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คำนำจากผูเขียน
ผูที่มีความเชื่อวา ตายแลวตองไปเกิดอีก จึงอยาก
รู ตอ ไป วา ตาย แลวไป ไหน ความ รู เชนนี้ จะเขา ถึง ได ตอง
พัฒนา จิต ให เกิด ปญญาสูงสุด (ภาวนามยปญญา) แลว
จะรูเห็น เขาใจไดดวยตัวเองวา ตายแลวจะไปเกิดอยูใน
ที่แหงใด หากประสงคจะไมเกิดอีก ตองพัฒนาจิตใหหมด
กิเลส แลวความพนไปจากทุกขจึงจะเกิดขึ้นได หรืออยาก
จะ รู ว า ตน เคยเกิ ด เป น อะไร มา ต อ ง พั ฒ นา จิ ต ให ตั้ ง มั่ น
เปนสมาธิระดับฌาน แลวปุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอมไป
สัมผัสกับภพภูมิหนหลังที่ผานมาแลวได
สุดทายขออำนาจคุณความดี ที่มีอยูในพุทธศาสนา
จงบันดาลใหทานที่มีสวนรวมในกระบวนกุศลกรรม จัดทำ
หนังสือเรื่องตายแลวไปไหน ไดบรรลุความสมปรารถนา จง
ทุกทานทุกคน เทอญ
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คำนำของชมรมกัลยาณธรรม
มีคำพูดอยูบอยๆ วา คนเราเลือกเกิดไมได อันนี้ไมตรงกับ
หลักการบางอยางในพระไตรปฎก มีหลักธรรมหมวดหนึง่ ทีพระพุ
่
ทธเจา
ตรัสไววา ผูใดเจริญใหมาก กระทำใหมาก สะสมใหมากก็สามารถ
ทำใหผูนั้น สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ตนเองตั้งจิตปรารถนาอธิษฐาน
ไวได หลักธรรมหมวดนั้นคือ
๑ . สัท ทา สัมปทา - ถึง พรอม ดวย ศรัทธา ๒ . สีล สัมปทา
- ถึงพรอมดวยศีล ๓.จาคะสัมปทา - ถึงพรอมดวยความเสียสละ
๔.ปญญาสัมปทา - ถึงพรอมดวยปญญา
ซึ่งก็ไมใชอื่นไกล คือ สัมปรายิกัตถประโยชนนั่นเอง
ทาน อ. ดร. สนอง วรอุไร ผูรูจริง ตรงทางธรรม มีเมตตา
อธิบายในรายละเอียดถึงโอกาสความนาจะเปนวา ตายแลวจะไปไหน
สรางเหตุเชนไร ควรไดรับผลเชนไร บางทานอาจคิดวา ยังไมถึงเวลาของ
ฉันหรอก ความจริงแลว ใครจะรูไดละวา พรุงนี้กับชาติหนา อะไร
จะมาถึงกอนแน เราทุกคนจึงไมควรประมาท เพื่อให ที่ชอบ ที่ชอบ ที่
เราจะไป เปนสุคติภูมิ และดีที่สุดคือ ไมตองเวียนกลับมาเกิดอีก
ชมรมกัลยาณธรรม ขอมอบธรรมทานนี้ เพือ่ นอมบูชาอาจริยคุณ
แดทานอาจารย ดร. สนอง วรอุไร ครูผูเมตตาและเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
สองโคมธรรมสูใจมวลชน ขอกราบบูชาพระคุณในวาระวันคลายวันเกิด
ของทานที่จะเวียนมาถึงในเดือนกันยายนนี้ ดวยความเคารพอยางสูง
ขอความเจริญในธรรมจงมีแดทุกทาน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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พิธีกร : คนเราตายแลวไปไหน? ตายแลวยังตองเกิดอีกหรือ
เปลา? นรก สวรรคมีจริงหรือไม? วิญญาณหรือจิตมีจริงหรือ
ไม? อยางไร? คำตอบเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ ทานผูฟงจะได
รับฟง จากผูรู  ผูมี ประสบการณตรง จะมาบอกเลาใหทานไดยนิ
ไดฟง อีกไมนานขางหนานี้แหละคะ
สำหรั บ อาจารย ที่ จะ ได มา บรรยาย บอก เล า ให
ทานผูฟงไดรับทราบเกี่ยวกับเรื่องตายแลวไปไหน คือทาน
อาจารย ดร.สนอง ว รอุ ไร ทาน อาจารย มี ภูมิลำเนา อยู ที่
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ตำบลคลองหลวงแพง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทาน
มี พี่ นอง ทั้งหมด แปด คน เปน ผู หญิง สอง คน เปน ผูชาย หก
คน ตัวทานเปนบุตรคนที่สี่ บิดามารดาของทานมีอาชีพทำไร
ทำสวน
ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร สนใจฝกสมาธิครั้ง
แรกในสมัยที่ยังเปนเด็ก เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษา เมื่อโตขึ้น
ไดสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๐๐ เรียนจบปริญญาตรีทางดานโรค
พืช แลวไดถูกสงไปทำงาน เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปลูก
ขาว เพาะเห็ด อยูทาง
 ภาคอีสานตอนบน อยูนานประมาณ

สอง
ป ระหวางนัน้ ทานไดแตงงาน และขอยายมาเปนอาจารยสอน
ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากการเปลี่ยนอาชีพไปเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
จึงมีความจำเปนตองไปศึกษาหาความรูให
 มากยิง่ ขึน้ ไดสมัคร
เขาเรียนในระดับปริญญาโท ทางดานเชื้อรา ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซ้ำ เปนครั้ง ที่ สอง ขณะ ที่ กำลัง ศึกษา อยู ใน
ระดับปริญญาโททานไดรับทุนโคลอมโบ ใหไปศึกษาตอระดับ
สูงที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เปน
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เวลานานถึงสีป่ และสำเร็จการศึกษาขัน้ สูงสุด ระดับปริญญา
เอก ในสาขาวิชาไวรัสวิทยา แลวจึงเดินทางกลับประเทศไทย
เพื่อกลับมาเปนอาจารยสอนชดใชทุนอยูในคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่ อ ท า น ได ศึ ก ษา จน จบ หลั ก สู ต ร สู ง สุ ด ทาง ด า น
วิทยาศาสตร เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กสุดคือเชื้อไวรัส และ
มีทักษะในการใชกลองจุลทัศนอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถขยาย
ภาพขนาดเล็ก จนสามารถเห็นอนุภาคไวรัสได แตไมสามารถ
ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรนั้น มาสองดูเทวดาใหเห็นได
ไมสามารถสองดูภพภูมิหนหลัง ที่ตัวเองไดไปเกิดเปนสัตว
อยูในภพภูมิใดๆ ได จึงไมเชื่อคำสอนที่พูดไวในชาดกหรือใน
พระสูตรของพุทธศาสนาวาเปนความจริง
เมือ่ ไดสำเร็จการศึกษามาจากตางประเทศแลวไดเดิน
ทางกลับมาเมืองไทย และมีโอกาสเปดใหทานไดไปบวชเปน
ภิกษุ เพือ่ พิสจู นสจั ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทานไดไปบวชที่ วัดปรินายก กรุงเทพฯ โดยมีทานเจาคุณโชดก
(พระเทพสิทธิมุนี ปธ.๙) เปนผูบวชให (อุปชฌาย) และหลัง
เสร็จสิ้นการบวชเปนภิกษุแลว ภายในวันเดียวกันนั้น ทานได
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ยายไปจำวัดอยูที คณะ
่ ๕ วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ
เพื่อฝกกรรมฐานอยางจริงจัง กับทานเจาคุณโชดกเปนเวลา
นานถึง ๓๐ วัน (บวชจริง ๔๓ วัน) จึงไดลาสิกขากลับไปเปน
อาจารยสอน อยูในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากการพัฒนาจิตในครั้งนั้น ไดสรางจุดเปลี่ยนที่ดีให
กับชีวติ ของทานและคนจำนวนมาก ไดมีกลุม คณะศิษยศรัทธา
และตั้งเปนชมรมกัลยาณธรรม ชวยกันเผยแพรผลงานของ
ทาน โดยการนำเอาความรูจากการบรรยายของทาน มาจัด
ทำเปนเทป เปนซีดี เปนรูปเลมหนังสือแลวนำออกเผยแพร
สูมวลชน หนังสือที่จัดทำแลวไดแกทางสายเอก ตามรอยพอ
อริยมรรค การใชชีวติ ทีคุ่ ม คา การทำชีวติ ใหดีและมีสุข ยิง่ กวา
สุขเมื่อจิตเปนอิสระ มาดสดใสใจเกินรอย ฯลฯ รวมถึงตลับ
เทปและ MP3 จำนวนมาก เพื่อไมเปนการเสียเวลา ขอกราบ
เรียนเชิญทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ขึ้นเวทีบรรยายเรื่อง
“ตายแลวไปไหน” ใหญาติธรรมไดยินไดฟง ณ บัดนี้ ขอกราบ
เรียนเชิญคะ
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ธรรมบรรยาย
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ดร. สนอง วรอุไร ซึ่งตอไปนี้จะเรียกตัวเองวาผูบรรยาย
ผูบรรยาย : นมัสการพระคุณเจา สวัสดีทานผูเจริ
 ญ วันนี้
เปนโอกาสอันดีทีท่ านทัง้ หลาย จะไดยนิ ไดฟงคำพูดทีเป
่ นความ
จริง ที่พูดออกจากปากของผูบรรยาย ผูไมเคยเชื่อธรรมวินัย
และพระสูตรที่ระบุไวในพุทธศาสนามากอน รวมทั้งคำพูดที่
ออกจากปากของภิกษุสงฆ ก็ไมเชื่อวาเปนความจริง เหตุที่ไม
เชื่อเปนเพราะความรูในทางวิทยาศาสตร สอนคนใหเชื่อใน
ความเปนเหตุผล หรือเชือ่ ในความเปนจริงนัน่ เอง คำวา “ตาย
แลวไปไหน” ความรูทางดานวิทยาศาสตร แมจะศึกษาเลา
เรียนมาจนถึงระดับสูงสุดแลวก็ตาม ไมสามารถพิสูจนไดวา
เปนเรือ่ งจริง จึงไมเชือ่ วาเทวดามีจริง ไมเชือ่ วา สัตวนรก เปรต
หรือสัมภเวสีมีอยูจริง
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ผู บรรยาย เปนนัก วิทยาศาสตร ที่ มี ทักษะ ในการ ใช
เครื่องมือขยายภาพ ที่เรียกวาไมโครสโคปจนเห็นจุลินทรีย
แบคทีเรีย จุลนิ ทรียเชื
 อ้ รา ขยายภาพใหใหญขนึ้ ประมาณ ๘๐๐
เทา หรือ ๑,๐๐๐ เทา ก็สามารถมองเห็นจุลินทรียดังกลาวได
และยังมีทักษะในการใชกลองจุลทัศนอิเล็กตรอน ขนาดกำลัง
ขยายหลายพันเทา ก็สามารถมองเห็นรูปรางของเชื้อไวรัสได
แตไมสามารถมองเห็นเทวดาหรือภพภูมิหนหลังของตัวเองได
จึงทำใหไมเชื่อในสิ่งที่เขียนระบุไวในคัมภีรทางพุทธศาสนา
หลังจากไปปฏิบตั ธรรม
ิ ตามแนวพองหนอ ยุบหนอ ได
นาน ๗ วัน ผลปรากฏวาจิตเขาถึงความตัง้ มัน่ เปนสมาธิสูงสุด
(อัปปนาสมาธิ) หรือทีเรี
่ ยกวาสมาธิระดับฌาน เมือ่ ถอนจิตออก
จากความทรงฌาน จิตไดเขาถึงความรูสู งสุดทียั่ งของเกีย่ วอยู
กับโลก (อภิญญา ๕) อันไดแกความรูที่ใชในการแสดงฤทธิ์
(อิทธิวิธิ) การไดยินเสียงที่อยูหางไกล หรือไดยินเสียงของ
สัตวในตางมิติ (ทิพพโสต) รูความคิดของคนอื่น หรือสิ่งที่คน
อื่นกระทำแลวจิตเก็บบันทึกผลไวภายใน (เจโตปริยญาณ) รู
กำเนิดหนหลังที่ผานมายาวนานขามภพชาติ (ปุพเพนิวาสานุ
ตา
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สติญาณ) และความรูที่ทำใหไปเห็นสัตวกายทิพย (ทิพพจักขุ)
วาเปนสิ่งที่มีอยูจริงแตระบบประสาทมิอาจสัมผัสได
หลังจากพัฒนาจิตจนเขาถึงสมาธิระดับฌานไดแลว
จึงไดยืนยันวาสิ่งที่กลาวมาขางตนนั้นเปนเรื่องจริง มีเหตุผล
ยาวนานขาม ภพ ชาติ รองรับ การ ไป สัมผัส กับ สิ่ง ที่ ละเอียด
ลึกซึ้งเหลานี้มิไดเนื่องมาจากประสาทสัมผัส แตจิตที่พัฒนา
จนความถี่คลื่นจิตเปนระเบียบดีแลวเทานั้นจึงจะสัมผัสได
ผูบรรยายไดพัฒนาตัวเองจนเขาถึงความรูทางโลก
(สุตมยปญญาและจินตามยปญญา) และไดพัฒนาจิตตนเอง
จนเขาถึงความรูที่สูงกวาปญญาทางโลก (ภาวนามยปญญา)
ซึ่งเปนความรูสูงสุด จึงสามารถรูเห็นเขาใจในสิ่งที่คณะของ
หลวงพอพูดมาเมื่อตะกี้นี้ วาเปนความจริงที่มีเหตุผลรองรับ
และเชนเดียวกัน สิ่งที่ผูบรรยายจะพูดตอไปนี้วาตายแลวไป
ไหน ก็เปนเรื่องจริงเชนเดียวกัน
หากมีผูสงสัยถามวา มนุษยที่ศรัทธาในพุทธศาสนา
ตายแลวไปไหน? ผูที มี่ ปญญาทางโลกก็จะบอกวา ตายแลวไป
วัด เพราะเมือ่ เดือนทีผ่ านมายังไปรวมขบวนแหศพเพือ่ นในวัด
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๑๓

ขึ้นสูเชิงตะกอนเผาศพ คือ ยังหนีไมพนพระสงฆตองรับภาระ
ทำพิธีเผาศพให ที่พูดเชนนี้ก็เพราะวาบุคคลทั่วไปสามารถรู
เห็นเขาใจไดสัมผัสไดวาเปนความจริง ในระหวางงานศพ ได
มีหมูภิกษุสงฆมารวมกันสวดมนตใหกับศพ ตามที่หลายคน
เขาใจกัน ในบางครั้งมีภิกษุบางรูปลุกขึ้นแลวเดินตรงไปยัง
หีบบรรจุศพ ใชมือเคาะเบาๆ ที่โรงศพ แลวพูดวา “โยมไปที่
ชอบๆเถิด” หากทานไดยินไดฟงคำที่พระพูดเชนนี้แลว ลอง
คิดดูสิวา ศพนั้นจะรับรูสิ่งที่พระภิกษุพูดไดไหม?
ถาเปนนักวิทยาศาสตรเขาจะพิสูจนดวยการไปพูด
ใหคนนอนหลับสนิท (จิตตกภวังค) ฟง เมื่อเขาตื่นขึ้นมา แลว
ลองไปถามเขาดูสิวา เมื่อกี้ไดพูดใหฟงไดยินไหมวาพูดถึงเรื่อง
อะไร? จิตที่ตกภวังคเปนจิตที่ไมมีเกิด-ดับ เปนจิตที่ทำงานไม
ได ไมสามารถรูคิดนึกได ดังนั้นคนนอนหลับ จิตจึงไมรับรูสิ่ง
กระทบจากภายนอก และยิ่งคนที่ตายไปแลว จิตยอมเคลื่อน
ออกจากรางกายทีเป
่ นศพ แลวโคจรไปหารางใหมเขาอยูอาศั
 ย
ทำกิจกรรมใหกับชีวิต
ศพทีน่ อนนิง่ อยูใน
 โลงศพจึงไมสามารถรับรูสิ ง่ ใดๆ ได
ไมรับรูเสียงที่เกิดจากการเคาะฝาโลงศพ ไมรับรูเสียงที่เกิด
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๑๔

จากการพูดของภิกษุสงฆ ไมรับรูแมกระทั่งอาหารที่ถูกนำไป
ไวใหศพไดบริโภค ดังนัน้ การกระทำดังกลาวจึงเปนพฤติกรรม
ของผูไมรูจริง หรือผูรูไมจริง อยางนี้นักวิทยาศาสตรจึงไมเชื่อ
วาเปนความจริง และยิ่งไปรูลึกถึงขณะยังมีชีวิต หากศพนี้
ยังมีพฤติกรรมไมดีเชนเสพสุราจนมึนเมาไมไดสติ หรือชอบ
ทุบตีทำรายผูอยู
 รอบ
 ขางอยูเสมอ

หากเชือ่ ในคำกลาวของภิกษุ
ที่ไปเคาะฝาโลงศพหรือเคาะที่ขางโลงศพ ลองคิดดูวาที่ชอบ
ของคนที่ขาดสติจะเปนอยางไร
ผูรู รูวาซากศพที่นอนสงบนิ่งอยูในโลงศพ ในที่สุด
แลวถูกนำไปเผาหรือฝงดิน ธาตุทีเป
่ นองคประกอบของรางกาย
ตางแยกยายกลับสูธรรมชาติดั้งเดิม ลมสูลม ไฟ (พลังงาน) สู
ไฟ น้ำสูน้ำ และดินสูดินที่มีอยูในธรรมชาติดั้งเดิม ดังนั้นผู
รูจริงแทจึงไมมีจิตเปนทาสของวัตถุใดๆที่เปนสิ่งสมมุติ และ
ยิ่งกวานั้นผูรูจริงแทยังไดรูวา พลังงานจิตหรือที่เรียกวาจิต
วิญญาณ ที่เคยเขาไปอยูและอาศัยรางกายประกอบกรรมนั้น
ตางหากละ ที่โคจรไปตามแรงผลักของกรรม
ผูบรรยาย

เคยไปเห็นจิตตัวเองเคลือ่ นออกจากรางกาย
่ ดออกจากรางกายเกา และ
นี้ จึงไดเขาใจการโคจรของจิตทีหลุ
เขาไปอยูอาศัยในรางกายใหม นับภพนับชาติไมรูจบ
ดร. สนอง วรอุไร
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ดังนัน้ คำถามทีว่ า ตายแลวไปไหน? จึงตอบไดเปนสอง
ทางคือ ตายแลวไปวัด เพื่อใหภิกษุจัดทำพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ
สวนจิตวิญญาณที่หลุดออกจากราง จะถูกแรงของกรรมผลัก
ดันใหไปเขาอยูอาศัยในรางใหม
การบรรยายในวันนีเรื
้ อ่ ง ตายแลวไปไหน? ผูบรรยาย

จึงมุงเนนการโคจรไปเกิดใหมของจิตวิญญาณ คนที่จะเขาถึง
ความจริงเชนนี้ได ตองเปนผูที่พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จน
กระทั่ง เกิด ปญญา สูงสุด ระดับ โลกิยะ หรือ ที่ เรียก วา โลกิย
ญาณไดแลวเทานั้น จึงจะรูถึงการโคจรของจิตวิญญาณไปสู
ภพตางๆ
ตาเนือ้ ตาหนัง ยอมรูเห็
 นเขาใจวา สัตวทีม่ าเกิดอยูใน

ภพมนุษยมีอยูจริ
 ง สัตวทีม่ าเกิดอยูใน
 ภพติรจั ฉานมีอยูจริ
 ง แต
สัตวในภพอื่นๆ ที่มีรูปนามละเอียด สัตวที่มีแตรูปที่ละเอียด
หรือสัตวที่มีแตนามเพียงอยางเดียว ตาเนื้อตาหนังที่ทำงาน
ดวยระบบประสาทไมสามารถสัมผัสได แตจิตที่พัฒนาดีแลว
เทานั้น จึงจะสามารถสัมผัสเห็นสัตวนรก สัตวเปรต สัตว
อสุรกาย เทวดา และพรหม วามีอยูจริงในวัฏสงสารนี้
ตา

ยแล
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๑๖

จิตทีพั่ ฒนาจนเกิดโลกิยญาณ โดยเฉพาะปญญาสูงสุด
ที่อยูเหนือการทำงานของประสาทสัมผัส ที่เรียกวา เจโตปริย
ญาณ อันเปนความรูสูงสุดที่สามารถรูใจผูอื่นได เคยเกิดขึ้น
กับครูบาอาจารยผูสอนกรรมฐานใหกับผูบรรยาย ในครั้งที่ไป
ปฏิบตั ธรรม
ิ อยูที คณะ
่ ๕ วัดมหาธาตุฯ ซึง่ มีอยูวั นหนึง่ ขณะนัง่
ลอมวงฉันขาว (ภัตตาหาร) ผูบรรยายเปนภิกษุบวชใหม และ
ยังมีจิตอยูใตอำนาจของกาม ขาวที่ฉันคำไหนมีรสชาดอรอย
ขณะที่กำลังเคี้ยวคำขาว ทานเจาคุณโชดกไดชี้มาที่ผูบรรยาย
แลวพูดขึน้ วา คุณตองกำหนดวา “อรอยหนอๆๆๆๆ” คำไหน
ไมอรอย ทานมิไดบอกใหกำหนด
ในสมัยนั้นปญญาของผูบรรยายยังดอยอยู จึงไมรูวา
ครูบาอาจารยหยั่งรูไดอยางไร แตในปจจุบันเมื่อปญญาเห็น
แจงมีกำลังกลาแข็งขึ้น ตองกำหนดทั้งคำขาวที่อรอยและไม
อรอย จิตจึงจะเปนอิสระจากกามได
และ ยัง มี อีก ครั้ง หนึ่ง ที่ ผู บรรยาย คิด หนี ออก จาก
วัด มหา ธาตุฯ เพื่อ ไป อยู ปฏิบัติ ธรรม ที่ สวน โมกข จังหวัด
สุราษฎรธานี และในคืนวันเดียวกันนั้น เวลาประมาณ ๒๐
นาิกา ซึ่ง เปน เวลา ของ การ สอบ อารมณ เมื่อ ภิกษุ ผู รวม
ดร. สนอง วรอุไร

๑๗

ปฏิบัติธรรมมาชุมนุมกันพรอมแลว ทานเจาคุณฯไดมองมา
ที่ผูบรรยาย แลวพูดขึ้นวา “จะหนีไปไหน ก็หนีใจตัวเองไม
พน จงอยูแลวสูสิ” ผูบรรยายจึงไดถามครูอาจารยวา จะใหสู
อยางไร ทานบอกใหกำหนดวา “คิดหนีหนอๆๆๆๆ” ไปเรือ่ ยๆ
ซึ่งผูบรรยายไดนำวิธีการดังกลาวไปปฏิบัติ ผลปรากฏวาไมได
หนีไปไหน ยังคงอยูปฏิบัติที่คณะ ๕ จนครบกำหนดเวลา
ทั้ง สอง เรื่อง ที่ ยก ขึ้น มาบ อก เลา ให ฟง นี้ ก็ เพื่อ จะ ชี้
ใหเห็นวาผูที่มีจิตพัฒนาดีแลวยอมเขาถึงเจโตปริยญาณ อัน
เปนความรูสูงสุดที่ยังของเกี่ยวอยูกับโลกได
หลังจากทีผู่ บรรยาย

ไดพัฒนาจิต จนเขาถึงโลกียญาณ
(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) ไดแลว การไปรูเห็นภพภูมิหนหลัง
ของตัวเอง ถึงกับทำใหภิกษุบวชใหมตองน้ำตาหยด ดวยไปรู
วาตัวเองนั้นโงสุดๆ นำพาชีวิตเวียนตายเวียนเกิดมาอนันต มี
แตรางกายเทานัน้ ทีดั่ บไปชาติแลวชาติเลา จิตไมเคยดับ จิตทีมี่
กิเลสคางคาอยูภายใน

จึงตองโคจรเขาไปอยูใน
 รางใหมซ้ำแลว
ซ้ำเลาเรือ่ ยไป จนกระทัง่ ไดโคจรเขามาอยูใน
 รางทีเป
่ นปจจุบนั
ที่ทานไดเห็นอยูนี้
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๑๘

สิ่ง ที่ บอก เลา ให ฟง นี้ เปน ประสบการณ ตรงของ ผู
บรรยาย ตองขออภัย หากทานฟงแลวไมเขาใจ ถือวาเปน
เรือ่ งปกติ ทีผู่ บรรยาย

เห็นเพีย้ นไปเอง ทีไป
่ รูความ
 จริงทีอยู
่ นอก

เหนือระบบประสาทสัมผัส แตขอบอกวา รางกายเปนเครื่อง
มือใหจิตไดพัฒนา หากมีทานใดปรารถนาพิสูจนสัจธรรมนี้
ยอมมีโอกาสเขาถึงได ดวยการพัฒนาจิตตามแนวของสมถ
กรรมฐาน จนกระทั่งจิตเขาถึงความตั้งมั่นแนวแน หรือเขา
ถึงสมาธิระดับฌาน ยอมมีโอกาสสัมผัสความจริงที่บอกมา
นี้ได และยอมรูวาชีวิตของมนุษยและสัตว มิไดยืนยาวเทาที่
ตาเห็น แตยืนยาวอยางไมรูจบ ตราบเทาที่กิเลสยังมีอำนาจ
ครองใจ ใครผูใดเขาถึงสภาวธรรม เชนนี้ไดแลว ยอมพิถีพิถัน
ในการดำเนินชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรมในการคิด พูด ทำ ไปใน
ทางทีถู่ กตองชอบธรรม คิดพูดทำแลวไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล
และไมผิดธรรม

ดร. สนอง วรอุไร
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สัจธรรม
ค ว า ม จ ริ ง ข อ ง ชี วิ ต

ผูบรรยายไดเดินทางไปเผยแพรสัจธรรมยังที่ตางๆ
เพื่อ ให คนที่ ไมรู ความ จริง เรื่อง ของ ชีวิต ได รับ รู สวน เขา จะ
เชื่อหรือไมนั้นเปนสิทธิสวนตัวของเขา ผูรูจะไมเขาไปกาว
ลวงในชีวิตของคนอื่น แตผูรูจะพัฒนาตัวเองใหมีพฤติกรรม
ถูกตรงตามธรรม แลวแสดงเปนตัวอยางใหมวลชนสัมผัสได
ดังนั้นแตละชีวิตมีการกระทำ (กรรม) เปนของตัวเอง บุคคล
ใด จะ ประพฤติ อยางไร ยอม มี ศรัทธา เปนตน เหตุ ผู มี ความ
เห็นผิด ยอมศรัทธาในสิ่งผิด สิ่งที่เปนอกุศลธรรม เชน ดื่ม
สุรา เลนการพนัน คบคนชัว่ เปนมิตร ฯลฯ เมือ่ ใดทีการกระทำ
่
ไมดีใหผล ยอม มี ทุกข มี โทษ เกิด ขึ้นกับ ชีวิต ได ตรงกันขาม
บุคคลที่มีความเห็นถูก ยอมศรัทธาในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
เมือ่ ใดทีการกระทำ
่
แตในสิง่ ทีดี่ ใหผล ยอมมีชีวติ สะดวกราบรืน่
และมีความสุข
ดร. สนอง วรอุไร

๒๑

ผู บรรยาย มี เรื่อง จริง ที่ เกิด ขึ้น และ ประสงค บอก
เลาใหผูฟงไดทราบวา มีนักธุรกิจอยูทานหนึ่ง เจ็บปวยดวย
ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ เขาไดเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อ
ใหแพทยผูมีความเชี่ยวชาญไดบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาล
แหงนั้น ผูปวยไดเขาพักอยูในหองซีซียู และนางพยาบาลได
นำเครื่องวัดคลื่นหัวใจ มาติดตั้งใหกับตัวคนไข การเตนของ
หัวใจที่เห็นจากภาพของเครื่องวัดคลื่นหัวใจ ปรากฏวาเปน
เสนขึ้นลงสลับกันไปมาอยางผิดปกติ
มีอยูวันหนึ่ง หัวใจเกิดหยุดเคลื่อนไหว ภาพที่เห็น
จาก จอ ของ เครื่องฯ ปรากฏ เปน เสนตรง อยู ใน แนว ระนาบ
ภาพของเสนตรงนี้ปรากฏอยูนาน ๕ นาที หลังจากนั้นภาพ
ได กลับมา สู เสน ขึ้น - ลง ที่ ผิด ปกติ เหมือน เดิม หลัง จาก นั้น
หมอที่เปนเจาของคนไข ไดทำการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจให
ใหม แลวเยียวยารักษาจนมีอาการเปนปกติเหมือนคนทั่วไป
หลังจากนั้นไดบวชเปนภิกษุ อุทิศผลบุญชดใชหนี้เวรกรรม
ให กับ เจา กรรม นายเวร แลว สึกออก มา อยู ใน เพศ ฆราวาส
สานตอธุรกิจที่ทำอยูกอนเขารับการบำบัดรักษา
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หลังจากนั้นผูบรรยายไดมีโอกาสพบและสนทนาอยู
กับเขา จึงไดรูถึงประสบการณที่เขาไดไปพบเห็นมาวา
นักธุรกิจ
: ในขณะที่คลื่นหัวใจเปนเสนตรงๆ นาน ๕
นาทีนั้น ผมไดตายไปจากโลกมนุษย แลวไปอยูในรางที่เปน
ทิพย มีผูชายสูงใหญ (ยมทูต) สองคน นุงผาเตี่ยวสีแดงไม
สวมเสื้อ มานำผมไปเมืองนรกนานสองวัน
ผูบรรยาย
นรกทำไม

: ชายที่นุงผาเตี่ยวสีแดง มานำคุณไปเมือง

นักธุรกิจ
: เขามาพาผมไปดูผลงานของสัตวนรก ที่
กำลัง เสวย อกุศล วิบาก สัตว นรก ทุก ตัว ไมมี เสื้อผา สวม ใส
ตองเข็นของหนัก ลากของหนักอยูตลอดเวลา สัตวนรกตัวใด
หยุดพักจะถูกผูคุมรางสูงใหญฟาดดวยตะบองเหล็กที่มีขนาด
ใหญและตรงปลายเปนปุมแหลมคลายหนาม จนลมลุกกัน
ระเนระนาด
ผูบรรยาย
: สัตวนรกทีถู่ กฟาดจนลมมีการรองโอดครวญ
เจ็บปวดบางไหม
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นักธุรกิจ
: ไมมีใครรองโอดครวญ สัตวนรกทุกตัวที่
ถูกฟาดจนลม ตางนิ่ง ตางรีบลุกขึ้นมาลากของหนัก เข็นของ
หนักไปเหมือนเดิม หากหยุดทำงานก็ถูกตะบองเหล็กฟาด ตอง
ทำงานเรื่อยไปไมรูจบสิ้น
ผูบรรยาย
: คุณมีความรูส กึ อยางไรบาง ทีเห็
่ นสัตวนรก
กำลังถูกทรมานเชนนั้น
นักธุรกิจ
เร็วที่สุด

: ผมกลัวมากและอยากกลับเมืองมนุษยให

ผูบรรยาย
อะไรอีก

: แลวคนที่นุงผาเตี่ยวสีแดง เขาพาคุณไปดู

นักธุรกิจ
: เขาพาผมไปดูสถานทีเก
่ าๆ โทรมๆ และชืน้
แฉะ มีสิ่งของวางระเกะระกะไมเปนระเบียบ
ผูบรรยาย
: คุณลองเปรียบเทียบใหดูสิวา สถานที่ที่คุณ
ไปเห็น มีอยูที่ไหนในเมืองมนุษยบาง
นักธุรกิจ
: ไมมีเลยครับ ผมเห็นแลวสลดหดหูใจอยาง
มาก ผมอยากใหเขาพากลับไปเมืองมนุษยใหเร็วที่สุด
ตา
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นักธุรกิจคนที่ผูบรรยายไดไปสนทนาดวย บัดนี้เขาได
ตายจากโลกมนุษยนี้ไปแลว และจิตวิญญาณของเขาไดโคจร
ไปเกิดเปนสัตวนรก เสวยอกุศลวิบาก ตามที่เขาไดไปเห็น
มาสองวันนั่นเอง นี่เปนเครื่องแสดงวาการตายแลวฟนของ
นักธุรกิจคนนี้ หลังจากฟนขึ้นมาแลวยังประมาท ประพฤติ
ตนอยูในอกุศลธรรม มีอายุยืนยาวอยูไดเพียงปเศษจึงตอง
ตายจากความเปนมนุษย แลวไปเกิดเปนสัตวอยูในภพนรก
ตามที่เขาไปเห็น ไมสามารถพัฒนาจิตใหพนจากนรกได ดวย
เหตุยังคงประพฤติคดโกงคาแรงคนงาน โดยใชใหทำงานหนัก
แตจายเงินคาแรงใหนอย หรือไมจายตามที่ไดตกลงกันไว
ยังมีอยูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเปนเรื่องของพระภิกษุสงฆผู
เปนเจาอาวาสของวัดแหงหนึ่ง ที่ตั้งอยูบนยอดดอยกลางปา
หลังจากที่ผูบรรยายไดคบหาสมาคม และสนทนาธรรมอยูกับ
ทานนานพอสมควร จนเปนที่คุนเคยแลว พระภิกษุสงฆรูปนี้
ไดบอกเลาใหผูบรรยายฟงถึงเรื่องที่ทานไดพูดคุยกับยมบาล
ที่มาหาในคืนกลางดึกของคืนวันหนึ่ง โดยปรากฏเปนคนที่มี
รางกายสูงใหญ เดินผานไปทางชองหนาตางของกุฎิเมื่อเวลา
ประมาณตีหนึง่ เศษ โดยทานไดพูดกับผูบรรยาย

วา ในคืนกลาง
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ดึกวันหนึ่ง ขณะที่ทานจำวัดอยูในกุฎิบนยอดดอย ไดเห็นคน
ที่มีรางสูงใหญเดินผานไป จึงไดถามออกไปวา ใครนะ และ
มีเสียงตอบกลับมาวายมบาล เมื่อพระภิกษุสงฆไดยินเสียง
ตอบกลับ จึงไดพิจารณาวาพระภิกษุสงฆเปนมนุษย แตยมบาล
เปนเทวดา การทีจะ
่ มาพูดคุยกันผานทางชองหนาตางเปนการ
ไมสมควร ไมใหเกียรติเทวดาที่ตนเปนมนุษย จึงลุกขึ้นเดินไป
เปดประตูกุฏิ แลวเชิญเทวดาใหเขามาพูดคุยกันขางใน ซึ่งคำ
ที่สนทนากันมีดังนี้
พระภิกษุสงฆ : ทานมาที่นี่ทำไมในยามวิกาลเชนนี้
ยมบาล
: ขาพเจามารอรับวิญญาณของพระภิกษุสงฆ
รูปหนึ่งที่จะตายในคืนวันนี้ เพื่อนำไปชำระโทษในเมืองนรก
พระภิกษุสงฆ : พระภิกษุสงฆรูปนั้นเปนใคร และมีชื่อวา
อะไร?
ยมบาล
: พระภิกษุสงฆรูปทีข่ าพเจามารอรับวิญญาณ
ก็คือทานนั่นแหละ
พระภิกษุสงฆ : ทำไมอาตมาจะตองตายในคืนวันนีและ
้ ตอง
ไปรับโทษในเมืองนรก
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๒๖

ยมบาล
: เหตุที่ตองตายในคืนวันนี้เพราะเจากรรม
นายเวรของพระคุณเจา เขามาขอรองใหนำวิญญาณของทาน
ไปพิพากษาโทษ ในสมัยทีพระคุ
่
ณเจายังเปนเด็กอาศัยอยูกั บแม
ไดประพฤติปาณาติบาตกับกุง หอย ปู ปลา ที่อยูในทองนา จึง
ตองลงไปเกิดในนรก
พระภิกษุสงฆ : อาตมา เปนพระบวชใหม ยังทำความดีไว
ไมมากเทาไร ขออยูเพื่อทำความดีใหมีมากกอน แลวจึงจะไป
กับทาน ยังไงๆ ก็จะไมไปกับทานในเวลานี้
ยมบาล
: ถาเชนนั้นอีก ๑๒ ปมนุษย ขาพเจาจะกลับ
มาหาพระคุณเจาใหม
ยมบาลโดนลูกตื๊อไมยอมไปของมนุษย เพราะพระ
ภิกษุสงฆไมยอมตายในคืนวันนัน้ แตหากผูใด
 ไดรับการผัดผอน
ที่จะมีชีวิตอยูตอ ยอมไมเกิดขึ้นไดเหมือนกับกรณีที่พระภิกษุ
สงฆไดพบกับยมบาล ผูมี อำนาจโดยตรงในการตัดสินชีวติ ของ
สัตวผูมีจิตเปนทาสของกาม ถือวาพระภิกษุสงฆรูปนั้นเปน
ผูมีโชคดี ที่ยมบาลมารอรับจิตวิญญาณ แลวยังสามารถตอ
รองใหชีวิตยังคงอยูได เพื่อใหประกอบกรรมดีใหมีมากยิ่งขึ้น
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ผูบรรยายไดประเมินเวลาที่ยมบาลไดใหโอกาสแกพระภิกษุ
สงฆรูปนั้น แลวยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสองปเศษ จึงจะ
มีโอกาสพบกับยมบาลอีกเปนครัง้ ทีสอง
่ เมือ่ พบกันแลวจะรูว า
ความดีที่มนุษยไดทำไวแลวนั้น สามารถจะเปนเครื่องประกัน
ไมใหลงไปเกิดในนรกไดจริงหรือไม
คนทั่วไป ไมมี โอกาส ได พบ กับ นาย ใหญ ของ ยมโลก
เชนพระภิกษุสงฆรูปนั้น มนุษยผูมีจิตเปนทาสของกาม เมื่อ
ตายแลว ยมทูตคือทูตผูนำจิตวิญญาณของคนตายไปใหพระ
ยม (ยมบาล) ลงโทษในเมืองผี (นรก) เมื่อพบกับยมทูตแลว
โอกาสตอรองใหมีชีวติ อยูต อ ยอมไมเกิดขึน้ ได ดังนัน้ บุคคลไม
พึงประมาท ทำแตความดีอยูทุ กขณะตืน่ เพือ่ ใหจิตวิญญาณมี
บุญสั่งสมไวเปนปจจัยเดินทางสูสุคติภพในโลกหนา
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โลกธรรม
บุ ค ค ล ที่ ห ล ง ผิ ด

เมื่อพูดกันถึงคำวา “กาม” ไมใชเรื่องที่หยาบคาย
แต กาม หมาย ถึง สิ่ง ที่ นา ปรารถนา น า ใคร ของ ปุ ถุช น คน
ทั่วไป อาทิ กิเลสเปนกาม เปนสิ่งที่นาปรารถนานาใคร ที่คน
จำนวนหนึ่ง เอาจิตเขาไปเปนทาสของโลกธรรม (กิเลสกาม)
เชน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แลวทำใหเกิดเปนกามสุขขึ้น
กับจิตที่มีความเห็นผิดไปจากธรรม เมื่อใดที่จิตใจตองเผชิญ
กับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข เมื่อนั้นจิตยอมเกิด
อารมณของกามทุกขขึ้น
นอกจากนี้แลวบุคคลผูไมรูจริง ยังเอาจิตเขาไปเปน
ทาสของอายตนะภายนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
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ทางกาย หากอายตนะภายนอกทั้งหานี้ ทำใหเกิดเปนอารมณ
ที่นาปรารถนานาใครก็จะเกิดเปนกามสุขขึ้นกับจิต ตรงกัน
ขาม หากอายตนะภายนอก เปนสิ่งที่ไมนาปรารถนาไมนาใคร
อาทิ ตาเห็นรูปอัปลักษณ หูไดสัมผัสเสียงกนดา จมูกไดสัมผัส
กับกลิ่นเหม็น ลิ้นไดสัมผัสกับรสชาติของอาหารที่ไมอรอย
รางกายสัมผัสกับอากาศทีร่ อนอบอาว จิตยอมรับเอาอายตนะ
ภายนอกเหลานี้ เขาปรุงอารมณไมดี อารมณของกามทุกขจึง
เกิดขึ้นได
เมื่อผูฟงไดทราบความหมายของคำวากามแลว และ
ยังมีชีวิตตกเปนทาสของกาม ตายแลว จิตวิญญาณยังตอง
ถูกกิเลสกาม ผลักดันใหโคจรไปเกิดเปนสัตวที่มีรูปนามอยู
ในกามภพ (ภพนรก ภพเปรต ภพอสุรกาย ภพติรัจฉาน ภพ
มนุษยและภพสวรรค) ได กามภพเหลานี้อยูภายใตการกำกับ
ดูแลของพญายม ซึ่งหมายความวา ผูที่ยังมีจิตอยูใตอำนาจ
ของกิเลสกาม ยังตองพบกับพญายมหรือยมบาลแนนอน
เมือ่ ถามวา “พญายม” เปนใคร ก็ตอบไดวาเปนเทวดา
ชั้นผูใหญ ที่ทำหนาที่ตัดสินชีวิตของสรรพสัตว ที่ยังมีจิตเปน
ทาสของกาม ใหไปเกิดเปนสัตวตัวใหม อยูใน
 กามภพทีมี่ ความ
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สุขความสบาย (สุคติภพ) หรือใหไปเกิดเปนสัตวตัวใหม อยูใน

กามภพทีมี่ ความทุกขยากลำบาก (ทุคติภพ) ตามหลักฐานของ
กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม ที่ถูกเก็บบันทึกไวในดวงจิต
ดัง นั้น เมื่อ ไดยิน ได ฟง ผู รู มาบ อก กลาว แลว พึง หัน
กลับมาดูตัวเองวา จะพัฒนาจิตใหมีบุญสั่งสมหรือจะทำราย
จิตใหเศราหมองดวยบาปอกุศลก็พึงเลือกเอาตามที่ชอบเถิด
พญายมมิไดเปนเทวดาที่โหดราย แตเปนเทวดาที่ทำหนาที่ได
อยางถูกตรงตามธรรม ดวยเหตุนี้มนุษยผูมีกรรมชั่วเมื่อตาย
แลวไป เจอ กับ พญา ยม และ หวัง ที่ จะ ติด สินบนกับ พญายม
เพื่อใหการตัดสินของตัวใหไปเกิดใหมในสุคติภพจะไมเกิดขึ้น
ได ไมเหมือนกับมนุสฺสเปโตบางคน ที่ซื้อความผิดของตัวเอง
ดวยทรัพย หรือสิง่ ของ เพือ่ จูงใจบุคคลใหประพฤติผิดตอหนาที่
(สินบน) พญายมทำหนาทีซื่ อ่ ตรงตอกฎแหงกรรม คือ ทำดีตอง
ไดดี ทำชั่วตองไดรับผลชั่วแนนอน
ซึ่งตรงกันขามกับมนุษย ใชกฎหมายและหลักฐาน
การทำความผิดเปนเครื่องตัดสินชีวิตของบุคคล มนุษยที่มี
กิเลสอยูในดวงจิตจึงคิดบัญญัติกฎหมายใหมีชองโหว เพื่อให
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คนฉลาดแกมโกงเอาตัวรอด นอกจากนีมนุ
้ ษยทีฉลาด
่ แกมโกง
ยังสรางหลักฐานทีไม
่ ตรงกับความเปนจริง (หลักฐานเท็จ) หรือ
แมกระทั่งทำลายหลักฐาน มิใหตรวจสอบไดวา ตนไดกระทำ
ความผิดไว
ผูรูจริงไดเห็นพฤติกรรมของคน ที่คิดพูดทำในสิ่งที่
ทุศลี ไรธรรม แลวเกิดความสงสาร เพราะรูว าไมมใคร
ี สามารถ
ทำรายตัวเราไดมากเทากับจิตทำรายตัวเอง หากทำจิตใหสงบ
แลวพิจารณาสัจธรรมที่กลาวถึง ยอมรูเห็นเขาใจในประโยค
ดังกลาว วาเปนสิ่งที่จริงแทแนนอน ผูใดเขาถึงความจริงเชน
นี้ได ยอมระมัดระวังในการคิด พูด ทำของตัวเอง ดวยรูวา
กรรมที่บุคคลไดกระทำใหสำเร็จลงแลวยอมไมสูญเปลา ผล
ของการกระทำยังคงถูกเก็บบันทึกไวในดวงจิต ทุกขณะตื่น
จิตมีการทำงาน จิตยอมสั่งรางกายใหมีการคิด การ
พูด และการกระทำ แลวผลของกรรมยอมถูกเก็บไวในดวงจิต
เปนสัญญา หากเปนสัญญาที่ดีก็คือบุญ เปนสัญญาที่ไมดีก็คือ
บาป บุคคลจึงมีบุญและมีบาปติดตัวมาแตชาติปางกอน ยังมี
บุญและยังมีบาปทีทำ
่ ในชาติปจจุบนั ถูกเก็บบันทึกไวในดวงจิต
อีกดวย
ดร. สนอง วรอุไร
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ผูบรรยายไดพัฒนาจิตจนเขาถึงปญญาสูงสุดที่เรียก
วา ภาวนามยปญญา จึงสัมผัสชีวิตไดยาวไกลขามภพขาม
ชาติยาวไกล เกินกวาที่ตาเนื้อตาหนังจะสัมผัสได จึงไดพูด
เรื่องตายแลวไปไหนไดอยางถูกตรงและกวางไกล พรอมทั้ง
บอกวิธีพิสูจน ใหทานที่สนใจไดนำไปประพฤติปฏิบัติ
กอนที่ จะ เดินทาง มา บรรยาย ที่ จังหวัด ชัยภูมิ ได มี
โอกาสดูขาวน้ำทวม ที่แพรภาพอออกทางจอโทรทัศน เห็น
ผูประสบภัยพิบัติ ดวยถูกน้ำทวมแลวใหสงสาร เพราะเขา
เหลานั้นไมรูจริง จึงเกิดความประมาท มิไดพัฒนาจิตใหมี
บุญ สั่งสม ผู มี บุญ ปรารถนา สิ่ง ใด ยอม ได สิ่ง นั้น ปรารถนา
มิใหน้ำทวมบานยอมเกิดไดดวยมีบุญเปนตนเหตุ ทานที่เขา
มา ฟง ผูรู บอก กลาว จะ พิสูจน ไหม วา คำ พูด นี้ เปน สัจธรรม
หากประสงคจะพิสจู นตองพัฒนาใหจิตของตัวเองมีบุญสัง่ สม
แลวความเปนจริงดังกลาวจึงจะเกิดขึ้นได
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ศักยภาพ

ก า ร พั ฒ น า ป ญ ญ า

ทีนี้หันมาพูดกันถึงเรื่องของปญญาหรือความรูซึ่งมี
ความหมายเปนอยางเดียวกัน มนุษยมีความสามารถหรือเรียก
วามีศักยภาพในการพัฒนาปญญาไดถึงสามระดับ คือ
ปญญาที่เกิดจากการฟง การอาน (สุตมยปญญา)
ปญญาทีเกิ
่ ดจากคิดหรือจินตนาการของจิต (จินตามย
ปญญา)
่ ษยสามารถ
และสุดทายเปนปญญาสูงสุด (ญาณ) ทีมนุ
พัฒนา และ เขา ถึง ได คือ ปญญา ที่ เกิด จาก การ พัฒนาจิต
(ภาวนามยปญญา)
ปญญาสูงสุดมีอยูสองระดับ ผูใดพัฒนาจิต (สมถ
ภาวนา ) จน เขา ถึง สมาธิ แนว แน หรือ ที่ เรียก วา เปน สมาธิ
ในฌาน แลว ถอนจิต ออก จาก ฌาน ปญญา สูงสุด ที่ ระบบ
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๓๖

ประสาทไมสามารถสัมผัสได แตจิตที่พัฒนาจนมีความถี่คลื่น
จิต เปน ระเบียบ ได แลว ยอม สามารถ รู เห็น เขาใจ ความ จริง
(เหตุผล) ที่อยูเหนือระบบประสาทสัมผัสไดเชน
เดินบนผิวน้ำได ลอยตัวในอากาศได (อิทธิวิธิ)
สามารถไดยินเสียงที่อยูหางไกลได (ทิพพโสต)
สามารถรูความคิดของคนอื่นได (เจโตปริยญาณ)
เห็นภพภูมิที่ตนเวียนตายเวียนเกิดมาแลวแตอดีตได
(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
และ สามารถ เห็น สัตว ที่ มี รางกาย เปนทิพย ( ทิพ พ
จักขุ)
ปญญา สูงสุด ทั้ง หา ประเภท นี้ เรียก วา โลกิย ญาณ
หรืออภิญญา ๕ และยิ่งไปกวานั้นบุคคลยังมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงเหตุผลที่เปนจริงแท
(ปรมัตถสัจจะ) ได ความเปนจริงเชนนี้ มิไดอยูใตอำนาจของ
กาลเวลา คือ กาลเวลาไมสามารถทำใหความจริงแปรเปลี่ยน
ไปเปนความไมจริงได ความรูหรื
 อปญญาสูงสุดเชนนี้ นักปฏิบตั ิ
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ธรรมเรียกวาปญญาเห็นแจง หรือคือปญญาที่เห็นถูกตรงตาม
ธรรมนั่นเอง
ในฐานะทีผู่ บรรยาย

ไดเขาถึงความรูสู งสุดทางโลก คือ
ปญญาสองตัวแรกทีกล
่ าวมาขางตน จึงทำใหไมเชือ่ วาเทวดามี
อยูจริ
 ง ไมเชือ่ วามนุษยตายแลวยังตองไปเกิดอีก จึงไดไปพิสจู น
สัจธรรมดังกลาวดวยการไปปฏิบัติธรรม และเขาถึงปญญา
ทั้งสามระดับนี้ได จึงทำใหความเชื่อเปลี่ยนไปในทางที่ถูกตรง
ตามความเปนจริงแท คือวันนี้จริงอีกพันป หมื่นป แสนป ก็ยัง
คงความเปนจริงอยูอยางเดิม
หลังจากที่พัฒนาความรูไดทั้งสามระดับแลว จึงได
ใชความรูสุตมยปญญาและจินตามยปญญา (ปญญาทางโลก)
ทำงานใหกับโลก และใชความรูสูงสุด คือปญญาเห็นแจงสอง
นำทางใหกับชีวติ ปจจุบนั ไดดำเนินไปอยางสะดวกราบรืน่ และ
มีความสุข
จากสัญญาเกาทีผู่ บรรยาย

มีประสบการณมายาวนาน
ในปพุทธศักราช ๒๕๐๒ ผูบรรยาย

ไดเดินทางโดยรถประจำทาง
ไปยังภาคอีสาน สมัยนัน้ ถนนมิตรภาพยังมิไดถูกสรางขึน้ และ
ถนนไฮเวยตามที่เห็นอยูในปจจุบันก็ยังมิไดถูกสรางขึ้นเชนกัน
ตา
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ทางหลวงจังหวัดในสมัยนั้นเปนถนนสองเลน ผูบรรยายไดมี
โอกาสเดินทางจากจังหวัดสระบุรีผานอำเภอทับกวางเขาสู
อำเภอปากชอง สองขางทางเต็มไปดวยปาไมมีตนไมใหญขึ้น
ปกคลุมจนรกทึบ แตเมื่อเร็วๆ นี้ไดมีโอกาสเดินทางไปที่วังน้ำ
เขียว ซึ่งเปนอำเภอที่อยูไมหางไกลจากเขาใหญ ไดนั่งรถยนต
ผานทางเดิมที่เคยไปเมื่ออดีต ไดเห็นปาเปลี่ยนไปเปนภูเขาหัว
โลนสุดลูกตา ตนไมใหญที่เคยมีอยู ไดถูกตัดโคนจนโลงเตียน
ใชเปนที่ปลูกพืชไร ปลูกบานพักอาศัยและปลูกสรางรีสอรท
ขณะพักอยูที่วังน้ำเขียว ในคืนวันหนึ่งไดไปเห็นภาพ
ยอน อดีต ของ วัง น้ำ เขียว ที่ อุดม ดวย ปา ไม อัน เปนที่ อยู ของ
รุกขเทวดา ดวยความรูไมจริงของมนุษยประกอบกับการมี
รุกขธรรมของเทวดา จึงทำใหตนไมใหญถูกตัดโคน จนแทบ
จะไมมีเหลือใหเห็น ตอมารุกขเทวดาผูครอบครองปาแหงนั้น
ในอดีต ไดจุติลงมาเกิดเปนมนุษยและไดมีโอกาสครอบครอง
พืน้ ทีดิ่ นในบริเวณนัน้ อีก แตจิตสำนึกยังไมจางหาย มนุษยผูถู ก
สมมุตให
ิ เปนเจาของพืน้ ที่ ไดอุทศิ ผืนดินทีโล
่ งเตียนแหงนัน้ ให
เปนทีพำนั
่ กของภิกษุในพุทธศาสนา ดวยการสรางเปนวัดและ
ปลูกตนไมใหญใหขึ้นปกคลุมพื้นดินอีก ดวยหมายจะใหเปนที่
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อยูอาศัยของสรรพสัตว แตก็ทำไดไมเหมือนเดิมที่เคยเปนปา
มากอน
ความคิดดังๆ (บอกเลา) เชนนี้ ในธรรมวินัยของพุทธ
ศาสนา หามภิกษุประพฤติ หากภิกษุใดประพฤติถือวาเปนการ
ละเมิดวินัย อวดอุตริมนุสสธรรม แตในฐานะที่ผูบรรยายมี
เพศเปนฆราวาส มีศีลคุมใจอยูหาขอ จึงสามารถคิดดังๆ ใหผู
ฟงไดทราบ มากกวาที่จะไดยินจากปากของภิกษุสงฆ
อีกประการหนึง่ ใครจะย้ำเตือนใหเห็นวา สัญญาเกาที่
ถูกเก็บบันทึกไวในดวงจิตเปนเรื่องที่เปลี่ยนไดยาก สัตวบุคคล
จึงมักมีพฤติกรรมซ้ำรอยเดิม อาทิ คนที่ชอบบำเพ็ญทาน จะ
เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ยังชอบใหทานอยู ตรงกันขาม คนที่ชอบ
ขอจากผูอื่น จะเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ก็ยังทำตัวเปนผูขออยูร่ำไป
สัญญาเกาที่แกไขไดยากก็คือความรูไมจริง ซึ่งอาจเรียกไดวา
เปนความหลง หรือเรียกวา เปนโมหะได นี่คือกิเลสตัวใหญ
ที่ทำใหจิตเศราหมอง อันเปนตนเหตุสำคัญที่ทำใหสัตวบุคคล
ตองเวียนตายเวียนเกิดอยูอยางไมรูจบ
ทีนหัี้ นมาพูดเรือ่ งมนุษย หากจะถามวามนุษยคือใคร?
ก็สามารถตอบไดวา มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหนึ่ง ที่มาเกิดมา
อยูอาศัย มาทำกิจกรรมใหกับชีวิต แลวตายจากโลกนี้ไป
ตา
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หากจะถามตอไปอีกวา เทวดามาเกิดอยูบนผิวโลกใบ
นี้ไดไหม? ก็สามารถตอบไดวาภุมมเทวดามีผิวโลกใบนี้เปนที่
อยูอาศัย รุกขเทวดา มีตนไมที่ขึ้นปกคลุมผิวโลกใบนี้เปนที่อยู
อาศัย
และหากจะถามวายังมีสัตวอืน่ อีกไหมทีม่ าเกิดหรือมา
อุบตั ขึิ น้ อยูบน
 ผิวโลกใบนี้ ผูที ใช
่ ประสาทสัมผัสก็สามารถตอบ
วา ยังมีสัตวเดรัจฉาน ผูที่ใชจิตสัมผัสไดก็สามารถตอบวา ยัง
มีมนุษยกายทิพย (มนุษยบังบด) ยังมีสัตวเดรัจฉานกายทิพย
(พญานาค) ยังมีเทวดาที่อยูตามภูเขา ตามถ้ำ ตามรูปเคารพ
ฯลฯ อยูอีกดวย
มนุษย ที่ มี ความ รู จริง แท จึง ประพฤติ ตน เปน อยู กับ
ธรรมชาติ ไม เบียดเบียนธรรมชาติ อยู กับ ธรรมชาติ อยาง
รูคุณคา ซึ่งตรงกันขามกับคนที่รูไมจริงแท ยอมดำเนินชีวิต
เปนศัตรู (ปฏิปกษ) กับสิ่งที่อยูรอบขาง ทำสิ่งที่อยูรอบขาง
ใหเปนไปตามความตองการของตน ประพฤติเบียดเบียน ทั้ง
สัตวกายหยาบ และสัตวที่มีรางเปนทิพย รวมถึงเบียดเบียน
ธรรมชาติที่อยูแวดลอมตัวเอง เมื่อใดที่สิ่งแวดลอมจำเปน
ตองปรับตัวเองใหเขาสูสภาวะสมดุล พิบัติภัยธรรมชาติจึงได
ดร. สนอง วรอุไร
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เกิดขึ้น แลวนำความวิบัติมาสูสรรพสัตวที่รวมอยูอาศัยบน
ผิวโลกใบนี้ ตาเห็นวาน้ำทวมทำใหมนุษยวิบัติ ดินถลมหรือ
แผนดินไหวทำใหมนุษยวิบัติ ลมพัดแรง เชน ลมงวงชาง ลม
ทอรนาโด ลมเพชรหึง ฯลฯ เหลานี้ นำความวิบัติมาสูมนุษย
ได รวมถึงไฟที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติหรือไฟที่เกิดโดยฝมือ
ของมนุษยยอมนำความวิบัติมาสูมนุษยไดทั้งสิ้น ตรงกันขาม
ผูที่มีศักยภาพในทางจิตยังเห็นวา ความวิบัติที่เกิดจากมนุษย
เปนตนเหตุ ยังมีไปถึงสัตวกายทิพยไดอีกดวย
หากยอนกลับไปดูตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติยอมหนีไมพน การเบียดเบียนอันเนื่องมาจากความ
เห็นผิดของมนุษยเปนตนเหตุ แตดวยความเห็นผิด และความ
เห็นแกตัว (อัตตา) จึงทำใหไมมีใครยอมรับความจริงในเรื่อง
นี้ คนเห็นผิดกลับไปโทษวา ธรรมชาติทำใหเกิดภัยพิบัติขึ้น
เอง แตตามความเปนจริงแทแลว มนุษยผูเห็นผิดตางหากละ
ที่ประพฤติเบียดเบียน ผลแหงความวิบัติจึงไดเกิดตามมาใหผู
ประพฤติเบียดเบียนหรือผูมีบาปอกุศลอยูในดวงจิตตองเสวย
ผลแหงอกุศลกรรมนั้น
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สัพพัญู
ผู รู จ ริ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย า ง

ผูรูจริงแทและรูจริงใในทุกสิ่งทุกอยาง

(สัพพัญู)
คือพระพุทธเจา ไดตรัสไววา “ธรรมยอมคุมรักษาผูประพฤติ
ธรรม” ผูบรรยายไมเคยเชื่อคำสอนในพุทธศาสนามากอนจึง
ไดไปพิสูจนและสามารถเขาถึงความรูสูงสุด ไดนำเอาปญญา
เห็นแจงมาพิสูจนสิ่งที่พระพุทธองคทรงตรัสไวนั้น เปนความ
จริงแทแนนอนไมวากาลไหนๆ สัจธรรมยังคงเปนความจริง
อยูเหมือนเดิม ดวยเหตุนี้ ผูบรรยายจึงไดพูดกับผูฟงวา ผูใด
ปฏิเสธที่จะเอาธรรมวินัยมาสถิตอยูใจตนเอง ยอมเปดโอกาส
ใหความวิบัติเขาถึงชีวิตของตนได หรือพูดในทางตรงกันขาม
วา หากมีธรรมวินยั สถิตอยูกั บใจของตนเองอยูทุ กขณะตืน่ ชีวติ
ยอมดำเนินไปสูความสวัสดีและมีความสุขทุกเมื่อ
ปญหาจึงมีอยูวา ทานผูฟงจะพิสูจนสิ่งที่พูดนี้ไหม
วาเปนความจริง หากประสงคพิสูจนตองนำตัวเองเขาปฏิบัติ
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ธรรมจนดวงจิตเขาถึงธรรมไดเมื่อใดแลว พิบัติภัยธรรมชาติ
ยอมไมเกิดขึ้นกับผูมีธรรมะรักษาใจแนนอน
ลองทำจิตใหนิ่งสักนิดแลวพิจารณาดูวา จิตเขาอยู
อาศัยในรางกายนี้ชั่วคราว บางครั้งจิตมีอารมณติดลบ จิตมี
ความเห็นผิด จึงทำงานเบียดเบียนรางกายใหมีอาการเจ็บปวย
เกิดขึ้น คนที่มีสุขภาพทางรางกายดี คือคนที่มีจิตเปนอิสระ
จากเรื่องของคนอื่น
ตรงกันขาม คนที่เอาเรื่องของคนอื่นมาทำใหตัวเอง
มีอารมณติดลบ ยอมมีสุขภาพทางกายไมดี คนโบราณไดพูด
ไวนานแลววา ตราบใดที่ดินน้ำลมไฟของรางกายอยูในสภาพ
ที่สมดุล อาการเจ็บปวยทางรางกายจะไมเกิดขึ้น ตางๆ เหลา
นี้เปนความจริงที่รอการพิสูจนจากทานผูฟง
หากทานผูใดพิจารณา จนเขาถึงความจริงที่เปนไป
ตามกฎธรรมชาติไดแลว จะไมประพฤติตนเปนคนเบียดเบียน
ตนเอง ไมเบียดเบียนคนอื่น สัตวอื่น รวมถึงไมเบียดเบียนสิ่ง
แวดลอมที่อยูรอบขาง แตจะใชรางกายนี้ทำประโยชนใหเกิด
ขึ้นกับตนเอง ทำประโยชนใหเกิดขึ้นกับคนอื่น สัตวอื่น รวม
ถึงทำประโยชนใหกับสิ่งแวดลอม ดังเชน ตนไมใหญที่ขึ้นอยู
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๔๕

ในปาบนภูเขาไดทำใหเราไดดูเปนตัวอยาง ใบใหที่กำบังแดด
ลมฝน ใหที่พักพิงกับสรรพสัตวที่เขาอยูอาศัย ใหความรมเย็น
ใหอากาศบริสุทธิ์ กิ่งใบที่รวงหลนสูพื้นดินผุพังแลวยังเปนปุย
ใหกับตนไมอื่น ฯลฯ และในทางตรงกันขามตนไมตองการ
เพียงปุย ตองการน้ำ ตองการอากาศเสียที่สรรพสัตวขับถาย
ออกสูบรรยากาศ เพื่อนำไปปรุงเปนอาหารบำรุงตนไมใหเติบ
ใหญ แข็งแรง เพื่อทำตัวเปนผูใหตอไปเรื่อยๆ แลวความสงบ
รมเย็นและเปนสุข ยอมเกิดขึ้นกับมวลชีวิตที่รวมอยูอาศัยบน
ผิวโลกใบนี้
ซึ่งตรงกันขามกับผูที่ศึกษาหาความรูทางโลกมาสูง
ยอมมองตัวเองเปนใหญ ทำสิ่งตางๆ เพื่อนำประโยชนมาสู
ตัวเอง เมื่อมีการเจ็บปวยเกิดขึ้นกับรางกายแลว ยอมหาผูมี
ความรูทางโลกมาบำบัดรักษา ดวยการเยียวยา ผาตัด หรือ
แมกระทั่งใชสารเคมีมากำจัดที่ตนเหตุแหงการเจ็บไขไดปวย
ใหหมดไป โดยหารูไมวา ความเจ็บไขไดปวยทางรางกาย ตาม
ที่ผูรูแจงในทุกสิ่งทุกอยาง ตรัสไวในทำนองที่วา เกิดจากสี่ตน
เหตุใหญคือ
๑. ออกกำลังกายไมสม่ำเสมอ
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๔๖

๒. เพียรมาก นอนนอย
๓. ฤดูกาลเปลี่ยน
๔. โรคที่เกิดจากกรรม
เฉพาะสาเหตุที่ ๑-๓ เทานั้น ที่ผูมีความรูทางโลก
สามารถบำบัดรักษาใหหายได ดวยการแนะนำคนไขใหทำเหตุ
ตรงกันขาม สวนสาเหตุที่ ๔ จะหายจากอาการเจ็บปวยทาง
กายได ขึ้นอยูกับการชดใชหนี้เวรกรรมใหหมดสิ้นไดเมื่อใด
โอกาสหายจากอาการเจ็บปวยจึงจะเปนไปได คือเจากรรม
นายเวรเลิกจองเวรนัน่ เอง หรือหากใครผูใด
 พัฒนาจิตจนหลุด
พนจากการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสาร หนี้เวรกรรมที่ยัง
คางคากันอยู เปนอันยกเลิกโดยปริยาย
ผูรู จริ
 งยอมไมประพฤติเบียดเบียน แตประพฤติตนเปน
เพื่อนที่ดีกับสรรพสิ่งที่อยูรอบขาง ประพฤติตนมีผีเปนเพื่อน
มีเทวดาเปนเพื่อน มีมนุษยเปนเพื่อน มีสรรพสัตวเปนเพื่อน
ตลอดจนมีธรรมชาติเปนเพื่อนรวมอยู รวมอาศัย รวมอำนวย
ประโยชนใหกันและกัน ผูใดมองทุกสิ่งทุกอยางจนเห็นเปน
เพื่อนไดดังนี้แลว ผูนั้นยอมมีชีวิตปจจุบันสงบและมีความสุข
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ในคราวทีมี่ น้ำทวมใหญเมือ่ ปลายป ๒๕๕๓ ผูบรรยาย

ไดโทรศัพทไปสอบถามผูมีบุญ เพื่อใหแนใจวา บุญเปนตนเหตุ
แหงความสุขจริงไหม ผลปรากฏวาเพื่อนที่อยูโคราช ตอบมา
วา “บานผมน้ำไมทวมครับ” เพื่อนที่อยูจังหวัดนครสวรรค
ตอบมาวา “ที่บานน้ำไมทวมแตขางบานน้ำทวม” และเพื่อน
ที่อยูจังหวัดอยุธยาไดพบกันเมื่อครั้งที่เดินทางไปบรรยายที่
กรุงเทพฯ ผูบรรยายจึงไดสนทนาซักถามถึงเรื่องน้ำทวมเชน
เดียวกันนี้
ผูบรรยาย
: อยู ที่ จั ง หวั ด อยุ ธ ยา เห็ น ข า ว ออก ทาง
จอโทรทัศนวามีน้ำทวมสูงจนมิดศีรษะ ที่บานคุณเปนเชนนั้น
ไหม?
คนอยุธยา

: ที่บานผมน้ำไมทวมครับ

ผูบรรยาย
: เออ โชคดีนะ ไหนลองเลาใหอาจารยฟงสิ
วา ทำไมน้ำจึงไมทวมบาน
คนอยุธยา
: เหตุทีน้่ ำไมทวมบานผมเปนเพราะวา สมเด็จ
พระเทพฯทานมาซื้อที่ดินใกลบานผม และไดสรางโรงสีขาว
ขึน้ เมือ่ สรางโรงสีขาวแลวเสร็จ ทานไดมอบใหเปนสมบัตของ
ิ
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ชาวบาน บริหารจัดการดูแลกันเอาเองและไดยกคันดินลอม
รอบที่แหงนั้น ซึ่งไดลอมเอาบานผมเขาไปดวย เหตุนี้น้ำจึงไม
ทวมครับ
ผูบรรยายเองมีเหตุที่จะตองเดินทางไปใหความรูกับ
มวลชนทีจั่ งหวัดชัยภูมิ ก็มีน้ำทวมเหมือนกัน ดังทีเห็
่ นเปนขาว
ออกทางจอโทรทัศน เมื่อกำหนดวันเดินทางไปถึงแลวปรากฏ
วา ไมมี น้ำ ดัง ที่ เห็น ในจอ โทรทัศน สัก หยด น้ำ ได อันตรธาน
หายไปจากถนน เหลือแตเครื่องสูบน้ำยังคงคางอยูบนถนน
จากตัวอยางที่ยกขึ้นมาบอกเลาใหฟง จึงเปนเครื่อง
ยืนยันไดวา “ธรรมยอมคุมรักษาผูประพฤติธรรม” นั้นเปน
จริงแทแนนอน ผูใด
 ปรารถนาพิสจู นสัจธรรมนี้ ตองพัฒนาจิต
(วิปสสนาภาวนา) ตัวเองใหเขาถึงปญญาเห็นแจงหรือเห็นถูก
ตรงตามธรรม แลวใชปญญาที่พัฒนาไดมาบริหารจัดการจิต
ตนเองใหมีพฤติกรรม ถูกตรงตามธรรมวินัยของพุทธศาสนา
ใหธรรมวินยั สถิตอยูกั บใจอยูทุ กขณะตืน่ แลวชีวติ ของผูนั น้ จึง
จะพบแตความสวัสดี ดังที่กลาวไวขางตน
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กำเนิด
บ ร ร ด า สั ต ว โ ล ก

ทีนี้ลองถามตัวเองวา มนุษยมาเกิดอยูบนโลกใบนี้
เพียงโลกเดียวหรือ ใชตามองก็เห็นวามีอยูเพียงโลกเดียวที่
มีมนุษย แตนักวิทยาศาสตรผูมีความรูทางโลกสูง พยายาม
สรางเครื่องมือเพื่อใชในการตรวจสอบเกี่ยวกับคำถาม แตผล
สัมฤทธิ์ยังไมพบวา มีมนุษยเกิดขึ้นบนดาวดวงอื่น พบแตสิ่ง
มีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกวาจุลินทรียมาอาศัยอยูบนดาว (โลก)
ดวงอื่นได ผูรูจริงและรูทุกสิ่งทุกอยาง เรียกโลกที่มีมนุษยอยู
อาศัยวาทวีป ซึ่งมีอยูสี่ทวีปดังนี้
๑. อุตตรกุรุทวีป
๒. ปุพพวิเทหทวีป
๓. อมรโคยานทวีป
๔. ชมพูทวีป
ดร. สนอง วรอุไร
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ชมพู ทวี ป เป น ชื่ อ ที่ ใช กั น อยู ใน ครั้ ง โบราณ เมื่ อ
ประมาณ สาม พันป เศษ ลวง มา แลว กอน ที่ จะ มา ให ชื่อ วา
ประเทศอินเดียในปจจุบัน ในอดีตที่ยังมีชื่อเรียกวาชมพูทวีป
พระ โพธิสัตว ได จุติ จาก ดุสิต สวรรค ลง มา เกิด เปน เจา ชาย
สิทธัตถะ ซึ่งตอมาไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ที่มีชื่อเรียกขาน
กันวา พระพุทธโคดม
ผู บรรยาย ใน ฐานะ ที่ เป น นั ก วิ ท ยาศาสตร ไม มี
ประสบการณในทวีปที่มีชื่อเรียกดังสามทวีปที่กลาวมาขาง
ตน แตมีอยูวันหนึ่ง ผูบรรยายไดพัฒนาจิต (สมถภาวนา)
จนเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิระดับฌาน เมื่อถอนจิตออก
จากความทรงฌานแลว ทิพพจักขุญาณไดเกิดขึ้นและไปเห็น
มนุษยตางดาว ที่มีนิ้วมือและนิ้วเทาขางละสามนิ้ว แตมิได
สนใจในสถานที่แหงนั้นวาเขาเรียกวาอะไร สนใจอยูกับความ
รูทาง
 วิทยาศาสตรในดานทีเกี
่ ย่ วกับเทคโนโลยีไรสาย ซึง่ ความ
รูในดานนี้ของเขาเจริญกาวหนามากกวาโลกที่เราอาศัยอยูใน
ปจจุบัน
นอกจากนียั้ งไดไปเห็นการอุบตั เป
ิ นมนุษยมิไดเกิดขึน้
แบบที่เปนอยูในโลกของเรา เขาอุบัติขึ้นเปนตัวเต็มวัยทันที
ตา
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(โอปปาติกะ) และเมื่อเขาหายไปก็มิไดปรากฏรองรอยใหเห็น
จากประสบการณที่ไปเห็นการอุบัติขึ้นของมนุษยตางดาว จึง
ได ยอน ระลึก ถึง การ อุบัติ ขึ้น ของ อัมพ ปาลี ใน ครั้ง พุทธกาล
มิไดอาศัยทองของแมเปนที่เกิด แตเกิดดวยการผุดขึ้นเปนตัว
เต็มวัยทันที ที่โคนตนมะมวง ในพระราชอุทยานเมืองเวสาลี
แควนวัชชีการเกิดเปนมนุษยโดยวิธโอป
ี ปาติกะจึงเปนเรือ่ งจริง
ที่ความรูทางโลกไมสามารถสัมผัสได และเชนเดียวกัน กอน
ที่จะมีการประดิษฐานอนุสาวรียพระนางจามเทวีขึ้นที่จังหวัด
ลำพูน ผูบรรยายไดมีโอกาสจัดทำประวัติของพระนางฯ และ
จัดพิมพเปนรูปเลมใหกับจังหวัดลำพูน จึงไดรูว าพระนางฯเกิด
เปนมนุษยอยูในดอกบัว ซึ่งถือวาเปนการเกิดในที่ชื้นแฉะ (สัง
เสทชะ) ไดดังที่เคยเกิดขึ้นในพุทธันดรกอนที่พระพุทธโคดม
จะอุบัติขึ้นในโลก อดีตของพระอุบลวรรณาภิกษุณี เคยเกิด
เปนมนุษยอยูในดอกบัวใหญ และตอมาไดรับแตงตั้งเปนพระ
มเหสีของพระเจากรุงพาราณสีในอดีต กอนที่โลกใบนี้จะเกิด
ขึ้นดังที่เห็นอยูในปจจุบนั
ความ รู เห็น เขาใจ เชนนี้ ปญญา ทาง โลก ไม สามารถ
หยั่งถึงได แตหากใครผูใดประสงคจะพิสูจนวาเปนความจริง
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หรือไมจริงอยางไร ตองพัฒนาจิตจนเขาถึงความรูสู งสุดระดับ
โลกิยญาณไดแลว จึงจะสามารถพิสูจนความจริงในเรื่องที่
บอกเลามานี้ได
ผูรูไดบอกไววา การกำเนิดของสัตวมีอยู ๔ รูปแบบ
(โยนิ ๔ ) คือ
๑. เกิดในครรภ (ชลาพุชะ)
๒. เกิดในไข (อัณฑชะ)
๓. เกิดในที่ชื้นแฉะ (สังเสทชะ)
๔. เกิดโดยการผุดขึ้นทันที (โอปปาติกะ)
ผูบรรยาย

ไมเคยมีประสบการณวามนุษยสามารถเกิด
ขึ้นไดในไข แตมีประสบการณวามนุษยสามารถอุบัติขึ้นไดใน
สามวิธีที่เหลือ
มนุษยมาทำอะไรอยูบน
 โลกใบนี?้ มนุษยทีม่ าอุบตั ขึิ น้
บนโลกใบนี้ มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวติ ทีไม
่ เหมือนกัน บาง
คนเกิดมาเพื่อชดใชหนี้กรรมเกาพรอมกับสรางหนี้กรรมใหม
ตา
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ดังจะเห็นได จากคนที่ปลอยชีวิตให ดำเนิน ไปตามยถากรรม
จึงทำทัง้ กรรมดีกรรมชัว่ ซึง่ สงผลใหจิตมีทัง้ บุญและบาปสัง่ สม
ไปพรอมๆกัน บางคนเกิดมาเพื่อปรับแกไขขอผิดพลาดของ
ชีวิต บางคนเกิดมาเพื่อเตรียมปจจัยเดินทางสูปรภพ ตลอด
จนบางคนเกิดมาสรางและสั่งสมบารมี เพื่อนำพาชีวิตไปสู
ความพนทุกข
นักวิทยาศาสตรทีมหา
่ วิทยาลัยฮารวารด ไดคนพบมา
หลายปแลววา พลังงานสามารถเก็บบันทึกขอมูลไวเปนความ
จำได ซึ่งเรื่องในทำนองนี้ พระพุทธโคดมไดพบมานานหลาย
พันปแลววา พลังงานจิตสามารถเก็บบันทึกผลของกรรมไว
เปนความจำ (สัญญา) ได
จึงมีความจำเปนที่พระโพธิสัตวจำเปนตองเวียนตาย
เวียนเกิดมานานหลายอสงไขยแสนกัป เพื่อสรางและสั่งสม
บารมีใหครบ ๓๐ ทัศ จึงจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ได และยังสามารถระลึกไดวา ในแตละชาติที่เกิดมานั้นเกิด
มาเปนอะไรและสั่งสมบารมีประเภทใด เชน เคยเกิดเปนชาง
เพือ่ สัง่ สมศีลบารมี เคยเกิดเปนลิงเพือ่ สัง่ สมวิริยบารมี เคยเกิด
เปนนกคุมเพื่อสั่งสมสัจจบารมี เคยเกิดเปนคน (พระสุวรรณ
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สาม)เพือ่ สัง่ สมเมตตาบารมี เคยเกิดเปนเทวดาเพือ่ สัง่ สมขันติ
อุปบารมี ฯลฯ เหลานี้เปนเพราะจิตไดเก็บบันทึกผลของกรรม
ไวเปนสัญญาใหระลึกได
ดังนัน้ กรรมทีบุ่ คคลไดกระทำใหสำเร็จลงแลว ผลของ
กรรมมิไดสูญเปลา ตามทีบุ่ คลผูมี ความเห็นผิด คิดเอาเองวาผล
ของกรรมไมมี แตผูที รู่ แจ
 งและรูทุ กสิง่ อยางคือพระพุทธโคดม
ไดตรัสไววา
“กมฺมสฺสกทา สตฺตา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู
กมฺมปฏิสรณา กมฺม สตฺเต วิราชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย”
ซึง่ มีความหมายในทำนองทีว่ า สัตวทัง้ หลายทีเกิ
่ ดมา
ในโลกนี้ ยอมมีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนเชื้อสาย มีกรรม
เปนกำเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรม
จึงแบงสัตวทั้งหลาย ออกเปนฝายชั่วชาเลวทราม และฝาย
ประณีตดีงาม
ดังนัน้ ในกรณีทีเกิ
่ ดน้ำทวม ดินถลมทับทางสัญจร พายุ
พัดบานพัง ทรัพยสินสูญหาย การสูญเสียชีวิต ฯลฯ ตางๆ
เหลานี้ เปนความวิบัติที่เกิดจากการกระทำที่ไมรูจริงของ
มนุษยเปนตนเหตุ
ตา
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ปญญาเห็นแจง
รู ไ ด เ ฉ พ า ะ ต น

ทานที่นั่งฟงธรรมบรรยายอยูในที่ประชุมแหงนี้ เมื่อ
ไดยินไดฟงผูรูจริงแทมาพูดใหฟงแลวไมจำเปนตองเชื่อ (ตาม
หลักกาลามสูตร) แตหากประสงคนำพาชีวิตไปสูความสวัสดี
ตองพิสูจนดูดวยตนเองวา สิ่งที่ไดยินไดฟงนั้นเปนเรื่องจริง
หรือเปนเรื่องไมจริงอยางไร แลวคอยปลงใจเชื่อเมื่อตนเขา
ถึงสัจธรรมนั้นไดแลว หากผูใดประสงคจะเขาถึงความจริงใน
เรื่องของกฎแหงกรรม ตองพัฒนาความรูสูงสุด (ภาวนามย
ปญญา) ทั้งสองฝายคือฝายโลกิยญาณหรืออภิญญา ๕ และ
ฝาย โลกุตรญาณ หรือ ญาณ ๑๖ ให ปรากฏ ขึ้นกับ จิต ของ
ตนเอง
การพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนตัง้ มัน่ เปนสมาธิสูงสุด
(ฌาน) เมื่อถอนจิตออกจากความทรงฌาน อภิญญา ๕ ดังที่
กลาวไวขางตน ยอมปรากฏใหจิตทีพั่ ฒนาดีแลวสัมผัสได และ
ตา
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หากพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจง อัน
นำไปสูญาณโลกุตระทั้ง ๑๖ ตัวไดแลว ยอมเขาถึงความจริง
ในเรื่องของกฎแหงกรรมไดดวยตัวเอง แลวเมื่อนั้นจึงจะรูได
วา กาลามสูตรเปรียบไดดั่งเครื่องกรองความจริงและความ
ไมจริงใหแยกออกจากกันได
กฎแหงกรรมทีพิ่ สจู นไดงาย เชน ทานผูฟ งลองหยุดกิน
ขาวหยุดดื่มน้ำนานสัก ๓ วัน แลวคอยดูปรากฏการณ (ผล)
ที่เกิดตามมาวา การประพฤติดังกลาวใหผลเปนอยางไร การ
พิสูจนดังที่ยกตัวอยางมานั้นอาจจะยาวไป หากหดสั้นเขามา
เหลือเพียงหนึ่งวัน คือลองเอาศีรษะชนเสาอยางแรง แลวดู
ผลทีปรากฏ
่
ขึน้ วาจะเปนอยางไร ไมเปนไร คุณหมอทีนั่ ง่ อมยิม้
อยูนี่คงชวยทานได
กรรมบางอยางใหผลชา เชน การดืม่ สุรา เพียงดืม่ แกว
แรกหมดไป ผลของการเกิดโรคตับแข็งจะยังไมเกิดขึน้ หากดืม่
ไปเรื่อยๆ ดื่มทุกวัน โอกาสที่จะเปนโรคตับแข็งยอมเกิดขึ้นได
เมื่อกรรมไมดีใหผล กรรมบางอยางใหผลชามากใหผลขาม
ภพชาติ กรรมประเภทนี้แหละ ที่ผูมีความเห็นผิดยอมไมเชื่อ
วากฎแหงกรรมมีจริง จึงไดประพฤติอกุศลกรรมใหเกิดขึ้น
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เชนคนที่มีอารมณรอน มีอารมณโทสะเกิดขึ้นเปน
ประจำกับจิตของตัวเอง ตายแลว พลังของบาปยอมผลักดันจิต
วิญญาณที่ออกจากราง ใหโคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในภพนรก
คนที่มีความโลภประพฤติคอรรัปชั่นอยูเสมอ ตาย
แลวพลังของบาป ยอมผลักดันจิตวิญญาณที่ออกจากราง ให
โคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในภพเปรต
คนที่มีความเห็นผิด มีจิตเปนทาสของความไมรูจริง
ตายแลว พลังของบาปยอมผลักดันจิตวิญญาณที่ออกจากราง
ใหโคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในภพติรัจฉาน ฯลฯ ตางๆ เหลานี้
เปนไปตามกฎแหงกรรมทั้งสิ้น
ผูบรรยาย

ไดมีโอกาสไปใหความรูแก
 นักโทษ ในหลาย
เรือนจำ ผูตองขังบางคน มีโทสะเปนแรงผลักดันใหกระทำ
กรรมฆาหั่นศพ ผูตองขังบางคนมีความพรองไมอิ่มไมเต็มไม
พออยูใน
 ดวงจิต อยากมีทรัพยมากจึงมีความโลภ เปนแรงผลัก
ดันใหประพฤติคายาบา ผูตองขังบางคน มีความหลง (โมหะ)
มีความเห็นผิดจึงเอาจิตไปเปนทาสของกาม ใหประพฤติลวง
ละเมิดทางเพศ เมื่อมีหลักฐานกระทำความผิดและประพฤติ
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ผิดกฏหมาย จึงถูกศาลตัดสินใหตองรับผลของกรรมไมดี คือ
ถูกจองจำใหตองสูญเสียอิสระภาพของชีวติ กรรมมิไดหยุดลง
หรือจบสิน้ เพียงแคชีวติ นี้ แตกรรมยังมีผลสืบตอขามภพชาติได
อีก ในกรณีลวงละเมิดทางเพศ ที่ยกขึ้นมาเปนตัวอยางนี้ ตาย
แลวยังตองลงไปเสวยอกุศลวิบากอยูในภพที่ไมมีความเจริญ
ตอไปอีกดวย
กรรมที่ประพฤติผิดกฎหมายของบานเมือง ใหผลใน
ภพปจจุบนั มีจักขุประสาทสามารถสัมผัสได และกรรมเดียวกัน
นีที้ ผลั
่ กดันจิตวิญญาณใหตองลงไปเสวย (รับโทษ) อกุศลวิบาก
อยูในภพหนา มีแตจิตที่พัฒนาดีแลวเทานั้นที่สามารถสัมผัส
ได ดังนั้นผูที่พัฒนาจิตจนเขาถึงปญญาสูงสุด จึงเห็นมนุษย
และสัตวที่ทำกรรมไมดีไว ยอมรูที่ไปของจิตวิญญาณ วาตาย
แลวยังตองไปเสวยวิบากตอในภพหนา จนกวาจะชดใชหนีเวร
้
กรรมไดหมดสิ้น
เมื่อหันกลับมาดูมนุษยที่มาอุบัติขึ้นบนผิวโลกใบนี้ มี
มนุษย อยู จำนวน ไม มาก นัก ที่ มี ปญญา เห็นถูก ประพฤติ อยู
แตสิ่งที่เปนกุศลกรรม มีพฤติกรรมไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล
และไมผิดธรรม เมื่อใดที่กรรมดีใหผลชีวิตนี้ยอมพบแตความ
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สะดวก ราบรื่นและมีความสุข ผลแหงกุศลกรรมที่ประพฤติ
ไวแลวนี้ยังสงตอไปถึงภพหนา คือไปเกิดเปนสัตวอยูในภพที่
ดี เปนสุคติภพ อันไดแก ภพมนุษย ภพสวรรคและพรหมโลก
ดังนั้นผูรูจริงจึงมีความเชื่อในเรื่องของกฎแหงกรรมวา มีจริง
เปนจริงและกฎแหงกรรมนีมิ้ ไดบัญญัตไว
ิ สำหรับสัตวทีม่ าเกิด
อยูในภพมนุษยแตยังครอบคลุมถึงสรรพสัตวที่เวียนตายเกิด
อยูในวัฏสงสารดวย
ตามคำที่หลวงพอคำเขียนไดพูดไวเมื่อตะกี้นี้วา “ทำ
ดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” จึงเปนคำพูดที่ออกมาจากใจของผูรูจริง
ผูรูจริงนิยมใหอภัยในทุกสิ่งที่เปนเหตุขัดใจ ดวยการภาวนา
วา “ชางมันเถอะ” แลวเมตตาคือ ความรักความปรารถนา
ใหผูอื่นไดประโยชนและมีความสุขยอมเกิดขึ้น และสั่งสมอยู
ในดวงจิตเปนเมตตาบารมี ซึ่งสงผลใหมีอารมณสงบและเย็น
ความมีเมตตาถูกเก็บบันทึกไวในดวงจิต เมือ่ ตายแลว พลังของ
เมตตายอมผลักดันจิตวิญญาณ ใหโคจรไปเกิดเปนพรหมอยูใน

พรหมโลก
ผูใดมีศีล ๕ ที่บริสุทธิ์คุมใจอยูทุกขณะตื่น และไมมี
อกุศลวิบากใดใหผล ผูนั น้ ยอมมีทรัพยปลอดภัย ไมวิบตั ดิ วยโจร
ตา
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ดวยน้ำดวยไฟและดวยพระราชา หลายปที่ผานมาผูบรรยาย
ไดมีโอกาสไปทอดกฐิน กับคณะของคุณหญิงสุรีพันธ มณีวัติ
ทางภาคอีสานตอนบน และไปสิ้นสุดลงที่วัดภูทอก จังหวัด
หนองคาย ณ ศาลาของวัดภูทอก คุณหญิงฯได เลาใหคณะ
ศรัทธาทอดกฐินฟงวา มีอยูปหนึ่งที่เสาตนนี้ คุณหญิงฯพูด
พรอมกับชีนิ้ ว้ ไปยังเสาคอนกรีตตนหนึง่ ทีศาลา
่ ภูทอก แลวพูด
วา มีอยูป หนึง่ ไดมีสุภาพสตรีทานหนึง่ ไดมารวมขบวนทอดกฐิน
กับคุณหญิงฯ และบนศาลาแหงนี้ สตรีทานนั้นไดนำเอาเงิน
ออกจากถุงกระดาษสีน้ำตาล เพื่อรวมในองคกฐิน เงินที่เหลือ
เอาเก็บเขาไวในถุงกระดาษสีน้ำตาลใบเดิมใชหนังยางรัดปาก
ถุง แลววางไวทีโคน
่ เสาตนนี้ หลังจากนัน้ คณะกฐินไดเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ
ขณะอยูที่บานในกรุงเทพฯ คุณหญิงฯ ไดรับโทรศัพท
จากสตรีทานนั้นและบอกวา “ไดลืมถุงกระดาษสีน้ำตาลไวที่
โคนเสาของศาลาภูทอกในถุงใบนั้นมีเงินอยูดวย” สตรีทาน
นั้นมิไดวิตกกังวลแตอยางใด เพียงแตโทรศัพทมาบอกใหคุณ
หญิงฯ ทราบเทานั้น และในปรุงขึ้นสุภาพสตรีทานนั้น ไดมา
รวมในขบวนกฐินของคุณหญิงฯอีกครั้ง ตระเวนทอดกฐินไป
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ตามวัดตางๆในภาคอีสานตอนบน และมาสิ้นสุดลงที่ศาลาภู
ทอกแหงนี้ สุภาพสตรีทานนั้นไดเดินไปยังตนเสาของศาลาฯ
และไดพบถุงกระดาษสีน้ำตาลที่ตนลืมทิ้งไวเมื่อปที่แลว ยัง
คงวางอยูที่โคนเสาตนเดิม มีเงินบรรจุอยูเทาเดิมทั้งๆ ที่เวลา
ไดผานไปยาวนานถึงหนึง่ ปแลว แตเงิน(ทรัพย)มิไดสูญหายไป
ไหนเรื่องนี้เปนไปตามกฎแหงกรรม ผูใดประพฤติศีลขอ ๒ ได
บริสทุ ธิแล
์ ว ยอมมีทรัพยปลอดภัย เปนจริงดังทีพระพุ
่
ทธโคดม
ไดตรัสไวเกือบสามพันปแลวก็ยังคงเปนความจริงอยูจน
 ทุกวัน
นี้
ดวยเหตุนี้ผูบรรยายจึงไดบอกวา ผูใดรักษาศีล ๕ ให
มีอยูกับใจทุกขณะตื่น คือไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติ
ผิดกาม ไมพูดเท็จ และไมดื่มสุราเมรัยพรอมทั้งรักษาใจใหมี
เบญจธรรม (มีเมตตากรุณา มีสัมมาอาชีวะ มีกามสังวร มี
สัจจะ และมีสติสัมปชัญญะ) ใหไดทุกขณะตื่น ผูนั้นยอมมี
เทวดาคุมรักษา
ผูมีทั้งศีลมีทั้งธรรมสถิตอยูกับใจ เรียกวา เปนผูมีศีล
ธรรม ผูมีศีลธรรมยอมมีความสงบและมีปกติสุขเกิดขึ้นกับ
ชีวิต ครอบครัวเปนสังคมที่เล็กสุด หากสมาชิกของครอบครัว
ตา
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มีศีลธรรมคุมครองใจ ครอบครัวยอมสงบและมีความสุข เชน
เดียวกันประเทศชาติเปนสังคมที่ใหญขึ้น หากพลเมืองของ
ประเทศชาติมีศีลธรรมคุมครองใจ ประเทศชาติยอมสงบและ
มีความสุข ดวยเหตุนีศี้ ลธรรมจึงเปนคุณธรรมทีนำ
่ มาซึง่ ความ
ปกติสุขของผูมีศีลธรรมประจำใจ และยังสงผลใหเกิดความ
สงบสุขของครอบครัวและประเทศชาติอีกดวย
ทานผูฟงสามารถพิสูจนกฎแหงกรรมดวยตนเองได
วา ศีลโดยเฉพาะศีลขอ ๒ ของทานสมบูรณบริบูรณแลวหรือ
ยัง ดวยการวางสิ่งของไวในที่สาธารณะสักหนึ่งป แลวดูสิวา
สิ่งของที่วางไวจะสูญหายไปจากเจาของไหม แคเพียงวางทิ้ง
ไวยังไมทันขามวัน ทรัพยสิ่งของก็สูญหายไปแลว หรือ ใน
กรณีทีผู่ โดยสาร

ลืมกระเปาบรรจุเงินไวในรถแท็กซี่ แลวไมได
รับกระเปาคืน หรือ ในทางตรงกันขาม ไดรับกระเปาคืน นั่น
ยอมเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นสัจธรรมวากฎแหงกรรมมีอยูจริง
นอกจากนีศี้ ล ๕ ยังเปนคุณธรรม ผลักดันจิตวิญญาณ
ที่หลุดออกจากรางเดิมไปแลว กลับโคจรเขาอยูอาศัยในราง
ใหม ที่ เปน มนุษย คือ เกิด เปน มนุษย ซ้ำ ได อีก ผู บรรยาย มี
ประสบการณไดไปเห็นการเคลื่อนที่ของจิตออกจากรางกาย
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จึงรูว า นีคื่ อการตาย ไมมอะไร
ี นากลัวดังทีคน
่ ทัง้ หลายกลัวกัน
ทั้งนี้เปนเพราะเขาไมรูจริงนั่นเอง
การที่จิตออกจากรางเดิมแลวไปเขาอาศัยอยูในราง
ใหม ไมตางไปจากการเปลี่ยนเสื้อผา วันนี้เราสวมเสื้อผาชุด
นี้ วันถัดไปเราสวมเสื้อผาชุดใหมที่ไมเหมือนชุดเกา ผูรูจริงใน
เรือ่ งของความตายจึงไมกลัวตาย ปญหาจึงมีอยูว า ตายแลวจะ
ไปสวมเสื้อผาใหมในชุดไหน ซึ่งหมายความวาจิตจะเขาไปอยู
อาศัยในรางกายใหมที่ภพไหน หากจิตวิญญาณเขาอยูอาศัย
ในรางกายที่อยูในทุคติภพ ก็เรียกไดวา “มาสวางไปมืด” แต
หากจิตวิญญาณไปไดรางใหมในสุคติภพอยูอาศั
 ย ก็เรียกไดวา
“มาสวางไปสวาง” ซึ่งเปนเรื่องของกรรมผลักดันจิตวิญญาณ
ใหโคจรไปสูภพที่เหมาะที่ควรกับกรรมที่ทำไวเปนตนเหตุ
จาก ความ รู ในทาง พุทธ ศาสนา จึง ไมมี สิ่ง ใด เกิด ขึ้น
ดวยความบังเอิญ แตเกิดขึ้นดวยเหตุและผลของการกระทำ
ผูทำกรรมดีไวเปนเหตุ เมื่อจิตออกจากรางแลวพลังของกรรม
ดี ยอมผลักดันจิตวิญญาณใหโคจรไปสูสุคติภพ และพลังของ
กรรมไมดี (ชั่ว) ยอมผลักดันจิตวิญญาณใหโคจรไปสูทุคติภพ
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บทพิสูจน

ก ฎ ธ ร ร ม ช า ติ

ผูใดปรารถนาพิสูจนเรื่องกฎแหงกรรมที่เกิดขึ้นแลว
ในอดีตเชนอยากรูวา พระเทวทัตตายแลวจิตวิญญาณโคจร
ไปเกิดเปนสัตวอยูในภพภูมิไหน ก็ยอมสามารถพิสูจนไดดวย
การพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิ
ระดับฌาน เมื่อจิตออกจากความทรงฌานแลว อธิษฐานขอ
เห็นพระเทวทัต วาตายแลวไปเกิดอยูในภพภูมิใด ก็สามารถ
เห็นไดดวยทิพพจักขุญาณ
ใน สมัย ที่ ผู บรรยาย เดิน ทาง ไป ยัง ประเทศ อินเดีย
เมื่อเดินทางไปถึงบอน้ำแหงหนึ่งที่เมืองสาวัตถี คนนำเที่ยว
(มัคคุเทศก ) ได บอก กับ คณะ ทอง เที่ยว วา “ บอ นี้ เปน บอ ที่
พระเทวทัตถูกธรณีสูบ ลงไปเกิดเปนสัตวอยูในอเวจีนรก” ผู
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บรรยายฟงแลวไมเชื่อ จนตอมาไดกลับถึงเมืองไทยมาแลว
หลายป พอมีโอกาสไดพิสูจนคำพูดดังกลาว ดวยการทำจิตให
เขาถึงความทรงฌาน นำจิตออกจากฌานแลวอธิษฐานของ
เห็นเพระเทวทัต วามีอยูจริงหรือไม จึงไดพบวา กำลังเสวย
ความทุกขอยางแสนสาหัส รางกายของสัตวนรกมีเหล็กทอน
ใหญเสียบทะลุ จากศีรษะจรดเทา เสียบทะลุแขนซาย-ขวา ถูก
ตรึงอยูใน
 ทายืนกางแขน มีเปลวไฟนรกลุกโชติชวง แผดเผาอยู
ตลอดเวลา มีสัตวนรกอื่นหลายตัวอยูกันอยางแออัดยัดเยียด
ผูใดอานเรื่องนี้แลวไมเชื่อ ถือวาเปนสิ่งที่ถูกตองตาม
คำสอนของพระพุทธโคดม แตหากประสงคจะพิสจู นสัจธรรม
ในเรื่องนี้ ตองทำจิตใหเขาถึงความทรงฌาน ถอนจิตออกจาก
ฌานแลวอธิษฐาน ขอเห็นสัตวนรกเทวทัตในอเวจี โอกาสทีจิ่ ต
จะไปสัมผัสกับสัตวกายทิพย ในอเวจีนรกจึงจะเกิดขึ้น นี่เปน
หนทางทีจะ
่ เขาถึงความจริงในเรือ่ งนี้ เปนสิง่ ทีรู่ เห็
 นเขาใจดวย
จิตของตนเอง แจงชัดกับตนเองโดยไมขึ้นกับผูอื่น ไมตองเชื่อ
ตอคำพูดของใครผูใด ผูปฏิบัติธรรมและเขาถึงธรรมที่ปฏิบัติ
ไดแลว เรียกสภาวะเชนนี้วา สนฺทิฐิโก ดังที่มีระบุไวในพุทธ
ศาสนา
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เชนเดียวกัน ยังมีนักธุรกิจอยูคนหนึ่ง ที่ผูบรรยายได
มีโอกาสไปพูดคุยดวย เขาเคยตายจากโลกมนุษยนาน ๕ นาที
แตกลับปรากฏวากายทิพย(สัมภเวสี) ของเขาไดโคจรไปสู
ภพนรก ที่กำลังเสวยทุกขทรมานดวยการถูกทุบตีดวยตะบอง
เหล็กใหญ เมือ่ ฟน และบำบัดรักษาโรคจนหายแลว เขาไดบวช
เปนภิกษุโดยไมมใคร
ี ขอรองใหบวช แตภายหลังไดลาสิกขาออก
มาอยูในเพศฆราวาส และยังสานตอธุรกิจที่ทำอยูกอนบวช
อยูในเพศของฆราวาสไดไมนาน บัดนี้ไดตายจากโลกมนุษย
ไปแลว และจิตวิญญาณไดโคจรไปเกิดเปนสัตวนรก ตามทีตน
่
เคยไปเห็นมา
ยัง มี อีก เรื่อง หนึ่ง ของ สัตว กาย ทิพย ที่ ผู บรรยาย
ประสงคจะบอกเลาใหฟงวาในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธโคดม
ไดเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุเปนครั้งแรก ในหวงเวลานั้นเปน
วันที่เจาชายนันทะลูกของพระนานาง (เจาหญิงโคตมี) จะ
อภิเษกสมรสกับนางชนบทกัลยาณี หลังจากที่พระพุทธโคดม
ฉันภัตตาหารในวังแลวเสร็จ พระพุทธองคไดสงบาตรใหเจา
ชายนันทะถือเพื่อตามไปสงใหถึงวัดนิโครธาราม ณ วัดนิโคร
ธาราม พระพุทธโคดมไดตรัสถามเจาชายนันทะวา
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พระพุทธโคดม : นันทะเธอจักบวชหรือ
เจาชายนันทะ : จักบวชพระเจาขา
พระพุทธโคดมจึงมีรับสัง่ ใหสาวกชวยกันบวชเจาชาย
นันท ะ เปน ภิกษุ โดย ยัง มิได อยู รวม หอ กับ นาง ชนบทกัลยาณี
ตอมาพระพุทธโคดมไดใชอิทธิฤทธิ์นำภิกษุนันทะ ไปดูนางฟา
ในสวรรคชั้นดาวดึงส และเห็นวานางชนบทกัลยาณีมีความ
สวยงาม ด อ ย กว า นางฟ า เป น ร อ ย เท า พระพุ ท ธ โค ดม จึ ง
ตรัสวา
พระพุทธโคม : เธอจักไดนางฟาเหลานัน้ มาเชยชม แตขอให
ปฏิบัติธรรมใหไดกอน
ภิ ก ษุ นั นท ะ ปฏิ บั ติ ธรรม อยู ได ไม นาน จิ ต ก็ บรรลุ
อรหัตตผลจึงทำใหจิตของพระนันทะเปนอิสระจากกายดวย
การสำรวมอินทรีย จึงเพิกถอนตัณหาออกจากใจไดหมดสิ้น
ผูบรรยายจึงขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา การจะไปรูเห็น
เขาใจวาสัตวกายทิพยมีจริงเปนจริง ตองพัฒนาจิต (สมถ
ภาวนา) ตนเองใหเขาถึงความตั้งมั่น เปนสมาธิระดับฌาน
เมื่อใดถอนจิตออกจากความทรงฌาน ทิพพจักขุญาณ (ตา
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ทิพย) ยอมไปสัมผัสกับสิ่งอันเปนทิพยนั้นได นี่คือเหตุตรงที่
ผูปรารถนาจะพิสูจน วาสัตวกายทิพย (เทวดา) นั้นมีอยูจริง
ทั้งๆ ที่มีผูรูมาบอกกลาว แตก็ยังมีผูที่ไมเชื่อและไมพิสูจน
สัจธรรมนี้ ใหประจักษแจงดวยตัวเอง เปนเพราะผูที่ศึกษา
หาความรูทางโลกมามาก มายาวนานจนเรียกไดวาเปนผูคง
แกเรียน (พหูสูต) ยอมมีอัตตาเกิดขึ้นกับจิตตัวเอง อัตตาเปน
ความเห็นแกตัว หรือคือความถือตัวเองเปนใหญ ไมยอมเชื่อ
ฟงใคร ดังตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาล ณ ยอดเขา
คิชฌกูฏ อันเปนที่ตั้งของพระคันธกุฎี ที่พระพุทธองคใชเปนที่
ประทับในกรุงราชคฤหในครัง้ นัน้ มีนักปราชญแหงกรุงราชคฤห
(วัสสการพราหมณ) ชอบขึ้นไปเสวนาอยูกับพระพุทธโคดม
ทั้งนี้ เปนดวย เหตุ ที่ วา พระพุทธเจา ตรัส สิ่ง ใด ไว สิ่ง ที่ ตรัส
(พุทธวจนะ) ยอมเปนหนึ่งไมมีสองและไมขึ้นกับกาลเวลา จึง
เปนที่ชื่นชอบของผูแสวงหาความรูใหยิ่งๆ ขึ้นไป
มีอยูวั นหนึง่ วัสสการพราหมณ ไดเดินขึน้ เขาคิชฌกูฏ
เพื่อ ไป สนทนา ธรรม กับ พระพุทธเจา ระหวาง ที่ เดินขึ้น เขา
วัสสกา รพรหมณ ได สวน ทาง กับ พระ มหา กัจ จาย นะ องค
อรหันต ที่มีกิริยาคลองแคลววองไว กำลังเดินลงมาจากยอด
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เขา เมื่อนักปราชญแหงกรุงราชคฤห เห็นสมณะรูปนี้มีกิริยา
ทาทางไมสำรวม ประจวบกับแรงผลักของอัตตา จึงไดกลาว
วาจาปรามาส (ดูถกู ) พระมหากัจจายนะออกไปวา “สมณะรูป
นีมี้ กิรยิ าเหมือนวานร” และดวยความเปนพระสมณะทีมี่ จิตพน
ไปแลวจากกิเลสทีผู่ กมัดใจ (สังโยชน) เมือ่ พระมหากัจจายนะ
ไดฟงคำปรามาสจากนักปราชญผูมี อัตตาสูง จึงมิไดกลาวตอบ
โตใดๆ ออกไป ยังคงมีอารมณสงบนิง่ และไดเดินจากไป ความ
เรื่องนี้ไดรูไปถึงพระกรรณของพระพุทธเจา จึงไดพยากรณ
พฤติกรรมของนักปราชญผูนี้ออกไปวา “วัสสการพราหมณ
เฒา เจาทำเรื่องฉิบหายแลว ตายจากภพนี้ไป เจาจะตองไป
เกิดเปนวานรมีหางเหมือนโค อยูในปาไผของกรุงราชคฤห
แหงนี้”
คำพยากรณของพระพุทธเจา ไดลวงรูไปเขาหูของ
วัสสการพราหมณวาพระพุทธเจาไดพยากรณวาตัวเองจะตอง
ไปเกิดเปนลิงอยูในปาไผ และรูวาสิ่งที่พระองคไดตรัสออกไป
แลวเปนหนึ่งไมมีสอง จึงไมประมาท ตามชาติของการเปน
นักปราชญของตน จึงไดสั่งใหบริวารปลูกตนไมที่ออกผลกิน
ได ไวตามที่ตางๆ ในปาไผของกรุงราชคฤห ในที่สุดเมื่อวาระ
ของอายุขยั เวียนบรรจบ วัสสการพราหมณไดตายจากโลกนีไป
้
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และไดไปเกิดเปนลิงมีหางเหมือนโค ตรงตามคำพยากรณของ
พระพุทธเจา
ที่บอกเลาเรื่องนี้ใหฟง ก็ดวยมีจุดประสงคที่จะบอก
วา การพัฒนาปญญาทางโลก เปนเหตุใหเกิดความเห็นแกตัว
ทีเรี
่ ยกวา อัตตา ซึง่ เปนเหตุใหนำความเสือ่ ม มาสูชี วติ ของการ
เปนมนุษยได ดังนัน้ สิง่ ทีผู่ บรรยาย

บอกเลาใหฟง จึงอยาปลงใจ
เชื่อ แตตองพิสูจนใหเขาถึงความจริงดวยตัวเอง หากเมื่อใด
บุคคลสามารถเขาถึงสัจธรรมที่บอกกลาวมาแลวได ความรู
สูงสุด (ทิพพจักขุ) ที่ยังเปนโลกิยะญาณก็สามารถเกิดขึ้นกับผู
พิสจู นได แลวความเชือ่ ทีอยู
่ เหนื
 อระบบประสาทสัมผัสจึงเปน
ความจริง และมีอยูจริง วาการกลาววาจาปรามาส กับผูทรง
คุณธรรมสูง ยอมนำทุกขนำโทษมาสูชีวิตของตนได
ยังมีอยูอีกเรื่องหนึ่งที่ผูบรรยายประสงคจะบอกเลา
ใหฟงวา ในครั้งที่พระพุทธกัสสปะมาตรัสรูอยูบนโลกใบนี้ ใน
เชาวันนั้นชาวบานที่นับถือพุทธศาสนา ตางพากันปรุงอาหาร
แลวนำไปถวายพระพุทธกัสสปะและพระสาวก ขณะที่เดิน
ผานทุงนาชาวบานไดเห็นชายไถนาอยูคนหนึ่ง จึงไดเอยปาก
ชวนชาวนาผูนั้นวา
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ชาวบาน
: เพื่อน วันนี้เปนวันพระ พวกเรากำลังนำ
อาหาร ไป ถวาย พระ สงฆ ที่ วัด หยุด พัก ไถนา สัก วัน แลวไป
ทำบุญที่วัดดวยกัน
ชาวนา
: หากพระพุทธกัสสปะมาไถนาแทนเราได
เราก็จะไปวัดรวมทำบุญกับพวกทาน
ด ว ย คำ พู ด อั น เป น อกุ ศ ล วจี กรรม ที่ กล า ว วาจา
ปรามาสผูทรงคุณธรรมสูง ไดถูกเก็บบันทึกผลของกรรมไมดี
ไวในดวงจิตของชาวนา เมื่ออายุขัยของรูปขันธเวียนบรรจบ
จิต ของ ชาวนา จำเปนตอง ออก จาก ราง กรรม ชั่ว ( อกุศล วจี
กรรม) ไดผลักดันจิตวิญญาณของชาวนา ใหโคจรไปเกิดเปน
เปรต ที่มีรางกายใหญโตคลายมนุษย กำลังไถนาอยูกลางปา
ใหญลำพังเพียงตนเดียว ไถนาทั้งกลางวันและกลางคืนโดย
มิได หยุด พัก เปน เวลา นานถึง หนึ่ง พุทธ ธันดร ก็ ยัง หยุด ไถ
ไมได เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องดวยแรงกรรมชั่วผลักดัน ผลัก
ดันใหชีวิตดำเนินไปเชนนั้น ดังที่หมูภิกษุกลุมหนึ่ง หลงทาง
อยูกลางปาใหญและไดไปพบเขา เมื่อครั้งที่พระพุทธโคดม
เสด็จดับขันธปรินพิ พานไปนานแลว โดยภิกษุกลุม นัน้ มีเจตนา
ที่จะไปกราบไหวบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์อันเปนสถานที่ตรัสรู
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธโคดม
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ในทางตรงกันขาม ผูมีสติและสำนึกไดในบาปที่ตน
กระทำ จึงหยุดทำกรรมชั่วแลวหันมาทำแตกรรมดี โอกาส
นำพาชีวิตใหพนไปจากความวิบัติ ยอมเกิดขึ้นได ดังตัวอยาง
ของโสเภณีแหงแควนมคธ ที่มีชื่อวา “สิริมา” หลังจากที่
นางไดฟงธรรมจากพระโอษฐแลว นางเกิดมีสติและสำนึก
ได วา อาชีพ ที่ ตน ได กระทำ อยู เปน มิจฉา อาชีว ะ เมื่ อ ตาย
แลวจิตวิญญาณจะตองถูกแรงของอกุศลกรรม ผลักดันให
ไป เกิด เปน สัตว ปนตนงิ้ว อยู ใน สิมพลี นรก จึง เลิก ประกอบ
อาชีพที่เปนกรรมชั่วอยางเด็ดขาด แลวหันมาประพฤติศีล
ภาวนา อันสัมปยุตดวยอุปนิสัยบารมีที่ตนเคยสั่งสมอบรม
มาแตปางบรรพ ในที่สุดจิตของสิริมาผูมีรูปสมบัติงามเลิศ
ไดบรรลุโสดาปตติผล ขณะที่ยังอยูในเพศของฆราวาสและ
ในที่สุดสิริมาไดตายลงดวยอาการของพิษไขกำเริบ สุดที่จะ
บำบัดรักษาใหหายได เมื่อจิตของสิริมาจำเปนตองทิ้งรูปขันธ
เพื่อไปเกิดใหม ปรากฏวาพลังของกุศลธรรมอันเปนอริยผล
ขั้นตน ไดผลักดันจิตวิญญาณของสิริมาใหโคจรไปเกิดเปน
นางฟา และมีชื่อวา สิริมาเทพนารีโสดาบันอยูในสวรรคชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตี
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หลังจากทีสิ่ รมา
ิ ตายลงแลว พระเจาพิมพิสารไดไปเขา
เฝาและกราบทูลพระพุทธเจาใหทรงทราบวา
พระเจาพิมพิสาร : ขาแตพระองคผูเจริญ สิริมานองสาว
ของหมอชีวกโกมารภัจ ไดตายลงแลวดวยพิษไขเมื่อตอนเย็น
วันนี้เอง
พระพุทธเจา : ดีละ มหาบพิตรอยาเพิง่ กระทำการฌาปนกิจ
ใหเอาไปเก็บไวที่ปาชาผีดิบ และจัดเวรยามใหเฝาดูแลรักษา
ศพ อยาใหแรงกาทำอันตรายแกศพได เมือ่ ถึงวาระอันสมควร
แลวตถาคตจะนำภิกษุไปพิจารณาซากศพของสิริมาในภาย
หลัง
เมื่อซากศพถูกทิ้งรางไวในปาชาผีดิบ เปนเวลานาน
ถึงสี่วัน ศพของสิริมาไดขึ้นอืดบวมพอง มีน้ำเลือดน้ำเหลือง
ไหลออกทางจมูกและปาก สงกลิ่นเหม็นฟุง มีตัวหนอนไต
ยั้วเยี้ย เขาออกทางหูทางจมูกและทางปาก จนไมเหลือความ
สวยความงามของสิริมาปรากฏใหเห็น เมื่อถึงเวลานั้นแลว
พระพุทธเจาจึงไดนำหมูภิ กษุไปพิจารณาซากศพ (อสุภะ) เมือ่
ภิกษุไดเห็นซากศพของสิรมา
ิ แลวตางอุทานออกมาวา “นีหรื
่ อ
สิริมา ที่คนเขาลือกันวาสวยนักสวยหนา มีแตสิ่งปฏิกูลเหลือ
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อยู ซ้ำยังสงกลิ่นเหม็นคละคลุง” เมื่อหมูภิกษุไดเห็นซากศพ
ของสิรมา
ิ แลวทำใหจิตสงบระงับ ปลอดจากกามตัณหา ปลอด
จากราคะและความเห็นผิดลงได
ในวันที่พระพุทธเจานำหมูภิกษุไปพิจารณาซากศพ
ของ สิริ มา ได ปรากฏ วา มี ภิกษุ ตา ทิพย อยู รูป หนึ่ง มีชื่อ วา
“วังคีสะ” ไดเห็นนางฟาตนหนึง่ มากราบพระพุทธเจา แลวเกิด
ความสงสัยวาเปนใคร มาจากไหน จึงไดทูลขอพุทธานุญาต
พูดคุยกับนางฟาตนนั้น เมื่อพระพุทธเจาทรงประทานพุทธะ
อนุญาตแลว พระวังคีสะจึงไดถามนางฟาวา
พระวังคีสะ : นางฟา เธอ มา จาก ประชุม เทวโลก ใด ?
เทวโลกนั้นมีชื่อวาอยางไร? และเหตุใดเธอจึงมา
นางฟา
: เทวโลก ใด ที่ มีชื่อ วา ปร นิม มิต วสวัตตี
ขาพเจามาจากที่นั่น เหตุที่มาเพราะขาพเจาเคยอาศัยอยูใน
รางนี้ (พูดพรอมกับชี้นิ้วไปที่ซากศพ) มากอน
จากตัวอยางทียก
่ ขึน้ มาบอกเลาใหฟง จะเห็นไดวา คน
ทีมี่ จิตทิง้ รางเมือ่ รูปขันธครบอายุขยั จิตยอมโคจรไปเกิดอยูใน

ภพใหมทันที พระวังคีสะจึงไมสามารถจำไดวานางฟานั้นเปน
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ใคร เพราะสัญญาใหมของการเปนนางฟา มิไดถูกเก็บบันทึกไว
ในจิตของพระวังคีสะ จึงไมสามารถเขาใจรูปนามของนางฟา
ที่ตนเห็นได ตรงกันขาม จิตวิญญาณของนางฟาสิริมายังคง
บันทึกรูปลักษณเดิม ทีตน
่ เคยผานประสบการณการเปนมนุษย
มากอน จึงจำไดวาอดีตตนเคยอาศัยอยูใน
 รางทีเรี
่ ยกวา สิรมา
ิ
นี้มากอน
เชนเดียวกันในครั้งพุทธกาล ยังมีภิกษุรูปหนึ่งที่เรียก
วาติสสภิกษุ เปนผูที่รูจักกวางขวาง (ปอปพิวลา) อยูในหมู
ภิกษุดวยกัน ติสสภิกษุไดมรณภาพ เนื่องจากรูปขันธหมด
อายุขัยการใชงาน เมื่อจิตทิ้งรูปขันธแลว ไดไปเกิด(อุบัติ) เปน
ติสสมหาพรหม อยูในพรหมโลกชั้นที่สาม ที่มีชื่อชั้นวามหา
พรหมาภูมิ พระมหาโมคคัลลานะผูมีความเปนเลิศ (เอตะทัค
คะ) ในการแสดงฤทธิ์ สงสัยวาติสสภิกษุไปเกิดอยู ณ โลกใด
ในวัฏสงสาร จึงเขาฌาน แลวถอนจิตออกจากความทรงฌาน
อธิษฐานขอเห็นอดีตติสสภิกษุ วาบัดนี้ ไปเกิดเปนสัตวอยูใน
 ภพ
ภูมใด
ิ ของวัฏสงสาร ชัว่ ขณะหดแขนแลวยืดออก รูปนามทีเ่ ปน
ทิพยของพระมหาโมคคัลลานะ ก็ไดไปนั่งอยูหนาวิมานของ
พรหมตนหนึ่ง พระพรหมผูเปนเจาของวิมานก็ผูมีสภาวธรรม
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ในดวง จิต เปน ปุถุชน ได ออก มาก ราบ พระ มหา โมค คัล ลานะ
องคอรหันต แลวเรียนใหทราบวาตนคือ อดีตติสสภิกษุ ใน
ครั้งพุทธกาล หลังจากทิ้งรางที่เปนมนุษยแลวจิตวิญญาณได
โคจรมาเกิดเปนติสสมหาพรหม อยูในพรหมโลกชั้นที่สาม ดัง
ที่พระคุณเจาเห็นอยูนี่แหละครับ เหตุที่ขาพเจาไดมาอุบัติเปน
ติสสมหาพรหม ก็เนื่องดวยในสมัยที่เปนมนุษย ขาพเจาชอบ
ปฏิบัติสมถภาวนา จนจิตเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน
อยูในระดับรูปฌานที่ ๑ อยางละเอียด เมื่อจิตเขาถึงรูปฌาน
ดังกลาว ขาพเจามีความสุขจากการเสพฌานสมาบัตอย
ิ างมาก
จึงติดใจและไดพัฒนาจิตใหเขาถึงสภาวะที่มีวิตก วิจาร ปติ
สุข เอกัคคตาอยูเสมอ เมื่อตายจากมนุษยแลว จิตวิญญาณ
ของขาพเจา จึงไดมาอุบัติเปนพระพรหมที่พระคุณเจาไดเห็น
เปนปจจุบันอยูในขณะนี้
จากเรื่องของติสสภิกษุที่บอกเลามานี้ จะเห็นไดวา
เมื่อมนุษยตายลง จิตวิญญาณจะโคจรไปเกิดเปนสัตวอยูใน
ภพภูมิใดก็ขึ้นอยูกับผลของกรรม ที่ทำสั่งสมไวในดวงจิตเปน
พลังผลักดันจิตวิญญาณที่ทิ้งรางแลวใหโคจรไปสู
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การพัฒนาจิต
เ ป น เ ค รื่ อ ง ส อ ง น ำ ชี วิ ต

ดวยเหตุนี้ผูไมประมาทจึงระมัดระวังในการดำเนิน
ชีวิต ดวย การ พัฒนา จิต ให มี สติ แลว ใช สติ เปน เครื่อง สอง
นำทางใหกับชีวิต ดวยการประพฤติเหตุใหถูกตรงตอสิ่งที่ตน
ปรารถนาใหเกิดขึ้นกับชีวิตหนา อาทิ หากมีสติระลึกอยูในศีล
๕ และประพฤติตนใหมีศีล ๕ คุมใจอยูทุกขณะตื่น เมื่อตาย
แลวพลังของคุณธรรมในศีล ๕ ยอมผลักดันจิตวิญญาณ ให
โคจรไปเขาอยูอาศัยในรางที่เปนมนุษยได คือเกิดเปนมนุษย
ไดอีกครั้ง
หากมีจิตระลึกอยูในศีล ๕ และมีความศรัทธามั่นคง
อยูใน
 การบริจาคทานตลอดชีวติ หรือมีสติระลึกอยูกั บการกระ
ทำในกุศลกรรมบถ ๑๐ เวนจากการทำลายชีวติ เวนจากการถือ
เอาของที่เขามิไดให เวนจากการประพฤติผิดในกาม เวนจาก
ตา
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การพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคำหยาบ
เวนจากการพูดเพอเจอ ไมโลภคอยจองอยากไดของเขา ไมคิด
รายเบียดเบียนเขา และเห็นชอบตามคลองธรรม อยูตลอด

ชีวติ
เมื่อใดที่อายุขัยของรูปขันธเวียนบรรจบ จิตยอมถูกพลังของ
คุณธรรมดังกลาว ผลักดันใหโคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในสุคติ
ภพโลกสวรรค เปนเทพบุตร เปนเทพธิดา ตามแรงผลักของ
กุศลกรรมอันบุคคลไดกระทำไวเปนตนเหตุ
บางคนเอาสติมาคุมใจ แลวนำตัวเองเขาปฏิบตั ธรรม
ิ
ดวยการพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงความตั้งมั่นเปน
สมาธิแนวแน (ฌาน) อยูเสมอ เมื่อรูปขันธถึงอายุขัย จิตที่
ออกจากรางยอมถูกพลังของฌานสมาบัติ ผลักดันใหโคจรไป
เกิดเปนสัตวอยูในพรหมโลก มีอายุขัยยาวนานเปนกัป ตาม
กำลังของฌานที่ตนพัฒนาไดในขณะที่ยังเปนมนุษย
ดังนั้นการที่จิตวิญญาณจะโคจรไปสูภพภูมิใด จึงขึ้น
อยูกับกรรม ที่ทำสั่งสมไวในดวงจิตเปนตนเหตุ จิตของบุคคล
จึงมีความสำคัญในการโคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในภพภูมิตางๆ
ของวัฏสงสาร ดังที่ผูรูจริงไดกลาวไววา “สำเร็จดวยใจ” (มโน
มยา) นั่นเอง
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ผูบรรยาย

มีสถานะอยูใน
 เพศของฆราวาส ทีทำ
่ หนาที่
เปนครูบาอาจารย ถายทอดความรูทางวิทยาศาสตร ใหกับ
เยาวชนในมหาวิทยาลัย แตตองมาประกาศสัจธรรมของชีวิต
ใหผูไมประมาท (มีสติ) ไดรับรู ก็เนื่องดวยเหตุที่จิตไดระลึก
กลับไปสูภูมิหลังของตัวเองกอนที่จะมาเกิด ไดอธิษฐานไววา
จะมาชวยเพื่อน ไมใหทำเหตุอันไปสูการเกิดเปนสัตวอยูใน
อบายภูมิ คือไมลงไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไมลงไปเกิดเปน
สัตวเปรต สัตวอสุรกายและสัตวนรก ซึ่งตองไมประพฤติตน
ใหมีจิตเปนทาสของความหลง ความโลภและความโกรธ การ
จะเปนเชนนีได
้ บุคคลตองพัฒนาจิตตนเอง (วิปส สนาภาวนา)
ใหเกิดปญญาเห็นถูกตามธรรมขึน้ ประพฤติตนเปนผูให
 ผูสละ

ผูบริ
 จาค รวมถึงประพฤติตนใหมีอารมณสงบและเย็น ดวยการ
ใหอภัยเปนทานในทุกสิง่ ทีเป
่ นเหตุขัดใจ แลวความเมตตายอม
เกิดขึ้น ดังนั้นหากบุคคลไดพัฒนาจิตจนเปนอิสระจากความ
โกรธ ความโลภ ความหลงไดแลว ก็เปนอันหวังไดวา ชีวิต
หนาจะไมตองลงไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิแนนอน
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กำจัดกิเลส
ด ว ย ป ญ ญ า เ ห็ น แ จ ง

กิเลสใหญทั้งสามตัว กิเลสที่เปนโทสะกำจัดไดงาย
ที่สุด ดวยการใหอภัยเปนทาน กิเลสที่เปนโลภะกำจัดไดงาย
รองลงมา ดวยการประพฤติตนเปนผูให ผูสละ ผูบริจาค สวน
กิเลสที่เปนโมหะกำจัดไดยากที่สุดแมจะกำจัดไดยาก บุคคลก็
สามารถกำจัดได ดวยการพัฒนาจิต (วิปส สนาภาวนา) ใหเกิด
ปญญาเห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจงกำจัดกิเลสที่ผูกมัดใจ
ตองเวียนตายเวียนเกิดอยางไมรูจบ (สังโยชน ๑๐) ใหหมดไป
จากใจไดเมื่อใด สภาวะที่เรียกวานิพพานยอมเกิดขึ้น ความ
หลงคือความไมรูจริง (อวิชชา) ถึงจะหมดสิ้นไปจากใจได
บางคนพยายามกำจัดอวิชชาแตขาดกัลยาณมิตรใน
ทางธรรมเกื้อหนุน ดวยเหตุที่ตัวเองมีสัญญาและมีอัตตาแข็ง
กลา จึงไมมีใครกลาที่จะมาเปนครูชี้ทางพนทุกขให
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ดังตัวอยางที่ไดเกิดขึ้นแลวในอดีตอันยาวไกล ยังมี
อุบาสกอยูคน
 หนึง่ ชอบศึกษาหาความรูใน
 ธรรมวินยั ของพุทธ
ศาสนา ดวยการฟงการอาน (สุตมยปญญา) จากตำราคัมภีร
แลวใชจิตของตัวเองจินตนาการ (จินตามยปญญา) ใหความ
รูแตกฉานยิ่งขึ้น เปรียบดังตูพระไตรปฎกเคลื่อนที่ อุบาสกคน
นั้นมีชื่อวามหาวาจกอุบาสก เขาไดคิดวาการเขาถึงความจริง
ในความรูที่เปนเพียงความจำ (สัญญา) นั้น บุคคลตองเขา
ถึงความจริงแทดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา จึงนำตัวเองเขา
ปฏิบตั ธิ รรมตัง้ แตหนุม จนแก เปนระยะเวลายาวนานถึง ๕๐ ป
ก็ยังไมสามารถพัฒนาจิตใหเขาถึงความจริงในพุทธศาสนาได
เนื่องดวยขาดวาสนาบารมี และไมมีใครกลาสอนกลาแนะนำ
ทั้งนี้ เพราะ ตัว เอง รู ไป หมด ทุก เรื่อง ที่ มี บุคคล มาบ อก กลาว
ซึ่งเปรียบไดกับน้ำชาลนถวย ที่ไมเชื่อในคำสอนของใครผูใด
ใน ที่สุด มหา วาจก อุบาสก หมด ความ ศรัทธา ใน ธรรมะ ของ
พระพุทธเจาจึงเลิกปฏิบัติจิตตภาวนา เมื่อมหาวาจกอุบาสก
ตายลง ความหลงที่มีอยูในดวงจิต ไดผลักดันจิตวิญญาณ
ของมหาวาจกอุบาสก ใหโคจรไปเกิดเปนจระเขอยูในบึงใหญ
ยาวนานจนสิ้นอายุขัย
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ผูที่พัฒนาความรูในสองระดับตน เปนความรูที่เรียก
วา สัญญาซึง่ เขาถึงความจริงไดชัว่ คราว (สภาวสัจจะ) หรือชัว่
ระยะเวลาหนึง่ ทีเหตุ
่ และผลมีความสัมพันธกัน โดยมีกาลเวลา
มาทำใหแปรเปลี่ยนไปเปนความไมจริงได หรือคือไมมีความ
สัมพันธกันอีกตอไป ผูบรรยายไดมีโอกาสพบเจอคนประเภท
นี้แลวเกิดความสงสารที่เขามีความเห็นผิด เอาจิตเขาไปผูก
ติดเปนทาสของโลกธรรมและวัตถุ เมื่อกาลเวลาผันแปรไป
สิง่ ทีเคย
่ ยึดติดนัน้ กลับแปรเปลีย่ นไปในทางตรงขาม ทำใหเกิด
ความผิดหวังและเสียใจ บุคคลที่มีความเห็นผิด และมีจิตเปน
ทาสของความไมจริงแท แลวยังใชความรูที่ไมจริงแทสองนำ
การพัฒนาจิตของตน การเขาไมถึงธรรมจึงเกิดขึน้ เปนธรรมดา
ดังตัวอยางทีผู่ มี ความเห็นผิด นำตัวเองเขาปฏิบตั ธรรม
ิ แลวยัง
ทำตัวเองเปนน้ำชาลนถวย หนีออกจากการพัฒนาจิตดวยการ
ปฏิบัติธรรม และนำตัวเองเขารวมในพิธีกรรมทอดกฐิน อันมี
อานิสงสสูงสุด เปนเพียงสวรรคสมบัติ ทัง้ ๆ ทีการ
่ ปฏิบตั ธรรม
ิ
มีอานิสงสเขาถึงพรหมสมบัติหรือนิพพานสมบัติได
มีตัวอยางของราหุลราชกุมารอายุ ๗ ป ไดไปทูลขอ
มรดกจากสมเด็จพอ (พระพุทธเจา) โดยหมายใจวาจะไดเปน
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พระเจากรุงกบิลพัสดุสื บตอจากพอทีปฏิ
่ เสธไมเปนกษัตริยแล
 ว
ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสกับราหุลวา
“มนุษยสมบัตินั้นมีแตนำความคับแคนใจมาให
แตสมบัติที่พอจะใหแกลูกนั้น เปนสมบัติที่เที่ยงแทยั่งยืน
มีความสุขสูงสุดกับผูที่ครอบครอง”
ในที่สุดพระพุทธเจาไดมีพระบัญชา ใหพระสารีบุตร
บวชราหุลกุมาร เปนสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนา และได
ปฏิบัติธรรมตอเนื่องเรื่อยมา จนมีพระชนมายุได ๒๐ พรรษา
จึง บรรลุ อร หัต ต ผล ซึ่ง เปน อริย สมบัติ ที่ มนุษย สามารถ เขา
ถึงได
ดวยเหตุแหงความหลงหรือความไมรจริ
ู งแท จึงนำพา
จิตของมนุษยใหเขาไปผูกติดเปนทาสของโลกธรรม ทีมี่ อยูแปด

อยางไดแกมีลาภ มีเสื่อมลาภ มียศ มีเสื่อมยศ มีสุข มีทุกข มี
สรรเสริญ มีนินทา โลกธรรมเปนของคู เมื่อไขวควาเอาอยาง
ใดอยางหนึ่งมาครอบครอง จึงตองเอาคูของมันมาดวย
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ฉะนั้นผูมีความหลง หรือมีความรูไมจริงแทจึงนิยม
แสวงหาโลกธรรมมาประดับตัวตน ผูหลงอยูกับโลกธรรมจึง
มีอารมณสมปรารถนาและมีอารมณผิดหวังเกิดขึ้นได ตรง
กันขามผูรู จริ
 งแทปฏิเสธการครอบครองโลกธรรม แตหากเมือ่
จำเปนตองครอบครองโลกธรรม ก็จะอยูกับโลกธรรมอยางมี
สติ ใชโลกธรรมใหเกิดประโยชน แตไมเอาจิตเขาไปผูกจิต
เปนทาสของโลกธรรม ทั้งนี้เนื่องดวยเหตุที่รูเทาทันความเกิด
ขึ้นและความเสื่อมไปของธรรมที่มีอยูประจำโลกนั่นเอง ดัง
นั้นผูที่พัฒนาความรูในทางโลกใหเกิดขึ้นแลว จึงไมเหมาะ
ที่จะนำความรูในทางโลก มาใชนำทางใหกับการดำเนินชีวิต
เพราะเห็นไมถูกตรงตามความเปนจริงแท ยอมทำใหชีวิตพบ
กับอุปสรรค และมีปญหาใหตองแกไข ซึ่งไมเหมือนกับปญญา
เห็นแจง เมื่อใชสองนำทางใหกับชีวิตแลว ยอมพบกับความ
สะดวกราบรื่นและมีความสุข ยิ่งไปกวานั้นปญญาเห็นแจง
สามารถนำพาชีวิตไปสูความเปนอิสระ และหลุดพนไปจาก
ความทุกขทั้งปวงได
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สัมมาทิฏฐิ
ส อ ง น ำ ท า ง ชี วิ ต

มีตัวอยางที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน กับการใชปญญา
ทางโลกสองนำทางใหกับชีวิตแลวนำพาชีวิตไปพบกับปญหา
ใหตองแกไขดังนี้ คือไดมีบุคคลผูเปนโรคอัมพฤกษไดโทรศัพท
เขามาถามผูบรรยายวา
ผูมีปญหา
: อาจารยครับผมเปนอัมพฤกษทำใหแขนขา
ออนแรงทำงานไมสะดวก ผมทำกรรมอะไรไวจึงใหผลเชนนี้
ผูบรรยาย
: การเจ็บปวยของคุณ มีตนเหตุมาจากการ
ประพฤติทุศีล
ผูมีปญหา

: ศีลอะไรครับ

ผูบรรยาย

: ศีล ๕ ยังบกพรอง
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ผูมีปญหา

: ผมมีศีล ๕ อยูครบครับ

ผูบรรยาย
: บุคคลประพฤติศีล ๕ ขอไดครบถวนเปน
ปรกติแลวความวิบตั ของ
ิ ชีวติ ยอมไมเกิดขึน้ คุณทำอาชีพอะไร
บอกไดไหม
ผูมีปญหา

: ผมมีอาชีพคาขายครับ

ผูบรรยาย

: คาขายอะไร บอกไดไหมครับ

ผูมีปญหา

: ขายยาฆาแมลงครับ

ผูบรรยาย
: นัน่ แหละเปนจำเลยทีหนึ
่ ง่ ของการประพฤติ
ทุศีลในขอปาณาติบาต
จากตัวอยางจริงที่ยกขึ้นมาบอกเลาใหฟงวา การใช
ความรูทางโลก มาประกอบอาชีพคาขายยาฆาแมลง ไมถือวา
เปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย แตในทางธรรมถือวาเปนการ
กระทำที่ผิดศีล เมื่อกรรมใหผล โรคอัมพฤกษจึงเกิดขึ้น นี่คือ
ปญหาของการใชความรูที่ไมจริงแท จึงทำใหเกิดปญหาขึ้น
กับชีวิตได
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ยังมีอยูอีกกรณีหนึ่ง ที่ใชความรูไมจริงแท แลวทำให
เกิดปญหาขึ้นกับชีวิต คือมีอยูครั้งหนึ่งผูบรรยายไดรับเชิญไป
ใหความรูกับผูที่เขามาพัฒนาจิตที่อำเภอสะบายอย จังหวัด
สงขลา จาก การ บรรยาย ในคืน วันนั้น มี ผู เขา มา รับ ฟง คำ
บรรยายเกือบสามรอยคน ทุกคนลงนั่งพับเพียบหรือนั่งขัด
สมาธิอยูบนพื้นตามที่ตัวเองถนัด แตมีชายสูงอายุอยูหนึ่งคน
ไดนั่งฟงบรรยายแตกตางไปจากคนอื่น คือนั่งอยูบนเกาอี้ที่มี
พนักพิง เมื่อการบรรยายไดยุติลง ผูบรรยายไดเดินเขาไปหา
ชายคนที่นั่งอยูบนเกาอี้ พรอมกับยกมือไหวแลวถามวา
ผูบรรยาย
: สวัสดีครับคุณพี่ ผมเห็นคนอื่นนั่งราบอยู
บนพื้นหอง แตคุณพี่นั่งอยูบนเกาอี้ เปนเพราะอะไรครับ
ชายผูสูงอายุ : ผมนั่งขัดสมาธิอยางเขาก็ได แตเมื่อจะลุก
ขึ้นยืนผมยืดขาไมออกครับ
ขณะทีชาย
่ สูงอายุกลาวตอบผูบรรยาย

ไดเห็นปูมา และ
ปูทะเลคลานเรียงรายอยูรอบ
 เกาอี้ ของชายผูสู งอายุคนนัน้ จึง
ไดถามตอไปวา
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ผูบรรยาย

: คุณพี่ไปทำอะไรไวกับปูมาและปูทะเล

ชายสูงอายุ

: ผมมีอาชีพมัดขาปูครับ

ความ แปลก แยก ใน พฤติกรรม ของ ผู สูง อายุ จึง ได
มาถึงขอยุติที่วาอาชีพที่ชายสูงอายุประพฤติอยูนั้น เปนการ
กระทำที่ไมผิดกฎหมาย แตผิดศีลที่ทำเหตุเบียดเบียน เมื่อ
กรรมไมดีใหผลเปนอกุศลวิบาก ผูประพฤติเบียดเบียนจึงมี
พฤติกรรมไมเหมือนกับพฤติกรรมของคนทัว่ ไป คือนัง่ พับเพียบ
หรือนั่งขัดสมาธิบนพื้นราบจึงทำได แตเวลาจะลุกขึ้นยอมยืด
ขาไมออก
ตาม ที่ ได กลาว ไว กอน หนา นี้ วา การ เจ็บ ปวย ของ
คนในยุคปจจุบัน เกิดขึ้นดวยเหตุสี่อยาง ผูใดประพฤติตรง
ขามกับสามเหตุแรกโรคภัยไขเจ็บยอมไมเกิดขึ้น แตในเหตุที่
สี่ เปนการประพฤติเบียดเบียน จึงเรียกวาโรคที่เกิดจากการ
ถูกจองเวร วาโรคกรรม หากหมอไปบำบัดรักษาโรคกรรมให
หายได หมอยอมไดอานิสงสจากคนไขเปนบุญ แตยังมีโอกาส
รับ อานิสงส บาป จาก เจา กรรม นายเวร ของ คนไข หัน มา ผูก
พยาบาทกับผูเขารวมกระบวนกรรมจองเวรนี้ได เมื่อดูใหลึก
ลงไปถึงการกระทำที่เปนเหตุของการเจ็บไขไดปวย หมอมิได
ดร. สนอง วรอุไร
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ประพฤติเหตุเบียดเบียนดวยตัวเองโดยตรง แตหมอประพฤติ
เหตุใหตัวเองเขารวมในการเบียดเบียน ระหวางคนไขกับเจา
กรรมนายเวรของคนไข หมอจึงมีโอกาสรับอานิสงสบาป
ผูบรรยาย

มีตัวอยางจริงทีผู่ เจ็
 บปวยมิไดประพฤติเหตุ
เบียดเบียน แตยังตองรับอานิสงสบาป ดังมีประสบการณอีก
เรื่องหนึ่งที่จะบอกเลาใหฟงวา มีอยูครั้งหนึ่งผูบรรยายไดรับ
การติดตอจากเพือ่ นในเครือ่ งแบบวาอาทิตยนีว้ างไหม? อยาก
ใหชวยพาไปวัดสองแหง คือวัดสันติธรรม กับวัดอรัญญวิเวก
เมื่อผูบรรยายตรวจสอบตารางการทำงานแลวยังมีเวลาเปน
อิสระ จึงไดตอบกลับไปทางโทรศัพทวายังวาง และจะไปรับ
ที่สนามบินเชียงใหม เพื่อทำธุระตามที่ประสงค
เมือ่ วันเวลาทีนั่ ดหมายมาถึง ผูบรรยาย

จึงไดวาจางรถ
ตูไปรับคณะที่มาจากกรุงเทพฯ และไดพาคณะกรุงเทพฯ เดิน
ทางไปทำธุระตามที่นัดหมายไว คณะจากกรุงเทพฯมีอยูสี่คน
แตผูบรรยายรูจักเพียงสองคนที่เปนเพื่อนกันมากอน อีกสอง
คนที่เหลือเพียงจะมารูจักกันที่สนามบิน เมื่อคณะพรอมแลว
จึงไดเดินทางไปวัดสันติธรรมซึ่งอยูในตัวเมืองเชียงใหม เมื่อ
พูดคุยธุระเรื่องการบวชเปนภิกษุเรียบรอยแลว จึงไดออกเดิน
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ทางไปวัดอรัญญวิเวก ซึ่งตั้งอยูที่อำเภอแมแตง ในระหวาง
การเดินทางนั้น คณะจากกรุงเทพฯ ไดพูดคุยกันอยูในตอน
หนาของรถตู และมีคนหนึ่งไดกลาวถึงเรื่องอาการปวดหลัง
ของเขา ดวยการไปหาหมอแลวรับยามารับประทาน ซึ่งหลัง
จากทานยาไปแลว อาการปวดหลังหายไปไดไมนาน ก็กลับมา
ปวดหลังอีก เปนเชนนี้มาหลายเดือนแลว ขณะที่คนมีอาการ
ปวดหลังพูดถึงการบำบัดรักษาของเขา ผูบรรยายซึ่งนั่งอยูใน
ตอนทายของรถตู ไดเห็นภาพใบหนาของวัวตัวหนึ่ง มีแตหัว
วัวกับเขาวัว ลำตัวไมมี วัวไดพูดกับผูบรรยายวา “ใครเอาเนื้อ
กูไปกิน กูจะทำรายมัน” เมื่อคณะจากกรุงเทพฯ หยุดการพูด
คุยลงชั่วขณะ ผูบรรยายจึงไดพูดขึ้นวา “เมื่อกี้นี้ผมไดเห็นวัว
ตัวหนึ่งมีแตใบหนาวัวเขาวัว ไดมาบอกผมวา ใครเอาเนื้อกูไป
กินกูจะทำรายมัน” เมื่อผูบรรยายกลาวประโยคนี้จบลง เสียง
หัวเราะจากคณะที่มาจากกรุงเทพฯก็ดังขึ้น ผูบรรยายจึงได
พูดออกไปวา
ผูบรรยาย

: พวกคุณหัวเราะเรื่องอะไรกัน

เพื่อนจากกรุงเทพฯ : อาจารยรูไหมครับไอเพื่อนผมคนที่มี
ปญหาปวดหลังนี้ มันชอบกินสะเตกเนื้อวัว
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ออ ดวยเหตุนี้นี่เอง เพื่อนคนหนึ่งที่มาจากกรุงเทพฯ
ไดถามผูบรรยายวา “สิ่งที่อาจารยอุทานออกมาหมายความ
วาอยางไร ” ผู บรรยาย จึง ได ตอบ เขา ไป วา โรค ปวด หลัง
นั้น แมจะ ไม ได ประพฤติ เบียดเบียน หรือ ทุบตี สัตว ให ได รับ
บาดเจ็บจนสัตวมีอาการเจ็บปวดที่หลัง หรือ หากสัตวไดผูก
พยาบาทไวแลว เราเขาไปมีสวนรวมในการผูกพยาบาทนั้น
เราก็สามารถรับเอาการผูกพยาบาทนั้นมาเปนของเราได วัว
ตัวที่ผูบรรยายไดเห็นหนาของเขา กอนถูกนำเขาโรงฆาสัตว
เพื่อเอาเนื้อไปขาย วัว ไดผูกพยาบาทไววา “ใครเอาเนื้อกู
ไปกินกูจะทำรายมัน” เรื่องอาการปวดหลังของคนที่มาจาก
กรุงเทพฯ จึงไดรูถึงตนเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร ผูปวด
หลังจึงไดถามผูบรรยายไปวา
ผูปวดหลัง

: เมื่อไรผมจะหายจากอาการปวดหลังครับ

ผูบรรยาย
: ไมทราบครับขึ้นอยูกับวัวตัวที่ไปเอาเนื้อ
ของเขามากิน เขาเลิกผูกเวรเมื่อไร อาการปวดหลังก็หายเมื่อ
นั้น

ตา
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สุดทายผูบรรยาย

ยังมีเรือ่ งทีเกิ
่ ดขึน้ จากความไมรจริ
ู ง
เมื่อนำความรูไปใชแลวทำใหเกิดเปนปญหากับผูใช ซึ่งมีอยู
ครัง้ หนึง่ ผูบรรยาย

ไดถูกเชิญไปใหความรูผู มี ทักษะในการรักษา
คนไขใหหายเจ็บปวย หลังจากการบรรยายจบสิ้นลง ไดมีหมอ
ใหญทานหนึ่งเขามาทักทายผูบรรยายแลวพูดวา
หมอใหญ
: ผมไปเปลีย่ นตับมาครับ เอาตับของเด็กทีถู่ ก
รถชนตายมาเปลี่ยนแทนตับของผม
ผูบรรยาย

: คุณหมอทำงานทางดานไหนครับ

หมอใหญ
: ผมมีความรูและมีประสบการณในดานยา
รักษาโรค กอนนำยามาใชกับคนไข ผมตองเอายาไปฉีดทดลอง
ในหนูขาว (mice) กอน หากหนูหายจากโรคและไมมีไซต
เอ็ฟเฟกต ผมจึงจะนำยานั้นมาฉีดใหคนไขครับ
จากคำบอกเลาของหมอใหญ ผูบรรยาย

จึงไดรูว าการ
กระทำของคุณหมอมิไดผิดกฎหมายและมิไดผิดจรรยาแพทย
แต ผิด กฎ แหง กรรม ตรง ที่ วา กระทำ เหตุ เบียดเบียน สัตว
เพราะตับของสัตว รวมถึงตับของมนุษยทำหนาที่สรางน้ำดี
และสรางโปรตีนบางชนิดขึน้ เพือ่ ทำลายพิษทีเข
่ าสูตั ว ยาทีคุ่ ณ
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หมอฉีดเขาไปในตัวหนูทดลอง ถือวาเปนสิ่งแปลกปลอมที่นำ
เขาไปในตัวสัตว ตับของสัตวจึงตองทำหนาที่กำจัดสารพิษให
หมดไปจากรางกาย เมื่อตับตองทำงานหนักจนเสื่อมดุลยภาพ
ผลการเปลี่ยนตับ (organ transplant) จึงไดเกิดขึ้นกับคุณ
หมอ ดวยเหตุนี้การใชความรูทางโลกหรือความรูที่ไมจริงแท
ไปในทางที่เบียดเบียน ยอมนำทุกขโทษมาสูผูใชได
เมื่อ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ผู บรรยาย
ไดมีโอกาสเขาไปกราบพระนิยตโพธิสัตว ที่มีชื่อวา “ครูบา
บุญชุม” ในถ้ำราชคฤห อำเภองาว จังหวัดลำปาง ถ้ำนั้นแบง
ออกเปนสามเขต โดยมีประตูกัน้ เขตถ้ำชัน้ ในสุดเปนทีอยู
่ ของ

สงฆ (สังฆาวาส) จึงมีฆราวาสเพศชายประมาณ ๒๐ คนไดรับ
อนุญาตใหเขาไปยังถ้ำชั้นในสุดได หลังจากที่ไดกราบครูบาฯ
แลวทานไดพูดขึน้ วา “ตอไปนีโลก
้ จะวิกฤตมากยิง่ ขึน้ พวกเรา
อยาไดประมาท จงพัฒนาจิตแลวปดอบายภูมิใหได”
คำวา “วิกฤต” หมายถึงเหตุการณที่กำลังจะแปรผัน
ไปเปนอันตราย
คำวา “กลียุค” หมายถึง สมัยที่มีเหตุการณปนปวน
ตา
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หรือเดือดรอนกันไปทั่ว ดังนั้นความหมายของคำวาวิกฤต ที่
ครูบาฯ ไดกลาวเตือนญาติธรรมก็คือในวันเวลาขางหนา โลก
ที่เราอยูอาศัยกำลังจะเกิดเหตุการณแปรผันไปอยูในขั้นที่ปน
อันตรายตอการอยูอาศัยของคนบางหมูบางพวกมากยิ่งขึ้น
ผู บรรยาย ได ฟ ง แล ว ยั ง พอใจ ชื้ น ที่ ยั ง ไม เข า ถึ ง
เหตุการณที่ทำใหเดือดรอนกันไปทั่วที่เรียกวา กลียุค จาก
ภาพขาวเรื่องน้ำทวมที่ออกเผยแพรทางจอโทรทัศนจะเห็นได
วา น้ำทวมเกิดขึ้นในที่หลายแหง เชนที่โคราช ที่นครสวรรค
ที่อยุธยา ที่จังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ เหลานี้เปนเหตุการณวิกฤตที่
ทำใหมนุษยมีความเปนอยูที่ไมสงบสุข
ซึ่ ง พระพุ ท ธ โค ดม ได ตรั ส ไว ใน ครั้ ง พุ ท ธกาล ว า
“มนุษย มี ทรัพย สมบัติ เปน สาธารณะ แก โจร แก น้ำ แก ไฟ
แก พระ ราชา” แม กาล เวลา ได สืบ ตอ มา ยาวนานนับ หลาย
พันป สัจธรรมดังกลาวก็ยังคงความเปนจริงสืบตอมาจนถึง
ยุคปจจุบัน ดังที่ครูบาฯ ไดกลาวเนนย้ำไมใหประมาทในการ
ดำเนินชีวิต ปญหาจึงมีอยูวา เราจะปดอบายภูมิไดอยางไร?
การพัฒนาจิตแลวปดอบายภูมิใหได เปนคำกลาวที่
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บุคคลตองทำเหตุปจจุบันใหถูกตรง แลวชีวิตในกาลเวลาขาง
หนา จะไมโคจรลงไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิ อันไดแก ไม
ลงไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไมลงไปเกิดเปนสัตวเปรต สัตว
อสุรกาย รวมถึงไมลงไปเกิดเปนสัตวนรก
การจะทำเชนนีได
้ บุคคลตองพัฒนาจิต (สมถภาวนา)
ให เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ และ พัฒนา จิต ( วิปสสนา
ภาวนา) ใหเกิดปญญาเห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจง กำจัด
กิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน) อยางนอยกำจัดสังโยชนสามตัว
แรก (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส) ใหหมดไป
จากใจไดแลว โอกาสปดอบายภูมิ คือ ไมนำพาชีวิตไปเกิดเปน
สัตวอยูในทุคติภพจึงจะเกิดขึ้นได ตายเกิดอีกไมเกิน ๗ ชาติ
ยอมนำพาชีวิตไปสูความพนทุกขหรือที่เรียกวา เขานิพพาน
นั้นจึงจะมีความเปนจริงได
สิ่งที่ผูบรรยายบอกเลามาใหฟงนี้ บุคคลอยาไดหวัง
วาจะไดพบไดทราบและไดสนทนาธรรมกับพระนิยตโพธิสัตว
ที่มีนามวาครูบาบุญชุม เพราะนับแตวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน
พุทธศักราช ๒๕๕๓ เปนตนไป ครูบาฯจะไมออกจากถ้ำมาพบ
บุคคลผูมีอัตภาพเปนมนุษยเปนเวลานานถึง ๓ ป ทั้งนี้ครูบาฯ
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ไดพูดวา “อาตมาตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะนำพาชีวิตไปสู
ภพใหม”
เรือ่ งการใชปญญาทางโลกสองนำทางใหกับชีวติ และ
การใชปญญาสูงสุด นำพาชีวติ ใหพนไปจากโลก มีผลแตกตาง
กัน ดังตัวอยางเรือ่ งจริงทีเกิ
่ ดขึน้ ในยุคปจจุบนั ซึง่ ผูบรรยาย

จะ
นำมาบอกเลาใหฟงดังนี้
มีนักศึกษาคนไทยที่ไปศึกษาระดับปริญญาเอกอยูใน
ตางประเทศอยูคน
 หนึง่ ไดสงขอความเขามาในเว็บไซด www.
kanlayanatam.com เปนขอความทีมิ่ ไดมีจุดประสงคทีจะ
่ ถาม
ปญหา แตเปนขอความทีเกี
่ ย่ วกับความคิดของเขา คิดดังๆ ให
คนทีเข
่ ามาอานเว็บไซดไดรูว า เขามีความคิดเปนเชนไร ซึง่ แบง
ความคิดของเขาออกเปนสามขั้นตอนคือ
ความคิดในขั้นตอนที่ ๑ เขาพูดวา ขณะนี้เขากำลัง
ศึกษาตออยูใน
 ตางประเทศและไดมีโอกาสไปฝกพัฒนาจิต ตาม
แนวของโคเอ็นกา แลวเห็นวาวิธการ
ี ฝกเชนนัน้ เปนประโยชน
กับชีวติ จึงคิดทีจะ
่ ไปกูเงิ
 นมาสักหนึง่ กอนเพือ่ นำมาสรางสถาน
ปฏิบัติธรรมตามแนวดังกลาวขึ้นที่เมืองไทย
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ความคิดในขั้นตอนที่ ๒ เขาไดคิดตอไปวา จะยังไม
กูเงินแตขอใหเรียนจบการศึกษากอน แลวกลับไปทำงานเก็บ
เงินใหไดสักกอนหนึ่ง แลวจึงคอยสรางสถานปฏิบัติธรรม
ความคิดในขั้นตอนที่ ๓ เขาไดคิดตอไปวาจะยังไมกู
เงินแตจะไปปฏิบตั ธรรม
ิ ใหเขาถึงดวงตาเห็นธรรมไดเมือ่ ไรแลว
จึงจะสรางสถานปฏิบัติธรรมในภายหลัง
เมื่อผูบรรยายไดทราบความคิดดังๆ ของเขา ที่จะทำ
ประโยชน ให กับ มวลชน ถือวา เปน เรื่อง ดี ที่ ตอง อนุโมทนา
และ ยัง ได ใช จิต วิเคราะห ความ คิด ของ เขา ดวย วิธี การ อัน
แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) วาหนึ่งในสี่ของกามโภคี สุขที่
คฤหัสถสามารถเขาถึงได คือความสุขที่เกิดจากการไมทำตัว
ใหเปนหนี้
และ ยั ง ได พิ จ ารณา ต อ ไป ถึ ง คำ ว า “ ดวงตา เห็ น
ธรรม” ซึ่งมีความหมายวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงยอมมีความดับไปเปนธรรมดา ผูที่จะ
เขาถึงปญญาเห็นแจงเชนนี้ได ตองมีสภาวธรรมในดวงจิต
เปนอริยบุคคล นับแตพระโสดาบันขึ้นจนถึงพระอรหันต ตาม
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ทีมี่ ระบุไวในบทสวดมนตสังฆานุสติ ทีภิ่ กษุสงฆใชสวดทำวัตร
เชา-ทำวัตรเย็น
ในครั้งพุทธกาล ที่กรุงสาวัตถีแควนโกศล มีอนาถ
บิณฑิ ก เศรษฐี โสดาบัน ได สราง วัด เช ตวัน มี นาง วิสาขา
โสดาบัน ไดสรางวัดบุพพารามและที่กรุงโกสัมพี แควนวังสะ
มีโฆ สกเศรษฐี โสดาบัน ได สราง วัด โฆ สิ ตา ราม มี ปา วา ริก
เศรษฐีโสดาบัน ไดสรางวัดปาวาริการาม และมีกุกกุฏเศรษฐี
โสดาบันไดสรางวัดกุกกุฏาราม แตละเศรษฐีโสดาบันไดสราง
วัด คนละหนึ่ง วัด ถวาย ไว ใน พุทธ ศาสนา สวน ผู มี จิต บรรลุ
สภาวธรรมตั้งแต พระสกทาคามีขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต
มิไดสรางวัดหรือศาสนสถานใดๆ ถวายไวในพุทธศาสนา
ที่กลาวมาขางตนพอที่จะสรุปลงไดวา ผูมีดวงตาเห็น
ธรรมขั้นพระโสดาบันเทานั้น ยังมีโอกาสสรางวัด หรือสราง
ศาสนสถานถวายไวในพุทธศาสนาได แตผูมี ดวงตาเห็นธรรม
ขัน้ พระสกทาคามีจนถึงขัน้ พระอรหันตจะไมสรางศาสนสถาน
ใดๆใหเกิดขึ้น
ดังนั้นนักศึกษาคนที่คิดดังๆ วาขอใหไดดวงตาเห็น
ธรรม เสีย กอน แลว จึง จะ สราง สถาน ปฏิบัติ ธรรม ขึ้น มา ภาย
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หลัง เปนความคิดเห็นของคนที่ยังเขาไมถึงความจริงแทของ
สัจธรรม หากเขาถึงดวงตาเห็นธรรมขัน้ ทีสู่ งกวาพระโสดาบัน
แลว โอกาสสรางสถานปฏิบัติธรรมยอมไมเกิดขึ้น ทั้งนี้เปน
ดวยเหตุพระสกทาคามีเปนผูมีกำลังของกามราคะออน สวน
พระอนาคามีและพระอรหันตเปนผูปราศจากกามราคะแลว
จึงไมเอาจิตเขาไปผูกติดเปนทาสของวัตถุใดๆ มีแตคิดกำจัด
กิเลสที่คางคาใจใหหมดไปเทานั้น เพื่อชีวิตไมหวนกลับมาเกิด
อยูในวัฏสงสารอีก
จากเจตนารมณของนักศึกษา ทีไป
่ แสวงหาความรูอยู
 
ในตางประเทศ เมือ่ สำเร็จการศึกษาแลวเขาจะมาปฏิบตั ธรรม
ิ
จนเขาถึงดวงตาเห็นธรรม นัน่ แสดงวาเขาเห็นความตายรออยู
เบือ้ งหนา เมือ่ ตายแลวจิตยังตองโคจรไปเกิดอยูใน
 ภพใหม เขา
จึงประสงคเตรียมตัวไวใหพรอมกอนตาย วาตายแลวจะไมลง
ไปเกิดในอบายภูมิอีกจนกวาจะเขาสูนิพพาน
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พั ฒ น า จิ ต

เขาถึงปญญาสูงสุด

ผูบรรยายไดมีโอกาสไปพัฒนาจิต จนเขาถึงปญญา
สูงสุดทีเรี
่ ยกวาอภิญญา ๕ แลว จึงไดเห็นความจริงวา ตนเอง
เวียนตาย เวียน เกิด มา นับ ภพ ชาติ ไม ถวน แตละ ภพ ที่ เกิด มี
แตรูปขันธเทานั้นที่แตกสลาย สวนจิตที่ยังมีกิเลสคางคาอยู
ภายใน ไมเคยตายหรือไมเคยสลาย จิตยังตองโคจรเขาไป
อยูในรูปขันธตัวใหมอยางนี้เรื่อยไป เมื่อไดเห็นความจริงของ
ชีวิตเปนเชนนี้แลว จึงไดรูวาเราโงเอง ที่ปลอยใหกิเลสเขามา
มีอำนาจเหนือใจ
หลังจากเห็นสัจธรรมของชีวิตเปนเชนนี้แลว จึงได
คิดหา ทางออก ให กับ ชีวิต ดวย การ พัฒนา ปญญา เห็น แจง ให
เกิดขึ้น แลวพบวา มนุษยเปนสัตวสังคม ชีวิตจะดำรงอยูได
ตองอาศัยปจจัยจากสังคมมาหลอเลี้ยง มนุษยจึงตองพัฒนา
ความ รู หรือ ปญญา ภายนอก ( สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย
ปญญา) เพื่อใชทำงานใหกับสังคม ชีวิตจึงจะดำรงอยูรอดได
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อีกประการหนึง่ มนุษยตายแลวยังตองไปเกิดใหม การ
โคจรของจิตไปสูภพใหมที่ดี (สุคติภพ) ตองใชบุญเปนปจจัย
เดินทาง ผูใดมีบุญสั่งสมอยูในดวงจิตนอย ตายแลวจิตยอม
โคจรไปไดไมไกล ตรงกันขาม ผูใด
 มีบุญสัง่ สมอยูใน
 ดวงจิตมาก
ตายแลวจิตวิญญาณสามารถโคจรไปสูสุ คติภพทีอยู
่ ห างไกลได
ดังนัน้ ผูปรารถนา

มีชีวติ ในภพใหมทีดี่ จึงตองทำงานภายในให
กับตัวเองดวยการสรางและสั่งสมบุญไวในดวงจิต
ผูบรรยายขออนุญาตยืมคำที่หลวงพอคำเขียน ไดพูด
ไวเมื่อสักครูนี้วา
“มโน ปุพฺพํคมา ธมฺมา
(จิตเปนรากฐานของสิ่งทั้งหลาย)
มโน เสฏฐา (จิตประเสริฐกวาสิ่งทั้งหลาย)
มโน มยา (สิ่งทั้งหลาย สำเร็จดวยจิต)”
จากอมตวลีที่หลวงพอฯ ไดยก ขึ้นมา กลาว ให ญาติ
ธรรมไดรับฟง แลวตองนำไปคิดเอาเองวา สิ่งทั้งหลายสำเร็จ
ดวยใจจริงไหม ในที่ประชุมแหงนี้ มีใครบางไหมที่คิดวา ตาย
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แลวตัวเองจะไมเกิดอีก ตราบใดทียั่ งมีกิเลสคางคาอยู ในเมือ่
จิตทิ้งรูปขันธแลว กิเลสยังมีพลังผลักดันจิตวิญญาณ ใหโคจร
ไปเขาอยูอาศั
 ยในรางใหม เพือ่ ใชรางใหมทำกิจกรรมใหกับชีวติ
สืบตอไป ผูที คิ่ ดวาตัวเองจะไมเกิดอีกเพราะเกิดมาเปนสัตวไม
วาจะอยูในภพภูมิไหน ก็ยอมมีความทุกขตามมาพรอมกับการ
เกิดทั้งสิ้น
ผูบรรยายไดรับโทรศัพททางไกล จากสุภาพสตรีทาน
หนึ่ง สุภาพสตรีทานนั้นไดพูดกับผูบรรยายวา “อาจารยคะ
ดิฉันแตงงานแลว แตไมมีบุตร ดิฉันเปนเจาของรีสอรทแหง
หนึ่ง และมีเงินอยูจำนวนหนึ่งจะบริจาคสรางกุฏิพระไวใน
พุทธศาสนา”
ผู บรรยาย เมื่อ ได ฟง เจาของ รีสอรท พูด แลว จึง ได
คิดตอไปวาสุภาพสตรีทานนี้คงมีความทุกข ที่ตองยุงเกี่ยว
กับสมบัติที่นำความคับแคนใจมาให จึงไดพูดเตือนสติไปวา
“ตายแลวเอารีสอรทไปดวยนะ อยาทิ้งไวเปนสมบัติกำพรา
ใหเปนภาระของผูอยู
 หลั
 งตองเดือดรอน” เธอไดฟงแลวหัวเราะ
หึๆ แทจริงสุภาพสตรีทานนัน้ ไดโทรศัพทมาหาดวยจุดประสงค
บริจาคทรัพย สรางกุฏิพระไวที่วัดแหงหนึ่งที่ผูบรรยายรูจัก
จึงไดแนะนำใหติดตอกับเจาอาวาสโดยตรง
ตา
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หวนกลับมาพูดถึงวลีทีเป
่ นภาษาบาลีทีกล
่ าววา “มโน
มยา” หมายถึงสำเร็จดวยใจ จะเปนคนดีมีศีลธรรมไดก็ตอง
พัฒนา ใจ ให มี สติสัมปชัญญะ จะ มี ชีวิต ที่ สงบ ราบ รื่น ได ก็
ตองพัฒนาใจใหมีสัมมาทิฏฐิ จะมีความสุขไดก็ตองพัฒนา
ใจ ใหสงบจากอารมณปรุงแตงหรือใหมีความสันโดษ จะเปน
อริยบุคคลได ก็ตองพัฒนาใจใหเปนอิสระจากกิเลสที่ผูกมัด
ใจ (สังโยชน) ฯลฯ ตรงกันขาม จะเปนคนชั่วก็อยูที่การทำใจ
ใหประพฤติทุศีลไรธรรม จะมีชีวิตสะดุดและมีปญหาใหตอง
แกไขก็ตองปลอยใจใหอยูใต
 อำนาจของความเห็นผิดหรือความ
หลง จะมีชีวติ วิบตั ิ ก็ตองปลอยใจใหเปนทาสของอบายมุข ฯลฯ
จากตัวอยางทียก
่ ขึน้ มาพูดใหฟง จะดีจะชัว่ ขึน้ อยูกั บใจของตัว
เองเปนตนเหตุ
เมื่อยอนกลับมาพิจารณาวาตายแลวไปไหน ก็ตอง
คิดถึงตนเหตุที่บุคคลไดกระทำไวกอนตาย มีพระสวดบังสุกุล
บางรูป ไปเอามือเคาะที่ขางฝาโลงศพ แลวพูดวา “โยมไป
ที่ชอบๆ เถิด” เมื่อไดยินไดฟงแลว ตองพิจารณาตอไปวา
รางกายทีไร
่ วิญญาณ (ศพ) ยังคงนอนนิง่ อยูใน
 โลงศพ รางกาย
มิไดโคจรไปไหน แตจิตที่ออกจากรางตางหากละ ที่โคจรไปยัง
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ที่ตางๆ ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรรมทำไวเปนตนเหตุ ในครั้งที่ยังมี
ชีวิตอยู ที่ชอบๆ ของบุคคลผูประพฤติชั่ว เชน
นันทมาณพ ประพฤติขมขืนทางเพศพระอุบลวรรณ
ภิกษุณีอรหันต ไดถูกธรณีสูบลงไปเกิดในอเวจีนรก
นาง จิญ จมา นวิ กา แกลง ทำ เปนทอง แลว กลาว ตู
พระพุทธโคดม ไดถูกธรณีสูบลงไปเกิดในอเวจีนรก
วัสสการพราหมณ นักปราชญแหงกรุงราชคฤหกลาว
วาจาปรามาสพระมหากัจจายนะอรหันต ผลปรากฏวาเมือ่ ตาย
แลว ตองลงไปเกิดเปนลิงอยูในปาไผของกรุงราชคฤห
โตเทยยพราหมณ เศรษฐีมีทรัพยมหาศาล มีจิตหลง
เปนทาสของทรัพยเงินทอง ตายแลวไปเกิดเปนลูกสุนัข เฝา
สมบัติตัวเองในบานของลูกชาย
สวนที่ชอบๆ ของผูประพฤติดีงาม เชน
สิรมา
ิ โสเภณีแหงแควนมคธ ไดฟงธรรมจากพระโอษฐ
แลว มีจิตสำนึกผิดในอาชีพที่ตนทำ จึงเลิกมิจฉาอาชีวะ แลว
หันมาประพฤติทาน ศีล ภาวนา จนจิตบรรลุโสดาปตติผลใน
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ขณะยังเปนฆราวาส เมื่อนางไดตายลงแลว จิตวิญญาณถูก
พลังแหงความดีผลักดันใหไปเกิดเปนสิริมาเทพนารีโสดาบัน
อยูในสวรรคชั้นสูงสุด (ปรนิมมิตวสวตี)
โทณพราหมณ ผูทำ
 หนาทีจั่ ดแบงพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ไดปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ตายแลวจิตวิญญาณถูกพลังแหง
ความ ดี ผลัก ดัน ให ไป เกิด เปน พระพร หมอ นาคา มี อยู ใน
สุทธาวาสพรหมโลก
ฉันนภิกษุ ผูดื อ้ รัน้ จนไมมใคร
ี สอนได ไดถูกหมูสงฆ
 ลง
พรหมทัณฑ (ไมพูดดวย ไมวากลาวตักเตือน ไมคบหาสมาคม)
เกิดสำนึกผิดแลวหันมาปฏิบัติธรรม จนจิตบรรลุอรหัตตผล
นางสารี ผูเปนมารดาของพระสารีบุตร มีความเห็น
ผิดทีศรั
่ ทธาเลือ่ มใสบูชาทาวมหาพรหม ภายหลังไดเห็นเทวดา
ชั้นผูใหญเนรมิตมาเปนมนุษยกายหยาบมีรัศมีสดใส มาเยี่ยม
พระสารีบุตรกอนเขานิพพานแลว เกิดศรัทธาในตัวของพระ
สารีบุตร (ลูกชาย) จึงขอใหสอนธรรมให ทำใหจิตของนาง
เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเปนสัมมาทิฏฐิ แลวบรรลุโสดาปตติ
ผลเปนพระอริยบุคคลขั้นตนได ปดอบายภูมิได
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จากตัวอยางทียก
่ ขึน้ มาบอกเลาใหฟง จะเห็นไดวาชีวติ
ของบุคคลจะดำเนินไปสูทุคติภพ หรือดำเนินไปสูสุคติภพหรือ
พนไปจากการเวียนตายเวียนเกิดอยูใน
 วัฏสงสาร ยอมสำเร็จได
ดวยใจทั้งสิ้น
ดังนั้นผูที่ศึกษาเลาเรียน เพื่อใหเกิดความรูในระดับ
สุตมยปญญาและจินตามยปญญา แมจะเรียนมาจนสูงสุด
เทาไร ก็ยังเปนความรูหรือปญญาที่ยังไมรูความเปนจริงที่แท
รูความจริงชั่วระยะเวลาหนึ่งแตเมื่อกาลเวลานั้นไดผานพน
ไปแลว เหตุผลที่เคยสัมพันธกันหรือความจริงที่เคยเปนยอม
ไมเปนจริงอีกตอไป ความรูเชนนี้จึงเรียกวาเปนความรูที่ไม
จริงแท หรือคือความหลง (โมหะ) อันเปนเหตุไมรูจริงที่เรียก
วาอวิชชานั่นเอง ดังผูที่ศึกษาเลาเรียนมาในทางโลกที่บุคคล
ทั่วไปนิยมแสวงหา โดยหารูไมวา อวิชชาเปนตนเหตุใหสัตว
ตองเวียนตายเวียนเกิด อยูในวัฏสงสารอยางไมมีวันจบสิ้น
ผูใดปรารถนานำพาชีวิตใหพนไปจากวัฏสงสาร ผู
นั้นตองพัฒนาจิตใหเกิดปญญาสูงสุดที่เรียกวา ญาณ ซึ่งเปน
ปญญาทีเห็
่ นความจริงในระดับจิตสัมผัส ปญญาสูงสุดมีอยูสอง

ระดับ คือโลกียญาณหรืออภิญญา ๕ เห็นความจริงที่มีเหตุผล
ตา
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รองรับที่ยาวนานขามภพชาติได และ โลกุตรญาณหรือญาณ
๑๖ ที่เห็นความเปนจริงแทและสามารถใชสองนำทางชีวิตให
 ดวยจิตที่
พนไปจากวัฏสงสารได การรูเห็
 นเขาใจเชนนี้ ยอมรูได
พัฒนาดีแลวมาสัมผัส ดังทีพระนาง
่
เขมา ผูมี รูปรางสวยงามมี
สีผิวดัง่ ทองคำ ถือกำเนิดอยูใน
 ขัตติยสกุลแหงแควนมัททะ และ
เปนมเหสีของพระเจาพิมพิสารอีกพระองคหนึง่ ดวย เมือ่ ไดไป
เที่ยวชมความสวยงามของวัดเวฬุวันแลว ไดเขาฟงธรรมจาก
่ สัง่ สมมา
พระพุทธเจา พรอมดวยบุญเกาของพระนางเขมาทีทำ
แตชาติอดีตสงผล ขณะฟงธรรมจากพระโอษฐ พระนางเขมา
ไดใชจิตที่สงบพิจารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
เมื่อพระพุทธองคเทศนาธรรมจบลง จิตของพระนางฯ ได
ปริวรรตถึงอริยธรรมสูงสุด เปนพระอรหันตตัง้ แตยังอยูใน
 เพศ
ฆราวาส ประจวบกับขณะนั้นเปนเพลาเย็นใกลค่ำ พระเจา
พิมพิสารไดเสด็จไปยังวัดเวฬุวัน เพื่อขออนุญาตพระศาสดา
นำพระมเหสีกลับวัง พระพุทธเจาจึงไดตรัสกับพระเจาพิมพิ
สารวา “มหาบพิตร หากนำพระนางเขมากลับวังในวันนี้ก็จะ
ไดเชยชมรางทีเป
่ นศพของพระนางฯ” แตหากมหาบพิตรทรง
ประทานอนุญาตใหพระนางฯ ไดบวชเปนภิกษุณี มหาบพิตร
จะยังไดเห็นยังไดสนทนากันอยูในวันขางหนา
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ในที่สุด พระนาง เขมา ผู มี จิต บรรลุ อร หัต ต ผล จึง ได
บวชเปนภิกษุณีอรหันต และไดรับแตงตั้งใหเปนพุทธสาวิกา
ผูมีปญญามากอยูในพุทธศาสนา ซึ่งตางจากพาหิยะไดบรรลุ
ดวงตาเห็นธรรมขัน้ สูงสุดเปนพระอรหันตเชนเดียวกับพระนาง
เขมา แตไมมีโอกาสไดบวชเปนภิกษุ ตองมาดวนสิ้นชีวิตลง
กอนบวช ดวยถูกเจากรรมนายเวร (ยักษิณ)ี มาพบเขาระหวาง
เดินหาเครื่องบวช ยักษิณีจึงเขาสิงรางแมโคและขวิดพาหิยะ
จนตาย แตดวยสภาวธรรมในดวงจิตของพาหิยะ ปลอดแลว
ซึ่งกิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน ๑๐) เมื่อจิตที่ปราศจากมลทินได
เคลื่อนออกจากราง จึงไดโคจรไปสูภาวะที่เรียกวานิพพาน
จิตที่ปลอดจากมลทินไดเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน เชน ใน
กรณีของหลวงพอธี ชาวไทยใหญอพยพที่เขามาอยู ณ ตำบล
เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดขออนุญาต
ภรรยาบวชเปนฤาษี แลวขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยูบนยอดเขา ผล
ปรากฏวาจิตไดบรรลุอริยธรรมสูงสุด เห็นสรรพสิง่ เปนอนัตตา
จึงตองบวชเปนพระสงฆไทยอยูจนทุกวันนี้
เรื่อง การ บรรลุ อร หัต ต ผล ในขณะ ยัง เปนฆราวาส นี้
ทานเจาคุณโชดกไดพูดกับผูบรรยายวา ฆราวาสคนใดมีจิต
ตา
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บรรลุอรหัตตผลแลว ตองบวชเปนภิกษุสงฆภายใน ๗ วัน ถา
ไมบวช จิตจะตองทิ้งรางเขาสูนิพพาน คำพูดของทานเจาคุณ
อาจารยยังหาเหตุผลมายืนยันไมได แตที่รูวาในครั้งพุทธกาล
พระนางเขมา (ฆราวาสหญิง) บรรลุอรหัตตผลแลวตองรีบ
บวชในวันนั้น พาหิยะ (ฆราวาสชาย) บรรลุอรหัตตผลแลว
ตองรีบบวช ขณะเดินหาเครื่องบวชถูกคูปรับเกาจองเวร จึง
ตองมาตายลงกอนบวช โสปากะเด็กชายที่ถือกำเนิดในปาชา
ไดฟงธรรมจากพระศาสดาแลว มีจิตบรรลุอรหัตตผลในขณะ
ยังเปนเด็กชายมีอายุไดเพียง ๗ ขวบ จึงไดรับพุทธานุญาต ๖
ใหบวชเปนสามเณรในวันนั้น ฯลฯ
ดัง นั้น ระยะ เวลา ของ การ เปลี่ยนจาก เพศ ฆราวาส
มาอยูในเพศของนักบวช หลังจากที่จิตบรรลุอรหัตตผลแลว
จะ ตอง บวช ทันที หรือ จะ ตอง บวช ภายใน เจ็ด วัน ก็ สุดแต
วิจารณญาณของผูฟ ง ตองวินจิ ฉัยดวยตัวเอง เพราะผูบรรยาย

ยังไมมีประสบการณตรงในเรื่องดังกลาว แตจากคนที่ไมเชื่อ
ในพระธรรม ไมเชื่อในพระวินัย และไมเชื่อในพระสูตรจึงได
ไปพิสูจน ดวยการบวชเปนภิกษุปฏิบัติธรรมจนเขาถึงธรรม
เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๑๘ เปนตนมา จนกระทั่งบัดนี้ เปนเวลา
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กวา ๓๕ ปแลวยังหาขอผิดพลาดในพุทธวจนะไมได ดังนั้นใน
เรือ่ งระยะเวลาของการบวชหลังจากทีจิ่ ตบรรลุอรหัตตผลแลว
ทานผูฟงจะเชื่อพุทธวจนะหรือจะเชื่อพระไตรปฎกซึ่งเกิดขึ้น
หลังพุทธปรินิพพานไปแลว ก็สุดแตทานจะปลงใจเชื่อดวยตัว
ทานเอง
แตผูบรรยาย

เชือ่ คำทีพระพุ
่
ทธองคไดตรัสไว จึงทำให
ชีวติ ของผูบรรยาย

เปลีย่ นไปในทางทีดี่ ในทางทีเป
่ นธรรม เปน
วินัยทุกขณะตื่น จึงมีบุญเขาสั่งสมในดวงจิตแทบจะไมมีบาป
เกิดขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะไดพัฒนาจิตจนมีสติอยูเกือบทุกลม
หายใจเขา-ออก และมีปญญาเห็นแจงในแทบจะทุกสิ่งที่เขา
สัมผัสจิต อาทิ ไดยินใครเขาดาวาเรา เขาก็เปนครูที่ดีสอนเรา
ใหนำเอาคำที่ไดยินมาพิจารณาดูตัวเอง หากเรายังมีสิ่งไมดี
อยูในดวงจิต ตองปรับแกไข แตหากเรามิไดเปนอยางที่เขาวา
เขาก็เปนครูที่ดีสอนเราวา จะไมประพฤติเชนเขา แลวเราก็
จะไมเปนเหมือนเขา ผูใดมีธรรมวินัยสถิตอยูกับใจทุกขณะตื่น
ทุกสิ่งที่เขากระทบจิตยอมเปนครูสอนใจเราได
ยังมีอยูอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกเลาใหฟงวา มีอยูครั้ง
หนึ่ง ผูบรรยายไดไปรวมคณะทอดกฐินกับคุณหญิงสุรีพันธ
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๑๑๘

คณะกฐินมีเปนจำนวนมาก จึงทำใหมีปญหาเกิดขึ้นกับที่หลับ
นอน ปญหาเรื่องหองสุขา ปญหาเรื่องหองอาบน้ำ ฯลฯ ตางๆ
เหลานี้ไมเปนปญหากับผูมีธรรมวินัยสถิตอยูกับใจ ไมมีน้ำให
อาบก็ใชผาชุบน้ำขวดเช็ดตัว หองสุขาไมวางก็เดินเขาปาหาที่
ถายทุกข ที่นอนไมมีก็หาที่หลับนอนในปา ในครั้งนั้นยังจำได
วา เมื่อศาลาที่ใชเปนที่หลับนอน แออัดยัดเยียดไปดวยผูคน
ทีม่ าทอดกฐิน จนหาทีว่ างลมตัวลงนอนไมได ผูบรรยาย

พรอม
เพือ่ นอีกสองคน ไดเดินเขาสูป าเมือ่ เวลาใกลจะถึงสองนาิกา
กลางดึก เดินเขาปาไปไดประมาณครึ่งกิโลเมตรไดพบกุฎิพระ
หลังหนึ่งอยูกลางปา ไดเขาไปกราบพระปา แลวขออนุญาต
นอนบนพืน้ ดินใกลกับกุฏทีิ พระ
่ ปาใชจำวัด เมือ่ พระปาอนุญาต
แลวยังไดพูดขึ้นอีกสองเรื่องวา
พระปา
: “โยมระวังนะ ใตถุนกุฎิของอาตมามีงูพิษ
อาศัยอยูและเวลาโยมจะไปขับถาย ใหไปขับถายที่นั่น” พระ
ปาพูดพรอมกับชี้นิ้วบอกสถานที่
ผูบรรยาย
: “ไมเปนไรครับ พวกกระผมจะปฏิบัติตาม
ที่พระคุณเจาชี้แนะ”
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คืนนั้น เมื่อผูบรรยายจัดการกับเรื่องของตัวเองเสร็จ
เรียบรอย แลว กอนนอน ได สวด มนต บท สรรเสริญ คุณ พระ
รัตนตรัย แลวตอดวยการสวดมนตบทขันธปริตร เพือ่ แผเมตตา
กับพญางูทั้งสี่ตระกูล (งูตระกูลวิรูปกษ งูตระกูลเอราบถ งู
ตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคดม) เพื่อปองกันมิให
ถูกงูพิษขบกัด ซึ่งบทมนตขันธปริตรนี้เคยนำไปใชกับหมูฤาษี
ที่อาศัยอยู ณ ปาหิมพานต ในครั้งกระโนนที่พระพุทธโคดม
ไดไปเสวยพระชาติเปนฤาษี
ผลปรากฏวาคืนนัน้ เปนคืนเดือนหงายบริเวณโดยรอบ
มีแสงจันทรสองสวาง ปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ จึงนอนหลับ
สบายและมีความสุข เมื่อตื่นขึ้นกอนลุกออกจากกลดในตอน
เชา ยังไดพิจารณาจนเห็นวา งูมีอำนาจอยูที่พิษของมัน เด็ก
มีการรองไหเปนอำนาจ สตรีมีความโกรธเปนอำนาจ บัณฑิต
มีการเพงโทษตัวเองเปนอำนาจ แตคนพาลมีการเพงโทษผู
อื่นเปนอำนาจ โจรมีอาวุธเปนอำนาจ นักการเมืองมีทรัพย
เปนอำนาจ ฯลฯ ความรูตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นเมื่อจิตมีอารมณ
สงบ
และ เชน เดียวกัน ปญญา เห็น แจง ยัง ได เห็น อีก วา
ตา
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บุคคลมีชีวิตเปนของตัวเอง จึงตองบริหารจัดการชีวิตดวยตัว
เอง จึงไดศรัทธาในพระปญญาคุณของพระพุทธเจา ตลอด
๔๕ พรรษาที่พระองคเผยแพรธรรม พระองคมิไดเขาไปกาว
ลวงในชีวิตของใครผูใด ดังนั้นเมื่อพระสารีบุตรมาทูลลาเขา
นิพพาน พระองคไดตรัสวา “กาลํ ชานาหิ สารีบุตร” เมือ่ พระ
มหาปชาบดีมาทูลลาเขานิพพาน พระองคไดตรัสวา “กาลํ ชา
นาหิ โคตมี” เมือ่ พระยโสธรามาทูลลาเขานิพพาน พระองคได
ตรัสวา “กาลํ ชานาหิ ยโสธรา” เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะ
มาทูลลาเขานิพพาน พระองคไดตรัสวา “กาลํ ชานาหิ โกณ
ฑัญญะ” และยังไดเสด็จไปในพิธเผา
ี ศพของทานทีป่ าหิมพานต
อีกดวย ฯลฯ
สวนเรื่องการแสดงฤทธิ์ ทรงบัญญัติเปนวินัย หาม
พระ ปณโฑล ภาร ทวา ชะ แสดง ฤทธิ์ ที่ เหาะ ไป เอา บาตร ไม
จันทนที่เศรษฐีผูกหอยไวกับปลายไมที่ปกอยูบนหลังคาบาน
พระพุทธองคทรงตำหนิการมีพฤติกรรมเชนนั้น จึงใหภิกษุ
ประพฤติ ตรงกันขาม พระพุทธองคทรงมีพระบัญชาใหพระ
มหาปชาบดี แสดงฤทธิก์ อนเขานิพพาน ใหพระยโสธราแสดง
ฤทธิก์ อนเขานิพพาน ใหพระสาคตะแสดงฤทธิปราบ
์ มิจฉาทิฏฐิ
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ของชาวแควนอังคะ และในพรรษาที่ ๖ กอนเสด็จไปโปรดพุทธ
มารดาในดาวดึงส พระองคไดแสดงยมกปาฏิหาริย เพือ่ ปราบ
ทิฏฐิของเหลาเดียรถีย ฯลฯ การแสดงฤทธิ์ตางๆเหลานี้ เกิด
ขึน้ ไดดวยการพัฒนาจิต ใหตัง้ มัน่ เปนสมาธิระดับฌาน ซึง่ เปน
โลกิยอภิญญาที่มิไดเปนเหตุนำไปสูความพนทุกข
ทานผูฟงจงตระหนักในสัจธรรมดังกลาววา
“มิไดเปนเหตุนำไปสูความพนทุกข”
พระองคจึงหามภิกษุมิใหแสดงฤทธิ์ เวนไวแตวามี
พระบัญชา ให แสดง ฤทธิ์ เพื่อ จุด ประสงค อัน เปน เหตุ ให เกิด
สัมมาทิฏฐิที่นำไปสูความพนทุกข
การบรรยายเรื่องตายแลวไปไหน ผูบรรยายไดแสดง
หรือชี้ใหเห็นในแงมุมตางๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลและที่
เกิดขึ้นในกาลปจจุบัน แตทั้งหลายทั้งปวงนี้อยูที่การประพฤติ
เหตุปจจุบัน ให ถูก ตรง โดย ใช ปญญา เห็นถูก ตาม ธรรม เปน
เครือ่ งสองนำทางใหกับชีวติ แลวความสมปรารถนาจึงจะเกิด
เปนจริงไดในวันขางหนา
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บทมนตขันธปริตร
วิรูปกเขหิ เม เมตตัง
ความเปนมิตรของเรา จงมีแกพญางูทั้งหลาย สกุลวิรูปกขดวย
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ความเปนมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลเอราบทดวย
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
ความเปนมิตรของเรา จงมีแกพญางูทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรดวย
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
ความเปนมิตรของเรา จงมีแกพญางูทั้งหลายสกุลกัณหาโคตมกะดวย
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวทั้งหลาย ที่ไมมีเทาดวย
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวทั้งหลาย ที่มีสองเทาดวย
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวทั้งหลาย ที่มีสี่เทาดวย
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวทั้งหลาย ที่มีหลายเทาดวย
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ สัตวไมมีเทาอยาเบียดเบียนเรา
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก สัตวสองเทาอยาเบียดเบียนเรา
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ สัตวสี่เทาอยาเบียดเบียนเรา
ดดร.สนอง
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๑๒๓

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท สัตวหลายเทาอยาเบียดเบียนเรา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา ขอสรรพสัตวที่มีชีวิตทั้งหลาย
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงดวย
สัพเพ ภัทรานิ ปสสันตุ จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
โทษลามกใดๆ อยาไดมาถึงแลว แกสัตวเหลานั้น
อัปปะมาโณ พุทโธ
พระพุทธเจา ทรงพระคุณ ไมมีประมาณ
อัปปะมาโณ ธัมโม
พระธรรม ทรงพระคุณ ไมมีประมาณ
พระสงฆ ทรงพระคุณ ไมมีประมาณ
อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสิกา
สัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงปอง ตะเข็บ ตะขา แมงมุม
ตุกแก หนู เหลานี้ ลวนมีประมาณ ( ไมมากเหมือนพระรัตนตรัย )
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ความรักษา อันเรากระทำแลว การปองกัน อันเรากระทำแลว
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
หมูสัตวทั้งหลายจงหลีกไปเสีย
โสหัง นะโม ภะคะวะโต
เรานั้น กระทำนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาอยู
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ
กระทำนอบนอม แดพระสัมมาสัมพุทธเจา เจ็ดพระองคอยู ฯ
ตา
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๑๒๔

บทมนตโมรปริตร
๑. อุเทตะยัง จักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง
ตะยาชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
พระอาทิตยผูเปนดวงตาของโลก ผูยิ่งใหญพระองคนี้ เสด็จอุทัย
ขึ้นทรงพระรัศมีสีทองสาดสองปฐพี ดวยเหตุนี้ ขาพเจาขอนมัสการ
พระอาทิตย ผูทรง รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี พระองค นั้น พระองค ได
คุมครอง ขา พระองค ใน วันนี้ แลว ขอ ให ขา พระองค มี ชีวิต ยั่งยืน อยู
ตลอดวัน
๒. เย พฺราหฺมะณา เวทะคู สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา โมโร จะระติ เอสะนา
พระพุทธเจาเหลาใด ทรงรูแจงธรรมทั้งปวง ขาพเจาขอนอบนอม
พระพุทธเจาเหลานัน้ ขอพระพุทธเจาเหลานัน้ จงคุม ครองขาพเจา ขอน
อบนอมแดพระพุทธจาทัง้ หลาย ขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขอนอบ
นอมแดพระพุทธเจาผูหลุดพนแลว ขอนอบนอมแดวิมุตติธรรม เมื่อนก
ยูงนั้นสาธยายพระปริตรอยางนี้แลว จึงออกเสวงหาอาหาร
ดดร.สนอง
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๑๒๕

๓. อะเปตะยัง จักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง
ตะยาชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
พระอาทิตยผูเป
 นดวงตาของโลก ผูยิ ง่ ใหญพระองคนี้ เสด็จอัสดงคต
ทรง พระ รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี ดวย เหตุ นี้ ขาพเจา ขอ นมัสการ
พระอาทิตย ผูทรง รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี พระองค นั้น พระองค ได
คุมครอง ขา พระองค ใน วันนี้ แลว ขอ ให ขา พระองค มี ชีวิต ยั่งยืน อยู
ตลอดราตรี
๔. เย พฺราหฺมะณา เวทะคู สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา โมโร วาสะมะกัปปะยิ
พระพุทธเจาเหลาใด ทรงรูแจงธรรมทั้งปวง ขาพเจาขอนอบนอม
พระพุทธเจาเหลานัน้ ขอพระพุทธเจาเหลานัน้ จงคุม ครองขาพเจา ขอน
อบนอมแดพระพุทธจาทัง้ หลาย ขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขอนอบ
นอมแดพระพุทธเจาผูหลุดพนแลว ขอนอบนอมแดวิมุตติธรรม เมื่อ
นกยูงนั้นสาธยายพระปริตรอยางนี้แลว จึงนอน
ตา

ยแล
้ ว ไป ไห น

๑๒๖

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพหนังสือ ตายแลวไปไหน
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณฉินซิวซัน และ ครอบครัว ๑๒,๐๐๐
คุณเริงศักดิ์ โอภาสรัศมี
๘,๐๐๐
คุณพัชรา ธรรมลิขิตชัย
๖,๘๕๐
คุณรังสิต คุณอัญจนา อุดมผล ๕,๐๐๐
รานเหมือนฝน
๔,๔๐๐
คุณจันทรทิพย คันธมานนท
๔,๑๐๐
คุณวลัยทิพย ปติจอมวงค
และคณะ
๔,๐๐๐
คุณขนิษฐา พงศศรีวัฒน
๔,๐๐๐
คุณนรินทร - คุณธีรประภา
๔,๐๐๐
เศวตประวิชกุล
คุณพิรุณ จิตรยั่งยืน
๔,๐๐๐
คุณอุทัยวรรณ ขุนเจริญ
๒,๖๕๐
คุณพิมพนิภา กิตติชัยชนะกุล
๒,๓๐๐
พระชาลี ฐานยุตโต
๒,๒๐๐
อามาเซี่ยมฮั้ว แซลี้
๒,๑๖๐
คุณมานะ นาวิน
๒,๐๐๐
คุณนฤมล ภัทรวิมลพร
๒,๐๐๐
คุณตอง
๑,๖๐๐
คุณธมน ไทยวานิช
๑,๕๖๐
คุณญาติกา นันทฐณัฏ และ
คุณอนันต ปกสังคะเณย
๑,๐๐๒
คุณพาสพร ธูปพลี
๑,๐๐๐
พ.ต.ต.หญิง ทัศนมน ดิษเจริญ
๑,๐๐๐
พ.ต.อ.บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู ๑,๐๐๐
คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว ๑,๐๐๐
คุณอุดมพร สายเพ็ชร
และครอบครัว
๑,๐๐๐

ลำดับ ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
๒๕ คุณยศภัทร เกรียงชุติมา
๙๐๐
๒๖ คุณฉลองชัย คุณวรรณกร คงบันเทิง
๙๐๐
๒๗ คุณจันทรา-คุณเทียนชัยคุณธรรมนาถ ทองเคียน
๘๐๐
๒๘ คุณรัชกฤต อรุณเดชาวุฒิคุณภัควรินทร พนิตกุลเศรษฐ
๖๔๐
๒๙ คุณรำพรรณี ชูชัย
๖๓๐
๓๐ คุณแนงนอย ภิญโญชนม
และคุณพยุง กาญจนกันทร
๖๐๐
๓๑ คุณณาตยา เกตแกว
๖๐๐
๓๒ คุณวรลักษณ อรามประยูร
และครอบครัว
๕๘๐
๓๓ คุณฉลองชัย คงบันเทิง
๕๗๐
๓๔ พ.ต.อ.เดชชาภากร หิรัญวัฒน
๕๔๐
๓๕ คุณพฤกษ นิลสุข และครอบครัว ๕๐๐
๓๖ คุณยิ้ม ลิ้มสมบูรณื
๕๐๐
๓๗ คุณณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน
๕๐๐
๓๘ คุณนภา แกนทองแดง
๕๐๐
๓๙ คุณปราณี ชวนปกรณ
๔๐๐
๔๐ คุณเอกชัย ดีรุงโรจน
๔๐๐
๔๑ คุณมาลี บุญนาค
๓๘๐
๔๒ คุณวุฒิชัย ใยมณี
๓๓๐
๔๓ พระชัยพร จนฺทวํโส
๓๐๐
๔๔ คุณพรทิพย ไชยณรงค และครอบครัว ๓๐๐
๔๕ พ.ต.อ.สมศักดิ์ จิตติรัตน
๓๐๐
๔๖ คุณวีระ-คุณสุจรรยา ถิ่นทวี
และครอบครัว
๓๐๐
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๑๒๗

ลำดับ ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
๔๗ คุณอุกฤษฎ คุณเขษมศักดิ์
อายตวงษ และครอบครัว
๓๐๐
๔๘ คุณสรที สุขวัฒน และครอบครัว ๒๔๐
๔๙ คุณทิวาพร หลวงบำรุง
๒๒๐
๕๐ คุณนภัจสรณ หมอดี
๒๒๐
๕๑ คุณยายโสภา ปทมดิลก
๒๐๐
๕๒ คุณชรินทร สุวัชรังกูร
๒๐๐
๕๓ คุณน้ำริน แรมกมล
๒๐๐
๕๔ คุณบุศกร ทรงพุฒิ
๒๐๐
๕๕ คุณเพียงจันทร ทองเคียน
๒๐๐
๕๖ คุณวาทินี สุธนรักษ
๒๐๐
๕๗ คุณทอ-คุณสุนันทา แหลมไพศาล ๒๐๐
๕๘ คุณพิกุล จันทรเจริญกิจ
๒๐๐
๕๙ คุณอารยา ปฏิณาณกวี
๒๐๐
๖๐ คุณลำดวน กฤษดา
๒๐๐
๖๑ คุณวรรัตน ชัยสวัสดิ์
๑๗๐
๖๒ คุณณิฏฐฑิตา มหาปญญาวงค
๑๖๐
๖๓ คุณวิไล บุญเต็ม
๑๖๐
๖๔ พระมหาธีรานนท จิรฏฐิโก
๑๖๐
๖๕ คุณสมนึก ลาภวงคไพบูลย
๑๔๐
๖๖ คุณจุฑามาศ ธรรมบัวชา
๑๒๐
๖๗ คุณปลีก ยุนสยาม
๑๒๐
๖๘ คุณสุรัตน พุมผล
๑๐๒
๖๙ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย
๑๐๐
๗๐ คุณภาสกร รุจิราธาดากุล
๑๐๐
๗๑ คุณอุษณีย พงคประยูร
๑๐๐
๗๒ คุณไพรวัน ลิขิตวานิช
๑๐๐
๗๓ คุณสุรัตน พุมผล
๑๐๐
๗๔ คุณอารียา พันธุสุริยานนท
๑๐๐
๗๕ คุณปวริศา แกนดี
๑๐๐
ตา
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๑๒๘

ลำดับ
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณฉลองชัย คงบันเทิง
๘๐
คุณอุษา สงางาม
๘๐
คุณประยุทธ ปยะกาโส
๗๐
คุณประมวญ ผิวสวย
๗๐
คุณนฤมล เอี่ยมสอาด
๖๐
คุณนวรัตน ดีกัง
๖๐
คุณนภางค ตึกปากเกล็ด
๖๐
คุณยุวดี โอโลรัมย
๖๐
คุณเบญจรัตน สุทธิชูจิต
๖๐
คุณศุภโชค โพธิ์ทอง
๖๐
คุณเกียรติสิน อิ่มบุตร
๖๐
คุณเรวัตร ศรีจันทร
๖๐
คุณปาณิศา พีรวณิชกุล
๖๐
คุณสำราญ ชื่นบุญ
๕๐
คุณศิริยุภา ปนกรวด
๔๐
คุณเทวี กอไทสง
๔๐
คุณสมจิตร มหานันทกูล
๔๐
คุณสัทยาพันธ เชี่ยวชาญ
๔๐
คุณอริสราภรณ ศรีรัตนอาภรณ
๔๐
คุณกิตติวัช แยนการ
๔๐
คุณดำรงค ศักดิ์ชัยกุล
๓๐
พระมหาสมถวิล ปราโส
๓๐
คุณธนา ศรีนิเวศน
๓๐
คุณสมปอง รามศิริ
๒๐
คุณสราวุธ รัตนยานนท
๒๐
ด.ช.ภูมินทร อรจันทร
๒๐
คุณปราณี มหารำลึก
๒๐
คุณปรีดา เล็งอุดมภาค
๒๐

รวมศรัทธาทั้งสิ้น

๙๖,๔๒๔

การประพฤติเหตุปจจุบันใหถูกตรง
โดยใชปญญาเห็นถูกตามธรรม
เปนเครื่องสองนำทางใหกับชีวิต
ความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึ้น
เปนจริงไดกับทานในวันขางหนา

ดร.สนอง วรอุไร

