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ถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมไปแล้ว ยิ่งยึดติด
แสดงว่าเดินผิดทาง ถ้าปฏิบัติถูกทาง
จิตจะเป็นอิสระมากขึ้น เบามากขึ้น
สบายมากขึ้น ปล่อยวางมากขึ้น
จิตจะมีความสุขมากขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้
ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติ
สิ่งที่น�ำไปสู่ความสุข
ความเป็นอิสระของจิต
ไม่ยึดไม่ติดในสิ่งต่างๆ

ค�ำน�ำชมรมกัลยาณธรรม
ชีวิตมนุษย์ทุกคน ล้วนมีเหตุปัจจัยเป็นมาด้วยผลกรรมที่
สั่งสมมายาวนาน เมื่อเราเกิดมาแล้ว ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ว่าตน
จะพบกับชีวิตเช่นไร ประสบโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและไม่ดีอย่างไร
เพราะไม่มีใครรู้อดีตที่สั่งสมมา แม้จะเกิดในกองเงินกองทอง
ก็ ใ ช่ จ ะการั น ตี ไ ด้ ว ่ า ชี วิ ต จะมี แ ต่ ค วามสุ ข สมบู ร ณ์ แม้ จ ะเกิ ด
ในกระท่อมมุงจาก ก็ไม่ได้ชี้ชัดว่า ชีวิตจะต้องด�ำเนินไปอย่าง
ล�ำบากยากแค้นเสมอไป เหตุผลส�ำคัญที่อยู่เบื้องหลังคือ เรื่องของ
บาปบุ ญ คุ ณ โทษ ที่ เ ราท่ า นต่ า งมี เ ป็ น สมบั ติ ข องตนเอง และ
การตั้งตนไว้ชอบ วิถีด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่ง
ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงด็อกเตอร์หนุ่มไทยจากมหาวิทยาลัย
ลอนดอน ทีส่ นใจการท�ำสมาธิภาวนา เพือ่ ช่วยให้การเรียนของท่าน
ประสบความส�ำเร็จอย่างดี เมื่อเดินทางกลับมาเมืองไทย เป็นช่วง
ปิดเทอม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนทีจ่ ะมาเป็นอาจารย์ทมี่ หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.) ท่านจึงตัง้ ใจอุปสมบท ในเวลาว่างทีม่ อี ยู่ ๑ เดือน
เพื่อปฏิบัติกรรมฐานจริงจัง ด้วยเหตุที่สงสัยว่า พระพุทธศาสนา
มีของดีจริง คือวิปัสสนานั้นดีอย่างไร ท่านต้องการพิสูจน์เอง
และด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมา ท่านจึงไปบวชที่วัดปรินายก แล้ว
มาเรียนกรรมฐานที่ คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ได้พบ
ครูกรรมฐานชั้นเลิศ เป็นยอดกัลยาณมิตร คือ พระเทพสิทธิมุนี
(ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธฺ )ิ ซึง่ ต่อมาคือ พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙)
ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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เวลาเพียง ๑ เดือน ที่ท่านได้พิสูจน์ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ด้วยการมอบกายถวายชีวิตเจริญกรรมฐาน ตามแนวพองหนอ
ยุบหนอ ก�ำหนดรูปนามให้เป็นปัจจุบัน ท่านได้ของดีของวิเศษ
ติดตัว ตามที่ได้เล่าไว้ในประสบการณ์ภาวนาของท่าน อันเป็น
ผลงานชิ้ น เอก เรื่ อ ง “ทางสายเอก” ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า ได้ ถ อดความ
มาจากค� ำ บรรยายอั น ทรงคุ ณ ค่ า ดั ง กล่ า ว ที่ เ หมื อ นเสี ย งเรี ย ก
เพื่อนพ้องกัลยาณมิตรที่เคยร่วมบุญสัมพันธ์กันมาในวาระต่างๆ
ให้เดินเข้ามาสู่เส้นทางธรรม เข้าสู่เส้นทางสายเอก ซึ่งข้าพเจ้า
และอีกหลายๆ ชีวิต ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ครั้ น อุ ป สมบทครบ ๑ เดื อ น ท่ า นจ� ำ เป็ น ต้ อ งลาสิ ก ขา
กลับไปเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ใช้โอกาสเริ่มต้นงานเผยแผ่ธรรม ยืนยันในสิ่งที่ท่านพิสูจน์พบ
และพยายามแนะน� ำ ชั ก จู ง คนใกล้ ชิ ด ให้ หั น มาสนใจธรรมะ
ในช่วงนัน้ ข้าพเจ้าก็มโี อกาสไปศึกษาทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
อยู่นานถึง ๖ ปี แต่ไม่เคยทราบเรื่องราวของท่านอาจารย์เลย
คงเป็นเพราะยังไม่ถงึ เวลาของเรา ในระยะหลังท่านเริม่ งานบรรยาย
ธรรมตามทีไ่ ด้รบั เชิญไป และเป็นทีม่ าของ “ทางสายเอก” ทีบ่ รรยาย
ไว้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบ ได้กลับมา
ท�ำงานที่กรุงเทพฯ แล้ว จึงเพิ่งมีโอกาสได้ฟังเทปเรื่องนี้
หลังจากฟังธรรม “ทางสายเอก” ก็เกิดแรงบันดาลใจมาก
ที่จะเข้ามาศึกษาภาวนาอย่างจริงจังและตั้งใจแน่วแน่ว่า จะต้อง
ไปพบท่านให้ได้ถ้ามีโอกาส ซึ่งบุญกุศลก็จัดสรร หลังจากนั้น
อีกไม่กี่วันก็ได้ไปฟังการบรรยายของท่าน ที่สถาบันวัฒนธรรม
ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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เยอรมัน (เกอเธ่) ค�ำทักทายแรกของท่าน ซึง่ ไม่เคยพบกันมาก่อน
ท�ำให้ข้าพเจ้าสะดุ้ง ประโยคแรกที่ท่านทักคือ “ไม่ได้เรียนวิทย์
มา แล้วเรียนจบหมอได้อย่างไร” นี้คือความลับที่ข้าพเจ้าเรียน
จบสายศิลป์แล้วอ่านหนังสือเอง (พวก ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) แล้ว
สอบเข้าทันตแพทย์ได้ อีกค�ำทักคือ “จ�ำไม่ได้หรือว่า อธิษฐานไว้
ว่าอย่างไร ก่อนจะมาเกิด” โอ ใครจะไปรู้หนอ ถ้อยค�ำเปี่ยมด้วย
เมตตาและสายตาเป็นมิตร เมื่อผ่านมาจนบัดนี้ เกือบ ๒๐ ปี
ข้าพเจ้าจึงค่อยๆ เข้าใจในค�ำทักทายของท่านชัดเจนขึ้นตามล�ำดับ
จาก “ลูกศิษย์” ทีเ่ ปีย่ มศรัทธา มาเป็น “ลูกสาว” ในทางธรรม
ที่ท่านยอมรับ และท่านคือ บิดาในทางธรรม ครูผู้เปี่ยมเมตตาที่
ให้กำ� เนิดชีวติ ในทางธรรมของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง ถ้ามีใครถามว่า
ข้าพเจ้าเข้ามาสู่ทางธรรมได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะตอบว่า เพราะ
อาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร และถ้าใครถามอีกว่า ในโลกนี้ มีใคร
สั ก กี่ ค นที่ ข ้ า พเจ้ า แน่ ใ จในความรั ก ความเมตตา ปรารถนาดี
ของเขา นอกจากบิดามารดาผู้ให้ก�ำเนิดแล้ว ข้าพเจ้าก็จะตอบว่า
คุณพ่อสนอง วรอุไร รักและเมตตาข้าพเจ้ามาก และด้วยพลัง
ศรัทธาที่พวกเราญาติธรรมมีต่อค�ำสอนของท่าน จึงรวมกลุ่มกัน
เป็น “กลุ่มกัลยาณธรรม” ซึ่งต่อมาคือ “ชมรมกัลยาณธรรม”
ทีพ่ วกเรารูจ้ กั กันนี้ และต่อมายังมี “ชมรมสารธรรมล้านนา” โดย
คณะศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ จ. เชียงใหม่ รวมตัวกันเผยแผ่ธรรมด้วย
คุ ณ พ่ อ มี ป ณิ ธ านมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะมาช่ ว ยคนให้ หั น มาสนใจ
บาปบุญคุณโทษ และเตรียมเสบียงบุญกุศลไว้เป็นสมบัติติดตัว
ข้ามภพข้ามชาติ เวลาตลอดชั่วชีวิตของท่าน ได้บรรยายธรรมะ
ทางสายเอก
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เขียนหนังสือ ตอบปัญหา ท่านให้เต็มที่ด้วยความเมตตา ข้าพเจ้า
มีโอกาสติดตามท่านไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆ เป็นครั้งคราว
ได้เห็นผู้คนจ�ำนวนมาก ในอายุ เพศวัย ที่แตกต่างหลากหลาย
ได้ เ ข้ า มากราบขอค� ำ แนะน� ำ จากท่ า น ด้ ว ยความเคารพศรั ท ธา
และต่ า งก็ ไ ด้ รั บ ค� ำ ตอบ แนวทางชี วิ ต ที่ ดี กลั บ ไปด้ ว ยรอยยิ้ ม
ท่ า นตรากตร� ำ ท� ำ งาน พั ก ผ่ อ นน้ อ ย ตื่ น ดึ ก มาเขี ย นหนั ง สื อ
ตอบปัญหาลงในเว็บไซต์กลั ยาณธรรม เป็นต้น บรรดาลูกศิษย์ เช่น
ชมรมกัลยาณธรรม และผู้มีจิตศรัทธาในค�ำสอนของท่าน ก็ได้
ถ่ายทอดธรรมะจากภูมิปัญญาและความเมตตาของท่าน ออกมา
เป็นหนังสือหลายเล่ม และเทปธรรมะดีๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน
จ�ำนวนมาก เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง
ชมรมกัลยาณธรรม มีกจิ กรรมส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ การจัด
งานบรรยายธรรมเป็นธรรมทาน พวกเราเคยจัดงานที่หอประชุม
ใหญ่และหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ซึง่ มีคนล้นทัง้ ๒ หอประชุม เพราะถือได้วา่ พวกเราเป็นกลุม่ แรกๆ
ทีม่ กี ารจัดงานบรรยายธรรมะให้ฟงั ฟรี มีโรงทาน ๒ - ๓ มือ้ และ
แจกธรรมทานกลับไปอ่านที่บ้านด้วย เคยรองรับผู้ฟังธรรมสูงสุด
ถึง ๖ พันกว่าคน ในงานครั้งหนึ่งที่จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ ง เทพ บพิ ต รพิ มุ ข มหาเมฆ คุ ณ ค่ า แห่ ง การให้
ธรรมทานทีข่ บั เคลือ่ นต่อเนือ่ งมา ในการเป็นแนวหลังทางธรรมของ
ชมรมกัลยาณธรรม ล้วนมาจากพลังแห่งเมตตาธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ของท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร เป็นศูนย์รวมใจที่ส�ำคัญยิ่ง
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ในช่วงปี ๒๕๕๗ ท่านเริ่มสุขภาพไม่ดี เริ่มจากการหกล้ม
และต้องรักษาตัว เข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะ จนถึงปัจจุบัน
ท่ า นงดกิ จ กรรมงานบรรยายต่ า งๆ เพื่ อ พั ก ผ่ อ นดู แ ลสุ ข ภาพ
อยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางมาเพื่อเป็นองค์บรรยายชมรมกัลยาณธรรม
หรื อ เดิ น ทางไปไหนได้ ค ล่ อ งตั ว เหมื อ นแต่ ก ่ อ น ระยะทางจาก
กรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ก็ไม่ใกล้นัก มีครั้งหนึ่งเราเช่ารถตู้ไปกัน
๑๐ คน เพื่อไปกราบเยี่ยมคุณพ่อ ที่บ้านพักริมคลองชลประทาน
ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เป็นความทรงจ�ำที่ประทับใจมาก
แม้พวกเราจะมีเวลาอยู่กับท่านไม่มากนัก ประโยคที่ท่านพร�่ำบอก
คือค�ำว่า “พ่อรักลูก” และก่อนที่ข้าพเจ้าจะลับสายตาจากท่านมา
ท่านก็กวักมือเรียกให้ข้าพเจ้ากลับไปหาท่านอีกครั้ง แต่ท้ายที่สุด
ข้ า พเจ้ า และเพื่ อ นๆ ก็ จ� ำ ใจต้ อ งจากท่ า นมาด้ ว ยความห่ ว งใย
และอาลัยยิ่ง เมื่อมีโอกาส ก็ได้บินไปเยี่ยมท่านอีกเป็นครั้งคราว
และคอยโทรศัพท์ไปสนทนากับท่านอย่างสม�่ำเสมอ
พระคุณของคุณพ่อ คือ ท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร ทีม่ ี
ต่อการถือก�ำเนิดในทางธรรมของข้าพเจ้า เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่
ที่ไม่อาจจะตอบแทนได้หมดสิ้น คุณพ่อมีเมตตาต่อลูกศิษย์และ
สาธุชนทั่วหน้า ท่านมีจิตบริสุทธิ์ ปรารถนาดี ตั้งใจที่จะแนะน�ำ
แนวทางชีวิตด้วยธรรมให้ผู้คนจ�ำนวนมาก ตลอดชีวิตบนเส้นทาง
ธรรม พวกเราคณะศิ ษ ย์ ช มรมกั ล ยาณธรรมจึ ง ด� ำ ริ จั ด พิ ม พ์
หนังสือ “ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร” เล่มนี้ เพือ่ น้อมบูชา
พระคุณท่าน แม้จะเป็นการตอบแทนท่านได้เพียงน้อยนิดเหลือเกิน
เมื่ อ เที ย บกั บ ความเมตตาและพระคุ ณ ของท่ า นที่ มี ต ่ อ พวกเรา
ทางสายเอก
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ก็อยากให้ท่านได้ชื่นใจ มีก�ำลังใจ และมีโอกาสได้เห็นผลงาน
ที่มาจากความกตัญญูส�ำนึกรู้คุณของพวกเรา ที่มีต่อครูบาอาจารย์
ผู้ประเสริฐที่เคารพยิ่ง
หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้คัดสรรผลงานธรรมเรื่องเด่นๆ
ที่ท่านบรรยายไว้ และเคยจัดพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว เช่น เรื่อง
ทางสายเอก เคยตีพมิ พ์มาแล้วจ�ำนวนนับแสนเล่ม) นับเป็นธรรมะ
อันทรงคุณค่าจากประสบการณ์ตรงของผูร้ ู้ ทีจ่ ะเป็นหลัก เป็นก�ำลังใจ
ในการพั ฒ นาชี วิ ต ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทาง กาย วาจา ใจ
ลดละกิเลสด้วยการเจริญสมถวิปัสสนา ทั้งยังแนะน�ำแนวทาง
ด�ำเนินชีวติ ทีถ่ กู ตรงตามหลักธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อเป็นแสงสว่างทางสันติสุข ในการด�ำเนินชีวิตอันยาวไกลใน
สังสารวัฏ
ขอขอบคุณพี่น้องทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันแสดง
พลังแห่งความกตัญญู ตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้น�ำพา
พวกเรามาสู่เส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิ และขอกราบขอบพระคุณ
คุณแม่ทวีศรี วรอุไร ที่เมตตาพวกเราเสมอมา และให้ข้อมูล
ประวัตทิ ชี่ ดั เจน รวมทัง้ ภาพแห่งความทรงจ�ำในอดีต อันประเมินค่า
มิได้
ข้าพเจ้าปรารถนาให้หนังสือเล่มนี้ ได้อยู่ในอ้อมกอดของ
คุณพ่อ และรอฟังท่าน “สาธุ” ส่วนผลในทางตรงที่พึงมีพึงได้
ตามเหตุคือ หนังสือรวมธรรม ผลงานคัดสรรของท่านอาจารย์
ดร. สนอง วรอุไรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ในการปฏิบัติ
ภาวนาและการด�ำเนินชีวติ อย่างมีความสุข ด้วยธรรม อย่างแน่นอน
ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง ส�ำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
บทกวีดา้ นบนนี้ ทีเ่ ราคุน้ เคยกันดี คือค�ำสอนทีท่ า่ นอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร พร�่ำสอนพวกเราเสมอๆ และเป็นสัจธรรม
ความจริงทุกยุคสมัย เพราะไม่ช้าหรือเร็ว เราทุกคนต้องจาก
โลกนี้ไป ในทุกการพบกัน ต้องมีความพลัดพราก เป็นคู่ธรรม
รออยูเ่ สมอ เราทุกคนจึงต้องเตรียมใจไว้ ทัง้ ชีวติ ของเราเอง และ
คนทีเ่ รารัก พึงด�ำเนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท ดัง่ ปัจฉิมโอวาท
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้
ค�ำสอนของครูบาอาจารย์ และแบบอย่างชีวิตของท่าน ก็
ล้วนเป็นการสอนธรรมที่ประเสริฐ ข้าพเจ้าในนามคณะศิษย์
ชมรมกัลยาณธรรม และสาธุชน คณะศิษย์ทงั้ หลาย ผูศ้ รัทธาใน
ค�ำสอนของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ขอน้อมกราบร�ำลึก
ในพระคุณด้วยเศียรเกล้า ในความเมตตา และปัญญาธรรมที่
ท่านอาจารย์มีเมตตา มุ่งมั่น แนะน�ำสอนธรรมแก่พวกเราด้วย
ความเสียสละ และด้วยดวงจิตกตัญญูต่อธรรมที่ท่านประจักษ์
แจ้งตลอดมา บัดนี้ ท่านอายุมากแล้ว การตรากตร�ำพร�่ำสอน
แก่ ศิ ษ ย์ ม ากมายมายาวนานชั่ ว ชี วิ ต ก็ นั บ เป็ น เวลาเหมาะสม
ที่ท่านจะได้พักผ่อน ดูแลสุขภาพ และมนสิการธรรมในช่วง
บั้นปลายชีวิตด้วยจิตสงบและมีเวลาส�ำหรับตัวเองเต็มที่ และ
ท่ า นคงคอยให้ ก� ำ ลั ง ใจอนุ โ มทนาในความก้ า วหน้ า พั ฒ นา
ทางสายเอก
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ทางจิตวิญญาณของศิษย์ทั้งปวง วางธุระ มอบภาระหน้าที่ใน
การรักษาสืบทอดธรรม ให้พวกเราช่วยกันสานต่อไว้ในกายใจ
ของพวกเราอย่างจริงจัง ซึ่งพวกเราขอน้อมกราบท่านอาจารย์
พร้อมให้สัญญาว่า จะรักษาสืบทอดพระศาสนธรรมให้เต็มก�ำลัง
ด้วยการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติบูชา น้อมอานิสงส์บูชาพระคุณ
แด่ทา่ นอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ผูเ้ ป็นทีเ่ คารพศรัทธายิง่ ตลอดไป
บุญกุศลใดที่จะบังเกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และ
บุญกุศลบารมีธรรมทั้งปวง ในทุกๆ ภพชาติ ที่ท่านอาจารย์ได้
สัง่ สมมา บุญกุศลทีพ่ วกเราได้ทำ� และได้มสี ว่ นร่วมในสิง่ ดีงามกับ
ท่านมาบ้าง ขอจงเป็นพลวปัจจัยพลังแห่งบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ�ำนาจแห่งพระรัตนตรัย ที่จะช่วยอภิบาลรักษา
คุ้มครองท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร และบุคคุลอันเป็นที่รัก
ของท่านทุกคน ตลอดจนผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายที่ได้น้อมน�ำค�ำสอน
ของท่านไปปฏิบัติพิสูจน์สัจธรรม จนพบความสุข ความร่มเย็น
ในชีวิต ขออธิษฐานให้ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร มีสุขภาพ
แข็งแรง ปราศจากทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตาม ก็มี
ธรรมคุม้ ครองและเจริญในธรรมยิง่ ๆ ขึน้ ไป จนถึงทีส่ ดุ แห่งทุกข์
คือพระนิพพานตามปณิธานธรรมอันมัน่ คง ในเร็ววันนี้ เทอญ
ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่ง
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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สารบัญ

๒๙

ทางสายเอก
บทที่ ๑ ค้นพบทางสายเอก

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

ทางสายเอก
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๓๑
๓๓
๓๓
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๓๙
๔๑
๔๑
๔๓
๔๖
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒

บทที่ ๒ วิเคราะห์แง่วิทยาศาสตร์

๕๕
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๖๐
๖๒
๖๕
๖๖
๖๙
๗๐

บทที่ ๓ ชีวิตบนทางสายเอก

๗๕
๗๖
๗๗
๗๙
๘๑
๘๔

บทที่ ๔ ปุจฉา-วิสัชนา

๘๙
๘๙
๙๑
๙๒
๙๓
๙๕

สุดตาทิพย์แล้ว ยังมองไม่จบภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิด
หน้าที่ ๓ ประการของจิต
ยอดคนจึงเอาชนะยอดมาร (นิวรณธรรม) ได้
อย่ารอให้สายเกินไป
ผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชา...อัปปนาสมาธิ
งามแท้เทวดา...อย่าไปสนใจ
มิจฉาสมาธิ อย่าริลอง
สงสารตัวเองที่หลงทางในสังสารวัฏ
เดินทางผิด หลงติดฌาน
วิปัสสนาปัญญา
เรามีสิทธิ์เลือกไหม ?
ยิ่งไอคิวสูง อีโก้ยิ่งพัฒนาตาม
ลักษณะของเส้นทางชีวิตที่สะดวก
แก้ที่ตัวเอง...อยู่ที่ตัวเอง
หว่านแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีสะสมในดวงจิต
ค�ำถามที่ ๑
ค�ำถามที่ ๒
ค�ำถามที่ ๓
ค�ำถามที่ ๔
ค�ำถามที่ ๕

ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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ค�ำถามที่ ๖
ค�ำถามที่ ๗
ค�ำถามที่ ๘
ค�ำถามที่ ๙
ค�ำถามที่ ๑๐

๙๖
๙๙
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

บทที่ ๕ บทส่งท้าย
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

๑๐๙
๑๑๐

อุบายท�ำจิตให้สงบ

๑๑๗

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

๑๑๙
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๙
๑๒๙
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๕

ทางสายเอก
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๖. ศีล
๗. สมาธิ
๘. ปัญญา
๙. ความหลุดพ้น
๑๐. ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น
ศรัทธาวิมุตติ
สองปราชญ์สนทนา

๑๓๖
๑๓๗
๑๔๑
๑๔๒
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๕

อธิษฐานบารมี

๑๖๓

จิตมีหน้าที่ ๓ อย่าง
อธิษฐานบารมีที่มีศีลและสัจจะก�ำกับ
อธิษฐานบารมีที่มีปัญญาและสัญญาก�ำกับ
อธิษฐานที่มีพยาบาทและเมตตาก�ำกับ
ตัวอย่างอธิษฐานที่มีเมตตาก�ำกับ
ท�ำอย่างไรจะส�ำเร็จสมดังค�ำอธิษฐาน ?
ท�ำอย่างไรอธิษฐานจึงศักดิ์สิทธิ์ ?
เหตุใดค�ำอธิษฐานของพระพากุละจึงส�ำเร็จ ?
ทางส�ำเร็จดังค�ำอธิษฐาน
พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท
ประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย

๑๖๘
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๔
๑๗๗

ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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๑๘๑
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๙
๑๙๒

กระจกส่องกรรมฐาน

๒๐๑

เก็บของดีไว้กับตัว
ครูนั้น...ส�ำคัญไฉน ?
กรรมฐาน ๒ แบบ
สมาธิและอภิญญา
กระจกส่องใจตน
๑. ศีล
๒. ความมักน้อย
๓. ความสัปปายะ
๔. การเร่งความเพียร
๕. ความสมดุลแห่งอินทรีย์ ๕
พระนางปชาบดีโคตมี
ครุธรรม ๘ ประการ
ตรวจสอบตนด้วยหลัก ๘

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

ก่อนทิ้งรูปขันธ์

๒๔๕

หนังสือแสดงเจตนารมณ์ของอาจารย์

๒๔๗

ประวัติ

๒๕๘

ทางสายเอก
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ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงคือ
ต้องพัฒนาญาณหรือปัญญาขึ้นมา
ใช้ปัญญานั้นสอนคนเห็นผิด
ให้เปลี่ยนมาเป็นเห็นถูก จะดีที่สุด
(อนุสาสนีปาฏิหาริย์)

ทาง
สาย
เอก

๑
ค้นพบทางสายเอก
บทที่

“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดีของวิเศษ
ให้เก็บไว้กับตัวตลอดชีวิต”
ย้อนความทรงจ�ำกลับไป เมือ่ ช่วงปลายๆ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นวันทีผ่ มไปลาสิกขากับท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมนุ ี
ซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานให้ผม ในการลาสิกขาครั้งนั้น
มีเพียงท่านกับผม ในวันทีผ่ มลาสิกขาจากการเป็นพระนัน้ ท่านพูด
กับผมว่า
“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดีของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัว
ตลอดชีวติ ” ผมจะเล่าให้ทา่ นฟังต่อไปว่า “ของดี” คืออะไร และ
“ของวิเศษ” คืออะไร
ทางสายเอก
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ด็อกเตอร์หนุ่มจากประเทศอังกฤษ
ย้อนกลับไปก่อนบวช คือหลังจากที่ผมกลับจากไปศึกษา
ปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ กลับมาได้มาพิจารณาพบว่า ผู้มี
ความรู้ความสามารถในหลายๆ สาขา ต่างหันหน้าเข้าวัด ผมจึง
คิดว่า คงมีของดีอยูใ่ นวัด เป็นทีม่ าของความคิดอยากพิสจู น์สงิ่ นี้
เพราะเห็นว่ารอบๆ ตัว ในแวดวงของผูม้ วี ชิ าความรู้ ทัง้ รุน่ เพือ่ น
รุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างหันหน้าเข้าวัด ผมจึงอยากพิสูจน์สัจธรรมบ้าง
จึงได้บอกพี่สาวให้ช่วยหาวัดให้ผม เมื่อปิดเทอมภาคฤดูร้อน
กลับมาจากต่างประเทศ จะมีเวลาว่าง ๓ เดือน

“ผมจะบวช”
ผมยืนยันเจตนาแน่วแน่เช่นนัน้ พีส่ าวหาให้ได้ทวี่ ดั มหาธาตุฯ
ท่าพระจันทร์ คณะ ๕ แต่ตอนบวชไปบวชทีว่ ดั ปรินายก แล้วมา
ฝึกกรรมฐานกับ พระเทพสิทธิมนุ ี (ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธฺ )ิ
ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยวิปสั สนาธุระ ทีค่ ณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์
บวชแล้ว วันแรกมาเรียนกรรมฐานกับท่านเลย ท่านสอน
สัน้ ๆ ง่ายๆ ใช้วธิ ดี ลู มหายใจ แบบพองหนอ ยุบหนอ แล้วสลับ
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กับการเดินจงกรม ท่านสอนแค่ครัง้ ละ ๕ - ๑๐ นาที แล้วให้ผม
ฝึกปฏิบัติ ผมก็ท�ำตาม ในทุกๆ คืน เวลาสองทุ่ม ท่านจะสอบ
อารมณ์ ข องพระทุ ก รู ป ที่ ม าฝึ ก กรรมฐาน พระรู ป ไหนปฏิ บั ติ
เป็นอย่างไร สงสัยสิ่งใด ก็รายงานท่านโดยตรง ผมก็รายงาน
ไปเรื่อยๆ ตามสภาพที่ประสบจริงในการปฏิบัติ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การสอนของท่านนั้น ง่ายมาก สั้นๆ
แต่ปฏิบัติยาก เพราะเป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์
แต่นี้เป็นการทดลองของจิตใจ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและเร็ว
ทุกๆ คืน ต้องมาสอบอารมณ์กับท่าน ถ้าผิดทาง ท่านจะแก้ไข
ให้ แต่ถ้าสิ่งไหนท�ำถูกแล้ว ท่านจะให้บทเรียนต่อๆ ไปเพิ่มอีก
การเรียนวิปสั สนาภาคปฏิบตั ิ คล้ายกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ถ้าผลเกิดขึ้นแล้วท่านจึงจะให้ไปต่อ แต่ถ้าผลยังไม่เกิด
ปฏิบตั ติ อ่ ไปจะไม่สำ� เร็จ ซึง่ มันไม่เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ (ซึง่
สามารถข้ามขั้นได้) ส่วนใหญ่ที่ผมปฏิบัติ เมื่อสอบอารมณ์แล้ว
จะรูว้ า่ เดินทางถูกเป็นส่วนใหญ่ มีสว่ นน้อยทีผ่ ดิ แล้วท่านแก้ไขให้
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ฝึกกรรมฐานแล้ว
เจ็บปวดตายยังไม่เคยมี
ท่านที่เคยปฏิบัติจะรู้ว่า มีความปวดเมื่อยในการนั่งสมาธิ
ทั้งเมื่อยขา เมื่อยเข่า เจ็บตาตุ่ม มีความเจ็บปวดมากๆ ในช่วง
วันแรกๆ แค่มีอาการชานิดๆ หน่อยๆ ไม่ปวดมาก ท�ำไมพอ
วันที่ ๗ แล้วปวดมากจนแทบทนไม่ได้ พอปวดมากผมก็เปลีย่ น
อิรยิ าบถ เป็นลุกขึน้ เดินจงกรม เสร็จแล้วก็นงั่ สมาธิตอ่ สลับกันไป
เช่นนี้ทุกครั้งเมื่อมีอาการปวดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติแต่ละวัน
ผมมานึกถึงว่า ถ้าเราท�ำเช่นนี้ เปลีย่ นแปลงเช่นนี้ หนีความ
เจ็บปวดเช่นนี้เรื่อยๆ ไป มรรคผลไม่เกิด บทเรียนที่จะไปต่อก็
ต่อไม่ได้ มัวแต่นงั่ มัวแต่ลกุ ยืน สลับไปมาอย่างนี้ ไม่มวี นั ส�ำเร็จ
ได้ มาคิดได้อย่างหนึง่ ว่า คนทีฝ่ กึ กรรมฐานแล้วตาย เพราะสูก้ บั
ความเจ็บปวดไม่ได้ ยังไม่มี เมื่อคิดได้เช่นนี้ ในวันที่ ๗ ผมจึง
อธิษฐานว่า
“ในวันนี้ ผมจะนั่งสมาธิ ถ้ามีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้น
ผมจะไม่ขยับเขยื้อน จะภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ไปเรื่อยๆ
วันนี้ผมยอมตาย”

ทางสายเอก

35

ในที่สุด เมื่อถึงเวลา ความเจ็บปวดมันมาจริงๆ เหมือนจะ
ท้าทายเรา ตอนที่ปวดมากๆ ผมสู้กับความเจ็บปวด โดยภาวนา
พองหนอ ยุบหนอ ดูการเคลื่อนไหวของหน้าท้อง ยิ่งปวดมาก
ก็ยิ่งเร่งภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ยิ่งเร่งภาวนามากๆ เหงื่อ
ยิ่งออกมาก ใช้พลังมาก เหงื่อออกเป็นเม็ดโป้งๆ จีวรชุ่มเหมือน
เอาไปชุบน�ำ้ ปวดทีส่ ดุ ความรูส้ กึ เมือ่ ก่อนจะถึงจุดวิกฤติ ความรูส้ กึ
คล้ายกระดูกจะสลาย กองลงกับพื้น ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ เพราะ
อธิษฐานปรมัตถบารมี ขอยอมตาย เอาชีวิตเข้าแลกแล้ว เพื่อ
ธรรมะของพระพุทธองค์
ในทีส่ ดุ พอเข้าสูว่ กิ ฤติจริงๆ ความปวดหายไปเป็นปลิดทิง้
กลายเป็นความสบาย โปร่งเบา ซึ่งตอนแรกเข้าใจผิด คิดว่า
นักปฏิบัติเขาต่างแสวงหาสิ่งนี้ คือความสบาย ความเบา สภาวะ
ที่ปลอดโปร่ง ซึ่งในขณะที่เราพูดกันเช่นนี้ มันไม่เหมือนตอนนั้น
มันมีความสบาย ความเบาจริงๆ ก็นกึ ว่า นีค้ อื สิง่ ทีเ่ ป็นทีส่ ดุ แห่ง
การแสวงหาแล้วหรือ
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ความสุขสบายไม่ใช่สิ่งที่แสวงหา
สองทุ่ม ได้รายงานพระอาจารย์ ท่านบอกว่า “ไม่ใช่” ท่าน
บอกว่าให้แก้ไข อย่าไปยินดีกับความสบายนั้น ให้เห็นว่ามัน
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ท่านให้พิจารณาตามกฎไตรลักษณ์
ผมคิดตามความรู้น้อยของผมในสมัยนั้นว่า ขนาดเราสบาย
อย่างนี้ สุขสบายกว่าการเป็นมนุษย์ตั้งเยอะ ท่านยังให้ทิ้ง ซึ่ง
ผมก็เชื่ออาจารย์ เพราะผมเคยเป็นครู เมื่อสอนนักศึกษาเอา
direction และอุปกรณ์ต่างๆ แบ่งให้ไปทดลองวิทยาศาสตร์
ในชั้นเรียนมีบางกลุ่มท�ำได้ แต่บางกลุ่มท�ำผิด เมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับนักศึกษา ว่าท�ำไมกลุม่ นัน้ ท�ำผิด พบว่าเป็นเพราะ
เขาไม่เชื่อครู ไม่ท�ำตาม direction บางทีก็ใส่สารเกินไปบ้าง
ใช้เวลาเกินไปบ้าง คือไม่ทำ� ตามค�ำแนะน�ำของครูบาอาจารย์นนั่ เอง
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ท�ำตัวเป็นคนโง่แล้วจึงได้ดี
เมื่อคิดได้เช่นนี้ ก็เปรียบเทียบกับตัวเองว่า ขณะนี้ผมเป็น
ศิษย์ มาเรียนกับครูบาอาจารย์ อาจารย์สอนอย่างไร จะท�ำอย่างนัน้
จะไม่ขดั ขืน ขัดข้อง จะท�ำทุกอย่างตามนัน้ ท�ำคล้ายๆ เป็นคนโง่
ท�ำให้เหมือนแก้วน�้ำที่ว่างเปล่า ท�ำทุกอย่างตามที่ท่านบอก
ไม่สงสัยใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านบอกให้ทิ้งความเบา ความสบาย ผมปฏิบัติตาม
โดยใช้จิตก�ำหนดให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป เมือ่ ดับไปแล้ว เรามามีความรูว้ า่ ตอนทีม่ นั หายไปประมาณ
๓ ชั่ ว โมงกว่ า แต่ ค วามรู ้ สึ ก ในขณะที่ ห ายไป เป็ น ขณะจิ ต
แว่บเดียวเท่านั้น แต่เมื่อดูเวลาตอนเริ่มต้น ๓ โมงเย็นจนถึง
๖ โมงเย็นกว่า พบว่าเวลาหายไป ๓ ชั่วโมงกว่า
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เอาผลจากการปฏิบัติ
มาเปรียบเทียบหลักวิทยาศาสตร์
ในเรื่องของมิติเวลา ในอีกมิติหนึ่ง แค่ขณะจิตนิ่งแป๊บ
เดียว แต่ในมิติที่เป็นมนุษย์ ยาวนานเหลือเกิน ท�ำให้เห็นความ
แตกต่างของเวลาในแต่ละมิติไม่เท่ากัน
ความเจ็บปวดแท้จริงอยู่ที่จิต ความเจ็บปวดหัวเข่าตาตุ่ม
เป็นเหน็บชา แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดที่ตัวเรา หรือร่างกายของเรา
ไม่ได้เกิดที่ตาตุ่ม ที่หัวเข่า แต่เกิดที่จิตเข้าใจผิด ไปรับอารมณ์
ตัวนั้นมาเป็นของเรา ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ของเรา เมื่อเรานั่งไปนานๆ
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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ผมปฏิบตั ติ อ่ ไปเรือ่ ยๆ ญาณได้เกิดขึน้ เรือ่ ยๆ สมาธิกด็ ขี นึ้
เรือ่ ยๆ พอถึงวันที่ ๙ จิตหลุดออกไป ขณะทีน่ งั่ ปฏิบตั ิ จิตหลุด
ออกไปจากร่างกาย พอมันหลุดออกไป ผมย้อนกลับมาดูรา่ งกาย
เห็นได้ชดั ว่าร่างกายทีน่ งั่ อยูน่ ไี้ ม่ใช่ของเรา ทีเ่ ป็นของเราคือ ตัวที่
ออกไปจากร่างนั่นเอง ตอนสองทุ่มมารายงานพระอาจารย์ พระ
รูปอื่นๆ ตื่นเต้นยินดี แต่ผมรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา เพราะรู้ว่า
ทุกคนมีสิทธิ์แยกจิตออกมาจากร่างกายได้ทั้งนั้น เพียงแต่ท�ำให้
ถึงขั้น คือมีความพากเพียรมากพอ
เมื่อจิตหลุดออกไปจึงเข้าใจว่า การตายของเราเป็นเช่นนี้
เอง มันไม่ได้นา่ กลัว ไม่ได้ลกึ ลับอะไร มันเกิดขึน้ จิตหลุดออกไป
ง่ายๆ เลย เพียงแต่ถา้ เราพิจารณาร่างกาย ดับตามกฎไตรลักษณ์
ที่ออกไปนี้คือจิต ก็ง่ายๆ นี้คือการตาย แล้วร่างกายที่เราเห็น
ก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกนี้ แล้วเรา
มาอยู่อาศัย
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เห็นสัจธรรมจึงละเลยสังขาร
หลังจากวันที่ ๙ ที่จิตหลุดออกไปและเห็นตัวเองแจ้งชัด
แต่นั้นมา จึงไม่ค่อยสนใจร่างกายเท่าไหร่ กินพออิ่มท้อง สักแต่
ว่ากิน การทีจ่ ติ หลุดออกไป ท�ำให้เห็นว่า รูปกับนามแยกจากกัน
จากนั้นมา ไม่กลัวตาย จะตายก็ช่าง เพราะรู้ว่าจริงๆ แล้ว เรา
ไม่ได้ตายจริงๆ เป็นเพียงแค่จติ หลุดออกไปจากร่างนี้ เหมือนเรา
เปลีย่ นเสือ้ ใหม่ วันนีเ้ รามาชุดนี้ พรุง่ นีเ้ ราใส่ชดุ ใหม่มาอีกชุดหนึง่
ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลย

จะหนีไปไหน
ก็หนีใจตัวเองไม่พ้น
ทีเ่ ล่ามาคือประสบการณ์ชว่ งการปฏิบตั กิ รรมฐาน ในวันที่ ๙
ต่อมา เมื่อปฏิบัติไปได้สักสองสัปดาห์ จิตสงบมากขึ้น อยาก
หนีออกจากวัดมหาธาตุฯ คิดจะไปอยูก่ บั ท่านพุทธทาสทีส่ วนโมกข์
อ�ำเภอไชยา ตอนกลางวันคิดไว้ว่าจะหนีไป เพราะที่วัดหนวกหู
เสียงดัง วันนั้น พอถึงสองทุ่ม ท่านอาจารย์เรียกประชุมพระ
เพื่อสอบอารมณ์ตามปกติ ค�ำแรกท่านเอ่ยขึ้น พร้อมกับมองมา
ที่ผม ท่านกล่าวว่า
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“จะหนีไปไหนในโลกนี้ หนีไม่พน้ หรอก ทุกทีม่ ปี ญ
ั หาทัง้ นัน้
ขอให้สู้” ท่านพูดแล้วก็มองหน้าผม แล้วยิ้ม ผมงงมากเพราะ
ผมไม่เคยเอ่ยปากบอกใคร เรือ่ งทีค่ ดิ จะหนีนเี้ ลย ท่านรูไ้ ด้อย่างไร
นัง่ คิดไปว่า ถ้าจะหนีไม่พน้ แล้วหนอเรา อาจารย์รทู้ นั ความคิดได้
ผมจึงเรียนถามท่านว่า “ท่านอาจารย์จะให้ผมสู้อย่างไร”
ท่านเมตตาสอนวิธีสู้ ให้เอาชนะจิตที่คิดจะหนีออกจากวัด
ในทีส่ ดุ สภาวะจิตก็ดขี นึ้ คือท่านให้ภาวนารูห้ นอ รูห้ นอ...รูห้ นอ...
ว่าจิตจะหนี ในทีส่ ดุ ก็ไม่คดิ หนีอกี เพราะผมมาคิดหลักความจริง
เป็นดังที่ท่านพูด คือทุกที่ในโลกนี้ เราไม่อาจจะหนีปัญหาได้
เพราะมันอยูท่ จี่ ติ ของเรา เมือ่ เราภาวนาว่ารูห้ นอ หันมาสู้ ในทีส่ ดุ
ก็ไม่หนี เพราะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้น โลกนี้มีแต่ปัญหา คาถา
การต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ท่านสอนละเอียด แม้แต่ในวงฉันข้าว
บางค�ำเราฉันอร่อย ท่านพูดเลย “คุณ...อร่อยหนอ อร่อยหนอ”
ผมก็คิดว่า ท่านรู้ได้อย่างไร ขนาดค�ำไหนอร่อยท่านก็รู้ ท่าน
สอนในวงนั้นเลย แม้แต่จะยกแก้วน�้ำดื่ม เวลายื่นมือออกไป
ท่านสอนให้ก�ำหนด ยื่นหนอ ยื่นหนอ เคร่งครัด ละเอียดมาก
แตะหนอ แตะหนอ ยกหนอยกหนอ เอาเข้ า มาหนอ แตะ
ริ ม ฝี ป ากหนอ จนถึ ง ดื่ ม หนอ ดื่ ม หนอ ภาวนาทุ ก อิ ริ ย าบถ
มีสติระลึกรู้โดยตลอด...โอ๊ย อึดอัดจริงหนอ
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เมือ่ ทราบว่าท่านอาจารย์รอู้ ะไรทุกอย่าง รูใ้ จทุกอย่าง ผมยิง่
รู ้ สึ ก อึ ด อั ด คิ ด อะไรท่ า นรู ้ ไ ปหมด คิ ด อะไรที่ น อกเรื่ อ งที่ ไ ม่
เป็นพระ ผมอายท่าน พอเรายิ่งอึดอัด เรายิ่งเคร่งครัดกับตัวเรา
มากขึน้ ไปอีก (ได้อาจารย์ดี ท�ำให้ตงั้ ใจปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด)

ระทึกใจในวิหารร้าง
สองสัปดาห์ผ่านไป จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิมากขึ้น ผมจึง
ขออนุญาตท่านอาจารย์เข้าฝึกในวิหารร้างวัดมหาธาตุฯ มีวิหาร
ใหญ่ ๒ หลัง หลังหนึ่งปิดใส่กุญแจไว้ อีกหลังหนึ่งเปิดให้ใช้
ในกิจกรรมของศาสนา ผมขออนุญาตท่านเข้าไปอยู่ในวิหารร้าง
องค์เดียว ท่านบอกว่า “ดี”
ท่านเขียนหนังสือใส่กระดาษเล็กๆ ให้ผมถือไปให้คนเฝ้า
ให้ไขกุญแจให้ผมเข้าปฏิบัติธรรมในตอนกลางคืน
ผมเข้าไปอยู่ในวิหารร้างเพียงล�ำพัง มืดแล้วจึงถือไฟฉาย
เสื่อ นาฬิกา และน�้ำดื่มไปแค่นั้นเอง พอไปถึงก็ยื่นจดหมายให้
คนเฝ้า เขาไขกุญแจให้เข้าไป ผมลัน่ ดาลทีป่ ระตู ผมเข้าทางหลัง
วิหาร หลังพระประธานด้านขวามือ เมื่อลั่นดาลเสร็จแล้ว ผมก็
นั่งปฏิบัติกรรมฐานสลับกับเดินจงกรม
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คืนแรก เวลาตอนนั้นประมาณสามทุ่ม ขณะที่อยู่ในที่
มืดๆ คนเดียว ใจคิดกลัวผี คิดไปต่างๆ นานา เหมือนตอนเป็น
ฆราวาส ขณะที่คิดไป สติระลึกขึ้นได้ว่า ขณะนี้มีผ้าเหลืองคลุม
กายอยู่ เราเป็นพระ แล้วเรามานึกกลัวเช่นนั้น อาจารย์ท่าน
ต้องหยัง่ รูอ้ กี แน่นอนเลย ผมรีบตัง้ สติ รีบกลับมาภาวนาพองหนอ
ยุบหนอใหม่ สลับกับเดินจงกรมจนกระทัง่ ถึงห้าทุม่ เศษ จึงจ�ำวัด
ตอนตีสาม ตืน่ ขึน้ มา นัง่ สมาธิ เดินจงกรมต่อไปอีกครัง้ นัง่ สมาธิ
ได้สักครึ่งชั่วโมง ขณะที่ภาวนาพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆ ได้
มีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้น
ผมได้ยนิ เสียงเดินเข้ามาจากทางพระประธาน ผมได้ภาวนา
พองหนอ ยุบหนอไปเรือ่ ยๆ ได้ยนิ เสียงเดิน แกร๊ก แกร๊ก แกร๊ก
เข้ามาใกล้ ใจเริ่มกลัว ก็ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ เพื่อจะข่ม
ความกลัวนัน้ สติเริม่ หลุดๆ ขาดๆ ยิง่ เสียงดังเข้ามาใกล้ ยิง่ ภาวนา
พองหนอ ยุบหนอ ขนาดไม่มผี ม (เป็นพระ) มีความรูส้ กึ ว่าขนลุก
ผมตัง้ ขึน้ มาทัง้ หัว กลัวทีส่ ดุ เลย ในทีส่ ดุ เสียงดัง แกร๊ก...แกร๊ก...
ดังเข้ามาใกล้แล้วมาอยู่ตรงหน้า ห่างประมาณแค่มือเอื้อมถึง
ก็หยุดเดิน ทนไม่ได้แล้ว ตบะแตก จึงลืมตาขึ้นดู ปรากฏว่า
เป็นสุนัขสีด�ำ ตาแดงแปร๊ด มองเห็นชัด ผมตกใจ สุนัขก็ตกใจ
มันหันหลังกลับ ผมได้ยินเสียงวิ่งไปทางหลังพระประธาน
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ผมมาคิดทบทวนว่า ก่อนนั่งสมาธิเมื่อคืนตอนหัวค�่ำ ได้
ลัน่ ดาลแล้ว สุนขั ไม่นา่ จะเข้ามาได้ ผมหยิบไฟฉาย เดินตามไปดู
กลัวก็กลัว ขนก็ยังลุกอยู่ เดินไปดูพบว่าประตูหลังวิหารเปิดอยู่
ผมก็ลั่นดาลไว้ใหม่ แล้วมานั่งสมาธิต่อจนถึงสว่าง พอสว่างแล้ว
ผมได้กลับไปคณะ ๕ เพราะผมปกตินอนที่คณะ ๕ ฉันเพล
ที่นั่น พอกลับไป พระที่ผมไปอาศัยท่านอยู่ ท่านเป็นพระมหา
ท่านถามว่า “คุณเมื่อคืนนี้เจออะไรไหม” ผมเฉยๆ ถามย้อนว่า
“มีอะไรหรือ” ผมไม่ได้พูดอะไรอีก เพราะปกติผมปฏิบัติเข้มข้น
แทบไม่ได้พดู กับคนเลย ตาก็ไม่ได้ดอู ะไร หูกไ็ ม่คอ่ ยได้ฟงั อะไร
วันหนึ่งๆ แทบจะไม่ได้พูดกับใคร ท่านถามแค่นี้ผมก็ตอบว่า
“ก็ไม่เห็นมีอะไร”
เรือ่ งนีผ้ มไม่ได้รายงานท่านอาจารย์ตอนสอบอารมณ์ เพราะ
กลัวว่าคนอื่นจะกลัว
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ประสบการณ์ระทึกขวัญ
คืนที่สอง เข้าไปจ�ำวัดในวิหารร้างอีก โดนอีก คืนนี้เข้าไป
แล้วลั่นดาลเหมือนเดิม คืนนี้ใครเปิดไม่ได้แน่ ผมตรวจสอบ
แน่นอนขณะที่มานั่งปฏิบัติ เมื่อจิตเริ่มดีขึ้น สมาธิเริ่มดีขึ้น มีผี
มาบีบคอ กลัวนะ ผมมานึกดู ขณะทีผ่ บี บี คอ เริม่ หายใจติดขัด
แต่ยังหายใจได้ ผมก็ภาวนาพองหนอยุบหนอเหมือนเดิม นึกถึง
ความหลังตอนที่จิตสงบ หลังจากต่อสู้ความเจ็บปวดในวันที่เจ็ด
จนความเจ็บปวดหายวับไป เราเคยยอมตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
คราวนี้เรายอมอีกสักทีไม่ได้หรือ ให้ผีมันบีบคอให้ตายไปเลย
ตั้งใจภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ยิ่งบีบคอแน่นเข้า ก็ยิ่งภาวนา
จิตเริ่มละเอียด สมาธิเริ่มดีในที่สุด มีความรู้สึกได้ว่า ไม่ว่าผีจะ
บีบแน่นแค่ไหน เรายังหายใจได้ ลมยังเข้าออกได้ ผมรูส้ กึ เช่นนัน้
เมื่อรู้สึกเช่นนั้น ได้ระลึกถึงที่ท่านอาจารย์ให้กรรมฐานว่า
อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา ทุ ก อย่ า งเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น มี แ ปรเปลี่ ย น
และดับไป ผมก็เอาความรูน้ มี้ าพิจารณาว่า ทีผ่ บี บี คอเรา แน่นเข้า
แน่นเข้า เดีย๋ วผีเมือ่ ยมือ ก็คงหยุดบีบไปเอง เพราะมันเข้าตามกฎ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ พอผีบีบคอ
แน่นเข้า แน่นเข้า เราก็พจิ ารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในทีส่ ดุ
ผีเลิกบีบคอจริงๆ พอเลิกบีบปับ๊ รูส้ กึ สบาย 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
ผมไม่ รู ้ ว ่ า เป็ น ผี จ ริ ง หรื อ ไม่ แต่ ท่ี เ ห็ น ด้ ว ยจิ ต นั้ น ชั ด เจนมาก
นี่คือเหตุการณ์ที่ผมยอมตายครั้งที่สอง แล้วผ่านไปได้
หลังจากนั้นมา กรรมฐานดีข้ึนเรื่อยๆ ได้ไปสัมผัสอะไร
แปลกๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ฉันข้าวเพลกับท่านอาจารย์ เวลา
ประมาณ ๑๑.๓๐ น. ท่านรีบฉันมาก แล้วท่านบอกกับพระมหา
รูปหนึ่งว่า
“คุณ เดี๋ยวฉันข้าวเสร็จแล้ว วันนี้ไปบวชนาคที่เพชรบุรี
กั น นะ” ท่ า นไปรถของวั ด ซึ่ ง มี เ ด็ ก หนุ ่ ม ชื่ อ ธงชั ย เป็ น คนขั บ
พระมหากลับมาเล่าให้ผมฟังในตอนเย็นว่า วันนี้หลวงพ่อท่าน
ขึ้นรถแล้ว ตบไหล่ธงชัยพร้อมกล่าวว่า
“พ่อนี่มีญาณพิเศษ ขับรถให้ระวัง วันนี้จะมีอุบัติเหตุ”
เสร็จแล้วท่านก็นั่งก่ายหน้าผากอยู่เบาะหลัง ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น
แล้วก็เดินทางไป ท่านมหาก็กลัว คนขับรถชื่อธงชัยก็กลัว ได้
ขับรถอย่างระมัดระวังที่สุด ในที่สุดเมื่อเดินทางถึงนครปฐมเลย
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ไปสักนิดหน่อย หม้อน�ำ้ ระเบิด จึงหยุดรถ เอาไปซ่อมกัน โล่งอก
กันไป ที่กลัวคือกลัวรถชน ในที่สุดเรื่องเลวร้ายได้ผ่านพ้นไป
ท่านอาจารย์ทา่ นรูท้ กุ อย่าง ผมจึงเคร่งครัดมาก แม้กระทัง่
ผมท�ำอะไรที่ลับสายตา ท่านรู้หมด ท่านบอกได้หมด ขอโทษนะ
ผมเป็นพระด้วยความไม่รู้ ก็ยืนปัสสาวะ ท่านบอก “คุณ...
เป็นพระแล้วต้องนัง่ ” ผมฟังแล้วใจไม่กล้าคิดอะไรนอกลูน่ อกทาง
ต้องคิดเป็นพระตลอดเวลา สภาวะจิตจึงดีข้ึน ได้อาจารย์ดี เรา
ก็ดีขึ้น

เกิดเจโตปริยญาณ (รู้ใจคน)
ในทีส่ ดุ ตอนท้ายๆ ของเดือน จิตเริม่ สงบขึน้ มีอยูว่ นั หนึง่
ขณะที่ฝึก ปกติผมมาฝึกร่วมกับพระและตามมาฝึกในวิหารด้วย
พอฝึกแล้วผมมักจะออกจากวิหารเป็นรูปสุดท้าย มีอยู่วันหนึ่ง
ใกล้มืดแล้ว ขณะที่คลายสมาธิออกมา ผมหันไปด้านหลัง ดูว่า
มีพระรูปอื่นนั่งอยู่อีกไหม ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งห่างไป
สั ก วาทางด้ า นหลั ง ผม เขายกมื อ ไหว้ แ ล้ ว อ้ า ปากจะพู ด อะไร
สักอย่างหนึ่ง พอเขาจะพูด ผมยกมือขึ้นบอกเขาว่า
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“ไม่ต้องพูด อาตมารู้หมดแล้ว ที่โยมจะพูด” คือรู้เลยว่า
เขาจะพู ด อะไร และขณะเดี ย วกั น ไปเห็ น ภู มิ ห ลั ง ของเขาว่ า
เขาไปท�ำอะไรมา ผมบอกเขาว่า “ตามไปที่กุฏิ”
เขาก�ำลังจะหนี เพราะความร้อนใจ เหตุที่เขาเข้ามาฝึก
กรรมฐาน เพราะต้องการดับความร้อนในใจของเขา เขาไปฆ่าคน
ตายแล้วหนีมา ผมสอนเขาว่า “สิง่ ทีท่ ำ� ไปนัน้ ไม่วา่ จะเป็นกรรมดี
ก็ตาม ไม่ดีก็ตาม มีผลทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น อาตมานี้ก็ต้อง
ชดใช้ กรรมอะไรทีท่ ำ� ไว้ ตามมาหมด ฉะนัน้ เมือ่ รูเ้ ช่นนี้ อย่าท�ำ
กรรมไม่ดี แล้วผลดีมันจะเกิด ขอให้ท�ำแต่กรรมดี”
เมื่อพูดเช่นนี้ เขาเอะใจว่า ผมไปรู้เรื่องของเขาได้อย่างไร
เขาจึงขอสมัครตัวเป็นศิษย์ติดตามผมตลอดไป ผมบอกว่าไม่ได้
หรอก เพราะผมต้องสึกกลับไปสอนนักศึกษา ถ้ากรรมยังไม่หมด
ผมคงจะอยู่เป็นพระต่อไปไม่ได้ ในที่สุดเด็กหนุ่มคนนั้นได้ไป
ตามทางของเขา จนถึงขณะนี้ไม่ได้พบกันอีกเลย
นี่คือการไปรู้จิตใจคนอื่น
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เมื่อมีบุญ เจ้าหนี้จึงมาทวง
ในตอนท้ายๆ ของเดือน กรรมต่างๆ ทีเ่ ราท�ำตามมาทัง้ หมด
จะเป็นนก หนู ไก่ อะไรต่างๆ ตามมา ในสมัยเป็นเด็ก ผมชอบ
เล่นกัน มีเด็กเล็กๆ มาก สมัยสงครามโลก เด็กเล็กๆ เขาอพยพ
ไปบ้านนอก เราไปจับลูกนกลูกกามาใส่ในลัง เล่นกับมัน ขณะที่
ผมฝึกกรรมฐาน แม่มนั มาตามทวงหนี้ มาร้องอยูท่ งั้ วัน มองด้วย
ตาไม่เห็น แต่ได้ยนิ เสียงร้องทัง้ วัน วันนัน้ เข้ากรรมฐานไม่ได้เลย
ผมแผ่เมตตาให้เขาไป เขามาวันเดียวหมดเวรกัน
แมวที่เราเคยจับโยนต้นไม้ เพื่อจะดูเล็บเขาสวย ความซน
สมัยเด็กจับแมวโยน ให้มันกางเล็บจับต้นไม้ วันหนึ่งขณะที่
ผมเดินจงกรมอยู่ มีพระตั้งหลายรูป มีแมวตัวหนึ่งมาตะกาย
ขาผมอยู่สองวัน แสบไปหมด ผมยอมใช้หนี้ หนีไม่พ้น ถ้าหนี
ต้องเป็นหนี้อยู่อีก ผมคิดว่า
“อยากท�ำก็ท�ำไปเลย” ต้องยอมให้เขา สองวันนั้นผมต้อง
ใช้หนี้ให้เขาไป
สมั ย เด็ ก ๆ ผมชอบขุ ด งู เ ห่ า ตั ว ด� ำ ๆ เขาตามมาทวงหนี้
ขณะเดินจงกรมเขาเลื้อยผ่านหน้า ตกใจสมาธิหลุด ต้องแผ่
เมตตาให้เขาไป ดังนัน้ กรรมต่างๆ ทีเ่ ราท�ำไว้มนั มีจริงและตามมา
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ได้เมื่อเรามีบุญ เขาจะมาทวงคืน ผมไม่หนีเลย พยายามใช้ให้
เขาให้หมดไป

ด้วยแรงอธิษฐาน
ผมฝึกปฏิบัติไป สมาธิดีขึ้นเรื่อยๆ ผมปฏิบัติจนครบ ๓๐
วัน ผมอธิษฐานไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติว่า
“ผมจะท�ำเต็มที่ ๓๐ วัน ได้แค่ไหนเอาแค่นนั้ ” แปลกนะ
แรงอธิษฐานเป็นจริง ครบ ๓๐ วันแล้ว พอวันที่ ๓๑ เข้าสมาธิ
อย่างไรมันก็ไม่เข้า พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่เข้า เห็นได้ชดั ว่า
สัจจอธิษฐานมีจริง ดังนั้น จะไปพูดอะไรกับใครต้องระวัง ต้อง
รับผลนั้นแน่นอน หลัง ๓๐ วัน ผมยังปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ
วันหนึง่ หลังการฝึกปฏิบตั ิ ผมกลับมาทีก่ ฏุ ิ เดินมาเจอพระ
รูปหนึง่ ท่านยกมือไหว้ผม ผมก็ยกมือไหว้ทา่ น ผมตกใจ เพราะ
ผมบวชได้สกั เดือนกว่าๆ เท่านัน้ เอง ท�ำไมท่านมาไหว้ผม คุยกัน
จึงทราบว่าท่านบวชมา ๘ พรรษาแล้ว ผมจึงขอขมาท่าน ท่านคุย
กับผม พลางหยิบพระเครือ่ งทีอ่ ยูใ่ นย่ามออกมาให้ดู เป็นเหรียญ
เป็นพระผง เป็นเนื้อว่าน หยิบมาอวดผมทีละองค์ ทีละองค์
ผมไม่คิดอยากได้เลย ขณะที่ท่านหยิบมาอวด ผมคิดในใจว่า
ทางสายเอก
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“พระสงฆ์องค์นไี้ ปไม่รอด ถึงจะบวชมา ๘ พรรษา ก็ไปไม่รอด”
ท่านหยิบมาทีละองค์ ในที่สุดได้หยิบเหรียญหลวงพ่อเงิน เป็น
เหรียญเงิน ขณะทีผ่ มดู ผมเห็นองค์จริงของหลวงพ่อเงินท่านอยู่
ในเหรียญ ผมเห็นท่านชัดด้วยตา โดยไม่ได้คิดอะไร ผมพูดว่า
“เหรียญหลวงพ่อเงินนี้ ท่านเก็บไว้ไม่อยู่หรอก ในที่สุดท่านต้อง
เอามาให้ผม” ผมไม่ได้สนใจ ดูผ่านๆ ไป แล้วผมลาท่านไป
ต่อมาเมื่อผมลาสิกขาแล้ว ได้กลับไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่เกือบสองปี พระสงฆ์รูปนั้นไปพบผม
เอาเหรียญหลวงพ่อเงินนี้ไปมอบให้ผม จริงดังที่ผมพูดไว้

เมื่อประพฤติดี
ย่อมเป็นฤกษ์ดีมงคลดี
เมื่ อ บวชอยู ่ ไ ด้ ๑ เดื อ นกั บ ๑๓ วั น ผมไปเรี ย นท่ า น
เจ้าคุณอาจารย์ถามท่านว่า “ในศาสนาพุทธเรานี้ ไม่มีฤกษ์ยาม
ใช่ไหมครับ” ท่านรับว่า “ใช่” ผมจึงพูดว่า “งัน้ ผมก�ำหนดสึกเอง
ได้ไหม” ท่านตอบว่า “ได้” เสร็จแล้วผมได้ก�ำหนดสึก วันสึก
(วันลาสิกขา) ปกติ ทั่วไปจะมีพระหลายรูปนั่งสวดอะไรๆ พระ
อาจารย์ท่านจะเทศน์ ท่านจะแจกหนังสือหลายเล่ม
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วันที่ผมสึก มีแต่ผมกับท่านอาจารย์เพียงสองรูป ผมนั่ง
มองไปรอบๆ คิดว่า พระรูปอืน่ ไม่มา แล้ววันนีเ้ ราจะได้สกึ หรือไม่
สิบกว่านาทีท่านได้ถามว่า “คุณจะสึกหรือ” ผมยืนยันกับท่านว่า
จะสึก ท่านจึงพูดประโยคดังกล่าวว่า “สิ่งที่ได้ไปนั้นเป็นของดี
ของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัวตลอดชีวิต” ผมรับปากกับท่าน แล้ว
นั่งมองว่าพระรูปอื่นยังไม่มา แล้วจะสึกได้อย่างไร ท่านอาจารย์
ก็นั่งเฉยไม่ว่าอะไร ผมจึงถามท่านว่า
“ท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับ วันนี้ผมจะได้สึกไหม” ท่านว่า
“นี่ไง สึกแล้ว” ท่านพูดแค่นั้น ผมจึงกราบลาท่าน ไปเปลี่ยน
เสื้อผ้าออกจากวัด
ตอนนั้นน�้ำหนักลดไป ๕ กก. เพราะฉันแค่วันละ ๑๐
ช้ อ นแค่ นั้ น ที่ ดี ที่ สุ ด นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ ท ่ า นบอกว่ า “สิ่ ง ที่ ไ ด้ ไ ปนั้ น
เป็นของดีของวิเศษ ให้เก็บไว้กบั ตัวตลอดชีวติ ” ของดี คือ สติที่
เจริญเป็นมหาสติ ส่วน ของวิเศษ คือ ญาณและอภิญญาต่างๆ
นั่นเอง
ทั้งหมด ที่เล่ามาคือวิธีการและความเป็นมาที่ผมไปพบ
เส้นทางสายเอกนี้ ✤
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๒
วิเคราะห์แง่วิทยาศาสตร์
บทที่

สุดตาทิพย์แล้ว ยังมองไม่จบ
ภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิด
ก่อนอื่นผมจะวิเคราะห์ถึงวิชาที่ดีที่สุดในโลก ๒ วิชา คือ
วิชาสมถกรรมฐาน กับ วิชาวิปสั สนากรรมฐาน สมถะ คือ อุบาย
ท�ำจิตให้สงบ จะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ แต่ตามที่เขาบอกไว้ใน
หนังสือพุทธธรรม คือกรรมฐาน ๔๐ แล้วแต่จะเหมาะกับจริต
ของแต่ละคน จะใช้วิธีหายใจเข้า พุท หายใจออก โธ หรือ
จะ สัมมาอะระหัง หรือจะ พองหนอ-ยุบหนอ คว�่ำมือหงายมือ
เพ่งกสิณต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นอุบาย ที่ท�ำให้จิตสงบท�ำได้ทั้งนั้น
เลือกให้เหมาะกับจริตของตน
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ตามปกติจิตเป็นพลังงานที่เคลื่อนที่ได้เร็วมาก ความเป็น
พลังงานของจิตนี้ เครือ่ งมือในปัจจุบนั ยังตรวจสอบไม่ได้ ความถี่
คลื่นจิตละเอียดมาก มีการเกิดดับคล้ายพลังงานไฟฟ้า เป็น
พลังงานอมตะ และเปลีย่ นคุณภาพได้ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของพลังงาน
จิตนี้ คือ มีธาตุรู้ อยู่ในตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ

หน้าที่ ๓ ประการของจิต
๑. รับสิ่งกระทบเข้าปรุงแต่งเป็นอารมณ์
๒. สั่งร่างกายผ่านระบบประสาทสมอง โดยสมองเป็น
เครื่องมือให้จิตใช้ท�ำงาน
๓. สะสมผลของการกระท�ำ เหมือนคอมพิวเตอร์ ที่เก็บ
ข้อมูลได้
มั ก สงสั ย กั น ว่ า ท� ำ ไมคนที่ ป ฏิ บั ติ ส มถะและวิ ป ั ส สนา
กรรมฐานแล้ว ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ผมวิเคราะห์ได้ดังนี้
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ยอดคนจึงเอาชนะยอดมาร
(นิวรณธรรม) ได้
ท่ า นเจ้ า คุ ณ โชดก บอกผมในวั น แรกเลยว่ า “คนที่ เ ขา
ได้ธรรมะของพระพุทธองค์ ล้วนแต่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกทั้งนั้น”
เมือ่ นัง่ สมาธิ เริม่ มีอาการปวดขา เราเริม่ ขยับกาย พอปวด ก็ขยับ
พอปวด ก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้ง
สมาธิจะหลุด มักจะมาติดที่ด่านอย่างนี้ คือ ไม่อดทน
ไม่ยอมต่อสู้กับความเจ็บปวด
ผมมานึกถึงพระสุปฏิปันโนหลายรูป ท่านผ่านวิกฤติต่างๆ
มามากมาย เช่น หลวงปู่ธรรมชัย ท่านเดินธุดงค์ในป่า เสือมา
ประจัญหน้า แทนทีจ่ ะเดินหนี ท่านเดินเข้าไปให้เสือกิน ในทีส่ ดุ
ไปพบพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ เห็นได้ว่าท่านยอมตายเพื่อธรรมะ
ของพระพุทธองค์แล้ว ท่านจึงสอบผ่าน
ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ท่านอยู่อ�ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ท่านเคยเจอเสือ ท่านไม่กลัว ล้วนเป็นตัวอย่างของพระ
สุปฏิปันโนที่มีปฏิปทา เอาชีวิตเข้าแลกธรรมะของพระพุทธองค์
ทัง้ สิน้ นีค่ อื จุดทีพ่ สิ จู น์จติ ใจว่า จะผ่านหรือไม่ผา่ น อยูต่ รงนีเ้ อง
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อย่ารอให้สายเกินไป
บางคนเข้าใจผิดคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของตัวเอง เพราะยัง
หนุ่มแน่น ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติธรรม รอไว้แก่ก่อน เกษียณก่อน
ถือว่าคิดผิดถนัด เพราะร่างกายของเรานี้ เป็นเครื่องมือให้จิต
ได้ใช้พฒ
ั นา ขณะทีร่ า่ งกายยังแข็งแรง มีพลัง อวัยวะยังสมบูรณ์
ยังท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เราไม่รีบใช้ เราไปใช้เมื่อแก่
ฉะนั้น จะท�ำอะไรได้ไม่เต็มที่ ท�ำไปก็ปวดเมื่อย ท�ำๆ ไปเดี๋ยวก็
ปวดเมื่อย ดังนั้นมันจะท�ำได้ไม่ดี ร่างกายที่แก่แล้วเหมือนรถ
เก่าๆ เอาไปบรรทุกอะไรก็ยากล�ำบาก คนหนุม่ สาวเปรียบเหมือน
รถทีเ่ พิง่ ถอยออกมาใหม่ๆ จะใช้ทำ� อะไรก็มปี ระสิทธิภาพดี ดังนัน้
ขอให้รีบปฏิบัติเสียแต่วันนี้ จะได้อะไรมากมาย ใครที่คิดจะไป
ปฏิบัติธรรมเมื่อแก่ ถือว่าก�ำลังคิดผิด ขอให้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ออกมา คือการที่ผมไปรู้ว่า ท�ำไม
เหรียญหลวงพ่อเงินท่านจะมาอยูก่ บั ผม หรือผมไปรูว้ า่ เด็กหนุม่
คนนัน้ ไปฆ่าคนมา แล้วหนีมาดับร้อน ท�ำไมผมจึงรูไ้ ด้ ผมวิเคราะห์
ดูจงึ เข้าใจว่า ถ้าเราท�ำจิตของเราให้เป็นสมาธิ จนเข้าอัปปนาสมาธิ
ได้ (สมาธิมี ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และสูงสุด
คือ อัปปนาสมาธิ) เมื่อเราเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้ จิตไม่ปรุงแต่ง
อะไรเลย แต่สติจะอยูอ่ ย่างบริบรู ณ์ สติสมบูรณ์มาก ไม่ปรุงแต่ง
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สิ่งกระทบใดๆ เลย ตามหน้าที่ของจิตข้อหนึ่ง รับสิ่งกระทบ
เข้าปรุงแต่ง แต่พอเราเข้าอัปปนาสมาธิได้ ไม่มีการรับสิ่งกระทบ
ภายนอกมาปรุงเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดฌาน เมื่อใด
ที่จิตออกจากฌานก็เป็นอภิญญา เช่น รู้ใจคน รู้เหตุการณ์ใน
อนาคต
ความเจ็บปวดทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เหตุที่รู้ว่ามัน
ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เพราะเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งแล้ว จะไม่มีความ
เจ็บปวด ความรู้นี้เป็นความรู้ที่อยู่เหนือระบบประสาทสัมผัส
เหนือวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป เราเรียกว่า เมต้าฟิสกิ ส์ (Metaphysics)
ถื อ เป็ น ความรู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ เ ราเรี ย นกั น มาจนจบปริ ญ ญาเอก
หรืออื่นๆ ยังถือว่ารู้เพียงผิวเผิน มิใช่ความรู้ที่แท้จริง เป็นแค่
สภาวะเท่านั้น ความจริงปรมัตถ์ต้องเป็นเมต้าฟิสิกส์ จิตมีธาตุรู้
ตามธรรมชาติของจิต ธรรมชาติตวั นัน้ แหละทีร่ จู้ ริง ดังนัน้ การที่
เราเข้าถึงอัปปนาสมาธิ เมื่อจิตไม่ปรุงแต่ง ความเจ็บปวดก็ไม่มี
เลย เป็นธรรมดาเช่นนั้น
ความรู้นี้น�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เมื่อเราปวดศีรษะ
ถ้าคิดแบบวิทยาศาสตร์ จะหาเหตุที่ท�ำให้ปวดศีรษะ ว่าเกิดจาก
ไปดื่มเหล้า หรืออดนอน หรือความเครียด ที่ท�ำให้ปวดศีรษะ
แล้วก็ทานยาระงับอาการปวด แต่ความจริงเหล่านี้ยังผิด เพราะ
เหตุที่อ้างมาทั้งหมดเป็นสภาวะเหตุ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นชั่วขณะ
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การทานยาระงับปวด คือการระงับความเชื่อมโยงระหว่างระบบ
ประสาทที่จะส่งกระแสความรู้สึกที่ไม่ดี ท�ำให้รู้สึกปวด ยาระงับ
ตรงนั้นเอง แต่ถ้าเรารู้จริงจะรู้ว่า การปวดศีรษะเกิดจากการรับ
สิ่งกระทบที่ไม่ดีเข้ามาปรุงแต่ง ท�ำให้เราปวดศีรษะ ถ้าเราดับได้
ตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่ในศาสนาพุทธ
สอนไว้ เป็นกฎธรรมชาติ เมื่อปวดศีรษะพิจารณาตามนี้ เมื่อ
อาการดับลง ก็ไม่ต้องทานยาแก้ปวด ลองพิสูจน์สิครับ
นี่ เ ป็ น กรณี ห นึ่ ง ที่ พิ สู จ น์ ว ่ า ความรู ้ ใ นทางวิ ท ยาศาสตร์
เป็นความรูเ้ พียงผิวเผิน แต่เมือ่ เราเข้าสูส่ จั ธรรมลึกๆ แล้วจะรูว้ า่
ของดีกว่ายังมีอยู่ นี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง

ผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชา...อัปปนาสมาธิ
บางกรณีเคยได้ยินว่า มีพระบางรูป ท่านเข้ารับการผ่าตัด
ในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องฉีดยาชา ให้แพทย์ผ่าตัดสดๆ ไปเลย
เราท�ำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะยังมีความคิดปรุงแต่งเต็มที่ เข้าไป
ผ่าตัดก็ยงั ปวด เอามีดมากรีดเนือ้ คงทนไม่ได้ แต่พระท่านทนได้
เพราะท่านเข้าสมาธิลึก เมื่อผ่าตัดเสร็จ ท่านก็ถอนสมาธิกลับมา
สู่สภาวะปกติ นี้เป็นการใช้ความรู้ขั้นสูง
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การเจ็บปวด ความทุกข์ท้ังหลาย ความสุขทั้งหลาย มัน
ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่อยู่ที่ใจของเรา ถ้าใจไม่ปรุงแต่ง จิตสงบ
สงบแล้วก็สบาย เบา ความสุขแท้จริงอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ความสุข
เนื่องจากการได้ยินเสียงเพลง ดูภาพยนตร์ หรือดูภาพสวยงาม
หรือความสุขจากการนอนที่นอนใหญ่ เหล่านี้เป็นความสุขแค่
นิดเดียว ยังมีความสุขที่ละเอียดประณีตมากกว่านั้น
การรู้ใจคนอื่น ถ้าหากท่านเข้าอัปปนาสมาธิได้ บางคน
ท�ำบ่อยๆ เขาเรียกว่า ฌานสมาบัติ คือไม่รับสิ่งกระทบใดๆ
จิตที่เข้าอัปปนาสมาธิได้ จะเป็นจิตที่ละเอียดอ่อน หลักธรรม
เรี ย กว่ า เป็ น จิ ต ที่ อ ่ อ นสลวย ซึ่ ง สามารถรู ้ ค วามคิ ด คนอื่ น ได้
เจโตปริ ย ญาณ จะเกิ ด ขึ้ น ไปรู ้ ภ พภู มิ ก�ำ เนิ ด แต่ ห นหลั ง ได้
เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไปรู้กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็น
กฎของเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยที่ถ้าเหตุกับผล
สั ม พั น ธ์ กั น และระบบประสาทของเราสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้
เช่ น เมื่ อ เราท� ำ งานวิ จั ย จะเป็ น ปริ ญ ญาตรี โท เอกก็ ต าม
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือ หาเหตุกับผลให้เชื่อมโยงกันให้ได้
แค่ นั้ น เองน� ำ ไปสู ่ ค วามจริ ง ปรากฏขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น ในสิ่ ง ที่
ระบบประสาทเข้ า ไม่ ถึ ง คื อ สิ่ ง ที่ ใ ช้ จิ ต สั ม ผั ส ก็ มี เ หตุ กั บ ผล
ยืนยันกัน ดังนั้น กฎแห่งกรรมนั้นมีจริง แต่จะลึกซึ้งเกินกว่า
ที่ระบบประสาทของเราจะเข้าไปรู้ได้ เรารู้ได้เพราะจิตละเอียด
ถึงขัน้ นัน้ และอภิญญา (ญาณโลกีย)์ เกิดขึน้ ทุกคนมีสทิ ธิท์ ำ� ได้
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ท�ำไมพวกโยคีที่ปฏิบัติสมถกรรมฐาน (บ�ำเพ็ญตบะ) เมื่อ
จิตสงบ ก็เกิดสัมผัสอัตโนมัติในมิติต่างๆ ลองถามดูว่า เทวดา
มีจริงไหม ?

งามแท้เทวดา...อย่าไปสนใจ
จากทีผ่ มเคยเป็นอาจารย์ถวายความรูใ้ ห้พระในมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ผมเคยถามพระนิสิตที่เรียน ว่าท่านสวดบทอัญเชิญชุมนุม
เทวดา ทีว่ า่ “สัคเค กาเม จะรูเป...” ถามว่า ท่านสวดนัน้ ท่านเคย
เห็นเทวดาจริงๆ ไหม ท่านว่า ไม่เคยเห็น ผมถามว่า ไม่เคยเห็น
แล้วท่านสวดไปได้อย่างไร ท�ำอะไรต้องมีเหตุผล ไม่ใช่สวดไป
เรื่อยๆ ท่านบอกว่า ท่านไม่เคยเห็น แต่สวดตามๆ กันมา
เทวดามีจริง เมื่อใดก็ตามที่จิตของเราละเอียดพอ จะได้
ไปสัมผัสในมิติต่างๆ ถ้าจิตละเอียดถึงชั้นจาตุมหาราชิกา จะได้
ไปสัมผัสเทวดาภูมนิ นั้ ถ้าละเอียดไปถึงชัน้ ดาวดึงส์ จะไปสัมผัส
เทวดาภูมินั้น สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ อยู่ที่เราปฏิบัติตัวของเราเอง
ถึงหรือไม่
ในการฝึกปฏิบัติของผม มีอยู่วันหนึ่งที่ได้ไปเห็นเทวดา
ตอนแรกผมไม่เชื่อตัวเอง พอขึ้นไป เห็นท่านนั่งอยู่หน้าวิมาน
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องค์งามมาก เนือ้ ละเอียด มาเทียบเนือ้ เทวดากับเนือ้ ผมเอง ท่าน
ละเอียดกว่าของผมร้อยเท่า จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เรา
เข้าใจค�ำว่า Intrinsic Property เปรียบเหมือนเอาผ้าแพรเนือ้ ดี
จากเมื อ งจี น ที่ ถ วายฮ่ อ งเต้ เที ย บกั บ เนื้ อ ของเรา ก็ เ หมื อ น
กระสอบป่านที่ใส่ข้าวสาร ปานนั้น วันที่ผมเห็นองค์ท่านสีชมพู
นั่งอยู่หน้าวิมาน ผมไม่เชื่อว่าเป็นเทวดา นึกว่าเป็นอุปาทาน ผม
ผ่านไปแล้วเหลียวหลังไปดู ท่านยิ้ม พอท่านยิ้มเราดีใจ ความถี่
ของคลื่นจิตเปลี่ยน สมาธิหลุด ตกลงมา (จากสวรรค์)
คืนนั้น สองทุ่มไปรายงานท่านอาจารย์ ท่านว่า “สิ่งที่เห็น
ไม่ใช่ของดีหรอก อย่าไปสนใจ ให้ก�ำหนด เห็นหนอ...เห็นหนอ
แล้วจะหายไปเอง”
ค�ำว่า เห็นหนอ...เห็นหนอ คืออะไร ผมเพิ่งมาเข้าใจ
ภายหลัง ตอนที่ปฏิบัติยังไม่รู้นั้น คือวิธีหรืออุบายที่จะเรียกสติ
กลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นรู้หนอ...รู้หนอ ได้ยินหนอ...ได้ยินหนอ
หรือเวลาคัน เรามักจะเกา พอเกาปุบ๊ สมาธิหลุดทุกทีเลย บางที
คั น ที่ ห น้ า เรามั ก จะเกา แต่ ถ ้ า เราก� ำ หนด คั น หนอ...คั น หนอ
เมื่อเราสู้กับมันได้ อาการคันจะดับไปเอง สิ่งเหล่านี้เป็นมาร
เป็นบททดสอบ เป็นค�ำถามให้เราแก้ ถ้าเราแก้ไม่หลุด แล้วเอา
มือเกา ก็ไม่ผา่ น ต้องก�ำหนด คันหนอ...คันหนอ แล้วจึงจะผ่าน
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ดังนั้นเทวดามีจริง เมื่อ ๒ - ๓ วันนี้มีเพื่อนคนหนึ่ง เขียน
เรือ่ งเทวดาในแดนดาวดึงส์สง่ ไปให้ เขาเขียนว่า ในแดนดาวดึงส์
มีเทวดาผู้ใหญ่องค์หนึ่ง ชื่อท้าวสักกะ เป็นพระอินทร์ แล้วมี
บริวารอีก ๓๒ องค์ เขาเขียนอีกหลายอย่าง ผมอ่านแล้ววิเคราะห์
ตามหลักธรรม ถูกต้องทั้งหมด แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรมาก
เพราะเทวดาทั้งหลายเหล่านั้น เขามีทุกข์ - สุขเหมือนเรา แต่เขา
ละเอียดอ่อนกว่าเราเท่านัน้ เอง เขามีอายุขยั เหมือนเรา แต่ละเอียด
(ยาวนาน) กว่าเรา ผมจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้ ถ้าไปพูดกับ
นักวิทยาศาสตร์ เขาจะต้องว่าเราเพี้ยน ผมยอมรับว่าผมเพี้ยน
เพราะไปรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ คนส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ผมนั้น
เป็ น คนที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ง่ า ย อะไรที่ พู ด ลอยๆ ไม่ เ ชื่ อ การที่ ไ ปรู ้ ว ่ า
จิตคนอื่นคิดอย่างไร เราต้องท�ำจิตของเราให้ละเอียดโดยเข้า
ฌานสมาบัตใิ ห้ได้ ทุกคนเมือ่ เข้าฌานสมาบัตไิ ด้ ก็สามารถหยัง่ รู้
ได้ เมื่อถอนจิตออกจากฌาน
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มิจฉาสมาธิ อย่าริลอง
บางคนเอาความรูพ้ วกนี้ มาเป็นอาจารย์ใบ้หวยก็มี ผลจาก
การฝึกสมถกรรมฐาน บางคนไปเห็นตัวเลข มีอาจารย์คนหนึ่ง
ฝึกสมถกรรมฐาน เห็นตัวเลขวิ่งออกมา จึงไปบอกภรรยาและ
เพื่อนอาจารย์ ไปซื้อหวยถูก ครั้งที่ ๒ เห็นอีก บอกอีกก็ถูกอีก
คราวนี้เกิดบอกต่อปากต่อปาก มีคนโทรศัพท์มาถามที่บ้าน เลย
ไม่เป็นอันฝึกสมาธิต่อไป มีแต่คนถามว่า “งวดหน้าเลขอะไร”
อาจารย์คนนีม้ าถามผมว่า เขาจะท�ำอย่างไรดี และมีคนท�ำนายว่า
เขาจะเป็นเจ้าส�ำนัก ผมบอกว่า เป็นเจ้าส�ำนักใบ้หวยน่ะสิ แล้ว
คุณจะตายเพราะถูกเจ้ามือเก็บ ผมบอกเขาให้เลิก และอย่า
ซื้ออีก ต่อไปถ้าเรามีโชค ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อลอตเตอรี่ มีวิธีมาเอง
ผมก็เห็นตัวเลขชัดแต่ไม่เคยซื้อ หลังจากออกจากวัดมา ไม่เคย
ซือ้ ลอตเตอรีเ่ ลย เหตุทไี่ ม่ซอื้ เพราะผมคิดว่า การท�ำบุญไม่จำ� เป็น
ต้องมีเงินอย่างเดียว ท�ำบุญอย่างอื่นดีกว่าเงินตั้งเยอะ สิ่งเหล่านี้
เป็นกิเลสอบายมุข และจากปัญญาที่เกิดจากการฝึกวิปัสสนา
กรรมฐาน ท�ำให้เห็นชัดว่า คนที่เป็นหนี้สังคม มีลักษณะเป็น
พวกที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ ซื้อไปซื้อไป โอกาสที่จะได้ตอบแทนมา
ยากเหลือเกิน ถ้าคนไม่ทำ� เหตุมาก่อนไม่มที างถูกลอตเตอรี่ ต้อง
ใช้หนี้แผ่นดิน และลักษณะของคนประเภทนี้ เป็นพวกที่รอรับ
จากสังคม คอยคิดว่าจะได้สทิ ธิอ์ ะไร เงินอะไร ค่าตอบแทนอะไร
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จากสังคม และพวกนี้จะถูกดึงเงินจากกระเป๋าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ลอตเตอรี่เป็นวิธีหนึ่งที่เงินถูกดึงออกไปโดยไม่รู้ตัว นี่คือการ
ใช้หนี้ เป็นหนี้กรรมท�ำไว้ในอดีตชัดเจนเลย ผมจึงไม่คิดซื้อ
ลอตเตอรี่ นั่งสมาธิพอจิตสงบ ไม่ต้องวิปัสสนา แค่สมถะ พอ
จิตสงบก็จะเข้ามิตพิ วกนี้ รับมิตพิ วกนี้ เช่นไปเห็นเทวดา เป็นต้น

สงสารตัวเอง
ที่หลงทางในสังสารวัฏ
ครั้งหนึ่ง ผมไปเห็นภพภูมิที่เกิดมา มองไปสุดตาทิพย์
ตาทิพย์ยาวกว่าตานีม้ ากนะ สุดตาทิพย์แล้ว ยังมองไม่จบภพชาติ
ที่เราเวียนเกิดจนถึงปัจจุบัน เราเป็นอะไรต่างๆ มาเยอะเลย
ผมเห็นแล้วน�้ำตาไหล ไม่ใช่ไหลเพราะเกิดปีติ แต่เพราะเกิด
ความสมเพชตัวเอง เพราะสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏให้เราเห็นด้วย
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือเครือ่ งประจานความโง่ของเรา โง่จริงๆ
เลยที่ต้องมาเกิดภพแล้วภพเล่า เรียงเป็นล�ำดับ เหมือนเอาอะไร
มาเรียงให้เราดู จนสุดตาทิพย์ยงั ดูไม่หมด นัน่ คือชีวติ ทีเ่ ราเกิดมา
เป็นอย่างนั้นเอง
นี่เพียงแค่จิตสงบ ยังไม่ได้ใช้ปัญญาทางวิปัสสนา เราก็
ไปเห็น คนที่ฝึกเฉพาะสมถะยังไม่ไปฝึกวิปัสสนา พวกนี้จะหลง
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เช่น หลงเป็นอาจารย์ใบ้หวย หลงซื้อลอตเตอรี่ หลงเป็นหมอดู
เพราะพวกนี้จะรู้หมดว่าใครเป็นอย่างไร บางคนไปหลงเล่น
คาถาอาคมเหล่านี้มีจริง แต่เป็นเรื่องไม่ดี พระพุทธเจ้าท่านห้าม
ไม่ให้เอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดที่เรียกว่า มิจฉาสมาธิ เพราะ
น�ำไปสู่ความเสื่อม
เมื่อสองเดือนก่อน ผมได้พบกับโปรเฟสเซอร์เฉิน จาก
เมืองจีน เพราะภาควิชาฟิสกิ ส์ มช. อาจารย์ของเราพัฒนาเลเซอร์
จึงเชิญโปรเฟสเซอร์เฉินมาเมืองไทย คนจีนที่เล่นก�ำลังภายใน
มีพลังฝ่ามือนั้นมีจริง โปรเฟสเซอร์เฉินก็แสดงให้เห็นถึงพลัง
ภายใน ที่แสดงออกในรูปของความร้อน เอาจอคล้ายโทรทัศน์
ตั้งวัดได้ว่า ขณะนี้พลังออกมาเท่าไหร่ เห็นได้ชัดเจนว่ามีจริง
การใช้พลังสมาธิไปใช้เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมิจฉาสมาธิ
ไม่ควรใช้
ในครัง้ พุทธกาล มีพระสงฆ์เหาะไปเอาบาตรไม้จนั ทน์ ท่าน
ยังต�ำหนิ แต่ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่
ตอบว่ า ท่ า นแสดงหลายครั้ ง โดยเฉพาะตอนที่ มี หั ว หน้ า โยคี
สามคน ชื่ออุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ ที่มี
บริวารมากๆ มาลองทดสอบปัญญาของพระพุทธเจ้า โดยไม่ยอม
เป็นศิษย์ ดังนี้จะเห็นว่า ท่านแสดงเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น ใช้ปราบ
พวกมิจฉาทิฏฐิ ให้หนั มายอมรับนับถือปัญญาในพุทธศาสนา
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ถ้าถามว่า คนที่เล่นทางสมถะ มีอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ ก็
ตอบว่ามี แต่พระพุทธเจ้าท่านแนะน�ำไม่ให้เล่น และผมก็แนะน�ำ
ไม่ให้เล่น เพราะมันไม่มปี ระโยชน์เท่าไหร่ มีประโยชน์แค่ชวั่ ขณะ
ไม่มีประโยชน์ที่แท้จริง ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงคือต้องพัฒนาญาณ
หรือปัญญาขึ้นมา ใช้ปัญญานั้นสอนคนเห็นผิด ให้เปลี่ยนมา
เป็นเห็นถูก จะดีที่สุด (อนุสาสนีปาฏิหาริย์)
การพัฒนาญาณไม่ยากหรอกครับ เมือ่ จิตเข้าเป็นสมาธิ จะมี
สมาธิอยู่ ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ เวลาท�ำงาน ดูหนังสือสอบ
ใช้สมาธิระดับต้นนี้ อีกอันหนึ่งเป็นอุปจารสมาธิ เป็นสมาธิข้ัน
กลาง วิธีพัฒนาญาณให้เกิดกับจิต (ญาณคือปัญญาหรือความรู้
จะเกิดกับจิต เป็นปัญญาเห็นแจ้ง (Insight) ส่วนปัญญาที่เกิด
จากสมองเรียกว่า Intelligence จึงต่างกัน) การพัฒนาปัญญา
ให้เกิดกับจิต ต้องใช้อปุ จารสมาธิ แต่ถา้ เรามีปญ
ั ญา ต้องการหนี
เช่น หนีความทุกข์ หนีการปรุงแต่งอารมณ์ไม่ดีต่างๆ ของจิตใจ
เราเข้าอัปปนาสมาธิ (สมาธิขนั้ สูง) ท�ำให้ไม่รบั รูอ้ ะไรทัง้ สิน้ สบาย
อย่ า งเดี ย ว สบายเช่ น นั้ น ท� ำคนหลงกั น มาก เพราะนึ ก ว่ า เข้ า
นิพพาน เป็นอรหันต์ไปแล้ว เช่น พวกพรหมต่างๆ
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เดินทางผิด หลงติดฌาน
พวกที่เล่นฌาน ถ้าเล่นไม่ดี ไม่เข้าใจ ไม่ใช้ปัญญาถ่องแท้
จะไปติดเป็นพรหม แย่ไปเลย มีพรหมชั้นเดียวที่โชคดี คือ
ชัน้ สุทธาวาส ซึง่ เป็นรูปพรหม ห้าชัน้ สุดท้ายเป็นพวกพระอนาคามี
ที่ท่านยังไม่ส�ำเร็จ ไปติดอยู่สุทธาวาส ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีก
แล้ว ท่านจะเข้านิพพานเลย ส่วนนอกนั้น เป็นพรหมที่ต้องกลับ
มาเกิดอีก
ทีผ่ มไม่แนะน�ำให้เล่นฌาน และพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่แนะน�ำ
เพราะมีอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะสองท่าน ชื่อ อุทกดาบส
รามบุตร กับ อาฬารดาบส กาลามโคตร ตอนเจ้าชายสิทธัตถะ
ออกบวช ได้ฝากตัวกับอาจารย์สองท่านนี้ ในที่สุด สองท่านนี้
ไม่ ส� ำ เร็ จ เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะจึ ง แยกไปบ�ำ เพ็ ญ เพี ย รตามล� ำ พั ง
ตอนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆ ท่านระลึกถึงอาจารย์ทั้งสอง
ท่าน อยากจะไปโปรด พอนึกถึง ก็ทราบได้ทันทีว่า ท่านหนึ่ง
ไปเกิดเป็นอรูปพรหมเกือบสูงสุด อีกท่านไปเป็นอรูปพรหมสูงสุด
ท่านจึงด�ำริว่า “ฉิบหายจากความดีทั้งสองท่านเลย” เพราะท่าน
ไปเสวยความสุขจากอรูปพรหม ซึ่งเวลานับไม่ได้ ตัวอย่างเช่นที่
ผมเล่าว่า เราเข้าอัปปนาสมาธิ ๓ ชั่วโมงนั้น รู้สึกเหมือนแค่
ขณะจิตเดียวเท่านัน้ เอง ยิง่ ไปถึงอรูปพรหม ตัวเลขในเมืองมนุษย์

ทางสายเอก

69

ไม่รู้จะเอาอะไรมานับ ต้องสมมติอะไรสักอย่างหนึ่งมานับ เขา
เรียก เป็นกัปป์ เป็นมหากัปป์ เป็นอสงขัยกัปป์
ดังนัน้ ถ้าเล่นสมถะ แล้วไม่ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาโดยวิปสั สนา
จะหลงทางติดพวกนี้ ซึ่งส่วนใหญ่โชคไม่ดี เว้นแต่ติดรูปพรหม
ชัน้ สุทธาวาส จึงจะดี เป็นพระอนาคามี เข้านิพพานได้ คนทีเ่ ล่น
สมถะอย่างเดียวไม่ดี ท่านอาจารย์ของผมจึงแนะน�ำให้พัฒนา
ปัญญาวิปัสสนาขึ้นมาด้วย ท่านจึงสอนวิปัสสนา

วิปัสสนาปัญญา
วิปัสสนา คือ เมื่อสมาธิของเราอยู่ชั้นอุปจารสมาธิ อะไร
ก็ตาม ที่เข้าไปกระทบจิต แล้วจิตเกิดปรุงแต่ง เราต้องดับการ
ปรุงแต่งให้ได้ การปรุงแต่งนีเ้ รียกว่าสังขาร สมมติ เราดูโทรทัศน์
มีภาพกระทบตาตอนดูละครทีวี แล้วจิตของเราปรุงแต่ง เกิด
ชอบ - ชังตัวละครในเรื่องนั้นๆ เพราะคิดต่อเนื่องเป็นสังขาร
แต่ถ้าเราตัดตัวนี้ได้ เมื่อเราฝึกวิปัสสนา เราต้องก�ำหนดตาม
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ ดับตัวนีไ้ ด้ ปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึน้ หนึง่
ทุกการกระทบ ถ้าเราดับได้ ปัญญาเกิดขึ้นหนึ่ง เกิดขึ้นหนึ่ง
เรียกว่า ปัญญาเห็นแจ้ง (Insight) เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้งแล้ว
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พออะไรเข้ากระทบ เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ดับ พิจารณา
แล้วก็ดับ
ในทางธรรม เมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้ง จะเห็นชัดกว่าตอนนี้
เสียอีก เมือ่ มีปญ
ั หาต่างๆ ขึน้ เราใช้ปญ
ั ญา ๒ ตัว เปรียบเทียบ
กัน ถ้าใช้ปัญญาจากสมองแก้ไขมันไม่สิ้นสุด แก้แล้วเดี๋ยวก็
เกิดปัญหาอีก ถ้าใช้ปัญญาเห็นแจ้งจากจิต ปัญหาย่อมสิ้นสุดได้
ทางธรรมเป็นเช่นนั้น
ตัวอย่างเช่น โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากน�้ำย่อยที่เป็น
กรดเข้าไปในกระเพาะมาก แล้วไม่มีอาหารให้มันย่อย จึงย่อย
ผนังกระเพาะอาหาร ถ้าใช้สมองแก้ไข โดยหาอะไรใส่ลงไปกิน
เพือ่ แก้อาการเป็น เวลากินยาลดกรด ยาเคลือบกระเพาะ จะหาย
จากโรคกระเพาะนัน้ คือแก้ไขโดยใช้สมองแก้ปญ
ั หา เดีย๋ วพรุง่ นี้
ก็เกิดอาการได้อีก ก็ต้องกินยาไปจนตาย แต่ถ้าใช้ปัญญาเห็น
แจ้งวิเคราะห์ปัญหา เมื่อจิตเกิดความกังวล ความเครียดขึ้น
จะไปกระตุ้นระบบประสาทที่โยงไปที่กระเพาะ ไปกระตุ้นให้
น�้ำย่อยที่เป็นกรดหลั่งออกมามาก เราแก้โดยดับการปรุงแต่ง
ทีไ่ ม่ดี คือความเครียด ความกังวลได้แล้ว โรคกระเพาะไม่เกิดขึน้
ตลอดชีวิตนี้ไม่ต้องกินยา เห็นได้เลยว่าผลต่างกัน ถ้าแก้ปัญหา
โดยใช้ปัญญาเห็นแจ้ง ดับปัญหาได้แท้จริง

ทางสายเอก

71

ทุกกรณีจะเห็นเช่นนี้ คือทุกๆ การกระทบในอุปจารสมาธิ
เมื่อเราพิจารณาสิ่งกระทบ แล้วดับได้ ปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้น
ทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเยอะๆ ก็กลับมาพิจารณา
มหาสติปัฏฐาน กาย เวทนา จิต และธรรม ร่างกายประกอบ
ด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
รูป คือ สิง่ ทีม่ องเห็น สัมผัสได้ เกิดขึน้ แปรเปลีย่ น ดับไป
เราค่อยๆ พิจารณาดู รอบแล้วรอบเล่า ในที่สุด รูปจะดับไปกับ
ตาใน คือเห็นแจ้งด้วยจิต
เวทนา คือ ความรู้สึก สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เราก็
พิจารณาอารมณ์ จนดับ
สัญญา คือ ความจ�ำ เดี๋ยวจ�ำได้ เดี๋ยวลืมไป พิจารณาให้
เห็นความจริง
สังขาร คือ การปรุงแต่งของจิต ดับไปตามกฎไตรลักษณ์
วิญญาณ คือ ตัวรู้อารมณ์ พิจารณาให้เห็นว่า ดับไปตาม
กฎไตรลักษณ์เช่นกัน
สิง่ เหล่านีจ้ ะดับ พอดับหมด (อนัตตา) บางคนกลัว เพราะ
ร่างกายหายไปเลย เกิดอาการกลัวตายขึ้นมา ร่างกายหายไปเลย
เหลื อ แต่ จิ ต ดวงเดี ย ว จิ ต นั้ น คื อ ตั ว แท้ ข องเรา พั ฒ นาจิ ต ให้
สว่างขึ้น สว่างขึ้น ปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้นทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง
ในที่ สุ ด ก็ จ ะเป็ น จิ ต ประภั ส สร ซึ่ ง เป็ น สุ ด ท้ า ยของเส้ น ทาง
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การพัฒนาจิตนี้
ผมวิเคราะห์ให้ทา่ นดูวา่ ทางวิทยาศาสตร์ มองเรือ่ งนีอ้ ย่างไร
และในทางพุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่เหนือระบบประสาทสัมผัสเป็น
Metaphysics ก็มองอีกทางหนึง่ และการแก้ปญ
ั หาทัง้ สองทาง
แก้แล้วได้ผลไม่เหมือนกัน ✤
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๓
ชีวิตบนทางสายเอก
บทที่

บนเส้นทางสายเอก เราจะหยุดสิ่งไม่ดี
และท�ำดีให้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สามารถเลือกเกิดได้
ทางสายเอกมี ท างเดี ย ว ซึ่ ง ดี ม าก เหมื อ นถนนสายเอก
ที่มีทางกว้างๆ เช่น ในต่างประเทศ ในยุโรปขับรถสบายกว่า
กรุงเทพฯ เยอะเลย มีเครื่องหมายจราจรชัด รถไม่ติด ส่วน
ทางตรอกซอกซอยที่ไม่ใช่ทางเอก มีปัญหามากเหลือเกิน ผมมา
วิเคราะห์ดู ชีวติ คนส่วนใหญ่ เดินวนเวียนหลงทาง ไปหลงเล่นนัน่
เล่นนี่ มีปัญหาร้อยแปดกับความหลง สนุก ไปกับความหลง
คิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นสิ่งดี กว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี ก็ต่อเมื่อ
เราได้ไปพบสิ่งที่ดีกว่า เมื่อนั้นเราจึงจะรู้ คือต้องมีของเปรียบ
เทียบ เมื่อเห็นของที่ดีกว่า เราจึงรู้ว่าของที่มีอยู่เป็นอยู่นั้น เรา
ไม่อยากได้
ทางสายเอก
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จิตของคนเป็นสิ่งแปลก มักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัว
จริงไหมครับ ? เมื่อท่านไปซื้อผลไม้ในตลาด ต้องเลือกลูกดีๆ
ใส่ตาชั่ง แม่ค้าก็คอยแอบเอาของไม่ดีมาใส่ คือเอาของไม่ดี
ออกจากตัวเรา จะเลือกแต่ของดี มีใครสักคนไหมไปเลือกผลไม้
ตกเกรดเน่าๆ ซื้อกลับบ้าน คงไม่มีใครเลือก ธรรมชาติจิตของ
คนจะเลือกของดีๆ ให้แก่ตัวเอง

เรามีสิทธิ์เลือกไหม ?
ถ้าเรามีเงินมาก เราก็มีสิทธิ์เลือกมาก ถ้าเรามีเงินน้อย ก็มี
สิทธิ์เลือกน้อย เช่นกันกับที่อยู่อาศัย ถ้าเรามีเงินมาก เราจะ
เลือกอยูอ่ าศัยทีด่ ๆี ได้ ติดริมน�ำ้ ได้ อยูบ่ นภูเขาก็ได้ เช่นเดียวกัน
ในทางโลก คนทั่วไปเขาบอกว่า เลือกเกิดไม่ได้ แต่คนรู้จริง
บอกว่า เลือกเกิดได้ ถ้าเราสะสมบุญบารมี ความดี ไว้มากๆ
เลือกเกิดได้ พิสจู น์ได้ ถ้าเราสัง่ สมท�ำไปเรือ่ ยๆ พิสจู น์ได้แน่นอน
ว่า ความดีทเี่ ราท�ำนี้ จะสัง่ สมตามหน้าทีท่ สี่ ามของจิต คือมีหน้าที่
สั่งสม ทั้งดี ทั้งไม่ดี ถ้าสั่งสมแต่สิ่งดีๆ ท�ำให้เราเลือกเกิดได้
คนทั่วไป ไม่ทราบเรื่องนี้ จึงท�ำดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ในที่สุด
ก็เหมือนการซือ้ ผลไม้ หยิบไม่เลือก เมือ่ กลับมาถึงบ้าน จึงเห็นว่า
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มีลูกเน่าลูกเสียปนมา เช่นเดียวกับการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ส�ำหรับคนที่ไม่รู้จริง มักจะยึดติดโน่นติดนี่ สมัยก่อนเมื่อจะ
แต่งตัวออกจากบ้าน ใส่แหวน ใส่สร้อยคอ ใส่นาฬิกา ในที่สุด
พอเรารู้จริง ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของรกรุงรังทั้งนั้น จึงปลดออก

ยิ่งไอคิวสูง อีโก้ยิ่งพัฒนาตาม
คนที่เรียนมาก สมองพัฒนามาก สิ่งที่ตามมาคืออัตตา
ความถือตัวถือตน ภาษาอังกฤษเรียกว่า อีโก้ ท�ำให้คิดว่า นี่คือ
ตั ว เรา นั่ น คื อ ตั ว เขา นี่ ข องเรา นั่ น ของเขา พอมี เ รา มี เ ขา
ธรรมชาติของจิตจะเลือกของที่ดีให้กับตัว ของของเราต้องดีกว่า
ของเขา พิสูจน์ได้ เวลาไปซื้อของ เปิดกระเป๋าเงินออกมา จะเอา
ธนบัตรเก่าๆ ให้เขาก่อน เอาธนบัตรใบใหม่ๆ เก็บ จริงไหมครับ
นัน่ คืออีโก้ พอเราจะท�ำความดี เกิดอายคนอืน่ จะว่าไปนีค่ อื อีโก้
ท�ำไมล่ะ ? ในเมื่อความดีเป็นความดี เป็นผลดีกับสังคม ดีกับ
ส่วนรวม ดีกับคนอื่น ดีกับตัวเอง ท�ำไมเราท�ำไม่ได้ กลับอาย
คนอื่น กลัวคนอื่นเขามองว่าเราเพี้ยน นี้คืออีโก้ คนทั่วไปมี
ลักษณะนี้อยู่ คนที่มีสมองพัฒนามาก อีโก้มากตาม สังเกต
เห็ น ชั ด เช่ น ในที่ ป ระชุ ม อาจารย์ เถี ย งกั น ไม่ มี ใ ครฟั ง ใคร
ต่างคนต่างแสดงอีโก้ของตัวเองออกมา ซึง่ เป็นผลเสียต่อส่วนรวม
ที่ตัวเองมองไม่เห็น
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บางคนเป็นศาสตราจารย์ จะออกไปซื้อข้าวผัดในตลาด
อายเขา ไม่กล้าหิ้วห่อข้าวผัด นี่คือลักษณะอีโก้ แต่ถ้าเราเข้าใจ
จริงๆ พัฒนาจิตของเราให้มีปัญญา เห็นแจ้งดับขันธ์ ๕ ได้
เมื่อขันธ์ ๕ ไม่มี อีโก้จะดับทันที
ดังนั้น บนเส้นทางชีวิตที่ราบรื่น ต้องดับอีโก้ คือความ
ถือตัวถือตนให้ได้ ต้องมีปญ
ั ญาเห็นแจ้ง คือ Insight (มองทะลุ
ข้างใน) ควบคู่กับปัญญาความรู้จากสมอง คือ Intelligence
(ความฉลาด) ปกติเราพัฒนาร่างกายและสมอง ถ้าได้พัฒนาจิต
ควบคู่ไปด้วย ทางชีวิตของเราจะราบรื่น
ในการพัฒนาร่างกาย พัฒนากัน ๔ - ๕ อย่าง พัฒนาเรือ่ ง
ความสมบู ร ณ์ ด ้ ว ยอาหารการกิ น พั ฒ นาความแข็ ง แรงด้ ว ย
การเล่นกีฬา พัฒนาเรื่องความสวยงาม เข้าร้านตัดผม แต่งเล็บ
และพัฒนาสมอง ส่วนใหญ่คนเราพัฒนากันแค่นี้ จิตไม่ค่อย
ได้พัฒนา ฉะนั้น ถ้าจะเป็นคนที่สมบูรณ์ ต้องพัฒนาจิตขึ้นมา
ด้ ว ย เมื่ อ ดั บ อี โ ก้ ไ ด้ ท างชี วิ ต ของเราจะสะดวก ราบรื่ น และ
สงบสุข
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ลักษณะของเส้นทางชีวิตที่สะดวก
ขอเป็นแค่คนดู
เมือ่ เรามองอะไร แล้วรูว้ า่ มันไม่มตี วั ตน ไม่เข้าไปจับ ไปยึด
เราเหมือนคนดู เช่น ดูกีฬา ต่อยมวย เตะฟุตบอล คนไทย
แข่งกับต่างประเทศ ถ้าดูไม่เป็น พอทีมเราแพ้ ใจเราก็เหี่ยวตาม
ไปด้วย อ้าว...เสียไป ๑ ประตูแล้ว เราก็เป็นคนดูใจเหีย่ วไปด้วย
อย่างนี้ถือว่า ดูไม่เป็น ถ้าดูเป็น เห็นว่ามันเป็นกีฬา มีแพ้ชนะ
จะเข้าใจว่า ที่โดนยิงประตู เพราะกองหลังไม่ดีนี่เอง กองหน้า
เราก็ปกี หัก ดังนัน้ ดูแบบผูร้ ผู้ ศู้ กึ ษา คนไม่รแู้ ละดูไม่เป็น เอามา
ปรุงแต่ง เหมือนการดูละคร ร้องไห้สงสารตัวละคร ในต่างประเทศ
เขาวิเคราะห์ว่า คนที่ดูละครแล้วรับสิ่งกระทบจากละครเข้ามา
ปรุงแต่ง ให้คล้อยอารมณ์ตามตัวละคร ความดันโลหิตจะสูงขึ้น
ข้อนี้เป็นความจริง เมื่อความดันเพิ่มขึ้น ระบบสรีรวิทยาเสียหาย
โรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกมากมาย
ทางชี วิ ต ที่ ดี จึ ง ต้ อ งใช้ ป ั ญ ญาเห็ น แจ้ ง น� ำ ทาง เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ใดก็ตาม จะเห็นเป็น ๒ ทางเสมอ ทางหนึ่ง แก้แล้ว
ไม่สนิ้ สุด อีกทางหนึง่ แก้แล้วดีทสี่ ดุ ปัญหาจบสนิท เราจะเลือก
ทางที่ดีที่สุด เมื่อมองอะไรก็มองแบบผู้ดู อย่าไปปรุงแต่ง ให้ตก
เป็นทาสของอารมณ์ สมัยที่เขาทรายเป็นแชมป์โลก ขึ้นชกทีไร
บางครัง้ มีคนตาย พอเขาทรายถูกต่อย ทรุดลงปับ๊ มีคนหัวใจวาย
ทางสายเอก
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ตายหน้าจอโทรทัศน์เลย นี่คือโทษของจิตปรุงแต่ง ตกเป็นทาส
ของอารมณ์ ดูไม่เป็น ไม่มีปัญญาเห็นแจ้ง ทางชีวิตอย่างนั้น
ไม่สะดวก ไม่ใช่ทางสายเอก
ในวงสังคมทีท่ ำ� งาน เราต้องสัมพันธ์กบั คนอืน่ มีทงั้ แง่บวก
และแง่ลบ ถ้าสัมพันธ์ในทางที่ดี เราก็สบาย แต่ถ้าสัมพันธ์ใน
ทางไม่ดี เสียหาย เช่น ตอนเช้าเจ้านายถามหางาน เราลืมท�ำ
ก็ถกู ว่าบ้าง ใจเหีย่ วทัง้ วัน แต่ถา้ เรามีปญ
ั ญาเห็นแจ้ง จะพิจารณา
ได้วา่ ทีถ่ กู เจ้านายบ่นว่านัน้ เป็นวิบากของเรา เพราะเราท�ำไม่ดเี อง
ก็ต้องรับผลที่ไม่ดี จะดีหรือไม่ดี เราต้องยอมรับ เพราะเป็นผล
ที่เกิดจากการกระท�ำของเรา
เราหนีวิบากไม่พ้นหรอก มันเป็นผลงานของเราเอง
เราให้อภัยเขาดีกว่า
เขาว่าเรา เพราะเราไม่ดี ต้องให้อภัยเขา ก็จะเกิดผลดี
เราไม่ตอบโต้ จึงไม่มีศัตรู
กรรมด�ำที่เราจะสร้างต่อ ก็ไม่มี จึงเป็นกรรมขาว ถ้าเรา
ตอบโต้ กรรมด�ำจะเกิดอีก เป็นการผูกเวร ปองร้ายกันเรื่อยไป
ถ้าเราไม่ตอบโต้ ศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรได้ นี่คืออานิสงส์ของ
การมองด้วยปัญญา แก้ปัญหาด้วยปัญญาเห็นแจ้ง บนเส้นทาง
สายเอกต้องมองอย่างนี้
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แก้ที่ตัวเอง...อยู่ที่ตัวเอง
ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตล้วนเป็นครูสอนใจเรา แม้แต่
ลูกของเรานอนตืน่ สาย ลูกของเราเรียนไม่ดี สอบเอ็นทรานซ์ไม่ได้
สมั ย นี้ ส อบเอ็ น ทรานซ์ เ หมื อ นพ่ อ แม่ ส อบเอง พอลู ก สอบได้
พ่อแม่กพ็ องเหมือนลูก แต่ถา้ ลูกสอบไม่ได้ พ่อแม่กเ็ หีย่ วเหมือน
ลูก นีค่ อื คนทีไ่ ม่เข้าใจชีวติ ในขณะเดียวกัน ลูกดือ้ พ่อแม่กลับ
โทษนั่นโทษนี่ ไม่ดูที่ตัวเอง หาว่าลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คอยแก้ที่นั่นแก้ที่นี่ ความจริง
แล้วผิด แก้ให้ถูกที่ ต้องแก้ที่ตัวเราเอง ถ้าเราดีเสียคนหนึ่ง
ข้ า งล่ า งดี ห มดเลย มั น อยู ่ ที่ เ ราจริ ง ๆ ถ้ า หั ว หน้ า ครอบครั ว ดี
ทุกคนดีหมด ถ้าเราเป็นคนมีเหตุมีผล ลูกของเราก็ไม่ดื้อ
ดังนั้น ถ้ามองอะไร ต้องมองให้ชัด ในทางธรรมไม่มีอะไร
ที่แก้ไม่ได้ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด เพียงแต่เรามีปัญญา เห็น
ต้นเหตุที่แท้จริงหรือเปล่า ถ้าเห็นต้นเหตุที่แท้จริง แก้ปัญหา
ได้หมด
บางคนเหนื่อยยากเหลือเกิน กับการตามหาพระอาจารย์
เดี๋ยวเข้าวัดโน้น เดี๋ยวออกวัดนี้ ไปอีสาน ไปใต้ ตามหาพระ
อาจารย์ ไ ปทั่ ว มี ค นหนึ่ ง ผมทราบว่ า เขาเป็ น คนชอบตามหา
พระอาจารย์ สายไหนดังไปมาหมด ผมถามเขาว่า “พี่ เดีย๋ วนีเ้ ลิก
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หาพระอาจารย์หรือยัง” เขาบอกว่า “โอ้โฮ้ เหนื่อยเหลือเกิน
เดี๋ ย วนี้ ห ยุ ด แล้ ว ” ผมถามว่ า “แล้ ว เจอพระอาจารย์ ห รื อ ยั ง ”
เขาตอบว่า “เจอแล้ว” ผมถามต่อว่า “เจอที่ไหน” เขาตอบว่า
“ที่ตัวเรานี่ไง” (หัวเราะ)
เวลาเจ้านายว่า เขาก็เป็นครูของเรา ลองพิจารณาดูสิครับ
เพราะเราไม่ดี เขาจึงด่าเราว่าเรา “เอ๊ะ ! ปีนี้ไม่ได้สองขั้น” อย่า
ไปโกรธเจ้านายเลย เรายังมีดีไม่พอ ถ้าเราสร้างเหตุให้ดีพอ
ถึงอย่างไรต้องได้ ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล สอนเราได้
ตลอดเลย
ผู้ปฏิบัติจนเห็นธรรมแล้ว อาจารย์มีอยู่ทั่วไป ตัวละคร
ในทีวี ก็เป็นอาจารย์ของเรา ทุกสิ่งเป็นครูของเรา ในที่สุดเรา
จะสงบ เพราะเราอ่ า นเกมได้ ห มด คนที่ รู ้ จ ริ ง ไม่ มี ก ลั ว เช่ น
เด็กกลัวสอบไม่ได้ นั่นเพราะอ่านหนังสือไม่จบ ถ้าดูหนังสือจบ
จะไม่กลัว แต่เกิดความมั่นใจ ความกลัวเกิดจากอวิชชา คือ
ความไม่รจู้ ริง เมือ่ ลูกมาบอกว่า “แม่ครับ กลัวสอบไม่ได้” ถ้าเรา
รูจ้ ริง จีไ้ ปเลยว่า อ่านหนังสือไม่จบตรงไหน รูจ้ ริงแล้วไม่ตอ้ งกลัว
เดินหน้าได้อย่างมั่นใจ
ถ้ า เรามี ป ั ญ ญาเห็ น แจ้ ง คอยตามดู แ ละรู ้ ทั น สิ่ ง กระทบ
วิเคราะห์เหตุและดับเหตุได้ ทุกอย่างจะราบรืน่ ถ้าเราท�ำได้เช่นนี้
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กรรมด�ำจะหยุดไปเลย ถ้าหยุดไม่ได้ก็ให้นานๆ เกิดขึ้นสักครั้ง
นอกนั้นจะเป็นกรรมขาวเกิดขึ้นเรื่อยๆ
จากหน้าที่ที่ ๓ ของจิต คือ รับสิ่งกระทบ ดีก็ตาม ไม่ดี
ก็ตาม ที่ปรุงแต่งแล้วเก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต
สิ่งที่เป็นอกุศล สิ่งที่ไม่ดี จะสั่งสมเป็นอาสวะ ตัวนี้น�ำ
ความเดือดร้อน ทัง้ หนัก ทัง้ อึดอัด ขัดข้อง คับแค้น เสียใจ ทุกข์
โศก เหนื่อยยาก ล�ำบาก พวกนี้ล้วนเป็นกรรมด�ำทั้งหมด
สิ่งที่เป็นกุศล เป็นสิ่งดี จะสั่งสมไว้เป็นบารมี พวกนี้เบา
สบายโล่ง สะดวก สะอาด โปร่ง ใส นีค่ อื บุญบารมี เป็นกรรมขาว
ดังนั้น เราต้องระวังจิตตัวเอง จะไปโทษใครไม่ได้ เพราะ
จิตนั้นเป็นของเราเอง คิดเอง พูดเอง ท�ำเอง สั่งสมเอง และ
เป็นของเราเองแท้ๆ
มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมไปบรรยายให้แพทย์จากภาคกลางจาก
สถาบันวิจัยมะเร็งที่ขึ้นไปอบรมที่เชียงใหม่ บรรยายถึงหน้าที่
ของจิต พอหลังจากบรรยายเสร็จ มีหมอคนหนึ่งเข้ามาถามว่า
“อาจารย์คะ ฉันอยากปรึกษา ว่าท�ำไมลูกของฉันจึงตาบอด”
ขณะที่เขาถาม ผมรับสัมผัสแว่บเข้ามา จึงถามเขาว่า “ผมถาม
หมอตรงๆ ว่าหมอคิดอะไรลึกๆในใจ” เขาอึกอัก ด้วยความอาย
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และยอมบอกว่า “ฉันคิดเสมอว่า ถ้าใครมาท�ำอันตรายฉัน ฉันจะ
แทงตาให้บอด” นี่แค่ความคิดนะ ในที่สุดลูกของเธอก็ตาบอด
เพราะถูกไม้แทง (โทษของอธิษฐานที่มีพยาบาทก�ำกับ)
จากตัวอย่างท�ำให้เราต้องระวัง ความคิดไม่ดี แม้เป็นเพียง
ความคิด ก็สั่งสมในดวงจิตได้ กลับมาท�ำให้เราเดือดร้อนได้
เรื่องความคิด ถ้าคิดแล้วให้ระวัง ต้องคิดดีตลอด พูดต้องพูดดี
ท�ำต้องท�ำดีเช่นกัน

หว่านแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
สะสมในดวงจิต
เมือ่ ๑๘ ปี ก่อนเข้าวัด ผมเป็นคนชอบพูดไปเรือ่ ย พูดว่า
คนบ้าง พูดไร้สาระบ้าง เดีย๋ วนีไ้ ม่กล้า จะพูดต้องคิดก่อน เพราะ
ถ้าพูดไม่ดี คนอืน่ จะเป็นไปตามค�ำพูดของเรา เช่น คนในครอบครัว
ที่อยู่ใกล้ชิดกันทุกวัน หรือเด็กนักเรียน เราจะระวังมากเลย
เป็นห่วงเขา เพราะถ้าเราพูดไม่ดีแล้ว เขาเป็นไปไม่ดี เราจะบาป
เพราะเราเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นเช่นนั้น
คนลาวเขาเรียกว่า “ปากเข็ด” คือปากพระร่วง คนที่ฝึก
สมถกรรมฐาน จะมีพลังให้เกิดปากเข็ด เหมือนอาจารย์ที่พบ
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ที่เชียงราย ผมบอกเขาว่า “อาจารย์ต้องระวังปากให้ดีนะ” เขา
มองหน้าผม เพราะเราไม่รจู้ กั กันมาก่อน อยูด่ ๆี ไปว่าเขา ผมบอก
ว่า “อาจารย์พูดอะไร ระวังจะเป็นไปตามที่ปากพูด ถ้าพูดไม่ดี
จะเป็นไปตามนั้น” เขายอมรับว่าจริง และเล่าประสบการณ์ให้
ผมฟัง
คิดแล้ว พูดแล้ว ท�ำแล้ว ต้องระวัง อะไรที่ไม่ดี มันจะ
สั่งสมไม่ดี แล้วกลับมาท�ำให้เราเจ็บตัว ต้องเดือดร้อนภายหลัง
ดังนัน้ บนเส้นทางสายเอก เราจะหยุดสิง่ ไม่ดี และท�ำดีให้ใหญ่ขนึ้
ใหญ่ขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สามารถเลือกเกิดได้ นึกอะไรก็จะ
เป็นไปตามที่เรานึก เพราะเรามีบารมีสั่งสม
บนเส้นทางสายเอก ทุกสิง่ ทุกอย่างตัง้ แต่เราตืน่ นอนตอนเช้า
จนถึงก่อนเข้านอน ดีหมดทุกอย่าง เคยมีคนถามหลวงปู่บุดดา
“ร้อนไหมหลวงปู”่ ท่านว่า “ร้อนดี” “หลวงปูห่ นาวไหม” ท่านตอบ
“หนาวดี” เป็นธรรมดาของโลก บนเส้นทางสายเอก จึงดีทกุ อย่าง
สิ่งที่เข้ากระทบจิตในขณะที่ตื่น ดีหมดทุกอย่าง ต้องคิดอย่างนี้
ให้ได้
ท่านลองพิจารณาตัวเองว่า ขณะนี้ คิด พูด ท�ำ ดีไหม
ใช้สมองนีพ้ จิ ารณาไม่ได้ ต้องดูจากผลกระทบจากข้างนอก ถ้าพูด
แล้วลูกหนีห่างถือว่าไม่ดี แต่ถ้าพูดแล้ว ลูกเข้ามาใกล้ ลูกน้อง

ทางสายเอก

85

เข้าใกล้ เดินเข้าที่ท�ำงาน ลูกน้องเข้ามาใกล้ ถือว่าดี แต่ถ้าเรา
เดินเข้าที่ท�ำงาน ลูกน้องเดินหนีลงอีกบันได ถือว่าเราไม่ดี ต้อง
พิจารณาตัวเอง แก้ไขตัวเองให้ได้ ผมถามใจตัวเองเสมอว่า
การคิด การพูด การกระท�ำของผม ขณะนี้เป็นไปเพื่อการเวียน
อยูใ่ นวัฏฏะ แบบนักวิทยาศาสตร์แบบหลงๆ อยูห่ รือเปล่า ขณะนี้
ผมท�ำทุกอย่าง เพื่อที่จะไม่เวียนอีกแล้ว สิ่งที่เห็นจากปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ท�ำให้น�้ำตาตกมาแล้ว เวียนมาแล้วหลายภพ
หลายชาติ ภพแล้วภพเล่ามีทั้งดีทั้งเลว เป็นเช่นนั้นจริงๆ
ท�ำสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต ท�ำชีวิตให้เป็นอิสระ ชีวิตบนทาง
สายเอกเป็นเช่นนี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นครูให้ผมได้สร้างบารมี ให้ผมได้
เรียนรู้ ถ้าไม่มที า่ น ผมก็คงไม่ได้สร้างบารมี ไม่ได้เรียนรู้ ขอบคุณ
ด้วยความจริงใจ
ท่านใดมีค�ำถาม เนื่องจากผมไม่มีผ้าเหลืองห่มคลุมกาย
ผมตอบได้ทุกรูปแบบเลยนะ หลังจากตอบค�ำถาม เราจะนั่ง
ท�ำสมาธิสัก ๒ นาที แล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์
✤

ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร

86

ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์
เป็นความรู้เพียงผิวเผิน
แต่เมื่อเราเข้าสู่สัจธรรมลึกๆ แล้ว
จะรู้ว่า ของที่ดีกว่ายังมีอยู่

๔
ปุจฉา-วิสัชนา
บทที่

ทวนกระแส
แต่ไม่จ�ำเป็นที่เราต้องแยกตัวออกจากสังคม
คนที่รู้จริง จะไม่ทิ้งสังคม

ค�ำถามที่ ๑
ถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จะมีโอกาสสร้างบารมีสั่งสมบารมี
หรือไม่
มีโอกาสได้ เนือ่ งจากมีหลายภพภูมิ ถ้าเราขึน้ สูง
ไปเกิดเป็นเทวดา เราจะไปให้ทาน คนอื่นเขามีพร้อมหมด เขา
ก็ไม่อยากได้ เราก็ไม่ได้สร้างบารมี เทวดาหลายองค์อยูบ่ นสวรรค์
มัวเพลิดเพลินทิพยสุข ตกสวรรค์กันมาไม่รู้เท่าไหร่
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ถ้าเราลงต�่ำ เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉาน อยากกินอะไร จะ
หากินเองก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น คงไม่ใช่ภพภูมิที่เหมาะสมจะ
ปฏิบัติธรรม เพราะเครื่องมือมันไม่พร้อม การได้เกิดมาในภพ
มนุษย์เป็น มัชฌิมภูมิ ทีม่ เี ครือ่ งมือพร้อม ทีจ่ ะอ�ำนวยให้ปฏิบตั ิ
ธรรม
ท�ำไมจึงบอกว่า เทวดาบางพวก ไม่พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม ?
ครั้งหนึ่งผมเคยท�ำประวัติของพระนางจามเทวี โดยอัตโนมัติ
ที่ผมได้สัมผัสท่าน ได้สนทนาธรรมกับท่าน จึงทราบว่า ท่านขึ้น
ไปเกิดเป็นเทวดา และปัญญาทานบารมีของท่านยังไม่เต็ม ท�ำให้
ท่านเข้านิพพานไม่ได้ ผมจึงต้องท�ำเรือ่ งนีเ้ พือ่ ท่าน นีค่ อื หลักฐาน
ว่า เทวดานั้นท�ำบางอย่างไม่ได้ ต้องมาวานมนุษย์ท�ำให้ และมี
เทวดาอีกหลายองค์ เทพอีกหลายองค์ ที่วานมนุษย์ในโลกนี้
ท�ำภารกิจแทนให้
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ค�ำถามที่ ๒
ชีวิตของมนุษย์ เป็นไปตามพรหมลิขิตใช่ไหมครับ
ไม่จริงครับ เป็นไปตามวิบากกรรม เช่น สัตว์นรก
ก็ใช้กรรมไปเรือ่ ยๆ จนหมดวิบาก ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ วิบากคือ
หนี้ เมื่อใช้หนี้หมด ก็ได้เปลี่ยนภพภูมิกันไปตามธรรมดา เช่น
มาเกิดเป็นมนุษย์ ท�ำไมบางคนเดือดร้อนตัง้ แต่เกิด ตอนหลังได้ดี
ตลอด นั่นคือเขามาใช้วิบาก เมื่อหมดวิบาก ก็ใช้กรรมที่สอง
ถัดไป ถ้ากรรมที่สองเป็นกรรมดี เขาก็ได้ขึ้นมาดี
พวกสัตว์ตา่ งๆ ทีต่ ำ�่ กว่าเรา ถ้าเขาใช้กรรม ใช้วบิ ากของเขา
หมดแล้ว ถ้ากรรมต่อไปของเขาดี เขาก็ขึ้นมา คือเป็นไปตาม
วิบากกรรมของเขา
กรรมจึงเป็นตัวน�ำให้เรามาเกิด เมื่อเราใช้กรรมหมดแล้ว
เราก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิไป เช่นนี้เรื่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนเรื่อยๆ
ผมไม่สนับสนุนว่าเป็นสิ่งดี เพราะเราก็เหมือนสวะ เปลี่ยนไป
ตามกรรม ลอยไปตามยถากรรม แต่ถา้ เรามีสติปญ
ั ญา ก็สามารถ
ท�ำตัวเราให้ทวนน�้ำ ทวนกระแส ไม่เป็นเหมือนสวะได้
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ค�ำถามที่ ๓
ทีอ่ าจารย์บรรยายมา เป็นการทวนกระแสของสังคม น�ำไปปฏิบตั ิ
แล้ว มิต้องแยกตัวออกจากสังคมหรือ
ยอมรับว่านี้คือการทวนกระแส ในครั้งที่พระ
พุทธองค์ท่านตรัสรู้ใหม่ๆ ท่านคิดว่า ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้น
คนส่วนใหญ่คงรับไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่เขาเดินทางไปตามยถา
กรรมทั้งหมด ครั้นท้าวสหัมบดีพรหมท่านมาทูลว่า “ดอกบัวที่
บานแล้ว และที่ก�ำลังจะบานพอมีอยู่” ท่านจึงสอน ท่านก็น�ำพา
พวกหนึง่ ไปถึงนิพพานแล้ว ส่วนพวกเรา ท่านยังทิง้ อยู่ เพราะเรา
ยังไม่บานนะ โดนทิ้งอยู่เช่นเดียวกัน เรื่องนี้ทวนกระแส
ในเมือ่ ทวนกระแส ไม่จำ� เป็นทีเ่ ราต้องแยกตัวออกจากสังคม
คนทีร่ จู้ ริง จะไม่ทงิ้ สังคม แต่ถา้ ถึงระดับพระอนาคามี จะแยกไป
ไม่มายุ่งเกี่ยวกับสังคม แต่ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้น ยังไม่ทิ้งสังคม
เพราะเรายังท�ำอะไรได้ ยังเป็นส่วนของสังคม ต้องช่วยเหลือ
สังคม
ท�ำไมพระพุทธเจ้า จึงเข้ามาคลุกคลีกับสังคม? เพราะท่าน
ต้องการให้ความรู้ ซึง่ เป็นเชือ้ ทีจ่ ะจุดประทีปในดวงใจ ให้สตั ว์โลก
ได้สูงขึ้น สูงขึ้น ท่านจึงจ�ำเป็นต้องเมตตา เผยแผ่สัจธรรม ให้
ได้รู้ได้เห็น
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เช่นกันครับ ท่านเชิญผมมาทีน่ ี่ ทัง้ ไกลแสนไกล แต่ผมก็มา
เพราะผมรู้ว่า นี้เป็นกุศล ที่จะได้จุดประทีปในดวงใจของคน
ให้เห็นสัจธรรม น้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติ น�ำตนเองได้ เมื่อ
น�ำตนเองได้ ก็น�ำคนอื่นได้ คนอื่นคือ ลูก ภรรยา สามีของเรา
คนใกล้ตวั เราก่อน เมือ่ น�ำเขาได้ ก็นำ� คนในสังคมกว้างออกไปได้

ค�ำถามที่ ๔
ท�ำไมคนที่มีมนุษย์สมบัติมาก ไม่สนใจธรรมะ
ผมเห็นพวกนีแ้ ล้วผมสงสาร นีค้ อื วัฏฏะ เรือ่ งนี้
ในครัง้ พุทธกาลก็มี เช่น พระเทวทัตมีลาภสักการะต่างๆ ท�ำลาย
ตัวเอง ไม่รู้เท่าไหร่ เปรียบเหมือนต้นไผ่พอแตกกอใหญ่ขึ้น
ใหญ่ ขึ้ น ตรงกลางตาย แบบเดี ย วกั น คนที่ มี ค วามบริ บู ร ณ์
มีทรัพย์สมบัติ มีทกุ สิง่ ทุกอย่าง จะหลงเหมือนเทวดา หลงบริโภค
หลงเสพสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นเปลือก จนลืมอริยทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัย
น�ำเราเดินทางในปรโลก น่าสงสาร
มีเศรษฐีคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงผม อาชีพเขาท�ำธุรกิจ
ด้านสิ่งก่อสร้างมากมาย พองานมีอุปสรรค คิดว่าผมจะช่วย
เขาได้ เขาเขียนจดหมายมาถามว่า ผมจะแก้ปัญหาให้เขาได้ไหม
ทางสายเอก
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ผมตอบว่า “ทีผ่ มไปแนะน�ำใคร ไม่เคยแนะน�ำให้สะสมพวกขยะ
ต่างๆ เหล่านีเ้ ลย ทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ผมไม่เคยแนะน�ำให้สะสม
ผมแนะน�ำให้สะสมแต่อริยทรัพย์”
ผมคิดว่าเขาจะโกรธ แต่เขาตอบจดหมายมา ขอบคุณผม
ที่ให้สติเขา แต่เขาจ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะบริวารเขามีมาก
อีกคนหนึ่งมีสมบัติล้นฟ้า ไปหาผมที่บ้าน ไปนั่งคุยเพื่อจะ
ทดสอบผม เขาเป็นแพทย์ มาคุยว่าเขาเป็นอย่างนั้น อย่างนี้
ผมบอกว่า ไม่ใช่หรอก แล้วผมก็บอกภูมิหลังของเขา พอเขา
เริ่มศรัทธา ผมก็แนะน�ำว่า คนที่ฉลาดจริงๆ จะเปลี่ยนทรัพย์
ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน หลังจากที่เขากลับจากบ้านผม
ตอนหลัง ทรัพย์ภายนอกของเขาก็นำ� ออกขาย น�ำเงินไปสร้างเรือน
กรรมฐาน ไปท�ำหนังสือธรรมะ ไปเปลีย่ นเป็นทรัพย์ภายในหมด
เมื่อเราปฏิบัติธรรมถึงขั้น จะรู้ว่าคนไหนจะหมดวิบากที่
เขาเสวยอยู่ เราจะเปลีย่ นเขาได้ไหม ถ้าเปลีย่ นได้ ก็จะเปลีย่ นเขา
ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ผมจะเฉยๆ ดังนั้นอย่าไปอิจฉาเขา เขาเกิดมา
ชาตินี้ ด้วยเหตุที่เขาท�ำไว้ในอดีต ได้ส่งผลให้เขาได้มาเสวย
ผลบุญในชาตินี้ แต่จากชาตินไี้ ป เขาสัง่ สมหรือไม่ มันอยูต่ รงนัน้
เขาเป็นครูสอนเรา ขอบคุณเขา และสงสารเขาด้วยทีม่ กั จะหลงไป
กับความสมบูรณ์พนู สุขนัน้ แต่มหี ลายคนทีส่ มบูรณ์พร้อมทุกอย่าง
แล้วยังสั่งสมบุญต่อด้วย เราได้สัมผัสอยู่
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ค�ำถามที่ ๕
การปฏิบัติ การศึกษาธรรมเพื่อความหลุดพ้น แต่ชาตินี้ยังไม่
ส�ำเร็จ แล้วบุญกุศลทีเ่ ราท�ำ จะสะสมต่อไปทุกภพทุกชาติหรือไม่
หน้าที่ของจิตข้อที่ ๓ คือสะสม สิ่งที่เราท�ำแล้ว
ดีหรือไม่ดี จะสะสมไว้ในดวงจิต จะเห็นว่าบางทีเณรน้อยเทศน์
ธรรมะได้ฉะฉาน ทั้งที่ยังไม่ได้เรียนอะไร กลับพูดได้ฉะฉาน
ตอบปัญหาได้แจ่มแจ้ง
ผมลืมบอกไป หมอคนที่ลูกตาบอด ในอดีตชาติ เขาเป็น
นักวิทยาศาสตร์ เขาไปบีบตากุ้ง ให้มันเกิดฮอร์โมนให้มันตกไข่
นั่นคือผลงานในอดีตชาติของเขา
ในทางโลก เราดูอาวุโสที่อายุ แต่ในทางธรรม เราดูอาวุโส
ทีธ่ รรมะ ดังนัน้ สะสมของดีไว้เถอะครับ ไม่เสียหาย จะได้สบาย
ในวันข้างหน้า แล้วเราจะเลือกเกิดได้ ท�ำไมเราไม่คิดล่ะ บางคน
เกิดมาอยู่ในที่ที่ดีไปหมด เขาท�ำอะไรมา น่าคิดนะครับ อะไร
เป็นเหตุน�ำเขามาอยู่ที่นั่น ทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้น ไม่มีอะไร
เกิดขึ้นลอยๆ
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ค�ำถามที่ ๖
นักวิจัยที่จ�ำเป็นต้องฆ่าแมลง เป็นบาปไหม จะแก้อย่างไร
แก้ไม่ได้หรอก นักวิจัยหรืออาจารย์ ท�ำบาป
เพราะจ�ำเป็น เราต้องยอมรับ แต่เจตนาของเราเพื่อความสุขของ
มวลมนุษย์ เราจึงต้องรับทั้งบุญและบาป
ครั้งหนึ่ง มีแพทย์คนหนึ่งไปหาผมที่บ้าน เขาถามว่า เขามี
ลูกปัญญาอ่อน เขาท�ำกรรมอะไรไว้ ผมว่า ผมไม่ใช่หมอดู แต่
จริงๆ แล้วในหลักธรรม ด้วยเหตุผล ถ้าเราท�ำกรรมดี แน่นอน
ว่าต้องได้ของดี ทั้งที่เขาเป็นแพทย์รักษาคน แต่ต้องเดือดร้อน
กับเรื่องนี้ตลอดชีวิต
แพทย์ใหญ่อีกคนอยู่ล�ำปาง มีคนที่สนิทมากกับแพทย์
คนนั้นมาพบผมที่บ้าน เขาถามว่า ในสายตาของเขา หมอคนนี้
เป็นคนดีทุกอย่าง ช่วยเหลือสังคมแล้ว ท�ำไมต้องเป็นมะเร็งอยู่
ที่โรงพยาบาลขณะนี้ ผมจึงให้ข้อคิดว่า คนเราถ้าดีหมดทุกอย่าง
ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหรอก แต่นี่แสดงว่าต้องมีบางสิ่ง
บางอย่างไม่ดี ฝากให้เขากลับไปคิดดู ให้ลองไปดูซิครอบครัว
ดีไหม เขาบอกว่าไม่ดี ลองไปดูเถอะ ตัวเขาต้องไม่ดี เขาถามว่า
หมอจะได้ออกจากโรงพยาบาลไหม ผมบอกว่า ไม่ได้ออกหรอก
ตายอยู่ในนั้นแหละ เพราะวิบากหนักมาก
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อีก ๓ เดือนต่อมา คนสนิทของแพทย์คนนัน้ กลับมาหาผม
อีกครั้ง มาบอกว่า สิ่งที่ผมพูดไว้เป็นจริง เพราะแพทย์ดังกล่าว
สมัยเป็นหนุ่ม ไปได้พยาบาลเป็นภรรยาที่ ๒ แล้วไปรีดลูก
(ท�ำแท้ง) ตัวเองจึงต้องเป็นมะเร็งถึงขั้นเป็นอัมพาต
ฉะนั้น เป็นนักวิจัยแล้วต้องฆ่าแมลง แต่เจตนาของเรา
เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเราต้องยอมรับทั้งผลดี
และผลร้าย ถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นโชค รีบท�ำความดีให้
มากขึ้น ฆ่าแมลงจ�ำเป็นต้องฆ่าก็ฆ่าไปเถอะ เพราะหน้าที่เรายัง
ไม่จบ รอให้อายุ ๖๐ เกษียณแล้วจึงจะจบ เมื่อต้องท�ำบาปมาก
ยิ่งต้องท�ำบุญให้มากขึ้น
เราแก้วิบากไม่ได้ แต่เราหนีวิบากได้ โดยสร้างกรรมดี
(ตอนท้ายจะบอกว่าสร้างกรรมดีอย่างไรบ้าง) พระพุทธเจ้ายัง
บอกไว้เลยว่า ที่เราสุขสบายอยู่ขณะนี้ อย่าประมาทนะ เราก�ำลัง
เสวยวิบากดี เมื่อใดก็ตามที่วิบากดีหมดอายุแล้ว วิบากไม่ดี
ขึ้นมาส่งผล เราจะแย่
ครั้งหนึ่งผมจะเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อเสนอผลงาน จึง
เดิ น ทางมากรุ ง เทพฯ มี โ ทรศั พ ท์ เ ข้ า มาปรึ ก ษา เป็ น ผู ้ ห ญิ ง
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 หรือไม่
เขาตอบว่าเคย ผมถามว่าเขาเคยใช้ไฟฟ้าช็อตปลาไหม เขาว่า
เคยท�ำ ผมจึงชี้ กรรมตัวนัน้ แหละทีส่ ง่ ผล ให้เขาต้องเป็นอัมพาต
เช่นนี้ ในขณะทีเ่ ขาดีๆ เขาไม่ได้สร้างกรรมดีตอ่ เติมไว้ พอวิบาก
ดีหมด กรรมที่สอง เป็นกรรมไม่ดีที่เคยช็อตปลาตามมาทัน จึง
ต้องเป็นอัมพาต เขาถามอีกว่า คนที่เป็นอัมพาตนั้นจะพูดรู้เรื่อง
ไหม จะได้ออกจากโรงพยาบาลไหม ผมตอบว่าพูดรู้เรื่อง ได้
ออกจากโรงพยาบาล แต่ไม่ได้รับราชการหรอก แล้วก็เป็นจริง
ดังที่ผมบอก ขอโทษนะที่ผมพูดไม่ได้แช่งเขานะ แต่เป็นเพราะ
เรารู้จึงบอกเขาไป
ฉะนั้นรีบท�ำดี ท�ำไว้เป็นทุนมากๆ
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ค�ำถามที่ ๗
เจ้าเข้าทรงมีจริงไหม? ดูอย่างไรว่าทรงจริงหรือทรงไม่จริง
ตอบ ๒ ค�ำถามนะครับ เรือ่ งร่างทรง โดยปกติ
ผมเป็ น คนไม่ ค ่ อ ยไปยุ ่ ง กั บ ใครในสั ง คม เวลาไปนอนในป่ า
มักแยกไปนอนคนเดียว ใครๆ บอกว่าเหงา แต่จริงๆ ไม่เคยเหงา
มีอะไรเข้ามาให้สัมผัสเยอะมาก
เรือ่ งร่างทรงก็มี ถ้าเรารูล้ ะเอียดก็สนุกดีนะ มีอาจารย์ มช.
ท�ำวิจัยเรื่อง “การทรง” เชียงใหม่มีเจ้าเข้าทรงหลายเจ้า เจ้าพวก
นั้น ต้องมาเสียภาษีขึ้นกับศาลากลางจังหวัด (ของสรรพากร)
เจ้าทีเ่ ชียงใหม่ ต้องขึน้ กับเจ้าทีศ่ าลพระกาฬลพบุรี และเจ้าทีศ่ าล
พระกาฬ ก็ขึ้นต่อเจ้าพ่อหลักเมืองที่กรุงเทพฯ เป็นล�ำดับขั้น
อย่างนั้น
เจ้าเข้าทรง เข้าจริงหรือเท็จ
ขอเล่ า เรื่ อ งก่ อ นตอบค� ำ ถาม คื อ มี เ ด็ ก สาว
คนหนึ่ง เป็นหลานของคนที่เขาเล่าให้ผมฟัง เขาว่า เด็กกินอะไร
ไม่ได้เลย ผอมลง ผอมลง หมอที่โรงพยาบาลตรวจว่าปกติ
ทุกอย่าง แต่กินอะไรไม่ได้ กินแล้วอาเจียนหมด ผอมซูบลง
ทางสายเอก
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เขาไปหาเจ้ า เข้ า ทรง วั น นั้ น เป็ น วั น อั ง คาร เจ้ า เข้ า ทรงนั ด ว่ า
วันพฤหัสบดีนนั้ ให้เอาขันดอก (ดอกไม้) มาให้ จะเอาเป็นคนทรง
เมื่ อ ผมทราบ จึ ง ให้ พ าเด็ ก ไปพบผมที่ ท� ำ งานบ่ า ยวั น นั้ น เลย
เขาพาไป ผมเห็นเด็กแล้วสงสาร จึงถามว่า
“คุ ณ รู ้ ไ หม ว่ า คุ ณ จะตายแน่ ๆ เลย คนที่ ก� ำ ลั ง จะตาย
เจ้าเข้าทรงจะเอาร่างไปใช้ แล้วเขาจะอยู่ได้นาน จะไม่ตาย” ผม
ถามว่า หนูอยากเป็นคนทรงไหม ? เขาบอกว่า ไม่อยากเป็น
เพราะคงไม่รู้ตัวว่าท�ำอะไรลงไป ผมจึงว่า ถ้าไม่อยากเป็น ต้อง
ไปเติมบุญเยอะๆ ถามเขาว่าเอาไหม เขารับว่าเอา ผมจึงติดต่อ
วัดร�ำ่ เปิง ซึง่ เป็นวัดทีม่ กี ารสอนวิปสั สนากรรมฐานระดับนานาชาติ
ผมประสานงานกับแม่ชี เล่าที่มาให้ท่านฟัง ทางวัดก็รับไปฝึก
๑ เดือน
ในขณะทีฝ่ กึ มีประสบการณ์ตา่ งๆ มากมายครบ ๑ เดือน
ออกมาแล้วรับประทานอาหารได้ปกติสุขภาพดีขึ้น เจ้าเข้าทรง
เอาตัวเขาไปไม่ได้ นัน่ เพราะเขามีบญ
ุ จึงหายจากความผิดปกติได้
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เจ้าเข้าทรงมีจริงไหม ?
การเข้าทรง คือการทีจ่ ติ วิญญาณเข้ามาในร่างกาย
ของเรา มาใช้ส่วนบางส่วน หรือทั้งตัวในร่างกายของเรา สุดแท้
แต่ว่าจิตวิญญาณไหนที่เข้ามา ถ้าของจริงเข้ามา มันก็ถูกต้อง
แต่ถ้าพวกวิญญาณขี้เล่น ก็ไม่จริง ลองนึกดู คนบางคนขี้เล่น
ตั้งแต่เป็นเด็ก พอโตขึ้น แก่แล้วก็ยังขี้เล่น คนที่ชอบพูดตลก
โปกฮาตัง้ แต่เด็ก แก่แล้วก็ยงั เป็น คนพูดตลก ตายแล้วก็ยงั ขีเ้ ล่น
ดังนั้น ถ้าวิญญาณที่เราก�ำลังทรง รอให้เข้ามา แล้วเป็น
วิญญาณขี้เล่น และไม่ใช่วิญญาณที่เราต้องการจริงๆ ก็ไม่ถูก
ผมเคยไปพิสูจน์ ที่เชียงใหม่ ที่ว่าแม่นนักหนา ผมก็ไป
นั่งดู อยากรู้ว่าวิญญาณจะทายอะไรผม ใครๆ ว่าแม่น พอมา
ดูผม เขาบอกว่า หน้าบ้านมีอย่างนัน้ อย่างนี้ ผมไม่เคยนึกไปถึง
ที่บ้านเลย คอยดูซิว่า จะทายผมอย่างไร แค่นั้นเอง พวกนี้ผม
ไม่ติดทั้งนั้น ทายอะไรผิดหมด
ผมมาวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า ท�ำไมเจ้าเข้าทรง
เดียวกัน ทายคนส่วนใหญ่ถกู ท�ำไมจึงทายผมไม่ถกู จริงๆ แล้ว
เป็นเพราะพลังจิตเรานี้เอง ที่เป็นสื่อให้พลังจิตอีกดวงตามได้
ถ้าเราไม่หว่ งอะไร เราไม่นกึ ถึงทีบ่ า้ น พลังจิตอีกดวงก็ตามไม่ถกู
ว่าบ้านเราอยู่ไหน คล้ายๆ กับว่าเราไม่บอก เขาก็ตามไม่ได้
ทางสายเอก
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สงครามอ่าวเปอร์เซียที่ทิ้งระเบิดมาที่ตึกบัญชาการเป็นรู แล้วใช้
เลเซอร์ไกด์น�ำทาง ทิ้งระเบิดลงในรู ไประเบิดข้างล่าง ท�ำได้เป็น
เช่นเดียวกัน จิตเราก็เป็นสื่อให้เจ้าเข้าทรงตามได้ และทายถูก
ดังนั้น ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้ จิตเป็นอิสระไม่ห่วงอะไร เจ้าเข้าทรง
และหมอดูทายผิดหมดเลย
เช่นเดียวกับ เซียนที่ไปขุดศพไม่มีญาติ (คนจีนท�ำ) ใช้
ไม้จมิ้ พืน้ ดู ถ้าไปเจอวิญญาณขีเ้ ล่น ไม่อยากไปผุดไปเกิด มันจะ
หลอกได้ ทีผ่ มเคยไปดูวญ
ิ ญาณหลอกว่าอยูต่ รงนี้ เอาไม้จี้ เอาธง
ปัก วิญญาณก็หนีไปที่อื่น พอขุดลงไปก็ไม่เจอ ไม่พบกระดูก
ไปจุดที่ ๒ เอาธงปักก็ไม่มี จุดที่ ๓ ก็ไม่มี เพราะวิญญาณ
ขี้เล่น หลอกเซียนว่าอยู่นั่นอยู่นี่ เพราะไม่อยากไปเกิด แต่ถ้ามี
ญาติ ม าขอบอกว่ า เขาจะได้ ไ ปผุ ด ไปเกิ ด จะได้ ท� ำ บุ ญ ไปให้
จะได้ เ ลื่ อ นภพภู มิ ใ ห้ ดี ขึ้ น ถ้ า เขายอมนะ มั น จี้ ต รงเป๊ ะ เลย
ขุดก็เจอกระดูก
สิ่งนี้เป็น Metaphysics ขึ้นอยู่กับวิญญาณว่าจะเข้ามา
จริงหรือไม่จริง เช่นเดียวกัน วิญญาณของพระบางรูปที่ท่าน
ต้องการสร้างบารมี มาเทศน์ให้เราฟัง ฟังแล้วต้องวิเคราะห์ว่า
สัจธรรมที่ออกมา ที่เราได้ยิน เป็นสัจธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่า
ถ้าถูกต้อง ก็เป็นวิญญาณแท้ ดังนั้นการเข้าทรงต้องดูให้เป็นว่า
เป็นทรงแท้หรือทรงเทียม
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ค�ำถามที่ ๘
พระอรหันต์มาเข้าทรงได้จริงหรือ
พระอรหันต์ ท่านไม่เข้ามาเวียนว่ายอยูใ่ นวัฏฏะ
แล้วท่านจะมาไหม ลองคิดตามหลักความจริง ท่านจะมาเข้าทรง
ไหม แต่ถา้ ยังอยูใ่ นวัฏฏะ และท่านต้องการมาสร้างบารมี ก็ทำ� ได้
ถ้าท่านต้องการแต่ถ้าหลุดไปจากวัฏฏะแล้ว ใครเขาอยากจะ
มายุ่งกับของเน่าของเสียอีกล่ะ
ในครัง้ พุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบให้สาวก
ฟัง ว่าใครที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้ว เมื่อตัวเองหลุดพ้น
ขึน้ มาได้ ได้อาบน�ำ้ ช�ำระล้างร่างกายจนสะอาด เราอยากตกลงไป
อีกไหม ไม่มีใครอยากหรอก เช่นเดียวกัน คนที่หลุดจากวัฏฏะ
แล้ ว ไม่ คิ ด กลั บ มาแล้ ว แต่ ค นที่ ยั ง อยู ่ ใ นวั ฏ ฏะ ยั ง กลั บ มา
เจ้าแม่กวนอิมก็เป็นปางหนึ่ง ของพระโพธิสัตว์ที่จะมาสร้างบารมี
เพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อไป ท่านก็ยังมาช่วยคน
บุคคลเหล่านี้ ท่านอยู่ในชั้นดุสิต เป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ไปเกิดที่นั่น ก็ยังมีรูป แต่เป็นแบบเทพ ไม่เหมือนเรา
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ค�ำถามที่ ๙
เรื่องคาถาชินบัญชร
อันนี้ดีมากครับ เป็นอุบายให้จิตของเราสงบ
แล้วถ้าจะดีที่สุด เราต้องแปลคาถานั้นได้ เพราะคาถาชินบัญชร
นั้ น เป็ น เรื่ อ งความดี ง ามทั้ ง หมด ที่ จ ะเอามาพอกมาห่ อ หุ ้ ม
ตัวเรา ถ้าเราท่องคาถาแล้วรู้ค�ำแปลยิ่งดี แล้วจิตยิ่งเป็นสมาธิ
จิตจะมีพลัง ผมจึงแนะน�ำว่า คาถาชินบัญชรนี้ดี ท่องได้ยิ่งดี
คนไม่มีสมาธิ ท่องไม่ได้หรอกครับ เช่นเดียวกันสวดปาฏิโมกข์
คื อ สวดศี ล ทั้ ง ๒๒๗ ข้ อ ถ้ า ไม่ มี ส มาธิ สวดไม่ ไ ด้ ห รอก
ต้องเป็นคนที่สะสมมาก่อน จึงจะท�ำได้ มีพระหลายรูปที่สวด
ปาฏิโมกข์ได้ แต่ไม่มากนัก
ดังนัน้ สรุปว่า คาถาชินบัญชรดี แต่สำ� หรับผม พวกนีไ้ ม่อยู่
ในใจผมเพราะถ้าเราท�ำดีแล้ว คาถาทุกอย่างดีทั้งนั้น อยู่ใน
ตัวเราทั้งหมด
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ค�ำถามที่ ๑๐
ข้อ ๑
การปฏิบตั ภิ าวนาอยูส่ ม�ำ่ เสมอ เป็นเวลาหลายปี แต่กย็ งั ไม่คอ่ ย
สงบเท่าไร เพราะอะไร ?
แนะน�ำนะครับ ความเพียรไงล่ะ ทีท่ ำ� มาหลายปี
แล้วไม่ได้ผล เพราะความเพียรมันหย่อน และขณะเดียวกัน เรา
ไม่สู้ตาย ถ้าจะได้ธรรมะของพระพุทธองค์ ต้องสู้ตายทุกคน
เร่งความเพียรนะครับ
ข้อ ๒
มโนมยิทธิ แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ ตอนที่ฝึก อาจารย์บอกให้คิด
ว่าเห็นพระจุฬามณี ให้คิดว่า เราแต่งตัวอย่างไร เห็นเทวดา
ไหม มโนมยิทธิเป็นการสร้างมโนภาพเอง หรือเห็นนรกสวรรค์
จริงๆ
มโนมยิทธิ คือการฝึกจิตของเราให้มีฤทธิ์ มีได้
หลายแบบ เช่น ไปรู้ใจคนอื่น หรือตาทิพย์อะไรก็สุดแท้แต่
ผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิ คือผู้ที่ฝึกจิตให้มีฤทธิ์จริงๆ แล้ว ถ้าจะฝึก
ทางสายเอก
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ให้มีฤทธิ์ ทางสายตรงคือ ต้องเล่นสมถะ เช่น พุทโธ...พุทโธ
แล้วอย่าไปคิดว่าอะไรจะเกิด ในที่สุดจิตเป็นสมาธิ จะมีฤทธิ์
แต่วิธีลัด คือมีอาจารย์น�ำ คล้ายพูดให้เราคล้อยตาม ให้จิตสงบ
คล้อยตามแล้วไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆ
ถ้าถามว่ามโนมยิทธิมจี ริงไหม ผมไม่ได้เล่นทางนี้ แต่เท่าที่
ผมเคยท�ำ มีจริง แต่ผมว่า มันไม่มปี ระโยชน์เท่าไหร่ ถ้าเรายังไป
ติดกับสิ่งที่อยากรู้ อยากเห็น ถ้าผมยกมือ คนที่ฝึกมโนมยิทธิ
เขาเห็นมือเหมือนกัน นั่นคือถูกต้อง แต่ถ้ายกมือแล้ว เห็นเป็น
อย่างอื่น แสดงว่าเกิดอุปาทาน นั่นไม่ใช่มโนมยิทธิ มีจริง แต่
ไม่มีประโยชน์ ถ้าเรายังไปยึดติดพวกนั้น ถ้าเราละมโนมยิทธิได้
แล้วเดินบนทางสายเอก การเดินบนทางสายเอก จิตจะคิดอยู่
เสมอว่า เราคิด เราพูด เราท�ำ เพื่อไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาย
เกิดอีก พฤติกรรมจะคล้อยตามจิต เพราะจิตเป็นตัวสั่งร่างกาย
ให้ท�ำตาม เพราะฉะนั้น มโนมยิทธิก็เป็นประโยชน์เบื้องต้น เช่น
คาถาชินบัญชรเหมือนกัน เมือ่ ฝึกจนถึงทีแ่ ล้ว พวกนีจ้ ะหลุดหมด
ถ้าเราไปยึดมโนมยิทธิ หรือไปยึดคาถาชินบัญชร เราก็ไม่ได้
เข้านิพพาน เมือ่ ใดก็ตาม ทีเ่ ราทิง้ อะไรๆ ได้จะเข้านิพพานได้ ✤
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ลองถามตัวเองดูว่าศีลมีครบไหม
บริสุทธิ์ไหม ?
ศีลไม่ใช่อยู่แค่กายและวาจา
ส�ำหรับนักปฏิบัติแล้ว
ศีลต้องคุมถึงใจ

๕
บทส่งท้าย
บทที่

ในทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เมื่อเราตัดเจ้ากรรมนายเวรหมดไป หมดไป
ต่อไป ถ้าเราท�ำดีวันนี้ ผลจะเกิดดีวันนี้เลย
ขอเชิญทุกท่านนั่งสบายๆ ไม่จ�ำเป็นต้องนั่งสมาธิ จะนอน
ก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้าน ในขณะเดียวกัน หลับตา เพราะไม่อยากให้
สิ่งกระทบเข้าทางตา ขณะนี้มันเข้าทางหู ทางกาย ก็สุดแท้แต่
หลับตา แล้วนึกถึงองค์บริกรรมภาวนาที่เราฝึกมา คนที่ใช้พุทโธ
หายใจเข้า...ก็พุท หายใจออก...ก็โธ หลับตา พุทโธ...พุทโธ...
ใครฝึกทางพองหนอ - ยุบหนอ ก็เอาตามพองหนอ - ยุบหนอ
หรือสัมมาอะระหัง หรืออื่นๆ สุดแท้แต่ตามถนัด
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องค์กรรมฐานใดที่จะท�ำให้มรรคผลการเกิดสมาธิของเรา
เร็วขึ้น องค์บริกรรมตัวนั้น จะเร็วที่สุดส�ำหรับจริตของเรา ถ้าใช้
พุทโธ แล้วเกิดสมาธิเร็ว ก็ใช้ตัวนั้นตลอดไป
ขอเวลาท�ำสมาธิ ๒ นาที ครับแล้วหลับตาต่อไปนะครับ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
(เวลา ๒ นาทีผ่านไปด้วยความสงบ)
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของเราในแต่ ล ะวั น หลั ง จากที่ เ รา
ตื่ น จากภวั ง ค์ จิ ต ของเราจะรั บ สั ม ผั ส ต่ า งๆ ทั้ ง ดี และไม่ ดี
ตลอดเวลา ผูท้ มี่ คี วามรู้ ผูท้ รี่ ทู้ นั สิง่ กระทบต่างๆ เหล่านี้ พึงสร้าง
แต่สิ่งดี ทุกๆ การกระทบสิ่งดีนั้นเป็นบุญ บุญนั้นเกิดได้หลาย
ทาง เช่น เราควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ในรอบวันของเรานัน้ เราได้
ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่า ในกิจการงานของคนอื่น ในกิจการ
งานทีช่ อบธรรม ถ้าเรามีเวลาเราอยูใ่ นสภาวะทีช่ ว่ ยเหลือได้ เราก็
ช่วยเหลือ ผลจากทีเ่ ราได้ชว่ ยเหลือเขานัน้ จะกลับออกมาเป็นบุญ
การถ่อมตน (อ่อนน้อมถ่อมตน) เป็นบุญ ถ้าเราไปคบหา
สมาคมกับใครก็ตาม รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อบิดามารดา
ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร
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ต่อครูบาอาจารย์ ต่อผู้ใหญ่ ต่อเจ้านาย ถ่อมตนแม้แต่เพื่อน
ผู้ร่วมงานบุคคลที่ต�่ำกว่า แม้แต่เดรัจฉาน จะท�ำอะไรเราต้องมี
สัมมาคารวะต่อสรรพสัตว์ทรี่ ว่ มเวียนว่ายตายเกิด การถ่อมตนนัน้
เป็นบุญ
การฟังธรรมตามกาล อย่างวันนีเ้ ป็นการบรรยายธรรม เป็น
สัจธรรมของพระพุทธองค์ ผู้ที่ฟังก็ได้บุญ ผู้ที่บรรยายธรรมก็
ได้บุญ บุญเกิดจากการฟังธรรม การเทศน์ธรรม
เวลาเราไปรู้ว่าคนอื่นเขาไปท�ำบุญ คนอื่นเขาไปท�ำความดี
หากเรามีจิตอนุโมทนาคล้อยตาม ยินดีกับการท�ำดีของเขา เรา
ก็ได้บุญ เวลาเราไปสร้างความดี เวลาเราไปท�ำบุญ ไปใส่บาตร
เมือ่ เรากลับมาถึงบ้าน หรือกลับมาถึงทีท่ ำ� งาน เราก็อทุ ศิ แบ่งบุญ
ให้คนอื่นที่เราได้พบปะสังสรรค์ เราก็ได้บุญสองต่อ
เวลาเรามี สิ่งที่เรามี เราอุทิศเราบริจาค ให้กับสรรพสัตว์
ให้กับคนอื่น ให้กับคนที่เดือดร้อนต้องการการบริจาคนั้น ถือว่า
เป็นทาน หากเราบริจาควัตถุเป็นทาน เช่น อาหารเครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า ยารักษาโรคต่างๆ เหล่านั้นเป็นวัตถุทาน ได้อานิสงส์
เป็นบุญ ใครเขาท�ำให้เราเดือดเนือ้ ร้อนใจ ท�ำให้เจ็บใจ ท�ำให้เรา
คับแค้นขัดข้องหม่นหมองใจ เราให้อภัยต่อผูท้ ที่ ำ� ให้เราเดือดเนือ้
ร้อนใจ สิ่งนั้นก็จะเกิดเป็นบุญขึ้นในใจของเรา เมื่อใดที่เราให้
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อภัยเขาได้ จิตของเราจะสงบ จะมีเมตตาเกิดขึน้ การให้อภัยทาน
เป็นบุญทีใ่ หญ่กว่าการให้วัตถุทาน วัตถุทานนั้นเราให้ได้ง่าย แต่
อภัยทานเราให้ได้คอ่ นข้างยาก แต่ถา้ เราท�ำเป็นอุปนิสยั จนเคยชิน
แล้ว ก็สามารถจะให้อภัยทานกับสรรพสัตว์ กับเพื่อนร่วมงาน
กับเจ้านาย กับทุกคนทีเ่ ราสัมพันธ์ได้ ดังนัน้ ต้องหมัน่ ให้อยูเ่ สมอๆ
เพราะเป็นบุญที่ตัวใหญ่กว่าวัตถุทาน
การให้ปัญญาเป็นทาน เช่น การบรรยายธรรมในวันนี้
เป็นการให้ปัญญาเป็นทาน ให้ความกระจ่างแก่ชีวิต ชีวิตจะ
เดินได้ถูกต้อง เดินได้ราบรื่น สะดวกสบาย สงบ อันนี้เป็นทาน
สูงสุด เพราะฉะนั้น ในเรื่องของทาน ก็มีวัตถุทาน อภัยทาน
และปัญญาเป็นทาน ควรจะท�ำให้บริบูรณ์ ทั้ง ๓ ทานนี้
การรักษาศีลเป็นบุญ ศีล คือ ความปกติของกาย วาจา
ถ้าเป็นพระกรรมฐาน รวมถึงใจด้วย เมื่อกายวาจาของเราปกติ
วาจาของเราไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อน พูดแล้วตัวเอง
เดือดร้อน สงบวาจาได้ก็เป็นศีล วาจาของเรากายของเราไม่ไป
ประทุษร้ายคนอื่น ไม่ไปท�ำร้ายคนอื่นก็เป็นศีล ในขณะที่ท่าน
นั่ ง อยู ่ นี้ กายและวาจาก็ เ ป็ น ศี ล คื อ มี ค วามสงบมี ค วามปกติ
อันนี้เป็นบุญ
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แท้จริงแล้วศีลนั้นอยู่ที่ใจ ใจที่สงบที่ปกติ ใจที่ไม่คิดร้าย
นั่นคือบุญ ฉะนั้น การมีศีลอยู่กับตัวเองก็เป็นบุญ
การบ�ำเพ็ญภาวนา เช่นที่ท่านได้บริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ
หรือพองหนอ ยุบหนอ หรือสัมมาอะระหัง หรืออื่นๆ อันนั้นคือ
การภาวนา การภาวนาคือการพัฒนา การพัฒนาคือการท�ำสิ่งดีๆ
ที่ยังไม่เกิดมีขึ้นกับเรา กับจิตใจของเรา ให้เกิดมีขึ้น ถือเป็น
การพั ฒ นา หรื อ สิ่ ง ดี ใ ดๆ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว เราท� ำ ให้ มั น ดี ขึ้ น นั้ น
ก็เรียกว่าการพัฒนา การภาวนาคือการบ�ำเพ็ญ หรือการพัฒนา
จิตใจให้ดีขึ้นหรือให้มีขึ้น จึงได้บุญ
สุดท้ายคือ ท�ำจิตใจให้เห็นตรง ในขณะทีเ่ ราตืน่ จากภวังค์
จิตของเราจะรับทัง้ สิง่ ดีและไม่ดี เข้าปรุงแต่งเป็นอารมณ์ หากเรา
มีสติตามทันสิง่ กระทบ และเรามีปญ
ั ญาตามเห็นการเกิด การดับ
ของสิ่งกระทบ จิตของเราไม่รับสิ่งกระทบเข้าปรุงแต่ง ก็จะเกิด
เป็นความสงบ จะกระทบดีกส็ งบ กระทบไม่ดกี ส็ งบ ทีเ่ ป็นอย่างนี้
ได้เพราะเห็นถูกตรง จิตจะเข้าสู่ความเป็นเกษม
การกระท�ำทั้ง ๑๐ อย่างนั้นเป็นบุญ บัดนี้ ท่านทั้งหลาย
เป็นผู้มีบุญ ผู้บรรยายก็เป็นผู้มีบุญ ขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตว่า
ขณะนี้เราทั้งหลาย มีบุญอยู่กับจิตใจ อยู่กับตัวของเราแล้ว ขอ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียน
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ที่มาปองร้าย ที่มาจองเวรกับเรา ขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้
เพื่อความสุข เพื่อความไม่มีโทษภัย ขอจงน�ำบุญส่วนกุศลนี้
เป็ น ปั จ จั ย เดิ น ทาง ไปเกิ ด ในภพภู มิ ที่ ค วรแก่ บ ารมี ข องตน
ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้กับสรรพสัตว์ที่ร่วมเวียนว่ายใน
วัฏฏะทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่พญายมราช ท่านท้าว
จตุโลกบาล ให้กับมวลเทพเทวดาทั้งหลาย ตลอดจนถึงพรหม
ขอจงรับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บ�ำเพ็ญแล้วในวันนี้ เพื่อ
ความสุข เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ การน�ำไปเป็นปัจจัยในการบ�ำเพ็ญ
บารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นจงทั่วกัน
ทุกครั้งหลังจากที่เราพิจารณาแล้ว เราควรจะอุทิศบุญนั้น
เพือ่ ตัดเจ้ากรรมนายเวร ให้หมดไป ในทางวิทยาศาสตร์สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า เมื่อเราตัดเจ้ากรรมนายเวรหมดไป ทีหลัง ถ้าเรา
ท�ำดีวันนี้ ผลจะเกิดดีวันนี้เลย มันสั้นเข้า ท�ำดีวันนี้ ก็ได้ดีวันนี้
จริงๆ ขอบคุณทุกท่านทีเ่ ป็นฐานให้ผมได้สร้างและสัง่ สมบารมี ✤
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ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต
ล้วนเป็นครูสอนใจเรา
ดังนั้น ถ้ามองอะไร ต้องมองให้ชัด
ในทางธรรม ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้
ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด

อุ บ าย
ท� ำ จิ ต
ให้ ส งบ

ของดี...ของวิเศษ
สวัสดีครับ วันนี้จะมาบรรยายให้เกิดประโยชน์ ในฐานะ
ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้
งอกงาม การปฏิบัติธรรมนั้น จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย
แต่ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติในที่นี้ เคยมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว จึงได้
น�ำตัวเข้ามาฝึกมาปฏิบัติ คนที่ไม่มีพื้นฐานทางนี้มาเลย แม้จะ
ชักชวนอย่างไร เขาก็ไม่เข้ามาปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติแล้ว จิตสงบ
ได้ง่าย เป็นผู้ที่ได้สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ท�ำไมจึงพูด
เช่นนี้ เพราะตัวผูบ้ รรยายเองได้ประสบ รูเ้ ห็น เข้าใจ ภาษาธรรมะ
เรียกว่า สันทิฏฐิโก เห็นด้วยตนเอง การรูก้ ารเห็นต่างๆ เหล่านัน้
ใช้ปญ
ั ญาวิปสั สนาญาณจึงจะรู้ ปัญญาทางโลก คือปัญญาสัญญา
อุ บ า ย ทํ า จิ ต ใ ห้ ส ง บ

119

หรือปัญญาเห็นผิด ๒ ตัวนี้ ไม่สามารถจะรู้เห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้
ได้ ต้องใช้ปัญญาญาณ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ตาใน ตาทิพย์
ตาญาณ ท�ำให้ได้รไู้ ด้เห็นว่า ท่านทัง้ หลายเคยฝึกกันมาก่อนแล้ว
จึงได้น้อมน�ำตัวเข้ามาสู่ที่แห่งนี้
คนทีฝ่ กึ แล้ว จิตสงบได้งา่ ย ท่านมัน่ ใจได้เลยว่า ตนเองได้
เคยสัง่ สมไว้กอ่ นแล้ว ผลจึงเกิดขึน้ ได้งา่ ย เช่นเดียวกับผูบ้ รรยาย
เมือ่ ครัง้ ไปประพฤติปฏิบตั ธิ รรมอยูก่ บั ท่านเจ้าคุณอาจารย์ (สมัยนัน้
ท่านเป็นเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี) ท�ำได้ง่ายๆ ภายในเดือนเดียว
ก็ได้รู้เห็นอะไรมากมาย วันสุดท้ายที่ไปลาสิกขาจากท่าน ท่าน
เจ้าคุณฯ ท่านบอกว่า
“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดี ของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัว
ตลอดชีวิต”
เก็บมา ๒๐ กว่าปีแล้ว (บรรยายเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ก็ยงั
ไม่มีพร่องลงไปเลย มีแต่งอกงามขึ้น เพราะผู้บรรยายยังจ�ำค�ำ
ของท่านเจ้าคุณอาจารย์ชดั แจ้ง ไม่คลาดเคลือ่ นเลยแม้แต่คำ� เดียว
“สิง่ ทีไ่ ด้ไปนัน้ เป็นของดี ของวิเศษ ให้เก็บไว้กบั ตัวตลอดชีวติ ”
ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี (ในสมัยนั้น) ท่านพูดอย่างนี้
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แก้ที่ไหน
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ หรือไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร หรือประสบความ
ส�ำเร็จช้า สาเหตุนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือองค์ประกอบ ๔ ข้อ
ต่อไปนี้ คือ

๑. ศีล
อย่างน้อย ศีล ๕ ต้องมีอยู่ในใจ ไม่ใช่แค่รู้ศีล ๕ แต่
ต้องมีศีล ๕ อยู่ในใจ ใครที่ประพฤติปฏิบัติมายาวนาน แต่ยัง
ไม่คอ่ ยได้ผลก้าวหน้า ลองถามตัวเองว่า ศีล ๕ มีอยูใ่ นใจของเรา
หรือเปล่า ? ถ้ามีศีล ๕ อยู่ในใจ ก็ไม่ต้องรักษาให้มันเหนื่อย
ยาก ศีลทีม่ อี ยูใ่ นใจ ย่อมเป็นพืน้ ฐานท�ำให้จติ นิง่ ท�ำให้สามารถ
ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีศีล ๕ ปฏิบัติอย่างไรก็
ไม่ส�ำเร็จ
ไตรสิ ก ขา ประกอบด้ ว ยศี ล สมาธิ ปั ญ ญา น่ า คิ ด ว่ า
เหตุใดพระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นไม่ ท รงบั ญ ญั ติ แค่ ส มาธิ กั บ ปั ญ ญา
สมถกรรมฐาน คือ สมาธิ วิปสั สนากรรมฐาน คือ ปัญญา ท�ำไม
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พระองค์ไม่บัญญัติ ๒ ตัว ท�ำไมต้องมีศีลน�ำมาก่อน นั่นเพราะ
พระองค์เห็นแล้วว่า ศีลเป็นพื้นฐาน ที่จะท�ำให้ใจของเราสงบ
ท�ำให้ใจของเรานิ่ง ฉะนั้น คนที่ปฏิบัติแล้วมีปัญหาว่า ท�ำไม
มรรคผลไม่ก้าวหน้า จงพิจารณาตัวเอง ถามตัวเองดูว่า เรามีศีล
ครบไหม ถ้าศีลไม่ครบ ต้องรักษาศีลเป็นอันดับแรก เมื่อใจ
มีศลี อยู่ จะปฏิบตั กิ า้ วหน้าได้งา่ ย คนทีไ่ ด้ผลช้านัน้ เหตุประการ
หนึ่งคือ ศีลยังพร่อง ยังไม่ครบ

๒. อิทธิบาท ๔
จะเรียนหนังสือ หรือท�ำกิจการใดๆ ก็ตาม หรือแม้จะมา
ประพฤติปฏิบัติธรรม อิทธิบาท ๔ นี้คือ หลักธรรมที่จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จในทุกกรณี ธรรม ๔ ข้อนี้ ได้แก่
๑. ปฏิบัติธรรมด้วยใจรัก (ฉันทะ)
๒. ปฏิบัติธรรมด้วยความพากเพียร (วิริยะ)
๓. ปฏิบัติธรรมด้วยใจจดจ่อ (จิตตะ)
๔. ใช้ปัญญาไต่สวนธรรมที่ปฏิบัติ (วิมังสา)
เมือ่ ท่านทัง้ หลายมาฝึกสมถกรรมฐาน และวิปสั สนากรรมฐาน ท่านลองใช้หลัก ๔ ข้อนี้เป็นตัวจับ อันดับแรก...เราต้อง
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รักที่จะฝึกวิปัสสนากรรมฐาน จึงจะส�ำเร็จได้ง่าย การฝึกปฏิบัติ
ต้องท�ำด้วยความพากเพียร ๑ วัน มี ๒๔ ชั่วโมง ถามว่าเรา
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ก รรมฐานสั ก กี่ ชั่ ว โมง ผู ้ บ รรยายในสมั ย ที่
ไปพิสูจน์สัจธรรม นอนน้อย เพียง ๔ - ๕ ชั่วโมงเท่านั้นพอ
เวลานอกเหนื อ จากนั้ น ปฏิ บั ติ เ ต็ ม ที่ เพราะฉะนั้ น เรื่ อ ง
ความเพียรส�ำคัญมาก ความเพียรน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ คนที่ชอบ
นอน ปฏิ บั ติ ส� ำ เร็ จ ยาก เมื่ อ เราอยู ่ ใ นทางโลก มี สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้
เข้ามา อารมณ์จะฟุ้ง การปรุงแต่งอารมณ์ท�ำให้สูญเสียพลังงาน
เมือ่ พลังงานพร่องไปจากจิตใจมากๆ เราต้องใช้เวลานอนยาวนาน
เพื่อเติมพลังงานให้เต็ม แต่เมื่อเราฝึกสมถกรรมฐาน เมื่อจิตนิ่ง
แล้ว จิตไม่ปรุงแต่งอารมณ์ให้ฟุ้งเหมือนเวลาเราอยู่ในทางโลก
จะมีอารมณ์เกิดขึน้ น้อย พลังงานจะไม่สญ
ู เสียไปกับการปรุงแต่ง
อารมณ์ต่างๆ ฉะนั้น ใน ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเราเร่งความเพียร เรา
ต้องนอนน้อยลง...น้อยลง
ในการปฏิบตั กิ รรมฐาน ท่านให้กำ� หนดอารมณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั
ใช้องค์บริกรรมว่า “พองหนอ...ยุบหนอ” หรืออย่างอื่น ถ้าจิต
นิ่งได้ จะอยู่กับพองหนอ - ยุบหนอ ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น
อารมณ์จะน้อย จะมีอยูอ่ ารมณ์เดียวทีเ่ ป็นปัจจุบนั ขณะ พลังงาน
จะถูกอนุรักษ์ไว้ในร่างกาย เมื่อพลังงานพร่องไปน้อย เรานอน
นิดเดียวก็เพียงพอ
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เครื่องวัดว่าเรามีความเพียรมาก ให้ดูว่าจิตนิ่งมากหรือไม่
หรือดูทคี่ วามขยันก็ได้ ถ้ามีความขยันเพิม่ ขึน้ ความขีเ้ กียจลดลง
แสดงว่าจิตของท่านเป็นสมาธิมากขึ้น เหล่านี้เป็นเครื่องวัดที่เป็น
วิทยาศาสตร์ทั้งหมด เพราะฉะนั้น ขอให้ใช้หลัก อิทธิบาท ๔
อันได้แก่ ท�ำด้วยใจรัก ท�ำด้วยความพากเพียร ท�ำด้วยใจจดจ่อ
(คือสติกำ� หนดอยูก่ บั องค์กรรมฐาน) แล้วใช้ปญ
ั ญาไต่สวนพิจารณา
เช่นว่า ท�ำไมวันนีน้ งั่ แล้วเข้าสมาธิยาก ท�ำไมเมือ่ วานท�ำได้ดกี ว่านี้
ต้องหาข้อบกพร่อง เมือ่ แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ แล้ว การฝึกของเรา
จะก้าวหน้า นี่คือ อิทธิบาท ๔ ถ้าท่านอยากจะประสบผลส�ำเร็จ
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ต้องเจริญ อิทธิบาท ๔ ให้มาก
ฝึกกรรมฐานด้วยใจรัก ฝึกด้วยความพากเพียร ฝึกด้วยใจ
จดจ่อ และใช้ปญ
ั ญาไต่สวน ไม่ใช่นงั่ พองหนอ - ยุบหนอไปเรือ่ ยๆ
ต้องคิดถึงเหตุผลว่า ท�ำไมมันเร็ว ท�ำไมมันช้า ท�ำไมวันนีฝ้ กึ แล้ว
ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อวานนี้ ต้องใช้ปัญญาไต่สวนหาเหตุ แล้วแก้
ที่เหตุนั้น
นีค่ อื หลักธรรมทีน่ ำ� สูค่ วามส�ำเร็จ นักเรียนทีน่ ำ� อิทธิบาท ๔
ไปใช้กับการเรียน จะเรียนได้ดี และเรียนได้ง่าย

ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร

124

๓. ยอมตาย
สมัยที่ผู้บรรยายไปฝึกกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี ท่านสอนว่า “ถ้าอยากได้ธรรมะของพระพุทธเจ้า ต้อง
เอาชีวติ เข้าแลก” มีใครเคยคิดบ้างไหมว่า นัง่ สมาธินี่ จะยอมตาย
เลย จะปวดจะเมื่อย จะเหน็บชาอย่างไร เราจะไม่ขยับเขยื้อน
จะบริกรรม “พองหนอ ยุบหนอๆๆ...” โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ
มีใครเคยคิดยอมตายบ้าง ผู้บรรยายท�ำมาแล้ว เพราะเชื่อใน
ครูบาอาจารย์ ท่านบอกอย่างไร เราจะท�ำอย่างนั้น ท�ำให้ถูกตรง
กับสิ่งที่ท่านบอก เมื่อไปปฏิบัติวันแรกๆ นั่งได้ยาวนาน สบาย
วันหลังๆ นั่งไปไม่นานเท่าไรก็ปวดเมื่อย จึงเปลี่ยนอิริยาบถจาก
นั่งเป็นยืน เป็นเดินจงกรม จากเดินจงกรมมานั่ง สลับไปมา
สมาธิไม่ค่อยก้าวหน้า ในที่สุด...ยอมตาย
เมือ่ อธิษฐานยอมตายแล้ว ภายใน ๗ วันเท่านัน้ เอง จิต
เข้าอัปปนาสมาธิไปเลย ตอนนั้นมีความสุขมาก นึกว่านิพพาน
แล้ว เห็นไหมครับ ยอมตายเพื่อธรรมะของพระพุทธองค์ เรา
จึงได้สัจธรรม จึงได้ความรู้ตัวนี้มา เพราะฉะนั้น ใครที่อยากได้
กรรมฐาน ให้ใช้หลักนี้ พระธุดงค์ท่านออกป่ารูปเดียว ท่านก็
ยอมตายเช่นกัน พระที่เป็นหลักของพระศาสนา ให้คนได้กราบ
ไหว้บชู า ท่านล้วนแต่ยอมตายมาแล้วทัง้ นัน้ ฉะนัน้ เราเป็นศิษย์
ของพระพุทธเจ้า เราต้องสู้ตาย ! ในการประพฤติปฏิบัติธรรม
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เพียงปวดนิดๆ หน่อยๆ เราก็คิดจะเปลี่ยนอิริยาบถเสียแล้ว มี
ใครบ้างที่ยอมตาย ถ้ายอมตาย ก็จะได้มรรคผลก้าวหน้าเร็ว
อนุโมทนากับท่านด้วย คนใจเด็ดเท่านั้นที่จะท�ำได้
เมือ่ ใดทีพ่ ลังสติในดวงจิตสะสมมากพอ ทุกคนมีสทิ ธิท์ ำ� ได้
เราฝึกพองหนอ - ยุบหนอไปเพือ่ เพิม่ พลังสติ เมือ่ สติเกิดขึน้ สมาธิ
ก็เกิดขึ้น เป็นพลังสมาธิ เอาพลังสมาธิมาพัฒนาปัญญาเห็นแจ้ง
ที่เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา พลังปัญญาก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น
พลังจิตทีเ่ ป็นผลจากการฝึกมีอยู่ ๓ ตัว คือ พลังสติ พลังสมาธิ
และพลังปัญญา (เห็นแจ้ง)

๔. สิ่งที่สั่งสมไว้
คือ สิง่ ทีเ่ ราได้ทำ� ไว้แล้วแต่ปางก่อน ได้สะสมไว้แต่อดีตชาติ
เพราะจิตมนุษย์ทุกคน และจิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ท�ำสิ่งใด
ด้วยการคิด พูด ท�ำ ล้วนสัง่ สมไว้ในจิต ทีเ่ รามานัง่ ฝึกกรรมฐาน
มาฝึกกัน ๗ วัน ๘ วัน ไม่ได้สูญหาย ไม่ได้เสียเปล่า ทุกวัน
ที่เรานั่งฝึกพองหนอ - ยุบหนอ ไม่เป็นโมฆะ แต่มีพลังสั่งสม
ในดวงจิตเรือ่ ยๆ ไป ผูบ้ รรยายพูดได้เต็มปาก เพราะว่า ภายใน
เดือนเดียวที่ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุฯ ได้ไปรู้ไปเห็น
สิง่ ต่างๆ หลายอย่าง อภิญญาหลายๆ ตัวได้เกิดขึน้ ภายในเดือน
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เดียว แปลกใจว่าท�ำไมจึงได้เร็วกว่าคนอื่น
จนกระทั่งวันหนึ่ง อภิญญาที่เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสติญาณ เกิดขึน้ กับตัวเอง จึงได้รวู้ า่ เราได้ทำ� ไว้แต่ปางก่อน ยาวนาน
มาแล้ว เคยเกิดเป็นฤๅษี ปฏิบตั มิ าหลายชาติ เพราะฉะนัน้ ทีท่ า่ น
ท�ำในวันนี้ไม่สูญเปล่า แต่จะสั่งสมไปเรื่อยๆ ทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง
มากขึ้นๆ ท�ำเถิด อย่าหยุด จะเป็นตายอย่างไร ท�ำไปเถิด จะได้
ดีเอง นี่คือเหตุปัจจัยหนึ่งว่า เราจะได้มรรคผลช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่
กับว่า สิ่งที่เราสั่งสมไว้แต่อดีตมีมากหรือมีน้อยแค่ไหน

อย่าให้อายลิง
ปัจจุบัน โลกมีสิ่งลวงตาลวงใจมากมาย โดยเฉพาะยุคนี้
เป็นยุคทีบ่ ริบรู ณ์ดว้ ยวัตถุ ปรนเปรอพรัง่ พร้อม เทคโนโลยีใหม่ๆ
ท�ำให้เราหลง ท�ำให้เราติดยึดกันมาก จิตของสัตว์โลกจึงแกว่ง
อะไรเข้ามากระทบ จิตจะจับ จะยึด จะปรุงแต่ง เกิดจิตสังขาร
ขึ้น เราปล่อยตัวให้เคยชินกับการปรุงแต่งของจิตมายาวนาน
เมือ่ เรามาบังคับให้จติ อยูน่ งิ่ ๆ บางครัง้ จึงมีปญ
ั หา บางคนอึดอัด
บางคนดิน้ รน เหมือนสัตว์ปา่ ทีถ่ กู จับมาขังกรง ใจไม่เคยอยูก่ บั ที่
เลย คิดจะไปโน่นจะไปนี่ หงุดหงิด งุ่นง่าน อันนี้เป็นธรรมชาติ
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ของจิต มันเคยมีอิสระมายาวนาน เคยปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ
มายาวนาน เมื่อเรามาจับบังคับให้นิ่งจากอารมณ์ปรุงแต่ง จึงมี
ปัญหา
แต่อย่างไรก็ตาม หากเราบังคับให้จติ นิง่ ได้ จะเกิดประโยชน์
ไม่ต้องดูอะไรไกล ดูลิงที่เขาจับมาฝึกให้เก็บมะพร้าว กว่าจะ
ฝึกได้ เจ้าของก็เหนื่อย ลิงก็เหนื่อย แต่ในที่สุด เมื่อฝึกได้แล้ว
มีประโยชน์มาก เช่นเดียวกัน ในเมื่อสัตว์เดรัจฉานยังฝึกได้
ประสาอะไร เราเกิดเป็นมนุษย์ ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน ภพภูมิ
ก็เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน ท�ำไมจะฝึกไม่ได้ อย่าให้อายสัตว์
เดรัจฉาน จริงอยู่...ใจของเราเคยแกว่ง เคยรับสิ่งกระทบต่างๆ
มาปรุงเป็นอารมณ์หลากหลาย เมื่อจะมาฝึกให้นิ่ง มันจึงยาก
เหลือเกิน แต่ท�ำไปเถิด ในที่สุดจิตจะสงบนิ่งได้จริงๆ
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๑๐ คาถา พาจิตสงบ
หลักธรรมทีจ่ ะท�ำให้จติ สงบ ท�ำให้จติ นิง่ ได้ คือ กถาวัตถุ ๑๐
(เรือ่ ง ๑๐ อย่างทีค่ วรพูด ควรสนทนากัน) เราควรจะพูดคุยกัน
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ และน�ำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อท�ำให้จิต
นิ่ง หลักธรรม ๑๐ อย่างนี้ คือ

๑. ความมักน้อย
ความมั ก น้ อ ย ปรารถนาน้ อ ย ดู พ ระสงฆ์ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง
ท่านมีเพียง อัฐบริขาร คือ เครือ่ งใช้ ๘ อย่าง ท่านเป็นผูม้ กั น้อย
ในฐานะทีเ่ ราอยากได้ดี อยากท�ำจิตของเราให้ประเสริฐเหมือนพระ
เราต้องท�ำจิตของเราให้นิ่ง จิตจะนิ่งได้ เราต้องมีความมักน้อย
ถ้าเรามีความมักมาก จะเกิดเป็นความโลภ ฉะนั้น เมื่อเราจะกิน
อาหาร ถึงจะอร่อยหรือไม่อร่อย เราก็กนิ แต่พอดี ไม่ใช่วา่ อร่อย...
เราก็กนิ เสียพุงกาง จนไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ต้องไปนอนเลย อย่างนัน้
ก็เป็นความโลภหรือมักมาก ซึ่งขัดต่อการปฏิบัติ และท�ำให้จิต
ไม่นงิ่ ในฐานะทีเ่ ราเป็นนักปฏิบตั ธิ รรม อาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อย
ต้ อ งกิ น แค่ พ อให้ ร ่ า งกายนี้ ท รงอยู ่ ไ ด้ นั่ น คื อ ความมั ก น้ อ ย
กินพอดี แล้วจิตจะนิ่งได้
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การบริโภคปัจจัย ๔ อื่นๆ หรือเครื่องใช้ต่างๆ เราก็ใช้
แต่พอดี พระสงฆ์ท่านมีเครื่องใช้อยู่ ๘ อย่าง ในฐานะที่เราเป็น
ฆราวาส เสื้อผ้าต่างๆ เราก็มีแค่พอใช้ อย่าให้มากเกิน บางคน
มีถึง ๒ - ๓ ตู้ พอหยิบชุดนั้นมาใส่...ไม่ชอบ เกิดโทสะ เปลี่ยน
หยิบตัวใหม่มาใส่ ตัวนี้ก็ไม่ชอบ เกิดโทสะครั้งที่สอง เปลี่ยนไป
เปลีย่ นมา แต่งตัววันหนึง่ ๆ เกิดโทสะหลายครัง้ เพราะไม่มกั น้อย
จะอยู่ จะกิน จะนอน จะอะไรต่างๆ ขอให้มกั น้อย เรือ่ งการนอน
ก็แค่นดิ เดียว ไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งเคียงหมอนข้าง หรืออะไรให้
มากมาย กิเลสมันจะเข้ารบกวน จิตจะไม่สงบ
ดังนั้นหากประสงค์จะให้จิตสงบ เราต้องพูดคุยกันในเรื่อง
ความมักน้อย คือบริโภคใช้สอยเท่าที่จ�ำเป็นกับชีวิต ไม่จ�ำเป็น
ต้องบริโภคใช้สอยให้เกินพอกับการคงอยูข่ องชีวติ ไม่จำ� เป็นต้อง
บริโภคอาหารทีม่ รี าคาแพงเกินความเป็นจริง ไม่จำ� เป็นต้องใช้สอย
สินค้า เช่น รองเท้า กระเป๋าถือ เสือ้ ผ้าทีม่ ชี อื่ เสียง และมีราคาแพง
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๒. ความสันโดษ
คนทัว่ ไปมักเข้าใจผิด คิดว่า “สันโดษ” คือ ไม่ตอ้ งท�ำอะไร
เลย บางคนชอบพูดว่า ถ้าสันโดษแล้วไม่ต้องท�ำอะไรเลย โลกก็
ไม่เจริญน่ะสิ นั่นเขาเข้าใจผิด ค�ำว่า “สันโดษ” คือ พอใจใน
สิง่ ทีต่ นเองเป็น ตนเองมี ตนเองได้รบั แต่ทำ� เต็มที่ ผูบ้ รรยาย
เป็ น คนสั นโดษแต่ ท� ำเต็ม ที่ ท�ำมากกว่ า คนไม่ สั นโดษเสี ยอี ก
ใน ๑ วันมี ๒๔ ชั่วโมง ผู้บรรยายนอนแค่ ๔ ชั่วโมง บวกลบ
นิ ด หน่ อ ย นอกนั้ น ฝึ ก ตนตลอด ท� ำ งานมาก แต่ พ อใจผลที่
เกิดขึ้น ได้แค่ไหน พอใจแค่นั้น นี่คือความสันโดษ
ถ้าเรามีความสันโดษ จิตจะสงบ มีความสุข คนทีไ่ ม่สนั โดษ
จิตจะว้าวุน่ ได้แค่นไี้ ม่พอ คิดว่า “เราอุตส่าห์ทำ� เต็มทีแ่ ล้ว ท�ำไมได้
แค่นี้ ?” ไม่รจู้ กั พอ จิตเป็นทุกข์ เป็นทุกข์แล้วไม่สงบ การประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรมจึงมีอปุ สรรคปัญหา ฉะนัน้ เรือ่ งความสันโดษนีต้ อ้ ง
น้อมน�ำมาใส่ตัวเรา อย่าลืมว่า ความสันโดษคือความพอใจใน
สิง่ ทีต่ นเองเป็น สิง่ ทีต่ นเองมี และสิง่ ทีต่ นเองได้รบั เมือ่ ท�ำเต็มที่
แล้ว ได้แค่ไหน ก็พอใจแค่นั้น
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๓. ความสงัด
ความสงัด คือ ความเงียบ สงัดกาย...สงัดใจ ความสงัดกาย
คือ การที่เราพยายามอยู่ในที่ปราศจากสิ่งรบกวน อยู่ในสถานที่
สงบเงียบ เช่น ห้องปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็เป็นที่สงบ ทุกคนไม่
ส่งเสียงเอะอะวุน่ วาย ทุกคนเดินจงกรมกันอย่างเรียบร้อย ความ
สงัดเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะท�ำให้จิตสงบได้ พระธุดงค์มักออกป่าไป
หาที่สงัดตามโคนต้นไม้ เราเป็นฆราวาส เป็นนักปฏิบัติธรรม
ไม่ใช่พระธุดงค์ ไม่จ�ำเป็นต้องไปออกป่า เพียงแต่ไม่พูดคุยกัน
หรือเข้าห้องพระ หรือหันหน้าเข้ามุมใดมุมหนึ่งของห้อง ก็ท�ำให้
จิตสงัดได้เหมือนกัน
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมของผู ้ บ รรยายครั้ ง แรก ที่ ไ ป
ปฏิ บั ติ ธ รรมอยู ่ ที่ วั ด มหาธาตุ ฯ อาศั ย การหั น หน้ า เข้ า มุ ม ห้ อ ง
ไม่พดู คุยกับใคร ก็ทำ� ให้จติ สงัดได้ เพราะฉะนัน้ เรือ่ งความสงัดนี้
ส�ำคัญมาก
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๔. การปลีกตนออกจากหมู่คณะ
บางคนเรียกว่า “ปลีกวิเวก” คือ แยกตัวออกจากหมู่ จาก
พวก เพราะถ้าเข้าพวกเข้าหมู่แล้ว ก็มักคุยเรื่องไร้สาระ คุยเรื่อง
กิเลสต่างๆ จิตจะว้าวุ่นไปหมด เคยสังเกตไหมว่า คนที่ชอบ
เข้าหมู่เข้าพวก แยกจากพวกไม่ได้ จิตมักมีความวุ่น จิตมีสติ
อ่อน อารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยมากจะเป็นอารมณ์ติดลบ ยิ่งในยุค
เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ คนที่เข้าพวกเข้าหมู่จะมีอารมณ์ติดลบแทบ
ทั้งนั้น คนพวกนี้มีอารมณ์มาก เหตุเป็นเพราะจิตมีพลังสติอ่อน
แล้วเลยพาลเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรต่อมิอะไร...อย่างทีเ่ ราเห็น นีเ่ ป็น
โทษของการไม่ปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก ผู้ที่มุ่งประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ควรปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก จะท�ำให้จิตสงบ
ได้ง่าย แต่ในทางโลก คนที่ปลีกตัวออกจากหมู่ อาจถูกคน
พวกอืน่ ต�ำหนินนิ ทา ว่าเป็นคนไม่เอาไหน ในเมือ่ เรายังอยูใ่ นสังคม
จะมีวิธีปลีกตัวออกได้อย่างไร
ผู้บรรยายเองก็ปลีกตัวออกจากหมู่คณะ ไม่ได้ปลีกตัวไป
ถาวร แค่ไปชั่วคราว ปกติจะอยู่ในห้องท�ำงานเงียบๆ เมื่ออยู่
ในความเงียบได้ สติปัญญาอันสุขุมรอบคอบจะเกิดขึ้น ฉะนั้น
เราปลีกตัวออกจากหมูจ่ ากพวก เพือ่ ไปเพิม่ ก�ำลังสติกำ� ลังสมาธิ
และก�ำลังปัญญา จิตของเราจะมีกำ� ลังมาก หรือจะได้มพี ลังมาก
เราก็ใช้พลังสติ พลังสมาธิ พลังปัญญาของเรา ไปช่วยคนอื่น
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ได้มาก การปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก จึงท�ำให้จิตของเรา
มีกำ� ลัง ท�ำให้จติ ของเรานิง่ ฉะนัน้ ถ้าอยากประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ให้ได้มรรคผลก้าวหน้า ต้องพยายามปลีกตัวไปหาที่สงบที่สงัด
เมื่อถึงเวลาอันสมควร จึงกลับเข้าหมู่เข้าพวกใหม่
ที่ บ ้ า น ให้ จั ด สั ก ห้ อ งหนึ่ ง เป็ น ห้ อ งพระ แต่ ก ่ อ นอื่ น ...
ต้ อ งไม่ลืมว่า หน้าที่ของตัวเองที่บ้านต้องท�ำให้สมบูรณ์แบบ
เป็นภรรยา...ก็ท�ำหน้าที่ภรรยาให้สมบูรณ์แบบ เป็นสามี...ก็ท�ำ
หน้าทีส่ ามีให้สมบูรณ์แบบ เป็นนักเรียน...ก็ทำ� หน้าทีข่ องนักเรียน
ให้ ส มบู ร ณ์ แ บบ เมื่ อ หน้ า ที่ ท างสั ง คมโลกเรี ย บร้ อ ยบริ บู ร ณ์
ไม่บกพร่องแล้ว ใน ๒๔ ชั่วโมง เวลาก่อนนอนเป็นเวลาของเรา
เราสามารถปลีกตัวออกจากหมูจ่ ากพวก ไปหาทีส่ งบทีส่ งัด จะเข้า
ห้องพระก็ได้ หรือยิ่งมาฝึกกรรมฐานอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดี
ผู้บรรยายนอนสงบเงียบ ใครเห็นไม่รู้ว่าท�ำอะไร ที่แท้คือ
ไม่ได้นอนเปล่า แต่ใช้สติปัญญาพิจารณาข้อธรรมะ สติปัญญา
ก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้น การปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก
จะท�ำให้จติ มีพลังมาก ออกไปช่วยคนได้กว้างไกล สิง่ นีผ้ บู้ รรยาย
พิสจู น์แล้ว เป็นเช่นนัน้ จริง คนทีอ่ ยูร่ วมหมูร่ วมพวกจะมีพลังสติ
อ่อน จึงไม่สามารถเอาไปช่วยใครได้
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๕. ความเพียร
เร่งความเพียรให้มากจะได้ดี ความเพียรเป็นสิ่งส�ำคัญ
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
ดั ง นั้ น ถ้ า อยากก้ า วหน้ า ในมรรคผลแห่ ง การประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ต้องเจริญความเพียรให้มาก ความเพียรเป็นบารมี
ชนิดหนึง่ เรียกว่า วิรยิ บารมี ดังนัน้ จึงเป็นหลักธรรมทีน่ กั ปฏิบตั ิ
ธรรมทิ้งไม่ได้เลย ต้องเร่งความเพียรให้สุดความสามารถของเรา
เพราะความเพียรน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
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๖. ศีล
เราควรจะพูดคุยและปฏิบัติกันในเรื่องศีล ศีลเป็นเหมือน
เกราะป้องกันจิตไม่ให้หวั่นไหว สีเลนะ สุคะติง ยันติ ถ้าเรา
มีศลี เราย่อมเข้าถึงสุคติได้ สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ จะไปนิพพาน
ได้ ต้ อ งมี ศี ล เป็ น พื้ น ฐาน ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ส มถะและ
วิปสั สนากรรมฐานนัน้ ศีลส�ำคัญมาก อย่างน้อยต้องรักษาศีล ๕
ให้คงอยู่ในจิตใจให้ได้
การจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ ต้องมีศีล ๕ บริบูรณ์ เมื่อ
เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ลองถามตัวเองว่า ศีล ๕ ข้อ ยังมีอยูค่ รบ
ไหม ? ถ้าศีลไม่ครบ โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจาก
ทิง้ ขันธ์นี้ คงไม่มแี ล้ว ต้องลงไปเกิดเป็นสัตว์อยูใ่ นอบายภูมิ มอง
ไปรอบๆ ในสังคม มนุษย์ที่มีศีลครบ ๕ ข้อจริงๆ มีน้อย คนที่
มีศีลไม่ครบ...เมื่อสร้างเหตุไม่ดีไว้แล้ว เขาจะไปไหน เรารู้ที่ไป
ของคนเหล่านี้ได้ทันที นี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นชัด ดังนั้น
ถ้าศีลไม่ครบ ย่อมไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ในครั้ง
พุทธกาล พระพุทธโคดมจึงตรัสสอนสัตว์ (รูปนาม) ทีม่ ศี ลี คุมใจ
ซึ่งได้แก่ มนุษย์ เทวดา และพรหมเท่านั้น ที่มีโอกาสน�ำพาชีวิต
ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้
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๗. สมาธิ
เมื่อเรามาขวนขวายฝึกสมาธิกันเช่นนี้ ทุกคนก็คงเคยมี
ประสบการณ์ ขณิกสมาธิ กันมาบ้างแล้ว พอเกิดแล้ว จิตนิ่ง
(ตั้งมั่น) ประเดี๋ยวประด๋าว สมาธิแบบนี้มีประโยชน์ส�ำหรับใช้
เรียนหนังสือ ใช้ท�ำงานได้ดี ผู้บรรยายไปเรียนถึงปริญญาเอก
ได้อาศัยสมาธิชว่ ยในการเรียน ตอนอยูอ่ งั กฤษได้ฝกึ สมาธิตลอด
๔ ปี ฝึกจนถึงขัน้ ทีล่ มื ตาอยู่ แล้วเห็น อุคคหนิมติ (นิมติ ติดตา)
เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ สมาธิทำ� ให้สขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีพลัง
มาก ฉะนั้น ฝึกไว้เถิด จะดีเอง
ขณิกสมาธิ ท�ำให้เรียนส�ำเร็จได้ง่าย พอสูงขึ้นไป เป็น
อุปจารสมาธิ เอามาใช้ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เช่น ที่หลวงพ่อ
สอนไว้ว่า พอได้ อุปจารสมาธิ ให้น�ำมาก�ำหนดรูป - นามว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ได้วิปัสสนาญาณ ผัสสะใดที่เข้ามาใน
ข่ายของ อุปจารสมาธิ ให้ใช้จิตพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อผัสสะดับ ปัญญาเห็นแจ้ง
ก็เกิด ทุกผัสสะที่เข้ามาในข่ายของ อุปจารสมาธิ ต้องพิจารณา
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ไตรลักษณ์ เมือ่ ผัสสะเข้าสูอ่ นัตตาจริง ไม่กลับมาเกิดอีก ปัญญา
เห็นแจ้งจะเกิดขึ้น ทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง ปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อผัสสะดับ
นีค่ อื ประโยชน์ของสมาธิ ฝึกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ตรงนัน้
เมื่อฝึกจิตลึกถึงระดับ อัปปนาสมาธิ ก็เริ่มเกิด ฌาน จิตเริ่ม
เป็น เอกัคคตา คือ จิตมีอารมณ์หนึง่ เดียว พอเข้า อัปปนาสมาธิ
จะเข้าสู่ฌาน
รูปฌานที่ ๑ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก่
วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (เมื่อฝึกไป
แล้ว จะรูเ้ องว่า ทัง้ ๕ อย่าง มีอยูใ่ นใจเราแล้ว)
รูปฌานที่ ๒ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก่
ปีติ สุข เอกัคคตา
รูปฌานที่ ๓ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก่
สุข เอกัคคตา
รูปฌานที่ ๔ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก่
อุเบกขา เอกัคคตา
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หลังจากนัน้ ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา อรูปฌาน อีก ๔ ตัว ลึกลง
ไปตามล�ำดับ คือ
อรูปฌานที่ ๑ ฌานก�ำหนดอากาศ คือ ช่องว่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
		 ไม่มีประมาณ เป็นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๒ ฌานก�ำหนดวิญญาณไม่มที สี่ น้ิ สุด เป็นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๓ ฌานก�ำหนดความไม่มอี ะไรเลย เป็นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๔ ฌานก�ำหนดสภาพ มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มี
		 สัญญาก็ไม่ใช่ เป็นอารมณ์
รูปฌาน ๔ กับ อรูปฌาน ๔ รวมเรียกว่า สมาบัติ ๘
เมื่อเราฝึกไปๆ มากเข้าๆ มันดีตรงไหนรู้ไหม เมื่อเราฝึก
ไปๆ จนจิตมีกำ� ลังมาก จะเกิด อภิญญา ๕ ตัว ด้วยอ�ำนาจของ
สมถภาวนา คือ ปัญญาสูงสุดที่เป็นโลกียญาณ ซึ่งใช้
แสดงฤทธิ์ได้ (อิทธิวิธิ)
หูทิพย์ (ทิพพโสต)
รู้ใจคนอื่น (เจโตปริยญาณ)
ระลึกชาติได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
ตาทิพย์ (ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ)

อุ บ า ย ทํ า จิ ต ใ ห้ ส ง บ

139

ญาณเหล่านีเ้ ป็น โลกียญาณ คือ ยังเป็นระดับปุถชุ น ไม่ใช่
ระดับอริยบุคคล ปุถชุ นฝึกได้ไม่ยาก ทุกคนมีสทิ ธิท์ ำ� ได้ มีรา่ งกาย
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกสติเหมือนกันหมด เพียงแต่ตั้งหลัก
ให้ถูก ท�ำตามอย่างเดียวโดยไม่สงสัย เดี๋ยวเข้าถึงได้เอง
ครูบาอาจารย์สอนอย่างไร อย่าไปลังเลสงสัย ท�ำตามอย่าง
เดียว ไม่ต้องสงสัย เมื่อใดก็ตามที่ปัญญาเกิดขึ้นกับดวงจิต
เอาปัญญานั้นมาพิจารณาดูว่า สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกได้พูดไว้
เป็นจริงไหม คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนที่เรียนมาสูง มักจะ
ปฏิบตั ธิ รรมยาก คนทีเ่ รียนปริยตั ธิ รรมมาก่อน มักจะปฏิบตั ธิ รรม
ได้ยาก เพราะเกิด วิจิกิจฉา (ความสงสัย) เหตุที่สงสัยเพราะ
ในสมองตัวเองมีบันทึกความจ�ำพวกนั้นอยู่ ไม่ถอดออกก่อน
คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้มรรคผลช้า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ขี้สงสัย “จะเป็นอย่างนั้นไหม” “จะเป็นอย่างนี้ไหม” “ในหนังสือ
บอกอย่างนั้นนี่” พวกนี้มักจะไปไม่รอด ดังนั้น ถ้าใครอยาก
ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ผลเร็ว ครูบาอาจารย์สอนอย่างไร
ขอให้เชื่อและท�ำตาม อย่าได้สงสัย สมาธิเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติ
จึงจะรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกไปเถิด จะได้ดี เมื่อใดที่วิปัสสนาญาณ
เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาตัวนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สิ่งที่ครูบา
อาจารย์พูดบอกไว้ ถูกหรือผิด
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๘. ปัญญา
ปัญญาที่จัดเป็นวิปัสสนาญาณ จะเกิดตอนที่จิตตั้งมั่นเป็น
อุปจารสมาธิ เมื่อผัสสะเข้ากระทบจิต ให้ใช้ปัญญาในดวงจิต
พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาแล้ว ปัญญาญาณซึ่ง
เป็นปัญญาเห็นแจ้งจะเกิดขึ้น ผู้บรรยายได้ท�ำเช่นนี้ ปัจจุบันนี้
ก็ยังท�ำอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อเห็นแจ้งในเรื่องใดแล้ว เห็นอนัตตา
ดับไปแล้ว ก็ไม่ไปยึดถือสิ่งที่ถูกเห็นไว้ ไร้สาระที่จะไปยึดไปจับ
ถ้าเราจับเรายึดไว้ว่าเป็นของเรา ก็สูญเปล่า ยึดอะไรไม่ได้
เพราะมันล้วนเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน จึงเกิดเป็นอุเบกขา
ปล่อยวางผัสสะทีละหนึ่งๆ จิตเป็นอิสระขึ้นๆ นี่คือแนวทางของ
พระพุทธศาสนา ถ้าประพฤติปฏิบตั ธิ รรมไปแล้ว ยิง่ ไปยึดไปติด
แสดงว่าเดินผิดทาง ถ้าปฏิบตั ถิ กู ทาง จิตจะเป็นอิสระมากขึน้ ๆ
เบามากขึ้น สบายมากขึ้น ปล่อยวางมากขึ้น จิตจะมีความสุข
มากขึน้ พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบตั ิ
สิ่งที่น�ำไปสู่ความสุข ความเป็นอิสระของจิต ไม่ยึดไม่ติดใน
สิ่งต่างๆ
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๙. ความหลุดพ้น
เราควรพูดคุยและปฏิบตั กิ นั เรือ่ งความหลุดพ้น คนส่วนใหญ่
ติดอยูใ่ นบ่วงของกิเลส ๓ ตัวใหญ่ คือ พอจิตสัมผัสอะไร แล้ว
ชอบใจ ก็เกิดเป็นราคะ ถ้าไม่ชอบใจ ก็เกิดเป็นโทสะ มันเข้ามา
ยึดพื้นที่ในจิตใจของปุถุชน ความไม่รู้เท่าทัน ราคะ และ โทสะ
ก็คอื โมหะ กิเลสใหญ่ทงั้ ๓ ตัวนีเ้ ปรียบเหมือนไฟ เผาใจของเรา
ให้เร่าร้อน แล้วลามมาเผากายของเราได้ เช่น นักธุรกิจยิงตัวตาย
นั่นเพราะไฟโลภะโหมเข้า โทสะเกิด เขาจึงไปยึดไปจับในสิ่งที่
เป็นอนัตตา ไม่มตี วั ตน จึงผิดหวัง ทุกวันนีค้ นเป็นทุกข์ หงุดหงิด
ไม่สบายใจ เป็นโรคจิต โรคประสาทกันมาก เป็นเพราะไปยึด
ไปติดในสิ่งที่ไม่มีตัวตน สิ่งที่เป็นอนัตตา บางคนเล่นหุ้น พอ
หุ้นตก จิตก็ตกตามไปด้วย หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่อง
ความหลุดพ้นสอนว่า เราต้องหลบหลีกกิเลส ๓ ตัวนีใ้ ห้ได้ อย่า
น�ำจิตเข้าไปผูกติดเป็นทาส
เรื่องของ ราคะ จะขอยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเกี่ยวกับ
น้องสาวของเจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมบิดา
๒ พระองค์ คือ เจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงนันทา ซึง่ เป็นน้องชาย
และน้องสาวที่เกิดจากพระนางมหาปชาบดีโคตมี เมื่อพระองค์
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้เสด็จกลับไปโปรดพระญาติที่
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เมืองกบิลพัสดุ์ เจ้าชายนันทะมาบวช ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
พระนางมหาปชาบดีโคตมีออกบวชหลังจากพระเจ้าสุทโธทนะ
สิ้นพระชนม์ เหลือแต่ลูกสาวที่ยังไม่ได้ออกบวช พระนางโคตมี
ถามว่า “นันทาเอ๋ย เจ้าชายสิทธัตถะก็บวชแล้ว เจ้าชายนันทะ
พี่ชายเจ้าก็บวชแล้ว แม่ก็บวชแล้ว ลูกจะอยู่คนเดียวได้อย่างไร”
ในที่สุด เจ้าหญิงนันทาออกบวชตาม ได้ชื่อว่า พระสุนทรีนันทา
เพราะรูปงามมาก ทรงมีราคจริตมาก เมื่อเป็นภิกษุณีแล้วทรง
พิจารณาว่า นอกจากพระนางยโสธราพิมพาแล้ว ไม่มีใครงาม
เท่าท่าน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจ เพราะยังมี
ราคจริต ติดในรูปร่างที่สวยงามของตัวอยู่
ในทีส่ ดุ วันหนึง่ ทีว่ ดั เชตวัน พระพุทธเจ้าประทับนัง่ บนพระ
อาสนะ ภิกษุณีเข้าฟังธรรม พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตนางฟ้าองค์
หนึ่งอายุ ๑๖ ปี ยืนถวายงานพัดอยู่ข้างๆ เมื่อพระสุนทรีนันทา
เห็นนางฟ้าก็ชื่นชมความงาม เพราะตรงกับจริตของตัวเอง เกิด
ราคจริต พระพุทธเจ้าท่านมี เจโตปริยญาณ หยั่งรู้วาระจิตของ
พระสุนทรีนนั ทา จึงเนรมิตให้นางฟ้ามีอายุมากขึน้ เพิม่ ขึน้ จนเป็น
วัยกลางคน ล่วงถึงวัยชรา หลังโกง ผมหงอก ฟันหลุด ผิวหนัง
เหีย่ วย่น ทรงกายไม่ไหว ล้มลง ปัสสาวะ - อุจจาระราด นอนคลุก
สิ่งปฏิกูลอยู่จนสิ้นลม ขึ้นอืด มีหนอนชอนไชออกทางจมูกและ
ปาก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น
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พระสุนทรีนันทาเห็นโดยตลอด คิดได้ว่า “ขนาดคนนี้งาม
กว่าเรา ยังเป็นไปเช่นนีไ้ ด้” ใจจึงพิจารณาปล่อยวาง พระพุทธเจ้า
อ่านใจรู้เช่นนั้น จึงตรัสว่า
“ร่างกายนีเ้ ป็นของไม่สะอาด มีสงิ่ สกปรกไหลเข้า - ไหลออก
ตลอดเวลา ซึ่งคนเขลาพากันปรารถนานัก ร่างกายของหญิงนี้
เป็นฉันใด นันทา จงดูเถิด เธอไม่ตา่ งไปจากหญิงคนนี้ ในทีส่ ดุ
เธอต้องเป็นเหมือนหญิงผู้นี้ฉันนั้น จงมองดูธาตุ ๔ (ดิน น�้ำ
ไฟ ลม) ให้เห็นเป็นของว่างเปล่า นันทา เธออย่ากลับมาสู่โลกนี้
อีกเลย”
ผูบ้ รรยายซึง้ มาก เพราะเคยหลงติดโลกนี้ ต่อไปนีจ้ ะไม่มา
อีกแล้ว พระพุทธเจ้าสอนพระสุนทรีนันทา “เธออย่ากลับมาสู่
โลกนี้อีกเลย” พระสุนทรีนันทาพิจารณาตาม นั่นคือวิปัสสนา
ญาณ ท�ำให้ส�ำเร็จโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน พระพุทธเจ้า
ทรงสอนต่อทันที ไม่ยอมให้จิตว่าง พระองค์ได้ตรัสว่า

“เมือง คือร่างกาย ประกอบด้วยโครงกระดูก ฉาบทาด้วย
เลือดและเนื้อ นี้เป็นที่รวมลงของความแก่ ความตาย ความ
ถือตัว และความลบหลู่”
พระสุนทรีนันทาฟังถึงตรงนี้ พิจารณาแล้วส�ำเร็จเป็นพระ
อรหันต์ทันที พระพุทธเจ้าท่านแก้ราคจริตด้วยอสุภกรรมฐาน
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เพราะฉะนั้น ใครมีราคจริตแล้วปฏิบัติธรรมยาก ให้พิจารณา
อสุภกรรมฐาน ใครชอบของสวยๆ งามๆ ลองดูดอกไม้ เช่น
ดอกกุ ห ลาบ ปลู ก ไว้ ไ ม่ น านก็ ร ่ ว งโรย ดู ด อกบั ว ในสระก็ ไ ด้
มั น หมองมั น คล�้ ำ ไปในที่ สุ ด พิ จ ารณาด้ ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร
ใช้ปญ
ั ญาวิปสั สนาทีเ่ กิดขึน้ กับจิต ในทีส่ ดุ จะสามารถหลุดพ้นจาก
วัฏสงสารได้อย่างพระสุนทรีนันทาได้ ราคจริตต้องแก้ด้วยวิธีนี้

ราคจริตเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เกิดจากได้เห็นสิ่งสวยงาม แล้วไม่ โยนิโสมนสิการ คือ
ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ในสิ่งสวยงามนั้น เกิดสังขาร คือ การ
ปรุงแต่งของจิต ราคจริตจะถูกสั่งสมขึ้นในดวงจิต กลายเป็น
สันดานรักสวยรักงาม โทษไม่มาก แต่ท�ำให้เวียนว่ายตาย-เกิด
ยาวนาน เพราะราคจริตแก้ยาก และท�ำให้การประพฤติปฏิบัติ
ธรรมก้าวหน้ายาก เพราะฉะนั้น ถ้ามีราคจริต ต้องพิจารณา
อสุภกรรมฐาน เมือ่ ๒ วันก่อน มีขา่ วออกโทรทัศน์ ผูห้ ญิงแต่งตัว
สวยงาม ใส่เครื่องประดับเต็มตัว โดนฆ่ายัดถัง นั่นเหตุเพราะ
ราคจริต (ความรักสวยรักงาม) ของเขา น�ำทุกข์น�ำโทษมาให้
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เช่นเดียวกัน โทสะ คือ ไฟเผาใจให้เร่าร้อน กรุงกบิลพัสดุ์
ล่มสลายเพราะโทสะของกษัตริย์ กรุงสาวัตถี ล่มไปตั้งแต่สมัย
พุทธกาล จนปัจจุบันนี้ยังไม่ฟื้น ผู้บรรยายไปดูมาแล้ว เห็นแล้ว
น่าสงสาร มิจฉาทิฏฐิและโทสะของคนเผาบ้านเผาเมืองเรียบไป
เลย นัน่ ๒ พันกว่าปีมาแล้ว เหตุทเี่ กิดโทสะ เพราะขาด โยนิโสมนสิการ เมื่อมีสิ่งขัดใจ แล้วไม่ โยนิโสมนสิการ โทสะจะเกิด
ทันที ความขัดใจอาจเกิดจากสิง่ ของเป็นเหตุ หรือมีคนท�ำให้ขดั ใจ
เช่น สัง่ ให้ลกู ท�ำนัน่ ท�ำนี่ แล้วลูกไม่ทำ� หรือท�ำช้า ไม่ทนั ใจ รูส้ กึ
ขัดใจ เกิดโทสะ เป็นไฟเผาใคร เผาเราเอง ไม่ได้เผาลูก เมื่อมี
อะไรขัดใจ ให้ โยนิโสมนสิการ แล้วโทสะจะไม่เกิด แต่ถ้าเกิด
แล้ว จะท�ำอย่างไร

หลุดพ้นจากโทสะได้อย่างไร
เจริญเมตตาให้มาก ท�ำได้ด้วยการให้อภัย “ช่างมันเถอะ”
เราเกิดมาเจอกันชั่วประเดี๋ยวประด๋าว ให้คนอื่นหุงข้าว ข้าวไหม้
ติดก้นหม้อ เกิดโทสะ เพราะเขาหุง เราไม่ได้หุง ถ้าเราหุงไหม้...
ไม่เป็นไร นีเ่ พราะ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นทีเ่ ป็นเหตุให้ถอื ตัวตน)
เราเกิดโทสะเพราะคนอื่นท�ำให้ขัดใจ ต้องพิจารณา โยนิโสมนสิการว่า ถ้าเขาฉลาด เก่ง ดีพร้อม เขาไม่มาเป็นคนรับใช้เรา
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หรอก เมือ่ โทสะเกิดแล้ว ต้องให้อภัย แต่ถา้ ยังไม่เกิด หากมีเหตุ
ขัดใจ ต้องโยนิโสมนสิการ เช่นนี้เราจึงจะสามารถหลุดพ้นจาก
โทสะได้
ผู้บรรยายได้พิสูจน์แล้ว และท�ำได้จริง ลูกศิษย์คนหนึ่ง
มีโทสะมาก มาปรึกษาว่า “อาจารย์คะ หนูมีโทสะมาก รู้ว่าไม่ดี
ท�ำอย่างไรจึงจะแก้ได้คะ” ผู้บรรยายคิดอยู่ ๓ วันว่าจะสอนเขา
อย่างไรดี เพราะแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกัน ต้องรูว้ าระจิตของเขา
จึงจะสอนได้เหมาะสม ในทีส่ ดุ ได้บอกเขาว่า “เธอคอยดูครูกแ็ ล้ว
กัน เธอจะต้องท�ำโปรเจ็คต์ อยูก่ บั ครู ๑ ปี ถ้าวันไหนครูพดู ไม่ดี
หรือเกิดโทสะ ให้บอกกันทันที” แกคอยจ้องจับผิดอยูน่ าน ๑ ปี
ไม่เกิดโทสะ แกก็เลยเลิกมีโทสะไปด้วย ต้องแก้ดว้ ยวิธนี ี้ ตอนนี้
ลูกศิษย์คนนี้ไปเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกาแล้ว

โมหะ...ต้องแก้ด้วยการเจริญปัญญา
โมหะ คื อ ความหลง เกิ ด เพราะขาด โยนิ โ สมนสิ ก าร
เช่น ฟังเสียงโฆษณาแล้วไม่ โยนิโสมนสิการ มะพร้าวออก ๒ ยอด
แล้วมีคนไปขอหวย นัน่ คือตัวอย่างของคนหลง เมือ่ เราสร้างเหตุ
แห่งความหลง ตายแล้วไปเกิดที่ไหน ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
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เพราะความหลงเป็นเหตุ น่าสงสารคนไทย อยู่ในเมืองพุทธแท้ๆ
แต่ดูเอาเถอะว่า เมื่อใดเศรษฐกิจไม่ดี พยากรณ์ชีวิตในหนังสือ
พิ ม พ์ จ ะเป็ น ที่ นิ ย ม นั่ น คื อ ความหลงของคนทั้ ง นั้ น ในที่ สุ ด
เมื่อทิ้งขันธ์นี้แล้ว ต้องลงอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ฉะนั้น
ถ้าไม่อยากมีความหลง ต้องเจริญปัญญา
อย่างที่ท่านทั้งหลายมาในที่นี้...ถูกต้องแล้ว เรามาเจริญ
ปัญญาเห็นถูก เมื่อมีปัญญา ใครจะชักน�ำเราไม่ได้ 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�ำลังใจ...พึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย
ปัญญา...พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
เหล่านี้จะพึงรู้ได้ด้วยการใช้เวลานาน ไม่ใช่ด้วยเวลาเพียง
เล็กน้อย
ผู้สนใจจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้
ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้มีปัญญาทรามก็ไม่รู้”
พระพุทธองค์สอนไม่ให้หลง เพราะท่านมีปัญญาเห็นถูก
ในทีส่ ดุ ...พระเจ้าปเสนทิจงึ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าตัง้ แต่นนั้ มา
เช่ น เดี ย วกั น การที่ พ วกเรามาฝึ ก วิ ป ั ส สนากรรมฐานนี้
ความหลงก็น่าจะลดน้อยลงไปๆ ถ้าฝึกกรรมฐานแล้วยังหลง
ดูหมอ หลงเชื่อเจ้าใบ้หวยอยู่ ก็นับว่าเสียอาจารย์เลยทีเดียว
เพราะปัญญาเห็นถูกไม่เกิด ความหลงเกิดแทน
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๑๐. ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น
เป็นเรื่องล�ำดับสุดท้ายใน ๑๐ เรื่องที่เราควรพูดถึง และ
ควรประพฤติปฏิบตั ิ บางคนอ่านอภิธรรม พบค�ำว่า ศรัทธาวิมตุ ติ
หลุดพ้นด้วยศรัทธา พวกนี้เวลาจะตายก็กอดพระพุทธรูปไว้
ด้วยคิดว่าตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า นี่เพราะเขาเข้าใจ
ว่าสามารถหลุดพ้นด้วยศรัทธาได้ ทั้งที่ตัวเองยังมีความโลภ
โกรธ หลง จะปรารถนาไปให้ถงึ นิพพาน จะไปอยูก่ บั พระพุทธเจ้า
ได้อย่างไร การที่จะไปนิพพาน หรือไปอยู่กับพระพุทธเจ้า ต้อง
เข้าใจค�ำว่า ศรัทธาวิมุตติ อย่างถ่องแท้

ศรัทธาวิมุตติ
ในครัง้ พุทธกาล มีภกิ ษุชาวแคว้นโกศล ชือ่ “วักกลิ” วักกลิ
เป็นพระหนุ่มที่ชอบตามดูพระพุทธเจ้า ชื่นชมพระลักษณะของ
มหาบุรษุ พระพุทธองค์เสด็จไปทีไ่ หน ก็ตามไปเฝ้าดู เกิดสังขาร
(การปรุงแต่งของจิต) เกิดปีติ เกิดปราโมทย์ ไม่เป็นอันประพฤติ
ปฏิบัติธรรม
จนในทีส่ ดุ วันหนึง่ ขณะทีพ่ ระวักกลิตามเสด็จพระพุทธเจ้า
มาอยูท่ แี่ คว้นมคธ พระพุทธเจ้าเห็นว่า พระวักกลิจะท�ำให้พระองค์
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เสียหาย (ท่านทั้งหลายระวัง อย่าไปคิดไม่ดี พระวักกลิท่านเป็น
พระอรหันต์แล้ว เดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวเรา) จึงตรัสว่า “วักกลิ
ไปให้พ้นเรา” ขณะนั้นอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัส
เท่านั้น พระวักกลิน้อยใจเสียใจ คิดจะไปกระโดดเขาตาย แต่
พระพุทธเจ้าทรงรูว้ าระจิตของพระวักกลิ จึงตามไปเรียกชือ่ “วักกลิ”
ด้วยเสียงอ่อนโยน
ว่า

พระวักกลิได้ยิน ใจมาเป็นกอง พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอน

“ภิกษุ ผู้มีความยินดีปราโมทย์ หากดับสังขารการปรุงแต่ง
ของจิตเสียได้ ก็สามารถพบหนทางสว่างได้”
พระวักกลิได้ฟัง เกิดก�ำลังใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
จนส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ นี่คือคุณของวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อ
เราเห็นของสวยงาม จิตใจปรุงแต่ง ก็ตอ้ งพิจารณาว่า ของพวกนี้
ต้องเปลีย่ นแปลง ดับสลาย เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สังขารคือ
การปรุงแต่งของจิต เมือ่ จิตรับสิง่ กระทบ ก็ปรุงอารมณ์ไปเรือ่ ยๆ
ดูให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดวิปสั สนาญาณ ในทีส่ ดุ จิต
หลุดจากกิเลส เข้าเป็นพระอรหันต์ ในตอนหลัง พระพุทธเจ้า
ได้ทรงแต่งตั้งพระวักกลิเป็นเอตทัคคะ (เป็นเลิศ) ในด้านการ
หลุดพ้นด้วยศรัทธา ที่เรียกว่า ศรัทธาวิมุตติ
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แต่คนทั่วไปกลับตีความว่า ศรัทธาวิมุตติ หลุดพ้นด้วย
ศรัทธา คือ ไม่ต้องท�ำอะไรอื่น เพียงแค่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า
แล้วเป็นพอ เดี๋ยวก็เข้านิพพานได้ ไม่ใช่อย่างนั้น จะหลุดพ้น
ได้ต้องใช้วิปัสสนาญาณเป็นเครื่องก�ำจัดกิเลส จึงจะหนีวัฏฏ
สงสารได้
เช่นเดียวกัน ค�ำว่า เจโตวิมตุ ติ ความหลุดพ้นด้วยพลังสมาธิ
ถ้าหลุดพ้นด้วยพลังของสมาธิล้วนๆ ได้จริงแล้ว ในอริยมรรค
มีองค์ ๘ ท�ำไมท่านต้องกล่าวถึง สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็น
ถูกต้อง และ สัมมาสมาธิ คือ สมาธิที่ถูกต้อง ท�ำไมท่านไม่ระบุ
ว่า หลุดพ้นได้ด้วยสมาธิฝ่ายเดียว ไม่ต้องมีสัมมาทิฏฐิ
ไตรสิกขา ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าหลุดพ้นด้วย
ก�ำลังสมาธิได้ ท�ำไมต้องมีปญ
ั ญา มาฝึกสมาธิอย่างเดียว ก็นา่ จะ
หลุดพ้นได้ อย่างที่เรียกว่า เจโตวิมุตติ คือ หลุดพ้นจากกิเลส
ด้วยอ�ำนาจของสมาธิ ความจริงก็คอื หลุดพ้นไม่ได้ แม้แต่อาจารย์
สองท่านของเจ้าชายสิทธัตถะ คือ อุททกดาบส กับ อาฬารดาบส
ก็ไม่อาจหลุดพ้นได้ ทั้งสองท่านฝึกสมาธิจนแกล้วกล้า ในที่สุด
ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ๒ ชั้นสุดท้าย จึงไม่ได้เข้านิพพาน
แต่เมื่อใดที่เราสามารถเจริญเจโตวิมุตติ แล้วตามด้วย
ปัญญาวิมุตติ และเกิด อาสวักขยญาณ (ความรู้ที่เป็นเหตุให้
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สิ้นอาสวะ) ซึ่งเป็นอภิญญาตัวที่ ๖ และเป็นโลกุตตรอภิญญา
นั่นจึงจะหลุดพ้นจากกิเลส เข้าสู่นิพพานได้
ฉะนั้ น ความรู ้ ค วามเห็ น ว่ า หลุ ด พ้ น เราต้ อ งใช้ ป ั ญ ญา
พิจารณา ถ้าจะให้หลุดพ้นได้ เราจึงต้องมานัง่ เมือ่ ยนัง่ ปวดฝึกกัน
ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น เมื่อเรามีปัญญาเห็นถูกตรง
ตามธรรม เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นจริง ตรงตาม
หลักกาลามสูตรเลยทีเดียว ต�ำราว่าไว้อย่างไร ไม่ส�ำคัญ ต้อง
ไปประพฤติปฏิบัติ แล้วเกิด สันทิฏฐิโก แล้วเราจะรู้ด้วยตัวเอง
ผู้บรรยายเคยสงสัยว่า ในสมัยก่อนเป็นไปได้อย่างไรที่นั่งฟัง
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมประเดี๋ยวเดียว...เข้าถึงนิพพานได้ เป็น
อรหันต์ได้ เยอะแยะเหลือเกิน แต่พอเราฝึกมาถึงขั้นนี้ จึงหาย
สงสัย เพราะคนสมัยก่อน โดยเฉพาะพวกพราหมณ์ ต่างได้เคย
ศึกษาเรื่องพระเวททั้งสาม เมื่อศึกษาแล้วรู้ว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้น
ต่างก็บวชเป็นฤๅษี เจริญสมถภาวนา ท�ำจิตนิง่ มามาก อภิญญา ๕
เกิด ฌานสมาบัติเต็ม มีพื้นฐานอยู่แล้ว พอมาฟังนิดหน่อยก็
หลุดพ้น เข้านิพพานกันง่ายๆ เพราะมีพนื้ ฐานจิตนิง่ อยูแ่ ล้ว อันนี้
จึงหายสงสัย หากเราเองฝึกจิตจนได้อย่างนั้น มีพื้นฐานเป็น
อย่างนั้น ก็ได้ง่ายเหมือนกัน ผู้บรรยายเองได้ประสบหลายอย่าง
ภายในเดือนเดียว สามารถพิสูจน์อภิญญา ๕ ทั้งหมดได้ด้วย
ตัวเอง หูทิพย์ ตาทิพย์ มีจริง ญาณรู้ใจคนอื่นมีจริง ญาณรู้
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การเกิดของสัตว์ (จุตปู ปาตญาณ) มีจริง ญาณรูว้ า่ ในหนหลังเคย
เกิดเป็นอะไร (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) มีจริง แต่ตวั สุดท้าย คือ
อาสวักขยญาณ ยังไม่เกิด จึงยังไม่มคี วามรูว้ า่ นิพพานเป็นอย่างไร
สรุปย�้ำอีกครั้งว่า เราควรพูดกันถึงเรื่อง ๑๐ อย่างนี้คือ
๑. ความมักน้อย
๒. ความสันโดษ
๓. ความสงัด
๔. ความหลีกออกจากหมู่จากพวก
๕. การเร่งความเพียร
๖. ศีล
๗. สมาธิ
๘. ปัญญา
๙. ความหลุดพ้น
๑๐. ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น
ได้ผล

คุยกันเรื่องเหล่านี้ แล้วจิตจะสงบ การปฏิบัติจะได้มรรค
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สองปราชญ์สนทนา
การบรรยายทีท่ า่ นได้ฟงั ในคืนนี้ เมือ่ ครัง้ พุทธกาลได้เคยเกิด
ลักษณะท�ำนองนี้มาแล้ว ที่กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนั้น พระอานนท์
ได้ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบันจากการฟังธรรมเช่นนี้ คนที่แสดง
ธรรมให้ฟังคือ พระปุณณมันตานีบุตร
พระปุณณมันตานีบตุ รเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ
พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผูบ้ วชให้ทา่ นในส�ำนักของตน (ไม่ใช่
พระพุทธเจ้าบวชให้) ตอนหลังท่านส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ และ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการเผยแผ่ศาสนา ท่านใช้เรื่อง ๑๐ อย่างที่
ผู้บรรยายเล่าให้ฟังนี้ เป็นหลักตลอดชีวิตของท่าน ในที่สุด
ชาวกบิลพัสดุ์เกิดศรัทธาเลื่อมใส มาบวชกับท่านถึง ๕๐๐ คน
และด้วยการได้ยินได้ฟังและประพฤติปฏิบัติเรื่อง ๑๐ อย่างนี้
ไม่นานก็ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
พระสารีบุตรตามเสด็จพระพุทธเจ้าจากกรุงราชคฤห์ เมือง
หลวงของแคว้นมคธ ไปยังวัดเชตวัน ทีน่ ครสาวัตถี ซึง่ เป็นเมือง
หลวงของแคว้นโกศล ทัง้ มคธและโกศลต่างเป็นแคว้นใหญ่ ตัง้ อยู่
ห่างกันประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ขณะนัน้ พระปุณณมันตานีบตุ ร
อยูท่ กี่ รุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึง่ อยูห่ า่ งออกไปประมาณระยะทาง
จากเชียงใหม่ถึงล�ำปาง พระปุณณะฯ ท่านเดินทางมากราบพระ
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พุทธเจ้าทีว่ ดั เชตวัน แล้วปลีกตัวออกไปอยูใ่ นป่าใกล้ๆ วัดเชตวัน
พระสารีบตุ รทราบว่าพระปุณณะฯ ไปอยูใ่ นป่า จึงตามไป เพราะ
ต้องการจะพบพระเถระสักครั้งหนึ่ง ได้พบพระปุณณะฯ นั่งอยู่
โคนไม้ จึงเข้าไปปราศรัยด้วย
พระสารีบตุ ร : ท่านผูม้ อี าวุโส๑ (พระสารีบตุ รแก่กว่า) ท่าน
เป็นสาวกของพระศาสดาหรือ
พระปุณณะฯ : ใช่...ท่านผู้เจริญ (ภันเต)
พระสารีบตุ ร : ท่านประพฤติพรหมจรรย์นเี้ พือ่ ให้ศลี บริสทุ ธิ์
หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้จิตบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้ปัญญาบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้ข้ามพ้นความสงสัยได้อย่างบริสุทธิ์
หรือ ?
๑

ค�ำว่า “อาวุโส” ในภาษาบาลี แปลว่า “ผู้มีอายุ” เป็นค�ำเรียกหรือค�ำทักทาย ที่ภิกษุ
ผูแ้ ก่พรรษา ใช้เรียกภิกษุผอู้ อ่ นพรรษากว่า คูก่ บั ค�ำว่า “ภันเต” แปลว่า “ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ”
ซึ่งภิกษุผู้น้อยใช้เรียกภิกษุผู้ใหญ่
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พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบตุ ร : เพือ่ ให้รวู้ า่ อันใดเป็นทาง อันใดไม่เป็นทาง
อย่างบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้รู้จักทางด�ำเนินอย่างบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้รู้ให้เห็นธรรมอย่างบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
ในเมื่อความบริสุทธิ์ทั้ง ๗ อย่าง (วิสุทธิ ๗) พระปุณณมันตานีบุตรตอบว่า “ไม่ใช่” ทั้งหมด พระสารีบุตรจึงถามว่า
“ถ้าเช่นนั้น ท่านปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร ?”
พระปุณณะฯ ตอบว่า “เพือ่ อนุปาทาปรินพิ พาน” (อนุปาทิเสสนิพพาน)
ท่านว่า ธรรมทัง้ ๗ อย่างนัน้ ในตัวมันเองไม่ใช่ อนุปาทาปรินพิ พาน เพราะยังมีอปุ าทาน ยังยึดอยู่ แต่ธรรมทัง้ ๗ อย่างนี้
เป็ น ธรรมที่ ส ่ ง ไปสู ่ อนุ ป าทาปริ นิ พ พาน ท่ า นอธิ บ ายโดยยก
ตัวอย่างเปรียบเทียบ คือ สมมติวา่ พระเจ้าปเสนทิตอ้ งการเดินทาง
จากกรุงสาวัตถีไปเมืองสาเกต ต้องใช้รถม้า ๗ คัน โดยขึน้ รถม้า
คันที่ ๑ จากเมืองสาวัตถี พอไปถึงรถม้าผลัดที่ ๒ ต้องลงจากรถ
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ม้าคันที่ ๑ แล้วขึน้ รถม้าคันที่ ๒ เพือ่ เดินทางต่อ พอไปถึงรถม้า
ผลัดที่ ๓ ต้องลงจากรถม้าคันที่ ๒ แล้วขึน้ รถม้าคันที่ ๓ อย่างนี้
เรือ่ ยไป จนถึงรถม้าผลัดที่ ๗ ก็ตอ้ งลงจากรถม้าคันที่ ๖ แล้วขึน้
รถม้าคันที่ ๗ เมือ่ รถม้าคันที่ ๗ ไปถึงเมืองสาเกต ก็ตอ้ งลงจาก
รถม้ า คั น ที่ ๗ จึ ง จะได้ ชื่ อ ว่ า เข้ า ถึ ง เมื อ งสาเกตอย่ า งแท้ จ ริ ง
อุปมาเหมือนกับหลักธรรมทัง้ ๗ (บริสทุ ธิ์ ๗) แต่ละอย่างเกือ้ กูล
ซึง่ กันและกัน และในทีส่ ดุ ต้องทิง้ แม้หลักธรรมทัง้ ๗ นี้ จึงจะ
บรรลุนิพพานได้ พระสารีบุตรฟังแล้วแจ่มแจ้ง จึงสรรเสริญ
แล้วถามว่า
“ท่านชื่ออะไร”
พระปุ ณ ณะฯ ตอบว่ า “ข้ า พเจ้ า ชื่ อ ปุ ณ ณะฯ แต่ เ พื่ อ น
พรหมจรรย์มักเรียกว่า มันตานีบุตร”
ก่อนอ�ำลากัน พระสารีบตุ รกล่าวยกย่องชมเชยพระปุณณะฯ
ว่า “หลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ท่านปุณณะฯ เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เป็นลาภเหลือเกินที่เพื่อนพรหมจรรย์ได้พบได้เห็นท่าน
ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน ได้มาสนทนาธรรมกับท่าน ถือว่าเป็นลาภ
อย่างยิ่ง” พระปุณณะฯ ก็ชมเชยพระสารีบุตรเช่นกันว่า
“เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เห็นท่าน ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระ
พุทธเจ้า (คล้ายกันในด้านสติปัญญา เป็นรองพระพุทธเจ้าเพียง
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เล็กน้อย) ถ้าข้าพเจ้าทราบแต่แรกว่าท่านคือพระสารีบตุ ร ข้าพเจ้า
คงไม่กล้าสนทนาธรรมอย่างนี้”
นีค้ อื สิง่ ทีท่ า่ นผูท้ รงปัญญา คือ พระสารีบตุ รกับพระปุณณมันตานีบุตร ได้สนทนากัน เป็นเรื่องที่ท�ำให้เราต้องคิดว่า หาก
เราต้องการท�ำให้สติปัญญางอกงาม เราควรน้อมน�ำตัวของเรา
เข้าไปสนทนาพูดคุยกับผูม้ ปี ญ
ั ญาสูงกว่า แล้วสติปญ
ั ญาของเรา
จะงอกงาม ถ้าเราเป็นนักเรียน อยากเรียนเก่ง ต้องเข้าหาครูบา
อาจารย์ ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรม เราต้องเข้าไปหาผู้มีปัญญา
เสมอตนหรือเหนือกว่าตน พระพุทธองค์ทา่ นสรรเสริญ และทรง
ตรัสไว้ว่า

“ตราบใดทีเ่ ธอโคจรไป ยังไม่พบผูม้ ปี ญ
ั ญาเสมอตนหรือ
สูงกว่าตน ตราบนัน้ เธอยังไม่พบสหาย จงโคจรต่อไป แต่เมือ่ ใด
ได้พบผูม้ ปี ญ
ั ญาสูงกว่า จะท�ำให้สติปญ
ั ญาของเธองอกงามขึน้ ”
ฉะนัน้ ในการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม โดยเฉพาะในการอบรม
ครัง้ นี้ เป็นการฝึกวิปสั สนากรรมฐาน คือ ปัญญาเห็นแจ้ง การที่
ท่านได้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ทีเ่ ป็นมงคลเช่นนี้ ท�ำให้ปญ
ั ญาของท่านงอกงาม
ขึ้น ท�ำให้ท่านมีก�ำลังใจ ผู้บรรยายเองได้พิสูจน์สัจธรรม ด้วย
สาเหตุทไี่ ม่เชือ่ จึงได้ไปบวชและปฏิบตั ธิ รรม ปัจจุบนั นีไ้ ด้พสิ จู น์
แล้ว จึงสิ้นสงสัยในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า

อุ บ า ย ทํ า จิ ต ใ ห้ ส ง บ

159

เพราะฉะนั้น ท่านต้องพัฒนาก�ำลังใจของตัวเองให้มากขึ้น
คือ ก�ำลังสติ ก�ำลังสมาธิ และก�ำลังปัญญา พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้พงึ่ ตนเอง ร่างกายของเรา คือ ขันธ์ ๕ นี้ เป็นเครือ่ งมือให้เรา
ได้พัฒนาจิต เราพึ่งร่างกายของเราในการสั่งสมปัญญา เมื่อเรา
มีปัญญาแล้ว เราจึงสั่งสมความดีให้ยิ่งขึ้นไป
ความดีคือสิ่งที่ท�ำแล้วเกิดประโยชน์ ท�ำแล้วไม่เบียดเบียน
เมื่อจิตคิดแล้ว ปากพูดแล้ว ลงมือกระท�ำแล้ว จะสั่งสมไว้ใน
ดวงจิต เป็นบุญ เป็นบารมี เมื่อมีความดีสั่งสมอยู่ในตัวเอง
เราจะสามารถพึ่งความดีของตัวเองได้ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า
จึงตรัสว่า

“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ซึง่ แปลว่า ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน
คนที่ไม่มีความดี ไม่สั่งสมความดีไว้ในจิตใจ เขาย่อม
พึ่งตัวเองไม่ได้ เมื่อใดที่เรามีความดี มีบุญ มีบารมี สั่งสมใน
จิตใจ เราสามารถพึ่งบุญ พึ่งบารมีของเราได้ สิ่งที่เป็นที่พึ่ง
สูงสุด ดีที่สุด คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า พึ่งหุ้น หุ้นก็ตก
พึ่งคน คนก็ตาย แต่พึ่งธรรมะ ไม่อนิจจัง ไม่ทุกขัง ไม่อนัตตา
เป็นสิง่ ตายตัวแน่นอน ท่านจึงให้พงึ่ หลักธรรม
เองว่า

ในครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ทรงร�ำพึงกับพระองค์
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“แต่กอ่ นเรายังมีทเี่ คารพบูชา คือครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ตอนนี้
เราได้ตรัสรู้แล้ว เรามีสติปัญญา บุญวาสนาบารมี สูงกว่าคนอื่น
แล้วเราจะพึ่งใคร ไม่มีใครในโลกนี้ที่เราจะพึ่งได้เลย”
แต่ แ ล้ ว พระองค์ ท รงนึ ก ถึ ง พระธรรม ทรงเคารพบู ช า
พระธรรม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพบูชาพระธรรม พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพบูชาพระธรรม พระอรหันต์
ทุกองค์เคารพบูชาพระธรรม เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเกาะ
พระธรรมนี้พึ่งได้แน่นอน
ผู้บรรยายได้พิสูจน์แล้วว่า พึ่งบุญ พึ่งบารมี พึ่งสังขาร
ร่างกายของตัวเองเพือ่ เจริญวิปสั สนาปัญญาขึน้ มา เหล่านีค้ อื สิง่ ที่
พึง่ ได้ ในขณะเดียวกัน เราประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เราพึง่ พระธรรม
ได้แน่นอน ไม่ผิดหวัง
ด้ ว ยบุ ญ ด้ ว ยกุ ศ ลความดี ของพระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลาย
ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย
จงบันดาลให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟัง นับแต่
บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ ✤
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อธิ ษ ฐาน
บารมี

แรงอธิ ษ ฐานสามารถน� ำ ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ผลดี แ ก่ ชี วิ ต ถ้ า
เราเข้าใจว่าแรงอธิษฐานจะสมดังที่ตั้งจิตปรารถนาได้อย่างไร
มี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง เมื่ อ เราท� ำ ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ค� ำ
อธิษฐานนั้นก็จะสมปรารถนาได้
อธิษฐาน เป็นบารมีหนึ่งในทศบารมี ที่ผู้เจริญในธรรม
พึงเจริญให้มีอยู่ในใจ
บารมี เป็นคุณธรรมความดีงาม หมายถึง ความเป็นเลิศ
หรือคุณสมบัติที่ท�ำให้เป็นเลิศ คุณสมบัติที่ท�ำให้ยิ่งใหญ่ หรือ
ความดีทสี่ งั่ สมในดวงจิตหรือเป็นคุณธรรมทีพ่ ระโพธิสตั ว์บำ� เพ็ญ
ครบบริบูรณ์แล้วสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้
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ทศบารมี ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิรยิ ะ ขันติ
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา
อธิษฐานบารมี คือการตัง้ ความมุง่ หวังให้สำ� เร็จผลในสิง่ หนึง่
ที่ตั้งความปรารถนาไว้ ต่างกับการบนบานศาลกล่าว ซึ่งหมายถึง
การขอร้องสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ให้ชว่ ยเหลือในสิง่ ทีต่ นประสงค์ ให้สำ� เร็จ
สมปรารถนา เมื่อใดส�ำเร็จสมปรารถนาแล้ว จะให้สิ่งตอบแทน
แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
ในพระพุทธศาสนา ไม่มีปฏิปทาให้ชาวพุทธบนบานศาล
กล่าว ลองถามตัวท่านเองดูว่า ยังนิยมบนบานศาลกล่าวอยู่หรือ
ไม่ หากท่านเป็นชาวพุทธที่ฝากชีวิตไว้กับการบนบานศาลกล่าว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าท่านยังฝากชีวิตไว้กับสิ่งด้อยค่า ท�ำไมท่าน
ไม่ พั ฒ นาจิ ต ของท่ า นให้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เมื่ อ จิ ต ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล้ ว จึ ง
อธิษฐานจิตแทนการบนบานศาลกล่าว
ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ยังทรงด�ำรงพระชนม์ชีพ
มีเหตุการณ์คล้ายๆ การบนบานกล่าวคือ เกิดภัยธรรมชาติ ใน
นครเวสาลี เกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับ
ความเสียหาย เกิดโรคระบาด ชาวเมืองล้มตายกันมาก ชาวเวสาลี
จึงส่งทูตมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ พระพุทธเจ้า
ทรงให้พระอานนท์น�ำพระสาวกไปสวดรัตนปริตร เป็นการสวด
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สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วอ้างเอาคุณของพระรัตนตรัยมา
ปกป้องคุม้ ครองชาวเวสาลีให้พบความสวัสดี โดยให้พระอานนท์
น�ำพระสาวกสวดรัตนปริตรรอบเมืองเวสาลี เป็นเวลา ๗ วัน
และในวันที่ ๘ พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปสวดเอง หลังจากครบ
๘ วัน เกิดฝนตกใหญ่ ชะล้างโรคระบาดให้หมดไป และความ
แห้งแล้งก็เปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร
เหมือนเดิม
ตัวอย่างนี้ ไม่ถอื เป็นการบนบาน เพราะเรามิได้ตอ้ งตอบแทน
สิ่งใดๆ แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดเลย
สมัยหลังพุทธกาล มีบทสวดอัญเชิญชุมนุมเทวดา ซึ่งมา
แต่งรจนากันภายหลัง ในสมัยของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีการรจนา
เพราะมิได้มีพระด�ำริที่จะอ่อนน้อม ยอมศิโรราบต่อเหล่าเทวดา
สภาวจิตของพระองค์อยู่เหนือสภาวจิตของเหล่าเทวดา แต่ครูบา
อาจารย์สมัยนี้มีบทอัญเชิญเทวดา เจตนาเพื่อเชิญเทวดามาฟัง
พระปริตรที่พระก�ำลังจะสาธยาย ขอให้เทวดามีความสุข แล้วจึง
ขอให้เทวดาช่วยเหลือคุม้ ครองมนุษย์ เมือ่ เทวดาได้รบั สินบนด้วย
การฟังพระปริตรแล้ว จะช่วยเหลือหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเทวดา
ไม่ถือเป็นการบนบาน เพราะไม่ได้เป็นการสัญญาว่าจะให้สิ่ง
ตอบแทนที่ได้ช่วยเหลือให้เราส�ำเร็จดังประสงค์ แต่ประการใด
การสวดสาธยายมนต์เหล่านี้ จึงไม่ใช่การบนบาน
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เมื่ อ ใดที่ เ รามี ส ติ ร ะลึ ก รู ้ เมื่ อ นั้ น บารมี สั่ ง สมในดวงจิ ต
ได้ตลอดเวลา เช่นการฟังธรรมนี้ได้ปัญญาบารมี เราสงบกาย
วาจา ใจ เป็นศีลบารมี ปลีกตัวเข้าปฏิบัติธรรม เป็นเนกขัมมบารมี เป็นต้น

จิตมีหน้าที่ ๓ อย่าง
๑. รับสิ่งกระทบเข้าปรุงเป็นอารมณ์
๒. สั่งสมองให้แสดงออกเป็นพฤติกรรม
๓. สั่งสมพฤติกรรมที่ท�ำแล้ว
หากขาดสติระลึกรู้ บารมีทั้ง ๑๐ ก็จะไม่สั่งสมในดวงจิต
ดังนั้นก่อนนอน ควรระลึกทบทวนดูว่า วันนี้เราสั่งสมบารมีใด
ในดวงจิตบ้าง บารมี คือ คุณสมบัติที่ท�ำให้ยิ่งใหญ่ ในธิเบต
กล่าวว่า บารมีคือธรรมที่ท�ำให้ถึงฝั่งคือเข้านิพพาน เป็นการ
ลงทุนน้อย แต่ผลที่ได้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
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อธิษฐานบารมี
ที่มีศีลและสัจจะก�ำกับ
ศีล ในไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา จะขาด
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ศีลต้องคุมที่ใจ ศีลต้องบริสุทธิ์ สมาธิ
จึงจะเกิด จิตจะนิ่งได้ง่าย ไม่ฟุ้งซ่าน ทั้งคิด พูด ท�ำ ต้องมีศีล
คุม แม้ปากจะสงบ ไม่ว่าใคร กายสงบ ไม่ท�ำร้ายใคร แต่ถ้า
ใจคิดท�ำร้ายคนอื่น จิตไม่สงบ ถือว่าไม่มีศีลคุมใจ สมาธิไม่เกิด
เมือ่ ศีลคุมใจ จิตมีสติ สมาธิยอ่ มเกิดได้ เมือ่ พัฒนาจนมีสติมากๆ
สมาธิก็จะพัฒนาสูงขึ้น เกิดเป็นฌาน ซึ่งมีพลังมาก เพราะคลื่น
จิตคงที่ ผู้ที่ขาดสติ ไม่มีสมาธิ คลื่นจิตไม่คงที่
ถ้าเรามีสติ จะมีสมาธิ คลื่นความถี่ของจิตคงที่ ซึ่งมีพลัง
มหาศาล บางคนเอาพลังนีไ้ ปรักษาคนไข้ เอาไปเป็นหมอดู เหล่านี้
เป็นมิจฉาสมาธิ พระพุทธเจ้าทรงห้าม ต้องใช้สัมมาสมาธิ คือ
เอาไปพัฒนาปัญญาญาณจึงจะถูกทาง สรุปว่า เมื่อมีศีลคุมใจ
จิตจะมีโอกาสเกิดสมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิจะเกิดพลังมหาศาล
สัจจะ คือ ความจริง ทั้งกาย วาจา และใจ กายกับจิต
ตรงกันเมื่อใด กายนั้นศักดิ์สิทธิ์ จิตนั้นศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใดกาย
ศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นอธิษฐาน
บารมี ถ้ามีศีลและสัจจะก�ำกับ จะแรงและได้สมความปรารถนา
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ประสบการณ์จริงคือ ผมได้สนทนาธรรมกับพระรูปหนึ่ง
ขณะนี้อายุ ๑๐๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๕) ท่านกล่าวประโยคหนึ่งว่า
“ตั้งแต่เกิดมา อธิษฐานอะไรแล้วไม่ได้ไม่เคยมี” (อธิษฐานแล้ว
เป็นจริงเสมอ) เมื่อมาวิเคราะห์ดูว่าเป็นเช่นนั้นได้ด้วย อ�ำนาจ
แห่งศีลบริสทุ ธิแ์ ละต้องมีสจั จะ เพราะศีลเป็นบ่อเกิดแห่งพลังจิต
และสัจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์
ตั้งแต่ออกจากวัดมา (พ.ศ. ๒๕๑๘) ผมไม่กล้าพูดถึงใคร
ไม่ดี เพราะถ้าเขาเป็นไปอย่างทีเ่ ราพูดนัน้ เราจะเป็นบาป จึงต้อง
ระวังในการคิด พูด ท�ำ เมือ่ ใดทีเ่ รามีศลี บริสทุ ธิค์ มุ ใจและเมือ่ ใด
ที่เรามีสัจจะ กาย วาจา ใจ ตรงกัน จิตจะศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐาน
อะไรก็จะส�ำเร็จ ลองกลับไปพิจารณาดู ท�ำไมบางคนอธิษฐานแล้ว
ส�ำเร็จ ในขณะที่บางคนอธิษฐานแล้วไม่ส�ำเร็จ ?
พิจารณาดูวา่ เราสร้างเหตุตรงหรือยัง ร่างกายเป็นเครือ่ งมือ
ให้จิตพัฒนา อย่ารอให้แก่จนร่างกายไม่พร้อม ขอให้เราพัฒนา
อธิษฐานบารมีกัน ตั้งแต่ในขณะที่เครื่องมือยังพร้อม อย่าได้
ประมาท จงเอาร่างกายนีม้ าพัฒนาจิตให้เกิดบารมี นีค้ อื อธิษฐาน
บารมีที่มีศีลและสัจจะก�ำกับ
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อธิษฐานบารมี
ที่มีปัญญาและสัญญาก�ำกับ
ในสมัยก่อนพุทธกาล มีเจ้าชาย ๒ พระองค์ มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาก (แต่ไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธโคดม) เจ้าชาย
องค์พี่อุปัฏฐากฤๅษีตนหนึ่ง องค์น้องอุปัฏฐากฤๅษีอีกตนหนึ่ง
ต่างหาอาหารปรุงอาหารถวายฤๅษี เมื่อฤๅษีฉันอาหารเสร็จแล้ว
ต่างก็อวยพรให้เจ้าชาย แล้วฤๅษีทั้งสองก็แยกไปจ�ำวัด องค์แรก
ไปจ�ำวัดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อีกองค์ไปจ�ำวัดอยู่เมืองบาดาล
องค์แรกมาเล่าให้ฟังถึงความวิจิตรพิสดารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ซึง่ เป็นเมืองของพระอินทร์ ฤๅษีอกี องค์หนึง่ พรรณนาถึงความงาม
ของเมืองพญานาค เจ้าชายทั้งสองยังมีปัญญาน้อยจึงหลงตาม
ค�ำบอกเล่า คิดอยากไปเมืองนั้นๆ บ้าง เมื่อฤๅษีองค์แรกเล่าถึง
ความงามของวิมานของท้าวสักกะ (พระอินทร์) เจ้าชายองค์พกี่ เ็ กิด
ตัณหา อยากได้วมิ านเช่นนัน้ บ้าง ด้วยการได้ยนิ ได้ฟงั ค�ำบอกเล่า
ท�ำให้เกิดสัญญา ส่วนเจ้าชายองค์นอ้ งอยากได้วมิ านของพญานาค
ต่อมาเจ้าชาย ๒ องค์ เสด็จทิวงคต (ตาย) องค์พี่ไปเกิด
ในดาวดึงส์ ได้วมิ านของท้าวสักกะ องค์นอ้ งไปเกิดในเมืองบาดาล
ได้วิมานของพญานาค จนกระทั่งวันหนึ่ง อดีตพี่น้องเจ้าชายทั้ง
๒ องค์ ได้มาพบกัน องค์พจี่ งึ ทราบว่า องค์นอ้ งพลาดแล้ว ทีต่ อ้ ง

อ ธิ ษ ฐ า น บ า ร มี

171

ไปเกิดเป็นเดรัจฉานในเมืองบาดาล องค์น้องนั้นเสียใจมาก
องค์พี่ก็เสียใจด้วย
ดังนั้นการอธิษฐานอยากได้ โดยใช้สัญญามีโทษเช่นนี้
แทนที่จะพาไปสุคติภูมิ กลับต้องลงอบายภูมิ การที่เจ้าชายองค์
พีไ่ ปได้วมิ านของท้าวสักกะเป็นสุคติภมู กิ ด็ ไี ป แต่องค์นอ้ งไปเป็น
เดรัจฉานนัน้ ถือว่าเป็นความผิดพลาด ทีเ่ ชือ่ ค�ำบอกเล่าของผูอ้ นื่
ดังนั้น การที่เราได้รับฟัง ได้อ่านค�ำบอกเล่าอะไรจากใคร
ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน อย่าเชื่อง่ายๆ
ผมเห็นคนร�่ำรวยส่วนใหญ่ อธิษฐานขอให้ร�่ำรวย มีบ้าน
หลังใหญ่ มีห้องหลายห้อง มองดูเป็นความโง่ เพราะต้องปัด
กวาดเช็ดถูกนั เหน็ดเหนือ่ ย แบกภาระ แบกของหนัก แค่รา่ งกาย
นี้ ก็ ห นั ก แล้ ว นะ นอกร่ า งกายอี ก ยิ่ ง หนั ก มาก ใครเคยแบก
ค�ำพูดของคนอื่นบ้างไหม แบกจนดึกดื่นค่อนคืนยังนอนไม่หลับ
นั่นแหละ หนักจริงไหม
อธิษฐานบารมีที่มีสัญญาก�ำกับ อาจน�ำไปสู่สิ่งไม่ดี ฉะนั้น
ควรเป็นอธิษฐานบารมีที่มีปัญญาก�ำกับ เช่น อธิษฐานว่าเกิด
ชาติหน้า ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนา ขอให้มสี มั มาทิฏฐิ ถือว่าใช้
ปัญญา แต่ตอ้ งพิจารณาดูวา่ การใช้ปญ
ั ญานัน้ ช่วยให้เราหลุดพ้น
เป็นอิสระ หรือตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ การอธิษฐานว่า เกิด
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ชาติใดขอให้เกิดในสุคติภูมิ เพราะหากต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน
ซึ่งเป็นทุคติภูมิ ย่อมเสียโอกาสที่จะสร้างบุญบารมี แม้แต่จะ
ช่วยเหลือตัวเอง เช่น หุงอาหารกินเองยังท�ำไม่ได้ ดังนั้นสิ่งรอบ
ตัวที่เราเห็น ล้วนเป็นครูสอนใจเรา
มีคนหนึ่งอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นสุนัข วันหนึ่งพบกับผม
เพื่อนของเขาบอกผมว่า คนนั้นอธิษฐานอยากเกิดเป็นสุนัข ผม
ถามว่าดีอย่างไร เขาตอบว่า เกิดเป็นสุนัขแล้วสบาย เวลาจะ
อาบน�้ำมีคนอาบให้ แต่งตัวให้ ท�ำขนให้ ผมนั่งฟังเฉยๆ เพื่อน
เขาทีบ่ อกผม ถามผมว่า อาจารย์มอี ะไรแนะน�ำบ้าง ทีเ่ พือ่ นของเขา
อยากเกิดเป็นสุนขั ผมจึงว่าไม่กล้าแนะน�ำ กลัวเขาจะโกรธ คนที่
อยากเกิดเป็นสุนขั บอกว่าไม่โกรธ ผมย�ำ้ ว่าไม่โกรธแน่นะ เมือ่ เขา
ยืนยันเช่นนั้น ผมจึงให้เขานึกถึงสุนัขที่นอนตายข้างถนน ขึ้นอืด
หนอนชอนไชน่าขยะแขยง หนอนมันชอบ ถ้าให้เรากินบ้าง เรา
ชอบไหม คงไม่มีใครชอบ นี่แหละ เมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งที่ดีกว่า
คิดว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นดีแล้ว ปรากฏว่า ๔ ปีต่อมา ผมพบว่า
คนที่เคยอยากเกิดเป็นสุนัข ตอนนี้เป็นครูฝึกกรรมฐานแล้ว ผม
คิดว่าเขาคงไม่อยากเกิดเป็นสุนัขอีกต่อไปแล้ว
สรุปว่าอธิษฐานที่ตั้งไว้ ต้องประกอบด้วยปัญญา อย่า
อธิ ษ ฐานด้ ว ยโมหะจริ ต จะเกิ ด ผลเสี ย ใครอธิ ษ ฐานไว้ ผิ ด
แก้ไขเสีย ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป
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อธิษฐานที่มีพยาบาทและเมตตาก�ำกับ
อธิษฐานที่มีพยาบาทก�ำกับ
พยาบาทคือการปองร้ายจองเวรตัวอย่างเช่น พระเทวทัต
จองเวรกับพระพุทธเจ้า เรื่องซื้อถาดทองค�ำ โดยพระพุทธเจ้า
(ในพระชาติอ่ืนก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า) ทรงซื้อตัด
หน้าก่อน เพราะทรงทราบว่า พระเทวทัตเป็นพ่อค้าหน้าเลือด
เอาเปรียบ ซื้อมาถูกแต่ขายแพง พระพุทธเจ้าทรงด�ำริว่าเจ้าของ
ถาดทองค�ำต้องขายได้ราคาสูงกว่านัน้ พระเทวทัตยังไม่ได้วางเงิน
มัดจ�ำ พระพุทธเจ้าจึงทรงซื้อตัดหน้า พระเทวทัตจึงจองเวรและ
อธิษฐานด้วยความพยาบาท เช่น ตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่
ที่เขาคิชฌกูฏ พระเทวทัตกลิ้งหินลงมาหมายทับพระพุทธเจ้า
ให้ส้ินพระชนม์ และอีกครั้งก็ได้ปล่อยช้างตกมันหมายท�ำร้าย
พระพุทธเจ้าล้วนแต่สร้างบาปมากมาย ทั้งนี้สาเหตุมาจากความ
พยาบาทและอธิษฐานจองเวรไว้ด้วย ท�ำให้ตัวเองต้องลงต�่ำ
เช่นเดียวกับ นางจิญจมาณวิกา ที่วางแผนใส่ความให้
พระพุทธองค์เสียหาย โดยการแกล้งแต่งกายงาม เดินเข้าวัด
เชตวันตอนเย็น รุง่ เช้าก็เดินกลับออกมา ท�ำเช่นนีท้ กุ วัน ให้คนที่
ได้พบเห็นเข้าใจผิดว่า มาท�ำอะไรที่ไม่สมควรในวัดเชตวันนั้น
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เวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว แกล้งแต่งตัวเป็นคนตั้งครรภ์ โดยใช้
ไม้ยดั ใส่หน้าท้อง เอาผ้าพันปิดไว้ แล้วมากล่าวตูว่ า่ ก�ำลังตัง้ ครรภ์
ลูกในท้องเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงด�ำรง
พระสติมั่น ไม่หวั่นไหวในการกระท�ำอันเป็นเท็จของนางแม้แต่
น้อย ในขณะที่บรรดาสาวกต่างเดือดร้อนใจกันทั่วหน้า นางช่าง
วางแผนสร้างเหตุการณ์ให้นา่ เชือ่ ถือ คนทีเ่ ห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว
ถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะหลงเชื่อ ดังนั้นจะดูอะไรต้องดูนานๆ และ
ต้องใช้ปัญญา
พระพุ ท ธองค์ ต รั ส แก่ น างจิ ญ จมาณวิ ก าว่ า “น้ อ งหญิ ง
เรื่องนี้เรารู้กันเพียงสองคน”
พระอินทร์ทนดูเหตุการณ์นไี้ ม่ได้ ทีพ่ ระพุทธองค์ถกู ใส่รา้ ย
จึงบันดาลให้เชือกที่ผูกไม้หลุดออก เมื่อความจริงถูกเปิดเผย
นางจึงถูกรุมประชาทัณฑ์ เมือ่ วิ่งหนีออกมาจากวัดเชตวัน ก็ถูก
ธรณีสูบลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกปัจจุบัน
บ่อที่นางจิญจมาณวิกาถูกธรณีสูบยังมีหลักฐานอยู่ บ่อนาง
จิญจมาณวิกาและบ่อพระเทวทัต ก็ยงั อยูท่ อี่ นิ เดียปัจจุบนั นี้ นีค่ อื
ตัวอย่างของการอธิษฐานจองเวรที่มีพยาบาทก�ำกับ ซึ่งไม่ใช่
การอธิษฐานที่ดี ดังนั้น ใครอธิษฐานจองเวรคนอื่น ยกเลิก
เสียเถิด ก่อนที่อกุศลวิบากจะตามมาให้ผล
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วันหนึ่งผมดูโทรทัศน์ มีผู้น�ำสังคมคนหนึ่ง เผาพริกเผา
เกลือ น�ำชาวบ้านแช่งคนค้ายาเสพติด นี่คือการอธิษฐานที่มี
พยาบาทก�ำกับ ผลจะเกิดอย่างไรต่อไป ช่างน่าสงสารทั้งกลุ่ม
ที่ท�ำเช่นนั้น เป็นการกระท�ำที่ท�ำลายตัวเองทั้งกลุ่มโดยที่ไม่รู้
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดว่าการกระท�ำนั้นถูกต้อง
ถ้าใครพลาดไปโดยอธิษฐานจองเวรผู้อื่น ขอให้ยกเลิกเสีย
เปลี่ยนใหม่เสียเถิด เพราะการจองเวรนั้น จะท�ำให้เราเดือดร้อน
ถ้าผู้นั้นมีบารมีสูง เขาก�ำลังขึ้นสูงได้ เราจะลงต�่ำทันที แต่ถ้า
ผูน้ นั้ ยังมีบารมีสงั่ สมไม่มาก ยังไม่ใช่ผมู้ บี ญ
ุ นัก ก็ยงั ราวีพนั ตูกนั
อยู่กับเราอย่างสมน�้ำสมเนื้อ แต่ถ้าเมื่อใดเขาขึ้นสูงได้ เขาพัฒนา
จิตเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอะไร ยิ่งเขาสูงเท่าไหร่เราจะยิ่ง
ลงต�่ำเท่านั้น
ผูท้ อี่ ธิษฐานด้วยพยาบาท หากท�ำไปแล้วไป อธิษฐานยกเลิก
ได้ เช่น พระโพธิสตั ว์ ทีอ่ ธิษฐานเดินทางสายพุทธภูมิ เพือ่ บ�ำเพ็ญ
บารมียงิ่ ใหญ่ให้ได้มาตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยท้อแท้
ในระยะเวลายาวไกลหลายภพชาติ ทุกข์ยากแสนสาหัส ก็อธิษฐาน
เปลีย่ นมาอยูส่ าวกภูมิ ท่านเหล่านีจ้ ะมีลาภสักการะมาก บารมีมาก
เพราะเคยเดินทางสายพุทธภูมมิ าก่อนแล้ว มาเปลีย่ นเป็นสาวกภูมิ
ได้บรรลุอรหันต์ เข้านิพพานในที่สุด

ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร

176

อธิษฐานที่มีเมตตาก�ำกับจึงจะดี เป็นอธิษฐานที่มีพื้นฐาน
ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข

ตัวอย่างอธิษฐาน
ที่มีเมตตาก�ำกับ
ในสมัยพระทีปงั กร ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า ชาวเมืองอมรวดี
ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมา จึงจัดงานท�ำทานยิง่ ใหญ่ รับเสด็จ
พระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา มีถนนช่วงหนึ่งเป็น
โคลนตม ถ้าเหยียบลงไปจะท�ำให้เลอะเทอะและลืน่ ไถลได้ สุเมธ
ฤๅษีซึ่งไปเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้า ได้ทอดกายลงนอนพาดผ่าน
บริเวณนั้น เพื่อให้พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกข้ามผ่านโคลนตม
ลูกสาวพราหมณ์คนหนึ่งชื่อนางสุมิตตา เห็นสุเมธฤๅษี รู้ได้
ทันทีว่า ฤๅษีตนนี้ปรารถนาโพธิญาณ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
จึงได้น�ำดอกบัวไปถวายพระทีปังกร พร้อมทั้งอธิษฐาน ขอเป็น
บาทบริจาริกาสุเมธฤๅษีทุกภพชาติ หวังช่วยให้สุเมธฤๅษีบรรลุ
โพธิญาณ นี่คือค�ำอธิษฐานที่รักและปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและ
อธิษฐานอีกข้อคือ ขอให้นางได้บรรลุธรรมนั้นด้วย
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นี่คือตัวอย่างของอธิษฐานที่มีเมตตาก�ำกับ ในที่สุดสุเมธฤๅษีกม็ าเป็นพระพุทธเจ้า ส่วนแม่นางสุมติ ตา ได้มาเป็นพระนาง
ยโสธราพิมพา ตามกันมาหลายภพหลายชาติ ยกเว้นชาติที่ไป
เกิดเป็นพรหมทีต่ ามไปไม่ได้ (พรหมไม่มเี พศ) ชาติไหนทีไ่ ปเกิด
เป็นคู่ได้ก็ได้ตามกันมา ได้เป็นบาทบริจาริกาทุกชาติไป
ดังนัน้ ผูใ้ ดอธิษฐานบนพืน้ ฐานความเมตตา หวังให้ผอู้ นื่
ได้ดแี ละเป็นสุข ให้อธิษฐานไปเลย เพราะจะท�ำให้ชวี ติ เจริญ
งอกงาม
อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่อยากกล่าวถึงคือ พระอานนท์ พุทธ
อุปัฏฐาก ท่านไม่ธรรมดาเลย ในอดีตกาล ท่านเคยเกิดเป็น
พระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีมเหสี ๒ องค์ องค์แรก
คือ อัครมเหสีได้ประสูติพระราชโอรส ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตตระ ส่วนพระอานนท์ เป็นพระ
ราชโอรสของพระมเหสีองค์รอง พระนามว่าเจ้าชายสุมนะ ดังนั้น
พระอานนท์ในครั้งก่อนพุทธกาลนานมา เป็นพระน้องที่ต่าง
พระมารดาของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระพี่ชายมีปฏิปทาเลื่อมใส
จึงรับใช้ใกล้ชิดต่อมา
เจ้ า ชายสุ ม นะถู ก ส่ ง ไปครองเมื อ งชายแดนห่ า งออกไป
๑๒๐ โยชน์ เมืองดังกล่าวเกิดกบฏ เจ้าชายสุมนะทรงปราบปราม
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ได้ เ รี ย บร้ อ ย พระราชบิ ด าทรงพอพระทั ย ที่ พ ระราชโอรส
คือเจ้าชายสุมนะ สามารถปราบกบฏที่กระด้างกระเดื่องได้ จึง
พระราชทานรางวัลให้ทรงขออะไรก็ได้หนึ่งเรื่อง จะพระราชทาน
เป็นรางวัลความดีความชอบให้ โดยที่พระราชบิดาทรงด�ำริไป
ก่อนว่า พระราชโอรสคงจะทูลขอราชสมบัติ เพราะพระองค์
ตั้งพระทัยว่าจะยกราชสมบัติให้พระราชโอรสอยู่แล้ว แต่เหตุ
การณ์กลับไม่เป็นไปดังที่ทรงด�ำริไว้ เพราะเจ้าชายสุมนะทรง
ทู ล ขอเป็ น พุ ท ธอุ ป ั ฏ ฐากพระเชษฐา คื อ พระพุ ท ธเจ้ า นาม
พระปทุมตุ ตระนาน ๓ เดือน พร้อมทัง้ ขอปรนนิบตั ริ บั ใช้ใกล้ชดิ
พระราชบิดาทรงเสียพระทัยมาก เพราะทรงเห็นแล้วว่า
เจ้าชายสุมนะก็ปรนนิบัติรับใช้ดูแลพระเชษฐาอยู่แล้ว ยังจะมา
ขอพระราชทางรางวัลในเรื่องนี้อีก พระองค์จึงทรงย�้ำถามให้แน่
พระทัยว่า ขออย่างนี้แน่หรือ เมื่อเจ้าชายสุมนะทรงมั่นพระทัย
ยืนยันในพระปณิธานของพระองค์ว่า จะทรงเป็นพุทธอุปัฏฐาก
แน่นอน พระราชบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วจึงไม่อาจคืนค�ำได้
จึงต้องทรงอนุญาต
พุทธอุปัฏฐากของพระปทุมุตตระ ทรงนามว่าพระสุมนะ
เช่นกัน เจ้าชายสุมนะ ได้ศึกษาวิธีการและเลียนแบบการเป็น
พุทธอุปัฏฐากจากพระสุมนะ เมื่อเรียนรู้วิธีการเป็นพุทธอุปัฏฐาก
ได้แล้ว เจ้าชายสุมนะทรงสร้างอาศรมให้พระปทุมุตตระประทับ
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และกลับไปสั่งเสนาบดีคนสนิทว่า ต่อไปนี้งานราชการบ้างเมือง
ทั้งหลาย พระองค์ยกให้เป็นธุระของเสนาบดีอ�ำมาตย์จัดการ
กันไปเป็นเวลา ๓ เดือน ส่วนพระองค์ทรงใช้เวลา ๓ เดือนนั้น
ในการบ�ำเพ็ญบารมี เป็นพุทธอุปฏั ฐาก พร้อมกันนัน้ ทรงถวายทาน
ยิง่ ใหญ่ แล้วอธิษฐานว่าในชาติภพอันไกลโพ้น ขอให้พระองค์
ได้ทรงเป็นพุทธอุปัฏฐากบ้าง
นี่คืออธิษฐานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระอานนท์ซึ่งเป็นการ
อธิษฐานที่มีเมตตาก�ำกับ นับเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เมื่อได้มาเกิด
เป็นพระอานนท์ก็ได้เป็นพุทธอุปัฏฐากสมดังค�ำอธิษฐาน
การอธิษฐาน คือ การตั้งใจไว้ ย่อมส�ำเร็จผลได้ก่อนผู้ที่
มิได้อธิษฐานไว้ พระสูตรต่างๆ พระพุทธประวัติต่างๆ ล้วนเป็น
สิ่งที่พระอานนท์ถ่ายทอดจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
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ท�ำอย่างไรจะส�ำเร็จสมดังค�ำอธิษฐาน ?
(ท�ำอย่างไรอธิษฐานจึงศักดิ์สิทธิ์ ?)
จากการศึกษาประวัตพิ ทุ ธสาวกต่างๆ ทีส่ ำ� เร็จดัง่ ใจอธิษฐาน
มีหลักใหญ่ ๔ ข้อ คือ สร้างมหาทาน อธิษฐาน รักษาศีล สร้าง
เหตุให้ตรง
ตัวอย่าง พระพากุละ พระสาวกองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียง ท่าน
มีอายุถึง ๘๐ พรรษายังไม่อาพาธเลย แม้แต่ปวดศีรษะสักนิด
ก็ไม่มี ท่านสร้างเหตุไว้แต่อดีตกาลในสมัยพระอโนมทัสสีพทุ ธเจ้า
พระพากุละในชาตินั้น (ยังไม่ใช่พระพากุละ) เป็นฤๅษีอยู่ในป่า
หิมพานต์ ได้ปรุงพระโอสถถวายพระอโนมทัสสีพทุ ธเจ้า แก้โรคลม
แล้วอธิษฐานขออย่าให้อาพาธ
ต่อมาเกิดในยุคพระปทุมตุ ตระพุทธเจ้า ท่านก็ทำ� เหตุคล้ายๆ
เช่นนี้ และอธิษฐานขออย่าให้อาพาธอีก
ต่ อ มาเกิ ด อี ก ครั้ ง ได้ ป รุ ง ยาถวายสาวกของพระวิ ป ั ส สี
พุทธเจ้าหายจากโรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ก็อธิษฐานเช่นเดิม
ต่อมา ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ คือพระพุทธกัสสปะ
ครั้งนั้นได้สร้างวัดให้พระสงฆ์อยู่ และมีโอสถต่างๆ ถวายไว้ใน
วัดด้วย ให้พระได้ฉันตอนอาพาธ แล้วอธิษฐานดังเดิมอีก
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สุดท้ายได้มาเกิดในยุคพระพุทธโคดม ค�ำอธิษฐานดังกล่าว
จึ ง ส� ำ เร็ จ มี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ อ าพาธ อยู ่ จ นอายุ ๘๐ ปี ยั ง แข็ ง แรง
ทุกประการ จึงได้ออกบวชเป็นพุทธสาวก และมีอายุยนื ถึง ๑๖๐ ปี
ตามประวัติครั้งพุทธกาล พระพากุละเป็นทารกอยู่ พี่เลี้ยง
พาไปอาบน�ำ้ ในแม่นำ�้ ยมุนา เขตเมืองโกสัมพี มีปลาใหญ่มาฮุบไปที่
แม่นำ�้ คงคาเขตเมืองพาราณสี จากแม่นำ�้ ยมุนามาโผล่ทแี่ ม่นำ�้ คงคา
ปลากลืนเด็กไว้ในท้อง ว่ายน�้ำก็ว่ายไม่ไหว ลอยขึ้นมาจนพราน
จับได้จึงน�ำไปขายให้เศรษฐีเมืองพาราณสี ผ่าท้องมาดู พบเด็ก
มีชีวิต จึงชุบเลี้ยงไว้เป็นลูกตน ต่อมาพ่อแม่เดิมมาทวงลูกคืน
ต้องให้พระเจ้าพาราณสีตดั สิน ผลการตัดสินคดีให้ทารกมีพอ่ แม่
ผู้ให้ก�ำเนิดกับมีพ่อแม่ผู้ช่วยชีวิตไว้ เลยได้ชื่อพากุละ แปลว่า
ลูกสองตระกูล นีเ้ ป็นตัวอย่างของผูม้ ีบารมี ตกน�ำ้ ไม่ไหล ตกไฟ
ไม่ไหม้ คือ ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย

ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร

182

เหตุใดค�ำอธิษฐานของพระพากุละจึงส�ำเร็จ ?
การปรุงยาถวายพระพุทธเจ้า เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้มีบารมีสูง สิ่งที่จะสนองกลับคืนมา ย่อมจะเร็วและแรง ถ้ามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดี ผลเสียผลร้ายจะกลับมาเร็วและแรง เช่น
พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้า ซึ่งผลร้ายกลับมาเร็วและแรงเห็น
ได้ชดั ดังนัน้ ขอให้เราอย่าได้ประมาท ไม่วา่ จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน
หมู หมา กา ไก่ สัตว์ทอี่ ยูร่ อบบ้านเรา อย่าได้ไปท�ำร้าย อย่าไป
เตะ อย่าไปแกล้งมัน เพราะอาจเป็นผูม้ บี ารมีสงู ก็ได้ เราไม่ทราบ
ก็อย่าประมาท
ทีเ่ ชียงใหม่ ก่อนวันสงกรานต์ ได้มกี ารสูบน�ำ้ ออกจากคูเมือง
แล้วใช้รถแบคโฮขุดลอกโคลนออกไป เพื่อให้คูเมืองสะอาด
และลึก ก่อนที่ทางการจะปล่อยน�้ำเข้ามาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้
ฉลองสงกรานต์กนั อย่างสนุกสนาน ในขณะทีส่ บู น�ำ้ ออก น�ำ้ แห้ง
ขอดนั้น มีชายคนหนึ่งจับปลาได้ตัวใหญ่มาก ในชีวิตผมไม่เคย
เห็นปลาดุกใหญ่ขนาดนั้นมาก่อน ตัวยาวมาก มีเจ้าหน้าที่คณะ
เทคนิคการแพทย์มาตามผมไปดู เมื่อทราบว่าจับได้จากคูเมือง
ผมบอกเขาว่า กว่าที่ปลาตัวนี้จะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ ไม่ธรรมดา
แน่นอน เหมือนคนที่มีอายุยืนถึง ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี ก็ไม่
ธรรมดา ผมมานึกดูคนโบราณนัน้ เมือ่ จับสัตว์ทไี่ ม่ธรรมดา เช่น
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ตัวใหญ่ผิดปกติเขาจะไม่กล้ากิน จะน�ำไปปล่อยคืนธรรมชาติ
ของเขาทันที เพราะคนโบราณเขารู้ว่าพวกนี้ไม่ธรรมดา เขาจึง
ไม่กล้าล่วงเกิน
ผมพูดแค่นี้แล้วอีก ๒ - ๓ วันก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวถามเขาว่า คุณช่วยชีวิตเขาได้ไหมเขาบอกว่าได้ เขาซื้อ
ปลาตัวนั้นไปปล่อยลงน�้ำแล้ว ผมถามว่าคุณอธิษฐานอะไรหรือ
เปล่า ซึ่งเขาก็อธิษฐานตามเรื่องของเขา นี่คือการให้ชีวิต ปล่อย
ชีวิตเป็นทาน ต่อมาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังโทรศัพท์มาขอบคุณ
ผมทีเ่ ตือนสติเขา เพราะเขาไม่เคยคิดถึงเรือ่ งนีเ้ ลยว่า ไม่ธรรมดา
การเตือนสติของผม ท�ำให้เขาเกิดปัญญา และได้ช่วยชีวิตปลา
ดังกล่าวไว้
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ทางส�ำเร็จดังค�ำอธิษฐาน
สร้างมหาทาน เช่น พิมพ์หนังสือแจก ยกที่ดินถวายวัด
เลีย้ งอาหารพระเจ็ดวัน โดยเฉพาะในวัดทีพ่ ระเข้ากรรมฐาน พระ
เข้านิโรธสมาบัติ เข้าปริวาสกรรมก็เป็นมหาทาน
มีลูกน้องที่ภาควิชาของผม ที่ศรัทธาผม ผมแนะน�ำให้เขา
ตั้งโรงทานในวัดที่พระเข้านิโรธสมาบัติ ท่านเข้าปีละ ๓ วันบ้าง
๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ส่วนใหญ่เข้า ๗ วัน เงินบริจาคเข้าโรงทาน
ยิ่งท�ำยิ่งเหลือ มีคนร่วมบุญและยิ่งรุ่งเรือง โดยบารมีแล้วพระที่
เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมีพลังบารมีเต็มเปี่ยม ถ้าใครผู้ใดได้
ถวายทานกับท่านแล้วพร้อมทั้งอธิษฐาน ค�ำอธิษฐานนั้นมักจะ
ส�ำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นกับบุญบารมีของผู้ถวายทานและอธิษฐานนั้น
ด้วยว่าจะส�ำเร็จได้ยากง่ายแค่ไหน
อธิษฐานตามที่ตัวเองปรารถนา
รักษาศีลให้จิตมีศีลเพื่อไม่ลงไปเกิดในอบายภูมิ
สร้ า งเหตุ ใ ห้ ต รงถ้ า อยากมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ไม่ อ าพาธ
เหมือนที่พระพากุละท่านอธิษฐานได้ส�ำเร็จก็ต้องถวายยา ถวาย
อาหาร ลองพิจารณาดูซวิ า่ มีใครบ้างไหม ทีก่ นิ อาหารนัน่ อาหารนี่
ไม่ได้ ถ้ามี ก็ตอ้ งท�ำทานให้หลากหลายในเรือ่ งอาหาร เราจะกลาย
อ ธิ ษ ฐ า น บ า ร มี

185

เป็นคนกินง่าย อะไรๆ ก็อร่อยทัง้ หมด คนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งอาหาร
การกินเพราะมีวิบากเรื่องอาหาร ส่วนคนที่ท�ำทานเรื่องอาหาร
อยู่เสมอ เขากินได้หลายอย่าง (คนทางภาคเหนือพูดว่ากินได้
สะป๊ะ)
ค�ำอธิษฐานของพระโพธิสัตว์ ที่จะส�ำเร็จโพธิญาณ คือ
ญาณที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า การที่ท่านจะบรรลุโพธิญาณ
ได้ ต้องมีบารมีเต็มบริบูรณ์ ตั้งแต่ ทานบารมีไปจนถึง อุเบกขา
บารมี ทั้งบารมีขั้นต้น ทั้งอุปบารมีและต้องมีปรมัตถบารมีด้วย
จึงจะส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เป็นบารมี ๓๐ ทัศ คือชั้นต้น ๑๐
อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมีอีก ๑๐
บารมีชนั้ ต้น หมายถึง บารมีธรรมดา เช่น การบริจาควัตถุ
สิ่งของ เป็นทานบารมี
อุปบารมี หมายถึง บารมีชั้นกลาง เช่น การสละอวัยวะ
เป็นทานอุปบารมี สละสิ่งที่หวงแหนเทียบเท่าอวัยวะ เช่น พระ
เวสสันดรสละพระนางมัทรีให้พราหมณ์ สละกัณหาชาลีให้กับ
ชูชก
ปรมัตถบารมี หมายถึง บารมีสูงสุด คือเอาชีวิตเข้าแลก
เช่นขอยอมตายเพื่อบรรลุธรรม เป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี หรือ
การสละชีวิตเพื่อผู้อื่น เช่น พระโพธิสัตว์ตอนเสวยพระชาติเป็น
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กระต่ายกระโดดเข้ากองไฟปิง้ ตัวเองให้สกุ เป็นอาหารแก่พราหมณ์
เป็นทานปรมัตถบารมี เป็นต้น
ตัวอย่างอธิษฐานของพระพุทธเจ้าของเรา ก่อนที่พระองค์
จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ท่านเสวยพระชาติ
เป็นพญาสุนัขได้ไปเจอพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสี ท่าน
อธิษฐานว่า ขออย่าให้ใครมาขัดขวางมาท�ำร้ายตัวท่าน เพือ่ ท่านจะ
ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต และท่านก็ปลอดภัยวิง่ เข้าวังไปเข้าเฝ้า
พระเจ้าพรหมทัตได้ สมดังค�ำอธิษฐาน
ตอนทีเ่ สวยพระชาติเป็นมาตังคชฏิล ท่านอธิษฐานขอให้โยคี
ที่มาแกล้งท่าน อย่าให้เขาศีรษะแตก อธิษฐานด้วยความเมตตา
ปรารถนาจะให้ผู้อื่นไม่ต้องรับทุกข์ ก็เป็นอธิษฐานอุปบารมี
ตอนที่ ท ่ า นเสวยพระชาติ เ ป็ น พระเตมี ย ์ ใ บ้ ที่ เ รี ย กว่ า
มูคปักขกุมาร ถือเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี เราท�ำได้อย่างท่าน
หรือไม่ ทีแ่ กล้งเป็นใบ้ไม่พดู อะไร จนถึงอายุ ๑๖ ปี ลองดูสคิ รับ
แค่ไม่พูดวันเดียวก็อกจะแตกตายแล้ว นี่พระโพธิสัตว์ท่านท�ำได้
ถึง ๑๖ ปี ถูกทดสอบอย่างไรก็มสี ติมนั่ คงมาก ทีอ่ ธิษฐานเป็นใบ้
เพราะกลัวจะได้ราชสมบัติ ในชาติก่อน พระองค์ทรงเคยเป็น
เจ้าเมืองพาราณสี เป็นกษัตริยค์ รองเมืองอยู่ ๒๐ ปี และไปลงโทษ
คนเข้า ต้องไปเสวยวิบากในนรกถึง ๘ หมื่นปี พระองค์จึงทรง
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เห็นโทษของการเป็นกษัตริย์ และไม่อยากได้รับราชสมบัติ จึง
ตั้งใจท�ำเป็นคนใบ้ นี้คือตัวอย่างของอธิษฐานปรมัตถบารมี
ในเมืองไทยมีตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ ที่อธิษฐานเพื่อ
หวังส�ำเร็จโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้
พญาลิไท แห่งอาณาจักรสุโขทัย ผู้สร้างเมืองศรีสัชนาลัย
ท่านอธิษฐานโดยจารึกไว้ในหลักฐาน ที่เรียกว่า จารึกป่ามะม่วง
ในจารึกหลักที่ ๔ มีข้อความว่า “ผลบุญที่อาตมาภาพบรรพชา
อุปสมบทต่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าคราวนี้ อาตมาไม่
ปรารถนาจักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ ปรารถนา
น�ำสัตว์ทั้งหลายข้ามไตรภพนี้เทอญ”
ค�ำอธิษฐานนี้แสดงถึงความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า
ซึ่งท่านได้บวชเป็นภิกษุ และอธิษฐานจิตดังกล่าวแล้ว
ในจารึกหลักที่ ๕ ของจารึกป่ามะม่วง เขียนไว้ว่า
“จุ่งเป็นพระพุทธ จุ่งจักเอาฝูงสัตว์ท้ังหลายข้ามยังสังสาร
ทุกข์” นี่คือจิตของพญาลิไท ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้
เขียนไว้ชัดแจ้งมาก
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สมัยกรุงศรีอยุธยา หาหลักฐานไม่ได้ ว่ามีทา่ นผูใ้ ดปรารถนา
พุทธภูมิ ล่วงเข้ามายุครัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานอีก คือในยุค
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างโลหะประสาท
ที่วัดราชนัดดา (ซึ่งเสด็จสวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ และได้มา
สร้างต่อ จนเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕)
เช่นเดียวกัน พระสมุทรเจดียท์ ปี่ ากน�ำ้ สมุทรปราการ นัน้ ก็
เป็นผลงานของพระองค์ทา่ น และจารึกไว้ทฐี่ านเจดียน์ นั้ เป็นจารึก
หลักที่ ๑๓๘ เขียนไว้วา่ “กูปรารถนาโพธิญาณ สัทธาธิกบารมี”

พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท
พระสมณโคดมของเรา เป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า ทรง
บ�ำเพ็ญบารมี ๔ อสงไขย กับอีก ๑ แสนมหากัปป์ แต่ถ้าเป็น
พระสัทธาธิกะ ต้องบ�ำเพ็ญบารมีนานกว่านัน้ อีก คือ ๘ อสงไขย
กับอีก ๑ แสนมหากัปป์ ส่วนองค์ที่จะมาตรัสรู้ในกาลข้างหน้า
ต่อไปนั้น เป็นพระวิริยาธิกะ บ�ำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกับอีก
๑ แสนมหากัปป์ ดังนั้นองค์ที่จะมาตรัสรู้ในกาลข้างหน้า นับว่า
ไม่ธรรมดา เพราะท่านบ�ำเพ็ญบารมีมายาวนานเหลือเกิน
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ในอีกตอนหนึ่งของจารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ เขียนว่า
“การกุศลนี้ (สร้างเจดียข์ นึ้ มา) ใช่ทำ� เพือ่ สมบัตจิ กั รพรรดิ
สมบัตเิ ทพยุดา อันพรหม หามิได้ ปลงพระทัยแต่จะให้สำ� เร็จ
แต่พระสรรเพชญโพธิญาณ รื้อขนสัตว์ออกจากสังสารทุกข์”
นี่คือค�ำอธิษฐานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่แสดงถึงพระปรารถนาพุทธภูมิ คือตั้งพระทัยอธิษฐานที่จะมา
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
นอกจากนี้อาณาจักรล้านนา มีครูบาศรีวิชัย ซึ่งเราจะเห็น
ได้ว่ามีหลายวัดที่มีหลักฐานว่า ครูบาศรีวิชัยท่านเคยบูรณะ แต่
ในชีวิตท่านล�ำบากมาก เป็นการบ�ำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์
ท่านต้องอธิกรณ์ถึง ๔ ครั้ง ในที่สุดจากที่ท่านเป็นพระที่ตรง
ตามธรรมวินัย ใครๆ จึงเอาผิดเอาโทษท่านมิได้ ท่านรวบรวม
พระไตรปิฎกฉบับล้านนา แล้วจารไว้บนใบลาน ในท้ายลาน
ทุ ก ผู ก ท่ า นจะเขี ย นไว้ (รวมทั้ ง หมดมี ห ลายผู ก ประมาณ
๕,๐๐๐ กว่าผูก) ท่านเขียนไว้ว่า
“ปรารถนา ขอหือ้ ข้าฯ ได้ตรัสรูป้ ญ
ั ญาสัพพัญญูโพธิญาณ
เจ้าจิ่มเต๊อะ”
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มี ห ลั ก ฐานแสดงไว้ และคงมี อี ก หลายท่ า นที่ ป รารถนา
โพธิญาณ แต่ไม่มหี ลักฐานแจ้งไว้ ในยุคสมัยของเรานี้ ทีผ่ มได้ยนิ
ได้ฟงั มาด้วยหูตวั เอง มีอกี หลายองค์ทปี่ รารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
แต่มีบางองค์ได้ลาจากพุทธภูมิมาอยู่ในสาวกภูมิก็มี จึงอยาก
ให้ท่านกลับไปคิดดูว่า ค�ำอธิษฐานเป็นจริงได้ ต้องประกอบด้วย
อะไร และอธิษฐานแบบใดจึงจะดี เช่น อธิษฐานที่ประกอบด้วย
ปัญญา ประกอบด้วยสัญญา ประกอบด้วยพยาบาทหรือเมตตา
เป็นอย่างไร ดังนั้นท่านต้องพิถีพิถัน อะไรที่อธิษฐานพลาดไป
แล้ว ตั้งใจใหม่ ขอแก้ตัวใหม่ โดยลาอธิษฐานเดิมได้ แล้ว
อธิษฐานใหม่
ครั้งหนึ่งได้ไปบรรยายที่เมืองเหนือ มีคนหนึ่งอธิษฐาน
จองเวรไว้กับใครก็ไม่ทราบ ผมไปทราบกระแสความคิดติดลบ
ของเขา จึงพูดจี้ใจเขาว่า “คุณก�ำลังท�ำร้ายตัวเองนะ” เขาได้ฟังก็
ท�ำหน้าบิดไปบิดมาด้วยความละอายใจ เพราะอธิษฐานผิด จะ
ท�ำให้ชีวิตตกต�่ำ ต้องแก้ค�ำอธิษฐานให้เป็นบวกจึงจะดี
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ประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย
อธิษฐานต่างๆ ทีเ่ ล่าให้ฟงั นัน้ เป็นเพียงสัญญา จริงหรือไม่
ท่านก็ไม่ทราบ เหตุทผี่ มไปบวชทีว่ ดั มหาธาตุฯ ฝึกสมถกรรมฐาน
กับวิปัสสนากรรมฐานเพราะผมไม่เชื่อในพระพุทธศาสนา เช่น
เดียวกัน เรื่องต่างๆ ที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี้ท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได้
ในการไปบวชครัง้ นัน้ ผมอธิษฐานว่า “๓๐ วันจะท�ำเต็มที่ ได้แค่
ไหนเอาแค่นนั้ ” ซึง่ ผมท�ำเต็มทีจ่ ริงๆ และได้เต็มทีจ่ ริงๆ ดังนัน้
พอถึงวันที่ ๓๑ เข้าสมาธิอย่างไรก็ไม่เกิดสมาธิ นีค่ อื แรงอธิษฐาน
เหตุทผี่ ลแรงเพราะตอนนัน้ ศีลเราบริสทุ ธิ์ วาจาศักดิส์ ทิ ธิ์ อธิษฐาน
จึงได้ผลตรง
เช่นเดียวกัน เมือ่ ฝึกถึงวันทีเ่ จ็ด อธิษฐานยอมตายเพือ่ ให้
ได้ธรรมะ การที่อธิษฐาน เอาชีวิตเข้าแลกนี้ เป็นการอธิษฐานที่
เป็นปรมัตถบารมี ถ้าเป็นอธิษฐานแบบอุปบารมี ก็แค่เอาอวัยวะ
เข้าแลกแต่นเี่ อาชีวติ เข้าแลก เป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี ซึง่ ส่งผล
ให้ได้เข้าอัปปนาสมาธิ ในวันทีเ่ จ็ดนัน้ เองท�ำให้เข้าใจว่า ทีเ่ ราได้
มาอย่างนั้นเพราะเราอธิษฐานไว้อย่างนั้น
จึงสรุปได้ว่า ผมได้สิ่งนี้มาเพราะแรงอธิษฐาน เมื่อสร้าง
เหตุตรง ทุกอย่างก็เป็นไปตามอธิษฐาน ไม่มีใครมาบอกมาสอน
ว่าต้องท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ อาจเป็นของเก่าของผมก็ได้ ที่ท�ำให้
ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอุไร

192

ผมไม่ลงต�่ำและไม่ท�ำผิดพลาด มรรคผลจึงเกิดขึ้นเร็ว นี่คือ
ประสบการณ์ตอนที่บวช
เมื่อสามปีที่ผ่านมานี้ ผมได้รับเชิญไปบรรยายที่อีสานเข้า
ไปในป่าเป็นวัดร้าง ชาวบ้านทีน่ นั่ ปฏิบตั ธิ รรมกันสงบเสงีย่ มน่ารัก
น่าเลือ่ มใสมาก เจ้าอาวาสวัดนัน้ เชิญผมไปบรรยายให้เกิดศรัทธา
ปสาทะกับผู้ปฏิบัติธรรม มีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผม ในตอนเย็นนั้น
ก่อนเวลาบรรยาย ข้อมูลต่างๆ ในสมองกลับเลือนหายไปสนิท
เหมือนกะลามะพร้าวที่ว่างเปล่าเอาเนื้อออกหมดจนกลวง ผมคิด
ว่าแล้วผมจะเอาอะไรไปพูดให้เขาฟัง สภาวะแห่งความว่างเปล่า
เกิดขึ้นกับสมองก่อนบรรยายธรรมที่วัดร้างในป่าที่บึงกาฬ ผม
จึงนิ่งและอธิษฐานว่า ขอให้ผู้รู้ช่วยชี้แนะว่า จะให้ผมท�ำอย่างไร
ประเดี๋ยวเดียว เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนมีเสียงเตือนว่า “เรื่องที่
ตั้งใจจะพูดจะบรรยายให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟัง ที่เตรียมมาแต่แรก
ขอให้ยกไว้ก่อน ขอให้ปูพื้นฐานก่อน”
ท่านจะเห็นว่า เมื่อจิตนิ่ง ความรู้ต่างๆ ที่เก็บไว้ สามารถ
ขุดมาใช้ได้ ผมจึงเปลี่ยนเรื่องที่จะบรรยายโดยปูพื้นฐานก่อน
ตามเสียงแนะน�ำดังกล่าว การบรรยายก็ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ในวันรุ่งขึ้นจึงบรรยายตามหัวข้อที่เตรียมมาแต่เดิม ซึ่งมีความ
ลึกซึ้งกว่า
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ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติขึ้น โดยที่เราไม่ทราบว่าจะช่วยตัวเอง
อย่างไรให้ท�ำเช่นนี้ คือ อธิษฐานจิต
อีกครั้งหนึ่งที่วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๕ ก.ค.
๒๕๔๒ ผมอยู่เชียงใหม่ ได้รับโทรศัพท์บอกว่า
“อาจารย์คะ ที่ประชุมมีมติว่า การอบรมพระสังฆาธิการ
ปฏิบตั กิ รรมฐานทีว่ ดั วังตะกู เป็นรุน่ แรก จะให้อาจารย์มาบรรยาย
ถวายพระสังฆาธิการ เรื่องปุพพภาคแห่งกาย”
ผมก็ถามย้อนกลับไปทางโทรศัพท์ ตอนนัน้ ประมาณสองทุม่
ถามเขาว่าหัวข้อนี้แปลว่าอะไร เพราะเปิดพจนานุกรมก็ไม่พบ
ผมรับเรื่องนี้ไว้เป็นเวลาเดือนเศษเรื่อง “ปุพพภาคแห่งกาย”
ต่อมาอีก ๓ วัน จะถึงวันบรรยาย ผมยังไม่มขี อ้ มูล แล้วก็คดิ ว่า
จะเอาอะไรไปบรรยายถวายพระสังฆาธิการ ท่านเป็นเจ้าอาวาส
ทั้งนั้นที่มาฟังบรรยาย ทั้งหมดเกือบ ๒๐๐ รูป
คืนนัน้ ก่อนนอน ผมสวดมนต์ แล้วได้แผ่บญ
ุ บารมีให้เจ้าที่
เจ้าทาง แล้วเตรียมกระดาษกับดินสอไว้ใกล้ๆ ที่นอน ซึ่งตาม
ปกติผมจะเตรียมไว้เสมอ เพราะความคิดดีๆ มักจะมาตอน
กลางคืน หลังจากสวดมนต์แล้ว แผ่ส่วนบุญแล้ว ผมก็กล่าว
ค�ำในภาษาบาลีบทหนึ่งซึ่งผมได้มา ผมกล่าวประโยคบาลีนั้น
๓ ครั้ง อธิษฐานขอท่านผู้รู้จงเมตตาชี้ทางว่าในการบรรยายเรื่อง
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ปุพพภาคแห่งกายครั้งนี้ ผมควรบรรยายแนวไหน แล้วจากนั้น
ตอนดึก ข้อมูลพวกนี้ก็มาเป็นหัวข้อใหญ่ ผมตื่นมาจดไว้กลาง
ดึก แล้วน�ำมาพิจารณารายละเอียดแต่ละหัวข้อ ได้รวบรวม
ข้อมูลจนถึงวันบรรยาย ก็เดินทางมาบรรยายได้ตรงตามหัวข้อ
และผ่านไปอย่างเรียบร้อย
อีกตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ ก้วกิ ฤติของตัวเอง โดยใช้อธิษฐานบารมี
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๕ บริษัทแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ไปเชิญผมมาบรรยาย ซึง่ บริษทั นีผ้ มเคยไปบรรยายแล้ว
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอนนั้นมีผู้ฟังประมาณ ๒๐๐ คน แต่ใน
ปี ๒๕๔๕ นี้ มีผู้ฟังประมาณ ๕๐๐ คนเศษ ผมรับปากว่าจะไป
บรรยายเรือ่ ง “พลังจิตเพือ่ สุขภาพ” พอใกล้ถงึ วันบรรยาย เริม่ มี
อาการเจ็บคอ พอถึงวันบรรยายคือ ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๕ อาการ
หนักที่สุดเจ็บจนกลืนน�้ำลายยังเจ็บ และพูดไม่มีเสียง วันนั้นที่
มาถึงบริษทั แฟรีแ่ ลนด์ เจ้าของบริษทั เข้ามาทักทายสนทนา ชัว่ ครู่
เดียวก็รบี กลับออกไป เขาคงสมเพชสภาพของผมมาก เมือ่ นึกถึง
คนรอฟัง ๕๐๐ กว่าคนแล้ว ผมจะไปพูดอะไรในเมื่อเสียงไม่มี
สักครู่ต่อมา มีคนมาบอกว่านายกเทศมนตรีนครสวรรค์ อยาก
เข้าพบได้ไหม ผมบอกว่าได้ เขาก็เข้ามาคุย ประเดี๋ยวก็ลากลับ
ออกไป เขาคงจะสมเพชสภาพของผมเช่นกัน
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ผมมานึกดูว่า ผมจะต้องบรรยายตอน ๖ โมงเย็น แล้วจะ
เอาอะไรไปพูด แม้ใจเต็มร้อยแต่เครื่องมือเครื่องขยายเสียงไม่ดี
แต่ผมไม่ได้หวั่นไหว มีความนิ่ง ผมตั้งจิตอธิษฐานถึงพระมหา
โมคคัลลานะ และบริวารว่า “ใจผมเต็มร้อย แต่ขอให้ท่าน
ช่วยเหลือเรื่องนี้ให้สื่อสารกันได้ด้วยเถิด”
พอเริม่ บรรยาย มีนำ�้ อุน่ มาให้ ๑ แก้ว ผมลองจิบดู แก้วที่ ๒
แก้วที่ ๓ เสียงเริม่ มา ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ผมจึงบรรยายได้อย่างราบรืน่
ขณะบรรยาย ไม่เคยนึกเลยว่าเรือ่ งนีจ้ ะเป็นอุปสรรค จึงบรรยาย
จนจบ ๒ ทุ่มครึ่งพอดี
บรรยายจบ เขาเชิญผมไปพักที่หาดเสลา อ�ำเภอเก้าเลี้ยว
เป็นเรือนไทยโบราณ ในสวนริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ผมไปนอนอยู่
คนเดียว เขาปูที่นอนให้ ก่อนนอนคิดว่านี้ เป็นที่นอนที่ครูบา
อาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านนอนมาก่อน ผมจึงไม่นอนบน
ที่นอนนั้น แต่ลงไปนอนด้านล่าง ปล่อยที่นอนนั้นว่างไว้ ผม
เร็วมากในเรื่องนี้ เมื่อสัมผัสได้ด้วยจิต ก็จะรู้ว่าต้องท�ำอย่างไร
ถือว่าวันนั้นราบรื่นด้วยดี
เรือ่ งคาถาบาลีทใี่ ช้อาราธนาท่านผูร้ มู้ าช่วยนัน้ ผมไม่กล้าใช้
พร�่ำเพรื่อ ถ้ายังช่วยตัวเองได้ ผมจะไม่ใช้ เพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้
ไม่ธรรมดา เหมือนการใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าท่านมีรหัสก็จะเปิดใช้
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ได้ คาถานีเ้ ป็นเหมือนรหัสผ่านให้เราสามารถติดต่อกับใครสักคน
ที่สติปัญญาเต็มเปี่ยม และสามารถมาช่วยเหลือเราได้ในยาม
วิกฤติ
เปรียบเทียบกับการเรียนทางไกล หรือการประชุมทางไกล
ในสมัยนี้ มีมานานแล้ว เพียงแต่วา่ เครือ่ งส่งของเราดีพอหรือไม่
ถ้าเครื่องส่งของเราแรง เขาสามารถรับได้ และถ้าเขาส่งมาใน
ความถี่เดียวกัน ก็ได้ผล เช่น โทรทัศน์ช่อง ๕ ส่งไปเชียงใหม่
เปิดดูช่อง ๗ จะได้ภาพช่อง ๕ ไหม ก็ไม่ได้ เพราะคนละ
ความถี่กัน
ด้วยเหตุนี้ เราต้องท�ำคลืน่ ของเราให้ตรงกันจึงจะรับได้ ใน
ครั้งพุทธกาล พระมหากัสสปะอาพาธ พระพุทธเจ้าท่านไปสวด
โพชฌังคปริตรถวาย พระมหากัสสปะหายอาพาธ เช่นเดียวกัน
เมื่อพระพุทธเจ้าอาพาธ สาวกทั้งหลายไปสวดโพชฌังคปริตร
ถวาย พระพุทธเจ้าก็หายอาพาธ สมมติถ้าผมป่วย คุณมาสวด
โพชฌงค์ให้ผมฟังจนจบ ผมจะหายไหม ไม่หายหรอกครับ เพราะ
เครื่องรับไม่ดี ความถี่ของคลื่นจิตไม่ตรงกัน
ดังนั้น จิตของท่านขอให้จูนคลื่นดีไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะ
เป็นตามที่เราปรารถนาตามที่เราอธิษฐาน
การบรรยายขอจบลงเพียงแค่นี้

✤
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จงมักน้อย พูดน้อย กินน้อย
แต่ฝึกปฏิบัติให้มาก
ถามตัวเองว่า ๒๔ ชั่วโมงของท่าน
ท่านฝึกวันละกี่ชั่วโมง
และพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมง ?

กระจกส่ อ ง
กรรมฐาน

เก็บของดีไว้กับตัว
นมัสการพระคุณเจ้า สวัสดีเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมปฏิบัติ
ธรรม วันนี้เข้าสู่วันที่ ๖ แล้ว ท่านคงผ่านช่วงที่จิตตกต�ำ่ ซึ่งมัก
เกิดในวันที่ ๓ - ๔ มาแล้ว ผ่านมาได้นับว่าโชคดี ผู้บรรยาย
ต้องการมาท�ำหน้าที่เป็นกระจกให้ท่านส่องมองตัวเองว่า การ
ปฏิบัติกรรมฐานของท่านถูกต้องหรือไม่
จริงๆ แล้ว การปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยาก หากเรา
ด�ำเนินได้ถกู ทาง ทีร่ สู้ กึ ว่ายากเป็นเพราะด�ำเนินไม่ถกู ทาง ทุกคน
สามารถท�ำได้ ไม่วา่ จะอายุเท่าไรก็ทำ� ได้ เพราะเราต่างมีรา่ งกายเป็น
เครือ่ งมือให้จติ ได้ใช้ ถ้าด�ำเนินได้ถกู ทางแล้ว มรรคผลจะเกิดขึน้
เร็วมาก เพราะจิตมีความว่องไว
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ตั ว ผู ้ บ รรยายในฐานะเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไม่ เ คยเชื่ อ
เรือ่ งนีม้ าก่อน จึงไปบวชแล้วฝึกกรรมฐาน เริม่ ต้นด้วยความไม่เชือ่
แต่ด้วยบุญที่ด�ำเนินได้ถูกต้องตามแนวทาง มรรคผลจึงเกิดขึ้น
เร็วจริงๆ ผู้บรรยายปฏิบัติ ๑ เดือนเต็ม เพียงแค่วันที่ ๓ - ๔
เป็นต้นไป เริม่ เกิดสิง่ แปลกๆ ซึง่ ไม่เคยคิด ไม่เคยคาดหวังว่าจะ
เกิดขึน้ กับจิตของตัวเองได้ ภายใน ๙ วัน ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เข้ารูป
เข้ารอย สิ่งที่ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ก็เป็นไปได้ สิ่งที่เคยไม่รู้
ไม่เข้าใจ ก็ได้รู้และเข้าใจ
ผูบ้ รรยายบวชอยู่ ๑ เดือนกับ ๑๓ วัน แต่ปฏิบตั กิ รรมฐาน
เต็มที่ ๓๐ วัน วันสุดท้ายที่ไปลาสิกขาจากท่านเจ้าคุณโชดกฯ
ท่านบอกผู้บรรยายว่า
“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดี ของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัว
ตลอดชีวิต”
ตอนนั้นผู้บรรยายไม่ค่อยซาบซึ้งเท่าไรนัก แต่มาปัจจุบันนี้
ซาบซึง้ มาก เก็บไว้กบั ตัวมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบนั นี้
ยังมีอยูค่ รบ อันทีจ่ ริง...มีเพิม่ ขึน้ มากกว่าเดิม เพราะได้ปฏิบตั มิ า
ตลอด ๒๐ กว่าปี (บรรยายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔) หลังจากออก
จากวัดมา สิ่งไม่ดี...ทิ้ง เพราะทราบว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุด
การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบข้อปฏิบัติที่สามารถน�ำพา
ชีวิตของเราไม่ให้ตกต�่ำได้ นับเป็นสิ่งประเสริฐ
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ในวันนี้ ผู้บรรยายจะเป็นเพียงกระจกบานหนึ่ง ให้ท่านได้
ส่องดูตวั เองว่า การประพฤติปฏิบตั ขิ องท่านด�ำเนินไปถูกแนวทาง
ของการปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ ถ้ามีข้อใดที่ท่านปฏิบัติผิด ให้
แก้ไขเสีย ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่พร้อม สถานที่ฝึกปฏิบัติต่างๆ ก็
อ�ำนวยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก

ครูนั้น...ส�ำคัญไฉน ?
ในเรือ่ งของครูบาอาจารย์ ผูบ้ รรยายมัน่ ใจว่า ท่านมาถูกทาง
แล้ว ข้อนีต้ า่ งกับสมัยพุทธกาล เมือ่ เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวช
เพื่อแสวงหาหลักธรรมส�ำหรับก�ำกับคุ้มครองชีวิตมนุษย์ ในครั้ง
นั้น ชมพูทวีปมีอาจารย์ต่างๆ ซึ่งมีคนฝากตัวเป็นศิษย์กันมาก
หลายส�ำนัก เรียกกันว่า “ครูทงั้ ๖” ได้แก่ ปูรณกัสสป, มักขลิโคสาล, อชิตเกสกัมพล, ปกุทธกัจจายนะ, สัญชัยเวลัฏฐบุตร และ
นิครนถนาฏบุตร
เจ้าชายสิทธัตถะมิได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูทั้ง ๖ นั้น แต่
ท่านฝากตัวเป็นศิษย์กับ อาฬารดาบส กาลามโคตร ซึ่งเป็นฤๅษี
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากพระองค์ได้สั่งสมอบรมบารมีมา
เกือบจะเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว พระองค์จึงได้วิชาจากครูอาฬารดาบส
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กาลามโคตรอย่างง่ายดาย เพียงไม่นานก็ส�ำเร็จฌานสมาบัติ
ชั้นที่ ๗ การฝึกก็เหมือนที่เราฝึก คือ ฝึกจิตให้มีสติ เมื่อมีสติ
ตัง้ มัน่ แล้ว จิตนิง่ เป็นสมาธิมากขึน้ ๆ จนเข้าถึง อัปปนาสมาธิ ซึง่
เป็นสมาธิสูงสุด หลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ของจิตที่เรียกว่า
“ฌาน” มีอารมณ์แน่วแน่ ทรงบรรลุฌาน ๑, ฌาน ๒, ฌาน ๓,
ฌาน ๔ และอรูปฌานอีก ๓ ขั้น แต่พระองค์ทรงพิจารณาเห็น
ว่า นัน่ ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ เพราะเมือ่ ใดออกจากฌานสมาบัติ
ปัญหาต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ ยังแก้ไม่ได้ พระองค์จึงร�่ำลาอาจารย์
อาฬารดาบส ออกเดินทางแสวงหาอาจารย์ใหม่ต่อไป ทรงได้พบ
และฝากตัวเป็นศิษย์ของ อุททกดาบส รามบุตร เรียนอีกไม่นาน
ก็ส�ำเร็จฌานสมาบัติ ๘ แต่ครั้นออกจากฌานสมาบัติ ปัญหา
ก็ยังแก้ไม่ได้ ยังมีอยู่ดังเดิม พระองค์จึงลาท่านอุททกดาบสฯ
ไปแสวงหาความหลุดพ้นด้วยพระองค์เอง
ผู้บรรยายยกเรื่องนี้ข้ึนเป็นตัวอย่าง เพื่อจะบอกท่านว่า
ครูบาอาจารย์ผู้ให้การอบรมฝึกสอนนั้นส�ำคัญมาก ถ้าครูฝึกเป็น
ผูม้ มี จิ ฉาทิฏฐิเสียแล้ว แม้เราฝึกยาวนานอย่างไร เกิด ๑๐๐ ชาติ
๑,๐๐๐ ชาติ หรือนานกว่านั้นอีกเท่าไหร่ก็ตาม มรรคผลก็จะ
ไม่เกิด และเราไม่สามารถหลุดพ้นเป็นอิสระจากสิ่งร้อยรัดได้
ไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ แต่ท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ใน
สถานทีแ่ ห่งนี้ ท่านมาถูกที่ ได้ครูดี เป็นครูทมี่ สี มั มาทิฏฐิ มีความ
เห็นถูกต้อง
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ความเห็นถูกตรง ส�ำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้
เป็นไปในแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ หากท่านใดฝึกแล้วไม่ได้
ด�ำเนินไปในแนวทางของสติปฏั ฐาน ๔ โอกาสพลาดมีมาก อย่าง
เช่น อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ที่
ผู้บรรยายกล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะได้ประสบเข้ากับตัวเองสมัยที่
ไปฝึกกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เรื่องหูทิพย์
ตาทิพย์ รู้ใจคน เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดได้ง่าย ถ้าจิตของ
เราเข้าฌานได้ พอถอนจิตออกจากฌาน อภิญญา จะเกิดขึน้ แต่
เนื่องจากผู้บรรยายได้ครูฝึกที่ดีเช่นท่านเจ้าคุณโชดกฯ ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่มีสัมมาทิฏฐิ ท่านได้ชี้ให้ผู้บรรยายเลิกสนใจ อภิญญา
และให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏนั้นให้หายไป ถ้าเรา
ไปหลงเล่นกับ อภิญญา ก็ตดิ โลกีย์ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร นัน่ ไม่ใช่แนวทางของสติปฏั ฐาน ๔ ไม่ใช่แนวทางของ
วิปัสสนากรรมฐาน
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กรรมฐาน

๒ แบบ

การฝึกกรรมฐานมี ๒ อย่าง
๑. ฝึกให้จิตนิ่งเป็นสมาธิ เรียกว่า สมถกรรมฐาน
๒. ฝึกให้จติ เกิดปัญญารูเ้ ท่าทันหรือปัญญาเห็นแจ้ง เรียกว่า
วิปัสสนากรรมฐาน
ทีท่ า่ นมานัง่ ฝึกกันอยูน่ ี้ เป็นการฝึกทัง้ ๒ อย่าง คือ ฝึกจิต
ให้นิ่งเป็นสมาธิ และฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ถ้าเอาปัญญา
เห็นแจ้งอย่างเดียว ไม่ฝกึ จิตให้นงิ่ ไม่เอาสมถกรรมฐานได้ไหม ?
ตอบว่า ไม่ได้ เพราะพืน้ ฐานของการเกิดปัญญาเห็นแจ้ง มาจาก
จิตนิ่งเป็นสมาธิ ด้วยเหตุนี้ ผู้บรรยายจึงกล่าวว่า ครูฝึกจ�ำเป็น
ต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ถ้าได้ครูที่มีมิจฉาทิฏฐิ จะพาให้เราหลง
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ฝึกเท่าไรก็ไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้ง
อย่างมากได้เพียงโลกียญาณ ซึง่ เป็นปัญญาหยัง่ รูใ้ นโลก ยังต้อง
มีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ถ้าเราใช้ปญ
ั ญาระดับโลกียะ
๒ ตัว (สุตมยปัญญา และ จินตามยปัญญา) ก็ยงั ต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ตั้งแต่นรกจนถึงพรหม ไม่สามารถหลุดพ้นออกจาก
วัฏสงสารได้
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ท่านทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นทีน่ จี้ งึ เป็นผูโ้ ชคดี ได้ครูทม่ี สี มั มาทิฏฐิ
บอกแนวทางฝึ ก จิ ต ให้ นิ่ ง และฝึ ก จิ ต ให้ เ กิ ด ปั ญ ญาเห็ น แจ้ ง
ซึ่งด�ำเนินไปตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ เวลาท่านฝึก ใช้
“พองหนอ - ยุบหนอ” ท่านก�ำหนดรู้ที่หน้าท้อง หายใจเข้า...
ท้องพอง หายใจออก...ท้องยุบ ท่านรูไ้ หมว่า นัน่ คือ กายานุปสั สนา
สติปัฏฐาน เป็น หนึ่งในกรรมฐานทั้งสี่ ในขณะที่พิจารณากาย
พอง - ยุบ พอง - ยุบ ถ้าท่านมีอาการปวด เมื่อย ชา นั่นคือ
เวทนา ท่านต้องพิจารณา เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน จิตทีเ่ ข้าไป
รู้อารมณ์ต่างๆ นั่นคือ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ส่วนธรรมะ
ที่เกิดในระหว่างฝึก โดยเฉพาะที่ส�ำคัญมากคือ นิวรณธรรม
เกิดความยินดีในกาม (กามฉันทะ), เกิดความรู้สึกแค้นเคืองขึ้น
ในดวงจิต (พยาบาท), เกิดอาการฟุง้ ซ่านร�ำคาญ (อุทธัจจกุกกุจจะ),
เกิดความลังเลสงสัย (วิจกิ จิ ฉา), หรือรูส้ กึ ง่วงเหงาหาวนอน หดหู่
ซึมเซา (ถีนมิทธะ) เหล่านี้เป็น นิวรณ์ ทั้งสิ้น ธรรมะที่เกิดขึ้น
ในจิตขณะที่เราก�ำลังฝึกปฏิบัติ คือ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ดังนั้น เมื่อกาย เวทนา จิต ธรรม เกิดขึ้น ท่านต้องพิจารณา
ความเป็นไปตามกฎธรรมชาติ คือ เกิดขึ้นในเบื้องต้น แปร
เปลี่ยนในท่ามกลาง แล้วดับสลายในที่สุด เรียกว่า อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา
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ถ้าจิตมองตัวนีไ้ ม่ออก จะไม่เห็นการดับไป (อนัตตา) ของ
กาย เวทนา จิต และธรรม แต่ถา้ จิตนิง่ เมือ่ เกิดอาการพอง - ยุบ
ที่ท้อง ท่านก็เอาจิตนั้นก�ำหนดให้เกิดสติระลึกได้ทันว่า ขณะนี้
ท้องพอง ขณะนีท้ อ้ งยุบ ถ้าระลึกรูไ้ ด้วา่ ท้องพอง - ท้องยุบ นัน่ คือ
สติ เมื่อใดท้องมีอาการพอง - ยุบอยู่ แต่ใจท่านไปคิดเรื่องอื่น
แสดงว่าขาดสติ หรือมีเรื่องอื่นเข้ามารบกวนขณะที่ท่านก�ำลัง
บริ ก รรม ปรากฏเป็ น สั ม ผั ส ขึ้ น ในดวงจิ ต นั่ น เป็ น เพราะจิ ต
ขาดสติ ท่านต้องดึงจิตเข้ามาฝึกสติใหม่ ให้อยูก่ บั อารมณ์ปจั จุบนั
พองหนอ-ยุบหนอ พองหนอ - ยุบหนอ ยิง่ มีสติมากเท่าไร ความ
ตั้งมั่นของจิตก็มีมาก เรียกว่า สมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
จะเกิดอาการปรากฏต่างๆ ครูฝกึ จะสอบถาม (สอบอารมณ์) แล้ว
แนะน�ำแก้ไข ท่านมีหน้าทีอ่ ย่างเดียว คือ ท�ำตาม ไม่ตอ้ งสงสัย
เพราะความสงสัยคือนิวรณ์ ท�ำให้การปฏิบตั เิ นิน่ ช้า เหมือนน�ำ้ ชา
ทีอ่ ยูใ่ นถ้วย ต้องเททิง้ ให้หมด รับสิง่ ใหม่จากครูบาอาจารย์ แล้ว
ท�ำตามให้ได้ จะได้ผลก้าวหน้าเร็วทีส่ ดุ ถ้าเทน�ำ้ ชาออกไม่หมดถ้วย
ยังมีของเก่าเจือปน ของใหม่ทใี่ ส่ลงไปก็ไม่บริสทุ ธิ์ ท�ำให้เสียเวลา
ในการประพฤติปฏิบตั ิ ท่านจึงมีหน้าทีร่ บั ฟังอย่างเดียวแล้วท�ำตาม
อย่าคิดสงสัย นั่นเป็นกิเลส ท�ำให้มรรคผลล่าช้า
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สมาธิและอภิญญา
เมื่อใดสติมากขึ้น จิตจะนิ่งไปจนถึงขั้น อุปจารสมาธิ ซึ่ง
เป็นสมาธิระดับกลาง เหมาะที่จะเอามาพัฒนาปัญญาเห็นแจ้ง
เพราะจิตมีความนิ่ง มีพลังสมาธิมากพอที่จะเห็น อนัตตา หรือ
ไตรลักษณ์ ของผัสสะทีเ่ กิดขึน้ ในดวงจิตได้ ในสมาธิระดับกลางนี้
จะเกิดปีติ เช่น ขนลุกขนพอง ตัวโยกคลอน โยกไปโยกมา
เป็ น ต้ น ขณะที่ เ ราบริ ก รรม “พองหนอ ยุ บ หนอ” เมื่ อ เกิ ด
ผัสสะขึน้ เราต้องพิจารณาผัสสะโดยใช้จติ ตามดูวา่ ผัสสะเป็นไป
ตามกฎไตรลักษณ์ เกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรเปลี่ยนในท่ามกลาง
และดับสลายในที่สุด ตามดูรอบแล้วรอบเล่า...รอบแล้วรอบเล่า
จนกระทัง่ มันดับไป นัน่ คือ อนัตตา เมือ่ นัน้ ...ความเห็นแจ้งหรือ
ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะจะเกิดขึ้น ทุกผัสสะที่เกิดขึ้นในสมาธิ
ระดับนี้ เราต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์จริงหรือไม่
เอาจิตตามดูให้รเู้ ท่าทัน ท�ำไปๆ ต่อไปเมือ่ เราช�ำนาญแล้ว ไม่จำ� เป็น
ต้องใช้สมาธิลกึ เช่นนี้ เพียงแค่ ขณิกสมาธิ ก็สามารถเห็นการเกิด
และดับของผัสสะที่เข้าไปปรากฏในดวงจิตได้
ถ้าเราฝึกสติมากขึ้นๆ จนในที่สุดเข้าสู่สมาธิลึกสุด เรียก
ว่า อัปปนาสมาธิ ลักษณะของ อัปปนาสมาธิ คือ สติจะอยู่ที่จิต
จิตตั้งมั่นเต็มที่ ไม่ตกภวังค์ ระลึกรู้อยู่ แต่ไม่รับผัสสะภายนอก
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ความรูส้ กึ ปวดแข้งปวดขา ความรูส้ กึ ร้อน ได้ยนิ เสียงต่างๆ จาก
ภายนอกหายไป สัญญาดับ เวทนาดับ ไม่รับรู้อะไร จิตนิ่งอย่าง
เดียว นี้เรียกว่า อัปปนาสมาธิ สมาธิขั้นนี้ไม่มีประโยชน์ในการ
พิจารณาไตรลักษณ์ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง แต่มปี ระโยชน์สำ� หรับ
หนีปญ
ั หาและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ชวั่ คราว เมือ่ เข้าสมาธิลกึ ได้
ปัญหาทุกอย่างดับหมด เมื่อเราถอนจิตออกจาก อัปปนาสมาธิ
จะเกิดปฐมฌาน คือฌานที่ ๑ แล้วไล่ขึ้นไปสู่ฌานที่ ๒, ที่ ๓,
ที่ ๔ และอรูปฌานที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๔ เกิดตามมาเป็นล�ำดับ
เมื่อเกิดฌานต่างๆ อารมณ์ของฌานจะปรากฏในดวงจิต เรา
สามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่า ขณะนี้สภาวะจิตของเราเสวยอารมณ์
อยู่ในฌานไหน เพราะมีอารมณ์ของฌานก�ำกับ
บางคนที่ฝึกจนถึงฌานแล้ว เมื่อถอนจิตออกจากฌาน ก็
เกิด อภิญญา หมายถึง ความรู้สูงสุด มี ๒ ประเภท
ประเภทที่ ๑ คือ โลกียอภิญญา เป็นอภิญญาที่ท�ำให้รู้
เข้าใจ หรือรูเ้ ท่าทันสิง่ ต่างๆ ในวัฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด)
หมายถึง อภิญญาตัวที่ ๑ - ๕ ใน อภิญญา ๖ ได้แก่ แสดงฤทธิ์
ได้ (ล่องหน, ด�ำดิน ฯลฯ), หูทพิ ย์, รูค้ วามรูส้ กึ นึกคิดของผูอ้ นื่ ,
ระลึกชาติได้, และตาทิพย์
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ประเภทที่ ๒ คือ โลกุตตรอภิญญา เป็นอภิญญาที่ท�ำให้
พ้นไปจากวัฏสงสาร เป็น อภิญญาตัวสุดท้าย (ตัวที่ ๖) คือ
อาสวักขยญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่เป็นเหตุท�ำให้อาสวกิเลสสิ้นไป
ถามว่า อภิญญาประเภทที่ ๑ มีประโยชน์ไหม ? ตอบว่า
ยังไม่มีประโยชน์สูงสุด เพราะไม่ได้ใช้องค์กรรมฐานที่จะปฏิบัติ
ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง เมื่อจิตเข้าสมาธิลึกได้และดิ่งอยู่กับสมาธิ
ลึกเนิ่นนาน จะเกิดความสุขขึ้น ผู้ฝึกบางคนไปติดตรงนั้น นั่ง
สมาธิทีไร ก็เข้าสู่สมาธิลึกทุกครั้ง เพราะติดความสุข แต่ครูบา
อาจารย์ผู้มีสัมมาทิฏฐิจะไม่ยอมให้จิตของศิษย์ผู้ฝึกจมดิ่งอยู่
ตรงนั้น จะให้ถอนออกมาอยู่ขั้น อุปจารสมาธิ แล้วให้น�ำไป
พิจารณาไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าอย่างนี้แล้ว การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ จะมีผล จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งเร็วมาก ส�ำนักที่สอน
แบบนี้มีอยู่ในเมืองไทย ครูบาอาจารย์จะไม่ยอมให้เราติดสมาธิ
นาน เมื่อเริ่มเอาสมาธิมาพิจารณาไตรลักษณ์ได้ จะให้เอามาใช้
ทันที มรรคผลจะเกิดขึ้นเร็ว ใช้เวลาไม่นานถ้าเราท�ำถูกทาง

ก ร ะ จ ก ส่ อ ง ก ร ร ม ฐ า น

213

กระจกส่องใจตน
ในขณะที่ท่านฝึกกรรมฐาน ท่านฝึก ๒ เรื่อง คือ สมถกรรมฐาน กับ วิปัสสนากรรมฐาน ท่านฝึกสมถกรรมฐานแล้ว
จิตสงบตามที่ฝึกจริงไหม ? บางคนฝึกเท่าไรจิตก็ไม่สงบ ท่าน
ต้องตรวจสอบตนเอง และหาวิธีช่วยท�ำให้จิตสงบได้ สิ่งที่ท่าน
ต้องตรวจสอบ ได้แก่

๑. ศีล
ใน ไตรสิกขา มีเรือ่ ง ศีล สมาธิ และปัญญา ทัง้ ๓ อย่างนี้
เกือ้ กูลกัน ถ้าศีลยังไม่บริสทุ ธิ์ ศีลยังเข้าไม่ถงึ ใจ จิตย่อมไม่ตงั้ มัน่
สมาธิยอ่ มไม่เกิด ฉะนัน้ ศีลทีท่ า่ นสมาทานไว้ ต้องท�ำให้บริสทุ ธิ์
เสียก่อน ศีลเป็นเกราะก�ำบังภัย ถ้าศีลไม่ครบ จิตใจจะหวัน่ ไหว
ไม่ว่าจะพยายามเท่าไร จิตก็ยังไม่อยู่กับพองหนอ - ยุบหนอ
เพราะจิตจะไม่นงิ่ ถ้าศีลไม่บริสทุ ธิ์ ฉะนัน้ ท่านต้องกลับไปแก้ไข
ด้วยการท�ำศีลให้บริสทุ ธิเ์ สียก่อน เมือ่ ใดศีลบริสทุ ธิแ์ ล้ว การฝึก
สติ ก็ เ กิ ด ได้ ง ่ า ย โอกาสที่ จิ ต นิ่ ง เป็ น สมาธิ ก็ เ กิ ด ได้ ง ่ า ย ศี ล ที่
สมาทานมา ไม่ใช่วา่ เมือ่ เลิกฝึกแล้วคืนหมด กลับบ้านแล้วไม่รกั ษา
ไว้ นั่นผิดทาง เพราะธรรมอันดีงามทั้งหลาย ถ้าเรามีแล้ว แต่
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ไม่รกั ษาให้คงอยู่ ธรรมนัน้ ก็ไม่คมุ้ รักษาเรา ฉะนัน้ เมือ่ สมาทาน
ศีลแล้ว ให้รักษาไว้ตลอดชีวิต บางคนบอกว่าตอนฝึกในคอร์ส
กรรมฐาน จิตสงบดี แต่พอกลับบ้าน ฝึกแล้วฝึกอีก จิตไม่สงบ
เลย นั่นเพราะศีลไม่ครบ ศีลไม่บริสุทธิ์
เช่นเดียวกัน ท่านฝึกอยู่ที่นี่ ๗ วัน ลองถามตัวเองดูว่า
ศี ล มี ค รบไหม บริ สุ ท ธิ์ ไ หม ? ศี ล ไม่ ใ ช่ อ ยู ่ แ ค่ ก ายและวาจา
ส�ำหรับนักปฏิบัติแล้ว ศีลต้องคุมถึงใจ แม้ว่ากายและวาจาจะ
ครบถ้วนตามศีล ๕ แต่ถ้าใจคิดพยาบาทอาฆาตแค้น ก็ถือว่า
ยังไม่มีศีล ศีลของนักปฏิบัติต้องคุมถึงใจ เพราะใจคุมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง กายจะเป็นอย่างไร วาจาจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ใจเป็น
ตัวสัง่ ใจเป็นตัวสัง่ สมอง โยงไปทีอ่ วัยวะ แสดงออกเป็นพฤติกรรม
(การพูดและการกระท�ำ) ถ้าใจไม่บริสทุ ธิ์ ใจก็ไม่มศี ลี แม้ปากจะ
พูดตรงกันข้ามก็ตาม ปากกับใจไม่ตรงกัน การประพฤติปฏิบัติ
ธรรมจะก้าวหน้ายาก ฉะนัน้ ใจกับกายต้องเป็นเส้นตรง การปฏิบตั ิ
จึงจะนิ่ง ท่านที่ปฏิบัติแล้วจิตไม่นิ่ง ขอให้พจิ ารณาศีลของตัวเอง
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๒. ความมักน้อย
นอกจากศี ล แล้ ว ลองดู ว ่ า ท่ า นเป็ น คนมั ก น้ อ ยหรื อ ไม่
“มักน้อย” คือ กินน้อย พูดน้อย ดูนอ้ ย อ่านน้อย ในการประพฤติ
ปฏิบัติ ถ้าพูดมาก จิตจะฟุ้งเพราะสติรับไม่ทัน ขาดสติ คน
ส่วนใหญ่ ทั้งคนที่มาฝึกกรรมฐาน และคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก
เป็นผู้ที่ขาดสติ
ในสมัยที่ผู้บรรยายบวช ท่านเจ้าคุณโชดกฯ บอกว่า โดย
ทั่วไป คนส่วนใหญ่ด�ำเนินชีวิตโดยขาดสติ เมื่อขาดสติ การ
คิด - พูด - ท�ำจึงผิดพลาด กิเลสและบาปจึงสั่งสมในดวงจิต
ผูบ้ รรยายเคยสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรทีว่ า่ คนส่วนใหญ่ขาดสติ
ถ้าขาดสติแล้วจะสื่อความหมายกันรู้เรื่องหรือ ? เรียนกันรู้เรื่อง
หรือ ? จะเรียนส�ำเร็จหรือ ? ตอนนั้นไม่เชื่อ แต่จ�ำเป็นต้องยอม
เชื่อไปก่อน ท�ำตามค�ำสอนของท่านไป จนกระทั่งตอนนี้แน่ใจ
แล้วว่า ทีท่ า่ นพูดว่าคนส่วนใหญ่ขาดสตินนั้ เป็นความจริง เพราะ
ตามหลักจิตวิทยา คนเราด�ำเนินชีวิตและท�ำงานการต่างๆ หรือมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ โดยมีสติกำ� กับเพียงแค่ประมาณ ๗ เปอร์เซ็ น ต์ อี ก ๙๓ เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ ท� ำ โดยขาดสติ
ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้บาปจึงเกิดขึ้น กิเลสจึงสั่งสมในดวงจิตมาก
เรามาฝึ ก จิ ต ให้ นิ่ ง คื อ ฝึ ก ให้ มี ส ติ ม ากกว่ า ๗ เปอร์ เ ซ็ น ต์
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ถ้ามีสติ การ คิด - พูด - ท�ำ ก็เป็นบุญสั่งสมทั้งวัน เราไม่เข้าใจ
แต่แรกว่า ที่เรา คิด - พูด - ท�ำ ผิดหรือถูก ก็สุดแต่ใครจะมอง
หรือมองด้วยกฎอะไร ในบางกรณีสังคมทั่วไปมอง อาจบอกว่า
ไม่ผิด เช่น เปิดร้านขายเหล้า กฎหมายว่าไม่ผิด แต่ในกฎแห่ง
ศีลธรรม...มันผิด กรรมอะไรที่ได้ท�ำไว้แล้ว จะถูกสั่งสมอยู่ใน
ดวงจิต และสักวันจะส่งผลกลับมาหาผู้กระท�ำ ในทางโลกอาจ
มองว่าไม่ผดิ แต่ในทางธรรมเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน เราจึงต้อง
ฝึกสติกันให้มาก
การมักน้อยเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติ กินให้
น้อยก็จะดี การกินน้อยท�ำให้ธาตุ ๔ ในร่างกายสมดุล จิตซึ่ง
อาศัยอยู่ในรูปนี้กายนี้ ก็เอามาฝึกได้ง่าย แต่ถ้ากินจนอิ่ม กว่า
ธาตุ ๔ จะปรับสมดุลได้กช็ า้ นาน จิตถูกกระทบ การปฏิบตั ใิ ห้จติ
มีสติกท็ ำ� ได้ยาก สมัยทีผ่ บู้ รรยายไปบวชแล้วฝึกกรรมฐาน ไม่ตอ้ ง
มีใครคอยบอกว่าควรกินเท่าไร ผูบ้ รรยายกินประมาณ ๑๐ ช้อน
แล้วเลิก กินพอให้สงั ขารนีอ้ ยูไ่ ด้เท่านัน้ ปรากฏว่ายิง่ กินน้อยเท่าไร
การฝึกสติยิ่งเร็วขึ้น จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วขึ้น
การพูดก็เช่นเดียวกัน ตอนทีผ่ บู้ รรยายไปปฏิบตั ิ แทบไม่ได้
พูด ไม่จ�ำเป็นไม่พูด จะพูดเฉพาะช่วงสอบอารมณ์เท่านั้น พูด
เพื่อถามครูบาอาจารย์ เวลานอกนั้นฝึกอย่างเดียว ถ้าพูดมาก
จิตจะฟุ้ง พอจิตฟุ้ง การฝึกสติก็ยาก ต้องถามตัวเองว่า ท่าน
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พูดน้อยไหม ? การอ่าน - ดู - ฟัง ก็เช่นเดียวกัน เหล่านีค้ วรท�ำให้
น้อยทีส่ ดุ แค่เท่าทีจ่ ำ� เป็น ถ้าไม่จำ� เป็นอย่าไปอ่าน อย่าไปดู อย่าไป
ฟั ง วิ ท ยุ ฯลฯ อะไรไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งงดให้ ห มด สิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ มี
อย่างเดียว คือครูบอกให้ทำ� อะไรก็ทำ� ตาม แค่นนั้ ถ้าท�ำได้อย่างนี้
จิ ต จะตั้ ง มั่ น เร็ ว สติ จ ะมาเร็ ว ฉะนั้ น จงมั ก น้ อ ย พู ด น้ อ ย
กินน้อย แต่ฝกึ ปฏิบตั ใิ ห้มาก ถามตัวเองว่า ๒๔ ชัว่ โมงของท่าน
ท่านฝึกวันละกี่ชั่วโมงและพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมง ?
ในสมัยที่ผู้บรรยายไปบวช ไม่มีใครมาบอก ผู้บรรยาย
นอนประมาณ ๔ ชั่ ว โมง อี ก ประมาณ ๒๐ ชั่ ว โมงเป็ น งาน
ของจิ ต เป็ น เรื่ อ งของการฝึ ก จิ ต ตลอดเวลา เร่ ง ความเพี ย ร
ต่อเนื่อง ในที่สุดจิตมีสมาธิเร็ว เพียง ๗ วันก็เข้า อัปปนาสมาธิ
ได้ฌานต่างๆ ก็เกิดขึ้น วันที่ ๙ รูปกับนามแยกให้เห็นชัดเจน
เป็นคนละส่วน เมือ่ เราท�ำถูกทาง มรรคผลจะเกิดขึน้ เร็ว ฝึกต่อไป
อีกไม่นาน เกิด เจโตปริยญาณ คือ รูใ้ จคนอืน่ เขาไปท�ำอะไรมา
เรารู้เรื่องของเขาโดยที่เขาไม่ได้บอก ฝึกไป...ฝึกไปอีก สามารถ
ไปรู ้ ภ พภู มิ ห นหลั ง ที่ เ ราเกิ ด มา ความรู ้ พิ เ ศษเหล่ า นี้ เ รี ย กว่ า
อภิญญา แต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคน
ถ้าใครฝึกแล้วจิตนิ่ง มีความเบา ความสว่าง โดยไม่เห็น
อะไรเลย ผู้บรรยายคิดว่าเป็นการดี ไม่ต้องเสียเวลาไปขจัดสิ่งที่
ปรากฏขึ้นในดวงจิต เพราะสิ่งที่ปรากฏในดวงจิต ถ้าไม่มีครูบา
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อาจารย์ทมี่ สี มั มาทิฏฐิคอยชีแ้ นะ ดีไม่ดเี ราจะหลงได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ผูบ้ รรยายฝึกไปๆ แล้วไปเห็นเทวดา ตอนแรกไม่เชือ่ ว่าเป็น
เทวดา แต่ท่านยิ้มให้ เมื่อสอบอารมณ์คืนนั้น ได้บอกให้ครูบา
อาจารย์ทราบ ท่านก็สอนว่า “คุณอย่าไปเล่นกับเทวดา ก�ำหนด
ให้หายไปซะ” ผูบ้ รรยายได้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำโดยไม่สงสัย เพราะ
ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราท�ำถูกทาง ไม่อยากให้เสียเวลา
กับสิ่งเหล่านั้น ผู้บรรยายจึงก�ำหนดตามที่ท่านแนะน�ำ บางครั้ง
เกิดความคิดบางอย่างปรากฏในดวงจิต ผู้บรรยายไม่เคยบอก
ท่ า น แต่ ค รู บ าอาจารย์ ท ่ า นรู ้ ห มดและแก้ ไ ด้ ห มด เราเพี ย ง
ท�ำตามอย่างเดียว
สิง่ ต่างๆ ทีป่ รากฏขึน้ ในจิตขณะปฏิบตั กิ รรมฐาน ไม่จำ� เป็น
ว่าทุกคนต้องประสบเหมือนกัน ส�ำหรับคนทีฝ่ กึ จิตนิง่ มายาวนาน
หลายภพหลายชาติในอดีต สิ่งเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในดวงจิต
ได้ แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ถูกตรง (เช่น ท่านเจ้าคุณโชดกฯ)
ผู้ปฏิบัติก็อาจหลงได้ง่าย ท�ำให้เสียเวลานาน ครูบาอาจารย์ที่ดี
สามารถน�ำจิตของผู้ปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานได้ ไม่เช่นนั้น
ผู้ปฏิบัติอาจหลงเล่นสมถะ เล่นอภิญญา เสียเวลาไปไม่รู้เท่าไร
ดังนัน้ คนทีฝ่ กึ แล้วไม่เห็นอะไร...นัน่ ดีทสี่ ดุ แต่ถา้ เห็นอะไร ต้อง
เรียนถามครูบาอาจารย์วา่ จะก�ำหนดสิง่ ทีเ่ ห็นให้หายไปได้อย่างไร
ให้เป็นอนัตตาได้อย่างไร เพราะถ้าหลงติดสิง่ เหล่านีอ้ ยู่ วิปสั สนา
ญาณย่อมไม่เกิด
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๓. ความสัปปายะ
ค�ำว่า “สัปปายะ” หมายถึง เกือ้ กูลต่อการประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรม สถานที่นี้ค่อนข้างสัปปายะ เหมาะสมแล้ว อากาศไม่ร้อน
ก�ำลังเย็นสบาย ปัญหาเรื่องนี้ไม่เข้ากระทบจิต เราก็ฝึกได้ง่าย
อากาศสัปปายะ สถานที่สัปปายะ นี้ส�ำคัญ เป็นข้อที่ ๑
การพูดคุยก็ต้องสัปปายะเหมือนกัน ถ้าไม่จ�ำเป็น อย่าไป
เที่ยวพูดคุย ส�ำนักกรรมฐานบางแห่งมีกฎไม่ให้ผู้ปฏิบัติพูดกัน
๙ วัน กระทั่งวันสุดท้ายจึงอนุญาตให้พูดได้ ต้องเข้มงวดเพื่อ
ให้วาจาสัปปายะ จะได้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ขณะที่อยู่ใน
ส�ำนักกรรมฐาน ครูสั่งให้ท�ำอะไรแล้วต้องท�ำตาม เมื่อห่างครูไป
ต่างคนต่างอยูโ่ ดยไม่พดู กัน ให้ฝกึ ไว้ตลอด ถ้าพูดคุยกัน สติขาด
จิตฟุ้ง มรรคผลไม่เกิด ฉะนั้น เรื่อง วาจา ต้องสัปปายะด้วย
นี้ส�ำคัญ เป็นข้อที่ ๒
ข้อที่ ๓ บุคคล ต้องสัปปายะเช่นกัน หมายถึงผู้ที่เข้าร่วม
ฝึกด้วยกัน เมือ่ จะท�ำอะไร ระวังไม่ให้ไปรบกวนสมาธิของคนอืน่
ในสมัยที่ผู้บรรยายฝึก ตอนบวชเป็นพระ มีผู้ร่วมฝึก (ทั้งพระ
และฆราวาส) ประมาณ ๓๐ รูป/คน บางคนสูบบุหรี่ กลิ่นบุหรี่
เข้ากระทบประสาทของเรา ท�ำให้จิตไม่ตั้งมั่น สิ่งเหล่านี้ต้อง
เหมาะสม ต้องท�ำให้สัปปายะ ให้เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ
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ข้อที่ ๔ อิรยิ าบถ ทัง้ ๔ ของท่านสัปปายะไหม ? เวลาเดิน...
มีสติกำ� หนดการเดินไหม ? หรือเดินไปเรือ่ ยๆ โดยไม่มสี ติกำ� หนด
ถ้าเป็นอย่างนั้น จิตจะนิ่งยาก ไม่ว่าจะเดิน จะดู จะพูด จะท�ำ
อะไร อิริยาบถของเราต้องสัปปายะด้วย ท่านเจ้าคุณโชดกฯ
สอนผู้บรรยายอย่างละเอียด แม้กระทั่งจะดื่มน�้ำก็ต้องก�ำหนด
“ยืน่ มือหนอ...ยืน่ มือหนอ...ยืน่ มือหนอ” พอจะแตะแก้วก็กำ� หนด
“แตะหนอ...แตะหนอ, จับหนอ...จับหนอ, ยกขึน้ หนอ...ยกขึน้ หนอ,
เอาเข้ามาหนอ...เอาเข้ามาหนอ, แตะ (ริมฝีปาก) หนอ, ดืม่ หนอ...”
ต้องก�ำหนดตลอด ฉะนั้น เราต้องก�ำหนดอิริยาบถต่างๆ อย่างที่
ท่านสอน จะยืน จะเดิน “ซ้าย - ย่าง - หนอ, ขวา - ย่าง - หนอ,
หันหนอ...หันหนอ” จิตต้องตามระลึกรูท้ นั นีค่ อื อิรยิ าบถสัปปายะ
ท่านก�ำหนดสติหรือไม่ ? หรือว่าอยากจะหันก็หนั เลย อยากจะลุก
ก็ลุกขึ้นเลย อยากจะพูดก็พูดเลย ? ไม่ก�ำหนดให้มีสติก�ำกับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นจิตจะนิ่งยาก เพราะฉะนั้น ทุกอิริยาบถต้อง
สัปปายะด้วย
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๔. การเร่งความเพียร
ท่านมีเวลา ๒๔ ชั่วโมงเท่ากับผู้บรรยาย ในฐานะที่ท่าน
ก�ำลังฝึกปฏิบัติ ถามว่าในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ท่านใช้เวลาไปกับ
การนอนเท่าไร ? ใช้เวลาปฏิบตั เิ ท่าไร ? ร่างกายของฆราวาสทัว่ ไป
นอนเพียง ๔ ชั่วโมงก็พอแล้ว เพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิ พลังงาน
จะถูกชดเชยเข้ามาเร็ว โดยปกติของคนทัว่ ไปในแต่ละวัน พลังงาน
จะพร่องไปจากการปรุงแต่งอารมณ์ จากการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะต่างๆ จากการไหลเวียนของเลือด ทุกกิจกรรมต้องมี
การสูญเสียพลังงานทั้งนั้น ตาเห็นรูปก็สูญเสียพลังงาน หูได้ยิน
เสียง ก็สญ
ู เสียพลังงาน พูด คิด ท�ำอะไรต่างๆ ต้องเสียพลังงาน
ทั้งสิ้น
แต่เมื่อเรามาปฏิบัติ...ก�ำหนด...ภาวนา สิ่งบางอย่างที่
ไม่จำ� เป็นก็ตดั ออกไป ถ้าไม่เห็นได้ยงิ่ ดี ไม่ได้ยนิ ได้ยงิ่ ดี ไม่พดู
ได้ยงิ่ ดี อารมณ์จะน้อยลง พลังงานจะถูกอนุรกั ษ์ไว้ในร่างกาย
ท�ำให้ร่างกายมีพลังงานเหลืออยู่มาก สามารถนอนน้อยชั่วโมงได้
นอนเดีย๋ วเดียวพลังงานก็เต็มแล้ว ถ้าเป็นฆราวาสนอนแค่ ๔ ชัว่ โมง
ก็พอ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้บรรยายนอน ๔ ชั่วโมง เดี๋ยวนี้ยัง
นอน ๔ ชั่วโมงเหมือนเดิม ตื่นนอนเมื่อไรท�ำงานเมื่อนั้น ตลอด
ทัง้ วันเป็นเรือ่ งของงาน ท�ำงานโดยมีสติกำ� กับ ตี ๑ ตี ๒ ตืน่ ขึน้
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ท�ำงานตลอด...ไม่ได้นอน เอาไว้เป็นยามเฝ้าบ้านดี คนอื่นหลับ
แต่ผู้บรรยายตื่นขึ้นมาท�ำโน่นท�ำนี่ เพราะจิตพักผ่อนเพียงพอ
พลังงานเต็มแล้ว ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ท�ำงานได้ยาวนาน
ดังนัน้ ขอให้ทา่ นเร่งความเพียรตลอด หยุดผัสสะทัง้ หลาย
ทีไ่ ม่จำ� เป็น การอ่าน การฟัง การพูดทีไ่ ม่จำ� เป็น หยุดเสีย พลังงาน
จะถูกอนุรกั ษ์ไว้...ไม่สญ
ู เสีย ท�ำให้เรานอนน้อยได้ เมือ่ มีพลังงาน
มาก เอามาฝึกปฏิบัติ เร่งความเพียร และท�ำต่อเนื่อง จิตก็จะ
สงบได้ง่าย
ขณะทีเ่ ร่งความเพียร ท่านมี อิทธิบาท ๔ ก�ำกับการปฏิบตั ิ
หรือไม่ ? ถามใจตัวเองดู
อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติกรรมฐาน ได้แก่
๑. รักในการปฏิบัติกรรมฐาน
๒. ปฏิบัติกรรมฐานด้วยความพากเพียร
๓. ปฏิบัติกรรมฐานด้วยจิตจดจ่อ
๔. ใช้ปัญญาไต่สวน
ขณะที่ฝึกไป ท่านต้องพิจารณาว่า ท�ำไมวันนี้นิ่งเร็ว ท�ำไม
เมื่อวานนิ่งช้า เมื่อวานไม่ปวด ท�ำไมวันนี้ปวดเร็ว ฯลฯ ต้องใช้
ปัญญาไต่สวน แล้วปรับปรุงแก้ไขที่ต้นเหตุ ถ้าท�ำได้อย่างนี้แล้ว
มรรคผลจะเกิดได้เร็ว
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จากประสบการณ์ของผูบ้ รรยาย ครูบาอาจารย์ทา่ นรูก้ ำ� ลังใจ
ของลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรม มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านพูดคือ
“ธรรมะของพระพุทธองค์ จะได้ไป ต้องเอาชีวิตเข้าแลก”
ผู้บรรยายนึกถึงพระที่ออกธุดงค์อยู่ป่ารูปเดียว ท่านเหล่านั้น
เด็ดเดี่ยว เอาชีวิตเข้าแลกทั้งนั้น จึงได้ธรรมะของพระพุทธเจ้า
มาจริง ส่วนตัวเราไม่เคยท�ำมาก่อน เวลานัง่ จึงปวดเมือ่ ย มีเหน็บ
มีชา เมือ่ บริกรรม “พองหนอ ยุบหนอ” ไม่นาน เวทนาก็ตามมา
แก้เวทนาไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถ จากนั่งมาเป็นเดินจงกรม สลับ
กันไป พอเดินไปสักพัก ก็ไปนั่งอีก พอนั่งแล้วปวดอีก ก็ต้อง
เดินอีก เป็นอยู่อย่างนี้ วันนั้นผู้บรรยายพิจารณาแล้ว คิดได้ว่า
“เอ๊ะ อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะ จิตไม่ตั้งมั่น ไม่นิ่งถึงที่สุด
เสียที”
ในที่สุดระลึกถึงค�ำของครูบาอาจารย์ว่า “ธรรมะของพระ
พุทธองค์ ต้องเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะได้” วันนั้น ผู้บรรยายจึง
ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า “เช้านี้จะนั่งฝึกกรรมฐาน จะบริกรรม
‘พองหนอ...ยุบหนอ...พองหนอ...ยุบหนอ’ เมื่อมีความเจ็บ
ปวดเกิดขึ้นกับแข้งขา จะไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถ จะไม่ยอม
ขยับเขยือ้ น แต่จะบริกรรม ‘พองหนอ...ยุบหนอ’ จะยอมตาย”
เพราะคิดว่าคนที่ฝึกนั่งกรรมฐานแล้วตายยังไม่มี ผู้บรรยายจะ
ยอมตายเพือ่ รักษาสัจจะอธิษฐานทีใ่ ห้ไว้ ในทีส่ ดุ ต้องปวดแน่นอน
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แต่ดว้ ยพลังของสัจจะบารมีทอี่ ยูใ่ นใจ ท�ำให้ตอ่ สูก้ บั ความเจ็บปวด
จนแทบจะเอาชีวติ เข้าแลกจริงๆ ความรูส้ กึ ของจิตขณะนัน้ เหมือน
ร่างกายนี้ก�ำลังจะสลาย เหงื่อเม็ดใหญ่ๆ ออกมาเหมือนอาบน�้ำ
จีวรเปียกโชก บริกรรม “พองหนอ...ยุบหนอ” กายไม่ขยับเขยือ้ น
จนในที่สุด จิตดิ่งเข้า อัปปนาสมาธิ ไป เมื่อจิตดิ่งเข้าสู่ อัปปนา
สมาธิ ความปวดแข้งปวดขาหายหมด เสียงอะไรข้างนอกไม่ได้ยนิ
เลย ใครพูดอะไรไม่ได้ยนิ ร้อน - เย็น ไม่ปรากฏ อาการเจ็บแข้ง
เจ็บขาไม่ปรากฏ มีแต่ความเบาความสบายอย่างเดียว ความรูส้ กึ
ในขณะนัน้ เหมือนว่าได้เข้า อัปปนาสมาธิ เพียงครูเ่ ดียว ประมาณ
ชัว่ ขณะจิตเท่านัน้ แต่เมือ่ ออกจาก อัปปนาสมาธิ กลับมาสูส่ ภาวะ
ปัจจุบนั พบว่าเวลาผ่านไปแล้วหลายชัว่ โมง จึงได้เห็นความเหลือ่ ม
ของเวลาด้วยปัญญาเห็นแจ้ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่จริง
เช่นเดียวกัน ขอยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่ผู้บรรยายได้เจอ
ผู้บรรยายบอกเขาว่า “ถ้าคุณพบผมบ่อยๆ อีกหน่อยคุณจะเดิน
ตามผม” ผู้บรรยายพูดแค่นี้ นั่นเป็นการแนะน�ำให้รู้จักครั้งแรก
ปรากฏว่าเมื่อเกือบๆ เดือนที่ผ่านมา เขาเป็นโรคหัวใจ ต้องเข้า
ห้องซีซยี ู (CCU) ทีก่ รุงเทพฯ ด้วยอาการคลืน่ หัวใจหยุด (Flat)
ขาดช่วงเป็นเวลานาน ๕ นาที ปรากฏว่า ช่วงเวลา ๕ นาทีนี้ เขา
ได้ไปเทีย่ วนรกมา ๒ วัน เมือ่ กลับมาจากนรกแล้ว เขาได้เปลีย่ น
พฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ เห็นไหมครับว่า ๕ นาทีทหี่ ายไปใน
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เมืองมนุษย์เป็นเวลาที่ยาวนานถึง ๒ วันในเมืองนรกขุมตื้นๆ
นีเ่ ป็นเครือ่ งยืนยันว่า การเหลือ่ มของมิตแิ ห่งกาลเวลามีจริง อยูท่ ี่
เราจะสัมผัสได้หรือไม่เท่านั้น
ฉะนั้น การยอมเอาชีวิตเข้าแลกธรรมะของพระพุทธเจ้า
ถ้าท�ำถึงที่สุดแล้ว ท่านจะได้เห็น ถ้าท่านอยากพิสูจน์ ท�ำได้ที่นี่
เดี๋ยวนี้เลย อธิษฐานว่า “เราจะนั่งกรรมฐาน แม้จะปวดเมื่อย
เท่าไหร่ จะไม่ยอมขยับเขยื้อน” แล้วรักษาสัจจะอธิษฐานนี้ให้
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
ระยะเวลาทีห่ ลวงปูอ่ อกธุดงค์มา เคยมีบา้ งไหมครับทีพ่ บเหตุการณ์
วิกฤติถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแลก ?”
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ท่านตอบว่า “มี” ท่านเล่าว่า ครัง้ หนึง่ ท่านธุดงค์ไปแถบเมือง
ญวน อยู่รูปเดียวในป่า ขณะที่นั่งกรรมฐาน ปรากฏว่ามีงูใหญ่
เขมือบท่านเข้าไปครึง่ ตัวทางขา ท่านนัง่ เหยียดขา เอามือเท้าพืน้ ไว้
ผู้บรรยายถามท่านว่า “หลวงปู่กลัวไหม ?”
“ไม่กลัว” ท่านตอบ งูกเ็ ขมือบท่านเข้าไปเรือ่ ยๆ ท่านพูดกับ
งูว่า “ชีวิตนี้ไม่เสียดายหรอก เพราะตั้งแต่บวชมา ก็ต้องการ
นิพพานเท่านั้น เพราะฉะนั้น จะกินก็กินไปเลย แต่ขอให้ได้
นิพพานก่อน” นีค่ อื อธิษฐานปรมัตถบารมี เอาชีวติ เข้าแลกธรรม
พอท่านพูดอย่างนี้ งูขยอกออก ผู้บรรยายจึงได้ข้อคิด - ค�ำสอน
จากท่านและพระกรรมฐานทั้งหลายที่ท�ำตนเป็นแบบอย่างให้ดู
เดีย๋ วนีเ้ วลาผูบ้ รรยายเข้าป่าคนเดียว นอนป่าคนเดียว ไม่กลัว
เลย อะไรจะเกิดก็ช่างเถิด ถึงตัวจะตายก็ช่างเถิด แต่ขอให้ได้
นิพพานก่อนตาย ดังนั้น ท่านทั้งหลาย เมื่อท่านอธิษฐานแล้ว
ท่านต้องรักษาสัจจะนั้นไว้ ท�ำให้มาก เร่งความเพียรให้ต่อเนื่อง
ก� ำ กั บ ด้ ว ย อิ ท ธิ บ าท ๔ คื อ ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยใจรั ก , ปฏิ บั ติ ด ้ ว ย
ความพากเพียร, ปฏิบตั ดิ ว้ ยใจจดจ่อ, และใช้ปญ
ั ญาไต่สวน วันนี้
ปฏิบัติได้ดี เมื่อวานไม่ดี หรือวันนี้ไม่ดี เมื่อวานดี ต้องหาเหตุ
และแก้ไขที่เหตุให้ได้ มรรคผลในการปฏิบัติกรรมฐานจะเกิดขึ้น
เร็ว
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๕. ความสมดุลแห่งอินทรีย์ ๕
เหตุทจี่ ติ ไม่สงบอีกประการหนึง่ คือ อินทรีย์ ๕ ไม่เสมอกัน
อินทรีย์ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยา สติ สมาธิ และ ปัญญา วันนี้
ผู้บรรยายมาเป็นกระจกส่อง ขอให้ท่านตรวจสอบตัวเอง
ศรัทธาต้องเสมอกับปัญญา ให้มีพลังเท่าๆ กัน ถ้าศรัทธา
มาก แต่หย่อนปัญญา สิ่งที่ปรากฏคือความโลภ ปฏิบัติมาตั้ง
หลายวัน...อยากเห็นนัน่ อยากเห็นนี่ อยากได้มรรคผลเหลือเกิน
เพราะฉะนั้น ต้องถามใจตัวเองว่า เราอยากบรรลุถึงขั้นนั้นขั้นนี้
อยากเห็นนัน่ อยากเห็นนีห่ รือเปล่า นัน่ คือ ศรัทธามาก แต่ปญ
ั ญา
น้อย ไม่สมดุล เป็นอุปสรรค ให้เกิดความเนิน่ ช้าในการประพฤติ
ปฏิบัติ
ถ้าปัญญามาก ศรัทธาน้อย ก็ท�ำให้เกิดความลังเลสงสัย
ต่างๆ “เราท�ำไปแล้วจะถูกไหม ?” ดังนัน้ ขอให้หยุดสงสัย ครูบา
อาจารย์บอกอย่างไร จงท�ำตาม ไม่ต้องสงสัยค�ำพูดของครูบา
อาจารย์ เก็บความสงสัยเอาไว้ก่อน เมื่อเรามีปัญญา จะมาตรวจ
สอบทีหลังได้ว่าค�ำพูดของครูบาอาจารย์เป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่
ดังนั้น ศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกัน แล้วจะไปได้เร็ว
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วิริยากับสมาธิต้องสมดุลกัน ถ้าความเพียรมากจะฟุ้งซ่าน
ถ้าสมาธิน้อยจะคุมจิตยาก หรือถ้าสมาธิมาก - ความเพียรน้อย
จิตนิง่ มากก็จะง่วง เพราะฉะนัน้ ต้องเร่งความเพียร คือ เพิม่ พลัง
ของความเพียรให้สูงขึ้นมาเท่าสมาธิ แล้วจะไปได้เร็ว
ส่วนสติ ท�ำให้ยิ่งใหญ่ ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น เรา
มีสติมากหรือน้อย ดูไม่ยาก ขณะที่ท่านบริกรรม “พองหนอ...
ยุบหนอ...พองหนอ...ยุบหนอ” สักครึง่ ชัว่ โมง ลองดูวา่ ครึง่ ชัว่ โมง
นี้ จิตของท่านระลึกรู้อยู่กับหน้าท้องที่พอง - ยุบ (กายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน) เท่านั้นหรือเปล่า หรือว่าครึ่งชั่วโมงนี้ ใจแว่บไปคิด
เรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก�ำลังบริกรรมก�ำหนดเอาอิรยิ าบถทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน ถ้าท่านเป็นอย่างนั้น นั่นคืออาการขาดสติ ท่านต้องท�ำ
สติให้มากขึ้น มากขึ้น
ในฐานะทีเ่ ป็นนักปฏิบตั ิ ผูบ้ รรยายดูออกว่าใครมีสติแค่ไหน
เพราะพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นตัวฟ้อง มีสติ หรือไม่มสี ติ...
เพียงเห็นเดินมาก็รู้แล้ว เพียงเอ่ยปากพูดก็รู้แล้ว นักปฏิบัติที่
มีสติ ท�ำอะไรย่อมไม่พลาด ท�ำต่อเนือ่ งได้แบบไม่กระโดกกระเดก
ดังนั้น สติส�ำคัญมาก ท�ำให้ยิ่งใหญ่เท่าไรยิ่งดีเท่านั้น ในขณะ
ตื่น สติเป็นด่านหน้า คอยระลึกได้ทันสิ่งกระทบที่เข้ากระทบ
จิต สิ่งกระทบจะเข้าทางทวารทั้ง ๖ คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย
ใจ สุดแต่จะมีสติระลึกได้ทันหรือไม่ เมื่อสติระลึกได้ทัน สติก็
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ตัง้ มัน่ สมาธิเกิดตามมาเป็นอัตโนมัติ เมือ่ สมาธิเกิดตามมา ก็เป็น
เครื่องมือส�ำหรับใช้พัฒนาปัญญาเห็นแจ้งให้เกิดขึ้น
การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ โดยพิจารณาตามกฎไตรลักษณ์
เป็นทางสูป่ ญ
ั ญาเห็นแจ้ง ผัสสะใดเข้ากระทบแล้วไม่เห็นอนัตตา
ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะนั้นจะไม่เกิด ผัสสะใดเข้ากระทบแล้ว
เห็นอนัตตาได้ ไม่กลับมาเกิดอีก ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะนั้น
จะเกิดขึน้ เมือ่ ผัสสะที่ ๒ เกิดขึน้ แล้วอนัตตาได้ ไม่กลับมาเกิด
อีก ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะที่ ๒ เกิดขึน้ เป็นไปเรือ่ ยๆ อย่างนี้
ปัญญาเห็นแจ้ง มีลกั ษณะ ๒ อย่าง คือ สว่างและคม ใน
แง่ความสว่าง ปัญญาเห็นแจ้ง สว่างยิง่ กว่าแสงไฟทีน่ กั วิทยาศาสตร์
สร้างขึ้นมา สว่างกว่าแสงดาว แสงจันทร์ และแสงอาทิตย์ แสง
แห่งปัญญาสามารถมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจของคน คิดอะไรอยูก่ ร็ ู้
ไปท�ำอะไรมาก็รู้ คนที่ฝึกดีแล้ว ปัญญาจะสว่างอย่างนั้น
ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้บรรยายวิเคราะห์ดูว่า
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนัน้ ได้ ไม่ยากเลย คลืน่ จิตของมนุษย์เราละเอียด
มาก เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั วัดไม่ได้เลย เมือ่ ใด
ที่เราสามารถฝึกจนความถี่ของคลื่นจิตคงที่ได้ (ไม่ใช่ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง) เราก็สามารถเอาคลื่นจิตนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มหาศาล
เช่น ส่องใจคนได้ รู้เท่าทันสิ่งกระทบทั้งหลาย รู้เท่าทันโลกและ
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ชีวิต ทั้งสว่างทั้งคม สามารถแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่าง ต่างกับ
ปัญญาทางโลก แม้คนที่เรียนจบขั้นปริญญาเอกแล้ว ก็ยังแก้
กิเลสใหญ่ ๓ ตัว คือ โลภ โกรธ หลง ไม่ได้ เพราะพลังยัง
ไม่ถึง แต่เมื่อใดเกิดปัญญาเห็นแจ้ง จะสามารถดับความโลภ
โกรธ หลงได้ง่าย
วิธดี บั กิเลสใหญ่ๆ พวกนีไ้ ม่ยาก คือ พิจารณาขันธ์ ๕ ให้
เห็นว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ เมื่อใดเห็นแต่ละขันธ์อนัตตาได้
ตัวคนก็ไม่มี อัตตาก็ไม่มี (อัตตา คือตัวตน, คือความเห็นแก่ตวั )
กลายเป็นอนัตตาไป เมื่อความเห็นแก่ตัวดับไป ความเห็นแก่
คนอืน่ เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ ฉะนัน้ คนทีด่ บั อัตตาได้ จะไม่นกึ ถึง
ตัวเอง แต่จะนึกถึงคนอื่น จะระวังว่าเราจะเบียดเบียนเขาไหม
เขาจะเสียประโยชน์ไหม คนอย่างนีจ้ ะพิถพี ถิ นั ในการด�ำเนินชีวติ
ฉะนั้น อินทรีย์ทั้ง ๕ ของท่าน ต้องปรับให้สมดุลกัน
ศรัทธาต้องเสมอกับปัญญา
วิริยาต้องเสมอกับสมาธิ
สติต้องท�ำให้ยิ่งใหญ่ ยิ่งมากยิ่งดี
จะยิ่งระลึกได้ทันทุกสิ่งที่เข้ากระทบจิต
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สติจะยิ่งใหญ่ได้ ก็ต้องเร่งความเพียรให้มาก บริกรรม
“พองหนอ - ยุบหนอ” ให้มาก แต่สติจะเกิดได้ ต้องเริ่มต้นมา
จากศีลที่บริสุทธิ์ ค่อยๆ ไล่ไป ใช้ปัญญาไต่สวน ปรับปรุงแก้ไข
ตัวเอง ส่องดูตัวเอง เมื่อท่านมีสติ มีสัมปชัญญะ และมีปัญญา
รูเ้ ท่าทันโลกและชีวติ แล้ว การด�ำเนินชีวติ ของท่านทีก่ ำ� กับด้วย
สติและปัญญารูเ้ ท่าทัน จะเป็นไปในฝ่ายกุศลทัง้ นัน้ ทุกขณะตืน่
ท่านด�ำเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายกุศล คิดเป็นกุศล พูดเป็นกุศล
การกระท�ำเป็นกุศล มีแต่กศุ ลกรรมล้วนๆ ทีส่ งั่ สมอยูใ่ นดวงจิต
เป็นบุญล้วนๆ
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พระนางปชาบดีโคตมี
ตัง้ แต่ผบู้ รรยายออกจากวัด เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ อะไรทีเ่ ป็น
อกุศล...ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท�ำ การที่จะปฏิบัติเช่นนี้ได้ต้องมีสติ
ก�ำหนดระลึกรู้ และใช้ปญ
ั ญาก�ำกับ เมือ่ เรายังอยูก่ บั ครูบาอาจารย์
ท่านบอกให้ท�ำอะไร เราก็ท�ำตาม แต่เมื่อห่างครูบาอาจารย์ ไม่รู้
จะถามใคร ปรึกษาใคร เราจะท�ำอย่างไร จึงจะรู้ว่า เราเดินได้
ถูกทางหรือไม่ ?
หลักตรวจสอบนั้นมีอยู่ ผู้บรรยายก็ตรวจสอบตัวเองอยู่
เสมอ หลักนีพ้ ระพุทธเจ้าทรงประทานให้กบั พระนางปชาบดีโคตมี
เรือ่ งมีอยูว่ า่ พระนางทูลขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณตี อ่ พระพุทธเจ้า
ถึง ๒ ครั้ง แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต หลังจากพระราชทาน
เพลิงพระศพพระเจ้าสุทโธทนะ (พุทธบิดา) แล้ว พระนางได้
ปลงผม และพาเจ้าหญิงต่างๆ ออกบวชอย่างไม่เป็นทางการ โดย
ห่มผ้าเหลืองเดินพระบาทเปล่าจากเมืองกบิลพัสดุ์ รอนแรมมา
จนถึงเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี พระบาทบวมพอง พอถึงกูฏาคาร
ศาลา ได้พบพระอานนท์อยู่ที่หน้าประตู พระอานนท์สงสัยว่า
พระนางร้องห่มร้องไห้ดว้ ยเรือ่ งใด จึงสอบถามได้ความว่า พระนาง
ขอบวชเป็นภิกษุณกี บั พระพุทธเจ้าถึง ๒ ครัง้ แต่ไม่ทรงอนุญาต
จึงเสียพระทัยมาก ทั้งที่ตนเคยเป็นแม่นมเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะ
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มาหลังจากพระนางสิริมหามายา (พุทธมารดา) เสด็จสวรรคต
ตัง้ แต่เจ้าชายสิทธัตถะอายุได้ ๗ วัน พระอานนท์มคี วามแตกฉาน
หลายเรื่อง เมื่อท่านทราบเช่นนี้ จึงรับปากพระนางปชาบดีว่า จะ
ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ว่าจะได้บวชหรือไม่
พระอานนท์ท่านรู้วิธีถาม คนที่มีปัญญาจะรู้วิธีถาม พระ
อานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้หญิง เมื่อ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมแล้ว มรรคผลนิพพานจะเกิดขึน้ ได้หรือไม่ ?
พระเจ้าข้า” พระพุทธองค์รบั ว่าได้ พระอานนท์จงึ ทูลต่อว่า ในเมือ่
ผู้หญิงสามารถบรรลุนิพพานได้เหมือนผู้ชาย แล้วเหตุใดเมื่อ
พระนางปชาบดีโคตมีมาขอบวช จึงไม่ทรงอนุญาต ในที่สุดพระ
พุทธเจ้าทรงอนุญาต แต่ทรงตั้งเงื่อนไขให้รับ ครุธรรม เสียก่อน
จึงจะบวชได้ พระอานนท์จงึ มาบอกพระนางปชาบดีโคตมีวา่ “ผูจ้ ะ
บวชเป็นภิกษุณีได้ ต้องรับ ครุธรรม ๘ ประการ ท่านรับได้
หรือไม่ ?” พระนางรับว่าได้ เมือ่ รับปากว่าได้ ก็ถอื ว่าเป็นการบวช
ภิกษุณีตั้งแต่นั้นเลย มีอยู่องค์เดียวในพระพุทธศาสนาที่บวช
โดยการรับครุธรรม ๘ ด้วยวาจา
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ครุธรรม ๘ ประการ
๑. ภิกษุณี แม้จะบวชมาได้ ๑๐๐ พรรษา ต้องแสดงความ
เคารพภิกษุแม้เพิ่งบวชใหม่ในวันนั้น
๒. ภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุอยู่ด้วย
๓. ภิกษุณีต้องเข้ารับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน
๔. ภิกษุณีเมื่อจ�ำพรรษา ต้องยอมให้ภิกษุและภิกษุณีอื่น
ว่ากล่าวตักเตือนได้
๕. ภิกษุณีท�ำผิดวินัยที่มีโทษหนัก (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
พวกเรานี้ พระนางปชาบดีจงึ ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เมือ่ ห่างครูบา
อาจารย์ จะมีอะไรเป็นเครื่องวัด ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรม
ท� ำ ถู ก หรื อ ท� ำ ผิ ด ? พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ประทานมาตรวั ด ๘ ข้ อ
ยามที่ห่างจากครูบาอาจารย์ ให้ใช้หลักธรรมนี้พิจารณาว่าเรา
ปฏิบัติได้ถูกทางหรือไม่
หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ
๑. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด เมือ่ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ว ท�ำให้ความก�ำหนัดยินดีเพิม่ ขึน้ ธรรมนัน้ วินยั นัน้
ค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
๒. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด ทีน่ ำ� ไปประพฤติปฏิบตั แิ ล้ว
เป็นเหตุให้ตอ้ งไปเกิดอีกในภพต่างๆ ธรรมนัน้ วินยั นัน้
ค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
ยกตัวอย่างเช่น บางคน แม้ปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ยังเอาข้าว
ไปถวายพระพุทธเจ้า นีย่ งั เป็นโลกียะ ฝึกไป เห็นเทวดา นีย่ งั เป็น
โลกียะ สิง่ ใดท�ำแล้วเป็นเหตุให้ไปเกิดในภพภูมติ า่ งๆ ตัง้ แต่นรก
ไปจนถึงพรหม ถือว่าไม่ใช่ เพราะพระพุทธองค์สอนให้ไม่ตดิ ในภพ
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๓. ธรรมใด วินัยใด ค�ำสอนใด ถ้าน�ำไปประพฤติปฏิบัติ
แล้วกิเลสเพิ่ม โดยเฉพาะกิเลสใหญ่ คือความโลภ
ความโกรธ ความหลง เพิ่มขึ้น ธรรมนั้น วินัยนั้น
ค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
บางคนฝึกกรรมฐานไปแล้ว โทสะเพิ่มมากขึ้น แสดงว่า
ผิดทาง ท่านควรถามตัวเองว่า ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ความโกรธลดลง
ไหม ? เรือ่ งนีแ้ ก้ไม่ยาก หากเรามีปญ
ั ญารูเ้ ท่าทัน เมือ่ ประสบกับ
เหตุที่ท�ำให้โกรธ เมื่อมีเรื่องขัดใจ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของขัดใจ
หรือบุคคลขัดใจ หากเรามิได้พจิ ารณาโดยแยบคาย จะเกิดโทสะ
ทัง้ นัน้ ในฐานะทีเ่ ป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้ว ต้องลดความโกรธได้ เมื่อ
ประสบสิ่งที่ขัดใจ ต้องมีสติก�ำกับ รู้เท่าทันมัน มีปัญญาเห็นแจ้ง
ว่าความโกรธก็เป็นอนัตตา เมื่อรู้เท่าทันแล้ว ความโกรธดับทันที
แต่ถ้าโกรธแล้วค้างอยู่ยาวนาน อย่างนั้นผิดทาง ประพฤติธรรม
แล้ว กิเลสต้องลดไป หลุดไป เป็นอิสระมากขึ้นๆ จึงจะเรียก
ว่าด�ำเนินไปถูกทาง
๔. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด เมือ่ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ว ท�ำให้เป็นคนมักมาก กินมาก นอนมาก พูดมาก
ธรรมนั้น วินัยนั้น ค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
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ผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ต้องไม่มักมาก ต้องมักน้อย กินน้อย
นอนน้อย พูดน้อย ไม่จ�ำเป็นไม่พูด ตัวอย่างเช่น เห็นรถชนกัน
พอไปถึงที่ท�ำงานก็เล่าให้เพื่อนฝูงที่ท�ำงานฟัง น�ำเรื่องไม่ดีไป
บอกเล่า ท�ำให้ผฟู้ งั สัง่ สมกิเลสไว้ในใจ ผูบ้ อกเล่าเป็นต้นเหตุตอ้ ง
รับบาปด้วย แต่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะมีสติ จะไม่เล่าเรื่องไม่ดี
ให้ใครฟัง จะพูดแค่เท่าที่จ�ำเป็น
๕. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด เมือ่ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ ว ท� ำ ให้ เ ป็ น คนไม่ สั น โดษ ธรรมนั้ น วิ นั ย นั้ น
ค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
สั น โดษ คื อ พอใจในสิ่ ง ที่ ต นเป็ น ตนมี ตนได้ รั บ
ท�ำเต็มที่ ได้แค่ไหน พอใจแค่นั้น เราต้องเข้าใจว่า ของเก่าที่
แต่ละคนน�ำติดตัวมานัน้ ไม่เท่ากัน บุคคล ๒ คนปฏิบตั เิ หมือนกัน
เวลาเท่ากัน แต่ได้รบั ผลไม่เท่ากัน เพราะจิตสัง่ สมไว้ไม่เหมือนกัน
พวกที่จิตสั่งสมบุญไว้มากกว่าบาป พวกนี้ได้ผลเร็ว แต่ถ้าจิต
ดวงใดสั่งสมขยะไว้มาก บุญน้อย พวกนี้ท�ำแทบตาย ได้ผล
นิดเดียว บางคนมาประพฤติปฏิบัติ อุตส่าห์ท�ำไปตั้ง ๗ วัน
ไม่ได้อะไรเลย บางคนบอกว่า “๗ วัน...ฉันน่าจะได้ถึงขั้นนั้น
ขั้ น นี้ ” นี่ คิ ด ผิ ด ถนั ด เลย เป็ น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ต้ อ งตั้ ง ทิ ฏ ฐิ ใ ห้ ถู ก
ท�ำเต็มที่ ได้แค่ไหน พอใจแค่นั้น
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๖. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด เมือ่ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ว ความขีเ้ กียจเพิม่ ขึน้ ธรรมนัน้ วินยั นัน้ ค�ำสอนนัน้
ไม่ใช่ของเราตถาคต
ความขี้เกียจเพิ่มเพราะจิตปรุงแต่ง ต้องใช้พลังมาก พลัง
ในตัวพร่องไปมาก แต่การประพฤติปฏิบตั เิ ป็นการตัดการปรุงแต่ง
เป็นการอนุรกั ษ์พลังงาน ใช้เท่าทีจ่ ำ� เป็น ดังนัน้ พลังงานจึงพร่อง
น้อย ความขีเ้ กียจต้องลดลง ถ้าความขีเ้ กียจเพิม่ แสดงว่าปฏิบตั ิ
ผิดทาง
๗. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด เมือ่ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ว เป็นเหตุให้คลุกคลีดว้ ยหมูค่ ณะ ธรรมนัน้ วินยั นัน้
ค�ำสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
ขอให้ท่านสังเกตดูตนเอง ถ้าประพฤติปฏิบัติแล้ว กลาย
เป็นว่า ไปไหนคนเดียวไม่ได้ ท�ำงานคนเดียวไม่ได้ จะต้องมีกลุม่
ต้องเข้าหมู่ เข้าพวกอยู่ตลอด อันนั้นสวนทาง ไม่ใช่ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้า ถ้าปฏิบัติ
ถูกทางแล้ว จะเป็นอิสระจากหมูจ่ ากพวก จะปลีกตัวเดีย่ ว ท�ำอะไร
ด้วยตัวเองคนเดียวได้
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๘. ธรรมใด วินยั ใด ค�ำสอนใด เมือ่ น�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ว ท�ำให้เป็นผูเ้ ลีย้ งดูยาก ธรรมนัน้ วินยั นัน้ ค�ำสอน
นัน้ ไม่ใช่ของเราตถาคต
ใครปฏิบัติธรรมแล้ว กลายเป็นคนกินยาก อาหารนี้ไม่
อร่อย นั่นก็จืดไป เค็มไป จะนอนก็เลือกมาก ขี้ฝุ่นขี้เท้ามาก
ไม่สะอาด...นอนไม่ได้ ต้องอย่างนัน้ อย่างนี้ เงือ่ นไขมาก นีแ่ สดง
ว่าผิดทางแน่นอน
ในการปฏิบัติกรรมฐาน ส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่ห่างครูบา
อาจารย์ แม้กระทั่งเวลาเราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติติดต่อกัน ๗ วัน
อย่างนี้ ครูบาอาจารย์ท่านก็มาร่วมสั่งสอนอบรมได้ไม่นานนัก
เวลานอกนั้นเราต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเอง ดังนั้น เราต้องใช้หลัก
ธรรมทัง้ ๘ ข้อนีเ้ ป็นเหมือนครู คอยส่องดูตวั เอง เมือ่ ตรวจสอบ
ดูว่าด�ำเนินถูกทางแล้ว ก็ขอให้ท�ำเรื่อยไป แล้วจะหลุดพ้นเป็น
อิสระได้ กรรมฐานไม่ใช่เรือ่ งยาก หากได้ครูดแี ละด�ำเนินถูกทาง
วิชาที่พระพุทธเจ้าสอนมีครบบริบูรณ์ แม้กาลเวลาจะผ่านมา
นาน เดีย๋ วนีก้ ย็ งั อยูค่ รบ สถานทีฝ่ กึ ก็เหมาะสม ครูฝกึ ก็เหมาะสม
มีพร้อมอยู่แล้ว จงเพียรท�ำเถิด ชีวิตจะงอกงาม
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อย่าลืมว่า เมือ่ ท่านจากโลกนีไ้ ป ชีวติ ทีต่ อ้ งเดินต่อในปรโลก
ยังอีกยาวไกล อย่าได้ประมาท หากชีวิตลงต�่ำแล้วพลาดไป กว่า
จะกลับขึ้นมาได้นั้นยากมาก ดังนั้น ขอให้ประคับประคองตัวไว้
ให้อยูใ่ นสุคติภมู ิ หรือสุดท้ายไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก...เป็นดีทสี่ ดุ
✤
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พุทธพจน์เรื่องความไม่ประมาท ๑๔ ประการ
๑. ไม่ปล่อยจิตไปในกามคุณ ๕
๒. ไม่ เ พิ่ ม การท� ำ ทุ จ ริ ต คื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามอ� ำ นาจของ
ความชั่ว
๓. กระท�ำโดยเคารพในการยังกุศลธรรมทัง้ หลายให้เกิดขึน้
๔. ท�ำความดีติดต่อกันไป
๕. ท�ำกุศลไม่หยุด คือ ไม่หยุดสร้างความดี
๖. ไม่ย่อหย่อนในการสร้างความดี
๗. ไม่ทอดธุระในทาน ศีล ภาวนา
๘. ไม่ทอดธุระในการท�ำกุศล
๙. อธิษฐานจิต คือ ตั้งใจสร้างความดีอย่างเต็มที่
๑๐. หมั่นประกอบกุศลบ่อยๆ
๑๑. หมั่นสร้างทาน ศีล ภาวนาบ่อยๆ
๑๒. หมั่นเจริญสมถะและวิปัสสนาบ่อยๆ
๑๓. พยายามท�ำความดีให้มากๆ
๑๔. งดสิ่งที่ควรงด เจริญสิ่งที่ควรเจริญ
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ผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
๑. สตฺตานํ วิสุทฺธิยา
เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย
๒. โสกปริเทวานํ สมติกกฺ มาย
เพือ่ ก้าวล่วงความโศกเศร้าปริเทวนาการทั้งหลาย
๓. ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย
เพื่อดับทุกข์ทางกายและดับทุกข์ทางใจ
๔. ญายสฺส อธิคมาย
เพื่อบรรลุมรรค ๔ ผล ๔
๕. นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
เพื่อกระท�ำพระนิพพานให้แจ้ง

ทางสายเอก
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ก่ อ นทิ้ ง
รู ป ขั น ธ์

หนังสือแสดงเจตนารมณ์ของอาจารย์
คนส่วนใหญ่เห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูก เห็นสิ่งไม่ดีว่าเป็นสิ่งดี
มีคุณค่าควรแก่การแสวงหา เอามาเป็นของตน ด้วยคิดว่าสิ่งที่
แสวงหานัน้ มีอยูจ่ ริงแท้แน่นอน ตามทีใ่ จรู้ ตาเห็น หูได้ยนิ ฯลฯ
หากเราได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเป็นเจ้าของได้แล้ว จะท�ำให้
ชีวิตของเราดูดีดูเด่นเหนือคนอื่นที่เกิดร่วมยุคร่วมสมัย แท้จริง
แล้วสิ่งต่างๆ หาเป็นเช่นนั้นไม่ ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญา
เห็นแจ้ง คือเห็นเหตุเห็นผลถูกตรงตามความเป็นจริงแท้ ย่อมรู้
ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นเพียงสมมติ โลกธรรมมีอยู่แล้วหายไป
ทรัพย์เงินทองเป็นของก�ำพร้า จากเจ้าของไปก่อนตาย หรือเจ้าของ
ก่ อ น ทิ้ ง รู ป ขั น ธ์
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จ� ำ เป็ น ต้ อ งทิ้ ง ไว้ ใ ห้ ค นอื่ น ครอบครองต่ อ เมื่ อ ถึ ง วาระที่ ต ้ อ ง
ตายจากโลกนี้ไป มนุษยสมบัติจึงเป็นเหยื่อล่อใจให้ผู้มีปัญญา
เห็นผิด หลงติด ตะเกียกตะกายแก่งแย่ง แสวงหา ดังที่ได้เห็น
เป็นตัวอย่างอยู่ในปัจจุบัน
การเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย เป็ น เรื่ อ งธรรมชาติ มี อิ ท ธิ พ ล
เหนือชีวิตของสรรพสัตว์ในวัฏสงสาร พระอัครสาวก ที่มีชื่อว่า
พระมหาโมคคัลลานะ เคยกล่าวไว้ในครัง้ พุทธกาลว่า “ความตาย
มีแน่ ไม่เวลาแก่ ก็เวลาหนุม่ ทีจ่ ะไม่ตายไม่มหี รอก” ด้วยเหตุนี้
โลกธรรมและวัตถุที่มนุษย์หามาไว้ในครอบครอง จึงครอบครอง
เป็ น เจ้ า ของได้ ชั่ ว เวลาอั น สั้ น ในที่ สุ ด ต้ อ งถู ก ทิ้ ง ร้ า งไว้ เ ป็ น
ของก�ำพร้าเมื่อเจ้าของมิได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้ว ด้วยเหตุนี้
คนที่เห็นผิดหรือรู้ไม่จริง จึงเอาจิตไปผูกติดกับสมบัติก�ำพร้า
จนท�ำให้ชีวิตต้องขาดอิสรภาพไปอย่างน่าสงสาร
วันหนึ่งผู้เขียนได้เห็นฝูงนกนางแอ่น บินอพยพหนีความ
หนาวมาจากประเทศในแถบขั้วโลกเหนือ จึงได้ระลึกถึงความ
หมายของการเป็นมนุษย์ทผี่ รู้ ไู้ ม่จริงได้นยิ ามให้ไว้ ในท�ำนองทีว่ า่
“มนุษย์เป็นสัตว์ทรี่ จู้ กั ใช้เหตุผล หรือมนุษย์เป็นสัตว์ทมี่ จี ติ ใจสูง”
เมื่อเห็นฝูงนกนางแอ่นบินผ่านเขตแดนประเทศต่างๆ ได้อย่าง
อิสระเสรี จึงได้หวนระลึกถึงมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน นิยม
พัฒนาสมองจนมีความรูส้ งู กันเป็นจ�ำนวนมาก แต่สง่ ผลให้อสิ รภาพ
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ของชีวติ ลดลง การเดินทางไปแสวงหาความรูใ้ นต่างประเทศ หรือ
ไปท�ำธุระกิจการงานใดก็ตาม มนุษย์ตอ้ งใช้ใบผ่านแดน (passport) และหลักฐานอื่นๆ แสดงความเป็นตัวตนแก่เจ้าหน้าที่
ของประเทศนัน้ จึงจะได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้าสูป่ ระเทศนัน้ ได้
ซึ่งต่างจากฝูงนกนางแอ่น บินผ่าน เขตแดนของหลายประเทศ
ได้อย่างอิสระเสรี มิตอ้ งมีหลักฐานการผ่านแดนใดๆ ก�ำกับ และ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ได้พบเห็นคนทีม่ คี วามรูส้ งู ประพฤติชวั่ มีพฤติกรรม
ทุศีลหรือคอร์รัปชัน แสวงหามนุษย์สมบัติมาไว้ในครอบครอง
ยังมีหน้ามีตา ได้รบั การยกย่องให้เป็นใหญ่ในสังคม อย่างนีย้ งั จะ
เรียกได้อีกหรือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล หรือมนุษย์
เป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูง ตรงกันข้าม บุคคลที่พัฒนาจิตจนเข้าถึง
ปัญญาเห็นแจ้งได้แล้ว ย่อมเห็นว่าทรัพย์เงินทอง (มนุษย์สมบัต)ิ
เป็นของก�ำพร้า ครอบครองได้ไม่นานก็ต้องพรากจากไปเมื่อ
ความตายมาถึง เช่นเดียวกัน ยศ ต�ำแหน่ง อ�ำนาจ บริวารฯลฯ
ล้วนเป็นของมีอยู่ชั่วคราว ผู้มีปัญญาเห็นถูกจึงท�ำจิตให้เป็น
อิสระจากของที่มีอยู่ชั่วคราวเหล่านั้น ไม่แสวงหาไขว่คว้ามาไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งจะเป็นเหตุท�ำให้จิตขาดอิสรภาพ
พระพุทธโคดมเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง และเป็นผู้รู้จริงแท้
ในทุกสิ่งทุกอย่าง (สัพพัญญู) ได้เมตตาสั่งสอนสรรพสัตว์ที่เกิด
เป็นมนุษย์ เทวดา และพรหม ให้เป็นผู้มีปัญญาเห็นถูก จะได้
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ไม่ น� ำ ชี วิ ต ไปผู ก ติ ด กั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น สมมติ ให้ อิ ส รภาพของชี วิ ต
ลดน้อยลงหรือหมดไป พระองค์ได้ทรงชีท้ างให้สตั ว์ ได้พฒ
ั นาจิต
จนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง (ญาณ ๑๖) ในสรรพสิ่ง เห็นสรรพสิ่ง
เป็ น เหตุ เ ป็ น ผลและด� ำ เนิ น ไปภายใต้ ค วามไม่ เ ที่ ย ง ไม่ ค งที่
(อนิจจตา) เป็นภาวะทีค่ งทนอยูไ่ ม่ได้ (ทุกขตา) และมิใช่ตวั มิใช่
ตนที่แท้จริง (อนัตตตา) หรือที่ผู้รู้นิยมเรียกว่าสรรพสิ่งเป็นไป
ตามกฎไตรลักษณ์
ปัญญาเห็นแจ้ง เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในดวงจิตที่ได้รับการ
พัฒนาดีแล้ว ปัญญาเห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นเหตุผลตามความ
เป็นจริงแท้และไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เรียกได้อีกอย่าง
หนึง่ ว่าโลกุตตรญาณ ส่วนปัญญาทีเ่ กิดจากการพัฒนาจิตตามแนว
ของสมถกรรมฐาน จนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่
หรือที่เรียกว่าจิตทรงฌาน เมื่อถอนจิตออกจากความทรงฌาน
แล้วปัญญาสูงสุดขั้นโลกียญาณ หรืออภิญญา ๕ จะบังเกิดขึ้น
เป็นอัตโนมัติ ปัญญาโลกียญาณประเภทนีอ้ ยูเ่ หนือระบบประสาท
สัมผัส สามารถรูเ้ ห็นเข้าใจในสิง่ อันเป็นทิพย์และเข้าใจในกฎแห่ง
กรรม ที่เป็นเหตุผลยาวนานข้ามภพชาติ แต่ไม่สามารถน�ำพาจิต
ไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
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อภิญญา ๕ (อิทธิวธิ ิ ทิพพโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ทิพพจักขุ) ไม่สามารถน�ำจิตไปสู่ความพ้นทุกข์
แต่มปี ระโยชน์ในการเผยแพร่สจั ธรรม ดังจะเห็นได้จากอัครสาวก
ทั้งสอง เช่นพระสารีบุตรเผยแพร่สัจธรรมในพุทธศาสนา ด้วย
การใช้อนุศาสนีปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ควบคู่กัน ส่วน
พระมหาโมคคัลลานะใช้อนุศาสนีปาฏิหาริย์และอิทธิปาฏิหาริย์
ควบคู่กันในการเผยแพร่สัจธรรม ซึ่งมีผลท�ำให้มวลชนในครั้ง
พุทธกาล มีความสนใจและเลื่อมใสหันเข้ามาปฏิบัติธรรมและ
บรรลุธรรมกันเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้อภิญญา ๕ ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความแตกฉาน
(ปฏิสมั ภิทา) ในธรรมทีย่ งั ข้องเกีย่ วอยูก่ บั โลกได้ ในการท�ำปฐม
สังคายนาพุทธศาสนา ทีถ่ ำ�้ สัตตบรรณ แคว้นมคธ ในครัง้ กระโน้น
จ�ำเป็นต้องมีพระอรหันต์ลว้ นเข้าฌานได้และมีปฏิสมั ภิทาญาณ ๔
เป็นองค์ประกอบ ความรูใ้ นพุทธศาสนา (พระไตรปิฎก) จึงได้คง
อยู่ยืนยาวมาจนทุกวันนี้
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ต้องใช้จติ ทีต่ งั้ มัน่ เป็น
สมาธิทสี่ มควรแล้ว ตามดูผสั สะทีเ่ กิดขึน้ ในดวงจิต อย่างใดอย่าง
หนึง่ ในสติปฏั ฐาน ๔ (กาย เวทนา จิต ธรรม) ว่าด�ำเนินไปตาม
กฎไตรลักษณ์ เมื่อใดที่จิตรู้แจ้ง เห็นเองประจักษ์แจ้งกับตัวเอง
(สันทิฏฐิโก) ว่าผัสสะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน (อนัตตตา) ปัญญาเห็น
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แจ้งในผัสสะจึงจะเกิดขึ้น ปัญญาเห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นความ
เป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ) และไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
คือมีเหตุผล (ความจริง) สัมพันธ์กันตลอดไป
บุคคลผู้ด�ำเนินชีวิตตามแนวทางของโพธิสัตว์ หมายถึง
สัตว์ (รูปนาม) ทีจ่ ะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า พระนิยตโพธิสตั ว์
สามารถพัฒนาจิต (วิปัสสนาภาวนา) ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้
แต่ทั้งนี้พัฒนาได้ไม่เกินสังขารุเปกขาญาณ เพราะหากพัฒนา
ต่อไป สภาวธรรมในดวงจิตต้องเปลี่ยนไปเป็นอริยบุคคล ท�ำให้
เสียหายต่อความเป็นพระนิยตโพธิสตั ว์ หรือพูดได้ในอีกทางหนึง่
ว่า พระนิยตโพธิสตั ว์ยงั มีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถชุ น ต่อเมือ่
ถึงพระชาติสุดท้ายแล้วจึงจะสามารถพัฒนาจิตให้เป็นอริยบุคคล
ได้
ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงโลกุตตรญาณตัวที่ ๑๖ ที่เรียกว่า
ปัจจเวกขณญาณ ปัญญาเห็นแจ้งตัวนีจ้ ะย้อนกลับมาดูจติ ตนเอง
ว่ายังมีกิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน์) ตัวใดไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจ
และยังมีกเิ ลสตัวใดหลงเหลืออยู่ หากเห็นว่าสังโยชน์ ๓ (สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส) หมดไปจากใจได้แล้ว ย่อมรูด้ ว้ ย
จิตของตนเอง (สันทิฏฐิโก) ว่าสภาวธรรมในดวงจิตได้เปลี่ยน
จากความเป็นปุถุชน ไปเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบัน ซึ่งดูได้จาก
พฤติกรรมของบุคคลผูเ้ ป็นพระโสดาบันได้แสดงออก หากบุคคล
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มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (อริย
สงฆ์) และมีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย จึงจะสามารถ
เรียกผูน้ นั้ ว่าเป็นพระโสดาบันได้ วิสาขาเป็นฆราวาสโสดาบัน ทีย่ งั
มีการเสพกามกับสามีจนมีลกู ได้ถงึ ๒๐ คน ตายแล้วจิตวิญญาณ
ของวิสาขาได้โอปปาติกะไปเป็นวิสาขาเทพนารีโสดาบัน อยู่ใน
สวรรค์ (กามภพ) ชัน้ ดุสติ อนึง่ การเสพกาม (รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ) กับคู่ของตนมิได้ถือว่า เป็นการประพฤติทุศีล ๕
เมื่อใดปัจจเวกขณญาณเห็นแจ้งว่าสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไปแล้ว
แต่กามราคะและปฏิฆะมีก�ำลังอ่อนหลงเหลืออยู่ในดวงจิต ย่อม
สันทิฏฐิโกด้วยจิตตนเองว่า สภาวธรรมในดวงจิตเป็นพระอริยบุคคลขัน้ สกทาคามี หากพัฒนาจิตจนสังโยชน์ทงั้ ห้าดังกล่าวหมด
ไปจากใจเมือ่ ใด จิตย่อมสันทิฏฐิโกว่า สภาวธรรมในดวงจิตเป็น
พระอนาคามี การมีชวี ติ เป็นครอบครัวย่อมหมดไป เหตุเป็นเพราะ
ต้ อ งมี ศี ล ๘ คุ ม ใจ และยิ่ ง พั ฒ นาจิ ต จนไม่ มี รู ป ราคะ ไม่ มี
อรูปราคะ ตลอดจนไม่มีมานะ อุทธัจจะ อวิชชาหลงเหลืออยู่
ในใจ พร้อมกับมีศลี อย่างน้อยสิบข้อคุมใจ จิตย่อมสันทิฏฐิโกว่า
ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้บังเกิดขึ้นแล้ว
ขออภัยผู้ที่แสวงหาความรู้ (พระไตรปิฎก) ในพุทธศาสนา
ตามแนวของคันถธุระ (ปริยัติ) ที่ต�ำราคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่า พระ
โสดาบันสามารถเข้าถึงได้เพียงกระแสของพระนิพพาน ซึ่งต่าง
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จากการศึกษาตามแนวของวิปสั สนาธุระ จนบรรลุถงึ ญาณตัวที่ ๑๖
ได้แล้ว ย่อมรู้เห็นเข้าใจด้วยจิต (สันทิฏฐิโก) ว่าตนได้เข้าถึง
ตัวพระนิพพานแล้ว ได้ชุ่มฉ�่ำอิ่มเอิบและแช่อยู่ในพระนิพพาน
และนอกจากนีย้ งั รูเ้ ห็นเข้าใจด้วยอีกว่า พระนิพพานเป็นเพียงกาย
(รูปขันธ์) ดับ แต่จิตมิได้ดับตามไปด้วย จิตที่บริสุทธิ์ปราศจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ
ยังคงมีอยู่ในพระนิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงด�ำได้พูดไว้นานแล้ว
และในปัจจุบัน ผู้เขียนยังได้ยินพระป่าพูดถึงเรื่องการดับของ
เจตสิก แต่ใจไม่ดบั ยังเป็นใจทีป่ ราศจากมลทินอยูใ่ นพระนิพพาน
จากการสนทนาธรรมอยู่กับพระป่ารูปหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่
ในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้ทราบ และประสงค์จะถ่ายทอดความรู้
เช่นนี้มายังผู้อ่าน แต่อย่าพึงปลงใจเชื่อ ตามหลักกาลามสูตร
ที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้แก่ชาวกาลามะ ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
จากการสนทนาธรรมอยู่กับพระป่าได้ความดังนี้
พระป่า : เมือ่ คืนอาตมานัง่ ปฏิบตั ธิ รรมอยูใ่ นโบสถ์ (อุโบสถ)
ได้ เ ห็ น พระพุ ท ธเจ้ า โคดมและพระอั ค รสาวกทั้ ง สอง ได้ เ ห็ น
พระอรหันต์ที่เข้านิพพานไปแล้วอีก ๖๔ รูป พระพุทธเจ้าทรงชี้
พระดั ช นี ม ายั ง อาตมา แล้ ว ตรั ส ว่ า จงท� ำ สี จี ว รให้ เ หมื อ นกั บ
อัครสาวกทั้งสองนี้
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ผู้เขียน : จีวรของพระอัครสาวกเป็นสีอะไร
พระป่า : เป็นสีทอง
ทีเ่ ขียนบอกเล่ามานี้ เป็นการบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า ผูท้ เี่ ข้าถึงสภาวะ
พระนิพพานแล้ว ยังคงมีรูปนามปรากฏ มิได้สูญหายไปไหน
เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสใดๆ ปนเปื้อน จึงโคจรมาสู่วัฏสงสารได้
แต่ไม่มาเกิดเป็นรูปนามในวัฏสงสารอีกต่อไป
การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยาก
การเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องยาก
การเกิดมาตรงกับกัปป์ทมี่ พี ระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ (ภัทรกัป)
เป็นเรื่องยาก
การพัฒนาจิตจนสามารถปิดอบายภูมิได้หรือพ้นไปจาก
วัฏฏะได้เป็นเรื่องยาก
ฯลฯ

หมายเหตุ : เจตสิก หมายถึง อาการหรือคุณสมบัตติ า่ งๆ ของจิต เช่น ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ หากกิเลสเหล่านีไ้ ม่มอี ยูใ่ นจิต
เรียกว่า เจตสิกดับ แต่พลังงานจิตทีบ่ ริสทุ ธิย์ งั คงอยู่ มิใช่จติ ดับดังทีม่ เี ขียนบอก
ไว้ในต�ำราคัมภีร์ต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่สามารถท�ำได้ด้วย
ปัญญาและความเพียร
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ความยากต่างๆ เหล่านีม้ นุษย์สามารถพัฒนาจิตให้เข้าถึงได้
ดังที่ผู้รู้จริงแท้ได้กล่าวไว้ว่า มโน มยา (ส�ำเร็จด้วยใจ)
สุดท้ายผู้เขียนยังมีจิตระลึกได้ ถึงวจีกรรมของพระมหา
โมคคัลลานะ ที่ได้กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาล ด้วยเหตุน้ีก่อนวัน
ลาจากโลกมาถึง ผู้เขียนไม่ประสงค์เบียดเบียน ชีวิตของสัตว์
บุคคลให้ต้องทุกข์ยากล�ำบาก ด้วยการเดินทางไปรดน�้ำศพ และ
ขอขมากรรมต่อกัน ผู้เขียนได้อโหสิกรรมให้กับทุกสัตว์บุคคล
แล้ ว ได้ ท� ำ หนั ง สื อ มอบร่ า งที่ ไ ร้ วิ ญ ญาณให้ กั บ โรงพยาบาล
สวนดอกนานแล้ว (พ.ศ. ๒๕๓๐) ให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เป็น
อุปกรณ์ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับร่างกาย เมื่อผู้เขียนทิ้งขันธ์
ลาโลกไปแล้ว จะไม่หวนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกี แต่จะโคจรไป
เกิดในภพเบือ้ งบน เพือ่ ชีท้ างให้เทวดา (รวมถึงพรหม) ช�ำระใจให้
ปลอดจากราคะ โทสะ โมหะ เมือ่ ท�ำได้สำ� เร็จตรงตามเจตนารมณ์
แล้ว จึงจะลาจากวัฏฏะนี้ไป
ชาวกัลยาณธรรมผูอ้ ยูห่ ลัง จงอย่าประมาท พึงตอบแทนคุณ
ของพระพุทธโคดม ด้วยการพัฒนาจิตตนเองให้โคจรสู่สุคติ
สูก่ ารปิดอบายภูมิ สูส่ ทุ ธาวาสพรหมโลก สูก่ ารพ้นไปจากวัฏสงสาร
ได้แล้ว จึงจะเรียกได้ว่า เกิดมาไม่ประมาท เกิดมาไม่สูญเปล่า
ดั ง นั้ น จงหมั่ น สวดมนต์ ก ่ อ นนอน หลั ง สวดมนต์ ใ ห้ เ จริ ญ
อานาปานสติจนกระทั่งหลับไป ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ท�ำสมาธิ
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สวดมนต์ภาวนาก่อน แล้วจึงอุทศิ บุญกุศลให้กบั เจ้ากรรมนายเวร
ให้ กั บ สรรพสั ต ว์ ผู ้ ร ่ ว มเกิ ด ในวั ฏ สงสาร ผู ้ ใ ดมี ส ติ ก� ำ กั บ จิ ต
อยูท่ กุ ขณะตืน่ กุศลธรรมทัง้ หลายย่อมเกิดตามหลังสติ และสัง่ สม
อยู่ในดวงจิตเป็นบุญ ผู้อ่านทุกท่านจงส�ำเร็จในการสั่งสมบุญ
ด้ ว ยการท� ำ เหตุ ใ ห้ ถู ก ตรง ใช้ บุ ญ (อริ ย ทรั พ ย์ ) เป็ น ปั จ จั ย
เดินทางสู่ปรโลก และสู่การโคจรของจิตพ้นไปจากวัฏสงสาร
เป็นเบื้องสุด
สุดท้าย ขอเน้นย�ำ้ ว่า ผูเ้ ขียนได้อโหสิกรรมให้กบั สรรพสัตว์
บุคคลแล้ว ผู้ใดไม่ประสงค์มีหนี้เวรกรรมกับผู้เขียน จงอยู่ให้
สบายทีบ่ า้ น กล่าววาจาขออโหสิกรรมต่อกัน ก็บรรลุสงิ่ ทีป่ รารถนา
ได้ ✤

ก่ อ น ทิ้ ง รู ป ขั น ธ์
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ภูมิล�ำเนา
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เกิดเมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน
๒๔๘๑ มีภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖
การศึกษาและงาน
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะ
เรียนชั้นมัธยม จนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาโรคพืช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วจึงไปท�ำงานเป็นนักวิชาการ
เกษตร ในภาคอีสานอยู่ประมาณ ๒ ปี จากนั้นได้โอนย้ายมา
เป็นอาจารย์ ในรุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโท เกษตรศาสตร์
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชื้อรา ได้
รับทุนไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัส มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เป็นเวลานาน ๔ ปี ท่านใช้เวลาว่าง พักท�ำสมาธิ
ฝึกจิตตภาวนาทุกวัน
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สู่ทางธรรม
เมื่อกลับเมืองไทย พ.ศ.๒๕๑๘ ท่านตัดสินใจอุปสมบท
ที่วัดปรินายก แล้วมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) ทีค่ ณะ ๕ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏ์
ท่ า พระจั น ทร์ เพี ย งเวลา ๓๐ วั น ในสมณเพศ ท่ า นได้ รั บ
ประสบการณ์ทางจิตมากมาย
เมือ่ ลาสิกขาบทแล้ว ได้กลับไปเป็นอาจารย์อยูท่ มี่ หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไป ได้รับเชิญเป็นองค์
บรรยาย ตามหน่วยงานต่างๆ มากมาย ท่านได้ใช้เวลาให้กับ
การน� ำ ประสบการณ์ ต รงของท่ า นมาเป็ น แบบอย่ า ง สร้ า งจุ ด
เปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้แก่ชวี ติ คนจ�ำนวนมาก มีกลุม่ คณะศิษย์กอ่ ตัง้
เป็นชมรมกัลยาณธรรม และชมรมสารธรรมล้านนา เผยแผ่
ธรรมอย่างกว้างขวาง ผลงานเด่นของท่าน คือ การบรรยายเรือ่ ง
ทางสายเอก และอื่นๆ เช่น หนังสือท�ำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข,
ยิง่ กว่าสุขเมือ่ จิตเป็นอิสระ, บันทึกสนทนาธรรม, ตามรอยพ่อ ฯลฯ
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ครอบครัว
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร สมรสกับ คุณทวีศรี นิรมล
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ ท่านมีบุตรชาย ๒ คน คือ
๑. บฤงคพ วรอุไร (ปัจจุบันเป็นอาจารย์, อาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ รวมถึงยังท�ำงานสายดนตรี และ
งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์)
๒. ศรพราหมณ์ วรอุไร (ปัจจุบันเป็นนักแปล, นักเขียน)
ชีวิตปัจจุบัน
๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ หกล้ม กระดูกข้อเท้าแตก
๓๐ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เข้ารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยอาการปวดหลัง
๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ (ฉุกเฉิน) เนื่องจากอาการปวดหลังและ
ปวดท้อง
๑๙ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลังออกจากโรงพยาบาล พักผ่อนอยู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
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