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ผู้ที่พัฒนาจิต จนมีสติและเข้าถึงปัญญาเห็นถูก 
ตามธรรมได้แล้ว จิตย่อมมีบุญสั่งสม แล้วส่งผลให้เกิด 
เป็นคุณธรรม ที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมดีงาม ให้ 
ระบบประสาทและจิตที่พัฒนาดีแล้วสามารถสัมผัสได้ 
ผู้มีปัญญาเห็นถูกและมีคุณธรรมสถิตอยู่กับใจ ย่อมมี 
ชวีติประสบความส�าเรจ็ ดงันัน้ผูไ้ม่ประมาท พงึพฒันา 
ศักยภาพของตนเอง ให้มีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าอ้างเอาอานิสงส์แห่งบุญกุศล จงเป็น 
พลวปัจจัยบันดาลให้ผู้ร่วมกระท�ากรรม “การพัฒนา 
ศกัยภาพของตนเอง” ส�าเรจ็เป็นรปูเล่ม จงมชีวีติประสบ 
แต่ความเจรญิรุง่เรอืง นบัแต่ปัจจบุนั จนถงึน�าพาชวีติ 
ไปสู่ความพ้นทุกข์ในกาลอันใกล้ข้างหน้า จงทุกท่าน 
ทุกคน เทอญ.

ดร.สนอง วรอุไร

ค�าอนุโมทนา
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ค�าน�าของ
ชมรมกัลยาณธรรม

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ถือเป็นบุญและโชคลาภ 

อนัประเสรฐิ ยิง่ได้พบพระพทุธศาสนา ได้มสีมัมาทฏิฐิ 

ยิ่งนับเป็นนาทีทองในสังสารวัฏก็ว่าได้ เราจึงควรใช้ 

โอกาสอันประเสริฐนี้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ไป 

ให้ได้สูงสุด ตามก�าลังบุญวาสนา และความพากเพียร 

พยายาม ซึง่ท่านกล่าวไว้ว่า รุง่อรณุแห่งความรูแ้จ้งนัน้ 

ต้องประกอบด้วยปัจจัยภายในที่ส�าคัญคือ โยนิโสมน- 

สิการ - การกระท�าไว้ในใจให้แยบคาย และปัจจัย 

ภายนอก คือ การมีกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ
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ชาวพทุธทกุท่าน มอีงค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เป็นยอดกัลยาณมิตร โดยพระธรรมคือองค์แทนของ 

พระบรมศาสดา มีครูบาอาจารย์สืบเนื่องค�าสอน 

การพสิจูน์สจัจธรรมด้วยตนเอง เป็นวธิทีีท่รงสรรเสรญิ 

แต่การได้รบัค�าแนะน�าชีท้างจากครบูาอาจารย์ผูรู้จ้รงิก็ 

เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ช่วยย่นย่อระยะทางได้มาก เราจึงควร 

พิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะเชื่อถือและศรัทธาใคร

ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เป็นครูผู้รู้จริงใน 

ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ 

อทุศิตนเข้าพสิจูน์สจัจธรรมเป็นพทุธบชูา จาก ดร.หนุม่ 

ที่เรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเชื้อไวรัส จาก 

มหาวิทยาลัยลอนดอนมาหมาดๆ ท่านมาอุปสมบทที่ 

คณะ ๕ วดัมหาธาตฯุ ท่าพระจนัทร์ ๑ เดอืนทีไ่ด้เรยีนรู้ 

ปฏิบัติเต็มที่กับท่านเจ้าคุณโชดกฯ ไม่นานนัก ท่านก็ 

สามารถเข้าถึงธรรม และเปลี่ยนชีวิตมาเป็นผู้ชี้ทาง 

ธรรม ตอบแทนและกตัญญูต่อพระพุทธองค์ตราบถึง 

ทุกวันนี้



ด ร . ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร 7

การพฒันาศกัยภาพของตนเอง เรยีบเรยีงจากค�า 

บรรยายของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ซึ่งชมรม 

กลัยาณธรรม ขอมอบธรรมทานนี ้น้อมบชูาอาจรยิคณุ 

แด่ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ในมงคลวาระครบ 

รอบ ๗๓ ปีของท่านอาจารย์ได้เวียนมาบรรจบ และ 

หวังว่าทุกท่านผู้ได้อ่านได้ศึกษา จะได้รับประโยชน์ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

        ทพญ.อัจฉร� กลิ่นสุวรรณ์

        ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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สารบัญ

ย้อนความหลัง

การพัฒนาศักยภาพให้กับตนเอง

กลัวเพราะรู้ไม่จริง

พัฒนาสติ

ไอน์สไตน์ลืมบ้านตัวเอง

หน้าที่ของจิต

ทุกข์ ๒ ประเภท

ป่วย ๔ ป่วย ๖

แม่ของคุณธรรม

พาบุญทั้งสิบเข้าตัว

ปัญญาสูงสุด

สบายเพราะบุญ

ปลดแอกจิต
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สุขเพราะมักน้อย

สุขเพราะมีสาระ

สุขเพราะสันโดษ

สุขเพราะจิตสงบ

โทษของกามสุข

เอาแต่ที่ชอบธรรม

ศีลมี สุขมา

พระหนีอบาย

หนีอบายไปที่สูง

ปิดประตูอบาย

สรุปลงที่จิต

ตายแล้วไปไหน?

ค�าถาม-ค�าตอบ
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ย้อนความหลัง

ก่อนจะเริม่บรรยายในหวัข้อ “การพฒันาศกัยภาพ 

ให้กับตนเอง” ผู้บรรยายจะขอเกริ่น ด้วยการเล่าปูม 

หลังทางธรรมะของตัวเองให้ฟังก่อน เผื่อว่าจะเป็น 

ประโยชน์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับบางท่านได้

ผู้บรรยายจบปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ มา 

จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากเรียนจบ 

แล้วเป็นคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อหลายเรื่องใน 

พุทธศาสนา เช่น ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ เพราะ 

ทางวทิยาศาสตร์พสิจูน์ไม่ได้ อตุส่าห์ข้ามทะเลไปเรยีน 

ถงึต่างประเทศ กย็งัพสิจูน์ไม่ได้ จงึไม่เชือ่ เมือ่ไม่เชือ่จงึ 

คดิว่าต้องพสิจูน์ด้วยตนเอง ตอนนัน้คอืปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

จึงไปอุปสมบทที่วัดปรินายก แล้วมาฝึกปฏิบัติธรรมที่
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วดัมหาธาตฯุ ท่าพระจนัทร์ เพยีงเดอืนเดยีว ต้องยอม 

ก้มศีรษะศิโรราบ เพราะได้เห็นว่ามีจริงเป็นจริงหมด 

ทกุอย่าง ตาทพิย์กม็จีรงิ หทูพิย์กม็จีรงิ รูใ้จคนอืน่ เขา 

ไปท�าอะไรมาก็รู้ เขาคิดอะไรก็รู้ ตายแล้วไปเกิดเป็น 

อะไรกร็ู ้อทิธวิธิ ีคอืเหาะเหนิเดนิอากาศ มจีรงิอกีเช่นกนั 

สามารถสัมผัสได้ทั้งหมด ท่านที่นั่งในห้องนี้ทุกคน 

กส็ามารถท�าได้ แต่เงือ่นไขมอียูว่่า ต้องเข้าฌานให้เป็น 

พอเข้าฌานได้ เมือ่ถอนจติออกจากฌาน จะได้อภญิญา 

ทัง้ ๕ ตวัทีบ่อก ทัง้หมดมจีรงิ อภญิญ� ๕ นีเ้ป็นความ 

รู้สูงสุดที่ยังไม่พ้นการเวียนตายเวียนเกิด เขาเรียกว่า 

อภิญญาโลกียะ คือ

๑) แสดงฤทธิ ์ได้

๒) มีหูทิพย์ เทวดาพูดกันก็ได้ยิน สัตว์ที่อยู่ในป่า

  พูดกันก็ได้ยิน 

๓) มีตาทิพย ์เห็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปละเอียด

๔) มเีจโตปรยิญาณ คอืรูใ้จคน เขาคดิอะไร ไปท�า

  อะไรมา สามารถรู้ได้
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๕) รูว่้าก่อนมาเป็นคนในชาตนิี ้ชาตก่ิอนเป็นอะไร

  ถอยหลงัไปแต่ละชาตเิกดิเป็นสตัว์อะไร รูไ้ด้หมด 

  (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)

ผู้บรรยายเมื่อพิสูจน์ได้ จึงได้เห็นความจริง ได้ 

เหน็หนหลงัของตวัเอง ถงึกบัต้องน�า้ตาหยดด้วยความ 

สงสารตัวเอง ว่าท�าไมเราจึงโง่นัก เวียนตายเวียนเกิด 

มาแล้วไม่รู้จบ ถ้าเกิดเป็นเทวดานางฟ้า ก็ดีหน่อย แต่ 

ทีเ่กดิเป็นหมเูป็นหมา เป็นสตัว์นรก เป็นเปรต นัน่ไม่ดี 

เลย น่าเศร้า เป็นเพราะความโง่ของเรา จึงท�าให้ต้อง 

เวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบ

ผู้บรรยายได้ไปเข้าถึงความจริงคือ ธรรมะของ 

พระพุทธเจ้า มีเหตุผลถูกตรงตามความเป็นจริง วันนี้ 

จริง อีกหมื่นปีแสนปี ก็ยังจริง และได้เห็นสภาวะของ 

ความเป็นปถุชุน ค�าว่า “ปถุชุน” หมายถงึ คนทีม่กีเิลส 

หนาปัญญาทึบ ผู้บรรยายไม่ได้บัญญัติเอง ธรรมชาติ 

ของสังคมมนุษย์เขาบัญญัติไว้ คนที่มีกิเลสหนา ยัง
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โกรธ ยงัอยากได้นัน่ อยากได้นี ่ยงัขีอ้จิฉา ยงัขีต้ระหนี่ 

นัน่แหละคอืกเิลสทัง้สิน้ พอกเิลสเข้าไปทบัถมใจใครแล้ว 

พฤติกรรมที่ออกมาเป็นการ คิด พูด ท�า ไม่ดีสักราย 

อย่างทีเ่ขาบอกว่า “จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ร่างกาย 

เป็นบ่าวให้จติใช้งาน นีเ่ป็นเรือ่งจรงิ ถ้ากเิลสครอบง�า 

จิต มีอ�านาจเหนือจิต จิตมันก็ใช้งานให้เราโกรธคน 

ให้เราไปขี้โกง ไปลักขโมย ไปท�าร้ายสัตว์ ล้วนแต่เป็น 

บาปทัง้สิน้ นีค่อืความจรงิข้อหนึง่ทีผู่บ้รรยายได้เข้าถงึ

นับแต่วันนั้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมาจนถึง 

ทุกวันนี้ ผู้บรรยายจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากหน้ามือเป็น 

หลังมือ สิ่งทั้งหลายที่ไม่ดี เป็นบาป ก็ไม่ท�าอีก เลิก 

หมดสิ้น แต่ยอมรับว่าใหม่ๆ ก็เลิกได้ยาก ก่อนเข้าวัด 

ร้องเพลงได้เป็นพนัๆ เพลง พอออกจากวดั ร้องไม่ออก 

สักเพลง ก่อนเข้าวัดกลัวผีสุดจิตสุดใจ แต่ตั้งแต่ออก 

จากวัดมา ต่อให้ผีดุอย่างไรก็ไม่กลัว เพราะเรารู้วิธี 

อยู่กับผี มันเปลี่ยนทุกอย่าง สิ่งที่คิด พูด ท�า ทั้งหมด 

กลายเป็นกุศล เป็นความดีงาม เมื่อท�าพฤติกรรมดี 
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ความดีก็สั่งสมในจิต ให้ผลเป็นบุญ คนมีบุญไปไหน 

ย่อมไม่วิบัติ

ตัง้แต่ปี ๒๕๑๘ มาจนถงึทกุวนันีก้ ็๓๐ กว่าปีแล้ว  

ผูบ้รรยายเกษยีณมา ๑๓ ปีแล้ว แต่ยงัตายไม่ได้ เพราะ 

ญาตธิรรมขอให้อยูเ่ผยแผ่ธรรม ครบูาบญุชุม่ท่านบอก 

ว่าให้ผู้บรรยายอยู่จนอายุ ๑๒๐ ปี ผู้บรรยายก็ไม่กล้า 

รับปาก เอาทีละ ๑๐ ปีก็พอ ผู้บรรยายเคยได้เห็นพระ 

ปัจเจกพทุธเจ้าอยูใ่นป่า ตัง้แต่เหน็คนเหีย่วมาในชวีตินี้ 

ไม่เคยเหน็ใครเหีย่วเท่านัน้เลย ไม่น่าดเูลย เพราะฉะนัน้ 

เอาทีละ ๑๐ ปีๆ พวกเราเบื่อเมื่อไรก็จะไปเมื่อนั้น
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การพัฒนาศักยภาพ
ให้กับตนเอง

ต่อไปก็ขอเข้าสู่หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพให้กับ 

ตนเอง” ค�าว่า “ศกัยภ�พ” หมายถงึ พลงัอ�านาจทีม่อียู่ 

ในสิง่ต่างๆ และสามารถแสดงออกให้เหน็เป็นรปูธรรม 

ได้ คนทุกคนเกิดมาย่อมมีศักยภาพทั้งนั้น แม้แต่สัตว์ 

ก็มีศักยภาพ ดูเวลาสุนัขแยกเขี้ยว มนุษย์เวลาโกรธก็ 

มีศักยภาพ พระพุทธเจ้าโคดมกล่าวว่า ผู้หญิงถ้าโกรธ 

แล้วน่ากลวัทีส่ดุ ท่านว่าจรงิไหม เผาบ้านเผาเมอืงกไ็ด้ 

ท�าร้ายคนอื่นก็ได้ งูพิษแม้ตัวเล็กๆ ถ้ามันกัดจะเป็น 

อย่างไร น่ากลัวไหม
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กลัวเพราะรู้ไม่จริง

พดูถงึความกลวั ขอแทรกตรงนีห้น่อยหนึง่ว่า การ 

ที่เรากลัวอะไร มักเป็นเพราะเรายังไม่รู้จริงในสิ่งนั้น 

คนที่กลัวงู กลัวแมงป่อง กลัวผี แสดงว่ายังไม่รู้จริงใน 

เรือ่งเหล่านัน้ ทีจ่งัหวดัขอนแก่นมอียูห่มูบ้่านหนึง่ เขา 

เลี้ยงงูจงอางกันทั้งหมู่บ้าน ทุกคนแม้แต่เด็กตัวเล็ก 

ตวัน้อย เอางมูาพาดคอเล่น เขาไม่กลวั งจูงอางกดัคน 

ตายได้ ถ้าเป็นเรา เรากไ็ม่กล้าท�า เป็นเพราะเราไม่รูจ้รงิ 

เรือ่งงจูงอาง เราจงึกลวั เช่นเดยีวกบัตวัผูบ้รรยายเอง 

เดิมเป็นคนกลัวผีมาก แม้ตอนที่ไปบวชเป็นพระปฏิบัติ 

ธรรม กย็งักลวั วนัหนึง่ขณะนัง่ปฏบิตัธิรรมในวหิารร้าง 

มีผีมาบีบคอ ตอนนั้นกลัวสุดชีวิต แต่ในที่สุดก็เข้าถึง 

สจัธรรมเรือ่งผ ีนบัแต่วนันัน้มาจนถงึวนันี ้ไม่กลวัอกีเลย 

เพราะเข้าใจแล้วว่า โธ่เอ๋ย ผกีเ็ป็นเพยีงรปูนามต่างมติิ 
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เท่านัน้ จะกลวัเขาท�าไม กลวังพูษิท�าไม เรากลวัว่าเขา 

จะกัดเราตาย แต่เรามีไม้ท่อนหนึ่ง ตีเขาตาย พิษของ 

คนยิ่งกว่างู เพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจให้ถูก ถ้าเรา 

รู้จริงเรื่องอะไรแล้ว เราจะไม่กลัว



ก า ร พั ฒ น า ศ ัก ย ภ า พ ต น เ อ ง20

ย้อนกลับมาที่เรื่อง “ศักยภาพ” ซึ่งหมายถึงพลัง 

อ�านาจทีม่อียูใ่นตวัเราและสามารถแสดงออกให้เหน็ได้ 

มนุษย์มีศักยภาพหลายอย่าง ส่วนค�าว่า “เพิ่ม” ก็คือ 

ท�าให้มากขึ้น ท�าให้พลังอ�านาจนี้มีมากขึ้น มนุษย์ต้อง 

พัฒนาศักยภาพของตน

ค�าว่า “พัฒน�” มีความหมาย ๒ อย่าง

๑) อะไรที่เดิมไม่มี ท�าให้มันเกิดมีขึ้น

๒) อะไรที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่ดี ท�าให้มันดีขึ้น

พัฒนาสติ
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ยกตวัอย่างเช่น สมยัก่อนไม่มโีทรศพัท์มอืถอื ไปไหน 

ต้องลากสาย แต่เดี๋ยวนี้สบายแล้ว สมัยที่ผู้บรรยายใช้ 

โทรศพัท์ไร้สายรุน่แรก ใหญ่เท่ากระดกูววักระดกูควาย 

ไปไหนกต้็องถอืหม้อแบตเตอรีห่นกัๆ เดีย๋วนีไ้ม่ต้องแล้ว 

ถือแค่ชิ้นเดียวเล็กๆ เบาๆ นี่เขาเรียกว่าพัฒนา

ศกัยภาพส�าคญัด้านหนึง่ทีม่นษุย์ต้องพฒันาขึน้มา 

คือสติ สติ คือพลังที่มีอยู่ในจิต ท�าให้ระลึกได้ นึกได้ 

ไม่ลืม คนที่ลืมข้าวของนั้นเป็นเพราะขาดสติ เราต้อง 

พฒันาให้จติของเรามสีต ิถ้าเรามองผวิเผนิหรอืคนทีไ่ม่ 

สนใจไม่ศรัทธา เขาจะนึกว่าสติเป็นเรื่องเล็กที่ไม่ค่อย 

มปีระโยชน์ แต่จรงิๆ มปีระโยชน์มาก ยกตวัอย่างง่ายๆ 

เวลาขับรถต้องใช้สติแน่นอน ถ้าขาดสติเดี๋ยวก็ชนกัน 

หรอืนกัเรยีนเลกิเรยีน เดนิกลบับ้าน จ�าบ้านได้ กแ็สดง 

ว่ายังมีสติ นี่ฟังเหมือนเป็นเรื่องตลกที่พูดกันเล่นๆ แต่ 

เคยมีคนจ�าบ้านตัวเองไม่ได้จริงๆ
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ไอน์สไตน์
ลืมบ้านตัวเอง

ไอน์สไตน์ ยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก เคยขาด 

สตถิงึขัน้จ�าบ้านตวัเองไม่ได้ เพราะมวัแต่คดินกึเรือ่งงาน 

ของตวัเองมากๆ วนัหนึง่ลมืบ้านตวัเองจนต้องโทรศพัท์ 

ไปหาลกูของศาสตราจารย์คนหนึง่ ถามว่า บ้านไอน์สไตน์ 

อยูถ่นนไหน บ้านเลขทีเ่ท่าไร เรือ่งนีผู้บ้รรยายกเ็คยได้ 

สมัผสักบัตวัเองตอนไปอยูท่ีอ่งักฤษ ตอนนัน้ก�าลงัเขยีน 

วทิยานพินธ์ปรญิญาเอก เขยีนเป็นภาษาองักฤษ มนัยาก 

มาก จติจดจ่ออยูแ่ต่เรือ่งวทิยานพินธ์ วนัหนึง่ไปตดัผม 

ลมืเอากระเป๋าสตางค์ไปเพราะขาดสต ิ ตดัผม ๕ นาที 

เสรจ็ แล้วถงึรูว่้าลมืเอากระเป๋าสตางค์ไป จงึต้องจ่ายเงนิ 
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ด้วยการเขียนเช็คให้เขาไป พอเดินออกจากร้านตัดผม 

จะกลบับ้านพกั ระยะทางเกอืบ ๑ กโิลเมตร กน็กึขึน้ได้ 

ว่าลมืร่มไว้ทีร้่านตดัผม กก็ลบัไปเอา เดนิออกมาอกีครัง้ 

อากาศมนัเยน็ รูส้กึตวัว่าร่างกายหนาว จงึนกึขึน้ได้ว่า 

เราลืมเสื้อหนาวไว้ที่ร้านตัดผมด้วย ก็เลยต้องกลับไป

ที่ร้านตัดผมอีกครั้ง ช่างตัดผมเขาบอกว่า หวังว่าคง 

ไม่ลืมอะไรไว้อีกแล้วนะ นั่นล่ะคือการขาดสติ
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หน้าที่ของจิต

สติยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วย อารมณ์เป็นสิ่งที่ 

เกิดขึ้นในจิต นั่นเพราะหน้าที่ประการที่ ๑ ของจิตคือ 

รบัสิง่กระทบเข้�ปรงุเป็นอ�รมณ์ สิง่กระทบจากภาย 

นอก ได้แก่ เสยีงเข้าทางห ูภาพเข้าทางตา กลิน่เข้าทาง 

จมกู ลิน้สมัผสัรบัรสชาต ิผวิกายรบัรูเ้ยน็ร้อนอ่อนแขง็ 

เหล่านีเ้มือ่เข้ากระทบจติ จติจะรบัเข้าปรงุเป็นอารมณ์ 

ต่างๆ เช่น ถ้าได้ยินเสียงที่ดี อารมณ์ก็ดี ถ้าเป็นเสียง 

ด่าว่า อารมณ์ก็ไม่ดี ส�าหรับคนทางโลกทั่วๆ ไป ถ้า 

อารมณ์ไม่ดี ถือว่าขาดสติ แต่ส�าหรับนักปฏิบัติธรรม 
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เมือ่ใดเกดิอารมณ์ ไม่ว่าดหีรอืไม่ด ีถอืว่าขาดสตทิัง้นัน้ 

เราทุกคนล้วนเคยผ่านสิ่งกระทบจากภายนอกมาหมด 

แล้ว ไม่ว่าดหีรอืไม่ด ีถ้าเมือ่ใดสิง่กระทบเหล่านีเ้ข้ามา 

แล้วเกิดอารมณ์ขึ้น นั่นแสดงถึงความขาดสติ ตัวผู ้ 

บรรยายเอง ตอนที่ไปฝึกกับท่�นเจ้�คุณโชดกที่วัด 

มห�ธ�ตฯุ ท่�นบอกว่� เร�นีเ่รยีนจบปรญิญ�เอก แต่ 

มสีตแิค่นดิเดยีว ผูบ้รรย�ยกฟั็งหไูว้ห ูแต่หลงัจ�กฝึก 

เพยีงเดอืนเดยีว จนบดันี ้๓๕ ปีกว่�แล้ว รูเ้ลยว่�สิง่ที่ 

ท่�นเจ้�คุณโชดกพูดเป็นคว�มจริง

จิตมนุษย์มีความรวดเร็วมาก ทันทีที่เราตื่น จิต 

ของเราเกดิ-ดบั เกดิ-ดบัเรว็เกนิกว่าทีเ่ราจะระลกึได้ทนั 

เทียบให้ดูกับแสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

ที่ตาของมนุษย์มองเห็นว่าสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลา แต่ 

จรงิๆ แล้ว มนัเกดิแล้วดบั เกดิแล้วดบั ซ�า้ๆ อยูอ่ย่างนัน้ 

เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์สามารถวดัได้ แต่ประสาทตา 

ของคนตามการเกดิดบัไม่ทนั จงึเหน็สว่างอยูต่ลอดเวลา 

จติกเ็ช่นกนั เกดิ-ดบัอยูต่ลอด จะมยีกเว้นกเ็ฉพาะตอน 
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หลบั ขณะหลบั จติไม่มเีกดิ-ดบั จติมนัสงบ เขาเรยีกว่า 

ภวังค์ ไม่มีเกิด ไม่มีดับ คนพูดก็ไม่ได้ยิน นั่นเพราะจิต 

ตกภวงัค์ เมือ่ไรพลงังานเกดิ-ดบั เกดิ-ดบั จะท�างานได้ 

จติกเ็หมอืนกนั ถ้าหลบัตา แต่ใจยงัไม่หลบั หกูย็งัได้ยนิ 

ทีเ่ขาบอกว่า คนหลบัตายนัน้ ม ี๒ ประเภท คอืหลบัตา 

แล้วกต็าย อนันีม้ ีส่วนหลบัตาแล้วใจตกภวงัค์ อนันีไ้ม่มี 

เพราะใจจะเคลือ่นออกจากร่างได้ มนัต้องเกดิ-ดบั เกดิ- 

ดับ แต่ถ้ามันตกภวังค์อยู่ มันเคลื่อนออกจากร่างกาย 

ไม่ได้ 

เมื่อจิตตื่นอยู่ ไม่ตกภวังค์ จิตจะเกิด-ดับอยู่ตลอด 

เวลา และทุกการเกิดดับ จิตจะท�าหน้าที่ประการที่ ๒ 

นั่นคือ สั่งร่�งก�ย สั่งให้คิด พูด ท�า จิตสั่งสมอง สั่ง 

ปาก สั่งมือเท้า ซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย 

จิตสั่งร่างกายผ่านสมอง ถ้าอารมณ์ดี จิตก็สั่งให้คิดดี 

พดูด ีท�าด ีตรงกนัข้าม ถ้าอารมณ์ไม่ด ีเช่น ขณะโกรธ 

จิตก็สั่งให้คิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�าไม่ดี  ทุกคนรวมทั้งผู ้ 

บรรยาย ล้วนเคยประสบมาแล้ว ทุกคนเป็นอย่างนั้น 
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เหมือนกันหมด ฉะนั้น เราคงเห็นแล้วว่าอารมณ์เป็น 

สิ่งส�าคัญ ทุกคนคงอยากมีแต่อารมณ์ที่ดี เพื่อน�าไปสู่ 

การกระท�าทีด่ ีเพราะฉะนัน้ ถ้าเราอยากรกัษาอารมณ์ 

และการกระท�าให้ดตีลอด เราต้องไปพฒันาทีจ่ดุตัง้ต้น 

คือ สติ เพื่อให้สติรักษาอารมณ์ให้ดี
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หน้าที่ประการที่ ๓ ของจิตคือ เก็บสั่งสมกรรม  

การกระท�าต่างๆ ของมนษุย์ ทัง้การคดิ การพดู การท�า  

เรยีกว่า กรรม การคดิเรยีกว่ามโนกรรม เมือ่พดูออกมา 

ให้คนอื่นได้ยิน เรียกว่าวจีกรรม ถ้าท�าออกมาให้เห็น 

เรยีกว่ากายกรรม รวมแล้วกม็กีรรมอยู ่๓ อย่างทีม่นษุย์ 

ท�า กรรมใดๆ กต็าม ทัง้ด ีทัง้ไม่ด ีเมือ่ท�าแล้ว ย่อมเกบ็ 

สัง่สมในดวงจติ กรรมดสีัง่สมเป็นกศุลกรรม กรรมไม่ดี 

สั่งสมเป็นอกุศลกรรม เมื่อกรรมดีให้ผล ก็เป็นกุศล 

วิบาก ท�าให้เราสบาย มีความสุข เมื่อกรรมไม่ดีให้ผล 

เราก็ได้รับอกุศลวิบาก ซึ่งให้ผลเป็นทุกข์ ทั้งทุกข์กาย 

และทุกข์ใจ
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ทุกข์ ๒ ประเภท

มนษุย์เกดิมามทีกุข์อยู ่๒ ประเภท  คอื ทกุข์ประจำ�

ซึง่ทกุคนมเีป็นสมบตัติดิตวัมา นัน่คอื การเกดิเป็นทกุข์ 

การแก่เป็นทุกข์ การตายเป็นทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้า 

โคดมตรัสไว้ ไม่มีใครไม่แก่ ไม่มีใครในที่นี้ที่จะไม่ตาย 

หาไม่ได้เลยที่จะไม่ตาย ดังที่เราสามารถเอาเป็นคติ 

สอนใจได้จากเรื่องของนางกีสาโคตมี
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ลูกชายของนางกีสาโคตมีมาตายลงทั้งๆ ที่อยู่ใน 

วัยก�าลังน่ารักน่าชัง นางไม่อาจยอมรับความจริง ยัง 

อุม้ลกูไว้ไม่วางด้วยความทีไ่ม่อยากให้ลกูตาย พระพทุธ- 

เจ้าจึงตรัสแก่นางว่า “กีสาโคตมี หากเธอไปถามหา 

บ้านใดทีไ่ม่เคยมคีนตายเลย ให้ขอเมลด็ผกักาดมา แล้ว 

ตถาคตจะชุบชีวิตลูกให้ฟื้น” นางก็เดินไปทั่วทุกบ้าน 

ในเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองใหญ่ ไม่มีบ้านไหนเลยที่ 

ไม่เคยมีคนตาย นางจึงไม่ได้เมล็ดผักกาด แต่จิตกลับ 

สงบลง จึงระลึกได้ว่า โอ...เรานี่ช่างโง่แท้ๆ จึงเลิก 

อุ้มศพลูกตะลอนไปทั่วเมือง  เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็น 

กุศโลบายของพระพุทธเจ้าในการสอนคนอีกด้วย

ความทุกข์ประเภทที่ ๒ คือ ทุกข์จร จรมาสู่จิต 

ของเราเป็นครั้งคราว ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเสมอไป 

เช่น เมือ่อยากได้แล้วไม่ได้ เป็นทกุข์ หวิ เป็นทกุข์ ป่วย 

ไข้ เป็นทุกข์ เป็นต้น
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ป่วย ๔ ป่วย ๖

พูดถึงเรื่องป่วยไข้ ก็จะขอเล่าถึงการเจ็บป่วยของ 

มนุษย์ในยุคนี้ เทียบกับในยุคอื่น ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ 

มนุษย์ทั่วโลกมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๗๕ ปี ยุคนี้คนเจ็บ 

ป่วยด้วยสาเหตุ ๔ อย่าง

๑) ออกก�าลังกายไม่สม�่าเสมอ

๒) เพียรมาก นอนน้อย

๓) ฤดูกาลเปลี่ยน

๔) โรคกรรม

สามข้อแรก เพียงท�าเหตุให้ตรงข้าม หมอรักษาก็ 

หายได้ ส่วนข้อสุดท้ายแก้ไม่ได้ ต้องใช้หนี้เวรกรรมไป 

จนกว่าจะหมด

แต่ในสมัยที่คนมีอายุขัยยาวนานถึง ๖๐,๐๐๐ ปี 

การเจบ็ป่วยของคนมสีาเหตทุีท่�าให้เกดิอาการเจบ็ป่วย 
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อยู่ ๖ อย่าง ซึ่งไม่เหมือนของคนเราทุกวันนี้ นั่นคือ

๑) รู้สึกหิวข้าว หมายความว่าเกิดอาการเจ็บป่วย

  ขึ้นแล้ว

๒) รู้สึกกระหายอยากดื่มน�้า หมายความว่าเกิด

  อาการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว

๓) รูส้กึร้อน หมายความว่าเกดิอาการเจบ็ป่วยขึน้

  แล้ว

๔) รู้สึกเย็น หมายความว่าเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น

  แล้ว

๕) รูส้กึอยากถ่ายปัสสาวะ หมายความว่าเกดิอาการ

  เจ็บป่วยขึ้นแล้ว

๖) รูส้กึอยากถ่ายอจุจาระ หมายความว่าเกดิอาการ

  เจ็บป่วยขึ้นแล้ว

อาการ ๖ อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาการป่วยของคน 

ยุคนั้น ถ้ามาใช้กับเราสมัยนี้ ก็ต้องเรียกว่าป่วยกัน 

วันละหลายๆ ครั้งเลยทีเดียว
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แม่ของคุณธรรม

ย้อนกลับมาสู่เรื่องสติ สติเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนา 

เพราะเป็นสิ่งที่มีอุปการคุณมาก เป็นแม่ของคุณธรรม 

ถ้าใครผูใ้ดพฒันาจติให้มสีตกิล้าแขง็แล้ว อารมณ์ต่างๆ 

จะไม่เกิด คนที่เกิดอ�รมณ์ต่�งๆ อยู่ตลอด แสดงว่� 

สตยิงัไม่พฒัน�เตม็ที ่ศกัยภ�พด้�นสตยิงัด้อย ยงัต้อง 

พฒันาต่อไป อย่างเช่นคนทีโ่กรธบ่อย คนในเมอืงใหญ่ๆ 

มักขี้โกรธ คนต่างจังหวัดมักไม่ขี้โกรธ ใจเย็นกว่า 

แสดงว่ามสีตมิากกว่าคนในเมอืงกรงุ แต่กย็งัไม่แน่นอน 

เสมอไป ถ้าตื่นขึ้นมาวันไหนมีอารมณ์ ก็แสดงว่าสติ 
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ยงัไม่ทนั พระพทุธเจ้าท่านตรสัถามพระอานนท์ “อานนท์ 

เธอเจรญิสตวินัละกีค่รัง้” พระอานนท์ตอบว่า เช้า สาย 

บ่าย เยน็ เจรญิอยูต่ลอดเวลา พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า 

“อานนท์ ตถาคตเจริญสติทุกลมหายใจเข้าออก” ด้วย 

สติเช่นนี้ อารมณ์ไม่เกิด อะไรกระทบปั๊บ ดับปุ๊บ จิต 

เป็นอสิระ เพราะฉะนัน้ ถ้าใครยงัมอีารมณ์ ต้องพฒันา 

จิตให้มีสติ

ส�าหรับนักเรียนและเยาวชน การพัฒนาจิตเป็น 

เรื่องดีมากๆ และไม่ใช่เรื่องยาก  เมื่อพัฒนาได้แล้ว 

คุณธรรมความดีงามทั้งหลายจะตามมา วิธีพัฒนาจิต 

ให้มีสติก็คือ ก่อนนอน ให้สวดมนต์ด้วยใจจดจ่อ ถ้ารู้ 

ความหมายของบทมนต์ด้วยยิง่ด ีหลงัจากสวดมนต์แล้ว 

ให้น�าจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 

เข้า-ออก พุท-โธ ประมาณ ๑๕-๓๐ นาที ทุกๆ วัน ถ้า 

มีสัจจะ ก็จะท�าได้ทุกวัน แต่ถ้าไม่มีสัจจะ ก็อาจยอม 

แพ้ต่อความขี้เกียจ สัจจะก็เป็นคุณธรรมอีกตัวหนึ่ง 

ที่ต้องพัฒนา (ถ้ายังไม่มี)  ผู้บรรยายตอนไปฝึกที่วัด 
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มหาธาตฯุ กอ็ธษิฐานว่าจะท�าเตม็ที ่๓๐ วนั  ได้แค่ไหน 

กเ็อาแค่นัน้ แล้วกร็กัษาสจัจะ ท�าจรงิ ฝึกวนัละประมาณ 

๒๐ ชั่วโมง คนอื่นเขาจะนอนมาก เป็นเรื่องของเขา 

ฉะนัน้ ถ้าเรารกัษาสจัจะ เรากต้็องท�าทกุวนั สวดมนต์ 

ก่อนนอน จากนั้น “พุท-โธ”  ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ต้อง

ก�าหนดอยู่เสมอ
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พาบุญทั้งสิบเข้าตัว

ถ้าเรามีสติ บุญจะเข้าสู่ตัวตลอดทุกขณะตื่น เป็น 

บุญใน ๑๐ ลักษณะ คือ

๑) ให้ทาน หมายถึงสิ่งดีงามทั้งหลายที่เราให้แก่

  คนอื่นได้ เป็นบุญ เป็นบ่อเกิดแห่งบุญ

๒) รักษาศีล ศีล ๕ ต้องมีอยู ่ในใจทุกขณะตื่น

  จะปฏบิตัธิรรมให้มสีต ิศลี ๕ ต้องครบ ไม่ขาด 

  ไม่ทะล ุไม่ด่าง ไม่พร้อย จติจงึจะตัง้มัน่เป็นสมาธิ

๓) เจริญภาวนาสวดมนต์ ภาวนาก็คือการพัฒนา

  จิตนั่นเอง สวดมนต์ ภาวนาพุท-โธ พุท-โธ

๔) ประพฤติอ่อนน้อม

๕) ช่วยเหลือคนอื่น

๖) เมื่อมีความดี อุทิศความดีให้คนอื่น

๗) เห็นคนอื่นท�าความดี อนุโมทนาความดี นั้น 

  เวลานกัเรยีนเดนิไปโรงเรยีน เหน็แม่อุย๊ใส่บาตร 

  ถ้าเรามีสติ นึก “สาธุ” (อนุโมทนาบุญ) เราก็ 
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  ได้บุญเหมือนกัน เห็นคนจูงคนแก่ข้ามถนน 

  เรานึก “สาธุ” เราก็ได้บุญเหมือนเวลาเราช่วย

  คนอื่น สตินี้ดีอย่างนี้เอง

๘) ฟังธรรม

๙) กล่าวธรรมแก่ผู้อื่น

๑๐) การมีความเห็นถูกตรง

สิบอย่างนี้ ถ้ามีสติอยู่ บุญจะเข้าตัวทุกขณะตื่น

สตมิอีปุการะดอีย่างนี ้อกีทัง้สิง่ดงีามทัง้หลายย่อม 

ตามสติมา ยกตัวอย่างเช่น คนที่ประสบความส�าเร็จ 

ในชีวิต ลองศึกษาเขาดู จะพบว่าเขาใช้ปัญญาทางโลก 

ที่เรียนมา (คือ สุตมยปัญญา กับ จินตามยปัญญา) 

เพียงร้อยละ ๒๐ แต่ใช้ความดีงาม (คือ คุณธรรม) 

มากถึงร้อยละ ๘๐ ถ้าเรามีสติ คุณธรรมจะเกิด เห็น 

แม่ถูบ้านเหนื่อย ถ้าลูกมีสตินึกได้แล้วเข้าไปช่วย ก็ได้ 

ตอบแทนพระคุณคุณพ่อแม่ เป็นความกตัญญู ซึ่งเป็น 

คุณธรรมที่ยอดยิ่ง เป็นการท�าความดีที่เยี่ยมยอด แต่ 

คนส่วนมากไม่มสีต ินอนตืน่มา แม้แต่เกบ็ผ้าห่ม พบัผ้า 
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ปทูีน่อน กย็งัไม่ท�า เสือ้ผ้าใส่แล้วกก็องไว้ให้แม่ซกั คนที่ 

ท�าแบบนี้คือคนที่โง่มาก เพราะการใช้แม่เป็นบาป คน 

มสีตจิะไม่ท�าอย่างนัน้ ฉะนัน้ ถ้ามสีต ิจะได้รบัอานสิงส์ดี 

แม้นเกดิเหตถุงึฆาต ตายลงขณะมสีตกิ�ากบั ย่อมมสีคุติ 

เป็นที่หมาย สุคติคือภพที่เจริญ ได้แก่ มนุษย์ เทวดา 

พรหม สตมิอีานสิงส์มากอย่างนี ้แล้วเหตใุดเราจงึไม่ท�า 

เราควรเจริญจิตให้มีสติมากขึ้น เมื่อสติมีก�าลัง สมาธิ 

จะตั้งมั่น เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามมา

หรือถ้ามุ่งเพียงสมถภาวนา พุท-โธ พุท-โธ ไปจน 

จิตตั้งมั่นสูงสุด เขาเรียกว่า อัปปนาสมาธิ คือฌาน 

เมื่อออกจากฌาน ก็จะเกิดความรู้สูงสุด ๕ ประการที่ 

เรียกว่า อภิญญ� ๕ คือ

๑) แสดงฤทธิไ์ด้ เช่น เหาะเหนิเดนิอากาศ เดนิบน

  ผิวน�้าได้ไม่จม ด�าดิน หายตัวได้

๒) มหีทูพิย์ เทวดาหรอืสตัว์ทัง้หลายคยุกนักไ็ด้ยนิ

๓) รู้ใจคน เขานั่งเฉยๆ แต่เรารู้หมดว่าเขาก�าลัง

  คิดอะไรอยู่ เขาไปท�าอะไรมา
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๔) รู้ก�าเนิดหนหลังของตัวเอง

๕) มีตาทิพย์ สามารถมองเห็นเทวดา เห็นผี

   ข้างถนน ฯลฯ

ห้าประการนี้จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติกับผู้ที่พัฒนา 

สติจนถึงความตั้งมั่นระดับฌาน หรือที่เรียกว่า ความ 

ตั้งมั่นสูงสุดหรือแน่วแน่ ซึ่งทุกคนท�าได้ถ้าศีลบริสุทธิ์ 

(ไม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่างพร้อย) มสีจัจะ และเร่งความเพยีร 

นี่คืออานิสงส์ประการหนึ่งของสติ ฉะนั้น ศักยภาพ 

ตัวนี้ต้องพัฒนา

ชวีติมนษุย์ต้องการเพยีง ๒ เรือ่งใหญ่ๆ หนึง่ ความ 

สะดวกราบรื่น และ สอง ความสุข และถ้าต้องเลือก 

เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คนทัง้หลายย่อมเลอืกความสขุ 

แต่ถ้าใครมีสติมีบุญ จะได้ทั้งสองอย่าง ชีวิตเลือกได้ 

แน่นอน อยู่ที่เราท�าเหตุให้ตรง เหตุตรงตัวแรกคือสติ 

ท�าสติให้กล้าแข็ง แล้วสิ่งดีงามจะตามมา
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การจะดตูวัเองว่าเราพฒันาสตกิล้าแขง็แล้วหรอืยงั 

ก็ให้ถามใจตัวเองว่า อารมณ์ยังมีขึ้นๆ ลงๆ ไหม ยัง 

โกรธ ยังดีใจ เสียใจอยู่ไหม ถ้าใช่ ควรต้องพัฒนาสติ 

ให้มีมากขึ้น
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ปัญญาสูงสุด

เมื่อพัฒนาสติแล้ว ถัดไปคือปัญญาสูงสุด 

อภญิญา ๕ กเ็ป็นปัญญาสงูสดุทีย่งัไม่เหน็แจ้ง แต่ยงัมี 

ปัญญาสูงสุดอีกตัวหนึ่ง เขาเรียกว่า ปัญญ�เห็นแจ้ง 

การเห็นแจ้งคือ เห็นเหตุและผลถูกตรงตามที่เป็นจริง 

วนันีจ้รงิ อกีหมืน่ปีแสนป ีกย็ังคงจรงิ ปญัญาเห็นแจง้ 

ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ใครผู้ใดพัฒนาสติกล้าแข็ง 

แล้ว ปัญญาเห็นแจ้งจะพัฒนาตามมา ปัญญาเห็นแจ้ง 

เป็นศักยภาพที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต ใครผู ้ใดพัฒนา 

ปัญญาเห็นแจ้งได้แล้ว ใช้ปัญญาเห็นแจ้งส่องน�าชีวิต 
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ชวีติจะไม่มวีบิตั ิมแีต่ความเจรญิถ่ายเดยีว แต่ถ้าใครผูใ้ด 

ใช้ปัญญาทางโลก (สุตมยปัญญา กับ จินตามยปัญญา) 

น�าชีวิต อย่างน้อยก็เกิดหงุดหงิด โกรธ อิจฉา ถ้า 

หนักเข้าก็น�าตัวเองเข้าคุก เข้าตะราง หรือฆ่าตัวตาย 

ท�าแท้ง มีแต่ความวิบัติ น�าพาไปสู่นรกทั้งนั้น

ตัวอย่างของคนที่ใช้ปัญญาน�าทางชีวิตไม่ถูกต้อง 

ดูได้ที่วัดพระบาทน�้าพุ วันก่อนผู้บรรยายไปบรรยาย 

ทีล่พบรุ ีเมือ่บรรยายเสรจ็ เขาพาไปแวะทีว่ดัพระบาท- 

น�า้พ ุทีน่ีเ่ขาเอาคนทีต่ายด้วยโรคเอดส์ ดองฟอร์มาลนี 

แล้วท�าให้แห้ง มองดูเหมือนเขียดตากแห้งที่คนเอามา 

ทอดกิน ห้อยเรียงๆ ไว้ เขาเรียก life museum (พิพิธ- 

ภัณฑ์ของจริง) ที่นั่นผีไม่ดุหรอก เพราะจิตวิญญาณ 

โคจรไปเกิดเป็นสัตว์นรกกันหมดแล้ว เห็นแล้วสงสาร 

มากๆ ครัง้หนึง่จติเอาร่างนีม้าใช้ แต่ว่าใช้ในทางตดิลบ 

เป็นโทษ เป็นบาป จึงพากันไปลงนรกหมด เห็นแล้ว 

น่าสงสาร มีโรงเรียนพานักเรียนไปดูกันเยอะ ไปดูว่า 

นีน่ะ เกดิมาทัง้ท ีได้รปูร่างกายนีม้าใช้ แต่กลบัใช้ผดิทาง 
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บาปก็เข้าสั่งสม แทนที่ร่างนี้จะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ 

กบัเจ้าของจติ กก็ลบัเป็นโทษ ท่านเจ้าคณุอลงกตท่าน 

จึงน�ามาห้อยเอาไว้ให้ดูเตือนสติ ถ้าเขาเหล่านั้นมีสติ 

เขาย่อมไม่ท�าแบบนั้น แต่เพราะเขาขาดสติ เขาจึงท�า 

จึงได้ทุคติเป็นที่หมาย เกือบทั้งหมดต้องไปปีนต้นงิ้ว 

ในนรก น่าเวทนา

การพัฒนาปัญญาสูงสุดท�าได้โดยถอนจิตออกมา 

ตัง้มัน่อยูใ่นสมาธริะดบัจวนแน่วแน่ ทีเ่รยีกว่า อปุจาร- 

สมาธิ (ถ้าแน่วแน่จะเข้าสู่ฌาน) แล้วเอาจิตระดับนี้ไป 

พัฒนาให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง เรียกว่า เป็นการปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน คือใช้จิตที่ตั้งมั่นจวนแน่วแน่นี้ 

พจิารณา ๔ อย่างทีป่รากฏขึน้ในจติ ได้แก่ ก�ย เวทน� 

จติ ธรรม อะไรเกดิขึน้ก่อน ให้พจิารณาตวันัน้ พจิารณา 

ว่ามันด�าเนินไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตต� อนิจจังคือมันไม่เที่ยง ทุกขังคือมันเป็นทุกข์ 

อนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตน อย่าใช้สมองคิด ต้องใช้จิต 

ตามดู แล้วจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
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เมือ่พจิารณาจนเข้าสูค่วามเป็นอนตัตา คอืไม่มตีวั 

ตนแล้ว ปัญญาเหน็แจ้งในเรือ่งนัน้กเ็กดิขึน้ ยกตวัอย่าง 

ในเรื่องร่างกาย เช่น เราเห็นร่างกายของเราเหี่ยวย่น 

เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง เราใช้จิตพิจารณาตาม 

ดูไปเรื่อยๆ ในที่สุด เห็นอนัตตาแล้วมันไม่กลับมาเกิด 

ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะนั้นมันเกิดทีละหนึ่งๆ

เวลาโกรธก็เหมือนกัน เมื่อเห็นอนัตตา มันไม่มี 

ตัวตน แล้วจะไปโกรธท�าไม ทิ้งมันไปดีกว่า วิธีก�าจัด 

ความโกรธ ต้องใช้สต ิเช่น ถ้าคนเขาด่าเรา เรากค็ดิว่า 

เออ...ช่างมนัเถอะๆ เดีย๋วไม่นานกต็ายจากกนัแล้ว และ 

ให้คดิว่า เออ...มนัด�าเนนิไปตามกฎไตรลกัษณ์ สรรพสิง่ 

เกดิขึน้ ตัง้อยู ่เดีย๋วกด็บัไป เรานัง่ดไูป เดีย๋วเขาเหนือ่ย 

เขาก็หยุดพูดเอง เราก็สบายถ้าเราดูให้เป็น แต่คนดู 

ไม่เป็น ขาดสต ิกร็บัเอาค�าด่าเข้ามาใส่ตวั แล้วเกดิเป็น 

ทุกข์ขึ้นมา อย่างนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาด คิดเอาเอง 

พระพยอมท่านว่า “โกรธคอืโง่ โมโหคอืบ้า” จงบอกตวัเอง 

ว่า ต่อไปนี้เราจะไม่โกรธอีกแล้ว
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แต่ถ้าสติระลึกไม่ทัน เผลอโกรธไปแล้ว ให้น�า 

กระจกเงามาส่องดูตัวเอง จะเห็นว่า โอ...นี่ไม่ใช่เรานี่ 

ผตีวัไหนมาเข้าสงิ ทีว่่ามผีมีาเข้าสงิ กเ็พราะเราขาดสติ 

นัน่เอง แต่เมือ่มปัีญญาเหน็แจ้ง จะก�าจดัความโกรธได้ 

ให้อภัยได้ การให้อภัยเป็นทาน เป็นบ่อเกิดแห่งเมตตา 

แล้วสัง่สมอยูใ่นจติเป็นเมตตาบารม ีคนมเีมตตาบารมี 

จะไม่โกรธ หงุดหงิดก็ไม่มี เบื่อหน่ายก็ไม่มี

ฉะนั้น ต่อไปถ้ามีคนยืมเงินแล้วไม่คืน ก็อย่าคิด 

โกรธ คิดว่า ช่างมันเถอะ เดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้ว 

บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ สลึงเดียวก็เอาไปไม่ได้ ทิ้งไว้ 

หมด แล้วอะไรล่ะทีเ่อาไปด้วย กส็ิง่ทีส่ัง่สมไว้ในดวงจติ 

ไง นัน่คอืบญุและบาป เรากเ็อาทัง้สองอย่างนีไ้ป ส�าหรบั 

ผู้บรรยายตอนนี้สั่งสมแต่บุญ บุญ บุญ อย่างอื่นเลิก 

สะสม ทิ้งหมด

การจะสั่งสมบุญไว้ในจิตให้มาก เกิดจากการ 

ใช้ปัญญาสูงสุดคือปัญญาเห็นแจ้งส่องน�าชีวิต โดย 
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พจิารณาดวู่า บญุเกดิได้อย่างไร กจ็ะเหน็ว่า ๑๐ ประการ 

ที่บอกไปก่อนหน้านี้คือบุญ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 

ประพฤติอ่อนน้อม ช่วยเหลือคนอื่น มีความดี อุทิศ 

ความดใีห้คนอืน่ เหน็คนอืน่ท�าดแีล้วอนโุมทนา ฟังธรรม 

กล่าวธรรม (อันนี้รวมถึงการสอนให้ความรู้แก่คนอื่น 

ด้วย เช่น คนต�าน�้าพริกเก่ง ช่วยสอนคนอื่นให้ต�า 

น�้าพริกเป็น ก็ได้บุญ) และข้อสุดท้าย ท�าความเห็น 

ให้ตรง นั่นคือ เชื่อว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว กฎแห่ง 

กรรมมีจริง
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สบายเพราะบุญ

คนจ�านวนมากยังสงสัยคลางแคลงในเรื่องกรรม 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรรมใกล้ๆ มันเห็นง่าย แต่กรรม 

ลึกๆ มันเห็นยาก เกิดมารวย จน ดี พิการ ล้วนมีเหตุ 

ทั้งนั้น ไม่มีอะไรนอกเหตุเหนือผล ไม่มีเลย ทุกอย่าง 

เป็นเหตเุป็นผล เพยีงแต่ว่าเราจะตามเหตผุลได้หรอืไม่ 

เท่านั้นเอง เมื่อพัฒนาปัญญาตัวที่ ๓ แล้ว จะตามเห็น 

ได้หมด ปรากฏการณ์ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ ย่อมต้องมเีหตุ 

ที่ท�าให้เกิด ถ้าปรากฏการณ์ดี แสดงว่าเหตุต้องเกิด 
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จากการท�าดมีาก่อน ในทางตรงกนัข้าม ปรากฏการณ์ 

ไม่ดย่ีอมเกดิจากเหตทุีไ่ม่ด ียกตวัอย่าง คนทีต้่องประสบ 

ภาวะน�า้ท่วม กนิอยูเ่ดนิทางล�าบาก นัน่เพราะเขาก�าลงั 

เสวยอกุศลวิบากที่ก�าลังให้ผล ส่วนคนที่ท�าบุญไว้ 

บุญส่งผล ก็แคล้วคลาดไป 

ครัง้หนึง่ผูบ้รรยายต้องไปบรรยายทีจ่งัหวดัชยัภมูิ 

ปรากฏว่าน�้าท่วมอยู่ มีคนโทรศัพท์มาถามว่า งาน 

บรรยายธรรมยกเลิกไหม ผู้บรรยายบอกว่าไม่ยกเลกิ 

เรามีบุญพอ เมื่อไปถึงไม่มีน�้าเลย แห้งไปหมดแล้ว 

อีกเหตุการณ์หนึ่ง ผู ้บรรยายได้พบคนรู้จักคนหนึ่ง 

ในงานที่กรุงเทพฯ ชื่อคุณดาว เขามาออกโรงทาน 

คุณดาวเป็นคนอยุธยา ชอบท�าบุญ ตอนนั้นที่อยุธยา 

น�า้ท่วมสงู ผูบ้รรยายถามเขาว่า น�า้ท่วมทีบ้่านไหม เขา 

บอกไม่ท่วม ถามเขาว่าท�าไมไม่ท่วม เขาบอกว่า ใกล้ๆ 

บ้านเป็นทีด่นิของสมเดจ็พระเทพฯ ท่านทรงซือ้ไว้ เพือ่ 

สร้างเป็นโรงสใีห้กบัหมูบ้่าน แล้วสร้างคนัดนิล้อมรอบ 
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ล้อมเอาบ้านเขาไว้ด้วย น�้าจึงไม่ท่วม นี่คือผลของบุญ

คนมีบุญ ไม่มีตกงาน ไม่มีอดอยาก มีแต่ได้สิ่งดีๆ 

ทุกอย่างล้วนมาด้วยบุญทั้งนั้น และการสั่งสมบุญเกิด 

ได้เมือ่เราใช้ปัญญาเหน็แจ้งกบัสต ิแม้แต่เรือ่งการเรยีน 

การสอบของนักเรียนนักศึกษา สติก็ช่วยได้ เมื่อฝึกจิต 

ให้มสีต ิสมาธเิกดิ คลืน่สมองเปลีย่น ความจ�าจะดมีาก 

เรียนจนจบปริญญาเอกได้สบาย กลายเป็นเรื่องเล็ก 

ไปเลย เขาพิสูจน์กันมาแล้วหลายคน
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ปลดแอกจิต

ปุถุชนยังมีจิตตกอยู่ใต้อ�านาจของกิเลสและกาม 

กาม ในทีน่ีม้ไิด้หมายถงึเรือ่งเพศเรือ่งหยาบ แต่หมายถงึ 

สิ่งที่เกิดจากผัสสะ ตาเห็นของสวยๆ เกิดความชอบ 

เห็นของไม่สวย ไม่ชอบ หูได้ยินเสียงเพราะๆ ชอบ 

ได้ยินเสียงด่า ไม่ชอบ จมูกได้กลิ่นหอม ชอบ ได้กลิ่น 

เหม็น ไม่ชอบ เหล่านี้คือกาม กามสุข กามทุกข์ ใคร 

ผูใ้ดยงัมจีติตกอยูใ่ต้อ�านาจของกาม ตายแล้วต้องไปเกดิ 

ในกามภพ คือ นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน มนุษย์ 

และเทวดาอกี ๖ ชัน้ นีค่อืกามภพ แบ่งเป็นทคุตกิามภพ 
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คอื ๔ ภพแรก กบัสคุตกิามภพ คอื มนษุย์ ขึน้ไปจนถงึ 

เทวดาและพรหม เราก็ต้องถามตัวเองว่า ขณะนี้จิต 

ของเรายงัตกอยูใ่ต้อ�านาจของกามหรอืไม่ ถ้ายงัไม่พ้น 

อ�านาจกาม รับรองต้องไปพบพญายมแน่นอน ถ้า 

ไม่อยากพบ ก็ต้องพัฒนาจิตให้เป็นอิสระจากกาม 

ยกตวัอย่างเช่น เข้าฌานได้และตายในฌาน ไปเกดิเป็น 

พรหม ไม่ต้องพบพญายม

ปัญญาเห็นแจ้งสามารถช�าระจิตของเราให้เป็น 

อิสระ ปกติจิตเป็นทาสของกิเลส ความโลภ ความ 

โกรธ ความหลง หลงคือรู้ไม่จริงแล้วไปยึดติด จิตไป 

ยดึตดิสารพดั เราต้องใช้ปัญญาเหน็แจ้งเข้าไปพจิารณา 

ท�าความหลงให้หมดไป เช่น ถ้ามีคนยืมเงินเราแล้ว 

ไม่คืน เราก็พิจารณาว่าเราเคยสร้างกรรมไม่ดีใน 

ท�านองเดียวกันไว้ เมื่อโคจรมาพบกันอีกที ก็มีเหตุ 

ให้เขามายืมเรา และเบี้ยวเรา อย่างนี้เราต้องยอมรับ 

ความจริงและใช้หนี้เวรหนี้กรรมจนกว่าจะหมดสิ้น 

แบบนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจมาก
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จะขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่อง มีอยู่วันหนึ่ง มี 

เสียงคนผู้ชายโทรศัพท์มาหา “อาจารย์ครับ มีคนยืม 

เงินผมไปแล้วไม่ใช้คืน นี่ผมกะจะเอาปืนไปยิงมัน” นี่ 

โหดมากเลยนะ เขาไปฝึกที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ 

ท่าพระจันทร์ มันดับความคิดแบบนี้ลงได้ ผู้บรรยาย 

บอกเขาว่า “นี่คุณ ถ้าคุณไม่เคยไปท�าอย่างนี้กับเขา 

มาก่อน เขาก็ไม่มายืมเงินคุณหรอก แต่นี่คุณไปเอา 

ของเขามาก่อน แล้วคุณจะเบี้ยวไม่ใช้คืนเขาหรือ” เขา 

เริม่เข้าใจกฎแห่งกรรม วางหโูทรศพัท์ ไม่เกนิ ๑๕ นาที 

โทรมาอีก “อาจารย์ครับ ผมเข้าใจแล้วครับ ผมไม่ไป 

ยงิเขาแล้วครบั” สตมิาแล้ว ไม่ไปยงิใคร คนเราอย่างไร 

เสียก็ต้องตาย อย่างธรรมดาก็คือแก่ตาย ทั้งคนยิง 

ทั้งคนถูกยิง จะไปโง่ยิงเขาท�าไม พอสติมา ใช้ปัญญา 

เห็นแจ้ง จิตก็รอดพ้นจากบาปไป

เรื่องความหลงและการยึดติดนี้ ท�าให้ผู้บรรยาย 

นึกถึงเรื่องเขาพระวิหาร อันที่จริงมันคืออิฐหินทราย 

เก่าแก่ที่แกะสลักไว้ คนสร้างเจ้าของเดิมเขาทิ้งไปตั้ง 



ก า ร พั ฒ น า ศ ัก ย ภ า พ ต น เ อ ง58

ไม่รู้กี่ปีแล้ว เปลี่ยนมือไปไม่รู้เท่าไรก่อนเราจะเกิดมา 

พอตกมาถึงรุ่นเรา เรากลับมาร้องว่า “ของกู ของกู” 

พอเราตายไป เราก็ต้องทิ้งไว้ตรงนั้นเหมือนกัน ต่าง 

ฝ่ายต่างยึดว่า “ของเรา ของเรา” ท�าไมไม่จับมือกัน 

เป็นเจ้าของร่วมกนั กไ็ด้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย คนฉลาด 

เขาไม่ทะเลาะกัน เขาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์เขา 

ประโยชน์เรา เมื่อเราเห็นถูกตามธรรมอย่างนี้ ก็เรียก 

ว่ามีความเห็นตรง เป็นบุญกิริยาวัตถุประการสุดท้าย 

(ข้อที่ ๑๐)

นอกจากนัน้แล้ว เรายงัต้องพฒันาจติให้เป็นอสิระ 

จากโลกธรรม ๘ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สุข 

ทุกข์ สรรเสริญ นินทา คนที่ไม่ต้องการต�าแหน่งอะไร 

ใหญ่โต เป็นเพราะจติไม่ตกเป็นทาส ของหายไปบ้าง ก็ 

ไม่ทกุข์ใจ เพราะจติเป็นอสิระ วตัถตุ่างๆ เราไม่อาจเอา 

ติดตัวไปด้วยเมื่อตาย เวลามันอยู่กับเรา เราก็ใช้มัน 

ถ้ามนัหายไป พงัไป กเ็ป็นเรือ่งของวตัถ ุเราไม่ทกุข์ตาม 

แต่ถ้าข้าวของเสียหายบ้าง แล้วโวยวายเดือดร้อนไป 
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ทั้งบ้าน นั่นเพราะเป็นคนโง่ คนไม่โง่เขาไม่เดือดร้อน 

ก็ของมันแตกหักได้ มันเป็นโลกธรรม เป็นธรรมดา 

มนุษยสมบัติก็เป็นสาธารณะแก่โจร แก่น�้า แก่ไฟ แก่ 

พระราชา พระพทุธเจ้าผูรู้จ้รงิท่านกต็รสัสอนไว้ตัง้นาน 

แล้ว ฉะนั้น เราต้องเป็นอิสระจากวัตถุ อยู่กับมันได้ 

โดยไม่เป็นทาสของมัน เรื่องนี้ท�าได้โดยการพัฒนาสติ 

กับปัญญาเห็นแจ้ง สองตัวนี้
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สุขเพราะมักน้อย

มักน้อย คือต้องการเท่าที่จ�าเป็นต่อชีวิต มีมาก 

เกนิไปกท็กุข์ ส่วนเกนิทีม่เีหลอืควรน�าไปบรจิาค เราควร 

บริโภค (หมายถึงกินดื่ม) และใช้สอยอย่างคนมักน้อย 

เวลากนิ อย่ากนิจนท้องป่อง กนิเพยีงพอหายหวิ ตอน 

ผู้บรรยายไปบวชพระเพื่อปฏิบัติธรรม ฉันเพียงวันละ 

๑๐ ช้อน ครบ ๑๐ ช้อนปั๊บ อิ่มเลย น�้าหนักลดไป ๕ 

กโิลกรมั แต่กอ็ยูไ่ด้ ไปพบพระภกิษบุวชใหม่ ไม่ฉนัข้าว 

เลย ฉนัแต่น�า้เปล่า ๔๙ วนั น�า้หนกัลดไป ๕๐ กโิลกรมั 

ท�าได้เพราะมันไม่หิว เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ มันจะ 
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ไม่หิว ที่เราหิวเป็นเพราะเราใช้พลังงานไปกับการปรุง 

อารมณ์ สูญไปๆ ร่างกายจึงต้องการพลังงานเพิ่มจาก 

อาหาร ผู้บรรยายตอนบวชนอนวันละ ๔ ชั่วโมง ซึ่ง 

นบัว่ามากแล้ว พระป่าท่านนอนวนัละ ๑ ชัว่โมง บางรปู 

นอนแค่ครึ่งชั่วโมง ที่เหลือ ๒๓ ชั่วโมง ท�างาน นับว่า 

สุดยอด คนทั่วไปนอนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละวัน 

วนัไหนจติปรงุแต่งอารมณ์มากๆ ขึน้ๆ ลงๆ หรอืเหนือ่ย 

มากก็นอนนาน วันไหนจิตนิ่ง สงบดี มีพลังงานเหลือ 

เยอะก็นอนน้อย

วันก่อนนี้ผู้บรรยายไปแม่ฮ่องสอน ไปถ�้าจั๊กต่อที่ 

พระพุทธเจ้าโคดมประทับฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ 

บนหินเหน็เป็นรอยนิว้มอืยบุลงไปในหนิ ทนีี ้ในการจะ 

เดนิทางไปถ�า้จัก๊ต่อ จะต้องผ่านทีด่นิทีน่กัธรุกจิคนหนึง่ 
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ซื้อเอาไว้แปลงหนึ่งประมาณร้อยกว่าไร่ ตอนนี้เขา 

ปลูกงา แต่สมัยก่อนยังไม่มีต้นงา เขาไถดินไว้เฉยๆ 

ผู้บรรยายเก็บก้อนหินได้ก้อนหนึ่ง ก็ฝากให้นักธุรกิจ 

คนที่น�าทางช่วยถือให้ เขาก็ถือเดินไปถ�้า เดินไปได้ 

ตั้งไกลแล้วเขาจึงถามขึ้น “อาจารย์ครับ ที่ฝากให้ผม 

ถือก้อนหินน่ะ ให้ถือไว้ท�าไมหรือครับ” “เอ้า ถ้าคุณ 

เป็นเจ้าของที่ที่เดินผ่านมาเมื่อตะกี้ ตายแล้ว ก้อนหิน 

ก้อนนี้คุณเอาไปได้ไหม” เขาได้ฟังก็ปาทิ้งเลย นี่เป็น 

วธิสีอนคน อะไรกต็ามทิง้หมด ตายแล้วเอาอะไรไปด้วย 

ไม่ได้เลยสมบัติโลก เอาไปด้วยไม่ได้สักราย ฉะนั้นจะ

มักมากไปท�าไม
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สุขเพราะมีสาระ

นอกจากนั้น เรายังควรบริโภคใช้สอยแต่สิ่งที่เป็น 

สาระ สาระคอืเป็นประโยชน์แก่ชวีติ เช่น รองเท้า มไีว้ 

เพื่อใส่ป้องกันการเหยียบของมีคม นั่นคือสาระของ 

รองเท้า ไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมาก แต่บางคน 

จะซื้อรองเท้าต้องบินไปเมืองนอก ไปปารีส ต้องซื้อ 

แบรนด์เนมดังๆ อย่างนี้โง่มาก ถูกฝรั่งเขาหลอก
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ความสุขง่ายๆ ของชีวิต คือความสุขจากจิตที่ 

สันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนเป็น ตนมี ตนได้รับ เท่านี้ก็มี 

ความสุข คนอื่นเขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้าน แม้เรา 

จะไม่มีสักล้าน แต่ถ้ามีความสันโดษ ก็จะหาความสุข

ได้ จะเล่าเรื่องจริงให้ฟัง คนสองคน จบปริญญาเอก 

ทัง้คู ่มคีนพาไปทีไ่ร่แห่งหนึง่ คนพาไปกจ็บปรญิญาเอก 

เหมือนกัน รวมเป็นสามด็อกเตอร์ ไปเห็นกระต๊อบอยู่ 

กลางไร่ โผล่เข้าไปดู เห็นมีเสื้อผ้าห้อยเป็นแถว และมี 

กาน�า้ก้นด�าด้วยเขม่าฟืน หม้อหงุข้าวกก้็นด�าเหมอืนกนั 

คนทีน่อนอยูใ่นกระต๊อบเป็นเดก็หนุม่ นอนไขว่ห้างเป่า 

ขลุ่ย คนพาไปเรียกด็อกเตอร์ ๒ คนให้ดู เราเรียนมา 

จนสงูสดุ เรยีนอย่างหน้าด�าคร�า่เครยีด แต่เรายงัโกรธ 

ยังหงุดหงิด เจ้าหนุ่มคนนั้นไม่มีอะไรจะกิน นอนเป่า 

ขลุย่ มองแสงส่องลอดหลงัคาตองตงึลงมา มคีวามสขุ 

สุขจากความสันโดษ

สุขเพราะสันโดษ
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พระพทุธเจ้าโคดมท่านสอนภกิษใุห้ลด ละ และเลกิ 

กามสขุ คอืสขุทีเ่กดิจากสมัผสัทางห ูตา จมกู ลิน้ กาย 

ใจ แล้วไปแสวงหาความสุขจากจิตสงบแทน ความสุข 

จากจิตสงบท�าได้โดยการสวดมนต์ ภาวนาพุทโธ เมื่อ 

จิตสงบ จะพบกับความสุขที่ละเอียดประณีตที่ยืนยาว 

โดยไม่ต้องเสียเงินทองเลย คนฉลาดย่อมรู้จักเลือกหา 

ความสุขประเภทนี้

สุขเพราะจิตสงบ





ด ร . ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร 67

โทษของกามสุข

ตรงกันข้าม กามสุขไม่ใช่ของที่ได้มาถ่ายเดียว 

ส่วนมากต้องเสียอะไรไปบางอย่างเพื่อแลกมา เช่น 

สิ่งทั้งหลายที่ต้องใช้เงินซื้อหาเพื่อกามสุข เป็นสิ่งควร 

เลิกเสีย เพราะการแสวงหากามสุขจะน�าทุกข์น�าโทษ 

มาให้ และน�าปัญหาตามมาอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น 

ผู้ที่เข้าคุกเข้าตะราง ผู้บรรยายไปบรรยายธรรมะตาม 

เรอืนจ�าหลายที ่มหีนุม่คนหนึง่ พลาดเพราะขาดสตเิพยีง 

นดิเดยีว ไปขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แล้วเอาไปขาย 

ผลคือต้องติดคุก พอได้ฟังผู้บรรยายพูด เขาบอกว่า 
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“อาจารย์ครับ ผมเข้าใจแล้วครับ ผมได้ออกจากคุก 

เมื่อไร จะไม่กลับบ้าน แต่จะไปบวชเป็นพระ จะปฏิบัติ 

ธรรมให้ได้อย่างอาจารย์” สาธุนะ ผู้บรรยายยังบอก 

เขาว่า จะเป็นเจ้าภาพบวชให้ เขาพลาดเพราะหวัง 

แสวงหากามสขุอย่างขาดสต ิจงึต้องรบัทกุข์โทษอย่าง 

นั้น

หรอือย่างกรณเีดก็ทารก ๒,๐๐๒ ศพน่ะ คนทีท่�าแท้ง 

ถ้าเขามีสติและไม่ถูกกามสุขครอบง�าแล้ว เขาจะไม่คิด 

อยากเอาชีวิตของตัวไปเสี่ยงกับนรกเลย แม้ตอนที่ยัง 

ไม่ตาย ชีวิตก็ต้องวิบัติ จะค้าขายก็เจ๊ง อยู่บ้านก็ต้อง 

ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความสุขไปได้

จะเห็นว่า การเอาจิตไปผูกติดกามสุขน�าไปสู่การ 

ท�าอกุศลได้ ดูง่ายๆ เช่น คนที่คอร์รัปชั่นเพื่อให้ได้เงิน 

เยอะๆ มาใช้แสวงหากามสขุ เมือ่เป็นเช่นนี ้จติกไ็ม่เป็น 

อสิระ คณุค่าความเป็นมนษุย์กล็ดลงเรือ่ยๆ พอตายแล้ว 

จะไปไหนได้ นอกจากไปเกดิในทีต่�า่กว่ามนษุย์ คนเหล่านี้ 



ด ร . ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร 69

มกัสอนยากด้วย เพราะเขายงัไม่ยอมหงายภาชนะออก 

รบั คอืยงัไม่เกดิศรทัธา จงึยากทีจ่ะเข้าไปสอน เหมอืน 

พูดกับก้อนหินหรือท่อนไม้ ต่อเมื่อเขายอมโน้มตัวเข้า 

มาหา หงายภาชนะเปิดออกรับ เข้ามาพูดคุยไต่ถาม 

เมือ่นัน้จงึจะสัง่สอนให้ข้อคดิได้ เมือ่วนัที ่๒๑ ไปบรรยาย 

ที่กรุงเทพฯ มีคนบินมาจากฝรั่งเศส มาหาผู้บรรยาย 

โดยเฉพาะ มาดูตัว เพราะหลังจากที่ได้อ่านในเว็บไซต์ 

แล้วเกิดศรัทธาอย่างมาก จึงลงทุนบินมาฟังบรรยาย 

ธรรม ค่าเครือ่งบนิกห็ลายสตางค์อยู ่ทีม่าจากอเมรกิา 

ก็มี อานิสงส์จากการมีสติ ท�าให้คนศรัทธา
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เอาแต่ที่ชอบธรรม

เมือ่มปัีญญาเหน็แจ้ง เรากจ็ะแสวงหามนษุยสมบตัิ 

ในทางทีถ่กูต้องชอบธรรม ทางโกงทางทจุรติไม่ท�า ถ้า 

อยากรวย ให้ท�าทานโดยไม่เบยีดเบยีนตวัเอง มากน้อย 

ไม่ส�าคญั เพราะขึน้อยูก่บั หนึง่ ก่อนท�ามศีรทัธา  สอง 

ขณะท�าตั้งใจ สามเมื่อท�าแล้วสบายใจ ได้บุญเต็มที่ 

แน่นอน ถ้าคนต�าน�า้พรกิเก่ง ไปสอนคนอืน่ให้รู ้กไ็ด้บญุ 

แล้ว ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย คนพูดดีมีสาระ ก็สอนให้ 
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คนอื่นพูดแบบเดียวกันบ้าง ก็ได้บุญ คือมีอะไรที่ให้คน

อื่นได้ที่เป็นสิ่งดีๆ ก็เป็นบุญทั้งนั้น

ถ้าอยากรวย ก็ต้องให้ทรัพย์เป็นทาน ถ้าให้อภัย 

เป็นทาน กเ็กดิเมตตา พอมเีมตตา กไ็ม่โกรธ ใจสงบเยน็ 

ถ้ามีเมตตา จะเป็น “พ-ร-ห-ม” อยู ่ข้างบน พรหม 

ทกุองค์มเีมตตา ถ้าไม่มเีมตตา เป็นได้แค่ “พ-ร-ม” อยู่ 

ข้างล่างให้เขาเหยียบ ถ้าอยากสวย ต้องรักษาศีล ถ้า 

อยากดี ต้องเจริญจิตภาวนา เห็นไหมว่าเราเลือกได้ 

เจริญจิตภาวนา พุทโธ พุทโธ เมื่อสติมา ทุกอย่างจะดี 

หมด



ก า ร พั ฒ น า ศ ัก ย ภ า พ ต น เ อ ง72

ศีลมี สุขมา

ศลี ๕ เป็นคณุธรรม การเว้นฆ่าสตัว์ เว้นลกัทรพัย์ 

ไม่หยบิฉวยเอาของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้ แม้ของตกทีถ่นน 

แต่เจ้าของเขาหวงแหน ไม่ได้ปลงใจให้ใคร ถ้าเราไป 

เกบ็มาเป็นของตวั กถ็อืว่าเป็นอทนินาทานด้วยเหมอืนกนั 

เป็นโทษ เว้นประพฤติผิดลูกเมียเขา เว้นพูดเท็จ เว้น 

ดืม่สรุาเมรยั ต้องเว้นให้ได้ ผลทีไ่ด้คอืครอบครวัสงบสขุ 
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ด้วยเหตนุี ้พระพทุธเจ้าโคดมจงึตรสัว่า การตัง้หวัหน้า 

ครอบครวัต้องตัง้คนมศีลี ครอบครวัจงึจะสงบ และถ้า 

ทกุคนในครอบครวัต่างคนต่างมศีลี ๕ จะเป็นครอบครวั 

ที่สงบสุขมาก แต่ถ้าบ้านแตก แสดงว่าบ้านนั้นไม่มีศีล 

พ่อบ้านดื่มเหล้า เป็นต้น “สีเลนะ โภคสัมปทา” เมื่อ 

มศีลี กร็กัษาทรพัย์ไว้ได้ แต่ถ้าไม่มศีลี ทรพัย์วิง่เข้าปาก 

ขวดเหล้าไปหมด

ศีล ๕ ใช่แต่จะคุ้มครองเราตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้น 

แม้ตอนตาย ศีลก็ยังตามคุ้มครอง น�าสู่สุคติด้วย อันนี้ 

เป็นไปได้อย่างไร?

เมือ่ครัง้ทีผู่บ้รรยายไปฝึกทีว่ดัมหาธาตฯุ หลงัจาก 

วันที่เข้าฌานได้แล้ว จิตนิ่ง ก็ได้เห็นจิตที่มีกิเลส มัน 

หลดุออกจากร่าง จติตวัทีเ่หน็แจ้งได้เหน็จติตวัทีม่กีเิลส 

ของตัวเอง เขาเรียก “เห็นจิตในจิต” จึงรู้ว่าจิตเป็น 

อย่างนีเ้อง ทนีีม้บีางคนเขาถ่ายรปูโดยใช้กล้องดจิติอล 

ถ่ายออกมาเป็นภาพเหน็มดีวงสว่างเรอืงๆ เยอะไปหมด 
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เขาบอกว่านัน่คอืเทวดา พรหม คนพวกนีไ้ม่รูจ้รงิ และ 

ดวงๆ แบบนั้นสามารถท�าขึ้นได้ ใช้แป้งทาตัวโรยแล้ว 

ปล่อยให้หายไป เวลาถ่ายใช้แสงน้อยๆ จะได้ดวงเรอืงๆ 

เต็มไปหมด มันเป็นดีเฟ็คท์ของกล้องถ่ายรูป จิตจริงๆ 

ไม่ใช่อย่างนั้น แต่คนหลงและโง่โดนหลอกกันไป ผู้ 

บรรยายได้เห็นของจริงของแท้แล้ว ท�าให้ไม่กลัวตาย 

เพราะเข้าใจแล้วว่าการตายก็เป็นอย่างนี้เอง เมื่อจิต 

ออกจากร่างเก่าไปแล้ว ก็ไปหาร่างใหม่อยู่อาศัย

ขณะที่จิตก�าลังออกจากร่างนี่แหละ ถ้าเป็นจิตที่ 

มศีลี ๕ คุม้ครอง ศลีมพีลงั จะผลกัดนัจตินัน้ให้โคจรไป 

เข้าร่างที่เป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง แต่ 

น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่จะพากันลงไปที่ต�่าหมด ลอง 

มองไปรอบๆ คนที่มีศีล ๕ ครบมีสักกี่คน ใครที่ยังมี 

ศีล ๕ ไม่ครบ ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพนี้ให้เกิดขึ้น 

ไม่อย่างนัน้ตอนตายจะแย่ คนทีม่ศีลี ๕ สมบรูณ์ ไม่ขาด 

ไม่ทะล ุไม่ด่างพร้อย (คอืไม่มกีเิลสปนเป้ือน) เป็นศลีที่ 

น�าสู่จิตตั้งมั่น เป็นสมาธิ “ศีล สมาธิ ปัญญา” อย่างที่ 
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พระพทุธเจ้าท่านทรงสอนว่า ศลีต้องมาก่อน สมาธจิงึ 

จะเกิด เมื่อสมาธิเกิด ปัญญาเห็นแจ้งก็เกิด ศีล สมาธิ 

ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา เป็นอย่างนี้
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พระหนีอบาย

อบายภมู ิคอืภมูทิีต่�า่กว่าภมูมินษุย์ เช่น เดรจัฉาน 

(หมู หมา กา ไก่ ฯ) เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เหล่านี้ 

คืออบายภูมิ เราสามารถหนีอบายภูมิได้ มีคนหนีนะ 

มพีระรปูหนึง่เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นโรคหวัใจ และอยู่ 

รูปเดียวบนยอดดอย กลางดึกคืนหนึ่ง ท่านเห็นคน 

ตัวเบ้อเริ่ม เดินผ่านหน้าต่างแวบไป สงสัยว่าท�าไมจึง 

ตัวใหญ่นัก ท่านตะโกนถามว่า “ใครน่ะ” เสียงตอบว่า 

“ยมบาล” ท่านเห็นว่ามนุษย์กับเทพไม่ควรพูดกันผ่าน 
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ช่องหน้าต่าง จึงเปิดประตูกุฏิให้เข้ามาในกลางดึกนั่น 

เอง พอยมบาลเข้ามานั่ง ก็สนทนากัน

พระสงฆ์ : ท่านมาท�าไมหรือในยามวิกาลเช่นนี้

ยมบ�ล :  จะมาเอาวิญญาณพระรูปหนึ่งที่วัดนี้

  ซึ่งจะต้องไปตกนรก

พระสงฆ์ : รูปไหนล่ะ ชื่ออะไร

ยมบ�ล :  ก็ท่านนั่นแหละ

พระสงฆ์ : อาตมาเพิ่งบวชไม่นาน ยังท�าความดี

  ไม่ถึงที่สุด ยังไปไม่ได้

ยมบ�ล :  ตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรเขาตามทวง 

  หนี้แล้ว ถ้าไม่ไปจะต้องทรมาน

พระสงฆ์ :  อย่างไรเสีย อาตมาก็ไม่ไป

ยมบ�ล :  ถ้าไม่ไป ท่านจะต้องอยู่อย่างทรมาน

พระสงฆ์ :  ท�าไมถึงจะต้องทรมาน

ยมบ�ล :  ก็เมื่อตอนเป็นเด็ก ท่านไปฆ่าเขาไว้ 

  เยอะตามท้องไร่ท้องนา ปู หอย กุ้ง 

  ปลา ที่จับมาต้มมาปิ้ง
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พระสงฆ์ : เอาล่ะ ถึงทรมานก็จะอยู่ท�าความดี 

  ยงัไงก็ไม่ไป

พระท่านยนืกรานกระต่ายขาเดยีว อย่างไรกไ็ม่ไป 

เพราะรู้ว่าถ้าไปต้องลงนรกแน่ๆ ยมบาลจึงตอบว่า

ยมบ�ล :  ได้ ถ้าเช่นนั้น อีก ๑๒ ปีจะมาใหม่

นีก่ผ่็านไปแล้วหลายปี ถ้าจ�าไม่ผดิ เหลอือกีราว ๓ 

ปี ก็จะครบ ๑๒ ปี

การหนอีบายภมูทิ�าได้ ถ้าเรามสีต ิมปัีญญาเหน็แจ้ง 

ท�าจติให้เป็นกศุล มศีลี ๕ อยูใ่นใจทกุขณะตืน่ ประกอบ 

กศุลกรรมอยูเ่นอืงนติย์ กศุลกรรมเป็นบ่อเกดิแห่งบญุ 

เมือ่กศุลกรรมให้ผล กเ็ป็นบญุ คนมบีญุ ย่อมไม่ตกนรก 

ไม่ไปอบายภูมิ
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หนีอบายไปที่สูง

ถ้าจะหนใีห้ไกลออกไปอกี ต้องให้ทาน และรกัษาศลี 

ตลอดชีวิต ไปเกิดเป็นเทวดา ชายเรียกเทพบุตร หญิง 

เรียกเทพธิดาหรือเทพนารี หรือถ้าเข้าฌานแล้วตาย 

ในฌาน ก็ไปเกิดเป็นพรหม มีอายุยืนยาวถึง ๑/๓ กัป 

ไปจนถึงอรูปพรหมชั้นสุดท้าย ๘๔,๐๐๐ กัป (อุททก- 

ดาบส อาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพรหมอยู่ใน 

ชั้นนี้) กัปหนึ่งมันยาวนานเป็นอนันต์ เกินกว่าที่สมอง 

มนุษย์จะคิดตามรู้ได้
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เหล่านีค้อืวธิหีนอีบายภมู ิแต่ยงัไม่ดทีีส่ดุ ถ้าเพยีง 

แต่หนีๆ ไป เดี๋ยวชาติใดชาติหนึ่งเกิดพลาดพลั้ง ก็ยัง 

ต้องลงไปเกดิในอบายภมูไิด้อกี ทีด่ทีีส่ดุและแน่นอนทีส่ดุ 

คือต้องปิดอบายภูมิเสียเลย ครูบาบุญชุ่มเคยบอกกับ 

ผู้บรรยายว่า “ต่อไปนี้โลกจะวิกฤต ขอพวกเราอย่า 

ได้ประมาท จงพัฒนาจิต แล้วปิดอบายภูมิให้ได้” แม้ 

ทุกวันนี้เราก็พบวิกฤตกันแล้ว น�า้ท่วม แผ่นดินถล่ม ก็ 

เป็นวกิฤต ดขู่าวคนงานเหมอืงทีต่่างประเทศ ตดิอยูใ่น 

เหมอืงลกึนาน ๖๙ วนั นีก่เ็ป็นวกิฤตแบบหนึง่ เคราะห์ดี 

ที่หัวหน้าเป็นคนมีสติและจิตนิ่ง ใช้สติส่องน�าชีวิตว่า 

จะแก้ปัญหาอย่างไร ในที่สุดได้น�าตัวเองขึ้นมาเป็นคน 

สุดท้าย นี่คืออานิสงส์ของสติ
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ปิดประตูอบาย

ย้อนกลับมาที่ครูบาบุญชุ่มท่านพูดไว้ เราผ่านมา 

ถึงกึ่งพุทธกาล ๒,๕๐๐ ปี ก็ยังวิกฤตขนาดนี้ ถ้าท้ายๆ 

พทุธกาล จะเข้าขัน้กลยีคุเลยทเีดยีว การพฒันาจติเพือ่ 

ปิดอบายภมู ิต้องเริม่ที ่หนึง่มสีต ิสองมปัีญญาเหน็แจ้ง 

แล้วจึงใช้ปัญญาเห็นแจ้งก�าจัดกิเลสที่มีอ�านาจเหนือ 

ใจ มีทั้งหมด ๑๐ ตัวที่เรียกว่า สังโยชน์ ใครที่ก�าจัด

สังโยชน์ ๓ ตัวแรกคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ 

สีลัพพตปรามาส ไม่ให้มีอ�านาจเหนือใจตนได้เมื่อไร ก็ 

บรรลเุป็นโสดาบนับคุคล ตาย-เกดิอกีไม่เกนิ ๗ ชาต ิก็ 
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จะเข้าสูน่พิพาน และภายใน ๗ ชาตนิี ้จะไม่ลงไปเกดิต�า่ 

เป็นสตัว์ในอบายภมูเิป็นเดด็ขาด นีค่อืการปิดอบายภมูิ 

ปลอดภยัแล้ว การหนนีัน้ยงัไม่แน่ แต่ปิดแล้วปลอดภยั 

แน่นอน ส่วนใครจะปิดหรือไม่ ชีวิตนี้เป็นของท่าน จึง 

ต้องเลือกเอาเอง

การปิดอบายภูมิต้องก�าจัดสังโยชน์อย่างน้อย ๓ 

ตวัทีว่่า ถ้ามากขึน้ไปกว่านัน้ ส�าหรบัใครทีป่รารถนาไป 

เกิดเป็นพรหมที่เป็นอริยบุคคล อยู่ในสุทธาวาสพรหม 

โลก ก็ต้องใช้ปัญญาเห็นแจ้งก�าจัดกิเลสที่ผูกมัดใจให้ 

เวยีนตายเวยีนเกดิในวฏัฏสงสารเพิม่ขึน้อกี ๒ ตวั รวม 

เป็น ๕ ตัวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 

กามราคะ และ ปฏิฆะ ท�าลายให้หมดไป ให้สิ้นอ�านาจ 

เหนือใจ ตายแล้วไปเกิดเป็นอริยพรหมชั้นอนาคามีอยู่ 

ในชัน้สทุธาวาส ไม่ถอยลงมาเกดิในสวรรค์หรอืโลกมนษุย์ 

อีก มุ่งขึ้นสู่นิพพานอย่างเดียว อย่างนี้ชีวิตปลอดภัย 

แน่นอน
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หรอืหากต้องการพ้นทกุข์ในชาตนิีเ้ลย กม็วีธิที�าได้ 

ทกุข์จากการเกดิ ทกุข์จากการแก่ ทกุข์จากการตาย ถ้า 

เราไม่เกดิเสยีอย่างเดยีว กพ้็นทกุข์ทกุอย่าง ท�าอย่างไร 

จึงจะไม่มาเกิด? ก็ต้องก�าจัดอวิชชาให้หมดไปจากใจ 

หรอืก�าจดัสงัโยชน์ทัง้ ๑๐ ตวั อย่างทีพ่ระอรหนัต์ท่าน 

ท�าให้ดู เมื่อก�าจัดสังโยชน์ ๕ ตัวแรกแล้ว ก็เหลือ รูป 

ราคะ (ความอยากไปเกิดเป็นรูปพรหม) อรูปราคะ 

(ความอยากไปเกิดเป็นอรูปพรหม) มานะ อุทธัจจะ 

และตัวสุดท้าย อวิชชา
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การจะพ้นทกุข์ได้ต้องก�าจดัหวัหน้าใหญ่คอื อวชิชา 

อนัได้แก่ปัญญาทางโลก บรรดาความรูจ้ากสถานศกึษา 

อันเกิดจากการฟัง การอ่าน การคิดวิจัย เหล่านี้ ต้อง 

ขออภัยที่ต้องพูดว่าเป็นอวิชชา โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ 

ร�า่เรยีนมาสงู ผูบ้รรยายเองเมือ่ได้รูเ้หน็ความจรงิแล้ว 

จึงรู้ว่าตัวเองนี้โง่มาก อุตส่าห์ตะเกียกตะกายไปเอา 

อวิชชามาจากเมืองนอก ๔ ปี เหนื่อยยากแทบล้ม 

ประดาตาย แต่พอได้ปัญญาเห็นแจ้งแล้ว จึงตั้งเป้าจะ 

ก�าจัดอวิชชาให้ได้
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สรุปลงที่จิต

สรุปว่า จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย จิต 

ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายส�าเร็จด้วยจิต 

ส�าเร็จดีหรือส�าเร็จไม่ดีก็ได้ แต่ถ้าเรามีสติและปัญญา 

เห็นแจ้ง เราย่อมส�าเร็จดี

ที่บรรยายมานี้ก็เป็นแนวทาง ถ้าใครผู้ใดกระท�า 

ให้สติและปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้นกับจิตของตัวเอง ก็จะ 

สามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้ จะดีหรือไม่ดีก็เลือก 

ได้ ผู้บรรยายมาจุดเทียนส่องสว่างให้ท่านได้มองเห็น 
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ผูท้ีเ่กดิปัญญาเหน็ถกู มองเหน็จดุอ่อนของตวัเองหรอืยงั 

เหน็กเิลสทีม่อี�านาจเหนอืใจตนเองหรอืยงั ถ้าเหน็แล้ว 

จะเลี้ยงมันไว้ให้เติบโต หรือจะท�าให้มันเล็กลงๆ จน 

กระทัง่บีม้นัให้ตายหมดสิน้ไป พระพทุธเจ้าโคดมตรสัว่า 

กเิลสทีอ่ยูใ่นใจ ให้ก�าจดัให้หมด แล้วเตมิบญุลงไปมากๆ 

เพราะฉะนั้น วันนี้มาชี้ให้เห็นตัวเอง เพื่อที่จะพัฒนา 

ตัวเองให้มีศักยภาพ สิ่งที่เราต้องก�าจัดให้หมดไปคือ 

ความโกรธ อย่าเลีย้งไว้ เดีย๋วจะพาไปเกดิเป็นสตัว์นรก 

ความหลง หลงตดิ หลงวชิา หลงประกาศนยีบตัร หลง

วัตถุภายนอกต่างๆ จิตที่เป็นทาสของความหลง หรือ 

เป็นทาสของมนุษยสมบัติ ตายแล้วต้องไปเป็นสัตว์ 

เดรจัฉาน ความโลภ กเ็ป็นตวัใหญ่อกีตวัหนึง่ น�าไปเกดิ 

เป็นเปรต แล้วก็ยังมีตัวเล็กๆ น้อยๆ เช่น ความชอบใจ 

ดีใจ เสียใจ อารมณ์ต่างๆ เหล่านี้ เราต้องดูและก�าจัด 

ให้หมดไป มองให้เห็นจุดอ่อนของตัวเอง และเพิ่ม 

จุดแข็งหรือศักยภาพขึ้นมา
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สดุท้าย ต่อค�าถามทีว่่า ท่านตายแล้วจะไปทีไ่หน? 

อนันีก้ต้็องย้อนกลบัมาดตูวัเอง ถ้าจติยงัตกอยูใ่ต้อ�านาจ 

ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไม่พ้นต้อง 

ลงอบาย ถ้าศีล ๕ ยังไม่ครบ ก็ลงอบาย ใครมีศีลก็ได้ 

กลบัมาเกดิเป็นมนษุย์ ใครมศีลีด้วยมทีานด้วย ตายแล้ว 

ตายแล้วไปไหน?
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ไปเกดิเป็นเทวดา มนับ่งบอกได้ เลอืกได้หมด เลอืกสร้าง 

เหตุให้ตรงก่อน แล้วผลถูกตรงก็จะเกิดขึ้น ผู้บรรยาย 

ในฐานะทีป่ฏบิตัธิรรมมานาน ได้น�าศกัยภาพของตวัเอง 

ไปเผยแพร่ทัว่ประเทศ ทัง้ทางวทิยแุละเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

เพื่อให้คนทั้งหลายเขาส่องดูตัวเองออก เพื่อไม่ให้เขา 

ลงไปเกิดต�่าในอบายภูมิ ท�าด้วยความสงสารทุกคน 

เพราะยิง่ดแูล้ว คณุค่าของมนษุย์เดีย๋วนีย้ิง่ต�่าลงๆ ชวีติ 

ที่เป็นอยู่นี้ บางคนก็วิบัติอยู่แล้ว ตายแล้วก็ยังจะต้อง 

วิบัติไปใหญ่ น่าสงสาร เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนดู 

ตัวเองให้ออก
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ค�าถาม-ค�าตอบ

ค�าถาม ๑
“ช่วง ๔ ปีมานี้ หนูรู ้สึกว่าตัวเองประสบวิกฤตชีวิต 

บ่อยครั้ง ค่อนข้างหนักและเหนื่อย ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

และภาระหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบอยู่คนเดียว หนูมีลูกชาย 

๑ คน อายุ ๓ ขวบ หนูเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดา 

พี่น้อง ๓ คน ตัวเองเป็นคนขยัน อดทน แต่ท�าไมชีวิต 

ไม่รุง่เรอืงเสยีท ีถ้าใช้ภาษาสมยัใหม่ เขาเรยีกว่า ยงัไม่ 

“แจ้งเกิด” เสียที สภาวะที่ตัวเองดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้ พอ 

วเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์แล้วไม่เหน็เหตผุล หนจูงึลอง 

มองในทางธรรมว่า หรอืว่าเราจะมบีาปกรรมหนกัหนา 
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จงึท�าอะไรไม่รุง่เสยีท ีมแีต่ร่วงๆ อยูต่ลอด จะขออนญุาต 

เล่าเท้าความเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับแม่ แต่ไม่ใช่คิดกล่าวโทษแม่ เพียงแต่หนูต้องการ 

วิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขค่ะ คือหนูกับแม่มีนิสัย 

ตรงกันข้าม แม่ชอบความร�่ารวย ความมีหน้ามีตา 

อยากให้ลูกมีรถมีบ้าน ในขณะที่หนูชอบความสมถะ 

ความพอเพียง และไม่ต้องการรวย ต้องการแค่ดูแล 

ตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขตามสมควรเท่านั้น 

หนเูป็นคนสงขลา ทกุครัง้ทีก่ลบัไปเยีย่มแม่ กลบัไปแบบ 

คนไม่รวย จึงโดนแม่ประณามตลอด แม่จะพูดหยาม 

หมิ่น ประชดประชัน กระแทกกระทั้นอยู่ตลอด จน 

สดุท้ายแม่ขบัไล่ไสส่ง เวลาหนจูะอธบิายให้แม่ฟัง แม่จะ 

ไม่ยอมฟัง ญาติและคนในหมู่บ้านช่วยกันบอกแม่ว่า 

ไม่ควรพูดกับลูกแบบนี้ แต่แม่ก็ไม่ฟัง หนูเลยสงสัยว่า 

อาจจะเป็นเพราะบพุการขีองเราคอยแช่งชกัหกักระดกู 

ก่นด่าว่าเราอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ ที่ท�าให้เราท�าอะไร 

ไม่ส�าเร็จ เรื่องนี้เป็นได้จริงหรือไม่คะ”
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ค�าตอบ
พระพุทธเจ้าโคดมท่านตรัสว่า ใครเขาจะพูดอย่างไร 

เป็นเรือ่งของเขา แต่เรือ่งของเราอยูท่ีก่ารกระท�าของเรา 

เขาว่าเราไม่ดี แต่ถ้าเราท�าดี มันย่อมดี ผู้บรรยายเอง 

ก็เคยผ่านสภาวะเช่นนี้มา ส�าหรับคุณนี้ ครั้งหน้ากลับ 

บ้าน ถ้าแม่ด่า เราเฉยไว้ ถ้าเรามสีต ิเราจะคดิได้ว่า แม่ 

มพีระคณุ เวลาแม่ด่าเรา กเ็ป็นโอกาสให้เราได้เจรญิสติ 

ได้ฝึกขนัต ิได้เจรญิปัญญา เวลาแม่ด่าเรา บาปของเขา 

ออกมา แต่ถ้าเราไม่มีสติ เราจะรับเอาค�าด่า ค�าบาป 

จากปากแม่ มาเป็นบาปในใจเรา อย่างนีล้องคดิดวู่าโง่ 

หรอืฉลาด ขออภยัทีต้่องพดูตรงๆ แต่มนัอยูท่ีเ่ราจรงิๆ 

ต่อไปนี้ถ้าเราพัฒนาจิตให้มีสติกล้าแข็ง เวลาแม่ด่า 

เราก็ฟัง เราจะเห็นบาปของแม่ที่ออกมากับค�าพูด เรา 

จะเกิดขันติ ให้อภัยต่อแม่ การให้อภัยเป็นทาน ท�าให้ 

เกิดเมตตา เกิดปัญญา โอ...แม่มีพระคุณ เป็นครูใกล้ 

ตวัเราเท่านีเ้อง ทีเ่ราห่างแม่มาอยูเ่มอืงอืน่นีก่เ็สยีหาย 

แล้ว ถ้าเรามีสติ มีปัญญา จะเห็นข้อดีเห็นประโยชน์ 

ตลอด ฉะนั้น ศักยภาพของเราในข้อนี้มันฟ้องแล้วว่า 
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ยังอ่อนด้อย อ่อนทั้งสติและปัญญา แต่วันนี้เป็นโชคดี 

แล้วเพราะมองเหน็ตวัเองแล้ว ต่อไปนีเ้ป็นเวลาของเรา 

เราจะได้พัฒนาให้กล้าแข็ง ไปหาแม่ครั้งหน้า ถ้ายัง 

กระเพื่อมกลับมา ต้องฝึกอีก ฝึกจนกว่าไม่กระเพื่อม 

นั่นแหละจึงจะใช้ได้

ขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่อง มีผู้หญิงคนหนึ่ง 

โทรศพัท์มาหาผูบ้รรยาย เล่าว่า เวลาเขาไปท�างาน เขา 

นั่งรถไปกับสามี สามีเป็นคนขับ ภรรยานั่งคู่ข้างหน้า 

เวลามีรถแซงหน้าไป สามีก็ด่าคนที่แซง เวลามีรถมา 

จ่อท้าย ก็ด่าคนที่มาจ่อท้าย รถคันหน้าไปช้า ก็ด่าเขา 

อีก “พวกนั้นไม่ได้ยินหรอกค่ะ หนูเองค่ะได้ยินเต็มหู” 

ผูบ้รรยายถามว่าทนฟังมานานเท่าไรแล้ว “๒๐ ปีแล้วค่ะ” 

ผูบ้รรยายสาธ ุบอกว่าเขามบีญุคณุกบัเรานะ ท�าให้เรา 

ได้สร้างขันติบารมีมาตั้ง ๒๐ ปี จงทนฟังไปอีก ๑๐ ปี 

เพือ่ให้ขนัตบิารมกีล้าแขง็ ค�าพดูเหล่านัน้เป็นบาปของ 

เขาที่ออกมาจากอารมณ์ ถ้าเรารับเอาบาปของเขามา 

เป็นบาปของเรา เรียกว่าฉลาดหรือโง่ เดี๋ยวนี้ผู้หญิง 
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คนนีท้�าได้เตม็ร้อยเลย เพราะฉะนัน้ ใครมสีามปีากไม่ดี 

ปากไว เพราะสติเขาอ่อน ต้องรู้ว่าเป็นคุณประโยชน์ 

กับตัวเราเอง

ฉะนั้น หนูจงพัฒนาสติและปัญญาเห็นแจ้งให้เกิด

กับตัวเอง แล้วจะเห็นว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง

ค�าถาม ๒
“มนุษย์ที่สามารถรู้ว่าชาติปางก่อนเคยเกิดเป็นอะไร 

สามารถรู ้ได้อย่างไร และถ้าเราต้องการชดใช้ จะ 

สามารถแก้ไขได้อย่างไร จึงจะหลุดพ้น”

ค�าตอบ
จะรูไ้ด้ ต้องเข้าฌานให้เป็น เจรญิสมถกรรมฐานจนจติ 

ตัง้มัน่สงูสดุ เป็นสมาธแิน่วแน่ทีเ่รยีกว่า อปัปนาสมาธิ 

จุดนี้คือฌาน จากนั้นถอยจิตออกจากความทรงฌาน 

มาอยูท่ีข่ัน้อปุจารสมาธ ิจะเกดิอภญิญา ๕ ทีเ่ป็นเครือ่ง 



ก า ร พั ฒ น า ศ ัก ย ภ า พ ต น เ อ ง94

รูเ้หน็สิง่ลกึล�า้ ฉะนัน้ อยากรูเ้หน็ จะต้องพฒันาปัญญา 

สูงสุดฝ่ายโลกียะขึ้นด้วยตัวเอง เมื่อรู้แล้ว จงพัฒนา 

ปัญญาเห็นแจ้ง ให้รู้ชัดว่ากฎแห่งกรรมมีจริง เหตุดี 

ย่อมน�าสู่ผลดี เหตุไม่ดีย่อมน�าสู่ผลไม่ดี ต่อไปนี้ก็เพียร 

สร้างแต่เหตดุ ีเพือ่ไม่ให้น�าเกดิในภพต�่า เราสลดัความ 

หลงทีน่�าไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เพยีรสร้างแต่ปัญญาเหน็ 

แจ้ง ไม่ให้จิตตกเป็นทาสของความหลง ยกตัวอย่าง 

โตเทยยพราหมณ์ เมือ่ครัง้พทุธกาล เป็นพราหมณ์เศรษฐี 

เรียกว่าพราหมณ์มหาศาล หลงสมบัติของตัว เมื่อได้ 

ทรพัย์มา จะฝังดนิตอนทีล่กูเมยีและบรวิารไม่อยูไ่ม่เหน็ 

ตอนแก่ตาย จิตยังห่วงสมบัติที่ฝังไว้ในบ้าน จึงไปเกิด 

เป็นลูกหมาเฝ้าสมบัติอยู่ในบ้านตัวเอง นี่คือผลของ 

ความหลง น�าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ฉะนั้น ใครที่อยาก 

แก้ ไม่อยากไปเกิดในที่ไม่ดี ก็จงสร้างเหตุให้ตรง คือ 

รักษาศีล ๕ น�าเกิดเป็นมนุษย์ ท�าทานและรักษาศีล 

น�าเกิดในสวรรค์ เข้าฌานแล้วตายในฌาน ไปเกิดเป็น 

พรหม ท�าเหตุให้ตรง เราเลือกได้
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ค�าถาม ๓
ยมทตูเกดิจากอะไร และการทีย่มทตูทรมานสตัว์นรก 

ถือเป็นบาปหรือไม่

ค�าตอบ
สตัว์ทีเ่กดิในวฏัฏสงสาร ตัง้แต่สตัว์นรกไปจนถงึพรหม 

ล้วนไปเกดิตามแรงผลกัของกรรม กรรมเป็นตวัก�าหนด 

ยกตัวอย่าง เปาบุ้นจิ้น ท�ากรรมคือตัดสินคดีความ 

ตัดสินถูกต้องทุกครั้ง ได้ไปเกิดเป็นเทวดา และยังต้อง 
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ไปท�างานตดัสนิคดชีวีติในนรก นีเ่กดิจากกรรม กรรม 

เป็นตัวก�าหนดการกระท�า ส่วนที่ถามว่าบาปไหม จะ 

เปรียบเทียบให้เห็นว่า เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่สอน 

หนงัสอืเรา ออกข้อสอบยากมาก ครบูาปไหม? ไม่บาป 

เพราะเป็นการท�าหน้าที่ถูกตรง ต้องการวัดความรู้ 

ของเราว่าสามารถผ่านไปยังขั้นสูงขึ้นได้หรือไม่ การ 

ท�าหน้าที่ถูกตรงตามที่ก�าหนด ตามที่ควรจะเป็น 

ไม่เป็นบาป พญายมและยมทูตก็ท�าหน้าที่ถูกตรง ก็ 

ไม่เป็นบาป

ยมทูตคือคนใช้ของพญายม ซึ่งพญายมใช้ให้ไป 

เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย บางครั้งมีที่ไปเอามาผิดตัว 

พญายมบอกว่าต้องรีบน�าไปคืน ไม่เช่นนั้นจะตกนรก 

กรณนีีจ้งึจะบาป หรอือย่างเช่นรกุขเทวดา ท่านจะเตอืน 

กันเสมอว่าอย่าไปท�าร้ายมนุษย์ ไม่เช่นนั้นจะตกนรก 

แต่ถ้าถูกตรงตามธรรม ย่อมไม่เป็นบาป
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ค�าถาม ๔
เมื่อนอนหลับแล้วฝันไป ในขณะที่ฝันนั้น สติอยู่ที่ไหน

ค�าตอบ
สตไิปปรงุอารมณ์ในความฝัน การฝันเกดิจากการ 

ที่สติรับสิ่งกระทบภายในที่จิตเก็บไว้เป็นสัญญา เมื่อ 

กระทบ จติกป็รงุเป็นอารมณ์ เป็นนมิติ บางทกีนิอาหาร 

มากๆ ก็ฝันร้าย ตัวผู้บรรยายได้พัฒนาจิตมาจนมีสติ 

ระดับนี้ ไม่ฝันเลย หลับง่ายและไม่ฝัน คนมีสติไม่ฝัน 

มีอะไรตูมตาม ก็ไม่สะดุ้งไม่ตกใจ คนสติอ่อนมักสะดุ้ง 

ง่าย คนที่สติกล้าแข็ง จะเฉย นี่เป็นวิธีวัด
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ค�าถาม ๕
หนอูยากทราบว่า โรคภยัไข้เจบ็ทีไ่ม่เคยเป็น เกดิขึน้แล้ว 

รกัษาไม่หายเสยีท ีรกัษาทีโ่รงพยาบาลมา ๑ หนึง่ปีแล้ว 

ยงัไม่หาย มจีดุเลอืดสแีดงตามเนือ้ตามตวั อยากทราบว่า 

เป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าคะ

ค�าตอบ
อย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ เหตุของความป่วยไข้ 

ของคนในสมยัเรานี ้พระพทุธเจ้าโคดมตรสัไว้ ๔ สาเหตุ 

หนึ่ง ออกก�าลังกายไม่สม�่าเสมอ สอง เพียรมากนอน 

น้อย สาม ฤดกูาลเปลีย่น สามสาเหตนุีห้าหมอรกัษาได้ 

ท�าเหตุให้ตรงกันข้าม ก็หายได้ แต่สาเหตุที่ ๔ คือโรค 

กรรม จะไม่หายจนกว่าจะชดใช้หนีเ้วรกรรมจนหมดสิน้ 

และผูรู้ไ้ม่ก้าวล่วงในกรรมของคนอืน่ เป็นกฎแห่งกรรม 

ต้องปล่อยเขา อย่างพระพุทธเจ้า ครั้งที่พระเทวทัต 

ปล่อยช้างตกมันออกมา ให้มาท�าร้ายพระองค์ พระ 

อานนท์กระโดดเข้าขวาง พระพทุธเจ้าตรสัว่า “อานนท์ 

เธอไม่เกี่ยว นี่เป็นหนี้เวรหนี้กรรมระหว่างพระเทวทัต 



ด ร . ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร 99

กบัตถาคต” แต่เหตทุีพ่ระพทุธเจ้ารอดปลอดภยั เพราะ 

พระองค์แผ่เมตตาให้ “เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา 

มุนินโท” เป็นสุข เป็นสุข ไม่มีเวรต่อกัน เมตตามีจริง 

ให้อภยัคนมากๆ จะเหน็ข้อพสิจูน์อนัแรก คอืความโกรธ 

ของเราจะหายไป และขั้นต่อมา จะสังเกตว่าสัตว์ 

เดรัจฉานจะเข้าใกล้ ขั้นต่อมา พวกมีเขี้ยวพิษทั้งหลาย 

เช่น แมงป่อง ตะขาบ งู จะกล้าเข้าใกล้ เสือก็กล้าเข้า 

ใกล้ สุนัขจะไม่กัด พิสูจน์ได้ ให้อภัยเป็นทาน ให้จน 

กระทั่งความโกรธไม่มี เมตตาบารมีก็จะเกิด
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ค�าถาม ๖
การนั่งสมาธิภาวนานั้น จ�าเป็นต้องอยู่แต่ในที่สงบ 

หรอืเปล่าครบั จงึจะเกดิสมาธ ิถ้าเจรญิภาวนาในทีท่ีม่ี 

คนเยอะ จะเกิดสมาธิหรือไม่ครับ

ค�าตอบ
พระพุทธเจ้าโคดมท่านตรัสว่า การพัฒนาจิตให้ตั้งมั่น 

เป็นสมาธิ สามารถท�าได้ในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง 

นอน เป็นอิริยาบถใหญ่ กิน ดื่ม พูด ฟัง ฯลฯ เป็น 

อิริยาบถย่อย ผู้บรรยายตอนที่บวชพระ นั่งฉันข้าว 

กบัท่านเจ้าคณุโชดกทีพ่ืน้ พอค�าไหนอร่อย ท่านเจ้าคณุ 

เตือนให้ก�าหนด “อร่อยหนอๆ” ให้มีสติรู้ทันมันอร่อย 

จะดื่มน�้าก็ไม่ใช่ว่าจะดื่มทันทีเลย ต้องก�าหนดเสียก่อน 

“อยากดื่มหนอๆ” เมื่อจะดื่มก็ก�าหนด “ยกมือหนอๆ 

ยื่นมือหนอๆ แตะหนอๆ จับหนอๆ ยกหนอๆ” มีสติ 

ก�ากับอยู่ทุกอิริยาบถ ตอนนั้นรู้สึกอึดอัดที่สุด และยิ่ง 

ได้ครูดุๆ ด้วย แต่ท�าให้เราได้ดี เพราะครูดุๆ ไม่ตามใจ 

กเิลสของเรา เพราะฉะนัน้ สรปุแล้ว ฝึกได้ทกุอริยิาบถ 
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ฝึกที่ไหนก็ได้ นั่งโคนต้นไม้ก็ได้ นั่งในที่สัปปายะ 

เหมาะสม ในครัวก็ได้ถ้ามันเหมาะสม ในห้องน�้าก็ได้ 

บางคนเขาบรรลุธรรมในขณะนั่งพิงโอ่งก็มี

ค�าถาม ๗
คนที่นั่งกรรมฐาน มองเห็นกรรมของคนอื่น และ 

สามารถบอกวิธีแก้ไขให้ผู้อื่นได้ แต่เขาจะรู้เห็นกรรม 

ของตนเองที่จะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงกรรมนั้นได้หรือ 

ไม่ครับ

ค�าตอบ
ไม่ได้ การจะไปบอกกรรมของคนอื่น ต้องถามก่อนว่า 

คนเขาศรัทธาหรือไม่ ถ้าเขาไม่ศรัทธา คนที่รู้จริงเขา 

จะไม่บอกไม่สอน แต่ครทูีไ่ม่ดชีอบสอนไปเรือ่ย ครดูเีขา 

ไม่แสวงหาศิษย์ ศิษย์ที่ดีต้องแสวงหาครู
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จะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่ง มีผู้หญิงโทรศัพท์ 

มา “อาจารย์คะ มีหนุ่มมาชอบหนูหลายคน แต่มีอยู่ 

คนหนึ่งขอหนูแต่งงาน อาจารย์ช่วยตัดสินให้หน่อย 

ว่าหนูควรแต่งดีหรือไม่คะ” ผู้บรรยายบอกว่า “หนูฟัง 

ก่อนนะ พระพทุธเจ้าโคดมท่านตรสัไว้อย่างนี ้มนษุย์มี 

สมบัติเป็นห่วงผูกขา ไปไหนมาไหนยาก มีสามีภรรยา 

เป็นห่วงผูกข้อมือ ไม่อิสระ มีบุตรธิดาเป็นห่วงผูกคอ 

หนจูะเลอืกผกูตรงไหนกเ็อาทีช่อบๆ นะลกู” ผูบ้รรยาย 

ไม่ถามว่าเขาตัดสินใจยังไง เพราะคนที่รู ้จริงย่อม 

ไม่เข้าไปก้าวล่วง ลกูเรยีนนัน่ ลกูเรยีนนี ่ลกูท�านัน่ ลกู 

ท�านี่ ไม่ควรท�า คนที่รู้จริงต้องปล่อยให้เขาเลือกด้วย 

ตัวเอง มันจึงจะถูกต้อง เพราะชีวิตเป็นของตัวเอง ถ้า 

ให้คนอืน่บอก ชวีติจะไปไม่รอด พ่อแม่ทีบ่อกให้ลกูเรยีน 

นั่นเรียนนี่นั้นไม่ฉลาด และจะพาลพาลูกไม่ฉลาดตาม 

ไปด้วย

คนทีรู่จ้รงิเป็นอย่างไร ดพูระพทุธเจ้าเป็นตวัอย่าง 

พระทีด่ือ้ทีส่ดุในสมยัพทุธกาลคอืใคร เจ้าชายสทิธตัถะ 
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มีคนเลี้ยงม้าคนหนึ่ง ตอนหลังมาบวช ชื่อ ฉันนะภิกษุ 

มีอัตตาเต็มที่ ใครจะพบพระพุทธเจ้า ต้องผ่านพระ 

ฉันนะก่อน ปากคอระราน ด่าว่าพระอัครสาวกและ 

พระมหาเถระอยูบ่่อยๆ อตัตาเยอะ เพราะถอืตวัว่าเป็น 

คนเลี้ยงม้าของเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อน ไม่มีใครสอน 

ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า ในพรรษาสุดท้าย ก่อนจะเสด็จ 

ดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าเรียกพระอานนท์ไป 

สัง่ความ “อานนท์ เมือ่ตถาคตล่วงลบัไปแล้ว ให้หมูส่งฆ์ 

ลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะภิกษุ” พรหมทัณฑ์ หมายถึง 

ไม่เข้าไปพดูด้วย ไม่ตกัเตอืน ไม่ว่ากล่าวสัง่สอน ไม่คบหา 

สมาคม เมือ่พระพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้ว มกีารสงัคายนา 

พระพุทธศาสนาครั้งแรก ซึ่งพระอานนท์ร่วมด้วย พอ 

แล้วเสรจ็ พระอานนท์จงึแจ้งหมูส่งฆ์ว่า ก่อนพระพทุธ- 

เจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้สั่งกับข้าพเจ้าไว้ว่า 

ให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะภิกษุ หมู่สงฆ์ก็มีมติให้ 

พระอานนท์น�าสงฆ์หมู่หนึ่งไปลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะ 

ภิกษุ 
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ครั้งนั้น พระอานนท์อยู่ ณ แคว้นมคธ อันเป็น 

สถานที่ท�าปฐมสังคายนา ส่วนฉันนะภิกษุอยู่ ณ โฆสิ- 

ตาราม เมืองโกสัมพี ครั้นพระอานนท์เดินทางไปถึง 

พระฉันนะก็เข้ามากราบ พระอานนท์พูดกับพระฉันนะ 

ว่า “บัดนี้ สงฆ์ได้ลงพรหมทัณฑ์แก่ท่านแล้ว” เมื่อได้ 

ทราบความหมายของพรหมทณัฑ์ พระฉนันะร้องขึน้ว่า 

“โอ นี่หมายความว่าหมู่สงฆ์ได้ก�าจัดข้าพเจ้าออกจาก 

หมู่แล้วใช่ไหม” แล้วถึงกับเป็นลมสลบไป เมื่อฟื้นตื่น 
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ขึน้มา กพ็บตวัเองอยูค่นเดยีว ไม่มใีครเหลยีวแล จงึไป 

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ไปให้ 

พระมหาเถระสอนหลักธรรมให้ แต่ก็ไม่บรรลุธรรม 

จึงกลับมาหาพระอานนท์ “ท่านอานนท์ โปรดเมตตา 

ข้าพเจ้าด้วย โปรดสอนธรรมที่ท�าให้พ้นทุกข์” พระ 

อานนท์สอนปฏิจจสมุปบาทให้ “เพราะเหตุนี้มี สิ่งนี้ 

จึงมี” ที่บาลีกล่าวว่า อวิชชาปัจจะยา สังขารา (เพราะ 

อวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม)ี สงัขาราปัจจะยา วญิญา- 

นัง (เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี) เป็นต้น 

ทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นจากอวิชชาเป็นตัวแรก 

พระฉนันะน�าธรรมนีไ้ปประพฤตปิฏบิตั ิไม่นานกบ็รรลุ 

อรหัตตผล จากนั้นก็กลับมาหาพระอานนท์ “ท่าน 

อานนท์โปรดเพกิถอนพรหมทณัฑ์แก่ข้าพเจ้าด้วย” พระ 

อานนท์ตอบว่า “ผู้ใดพัฒนาจิตจนเข้าถึงอรหัตตผล 

แล้ว พรหมทัณฑ์เป็นอันถูกเพิกถอนโดยปริยาย” ไม่มี 

โทษเหลืออีก
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ค�าถาม ๘
ในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ทางโลกและทาง 

ธรรมสูงมาก ในการปฏิบัติธรรม จ�าเป็นหรือไม่ที่ 

ผู้ปฏิบัติจะต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์ เพราะครูบาอาจารย์ 

บอกว่า รู้แล้วจะได้อะไร ให้มุ่งปฏิบัติอย่างเดียว

ค�าตอบ
จดุประสงค์สงูสดุของการปฏบิตัธิรรม คอืการพ้นทกุข์ 

การเข้านพิพาน แต่เมือ่ปฏบิตัสิมถกรรมฐานจนกระทัง่ 

จิตถึงความตั้งมั่นสูงสุด เป็นฌาน จะเกิดอภิญญา คือ 

ความรู้สูงสุดที่เป็นฝ่ายโลกียะ ถามว่าดีหรือไม่ ก็เป็น 

สิง่ด ีแต่อาจท�าให้การปฏบิตัวิปัิสสนาล่าช้า ยกตวัอย่าง 

ตัวผู้บรรยายในครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมกับท่านเจ้าคุณ 

โชดก หลงัจากเข้าฌานได้ กเ็กดิตาทพิย์ ได้เหน็เทวดา 

งดงามมาก เมือ่ไปสอบอารมณ์ กร็ายงานท่านเจ้าคณุ 

อาจารย์ว่าได้เห็นเทวดา สวยงามมาก ท่านเจ้าคุณ 

บอกว่าอย่าไปดูเล่นอยู่ ต้องก�าหนด “เห็นหนอๆ” ให้ 



ด ร . ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร 107

หายไป สิ่งใดที่ท�าให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิด ท่าน 

เจ้าคณุโชดกจะเตอืนเสมอว่าต้องก�าจดัไปให้ได้ ทกุวนันี้ 

ผู ้บรรยายรู ้ตัวเลยว่า ในอดีตเคยหลงเล่นอภิญญา 

ยาวนานถึง ๗ ชาติ เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นปัญญาเห็นแจ้ง 

ในชาติที่ ๘ นี้เอง ท่านเจ้าคุณโชดกเปลี่ยนให้ หลงมา 

ยาวนาน ไม่ได้ท�าให้พ้นทุกข์เลย เวียนตายเวียนเกิด 

ไม่รู้จบ จนมาถึงชาตินี้จึงมองเห็นทาง เห็นมรรคที่น�า 

สู่ความพ้นทุกข์

เพราะฉะนัน้ การทีป่ฏบิตัธิรรมแล้วไม่เกดิอภญิญา 

ไม่ใช่เรือ่งผดิปกต ิมนัเป็นเรือ่งประสบการณ์ของแต่ละ 

บุคคล สมาธิขั้นต้นเขาเรียก ขณิกสมาธิ ขั้นที่สอง 

เรียกว่า อุปจารสมาธิ สมาธิระดับนี้น�าไปใช้พัฒนา 

ปัญญาเห็นแจ้งได้ แต่บางคนที่ช�านาญ จะสามารถใช้ 

ขณิกสมาธิไปพัฒนาปัญญาเห็นแจ้งได้ ไม่จ�าเป็นต้อง 

ขึ้นไปถึงระดับฌาน แต่คนที่สั่งสมประสบการณ์มา 

มากหลายภพหลายชาติ ก็สามารถใช้โลกียอภิญญา 

ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น พระมหาโมคคัลลานะ เวลา 
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ท่านบรรยายธรรม ท่านใช้ ๒ อย่างควบคู่กัน คือฤทธิ์ 

(โลกียอภิญญา) และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ยังผลให้ผู้คน 

ศรัทธากันมาก ส่วนพระสารีบุตรท่านใช้อนุสาสนี- 

ปาฏหิารย์ิกบัอาเทศนาปาฏหิารย์ิ (รูใ้จคน) ผูค้นกศ็รทัธา 

กนัมาก ผูบ้รรยายกท็�าตามแบบอย่างของพระสารบีตุร 

ไปบรรยายที่ไหนก็มีคนเข้าฟังกันมาก เพราะว่าขณะ 

บรรยายธรรม ผู้ฟังคิดอะไรอยู่เป็นเชิงค�าถาม มัน 

เหมอืนเป็นเรดาร์จบัคลืน่ได้ ถ้าเป็นเรือ่งทีต่รงกบัเรือ่ง 

ที่ก�าลังบรรยายอยู่ ก็จะตอบกลับไปทันที คนก็ศรัทธา 

มาก แต่พระพุทธเจ้าโคดมท่านใช้หมดทุกอย่าง ท่าน 

เก่งมาก
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ค�าถาม ๙
คนที่ท�าพิธีแก้กรรมให้คนอื่น แก้ได้จริงหรือไม่ครับ

ค�าตอบ
เรือ่งแก้กรรม ผูบ้รรยายอยากจะบอกพวกเราทีเ่หน็ถกู

ตามธรรม พระพุทธเจ้าโคดมกับพระเทวทัตสร้างเวร 

สร้างกรรม จองเวรผูกพยาบาทกันมา หลายภพชาติ 

ที่พระองค์เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ประสบเหตุพยาบาท 

จากพระเทวทตัเรือ่ย ยกตวัอย่าง ชาตทิีไ่ปเกดิเป็นพญา 

ช้างฉัททันต์ ก็ถูกพระเทวทัตยิงตาย ชาติที่ไปเกิดเป็น 

พญานาคราชจัมเปยยกะ ก็ถูกพระเทวทัตที่เป็นหมองู 

จับไปเล่นกล ชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นพระเวสสันดร ก็ 

ยังถูกพระเทวทัตซึ่งเป็นชูชกตามไปขอลูก ๒ คนอีก 

พระพุทธเจ้าท่านต้องบ�าเพ็ญบารมีถึง ๓๐ ทัศ พระ 

เทวทัตก็ได้จองเวรมาเรื่อย จนกระทั่งพระชาติสุดท้าย 

ทีม่าตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า มาเกดิเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ 

และปฏิบัติธรรม ๖ ปี เมื่อตรัสรู้แล้ว ก็ยังไม่พ้นการ 

จองเวรของพระเทวทัต ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่ 
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กุฏิบนยอดเขาคิชฌกูฏ เมื่อเดินลงมา พระเทวทัตกลิ้ง 

ก้อนหินลงมาหมายให้ทับพระพุทธเจ้าให้สิ้นพระชนม์ 

แต่หินแตกออกก่อน เป็นสะเก็ดกระเด็นมาบาดนิ้วเท้า 

ของพระพทุธเจ้าเลอืดออก หรอือกีครัง้หนึง่ ปล่อยช้าง 

นาฬาคีรีตกมันหมายให้แทงพระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่อาจ 

ท�าอะไรท่านได้เพราะท่านมธีรรมคุม้รกัษา แต่เรากค็ง 

เห็นแล้วว่าเรื่องจองเวรนี้มันแก้ไม่ได้ ขนาดพระพุทธ- 

เจ้ายงัแก้ไม่ได้ หรอืพระอคัรสาวก พระมหาโมคคลัลานะ 

ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทีต่าบอดด้วยการทบุตแีล้ว ผลกัตกเขาตาย 

หวงัจะไม่เลีย้งด ูหลงัจากบรรลธุรรมแล้ว กรรมตามให้ 

ผล โดนโจรทุบตีเสียน่วม แต่ท่านใช้อิทธิฤทธิ์ประสาน

กายขึ้นมา แล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อลาไปนิพพาน

เพราะฉะนัน้ หนีเ้วรหนีก้รรมทีใ่ครเขาพดูว่าแก้ได้ 

มันถูกของผู้พูด แต่ไม่ถูกของผู้รู ้จริงเช่นพระพุทธะ 

หรือผู้บรรยาย ส�าหรับผู้บรรยายแล้ว มีทางเดียว จะ 

หมดได้ต้องใช้หนีใ้ห้หมด ท่านผูฟั้งลองพสิจูน์ง่ายๆ ถ้า 

ไปกูเ้งนิมาจากธนาคาร ๑ แสนบาท ใช้คนืแล้ว ๕ หมืน่ 
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อีก ๕ หมื่นที่เหลือบอกผู้จัดการธนาคารว่ายกเลิกกัน 

ขอให้ยกหนี้ให้ เป็นใครเขาก็ไม่ยอม หนี้เวรหนี้กรรม 

กเ็ช่นเดยีวกนั ถ้าเขาไม่ยกให้ กต้็องชดใช้ เพราะฉะนัน้ 

ที่เกิดมาชาติใหม่ โคจรมาเจอกัน มายืมเงินเราไปแล้ว 

ไม่ใช้ นัน่แหละ กรรมเก่าของเราล่ะ เคยไปเอาของเขา 

มาแล้วไม่ใช้เขา ตวัผูบ้รรยายเอง ครัง้ทีบ่วชทีว่ดัมหา- 

ธาต ุวนัหนึง่เดนิจงกรมอยู ่มแีมวตวัหนึง่มาไต่ขา ทแีรก 

คิดจะเตะให้พ้นไป แต่ระลึกขึ้นได้ว่าตอนสงครามโลก 

เคยจบัแมวโยนต้นไม้ มนักก็างเลบ็ออก ร้องแง้วๆ เรา 

สนุกบนความทุกข์ของแมว แมวตัวนั้นตายไปแล้ว แต่ 

จิตวิญญาณของมันยังผูกพยาบาท ชาตินี้มาเกิดเป็น 

แมวอกี กต็ามมาไต่ขา หนีเ้วรกรรมต้องชดใช้ จงึจะหมด 

ผู้บรรยายไม่หนี ยอมรับความจริง ใช้มันไปเรื่อยๆ



ก า ร พั ฒ น า ศ ัก ย ภ า พ ต น เ อ ง112

ค�าถาม ๑๐
เป็นค�าถามจากครคูรบั ท่านอาจารย์บอกว่า อวชิชาคอื 

ความรู้ที่พวกเราร�่าเรียนมาทุกวันนี้ จากการฟัง คิด 

อ่าน เขยีน แล้วถ้าเดก็ๆ ไม่เรยีน ไม่ท�างาน ไม่มคีวาม 

รู้ใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงกาย แล้วจะให้ท�าอย่างไร

ค�าตอบ
เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ มีงานใหญ่ให้เราต้องท�าอยู่ ๒ 

งาน หนึ่ง งานทางโลก เพราะเราเกิดมาเป็นสมาชิก 

ของสังคม ของครอบครัว ของประเทศชาติ เราก็ต้อง 

ท�าความดตีามทีเ่รามคีวามสามารถ คอืใช้ปัญญาความรู้ 

ทีเ่ราเรยีนทางโลก ท�างานให้กบัโลกให้เตม็ที ่ให้ดทีีส่ดุ 

ขณะเดยีวกนั เมือ่เราตายแล้ว เราต้องไปเกดิใหม่ ตวัใคร 

ตัวมัน ดังนั้น เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ เราจึงต้องท�างาน 

ภายใน พัฒนาศักยภาพ คือสั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะๆ 

ฉะนัน้ มนษุย์เราจงึมงีาน ๒ งาน  ง�นท�งโลกกต้็อง 

พัฒนาให้สูงสุด ถ้าตราบใดเรายังต้องท�างานให้กับ 

สังคม เราต้องใช้ความรู้ท�างาน แต่ขณะเดียวกัน เรา 
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ก็ต้องท�าง�นภ�ยในเพื่อท�าจิตของเราให้มีบุญมากๆ 

เพราะเราจะไปเกิดในสุคติภูมิ หรือจะพ้นทุกข์ หรือจะ 

เปลีย่นจากสภาวะปถุชุนเป็นอรยิบคุคล กล้็วนด้วยบญุ 

ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ทีถ่ามมา ผูบ้รรยายกต็อบว่า ต้อง 

ไม่ทิ้งงานทางโลกด้วย แต่ต้องบอกว่าเป็นอวิชชา เป็น 

ความหลงจรงิๆ ผูบ้รรยายกผ่็านเรือ่งนีม้า เรยีนไปจน 

สูงสุด ยิ่งเข้าป่าไปลึกเลย ถ้าไม่ได้ปัญญาตัวสุดท้ายนี่ 

เห็นทีจะไปเป็นเดรัจฉาน ต้องขออภัยท่านผู้ฟัง แต่มัน 

เป็นอย่างนั้นจริงๆ
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ค�าถาม ๑๑
เวลาดฉินัไหว้พระสวดมนต์หรอืนัง่สมาธ ิจะเกดิอาการ 

หาวทุกครั้ง จะว่าง่วงก็ไม่ใช่ เกิดจากอะไรคะ

ค�าตอบ
กิเลสมารมันมีอ�านาจเหนือใจ ตัวที่ขัดขวางการท�า 

ความด ี(สวดมนต์หรือนั่งสมาธิ) เขาเรียกว่าม�ร จะ

ชนะมารได้ ก็ต้องพัฒนาจิตให้มีก�าลังสติและปัญญา 

กล้าแข็ง ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะ 

พละ ๕ เป็นพลงัของจติ ได้แก่ ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธิ 

ปัญญา ห้าตวันีต้้องพฒันาให้มกี�าลงักล้าแขง็ และปรบั 

สมดุลปัญญากับศรัทธาให้มีก�าลังใกล้ๆ กัน สมาธิกับ 

วิริยะให้มีก�าลังใกล้ๆ กัน สติให้ใหญ่เข้าไว้ ถ้าท�าได้ 

อย่างนี้ จะมีอ�านาจเหนือมาร มารมีทั้งหมด ๕ ตัว 

หนึง่ กเิลสมาร เช่น ตวัทีช่วนให้หาว สอง ขนัธมาร เช่น 

นั่งแล้วปวด เป็นเหน็บชา สาม อภิสังขารมาร คือ จิต 

ปรุงแต่งแล้วนอนไม่หลับ สี่ เทวปุตตมาร คือ เทวดา 

เป็นมารมาขัดขวางไม่ให้เราพ้นไปจากกามภพ เพราะ 



ด ร . ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร 115

ท่านมีอ�านาจอยู่ในกามภพ และสุดท้าย มัจจุมาร คือ 

ความตาย ถ้าลมหายใจไม่เข้าไม่ออก ก็หมดโอกาสท�า 

ความด ีผูบ้รรยายผ่านมาทัง้ห้าตวั ด้วยก�าลงัของพละ ๕ 

พฒันาอยู ่๓๕ ปี ต้องท�าทกุวนั ใครหาวๆๆๆ เป็นเพราะ 

จิตแพ้อ�านาจของกิเลสมาร ต่อไปนี้ต้องพัฒนาจิตให้มี 

ก�าลังสติกล้าแข็ง มีปัญญาเห็นแจ้ง หาวเดี๋ยวมันก็ดับ 

ในที่สุดก็เลิกหาว
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ค�าถาม ๑๒
การตัง้สจัจอธษิฐานข้ามภพชาตเิป็นเรือ่งของสญัญาที่ 

ถูกเก็บบันทึกไว้ในดวงจิต เมื่อเหตุปัจจัยลงตัวแล้วจะ 

ได้มาอยูห่รอืปฏบิตัธิรรม เพือ่สิง่ใดสิง่หนึง่ในปัจจบุนั 

มีไหมครับ 

ค�าตอบ
ถ้าใครผู้ใดพัฒนาจิตจนเข้าถึงอภิญญา ๕ ได้ ก็จะรู้ว่า 

ที่เราได้พบ ได้เห็น ได้มาฟังนี่ เราเคยฟังมาก่อนนะ 

เคยศรัทธากันมาก่อน เคยเข้าใกล้ เคยสนทนากันมา 

ก่อน ไม่ใช่ว่าโคจรมาเจอกันโดยบังเอิญ มันล้วนมีเหตุ 

มีผล มีคนหนึ่งอยู่ที่หนองคาย วันนั้นอาจารย์จะไป 

บรรยายทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีท่านมานอนคอย ๑ คนื พอ 

เจอกัน ต่างคนต่างมองกัน แล้วก็จ�ากันได้ เพราะท่าน 

ผูน้ัน้กม็อีภญิญาตาทพิย์เหมอืนกนั จงึรูว่้าเคยเป็นเพือ่น 

กนัสมยับวชเป็นฤาษทีีร่มิแม่น�า้คงคาโน่น ผูบ้รรยายยงั 

บอกท่านว่า ให้ไปเลยนะ ไม่ต้องคอย เพราะผูบ้รรยาย 

ยังมีสัจจะที่อธิษฐานไว้ว่าต้องช่วยเพื่อนให้พ้นจาก 
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อบายภูมิ โดยการก�าจัดความโลภ ความโกรธ ความ 

หลง ไม่ให้มอี�านาจเหนอืใจให้ได้เสยีก่อน ไม่ใช่โพธสิตัว์ 

หรอก แต่เป็นสัจจะที่อธิษฐานไว้ จึงต้องท�าให้ได้

ค�าถาม ๑๓
พอพดูถงึค�าว่า “โพธสิตัว์” เมือ่คนืได้ดรูายการ เรือ่งจรงิ 

ผ่านจอ เกีย่วกบัลามะหนุม่ทีเ่ขาเคยไปท�าเรือ่งราวเมือ่ 

หลายปีก่อน ทีน่ัง่วปัิสสนาอยูใ่นป่า และไม่ทานอาหาร 

เขาไปสมัภาษณ์มา บอกว่า เขาอาจจะเป็นพระโพธสิตัว์ 

หรอืเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านอาจารย์คดิว่าเป็น 

ไปได้จริงหรือไม่คะ

ค�าตอบ
ค�าว่า “อาจจะ” ไม่มีในพุทธศาสนา เพราะทุกอย่าง 

มเีหตมุผีล ค�าว่า “อาจจะ” นัน้ไม่ใช่ ผูท้ีรู่จ้รงิไม่มคี�าว่า 

“อาจจะ” หรือ “บังเอิญ” หรือ “น่าจะเป็น” ทุกอย่าง 

ต้องมีเหตุมีผลทั้งนั้น ทีนี้ ใครด�ารงเพศเป็นโพธิสัตว์ 
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หรือเป็นพุทธสาวก ดูได้จากพฤติกรรมของคนผู้นั้น 

ลกัษณะของพระโพธสิตัว์กด็อูย่างพระเจ้าอยูห่วัของเรา 

ให้และช่วยเหลือทุกอย่าง นี่คือลักษณะของพระโพธิ 

สตัว์ แต่ถ้าปฏบิตัเิพือ่หวงัน�าตนพ้นทกุข์ อนันัน้เป็นพทุธ 

สาวก
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โพธิสัตว์ในสมัยเรานี้ ก็มีเช่น ครูบาบุญชุ่ม ท่าน 

เคยลาพทุธภมูแิล้วถงึ ๓ ครัง้ คอืไม่มุง่เป็นพระพทุธเจ้า 

แล้ว แต่พระอนิทร์องค์นี ้(คอื มฆมาณพทีเ่ป็นโสดาบนั) 

ไม่ยอมให้ลา เพราะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพยากรณ์ไว้ 

แล้วว่าท่านจะต้องเป็นพระพทุธเจ้าในอนาคตแน่นอน  

แบบนี้เรียกว่า นิยตโพธิสัตว์ แต่ถ้าโพธิสัตว์องค์ใด 

เหนื่อยหน่ายการบ�าเพ็ญบารมีอันยาวนานเพื่อจะเป็น 

พระพุทธเจ้า ก็ลาพุทธภูมิไป เรียกว่า อนิยตโพธิสัตว์ 

โพธิสัตว์ที่ลาพุทธภูมิจะมีลาภสักการะบริวารมาก 

ฉะนัน้ เราจะเหน็ว่า อนยิตโพธสิตัว์สามารถท�าอะไรได้ 

ใหญ่โตมโหฬาร เช่น สร้างวดั ดอูย่างวดัท่าซงุทีจ่งัหวดั 

อุทัยธานี วัดบ้านเด่นที่แม่แตงในจังหวัดเชียงใหม่ 

พระสายพทุธสาวกท�าไม่ได้ 
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ค�าถาม ๑๔
ในประเทศไทย นอกจากครบูาบญุชุม่และพระเจ้าอยูห่วั 

แล้ว ยงัมโีพธสิตัว์องค์ไหนอกีคะ ทีถ่ามค�าถามนีเ้พราะ 

อยากทราบว่า ในโลกปัจจบุนัทีวุ่น่วายมากๆ กบัวกิฤต 

ต่างๆ ทีพ่บกนัอยู ่ยงัมบีคุคลแบบนีจ้รงิหรอืไม่คะ ไม่ได้ 

อยากเป็นพระโพธิสัตว์ แต่อยากศึกษาเพื่อเป็นแรง 

บันดาลใจว่า มันท�าได้จริง และเป็นเรื่องจริงค่ะ

ค�าตอบ
มจีรงิ ท�าได้จรงิ นอกจากครบูาบญุชุม่และในหลวงแล้ว 

ก็ยังมีอยู ่ที่จังหวัดพะเยา แต่อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลย 

ผู้บรรยายก็ศรัทธาท่าน มีครั้งหนึ่ง ท่านเล่าว่า พระ 

สงฆ์ตหีวัท่านแตก เลอืดไหล ท่านเป็นเจ้าอาวาส ท่าน 

สั่งพระลูกวัดทุกรูป ห้ามไปตอบโต้พระที่มาตีหัวท่าน 

เพราะท่านต้องการบ�าเพญ็บารม ีหลวงปูต่ือ้ทีม่รณภาพ 

ไปแล้ว กเ็ป็นโพธสิตัว์ อกีองค์เคยอยูท่ีป่่าภพูาน เสยีชวีติ 

ไปแล้ว ท่านบรรลุธรรมแต่ไม่สอนคน หรือในอดีต ใน 

แผ่นดนิไทยกม็พีระยาลไิท เจ้ากรงุศรสีชันาลยั พระเจ้า 
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อยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ก็ใช่ ท่านท�าอะไรแล้วอธิษฐานขอ 

เป็นพระพทุธเจ้าทกุๆ ครัง้ ครบูาศรวีชิยักเ็ป็นโพธสิตัว์ 

เด่นชัดมาก ชีวิตท่านทรหดสมบุกสมบัน

ถ้าใครอยากเป็นโพธสิตัว์ต้องท�าอย่างนี ้อนัดบัแรก 

สร้างมหาทาน เช่น เลีย้งพระทัง้วดัเป็นเวลา ๗ วนั พอ 

ครบวนัที ่๗ แล้วอธษิฐานขอให้เป็นพระพทุธเจ้าในกาล 

ข้างหน้า จากนัน้ต้องด�าเนนิชวีติตามแบบโพธสิตัว์ คอื 

ให้ทุกอย่าง ช่วยทุกอย่าง ทนต่อความอดอยาก ความ 

ล�าบากตรากตร�า เจริญบารมีให้ครบ ๓๐ ทัศ



รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์

หนังสือการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน

๑ คุณวรรณภา คงสวัสดิ์ศักดิ์ ๔๕,๒๐๐

๒ คุณสิริการย์ วิบูลศักดิ์ ๔๐,๐๐๐

๓ คุณอัจฉริยา แสงงาม ๓๐,๐๐๐

๔ คุณปรีชา ลิ้มจั่ว ๑๓,๐๐๐

๕ คุณคเชนทร์ การุณรังษีวงศ์ ๑๒,๔๒๐

๖ คุณสมชาย สูงเด่น ๑๐,๐๐๐

๗ ร้านวาสนาเบเกอรี่ ๘,๔๐๐

๘ คุณจุรีย์ หนูแก้ว ๗,๒๐๐

๙ คุณสุมนา ไผ่เข็มศิริมงคล ๖,๒๕๐

๑๐ คุณวรานนท์ เกียรติพานิช ๕,๐๐๐

๑๑ คุณเรวัตร-คุณวัลยา แสงนิล และครอบครัว ๕,๐๐๐

๑๒ คุณปรียา ภูวพานิช ๔,๓๐๐

๑๓ คุณนรินทร์-คุณธีรประภา เศวตประวิชกุล ๔,๐๐๐

๑๔ คุณพิรุณ จิตรยั่งยืน ๔,๐๐๐

๑๕ คุณปราณี เมฆวิมล และอาจารย์จินดา มาสมบูรณ์ ๓,๗๒๐

๑๖ คุณอโยธัย งดงาม และครอบครัว ๓,๕๐๐

๑๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่ายาง ๓,๕๐๐

๑๘ พญ.วิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์ ๒,๓๒๐

๑๙ คุณรังสิต-คุณอัญชนา อุดมผล ๒,๐๐๐

๒๐ คุณปัญญา ๒,๐๐๐

๒๑ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒,๐๐๐

๒๒ คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว ๒,๐๐๐

๒๓ คุณนรินทร์-คุณธีรประภา เศวตประวิชกุล ๒,๐๐๐

๒๔ คุณพิรุณ จิตรยั่งยืน ๒,๐๐๐

๒๕ คุณอ�าพล ๒,๐๐๐



๒๖ คุณวรัญญา แวงสวัสดิ์ ๒,๐๐๐

๒๗ คุณพวงทิพย์ นิลประดับแก้ว ๒,๐๐๐

๒๘ คุณเล็ก ดิสอน ๒,๐๐๐

๒๙ ร้านนานภัณฑ์ปากน�้า, 
ศูนย์กวดวิชาและศิลปะสถาปัตย์ tutor-one

๒,๐๐๐

๓๐ คุณโชคชัย วิลาวัลย์ และครอบครัว ๒,๐๐๐

๓๑ คุณวลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์ และกัลยาณมิตร อ.ตะพานหิน ๒,๐๐๐

๓๒ คุณรังสิต-คุณอัญชนา อุดมผล ๒๐๐๐

๓๓ คุณอังกูร-คุณสิริกร ภาวสุทธิไพศิฐ ๑,๑๘๐

๓๔ คุณทวีวัฒน์ เรืองทวีทรัพย์ ๑,๐๐๐

๓๕ คุณปาณิสรา บุนนาด ๑,๐๐๐

๓๖ คุณศิริพร วสุวราภรณ์ ๑,๐๐๐

๓๗ พ.ญ.วิมล ชินกุลนิจนิวัฒน์ ๑,๐๐๐

๓๘ คุณรังสิมา คงเพ็ง ๑,๐๐๐

๓๙ คุณอุทัยวรรณ ขุนเจริญ ๑,๐๐๐

๔๐ จ.ส.อ.สุรพล เรืองโกษา ๑,๐๐๐

๔๑ คุณกัลยา ชาตะเมธีกุล และครอบครัว ๑,๐๐๐

๔๒ คุณศรัณย์ชัย จองวิจิตรกุล ๑,๐๐๐

๔๓ คุณณรงค์ฤทธิ์-คุณรัชดา-ด.ช.นวพรรษ อุปถัมภ์ ๑,๐๐๐

๔๔ คุณอ�านวย ลิมปิสุต และครอบครัว ๑,๐๐๐

๔๕ คุณสมหมาย เต็มประสิทธิ์ศักดิ์ ๑,๐๐๐

๔๖ คุณศิริชัย ลือกิติไกร ๑,๐๐๐

๔๗ พ.ต.อ.รณรงค์ วิมุกตานนท์ ๙๘๐

๔๘ คุณจุไรรัตน์ จงอ่อน ๙๐๐

๔๙ คุณฐิติชล บูรณะบัญญัติ ๘๒๐

๕๐ คุณอมรรัตน์ เปรื่องบุญ ๗๒๐

๕๑ ผอ.นิกร เสาร์ฝั้น ๗๐๐

๕๒ พ.ต.ต.เดชชาภากร หิรัญวัฒน์ ๗๐๐

๕๓ คุณกรรณิการ์ ยังน้อย ๖๐๐

๕๔ คุณสมชาย ตั้งประสิทธิโชค ๕๑๐

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน



๕๕ คุณชมพูนุท มิตรสงเคราะห์ ๕๐๐

๕๖ คุณปราณี ฉัตรสมพร ๕๐๐

๕๗ คุณบรรหาร ๕๐๐

๕๘ คุณสุมาณี เลิศวุฒิวงศา และครอบครัว ๕๐๐

๕๙ ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ ๕๐๐

๖๐ คุณศิริลักษณ์ รัตนเกียรติ ๕๐๐

๖๑ คุณวรรณรัตน์ จันพิรกุล และด.ช.ปรมีย์ ทรัพย์มี ๕๐๐

๖๒ ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ ๕๐๐

๖๓ คุณลักขณา อธิกิจ ๕๐๐

๖๔ คุณสุวรรณา ชินก�าธรวงศ์ ๕๐๐

๖๕ คุณปุญย์วารี ๕๐๐

๖๖ คุณอุรัตน์ คลังทอง ๕๐๐

๖๗ คุณวรรธนวรรณ แก้วเภตรา ๕๐๐

๖๘ คุณจิณณ์ ศิริบุญศรัทธา ๕๐๐

๖๙ อ.ศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ๕๐๐

๗๐ คุณชี ประยงค์ ๕๐๐

๗๑ คุณจิดาภา (พี่จันทร์) ๕๐๐

๗๒ คุณสุชาดา มุกเตียร์ ๕๐๐

๗๓ คุณวรัญญาภัทร์ ปัญญา ๕๐๐

๗๔ คุณจินตนาการย์ กังวารธรรม ๔๕๐

๗๕ คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร ๔๐๐

๗๖ คุณสุวิชา พูลเกษ ๓๖๐

๗๗ คุณรัตนา สินธีรภาพ ๓๖๐

๗๘ คุณปราโมทย์ ศลิษฏ์อรรถกร ๖๐๐

๗๙ คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร ๔๐๐

๘๐ คุณอุทัยวรรณ บุญเจริญ ๓๑๐

๘๑ พระชัยพร จนฺทว�โส ๓๐๐

๘๒ คุณพัชรา ธรรมลิขิตชัย ๓๐๐

๘๓ คุณพีรศักดิ์ชัย ดาศิริ ๓๐๐

๘๔ คุณอุกฤษฎ์-คุณเขษมศักดิ์ อายตวงษ์ ๓๐๐

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน



๘๕ คุณเบญจนุช รัตนมณี ๓๐๐

๘๖ คุณศิริรัตนา-คุณวรรณกร อ่อนรอด และคุณหัทยา ยกยิ่ง ๓๐๐

๘๗ พ.ต.ท.ศักดา ทองพิทักษ์ ๓๐๐

๘๘ พ.ต.ท.หญิงประณีต เพิงระนัย ๓๐๐

๘๙ อู่มังกรการช่าง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๓๐๐

๙๐ คุณนนทกร สักกะพลางกูร ๓๐๐

๙๑ คุณวาสินี สักกะพลางกูร ๓๐๐

๙๒ ด.ญ.ปวีณ์กร สักกะพลางกูร ๓๐๐

๙๓ คุณสุวิทย์ แซ่จิว ๒๘๐

๙๔ คุณทิค�าพา พรหมวโร ๒๖๐

๙๕ คุณวาทินี สุธนการ ๒๕๐

๙๖ คุณสมชาย ตั้งประสิทธิโชค ๒๕๐

๙๗ คุณธีระ ชินสุทธิ์ ๒๔๐

๙๘ คุณฉลองชัย-คุณวรรณกร คงบันเทิง ๒๑๐

๙๙ คุณอุษา สง่างาม ๒๐๐

๑๐๐ คุณท้อ-คุณสุนันทา แหลมไพศาล ๒๐๐

๑๐๑ ร.ต.ท.หญิง วริษฐพร กลึงวิจิตร ๒๐๐

๑๐๒ คุณสิริฟพัค์ อภิมาหาสมุทร ๒๐๐

๑๐๓ พระภิกษุนิรนาม ๒๐๐

๑๐๔ คุณมาลีวรรณ์ บุญวงศ์ ๒๐๐

๑๐๕ คุณธีระ ชินสุทธิ ๒๐๐

๑๐๖ คุณท้อ-คุณสุนันทา แหลมไพศาล ๒๐๐

๑๐๗ คุณจารุวัฒน์ วิเศษสงวน ๒๐๐

๑๐๘ คุณชัชวาล-คุณสุดาทิพย์ ชัยประภา ๒๐๐

๑๐๙ คุณมานะ นาวิน ๒๐๐

๑๑๐ คุณวสุมนธ์ วงศรีรัตนพร ๒๐๐

๑๑๑ คุณกรชาล-คุณบุหลัน กวินภูมิเสถียร ๑๖๐

๑๑๒ คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย ๑๖๐

๑๑๓ คุณสิทธิชัย-คุณประภาภรณ์ ปัญคิวจณาณ ๑๕๐

๑๑๔ คุณเสาวลักษณ์ เพียงอภิชาติ ๑๕๐

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน



๑๑๕ คุณมาเช็ง ภักดีรัตนมิตร ๑๔๐

๑๑๖ คุณพลรัตน์ จันทร์เทพ ๑๔๐

๑๑๗ คุณจินนภา ชนะภัย ๑๔๐

๑๑๘ คุณศุภโชค ประธาน ๑๔๐

๑๑๙ คุณกุลนิษฐ์ สุทวีปราโมธานนท์ ๑๔๐

๑๒๐ คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ์ ๑๓๐

๑๒๑ คุณสศิธร สร้อยสิงห์ ๑๒๐

๑๒๒ คุณภคกรณ์ รุจาธนนันท์ ๑๒๐

๑๒๓ คุณดนัย รัตนรอด ๑๒๐

๑๒๔ คุณสุจิตรา กอศักดิ์วัฒนา ๑๒๐

๑๒๕ คุณมานะ นาวิน ๑๒๐

๑๒๖ คุณธนภัต วุฒิพงศ์ ๑๒๐

๑๒๗ คุณประกิต เล็งอุดมลาภ ๑๒๐

๑๒๘ พ.ต.อ.บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู ๑๒๐

๑๒๙ คุณพัชรินทร์ ผ่องแผ้ว ๑๒๐

๑๓๐ คุณนพรัตน์ ชื่นเกษม ๑๑๐

๑๓๑ ด.ญ.เวธกา สุขแสนไกรศร ๑๑๐

๑๓๒ คุณนุช ๑๑๐

๑๓๓ คุณศิริพร เนตรงามวงศ์ ๑๑๐

๑๓๔ คุณสุทธินี ภาวสุทธิไพศิฐ์ ๑๐๐

๑๓๕ อ.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ์ ๑๐๐

๑๓๖ ด.ญ.นภัสวรรณ ภาวสุทธิไพศิฐ์ ๑๐๐

๑๓๗ คุณปรีดา เล็งอุดมลาภ ๑๐๐

๑๓๘ คุณศนิชา ดุษฎีวิโรจน์ ๑๐๐

๑๓๙ คุณสุธินี ภาวสุทธิไพศิฐ์ ๑๐๐

๑๔๐ อ.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ์ ๑๐๐

๑๔๑ ด.ญ.นภัสวรรณ ภาวสุทธิไพศิฐ์ ๑๐๐

๑๔๒ นต.ชัชชัย ทองชื่น ๑๐๐

๑๔๓ คุณนัทรภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ๑๐๐

๑๔๔ คุณศิริวรรณ ชวาลา ๑๐๐

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน



๑๔๕ คุณชญานิศ แก้วกระจาย ๑๐๐

๑๔๖ คุณฤทธิวงศ์ สาลีทอง ๑๐๐

๑๔๗ คุณอ�านาจ สมบูรณ์ทรัพย์ ๑๐๐

๑๔๘ คุณแก้วใจ สัจจีกูล ๑๐๐

๑๔๙ คุณวิเนตร เลิศวีระศิริกุล ๑๐๐

๑๕๐ คุณมยุรี ทองใบ ๑๐๐

๑๕๑ คุณอาทิตยา เอื้อชัยกุล ๑๐๐

๑๕๒ คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย ๑๐๐

๑๕๓ คุณดรุณี ด�าดี และครอบครัว ๑๐๐

๑๕๔ คุณอ�านาจ ปลอดโปร่ง ๑๐๐

๑๕๕ คุณพีระศักดิ์ชัย ดาศิริ ๑๐๐

๑๕๖ คุณชานียา ธรรมสังวาลย์ ๑๐๐

๑๕๗ คุณธนญ์ชรนัฎฐ โชติวีรวงศ์ ๑๐๐

๑๕๘ คุณมาลีรัตน์ โสดานิล ๑๐๐

๑๕๙ คุณวิชัย ส้มโอชา ๑๐๐

๑๖๐ พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู และครอบครัว ๑๐๐

๑๖๑ คุณอุษา สง่างาม ๑๐๐

๑๖๒ คุณนัยรัตน์ ทวีนันททรัพย์ ๑๐๐

๑๖๓ คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาณ์ ๑๐๐

๑๖๔ พ.ต.อ.กิตติพงษ์ วิเศษสงวน ๑๐๐

๑๖๕ คุณพวงทิพย ไตรตั้งวงศ์ ๑๐๐

๑๖๖ คุณกฤษดา ดีดพิณ ๑๐๐

๑๖๗ คุณชัชชัย ทองชื่น ๑๐๐

๑๖๘ คุณอุษา สง่างาม ๘๐

๑๖๙ คุณมณทิรา เกษมกรกิจ ๘๐

๑๗๐ อ.จันทรา ทองเคียน ๗๐

๑๗๑ คุณอุรัตน์ คลังทอง ๖๐

๑๗๒ คุณนภาพร ชัยสวัสดิ์ ๖๐

๑๗๓ คุณนภางค์ ตึกปากเกร็ด ๖๐

๑๗๔ คุณพรทิพย์ พุฒสุข ๖๐

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน



๑๗๕ คุณปราโมทย์ จงสถิตย์ถาวร ๖๐

๑๗๖ คุณกรเอก ขจรกรสิริ ๖๐

๑๗๗ คุณวรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ ๖๐

๑๗๘ คุณขาเช็ง ภักดีรัตนวัตร ๖๐

๑๗๙ คุณวรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ ๕๐

๑๘๐ คุณสุนีย์ แซ่โอ้ว ๕๐

๑๘๑ คุณเสรี จักษา ๕๐

๑๘๒ คุณขวัญ ภาคยุทธ ๕๐

๑๘๓ คุณปราณี มหาร�าลึก ๕๐

๑๘๔ คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย ๕๐

๑๘๕ คุณแก้วใจ สัจจีกูล ๕๐

๑๘๖ คุณธัญพร ภู่บังบอน ๔๐

๑๘๗ คุณปัญญา ศรีพรมมา ๔๐

๑๘๘ คุณอ�านาจ สมบูรณ์ทรัพย์ ๔๐

๑๘๙ คุณสงวน วิเท ๔๐

๑๙๐ คุณทศพล ธรรมศรีมงคล ๔๐

๑๙๑ คุณสุพิศ เปรมมาก ๓๐

๑๙๒ คุณสันติ พรหมบุตร ๓๐

๑๙๓ คุณนภาพร นกแก้ว ๓๐

๑๙๔ คุณเสงี่ยม ประคองสุข ๓๐

๑๙๕ คุณทศพล ธรรมศรีมงคล ๒๐

๑๙๖ คุณสุนีย์ แสงสุริยรังสี ๒๐

๑๙๗ คุณยุพิน แก้วกันเนตร ๒๐

๑๙๘ ด.ญ.นงนภัส ภาวสุทธิไพศิฐ ๒๐

๑๙๙ คุณวรลักษณ์ อร่ามประยูร ๒๐

๒๐๐ คุณเกียรติสิน ลิมบุตร ๒๐

๒๐๑ ด.ญ.นงนภัส ภาวสุทธิไพศิฐ ๒๐

๒๐๒ คุณขันติ ลิ้มสัมมาภรณ์ ๒๐

๒๐๓ คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช.เอกสหัส ธนพิพัฒน์สัจจา ๒๐

รวมศรัทธ�ทั้งสิ้น ๒๘๓,๗๒๐ บ�ท

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล จำ�นวนเงิน


