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พระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท
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คำนำ
"อสิระแหงจติ เลม  ๒" ในชดุทางสวางของชวีติ เรยีบเรยีง

จากการทอดเทปธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ในครั้งที่ไปสอนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคม
ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๘-๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘ สำหรับ
หนังสือเลมนี้จะมีเนื้อหาตอเนื่องจากหนังสืออิสระแหงจิต เลม ๑
แตจะเนนเรื่องสภาวะอารมณของผูปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
วปิสสนากรรมฐานทีล่ะเอยีดมากยิง่ขึน้

หากผอูานเปนผปูฏบิตัธิรรม ทานจะสามารถอานไดเขาใจและ
นำไปใชในการปฏิบัติไดอยางดี  แตถาผูอานทานใดยังไมเคยลงมือ
ปฏบิตั ิทานอาจมขีอสงสยัและคำถามเกดิขึน้มากมาย ฉะนัน้ผเูรยีบเรยีง
ขอใหผอูานทกุทานลองพสิจูนวชิาวปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐาน
สี่ดวยตัวทานเอง ทานก็จะพบคำตอบที่ทานสงสัยไดเปนอยางดี
สำหรบัหนงัสอือสิระแหงจติ เลม ๒ นีไ้ดแบงเปน ๓ ภาค ดงันี้

ภาคที ่๑ เปนธรรมบรรยาย ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐาน ซึ่งเปนสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในระหวางที่ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต
บทที ่๑- ๓ ซึง่ผปูฏบิตัธิรรมสามารถนำไปปรบัใชในการปฏบิตัไิดเปน
อยางดี

ภาคที ่๒ เปนการถาม-ตอบ ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตัิ

เริ่มตั้งแตบทที่ ๔- ๕ ประกอบดวยคำถามที่เปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:364



อิสระแหงจิต5

สภาวธรรมของผูปฏิบัติ ซึ่งเปนสอบอารมณผูปฏิบัติเปนสวนใหญ
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดยกตวัอยางประสบการณการ
ปฏิบัติ และประสบการณธุดงคของทาน อีกทั้งยกตัวอยางนิทาน
ธรรมบท อรรถกถาตางๆ มาประกอบการตอบปญหา  ซึง่พระครปูลดั
วีระนนทไดแนะนำใหผูเรียบเรียงเขียนขยายความเพิ่มเติมในบาง
ประเด็น โดยเฉพาะสวนนิทานธรรมบทไดปรับเปนภาษางายๆ เพื่อ
ปลกูฝงใหเดก็ๆพทุธบตุรไดอานหนงัสอืธรรมะ  อกีทัง้เพือ่ใหผอูาน
เขาใจในหวัขอธรรมนัน้มากยิง่ขึน้

ภาคที ่๓ เปนประสบการณการปฏบิตัธิรรมของศษิยานศุษิย

ของพระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท ซึง่มกีารถายทอดประสบการณ
การปฏบิตัธิรรมเกีย่วกบักฏแหงกรรม  ประสบการณทางจติ และการ
นำธรรมปฏบิตัไิปใชในชวีติประจำวนั

ทายสุดนี้ผูเรียบเรียงขอเชิญผูอานรวมคนหาคำตอบเสนทาง
สายเอกที่จะทำใหทานพบความสุขแทจริงของชีวิต ซึ่งเปนความสุข
จากอสิรภาพของจติวญิญาณอยางแทจรงิ ดวยการเปดโอกาสใหตวัเอง
ไดลงมือปฏิบัติ เพราะคนเราไมทราบวาวันพรุงนี้หรือชาติหนา วัน
ไหนจะมาถึงกอนกัน  ซึ่งทานสามารถเขารวมปฏิบัติธรรมไดที่ศนูย
วปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราชธรรมารามหรอืสถานทีป่ฏบิตัธิรรม
อื่นๆ ขอใหผูอานทุกทานพบเสนทางสวางของชีวิตกอนที่อาทิตย
จะอสัดงลง

ผเูรยีบเรยีง

โครงการพิมพหนังสือธรรมะ
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คำปรารภ
"อสิระแหงจติ" เลม ๑ ทีท่านถอือยใูนมอืเลมนี ้เปนคมูอืแนว

ทางธรรมปฏิบัติไปสูความเปนอิสระแหงจิต ซึ่งนับวาทานเปนผูมี
โอกาสดทีีจ่ะไดเขาใจวธิกีารปฏบิตัอิยางละเอยีดลกึซึง้ เพือ่ทำใหจติมี
ความสขุ  จติทีม่คีวามสขุ คอืจติทีป่ราศจากความหมนหมอง  เมือ่จติ
ไมมีความหมนหมองแลว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข  จิตที่
ปราศจากทกุข นัน่คอืจติทีม่นษุยทกุ ๆ  ชวีติในทกุชาตทิกุศาสนาแสวง
หามาโดยตลอด เพราะมนุษยทุกชีวิตลวนแตตองการความเปน
อสิรภาพ ความเปนอสิระแหงจตินัน้แหละคอืความสขุอนัแทจรงิ

ความสขุ จงึเปนพลงัภายในจติ อนัหาสิง่ใดมาเปรยีบเทยีบไม
ได เพราะไมใชเปนวตัถภุายนอก แตเปนภาวะจติทีม่คีวามสขุ ความเบา
ที่มองเขาไปภายในเหมือนไมมีอะไรมาปดกั้นเลย  ความเปนอิสระ
แหงจติกเ็ชนเดยีวกนั เมือ่จติมอีสิระแลว จติกม็พีลงัอนัสดใสอยขูางใน
จติ  เปนลกัษณะของจติทีม่คีวามเบา อนัหาสิง่ใดมาเปรยีบเทยีบไมได
และไมมคีำบรรยายใด ๆ  ทีจ่ะเขาถงึได  หรอือาจจะกลาววาเปนภาวะ
จติลวน ๆ ทีไ่มมสีิง่ใดมาเจอืปน

การทีม่จีติอสิระแลว จติกท็ำหนาทีข่องจติไดอยางมปีระสทิธภิาพ
มศีกัยภาพทีเ่หนอืมนษุยธรรมดา  นัน่คอืจติทีเ่ขาถงึแกนธรรม เมือ่จติ
เขาถงึแกนธรรมแลว จติกไ็มมตีวัตน  การทีจ่ติไมมตีวัตนแลวนัน้ จติ
กไ็มมสีิง่ใดมาเกาะตดิได ไมวาอารมณภายนอกหรอือารมณภายใน จติ
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ที่เปนอยางนี้เรียกวาจิตที่เหนือดี จิตที่เหนือชั่ว จิตที่เหนือเหตุผล ที่
มนุษยจะหาคำจำกัดความได  ในลักษณะนี้เขาเรียกวาจิตที่พนโลก
มนษุย หรอื โคตลภญูาณ คอืตดัขาดจากความเปนมนษุยขึน้สกูารเปน
อรยิบคุคล

อยางไรกต็ามหากทานผใูดตองการอยากรวูาทางทีจ่ะนำไปสู
ความเปนอสิระแหงจติเปนอยางไร ทานสามารถคนหาคำตอบและวธิี
ปฏบิตันิัน้ไดในหนงัสอืธรรมปฏบิตัชิดุ ทางสวางแหงชวีติ โดยทาน
สามารถนำไปปฏบิตัไิดดวยตวัเอง ซึง่ทานพงึเขาใจในเบือ้งตนวาพลงั
จติ พลงัชวีติ อสิระแหงจติ คอืสิง่ทีม่นษุยตองการและแสวงหามากวา
พนัป

ทายทีส่ดุนีอ้าจกลาวโดยสรปุวา พลงัจติ พลงัชวีติ คอื ความ

สขุทีม่อียภูายใน แตคำนยิามของคำวา อสิระแหงจติ คือ ความสขุทีม่ี

อยทูัง้ภายในและภายนอก เปนความสขุทีส่ดใส สดชืน่ ความสขุของ
จติอสิระ เหมอืนไมมสีิง่ใดมาขวางกัน้ นัน่คอื สขุจากอสิรภาพแหงจติ
วิญญาณ อยางแทจรงินัน่เอง

วรีนนโฺทภกิขุ
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สารบัญ
คำนำ

คำปรารภ

ภาคหนึง่ธรรมธรรยาย

บทที่ ๑ กำหนดสตใิหรเูทาทนัอารมณ

วธิกีำหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออก
ประโยชนของการเดนิจงกรม
การเสรมิสรางสติ
ญาณทีเ่กดิแกผบูำเพญ็วปิสสนา
สภาวธรรมโลดโผน:"ชดใชกรรมเปนพญานาค"

ปต.ิ..ความอิม่ใจ
ตามรอูารมณกรรมฐาน
เรือ่ง  นางสามาวด ี: บพุกรรมของนางสามาวดี
วธิกีำหนดรสูภาวะอารมณใหละเอยีด
เรือ่ง  พระวกักล:ิ"ผใูดเหน็ธรรม ผนูัน้ชือ่วาเหน็เรา"

เรือ่ง  พระโสเรยยะ:"เพศชายกลายเปนหญงิเพราะจติคดิอกศุล"

คนหาอรยิทรพัยภายใน
เรือ่ง  พระสารบีตุร:ศรทัธาตองรกัษาไวดวยตนเอง
ปอกจติใหเหน็แกนแทของใจ
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บทที่ ๒ มาร ๕ ประการ

กเิลสมาร:กเิลสเปนมารขดัขวางความดี

ขนัธมาร:มารทีเ่ปนรางกายขนัธ ๕

เอากายทำเปนเรอืนบญุ
อภสิงัขารมาร:มารทีป่รงุแตงกรรม

บญุยิง่กวา...คอืการทำกรรมฐาน
เทวปตุตมาร :มารคอืเทพบตุรทีช่กันำใหพะวงกามสขุ
เรือ่ง  อนาถบณิฑกิเศรษฐ:ี อานภุาพแหงกรรมดี
เรือ่ง  นางวสิาขา หญงิงามเบญจกลัยาณ ี๕
คณุสมบตัขิองพระโสดาบนั
นางวสิาขาตำหนพิอสามี
พอสามยีกยองในฐานะมารดา
มจัจมุาร:ความตายเปนมาร

ภยัในวฏัฏะสงสาร

บทที ่๓  การนำประโยชนของสภาวธรรมไปใชในชวีติ

นำสตไิปใชในชวีติประจำวนัอยางไร
จติเศราหมอง ทคุตยิอมเปนทีห่วงั
ชดใชกรรมในชาตนิี้
เรือ่ง  ววัแมเขยีว : เกิดเปนวัวมาใชหนี้
ประสบการณธดุงค : ตอน  พสิจูนวาผมีจีรงิหรอืไม
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จติผองใส สคุตยิอมเปนทีห่วัง
ลายแทงของชวีติ
เรือ่ง  พระเจาอชาตศตัร:ูคบคนพาล พาลไปหาผดิ

พระเจาพมิพสิาร:สขุจากการเดนิจงกรม

หมอชวีกโกมารภจัจ:ยอดหมอผยูิง่ใหญ
ฟงธรรมแตไมเขาใจธรรม
เรามาจากภพภมูไิหน
กรรม....ลขิติชวีติเรา
เรือ่ง  ธรรมกิอบุาสก:"ผไูดทำบญุไวยอมบนัเทงิในโลกทัง้สอง"
ขามพนวัฏฏะสงสาร

ภาคสองถาม-ตอบ ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตัิ

บทที่ ๔ ถาม-ตอบ  "ขณะอยใูนอปัปนาสมาธิ

มคีวามนกึคดิปรงุแตงหรอืไม"

ประสบการณการปฏบิตั:ิตอน...ตามลาอาจารย
การเกดิขึน้ การตัง้อย ูการดบัไปของจติ
กรรมฐาน:การดจูติของตวัเอง
นโิรธสมาบตั:ิดืม่ด่ำรสพระธรรม
ภาวะเสวยสขุในอปัปนาสมาธิ
เรือ่ง  นางขชุชตุตรา "ฟงธรรมจากหญงิคอมแลวบรรลธุรรม"

เรือ่ง  ยายหอยฟงธรรมหนาวดั
เรือ่ง  เศรษฐจีางลกูฟงธรรม
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บทที่ ๕ ถาม-ตอบ "ผปูฏบิตัธิรรมจำเปนตองสอบอารมณหรอืไม"

วิธีการแกสัญญาวิปลาส
เรือ่ง นางโรหนิ ี: "โรคเรือ้นหาย  เพราะบำเพญ็จติภาวนา"

กำจดัชองวางของกเิลส
ประสบการณการปฏบิตั:ิ ตอน หลวงปมูัน่สอนกรรมฐานในนมิติ

ประสบการณการพฒันาวดั: ตอน วธิเีอาชนะใจตวัเอง
ประสบการณธดุงค: ตอน หมบูานขีถ้ดู
ประสบการณธดุงค: ตอน สยบเสอืลายพาดกลอน
รหัสกรรมควบคมุชวีติ

บทสงทาย

การนำธรรมปฏบิตัไิปใชในชวีติประจำวนั

ภาคสามประสบการณการปฏบิตัธิรรม
แกกรรมไดในชาตนิี้
รอยกรรมในอดตี
จดุเปลีย่นของชวีติ:The turning point
ศรทัธา ความหวงั และพลงัชวีติ: Faith Hope and Power of life
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ภาคผนวก
ประวตัพิระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
จากใจผเูรยีบเรยีง
แนะนำพทุธบตุรนกัวาดภาพประกอบ
โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ
รายชือ่ผบูรจิาคปจจยัเพือ่กองทนุพมิพหนงัสอืธรรมะ
แนะนำหนงัสอืนาอาน
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ภาคหนึง่
ธรรมบรรยาย

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:3614



อิสระแหงจิต15

สติ

อนัผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบาน สตทิาน มัน่ตรง คงนสิยั
รทูนัเทา อารมณ บมกายใจ เยือ้งยางใด ไรกรรม จกันำพา
จงึสะอาด สวาง และสงบ จงึสยบ หยดุกเิลส เหตตุณัหา
จงึผองแผว พานพบ พระนพิพาน จงึแกรงกลา เกรยีงไกร ในพระธรรม
ดวยสต ิผลทิาง สวางให สภาวะ อารมณใด ไมถลำ
ดจุหางเสอื คดัเรอืไว ไมคะมำ สตนิำ ปญญาเกดิ ประเสรฐิเอย.

โดย...ธรรมบตุร
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บทที่ ๑
กำหนดสตใิหรูเทาทนัอารมณ

วนันีอ้าตมาตัง้ใจจะพดูหลกัจติลวน ๆ  ใหฟง แตพอมาฟงการ
สอบอารมณของโยคผีปูฏบิตับิางทาน  กร็สูกึวาทานยงัหาอะไรไมเจอ
ทานยงัหาเพชรไมเจอ ฉะนัน้ตองปรบัเปนธรรมชาต ิจงึจะหยดุพดูถงึ
สภาวะจิตลวน ๆไปกอน แตสำหรับโยคีผูที่เคยปฏิบัติมาหลายครั้ง
ทานตองทำใจสกัหนอย สำหรบัผทูีอ่ยใูนอารมณอานาปานสต ิกต็อง
สูตอไปอีก เพราะระยะเวลาปฏิบัติใกลจะหมดลงแลว ซึ่งตามความ
เปนจริงแลวไมวาการฝกแบบอานาปานสติหรือวิปสสนากรรมฐาน
ถาเราเขาใจวิธีการปฏิบัติ มันสามารถจะไปดวยกันได โดยการยก
สภาวจติและยกสภาวะอารมณนัน้ขึน้

ในครัง้นีโ้ยคผีปูฏบิตัหิลายทานเพิง่มาเจอวธิภีาวนาแบบพอง
หนอยบุหนอ แตมบีางทานสภาวธรรมไปปรมตัถถงึขัน้สงูแลว การที่
ไดกลาวในเรื่องสภาวะอารมณ มันตองเกี่ยวกับสภาวะทางกายและ
สภาวะทางจติ การรบัรสูภาวะตาง ๆ  ซึง่ผปูฏบิตัจิะตองตัง้ใจฟงและ
พยายามทำความเขาใจ ฉะนัน้ปญหาทีส่ำคญัทีส่ดุ เมือ่พดูไปแลวผฟูง
ที่มีสภาวธรรมยังไมถึงจุดนั้น ก็ตองปรับระดับเพดานการรับรูขึ้นมา
เพือ่ใหเกดิความเขาใจและไมเสยีเวลาในการปฏบิตัธิรรม   ผปูฏบิตัทิี่
เขามาปฏิบัติในครั้งนี้ ถึงแมวาบางคนจะฝกอานาปานสติจนเคยชิน
แลว ก็ตองเขามาสอบอารมณ เพื่อจะไดไมเสียโอกาสตัวเอง หาก
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ปฏบิตัทิีว่ดัของอาตมา อาตมาจะใหโยคผีปูฏบิตัพิยายามปฏบิตัใิหได
ถาปฏบิตัไิมไดจรงิๆ กจ็ะใหผปูฏบิตัทิีป่ฏบิตัดิวยกนั คอยจบัดทูีอ่าการ
ทองพองอาการทองยุบ  ถาไมเคยปฏิบัติมาเลย ก็เริ่มตนฝกกันใหม
เพราะการที่ตองใหโยคีผูปฏิบัติที่มาปฎิบัติดวยกันชวยไปจับดูวา
หายใจเปนอยางไร เปนการฝกหายใจกนัใหมเลยทเีดยีว เหมอืนกบัการ
ฝกเด็กใหม  แตในกลุมผูมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ จำนวนครึ่งตอครึ่งที่
สามารถปฏบิตัไิด คอืสวนทีไ่ดวปิสสนาแลวสามารถปฏบิตัไิปไดดี

วธิกีำหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก
อาตมาไดกลาวถงึวธิกีารพฒันาจติและการรกัษาจติ โดยกลาว

ถึงการดูสภาวะของพระไตรลักษณแหงการเกิดดับของรูปนาม
บางทานยงัไมรวูารปูคอือะไร นามคอือะไร รปูทีเ่รยีกวา มหาภตูรปู คอื

ดนิ น้ำ ลม ไฟ หรอื รางกายของเรา ๆ  เรยีกวา รปูใหญ อาตมาเคยบอก

ผปูฏบิตัวิาอาการทองพอง การพองเปนรปู ใจทีไ่ปรวูามนัพองเปนนาม

เรากก็ำหนดอยางนีไ้ป ยกตวัอยางเชน ผปูฏบิตับิางทาน กำหนดลมที่
ปลายจมกู ลมเปนอะไร ลมเปนรปู จติหรอืใจทีร่วูาเปนลมเขาลมออก
เปนนาม เราคดิวามนังายหรอืไม  มนักง็าย แตทำไดหรอืยัง เรายงัทำกนั
ไมไดใชหรอืไม

เมื่อเรากำหนดลมหายใจ มันไมเห็นอาการพองยุบ เราตอง
หายใจตามไปดวูาทองมนัพองหรอืไม หายใจเขาทองพอง เรากำหนด
พองหนอ หายใจออกทองยบุ เรากำหนดยบุหนอ แตถามนัยงัทำไมได
กใ็หเอาตามนีไ้ปกอน คอืหายใจเขารวูาทองพอง หายใจออกรวูาทอง
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ยุบ แตหากไมมีอาการจะทำอยางไร เหมือนลักษณะมันนิ่งเฉย ให
กำหนดวานิง่หนอ ๆ เมือ่นิง่แลวจติมนัไปไหนละ  ถามนัไดยนิเสยีง
ใหกำหนดเสยีงหนอหรอืไดยนิหนอ กำหนดอยางนีไ้ปเรือ่ย ๆ  เมือ่เกดิ
อาการปวดขึน้มาใหกำหนดปวดหนอๆ ถาไมเหน็ปวดหนอ สงัเกตวา
มนัเหน็รปูนัง่หรอืไม  ถาเหน็กก็ำหนดนัง่หนอ เรากำหนดเชนนีก้ไ็ด
หรอืพอลมหายใจเขาแผวเบา ใหรวูามนัแผวเบา มนัหนกักใ็หรวูามนั
หนกั เมือ่หายใจเขาลมรอน ใหเรารวูารอน

หากลมหายใจละเอียด หายใจเย็นสบาย ก็ใหรูวาเย็นสบาย
กำหนดจนรูสึกไมเครียด หากดูทองพองทองยุบ ใหดูลมเขาออก
อาการทองพอง อาการทองยบุ  เรากำหนดไดหรอืไม  ถาไมไดกต็อง
จบัลมใหรวูามนัเยน็ไหม มนัหนกัไหม ซึง่ตรงนีเ้ราตองทำใหได ถาผู
ปฏิบัติคนใดภาวนาอานาปานสติ ใหกำหนดอานาปานสติใหสุดลม
หายใจ เพราะหากกำหนดอานาปานสตไิด ลมจะยิง่ลกึและยาว ซึง่การ
ฝกอานาปานสตทิีแ่ทจรงิ จะเปนการฟอกลำไส ฟอกหลอดลมได

ประโยชนของการเดนิจงกรม
ผูปฏิบัติบางทานถามวาการเดินจงกรมมีความจำเปนตอการ

ทำสมาธิหรือไม อาตมาตอบวามันจำเปนมาก เพราะการเดินจงกรม
ทำใหเกิดประโยชนอยางแนนอน ซึ่งประโยชนของการเดินจงกรม
พระพทุธองคตรสัไวมอีย ู๕ ประการคอื

๑.  การเดนิจงกรมทำใหเปนคนอดทนตอการเดนิทางไกล คอื
ไมเหนือ่ยงาย มนัมพีลงั เปรยีบเหมอืนกบันกักฬีาแขงขนัวิง่รอยเมตร
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แตเขาตองฝกวิง่เปนพนั ๆ  เมตร พอมาวิง่ระยะสัน้แครอยเมตร มนักไ็ม
แสดงอาการเหนือ่ย สามารถเรงความเรว็ไดเตม็ที ่แตการฝกซอมนัน้
เราตองฝกมากขนาดนั้น เพราะเราไมรูวาคูแขงเปนอยางไร การเดิน
จงกรมกเ็ชนกนั มนัทำใหเราอดทนตอการเดนิทางไกลไดดี

๒.  การเดนิจงกรมทำใหมคีวามเพยีร สรางความเพยีรเกดิขึน้
ได สงผลใหรางกายแขง็แรง จติใจเขมแขง็ มนัเดนิสบายและตวัเบา มนั
ไมรสูกึเหนือ่ยเหมอืนเดก็ทีไ่มเคยเดนิทางไกล เพราะถาเปนเชนนัน้ เรา
เดนิไดแคสามกาว มนักเ็หนือ่ยหอบแลว รสูกึเหมอืนรางกายหมดแรง
จนเดนิไมไหว

๓.  การเดินจงกรมทำใหระบบการยอยอาหารงายยิ่งขึ้น ผู
ปฏบิตับิางทานทีม่แีกสหรอืมกีรดในกระเพาะอาหาร มนัจะชวยยอย
อาหารได  เพราะเรามรีะบบปลายประสาทอยทูีฝ่าเทา เมือ่เราเดนิมนั
จะชวยนวดตบั นวดไต นวดปอด นวดกระเพาะอาหาร นวดหวัใจ  นัน่
คือเหมือนลายแทงอยูที่ฝาเทาทั้งหมด พอเราเดินบอย ๆ จะเปนการ
นวดเทาไปในตวั ทำใหระบบการยอยอาหารงายขึน้ กากอาหารทีเ่รา
กนิเขาไป มนัจะยอยสลายไดงาย ถาเรากนิแลวนอน อาหารจะยอยยาก
หรอืทองอดื

เราสงัเกตวาผปูฏบิตัทิีม่สีภาวธรรมแลว จะเคีย้วอาหารอยาง
ละเอยีด เมือ่ระบบขบัถายด ีอาหารไมหยาบกระดาง มผีล ๕ ประการ
คอื ๑). ชะลอความแก  ๒). อารมณด ี ๓). ขบัถายอจุจาระด ี ๔). ออก
กำลังกายดี และ ๕). เสื้อผาอาภรณและที่อยูอาศัยไมเหม็น นี่คือ
ประโยชนของการเดนิจงกรม
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ผปูฏบิตัทิานหนึง่เลาวา เมือ่นัง่ภาวนาพองหนอยบุหนอไป อาการปวด
สันหลังมันก็หาย มันกระตุกเหมือนสายฟาแลบแปบเดียว รูสึกวามี
อาการเยน็วาบทีบ่รเิวณสนัหลงั อาการปวดสนัหลงัหายทนัท ีมนัสลาย
ปวดเลย นีค่อืเปนสภาวะทีต่ามจบัไดทนั ประโยชนของการเดนิจงกรม
พระพุทธเจาตรัสไววา เปนการบริหารอินทรีย บริหารขันธ การเดิน
จงกรม การฝกลมหายใจเขาออก ลมืตาอาปาก กระพรบิตาเงยหนาอา
ปาก ขยับขากรรไกรไปซายไปขวา เปนการบริหารขันธแตละสวน
อยางเชน การเขมวทองนาน ๆ และปลอยออกมา เปนการออกกำลงั
กายอยางหนึ่ง  เพราะถาเราไมไดออกกำลังกายสวนนี้ ทองจะเปน
เถาดานและทองอดื อาหารมนัไมยอย เราใชวธิกีารเขมวทอง หรอืเรา
อาจจะเรยีกวา การใช สมัปโยค  แปลวาการประกอบกนั

๔.  การเดินจงกรมทำใหอาพาธนอยหรือเจ็บปวยนอย ยก
ตวัอยางเชน ชวยขบัโรคลมในทอง ในลำไส ในไขขอ ในกระดกู ใน
เสนเลอืด ตรงนีเ้หมอืนการขบัลมในทอง ทีม่นัคางอยใูหออกมา ถาเรา
เดินมาก เรายิ่งมีสมาธิดี มันจะรอนวูบๆ  ธาตุไฟเหมือนกับกระแส
ไฟฟาวิง่ตลอดเวลา ซึง่อาตมาไดกลาววาเกริน่นำไวในวนัแรก สวนวนั
ทีส่องไดกลาวไววา ในรางกายของเรามปีระจไุฟฟาทัง้ขัว้บวกและขัว้
ลบ มันจะทำการเผาผลาญสารอาหารอยางดีที่สุด เพราะรางกายของ
คนเราเปนระบบนเิวศวทิยาทีด่ทีีส่ดุ ไมมวีสัดใุดดเีทากบัรางกายคนเรา
อกีแลว

๕.  การเดนิจงกรมทำใหสมาธติัง้มัน่ไดงาย นัง่สมาธภิาวนา
ไดนาน ซึ่งถาเราเดินจงกรมเปนสมาธิได มันจะเหมือนเรามีแรงขับ
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อยางดี เปรียบเหมือนกับเราขับรถดวยความเร็ว ๑๘๐ แลวดับเครื่อง
ยนต มันก็ยังมีพลังงานแฝง มีแรงผลักใหรถวิ่งไดอีกฉันใด การเดิน
จงกรมกฉ็นันัน้ นีค่อืประโยชนหรอือานสิงสในการเดนิจงกรมทีเ่กดิ
ขึน้ พระพทุธเจาทรงวางวธิกีารไววา พระภกิษสุงฆรปูใดปฏบิตัอิยาง
นี้ไมผิดวินัย เรียกวากีฬาของพระสงฆ คือการเดินจงกรมและการ
กำหนดลมหายใจนัน่เอง ซึง่พระเดนิจงกรมได จะเปนการออกกำลงั
กายทีด่ ีทำใหโลหติสบูฉดีด ีถาไมเชนนัน้แลว พระจะเปนคนงอยเพลีย้
ไมมแีรง อาจจะเปนโรคอมัพฤกษ โรคอมัพาต จนตายไดเชนกนั

การบญัญตัเิรือ่งการเดนิจงกรมเปนสิง่ทีด่ ี โดยสงัเกตดวูาใน
ปจจบุนัมกีารเปดคลนิกินวดฝาเทา พอนวดไปคลงึฝาเทาไป ทำใหเรา
นอนหลับสบาย การนวดฝาเทา จึงแกโรคปวดศีรษะไดและยังแก
สารพดัโรคไดอกี ซึง่ระบบการทางธาต ุเราเรยีกวา ธาตใุนกายของเรา
ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ปรับสภาพกายใหสมดุลกัน
ทำใหรางกายของเราไมเจบ็ไมปวย เรามภีาวะภมูติานทานทีด่ ีอกีทัง้เรา
ไดพกัสกัหนอย เราจะมภีาวะภมูติานทานแขง็แรงขึน้ การทำสมาธจิะดี
และงาย เราจะหายใจปลอดโปรงยิง่ขึน้

การเสริมสรางสติ
ผูปฏิบัติหลายๆทานในที่นี้ยังหายใจไมถึงทอง หายใจถึงแค

หลอดลม หลอดคอเทานัน้เอง ในทีส่ดุกไ็มเหน็ลมเขาลมออก บางทไีม
เหน็ลมเลย จนเกดิอาการตกใจไมรจูะทำอยางไรตอไป เมือ่เรากำหนด
ลมหายใจแลวมันไมเห็นลม มันจะทำใหเราคิดปรุงแตงสารพัดเรื่อง
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ในสมอง
คำถามทีถ่ามกนับอยคอื ถามนัไมเหน็ลมหายใจ เราจะกำหนด

ตรงไหน  อาตมาขอแนะนำใหทำอะไรกไ็ด ทีท่ำใหเรารสูกึเบาสบาย
นั่นคือการดูรูปนั่ง กำหนดนั่งหนอๆ  หากกนถูกพื้นใหกำหนดถูก
หนอๆ นัง่หนอๆ ถกูหนอๆ  ถาสภาวะมนัคดิ ใหกำหนดคดิหนอ ๆ
ถาหากสภาวะเหน็เกดิขึน้พรอมกนั ทัง้ลมหายใจเขาออก เรากำหนดรู
หนอ ๆ พอสภาวะอาการนัน้ดบั เรากำหนดพองหนอยบุหนอหรอืให
ดลูมหายใจเขาออกตอเนือ่งกนัไป  ซึง่ตรงนีอ้าจจะกลาววา  เมือ่สภาวะ
อารมณใดเกดิขึน้ เราตองกำหนดสภาวะนัน้ตอกนัเลย นีค่อืวธิอีนบุาล
เราตองคอยจบัสภาวะนัน้ใหได เราจะไดไมเสยีเวลา เรามแีบบฝกหดั
มขีอสอบทีจ่ะทำตอกนัตลอดเวลา

หลักการปฏิบัติงายๆคือ ถาสภาวะอารมณใดเขาสอดแทรก
เรากำหนดสภาวะนัน้แลวกำหนดพองหนอยบุหนอตอเนือ่งกนัไป ถา
ไมมพีองหนอยบุหนอ มแีตลมกใ็หดลูมกอน ซึง่พอมนัไดลมแลว เรา
ลองดงึลมยาวๆ โดยลองหายใจเขายาวๆ หายใจออกยาว ๆ  ไดจรงิหรอื
ไม พอมันเจอจุดนั้นแลว เราคอยกำหนดจับจุดนั้นไวและกำหนด
สภาวะนัน้ตอไป ตรงนีค้อืการเสรมิสรางสตขิึน้มาใหทนัและไว ใหสติ
แกกลาขึน้มา ในขณะทีเ่ราปฏบิตั ิหากเราเกดิสงสยัหรอืเราทำไมได เรา
อยาคดิอายทีท่ำไมได เพราะไมมใีครทำไดมาตัง้แตอยใูนทองแม เมือ่
เราทำไมได เรากห็าวธิกีารอืน่ตอไป โดยพยายามหาพองยบุใหเจอให
ได หรอืหากหาพองยบุไมเจอ กใ็หเอามอืจบัทองไวแลวกดลงไปดวูา
เจออาการพองยบุหรอืไม ถาหาพองยบุไมเจอ กเ็ริม่ใหมอกีครัง้  ดรูปู
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นัง่หรอืใหลองยนืกำหนดดหูรอืลองนอนกำหนดแลวเอามอืกดทองลง
ไป  ดวูามนัพองยบุหรอืไม ใหพยายามจบัอาการใหเจอใหได

ดงันัน้ในทีน่ีต้อไปจะไมปลอยใหปฏบิตักินั ทัง้ทีย่งัทำไมได
อยาหาวาอาตมาวนุวายกแ็ลวกนั จะใหเจาหนาทีเ่ขาไปชวยจบัลมหายใจ
ด ู  หากผปูฏบิตัติองการขอพีเ่ลีย้งกใ็หยกมอืไดเลย  ตอนแรกอาตมา
คิดวาเวทีนี้จะไมใหมีพี่เลี้ยง แตกลัวจะวายน้ำไปไมถึงฝง จึงจัดใหมี
พีเ่ลีย้งจะไดไมเสยีประโยชนทีม่าปฏบิตั ิ สวนผปูฏบิตัทิานใดทีป่ฏบิตัไิด
ดแีลว  ใหพฒันาสภาวะการกำหนดใหมากขึน้  ทำใหไดดขีึน้ไป  ตรง
นีจ้ะไดไมเสยีประโยชนทัง้สองสวน ถาไมไดอยางใดอยางหนึง่ กข็อ
ใหสกัสวนหนึง่ ผปูฏบิตัติองพยายามปฏบิตั ิอาตมาพอรสูภาวะอารมณ
ของทานทั้งหลายแลว เราตองพยายามเอาจุดใดจุดหนึ่งใหไดกอน
อาตมาจะสอบอารมณดวยตัวเอง เพื่อจะชี้ใหเห็นไดชัดวาสภาวะ
อารมณอยตูรงไหน จะใหเจาหนาทีไ่ปชวย ผปูฏบิตับิางทานจะไดไม
เสยีเวลา เพราะผปูฏบิตับิางทานจบัสภาวะไดเรว็และไปไดไกลแลว

ญาณที่เกิดแกผบูำเพญ็วปิสสนา
ญาณ คือ ความรู ปรีชาหยั่งรู  ญาณ ๑๖ คือญาณที่เกิดแกผู

บำเพญ็วปิสสนาโดยลำดบัตัง้แตตนจนถงึจดุคอืมรรคผลนพิพาน เริม่
จากญาณที ่๑ นามรปูปรจิเฉทญาณ คอื ญาณกำหนดแยกนามรปู ญาณ
ที ่๒ คอื นามรปูปจจยัปรคิคหญาณ ญาณกำหนดจบัปจจยัแหงนามรปู
ญาณที ่๓ คอื สมัมสนญาณ ญาณที ่๔ คอื อทุยพัพยานปุสสนาญาณ
โดยวนันีจ้ะกลาวแคญาณที ่๔ คอืสภาวะ คอื อทุยพัพยานปุสสนาญาณ
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แตตรวจสอบดแูลว ผปูฏบิตัสิวนใหญในทีน่ีส้ภาวะอารมณนาจะอยใูน
ญาณที ่๒ หรอืญาณที๓่  แตกม็ผีปูฏบิตับิางทานสามารถปฏบิตัไิดไว
ถงึขัน้ญาณที ่๔ ถาพดูถงึเรือ่งของญาณ ๔  ผปูฏบิตับิางทานยงัไมได
ญาณเลย มนัรสูกึตงึ ๆ  กต็องปรบัตวัเองใหทนั จะไดไมเสยีเวลาทีเ่หลอื
อกี แค ๕ วนั

ดังนั้นผูปฏิบัติตองรีบปฏิบัติใหไดชิมรสชาติของวิปสสนา
กรรมฐาน ถาเราทำไมไดครัง้นี ้ครัง้ตอไปอยาคดิวาเราจะทำได มนัไม
ไดหรอก หากตราบใดที่เราทำไมไดขณะนี้ ชั่วโมงนี้ หรือปจจุบันนี้
เมือ่เราปฏบิตัใินชัว่โมงหนา กเ็กดิอาการปวดเวทนาแลวรองบน “ฉนั
ตองตายอยางแนนอน” สดุทายไมมอีะไรจะกำหนด จงึรสูกึหมดแรง
เมือ่หมดแรงกข็ึน้ไปนอนดกีวา เอาเสือ่เอาหมอนเปนสรณะ จงึกลาย
เปนมาปฏิบัติเสียเวลาเปลาๆ ซึ่งบางคนตองเสียเวลามาสมัครเขา
ปฏิบัติธรรมลวงหนาเปนเดือน เราตองใหไดของดีกลับไป ถึงไมได
เพชรทีเ่จยีระไนกย็งัดกีวาไมไดอะไรตดิตวักลบัไป

สภาวธรรมโลดโผน
“ชดใชกรรมเปนพญานาค”

วันนี้อาตมาตั้งใจอยากฝกโยคะและลมปราณไปดวย แต
พิจารณาดูแลวสวนใหญยังกำหนดสภาวะไมได จึงตองหยุดการฝก
โยคะและลมปราณไวกอน อีกทั้งตองหยุดการเพิ่มจังหวะการเดิน
จงกรมไวกอนเชนกนั เพราะทานปฏบิตัไิปไดไมพรอมกนั เหมอืนพาย
เรอืลำเดยีวกนั แตพายคนละขาง ไมรใูครชกักะเยอกนั หากโยคคีนใด
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ปฏบิตัไิดแลวกใ็หปฏบิตัติอไป ไมตองวติกกงัวล แตใหรวูาทานปฏบิตัิ
แบบไหน อาตมาจะสอบและยกสภาวะอารมณให โดยไมตองหวง
สภาวะตางๆทีเ่กดิขึน้ เพราะสภาวะอารมณสามารถเกดิขึน้ไดสารพดั
อยาง ซึง่มนัจะหกคะเมนตลีงักาอยางไร  เราไมตองสนใจมนั ถาเรามี
สติรูเทาทัน มันจะไมมีอันตราย ไมตองกังวลใจ ยกตัวอยางเชน
ผูปฏิบัติทานหนึ่งที่วัดของอาตมา พอเขาปฏิบัติไปสักพัก ปรากฏวา
สภาวธรรมโลดโผนเปนพญานาคนอนกระดิกขา ขณะเดินจงกรม
สามารถเดนิไดนิง่ หากใหเดนิบนไมกระดานแผนเดยีว กค็งเดนิได แต
พอนั่งสมาธิ เขาก็ออกอาการพญานาค นั่งโงกและสายหัวไปมา ซึ่ง
ตองชดใชกรรมกนัไป

แตผลสดุทายเขาสามารถชดใชกรรมไปไดบางสวน  ครัง้นัน้
โยมทานนีป้ฏบิตัเิปนเวลาหาวนั โดยไมตองทานขาว แตนอนตขีาเปน
พญานาคกำลงัเลนน้ำอยใูนอาการเดยีวในกฏุ ิ  ไมมใีครสามารถเรยีก
ใหมสีตไิด เพราะอาจจะถกูพญานาคฟาดหาง แตเมือ่อาตมาไปเรยีกสติ
คนืมา เขากลบัมาเปนปกตไิด โดยลกุขึน้มาอาบน้ำและทานอาหารได
ซึง่บางครัง้เมือ่เวลาเดนิกลบัไปกฏุ ิยงัไมถงึกฏุกิล็มตวัลงนอนขางรอง
น้ำ นั่นคือสภาวธรรมที่โลดโผนโจนทะยาน มันอยูเหนือความคาด
หมายของเรา บางคนนั่งสมาธิแลวกระโดดยกตัวลอย คิดวาตัวเอง
สำเรจ็แลว ถามวาอาการอยางนีม้หีรอืไม  มนักม็โีอกาสเกดิขึน้เชนกนั
แตเมือ่เกดิขึน้แลว เราตองมวีธิแีกอารมณใหเขากลบัมาเปนปกตไิด
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ปติ...ความอิม่ใจ
บางครัง้เมือ่สภาวะสมาธแิกกลา จงึเกดิปติขึ้น ปติ คือความ

อิม่ใจตออารมณกรรมฐาน ม ี๕ ประเภทเริม่จาก ๑) ขทุทกาปติ คอื ปติ
เลก็นอย พอใหขนพองชขูนั  ๒) ขณกิาปติ คอื คอืปตชิัว่ขณะ รสูกึ
แปลบๆดจุฟาแลบ ๓) โอกกนัตกิาปติ คอื ปตเิปนระลอกรสูกึซูๆ  ดจุ
คลื่นซัดกระทบฝง ๓) อุพเพคาปติ คือ ปติโลดลอย หรือโลดโผน
ขนลุกขนพองสยองเกลา ทำใหรูสึกใจพอง ตัวเบา รอนวูบวาบ
๕) ผรณาปต ิคอื ปตซิาบซานเอบิอาบไปทัว่สรรพางค อาการปติเปน
เรือ่งธรรมชาตขิองอารมณกรรมฐาน ใหผปูฏบิตัมิสีตริเูทาทนัอารมณ
โดยกำหนดรหูนอเทานัน้กพ็อแลว

กลาวโดยสรุปคือ พออาการอะไรเกิดขึ้น ใหกำหนดอาการ
นัน้ทนัท ีเชน เราไดยนิเสยีงกใ็หกำหนดวาเสยีงหนอ ๆ พอเสยีงหาย
ไปแลวเกิดความรำคาญ ใหกำหนดวารำคาญหนอๆ  มันปวดก็ให
กำหนดวาปวดหนอๆ เมือ่อาการเหลานีด้บัไป ใหกำหนดพองหนอยบุ
หนอตอเนือ่งกนัไป หรอืกำหนดรหูนอตอกนัเปนลกูโซ โดยกำหนด
ไมใหขาดชวง แตกำหนดใหเปนหวงโซอยางนัน้ไปตลอด นัน่คอืการ
เรยีกสตแิละเพิม่สตขิองเรา ถาเราไมเรยีกสตแิละไมเหน็สตขิึน้มา มนั
จะรสูกึหงอยเหมอืนเดมิ กน็ัง่หนาดำคร่ำเครยีดคิว้ชนกนัเหมอืนโจโฉ
เพราะยิง่นัง่สมาธ ิมนักย็ิง่สรางความเครยีดใหตวัเอง

สวนผปูฏบิตับิางทานทีน่ัง่สมาธแิลวเกดิปติออกมา นัน่คอืปติ
มนัยงัคางอย ูเพราะเราไมไดคลายสมาธ ิวธิกีารคลายสมาธ ิคอืเราตอง
พยายามหายใจเขาลกึๆยาวๆ ขยบัมอื ขยบัเทา ใชลิน้ตวดัในปากไปมา
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เปนวธิคีลายสมาธชินดิหนึง่ เพราะมนัเกรง็ มนัแขง็ เปนลกัษณะของ
สมาธแิขง็กลาขึน้มา  บางครัง้สมาธเิกดิปต ิมนัปลืม้อยขูางใน พอออก
จากสมาธนิ้ำตาไหลหยดตงิออกมา นัน่คอือาการยงัไมคลายสมาธ ิแต
เปนการทรงสมาธ ิทรงปต ิทรงปลืม้ใจไว ฉะนัน้เราคอย ๆ คลายและ
คอยขยบัเคลือ่นไหวสภาวะกายออก เอามอืออกจากกนั ขยบัตา อาปาก
กลนืน้ำลาย ใหคอย ๆ  ขยบัเหมอืนปมุคลายเชอืกออกมา นัน่แหละคอื
การคลายสมาธิ

ตามรูอารมณกรรมฐาน
สวนการเขาสมาธกิค็อย ๆ เขาลกึลงไปดิง่ลงไป  ดสูภาวะที่

มนัดิง่กด็ไูป หากมนัจะแยกไป เรากด็ทูีม่นัแยกสภาวะ โดยใหดสูภาวะ
ทีม่นัมอีย ูทีม่นัเกดิขึน้อย ูเชน หายใจเขาออก ดอูาการพองยบุ อาการ
พองมนัยาว แตพออาการยบุ มนัไมเหน็อะไรเลย กใ็หกำหนดรหูนอ
ถามนักำหนดสภาวะไมทนั เรากก็ำหนดรหูนออยางเดยีว นัน่คอืวธิกีาร
ทีจ่ะตามอารมณ รอูารมณ ปลอยอารมณ เมือ่รแูลว ใหเราปลอยวาง คอื
การปลง นีค่อืการทำกรรมฐาน ตามรอูารมณของกรรมฐาน  สวนตาม
รอูารมณของการหายใจเขาออก คอือานาปานสต ิหากเราจบัจดุแลวมนั
ไมรูอะไรเลย หายใจสูบเขาสูบออกอยางเดียว นั่นแหละกลายเปน
สมาธหิวัตอไป เราจะตองมสีตริอูารมณเขาลกึถงึไหน สดุของลมมนั
สดุถงึไหน ลมมนัออกยาวไปสดุตรงไหน เขาใหทำอยางนี ้การกำหนด
อานาปานสตจิะถงึชองกระบงัลมและลางตบัได ดลูมมนัเริม่ตนเขาไป
ยาวถงึไหน ออกไปถงึไหนใหเราจบัยาวสัน้ นีค่อือานาปานสติ
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เมือ่ลมมนัถงึทอง เราจะมองเหน็พองยบุชดัเจน ตรงนีค้อืการ
กำหนดรสูภาวะทางกาย คอื กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  รกูายในกาย
คือฐานลม ซึ่งการกำหนดตองกำหนดที่ฐานจิต แตอาศัยลมเปนจุด
กำหนด  ลมมันเริ่มตนตรงไหน ลมมันออกตรงไหน โดยมีองค
บรกิรรมเปนจดุพจิารณา มนัปวดทีข่าใหกำหนดทีข่า  ไมใชปวดทีข่า
แตกำหนดทีห่วั มนักผ็ดิวธิกีาร เพราะถามนัเกดิตรงไหนกใ็หกำหนด
ตรงนัน้ เชน มนัคนัหกูใ็หกำหนดคนัหนอ แตอยาไปเกา มนัไมตองเกา
คนัทีห่นาผากกไ็มเกามนั นัน่คอืเปนสภาวะการเขาสมาธ ิการขยายตวั
ของเซลสผิวหนัง มันจะขยายออกมา บางครั้งถาไมนั่งในหองปรับ
อากาศ เหงื่อไหลซึมออกมา รูขุมขนจะเปดคลายออกมา เหมือนกับ
พระเขาสมาบตัเิปนเดอืนๆ พระหายใจทางไหนละ  เพราะไมใชหายใจ
ทางจมกู ไมไดหายใจทางตวัหรอืหายใจทางทอง แตเปนการคลายออก
ตามรูขุมขนทุกสวน นั่นคือการเขาสมาบัติเปนเดือนได โดยไมตาย
เหมอืนกบัพระปจเจกพทุธเจา

เรื่อง...นางสามาวดี
บพุกรรมของนางสามาวดี

ในสมยัพทุธกาลพระปจเจกพทุธเจานัง่เขาสมาบตั ินางสามาวดี
กบัพรรคพวกบรวิารลงไปเลนน้ำในแมน้ำ เมือ่ขึน้จากน้ำพวกนางรสูกึ
หนาวสัน่ จงึกอไฟผงิไฟ เพือ่ใหรางกายอบอนุ ขณะทีน่ัง่ผงิไฟ  พอไฟ
เริ่มไหมและกอหญายุบลง จึงเห็นตอดำๆโผลออกมา ปรากฏวาเห็น
พระปจเจกพทุธเจากำลงันัง่เขาสมาบตัอิย ูเมือ่เหน็แลวกต็กใจกลวั นาง
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รองขึน้วา “เราทำกรรมหนกัแลว พระปจเจกพทุธเจาถกูไฟคลอก พระ

ราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอยางหนัก”  ดังนั้นนางคิดหาวิธี
ทำลายหลกัฐาน  โดยพวกนางชวยกนัหาฟนมาสมุแลวเผาพระปจเจก
พทุธเจา เมือ่นางกบัพรรคพวกบรวิารเผาเสรจ็กร็บีหนไีป พอวนัที ่๗
พระปจเจกพุทธเจาออกจากสมาบัติลุกไปอยางสบาย โดยปกติแลว
ขณะทีพ่ระปจเจกพทุธเจาเขาสมาบตั ิไฟไหมอยางไร กไ็มสามารถเผา
สรรีะของพระปจเจกพทุธเจาได

จากผลกรรมนั้นทำใหนางสามาวดีและบริวารถูกเผาหมก
ไหมในนรกหลายพันป เมื่อมาเกิดเปนมนุษยก็ถูกไฟคลอกตายมา
หลายรอยชาตแิลว เพราะเศษกรรมทีเ่หลอื ในกาลตอมานางสามาวดี
พรอมกับบรวิาร ๕๐๐ ก็ถูกนางมาคันธยาเผาทั้งเปนในปราสาทของ
นางเชนกนั ในครัง้นัน้พระนางสามาวดทีรงทราบวาจะถกูเผาทัง้เปน
จงึใหโอวาทแกหญงิบรวิารวา “เมือ่พวกเราทองเทีย่วอยสูงัสารวฏัอนั
ยาวนานนีเ้คยถกูไฟเผามาแลวนบัครัง้ไมถวน แมพทุธญาณกก็ำหนด

ไดยาก ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด” ซึ่งนางเหลานั้นได
กำหนดเวทนา บางพวกไดบรรลุโสดาบัน บางพวกบรรลุสกทาคามี
บางพวกเปนอนาคามีบาง พระศาสดาทรงแสดงธรรมตอนหนึ่งวา
“สตัวทีท่องเทีย่วอยสูงัสารทีไ่มประมาท ทำบญุกรรมอยเูปนนติยกม็ี

ที่ประมาททำบาปกรรมอยูเนืองๆก็มี เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึง

เสวยสุขบางทุกขบาง”

ที่กลาวเรื่องนี้เปนเพราะผลกรรมตามทันอยางปจจุบันทัน
ดวนของทั้งนางสามาวดีและนางมาคันธิยาเอง เพราะหลังจากนั้น
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พระราชาสั่งขุดหลุมและจุดไฟเผานางมาคันธิยากับบริวารสิ้นพระ
ชนมอยางนาสงัเวชอยางยิง่ สวนพระปจเจกพทุธเจา ทานอยใูนสมาบตัิ
ตอใหเอาฟน ๖,๐๐๐ เลมเกวยีนมาเผา ไมสามารถจะทำใหรางกายของ
ทานอนุขึน้มาได

วธิกีำหนดรสูภาวะอารมณใหละเอยีด
สภาวจติกเ็ชนเดยีวกนั หากเราตัง้ใจและพยายามกำหนด มนั

ตองทำได มนัไดผลขึน้มาทนัท ี  เมือ่มนัไดผลแลวเราตองรกัษาผลที่
เกดิขึน้มานัน้ไว เชน เรามคีวามสขุกใ็หเรากำหนดสขุหนอ ๆ  มนัสบาย
กใ็หกำหนดสบายหนอ ๆ  ดคูวามสขุ ดตูวัทีม่นัสบาย อารมณสบายเปน
อยางไร มันเย็นหรือมันรอน นั่นคือการกำหนดใหรูลักษณะของ
อารมณ อาตมาใชภาษาธรรมดางายๆไมใชภาษาธรรมะ  เปนภาษาที่
ฟงงาย ๆ  อารมณทีม่นัสบาย มนัเยน็ ใหกำหนดเยน็หนอ เมือ่ใจมนัเยน็
แลวก็ใหรูวาอาการลักษณะเย็นเปนอยางนี้ เหมือนเราไปทานอาหาร
อรอย ใหเรารวูารสอรอยเปนอยางนี ้สิง่นีอ้รอยหรอืสิง่นีไ้มอรอย การ
ดสูภาวะของกายกเ็ชนกนั กายมนัปวดกด็ลูกัษณะอาการของปวดเปน
อยางไร อนันีค้งรกูนัไมตองบอกลกัษณะของมนั อาการนิง่เปนอยาง
ไร เรากำหนดอยางไร หากมนันิง่กใ็หกำหนดนิง่หนอ ๆ

หากสภาวะมันเควงควางเวิ้งวางเหมือนทะเลไมมีคลื่น
เหมอืนอยใูนปาไมไมมลีมพดั อยาเพิง่ไปถอนอารมณนัน้ กด็สูภาวะ
ทีม่นัเควงควาง มนัอดึอดัอยางไร กก็ำหนดรหูนอ ๆ   รวูามนัอดึอดัอยู
กำหนดอดึอดัหนอ ๆ อดึอดัแคไหน เราตองดใูหละเอยีดวาอดึอดัแค
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คอ หรอืมนัอดึอดัไปถงึขางลาง พอพนตวันีแ้ลวมนัหายไป เรากำหนด
อะไรตอไป ถามลีมกด็ลูมตอ ถาไมมลีม ใหดทูีพ่องยบุตอ ถาไมมอีะไร
ใหด ูใหกำหนดนิง่หนอๆตอเนือ่งกนัไป  กำหนดอยาใหจติวาง อยา
ไปหยดุชะงกั ถาเราหยดุชะงกั กเิลสจะมาแทรกทนัท ี มนัจะกระซบิ
ขาง ๆ หวูา “เราไปนอนดกีวา” ญาณพเิศษ คอื นพิพทิาญาณ คอืความ
เบือ่หนายจะเกดิขึน้ ซึง่ความเปนจรงิแลวมนัไมเบือ่หรอก แตอารมณ
อดึอดัเกดิขึน้ เมือ่กลบัไปนอนทีก่ฏุ ิกลายเปนนอนไมหลบั ลมืตาใส
แปวขึ้นมา แตพอกลับมานั่งกรรมฐานความงวงเริ่มมาแลว เพราะ
อากาศขางนอกรอนอบอาว เมือ่เขาหองปรบัอากาศ สภาวะอากาศมนั
เปลีย่น อณุหภมูใินรางกายมนัเริม่คอยๆเยน็ เหมอืนอากาศเยน็แหวก
ซมึเขาไปในผวิกาย พอเยน็ปบหนมุานกห็าวกนิดาวกนิเดอืน มนักเ็ริม่
สปัหงก เพราะ ตวัถนีมทิธะ เขามา คอืตวังวงนอน นีค่อืระบบการถาย
เทของธาตภุายในและธาตภุายนอก มนัซมึซบัแทรกเขาหลอมรวมเปน
หนึง่เดยีว

แตผปูฏบิตัทิีน่ัง่ไดสมาธแิกกลา รางกายดดีตวัตรงปบุขึน้มา
มนัรสูกึโปรงโลงทัง้หมดเลย มนัเปนสมาธติัง้มัน่ คอืจติตัง้มัน่แนวแน
ทุกสวนในรางกายตั้งตรงหมด สภาวะทั้งหมดมันมองเห็นทะลุกาย
พองหนอยบุหนอชดั กำหนดอะไรชดัเจนทีส่ดุ ไมวาจะกำหนดอะไร
กส็ามารถกำหนดไดหมด บอกใหหยดุ มนักห็ยดุ เราสัง่ไดเชนนี ้นีค่อื
สภาวะทีม่นัเหน็ พอมนัเหน็อยางนี ้เรากก็ำหนดสภาวะนัน้ชดั พอชดั
เรากส็ามารถกำหนดตามอารมณตามสภาวะทกุอยางไมขาดสาย มนัมี
สิ่งที่ใหเราดูใหเรากำหนดอยูตลอดเวลา นั่นเปนการฝกสติตามแนว
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มหาสติปฏฐานสูตร  ถาเรานั่งเฉย มันก็ไมไดสติ มันไดแตความ
เฉยอยางเดยีว หากไมเอาตวับรกิรรมภาวนามากำหนด มนัจะรสูกึเฉยๆ
ไปเรือ่ย ๆ

เรื่อง...พระวกักลิ
“ผใูดเหน็ธรรม ผนูัน้ชือ่วาเหน็เรา”

อาตมาขอเลาเรือ่งของพระวกักลิ ทานเกดิในตระกลูพราหมณ
เปนชาวสาวตัถโีดยกำเนดิ วนัหนึง่ไดเหน็พระพทุธเจากำลงับณิฑบาต
เมื่อไดเห็นพระพุทธเจา พระวักกลิเกิดติดใจในรูปโฉมของพระ
พทุธเจามาก จงึไดตดิตามพระพทุธเจาไปบวช เพือ่จะไดมโีอกาสใกล
ชดิพระพทุธเจา พระองคทรงเหน็อปุนสิยัแลว จงึยนิยอมใหบวช เมือ่
บวชแลวพระวกักล ิคอยตดิตามดพูระพทุธองคไปทกุหนทกุแหง  ใน
ขณะทีพ่ระทัง้หลายนัง่สาธยายธรรม บำเพญ็ธรรม รสูภาวธรรม รแูกน
ธรรม รคูวามเปนจรงิของธรรม รทูกุข สมทุยั นโิรธ มรรค แตพระวกั
กลิ ไดแตนั่งมองรูปโฉมของพระพุทธเจา และคอยติดตามจองดู
พระพทุธองคอยตูลอดเวลา ไมไดสนใจเจรญิภาวนาแตอยางใด

ครั้นตอมาพระพุทธเจาทรงตรวจดูวาพระวักกลิ มีญาณแก
กลาพอแลว จึงตรัสวา “วักลิ จะมีประโยชนอันใดกับการเที่ยวตาม
ดูรางกายอันเนาเปอย แมวาจะจับชายจีวรเราอยู ก็ยังไมถือวาเห็นเรา

คถาคต วกักล ิผใูดเหน็ธรรม ผนูัน้ชือ่วาเหน็เรา ผใูดเหน็เรา ผนูัน้ชือ่

วาไดเหน็ธรรม     โย ธมฺม ํปสสฺต,ิโส ม ํปสสฺติ”   ซึง่เปรยีบเหมอืนกบั
เราปฎบิตัแิลวเหน็ลมเขาลมออก ยงัไมไดชือ่วาเหน็อานาปานสต ิเหน็
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๒
ทองพองทองยุบก็ยังไมไดชื่อวาเห็นวิปสสนา เมื่อเกิดปญญาแลว

คอืการเหน็สภาวะ จงึจะถอืวาเหน็วปิสสนา ไมใชวปิสสนอนหรอื วิ

ปสสนกึ พระพทุธเจาตรสัวา “เธอ แมจะจบัชายจวีร คถาคตอยกูย็งัไม

ไดชื่อวาเห็นเราคถาคตเลย” พระวักกลิ ก็กลับไปคิดวาทำไมพระ
พทุธเจาตรสัเชนนัน้ ซึง่เหตทุีพ่ระพทุธเจาตรสัเชนนัน้ เพราะตองการ
ให พระวกักล ิเหน็ภายในจติของตนเอง

แมพระศาสดาตรัสเตือนอยูเชนนี้ ทานก็ยังคงติดตามเฝาดู
พระศาสดาไปทกุหนทกุแหงตลอดพรรษา พระศาสดาไมทรงเหน็วธิี
อืน่ใด ทีจ่ะสามารถใหพระวกักล ิสำนกึตวัได จงึตรสัวา “วกักล ิเธอ

จงหลกีไปเสยีเถดิ”  พระวกักล ิคดิเสยีใจวา พระศาสดามไิดเอือ้เฟอ
ตน จงึตองการฆาตวัตาย โดยขึน้ไปยงัภเูขาคชิฌกฏูตัง้ใจจะกระโดด
ลงมา พระพทุธองคทรงเหน็ดวยจกัษทุพิย ทรงดำรวิา “ถาเราไมชวย
วกักลจิะกระโดดภเูขา ทำลายชวีติตนเองและทำลายอปุนสิยัแหงมรรค

ผลเสยี” พระศาสดาจึงทรงเปลงรัศมีไปเหมือนประทับตรงหนาของ
พระวกักลิ

พอพระวกักลเิหน็พระศาสดาเทานัน้ ความเศราโศกทีอ่ดัอัน้
ตนัใจอยกูห็ายไปจนหมดสิน้ กลายเปนความปตปิราโมทยเกดิขึน้แทน
พระศาสดาตรสัพระคาถานีว้า “ภกิษผุมูากดวยปราโมทย เลือ่มใสใน
พระพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบทเขาไปสงบระงับสังขารเปนสุข

ได” เมื่อตรัสจบพระคาถานี้แลว พระองคทรงยื่นพระหัตถไปดวย
พระดำรสัวา “ มาเถดิ วกักล ิเธออยากลวัเลย จงแลดตูถาคต เราจกัยก

เธอขึน้ เหมอืนคนพยงุชางตวัจมในเปอกตมขึน้ฉนันัน้ มาเถดิ วกักลิ
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เธออยากลัวเลย จงแลดูคถาคต เราจักยกเธอขึ้น เหมือนคนชวยพระ

จนัทรทีถ่กูราหจูบัฉนันัน้”
พระวกักลิเกิดความปติปราโมทยอยางยิ่ง คิดวา “เราไดเห็น

พระตถาคตแลว พระศาสดาทรงเรียกเรา เราจะไปเฝาพระองคทาง

ไหนหนอ” เมื่อมองไมเห็นทางไปนอกจากอากาศ จึงเหาะขึ้นไปใน
อากาศทีต่รงพระพกัตรของพระศาสดา เมือ่เทาแรกยงัไมพนภเูขา นกึ
ถงึพระคาถาทีพ่ระศาสดาตรสั ขมปตไิวไดในอากาศ บรรลพุระอรหตั
ตผลพรอมดวยปฏสิมัภทิา มาถวายบงัคมพระศาสดาแลวไดลงมายนื
อยใูนสำนกัพระศาสดา

ตอมา พระศาสดาทรงตัง้ทานไวในตำแหนงเอตทคัคะในทาง
ศรทัธาวมิตุคอืหลดุพนดวยศรทัธา

เรื่อง...พระโสเรยยะ
“เพศชายกลายเปนหญงิเพราะจติคดิอกศุล”

อีกเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลไดมีการกลาวถึงพระภิกษุรูป
หนึง่ทีม่รีปูโฉมสงางาม ผวิพรรณดงัทองคำ คอื พระมหากจัจายนะ  ได
รับการยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางขยายความคำยอใหพิสดาร มี
เรื่องเลาวาทานมีรูปรางลักษณะงามมาก มองดูคลายพระพุทธเจา
ขณะการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวดูสงางามมาก ครั้งหนึ่งองคสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจาประทบัอยใูนกรงุสาวตัถ ีบตุรเศรษฐคีนหนึง่ใน
โสไรยนคร ชื่อโสเรยยะ นั่งบนยานกับสหายรักไปสูทาน้ำเพื่ออาบ
ขณะเดียวกันนั้นพระมหากัจจายนะเขาไปบิณฑบาตในโสไรยนคร
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เมื่อโสเรยยะเห็นพระมหากัจจจายนะผูมีผิวพรรณดังทองคำ จึงเกิด
ความคดิอกศุลวา “พระเถระรปูนี ้สวยจรงิหนอ ควรเปนภรรยาของเรา

หรอืภรรยาของเรา พงึมผีวิงามอยางพระเถระรปูนี”้ เพราะจติคดิเปน
อกศุลเชนนัน้ โสเรยยะจงึกลายเปนเพศหญงิทนัท ีเขาจงึหนไีปยงัเมอืง
ตกักศลิา สหายของเขากเ็ทีย่วตามหาไมเจอ บดิามารดาของเขาคดิวา
เขาตายแลว

เมือ่ไปถงึเมอืงตกักศลิา ลกูชายเศรษฐพีงึพอใจในรปูงามของ
โสเรยยะ จงึรบัเปนภรรยาตน และมบีตุรอกี ๒ คน รวมกบับตุรครัง้ที่
เปนชาย ๒ คน รวมเปน ๔ คน ตอมาสหายของโสเรยยะไดเดนิทาง
ไปยังเมืองตักกศิลา โสเรยยะยืนดูอยูที่ปราสาทมองแลวจำได จึงให
คนใชไปเชญิสหายมา และเลีย้งตอนรบัอยางดแีลว โสเรยยะกเ็ลาเรือ่ง
ราวทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดใหสหายรกัฟง  สหายรกัจงึแนะนำใหไปนมินต
พระมหากจัจยานะ เพือ่ฉนัภตัตาหารทีบ่านในวนัรงุขึน้ เขาเลาเรือ่งทัง้
หมดและขอขมาพระมหากจัจายนะ พระเถระกลาวยกโทษให ทนัใด
นัน้โสเรยยะ จงึกลายเปนเพศชายเหมอืนเดมิ ทานจงึมอบบตุรใหสามี
ดูแล เพื่อออกบวชในสำนักของพระมหากัจจายนะ ไดชื่อวาพระโส
เรยยะเถระ

เรือ่งของทานเปนเรือ่งแปลก ผคูนจงึมกัใหทานเลาเรือ่งทีเ่กดิ
ขึน้ และถามวาในบรรดาบตุร ๒ ประเภท คอื ประเภททีอ่าศยัทานเกดิ
คอืทานเปนบดิา และประเภททีเ่กดิในทองของทาน คอืทานเปนมารดา
ทานรกับตุรประเภทไหนมากกวากนั ทานตอบวารกัลกูในทองมากกวา
คอืทานเปนมารดา
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แตตอมาเมือ่ถกูถามมากขึน้ ทานเกดิความเบือ่หนาย จงึปลกี
ตนไปปฏิบัติจนไดบรรลุพระอรหัตตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย หลงัจากนัน้ เมือ่มคีนมาถามทานวาในบตุร ๒ ประเภท ทานรกั
บตุรประเภทไหนมากกวา ทานตอบวา “ความสเินหาในบตุรไมมแีก
ทานแลว”  ภกิษทุัง้หลายสดบัฟงเรือ่งนัน้ เขาใจวาพระโสเรยยะ พดู
อวดมรรคผลนพิพาน จงึนำเรือ่งกราบทลูพระศาสดา พระศาสดาตรสั
วา “ภิกษทุั้งหลาย บตุรของเราพูดอวดมรรคอวดผลก็หามิได เพราะ

ตั้งแตบุตรของเราเห็นมรรคดวยจิตที่ตั้งไวชอบแลว เธอก็หมดความ

สเินหาในบตุร ภกิษทุัง้หลายจติทีต่ัง้ไวชอบยอมใหสมบตัทิีม่ารดาบดิา

มอิาจใหได”

พระอรรถกถาจารยกลาวแทรกไดตอนนีว้า “ชาย ชือ่วาไมเคย

เปนหญงิหรอืหญงิไมเคยเปนชาย ยอมไมมใีนสงัสารวฏัอนัยาวนานนี้

ชายประพฤติผิดในกามลวงละเมิดในภรรยาผูอื่นแลว เมื่อตายยอม

ตกนรกนานป เมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยยอมเกิดเปนหญิงรอยๆชาติ

แมพระอานนทเถระเอง ผมูบีารมบีำเพญ็มาแลวตัง้แสนกปัป ทองเทีย่ว

ในสงัสาร คราวหนึง่เกดิในตระกลูชางทอง ไดกระทำกาเมสมุจิฉาจาร

ตกนรกแลว ดวยเศษกรรมทีย่งัเหลอืตองเกดิเปนหญงิถงึ ๑๔ ชาต ิและ

เปนหมันถึง ๗ ชาติ” หากเปนสมัยปจจุบันนี้ ใครที่เกิดเปนกระเทย
เพราะประพฤตผิดิในกามเชนกนั นีค้อืการกำหนดสตไิมทนั ผลทีต่าม
มาคอืทำใหกเิลสเขาครอบงำจติใจได
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คนหาอรยิทรพัยภายใน
ถาเราอยากไดสติ อยากสรางสติ ตองการเพชรเม็ดงาม เอา

อรยิทรพัยภายในออกมา มนัตองขดัสฉีววีรรณ เราตองเปนกระจกสอง
ใหชดั คอื สองสภาวะทีเ่กดิขึน้ เราจะร ูจะเหน็ทนัท ีหรอืรสูกึวามนั
ชา ขามนัชากก็ำหนดใหรวูามนัชา ไมใชวาปลอยทิง้ไป โดยไมกำหนด
พอมนัชากใ็หกำหนดชาหนอ ๆ รหูนอ ๆ เรากำหนดถงึไหน พอกนกบ
ถึงพื้น เรานั่งตรงไหม เมื่อเรานั่งไมตรง ก็กำหนดตรงหนอ ๆ จน
กนกบวางตรงไดทัง้สองสวน ตรงหนอ ถกูหนอ พองหนอ ยบุหนอ ถา
มนัไมมอีะไรเลย นัง่เฉยๆ ลมกไ็มมา สมาธกิไ็มเกดิ เราจะทำอยางไร
ดลีะ เราตองดวูา ตาอยไูหน หอูยไูหน มอือยไูหน เริม่กำหนด เกศา
โลมา นขา ทนัตาได นัน่แหละวธิกีาร แตถายงัไมไดอกี กล็องขยบัมอื
ดสู ิจบัมอืแลวหาจดุกำหนด หาจดุยนืใหได ตรงนีแ้หละเราตองหาจดุ
ยนืใหได ถาหาจดุยนืไมได ศรทัธาทีม่นัมมีา มนัจะหายหมดไป มนั
จะไมพฒันา เราจะนัง่ตหีนาเศรา จงึทำใหเราทกุขไปอกี เขาเรยีกวา นัง่
หนาเศรา เลาความเทจ็ พอมาสอบอารมณกน็กึถงึคำพดูของผอูืน่มาพดู
ตอ ไมใชอารมณของเรา สวนใหญมนัเปนลกัษณะนัน้

ฉะนัน้เราตองกำหนดสภาวะตลอดเวลา เมือ่เราเหน็สภาวจติ
ในการปฏิบัติของเราทุกอาการแลว ใหเรามาเลามาบอก นั่นคือการ
สอบอารมณ เมื่อบอกอารมณแลว อาตมาจะไดจับวิธีใหเรา กำหนด
อยางนีต้อไป  นัน่คอืวธิกีารปฏบิตั ิถามนัไมมอีะไรเลย วธิอีกีอยางหนึง่
คอืนัง่มองดหูนาพระพทุธรปูกไ็ด มองใหจำแลวนัง่ภาวนาอยางนัน้ ถอื
วาเปนขั้นอนุบาล ตอไปนี้เราตองปฏิบัติใหได อยาคิดวาถาอาจารย
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คนนัน้มาแลวจะเอาใหได เมือ่กาวแรกเราไมม ีกาวตอไปยอมไมมา เขา
พดูสำนวนวา “ระยะทาง ๑,๐๐๐ ลี ้จะตองมกีาวแรก ยนืลมไปขางหนา

ดกีวายนืเตะทาทำเฉย ๆอยกูบัที”่

เราตองพยายามขยบัใหได หาจดุกำหนดใหได ถาไมไดใหยก
มือเรียกพี่เลี้ยงใหไปจับ ไปจี้ตรงไหน ก็เอาตรงนั้นใหได ระยะเวลา
การปฏิบัติเปนระยะสั้น ๆ นิดเดียว แตละทานกวาจะมีโอกาสไดมา
ปฏิบัติ เราตองเสียสละเวลาอันมีคา บางคนลางาน บางคนเตรียมตัว
เตรยีมใจเหมอืนกบัจะออกศกึ  เกบ็ของใสกระเปาหนกัอึง้ พอมาแลว
จติใจหอเหีย่ว  ฉะนัน้ตองพยายามปฏบิตัใิหได  โยมตองรกัษาศรทัธา
ไวใหได พดูถงึเรือ่งศรทัธาขอเลาเรือ่งในสมยัพทุธกาลเรือ่งพระสารี
บตุร

เรื่อง...พระสารบีตุร
ศรทัธาตองรกัษาไวดวยตนเอง

สมยัพทุธกาลเมือ่เศรษฐทีานหนึง่ตองการนมินตพระภกิษสุงฆ
รบัภตัตาหารทีบ่าน ซึง่สมยักอนนมินตพระสงฆแตละครัง้ ๔๐๐-๕๐๐
รูป  ซึ่งทุกวันนี้คงไมมีอีกแลว  แตยังมีโยมทานหนึ่งอยูโชคชัย ๔
นิมนตถวายภัตตาหารเพลพระเปนอาหารโตะจีนครั้งละ ๕๐๐ รูป
อาตมาไดรบันมินตมา ๒-๓ ป แตพอชวงหลงัไมมเีวลาไปแลว อาตมา
ถามโยมทำเชนนี้มากี่ปแลว โยมบอกวาทำมาตั้งแตรุนพอแมแลว
อาตมาถามตอไปวาโยมไดอะไรบางจากการทำเชนนี้  โยมตอบวา
ผมสบายใจ ทำมาคาขายกำไรดีขึ้นมาโดยไมรูตัว ตึกแถบนี้เปนของ
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ผมหมดแลว เขาพดูใหฟงอยางนี ้เขาสรางตกึแลวนมินตพระไปสอน
ปฏบิตั ิถาบอกชือ่โยมบางทานคงตองรจูกักนับาง

ในครัง้นัน้ พระสารบีตุร รบันมินตโยมไว  ซึง่ตรงกบัพระนาง
สปุปวาสา ราชธดิาของพระเจากรงุโกลยิะ คลอดลกูพอด ีนางตัง้ทอง
ได ๗ ป ๗ เดอืน ๗ วนั คลอดออกมา ลกูคาอยชูองคลอด ๗ วนั นาง
จงึใหพระราชาผเูปนพระสวามไีปกราบพระพทุธเจา คนไมเคยเขาวดั
ก็วางตัวไมถูก ไมรูจะทำอยางไร จะพูดอยางไร สุดทายก็ทนความ
รบเราพระนางสปุปวาสาไมได เพราะรกัสดุหวัใจเปนหนึง่เดยีวในดวง
ใจ จงึเขาไปกราบพระพทุธเจา “ขาแตเทวะเจาผเูจรญิ” “บดันีภ้รรยา
ของเกลากระผมคลอดลกูคาอย ู๗ วนั นางมคีวามทกุขทรมานมากที่

สดุ นางจงึอยากใหขาพระพทุธเจานำความมากลาวแดพระองค  เพือ่
ทีน่างจะคลายความทกุขลง” เมือ่พระพทุธเจาฟงจบ จงึตรสัวา “พระ
สปุปวาสาโกฬยธดิา จงมคีวามสขุ จงมคีวามสบาย ไมมโีรค จงคลอด

บุตรที่หาโรคมิไดเถิด” เมื่อไดสดับฟงเชนนั้นจึงมุงหนากลับไปพระ
ราชนเิวศน

ทางฝายพระนางสปุปวาสาคลอดลกูออกมาทนัท ี เหมอืนน้ำ
เทออกจากทีก่รองน้ำ พระกมุารคลอดออกมาผมดำ เดนิไดแลว คดิดวูา
๗ ป ๗ เดอืน ๗ วนั คาอยขูวางชองคลอดอกี ๗ วนั เหตทุีเ่ชนนีเ้พราะ
บพุกรรมของพระกมุารในอดตี ทานเปนกษตัรยิแหงกรงุพาราณสไีด
ยกทพัไปลอมพระนครหนึง่เปนเวลา ๗ ป ๗ เดอืน ๗ วนั และปดประตู
เล็กของเมืองนั้น  หากคนมีบุญมาเกิด ถาเปนเมืองไทยคนคงแหไป
ขอหวยแนนอน ทารกผูดับจิตเรารอนของประยูรญาติทั้งหมด พระ
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ประยรูญาตจิงึเฉลมิพระนามของพระกมุารวา “สวีลีทารก” เมือ่ประสตูิ
แลวกท็ำกจิการตางๆไดทนัท ีตอมาทานบวชในในสำนกัพระสารบีตุร
ในวนัทีบ่วช ขณะทีม่ดีโกนตดักลมุผมครัง้ที ่๑ ไดบรรลโุสดาปตตผิล
ครัง้ที ่๒ ไดบรรลสุกทาคามผิล ครัง้ที ่๓ ไดบรรลอุนาคามผิล พอปลง
ผมเสรจ็ไดสำเรจ็เปนพระอรหตั โดยพระสวีลีเปนพระมหาสาวกองค
หนึง่ทีไ่ดรบัการยกยองวาเปนเอตทคัคะในทางมลีาภมาก เพราะทาน
ทำใหเกดิลาภสกัการะแกพระภกิษสุงฆเปนอนัมาก

พระนางสปุปวาสา ตรสักบัพระสวามวีาทีน่างคลอดลกูออก
มารางกายแข็งแรง เพราะบารมีของพระพุทธองค นางจึงบอกพระ
สวามไีปนมินตพระพทุธเจาพรอมทัง้พระภกิษสุงฆทัง้หมดทีอ่ยทูีพ่ระ
เชตวนัมาฉนัภตัตาหารทีป่ราสาทเปนเวลา ๗ วนั โดยพระพทุธเจาเปน
ประมขุ

ทางฝายพระพทุธเจาตรสักบัพระสารบีตุรวา “เธอจงบอกโยม
อุปฏฐากใหเลื่อนกิจนิมนตไปกอน เพราะตองการรับกิจนิมนตของ

นางสปุปวาสา “ ซึง่ตองใหพระโมคลัลานะชวยเหลอื เพราะตองอาศยั
ผูมีฤทธิ์ โดยโยมอุปฏฐากขอใหพระโมคัลลานะรับประกันโยม
อปุฏฐาก ดงันีค้อื ประการที ่๑ รบัประกนัวา “ ทรพัยสมบตัขิองกระผม
จะหายไปหรอืเปลา” ประการที ่๒ “ชวีติของกระผมจะตายภายในเวลา
๗ วันที่จะรอใหนางสุปปวาสาถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ

กอนหรอืไม” ประการที ่๓ “ศรทัธาของกระผมจะหมดไปไหม” พระ

โมคัลลานะเปนผูมีฤทธิ์บอกวา “ ๒ ขอแรกอาตมารับผิดชอบเอง

ทรัพยของโยมจะไมหาย ชีวิตของโยมจะไมตาย แตศรัทธาโยมตอง
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รกัษาเอง” โยมตอบตกลง “โยมจะรกัษาศรทัธาไวใหไดครบ ๗ วนั”
นีค่อืตวัศรทัธา

ครัง้นัน้เศรษฐจีงึไดมานมินตพระสารบีตุร ไปรบัภตัตาหารที่
บานของตน โดยใครจะถวายผาไตรจวีร ๕๐๐ ผนื ระหวางทางตองขาม
ทองรองน้ำ พระสารบีตุรจงึถลกจวีรขึน้แลวกระโดดขามรองน้ำดวย
ความวองไว ปรากฏศรัทธาของเศรษฐีตกวูบไปถึงตาตุมเลย เหมือน
โยมบอกวามาปฏบิตัคิราวนีน้กึวาจะสบาย พอเจาหนาทีบ่อกวาปฏบิตัิ
เครงครดั  บางคนรองครางวา “ตายแลว ฉนัทำไมไหวแนนอน จะอยู

หรอืจะกลบับานดนีะ”  เมือ่เหน็กริยิาอาการเชนนัน้เศรษฐรีสูกึขดัใจ
จงึคดิวา สมณะรปูนีไ้มสำรวมเลย “เราจะถวายผาเพยีงครึง่หนึง่เทานัน้”
เศรษฐีคิดในใจ เมื่อเดินทางผานทองรองน้ำที่สอง พระสารีบุตรก็ยัง
คงกระโดดขามอกี เศรษฐจีงึกำหนดหมายในใจวา “เราจะถวายผาเพยีง
ผนืเดยีวเทานัน้”

แตพอผานมาถงึทองรองทีส่าม พระสารบีตุรไมกระโดดขาม
รองน้ำ แตกลบัเดนิออมไปอยางสำรวม เศรษฐจีงึถามดวยความแคลง
ใจวา “ทำไมทองรองนีพ้ระคณุเจาจงึไมกระโดดขามเลา ขอรบั” “อาว
ถาอาตมากระโดดขามทองรองนี้โยมก็ไมไดถวายผาไตรจีวรละสิ”
เศรษฐคีดิในใจวา “พระรแูลว พระรไูดอยางไร ยงัไมไดพดูออกมาแค

คดิเฉย ๆ” จงึอทุานรองออกมา “ นีค่อืพระอรหนัตจรงิๆ”  เศรษฐจีงึ
ยกผาไตรจวีรถวายทัง้หมด  เหตทุีพ่ระสารบีตุรมกีริยิาอาการเชนนัน้
เพราะในอดตีชาตไิดถอืกำเนดิเปนวานร ฉะนัน้นสิยักระโดดโลดเตน
จงึตดิตวัมา แมในปจจบุนัชาตสิำเรจ็เปนพระอรหนัตแลวยงัไมอาจตดั
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วาสนาแหงวานรใหหมดไปได  เศรษฐจีงึเกดิศรทัธาและนมินตพระ
สารบีตุรไปฉนัภตัตาหารเพลทีบ่านในกาลตอมาอกี นีค่อืตวัศรทัธา ใจ
มพีลงัมาก ตวัศรทัธามพีลงัสามารถเคลือ่นภเูขาออกไดเลยทเีดยีว หาก
ของหนกัๆกเ็บาได และหากของเกาๆกข็ดัใหใหมไดอกีเชนกัน

ฉะนัน้เมือ่มศีรทัธา กต็องทำตวัศรทัธาใหมพีละกำลงั ทำให
มนัแกรงใหได เมือ่ทำไมไดชัว่โมงนี ้ชัว่โมงถดัไปกข็อใหได หากมนั
รสูกึปวด  เรากำหนดปวดใหตายไปเลย ลองตายกบักรรมฐานดสูวิามนั
จะตายไหม

ปอกจติใหเหน็á¡‹¹á·Œ¢Í§ã¨
อารมณกรรมฐานหรอืสภาวะอารมณมนัอยเูฉยีด ๆ ความตาย

บางทีมันตองเลยความตายไป มันถึงจะได บางทีปวดจนไมมีอะไร
จะปวดแลวนัน่แหละ มนัถงึไดกรรมฐานและไดคณุธรรม ถาเราจะมา
จิ้มดูตรงโนนที จิ้มดูตรงนี้ที มันยากมากๆ เราคงเคยไดยินหลวงตา
มหาบัวบอก “มันเหมือนโดนนอคเอาทลงไปลมทั้งยืน” แตลุกมา
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ทำใหมจนไดกรรมฐาน ไมเชนนัน้เราจะไดกรรมถอน คอืถอนตวักลบั
บานไป นั่นแหละคือวิธีการตอสูกรรมฐาน มันมีเทคนิคหรืออุบาย
หลายอยางทีจ่ะมใีนตวัของแตละทาน ถาเราขยบัตรงนีม้นัไมเหน็ เมือ่
ขยบัขึน้มาอกี มนัเหน็สภาวะหรอืไม ตองพยายามปรบัด ูแลวจบัใหมนั
ได เรามีเปาหมายจุดยืนอยูตรงไหน เราตองไปใหถึงเปาหมายนั้น
เหมอืนเรามเีปาหมายมาทีน่ีอ้ยางไร เรานัง่รถมาไดไหม เดนิมาไดไหม
มนัมหีลายวธิหีลายลกัษณะ แตเราไมทิง้เปาหมายจดุยนืเดมิไว  ตรงนี้
แหละทีท่ำใหเราเหน็สภาวธรรม เราพยายามตอส ูหากมนัปวดกใ็หมนั
ปวดดสูวิาปวดเปนอยางไร ความปวดอยกูบัเรามาตัง้แตเกดิแลว เดนิ
กป็วด นัง่กป็วด เดนิกเ็มือ่ย นัง่กเ็มือ่ย ไมนัง่กเ็มือ่ย เขาวาสงัขารราง
กายนีจ้ะใชกแ็ก ไมใชกแ็ก จะใชกต็าย ไมใชกต็าย

ฉะนั้นทำใหมันแหลกไป มันจะรูวาพอใชมันแลว ก็มี
สมรรถภาพขนาดนี้ นั่นแหละตองใชอยางนั้น เหมือนผึ้งที่ดูดน้ำ
หวานทีละนิดมาจับกลุมไวและบินไปอีก  รังผึ้งกวาจะไดรังผึ้งใหญ
กลัน่เปนน้ำผึง้ออกมา มนัใชระยะเวลานาน แตมนัขยนัหา รจูกัรกัษา
ไว ตัง้ใจไวไมหยดุ การปฏบิตัธิรรมเปรยีบเหมอืนกบัผึง้  ถามนัไมเหน็
วันนี้  ชั่วโมงขางหนาก็ใหมันได เราตองดูสภาวะทั้งหมดวาเปน
สภาวธรรม เพราะตัวสภาวธรรมหรือจิตใจของเรา เมื่อไมมีอะไรมา
เลย ใหเราดจูติ ดตูนของจติ รากเหงาของจติ คอืหวัใจหทยัวตัถ ุใหเรา

ดเูขาไปตรงนี ้ใหจีเ้ขาไปในจดุนัน้ มนัเปนอยางไร มนัเฉยหรอืมนัไม

เฉย มนัเฉยจรงิหรอืไม หรอืมนันิง่จรงิหรอืไม ดวูาอะไรทีม่นัแฝงอยู

ในนัน้ เหมอืนกบัเราแกะหวัหอม  เมือ่ปอกเขาไปเลก็จากนอกเขาไป

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:3644



อิสระแหงจิต45

ขางในจนเหลอืนดิเดยีว คอืยอดหวัหอม การปอกจติ เหมอืนการปอก

หัวหอม  การเจาะจิตเหมือนการเจาะหัวหอม เหมือนกับเราปอก

หวัหอมเขาไป คอืแกนแทของใจ แกนแทของสภาวธรรม

บางครัง้บางทานเหน็สภาวะตางๆ เหน็แสงส ี เหน็แสงโอภาส
เหน็นมิติ เรากก็ำหนดตวันัน้ แตไมใหตดิตรงนัน้ กำหนดใหเปนองค
บรกิรรม เหน็หนอๆ รหูนอๆ เหน็อะไร เสยีงอะไร เรารอูะไรไหม  รู
วามันมีแสง มีเสียง เราตองกำหนดอยางนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับโยม
อปุฏฐากของพระสารบีตุร พอกำหนดไดสตปิบุขึน้มา ศรทัธาวิง่ขึน้มา
เหมอืนเรามสีต ิสมาธดิดีตวัตัง้ฉากทนัทขีึน้มาอยางอตัโนมตั ิจงึไดยก
ผาไตรจวีรถวายพระสารบีตุรทัง้หมด  นัน่แหละคอืลกัษณะของการ
ทำสมาธทิีก่ลาวมาเรือ่งจติ ศรทัธา และสภาวะอารมณ มนัสมัพนัธกนั

ธรรมที่กลาวมาพอเหมาะ พอควรแกเวลา ใหโยมไดพัฒนา
ตวัเองตอไป โดยขยนัเดนิ ขยนันัง่ภาวนา สำหรบัโยมคนใดจบัพองยบุ
ยงัไมได ใหตัง้ใจพยายามทำตอไป ใหมนัไดสภาวะ หากมอีะไรเกดิขึน้
ใหมาสอบอารมณได ตวัอยางเรือ่ง นางสปุปวาสา ตัง้ครรภ ๗ ป ๗
เดอืน ๗ วนั กค็ลอดมา ตดิอยคูาชองคลอดอกี ๗ วนั หากเปนตวัของ
โยม มนัรสูกึอดึอดัหรอืไม คงรสูกึอดึอดัเหมอืนกบัโยมในขณะนี ้หาก
มนัรสูกึอดึอดั เราตองปรบัใหมนัคลายลง อยาใหอารมณคาทีใ่จ เพราะ
ถาอารมณคาที่ใจแลวจิตจะเศราหมอง ทำใหอดคิดไมไดวาฉันทำไม
ได เพราะมเีวรมกีรรมมาก คนเรามทีัง้เวรทัง้กรรมนัน่แหละ แตเราตอง
กำหนดแหวกมานของกรรมเวรใหไดแลวเราจะเขาถงึธรรม ทายสดุนี้
ขออวยพรใหโยมทกุทาน จงเปนผมูสีตริเูทาทนัอารมณ เขาถงึธรรมะ
ทกุทานทกุประการเทอญ
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ตวัสภาวธรรมหรอืจติใจของเรา เมือ่
ไมมีอะไรมาเลย ใหเราดูจิต ดูตนของจิต
รากเหงาของจติ คอืหวัใจหทยัวตัถ ุ ใหเรา
ดเูขาไปตรงนี ้ใหจีเ้ขาไปในจดุนัน้ มนัเปน
อยางไร มนัเฉยหรอืมนัไมเฉย มนัเฉยจรงิ
หรอืไม หรอืมนันิง่จรงิหรอืไม ดวูาอะไรที่
มนัแฝงอยใูนนัน้ เหมอืนกบัเราแกะหวัหอม
เมื่อปอกเขาไปเล็กจากนอกเขาไปขางใน
จนเหลอืนดิเดยีว คอืยอดหวัหอม การปอก
จติ เหมอืนการปอกหวัหอม  การเจาะจติ
เหมอืนการเจาะหวัหอม เหมอืนกบัเราปอก
หัวหอมเขาไป คือแกนแทของใจ แกนแท
ของสภาวธรรม
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บทที่ ๒
มาร ๕ ประการ

ในวาระนี้เปนโอกาสดีของพวกเราทานทั้งหลายจะไดฟง
ธรรมบรรยายตามหลักสูตรปฎิบัติวิปสสนากรรมฐาน อันเปนสิ่งที่
จะเกื้อกูลและสดับสติปญญาแหงการประพฤติปฏิบัติ เพื่อเปนการ
พฒันาจติ พฒันาสตปิญญาของเราและสามารถเปนประโยชนในชวีติ
ประจำวนัได ในการทีจ่ะกลาวธรรมะในวนันี ้จะกลาวธรรมสบืเนือ่ง
ตอกนัมา ซึง่ตัง้แตเริม่การกลาวถงึ สตปิฏฐานสตูรหรอืสตปิฏฐาน ๔

มาถงึการพฒันาสต ิวธิกีารขจดันวิรณ ๕ และวธิกีารทีเ่รารจูกัการเกดิ
ดบัทีเ่รยีกวาพระไตรลกัษณ หรอือนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ของสภาวทกุข
ภาวะอนัหนกัอึง้ของโยคผีปูฏบิตั ิอนัเปนสิง่ทีพ่วกเราทัง้หลายมกีนัอยู
ในชวีตินี ้ทีเ่รยีกวา มาร ๕ ประการ ใครทีก่ลวักถ็กูกลนืกนิ

แตบางครัง้คนทีไ่มกลวักก็ลนืกนิมาร ๕ ประการนีไ้ด  ฉะนัน้
การฟงธรรมวนันีข้อใหตัง้ใจฟงพรอมทัง้พจิารณาไปดวย เพือ่ใหเกดิ
ประโยชนในการประพฤติปฏิบัติของเรา หากเรากลาวถึงมาร ๕

ประการนัน้ บางคนอาจจะมองเหน็รปูลกัษณหนาตาทาทางนาเกลยีด
นากลวั สิง่เหลานีท้ีเ่กดิขึน้ในความรสูกึของมนษุย  หรอืบางคนอาจ
จะมองเปนเรือ่งรปูลกัษณทีม่รีางกายกำยำ ถอืหอก ถอืดาบ มผีาแดง
โพกหวัหรอืไม นัน้คอืสภาวะทีจ่ติมองไปตามความนกึคดิของแตละ
คน แตมารที่จะกลาวในที่นี้คือหมายถึงตัวการที่ขัดขวางไมใหบรรลุ
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ความดไีดหรอืสิง่ทีฆ่าเราใหตายจากความดี ซึง่เปนมารทีอ่ยใูนตวัทาน
ทัง้หลาย อนัเปนมารทีเ่กดิและเราพงึอาศยัอยตูลอดเวลา

กเิลสมาร : กเิลสเปนมารขดัขวางความดี
มารตัวที่ ๑ คือ กเิลสมาร กเิลสเปนมาร เพราะเปนตวักำจดั

และขดัขวางไมใหทำความด ีเปนมารทีม่ดืมองไมเหน็ตวัและเปนสิง่ที่
นากลัวที่สุดในชีวิตมนุษย คนที่กลัวผีคือคนที่กลัวกิเลสตัวเอง นั่น
แหละมันมองไมเห็นตัว ไมรูมันจะมาเวลาไหน บางคนพอนั่งสมาธิ
กำหนดพองหนอ ยบุหนอ กำหนดพทุโธ รสูกึเหมอืนมเีงาแวบๆมาขาง
หลงั ทำใหตกใจกลวั นัน่คอืกเิลสมนัหลอก กเิลสมนับอกวาผหีลอก
บาง กเิลสมารมาคอยยัว่ยตุลอดเวลา บางทพีอเลกินัง่กรรมฐานแลวไป
ที่หองเพื่อพักผอน เมื่อไดยินเสียงอะไรดังขึ้น บางครั้งจิตมันนึกรอง
เพลงตามไปดวย พอตัง้สตไิด เพิง่จะรวูาตวัเรากำลงัถอืศลี ๘ อย ูเพราะ
กเิลสเหลานีม้นัพาไปใหเราเพลนิหลง เราจงึถลำใจหลงไปตามกเิลส
ทีม่นัหลอก

ในทีส่ดุกวาจะดงึใจกลบัมาได กส็ายเกนิแกเสยีแลว อาตมา
เคยไปอบรมนักโทษที่คลองเปรม กอนที่เขาจะถูกประหารชีวิต
พอเทศนใหฟงจบแลว ปรากฏวาเขาซาบซึ้งใจ รองไหเสียอกเสียใจ
บอกวาถารูอยางนี้ไมทำความชั่วเสียดีกวา ตอไปผมจะเปนคนดี
พอเวลาใกลจะตายแลวเพิง่นกึอยากจะเปนคนด ี  มาสำนกึตวัไดตอน
ใกลจะตาย อยางทีเ่ขาวาไมเหน็โลงศพไมหลัง่น้ำตา ไมอยากเขาสภา
ก็ไมอยากไหวประชาชน พอเขาจะพาเขาแดนประหารชีวิตแลวถึง
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บอกวา “ตอไปผมจะเปนคนด”ี  มนัหมดเวลาทำความดไีปนานแลว
เปรยีบเหมอืนกบัโยคผีปูฏบิตัใินทีน่ี ้เราพงึไมประมาทในชวีติ เพราะ
ความประมาทเปนทางแหงความตาย หากเราแกแลว มนัจะหายใจไม
ไหว แตบนเพออยากจะทำความดี มันหลอกตัวเอง มันยังไมไดของ
จรงิ ดงัพทุธพจนทีว่า “เมือ่ยงัหนมุสาว พรหมจารยกไ็มบำเพญ็ ทรพัย

กไ็มหาเอาไว เมือ่แกเฒาลง กไ็ดแตนอนทอดถอนถงึความหลงั เหมอืน

ดงัลกูศรทีเ่ขายงิเสรจ็ไปแลว(หมดพษิสง)”

เราตองเรงปฏบิตัอิยางสม่ำเสมอ  สะสมวนัละนดิวนัละหนอย
เหมอืนน้ำหยดทลีะนดิทลีะหนอย สกัวนัมนักเ็ตม็ตมุ การทำบญุหรอื
การทำความดีก็เชนเดียวกัน เราตองสะสมไวทีละนิดทีละหนอย
เหมอืนกบัผปูฏบิตับิางคนบอกวา “ฉนัภาวนาไมไดเลย”  แตถาเราตัง้
ไววาวนันีภ้าวนา ๑ นาท ี๒ นาท ี๓ นาท ี๑๐ นาท ี๓๐ นาท ี๖๐ นาที

ขยบัขึน้วนัละนดิ จากหนึง่วนั สองวนั สามวนับาง สะสมวนัละนดิวนั

ละหนอย มนักก็ลายเปนพลงับญุ เมือ่สะสมบญุจนเกดิพลงักลมุกอน

ใหญขึน้มา เมือ่ถงึเวลาทีเ่ราตองการใชบญุนัน้ เรากส็ามารถเลอืกใชได

ตามความปรารถนา

ดังนั้นเราอยาใหกิเลสมารเขามาครอบงำ เรามองเห็นคนอื่น
เราตองมองตวัเราดวย เรามองคนอืน่ เขาสดชืน่ไมเหน็ตวัทกุข มนักไ็ม
ได นั่นคือกิเลสเขาครอบงำแลว จิตใจก็หวั่นไหว ในที่สุดจิตก็หมน
หมอง มนัจะแตกดบัแลว อนันีค้อืกเิลสมารทีม่าคอยยัว่ยแุละหลอกเรา
ใหหลง เมือ่ออกจากกรรมฐานกลบัไปกต็องระวงัจติไว เพราะบางคน
อาจคิดวา “ฉันเขากรรมฐานมาหลายวันยังไมประหนาทาแปง ทาตา
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ทาปากสีชมภูใหมันสวย ออกไปเมื่อไรจะตองแตงหนาทาปากสัก
หนอย”

เราจะเหน็วาเมือ่ออกกรรมฐานไป เราหลงใหลตามกเิลส ถกู
กเิลสมารเขาครอบงำ ยกตวัอยางเชน เมือ่เขาใกลวนัปใหมทไีร เรยีก
วาความบรรลยัเขาใกลทกุท ีเพราะตายกนัหลายชวีติ นัน่เพราะมนัหลง
กเิลสมาร พอถงึวนัเกดิทกุป จดังานฉลองกนัยิง่ใหญ นีค่อืพญามารมา
หลอก เขาฉลองอะไรกันละ ก็ฉลองความใกลตายเขามาทุกขณะๆ
กเิลสมารมนักนิชวีติของเรามาตัง้แตเกดิ มนัขยบัเขาใกลความตายทกุ
วนิาท ี เปรยีบชวีติของคนเราเหมอืนโคถกึ โคถกึทีเ่ขาจงูเขาไปสโูรง
ฆาสตัว กาวไป ๑ กาวกใ็กลความตาย ๑ กาว  เมือ่กาว ๑๐ กาว กใ็กล
ความตาย ๑๐ กาว เรากาวไปทกุขณะๆจนกาวสดุทาย พอรสูกึตวั น้ำตา
ไหลทันที มันดิ้นไมหลุดอีกแลว นั่นคือโคถึก กายของเราเปรียบ
เหมือนดังโคถึก หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออกมาใช

ประโยชนในทางทีเ่ปนความด ีมปีระโยชนตอสงัคม ตอโลกได แตถา

กิเลสมารเขาครอบงำแลว เราหยุดหมดทุกอยาง มองไมเห็นความดี

มองเหน็กงจกัรเปนดอกบวั เหน็ความชัว่เปนความด ี  ในทีส่ดุจะเกดิ

ความทกุขเรารอนตลอดชวีติ

ขนัธมาร : มารทีเ่ปนรางกายขนัธ ๕
มารตวัที ่๒ เรยีกวา ขนัธมาร คอื เบญขนัธ ๕ หรอื ขนัธ ๕

เปนมาร มารทีเ่ปนรางกายขนัธ ๕ นี ้มนัมาผกูมดักนัเขามหีนงัหมุหอ
มเีอน็ เนือ้ กระดกู มเีอน็ใหญ ๙๐๐  เอน็นอย  ๙,๐๐๐ ผกูมดักนัเปน
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กระบอกๆเหมือนมัดขาวตมมัด ถามัดตรงขางลางเขาเรียกวา เปน
ขาเปนเทา ถามดัมาสวนระโยงระยางเขาเรยีกวาเปนแขนเปนมอื ถาวาง
เปนระดับตั้งฉากเขาเรียกวากระดูกสันหลัง เปนตัวยืนตัวย้ังคอยให
กระดกูระบบรอบตวันีเ้ปนตวัเกราะ เปนฝาผนงักัน้ และมเีครือ่งในทัง้
หลายทีเ่ปนสมบตัหิาซือ้ไมได แตปจจบุนันีห้าซือ้ไดแลว นัน่คอืตบัไต
ไสพงุ ปอด หวัใจตางๆ ทีม่เีกราะกำบงัคอืกระดกู คอยเปนโชคอพัรบั
แรงกระแทกตางๆไมใหถึงตับปอดแตกงายได อันนี้คือมารที่เกิดขึ้น
และมอียใูนตวัเราทกุคน มารตวันีม้นัเกดิขึน้อยางไร  มนัเกดิขึน้ตัง้แต
เราอยูในครรภของมารดา มันเกิดความทุกขทรมานดิ้นทุรนทุราย
อยากจะขยบัขยาย อยากจะหลดุพนจากความทกุขนัน้ออกมา จงึมกีาร
ขยบัเคลือ่นไหวคอืการดิน้ ถบี เตะ ตอย ในทองของแมบาง ในทีส่ดุ
เราสามารถออกจากครรภของแม เราออกจากเปลือกหุมกระเปาะน้ำ
เปนตวัตนหรอืเรยีกวาเปนคนออกมาดโูลก

จะเห็นไดวาตรงนี้มันทุกขตั้งแตอยูในครรภของมารดา
พอออกมาแลว ถามอีาการครบ ๓๒ ประการ ถอืวาบญุอมุมาเกดิใหมี
อาการครบบรบิรูณ รางกายสมบรูณอยางมนษุย เมือ่เกดิมาแลว  จำเปน
ตองดำรงชวีติอย ูกต็องดิน้รนขวนขวายหาขาวน้ำ โภชนาการอาหาร
นมสด น้ำ เนย พืช ผัก ผลไม เอามาประทังชีวิต มาเยียวยารางกาย
สังขารใหมีชีวิตตอไป เรียกวาพัฒนาการรางกายใหเติบโต และมา
พฒันาสตปิญญาตามสญัญาบาง โดยเริม่จากทีบ่ดิามารดาบอกลกูวาให
เรยีกชือ่พอชือ่แม ครัง้แรกเดก็เรยีกชือ่พอแมออกเสยีงไมชดัเจน บาง
คนอาจเรยีกเบาะ ๆ  เปนตนตำรบัภาษา เดก็ฉลาดมพีฒันาการดจีะเรยีก
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พอวา เพอ ๆ เมือ่มพีฒันาภาษาดขีึน้มาอกีหนอย เดก็สามารถเรยีกวา
คณุพอคณุแม นีเ้ปนวรรณกรรมภาษา เปนสญัลกัษณของภาษาอยาง
หนึ่ง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาแลว เขาจะเจ็บปวดทรมานเชนเดียวกัน
จนกระทัง่พฒันาดานอายขุึน้มาจาก๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ป ๔๐ ป ๕๐ ป
๖๐ ป หรอื ๑๐๐ ป กม็ ีแตมจีำนวนนอยมาก

โดยทุกขณะของชีวิตจิตใจนั้นมีความทุกขทรมานแฝงอยู
ตลอดเวลา  หากเราอายมุากขึน้ เราจะมองเหน็สภาวะรางกาย ขนัธมาร
มนัทรดุโทรม ขนัธคอืรางกายทรดุโทรม หากบอกใหโยมผสูงูอายเุดนิ
จงกรม โยมกบ็อกวาไมไหวแลว เพราะเราใชรางกายมานาน บางคนใช
มา ๗๐-๘๐ ป เปนอยางไรละ  มนัทรมานไหม  เวลาจะอานหนงัสอื
สวดมนต ตามันก็ฝาฟางไปหมด นั้นเปนเพราะเขาตองการเรียกคืน
แลว เขาใหชวีติเราอยใูนโลกมนษุย เราจะมาใชทางบญุกศุลหรอืทาง
บาป ขึน้อยทูีเ่ราจะเบีย่งเบนไปทศิทางไหน เราตองเผชญิกบัสิง่ทีม่ายัว่
ยหุรอืสิง่เสนอใหแกใจของเราตลอดเวลา เมือ่มนัมาเสนอใหบางคนที่
อายนุอย เขากร็บัสิง่เสนอนัน้ อยางเชน สิง่เสพตดิ โทษของมนัทำให
รางกายสงัขารโรยรา เรยีกวาตายผอนสงหรอืตายกอนทีส่มควรจะตาย

เอากายทำเปนเรอืนบญุ
แตพอเราจะเอารางกายมาทำคุณงามความดี มาปฏิบัติธรรม

กัน เมื่อจะลุกก็รองโอย จะนั่งก็รองโอย เหมือนดอกไมรวงโรยไมมี
เกสร ฉะนั้นเมื่อจะเขาที่นอน ใหนึกถึงคำภาวนา นึกถึงพระทุกขัง
พระอนจิจงั พระอนตัตา คนเราเกดิมามแีตจะตายดวยกนัทกุคน ไมมี
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ใครหลีกหนีความตายไปได โยมยายในที่นี้อายุเทาไรละ ๗๐ ปแลว
หรอื ถามวาลกุขึน้ยากไหม เมือ่เวลาจะลกุ โยมยายลกุขึน้ ๔ ขาหรอื
๒ ขา เอาหนาขึน้หรอืเอากนขึน้กอนละ นีแ่หละคอื ขนัธมาร ทีม่นัมา
คอยเตอืนสะกดิอยขูางๆห ูหมูนัเบาเตอืนเราวา“ขยบัแลวไดยนิไหม”
เนือ้หนงัหยอนยานไหม  กลายเปนเฒาชะแลแกชรา เนือ้หนงัหยอน
ยานจบักนัเปนกอน ทัง้ทีแ่ตกอนมนัเตง็ตงึเหมอืนผวิแตง แตเดีย๋วนีม้นั
หอยโตงเตงหยอนยานไปหมด เพราะเขาเรยีกคนืกลบั พญามารเรยีก
“เอาของฉนัคนืมาๆ” มนัรองเรยีกเชนนีท้กุวนั ดนิแดนของมนษุยอยู
แค ๗๕  ปเทานัน้ เราคอยบวกลบวา ถาอาย ุ๗๕ ปอายขุยักส็ิน้สดุแลว
ใครอาย ุ๗๐  ปกเ็หลอือายอุกี ๕ ปเทานัน้ ชวีติของเรามนัไมแนนอน
ถานอนหลบัคนืนีจ้ะมโีอกาสตืน่หรอืไม ดงัสภุาษติของชาวทเิบตทีม่กั
กลาวกนัทัว่ไปวา “พรงุนีห้รอืชาตกิอนอะไรจะมาถงึกอนกนั”  หาก
มนัมโีอกาสฟนชวีติ เราคอยพยงุกายกนัตอไป  บางคนเดนิกะโพลกกะ
เพลกวาจะมาถงึหองประชมุ มนัแสนยากเยน็เหลอืเกนิ แตมนัมาดวย
พลงัของจติใจ

เราถอืวาเอากายมาทำเปนเรอืนบญุไมใชเรอืนบาป ขนัธมาร
กเ็ขาครอบงำไมได แตถากายทีไ่มมสีต ิยกตวัอยางเชน จะลกุกร็องโอย
จะนัง่กร็องโอย มนัปวดสารพดั บางคนนัง่สมาธไิปรองไหไป ทัง้ๆที่
ไมมีใครทำอะไร แตรองไหเพราะมันปวด มันทรมานขันธ มันรูสึก
บบีคัน้ มนัทกุขแสนเขญ็ ทกุขยิง่กวาเขน็ครกขึน้ภเูขาเสยีอกี เพราะมนั
บบีคัน้จนน้ำตาไหล น้ำเหงือ่ น้ำหนอง น้ำตา อกีทัง้น้ำหนามนับอกวา
“สมน้ำหนาจัง” เราจึงไดปริญญาใจหรือปริญญาชีวิต ถาเราคิดวา
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สมน้ำหนาหรอืไมสมน้ำหนากช็าง นัน่คอืกเิลสบบีเขามาแลว เรากบ็บี
มนักลบั คอืใชสตติดัมนัออกไป เราสามารถทนทกุขทรมานได เราเอา
ขนัธ ๕ มาเดนิจงกรม มานัง่สมาธ ิมากำหนดภาวนาพองหนอ ยบุหนอ
ได ถาเราขาดสตหิรอืสตอิอน ปญญามนัไมเกดิ จติของเรากเ็ตลดิไป
ตามกเิลส ซึง่ชกันำเราไปทำสิง่ทีไ่มอยากทำ แตกท็ำตามคนอืน่ เปน
การมองบญุคนละอยางกนั

พอนอนปวยอยูบนเตียงพยาบาล เราคิดอยากจะทำบุญกอน
ตาย ยกมอืทวมหวัรอง “สาธ ุๆ เจาพอเจาแมอยาใหฉนัตายเลย ฉนัยงั

ไมไดทำบุญสรางคุณงามความดี ยังไมแจกแจงสมบัติพัสถานใหลูก

หลาน เดีย๋วมนัจะฆากนัแยงสมบตั”ิ  แตพอหายดแีลวกลบัไมสนใจ
เขาวดั แตเอากายไปทำบาป นีค่อืมารเขาแทรกครอบงำ ในทีส่ดุกอน
จะตายกเ็ลยทกุขทรมานขมขืน่ ขนัธกถ็กูมารเขาครอบงำ

แตอยางไรก็ตามรางกายของเราถูกพญามารหรือมารคอย
สะกดิคอยเตอืนเราทกุครัง้ทกุคราว เราตองมสีตไิว แตถงึแมเรามสีติ
แลวกต็าม แตกย็งัถกูพญามารคอยฉดุกลบัไปเกบ็ไวคอยคนอืน่ พอไม
นานนัก เราก็ตายทีละคน เพราะขันธมารตัวนี้มันจะบีบคั้น เมื่อเกิด
ความทกุขเขาทกุขเขากแ็ตกสลายไป เพราะทนทกุขไมได พอทนทกุข
ไมได มนักส็ลายคอืเสือ่มสญู คอืตายแตกดบันบัไมถวน กองเทาภเูขา
เลากา กลายเปนดนิ เปนธาตดุนิ ธาตนุ้ำ  ธาตลุม ธาตไุฟ ใหตนพชืมนั
กนิ ตนไมมนักนิ เขาจงึเรยีกวาสตัวกนิพชืยดืชวีติ คนกไ็ปกนิสตัวอกี
ตอหนึง่ เพราะฉะนัน้พืน้ดนิจงึกนิคน เรากนิสตัว กนิววั กนิไก กนิหมู
บางคนก็กินหมา เราเอาซากศพมาบริโภคเขาไป เวลาผายลมออกมา
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กลิน่เหมน็เนา นัน่เปนเพราะเรากนิซากศพ มนัจงึเนาตกผลกึเปนกอง
ขยะและเนาขางใน เรยีกวา การบรโิภคขนัธ

ในที่สุดขันธของเราถูกมารมาครอบไว เราเรียกวาขันธมาร
ผปูฏบิตับิางคนพอนัง่ไปสกั ๒๐ นาท ี๓๐ นาท ีมนัปวดทรมานเหมอืน
กระดกูจะแตกเปนเสีย่ง ๆ   มนัปวดทรมานเหมอืนไฟจะไหม บางทมีนั
ปวดหวัใจเหมอืนคนมาทิม่แทงเนือ้หนงัหวัใจมนัออกมา นัน่คอืการที่
มารมาสะกดิเตอืนเรา หากเราใจไมแขง็พอ สตไิมม ีสมาธไิมมา ปญญา
ไมเกดิ เรากห็นดีกีวา เรากจ็ะยอมแพภยั หรอืแพมารตวันีไ้ป

อภสิงัขารมาร : มารทีป่รงุแตงกรรม
กเิลสมารตวัที ่๓ คอื อภสิงัขารมาร เปนมาร เพราะเปนตวัปรงุ

แตงกรรม นำไปสกูารเกดิชาตภิพ เปนมารทีค่อยขดัขวางมใิหหลดุพน
จากวัฏฏะสงสาร มารตัวนี้นากลัวมาก ชาวพุทธตองตั้งสติใหดี ขอ
ยกตัวอยางในเรื่องการทำบุญกุศล เชน เราไปทอดกฐิน ทอดผาปา
อาตมาเหน็มาเยอะแลว พอจะไปทอดกฐนิ ทอดผาปา กส็ัง่ใหทางวดั
เตรยีมขาวปลาอาหารเลีย้งสกัหนอย พอกลบัไปแลว ทางวดัตองหาเงนิ
ใชหนีค้าอาหาร นีค่อืบาปกรรม กรรมทัง้พระ กรรมทัง้โยม  วดัจะขาย
ศาลาใชหนีก้ก็ระไรอย ูหรอืขบวนการทวัรธรรมะ คอื ทวัรไปทำบญุ
ตามวดัตางๆ ใหคาน้ำคาไฟคนละนดิคนละหนอย แตพอโยมกลบัไป
คาน้ำคาไฟแพงขึ้นบานตะไทเลยทีเดียว อาตมาไมไดหมายถึงการ
ทอดกฐนิ ทอดผาปานัน้เปนกระทำทีไ่มดี
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 แตอยากใหเขาใจแจมแจงชดัเจนวา บางครัง้การไปทอดกฐนิไดเงนิมา
๑ แสนบาท หรอื ๒ แสนบาทบาง แตคาววั คาไก คาหม ูทีต่องนำมา
ฆาแกงทำอาหารเลี้ยงและจำแนกแจกจายกัน มันมากจนเขาเรียกวา
ทำบาปแลกบญุ ขาดทนุทัง้ชวีติ เมือ่พดูตรงนีแ้ลวใครอยบูานใกลเรอืน
เคยีงกนัใหบอกตอกนัไป  เราตองพยายามทำเปนแบบอยางใหเหน็คอื
การตัง้โรงทานทำบญุ  คอืไปทำบญุดวย ตัง้โรงทานเลีย้งอาหารดวย
รวมกนัเปนเจาภาพหลาย ๆ  คน  ฉะนัน้หากโยมมคีวามตัง้ใจจะไปทอด
กฐนิ ทอดผาปาเปนหมคูณะ กอ็ยาใหทางวดัตองฆาหม ูฆาไก เลีย้งกนั
ทัง้วดัเลย เพราะการกระทำเชนนี ้มนัจะปรงุไปทางบาปมากกวาทาง
บุญ เมื่อเราคิดอยากจะทำอะไรใหกับวัด เราตองมองวามันเสียอะไร
มนัไดอะไรดวย  เพราะเราอาจทำบาปโดยไมรตูวัได

บญุยิง่กวา...คือการทำกรรมฐาน
การทำบุญที่จะไดบุญมากกวาการสรางโบสถ สรางวิหาร

เจดีย คือการทำกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยูนี่แหละ หากทำจริงก็ได

มาก เพราะวาเรารกัษาคณุงามความด ี คอืการสรางสนัตสิขุ ความสงบ

ในใจ พอเราสงบ คนขาง ๆกส็งบ เมือ่คนขาง ๆ สงบ มนักข็ยายไป

หนึง่คน   สองคน สามคน เปนหนึง่รอยคน เปนหนึง่พนัคน เปนหนึง่

ลานคน ขยบัมากขึน้เรือ่ยๆ โลกนีจ้ะสงบเปนสนัตสิขุ สนัตภิาพ นีค่อื

ความสงบไปสทูางบญุคอืทางแหงความดี แตถาไปสทูางบาป เชน การ
ไปรวมประชมุกนัเตรยีมวางแผนทำลาย ถามวาใครเปนตวัตัง้หรอืไม
มีใครเปนตัวตั้ง ในที่นี้ อวิชชา เปนตัวตั้ง ถามวาใครเปนคนลงมือ

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:3757



อิสระแหงจิต 58

กระทำ กอ็วชิชาเปนตวับงัคบักาย กายจงึเปนผลูงมอืกระทำ
ทายที่สุดเราก็หลงผิดไปโดยไมรูสึกตัว เพราะเราทำผิดไป

กายเปนบาปอกศุล ทีเ่รามองไมเหน็ ถาเรามองเหน็แลวกเ็หมอืนกบัเรา
สมรูรวมคิดดวย ยกตัวอยางเชน บางวัดมีมโหรสพหรือลิเกดี ๆ
ไปแสดงในวดั คาจางครัง้ละหลายแสนบาท บางทเีกบ็เงนิไดเทาไร วดั
ไดดวย กรรมการไดดวย หากงานขาดทนุ วดัรบัผดิชอบแตเพยีงผเูดยีว
นีค่อืการทำบญุ แตไมไดบญุ เพราะมนัเปนบาป มนัเลยปรงุแตงไปทาง
บาปทัง้หมด มนัสนกุสนานราเรงิ เปนสิง่ยัว่ย ุยัว่กเิลสผดิศลีธรรม การ
รองรำทำเพลงในเขตลานบุญลานธรรม แผนดินนี้กวางใหญไพศาล
อาตมาขอบิณฑบาตเขตลานบุญลานธรรมที่วัดบางเถอะ  หรือการ
โฆษณาปดปายการฝงลูกนิมิตมีงานมโหรสพที่วัด ติดปายรุงรังตาม
ถนน เขาไปดูมโหรสพกันทั้งนั้น เปนการโฆษณาชวนเชื่อสิ่งที่
เปนบาป เราคงจะไดยินขาวพากันตายเปนขบวน แตพอเวลาเรามา
ปฏบิตัธิรรม มใีครลงขาวบางหรอืไม อาตมาไมเหน็สกัขาว เพราะขาว
ไมเสนอสิ่งที่ เปนบุญเปนประโยชน มันก็ไมมีใครมองเห็นคุณ
ประโยชนนัน่เอง มนัเลยไมมกีารกระตนุเตอืนใหจติอยากจะทำความดี
เหมอืนกบัเรามานัง่กรรมฐาน หากไมมสีิง่มากระตนุเตอืนใหจติอยาก
จะทำ มแีตความเจบ็ปวดทรมานสงัขารแทบจะแตกดบั จนใจคดิวาไม
ไหวแลว ถาใจไมแขง็พอ เรากถ็อยไป อาตมาขอชมเชยผสูงูอายแุละ
ทกุทานทีม่าในทีน่ี ้บางคนนัง่รองไหกดัฟนสกูย็งัดกีวาไมไดส ู เพราะ
ถอืวาเราไดสแูลว คอืสกูบัตวัเราเอง เอาชนะใจตวัเอง คนหาใจตวัเอง
เขาเรยีกวาพยายามขดัสฉีววีรรณใหจติผองใสผองแผว
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เมือ่เราเหน็ประโยชน มนักจ็ะไดประโยชน เมือ่เราสรางประโยชนแก
ตวัเองได เราแนะนำคนอืน่ทำประโยชนได แตถาเราไมรวูธิทีำ ไมรวูธิี
สรางประโยชน เราทำไมเปนเลย แลวจะแนะนำผอูืน่ไดอยางไร เขา
เรยีกวามแีตลมปาก มนักม็เีกดิการปฏบิตักิาขึน้ คอืเกดิความดำ ความ
หลง ความหลงในสงสาร เราหลงอยูในวังวน อาตมาจึงวาสุขอยูใน
วงัวน พอสขุในวงัวนกว็นอยตูรงนัน้ มนัไมไปไหน เพราะโมหะเขา
ครอบงำ  เขาจงึเรยีกวาบาปทีเ่ราไมรสูกึตวั นีค่อือภสิงัขารมาร

เทวปตุตมาร : มารคอืเทพบตุรทีช่กันำใหพะวงกามสขุ
มารตวัตวัที ่๔ คอื เทวปตุตมาร คอืเทพบตุรหรอืเทวดาทีค่อย

เหนี่ยวรั้งหรือครอบงำเราไวไมใหบำเพ็ญความดีที่ยิ่งใหญ โดย
ชกันำใหเราพะวงกบักามสขุนัน้ไว ในทีน่ีไ้มใชเทวดานอกตวั แตเปน
เทวดาอยใูนบาน อาตมาจงึขอยกตวัอยางเปรยีบเทยีบเรือ่งคสูามภีรรยา
คูที่หนึ่งสามีเปนเทวดา ภรรยาเปนผี คูที่สองสามีเปนเทวดา ภรรยา
กเ็ปนเทวดาอยดูวยกนัได คทูีส่ามสามเีปนผ ีภรรยาเปนผดีวย คนูีท้ำให
บานเหมอืนถกูไฟเผา เราจะเลอืกเอาคไูหน คทูีห่นึง่ หรอืคทูีส่อง หรือ
คูที่สาม

บางครัง้เราไมเขาใจวา เทวปุตตมาร เปนอยางไร ยกตวัอยาง
เชน เวลาเราตัง้ใจจะมาปฏบิตัธิรรม บางคนตองหลบ ๆ  ซอน ๆ   เพราะ
กลัววาพอแมจะไมใหมาปฏิบัติ หรือแฟนไมใหมาปฏิบัติบาง เขาจึง
เรยีกวาเทวปุตตมารขวางกัน้ไว พอแมหามวาอยาออกไปเทีย่ว เพราะ
มนัไมด ีพอแมกลายเปนมาร แตอนันีเ้ปนมารฝายทีข่จดัความดำ มาร
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ที่ทำลายความชั่วใหแกลูก แตถามาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดี
สรางประโยชนแกสังคม หากใครคิดขวางหามวาอยาทำเชนนี้ นั่น
แสดงวาเขาเปนเทวดาทีเ่ปนมารเสยีแลว

เรือ่ง...อนาถบิณฑิกเศรษฐี
อานภุาพแหงกรรมดี

ในสมยัพทุธกาล อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีผเูปนพระอรยิบคุคลชัน้
โสดาบันและผูมีศรัทธาแรงกลาในพุทธศาสนา สรางวัดพระเชตวัน
ถวายแดพระเจาและภิกษุสงฆ และยังไดสงเคราะหคนยากไรอนาถา
อยางมากมายเปนประจำ เศรษฐไีดถวายทานรกัษาศลีทกุวนั จนกระทัง่
ยากจนลง พวกพอคาทีก่ยูมืเงนิกไ็มยอมใชคนื อกีทัง้ทรพัยจำนวนมาก
ที่ฝงไวใกลแมน้ำ ถูกน้ำเซาะจนตลิ่งพัง ทรัพยก็จมไปในมหาสมุทร
เศรษฐแีทบจะสิน้เนือ้ประดาตวั แตทานยงัคงทำบญุสนุทานอยเูหมอืน
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เดมิ แตไมอาจถวายอาหารอยางประณตีได ถวายเพยีงแตขาวและน้ำผกั
ดองเทานัน้

ในครัง้นัน้เทวดาตนหนึง่ซึง่สถติอยทูีซ่มุประตขูองบานของ
เศรษฐี เห็นเศรษฐียากจนลงแลวใครเตือนดวยความสงสารบอกวา
“ทานอยาทำบญุเลย ทานทำบญุตกับาตรพระทกุวนั ๆ จนไมมอีะไร

ใสบาตร บดันี ้ทานยากจนลงมากแลว ยงัไมหยดุการใหทานอนัเปลา

ประโยชนอีกหรือ หากมีอานิสงสมากจริงอยางที่พระสมณโคดมวา

ทานกไ็มควรจะยากจนลง ยิง่ทำบญุกน็าจะยิง่รวยขึน้ ” แตดวยความ
มัน่คงในศรทัธาของอนาถบณิฑกิเศรษฐี  จงึไมสนใจคำพดูของเทวดา
แลวตอบเทวดาไปวา “ถาทานพดูเชนนี ้ทานออกจากบานของขาพเจา
ไปเสียเถิด อยาอยูที่นี่อีกตอไป” และไลเทวดาออกจากบานของ
ตนทนัทดีงัสภุาษติโบราณทีว่า “มอืไมพายอยาเอาเทาราน้ำ”

เมือ่เทวดาถกูไลออกจากบานเศรษฐ ีจงึไมมทีีอ่ย ูไดรอนเรไป
เรือ่ยๆ ในทีส่ดุจงึไปขอความชวยเหลอืจากพระอนิทร จะใหชวยพามา
ขอขมาเศรษฐี พระอินทรไดออกอุบายใหเทวดาไปทวงทรัพยที่พวก
พอคากยูมืจากเศรษฐทีัง้หมด อกีทัง้ทรพัยจำนวนหนึง่ทีห่าเจาของไม
ได รวบรวมนำมาคนืใหแกเศรษฐ ีหลงัจากนัน้กเ็ขามาขอขมาเศรษฐี
เมื่อเศรษฐียกโทษใหเทวดาแลวอนุญาตใหเทวดากลับมาอาศัยที่ซุม
ประตูบานเชนเดิมได ในครั้งนี้พระศาสดาทรงใหโอวาทเศรษฐีและ
เทวดาเรื่องวิบากแหงกรรมดีและกรรมชั่ว จึงตรัสวา “ดูกอนคหบดี
คนบาปในโลกนีย้อมเหน็บาปวาด ีเมือ่บาปยงัไมใหผล คนทำกรรมดี

กเ็หน็กรรมดเีปนชัว่ เมือ่กรรมดยีงัไมใหผล แตเมือ่ใดกรรมใหผล  เมือ่

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:3761



อิสระแหงจิต 62

นัน้คนบาปยอมเหน็บาป คนทำกรรมดยีอมเหน็อานภุาพแหงกรรมด”ี

สำหรับในเรื่องนี้เปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของโสดาบัน

บุคคลที่ปรากฏเดนชัดภายนอกคือ การไมมีความหวงแหนในทรัพย

สมบตั ิเปนคณุสมบตัอิยางหนึง่คอืบคุคลผมูคีณุธรรมถงึขัน้นี ้มศีรทัธา

ถกูตองตามหลกัพทุธศาสนาหรอืเขาถงึธรรมแลว เมือ่ทำความดจีะไม

หวงัผลทีจ่ะไดตอบแทนแกตน เรยีกอกีอยางหนึง่วา ทำบญุโดยไมรอ

หวงั ทำดโีดยไมตองคดิสงสยัวา ทำไมทำดแีลวไมไดด ีอาจจะกลาว

ไดวาศรัทธาเพิ่มแตโภคะลดหรือคุณธรรมงอกแตทรัพยลดลงก็ได

หากผปูฏบิตัคินใดเขากระแสโสดาบนับางแลว กข็อใหยดึมัน่ในความ
ดนีัน่ไว

นี่คือตัวอยางความมั่นคงศรัทธาในความตั้งใจที่จะกระทำ
ความดี เหมือนการนั่งภาวนาก็เชนเดียวกัน หากเราตั้งใจปฏิบัติ ๑
ชัว่โมง มนัจะปวดทรมาน หรอืมนัจะเปนหรอืจะตายอยางไรกช็าง แต
มนัคงไมตายหรอก เรากต็องกดัฟนสทูนตอไป พอมนัผานไปไดแลว
เราจะมคีวามรสูกึภาคภมูใิจ แลวยกมอืไหวตวัเองอยางสนทิใจ ปลาบ
ปลืม้ใจอยางเตม็ที ่นีค่อืผลแหงบญุทีม่นัออกมา รสชาตขิองมนัจะชมุ
ฉ่ำใจ มนัจะเหน็ผลชดัเจน ดงัอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีทีย่ดึมัน่ในคณุธรรม
จึงไดสอนเทวดาใหกลับตัวกลับใจเปนเทวดาสัมมาทิฐิได  ในที่นี้
หากกลาวถงึเทวดา กใ็หเรามองดบูดิามารดาของเรา

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:3762



อิสระแหงจิต63

เรื่อง...นางวสิาขา
หญงิงามเบญจกลัยาณ ี๕

อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องนางวิสาขา  เปนอุบาสิกาที่ประเสริฐ
ผหูนึง่ โดยจะหาบคุคลใดเทยีบไดยาก นางเปนผหูญงิทีอ่ยใูนตระกลู
เศรษฐใีนเมอืงภทัทยิะ แควนองัคะ บดิาชือ่ธนญชยั ขณะนางอาย ุ๗
ขวบกบ็รรลธุรรมไดโสดาบนัปตตผิล นางมเีครือ่งประดบัประดาราคา
แพงมาก ถาเอาตาชัง่มาชัง่คงเปน ๑๐๐ กโิล ซึง่เครือ่งประดบัประจำ
ตัง้แตนางแตงงานนี ้เรยีกชือ่วา มหาลดาปสาธน  มเีครือ่งประกอบอาทิ
เพชร ๔ ทะนาน แกวมกุดา ๑๑ทะนาน แกวประพาฬ ๒๐ ทะนาน แกว
มณ ี๓๓ ทะนาน และอืน่ๆทีท่ำดวยทองอกีมากมาย เครือ่งประดบันี้
มคีาสงูมาถงึ ๙ โกฏ ิ หากเปนสมยันีค้งมรีาคาประมาณ ๑๐๐ ลานบาท
ซึ่งตอมานางไดขายเครื่องประดับนี้ เพื่อนำเงินมาสรางวัดถวายแด
พระพทุธเจาและภกิษสุงฆ  เนือ่งจากเครือ่งประดบันีม้รีาคาแพงมาก
จนไมมใีครมเีงนิมากพอทีร่บัซือ้ได นางจงึรบัซือ้เครือ่งประดบันัน้เสยี
เอง นางวสิาขาเปนสตรผีหูนึง่ในสมยัพทุธกาลทีอ่ปุถมัภพระศาสนา
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เปนอยางมาก
นางวสิาขาไดชือ่วาเปนผหูญงิเบญจกลัยาณ ี๕ คอืมคีวามงาม

๕ อยาง ๑) ผมงาม คอื ผมยาวถงึสะเอวแลวปลายผมงอนเหมอืนหาง
นกยงูเวลาลำแพน ๒) เนือ้งาม คอืหญงิทีม่รีมิฝปาแดงดจุตำลงึสกุและ
เรยีบชดิสนทิกนัด ี๓) กระดกูงามคอืหญงิทีม่ฟีนสขีาวประดจุสงัขและ
เรยีบเสมอกนั ๔) ผวิงามคอื หญงิทีม่ผีวิงามละเอยีด ถาดำกด็ำดงัดอก
บวัเขยีว ถาขาวกข็าวดงัดอกกรรณกิาร ๕) วยังาม คอืหญงิทีแ่มคลอด
บตุรถงึ ๒๐ คน รางกายคงสภาพเดมิสวยดจุคลอดบตุรครัง้เดยีว

นางวิสาขานับวาเปนผูมีบุญสั่งสมมาในอดีตชาติมากเปน
พิเศษ แมนางมีอายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ป ขณะเมื่อนางนั่งอยูในกลุมลูก
หลานเหลน นางจะมลีกัษณะวยัใกลเคยีงกบัคนเหลานัน้ หากใหใคร
ทายวาคนไหนเปนนางวิสาขา ไมมีใครทายไดถูกวาคนไหนคือนาง
วสิาขา  สมยันีค้งเรยีกวาหนาละออน ซึง่นางวสิาขา จะไดรบัการเชญิ
อยูเปนประจำเวลามีงานแตงงาน  นางจะตองไปเปนคนสวมมงคล
เจาบาวเจาสาวทกุที ่หากจะสงัเกตวาใครคอืนางวสิาขากต็องดตูอนลกุ
ขึ้นยืน หากคนธรรมดาหนุมสาวเวลาจะลุกก็สามารถลุกไดทันที แต
สำหรบัคนแกตองใชมอืยนัพืน้พยงุกาย ลกุ ๔ ขาขึน้มา นัน่แหละถงึ
จะรวูาคนนีค้อื นางวสิาขา  นีค่อืบคุคลผมูศีลีบรสิทุธิ ์มจีติใจด ีมสีมาธิ
ทีบ่รรลธุรรมโสดาบนัตัง้แตอาย ุ๗ ขวบ ผปูฏบิตัใินทีน่ีอ้าย ุ๗ ขวบมี
ไหม ทุกคนอายุมากกวานางวิสาขาทั้งนั้น แตทำไมทำไมได นาง
วสิาขาอายเุพยีง ๗ ขวบไดบรรลธุรรมเปนโสดาบนับคุคล คณุสมบตัิ
ของโสดาบนับคุคลมคีรอบครวัได แตละทิง้แคสงัโยชน ๓
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คุณสมบัติของพระโสดาบัน
พระโสดาบนั หมายถงึ ผถูงึกระแสทีจ่ะนำไปสพูระนพิพาน

เปนพระอรยิบคุคลผปูระกอบดวยอรยิมรรคมอีงค ๘ ละสงัโยชนเบือ้ง
ตนอยางต่ำได ๓ ประการ สงัโยชนแปลวา เครือ่งผกู หมายถงึกเิลสที่
ผูกมัดใจสัตวหรือธรรมที่มัดสัตวไวกับทุกข สังโยชน ๓ ประการ
ไดแก

๑) สกักายทฐิิ คือ ความเห็นวาเปนตัวของตน ความเห็นติด
แนนสมมตุวิาเปนตวัตน มองไมเหน็สภาพความเปนจรงิ อนัเปนเหตุ
ใหเกิดความเห็นแตตัว ยกตัวอยางเชน ความไมถือตน ไมถือวาเรา
เกงกวาเขา เราดอยกวาเขา ใครพดูกฟ็งได ใครมาสอนฟงได  ไมใชคดิ
วาถาพระอาจารยคนนี้ไมมาสอนก็ไมเอาแลว มันคิดเชนนั้นไมได
เพราะเรามาเพือ่ละปลอยวาง เพือ่ใหเกดิความเบา หากไปอยทูีไ่หน เรา
กร็สูกึเบาและเยน็ใจ นัน่คอืความเบาสบาย

๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย เชน ลังเลสงสัยวา พระ
พทุธเจา พระธรรม พระสงฆมจีรงิหรอืไม หรอืความมใีจไมแนนอน
ในการปฏบิตัเิพือ่พบมรรค ผล นพิพาน ทำใหจติใจไมกลาแขง็พอที่
จะดำเนนิชวีติไปตามหลกัธรรม

๓) สลีพัพตปรามาส คอื ความประพฤตถิกูทำนองคลองธรรม
ไมออกนอกรีตนอกรอย ความยึดมั่นในศีลพรต ไดแกการถือศีล
ระเบยีบ แบบแผน และขอปฏบิตัติางๆ ไมใชสกัแตวาทำตามๆกนัไป
อยางงมงาย เห็นของขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ หรือติดในพิธีรีตอง ถือดวย
ตณัหาและทฏิฐิ
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๔
อาตมาขอเลาเรือ่งหนึง่ในอนิเดยีไดมพีธิลีอยบาปเขาเรยีกวาศวิาราตรี
เปนพธิขีองพราหมณทำในวนัเพญ็เดอืน ๓ เปนประจำป วธิกีารคอืลง
อาบน้ำในแมน้ำ ชำระรางกายใหหมดจด นัน่คอืการลอยบาปไปตาม
กระแสน้ำ สวนในบานเราคงเปนไหลเรอืไฟ หรอืวาลอยกระทงนัน่เอง
ประเพณีลอยกระทง เราลอยในแมน้ำ บางทีทำใหแมน้ำรกรุงรังไป
ดวยขยะ เราจะไปขอขมาอยางไร ถาทำใหแมน้ำมแีตขยะ บางครัง้มนั
ยงัทำไมถกู เราตองรกัษาแมน้ำลำคลองใหสะอาดเสยีกอน

สวนประเพณไีหลเรอืไฟในแถบหนองคายนัน้ พอถงึฤดกูาล
จะออกพรรษา พระสงฆสามเณรจะไปตัดไมไผมาผาครึ่งและปดหัว
ทาย หยอดเทยีนลงใสไสเทยีนตัง้บรเิวณรอบๆและทำเปนแพ เอาขาว
ของ เชน ขาวสารอาหารแหง เสือ้ผาทอนสไบใสเขาไป พอใกลถงึวนั
ออกพรรษากล็ากแพไปเหนอืน้ำและจดุไฟ เพราะไปตอนกลางคนื จดุ
ไฟเสร็จแลวปลอยแพใหไหลมา การจุดไฟเพื่อใหเรือโดยสารเห็น
ตอนกลางคนื ปองกนัไมใหเรอืมาชนของเหลานี ้ หากแพไหลไปทาง
ใตไปตดิตรงไหน ใครจะเอาขาวของไปกนิไปใชกไ็ด สมยัพอขนุราม
คำแหงเรยีกวาอวยทาน ตอมาคนยคุใหมกค็ดิประดดิประดอยพสิดาร
เปนไหลเรอืไฟ ทกุวนันีเ้ปนประเพณไีหลเรอืไฟ หรอืการอวยทานนี้
คนอยทูางใตน้ำกเ็กบ็เอาขาวของไปกนิไปใชได อยากไดอะไรกห็ยบิ
ไป เขาจะทำอยางนีท้กุป บางคนลากแพไปเจอบัง้ไฟพญานาคผดุขึน้
มาบาง ทกุคนแอบจองด ูพอบัง้ไฟขึน้มากร็องสงเสยีงรองสาธุๆ  ดดูวย
ความสุขสงบเย็น มองเปนสิ่งที่นาเคารพ ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแลว
เพราะคนทัว่ทกุสารทศิตางกแ็หแหนกนัไปด ู  พอบัง้ไฟพญานาคขึน้
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กส็งเสยีงรองดใีจเสยีงดงั จดุไฟจดุพลไุปดวย นัน่คอืเอาความซวยไป
ใสบรเิวณนัน้ ในทีส่ดุกเ็กดิความรกรงุรงั เกดิความไมสงบสขุขึน้

นีค่อืความคดิของปถุชุนทีม่องไมเหน็วาเขาสรางปญญาไวให
โดยไมตองมอีะไรไปคาขาย แตสามารถนำเงนิเขาประเทศได ในโลก
นี้ไมมีที่ไหนมีบั้งไฟพญานาค  มีแตเพียงเมืองไทยที่เดียวเทานั้นเอง
ทำมาเปนรอยป  บางคนอยากสืบสาวความจริง จึงไปสรางเรื่องราว
โกหกหลอกลวงใหพสิจูนบาง คนไทยพอทราบขาว หลงัจากฝรัง่เศส
เขามาครอบครองลาว ๑๓ ป ในระยะเวลา ๑๓ ป เขาใชนกัประดานำ้
ลงพสิจูนวาอะไรอยใูตน้ำ แตไมสามารถพสิจูนได เพราะไมกลาลงลกึ
จึงถอยกลับมาแลวนำเรื่องราวไปเขียนเปนหนังสือ คนเอเชียไปอาน
เจอ  คนไทยไปอานเจอสรางความฮอืฮากลบัมา แสดงถงึการมขีองดอียู
ในตัวแตหาไมเจอ  ตองใหคนอื่นชวยหาให ตรงนี้เปนเรื่องนาอาย
อยางยิ่ง

นางวสิาขาตำหนิพอสามี
ย อนกลับมา เ รื่ อ ง เทว

ปุตตมารของนางวิสาขา  เมื่อได
แตงงานไปสูตระกูลของสามีแลว
บดิาของสามชีือ่วามคิารเศรษฐ ีซึง่
ไมชอบทำบุญกับพระสงฆสมณะ
นับถือนักบวชอเจลกชีเปลือย วัน
หนึ่งขณะที่พอสามีนั่งทานขาว
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มธปุายาส นางนัง่ปฏบิตัอิยขูางๆ พระภกิษเุดนิมาบณิฑบาตหนาบาน
คนใชของนางวสิาขามาบอกวา “พระแมเจา พระมาแลว พระมาโปรด”
นางวสิาขา แสรงทำเฉย คนใชกบ็อกอกีวา “พระแมเจา พระมาโปรด
แลว” นางวสิาขาจงึบอกใหพอสามใีสบาตร พอสามแีสรงทำเปนไม
ไดยนิ

ในที่สุดนางวิสาขาตอบคนใชวา “นิมนตพระคุณเจาไป
ขางหนากอนเถอะ บิดาของฉันกำลังบริโภคของเกา” เราเขาใจหรือ
เปลาวากินของเกาหมายถึงอะไร กินของบูดเนาหรือไม พอสามีของ
นางกค็งเขาใจเชนนัน้ พอสามขีองนางโกรธนางเปนยิง่นกั แตพอของ
นางวิสาขา คือ นายธนญชัย รูลวงหนาวาจะเกิดอะไรกับลูก จึงใหมี
พราหมณทั้ง ๘ คนมาอยูกับนางดวย นางวิสาขาจึงใหพราหมณเปน
ทนายมาชักสืบสาวราวเรื่องกันวานางวิสาขามีเหตุผลอยางไรถึงพูด
อยางนัน้ นางวสิาขาจงึตอบวาทีก่ลาววาพอสามขีองฉนับรโิภคของเกา
นั้น หมายความวากินบุญเกา เมือ่มิคารเศรษฐีไดฟงคำชี้แจงของนาง
แลว จงึอนญุาตใหนางทำบญุสนุทานไดตามปรารถนาตอไป

พอสามียกยองในฐานะมารดา
การทีน่างวสิาขาจะไปทำบญุทไีร พอสามกีห็ามไวทกุครัง้นัน้

พอสามีก็คือ เทวปุตตมาร นั่นเอง ในครั้งนั้นนางวิสาขาอยากใหพอ
สามีเห็นธรรม จึงนิมนตพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆมาฉัน
ภตัตาหารทีเ่รอืนของตน ในครัง้แรกพอสามไีมสนใจเพราะถกูนกับวช
ชีเปลือยหามไว แตเพราะไดเห็นศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจาของ
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นางวิสาขา จนทำใหทุกคนในบาน
เวลาจะสะดุดลมก็จะกลาวคำวา
“พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั” ระลกึถงึพระ
พุทธเจาอยูตลอดเวลา แมจะถูก
ทำลายก็ตองกลาวประโยคนี้ พอ
ส ามี ขอ งนา งก็ ส งสั ย ว าทำ ไม
คนพวกนี้จึงศรัทธามากขนาดนี้ จึง
อยากจะเห็นพระพุทธเจา อยาก
จะฟ ง ธ รรมจ ากพระพุ ทธ เ จ า
มิคารเศรษฐีก็วางแผนแตยังไวลาย

กลัวเสียหนา จึงไดไปแอบฟงธรรมหลังมาน อยากรูวาพระพุทธเจา
สอนอะไรและสอนอยางไรใหคนเปนคนดี โดยไมแสดงอาการใดๆ
ออกมา

ครัง้นัน้พระพทุธเจาไดทรงแสดงหวัขอธรรม อนปุพุพกิถา ๕
คือ ๑) ทานกถา คือพรรณนาทาน  ๒) สีลกถา คือพรรณาศีล
๓) สคัคกถา คอืพรรณาเรือ่งสวรรค ๔) กามาทนีวกถา คอืพรรณาโทษ
ของกาม   ๕) เนกขมัมานสิงัสกถา คอืพรรณาอานสิงสแหงการออก
จากกาม  และพดูถงึการเปนนกับวช นกัปฏบิตัเินกขมัมะ และธรรม
ปริยายอื่นๆอีก มิคารเศรษฐีไดฟงธรรมอันเพลิดเพลินจนบรรลุเปน
โสดาบันบุคคลทันที จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จึงเขาไป
กราบพระพุทธเจาแลวเขาไปกราบนางวิสาขา ถาพูดไปตามภาษา
หนงัสอืเขาเรยีกวามิคารมาตา แปลวามารดาของมคิารเศรษฐี  ซึง่โดย
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ปกตกิารเรยีกมารดาหมายถงึแมของลกู แตพอสามขีองนางวสิาขาเรยีก
นางวสิาขาวา “มารดาวสิาขาผใูหชวีติของขา ใหขาไดเกดิ ๑ ชวีติ ชวีติ

แหงการเกดิไดแตรางกายสงัขารไดขนัธ ๕  ชวีติที ่๒ คอืไดฟงธรรม

พระพุทธเจาแลวไดบรรลุธรรมเปนโสดาบันบุคคล เพราะน้ำใจของ
นาง  ผไูดชือ่วาใหปญญาแกชวีติ ใหแกนสารชวีติแกขา ”นางวสิาขา
กลาววา “ไมตองมากราบฉัน ใหไปกราบครูบาอาจารยของฉันคือ

พระพทุธเจา ใหทานบชูาพระพทุธเจา ไมตองบชูาฉนั ”
ตั้งแตนั้นมา มิคารเศรษฐี ผูนับถือลัทธินิครนถ ไดหันมา

นบัถอืศรทัธาในพทุธศาสนา จงึอปุถมัภค้ำชพูระพทุธศาสนาตลอดมา
นีค่อืผใูหขมุทรพัยแกเทวดา ครัง้แรกเทวดาขวางบญุเปน เทวปตุตมาร
ตอมาก็เปนเทวดาสัมมาทิฐิในบาน ดังนั้นเขาเรียกวาสอนบุตร สอน
หลานใหบชูาไฟ คอืพอผวัแมผวั คอืเทวปุตตมาร

มจัจมุาร : ความตายเปนมาร
มารตัวที่ ๕ คือ มัจจุมาร คือความตายเปนมารตัดโอกาสที่

จะสรางคณุงามความดตีอไป ทกุวนันีเ้ราใกลความตายไปทลีะนดิ เรา
ใกลความตายอยางไร เมือ่เรานัง่ เดนิ กนิ ดืม่ พดู คดิ ทกุวนั เราเหน็
ความตายไหม มันไมเห็นหรอก เพราะปญญาไมเกิด เมื่อสติไมมา
ปญญาไมเกดิ เมือ่สตเิตลดิ มนักไ็มเกดิปญญา เพราะกำหนดสตไิมได
นัน่เอง ตรงนี้มจัจมุารมนัมาคอยเอาชวีติเราไปทกุขณะเวลา เราเกดิดบั
เกดิตายอยทูกุขณะ อะไรคอืเกดิดบั อาการพองมนัตัง้อย ูอาการพองดบั
ไป อาการยกเกดิขึน้ อาการยกตัง้อย ูอาการยกดบัไป อาการยางเกดิขึน้
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อาการยางตัง้อย ูอาการยางดบัไป อาการปวดตัง้อย ูอาการปวดเกดิขึน้
อาการปวดดบัไป ทกุขเกดิขึน้ ทกุขตัง้อย ูทกุขดบัไป

เรากำหนดใหเหน็ตัง้แตการเกดิอยางไร เหน็วามนัตัง้อยอูยาง
ไร สุดทายเห็นวามันดับเปนอยางไร เขาเรียกวากำหนดอิริยาบถ
สภาวะอาการพองเกิดขึ้นตนพองเปนอยางไร อาการกลางพองเปน

อยางไร อาการสดุพองเปนอยางไร ซึง่เขาเรยีกวาเหน็การเกดิขึน้ เหน็

การตัง้อย ูเหน็การดบัไปทกุขณะจติ  จติเกดิสขุ จติตัง้อยกูบัสขุ จติดบั

ไปจากสขุ เราเหน็อาการนัน้หรอืไม ถาเราเหน็ไดกจ็ะสขุเสวย เปนสขุ

ทางจติ หากมคีวามทกุขเกดิขึน้ทางจติหรอืความคดิเกดิขึน้ ทกุขเกดิขึน้

ทกุขตัง้อย ูทกุขกค็ลายลงไป  เมือ่ขามอีาการปวดเกดิขึน้ ขณะปวดนัน้
เหน็หรอืไมวามนัปวด เหน็วามนัตัง้อยหูรอืไม เหน็การดบัไปหรอืไม
เรากม็องใหเหน็วามนัดบัไป

ภัยในวัฏฏะสงสาร
เราตองใหเหน็อยางนีท้กุขณะๆ จงึเรยีกวาเหน็ทกุข เหน็โทษ

เหน็ภยัในวฏัฏะสงสาร ตรงนีโ้ยคผีปูฏบิตัคิงไดฟงอาตมาไดกลาวไป
วา ปเทเสติ  คอืผเูปนพระ  ถาไมเปนพระกไ็มไดชือ่วา ปเทเสติ  คอืยงั
เปนผปูฏบิตัหิยาบอย ูการประพฤตอิยางละเอยีดคอืมศีลี สมาธ ิปญญา
กำหนดรทูกุอาการอริยิาบถ เขาเรยีกวา ปเทเสติ  ผปูระพฤตเิยีย่งพระ
คอืมศีลีทัง้ภายในภายนอก มศีลีทัง้จติวญิญาณ เปนมนษุยทัง้ความคดิ
ทัง้กาย ทัง้จติวญิญาณ ความคดิกค็ดิอยางมนษุย การกระทำกก็ระทำ
อยางมนษุย มมีารยาทอยางมนษุย จติทีต่ัง้อยกูต็ัง้อยางมนษุย และเปน
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มนุษยผูเจริญ เปนมนุษยที่อยูในประเทศอันควรอันเหมาะคืออยูใน
ประเทศทีม่พีระพทุธศาสนา มคีรบูาอาจารย มพีระสงฆ มบีดิามารดา
คอยสอนแนะนำ นีค่อืประเทศทีเ่หมาะ มขีาวปลาธญัญาหารใหกนิ มี
น้ำไวดืม่ โดยไมขดัสนมาก

มจัจมุารตวันีม้นัจะคอยมาฉดุกระชากไปตลอดเวลา การเกดิ
ดบันัน้ หากเราเหน็อยดูวยกนั มสีตอิยเูนอืงๆอยบูอยๆ เราเชือ่วาเปน
มัจจุมารที่ตายอยางอมตะ คือตายแตไมตาย ไดปริญญากอนตาย คือ
ปรชัญาชวีติ แตถาเราไมร ูเราไปเมอืงผตีายแบบหมกไหม ทกุขทรมาน
ขมขืน่ ตายโดยไรประโยชน ฉะนัน้สิง่ทีจ่ะมปีระโยชน คอืปจจบุนัที่
มีชีวิตอยู พระพุทธเจาจึงเรียกวากายทำประโยชนใหเกิดพรอม คือ
ทิฎฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนในปจจุบัน ประโยชนสุขสามัญที่มอง
เห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนา คือมีทรัพย เกียรติยศ เปนตน
ประโยชนเบือ้งหนา คอื สมัปรายกิตัถะ คอืประโยชนทางจติใจเจรญิ
งอกงามดวยคุณธรรมความดี เปนหลักประกันชีวิตในภพหนา มี
ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ประโยชนสูงสุดคือ ปรมัตถะ หรือ
ประโยชนที่เปนสาระแทของชีวิต รูแจงสภาวะของสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจรงิ นัน่คอืประโยชนแหงนพิพานนัน่เอง

ตรงนี้เองที่มารทั้ง ๕ จะไมสามารถครอบงำเราไดงาย เรา
กส็ามารถขจดัมารออกจากตวัเรา ดวยการดจูติดใูจของเรา ถาหากเปน

คนไมมีศีล สมาธิ ปญญา มารจะมาขยมทำลายเอาชีวิต ตั้งแตตน

จนจบอวสานชีวิตโดยชีวิตไมมีคุณคาใดๆ ไมมีอนุสรณเจดียไวให
ลกูหลานไดดแูมแตนดิเดยีว นัน้เรยีกวาเกดิมาไรคาไมมรีาคา ฉะนัน้
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เราอยาใหมารเขาครอบงำ เราตองเปนผูจัดการมารกอนที่มารจะมา
ทำลายชีวิต วิธีการคือ เรามีศีล สมาธิ ปญญา มีภาวนาปญญา มีสติ
ภาวนา มวีติกกะ มสีมาธจิดจอกบัสภาวะทีเ่กดิ คอยจดจองเหน็สภาวะ
ทีเ่กดิตัง้แตตนจนจบสดุทาย เราเหน็เบือ้งตน ทามกลางทีส่ดุ วริยิะคอื
พยายามดู พยายามตามอาการ  ตรงนี้เพื่อพัฒนาสติ พัฒนาศีล เปน
สมัมาสต ิขึน้มาเปนสงักปัปะ เปนการดำรทิีด่ทีีเ่จรญิ สดุทายกส็มบญุ
เกิดปญญา ตัวปญญาเปนการตัดกิเลสและคลายกิเลสลง ในที่สุดเรา

เกดิจติพทุธะขึน้ ทัง้ทีย่งัไมตาย เรากจ็ะพบจดุสงูสดุของอมตะชวีติที่

ไมถูกมารเขาครอบงำ ฉะนั้นขออำนวยพรใหโยคีผูปฏิบัติทั้งหลาย
จงเปนผชูนะมารทกุเวลาในชวงปฏบิตั ิจงทกุคนทกุทานเทอญ
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กายของเราเปรียบเหมือนดังโคถึก
หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออก
มาใชประโยชน ในทางที่ เปนความดี
มปีระโยชนตอสงัคม ตอโลกได แตถากเิลส
มารเขาครอบงำแลว เราหยดุหมดทกุอยาง
มองไมเห็นความดี มองเห็นกงจักรเปน
ดอกบวั เหน็ความชัว่เปนความด ี ในทีส่ดุ
จะเกิดความทุกขเรารอนตลอดชีวิต
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บทที ่๓
“การนำประโยชนของสภาวธรรมไปใชในชีวิต”

วนันีอ้าตมาขอนำคำถามของโยคผีปูฏบิตัมิาเปนหวัขอในการ
เทศนในครัง้นี ้เพราะพจิารณาดแูลววานาจะเปนประโยชนแกสวนรวม
มาก เรื่องประโยชนของสภาวธรรม อาตมาไมรูวาผูปฏิบัติเขาใจ
สภาวธรรมหรือไม เราจะนำประโยชนของสภาวธรรมไปใชในชีวิต
ประจำวนัของเราไดอยางไร สภาวธรรม คอื อารมณ หรอืสิง่ทีม่ากระ
ทบกับใจ สิ่งที่มากระทบกับกายแลวเกิดความรูสึกทางกายหรือจิต
ความรสูกึนัน้จะเปนกศุลหรอือกศุล นัน่แหละคอืสภาวธรรม หรอืพดู
งาย ๆ  อกีอยางหนึง่เรยีกวา อารมณ  ซึง่ อารมณ คอื สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัใจ
หรอืสิง่ทีม่ากระทบกบัใจ

เมื่อเกิดขึ้นแลว พอใจบาง ไมพอใจบาง นี่คือเขาเรียกวา
อารมณ เมือ่เกดิอารมณแลวกอ็ดทนไมได มนัจะแสดงออกมาทางกาย
เชน อารมณโกรธ อารมณเครยีด อารมณไมพอใจ ถาเปนสภาวธรรม
คอื สภาวะทีเ่กดิขึน้ทางจติลวน ๆ โดยผานสือ่ทางอายตนะ คอื ตา หู
จมกู ลิน้ กายและใจ มนัเกดิตามมา มนัตางกนัทีภ่าษาเทานัน้เอง เพราะ
สภาวธรรมตวันีพ้อมนัเกดิขึน้ปบุ หากรสูกึเฉย ๆ เราเรยีกวา อเุบกขา
ธรรม ทุกขก็เปน ทุกขเวทนาธรรม สุขก็เปน สุขเวทนาธรรม เปน
โสมนสัธรรม คอืน้ำตาไหล หรอืเรยีกวา มนัปลืม้ ตืน้ตนั ปตใิจ นีค่อื
เหน็ธรรม นีเ่ปนสภาวะแลว ซึง่เราจะนำเอาสภาวธรรมไปใชในชวีติ
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ประจำวัน หรือนำไปใชในหนาที่การงาน  สิ่งที่เรานำไปใชนั้น คือ
ตวัสติ

นำสติไปใชในชวีติประจำวนัอยางไร
เรามีสต ิเปนประการที ่๑ ทีจ่ะนำไปใชในการทำงาน เราเอา

สตทิีเ่ราฝกมานีไ้ปใชในชวีติประจำวนัได เชน เราไปทีท่ำงาน บางครัง้
เพือ่นรวมงานไมพอใจเราบาง   เขาอาจจะนนิทาเราวาไปนัง่กรรมฐาน
๗ วนั ไมเหน็มอีะไรเปลีย่นไป ยงัเปนคนขีบ้นเหมอืนเดมิ เปนคนบา
หอบฟางเหมอืนเดมิ ถาเรามสีต ิ เมือ่ไดฟงไดยนิเสยีงปบุ มนัจะตัง้สติ
กอนวาคำพูดนั้นเขาพูดจริงหรือเปลา เมื่อมีสติยับยั้งและฟงได เรา
จะรสูกึเฉยๆไปกอน เมือ่ถงึเวลาทีเ่หมาะสม เราจงึจะชีแ้จงไป  แตหาก
เราสตอิอน สตมินัไมม ีเราจะตอบสวนกลบัทนัท ีจนอาจเกดิเรือ่งราว
ขึน้ได ถาเปนผหูญงิกก็ลายรางเปนยกัษณิ ี สาดน้ำกรดใสหนากนับาง
นัน่เพราะขาดสต ินีค่อืสตทิีเ่ราไปใชในชวีติประจำวนัได

ประการที ่๒ คอืความอดทน หากเราฝกมากๆ เรากจ็ะรดูวย
ตวัเอง อยางเชน กำหนดปวดหนอ ๆ กำหนดใหมนัหายปวด มนัไม
หายปวดสกัท ีกำหนดใหมนัหยดุปวด มนัไมหยดุปวดตามทีใ่จเราตอง
การ คนที่เขานินทาเรา คนที่เขาตำหนิเรา เราจะหามเขาไดไหม มัน
กห็ามไมได ถงึหามเขาได เขากจ็ะพดูอกี ฉะนัน้เราตองหามตรงไหน
เราตองหามทีใ่จของเรา

ประการที ่๓ เมือ่เรามสีต ิเราจะทำอะไร เราจะมสีตอิยเูสมอ
หากเปนคนไมมีระบบระเบียบ เราวางอะไร เราก็ถือไปทิ้ง นั้นเปน
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อาการของคนขาดสต ิถาเราเปนคนมสีต ิเราจะจบัจะจบัฉวยอะไร มนั
จะเปนระเบียบ บางครั้งเราอยูรวมกันหลายคน ตัวเราคนเดียวทำให
บานแตก เพราะหาของวนุวายทัง้บาน นัน่เพราะเราไมมสีต ิเมือ่ไมมี
สติแลว เราจะไมรูจักการแยกแยะใหเปนระบบระเบียบ เปนขั้นเปน
ตอน ตรงนีพ้อนกึจะเอาของอะไรกร็องโวยวายขึน้มาทนัท ีโดยไมดตูา
มาตาเรอื เขาเรยีกวาไมฟงหนาฟงหลงั ชนแหลกไปหมด มอียางเดยีว
คือ อาการโวยวาย กระทืบเทา รองไหเหมือนคนบา นี่คือตัวอยาง
อำนาจของสตแิละอำนาจของการไมมสีติ

ประการที ่๔  หากเราไมมสีต ิเราจะเกดิกเิลสจากความลมุหลง
ไดงาย อยางเชน เมือ่เราเดนิผานหางสรรพสนิคา เหน็แฟชัน่ใหมๆ  เสือ้
ผาใหมๆ  รองเทายีห่อใหมๆ  เหน็แลวรสูกึมนัคนัตา มนัคนัมอื มนัคนั
กระเปา เอาเงนิไปใหเขา ทัง้ ๆ  ทีม่ขีองอยเูตม็บาน มนัยงัไมเกาไมขาด
สกัหนอย แตอยากไดของใหม นีค่อือาการของคนขาดสต ิพอกลบัมา
ดทูีบ่าน ปรากฏวาขาวของเตม็บาน จนไมมทีีจ่ะเกบ็แลว ซึง่หากเรามี
สต ิเราจะไมลมุหลงกบัสิง่ยัว่ยกุเิลสเหลานี้

ประการที ่๕  เมือ่เรามสีต ิขณะทีก่ำลงัปฏบิตัธิรรมอย ูเมือ่เรา
จะทำอะไร จิตของเราก็เปนสุข เมื่อเราเปนสุขแลวความสงบเย็นใน
บานเราก็จะเกิดขึ้น บางครั้งลูกหลานทะเลาะเบาะแวงกัน ผูใหญ
ก็เก็บมาทะเลาะกันตอ เพราะไมมีคุณธรรมในใจ หรือไมมีวุฒิภาวะ
ธรรมมาคมุครอง  พอแมสวนใหญทะเลาะดวยเรือ่งนดิเดยีว เรยีกวา
น้ำผึง้หยดเดยีว
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จติเศราหมอง ทคุตยิอมเปนทีห่วงั
อกีประการหนึง่ตอมา เมือ่ชวีติใกลตาย จวนเจยีนจะตาย หาก

เรามสีต ิเราไมหลงสตติาย แตถาหลงสตติายทคุตวินิบิาตยอมเปนทีต่ัง้
ทานเรยีกวา “จติเฺต สงกฺลิฎิเฐ ทคุคฺต ิปาฎกิงขฺา  เมือ่จติเศราหมองแลว

ทคุตเิปนอนัยอมหวงั” ขณะทีเ่รานอนปวยทีเ่ตยีงพยาบาล บางคนกใ็ส
สายยางสารพดั เชน สายคอ สายทอง สายจมกู หากเรามสีมาธ ิเราฝก
สตมิาด ีเราเคยดสูภาวจติ เรารวูาโรคนี ้มนัรกัษาไมได  มนัปวดทรมาน
ทัง้เหนือ่ยทัง้ปวด ยิง่ตองมานอนเตยีงพยาบาล จติมนัยิง่ดิง่จมลง มนั
หายไปครึง่ตวั มนัเหลอืแตหวัใจ หากคนไมรวูธิกีำหนด มนัจะรสูกึอดึ
อดัเหมอืนเรานัง่สมาธแิลวรสูกึปวดทรมานมาก อาตมาถงึบอกวามนั
ปวดเขากระดกู  ทัง้ปวดทัง้อดึอดั เหมอืนลองเรอืกลางทะเล แตมอง
ไมเห็นฝงสักที มันรูสึกมืดหมนหมอง ในที่สุดจิตของเราหวาดผวา
กลวั

เมื่อจิตเราผวากลัว เราก็ขาดสติ นอนรองเพอสารพัด เรียก
ลูกหลานใหชวย คนไมเคยปฏิบัติ แมเราจะบอกใหแมตนเองภาวนา
พุทโธๆ เขาไมไดยินหรอก หรือบางทีพอบอกใหภาวนาสัมมา
อะระหงั ๆ  แตคนใกลตายกลบัไดยนิวา อะไรหายๆ เกดิผวากลวัสมบตัิ
ของตนเองจะหาย ทำใหเกิดความเศรา ความตระหนี่ขึ้นมา นอนคิด
จนพญามจัจรุาชมาเรยีกตวัไป ในทีส่ดุเมือ่ขาดใจตาย จติเจตภตู ดวง
สดุทายทีม่นัดบัวบู มนักจ็ะออกจากรางไป  จติมนัไปตามสภาวะกรรม
ตามทีเ่รากระทำไวในสภาวะชวีตินี ้หากเราทำกรรมทีด่ ีคอื การใหทาน
การรักษาศีล เจริญภาวนา อยูอยางสม่ำเสมอ เมื่อเราจวนจะขาดใจ
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ตาจะลายพรามวัไปหมด ภาวะความรสูกึตรงนัน้ มนัจะรสูกึวาเหมอืน
มใีครมาหาเรา ถาเราตดิหนีเ้ขา มนัจะเหน็เขามาทวงหนีล้างๆ ถาเราเคย
ฆาเขา เราจะเหน็ลางๆวาเขากำลงัมาเอาชวีติเราคนืเหมอืนกนั

ชดใชกรรมในชาตินี้
พยาบาลคนหนึ่งทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เขาเลาให

อาตมาฟงวาเวลาจะฉีดยาคนไข ขณะที่ฉีดยาเขาไป เขารูสึกสงสาร
ทกุครัง้ เพราะรวูาเมือ่ฉดียาไปแลวเขาไมมชีวีติรอด แตตองฉดียาไป
ตามหนาที่ พอฉีดยาไปคนไขก็ดิ้นทุรนทุราย มันสูไมไหว ในที่สุด
กข็าดใจตาย พอเขามาปฏบิตัธิรรม เขารสูกึเหมอืนตวัเองถกูครอบไว
รสูกึอดึอดัจนหายใจไมออก พอเลกิจากการนัง่กรรมฐาน อาการกลบั
เปนปกตเิชนเดมิ พอมานัง่กรรมฐานใหม มนัรสูกึอดึอดัอกี อาตมาจงึ
บอกใหมีสติกำหนดดูใหลึก ปรากฏวาเห็นสิ่งที่ตัวเองทำ อาตมาจึง
บอกวาใหแผเมตตาใหเขา พอนั่งกรรมฐานจนตัวเบาแลวจึงหายจาก
อาการนัน้ เขามาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัของอาตมาไมนานมานีเ้อง

อีกคนหนึ่งเปนแพทย สมัยที่เขาเปนนักเรียนแพทยเขาเคย
ทดลองสัตว ไมวาเปนแบคทีเรีย  หนู เขานำหนูมาทดลองปลูกไข
สันหลังบาง การทดสอบสัตว บางทีสัตวก็รอด บางทีสัตวก็ตาย
พอทดสอบไดกต็องฆาสตัวนัน้ทิง้ไป เอาไปเขาเตาเผาทีศ่าลายา เพือ่
ไมใหเกดิโรคระบาดขางนอก เมือ่เขามาปฏบิตัธิรรม เขากเ็หน็อาการ
นัน้เรือ่ย ๆ  เขาเหน็สภาพธรรมทีเ่กดิขึน้จากจติ นกึเปนสญัญาทีต่นเอง
ทำไว แตเปนสภาพทีต่วัเองตกใจ
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โยมอกีทานหนึง่เปนผสูงูอายมุาปฏบิตัธิรรมทีว่ดั เมือ่นัง่ไป
นัง่ไป เหน็กบกระโดดเขาทีห่วัเขาตวัเอง  เขาตกใจกระโดดขึน้ทนัที
พอหลบัตาอยใูนสมาธ ิกบกระโดดเขาตาและกระโดดไปทีห่วัเขาอกี
พอไปสอบอารมณ อาตมาจงึถามวาโยมไปทำอะไรมา เขาตอบวาไม
ร ูเขาจำไมได อาตมาจงึบอกใหโยมไปนกึดแูลวกลบัมานัง่ใหม เชาวนั
หนึง่เขามาบอกวาไดไปจบักบมาหกัขาและเอาเชอืกผกูเอว ปรากฏวา
เวลานัง่สมาธ ิมนัจงึปวดขา กบมนักระโดดเขามาทีข่า เขาถามวาจะทำ
อยางไรตอไป อาตมาบอกใหเขากำหนดใหกบมาเยอะ ๆ   ปรากฏวามี
กบมาในนมิติถงึ ๑๐๐ ตวัทเีดยีว โยมนกึด ูถาเปนตวัเราจะเปนอยาง
ไร ทัง้รองไหทัง้ตกใจ แตเขาตัง้สตแิผเมตตา กบยงัรองอบๆ อาปาก
เหมอืนมาดหูนาเขา อาปากเหมอืนจะกนิเขา โยมเลาไปรองไหไป ใน
ทีส่ดุโยมทนไมไดจงึกลบับานไป

เมื่อโยมกลับบานแลวไปนั่งกรรมฐานตออีก ๑๐ กวาวัน
ผลปรากฏวากบเหลอือย ู๓  ตวั มนัไมยอมใหอภยั มนัเสยีขา ๒ ขาง
จงึทำใหโยมเปนแผลทีเ่ขาทัง้สองขาง ตองใชกรรมในชาตนิี ้ปจจบุนั
นี ้ แตตอมาโยมตัง้จติวาตายเปนตาย เพราะดแูลวเปนกรรมหนกักน็ัง่
แผเมตตาไป จนกบทกุตวัใหอภยั  พออยมูาอกี ๓ วนั แผลทีห่วัเขาหาย
สนทิแหงไปเลย นีค่อืสภาวธรรมทีใ่ชในปจจบุนั ทกุวนันีข้าของโยม
แขง็แรง สามารถเดนิไดสบาย นีค่อืสภาวธรรมทีไ่ดในชวีติประจำวนั
เราสามารถอดทนได  อกีทัง้การทำกรรมฐานสามารถแกกรรมได
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เรื่อง....ววัแมเขยีว
“เกดิเปนววัมาใชหนี”้

อีกเรื่องหนึ่งโยมคงเคยไดยินขาวเมื่อไมนานมาสัก ๑๐ กวา
ปยอนหลัง เรื่องวัวแมเขียว แมเขียวไปเกิดเปนวัวที่สุพรรณบุรี โยม
คนไหนอยสูพุรรณบรุบีาง  แมเขยีวชอบกนิหมากมาก วนันัน้แกมเีงนิ
อย ู๕ บาท ไปซือ้หมากซือ้พลแูตมเีงนิไมพอ คนขายบอกใหแมเขยีว
เอาไปกอน ราคาหมากพล ู๑๐ บาท แกกต็ดิหนีไ้ว แกกก็นิหมากอยาง
สบายใจ พอแกตาย แกไดมาเขาฝนลกูสะใภ บอกวา “แมตดิหนีเ้ขา จงึ
ไมไดไปเกิดที่ไหนไกล แมมาเกิดเปนวัว ใหลูกไปใชหนี้ใหหนอย”

ลูกสะใภไมกลาพูดกับลูกชาย เพราะกลัวเขาหาวาดูถูกแมของเขา
พออกี ๗ วนั แกมาเขาฝนลกูสะใภอกี ลกูสะใภไมกลาบอกลกูชายของ
แมเขยีว จนในทีส่ดุแมเขยีวมาเขาฝนลกูชายบอก “บญุยงัเอย แมตาย

ไป แมไมเปนสขุหรอก ตองใชหนีเ้ขา ตอนนีเ้กดิเปนววัอยรูานยายดทีี่

ขายหมากขายพลู แมติดหนี้คาหมากไว แมก็เลยตองเกิดมาเปนวัว”
ลกูชายไมกลาพดูใหใครฟงคดิวาตวัเองคงเพอเจอไปหรอืเปลา

พอ ๓ วันตอมาลูกชายยายเขียวก็ฝนเหมือนเดิมอีก เขาจึง
ทนไมได จงึพดูกบัภรรยา ภรรยาจงึเลาวานางกฝ็นเหมอืนกนั แตไม
กลาพดู ทัง้สองจงึไปบอกยายดวีาแมมาเขาฝนใหฉนัมาใชหนี ้ แมตดิ
คาหมากพลไูวหรอืไม ยายดบีอกวา “เมือ่ตอนไปเผาศพฉนัยกหนีใ้ห
มนัไปแลวนี”่  ยายดบีอกวา “แมเอง็คนไหนกเ็รยีกไปส ิเพราะแกมวีวั

อยหูลายตวั” ลูกชายไดเอาเงินคืนใหยายดี ยายดีไมกลารับไวกลัววา
จะไปติดหนี้กันอีก กลัวจะไปเกิดเปนวัว แกทั้งกลัวและไมเชื่อ  พอ
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ลูกชายเรียก “แมเขียว ลูกจะพาแมกลับบาน” ขณะบญุยงัและภรรยา
จะเดินกลับ แมวัวตัวหนึ่งเดินน้ำตาไหลตามกลับบานไปดวย บุญยัง
กับภรรยาไดเลี้ยงดูอยางดี ทั้งอาบน้ำและหาหญาใหกิน เปนเหตุ
สุดวิสัยอยางไรไมทราบ อยูมาได ๗ วัน วัวแมเขียวก็ตาย บุญยังได
นมินตพระมาบงัสกุลุ พอครบ ๓ วนั นางมาเขาฝนลกูชายบอกวาแม
ไปเกดิในทีส่ขุสบายแลว ซึง่ทกุคนทีอ่ยใูนเหตกุารณตางประหลาดใจ
วาทำไมเรยีกชือ่แมเขยีว แมววัเดนิน้ำตาไหลตามออกมา

นีเ่ปนเพราะกรรมในปจจบุนัสงผลไปถงึอนาคต  ไมใชวาใช
ในชวีติประจำวนัอยางเดยีว แตมนัใชไปขามภพ ขามชาต ิไดดวย  ใน
ที่สุดจึงมาพิจารณาดูวาพระพุทธเจาเคยตอบปญหาสุภะมาณพที่ถาม
พระพทุธเจาวา ทำไมคนเราเกดิมาถงึแตกตางกนั บางคนเกดิมาผวิขาว
บางคนเกิดมาผิวดำ บางคนเกิดมาอายุยืน บางคนเกิดมาอายุสั้น บาง
คนเกดิมาโรคมาก บางคนเกดิมาโรคนอย เปนตน พระพทุธเจาบอกวา
มนัเปนกรรม กรรมอะไรจะสงผลนัน้ขึน้อยกูบัชนกกรรมมนัจะผลกั
ไป หากเราประกอบกรรมด ี กรรมมนัจะผลกัไปทางด ีหากทำชัว่กรรม
มนัจะผลกัไปทางชัว่

ตอมาเปน อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุนทั้งที่เปนกุศล
และอกศุล มนัอปุถมัภหมดทัง้ดแีละชัว่ จติใจเรามนัรบัทัง้ดทีัง้ชัว่ หาก
สตดิ ีเรากร็บัของด ีโดยตดัทิง้ของไมดไีปเหมอืนมรีะบบเตอืนภยั มนั
จะตดัทิง้ทนัท ีพระพทุธเจาสอนใหละทิง้ความสขุ ความตองการ ความ
หลงใหล หากใครชอบหลงใหล ใหตัง้ใจฟงใหดีๆ  เมือ่มคีนชม เราหลง
จนยิม้สบายใจ มนัยิม้ไมหบุ แตพอเขาไมชม เขาไมชอบเรา เรากลบั
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ไปพอใจ นีค่อืสภาวะอารมณ สภาวะของจติมนัเปนอยางนัน้ เพราะมนั
หลอกตัวเราเอง อยางเชน เวลาเรานั่งสมาธิ หรือตอนรับประทาน
อาหาร หากเราสตดิเีราจะรวูาคนนีน้ัง่ตรงนัน้ คนนีน้ัง่ตรงนี ้ นอนอยู
ดวยกนั ๔-๕ วนัแรกไมมปีญหา

พอใกลจะจากกัน มันกลับวุนวายไปหมด เพราะตัวสติมัน
ออน อารมณสภาวธรรมมนัเกดิขึน้อยางละเอยีด เรากำหนดตัง้สตไิม
ทนั ดงัทีว่าเราหามปากของเขาไดไหม มนักไ็มได แตเราหามใจของ
เราได บางทเีหน็เขานัง่คยุกนั ๒-๓ คน จติมนัแวบขึน้มาวานนิทาฉนั
อีกแลวหรือ ใจมันปรุงแตงคิดไปเอง หากใจมันปรุงแตงไปในทาง
ดมีนักเ็ปนกศุลกรรม แตถาปรงุแตงไปในทางทีไ่มดกีเ็ปนอกศุลกรรม
บางคนชอบหลงใหลอีกแบบหนึ่ง คือนั่งสมาธิสบายจนเพลินหลับ
ใหลไป  โดยไมไดกำหนดอะไร มนัชอบสขุ เพราะมนัสบาย พอให
กำหนดไดไหม กก็ำหนดได แตบางคนกลวัตวัเอง เพราะสิง่ทีน่ากลวั
ทีส่ดุกค็อืกลวัตวัเราเอง คนอืน่ไมนากลวั ผไีมนากลวั ใครเหน็ผจีบัมา
ใหอาตมาดหูนอย อาตมาจะลอมผาใหเดก็ไดดผูกีนั

ประสบการณ ธดุงค
ตอน...พสิจูนวาผมีจีรงิหรอืไม

ครัง้หนึง่อาตมาอยเูขาชะโงก จงัหวดันครนายก พระธดุงคไป
เจอผีกลัวจนอยูไมได ทานตองแบกกรดขามเขา อาตมาก็อยากเจอ
ผีบาง  ไปดูมาหลายเที่ยวแลว ไปนั่งที่หลุมฝงศพก็ยังไมเห็น ไปนั่ง
ดูจนหลวงปูบอกวาโง  แตก็อยากรูวาวิญญาณเขาตรงไหน ออกตรง
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ไหน ไปนัง่เฝาอยหูลายวนั พอไปธดุงคทีเ่ขาชะโงก จงัหวดันครนายก
ปกกลดอยูเลยวัดเขาคอดเขาไปขางใน เมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน
ระหวางตนยางกบัตนไทร พระทีไ่ปปกกลดตรงนัน้เลาวาจะมผีมีาเขยา
กิง่ไมตลอดทกุคนื  วชิาปกกลดขอหนึง่คอื สถานทีม่นัรมรืน่ด ี ตนไม
ไมออกผลหรือดอกไมที่สัตวหรือคางคาวจะมากินได ก็สามารถปก
กลดตรงนัน้ได พระธดุงคมาปกกลดบอกวาเดนิธดุงคมาหลายเทีย่วไม
เคยเจออยางนีเ้ลย  จงึหนกีนั

อาตมาอยากพสิจูนผเีปนอยางไร มจีมกู มหีนา มตีาไหม จงึ
ไปนัง่รอดดูวยความอยากรอูยากเหน็ ถามนัมาจรงิกไ็มรจูะทำอยางไร
เหมอืนกนั บางทอีาจลมทัง้ยนืกไ็ด  พอนัง่ไปประมาณสกัเทีย่งคนื ได
ยนิเสยีงเหมอืนใครเขยากิง่ไมเสยีงดงั อาตมาดหูนาจงึจบัหนาได  ดไูป
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๕
ดมูากลายเปนลงิแสม  มนัจะไปกนิน้ำทีน่้ำตก มนัจงึกระโดดมาตาม
กิ่งไม มันกระโดดจับกิ่งไม  ซึ่งกิ่งไมมันออนยวบลงมา ลิงตัวที่ ๒
ลิงตัวที่ ๓ มันดีดตัวตามมาเชนนี้เปนชั่วโมง จึงรูวาเปนเพราะพระ
ตาลายเลยกลายเปนผ ีเปรยีบเหมอืนความรสูกึของโยมเชนกนั จติมนั
จะบอกผีๆ  เพราะจติมนัเคยฝงบนัทกึไวตัง้แตเดก็ ตรงนีม้นัเลยกลาย
เปนผทีัง้ตวัเลย ผสีงิอยใูนตวัเรา มนัจะหลอกจนเรานัง่น้ำตาไหล นัน่
คอือาการผหีลอกแลว บางทนีัง่ยิม้หวัเราะราเรงิ  ผมีนัหลอกเราทลีะ
ฉากทลีะฉาก นีค่อืชวีติความเปนจรงิ

จติผองใส..สุคติยอมเปนที่หวัง
หากเรามสีต ิมสีภาวธรรมทีแ่กรงคอืจติอดทน คอื ศรทัธา สติ

วิริยะ สมาธิ ปญญา  จิตเปนอยางไร ขึ้นอยูที่เราทำไดและสะสมไว
เหมอืนเราชารตแบตเตอรี ่พอถงึเวลามอีะไรมากระทบ มนัรสูกึทนัที
เหมอืนเรานัง่ขณะทีจ่วนจะตาย คนทีม่สีมาธ ิสตดิกีอ็ดทนไดเพราะมนั
ฝกจนคุนเคย ไมตองมีใครมาบอก เปรียบเหมือนเวลาเรากำลังผาตัด
หมอเอามดีมาผา มนัจะรสูกึเจบ็ตอนแรก หลงัจากนัน้มนัจะรสูกึเยน็ๆ
แวบๆ เทานัน้เอง มนัเหน็แตสภาวะเยน็แวบๆ มนัไมทรุนทรุาย นัน่คอื
จติมนัถงึทีส่ดุ เมือ่จติมนัเคยฝกถงึทีส่ดุมนักแ็คนัน้  ตายอยางไมทรุน
ทรุาย  ตายอยางสงบ “จติเฺต อสงกฺลิฎิเฐ สคุต ิปาฎกิงขฺา” เมือ่จติผองใส

สคุตเิปนอนัหวงัได จติไมเศราหมอง ตายไปปบุไปสคุตภิมู ิ นีค่อืวชิา
ทีบ่อกวาหนนีรก ไมตกนรก พยายามปฎบิตัแิละฝกใหได  ไมใชทำแค
นิดหนอยแลว พระอาจารยบอกวาไมตกนรก ถาทำไมไดก็ตกนรก
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เหมอืนกนั
นรกคืออะไร นรกคือสภาพที่มันทุกขทรมาน นรกในเมือง

มนษุยมไีหม ตอบวาม ี โยมไปดไูด เปรตในเมอืงมนษุยทีเ่มอืงไทย  ที่
วดัพระบาทน้ำพ ุนัน่ลกัษณะเหมอืนเปรต คอืตวัผอม มองตาแลวนา
สงสาร หัวเหมือนกับไมตีกลอง นั่นเราจะเห็นชัดเจนที่สุดยิ่งกวา
คนเอธิโอเปย มันทุกขทรมาน ลุกก็ไมไหว นั่งก็ไมไหว มีน้ำมูก
น้ำหนองไหลออกเปนชองๆ บางทีพยาบาลไปเช็คบีบน้ำหนองออก
เหมอืนนมขนเตม็กระปอง ตมุนดิๆ แตบบีน้ำหนองไดเตม็กระปองนม
มสีนีม สทีัง้สแีดง มนี้ำหนอง เจอืปนเขาไปเหมอืนกบัโรงฆาสตัวสง
กลิ่นเหม็นคาว เหมือนกับโยมเลี้ยงสุนัขดวยอาหารเม็ด แตกลิ่นมัน
คาวกวานัน้อกี นัน่คอืสภาพของความเปนเปรตในเมอืงมนษุย ไมใช
อาตมาจะวาเขานะ แตเปนการเปรียบเทียบใหฟง ใหเราเห็นภาพได
ชัดเจน พวกเขาเปนเชนนั้นเพราะเขาใชชีวิตอยูในความประมาท ใจ
ออน ไมมคีวามอดทน

สดุทายจงึโดนเบด็เกีย่วเขาไป เมือ่ตดิเบด็กห็าทางออกไมได
จึงตองไปสูฝงสุดทายกอนตายจากโลกมนุษย คือวัดพระบาทน้ำพุ
พวกเขานั่งรอ นอนรอคิวที่จะเขาไปสูเมน นั่นคือความประมาทใน
ชีวิตที่เขาไมไดเตรียมตัวไว เมื่อประมาทในชีวิต สุดทายก็ขมขื่น
ทรมาน ทรมานทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนาดวย กอนจะตายกท็รมานจติ
ลอยละลอง ไมรจูะไปทางไหนแลว เพราะมองดญูาตพิีน่อง ไมมใีคร
มาเยีย่ม ทัง้ทีแ่ตกอนรกักนัปานจะกลนื พร่ำเพอวาฉนัขาดเธอไมได แต
พอเปนโรคเอดสกลบัเอาไปทิง้ไวหนาวดั ทิง้ไวขางเจดยี ทีว่ดัลำไทร
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คลอง ๑๓ กม็คีนปวยโรคเอดสเชนกนั  มองดหูนาตาผวิพรรณด ีแต
กถ็กูทิง้

เมือ่เอารปูตอนสมยัเปนสาวใหดเูหมอืนนางสาวไทย แตตอน
นี้เหมือนนางสาวไถ เพราะมันเดินไมได มันตองไถไปกับพื้นศาลา
น้ำเหลอืงเปนจดุๆเปนยางเหลอืง นีค้อืความประมาทในชวีติ ขาดศลี
ขาดธรรม กเ็ลยถลำลงนรกหมกไหม ขณะยงัไมถกูเผา เนือ้มนัจะดำ
เกรยีม ลอกออกเหมอืนเขายางกบเปนชิน้ๆ  ลอกขางนอกไปถงึขางใน
จนถงึกระดกู เหน็เสนเอน็ทกุสวนสดั นัน่คอืสภาพธรรมทีเ่หน็ชดัใน
ปจจบุนั หากเรามสีต ิ เมือ่เหน็สภาพเชนนีแ้ลว บางคนนกึกลวั ตวัสติ
บอกจะไมทำบาป ไมทำผดิอกีแลว แตบางคนไมสนใจ เขาทำบาปตอ
ไป นัน่เพราะความเคยชนิ เพราะขนัธสนัดาน ภาษาโบราณ พอแม ปู
ยา ตา ทวด บอกวา สนัดานมนัเปนเชนนัน้  นีค้อืสภาพธรรมทีเ่กดิขึน้
ในชวีติจรงิ

ลายแทงของชีวิต
สวนเรือ่งผลของอานสิงสหรอืประโยชนทีเ่ราไดในการปฎบิตัิ

หรือในสภาวธรรมที่ถามมานั้น เรานำไปปรับใชในปจจุบันไดหมด
อยางเราเลอืกคคูรอง ถาทัง้คมูสีภาพจติใจด ีเรากค็บกนัได  คอืบญุเสมอ
กนั  อยรูวมกนัได หากใครบญุมากกวา จะไปเจอคนดสีงูขึน้ ถาคเูรา
ไปทำไมดี มันก็ลงตกต่ำไป นั่นแหละจิตมันเปนอยางนั้น คนจะคบ
คนประเภทเดยีวกบัตน เพชรมกัดดูเพชร ขีเ้หลามกัดดูขีเ้หลา นกัเลง
มักดูดนักเลง มันจะแบงฝาย มันจะแบงพรรคพวกไวชัดเจนอยาง
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อตัโนมตัิ
ถาในสังคมนักปฏิบัติธรรมก็มาเจอนักปฎิบัติธรรมดวยกัน

มันจะแบงไวหมด เหมือนถิ่นกาขาวชาววิไล มันก็เริ่มมาแลว นี่คือ
สภาวธรรมที่ถามมาที่ใชในชีวิตประจำวันและใหประโยชนแกชีวิต
ประจำวนั เมือ่เราทำจนชนิเปนนสิยัเปนอปุนสิยั มนักส็งผลได อยาง
เชน บางคนพอมลีกูแลวแมอยากทำบญุทำทาน ลกูเปนเดก็พดูงายสอน
งาย นัน้เปนการบอกลายแทงเดก็ไดเลย

เราจะรูวาคนแตละคนเกิดมาจากไหน ขณะที่โยมตั้งทองได
เดอืนที ่๒-๓ โยมคนไหนแพทองแบบไหน โยมยงัจำไดไหมวาจติใจ
ของโยมเปนอยางไร ถาตอบวาจิตใจดี ลูกออกมาอารมณดี ถาจิตใจ
ของแมไมด ีเมือ่ลกูออกมาจติกไ็มดตีามไปดวย ถาแมมอีารมณโกรธ
ฉนุเฉยีว ลกูจะออกมาพมิพเดยีวกนัเปะ คอือารมณฉนุเฉยีวเหมอืนแม
ถาใหดแีลวทานบอกวาขณะเราตัง้ทองเดอืนที ่๒-๓ สภาวะจติของเรา
มนัเริม่โอนเอนไปตามสภาวะขณะตัง้ครรภ เพราะบญุของผทูีม่าเกดิ
ในทองดวย และเชือ่มโยงกบับญุของแมดวย ถาลกูเกดิมาด ีลกูเกดิมา
ใชหนี้ ถาลูกเกิดมาราย แสดงวาลูกมาทวงหนี้หวงน้ำตาแม ทวงเงิน
ทองจากแม ทวงไรนาจากแม ทวงทกุอยางในชวีติของแม แมแตสมบตัิ
ของแมขายกนิหมดเกลีย้ง นัน่แหละลกูมาทวงหนี้

โยมทานหนึง่มาบนอยปูระจำวาลกูไปตดิเพือ่น ตดิยา เพราะ
ลกูมาทวงหนีโ้ยมทกุอยางจนหมดตวั นีแ่หละเหน็สภาพชดัเจน คนเรา
หากอยสูขุสบายด ีมกัจะไมคอยเขาวดัปฏบิตักินัหรอก  แตพอตายแลว
กห็ามเขาวดัไปเลย เปนคนสภาพเดนิดีๆ  จะไมเขาวดักนั โยมพงึระลกึ
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วาทกุชวีติของชาวพทุธ สดุทายกต็องไปสทูีว่ดั นีค่อืสภาพความเปน
จรงิในสงัคมไทย

เรื่อง...พระเจาอชาตศตัรู
“คบคนพาล พาลไปหาผดิ”

ในสมยัพทุธกาลพระเจาอชาตศตัร ูโอรสของพระเจาพมิพสิาร
และพระนางโกศลเทวี กษัตริยแควนมคธ ขณะที่มารดาตั้งครรภ
มารดาแพทองมาก อยากจะเสวยโลหิตพระเจาพิมพิสาร จึงเอาพระ
ขรรคแทงพระชาน(ุเขา) รองพระโลหติใหพระมเหสเีสวย พอไดเสวย
พระโลหติ พระนางหยดุอาการแพทองทนัท ีในครัง้นัน้โหรทำนายวา
พระโอรสทีอ่ยใูนครรภเกดิมาจะทำปตมุาต (ฆาบดิา) พระนางโกศล
เทวพียายามทำลายดวยการใหแทงเสยี แตกไ็มสำเรจ็

ปรากฏวาในกาลตอมาพระเจาอชาตศัตรูไดปลงพระชนม
พระเจาพิมพิสาร เพื่อจะขึ้นมาครองราชสมบัติ เนื่องจากคำยุยงของ
พระเทวทัต ที่วา “เมื่อกอนนี้คนอายุยืน แตบัดนี้คนอายุสั้น ควรที่

พระองคจะปลงพระชนมพระราชบดิาเสยีแลวเปนกษตัรยิเสยีเอง สวน

ตนเองจะปลงพระชนมพระพทุธเจาแลวจะเปนพระพทุธเจาปกครอง

คณะสงฆเสยีเอง” พระเทวทตักบัพระเจาอชาตศตัรู นีค้อืพวกเผาพนัธุ
เดยีวกนั มนัเขากนัไดทนัท ีมองจดุเดยีวกนั ไมไดมองตางมมุ จงึคบกนั
ได เปนขบวนการเดยีวกนั ไมมตีวัสตมิากัน้ นัน่เปนเพราะจติทีไ่มเคย
ฝกอยางเตม็ทีแ่ละเขมแขง็พอ เรยีกวาคบคนพาล พาลไปหาผดิ หาก
ถามวาพระเจาอชาตศัตรูกลัวบาปหรือไม  จิตหนึ่งก็กลัวแตในที่สุด
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กจ็บัพระบดิาไปขงัในคกุทีอ่บอวลดวยควนัไฟ หามไมใหใครเยีย่มยก
เวนจากพระราชมารดาคือแม ซึ่งหากเปนคนปกติทั่วไปจะตองมีสติ
ปญญา เปนถงึระดบัชนชัน้นัน้แลว ยงัเชือ่คำยยุงของพระเทวทตั เพราะ
มโีมหะหรอืตวัอวชิชาเขาครอบงำ จงึปดประตสูวรรค ปดทางประตู
ความดทีัง้หมด

ในครั้งแรกพระองคทรงอนุญาตใหพระราชมารดาไปเยี่ยม
และนำพระกระยาหารไปถวายพระเจาพมิพสิารได พอตอมาไมใหเอา
อะไรเขาเยี่ยม แมแตขาวน้ำก็ไมใหนำเขาไปถวายพระเจาพิมพิสาร
พระราชมารดาแอบนำพระยาหารไปใหพระพมิพสิารเสวยดวยวธิกีาร
ตางๆ บางครัง้แอบไวในพระเมาลทีีเ่กลาผมกด็ ีใสไวในฉลองพระบาท
กด็ ีบางครัง้ทาพระวรกายดวยมธรุส ๔ อยาง คอื เนยใส เนยขน น้ำผึง้
น้ำออย ใหพระเจาพมิพสิารเลยีตามอตัภาพ หรอืบางครัง้กใ็ชผาสไบ
สาหรี่ชุบน้ำขาวใหพระเจาพิมพิสารดูดและเลีย ดูดผากินน้ำขาว
ประทงัชวีติ  หากถามวาทำไมพระเจาพมิพสิาร จงึไมฆาตวัตายเสยี นัน่
เปนเพราะพระอริยสาวกชั้นโสดาบัน ยอมไมคิดฆาตัวตาย ซึ่งเมื่อ
พระเจาอชาตศัตรูทรงทราบวาพระราชมารดากระทำเชนนั้น จึงทรง
หามไมใหแมไปเยีย่มพออกีเลย
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พระเจาพมิพสิาร : สขุจากการเดนิจงกรม

พระเจาพมิพสิาร เปนพระโสดาบนับคุคล ทรงงดอาหารแต
ทรงมชีวีติอยรูอดได ดวยการเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิในคกุมดืในกรงุราช
คฤห หากใครเคยไปอินเดีย ก็คงเคยเห็นคุก เมื่อมองลงมาจากภูเขา
คิชฌกูฎจะเห็นคุกของพระเจาพิมพิสารทันที ซึ่งชาวอินเดียจะสราง
บานโบกฝนงับานหนา เพราะมนัเปนเมอืงรอน ถาหนาหนาวถงึอนุ  ใน
ทีส่ดุเมือ่พระเทวทตัถามพระเจาอชาตศตัรูวา พระเจาพมิพสิารมชีวีติ
อยไูดอยางไร พระเจาอชาตศตัรูจงึบอกวาเพราะเดนิจงกรม โดยพระ
เจาพิมพิสารทรงมีความสุขดวยการเดินจงกรมพรอมกับพิจารณาขอ
ธรรมของพระพุทธเจา พระวรกายของพระองครุงเรืองยิ่งขึ้น ตอมา
พระเจาอชาตศตัรูทรงรบัสัง่ใหชางกลับก(ชางตดัผม) เอามดีมากรดีฝา
เทาพระเจาพิมพิสาร  ทาดวยน้ำมันผสมเกลือ ใหเดินบนบนถานไม
ตะเคยีน พระเจาพมิพสิารเดนิทีค่กุดนินะโยม จะเดนิกเ็ดนิไมได
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รอยเทาทีม่เีลอืดหยดบนพืน้ดนิที่พระเจาพมิพสิารเดนิเปรยีบ
วาหยดเลือดแตละหยดเหมือนขุมนรกแตละขุม ที่พระเจาอชาตศัตรู
ตองตกนรกหมกไหมไดรับโทษทัณฑขุมละ ๕๐๐ ชาติ นรกขุมละ
๕๐๐ ชาต ิลกัษณะของนรกขมุนีค้อืมนัเหมอืนกบัมใีบเลือ่ยเลก็ๆทีม่ี
ลกัษณะปลายแหลมคมเฉอืนเนือ้ไปจนละเอยีดเปนชิน้เลก็ๆ พอเฉอืน
เนือ้จนครบเนือ้มนักส็ลายไป ชิน้เนือ้นัน้กก็ลบัมารวมตวัเปนกอนอกี
เมือ่รวมตวักนักจ็ะถกูเลือ่ยเนือ้เปนชิน้เลก็ๆละเอยีดๆอกีจนครบ ๕๐๐
ชาติ

ซึง่พระเจาพมิพสิารมชีวีติรอดดวยการเดนิจงกรม พอเดนิดวย
ฝาเทาไมได พระเจาพมิพสิารกเ็อาหวัเขาเดนิจนสวรรคต ในวนัเดยีว
กบัพระเจาอชาตศตัรทูรงมพีระโอรส ขณะเดยีวกนัอำมาตยไดนำความ
มากราบทลูพระเจาอชาตศตัรู กอนทีจ่ะเขาประตวูงักค็ดิวาจะเอาขาว
อัปมงคลหรือขาวมงคลอะไรเขาไปรายงานกอน ในที่สุดจึงนำขาวที่
เปนมงคลไปกราบทูลวาบัดนี้พระมเหสีของพระองคไดประสูติพระ
โอรส  พระเจาอชาตศตัรทูรงมคีวามปลืม้ปตดิใีจเปนทีส่ดุ ทรงเสนหา
พระโอรสอยางเต็มหัวใจ รูสึกรักพระโอรสมาก พอขาวที่สองเขา
มาบอกวา บดันีพ้ระเจาพมิพสิารสวรรคตแลว เมือ่ไดยนิเชนนัน้เหมอืน
กับสายฟาฟาดเปรี้ยงลงมา อุทานออกมา “ตายแลวเรา เราทำกับ
พระราชบิดาไดอยางไร ขนาดเรายังไมเห็นหนาลูก เรายังรักลูกเรา

ขนาดนี ้จนลมืตวัรองดใีจเสยีงดงั พระราชบดิากค็งทรงดใีจและเสนหา

ในตวัเราเชนเดยีวกนั” เมือ่คดิเชนนัน้พระองคทรงเศราใจและอาลยัถงึ
พระราชบดิาเปนทีส่ดุ
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หลังจากนั้นเมื่อพระองคจะบรรทมเมื่อไร พระองคก็ไม
สามารถหลับสนิทลงได ทรงสะดุงกลัวภัยอยูตลอดเวลา นอกจากนี้
เมื่อทรงทราบวาพระเทวทัตถูกแผนดินสูบก็ทรงหวั่นไหวภัยที่จะมา
ถงึตน พอคดิไดเชนนัน้จงึอยากจะไถโทษตวัเองวาทำอยางไร เราจะไม
ตกนรก ในที่สุดพระเจาอชาตศัตรูไปขอคำปรึกษาสารพัดนักบวช
คนเกงหลายสำนกั หลายลทัธใินสมยันัน้ตางบอกเหตผุลตางๆนาๆไป
วาทำอยางนีไ้มตกนรกหรอก

หมอชวีกโกมารภจัจ...ยอดหมอผูยิ่งใหญ
จนมาเจอหมอชวีกโกมารภจัจ ยอดแหงหมอ เปนหมอประจำ

พระองคของพระพุทธเจา เปนนายแพทยผูยิ่งใหญของโลกในยุคนั้น
เปนหมอสมนุไพรประยกุต มชีือ่เสยีงเลือ่งลอืมากในขณะนัน้ ซึง่หมอ
ชีวกไดรักษาโรคครั้งสำคัญ อาทิ เชนรักษาโรคริดสีดวงทวารให
พระเจาพมิพสิารจนหายสนทิ จงึไดพระราชทานรางวลัเปนอนัมากทัง้
ทรัพยสินเงินทอง ขาทาสบริวารและที่ดิน แตหมอชีวกขอรับเพียง
อยางเดยีวคอืสวนมะมวง จากนัน้พระเจาพมิพสิารทรงแตงตัง้ใหเปน
แพทยหลวงประจำพระองค หมอชวีกเคยผาตดัรกัษาโรคสมอง ดวย
วธิผีาตดัเปดกะโหลกศรีษะเศรษฐชีาวเมอืงราชคฤห ซึง่ปวยเปนโรค
ปวดศรีษะมานานเกอืบ ๑๐ ป โดยใชขยุไมไผเปนมดีผาตดั ผาตดัคนได
อีกทั้งใชเรียวไมไผ ผาตัดโรคฝในลำไสใหลูกชายเศรษฐีในเมือง
พาราณสี

ในครัง้ทีห่มอชวีกโกมารภจัจเกอืบเอาชวีติไมรอดตอนรกัษา
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อาการประชวรดวยโรคผอมเหลืองใหพระเจาจัณฑปชโชต แหงกรุง

อชุเชนี ซึง่ในการรกัษาโรคในครัง้นัน้ หมอชวีกเกอืบถกูประหารชวีติ
เนื่องจากพระเจาจัณฑปชโชต มีพระอัธยาศัยเปนคนโหดเหี้ยมมาก
สามารถสัง่ประหารคนงาย ๆ  โดยไมมเีหตผุล พระองคเกลยีดกลิน่เนย
ใสเปนที่สุด พระองครับสั่งวาหากจะรักษาหามใสเนยใสลงไป แต
บงัเอญิยาทีจ่ะรกัษานัน้ตองมสีวนผสมเนยใสอยดูวย ทำใหหมอชวีก
หนกัใจเปนอยางยิง่ จงึวางแผนเตรยีมการกอนทีจ่ะถวายการรกัษา โดย
ไดกราบทูลขอพระราชทานชางพังชื่อภัททวดี  เปนชางที่มีฝเทาเร็ว
มาก และประตเูมอืงหนึง่ประต ู โดยอางวาเพือ่สะดวกในการออกไป
เทีย่วหาตวัยาสมนุไพร ซึง่บางชนดิตองเกบ็ในเวลากลางคนื บางชนดิ
ตองเกบ็ในเวลากลางวนั การรกัษาจงึจะไดผล

ดังนั้นหมอชีวกไดผสมยาโดยเคี่ยวใสเนยใสบนเตาไฟจนสี
กลิน่ รสเปลีย่นไปเสรจ็แลวจงึนำเขาไปถวายพระราชากราบทลูวาเปน
โอสถสูตรใหมมิไดผสมเนยใส เมื่อพระราชาเสวยแลว จึงกราบทูล
ลากลบั อางวาเพือ่ขอไปจดัโอสถมาถวายอกี พอออกมาพนพระราช
นเิวศนแลวรบีตรงไปยงัโรงชาง แจงแกพนกังานดแูลชางวาขอชางพงั
ชือ่  ภัททวด ีเพือ่รบีไปเกบ็ตวัยา เมือ่ขึน้หลงัชางแลวรบีออกจากกรงุ
อุชเชนีนครทันทีเมื่อพระจาจัณฑปชโชตเสวยพระโอสถแลว มัน
ก็ละลายกระจายรสและกลิ่นออกมา ทำใหพระเจาจัณฑปชโชตได
กลิน่เนยใส ทรงกริว้ขึน้มาทนัท ีรบัสัง่ใหทหารรบีไปจบัตวัหมอชวีก
มาโดยเรว็ เมือ่ทรงทราบวาหมอชวีกหนอีอกจากเมอืงไปแลว จงึรบัสัง่
ใหทหารนำมาทีม่ฝีมาเรว็ตดิตามจบัตวัหมอชวีกมาใหได ซึง่นอกจาก
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พระองคมชีางพงัทีฝ่เทาเรว็แลว พระพระเจาจณัฑปชโชตยงัมมีาฝเทา
เรว็อกี ๒ ตวัชือ่ เวลกงัสิและมญัชเุกสิ อกีดวย เมือ่ทหารไดตดิตามไป
ทนั ณ หมบูานตำบลหนึง่

ซึ่งเปนไปตามที่หมอชีวกไดคาดการณไวลวงหนาแลวจึง
เตรียมยาระบายอยางแรงซอนไวในเล็บ เมื่อนายทหารผูนั้นจะเขามา
จบักมุ จงึถกูหมอชวีกหลอกใหกนิยาระบายจนถายทองหมดเรีย่วแรง
ปลอยใหหมอชีวกหนีตอไป ทางฝายพระเจาจัณฑปชโชต พอพระ
โอสถออกฤทธิ์แลว พระอาการประชวรก็หายเปนปกติ พระวรกาย
โปรงเบาสบาย  จึงรูสึกขอบใจหมอชีวก พระองคมิไดกริ้วโกรธแต
ประการใด รบัสัง่ใหจดัสงของมคีาหลายประการรวมทัง้ผาเนือ้ดจีาก
แควนการส ีอนัเปนทีน่ยิมกนัวาเปนผาเนือ้ด ีฝมอืการเยบ็การทอยอด
เยีย่มกวาผาเมอืงอืน่ ๆ  ใหทตูนำไปมอบใหแก หมอชวีกโกมารภจัจ ที่
กรงุราชคฤห  เมือ่หมอชวีกรบัของรางวลัมาแลวพจิารณาเหน็วาเปน
ผาเนือ้ดไีมสมควรทีต่นจะใชสอย เปนของสมควรแกพระบรมศาสดา
หรือพระมหากษัตริย จึงไดเก็บรักษาไวเพื่อ นำไปถวายพระบรม
ศาสดาตอไป เราจะเหน็คนโบราณมกัเอาของทีด่ทีีส่ดุไปถวายใหพระ
ภิกษุสงฆ

นอกจากนี้หมอชีวกเคยถวายการรักษาแดพระพุทธเจาใน
คราวทีพ่ระบาทหอพระโลหติเนือ่งจากถกูเศษหนิกอนศลิาทีพ่ระเทวทตั
กลิง้ลงมาจากภเูขาเพือ่หมายปองพระชนมชพี หมอชวีกไดบรรลธุรรม
เปนโสดาบนั และดวยศรทัธาในพระพทุธเจาปรารถนาจะไปเฝาวนัละ
๒-๓ ครัง้ เหน็วาพระเวฬวุนัไกลเกนิไป จงึสรางวดัถวายในอมัพวนั

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:3796



อิสระแหงจิต97

คอืสวนมะมวงของตน เรยีกกนัวา ชวีกมัพวนั นีค้อืเรือ่งราวยอๆเกีย่ว
กบัการรกัษาคนไขของหมอชวีก

ฟงธรรมแตไมเขาใจธรรม
ในครัง้นัน้เมือ่พระเจาอชาตศตัรูไดขอใหหมอชวีกโกมารภจัจ

พาไปเขาเฝาพระพทุธเจา ที่ชวีกมัพวนั พอเขามาเหน็พระสงฆอยเูปน
พนัๆรปู  มแีตความสงบในทีน่ี ้พระเจาอชาตศตัรแูปลกใจยิง่นกั หมอ
ชีวกโกมารภัจจ บอกวาพระพุทธเจานั่งอยูตรงกลางทามกลางเหลา
พระสงฆสาวก พระองคจงึคลานเขาไปเฝาพระพทุธเจา  พระพทุธเจา
ไดทรงแสดงธรรมพระสตูรทีช่ือ่วา สามญัญผลสตูร

เมื่อพระองคไดฟงธรรมจบแตไมอาจบรรลุโสดาปตติผลได
พระอานนทจึงเขามากราบทูลถามพระพุทธเจาวา “เหตุใดพระเจา

อชาตศตัร ูฟงธรรมไมเขาใจในธรรมนัน้ โดยปกตกิษตัรยิองคอืน่เมือ่

ฟงธรรมแลวเกิดความเบิกบานใจ หรือไมก็บรรลุธรรมนั้น” พระ
พทุธเจาตรสัวา “พระเจาอชาตศตัร ูไดฆาบดิาตนเอง ซึง่ไดชือ่วาเปน

กรรมหนกั คอื ปตฆุาต ถาหากพระเจาอชาตศตัรไูมไดฆาบดิา เมือ่ฟง

ธรรมนีย้งัไมทนัจบกจ็ะสามารถบรรลธุรรมนีไ้ด” แตถงึอยางไรกต็าม
เมือ่ไดฟงธรรมนีแ้ลว จติใจกเ็ริม่ดขีึน้ เหน็แสงสวางอยรูำไร ทายทีส่ดุ
พระเจาอชาตศตัร ูกป็ระกาศตนเปนผอูปุถมัภกพระพทุธศาสนา ตอมา
กท็ำการสงัคายนา สรางกฎุ ิสรางวหิาร ๘๔,๐๐๐ หลงั เพือ่ชดใชกรรม
ทีต่นเองหลงผดิ เนือ่งจากคบคนพาลคอืพระเทวทตันั่นเอง
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เรามาจากภพภมูไิหน
หากเรามองยอนไปวา ลายแทงพระพุทธศาสนาบอกวา

ขณะที่ตั้งทองอยู เราอยากทราบวาลูกของเรามาจากภพภูมิไหน มา
จากนรก สวรรค เปรต สตัวเดรจัฉาน มนษุย  เทวดา พรหมหรอืไม
เราดลูกัษณะอาการของแมขณะตัง้ครรภ เชน แมบางคนขณะตัง้ครรภ
พอฝนตกปอย ๆ ไดกลิน่หอมของดนิเกดิน้ำลายสอ จงึไปเกบ็ดนิมากนิ
ลูกเกิดมาก็กินดินตามแม หรือบางคนนั่งฟงธรรมไปแคะเล็บมือเล็บ
เทาหรอืดงึหญาไป แสดงวาเปนพวกไสเดอืนมาเกดิเชนเดยีวกนั บาง
คนขณะตั้งครรภอยากกินเหลา ไดยินใครชวนไปกินเหลาน้ำลายสอ
ทนัท ีใครมาเกดิในทองนี ้ นัน่เปนเปรตหรอืพญามารหรอืสมัภเวสมีา
เกดิอยางแนนอน

เราลองนึกเอาเองวาลูกของเราเปนอยางไรบาง บางคนพอ
ตัง้ทองเหน็หนาคนนัน่คนนีแ้ลวรสูกึเกลยีดขึน้มาทนัท ีญาตพิีน่องมา
เยีย่มกเ็กลยีดเขา พอเตบิโตมาคนพวกนีก้เ็กลยีดทกุคน ยกเวนตวัเอง
แลวคดิวาไมมใีครดอีกีเลย นีค้อืตวักาลมีาเกดินัน่เอง  บางคนเปนคน
ขีเ้หนยีว พอตัง้ทอง มพีฤตกิรรมเปลีย่นไป คอื เกบ็ขาวของมดัใสถงุ
ปดประตูบานออกมานั่งขางนอก กลัวคนอื่นมาเยี่ยมแลวขอของรัก
ของหวงไป ปรากฏวาลูกเกิดมาขี้เหนียวตามไปดวย หากไมเคยให
ทานใคร เรากเ็หมอืนอยใูนไฟโลกยี

นีค้อืขอสนันฐิานเบือ้งตนคนเรามาจากไหน มนัแบงแยกได
ชดัเจนเชนนี ้เปนลายแทงทีต่รงประเดน็มาก บางคนขณะตัง้ทอง อยาก
จะสวดมนตไหวพระ แสดงวาเทวดามาเกดิอยางแนนอน เมือ่ลกูมาเกดิ
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ทำใหพอแมทำมาคาขายด ีทำสวนไรนา ไดผลหมากรากไมดขีึน้ บาง
คนขณะตัง้ครรภเปนโรคสารพดัโรค บางทกีป็วดทอง บางทกีป็วดตวั
ปวดขา คนพวกนีอ้ดตีชาตขิองเขาเคยเปนคนขีอ้จิฉารษิยา เบยีดเบยีน
สตัวมาก พอเกดิมาชาตนิี ้จงึมโีรคมาก พอทำอะไรนดิหนอย กร็สูกึ
มนึวงิเวยีนศรีษะ ถาเรามสีตสิกัหนอย เราจะคดิไดเองวาเรากำลงัใชหนี้
เกาไป หนีท้ีเ่ราตดิไวหรอืกนิแรงเขาไว

ตวัอาตมาเองทกุวนันีถ้าคนมาใหทำอะไร ถอืวาเราตดิหนีเ้ขา
ไว จึงทำใหเขาไป ถาชาตินี้เขาเอาของๆเราไป  ชาติหนาเขาตองมา
ชดใช โดยมาเปนแรงงานใหเราอยางแนนอน มันวนเวียนอยูอยางนี้
หากเราทำใจได  จติใจของเราจะสขุสบาย บางคนเวลาตัง้ครรภ อยาก
ถอืศลีนัง่กรรมฐาน นีแ่หละพรหมมาเกดิ จติใจกเ็บกิบาน มคีวามสขุ
สงบรมเย็น นี่คือสวนที่เปนลายแทงวาใครเกิดมาจากไหน ในพระ
อภิธรรม เรื่องถิ่นของเรา ๓๑ ภูมิ อาตมาเปรียบเปนประเทศ ๓๑
ประเทศ คนทีม่าเกดิในประเทศเขมร ถาตองเลอืกเกดิในเขมร เขาตอง
ทุกขทรมานสักหนอย เพราะอาหารการกินไมเพียงพอ อากาศก็ไมดี
ถามาเกดิเมอืงไทยกส็ขุสบายรมเยน็  ไมไดฆาฟนกนั แผนดนิไมไหว
ไฟไมไหม ตกึไมถลม ระเบดิไมลงทกุวนัเหมอืนประเทศอริกั มนักส็ขุ
สงบเย็น อยูในประเทศอันสมควรและประเทศที่เหมาะไว ในโลกนี้
อาตมาวาอยเูมอืงไทยมคีวามสขุทีส่ดุ เราทกุคนตดิหนีแ้ผนดนิ ตองใช
หนีแ้ผนดนิ ควรปกปองแผนดนิและรกัษาแผนดนินีไ้ว
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กรรม..ลิขิตชีวิตเรา
คนเหลานัน้เมือ่เกดิมาเปนอยางนัน้แลว ถามวาใครลขิติ มนั

คือกรรมที่เราทำไวในปจจุบัน  เราแตละคนเกิดมาเหมือนการแสดง
ละครแตละฉาก อยางบางคนเกิดมามีอาชีพเปนหมอ พยาบาล พระ
สามเณร ครบูาอาจารย แตละคนมาแสดงแตละฉาก ขึน้อยกูบัใครเขา
ถงึบทบาทไหนไดดทีีส่ดุเทานัน้เอง ใครเขาถงึบทบาทดกีเ็ขาถงึความ
เปนจรงิมากขึน้ ไมหลงบทบาท ไมหลงในมายาทีเ่ปนอย ูสวนเสือ้ผา
ทีส่วมใสเปนฉลากภายนอก แตฉลากภายในคอืจติลวนๆทีน่ำทางไป
จติตวันีเ้ปนกศุลกรรม เรามาแสดงละครเวททีีไ่มมใีครเขยีนบทให มนั
เขยีนบทไปตามความเปนจรงิ เพราะเราทานทัง้หลายแสดงละครชวีติ
ตามกรรมลลีาของแตละคน

บางครัง้กเ็ศรา บางคราวกส็ขุ มทีกุข มรีกั มเีกลยีดชงั มรีกัราง
มตีายจากกนัไป กวาฉากชวีติจะปด ชวีติจะลา กวาความตายมาเยอืน
มันทรมานเสียเหลือประมาณ มิใชเทวาจะมาอุมสม มิใชพระพรหม
จะมาเสกสรร แตเปนเพราะกฎแหงกรรรม เมือ่เราทำดไีดด ีทำชัว่ได
ชัว่ นีแ่หละมนัขึน้อยกูบักรรมกระทำในปจจบุนั กายกรรม วจกีรรม
มโนกรรม ฉากแตละฉากมันจบลงดวยความสุข หรือฉากแตละฉาก
จบลงดวยความเศรา การทีเ่รามาตามหาความจรงิ คอืขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ กำหนดพองหนอยบุหนอ มนัทำใหใจสขุสงบเยน็ เมือ่เวลา
เผชญิหนากบัพญามจัจรุาช เราจะไมสะดงุกลวัตาย

การที่เราฝกปฏิบัติตรงนี้เปนพลังอันแกกลาที่จะแหวกมาน
แหวกภเูขาอนัมดื  ออกไปสทูางทีส่ขุสงบเยน็ ทางทีไ่มมทีกุข คอืทกุข
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ทีน่อยทีส่ดุ ถามวาทกุคนใชชวีติอยมูาจนปจจบุนันี ้ทำหนาทีก่ารงาน
เดอืนรอนวนุวายเพราะอะไร เพราะตองการดบัทกุขใชหรอืไม ทกุขคอื
อะไร  ทกุขเพราะไมมทีีอ่ย ูไมมกีนิ ทกุขเพราะอยากได เรากแ็สวงหา
สิง่มาดบัทกุขทลีะอยาง ยกตวัอยางเชน ไมมอีาหารการกนิ เรากแ็สวง
หาอาหารมาดบัทกุขทางกาย หากเรากลวัทกุขทางกาย เมือ่เราหวิ เรา
ก็กินดับทุกขนั้น พอเราปวดทองก็เอาทุกขออกไปคลายทุกข  นี่คือ
ความเปนจริงแหงชีวิตทั้งหมด รางกายมันเจ็บปวด ไมไดแสแสรง
ทำขึน้มา  มนัเกดิขึน้มาเองโดยอตัโนมตัิ

เรื่อง..ธรรมิกอุบาสก
“ผไูดทำบญุไวยอมบนัเทงิในโลกทัง้สอง”

บางทีคนใกลตายจะเห็นเปนคตินิมิต เห็นทางที่ตัวเองจะไป
เกดิ บางทเีหมอืนเหน็วาเราจะไปเกดิทีไ่หน บางทกีเ็หน็วาตวัเองจะไป
เกดิในวมิาน เหมอืนกบั ธรรมกิอบุาสก ชาวเมอืงสาวตัถ ีซึง่เปนเศรษฐี
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ผใูจบญุสนุทาน ธรรมมกิอบุาสกพรอมภรรยาและบตุร ไดเปนผมูศีลี
มคีวามยนิดใีนการแจกทานเปนอยางยิง่ มคีวามเอาใจใสในการทำบญุ
หากมีอะไรดีๆก็จะนึกถึงพระสงฆ เปรียบเหมือนคนโบราณ หากมี
ของดีๆ จะเลอืกไวทีว่ดั เชนมะพราว กลวย ไขเปด ไขไก ขาวอยางดจีะ
เลือกเอาไปถวายที่วัด ธรรมิกอุบาสก ก็ทำบุญสุนทานเชนนี้อยูอยาง
สม่ำเสมอ

เมือ่ธรรมกิอบุาสก อายมุากขึน้ โรคภยัไขเจบ็จงึมาเยอืน  เขา
ปรารถนาจะฟงธรรม จึงสงคนไปกราบทูลพระพุทธเจา ขอใหสง
พระภิกษุมาสวดที่เรือนของตน  ธรรมมิกอุบาสกอยากจะฟงสวด
บทสตปิฏฐานสตูร คอืสตูรทีเ่ราปฏบิตัอิยใูนขณะนี ้  กาย เวทนา จติ
ธรรม พจิารณาเกศา โลมา นขา ตโจ ไลพจิารณาไปหมด เปนสตูรของ
การดำเนินชีวิตอยูอยางไร พอพระภิกษุเริ่มสวดสติปฏฐานสูตร
ขณะนัน้มรีาชรถมาจากเทวโลก ๖ ชัน้ เทวดาอยบูนราชรถ มารอรบั
และขอเชญิใหธรรมกิอบุาสกไปสเูทวโลกอนัเปนชัน้ของตน ธรรมกิ
อบุาสกปรารถนาจะฟงธรรม จงึกลาวขึน้วา “หยดุกอนๆ ทานจงรอเรา

กอนเกดิ”
พอพระภกิษทุัง้หลายไดยนิดงันัน้จงึหยดุสวด ทกุคนทีอ่ยใูน

บานไมวาภรรยาลูกหลานไดยินตางก็ตกใจวาทำไม ธรรมิกอุบาสก
เสยีสตเิชนนี ้จงึพากนัรองไหเสยีใจ “บดิาของพวกเรา ไมเคยอิม่ดวย
การฟงธรรม แตบดันีท้ัง้ๆทีน่มินตพระภกิษมุาสาธยายธรรมแลว แต

กลบัหามเสยีเอง บดิาคงกลวัความตายเปนแนแท”  ตางกส็งสยัวาทำไม
ธรรมิกอุบาสก ผูเขาวัดฟงธรรมทำบุญสุนทานอยูเปนประจำ เปน
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ผปูระพฤตปิฏบิตัมิาตลอด แตเวลาใกลตายจงึเสยีสตอิยางนี ้แสดงวา
บาปบญุไมมแีลวเสยีกระไรหรอื

เมื่อ ธรรมิกอุบาสก รูสึกตัวตื่นไดสติขึ้นมา ถามภรรยาวา
“พระไปไหนทำไมไมสวด” ภรรยาตอบวา “ทานใหพระหยุดสวด
พระจงึกลบัพระเชตวนัมหาวหิารเสยีแลว” ธรรมิกอุบาสก ก็ตอบวา
“พอไมไดหมายความเชนนัน้ เมือ่กีท้ีพ่อบอกวาใหหยุดกอนนัน้ พอไม

ไดหมายความวาใหพระหยดุสวด แตพอบอกเทวดา ตัง้แตสวรรคชัน้

ดสุติ นมิมานรด ียามา ดาวดงึส จาตมุหาราชกิา ทานเอาราชรถมารอรบั

พอจงึบอกใหรอพอกอน พอขอฟงพระสวดใหเสรจ็แลวถงึจะไป” เมือ่
ภรรยาไดฟงเชนนัน้กค็ดิวาธรรมมกิอบุาสกพดูหลงเพอกนัไปเสยีใหญ
แลว

เพราะไมมใีครเหน็ราชรถ ธรรมกิอบุาสก จงึใหทกุคนพสิจูน
ความจรงิ โดยใหลกูหาพวงมาลยัแลวโยนเสีย่งขึน้ไปกลางอากาศ ให
อธษิฐานวา “ขอใหพวงมาลยัคลองราชรถทีม่าจากชัน้ดสุติ” เพราะเปน
ชัน้ทีน่ารืน่รมยทีส่ดุ เปนทีอ่ยขูองพทุธมารดา พทุธบดิา พระโพธสิตัว
เปนตน เพือ่เอาใจคนใกลจะตายเพราะกลวับาปมาก ซึง่ลกูๆสวนใหญ
กเ็ชือ่วาถาใครจะทำใหพอแมชวงนีจ้ะไดบญุมาก ถงึแมวาโกรธเกลยีด
พอแมอยางไรไมเคยมาเยีย่มเลย แตวนัใกลจะตายกต็องมาเยีย่มกนับาง
จะไดไมเปนหนีก้รรมกนัมาก

ดงันัน้ลกูของ ธรรมกิอบุาสก กโ็ยนพวงมาลยัไปกลางอากาศ
และอธิษฐานตามนั้น  ผลปรากฏวาพวงมาลัยก็ลอยกลางอากาศ
สกัระยะหนึง่ ทกุคนมองดวยความตะลงึ พอทกุคนไดสต ิจงึยกมอืสาธุ
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กนัแซซองกนั ธรรมกิอบุาสกเศรษฐ ีจงึพดูวา “ แมเหน็หรอืไม บาป

บญุมจีรงิ สวรรคมจีรงิ นรกมจีรงิ คำตรสัของพระพทุธองคเปนหนึง่

ไมมสีองเทานัน้เอง พอจะไปอยชูัน้ดสุติ หากพวกเจาปรากรถนาจะไป

เกิดรวมกับพอก็จงทำบุญสุนทาน”  ดังนั้นธรรมิกอุบาสกจึงบอกลา
ทุกคน โดยไดทำกาละแลวกายทิพยไดปรากฏขึ้นในราชรถชั้นดุสิต
พระศาสดาตรสัในเรือ่งนีว้า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมประมาทเปน

คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ยอมบันเทิงในที่ทั้งปวง” แลวตรัส
พระคาถาวา “ผไูดทำบญุไวยอมบนัเทงิในโลกทัง้สอง”

ขามพนวฏัฏะสงสาร
นี่คือประโยชนในการฝกจิตหรือการฝกสติ หากปฏิบัติได

จะไมสะดุงกลัวตาย เมื่อถึงเวลาใกลจวนเจียนจะตาย พญามัจจุราช
จะไมรบัสนิบนจากใคร เมือ่ถงึเวลาทานจะฉดุกระชากอยางไมแยแส
ไมวาคุณจะเปนญาติกับใคร เปนนายก คหบดี เศรษฐี พระราชา
พญามจัจรุาชไมสนใจวาใครเปนใคร ครัน้เมือ่ถงึเวลาแตละคน ทาน
กท็ำไปตามหนาที่

ในคมัภรีมรณสตูรไดกลาววา เมือ่ไปแลวแดนทีจ่ะขามพนไป
เปนแดนพศิวง ซึง่จะมคีนมารบัเขาไป หากคนไหนชอบโกหกมดเทจ็
เกง เขาจะพดู เพือ่ใหเขาเชือ่เหมอืนกบัไปขึน้ศาล แตพอพดูเสรจ็แลว
พญายมราชเอาคำพูดใสตาชั่ง เอาหัวใจใสตาชั่งไว คนไหนพูดมาก
ตาชัง่มนัจะเอยีงวาคนนีพ้ดูมาก พดูโกหก เขาจะจบัไดเลย จะรวูาคนนี้
เอาดีแตพูด ไมมีอะไรดีเลย มันกลวงขางใน ซึ่งตรงนี้จะมีหญิงแก

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:37104



อิสระแหงจิต105

หนาตานากลวั รางกายกำยำ ผมหยกิ ถอืไมตะบองใหญ ใสโซตรวน
สีแดง เมื่อโยนคลองคอแลวกระชากเดินไปและนำไปอบรมใหม
ผูปฏิบัติคนใดถากำหนดพองหนอยุบหนอไมได อาตมาจะพาไป
อบรมใหมเชนนัน้ดหีรอืไม

สวนอกีทางหนึง่จะมหีญงิพรหมจารอีาย ุประมาณ ๑๒-๑๔ ป
สวมใสผาสไบ กิริยานุมนวล ผิวพรรณดี จะพาเดินไปสูทางสุคติ
ยกมอืไหวสวสัดคีะ กริยิาออนนอมถอมตน นัน่แหละคอืทางไป ตาชัง่
ระหวางคำพูดกับปากมันเสมอกัน ขึ้นอยูกับนายบัญชีจะพิจารณา
ผปูฏบิตัธิรรมในทีน่ีอ้าตมาสงสยัวาแลวแตนายบญัช ี เพราะมาปฏบิตัิ
แลวกป็วดตรงโนนบาง ปวดตรงนีบ้าง บางคนมาแตตวั ไมไดเอาหวัใจ
มา ในทีส่ดุกแ็ลวแตนายบญัชพีจิารณา นีค่อืสตูรพเิศษคอื คมัภรีมรณสตูร

เมือ่เรามาปฏบิตัธิรรมมหากศุลทีย่ิง่ใหญมหาศาล เราจะขาม

พนวฏัฏะสงสารทีจ่ะเวยีนวายตายเกดิ ขามพนทกุขทีท่รมาน หรอืไป

สูสุขที่ไมทรมานหรือทรมานนอย อยูที่การขวนขวายขัดสีฉวีวรรณ

สรางกุศลใหมันสะอาดบริสุทธิ์ โดยการทำบุญใหทาน การรักษาศีล

เจรญิภาวนา เจรญิเมตตา ทำจติใจใหบรสิทุธิ ์ใจผองแผวทีส่ดุ เรากไ็ด

แกวมณเีปนทีพ่ึง่ คอืมรรคผลนพิพาน หรอืยกระดบัชัน้ใหแกจติตนเอง

จติปถุชุนคนวนุวายเหมอืนไกไมออกจากสมุ มนัวนุอยใูนสมุ มนัขยบั
ขึ้นมาพัฒนาเปนปญญาชน จากปญญาชนขึ้นมาเปนอริยบุคคล
จากอรยิบคุคลเปนโสดาบนับคุคล ขยบัไปสกทาคามี ขยบัขึน้ไปตาม
ลำดับขั้นตอน นับวากรรมฐานเปนวิชาหนีนรก เปนทางสายเอกสู
มรรค ผล นพิพาน โดยแทจรงิ
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เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมหากุศลที่
ยิง่ใหญมหาศาล เราจะขามพนวฏัฏะสงสาร
ที่จะเวียนวายตายเกิด ขามพนทุกขที่
ทรมาน หรือไปสูสุขที่ ไมทรมานหรือ
ทรมานนอย อยูที่การขวนขวายขัดสี
ฉวีวรรณ สรางกุศลใหมันสะอาดบริสุทธิ์
โดยการทำบญุใหทาน การรกัษาศลี เจรญิ
ภาวนา เจรญิเมตตา ทำจติใจใหบรสิทุธิ ์ใจ
ผองแผวทีส่ดุ เรากไ็ดแกวมณเีปนทีพ่ึง่ คอื
มรรคผลนิพพาน หรือยกระดับชั้นใหแก
จิตตนเอง
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ภาคสอง
ถาม-ตอบปญหาสภาวธรรม
ของผูปฏิบัติ
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ผูรู
    หากจะร ูรอูะไร ใหประโยชน รวูาโกรธ รวูาโลภ รวูาหลง
รไูมยดึ รจูกัวาง รจูกัปลง รจูรงิตรง ตามใน พระไตรลกัษณ
เพยีงรตูวั รใูจ ในกายนี่ รอูรยิะ สจัสี ่เปนศรศีกัดิ์
รวูธิ ีดำรง ในองคมรรค และรจูกั รปูนาม ตามความจรงิ
รสูภา วะธรรม แสนล้ำคา รกูระทบ อายาตนา พาสขุยิง่
รจูติเกดิ จติดบั จติดัง่ลงิ รยูนืเดนิ นัง่วิง่ หรอืกลิง้นอน
รจูกัเพยีร เรยีนธรรม นำคณุคา รปูฏบิตั ิบชูา นำมาสอน
รเูพยีงหนึง่ จงึรคูรบ จบทกุตอน รจูกัตน เสยีกอน คอืพรชยั.

โดย...ธรรมบตุร
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บทที ่๔ ถาม-ตอบ
“ขณะอยใูนอปัปนาสมาธมิคีวามนกึคดิปรงุแตงหรอืไม”

วนันีม้หีลายทานทีไ่มไดเขามาฟงเทศน  เพราะไดสภาวะนัน้
แลวก็ทำตอไป ที่จริงแลวเมื่อ มีการจัดโครงการปฎิบัติธรรมไมวาที่
ไหนก็ตาม ที่จัดเปนระบบระเบียบอยางนี้ จะตองมีการแสดงธรรม
เกี่ยวกับอารมณกรรมฐาน ฉะนั้นอยากจะฝากผูปฏิบัติทุกทานไววา
เมื่อจัดโครงปฏิบัติธรรมนั้น จะตองมีการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
นัน้ อาตมาเคยจดัอบรมปฏบิตักิรรมฐานมาหลายที ่บางครัง้กจ็ะนมินต
พระรปูอืน่มาเทศน พอทานเทศนไปมนัไมเกีย่วกบัการปฏบิตักิรรมฐาน
ผปูฏบิตัจิงึไมไดสภาวะอารมณ แตไดความสนกุสนานกลบัไป

พอกลบับานกไ็ปดาบนลกูเตาหลานเหลนอกี เขากเ็ลยถามวา
“คณุไปวดัไมเหน็ไดอะไรดขีึน้มา” มนักลายเปนมมุดานลบไป เพราะ
เราจดักระบวนการไมคอยตรงกนั อาตมาเคยพดูใหพระไดฟงหลายๆ
ที่วาเปนสิ่งที่นาชื่นชมที่ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย  มี
คณุโยมสริ ิกรนิชยั ไดชวยสอนปฏบิตักิรรมฐานทีเ่ปนหลกั คอืวธิกีาร
ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ และยังชื่นชมอยูในใจวาผูหญิงคนเดียว
สามารถสอนใหคนปฎบิตักิรรมฐานไดด ีอาตมาอยากใหรกัษาความ
ดนีีไ้ว สวนวธิกีารปฏบิตัอิืน่ๆ อาตมาเคยลองทำมาหมดแลว เพราะเปน
คนตามลาอาจารย
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ประสบการณการปฏิบัติ
ตอน...ตามลาอาจารย

ในสมยัแรกๆ อาตมาเปนการตามลาอาจารยทกุที ่ใครบอกวา
พระรูปไหนดัง พระรูปไหนเหาะได ก็ตามหาไปทั่ว หากเขาบอกวา
ตองการพบพระรปูนี ้ จะตองเดนิไป อาตมากเ็ดนิไป ถาบอกวาพระรปู
นี้ ถาอยากเจอก็ตองเจอตอนกลางคืน อาตมาก็เดินไปตอนกลางคืน
อาตมาปฏบิตัมิาทกุวธิ ีแตสดุทายกไ็ดรบัคำตอบทกุที ่จนมาคนพบใน

ที่สุดวาอะไรคือหลักสูตรที่เห็นงายๆที่สุด คือวิปสสนากรรมฐาน

เพราะเปนทางสายตรงเสนทางสายเดยีวเทานัน้ ยกตวัอยางเชน การฝก

กสณิ ฝกอภญิญา อาตมาฝกเพงจนจวีรไหม ถาเอยถงึชือ่วดัถ้ำเขาออ

จงัหวดัพทัลงุ โยมคงรจูกักนัด ีอาตมาเคยฝกกสณิกบัพระเพือ่นกนั ฝก

นัง่เพงกสณิดวูาใครดกีวากนั ฝกจนจวีรไหมตองวิง่ลงน้ำ เมือ่ขึน้จาก
น้ำกไ็หมอกี เพราะความคกึคะนอง ยิง่ฝกกย็ิง่สนุก พอกลบัมาหลวง
ปเูขกกะบาลบอกวา “ไปเอาอะไรโงๆ มา”
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บางครัง้นัง่กำหนดจติดใูบไม ดนูก ฟงนกมนัพดูกนั ในชวง
ปแรกที่บวช อาตมาปฏิบัติที่สำนักสงฆ ขณะที่นั่งปฏิบัติอยูก็ไดยิน
นกมนัพดูกนั นกเขา ๒ ตวั มาจากระยอง นกเขาอกี ๓ ตวัมาจากอยธุยา
มนัคยุทกัทายกนัเหมอืนคน “ฝนตกดไีหม ฝนตกไมด ีอาหารการกนิ

เปนอยางไร” นกมนัเหมอืนกบัมนษุยคอืกลวัตาย ถามเรือ่งอาหารการ
กนิ นกจากระยองตอบวา “ดมีาก มกีนิสารพดัทกุอยาง แตคนใจดำ”

นกพดูเชนนัน้เพราะคนคอยดกัคอยยงินก สวนนกจากอยธุยาตอบวา
“ไมเทาไรนกั แตกลางคนืตองระวงัใหด ีคนจะมาดกันกเยอะ” อาตมา
ลองไปพิสูจน ก็เปนจริงอยางที่นกพูด ตอนแรกนึกวานกมันหลอก
พอถงึเวลาพระเทศน นกเขากม็าฟงธรรมดวย

 บางครัง้เมือ่มคีนมา นกกม็าฟอง “คนโกหกๆ คนโกหกมา

แลว” บางทคีนไปทำบญุทำทาน นกเขากบ็อกวา “คนนีข้องก ูคนนีข้อง

ก ูเหลอืแตกระดกู ไมใชของใครมแีตกระดกู ไมมอีะไรเหลอื ทัง้หมด

ทัง้สิน้คอืกระดกู ไมใชสมบตัขิองใคร ของก ูไมใชของใครเปนของ

แผนดนิ”
เพราะฉะนัน้หลายๆทานถามโีอกาสปฎบิตัวิปิสสนากรรมฐาน

เราตองพยายามตัง้ใจฟง ถาไมเขาใจกต็องถามหรอืสอบอารมณกบัครู
บาอาจารย มันจะเลื่อนขั้นการปฏิบัติของตนเองขึ้นมา ตัวอาตมาเอง
หากเขาบอกใหทำอะไรก็ทำลูกเดียว เขาบอกวาถาลองฝกวิธีนี้
จะสามารถเดนิลอยได อาตมาลองพสิจูนจนรจูกัสมัผสัและพสิจูนได
อยางเชน นัง่กำหนดเพงกสณิใหไฟไหม อาตมาฝกจนไดผล แตฝกแลว
กท็ิง้ไมเอาอกี แคอยากจะรเูฉยๆวาเปนอยางไร  เพราะเปนคนไมคอย
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เชือ่อะไรงายๆ
สวนเรือ่งผ ีเรากอ็ยากจะพสิจูนวาผหีลอกเปนอยางไร อาตมา

เคยไปนัง่เฝาศพ เขาบอกวาวญิญาณมนัเขามนัออกได กไ็ดยนิมาตัง้แต
เลก็ ครัง้นัน้ไปนัง่ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม เพราะหลวงปเูปนลกูศษิย
หลวงปูศุข  จงึเฝาศพ ๓ วนักแ็ลว ๑๐ วนักแ็ลว ๑  เดอืนกแ็ลว  อาตมา
นัง่เฝาศพแตไมเหน็ผสีกัท ีสมยักอนเขาใชคบเพลงิ คบตนไมทัง้ขาง
บนและขางลาง หลวงปหูลอกใหไปนัง่เฝาผ ีแตกไ็มเชงิหลอกหรอก
เพราะความโงของเรา

หลวงปบูอกวา “ถาอยากจะเหน็ผอียากจะเหน็วญิญาณ ตอง

ใหน้ำเหลอืงไหลมาถกูตวัเรา” อาตมาไปนัง่จนน้ำเหลอืงหยดไหลลง
มา จีวรดางเนาไปหมด ไปนั่งตอนกลางคืน สุดทายหลวงปูบอกวา
“หามอาบน้ำ ๕-๗ วนั ถาอาบน้ำจะไมเหน็วญิญาณ” อาตมาตดัสนิใจ
ไมอาบน้ำ ๑ เดอืน แตเมือ่ฉนัขาวรวมกบัพระรปูอืน่  เขาไมใหฉนัรวม
ดวย พอถงึเวลาฉนั พระกใ็สบาตรไปวางนอกกฏุไิมเลก็ๆเทากระตอบ
อยใูนปามะพราว อาตมาคดิวาไมใหฉนัรวมกไ็มเปนไร หลวงปบูอกวา
ยังทำไมถึงที่สุดใหทำตอไป ปรากฏวาคราวนี้มีศพเนาๆตกลงมา
หนอนนอนดิน้กระดกิๆใสฝามอื หนอนมนัไตกระดิบ๊กระดิบ๊ ทำให
รสูกึวาเหมอืนหนอนมนัจะกดัคนได

อยมูาวนัหนึง่ฝนตกหนกัลงมา ปรากฏวาดนิทีอ่าตมานัง่เปน
หลุมฝงศพ ดินมันทรุดลงไปเปนโลงศพ คราวนี้อาตมาเห็นสิ่งที่
ประหลาดใจในชีวิตคือปลาไหลตัวใหญมาก มันกำลังกินศพอยูตุบ
ตั๊บๆ ถาไมลุกขึ้นมันคงงาบเราทั้งตัว มันจะกินศพเนาเปอยในปาชา
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ปลาไหลไมรมูาจากไหนเปน ๑๐๐ ตวั เหมอืนไสเดอืน มนัขึน้มากนิ
ศพทั้งตัว หัวสมองบาง ไขขอบาง ตรงไหนมีเนื้อมันกินหมด โยม
คนไหนเคยกินปลาไหลตมเปรตระวังใหดีนะ  นี่คือเปนการฝกสติ
อยางหนึง่

อาตมาขอฝากใหผูปฏิบัติคนใดสติออนใหไปนั่งสมาธิใน
ปาชา เปนการฝกสตแิบบเยีย่มยอดทีส่ดุ สดุยอดของอาจารยคอืนัง่ใน
ปาชา ตรงไหนใครวามผีดี ุใหนัง่ไปเถอะ เปนการฝกสตสิดุยอดยิง่กวา
ปรมาจารยตกมอเสยีอกี การฝกสตถิาเรายิง่กลวั เราตองยิง่ไปใกล ถา
กลวัแลวยิง่หน ีเราตองหนตีลอดชวีติ เหมอืนการทำกรรมฐาน พอนัง่
แลวมนัปวด ความปวดเปนพญามารทีม่องไมเหน็ตวั สิง่ทีน่ากลวัทีส่ดุ
คอืความปวดหรอืเวทนา ผปูฏบิตับิางคนบอกวา “โยมตวัใหญไปหรอื
เปลา ทำใหนัง่แลวปวด” อาตมาขอบอกวาไมเกีย่วกนัหรอก ความปวด
ไมสนใจวาโยมจะอวน ผอม อายสุัน้ เดก็เลก็ ผสูงูอาย ุเมือ่ความปวด
มาเมื่อไร น้ำตาไหลไดทั้งนั้น เพราะความทุกขมันฆากันได ตอไป
อาตมาจะตอบปญหาการปฏบิตัธิรรม

ถาม การนั่งสมาธิ ลืมตากำหนดไดหรือไม เพราะลืมตา

กำหนดไดดกีวานัง่หลบัตา

ตอบ หากเรานั่งสมาธิ จนเขาใจแจมแจงชัดเจนและ
ชำนาญแลว หรอืผทูีม่จีติชนดิหนึง่ไมมคีวามนิง่เลย นัง่สมาธโิดยไม
หลับไดเชนกนั อาตมาเคยแนะนำโยมคนหนึง่ใหนัง่มองพระพทุธรปู
ใหเห็นนิมิตในตา จิตของเราก็สงบลง ซึ่งตองพิจารณาวาถานั่งมอง
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เฉยๆ จติของเราเหมอลอยหรอืไม หรอืถาทำจติเฉยๆไมกำหนดอะไร
เลย เปนจุดอันตรายเชนกัน แตถาเรามีสติคอยเพงอยางเดียว เหมือน
การเพงกสณิฝกฌานไดไหม ตอบวาได หรอืเพงมองอะไรงายๆ  โดย
ไมเอาละเอียดไดไหม ตอบวาไดเชนกัน แตที่จะปฏิบัติใหลึกซึ้ง เรา
ตองดทูางจติ ตามองขางนอก จติมองขางในไดไหม ถาเราเคยฝกมนั
ได นีค่อืสมาธิ

แตถาไมเคยและไมเขาใจ อนัตรายจะเกดิขึน้ได เพราะเมือ่มี
แสงอะไรผานแวบๆเขามาแลวเกดิความรำคาญ เพราะเวลานัง่กำหนด
ตามองขางนอก จะกำหนดอะไรกช็าง หรือดลูมหายใจไมวา บรกิรรม
พทุโธๆ สมัมาอะระหงั นะเมติ มองขางหนาอยางเดยีวโดยไมกระพรบิ
ตา ถาพลงัอนิทรยีทางกายมนัออน มนัเกีย่วกบัระบบของสตกิารรบัรู
ซึ่งตรงนี้สมองสวนหนา (Forebrain) คือสวนที่เรียกวาทาลามัส
(Thalamus) ทำหนาที่เปนศูนยรวมของระบบประสาทรับความรูสึก
และสงกระแสประสาทไปยงัสมองดานบน คอืสวนซรีบีรมั (Cerebrum)

ตคีวามและสัง่การ เชน เมือ่เราเหน็ภาพตางๆผานเรตนิาตาของเรา หาก
เราทำวธินีีไ้ดกลาแขง็แลวกด็ไีป ถาเราไมสามารถทำไดกลาแขง็ จะมี
ปญหาตอไปขางหนา เหมอืนรถยนต ถาเราสตารทรถวิง่ครัง้แรกความ
เรว็ ๑๘๐ ทนัท ีถามวารถใชไดไหม ตอบวาได แตใชรถไมถงึ ๓-๔ ป
เครือ่งยนตกพ็งั
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ถาม ตั้งแตปฏิบัติไมเคยเห็นนิมิตเลย ไมทราบวาตัวเอง

เปนคนบาปเกนิไปหรอืไม

ตอบ ไมบาปหรอก การทำสมาธภิาวนา ไมจำเปนตองเหน็
นมิติเสมอไป แตสิง่ทีจ่ะรเูหน็คอืรวูาจติใจของเราเปนอยางไร คอืรใูจ
ของเราเอง นัน่คอืจดุสงูสดุ รวูาใจเราสขุ รวูาใจเราทกุข มนัทกุขแบบ
ไหน อยางเชน ทีผ่ปูฏบิตับิางคนพดูวามนัปวดมนัทรมานยิง่กวาคลอด
ลูกเสียอีก อาตมาวาคำพูดมันเปนแคบัญญัติวามันปวดเขากระดูกดำ
ปวดเขากระดูกดำเปนอยางไร คำพูดมันบรรยายไมถึง มันจะปวด
หนวงๆ บดิเราไปมา มนักร็วูาปวดบดิๆ มนัรแูคนี ้แตรสชาตขิองความ
ปวดมนัไมลกึซึง้พอ

ถาม ขณะทีก่ำหนดพองยบุ การเดนิขวายางหนอ ซายยาง

หนอ แลวพจิารณาการเกดิขึน้ ตัง้อย ูดบัไป จะพจิารณาสิง่เหลานีไ้ด

อยางไร เพราะวากำหนดความเปนปจจบุนัอยู

ตอบ การเดินใหสติอยูที่ฝาเทาหรืออยูที่เทา ไมไดให
พิจารณา เมื่อเดินไปเกิดสภาวะขึ้นปุบ ใหหยุดพิจารณาทันที นั่นคือ
การเดนิแบบวปิสสนา เมือ่เดนิไปมสีิง่ใดผดุขึน้จากจติปบุ   รสูภาวะ
วาคนเกดิอยางนี ้นัน่คอืสภาวะ แตหากเดนิไปนกึคดิไปเรือ่ยๆ นัน่คอื
วปิสสนกึ คอืเดนิไปนกึไป ตวักเิลสเขาครอบงำ เพราะขาดการกำหนด
ที่ตอเนื่อง ใหเรากำหนดสติเหมือนเราขีดเสนตรง เปนลักษณะ
ของกระแสจิต ไมใชใหคิดพิจารณาเอาเอง เมื่อเกิดสภาวะใด เรา
กำหนดตามสภาวะนัน้ เชน กำหนดปวดหนอ
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เมือ่เหน็ภาพนมิติกก็ำหนดภาพนัน้ หากมนัรสูกึทางจติผดุขึน้
มา มนัรสูกึขึน้มาเองโดยอตัโนมตั ิเราตองจบัอาการนัน้ใหไดทนัท ีไม
ใชไปนัง่สบาย คดิแคเกดิแลวกต็ายไปแคนี ้มนัไมลกึซึง้หรอก การที่
พูดถึงสภาวะการเกิด การตั้งอยู การดับไปของขันธ ๕  เหมือนกับ
วปิสสนา เราตองเหน็ญานทศันะดวยปญญาญาน เรยีกวาวปิสสนาญาน
อยาไปเขาใจไขวเขวหลงผิดกัน  จำไววาหากเดินจงกรมไปคิดไป
เรือ่ยๆ  ดไีมดจีะเดนิสะดดุหกลมลงได เพราะไมมสีมาธแิละไมมสีติ

ถาม ขณะทีก่ำหนดพองยบุรสูกึวาตวัเองกำหนดพองยบุ

อยางเดียวเปนชั่วโมง จนกระทั่งรูสึกอึดอัด จึงคลายออกจากสมาธิ

ถามวาทำถกูตองหรอืไม หรอื ตองกำหนดอดึอดัหนอ ๆ ตอไปเรือ่ยๆ

ตอบ ความจรงิแลวถากำหนดพองยบุ ๑ ชัว่โมง คงไมใช
หรอก เนือ่งจากเวลา ๑๐ นาท ีมนัพองยบุแค ๓-๔ ครัง้เทานัน้เอง หรอื
กำหนดพองยบุอยางเกงแค ๖ ขณะ หรอื ๖ ครัง้ ๗ ครัง้ กส็งูสดุแลว
มันจะมีสิ่งอื่นมาใหเรากำหนดตอ ถากำหนดพองยุบตลอดเวลา ๑
ชัว่โมง มนัตองดวูาลกัษณะคอืทกุขลกัษณะ ลกัษณะของอาการพอง
เปนอยางไร ลักษณะของอาการยุบเปนอยางไร อาตมาไดบอกวา
ผูปฏิบัติบางทานใหไปดูอาการพองยุบ โดยใหไปดูพองกับยุบอะไร
มันยาวหรือสั้นกวากัน  ถาไมรูวาอะไร ก็ใหไปจับดูวาอะไรมันยาว
หรอืสัน้ มนัเหมอืนกนัหรอืตางกนั หากตัง้ใจปฏบิตั ิสดุทายกร็องวา
“เหน็แลว ฉนัไมตายฟร ีไมเสยีททีีเ่กดิมา ไมเสยีทาทีไ่ดปฏบิตัธิรรม”
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๖
การเกดิขึน้ การตัง้อย ูการดบัไปของจติ

ใหลองสังเกตดูวาสภาวะอะไรเขามาแทรกบาง มีสภาวะ
สบายไหม เบาไหม อาการปวดมหีรอืเปลา ถามแีลวเราเหน็อาการพองยบุ
ชดัเจนไหม เรากำหนดตลอดอริยิาบถหรอืไม กำหนดทกุขณะพองหนอ
ยบุหนอ ถาอาการปวดเวทนามนีอย รสูกึนอยเปนอยางไร แตอาการ
พองยุบ ๑ ชั่วโมง มันพองโดยไมยุบเลยมีไหม อยางผูปฏิบัติบาง
คนจะรสูกึตกใจ สดุทายพอตามดจูรงิ มนัแคแวบเดยีวเทานัน้ เหมอืน
ภาพมลัตวิชิัน่ มนัจะคลายแวบออกมา สตเิราตามทนัอยางละเอยีด มนั
จะเห็นสภาวะนั้น เห็นสภาพธรรม เห็นสภาวธรรมพรอมกัน สภาพ
ธรรมคอืเราเหน็มนัผานมาเปนอยางนี ้สภาวะเกดิขึน้ปบุ เราเหน็ทนัที

อาตมาเคยพดูบรรยายวา สภาพมนัเปนอดตี เชน เราเหน็บาน
รางหลงันี ้คอือดตีทีผ่านมาเราเหน็ แตปจจบุนัเราไมเหน็ ขณะเดยีวกนั
สภาวะเกิดขึ้นปจจุบันขณะนั้นทันที นี่คือสภาวะกับสภาพทางภาษา
หรอืทางกายภาพ เมือ่สภาวธรรมมนัคางอยอูยางนัน้ เราจะทำอยางไร
คำตอบก็คือมันไมมีที่ไป เราก็ดูอาการพองยุบเทานั้นเอง  มันจะนั่ง
กำหนดได ๑ ชัว่โมง กใ็หมนั ๑ ชัว่โมงไป  ไมตองไปสนใจอยางอืน่
นัน่คอืเขาใหเราไดเหน็ไดดบูอยๆ มนัจะ ๑ วนั กด็ไูด ๑ วนั ไมเปนไร

แตถาอาการทองพอง อาการทองยบุหายไป นัน่คอืตวัปญหา
อกีอยางหนึง่ เราสมควรทีจ่ะสบืสาวราวเรือ่งเขาไปวา เราจะทำอยางไร
ตอไป ใหเรากำหนดนิ่งหนอๆ กำหนดตามสภาวะอารมณที่เกิดขึ้น
หลักการงายๆคอืถามนัมแีคอาการพองยบุอยางเดยีวกก็ำหนดพองยบุ
ไปเลย ไมตองสนใจอารมณอื่น เพราะอาการพองยุบมันเดนชัดเจน
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เขาเรยีกวาเปนอธบิดอีารมณ ยดึเอาอารมณขณะนัน้ชดัเจนแจมแจง ใน
สภาวะทองพองทองยุบนั่นแหละ เปนแบบฝกหัดที่เราจะทำให
ละเอยีด ทำใหชดัเจน ตัง้แตตนพอง กลางพอง สดุพอง ภาษาบาลเีรยีก
วา อปุาทะ ฐที ิพงัคะ หมายถงึเกดิขึน้ ตัง้อย ูดบัไป ดจูติ ๓ ขณะนี้
พองมนัเกดิขึน้อยางไร มนัตัง้อยูอยางไร มนัดับไปอยางไร ด ู๓ ขณะ
สภาวะ อนจิจงั ทกุขงั อนตัตานี ้มนัมจีรงิหรอืไม ดแูคนีก้เ็กนิพอ ถา
มนัมใีหเราด ูแตปญหากค็อืกลวัจะไมมใีหดู

ถาม ไดปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานทีบ่านมานานพอ สมควร

แตฝนปฏิบัติ เหตุเพราะฝนใจปฏิบัติหรือไม จึงมีบุญไมพอ ชีวิตจึง

ลมุๆดอนๆ มคีวามทกุขมากกวาความสขุ  รสูกึวาไมมคีวามสขุเลย

ตอบ มบีญุมากแตกรรมบงั  ถาเรารจูกัการปฏบิตัจิรงิๆแลว
เหมอืนลมพดัมาตองกาย เรามสีตริตูามความเปนจรงิ ลมมนัแตะกาย
ปุบ ลมเขาไปในกายเราถึงกี่ขั้นไหน มันแทรกเขาไปถึงกี่ที กี่ครั้ง กี่
ขณะ  ลกึลงไปในเนือ้ชัน้ไหนของกาย ตัง้แตหนงักำพรา หนงัแท หนงั
ที่กลามเนื้อเรียบ กลามเนื้อลาย เราจะมองทะลุถึงกระดูก อาตมาเคย
บอกวารางกายเปนวตัถโุปรงแสง ยกตวัอยางเชน พระเขาฌานสมาบตัิ
หายใจตามขมุขน

ดงันัน้เมือ่โยมไมคดิอยากจะทำ กไ็มตองทำ อยาไปฝน มนัไม
ไดบญุหรอก เปรยีบเหมอืนการสัง่ของ เราสัง่ของอะไรกไ็ดอยางนัน้
กลับมา หากทำฝนๆไป มันจะสะสมบาปไปเรื่อยๆ เหมือนดินพอก
หางหม ูเมือ่เรามโีอกาส เราทำจติใจใหสงบสบาย คนโบราณสอนไว
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ดมีาก กนิขาวอาบน้ำประแปง แตงตวั ใหเรยีบรอยกอน ทำจติใจให
สบายแลวไปกราบพระ กราบพระครั้งใดอยาใหใจติดที่ทองคือองค
พระพทุธรปู แตใหทะลลุงเนือ้ในคณุคาของความเปนพระ นัน่แหละ

คอืการกราบพระแลวไดเหน็ธรรมดวย

กรรมฐาน..การดูจิตของตัวเอง
ดงัทีพ่ระพทุธองคตรสัวา “วกักล ิถงึแมเธอมาจบัชายจวีรเรา

มองเราอยูก็ชาง แตเธอไมเห็นเรา” “โย ธมฺมํ ปสฺสติ,โส มํ ปสฺสติ”

ผใูดเหน็ธรรม ผนูัน้เหน็เรา”  การปฏบิตัธิรรมกเ็ชนเดยีวกนั หากเรา
ทำใจวางๆ กวางๆเฉย ๆ  คอยดคูวามเปนจรงิ ไมเอาตวัก ูเอาเฉพาะจติใจ
เปนตรงกลาง เราจะมองสารพดัรอบกาย นัน่แหละคอืการปฏบิตัธิรรม
ทีแ่ทจรงิ บญุมกีจ็ะมวีาสนา ไมใชบญุมแีตกรรมบงั  เราตองเตรยีมตวั
ไวรอวาสนา เมื่อเปนพระราชาก็เปนพระราชาใหดีสุดๆ เมื่อเปนนัก
ปฏบิตัธิรรมกป็ฏบิตัใิหเหน็ธรรม เมือ่เราเปนผนูำ กเ็ปนผนูำใหถกูตอง
นีแ่หละมนัจะไดเหน็ของแท

ถาเราฝนปฏบิตั ิเรายงัไมตองนัง่สมาธ ิเรานัง่ดกูอนวา ความ
รสูกึฝนมนัเปนอยางไร กำหนดจติใหรวูาฝนมนัเปนอยางนี ้ผลมนัได
อยางนี้ มันจะปวดหัว มันจะเครงเครียด ฉันเคยทำอยางอื่นมาแลว
ทำอยางนี้มันยาก อาตมาก็เคยปฏิบัติมาหมดทุกวิธี เคยหลับแลวฟน
ตืน่ขึน้มาแลวปฏบิตัอิกี เพราะการทีล่องปฏบิตัมิาหลายวธิทีำใหสอน
ไดตั้งแตการกำหนดภาวนาพุทโธ อานาปานสติ มโนมยิทธิ สัมมา
อะระหัง
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อาตมาศึกษามาไมคิดวาเราจะตองมาสอนการปฏิบัติธรรม
หรอก คดิวาตวัเองอยปูาในถ้ำอยางเดยีว เพราะเปนคนไมชอบพดู แต
ไดพูดแลวพูดไมหยุด จนสมัยกอนเขาวาอาตมาเปนพระปูน พระไม
พระอิฐ โยมที่รูจักบอกวา พระไมมีหัวใจ โยมจะตั้งฉายาใหสารพัด
ฉายา อาตมาจะฟงอยางเดยีว ใครจะทำอะไรกท็ำ เพราะเหน็วาแตละ
คนมาจากภพภมูไิหน มาจากมนษุย มาจากเทวดา มาจากสตัว มาจาก
สตัวเดรจัฉาน แตเหน็วาจติใจของเขาเจตนาจะชวยเหลอืเราใหไดดทีีส่ดุ

วัดของอาตมามีคนหลายประเภท คนนี้จะเอาอยางโนน
คนนัน้จะเอาอยางนี ้กม็สีารพดัเรือ่ง อาตมากเ็ขาใจวาคนเราเหลานีม้า
จากไหนกนั แตมงุหวงัใหเราไดด ี  มาชวยงานเรา อาตมาขอขอบคณุ
ในใจลึกๆ เพราะไมกลาชม กลัวเขาเหลิง คนเราจะหลงตัวเองงายๆ
คำพดูแตละคนมาจากจติใจเปนอะไร มนัจะแสดงออกมาใหเหน็ทนัที
บางทีเห็นหนาลิงโผลอยูบนหัว เราตองกำหนดดูจิตของเรา  ไมตอง
ดูจิตคนอื่น เหมือนหลวงตาบัวถูกหลวงปูมั่นวา “กรรมฐานขี้หมา
อยากรูจิตผูอื่น จิตตัวเองยังไมรู เลย” นั่นคือการเห็นจิตตัวเอง
แลวสะทอนไปหาคนอืน่ไดเทานัน้เอง ฉะนัน้ตองดวูาถารวูาเราฝนทำ
มนัประชดตวัเองหรอืประชดคนอืน่หรอืเปลา ถาการประชดตวันีม้นั
เปนกรรม มันก็จะติดตามไปเรื่อยๆ ตกมาถึงลูกหลานของเรา เขา
จะเจอเหตกุารณเชนนี ้เหมอืนเปนกงกรรมกำเกวยีนมาบรรจบอกีที
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ถาม คำภาวนาพองหนอ ยบุหนอ เปรยีบเสมอืนเปนเหยือ่

ลอปลาใหจิตสงบเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งแลว

คำภาวนาก็หลุดไปโดยปริยาย แตสติก็จะตามดูจิตไปเรื่อยๆ เมื่อเกิด

สภาวธรรมอยางใดอยางหนึง่ขึน้ สตกิก็ำหนดตาม แลวแตสภาวธรรม

นัน้เชน คดิหนอๆ รหูนอๆ เมือ่สภาวะทีเ่กดิดบัผานไปแลว ใหกำหนด

พองหนอ ยุบหนอตอไป ไมใหขาดตอน การกำหนดทุกสภาวะ

ทกุวนิาท ีเชนนี ้ถกูตองหรอืไม

ตอบ ถกูตอง อาตมาบอกวาเรากำหนดสตอิยางทีถ่ามมานี้
เปนการพฒันาสตทิีบ่รรยายมา ๓ วนั ทีเ่นนเรือ่งสต ิ เพือ่จะคมุครอง
จิต สติของเราจะละเอียดขึ้น มันคุมครองจิต รักษาจิต จิตก็บริสุทธิ์
จติบรสิทุธิส์ะอาดมากขึน้ๆ มนักบ็รสิทุธิผ์องแผว  กเิลสเขาครอบงำไม
ได เพราะไมมชีองวาง ถาเรากำหนดชาๆ มนัมชีองวาง กเิลสเขาแทรก
ทนัท ีพอกเิลสเขาแทรก นัน่แสดงวาสตอิอน ความฟงุเกดิขึน้สารพดั
อยาง เมือ่มนัเปนดงัเสนตรงอยางทีเ่รากำหนดดู

การสรางสตวิธินีีค้อืการกำหนดอาการตางๆทีเ่กดิขึน้ ไมมทีี่

สิน้สดุ มนัเปนหวงโซเลย ในทีส่ดุเมือ่กำหนดไดอยางนีแ้ลว จติกส็งบ

เบาใสมากขึน้ สมาธเิกดิขึน้ทลีะขัน้ๆ เมือ่จติสะอาดบรสิทุธิอ์ยางนัน้

กเิลสเขาแทรกไมได เมือ่กเิลสเขาแทรกไมได เขาเรยีกวาคมุครองจติ

เมือ่จติคมุครองจติ ศลี สมาธ ิปญญา ศรทัธา วริยิะ มนัจะสมัพนัธเกีย่ว
เนอืงกนั จงึเรยีกวาวปิสสนาสมาธิ และใหเกดิปญญา เมือ่เกดิปญญา
สภาวะความบรสิทุธิจ์ะมมีากขึน้ๆ
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จิตมันก็หลุดพนหางไกลกิเลสมาก ในที่สุดจิตก็ผุดขึ้นเปน
พทุโธอะระหงั คำวาพทุโธเกดิแตจติ ตรงนีง้ายนดิเดยีว เมือ่ทำอยางนี้
ได ทกุสภาวะทกุสภาพ ไมวายนื เดนิ นัง่ นอน กนิ ดืม่  พดู คดิ เขา
หองน้ำ หองสวม การทำภารกิจทุกอยาง ถาเรามีสติคอยกำหนดอยู
ตลอดเวลา สตคิวบคมุอยตูลอดเวลา  จติของเรากจ็ะบรสิทุธิ ์ไมไปรบั
สิ่งสกปรก คือเจตสิก เขามาใหมันหมนหมอง หากเราไปรับของรก
รงุรงัมา จติจะหมนหมอง จงึตองขดัจติใหสะอาด ซึง่ตองใชเวลามาก
และทำยาก แตใหโยมพยายามทำตอไป

ถาม การเขานิโรธสมาบัติคืออะไร มีวัตถุประสงคคือ

อะไร เมือ่เขาไปแลว มกีารกำหนดอยางไรในการเขานโิรธสมาบตัิ

ตอบ นิโรธสมาบัติพูดแลวจะเขาใจหรือเปลา นิโรธ
สมาบตัมินัเหนอืฌาน มนัเหนอืสงูกวาฌานเขาไปอกี ถาจติละเอยีด มนั
จะเขาใจวากอนทีจ่ะเขาฌานได ตองรจูกัหลกัการงายๆอยางเชนเราเดนิ
กำหนดขวายางหนอ ซายยางหนอ จติเราจบัอาการยาง จติเราเกดิดบั
กีข่ณะ ยกหนอกีข่ณะ ถาพระอรหนัตกจ็ะจบัไดวา ๖ ขณะ การยกขึน้
มาได ๖ ขณะ การยางจบัได ๖ ขณะ การเหยยีบจบัได ๖ ขณะ  เหมอืน
ไฟฟาแมเหล็กจับทุกขณะไดทันที ในที่สุดจิตเราก็จะลงเขาสูภวังค
ผานภวงัคเขาสฌูาน อายตนะมนัจะปดรบัรภูายนอกใดๆทัง้สิน้ พอเขา
สูภวังคฌาน ตั้งแตปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไป
จนถงึอภญิญา ๖ หรอืเขานโิรธสมาบตัิ  อภญิญา ๖ ไดประโยชนอะไร
เมือ่เขาไปปบุกไ็ดตาทพิย หทูพิย อะไรกแ็ลวแต อาตมาไมไดเรยีกอยาง
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นั้น อาตมาเรียกวา ตาสวาง หูสวาง กายสวาง หรือพูดงายๆตามครู
บาอาจารยวา กค็อืเบาใจ เบากาย นัน่เอง

นโิรธสมาบตั ิ: ดืม่ด่ำรสพระธรรม
นโิรธสมาบตัคิอืการเขาไปดกูารเกดิชดัเจนของจติ ดวูามนัดบั

มนักจ็ะดบัลงทลีะนดิ องคธรรมทีจ่ะพจิารณาคอือะไร คอืมรรค ๘ เรา
จะเปนหุนกระบอกภายนอก ตรงดิ่งนิ่งเขาไป แตจิตขางในจะเห็น
สภาวะเกิดดับ เห็นทุกสวนของรางกาย เสนผมมีกี่เสน เนื้อหนังมี
เทาไรเห็นหมด มันจะแยกออกมาเปนสวนๆ นั่นคือการเขานิโรธ
สมาบตั ิหายใจทางไหน ไมไดหายใจทางจมกู ไมไดหายใจทางปาก
หรอืรหู ูแตจะหายใจตามรขูมุขนทกุสวนเกาลาน เกาแสน เกาหมืน่ เกา
พัน เการอยเกาสิบเกา เสนขน คือเสนขนตามรูขุมขนที่เราหายใจอยู
ลองไปทำด ูถาอยากจะรฌูาน มนับอกไดแตอาการ รสชาตมินัลกึจรงิๆ
เปนอยางไร อาตมาอธบิายไมได

มนัเปนรหสัธรรม แตเมือ่เขาแลว ถาอยากจะออกเขาเรยีกวา
ดบั การกำหนดใหดบักบันโิรธสมาบตัเิปนคนละอนั เหมอืนมอืขวากบั
มือซาย มันเหมือนกันแตคนละมือ จะใหตอบชัดๆยกตัวอยางเชน
ใยนาฬิกากับตัวนาฬิกา มันอาศัยซึ่งกันและกัน นาฬิกาคือรางกาย
ใยนาฬกิาคอืจติ ตวัเวลาทีบ่อกนัน้เปนตวักำหนดเหน็อาการตางๆทีเ่กดิ
ขึน้ภายในจติ มนัเหมอืนน้ำพ ุน้ำรอนทีเ่ดอืดปดุอยตูรงนี ้มนัจะไมออก
นอก ฝนจะตกฟาจะผากลาง ถาแหลกก็กระเด็นออกไป แตจิตยัง
ทำหนาทีข่องมนัตอ ตรงนีค้อืนโิรธสมาบตั ิดบัความรสูกึขางนอกหมด
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ละเอยีดยบิทัง้หมดเลย
สวนวัตถุประสงคที่เขานิโรธสมาบัติเพื่อชิมรสพระธรรมที่

ลกึซึง้ ดืม่ด่ำและละกเิลส เปาหมายคอืละกเิลส แตจะสามารถละกเิลส
ไดหรอืไมนัน้ ขึน้อยกูบัผทูีเ่ขานโิรธสมาบตั ิผทูีล่ะกเิลสไดอยางสิน้เชงิ
คอืระดบัพระอรหนัตหรอืองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาเทานัน้ เรา
ไดคงยินขาวพระวัดโนนพระวัดนี้เขานิโรธสมาบัติ ลงโฆษณาตาม
หนาหนังสือพิมพโดงดัง โยมเขาใจผิดแลว หรือถาไมผิดเขาก็เปน
พระอรหนัต

ถาเปนบคุคลธรรมดาสามญัจะเขานโิรธสมาบตัไิมได เพราะ
การเขานโิรธสมาบตัจิะไมลกุเดนิไปไหนเลย โยมกต็างแหไปใสบาตร
พระเขานโิรธสมาบตั ิตัง้แตต ี๓ ต ี๔ อาตมาเคยไปกบัครบูาอาจารย
ไดไปคุยกับทานแลว ทานก็ยอมรับวาเปนการเขากรรมธรรมดาหรือ
การเขาสมาบัติธรรมดานั่นเอง ไมใชการเขานิโรธสมาบัติ ดังนั้นให
โยมเขาใจตามนี้วาการเขาสมาบัติโยมก็เขาได พระก็เขาไดแตการที่

จะเขานโิรธสมบตัมินัตองบรสิทุธิจ์รงิๆ สะอาดจรงิๆ สงบจรงิๆ  เรยีก

ชือ่เตม็วา เขาสญัญาเวทยตินโิรธสมาบตั ิพระอรหนัตและพระอนาคามี

ที่ไดสมาบัติ ๘ แลว จึงจะเขานิโรธสมาบัติได เราสามัญชนทั่วไปก็

เขาไดแคสมาบตั ิฤๅษชีไีพรกเ็ขาสมาบตัไิด

ถาม โทสะ โมหะ โลภะ คอือะไร ขณะจติดบัอยอูารมณ

ทัง้ ๓ นีต้ายแลวจะไปไหน

ตอบ โทสะเกดิในนรก โมหะเกดิเปนสตัวเดรจัฉาน โลภะ
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ไปเกดิเปนเปรต อสรูกาย  อยางเชนโมหะคอืจติ ๒ ดวง พรอมทัง้จติ
เฉยๆ ไมไดปรงุแตง หรอืหลงสตติาย ทีเ่คยเลาไปหลายครัง้อยางเศรษฐี
โตเทยยพรหมณ  ตายไปเปนสนุขั เปนสตัวเดรจัฉาน อสรูกายแปลวา
กาย สแุปลวาด ีบางครัง้กเ็อากายไปทำด ีบางครัง้กเ็อากายไปทำไมดี
ใครทีเ่อากายไปทำดกีค็อืมนษุย โทสะไปนรก โลภะไปเปนเปรต อสรู
กาย อสรูกายบางครัง้กลาทำบญุ บางทกีลาทำบาป หลงอยางนีค้อืหลง
ผดิ อยางเชน คดิวาพอแมไมมบีญุคณุ หากคดิเชนนีค้อืหลงผดิไป

ถาม การถอืศลี ๕ จะตองงดบรโิภคเนือ้สตัวหรอืไม

ตอบ การถือศีล ๕ จะตองงดบริโภคเนื้อสัตวหรือไมนั้น
เราจะมงุมองลกึลงไปเรือ่งการฆาสตัว ครบองคเรือ่งการฆาสตัวไหม
พระพทุธเจาไมไดบอกวานีค่อือาหารทีเ่ปนเนือ้สตัว  นีค่อือาหารเจนะ
นีค่อือาหารมงัสวริตั ิทานบอกวาการบรโิภคทกุอยางเปนธาต ุทกุอยาง
พจิารณาเปนธาตลุกึไปตามธรรมชาต ิกำลงัเปนไปตามเหต ุตามปจจยั
อยูเปนนิจ เราบริโภคเขาไปแลวกับกายเนาเปอยเปนนิจอยูนี้ หาก
พจิารณาเปนเหต ุมนัเปนของนารงัเกยีจเทานัน้เอง

เราตองรกัษาศลี ๕ ไมใชถอืศลี ๕ แตใหเรารกัษาศลี ๕ ไว
ถารกัษาไมครบ ๕ ขอ  กใ็หรกัษาศลี ๔ ขอ คอืปาก ใจ มอื ตา ปาก

กต็องระวงัไมโกหก มอืกร็ะวงัอยาไปหยบิฉวยของผอูืน่ ใจระวงัใจไม
ใหเปนคนใจเรว็ ตามองเหน็แลวอยาไดเกดิความอยาก อยาเกดิอาการ
อยากไดจนหลง จนตองทำลายผูอื่น ทำลายระเบียบวินัย แคนี้แหละ
หลักการพืน้ฐานของศลีอยางงายๆ คอืไมโหดราย ไมมอืไหว ไมใจเรว็
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ไมขีป้ด ไมหมดสต ิดตีลอดไป  สวนเนือ้ปลานัน้อยทูีเ่ราพจิารณาวา
มันเปนอะไร พระพุทธองคบอกวาพิจารณาเปนธาตุ หากตองการ
ปฏบิตัเิครงครดัจรงิจงั กไ็มตองกนิ เรยีกวาบรสิทุธิจ์รงิๆ เพราะมนัอยู
ทีก่ายของเราวา ถาทานเนือ้เขาไปเปนประโยชนแกกายของเราไหม ถา
เปนโทษกห็ยดุ พระพทุธเจาไมไดเครงเครยีดกบัเรือ่งนีเ้ทาไรนกั

ปจจบุนัมกีารเรยีกรองสทิธมินษุยชน สทิธสิตัวกนัมาก มนษุย
เรยีกรองจะเอาทนุรอนเพือ่ตวัเองหรอืไม กต็องไปดกูนั หากมนัหลกี
เลีย่งการบรโิภคเนือ้สตัวได กค็วรหลกีเลีย่ง แตถาหลกีเลีย่งไมไดโดย
ธรรมชาต ิพระจำเปนตองฉนั อยาเปนคนเลีย้งยาก แตเปนคนผเูลีย้งงาย
เวลาเดนิทางไปไหนกส็ขุสบาย จำไวงายๆวา “ไมเปนคนโหดราย ไม

มอืไว ไมใจเรว็ ไมขีป้ด ไมหมดสต ิเปนคนดตีลอดกาล” ทองคาถานี้
ไว คาถานี้ทองแลวรวย ทองแลวสวย จำไดทำได จะไดเปนนางฟา
เทวดากนัทกุทาน

ถาม ขณะที่ปฏิบัติธรรมจะมีเสียง ๒ เสียงคือปุจฉา

วิสัชนา โดยมีเราอยูตรงกลาง จนคิดไปเองวาตัวเองมี ๒  เสียงหรือ

เปลา เพราะเสยีง ๒ เสยีงเกดิขึน้พรอมกนั ถามวาเราคดิไปเองหรอืไม

ตอบ เราตองดวูาจติเราคดิหรอืไม เรากต็องรวูา เราคดิไว
กอนหรอืเปนสญัญาทีเ่ราไดยนิ ปจุฉา วสิชันา โยมตองสงัเกตวามนั
เปนสญัญาไหม ตองรตูรงนีว้าจดุเกดิของเรา มนัผดุขึน้มาเองหรอืวา
มนัแววมาจากการกระซบิทางหคูอืเสยีง ตองรใูหแนชดัเสยีกอน อยาง
เชน ผูปฏิบัติไปถามอาตมาวาเปนสภาวะหนึ่งที่เราสะสมเปนอนุสัย
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ทางสัญญา พอจิตสงบปุบ จิตตัวนี้มันแทรกขึ้นมา อยากฟงธรรม
เหมือนเรามีปญหาอยากจะถาม แตยังไมไดถาม มันก็ผุดขึ้นมาเปน
ปจุฉา ตวัเราเองทีน่ัง่กว็สิชันาแจงละเอยีดยบิเลย มนัตอบไดดกีวาพระ
อาจารยเทศนเสยีอกี

ซึ่งสภาวะนี้เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติเยอะเชนกัน แตผลสุดทาย
พอพระอาจารยมาสอบอารมณกล็มืสต ิลมืกำหนด ถาเรากำหนดรวูา
เสียงหนอๆ  เมื่อมันยังไมหมด  ใหกำหนดไดยินหนอๆ ไดยินเสียง
อะไร เรากำหนดรหูนอๆ  ถามนัไมหยุดกใ็หดสูภาวะวา เสยีงมาจาก
จติหรอืมาจากภายนอก เราเปนเสยีงหรอืเสยีงเปนเรา ถามนัไมหยดุกด็ู
อาการพองหนอ ยบุหนอกอนระยะหนึง่ เราตองพกัมนัไวกอน  ขัน้ตอ
ไปกด็ใูหมนัละเอยีดขึน้ ขณะกำหนดพองหนอ ยบุหนอ เมือ่ไดยนิเสยีง
กก็ำหนด ไดยนิหนอ เสยีงหนอ ปจุฉาหนอ วสิชันาหนอ กำหนดตอ
กนัไมใหมนัขาดสาย ตรงนีม้นักด็บัไปของมนัเอง

ถาม ขณะอยใูนอปัปนาสมาธมิคีวามนกึคดิปรงุแตงหรอืไม

ตอบ อาตมาอยากจะถามวาการเขาอัปปนาสมาธิเปน
อยางไร ใครถามหนอ อยากรวูาสภาวะ อปัปนาสมาธ ิผนูัน้เปนอยางไร
อปัปนาสมาธ ิคอืเขาสอูงคฌาน มนัจะรสูกึเงยีบแลวมนัดิง่แลว สภาวะ
มนันิง่ มนัมแีตสขุ องคของฌานมีวติก วจิาร ปต ิสขุ เอกคัคตา  ถามนั
เขาองคฌานปบุ เราตองรวูาขณะทีเ่ขาฌานนัน้เปนอยางไร เราตองการ
รกูอนวาทีจ่ะสอบอารมณวาคณุเขาฌานนัน้เปนอยางไร คณุเขาฌานกี่
ขณะ กอนทีจ่ะเขาองคฌานนัน้ สมาธเิฉยีดๆอปัปนาสมาธ ิหรอืมนัอยู
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ในฌาน ซึง่คำวาอัปปนา มนัจะนิง่ดิง่เลย มนัเหน็องคฌานแลวดวย
แตขึ้นอยูกับสภาวะของผูปฏิบัติคนนั้นเขาไดหรือไมเทานั้น

แหละ ถาอาตมาจะตอบสงไปเลยก็เหมือนกับการตอบเหวี่ยงแห
อาตมาอยากจะรูวาโยมอานหนังสือมาถามหรือไม ถารูจักสมาธิ
ขณะหนึ่งคือ ขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิก็สามารถเขาไดทั่วไป
สำหรบัคนทำสมาธไิด ๑ ชัว่โมง หรอื ๒ ชัว่โมง  แตคำวาอัปปนานัน้
มันจะดิ่งและตัดสภาวะภายนอก เราจะรูการสัมผัส แตมันไมไดยิน
เสยีง แมแตลมแอรเสยีงดงัแรงๆ เราจะไมไดยนิเสยีงนัน้เลย

ภาวะเสวยสุขในอปัปนาสมาธิ
หากเขาสอูงคฌานอปัปนา มนัไมใชเวิง้วางเงยีบอยอูยางเดยีว

แตมันจะมีสภาวะที่เสวยสุข เราก็ดูสภาวะสุข ถาเรามีสติละเอียดยิบ
เขากก็ำหนดสขุหนอ สขุอย ูสขุแลว คอืมนัสขุ มนัอิม่เอบิ สภาวะกาย
ทั้งหมดไมมีความรูสึกมีแตเบาสบาย ขณะที่เขาอัปปนาสมาธิ มัน
จะเขากี่ขณะ เมื่อเขาปุบ จิตจะออกจากอุปจารสมาธิ มันจะดิ่งสู
อปัปนาสมาธิ มนัเหมอืนเราหายใจเขาปบุ จติมนัดิง่สลูิน้ป ใตสะดอื
ลงสทูองนอย ดิง่วบูลงไป เหมอืนเครือ่งบนิตกหลมุอากาศวบูลงมา ถา
สตเิราไมด ีเราตามไมทนั

บางคนนัง่หลบัใหล บางคนออกอาการเปนปลาไหล หากสติ
ไมแกกลา บางคนอยากจะนอนกน็อนราบไปเลย แตถาจติละเอยีดปบุ
มนัจะตกวบูไป ๓ ขณะ กจ็ะเขาสูอปัปนาสมาธิ มนัมลีกัษณะนิง่เฉย
ทั้งหมดทั้งกายและจิต ถาหากสติดี เราจะรูสภาพของกระดูกของเรา
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มนัจะรสูกึเยน็วบูครัง้ ๑แลวรอนเขามาครึง่หนึง่  สลบัเยน็วบู  ๖ ครัง้
๖ ขณะ นัน่คอืการเขาอปัปนาแลวปดความรสูกึทัง้หมดทัง้ปวง นัน่คอื
อปัปนาสมาธิ

ถาม การปฏบิตักิรรมฐานทีว่ดัไดอานสิงสมากกวาทีบ่าน

จรงิหรอืไม เพราะวาวดัเปนเขตอภยัทานใชหรอืไม

ตอบ ไมใชเสมอไป สมัยพุทธกาลมีตัวอยางผูฟงธรรมที่
บานแตสามารถบรรลุธรรมได ยกตัวอยางเชนพระนางสามาวดีฟง
ธรรมจากนางขชุชตุตรา

เรื่อง...นางขชุชตุตรา
“ฟงธรรมจากหญงิคอมแลวบรรลธุรรม”

นางขุชชุตตรา เปนลูกสาวของหญิงแมนมในเรือนโฆสก
เศรษฐใีนกรงุสมัพ ี เปนหญงิสาวหลงัคอม ตอมาเมือ่โฆสกเศรษฐไีด
ยกพระนางสามาวดีผูเปนหญิงกำพราใหอยูในฐานะเปนธิดาของ
ตนแลว ไดมอบหญิง ๕๐๐ คนใหเปนบริวารของนางดวย และนาง
ขชุชตุตรากไ็ดเปนบรวิารของนางดวยเชนกนั เมือ่นางสามาวดไีดรบั
การอภเิษกเปนมเหสขีองพระเจาอเุทนแหงเมอืงโกสมัพ ีหญงิบรวิาร
ทั้งหมดก็ตามเขาไปรับใชนางในพระราชนิเวศนดวยและพระเจา
อเุทนไดพระราชทานทรพัย ๘ กหาปณะ แกนางขชุชุตตราเพือ่จดัซือ้
ดอกไมใหแกนางสามาวดทีกุวนั
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ในกรงุกมัพนีัน้มเีศรษฐ ี๓ คน คอืโฆษกเศรษฐ ีกกุกฏุเศรษฐี
และปาวารกิเศรษฐ ีทัง้ ๓ ทานนีก้ม็คีวามศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธ
ศาสนาไดฟงธรรมจนไดบรรลุพระโสดาบันดวยกันและไดสรางวัด
ขึน้ทานละหนึง่วดัโดยของโฆษกเศรษฐ ีชือ่วาโฆสติาราม ของกกุกฏุ
เศรษฐี ชื่อวากุกกุฏาราม และของปาวาริกเศรษฐี ชื่อปาวาริการาม
เศรษฐีทั้ง ๓ ทานนี้มีคนรับใชชื่อนายสุมนะ เปนผูจัดตกแตงสวน
ดอกไม นางขชุชตุตรากม็าซือ้ดอกไมของนายสมุนะทกุๆ วนั ครัง้หนึง่
พระผูมีพระภาคเสด็จมายังโกสัมพี โดยมีพระอานนทเถระเปน
ปจฉาสมณะเสด็จตามมาดวย พระพุทธองคประทับ ณ อารามของ
เศรษฐทีัง้ ๓ โดยผลดัเปลีย่นตามวาระกนั

วันหนึ่ง นายสุมนะขอโอกาสแกทานเศรษฐีเพื่อกราบ
อาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จเสวยภัตตาหารที่บานของตน ขณะที่
นายสุมนะกำลังจัดการตกแตงเสนาสนะและภัตตาหารอยูนั้น นาง
ขชุชตุตรากม็าถงึ นายสมุนะกข็อใหนางขชุชตุตราอยชูวยงาน นางกร็บั
ดวยความยนิดี

เมื่อเสร็จภัตตกิจแลว พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรม
เทศนาอนุโมทนานางขุชชุตตราก็ไดมีโอกาสฟงธรรมดวย นางสง
กระแสจิตไปกับพระธรรมเทศนา เมื่อฟงธรรมจบลงก็ไดบรรลุเปน
โสดาบนับคุคลทนัที

โดยปกติในวันอื่นๆ ที่ผานมา นางขุชชุตตราจะซื้อดอกได
เพยีง ๔ กหาปณะ และเกบ็ไวเอง ๔ กหาปณะ แตวนันีน้างซือ้ดอกไม
ทั้ง ๘ กหาปณะ นางสามาวดีเห็นวาวันนี้ดอกไมมากกวาทุกๆวันจึง
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ถามนางขุชชชุตตรานางจึงตอบวา “เมื่อกอนนี้นางไดยักยอกเงินเพื่อ
ตนเอาไวครึ่งหนึ่ง แตวันนี้ หลังจากไดฟงพระธรรมเทศนาจาก

พระบรมศาสดาจนบรรลอุมตธรรมแลว เหน็วาการทำอยางนัน้ไมควร

จึงไดซื้อดอกไมทั้ง ๘ กปหาณะ” นางสามาวดีเมื่อทราบความโดย
ตลอดแลว กม็ไิดตเิตยีนนางขชุชุตตราแตประการใด กลบัขอใหนางได
แสดงธรรมทีไ่ดฟงมาจากพระบรมศาสดาใหตนและบรวิารทัง้ ๕๐๐
ฟงบาง นางขุชชุตตราก็แสดงธรรมใหฟงตามลำดับตามที่ไดฟงจาก
พระบรมศาสดา เมื่อจบลงแลวหญิงเหลานั้น โดยมีนางสามาวดเีปน
หวัหนากไ็ดบรรลเุปนโสดาบนัพรอมๆกนัทัง้หมด

หลังจากนั้น นางขุชชุตตราไดรับการยกฐานะจากการเปน
ทาสคีอยรบัใชนางสามาวดใีหดำรงอยใูนฐานะมารดาและอาจารยของ
นางสามาวดแีละหญงิบรวิารเหลานัน้ โดยนางมหีนาทีร่บัฟงพระธรรม
เทศนาจากพระบรมศาสดาแลวนำมาแสดงใหนางสามาวดีกับบริวาร
ฟง นางขุชชุตตรากระทำเชนนี้  จนนางเปนผูมีความชำนาญในพระ
ไตรปฎก กลายเปนผูทรงจำพระไตรปฎก นางไดรับการยกยองจาก
พระพุทธเจาในตำแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูเปน
พหสูตู

เราจะเหน็ไดวาพระนางสามาวดแีละหญงิบรวิารของนางฟง
ธรรมทีบ่านกส็ามารถบรรลธุรรมได
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เรื่อง...ยายหอยฟงธรรมหนาวดั
แตยกตัวอยางอีกกรณีหนึ่ง ในขณะเดียวกันขอสมมุติชื่อวา

ยายหอยอยหูนาวดัพระเชตวนัมหาวหิาร ถาเปนเสยีงกระจายขาวคงได
ฟงธรรมทุกวัน แตยายหอยไมไดอะไรเลย ทั้งที่อยูหนาวัด ใครก็ไป
โปรดยายหอยไมได เพราะแกฟงธรรมจนแกจำทกุคำพดูของพระได
หมด จนในที่สุดพระโมคคัลลานะและพระอานนทไปกราบทูล
พระพทุธเจาวา “พระองคไปโปรดแตคนไกลๆ แตทำไมพระองคไม

โปรดยายหอยอยหูนาวดั” พระพทุธองคตอบวา “เธอไปลองโปรดดสูิ
เธออาจจะโปรดได” พระอานนทไปโปรดอยางไรก็ไมได ดังนั้น
พระโมคคลัลานะกไ็ปโปรดบาง ขณะนัน้ยายหอยเตรยีมตวัจะไปเกบ็
หอย เขาจงึเรยีกกนัวายายหอย  เมือ่พระโมคคลัลานะอมุบาตรไปขาง
หนา ยายหอยก็หันหลังให ทำเปนไมเห็น เหมือนกับโยมบางคน
พอพระอาจารยเดนิมากท็ำหนัหลงัเฉยเลย แตใจเตนตบุตับ๊

แตพระโมคคัลลานะเกงในเรื่องฤทธิ์ ก็สรางจิตมโนภาพอยู
ขางหนาอีกเปน ๒ รูป ยายหอยก็หันซายหลบ พระโมคคัลลานะ
กก็ำหนดจติแปลงรปูอกีอยซูายมอื พอยายหอยหนัหนาหลบดานขวา
พระโมคคัลลานะกำหนดรัศมีจิตมาอยูขวามืออีก ยายหอยก็บนวา
“ทำไมพระรปูนีด้ือ้จงั ทำไมยงุยากจงั” จงึเงยหนาขึน้บนฟา แตกเ็จอ
พระโมคคัลลานะอุมบาตร ในที่สุดยายหอยกมลงถางขา พระโมค
คลัลานะ จงึถอยแวบไปบอกวาไมไหวแลว ถาเกดิไปอยใูตผาถงุเปน
อยางไร จงึยอมแพไมเอาแลว ไมโปรดแลวยายหอย ดงันัน้พระโมค
คัลลานะและพระอานนทจึงเขาใจพระพุทธเจาวาทำไมจึงไมโปรด
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ยายหอย ยายหอยจงึตายมาเปนหอยทกุวนันี ้เอาหนาคว่ำเดนิดนิ นีค่อื
ทีม่าของยายหอย อาตมาตัง้ชือ่วายายหอย นีค่อืตำนานทีเ่ลากนัมา

เรื่อง...เศรษฐจีางลกูฟงธรรม
อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อวากาฬกุมาร แม

เปนลูกชายของเศรษฐีผูพรอมดวยศรัทธาเชนนี้ แตไมปรารถนาไป
สำนักพระศาสดา ไมอยากฟงธรรม และถวายทานเชนเดียวกับบิดา
อนาถบิณฑิกเศรษฐีวิตกวาลูกชายของตนจะตกนรกโดยไมได
ทำกรรมดี

วนัหนึง่จงึบอกลกูชายวา “พอจางใหลกูไปฟงธรรมและรกัษา
ศลีอโุบสถทีว่หิาร พอจะใหทรพัย ๑๐๐ กหาปณะ   เมือ่กาฬกมุารไดเงนิ
กเ็กดิความดใีจ จงึไปยงัวหิารแตไมไดสนใจฟงธรรม  ไปนอนหลบัที่
วหิาร พอวนัรงุขึน้กก็ลบัมารบัเงนิจากบดิา วนัตอมาเศรษฐเีพิม่คาจาง
เปน ๑,๐๐๐ กหาปณะใหไปจำพระพทุธพจนใหไดสกับท โดยยนืฟง
ตอหนาพระพกัตรขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา กาฬกมุารับ
ปากดวยความยนิด ี พระศาสดาทรงทราบเรือ่งกาฬกมุารรบัจางบดิามา
ฟงธรรม จงึทรงบนัดาลใหเขาจำไมไดสกับทเดยีว เขาจงึตัง้ใจฟงมาก
เพือ่จำใหไดสกับทหนึง่ ปรากฏวาฟงไปฟงมาไดบรรลโุสดาปตตผิล

วันรุงขึ้นเขาเขาบานมาพรอมกับพระศาสดาและพระภิกษุ
สงฆ เศรษฐีนิมนตพระศาสดาและพระภิกษุสงฆนั่งเพื่อจะถวาย
ภตัตาหาร กาฬกมุารคดิอยตูลอดเวลาวา “ขอบดิาอยาไดใหทรพัยแก
ตนเฉพาะพระพกัตรของพระศาสดาเลยและขอพระศาสดาอยาไดทรง
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ลวงรถูงึเรือ่งทีบ่ดิาจางใหไปรกัษาอโุบสถและฟงธรรม”

เมือ่พระศาสดาเสวยภตัตาหารเสรจ็ เศรษฐไีดนำเงนิหนึง่พนั
กหาปณะวางไวใหเขาตอหนาพระพักตรของพระศาสดา กาฬกุมาร
รสูกึละอายอยางยิง่ จงึปฏเิสธรบัทรพัยจากบดิา เศรษฐไีดทลูเลาเรือ่ง
ทั้งปวงใหพระศาสดาทรงทราบ พระพุทธองคตรัสวา “ทานเศรษฐี
วนันีบ้ตุรของทานไดโสดาปตตผิล ซึง่ประเสรฐิกวาสมบตัขิองพระเจา

จักรพรรดิ แมวาสมบัติในเทวโลกและพรหมโลก” แลวทรงตรัส
พระคาถานี้วา “โสดาปตติผล ประเสริฐกวาความเปนเอกราชใน

แผนดนิ กวาการไปสสูวรรคและกวาความเปนใหญในโลกทัง้ปวง”
นีค่อืเปนอบุายวธิใีนการดงึคนเขาหาธรรม ทัง้ลลีาทัง้วธิกีาร

ปฏบิตัทิีแ่ยบยลมาก สวนลลีาของอาตมาในการแกคนงวงหลบั คอืถา
แกงวงไมไหว กใ็ชไมหนา ๓ ดไีหม หรอืถาไมไหวหนัหนาเขาหาเสา
มนัจะตืน่ตวัอยตูลอดเวลา หรอืตวัอยางเรือ่งการคาขาย  หากเปนแมคา
ขายของ เราจะมอง ๑ เสนหใบหนา ๒ เสนหวาจา ลกูคาหลงใหล ถา
แมคาหนาบึ้ง พูดจามะนาวไมมีน้ำ ลูกคาหนีหมด เสนหวาจาลูกคา
บานตะไท นีค้อืลลีาของพระพทุธเจาทีใ่ชสอนคน
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การสรางสติวิธีนี้คือการกำหนด
อาการตางๆทีเ่กดิขึน้ ไมมทีีส่ิน้สดุ มนัเปน
หวงโซเลย ในที่สุดเมื่อกำหนดไดอยางนี้
แลว จติกส็งบเบาใสมากขึน้ สมาธเิกดิขึน้
ทีละขั้นๆ เมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อยางนั้น
กิเลสเขาแทรกไมได เมื่อกิเลสเขาแทรก
ไมได เขาเรยีกวาคมุครองจติ
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บทที ่๕ ถาม-ตอบ
 “ผปูฏบิตัธิรรมจำเปนตองสอบอารมณหรอืไม”

ถาม การปฏิบัติธรรมจำเปนตองมีการสอบอารมณโดย

บคุคลอืน่หรอืไม

ตอบ การสอบอารมณ หมายถงึ การทีผ่ปูฏบิตัเิลาสภาวะ
อารมณที่เกิดขึ้นจริงใหกับพระอาจารยหรือผูสอนการปฏิบัติ เพื่อ
ผูสอนการปฏิบัติจะไดแกไขอารมณ เพื่อยกสภาวะอารมณของผู
ปฏบิตัติอไป

โดยปกติแลวการปฏิบัติธรรมทั่วไปไมจำเปนตองสอบ
อารมณกไ็ด อยากนัง่กน็ัง่ อยากลกุกล็กุ อยากนอนกน็อน แตถาการ
ปฏบิตัธิรรมเปนระบบตองมกีารสอบอารมณ เพราะการสอบอารมณ
จะทำใหสภาวธรรมของเราเจรญิขึน้ เรยีกวาการปรบัอาการตางๆของ
เรา ถาพดูภาษาธรรมหมายถงึการปรบัอนิทรยีใหสมดลุกนั อนิทรยีใน
ทีน่ีไ้มวาจะเปนการภาวนาหรอืเรือ่งการพฒันาสติ

สวนเรือ่งการสอบอารมณมคีวามจำเปนตองมผีสูอบอารมณ

ใหผปูฏบิตั ิซึง่จำเปนตองมผีรูทูีผ่านประสบการณอารมณนัน้ๆมาสอบ

อารมณ ถาผูใดสอนผูปฏิบัติธรรมไดตองพิจารณาคุณสมบัติ ๒ ขอ

พืน้ฐานคอื ๑ ) ผานญาน 16 หรอืผานวชิาการคร ูทีจ่รงิตองใหสอน

ใหสอบอารมณ  ถาไมเชนนัน้แลวจะแกอารมณผผูานสภาวธรรมทีส่งู

ไมได  ๒)แตถามปีระสบการณมากๆ ถงึจะไมผานญาน ๑๖ กส็อนได

และแกอารมณของผปูฏบิตัไิด แตตองมปีระสบการณการปฏบิตัธิรรม
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มาก  จะคดิเอาเองไมได เพราะสภาวะอารมณนัน้คดิเองไมได มนัเหนอื

ความคดิ มนัหางไกลจากความคดิเกนิทีจ่ะคาดเดาสภาวะอารมณตางๆ
ได เราตองรวูาโยคปีฏบิตัอิยางนี ้หมายถงึเขามสีภาวะอารมณเปนอยาง
ไร

เราก็ตองรูวาผูปฏิบัติกำลังยึดติดอยูกับอะไร บางคนนั่งไป
รองไหไป เขากำลงัเกดิอะไรอย ูบางคนรองไห เพราะอยากใหพอแม
ไดเหน็ ไดมาปฏบิตัดิวย เพราะรวูาพอแมมกีรรมหนกั อยากใหทาน
พนกรรม จงึรองไหออกมา บางคนนัง่ไปปวดไปกร็องไหไป นัน่คอื
สภาวธรรม ดงันัน้คนทีแ่กกต็องรจูกัและเขาใจสภาวะอารมณตางๆได

ถาม  เราสามารถเปรยีบเทยีบสภาวธรรมจากหนงัสอืได

หรอืไม

ตอบ  ถามวาไดหรือไม อาตมาก็จะตอบวาได แตวา
อนัตรายจะเกดิขึน้เยอะมาก ปนีม้คีนมากกวา ๒๐ ราย ทีอ่านหนงัสอื
โลกทพิยแลวนำไปปฎบิตัติามแลวเกดิอาการเหน็โนนบาง เหน็นีบ้าง
เห็นไมหยุดทั้งลืมตาและหลับตาแลวบอกวาตัวเองเปนคนโนนบาง
เปนคนนีบ้าง วนักอนอาตมาไดยนิเขาบอกวาตวัเองเปนพระพทุธเจา
มาเกดิ พระพทุธเจาไมมาเกดิแลวนะโยม  ซึง่ตรงกบัคำถามวาสัญญา
วปิลาส คลาดเคลือ่นจากความเปนจรงิ มนัไมใชความจรงินัน่เอง เขา
เรยีกวาสญัญาวปิลาสชนดิหนึง่ คอืจำตวัเองไมไดบาง หรอืบางครัง้เลา
อะไรไดถกูหมดเลย นีค่อืเปนพวกสญัญาวปิลาสชนดิหนึง่
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เมื่อป พ.ศ ๒๕๓๕ อาตมาไดรับนิมนตใหไปสอนที่ศูนย
วปิสสนาเคลือ่นทีแ่หงประเทศไทย วดัสวุรรณประสทิธิ ์บงึกมุ มแีมชี
ทานหนึง่เกงเปนมหาอภธิรรมบณัฑติเลยทเีดยีว พอถงึเวลา ต ี๒ ต ี๓
จะขึน้ไปทองพระอภธิรรม ขึน้ไปทองบนหอระฆงั ตรีะฆงัแตเชารอง
“บอกตืน่ๆทำวตัรไดแลว” นัน่คอืสญัญาวปิลาส  แมชจีำอะไรไดหมด
แตแมชคีวบคมุตวัเองไมได เพราะไมยอมสอบอารมณคดิวาตวัเองเกง
หลงคิดวาตัวเองปฏิบัติไดแลว เมื่อถึงเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติดวยตนเอง
โดยไมมคีรบูาอาจารยทีจ่ะบรรยายสภาวะอารมณใหฟงดวย แตแมชรีู
ทุกเรื่อง เชน แมชีรูจักพระอาจารยในประเทศไทยทั้งหมด รูวาจิต
ประกอบดวยกุศลหรือจิตที่ไมประกอบดวยกุศล หรือจิตที่ประกอบ
ดวยปญญาหรอืไมประกอบดวยปญญา คนเกงบางคนยงับรรยายธรรม
สแูมชไีมไดเลย แมชนีัง่พดูไดทัง้คนื นีค่อืสญัญาวปิลาส

การเปรยีบเทยีบสภาวธรรมกบัหนงัสอื เราสามารถทำได แต

ระวงัอนัตรายจะเกดิขึน้ เพราะหนงัสอืเปนเพยีงไกดไลนเปนแนวทาง

เทานัน้ แตอธบิายรหสัธรรมไมไดลกึ อยางเชน คำวาเจบ็ มนัเจบ็อยาง

ไร  หนงัสอืมนับอกวาเจบ็ปวดรวดราว มนัเจบ็แบบไหน เจบ็อยางไร
ทรมานอยางไร หนงัสอืบรรยายไมไดลกึซึง้ เพราะภาษาธรรมมนัไม
มแีละอธบิายไมได มนัมแีตวจันภาษาคอืภาษาจติ  อาตมาเรยีกวารหสั
ธรรม หรอืรหสักรรม
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ถาม การอธิษฐานจิตในขณะทำสมาธิ เราสามารถทำได

หรอืไม มวีธิกีารอยางไร

ตอบ  ผปูฏบิตัสิามารถอธษิฐานจติได แตเราตองมสีมาธิ
ลึก ถาอานหนังสือแลวคิดเองหรือเคยไดยินเขาเลามาก็ทำไดเชนกัน
เมื่อเวลาเราทำสมาธิลึกลงไป ลึกแคไหน ลึกขั้นฌาน เขาถึงขั้นฌาน
กอน หรอืถาไมถงึขัน้ฌานไดไหม กไ็ดเชนกนั คอืขัน้อปุจารสมาธิ จติ
เขาไปถงึนิง่สกัระยะหนึง่

จิตของเราไมหวั่นไหวกับสภาวธรรม คือเรากำหนดจิต
อธิษฐานวา “ขอใหขาพเจาจงเปนสุขเปนสุขเถิด ทำอะไรก็ขอให

ประสบผลสำเร็จทุกเมื่อ” นี่คือคำอธิษฐาน เราจะทำอะไร ขอให
ประสบผลสำเรจ็ทกุเมือ่ แตอธษิฐานแลวตองนัง่สมาธติอ ตองทำจติ
ใหบรสิทุธิแ์ลวหามนกึถงึสิง่ทีอ่ธษิฐาน ถานกึถงึจะกลายเปนปรงุแตง
จะไมไดผลและไมไดประโยชน

ถาม เมือ่เกดิสญัญาวปิลาสจะแกไขไดอยางไร

ตอบ คำวาสญัญาวปิลาสคอืความจำได หมายร ูเปนภาพที่
ผดุขึน้มาในสญัญา ความทรงจำของเราใชหรอืไมใช บางทไีมผดุขึน้
มาแตไดยินเสียงแววๆมาวามีคนบอกใหทำอยางนั้นทำอยางนี้ นี่คือ
สัญญาชนิดหนึ่ง แตวาไมรูวาอะไรคืออะไร พูดไปตามที่ไดยินมา
พออะไรผานมาปบุ เรากเ็อาอนันัน้พดูขึน้มา คอืขาดสต ิสญัญาวปิลาส
คอืผปูระพฤตปิฏบิตัขิาดสต ิไมยอมกำหนด ไมยอมพจิารณา เรยีกวา
สตอิอนหรอืสตเิตลดิ อาตมาเคยพดูอยเูสมอวาสตเิตลดิกเ็กดิปญหา สติ
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ไมมา สมาธไิมด ีมนัคนความคดิไมได จติแตกหรอืจติออน วธิแีกไข
สญัญาวปิลาส คอืไมใหนัง่สมาธ ิโดยใหนัง่อยเูฉยๆเสยีกอน จนอาการ
ปกตดิ ีไมใหนัง่กรรมฐาน ความรสูกึตางๆไมใหเกดิขึน้ในใจ ไมมใีน
ความคดิ

วิธีการแกสัญญาวิปลาส
ซึ่งผูปฏิบัติถามตอวาทั้งๆที่เขาบริกรรมคำวาพองหนอยุบ

หนอ พุทโธอยู หากเกิดสัญญาวิปลาสตองปลอยวางใชไหม ถา
บริกรรมคำภาวนาอยูก็ไมเปนสัญญาวิปลาส เรามีคำบริกรรมอะไร
ก็แลวแตจะไมเปนสัญญาวิปลาส พูดงายๆคือสติเพี้ยนไป ถามี
คำบรกิรรมอย ูอาตมารบัรองวาไมเปนไร เพราะเรามสีตอิยเูสมอ เรา
ไมมโีอกาสใหสญัญาวปิลาสเขามาได ทีเ่ราเกดิสญัญาวปิลาสนัน้เปน
เพราะเราไมไดกำหนดคอืนัง่เฉยๆหรอืการปลอยวางเฉยๆนัน่เอง ซึง่
บางทีพอมีของตกหลนลงมา เราก็ตกใจ จนสติเตลิด กลายเปนโรค
หวัใจกม็ ีสตแิตกกำหนดไมทนั

อาตมารูจักพระธุดงครูปหนึ่งที่ทุงใหญนเรศวร ทานนั่งไป
เพอไป บอกวาเทวดามาขอฟงธรรมบาง และมีเทวดาอีกตนหนึ่ง
มาบอกวา ฉันเปนเมียคุณ พระก็ตกใจเลาวา มันเปนนิมิตเห็นภาพ
เหมอืนกบัผหูญงิเขามาหา พระรปูนีบ้วชมาตัง้แตเปนสามเณร ขณะนัน้
อายเุกอืบ ๖๐ พรรษาแลว ครัง้หนึง่เหน็ภาพนมิติเหมอืนรปูลกัษณจรงิ
วิง่เขามากอดทาน ทานตกใจ เพราะสตขิาด วิง่รองเสยีงหลงไปชนถ้ำ
จนหวัแตก สตกิลบัคนืมานดิหนอยแลวมานัง่ตวัสัน่เหมอืนคนถกูผเีขา
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อาตมาถามวาหลวงพอเปนอะไร ทานก็เลาใหฟงวาเปนอยางไร นั่น
แหละคอืการเผลอสต ิ เหมอืนเราขบัรถเวลาเราหลบัใน พอลมืตาปบุ
เหมือนเราจะชนแลว จึงหักพวงมาลัยหลบเต็มที่เลย ทั้งๆที่มันไมได
ใกลสิง่ทีจ่ะชน ปรากฏวาชนโครมเสาไฟฟาหรอืลงขางคลองเสยีเรยีบ
รอยไปแลว

ถาม อยากทราบวาจะมอีกีเพยีง ๑ พทุธนัดรเทานั้น จริง

หรอืไม ถาจรงิไมรวูาจะมโีอกาสเกดิทนัหรอืไม ถามาเกดิไมทนัมนษุย

เหลานัน้จะทำอยางไรดี

ตอบ โยมคดิไกลไปหรอืเปลา หากเกดิไมทนักไ็มตองมา
เกดิงายนดิเดยีว  เพราะการเกดิใหทนัพทุธนัดรไมใชเรือ่งงายๆ เพราะ
เราเกิดแลวตายอีกไมรูกี่ครั้งแลว พุทธันดรหนึ่งหมายถึงยุคของ
พทุธเจาองคหนึง่พระพทุธโคดม ๒ พนักวาปทีเ่ราฟงธรรมกนัมา มนั
นานไหม เราเกิดมากี่ครั้งแลว หากเราไมไดมาเกิด เราไมตองเสียใจ
หรอก เราเรงสรางความดกีนัตอไป

ถาม ขอวธิกีารกำจดัความเกยีจครานในการปฏบิตัธิรรม

ตอบ วิธีการก็ตองขยัน มันไมเห็นมีอะไรนอกจากความ
ขยัน หากในระหวางการปฏิบัติเราเกิดความเบื่อหนาย อาตมาพอจะ
แนะนำได โดยเราตองมองคนอืน่วาเขาทำอยางไร เขาเดนิหรอืนัง่อยาง
ไร ถามองคนขางๆแลวเราจะรูสึกฮึกเหิม บางครั้งเราลองมองดูผู
สูงอายุ บางคนเดินไมได ตองใชไมเทา ถาเราเปนคนหนุมรางกาย
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แขง็แรง แตทำไมไหว อาตมากอ็ายแทนโยม
อาตมาขอเลาครัง้ไปปฏบิตัทิี ่ชเวดากอง ประเทศพมา มสีถาน

ทีป่ฏบิตัธิรรมแหงหนึง่ พอเวลาต ี๒ ต ี๓ อากาศหนาวๆ เราจะเหน็
แมชรีปูหนึง่ปฏบิตัอิยตูลอดเวลา แมชจีะเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิบางครัง้
ตกัน้ำไวใหพระลางหนา  ซึง่ระยะทางไปตกัน้ำกไ็มใชจะใกลๆ  อาตมา
คดิวาประมาณระยะทางขึน้ลงเขาพนมรงุทีจ่งัหวดับรุรีมัย แมชรีปูราง
เล็กๆ ตักน้ำแตละวันไมรูสักกี่เที่ยว พระปฏิบัติในที่นี้เปนพันๆรูป
อากาศหนาวมาก แมชไีมไดสวมเสือ้หนาว ใชแคผาคลมุไหลเทานัน้
เอง ซึง่พระแตละรปูใชน้ำ ๓ ขนั แคลางหนา ถตูวัเทานัน้เอง ระยะเวลา
๑๕ วนั อาบน้ำแคครัง้เดยีว หรอืบางครัง้เดอืนหนึง่ไมไดอาบน้ำ อาตมา
วาประหยดัน้ำดนีะ

หากเราขีเ้กยีจปฏบิตั ิเราตองมองบคุคลขางๆ เขาเดนิจงกรม
เขานั่งสมาธิอยางไร หรือดูตัวอยางแมชีรูปนี้พอตักน้ำเสร็จก็ทำ
กรรมฐานตอ  พอทำกรรมฐานเสร็จแมชีก็ทำความสะอาดตรงที่
พระนั่งหรือผูปฎิบัติธรรมนั่ง อาตมาวาแมชีไดบุญมาก ทำใหนึกถึง
คมัภรีทีก่ลาวถงึนางโรหนิี
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เรื่อง...นางโรหนิี
“โรคเรือ้นหาย เพราะบำเพญ็จติภาวนา”

ครั้งหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยูที่เมืองกบิลพัสดุ พระ
อนรุทุธะเถระพรอมดวยภกิษบุรวิาร ๕๐๐ รปู ตามเสดจ็ดวย พระญาติ
ทราบขาวการมาของทาน จึงพากันมาหาทาน ยกเวนพระนางโรหิณี
ซึ่งเปนนองของพระอนุรุทธะ  พระเถระเมื่อไมเห็นนาง จึงถาม
พระญาติวานางไปไหน ทานจึงทราบจากพระญาติวาไมเสด็จมา
เพราะนางละอายทีเ่ปนโรคผวิหนงั  พระเถระจงึบอกอบุายใหนางสละ
เครื่องประดับออกขาย นำเงินมาสรางโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ เมื่อ
สรางเสรจ็แลว นางทำความสะอาดปดถ ูพืน้ศาลา ปอูาสนะไว เตรยีม
น้ำถวายแดพระภกิษสุงฆอยเูปนประจำ

ซึ่งในอินเดียการทำความสะอาดพื้นคอนขางลำบากมาก
เพราะพื้นเปนศิลาแลง เราลองคิดดูวาพื้นศิลาแลงจะความสะอาด
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อยางไร บางครั้งเวลาทำความสะอาดไมมีแสงไฟ นางก็กำหนดจิต
บำเพญ็ภาวนาเหน็เปนแสงสวาง เขาเรยีกวาเจรญิกสณิ เปนแสงสวาง
ทำความสะอาดโรงฉัน ตอมาโรคผิวหนังของนางคอยๆหายไปทีละ
นอย  จนหายเปนปกตใินทีส่ดุ

ซึ่งเวลาทำความสะอาดพื้น ถูไปเพลินไป ดูจิตดูใจไปดวย
เหมือนฤๅษีนั่งบดยา นั่งบดไปบดมา เปนความเพียรพยายามจนเกิด
สภาวจติ พอเปนฌานปบุ ยากลายเปนลกูแกว ทกุวนันีค้นเอาลกูแกว
ไขพญานาคคือฤๅษีบดยานั่นเอง วางไปทิ้งไป มันก็ไหลก็กลายเปน
กอนหนิในดนิ ดนิกลายเปนหนิ ยาของฤๅษอียขูางในเหมอืนเมด็ยาอยู
ตามภเูขาตามถ้ำเยอะแยะ

ความเบือ่หนายในปฏบิตัเิปนเรือ่งปกต ิ มนัเจบ็ตรงโนนเจบ็
ตรงนี้ อาตมาบอกแลววามันเปนมายาของจิต บางครั้งเราเดินจงกรม
นั่งสมาธิ มันอยูตัว มันเกิดอาการรอนวูบวาบๆ มันปวดหัว ตัวรอน
ปวดทอง เหมอืนจะเปนไข แตมนัไมไดเปนไขจรงิๆหรอก มนัเปนแค
สภาวะ  ถาเราตามรไูมทนั เรากก็ลบัไปนอนหมผาเสยีกอน แตหากจติ
ใจเราเขมแข็งตอสู มันไมมีอะไรเกิดขึ้นหรอก มันก็เปนเรื่องปกติ
อาการดงักลาวมนัจะหายไปเอง  บางครัง้พอเรานัง่ไมถงึ ๕ นาท ีเรา
กล็กุแลวขยบัเสยีแลว บางทเีรานัง่ ๑  ชัว่โมง ยงัทนได แตบางคนกท็น
ได ๒๐-๓๐ นาท ีบางคนไมเคยนัง่ถงึ ๑๐ นาท ีกน็ัง่ได บางคนไมเคย
นั่ง ถานั่ง ๔๐ นาทีก็สามารถนั่งได นั่นก็เพราะจิตตัวเดียว เราตอง
กำหนดใหรูวาเบื่อหนายอะไร หากเบื่อหนายตัวเองหรือเบื่อหนาย
สงัขารจรงิๆแลวกด็ ีเรากป็ลงสงัขารทนัทวีาเปนของไมสวยไมงาม มนั
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ทอแทหรือสลดหดหู  เราไมอยากเกิด นี่คือเปนความเบื่อหนายทาง
ธรรม แตถาเบือ่หนายไมอยากปฏบิตั ิจะเดนิกไ็มเดนิ มนักน็ัง่เสยีเลย
แตพอใหนัง่มนัอยากจะลกุ อยากจะออกจากกรรมฐาน จติมนัจะหลอก
เราเชนนัน้

ถาม  ถาเกดิกำหนดแลวอาการขีเ้กยีจยงัไมหาย ควรจะทำ

อยางไร หรอือาการขีเ้กยีจหายไปแลวมนักลบัมาอกี เรามวีธิแีกอยางไร

ตอบ เรามีสติกำหนดรูเอาเอง สิ่งสำคัญคือสติ อาตมา
บอกวาการพัฒนาสติ คือการกำหนดถี่ๆใหมันละเอียด กำหนดใหรู
ตัง้แตตนจนจบตลอดเวลา เหมอืนเราขึน้รถไฟชัน้ไหนกต็องรช้ัูนนัน้
มนัวิง่ไปตรงไหน เราตองรตูรงนัน้วารถจอดสถานไีหน รอูยางละเอยีด
เหมือนคนขับรถรูวาเขาสตารทเครื่องยนตตรงไหน มีชองเติมน้ำมัน
ตรงไหน ไฟมนัอยตูรงไหน ไฟทาย ไฟเลีย้ว ไฟหนา ไฟหลงัอยตูรง
ไหน ตองรใูหหมด เมือ่ขบัรถไป เราตองรเูสนทาง เรารตูามปจจบุนั
นัน้ เรากำหนดรอูริยิาบถตลอด นัน่คอืการแกความเหนือ่ยหนาย แก
ความขีเ้กยีจ สตจิะดขีึน้ตามลำดบั พอสตดิมีากๆขึน้ มนัตอเนือ่งเปน
ลกูโซ กเิลสเขามาแทรกไมได ความนกึคดิเขามาแทรกไมได เพราะไม
มชีองวาง หากตราบใดทีเ่ราภาวนา

กำจดัชองวางของกิเลส
แตถามชีองวาง กม็ตีวัแทรกเขามา ไมวาความคดิถงึบานบาง

เมือ่นกึถงึอะไร มนัผดุขึน้มาทางจติสารพดัเรือ่งทเีดยีว พอมนัผดุขึน้มา
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มากๆเขา เรากแ็พภยัตวัเอง เพราะเราปลอยใหขาศกึมาโจมตเีตม็ที ่ถงึ
เวลาเราจะลกุขึน้มาส ูกำลงัมนักอ็อนลง นัน่คอืกำลงัสมาธแิละสตมินั
ออน มันก็ตองหนีไปเลย สูเขาไมได นั้นแหละคือกิเลสเขามาครอบ
ครองพืน้ทีแ่ทน เราแพภัยตวัเอง หากจะพฒันาขึน้คอืกำหนดสตติลอด
ขวายางหนอ ซายยางหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ พอง
หนอ ยบุหนอ เรานัง่กก็ำหนดนัง่หนอ เราไดยนิกก็ำหนดไดยนิหนอ
กำหนดสตติลอดเวลา ความนกึคดิจะเขาแทรกไมได ถากำหนดพอง
หนอ ยุบหนอแลวอาการหายไปเลย หรือนั่งกำหนดอาการแลวจับ
เฉพาะอาการนัน้ เราตองระวงัใหด ี เพราะอาจจะมโีมหะเขาครอบงำได
งายขึน้

เรานัง่แลวรสูกึวามนัคนัหยบุหยบัตรงนีต้รงนัน้ เมือ่มนัไมมี
ความรูสึก เราจะกำหนดอะไร นี่แหละคือความหลงในสงสาร บาง
ทเีรานัง่เฉย จติมนัลอยไป  เมือ่ฝกไปฝกมา บางคนเมือ่นัง่ภาวนาไป
แปบเดยีวจติลอย จติไมอยใูนตวั  นัง่แลวอาการโยกไปโยกมาเกดิขึน้
มอีาการสะลมึสะลอื ตวันีแ้หละอนัตราย  ถาเกดิมเีสยีงอะไรดงัขึน้มา
บางคนตกใจ จนหวัใจสัน่หววิๆทเีดยีว

ฉะนั้นตองจับอาการตั้งแตอาการหยาบจนถึงละเอียด ใน
การจบัอาการนัน้ครบูาอาจารยหลายๆทานไดสอนวธิกีารจบัอาการไว
ตางๆ อาตมาเคยแกอารมณพระหลายรอยรปูแลว เมือ่สอบอารมณทไีร
ตาขวางมาทุกที พออาการดีขึ้นแลวก็กลับไปปฏิบัติ พออาการไม
ดีกลับมาซอมอารมณใหม ซอมไมมีที่สิ้นสุด เพราะจับอาการ จับ
สภาวะไมเปน คิดวาตัวเองสำเร็จดวยซ้ำไป เพราะการจับอาการมัน
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งายๆ แตอนัตรายเกดิขึน้ไดงายเชนกนั บางครัง้ตวัเบาหววิๆ ไมรจูะจบั
อะไรแลว เรากจ็บัอาการเบานัน้แหละ บางทจีติมนักล็อยขึน้ตนไมไป
เรารองตกใจ “ลอยแลวๆ” ปรากฏวามพีระหลายรปูตกลงมาขาหกัหรอื
หวัแตก เราตองกำหนดจบัอาการทกุขณะใหละเอยีด หากสภาวะวิง่ไป
ตรงไหนใหจบัตรงนัน้ เรยีกวาการจบักระแสจติหรอืกระแสสภาวจติ
เราจบัสภาวจติเดนิทางหรอืการทำงานของจตินัน่เอง

ถาม เมือ่สภาวะอาการทีเ่กดิขึน้มนัหายไป เราจะทำอยางไร

ตอบ ใหกำหนดหายหนอๆ ถาหายหนอไมยอมกลับมา
เรากำหนดนัง่หนอ ถกูหนอ หายหนอ กำหนดไปเรือ่ยๆ ตามอาการที่
เกดิ เอาแตปจจบุนัอารมณเทานัน้

ถาม เราจำเปนตองใชเวลานั่งสมาธิ เดินจงกรมเทากัน

หรอืไม

ตอบ จำเปน เพราะอนิทรยี อนิทรยีในทีน่ีค้อื อนิทรยีทาง
ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ จติมนัเปนสมาธ ิพอจติมนัเปนสมาธแิลว เรา
นัง่ไดนานขึน้ ไมตองเดนิจงกรมไดไหม ตอบวาไดเชนกนั แตพอมา
นั่งใหมอีกครั้ง มันจะปฏิบัติไปไมรอด เพราะมันจะหนักไปดานใด
ดานหนึง่ ในทีส่ดุมนัไมสมดลุกนั สมมตุวิาเราจะไปเชยีงใหม พอไป
ถงึนครสวรรคมนักห็มดแรงเสยีแลว เราเสยีเวลาเปลาๆ

เราควรสบูลม ๔ ลอใหมนัสมดลุกนัทัง้ลอหนาลอหลัง เตมิ
น้ำมนัใหเตม็ถงั คนขบัตองขบัใหด ีขบัแบบปลอดภยัเรือ่ยๆไปจนถงึ
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เชยีงใหม หากจะขบัเลยไปถงึสบิสองปนนา ประเทศจนีกย็งัได ถาหาก
มอีงคประกอบครบทกุอยางแลว แตหากมนัมอีงคประกอบไมครบ มนั
จะไปไดแคระยะทางใกลๆเทานั้น อยางเชน เราลองเดินขาเดียวเปน
อยางไร เดนิไมไดกีก่าวกล็มลงได ฉะนัน้เราตองปรบัอนิทรยีใหสมดลุ
เสมอกนั

ถาม เมือ่ปฏบิตัไิป ๒ ชัว่โมง หรอื ๑ ชัว่โมง อยางละเทา

กนั หากนัง่สมาธแิลวไดสมาธ ิไมอยากเดนิ  กาวเดนิไมออก ทัง้ๆทีน่ัง่

เหมือ่ยแลว จะยงัตองฝนเดนิหรอืไม

ตอบ อาตมาไดบอกวิธีปรับอินทรียไปแลว ถาเราเดิน ๑
ชัว่โมง เรานัง่ ๒ ชัว่โมง เรากป็ลอยไป หรอื ๔ ชัว่โมงกป็ลอยไป เมือ่
เราออกมา เราจะตองเดนิใหมากขึน้ตามสภาวะอารมณ นัน่คอืการปรบั
อนิทรยีใหสมดลุกนั ปรบัใหเทากนั เขาใจหรอืยงั ตรงนีไ้ดถามกนัเยอะ
มาก ยกตวัอยางเชน เมือ่เรานัง่ไดครัง้แรกแลวเดนิ ๑ชัว่โมง มานัง่ได
๑๐ ชั่วโมง เมื่อเราออกจากสมาธิ เราตองเดินอยางนอยไมต่ำกวา ๘
ชัว่โมง คอื ๑ใน ๓ กย็งัดี แตถาจะใหด ีจะตองทำใหเทากนั คอืนัง่ได
อกี ๘ ชัว่โมงเชนเดมิ ถาคณุอยากจะตัง้ใจนัง่ไปนานๆ อยางเรานัง่ไป
ได ๓ วนั คณุสามารถทำไดเลย แตเมือ่เราออกมารบัรองวาคณุเดนิ อยู
๗ ป เพราะจะนัง่ไมไดอกี  เพราะอนิทรยีมนัยงัไมเทากนั เพราะความ
ศรัทธาบาบิ่นไมเทากับครั้งแรก พอมันรูวาเรานั่งไดแลว พญามาร
มากระซบิขางหวูาเรานัง่ไดแลวจะมานัง่ทำไมอกีละ สดุทายเราจะไม
ไดอะไรเลย
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ประสบการณการปฏิบัติ
ตอน...หลวงปมูัน่สอนกรรมฐานในนมิติ

ครัง้หนึง่ในชวงบวชพระปแรกๆ ทีว่ดัปทมุคงคา อาตมาตัง้จติ
อธิษฐานวาตายเปนตาย ถาไมไดอะไรก็ไมยอมลุกใหตายเปนตาย
ปรากฏวานั่งไป ๓ วัน หลวงปูมั่นมาสอนในนิมิต บอกวิธีนั่งเจริญ
ภาวนา ตอนแรกคดิวานัง่แคนิดเดยีว แตกลายเปนนัง่มา ๓ วนั ถามวา
ตายไหม กไ็มเหน็จะตาย เมือ่ออกมา มองดอูะไรเบาไปหมดเลย แต
ตอนนั้นไมรูจักการออกสมาธิก็คลานออกมา เมื่อโยมมาเจอบอกวา
อาตมาตายแน จงึนัง่รออยหูนาโบสถเกาแกอายรุาว ๖๐๐ ป ทำจากมลู
นกอินทรียผสมแกลบ เปลือกหอย ชาวอีสานเรียกวาสิม สิมตัวผู
มหาอดุผหูญงิขึน้ไมได ผหูญงิหามขึน้ โยมมานัง่เฝารอ เอาขาวมานัง่
เฝารอหนาบนัได ๓ วนั อาตมาไมไดฉนัหรอก โยมวางไวใหทกุวนั ให
พระคอยดแูล

พอจะออกจากสมาธ ิกไ็มรจูกัวธิอีอกสมาธ ิเมือ่ออกมาอากาศ
เปนดิน ตองคลานวูบลงไปเลย เพราะไมรูจักวิธีออกสมาธิ มันเห็น
อากาศก็คือดิน คือพื้น มันเลยวูบหลนตุบไปเลย นั่นเพราะครู
บาอาจารยไมบอกวิธี เราไมไดถามวิธีออกสมาธิจากทานวามัน
ออกอยางไร จนสุดทายเสียทาเทวดาหลอก จึงมาเตรียมตัวใหมเขา
สมาธใิหมอกี ถาตายกข็อใหตายในสมาธ ิเพราะจำไดแมนยำวาถาตาย
ในสมาธจิะเกดิเปนพรหมอยใูนสรรคชัน้พรหมโลก ตอนนัน้ยงัไมได
อานหนงัสอืธรรมะหรอก
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ประสบการณการนัง่สมาธอิกีครัง้หนึง่ตอนบวชพระได ๑๕
วัน อาตมาทองหนังสือสวดมนตไดหมด จากนั้นจึงวางหนังสือสวด
มนตลงทนัทแีลวเริม่ปฎบิตันิัง่สมาธติอไปเรือ่ยๆ อาตมาอยากเหาะได
จึงฝกนั่งสมาธิ ครั้งนั้นไปนั่งที่ถ้ำกลองเพล ครูบาอาจารยเทศนสอน
ก็ฟงวาถาอยากเหาะได ตองใหนั่งสมาธิเขาฌานนานๆ อยางนอย ๑
เดอืน หรอื ๑๕ วนั เรากข็อสกันดิ นัง่ได ๑๕ วนักเ็อา บางทอีาจจะเหาะ
ได  อาตมานัง่โดยไมลกุไมเดนิ ไมกนิ พอนกึจะกนิ มนักไ็ดกนิ นกึ
อยากอาบน้ำกไ็ดอาบ อาตมานัง่ไป ๑๕ วนั ปรากฏวาเมือ่ออกมาไม
เห็นจะเหาะไดเลย กลายเปนคลานขาลากออกมา ใจมันเหาะเพราะ
ความโง ความอยาก แตสภาวจติ มนัเหน็ทกุขอยางทกุขทรมานยิง่กวา
ไฟนรกเสยีอกี

อาตมามปีระสบการณการนัง่สมาธอิยหูลายครัง้ ครัง้ทีไ่ปนัง่
ทีป่กษใต จงัหวดัชมุพร ลมืชือ่วดัไปแลว มนัเปนเขาสงูอยเูทยีมเมฆ
อาตมาไปกับอาจารยที่สอนเทคนิคชุมพร ตอนนั้นบวชเปนสามเณร
กไ็ปตามถ้ำทีเ่คยไป ทีเ่คยอย ูทีเ่คยเดนิมากอน ตอนแรกกค็ดิวาอยาก
นัง่สกั ๓ ชัว่โมง

แตพอนัง่ไปนัง่มาจาก ๓ โมงเยน็เปน ๓ ทมุ รสูกึมนัเบาสบาย
ถามวาเดินไดไหมก็เดินได แตพอจะนั่งสมาธิใหมในชวงหลัง โดย
ตั้งใจไปนั่งแตเชา ปรากฏวานั่งไมไดอีกเลย เพราะสภาวะมันไมให
แลว ชวงแรกนัง่ไมไดเลย มนัรอนจนจวีรเปยกไปหมด
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ถาม ขอทราบวิธีเอาชนะอุปสรรคดวยการเอาชนะใจ

ตนเอง และวธิกีารเอาชนะกเิลสตนเองจะทำอยางไร

ตอบ อาตมามลีกูบาเยอะ อาตมาเขยีนไวในหนงัสอืธรรม
ทวนกระแส ความบาเอาชนะใจตวัเอง แตกอนอาตมาเปนคนใจรอน
มาก พดูกนัดีๆ ไมไดหรอก อยากจะไลยงิไลฆาเลยทเีดยีว เพราะไปอยู
กบัลงุทีเ่ปนนกัเลงคมุรถ ๑๐ ลอ คมุเปนรอยๆคนั ถอืปนลกูซอง ๕ นดั
หากเขาไมทำตามก็ยิงปนขูโปงทันที จึงติดนิสัยสันดานนักเลงกวา
จะแกะออกได ตองเสยีเวลาตัง้นาน อาตมาใชกรรมฐานแกะออก ถา
ไมมกีรรมฐานกไ็มไดเปนพระหรอก

ประสบการณการพฒันาวดั
ตอน...วธิเีอาชนะใจตวัเอง

ครั้งหนึ่งอาตมาอยูวัดบานนอก คนจากชมรมหนุมสาวชาว
พุทธไปนั่งกรรมฐานที่วัด ซึ่งวัดบานนอก กรรมการวัดจะเปนใหญ
ถากรรมการด ีวดักด็ไีป ปรากฏวาเจาคณะจงัหวดัและเจาคณะอำเภอ
ใหเปนเจาอาวาส อาตมาไมอยากเปนเจาอาวาส แตจะไปอยรูกัษาการ
ใหเทานัน้  เมือ่อยไูดพรรษาหนึง่กส็งัเกตเหน็หลายๆอยาง พอมงีาน
ครัง้ใดกเ็อาหม ูเอาววั มาฆาแกงกนัในวดั บอกวาทำถวายพระ พระฉนั
โลภมากขนาดนัน้เลยหรอื มพีระแค ๓ รปูเทานัน้เอง เรากก็นิมือ้เดยีว
ขาวแค ๓ ปน กอ็ิม่แลว อาตมาบอกเขาวาไมตองทำ เงนิวดัม ี๙ แสน
พอจะทำงานมอีย ู๙ หมืน่ อาตมาพดูทะลกุลางปลองผาหมากวาใหยก
เลิกงานทุกอยางไมตองทำแลว ถาไมเห็นตัวเงินก็ไมตองทำ จึงให
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คนมาทำกรรมฐาน หากโยมมาทำกรรมฐานแลวลูกหลานเหลนดเีอง
แตกรรมการบาไปหนอย

สดุทายเขาไมพอใจ จงึเอาปนมาจีจ้ะยงิหวัของอาตมา แตตอน
นัน้ในหวัไมคดิอะไร มนัรสูกึเฉยๆ ถามจีติคดิสเูขา  อาตมาคงโดนยงิ
ตายแลว เพราะเขาเปนกำนนัใหญ เขาแคขเูฉยๆ สดุทายกำนนัคนนัน้
ไปโดนรถชนบาดเจบ็สาหสั และไดมาขอขมาอาตมา เพราะเขาเคยดา
วาสารพดัคำหยาบ ผลปรากฏวาลกูสาวเปนบา พาไปรกัษาทัว่สารทศิ
อาการบาไมหายสกัท ีจงึมากราบและขอน้ำมนตกลบัไปใหลกูดืม่ ลกู
สาวจงึหายบาได เพราะอาตมาไมไดคดิอะไรกบัเขา  คดิแตสิง่ดีๆ   จติ
มงุอยางเดยีววาจะพฒันาวดัใหวดัเจรญิไดอยางไร ทำใหคนไดเขาวดั
ดีๆบาง

ตอนนั้นคูกรณีเขาเดือดรอน เขาไปแจงเจาคณะจังหวัด เจา
คณะอำเภอไปแจงพวกสันติบาลมานอนเฝาอาตมา เขากลาวหาวา
พระรูปนี้เปนคอมมิวนิสตหรือเปลา นายรอยตำรวจนอนเฝาไปนอน
เฝามาก็เลยกลับไปขอบวชอยูดวย เขาไมรูจะจับอาตมาขอหาอะไร
เพราะเวลาชาวบานไมสบายหรือเปนอะไรก็มาวัด ผีเขาก็มาวัด พระ
กลายเปนหมอผแีละทัง้หมอบา โยมไมมขีาวกนิกม็าขอวดั แตกอนเขา
จะขาย อาตมาไมใหขาย ใครไมมกีนิ เราใหเขากนิไป อาตมานกึถงึวา
หากเขาเปนพีน่องของเราแลวตกระกำลำบาก เขาจะหนัหนาไปพึง่ใคร
หากเรามนีอย เราใหนอย เมือ่เรามมีาก เรากใ็หมาก หากไมมจีะให เรา
กอ็ดทัง้พระทัง้โยมเทานัน้เอง

วธิกีารเอาชนะตนเองนัน้เราตองอดทน เราตองยอมเปนคนโง
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เสยีกอน ในทีส่ดุเราทำไปเรือ่ยๆ  เราจะชนะใจตนเองได แตวาไมใช
เปนการเอาชนะใจตนเองตลอดไป มันตองปฏิบัติไปเรื่อยๆ  เพราะ
กิเลสมันเขามาทดสอบตัวเราอยูตลอดเวลา ขณะยืนมันก็มาได นอน
กม็าได นัง่กม็าได อาตมาใหของดพีระลกูศษิยไป ของดคีอือะไร คอื
วธิกีารสอนเดนิจงกรม การนัง่สมาธนิีเ่อง พอมโียมศรทัธาในตวัพระ
เพิม่ขึน้ พระลมืตวั สกึออกไปแตงงานกบัภรรยาชาวบาน ทีพ่ดูไปไม
ไดวาใคร แตเตอืนใหปฏบิตัดิีๆ  เมือ่ทำอะไรตองไมใหทิง้ภาระไวขาง
หลงั ทำใหมนัเรยีบรอยเสยีกอน พระบางรปูเมือ่สกึออกไป มนัหลง
คดิวาเขารกัตวัเอง พอสกึออกไปแลว ปรากฏวาเขาไมเอาเลย พระสกึ
ใหมเลยกลายเปนคนขี้เหลาไป จนเสียจิตไป เพราะคิดวาโยมเขา
คงจะชวยเหลือเราทุกอยาง สุดทายเขาไมไดรักตัวเองจริง พระหลง
มายาไปเอง การเอาชนะใจตนเอง มนัมใีหเราทดสอบทกุวนั เราตอง
ฝกปฏบิตัจินเปนนสิยัประจำตวัใหได

ดังนั้นวิธีเอาชนะใจตนเองและกิเลสตัณหาตนเองนั้น  โยม
ลองเอาชนะดวยวธิทีีอ่าตมาไดกลาวไปขางตน ใหใชลกูบาตอสกูบัมนั
รวมทัง้ใชเวลาปฏบิตัใิหยาวนาน ยาวนานแคไหนกค็อืยาวนานเทากบั
ชีวิตที่เรามีอยู ถาเผลอสติแลวไมวาใคร ก็ตองเสียสติไปหมดทุกคน
ถามวาเราทำเพื่ออะไร เราทำทำไม นั้นแหละคือคำตอบใหตัวเอง
อาตมาชวยสรางวดักวา ๑๒๐ วดั มเีงนิสกับาทไหม อาตมากไ็มมสีกั
บาท แตอาศยัโยมทีม่จีติศรทัธา วดัตางจงัหวดั วดับานนอกไมมอีะไร
หรอก มนัเหมอืนกระตอบเลก็ๆ ยิง่ถาเปนวดัแถบภาคอสีาน มแีคจวีร
๓-๔ ผนื เยบ็ตดิกนัไมใช ๒ ชัน้ แตเปน ๓-๔ ชัน้เลย เพราะอากาศ
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หนาวมาก ถาจงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัสรุนิทร อากาศหนาวเยน็มาก
ขณะทีเ่ดนิธดุงคไป ตวัหนาวสัน่ทเีดยีว ไมมนี้ำจะอาบ พออาบน้ำขึน้
มา ปรากฏวาตัวเปนรอยสะเก็ดเหมือนคนรวยสะเก็ด เมื่อเดินไปเทา
แตก และเวลาออกบณิฑบาต โยมใสบาตรขาวแค ๑ ปน คอื ๑ ชอน
เทานัน้เอง แตทกุวนันีม้กีารพฒันาขึน้มามากแลว

ประสบการณธดุงค
ตอน...หมบูานขีถ้ดู

อาตมามปีระสบการณเรือ่งการใสบาตรจะเลาใหโยมฟง ใน
หมบูานหนึง่ พอเขาใสบาตรไดยนิเสยีงดงัเปก เมือ่อาตมากลบัมาฉนั
ปรากฏกลายเปนนิว้มอืตดิมาดวย นิว้ขาดลงไปในบาตร เขาเปนโรค
เรือ้นชนดิหนึง่ ทีช่าวบานเรยีกวาโรคขีถ้ดู มลีกัษณะมอืกดุเทากดุ ชาว
บานเปนขีถ้ดูทัง้หมบูาน ทีว่ดัมพีระจำพรรษาแครปูเดยีว เปนวดัอยใูน
ปา อาตมาสังเกตวาทำไมหลวงพอไมออกมาจากกุฏิสักที อาตมา
ปกกลดอยู ๗ วัน  โยมมาทำบุญก็ไมออกมาจากกุฏิ พอวันที่อาตมา
เคีย้วนิว้มอื จงึรวูาทำไมพระจงึไมออกมาจากกฏุ ิ ซึง่ไมมใีครมาบอก
วาเปนหมบูานขีถ้ดู  อาตมาจงึคดิวาจะชวยเขาไดอยางไรบาง เพราะ
จะตองเดนิธดุงคตอไป  เขาจะเชือ่เราหรอืเปลา จงึตองหาอบุาย โดย
อาตมาไดตมน้ำรอนฉนัเอง พอโยมมาถามวาทานฉนัอะไร อาตมาตอบ
วาฉนัยาอย ูเปนยาทำใหแขง็แรง ทำใหหลอ ทำใหสวย ดืม่แลวไมแก
พอคนเฒาคนแกมาดื่มยาตมแลวหนาแดงกลับไป อาตมาจึงบอกวา
เหน็หรอืไม เมือ่กนิยาตมแลวดจีรงิๆ จงึใหโยมไปลองสองกระจก เมือ่
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ไปสองกระจก กเ็หน็หนาแดงมาขึน้จรงิๆ
ในที่สุดอาตมาเริ่มตมยา โดยเอาถังน้ำมันแดงตม วัดนี้ไมมี

สามเณร มแีตพระบวชกวา ๑๐ พรรษา ไมเคยออกจากกฏุ ิแตโยมมา
ถูศาลาจนสะอาด เมื่ออาตมาตมยาเสร็จ จึงใหโยมเอาไปฝากคนทั้ง
บาน ทัง้ ๒๐ หลงัคาเรอืน อาตมาอยทูีน่ีป้ระมาณ ๑๐ กวาวนั พอไป
บณิฑบาต ปรากฏวาหลายๆหลงัคาเรอืนเริม่ออกมาใสบาตร แตถาเขา
ไปหมบูานตดิกนัอกีหมบูานหนึง่นัน้จะมปีระมาณ ๕๐ หลงัคาเรอืน
ซึง่ระยะทางหางกนัประมาณ ๔-๕ กโิลเมตร แตหมบูานนีม้ปีระมาณ
๒๐ หลงัคาเรอืน

เขาไดใชวธิหีิว้ไมกระบอกแขวนไวหนาบาน บอกวาพระฝาก
ใหกนิ พอไมมใีครเหน็ เขาคอยๆหมผาลงมาเอายาไปกนิ  โยมเคยไดยนิ
หมบูานบงับดหรอืไม เขาหมผาเหน็แตลกูตา ครัง้แรกอาตมานกึวาเปน
คนอิสลามเสียอีก เขาไมไดกลัวอะไรหรอก หมูบานนี้อยูที่แถวๆ
จังหวัดศรีสะเกษตอกับจังหวัดสุรินทร ถาขามไปเปนประเทศเขมร
ครัง้แรกบอกใหโยมมากนิยาทีว่ดั เขากไ็มเชือ่ เขาไมยอมรบัวาเขาเปน
โรคขีถ้ดู แตกท็นไมได เพราะอยากหายจงึกนิยาตมของอาตมา ทกุเชา
เมื่ออาตมาฉันเสร็จเรียบรอยแลว จะตมยาไวใหเขาแลวเขาปาไป
พอกลับออกมายาหมดทุกครั้ง จึงรูวาโยมมากินยาตมอยางแนนอน
อาตมาตมยาไวใหประมาณ ๑๑ วัน คนที่กินแลวหนาตาผิวพรรณ
เปลี่ยนไปทั้งหมูบาน น้ำเหลืองที่เคยไหลและนิ้วที่เคยหลุดใสบาตร
อาการของโรคกห็ายไป  ในทีส่ดุคนทัง้หมบูานหายจากโรคขีถ้ดู

อาตมาจึงบอกใหเขาสวดมนตใหเทวดาฟง จะไดเปนเทวดา

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:38157



อิสระแหงจิต 158

นางฟา เขามาสวดมนตสมาทานศลี ๘  ทีว่ดักนั เขาทำจนไดประโยชน
พอไดประโยชนด ีกอ็ยากสรางวดั แตหลวงพอยงัไมยอมออกจากกฏุิ
ชาวบานเอายาไปตัง้ใหหลวงพอคอยๆดืม่ ในทีส่ดุหลวงพอกห็ายจาก
โรคนีเ้ชนกนั การเอาชนะใจตวัเองไมใชเอาชนะใหคนอืน่มาชอบมา
ศรัทธา เอาชนะใจตนเองของอาตมาในที่นี้คือ เรามีจิตเมตตากับเขา
อยากใหเขาหายจากโรค นกึถงึวาโยมเปนญาตขิองเรา เหมอืนเทวดา
ใหชวีติเขา นีค่อืการเอาชนะใจตวัเอง เมือ่เราชนะใจตวัเอง เราจะสบาย
ใจ  เปรยีบเหมอืนการนัง่สมาธ ิเมือ่เรานัง่ไดแลวเราจะรสูกึภาคภมูใิจ

ถาม เมื่อปฏิบัติไมสม่ำเสมอทำใหอินทรียไมแกกลา

เพียงพอ จนทำใหการปฏิบัติไมดีเทาที่ควร และขาดกำลังใจในการ

ปฏบิตั ิควรทำอยางไร

ตอบ การทำสมาธอิยาสนใจเรือ่งกำลงัใจ สนใจเรือ่งกำลงั

กลาดกีวา อาตมาไมเคยขอกำลงัใจ ไมเคยคดิจะขอกำลงัใจจากคนโนน
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คนนี ้  เราจะนัง่ได ๑ ชัว่โมง ๒ ชัว่โมง หรอื ๑ วนั ฝนตกลงมากไ็ม
ยอมเขาทีพ่กั ตัง้จติวาตายเปนตาย ไดยนิคนอืน่วานัง่แลวเปนอยางโนน
อยางนี ้พอถงึเวลาเรานัง่ ทำไมเราไมเปนอยางเขาเลาบาง เมือ่อาตมา
คดิแคนัน้กต็ัง้ใจปฏบิตัิ

ประสบการณธดุงค
ตอน..สยบเสอืลายพาดกลอน

อาตมาเดนิธดุงคไปทีท่งุใหญนเรศวร ไดยนิเขาเลาวาทงุใหญ
นเรศวรอันตรายมาก มีสัตวปาเยอะมาก โดยเฉพาะเสือ อยูระหวาง
จงัหวดัอทุยัธานแีละจงัหวดักาญจนบรุ ีจงึคดิอยากจะลองดสูกัหนอย
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อาตมาไปปฏิบัติทั้งนั่งและเดินจงกรมที่นั้น วันหนึ่งหลังจากฉันเชา
เสร็จแลวประมาณ ๕ โมงเชา อาตมาเดินไปลางบาตร ขณะที่กำลัง
จะลงไปรมิคลอง เจอเสอืลายพาดกลอน มนัสงูใหญมากเลย มนัยิม้ให

เรา มองเหน็เขีย้วออกมา ๒ เขีย้วยาวมาก อาตมากน็กึถงึครบูาอาจารย

พอแกวแมแกว คราวนีต้ัง้สตไิมทนั เหงือ่ออกผดุขึน้เตม็ตวั  เมือ่ตัง้สติ

ไดกท็ำเหมอืนเดมิคอืตาตอตาประสานใจเปนมติรกนั อาตมาตัง้จติแผ

เมตตาใหเสอื พอสกัชัว่โมงเขาเคารพเรา ผงกหวัใหเรา แลวมนักไ็ป

อาตมาอยูทุงใหญนเรศวร เมื่อบิณฑบาตทีไรมักจะเจอเสือ
ลายพาดกลอนทกุครัง้ มอียคูรัง้หนึง่มเีสอืลายพาดกลอน ๓ ตวัอยขูาง
หนา ยนืขวางทางอย ูพอถงึเวลาประมาณ ๕ โมงเยน็มนัจะมานอนเฝา
เปนทหารบานประตเูสยีเลย พอเวลาบณิฑบาตมนัจะคอยนำทางใหเรา
เดนิ

ในสถานทีน่ีอ้าตมาไดงมูาเปนอาจารยสอน งมูนัโผลหวัจอง
หนาเรา อาปากแลบลิน้ คดิวามนัตองเอาเราแน อาตมาคดิในใจวาเอา
ก็เอาไมเปนไรหรอกไมกลัวมัน เพราะเรารูวิธีวาเวลาเจองู หาม
กระดุกกระดิก ถากระดุกกระดิกมันจะฉกหัวของเรา มันไวมาก ที่

อาตมาเหน็เปนงจูงอาจ เรากเ็ฉยเหมอืนคนตาย แตมสีตแิผเมตตา ตาตอ

ตาประสานใจ สักพักหนึ่งมันก็ถอยขดตัวอยูเรียบรอยกลายเปนปลา

ไหล

ทุกเรื่องที่เลามาเพราะอยากใหทุกคนดูตัวเราเอง ถาเราเอา
ชนะใจตวัเองได มนัจะรสูกึเยน็เหมอืนกบัไมมอีะไรเกดิขึน้ บางทเีหน็
กอนหนิไตยบิๆเปนสเีพชร ดนิกลายเปนเพชร เปนพลอย แตใจมนัไม
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อยากได เพราะเมื่อถึงที่สุดแลวใจมันก็ไมอยากไดสิ่งเหลานั้น ไมใช
บรรลธุรรมนะ แตจติมนัสงบ  สตมินัละเอยีด มนัไมอยากไดอะไร ซึง่
พระธุดงคสวนใหญ เมื่อไปเจอแลวมักจะเอาเพชรมา แตกลับไมถึง
ปากถ้ำกเ็ปนบากนัทกุคน

 หากขาดกำลังใจแลวใหพยายามปรับการเดิน การนั่ง ให
ทำไปเรือ่ยๆ อาตมาบอกแลววาการปฏบิตักิรรมฐานไมใชการแขงเรอื
แขงพาย เราทำวันนี้แคนี้ ถาปวดมาก ใหทนปวดไปกอน แตตอง
กำหนดภาวนาไว อยาทิ้งองคภาวนา อยาหนีองคภาวนา  ถาทิ้งองค
ภาวนาเราจะไมไดอะไรเลย เพราะเราไมส ูเมือ่มนัไมเหน็ เรานัง่เฝาอยู
อยางนัน้แหละ มนัจะงวงกใ็หนัง่สตูรงนัน้ ถามวาอาตมางวงหรอืไม
กง็วงเหมอืนกนั ปวดเหมอืนกนักบัโยมปวด แตอาตมานัง่พจิารณา นัง่
สมูนั ความปวดมนัหายไปไหม เมือ่หายแลวมนักม็าใหม มนัหลอกเรา
ทำแลวมนักก็ลบัมาอกี เหมอืนเดก็อยากจะไดของเลน  หากนัง่รองไห
เฉยๆ พอแมไมซือ้ของให เขาลองนอนชกัดิน้ชกังอ ทางฝายพอแมไม
ทนัมายาของเดก็ จงึซือ้ของใหเดก็ ถาเราแกลงทำหนัหลงัให โดยไม
สนใจเขา เขาก็ลุกขึ้นไดดวยตัวเอง เปรียบเหมือนกิเลสของเรา เมื่อ
ทำศรทัธา วริยิะ ใหมากขึน้ สตปิญญาจะตามมาเชนกนั

ถาม ตองทำบญุอยางไร จงึจะไดเกดิเปนเพศชาย และได

บวชในพระพทุธศาสนาเหมอืนพระอาจารย

ตอบ โยมสมาทานศลี ๕ และตัง้จติปรารถนาดงัๆ ขาพเจา
เกดิมาชาตนิีเ้ปนสตร ีขาพเจาขอถอืศลี ๕  กรรมบถ ๑๐ ประการอยาง
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เครงครดั หากเกดิชาตหินาฉนัใด ขอเปนชายอยางเดยีว แคนีก้พ็อ ให
รักษาสิ่งที่ปรารถนาไว อาตมารับรองวาโยมไดเกิดเปนชายอยาง
แนนอน จติใจตองไมหวัน่ไหวดวย หากเปนชายไดบวช แตทีบ่อกวา
อยากบวชเหมอืนพระอาจารย อยาเหมอืนอาตมาเลยนะ อาตมามกีรรม
เยอะ รางกายของอาตมาขางในไมมีอะไร เพราะมันเนาหมดแลว
อาตมารอวนัทีจ่ะไปเทานัน้เอง เปนความลบัไมอยากจะพดูใหใครฟง
เพราะขางในไมมอีะไร แตอยไูดดวยหวัใจ

สำหรบัเรือ่งนีข้อยกพระอรรถกถาจารยกลาวแทรกไวในเรือ่ง
พระโสเรยะเถระ ตอนหนึง่วา “.หญงิ เมือ่ตองการเปนชาย พงึทำบญุ

ทั้งหลายมีทานเปนตน คลายความพอใจในความเปนหญิงตั้งจิต

อธษิฐานวา ดวยอานภุาพแหงบญุนี ้ขอขาพเจาพงึกลบัไดอตัตภาพเปน

ชาย”
“อนึง่ หญงิทีป่ฏบิตัติอสาม ีประพฤตติอสามปีระหนึง่เขาเปน

เทวดาของตน เมือ่ตองการเปนชาย บญุกศุลนัน้ยอมอำนวยใหเปนชาย

สมปรารถนา” ซึ่งหากตั้งจิตเปนกุศล เราจะสมปรารถนาตามที่ตั้ง
จติไว

ถาม หากเปนกระเทยมาปฏบิตัธิรรมไดหรอืไม

ตอบ คนเราเลอืกเกดิไมได มนัเปนมาแตอดตี แตพอเรามา
รจูกัวถิทีางเปนอยางไร ทางใหมกป็รบัเปลีย่นได จงึเกดิความคดิทีด่ขีึน้
มา อยากจะปรบัเปลีย่นตวัเองใหด ีถามวาคนพวกนีอ้ยากเปนกระเทย
ไหม เขาไมอยากเปนกระเทยหรอก มันเปนเพราะกรรม แตอีกพวก
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หนึ่งที่มันแอบๆไมเปนอะไรเลย นั่นแหละอาการหนักเปนอันตราย
เพราะจะเปนชายก็ได เปนหญิงก็ได หากไมถูกใจ มันอาจฆาเราได
เพราะจติใจมนัวปิรติ หากจะเปลีย่นแปลง มนักง็าย แตมนัเปนกรรม
ของเขา

อาตมาเคยเลาเรื่อง โสเรยยะ เพศกลายเปนหญิง เพราะมี
จิตอกุศลเกิดขึ้นกับพระมหากัจจายนะ ปจจุบันมีขอถกเถียงดาน
วทิยาศาสตรในเรือ่งโครโมโซมหรอืรหสัพนัธกุรรม แตอาตมามองลกึ
ตามหลกัพทุธศาสนา ตามหลกัพระไตรปฎก เขาพดูถงึเรือ่งกรรมกจิ
เปนเรือ่งของกรรมทีเ่ปนตวัควบคมุไปทกุอยาง ยกตวัอยางเชน สผีวิ
กรุปเลือด พันธุกรรมมันควบคุมไป หากพอแมผมแดง ลูกก็ตอง
ผมแดงดวย พอแมผวิขาว ลกูกต็องผวิขาวดวย  พอแมรปูรางสงู ลกู
ก็ตองสูงดวย มันมีลักษณะเหมือนกัน แตกรณีนี้มันไมเหมือนกัน
เพราะมนัตางทัง้ความคดิ ทัง้จติวญิญาณ เราควบคมุจติใจไมได ไมมี
ใครกลารบัรอง

รหัสกรรมควบคมุชวีติ
ฉะนัน้ตวักรรมหรอืรหสักรรมเปนตวัควบคมุชวีติวาคนนีเ้กดิ

มาเปนอยางไร   ซึง่ สภุะมาณพ โตเทยยบตุร ไดถามพระพทุธเจาใน
เรือ่งนีว้าทำไมคนนีเ้กดิมาสงู เกดิมาต่ำ เกดิมาผวิดำ เกดิมาผวิขาว เกดิ
มามโีรคมาก เกดิมามโีรคนอย บางคนเกดิมา ๒-๓ วนักข็าดใจตายทัง้ๆ
ทีแ่มยงัไมไดเหน็หนาลกู ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะกรรมเปนตวัควบคมุรหสั
กรรม หากมีเวลาจะพูดใหฟงก็แลวกัน เพราะรหัสกรรมมันลึกและ

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:38163



อิสระแหงจิต 164

ละเอียด เปนความรูเกา อาตมานำมารีไชเคิลใหม ซึ่งตองอาศัยภาษา
ใหมดวย ตองไปศกึษากอนวาภาษาใหมมนัเปนเชนไร เพราะมนัมแีต
ภาษาธรรม เปนรหสักรรม คนทีท่ำกรรมอะไร กไ็ดรบัผลกรรมนัน้

ยกตวัอยางเชน เทวดาสปุฎทิติาพรหม ทีล่งมาเกดิเปนคนหรอื
เทวดาที่ผานรางทรง ซึ่งในครั้งนั้นเทวดาสุปฎิทิตาพรหม ไดทำผิด
กฎสวรรคเผลอสติเดินชนไปเด็ดดอกไมใบไม จึงลงมาเกิดบนโลก
มนษุยทนัทภีายใน ๒๔ ชัว่โมง แตปรากฏวากลิน่มนษุยมนัเหมน็คาว
ขณะอยหูางกนั ๑,๖๐๐  โยชน เมือ่เทวดาไดกลิน่มนษุย จนอาเจยีนออก
มาเปนเลือดตาย ฉะนั้นพวกเทวดานางฟาไมอยากจะลงมาบนโลก
มนุษย

แตบางครั้งตองมาใชกรรมในโลกมนุษย ดวยวิธีสงกระแส
เรดารผานรางทรง หากจติใจมนษุยคนใดกำลงัเควงควางเปลาเปลีย่ว
หรอืจติลองลอย เมือ่สงกระแสเรดารผานรางคนไหน เขาจะมอีาการ
สัน่เหมอืนมลีางสงัหรณเกดิขึน้วาใหฉนัทำบญุตรงนี ้ใหไปรบัขนัธที่
ไหน เมื่อมันเกิดขึ้น เขาตองทำบุญ ซึ่งเขาจะตองถูกนำไปพิจารณา
คดีตามรหัสกรรมของเขา โดยไมตองบอกและไมตองไปชี้วาคนนี้
ทำผดิอะไร

เทวดาจะมีตนไมประจำตัว มีที่นั่งประจำองค เมื่อเจาของ
ทำความผิด ตนไมจะเหี่ยวเฉาหมนหมองลงทันที ผลกรรมเกิดอยาง
รวดเร็วย่ิงกวาพัดลมฮิตาชิเสียอีก มันแสดงผลทันที ใครทำผิดทำถูก
เหมือนกับพระสงฆเปนอยางไร เรามองดูงายวาเปนพระดีหรือไมดี
คนเรากม็องดงูายวาเปนคนดหีรอืไมด ี ใครผดิใครถกู แตไมอยากจะดู
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สกัเทาไร  อาตมาไมอยากสอนวธิกีารดใูหโยม  เพราะไมใชวธิกีารดบั
ทกุข แตเปนวธิกีารหาทกุข เพราะเหน็แลวจะตดิใจ

เมือ่ตนไมประจำตวัเหีย่วเฉาลง จะมเีวลาแค ๒๔ ชัว่โมงเทา
นัน้ ฉะนัน้เทวดาจะตองหาบญุไปตอสหูลอเลีย้งเปนอาหารใหตนไม
เพือ่ใหมนัสดใสเหมอืนเดมิ ดวยวธิกีารใหคนทำบญุใหเทวดาองคนัน้
คนทีเ่ปนรางทรงกร็บีไปทำบญุ ซึง่รางทรงม ี๒ ประเภท คอืประเภท
เปนดวยกรรม คอืเกดิขึน้เอง ยอมรบัและชดใชกรรมไปสกัระยะหนึง่
กจ็ะหมด ประเภทที ่๒ คอืแสวงหากรรมคอืไปครอบครองขนัธเอง คอื
ประเภทของเทวดาสปุฎทิติาพรหม ไมอยากลงมากใ็ชวธิใีหคนทำบญุ
ใหตน

ผลสุดทายเมื่อตนไมเติบโตบานสะพรั่งสดใสขึ้นมาอีกครั้ง
ความผดิกห็มดไป เพราะพยานหลกัฐานครบ จงึไมตดิคกุ ไมโดนลง
มาโลกมนษุย ขณะเดยีวกนั นางอมัพปาลี นัง่ประชมุกนัในอทุยานมอื
เผลอไผลไปหนอย จึงลงมาเกิดในโลกมนุษย หัวหนาเทวดาถามวา
เมื่อกี้นองหญิงไปไหนมา  ปรากฏวาไปเกิดในเมืองมนุษยมีลูก ๔
คนแลว ทรมานไปกีป่ละโยม มลีกูถงึ ๔ คน ถามปีละคนกห็นกัหนอย
คงเหนือ่ยนาด ูและไมอยากมาเกดิตรงนีอ้กี

ซึง่รหสักรรมกเ็ชนเดยีวกนั มนัเปนบารโคดประจำตวั ประจำ
จติแสดงขึน้มาแตละคน ไมตองมใีครทำขึน้มาใหม แตมนัมอียใูนตวั
วาคนนีท้ำอะไรมา เขาจงึมาเกดิอยางนี ้กรรมเปนตวักำหนด กรรมเปน
พันธุกรรม กรรมเปนทายาทเผาพันธุพวกพอง การถายทอดกรรม
ทายาทเปนอยางไร ถายทอดผานป ูยา ตา ยาย ไปถงึลกูหลานเหลน เขา
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เรยีกวาเจด็ชัว่โคตร นบัจากพอแมขึน้ขางบนนบั ๑ และนบัจากพอแม
ลงลางนบั ๑  เจด็ชัว่โคตรทัง้บนและลาง มนัเปนการสบืตอเหมอืนโยม
เปนโรคและมเีชือ้โรคตดิตอ

หากถามวาเพศกระเทยเปนกรรมพันธุหรือไม ถาไมเปน
กรรมพนัธพุอชวยได แตตองใชเวลานานสกัหนอย ซึง่กเ็หมอืนกนักบั
รหสักรรมมนัจะตดิตวัเรา เวลาจะไหนมาไหน จะมสีญัญาบอกตลอด
เวลา เมือ่เราทำอะไร มนัจงึมกีารเปลีย่นสภาพไป บางทพีอแมเลีย้งเรา
มาอยางด ีพอโตมามนักลบัเปลีย่นนสิยัไปคนละอยาง ไปคนละแบบ
เพราะกรรมกำหนด กรรมเปนตวับนัดาลใหเปนเชนนัน้เปนเชนนี ้เขา
เรยีกวาชะตากรรม การตกอยใูนหวงชะตากรรมทีท่รมาน ซึง่เกดิจาก

กรรมปจจบุนัทีเ่ราทำเชือ่มโยงกบักรรมในอดตีดวย  ดงัพระพทุธองค
ตรสัวา “ภกิษทุัง้หลายจติทีต่ัง้ไวชอบยอมใหสมบตัทิีม่ารดาบดิามอิาจ
ใหได”  ฉะนั้นหากใครเกิดเปนกระเทย ใหตั้งจิตเปนกุศลและสราง
ความดไีว นีค่อืสวนกรรมพดูยอๆแคนีก้อน

ถาม หากญาติผูปวยใหถอดสายทอหายใจออก เพื่อให

คนไขตายทีบ่านบาปมากไหม

ตอบ โยมวาบาปหรือไม บาปมากหรือนอยอยูที่เจตนา
บาปไมบาปอยูที่เจตนา คนฆาตัวตายเจตนาไหม  หากเจตนาก็บาป
เพราะไมมสีทิธิท์ีจ่ะฆารายกาย ถงึแมเปนกายของเรา เรากไ็มมสีทิธิท์ี่
จะฆา แมกฎหมายไมไดบญัญตัไิวชดัเจน  ซึง่ในความเปนจรงิกฎหมาย
ระบบระเบยีบเขาไปไมถงึ มนันอกเหนอืจากอายตนะทีจ่ะร ูเจตนาเปน

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:38166



อิสระแหงจิต167

อยางไร ถาเจตนาฆาตัวตายก็ไปติดคุกทางจิตวิญญาณ คุณฆาตัวตาย

เทาไร เสนผมคณุม ีเกาลาน เกาแสน เกาหมืน่ เกาพนั เการอย เกาสบิ

เกาเสนขน เกิดจนครบเสนผมบนหัว ตอมามาเกิดเปนสัตว เปน

หนอนอยใูนสวม เกดิเปนสตัวเลก็ๆถงึ ๕๐๐ ชาต ิจนเกดิเปนคน พอมา

เกดิเปนคนอกี เมือ่อายเุทานัน้กฆ็าตวัตายอกี วนัแลววนัเลาไมรจูบสิน้

เพราะเราตัง้จติฆาตวัตาย  ยกตวัอยาง เรากนิขาว ดืม่นม เขาไป แมแต
แบคทเีรยีทีเ่ราฆากเ็หมอืนกนั มนัเปนบาปเหมอืนกนั เขาเรยีกวาบาป
เพือ่ใหเกดิประโยชน บาปอยทูีเ่จตนาเทานัน้แหละ ฉะนัน้บาปหรอืไม
บาป ไมตองไปกลวัมาก แตไมทำบาปเลย เปนการดทีีส่ดุ

โยมถามวาเปนหมอแลวสัง่ยาบาปหรอืไม หากแคสัง่ยากไ็ม
บาป เพราะยงัไมฆา เราสัง่ใหเฉยๆ แตวาเจตนาฆาหรอืไม เปนอกีเรือ่ง
หนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาในเรื่องการสั่งใหเฉยๆไมวามีดหรือยาหัว
กระโหลกไขว พระพทุธเจาตรสัวาเปนของกลางยงัไมบาป ถาเจตนา
ฆาคนหรอืนำไปใชกจ็ะบาป   ยกตวัอยาง เชน ยาฆาเหา หากเราสัง่ให
เขาไป บางทไีมฆาเหา แตไปทำอยางอืน่ มนัอยทูีเ่จตนา ถาเจตนาบอก
วิธีสมรูรวมคิด ก็เปนบาปรวมกัน สุดทายพอเกิดมากลายเปนโรค
ไซนสับาง โรคทางเดนิหายใจบาง

“ภิกษุทั้งหลายจิตที่ตั้งไวชอบยอมให
สมบัติที่มารดาบิดามิอาจใหได”

พุทธพจน
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บทสงทาย
“การนำธรรมปฏิบัติไปใชในชีวิตประจำวัน”

ในวาระสุดทายที่เราทานทั้งหลายมาเจอกัน ก็จะจากกันไป
เขาเรยีกกนัวา “งานเลีย้งใด ทีไ่มมวีนัเลกิลา การเจรจาครัง้ใดไมมวีนั

สิน้สดุ ยอมไมม”ี การทีเ่ราไดมาเจอมาพบกนั นบัวาเปนธรรมะจดัสรร
ใหมาเจอ เมือ่มาเจอกนัแลว อาตมาขอฝากวาเมือ่เราจะพดู จะทำ จะคดิ
สิ่งใด ใหไตรตรองอยางมีสติรอบคอบ เปนสัมมาสติ เมื่อเราจะทำ
อะไรกต็าม เราจะประสบผลสำเรจ็ไดสมความปรารถนา สิง่ทีเ่ราไดอยู
ในตวัไมเสือ่มคลาย โจรมาปลนกไ็มได ไฟไหมไมหมด น้ำทวมกเ็อา
ไปไมได  ใหเราเอาไวในใจและขยายผลใหแกผูอื่น คนที่อยูใกลเรา
อยางเชน ลกูหลาน ญาตพิีน่อง คนทีพ่อจะเปนไปไดทางธรรม ดวยที่
เราใหดวยใจเมตตาตอกันกับเขาเหลานั้น เมื่อเขาอยูไกลก็เหมือนอยู
ใกล  ผไูมใชญาตกิเ็หมอืนญาต ิเพราะทกุคนเกดิตายทบัถมกนัมากมาย
ไมรวูาตายมากีค่รัง้ ทำผดิพลาดพลัง้มากีห่น แตเราทกุคนกม็าเวยีนวาย
ตายเกดิมาพบกนัอกี

ทำดไีดดีรับผลไดชาตินี้
เมือ่เรามสีิง่ด ีหากเราเปนคนดมีนี้ำใจ แลวกห็ยบิยืน่สิง่ดใีหแก

เพือ่นพองของเรา เทาทีจ่ะทำได เราไดหลกัธรรมครองชวีติ การครอง

ตน การครองคน การครองงาน เรารวูธิแีลวเราไดแลว  คอยหยบิยืน่

ใหแกเพื่อนมนุษยของเรา ที่กำลังทุกขเดือดรอนอยูตามฐานะ ตาม
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โอกาสสถานะทีเ่ราม ีทีจ่ะใหเขาได ดงันัน้สิง่ทีเ่ราควรจะรกัษาไว คอื

ทำใจใหบรสิทุธิเ์สมอ รกัษาใจของเราไวใหดเีสมอตลอดไป ชวีติของ

เราจะสดใสบรสิทุธิผ์ดุผองงอกงามไพบลูยทัง้อยใูนทีล่บัทีแ่จง ทัง้ทีส่งู

และที่ต่ำ ทั้งตอหนาและลับหลัง เพชรขึ้นชื่อวาเพชรอยูวันยังค่ำ

ทองคำมันจะไหลตกที่ไหนก็เรียกวาทองคำ คนดีไปที่ไหนก็เรียกวา
คนด ีคนดถีารอใหเขาชมวาด ีเราจะผดิหวงัและไมสมหวงั เราจะทกุข
ใจ

ฉะนัน้ทำดไีดด ีทำไมดกีไ็มด ีเมือ่ทำดแีลวความดเีกดิขึน้กบั
ตวัเรากบักาย วาจา ใจ ของเราทนัท ีขณะนัน้ปจจบุนันัน้ทนัท ีไมมกีาร
รอชาตหินา ภพหนา ชาตหินา เปนผลพลอยไดในชาตนิี ้ เมือ่ทำดแีลว
ความดปีรากฏจนพงึพอใจ เมือ่ทำดเีตม็ที ่ความดถีกูตอง นัน้คอืความ
พงึพอใจ ทำดแีลวไมเดนไมดงั หากเราตัง้ใจด ีเรากพ็บกบัความด ีเพือ่น
ด ีมติรสหายด ีพีน่องญาตมิติรทีด่ ีนัน่คอืความดคีงทนใหแกเราทาน
ทัง้หลาย วนัลากม็าถงึอวสาน หวนคำนงึ คดิถงึนาใจหาย ไมรวูาเมือ่ไร
จึงจะไดกลับมาเยือน จึงขอเตือนคำฝากจากใจจริงวาทุกสิ่งที่ทำมา
ขอขอบคณุทีเ่มตตาใหมาพบผปูระพฤตปิฏบิตั ิน้ำใจด ีณ ทีน่ี ้ทีย่วุพทุธกิ -
สมาคมแหงประเทศไทย สุดโสภาวิไล ที่ไดใหวิชาธรรม นำดวงจิต
พิชิตตน ไมวกวนเวียนวายอยางไรคาราคาคน ปฏิบัติตนใหพนทุกข
สขุสงบเยน็ใหไดเหน็นพิพานทกุทานเทอญ

เมือ่เราฟงธรรม ไดรธูรรม เขาใจธรรม เหลาอบุาสกอบุาสกิา
ก็ประกาศตนเปนพุทธมามกะ การสมาทานศีลเพื่อใหเปนเครื่อง
ปกปองคมุครองเราทัง้หลายใหเกดิความสนัตสิขุ มชีวีติทีบ่รบิรูณงอก
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งาม ฉะนัน้เมือ่เรากลบัไป สิง่ทีเ่ราได สิง่ทีเ่ราเหน็ในทีน่ี ้ลวนแตเปน
บทเรียนวิชาการ ที่สามารถนำไปใชในระบบการจัดงานทางบานเรา
ได อาจเปนเครือ่งตรงึใจเมือ่ยามยาก จะเปนพลงัผลกัดนัใหเราไดพน
ทกุข พนภยั และศลีนัน้จะเปนตวัผลกัดนัขบัเคลือ่นใหเราไดไปสจูดุ
เปาหมายคอืความสขุ ทัง้ทีล่บัและทีแ่จง แมวาระสดุทายของชวีติเชน
เดียวกัน การที่เราทานทั้งหลายหรืออาตมากลาวอยางนี้ ก็ไมใชวา
จะจากกนัไปหรอืตายจากกนัไป แตเปนการกลาวถงึความไมประมาท
เพราะมนัไมเทีย่ง มนัเกดิขึน้มาระยะหนึง่ มนักอ็ยรูะยะหนึง่ แลวกม็นั
ดบัสลายไป เปนอยางนีม้าพรอมกนัคกูบัโลกเราเปนลานๆปมาแลว ถงึ
จะมเีราหรอืไมมเีรามนักแ็ตกดบั

หยบิยืน่รสแหงธรรมใหผูอื่น
ขอฝากทานทัง้หลาย เมือ่กลบัไปบาน คนทีม่แีมกไ็ปกราบตกั

แม คนมพีอกไ็ปกราบตกัพอ บอกวาแบงบญุใหพอใหแม คนทีม่สีามี
กก็ราบสวสัดสีามทีีต่กังามๆ โอกาสหนาเขาจะไดรวูาคนของฉนัหรอื
แฟนของฉันกลับมาครานี้ มีสิ่งดีมาฝาก มีความเปลี่ยนแปลงไป คือ
ดมีากขึน้กวาเดมิ จงึจะไดชือ่วาเรายกระดบัความด ีเลือ่นชัน้ตนเองสงู
คา มรีาคาเกนิทีเ่ขาจะปกปองคมุครองเราได เพราะสิง่สำคญัของชวีติ
เราคอืการสญูเสยีและการเสวยกบัสิง่ของทีจ่ะสญูเสยี อนัเปนสิง่สงูสดุ
เพราะชวีติของเรา เราเกดิมามอืเปลา แตกอนทีเ่ราจะจากโลกใบนีไ้ป
เราสรางประโยชนใหแกโลกนี้ ใหแกสังคมนี้ ใหเกิดความสะอาด
ความสวาง ความสงบ ผูประพฤติธรรมยอมสะอาดทั้งภายนอกและ
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ภายใน ผรูธูรรมเพยีงแตจะเอาชนะผอูืน่ แตผมูธีรรมเอาชนะใจตนเอง

ทัง้ทำความสะอาดใจภายนอกและภายในตนเองไดตลอดเวลา ฉนัใด
ก็ฉันนั้น สายน้ำไมไหลกลับ ชีวิตของเราดับไปไมมีฟน แตความ
ขมขืน่และความสขุสมหวงั มนัจะอยเูบือ้งหลงั

หากเราจากไป สิง่ใดกต็าม เราผเูปนลกู เมือ่กลบัถงึบาน ให
กราบทีต่กัแมตกัพอ เรากไ็ดรบัศลีรบัพรจากทาน ยิง่ชวงจะเขาใกลวนั
ปใหม พรทีด่ทีีส่ดุของวนัปใหม คอืเราสรางสิง่ใหมๆ ใหแกทานไมใช
วตัถ ุแตสรางจติสรางใจ สรางกริยิามารยาท สรางน้ำคำสรางน้ำใจให
กบัทาน  เพราะพอแมของเราพยายามตอสอูปุสรรคนานปัการมามาก
มาย เราอยใูนครรภของทานมาเปนเวลา ๙ เดอืน หรอื ๑๐ เดอืนเคลือ่น
คลอย ความทกุขทรมานขมขืน่จากการตัง้ครรภ ยิง่ถาเปนทองแรก แม
ตองอายเพือ่น เมือ่ทองปอง ทองโยขึน้มา แตดวยความรกัของแมทีม่ี
ตอลกู คอยประคบประคองครรภของตนเอง คอืลกูทีอ่ยใูนทองไมให
ไดรบัความกระทบกระเทอืน แมตองเผชญิกบัความทกุขความเดอืดรอน
ในบางครัง้แมเจบ็ปวย แมยงัอมุทอง ประคองครรภอยางทะนทุนอม
บางครัง้แมถกูเพือ่นบานตำหนนินิทา แมตองทนรนัทดใจ นกึหวงใย
ลกูของตนเองทีอ่ยใูนครรภ ตัง้หนาตัง้ตาตอส ูหวงัวาลกูของเราจะเกดิ
มาเชดิหนาชตูา

แตลกูบางคนเกดิมาแลวกเ็ปนทีเ่ชดิหนาชตูา เปนทีพ่ึง่ของพอ
แมได แตลกูอกีหลายๆคนนัน้ กลายเปนลกูหลอก ลกูลาก ลกูเลกิของ
พอแมไป ลกูลากคอืพอแมไมเคยขึน้โรงขึน้ศาล เมือ่ลกูทำผดิ กล็ากพอ
แมขึน้โรงขึน้ศาล ไปสทูีค่กุตาราง แมตองบากหนาอายเพือ่นบาน สวน
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ลกูหลอกคอืพอแมมสีมบตัแิกวแหวนเงนิทอง ลกูประกอบอาชพีแลว
ผดิพลาดไป ในทีส่ดุพอทรพัยหมดตวักต็องหลอกทรพัยสมบตัพิอแม
ไปขาย ไปจำนอง แมตองตามไปไถออกมา ลกูเลกิคอืลกูทีพ่อแมสอนสัง่
แนะนำในทางดดีวยความมงุมัน่ใจ แตบอกตดัพอตดัแม เลกิการเปน
พอแมกนั ซึง่เปนสิง่ทีไ่มถกูตอง หากเราเปนลกูทีด่ ีเราตองถนอมน้ำใจ
ไวสกัระยะ คอยๆทำ คอยๆพดู เราจะเปนแกวตาดวงใจ และเปนอาหาร
ใจใหแกทาน เราเลีย้งกายพอแมได เรากต็องเลีย้งใจพอแมดวย เพราะ
ใจคอืพลงันำกายและชวีติของพอแม

ซึง่พอแมจะอยดูวยความชืน่ใจ ความสดชืน่ไมแหงแลง  ไม
วาเหว เราทำดีใหกับทานกอนที่ทานจะตายจากไป ใหกราบตักทาน
กอนที่เราจะไมมีพอแมใหกราบ เราจะกราบกองขี้เถากระดูก ยก
ตวัอยาง ลกูเศรษฐหีลายคน เมือ่พอแมยงัมชีวีติอย ูเขาไมใสใจดแูล แต
พอพอแมตาย จงึซือ้โลงศพทองใสใหอยางด ีนมินตพระมาสวด ๗ วนั
๗ คนื คดิวาพอแมจะไดขึน้สวรรค พอพระมาสวดและใหศลี เขากเ็คาะ
โลงศพพอแม ๒-๓ ครัง้ บอกวา “แมจา พอจา มารบัศลีกนัเถอะ” มอง
ดขูางโลงศพมนี้ำเปลาครึง่แกว มสีมครึง่ลกูปอกไว มขีาวปลาอาหาร
๒-๓ ถวยวางไว ตัง้แตวนัแรกจนถงึวนัสดุทาย มทีัง้มดไต  ทัง้แมลงวนั
ตอม นีห่รอืสิง่ทีเ่ราใหพอแมในวนัสดุทาย นัน่คอืผทูีไ่มมคีณุธรรมที่
ถกูตอง ไดชือ่วามชีวีติบกพรอง ขาดกำไรในชวีติ สิง่สำคญัสงูสดุของ
เราคือพอแมเปนผูใหชีวิตและใหเนื้อหนัง สิ่งสำคัญตอมาคือครู

บาอาจารยทีใ่หชวีติเกดิใหมทางปญญา สิง่ตอมาคอืผชูวยเหลอืเกือ้กลู

เราหรอืเปนกลัยาณมติรทีด่ใีหเรา
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อยางไรกต็ามเราไดรบัธรรมรธูรรม เขาใจธรรม และประพฤติ
ปฏบิตัใิหเกดิสขุแกใจตนเองแลว เราฟงแลวนำเอารสของธรรมนี ้นอม
ธรรมนีแ้จกจายใหผอูืน่ไป บอกขาวใหผอูืน่ไดทราบ แนะนำใหเขาได
ทำในสิง่ทีเ่ราไดสมัผสัได สิง่ทีเ่ราทำไดเทานัน้แหละ นัน่คอืสิง่สงูสดุ
ของชวีติ ใหโอกาสชวีติแกผอูืน่ รวมทัง้ตวัเราดวย ฉะนัน้สิง่สงูสดุที่
เราจะพงึปฏบิตัติามคอืคำสอนทางศาสนา หากศาสนาพงั ชาตกิฟ็ง ไม
มแีผนดนิอย ูดงันัน้ทัง้ ๓  สวนทีเ่ราทานทัง้หลายปกปกรกัษา คอืชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย พวกเราตองเคารพบูชา เพื่อทดแทนคุณ
แผนดนิ เราจะไดชือ่วาไมเปนหนีแ้ผนดนิเมือ่ตายจากไป

ดังนั้นขอใหเราทุกทานรักษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
อนัถกูตองไวใหยาวนานทีส่ดุ และญาตโิยมผมูาประพฤตปิฎบิตันิีใ้ห
หยิบยืน่บอกขาวดแีละอนโุมทนาขาวสารทางบญุทีด่ใีหผอูืน่ เพือ่จะนำ
ชีวิตวิญญาณใหพนทุกขไปเรื่อยๆ ตลอดกาลนาน ขอใหทุกทานมี
ความสขุ ขออนโุมทนาแกพระสงฆผรูวมปฏบิตัธิรรมในครัง้นี ้ทีท่าน
ไดเสยีสละเวลา ทานไมมากไ็ด แตทานมาและใหกำลงัใจแกเรา จวบ
จนวนัสดุทาย ขอใหทกุทานจงมคีวามสขุ เขาสมูรรค ผล นพิพานเรว็
พลนัเทอญ
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เมื่อเรามีสิ่งดี หากเราเปนคนดีมีน้ำใจ
แลวก็หยิบยื่นสิ่งดีใหแกเพื่อนพองของเรา
เทาที่จะทำได เราไดหลักธรรมครองชีวิต การ
ครองตน การครองคน การครองงาน เรารูวิธี
แลวเราไดแลว  คอยหยบิยืน่ใหแกเพือ่นมนษุย
ของเรา ทีก่ำลงัทกุขเดอืดรอนอยตูามฐานะ ตาม
โอกาสสถานะทีเ่ราม ีทีจ่ะใหเขาได ดงันัน้สิง่ทีเ่รา
ควรจะรกัษาไว คอืทำใจใหบรสิทุธิเ์สมอ รกัษาใจ
ของเราไวใหดีเสมอตลอดไป ชีวิตของเราจะ
สดใสบริสุทธิ์ผุดผองงอกงามไพบูลยทั้งอยูใน
ที่ลับที่แจง ทั้งที่สูงและที่ต่ำ ทั้งตอหนาและ
ลบัหลงั เพชรขึน้ชือ่วาเพชรอยวูนัยงัค่ำ ทองคำ
มันจะไหลตกที่ไหนก็เรียกวาทองคำ
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ภาคสาม
ประสบการณการปฏิบัติธรรม
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สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม

กมมนฺา วตตฺต ีโลโก ยอมตามโผ ตามแผน แหงกรรมนัน่
เพราะสตัวโลก สรางกรรม สารพนั ชพีแปรผนั ปนผล ตนสรางมา
กอปรกรรมด ีมบีญุ คณุสงให ทัง้กายใจ สขุสนัต ไรปญหา
สคุต ิเปนทีห่มาย เมือ่ตายลา เสวยสขุ สวรรคฟา ณ คาลยั
ถากอปรกรรม ทำชัว่ มกิลวับาป จติแสนหยาบ ต่ำชา อยาสงสยั
ตองลำบาก ยากเขญ็ ลำเคญ็ใจ ทคุต ิเปนทีไ่ป ใหสงัวร
อนัสตัวโลก ยอมเปน ไปตามกรรม พงึจดจำ พทุธธรรม คำสัง่สอน
ใชหริ ิโอตตปัปะ ละกรรมรอน ตืน่เสยีกอน จะนอนตก นรกภมู.ิ

โดย...ธรรมบตุร
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แกกรรมไดในชาตนิี้

ปวณีา ชำนาญวนชิกลุ

ขาพเจาเปนหนึ่งในโยคีผูปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทย และเปนลูกศิษยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เจาอาวาสวดัปาเจรญิราชธรรมาราม ครัง้แรกขาพเจาไมเคยรจูกัคำวา
วปิสสนาเลย เคยรแูตเพยีงวาสมาธ ิซึง่เพือ่นๆสวนใหญกไ็ปปฏบิตักินั
บอย แตขาพเจาไมเคยไปปฏิบัติ สาเหตุที่เพื่อนๆไปปฏิบัติก็เพราะมี
ปญหากลมุใจเรือ่งตางๆ แตพอกลบัมาบาน เขากก็ลบัเปนเหมอืนเดมิ
อีก จึงทำใหขาพเจาไมเคยสนใจการปฏิบัติธรรม เพราะโดยปกติ
ขาพเจากเ็ปนคนทีช่อบทำบญุไหวพระ แจกทาน สรางวดัอยแูลว กค็ดิ
วาสิ่งที่เราทำอยูนี้ก็มีบุญ มีความสุขมากพออยูแลว ไมเคยสนใจใน
หลกัธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา นอกจากการรกัษาศลี
๕ เทานัน้ แตกไ็มเครงครดัอะไรมากนกั เพราะไมเคยคดิถงึเหตแุละ
ผลทีจ่ะเกดิขึน้

วนัหนึง่ขาพเจากไ็ดมโีอกาสไปทำบญุทีว่ดัเขาพทุธโคดม ได
มโีอกาสคยุกบัทานพระอาจารย ป.ญาณโสภโณ ทานพระอาจารย ป.
ก็บอกใหขาพเจามาปฏิบัติธรรม ๓ วัน ทานบอกวา “ใหหัวโจกมา
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ปฏบิตัธิรรม ๓ วนั”  ขาพเจากไ็มสนใจ เพราะตอนทีท่านพดู ทานพดู
ขึ้นลอยๆขามหนามองไปทางอื่น ถึง ๓ ครั้ง ขาพเจาก็ถามทานวา
“หลวงพอจะใหใครมาปฏบิตัธิรรม” ทานชีม้าทีข่าพเจา ขาพเจากต็กใจ
แลวถามทานวาใหมาปฏบิตัธิรรมทัง้หมดเลยหรอื เพราะไปกบัเพือ่น
รวม ๗ คน ทานสายหนาวา “มาคนเดยีวเดีย๋วหางกต็ามมา” ขาพเจา
กค็ดิในใจวาทำไมตองมาปฏบิตัธิรรม เพราะไมไดเดอืดรอนเรือ่งอะไร
แตก็ไมขัดใจ  จึงชวนเพื่อนมาปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ทำให
ขาพเจาเขาใจหลักคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาก
ยิง่ขึน้

หลงัจากนัน้ขาพเจาไดมโีอกาสเขามาปฏบิตัธิรรมทีย่วุพทุธกิ -
สมาคมแหงประเทศไทย เพราะเพื่อนมาบอกวาทานพระอาจารยให
ขาพเจาปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธฯ ๗ วัน ขาพเจาตกใจจึงถามเพื่อนวา
ทำไมตองไปปฏบิตัติัง้ ๗ วนั เพราะไมเคยไปคางคนืทีไ่หนถงึ ๗ วนั
มากอน เพื่อนก็ไมตอบอะไร แตตัวเองคิดวาหากไมไปปฏิบัติอาจ
จะไมสบายเขาโรงพยาบาล หรอือาจจะทำมาคาขายไมได จงึเดนิทาง
ไปปฏบิตัทิียุ่วพทุธฯเปนครัง้แรก

บทเรยีนแรกของกรรมฐาน
ในครั้งนั้นขาพเจาไดเริ่มปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว

สติปฏฐานสี่ สอนโดยคุณแมสิริ กรินชัย อาจารยทองคำ ศรีโยธิน
อาจารยเรณ ูทศันณรงค อาจารยมนัตรา หอรตันชยั และคณะวทิยากร
ของยวุพทุธฯ ขาพเจาเริม่ปฏบิตัติัง้แตการเดนิจงกรม เริม่จากยนืหนอ
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ขวายางหนอ ซายยางหนอ กำหนดหยดุหนอ กลบัหนอ กำหนดอยาง
นีเ้รือ่ยๆ กำหนดอริยิาบถใหไดปจจบุนั คำวาปจจบุนันี ้คณุแมสริทิาน
มกัจะพดูอยเูสมอวา “ตองใหไดปจจบุนันะลกูเดีย๋วจะไมได ๗ ชาต”ิ

ขาพเจาฟงแลวกส็งสยัวาเดนิแคนีจ้ะได ๗ ชาต ิจะไดมาจากตรงไหน
ไมเหน็มใีครมาใหอะไร การปฏบิตักิเ็พิม่บทเรยีนขึน้ไปอกีจากขวายาง
หนอ ซายยางหนอระยะที ่๑ จนถงึระยะที ่๖ ทกุระยะตองกำหนดยนื
หนอและอยากกลบัหนอทกุครัง้ การปฏบิตัแิตละวนัๆละ ๔ บลัลังก

ตลอดระยะเวลา ๗ วนัของการปฏบิตั ิคณุแมสริพิดูเสมอวา
“ปฏิบัติใหไดปจจุบันนะลูก ทำใหจอจอตอเนื่องใหเปนเสนดาย จึง

จะไดผลขามภพชาตไิด” ตองกำหนดอริยิาบถทกุขณะ  เชนยกกต็อง
กำหนดยกหนอ เหน็กต็องกำหนดเหน็หนอ ไดยนิเสยีงกต็องกำหนด
ยนิหนอ เยน็ รอน ออน แขง็ เจบ็ เมือ่ย ปวด ชา เวทนาจะเกดิกต็อง
กำหนดทกุอยางแมแตความคดิ กต็องกำหนดคดิหนอ คดิมากกก็ำหนด
ฟงุหนอ คณุแมสริมิกัพดูเสมอวาอริยิาบถยอยสำคญันะลกู สิง่ทีค่ณุแม
สริพิดูทัง้หมด ขาพเจาฟงแลวไมเขาใจทัง้หมด ไดแตฟงไปวนัๆ ไมเคย
เอามาคดิวาจะไดอะไรตามทีค่ณุแมสริสิอน พอวทิยากรเผลอ ขาพเจา
ก็เดินตามสบายอารมณไมไดกำหนดอะไร แตสิ่งหนึ่งที่ขาพเจา
จดจำในใจเสมอคือคำพูดของคุณแมสิริที่พูดวา “ตองกำหนดนะลูก

จะได ๗ ชาต”ิ
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ชดใชกรรมใหหมู
ขาพเจามีโอกาสปฏิบัติหลักสูตรของคุณแมสิริ ๓ ครั้ง และ

แลวสิง่ขาพเจาไมเคยคดิวาจะเกดิขึน้กค็อืกฏแหงกรรมของขาพเจา ซึง่
ขาพเจามอีาชพีคาสกุรชำแหละคอื แมคาขายหม ูในขณะทีข่าพเจานัง่
สมาธ ิกม็อีาการปวดตามขาตามตวัของขาพเจา บอกไดเลยวาปวดมาก
ขาพเจากก็ำหนดตามสภาวะทีเ่กดิขึน้ ปวดกก็ำหนดปวดหนอ กำหนด
ไปตามอาการตางๆทีเ่กดิขึน้ เชน ตวัโยก ตวัคนั ตวัพองมากๆ  ตวัยุบ
ตดิกระดกูสนัหลงั บางครัง้กเ็ยน็เหมอืนถกูน้ำแขง็ บางทกีร็อน เหมอืน
โดนไดรเปาผมเปนลมรอนมาก บางครัง้นัง่ๆไปตวักเ็หน็ตวัเองนัง่เปน
หนิ บางครัง้กเ็หน็น้ำทะเลสวยงาม เหน็หนิมแีสงสวางมากๆ และเหน็
อะไรหลายอยางในสมาธิ

เชาวันหนึ่งขณะขาพเจาเขาหองน้ำ แปรงฟนอยูหนากระจก
เงยหนามองทีก่ระจกเหน็จมกูโตมาก แกมสองขางพองใหญกต็กใจวา
เราเปนอะไร กนิยาผดิหรอื แตกไ็มไดกนิยาอะไร พอกริง่ปฏบิตัดิงัขึน้
จึงเขาหองปฏิบัติตอไป เมื่อนั่งไปสักพักก็เห็นหนาตัวเองมีจมูกโต
แกมสองขางใหญ ใบหนาเหมอืนหนาหม ูกร็เูลยวาเจากรรมนายเวรมา
ปรากฏ ในขณะนัน้รางกายกป็วดเพิม่มาก ขาพเจากก็ำหนดปวดหนอ
แลวแผเมตตาใหกับหมูที่ขาพเจาไดเห็นวา “อิมินา บุญญะกัมเมนะ
ขาพเจาปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานจากอดตีชาตถิงึปจจบุนัชาตแิละได

สรางผลบุญกุศลมาทั้งหลายทั้งสิ้นจงรวมเปนเดชะพลาวะปจจัยสง

ผลบญุใหหมทูกุตวัทีข่าพเจาขาย กราบขอขมากรรมอโหสกิรรมตอหมู

ทกุตวั ขอชดใชดวยผลบญุในการเจรญิวปิสสนากรรมฐาน ขอใหเปน
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สขุเปนสขุเถดิ ถากำลงัเจบ็ปวยอยกูข็อใหผลบญุนีจ้งชวยใหหมดทกุข

หมดโศก หมดโรค หมดภยั ถากำลงัเสวยสขุอย ูกข็อใหเปนสขุเปนสขุ

เถดิ”

ทุกครั้งที่ขาพเจานั่งสมาธิ เมื่อจิตของขาพเจาสงบก็จะแผ
เมตตาออกใหตัง้แตมารดา บดิา ปยูา ตายาย คร ูอาจารยตัง้แตอดตีชาติ
ถงึปจจบุนัชาต ิญาตทิัง้หลายทีเ่สยีชวีติ พีน่อง เพือ่น ลกูคา บรวิาร ศตัรู
ทานพระอนิทร พระพรหม พระยม พระกาล ทาวจตโุลกบาลทัง้ ๔ แม
พระโพสพ แมพระธรณ ีแมพระเพลงิ แมพระพาย แมพระคงคา เจาที่
ทกุทีท่ีข่าพเจาปฏบิตัธิรรมอย ูทานผใูหกำเนดิเกดิมา ปฏสินธจิติทีเ่กดิ
แลวดบัไป และเจากรรมนายเวรทกุทานทกุตวัตน เมือ่แผเมตตาเสรจ็
แลวจึงนั่งสมาธิตอ สังเกตไดวาหลังจากแผเมตตาเสร็จเรียบรอยแลว
สมาธิจะแนบแนนนิ่ง สภาวธรรมเกิดขึ้นไดงายขึ้น โดยนั่งกำหนดรู
อารมณใหไดปจจบุนั กำหนดรอูารมณทกุขณะของรปูนามอะไรเกดิ
กต็ามรตูามดไูป ไมควรไปวจิารณอะไร การปฏบิตัธิรรมของขาพเจา
กร็เูพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จากการไมรอูะไรเลยกเ็ริม่เขาใจการปฏบิตัทิีถ่กูตอง
ขึน้

แตในสิง่ทีเ่ราคดิวาเราทำถกู กลบักลายเปนผดิโดยทีเ่ราไมรู
ตวัเลย สิง่นัน้กค็อืโมหะคอืความหลง  ขาพเจาเปนแมคาสกุรชำแหละ
เวลาลูกคามาซื้อหมูหั่นครึ่งกิโล ขาพเจาจะใชมือหั่นใหโดยไมใช
เครือ่งหัน่ เพราะขาพเจาคดิวาการทีเ่ราหัน่เองจะเปนการกำหนดสตใิห
ไดปจจบุนัจะได ๗ ชาต ิหัน่ ๑๐๐ ครัง้ กไ็ดบญุ ๗๐๐ ชาต ิขาพเจา
จะกำหนดอยางนี้ไปตลอดตั้งแตปฏิบัติธรรมเริ่มแรกจนกระทั่งการ
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ปฏบิตัขิึน้สสูภาวธรรมสงูขึน้ จงึทำใหขาพเจาเขาใจไดวาการทีข่าพเจา
หั่นหมูลงไป แตละขณะนั้น เกิดอาการหลายอยางปนกันอยู เชน มี
อาการผัสสะการหยิบ การมองหลายๆอยางปนอยู เราไมสามารถรู
สภาวธรรมไดแจมชดัเลยวาขณะทีก่ำลงัหัน่ลง มกีารใชจกัษปุระสาท
กายประสาทรวมอยูดวย การกระทำอยางนี้ถือวาไมไดปจจุบันขณะ
เพราะมอีาการหลายอยางปนอย ูแตกย็งัมคีวามดอียอูยางหนึง่คอืเรามี
สตอิยกูบัการหัน่หม ูถงึแมวาจะไมไดปจจบุนัทีถ่กูตอง แตกเิลสกเ็ขา
มาไมได ทำใหจติไมเกดิอกศุลเลย ขณะทิจ่ติอยกูบัการหัน่ จติไมคดิ
ฟงุซานไปกบัอารมณรอบกายทีอ่ยใูกลตวั ทำใหจติใจสงบเงยีบลงไป
มากโดยไมรตูวั จติกค็อยๆนิง่ ทำใหการนัง่สมาธทิีบ่านไดสงบงายมาก
ยิง่ขึน้

ในครั้งที่เห็นกฏแหงกรรมไดชัดมากคือ ครั้งนั้นขณะที่นั่ง
สมาธิอยูมีอาการปวดขามากก็กำหนดปวดหนอ ไมชอบหนอ จิตใจ
ขณะนั้นหงุดหงิดมากก็กำหนดไปตามอารมณของกายและใจที่กำลัง
เปนอย ูแลวอาการปวดทวคีวามรนุแรงมาก ขาพเจากเ็หน็นมิติเปนรปู
หมตูวัขาวมรีอยเปนแนวตามตวัสชีมพขูึน้ตามตวัหม ูขาพเจารสูกึดใีจ
ทีไ่ดเหน็เจากรรมมายนื ขาพเจารบีขอขมากรรม ขออโหสกิรรม และ
แผเมตตาใหกบัหมทูนัท ีเมือ่แผเมตตาจบ ความปวดและนมิติกห็ายไป
ทนัทสีภาวธรรมกเ็กดิขึน้ทนัที
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ตามรูอาการสภาวธรรม
ในขณะที่นั่งสมาธิอยูอาการพองทางกายก็เกิดขึ้น มีอาการ

พองขึ้นจนแนนมากถึงลำคอ ขาพเจารูสึกอึดอัดมาก คิดวาทอง
จะระเบดิรสูกึทรมานมาก ทนัใดนัน้เอง จติของขาพเจากพ็ดูออกมาวา
“ทิง้ไปเลยไมใชของเรา” ลมหายใจกอ็อกมาทางจมกู ๒ ครัง้ยาวๆ แลว
เกดิความรสูกึนิง่ สบายอารมณมากๆ เหมอืนนัง่อยใูนทีโ่ลงกวางมาก
พอสักระยะหนึ่ง ขาขางซายที่อยูในสมาธิก็แข็งมาก ปลายนิ้วเทามี
ความรูสึกเหมือนถูกอะไรดัน และดึงใหฐานของกายเคลื่อนไหวไป
ทางขวาเปนขณะๆ ขาพเจารสูกึทางจติทีว่างเฉยตามดกูารเคลือ่นของ
กายเปนขณะๆ จนหนัมาขางขวามาก ในจติเหมอืนมเีสยีงคณุแมสริพิดู
วา “กำหนดนะลกูเดีย๋วไปไมได ๗ ชาต”ิ จงึกำหนดในขณะทีก่ายหยดุ
วาหยุดหนอ หยุดหนอ หลังจากนั้นก็กำหนดวา กลับหนอเพียงครั้ง
เดยีวเทานัน้ รปูกายกห็นักลบัทางซายเปนขณะไดเอง จนรสูกึวาตวัตัง้
ตรง จงึคลายสมาธอิอก

วนัตอมาของการปฏบิตักิเ็กดินมิติใหเหน็อกีกค็อืเหน็กายกบั
จติแยกกนัออกมา เหน็กายตัง้เปนหนิแขง็อย ูสิง่นีก้พ็สิจูนใหเหน็แลว
วากายกบัใจแยกกนั ขาพเจากไ็ดแตเอาจติตามรอูาการทีก่ำลงัเกดิพระ
ไตรลักษณก็คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปของสภาพธรรมนี้ก็คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ทุกครั้งที่เกิดสภาพธรรม ขาพเจาก็จะเริ่มเอาจิตตาม
ดูอาการที่กำลังเกิดตั้งแตตนคอยๆตามไปจนเกิดสภาพความปวดที่
รนุแรง จงึกำหนดปวดหนอ ความปวดจะระเบดิหายไปทนัท ีบางครัง้
เมือ่ความปวดเริม่กอตวักก็ำหนดทนัท ีความปวดกห็ายไปทนัที
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ครัง้หนึง่ขาพเจาไปวดัฉลอง เพือ่กราบนมสัการหลวงพอแชม
ขาพเจาไดตัง้จติอธษิฐานวากราบบชูาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
พระธรรมคำสอน พระอรยิะสงฆสาวกทกุพระองค ทานอาจารยสงูสดุ
เทพพรหมเทวา ๑๖ ชัน้ฟา ๑๕ ชัน้ดนิ ขอใหขาพเจาปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐาน ขดัเกลากเิลสตณัหาอปุทานออกจากรปูนามไดสำเรจ็ ไดรู
แจงในคำสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางถูกตอง
อนัเปนหนทางสพูระนพิพาน ขณะนัน้ขาพเจายนืเพยีงคนเดยีว เพราะ
เพือ่นๆไดขึน้รถกนัหมดแลว ขาพเจามองไปในหองกเ็หน็พระพทุธรปู
มอืขางขวาวางทีข่าขางขวา ลกัษณะเปนรอยตดัทีข่อมอืขวา สิง่ทีเ่หน็
ทีม่อืขวาเปนสทีองเขม สวนองคทานเหน็เปนสทีองออนทัง้องค จงึคดิ
ในใจวาชางทาสีแคขอมือหรือ ขณะที่คิดอยูก็เห็นตรงรอยหยักๆขึ้น
เปนรอยเหมือนขอบถุงมือ แลวก็ฟูขึ้นทั้งมือ ทำใหเห็นชัดวาเปน
ลกัษณะของถงุมอื ทนัใดนัน้ปญญากผ็ดุขึน้มาวาถงุมอืมไีวใสปองกนั
สิง่สกปรก ทำใหขาพเจาคดิทนัทวีามอืของขาพเจายงัสกปรกอย ูเพราะ
ขายสกุร ถงึแมวาไมใชคนฆา แตกเ็ปนคนสัง่สกุรมาขาย ขาพเจากเ็ปน
เพชรฆาตทางออมโดยไมรูตัว  ทำใหขาพเจากลับบานสั่งยุติการฆา
ตัง้แตนัน้มา

เห็นกฏแหงกรรม
การปฏบิตัธิรรมของขาพเจาไดปรากฏกฎแหงกรรมตางๆใน

ชาตนิีต้ามมาใหเหน็มากมายแกขาพเจา ทกุครัง้ขาพเจาจะแผเมตตาใน
สมาธขิอขมากรรม ขออโหสกิรรม และทำบญุใหเจากรรมนายเวรทัง้
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หลาย  เปรยีบเสมอืนไปรษณยีสงถงึที ่ขาพเจาดใีจทกุครัง้ทีเ่จากรรม
มาปรากฏใหไดชดใชกรรม และแกไขไดดวยตวัเอง

ในการปฏบิตัแิตละครัง้ขาพเจาจะขยนักำหนด จนครัง้หนึง่ได
ทำวิกฤตใหกลายเปนโอกาสใหขาพเจาไดเห็นธรรมขององคสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา คนืหนึง่ขณะเขานอน ขาพเจาไดหยบิหนงัสอื
ธรรมะมาดม ความเสียวก็เกิดขึ้นที่จิตขางซายพรอมความรูสึกเหม็น
กเ็หน็ตวัหนงัสอื รพูรอมจติทีแ่ตก ลกัษณะแคร ูจติกแ็ตก มลีกัษณะ
เปนเงาไมมชีิน้เนือ้อะไร กค็อืจติดบั ขณะทีเ่หน็จติกำลงัดบัอยนูัน้ จติ
เกดิกต็ดิอยดูวยกนั ความเสยีวกเ็กดิขึน้ทีต่รงหวัใจ อกีครัง้กเ็หน็สระ
เอของคำวาเหมน็มากระทบ จติกด็บัสลายอกี กม็จีติอกีขางดบัอกี ไม
รวูามาไดอยางไร ขาพเจาไดมโีอกาสสอบอารมณกบัทานพระครเูกษม
ธรรมทัต ทานก็บอกวาที่เกิดขึ้นมาไดนั้น เพราะจิตสั่งกายทำงานได
โดยไมตองอาศยัสต ิจงึตัง้ทาจดัฉากเตรยีมไวรอการกระทบ และแสดง
ใหเหน็ทนัท ีเปนนมิติของจรงิ จงึดบัไมได

สตติามรูรูปนาม
ขาพเจาไดมโีอกาสสอบอารมณพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

เปนเจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมารามและพระวิปสสนาจารยของ
ยวุพทุธฯ  ทานพระอาจารยวรีะนนทอธบิายวาโยมมสีมาธติัง้มัน่ พอมี
การกระทบที่ฆาณวิญญาณ ก็คือ กลิ่น ก็รูสึกเสียวปราดที่หัวใจคือ
กระทบทีก่ายวญิญาณ เหน็การดบัของจกัขวุญิญาณ เหน็จติดบั รกูลิน่
ดับก็คือรูป การเห็นลักษณะนี้ทานพระอาจารยวีระนนทบอกวาเปน
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การเห็นพระไตรลักษณแสดงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของรูปเวทนา
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ใหเหน็วาเวลาเกดิกเ็กดิเอง เวลาดบักด็บัเอง
เมือ่เกดิขึน้กเ็สือ่มสลายไป ไมสามารถทีจ่ะอยใูตบงัคบับญัชาของเรา
ไดเลย

หลังจากการสอบอารมณแลว พระอาจารยวีระนนทให
ขาพเจาไปนัง่สมาธติอ  เชาวนัหนึง่ขณะนัง่สมาธไิดมแีสงสแีดงพงุเขา
ตา ขาพเจาไมรูเปนแสงอะไร ขณะที่แสงกำลังปะทะเขามา ขาพเจา
กำหนดรหูนอทนัท ี  แสงนัน้กห็ายไป และขณะนัง่สมาธอิย ูขาพเจา
รสูกึวามสีิง่ของสิง่หนึง่ฟาดขางหลงัเสยีงดงั “ฟลัว๊ะ” ขาพเจากำหนด
รหูนอ  กำหนดอารมณปจจบุนัไดทนัท ี มนักด็บัไป

เมือ่ไปสอบอารมณ กบัพระอาจารย  ขาพเจาถามพระอาจารย
วา “ ใครปลอยแสงออกมา ” พระอาจารยหวัเราะไมตอบวาใครปลอย
แสงออกมา แตทานบอกวา “โยมเปนคนที่มีจิตไวมาก  สามารถตัด

อารมณไดปจจบุนัทนัท”ี การสอบอารมณครัง้นี ้ทำใหขาพเจารวูาพระ
อาจารยวรีะนนทสามารถสอบอารมณผปูฏบิตัธิรรมทีม่สีภาวะอารมณ
ที่ละเอียดลึกได  ซึ่งทานเปนพระวิปสสนาจารยที่หาไดยากมากใน
ปจจบุนันี้

การเหน็สภาวธรรมในครัง้นีท้ำใหขาพเจามสีตคิดิไดวาจติที่
วาเปนของเราแทจริงแลวมันไมใชของเรา  เพราะมันไมอยูใตบังคับ
บญัชา จะมากม็า จะไปกไ็ปอยตูลอดเวลา ทำใหขาพเจาเกดิความรสูกึ
ตางๆมากมาย แตสิ่งหนึ่งที่ขาพเจาจะตองทำอยูตลอดเวลาคือการ
ทำความด ีความถกูตองทกุอยาง และทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื การมสีตติาม
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รรูปูนามของตวัเองทกุขณะทีม่โีอกาส เพราะความดคีวามชัว่ไมมใีคร
รูได จิตเปนผูเก็บทั้งสิ้น เปรียบไดดังเทปบันทึกเนื้อเพลงไดไพเราะ
แลว แมวิทยุจะเสียก็สามารถเอาไปใสเครื่องใหมได เสียงที่ออกมา
กไ็พเราะเหมอืนเดมิ จติสัง่สมความด ีแมไปเกดิทีใ่หมกต็องดี

เพราะเปนปจจตัตงั
การเกดิสภาวธรรม ทำใหเหน็ถงึการทีจ่ติกระทบดบัอยตูลอด

เวลานี ้ทำใหขาพเจาคดิอยเูสมอวาแทจรงิแลวเราตายอยทูกุขณะเวลา
เพยีงแตวถิจีติสบืตออยตูลอดเวลา ถาวนัใดจติดบัแลววถิจีติไมมาตอ
เชื่อมในกายของเราก็คือตายนั่นเอง ทำใหขาพเจาลดโลภะคือความ
โลภเปนอนัดบัแรก และลดโมหะคอืความหลง โทสะคอืความโกรธ
ความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัเองกค็อยๆลดลงตามไปดวย สวนเรือ่งการฆา
สตัวแมแตมดและยงุกห็ลกีเลีย่ง ไมกระทำใหสตัวทัง้หลายตองไดรบั
ทกุขหรอืตาย

การรักษาศีล ๕ ก็รักษาอยางเครงครัดขึ้น ถาไมมีเหตุที่
ตองกระทำ จะไมแตะตองเลย เพราะเห็นแลววาทุกสิ่งทุกอยางที่เรา
กระทำความดีหรือชั่วนั้นไมมีใครรูเห็น จิตของเราเปนผูเก็บไว
ทุกอยาง ไมตองมีใครมารับรองเหมือนเทปที่บันทึกลงในเนื้อเทป
ทกุคำทกุทำนอง เพราะฉะนัน้จติของเรากจ็ะเกบ็อารมณความคดิ การ
กระทำดชีัว่ไวทกุอยาง
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ประสบการณทีเ่กดิขึน้กบัขาพเจาเปนปจจตัตงัเทานัน้ เมือ่ได
ศึกษามาจนถึงขณะนี้ก็เห็นแลววาสัจธรรมคำสอนขององคสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจานัน้เปนความจรงิทกุประการ เหตเุกดิขึน้อยางไร
ผลที่ไดรับก็เหมือนเหตุที่เกิดขึ้น ฉะนั้นเราตองมีสติคอยระวังจิตใจ
ของเราไมใหหลงในกเิลสตณัหาอปุทาน ชวีติกจ็ะสขุสบาย ไมมคีวาม
ทกุขรอนในชวีติ เรากจ็ะมจีติทีว่างๆ จติใจสบายเบา และจะมชีวีติที่
เปนสขุดี
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รอยกรรมในอดตี

คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ

ดฉินัไดเริม่ปฏบิตัธิรรมมาตัง้แตป พ.ศ.๒๕๒๑ จนถงึปจจบุนั
มปีระสบการณการปฏบิตัมิากมายทีเ่กดิขึน้ ครัง้หนึง่ประมาณตนเดอืน
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ ดฉินัมโีอกาสเขาฝกปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
ณ วดัพระธาตศุรจีอมทอง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม

เมื่อเจากรรมนายเวรมาทวงหนี้
ในชวงบายในวนัที ่๗ ของการปฏบิตั ิรางกายเกดิอาการโยก

หนา โยกหลัง สลับกันอยูเปนเวลานาน ดิฉันกำหนดใหหยุด ก็ไม
สามารถหยุดอาการนั้นได จึงกำหนดถามไปวา “ทานเปนใครโปรด
แสดงตน” ทนัใดนัน้กเ็กดินมิติขึน้เปนชางตวัใหญยนือยขูางหนา และ
ชางไดพดูวาดฉินัเคยนัง่เสลยีงบนหลงัชางตวันี ้เดนิทางเปนเวลาแรม
เดอืน เขารสูกึเจบ็หลงัมาก ดฉินัไดฟงแลวกเ็ขาใจทนัท ีจงึกำหนดจติ
แผเมตตาอทุศิสวนบญุสวนกศุลใหเขาจนพอใจ เขากเ็ดนิเขาปาไป

จากนั้นก็มีสัตวตางๆทะยอยผานเขามาอีก ดิฉันก็แผเมตตา
อทุศิสวนกศุลใหเขาเหมอืนเดมิ เขากจ็ากไปตวัแลวตวัเลา จนในทีส่ดุ
กร็สูกึเกรง็ทีม่อื ดฉินัมองดตูวัเองกเ็หน็สงิโตขนสนี้ำตาลออนตวัใหญ
มากเขามาครอบตัวของดิฉันอยู ความรูสึกบอกวา สิงโตตัวนี้ดุราย
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เหลอืเกนิ ถามใีครโผลเขาประตหูองทีด่ฉินันัง่อย ูมนัคงจะลกุขึน้ไป
ตะปบเขาอยางแนนอน ครั้งแรกดิฉันรูสึกกลัวเล็กนอยและพยายาม
ตัง้จติอทุศิสวนบญุบศุลใหเขา

แตเจาสิงโตตัวนี้ไมยอมออกไปจากตัวดิฉันสักที ดิฉันเริ่ม
กลวัมากขึน้ จงึขอบารมจีากองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดโปรด
เมตตาแผฉพัพรรณรงัสใีหตวัสงิโตตวันี ้“ชวยลกูดวยเถดิพระพทุธเจา
คะ” และทันใดนั้นดิฉันก็ไดเห็นแสงสวางทะลุออกจากตัวของดิฉัน
ผานรางสงิโตนานสกัคร ูสงิโตตวันัน้กส็ะพดัตวัออกจากรางดฉินัแลว
วิง่เขาปาไป

ดฉินัจงึออกจากสมาธแิละรสูกึกลวัมาก รบีออกไปพบหลวง
พอเจาอาวาสที่ดิฉันปฏิบัติอยู ทานก็เมตตาบอกดิฉันวา “มันเปน
เจากรรมนายเวร ดีแลวจะไดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน” ทำใหดิฉัน
สบายใจขึน้ จงึกลบัไปทีห่องพกัเพือ่พกัผอน พอเวลา ๑๙.๐๐ น.เริม่
ปฏบิตัอิกีรอบ ความรสูกึกลวัคอยๆกลบัมาอกี ดฉินัพยายามทำใจนิง่
สงบ ไมใหคดิกลวัอะไร ตัง้ใจปฏบิตัติอไป แตกร็สูกึกระสบักระสาย
ไมวาจะหลบัตาหรอืลมืตา จนกระทัง่เวลา ๒๑.๓๐ น. ดฉินัรสูกึกลวั
มากขึ้น อยากลาศีลกลับบาน ไมอยากปฏิบัติอีกแลว  ตอนนั้นรูสึก
เกลียดและกลัวการปฏิบัติกรรมฐานมาก มีอาการหัวใจเตนแรงอยู
ตลอดเวลา ในใจคดิวา “จะทำอยางไรด ีจะหนอีอกไปจากวดัเดีย๋วนีเ้ลย

ดมีัย๊” อยากจะเขาพบหลวงพอเจาอาวาส แตทานกเ็ขาไปพกัในกฏุแิลว
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แกอารมณกรรมฐาน
พอนั่งสงบสติอารมณสักพักก็ระลึกถึงทานพระอาจารย

วรีะนนท วรีนนโฺท เจาอาวาสวดัปาเจรญิราชธรรมาราม ขึน้มาได แต
กเ็หน็วาดกึมากแลว จงึตัง้จติภาวนา “ขอใหไดคยุกบัทานดวยเถดิ” จงึ
โทรหาเพื่อนที่กรุงเทพฯ นับวาโชดีที่เพื่อนมีเบอรโทรศัพทของ
สามเณรทีว่ดั  ไดขอความกรณุาสามเณรเขาพบพระอาจารย  ดฉินักไ็ด
กราบเรยีนทานพระอาจารยตามเหตกุารณตางๆทีด่ฉินักำลงัประสบอยู
พระอาจารยไดเมตตาสอนวิธีแกอารมณกรรมฐานที่ดิฉันติดอยู โดย
กำหนดลงไปทีจ่ติและกำหนดวา “หยดุหนอ” ดฉินัปฏบิตัติามทกุอยาง
ภายในครึ่งชั่วโมง ดิฉันจึงกลับมาเปนปกติเหมือนเดิม และสามารถ
ปฏบิตัติอจนครบ ๑๐ วนัไดตามกำหนด

จากประสบการณการปฏิบัติในครั้งนี้ทำใหดิฉันเห็นดวย
อยางยิง่กบัทานผรูทูีไ่ดพดูไววาการเรยีนปฏบิตัพิระกรรมฐานจะตอง
มีครูบาอาจารยเปนผูอบรม ควบคุม ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองใหแก
ลูกศิษย  ซึ่งดิฉันก็ไดพบครูบาอาจารยที่จะสามารถสอบอารมณ
กรรมฐาน ทำใหดฉินัมสีตสิามารถกำหนดรอูารมณปจจบุนัดขีึน้และ
ไมกลวัการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานอกีตอไป
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จดุเปลีย่นของชวีติ :
The turning point

วทิรู วริยิะพพิฒัน

ผมเปนเด็กบานนอกคนหนึ่งที่มีชีวิตเรียบงาย  ไมโลดโผน
อะไรมากมาย การเรยีน กจิกรรมความสามารถดานกฬีา กไ็มโดดเดน
อะไร ใครจะนึกวาผมจะไดมีโอกาสเรียนจนจบปริญญาโทที่มหา
วิทยาลัยจุฬาลงกรณ  ไดทำงานเปนอาจารยในตำแหนงหัวหนาภาค
วชิาคณติศาสตรในมหาวทิยาลยัแหงหนึง่ ผมเปนคนรกัการอาน และ
สนใจเรือ่งราวของศาสนาอยบูาง แตกไ็มไดจรงิจงัอะไรมากนกั เมือ่
เรียนจบทำงานก็ยังคงมีมุมเหมือนกับชายหนุมทั่วๆไป ที่ใชชีวิต
ฟุมเฟอย ชอบสังสรรคกับเพื่อนๆตามสถานที่บันเทิงยามราตรี โดย
เฉพาะแถวสลีม หลงัสวน เนือ่งจากอยใูกลทีพ่กั

ถงึแมวาจะไมมเีรือ่งชสูาวหรอืเครือ่งดองของเมายาเสพตดิมา
พวัพนั แตกเ็ปนนกัเทีย่วตวัยง เพราะเทีย่วเกอืบทกุวนั ไมเกีย่งวาตอง
เปนวนัเสารหรอืวนัอาทติย เหมอืนทำงานกะกลางคนืแถวนัน้กว็าได
ในกระเปามบีตัรเหลาของสถานทีบ่นัเทงิตางๆทัง้ๆทีไ่มใชคนดืม่เหลา
สถานที่บันเทิงเหลานี้ถาฝากเหลาไวก็จะไมเสียคาเขาจะจายแคคา
มกิเซอร พอครบสามเดอืนกย็กเหลาใหเดก็เสริฟ์ไป เพราะไมไดดืม่เลย
เลกิงานถงึหอพกักน็อน สีท่มุกอ็อกเทีย่วกลางคนือกี กวาจะกลบัทีพ่กั
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ก็เกือบเชาวันใหม มีอยูครั้งหนึ่งจำไดวากลับมาก็ใสบาตรพระพอดี
หลวงพอทานยงัเคยแซววา “เพิง่กลบัหรอืโยม”

ใครขโมยเนยแข็งของฉันไป
จดุเปลีย่นของชวีติผมคงคลายๆกบัคนทัว่ๆไปคอือกหกั ครัง้

นัน้กเ็สยีใจรองไห ชนดิเสนเลอืดฝอยในตาแตกเลยทเีดยีว นัง่นิง่ๆไม
ได กท็ำใหยิง่เทีย่วหนกักวาเดมิ เพราะพออยนูิง่ๆ กจ็ะรสูกึซมึเศรามาก
แลวกต็องรองไหออกมา สุดทายมอียวูนัหนึง่ระหวางไปรอเพือ่นทีร่าน
กาแฟ กไ็ดอานหนงัสอืเรือ่ง “”Who moved my Cheese?” ทีแ่ปลเปน
ภาษาไทยวา “ใครขโมยเนยแขง็ของฉนัไป” ของจอหนสนั  สเปนเซอร
ทีพ่ดูถงึเรือ่งของการเปลีย่นแปลง เขาบอกวาการเปลีย่นแปลงมนัเกดิ
ขึ้นตลอดเวลา คนเรามักจะเอาชีวิตของเราไปผูกกับสิ่งๆหนึ่ง
(ในหนังสือหมายถึงเนยแข็ง) พอเราสูญเสียสิ่งนั้นไป มันก็ทำใหเรา

แทบจะอยูไมได หาความสุขใหตัวเองไมไดเลย ทั้งๆที่เราก็รูอยูวา

ทกุอยางไมมอีะไรทีไ่มเปลีย่นแปลง

ตอนนั้นเองก็ไดนึกในใจวา” ออ สงสัยอันนี้ละมั้งที่พระ

พุทธเจาเรยีกวา อนจิจงั “กเ็ลยคดิไดวา ถาเปนเชนนัน้พระพทุธเจากน็า
จะเกงกวาฝรัง่ทีเ่ขยีนหนงัสอืเลมนี ้เพราะพระองคพดูเรือ่งนีม้าตัง้สอง
พนักวาปแลว แถมยงัมพีดูถงึเรือ่งทกุขงักบัอนตัตา ดวย ผมกเ็กดิความ
สงสยัวาเรายดึความสขุของเราไวกบัสิง่นอกกายเราจรงิหรอืเปลา ผมก็
เริ่มทำการทดลองตามประสานักวิทยาศาสตรลองโทรศัพทไปถาม
เพือ่นๆดวยคำถามทีว่าเมือ่ไหรในชวีติเขาถงึจะมคีวามสขุบางคนตอบ
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วาลกูมคีวามสขุไดเรยีนหนงัสอืสงูๆ  พอแมแขง็แรง มแีฟนทีร่กัเคา
จรงิ และอกีหลายคำตอบซึง่ทำใหผมสงสยัวา ทำไมความสขุของเรา
ถงึตองไปขึน้กบัคนอืน่ ทำไมตองขึน้กบัเวลา ทำไมตองขึน้กบัสิง่ของ

ตางๆ เราอยูคนเดียวแลวเรามีความสุขตอนนี้ ขณะนี้ไมไดเลยหรือ

ผมจงึเริม่หาคำตอบวาไดหรอืไมได อานไปเรือ่ยๆ คนไปเรือ่ย จนไป
สะดุดกับหนังสือเลมหนึ่งชื่อ Power of  Now ของเอ็กคฮารท
โทลเลอร ทำใหผมเริม่เขาใจอะไรมากขึน้ ในหนงัสอืเลมนัน้กลาวถงึ
คำสอนในศาสนาพุทธคอนขางมาก ก็เลยเปนจุดเริ่มทำใหผมอาน
หนังสือธรรมะมากขึ้น แตเนื่องดวยเปนคนที่มีพื้นฐานความรูเปน
นกัวทิยาศาสตร กเ็ลยเรยีกไดวาแทบจะไมเชือ่อะไรเลยกว็าได แตเกบ็
ขอสงสัยในใจไว

ความสขุอยูที่ไหน
ตอมาผมกม็โีอกาสทดลองฝกกรรมฐานแบบตางๆ จนสดุทาย

มาถกูจรติกบัการฝกแนวสตปิฏฐานสี ่ทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม แต
เนือ่งดวยความเปนนกัวทิยาศาสตรในตวัจงึเตม็ไปดวยขอสงสยั มกัตัง้
คำถามบอยๆ เชน ทำไมตองนัง่สมาธขิาขวาทบัขาซาย นัง่ขาซายทบั
ขาขวาไมไดหรอื อนัไหนเรยีกวาพอง อนัไหนเรยีกยบุ อะไรคอืกาย
เจบ็ จติไมเจบ็ มสีตริตูวัทัว่พรอมคอือะไร  คนศาสนาอืน่ตกนรกทีเ่ดยีว
กบัศาสนาพทุธหรอืเปลา นัง่แลวจะเปนแบบนัน้ แบบนี ้แบบไหนได
บาง  ความคดิในสมองเตม็ไปดวยคำถาม แตคำตอบทีไ่ดจากหลวงพอ
วรีนนทกค็อื  “อมื ทำไปเดีย๋วรเูอง” จนมาชวงหลงัๆ พยายามทำตาม
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ทีห่ลวงพอบอก เกบ็ความสงสยัไว ถงึทำใหเขาใจวาทำไปแลวจะรดูวย
ตวัเองจรงิๆ

หลายคนคดิวาธรรมะเปนเรือ่งนาเบือ่ เรือ่งไกลตวั วดัเปนที่
สำหรับคนแกและคนอกหัก เปนที่สำหรับคนไมทันสมัยและคนมี
ความเชือ่งมงาย  ผมยงัจำไดวาเมือ่กอนเวลาบอกคนอืน่วาไปวดั กจ็ะ
มคีำถามตามมาวาวนัเกดิเหรอ อกหกัเหรอ  ไมสบายใจเหรอ ไปดดูวง
เหรอ ผมบอกวา   “เปลาครบั  สบายใจดถีงึไดไปวดั”  ผมรสูกึวาผมมี
ความสขุเวลาอยวูดั เวลาไดคยุกบัหลวงป ูหลวงพอ หลวงพี ่ หรอืเวลา
ไดทำงานทามกลางญาตธิรรม ผมคดิวาถารอจนผมอายมุากแลวไปวดั
กค็งจะแย เวลานัง่ฟงเทศนกค็งไมคอยไดยนิ ไปนัง่กรรมฐานกค็งยาก
เพราะสงัขารไมอำนวย จะชวยงานวดัจะหยบิจบัหรอืเชด็ถอูะไรกไ็ม
สะดวก ฉะนั้นเขาวัดตอนที่ยังมีกำลังเรี่ยวแรงแบบนี้ดีที่สุดแลว
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสัฆปริณายก
กลาววา “ทกุชวีติ  มเีวลาอนัจำกดั”

ชวงเวลาที่ผมเขามาที่วัด คนรอบขางหลายคนบอกวา
ผมเปลี่ยนไปมาก จากเปนคนโมโหงาย ปากราย ชนิดที่วาถาใครวา
อะไรหรอืทำอะไรทีไ่มถกูใจ ผมกจ็ะสวนกลบัคนืไปทัง้ตนและดอก
เลยทเีดยีว จำไดวาครัง้หนึง่มพีนกังานรานพซิซาทำซอสหกใสเสือ้ผม
ผมตอวาพนักงานคนนั้นจนรองไห  แตหลังจากผมไดปฎิบัติธรรม
อารมณโกรธหรอืโมโหงายกย็งัมอีย ูแตความรนุแรงนอยลง และเรา
สามารถยบัยัง้คำพดูหรอืการกระทำของเราไวได เรยีกวามสีตริเูทาทนั
ตออารมณของตนเองมากขึน้
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ผมยงัจำเหตกุารณหนึง่ไดขึน้ใจ ครัง้นัน้ผมถกูผใูหญเรยีกไป
ตอวาดวยความโมโหชนิดที่วาผูใหญคนนั้นโกรธจนตัวสั่น แชงให
ผมไมไปผดุไปเกดิ ผมกม็อีารมณโกรธเหมอืนกนั แตขณะทีก่ำลงัเริม่
พูดอะไรออกไป แตอยูๆมันก็ปรากฏภาพสโลโมชั่นแลวก็มีคำวา
“โกรธหนอ” ดงัเขามา   ใจกเ็ลยเริม่เยน็ลง กไ็ดแตตอบกลบัไปวาครบั
แลวกย็ิม้แคนัน้ เพือ่นๆกถ็ามวาเปนไงบาง เพราะไดยนิเสยีงดงัมาขาง
นอก ถงึกบัมกีารดาแชงกนัเลยทเีดยีว ผมบอกวาเพือ่นวา ”ไมมอีะไร
หรอก เขาคงอยากอนุโมทนาบุญกับเราดวย จึงบอกใหเราไดไป

นพิพาน ไมตองไปผดุไปเกดิอกี”

นอกจากที่อาการขี้โมโหและโกรธคนงายลดลง เปนคนใจ
เยน็ขึน้แลวการมองสิง่ตางๆรอบตวักเ็ปลีย่นไป ผมมปีระสบการณที่
สอนผมอกีเรือ่งหนึง่คอืมอียวูนัหนึง่ผมนอนหลบัไปดวยความงวงมาก
หลบัไปทัง้ๆทีย่งัใสชดุทำงานอย ูพอตืน่ขึน้มากต็กใจ เพราะเหน็ประตู
หองเปดอยู ก็เริ่มมองไปรอบๆวาเกิดอะไรขึ้น เราลืมปดประตูหรือ
เปลา ก็ไมนาจะขี้ลืมขนาดนั้น สำรวจในหองวามีอะไรหายไปบาง
กเ็หน็กระเปาเงนิและเงนิสดทีว่างอยบูนโตะกย็งัอย ู แตพอนกึดปูรากฎวา
สรอยที่หอยหลวงปูทวดและสรอยที่หอยองคพระพิฆเนศและแหวน
ทองหายไป ความคดิแรกทีน่กึกค็อืมคีนเขามาใหหองแนๆ

ทำไมตองซือ้ของที่หายไป
แตกร็สูกึแปลกใจวาทำไมไมเอาเงนิสดกบักระเปาเงนิไปดวย

ซึง่จรงิๆในตอนนัน้มเีงนิสดวางอยเูปนจำนวนมาก เพราะกำลงัจะไป
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ตางจังหวัด พอคิดไดก็พบวาพระหาย ทองหาย นาเสียดาย หากคิด
คำนวณเปนเงนิกห็ลายหมืน่บาทอย ูคดิในใจวา “แยจงั แตกด็แีลวทีเ่รา
ไมเปนอะไร”  แลวผมกน็กึตัง้คำถามในใจมากมายวาของพวกนัน้หาย
ไปแลวมนัมผีลกระทบอะไรกบัชวีติเราบาง  คำตอบคอืไม  แลวเราอยู
ไดหรอืเปลา คำตอบคอืได แลวเราไปซือ้มนัมาทำไมตัง้แพง ใหเปน
ภาระกบัชวีติ กค็อยๆคดิไปเรือ่ยๆ วาถาสมบตัอิืน่ๆหายไปจะทำอยาง
ไร อนันีห้ายละเราจะอยตูอไดหรอืเปลา ปรากฎคำตอบทีไ่ดคอือยไูด
กเ็ลยสงสยัวา แลวทำไมเราตองทำงานหนักขนาดนี้เพื่อซื้อของที่มัน
หายไปและไมจำเปนสำหรบัเราดวยละ (ชวงนัน้ผมทำงานเจด็วนั)

จากวนันัน้ผมกเ็ริม่ทะยอยเอาของไมจำเปนออกจากบาน เริม่
เอาสิง่ทีไ่มจำเปนหรอืกจิกรรมทีไ่มจำเปน เชนการเทีย่วออกจากชวีติ
ความคดิทีอ่ยากจะซือ้บานเปนของตวัเองกห็ายไป เพราะนกึไดวาเรา
กอ็ยคูนเดยีว สาระสำคญัของบานคอือะไรใชเปนทีน่อน อาบน้ำ กนิ
พกัผอน ทำไมคนเราถงึตองสรางบานแขงกบัวมิานของเทวดา ไมเบือ่
ทำความสะอาดดแูลกนัหรอืไง  ผมเคยไปทีเ่ขาคชิฌกฏูทีอ่นิเดยี เหน็
คนัธกฏุขีองพระพทุธเจาขนาดเลก็นดิเดยีวเอง เลก็กวาหองผมเสยีอกี
ขนาดที่อยูของพระพุทธองคเล็กขนาดนี้ทานยังอยูได ทำไมเราจะอยู
ไมได ผมเริม่ไมเชือ่วาการศกึษาในระดบัสงู จะชวยใหผมมคีวามสขุ
ตลอดเวลา ยิง่เรยีนสงูยิง่มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ เหมอืนทีว่า With

Great Power Comes Great Responsibility พลงัความสามารถอนัยิง่

ใหญ นำมาซึง่ความรบัผดิชอบอนัยิง่ใหญ
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ผมรสูกึวามนัจะยิง่ทำใหผมเหมอืนคนทีต่องพกสมัภาระมาก
มายขณะเดินทาง มันไมสะดวกคลองตัว มองเห็นวาเราชอบเอาของ
รกๆจบัเอาสิง่ตางๆเหมอืนกบัขยะทีม่าสมุอยใูนใจเราเอง  ทำใหใจเรา
รกรุงรัง เต็มไปดวยขยะรกในใจสะสมมานับสามสิบป ไมเคยแมแต
จะเอาออก  ไมเคยแมแตจะขดัทำความสะอาด คนเราอาบน้ำวนัละสอง
ครั้ง แตจะมีซักกี่คนที่คิดจะทำความสะอาดใจตัวเราเอง ตอนนี้
ผมพยายามทำความสะอาดใจตัวผมเองบอยๆ เช็ดลางใจเทาที่ทำได
ดวยการพยายามนัง่กรรมฐานใหไดทกุวนั แลวในหนึง่ป กพ็าใจของ
เราไปสปาเขากรรมฐาน ๗ วนั ซกัครัง้หรอืสองครัง้ใหครบูาอาจารย
ชวยทำสอนวธิทีำความสะอาดใหญ ขดุกเิลสความสกปรกในใจลกึๆ
ออกไปบาง ใจจะไดเบา และ สะอาด

มาสะสมคะแนนบญุกันดีกวา
สิง่หนึง่ทีผ่มคดิอยเูสมอวาหากเรามาปฏบิตัธิรรมแลว เราอาจ

จะดปูระหลาดจากคนอืน่มากหรอืเปลา กพ็บวาไม เรายงัคงตองทำงาน
หาเงนิเพือ่เลีย้งดตูวัเอง และบพุการ ี ยงัคงตองใช เงนิซือ้สิง่ของตางๆ
มาดำรงชพี หรอืแมแตจะทำบญุใสซองผาปากย็งัตองใชเงิน แตสิ่งที่

แตกตางออกไปคือเราไมไดมุงแตหาเงินมาถมกิเลสในใจของเรา

เพราะรวูามนัคงถมไมเตม็ คงหาเงนิเพือ่การใชอยทูีพ่อเพยีง พอจะเลีย้ง

ดพูอ แมและตวัเราใหไมเดอืดรอน  พยายามสะสมคะแนนบญุและลด

คะแนนบาปทีว่ากนัวาเอาไปคดิคำนวณตอในชาตหินา หากคนไมเชือ่
วาชาตหินามจีรงิกค็งไมมอีะไร แตเพือ่ความไมประมาท ถาชาตหินา
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มีจริงถึงตอนไปเจอพญายม ถาเราพกแตคะแนนบาป จะเอาคะแนน
บญุทีไ่หนไปใสตาชัง่ความด ี จะบอกทานพญายมวา “ทานครบัขอผม
กลบัไปแกตวักอนไดหรอืเปลาครบัทาน” มนักค็งยาก

ดงันัน้เพือ่ความไมประมาทในชวีติ เรามาสะสมคะแนนบญุ
ลดคะแนนบาปกนัไวดกีวา ผมคดิเสมอวาถงึไมมชีาตหินาการทำบญุ
กม็ปีระโยชนกบัเราในปจจบุนั ยกตวัอยางงายๆ เชน การรกัษาศลี หาก
เรารักษาศีลขอหนึ่ง ไมเบียดเบียนใครก็จะทำใหเราเปนที่รักผมเคย
ทานมังสวิรัติมาหนึ่งปเต็มๆขอยืนยันเลยครับวาไมไดลำบากหรือ
เดอืดรอนอะไรกบัตวัเราเอง แตมนักลบัไปเดอืดรอนกบัความรสูกึของ
คนรอบขางตอวาเราจะมสีขุภาพแยลง  จะมเีรีย่วแรงทำงานหรอืเปลา
จะมีอะไรทานหรือเปลา ผมจึงตองเลิกทานไป เพราะรูสึกวามันไป
เดือดรอนกับความรูสึกของคนอื่น  รักษาศีลขอสามก็ปลอดภัยกับ
ตวัเองไมตองตดิคกุตดิตาราง รกัษาศลีขอสามไมผดิลกูเมยีผอูืน่ ไมเปน
กิก๊กบัใครกท็ำใหครอบครวัเรามคีวามมัน่คงและมคีวามสขุ   รกัษาศลี
ขอสีไ่มพดูปดกท็ำใหเราเปนคนนาเชือ่ถอื  รกัษาศลีขอหาไมดืม่สรุา
ของมึนเมาก็ทำใหเรามีสติสัมปชัญญะ ไมตองเหมือนในภาพยนตร
ไทยที่พระเอกตองมาขอโทษนางเอกแลวบอกวา “ขอโทษเมื่อคืน

ผมเมามากไปหนอยครบั”

ทางรอดของคนจมน้ำ
หากมองความทกุขเปนเหมอืนการทีเ่ราจมน้ำ อดึอดั ทนทกุข

ทรมานแสนสาหสั ธรรมะคงเปนแนวทางทีจ่ะสอนใหเราวายน้ำเปน
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หากเราเรยีนรกูารวายน้ำจากแตเพยีงในตำรา หรอืพดูคยุกบัคนทีว่ายน้ำ
เปน แตไมเคยเลยทีจ่ะลงน้ำและฝกวายน้ำอยางจรงิๆจงัๆ  เราคงพบหน
ทางแหงการชวยชวีติตวัเองจากการจมน้ำกค็งจะยากเตม็ท ี  หลายคน
อานหนงัสอืธรรมะ พดูคยุ ใกลชดิและสนทนาธรรมกบัครบูาอาจารย
เกงๆหรอืทานผรู ู ไดอยใูกลชดิพระอรยิสงฆ ผเูปนพระสปุะฏปินโณ
แตตวัเองไมเคยเลยแมแตจะลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

การจะเขาถึงธรรมอันเปนหนทางแหงการหลุดพนจากทุกข
กค็งจะเปนไปไมได แมองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาทานยงัทรง
ลงมือปฏิบัติและทดลองดวยพระองคเอง และ บอกวาสิ่งเหลานี้เปน
ปจจัตตัง รูไดดวยตนเอง  หากถามวาศาสนาพุทธสอนอะไร หลาย
คนก็จะตอบไดทันทีวา ละชั่ว  ทำดี  และทำใจใหบริสุทธิ์ แตมีซัก
กีค่นทีท่ำไดครบทกุขอ เพยีงแครคูงไมพอทีจ่ะหลดุพนจากความทกุข
หนทางธรรมขางหนาอาจจะยาวไกล ตองเวยีนวายตายเกดิไมรจูบ แต
เดนิทางไกลหมืน่ลีเ้ริม่ทีก่าวแรก
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ศรทัธา ความหวงั และพลงัชวีติ
Faith Hope and Power of life

บษุรตัน มกรแกวเกยรู

วปิสสนากรรมฐานคอือะไร?  ไมเคยรจูกั  ...พทุธศาสนาสอน
อะไร?  ไมเคยสนใจ  เพราะเหตเุตบิโตมากบัครอบครวัทีน่บัถอืศาสนา
คริสต  เรียนพุทธศาสนาจากวิชาที่เรียนในโรงเรียนเทานั้น   คริสต
ศาสนาก็ไมไดศึกษาลึกซึ้ง  แคเปนเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเลนในโบสถเทา
นัน้  ใชชวีติแบบไมมศีาสนา!  ดำเนนิชวีติโดยทีไ่มทำใหตนเองและ
ผอูืน่เดอืดรอนแคนัน้  โชคดทีีค่รอบครวัดแูลอยางใกลชดิจงึไมเคยใช
ชวีติออกนอกลนูอกทาง

กรรมฐานกับชีวิตใหม
เมื่อป พ.ศ ๒๕๔๗  ไดลองอานหนังสือกฏแหงกรรมของ

หลวงพอจรญั  ฐติธมโฺม วดัอมัพวนั  โดยพีท่ีท่ำงานไดพมิพแจกเปน
ธรรมทาน  หนงัสอืเลมนีเ้ขยีนถงึการเจรญิวปิสสนากรรมฐาน  และ
ประโยชนมากมายมหาศาลจากการเจรญิสต ิ  ทำใหอยากรแูละสงสยั
วากรรมฐานดอียางไร  แกไขปญหาชวีติได  ดบัทกุขได  ดบักเิลสได
ใหความสขุสงบในใจจรงิหรอื?  ใครทกุขใจ ไมสบายกาย  ไมสบาย
ใจ  เจบ็ปวยกใ็หเจรญิวปิสสนากรรมฐาน
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คงเปนชวงเวลาและชวงจงัหวะของชวีติทีร่สูกึสนใจ  อยากร ูอยากลอง
อยากพสิจูน   ครัง้แรก  ๓  วนั ศกุร-เสาร-อาทติย  ทีว่ดัอมัพวนั   สวด
มนตไมเปนแตปฏิบัติดวยความตั้งใจ  เดินจงกรม และนั่งสมาธิดวย
ความตัง้ใจในคำสอนของคณุแมชพีนัธทพิย  ทัง้นอนนอย  งวง  ออน
เพลยี  และรอน  แตกลบัรสูกึมคีวามสขุอยางประหลาด     หลงัจากกลบั
จากวัดอัมพวันก็เริ่มเขาหองสมุดที่ทำงานศึกษาพุทธศาสนาเบื้องตน
วปิสสนากรรมฐานคอือะไร พทุธศาสนาสอนอะไรและเริม่เดนิจงกรม
นั่งสมาธิ กอนนอนเกือบทุกคืน โดยใชเวลาไมมากนัก ปฏิบัติเทาที่
จะทำได
             ปฏบิตัธิรรมไดไมกีเ่ดอืน  กม็คีำแนะนำตาง ๆ มากมายจาก
ผปูฏบิตัธิรรมหลายทาน  หลายสาย  หลายสำนกั  มาชวยชีแ้นะ และ
ใหไปลองปฏบิตัติามแบบของแตละทาน  ทกุทานจะบอกวาแบบนีค้อื
สายตรงดีที่สุด ถึงแมจะศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงจรัญมาก  แต
เพราะปฏบิตัคินเดยีวยงัไมมกีลมุเพือ่นทางธรรม  ไดแตอานหนงัสอื
ของหลวงพอจรญั จงึเริม่ลงัเล  เริม่สงสยั   เริม่มคีำถามในใจมากมาย
จนไดอานหนงัสอืทางสายเอกของทาน ดร.สนอง  วรอไุร    พมิพแจก
เปนธรรมทานวางไวทีบ่รษิทั  ดร.สนอง  ทานเริม่ปฏบิตัธิรรมโดยใช
คำบรกิรรม พองหนอ  ยบุหนอ กบัทานเจาคณุโชดก  ทีว่ดัมหาธาตุ
โดยทานยืนยันวา  เปนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว
สตปิฏฐานสี ่ และทานกไ็ดพสิจูนแลวลองแลว

ซึ่งเปนความโชคดีของผูมาปฏิบัติใหมอีกครั้ง  ดวยความ
สนใจอยากซือ้หนงัสอืและซดีขีองทาน ดร.สนอง  จงึไปทีค่ณะ ๕  วดั
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มหาธาตุ  ไดพบกับคุณปาผูมีเมตตาทานหนึ่ง  ทานเคยบวชชีและ
ปฏบิตัทิีว่ดัมหาธาตหุลายป  คณุปาทานนีเ้ขามาชวนคยุ  ซกัถามเรือ่ง
การปฏบิตัธิรรม   สนทนากนัไปเกอืบชัว่โมงคณุปาทานพาไปที ่ คณะ
๗  ทานบอกวาจะพาไปพบทานเจาคณุศร ี (ทานเปนเจาคณะ ๗)  ทาน
เจาคณุศรกีจินมินตไปเทศนทีอ่ืน่  แตทานกเ็มตตาสอบอารมณให ๑๐
นาท ี   สดุทายทานเจาคณุใหสตวิา  “โยมเดนิมาถกูทางแลว  ใหปฏบิตัิ

ตอไป  ทำตอไป  โยมทำได”  คำพดูของทานคอืพลงั คอืกำลงัใจและ
มัน่ใจในสิง่ทีท่ำทนัที
           วนัลาพกัรอนทีข่อไวกบัทางบรษิทั  ตัง้ใจจะไปลองปฏบิตัแิบบ
อืน่ตามคำชกัชวน  จงึตดัสนิใจไปวดัอมัพวนัอกีครัง้  เปนเวลา ๙  วนั
ซึง่เปนชวงเวลาทีม่คีวามสขุมาก  เปนความประทบัใจทีไ่มอาจลมืได
ทกุยางกาวทีเ่ดนิจงกรม   ทกุครัง้ทีก่ำหนดพองหนอ  ยบุหนอ  คอืการ
เกดิ-ดบั  เหน็ความเปนจรงิของชวีติ  สขุมากผ็านไป  ทกุขมากผ็าน
ไป  ทกุอยางมเีกดิมดีบั  ทกุอยางไมแนนอน  คอืธรรมชาต ิ  ยดึมาก
กท็กุขมาก  ยดึนอยกท็กุขนอย  ไมยดึเลยไมทกุขเลย  คลายความโง
ในใจพอสมควร  แตไมไดเกงกาจหรอืเหน็ธรรมอะไร  แคเพิง่เริม่เหน็
ตนเองเทานัน้เอง

สขุใจที่แทจริง
หลงัจากออกจากกรรมฐาน ๙  วนั  กเ็หน็วาทางสายนี ้คอื การ

ทำจิตใหสงบโดยใชวิธีเจริญวิปสสนากรรมฐาน สามารถนำความ
สขุมาใหจรงิ ๆ  เปนสขุทีแ่ทจรงิ  ตัง้ใจปฏบิตัไิปเรือ่ย ๆ  เพิม่เวลา

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:38204



อิสระแหงจิต205

มากขึน้ ๆ  แตกไ็มไดนานมากมายอะไร  แคอยากเรยีนรเูวทนา  ฝก
ความอดทนกบัความเจบ็ปวด  ปฏบิตัธิรรมผานไป ๑  ป  เหน็ความ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง  โกรธนอยลง  ไมใชอารมณตัดสินปญหา
และแลวกเ็จอบททดสอบมปีญหาและอปุสรรคมาทดสอบวทิยายทุธ!

ทุกอยางที่มากระทบใจ  พยายามกำหนด  ดูดวยสติ  โกรธ
หนอ  เสยีใจหนอ  รหูนอ  ฟงุซานหนอ  คดิหนอ  นำมาใชในชวีติ
ประจำวนั  กำหนดดวยชวีติจรงิกบัปญหาทีเ่จอ     สตสิำคญัมากสำหรบั
ชวีติคนเรา  ถามสีตอิยทูกุขณะ  อกศุลกรรมจะไมเกดิ  ทกุอยางจะดบั
ทีม่โนกรรม  วจกีรรม  และกายกรรม อกศุลไมเกดิกไ็มมกีารตอเวร
ตอกรรม  จะมแีตใหอภยั  อโหสกิรรม  การปฏบิตัธิรรมทีฝ่กฝนมาจงึ
นำมาใชในชีวิตจริง  อะไรมากระทบพยายามกำหนดตลอด  การ
กำหนดคือการเรียกตัวสติของเรามาดูสภาวะอารมณที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น  ถาจะเปนอกุศลกรรม ใหกำหนดรูและดับลงแคความคิด
ปฏบิตัเิชนนีม้า ๒   ป  มคีวามสขุและสนกุกบัการปฏบิตัธิรรมมาก
เพราะเปนการกำหนดดวยชวีติจรงิ  ปญหาหลายอยางเกดิขึน้ใหยอม
รบัความจรงิ  แกปญหาและอโหสกิรรม

พบพระแทที่วัดปา
เมื่อ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ ๒๕๔๙  ไปกราบหลวงพอ

วรีะนนท  วรีนนโฺท  ทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม  คลอง ๑๑  จงัหวดั
ปทมุธาน ีเริม่แรกไดรจูกัชือ่หลวงพอวรีะนนท  จากนติยสารกลุสตรี
คอลัมนใตรมมณฑารพของรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  ออนคอม
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อาจารยเขียนถึงประวัติหลวงพอ  และวัดปาเจริญราชธรรมารามที่
กำลังสรางเพื่อเปนสถานปฏิบัติธรรมและสอนการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน

ตอนนั้นดวยแรงศรัทธาจากการปฏิบัติธรรมและผลที่นำ
ความสขุมาให  จงึอยากจะรวมสงเสรมิและรวมสรางสถานปฏบิตัธิรรม
จึงชวนกัลยาณมิตรพี่โปง(สุพัฒน เรืองฤทธิชาญกุล)  ไปกราบ
นมัสการหลวงพอเพื่อจะจัดกฐินหรือผาปาก็ได  จะไดนำปจจัยมา
สมทบสรางวดั  ครัง้แรกทีก่าวเขาวดัปาฯ  กไ็ดพบแมนอง (อาจารย
ดรณุ ีพวัพนัธสกลุ)  แมนองบอกใหไปนัง่รอหลวงพอทีศ่าลารบัแขก
ไมถึง ๑๐ นาที  หลวงพอวีระนนททานก็เดินมาและยิ้มอยางเมตตา
ตอนนัน้รสูกึปต ิ อบอนุ  เหมอืนทีว่ดัคอื “บาน”  และอนาคตวนัขางหนา
ทีน่ีก่อ็าจจะเปน “บานอกีหลงั” เชนกนั

หลวงพอทานแนะนำใหจัดทอดกฐิน  โดยในปนั้นรอง
ศาสตราจารย ดร.สจุรติรา  ออนคอมเปนเจาภาพ  ขาพเจาและพีโ่ปง
จงึเปนสายกฐนิอกีสายใหอาจารย  รสูกึปตแิละดใีจมาก เพราะเปนครัง้
แรกที่ไดเห็นงานทอดกฐินและไดรวมจัดกฐินดวย  เปนความสำเร็จ
ขอทีห่นึง่ทีต่ัง้ใจไว  หลังจากปฏบิตัธิรรมมา ๒ ป และมโีอกาสรบัเปน
เจาภาพสายกฐินอีกครั้งเมื่อป ๒๕๕๐ โดยครั้งนี้รองศาสตราจารย
ดร.สจุติรา ออนคอม เมตตาเปนประธานอปุถมัภใหอกีครัง้  มเีพือ่นๆ
พี่ๆ  นองๆ จากการบนิไทยรวมสรางบญุสรางกศุลมากมาย

FreedomMind2.pmd 31/5/2551, 15:38206



อิสระแหงจิต207

ความหวงับนเสนทางใหม
ความความปรารถนาในใจ  ๓  ประการ  ซึ่งครั้งแรกคิดวา

คงจะเปนจรงิไปไมได  ขาพเจาเปนแคเดก็คนหนึง่เพิง่ใฝธรรม  เริม่
ศึกษาพุทธศาสนามาไมนาน  จะคิดสูงเกินตัวไปหรือเปลา  แตก็ดัน
ทรุงัตัง้ใจทำฝนใหเปนจรงิ....(มกีลัยาณมติรหลายทานมาชวยดนัใหฝน
เปนจรงิ)

ความปรารถนาขอ ๑.  รวมสรางสถานปฏบิตัธิรรม เพือ่เผย
แผการเจริญวิปสสนากรรมฐานอันเปนทางสายเอกและสืบทอดอายุ
ของพทุธศาสนาใหยัง่ยนืตอไป

ความปรารถนาขอ ๒. จดัอบรมวปิสสนากรรมฐาน โดยชกั
ชวนกลัยาณมติรทัง้หลาย เพือ่นๆ พี่ๆ  นองๆ  ทีร่จูกัเขารวมปฏบิตัธิรรม

ความปรารถนาขอ ๓.  อยากทำบานใหเปนสถานปฏบิตัธิรรม

. ความปรารถนา ขอที ่๑ ไดทำแลวและตัง้ใจทำเรือ่ย  ๆ  มาจน
ขณะนี้ และยังตองสะสมบุญกันอีกตอไป เพราะวัดปาฯเปนวัดเริ่ม
สรางจากศนูย  จงึไดมโีอกาสรวมสรางวดั อาท ิโครงการซือ้ทีด่นิ  รวม
สมทบปจจยัสรางศาลาปฏบิตัธิรรม  อโุบสถ   พระประธาน  พมิพ
หนงัสอืธรรมะแจกเปนธรรมทาน ไดรวมบญุเกอืบทกุอยางทีเ่กีย่วของ
กบังานเผยแผพระพทุธศาสนา
          ครบรอบปวนัคลายวนัเกดิเดอืน พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไปปฏบิตัิ
ธรรม ทีว่ดัปาฯ  ๕ วนั  หลวงพอทานเมตตาสอนกรรมฐานเพิม่ให  สิง่
ใดทีย่งัปฏบิตัไิมถกูตอง ทานเมตตาแกไขใหและไดเจอกลัยาณมติรที่
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ดทีีส่ดุทีว่ดั  คอื  พีต่ิง่(คณุกมลาศ คชัชาพงษ )  พีน่้ำทพิย (คณุน้ำทพิย
ภธูนชยั) และพีห่นอย (คณุอนทุนิ ละการชัว่)  จากวนันัน้ทำใหไดรวม
ชะตากรรมชวยกนัสรางความดถีงึวนันี ้ และไดกราบเรยีนหลวงพอวา
อยากจดัอบรมกรรมฐาน ๗  วนั  ชกัชวนเพือ่น ๆ ทีก่ารบนิไทยมารวม
กนัปฏบิตัธิรรมสัง่สมความดกีนั  หลวงพอทานยนิดแีละใหกำหนดวนั
และจำนวนผปูฏบิตัธิรรมใหทานทราบ  โดยไดรวมจดักบัพีโ่ปง (คณุ
สพุฒัน เรอืงฤทธชิาญกลุ)   ผลคอืความปรารถนาขอที ่๒  กม็าถงึ

ความปรารถนา  ขอที ่๒  ดวยความตัง้ใจจดัอบรมวปิสสนา

กรรมฐาน

ครัง้ที ่๑     อบรมวปิสสนากรรมฐานพนกังานการบนิไทย
และครอบครวั  ในวนัที ่๑๒-๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ ๒๕๔๙   จำนวน
ผปูฏบิตัธิรรม  ๓๐  ทาน จากการชวยกนัดนัจนสำเรจ็ได  ไชโย! ดใีจ
และภมูใิจมาก  กลบับานนอนไมหลบัอยหูลายคนื รสูกึอิม่บญุไปหลาย
วนัเลยทเีดยีว

ครัง้ที ่๒    อบรมวปิสสนากรรมฐานโครงการ “ทำดเีพือ่พอ”
ณ  ศนูยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา  จ.เชยีงใหม   ในวนัที ่๗-๑๔
ธนัวาคม พ.ศ ๒๕๕๐  จำนวนผปูฏบิตัธิรรม  ๗๗ ทาน  เปนการปฏบิตัิ
ธรรม สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรก เนื่องจากทางวัดปาฯ กำลังสราง
ศาลาใหมและอโุบสถ  ประกอบกบัมผีสูนใจรวมปฏบิตัธิรรมเพิม่มากขึน้

ขาพเจาเกรงวาจะดแูลใหความสะดวกสบายไดไมดพีอ  จงึจดั
อบรมปฏบิตัธิรรมสญัจรนอกสถานที ่ โดยมทีมีงานใจดเีสยีสละรวม
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แรงกายรวมแรงใจดวย  อาท ิ พีร่ะ(คณุอณริะ โพธนิลิ)  พีต่ิง่(กมลาศ
คชัชาพงษ)   พีจ่อรจ(คณุภชุงค ทบัทมิงาม)  นองเบริด์(อาจารยวทิรู
วริยิะพพิฒัน)  แกงค(คณุวรีะ ศรสีนทิ)  กบ(อาจารยสภุาพร             ศรี
สตัตรตัน) นยุ(อาจารยอำพรรณ  ชยักลุเสรวีฒัน) และพี ่ๆ  เพือ่น ๆ
จากการบนิไทยรวมแรงรวมใจดวย...สาธุ

หลังจากจากจัดกรรมฐานครั้งที่ ๒  หลวงพอวีระนนท
ประสงคใหตัง้ชมรมในชือ่ “กระแสใจ” เปนชมรมปฏบิตัธิรรมของวดั
และทานเมตตาตั้งชื่อวา “กระแสใจ” ซึ่งเปนแนวคิดที่ออกมาจากใจ
บรสิทุธิ ์ทานใหทกุคนทำงานตามหนาทีด่วยกนัอยางมคีวามสขุ โดย
ไมตองอาศัยอำนาจสั่งงานกัน  แตทุกคนทำงานดวยใจบริสุทธิ์ โดย
ชมรมมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชวยกิจกรรมของวัดในเทศกาลวัน
สำคญัตางๆ เทาทีจ่ะทำได  (เนือ่งจากทกุคนมงีานประจำและวนัหยดุ
ไมตรงกนั  แตกเ็สยีสละเวลามากเทาทีจ่ะทำไดมาชวยกนัสรางความด)ี
อกีทัง้จดัทำ “วารสารกระแสใจ” เพือ่เผยแพรกจิกรรมของวดั  พมิพ
หนังสือธรรมะและสื่อธรรมะอื่นๆแจกเปนธรรมทาน  จัดโครงการ
ปฏบิตัธิรรมสญัจรและโครงการคายพทุธบตุร

ครัง้ที ่๓  “โครงการคายพทุธบตุร”  เปนโครงการปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐานสำหรบัเดก็ โดยจดัเปนกจิกรรมคายคณุธรรม สำหรบัยวุชน
อายรุะหวาง ๑๐-๑๔  ป  ในวนัที ่  ๑๙-๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
จำนวนยวุชนเขารวมโครงการจำนวน ๑๑๒ คน  โดยมเีจาหนาทีจ่าก
ชมรมและเจาหนาทีว่ดัทกุทานมาชวยสนบัสนนุ
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การปลูกฝงธรรมะใหเด็ก จะตองปลูกฝงกันตั้งแตเด็กเล็กๆ
ครอบครวัทกุครอบครวัตองทำเปนตวัอยางทีด่ใีหบตุรหลานด ูใหเดก็
เหน็สิง่ทีด่ ี แนะนำและสัง่สอนใหเดก็ทำความดตีัง้แตเลก็ๆ  เมือ่เตบิ
โตขึน้ เดก็จะมธีรรมะเปนภมูคิมุกนัชวีติ  ในการจดั “โครงการคายพทุธ
บตุร” เหตผุลทีเ่ลอืกอบรมเดก็อาย ุ๑๐-๑๔ ป  เพราะเปนวยัทีส่ามารถ
ดแูลตวัเองไดและกำลงัจะเขาสชูวงวยัรนุ  อาจเปนจดุเปลีย่นของชวีติ
จงึอยากปลกูฝงใหเดก็รจูกัธรรมะ มศีลีธรรม มคีณุธรรมนำชวีติ  ฝก
เจรญิกรรมฐาน  ใหมสีต ิ  สมาธ ิ ปญญา  นำไปใชในชวีติประจำวนั
ไดไมมากกน็อย  โดยทางชมรมตัง้ใจวาจะจดั “โครงการคายพทุธบตุร”
เดอืนเมษายนของทกุป

ความปรารถนา  ขอที ่๓  อยากทำบานใหเปนสถานปฏบิตัธิรรม

ใฝฝนอยากมีหองพระ หองปฏิบัติธรรมเปนของตนเอง  เนื่องจาก
ครอบครวันบัถอืศาสนาครสิต  ดวยความเกรงใจคนในครอบครวั จงึ
ตองปฏบิตัธิรรมตอนกลางคนื  ใหสมาชกิครอบครวัเขานอนกอน  จงึ
อยากมหีองพระไวปฏบิตัธิรรมเปนของตนเอง  จะปฏบิตัเิมือ่ไหรกไ็ด
เวลาใดกไ็ด  กีช่ัว่โมงหรอืทัง้วนักไ็ด โดยทำบานใหเปนสถานปฏบิตัธิรรม
ถามีเพื่อน ๆหรือกัลยาณมิตรทานใดอยากมารวมปฏิบัติดวยก็ยินดี
เพราะในความเปนจริงแลวชีวิตคือการปฏิบัติธรรม  ไมวาอยูที่ไหน

กป็ฏบิตัไิด  โดยใชกายเปนสถานที ่และใจเปนผทูำ  แตการปฏบิตัธิรรม
ตองมรีปูแบบดวยเดนิจงกรมกอนแลวคอยนัง่สมาธ ิ  เปนการเพิม่สติ
สัมปชัญญะใหเขมแข็งขึ้น  และสวนที่เหลือคือการกำหนดอิริยาบถ
ยอยในชวีติประจำวนั   สำหรบัความปรารถนาขอที ่๓  ยงัมาไมถงึ แต
มคีวามหวงัวาวนัขางหนาคงเปนจรงิ  สดุแลวแตธรรมะจะจดัสรร
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เดินตามรอยเทาพอ
สุดทายนี้ไดทำกิจที่เปนกุศลสมหวังดังที่ปรารถนาทั้งหมด

กเ็พราะไดมาพบพระผปูระเสรฐิคอืหลวงพอวรีะนนท  วรีนนโฺท  ทาน
เปนทัง้ครบูาอาจารย และพอในทางธรรม  ทานเมตตาสนบัสนนุทกุๆ
ความดทีีค่ดิ ทกุๆโครงการทีท่ำ  หลวงพอทานมกีจินมินตมากมาย  ทัง้
งานสอนกรรมฐาน  งานสรางวดั  สรางคน  เมตตาสงเคราะหผมูทีกุข
ทานเปนพระทีพ่ดูนอย  ทำงานมาก   ขาพเจาดหูลวงพอเปนแบบอยาง
พยายามทำงานใหมาก  พดูใหนอย  ลงมอืทำเลย  ไมตองคอย  ลงมอื
ทำแลวจะเหน็ปญหา  พอเหน็ปญหาแลวจะไดแกไข  แกไขแลวจะได
เกดิการพฒันาปญญา  พฒันาสมอง  เพือ่สรางงานทีด่ยีิง่ ๆ  ขึน้ไป  ทกุ
ครัง้ทีท่ำงานจะเหน็สภาวะอารมณของตนเอง  ทำงานตองเกดิปญหา
ทำงานตองมอีปุสรรค  ถาไมอยากมปีญหาอปุสรรคกน็อนอยบูานเฉย ๆ
ไมไดอะไร  ทำดตีองอดทน  ตองฝน  ทกุครัง้ทีท่ำงาน จดักรรมฐาน
สตจิะถกูนำมาใชพจิารณาอารมณตวัเองตลอดเวลา  อารมณไมดตีอง
ดใูหเหน็  ดใูหจรงิ  และดบัเสยี  ทำงานตอไป  ถาแคนีย้งัผานไมได
จะไปหวงัมรรค  หวงัผลอะไร   หลวงพอทานทำงานใหญ  พดูนอย
ทำงานดวยจติวาง  ทานทำใหปญหาทกุอยางเปนเรือ่งเลก็  เปนเรือ่ง
ธรรมดาทีน่กัปฏบิตั ิคนทำงานตองเจอเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอง
ทานทำเปนแบบอยางใหลกู ๆ  ด ู สดุทาย “ลกูดแูลว  และทำตาม”

  จากเดก็นอย  ใฝธรรม
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ภาคผนวก
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ประวตัพิระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

พระครูปลัดวีระนนท

วีรนนฺโท เกิดเมื่อวันอาทิตยที่
๒๑ ตลุาคม ๒๕๐๕ ขึน้ ๑๑ ค่ำ
เดือน ๑๑  ที่บานเลขที่ ๒๙
หมู ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอ
เกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

การศกึษา

- จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ม.ศ.๕) ที่โรงเรียนจันทรุ
เบกษานสุรณ อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

- จบปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาศาสนศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

-    จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาไทยศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี
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อปุสมบท

ศกึษาพระธรรมวนิยัและวปิสสนากรรมฐาน

อปุสมบทประมาณป ๒๕๒๕ จนถงึปจจบุนั (ปพ.ศ ๒๕๕๑)
๒๖ พรรษา เปนลูกศิษยหลวงปูพิมพา โกวิโท (หลวงปูพิมพา เปน
ลกูศษิยหลวงปฝูน อาจาโร)  พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท ไดจารกิ
ธุดงคอยู ในปาและศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจาก
ครบูาอาจารยสายพระปฏบิตัใินปา เปนเวลา ๑๑ ป

ตอมาไดรบันมินตจากพระครไูพบลูยสมทุรสาร เจาอาวาสวดั
ศิลปวิเศษศรัทธารามใหมาชวยสอนกรรมฐานที่วัดนี้  ซึ่งพระครู
ไพบูลยสมุทรสารเปนลูกศิษยหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา
ขณะนั้นพระครูไพบูลยสมุทรสารอายุได ๘๗ พรรษา และเปนพระ
อาจารยรปูหนึง่ที ่พระพมิลธรรม(สมเดจ็พระพฒุาจารย) วดัมหาธาตฯุ
กรงุเทพฯ ใหความเคารพเปนอยางมากในขอวตัรการปฏบิตัขิองทาน
และนอกจากนีท้านยงัเปนพระอภธิรรมมหาบณัฑติในยคุนัน้ดวย

พระครูปลัดวีระนนทไดเปนลูกศิษยของพระครูไพบูลย
สมุทรสาร ในดานการปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอยางเครงครัด
พระครูไพบูลยสมุทรสารจึงพาไปฝากเปนลูกศิษยของพระสมเด็จ
พระพมิลธรรม  และไดศกึษาปฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔ วธิกีำหนดพองหนอ
ยบุหนอ จากสมเดจ็พระพมิลธรรม

หลงัจากนัน้ไดไปศกึษาการปฏบิตัธิรรมกบัพระมหาสสียาดอ
(โสภณมหาเถระ)  อดีตพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาแหงประเทศ
พมาเปนเวลา ๑ ป  (เดนิธดุงคทัง้ไปและกลบั )โดยไดศกึษาปฏบิตัทิี่
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ประเทศพมา  เมื่อกลับมาประเทศไทยก็เขาศึกษาปฏิบัติธรรมกับ
พระราชเวท ี(มหาโชตดิก เถระ) ทีว่หิารหลวงวดัมหาธาตฯุ เปนเวลา
๓ เดอืน และในเวลาตอมาไดรบัการแนะนำใหชวยเหลอืในการสอน
กรรมฐานในสถานทีต่างๆจนถงึปจจบุนันี้

ผลงาน ดานสาธารณประโยชนและดานเผยแผพระพทุธศาสนา

- อดตีเจาอาวาสวดัปทมุคงคา อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
- อดีตรักษาการตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย

จงัหวดัรอยเอด็
- พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุดสงครามในป

พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐
- พระวทิยากรอบรมคายพทุธบตุร
- พระวทิยากรในโครงการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานทีย่วุพทุธกิ

สมาคมแหงประเทศไทย
- พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนยวิปสสนา

เคลื่อนที่แหงประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ บางกะป
กรุงเทพฯ

- พระวิทยากรอบรมพระวิปสสนาจารยประจำศูนยวิปสสนา
เคลือ่นทีแ่หงประเทศไทยเมือ่ป พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐

- พระวิทยากรไดรับนิมนตใหไปสอนที่ประเทศสเปน เปน
พระรปูแรกในประเทศไทยเปนเวลา ๕ เดอืน ทัง้ภาคปรยิตัแิละ
ภาคปฏบิตัิ
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- พระสงฆไทยรปูเดยีวทีไ่ดรบันมินตไปสวดมนตแผเมตตาและ
นัง่สมาธภิาวนาเพือ่สนัตภิาพโลกทีป่ระเทศทเิบต  ในครัง้นัน้
มีพระสงฆเขารวมเจริญภาวนาจากประเทศ ทิเบตจีน และที่
อืน่ๆ จำนวนกวา 10,000 รปู โดยมพีระธเิบตระดบัสงูคอืระดบั
รนิโบเช (RinPoche)ที ่2 (รองจากองคดาไล ลามะ) จำนวน 12
รปู ซึง่เกงทางญาณสมาธ ิเขารวมเจรญิภาวนาในครัง้นี ้เมือ่ ป
พ.ศ 2549

ฯลฯ
ปจจบุนั

- เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี

- พระวิทยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี

- พระวทิยากรอบรมโครงการปฏบิตัธิรรมของยวุพทุธกิสมาคม
แหงประเทศไทย

- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกนัก
เรยีน นกัศกึษา ในเขตกรงุเทพมหานคร และ ตางจงัหวดั

- พระวทิยากรอบรมการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานใหแกหนวย
งานทัง้ภาครฐัและเอกชนตามทีไ่ดรบันมินตมา

- พระวิปสสนาจารยใหแกพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานทีว่ดัตลอดทัง้ป
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งานดานหนงัสอื

- คสูรางคสูม @ The happy couple

- พยากรณนอสตรานามสุ
- โลกลีล้บัในเมอืงมนษุย
- ธดุงคขามแดน
- วปิสสนาชวีติ
- ธรรมทวนกระแส
- พทุธทำนาย ๑๖ ประการ @ 16 Buddha’s Predictions

- อสิระแหงจติ

ปณธิานของหลวงพอ

พระครปูลดัวรีะนนทไดตัง้ปณธิานแนวแนจะสรางวดัเพือ่เปน
สถานทีป่ฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานสำหรบัพทุธบรษิทั ทัง้ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เพื่อเผยแผหลักคำสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยเนนการสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฎฐานสี่
ทานไดใหความสำคญักบัโครงการคายพทุธบตุร เพือ่ใหเยาวชนไทย
เติบโตเปนชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเปนกำลังของประเทศชาติ
ตอไป
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วัตรปฏิบัติ

พระครปูลดัวรีะนนทสอนปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานและสอบ
อารมณผปูฏบิตัธิรรมทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตทิกุวนั โดยหลวงพอ
จะสอนกรรมฐานใหแกผปูฏบิตัธิรรมหลงัทำวตัรเยน็หรอืบางวนัสอน
กรรมฐานเพิม่ในรอบบายซึง่หากไมมกีจิธรุะใดๆหลวงพอจะรบัแขก
เวลา๙.๐๐-๑๐.๓๐น. หรอืชวงบายเวลา๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. กลัยาณมติร
ทานใดตองการเสวนาธรรมกับหลวงพอหรือตองการรับหนังสือ
ธรรมะเปนธรรมทาน ทานสามารถตดิตอสอบถามไดทีว่ดัทกุวนั

มทุติาสกัการพจน
      สัง่สมสบืศาสตรสราง สานธรรม
เกิดกอกุศลกรรม กิจแจง
คงมัน่ดัง่คมคำ ขานสตัย  วาจา
สรรคสุขบมีแสรง ซอนไว  แกตน
      ศลีวตัรผดุผองแผว พานทอง
งามงดหมดหมนหมอง หมนไหม
พระปาชางช่ำชอง ชดัเชน  ในธรรม
สอนศษิยสอนสัง่ให หลดุพน  สงัสารฯ
      บารมหีลวงพอพน พรรณนา
วดัปาฯกอเกดิมา มัน่ได
ไทยเทศนตางพึง่พา เพยีรพบ  นพิพาน
ซึง้ซาบกรานกราบไหว พระแท   ยากหา.

โดย...ธรรมบตุร
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จากใจผเูรยีบเรยีง

กมลาศ คชัชาพงษ

“จงจบัฉวยพลงัทีจ่ะทำ สิง่ทีท่านอยากทำ และจงทำสิง่นัน้ใหดทีีส่ดุ”

Take the power to choose what you want to do and do it well

ชีวิตใหมไดเริ่มตนอีกครั้งที่วัดปาเจริญราชธรรมาราม ไดมี
โอกาสพบพระแท คือหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ยังจดจำคำพูดที่
ทานบอกครัง้แรกไดขึน้ใจ “มาชวยหลวงพอสรางวดัเถอะ”  ตอนนัน้
ยงัถามทานกลบัไปวา “หนจูะมปีญญาชวยหลวงพอสรางวดัหรอืคะ”
แตคงเพราะธรรมะจัดสรร จึงไดมีโอกาสทำงานเปนมดงานตัวเล็กๆ
ในโครงการงานบญุตางๆ โดยไมคาดคดิมากอนวาตวัเองจะทำได  ดวย
คำพูดที่วา “เชื่อหนูเถอะคะ หนูทำไดคะ” อาศัยแรงศรัทธาและ
อุดมการณแนวแนมั่นคงที่จะชวยทานสรางสถานที่ปฏิบัติธรรมเปน
สะพานใหคนพนทุกข

จรงิๆแลวบางครัง้รบัปากทานจะทำงานบญุบางอยาง กย็งัไม
แนใจวาตวัเองจะทำได แตอาศยัพลงัศรทัธาและคำอธษิฐานบารม ีที่
ตัง้จติในสมาธทิกุครัง้ทีท่ำงาน และยดึมัน่ในคำสอนหลวงพอทีว่า “ให
คดิด ีทำด ีสิง่ดีๆ จะตามมาเอง”
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โครงการพิมพหนังสือธรรมะเปนงานที่ทาทายและพิสูจน
ความอดทนมากทเีดยีว เพราะจติมงุหวงัใหผปูฏบิตัไิดมโีอกาสไดอาน
ธรรมปฏบิตัเิปนแนวทาง ในการเดนิบนเสนทางนี ้และอกีเหตผุลหนึง่
ที่เปนแรงบันดาลใจใหเรียบเรียงหนังสือธรรมะ เนื่องจากเห็นวา
คนสวนใหญเขาวดั พกเอาความทกุขมากมาย เพือ่ถามปญหาชวีติกบั
หลวงพอทกุรปูแบบ

จงึคดิวาถาทกุคนมแีนวทางปฏบิตัดิวยตนเอง กจ็ะเกดิปญญา
สามารถแกไขปญหาชีวิตได หลวงพอจะไดมีเวลาสอนการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานมากขึ้น และหนังสือเปนสื่อที่เปนปจจัยภาย
นอกอยางหนึง่ทีเ่รยีกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสยีงจากผอูืน่ ทีจ่ะแนะนำ
ชกัจงูใหคนเกดิสมัมาทฏิฐ ิ คอืความเหน็ชอบ อนัเปนขอธรรมแรกใน
องคมรรค ๘ ใหคนเลือกดำเนินชีวิตที่ถูกตองนำไปสูการดับทุกข
แกไขปญหาได  อกีทัง้เปนจดุเริม่ตนของความศรทัธา ทีจ่ะชกัชวนให
คนเขามาปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานมากขึน้

แตโจทยของหลวงพอคือทำอยางไรใหเยาวชนรุนใหมหยิบ
หนังสือธรรมะขึ้นมาอาน โดยไมตองอายคนรอบขาง ฉะนั้นก็ตอง
อาศยัสมาธแิละปญญาเปนตวัชวย เมือ่นัง่สมาธภิาวนาทกุครัง้ ปญญา
กจ็ะผดุเปนขอๆวาจะตองทำอยางไร ดงัอลัเบริต ไอนสไตน กลาววา
“จนิตนาการสำคญักวาความรู” จงึตองใชสมองซกีขวาทำงานมากกวา
ปกต ิในการคดิรปูแบบ ภาพประกอบ ใหหนงัสอืนาสนใจและรปูเลม
ทันสมัย ดวยการลงมือทำทุกขั้นตอนดวยตัวเอง แมกระทั่งหาปจจัย
สนบัสนนุการพมิพในแตละครัง้
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จากประสบการณการศกึษาจบปรญิญาตร ีคณะนเิทศศาสตร
และปรญิญาโท คณะจติวทิยา รวมทัง้ประสบการณการทำงานจากอกี
หลายทีไ่มวาบรษิทัเกีย่วกบัน้ำมนั บรษิทัหลกัทรพัย และรวมกบัเพือ่น
กอตั้งบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับเด็ก  ซึ่งลวนเปนงานที่ตองใช
ความคิดสรางสรรค ทาทายความสามารถทั้งสิ้น ทุกประสบการณ
สามารถนำมาปรับใช เปนบทเรียนในการทำหนังสือธรรมะและ
ทำงานในโครงการบญุตางๆไดดี

บางครั้งรูสึกเหนื่อยลา แตไมเคยคิดทอแทและลมเลิกความ
ตัง้ใจ เมือ่แบตเตอรีใ่กลจะหมด จะเขาหองพระไปขอเตมิพลงัดวยการ
ทำจติใหสงบและตัง้จติอธษิฐานบารม ีใหทานชวยชีท้างสวาง ซึง่กพ็บ
คำตอบและหาทางออกของปญหาทกุครัง้  อยางนอยกม็สีตมิากขึน้ใน
การทำงาน ครั้งหนึ่งที่จำไดแมนยำ ตอนนั้นรูสึกจิตตก เพราะคำพูด
คนอืน่ จงึไปนัง่สมาธแิละตัง้คำถามในสมาธวิา “ครบูาอาจารยไปอยู
ทีไ่หนกนัหมด มาสอนหนดูวยเถอะ” ปรากฏวาหลวงปเูจีย๋ะมาสอนใน
นิมิต ทั้งๆที่ไมรูจักทานมากอน เพราะในชีวิตรูจักพระกรรมฐานคือ
หลวงพอจรญัและหลวงพอวรีะนนทเทานัน้

หลวงพอวีระนนทบอกทีหลังวาทานเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น
ทานไดใหกอนศลิาสดีำมา ๒ กอนแลวใหอธษิฐานจติ ซึง่กไ็ดตัง้จติ
อธษิฐานขอใหทำกจิกศุลทีค่ดิใหวดัสำเรจ็ทกุประการ และความหมาย
ของกอนศลิาทีท่านใหกค็อื “ใหมจีติใจเขมแขง็ มัน่คงดงักอนศลิา อยา
หวัน่ไหวกบัอารมณอืน่ทีม่ากระทบ”

ซึ่งงานชิ้นนี้จะสำเร็จไมได ถาไมมีกัลยาณมิตรที่ดีคอย
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ชวยเหลือและสนับสนุน จึงขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ
หลวงพอวรีะนนท วรีนนโฺท ทีเ่มตตาสัง่สอนธรรมะดีๆ และสนบัสนนุ
โครงการบญุทกุครัง้ทีค่ดิออกไป

ขอกราบขอบพระคณุคณุแมนาตยา ภวูชนาธพิงศ ผใูหกำเนดิ
ชวีติแรกและแนะนำใหเกดิใหมในโลกธรรมะ โดยพาไปปฏบิตัธิรรม
ที่วัดอัมพวันครั้งแรก  รวมทั้งครอบครัวในชีวิตใหมที่มีคุณพอพนม
คณุแมบญุนาค และคณุไพบลูย คชัชาพงษ ทีใ่หอสิระในการทำกจิที่
เปนกศุลและสนบัสนนุใหเดนิบนเสนทางบญุอยางมคีวามสขุ

ขอขอบพระคุณครูบาอาจารยผูมีพระคุณในทางธรรมคือ
รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม ผูเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางความดแีละตรวจคำบาลใีนหนงัสอืดวยความเมตตาอยางยิง่ อกี
ทัง้คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ ผเูปนแมในชวีติใหม ทีค่อยใหคำแนะนำดีๆ
และรวมสรางบญุกนัมาตลอด

ขอขอบคุณคุณน้ำทิพย ภูธนชัย คุณอนุทิน ละการชั่ว
คุณบุปผา กาหลง คุณแมชีชไมพร  เพ็ชรพราย  ผูใหกำลังใจและ
เสยีสละเวลาชวยตรวจแกไขตนฉบบั  และคณะพีใ่หญใจดคีอืพี ่ปวณีา
และพี่ทิพยสุดา ชำนาญวนิชกุล พี่สุมาลี ติละพรพัฒน  พี่สุภากร
มยรุะสกณุ พีอ่รศิรา เทวนิบรุานวุงศ และพี่ๆ จากยวุพทุธฯ ทกุทาน ที่
บรจิาคปจจยัสมทบกองทนุโครงการพมิพหนงัสอืธรรมะครัง้แรก

อกีทัง้คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน นองรกัทีก่ำลงัศกึษาปรญิาญาเอก
ชวยคิดหัวขอเรื่อง คุณวิภาพร พารักษา ที่ชวยพิมพตนฉบับทั้งๆที่
ตองเตรียมตัวสอบผูพิพากษา และสจวตหนุมนักแตงกลอนใน
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นามธรรมบุตร คือคุณวีระ ศรีสนิท ที่แตงกลอนขามประเทศสงมา
ทกุครัง้ทีต่องการ และคณุพงศพสนิ  กอรตันหริญั  ทีช่วยขยายความ
ขอธรรมะบางขอใหเขาใจไดอยางดี

กลัยาณมติรทีล่มืไมไดคอืนางฟาการบนิไทย คอืคณุบษุรตัน
มกรแกวเกยูร คุณจารุวรรณ เธียรฉาย ที่ชวยหาหนังสือธรรมะและ
คำแนะนำดีๆ เพื่อเปนตนแบบในการทำหนังสือ และคุณอรอนงค
ปทุมเจริญวัฒนา ผูเปนที่ปรึกษาและใหลูกสาว คือ ด.ญ.พิมพมาดา
ปทุมเจริญวัฒนา วาดภาพประกอบสวยๆลงในหนังสือ  รวมทั้งอีก
หลายทานที่เปนกำลังใจและรวมแรงรวมใจทุกครั้งในโครงการบุญ
ของวัด คือคุณอณิระ โพธินิล คุณภุชงค ทับทิมงาม คุณสิรินทิพย
ลลีาประเสรฐ็ คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน  และ
ผูบริจาคปจจัยพิมพหนังสือธรรมะทุกทาน ขออนุโมทนาบุญกับทุก
ทานมา ณ ทีน่ีด้วย

โอกาสไมไดมใีหกบัทกุคนเสมอไป ฉะนัน้จงจบัฉวยพลงัที่
จะทำสิง่ดีๆ  และใหทำสิง่นัน้ใหดทีีส่ดุ เมือ่อานหนงัสอือสิระแหงจติ
ทัง้ ๒ เลม จบแลว อยากใหทานลองลงมอืปฏบิตั ิเพือ่พสิจูนเสนทาง
ใหมและคนหาความสขุทีแ่ทจรงิของชวีติดวยตวัของทานเอง
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ชือ่พทุธบตุรนอย ด.ญ.พิมพมาดา ปทุมเจริญวัฒนา
ชื่อเลน น้ำใส อายุ ๑๒ ขวบ

การศกึษา Years 6 ร.ร. นานาชาติฮาโรว
(Harrow International School)

อุปนิสัย มีความเปนตัวของตัวเอง รักงานศิลปะ
ชอบคาขาย

กจิกรรมทีช่อบ วาดรูป / งานประดิษฐ / งานแกะสลัก /
เลีย้งสนุขั และเลีย้งปลา

ชือ่พทุธบตุรนอย ด.ช ธีธัช คัชชาพงษ  ชื่อเลน นองธี อายุ ๑๑ ขวบ
การศกึษา Grade 5 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำแหง
อุปนิสัย พูดนอย มีความเปนตัวของตัวเอง รักอิสระ
กจิกรรมทีช่อบ เลีย้งปลา  เลนเกมส  เลนฟตุบอล วาดรปู วายน้ำ
ความสามารถพิเศษ ตกีลอง เลนเปยโน ระนาดเอกในวงปพาทย

เลนเครื่องเปาในวงโปงลาง
ความฝน โปรแกรมเมอร
กจิกรรมปลกูฝงหลกัคำสอนทางศาสนา  นั่งสมาธิและสวดมนตกอนนอน ทำบุญตักบาตร
ชอบสนทนาเกี่ยวกับความดี ความชั่ว และเรื่องราวสวรรคกับนรก  เชน สวรรคชั้นสูงสุด
คืออะไร ถาทำความดีแลวตายไปเกิดบนสวรรคจะสามารถเลือกชั้นของสวรรคไดมั๊ย
สวรรคและนรกของทุกศาสนาอยูที่เดียวกันหรือไม
คณุธรรมประจำใจ ความกตัญูกตเวที มีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ  ความซื่อสัตย

ความสามารถพิเศษ ตัวแทนของโรงเรียนวาดรูปงาน Charity Of Harrow ป 2550
( รูปพระพุทธเจาและรูปพระเจาอยูหัว)  ตัวแทนวาดรูปงาน Charity Of Harrow ป 2549
รปูชาง ตวัแทนไปแขงกฬีาที ่Jarkata ประเทศอนิโดนเีซยี ป 2551
ความฝน อยากทำอาชีพที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ
กิจกรรมที่ปลูกฝงหลักคำสอนทางศาสนา สวดมนตไหวพระ/ เขาวัดทำบุญตักบาตรทุกวัน
สำคัญทางศาสนา / เลาเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพอจรัญฟง
คณุธรรมประจำใจ ความกตญัตูอผมูพีระคณุ / การรจูกัใหผอูืน่
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ชือ่พทุธบตุรนอย ด.ช หฤษฎ กลุกาญจนภบิาล
ชื่อเลน นองมารค อายุ ๑๒ ขวบ

การศกึษา ป.๕ โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ
สตรวีทิยา ๒

อุปนิสัย บุคลิกขี้อาย
กจิกรรมทีช่อบ เลนกีฬาทุกประเภท
ความสามารถพิเศษ เกงดานกีฬา
ความฝน เปนนักกีฬากอลฟ

ชือ่พทุธบตุรนอย ด.ช พงศภัค  รัตนพิมาตร
ชื่อเลน เซฟ อายุ ๑๐ ขวบ

การศกึษา ป.๕ โรงเรยีนกองทพับก
อปุถมัภเพชราวธุวทิยาในพระอปุถมัภ
อุปนิสัย ขี้เลน ราเริง
กจิกรรมทีช่อบ วาดรปู
ความสามารถพเิศษ ชนะเลศิการประกวดวาดภาพ
ความฝน ศิลปน
กจิกรรมปลกูฝงหลกัคำสอนทางศาสนา

ทำบญุ ตกับาตร ในวนัสำคญัทางศาสนา
คณุธรรมประจำใจ ทำความดี

กจิกรรมปลกูฝงหลกัคำสอนทางศาสนา เคยบวชเปนสามเณรนอยและในโครงการคาย
พุทธบุตรวัดปาเจริญราชธรรมารามไดรับรางวัลผูปฏิบัติดีเดนและเรียงความยอดเยี่ยมใน
หัวขอ ๔ วันในคายพุทธบุตร สามารถนั่งสมาธิเพชรไดนิ่งสงบ เขารวมปฏิบัตธิรรมในโครง
พัฒนาจิตเพื่อพอ ครั้งที่ ๑ โดยถือศีล ๘ ครบ ๗ วัน
คณุธรรมประจำใจ ความกตญักูตเวทตีอผใูหญ รจูกัออนนอมถอมตน

เอื้อเฟอและมีน้ำใจตอผูอื่น
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โครงการพิมพหนังสือธรรมะ

หลักการและเหตุผล

จากการที่มีผูปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขามา
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาเจริญราชธรรมารามอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
ซึง่ผปูฏบิตัธิรรมสวนใหญมกัจะมคีำถามวาทางวดัมวีธิกีารสอนการปฏบิตัแิบบ
ไหน เพราะแตละทานตางกแ็สวงหาแนวทางปฏบิตัทิีต่รงกบัจรติของตน ฉะนัน้
จึงมักจะขอหนังสือธรรมะที่วัดไดพิมพเผยแพร เพื่อนำเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ

โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะของวดัปาเจรญิราชธรรมารามนี ้ จงึจดัขึน้
เพือ่รวบรวมพระธรรมเทศนาและผลงานของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ที่
ไดเขยีนไว มทีัง้หลกัการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานและการสัง่สอนธรรม ตลอด
จนประสบการณในการเดนิธดุงคมาเปนเวลา ๑๑ ป เพือ่จดัพมิพเผยแผเปนธรรม
ทาน หรอืเปนธรรมบรรณาการสำหรบัพทุธบรษิทัทีเ่ขามาทำบญุสรางกศุลทีว่ดั
อนึ่งหนังสือธรรมะบางชุดของทางวัด เชน ชุดทางสวางของชีวิต ไดจัดพิมพ
จำหนายเพือ่นำรายไดทัง้หมดเพือ่โครงการซือ้ทีด่นิถวายวดั ซึง่ในเบือ้งตนไดรบั
เงินบริจาคปจจัยจากคณะศิษยานุศิษยของทานพระครูปลัดวีระนนท เพื่อเปน
กองทุนในการจัดพิมพในครั้งแรก

วัตถุประสงค

๑. เพื่อพิมพหนังสือธรรมะออกเผยแพรใหแกพุทธบริษัทที่สนใจ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่

๒. รวบรวมปจจัยเปนกองทุนเพื่อพิมพหนังสือธรรมะของ
วดัปาเจรญิราชธรรมาราม

๓. นำรายไดทั้งหมดจากการจำหนายชุดหนังสือธรรมปฏิบัติบางชุด
สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด

๔. กองทุนสำหรับผูปฏิบัติธรรม
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ผูรับผิดชอบโครงการ

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท และ คณะศษิยานศุษิย ชมรมกระแส
ใจ(ชมรมผปูฏบิตัธิรรม) วดัปาเจรญิราชธรรมาราม

งบประมาณ

งบประมาณไดจากผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัยในกองทุนพิมพ
หนงัสอืธรรมะ ซึง่ไดแจงรายนามผรูวมบรจิาคในภาคผนวก

ผลประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั

๑. ไดเผยแพรหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบตอไป

๒. ไดเผยแพรธรรมปฏบิตั ิ วธิกีารปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนว
สติปฏฐานสี่ ซึ่งเปนทางสายเอกที่จะนำความสุขที่แทจริงใหแก
ผูปฏิบัติ

หากผูมีจิตศรัทธาทานใดตองการบริจาคปจจัยสมทบทุนพิมพหนังสือ
ธรรมะเลมใด เพือ่เผยแพรเปนธรรมทานหรอืตองการรวมบรจิาคปจจยัเพือ่เปน
กองทุนพิมพหนังสือธรรมะของวัด ทานสามารถบริจาคไดโดยตรงที่วัด หรือ
โอนเงินผานบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพื่อชมรมกระแสใจ

ธนาคาร ไทยพาณชิย สาขายอยบานฟาภริมย (ลำลกูกา) ออมทรพัย เลขทีบ่ญัชี

๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔  พรอมทัง้สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ ทีอ่ย ูและเบอร
โทรศพัท ระบ ุ"โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ" สงแฟกซมาที ่0-29952477 หรอื
0-2 8818619 หรือ โทรสอบถามรายละเอียดไดที่วัด โทร 0-29952112 หรือ
086-3102566

ขออนุโมทนาบุญ

คณะผูจัดพิมพหนังสือ
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รายชื่อผูบริจาคสมทบทุนพิมพ
หนงัสอือิสระแหงจติเลม ๑ และอสิระแหงจติ เลม ๒

ลำดับรายชื่อ จำนวนเงิน(บาท)
1 คณุพริาภรณ ดานสนุทรวงศ 200
2 คณุพรรณทพิย นาคสมภพ 200
3 น.ต.ศศริพล-คณุทพิยปยา คลายวชัรมาลา 500
4 คณุศราวฒุ ิคำเทพและครอบครวั 500
5 คณุเสาวคนธ ศริิ 200
8 คณุทพิยสดุา ชำนาญวนชิกลุ 3,000
9 คณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ 2,000

10 คณุสมบรูณ  ชำนาญวนชิกลุ 500
11 ครอบครวัปทมุเจรญิวฒันา 10,000
12 คณุชญาดา ผองพลูใส 1,000
13 คณุรวพีร อารโนลด 1,000
14 คณุวภิาพร พารกัษา 300
15 ร.ต.ท ธนาเดช หนเูอยีด 300
16 ร.ต.ท ชชัวาล ชชูยัเจรญิ และครอบครวั 4,000
17 คณุภทัรยิา จนัทรเพญ็ 200
18 ประกายวชัรา เสอืแกว 100
19 คณุน้ำทพิย- คณุณฏัฐพงศ- คณุธวีฒัน-

คณุปรนิชุ ภธูนชยั 2000
20 คณุภริมย คนหมัน่ 350
21 คณุนพดล -คณุกญัญา รกัเมอืง 500
22 คณุสริกิานต รกัเมอืง 100
23 คณุนาตยา ภวูชนาธพิงศ 200
24 คณุณชิาภา ภวูชนาธพิงศ 100
25 คณุอภชิติ-คณุกนกพร-ด.ช ธรรมธร เพชรยอย 200
26 ครอบครัวคัชชาพงษ 1500
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27 คณุฉตัราภรณ สกลุไทย 200
28 คณุภชุงค ทบัทมิงาม และครอบครวั 2,000
29 คณุจรีาพชัร ตาลทอง 500
30 บจก.สำรวจวศิวอนิเตอรเทค 5000
31 คณุศกัดิช์ยั คณุอศินา เทอนิบรุานนท 200
32 ประยรู-คณุอญัชล ีด.ญ ปรยิาภทัร,

ด.ช.ปวรฐั โชคสกลุนมิติร (เมย) 2000
33 คณุจฬุารตัน ตนัตริตันไพศาล (จ)ุ 2000
34 คณุกอกเสง็ เมธาวรรณ,ด.ญ มารสิา ฟอง 3000
35 คณุกอบเดช มยรุะสกณุและครอบครวั 500
36 คณุสมุาล ีตลิะพรพฒัน 2000
37 คณุสนุทร นาคะผดงุรตัน 500
38 คณุฌานยิา คณุวรวทิย คณุวงศรตัน

คณุปทมาพร วงศกจิจาเลศิ 2000
39 คณุสวุรรณา ธนวูฒันชยั 100
40 คณุแววรตัน ฉนัทวลิาสวงศ 500
41 คณุวชัร ีสมสขุ 300
42 คณุแมฟองโห แซหลอและคณุสภุากร มยรุะสกณุ 3000
43 คณุณฐักานต ครูาชิ 1000
44 คณุงามตา ขนัทอง 200
45 คณุจนัทรจริา ไชยจำรสั 100
46 คณุศริภิรณ วทิยาศริกิลุ 100
47 คณุนยันา วทิยาศริกิลุ 200
48 คณุกานตชนติ เชีย่วนนัทวงศ 100
49 คณุสมพตัสร วงษศรวีชิยั 100
50 คณุอดุมศกัดิ ์ โกไศยกานนท 500
51 คณุกนัยารตัน โกไศยกานนท 500
52 คณุกานตรว ีโกไศยกานนท 500
53 คณุณชิาภา โกไศยกานนท 350
54 คณุนวรตัน โกไศยกานนท 500
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55 คณุพรพรรณ รตันผล 500
56 คณุอรชร ชนะโภคากลุ 500
57 คณุอนเุทพ อนิทรชติ 700
58 คณุศริกิลุ กลิน่ทอง 100
59 คณุพออภชิาต ิ,คณุแมจารพุร,คณุปองชยั,คณุภทัรเดช,

คณุพมิพพฒัน ฝมอืด ี และคณุอานนท-คณุสรินิทพิย ลลีาประเสรฐิ 1000
60 คณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร 10,000
61 คณุจไุรรตัน แจงศรี 630
62 คณุอาทนินัท อนิทรพมิพ 1,000
63 คณุสภุาพร พชัรากติติ 200
64 คณุสมรวรรณ ชลประเสรฐิ 630
65 คณุเชาวกลุ เหลอืงหริญัภสูติ 200
65 Chalalai Sanier & family 200
66 คณุไพรนิ ปนคลาย 100
67 คณุอรณญัช โลงอากาศ 100
68 คณุอนชุา ศานตวิจิยั 210
69 คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ 500
70 คณุศศกิาญจนชญา เจรญิในเมอืง 500
71 คณุราชนัย-คณุจฑุารตัน ถาวรจตรุวฒัน 1000
72 คณุธรีวฒัน-คณุเพชรรตัน พานชิสาสนและครอบครวั 1000
73 คณุณฏัฐพล-คณุธญันนัท อารปีระเสรฐิสขุและบตุร 1000
74 คณุชชัวฒัน ชยัจนิดา 600
75 คณุพอระดม-คณุแมชอมุ เพชรพรหม 500
76 คณุทองพลอน พญาเมอืง 500
77 คณุไฉไล สมฉนุและครอบครวั 500
78 คณุอไุร ไชยนับรูณ และครอบครวั 500
79 คณุกชกร จนัทรปวนหาญ 500
80 ด.ญ กมลรตัน-ด.ช ราชาวทิย ถาวรจตรุวฒัน 400
81 คณุสรุพล-คณุศริพิร-ด.ญ ปวนัรตัน บญุเกดิ 300
82 คณุกานดา-คณุชลดา-คณุยทุธนา ชวยเหลอื 300
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83 คณุสมหมาย-คณุไลจิน้ ชยัพรสไุพรศาลและบตุร 300
84 คณุอธชิานนัท อปูแกว 300
85 คณุดารา-คณุปาคทมิ หลวิ,คณุตะ-คณุเสงยีม พมิพวรรณา 240
86 คณุนติยา สจัจะนนัดานี 200
87 คณุศภุชยั-คณุกญัญานก ชยัจนิดา 200
88 คณุชชัวนิ-ด.ช.ธนจกัร-ด.ช.สหวชั ชยัจนิดา 200
89 คณุรกัชยั-คณุพกิลุ ตรงัคตระกลูและบตุร-ธดิา 200
90 คณุแมลัง้ แซเซยีว-คณุอธ-ิคณุลดัาวรรณ-ด.ช  วสิสวุชั จตรุงคปญญา 200
91 คณุเทดิศกัดิ-์คณุยวุด ีชมพู 200
92 คณุศภุชยั-คณุพวงทอง ใยศริ ิพรอมบตุร-ธดิา 200
93 คณุเสงยีม สวพินัธุ 200
94 คณุอบุล มาเอีย่ม และครอบครวั 200
95 คณุวนัวสิาข สทุธสิะอาด 200
96 คณุเจยีมจนัทร โพธมิากลูและครอบครวั 200
97 คณุอรอษุา สวุกิกยั และครอบครวั 200
98 คณุอรวรรณ พลูสวสัดิแ์ละครอบครวั คณุรศัม ีกานสะอาด 150
99 คณุวนัชยั เลศินพเกลา และครอบครวั 120

100 คณุอรญัญา สตัถาพรณ คณุพรรษมน สมบตัิ 110
101 คณุพอใหล-คณุแมชออน สตัถาพรณ 100
102 คณุวนัทนยี สตัถาพรณ 100
103 คณุวกินัดา แสงเจรญิ 100
104 คณุกญัญา ตสัยารกัษ 100
105 คณุปรยีาพร หนกัแนน 100
106 ด.ช.ณฐันนัท ยิม้คง 100
107 คณุชงิชยั-คณุสมุาล ีใยศริ(ิบรริกัษ)และบตุร-ธดิา 100
108 คณุกรรณกิา พนัธทุอง คณุประเสรฐิ สทุธิ 100
109 คณุสาทญิา โพธิม์ากลู,คณุสทิธชิยั วฒันาวรพนัธ 100
110 คณุลำพอง ทมุนนัทและครอบครวั 100
111 คณุศภุฤกษ สตัถาพรณ 100
112 คณุสเุนตร แสงนอยและครอบครวั 100
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113 คณุสทุธริตัน ประเสรฐิผล 500
114 คณุกมัปนาท แสงเจรญิ 500
115 คณุฤทยัรตัน แสนวเิศษ 500
116 คณุภทัวธุ แสงเจรญิ 200
117 คณุอบุล เบทาพดู 200
118 คณุจกัรกฤษ -ด.ช สวิภพ แสงเจรญิ 200
119 คณุอบุล ขวญัลดัดา 200
120 ด.ช คณฐั คชัชาพงษ 200
121 คณุบญุสราง-คณุสายใจ-คณุวทิรู วริยิพพิฒัน 500
122 คณุฮจีวง แซลอ คณุสยาม-คณุอำพรรณ ชยักลุเสรรีตันและครอบครวั 300
123 คณุทนง เหลาโกเมน (การบนิไทย) 3,000
124 คณุอณริะ โพธนิลิ 1,000
125 คณุกนก ปาลวงศ 700
126 Mae chee brigitte 350
127 คณุธนพร ไชยประพนัธ คณุพมิพประภาพร ชยัศรกีจิ 700
128 จากซองคุณออ 9000
129 คณุสนัตวิงศ นางภคพร ด.ญ กฤตยา บรูณกฤตยาภรณ 1000
130 คณุชตุกิาญจน คณุศริดา พเิชฐษณฐักลุ 1000
131 ด.ช ชลันธร ด.ช ปรนิธร นายรชัพล ทบัแทน, น.ส ปยวรรณ ทมิดี 400
135 คณุศรนิภสัร หริญัพฒุชิยักลุ(นอง)

คณุชยัพชัร ทบัทมิโต 1000
136 คณุไพลนิ ไชยานพุงศ (หญงิ) 1000
137 คณุณภคั เจรญิจติร คณุปณณธร ศรกีจิจา 2000
138 คณุจารพุงศ พฤกษไพบลูย 100
139 คณุศริลิกัษณ ธรีสวสัดิ์ 200

กลมุ บรษิทั ฟจุคิรูะ และ กลัยาณมติร
140 คณุ  พอ  และ คณุ แม ลมยั ลาภา 200
141 คณุ  สมยั ลาภา 210
142 คณุ แพรวพรรณ ลาภา 200
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143 คณุ สมคะเณ คำพนัธ  และ ครอบครวั 210
144 คณุ พรทพิย วงษแสวง อทุศิใหเจากรรมนายเวร 70
145 คณุ เนือ้ทพิย  สนุทรนนัท อทุศิใหเจากรรมนายเวร 70
146 คณุ หรรษา พชิยักมล และ ครอบครวั 70
147 คณุ ประยงค พนัธมณ ี และครอบครวั 100
148 คณุ ขวญัเรอืน สขุบาง และครอบครวั 100
149 คณุ พนดิา แสมศร ี อทุศิใหเจากรรมนายเวร 70
150 ครอบครวักองอน  และ ครอบครวั แสมศร ี อทุศิใหเจากรรมนายเวร140
151 คุณ อรทัย  อุดาแกว 100
152 คณุ พรศกัดิ ์ ฉลาดแพทย 100
153 คณุ ประนอม มัง่มทีรพัยหลาก อทุศิใหเจากรรมนายเวร 100
154 คณุ ปรารถนา  พรรณพกิลุ 50
155 คณุ จณิทนภิา  วรีะรตันตระกลู 200
156 คณุ ฉววีรรณ  ชสูกลุ 200
157 คณุ พศิมยั  ทองแท 100
158 คณุ สพุจน ชาญวนิจิถาวร 1050
159 คณุ ศริมิาพร  เตมิผล และ ครอบครวั 100
160 คณุ สกุลัยา  ศรสีงัวาลยและครอบครวั 100
161 คณุ กติยิา  บญุสงิห 100
162 คณุ รตกิา  ลมัวนชิ 300
163 คณุ สกุญัญา  มมีากบาง 100
164 คณุ มาณพ  เหลาคำ และครอบครวั 100
165 คณุ ยพุด ี สหสัรงัสสีกลุ  และ ครอบครวั 100
166 คณุ กลัยา เจตนอสัวภริมย  และ ครอบครวั 210
167 คณุ เพิม่ศกัดิ ์ และคณุ พนดิา ด.ญ.ปณกิา, ด.ญ กญัภร  ประเวศชโยดม 210
168 คณุ เกรยีงศริ ิใจแปง 100
169 คณุ รำพงึ สตใิหม 100
170 คณุ สมจงิ เกตอุนนั 20
171 คณุ วรษิฐา  ถาวรสนิ  และ ครอบครวั 100
172 คณุ ววิฒัน  ผกานนทวฒัน  และ ครอบครวั 100
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173 คณุ เกษมณ ี พมิพาภยั  และ ครอบครวั 200
174 คณุ เจตยิา จนแพ 30
175 คณุ มาลยัพร  อภญิสถานนท 100
176 คณุ สลกัจติ  ชวยทาว และครอบครวั 100
177 คณุ วนัทอง กนัหาภยั 100
178 คณุอดุม ศรพีรม 100
179 คณุ จริพรรณ  บบุผา 20
180 คณุ วมิลวรรณ  ประพฤตดิ ีอทุศิใหเจากรรมนายเวร ทกุๆทาน 20
181 คณุ ฉว ียวงจนัทร 20
182 ด.ญ นวรตัน และ ด.ช. ศภุสณัฑ  ไวยวฒุิ 40
183 ด.ญ. นพรตัน   สรุยิะมณี 20
184 คณุ สรรค หอมสนทิ 100
185 คณุ ลดัดา  จงึคณะ 50
186 คณุ อารยี คชสวุรรณ 50
187 คณุ กลุวด ี ดชันยี  และ ครอบครวั 100
188 คณุ ไพฑรุย  มหาแกว และ ครอบครวั 100
189 คณุ จวิสัสา  ปยทบัทมิ 120
190 คณุ วนีสั  วนัหลมุขาว  และ ครอบครวั 200
191 คณุ สขุวะสา  สวุรรณเพชร  และ ครอบครวั 50
192 คณุ ไพรทลู  สวุรรณเพชร  และ ครอบครวั 50
193 คณุ อนสุรณ  ชะนะการ  และ ครอบครวั 50
194 คณุพอ ลำพนู สวุรรณเพชร และครอบครวั 50
195 คณุอนิทร และ คณุศศธิร  จงนอก  และ ครอบครวั 50
196 ด.ญ. อมรรตัน  ภกูองชนะ 20
197 คณุ เพญ็รงุ เกษทบัทมิ และ ครอบครวั 100
198 คณุรำพนั  แพงไธสงค 100
199 คณุ สมลกัษณ   สนิชวาลวฒัน 100
200 คณุ มะล ิ ยิม้ไพเราะและผทูีไ่มออกนาม ทัง้หมด 300 (12,190 ฿)
202 คุณออย 1600
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203 คณุจารณุ ีเมนิแกว 500
204 คณุพซิติ โตวบิลูย 500
205 นองนวิ คณุพสิษิฐชยั 3460
206 คุณนก 1000
207 แสงงามการพมิพ 500
208 ด.ญ พสิชา เกรยีงวฒันศริิ 260
209 ดร.ภมูนิทร  สนัตกิฤษฎกีร 1000
210 คณุสรุนิทร คณุลิม่เกยีว พฒันพนัธชยัและครอบครวั 2000
212 รานทองโตะกัง 5000
213 เปดตหูนงัสอืธรรมะ 20/10/50 7240
214 เปดตหูนงัสอืธรรมะ 11/11/50 6420
215 จำหนายหนงัสอือสิระแหงจติวนัทอดกฐนิ ป 2549 14500

ยอดยกมาจากหนงัสอืพทุธมนต 10951
216 คณุกานตรว ีโกไศยกานนท 1000

คณุเนาวรตัน เกชรารตัน 100
คณุชศูร ีอนกุลู 100
คณุธนลกัษณ ออนสอนเกตพุล 200
ร.ต.อ เคยีง ไชยมนตร ีและครอบครวั 200
คณุนลนิ ีมะลวิลัยและครอบครวั
นายพอล สตเีวน สโกฟลดและครอบครวั 200
ผูไมประสงคออกนาม 1000
คณุสนัตชิยั ชวนชมสขุและครอบครวั 1000
คณุภทัรเดช ฝมอืดี 100
คณุเมฆขลา ดเีลศิ 3000
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ 500
คณุดารณุ ีเหลอืงวรกจิ 100
คณุเนตมิา ทวิากรกจิกลุ 100
คณุวณชิากร ใจเยน็ 100
ยอดบรจิาครวม 180691

หมายเหต ุ รายชื่อผูบริจาคปจจัยพิมพหนังสือธรรมะที่ไมระบุหนังสือที่ตองการเปนเจาภาพจะประกาศรายชื่อ
ลงในวารสารกระแสใจตอไป หากตกหลนรายชื่อทานใด คณะผูจัดพิมพหนังสือขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย
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อสิระแหงจติ เลม ๑
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

รวมทำบุญ : ๑๙๙ บาท

การปฏบิตัทิีจ่ะฝกกรรมฐานใหเกดิประโยชนจากการนัง่กรรมฐาน
จริงๆนั้น  จะตองเลือกเอาเองวาทานจะภาวนาแบบใด  โดยเพียง
ทำความเขาใจใหด ี ใหถกูตองกอนจะลงมอืปฏบิตั ิ เพราะคำภาวนา
เปรียบเหมือนเชือกที่ผูกจิตไวไมใหหลุดออกนอกเสนทางในการ
ฝกเบื้องตนเทานั้น  แตเมื่อเขาใจ  ทำไดดีแลว  มีสมาธิดี  จิตสงบ
มากขึ้น  มีสติแกกลามากขึ้น  โดยไมหลงมายาแหงจิตแลว  ก็ไม
ตองมคีำภาวนา  เพยีงแตใหมสีตใิหรเูทาทนัอารมณปจจบุนัเทานัน้
ก็เพียงพอ  คำตอบในหนังสือเลมนี้จะนำทางสวางไปสูความสุขที่
แทจริงของชีวิต

คสูราง-คสูม
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

แจกเปนธรรมทาน

รวบรวมเรื่องที่เปนประโยชนสำหรับคูสมรสในอุดมคติ  เปนเข็ม
ทิศชวยชี้แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอกันระหวางสามี  ภรรยา
หนังสือเลมนี้มีสองภาษาคือ  ไทยและอังกฤษ

วิปสสนาชีวิต
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

แจกเปนธรรมทาน

รวบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัการปฏบิตัสิมาธภิาวนา  เทคนคิสำหรบัผู
ขาดคร ู อาจารย  สำหรบัผมูเีวลานอย  การเดนิจงกรม  การแผเมตตา
ฯลฯ

แนะนำหนังสือธรรมะ
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ธรรมะทวนกระแส
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

แจกเปนธรรมทาน

เขยีนจากการจดจำจากการปฏบิตัขิองผเูขยีน  จากการฝก
ของครบูาอาจารย  และคำสอนทีไ่ดรบัจากอาจารย  ทีไ่ด
รบัเมตตาสัง่สอน  เมือ่คราวเดนิธดุงคในดงลกึ

พทุธทำนาย ๑๖ ประการ
โดย : พระครูวีระนนท

แจกเปนธรรมทาน

เปนการพยากรณพระสุบินนิมิตของพระเจาปเสน
ทิโกศล  โดยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  และองค
ไดทำนายไว ๑๖ ประการ นอกจากนัน้ยงัไดกลาวถงึความ
เปลี่ยนแปลงของโลก  ในอดีต  ปจจุบัน  และที่จะเกิด
ขึน้ในอนาคต  เพือ่เปนขอเตอืนใจ  และควรตัง้มัน่อยใูน
ความไมประมาท

คูมือพุทธบริษัท
โดย : วัดปาเจริญราชธรรมาราม

แจกเปนธรรมทาน

บทสวดมนตพรอมคำแปล  เพื่อใชในการสวดมนต
สำหรบัญาตโิยมทีม่าปฏบิตัทิีว่ดั
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DVD การปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

รวมทำบุญ : ๑๕๐ บาท

แนะนำการเดนิจงกรม  การนัง่เจรญิวปิสสนาสมาธ ิ การแผเมตตา
ดวยวาจา  การนอนวปิสสนาสมาธ ิ การกราบเบญจางคประดษิฐ  มี
sub-title ทัง้ไทยและองักฤษ  รายไดเพือ่ซือ้ทีด่นิถวายวดัปาเจรญิราช
ธรรมาราม

พุทธมนต
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

แจกเปนธรรมทาน

บทสวดมนตพรอมคำแปล  เพือ่แจกเปนธรรมทานสำหรบัญาตโิยม
ทีม่าปฏบิตัทิีว่ดั  ไดนำกลบัไปสวดตอทีบ่าน  จดัพมิพเปนขนาดเลก็
กะทัดรัด  เหมาะสำหรับติดกระเปาเวลาเดินทาง

MP3 พทุธทำนาย ๑๖ ประการ
โดย : พระธรรมธรวีระนนท

รวมทำบญุ : ๒๐๐ บาท

เปนการพยากรณพระสบุนินมิติของพระเจาปเสนทโิกศล  โดยองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคไดทำนายไว ๑๖ ประการ
นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก  ในอดีต
ปจจบุนั  และทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  เพือ่เปนขอเตอืนใจ  และควร
ตัง้มัน่อยใูนความไมประมาท
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