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การเกิดการแกและการตาย
เปนกฎของธรรมชาติ
ที่สัตวบุคคลทุกตัวทุกตน
จะตองเปนไปตามกฎนี้
ไมมีใครสักคนในโลกที่เกิดแลวไมตาย

ดร.สนอง วรอุไร

เรื่องความตาย คนที่มีความรูทางโลก
เขาบอกวา พูดเรื่องนี้เปนอัปมงคล
แตถาใครเขามาศึกษาทางธรรมแลว
ถือวาเปนมงคล เพราะจะทำใหไมประมาท
จะไดเตรียมตัวใหพรอมกอนตาย
( เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมใหกับพระเขาปริวาสกรรม
ณ วัดมอนฤาษี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ )

ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com
หนังสือดีอันดับที่ : ๑๘๔

เตรียมตัวกอนตาย

อาจารย ดร. สนอง วรอุไร
พิมพครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
จำนวนพิมพ ๘,๐๐๐ เลม
จัดพิมพโดย ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
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ปกและรูปเลม ๙ (เกา)
ภาพวาดประกอบ ทพญ. รตอร จูหอง
พิสูจนอักษร อ. จันทรา ทองเคียน และคณะ
พิมพที่ สำนักพิมพกอนเมฆ
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สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง

คำนำจากชมรมกัลยาณธรรม
มรณานุสติ เปนหนึ่งในอนุสติ ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ใหระลึกถึงอยูเนืองๆ เพราะความตาย เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแนนอนกับทุก
คน และการระลึกถึงความตายอยูเนืองๆ ยอมทำใหเราไมประมาท
และ รูจัก เตรียม ตัว ให พรอม กอนที่ เรา จะ ตาย ดัง นั้น ความตาย
จึงไมใชสิ่งที่เราควรกลัว หรือ สิ่งที่เปนอัปมงคล
ทานอาจารย ดร. สนอง วรอุไร ทานไดผานเหตุการณที่
เรียกวาการตายมาแลว ไดรูไดเห็นการแยกจากกันของรูปและนาม
อันเปนกระบวนการตาย และโชคดีที่รูปนามไดกลับมารวมกัน ทำให
มีชีวิตอยูมาเลาใหพวกเราฟง ถึงกระบวนการตายของสัตวทั้งหลาย
หวัง เปน อยาง ยิ่ง วา ทาน ผู อาน ทุก ทาน จะ สามารถ นำ
ประสบการณจริงของทานอาจารย ดร. สนอง และปญญาอันถูกตรง
เหลานี้ มาพัฒนาจิตของทุกๆ ทาน เพื่อเตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะ
ตายจริง
ความตายไมใชสิ่งที่นากลัว และ ทุกคนตองตาย
...แลวคุณละ พรอมหรือยัง ?
ดวยความปรารถนาดี
ชมรมกัลยาณธรรม

คำนำจากผูเขียน

เมือ่ พูดถึงความตาย คนทีไม
่ ยอมรับความจริง ถือวา
เปนการพูดที่เปนอัปมงคล ตรงกันขาม คนที่ยอมรับความ
จริง และมีสติคุมใจ ยอมไมหวั่นไหวเมื่อไดยินไดฟงคนพูด
ถึงเรื่องของความตาย เพราะเปนความจริงแทแนนอนของ
สรรพชีวิต สวนใหญยังตองเวียนตาย-เกิดอยางไมจบสิ้น
ผูใดปลอยใหกิเลสเขามามีอำนาจเหนือใจ ผูนั้นยังตองตาย
-เกิดอยูในวัฏสงสาร สวนจะไปเกิดอยูในภพภูมิใด ขึ้นอยู
กับเหตุที่ทำสั่งสมไวในชาติปจจุบัน
หนังสือเลมนีเขี
้ ยนขึน้ เพือ่ เตือนสติบุคคลผูศรั
 ทธาใน
ความ จริง มิ ให ประมาท ใน การ ดำเนิน ชีวิต จึงตอง มี
การเตรียมตัวสั่งสมปจจัยเดินทางสูชีวิตหนา สวนจะไปเกิด
เปนรูปนามอยูในภพภูมิใด จงเลือกเอาตามที่ชอบเถิด
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เกริ่นนำ

เตรียมตัวกอนตาย

นมัสการพระคุณเจา

วันนี้ ผม จะ พูด เรื่อง เตรียม ตัว
กอนตาย เพราะวาการเกิดการแกและการตาย เปนกฎของ
ธรรมชาติ ทีสั่ ตวบุคคลทุกตัวทุกตนจะตองเปนไปตามกฎนี้ ไมมี
ใครสักคนในโลกทีเกิ
่ ดแลวไมตาย ผูบรรยาย

ก็จอคิวไวแลว จาก
คนทีไม
่ เชือ่ ธรรมวินยั ของพระพุทธเจาโคดม ไมเชือ่ วาบุคคลตาย
แลวตองไปเกิดใหม ไมเชื่อวาเทวดามีจริง เพราะเปนอาจารย
เผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร ตองบอกความจริงหรือ
ความเปนเหตุเปนผลแกเยาวชน ใหสามารถเรียนรูเข
 าถึงความ
จริงหรือสัมผัสกับความจริงนั้นได
เมือ่ เรียนจบมาจากตางประเทศ จึงไดมาพิสจู นสัจธรรม
ใน พุทธ ศาสนา ดวยการ บวช เปน ภิกษุ อยาง ทาน ทั้ง หลาย
แลวนำตัวเองเขาปฏิบัติธรรม ผลปรากฏวาการปฏิบัติธรรม
อยางเขมขน ปฏิบัติธรรมเต็มที่ วันละประมาณ ๒๐ ชั่วโมง
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จำวัดประมาณ ๔ ชั่วโมง ปฏิบัติอยางตอเนื่อง เปนเวลา ๓๐
วัน ฉันภัตตาหารวันละ ๑๐ ชอน ปดหูไมฟงเสียงใดๆ จากวิทยุ
จากคนพูด ปดตาคือมองดูไมเกิน ๔ กาว ปดปากคือไมพูดกับ
ใคร เวนไวแตวาจะใชปากพูดกับครูบาอาจารยตอนสองทุม เพือ่
สอบอารมณทีปฏิ
่ บตั มาใน
ิ รอบวัน นอกจากนัน้ ทำเหมือนเปนคน
ใบไมพูดกับใคร
ผล ปรากฏ ว า ปฏิ บั ติ ธรรม แบบ พอง หนอ - ยุ บ หนอ
อยู น าน ๗ วั น จิ ต สามารถ เข า ถึ ง สมาธิ สู ง สุ ด คื อ จิ ต ตั้ ง
มั่นเปนสมาธิแนวแน หรือสมาธิระดับฌาน เมื่อจิตออกจาก
ความทรงฌาน ความรูสู งสุดทีเรี
่ ยกวาอภิญญา ๕ มีจริงเปนจริง
การทีจิ่ ตไปเห็นวาเทวดามีจริง การเวียนตายเวียนเกิดอยางไมรู
จบสิ้นมีจริงเปนจริง หูทิพยมีจริง ตาทิพยมีจริง ฯลฯ
จากการเปนนักวิทยาศาสตรทีไม
่ เชือ่ ความจริงทีอยู
่ น อก
เหนือประสาทสัมผัส พอเขาถึงสัจธรรมคือพัฒนาจิตจนเขาถึง
ความตัง้ มัน่ เปนสมาธิแนวแน หรือเปนสมาธิระดับฌาน เมือ่ จิต
ถอยออกจากความทรงฌาน ความรูสู งสุดหรือโลกิยญาณตางๆ
ที่พูดมาขางตนเปนความจริง มีเหตุผลรองรับแตสัมผัสไดดวย
จิตพัฒนาดีแลวเทานัน้ จิตทีย่ งั มิไดพัฒนายอมไมสามารถรูเห็
 น
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เขาใจความจริงเชนนี้ได และระบบประสาทก็ไมสามารถสัมผัส
ไดเชนกัน หลังจากทีไปรู
่ เห็
 นความจริงสูงสุดทีเป
่ นโลกิยญาณ ได
ปฏิบตั ธิ รรมอยางตอเนือ่ งจนครบ ๓๐ วัน ตามทีตั่ ง้ จิตอธิษฐาน
ไวในวันแรกที่บวชเปนภิกษุวา

“จะปฏิบัติธรรมเต็มที่นาน ๓๐ วัน
ไดแคไหนเอาแคนั้น”
ผลปรากฏวา หลังจากพนเจ็ดวันไปแลววิปส สนาญาณ
ซึ่งเปนความรูสูงสุดที่ทำใหพนโลกไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจน
ครบ ๓๐ วัน ตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไวในวันแรกที่ไดบวชเปน
ภิกษุ พอกาลเวลาผานเขาถึงวันที่ ๓๑ ผลปรากฏวา ปฏิบัติ
ธรรมเหมือนเดิมที่ทำมากอน แตจิตไมสามารถเขาถึงความตั้ง
มัน่ เปนสมาธิ และไมสามารถเกิดปญญาสูงสุดทีเป
่ นโลกิยะและ
โลกุตตระได
จึงไดรูวาคำอธิษฐานเปนคุณธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์
นับจากเริ่มตนพิสูจนสัจธรรมจนบัดนี้ กาลเวลาไดผานมานาน
ถึง ๓๕ ปเศษแลว ไมไดนำตัวเองเขาฝกปฏิบัติธรรมที่ไหน
อีก เลย จิต สามารถ รู เห็น เขาใจ ธรรม วินัย ได อยาง ตอ เนื่อง
ดร. สนอง วรอุไร
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ยาวนานเพิ่มมากขึ้น ความรูเห็นเขาใจบางอยางมิไดมีเขียนไว
ใน ตำราคัมภีร แต สามารถ รู เห็น เขาใจ ดวย จิต ของ ตัว เอง
(สนฺทิฐิโก) อยางถองแท
ดังนัน้ คำพูดทีออก
่ จากปาก หนังสือทีเขี
่ ยนแจกมวลชน
ใหไดอาน ลวนมาจากความรูหรื
 อปญญาทีเห็
่ นแจง เห็นเหตุเห็น
ผลถูกตรงตามความเปนจริงแท สิง่ ตางๆทีท่ ำใหมวลชนดู คำพูด
ที่แพรออกไปใหชาวโลกไดสัมผัสทางเว็บไซตหรือทางหนังสือที่
เขียนขึ้นใหมวลชนไดอาน ลวนเกิดขึ้นจากปญญาสูงสุดที่เกี่ยว
กับโลก และที่พนวิสัยของโลก
การบรรยายธรรมที่ผานทางอินเตอรเน็ต ทางวิทยุ
กระจาย เสียง หรือ การ บรรยาย ใน วันนี้ ตอง ใช ปญญา พุทธะ
หรือปญญาสูงสุดทางพุทธศาสนา ปญญาทางโลกไมสามารถ
ใชได เพราะ เขา ไม ถึง ความ จริง สูงสุด และ ความ เปนจริง แท
(ปรมัตถสัจจะ)ได ความจริงที่นำมาบอกกลาวในวันนี้เปนจริง
อีกพันปหมื่นปแสนปก็ยังคงเปนความจริงอยู คือยังมีเหตุมีผล
รองรับ ฉะนั้นผูบรรยายตองขออภัย หากคำใดที่พูดออกไป
แลว ทานผูฟ งไมเขาใจ ทานมิไดผิดเพีย้ นแตผูบรรยาย

ผิดเพีย้ น
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ไปเอง แตถาใครประสงคจะพิสูจนสัจธรรม ตองนำตัวเองเขา
ปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา จนเกิดปญญาสูงสุด
(ภาวนามยปญญา) แลวจะเขาใจในสิ่งที่ไดยินไดฟงในวันนี้
วันนี้จะพูดเรื่องเตรียมตัวกอนตาย ถาพูดถึงเรื่อง
ความตายคนทางโลก คือมีความรูทางโลก เขาบอกวาพูดเรื่อง
นี้เปนอัปมงคล แตถาใครเขามาศึกษาทางธรรมแลว ถือวา
เปนมงคลเพราะจะทำใหไมประมาท จะไดเตรียมตัวใหพรอม
กอนตาย ดวยเหตุนี้หลวงพอฤาษีลิงดำทานมักจะพูดถึงความ
ตายอยูเสมอ เมื่อใดที่จิตปฏิเสธที่จะอยูรวมกับรูปขันธนี้แลวไป
แสวงหารูปขันธใหมอยูอาศั
 ย รูปขันธเดิมก็ไมสามารถทำสิง่ ใดๆ
ได จึงเรียกวาตาย
ผู บรรยาย ไดผาน มาร มา แลว ทั้ง หา ตัว มาร คือ สิ่ง
ทีฆ่ า บุคคลใหตายจากความดี มนุษยมีกิเลสเปนมาร (กิเลสมาร)
มนุษยมีขันธ ๕ เปนมาร (ขันธมาร) มนุษยมีอภิสังขารที่ปรุง
แตงกรรม เปนมาร (อภิสังขารมาร) มนุษยมีเทพบุตรเทพธิดา
เปน มาร ( เท วปุ ต ตมาร ) และ มนุษย มี ความตาย เปน มาร
(มัจจุมาร)
โดยเฉพาะมารตัวสุดทาย ผูบรรยายไดนำพาชีวิตพน
ดร. สนอง วรอุไร

๑๑

จากบวงของมารดังกลาวมาแลวสองครั้ง ผูที่พัฒนาจิตจนเขา
ถึงธรรมที่ปฏิบัติไดแลว จะเกิดปญญาสูงสุดที่เห็นการแยกรูป
แยกนามไดชัดเจนมาก นามที่เคลื่อนออกจากรูปนี้ไปแลว หาก
ไมกลับคืนเขาสูรูปเดิมนี่คือการตาย
ผูบรรยายยังโชคดีที่นามยังหวนคืนกลับเขาสูรางเดิม
จึงไดมีโอกาสมาบอกเลาใหผูที่มิไดมีประสบการณเชนนี้ไดรับรู
ไดเห็นชัดเจนวานามมีลักษณะเปนเชนไร เมื่อไดเห็นนามแยก
ออกจากรูปแลวทำใหไมกลัวความตาย ใชจิตที่เห็นแจงตามดู
กระบวนการตายของตัวเอง จึงไดพบสัจธรรมวารูปนามนี้คือ
รูปขันธและนามขันธ รูปประกอบขึ้นดวย ดิน น้ำ ไฟ ลม
จะมีการผันแปร คือ ลมที่หายใจเขาสูรางกาย และลม
ที่ปลอยออกจากรางกาย จะคอยๆ ออนลงๆๆ แลวตามดวยไฟ
(พลังงาน) จะคอยๆ ออนลงๆๆ น้ำจะพรั่งพรูแยกยายออกจาก
รางกาย เหลือแตดินซึ่งเปนของแข็งกองไวแลวแตกสลายเปน
หนวยยอยๆ กองอยูกั บพืน้ เปนชิน้ เล็กชิน้ นอย จิตทีละเอี
่ ยดออน
และมีความตัง้ มัน่ ตามดูตามรูเ ห็นความเปนไปของกระบวนการ
ตางๆ ของรูปนามจนกระทั่งที่สุด ไดเห็นดิน น้ำ ไฟ ลม ตาง
กลับคืนมาเปนรางกายเหมือนเดิม มีความแข็งแรงเหมือนเดิม

๑๒

เตรียมตัวกอนตาย
เต

และยังคงเปนรางใหจิตใชทำประโยชนเผยแพรความจริงใน
พุทธศาสนามาจนถึงปจจุบันนี้ รวมเวลาที่ผานมานานถึง ๓๕
ปเศษแลว
ได ระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณาคุ ณ ของ พระพุ ท ธเจ า ที่
มอบธรรมวินัยใหกับชาวโลก และผูบรรยายไดนำเอาธรรม
วินัยมาสถิตไวกับใจตัวเองอยูทุกขณะตื่น และยังไดแสดงความ
กตัญูกตเวที ดวยการเผยแพรธรรมวินัยใหแพรออกไปกวาง
ไกล ดวยการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรชวย ทั้งๆที่ตัวเอง
อยูที่จังหวัดเชียงใหม ไดระลึกถึงคุณของแผนดินที่ทำใหเราได
อยูอาศัยอยางสะดวกสบายและมีความสุข จึงไดตอบแทนคุณ
ดวยการทำตัวเปนคนดีของแผนดินเกิด นับพันปญหาทีถาม
่ ผาน
ทางเว็บไซต ผูถามปญหาลวนมีอุปการคุณที่ทำใหผูตอบปญหา
ไดพัฒนาสติปญญาของตัวเองใหเพิ่มมากขึ้น ผูถามปญหาจึง
เปรียบไดดังครูผูมี พระคุณ บางครัง้ ทีป่ ญหามีเขามาจำนวนมาก
ผูตอบปญหาจำเปนตองตื่นลุกขึ้นกลางดึก เพื่อตอบปญหามิให
คั่งคาง ทั้งนี้เพื่อเปนการตอบแทนคุณทาน
ถึงตอนนีจะ
้ พูดถึงเรือ่ งความตาย ทีคนใน
่ สังคมบอกวา
เปนเรื่องอัปมงคล แทจริงในทางธรรมถือวาเปนเรื่องมงคล
ดร. สนอง วรอุไร

๑๓

เพราะทำใหเราไมประมาทในวันขางหนา เมื่อเราตองเกิดอีก
มันก็ ตอง มี ความ แก เปนธรรมดา เมื่อ แกแลว ก็ ตอง ตาย เปน
ธรรมดา เหลานี้เปนสิ่งแนนอน เปนสัจธรรมที่ทุกคนเมื่อเกิด
มาแลวตองเปนไปตามนี้ มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหนึ่งที่ชีวิต
ประกอบขึ้นดวยรูปและนาม
การเกิดของสัตวมีอยู ๔ ประเภทตามที่พระพุทธะได
ตรัสไวคือ เกิดในครรภ เกิดในไข เกิดในที่ชื้นแฉะ และเกิดโดย
วิธีโอปปาติกะคือผุดมีขึ้นเปนตัวเต็มวัยทันที
ในฐานะทีผู่ บรรยาย

เปนนักวิทยาศาสตร ปรากฏ การณ
ใดทีเกิ
่ ดขึน้ แลวตองพิสจู นหาความจริง หรือคือหาความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผลนั่นเอง การเกิดในครรภนี้ทางวิทยาศาสตร
ยอมรับวาเปนความจริง เพราะผลที่เกิดขึ้นสามารถสัมผัสได
ดวยระบบประสาทของรางกาย สัตวที่เกิดในไขเชน เปด ไก
หรือ สัตว เลื้อย คลาน บาง ชนิด มีการเกิด เชนนี้ จริง และ จาก
ประสบการณของผูบรรยาย ไมเคยพบวามนุษยมีการเกิดใน
ทำนองนี้ แตการเกิดของมนุษยในที่ชื้นแฉะมีจริง ดังตัวอยาง
ของพระนางปทุมวดี (อดีตพระอุบลวรรณาภิกษุณี) ที่อุบัติขึ้น
ในดอกบัวใหญในสระน้ำใกลกับอาศรมของพระฤาษีและโอรส
ของพระนางอีกจำนวนหนึ่งไดเกิดในที่ชื้นแฉะเชนกัน และวิธี

๑๔

เตรียมตัวกอนตาย
เต

สุดทายมนุษยสามารถเกิดโดยวิธีโอปปาติกะคือผุดขึ้นมาและ
โตเต็มวัยในทันใด หากทานผูฟ งไมเขาใจผิด คิดวาผูบ รรยายเพอ
หรือเพี้ยน ผูบรรยายบอกวาจากประสบการณตรงไดพบวา
มนุษยมีการเกิดโดยวิธีโอปปาติกะมีจริงเปนจริง วิธีพิสูจนการ
เกิดในลักษณะนี้สามารถทำไดโดยการพัฒนาจิต (สมถภาวนา)
ให เขา ถึง ความตั้ง มั่น เปน สมาธิ ระดับ ฌาน เมื่อ จิต ถอนออก
จาก ความ ทรง ฌาน ให อธิษฐาน ขอ เห็น การ เกิด ของ มนุษย
โดยวิธโี อปปาติกะ ก็สามารถจะสัมผัสไดดวยจิตทีมี่ ความถีค่ ลืน่
ที่พัฒนาดีแลว
ผูบรรยายมีพื้นฐานมาทางดานวิทยาศาสตรที่ยอมรับ
ในเหตุผล จึงไดพิสูจนและไดพบมาดวยตัวเองจึงบอกเลาใหผู
ฟงไดทราบ ดังนั้นการอุบัติของมนุษยสามารถกลาวโดยสรุป
ไดวาเกิดขึ้นไดสามวิธีคือเกิดในครรภ เกิดในที่ชื้นแฉะ และเกิด
โดยการโอปปาติกะ
มนุษย เกิด มา แตละ ภพ ชาติ ยอม มี การ ทำกรรม ดวย
กันสามทางคือ มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม และใน
ธรรมชาติมนุษย และ สัตว ยัง ตอง ดำเนิน ไป ตาม กำหนด หรือ
กฎ ของ ธรรมชาติ อยู อยาง นอย สาม กฎ ดัง ที่ จะ ได เรียน ให
พระคุณเจาทั้งหลายใหทราบ
ดร. สนอง วรอุไร

๑๕

กฎธรรมชาติ

กฎขอที่ ๑ กฎธรรมชาติ

ที่ เรียกวา

สามัญ ลักษณะ คือ สรรพ สิ่ง เมื่อ เกิด
ขึ้นแลวยอมมีการแปรเปลี่ยน คงทนอยูไมได และเปนสิ่ง
ที่ไมใชตัวตนแทจริงหรือคือดับสลายไปในที่สดุ ซึ่งบางทาน
สมมติเรียกกำหนดอันแนนอนตายตัวเชนนีว้ ากฎไตรลักษณ
ดร. สนอง วรอุไร

๑๗

ความเปนไปในสามลักษณะนี้ หากเกิดขึ้นในหวงเวลาสั้นๆ ก็
สามารถรูเห็นเขาใจไดดวยประสาทสัมผัส แตในหลายกรณี สิ่ง
ที่ดำเนินไปตามกฎไตรลักษณที่ตองใชเวลายาวนาน เกินหวง
อายุขยั ของมนุษย มิสามารถสัมผัสไดดวยระบบประสาทสัมผัส
แตจิตที่พัฒนาดีแลวสามารถสัมผัสได
ตั ว อย า ง เช น บุ ค คล ที่ มี นิ ว าส สถาน อยู ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม ตั้งแตเกิดจนตายก็ยังเห็นวาดอยสุเทพยังคงมีอยู
มิไดหายไปไหน แตสามารถเห็นการแปรเปลี่ยนของดอยสุเทพ
มี จริง เปนจริง ลักษณะ ของ ดอย สุ เทพ ใน ปจจุบัน ไม เหมือน
กับ ดอย สุ เทพในครั้งที่ ยัง เปน เด็ก ตัว เล็กๆ ดอย สุเทพ ที่ เห็น
ดวยตาเนื้อตาหนัง แมบุคคลตายลงไปแลวดอยสุเทพยังคง
มีอยู หากผูใดพัฒนาจิตใหเขาถึงความทรงฌานได ยอมเห็น
การเกิด-ดับของสรรพสิ่งมีจริงเปนจริง แมแตดอยสุเทพที่เห็น
ดวยตาเนื้อตาหนัง ก็ตองเปนไปตามกฎไตรลักษณเชนกัน คือ
ครั้งหนึ่งมีดอยสุเทพเกิดขึ้น แลวในที่สุดเมื่อกาลเวลาผานไป
ยาวนาน ดอยสุเทพไมมีอยูจริง คือตองดับสลายไปตามกฎ
ไตรลักษณนั่นเอง

๑๘

เตรียมตัวกอนตาย
เต

กฎขอที่ ๒ ที่อยากพูดถึงก็คือ

กฎแหงกรรม

ดั ง ที่ ได กลาว ไว ใน ตอน ตน วา

มนุ ษ ย สามารถ
ทำกรรมไดสามทาง ทำกรรมดวยการคิด เรียกวามโนกรรม
ทำกรรมดวยการพูด เรียกวาวจีกรรม และทำกรรมดวย
การกระทำทางกายเรียกวา กายกรรม
ดร. สนอง วรอุไร

๑๙

วจีกรรมพระคุณเจาสามารถรูไดดวยระบบประสาท
คือใชโสตประสาทเปนตัวชี้วัดวาบุคคลพูดดีหรือพูดไมดี มีหู
เปนเครื่อง ชี้ วัด การก ระ ทำ ของ บุคคล ที่ เรียก วา กายกรรม
พระคุณ เจา สามารถ รู ได ดวย การ ทำงานของ ระบบ ประสาท
ทางตา (จักขุประสาท) คือมีตาเปนเครื่องชี้วัด สวนบุคคล
ที่ นั่ ง อยู เฉยๆ แต จิ ต กำลั ง คิ ด สิ่ ง ใด อยู หรื อ ไปทำ อะไร มา
ระบบประสาททาง หู ทางตา มิ อาจ วัดได หาก พระคุณ เจา
ประสงค จะ พิสูจน วา เขา กำลังคิด อะไร อยู หรือไป ทำ อะไร
มา ตองใชจิตที่พัฒนาดีแลวเปนตัวสัมผัส คำวาพัฒนาดีแลว
ในที่ นี้ ห มายถึ ง ต อ งเจริ ญ สมถ ภาวนา จน จิ ต เข า ถึ ง ความ
ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ระดับฌาน เมื่อ ถอย จิต ออก จาก ความ ทรง
ฌาน หนึ่งในอภิญญา ๕ นั้นคือเจโตปริยญาณ สามารถหยั่งรู
ความคิดของผูอื่นได
ใน สมัย ที่ ผู บรรยาย ไป ฝก กรรมฐาน อยู กับ ทานเจา
คุณโชดก ผูบรรยายคิดสิ่งใดทานเจาคุณฯ สามารถหยั่งรูได
รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ลับหูลับตาทานฯ รูไปหมด อาทิยืน
ปสสาวะ ทานฯ บอกวาเปนพระตองนั่งปสสาวะ ฉันอาหาร
รวมวง กับทานฯ คำ ไหนฉัน แลว รูสึก วา อรอย ทานฯ สอน

๒๐

เตรียมตัวกอนตาย
เต

ให กำหนด วา “อรอย หนอๆ ๆๆ” รวม ถึง การ คิด หนี ออก จาก
วัดเพื่อไปอยูกับทานพุทธทาสที่สวนโมกข ทานฯ ก็รูอีกดวย
เจโตปริยญาณที่ทานฯมี
ทานฯ ไดสอนวา “จะหนีไปที่ไหนในโลกนี้ ยอมหนีใจ
ตัวเองไมพน ตองอยูแลวสูสิ”
ทานเจาคุณโชดกไดสอนวิธีแกปญหาที่ใจคิดหนี ดวย
การ บริ ก รรม ว า “คิ ด หนี ห นอๆๆๆ” จนในที่ สุ ด ใจ ที่ คิ ด หนี
(มโนกรรม) ดับไป จึงยังคงอยูปฏิบัติธรรม กับทานฯ ตอไป
จนครบ กำหนด ตาม ที่ อธิษฐานไว เจโต ปริยญาณ เปนความรู
พิเศษที่เปนความเฉพาะตน (ปจจัตตัง) คือรูไดดวยจิตของผู
ที่เขาถึงความทรงฌานแลวเทานั้น คนที่มีจิตเขาไมถึงความ
ทรงฌาน ยอม ไม สามารถ รู ได ดัง นั้นการก ระทำ หรือ กรรม ที่
มนุษยทำมีอยูสิบสองชนิด
สรุป ลง ได วา ใคร ทำ ดี ยอม ได รับ ผล ดี ตอบแทน ใคร
ทำกรรมไมดีเมื่อกรรมใหผลยอมตองเสวยหรือชดใชผลแหง
การกระทำที่ไมดีนั้น

ดร. สนอง วรอุไร

๒๑

กฎขอที่ ๓ เปนกฎเกี่ยวกับ

การทำหนาที่ของจิต

ซึ่ ง เรื่ อ ง นี้ ทาง วิ ท ยาศาสตร ยอมรั บ ว า

ที่
ใด มี พลั ง งานเกิ ด ขึ้ น ที่ นั้ น ย อ ม มี การ ทำงาน ได สิ่ ง ที่
พระคุณเจาไดยินไดฟงถึงคำกลาวที่วา “จิตเปนนาย กาย
เปนบาวรับใชจิต” คำกลาวเชนนีจะ
้ เปนความจริงหรือไมจริง

๒๒

เตรียมตัวกอนตาย
เต

ต อ งพิ สู จ น ด ว ยตั ว เอง ว า จิ ต สั่ ง สม อง ให คิ ด จิ ต สั่ ง ปาก ให
พูด จิตสั่งรางกาย ให กระทำ ตาม ที่ จิต ตองการ พระคุณ เจา
ตองวิเคราะห ดูวา คนที่ ยัง มิได ตาย หรือ คนที่ ยัง มี จิต อยู กับ
รางกายสามารถใชรางกายทำในสิง่ ทีจิ่ ตตองการ สวนคนทีต่ าย
ไป แลว หมาย ถึง จิตปฏิเสธ ที่ จะ อยูกับรางกาย นี้ จิตได ออก
จากรางกายนี้เพื่อไปหารางใหมอยูอาศัย รางกายนี้จึงถูกทิ้งไว
เปนศพทำอะไรไมได ไมมีอาการเคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้น
ขณะที่จิตยังคงอยูกับรางกาย จึงทำหนาที่ไดเปนสามรูปแบบ
ดังนี้
(1) จิตรับสิ่งกระทบภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส
สิ่งสัมผัสกาย และสิ่งที่ใจรู) เขาปรุงเปนอารมณ
(2) จิตสั่งรางกาย คือสั่งสมองใหคิด สั่งปากใหพูด
และสั่งอวัยวะของรางกาย ใหทำในสิ่งที่จิตตองการ
(3) จิตสั่งสมผลของการกระทำไวเปนสัญญา คือ
จดจำอารมณที่เคยเกิดขึ้นกับจิตไว เมื่อใดที่จิตรับกระทบกับ
สิ่ง ที่ เคย เกิด ขึ้น มา กอน จึง สามารถ หยั่ง รู อารมณ ที่ เคย เกิด
ขึ้นมากอนได
ดร. สนอง วรอุไร
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พระคุณ เจา เคย มี ประสบการณ ใน อารมณ เชน สิ่ง
กระทบ ดี ยอม ทำให เกิด เปน อารมณ ดี สิ่ง กระทบ ไม ดี ยอม
ทำใหเกิด เปน อารมณ ไม ดี ทั้ง อารมณ ดี และ อารมณ ไม ดี ถูก
เก็บ สั่งสม ไว ในดวง จิต จน ยาก ที่ จะ นับ ครั้ง ไดถวน ตัวอยาง
เชน ตาเห็นภาพสวยๆ ยอมเกิดเปนอารมณดี ตาเห็นภาพ
ไมสวยงามยอมเกิดเปนอารมณไมดี อากาศเย็นสัมผัสกับผิว
รางกายยอมทำใหเกิดเปนอารมณ ดี อากาศ รอน สัมผัส ผิว
รางกายยอมทำใหเกิดเปนอารมณไมดี ไดยินเสียงสรรเสริญ
เขาทางหูทำใหเกิดเปนอารมณดี ไดยินเสียงกนดา ทำใหเกิด
เปนอารมณไมดี ฯลฯ
นี่คือการทำหนาที่ของจิตตามขอ (๑) จิตที่มีอารมณ
ดี ยอม สั่งสม อง ให คิด ดี สั่ง ปาก ให พูด ดี และ สั่ง รางกาย ให
ทำดี นี่คือการทำหนาที่ของจิตตามขอ (๒) จิตที่ไประลึกรูถึง
ประสบการณที่ผานมาในอดีต หรือการเสวยวิบากของกรรม
นี่คือการกระทำหนาที่ของจิตตามขอ (๓)
ดวยเหตุนี้การทำหนาที่ของจิตทั้งสามอยาง จึงมีผล
ตอ การ ดำเนิน ชีวิต ของ มนุษย โดย เฉพาะ หนาที่ ที่ สาม จิต
ทำหนาที่เก็บสั่งสมผลของกรรมไวนับไมถวน (อนันต) ทำไม
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จึง รู วา ผลกรรมในดวง จิต มี อนันต เพราะ ผู บรรยายตอน ไป
พิสจู นสจั ธรรม ไดพัฒนาจิตจนเขาถึงความตัง้ มัน่ เปนสมาธิสูงสุด
คือสมาธิระดับฌาน พอจิตถอนออกจากความทรงฌานแลว
ไดไปเห็นภพภูมิหนหลังของตัวเองดวยอภิญญาตัวที่เรียกวา
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ไดเห็นการเวียนตายเวียนเกิดของตัว
เอง ยอน หลัง ไป นับภพชาติ ไม ถวน และ ใน แตละชาติ ที่ เกิด
เปนรูปนาม ไดทำกรรมและสั่งสมผลของกรรมไวมาก และ
ยิ่งเห็นการเวียนตายเวียนเกิดไมรูจบดวยแลว ผลของกรรม
ที่ ท ำสั่ ง สม ไว ใน ดวง จิ ต จึ ง มี เหลื อ คณา นั บ ขณะ ไป พิ สู จ น
สัจธรรม ไดบวชเปนภิกษุถึงกับน้ำตาหยด ดวยมาระลึกวา
ทำไมตัวเองจึงโงอยางนั้น ไดเห็นการเกิดแลวดับของรูปขันธ
ซ้ำ แลว ซ้ำอีก แตนามขันธไมเคยดับ เลย ทั้งนี้เปน เพราะยัง
มี กิเลสสั่งสมอยูในดวง จิต หรือ กิเลสมีอำนาจครอบครอง
นาม ขั นธ อ ยู อย า ง เหนี ย ว แน น การโคจร ของ จิ ต เพื่ อ ไปหา
รางใหม อยู อาศัย แลว ทำให เกิดเปนรูปนาม อยูในภพ ตางๆ
อยาง ไมรู จบ เรื่อย มาจนถึง ทุก วันนี้ ดวยเหตุ นี้ จึง ได กลาว
วา จิต ได เก็บ สั่งสมขอมูลกรรม มา อนันต เก็บขอมูลกรรมไว
มากมายมหาศาล
ดร. สนอง วรอุไร
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ใน ครั้ง พุทธกาล มี พระ สาวก ของ พระพุทธเจา อยู
๔ องค ที่ เป น มหา อภิ ญ ญา สามารถ ระลึ ก ชาติ หน หลั ง ได
ยาวไกลถึง ๑ อสงไขย กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป ไดแก พระ
มหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระพากุละ และพระยโสธรา
พระ อรหันต ที่ ทรงอภิญญา ทั้ง หลาย ไม สามารถ ระลึก ชาติ
ย อ นหลั ง ไป ได ไ กลหรื อ ได มากเท า กั บ ผู ท รง มหาอภิ ญ ญา
จาก เรื่อง ที่ บอกเลาให ฟง จะ เห็น ได วา จิต มี ความ มหัศจรรย
สามารถเก็บขอมูลกรรมไวมากเปนอนันต ยิ่งเปนพระสัมมา
สัมพุทธเจาดวยแลว ไมตองพูดถึงขอมูลกรรมในดวงจิตซึ่งเก็บ
บันทึกไวไดไมมีความจำกัด
จากหนาที่ ของ จิต ทั้ง สาม อยาง นั้น พระคุณ เจา ตาง
ทำกรรม และ สั่งสม ผล กรรม ไว ในดวง จิต ไว มหาศาล ถา จิต
สั่งสมกรรมไมดี (อกุศลกรรม) เมื่อกรรมไมดีใหผล ก็จะใหผล
เปนบาป ตรงกันขามถาจิตสั่งสมกรรมดี (กุศลกรรม) เมื่อ
กรรมดีใหผล ก็ จะ ให ผล เปน บุญ บุญ และ บาป ที่ มี อยู ในดวง
จิต เมื่อ ให ผล แลว ยอม กระทบ ถึง การ ดำเนินชีวิต บุคคล ผู
เกิดมาแลวมีชีวิตดำเนินไปสะดวกราบรื่นและมีความสุข นั่น
คืออานิสงส ของ บุญ ตรง กันขาม บุคคล เกิด มา แลว มี ชีวิต
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ดำเนินไปไมสะดวกไมราบรื่นและมีความทุกข นั่นคืออานิสงส
ของบาปใหผล ผูทำกรรมไมดีไวกอนแลว จะตองเสวยผลของ
อกุศลวิบากนั้น
ใน ทุ ก วั น นี้ ผู บรรยาย ต อ ง ตอบ ป ญ หา ให กั บ คน
จำนวนมาก ปญหา ตางๆ ที่ ถาม เขา มา นั้น ลวน เปน ความ
ทุกข ที่บุคคลไดทำกรรมไมดีไวกอนแลว ใหผลเปนขอขัดของ
และทำใหไมสบายกายไมสบายใจ ผูบรรยายจึงตองแกปญหา
ให ด ว ยการเสนอ แนะ ให ชดใช ผล ของ กรรม จนกว า จะ จบ
สิ้น หรือ ทำบุญ ใหญ แลว อุทิศผล บุญ ใช หนี้ เจา กรรม นายเวร
สวน กรรม ใด ที่ ยัง ไม ให ผล ตอง ทำ ดี ที่ เปน บุญ อยูเสมอ เพื่อ
หนีหนี้กรรมเวรมิใหตามทัน หรือแมกระทั่งการพัฒนาจิตให
พนไป จากการเวียนตาย-เกิด ใน วัฏฏะ หนี้เวร กรรม ที่ เหลือ
ตกคางอยูในดวงจิต ยอมตามใหผลไมทัน จึงเปนอโหสิกรรม
ไปโดยปริยาย
ป ญ หา ต า งๆ ที่ คน จำนวน มาก ถาม เข า มา ให ผู
บรรยายไดชี้แนะแนวทางแกปญหาให เปนเพราะเขาเหลานั้น
เปนผูรูไมจริงแท เมื่อเอาปญญารูไมจริงแทมาสองนำทางให
กับชีวิต จึงเกิดเปนความผิดพลาด ประพฤติอกุศลกรรมให
ดร. สนอง วรอุไร
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เกิดขึ้น และสั่งสมอยูในดวงจิตของตัวเอง เมื่อกรรมใหผลเปน
อกุศลวิบาก ปญหาตางๆ จึงไดเกิดตามมาใหชีวิตดำเนินไปไม
สะดวก ไมราบรื่น และเปนทุกข
ผู ที่ รู จริ ง แท ใน พุ ท ธ ศาสนา ได แ ก อริ ย บุ ค คล หรื อ
พระคุณเจา ที่ ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน และ วิปสสนา กรรมฐาน
จนเข า ถึ ง ป ญ ญา เห็ น ถู ก ตาม ธรรม หรื อ ที่ นั ก ปฏิ บั ติ ธรรม
นิยม เรียก กัน วา ปญญา เห็น แจง ได แลว จึงจะ สามารถ เรียก
ได วา พระคุณ เจา เปน ผู รู จริง แท ปญญาเชนนี้ สามารถ รู เห็น
เขาใจความจริง ( เหตุผล) ขั้น สูงสุด ที่ เรียก วา ปรมั ตถ สัจจะ
เปนความจริงที่ไมเนื่องดวยกาลเวลา แมกาลเวลาจะผานไป
ยาวนานเทาใด ความจริงจะยังคงเปนจริงตลอดไป อีกพันป
หมื่นปแสนปก็มิอาจแปรเปลี่ยนไปเปนความไมจริงได ปญญา
เห็ น แจ ง จึ ง มี คุ ณ สามารถ นำ มา ใช ส อ ง ทาง ให กั บ ชี วิ ต ได
ดำเนินไปอยางสะดวกราบรื่นและมีแตความสุข
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ในครั้งที่ผูบรรยายไปปฏิบัติธรรมอยูที่วัดมหาธาตุฯ
ยาวนานถึง ๓๐ วัน ก็ไดปญญาเห็นถูกตามธรรมมาสองนำทาง
ใหกับชีวิตของตนเอง และยังไดใชสองนำทางชีวิตใหผูอื่นอีก
ดวย จากวันนั้นที่วัดมหาธาตุฯ จนมาถึงวันนี้ที่มาบอกเลาให
พระคุณเจาไดทราบ ก็มิไดไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอีกเลย อะไรที่
ไมรูเกี่ยวกับชีวิตไมมีอีกแลว แมตำราคัมภีรมิไดเขียนบอกไว
ก็สามารถหยั่งรูเหตุผลที่เปนจริงแทได นี่คือสิ่งที่อยากจะบอก
กลาวใหพระคุณเจาทราบวา กฎธรรมชาติทั้งสามกฎ อันไดแก
กฎไตรลักษณ กฎแหงกรรม และกฎการทำหนาที่ของจิต มี
ผลกระทบอยางมากตอการดำเนินชีวิตของมนุษย
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ตอนนี้ผมจะพูดถึงการเตรียมตัวกอนตาย ตราบใดที่
กิเลสยังมีอำนาจครอบครองใจ บุคคลตายแลวตองไปเกิดอีก
แนนอน จะไปเกิดอยูในภพภูมิใด ก็ขึ้นอยูกับแรงผลักดันของ
กรรม ทีทำ
่ สัง่ สมไวในดวงจิตขณะทีบุ่ คคลนัน้ ยังมีชีวติ หรือมีจิต
อยูกับรูปขันธนี้
การเต รี ยม ตัว กอนตาย ของ คนในครั้ง ที่พระพุทธเจา
ยังมีพระชนม (พุทธกาล) มีบุคคลที่เตรียมตัวตายอยูหลาย
คนที่ อยาก จะ ยก ขึ้น มา กลาว ถึง ในที่ นี้ เพื่อ ให พระคุณเจาได
เห็นวา บุคคลตางๆ เหลานั้นเขาเตรียมตัวกันอยางไร เพราะ
ใน วั น ข า งหน า เรา ต อ ง ตาย แน ๆ พอ ตาย แล ว จิ ต วิ ญ ญาณ
ตอง สละ ทิ้ง รูป ขันธ เดิม แลว โคจร ไป เขา อยู อาศัย ใน รูปขันธ
ใหม สิ่ง ที่ สำคัญก็คือวารูปขันธ ใหม ที่ จิต เขาไป อยู อาศัย เปน
รูปขันธอยูในภพภูมิใด หากรูปขันธใหมอยูในสุคติภูมิซึ่งไดแก
ภูมิ อันเปนที่ อยู อาศัย ของ มนุษย เทวดา และ พรหม มี ความ
สุข จากการ เสวย กาม หยาบ มี ความ สุข จาก การ เสวย กาม ที่
เปนทิพย และ มี ความ สุข จาก การ เสวย ฌาน สมาบัติ สุข อัน
ละเอียดประณีตและยืนยาวนานนับกัป ตรงกันขาม หากรูป
ขันธใหมที่จิตเขาอยูอาศัยเปนรูปขันธที่อยูในทุคติภูมิ อันไดแก
ดร. สนอง วรอุไร
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สัตวเดรัจฉาน สัตวเปรต สัตวอสุรกายและสัตวนรก ตาเนื้อ
ตาหนังสัมผัสกับสัตวกายหยาบไดดวยการทำงานของระบบ
ประสาท จึงสามารถมองเห็นวาสัตวมนุษยมีจริง สัตวเดรัจฉาน
มีจริง แตสัตวที่ถือกำเนิดอยูในภพภูมิอื่น เปนสัตวที่มีรูปขันธ
ละเอียด เปนสัตวกายทิพย ระบบประสาทไมสามารถสัมผัสได
แตสัมผัสไดดวยการทำงานของพลังงานจิตที่พัฒนาดีแลว
พระคุณเจารูปใดประสงคจะพิสูจนวา สัตวกายทิพย
มี อยู จริง ใน วัฏฏะ พระคุณ เจา ตอง เจริญ สมถ ภาวนา จน จิต
เขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน (อัปปนาสมาธิ) หรือที่
เรียกวาสมาธิระดับฌาน เมื่อจิตถอยออกจากความทรงฌาน
แลวอธิษฐานขอเห็นสัตวที่มีรูปขันธเปนทิพย ทิพพจักขุ อัน
เปนหนึ่งในอภิญญา ๕ ยอมสัมผัสกับสัตวที่มีกายทิพยได ดัง
ที่ พระพุทธ โค ดม นำ พระ นันท ะ ไป ดู นางฟา ใน ดาวดึงส หรือ
ใน กรณีที่พระมหาโมค คัล ลา นะ ขึ้น ไป พบกับ กัณฐ ก เทพ บุตร
ใน ดาวดึงส หรือ ขึ้น ไป พบ กับ ติส สมหาพรหม ใน พรหม โลก
ชั้น มหาพรหม าภูมิ ฯลฯ เหลานี้ เปนจริง มี จริง และ สัมผัส ได
ดวยปญญาสูงสุด (โลกิยอภิญญา) ของผูที่พัฒนาจิตไดจริง
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ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องที่วา เมื่อบุคคลทิ้งรูปขันธแลว
หมาย ถึง จิต ทิ้ง รูป ขันธ ไว กับ โลก แต ตัว ของ จิต ที่ ยัง มี กิเลส
คาง คา อยู ภายใน ยัง ตอง แสวงหา รูป ขันธ ใหม อยู อาศัย จิต
วิญญาณจะโคจร ไป สู ภพ ใหม ตาม แรง ผลัก ของ กรรม ที่ มี อยู
ภายใน ถาเปนกรรมไมดี ยอมผลักดันจิตวิญญาณ ใหโคจรไป
สูอบายภูมิและเขาอยูอาศัยในรูปขันธใหม ตรงกันขาม หาก
จิตวิญญาณ ถูก กรรม ดี ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ยอม โคจร ไป สู
สุคติภูมิ
ดังนั้นบุคคลผูหวังความสบาย ผูหวังความสุขจึงควร
ไมประมาทในการทำกรรม เพราะผูใดทำกรรมสำเร็จลงแลว
ผลของกรรมมิไดสูญเปลาดังที่คนรูไมจริงพูด แตผลของกรรม
จะถูกเก็บสั่งสมอยูในจิตของผูทำกรรมนั่นเอง สิ่งที่บุคคลไดคิด
ไดพูด ไดทำอยูในทุกวันนี้ มันมีผลถึงชาติใหมหรือภพภูมิใหมที่
เราตองไปเกิด
วันนี้จึงไดมาบอกวา การเตรียมตัวกอนตายมีผลตอ
ชีวิตของบุคคลแนนอน บุคคลสามารถดูผลของกรรมในชาติ
ปจจุบันนี้ได ผูใดเคยทำกรรมไมดีไวมากในอดีต บาปอกุศล
ยอมถูกเก็บสั่งสมอยูในดวงจิต และสงผลมาจนถึงชาติปจจุบัน
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ทำให ชีวิต มี อุปสรรค ขัด ขวาง มี ปญหา ให ตอง แกไข และ ไมมี
ความสุขเชนเจ็บไขไดปวย มีโรคประจำตัว มีปจจัยติดขัดไม
พอใช สอย เยียวยา รักษา คนในสมัยนี้เปน โรค มะเร็ง กัน มาก
เปนโรคหัวใจกันมาก เปนนิ่วกันมาก สิ่งเหลานี้เปนผลสืบเนื่อง
มาจาก บาป อกุศล ที่ สั่งสม ไว ในดวง จิต ของ ผู ทำกรรม ไม ดี ไว
ในอดีต
ยั ง มี อี ก เรื่ อ ง หนึ่ ง ที่ แสดง ให เห็ น ผล ของ กรรม ไม ดี
มีอายุสั้น ดัง ที่ เปนขาว ออก ทาง โทรทัศน ถึง ศพ ที่ ถูก ทำแทง
จำนวน ๒,๐๐๒ ศพ รูป นาม ยัง ไม คลอด ออก มา จากทอง
ของแม ก็ตองหมดอายุ เนือ่ งดวยอดีตไดประพฤติปาณาติบาต
ไวมาก จึงทำใหมีอายุสั้น คือ ยังมิไดคลอดออกจากทองแม
ยังไมไดลมหายใจก็ตายไปแลว นั่นแหละครับเปนผลที่เกิดจาก
การทำบาปหนักไวแตอดีต บางคนคลอดออกมาจากทองแม
แลวมีอายุอยูไดเพียงไมกี่วันก็ตองตาย แตถาผูใดเวนประพฤติ
ปาณาติบาต ได อายุ ใน ภพ ใหม ยอม ยืนยาว และ ไม เปน โรค
สิ่งเหลานี้เปนเหตุเปนผลอันเนื่องมาจากการกระทำ (กรรม)
ของบุคคล

๓๔

เตรียมตัวกอนตาย
เต

ผู บรรยาย ตอง ถาม พระคุณ เจา วา ทุก วันนี้ ทุก ขณะ
ตื่นบุคคลมีศีลครบไหม บุคคลผูเปนฆราวาสและไมประมาทใน
การทำกรรม ตองเอาศีลหาขอมาคุมครองใจ ทั้งนี้เพราะจิต
เปนนาย รางกายเปนบาวรับใชจิต ถานาย (จิต) มีศีลหาขอ
อยูครบ เมื่อจิตสั่งรางกาย(บาว) ใหทำตามที่จิตตองการ ยอม
สั่งใหกายไมประพฤติละเมิดศีล ๕ วาจาไมละเมิดศีล ๕ อยาง
นี้จึงจะเรียกวาบุคคลผูไมประมาทยอมทำแตกรรมดี กรรมที่
ใหผลเปนบุญเกิดขึ้น เชนเดียวกันสามเณรตองมีศีล ๑๐ ขอ
คุมใจ และภิกษุสงฆตองมีศีล ๒๒๗ ขอคุมใจ
ผูบรรยายจึงถามวาแตละประเภทของบุคคลที่กลาว
ถึง มีศีลอยูครบทุกขณะตื่นไหม ถาประพฤติศีลไมครบ ชีวิต
นี้ยอมดำเนินไปอยางยากลำบาก และยังเปดทางใหชีวิตหนา
ดำเนินไปสูการเกิดในภพภูมิต่ำอีกดวย
ในศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาของผูรูจริง จึงไมมีอะไร
เกิดขึ้นดวยความบังเอิญ คำวา “อาจจะ” หรือคำวา “นาจะ
เปน” ยอมไมมีในพุทธศาสนา ทุกปรากฏการณที่เกิดขึ้นลวน
มีเหตุที่ทำใหเกิด และทุกเหตุที่บุคคลไดทำแลวดวยกาย ดวย
วาจา หรือดวยใจ ยอมมีผลเกิดตามมาแนนอน ดังนัน้ ผูบรรยาย
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จึงไดบอกวา ศีลเปนสิ่งสำคัญที่บุคคลผูหวังความเจริญในชีวิต
ตองรักษาไวหรือใหมีอยูกับใจทุกขณะตื่น
ทีนี้มาดูคนที่มีชีวิตอยูในครั้งพุทธกาล การเตรียมตัว
ตายเขาเตรียมตัวกันอยางไร ทีขอ
่ ยกตัวอยางขึน้ มากลาวถึงคือ
อัมพปาลี โสเภณีแหงแควนวัชชี มีคาตัวไมแพงเทาไร แขกที่
ไปรวมประเวณีกับอัมพปาลีแลวตองจาย ๕๐ กหาปณะ เมือ่ เทียบ
กับเงินไทยในครั้งปจจุบันก็ตกราว ๒๐๐ บาทตอครั้ง หากยอน
กลับไปดูเมือ่ ๒,๐๐๐ ปกวา ก็เปนเงินมิใชนอย พระเจาพิมพิสาร
ยั ง แอบ เสด็ จ ไป ร ว ม อภิ ร มย กั บ นาง โดย ประทั บ อยู เสวย
กามสุขนานถึงเจ็ดวัน อัมพปาลีปลอยกายปลอยใจเสพกาม
สุขกับพระเจาพิมพิสารจนมีผลใหนางตั้งครรภ และคลอดใน
เวลาตอมาเปนบุตรชายใหชื่อวา วิมลโกณฑัญญะ เมื่อเติบใหญ
ไดบวชเปนภิกษุปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหัตตผล และไดรูวา
อาชีพที่อัมพปาลีถือปฏิบัติเพื่อเลี้ยงชีพนั้น เปนมิจฉาอาชีวะ
หากตายลงเมื่อใด จิตวิญญาณของแมตองโคจรลงไปเกิดเปน
สัตวอยูในภพนรก เพราะประพฤติผิดศีลขอ ๓ วิมลโกณฑัญญะ
สงสารแม จึง ไป เทศน ธรรม ให แม ฟง อัมพปาลี ฟง เทศน จาก
พระลูกชายแลวเกิดความเห็นถูกจึงเลิกอาชีพโสเภณี แลวหัน

๓๖

เตรียมตัวกอนตาย
เต

มาบวชเปนภิกษุณี ปฏิบัติธรรมดวยการพิจารณาความสวย
ความงามของรางกายของตัวเอง จนเห็นชัดวาสังขารรางกาย
เปนของไมเที่ยง และเห็นชัดถึงการแปรเปลี่ยนไปเปนสิ่งที่ไม
สวยงาม และ ในที่สุด ไมมี ตัว ตนที่แท จริง ไม สามารถ บังคับ
ควบคุมได จนในที่สุด นางไดเกิดความเบื่อหนายในสังขารทั้ง
ปวง และ ไดบรรลุอรหัตตผลหลังจาก พิจารณาสัจธรรม ของ
รางกายไดไมนาน
แสดง วา อัมพ ปาลี สามารถ ปด อบายภูมิ ได อกุศล
กรรมที่ทำมาแตอดีต ยอมไมสามารถผลักดันจิตวิญญาณของ
อัมพปาลี ใหลงไปเสวยอกุศลวิบากในนรก และในที่สุดดับรูป
ดับนามเขาสูนิพพาน จากตัวอยางที่ยกขึ้นมาบอกเลาใหฟงนั้น
แสดงวาอัมพปาลีหลังจากฟงธรรมจากพระลูกชายแลว จึงได
เตรียมตัวกอนตาย อกุศลกรรมทีเหลื
่ อทัง้ หมดเปนอันยกเลิกไป
โดยปริยาย
คนทีสอง
่ ทีเตรี
่ ยมตัวกอนตายคือโสเภณีแหงแควนมคธ
ซึ่งมีคาตัวแพงมาก ใครที่ไดรวมประเวณีกับสิริมา ตองจาย
คาตัวใหนางถึงครั้งละ ๑,๐๐๐ กหาปณะ เมื่อเปรียบเทียบเปน
เงินบาทก็มิใชนอย วันหนึ่งสิริมาไดไปฟงธรรมจากพระโอษฐ
ดร. สนอง วรอุไร
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จนเกิดความศรัทธาในธรรมที่พระพุทธองคตรัสสอน จึงไดใช
จิตพิจารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) จนจิตบรรลุ
ความเปนพระโสดาบันขณะยังอยูในเพศของฆราวาส เมื่อจิต
บรรลุธรรมที่ทำใหเปนอริยบุคคลขั้นตนแลว นางไดเลิกอาชีพ
การเปนโสเภณีอยางเด็ดขาด แลวหันมาบำเพ็ญทาน รักษาศีล
เจริญจิตตภาวนา ตอมานางไดทิ้งขันธลาโลกไปเกิดเปนสิริมา
เทพนารีโสดาบัน อยูในสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวตี นี่แสดงวา
สิรมิ าไดปด อบายภูมไิ ด ตายเกิดอีกไมเกินเจ็ดชาติก็เขาสูนิ พพาน
และ ใน เจ็ด ชาติ นั้น นาง จะ ไม ลง ไป เกิด เปน สัตว ใน อบายภูมิ
อีก นี่เปนการเตรียมตัวกอนตายที่ผูมีอาชีพเปนมิจฉาอาชีวะ
ควรตระหนักและเตรียมตัวกอนที่จะทิ้งขันธลาโลกนี้ไป
ตัวอยางสุดทายที่อยากจะบอกกลาวพระคุณเจาก็คือ
ตัวอยางของพระสารีบุตร ผูเป
 นอัครสาวกของพระพุทธเจาฝาย
ปญญา หลังจากบวชแลวไมนาน (๑๕ วัน) ก็บรรลุอรหัตตผลและ
ดำเนินปฏิปทาชวยพระพุทธเจาเผยแผธรรม และเขาสูน พิ พาน
ในปที่พระพุทธเจาทรงมีพระชนมายุได ๗๙ พรรษา
เชาวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรพัฒนาจิตเขาสูความ
ทรงฌาน หลังจากที่จิตออกจากความทรงฌานแลว จึงรูวา
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อีกเจ็ดวันตัวเองจะตองดับรูปดับนามเขาสูนิพพาน จึงจัดการ
เก็บกวาดกุฏิใหเรียบรอยแลวจึงไปบอกบริวารใหทราบ หลัง
จากนั้นจึงไดมาลาพระพุทธเจาเพื่อเขาสูนิพพาน พระพุทธเจา
ไดตรัสถามวา
พระพุทธเจา

: สารีบุตรแลวเธอจะไปนิพพานที่ไหน

พระสารีบุตร : กระผม จะ กลับ ไป นิพพานที่ บาน เกิด ของ
กระผม ที่ เมือง นา ลัน ทา แควน มคธ พระพุทธเจา ขา หลัง
จากที่พระสารีบุตรตอบแลว พระพุทธเจาทรงทราบดวยพระ
ญาณ วา พระ สา รี บุตร นี้ หวัง จะ กลับ ไป ตอบแทน พระคุณของ
แม กอนที่จะดับรูปดับนามเขานิพพาน พระพุทธเจาจึงตรัสวา
“จงรูเวลาเถิด ทานสารีบุตร” (กาลํ ชานาหิ สารีบุตร)
เหตุ ที่ พระ สา รี บุ ต ร กลั บ ไป นิ พ พาน ที่ บ า น เกิ ด คื อ
อุปติสสคาม เมืองนาลันทา เพราะนางสารีผูเปนแม มีลูกชาย
เปนพระอรหันตหลายองค แตนางสารียังมีมิจฉาทิฏฐิ มีความ
ศรัทธา เคารพ บูชา ทาว มหาพรหม อยาง มาก ผม ขอ อนุญาต
บอกพระคุณเจาวา ผูใดยังมีความศรัทธาเคารพเลื่อมใสบูชา
เทวดารวมถึงพรหมแลว ยอมปฏิบัติธรรมไมกาวหนา ปฏิบัติ
ดร. สนอง วรอุไร

๓๙

ธรรมแลวไมสามารถนำจิตเขาถึงธรรม ตรงกันขาม ผูใด
 ศรัทธา
เคารพบูชาในคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ แลว
ยังมีโอกาสปฏิบัติธรรมใหเขาถึงธรรมได หากเอาศีลที่บริสุทธิ์
ลงคุมใหถึงใจ
พระสารีบุตรหลังจากทูลลาพระพุทธเจาแลวไดออก
เดินทางพรอมบริวารจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถี ตองใชเวลา
เดินทางดวย เทา อยู นาน ๗ วัน จึง ถึง หมูบาน อุปติสสคาม
เมืองนาลันทา แควนมคธในหวงเวลาเย็นๆ ขณะนั่งพักเหนื่อย
อยูใตตนไทรใกลทางเขาบาน พระสารีบุตรไดพบกับหลานชาย
ที่ชื่อวาอุปเรวตะ จึงไดแจงความจำนงที่จะพักที่บานกับโยม
มารดา ให หลานชาย ทราบ พอ นาง สา รี โยม มารดา ทราบ วา
พระสารีบุตรจะมาขอพักที่หองที่ตนเกิด นางสารีจึงนึกเอาเอง
วาลูกสารีบุตรจะลาสิกขา มาเปนฆราวาสก็ดีใจจัดหองหับให
เรียบรอย แลวพระสารีบุตรจึงเขาพักใหหองที่ตนเกิด ตกดึก
ในคืนวันนั้น เกิดอาการทองรวง ถายออกมาเปนเลือดอยาง
ปจจุบันทันดวน พระจุนทะ (นองชาย) และพระบริวาร ไป
ทำการพยาบาลอยางใกลชิด พออาการทุเลาลงเทวดาองค
สำคัญๆ ตางลงมาเยี่ยมอาการอาพาธของพระสารีบุตรตาม
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ลำดับ อันไดแก ทาวจตุโลกบาลทั้งสี่ ทาวสักกเทวราช ทาว
สุยามา ทาวสันดุสิต ทาวสุนิมมิตตะ ทาวปรนิมมิตวสวัตตี
และทาวมหาพรหมเปนองคทายสุด หลังจากที่เทวดาจำแลง
กลับ ไปหมด แลว นางสา รี ได ยอง เขาไป หา ลูก และ ถาม ถึง
บุคคลตางๆ ที่มาเยี่ยมไขลูก แตละคนที่มามีแสงสวางรอบ
กาย นั่น เปน ใคร กัน ละ ลูก พระ สา รี บุตร ตาง บอก สถานะ ของ
แตละคนใหนางสารีทราบ ซึ่งรวมถึงคนสุดทายที่มีแสงรอบ
กายสวางที่สุด คือ ทาวมหาพรหมที่แมกราบไหวบูชาอยูทุกวัน
นั่นแหละ นางสารีถึงกับอุทานออกมาวา ลูกแมใหญถึงขนาด
ทาวมหาพรหมตองมาเยี่ยมเชียวหรือ พระสารีบุตรตอบโยม
แมวา ใชจะ นางสารีจึงเกิดศรัทธาพระลูกชายอยางมาก ถึง
กับบอกวาลูกทำไดอยางไร สอนแมบางสิ โยมมารดาฟงธรรม
จากพระสารีบุตรแลว เกิดความเลื่อมใสยิ่งนัก และเมื่อพระ
ธรรมเทศนาจบลง จิตของนางสารีไดบรรลุโสดาปตติผล พระ
สารีบุตรไดตอบแทนพระคุณของแมอยางดีทีส่ ดุ เปนการเตรียม
ตัวตายใหนางสารี ไมตองนำพาชีวิตระหกระเหิน เวียนตาย
เวียนเกิดอยูใน วัฏสงสาร อีก ตอ ไป ดวย เหตุ แหงความเห็น ผิด
ของนาง
ดร. สนอง วรอุไร
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ในครั้งพุทธกาล ยังมีภิกษุรูปหนึ่งที่มากไปดวยมิจฉา
ทิฏฐิ ภิกษุรูปนั้นชื่อฉันนภิกษุ ซึ่งอดีตคือคนเลี้ยงมาของเจา
ชายสิทธั ต ถะ ดวย ความ มัก คุนกับ เจา ชาย สิทธัตถะ สมัย ที่
ยัง เปน เด็ก ตัว เล็กๆ และ ตอมาไดตรัสรู เปน พระพุทธเจา ที่ มี
บริวาร แวดลอม รอบ ดาน ทำให ฉันนภิกษุ มี อัตตา เต็ม ที่ ได
กล า ว วาจา เสี ย ดสี พระอั ค ร สาวก ทั้ ง สอง และ ภิ ก ษุ อาวุ โส
อื่น อยู เปนประจำ ทั้งนี้เปนดวย เหตุ ที่ ฉันนะ ได ตาม เสด็จ เจา
ชาย สิทธัตถะ ออกมหาภิเนษ กรมณ ซึ่ง ตอ มา ได ตรัสรู เปน
พระพุทธเจา จึงทำใหฉันนะเกิดความเห็นผิดวา ตัวเองสำคัญ
กวาผูอื่นเพราะทำใหเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูฯ แมจะไดรับ
ฟงโอวาทจากพระโอษฐแลว ฉันนภิกษุก็ยังไมสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรม ของ ตัว เอง ได พระ ศาสดา จึง ได ตรัส กับ ภิกษุ ทั้ง
หลายวา “ขณะเรายังมีชีวิตอยู พวกเธอไมอาจทำใหฉันนภิกษุ
เปลีย่ นพฤติกรรมได ตอเมือ่ เรานิพพานแลวนัน่ แหละ ฉันนภิกษุ
จึงจักกลับมาเปนผูมีความเห็นถูก” และในวันสุดทายกอนที่
พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจาไดมีรับสั่ง
ใหพระอานนทเขาเฝา และตรัสบอกโอวาทครั้งสุดทายอยู ๕
เรื่อง ซึ่งหนึ่งในหาเรื่องนั้นคือ
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พระพุทธเจา : หลังจากที่ตถาคตลวงลับไปแลว ใหสงฆลง
พรหมทัณฑแกฉันนภิกษุ
พระอานนท

: พรหมทัณฑนั้นคืออะไรตถาคต

พระพุทธเจา : พรหมทัณฑนั้นหมายถึง ฉันนภิกษุพึงพูด
ไดตามปรารถนา ภิกษุทั้งหลายไมพึงวากลาว ไมพึงสั่งสอน
(ไมพูดดวย)
หลังจากไดฟงพระโอวาทเปนครัง้ สุดทายแลว พระพุทธเจา
ไดเสด็จดับขันธปรินพิ พาน กาลเวลาผานไปได ๓ เดือน ไดมีปฐม
สังคายนา พุทธ ศาสนา ขึ้น ในถ้ำ สัตตบรรณคูหา ภู เขา เว ภาร
บรรพต เมืองราชคฤห แควนมคธ โดยมีพระอรหันตอภิญญา ๖
พรอมปฏิสัมภิทาญาณ ๔ เขารวมสังคายนาถึง ๕๐๐ รูป มีพระ
มหากัสสปะเปนประธาน มีพระเจาอชาตศัตรู เปนศาสนูปถัมภก
ใชเวลาปฐมสังคายนา นานถึง ๗ เดือนจึงแลวเสร็จ
หลัง จาก นั้น พระ อานนท ได แจง แก หมู สงฆ ที่ เขา รวม
ปฐมสังคายนาวา “กอนที่ตถาคตจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไดสั่ง กับ ขาพเจา ไว วา ให สงฆ ลง พรหม ทัณฑ แก ฉันนภิกษุ ”
คณะสงฆที่ไดฟงพระอานนทพูดเรื่องพรหมทัณฑก็ไมเขาใจ จึง
ถามพระอานนทวา “พรหมทัณฑนั้นเปนอยางไร ทานอานนท”
ดร. สนอง วรอุไร
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พระ อานนท ตอบ วา “ พรหม ทัณฑ นั้น หมาย ถึง ไม วา กลาว
ไมตักเตือน ไมพร่ำสอนและไมคบหาสมาคมดวย” พอหมูสงฆ
ที่มารวมกระทำปฐมสังคายนาเขาใจเรื่องพรหมทัณฑแลวจึง
ไดกลาวกับพระอานนทวา “ดีละทานอานนท ทานนั่นแหละ
เหมาะทีส่ ดุ จงเอาสงฆหมูหนึ
 ง่ ลงเรือไปยังโกสัมพี เพือ่ ลงพรหม
ทัณฑแกฉันนภิกษุ”
ขณะนั้นฉันนภิกษุพักอาศัยอยูที่วัดโฆสิตาราม กรุง
โกสั ม พี พระ อานนท ต อ ง เอา สงฆ หมู หนึ่ ง ลง เรื อ แล น ทวน
กระแสน้ำแมคงคา จากแควนมคธกรุงราชคฤห ทวนน้ำขึ้น
ไป เรื่อยๆ จน ผาน เมือง พา ราณ สี ขึ้น ไป เรื่อยๆ จนถึง แม น้ำ
ยมุนาทางดานซายมือไหลมาบรรจบกับแมน้ำคงคาทางดาน
ขวา มือ เรือ แลนทวนกระแส แม น้ำ ยมุ นา ไป จนถึง วัด โฆ สิ ตา
ราม พระฉันนภิกษุผูยังมีสภาวธรรมในดวงจิตเปนปุถุชน ได
เขามากราบพระอานนท เมื่อแลวเสร็จพระอานนทไดพูดขึ้นวา
“ทานฉันนะ บัดนี้สงฆไดลงพรหมทัณฑแกทานแลว” พระฉัน
นะไดยินคำวา “พรหมทัณฑ” ก็ไมอาจเขาใจได จึงไดถามพระ
อานนทวา “พรหมทัณฑนั้นเปนอยางไรทานอานนท” เมื่อไดยิน
ไดฟงถึงคำเฉลยเรื่องพรหมทัณฑแลว
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ฉั น นภิ ก ษุ จึ ง ได อุ ท าน ออก มา ว า “ โอ . . บั ด นี้ สงฆ
ไดตดั ขาดขาพเจาออกจากหมูแล
 วใชไหม” กลาวไดเพียงเทานัน้
ฉันนภิกษุ ถึง กับ หมด สติ เปน ลม ลม พับ ไป พอ ฉันนภิกษุ ฟน
ตืน่ ขึน้ มาก็ไมเห็นมีภิกษุรูปใดอยูให
 เห็นอีกเลย ตนเองเกิดสำนึก
ผิด จึงไดยอนกลับมาดูพฤติกรรมของตัวเอง แลวเห็นวา หากเรา
ยังทำตัวดื้อรั้นอยูอยางนี้ ยังกลาววาจาเสียดสีผูทรงคุณธรรม
สูงอยูอยางนี้ ชีวิตนี้สงฆไมใหเราเขาหมูดวย ตายแลวยังตอง
ไปเสวยผลกรรมไมดีอยูในนรก
ฉันนภิกษุจึงไดปรับปรุงตัวเองใหมาอยูในฝายที่เปน
สัมมา ทิฏฐิ และ เตรียม ตัว กอนตาย ดวย การ ลง เรือ จา กวัด
โฆสิตารามลองตามแมน้ำยมุนา จนมาบรรจบกับแมน้ำคงคา
จนถึงเมืองพาราณสีและไดไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อ
ไปกราบพระมหาเถระและใหสอนธรรมให ฉันนภิกษุไดนำเอา
ธรรมที่พระมหาเถระสอน ไปประพฤติปฏิบัติก็ยังไมสามารถ
บรรลุ ธรรม ได จึง ได กลับ ไป หา พระ อานนท ที่ วัด โฆ สิ ตา ราม
อีก แลว กลาว วา “ทาน อานนท โปรด เมตตา สอน ธรรม
ใหขาพเจาบาง” พระอานนทจึงไดสอนอนัตตลักขณสูตร ซึ่ง
เปนสูตร ที่ แสดง ถึง เบญจ ขันธ วา เปน ของ ที่ ไมใช ตัว ไมใช ตน
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(อนัตตา) คนทั่วไปมองไมเห็นความเปนอนัตตาของขันธ ๕ ก็
เพราะยังมีความไมรูจริง (อวิชชา) เปนตนเหตุดังที่ไดกลาวไว
ในปฏิจจสมุปบาทวา
- เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี
- เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
- เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี
- เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
- เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี
- เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี
- เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี
- เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี
- เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี
- เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี
- เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี ความโศก ความ
คร่ำครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจก็มีพรอม
ตนเหตุของการเกิดสิง่ ตางๆ เหลานีตาม
้ มาก็เนือ่ งดวย
บุคคลมีความรูไม
 จริงนัน่ เอง ฉันนภิกษุไดนำเอาปฏิจจสมุปบาท
ไปประพฤติปฏิบัติ อีกไมนานก็บังเกิดดวงตาเห็นธรรม คือเห็น
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สรรพสิง่ เกิดขึน้ แลวดับไปเปนธรรมดา การมีดวงตาเห็นธรรมมี
ไดหลายระดับ ตัวอยางอุปติสสะไดฟงทานอัสสชิพูดวา
“ตถาคตตรัสวา สรรพสิ่งเกิดขึ้น ยอมมีเหตุที่ทำให
เกิด ตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมนั้น และตรัสถึงความดับไวดวย
ตถาคตมีปรกติตรัสดังนี้”
อุปติสสะไดพิจารณาสิ่งที่พระอัสสชิพูดอยางแยบคาย
(โยนิโสมนิการ) จนจิตบรรลุดวงตาเห็นธรรมเปนพระโสดาบัน
ในขณะที่ยังเปนฆราวาส
ในอีกคราวหนึง่ ขณะทีพระพุ
่ ทธเจากำลังเดินบิณฑบาต
อยูบน
 ถนนในเมืองสาวัตถี พาหิยะกระหายทีจะ
่ พบพระพุทธเจา
เพื่อขอฟงธรรมจากพระโอษฐ เพราะดวยเหตุที่ไดยินขาววา
พระพุทธเจาไดอุบัติขึ้นแลวบนโลกมนุษย จึงไดรีบเดินทางจาก
อปรันตชนบท มายังเมืองสาวัตถีและไดพบพระพุทธเจากำลัง
เดินบิณฑบาตอยูบน
 ถนน จึงไดเขาไปกราบแลวทูลขอใหพระองค
แสดงธรรมใหฟง พระพุทธองคไดพิจารณาแลวเห็นวาปติของ
พาหิยะยังเปย มลนจิตใจอยู จึงยังไมสอนธรรมและยังไดตรัสวา
“พาหิยะรูไหม
 วาตถาคตกำลังทำอะไรอยู” เหตุทีพระพุ
่
ทธเจา
รูชื อ่ พาหิยะ และรูว าจิตของพาหิยะ ยังมีปตเป
ิ ย มลนอยูก็ เพราะ
พระองคมีเจโตปริยญาณหยั่งรูวาระจิตของผูอื่นไดนั่นเอง
ดร. สนอง วรอุไร
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เมื่อ พระพุทธ องค ปฏิเสธ ที่ จะ ไม แสดง ธรรม
พาหิ ย ะ ไม ทราบ ว า จะ ทำ อย า งไร ต อ ไป จึ ง ได ทู ล ขอ
ใหพระองคแสดงธรรมโปรดเปนครั้งที่สอง พระพุทธองค
ทรงเงียบไมตรัสสิ่งใดออกมา แตใชเจโตปริยญาณดูที่ใจ
ของพาหิยะและทรงทราบวาปติที่มีอยูในใจของพาหิยะ
ลดต่ำลง ซึ่งเปรียบเหมือนน้ำชาพรองถวย
พาหิยะ ได ทูลขอ ให พระองค แสดง ธรรม โปรด
เปนครั้งที่สาม พระพุทธเจาผูทรงมีพระมหากรุณาจึงได
ตรัสออกมาวา “พาหิยะ เมื่อเห็นสักแตวาเห็น เมื่อ
ไดยนิ สักแตวาไดยนิ เมือ่ ทราบสักแตวาทราบ เมือ่ รูส กึ
สักแตวารูสึก”

พาหิ ยะ ผู มี ศรัทธา แรง กลา และ มี จิต นิ่ง อยู แลว ได
พิจารณาธรรมะจากพระโอษฐโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
ผลปรากฏวาจิตบรรลุดวงตาเห็นธรรมขัน้ สูงสุด เปนพระอรหันต
ขณะยังเปนฆราวาส
ดังนั้นคำวา “ดวงตาเห็นธรรม” จึงมีความหมายวา
เห็นสรรพสิ่งเกิด ยอมมีเหตุที่ทำใหเกิด เมื่อเหตุดับ สรรพสิ่ง
ยอมดับตามไปดวย แลวทำใหจิตบรรลุเขาสูความ
 เปนอริยบุคคล
ซึ่งมีอยู ๔ ระดับคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี
และพระอรหันต การมีดวงตาเห็นธรรมมิไดเห็นดวยตาเนื้อตา
หนัง แตเห็นดวยจิตทีตั่ ง้ มัน่ เปนสมาธิจวนแนวแน ดังนัน้ การอาน
หนังสือแลวเขาใจเองดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผลเปนเพียง
สัญญา มิใชเปนปญญาเห็นแจงที่เห็นถูกตรงตามกฎไตรลักษณ
วาสรรพสิ่งเกิดขึ้นแลวดับไปเปนธรรมดา
ยอนกลับไปดูปฏิปทาของพระฉันนะ ไดนำเอาคำสอน
ของพระอานนทไปปฏิบัติตอ อีกไมนานก็ไดดวงตาเห็นธรรม
เปนพระอรหันต พนจากความเห็นผิด ที่จะเปนเหตุผลักดันจิต
วิญญาณสูภพนรก เหตุที่ทำใหจิตปริวรรตเขาสูความเปนพระ
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อริยบุคคลขั้นสูงสุด ก็เนื่องดวยพระฉันนะถูกหมูสงฆลงพรหม
ทัณฑ นั่นเอง หลัง จาก จิต ของ พระ ฉันนะ ได บรรลุ อร หัต ต ผล
แลว จึงไดกลับไปหาพระอานนทอีกแลวกลาววา “ทานอานนท
โปรด ยก โทษ พรหม ทัณฑ ให ขาพเจา ดวย ” พระ ฉันนะ เปน
พระอรหันตรุนนอง หมดความดื้อรั้นใดๆแลวจึงไดกระทำเชน
นัน้ พระอานนทผูเป
 นพระอรหันตรุน พีจึ่ งไดกลาวตอบวา “ทาน
ฉันนะ ผูใด
 พัฒนาจิตจนบรรลุอรหัตตผลไดแลว พรหมทัณฑ
เปนอันถูกยกเลิกโดยปริยาย”
ผู บรรยาย ซาบซึ้ง กับ ความ หมาย ของ ประโยค นี้ ที่
ได ยิ น พระ สงฆ ใน ยุ ค ป จ จุ บั น พู ด ท า น มิ ได พู ด ว า ท า น เป น
พระอรหันต แตทานพูดวา “ใครผูใดเห็นสรรพสิ่งเปนอนัตตา
ไดแลว โทษยอมไมมีกับผูนั้น” การพูดเชนนั้นมีแตจิตของ
พระอรหันตเทานั้นที่สั่งปากใหพูด การมีพระอริยบุคคล เปน
สิ่งมหัศจรรยที่สุดในพุทธศาสนา ซึ่งศาสนาอื่นไมมี ศาสนา
ใดสอนบุคคลใหประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด ศาสนา
นั้น ยอม มี พระ โสดาบัน พระ สก ทา คามี พระ อนาคามี และ
พระอรหั นต นี่ คื อ สิ่ ง มหั ศ จรรย ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ธรรม วิ นั ย ที่ มี
การสอนเชนนี้ ซึ่งมีอยูในพุทธศาสนาเทานั้น ขอพระคุณเจา
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ทำสิ่งมหัศจรรยใหเกิดขึ้นกับจิตของตัวเอง แลวความศรัทธา
ใน พุ ท ธ ศาสนา ของพุ ท ธบริ ษั ท ย อ ม เกิ ด ขึ้ น อย า ง เหนี ย ว
แนน ทั้งหมดที่บอกเลามา เปนการเตรียมตัวตายของคนใน
ครั้งพุทธกาล
ทีนี้ จะ ได กลาว ถึง การเต รี ยม ตัว ตาย ของ คนที่ มี ชีวิต
อยูใน ยุค ปจจุบัน ก็ นับ วา มี มาก พอ สมควร ยก ตัวอยาง เชน
สมเด็จยาทานก็เตรียมตัวตายครับ สมเด็จยาเปนพระราชมารดา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน ยังจำไดวาใน
สมัยที่ผูบรรยายไดไปบวชเปนภิกษุและปฏิบัติธรรมอยูที่คณะ
๕ วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ ขณะที่ผูบรรยายได
ปฏิบัติธรรมอยูกับทานเจาคุณโชดกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอยู
วันหนึ่งทานเจาคุณโชดกไดพูดกับผูบรรยายวา
ทาน เจา คุณ โชดก : วันนี้ หลวง พอ จะ ไม มา สอน เหมือนทุก
วันนะ
ผูบรรยาย : ทานเจาคุณอาจารยจะไปไหนครับ
ทาน เจา คุณ โชดก : วันนี้ สมเด็จ ยา ทานจะ มา ปฏิบัติ ธรรม
หลวงพอตองไปถวายการปฏิบัติธรรมใหสมเด็จยา
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เห็น ไหม ครับ วา สมเด็จ ยา ทาน ไม ประมาท ทาน ได
เตรียมตัว ตาย ไว กอน ที่ จะ ตาย ( สวรรคต ) จริง อาจารย
ของ ผู บรรยาย คือ ทาน เจา คุณ โชดก จบ เปรียญ ธรรม ๙
ประโยค และเขาถึงความรูสูงสุดทั้งหก คือ อิทธิวิธี ทิพพโสต
เจโต ปริ ย ญาณ ปุ พ เพนิ วา สานุ สติ ญาณ ทิ พ พจั ก ขุ และ
อาสวักขยญาณ ทานเตรียมตัวตายดวยการนั่งสมาธิ จนจิต
ดับและรูปขันธดับไปพรอมกัน และในอีกกรณีหนึ่งซึ่งอยูไมหาง
ไกลจากวัดมอนฤาษีแหงนี้ มีอยูวัดหนึ่งที่ชื่อวาวัดดอยพระเกิ๊ด
อยู ขาง ทาง ที่ จะไป สู น้ำตก แม ยะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ทีว่ ดั นัน้ มีเจาอาวาสทีช่ อื่ วาพระอาจารยเทวินทร เมือ่
ประมาณสักสองปที่ผานมานี้ ผูบรรยายไดไปบรรยายธรรม ณ
วัดแหงนั้น ไดบรรยายธรรมใหนักศึกษาระดับสูงที่มาปฏิบัติ
ธรรมอยูที่นั่น
หลัง จาก บรรยาย ธรรม แลว เสร็จ เปน เวลา ใกล หก
โมงเย็นแลว ผูบรรยายไดไปกราบพระอาจารยเทวินทร เจา
อาวาส เพื่อบอกลาและเดินทางกลับเขาตัวเมืองเชียงใหม และ
ไดบอกทานวา วันนี้มาบรรยายใหผูปฏิบัติธรรมฟง เนื่องจาก
ทาน เจา อาวาส อาพาธ ผู บรรยาย จึง ได สนทนา ธรรม อยู ได

ดร. สนอง วรอุไร

๕๓

ไม นานนัก จึง ขอ ลากลับ กอนที่ จะ ลากลับ พระ อาจารย เท วิ
นทร ได หยิบ หนังสือ หลาย เลม มา ให กับ ผู บรรยาย แลว พูด วา
“อาตมาเตรียมพิมพหนังสือสำหรับแจกงานศพของอาตมา
ไวแลว ตอนนียั้ งไมตายขอแจกใหอาจารยลวงหนาก็แลวกัน”
เรื่องที่ยกขึ้นมาบอกเลาใหพระคุณเจาไดยินไดฟงนี้ เปนการ
เตรียม ตัวกอน ตาย ผู ไม ประมาท ดัง เชน เจา อาวาส วัดดอย
พระเกิ๊ดไดทำใหดูเปนตัวอยาง
อีก กรณี หนึ่ง เกิด ขึ้น ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ได
มี ชายคน หนึ่ ง โทรศั พ ท ทาง ไกล มา หา ผู บรรยาย ซึ่ ง อยู ที่
จังหวัดเชียงใหม ชาย ผู นั้น โทรศัพท มา ขอ อนุญาต คัด ลอก
ขอความในเว็บไซต www.kanlayanatam.com เพื่อนำไป
พิมพลงในหนังสือ ผูบรรยายจึงไดถามชายผูนั้นวา จะนำไป
ลง พิมพ ใน หนังสือ ชื่อ อะไร เขา ได ตอบ วา “ จะ นำ ขอความ
ธรรมะไปพิมพเปนหนังสือ เพื่อเตรียมไวแจกงานศพของ
เขา” ดวยมีจิตกังวลวา เมื่อเขาตายไปแลวคนอื่นไมทำใหก็จะ
ไมไดแจกในงานศพ เขาจึงปรารถนาจัดพิมพหนังสือแจกงาน
ศพ ใหเห็นตำตาดวยตาเนื้อตาหนังของตัวเองวา หากเขาตาย
ลงเมื่อใดเขาจะมีหนังสือแจกงานศพแนนอน
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เมื่อผูบรรยายทราบจุดประสงคของชายผูนั้น จึงได
บอกอนุญาตใหทำได เขาดีใจบอกขอบคุณและจะจัดทำใหสำเร็จ
กอนที่ เขา จะ ตาย จริง ชาย ผู นี้ เปน ผู ไม ประมาท จึง ได เตรียม
ตัวกอนตาย ดวยการจัดพิมพหนังสือแจกงานศพของตัวเอง
ไวแตเนิ่นๆ
ใน อี ก กรณี หนึ่ ง ได แ ก หลวง พ อ ฤาษี ลิ ง ดำ ซึ่ ง ผู
บรรยายรู จั ก ท า น ตั้ ง แต ครั้ ง ที่ ยั ง ไม มี วั ด ท า ซุ ง ดั ง ที่ เห็ น ใน
ปจจุบัน ตอนนั้นหลวงพอฤาษีลิงดำ ทานอาศัยอยูในวัดราง
เล็กๆ อยู ริมแมน้ำ สะแก กรัง จังหวัด อุทัยธานี ผู บรรยาย ได
ไปกราบและสนทนาธรรมอยูกับทานหลายครั้ง ทานเปนพระ
โพธิสัตว ที่ ลาพุทธ ภูมิ และ เปน ผูทรง อภิญญา ที่ หา ได ไม มาก
ในยุคสมัยนี้ เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ หลังจากพนหวงเวลาของการ
ปฏิบัติกรรมฐานของผูบรรยายแลว คือพน ๓๐ วันไปแลวและ
ยัง ไม ได ลา เพศ จาก การ เปน ภิกษุ ผู บรรยาย ได ไป กราบ ทาน
และอาศัยนอนอยูที่วัดทาซุงนานสามคืน กอนสรางวัดทาซุง
มาจนถึงสรางวัดฯแลวเสร็จในปจจุบัน หลวงพอฤาษีทานจะ
พูดอยูเสมอเรื่องความตาย ทานเตรียมตัวตายอยูตลอดเวลา
เพราะรูวาไมนานก็ชาในวันขางหนาตองตายแน ทานจึงเอา
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มรณานุสติ (มรณัสสติ) มาเจริญเปนกรรมฐานใหจิตมีสติอยู
ทุกขณะตื่น และในที่สุด ในวันที่ทิ้งขันธลาโลก ทานจากโลก
นี้ ไปอยาง สงบ คือ มี สติกำกับจิต กอนดับ รูป ดับ นาม ซึ่ง เปน
ตัวอยางของการเตรียมตัวตาย ที่ทานไดทำใหกับมวลชนผูอยู
ใกลชิดไดสัมผัส
อีก ตัวอยาง หนึ่ง ที่ ขอ ยก ขึ้น มาบ อก เลา ให ไดยิน ได
ฟงถึงเรื่องของพระนิยตโพธิสัตวรูปหนึ่ง คำวานิยตโพธิสัตว
หมายถึงพระโพธิสัตวที่ไดรับพยากรณจากพระพุทธเจาแลววา
จักตองเปนพระพุทธเจาในกาลขางหนา ผูบรรยายมีโชคดีที่ได
พบกับพระนิยตโพธิสัตวรูปที่กำลังกลาวถึงนี้ พระคุณเจาจะ
ไมมีโอกาสพบและสนทนากับทาน นับจากวันที่ทานเขาจำวัด
อยูในถ้ำราชคฤห อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตั้งแตวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นับไปเปนเวลานาน ๓ ป จะไมออกมา
พบผูค นเปนอันขาด แตผูบรรยาย

ไดพบและสนทนาธรรมอยูกั บ
ทาน กอนที่จะทำสัจจอธิษฐานไมออกมาพบผูคน
การ ที่ พระ โพธิสัตว จะ ตรัสรู เปน พระพุทธเจา ตอง
บำเพ็ญ บารมี ถึง ๓๐ ทัศ คือ บารมี ขั้นตน บารมี ขั้นกลาง
(อุปบารมี) และบารมีขั้นสูงสุด (ปรมัตถบารมี) อยางละสิบ
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คุณธรรม คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ
อธิษฐาน เมตตาและอุเบกขา เมื่อบำเพ็ญแลวคุณธรรมเหลา
นี้ จะ ถูก เก็บ สั่งสม อยู ใน จิต ของ ผู กระทำ เปน บารมี คือ เปน
คุณสมบัติที่ ทำให ยิ่ง ใหญ พระ นิยต โพธิสัตว เปน ผู มี มาก ดวย
สัจจบารมี พระคุณเจาจะไมพบทานอีกเปนเวลานานถึงสามป
ตาม ที่ ทาน ได อธิษฐาน ไว นอกจาก นี้ แลว ผู บรรยาย ยัง ได มี
โอกาสพบกับพระโพธิสัตวอีกรูปหนึ่ง และจากการสนทนากับ
ทานไดบอกเลาใหผูบรรยายฟงวา มีอยูครั้งหนึ่ง ทานถูกภิกษุ
ตางวัดตีจนศีรษะแตก มีเลือดไหลอาบใบหนาทานไดพูดกับ
พระลูกวัด วา หาม ไป ประพฤติ โตตอบ กับ ภิกษุ ที่ ใช ไม ตี ศีรษะ
ทาน ทั้งนี้เพราะตองการบำเพ็ญเมตตาบารมีใหแกกลายิ่งขึ้น
พระนิยตะและพระอนิยตโพธิสัตว (ภิกษุที่ถูกตีที่ศีรษะ) ตาง
เตรียมตัวตายเพื่อสั่งสมบุญบารมีใหแกกลายิ่งขึ้น เพราะการ
ที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาไดนั้นตองสั่งสมบารมีใหครบทั้ง ๓๐
ทัศ และตองสั่งสมบารมีมายาวนานนับหลายอสงไขยแสนกัป
เวียนตายเวียนเกิดเปนสัตวอยูในทุกภพของวัฏฏะ เพื่อเรียน
รูและสรางสมประสบการณในทุกดาน กอนที่จะมาตรัสรูเปน
พระพุทธเจา
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ประสบการณตรง

นอกจากนี้ผูบรรยายยังไดมีโอกาสพบและสนทนา
ธรรมอยู กับ พระพุทธเจา อีก ประเภท หนึ่ง ที่ เรียก วา พระ
ป จ เจกพุ ท ธ เจ า พระพุ ท ธเจ า มี อยู สอง ประเภท ใหญ คื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งหมายถึงผูตรัสรูเองโดยไมเคยได
เรียนรูจากผูใด และประดิษฐานพุทธศาสนา ดวยการนำ
เอาธรรมวินัยที่พระองคทรงทราบ ออกเผยแพรใหสัตวโลก
ไดเรียนรูตาม ในที่นี้หมายถึงไดทรงนำเอาธรรมวินัย ออก
สอนมนุษยและเทวดารวมถึงพรหมใหรูตาม เพื่อนำพาชีวิต
อยูกับโลกโดยมีทุกขเทาที่จำเปน และนำพาชีวิตไปสูความ
พนทุกขไดในที่สุด
ดร. สนอง วรอุไร
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ส ว น พระพุ ท ธเจ า ประเภท ที่ สอง เรี ย ก ว า พระ
ปจเจกพุทธเจา ซึ่ง หมาย ถึง ผู ตรัสรู เอง โดย ไม เคย ได เรียน
รู จากผู ใด และ ไม สามารถ สอน มนุ ษ ย และ เทวดา รวม ถึ ง
พรหมให รู ต าม ได พระ ป จ เจก พุ ท ธ เจ า จึ ง มิ ได ประดิ ษ ฐาน
พุทธ ศาสนา ไว กับ โลก พระ ปจเจก พุทธ เจา ปรกติ จะ อุบัติ ขึ้น
ใน หวง ของพุทธั นดร ซึ่ง หมาย ถึง ใน หวง เวลา ที่ พระ สัมมา
สัมพุทธเจาองคหนึ่งนิพพานแลว กับที่พระพุทธเจาอีกพระองค
หนึ่ง จะ มา ตรัสรู และ สอน สัตว โลก ให รู ตาม หวง เวลา ที่ วาง
เวนจากพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเรียกวาพุทธันดร ซึ่งมีพระ
ปจเจกพุทธเจาอุบัติขึ้นจำนวนมาก แตในหวงเวลาพุทธศาสนา
ยุกาลของพระพุทธโคดม ยังมีพระปจเจกพุทธเจาบางองคได
อุบัติขึ้น
ผู บรรยาย ได พบ และ สนทนา กั บ ท า น แล ว จึ ง ได
รู ว า ท า น มี อ ายุ ยื น ยาว ถึ ง ๒๕๐ ป หรื อ คื อ เกิ ด ขึ้ น ก อ น
สรางกรุงรัตนโกสินทร ทานสอนธรรมไมเปน แตตรัสรูเปน
พระพุทธเจาไดโดยไมตองเรียนรูจากใครเลย และบัดนี้ทาน
ไดทิ้งขันธ ลาโลก เขา นิพพาน ไป แลว กอน เขา นิพพาน พระ
ปจเจกพุทธเจาไดเตรียมตัวสรางสมประสบการณที่ดีงามใหกับ

๖๐

เตรียมตัวกอนตาย
เต

ชีวิต หรือเรียกไดในอีกทางหนึ่งวา เปนการสรางสมคุณธรรม
ที่เปนบอเกิดแหงบารมีนั่นเอง พระภิกษุสงฆที่ประพฤติปฏิบัติ
ธรรมอยูในปา (อรัญวาสี) ลวนตางเตรียมตัวตาย ดวยการ
พัฒนา จิต วิญญาณ ให มี คุณธรรม สั่งสม เมื่อ จิต ปฏิเสธ หรือ
ทิ้งรูปขันธนี้แลว พลังของคุณธรรมยอมผลักดันจิตวิญญาณให
โคจรไปสูภพใหม ตามเหตุที่ตนไดทำสั่งสมไวขณะยังมีชีวิตเปน
มนุษย พระปาบางรูปที่ผูบรรยายไดประสบพบเห็น เปนพระ
ภิกษุสงฆทีมุ่ ง มัน่ ปฏิบตั ธรรม
ิ อยางยิง่ ยวด วันหนึง่ มี ๒๔ ชัว่ โมง
ทานปฏิบัติธรรมนานถึง ๒๓ ชั่วโมง จำวัด (นอน) เพียงหนึ่ง
ชั่วโมงเทานั้น ประพฤติปฏิบัติธรรมมานานนับหลายสิบป ขณะ
ที่ผูบรรยายไดไปบวชเปนภิกษุและปฏิบัติธรรมอยูทานเจาคุณ
โชดก ปฏิบัติธรรมนานวันละประมาณ ๒๐ ชั่วโมง จำวัดเพียง
สี่ชั่วโมง มีเจตนาพิสูจนสัจธรรมในพุทธศาสนา มิไดมีเจตนา
เตรียมตัวตายเชนที่ทำอยูในทุกวันนี้
สุดทาย ที่ กระผม อยาก เรียน พระคุณ เจา ก็ คือ วา ผู
ที่ นำตัว เอง ไป ปฏิบัติ ธรรม ใน สำนัก ปฏิบัติ ธรรม ตางๆ ซึ่ง มี
กระจายอยู ทั่ว ประเทศ มี ทั้ง พระ ภิกษุ และ ฆราวาส ที่ นุง ขาว
หมขาว ลวนตางเตรียมตัวสั่งสมบุญ ใหมีอยูกับจิตวิญญาณ
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กอนทีตั่ วเองจะตองตาย จากโลกนีไป
้ สูการ
 มีชีวติ ใหมในภพหนา
การปฏิบัติตนใหเปนผูมีบุญสั่งสมอยูในจิตวิญญาณ สามารถ
ทำไดดวยการประพฤติตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อันไดแก บำเพ็ญ
ตนใหทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ประพฤติออนนอม ชวย
เหลือผูอื่น อุทิศความดีที่ตนมีใหผูอื่น ยินดีในความดีของผูอื่น
ฟงธรรม สั่งสอนธรรม และทำความเห็นใหถูกตรง ทุกขณะ
ตื่นจิตมีการเกิด-ดับ จิตมีการทำหนาที่ไดอยางรวดเร็ว หนึ่งใน
หนาที่ของจิตก็คือเก็บสั่งสมผลกรรม ผูใดคิด พูด ทำแลว ไม
ผิดกฎหมาย ไมผิดศีลหรือไมผิดธรรม พฤติกรรมที่ทำแลวเชน
นี้ ยอมถูกเก็บไวในดวงจิตเปนกุศลกรรม เมื่อใดที่กุศลกรรมให
ผล ยอมใหผลเปนสิ่งที่ดีงามคือใหผลเปนบุญ
ตรงกันขาม ผูใดคิด พูด ทำแลว ผิดกฎหมาย หรือผิด
ศีล หรือผิดธรรม พฤติกรรมที่ทำแลว ยอมถูกเก็บสั่งสมไวใน
ดวงจิตเปนอกุศลกรรม เมื่อใดที่อกุศลกรรมใหผล ยอมใหผล
เปนสิ่งที่ไมดี คือใหผลเปนบาป ซึ่งทำใหผูมีกรรมไมดีเกิดเปน
ความไมสบายกายไมสบายใจ ดังนั้นพระคุณเจาที่ฝกจิตจนมี
กำลังของสติกลาแข็ง ทุกขณะที่จิตมีการเกิด-ดับ ยอมระลึก
ไดทันสิ่งที่เขากระทบจิต เมื่อใดที่จิตถูกกระทบดวยกุศลธรรม
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แลว อนุโมทนา ในกุศล ธรรม นั้น บุญ ยอม เกิด ขึ้นทุก ครั้ง ที่ จิต
ถูกกระทบ
ดวย เหตุ นี้ ผู มี ปญญา เห็น แจง มี ปญญา รู เห็น เขาใจ
ถูกตรง ใน ทุก สิ่ง ทุก อยาง ( สัพพัญู ) จึง มี จิต จดจอ อยู กับ
ลมหายใจ เขา ออก อยู ทุก ขณะ และ แนะนำ ให ผู อื่น ประพฤติ
ตาม ทั้งนี้ เพื่อ ทำให จิต มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง นั่นเอง แลว
ปญญาเห็นถูกตามธรรมคือเห็นสรรพสิ่งที่เขากระทบจิต ลวน
ดับไปเปนอนัตตา สรรพสิ่งยอมไมใชตัวใชตน จิตก็จะปลอย
วางสรรพสิ่งและเขาสูความวางที่เรียกวาอุเบกขา ทุกครั้งที่
พิจารณาไดเชนนี้ ปญญาเห็นแจงในสิ่งที่เขากระทบจิตยอม
เกิดขึ้น แลวบุญเทานั้นที่จะถูกเก็บสั่งสมอยูในจิตวิญญาณ
ก อ นพ . ศ . ๒๕๑๘ ผู บรรยาย มี ทั้ ง กุ ศ ล กรรม และ
อกุศลกรรม หรือ พูด ให ชัด ก็ คือ มี ทั้ง บุญ และ บาป ถูก เก็บ
สั่ ง สมอยู ใ น ดวง จิ ต แต จิ ต สั่ ง สม บาป มากกว า บุ ญ ทั้ ง นี้
เปนเพราะจิตมีกำลังของสติออน จิตจึงรับเอาสิ่งกระทบเขา
ปรุงเปนอารมณ เมือ่ ใดมีอารมณเกิดขึน้ ในดวงจิตแลว สวนใหญ
เปนอารมณไมดีเกิดขึ้น จิตจึงเก็บสั่งสมบาปไวมากกวาบุญ
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แตหลังจากทีได
่ ไปพัฒนาจิตและออกจากวัดมาแลว ได
พัฒนาจิตจนมีกำลังของพละ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปญญา) กลาแข็ง โดยเฉพาะกำลังของสติสามารถระลึกไดทัน สิง่
ที่เขากระทบจิตไดเกือบทั้งหมด และมีปญญาเห็นถูกตามธรรม
เห็นวาสิ่งกระทบไมใชตัวตนไมใชตน จิตจึงไมรับเอาสิ่งกระทบ
เขาปรุงอารมณ จิตจึงวางเปนอุเบกขาเกือบจะตลอดเวลาที่
จิตยังไมเขาสูภวังค ปจจุบันจึงมีความมั่นใจวาจิตสั่งสมบุญไว
มากกวาบาป ถือวาเปนการเตรียมตัวตายมายาวนานถึง ๓๕
ปแลว เปนการเตรียมสั่งสมบุญคือเปนอริยทรัพยนำไปกับจิต
วิญญาณไดเมือ่ ตายทิง้ ขันธลาโลกไปแลว สวนมนุษยสมบัตเป
ิ น
ของกำพราตองทิ้งไวกับโลกเมื่อตาย จึงมิไดขวนขวายแสวงหา
จนมากเกินพอ แสวงหาเทาที่จะอำนวยประโยชนใหพอดีกับ
ชีวิตนี้เทานั้น
พระคุณเจาลองทำใจใหนิ่ง แลวพิจารณาดูสิวา แม
กระทั่งรางกายนี้เมื่อเกิดแลวยอมแกเมื่อแกแลวยอมตาย เมื่อ
ตายแลวรางกายนี้ตองถูกทิ้งไวกับโลก ทรัพยสินเงินทองก็เอา
ไปไมได เครื่องนุงหมนี้ก็เอาไปไมได รวมถึงอัฐบริขาร ก็ยังตอง
ทิ้งไวกับโลก ตัวที่จะจากโลกนี้ไปก็คือจิตวิญญาณ ที่มีบุญและ
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บาปสั่งสมอยูภายใน จิตวิญญาณจะถูกพลังของกรรมผลักดัน
ใหโคจรไปสูภพตางๆ ตามเหตุปจจัยของกรรมที่มีอยูในดวงจิต
บุญมีพลังผลักดันจิตไปสูสุคติภพ ไดแกภพอันเปนที่เกิดของ
มนุษยเทวดาและพรหม สวนบาปมีพลังผลักดันจิตไปสูทุคติ
ภพหรือภูมิชั่ว อันเปนภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญ ไดแก
ภพนรก ภพเปรต ภพอสุรกาย และภพติรัจฉาน
ดวยเหตุนี้ผูไมประมาท จึงเตรียมพัฒนาจิตใหมีกำลัง
ของสติกลาแข็ง พัฒนาจิตใหมีกำลังของปญญาเห็นแจงกลา
แข็ง เมื่อสติระลึกไดทันสิ่งที่เขากระทบจิต แลวปญญาเห็นแจง
เห็นสิ่งที่เขากระทบจิตดับไปตามกฎไตรลักษณ บุญจึงเกิดขึ้น
และถูกเก็บสั่งสมอยูในดวงจิตเปนสัญญา พระคุณเจาตองถาม
ตัวเองวา ทุกขณะตื่นมีอารมณดีใจ มีอารมณเสียใจ พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ เกิดขึ้นกับจิตของพระคุณเจาไหม อารมณใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับจิตเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาจิตมีกำลังของสติออน จึงรับ
เอาสิ่งกระทบเขาปรุงอารมณ ตรงกันขาม จิตที่มีกำลังของสติ
กลาแข็ง ยอมเห็นสิ่งที่เขากระทบจิตเปนอนัตตา คือสิ่งกระทบ
ไมใชตัวใชตน จิตจะไมรับเอาสิ่งกระทบมาเปนของตน อารมณ
จะไมเกิด แตมีจิตวางเปนอุเบกขารมณ
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ฉะนั้นจึงตองดูใจตัวเอง ถามใจตัวเองอยูทุกขณะตื่น
คนที่ มี สติสัมปชัญญะ เห็นถูก ตรง ตาม ความ เปนจริงแท เขา
จะไมมองออกไปขางนอกเหมือนคนทั่วไป แตจะกลับมาดูที่ใจ
ของตัวเองวา ขณะนี้ใจสั่งใหคิด ใจสั่งใหพูด ใจสั่งใหทำดีหรือ
ไมดี ก็ดูที่ใจของตัวเอง ดูขยะ คือ กิเลสในใจของตัวเอง โดย
เฉพาะกิเลสที่ผูกมัดใจใหเราตองเวียนตายเวียนเกิดไมรูจบ ที่
นักปฏิบัติธรรมนิยมเรียกกันวาสัญโยชน หรือ สังโยชน ๑๐
ยังมีอำนาจเหนือใจของเราไหม ใจตกอยูใตอำนาจบงการของ
สังโยชน ๑๐ ไหม สังโยชนสามตัวแรกที่เรียกวา สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ยังมีอยูในใจไหม ใครผูใดใชปญญา
เห็น แจง กำจัด กิเลส ทั้ง สาม ตัว นี้ ให หมด ไป จาก ใจ ได คือ มี
ใจเปนอิสระ จาก สักกาย ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลัพพตปรามาส ได
อบายภูมิ ยอม ถูก ปด สำหรับ ผู ที่ มี สภาว ธรรม ในจิต เปน อิสระ
เชนนี้
ดังที่พระโพธิสัตวผูไมสามารถลาพุทธภูมิ ไดบอกกับ
คณะของผูบรรยายวา “ตอไปนี้โลกจะวิกฤตมากยิ่งขึ้น” ขอ
พวกเราอยาไดประมาท พัฒนาจิตแลวปดอบายภูมิใหได คน
ที่จะปดอบายภูมิได ก็คือคนที่มีจิตเปนอิสระจากสังโยชนทั้ง
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สามขึ้นไป นับแตพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต ผูที่มีสภาว
ธรรม ในดวง จิต เปน พระ โสดาบันตาย เกิด อีก ไม เกิน เจ็ด ชาติ
ยอมนำชีวิตเขาสูนิพพาน และภายในเจ็ดชาตินี้จะไมลงไปเกิด
ต่ำกวาภพมนุษย คือจะไมลงไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน สัตว
เปรต สัตวอสุรกาย และสัตวนรก อยางนี้จึงจะเรียกวาปด
อบายภูมิ ตามที่พระนิยตโพธิสัตวไดพูดกับคณะของผูบรรยาย
ผู ที่ปดอบายภูมิ ได เปน ผู ที่ มี ชีวิต ปลอดภัย เปนการ เตรียม
ตัวตายที่วเิ ศษครับ
แตการจะทำเชนนี้ได ตองเจริญสติใหกลาแข็ง เจริญ
ปญญา เห็นถูก ตาม ธรรม หรือ ปญญา เห็น แจง ให กลา แข็ง ซึ่ง
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานภาคปฏิบัติ เปนหนทาง
เขาถึงความกลาแข็งในสองสิ่งนั้น แตคนที่มาเกิดอยูในครั้ง
พุทธกาลเขามีจิตนิ่งมากอน เขาเคยบวชเปนฤาษีโยคีมากอน
เขา ได พัฒนา จิต ให สงบ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ มา กอน แลว จึง ไมมี
ความจำเปนตองมาปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งสองแบบตามที่คนใน
ยุคปจจุบันปฏิบัติกัน
คนใน ครั้ ง พุ ท ธกาล จึ ง พิ จ ารณา หลั ก ธรรม ตาม ที่
พระพุทธเจาตรัสสอนโดยแยบคาย ที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ
ดร. สนอง วรอุไร
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เขาก็สามารถบรรลุดวงตาเห็นธรรมได คำวา “ดวงตาเห็น
ธรรม” หมายถึงเห็นสรรพสิง่ เกิดขึน้ ยอมมีเหตุทีทำให
่ เกิด และ
เห็นความดับไปของเหตุนั้น สรรพสิ่งจึงดับไปดวย
อุ ปติ ส สะ และ โก ลิ ตะ สอง นักบวช นอก พุทธ ศาสนา
(ปริพาชก) ไดโยนิโสมนสิการจนเห็นวาสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
และสีลัพพตปรามาสไมใชตัวใชตน จิตจึงเปนอิสระจากสังโยชน
ทั้ง สาม บรรลุ ความ เปน พระ โสดาบันขณะ ที่ ยัง เปนฆราวาส
แลวทั้ง สอง จึง พา กัน มา บวช เปน พระ สงฆ อยู ใน พุทธ ศาสนา
ที่มีชื่อวาพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะตามลำดับ
อิสิทัตตะคนเลี้ยงชางของพระเจาปเสนทิ มีดวงตา
เห็นธรรมเปนพระสกทาคามี
ฆฏิการพรหมที่นำอัฐบริขารมาถวายเจาชายสิทธัตถะ
ในวันออกบวช มีดวงตาเห็นธรรมเปนพระอนาคามี
ฆราวาส พาหิ ยะ ที่ ได ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ บนถนน
ในเมืองสาวัตถี มีดวงตาเห็นธรรมเปนพระอรหันต
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ดัง นั้น ผู ไม ประมาท จึง ตองเต รี ยม ตัว ตาย ดวย การ
ทำเหตุปจจุบันใหดีที่สุด ดวยการปดอบายภูมิใหไดเปนอยาง
นอย ผู ไม ประมาท ไม ปรารถนา ไป เกิด เปน รูป พรหม หรือ
อรูปพรหมอยูใ นพรหมโลก เพราะรูปพรหมขัน้ ต่ำสุด (ปาริสัชชา
ภูมิ) มีอายุขัยยืนยาวถึงหนึ่งในสามของกัป รูปพรหมชั้นสูงสุด
(อสัญญีสัตตาพรหม) มีอายุยืนยาวถึงหารอยกัป เวนไวแตวา
ผูไมประมาทบางคนไปเกิดเปนรูปพรหมอยูในสุทธาวาสพรหม
โลก การณจะเปนเชนนี้ได ผูนั้นตองพัฒนาจิตจนเปนอิสระ
จากสังโยชนทั้งหา (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
กามราคะ และปฏิฆะ) คือ บรรลุอริยธรรมเปนพระอนาคามี
ไดแลวจึงจะทำได พระอนาคามีเปนผูที่ปดอบายภูมิไดและจะ
ไมยอนลงมาเกิดในภพสวรรคหรือภพมนุษยอีกตอไป มีแตจะ
พัฒนาจิตใหสูงขึ้นจนเขาสูนิพพานเทานั้น
และ สุ ด ท า ย ผู ไม ประมาท ย อ ม มี จิ ต ไม ยิ นดี อยู ใน
อรูปฌาน ซึง่ ตายในอรูปฌาน ยอมไปอุบตั เป
ิ นอรูปพรหม ผูยั งมี
สภาวธรรมในดวงจิตเปนปุถชุ น และมีอายุขัยยืนยาวมากนับแต
สองหมืน่ กัปจนถึงแปดหมืน่ สีพั่ นกัป เมือ่ ใดทีกำลั
่ งของอรูปฌาน
เสื่อมลง ยังมีโอกาสไปเกิดเปนสัตวอยูในภพภูมิของวัฏฏะได

ดร. สนอง วรอุไร
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ผมตองขออภัยทานผูฟงรวมถึงพระคุณเจาทั้งหลาย
วา คำวา “อวิชชา” หมายถึงรูไมจริงหรือไมรูจริง ตอนที่
ผู บรรยายได ไป พัฒนา ความ รู ( ปญญา ) สูงสุด ในทางโลก คือ
พั ฒ นาสุ ตมย ป ญ ญา และ จิ นต ามย ป ญ ญา จนถึ ง ระดั บ
ปริญญาเอก ความรูที่ไดนั้นคืออวิชชาซึ่งหากนำมาใชสองทาง
ใหกับชีวิตแลว ทำใหตองพาชีวิตเวียนตายเวียนเกิด อยูในภพ
ตางๆของวัฏฏะอยางไมจบสิ้น และหากใครผูใดนำเอาอวิชชา
หรือปญญาทางโลกมาสองนำทางใหกับชีวิตแลว โอกาสที่ตัว
เองจะพบกับความวิบัติก็มีไดเปนได
ผม ได เขาไป บรรยาย ธรรม ให ผู ตอง ขัง ฟง ใน หลาย
เรือนจำ มา แลว พบ วา มี ผู ตอง ขัง ที่ ใช ปญญา ทาง โลก สอง
นำทางใหกับชีวิต ไดนำพาตัวเองไปสูการถูกจำกัดอิสรภาพ
ทั้งนี้เปนผลมาจากการใชความรูที่ไมจริงแทนั่นเอง ดวยเหตุ
นี้ บุคคล ผู มี ปญญา ทาง โลก สอง นำทาง ให กับ ชีวิต จึง จำเปน
ตองเตรียมตัวตายไวแตเนิ่นๆ ตองทำเหตุใหถูกตรงตามความ
เปนจริงแท สรางเหตุที่เปนกุศลกรรมแลวกรรมดีที่ทำจะถูก
เก็บสั่งสมไวในดวงจิตเปนบุญ บุญชนิดไหนที่ควรทำใหเกิดขึ้น
ขึ้นอยูกับความปรารถนาของแตละบุคคล
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ผูใดกำจัดสังโยชน ๓ ใหหมดไปจากใจไดแลว เมื่อ
อายุขัยจำเปนตองสิ้นสุดลง จิตวิญญาณจำเปนตองออกจาก
ราง โดยมีพลังของบุญ ผลักดันใหไปเกิดเปนเทวดาโสดาบัน
อยูในสวรรค
ผูใดกำจัดสังโยชน ๕ ใหหมดไปจากใจไดแลว เมื่อ
อายุขัยถึงวาระตองสิ้นสุดลง จิตวิญญาณจึงตองออกจากราง
โดยมีพลังของบุญ ผลักดันใหไปเกิดเปนพระพรหมอนาคามี
อยูในสุทธาวาสพรหมโลก
และ สุดทาย ผู ใด กำจัด สังโยชน ทั้ง สิบ ให หมด ไป จาก
ใจ ไดแลว จิต ยอม บริสุทธิ์ ปราศจาก กิเลส ที่ ผูกมัด ใจ ให ตอง
เวียนตายเวียนเกิดอยูในวัฏฏะอีกตอไป เมื่ออายุขัยของการ
เปน มนุษย ถึง วาระ สิ้น สุด ลง จิต วิญญาณที่ ปราศจาก มล ทิน
ใดๆปนเปอน ยอมโคจรไปสูสภาวะที่เรียกวานิพพาน ไมมีพลัง
ใดสามารถดึงดูดจิต ที่บริสุทธิ์เชนนี้ ใหหวนกลับมาเวียนเกิด
เวียนตายในภพใดๆของวัฏฏะไดอีก นักปฏิบัติธรรมนิยมเรียก
สภาวะเชนนี้วา เปนการดับของรูปพรอมกับการดับของนาม
ซึ่งหมายถึงความโลภ ความโกรธ ความหลง ความมีเมตตา สติ
ปญญา ฯลฯ หมดไปจากใจนั่นเอง
ดร. สนอง วรอุไร
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ฉะนั้นผมจึงพูดวา อวิชชา คือสิ่งที่ทานผูฟง คือสิ่ง
ที่พระคุณเจาร่ำเรียนกันมาทางโลก จากการฟงการอานเขา
เรียกวาสุตมยปญญา และจากการคิด พิจารณา วิเคราะห วิจัย
หรือจินตนาการดวยจิต เขาเรียกวาจินตามยปญญา ปญญา
ทั้งสองระดับนี้ใหผลเปนความจำหรือสัญญา ซึ่งเปนอวิชชา
ผูใดสรางและสั่งสมไวในดวงจิต ยอมหนีไมพนกับการนำพา
ชีวิตเวียนตายเวียนเกิดอยูในวัฏฏะอยางไมจบสิ้น
ใน ครั้ ง พุ ท ธกาล มี ภิ ก ษุ อยู รู ป หนึ่ ง เป น ที่ รู จั ก ของ
คน หมูมาก ( ปอป ปู ลา ร ) ภิกษุ รูป นี้ ชื่อ ติสส ภิกษุ เปนที่ รูจัก
นิยม ชม ชอบ ของ ภิกษุ หมู มาก และ ชอบ เสวนา อยู กับ มนุษย
ผู บวชเปนภิกษุ ดวย กัน ติสส ภิกษุ มิได ปฏิบัติ ธรรม ขั้น สูงสุด
ปฏิบัติธรรมเพียงแคสมถกรรมฐาน จนสามารถพัฒนาจิตให
เขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน คือสมาธิในระดับที่เปน
รูปฌานละเอียด เมื่ออายุขัยเวียนบรรจบ ติสสภิกษุไดตาย
ไป จิต วิญญาณจึง ถูก พลัง ของ รูป ฌานที่ หนึ่ง อยาง ละเอียด
ผลัก ดัน ให โคจร ให ไป เกิด เปนติส สมหา พรหม อยู ใน พรหม โลก
ชั้นที่ ๓ (มหา พรหมา ภูมิ) หลัง จาก ที่ ติสส ภิกษุ ตาย ไป แลว
พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซายของพระพุทธโคดม
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ประสงคใครจะรูวาติสสภิกษุตายแลวไปเกิดอยูที่ไหน ไปเกิด
อยู ใน ภพ ภูมิ ใด พระมหาโมคคัลลานะ จึง เขา ฌาน แลว ถอน
จิต ออก จาก ความทรงฌาน พรอม กับ อธิษฐาน ขอ เห็น ติสส
ภิกษุ วา ตาย แลวไป เกิด อยู ใน ภพ ภูมิ ใด ชั่วขณะ หด แขน และ
ยืดแขนออก กายทิพยของพระมหาโมคคัลลานะไดไปนั่งอยู
หนาวิมานของมหาพรหมองคหนึ่ง มหาพรหมองคนั้นไดเขา
มากราบพระมหาโมคคัลลานะ องคอรหันต หลังจากสนทนา
วิสาสะกันแลวจึงไดรูวา มหาพรหมองคนั้น คือ ติสสมหาพรหม
ผู มี อดี ต เป น ติ ส ส ภิ ก ษุ นั่ น เอง เหตุ ที่ ติ ส สม หาพรหม จำ รู ป
ลักษณะของพระมหาโมคคัลลานะได เพราะสัญญาเกายังเก็บ
ฝงอยูในดวงจิต แตจิตของพระมหาโมคคัลลานะไมมีสัญญา
ใหม ของ ติส สม หา พรหม จึงไมรู จัก วา พรหม องค นี้ เปน ใคร
หลั ง จากการสนทนากั น แล ว จึ ง ได ทราบว า พรหมองค
นี้ คื อ อดี ต ติ ส สภิ ก ษุ นั่ น เอง ท า นมหาโมคคั ล ลา นะ
ไดถามติสสมหาพรหมวา
พระมหาโมคคัลลานะ : ใน ฐานะ ที่ ท า น เป น ที่ รู จั ก กั น
มาก ใน หมู เทวดา ทาน พอ จะ บอก วิธี ดู ลักษณะ วา เทวดา องค
ใดเปนเทวดาโสดาบันใหขาพเจาทราบไดไหม
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ติสสมหาพรหม : พระคุณเจา เทวดาองคใดมีศีลไมขาด ไม
ทะลุ ไมดาง ไมพรอย และมีจิตมั่นคงในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เทวดาองคนั้นเปนเทวดาโสดาบัน ซึ่งมีอยูในสวรรค
ทุกชั้น นับแตจาตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงดาวดึงส ยามา ดุสิต
นิมมานนรดี และปรนิมมิตวสวัตตี
จาก การ สนทนา ระ หว า ง ติ ส สม หา พรหม กั บ พระ
มหาโมคคัลลานะ ก็เปนอันเชื่อมั่นไดวา พระคุณเจารูปใด ถา
มีศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย คุมใจอยูทุกขณะตื่น
และมีจิตมั่นคงอยูในพระรัตนตรัย เมื่อนำตนเขาปฏิบัติธรรม
จิตยอมเขาถึงธรรมไดงาย ทานผูฟ งธรรมรวมถึงพระคุณเจารูป
ใดปฏิบัติซ้ำแลวซ้ำเลาแตยังเขาไมถึงธรรม เขาไดเพียงสมาธิ
ประเดี๋ยวประดาว (ขณิกสมาธิ) สมาธิจวนแนวแน (อุปจาร
สมาธิ) ยังเขาไมถึง ก็ไมสามารถพัฒนาจิตใหเกิดปญญาเห็น
แจงได
พระพุทธโคดมไดตรัสไวในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ
ป ญ ญา ซึ่ ง มี ความ หมาย ว า จิ ต ที่ มี ศี ล เป น บ อ เกิ ด ของ
สมาธิ จิ ต ที่ มี ส มาธิ เป น บ อ เกิ ด ของ ป ญ ญา ป ญ ญา ตั ว นี้
ไมใชปญญาทางโลก ไมใชปญญา หรือ ความ รู ที่ ได จาก การ
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เรียนจนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค แตเปนปญญาเห็นถูกตาม
ธรรม หรือปญญาเห็นแจง
ดั ง นั้ น คำ สนทนา ระ หว า ง ติ ส สม หา พรหม กั บ พระ
มหาโมค คั ล ลา นะ ก็ สามารถ เอา มา เป น เครื่ อ ง วั ด ใจ ของ
มนุษยได ผูใดมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย คุมใจอยู
ทุกขณะตื่น และมีจิตมั่นคงอยูในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เมื่อนำ ตัว เขาปฏิบัติ ธรรม แลว ยอม มี จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได
งาย และ ยอม เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได งาย ซึ่ง เรื่อง นี้ พิสูจน
ได ในครั้ง ที่ ผู บรรยาย ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน เจา คุณ โชดก
ปฏิบัติสมถภาวนา (พองหนอ-ยุบหนอ) ไดเจ็ดวัน ก็สามารถ
นำจิตเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิสูงสุด (อัปปนาสมาธิ) หรือ
ที่เรียกวาสมาธิระดับฌาน ทานเจาคุณฯไดบอกกับผูบรรยาย
วา ในทาง ปริยัติ แลว เขา เอา ศีล คุม กาย กับ วาจา แต ในทาง
ปฏิบัติถาไมเอาศีลลงคุมใหถึงใจ จิตยอมหวั่นไหวไมสามารถ
พัฒนา จิต ให เกิด เปน สมาธิ ได ผู บรรยาย มี ความ ศรัทธา ใน
ครูบาอาจารยผูมีประสบการณตรงในธรรม จึงได เอาศีลลง
คุมใจ ทำใหใจมีสัจจะ แลวเรงความเพียรในการปฏิบัติธรรม
ผูใดมีศีลและมีสัจจะ ผูนั้นมีกายศักดิ์สิทธิ์และมีจิตศักดิ์สิทธิ์
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ผูมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อพูดอะไรแลวเปนไปอยางที่พูด เมื่อทำ
อะไรแลวเปนไปอยางที่ทำ และเมื่อคิดอะไรแลวเปนไปอยางที่
คิด ผูบรรยายปฏิบตั ิสมถภาวนาอยูเพียงเจ็ดวัน ก็สามารถเขา
ถึงสมาธิสูงสุด ปฏิบัติวิปสสนาภาวนาอยูนานถึงสามสิบวัน ก็
สามารถเขาถึงปญญาเห็นถูกตรงตามธรรม ไมมสิี ง่ ใดทีไม
่ รู รูทุ ก
เรื่องมีจิตสัมผัสได และในวันสุดทายที่ไปลาสิกขาออกมาอยูใน
เพศฆราวาส ทานเจาคุณฯไดบอกใหผูบรรยายรักษาของดีที่ได
ไปตลอดชีวิต นี่ก็รักษาของดีมานานถึง ๓๕ ปเศษแลว ของดี
นั้นยังคงมีอยูกับใจและมีเพิ่มมากขึ้นจนทุกวันนี้
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะไดพัฒนาพละ ๕ (สัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ และปญญา) อยูทุกวัน จึงทำใหจิตมีสติกลาแข็ง
ระลึกไดทันเกือบทุกสิ่งที่เขากระทบจิต และมีปญญาเห็นแจง
เฉียบคม เห็นสิ่งที่เขากระทบจิตทุกเรื่องเปนอนัตตา ซึ่งสงผล
ใหจิตวางเปนอุเบกขา มีกำลังความเพียรเต็มรอย มีความขี้
เกียจเปนศูนย มีกำลังศรัทธาสูงสุด เหลานี้ เปนเหตุใหจิตมี
พลังทีส่ ามารถตานทานอำนาจของมารได จึงรักษาของดีตามที่
เจาคุณฯกลาวไวมานานถึง ๓๕ ป และจะยังคงรักษาของดีตอ ไป
ตราบ เทา ที่ รูป ขันธ ยัง เปน เครื่อง มือ ให จิต ได ใช ทำงาน เผย
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แพรธรรมวินัยในพุทธศาสนา ใหเขาสูใจของพุทธศาสนิกให
มากที่สุด
ดวยความไมเชื่อคำสอนในพุทธศาสนาแลวไปพิสูจน
จนเขาถึงปญญาสูงสุดระดับโลกิยะ (อภิญญา ๕) และระดับ
โลกุตตระ (ญาณ ๑๖) จนกระทั่งมีธรรมวินัย สถิตอยูในใจทุก
ขณะตื่น จึงไดระลึกถึงคุณของพระพุทธโคดม ระลึกถึงคุณ
ของพระเจาอโศกมหาราช ที่เปนตนเหตุนำพุทธศาสนามาสู
สุวรรณภูมิ และไดตอบแทนคุณดวยการเผยแพรธรรมอยูจน
ปจจุบันนี้
สิ่ง ตางๆ ที่ ผู บรรยาย บอก เลา มา เปน เรื่อง จริง แท
พึงอยาปลงใจเชื่อตามหลักกาลามสูตร แตหากผูใดประสงค
จะพิสูจน สัจธรรม นี้ วา เปน จริง เท็จ ประการ ใด ตอง พัฒนา
จิต ตนเอง ให เขา ถึง ปญญา สูงสุด ระดับ โลกิยะ และ ให เขา ถึง
ปญญา สูงสุด ระ ดับ โลกุ ต ตระ ได เมื่อ ใด แลว ความ จริง ยอม
ถูก เปด เผย และ ความ ศรัทธา ยอม เกิด ขึ้น ใคร ผู ใด ปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน จน เขา ถึง ความ จริง แท ของ ชีวิต ได แลว
ยอมไดชื่อวาเปนการเตรียมตัวตายอยางมีคุณคา
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ผูบรรยายไดเตรียมตัวตายมากวา ๓๕ ปแลวสั่งสม
แตบุญ ไว ในดวง จิต ไม ทำ จิต ให มี บาป สั่งสม เหตุ ที่ ทำ เชนนี้
เพราะจำเปนตองขึ้นไปบอกเพื่อนเกาที่อยูในสุคติโลกสวรรค
มิใหความโลภ โกรธ และหลง มีอำนาจครอบครองใจ ซึ่ง
จะ เปนเหตุนำพา จิต วิญญาณ ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ทุคติ ภพ
(เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และสัตวนรก) ใครผูใดปรารถนา
ใครรูวา ผูบรรยายเตรียมตัวไปเกิดใหมในภพภูมิใด สามารถ
ตามไปดูไดดวยการทำเหตุใหถูกตรงกับผูบรรยาย หรือพัฒนา
คุณธรรม ให เสมอ กัน แลว จะ รู กัน โดย ไม ตอง สื่อ ดวย วาจา
เขาใจไหมครับ
การบรรยายในวันนี้ ขอยุติเพียงเทานี้ เวลาที่เหลือ
อีกเล็ก นอย ผม กัน เวลา ไว ตอบ ปญหา พระคุณ เจา รูป ได มี
ปญหาใครซักถาม ใหเกิดความกระจางขึ้นกับใจ โปรดปุจฉา
และผมจะวิสัชนาถวายใหเขาใจ ในฐานะที่เปนฆราวาส ผมมี
ศีลคุมใจอยู ๕ ขอ สามารถตอบปญหาไดมากกวาพระคุณเจา
ซึ่งตองรักษาศีลถึง ๒๒๗ ขอ บางเรื่องพระคุณเจารูแตไม
สามารถตอบไดเพราะหากตอบออกไปแลวเปนการละเมิดวินัย
ที่พระภิกษุผูสาวกของพระพุทธเจาจำเปนตองรักษาไวใหมีอยู
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กับใจ ขณะที่รอปญหาอยูนี้ ผูบรรยายขออนุญาตเลาตอไปวา
วันกอนมีพระอริยสงฆมาจากภาคอีสาน มีญาติธรรมเขาไป
ถวายภัตตาหาร พอรับประเคนเสร็จเรียบรอยแลวพระสงฆ
รูปนั้นไดชี้มาที่ผูบรรยายแลวพูดกับญาติธรรมวา เอาอาหาร
ไปถวายองคนั้นดวย ผูที่พัฒนาจิตดีแลวสามารถหยั่งรูวาระจิต
ของผูอื่นไดโดยไมตองสนทนากันดวยวาจา
หนั ง สื อ ที่ พระคุ ณ เจ า ได รั บ แจก ใน วั น นี้ ก อ น การ
บรรยาย เปนเรื่อง “ถึงโสดาบันในชาตินี้” หนังสือเลมนี้เกิด
ขึ้นไดโดยมีผูกำหนดใหผูบรรยายพูด ในงานแสดงธรรมของ
ชมรมกัลยาณธรรม ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล
บพิตรพิมขุ ทุง มหาเมฆ คนทีกำหนด
่
หัวขอเรือ่ งใหผูบรรยายพู

ด
เขา คงจะ รู วาระ จิต ของ ผู บรรยาย โดย ผู บรรยาย เอง ไม เคย
พูดวาตัวเองเขาถึงความเปนพระโสดาบันนะครับ แตทุกสิ่ง
ที่ คัด และ พิมพ ออก มา เปนตัว หนังสือ นี้ ได คัด ออก มา จาก ใจ
ของผูบรรยาย สภาวธรรมในดวงจิตเปนเชนไร สิ่งที่อานพบ
ในหนังสือก็เปนเชนนั้น ผมขอยุติเรื่องนี้ไวกอน สารธรรมใน
หนังสือเปนเชนไร หากพระคุณเจาประสงคจะทราบ โปรดสละ
เวลาเพียงเล็กนอยก็สามารถทราบได แตยังไมดีเทากับนำตัว
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เองเขาไปพิสูจนสัจธรรมดังกลาว หากเขาถึงความเปนจริง
แทไดแลว จะเปนคุณอยางมากกับพุทธศาสนา
ตน เหตุ ที่ ผม ได มา ทำ หนาที่ เผย แพร สัจธรรม ใน พุทธ
ศาสนา ก็ เนื่ อ ง ด ว ย ก อ น มา เกิ ด เป น มนุ ษ ย ใน ชาติ นี้ ด ว ย
อธิษฐานจะมาชวยเพื่อนผูเคยเปนสหธรรมิกกันมากอนในอดีต
เมื่อ ได มา เกิด เปน มนุษย และ มา พบ กัน ในชาติ นี้ แลว จง มี สติ
ระมัดระวัง มิใหความโลภ ความโกรธและความหลง เขามา
มีอำนาจเหนือใจ เพราะกิเลสใหญทั้งสามตัวนั้น มีพลังผลัก
ดันจิตวิญญาณที่หลุดออกจากราง ใหโคจรไปเขาอยูอาศัยใน
รางของสัตวที่อยูในทุคติภพ (สัตวเดรัจฉาน สัตวเปรต สัตว
อสุรกายและสัตวนรก) ได ตรงกันขาม ผูที่เวนประพฤติอกุศล
กรรมอยางนอยหาอยางดังที่ระบุไวในศีล ๕ อยูเนืองนิตย เมื่อ
จิต วิญญาณ หลุด ออก จาก ราง นี้ เพื่อ ไป หา ราง ใหม อยู อาศัย
พลังของคุณธรรมในศีล ๕ ยอมผลักดันจิตวิญญาณใหโคจร
เขาไปอยูอาศัยในรางที่เปนมนุษย
หาก บำเพ็ ญ ทาน และ รั ก ษา ศี ล หรื อ ประพฤติ กุ ศ ล
กรรมบถ ๑๐ (เวนจากการทำลายชีวิต เวนจากการถือเอา
ของที่เขามิไดให เวนจากการประพฤติผิดในกาม เวนจากการ
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เตรียมตัวกอนตาย
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พูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคำหยาบ เวน
จากการพูดเพอเจอ ไมโลภคอยจองอยากไดของเขา ไมคิดราย
เบียดเบียนเขา และเห็นชอบตามคลองธรรม) อยูตลอดชีวิต
เมื่อจิตหลุดออกจากรางเพื่อไปหารางใหมอยูอาศัย คุณธรรม
ของศีลและทาน หรือคุณธรรมในกุศลกรรมบถ ๑๐ ยอมมีพลัง
ผลักดันจิตวิญญาณ ใหโคจรไปเขาอยูอาศัยในรางของเทวดาที่
อยูในภพสวรรค
และผูใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนสามารถเขาถึง
ความตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน (ฌาน) แลวตายในขณะที่จิต
ยังทรงอยูในฌาน พลังของฌานยอมผลักดันจิตวิญญาณ ให
โคจรไปเขาอยูอาศั
 ยในรางทีอยู
่ ใน
 พรหมโลก นอกจากนีคุ้ ณธรรม
ในศีล ๕ ยังเปนฐานใหจิตพัฒนาจนเขาถึงอริยธรรมของการ
มีสภาวธรรมในดวงจิตเปนพระโสดาบัน และพระสกทาคามีได
แตหากใครผูใดปรารถนาพัฒนาจิตใหบรรลุอริยธรรมสูงกวา
นี้ ตองมีศีล ๘ ลงคุมใจไดแลว ความเปนพระอนาคามีจึงจะ
เกิดขึ้นได
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สุดทาย ผู ใด ปรารถนา พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ เปน
พระอริยบุคคลสูงสุด (พระอรหันต) ตองมีศีลอยางนอย ๑๐
ขอ ลงคุมใหถึงใจ ดังนั้นในครั้งพุทธกาลจึงมีบุคคลผูมีศีลเพียง
๑๐ ขอ คุมใจ สามารถบรรลุอรหันต ไดอาทิ สามเณรทัพพะ
สามเณรโสปากะ สามเณรีอุตตรา สามเณรีอุตตมา ฯลฯ ผู
ที่บวชเปนภิกษุตอง มี ศีล ๒๒๗ ขอ คุม ใจ และ ผู ที่ บวช เปน
ภิกษุณตี องมีศีล ๓๑๑ ขอคุมใจ จึงจะสามารถพัฒนาจิตใหบรรลุ
อริยธรรมนับแตเบื้องตนจนถึงสูงสุดได
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ปุจฉา - วิสัชนา

ศ าสนา พุทธ เปน ศาสนา แหง เหตุ และ ผล

ผู ใด

ทำเหตุให ถูก ตรง ใน วัน นี้ ผล ถูก ตรง ยอม เกิด ขึ้น ใน กาล
ข า ง หน า แน น อน การ บรรยาย จึ ง ขอ ยุ ติ ลง เพี ย ง เท า นี้
พระคุณเจารูปใดมีปญหา สามารถปุจฉาไดดวยการยกมือ
ใหทราบ แลวจะมีคนนำไมคลอยไปถวายใหทานไดพูดซักถาม
ปญหา
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พระคุณเจา : ถามปญหาสวนตัวไดไหมครับ?
ผูบรรยาย : ไดครับ แตขอใหถามดังๆ เพื่อใหพระคุณเจา
รูปอื่นไดทราบถึงปญหาที่ถาม
พระคุณเจา : ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตัว
ไหนใหญที่สุดและมีความสำคัญที่สุด
ผูบรรยาย : ความโกรธเปนกิเลสตัวใหญที่สุดและมีความ
สำคัญที่สุดเพราะความโกรธ (โทสะ) มีพลังผลักดันจิตวิญญาณ
ใหโคจรลงไปเกิดเปนสัตวอยูในภพนรกได
ความ โลภ หรื อ ความ อยาก ได เป น กิ เ ลส ที่ มี ความ
สำคัญรอง ลง มา เพราะ มี พลัง ผลัก ดันจิต วิญญาณ ให ไป เกิด
เปนสัตวอยูในภพเปรตได
ความหลง (โมหะ) มีความสำคัญนอยสุดเมื่อเทียบ
กับ กิเลสมารสอง ตัว แรก แต แก ได ยาก ที่สุด ผู ใด พัฒนา จิต
(วิปสสนาภาวนา) จนหมดความไมรูจริงหรือคือหมดอวิชชาได
ผูนั้นก็พนทุกข คือนำพาชีวิตเขาสูพระนิพพานได
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สวนความโลภแกไขไดไมยากและไมงาย ผูใดพัฒนา
จิตจนเกิดปญญาเห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจงดับขันธ ๕ ได
อัตตายอมดับเปนอัตโนมัติ แลวความโลภจะไมเกิดอีกตอไป
และผูใดประพฤติตนเปนผูใหสิ่งดีงามเปนทานอยูเสมอ ความ
โลภยอมดับไปแตไมเที่ยงแทแนนอนเทากับวิธีการแรก
ความ โกรธ หมาย ถึง ความ โมโห ความ ไม พอใจ วิธี
กำจัดความ โกรธ ทำได งาย สุด ถา เปน คน ธรรมดา ก็ ให อภัย
เปนทาน เขาดาเรา เขาวาเราไมดี เขานินทาเรา ตองใหอภัย
ชางมันเถอะเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแลว ผูใดใหอภัยในทุกสิ่งที่
เปนเหตุขัดใจได ผูนั้นยอมมีเมตตาเกิดขึ้นและถูกเก็บสั่งสม
ไวในดวงจิตเปนเมตตาบารมี คนมีเมตตามีอารมณสงบและ
เย็น ทำใหโทสะหายไปเปนปลิดทิ้ง และหากผูใดพัฒนาจิตจน
เกิดปญญาเห็นแจง ใหพิจารณาความโกรธตามกฎไตรลักษณ
จนหมุนเขาสูอนัตตา จิตยอมปลอยวางความโกรธลงได หรือ
หาก พั ฒ นา จิ ต จน มี กำลั ง ของ สติ และ ป ญ ญา เห็ น แจ ง กล า
แข็ง เมื่อสิ่งขัดใจเขากระทบจิต ยอมเห็นสิ่งขัดใจดับไปตาม
กฎไตรลักษณ แลว อารมณ โทสะ จะ ไม เกิด ขึ้น วิธี นี้ เปนการ
ปองกันความโกรธมิใหเกิดขึ้นครับ
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นิมนตครับพระคุณเจาที่ยกมือ เดี๋ยวเจาหนาที่กำลัง
นำไมคลอยไปถวายครับ
พระคุณเจารูปที่ ๒ : ขอโอกาสถามอาจารยวา สภาวธรรม
ในดวงจิตขณะเราปฏิบตั ธรรม
ิ
เราไมสามารถรูได
 วาสภาวธรรม
ในดวงจิตของเราเขาถึงระดับไหน อาตมาใชพุทธานุสติกับอา
นาปานสติ ควบคูกัน พอนั่งไปไดประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที
รางกายจะเกิดอาการกระตุก เหมือนกับจิตเราดิ่งลงแลวเกิด
สภาวะที่ไมรูอะไรเลยคือเงียบ เหมือนดิ่งจมลงไปแตพอจิตกลับ
เขามาสูสภาวะปรกติจึงรูตัว ถามวาตอนที่จิตดิ่งจมลงไปนั้น
จิตเราอยูในสภาวะไหนครับ
ผูบรรยาย : ผู ใด เริ่ ม ปฏิ บั ติ ธรรม และ เข า ถึ ง สภาว
ธรรมเชนนี้ ยอมมองไมออกวา จิตเริ่มเขาสูสมาธิระดับตน
อาการกระตุก ของ รางกาย เหมือนจิต ดิ่ง จึง เกิด ขึ้น ผู ที่ ผาน
ประสบการณเชนนี้มากอน เชน ครูบาอาจารยที่เคยปฏิบัติ
กรรมฐานแลวเขาถึงธรรมไดแลว เขาจึงจะรูสภาวะจิตของผู
ปฏิบัติธรรมวา เขาถึงธรรมระดับไหน ดวยเหตุนี้จึงตองมีการ
สอบอารมณของผูเขาปฏิบัติธรรม
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พระคุณเจาฯ : อาตมาไมเคยสอบอารมณครับ
ผูบรรยาย : บุ ค คล ผู ไป เกิ ด อยู ใน ครั้ ง พุ ท ธกาล เป น ผู
ผาน ประสบการณ มา มาก จึง มี บุญ บารมี สั่งสม อยู ในดวง จิต
มาก เขาเหลา นั้น เพียง แค ได ฟง คำ ที่ ผู รู มาบ อก กลาว แลว
โยนิโสมนสิการ ก็ สามารถ ปริวรรต จิต ให เขา ถึง ดวงตา เห็น
ธรรมได แตคนที่มาเกิดอยูในครั้งปจจุบัน เปนผูมีบุญบารมี
สั่งสม มา นอย กวา จึง จำเปนตอง มี การ สอบ อารมณ จาก ครู
ผูสอนกรรมฐาน ที่เปนผู รู และ มี ประสบการณ ในการ พัฒนา
จิตมากอน อารมณใดเกิดขึ้นไมถูกตรงตามธรรมที่จะนำไปสู
ความพนทุกข ครูจะแกไขใหแลวศิษยผูฝกกรรมฐานตองนำคำ
ชี้แนะไปปรับแกไขใหถูกตอง สวนอารมณใดเกิดขึ้นแลวเปนไป
ตามคลองธรรม ครูจะนำการปฏิบัติที่กาวหนายิ่งขึ้นมาบอก
กลาวใหศิษยนำไปประพฤติปฏิบัติ นี่คือจุดประสงคของการ
สอบอารมณ
พระคุณเจาฯ : อาตมาเขาใจแลวและจะลงมือปฏิบัติตั้งแต
วันนี้ และจะพยายามหาครูบาอาจารยที่มีประสบการณตรง
มาชี้นำสั่งสอนครับ
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ผูบรรยาย : กอนลงมือปฏิบตั ธรรม
ิ พระคุณเจาตองทำเหตุ
ใหตรงดังนี้นะครับ
๑. สรางมหาทาน เชนตั้งโรงทานแกคนหมูมาก หรือ
จัดอาหารเลี้ยงพระสงฆหมูมาก หรือเลี้ยงพระสงฆยาวนาน ๗
วัน
๒. อธิษฐานวา ขอใหไดพบครูบาอาจารยของตนเอง
คือ ตั้ง จิต ปรารถนา ให ได พบ และ ได สั่ง สอน การ ปฏิบัติ ธรรม
ที่ถูกตรง
เรือ่ งในทำนองนีเคย
้ มีหมอคนหนึง่ ไดถามผูบรรยายว

า
แลว ผม จะ พบ ครูบา อาจารย ของ ผม ไดที่ ไหน ผู บรรยาย ได
ตอบเขาไปวา “หมอตองสรางมหาทานแลวอธิษฐานขอพบ
ครูบาอาจารยที่จะมาสั่งสอนธรรมใหกับตน” เมื่อเหตุปจจัย
ลงตัว ปรากฏวา มีอยูวั นหนึง่ เขาไดไปรักษาอาการอาพาธใหกับ
พระนิยตโพธิสัตวรูปหนึ่ง พระโพธิสัตวรูปนั้นไดพูดขึ้นวา “เรา
พบกันแลวใชไหม”
พระคุณเจา : ตองอธิษฐานกอนใชไหม?
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ผูบรรยาย : ถูกแลวครับพระคุณเจา การอธิษฐานคือการ
ตัง้ จิตปรารถนาใหบรรลุในสิง่ ทีดี่ งาม เมือ่ ใดทีเหตุ
่ ปจจัยถึงพรอม
การอธิษฐานนั้นจึงจะเปนจริง
ดัง ตัวอยาง เจา ชาย สุมนะ เคย อธิษฐาน ให ได เปน
พุทธอุปฏฐากในพระพุทธเจาพระองคใดพระองคหนึ่ง จึงได
มาเกิดเปนพระอานนทอยูในครั้งพุทธกาล และไดรับแตงตั้งให
เปนพุทธอุปฏฐากประจำพระพุทธเจาโคดม
ใน ครั้ ง ที่ พระ ที ป ง กร ได มา ตรั ส รู เป น พระพุ ท ธเจ า
สุ มิ ต ตา ลู ก สาว พราหมณ ได อธิ ษ ฐาน ขอ เป น บาทบริ จ าริ ก า
ของสุเมธฤาษีทุกชาติที่เปนไปได และอธิษฐานใหบรรลุธรรม
นั้นดวย ตอ มา สุเมธ ฤาษี ได มา เกิด เปน เจา ชาย สิทธัตถะ ได
ปฏิบัติธรรมจนตรัสรูเปนพระพุทธโคดม สวนสุมิตตาลูกสาว
พราหมณไดมาเกิดเปนเจาหญิงยโสธรา ไดอภิเษกสมรสเปน
มเหสีของเจาชายสิทธัตถะ (อดีตพระพุทธโคดม) ไดฟงธรรม
จากพระโอษฐแลวบรรลุโสดาปตติผล ในขณะยังเปนฆราวาส
ตอมาไดบวชเปนภิกษุณีปฏิบัติธรรมไดเพียง ๑๕ วัน ก็บรรลุ
อรหัตตผล สมดังคำอธิษฐานที่ไดกระทำไวแตครั้งอดีต
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พระ คุณ เจาฯ : อาตมา ได พบพระ รูป หนึ่ง ทาน เปน หลาน
ของหลวงปูชา ทานชื่อวาพระอาจารยกัณหา สุขกาโม โยมแม
ของอาตมาเลาใหฟงวา ทานไดบรรลุธรรมแลวจะไมสอนใคร
แตเมื่ออาตมาไปกราบทาน ทานบอกวาขอใหเสร็จภารกิจกอน
แลวใหมาหา คือทานรับปากวาจะสอนแตทานยังมีภาระอยู
ผูบรรยาย : ครั บ หลวง พ อ กั ณ ห า ท า น มี ความ รู ถู ก ตรง
ตามธรรมวินัย เหตุที่ทานไมสอนเพราะงานทานเยอะ ทานให
พระรูปอื่นสอนแทน พระในวัดของทานบางรูปสอนได
พระคุณเจาฯ : แตทานบอกวาใหอาตมาไปหา
ผูบรรยาย : ไป สิ ครั บ เมื่ อ ท า น มี เวลา ว า ง เมื่ อ ไร ท า น
สามารถสอนได พระอริยบุคคลที่บรรลุธรรมแลวทานจะพูด
สั้นๆ อยางหลวงพอจิตที่อยูจังหวัดสงขลา ทานพูดสั้นเพียง
ประโยคหรือสองประโยคก็จบ
พระคุณเจาฯ : คือทานรูใจผูฟง
ผูบรรยาย : พระอภิญญาทุกรูปรูใจไดดวยเจโตปริยญาณ
เพียงแตวาทานจะพูดหรือไมเทานั้น
ดร. สนอง วรอุไร

๙๑

พระคุณเจาฯ : อาตมา ถาม ว า หลวง พ อ กั ณ ห า ท า น ทรง
อภิญญาใชไหม
ผูบรรยาย : ใคร จะ มี สภาว ธรรม ในดวง จิต เปน อยางไร ก็
เปนเรื่องของเขา จิตของพระคุณเจาก็เหมือนกัน หากพัฒนา
จนเขาฌานไดแลว นำจิตออกความทรงฌานเจโตปริยญาณ
ยอมเกิดไดเปนอัตโนมัติ ซึ่งถือวาเปนเรื่องปรกติของผูที่พัฒนา
จิตจนเขาถึงสมาธิสูงสุด (อัปปนาสมาธิ) ผมเคยหลงความรู
สูงสุดที่เรียกวา โลกิยอภิญญา มายาวนานถึง ๗ ชาติ เพิ่งจะ
มาเปลีย่ นไดชาตินี้ ดวยการเจริญวิปส สนาภาวนาจนเกิดปญญา
เห็นแจงแลว จึงไดรูวาโลกิยอภิญญานั้นมิไดทำใหพนทุกข
พระคุณเจาฯ : อาตมามีโอกาสจะบรรลุธรรมไหม?
ผูบรรยาย : ทุกคนที่มีศรัทธาในคุณธรรม ยอมมีโอกาส
บรรลุธรรมได เมื่อตัวเองเขาปฏิบัติธรรม โดยมีศีล มีสัจจะ
มีความเพียรเปนแรงสนับสนุน มีสติตั้งจิตใหเปนบวกอยูเสมอ
เหมือนดังที่พระโพธิสัตวไดอธิษฐานไววา “คำวาไมมี ไมดี
ไมได ไมสบาย จงอยาไดเกิดขึ้นกับขาพเจา” เมื่อบำเพ็ญ
บารมีตัวใดก็ตามทานก็รับผลสมคำอธิษฐาน ดังนั้นพระคุณเจา
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ตองตั้งโปรแกรมจิตใหเปนบวก วาการปฏิบัติธรรมตองไดผล
แหงธรรมนั้น คือปฏิบัติสมถภาวนาแลวจิตตองเขาถึงความตั้ง
มั่นเปนสมาธิ ปฏิบัติวิปสสนาภาวนาแลวจิตตองเขาถึงปญญา
เห็นแจง
พระคุณเจาฯ : อาตมาเปนคนขี้กลัว
ผูบรรยาย :

กลัวอะไรครับทาน

พระคุณเจาฯ : เมือ่ ไปนัง่ ปฏิบตั ธรรม
ิ ลำพังรูปเดียวแลวมักจะ
กลัวผี
ผูบรรยาย : หากพระคุณเจากลัวผี โปรดหาเวลาไปอาน
หนังสือทางสายเอกของผม แลวพระคุณเจาจะไดเขาถึงความ
จริงของความกลัว เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๑๘ ผมไปบวชเปน
ภิกษุ ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ วัด มหา ธาตุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ
เจอผีตัวจริงมาบีบคอ แลวจึงเขาถึงความจริงเรื่องผี จึงเลิก
กลัวผี นับแตวันนั้นมาจนถึงบัดนี้ แมผีจะดุอยางไรก็ไมกลัว
พระคุณเจาฯ : อาจารย ครั บ ตอน ที่ อาตมา ไป นั่ ง อยู ข า ง
นอกในหองเวลา ๕ นาทีเกิดอาการกลัวผีอยางมาก พอนั่งไป
ดร. สนอง วรอุไร

๙๓

ประมาณสัก ๑๐ นาที พอจิตเริ่มสงบเปนสมาธิแลวความกลัว
ผีจะหายไป
ผูบรรยาย : ถูก แลว ครับ ขณะ จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ จะ ไม
กลัวผี แตเมื่อใดที่จิตมีการปรุงแตงอารมณเกิดจากสิ่งกระทบ
ภายนอก ความ กลัว ผี ยอม เกิด ขึ้น ได อีก วิธี แก ปญหา เรื่อง
กลัว ผี ตอง พัฒนา จิต ให เกิด ปญญา เห็นถูก ตรง ตาม ความ เปน
จริงแทไดแลว อารมณกลัวผีก็จะหมดไปสิ้นเชิง มีอยูครั้งหนึ่ง
ผม ได มี โอกาส ไป ทอด กฐิน ทาง ภาค อีสาน ได ไป พบ กับ พระ
ปานั่งอยูหนากุฏิ ซึ่งมีเพียงหลังเดียวอยูกลางปา ผมไดขอ
อนุญาตทานเพื่ออาศัยนอนอยูนอกกุฏิบนพื้นดินที่อยูติดกับกุฎิ
นั้น พระปาอนุญาตใหผมนอนได พรอมกับบอกวา “โยมระวัง
นะใตถุนกุฎินั้นมีงูพิษอาศัยอยู เปนงูเหาตัวใหญ” ผมไดตอบ
ทานไปวา “ไมเปนไรครับ”
กอนนอนผมไดสวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
แล ว ตาม ด ว ย สวด มนต บท ขั น ธ ปริ ต ร เพื่ อ แผ เมตตา ให กั บ
พญางูทั้งสี่
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ผม ขอ อนุญาต เรียน พระคุณ เจา ให ทราบ วา หาก ไป
เจอสัตวรายเชนงูพิษ จงอยาไดทำรายเขาหรือเบียดเบียนเขา
นะครับ เขาเปนสัตวที่มาอาศัยเกิดอยูบนผิวโลกใบนี้เหมือน
กับเรา มี ความ กลัว ตาย เหมือนกับ เรา ผู รู จริง ไม คิด ทำราย
สรรพชีวิต ที่ ตน พบเห็น กอน นอน ตอง แผ เมตตา ให เขา โดย
เฉพาะงูที่มีพิษรายกัดแลวถึงตายได ดวยการสวดมนตบทขัน
ธปริตรที่ขึ้นตนดวย “วิรูปกเขหิเมเมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ
เม ฉัพฺยาปุตเตหิ เมเมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ....ฯ
สวดไปจนจบบทมนตแลวจึงลมตัวลงนอนอยางหลับสบาย ผูใ ด
มีเมตตาสถิตอยูกั บใจ ผูนั น้ ยอมหลับเปนสุขตืน่ เปนสุข เปนทีร่ กั
ของมนุษยและอมนุษย ไฟ ยาพิษ อาวุธ ไมแผวพาน ฯลฯ
พระคุณเจาพิสูจนดูดวยตนเองสิครับ แลวจะรูวาบทมนตนั้นมี
ความศักดิ์สิทธิ์
พระคุณเจาฯ : อาตมาเจอเปนวิ่งหนีแนนอน
ผูบรรยาย : จะ หนี ไป ไหน ก็ หนี ใจ ตั ว เอง ไม พ น ฉะนั้ น
จง อยา วิ่ง หนี หาก มี เมตตา สถิต อยู กับ ใจ แลว ยอม ไมมี เวร
ภัย ทำ อันตรายได แม เสือ โครง ยัง ไม กลัว ได แผ เมตตา ให เขา
“จงเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรตอกันเลย”
ดร. สนอง วรอุไร

๙๕

พระคุณเจาฯ : อาตมาเจองูพิษก็วิ่งหนี งูก็หนีตางคนตางหนี
เอาชีวิตรอด
ผูบรรยาย : นั่ น แสดง ว า พระคุ ณ เจ า ไม รู จริ ง เรื่ อ ง งู
ฉะนั้นตองเปลี่ยนความเห็นใหถูก เชื่อครูบาอาจารย เชื่อผูมี
ประสบการณ เอาชีวิตเขาแลกธรรมแลวดูสิวา เปนความจริง
ไหม ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกวาความศักดิ์สิทธิ์ใน
ธรรมวินยั ทีกล
่ าวไวในพระพุทธศาสนาวา “ธรรมยอมคุม รักษา
ผูประพฤติ

ธรรม” ผูใด
 มีธรรมะคุม ครองใจอยูทุ กขณะตืน่ ไดแลว
ชีวิตนี้และชีวิตหนายอมพบแตความสวัสดี เทานั้น
ผมขอเรียนกับพระคุณเจาวา ในครัง้ ทีผู่ บรรยาย

ไมเชือ่
คำสอนในพุทธศาสนาจึงไดไปพิสูจนสัจธรรม ดวยการปฏิบัติ
ธรรมจนเขาถึงธรรม และปจจุบนั นีมี้ ธรรมวินยั คุมใจอยูทุ กขณะ
ตื่นทำใหมีพฤติกรรม(คิด พูด ธรรม) เปลี่ยนไปในทางที่ดีงาม
ซึ่งตรงกันขาม กอนไปปฏิบัติธรรมผูบรรยายมีพฤติกรรมทั้งดี
และไมดี ธรรมวินัยเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองดูดวยตาเนื้อตาหนังไม
เห็น สัมผัสดวยระบบประสาทไมได แตความศักดิส์ ทิ ธิของ
์ ธรรม
วินยั สามารถเปลีย่ นพฤติกรรมของคนไดจากหนามือเปนหลังมือ
ดังที่ผูบรรยายไดกระทำใหมวลชนไดสัมผัสอยูในทุกวันนี้
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พระคุณเจาฯ : ธรรมวินัยในพุทธศาสนาแกไขความขี้เกียจ
ของคนไดไหม?
ผูบรรยาย : แกไขความขีเกี
้ ยจไดครับ ดังตัวอยางจริงทีจะ
่
บอกเลาใหพระคุณเจาฟงวา มีนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
ไดโทรศัพททางไกลมาหาผูบรรยายเมื่อเชานี้ ตอนหกโมงเชา
ปรกตินักศึกษาผูนี้มักจะตื่นนอนตอนสิบโมงเชา ผูบรรยายได
พูดกับแมของนักศึกษาวา หากลูกชายมีนิสัยเปนคนนอนตื่น
สาย ก็ไมตองไปปลุกใหตื่นมาพูดกับอาจารย ผลปรากฏวาเขา
อยากจะพูดคุยกับผูบรรยาย จึงตองตื่นเชาและโทรศัพทมาหา
ไดพูดคุยกันหลายเรื่องจึงไดรูวาตอนนี้เขาเรียนวิศวะฯ จนถึงป
ทีสาม
่ แลว คิดจะลาออกเพราะเรียนแลวไดเกรดต่ำกวากำหนด
ในหลายวิชา ผูบรรยายไดใชธรรมะ เสนอแนะวิธีการเรียน
ทีป่ ระสบความสำเร็จ ใหเขานำไปประพฤติปฏิบตั ิ ผลปรากฏวา
เขาเปลี่ยนใจจะเรียนไปจนจบ เพราะผลการเรียนดีขึ้นสามารถ
ผานเกณฑมาตรฐานได และมักจะโทรศัพทมาหาตอนหกโมงเชา
เปนประจำ นี่เปนสิ่งบงชี้วาธรรมสามารถเขาถึงความสำเร็จ
ในการเรียนได และธรรมะยังทำใหเปลี่ยนพฤติกรรมตื่นสายมา
เปนตื่นเชาได

ดร. สนอง วรอุไร

๙๗

พระคุณเจาฯ : อาตมาขอสมัครเปนลูกศิษยของอาจารย และ
ในอีกประมาณสองเดือนขางหนา อาตมาก็จะตองเขาสอบนัก
ธรรม อยากประสบความสำเร็จเหมือนกับนักศึกษาผูนั้นบาง
ผูบรรยาย : ขออภัยนะพระคุณเจา นักศึกษาผูนั้นเขาขอ
สมัครเปนศิษยของผม ผูบรรยายไดบอกเขาไปวา จะยังเปน
ศิษยเปนครูกันไมได ตราบใดที่เธอทำใจใหมีศีลมีธรรมมีวินัย
เหมือนในพุทธศาสนาไดแลว ความเปนศิษยเปนครูยอมเกิดขึ้น
โดยปริยาย ผูบรรยายไดบอกเขาอยางนั้น แตถากิเลสยังเตน
แรงเตนกาอยูในใจ ยังคิดถึงอนาคตยังคิดถึงเรื่องเกาๆในอดีต
ยังเอาโลกภายนอก (โลกธรรม) ยังเอาเดรัจฉานวิชาเขามามี
อำนาจเหนือใจ อยางนี้ไปไมรอด ถาจะเปนศิษยเปนครูกันตอง
ทำใหถูกตรงเหมือนกัน ถูกตองตามธรรมเหมือนกันดังตัวอยาง
ที่ ผู บรรยาย พูด อยู เสมอ วา “ ผม เปน ศิษย ของ ทาน เจา คุณ
โชดก” เปนการพูดที่เต็มปากเต็มคำ ทั้งนี้เพราะผูบรรยายได
ปฏิบตั ถูิ กตรงตามธรรมเหมือนทาน ทำไดอยางทีครู
่ บาอาจารย
ไดสั่งสอน ในครั้งที่ผูบรรยายไปปฏิบัติธรรมอยูกับทาน มีเรื่อง
ที่ แปลก คือ มี ภิกษุ มา ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน เปนจำนวน มาก
ทานสอนเหมือนครูกับศิษยทั่วๆไป แตมีผูบรรยายเพียงผูเดียว
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ที่ทานเจาคุณโชดกสอนแบบจำจี้จำไช ยิ่งครูบาอาจารยเปนผู
รูใจคน (เจโตปริยญาณ) ผูบรรยายยิ่งมีความอึดอัดมาก ตอง
มีสติกำกับใจตัวเองมิใหออกนอกลูนอกธรรม เพราะคิดพูดทำ
สิ่งใดที่ลับหูลับตา ครูบาอาจารยทานหยั่งรูไปทุกเรื่อง ลูกศิษย
คนนีจึ้ งมีความอึดอัดอยางมาก แตมีผลดีเกิดขึน้ เพราะทานเปน
ครูที่เฮี๊ยบ คือมีระเบียบจัด จึงทำใหผูบรรยายพัฒนาจิตเขาถึง
ธรรมไดในระยะเวลาที่ไมยาวนานนัก
พระคุณเจาฯ : อาตมาตองหาโอกาสปฏิบัติธรรมอยูเรื่อยๆ
ผูบรรยาย : ครับ ขออนุโมทนาดวยที่พระคุณเจาศรัทธาที่
จะพัฒนาจิตใหมีคุณธรรมเกิดขึ้น
พระคุณ เจา รูป ใด มี ปญหา อะไร จะ ปุจฉา อีก ไหม ครับ
ออ ยกมืออยูทางโนน สุทัศนชวยนำเอาไมคลอยไปถวายทาน
ดวยครับ ขอพระคุณเจาไดเมตตาพูดเสียงดังๆ ใหพระภิกษุ
รูปอื่น ไดยิน ดวย ครับ แลว บุญ ก็ จะ เกิด ขึ้น นิมนต ปุจฉา ได
เลยครับ
พระคุณเจารูปที่ ๓ : อาตมาขออภัยอาจารยกอน เหตุที่
ตอง ขออภัย เพราะ อาจารย ได อธิบาย คำ วา เทพ ซึ่ง คำ นี้
ดร. สนอง วรอุไร
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อาตมาไดเคยเห็นจากการอานจากตำรา ที่อาจารยทานหนึ่ง
ที่อดีตเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยและไดเสียชีวิตไปแลว คือ
ศาสตราจารยมณี พยอมยงค ทานบอกวาเทพในจักรวาลนี้
มีอยูสามหมูไดแก
๑. วิสุทธิเทพ ไดแกพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจา พระอรหันตทั้งหลาย
๒. เทพไดแก พระพรหม พระยมอะไรตางๆ
๓. สมมุติเทพ คือพระเจาแผนดินทุกประเทศที่มีอยูใน
โลก
อาจารยบอกวา โยมแมของพระสารีบุตร (นางสารี)
ไป มั ว หลง บู ช า เทพ อาตมา จึ ง ไม เข า ใจ คำ ว า เทพ ที่ ท า น
ศาสตราจารย มณี พยอมยงค เขียนไวขอทานอาจารยชวย
อธิบายใหเขาใจดวยครับ
ผูบรรยาย : ขอบคุณครับพระคุณเจา ทานศาสตราจารยมณี
พยอมยงค เปนผูรูจักมักคุนครับ แตทานเสียชีวิตไปแลว ที่
ทานอธิบายเรือ่ งเทพทัง้ สามประเภทนัน้ เปนสมมตบัญญัตทีิ ผู่ รู 
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ไดบัญญัติขึ้นไวเพื่อจะไดสื่อใหตรงกัน เชนสมมุติวา วิสุทธิเทพ
หมายถึง ผูที่มีจิตหลุดพนไปจากอาสวกิเลส ไดแกพระพุทธเจา
พระ ปจเจก พุทธ เจา และ พระ อรหันต เหลา นั้นถูก สมมุติ วา
เปนวิสุทธิเทพ
สวน เทพ อื่น ที่ อุบัติ ขึ้น ดวย การโอป ปา ติ กะ ซึ่ง ไดแก
เทวดา และ พรหม นั้น มี อยู จริง ที่ ระบบ ประสาท ไม สามารถ
สัมผัสเห็น ได เวน แต จิต ที่ พัฒนา ดีแลว ( ทิพ พ จักขุ ) จึง จะ
สามารถสัมผัสกับเทพประเภทนี้ได
สุ ด ท า ย คื อ สมมุ ติ เทพ ได แ ก เทพ ที่ ถู ก สมมุ ติ ขึ้ น
ด ว ยความ รู เห็ น เข า ใจ ของ คน ที่ เห็ น ความ แตก ต า ง ใน การ
เสวยวิบากกรรมของมนุษย ที่มีความวิเศษเหนือวิบากกรรม
ของมนุษย โดย ทั่วไป จึง สมมุติ กัน วา เปน พระเจา แผนดิน ซึ่ง
ถือวาเปนมนุสฺสเทโวประเภทหนึ่ง
การ จะ จำแนก สั ต ว โลก ที่ เสวย กุ ศ ล วิ บ าก ไป เกิ ด
เปน รูปนาม อยู ใน สุคติ ภพ อัน ไดแก สัตว ใน ภพ มนุษย สัตว
ใน ภพสวรรค และ สัตว ใน พรหม โลก และ ถูก สมมุติ เรียก ชื่อ
เปนอยางใดก็ตาม จงอยาพึงปลงใจเชื่อ (กาลามสูตร) ตาม
ดร. สนอง วรอุไร
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ที่ ตำรา คัมภีร เขียน บอก ไว หาก พระคุณ เจา เปน หนึ่ง ใน พุทธ
บริษัท ของ พระพุทธเจา โค ดม จง อยา ปลงใจ เชื่อ ตาม ที่ มี ผู
เขียนบอกไวในตำราคัมภีร หากประสงคจะพิสูจนวาสิ่งใดเปน
ความ จริง สิ่งใดเปนความ ไม จริง บุคคล ตอง พัฒนา ความ รู
หรือปญญาใหเขาถึงและสัมผัสไดกับสิ่งที่มีผูเขียนบอกไว ผูใด
ประสงคจะพิสูจนวาเทวดาหรือพรหมมีจริงหรือไม ตองพัฒนา
จิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงสมาธิสูงสุด (อัปปนาสมาธิ) หรือ
สมาธิระดับฌานไดแลว เมื่อจิตถอนออกจากความทรงฌาน
โลกิยญาณซึ่งเปนปญญาสูงสุดที่ยังของเกี่ยวอยูกับโลกที่เรียก
วาทิพพจักขุยอมเกิดขึ้น แลวตาทิพยที่เกิดขึ้นกับจิตที่พัฒนา
ดีแลว ยอมไปสัมผัสกับรูปนามที่เปนเทวดาและพรหมได เชน
เดียวกัน การสมมุติเรียกเทพเปนประเภทตางๆ นั้นมีคุณสมบัติ
ที่แตกตางกันอยางไรตองพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิด
ปญญาเห็นแจงไดแลว จึงจะรูเห็นเขาใจคุณสมบัติที่ยังของอยู
กับโลก และคุณสมบัติที่ทำใหพนไปจากโลกไดอยางถูกตรง ผู
บรรยายไมเชื่อคำสอนในพุทธศาสนาจึงไดไปพิสูจนดวยการนำ
ตัวเองเขาประพฤติปฏิบัติธรรม จนเขาถึงความรูสูงสุดที่เปน
โลกิ ย ญาณ และ เขา ถึง ความ รู สูงสุด ที่ เปน โลกุ ตตร ญาณ จึง
ไดเชื่อวาขอเขียนและคำอธิบายเรื่องเทพของศาสตราจารย
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มณี พยอมยงค เปนเรื่องจริงสมมุติ ที่ยังของอยูกับโลก และ
เปนเรื่องจริงปรมัตถที่พนไปจากโลก ดังนั้นการเห็นวาเทวดา
มีจริงพระพรหมมีจริง บุคคลตองพัฒนาจิตใหเขาถึงทิพพจักขุ
ญาณ และ ปรารถนา จะ รู เห็น เขาใจ วิ สุทธิ เทพ มี จริง บุคคล
ตองพัฒนาจิตใหเขาถึงโลกุตตรญาณแลวจะรูไดดวยครรลอง
แหงธรรมเปนเชนนั้นวาวิสุทธิเทพมีอยูจริง
พระคุณเจาฯ : วิสุทธิเทพมีลักษณะเปนอยางไร?
ผูบรรยาย : ผู บรรยาย ไม เคย เห็น พระพุทธเจา ไม เคย
เห็นพระปจเจกพุทธเจา และไมเคยเห็นพระอรหันตที่ทิ้งขันธ
ลาโลก ไปแลว แต รู ดวย ครรลอง แหง ธรรม วา วิ สุทธิ เทพ
ดังกลาวมีอยูจริง แตมีพระปาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งมา
เลาใหผูบรรยายฟงวา วันหนึ่งทานนั่งเขาฌานอยูในโบสถ ได
เห็นพระอรหันตผูดับรูปนามไปแลวมารายลอมอยูรอบโบสถ
หนึ่งในนั้นเปนพระพุทธเจาที่มีอัครสาวกอยูเคียงขาง ทั้งสาม
มีรูปรางกายที่สูงมาก พระพุทธเจาไดยกพระหัตถขึ้นแลวใช
พระดัชนีชีไป
้ ทีจี่ วรของพระปา แลวตรัสวา “ทำสีจีวรใหเหมือน
กับสององคนี้” พรอมกับชี้ไปที่จีวรของพระอัครสาวกทั้งสอง
ผูบรรยายถามพระปาวา
ดร. สนอง วรอุไร
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ผูบรรยาย : สีจีวรของพระอัครสาวกเปนสีเหลืองขมิ้นหรือ
เปนสีแบบจีวรที่ยอมดวยแกนขนุน
พระ ปา : ไม เปน สี แบบ จีวร ที่ พระ สงฆ ใน ปจจุบัน ใช กัน แต
เปนสีทอง
หลั ง จาก ที่ พระ ป า ออก จาก กรรมฐาน ใน คื น วั น นั้ น
ภาชนะทองเหลืองที่มีฝาปด (ผอบ) ที่วางเปลาและเก็บไวที่
กุฎิของทาน เมื่อเปดฝาขึ้นมาปรากฏวามีพระธาตุอยูถึง ๖๔
องค หนึ่งในนั้นเปนของพระองคุลีมาล ผูบรรยายจึงไปขอดู
ใหเห็นเปนบุญตา เมื่อไดดูแลวเห็นเปนกระดูกขอนิ้ว(พระธาตุ)
หนึ่งชิ้น ที่ยังคงมีสืบเนื่องมาจากครั้งพุทธกาล ผูบรรยายมิได
เห็นพระองคุลีมาล เห็นเพียงกระดูกขอนิ้วเทานั้น ซึ่งตางจาก
พระ ปา ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ที่ มี โอกาส ได เห็น พระพุทธเจา
พระอัครสาวกทั้งสอง และพระอรหันตสาวก มาปรากฏในขาย
ญาณของพระปารูปนั้น
นมัสการ พระ ภิกษุ รูป อื่น มี ปญหา ใด จะ ปุจฉา อีกไหม
ครั บ ผม รั ก ษา ศี ล เพี ย ง ห า ข อ จึ ง วิ สั ช นา ได สะดวก กว า
พระคุณเจา ถาไมมีผมขออนุญาตเรียนพระคุณเจาวา สิ่งที่ผู
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บรรยายศึกษาเลาเรียนมาทางโลก เปนความรูหรือปญญาที่
เรียกวา สุตมยปญญาและจินตามยปญญา พัฒนาจนสูงสุด
จนสำเร็จปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตร แลวมีผลทำใหไม
เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจา จึงไดนำตัวเองเขาพิสูจนดวย
การบวชเปนภิกษุ แลวจึงไปปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนา
ภาวนา อยู ที่ คณะ หา วัด มหา ธาตุฯ ทาพระ จันทร กรุงเทพฯ
เพียง ๓๐ วัน ก็สามารถพัฒนา จิต จน เขา ถึง ปญญา สูงสุด
(ภาวนามยปญญา) ทั้งที่เปนโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) และ
โลกุตตรญาณ (ญาณ ๑๖) จึงทำใหศิโรราบ ตอคำสอนของ
พระพุทธ โคดม มา นานนับ จาก วันนั้น มา จนถึง วันนี้ เปนเวลา
ยาวนานถึง ๓๕ ปเศษแลว ผูบรรยายยังคงเก็บรักษาความรู
สูงสุดที่ไดมาจากวัดมหาธาตุฯและบัดนี้ยังคงมีอยูและมีมาก
ขึ้นกวาเดิมอีกดวย ตางๆ เหลานี้เปนเรื่องจริง พระคุณเจา
รูป ใด ประสงค จะ พิสูจน สัจธรรม ที่ บรรยาย มา นิมนต พิสูจน
ไดตามสะดวกครับ เมื่อใดเขาถึงธรรมของพระพุทธะไดแลว
ผูบรรยายอนุโมทนาดวยครับ
หากพระคุณเจาไมมีสิ่งใดจะปุจฉาอีก กระผมขอยุติ
การบรรยายธรรมเพียงเทานี้ และกระผมขอขมาพระคุณเจา
ทั้งหมดหารอยกวารูปโดยผานทางทานเจาอาวาส
ดร. สนอง วรอุไร
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ผูบรรยาย :
สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัส
สะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัส
สะ
สังเฆ ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต
เจาอาวาส : อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิป เม ขะมิตัพพัง
ผูบรรยาย : ขะมามะ ภันเต
เจาอาวาส : พวกเราทั้งหลายจงใหพรอนุโมทนาบุญใหกับทาน
อาจารย
หมูสงฆ : สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะ โรโค วินัสสะตุ
มาเต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

๑๐๖ เตเตรียมตัวกอนตาย

สัพพี ติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มาเต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพี ติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มาเต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
สาธุ.....สาธุ.....สาธุ
เจาอาวาส : ขอเชิญอาจารยไปทีศาลา
่ โนน หลวง
พีรู่ ปไหนตองการสนทนาธรรมเปนการสวนตัวนิมนตทีศาลา
่ ครับ
คุยกับทานอาจารยแลวสนุกโยมอาจารยบอกวา ทานมีศีล ๕ ขอ
จึงพูดไดมากกวาภิกษุ นิมนตภิกษุทุกรูปฉลองศรัทธา มีน้ำปานะ
ถวาย วันนี้ทานอาจารยเปนเจาภาพเลี้ยงพระทั้งวัน ครับ

ดร. สนอง วรอุไร

๑๐๗

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพ
หนังสือ เตรียมตัวกอนตาย
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณสมชัย วงษสวัสดิ์
๕๕,๐๐๐
คุณสุกัญญา โรจนวิรุฬห
๓๕,๒๐๐
คุณสุทิน ศรีถาวรสุข
๑๓,๖๐๐
คุณสุนทรี ธรรมมงคล
๑๓,๐๐๐
ผูไมประสงคออกนาม
๑๐,๙๑๐
คุณธีรชัย
๑๐,๐๐๐
คุณอวิรุทธ - คุณสุภศิริ
อริยวุฒยากรณ และครอบครัว ๑๐,๐๐๐
ปญญาเฟอรนิเจอร
๙,๕๐๐
คุณเทียนชัย มุนินนิมิตร
๗,๔๒๐
บ.ซันพรีน (ประเทศไทย) จก.
๖,๖๐๐
๕,๙๑๐
คุณณัฐิสิณี ศรีธัญรัตน
คุณยุทธนา คุณโสภาพรรณ
ด.ช.ศักดา ด.ช.พูนสวัสดิ์
ถิระปรารมณ
๕,๐๐๐
เจาอาวาส วัดทาสูง
๔,๔๐๐
รานไตรปฎก
๔,๐๐๐
คุณปาสุรักษ เวียงพักตร
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
คุณนรินทร เศรตประวิชกุล
คุณนันทชัย ตันติวงศ
๔,๐๐๐
บจก.มาราธอน (ประเทศไทย) ๓,๕๘๐
คุณรัศมทิรา พงษติยานน
และครอบครัว คุณธีรธาดา
เทียนเวช คุณจันทิมา สุทธิกุลเวช ๓,๕๐๐

๑๐๘ เตเตรียมตัวกอนตาย

ลำดับ
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๓๖
๓๗

ชื่อ-สกุล
ผูไมประสงคออกนาม
คุณชัชวาล สีไสวพร
พระณรงค วรธมฺโม
ชมรมพุทธ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ
สัตวแพทย สวาง จิตตมั่น
คุณเสี้ยมฮั้ว แซลี้
คุณกัญจศักดิ์ แสงวัฒนะ
คุณนงนภัส อัคคพงศพันธ
ผูไมประสงคออกนาม
คุณวิมล ตันตยานนทกุล
คุณจิตติมา - คุณสมใจ
ภัทสถิตพร และครอบครัว
คุณสมมงคล ศรีอรุณลักษณ
คุณพบธรรม พิชญวณิชย
คุณพบธรรม พิชญวณิชย
คุณธนาวัฒน แสงนิกรเกียรติ
คุณธัญญลักษณ - คุณวิษณุ คุณศุภลักษณ - ด.ช.เศรษฐกิจ
วงศาโรจน
คุณพบธรรม พิชญวณิชย
คุณธัญญพัทธ คุณธนิตพงศ
คุณรัสรินทร คุณณัฐธีร
คุณฐานุพงศ พีระธำรงคสิทธิ์
และคุณปราชญ ศรีบุศกรณ

จำนวนเงิน
๓,๔๘๐
๓,๒๐๐
๓,๑๐๐
๓,๐๑๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๔๒๐
๒,๓๑๐
๒,๐๖๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

ลำดับ ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
๓๘ ครอบครัว วชิรลาภไพทูรย
๒,๐๐๐
และ โมรินทร
๓๙ คุณเรณู อนุเดช และครอบครัว ๒,๐๐๐
๔๐ คุณปรียานุช เลาวิวัฒนา
๑,๙๐๐
๔๑ คุณธัญพร เอียดตน
๑,๘๗๐
๔๒ พลตรี อุทัย ทันตสุวรรณ
๑,๘๔๐
๔๓ คุณพุธินันท ธนนทภูมิพัชร
๑,๖๓๐
๔๔ คุณพงษพันธ กฤตอพิสิฐ
๑,๖๐๐
๔๕ คุณประยูรศรี วิบูลยอรรจน
๑,๖๐๐
๔๖ คุณกมลชนก บุญทอง
๑,๕๗๐
๔๗ พี่เหม
๑,๕๐๐
๔๘ คุณวราภรณ วัชรโกสิทธิ์
๑,๔๗๐
๔๙ คุณกนกพิชญ ไพบูลยอุดมการณ ๑,๔๐๐
๕๐ คุณกนกพร ไชยสมบูรณ
๑,๓๗๐
๕๑ คุณนงลักษณอินฐะ
๑,๓๗๐
๕๒ คุณเทียนทอง คำออ
๑,๒๒๐
๕๓ คุณสมศรี พฤกษไพบูลย
๑,๒๐๐
๕๔ คุณวิภาพร ศรีไพจิตร
๑,๒๐๐
๕๕ คุณปราโมทย จงสถิตยถาวร ๑,๑๖๐
๕๖ คุณวรรณิดา ศรีสอาดรักษ
๑,๑๒๐
๕๗ คุณพี่สุนี คุณสุนทรี เต็มวิสุทธิกุล ๑,๑๐๐
๕๘ คุณณัฎฐพัชร คุณพัชรศิศ
ศรีประบูรณะกุล คุณชลิดา
นวลละออง
๑,๑๐๐
๕๙ คุณวิรัช - คุณบุณยานุช ภูมิอมร,
คุณนรวัฒน - ด.ช.วรพิมล
ถนอมพันธุสกุล
๑,๑๐๐

ลำดับ
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณแววตา แจงคำ
๑,๐๓๐
ด.ญ.ธีรนุช พิพัฒพันธ
๑,๐๒๐
คุณนฤมล หลอวิวัฒนพงศ
๑,๐๑๐
๑,๐๐๐
คุณสุพจน ประธรรมสรร
คุณเอื้องขวัญ ไชยนิสิวัฒน
๑,๐๐๐
คุณธีระทัศน อาริยะไกรศรี
๑,๐๐๐
คุณอนันต ชัยสวัสดิ์
๑,๐๐๐
คุณนฤมล ทิพยสงเคราะห
๑,๐๐๐
คุณศิริวรรณ ชินโอสระยศ
๑,๐๐๐
คุณชัชชฎา ปรัชญนิรันดร
๑,๐๐๐
คุณวสันต เขมาชีวะ
๑,๐๐๐
ครอบครัว เนติมงคลวิทย
๑,๐๐๐
คุณกุศล คุณจุชีรา
คุณธวัลพร ปรีชา
๑,๐๐๐
คุณปาณิสรา จุยแดง
๑,๐๐๐
คุณทองเปยน หมายสุข
และครอบครัว
๑,๐๐๐
คุณกาญดา
๙๐๐
คุณสุมล บุญญถาวรชัย
๘๔๐
คุณพีรญา มาทวีโชติณุ
๘๒๐
คุณศศิกาญจน โชคเปนธรรม
๘๐๐
คุณสุเทพ มันธุจักร
๗๕๐
๗๕๐
คุณนฤมล บูชา
คุณอภินทรพร อติพรพิเชษฐฎ
๗๕๐
ผูไมประสงคออกนาม
๗๓๐
พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมพู
๗๐๐
คุณชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
๗๐๐

ดร. สนอง วรอุไร

๑๐๙

ลำดับ ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
๘๕ คุณมัจวารี ตรีพีช คุณบัญรดี
รักจันทึก
๗๐๐
๘๖ คุณศรีพร ศรัณญา
๖๙๐
๘๗ คุณทองคำ ทะเรรัมย
๖๔๐
๘๘ คุณปรีชา นิลกำแหง
๖๐๐
๘๙ คุณมุยดี นาคศิริ
๖๐๐
๙๐ คุณอตินุช เวชรักษ
๕๙๐
๙๑ พ.ต.ธวัชชัย ปนแกว
๕๖๐
๙๒ คุณเทียนชัย ชัยวาณิชยา
๕๕๐
๙๓ คุณกฤษ ทรงธนศักดิ์
๕๔๐
๙๔ คุณสุเทพ มานะสุนทร
๕๑๐
๙๕ คุณจำลองลักษณ ประเสริฐคำพร ๕๑๐
๙๖ คุณพิชิต เลิศศักดิ์วรกุล
๕๐๐
๙๗ คุณธรรมศักดิ์-คุณผาณิต
สุขจิตต และครอบครัว
๕๐๐
๙๘ คุณกมลพร อังฤทธานนท
๕๐๐
๙๙ คุณอภิรมย ชร
๕๐๐
๑๐๐ คุณธรรมศักดิ์ คุณผาณิต
สุขจิตต และครอบครัว
๕๐๐
๑๐๑ คุณทวีสุข อุยสุย
๕๐๐
๑๐๒ คุณสุกิจ วังจินดา
๕๐๐
๑๐๓ คุณสมใจ สิงหสา
๕๐๐
๑๐๔ คุณสุภัทรธนัน อินทรพิทักษ
และครอบครัว
๕๐๐
๑๐๕ คุณสิริภัทร ยามะนาว
๕๐๐
๑๐๖ คุณพะเยาว รัตนพล
๕๐๐
๑๐๗ คุณธรรมศักดิ์ คุณผาณิต
สุขจิตต และครอบครัว
๕๐๐

๑๑๐ เตเตรียมตัวกอนตาย

ลำดับ
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณศิริกาญจน แสงอรุณ
๔๔๐
คุณอำภา บัวขาว
๔๔๐
คุณศิวาพร ทองตัน
๔๓๐
คุณอัญชสา นนทธนสิน
๔๓๐
ร.ต.ท.หญิง วริษฐพร กลึงวิจิตร ๔๐๐
คุณศนิชา ดุษฎีวิโรจน
๔๐๐
คุณชาตรี สำราญ
๔๐๐
คุณสุชาย เคลาคลึง
๔๐๐
คุณญาณินท เลิศประสิทธิวงศ
๔๐๐
คุณกนกนันท ชวบรมิท
๔๐๐
คุณเทียนทอง คำออ
๓๙๐
คุณปราณี สีหพาหุ
๓๘๐
คุณอติคม กุลจรัสสุขุม
๓๔๐
คุณเพ็ญพร วุฒิจำนงค
๓๐๐
คุณอำนาจ สมบูรณทรัพย
๓๐๐
คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย
๓๐๐
พ.ต.ท.ศักดา ทองพิทักษ
๓๐๐
พ.ต.ท.หญิง ประณีต เพิงระนัย ๓๐๐
คุณอุกฤษฎ คุณเขษมศักดิ์
อายตวงษ และครอบครัว
๓๐๐
คุณโสมศิริ ศิลปานนท
๓๐๐
คุณวิภา สันติเจริญกุล
๒๖๐
คุณประภาพร ทะแพงพันธ
๒๔๐
คุณนันทยา ลักษณา
๒๓๐
คุณเปรมฤดี ประนามะแส
คุณนัยนา บุญประสพ คุณมยุรี
กาญจนาคม คุณสรวงกนก มีปด
คุณเพ็ญพนภา เทียนสุวรรณ
๒๒๐

ลำดับ
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณวีรชัย โกมลจินดากุล
๒๒๐
คุณศุทธินี ลิขนะไพบูลย
๒๒๐
คุณเดชสิทธิ บุญนาค
และคุณหยวกรุงเรือง
๒๐๐
ด.ญ.ศุภิสรา-ด.ญ.ชนิดาภาด.ญ.ชนิธินาถ สมณะ
๒๐๐
ผูประสงคไมออกนาม
๒๐๐
คุณศศลักษณ สุขจิตต
๒๐๐
คุณจารุวัฒน วิเศษสงวน
๒๐๐
คุณพันทิพย ประมูลวงศ
๒๐๐
คุณวินัย สันตินิกุลชัย
๒๐๐
คุณสุภี พงศสุทธิ์นนท
๒๐๐
คุณศรีวรรณ สุขแสนไกรศร
๒๐๐
คุณศศลักษณ สุขจิตต
๒๐๐
คุณวรรณา พงษวนวัฒน
๒๐๐
คุณศศลักษณ สุขจิตต
๒๐๐
คุณดำรงศักดิ์ สวางคม
๑๘๐
คุณณัฐินี กาวเจริญ
๑๗๐
คุณธนภรณ ผองศิริ
๑๖๐
คุณพิมพิไล แพงโสม
๑๕๐
ผูไมประสงคออกนาม
๑๕๐
คุณณัฐพงศ โกสน
๑๓๐
คุณศิวลี สุวรรณรัตน
๑๒๐
คุณวิไลลักษณ สิริอมรไพศาล
๑๒๐
คุณธนา ศรีนิเวศน
๑๐๐
คุณโสภี ทองเลิศ
๑๐๐

ลำดับ
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

๑๗๗

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณกุลนที แสงชนา
๑๐๐
คุณเพ็ญจิตร แจมอุทัย
๑๐๐
คุณชนานิศ
๑๐๐
คุณศิริชัย กิตติโกมลกุล
๑๐๐
คุณอภิสิทธิ์ เอื้อชัยเพ็ญกุล
๑๐๐
คุณมาลีรัตน โสดานิล
๑๐๐
คุณสิรพหัส อภิมาหาสุนทรี
๑๐๐
พ.ต.อ.กิตติพงษ วิเศษสงวน
๑๐๐
น.ต.ชัชชัย ทองชื่น
๑๐๐
คุณวิชัย สัมโอชา
๑๐๐
คุณทอ คุณสุนันทา แหลมไพศาล ๑๐๐
คุณนิต รพ.สมุทรปราการ
๑๐๐
คุณสุภาวดี
๑๐๐
คุณบุณยนุช ทับทิม
๑๐๐
คุณนันธภัทร ปาลกะวงศ
ณ อยุธยา
๑๐๐
คุณอารยา ปฏิภาณกวี
๑๐๐
คุณเฉิดศักดิ์ จักรบุญมา
๑๐๐
คุณจักรพันธ ผลปาน
๑๐๐
คุณทิจัย อัครวุฒิ
๑๐๐
คุณวรัทยา วัชรธีรเดช
และครอบครัว
๑๐๐
คุณปภัสสร-คุณสุจิตรา
ธนะธรรมจารีย และ
คุณจิราพร(นองน้ำ)
๑๐๐
คุณวิภาวี สงาเพ็ชร
๘๐

ดร. สนอง วรอุไร

๑๑๑

ลำดับ
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
พ.ต.อ.โดม วิศิษฎสิงอรรถ
๘๐
คุณวันทนา เชื้อธนภิญโญ
๘๐
คุณคนึงนิจ หะรัญสุก
๘๐
คุณจิรภาส ลี้ละประเสริฐกุล
๗๐
คุณกิตติ ธนูสุวรรณศักดิ์
๖๐
คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ
๖๐
คุณวิภาวรรณ ศรีประไพ
๖๐
คุณกัญญชญา พวงเพ็ชร
๖๐
คุณศศิธร พลประสิทธิ์
๕๐
คุณจิตติยา สุดจิตต
๕๐
คุณฤมัยภรณ อยูนุช
๕๐
คุณเกียรติสิน ลิ่มบุตร
๕๐
คุณนัทธภัทร ปาลกะวงค
ณ อยุธยา
๕๐
คุณอุพลรัตน โชติสถิตยชัย
๕๐
คุณอารยา ปฏิภาณกวี
๕๐
น.ต.อภิชัย ชารีรักษ
๕๐
คุณปราโมทย ศลิษฎอรรถกร
๕๐
คุณรัตนา สระตันติ์
๔๐
ด.ญ.กานตวสี ด.ช.ภูมิพัฒน
คิดสม
๔๐
คุณวสุ ตรีวิทยกรานต
๔๐
คุณอรปภา โตยะวนิช
๔๐
พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู
๔๐
พ.อ.พัชรชศักดิ์ ปฏิรูปานนท
๔๐
คุณศศมน วัฒนศิริเสรีกุล
๔๐

๑๑๒ เตเตรียมตัวกอนตาย

ลำดับ
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
คุณมนูญ เยี่ยมเพื่อน
๔๐
คุณสุภาณี บูรพภาค
๓๐
คุณฐิติวัชร พรหมธีพัฒน
๓๐
คุณวรรณภา ปราณีต
๓๐
คุณธัชชัย ตติยะพงษพันธ
๓๐
คุณจินดา วัชรากร
๒๐
คุณทนง โชคพิพัฒนทวี
๒๐
คุณจิดาภา สีเสม
๒๐
คุณโชคทวี ดวงดี
๒๐
คุณขวัญเมือง อิ่มทรัพย
๒๐
คุณเอกชัย ดีรุงโรจน
๒๐
คุณศุภโชค ประธาน
๒๐
คุณกิตติศักดิ์ ประธาน
๒๐
คุณอุทิศ สิงหศรี
๒๐
คุณอำนาจ สมบูรณทรัพย
๒๐
คุณเพิ่มพงศ ด.ช.เอกสหัส
ธนพิพัฒนสัจจา
๒๐
รวมศรัทธาทั้งสิ้น ๓๓๗,๖๕๐ บาท

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา
ในกุศลจิตของทุกทานมา ณ ที่นี้
ขอใหทุกทานเจริญในธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ
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