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คำนำ
"อิสระแหงจิต เลม ๒" ในชุดทางสวางของชีวติ เรียบเรียง
จากการทอดเทปธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ในครั้งที่ไปสอนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคม
ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๘-๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘ สำหรับ
หนังสือเลมนี้จะมีเนื้อหาตอเนื่องจากหนังสืออิสระแหงจิต เลม ๑
แตจะเนนเรื่องสภาวะอารมณของผูปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
วิปส สนากรรมฐานทีล่ ะเอียดมากยิง่ ขึน้
หากผอู า นเปนผปู ฏิบตั ธิ รรม ทานจะสามารถอานไดเขาใจและ
นำไปใชในการปฏิบัติไดอยางดี แตถาผูอานทานใดยังไมเคยลงมือ
ปฏิบตั ิ ทานอาจมีขอ สงสัยและคำถามเกิดขึน้ มากมาย ฉะนัน้ ผเู รียบเรียง
ขอใหผอู า นทุกทานลองพิสจู นวชิ าวิปส สนากรรมฐานตามแนวสติปฏ ฐาน
สี่ดวยตัวทานเอง ทานก็จะพบคำตอบที่ทานสงสัยไดเปนอยางดี
สำหรับหนังสืออิสระแหงจิต เลม ๒ นีไ้ ดแบงเปน ๓ ภาค ดังนี้
ภาคที่ ๑ เปนธรรมบรรยาย ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐาน ซึ่งเปนสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในระหวางที่ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต
บทที่ ๑- ๓ ซึง่ ผปู ฏิบตั ธิ รรมสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบตั ไิ ดเปน
อยางดี
ภาคที่ ๒ เปนการถาม-ตอบ ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ
เริ่มตั้งแตบทที่ ๔- ๕ ประกอบดวยคำถามที่เปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา

FreedomMind2.pmd

4

31/5/2551, 15:36

5

อิสระแหงจิต

สภาวธรรมของผูปฏิบัติ ซึ่งเปนสอบอารมณผูปฏิบัติเปนสวนใหญ
โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดยกตัวอยางประสบการณการ
ปฏิบัติ และประสบการณธุดงคของทาน อีกทั้งยกตัวอยางนิทาน
ธรรมบท อรรถกถาตางๆ มาประกอบการตอบปญหา ซึง่ พระครูปลัด
วีระนนทไดแนะนำใหผูเรียบเรียงเขียนขยายความเพิ่มเติมในบาง
ประเด็น โดยเฉพาะสวนนิทานธรรมบทไดปรับเปนภาษางายๆ เพื่อ
ปลูกฝงใหเด็กๆพุทธบุตรไดอา นหนังสือธรรมะ อีกทัง้ เพือ่ ใหผอู า น
เขาใจในหัวขอธรรมนัน้ มากยิง่ ขึน้
ภาคที่ ๓ เปนประสบการณการปฏิบตั ธิ รรมของศิษยานุศษิ ย
ของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ซึง่ มีการถายทอดประสบการณ
การปฏิบตั ธิ รรมเกีย่ วกับกฏแหงกรรม ประสบการณทางจิต และการ
นำธรรมปฏิบตั ไิ ปใชในชีวติ ประจำวัน
ทายสุดนี้ผูเรียบเรียงขอเชิญผูอานรวมคนหาคำตอบเสนทาง
สายเอกที่จะทำใหทานพบความสุขแทจริงของชีวิต ซึ่งเปนความสุข
จากอิสรภาพของจิตวิญญาณอยางแทจริง ดวยการเปดโอกาสใหตวั เอง
ไดลงมือปฏิบัติ เพราะคนเราไมทราบวาวันพรุงนี้หรือชาติหนา วัน
ไหนจะมาถึงกอนกัน ซึ่งทานสามารถเขารวมปฏิบัติธรรมไดที่ศนู ย
วิปส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราชธรรมารามหรือสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
อื่นๆ ขอใหผูอานทุกทานพบเสนทางสวางของชีวิตกอนที่อาทิตย
จะอัสดงลง
ผเู รียบเรียง
โครงการพิมพหนังสือธรรมะ
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คำปรารภ
"อิสระแหงจิต" เลม ๑ ทีท่ า นถืออยใู นมือเลมนี้ เปนคมู อื แนว
ทางธรรมปฏิบัติไปสูความเปนอิสระแหงจิต ซึ่งนับวาทานเปนผูมี
โอกาสดีทจี่ ะไดเขาใจวิธกี ารปฏิบตั อิ ยางละเอียดลึกซึง้ เพือ่ ทำใหจติ มี
ความสุข จิตทีม่ คี วามสุข คือจิตทีป่ ราศจากความหมนหมอง เมือ่ จิต
ไม มี ค วามหม น หมองแล ว จิ ต ก็ จ ะมี สุ ข อั น ปราศจากทุ ก ข จิ ต ที่
ปราศจากทุกข นัน่ คือจิตทีม่ นุษยทกุ ๆ ชีวติ ในทุกชาติทกุ ศาสนาแสวง
หามาโดยตลอด เพราะมนุ ษ ย ทุ ก ชี วิ ต ล ว นแต ต อ งการความเป น
อิสรภาพ ความเปนอิสระแหงจิตนัน้ แหละคือความสุขอันแทจริง
ความสุข จึงเปนพลังภายในจิต อันหาสิง่ ใดมาเปรียบเทียบไม
ได เพราะไมใชเปนวัตถุภายนอก แตเปนภาวะจิตทีม่ คี วามสุข ความเบา
ที่มองเขาไปภายในเหมือนไมมีอะไรมาปดกั้นเลย ความเปนอิสระ
แหงจิตก็เชนเดียวกัน เมือ่ จิตมีอสิ ระแลว จิตก็มพี ลังอันสดใสอยขู า งใน
จิต เปนลักษณะของจิตทีม่ คี วามเบา อันหาสิง่ ใดมาเปรียบเทียบไมได
และไมมคี ำบรรยายใด ๆ ทีจ่ ะเขาถึงได หรืออาจจะกลาววาเปนภาวะ
จิตลวน ๆ ทีไ่ มมสี งิ่ ใดมาเจือปน
การทีม่ จี ติ อิสระแลว จิตก็ทำหนาทีข่ องจิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีศกั ยภาพทีเ่ หนือมนุษยธรรมดา นัน่ คือจิตทีเ่ ขาถึงแกนธรรม เมือ่ จิต
เขาถึงแกนธรรมแลว จิตก็ไมมตี วั ตน การทีจ่ ติ ไมมตี วั ตนแลวนัน้ จิต
ก็ไมมสี งิ่ ใดมาเกาะติดได ไมวา อารมณภายนอกหรืออารมณภายใน จิต
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ที่เปนอยางนี้เรียกวาจิตที่เหนือดี จิตที่เหนือชั่ว จิตที่เหนือเหตุผล ที่
มนุษยจะหาคำจำกัดความได ในลักษณะนี้เขาเรียกวาจิตที่พนโลก
มนุษย หรือ โคตลภูญาณ คือตัดขาดจากความเปนมนุษยขนึ้ สกู ารเปน
อริยบุคคล
อยางไรก็ตามหากทานผใู ดตองการอยากรวู า ทางทีจ่ ะนำไปสู
ความเปนอิสระแหงจิตเปนอยางไร ทานสามารถคนหาคำตอบและวิธี
ปฏิบตั นิ นั้ ไดในหนังสือธรรมปฏิบตั ชิ ดุ ทางสวางแหงชีวติ โดยทาน
สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดดว ยตัวเอง ซึง่ ทานพึงเขาใจในเบือ้ งตนวาพลัง
จิต พลังชีวติ อิสระแหงจิต คือสิง่ ทีม่ นุษยตอ งการและแสวงหามากวา
พันป
ทายทีส่ ดุ นีอ้ าจกลาวโดยสรุปวา พลังจิต พลังชีวติ คือ ความ
สุขทีม่ อี ยภู ายใน แตคำนิยามของคำวา อิสระแหงจิต คือ ความสุขทีม่ ี
อยทู งั้ ภายในและภายนอก เปนความสุขทีส่ ดใส สดชืน่ ความสุขของ
จิตอิสระ เหมือนไมมสี งิ่ ใดมาขวางกัน้ นัน่ คือ สุขจากอิสรภาพแหงจิต
วิญญาณ อยางแทจริงนัน่ เอง
วีรนนฺโทภิกขุ
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สารบัญ

คำนำ
คำปรารภ

ภาคหนึง่ ธรรมธรรยาย
บทที่ ๑ กำหนดสติใหรเู ทาทันอารมณ
วิธกี ำหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออก
ประโยชนของการเดินจงกรม
การเสริมสรางสติ
ญาณทีเ่ กิดแกผบู ำเพ็ญวิปส สนา
สภาวธรรมโลดโผน:"ชดใชกรรมเปนพญานาค"
ปต.ิ ..ความอิม่ ใจ
ตามรอู ารมณกรรมฐาน
เรือ่ ง นางสามาวดี : บุพกรรมของนางสามาวดี
วิธกี ำหนดรสู ภาวะอารมณใหละเอียด
เรือ่ ง พระวักกลิ:"ผใู ดเห็นธรรม ผนู นั้ ชือ่ วาเห็นเรา"
เรือ่ ง พระโสเรยยะ:"เพศชายกลายเปนหญิงเพราะจิตคิดอกุศล"
คนหาอริยทรัพยภายใน
เรือ่ ง พระสารีบตุ ร:ศรัทธาตองรักษาไวดว ยตนเอง
ปอกจิตใหเห็นแกนแทของใจ
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บทที่ ๒ มาร ๕ ประการ
กิเลสมาร:กิเลสเปนมารขัดขวางความดี
ขันธมาร:มารทีเ่ ปนรางกายขันธ ๕
เอากายทำเปนเรือนบุญ
อภิสงั ขารมาร:มารทีป่ รุงแตงกรรม
บุญยิง่ กวา...คือการทำกรรมฐาน
เทวปุตตมาร :มารคือเทพบุตรทีช่ กั นำใหพะวงกามสุข
เรือ่ ง อนาถบิณฑิกเศรษฐี: อานุภาพแหงกรรมดี
เรือ่ ง นางวิสาขา หญิงงามเบญจกัลยาณี ๕
คุณสมบัตขิ องพระโสดาบัน
นางวิสาขาตำหนิพอ สามี
พอสามียกยองในฐานะมารดา
มัจจุมาร:ความตายเปนมาร
ภัยในวัฏฏะสงสาร
บทที่ ๓ การนำประโยชนของสภาวธรรมไปใชในชีวติ
นำสติไปใชในชีวติ ประจำวันอยางไร
จิตเศราหมอง ทุคติยอ มเปนทีห่ วัง
ชดใชกรรมในชาตินี้
เรือ่ ง วัวแมเขียว : เกิดเปนวัวมาใชหนี้
ประสบการณธดุ งค : ตอน พิสจู นวา ผีมจี ริงหรือไม
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จิตผองใส สุคติยอ มเปนทีห่ วัง
ลายแทงของชีวติ
เรือ่ ง พระเจาอชาตศัตรู:คบคนพาล พาลไปหาผิด
พระเจาพิมพิสาร:สุขจากการเดินจงกรม
หมอชีวกโกมารภัจจ:ยอดหมอผยู งิ่ ใหญ
ฟงธรรมแตไมเขาใจธรรม
เรามาจากภพภูมไิ หน
กรรม....ลิขติ ชีวติ เรา
เรือ่ ง ธรรมิกอุบาสก:"ผไู ดทำบุญไวยอ มบันเทิงในโลกทัง้ สอง"
ขามพนวัฏฏะสงสาร

ภาคสองถาม-ตอบ ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ
บทที่ ๔ ถาม-ตอบ "ขณะอยใู นอัปปนาสมาธิ
มีความนึกคิดปรุงแตงหรือไม"
ประสบการณการปฏิบตั :ิ ตอน...ตามลาอาจารย
การเกิดขึน้ การตัง้ อยู การดับไปของจิต
กรรมฐาน:การดูจติ ของตัวเอง
นิโรธสมาบัต:ิ ดืม่ ด่ำรสพระธรรม
ภาวะเสวยสุขในอัปปนาสมาธิ
เรือ่ ง นางขุชชุตตรา "ฟงธรรมจากหญิงคอมแลวบรรลุธรรม"
เรือ่ ง ยายหอยฟงธรรมหนาวัด
เรือ่ ง เศรษฐีจา งลูกฟงธรรม
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บทที่ ๕ ถาม-ตอบ "ผปู ฏิบตั ธิ รรมจำเปนตองสอบอารมณหรือไม"
วิธีการแกสัญญาวิปลาส
เรือ่ ง นางโรหินี : "โรคเรือ้ นหาย เพราะบำเพ็ญจิตภาวนา"
กำจัดชองวางของกิเลส
ประสบการณการปฏิบตั :ิ ตอน หลวงปมู นั่ สอนกรรมฐานในนิมติ
ประสบการณการพัฒนาวัด: ตอน วิธเี อาชนะใจตัวเอง
ประสบการณธดุ งค: ตอน หมบู า นขีถ้ ดู
ประสบการณธดุ งค: ตอน สยบเสือลายพาดกลอน
รหัสกรรมควบคุมชีวติ
บทสงทาย
การนำธรรมปฏิบตั ไิ ปใชในชีวติ ประจำวัน

ภาคสามประสบการณการปฏิบตั ธิ รรม

แกกรรมไดในชาตินี้
รอยกรรมในอดีต
จุดเปลีย่ นของชีวติ :The turning point
ศรัทธา ความหวัง และพลังชีวติ : Faith Hope and Power of life
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ภาคผนวก

ประวัตพิ ระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
จากใจผเู รียบเรียง
แนะนำพุทธบุตรนักวาดภาพประกอบ
โครงการพิมพหนังสือธรรมะ
รายชือ่ ผบู ริจาคปจจัยเพือ่ กองทุนพิมพหนังสือธรรมะ
แนะนำหนังสือนาอาน
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ภาคหนึง่
ธรรมบรรยาย
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สติ
อันผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน
รทู นั เทา อารมณ บมกายใจ
จึงสะอาด สวาง และสงบ
จึงผองแผว พานพบ พระนิพพาน
ดวยสติ ผลิทาง สวางให
ดุจหางเสือ คัดเรือไว ไมคะมำ

สติทา น มัน่ ตรง คงนิสยั
เยือ้ งยางใด ไรกรรม จักนำพา
จึงสยบ หยุดกิเลส เหตุตณ
ั หา
จึงแกรงกลา เกรียงไกร ในพระธรรม
สภาวะ อารมณใด ไมถลำ
สตินำ ปญญาเกิด ประเสริฐเอย.
โดย...ธรรมบุตร
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บทที่ ๑
กำหนดสติใหรูเทาทันอารมณ
วันนีอ้ าตมาตัง้ ใจจะพูดหลักจิตลวน ๆ ใหฟง แตพอมาฟงการ
สอบอารมณของโยคีผปู ฏิบตั บิ างทาน ก็รสู กึ วาทานยังหาอะไรไมเจอ
ทานยังหาเพชรไมเจอ ฉะนัน้ ตองปรับเปนธรรมชาติ จึงจะหยุดพูดถึง
สภาวะจิตลวน ๆไปกอน แตสำหรับโยคีผูที่เคยปฏิบัติมาหลายครั้ง
ทานตองทำใจสักหนอย สำหรับผทู อี่ ยใู นอารมณอานาปานสติ ก็ตอ ง
สูตอไปอีก เพราะระยะเวลาปฏิบัติใกลจะหมดลงแลว ซึ่งตามความ
เปนจริงแลวไมวาการฝกแบบอานาปานสติหรือวิปสสนากรรมฐาน
ถาเราเขาใจวิธีการปฏิบัติ มันสามารถจะไปดวยกันได โดยการยก
สภาวจิตและยกสภาวะอารมณนนั้ ขึน้
ในครัง้ นีโ้ ยคีผปู ฏิบตั หิ ลายทานเพิง่ มาเจอวิธภี าวนาแบบพอง
หนอยุบหนอ แตมบี างทานสภาวธรรมไปปรมัตถถงึ ขัน้ สูงแลว การที่
ไดกลาวในเรื่องสภาวะอารมณ มันตองเกี่ยวกับสภาวะทางกายและ
สภาวะทางจิต การรับรสู ภาวะตาง ๆ ซึง่ ผปู ฏิบตั จิ ะตองตัง้ ใจฟงและ
พยายามทำความเขาใจ ฉะนัน้ ปญหาทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เมือ่ พูดไปแลวผฟู ง
ที่มีสภาวธรรมยังไมถึงจุดนั้น ก็ตองปรับระดับเพดานการรับรูขึ้นมา
เพือ่ ใหเกิดความเขาใจและไมเสียเวลาในการปฏิบตั ธิ รรม ผปู ฏิบตั ทิ ี่
เขามาปฏิบัติในครั้งนี้ ถึงแมวาบางคนจะฝกอานาปานสติจนเคยชิน
แลว ก็ตองเขามาสอบอารมณ เพื่อจะไดไมเสียโอกาสตัวเอง หาก
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ปฏิบตั ทิ วี่ ดั ของอาตมา อาตมาจะใหโยคีผปู ฏิบตั พิ ยายามปฏิบตั ใิ หได
ถาปฏิบตั ไิ มไดจริงๆ ก็จะใหผปู ฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั ดิ ว ยกัน คอยจับดูทอี่ าการ
ทองพองอาการทองยุบ ถาไมเคยปฏิบัติมาเลย ก็เริ่มตนฝกกันใหม
เพราะการที่ตองใหโยคีผูปฏิบัติที่มาปฎิบัติดวยกันชวยไปจับดูวา
หายใจเปนอยางไร เปนการฝกหายใจกันใหมเลยทีเดียว เหมือนกับการ
ฝกเด็กใหม แตในกลุมผูมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ จำนวนครึ่งตอครึ่งที่
สามารถปฏิบตั ไิ ด คือสวนทีไ่ ดวปิ ส สนาแลวสามารถปฏิบตั ไิ ปไดดี

วิธกี ำหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก

อาตมาไดกลาวถึงวิธกี ารพัฒนาจิตและการรักษาจิต โดยกลาว
ถึ ง การดู ส ภาวะของพระไตรลั ก ษณ แ ห ง การเกิ ด ดั บ ของรู ป นาม
บางทานยังไมรวู า รูปคืออะไร นามคืออะไร รูปทีเ่ รียกวา มหาภูตรูป คือ
ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือ รางกายของเรา ๆ เรียกวา รูปใหญ อาตมาเคยบอก
ผปู ฏิบตั วิ า อาการทองพอง การพองเปนรูป ใจทีไ่ ปรวู า มันพองเปนนาม
เราก็กำหนดอยางนีไ้ ป ยกตัวอยางเชน ผปู ฏิบตั บิ างทาน กำหนดลมที่
ปลายจมูก ลมเปนอะไร ลมเปนรูป จิตหรือใจทีร่ วู า เปนลมเขาลมออก
เปนนาม เราคิดวามันงายหรือไม มันก็งา ย แตทำไดหรือยัง เรายังทำกัน
ไมไดใชหรือไม
เมื่อเรากำหนดลมหายใจ มันไมเห็นอาการพองยุบ เราตอง
หายใจตามไปดูวา ทองมันพองหรือไม หายใจเขาทองพอง เรากำหนด
พองหนอ หายใจออกทองยุบ เรากำหนดยุบหนอ แตถา มันยังทำไมได
ก็ใหเอาตามนีไ้ ปกอน คือหายใจเขารวู า ทองพอง หายใจออกรวู า ทอง
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ยุบ แตหากไมมีอาการจะทำอยางไร เหมือนลักษณะมันนิ่งเฉย ให
กำหนดวานิง่ หนอ ๆ เมือ่ นิง่ แลวจิตมันไปไหนละ ถามันไดยนิ เสียง
ใหกำหนดเสียงหนอหรือไดยนิ หนอ กำหนดอยางนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ เมือ่ เกิด
อาการปวดขึน้ มาใหกำหนดปวดหนอๆ ถาไมเห็นปวดหนอ สังเกตวา
มันเห็นรูปนัง่ หรือไม ถาเห็นก็กำหนดนัง่ หนอ เรากำหนดเชนนีก้ ไ็ ด
หรือพอลมหายใจเขาแผวเบา ใหรวู า มันแผวเบา มันหนักก็ใหรวู า มัน
หนัก เมือ่ หายใจเขาลมรอน ใหเรารวู า รอน
หากลมหายใจละเอียด หายใจเย็นสบาย ก็ใหรูวาเย็นสบาย
กำหนดจนรูสึกไมเครียด หากดูทองพองทองยุบ ใหดูลมเขาออก
อาการทองพอง อาการทองยุบ เรากำหนดไดหรือไม ถาไมไดกต็ อ ง
จับลมใหรวู า มันเย็นไหม มันหนักไหม ซึง่ ตรงนีเ้ ราตองทำใหได ถาผู
ปฏิบัติคนใดภาวนาอานาปานสติ ใหกำหนดอานาปานสติใหสุดลม
หายใจ เพราะหากกำหนดอานาปานสติได ลมจะยิง่ ลึกและยาว ซึง่ การ
ฝกอานาปานสติทแี่ ทจริง จะเปนการฟอกลำไส ฟอกหลอดลมได

ประโยชนของการเดินจงกรม

ผูปฏิบัติบางทานถามวาการเดินจงกรมมีความจำเปนตอการ
ทำสมาธิหรือไม อาตมาตอบวามันจำเปนมาก เพราะการเดินจงกรม
ทำใหเกิดประโยชนอยางแนนอน ซึ่งประโยชนของการเดินจงกรม
พระพุทธองคตรัสไวมอี ยู ๕ ประการคือ
๑. การเดินจงกรมทำใหเปนคนอดทนตอการเดินทางไกล คือ
ไมเหนือ่ ยงาย มันมีพลัง เปรียบเหมือนกับนักกีฬาแขงขันวิง่ รอยเมตร
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แตเขาตองฝกวิง่ เปนพัน ๆ เมตร พอมาวิง่ ระยะสัน้ แครอ ยเมตร มันก็ไม
แสดงอาการเหนือ่ ย สามารถเรงความเร็วไดเต็มที่ แตการฝกซอมนัน้
เราตองฝกมากขนาดนั้น เพราะเราไมรูวาคูแขงเปนอยางไร การเดิน
จงกรมก็เชนกัน มันทำใหเราอดทนตอการเดินทางไกลไดดี
๒. การเดินจงกรมทำใหมคี วามเพียร สรางความเพียรเกิดขึน้
ได สงผลใหรา งกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มันเดินสบายและตัวเบา มัน
ไมรสู กึ เหนือ่ ยเหมือนเด็กทีไ่ มเคยเดินทางไกล เพราะถาเปนเชนนัน้ เรา
เดินไดแคสามกาว มันก็เหนือ่ ยหอบแลว รสู กึ เหมือนรางกายหมดแรง
จนเดินไมไหว
๓. การเดินจงกรมทำใหระบบการยอยอาหารงายยิ่งขึ้น ผู
ปฏิบตั บิ างทานทีม่ แี กสหรือมีกรดในกระเพาะอาหาร มันจะชวยยอย
อาหารได เพราะเรามีระบบปลายประสาทอยทู ฝี่ า เทา เมือ่ เราเดินมัน
จะชวยนวดตับ นวดไต นวดปอด นวดกระเพาะอาหาร นวดหัวใจ นัน่
คือเหมือนลายแทงอยูที่ฝาเทาทั้งหมด พอเราเดินบอย ๆ จะเปนการ
นวดเทาไปในตัว ทำใหระบบการยอยอาหารงายขึน้ กากอาหารทีเ่ รา
กินเขาไป มันจะยอยสลายไดงา ย ถาเรากินแลวนอน อาหารจะยอยยาก
หรือทองอืด
เราสังเกตวาผปู ฏิบตั ทิ มี่ สี ภาวธรรมแลว จะเคีย้ วอาหารอยาง
ละเอียด เมือ่ ระบบขับถายดี อาหารไมหยาบกระดาง มีผล ๕ ประการ
คือ ๑). ชะลอความแก ๒). อารมณดี ๓). ขับถายอุจจาระดี ๔). ออก
กำลังกายดี และ ๕). เสื้อผาอาภรณและที่อยูอาศัยไมเหม็น นี่คือ
ประโยชนของการเดินจงกรม
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ผปู ฏิบตั ทิ า นหนึง่ เลาวา เมือ่ นัง่ ภาวนาพองหนอยุบหนอไป อาการปวด
สันหลังมันก็หาย มันกระตุกเหมือนสายฟาแลบแปบเดียว รูสึกวามี
อาการเย็นวาบทีบ่ ริเวณสันหลัง อาการปวดสันหลังหายทันที มันสลาย
ปวดเลย นีค่ อื เปนสภาวะทีต่ ามจับไดทนั ประโยชนของการเดินจงกรม
พระพุทธเจาตรัสไววา เปนการบริหารอินทรีย บริหารขันธ การเดิน
จงกรม การฝกลมหายใจเขาออก ลืมตาอาปาก กระพริบตาเงยหนาอา
ปาก ขยับขากรรไกรไปซายไปขวา เปนการบริหารขันธแตละสวน
อยางเชน การเขมวทองนาน ๆ และปลอยออกมา เปนการออกกำลัง
กายอยางหนึ่ง เพราะถาเราไมไดออกกำลังกายสวนนี้ ทองจะเปน
เถาดานและทองอืด อาหารมันไมยอ ย เราใชวธิ กี ารเขมวทอง หรือเรา
อาจจะเรียกวา การใช สัมปโยค แปลวาการประกอบกัน
๔. การเดินจงกรมทำใหอาพาธนอยหรือเจ็บปวยนอย ยก
ตัวอยางเชน ชวยขับโรคลมในทอง ในลำไส ในไขขอ ในกระดูก ใน
เสนเลือด ตรงนีเ้ หมือนการขับลมในทอง ทีม่ นั คางอยใู หออกมา ถาเรา
เดินมาก เรายิ่งมีสมาธิดี มันจะรอนวูบๆ ธาตุไฟเหมือนกับกระแส
ไฟฟาวิง่ ตลอดเวลา ซึง่ อาตมาไดกลาววาเกริน่ นำไวในวันแรก สวนวัน
ทีส่ องไดกลาวไววา ในรางกายของเรามีประจุไฟฟาทัง้ ขัว้ บวกและขัว้
ลบ มันจะทำการเผาผลาญสารอาหารอยางดีที่สุด เพราะรางกายของ
คนเราเปนระบบนิเวศวิทยาทีด่ ที สี่ ดุ ไมมวี สั ดุใดดีเทากับรางกายคนเรา
อีกแลว
๕. การเดินจงกรมทำใหสมาธิตงั้ มัน่ ไดงา ย นัง่ สมาธิภาวนา
ไดนาน ซึ่งถาเราเดินจงกรมเปนสมาธิได มันจะเหมือนเรามีแรงขับ
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อยางดี เปรียบเหมือนกับเราขับรถดวยความเร็ว ๑๘๐ แลวดับเครื่อง
ยนต มันก็ยังมีพลังงานแฝง มีแรงผลักใหรถวิ่งไดอีกฉันใด การเดิน
จงกรมก็ฉนั นัน้ นีค่ อื ประโยชนหรืออานิสงสในการเดินจงกรมทีเ่ กิด
ขึน้ พระพุทธเจาทรงวางวิธกี ารไววา พระภิกษุสงฆรปู ใดปฏิบตั อิ ยาง
นี้ไมผิดวินัย เรียกวากีฬาของพระสงฆ คือการเดินจงกรมและการ
กำหนดลมหายใจนัน่ เอง ซึง่ พระเดินจงกรมได จะเปนการออกกำลัง
กายทีด่ ี ทำใหโลหิตสูบฉีดดี ถาไมเชนนัน้ แลว พระจะเปนคนงอยเพลีย้
ไมมแี รง อาจจะเปนโรคอัมพฤกษ โรคอัมพาต จนตายไดเชนกัน
การบัญญัตเิ รือ่ งการเดินจงกรมเปนสิง่ ทีด่ ี โดยสังเกตดูวา ใน
ปจจุบนั มีการเปดคลินกิ นวดฝาเทา พอนวดไปคลึงฝาเทาไป ทำใหเรา
นอนหลับสบาย การนวดฝาเทา จึงแกโรคปวดศีรษะไดและยังแก
สารพัดโรคไดอกี ซึง่ ระบบการทางธาตุ เราเรียกวา ธาตุในกายของเรา
ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ปรับสภาพกายใหสมดุลกัน
ทำใหรา งกายของเราไมเจ็บไมปว ย เรามีภาวะภูมติ า นทานทีด่ ี อีกทัง้ เรา
ไดพกั สักหนอย เราจะมีภาวะภูมติ า นทานแข็งแรงขึน้ การทำสมาธิจะดี
และงาย เราจะหายใจปลอดโปรงยิง่ ขึน้

การเสริมสรางสติ

ผูปฏิบัติหลายๆทานในที่นี้ยังหายใจไมถึงทอง หายใจถึงแค
หลอดลม หลอดคอเทานัน้ เอง ในทีส่ ดุ ก็ไมเห็นลมเขาลมออก บางทีไม
เห็นลมเลย จนเกิดอาการตกใจไมรจู ะทำอยางไรตอไป เมือ่ เรากำหนด
ลมหายใจแลวมันไมเห็นลม มันจะทำใหเราคิดปรุงแตงสารพัดเรื่อง
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ในสมอง
คำถามทีถ่ ามกันบอยคือ ถามันไมเห็นลมหายใจ เราจะกำหนด
ตรงไหน อาตมาขอแนะนำใหทำอะไรก็ได ทีท่ ำใหเรารสู กึ เบาสบาย
นั่นคือการดูรูปนั่ง กำหนดนั่งหนอๆ หากกนถูกพื้นใหกำหนดถูก
หนอๆ นัง่ หนอๆ ถูกหนอๆ ถาสภาวะมันคิด ใหกำหนดคิดหนอ ๆ
ถาหากสภาวะเห็นเกิดขึน้ พรอมกัน ทัง้ ลมหายใจเขาออก เรากำหนดรู
หนอ ๆ พอสภาวะอาการนัน้ ดับ เรากำหนดพองหนอยุบหนอหรือให
ดูลมหายใจเขาออกตอเนือ่ งกันไป ซึง่ ตรงนีอ้ าจจะกลาววา เมือ่ สภาวะ
อารมณใดเกิดขึน้ เราตองกำหนดสภาวะนัน้ ตอกันเลย นีค่ อื วิธอี นุบาล
เราตองคอยจับสภาวะนัน้ ใหได เราจะไดไมเสียเวลา เรามีแบบฝกหัด
มีขอ สอบทีจ่ ะทำตอกันตลอดเวลา
หลักการปฏิบัติงายๆคือ ถาสภาวะอารมณใดเขาสอดแทรก
เรากำหนดสภาวะนัน้ แลวกำหนดพองหนอยุบหนอตอเนือ่ งกันไป ถา
ไมมพี องหนอยุบหนอ มีแตลมก็ใหดลู มกอน ซึง่ พอมันไดลมแลว เรา
ลองดึงลมยาวๆ โดยลองหายใจเขายาวๆ หายใจออกยาว ๆ ไดจริงหรือ
ไม พอมันเจอจุดนั้นแลว เราคอยกำหนดจับจุดนั้นไวและกำหนด
สภาวะนัน้ ตอไป ตรงนีค้ อื การเสริมสรางสติขนึ้ มาใหทนั และไว ใหสติ
แกกลาขึน้ มา ในขณะทีเ่ ราปฏิบตั ิ หากเราเกิดสงสัยหรือเราทำไมได เรา
อยาคิดอายทีท่ ำไมได เพราะไมมใี ครทำไดมาตัง้ แตอยใู นทองแม เมือ่
เราทำไมได เราก็หาวิธกี ารอืน่ ตอไป โดยพยายามหาพองยุบใหเจอให
ได หรือหากหาพองยุบไมเจอ ก็ใหเอามือจับทองไวแลวกดลงไปดูวา
เจออาการพองยุบหรือไม ถาหาพองยุบไมเจอ ก็เริม่ ใหมอกี ครัง้ ดูรปู
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นัง่ หรือใหลองยืนกำหนดดูหรือลองนอนกำหนดแลวเอามือกดทองลง
ไป ดูวา มันพองยุบหรือไม ใหพยายามจับอาการใหเจอใหได
ดังนัน้ ในทีน่ ตี้ อ ไปจะไมปลอยใหปฏิบตั กิ นั ทัง้ ทีย่ งั ทำไมได
อยาหาวาอาตมาวนุ วายก็แลวกัน จะใหเจาหนาทีเ่ ขาไปชวยจับลมหายใจ
ดู หากผปู ฏิบตั ติ อ งการขอพีเ่ ลีย้ งก็ใหยกมือไดเลย ตอนแรกอาตมา
คิดวาเวทีนี้จะไมใหมีพี่เลี้ยง แตกลัวจะวายน้ำไปไมถึงฝง จึงจัดใหมี
พีเ่ ลีย้ งจะไดไมเสียประโยชนทมี่ าปฏิบตั ิ สวนผปู ฏิบตั ทิ า นใดทีป่ ฏิบตั ไิ ด
ดีแลว ใหพฒ
ั นาสภาวะการกำหนดใหมากขึน้ ทำใหไดดขี นึ้ ไป ตรง
นีจ้ ะไดไมเสียประโยชนทงั้ สองสวน ถาไมไดอยางใดอยางหนึง่ ก็ขอ
ใหสกั สวนหนึง่ ผปู ฏิบตั ติ อ งพยายามปฏิบตั ิ อาตมาพอรสู ภาวะอารมณ
ของทานทั้งหลายแลว เราตองพยายามเอาจุดใดจุดหนึ่งใหไดกอน
อาตมาจะสอบอารมณดวยตัวเอง เพื่อจะชี้ใหเห็นไดชัดวาสภาวะ
อารมณอยตู รงไหน จะใหเจาหนาทีไ่ ปชวย ผปู ฏิบตั บิ างทานจะไดไม
เสียเวลา เพราะผปู ฏิบตั บิ างทานจับสภาวะไดเร็วและไปไดไกลแลว

ญาณที่เกิดแกผบ
ู ำเพ็ญวิปส สนา

ญาณ คือ ความรู ปรีชาหยั่งรู ญาณ ๑๖ คือญาณที่เกิดแกผู
บำเพ็ญวิปส สนาโดยลำดับตัง้ แตตน จนถึงจุดคือมรรคผลนิพพาน เริม่
จากญาณที่ ๑ นามรูปปริจเฉทญาณ คือ ญาณกำหนดแยกนามรูป ญาณ
ที่ ๒ คือ นามรูปปจจัยปริคคหญาณ ญาณกำหนดจับปจจัยแหงนามรูป
ญาณที่ ๓ คือ สัมมสนญาณ ญาณที่ ๔ คือ อุทยัพพยานุปส สนาญาณ
โดยวันนีจ้ ะกลาวแคญาณที่ ๔ คือสภาวะ คือ อุทยัพพยานุปส สนาญาณ
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แตตรวจสอบดูแลว ผปู ฏิบตั สิ ว นใหญในทีน่ สี้ ภาวะอารมณนา จะอยใู น
ญาณที่ ๒ หรือญาณที๓
่ แตกม็ ผี ปู ฏิบตั บิ างทานสามารถปฏิบตั ไิ ดไว
ถึงขัน้ ญาณที่ ๔ ถาพูดถึงเรือ่ งของญาณ ๔ ผปู ฏิบตั บิ างทานยังไมได
ญาณเลย มันรสู กึ ตึง ๆ ก็ตอ งปรับตัวเองใหทนั จะไดไมเสียเวลาทีเ่ หลือ
อีก แค ๕ วัน
ดังนั้นผูปฏิบัติตองรีบปฏิบัติใหไดชิมรสชาติของวิปสสนา
กรรมฐาน ถาเราทำไมไดครัง้ นี้ ครัง้ ตอไปอยาคิดวาเราจะทำได มันไม
ไดหรอก หากตราบใดที่เราทำไมไดขณะนี้ ชั่วโมงนี้ หรือปจจุบันนี้
เมือ่ เราปฏิบตั ใิ นชัว่ โมงหนา ก็เกิดอาการปวดเวทนาแลวรองบน “ฉัน
ตองตายอยางแนนอน” สุดทายไมมอี ะไรจะกำหนด จึงรสู กึ หมดแรง
เมือ่ หมดแรงก็ขนึ้ ไปนอนดีกวา เอาเสือ่ เอาหมอนเปนสรณะ จึงกลาย
เปนมาปฏิบัติเสียเวลาเปลาๆ ซึ่งบางคนตองเสียเวลามาสมัครเขา
ปฏิบัติธรรมลวงหนาเปนเดือน เราตองใหไดของดีกลับไป ถึงไมได
เพชรทีเ่ จียระไนก็ยงั ดีกวาไมไดอะไรติดตัวกลับไป

สภาวธรรมโลดโผน

“ชดใชกรรมเปนพญานาค”
วันนี้อาตมาตั้งใจอยากฝกโยคะและลมปราณไปดวย แต
พิจารณาดูแลวสวนใหญยังกำหนดสภาวะไมได จึงตองหยุดการฝก
โยคะและลมปราณไวกอน อีกทั้งตองหยุดการเพิ่มจังหวะการเดิน
จงกรมไวกอ นเชนกัน เพราะทานปฏิบตั ไิ ปไดไมพรอมกัน เหมือนพาย
เรือลำเดียวกัน แตพายคนละขาง ไมรใู ครชักกะเยอกัน หากโยคีคนใด
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ปฏิบตั ไิ ดแลวก็ใหปฏิบตั ติ อ ไป ไมตอ งวิตกกังวล แตใหรวู า ทานปฏิบตั ิ
แบบไหน อาตมาจะสอบและยกสภาวะอารมณให โดยไมตองหวง
สภาวะตางๆทีเ่ กิดขึน้ เพราะสภาวะอารมณสามารถเกิดขึน้ ไดสารพัด
อยาง ซึง่ มันจะหกคะเมนตีลงั กาอยางไร เราไมตอ งสนใจมัน ถาเรามี
สติรูเทาทัน มันจะไมมีอันตราย ไมตองกังวลใจ ยกตัวอยางเชน
ผูปฏิบัติทานหนึ่งที่วัดของอาตมา พอเขาปฏิบัติไปสักพัก ปรากฏวา
สภาวธรรมโลดโผนเปนพญานาคนอนกระดิกขา ขณะเดินจงกรม
สามารถเดินไดนงิ่ หากใหเดินบนไมกระดานแผนเดียว ก็คงเดินได แต
พอนั่งสมาธิ เขาก็ออกอาการพญานาค นั่งโงกและสายหัวไปมา ซึ่ง
ตองชดใชกรรมกันไป
แตผลสุดทายเขาสามารถชดใชกรรมไปไดบางสวน ครัง้ นัน้
โยมทานนีป้ ฏิบตั เิ ปนเวลาหาวัน โดยไมตอ งทานขาว แตนอนตีขาเปน
พญานาคกำลังเลนน้ำอยใู นอาการเดียวในกุฏิ ไมมใี ครสามารถเรียก
ใหมสี ติได เพราะอาจจะถูกพญานาคฟาดหาง แตเมือ่ อาตมาไปเรียกสติ
คืนมา เขากลับมาเปนปกติได โดยลุกขึน้ มาอาบน้ำและทานอาหารได
ซึง่ บางครัง้ เมือ่ เวลาเดินกลับไปกุฏิ ยังไมถงึ กุฏกิ ล็ ม ตัวลงนอนขางรอง
น้ำ นั่นคือสภาวธรรมที่โลดโผนโจนทะยาน มันอยูเหนือความคาด
หมายของเรา บางคนนั่งสมาธิแลวกระโดดยกตัวลอย คิดวาตัวเอง
สำเร็จแลว ถามวาอาการอยางนีม้ หี รือไม มันก็มโี อกาสเกิดขึน้ เชนกัน
แตเมือ่ เกิดขึน้ แลว เราตองมีวธิ แี กอารมณใหเขากลับมาเปนปกติได
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ปติ...ความอิม่ ใจ

บางครัง้ เมือ่ สภาวะสมาธิแกกลา จึงเกิดปติขึ้น ปติ คือความ
อิม่ ใจตออารมณกรรมฐาน มี ๕ ประเภทเริม่ จาก ๑) ขุททกาปติ คือ ปติ
เล็กนอย พอใหขนพองชูขนั ๒) ขณิกาปติ คือ คือปตชิ วั่ ขณะ รสู กึ
แปลบๆดุจฟาแลบ ๓) โอกกันติกาปติ คือ ปตเิ ปนระลอกรสู กึ ซๆู ดุจ
คลื่นซัดกระทบฝง ๓) อุพเพคาปติ คือ ปติโลดลอย หรือโลดโผน
ขนลุกขนพองสยองเกลา ทำใหรูสึกใจพอง ตัวเบา รอนวูบวาบ
๕) ผรณาปติ คือ ปตซิ าบซานเอิบอาบไปทัว่ สรรพางค อาการปติเปน
เรือ่ งธรรมชาติของอารมณกรรมฐาน ใหผปู ฏิบตั มิ สี ติรเู ทาทันอารมณ
โดยกำหนดรหู นอเทานัน้ ก็พอแลว
กลาวโดยสรุปคือ พออาการอะไรเกิดขึ้น ใหกำหนดอาการ
นัน้ ทันที เชน เราไดยนิ เสียงก็ใหกำหนดวาเสียงหนอ ๆ พอเสียงหาย
ไปแลวเกิดความรำคาญ ใหกำหนดวารำคาญหนอๆ มันปวดก็ให
กำหนดวาปวดหนอๆ เมือ่ อาการเหลานีด้ บั ไป ใหกำหนดพองหนอยุบ
หนอตอเนือ่ งกันไป หรือกำหนดรหู นอตอกันเปนลูกโซ โดยกำหนด
ไมใหขาดชวง แตกำหนดใหเปนหวงโซอยางนัน้ ไปตลอด นัน่ คือการ
เรียกสติและเพิม่ สติของเรา ถาเราไมเรียกสติและไมเห็นสติขนึ้ มา มัน
จะรสู กึ หงอยเหมือนเดิม ก็นงั่ หนาดำคร่ำเครียดคิว้ ชนกันเหมือนโจโฉ
เพราะยิง่ นัง่ สมาธิ มันก็ยงิ่ สรางความเครียดใหตวั เอง
สวนผปู ฏิบตั บิ างทานทีน่ งั่ สมาธิแลวเกิดปติออกมา นัน่ คือปติ
มันยังคางอยู เพราะเราไมไดคลายสมาธิ วิธกี ารคลายสมาธิ คือเราตอง
พยายามหายใจเขาลึกๆยาวๆ ขยับมือ ขยับเทา ใชลนิ้ ตวัดในปากไปมา
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เปนวิธคี ลายสมาธิชนิดหนึง่ เพราะมันเกร็ง มันแข็ง เปนลักษณะของ
สมาธิแข็งกลาขึน้ มา บางครัง้ สมาธิเกิดปติ มันปลืม้ อยขู า งใน พอออก
จากสมาธิน้ำตาไหลหยดติงออกมา นัน่ คืออาการยังไมคลายสมาธิ แต
เปนการทรงสมาธิ ทรงปติ ทรงปลืม้ ใจไว ฉะนัน้ เราคอย ๆ คลายและ
คอยขยับเคลือ่ นไหวสภาวะกายออก เอามือออกจากกัน ขยับตา อาปาก
กลืนน้ำลาย ใหคอ ย ๆ ขยับเหมือนปมุ คลายเชือกออกมา นัน่ แหละคือ
การคลายสมาธิ

ตามรูอารมณกรรมฐาน

สวนการเขาสมาธิกค็ อ ย ๆ เขาลึกลงไปดิง่ ลงไป ดูสภาวะที่
มันดิง่ ก็ดไู ป หากมันจะแยกไป เราก็ดทู มี่ นั แยกสภาวะ โดยใหดสู ภาวะ
ทีม่ นั มีอยู ทีม่ นั เกิดขึน้ อยู เชน หายใจเขาออก ดูอาการพองยุบ อาการ
พองมันยาว แตพออาการยุบ มันไมเห็นอะไรเลย ก็ใหกำหนดรหู นอ
ถามันกำหนดสภาวะไมทนั เราก็กำหนดรหู นออยางเดียว นัน่ คือวิธกี าร
ทีจ่ ะตามอารมณ รอู ารมณ ปลอยอารมณ เมือ่ รแู ลว ใหเราปลอยวาง คือ
การปลง นีค่ อื การทำกรรมฐาน ตามรอู ารมณของกรรมฐาน สวนตาม
รอู ารมณของการหายใจเขาออก คืออานาปานสติ หากเราจับจุดแลวมัน
ไมรูอะไรเลย หายใจสูบเขาสูบออกอยางเดียว นั่นแหละกลายเปน
สมาธิหวั ตอไป เราจะตองมีสติรอู ารมณเขาลึกถึงไหน สุดของลมมัน
สุดถึงไหน ลมมันออกยาวไปสุดตรงไหน เขาใหทำอยางนี้ การกำหนด
อานาปานสติจะถึงชองกระบังลมและลางตับได ดูลมมันเริม่ ตนเขาไป
ยาวถึงไหน ออกไปถึงไหนใหเราจับยาวสัน้ นีค่ อื อานาปานสติ
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เมือ่ ลมมันถึงทอง เราจะมองเห็นพองยุบชัดเจน ตรงนีค้ อื การ
กำหนดรสู ภาวะทางกาย คือ กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน รกู ายในกาย
คือฐานลม ซึ่งการกำหนดตองกำหนดที่ฐานจิต แตอาศัยลมเปนจุด
กำหนด ลมมันเริ่มตนตรงไหน ลมมันออกตรงไหน โดยมีองค
บริกรรมเปนจุดพิจารณา มันปวดทีข่ าใหกำหนดทีข่ า ไมใชปวดทีข่ า
แตกำหนดทีห่ วั มันก็ผดิ วิธกี าร เพราะถามันเกิดตรงไหนก็ใหกำหนด
ตรงนัน้ เชน มันคันหูกใ็ หกำหนดคันหนอ แตอยาไปเกา มันไมตอ งเกา
คันทีห่ นาผากก็ไมเกามัน นัน่ คือเปนสภาวะการเขาสมาธิ การขยายตัว
ของเซลสผิวหนัง มันจะขยายออกมา บางครั้งถาไมนั่งในหองปรับ
อากาศ เหงื่อไหลซึมออกมา รูขุมขนจะเปดคลายออกมา เหมือนกับ
พระเขาสมาบัตเิ ปนเดือนๆ พระหายใจทางไหนละ เพราะไมใชหายใจ
ทางจมูก ไมไดหายใจทางตัวหรือหายใจทางทอง แตเปนการคลายออก
ตามรูขุมขนทุกสวน นั่นคือการเขาสมาบัติเปนเดือนได โดยไมตาย
เหมือนกับพระปจเจกพุทธเจา

เรื่อง...นางสามาวดี

บุพกรรมของนางสามาวดี
ในสมัยพุทธกาลพระปจเจกพุทธเจานัง่ เขาสมาบัติ นางสามาวดี
กับพรรคพวกบริวารลงไปเลนน้ำในแมน้ำ เมือ่ ขึน้ จากน้ำพวกนางรสู กึ
หนาวสัน่ จึงกอไฟผิงไฟ เพือ่ ใหรา งกายอบอนุ ขณะทีน่ งั่ ผิงไฟ พอไฟ
เริ่มไหมและกอหญายุบลง จึงเห็นตอดำๆโผลออกมา ปรากฏวาเห็น
พระปจเจกพุทธเจากำลังนัง่ เขาสมาบัตอิ ยู เมือ่ เห็นแลวก็ตกใจกลัว นาง

FreedomMind2.pmd

29

31/5/2551, 15:36

อิสระแหงจิต

30

รองขึน้ วา “เราทำกรรมหนักแลว พระปจเจกพุทธเจาถูกไฟคลอก พระ
ราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอยางหนัก” ดังนั้นนางคิดหาวิธี
ทำลายหลักฐาน โดยพวกนางชวยกันหาฟนมาสุมแลวเผาพระปจเจก
พุทธเจา เมือ่ นางกับพรรคพวกบริวารเผาเสร็จก็รบี หนีไป พอวันที่ ๗
พระปจเจกพุทธเจาออกจากสมาบัติลุกไปอยางสบาย โดยปกติแลว
ขณะทีพ่ ระปจเจกพุทธเจาเขาสมาบัติ ไฟไหมอยางไร ก็ไมสามารถเผา
สรีระของพระปจเจกพุทธเจาได
จากผลกรรมนั้นทำใหนางสามาวดีและบริวารถูกเผาหมก
ไหมในนรกหลายพันป เมื่อมาเกิดเปนมนุษยก็ถูกไฟคลอกตายมา
หลายรอยชาติแลว เพราะเศษกรรมทีเ่ หลือ ในกาลตอมานางสามาวดี
พรอมกับบริวาร ๕๐๐ ก็ถูกนางมาคันธยาเผาทั้งเปนในปราสาทของ
นางเชนกัน ในครัง้ นัน้ พระนางสามาวดีทรงทราบวาจะถูกเผาทัง้ เปน
จึงใหโอวาทแกหญิงบริวารวา “เมือ่ พวกเราทองเทีย่ วอยสู งั สารวัฏอัน
ยาวนานนีเ้ คยถูกไฟเผามาแลวนับครัง้ ไมถว น แมพทุ ธญาณก็กำหนด
ไดยาก ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด” ซึ่งนางเหลานั้นได
กำหนดเวทนา บางพวกไดบรรลุโสดาบัน บางพวกบรรลุสกทาคามี
บางพวกเปนอนาคามีบาง พระศาสดาทรงแสดงธรรมตอนหนึ่งวา
“สัตวทที่ อ งเทีย่ วอยสู งั สารทีไ่ มประมาท ทำบุญกรรมอยเู ปนนิตยกม็ ี
ที่ประมาททำบาปกรรมอยูเนืองๆก็มี เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึง
เสวยสุขบางทุกขบาง”
ที่กลาวเรื่องนี้เปนเพราะผลกรรมตามทันอยางปจจุบันทัน
ดวนของทั้งนางสามาวดีและนางมาคันธิยาเอง เพราะหลังจากนั้น
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พระราชาสั่งขุดหลุมและจุดไฟเผานางมาคันธิยากับบริวารสิ้นพระ
ชนมอยางนาสังเวชอยางยิง่ สวนพระปจเจกพุทธเจา ทานอยใู นสมาบัติ
ตอใหเอาฟน ๖,๐๐๐ เลมเกวียนมาเผา ไมสามารถจะทำใหรา งกายของ
ทานอนุ ขึน้ มาได

วิธกี ำหนดรสู ภาวะอารมณใหละเอียด

สภาวจิตก็เชนเดียวกัน หากเราตัง้ ใจและพยายามกำหนด มัน
ตองทำได มันไดผลขึน้ มาทันที เมือ่ มันไดผลแลวเราตองรักษาผลที่
เกิดขึน้ มานัน้ ไว เชน เรามีความสุขก็ใหเรากำหนดสุขหนอ ๆ มันสบาย
ก็ใหกำหนดสบายหนอ ๆ ดูความสุข ดูตวั ทีม่ นั สบาย อารมณสบายเปน
อยางไร มันเย็นหรือมันรอน นั่นคือการกำหนดใหรูลักษณะของ
อารมณ อาตมาใชภาษาธรรมดางายๆไมใชภาษาธรรมะ เปนภาษาที่
ฟงงาย ๆ อารมณทมี่ นั สบาย มันเย็น ใหกำหนดเย็นหนอ เมือ่ ใจมันเย็น
แลวก็ใหรูวาอาการลักษณะเย็นเปนอยางนี้ เหมือนเราไปทานอาหาร
อรอย ใหเรารวู า รสอรอยเปนอยางนี้ สิง่ นีอ้ รอยหรือสิง่ นีไ้ มอรอย การ
ดูสภาวะของกายก็เชนกัน กายมันปวดก็ดลู กั ษณะอาการของปวดเปน
อยางไร อันนีค้ งรกู นั ไมตอ งบอกลักษณะของมัน อาการนิง่ เปนอยาง
ไร เรากำหนดอยางไร หากมันนิง่ ก็ใหกำหนดนิง่ หนอ ๆ
หากสภาวะมั น เคว ง คว า งเวิ้ ง ว า งเหมื อ นทะเลไม มี ค ลื่ น
เหมือนอยใู นปาไมไมมลี มพัด อยาเพิง่ ไปถอนอารมณนนั้ ก็ดสู ภาวะ
ทีม่ นั เควงควาง มันอึดอัดอยางไร ก็กำหนดรหู นอ ๆ รวู า มันอึดอัดอยู
กำหนดอึดอัดหนอ ๆ อึดอัดแคไหน เราตองดูใหละเอียดวาอึดอัดแค
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คอ หรือมันอึดอัดไปถึงขางลาง พอพนตัวนีแ้ ลวมันหายไป เรากำหนด
อะไรตอไป ถามีลมก็ดลู มตอ ถาไมมลี ม ใหดทู พี่ องยุบตอ ถาไมมอี ะไร
ใหดู ใหกำหนดนิง่ หนอๆตอเนือ่ งกันไป กำหนดอยาใหจติ วาง อยา
ไปหยุดชะงัก ถาเราหยุดชะงัก กิเลสจะมาแทรกทันที มันจะกระซิบ
ขาง ๆ หูวา “เราไปนอนดีกวา” ญาณพิเศษ คือ นิพพิทาญาณ คือความ
เบือ่ หนายจะเกิดขึน้ ซึง่ ความเปนจริงแลวมันไมเบือ่ หรอก แตอารมณ
อึดอัดเกิดขึน้ เมือ่ กลับไปนอนทีก่ ฏุ ิ กลายเปนนอนไมหลับ ลืมตาใส
แปวขึ้นมา แตพอกลับมานั่งกรรมฐานความงวงเริ่มมาแลว เพราะ
อากาศขางนอกรอนอบอาว เมือ่ เขาหองปรับอากาศ สภาวะอากาศมัน
เปลีย่ น อุณหภูมใิ นรางกายมันเริม่ คอยๆเย็น เหมือนอากาศเย็นแหวก
ซึมเขาไปในผิวกาย พอเย็นปบ หนุมานก็หาวกินดาวกินเดือน มันก็เริม่
สัปหงก เพราะ ตัวถีนมิทธะ เขามา คือตัวงวงนอน นีค่ อื ระบบการถาย
เทของธาตุภายในและธาตุภายนอก มันซึมซับแทรกเขาหลอมรวมเปน
หนึง่ เดียว
แตผปู ฏิบตั ทิ นี่ งั่ ไดสมาธิแกกลา รางกายดีดตัวตรงปบุ ขึน้ มา
มันรสู กึ โปรงโลงทัง้ หมดเลย มันเปนสมาธิตงั้ มัน่ คือจิตตัง้ มัน่ แนวแน
ทุกสวนในรางกายตั้งตรงหมด สภาวะทั้งหมดมันมองเห็นทะลุกาย
พองหนอยุบหนอชัด กำหนดอะไรชัดเจนทีส่ ดุ ไมวา จะกำหนดอะไร
ก็สามารถกำหนดไดหมด บอกใหหยุด มันก็หยุด เราสัง่ ไดเชนนี้ นีค่ อื
สภาวะทีม่ นั เห็น พอมันเห็นอยางนี้ เราก็กำหนดสภาวะนัน้ ชัด พอชัด
เราก็สามารถกำหนดตามอารมณตามสภาวะทุกอยางไมขาดสาย มันมี
สิ่งที่ใหเราดูใหเรากำหนดอยูตลอดเวลา นั่นเปนการฝกสติตามแนว
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มหาสติปฏฐานสูตร ถาเรานั่งเฉย มันก็ไมไดสติ มันไดแตความ
เฉยอยางเดียว หากไมเอาตัวบริกรรมภาวนามากำหนด มันจะรสู กึ เฉยๆ
ไปเรือ่ ย ๆ

เรื่อง...พระวักกลิ

“ผใู ดเห็นธรรม ผนู นั้ ชือ่ วาเห็นเรา”
อาตมาขอเลาเรือ่ งของพระวักกลิ ทานเกิดในตระกูลพราหมณ
เปนชาวสาวัตถีโดยกำเนิด วันหนึง่ ไดเห็นพระพุทธเจากำลังบิณฑบาต
เมื่ อ ได เ ห็ น พระพุ ท ธเจ า พระวักกลิเกิดติดใจในรูปโฉมของพระ
พุทธเจามาก จึงไดตดิ ตามพระพุทธเจาไปบวช เพือ่ จะไดมโี อกาสใกล
ชิดพระพุทธเจา พระองคทรงเห็นอุปนิสยั แลว จึงยินยอมใหบวช เมือ่
บวชแลวพระวักกลิ คอยติดตามดูพระพุทธองคไปทุกหนทุกแหง ใน
ขณะทีพ่ ระทัง้ หลายนัง่ สาธยายธรรม บำเพ็ญธรรม รสู ภาวธรรม รแู กน
ธรรม รคู วามเปนจริงของธรรม รทู กุ ข สมุทยั นิโรธ มรรค แตพระวัก
กลิ ไดแตนั่งมองรูปโฉมของพระพุทธเจา และคอยติดตามจองดู
พระพุทธองคอยตู ลอดเวลา ไมไดสนใจเจริญภาวนาแตอยางใด
ครั้นตอมาพระพุทธเจาทรงตรวจดูวาพระวักกลิ มีญาณแก
กลาพอแลว จึงตรัสวา “วักลิ จะมีประโยชนอันใดกับการเที่ยวตาม
ดูรางกายอันเนาเปอย แมวาจะจับชายจีวรเราอยู ก็ยังไมถือวาเห็นเรา
คถาคต วักกลิ ผใู ดเห็นธรรม ผนู นั้ ชือ่ วาเห็นเรา ผใู ดเห็นเรา ผนู นั้ ชือ่
วาไดเห็นธรรม โย ธมฺมํ ปสฺสติ,โส มํ ปสฺสติ” ซึง่ เปรียบเหมือนกับ
เราปฎิบตั แิ ลวเห็นลมเขาลมออก ยังไมไดชอื่ วาเห็นอานาปานสติ เห็น
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ทองพองทองยุบก็ยังไมไดชื่อวาเห็นวิปสสนา เมื่อเกิดปญญาแลว
คือการเห็นสภาวะ จึงจะถือวาเห็นวิปส สนา ไมใชวปิ ส สนอนหรือ วิ
ปสสนึก พระพุทธเจาตรัสวา “เธอ แมจะจับชายจีวร คถาคตอยกู ย็ งั ไม
ไดชื่อวาเห็นเราคถาคตเลย” พระวักกลิ ก็กลับไปคิดวาทำไมพระ
พุทธเจาตรัสเชนนัน้ ซึง่ เหตุทพี่ ระพุทธเจาตรัสเชนนัน้ เพราะตองการ
ให พระวักกลิ เห็นภายในจิตของตนเอง
แมพระศาสดาตรัสเตือนอยูเชนนี้ ทานก็ยังคงติดตามเฝาดู
พระศาสดาไปทุกหนทุกแหงตลอดพรรษา พระศาสดาไมทรงเห็นวิธี
อืน่ ใด ทีจ่ ะสามารถใหพระวักกลิ สำนึกตัวได จึงตรัสวา “วักกลิ เธอ
จงหลีกไปเสียเถิด” พระวักกลิ คิดเสียใจวา พระศาสดามิไดเอือ้ เฟอ
ตน จึงตองการฆาตัวตาย โดยขึน้ ไปยังภูเขาคิชฌกูฏตัง้ ใจจะกระโดด
ลงมา พระพุทธองคทรงเห็นดวยจักษุทพิ ย ทรงดำริวา “ถาเราไมชว ย
วักกลิจะกระโดดภูเขา ทำลายชีวติ ตนเองและทำลายอุปนิสยั แหงมรรค
ผลเสีย” พระศาสดาจึงทรงเปลงรัศมีไปเหมือนประทับตรงหนาของ
พระวักกลิ
พอพระวักกลิเห็นพระศาสดาเทานัน้ ความเศราโศกทีอ่ ดั อัน้
ตันใจอยกู ห็ ายไปจนหมดสิน้ กลายเปนความปตปิ ราโมทยเกิดขึน้ แทน
พระศาสดาตรัสพระคาถานีว้ า “ภิกษุผมู ากดวยปราโมทย เลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบทเขาไปสงบระงับสังขารเปนสุข
ได” เมื่อตรัสจบพระคาถานี้แลว พระองคทรงยื่นพระหัตถไปดวย
พระดำรัสวา “ มาเถิด วักกลิ เธออยากลัวเลย จงแลดูตถาคต เราจักยก
เธอขึน้ เหมือนคนพยุงชางตัวจมในเปอกตมขึน้ ฉันนัน้ มาเถิด วักกลิ
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เธออยากลัวเลย จงแลดูคถาคต เราจักยกเธอขึ้น เหมือนคนชวยพระ
จันทรทถี่ กู ราหูจบั ฉันนัน้ ”
พระวักกลิเกิดความปติปราโมทยอยางยิ่ง คิดวา “เราไดเห็น
พระตถาคตแลว พระศาสดาทรงเรียกเรา เราจะไปเฝาพระองคทาง
ไหนหนอ” เมื่อมองไมเห็นทางไปนอกจากอากาศ จึงเหาะขึ้นไปใน
อากาศทีต่ รงพระพักตรของพระศาสดา เมือ่ เทาแรกยังไมพน ภูเขา นึก
ถึงพระคาถาทีพ่ ระศาสดาตรัส ขมปตไิ วไดในอากาศ บรรลุพระอรหัต
ตผลพรอมดวยปฏิสมั ภิทา มาถวายบังคมพระศาสดาแลวไดลงมายืน
อยใู นสำนักพระศาสดา
ตอมา พระศาสดาทรงตัง้ ทานไวในตำแหนงเอตทัคคะในทาง
ศรัทธาวิมตุ คือหลุดพนดวยศรัทธา

เรื่อง...พระโสเรยยะ

“เพศชายกลายเปนหญิงเพราะจิตคิดอกุศล”
อีกเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลไดมีการกลาวถึงพระภิกษุรูป
หนึง่ ทีม่ รี ปู โฉมสงางาม ผิวพรรณดังทองคำ คือ พระมหากัจจายนะ ได
รับการยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางขยายความคำยอใหพิสดาร มี
เรื่องเลาวาทานมีรูปรางลักษณะงามมาก มองดูคลายพระพุทธเจา
ขณะการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวดูสงางามมาก ครั้งหนึ่งองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยใู นกรุงสาวัตถี บุตรเศรษฐีคนหนึง่ ใน
โสไรยนคร ชื่อโสเรยยะ นั่งบนยานกับสหายรักไปสูทาน้ำเพื่ออาบ
ขณะเดียวกันนั้นพระมหากัจจายนะเขาไปบิณฑบาตในโสไรยนคร
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เมื่อโสเรยยะเห็นพระมหากัจจจายนะผูมีผิวพรรณดังทองคำ จึงเกิด
ความคิดอกุศลวา “พระเถระรูปนี้ สวยจริงหนอ ควรเปนภรรยาของเรา
หรือภรรยาของเรา พึงมีผวิ งามอยางพระเถระรูปนี”้ เพราะจิตคิดเปน
อกุศลเชนนัน้ โสเรยยะจึงกลายเปนเพศหญิงทันที เขาจึงหนีไปยังเมือง
ตักกศิลา สหายของเขาก็เทีย่ วตามหาไมเจอ บิดามารดาของเขาคิดวา
เขาตายแลว
เมือ่ ไปถึงเมืองตักกศิลา ลูกชายเศรษฐีพงึ พอใจในรูปงามของ
โสเรยยะ จึงรับเปนภรรยาตน และมีบตุ รอีก ๒ คน รวมกับบุตรครัง้ ที่
เปนชาย ๒ คน รวมเปน ๔ คน ตอมาสหายของโสเรยยะไดเดินทาง
ไปยังเมืองตักกศิลา โสเรยยะยืนดูอยูที่ปราสาทมองแลวจำได จึงให
คนใชไปเชิญสหายมา และเลีย้ งตอนรับอยางดีแลว โสเรยยะก็เลาเรือ่ ง
ราวทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดใหสหายรักฟง สหายรักจึงแนะนำใหไปนิมนต
พระมหากัจจยานะ เพือ่ ฉันภัตตาหารทีบ่ า นในวันรงุ ขึน้ เขาเลาเรือ่ งทัง้
หมดและขอขมาพระมหากัจจายนะ พระเถระกลาวยกโทษให ทันใด
นัน้ โสเรยยะ จึงกลายเปนเพศชายเหมือนเดิม ทานจึงมอบบุตรใหสามี
ดูแล เพื่อออกบวชในสำนักของพระมหากัจจายนะ ไดชื่อวาพระโส
เรยยะเถระ
เรือ่ งของทานเปนเรือ่ งแปลก ผคู นจึงมักใหทา นเลาเรือ่ งทีเ่ กิด
ขึน้ และถามวาในบรรดาบุตร ๒ ประเภท คือ ประเภททีอ่ าศัยทานเกิด
คือทานเปนบิดา และประเภททีเ่ กิดในทองของทาน คือทานเปนมารดา
ทานรักบุตรประเภทไหนมากกวากัน ทานตอบวารักลูกในทองมากกวา
คือทานเปนมารดา
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แตตอ มาเมือ่ ถูกถามมากขึน้ ทานเกิดความเบือ่ หนาย จึงปลีก
ตนไปปฏิบัติจนไดบรรลุพระอรหัตตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย หลังจากนัน้ เมือ่ มีคนมาถามทานวาในบุตร ๒ ประเภท ทานรัก
บุตรประเภทไหนมากกวา ทานตอบวา “ความสิเนหาในบุตรไมมแี ก
ทานแลว” ภิกษุทงั้ หลายสดับฟงเรือ่ งนัน้ เขาใจวาพระโสเรยยะ พูด
อวดมรรคผลนิพพาน จึงนำเรือ่ งกราบทูลพระศาสดา พระศาสดาตรัส
วา “ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราพูดอวดมรรคอวดผลก็หามิได เพราะ
ตั้งแตบุตรของเราเห็นมรรคดวยจิตที่ตั้งไวชอบแลว เธอก็หมดความ
สิเนหาในบุตร ภิกษุทงั้ หลายจิตทีต่ งั้ ไวชอบยอมใหสมบัตทิ มี่ ารดาบิดา
มิอาจใหได”
พระอรรถกถาจารยกลาวแทรกไดตอนนีว้ า “ชาย ชือ่ วาไมเคย
เปนหญิงหรือหญิงไมเคยเปนชาย ยอมไมมใี นสังสารวัฏอันยาวนานนี้
ชายประพฤติผิดในกามลวงละเมิดในภรรยาผูอื่นแลว เมื่อตายยอม
ตกนรกนานป เมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยยอมเกิดเปนหญิงรอยๆชาติ
แมพระอานนทเถระเอง ผมู บี ารมีบำเพ็ญมาแลวตัง้ แสนกัปป ทองเทีย่ ว
ในสังสาร คราวหนึง่ เกิดในตระกูลชางทอง ไดกระทำกาเมสุมจิ ฉาจาร
ตกนรกแลว ดวยเศษกรรมทีย่ งั เหลือตองเกิดเปนหญิงถึง ๑๔ ชาติ และ
เปนหมันถึง ๗ ชาติ” หากเปนสมัยปจจุบันนี้ ใครที่เกิดเปนกระเทย
เพราะประพฤติผดิ ในกามเชนกัน นีค้ อื การกำหนดสติไมทนั ผลทีต่ าม
มาคือทำใหกเิ ลสเขาครอบงำจิตใจได
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คนหาอริยทรัพยภายใน

ถาเราอยากไดสติ อยากสรางสติ ตองการเพชรเม็ดงาม เอา
อริยทรัพยภายในออกมา มันตองขัดสีฉวีวรรณ เราตองเปนกระจกสอง
ใหชดั คือ สองสภาวะทีเ่ กิดขึน้ เราจะรู จะเห็นทันที หรือรสู กึ วามัน
ชา ขามันชาก็กำหนดใหรวู า มันชา ไมใชวา ปลอยทิง้ ไป โดยไมกำหนด
พอมันชาก็ใหกำหนดชาหนอ ๆ รหู นอ ๆ เรากำหนดถึงไหน พอกนกบ
ถึงพื้น เรานั่งตรงไหม เมื่อเรานั่งไมตรง ก็กำหนดตรงหนอ ๆ จน
กนกบวางตรงไดทงั้ สองสวน ตรงหนอ ถูกหนอ พองหนอ ยุบหนอ ถา
มันไมมอี ะไรเลย นัง่ เฉยๆ ลมก็ไมมา สมาธิกไ็ มเกิด เราจะทำอยางไร
ดีละ เราตองดูวา ตาอยไู หน หูอยไู หน มืออยไู หน เริม่ กำหนด เกศา
โลมา นขา ทันตาได นัน่ แหละวิธกี าร แตถา ยังไมไดอกี ก็ลองขยับมือ
ดูสิ จับมือแลวหาจุดกำหนด หาจุดยืนใหได ตรงนีแ้ หละเราตองหาจุด
ยืนใหได ถาหาจุดยืนไมได ศรัทธาทีม่ นั มีมา มันจะหายหมดไป มัน
จะไมพฒ
ั นา เราจะนัง่ ตีหนาเศรา จึงทำใหเราทุกขไปอีก เขาเรียกวา นัง่
หนาเศรา เลาความเท็จ พอมาสอบอารมณกน็ กึ ถึงคำพูดของผอู นื่ มาพูด
ตอ ไมใชอารมณของเรา สวนใหญมนั เปนลักษณะนัน้
ฉะนัน้ เราตองกำหนดสภาวะตลอดเวลา เมือ่ เราเห็นสภาวจิต
ในการปฏิบัติของเราทุกอาการแลว ใหเรามาเลามาบอก นั่นคือการ
สอบอารมณ เมื่อบอกอารมณแลว อาตมาจะไดจับวิธีใหเรา กำหนด
อยางนีต้ อ ไป นัน่ คือวิธกี ารปฏิบตั ิ ถามันไมมอี ะไรเลย วิธอี กี อยางหนึง่
คือนัง่ มองดูหนาพระพุทธรูปก็ได มองใหจำแลวนัง่ ภาวนาอยางนัน้ ถือ
วาเปนขั้นอนุบาล ตอไปนี้เราตองปฏิบัติใหได อยาคิดวาถาอาจารย
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คนนัน้ มาแลวจะเอาใหได เมือ่ กาวแรกเราไมมี กาวตอไปยอมไมมา เขา
พูดสำนวนวา “ระยะทาง ๑,๐๐๐ ลี้ จะตองมีกา วแรก ยืนลมไปขางหนา
ดีกวายืนเตะทาทำเฉย ๆอยกู บั ที”่
เราตองพยายามขยับใหได หาจุดกำหนดใหได ถาไมไดใหยก
มือเรียกพี่เลี้ยงใหไปจับ ไปจี้ตรงไหน ก็เอาตรงนั้นใหได ระยะเวลา
การปฏิบัติเปนระยะสั้น ๆ นิดเดียว แตละทานกวาจะมีโอกาสไดมา
ปฏิบัติ เราตองเสียสละเวลาอันมีคา บางคนลางาน บางคนเตรียมตัว
เตรียมใจเหมือนกับจะออกศึก เก็บของใสกระเปาหนักอึง้ พอมาแลว
จิตใจหอเหีย่ ว ฉะนัน้ ตองพยายามปฏิบตั ใิ หได โยมตองรักษาศรัทธา
ไวใหได พูดถึงเรือ่ งศรัทธาขอเลาเรือ่ งในสมัยพุทธกาลเรือ่ งพระสารี
บุตร

เรื่อง...พระสารีบตุ ร

ศรัทธาตองรักษาไวดว ยตนเอง
สมัยพุทธกาลเมือ่ เศรษฐีทา นหนึง่ ตองการนิมนตพระภิกษุสงฆ
รับภัตตาหารทีบ่ า น ซึง่ สมัยกอนนิมนตพระสงฆแตละครัง้ ๔๐๐-๕๐๐
รูป ซึ่งทุกวันนี้คงไมมีอีกแลว แตยังมีโยมทานหนึ่งอยูโชคชัย ๔
นิมนตถวายภัตตาหารเพลพระเปนอาหารโตะจีนครั้งละ ๕๐๐ รูป
อาตมาไดรบั นิมนตมา ๒-๓ ป แตพอชวงหลังไมมเี วลาไปแลว อาตมา
ถามโยมทำเชนนี้มากี่ปแลว โยมบอกวาทำมาตั้งแตรุนพอแมแลว
อาตมาถามตอไปวาโยมไดอะไรบางจากการทำเชนนี้ โยมตอบวา
ผมสบายใจ ทำมาคาขายกำไรดีขึ้นมาโดยไมรูตัว ตึกแถบนี้เปนของ
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ผมหมดแลว เขาพูดใหฟง อยางนี้ เขาสรางตึกแลวนิมนตพระไปสอน
ปฏิบตั ิ ถาบอกชือ่ โยมบางทานคงตองรจู กั กันบาง
ในครัง้ นัน้ พระสารีบตุ ร รับนิมนตโยมไว ซึง่ ตรงกับพระนาง
สุปปวาสา ราชธิดาของพระเจากรุงโกลิยะ คลอดลูกพอดี นางตัง้ ทอง
ได ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน คลอดออกมา ลูกคาอยชู อ งคลอด ๗ วัน นาง
จึงใหพระราชาผเู ปนพระสวามีไปกราบพระพุทธเจา คนไมเคยเขาวัด
ก็วางตัวไมถูก ไมรูจะทำอยางไร จะพูดอยางไร สุดทายก็ทนความ
รบเราพระนางสุปปวาสาไมได เพราะรักสุดหัวใจเปนหนึง่ เดียวในดวง
ใจ จึงเขาไปกราบพระพุทธเจา “ขาแตเทวะเจาผเู จริญ” “บัดนีภ้ รรยา
ของเกลากระผมคลอดลูกคาอยู ๗ วัน นางมีความทุกขทรมานมากที่
สุด นางจึงอยากใหขา พระพุทธเจานำความมากลาวแดพระองค เพือ่
ทีน่ างจะคลายความทุกขลง” เมือ่ พระพุทธเจาฟงจบ จึงตรัสวา “พระ
สุปปวาสาโกฬยธิดา จงมีความสุข จงมีความสบาย ไมมโี รค จงคลอด
บุตรที่หาโรคมิไดเถิด” เมื่อไดสดับฟงเชนนั้นจึงมุงหนากลับไปพระ
ราชนิเวศน
ทางฝายพระนางสุปปวาสาคลอดลูกออกมาทันที เหมือนน้ำ
เทออกจากทีก่ รองน้ำ พระกุมารคลอดออกมาผมดำ เดินไดแลว คิดดูวา
๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน คาอยขู วางชองคลอดอีก ๗ วัน เหตุทเี่ ชนนีเ้ พราะ
บุพกรรมของพระกุมารในอดีต ทานเปนกษัตริยแ หงกรุงพาราณสีได
ยกทัพไปลอมพระนครหนึง่ เปนเวลา ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน และปดประตู
เล็กของเมืองนั้น หากคนมีบุญมาเกิด ถาเปนเมืองไทยคนคงแหไป
ขอหวยแนนอน ทารกผูดับจิตเรารอนของประยูรญาติทั้งหมด พระ
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ประยูรญาติจงึ เฉลิมพระนามของพระกุมารวา “สีวลีทารก” เมือ่ ประสูติ
แลวก็ทำกิจการตางๆไดทนั ที ตอมาทานบวชในในสำนักพระสารีบตุ ร
ในวันทีบ่ วช ขณะทีม่ ดี โกนตัดกลมุ ผมครัง้ ที่ ๑ ไดบรรลุโสดาปตติผล
ครัง้ ที่ ๒ ไดบรรลุสกทาคามิผล ครัง้ ที่ ๓ ไดบรรลุอนาคามิผล พอปลง
ผมเสร็จไดสำเร็จเปนพระอรหัต โดยพระสีวลีเปนพระมหาสาวกองค
หนึง่ ทีไ่ ดรบั การยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะทาน
ทำใหเกิดลาภสักการะแกพระภิกษุสงฆเปนอันมาก
พระนางสุปปวาสา ตรัสกับพระสวามีวา ทีน่ างคลอดลูกออก
มารางกายแข็งแรง เพราะบารมีของพระพุทธองค นางจึงบอกพระ
สวามีไปนิมนตพระพุทธเจาพรอมทัง้ พระภิกษุสงฆทงั้ หมดทีอ่ ยทู พี่ ระ
เชตวันมาฉันภัตตาหารทีป่ ราสาทเปนเวลา ๗ วัน โดยพระพุทธเจาเปน
ประมุข
ทางฝายพระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบตุ รวา “เธอจงบอกโยม
อุปฏฐากใหเลื่อนกิจนิมนตไปกอน เพราะตองการรับกิจนิมนตของ
นางสุปปวาสา “ ซึง่ ตองใหพระโมคัลลานะชวยเหลือ เพราะตองอาศัย
ผู มี ฤ ทธิ์ โดยโยมอุ ป ฏ ฐากขอให พระโมคัลลานะรับประกันโยม
อุปฏ ฐาก ดังนีค้ อื ประการที่ ๑ รับประกันวา “ ทรัพยสมบัตขิ องกระผม
จะหายไปหรือเปลา” ประการที่ ๒ “ชีวติ ของกระผมจะตายภายในเวลา
๗ วั น ที่ จ ะรอให น างสุ ป ปวาสาถวายภั ต ตาหารแด พ ระภิ ก ษุ ส งฆ
กอนหรือไม” ประการที่ ๓ “ศรัทธาของกระผมจะหมดไปไหม” พระ
โมคัลลานะเปนผูมีฤทธิ์บอกวา “ ๒ ขอแรกอาตมารับผิดชอบเอง
ทรัพยของโยมจะไมหาย ชีวิตของโยมจะไมตาย แตศรัทธาโยมตอง
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รักษาเอง” โยมตอบตกลง “โยมจะรักษาศรัทธาไวใหไดครบ ๗ วัน”
นีค่ อื ตัวศรัทธา
ครัง้ นัน้ เศรษฐีจงึ ไดมานิมนตพระสารีบตุ ร ไปรับภัตตาหารที่
บานของตน โดยใครจะถวายผาไตรจีวร ๕๐๐ ผืน ระหวางทางตองขาม
ทองรองน้ำ พระสารีบตุ รจึงถลกจีวรขึน้ แลวกระโดดขามรองน้ำดวย
ความวองไว ปรากฏศรัทธาของเศรษฐีตกวูบไปถึงตาตุมเลย เหมือน
โยมบอกวามาปฏิบตั คิ ราวนีน้ กึ วาจะสบาย พอเจาหนาทีบ่ อกวาปฏิบตั ิ
เครงครัด บางคนรองครางวา “ตายแลว ฉันทำไมไหวแนนอน จะอยู
หรือจะกลับบานดีนะ” เมือ่ เห็นกิรยิ าอาการเชนนัน้ เศรษฐีรสู กึ ขัดใจ
จึงคิดวา สมณะรูปนีไ้ มสำรวมเลย “เราจะถวายผาเพียงครึง่ หนึง่ เทานัน้ ”
เศรษฐีคิดในใจ เมื่อเดินทางผานทองรองน้ำที่สอง พระสารีบุตรก็ยัง
คงกระโดดขามอีก เศรษฐีจงึ กำหนดหมายในใจวา “เราจะถวายผาเพียง
ผืนเดียวเทานัน้ ”
แตพอผานมาถึงทองรองทีส่ าม พระสารีบตุ รไมกระโดดขาม
รองน้ำ แตกลับเดินออมไปอยางสำรวม เศรษฐีจงึ ถามดวยความแคลง
ใจวา “ทำไมทองรองนีพ้ ระคุณเจาจึงไมกระโดดขามเลา ขอรับ” “อาว
ถาอาตมากระโดดขามทองรองนี้โยมก็ไมไดถวายผาไตรจีวรละสิ”
เศรษฐีคดิ ในใจวา “พระรแู ลว พระรไู ดอยางไร ยังไมไดพดู ออกมาแค
คิดเฉย ๆ” จึงอุทานรองออกมา “ นีค่ อื พระอรหันตจริงๆ” เศรษฐีจงึ
ยกผาไตรจีวรถวายทัง้ หมด เหตุทพี่ ระสารีบตุ รมีกริ ยิ าอาการเชนนัน้
เพราะในอดีตชาติไดถอื กำเนิดเปนวานร ฉะนัน้ นิสยั กระโดดโลดเตน
จึงติดตัวมา แมในปจจุบนั ชาติสำเร็จเปนพระอรหันตแลวยังไมอาจตัด
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วาสนาแหงวานรใหหมดไปได เศรษฐีจงึ เกิดศรัทธาและนิมนตพระ
สารีบตุ รไปฉันภัตตาหารเพลทีบ่ า นในกาลตอมาอีก นีค่ อื ตัวศรัทธา ใจ
มีพลังมาก ตัวศรัทธามีพลังสามารถเคลือ่ นภูเขาออกไดเลยทีเดียว หาก
ของหนักๆก็เบาได และหากของเกาๆก็ขดั ใหใหมไดอกี เชนกัน
ฉะนัน้ เมือ่ มีศรัทธา ก็ตอ งทำตัวศรัทธาใหมพี ละกำลัง ทำให
มันแกรงใหได เมือ่ ทำไมไดชวั่ โมงนี้ ชัว่ โมงถัดไปก็ขอใหได หากมัน
รสู กึ ปวด เรากำหนดปวดใหตายไปเลย ลองตายกับกรรมฐานดูสวิ า มัน
จะตายไหม

ปอกจิตใหเห็นá¡‹¹á·Œ¢Í§ã¨

อารมณกรรมฐานหรือสภาวะอารมณมนั อยเู ฉียด ๆความตาย
บางทีมันตองเลยความตายไป มันถึงจะได บางทีปวดจนไมมีอะไร
จะปวดแลวนัน่ แหละ มันถึงไดกรรมฐานและไดคณ
ุ ธรรม ถาเราจะมา
จิ้มดูตรงโนนที จิ้มดูตรงนี้ที มันยากมากๆ เราคงเคยไดยินหลวงตา
มหาบัวบอก “มันเหมือนโดนนอคเอาทลงไปลมทั้งยืน” แตลุกมา
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ทำใหมจนไดกรรมฐาน ไมเชนนัน้ เราจะไดกรรมถอน คือถอนตัวกลับ
บานไป นั่นแหละคือวิธีการตอสูกรรมฐาน มันมีเทคนิคหรืออุบาย
หลายอยางทีจ่ ะมีในตัวของแตละทาน ถาเราขยับตรงนีม้ นั ไมเห็น เมือ่
ขยับขึน้ มาอีก มันเห็นสภาวะหรือไม ตองพยายามปรับดู แลวจับใหมนั
ได เรามีเปาหมายจุดยืนอยูตรงไหน เราตองไปใหถึงเปาหมายนั้น
เหมือนเรามีเปาหมายมาทีน่ อี้ ยางไร เรานัง่ รถมาไดไหม เดินมาไดไหม
มันมีหลายวิธหี ลายลักษณะ แตเราไมทงิ้ เปาหมายจุดยืนเดิมไว ตรงนี้
แหละทีท่ ำใหเราเห็นสภาวธรรม เราพยายามตอสู หากมันปวดก็ใหมนั
ปวดดูสวิ า ปวดเปนอยางไร ความปวดอยกู บั เรามาตัง้ แตเกิดแลว เดิน
ก็ปวด นัง่ ก็ปวด เดินก็เมือ่ ย นัง่ ก็เมือ่ ย ไมนงั่ ก็เมือ่ ย เขาวาสังขารราง
กายนีจ้ ะใชกแ็ ก ไมใชกแ็ ก จะใชกต็ าย ไมใชกต็ าย
ฉะนั้ น ทำให มั น แหลกไป มั น จะรู ว า พอใช มั น แล ว ก็ มี
สมรรถภาพขนาดนี้ นั่นแหละตองใชอยางนั้น เหมือนผึ้งที่ดูดน้ำ
หวานทีละนิดมาจับกลุมไวและบินไปอีก รังผึ้งกวาจะไดรังผึ้งใหญ
กลัน่ เปนน้ำผึง้ ออกมา มันใชระยะเวลานาน แตมนั ขยันหา รจู กั รักษา
ไว ตัง้ ใจไวไมหยุด การปฏิบตั ธิ รรมเปรียบเหมือนกับผึง้ ถามันไมเห็น
วันนี้ ชั่วโมงขางหนาก็ใหมันได เราตองดูสภาวะทั้งหมดวาเปน
สภาวธรรม เพราะตัวสภาวธรรมหรือจิตใจของเรา เมื่อไมมีอะไรมา
เลย ใหเราดูจติ ดูตน ของจิต รากเหงาของจิต คือหัวใจหทัยวัตถุ ใหเรา
ดูเขาไปตรงนี้ ใหจเี้ ขาไปในจุดนัน้ มันเปนอยางไร มันเฉยหรือมันไม
เฉย มันเฉยจริงหรือไม หรือมันนิง่ จริงหรือไม ดูวา อะไรทีม่ นั แฝงอยู
ในนัน้ เหมือนกับเราแกะหัวหอม เมือ่ ปอกเขาไปเล็กจากนอกเขาไป
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ขางในจนเหลือนิดเดียว คือยอดหัวหอม การปอกจิต เหมือนการปอก
หัวหอม การเจาะจิตเหมือนการเจาะหัวหอม เหมือนกับเราปอก
หัวหอมเขาไป คือแกนแทของใจ แกนแทของสภาวธรรม
บางครัง้ บางทานเห็นสภาวะตางๆ เห็นแสงสี เห็นแสงโอภาส
เห็นนิมติ เราก็กำหนดตัวนัน้ แตไมใหตดิ ตรงนัน้ กำหนดใหเปนองค
บริกรรม เห็นหนอๆ รหู นอๆ เห็นอะไร เสียงอะไร เรารอู ะไรไหม รู
วามันมีแสง มีเสียง เราตองกำหนดอยางนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับโยม
อุปฏ ฐากของพระสารีบตุ ร พอกำหนดไดสติปบุ ขึน้ มา ศรัทธาวิง่ ขึน้ มา
เหมือนเรามีสติ สมาธิดดี ตัวตัง้ ฉากทันทีขนึ้ มาอยางอัตโนมัติ จึงไดยก
ผาไตรจีวรถวายพระสารีบตุ รทัง้ หมด นัน่ แหละคือลักษณะของการ
ทำสมาธิทกี่ ลาวมาเรือ่ งจิต ศรัทธา และสภาวะอารมณ มันสัมพันธกนั
ธรรมที่กลาวมาพอเหมาะ พอควรแกเวลา ใหโยมไดพัฒนา
ตัวเองตอไป โดยขยันเดิน ขยันนัง่ ภาวนา สำหรับโยมคนใดจับพองยุบ
ยังไมได ใหตงั้ ใจพยายามทำตอไป ใหมนั ไดสภาวะ หากมีอะไรเกิดขึน้
ใหมาสอบอารมณได ตัวอยางเรือ่ ง นางสุปปวาสา ตัง้ ครรภ ๗ ป ๗
เดือน ๗ วัน ก็คลอดมา ติดอยคู าชองคลอดอีก ๗ วัน หากเปนตัวของ
โยม มันรสู กึ อึดอัดหรือไม คงรสู กึ อึดอัดเหมือนกับโยมในขณะนี้ หาก
มันรสู กึ อึดอัด เราตองปรับใหมนั คลายลง อยาใหอารมณคาทีใ่ จ เพราะ
ถาอารมณคาที่ใจแลวจิตจะเศราหมอง ทำใหอดคิดไมไดวาฉันทำไม
ได เพราะมีเวรมีกรรมมาก คนเรามีทงั้ เวรทัง้ กรรมนัน่ แหละ แตเราตอง
กำหนดแหวกมานของกรรมเวรใหไดแลวเราจะเขาถึงธรรม ทายสุดนี้
ขออวยพรใหโยมทุกทาน จงเปนผมู สี ติรเู ทาทันอารมณ เขาถึงธรรมะ
ทุกทานทุกประการเทอญ
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ตัวสภาวธรรมหรือจิตใจของเรา เมือ่
ไมมีอะไรมาเลย ใหเราดูจิต ดูตนของจิต
รากเหงาของจิต คือหัวใจหทัยวัตถุ ใหเรา
ดูเขาไปตรงนี้ ใหจเี้ ขาไปในจุดนัน้ มันเปน
อยางไร มันเฉยหรือมันไมเฉย มันเฉยจริง
หรือไม หรือมันนิง่ จริงหรือไม ดูวา อะไรที่
มันแฝงอยใู นนัน้ เหมือนกับเราแกะหัวหอม
เมื่อปอกเขาไปเล็กจากนอกเขาไปขางใน
จนเหลือนิดเดียว คือยอดหัวหอม การปอก
จิต เหมือนการปอกหัวหอม การเจาะจิต
เหมือนการเจาะหัวหอม เหมือนกับเราปอก
หัวหอมเขาไป คือแกนแทของใจ แกนแท
ของสภาวธรรม
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บทที่ ๒
มาร ๕ ประการ
ในวาระนี้เปนโอกาสดีของพวกเราทานทั้งหลายจะไดฟง
ธรรมบรรยายตามหลักสูตรปฎิบัติวิปสสนากรรมฐาน อันเปนสิ่งที่
จะเกื้อกูลและสดับสติปญญาแหงการประพฤติปฏิบัติ เพื่อเปนการ
พัฒนาจิต พัฒนาสติปญ
 ญาของเราและสามารถเปนประโยชนในชีวติ
ประจำวันได ในการทีจ่ ะกลาวธรรมะในวันนี้ จะกลาวธรรมสืบเนือ่ ง
ตอกันมา ซึง่ ตัง้ แตเริม่ การกลาวถึง สติปฏ ฐานสูตรหรือสติปฏ ฐาน ๔
มาถึงการพัฒนาสติ วิธกี ารขจัดนิวรณ ๕ และวิธกี ารทีเ่ รารจู กั การเกิด
ดับทีเ่ รียกวาพระไตรลักษณ หรืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของสภาวทุกข
ภาวะอันหนักอึง้ ของโยคีผปู ฏิบตั ิ อันเปนสิง่ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายมีกนั อยู
ในชีวติ นี้ ทีเ่ รียกวา มาร ๕ ประการ ใครทีก่ ลัวก็ถกู กลืนกิน
แตบางครัง้ คนทีไ่ มกลัวก็กลืนกินมาร ๕ ประการนีไ้ ด ฉะนัน้
การฟงธรรมวันนีข้ อใหตงั้ ใจฟงพรอมทัง้ พิจารณาไปดวย เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนในการประพฤติปฏิบัติของเรา หากเรากลาวถึงมาร ๕
ประการนัน้ บางคนอาจจะมองเห็นรูปลักษณหนาตาทาทางนาเกลียด
นากลัว สิง่ เหลานีท้ เี่ กิดขึน้ ในความรสู กึ ของมนุษย หรือบางคนอาจ
จะมองเปนเรือ่ งรูปลักษณทมี่ รี า งกายกำยำ ถือหอก ถือดาบ มีผา แดง
โพกหัวหรือไม นัน้ คือสภาวะทีจ่ ติ มองไปตามความนึกคิดของแตละ
คน แตมารที่จะกลาวในที่นี้คือหมายถึงตัวการที่ขัดขวางไมใหบรรลุ
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ความดีไดหรือสิง่ ทีฆ่ า เราใหตายจากความดี ซึง่ เปนมารทีอ่ ยใู นตัวทาน
ทัง้ หลาย อันเปนมารทีเ่ กิดและเราพึงอาศัยอยตู ลอดเวลา

กิเลสมาร : กิเลสเปนมารขัดขวางความดี

มารตัวที่ ๑ คือ กิเลสมาร กิเลสเปนมาร เพราะเปนตัวกำจัด
และขัดขวางไมใหทำความดี เปนมารทีม่ ดื มองไมเห็นตัวและเปนสิง่ ที่
นากลัวที่สุดในชีวิตมนุษย คนที่กลัวผีคือคนที่กลัวกิเลสตัวเอง นั่น
แหละมันมองไมเห็นตัว ไมรูมันจะมาเวลาไหน บางคนพอนั่งสมาธิ
กำหนดพองหนอ ยุบหนอ กำหนดพุทโธ รสู กึ เหมือนมีเงาแวบๆมาขาง
หลัง ทำใหตกใจกลัว นัน่ คือกิเลสมันหลอก กิเลสมันบอกวาผีหลอก
บาง กิเลสมารมาคอยยัว่ ยุตลอดเวลา บางทีพอเลิกนัง่ กรรมฐานแลวไป
ที่หองเพื่อพักผอน เมื่อไดยินเสียงอะไรดังขึ้น บางครั้งจิตมันนึกรอง
เพลงตามไปดวย พอตัง้ สติได เพิง่ จะรวู า ตัวเรากำลังถือศีล ๘ อยู เพราะ
กิเลสเหลานีม้ นั พาไปใหเราเพลินหลง เราจึงถลำใจหลงไปตามกิเลส
ทีม่ นั หลอก
ในทีส่ ดุ กวาจะดึงใจกลับมาได ก็สายเกินแกเสียแลว อาตมา
เคยไปอบรมนักโทษที่คลองเปรม กอนที่เขาจะถูกประหารชีวิต
พอเทศนใหฟงจบแลว ปรากฏวาเขาซาบซึ้งใจ รองไหเสียอกเสียใจ
บอกวาถารูอยางนี้ไมทำความชั่วเสียดีกวา ตอไปผมจะเปนคนดี
พอเวลาใกลจะตายแลวเพิง่ นึกอยากจะเปนคนดี มาสำนึกตัวไดตอน
ใกลจะตาย อยางทีเ่ ขาวาไมเห็นโลงศพไมหลัง่ น้ำตา ไมอยากเขาสภา
ก็ไมอยากไหวประชาชน พอเขาจะพาเขาแดนประหารชีวิตแลวถึง
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บอกวา “ตอไปผมจะเปนคนดี” มันหมดเวลาทำความดีไปนานแลว
เปรียบเหมือนกับโยคีผปู ฏิบตั ใิ นทีน่ ี้ เราพึงไมประมาทในชีวติ เพราะ
ความประมาทเปนทางแหงความตาย หากเราแกแลว มันจะหายใจไม
ไหว แตบนเพออยากจะทำความดี มันหลอกตัวเอง มันยังไมไดของ
จริง ดังพุทธพจนทวี่ า “เมือ่ ยังหนมุ สาว พรหมจารยกไ็ มบำเพ็ญ ทรัพย
ก็ไมหาเอาไว เมือ่ แกเฒาลง ก็ไดแตนอนทอดถอนถึงความหลัง เหมือน
ดังลูกศรทีเ่ ขายิงเสร็จไปแลว(หมดพิษสง)”
เราตองเรงปฏิบตั อิ ยางสม่ำเสมอ สะสมวันละนิดวันละหนอย
เหมือนน้ำหยดทีละนิดทีละหนอย สักวันมันก็เต็มตมุ การทำบุญหรือ
การทำความดีก็เชนเดียวกัน เราตองสะสมไวทีละนิดทีละหนอย
เหมือนกับผปู ฏิบตั บิ างคนบอกวา “ฉันภาวนาไมไดเลย” แตถา เราตัง้
ไววา วันนีภ้ าวนา ๑ นาที ๒ นาที ๓ นาที ๑๐ นาที ๓๐ นาที ๖๐ นาที
ขยับขึน้ วันละนิด จากหนึง่ วัน สองวัน สามวันบาง สะสมวันละนิดวัน
ละหนอย มันก็กลายเปนพลังบุญ เมือ่ สะสมบุญจนเกิดพลังกลมุ กอน
ุ นัน้ เราก็สามารถเลือกใชได
ใหญขนึ้ มา เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราตองการใชบญ
ตามความปรารถนา
ดังนั้นเราอยาใหกิเลสมารเขามาครอบงำ เรามองเห็นคนอื่น
เราตองมองตัวเราดวย เรามองคนอืน่ เขาสดชืน่ ไมเห็นตัวทุกข มันก็ไม
ได นั่นคือกิเลสเขาครอบงำแลว จิตใจก็หวั่นไหว ในที่สุดจิตก็หมน
หมอง มันจะแตกดับแลว อันนีค้ อื กิเลสมารทีม่ าคอยยัว่ ยุและหลอกเรา
ใหหลง เมือ่ ออกจากกรรมฐานกลับไปก็ตอ งระวังจิตไว เพราะบางคน
อาจคิดวา “ฉันเขากรรมฐานมาหลายวันยังไมประหนาทาแปง ทาตา
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ทาปากสีชมภูใหมันสวย ออกไปเมื่อไรจะตองแตงหนาทาปากสัก
หนอย”
เราจะเห็นวาเมือ่ ออกกรรมฐานไป เราหลงใหลตามกิเลส ถูก
กิเลสมารเขาครอบงำ ยกตัวอยางเชน เมือ่ เขาใกลวนั ปใหมทไี ร เรียก
วาความบรรลัยเขาใกลทกุ ที เพราะตายกันหลายชีวติ นัน่ เพราะมันหลง
กิเลสมาร พอถึงวันเกิดทุกป จัดงานฉลองกันยิง่ ใหญ นีค่ อื พญามารมา
หลอก เขาฉลองอะไรกันละ ก็ฉลองความใกลตายเขามาทุกขณะๆ
กิเลสมารมันกินชีวติ ของเรามาตัง้ แตเกิด มันขยับเขาใกลความตายทุก
วินาที เปรียบชีวติ ของคนเราเหมือนโคถึก โคถึกทีเ่ ขาจูงเขาไปสโู รง
ฆาสัตว กาวไป ๑ กาวก็ใกลความตาย ๑ กาว เมือ่ กาว ๑๐ กาว ก็ใกล
ความตาย ๑๐ กาว เรากาวไปทุกขณะๆจนกาวสุดทาย พอรสู กึ ตัว น้ำตา
ไหลทันที มันดิ้นไมหลุดอีกแลว นั่นคือโคถึก กายของเราเปรียบ
เหมื อ นดั ง โคถึ ก หากเรามี ส ติ ก็ ส ามารถเอาพลั ง นั้ น ออกมาใช
ประโยชนในทางทีเ่ ปนความดี มีประโยชนตอ สังคม ตอโลกได แตถา
กิเลสมารเขาครอบงำแลว เราหยุดหมดทุกอยาง มองไมเห็นความดี
มองเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชัว่ เปนความดี ในทีส่ ดุ จะเกิด
ความทุกขเรารอนตลอดชีวติ

ขันธมาร : มารทีเ่ ปนรางกายขันธ ๕

มารตัวที่ ๒ เรียกวา ขันธมาร คือ เบญขันธ ๕ หรือ ขันธ ๕
เปนมาร มารทีเ่ ปนรางกายขันธ ๕ นี้ มันมาผูกมัดกันเขามีหนังหมุ หอ
มีเอ็น เนือ้ กระดูก มีเอ็นใหญ ๙๐๐ เอ็นนอย ๙,๐๐๐ ผูกมัดกันเปน
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กระบอกๆเหมือนมัดขาวตมมัด ถามัดตรงขางลางเขาเรียกวา เปน
ขาเปนเทา ถามัดมาสวนระโยงระยางเขาเรียกวาเปนแขนเปนมือ ถาวาง
เปนระดับตั้งฉากเขาเรียกวากระดูกสันหลัง เปนตัวยืนตัวยั้งคอยให
กระดูกระบบรอบตัวนีเ้ ปนตัวเกราะ เปนฝาผนังกัน้ และมีเครือ่ งในทัง้
หลายทีเ่ ปนสมบัตหิ าซือ้ ไมได แตปจ จุบนั นีห้ าซือ้ ไดแลว นัน่ คือตับไต
ไสพงุ ปอด หัวใจตางๆ ทีม่ เี กราะกำบังคือกระดูก คอยเปนโชคอัพรับ
แรงกระแทกตางๆไมใหถึงตับปอดแตกงายได อันนี้คือมารที่เกิดขึ้น
และมีอยใู นตัวเราทุกคน มารตัวนีม้ นั เกิดขึน้ อยางไร มันเกิดขึน้ ตัง้ แต
เราอยูในครรภของมารดา มันเกิดความทุกขทรมานดิ้นทุรนทุราย
อยากจะขยับขยาย อยากจะหลุดพนจากความทุกขนนั้ ออกมา จึงมีการ
ขยับเคลือ่ นไหวคือการดิน้ ถีบ เตะ ตอย ในทองของแมบา ง ในทีส่ ดุ
เราสามารถออกจากครรภของแม เราออกจากเปลือกหุมกระเปาะน้ำ
เปนตัวตนหรือเรียกวาเปนคนออกมาดูโลก
จะเห็ น ได ว า ตรงนี้ มั น ทุ ก ข ตั้ ง แต อ ยู ใ นครรภ ข องมารดา
พอออกมาแลว ถามีอาการครบ ๓๒ ประการ ถือวาบุญอมุ มาเกิดใหมี
อาการครบบริบรู ณ รางกายสมบูรณอยางมนุษย เมือ่ เกิดมาแลว จำเปน
ตองดำรงชีวติ อยู ก็ตอ งดิน้ รนขวนขวายหาขาวน้ำ โภชนาการอาหาร
นมสด น้ำ เนย พืช ผัก ผลไม เอามาประทังชีวิต มาเยียวยารางกาย
สังขารใหมีชีวิตตอไป เรียกวาพัฒนาการรางกายใหเติบโต และมา
พัฒนาสติปญ
 ญาตามสัญญาบาง โดยเริม่ จากทีบ่ ดิ ามารดาบอกลูกวาให
เรียกชือ่ พอชือ่ แม ครัง้ แรกเด็กเรียกชือ่ พอแมออกเสียงไมชดั เจน บาง
คนอาจเรียกเบาะ ๆ เปนตนตำรับภาษา เด็กฉลาดมีพฒ
ั นาการดีจะเรียก
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พอวา เพอ ๆ เมือ่ มีพฒ
ั นาภาษาดีขนึ้ มาอีกหนอย เด็กสามารถเรียกวา
คุณพอคุณแม นีเ้ ปนวรรณกรรมภาษา เปนสัญลักษณของภาษาอยาง
หนึ่ง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาแลว เขาจะเจ็บปวดทรมานเชนเดียวกัน
จนกระทัง่ พัฒนาดานอายุขนึ้ มาจาก๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ป ๔๐ ป ๕๐ ป
๖๐ ป หรือ ๑๐๐ ป ก็มี แตมจี ำนวนนอยมาก
โดยทุกขณะของชีวิตจิตใจนั้นมีความทุกขทรมานแฝงอยู
ตลอดเวลา หากเราอายุมากขึน้ เราจะมองเห็นสภาวะรางกาย ขันธมาร
มันทรุดโทรม ขันธคอื รางกายทรุดโทรม หากบอกใหโยมผสู งู อายุเดิน
จงกรม โยมก็บอกวาไมไหวแลว เพราะเราใชรา งกายมานาน บางคนใช
มา ๗๐-๘๐ ป เปนอยางไรละ มันทรมานไหม เวลาจะอานหนังสือ
สวดมนต ตามันก็ฝาฟางไปหมด นั้นเปนเพราะเขาตองการเรียกคืน
แลว เขาใหชวี ติ เราอยใู นโลกมนุษย เราจะมาใชทางบุญกุศลหรือทาง
บาป ขึน้ อยทู เี่ ราจะเบีย่ งเบนไปทิศทางไหน เราตองเผชิญกับสิง่ ทีม่ ายัว่
ยุหรือสิง่ เสนอใหแกใจของเราตลอดเวลา เมือ่ มันมาเสนอใหบางคนที่
อายุนอ ย เขาก็รบั สิง่ เสนอนัน้ อยางเชน สิง่ เสพติด โทษของมันทำให
รางกายสังขารโรยรา เรียกวาตายผอนสงหรือตายกอนทีส่ มควรจะตาย

เอากายทำเปนเรือนบุญ

แตพอเราจะเอารางกายมาทำคุณงามความดี มาปฏิบัติธรรม
กัน เมื่อจะลุกก็รองโอย จะนั่งก็รองโอย เหมือนดอกไมรวงโรยไมมี
เกสร ฉะนั้นเมื่อจะเขาที่นอน ใหนึกถึงคำภาวนา นึกถึงพระทุกขัง
พระอนิจจัง พระอนัตตา คนเราเกิดมามีแตจะตายดวยกันทุกคน ไมมี
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ใครหลีกหนีความตายไปได โยมยายในที่นี้อายุเทาไรละ ๗๐ ปแลว
หรือ ถามวาลุกขึน้ ยากไหม เมือ่ เวลาจะลุก โยมยายลุกขึน้ ๔ ขาหรือ
๒ ขา เอาหนาขึน้ หรือเอากนขึน้ กอนละ นีแ่ หละคือ ขันธมาร ทีม่ นั มา
คอยเตือนสะกิดอยขู า งๆหู หูมนั เบาเตือนเราวา“ขยับแลวไดยนิ ไหม”
เนือ้ หนังหยอนยานไหม กลายเปนเฒาชะแลแกชรา เนือ้ หนังหยอน
ยานจับกันเปนกอน ทัง้ ทีแ่ ตกอ นมันเต็งตึงเหมือนผิวแตง แตเดีย๋ วนีม้ นั
หอยโตงเตงหยอนยานไปหมด เพราะเขาเรียกคืนกลับ พญามารเรียก
“เอาของฉันคืนมาๆ” มันรองเรียกเชนนีท้ กุ วัน ดินแดนของมนุษยอยู
แค ๗๕ ปเทานัน้ เราคอยบวกลบวา ถาอายุ ๗๕ ปอายุขยั ก็สนิ้ สุดแลว
ใครอายุ ๗๐ ปกเ็ หลืออายุอกี ๕ ปเทานัน้ ชีวติ ของเรามันไมแนนอน
ถานอนหลับคืนนีจ้ ะมีโอกาสตืน่ หรือไม ดังสุภาษิตของชาวทิเบตทีม่ กั
กลาวกันทัว่ ไปวา “พรงุ นีห้ รือชาติกอ นอะไรจะมาถึงกอนกัน” หาก
มันมีโอกาสฟน ชีวติ เราคอยพยุงกายกันตอไป บางคนเดินกะโพลกกะ
เพลกวาจะมาถึงหองประชุม มันแสนยากเย็นเหลือเกิน แตมนั มาดวย
พลังของจิตใจ
เราถือวาเอากายมาทำเปนเรือนบุญไมใชเรือนบาป ขันธมาร
ก็เขาครอบงำไมได แตถา กายทีไ่ มมสี ติ ยกตัวอยางเชน จะลุกก็รอ งโอย
จะนัง่ ก็รอ งโอย มันปวดสารพัด บางคนนัง่ สมาธิไปรองไหไป ทัง้ ๆที่
ไมมีใครทำอะไร แตรองไหเพราะมันปวด มันทรมานขันธ มันรูสึก
บีบคัน้ มันทุกขแสนเข็ญ ทุกขยงิ่ กวาเข็นครกขึน้ ภูเขาเสียอีก เพราะมัน
บีบคัน้ จนน้ำตาไหล น้ำเหงือ่ น้ำหนอง น้ำตา อีกทัง้ น้ำหนามันบอกวา
“สมน้ำหนาจัง” เราจึงไดปริญญาใจหรือปริญญาชีวิต ถาเราคิดวา
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สมน้ำหนาหรือไมสมน้ำหนาก็ชา ง นัน่ คือกิเลสบีบเขามาแลว เราก็บบี
มันกลับ คือใชสติตดั มันออกไป เราสามารถทนทุกขทรมานได เราเอา
ขันธ ๕ มาเดินจงกรม มานัง่ สมาธิ มากำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ
ได ถาเราขาดสติหรือสติออ น ปญญามันไมเกิด จิตของเราก็เตลิดไป
ตามกิเลส ซึง่ ชักนำเราไปทำสิง่ ทีไ่ มอยากทำ แตกท็ ำตามคนอืน่ เปน
การมองบุญคนละอยางกัน
พอนอนปวยอยูบนเตียงพยาบาล เราคิดอยากจะทำบุญกอน
ตาย ยกมือทวมหัวรอง “สาธุ ๆ เจาพอเจาแมอยาใหฉนั ตายเลย ฉันยัง
ไมไดทำบุญสรางคุณงามความดี ยังไมแจกแจงสมบัติพัสถานใหลูก
หลาน เดีย๋ วมันจะฆากันแยงสมบัต”ิ แตพอหายดีแลวกลับไมสนใจ
เขาวัด แตเอากายไปทำบาป นีค่ อื มารเขาแทรกครอบงำ ในทีส่ ดุ กอน
จะตายก็เลยทุกขทรมานขมขืน่ ขันธกถ็ กู มารเขาครอบงำ
แตอยางไรก็ตามรางกายของเราถูกพญามารหรือมารคอย
สะกิดคอยเตือนเราทุกครัง้ ทุกคราว เราตองมีสติไว แตถงึ แมเรามีสติ
แลวก็ตาม แตกย็ งั ถูกพญามารคอยฉุดกลับไปเก็บไวคอยคนอืน่ พอไม
นานนัก เราก็ตายทีละคน เพราะขันธมารตัวนี้มันจะบีบคั้น เมื่อเกิด
ความทุกขเขาทุกขเขาก็แตกสลายไป เพราะทนทุกขไมได พอทนทุกข
ไมได มันก็สลายคือเสือ่ มสูญ คือตายแตกดับนับไมถว น กองเทาภูเขา
เลากา กลายเปนดิน เปนธาตุดนิ ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ใหตน พืชมัน
กิน ตนไมมนั กิน เขาจึงเรียกวาสัตวกนิ พืชยืดชีวติ คนก็ไปกินสัตวอกี
ตอหนึง่ เพราะฉะนัน้ พืน้ ดินจึงกินคน เรากินสัตว กินวัว กินไก กินหมู
บางคนก็กินหมา เราเอาซากศพมาบริโภคเขาไป เวลาผายลมออกมา
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กลิน่ เหม็นเนา นัน่ เปนเพราะเรากินซากศพ มันจึงเนาตกผลึกเปนกอง
ขยะและเนาขางใน เรียกวา การบริโภคขันธ
ในที่สุดขันธของเราถูกมารมาครอบไว เราเรียกวาขันธมาร
ผปู ฏิบตั บิ างคนพอนัง่ ไปสัก ๒๐ นาที ๓๐ นาที มันปวดทรมานเหมือน
กระดูกจะแตกเปนเสีย่ ง ๆ มันปวดทรมานเหมือนไฟจะไหม บางทีมนั
ปวดหัวใจเหมือนคนมาทิม่ แทงเนือ้ หนังหัวใจมันออกมา นัน่ คือการที่
มารมาสะกิดเตือนเรา หากเราใจไมแข็งพอ สติไมมี สมาธิไมมา ปญญา
ไมเกิด เราก็หนีดกี วา เราก็จะยอมแพภยั หรือแพมารตัวนีไ้ ป

อภิสงั ขารมาร : มารทีป่ รุงแตงกรรม

กิเลสมารตัวที่ ๓ คือ อภิสงั ขารมาร เปนมาร เพราะเปนตัวปรุง
แตงกรรม นำไปสกู ารเกิดชาติภพ เปนมารทีค่ อยขัดขวางมิใหหลุดพน
จากวัฏฏะสงสาร มารตัวนี้นากลัวมาก ชาวพุทธตองตั้งสติใหดี ขอ
ยกตัวอยางในเรื่องการทำบุญกุศล เชน เราไปทอดกฐิน ทอดผาปา
อาตมาเห็นมาเยอะแลว พอจะไปทอดกฐิน ทอดผาปา ก็สงั่ ใหทางวัด
เตรียมขาวปลาอาหารเลีย้ งสักหนอย พอกลับไปแลว ทางวัดตองหาเงิน
ใชหนีค้ า อาหาร นีค่ อื บาปกรรม กรรมทัง้ พระ กรรมทัง้ โยม วัดจะขาย
ศาลาใชหนีก้ ก็ ระไรอยู หรือขบวนการทัวรธรรมะ คือ ทัวรไปทำบุญ
ตามวัดตางๆ ใหคา น้ำคาไฟคนละนิดคนละหนอย แตพอโยมกลับไป
คาน้ำคาไฟแพงขึ้นบานตะไทเลยทีเดียว อาตมาไมไดหมายถึงการ
ทอดกฐิน ทอดผาปานัน้ เปนกระทำทีไ่ มดี
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แตอยากใหเขาใจแจมแจงชัดเจนวา บางครัง้ การไปทอดกฐินไดเงินมา
๑ แสนบาท หรือ ๒ แสนบาทบาง แตคา วัว คาไก คาหมู ทีต่ อ งนำมา
ฆาแกงทำอาหารเลี้ยงและจำแนกแจกจายกัน มันมากจนเขาเรียกวา
ทำบาปแลกบุญ ขาดทุนทัง้ ชีวติ เมือ่ พูดตรงนีแ้ ลวใครอยบู า นใกลเรือน
เคียงกันใหบอกตอกันไป เราตองพยายามทำเปนแบบอยางใหเห็นคือ
การตัง้ โรงทานทำบุญ คือไปทำบุญดวย ตัง้ โรงทานเลีย้ งอาหารดวย
รวมกันเปนเจาภาพหลาย ๆ คน ฉะนัน้ หากโยมมีความตัง้ ใจจะไปทอด
กฐิน ทอดผาปาเปนหมคู ณะ ก็อยาใหทางวัดตองฆาหมู ฆาไก เลีย้ งกัน
ทัง้ วัดเลย เพราะการกระทำเชนนี้ มันจะปรุงไปทางบาปมากกวาทาง
บุญ เมื่อเราคิดอยากจะทำอะไรใหกับวัด เราตองมองวามันเสียอะไร
มันไดอะไรดวย เพราะเราอาจทำบาปโดยไมรตู วั ได

บุญยิง่ กวา...คือการทำกรรมฐาน

การทำบุญที่จะไดบุญมากกวาการสรางโบสถ สรางวิหาร
เจดีย คือการทำกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันอยูนี่แหละ หากทำจริงก็ได
มาก เพราะวาเรารักษาคุณงามความดี คือการสรางสันติสขุ ความสงบ
ในใจ พอเราสงบ คนขาง ๆก็สงบ เมือ่ คนขาง ๆ สงบ มันก็ขยายไป
หนึง่ คน สองคน สามคน เปนหนึง่ รอยคน เปนหนึง่ พันคน เปนหนึง่
ลานคน ขยับมากขึน้ เรือ่ ยๆ โลกนีจ้ ะสงบเปนสันติสขุ สันติภาพ นีค่ อื
ความสงบไปสทู างบุญคือทางแหงความดี แตถา ไปสทู างบาป เชน การ
ไปรวมประชุมกันเตรียมวางแผนทำลาย ถามวาใครเปนตัวตัง้ หรือไม
มีใครเปนตัวตั้ง ในที่นี้ อวิชชา เปนตัวตั้ง ถามวาใครเปนคนลงมือ
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กระทำ ก็อวิชชาเปนตัวบังคับกาย กายจึงเปนผลู งมือกระทำ
ทายที่สุดเราก็หลงผิดไปโดยไมรูสึกตัว เพราะเราทำผิดไป
กายเปนบาปอกุศล ทีเ่ รามองไมเห็น ถาเรามองเห็นแลวก็เหมือนกับเรา
สมรูรวมคิดดวย ยกตัวอยางเชน บางวัดมีมโหรสพหรือลิเกดี ๆ
ไปแสดงในวัด คาจางครัง้ ละหลายแสนบาท บางทีเก็บเงินไดเทาไร วัด
ไดดว ย กรรมการไดดว ย หากงานขาดทุน วัดรับผิดชอบแตเพียงผเู ดียว
นีค่ อื การทำบุญ แตไมไดบญ
ุ เพราะมันเปนบาป มันเลยปรุงแตงไปทาง
บาปทัง้ หมด มันสนุกสนานราเริง เปนสิง่ ยัว่ ยุ ยัว่ กิเลสผิดศีลธรรม การ
รองรำทำเพลงในเขตลานบุญลานธรรม แผนดินนี้กวางใหญไพศาล
อาตมาขอบิณฑบาตเขตลานบุญลานธรรมที่วัดบางเถอะ หรือการ
โฆษณาปดปายการฝงลูกนิมิตมีงานมโหรสพที่วัด ติดปายรุงรังตาม
ถนน เขาไปดู ม โหรสพกั น ทั้ ง นั้ น เป น การโฆษณาชวนเชื่ อ สิ่ ง ที่
เปนบาป เราคงจะไดยินขาวพากันตายเปนขบวน แตพอเวลาเรามา
ปฏิบตั ธิ รรม มีใครลงขาวบางหรือไม อาตมาไมเห็นสักขาว เพราะขาว
ไม เ สนอสิ่ ง ที่ เ ป น บุ ญ เป น ประโยชน มั น ก็ ไ ม มี ใ ครมองเห็ น คุ ณ
ประโยชนนนั่ เอง มันเลยไมมกี ารกระตนุ เตือนใหจติ อยากจะทำความดี
เหมือนกับเรามานัง่ กรรมฐาน หากไมมสี งิ่ มากระตนุ เตือนใหจติ อยาก
จะทำ มีแตความเจ็บปวดทรมานสังขารแทบจะแตกดับ จนใจคิดวาไม
ไหวแลว ถาใจไมแข็งพอ เราก็ถอยไป อาตมาขอชมเชยผสู งู อายุและ
ทุกทานทีม่ าในทีน่ ี้ บางคนนัง่ รองไหกดั ฟนสกู ย็ งั ดีกวาไมไดสู เพราะ
ถือวาเราไดสแู ลว คือสกู บั ตัวเราเอง เอาชนะใจตัวเอง คนหาใจตัวเอง
เขาเรียกวาพยายามขัดสีฉวีวรรณใหจติ ผองใสผองแผว
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เมือ่ เราเห็นประโยชน มันก็จะไดประโยชน เมือ่ เราสรางประโยชนแก
ตัวเองได เราแนะนำคนอืน่ ทำประโยชนได แตถา เราไมรวู ธิ ที ำ ไมรวู ธิ ี
สรางประโยชน เราทำไมเปนเลย แลวจะแนะนำผอู นื่ ไดอยางไร เขา
เรียกวามีแตลมปาก มันก็มเี กิดการปฏิบตั กิ าขึน้ คือเกิดความดำ ความ
หลง ความหลงในสงสาร เราหลงอยูในวังวน อาตมาจึงวาสุขอยูใน
วังวน พอสุขในวังวนก็วนอยตู รงนัน้ มันไมไปไหน เพราะโมหะเขา
ครอบงำ เขาจึงเรียกวาบาปทีเ่ ราไมรสู กึ ตัว นีค่ อื อภิสงั ขารมาร

เทวปุตตมาร : มารคือเทพบุตรทีช่ กั นำใหพะวงกามสุข

มารตัวตัวที่ ๔ คือ เทวปุตตมาร คือเทพบุตรหรือเทวดาทีค่ อย
เหนี่ ย วรั้ ง หรื อ ครอบงำเราไว ไ ม ใ ห บำเพ็ ญ ความดี ที่ ยิ่ ง ใหญ โดย
ชักนำใหเราพะวงกับกามสุขนัน้ ไว ในทีน่ ไี้ มใชเทวดานอกตัว แตเปน
เทวดาอยใู นบาน อาตมาจึงขอยกตัวอยางเปรียบเทียบเรือ่ งคสู ามีภรรยา
คูที่หนึ่งสามีเปนเทวดา ภรรยาเปนผี คูที่สองสามีเปนเทวดา ภรรยา
ก็เปนเทวดาอยดู ว ยกันได คทู สี่ ามสามีเปนผี ภรรยาเปนผีดว ย คนู ที้ ำให
บานเหมือนถูกไฟเผา เราจะเลือกเอาคไู หน คทู หี่ นึง่ หรือคทู สี่ อง หรือ
คูที่สาม
บางครัง้ เราไมเขาใจวา เทวปุตตมาร เปนอยางไร ยกตัวอยาง
เชน เวลาเราตัง้ ใจจะมาปฏิบตั ธิ รรม บางคนตองหลบ ๆ ซอน ๆ เพราะ
กลัววาพอแมจะไมใหมาปฏิบัติ หรือแฟนไมใหมาปฏิบัติบาง เขาจึง
เรียกวาเทวปุตตมารขวางกัน้ ไว พอแมหา มวาอยาออกไปเทีย่ ว เพราะ
มันไมดี พอแมกลายเปนมาร แตอนั นีเ้ ปนมารฝายทีข่ จัดความดำ มาร
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ที่ทำลายความชั่วใหแกลูก แตถามาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดี
สรางประโยชนแกสังคม หากใครคิดขวางหามวาอยาทำเชนนี้ นั่น
แสดงวาเขาเปนเทวดาทีเ่ ปนมารเสียแลว

เรือ่ ง...อนาถบิณฑิกเศรษฐี
อานุภาพแหงกรรมดี

ในสมัยพุทธกาล อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผเู ปนพระอริยบุคคลชัน้
โสดาบันและผูมีศรัทธาแรงกลาในพุทธศาสนา สรางวัดพระเชตวัน
ถวายแดพระเจาและภิกษุสงฆ และยังไดสงเคราะหคนยากไรอนาถา
อยางมากมายเปนประจำ เศรษฐีไดถวายทานรักษาศีลทุกวัน จนกระทัง่
ยากจนลง พวกพอคาทีก่ ยู มื เงินก็ไมยอมใชคนื อีกทัง้ ทรัพยจำนวนมาก
ที่ฝงไวใกลแมน้ำ ถูกน้ำเซาะจนตลิ่งพัง ทรัพยก็จมไปในมหาสมุทร
เศรษฐีแทบจะสิน้ เนือ้ ประดาตัว แตทา นยังคงทำบุญสุนทานอยเู หมือน
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เดิม แตไมอาจถวายอาหารอยางประณีตได ถวายเพียงแตขา วและน้ำผัก
ดองเทานัน้
ในครัง้ นัน้ เทวดาตนหนึง่ ซึง่ สถิตอยทู ซี่ มุ ประตูของบานของ
เศรษฐี เห็นเศรษฐียากจนลงแลวใครเตือนดวยความสงสารบอกวา
“ทานอยาทำบุญเลย ทานทำบุญตักบาตรพระทุกวัน ๆ จนไมมอี ะไร
ใสบาตร บัดนี้ ทานยากจนลงมากแลว ยังไมหยุดการใหทานอันเปลา
ประโยชนอีกหรือ หากมีอานิสงสมากจริงอยางที่พระสมณโคดมวา
ทานก็ไมควรจะยากจนลง ยิง่ ทำบุญก็นา จะยิง่ รวยขึน้ ” แตดว ยความ
มัน่ คงในศรัทธาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงไมสนใจคำพูดของเทวดา
แลวตอบเทวดาไปวา “ถาทานพูดเชนนี้ ทานออกจากบานของขาพเจา
ไปเสียเถิด อยาอยูที่นี่อีกตอไป” และไลเทวดาออกจากบานของ
ตนทันทีดงั สุภาษิตโบราณทีว่ า “มือไมพายอยาเอาเทาราน้ำ”
เมือ่ เทวดาถูกไลออกจากบานเศรษฐี จึงไมมที อี่ ยู ไดรอ นเรไป
เรือ่ ยๆ ในทีส่ ดุ จึงไปขอความชวยเหลือจากพระอินทร จะใหชว ยพามา
ขอขมาเศรษฐี พระอินทรไดออกอุบายใหเทวดาไปทวงทรัพยที่พวก
พอคากยู มื จากเศรษฐีทงั้ หมด อีกทัง้ ทรัพยจำนวนหนึง่ ทีห่ าเจาของไม
ได รวบรวมนำมาคืนใหแกเศรษฐี หลังจากนัน้ ก็เขามาขอขมาเศรษฐี
เมื่อเศรษฐียกโทษใหเทวดาแลวอนุญาตใหเทวดากลับมาอาศัยที่ซุม
ประตูบานเชนเดิมได ในครั้งนี้พระศาสดาทรงใหโอวาทเศรษฐีและ
เทวดาเรื่องวิบากแหงกรรมดีและกรรมชั่ว จึงตรัสวา “ดูกอนคหบดี
คนบาปในโลกนีย้ อ มเห็นบาปวาดี เมือ่ บาปยังไมใหผล คนทำกรรมดี
ก็เห็นกรรมดีเปนชัว่ เมือ่ กรรมดียงั ไมใหผล แตเมือ่ ใดกรรมใหผล เมือ่
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นัน้ คนบาปยอมเห็นบาป คนทำกรรมดียอ มเห็นอานุภาพแหงกรรมดี”
สำหรับในเรื่องนี้เปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของโสดาบัน
บุคคลที่ปรากฏเดนชัดภายนอกคือ การไมมีความหวงแหนในทรัพย
สมบัติ เปนคุณสมบัตอิ ยางหนึง่ คือบุคคลผมู คี ณ
ุ ธรรมถึงขัน้ นี้ มีศรัทธา
ถูกตองตามหลักพุทธศาสนาหรือเขาถึงธรรมแลว เมือ่ ทำความดีจะไม
หวังผลทีจ่ ะไดตอบแทนแกตน เรียกอีกอยางหนึง่ วา ทำบุญโดยไมรอ
หวัง ทำดีโดยไมตอ งคิดสงสัยวา ทำไมทำดีแลวไมไดดี อาจจะกลาว
ไดวาศรัทธาเพิ่มแตโภคะลดหรือคุณธรรมงอกแตทรัพยลดลงก็ได
หากผปู ฏิบตั คิ นใดเขากระแสโสดาบันบางแลว ก็ขอใหยดึ มัน่ ในความ
ดีนนั่ ไว
นี่คือตัวอยางความมั่นคงศรัทธาในความตั้งใจที่จะกระทำ
ความดี เหมือนการนั่งภาวนาก็เชนเดียวกัน หากเราตั้งใจปฏิบัติ ๑
ชัว่ โมง มันจะปวดทรมาน หรือมันจะเปนหรือจะตายอยางไรก็ชา ง แต
มันคงไมตายหรอก เราก็ตอ งกัดฟนสทู นตอไป พอมันผานไปไดแลว
เราจะมีความรสู กึ ภาคภูมใิ จ แลวยกมือไหวตวั เองอยางสนิทใจ ปลาบ
ปลืม้ ใจอยางเต็มที่ นีค่ อื ผลแหงบุญทีม่ นั ออกมา รสชาติของมันจะชมุ
ฉ่ำใจ มันจะเห็นผลชัดเจน ดังอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทีย่ ดึ มัน่ ในคุณธรรม
จึงไดสอนเทวดาใหกลับตัวกลับใจเปนเทวดาสัมมาทิฐิได ในที่นี้
หากกลาวถึงเทวดา ก็ใหเรามองดูบดิ ามารดาของเรา

FreedomMind2.pmd

62

31/5/2551, 15:37

63

อิสระแหงจิต

เรื่อง...นางวิสาขา

หญิงงามเบญจกัลยาณี ๕

อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องนางวิสาขา เปนอุบาสิกาที่ประเสริฐ
ผหู นึง่ โดยจะหาบุคคลใดเทียบไดยาก นางเปนผหู ญิงทีอ่ ยใู นตระกูล
เศรษฐีในเมืองภัททิยะ แควนอังคะ บิดาชือ่ ธนญชัย ขณะนางอายุ ๗
ขวบก็บรรลุธรรมไดโสดาบันปตติผล นางมีเครือ่ งประดับประดาราคา
แพงมาก ถาเอาตาชัง่ มาชัง่ คงเปน ๑๐๐ กิโล ซึง่ เครือ่ งประดับประจำ
ตัง้ แตนางแตงงานนี้ เรียกชือ่ วา มหาลดาปสาธน มีเครือ่ งประกอบอาทิ
เพชร ๔ ทะนาน แกวมุกดา ๑๑ทะนาน แกวประพาฬ ๒๐ ทะนาน แกว
มณี ๓๓ ทะนาน และอืน่ ๆทีท่ ำดวยทองอีกมากมาย เครือ่ งประดับนี้
มีคา สูงมาถึง ๙ โกฏิ หากเปนสมัยนีค้ งมีราคาประมาณ ๑๐๐ ลานบาท
ซึ่งตอมานางไดขายเครื่องประดับนี้ เพื่อนำเงินมาสรางวัดถวายแด
พระพุทธเจาและภิกษุสงฆ เนือ่ งจากเครือ่ งประดับนีม้ รี าคาแพงมาก
จนไมมใี ครมีเงินมากพอทีร่ บั ซือ้ ได นางจึงรับซือ้ เครือ่ งประดับนัน้ เสีย
เอง นางวิสาขาเปนสตรีผหู นึง่ ในสมัยพุทธกาลทีอ่ ปุ ถัมภพระศาสนา
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เปนอยางมาก
นางวิสาขาไดชอื่ วาเปนผหู ญิงเบญจกัลยาณี ๕ คือมีความงาม
๕ อยาง ๑) ผมงาม คือ ผมยาวถึงสะเอวแลวปลายผมงอนเหมือนหาง
นกยูงเวลาลำแพน ๒) เนือ้ งาม คือหญิงทีม่ รี มิ ฝปาแดงดุจตำลึงสุกและ
เรียบชิดสนิทกันดี ๓) กระดูกงามคือหญิงทีม่ ฟี น สีขาวประดุจสังขและ
เรียบเสมอกัน ๔) ผิวงามคือ หญิงทีม่ ผี วิ งามละเอียด ถาดำก็ดำดังดอก
บัวเขียว ถาขาวก็ขาวดังดอกกรรณิการ ๕) วัยงาม คือหญิงทีแ่ มคลอด
บุตรถึง ๒๐ คน รางกายคงสภาพเดิมสวยดุจคลอดบุตรครัง้ เดียว
นางวิสาขานับวาเปนผูมีบุญสั่งสมมาในอดีตชาติมากเปน
พิเศษ แมนางมีอายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ป ขณะเมื่อนางนั่งอยูในกลุมลูก
หลานเหลน นางจะมีลกั ษณะวัยใกลเคียงกับคนเหลานัน้ หากใหใคร
ทายวาคนไหนเปนนางวิสาขา ไมมีใครทายไดถูกวาคนไหนคือนาง
วิสาขา สมัยนีค้ งเรียกวาหนาละออน ซึง่ นางวิสาขา จะไดรบั การเชิญ
อยูเปนประจำเวลามีงานแตงงาน นางจะตองไปเปนคนสวมมงคล
เจาบาวเจาสาวทุกที่ หากจะสังเกตวาใครคือนางวิสาขาก็ตอ งดูตอนลุก
ขึ้นยืน หากคนธรรมดาหนุมสาวเวลาจะลุกก็สามารถลุกไดทันที แต
สำหรับคนแกตอ งใชมอื ยันพืน้ พยุงกาย ลุก ๔ ขาขึน้ มา นัน่ แหละถึง
จะรวู า คนนีค้ อื นางวิสาขา นีค่ อื บุคคลผมู ศี ลี บริสทุ ธิ์ มีจติ ใจดี มีสมาธิ
ทีบ่ รรลุธรรมโสดาบันตัง้ แตอายุ ๗ ขวบ ผปู ฏิบตั ใิ นทีน่ อี้ ายุ ๗ ขวบมี
ไหม ทุกคนอายุมากกวานางวิสาขาทั้งนั้น แตทำไมทำไมได นาง
วิสาขาอายุเพียง ๗ ขวบไดบรรลุธรรมเปนโสดาบันบุคคล คุณสมบัติ
ของโสดาบันบุคคลมีครอบครัวได แตละทิง้ แคสงั โยชน ๓
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คุณสมบัติของพระโสดาบัน

พระโสดาบัน หมายถึง ผถู งึ กระแสทีจ่ ะนำไปสพู ระนิพพาน
เปนพระอริยบุคคลผปู ระกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ ละสังโยชนเบือ้ ง
ตนอยางต่ำได ๓ ประการ สังโยชนแปลวา เครือ่ งผูก หมายถึงกิเลสที่
ผูกมัดใจสัตวหรือธรรมที่มัดสัตวไวกับทุกข สังโยชน ๓ ประการ
ไดแก
๑) สักกายทิฐิ คือ ความเห็นวาเปนตัวของตน ความเห็นติด
แนนสมมุตวิ า เปนตัวตน มองไมเห็นสภาพความเปนจริง อันเปนเหตุ
ใหเกิดความเห็นแตตัว ยกตัวอยางเชน ความไมถือตน ไมถือวาเรา
เกงกวาเขา เราดอยกวาเขา ใครพูดก็ฟง ได ใครมาสอนฟงได ไมใชคดิ
วาถาพระอาจารยคนนี้ไมมาสอนก็ไมเอาแลว มันคิดเชนนั้นไมได
เพราะเรามาเพือ่ ละปลอยวาง เพือ่ ใหเกิดความเบา หากไปอยทู ไี่ หน เรา
ก็รสู กึ เบาและเย็นใจ นัน่ คือความเบาสบาย
๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย เชน ลังเลสงสัยวา พระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆมจี ริงหรือไม หรือความมีใจไมแนนอน
ในการปฏิบตั เิ พือ่ พบมรรค ผล นิพพาน ทำใหจติ ใจไมกลาแข็งพอที่
จะดำเนินชีวติ ไปตามหลักธรรม
๓) สีลพั พตปรามาส คือ ความประพฤติถกู ทำนองคลองธรรม
ไมออกนอกรีตนอกรอย ความยึดมั่นในศีลพรต ไดแกการถือศีล
ระเบียบ แบบแผน และขอปฏิบตั ติ า งๆ ไมใชสกั แตวา ทำตามๆกันไป
อยางงมงาย เห็นของขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ หรือติดในพิธีรีตอง ถือดวย
ตัณหาและทิฏฐิ
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อาตมาขอเลาเรือ่ งหนึง่ ในอินเดียไดมพี ธิ ลี อยบาปเขาเรียกวาศิวาราตรี
เปนพิธขี องพราหมณทำในวันเพ็ญเดือน ๓ เปนประจำป วิธกี ารคือลง
อาบน้ำในแมน้ำ ชำระรางกายใหหมดจด นัน่ คือการลอยบาปไปตาม
กระแสน้ำ สวนในบานเราคงเปนไหลเรือไฟ หรือวาลอยกระทงนัน่ เอง
ประเพณีลอยกระทง เราลอยในแมน้ำ บางทีทำใหแมน้ำรกรุงรังไป
ดวยขยะ เราจะไปขอขมาอยางไร ถาทำใหแมน้ำมีแตขยะ บางครัง้ มัน
ยังทำไมถกู เราตองรักษาแมน้ำลำคลองใหสะอาดเสียกอน
สวนประเพณีไหลเรือไฟในแถบหนองคายนัน้ พอถึงฤดูกาล
จะออกพรรษา พระสงฆสามเณรจะไปตัดไมไผมาผาครึ่งและปดหัว
ทาย หยอดเทียนลงใสไสเทียนตัง้ บริเวณรอบๆและทำเปนแพ เอาขาว
ของ เชน ขาวสารอาหารแหง เสือ้ ผาทอนสไบใสเขาไป พอใกลถงึ วัน
ออกพรรษาก็ลากแพไปเหนือน้ำและจุดไฟ เพราะไปตอนกลางคืน จุด
ไฟเสร็จแลวปลอยแพใหไหลมา การจุดไฟเพื่อใหเรือโดยสารเห็น
ตอนกลางคืน ปองกันไมใหเรือมาชนของเหลานี้ หากแพไหลไปทาง
ใตไปติดตรงไหน ใครจะเอาขาวของไปกินไปใชกไ็ ด สมัยพอขุนราม
คำแหงเรียกวาอวยทาน ตอมาคนยุคใหมกค็ ดิ ประดิดประดอยพิสดาร
เปนไหลเรือไฟ ทุกวันนีเ้ ปนประเพณีไหลเรือไฟ หรือการอวยทานนี้
คนอยทู างใตน้ำก็เก็บเอาขาวของไปกินไปใชได อยากไดอะไรก็หยิบ
ไป เขาจะทำอยางนีท้ กุ ป บางคนลากแพไปเจอบัง้ ไฟพญานาคผุดขึน้
มาบาง ทุกคนแอบจองดู พอบัง้ ไฟขึน้ มาก็รอ งสงเสียงรองสาธุๆ ดูดว ย
ความสุขสงบเย็น มองเปนสิ่งที่นาเคารพ ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแลว
เพราะคนทัว่ ทุกสารทิศตางก็แหแหนกันไปดู พอบัง้ ไฟพญานาคขึน้
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ก็สง เสียงรองดีใจเสียงดัง จุดไฟจุดพลุไปดวย นัน่ คือเอาความซวยไป
ใสบริเวณนัน้ ในทีส่ ดุ ก็เกิดความรกรุงรัง เกิดความไมสงบสุขขึน้
นีค่ อื ความคิดของปุถชุ นทีม่ องไมเห็นวาเขาสรางปญญาไวให
โดยไมตอ งมีอะไรไปคาขาย แตสามารถนำเงินเขาประเทศได ในโลก
นี้ไมมีที่ไหนมีบั้งไฟพญานาค มีแตเพียงเมืองไทยที่เดียวเทานั้นเอง
ทำมาเปนรอยป บางคนอยากสืบสาวความจริง จึงไปสรางเรื่องราว
โกหกหลอกลวงใหพสิ จู นบา ง คนไทยพอทราบขาว หลังจากฝรัง่ เศส
เขามาครอบครองลาว ๑๓ ป ในระยะเวลา ๑๓ ป เขาใชนกั ประดาน้ำ
ลงพิสจู นวา อะไรอยใู ตน้ำ แตไมสามารถพิสจู นได เพราะไมกลาลงลึก
จึงถอยกลับมาแลวนำเรื่องราวไปเขียนเปนหนังสือ คนเอเชียไปอาน
เจอ คนไทยไปอานเจอสรางความฮือฮากลับมา แสดงถึงการมีของดีอยู
ในตัวแตหาไมเจอ ตองใหคนอื่นชวยหาให ตรงนี้เปนเรื่องนาอาย
อยางยิ่ง

นางวิสาขาตำหนิพอสามี

ย อ นกลั บ มาเรื่ อ งเทว
ปุตตมารของนางวิสาขา เมื่อได
แตงงานไปสูตระกูลของสามีแลว
บิดาของสามีชอื่ วามิคารเศรษฐี ซึง่
ไมชอบทำบุญกับพระสงฆสมณะ
นับถือนักบวชอเจลกชีเปลือย วัน
หนึ่ ง ขณะที่ พ อ สามี นั่ ง ทานข า ว
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มธุปายาส นางนัง่ ปฏิบตั อิ ยขู า งๆ พระภิกษุเดินมาบิณฑบาตหนาบาน
คนใชของนางวิสาขามาบอกวา “พระแมเจา พระมาแลว พระมาโปรด”
นางวิสาขา แสรงทำเฉย คนใชกบ็ อกอีกวา “พระแมเจา พระมาโปรด
แลว” นางวิสาขาจึงบอกใหพอ สามีใสบาตร พอสามีแสรงทำเปนไม
ไดยนิ
ในที่ สุ ดนางวิสาขาตอบคนใชวา “นิ ม นต พ ระคุ ณ เจ า ไป
ขางหนากอนเถอะ บิดาของฉันกำลังบริโภคของเกา” เราเขาใจหรือ
เปลาวากินของเกาหมายถึงอะไร กินของบูดเนาหรือไม พอสามีของ
นางก็คงเขาใจเชนนัน้ พอสามีของนางโกรธนางเปนยิง่ นัก แตพอ ของ
นางวิสาขา คือ นายธนญชัย รูลวงหนาวาจะเกิดอะไรกับลูก จึงใหมี
พราหมณทั้ง ๘ คนมาอยูกับนางดวย นางวิสาขาจึงใหพราหมณเปน
ทนายมาชักสืบสาวราวเรื่องกันวานางวิสาขามีเหตุผลอยางไรถึงพูด
อยางนัน้ นางวิสาขาจึงตอบวาทีก่ ลาววาพอสามีของฉันบริโภคของเกา
นั้น หมายความวากินบุญเกา เมือ่ มิคารเศรษฐีไดฟงคำชี้แจงของนาง
แลว จึงอนุญาตใหนางทำบุญสุนทานไดตามปรารถนาตอไป

พอสามียกยองในฐานะมารดา

การทีน่ างวิสาขาจะไปทำบุญทีไร พอสามีกห็ า มไวทกุ ครัง้ นัน้
พอสามีก็คือ เทวปุตตมาร นั่นเอง ในครั้งนั้นนางวิสาขาอยากใหพอ
สามี เ ห็ น ธรรม จึ ง นิ ม นต พ ระพุ ท ธเจ า และพระภิ ก ษุ ส งฆ ม าฉั น
ภัตตาหารทีเ่ รือนของตน ในครัง้ แรกพอสามีไมสนใจเพราะถูกนักบวช
ชีเปลือยหามไว แตเพราะไดเห็นศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจาของ
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นางวิสาขา จนทำใหทุกคนในบาน
เวลาจะสะดุ ด ล ม ก็ จ ะกล า วคำว า
“พุทธัง ธัมมัง สังฆัง” ระลึกถึงพระ
พุ ท ธเจ า อยู ต ลอดเวลา แม จ ะถู ก
ทำลายก็ ต อ งกล า วประโยคนี้ พ อ
สามี ข องนางก็ ส งสั ย ว า ทำไม
คนพวกนี้จึงศรัทธามากขนาดนี้ จึง
อยากจะเห็ น พระพุ ท ธเจ า อยาก
จ ะ ฟ ง ธ ร ร ม จ า ก พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า
มิคารเศรษฐีก็วางแผนแตยังไวลาย
กลัวเสียหนา จึงไดไปแอบฟงธรรมหลังมาน อยากรูวาพระพุทธเจา
สอนอะไรและสอนอยางไรใหคนเปนคนดี โดยไมแสดงอาการใดๆ
ออกมา
ครัง้ นัน้ พระพุทธเจาไดทรงแสดงหัวขอธรรม อนุปพุ พิกถา ๕
คื อ ๑) ทานกถา คื อ พรรณนาทาน ๒) สี ล กถา คื อ พรรณาศี ล
๓) สัคคกถา คือพรรณาเรือ่ งสวรรค ๔) กามาทีนวกถา คือพรรณาโทษ
ของกาม ๕) เนกขัมมานิสงั สกถา คือพรรณาอานิสงสแหงการออก
จากกาม และพูดถึงการเปนนักบวช นักปฏิบตั เิ นกขัมมะ และธรรม
ปริยายอื่นๆอีก มิคารเศรษฐีไดฟงธรรมอันเพลิดเพลินจนบรรลุเปน
โสดาบันบุคคลทันที จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จึงเขาไป
กราบพระพุทธเจาแลวเขาไปกราบนางวิสาขา ถาพูดไปตามภาษา
หนังสือเขาเรียกวามิคารมาตา แปลวามารดาของมิคารเศรษฐี ซึง่ โดย
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ปกติการเรียกมารดาหมายถึงแมของลูก แตพอ สามีของนางวิสาขาเรียก
นางวิสาขาวา “มารดาวิสาขาผใู หชวี ติ ของขา ใหขา ไดเกิด ๑ ชีวติ ชีวติ
แหงการเกิดไดแตรา งกายสังขารไดขนั ธ ๕ ชีวติ ที่ ๒ คือไดฟง ธรรม
พระพุทธเจาแลวไดบรรลุธรรมเปนโสดาบันบุคคล เพราะน้ำใจของ
นาง ผไู ดชอื่ วาใหปญ
 ญาแกชวี ติ ใหแกนสารชีวติ แกขา ”นางวิสาขา
กลาววา “ไมตองมากราบฉัน ใหไปกราบครูบาอาจารยของฉันคือ
พระพุทธเจา ใหทา นบูชาพระพุทธเจา ไมตอ งบูชาฉัน ”
ตั้งแตนั้นมา มิคารเศรษฐี ผูนับถือลัทธินิครนถ ไดหันมา
นับถือศรัทธาในพุทธศาสนา จึงอุปถัมภค้ำชูพระพุทธศาสนาตลอดมา
นีค่ อื ผใู หขมุ ทรัพยแกเทวดา ครัง้ แรกเทวดาขวางบุญเปน เทวปุตตมาร
ตอมาก็เปนเทวดาสัมมาทิฐิในบาน ดังนั้นเขาเรียกวาสอนบุตร สอน
หลานใหบชู าไฟ คือพอผัวแมผวั คือเทวปุตตมาร

มัจจุมาร : ความตายเปนมาร

มารตัวที่ ๕ คือ มัจจุมาร คือความตายเปนมารตัดโอกาสที่
จะสรางคุณงามความดีตอ ไป ทุกวันนีเ้ ราใกลความตายไปทีละนิด เรา
ใกลความตายอยางไร เมือ่ เรานัง่ เดิน กิน ดืม่ พูด คิด ทุกวัน เราเห็น
ความตายไหม มันไมเห็นหรอก เพราะปญญาไมเกิด เมื่อสติไมมา
ปญญาไมเกิด เมือ่ สติเตลิด มันก็ไมเกิดปญญา เพราะกำหนดสติไมได
นัน่ เอง ตรงนี้มจั จุมารมันมาคอยเอาชีวติ เราไปทุกขณะเวลา เราเกิดดับ
เกิดตายอยทู กุ ขณะ อะไรคือเกิดดับ อาการพองมันตัง้ อยู อาการพองดับ
ไป อาการยกเกิดขึน้ อาการยกตัง้ อยู อาการยกดับไป อาการยางเกิดขึน้
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อาการยางตัง้ อยู อาการยางดับไป อาการปวดตัง้ อยู อาการปวดเกิดขึน้
อาการปวดดับไป ทุกขเกิดขึน้ ทุกขตงั้ อยู ทุกขดบั ไป
เรากำหนดใหเห็นตัง้ แตการเกิดอยางไร เห็นวามันตัง้ อยอู ยาง
ไร สุดทายเห็นวามันดับเปนอยางไร เขาเรียกวากำหนดอิริยาบถ
สภาวะอาการพองเกิดขึ้นตนพองเปนอยางไร อาการกลางพองเปน
อยางไร อาการสุดพองเปนอยางไร ซึง่ เขาเรียกวาเห็นการเกิดขึน้ เห็น
การตัง้ อยู เห็นการดับไปทุกขณะจิต จิตเกิดสุข จิตตัง้ อยกู บั สุข จิตดับ
ไปจากสุข เราเห็นอาการนัน้ หรือไม ถาเราเห็นไดกจ็ ะสุขเสวย เปนสุข
ทางจิต หากมีความทุกขเกิดขึน้ ทางจิตหรือความคิดเกิดขึน้ ทุกขเกิดขึน้
ทุกขตงั้ อยู ทุกขกค็ ลายลงไป เมือ่ ขามีอาการปวดเกิดขึน้ ขณะปวดนัน้
เห็นหรือไมวา มันปวด เห็นวามันตัง้ อยหู รือไม เห็นการดับไปหรือไม
เราก็มองใหเห็นวามันดับไป

ภัยในวัฏฏะสงสาร

เราตองใหเห็นอยางนีท้ กุ ขณะๆ จึงเรียกวาเห็นทุกข เห็นโทษ
เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร ตรงนีโ้ ยคีผปู ฏิบตั คิ งไดฟง อาตมาไดกลาวไป
วา ปเทเสติ คือผเู ปนพระ ถาไมเปนพระก็ไมไดชอื่ วา ปเทเสติ คือยัง
เปนผปู ฏิบตั หิ ยาบอยู การประพฤติอยางละเอียดคือมีศลี สมาธิ ปญญา
กำหนดรทู กุ อาการอิรยิ าบถ เขาเรียกวา ปเทเสติ ผปู ระพฤติเยีย่ งพระ
คือมีศลี ทัง้ ภายในภายนอก มีศลี ทัง้ จิตวิญญาณ เปนมนุษยทงั้ ความคิด
ทัง้ กาย ทัง้ จิตวิญญาณ ความคิดก็คดิ อยางมนุษย การกระทำก็กระทำ
อยางมนุษย มีมารยาทอยางมนุษย จิตทีต่ งั้ อยกู ต็ งั้ อยางมนุษย และเปน
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มนุษยผูเจริญ เปนมนุษยที่อยูในประเทศอันควรอันเหมาะคืออยูใน
ประเทศทีม่ พี ระพุทธศาสนา มีครูบาอาจารย มีพระสงฆ มีบดิ ามารดา
คอยสอนแนะนำ นีค่ อื ประเทศทีเ่ หมาะ มีขา วปลาธัญญาหารใหกนิ มี
น้ำไวดมื่ โดยไมขดั สนมาก
มัจจุมารตัวนีม้ นั จะคอยมาฉุดกระชากไปตลอดเวลา การเกิด
ดับนัน้ หากเราเห็นอยดู ว ยกัน มีสติอยเู นืองๆอยบู อ ยๆ เราเชือ่ วาเปน
มัจจุมารที่ตายอยางอมตะ คือตายแตไมตาย ไดปริญญากอนตาย คือ
ปรัชญาชีวติ แตถา เราไมรู เราไปเมืองผีตายแบบหมกไหม ทุกขทรมาน
ขมขืน่ ตายโดยไรประโยชน ฉะนัน้ สิง่ ทีจ่ ะมีประโยชน คือปจจุบนั ที่
มีชีวิตอยู พระพุทธเจาจึงเรียกวากายทำประโยชนใหเกิดพรอม คือ
ทิฎฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนในปจจุบัน ประโยชนสุขสามัญที่มอง
เห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนา คือมีทรัพย เกียรติยศ เปนตน
ประโยชนเบือ้ งหนา คือ สัมปรายิกตั ถะ คือประโยชนทางจิตใจเจริญ
งอกงามดวยคุณธรรมความดี เปนหลักประกันชีวิตในภพหนา มี
ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ประโยชนสูงสุดคือ ปรมัตถะ หรือ
ประโยชนที่เปนสาระแทของชีวิต รูแจงสภาวะของสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง นัน่ คือประโยชนแหงนิพพานนัน่ เอง
ตรงนี้เองที่มารทั้ง ๕ จะไมสามารถครอบงำเราไดงาย เรา
ก็สามารถขจัดมารออกจากตัวเรา ดวยการดูจติ ดูใจของเรา ถาหากเปน
คนไมมีศีล สมาธิ ปญญา มารจะมาขยมทำลายเอาชีวิต ตั้งแตตน
จนจบอวสานชีวิตโดยชีวิตไมมีคุณคาใดๆ ไมมีอนุสรณเจดียไวให
ลูกหลานไดดแู มแตนดิ เดียว นัน้ เรียกวาเกิดมาไรคา ไมมรี าคา ฉะนัน้
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เราอยาใหมารเขาครอบงำ เราตองเปนผูจัดการมารกอนที่มารจะมา
ทำลายชีวิต วิธีการคือ เรามีศีล สมาธิ ปญญา มีภาวนาปญญา มีสติ
ภาวนา มีวติ กกะ มีสมาธิจดจอกับสภาวะทีเ่ กิด คอยจดจองเห็นสภาวะ
ทีเ่ กิดตัง้ แตตน จนจบสุดทาย เราเห็นเบือ้ งตน ทามกลางทีส่ ดุ วิรยิ ะคือ
พยายามดู พยายามตามอาการ ตรงนี้เพื่อพัฒนาสติ พัฒนาศีล เปน
สัมมาสติ ขึน้ มาเปนสังกัปปะ เปนการดำริทดี่ ที เี่ จริญ สุดทายก็สมบุญ
เกิดปญญา ตัวปญญาเปนการตัดกิเลสและคลายกิเลสลง ในที่สุดเรา
เกิดจิตพุทธะขึน้ ทัง้ ทีย่ งั ไมตาย เราก็จะพบจุดสูงสุดของอมตะชีวติ ที่
ไมถูกมารเขาครอบงำ ฉะนั้นขออำนวยพรใหโยคีผูปฏิบัติทั้งหลาย
จงเปนผชู นะมารทุกเวลาในชวงปฏิบตั ิ จงทุกคนทุกทานเทอญ
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กายของเราเปรียบเหมือนดังโคถึก
หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออก
มาใช ป ระโยชน ใ นทางที่ เ ป น ความดี
มีประโยชนตอ สังคม ตอโลกได แตถา กิเลส
มารเขาครอบงำแลว เราหยุดหมดทุกอยาง
มองไมเห็นความดี มองเห็นกงจักรเปน
ดอกบัว เห็นความชัว่ เปนความดี ในทีส่ ดุ
จะเกิดความทุกขเรารอนตลอดชีวิต
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บทที่ ๓
“การนำประโยชนของสภาวธรรมไปใชในชีวิต”
วันนีอ้ าตมาขอนำคำถามของโยคีผปู ฏิบตั มิ าเปนหัวขอในการ
เทศนในครัง้ นี้ เพราะพิจารณาดูแลววานาจะเปนประโยชนแกสว นรวม
มาก เรื่องประโยชนของสภาวธรรม อาตมาไมรูวาผูปฏิบัติเขาใจ
สภาวธรรมหรือไม เราจะนำประโยชนของสภาวธรรมไปใชในชีวิต
ประจำวันของเราไดอยางไร สภาวธรรม คือ อารมณ หรือสิง่ ทีม่ ากระ
ทบกับใจ สิ่งที่มากระทบกับกายแลวเกิดความรูสึกทางกายหรือจิต
ความรสู กึ นัน้ จะเปนกุศลหรืออกุศล นัน่ แหละคือสภาวธรรม หรือพูด
งาย ๆ อีกอยางหนึง่ เรียกวา อารมณ ซึง่ อารมณ คือ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับใจ
หรือสิง่ ทีม่ ากระทบกับใจ
เมื่อเกิดขึ้นแลว พอใจบาง ไมพอใจบาง นี่คือเขาเรียกวา
อารมณ เมือ่ เกิดอารมณแลวก็อดทนไมได มันจะแสดงออกมาทางกาย
เชน อารมณโกรธ อารมณเครียด อารมณไมพอใจ ถาเปนสภาวธรรม
คือ สภาวะทีเ่ กิดขึน้ ทางจิตลวน ๆ โดยผานสือ่ ทางอายตนะ คือ ตา หู
จมูก ลิน้ กายและใจ มันเกิดตามมา มันตางกันทีภ่ าษาเทานัน้ เอง เพราะ
สภาวธรรมตัวนีพ้ อมันเกิดขึน้ ปบุ หากรสู กึ เฉย ๆ เราเรียกวา อุเบกขา
ธรรม ทุกขก็เปน ทุกขเวทนาธรรม สุขก็เปน สุขเวทนาธรรม เปน
โสมนัสธรรม คือน้ำตาไหล หรือเรียกวา มันปลืม้ ตืน้ ตัน ปตใิ จ นีค่ อื
เห็นธรรม นีเ่ ปนสภาวะแลว ซึง่ เราจะนำเอาสภาวธรรมไปใชในชีวติ
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ประจำวัน หรือนำไปใชในหนาที่การงาน สิ่งที่เรานำไปใชนั้น คือ
ตัวสติ

นำสติไปใชในชีวติ ประจำวันอยางไร

เรามีสติ เปนประการที่ ๑ ทีจ่ ะนำไปใชในการทำงาน เราเอา
สติทเี่ ราฝกมานีไ้ ปใชในชีวติ ประจำวันได เชน เราไปทีท่ ำงาน บางครัง้
เพือ่ นรวมงานไมพอใจเราบาง เขาอาจจะนินทาเราวาไปนัง่ กรรมฐาน
๗ วัน ไมเห็นมีอะไรเปลีย่ นไป ยังเปนคนขีบ้ น เหมือนเดิม เปนคนบา
หอบฟางเหมือนเดิม ถาเรามีสติ เมือ่ ไดฟง ไดยนิ เสียงปบุ มันจะตัง้ สติ
กอนวาคำพูดนั้นเขาพูดจริงหรือเปลา เมื่อมีสติยับยั้งและฟงได เรา
จะรสู กึ เฉยๆไปกอน เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม เราจึงจะชีแ้ จงไป แตหาก
เราสติออ น สติมนั ไมมี เราจะตอบสวนกลับทันที จนอาจเกิดเรือ่ งราว
ขึน้ ได ถาเปนผหู ญิงก็กลายรางเปนยักษิณี สาดน้ำกรดใสหนากันบาง
นัน่ เพราะขาดสติ นีค่ อื สติทเี่ ราไปใชในชีวติ ประจำวันได
ประการที่ ๒ คือความอดทน หากเราฝกมากๆ เราก็จะรดู ว ย
ตัวเอง อยางเชน กำหนดปวดหนอ ๆ กำหนดใหมนั หายปวด มันไม
หายปวดสักที กำหนดใหมนั หยุดปวด มันไมหยุดปวดตามทีใ่ จเราตอง
การ คนที่เขานินทาเรา คนที่เขาตำหนิเรา เราจะหามเขาไดไหม มัน
ก็หา มไมได ถึงหามเขาได เขาก็จะพูดอีก ฉะนัน้ เราตองหามตรงไหน
เราตองหามทีใ่ จของเรา
ประการที่ ๓ เมือ่ เรามีสติ เราจะทำอะไร เราจะมีสติอยเู สมอ
หากเปนคนไมมีระบบระเบียบ เราวางอะไร เราก็ถือไปทิ้ง นั้นเปน
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อาการของคนขาดสติ ถาเราเปนคนมีสติ เราจะจับจะจับฉวยอะไร มัน
จะเปนระเบียบ บางครั้งเราอยูรวมกันหลายคน ตัวเราคนเดียวทำให
บานแตก เพราะหาของวนุ วายทัง้ บาน นัน่ เพราะเราไมมสี ติ เมือ่ ไมมี
สติแลว เราจะไมรูจักการแยกแยะใหเปนระบบระเบียบ เปนขั้นเปน
ตอน ตรงนีพ้ อนึกจะเอาของอะไรก็รอ งโวยวายขึน้ มาทันที โดยไมดตู า
มาตาเรือ เขาเรียกวาไมฟง หนาฟงหลัง ชนแหลกไปหมด มีอยางเดียว
คือ อาการโวยวาย กระทืบเทา รองไหเหมือนคนบา นี่คือตัวอยาง
อำนาจของสติและอำนาจของการไมมสี ติ
ประการที่ ๔ หากเราไมมสี ติ เราจะเกิดกิเลสจากความลมุ หลง
ไดงา ย อยางเชน เมือ่ เราเดินผานหางสรรพสินคา เห็นแฟชัน่ ใหมๆ เสือ้
ผาใหมๆ รองเทายีห่ อ ใหมๆ เห็นแลวรสู กึ มันคันตา มันคันมือ มันคัน
กระเปา เอาเงินไปใหเขา ทัง้ ๆ ทีม่ ขี องอยเู ต็มบาน มันยังไมเกาไมขาด
สักหนอย แตอยากไดของใหม นีค่ อื อาการของคนขาดสติ พอกลับมา
ดูทบี่ า น ปรากฏวาขาวของเต็มบาน จนไมมที จี่ ะเก็บแลว ซึง่ หากเรามี
สติ เราจะไมลมุ หลงกับสิง่ ยัว่ ยุกเิ ลสเหลานี้
ประการที่ ๕ เมือ่ เรามีสติ ขณะทีก่ ำลังปฏิบตั ธิ รรมอยู เมือ่ เรา
จะทำอะไร จิตของเราก็เปนสุข เมื่อเราเปนสุขแลวความสงบเย็นใน
บานเราก็จะเกิดขึ้น บางครั้งลูกหลานทะเลาะเบาะแวงกัน ผูใหญ
ก็เก็บมาทะเลาะกันตอ เพราะไมมีคุณธรรมในใจ หรือไมมีวุฒิภาวะ
ธรรมมาคมุ ครอง พอแมสว นใหญทะเลาะดวยเรือ่ งนิดเดียว เรียกวา
น้ำผึง้ หยดเดียว
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จิตเศราหมอง ทุคติยอ มเปนทีห่ วัง

อีกประการหนึง่ ตอมา เมือ่ ชีวติ ใกลตาย จวนเจียนจะตาย หาก
เรามีสติ เราไมหลงสติตาย แตถา หลงสติตายทุคติวนิ บิ าตยอมเปนทีต่ งั้
ทานเรียกวา “จิตเฺ ต สงฺกลิ ฎิ เ ฐ ทุคคฺ ติ ปาฎิกงฺขา เมือ่ จิตเศราหมองแลว
ทุคติเปนอันยอมหวัง” ขณะทีเ่ รานอนปวยทีเ่ ตียงพยาบาล บางคนก็ใส
สายยางสารพัด เชน สายคอ สายทอง สายจมูก หากเรามีสมาธิ เราฝก
สติมาดี เราเคยดูสภาวจิต เรารวู า โรคนี้ มันรักษาไมได มันปวดทรมาน
ทัง้ เหนือ่ ยทัง้ ปวด ยิง่ ตองมานอนเตียงพยาบาล จิตมันยิง่ ดิง่ จมลง มัน
หายไปครึง่ ตัว มันเหลือแตหวั ใจ หากคนไมรวู ธิ กี ำหนด มันจะรสู กึ อึด
อัดเหมือนเรานัง่ สมาธิแลวรสู กึ ปวดทรมานมาก อาตมาถึงบอกวามัน
ปวดเขากระดูก ทัง้ ปวดทัง้ อึดอัด เหมือนลองเรือกลางทะเล แตมอง
ไมเห็นฝงสักที มันรูสึกมืดหมนหมอง ในที่สุดจิตของเราหวาดผวา
กลัว
เมื่อจิตเราผวากลัว เราก็ขาดสติ นอนรองเพอสารพัด เรียก
ลูกหลานใหชวย คนไมเคยปฏิบัติ แมเราจะบอกใหแมตนเองภาวนา
พุ ท โธๆ เขาไม ไ ด ยิ น หรอก หรื อ บางที พ อบอกให ภ าวนาสั ม มา
อะระหัง ๆ แตคนใกลตายกลับไดยนิ วา อะไรหายๆ เกิดผวากลัวสมบัติ
ของตนเองจะหาย ทำใหเกิดความเศรา ความตระหนี่ขึ้นมา นอนคิด
จนพญามัจจุราชมาเรียกตัวไป ในทีส่ ดุ เมือ่ ขาดใจตาย จิตเจตภูต ดวง
สุดทายทีม่ นั ดับวูบ มันก็จะออกจากรางไป จิตมันไปตามสภาวะกรรม
ตามทีเ่ รากระทำไวในสภาวะชีวติ นี้ หากเราทำกรรมทีด่ ี คือ การใหทาน
การรักษาศีล เจริญภาวนา อยูอยางสม่ำเสมอ เมื่อเราจวนจะขาดใจ
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ตาจะลายพรามัวไปหมด ภาวะความรสู กึ ตรงนัน้ มันจะรสู กึ วาเหมือน
มีใครมาหาเรา ถาเราติดหนีเ้ ขา มันจะเห็นเขามาทวงหนีล้ างๆ ถาเราเคย
ฆาเขา เราจะเห็นลางๆวาเขากำลังมาเอาชีวติ เราคืนเหมือนกัน

ชดใชกรรมในชาตินี้

พยาบาลคนหนึ่งทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เขาเลาให
อาตมาฟงวาเวลาจะฉีดยาคนไข ขณะที่ฉีดยาเขาไป เขารูสึกสงสาร
ทุกครัง้ เพราะรวู า เมือ่ ฉีดยาไปแลวเขาไมมชี วี ติ รอด แตตอ งฉีดยาไป
ตามหนาที่ พอฉีดยาไปคนไขก็ดิ้นทุรนทุราย มันสูไมไหว ในที่สุด
ก็ขาดใจตาย พอเขามาปฏิบตั ธิ รรม เขารสู กึ เหมือนตัวเองถูกครอบไว
รสู กึ อึดอัดจนหายใจไมออก พอเลิกจากการนัง่ กรรมฐาน อาการกลับ
เปนปกติเชนเดิม พอมานัง่ กรรมฐานใหม มันรสู กึ อึดอัดอีก อาตมาจึง
บอกใหมีสติกำหนดดูใหลึก ปรากฏวาเห็นสิ่งที่ตัวเองทำ อาตมาจึง
บอกวาใหแผเมตตาใหเขา พอนั่งกรรมฐานจนตัวเบาแลวจึงหายจาก
อาการนัน้ เขามาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ของอาตมาไมนานมานีเ้ อง
อีกคนหนึ่งเปนแพทย สมัยที่เขาเปนนักเรียนแพทยเขาเคย
ทดลองสัตว ไมวาเปนแบคทีเรีย หนู เขานำหนูมาทดลองปลูกไข
สันหลังบาง การทดสอบสัตว บางทีสัตวก็รอด บางทีสัตวก็ตาย
พอทดสอบไดกต็ อ งฆาสัตวนนั้ ทิง้ ไป เอาไปเขาเตาเผาทีศ่ าลายา เพือ่
ไมใหเกิดโรคระบาดขางนอก เมือ่ เขามาปฏิบตั ธิ รรม เขาก็เห็นอาการ
นัน้ เรือ่ ย ๆ เขาเห็นสภาพธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากจิต นึกเปนสัญญาทีต่ นเอง
ทำไว แตเปนสภาพทีต่ วั เองตกใจ
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โยมอีกทานหนึง่ เปนผสู งู อายุมาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั เมือ่ นัง่ ไป
นัง่ ไป เห็นกบกระโดดเขาทีห่ วั เขาตัวเอง เขาตกใจกระโดดขึน้ ทันที
พอหลับตาอยใู นสมาธิ กบกระโดดเขาตาและกระโดดไปทีห่ วั เขาอีก
พอไปสอบอารมณ อาตมาจึงถามวาโยมไปทำอะไรมา เขาตอบวาไม
รู เขาจำไมได อาตมาจึงบอกใหโยมไปนึกดูแลวกลับมานัง่ ใหม เชาวัน
หนึง่ เขามาบอกวาไดไปจับกบมาหักขาและเอาเชือกผูกเอว ปรากฏวา
เวลานัง่ สมาธิ มันจึงปวดขา กบมันกระโดดเขามาทีข่ า เขาถามวาจะทำ
อยางไรตอไป อาตมาบอกใหเขากำหนดใหกบมาเยอะ ๆ ปรากฏวามี
กบมาในนิมติ ถึง ๑๐๐ ตัวทีเดียว โยมนึกดู ถาเปนตัวเราจะเปนอยาง
ไร ทัง้ รองไหทงั้ ตกใจ แตเขาตัง้ สติแผเมตตา กบยังรองอบๆ อาปาก
เหมือนมาดูหนาเขา อาปากเหมือนจะกินเขา โยมเลาไปรองไหไป ใน
ทีส่ ดุ โยมทนไมไดจงึ กลับบานไป
เมื่อโยมกลับบานแลวไปนั่งกรรมฐานตออีก ๑๐ กวาวัน
ผลปรากฏวากบเหลืออยู ๓ ตัว มันไมยอมใหอภัย มันเสียขา ๒ ขาง
จึงทำใหโยมเปนแผลทีเ่ ขาทัง้ สองขาง ตองใชกรรมในชาตินี้ ปจจุบนั
นี้ แตตอ มาโยมตัง้ จิตวาตายเปนตาย เพราะดูแลวเปนกรรมหนักก็นงั่
แผเมตตาไป จนกบทุกตัวใหอภัย พออยมู าอีก ๓ วัน แผลทีห่ วั เขาหาย
สนิทแหงไปเลย นีค่ อื สภาวธรรมทีใ่ ชในปจจุบนั ทุกวันนีข้ าของโยม
แข็งแรง สามารถเดินไดสบาย นีค่ อื สภาวธรรมทีไ่ ดในชีวติ ประจำวัน
เราสามารถอดทนได อีกทัง้ การทำกรรมฐานสามารถแกกรรมได
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เรื่อง....วัวแมเขียว

“เกิดเปนวัวมาใชหนี”้
อีกเรื่องหนึ่งโยมคงเคยไดยินขาวเมื่อไมนานมาสัก ๑๐ กวา
ปยอนหลัง เรื่องวัวแมเขียว แมเขียวไปเกิดเปนวัวที่สุพรรณบุรี โยม
คนไหนอยสู พุ รรณบุรบี า ง แมเขียวชอบกินหมากมาก วันนัน้ แกมีเงิน
อยู ๕ บาท ไปซือ้ หมากซือ้ พลูแตมเี งินไมพอ คนขายบอกใหแมเขียว
เอาไปกอน ราคาหมากพลู ๑๐ บาท แกก็ตดิ หนีไ้ ว แกก็กนิ หมากอยาง
สบายใจ พอแกตาย แกไดมาเขาฝนลูกสะใภ บอกวา “แมตดิ หนีเ้ ขา จึง
ไมไดไปเกิดที่ไหนไกล แมมาเกิดเปนวัว ใหลูกไปใชหนี้ใหหนอย”
ลูกสะใภไมกลาพูดกับลูกชาย เพราะกลัวเขาหาวาดูถูกแมของเขา
พออีก ๗ วัน แกมาเขาฝนลูกสะใภอกี ลูกสะใภไมกลาบอกลูกชายของ
แมเขียว จนในทีส่ ดุ แมเขียวมาเขาฝนลูกชายบอก “บุญยังเอย แมตาย
ไป แมไมเปนสุขหรอก ตองใชหนีเ้ ขา ตอนนีเ้ กิดเปนวัวอยรู า นยายดีที่
ขายหมากขายพลู แมติดหนี้คาหมากไว แมก็เลยตองเกิดมาเปนวัว”
ลูกชายไมกลาพูดใหใครฟงคิดวาตัวเองคงเพอเจอไปหรือเปลา
พอ ๓ วันตอมาลูกชายยายเขียวก็ฝนเหมือนเดิมอีก เขาจึง
ทนไมได จึงพูดกับภรรยา ภรรยาจึงเลาวานางก็ฝน เหมือนกัน แตไม
กลาพูด ทัง้ สองจึงไปบอกยายดีวา แมมาเขาฝนใหฉนั มาใชหนี้ แมตดิ
คาหมากพลูไวหรือไม ยายดีบอกวา “เมือ่ ตอนไปเผาศพฉันยกหนีใ้ ห
มันไปแลวนี”่ ยายดีบอกวา “แมเอ็งคนไหนก็เรียกไปสิ เพราะแกมีววั
อยหู ลายตัว” ลูกชายไดเอาเงินคืนใหยายดี ยายดีไมกลารับไวกลัววา
จะไปติดหนี้กันอีก กลัวจะไปเกิดเปนวัว แกทั้งกลัวและไมเชื่อ พอ
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ลูกชายเรียก “แมเขียว ลูกจะพาแมกลับบาน” ขณะบุญยังและภรรยา
จะเดินกลับ แมวัวตัวหนึ่งเดินน้ำตาไหลตามกลับบานไปดวย บุญยัง
กับภรรยาไดเลี้ยงดูอยางดี ทั้งอาบน้ำและหาหญาใหกิน เปนเหตุ
สุดวิสัยอยางไรไมทราบ อยูมาได ๗ วัน วัวแมเขียวก็ตาย บุญยังได
นิมนตพระมาบังสุกลุ พอครบ ๓ วัน นางมาเขาฝนลูกชายบอกวาแม
ไปเกิดในทีส่ ขุ สบายแลว ซึง่ ทุกคนทีอ่ ยใู นเหตุการณตา งประหลาดใจ
วาทำไมเรียกชือ่ แมเขียว แมววั เดินน้ำตาไหลตามออกมา
นีเ่ ปนเพราะกรรมในปจจุบนั สงผลไปถึงอนาคต ไมใชวา ใช
ในชีวติ ประจำวันอยางเดียว แตมนั ใชไปขามภพ ขามชาติ ไดดว ย ใน
ที่สุดจึงมาพิจารณาดูวาพระพุทธเจาเคยตอบปญหาสุภะมาณพที่ถาม
พระพุทธเจาวา ทำไมคนเราเกิดมาถึงแตกตางกัน บางคนเกิดมาผิวขาว
บางคนเกิดมาผิวดำ บางคนเกิดมาอายุยืน บางคนเกิดมาอายุสั้น บาง
คนเกิดมาโรคมาก บางคนเกิดมาโรคนอย เปนตน พระพุทธเจาบอกวา
มันเปนกรรม กรรมอะไรจะสงผลนัน้ ขึน้ อยกู บั ชนกกรรมมันจะผลัก
ไป หากเราประกอบกรรมดี กรรมมันจะผลักไปทางดี หากทำชัว่ กรรม
มันจะผลักไปทางชัว่
ตอมาเปน อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุนทั้งที่เปนกุศล
และอกุศล มันอุปถัมภหมดทัง้ ดีและชัว่ จิตใจเรามันรับทัง้ ดีทงั้ ชัว่ หาก
สติดี เราก็รบั ของดี โดยตัดทิง้ ของไมดไี ปเหมือนมีระบบเตือนภัย มัน
จะตัดทิง้ ทันที พระพุทธเจาสอนใหละทิง้ ความสุข ความตองการ ความ
หลงใหล หากใครชอบหลงใหล ใหตงั้ ใจฟงใหดๆี เมือ่ มีคนชม เราหลง
จนยิม้ สบายใจ มันยิม้ ไมหบุ แตพอเขาไมชม เขาไมชอบเรา เรากลับ
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ไปพอใจ นีค่ อื สภาวะอารมณ สภาวะของจิตมันเปนอยางนัน้ เพราะมัน
หลอกตัวเราเอง อยางเชน เวลาเรานั่งสมาธิ หรือตอนรับประทาน
อาหาร หากเราสติดเี ราจะรวู า คนนีน้ งั่ ตรงนัน้ คนนีน้ งั่ ตรงนี้ นอนอยู
ดวยกัน ๔-๕ วันแรกไมมปี ญ
 หา
พอใกลจะจากกัน มันกลับวุนวายไปหมด เพราะตัวสติมัน
ออน อารมณสภาวธรรมมันเกิดขึน้ อยางละเอียด เรากำหนดตัง้ สติไม
ทัน ดังทีว่ า เราหามปากของเขาไดไหม มันก็ไมได แตเราหามใจของ
เราได บางทีเห็นเขานัง่ คุยกัน ๒-๓ คน จิตมันแวบขึน้ มาวานินทาฉัน
อีกแลวหรือ ใจมันปรุงแตงคิดไปเอง หากใจมันปรุงแตงไปในทาง
ดีมนั ก็เปนกุศลกรรม แตถา ปรุงแตงไปในทางทีไ่ มดกี เ็ ปนอกุศลกรรม
บางคนชอบหลงใหลอีกแบบหนึ่ง คือนั่งสมาธิสบายจนเพลินหลับ
ใหลไป โดยไมไดกำหนดอะไร มันชอบสุข เพราะมันสบาย พอให
กำหนดไดไหม ก็กำหนดได แตบางคนกลัวตัวเอง เพราะสิง่ ทีน่ า กลัว
ทีส่ ดุ ก็คอื กลัวตัวเราเอง คนอืน่ ไมนา กลัว ผีไมนา กลัว ใครเห็นผีจบั มา
ใหอาตมาดูหนอย อาตมาจะลอมผาใหเด็กไดดผู กี นั

ประสบการณธดุ งค

ตอน...พิสจู นวา ผีมจี ริงหรือไม
ครัง้ หนึง่ อาตมาอยเู ขาชะโงก จังหวัดนครนายก พระธุดงคไป
เจอผีกลัวจนอยูไมได ทานตองแบกกรดขามเขา อาตมาก็อยากเจอ
ผีบาง ไปดูมาหลายเที่ยวแลว ไปนั่งที่หลุมฝงศพก็ยังไมเห็น ไปนั่ง
ดูจนหลวงปูบอกวาโง แตก็อยากรูวาวิญญาณเขาตรงไหน ออกตรง
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ไหน ไปนัง่ เฝาอยหู ลายวัน พอไปธุดงคทเี่ ขาชะโงก จังหวัดนครนายก
ปกกลดอยูเลยวัดเขาคอดเขาไปขางใน เมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน
ระหวางตนยางกับตนไทร พระทีไ่ ปปกกลดตรงนัน้ เลาวาจะมีผมี าเขยา
กิง่ ไมตลอดทุกคืน วิชาปกกลดขอหนึง่ คือ สถานทีม่ นั รมรืน่ ดี ตนไม
ไมออกผลหรือดอกไมที่สัตวหรือคางคาวจะมากินได ก็สามารถปก
กลดตรงนัน้ ได พระธุดงคมาปกกลดบอกวาเดินธุดงคมาหลายเทีย่ วไม
เคยเจออยางนีเ้ ลย จึงหนีกนั
อาตมาอยากพิสจู นผเี ปนอยางไร มีจมูก มีหนา มีตาไหม จึง
ไปนัง่ รอดูดว ยความอยากรอู ยากเห็น ถามันมาจริงก็ไมรจู ะทำอยางไร
เหมือนกัน บางทีอาจลมทัง้ ยืนก็ได พอนัง่ ไปประมาณสักเทีย่ งคืน ได
ยินเสียงเหมือนใครเขยากิง่ ไมเสียงดัง อาตมาดูหนาจึงจับหนาได ดูไป
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ดูมากลายเปนลิงแสม มันจะไปกินน้ำทีน่ ้ำตก มันจึงกระโดดมาตาม
กิ่งไม มันกระโดดจับกิ่งไม ซึ่งกิ่งไมมันออนยวบลงมา ลิงตัวที่ ๒
ลิงตัวที่ ๓ มันดีดตัวตามมาเชนนี้เปนชั่วโมง จึงรูวาเปนเพราะพระ
ตาลายเลยกลายเปนผี เปรียบเหมือนความรสู กึ ของโยมเชนกัน จิตมัน
จะบอกผีๆ เพราะจิตมันเคยฝง บันทึกไวตงั้ แตเด็ก ตรงนีม้ นั เลยกลาย
เปนผีทงั้ ตัวเลย ผีสงิ อยใู นตัวเรา มันจะหลอกจนเรานัง่ น้ำตาไหล นัน่
คืออาการผีหลอกแลว บางทีนงั่ ยิม้ หัวเราะราเริง ผีมนั หลอกเราทีละ
ฉากทีละฉาก นีค่ อื ชีวติ ความเปนจริง

๕

จิตผองใส..สุคติยอมเปนที่หวัง

หากเรามีสติ มีสภาวธรรมทีแ่ กรงคือจิตอดทน คือ ศรัทธา สติ
วิริยะ สมาธิ ปญญา จิตเปนอยางไร ขึ้นอยูที่เราทำไดและสะสมไว
เหมือนเราชารตแบตเตอรี่ พอถึงเวลามีอะไรมากระทบ มันรสู กึ ทันที
เหมือนเรานัง่ ขณะทีจ่ วนจะตาย คนทีม่ สี มาธิ สติดกี อ็ ดทนไดเพราะมัน
ฝกจนคุนเคย ไมตองมีใครมาบอก เปรียบเหมือนเวลาเรากำลังผาตัด
หมอเอามีดมาผา มันจะรสู กึ เจ็บตอนแรก หลังจากนัน้ มันจะรสู กึ เย็นๆ
แวบๆ เทานัน้ เอง มันเห็นแตสภาวะเย็นแวบๆ มันไมทรุ นทุราย นัน่ คือ
จิตมันถึงทีส่ ดุ เมือ่ จิตมันเคยฝกถึงทีส่ ดุ มันก็แคนนั้ ตายอยางไมทรุ น
ทุราย ตายอยางสงบ “จิตเฺ ต อสงฺกลิ ฎิ เฐ สุคติ ปาฎิกงฺขา” เมือ่ จิตผองใส
สุคติเปนอันหวังได จิตไมเศราหมอง ตายไปปบุ ไปสุคติภมู ิ นีค่ อื วิชา
ทีบ่ อกวาหนีนรก ไมตกนรก พยายามปฎิบตั แิ ละฝกใหได ไมใชทำแค
นิดหนอยแลว พระอาจารยบอกวาไมตกนรก ถาทำไมไดก็ตกนรก
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เหมือนกัน
นรกคืออะไร นรกคือสภาพที่มันทุกขทรมาน นรกในเมือง
มนุษยมไี หม ตอบวามี โยมไปดูได เปรตในเมืองมนุษยทเี่ มืองไทย ที่
วัดพระบาทน้ำพุ นัน่ ลักษณะเหมือนเปรต คือตัวผอม มองตาแลวนา
สงสาร หัวเหมือนกับไมตีกลอง นั่นเราจะเห็นชัดเจนที่สุดยิ่งกวา
คนเอธิโอเปย มันทุกขทรมาน ลุกก็ไมไหว นั่งก็ไมไหว มีน้ำมูก
น้ำหนองไหลออกเปนชองๆ บางทีพยาบาลไปเช็คบีบน้ำหนองออก
เหมือนนมขนเต็มกระปอง ตมุ นิดๆ แตบบี น้ำหนองไดเต็มกระปองนม
มีสนี ม สีทงั้ สีแดง มีน้ำหนอง เจือปนเขาไปเหมือนกับโรงฆาสัตวสง
กลิ่นเหม็นคาว เหมือนกับโยมเลี้ยงสุนัขดวยอาหารเม็ด แตกลิ่นมัน
คาวกวานัน้ อีก นัน่ คือสภาพของความเปนเปรตในเมืองมนุษย ไมใช
อาตมาจะวาเขานะ แตเปนการเปรียบเทียบใหฟง ใหเราเห็นภาพได
ชัดเจน พวกเขาเปนเชนนั้นเพราะเขาใชชีวิตอยูในความประมาท ใจ
ออน ไมมคี วามอดทน
สุดทายจึงโดนเบ็ดเกีย่ วเขาไป เมือ่ ติดเบ็ดก็หาทางออกไมได
จึงตองไปสูฝงสุดทายกอนตายจากโลกมนุษย คือวัดพระบาทน้ำพุ
พวกเขานั่งรอ นอนรอคิวที่จะเขาไปสูเมน นั่นคือความประมาทใน
ชีวิตที่เขาไมไดเตรียมตัวไว เมื่อประมาทในชีวิต สุดทายก็ขมขื่น
ทรมาน ทรมานทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหนาดวย กอนจะตายก็ทรมานจิต
ลอยละลอง ไมรจู ะไปทางไหนแลว เพราะมองดูญาติพนี่ อ ง ไมมใี คร
มาเยีย่ ม ทัง้ ทีแ่ ตกอ นรักกันปานจะกลืน พร่ำเพอวาฉันขาดเธอไมได แต
พอเปนโรคเอดสกลับเอาไปทิง้ ไวหนาวัด ทิง้ ไวขา งเจดีย ทีว่ ดั ลำไทร
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คลอง ๑๓ ก็มคี นปวยโรคเอดสเชนกัน มองดูหนาตาผิวพรรณดี แต
ก็ถกู ทิง้
เมือ่ เอารูปตอนสมัยเปนสาวใหดเู หมือนนางสาวไทย แตตอน
นี้เหมือนนางสาวไถ เพราะมันเดินไมได มันตองไถไปกับพื้นศาลา
น้ำเหลืองเปนจุดๆเปนยางเหลือง นีค้ อื ความประมาทในชีวติ ขาดศีล
ขาดธรรม ก็เลยถลำลงนรกหมกไหม ขณะยังไมถกู เผา เนือ้ มันจะดำ
เกรียม ลอกออกเหมือนเขายางกบเปนชิน้ ๆ ลอกขางนอกไปถึงขางใน
จนถึงกระดูก เห็นเสนเอ็นทุกสวนสัด นัน่ คือสภาพธรรมทีเ่ ห็นชัดใน
ปจจุบนั หากเรามีสติ เมือ่ เห็นสภาพเชนนีแ้ ลว บางคนนึกกลัว ตัวสติ
บอกจะไมทำบาป ไมทำผิดอีกแลว แตบางคนไมสนใจ เขาทำบาปตอ
ไป นัน่ เพราะความเคยชิน เพราะขันธสันดาน ภาษาโบราณ พอแม ปู
ยา ตา ทวด บอกวา สันดานมันเปนเชนนัน้ นีค้ อื สภาพธรรมทีเ่ กิดขึน้
ในชีวติ จริง

ลายแทงของชีวิต

สวนเรือ่ งผลของอานิสงสหรือประโยชนทเี่ ราไดในการปฎิบตั ิ
หรือในสภาวธรรมที่ถามมานั้น เรานำไปปรับใชในปจจุบันไดหมด
อยางเราเลือกคคู รอง ถาทัง้ คมู สี ภาพจิตใจดี เราก็คบกันได คือบุญเสมอ
กัน อยรู ว มกันได หากใครบุญมากกวา จะไปเจอคนดีสงู ขึน้ ถาคเู รา
ไปทำไมดี มันก็ลงตกต่ำไป นั่นแหละจิตมันเปนอยางนั้น คนจะคบ
คนประเภทเดียวกับตน เพชรมักดูดเพชร ขีเ้ หลามักดูดขีเ้ หลา นักเลง
มักดูดนักเลง มันจะแบงฝาย มันจะแบงพรรคพวกไวชัดเจนอยาง
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อัตโนมัติ
ถาในสังคมนักปฏิบัติธรรมก็มาเจอนักปฎิบัติธรรมดวยกัน
มันจะแบงไวหมด เหมือนถิ่นกาขาวชาววิไล มันก็เริ่มมาแลว นี่คือ
สภาวธรรมที่ถามมาที่ใชในชีวิตประจำวันและใหประโยชนแกชีวิต
ประจำวัน เมือ่ เราทำจนชินเปนนิสยั เปนอุปนิสยั มันก็สง ผลได อยาง
เชน บางคนพอมีลกู แลวแมอยากทำบุญทำทาน ลูกเปนเด็กพูดงายสอน
งาย นัน้ เปนการบอกลายแทงเด็กไดเลย
เราจะรูวาคนแตละคนเกิดมาจากไหน ขณะที่โยมตั้งทองได
เดือนที่ ๒-๓ โยมคนไหนแพทอ งแบบไหน โยมยังจำไดไหมวาจิตใจ
ของโยมเปนอยางไร ถาตอบวาจิตใจดี ลูกออกมาอารมณดี ถาจิตใจ
ของแมไมดี เมือ่ ลูกออกมาจิตก็ไมดตี ามไปดวย ถาแมมอี ารมณโกรธ
ฉุนเฉียว ลูกจะออกมาพิมพเดียวกันเปะ คืออารมณฉนุ เฉียวเหมือนแม
ถาใหดแี ลวทานบอกวาขณะเราตัง้ ทองเดือนที่ ๒-๓ สภาวะจิตของเรา
มันเริม่ โอนเอนไปตามสภาวะขณะตัง้ ครรภ เพราะบุญของผทู มี่ าเกิด
ในทองดวย และเชือ่ มโยงกับบุญของแมดว ย ถาลูกเกิดมาดี ลูกเกิดมา
ใชหนี้ ถาลูกเกิดมาราย แสดงวาลูกมาทวงหนี้หวงน้ำตาแม ทวงเงิน
ทองจากแม ทวงไรนาจากแม ทวงทุกอยางในชีวติ ของแม แมแตสมบัติ
ของแมขายกินหมดเกลีย้ ง นัน่ แหละลูกมาทวงหนี้
โยมทานหนึง่ มาบนอยปู ระจำวาลูกไปติดเพือ่ น ติดยา เพราะ
ลูกมาทวงหนีโ้ ยมทุกอยางจนหมดตัว นีแ่ หละเห็นสภาพชัดเจน คนเรา
หากอยสู ขุ สบายดี มักจะไมคอ ยเขาวัดปฏิบตั กิ นั หรอก แตพอตายแลว
ก็หามเขาวัดไปเลย เปนคนสภาพเดินดีๆ จะไมเขาวัดกัน โยมพึงระลึก
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วาทุกชีวติ ของชาวพุทธ สุดทายก็ตอ งไปสทู วี่ ดั นีค่ อื สภาพความเปน
จริงในสังคมไทย

เรื่อง...พระเจาอชาตศัตรู

“คบคนพาล พาลไปหาผิด”
ในสมัยพุทธกาลพระเจาอชาตศัตรู โอรสของพระเจาพิมพิสาร
และพระนางโกศลเทวี กษัตริยแควนมคธ ขณะที่มารดาตั้งครรภ
มารดาแพทองมาก อยากจะเสวยโลหิตพระเจาพิมพิสาร จึงเอาพระ
ขรรคแทงพระชานุ(เขา) รองพระโลหิตใหพระมเหสีเสวย พอไดเสวย
พระโลหิต พระนางหยุดอาการแพทอ งทันที ในครัง้ นัน้ โหรทำนายวา
พระโอรสทีอ่ ยใู นครรภเกิดมาจะทำปตมุ าต (ฆาบิดา) พระนางโกศล
เทวีพยายามทำลายดวยการใหแทงเสีย แตกไ็ มสำเร็จ
ปรากฏวาในกาลตอมาพระเจาอชาตศัตรูไดปลงพระชนม
พระเจาพิมพิสาร เพื่อจะขึ้นมาครองราชสมบัติ เนื่องจากคำยุยงของ
พระเทวทัต ที่วา “เมื่อกอนนี้คนอายุยืน แตบัดนี้คนอายุสั้น ควรที่
พระองคจะปลงพระชนมพระราชบิดาเสียแลวเปนกษัตริยเ สียเอง สวน
ตนเองจะปลงพระชนมพระพุทธเจาแลวจะเปนพระพุทธเจาปกครอง
คณะสงฆเสียเอง” พระเทวทัตกับพระเจาอชาตศัตรู นีค้ อื พวกเผาพันธุ
เดียวกัน มันเขากันไดทนั ที มองจุดเดียวกัน ไมไดมองตางมุม จึงคบกัน
ได เปนขบวนการเดียวกัน ไมมตี วั สติมากัน้ นัน่ เปนเพราะจิตทีไ่ มเคย
ฝกอยางเต็มทีแ่ ละเขมแข็งพอ เรียกวาคบคนพาล พาลไปหาผิด หาก
ถามวาพระเจาอชาตศัตรูกลัวบาปหรือไม จิตหนึ่งก็กลัวแตในที่สุด
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ก็จบั พระบิดาไปขังในคุกทีอ่ บอวลดวยควันไฟ หามไมใหใครเยีย่ มยก
เวนจากพระราชมารดาคือแม ซึ่งหากเปนคนปกติทั่วไปจะตองมีสติ
ปญญา เปนถึงระดับชนชัน้ นัน้ แลว ยังเชือ่ คำยุยงของพระเทวทัต เพราะ
มีโมหะหรือตัวอวิชชาเขาครอบงำ จึงปดประตูสวรรค ปดทางประตู
ความดีทงั้ หมด
ในครั้งแรกพระองคทรงอนุญาตใหพระราชมารดาไปเยี่ยม
และนำพระกระยาหารไปถวายพระเจาพิมพิสารได พอตอมาไมใหเอา
อะไรเขาเยี่ยม แมแตขาวน้ำก็ไมใหนำเขาไปถวายพระเจาพิมพิสาร
พระราชมารดาแอบนำพระยาหารไปใหพระพิมพิสารเสวยดวยวิธกี าร
ตางๆ บางครัง้ แอบไวในพระเมาลีทเี่ กลาผมก็ดี ใสไวในฉลองพระบาท
ก็ดี บางครัง้ ทาพระวรกายดวยมธุรส ๔ อยาง คือ เนยใส เนยขน น้ำผึง้
น้ำออย ใหพระเจาพิมพิสารเลียตามอัตภาพ หรือบางครัง้ ก็ใชผา สไบ
สาหรี่ ชุ บ น้ำ ข า วใหพระเจาพิมพิสารดูดและเลีย ดูดผากินน้ำขาว
ประทังชีวติ หากถามวาทำไมพระเจาพิมพิสาร จึงไมฆา ตัวตายเสีย นัน่
เปนเพราะพระอริยสาวกชั้นโสดาบัน ยอมไมคิดฆาตัวตาย ซึ่งเมื่อ
พระเจาอชาตศัตรูทรงทราบวาพระราชมารดากระทำเชนนั้น จึงทรง
หามไมใหแมไปเยีย่ มพออีกเลย
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พระเจาพิมพิสาร : สุขจากการเดินจงกรม

พระเจาพิมพิสาร เปนพระโสดาบันบุคคล ทรงงดอาหารแต
ทรงมีชวี ติ อยรู อดได ดวยการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ในคุกมืดในกรุงราช
คฤห หากใครเคยไปอินเดีย ก็คงเคยเห็นคุก เมื่อมองลงมาจากภูเขา
คิชฌกูฎจะเห็นคุกของพระเจาพิมพิสารทันที ซึ่งชาวอินเดียจะสราง
บานโบกฝนังบานหนา เพราะมันเปนเมืองรอน ถาหนาหนาวถึงอนุ ใน
ทีส่ ดุ เมือ่ พระเทวทัตถามพระเจาอชาตศัตรูวา พระเจาพิมพิสารมีชวี ติ
อยไู ดอยางไร พระเจาอชาตศัตรูจงึ บอกวาเพราะเดินจงกรม โดยพระ
เจาพิมพิสารทรงมีความสุขดวยการเดินจงกรมพรอมกับพิจารณาขอ
ธรรมของพระพุทธเจา พระวรกายของพระองครุงเรืองยิ่งขึ้น ตอมา
พระเจาอชาตศัตรูทรงรับสัง่ ใหชา งกัลบก(ชางตัดผม) เอามีดมากรีดฝา
เทาพระเจาพิมพิสาร ทาดวยน้ำมันผสมเกลือ ใหเดินบนบนถานไม
ตะเคียน พระเจาพิมพิสารเดินทีค่ กุ ดินนะโยม จะเดินก็เดินไมได
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รอยเทาทีม่ เี ลือดหยดบนพืน้ ดินที่พระเจาพิมพิสารเดินเปรียบ
วาหยดเลือดแตละหยดเหมือนขุมนรกแตละขุม ที่พระเจาอชาตศัตรู
ตองตกนรกหมกไหมไดรับโทษทัณฑขุมละ ๕๐๐ ชาติ นรกขุมละ
๕๐๐ ชาติ ลักษณะของนรกขุมนีค้ อื มันเหมือนกับมีใบเลือ่ ยเล็กๆทีม่ ี
ลักษณะปลายแหลมคมเฉือนเนือ้ ไปจนละเอียดเปนชิน้ เล็กๆ พอเฉือน
เนือ้ จนครบเนือ้ มันก็สลายไป ชิน้ เนือ้ นัน้ ก็กลับมารวมตัวเปนกอนอีก
เมือ่ รวมตัวกันก็จะถูกเลือ่ ยเนือ้ เปนชิน้ เล็กๆละเอียดๆอีกจนครบ ๕๐๐
ชาติ
ซึง่ พระเจาพิมพิสารมีชวี ติ รอดดวยการเดินจงกรม พอเดินดวย
ฝาเทาไมได พระเจาพิมพิสารก็เอาหัวเขาเดินจนสวรรคต ในวันเดียว
กับพระเจาอชาตศัตรูทรงมีพระโอรส ขณะเดียวกันอำมาตยไดนำความ
มากราบทูลพระเจาอชาตศัตรู กอนทีจ่ ะเขาประตูวงั ก็คดิ วาจะเอาขาว
อัปมงคลหรือขาวมงคลอะไรเขาไปรายงานกอน ในที่สุดจึงนำขาวที่
เปนมงคลไปกราบทูลวาบัดนี้พระมเหสีของพระองคไดประสูติพระ
โอรส พระเจาอชาตศัตรูทรงมีความปลืม้ ปตดิ ใี จเปนทีส่ ดุ ทรงเสนหา
พระโอรสอยางเต็มหัวใจ รูสึกรักพระโอรสมาก พอขาวที่สองเขา
มาบอกวา บัดนีพ้ ระเจาพิมพิสารสวรรคตแลว เมือ่ ไดยนิ เชนนัน้ เหมือน
กับสายฟาฟาดเปรี้ยงลงมา อุทานออกมา “ตายแลวเรา เราทำกับ
พระราชบิดาไดอยางไร ขนาดเรายังไมเห็นหนาลูก เรายังรักลูกเรา
ขนาดนี้ จนลืมตัวรองดีใจเสียงดัง พระราชบิดาก็คงทรงดีใจและเสนหา
ในตัวเราเชนเดียวกัน” เมือ่ คิดเชนนัน้ พระองคทรงเศราใจและอาลัยถึง
พระราชบิดาเปนทีส่ ดุ
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หลังจากนั้นเมื่อพระองคจะบรรทมเมื่อไร พระองคก็ไม
สามารถหลับสนิทลงได ทรงสะดุงกลัวภัยอยูตลอดเวลา นอกจากนี้
เมื่อทรงทราบวาพระเทวทัตถูกแผนดินสูบก็ทรงหวั่นไหวภัยที่จะมา
ถึงตน พอคิดไดเชนนัน้ จึงอยากจะไถโทษตัวเองวาทำอยางไร เราจะไม
ตกนรก ในที่สุดพระเจาอชาตศัตรูไปขอคำปรึกษาสารพัดนักบวช
คนเกงหลายสำนัก หลายลัทธิในสมัยนัน้ ตางบอกเหตุผลตางๆนาๆไป
วาทำอยางนีไ้ มตกนรกหรอก

หมอชีวกโกมารภัจจ...ยอดหมอผูยิ่งใหญ

จนมาเจอหมอชีวกโกมารภัจจ ยอดแหงหมอ เปนหมอประจำ
พระองคของพระพุทธเจา เปนนายแพทยผูยิ่งใหญของโลกในยุคนั้น
เปนหมอสมุนไพรประยุกต มีชอื่ เสียงเลือ่ งลือมากในขณะนัน้ ซึง่ หมอ
ชีวกไดรักษาโรคครั้งสำคัญ อาทิ เชนรักษาโรคริดสีดวงทวารให
พระเจาพิมพิสารจนหายสนิท จึงไดพระราชทานรางวัลเปนอันมากทัง้
ทรัพยสินเงินทอง ขาทาสบริวารและที่ดิน แตหมอชีวกขอรับเพียง
อยางเดียวคือสวนมะมวง จากนัน้ พระเจาพิมพิสารทรงแตงตัง้ ใหเปน
แพทยหลวงประจำพระองค หมอชีวกเคยผาตัดรักษาโรคสมอง ดวย
วิธผี า ตัดเปดกะโหลกศีรษะเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห ซึง่ ปวยเปนโรค
ปวดศีรษะมานานเกือบ ๑๐ ป โดยใชขยุ ไมไผเปนมีดผาตัด ผาตัดคนได
อีกทั้งใชเรียวไมไผ ผาตัดโรคฝในลำไสใหลูกชายเศรษฐีในเมือง
พาราณสี
ในครัง้ ทีห่ มอชีวกโกมารภัจจเกือบเอาชีวติ ไมรอดตอนรักษา
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อาการประชวรดวยโรคผอมเหลืองใหพระเจาจัณฑปชโชต แหงกรุง
อุชเชนี ซึง่ ในการรักษาโรคในครัง้ นัน้ หมอชีวกเกือบถูกประหารชีวติ
เนื่องจากพระเจาจัณฑปชโชต มีพระอัธยาศัยเปนคนโหดเหี้ยมมาก
สามารถสัง่ ประหารคนงาย ๆ โดยไมมเี หตุผล พระองคเกลียดกลิน่ เนย
ใสเปนที่สุด พระองครับสั่งวาหากจะรักษาหามใสเนยใสลงไป แต
บังเอิญยาทีจ่ ะรักษานัน้ ตองมีสว นผสมเนยใสอยดู ว ย ทำใหหมอชีวก
หนักใจเปนอยางยิง่ จึงวางแผนเตรียมการกอนทีจ่ ะถวายการรักษา โดย
ไดกราบทูลขอพระราชทานชางพังชื่อภัททวดี เปนชางที่มีฝเทาเร็ว
มาก และประตูเมืองหนึง่ ประตู โดยอางวาเพือ่ สะดวกในการออกไป
เทีย่ วหาตัวยาสมุนไพร ซึง่ บางชนิดตองเก็บในเวลากลางคืน บางชนิด
ตองเก็บในเวลากลางวัน การรักษาจึงจะไดผล
ดังนั้นหมอชีวกไดผสมยาโดยเคี่ยวใสเนยใสบนเตาไฟจนสี
กลิน่ รสเปลีย่ นไปเสร็จแลวจึงนำเขาไปถวายพระราชากราบทูลวาเปน
โอสถสูตรใหมมิไดผสมเนยใส เมื่อพระราชาเสวยแลว จึงกราบทูล
ลากลับ อางวาเพือ่ ขอไปจัดโอสถมาถวายอีก พอออกมาพนพระราช
นิเวศนแลวรีบตรงไปยังโรงชาง แจงแกพนักงานดูแลชางวาขอชางพัง
ชือ่ ภัททวดี เพือ่ รีบไปเก็บตัวยา เมือ่ ขึน้ หลังชางแลวรีบออกจากกรุง
อุชเชนีนครทันทีเมื่อพระจาจัณฑปชโชตเสวยพระโอสถแลว มัน
ก็ละลายกระจายรสและกลิ่นออกมา ทำใหพระเจาจัณฑปชโชตได
กลิน่ เนยใส ทรงกริว้ ขึน้ มาทันที รับสัง่ ใหทหารรีบไปจับตัวหมอชีวก
มาโดยเร็ว เมือ่ ทรงทราบวาหมอชีวกหนีออกจากเมืองไปแลว จึงรับสัง่
ใหทหารนำมาทีม่ ฝี ม า เร็วติดตามจับตัวหมอชีวกมาใหได ซึง่ นอกจาก
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พระองคมชี า งพังทีฝ่ เ ทาเร็วแลว พระพระเจาจัณฑปชโชตยังมีมา ฝเทา
เร็วอีก ๒ ตัวชือ่ เวลกังสิและมัญชุเกสิ อีกดวย เมือ่ ทหารไดตดิ ตามไป
ทัน ณ หมบู า นตำบลหนึง่
ซึ่งเปนไปตามที่หมอชีวกไดคาดการณไวลวงหนาแลวจึง
เตรียมยาระบายอยางแรงซอนไวในเล็บ เมื่อนายทหารผูนั้นจะเขามา
จับกุม จึงถูกหมอชีวกหลอกใหกนิ ยาระบายจนถายทองหมดเรีย่ วแรง
ปลอยใหหมอชีวกหนีตอไป ทางฝายพระเจาจัณฑปชโชต พอพระ
โอสถออกฤทธิ์แลว พระอาการประชวรก็หายเปนปกติ พระวรกาย
โปรงเบาสบาย จึงรูสึกขอบใจหมอชีวก พระองคมิไดกริ้วโกรธแต
ประการใด รับสัง่ ใหจดั สงของมีคา หลายประการรวมทัง้ ผาเนือ้ ดีจาก
แควนการสี อันเปนทีน่ ยิ มกันวาเปนผาเนือ้ ดี ฝมอื การเย็บการทอยอด
เยีย่ มกวาผาเมืองอืน่ ๆ ใหทตู นำไปมอบใหแก หมอชีวกโกมารภัจจ ที่
กรุงราชคฤห เมือ่ หมอชีวกรับของรางวัลมาแลวพิจารณาเห็นวาเปน
ผาเนือ้ ดีไมสมควรทีต่ นจะใชสอย เปนของสมควรแกพระบรมศาสดา
หรือพระมหากษัตริย จึงไดเก็บรักษาไวเพื่อ นำไปถวายพระบรม
ศาสดาตอไป เราจะเห็นคนโบราณมักเอาของทีด่ ที สี่ ดุ ไปถวายใหพระ
ภิกษุสงฆ
นอกจากนี้หมอชีวกเคยถวายการรักษาแดพระพุทธเจาใน
คราวทีพ่ ระบาทหอพระโลหิตเนือ่ งจากถูกเศษหินกอนศิลาทีพ่ ระเทวทัต
กลิง้ ลงมาจากภูเขาเพือ่ หมายปองพระชนมชพี หมอชีวกไดบรรลุธรรม
เปนโสดาบัน และดวยศรัทธาในพระพุทธเจาปรารถนาจะไปเฝาวันละ
๒-๓ ครัง้ เห็นวาพระเวฬุวนั ไกลเกินไป จึงสรางวัดถวายในอัมพวัน

FreedomMind2.pmd

96

31/5/2551, 15:37

97

อิสระแหงจิต

คือสวนมะมวงของตน เรียกกันวา ชีวกัมพวัน นีค้ อื เรือ่ งราวยอๆเกีย่ ว
กับการรักษาคนไขของหมอชีวก

ฟงธรรมแตไมเขาใจธรรม

ในครัง้ นัน้ เมือ่ พระเจาอชาตศัตรูไดขอใหหมอชีวกโกมารภัจจ
พาไปเขาเฝาพระพุทธเจา ที่ชวี กัมพวัน พอเขามาเห็นพระสงฆอยเู ปน
พันๆรูป มีแตความสงบในทีน่ ี้ พระเจาอชาตศัตรูแปลกใจยิง่ นัก หมอ
ชีวกโกมารภัจจ บอกวาพระพุทธเจานั่งอยูตรงกลางทามกลางเหลา
พระสงฆสาวก พระองคจงึ คลานเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจา
ไดทรงแสดงธรรมพระสูตรทีช่ อื่ วา สามัญญผลสูตร
เมื่อพระองคไดฟงธรรมจบแตไมอาจบรรลุโสดาปตติผลได
พระอานนทจึงเขามากราบทูลถามพระพุทธเจาวา “เหตุใดพระเจา
อชาตศัตรู ฟงธรรมไมเขาใจในธรรมนัน้ โดยปกติกษัตริยอ งคอนื่ เมือ่
ฟงธรรมแลวเกิดความเบิกบานใจ หรือไมก็บรรลุธรรมนั้น” พระ
พุทธเจาตรัสวา “พระเจาอชาตศัตรู ไดฆา บิดาตนเอง ซึง่ ไดชอื่ วาเปน
กรรมหนัก คือ ปตฆุ าต ถาหากพระเจาอชาตศัตรูไมไดฆา บิดา เมือ่ ฟง
ธรรมนีย้ งั ไมทนั จบก็จะสามารถบรรลุธรรมนีไ้ ด” แตถงึ อยางไรก็ตาม
เมือ่ ไดฟง ธรรมนีแ้ ลว จิตใจก็เริม่ ดีขนึ้ เห็นแสงสวางอยรู ำไร ทายทีส่ ดุ
พระเจาอชาตศัตรู ก็ประกาศตนเปนผอู ปุ ถัมภกพระพุทธศาสนา ตอมา
ก็ทำการสังคายนา สรางกุฎิ สรางวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง เพือ่ ชดใชกรรม
ทีต่ นเองหลงผิด เนือ่ งจากคบคนพาลคือพระเทวทัตนั่นเอง
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เรามาจากภพภูมไิ หน

หากเรามองย อ นไปว า ลายแทงพระพุ ท ธศาสนาบอกว า
ขณะที่ตั้งทองอยู เราอยากทราบวาลูกของเรามาจากภพภูมิไหน มา
จากนรก สวรรค เปรต สัตวเดรัจฉาน มนุษย เทวดา พรหมหรือไม
เราดูลกั ษณะอาการของแมขณะตัง้ ครรภ เชน แมบางคนขณะตัง้ ครรภ
พอฝนตกปอย ๆไดกลิน่ หอมของดินเกิดน้ำลายสอ จึงไปเก็บดินมากิน
ลูกเกิดมาก็กินดินตามแม หรือบางคนนั่งฟงธรรมไปแคะเล็บมือเล็บ
เทาหรือดึงหญาไป แสดงวาเปนพวกไสเดือนมาเกิดเชนเดียวกัน บาง
คนขณะตั้งครรภอยากกินเหลา ไดยินใครชวนไปกินเหลาน้ำลายสอ
ทันที ใครมาเกิดในทองนี้ นัน่ เปนเปรตหรือพญามารหรือสัมภเวสีมา
เกิดอยางแนนอน
เราลองนึกเอาเองวาลูกของเราเปนอยางไรบาง บางคนพอ
ตัง้ ทองเห็นหนาคนนัน่ คนนีแ้ ลวรสู กึ เกลียดขึน้ มาทันที ญาติพนี่ อ งมา
เยีย่ มก็เกลียดเขา พอเติบโตมาคนพวกนีก้ เ็ กลียดทุกคน ยกเวนตัวเอง
แลวคิดวาไมมใี ครดีอกี เลย นีค้ อื ตัวกาลีมาเกิดนัน่ เอง บางคนเปนคน
ขีเ้ หนียว พอตัง้ ทอง มีพฤติกรรมเปลีย่ นไป คือ เก็บขาวของมัดใสถงุ
ปดประตูบานออกมานั่งขางนอก กลัวคนอื่นมาเยี่ยมแลวขอของรัก
ของหวงไป ปรากฏวาลูกเกิดมาขี้เหนียวตามไปดวย หากไมเคยให
ทานใคร เราก็เหมือนอยใู นไฟโลกีย
นีค้ อื ขอสันนิฐานเบือ้ งตนคนเรามาจากไหน มันแบงแยกได
ชัดเจนเชนนี้ เปนลายแทงทีต่ รงประเด็นมาก บางคนขณะตัง้ ทอง อยาก
จะสวดมนตไหวพระ แสดงวาเทวดามาเกิดอยางแนนอน เมือ่ ลูกมาเกิด
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ทำใหพอ แมทำมาคาขายดี ทำสวนไรนา ไดผลหมากรากไมดขี นึ้ บาง
คนขณะตัง้ ครรภเปนโรคสารพัดโรค บางทีกป็ วดทอง บางทีกป็ วดตัว
ปวดขา คนพวกนีอ้ ดีตชาติของเขาเคยเปนคนขีอ้ จิ ฉาริษยา เบียดเบียน
สัตวมาก พอเกิดมาชาตินี้ จึงมีโรคมาก พอทำอะไรนิดหนอย ก็รสู กึ
มึนวิงเวียนศีรษะ ถาเรามีสติสกั หนอย เราจะคิดไดเองวาเรากำลังใชหนี้
เกาไป หนีท้ เี่ ราติดไวหรือกินแรงเขาไว
ตัวอาตมาเองทุกวันนีถ้ า คนมาใหทำอะไร ถือวาเราติดหนีเ้ ขา
ไว จึงทำใหเขาไป ถาชาตินี้เขาเอาของๆเราไป ชาติหนาเขาตองมา
ชดใช โดยมาเปนแรงงานใหเราอยางแนนอน มันวนเวียนอยูอยางนี้
หากเราทำใจได จิตใจของเราจะสุขสบาย บางคนเวลาตัง้ ครรภ อยาก
ถือศีลนัง่ กรรมฐาน นีแ่ หละพรหมมาเกิด จิตใจก็เบิกบาน มีความสุข
สงบรมเย็น นี่คือสวนที่เปนลายแทงวาใครเกิดมาจากไหน ในพระ
อภิธรรม เรื่องถิ่นของเรา ๓๑ ภูมิ อาตมาเปรียบเปนประเทศ ๓๑
ประเทศ คนทีม่ าเกิดในประเทศเขมร ถาตองเลือกเกิดในเขมร เขาตอง
ทุกขทรมานสักหนอย เพราะอาหารการกินไมเพียงพอ อากาศก็ไมดี
ถามาเกิดเมืองไทยก็สขุ สบายรมเย็น ไมไดฆา ฟนกัน แผนดินไมไหว
ไฟไมไหม ตึกไมถลม ระเบิดไมลงทุกวันเหมือนประเทศอิรกั มันก็สขุ
สงบเย็น อยูในประเทศอันสมควรและประเทศที่เหมาะไว ในโลกนี้
อาตมาวาอยเู มืองไทยมีความสุขทีส่ ดุ เราทุกคนติดหนีแ้ ผนดิน ตองใช
หนีแ้ ผนดิน ควรปกปองแผนดินและรักษาแผนดินนีไ้ ว
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กรรม..ลิขิตชีวิตเรา

คนเหลานัน้ เมือ่ เกิดมาเปนอยางนัน้ แลว ถามวาใครลิขติ มัน
คือกรรมที่เราทำไวในปจจุบัน เราแตละคนเกิดมาเหมือนการแสดง
ละครแตละฉาก อยางบางคนเกิดมามีอาชีพเปนหมอ พยาบาล พระ
สามเณร ครูบาอาจารย แตละคนมาแสดงแตละฉาก ขึน้ อยกู บั ใครเขา
ถึงบทบาทไหนไดดที สี่ ดุ เทานัน้ เอง ใครเขาถึงบทบาทดีกเ็ ขาถึงความ
เปนจริงมากขึน้ ไมหลงบทบาท ไมหลงในมายาทีเ่ ปนอยู สวนเสือ้ ผา
ทีส่ วมใสเปนฉลากภายนอก แตฉลากภายในคือจิตลวนๆทีน่ ำทางไป
จิตตัวนีเ้ ปนกุศลกรรม เรามาแสดงละครเวทีทไี่ มมใี ครเขียนบทให มัน
เขียนบทไปตามความเปนจริง เพราะเราทานทัง้ หลายแสดงละครชีวติ
ตามกรรมลีลาของแตละคน
บางครัง้ ก็เศรา บางคราวก็สขุ มีทกุ ข มีรกั มีเกลียดชัง มีรกั ราง
มีตายจากกันไป กวาฉากชีวติ จะปด ชีวติ จะลา กวาความตายมาเยือน
มันทรมานเสียเหลือประมาณ มิใชเทวาจะมาอุมสม มิใชพระพรหม
จะมาเสกสรร แตเปนเพราะกฎแหงกรรรม เมือ่ เราทำดีไดดี ทำชัว่ ได
ชัว่ นีแ่ หละมันขึน้ อยกู บั กรรมกระทำในปจจุบนั กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ฉากแตละฉากมันจบลงดวยความสุข หรือฉากแตละฉาก
จบลงดวยความเศรา การทีเ่ รามาตามหาความจริง คือขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ กำหนดพองหนอยุบหนอ มันทำใหใจสุขสงบเย็น เมือ่ เวลา
เผชิญหนากับพญามัจจุราช เราจะไมสะดงุ กลัวตาย
การที่เราฝกปฏิบัติตรงนี้เปนพลังอันแกกลาที่จะแหวกมาน
แหวกภูเขาอันมืด ออกไปสทู างทีส่ ขุ สงบเย็น ทางทีไ่ มมที กุ ข คือทุกข
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ทีน่ อ ยทีส่ ดุ ถามวาทุกคนใชชวี ติ อยมู าจนปจจุบนั นี้ ทำหนาทีก่ ารงาน
เดือนรอนวนุ วายเพราะอะไร เพราะตองการดับทุกขใชหรือไม ทุกขคอื
อะไร ทุกขเพราะไมมที อี่ ยู ไมมกี นิ ทุกขเพราะอยากได เราก็แสวงหา
สิง่ มาดับทุกขทลี ะอยาง ยกตัวอยางเชน ไมมอี าหารการกิน เราก็แสวง
หาอาหารมาดับทุกขทางกาย หากเรากลัวทุกขทางกาย เมือ่ เราหิว เรา
ก็กินดับทุกขนั้น พอเราปวดทองก็เอาทุกขออกไปคลายทุกข นี่คือ
ความเปนจริงแหงชีวิตทั้งหมด รางกายมันเจ็บปวด ไมไดแสแสรง
ทำขึน้ มา มันเกิดขึน้ มาเองโดยอัตโนมัติ

เรื่อง..ธรรมิกอุบาสก

“ผไู ดทำบุญไวยอ มบันเทิงในโลกทัง้ สอง”

บางทีคนใกลตายจะเห็นเปนคตินิมิต เห็นทางที่ตัวเองจะไป
เกิด บางทีเหมือนเห็นวาเราจะไปเกิดทีไ่ หน บางทีกเ็ ห็นวาตัวเองจะไป
เกิดในวิมาน เหมือนกับ ธรรมิกอุบาสก ชาวเมืองสาวัตถี ซึง่ เปนเศรษฐี
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ผใู จบุญสุนทาน ธรรมมิกอุบาสกพรอมภรรยาและบุตร ไดเปนผมู ศี ลี
มีความยินดีในการแจกทานเปนอยางยิง่ มีความเอาใจใสในการทำบุญ
หากมีอะไรดีๆก็จะนึกถึงพระสงฆ เปรียบเหมือนคนโบราณ หากมี
ของดีๆจะเลือกไวทวี่ ดั เชนมะพราว กลวย ไขเปด ไขไก ขาวอยางดีจะ
เลือกเอาไปถวายที่วัด ธรรมิกอุบาสก ก็ทำบุญสุนทานเชนนี้อยูอยาง
สม่ำเสมอ
เมือ่ ธรรมิกอุบาสก อายุมากขึน้ โรคภัยไขเจ็บจึงมาเยือน เขา
ปรารถนาจะฟงธรรม จึงสงคนไปกราบทูลพระพุทธเจา ขอใหสง
พระภิกษุมาสวดที่เรือนของตน ธรรมมิกอุบาสกอยากจะฟงสวด
บทสติปฏ ฐานสูตร คือสูตรทีเ่ ราปฏิบตั อิ ยใู นขณะนี้ กาย เวทนา จิต
ธรรม พิจารณาเกศา โลมา นขา ตโจ ไลพจิ ารณาไปหมด เปนสูตรของ
การดำเนิ น ชี วิ ต อยู อ ย า งไร พอพระภิ ก ษุ เ ริ่ ม สวดสติ ป ฏ ฐานสู ต ร
ขณะนัน้ มีราชรถมาจากเทวโลก ๖ ชัน้ เทวดาอยบู นราชรถ มารอรับ
และขอเชิญใหธรรมิกอุบาสกไปสเู ทวโลกอันเปนชัน้ ของตน ธรรมิก
อุบาสกปรารถนาจะฟงธรรม จึงกลาวขึน้ วา “หยุดกอนๆ ทานจงรอเรา
กอนเกิด”
พอพระภิกษุทงั้ หลายไดยนิ ดังนัน้ จึงหยุดสวด ทุกคนทีอ่ ยใู น
บานไมวาภรรยาลูกหลานไดยินตางก็ตกใจวาทำไม ธรรมิกอุบาสก
เสียสติเชนนี้ จึงพากันรองไหเสียใจ “บิดาของพวกเรา ไมเคยอิม่ ดวย
การฟงธรรม แตบดั นีท้ งั้ ๆทีน่ มิ นตพระภิกษุมาสาธยายธรรมแลว แต
กลับหามเสียเอง บิดาคงกลัวความตายเปนแนแท” ตางก็สงสัยวาทำไม
ธรรมิกอุบาสก ผูเขาวัดฟงธรรมทำบุญสุนทานอยูเปนประจำ เปน
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ผปู ระพฤติปฏิบตั มิ าตลอด แตเวลาใกลตายจึงเสียสติอยางนี้ แสดงวา
บาปบุญไมมแี ลวเสียกระไรหรือ
เมื่อ ธรรมิกอุบาสก รูสึกตัวตื่นไดสติขึ้นมา ถามภรรยาวา
“พระไปไหนทำไมไมสวด” ภรรยาตอบวา “ทานใหพระหยุดสวด
พระจึงกลับพระเชตวันมหาวิหารเสียแลว” ธรรมิกอุบาสก ก็ตอบวา
“พอไมไดหมายความเชนนัน้ เมือ่ กีท้ พี่ อ บอกวาใหหยุดกอนนัน้ พอไม
ไดหมายความวาใหพระหยุดสวด แตพอ บอกเทวดา ตัง้ แตสวรรคชนั้
ดุสติ นิมมานรดี ยามา ดาวดึงส จาตุมหาราชิกา ทานเอาราชรถมารอรับ
พอจึงบอกใหรอพอกอน พอขอฟงพระสวดใหเสร็จแลวถึงจะไป” เมือ่
ภรรยาไดฟง เชนนัน้ ก็คดิ วาธรรมมิกอุบาสกพูดหลงเพอกันไปเสียใหญ
แลว
เพราะไมมใี ครเห็นราชรถ ธรรมิกอุบาสก จึงใหทกุ คนพิสจู น
ความจริง โดยใหลกู หาพวงมาลัยแลวโยนเสีย่ งขึน้ ไปกลางอากาศ ให
อธิษฐานวา “ขอใหพวงมาลัยคลองราชรถทีม่ าจากชัน้ ดุสติ ” เพราะเปน
ชัน้ ทีน่ า รืน่ รมยทสี่ ดุ เปนทีอ่ ยขู องพุทธมารดา พุทธบิดา พระโพธิสตั ว
เปนตน เพือ่ เอาใจคนใกลจะตายเพราะกลัวบาปมาก ซึง่ ลูกๆสวนใหญ
ก็เชือ่ วาถาใครจะทำใหพอ แมชว งนีจ้ ะไดบญ
ุ มาก ถึงแมวา โกรธเกลียด
พอแมอยางไรไมเคยมาเยีย่ มเลย แตวนั ใกลจะตายก็ตอ งมาเยีย่ มกันบาง
จะไดไมเปนหนีก้ รรมกันมาก
ดังนัน้ ลูกของ ธรรมิกอุบาสก ก็โยนพวงมาลัยไปกลางอากาศ
และอธิษฐานตามนั้น ผลปรากฏวาพวงมาลัยก็ลอยกลางอากาศ
สักระยะหนึง่ ทุกคนมองดวยความตะลึง พอทุกคนไดสติ จึงยกมือสาธุ
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กันแซซอ งกัน ธรรมิกอุบาสกเศรษฐี จึงพูดวา “ แมเห็นหรือไม บาป
บุญมีจริง สวรรคมจี ริง นรกมีจริง คำตรัสของพระพุทธองคเปนหนึง่
ไมมสี องเทานัน้ เอง พอจะไปอยชู นั้ ดุสติ หากพวกเจาปรากรถนาจะไป
เกิดรวมกับพอก็จงทำบุญสุนทาน” ดังนั้นธรรมิกอุบาสกจึงบอกลา
ทุกคน โดยไดทำกาละแลวกายทิพยไดปรากฏขึ้นในราชรถชั้นดุสิต
พระศาสดาตรัสในเรือ่ งนีว้ า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมประมาทเปน
คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ยอมบันเทิงในที่ทั้งปวง” แลวตรัส
พระคาถาวา “ผไู ดทำบุญไวยอ มบันเทิงในโลกทัง้ สอง”

ขามพนวัฏฏะสงสาร

นี่คือประโยชนในการฝกจิตหรือการฝกสติ หากปฏิบัติได
จะไมสะดุงกลัวตาย เมื่อถึงเวลาใกลจวนเจียนจะตาย พญามัจจุราช
จะไมรบั สินบนจากใคร เมือ่ ถึงเวลาทานจะฉุดกระชากอยางไมแยแส
ไมวาคุณจะเปนญาติกับใคร เปนนายก คหบดี เศรษฐี พระราชา
พญามัจจุราชไมสนใจวาใครเปนใคร ครัน้ เมือ่ ถึงเวลาแตละคน ทาน
ก็ทำไปตามหนาที่
ในคัมภีรม รณสูตรไดกลาววา เมือ่ ไปแลวแดนทีจ่ ะขามพนไป
เปนแดนพิศวง ซึง่ จะมีคนมารับเขาไป หากคนไหนชอบโกหกมดเท็จ
เกง เขาจะพูด เพือ่ ใหเขาเชือ่ เหมือนกับไปขึน้ ศาล แตพอพูดเสร็จแลว
พญายมราชเอาคำพูดใสตาชั่ง เอาหัวใจใสตาชั่งไว คนไหนพูดมาก
ตาชัง่ มันจะเอียงวาคนนีพ้ ดู มาก พูดโกหก เขาจะจับไดเลย จะรวู า คนนี้
เอาดีแตพูด ไมมีอะไรดีเลย มันกลวงขางใน ซึ่งตรงนี้จะมีหญิงแก
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หนาตานากลัว รางกายกำยำ ผมหยิก ถือไมตะบองใหญ ใสโซตรวน
สีแดง เมื่อโยนคลองคอแลวกระชากเดินไปและนำไปอบรมใหม
ผูปฏิบัติคนใดถากำหนดพองหนอยุบหนอไมได อาตมาจะพาไป
อบรมใหมเชนนัน้ ดีหรือไม
สวนอีกทางหนึง่ จะมีหญิงพรหมจารีอายุ ประมาณ ๑๒-๑๔ ป
สวมใสผาสไบ กิริยานุมนวล ผิวพรรณดี จะพาเดินไปสูทางสุคติ
ยกมือไหวสวัสดีคะ กิรยิ าออนนอมถอมตน นัน่ แหละคือทางไป ตาชัง่
ระหวางคำพูดกับปากมันเสมอกัน ขึ้นอยูกับนายบัญชีจะพิจารณา
ผปู ฏิบตั ธิ รรมในทีน่ อี้ าตมาสงสัยวาแลวแตนายบัญชี เพราะมาปฏิบตั ิ
แลวก็ปวดตรงโนนบาง ปวดตรงนีบ้ า ง บางคนมาแตตวั ไมไดเอาหัวใจ
มา ในทีส่ ดุ ก็แลวแตนายบัญชีพจิ ารณา นีค่ อื สูตรพิเศษคือ คัมภีรม รณสูตร
เมือ่ เรามาปฏิบตั ธิ รรมมหากุศลทีย่ งิ่ ใหญมหาศาล เราจะขาม
พนวัฏฏะสงสารทีจ่ ะเวียนวายตายเกิด ขามพนทุกขทที่ รมาน หรือไป
สูสุขที่ไมทรมานหรือทรมานนอย อยูที่การขวนขวายขัดสีฉวีวรรณ
สรางกุศลใหมันสะอาดบริสุทธิ์ โดยการทำบุญใหทาน การรักษาศีล
เจริญภาวนา เจริญเมตตา ทำจิตใจใหบริสทุ ธิ์ ใจผองแผวทีส่ ดุ เราก็ได
แกวมณีเปนทีพ่ งึ่ คือมรรคผลนิพพาน หรือยกระดับชัน้ ใหแกจติ ตนเอง
จิตปุถชุ นคนวนุ วายเหมือนไกไมออกจากสมุ มันวนุ อยใู นสมุ มันขยับ
ขึ้ น มาพั ฒ นาเป น ป ญ ญาชน จากป ญ ญาชนขึ้ น มาเป น อริ ย บุ ค คล
จากอริยบุคคลเปนโสดาบันบุคคล ขยับไปสกทาคามี ขยับขึน้ ไปตาม
ลำดับขั้นตอน นับวากรรมฐานเปนวิชาหนีนรก เปนทางสายเอกสู
มรรค ผล นิพพาน โดยแทจริง
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เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมหากุศลที่
ยิง่ ใหญมหาศาล เราจะขามพนวัฏฏะสงสาร
ที่ จ ะเวี ย นว า ยตายเกิ ด ข า มพ น ทุ ก ข ที่
ทรมาน หรื อ ไปสู สุ ข ที่ ไ ม ท รมานหรื อ
ทรมานน อ ย อยู ที่ ก ารขวนขวายขั ด สี
ฉวีวรรณ สรางกุศลใหมันสะอาดบริสุทธิ์
โดยการทำบุญใหทาน การรักษาศีล เจริญ
ภาวนา เจริญเมตตา ทำจิตใจใหบริสทุ ธิ์ ใจ
ผองแผวทีส่ ดุ เราก็ไดแกวมณีเปนทีพ
่ งึ่ คือ
มรรคผลนิพพาน หรือยกระดับชั้นใหแก
จิตตนเอง
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ภาคสอง

ถาม-ตอบปญหาสภาวธรรม
ของผูปฏิบัติ
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ผูรู
หากจะรู รอู ะไร ใหประโยชน รวู า โกรธ รวู า โลภ รวู า หลง
รไู มยดึ รจู กั วาง รจู กั ปลง
รจู ริงตรง ตามใน พระไตรลักษณ
เพียงรตู วั รใู จ ในกายนี่
รอู ริยะ สัจสี่ เปนศรีศกั ดิ์
รวู ธิ ี ดำรง ในองคมรรค
และรจู กั รูปนาม ตามความจริง
รสู ภา วะธรรม แสนล้ำคา
รกู ระทบ อายาตนา พาสุขยิง่
รจู ติ เกิด จิตดับ จิตดัง่ ลิง
รยู นื เดิน นัง่ วิง่ หรือกลิง้ นอน
รจู กั เพียร เรียนธรรม นำคุณคา รปู ฏิบตั ิ บูชา นำมาสอน
รเู พียงหนึง่ จึงรคู รบ จบทุกตอน รจู กั ตน เสียกอน คือพรชัย.
โดย...ธรรมบุตร
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บทที่ ๔ ถาม-ตอบ

“ขณะอยใู นอัปปนาสมาธิมคี วามนึกคิดปรุงแตงหรือไม”
วันนีม้ หี ลายทานทีไ่ มไดเขามาฟงเทศน เพราะไดสภาวะนัน้
แลวก็ทำตอไป ที่จริงแลวเมื่อ มีการจัดโครงการปฎิบัติธรรมไมวาที่
ไหนก็ตาม ที่จัดเปนระบบระเบียบอยางนี้ จะตองมีการแสดงธรรม
เกี่ยวกับอารมณกรรมฐาน ฉะนั้นอยากจะฝากผูปฏิบัติทุกทานไววา
เมื่อจัดโครงปฏิบัติธรรมนั้น จะตองมีการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
นัน้ อาตมาเคยจัดอบรมปฏิบตั กิ รรมฐานมาหลายที่ บางครัง้ ก็จะนิมนต
พระรูปอืน่ มาเทศน พอทานเทศนไปมันไมเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ รรมฐาน
ผปู ฏิบตั จิ งึ ไมไดสภาวะอารมณ แตไดความสนุกสนานกลับไป
พอกลับบานก็ไปดาบนลูกเตาหลานเหลนอีก เขาก็เลยถามวา
“คุณไปวัดไมเห็นไดอะไรดีขนึ้ มา” มันกลายเปนมุมดานลบไป เพราะ
เราจัดกระบวนการไมคอ ยตรงกัน อาตมาเคยพูดใหพระไดฟง หลายๆ
ที่ ว า เป น สิ่ ง ที่ น า ชื่ น ชมที่ ยุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมแห ง ประเทศไทย มี
คุณโยมสิริ กรินชัย ไดชว ยสอนปฏิบตั กิ รรมฐานทีเ่ ปนหลัก คือวิธกี าร
ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ และยังชื่นชมอยูในใจวาผูหญิงคนเดียว
สามารถสอนใหคนปฎิบตั กิ รรมฐานไดดี อาตมาอยากใหรกั ษาความ
ดีนไี้ ว สวนวิธกี ารปฏิบตั อิ นื่ ๆ อาตมาเคยลองทำมาหมดแลว เพราะเปน
คนตามลาอาจารย

FreedomMind2.pmd

110

31/5/2551, 15:37

111

อิสระแหงจิต

ประสบการณการปฏิบัติ

ตอน...ตามลาอาจารย

ในสมัยแรกๆ อาตมาเปนการตามลาอาจารยทกุ ที่ ใครบอกวา
พระรูปไหนดัง พระรูปไหนเหาะได ก็ตามหาไปทั่ว หากเขาบอกวา
ตองการพบพระรูปนี้ จะตองเดินไป อาตมาก็เดินไป ถาบอกวาพระรูป
นี้ ถาอยากเจอก็ตองเจอตอนกลางคืน อาตมาก็เดินไปตอนกลางคืน
อาตมาปฏิบตั มิ าทุกวิธี แตสดุ ทายก็ไดรบั คำตอบทุกที่ จนมาคนพบใน
ที่สุดวาอะไรคือหลักสูตรที่เห็นงายๆที่สุด คือวิปสสนากรรมฐาน
เพราะเปนทางสายตรงเสนทางสายเดียวเทานัน้ ยกตัวอยางเชน การฝก
กสิณ ฝกอภิญญา อาตมาฝกเพงจนจีวรไหม ถาเอยถึงชือ่ วัดถ้ำเขาออ
จังหวัดพัทลุง โยมคงรจู กั กันดี อาตมาเคยฝกกสิณกับพระเพือ่ นกัน ฝก
นัง่ เพงกสิณดูวา ใครดีกวากัน ฝกจนจีวรไหมตอ งวิง่ ลงน้ำ เมือ่ ขึน้ จาก
น้ำก็ไหมอกี เพราะความคึกคะนอง ยิง่ ฝกก็ยงิ่ สนุก พอกลับมาหลวง
ปเู ขกกะบาลบอกวา “ไปเอาอะไรโงๆมา”
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บางครัง้ นัง่ กำหนดจิตดูใบไม ดูนก ฟงนกมันพูดกัน ในชวง
ปแรกที่บวช อาตมาปฏิบัติที่สำนักสงฆ ขณะที่นั่งปฏิบัติอยูก็ไดยิน
นกมันพูดกัน นกเขา ๒ ตัว มาจากระยอง นกเขาอีก ๓ ตัวมาจากอยุธยา
มันคุยทักทายกันเหมือนคน “ฝนตกดีไหม ฝนตกไมดี อาหารการกิน
เปนอยางไร” นกมันเหมือนกับมนุษยคอื กลัวตาย ถามเรือ่ งอาหารการ
กิน นกจากระยองตอบวา “ดีมาก มีกนิ สารพัดทุกอยาง แตคนใจดำ”
นกพูดเชนนัน้ เพราะคนคอยดักคอยยิงนก สวนนกจากอยุธยาตอบวา
“ไมเทาไรนัก แตกลางคืนตองระวังใหดี คนจะมาดักนกเยอะ” อาตมา
ลองไปพิสูจน ก็เปนจริงอยางที่นกพูด ตอนแรกนึกวานกมันหลอก
พอถึงเวลาพระเทศน นกเขาก็มาฟงธรรมดวย
บางครัง้ เมือ่ มีคนมา นกก็มาฟอง “คนโกหกๆ คนโกหกมา
แลว” บางทีคนไปทำบุญทำทาน นกเขาก็บอกวา “คนนีข้ องกู คนนีข้ อง
กู เหลือแตกระดูก ไมใชของใครมีแตกระดูก ไมมอี ะไรเหลือ ทัง้ หมด
ทัง้ สิน้ คือกระดูก ไมใชสมบัตขิ องใคร ของกู ไมใชของใครเปนของ
แผนดิน”
เพราะฉะนัน้ หลายๆทานถามีโอกาสปฎิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
เราตองพยายามตัง้ ใจฟง ถาไมเขาใจก็ตอ งถามหรือสอบอารมณกบั ครู
บาอาจารย มันจะเลื่อนขั้นการปฏิบัติของตนเองขึ้นมา ตัวอาตมาเอง
หากเขาบอกให ทำอะไรก็ ทำลู ก เดี ย ว เขาบอกว า ถ า ลองฝ ก วิ ธี นี้
จะสามารถเดินลอยได อาตมาลองพิสจู นจนรจู กั สัมผัสและพิสจู นได
อยางเชน นัง่ กำหนดเพงกสิณใหไฟไหม อาตมาฝกจนไดผล แตฝก แลว
ก็ทงิ้ ไมเอาอีก แคอยากจะรเู ฉยๆวาเปนอยางไร เพราะเปนคนไมคอ ย
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เชือ่ อะไรงายๆ
สวนเรือ่ งผี เราก็อยากจะพิสจู นวา ผีหลอกเปนอยางไร อาตมา
เคยไปนัง่ เฝาศพ เขาบอกวาวิญญาณมันเขามันออกได ก็ไดยนิ มาตัง้ แต
เล็ก ครัง้ นัน้ ไปนัง่ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม เพราะหลวงปเู ปนลูกศิษย
หลวงปูศุข จึงเฝาศพ ๓ วันก็แลว ๑๐ วันก็แลว ๑ เดือนก็แลว อาตมา
นัง่ เฝาศพแตไมเห็นผีสกั ที สมัยกอนเขาใชคบเพลิง คบตนไมทงั้ ขาง
บนและขางลาง หลวงปหู ลอกใหไปนัง่ เฝาผี แตกไ็ มเชิงหลอกหรอก
เพราะความโงของเรา
หลวงปบู อกวา “ถาอยากจะเห็นผีอยากจะเห็นวิญญาณ ตอง
ใหน้ำเหลืองไหลมาถูกตัวเรา” อาตมาไปนัง่ จนน้ำเหลืองหยดไหลลง
มา จีวรดางเนาไปหมด ไปนั่งตอนกลางคืน สุดทายหลวงปูบอกวา
“หามอาบน้ำ ๕-๗ วัน ถาอาบน้ำจะไมเห็นวิญญาณ” อาตมาตัดสินใจ
ไมอาบน้ำ ๑ เดือน แตเมือ่ ฉันขาวรวมกับพระรูปอืน่ เขาไมใหฉนั รวม
ดวย พอถึงเวลาฉัน พระก็ใสบาตรไปวางนอกกุฏไิ มเล็กๆเทากระตอบ
อยใู นปามะพราว อาตมาคิดวาไมใหฉนั รวมก็ไมเปนไร หลวงปบู อกวา
ยังทำไมถึงที่สุดใหทำตอไป ปรากฏวาคราวนี้มีศพเนาๆตกลงมา
หนอนนอนดิน้ กระดิกๆใสฝา มือ หนอนมันไตกระดิบ๊ กระดิบ๊ ทำให
รสู กึ วาเหมือนหนอนมันจะกัดคนได
อยมู าวันหนึง่ ฝนตกหนักลงมา ปรากฏวาดินทีอ่ าตมานัง่ เปน
หลุมฝงศพ ดินมันทรุดลงไปเปนโลงศพ คราวนี้อาตมาเห็นสิ่งที่
ประหลาดใจในชีวิตคือปลาไหลตัวใหญมาก มันกำลังกินศพอยูตุบ
ตั๊บๆ ถาไมลุกขึ้นมันคงงาบเราทั้งตัว มันจะกินศพเนาเปอยในปาชา
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ปลาไหลไมรมู าจากไหนเปน ๑๐๐ ตัว เหมือนไสเดือน มันขึน้ มากิน
ศพทั้งตัว หัวสมองบาง ไขขอบาง ตรงไหนมีเนื้อมันกินหมด โยม
คนไหนเคยกินปลาไหลตมเปรตระวังใหดีนะ นี่คือเปนการฝกสติ
อยางหนึง่
อาตมาขอฝากใหผูปฏิบัติคนใดสติออนใหไปนั่งสมาธิใน
ปาชา เปนการฝกสติแบบเยีย่ มยอดทีส่ ดุ สุดยอดของอาจารยคอื นัง่ ใน
ปาชา ตรงไหนใครวามีผดี ุ ใหนงั่ ไปเถอะ เปนการฝกสติสดุ ยอดยิง่ กวา
ปรมาจารยตก มอเสียอีก การฝกสติถา เรายิง่ กลัว เราตองยิง่ ไปใกล ถา
กลัวแลวยิง่ หนี เราตองหนีตลอดชีวติ เหมือนการทำกรรมฐาน พอนัง่
แลวมันปวด ความปวดเปนพญามารทีม่ องไมเห็นตัว สิง่ ทีน่ า กลัวทีส่ ดุ
คือความปวดหรือเวทนา ผปู ฏิบตั บิ างคนบอกวา “โยมตัวใหญไปหรือ
เปลา ทำใหนงั่ แลวปวด” อาตมาขอบอกวาไมเกีย่ วกันหรอก ความปวด
ไมสนใจวาโยมจะอวน ผอม อายุสนั้ เด็กเล็ก ผสู งู อายุ เมือ่ ความปวด
มาเมื่อไร น้ำตาไหลไดทั้งนั้น เพราะความทุกขมันฆากันได ตอไป
อาตมาจะตอบปญหาการปฏิบตั ธิ รรม
ถาม การนั่งสมาธิ ลืมตากำหนดไดหรือไม เพราะลืมตา
กำหนดไดดกี วานัง่ หลับตา
ตอบ หากเรานั่ ง สมาธิ จนเข า ใจแจ ม แจ ง ชั ด เจนและ
ชำนาญแลว หรือผทู มี่ จี ติ ชนิดหนึง่ ไมมคี วามนิง่ เลย นัง่ สมาธิโดยไม
หลับไดเชนกัน อาตมาเคยแนะนำโยมคนหนึง่ ใหนงั่ มองพระพุทธรูป
ใหเห็นนิมิตในตา จิตของเราก็สงบลง ซึ่งตองพิจารณาวาถานั่งมอง
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เฉยๆ จิตของเราเหมอลอยหรือไม หรือถาทำจิตเฉยๆไมกำหนดอะไร
เลย เปนจุดอันตรายเชนกัน แตถาเรามีสติคอยเพงอยางเดียว เหมือน
การเพงกสิณฝกฌานไดไหม ตอบวาได หรือเพงมองอะไรงายๆ โดย
ไมเอาละเอียดไดไหม ตอบวาไดเชนกัน แตที่จะปฏิบัติใหลึกซึ้ง เรา
ตองดูทางจิต ตามองขางนอก จิตมองขางในไดไหม ถาเราเคยฝกมัน
ได นีค่ อื สมาธิ
แตถา ไมเคยและไมเขาใจ อันตรายจะเกิดขึน้ ได เพราะเมือ่ มี
แสงอะไรผานแวบๆเขามาแลวเกิดความรำคาญ เพราะเวลานัง่ กำหนด
ตามองขางนอก จะกำหนดอะไรก็ชา ง หรือดูลมหายใจไมวา บริกรรม
พุทโธๆ สัมมาอะระหัง นะเมติ มองขางหนาอยางเดียวโดยไมกระพริบ
ตา ถาพลังอินทรียท างกายมันออน มันเกีย่ วกับระบบของสติการรับรู
ซึ่งตรงนี้สมองสวนหนา (Forebrain) คือสวนที่เรียกวาทาลามัส
(Thalamus) ทำหนาที่เปนศูนยรวมของระบบประสาทรับความรูสึก
และสงกระแสประสาทไปยังสมองดานบน คือสวนซีรบี รัม (Cerebrum)
ตีความและสัง่ การ เชน เมือ่ เราเห็นภาพตางๆผานเรตินาตาของเรา หาก
เราทำวิธนี ไี้ ดกลาแข็งแลวก็ดไี ป ถาเราไมสามารถทำไดกลาแข็ง จะมี
ปญหาตอไปขางหนา เหมือนรถยนต ถาเราสตารทรถวิง่ ครัง้ แรกความ
เร็ว ๑๘๐ ทันที ถามวารถใชไดไหม ตอบวาได แตใชรถไมถงึ ๓-๔ ป
เครือ่ งยนตกพ็ งั
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ถาม ตั้งแตปฏิบัติไมเคยเห็นนิมิตเลย ไมทราบวาตัวเอง
เปนคนบาปเกินไปหรือไม
ตอบ ไมบาปหรอก การทำสมาธิภาวนา ไมจำเปนตองเห็น
นิมติ เสมอไป แตสงิ่ ทีจ่ ะรเู ห็นคือรวู า จิตใจของเราเปนอยางไร คือรใู จ
ของเราเอง นัน่ คือจุดสูงสุด รวู า ใจเราสุข รวู า ใจเราทุกข มันทุกขแบบ
ไหน อยางเชน ทีผ่ ปู ฏิบตั บิ างคนพูดวามันปวดมันทรมานยิง่ กวาคลอด
ลูกเสียอีก อาตมาวาคำพูดมันเปนแคบัญญัติวามันปวดเขากระดูกดำ
ปวดเขากระดูกดำเปนอยางไร คำพูดมันบรรยายไมถึง มันจะปวด
หนวงๆ บิดเราไปมา มันก็รวู า ปวดบิดๆ มันรแู คนี้ แตรสชาติของความ
ปวดมันไมลกึ ซึง้ พอ
ถาม ขณะทีก่ ำหนดพองยุบ การเดินขวายางหนอ ซายยาง
หนอ แลวพิจารณาการเกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป จะพิจารณาสิง่ เหลานีไ้ ด
อยางไร เพราะวากำหนดความเปนปจจุบนั อยู
ตอบ การเดินใหสติอยูที่ฝาเทาหรืออยูที่เทา ไมไดให
พิจารณา เมื่อเดินไปเกิดสภาวะขึ้นปุบ ใหหยุดพิจารณาทันที นั่นคือ
การเดินแบบวิปส สนา เมือ่ เดินไปมีสงิ่ ใดผุดขึน้ จากจิตปบุ รสู ภาวะ
วาคนเกิดอยางนี้ นัน่ คือสภาวะ แตหากเดินไปนึกคิดไปเรือ่ ยๆ นัน่ คือ
วิปส สนึก คือเดินไปนึกไป ตัวกิเลสเขาครอบงำ เพราะขาดการกำหนด
ที่ ต อ เนื่ อ ง ให เ รากำหนดสติ เ หมื อ นเราขี ด เส น ตรง เป น ลั ก ษณะ
ของกระแสจิต ไมใชใหคิดพิจารณาเอาเอง เมื่อเกิดสภาวะใด เรา
กำหนดตามสภาวะนัน้ เชน กำหนดปวดหนอ
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เมือ่ เห็นภาพนิมติ ก็กำหนดภาพนัน้ หากมันรสู กึ ทางจิตผุดขึน้
มา มันรสู กึ ขึน้ มาเองโดยอัตโนมัติ เราตองจับอาการนัน้ ใหไดทนั ที ไม
ใชไปนัง่ สบาย คิดแคเกิดแลวก็ตายไปแคนี้ มันไมลกึ ซึง้ หรอก การที่
พูดถึงสภาวะการเกิด การตั้งอยู การดับไปของขันธ ๕ เหมือนกับ
วิปส สนา เราตองเห็นญานทัศนะดวยปญญาญาน เรียกวาวิปส สนาญาน
อยาไปเขาใจไขวเขวหลงผิดกัน จำไววาหากเดินจงกรมไปคิดไป
เรือ่ ยๆ ดีไมดจี ะเดินสะดุดหกลมลงได เพราะไมมสี มาธิและไมมสี ติ
ถาม ขณะทีก่ ำหนดพองยุบรสู กึ วาตัวเองกำหนดพองยุบ
อยางเดียวเปนชั่วโมง จนกระทั่งรูสึกอึดอัด จึงคลายออกจากสมาธิ
ถามวาทำถูกตองหรือไม หรือ ตองกำหนดอึดอัดหนอ ๆ ตอไปเรือ่ ยๆ
ตอบ ความจริงแลวถากำหนดพองยุบ ๑ ชัว่ โมง คงไมใช
หรอก เนือ่ งจากเวลา ๑๐ นาที มันพองยุบแค ๓-๔ ครัง้ เทานัน้ เอง หรือ
กำหนดพองยุบอยางเกงแค ๖ ขณะ หรือ ๖ ครัง้ ๗ ครัง้ ก็สงู สุดแลว
มันจะมีสิ่งอื่นมาใหเรากำหนดตอ ถากำหนดพองยุบตลอดเวลา ๑
ชัว่ โมง มันตองดูวา ลักษณะคือทุกขลักษณะ ลักษณะของอาการพอง
เปนอยางไร ลักษณะของอาการยุบเปนอยางไร อาตมาไดบอกวา
ผูปฏิบัติบางทานใหไปดูอาการพองยุบ โดยใหไปดูพองกับยุบอะไร
มันยาวหรือสั้นกวากัน ถาไมรูวาอะไร ก็ใหไปจับดูวาอะไรมันยาว
หรือสัน้ มันเหมือนกันหรือตางกัน หากตัง้ ใจปฏิบตั ิ สุดทายก็รอ งวา
“เห็นแลว ฉันไมตายฟรี ไมเสียทีทเี่ กิดมา ไมเสียทาทีไ่ ดปฏิบตั ธิ รรม”
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ใหลองสังเกตดูวาสภาวะอะไรเขามาแทรกบาง มีสภาวะ
สบายไหม เบาไหม อาการปวดมีหรือเปลา ถามีแลวเราเห็นอาการพองยุบ
ชัดเจนไหม เรากำหนดตลอดอิรยิ าบถหรือไม กำหนดทุกขณะพองหนอ
ยุบหนอ ถาอาการปวดเวทนามีนอ ย รสู กึ นอยเปนอยางไร แตอาการ
พองยุบ ๑ ชั่วโมง มันพองโดยไมยุบเลยมีไหม อยางผูปฏิบัติบาง
คนจะรสู กึ ตกใจ สุดทายพอตามดูจริง มันแคแวบเดียวเทานัน้ เหมือน
ภาพมัลติวชิ นั่ มันจะคลายแวบออกมา สติเราตามทันอยางละเอียด มัน
จะเห็นสภาวะนั้น เห็นสภาพธรรม เห็นสภาวธรรมพรอมกัน สภาพ
ธรรมคือเราเห็นมันผานมาเปนอยางนี้ สภาวะเกิดขึน้ ปบุ เราเห็นทันที
อาตมาเคยพูดบรรยายวา สภาพมันเปนอดีต เชน เราเห็นบาน
รางหลังนี้ คืออดีตทีผ่ า นมาเราเห็น แตปจ จุบนั เราไมเห็น ขณะเดียวกัน
สภาวะเกิดขึ้นปจจุบันขณะนั้นทันที นี่คือสภาวะกับสภาพทางภาษา
หรือทางกายภาพ เมือ่ สภาวธรรมมันคางอยอู ยางนัน้ เราจะทำอยางไร
คำตอบก็คือมันไมมีที่ไป เราก็ดูอาการพองยุบเทานั้นเอง มันจะนั่ง
กำหนดได ๑ ชัว่ โมง ก็ใหมนั ๑ ชัว่ โมงไป ไมตอ งไปสนใจอยางอืน่
นัน่ คือเขาใหเราไดเห็นไดดบู อ ยๆ มันจะ ๑ วัน ก็ดไู ด ๑ วัน ไมเปนไร
แตถา อาการทองพอง อาการทองยุบหายไป นัน่ คือตัวปญหา
อีกอยางหนึง่ เราสมควรทีจ่ ะสืบสาวราวเรือ่ งเขาไปวา เราจะทำอยางไร
ตอไป ใหเรากำหนดนิ่งหนอๆ กำหนดตามสภาวะอารมณที่เกิดขึ้น
หลักการงายๆคือถามันมีแคอาการพองยุบอยางเดียวก็กำหนดพองยุบ
ไปเลย ไมตองสนใจอารมณอื่น เพราะอาการพองยุบมันเดนชัดเจน
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เขาเรียกวาเปนอธิบดีอารมณ ยึดเอาอารมณขณะนัน้ ชัดเจนแจมแจง ใน
สภาวะท อ งพองท อ งยุ บ นั่ น แหละ เป น แบบฝ ก หั ด ที่ เ ราจะทำให
ละเอียด ทำใหชดั เจน ตัง้ แตตน พอง กลางพอง สุดพอง ภาษาบาลีเรียก
วา อุปาทะ ฐีทิ พังคะ หมายถึงเกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป ดูจติ ๓ ขณะนี้
พองมันเกิดขึน้ อยางไร มันตัง้ อยูอยางไร มันดับไปอยางไร ดู ๓ ขณะ
สภาวะ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้ มันมีจริงหรือไม ดูแคนกี้ เ็ กินพอ ถา
มันมีใหเราดู แตปญ
 หาก็คอื กลัวจะไมมใี หดู
ถาม ไดปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานทีบ่ า นมานานพอ สมควร
แตฝนปฏิบัติ เหตุเพราะฝนใจปฏิบัติหรือไม จึงมีบุญไมพอ ชีวิตจึง
ลมุ ๆดอนๆ มีความทุกขมากกวาความสุข รสู กึ วาไมมคี วามสุขเลย
ตอบ มีบญ
ุ มากแตกรรมบัง ถาเรารจู กั การปฏิบตั จิ ริงๆแลว
เหมือนลมพัดมาตองกาย เรามีสติรตู ามความเปนจริง ลมมันแตะกาย
ปุบ ลมเขาไปในกายเราถึงกี่ขั้นไหน มันแทรกเขาไปถึงกี่ที กี่ครั้ง กี่
ขณะ ลึกลงไปในเนือ้ ชัน้ ไหนของกาย ตัง้ แตหนังกำพรา หนังแท หนัง
ที่กลามเนื้อเรียบ กลามเนื้อลาย เราจะมองทะลุถึงกระดูก อาตมาเคย
บอกวารางกายเปนวัตถุโปรงแสง ยกตัวอยางเชน พระเขาฌานสมาบัติ
หายใจตามขุมขน
ดังนัน้ เมือ่ โยมไมคดิ อยากจะทำ ก็ไมตอ งทำ อยาไปฝน มันไม
ไดบญ
ุ หรอก เปรียบเหมือนการสัง่ ของ เราสัง่ ของอะไรก็ไดอยางนัน้
กลับมา หากทำฝนๆไป มันจะสะสมบาปไปเรื่อยๆ เหมือนดินพอก
หางหมู เมือ่ เรามีโอกาส เราทำจิตใจใหสงบสบาย คนโบราณสอนไว
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ดีมาก กินขาวอาบน้ำประแปง แตงตัว ใหเรียบรอยกอน ทำจิตใจให
สบายแลวไปกราบพระ กราบพระครั้งใดอยาใหใจติดที่ทองคือองค
พระพุทธรูป แตใหทะลุลงเนือ้ ในคุณคาของความเปนพระ นัน่ แหละ
คือการกราบพระแลวไดเห็นธรรมดวย

กรรมฐาน..การดูจิตของตัวเอง

ดังทีพ่ ระพุทธองคตรัสวา “วักกลิ ถึงแมเธอมาจับชายจีวรเรา
มองเราอยูก็ชาง แตเธอไมเห็นเรา” “โย ธมฺมํ ปสฺสติ,โส มํ ปสฺสติ”
ผใู ดเห็นธรรม ผนู นั้ เห็นเรา” การปฏิบตั ธิ รรมก็เชนเดียวกัน หากเรา
ทำใจวางๆ กวางๆเฉย ๆ คอยดูความเปนจริง ไมเอาตัวกู เอาเฉพาะจิตใจ
เปนตรงกลาง เราจะมองสารพัดรอบกาย นัน่ แหละคือการปฏิบตั ธิ รรม
ทีแ่ ทจริง บุญมีกจ็ ะมีวาสนา ไมใชบญ
ุ มีแตกรรมบัง เราตองเตรียมตัว
ไวรอวาสนา เมื่อเปนพระราชาก็เปนพระราชาใหดีสุดๆ เมื่อเปนนัก
ปฏิบตั ธิ รรมก็ปฏิบตั ใิ หเห็นธรรม เมือ่ เราเปนผนู ำ ก็เปนผนู ำใหถกู ตอง
นีแ่ หละมันจะไดเห็นของแท
ถาเราฝนปฏิบตั ิ เรายังไมตอ งนัง่ สมาธิ เรานัง่ ดูกอ นวา ความ
รสู กึ ฝนมันเปนอยางไร กำหนดจิตใหรวู า ฝนมันเปนอยางนี้ ผลมันได
อยางนี้ มันจะปวดหัว มันจะเครงเครียด ฉันเคยทำอยางอื่นมาแลว
ทำอยางนี้มันยาก อาตมาก็เคยปฏิบัติมาหมดทุกวิธี เคยหลับแลวฟน
ตืน่ ขึน้ มาแลวปฏิบตั อิ กี เพราะการทีล่ องปฏิบตั มิ าหลายวิธที ำใหสอน
ไดตั้งแตการกำหนดภาวนาพุทโธ อานาปานสติ มโนมยิทธิ สัมมา
อะระหัง
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อาตมาศึกษามาไมคิดวาเราจะตองมาสอนการปฏิบัติธรรม
หรอก คิดวาตัวเองอยปู า ในถ้ำอยางเดียว เพราะเปนคนไมชอบพูด แต
ไดพูดแลวพูดไมหยุด จนสมัยกอนเขาวาอาตมาเปนพระปูน พระไม
พระอิฐ โยมที่รูจักบอกวา พระไมมีหัวใจ โยมจะตั้งฉายาใหสารพัด
ฉายา อาตมาจะฟงอยางเดียว ใครจะทำอะไรก็ทำ เพราะเห็นวาแตละ
คนมาจากภพภูมไิ หน มาจากมนุษย มาจากเทวดา มาจากสัตว มาจาก
สัตวเดรัจฉาน แตเห็นวาจิตใจของเขาเจตนาจะชวยเหลือเราใหไดดที สี่ ดุ
วั ด ของอาตมามี ค นหลายประเภท คนนี้ จ ะเอาอย า งโน น
คนนัน้ จะเอาอยางนี้ ก็มสี ารพัดเรือ่ ง อาตมาก็เขาใจวาคนเราเหลานีม้ า
จากไหนกัน แตมงุ หวังใหเราไดดี มาชวยงานเรา อาตมาขอขอบคุณ
ในใจลึกๆ เพราะไมกลาชม กลัวเขาเหลิง คนเราจะหลงตัวเองงายๆ
คำพูดแตละคนมาจากจิตใจเปนอะไร มันจะแสดงออกมาใหเห็นทันที
บางทีเห็นหนาลิงโผลอยูบนหัว เราตองกำหนดดูจิตของเรา ไมตอง
ดูจิตคนอื่น เหมือนหลวงตาบัวถูกหลวงปูมั่นวา “กรรมฐานขี้หมา
อยากรู จิ ต ผู อื่ น จิ ต ตั ว เองยั ง ไม รู เ ลย” นั่ น คื อ การเห็ น จิ ต ตั ว เอง
แลวสะทอนไปหาคนอืน่ ไดเทานัน้ เอง ฉะนัน้ ตองดูวา ถารวู า เราฝนทำ
มันประชดตัวเองหรือประชดคนอืน่ หรือเปลา ถาการประชดตัวนีม้ นั
เปนกรรม มันก็จะติดตามไปเรื่อยๆ ตกมาถึงลูกหลานของเรา เขา
จะเจอเหตุการณเชนนี้ เหมือนเปนกงกรรมกำเกวียนมาบรรจบอีกที
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ถาม คำภาวนาพองหนอ ยุบหนอ เปรียบเสมือนเปนเหยือ่
ลอปลาใหจิตสงบเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งแลว
คำภาวนาก็หลุดไปโดยปริยาย แตสติก็จะตามดูจิตไปเรื่อยๆ เมื่อเกิด
สภาวธรรมอยางใดอยางหนึง่ ขึน้ สติกก็ ำหนดตาม แลวแตสภาวธรรม
นัน้ เชน คิดหนอๆ รหู นอๆ เมือ่ สภาวะทีเ่ กิดดับผานไปแลว ใหกำหนด
พองหนอ ยุ บ หนอต อ ไป ไม ใ ห ข าดตอน การกำหนดทุ ก สภาวะ
ทุกวินาที เชนนี้ ถูกตองหรือไม
ตอบ ถูกตอง อาตมาบอกวาเรากำหนดสติอยางทีถ่ ามมานี้
เปนการพัฒนาสติทบี่ รรยายมา ๓ วัน ทีเ่ นนเรือ่ งสติ เพือ่ จะคมุ ครอง
จิต สติของเราจะละเอียดขึ้น มันคุมครองจิต รักษาจิต จิตก็บริสุทธิ์
จิตบริสทุ ธิส์ ะอาดมากขึน้ ๆ มันก็บริสทุ ธิผ์ อ งแผว กิเลสเขาครอบงำไม
ได เพราะไมมชี อ งวาง ถาเรากำหนดชาๆ มันมีชอ งวาง กิเลสเขาแทรก
ทันที พอกิเลสเขาแทรก นัน่ แสดงวาสติออ น ความฟงุ เกิดขึน้ สารพัด
อยาง เมือ่ มันเปนดังเสนตรงอยางทีเ่ รากำหนดดู
การสรางสติวธิ นี คี้ อื การกำหนดอาการตางๆทีเ่ กิดขึน้ ไมมที ี่
สิน้ สุด มันเปนหวงโซเลย ในทีส่ ดุ เมือ่ กำหนดไดอยางนีแ้ ลว จิตก็สงบ
เบาใสมากขึน้ สมาธิเกิดขึน้ ทีละขัน้ ๆ เมือ่ จิตสะอาดบริสทุ ธิอ์ ยางนัน้
กิเลสเขาแทรกไมได เมือ่ กิเลสเขาแทรกไมได เขาเรียกวาคมุ ครองจิต
เมือ่ จิตคมุ ครองจิต ศีล สมาธิ ปญญา ศรัทธา วิรยิ ะ มันจะสัมพันธเกีย่ ว
เนืองกัน จึงเรียกวาวิปส สนาสมาธิ และใหเกิดปญญา เมือ่ เกิดปญญา
สภาวะความบริสทุ ธิจ์ ะมีมากขึน้ ๆ
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จิตมันก็หลุดพนหางไกลกิเลสมาก ในที่สุดจิตก็ผุดขึ้นเปน
พุทโธอะระหัง คำวาพุทโธเกิดแตจติ ตรงนีง้ า ยนิดเดียว เมือ่ ทำอยางนี้
ได ทุกสภาวะทุกสภาพ ไมวา ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดืม่ พูด คิด เขา
หองน้ำ หองสวม การทำภารกิจทุกอยาง ถาเรามีสติคอยกำหนดอยู
ตลอดเวลา สติควบคุมอยตู ลอดเวลา จิตของเราก็จะบริสทุ ธิ์ ไมไปรับ
สิ่งสกปรก คือเจตสิก เขามาใหมันหมนหมอง หากเราไปรับของรก
รุงรังมา จิตจะหมนหมอง จึงตองขัดจิตใหสะอาด ซึง่ ตองใชเวลามาก
และทำยาก แตใหโยมพยายามทำตอไป
ถาม การเขานิโรธสมาบัติคืออะไร มีวัตถุประสงคคือ
อะไร เมือ่ เขาไปแลว มีการกำหนดอยางไรในการเขานิโรธสมาบัติ
ตอบ นิ โ รธสมาบั ติ พู ด แล ว จะเข า ใจหรื อ เปล า นิ โ รธ
สมาบัตมิ นั เหนือฌาน มันเหนือสูงกวาฌานเขาไปอีก ถาจิตละเอียด มัน
จะเขาใจวากอนทีจ่ ะเขาฌานได ตองรจู กั หลักการงายๆอยางเชนเราเดิน
กำหนดขวายางหนอ ซายยางหนอ จิตเราจับอาการยาง จิตเราเกิดดับ
กีข่ ณะ ยกหนอกีข่ ณะ ถาพระอรหันตกจ็ ะจับไดวา ๖ ขณะ การยกขึน้
มาได ๖ ขณะ การยางจับได ๖ ขณะ การเหยียบจับได ๖ ขณะ เหมือน
ไฟฟาแมเหล็กจับทุกขณะไดทันที ในที่สุดจิตเราก็จะลงเขาสูภวังค
ผานภวังคเขาสฌู าน อายตนะมันจะปดรับรภู ายนอกใดๆทัง้ สิน้ พอเขา
สูภวังคฌาน ตั้งแตปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไป
จนถึงอภิญญา ๖ หรือเขานิโรธสมาบัติ อภิญญา ๖ ไดประโยชนอะไร
เมือ่ เขาไปปบุ ก็ไดตาทิพย หูทพิ ย อะไรก็แลวแต อาตมาไมไดเรียกอยาง
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นั้น อาตมาเรียกวา ตาสวาง หูสวาง กายสวาง หรือพูดงายๆตามครู
บาอาจารยวา ก็คอื เบาใจ เบากาย นัน่ เอง

นิโรธสมาบัติ : ดืม่ ด่ำรสพระธรรม

นิโรธสมาบัตคิ อื การเขาไปดูการเกิดชัดเจนของจิต ดูวา มันดับ
มันก็จะดับลงทีละนิด องคธรรมทีจ่ ะพิจารณาคืออะไร คือมรรค ๘ เรา
จะเปนหุนกระบอกภายนอก ตรงดิ่งนิ่งเขาไป แตจิตขางในจะเห็น
สภาวะเกิดดับ เห็นทุกสวนของรางกาย เสนผมมีกี่เสน เนื้อหนังมี
เทาไรเห็นหมด มันจะแยกออกมาเปนสวนๆ นั่นคือการเขานิโรธ
สมาบัติ หายใจทางไหน ไมไดหายใจทางจมูก ไมไดหายใจทางปาก
หรือรูหู แตจะหายใจตามรูขมุ ขนทุกสวนเกาลาน เกาแสน เกาหมืน่ เกา
พัน เการอยเกาสิบเกา เสนขน คือเสนขนตามรูขุมขนที่เราหายใจอยู
ลองไปทำดู ถาอยากจะรฌู าน มันบอกไดแตอาการ รสชาติมนั ลึกจริงๆ
เปนอยางไร อาตมาอธิบายไมได
มันเปนรหัสธรรม แตเมือ่ เขาแลว ถาอยากจะออกเขาเรียกวา
ดับ การกำหนดใหดบั กับนิโรธสมาบัตเิ ปนคนละอัน เหมือนมือขวากับ
มือซาย มันเหมือนกันแตคนละมือ จะใหตอบชัดๆยกตัวอยางเชน
ใยนาฬิกากับตัวนาฬิกา มันอาศัยซึ่งกันและกัน นาฬิกาคือรางกาย
ใยนาฬิกาคือจิต ตัวเวลาทีบ่ อกนัน้ เปนตัวกำหนดเห็นอาการตางๆทีเ่ กิด
ขึน้ ภายในจิต มันเหมือนน้ำพุ น้ำรอนทีเ่ ดือดปุดอยตู รงนี้ มันจะไมออก
นอก ฝนจะตกฟาจะผากลาง ถาแหลกก็กระเด็นออกไป แตจิตยัง
ทำหนาทีข่ องมันตอ ตรงนีค้ อื นิโรธสมาบัติ ดับความรสู กึ ขางนอกหมด
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ละเอียดยิบทัง้ หมดเลย
สวนวัตถุประสงคที่เขานิโรธสมาบัติเพื่อชิมรสพระธรรมที่
ลึกซึง้ ดืม่ ด่ำและละกิเลส เปาหมายคือละกิเลส แตจะสามารถละกิเลส
ไดหรือไมนนั้ ขึน้ อยกู บั ผทู เี่ ขานิโรธสมาบัติ ผทู ลี่ ะกิเลสไดอยางสิน้ เชิง
คือระดับพระอรหันตหรือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานัน้ เรา
ไดคงยินขาวพระวัดโนนพระวัดนี้เขานิโรธสมาบัติ ลงโฆษณาตาม
หนาหนังสือพิมพโดงดัง โยมเขาใจผิดแลว หรือถาไมผิดเขาก็เปน
พระอรหันต
ถาเปนบุคคลธรรมดาสามัญจะเขานิโรธสมาบัตไิ มได เพราะ
การเขานิโรธสมาบัตจิ ะไมลกุ เดินไปไหนเลย โยมก็ตา งแหไปใสบาตร
พระเขานิโรธสมาบัติ ตัง้ แตตี ๓ ตี ๔ อาตมาเคยไปกับครูบาอาจารย
ไดไปคุยกับทานแลว ทานก็ยอมรับวาเปนการเขากรรมธรรมดาหรือ
การเขาสมาบัติธรรมดานั่นเอง ไมใชการเขานิโรธสมาบัติ ดังนั้นให
โยมเขาใจตามนี้วาการเขาสมาบัติโยมก็เขาได พระก็เขาไดแตการที่
จะเขานิโรธสมบัตมิ นั ตองบริสทุ ธิจ์ ริงๆ สะอาดจริงๆ สงบจริงๆ เรียก
ชือ่ เต็มวา เขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ พระอรหันตและพระอนาคามี
ที่ไดสมาบัติ ๘ แลว จึงจะเขานิโรธสมาบัติได เราสามัญชนทั่วไปก็
เขาไดแคสมาบัติ ฤๅษีชไี พรก็เขาสมาบัตไิ ด
ถาม โทสะ โมหะ โลภะ คืออะไร ขณะจิตดับอยอู ารมณ
ทัง้ ๓ นีต้ ายแลวจะไปไหน
ตอบ โทสะเกิดในนรก โมหะเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน โลภะ
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ไปเกิดเปนเปรต อสูรกาย อยางเชนโมหะคือจิต ๒ ดวง พรอมทัง้ จิต
เฉยๆ ไมไดปรุงแตง หรือหลงสติตาย ทีเ่ คยเลาไปหลายครัง้ อยางเศรษฐี
โตเทยยพรหมณ ตายไปเปนสุนขั เปนสัตวเดรัจฉาน อสูรกายแปลวา
กาย สุแปลวาดี บางครัง้ ก็เอากายไปทำดี บางครัง้ ก็เอากายไปทำไมดี
ใครทีเ่ อากายไปทำดีกค็ อื มนุษย โทสะไปนรก โลภะไปเปนเปรต อสูร
กาย อสูรกายบางครัง้ กลาทำบุญ บางทีกลาทำบาป หลงอยางนีค้ อื หลง
ผิด อยางเชน คิดวาพอแมไมมบี ญ
ุ คุณ หากคิดเชนนีค้ อื หลงผิดไป
ถาม การถือศีล ๕ จะตองงดบริโภคเนือ้ สัตวหรือไม
ตอบ การถือศีล ๕ จะตองงดบริโภคเนื้อสัตวหรือไมนั้น
เราจะมงุ มองลึกลงไปเรือ่ งการฆาสัตว ครบองคเรือ่ งการฆาสัตวไหม
พระพุทธเจาไมไดบอกวานีค่ อื อาหารทีเ่ ปนเนือ้ สัตว นีค่ อื อาหารเจนะ
นีค่ อื อาหารมังสวิรตั ิ ทานบอกวาการบริโภคทุกอยางเปนธาตุ ทุกอยาง
พิจารณาเปนธาตุลกึ ไปตามธรรมชาติ กำลังเปนไปตามเหตุ ตามปจจัย
อยูเปนนิจ เราบริโภคเขาไปแลวกับกายเนาเปอยเปนนิจอยูนี้ หาก
พิจารณาเปนเหตุ มันเปนของนารังเกียจเทานัน้ เอง
เราตองรักษาศีล ๕ ไมใชถอื ศีล ๕ แตใหเรารักษาศีล ๕ ไว
ถารักษาไมครบ ๕ ขอ ก็ใหรกั ษาศีล ๔ ขอ คือปาก ใจ มือ ตา ปาก
ก็ตอ งระวังไมโกหก มือก็ระวังอยาไปหยิบฉวยของผอู นื่ ใจระวังใจไม
ใหเปนคนใจเร็ว ตามองเห็นแลวอยาไดเกิดความอยาก อยาเกิดอาการ
อยากไดจนหลง จนตองทำลายผูอื่น ทำลายระเบียบวินัย แคนี้แหละ
หลักการพืน้ ฐานของศีลอยางงายๆ คือไมโหดราย ไมมอื ไหว ไมใจเร็ว
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ไมขปี้ ด ไมหมดสติ ดีตลอดไป สวนเนือ้ ปลานัน้ อยทู เี่ ราพิจารณาวา
มันเปนอะไร พระพุทธองคบอกวาพิจารณาเปนธาตุ หากตองการ
ปฏิบตั เิ ครงครัดจริงจัง ก็ไมตอ งกิน เรียกวาบริสทุ ธิจ์ ริงๆ เพราะมันอยู
ทีก่ ายของเราวา ถาทานเนือ้ เขาไปเปนประโยชนแกกายของเราไหม ถา
เปนโทษก็หยุด พระพุทธเจาไมไดเครงเครียดกับเรือ่ งนีเ้ ทาไรนัก
ปจจุบนั มีการเรียกรองสิทธิมนุษยชน สิทธิสตั วกนั มาก มนุษย
เรียกรองจะเอาทุนรอนเพือ่ ตัวเองหรือไม ก็ตอ งไปดูกนั หากมันหลีก
เลีย่ งการบริโภคเนือ้ สัตวได ก็ควรหลีกเลีย่ ง แตถา หลีกเลีย่ งไมไดโดย
ธรรมชาติ พระจำเปนตองฉัน อยาเปนคนเลีย้ งยาก แตเปนคนผเู ลีย้ งงาย
เวลาเดินทางไปไหนก็สขุ สบาย จำไวงา ยๆวา “ไมเปนคนโหดราย ไม
มือไว ไมใจเร็ว ไมขปี้ ด ไมหมดสติ เปนคนดีตลอดกาล” ทองคาถานี้
ไว คาถานี้ทองแลวรวย ทองแลวสวย จำไดทำได จะไดเปนนางฟา
เทวดากันทุกทาน
ถาม ขณะที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมจะมี เ สี ย ง ๒ เสี ย งคื อ ปุ จ ฉา
วิสัชนา โดยมีเราอยูตรงกลาง จนคิดไปเองวาตัวเองมี ๒ เสียงหรือ
เปลา เพราะเสียง ๒ เสียงเกิดขึน้ พรอมกัน ถามวาเราคิดไปเองหรือไม
ตอบ เราตองดูวา จิตเราคิดหรือไม เราก็ตอ งรวู า เราคิดไว
กอนหรือเปนสัญญาทีเ่ ราไดยนิ ปุจฉา วิสชั นา โยมตองสังเกตวามัน
เปนสัญญาไหม ตองรตู รงนีว้ า จุดเกิดของเรา มันผุดขึน้ มาเองหรือวา
มันแววมาจากการกระซิบทางหูคอื เสียง ตองรใู หแนชดั เสียกอน อยาง
เชน ผูปฏิบัติไปถามอาตมาวาเปนสภาวะหนึ่งที่เราสะสมเปนอนุสัย
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ทางสัญญา พอจิตสงบปุบ จิตตัวนี้มันแทรกขึ้นมา อยากฟงธรรม
เหมือนเรามีปญหาอยากจะถาม แตยังไมไดถาม มันก็ผุดขึ้นมาเปน
ปุจฉา ตัวเราเองทีน่ งั่ ก็วสิ ชั นาแจงละเอียดยิบเลย มันตอบไดดกี วาพระ
อาจารยเทศนเสียอีก
ซึ่งสภาวะนี้เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติเยอะเชนกัน แตผลสุดทาย
พอพระอาจารยมาสอบอารมณกล็ มื สติ ลืมกำหนด ถาเรากำหนดรวู า
เสียงหนอๆ เมื่อมันยังไมหมด ใหกำหนดไดยินหนอๆ ไดยินเสียง
อะไร เรากำหนดรหู นอๆ ถามันไมหยุดก็ใหดสู ภาวะวา เสียงมาจาก
จิตหรือมาจากภายนอก เราเปนเสียงหรือเสียงเปนเรา ถามันไมหยุดก็ดู
อาการพองหนอ ยุบหนอกอนระยะหนึง่ เราตองพักมันไวกอ น ขัน้ ตอ
ไปก็ดใู หมนั ละเอียดขึน้ ขณะกำหนดพองหนอ ยุบหนอ เมือ่ ไดยนิ เสียง
ก็กำหนด ไดยนิ หนอ เสียงหนอ ปุจฉาหนอ วิสชั นาหนอ กำหนดตอ
กันไมใหมนั ขาดสาย ตรงนีม้ นั ก็ดบั ไปของมันเอง
ถาม ขณะอยใู นอัปปนาสมาธิมคี วามนึกคิดปรุงแตงหรือไม
ตอบ อาตมาอยากจะถามว า การเข าอั ป ปนาสมาธิ เ ป น
อยางไร ใครถามหนอ อยากรวู า สภาวะ อัปปนาสมาธิ ผนู นั้ เปนอยางไร
อัปปนาสมาธิ คือเขาสอู งคฌาน มันจะรสู กึ เงียบแลวมันดิง่ แลว สภาวะ
มันนิง่ มันมีแตสขุ องคของฌานมีวติ ก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ถามัน
เขาองคฌานปบุ เราตองรวู า ขณะทีเ่ ขาฌานนัน้ เปนอยางไร เราตองการ
รกู อ นวาทีจ่ ะสอบอารมณวา คุณเขาฌานนัน้ เปนอยางไร คุณเขาฌานกี่
ขณะ กอนทีจ่ ะเขาองคฌานนัน้ สมาธิเฉียดๆอัปปนาสมาธิ หรือมันอยู
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ในฌาน ซึง่ คำวาอัปปนา มันจะนิง่ ดิง่ เลย มันเห็นองคฌานแลวดวย
แตขึ้นอยูกับสภาวะของผูปฏิบัติคนนั้นเขาไดหรือไมเทานั้น
แหละ ถาอาตมาจะตอบสงไปเลยก็เหมือนกับการตอบเหวี่ยงแห
อาตมาอยากจะรูวาโยมอานหนังสือมาถามหรือไม ถารูจักสมาธิ
ขณะหนึ่งคือ ขณิกสมาธิ หรืออุปจารสมาธิก็สามารถเขาไดทั่วไป
สำหรับคนทำสมาธิได ๑ ชัว่ โมง หรือ ๒ ชัว่ โมง แตคำวาอัปปนานัน้
มันจะดิ่งและตัดสภาวะภายนอก เราจะรูการสัมผัส แตมันไมไดยิน
เสียง แมแตลมแอรเสียงดังแรงๆ เราจะไมไดยนิ เสียงนัน้ เลย

ภาวะเสวยสุขในอัปปนาสมาธิ

หากเขาสอู งคฌานอัปปนา มันไมใชเวิง้ วางเงียบอยอู ยางเดียว
แตมันจะมีสภาวะที่เสวยสุข เราก็ดูสภาวะสุข ถาเรามีสติละเอียดยิบ
เขาก็กำหนดสุขหนอ สุขอยู สุขแลว คือมันสุข มันอิม่ เอิบ สภาวะกาย
ทั้งหมดไมมีความรูสึกมีแตเบาสบาย ขณะที่เขาอัปปนาสมาธิ มัน
จะเขากี่ขณะ เมื่อเขาปุบ จิตจะออกจากอุปจารสมาธิ มั น จะดิ่ ง สู
อัปปนาสมาธิ มันเหมือนเราหายใจเขาปบุ จิตมันดิง่ สลู นิ้ ป ใตสะดือ
ลงสทู อ งนอย ดิง่ วูบลงไป เหมือนเครือ่ งบินตกหลุมอากาศวูบลงมา ถา
สติเราไมดี เราตามไมทนั
บางคนนัง่ หลับใหล บางคนออกอาการเปนปลาไหล หากสติ
ไมแกกลา บางคนอยากจะนอนก็นอนราบไปเลย แตถา จิตละเอียดปบุ
มันจะตกวูบไป ๓ ขณะ ก็จะเขาสูอปั ปนาสมาธิ มันมีลกั ษณะนิง่ เฉย
ทั้งหมดทั้งกายและจิต ถาหากสติดี เราจะรูสภาพของกระดูกของเรา
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มันจะรสู กึ เย็นวูบครัง้ ๑แลวรอนเขามาครึง่ หนึง่ สลับเย็นวูบ ๖ ครัง้
๖ ขณะ นัน่ คือการเขาอัปปนาแลวปดความรสู กึ ทัง้ หมดทัง้ ปวง นัน่ คือ
อัปปนาสมาธิ
ถาม การปฏิบตั กิ รรมฐานทีว่ ดั ไดอานิสงสมากกวาทีบ่ า น
จริงหรือไม เพราะวาวัดเปนเขตอภัยทานใชหรือไม
ตอบ ไมใชเสมอไป สมัยพุทธกาลมีตัวอยางผูฟงธรรมที่
บานแตสามารถบรรลุธรรมได ยกตัวอยางเชนพระนางสามาวดีฟง
ธรรมจากนางขุชชุตตรา

เรื่อง...นางขุชชุตตรา

“ฟงธรรมจากหญิงคอมแลวบรรลุธรรม”
นางขุชชุตตรา เปนลูกสาวของหญิงแมนมในเรือนโฆสก
เศรษฐีในกรุงสัมพี เปนหญิงสาวหลังคอม ตอมาเมือ่ โฆสกเศรษฐีได
ยกพระนางสามาวดีผูเปนหญิงกำพราใหอยูในฐานะเปนธิดาของ
ตนแลว ไดมอบหญิง ๕๐๐ คนใหเปนบริวารของนางดวย และนาง
ขุชชุตตราก็ไดเปนบริวารของนางดวยเชนกัน เมือ่ นางสามาวดีไดรบั
การอภิเษกเปนมเหสีของพระเจาอุเทนแหงเมืองโกสัมพี หญิงบริวาร
ทั้งหมดก็ตามเขาไปรับใชนางในพระราชนิเวศนดวยและพระเจา
อุเทนไดพระราชทานทรัพย ๘ กหาปณะ แกนางขุชชุตตราเพือ่ จัดซือ้
ดอกไมใหแกนางสามาวดีทกุ วัน
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ในกรุงกัมพีนนั้ มีเศรษฐี ๓ คน คือโฆษกเศรษฐี กุกกุฏเศรษฐี
และปาวาริกเศรษฐี ทัง้ ๓ ทานนีก้ ม็ คี วามศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธ
ศาสนาไดฟงธรรมจนไดบรรลุพระโสดาบันดวยกันและไดสรางวัด
ขึน้ ทานละหนึง่ วัดโดยของโฆษกเศรษฐี ชือ่ วาโฆสิตาราม ของกุกกุฏ
เศรษฐี ชื่อวากุกกุฏาราม และของปาวาริกเศรษฐี ชื่อปาวาริการาม
เศรษฐีทั้ง ๓ ทานนี้มีคนรับใชชื่อนายสุมนะ เปนผูจัดตกแตงสวน
ดอกไม นางขุชชุตตราก็มาซือ้ ดอกไมของนายสุมนะทุกๆ วัน ครัง้ หนึง่
พระผู มี พ ระภาคเสด็ จ มายั ง โกสั ม พี โดยมี พ ระอานนท เ ถระเป น
ปจฉาสมณะเสด็จตามมาดวย พระพุทธองคประทับ ณ อารามของ
เศรษฐีทงั้ ๓ โดยผลัดเปลีย่ นตามวาระกัน
วั น หนึ่ ง นายสุ ม นะขอโอกาสแก ท า นเศรษฐี เ พื่ อ กราบ
อาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จเสวยภัตตาหารที่บานของตน ขณะที่
นายสุมนะกำลังจัดการตกแตงเสนาสนะและภัตตาหารอยูนั้น นาง
ขุชชุตตราก็มาถึง นายสุมนะก็ขอใหนางขุชชุตตราอยชู ว ยงาน นางก็รบั
ดวยความยินดี
เมื่อเสร็จภัตตกิจแลว พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรม
เทศนาอนุโมทนานางขุชชุตตราก็ไดมีโอกาสฟงธรรมดวย นางสง
กระแสจิตไปกับพระธรรมเทศนา เมื่อฟงธรรมจบลงก็ไดบรรลุเปน
โสดาบันบุคคลทันที
โดยปกติในวันอื่นๆ ที่ผานมา นางขุชชุตตราจะซื้อดอกได
เพียง ๔ กหาปณะ และเก็บไวเอง ๔ กหาปณะ แตวนั นีน้ างซือ้ ดอกไม
ทั้ง ๘ กหาปณะ นางสามาวดีเห็นวาวันนี้ดอกไมมากกวาทุกๆวันจึง
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ถามนางขุชชชุตตรานางจึงตอบวา “เมื่อกอนนี้นางไดยักยอกเงินเพื่อ
ตนเอาไวครึ่งหนึ่ง แตวันนี้ หลังจากไดฟงพระธรรมเทศนาจาก
พระบรมศาสดาจนบรรลุอมตธรรมแลว เห็นวาการทำอยางนัน้ ไมควร
จึงไดซื้อดอกไมทั้ง ๘ กปหาณะ” นางสามาวดีเมื่อทราบความโดย
ตลอดแลว ก็มไิ ดตเิ ตียนนางขุชชุตตราแตประการใด กลับขอใหนางได
แสดงธรรมทีไ่ ดฟง มาจากพระบรมศาสดาใหตนและบริวารทัง้ ๕๐๐
ฟงบาง นางขุชชุตตราก็แสดงธรรมใหฟงตามลำดับตามที่ไดฟงจาก
พระบรมศาสดา เมื่อจบลงแลวหญิงเหลานั้น โดยมีนางสามาวดีเปน
หัวหนาก็ไดบรรลุเปนโสดาบันพรอมๆกันทัง้ หมด
หลังจากนั้น นางขุชชุตตราไดรับการยกฐานะจากการเปน
ทาสีคอยรับใชนางสามาวดีใหดำรงอยใู นฐานะมารดาและอาจารยของ
นางสามาวดีและหญิงบริวารเหลานัน้ โดยนางมีหนาทีร่ บั ฟงพระธรรม
เทศนาจากพระบรมศาสดาแลวนำมาแสดงใหนางสามาวดีกับบริวาร
ฟง นางขุชชุตตรากระทำเชนนี้ จนนางเปนผูมีความชำนาญในพระ
ไตรปฎก กลายเปนผูทรงจำพระไตรปฎก นางไดรับการยกยองจาก
พระพุทธเจาในตำแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูเปน
พหูสตู
เราจะเห็นไดวา พระนางสามาวดีและหญิงบริวารของนางฟง
ธรรมทีบ่ า นก็สามารถบรรลุธรรมได
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เรื่อง...ยายหอยฟงธรรมหนาวัด

แตยกตัวอยางอีกกรณีหนึ่ง ในขณะเดียวกันขอสมมุติชื่อวา
ยายหอยอยหู นาวัดพระเชตวันมหาวิหาร ถาเปนเสียงกระจายขาวคงได
ฟงธรรมทุกวัน แตยายหอยไมไดอะไรเลย ทั้งที่อยูหนาวัด ใครก็ไป
โปรดยายหอยไมได เพราะแกฟงธรรมจนแกจำทุกคำพูดของพระได
หมด จนในที่ สุ ด พระโมคคัลลานะและพระอานนท ไ ปกราบทู ล
พระพุทธเจาวา “พระองคไปโปรดแตคนไกลๆ แตทำไมพระองคไม
โปรดยายหอยอยหู นาวัด” พระพุทธองคตอบวา “เธอไปลองโปรดดูสิ
เธออาจจะโปรดได” พระอานนทไปโปรดอยางไรก็ไมได ดังนั้น
พระโมคคัลลานะก็ไปโปรดบาง ขณะนัน้ ยายหอยเตรียมตัวจะไปเก็บ
หอย เขาจึงเรียกกันวายายหอย เมือ่ พระโมคคัลลานะอมุ บาตรไปขาง
หนา ยายหอยก็หันหลังให ทำเปนไมเห็น เหมือนกับโยมบางคน
พอพระอาจารยเดินมาก็ทำหันหลังเฉยเลย แตใจเตนตบุ ตับ๊
แตพระโมคคัลลานะเกงในเรื่องฤทธิ์ ก็สรางจิตมโนภาพอยู
ขางหนาอีกเปน ๒ รูป ยายหอยก็หันซายหลบ พระโมคคัลลานะ
ก็กำหนดจิตแปลงรูปอีกอยซู า ยมือ พอยายหอยหันหนาหลบดานขวา
พระโมคคัลลานะกำหนดรัศมีจิตมาอยูขวามืออีก ยายหอยก็บนวา
“ทำไมพระรูปนีด้ อื้ จัง ทำไมยงุ ยากจัง” จึงเงยหนาขึน้ บนฟา แตกเ็ จอ
พระโมคคัลลานะอุมบาตร ในที่สุดยายหอยกมลงถางขา พระโมค
คัลลานะ จึงถอยแวบไปบอกวาไมไหวแลว ถาเกิดไปอยใู ตผา ถุงเปน
อยางไร จึงยอมแพไมเอาแลว ไมโปรดแลวยายหอย ดังนัน้ พระโมค
คัลลานะและพระอานนทจึงเขาใจพระพุทธเจาวาทำไมจึงไมโปรด
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ยายหอย ยายหอยจึงตายมาเปนหอยทุกวันนี้ เอาหนาคว่ำเดินดิน นีค่ อื
ทีม่ าของยายหอย อาตมาตัง้ ชือ่ วายายหอย นีค่ อื ตำนานทีเ่ ลากันมา

เรื่อง...เศรษฐีจา งลูกฟงธรรม

อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อวากาฬกุมาร แม
เปนลูกชายของเศรษฐีผูพรอมดวยศรัทธาเชนนี้ แตไมปรารถนาไป
สำนักพระศาสดา ไมอยากฟงธรรม และถวายทานเชนเดียวกับบิดา
อนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี วิ ต กว า ลู ก ชายของตนจะตกนรกโดยไม ไ ด
ทำกรรมดี
วันหนึง่ จึงบอกลูกชายวา “พอจางใหลกู ไปฟงธรรมและรักษา
ศีลอุโบสถทีว่ หิ าร พอจะใหทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ เมือ่ กาฬกุมารไดเงิน
ก็เกิดความดีใจ จึงไปยังวิหารแตไมไดสนใจฟงธรรม ไปนอนหลับที่
วิหาร พอวันรงุ ขึน้ ก็กลับมารับเงินจากบิดา วันตอมาเศรษฐีเพิม่ คาจาง
เปน ๑,๐๐๐ กหาปณะใหไปจำพระพุทธพจนใหไดสกั บท โดยยืนฟง
ตอหนาพระพักตรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กาฬกุมารับ
ปากดวยความยินดี พระศาสดาทรงทราบเรือ่ งกาฬกุมารรับจางบิดามา
ฟงธรรม จึงทรงบันดาลใหเขาจำไมไดสกั บทเดียว เขาจึงตัง้ ใจฟงมาก
เพือ่ จำใหไดสกั บทหนึง่ ปรากฏวาฟงไปฟงมาไดบรรลุโสดาปตติผล
วันรุงขึ้นเขาเขาบานมาพรอมกับพระศาสดาและพระภิกษุ
สงฆ เศรษฐีนิมนตพระศาสดาและพระภิกษุสงฆนั่งเพื่อจะถวาย
ภัตตาหาร กาฬกุมารคิดอยตู ลอดเวลาวา “ขอบิดาอยาไดใหทรัพยแก
ตนเฉพาะพระพักตรของพระศาสดาเลยและขอพระศาสดาอยาไดทรง
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ลวงรถู งึ เรือ่ งทีบ่ ดิ าจางใหไปรักษาอุโบสถและฟงธรรม”
เมือ่ พระศาสดาเสวยภัตตาหารเสร็จ เศรษฐีไดนำเงินหนึง่ พัน
กหาปณะวางไวใหเขาตอหนาพระพักตรของพระศาสดา กาฬกุมาร
รสู กึ ละอายอยางยิง่ จึงปฏิเสธรับทรัพยจากบิดา เศรษฐีไดทลู เลาเรือ่ ง
ทั้งปวงใหพระศาสดาทรงทราบ พระพุทธองคตรัสวา “ทานเศรษฐี
วันนีบ้ ตุ รของทานไดโสดาปตติผล ซึง่ ประเสริฐกวาสมบัตขิ องพระเจา
จักรพรรดิ แมวาสมบัติในเทวโลกและพรหมโลก” แลวทรงตรัส
พระคาถานี้วา “โสดาปตติผล ประเสริฐกวาความเปนเอกราชใน
แผนดิน กวาการไปสสู วรรคและกวาความเปนใหญในโลกทัง้ ปวง”
นีค่ อื เปนอุบายวิธใี นการดึงคนเขาหาธรรม ทัง้ ลีลาทัง้ วิธกี าร
ปฏิบตั ทิ แี่ ยบยลมาก สวนลีลาของอาตมาในการแกคนงวงหลับ คือถา
แกงว งไมไหว ก็ใชไมหนา ๓ ดีไหม หรือถาไมไหวหันหนาเขาหาเสา
มันจะตืน่ ตัวอยตู ลอดเวลา หรือตัวอยางเรือ่ งการคาขาย หากเปนแมคา
ขายของ เราจะมอง ๑ เสนหใ บหนา ๒ เสนหว าจา ลูกคาหลงใหล ถา
แมคาหนาบึ้ง พูดจามะนาวไมมีน้ำ ลูกคาหนีหมด เสนหวาจาลูกคา
บานตะไท นีค้ อื ลีลาของพระพุทธเจาทีใ่ ชสอนคน
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การสร า งสติ วิ ธี นี้ คื อ การกำหนด
อาการตางๆทีเ่ กิดขึน้ ไมมที สี่ นิ้ สุด มันเปน
หวงโซเลย ในที่สุดเมื่อกำหนดไดอยางนี้
แลว จิตก็สงบเบาใสมากขึน้ สมาธิเกิดขึน้
ทีละขั้นๆ เมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อยางนั้น
กิเลสเขาแทรกไมได เมื่อกิเลสเขาแทรก
ไมได เขาเรียกวาคมุ ครองจิต

FreedomMind2.pmd

136

31/5/2551, 15:37

137

FreedomMind2.pmd

137

อิสระแหงจิต

31/5/2551, 15:37

อิสระแหงจิต

138

บทที่ ๕ ถาม-ตอบ

“ผปู ฏิบตั ธิ รรมจำเปนตองสอบอารมณหรือไม”
ถาม การปฏิบัติธรรมจำเปนตองมีการสอบอารมณโดย
บุคคลอืน่ หรือไม
ตอบ การสอบอารมณ หมายถึง การทีผ่ ปู ฏิบตั เิ ลาสภาวะ
อารมณที่เกิดขึ้นจริงใหกับพระอาจารยหรือผูสอนการปฏิบัติ เพื่อ
ผูสอนการปฏิบัติจะไดแกไขอารมณ เพื่อยกสภาวะอารมณของผู
ปฏิบตั ติ อ ไป
โดยปกติ แ ล ว การปฏิ บั ติ ธ รรมทั่ ว ไปไม จำเป น ต อ งสอบ
อารมณกไ็ ด อยากนัง่ ก็นงั่ อยากลุกก็ลกุ อยากนอนก็นอน แตถา การ
ปฏิบตั ธิ รรมเปนระบบตองมีการสอบอารมณ เพราะการสอบอารมณ
จะทำใหสภาวธรรมของเราเจริญขึน้ เรียกวาการปรับอาการตางๆของ
เรา ถาพูดภาษาธรรมหมายถึงการปรับอินทรียใ หสมดุลกัน อินทรียใ น
ทีน่ ไี้ มวา จะเปนการภาวนาหรือเรือ่ งการพัฒนาสติ
สวนเรือ่ งการสอบอารมณมคี วามจำเปนตองมีผสู อบอารมณ
ใหผปู ฏิบตั ิ ซึง่ จำเปนตองมีผรู ทู ผี่ า นประสบการณอารมณนนั้ ๆมาสอบ
อารมณ ถาผูใดสอนผูปฏิบัติธรรมไดตองพิจารณาคุณสมบัติ ๒ ขอ
พืน้ ฐานคือ ๑ ) ผานญาน 16 หรือผานวิชาการครู ทีจ่ ริงตองใหสอน
ใหสอบอารมณ ถาไมเชนนัน้ แลวจะแกอารมณผผู า นสภาวธรรมทีส่ งู
ไมได ๒)แตถา มีประสบการณมากๆ ถึงจะไมผา นญาน ๑๖ ก็สอนได
และแกอารมณของผปู ฏิบตั ไิ ด แตตอ งมีประสบการณการปฏิบตั ธิ รรม
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มาก จะคิดเอาเองไมได เพราะสภาวะอารมณนนั้ คิดเองไมได มันเหนือ
ความคิด มันหางไกลจากความคิดเกินทีจ่ ะคาดเดาสภาวะอารมณตา งๆ
ได เราตองรวู า โยคีปฏิบตั อิ ยางนี้ หมายถึงเขามีสภาวะอารมณเปนอยาง
ไร
เราก็ตองรูวาผูปฏิบัติกำลังยึดติดอยูกับอะไร บางคนนั่งไป
รองไหไป เขากำลังเกิดอะไรอยู บางคนรองไห เพราะอยากใหพอ แม
ไดเห็น ไดมาปฏิบตั ดิ ว ย เพราะรวู า พอแมมกี รรมหนัก อยากใหทา น
พนกรรม จึงรองไหออกมา บางคนนัง่ ไปปวดไปก็รอ งไหไป นัน่ คือ
สภาวธรรม ดังนัน้ คนทีแ่ กกต็ อ งรจู กั และเขาใจสภาวะอารมณตา งๆได
ถาม

เราสามารถเปรียบเทียบสภาวธรรมจากหนังสือได

หรือไม
ตอบ ถามว า ได ห รื อ ไม อาตมาก็ จ ะตอบว า ได แต ว า
อันตรายจะเกิดขึน้ เยอะมาก ปนมี้ คี นมากกวา ๒๐ ราย ทีอ่ า นหนังสือ
โลกทิพยแลวนำไปปฎิบตั ติ ามแลวเกิดอาการเห็นโนนบาง เห็นนีบ้ า ง
เห็นไมหยุดทั้งลืมตาและหลับตาแลวบอกวาตัวเองเปนคนโนนบาง
เปนคนนีบ้ า ง วันกอนอาตมาไดยนิ เขาบอกวาตัวเองเปนพระพุทธเจา
มาเกิด พระพุทธเจาไมมาเกิดแลวนะโยม ซึง่ ตรงกับคำถามวาสัญญา
วิปลาส คลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง มันไมใชความจริงนัน่ เอง เขา
เรียกวาสัญญาวิปลาสชนิดหนึง่ คือจำตัวเองไมไดบา ง หรือบางครัง้ เลา
อะไรไดถกู หมดเลย นีค่ อื เปนพวกสัญญาวิปลาสชนิดหนึง่
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เมื่อป พ.ศ ๒๕๓๕ อาตมาไดรับนิมนตใหไปสอนที่ศูนย
วิปส สนาเคลือ่ นทีแ่ หงประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ บึงกมุ มีแมชี
ทานหนึง่ เกงเปนมหาอภิธรรมบัณฑิตเลยทีเดียว พอถึงเวลา ตี ๒ ตี ๓
จะขึน้ ไปทองพระอภิธรรม ขึน้ ไปทองบนหอระฆัง ตีระฆังแตเชารอง
“บอกตืน่ ๆทำวัตรไดแลว” นัน่ คือสัญญาวิปลาส แมชจี ำอะไรไดหมด
แตแมชคี วบคุมตัวเองไมได เพราะไมยอมสอบอารมณคดิ วาตัวเองเกง
หลงคิดวาตัวเองปฏิบัติไดแลว เมื่อถึงเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติดวยตนเอง
โดยไมมคี รูบาอาจารยทจี่ ะบรรยายสภาวะอารมณใหฟง ดวย แตแมชรี ู
ทุกเรื่อง เชน แมชีรูจักพระอาจารยในประเทศไทยทั้งหมด รูวาจิต
ประกอบดวยกุศลหรือจิตที่ไมประกอบดวยกุศล หรือจิตที่ประกอบ
ดวยปญญาหรือไมประกอบดวยปญญา คนเกงบางคนยังบรรยายธรรม
สแู มชไี มไดเลย แมชนี งั่ พูดไดทงั้ คืน นีค่ อื สัญญาวิปลาส
การเปรียบเทียบสภาวธรรมกับหนังสือ เราสามารถทำได แต
ระวังอันตรายจะเกิดขึน้ เพราะหนังสือเปนเพียงไกดไลนเปนแนวทาง
เทานัน้ แตอธิบายรหัสธรรมไมไดลกึ อยางเชน คำวาเจ็บ มันเจ็บอยาง
ไร หนังสือมันบอกวาเจ็บปวดรวดราว มันเจ็บแบบไหน เจ็บอยางไร
ทรมานอยางไร หนังสือบรรยายไมไดลกึ ซึง้ เพราะภาษาธรรมมันไม
มีและอธิบายไมได มันมีแตวจั นภาษาคือภาษาจิต อาตมาเรียกวารหัส
ธรรม หรือรหัสกรรม
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ถาม การอธิษฐานจิตในขณะทำสมาธิ เราสามารถทำได
หรือไม มีวธิ กี ารอยางไร
ตอบ ผปู ฏิบตั สิ ามารถอธิษฐานจิตได แตเราตองมีสมาธิ
ลึก ถาอานหนังสือแลวคิดเองหรือเคยไดยินเขาเลามาก็ทำไดเชนกัน
เมื่อเวลาเราทำสมาธิลึกลงไป ลึกแคไหน ลึกขั้นฌาน เขาถึงขั้นฌาน
กอน หรือถาไมถงึ ขัน้ ฌานไดไหม ก็ไดเชนกัน คือขัน้ อุปจารสมาธิ จิต
เขาไปถึงนิง่ สักระยะหนึง่
จิ ต ของเราไม ห วั่ น ไหวกั บ สภาวธรรม คื อ เรากำหนดจิ ต
อธิษฐานวา “ขอใหขาพเจาจงเปนสุขเปนสุขเถิด ทำอะไรก็ขอให
ประสบผลสำเร็จทุกเมื่อ” นี่คือคำอธิษฐาน เราจะทำอะไร ขอให
ประสบผลสำเร็จทุกเมือ่ แตอธิษฐานแลวตองนัง่ สมาธิตอ ตองทำจิต
ใหบริสทุ ธิแ์ ลวหามนึกถึงสิง่ ทีอ่ ธิษฐาน ถานึกถึงจะกลายเปนปรุงแตง
จะไมไดผลและไมไดประโยชน
ถาม เมือ่ เกิดสัญญาวิปลาสจะแกไขไดอยางไร
ตอบ คำวาสัญญาวิปลาสคือความจำได หมายรู เปนภาพที่
ผุดขึน้ มาในสัญญา ความทรงจำของเราใชหรือไมใช บางทีไมผดุ ขึน้
มาแตไดยินเสียงแววๆมาวามีคนบอกใหทำอยางนั้นทำอยางนี้ นี่คือ
สัญญาชนิดหนึ่ง แตวาไมรูวาอะไรคืออะไร พูดไปตามที่ไดยินมา
พออะไรผานมาปบุ เราก็เอาอันนัน้ พูดขึน้ มา คือขาดสติ สัญญาวิปลาส
คือผปู ระพฤติปฏิบตั ขิ าดสติ ไมยอมกำหนด ไมยอมพิจารณา เรียกวา
สติออ นหรือสติเตลิด อาตมาเคยพูดอยเู สมอวาสติเตลิดก็เกิดปญหา สติ
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ไมมา สมาธิไมดี มันคนความคิดไมได จิตแตกหรือจิตออน วิธแี กไข
สัญญาวิปลาส คือไมใหนงั่ สมาธิ โดยใหนงั่ อยเู ฉยๆเสียกอน จนอาการ
ปกติดี ไมใหนงั่ กรรมฐาน ความรสู กึ ตางๆไมใหเกิดขึน้ ในใจ ไมมใี น
ความคิด

วิธีการแกสัญญาวิปลาส

ซึ่งผูปฏิบัติถามตอวาทั้งๆที่เขาบริกรรมคำวาพองหนอยุบ
หนอ พุทโธอยู หากเกิดสัญญาวิปลาสตองปลอยวางใชไหม ถา
บริกรรมคำภาวนาอยูก็ไมเปนสัญญาวิปลาส เรามีคำบริกรรมอะไร
ก็ แ ล ว แต จ ะไม เ ป น สั ญ ญาวิ ป ลาส พู ด ง า ยๆคื อ สติ เ พี้ ย นไป ถ า มี
คำบริกรรมอยู อาตมารับรองวาไมเปนไร เพราะเรามีสติอยเู สมอ เรา
ไมมโี อกาสใหสญ
ั ญาวิปลาสเขามาได ทีเ่ ราเกิดสัญญาวิปลาสนัน้ เปน
เพราะเราไมไดกำหนดคือนัง่ เฉยๆหรือการปลอยวางเฉยๆนัน่ เอง ซึง่
บางทีพอมีของตกหลนลงมา เราก็ตกใจ จนสติเตลิด กลายเปนโรค
หัวใจก็มี สติแตกกำหนดไมทนั
อาตมารูจักพระธุดงครูปหนึ่งที่ทุงใหญนเรศวร ทานนั่งไป
เพอไป บอกวาเทวดามาขอฟงธรรมบาง และมีเทวดาอีกตนหนึ่ง
มาบอกวา ฉันเปนเมียคุณ พระก็ตกใจเลาวา มันเปนนิมิตเห็นภาพ
เหมือนกับผหู ญิงเขามาหา พระรูปนีบ้ วชมาตัง้ แตเปนสามเณร ขณะนัน้
อายุเกือบ ๖๐ พรรษาแลว ครัง้ หนึง่ เห็นภาพนิมติ เหมือนรูปลักษณจริง
วิง่ เขามากอดทาน ทานตกใจ เพราะสติขาด วิง่ รองเสียงหลงไปชนถ้ำ
จนหัวแตก สติกลับคืนมานิดหนอยแลวมานัง่ ตัวสัน่ เหมือนคนถูกผีเขา
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อาตมาถามวาหลวงพอเปนอะไร ทานก็เลาใหฟงวาเปนอยางไร นั่น
แหละคือการเผลอสติ เหมือนเราขับรถเวลาเราหลับใน พอลืมตาปบุ
เหมือนเราจะชนแลว จึงหักพวงมาลัยหลบเต็มที่เลย ทั้งๆที่มันไมได
ใกลสงิ่ ทีจ่ ะชน ปรากฏวาชนโครมเสาไฟฟาหรือลงขางคลองเสียเรียบ
รอยไปแลว
ถาม อยากทราบวาจะมีอกี เพียง ๑ พุทธันดรเทานั้น จริง
หรือไม ถาจริงไมรวู า จะมีโอกาสเกิดทันหรือไม ถามาเกิดไมทนั มนุษย
เหลานัน้ จะทำอยางไรดี
ตอบ โยมคิดไกลไปหรือเปลา หากเกิดไมทนั ก็ไมตอ งมา
เกิดงายนิดเดียว เพราะการเกิดใหทนั พุทธันดรไมใชเรือ่ งงายๆ เพราะ
เราเกิ ด แล ว ตายอี ก ไม รู กี่ ค รั้ ง แล ว พุทธันดรหนึ่งหมายถึงยุคของ
พุทธเจาองคหนึง่ พระพุทธโคดม ๒ พันกวาปทเี่ ราฟงธรรมกันมา มัน
นานไหม เราเกิดมากี่ครั้งแลว หากเราไมไดมาเกิด เราไมตองเสียใจ
หรอก เราเรงสรางความดีกนั ตอไป
ถาม ขอวิธกี ารกำจัดความเกียจครานในการปฏิบตั ธิ รรม
ตอบ วิธีการก็ตองขยัน มันไมเห็นมีอะไรนอกจากความ
ขยัน หากในระหวางการปฏิบัติเราเกิดความเบื่อหนาย อาตมาพอจะ
แนะนำได โดยเราตองมองคนอืน่ วาเขาทำอยางไร เขาเดินหรือนัง่ อยาง
ไร ถามองคนขางๆแลวเราจะรูสึกฮึกเหิม บางครั้งเราลองมองดูผู
สูงอายุ บางคนเดินไมได ตองใชไมเทา ถาเราเปนคนหนุมรางกาย
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แข็งแรง แตทำไมไหว อาตมาก็อายแทนโยม
อาตมาขอเลาครัง้ ไปปฏิบตั ทิ ี่ ชเวดากอง ประเทศพมา มีสถาน
ทีป่ ฏิบตั ธิ รรมแหงหนึง่ พอเวลาตี ๒ ตี ๓ อากาศหนาวๆ เราจะเห็น
แมชรี ปู หนึง่ ปฏิบตั อิ ยตู ลอดเวลา แมชจี ะเดินจงกรม นัง่ สมาธิ บางครัง้
ตักน้ำไวใหพระลางหนา ซึง่ ระยะทางไปตักน้ำก็ไมใชจะใกลๆ อาตมา
คิดวาประมาณระยะทางขึน้ ลงเขาพนมรงุ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย แมชรี ปู ราง
เล็กๆ ตักน้ำแตละวันไมรูสักกี่เที่ยว พระปฏิบัติในที่นี้เปนพันๆรูป
อากาศหนาวมาก แมชไี มไดสวมเสือ้ หนาว ใชแคผา คลุมไหลเทานัน้
เอง ซึง่ พระแตละรูปใชน้ำ ๓ ขัน แคลา งหนา ถูตวั เทานัน้ เอง ระยะเวลา
๑๕ วัน อาบน้ำแคครัง้ เดียว หรือบางครัง้ เดือนหนึง่ ไมไดอาบน้ำ อาตมา
วาประหยัดน้ำดีนะ
หากเราขีเ้ กียจปฏิบตั ิ เราตองมองบุคคลขางๆ เขาเดินจงกรม
เขานั่ ง สมาธิ อ ย า งไร หรื อ ดู ตั ว อย า งแม ชี รู ป นี้ พ อตั ก น้ำ เสร็ จ ก็ ทำ
กรรมฐานตอ พอทำกรรมฐานเสร็จแมชีก็ทำความสะอาดตรงที่
พระนั่งหรือผูปฎิบัติธรรมนั่ง อาตมาวาแมชีไดบุญมาก ทำใหนึกถึง
คัมภีรท กี่ ลาวถึงนางโรหินี
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เรื่อง...นางโรหินี

“โรคเรือ้ นหาย เพราะบำเพ็ญจิตภาวนา”

ครั้งหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยูที่เมืองกบิลพัสดุ พระ
อนุรทุ ธะเถระพรอมดวยภิกษุบริวาร ๕๐๐ รูป ตามเสด็จดวย พระญาติ
ทราบขาวการมาของทาน จึงพากันมาหาทาน ยกเวนพระนางโรหิณี
ซึ่ ง เป น น อ งของพระอนุรุทธะ พระเถระเมื่อไมเห็นนาง จึงถาม
พระญาติวานางไปไหน ทานจึงทราบจากพระญาติวาไมเสด็จมา
เพราะนางละอายทีเ่ ปนโรคผิวหนัง พระเถระจึงบอกอุบายใหนางสละ
เครื่องประดับออกขาย นำเงินมาสรางโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ เมื่อ
สรางเสร็จแลว นางทำความสะอาดปดถู พืน้ ศาลา ปูอาสนะไว เตรียม
น้ำถวายแดพระภิกษุสงฆอยเู ปนประจำ
ซึ่งในอินเดียการทำความสะอาดพื้นคอนขางลำบากมาก
เพราะพื้นเปนศิลาแลง เราลองคิดดูวาพื้นศิลาแลงจะความสะอาด
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อยางไร บางครั้งเวลาทำความสะอาดไมมีแสงไฟ นางก็กำหนดจิต
บำเพ็ญภาวนาเห็นเปนแสงสวาง เขาเรียกวาเจริญกสิณ เปนแสงสวาง
ทำความสะอาดโรงฉัน ตอมาโรคผิวหนังของนางคอยๆหายไปทีละ
นอย จนหายเปนปกติในทีส่ ดุ
ซึ่งเวลาทำความสะอาดพื้น ถูไปเพลินไป ดูจิตดูใจไปดวย
เหมือนฤๅษีนั่งบดยา นั่งบดไปบดมา เปนความเพียรพยายามจนเกิด
สภาวจิต พอเปนฌานปบุ ยากลายเปนลูกแกว ทุกวันนีค้ นเอาลูกแกว
ไขพญานาคคือฤๅษีบดยานั่นเอง วางไปทิ้งไป มันก็ไหลก็กลายเปน
กอนหินในดิน ดินกลายเปนหิน ยาของฤๅษีอยขู า งในเหมือนเม็ดยาอยู
ตามภูเขาตามถ้ำเยอะแยะ
ความเบือ่ หนายในปฏิบตั เิ ปนเรือ่ งปกติ มันเจ็บตรงโนนเจ็บ
ตรงนี้ อาตมาบอกแลววามันเปนมายาของจิต บางครั้งเราเดินจงกรม
นั่งสมาธิ มันอยูตัว มันเกิดอาการรอนวูบวาบๆ มันปวดหัว ตัวรอน
ปวดทอง เหมือนจะเปนไข แตมนั ไมไดเปนไขจริงๆหรอก มันเปนแค
สภาวะ ถาเราตามรไู มทนั เราก็กลับไปนอนหมผาเสียกอน แตหากจิต
ใจเราเขมแข็งตอสู มันไมมีอะไรเกิดขึ้นหรอก มันก็เปนเรื่องปกติ
อาการดังกลาวมันจะหายไปเอง บางครัง้ พอเรานัง่ ไมถงึ ๕ นาที เรา
ก็ลกุ แลวขยับเสียแลว บางทีเรานัง่ ๑ ชัว่ โมง ยังทนได แตบางคนก็ทน
ได ๒๐-๓๐ นาที บางคนไมเคยนัง่ ถึง ๑๐ นาที ก็นงั่ ได บางคนไมเคย
นั่ง ถานั่ง ๔๐ นาทีก็สามารถนั่งได นั่นก็เพราะจิตตัวเดียว เราตอง
กำหนดใหรูวาเบื่อหนายอะไร หากเบื่อหนายตัวเองหรือเบื่อหนาย
สังขารจริงๆแลวก็ดี เราก็ปลงสังขารทันทีวา เปนของไมสวยไมงาม มัน
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ทอแทหรือสลดหดหู เราไมอยากเกิด นี่คือเปนความเบื่อหนายทาง
ธรรม แตถา เบือ่ หนายไมอยากปฏิบตั ิ จะเดินก็ไมเดิน มันก็นงั่ เสียเลย
แตพอใหนงั่ มันอยากจะลุก อยากจะออกจากกรรมฐาน จิตมันจะหลอก
เราเชนนัน้
ถาม ถาเกิดกำหนดแลวอาการขีเ้ กียจยังไมหาย ควรจะทำ
อยางไร หรืออาการขีเ้ กียจหายไปแลวมันกลับมาอีก เรามีวธิ แี กอยางไร
ตอบ เรามีสติกำหนดรูเอาเอง สิ่งสำคัญคือสติ อาตมา
บอกวาการพัฒนาสติ คือการกำหนดถี่ๆใหมันละเอียด กำหนดใหรู
ตัง้ แตตน จนจบตลอดเวลา เหมือนเราขึน้ รถไฟชัน้ ไหนก็ตอ งรชู นั้ นัน้
มันวิง่ ไปตรงไหน เราตองรตู รงนัน้ วารถจอดสถานีไหน รอู ยางละเอียด
เหมือนคนขับรถรูวาเขาสตารทเครื่องยนตตรงไหน มีชองเติมน้ำมัน
ตรงไหน ไฟมันอยตู รงไหน ไฟทาย ไฟเลีย้ ว ไฟหนา ไฟหลังอยตู รง
ไหน ตองรใู หหมด เมือ่ ขับรถไป เราตองรเู สนทาง เรารตู ามปจจุบนั
นัน้ เรากำหนดรอู ริ ยิ าบถตลอด นัน่ คือการแกความเหนือ่ ยหนาย แก
ความขีเ้ กียจ สติจะดีขนึ้ ตามลำดับ พอสติดมี ากๆขึน้ มันตอเนือ่ งเปน
ลูกโซ กิเลสเขามาแทรกไมได ความนึกคิดเขามาแทรกไมได เพราะไม
มีชอ งวาง หากตราบใดทีเ่ ราภาวนา

กำจัดชองวางของกิเลส

แตถา มีชอ งวาง ก็มตี วั แทรกเขามา ไมวา ความคิดถึงบานบาง
เมือ่ นึกถึงอะไร มันผุดขึน้ มาทางจิตสารพัดเรือ่ งทีเดียว พอมันผุดขึน้ มา
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มากๆเขา เราก็แพภยั ตัวเอง เพราะเราปลอยใหขา ศึกมาโจมตีเต็มที่ ถึง
เวลาเราจะลุกขึน้ มาสู กำลังมันก็ออ นลง นัน่ คือกำลังสมาธิและสติมนั
ออน มันก็ตองหนีไปเลย สูเขาไมได นั้นแหละคือกิเลสเขามาครอบ
ครองพืน้ ทีแ่ ทน เราแพภยั ตัวเอง หากจะพัฒนาขึน้ คือกำหนดสติตลอด
ขวายางหนอ ซายยางหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ พอง
หนอ ยุบหนอ เรานัง่ ก็กำหนดนัง่ หนอ เราไดยนิ ก็กำหนดไดยนิ หนอ
กำหนดสติตลอดเวลา ความนึกคิดจะเขาแทรกไมได ถากำหนดพอง
หนอ ยุบหนอแลวอาการหายไปเลย หรือนั่งกำหนดอาการแลวจับ
เฉพาะอาการนัน้ เราตองระวังใหดี เพราะอาจจะมีโมหะเขาครอบงำได
งายขึน้
เรานัง่ แลวรสู กึ วามันคันหยุบหยับตรงนีต้ รงนัน้ เมือ่ มันไมมี
ความรูสึก เราจะกำหนดอะไร นี่แหละคือความหลงในสงสาร บาง
ทีเรานัง่ เฉย จิตมันลอยไป เมือ่ ฝกไปฝกมา บางคนเมือ่ นัง่ ภาวนาไป
แปบเดียวจิตลอย จิตไมอยใู นตัว นัง่ แลวอาการโยกไปโยกมาเกิดขึน้
มีอาการสะลึมสะลือ ตัวนีแ้ หละอันตราย ถาเกิดมีเสียงอะไรดังขึน้ มา
บางคนตกใจ จนหัวใจสัน่ หวิวๆทีเดียว
ฉะนั้นตองจับอาการตั้งแตอาการหยาบจนถึงละเอียด ใน
การจับอาการนัน้ ครูบาอาจารยหลายๆทานไดสอนวิธกี ารจับอาการไว
ตางๆ อาตมาเคยแกอารมณพระหลายรอยรูปแลว เมือ่ สอบอารมณทไี ร
ตาขวางมาทุกที พออาการดีขึ้นแลวก็กลับไปปฏิบัติ พออาการไม
ดีกลับมาซอมอารมณใหม ซอมไมมีที่สิ้นสุด เพราะจับอาการ จับ
สภาวะไมเปน คิดวาตัวเองสำเร็จดวยซ้ำไป เพราะการจับอาการมัน
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งายๆ แตอนั ตรายเกิดขึน้ ไดงา ยเชนกัน บางครัง้ ตัวเบาหวิวๆ ไมรจู ะจับ
อะไรแลว เราก็จบั อาการเบานัน้ แหละ บางทีจติ มันก็ลอยขึน้ ตนไมไป
เรารองตกใจ “ลอยแลวๆ” ปรากฏวามีพระหลายรูปตกลงมาขาหักหรือ
หัวแตก เราตองกำหนดจับอาการทุกขณะใหละเอียด หากสภาวะวิง่ ไป
ตรงไหนใหจบั ตรงนัน้ เรียกวาการจับกระแสจิตหรือกระแสสภาวจิต
เราจับสภาวจิตเดินทางหรือการทำงานของจิตนัน่ เอง
ถาม เมือ่ สภาวะอาการทีเ่ กิดขึน้ มันหายไป เราจะทำอยางไร
ตอบ ใหกำหนดหายหนอๆ ถาหายหนอไมยอมกลับมา
เรากำหนดนัง่ หนอ ถูกหนอ หายหนอ กำหนดไปเรือ่ ยๆ ตามอาการที่
เกิด เอาแตปจ จุบนั อารมณเทานัน้
ถาม

เราจำเปนตองใชเวลานั่งสมาธิ เดินจงกรมเทากัน

หรือไม
ตอบ จำเปน เพราะอินทรีย อินทรียใ นทีน่ คี้ อื อินทรียท าง
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ จิตมันเปนสมาธิ พอจิตมันเปนสมาธิแลว เรา
นัง่ ไดนานขึน้ ไมตอ งเดินจงกรมไดไหม ตอบวาไดเชนกัน แตพอมา
นั่งใหมอีกครั้ง มันจะปฏิบัติไปไมรอด เพราะมันจะหนักไปดานใด
ดานหนึง่ ในทีส่ ดุ มันไมสมดุลกัน สมมุตวิ า เราจะไปเชียงใหม พอไป
ถึงนครสวรรคมนั ก็หมดแรงเสียแลว เราเสียเวลาเปลาๆ
เราควรสูบลม ๔ ลอใหมนั สมดุลกันทัง้ ลอหนาลอหลัง เติม
น้ำมันใหเต็มถัง คนขับตองขับใหดี ขับแบบปลอดภัยเรือ่ ยๆไปจนถึง
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เชียงใหม หากจะขับเลยไปถึงสิบสองปนนา ประเทศจีนก็ยงั ได ถาหาก
มีองคประกอบครบทุกอยางแลว แตหากมันมีองคประกอบไมครบ มัน
จะไปไดแคระยะทางใกลๆเทานั้น อยางเชน เราลองเดินขาเดียวเปน
อยางไร เดินไมไดกกี่ า วก็ลม ลงได ฉะนัน้ เราตองปรับอินทรียใ หสมดุล
เสมอกัน
ถาม เมือ่ ปฏิบตั ไิ ป ๒ ชัว่ โมง หรือ ๑ ชัว่ โมง อยางละเทา
กัน หากนัง่ สมาธิแลวไดสมาธิ ไมอยากเดิน กาวเดินไมออก ทัง้ ๆทีน่ งั่
เหมือ่ ยแลว จะยังตองฝนเดินหรือไม
ตอบ อาตมาไดบอกวิธีปรับอินทรียไปแลว ถาเราเดิน ๑
ชัว่ โมง เรานัง่ ๒ ชัว่ โมง เราก็ปลอยไป หรือ ๔ ชัว่ โมงก็ปลอยไป เมือ่
เราออกมา เราจะตองเดินใหมากขึน้ ตามสภาวะอารมณ นัน่ คือการปรับ
อินทรียใ หสมดุลกัน ปรับใหเทากัน เขาใจหรือยัง ตรงนีไ้ ดถามกันเยอะ
มาก ยกตัวอยางเชน เมือ่ เรานัง่ ไดครัง้ แรกแลวเดิน ๑ชัว่ โมง มานัง่ ได
๑๐ ชั่วโมง เมื่อเราออกจากสมาธิ เราตองเดินอยางนอยไมต่ำกวา ๘
ชัว่ โมง คือ ๑ใน ๓ ก็ยงั ดี แตถา จะใหดี จะตองทำใหเทากัน คือนัง่ ได
อีก ๘ ชัว่ โมงเชนเดิม ถาคุณอยากจะตัง้ ใจนัง่ ไปนานๆ อยางเรานัง่ ไป
ได ๓ วัน คุณสามารถทำไดเลย แตเมือ่ เราออกมารับรองวาคุณเดิน อยู
๗ ป เพราะจะนัง่ ไมไดอกี เพราะอินทรียม นั ยังไมเทากัน เพราะความ
ศรัทธาบาบิ่นไมเทากับครั้งแรก พอมันรูวาเรานั่งไดแลว พญามาร
มากระซิบขางหูวา เรานัง่ ไดแลวจะมานัง่ ทำไมอีกละ สุดทายเราจะไม
ไดอะไรเลย
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ประสบการณการปฏิบัติ

ตอน...หลวงปมู นั่ สอนกรรมฐานในนิมติ
ครัง้ หนึง่ ในชวงบวชพระปแรกๆ ทีว่ ดั ปทุมคงคา อาตมาตัง้ จิต
อธิษฐานวาตายเปนตาย ถาไมไดอะไรก็ไมยอมลุกใหตายเปนตาย
ปรากฏวานั่งไป ๓ วัน หลวงปูมั่นมาสอนในนิมิต บอกวิธีนั่งเจริญ
ภาวนา ตอนแรกคิดวานัง่ แคนดิ เดียว แตกลายเปนนัง่ มา ๓ วัน ถามวา
ตายไหม ก็ไมเห็นจะตาย เมือ่ ออกมา มองดูอะไรเบาไปหมดเลย แต
ตอนนั้นไมรูจักการออกสมาธิก็คลานออกมา เมื่อโยมมาเจอบอกวา
อาตมาตายแน จึงนัง่ รออยหู นาโบสถเกาแกอายุราว ๖๐๐ ป ทำจากมูล
นกอินทรียผสมแกลบ เปลือกหอย ชาวอีสานเรียกวาสิม สิมตัวผู
มหาอุดผหู ญิงขึน้ ไมได ผหู ญิงหามขึน้ โยมมานัง่ เฝารอ เอาขาวมานัง่
เฝารอหนาบันได ๓ วัน อาตมาไมไดฉนั หรอก โยมวางไวใหทกุ วัน ให
พระคอยดูแล
พอจะออกจากสมาธิ ก็ไมรจู กั วิธอี อกสมาธิ เมือ่ ออกมาอากาศ
เปนดิน ตองคลานวูบลงไปเลย เพราะไมรูจักวิธีออกสมาธิ มันเห็น
อากาศก็ คื อ ดิ น คื อ พื้ น มั น เลยวู บ หล น ตุ บ ไปเลย นั่ น เพราะครู
บาอาจารย ไ ม บ อกวิ ธี เราไม ไ ด ถ ามวิ ธี อ อกสมาธิ จ ากท า นว า มั น
ออกอยางไร จนสุดทายเสียทาเทวดาหลอก จึงมาเตรียมตัวใหมเขา
สมาธิใหมอกี ถาตายก็ขอใหตายในสมาธิ เพราะจำไดแมนยำวาถาตาย
ในสมาธิจะเกิดเปนพรหมอยใู นสรรคชนั้ พรหมโลก ตอนนัน้ ยังไมได
อานหนังสือธรรมะหรอก
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ประสบการณการนัง่ สมาธิอกี ครัง้ หนึง่ ตอนบวชพระได ๑๕
วัน อาตมาทองหนังสือสวดมนตไดหมด จากนั้นจึงวางหนังสือสวด
มนตลงทันทีแลวเริม่ ปฎิบตั นิ งั่ สมาธิตอ ไปเรือ่ ยๆ อาตมาอยากเหาะได
จึงฝกนั่งสมาธิ ครั้งนั้นไปนั่งที่ถ้ำกลองเพล ครูบาอาจารยเทศนสอน
ก็ฟงวาถาอยากเหาะได ตองใหนั่งสมาธิเขาฌานนานๆ อยางนอย ๑
เดือน หรือ ๑๕ วัน เราก็ขอสักนิด นัง่ ได ๑๕ วันก็เอา บางทีอาจจะเหาะ
ได อาตมานัง่ โดยไมลกุ ไมเดิน ไมกนิ พอนึกจะกิน มันก็ไดกนิ นึก
อยากอาบน้ำก็ไดอาบ อาตมานัง่ ไป ๑๕ วัน ปรากฏวาเมือ่ ออกมาไม
เห็นจะเหาะไดเลย กลายเปนคลานขาลากออกมา ใจมันเหาะเพราะ
ความโง ความอยาก แตสภาวจิต มันเห็นทุกขอยางทุกขทรมานยิง่ กวา
ไฟนรกเสียอีก
อาตมามีประสบการณการนัง่ สมาธิอยหู ลายครัง้ ครัง้ ทีไ่ ปนัง่
ทีป่ ก ษใต จังหวัดชุมพร ลืมชือ่ วัดไปแลว มันเปนเขาสูงอยเู ทียมเมฆ
อาตมาไปกับอาจารยที่สอนเทคนิคชุมพร ตอนนั้นบวชเปนสามเณร
ก็ไปตามถ้ำทีเ่ คยไป ทีเ่ คยอยู ทีเ่ คยเดินมากอน ตอนแรกก็คดิ วาอยาก
นัง่ สัก ๓ ชัว่ โมง
แตพอนัง่ ไปนัง่ มาจาก ๓ โมงเย็นเปน ๓ ทมุ รสู กึ มันเบาสบาย
ถามวาเดินไดไหมก็เดินได แตพอจะนั่งสมาธิใหมในชวงหลัง โดย
ตั้งใจไปนั่งแตเชา ปรากฏวานั่งไมไดอีกเลย เพราะสภาวะมันไมให
แลว ชวงแรกนัง่ ไมไดเลย มันรอนจนจีวรเปยกไปหมด
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ถาม ขอทราบวิธีเอาชนะอุปสรรคดวยการเอาชนะใจ
ตนเอง และวิธกี ารเอาชนะกิเลสตนเองจะทำอยางไร
ตอบ อาตมามีลกู บาเยอะ อาตมาเขียนไวในหนังสือธรรม
ทวนกระแส ความบาเอาชนะใจตัวเอง แตกอ นอาตมาเปนคนใจรอน
มาก พูดกันดีๆไมไดหรอก อยากจะไลยงิ ไลฆา เลยทีเดียว เพราะไปอยู
กับลุงทีเ่ ปนนักเลงคุมรถ ๑๐ ลอ คุมเปนรอยๆคัน ถือปนลูกซอง ๕ นัด
หากเขาไมทำตามก็ยิงปนขูโปงทันที จึงติดนิสัยสันดานนักเลงกวา
จะแกะออกได ตองเสียเวลาตัง้ นาน อาตมาใชกรรมฐานแกะออก ถา
ไมมกี รรมฐานก็ไมไดเปนพระหรอก

ประสบการณการพัฒนาวัด

ตอน...วิธเี อาชนะใจตัวเอง
ครั้งหนึ่งอาตมาอยูวัดบานนอก คนจากชมรมหนุมสาวชาว
พุทธไปนั่งกรรมฐานที่วัด ซึ่งวัดบานนอก กรรมการวัดจะเปนใหญ
ถากรรมการดี วัดก็ดไี ป ปรากฏวาเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอำเภอ
ใหเปนเจาอาวาส อาตมาไมอยากเปนเจาอาวาส แตจะไปอยรู กั ษาการ
ใหเทานัน้ เมือ่ อยไู ดพรรษาหนึง่ ก็สงั เกตเห็นหลายๆอยาง พอมีงาน
ครัง้ ใดก็เอาหมู เอาวัว มาฆาแกงกันในวัด บอกวาทำถวายพระ พระฉัน
โลภมากขนาดนัน้ เลยหรือ มีพระแค ๓ รูปเทานัน้ เอง เราก็กนิ มือ้ เดียว
ขาวแค ๓ ปน ก็อมิ่ แลว อาตมาบอกเขาวาไมตอ งทำ เงินวัดมี ๙ แสน
พอจะทำงานมีอยู ๙ หมืน่ อาตมาพูดทะลุกลางปลองผาหมากวาใหยก
เลิกงานทุกอยางไมตองทำแลว ถาไมเห็นตัวเงินก็ไมตองทำ จึงให
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คนมาทำกรรมฐาน หากโยมมาทำกรรมฐานแลวลูกหลานเหลนดีเอง
แตกรรมการบาไปหนอย
สุดทายเขาไมพอใจ จึงเอาปนมาจีจ้ ะยิงหัวของอาตมา แตตอน
นัน้ ในหัวไมคดิ อะไร มันรสู กึ เฉยๆ ถามีจติ คิดสเู ขา อาตมาคงโดนยิง
ตายแลว เพราะเขาเปนกำนันใหญ เขาแคขเู ฉยๆ สุดทายกำนันคนนัน้
ไปโดนรถชนบาดเจ็บสาหัส และไดมาขอขมาอาตมา เพราะเขาเคยดา
วาสารพัดคำหยาบ ผลปรากฏวาลูกสาวเปนบา พาไปรักษาทัว่ สารทิศ
อาการบาไมหายสักที จึงมากราบและขอน้ำมนตกลับไปใหลกู ดืม่ ลูก
สาวจึงหายบาได เพราะอาตมาไมไดคดิ อะไรกับเขา คิดแตสงิ่ ดีๆ จิต
มงุ อยางเดียววาจะพัฒนาวัดใหวดั เจริญไดอยางไร ทำใหคนไดเขาวัด
ดีๆบาง
ตอนนั้นคูกรณีเขาเดือดรอน เขาไปแจงเจาคณะจังหวัด เจา
คณะอำเภอไปแจงพวกสันติบาลมานอนเฝาอาตมา เขากลาวหาวา
พระรูปนี้เปนคอมมิวนิสตหรือเปลา นายรอยตำรวจนอนเฝาไปนอน
เฝามาก็เลยกลับไปขอบวชอยูดวย เขาไมรูจะจับอาตมาขอหาอะไร
เพราะเวลาชาวบานไมสบายหรือเปนอะไรก็มาวัด ผีเขาก็มาวัด พระ
กลายเปนหมอผีและทัง้ หมอบา โยมไมมขี า วกินก็มาขอวัด แตกอ นเขา
จะขาย อาตมาไมใหขาย ใครไมมกี นิ เราใหเขากินไป อาตมานึกถึงวา
หากเขาเปนพีน่ อ งของเราแลวตกระกำลำบาก เขาจะหันหนาไปพึง่ ใคร
หากเรามีนอ ย เราใหนอ ย เมือ่ เรามีมาก เราก็ใหมาก หากไมมจี ะให เรา
ก็อดทัง้ พระทัง้ โยมเทานัน้ เอง
วิธกี ารเอาชนะตนเองนัน้ เราตองอดทน เราตองยอมเปนคนโง
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เสียกอน ในทีส่ ดุ เราทำไปเรือ่ ยๆ เราจะชนะใจตนเองได แตวา ไมใช
เปนการเอาชนะใจตนเองตลอดไป มันตองปฏิบัติไปเรื่อยๆ เพราะ
กิเลสมันเขามาทดสอบตัวเราอยูตลอดเวลา ขณะยืนมันก็มาได นอน
ก็มาได นัง่ ก็มาได อาตมาใหของดีพระลูกศิษยไป ของดีคอื อะไร คือ
วิธกี ารสอนเดินจงกรม การนัง่ สมาธินเี่ อง พอมีโยมศรัทธาในตัวพระ
เพิม่ ขึน้ พระลืมตัว สึกออกไปแตงงานกับภรรยาชาวบาน ทีพ่ ดู ไปไม
ไดวา ใคร แตเตือนใหปฏิบตั ดิ ๆี เมือ่ ทำอะไรตองไมใหทงิ้ ภาระไวขา ง
หลัง ทำใหมนั เรียบรอยเสียกอน พระบางรูปเมือ่ สึกออกไป มันหลง
คิดวาเขารักตัวเอง พอสึกออกไปแลว ปรากฏวาเขาไมเอาเลย พระสึก
ใหมเลยกลายเปนคนขี้เหลาไป จนเสียจิตไป เพราะคิดวาโยมเขา
คงจะชวยเหลือเราทุกอยาง สุดทายเขาไมไดรักตัวเองจริง พระหลง
มายาไปเอง การเอาชนะใจตนเอง มันมีใหเราทดสอบทุกวัน เราตอง
ฝกปฏิบตั จิ นเปนนิสยั ประจำตัวใหได
ดังนั้นวิธีเอาชนะใจตนเองและกิเลสตัณหาตนเองนั้น โยม
ลองเอาชนะดวยวิธที อี่ าตมาไดกลาวไปขางตน ใหใชลกู บาตอสกู บั มัน
รวมทัง้ ใชเวลาปฏิบตั ใิ หยาวนาน ยาวนานแคไหนก็คอื ยาวนานเทากับ
ชีวิตที่เรามีอยู ถาเผลอสติแลวไมวาใคร ก็ตองเสียสติไปหมดทุกคน
ถามวาเราทำเพื่ออะไร เราทำทำไม นั้นแหละคือคำตอบใหตัวเอง
อาตมาชวยสรางวัดกวา ๑๒๐ วัด มีเงินสักบาทไหม อาตมาก็ไมมสี กั
บาท แตอาศัยโยมทีม่ จี ติ ศรัทธา วัดตางจังหวัด วัดบานนอกไมมอี ะไร
หรอก มันเหมือนกระตอบเล็กๆ ยิง่ ถาเปนวัดแถบภาคอีสาน มีแคจวี ร
๓-๔ ผืน เย็บติดกันไมใช ๒ ชัน้ แตเปน ๓-๔ ชัน้ เลย เพราะอากาศ
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หนาวมาก ถาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรนิ ทร อากาศหนาวเย็นมาก
ขณะทีเ่ ดินธุดงคไป ตัวหนาวสัน่ ทีเดียว ไมมนี ้ำจะอาบ พออาบน้ำขึน้
มา ปรากฏวาตัวเปนรอยสะเก็ดเหมือนคนรวยสะเก็ด เมื่อเดินไปเทา
แตก และเวลาออกบิณฑบาต โยมใสบาตรขาวแค ๑ ปน คือ ๑ ชอน
เทานัน้ เอง แตทกุ วันนีม้ กี ารพัฒนาขึน้ มามากแลว

ประสบการณธดุ งค

ตอน...หมบู า นขีถ้ ดู
อาตมามีประสบการณเรือ่ งการใสบาตรจะเลาใหโยมฟง ใน
หมบู า นหนึง่ พอเขาใสบาตรไดยนิ เสียงดังเปก เมือ่ อาตมากลับมาฉัน
ปรากฏกลายเปนนิว้ มือติดมาดวย นิว้ ขาดลงไปในบาตร เขาเปนโรค
เรือ้ นชนิดหนึง่ ทีช่ าวบานเรียกวาโรคขีถ้ ดู มีลกั ษณะมือกุดเทากุด ชาว
บานเปนขีถ้ ดู ทัง้ หมบู า น ทีว่ ดั มีพระจำพรรษาแครปู เดียว เปนวัดอยใู น
ปา อาตมาสังเกตวาทำไมหลวงพอไมออกมาจากกุฏิสักที อาตมา
ปกกลดอยู ๗ วัน โยมมาทำบุญก็ไมออกมาจากกุฏิ พอวันที่อาตมา
เคีย้ วนิว้ มือ จึงรวู า ทำไมพระจึงไมออกมาจากกุฏิ ซึง่ ไมมใี ครมาบอก
วาเปนหมบู า นขีถ้ ดู อาตมาจึงคิดวาจะชวยเขาไดอยางไรบาง เพราะ
จะตองเดินธุดงคตอ ไป เขาจะเชือ่ เราหรือเปลา จึงตองหาอุบาย โดย
อาตมาไดตม น้ำรอนฉันเอง พอโยมมาถามวาทานฉันอะไร อาตมาตอบ
วาฉันยาอยู เปนยาทำใหแข็งแรง ทำใหหลอ ทำใหสวย ดืม่ แลวไมแก
พอคนเฒาคนแกมาดื่มยาตมแลวหนาแดงกลับไป อาตมาจึงบอกวา
เห็นหรือไม เมือ่ กินยาตมแลวดีจริงๆ จึงใหโยมไปลองสองกระจก เมือ่
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ไปสองกระจก ก็เห็นหนาแดงมาขึน้ จริงๆ
ในที่สุดอาตมาเริ่มตมยา โดยเอาถังน้ำมันแดงตม วัดนี้ไมมี
สามเณร มีแตพระบวชกวา ๑๐ พรรษา ไมเคยออกจากกุฏิ แตโยมมา
ถูศาลาจนสะอาด เมื่ออาตมาตมยาเสร็จ จึงใหโยมเอาไปฝากคนทั้ง
บาน ทัง้ ๒๐ หลังคาเรือน อาตมาอยทู นี่ ปี้ ระมาณ ๑๐ กวาวัน พอไป
บิณฑบาต ปรากฏวาหลายๆหลังคาเรือนเริม่ ออกมาใสบาตร แตถา เขา
ไปหมบู า นติดกันอีกหมบู า นหนึง่ นัน้ จะมีประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน
ซึง่ ระยะทางหางกันประมาณ ๔-๕ กิโลเมตร แตหมบู า นนีม้ ปี ระมาณ
๒๐ หลังคาเรือน
เขาไดใชวธิ หี วิ้ ไมกระบอกแขวนไวหนาบาน บอกวาพระฝาก
ใหกนิ พอไมมใี ครเห็น เขาคอยๆหมผาลงมาเอายาไปกิน โยมเคยไดยนิ
หมบู า นบังบดหรือไม เขาหมผาเห็นแตลกู ตา ครัง้ แรกอาตมานึกวาเปน
คนอิสลามเสียอีก เขาไมไดกลัวอะไรหรอก หมูบานนี้อยูที่แถวๆ
จังหวัดศรีสะเกษตอกับจังหวัดสุรินทร ถาขามไปเปนประเทศเขมร
ครัง้ แรกบอกใหโยมมากินยาทีว่ ดั เขาก็ไมเชือ่ เขาไมยอมรับวาเขาเปน
โรคขีถ้ ดู แตกท็ นไมได เพราะอยากหายจึงกินยาตมของอาตมา ทุกเชา
เมื่ออาตมาฉันเสร็จเรียบรอยแลว จะตมยาไวใหเขาแลวเขาปาไป
พอกลับออกมายาหมดทุกครั้ง จึงรูวาโยมมากินยาตมอยางแนนอน
อาตมาตมยาไวใหประมาณ ๑๑ วัน คนที่กินแลวหนาตาผิวพรรณ
เปลี่ยนไปทั้งหมูบาน น้ำเหลืองที่เคยไหลและนิ้วที่เคยหลุดใสบาตร
อาการของโรคก็หายไป ในทีส่ ดุ คนทัง้ หมบู า นหายจากโรคขีถ้ ดู
อาตมาจึงบอกใหเขาสวดมนตใหเทวดาฟง จะไดเปนเทวดา
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นางฟา เขามาสวดมนตสมาทานศีล ๘ ทีว่ ดั กัน เขาทำจนไดประโยชน
พอไดประโยชนดี ก็อยากสรางวัด แตหลวงพอยังไมยอมออกจากกุฏิ
ชาวบานเอายาไปตัง้ ใหหลวงพอคอยๆดืม่ ในทีส่ ดุ หลวงพอก็หายจาก
โรคนีเ้ ชนกัน การเอาชนะใจตัวเองไมใชเอาชนะใหคนอืน่ มาชอบมา
ศรัทธา เอาชนะใจตนเองของอาตมาในที่น้ีคือ เรามีจิตเมตตากับเขา
อยากใหเขาหายจากโรค นึกถึงวาโยมเปนญาติของเรา เหมือนเทวดา
ใหชวี ติ เขา นีค่ อื การเอาชนะใจตัวเอง เมือ่ เราชนะใจตัวเอง เราจะสบาย
ใจ เปรียบเหมือนการนัง่ สมาธิ เมือ่ เรานัง่ ไดแลวเราจะรสู กึ ภาคภูมใิ จ

ถาม เมื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ม ส ม่ำ เสมอทำให อิ น ทรี ย ไ ม แ ก ก ล า
เพียงพอ จนทำใหการปฏิบัติไมดีเทาที่ควร และขาดกำลังใจในการ
ปฏิบตั ิ ควรทำอยางไร
ตอบ การทำสมาธิอยาสนใจเรือ่ งกำลังใจ สนใจเรือ่ งกำลัง
กลาดีกวา อาตมาไมเคยขอกำลังใจ ไมเคยคิดจะขอกำลังใจจากคนโนน
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คนนี้ เราจะนัง่ ได ๑ ชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง หรือ ๑ วัน ฝนตกลงมาก็ไม
ยอมเขาทีพ่ กั ตัง้ จิตวาตายเปนตาย ไดยนิ คนอืน่ วานัง่ แลวเปนอยางโนน
อยางนี้ พอถึงเวลาเรานัง่ ทำไมเราไมเปนอยางเขาเลาบาง เมือ่ อาตมา
คิดแคนนั้ ก็ตงั้ ใจปฏิบตั ิ

ประสบการณธดุ งค

ตอน..สยบเสือลายพาดกลอน

อาตมาเดินธุดงคไปทีท่ งุ ใหญนเรศวร ไดยนิ เขาเลาวาทงุ ใหญ
นเรศวรอันตรายมาก มีสัตวปาเยอะมาก โดยเฉพาะเสือ อยูระหวาง
จังหวัดอุทยั ธานีและจังหวัดกาญจนบุรี จึงคิดอยากจะลองดูสกั หนอย
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อาตมาไปปฏิบัติทั้งนั่งและเดินจงกรมที่นั้น วันหนึ่งหลังจากฉันเชา
เสร็จแลวประมาณ ๕ โมงเชา อาตมาเดินไปลางบาตร ขณะที่กำลัง
จะลงไปริมคลอง เจอเสือลายพาดกลอน มันสูงใหญมากเลย มันยิม้ ให
เรา มองเห็นเขีย้ วออกมา ๒ เขีย้ วยาวมาก อาตมาก็นกึ ถึงครูบาอาจารย
พอแกวแมแกว คราวนีต้ งั้ สติไมทนั เหงือ่ ออกผุดขึน้ เต็มตัว เมือ่ ตัง้ สติ
ไดกท็ ำเหมือนเดิมคือตาตอตาประสานใจเปนมิตรกัน อาตมาตัง้ จิตแผ
เมตตาใหเสือ พอสักชัว่ โมงเขาเคารพเรา ผงกหัวใหเรา แลวมันก็ไป
อาตมาอยูทุงใหญนเรศวร เมื่อบิณฑบาตทีไรมักจะเจอเสือ
ลายพาดกลอนทุกครัง้ มีอยคู รัง้ หนึง่ มีเสือลายพาดกลอน ๓ ตัวอยขู า ง
หนา ยืนขวางทางอยู พอถึงเวลาประมาณ ๕ โมงเย็นมันจะมานอนเฝา
เปนทหารบานประตูเสียเลย พอเวลาบิณฑบาตมันจะคอยนำทางใหเรา
เดิน
ในสถานทีน่ อี้ าตมาไดงมู าเปนอาจารยสอน งูมนั โผลหวั จอง
หนาเรา อาปากแลบลิน้ คิดวามันตองเอาเราแน อาตมาคิดในใจวาเอา
ก็เอาไมเปนไรหรอกไมกลัวมัน เพราะเรารูวิธีวาเวลาเจองู หาม
กระดุกกระดิก ถากระดุกกระดิกมันจะฉกหัวของเรา มันไวมาก ที่
อาตมาเห็นเปนงูจงอาจ เราก็เฉยเหมือนคนตาย แตมสี ติแผเมตตา ตาตอ
ตาประสานใจ สักพักหนึ่งมันก็ถอยขดตัวอยูเรียบรอยกลายเปนปลา
ไหล
ทุกเรื่องที่เลามาเพราะอยากใหทุกคนดูตัวเราเอง ถาเราเอา
ชนะใจตัวเองได มันจะรสู กึ เย็นเหมือนกับไมมอี ะไรเกิดขึน้ บางทีเห็น
กอนหินไตยบิ ๆเปนสีเพชร ดินกลายเปนเพชร เปนพลอย แตใจมันไม
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อยากได เพราะเมื่อถึงที่สุดแลวใจมันก็ไมอยากไดสิ่งเหลานั้น ไมใช
บรรลุธรรมนะ แตจติ มันสงบ สติมนั ละเอียด มันไมอยากไดอะไร ซึง่
พระธุดงคสวนใหญ เมื่อไปเจอแลวมักจะเอาเพชรมา แตกลับไมถึง
ปากถ้ำก็เปนบากันทุกคน
หากขาดกำลังใจแลวใหพยายามปรับการเดิน การนั่ง ให
ทำไปเรือ่ ยๆ อาตมาบอกแลววาการปฏิบตั กิ รรมฐานไมใชการแขงเรือ
แขงพาย เราทำวันนี้แคนี้ ถาปวดมาก ใหทนปวดไปกอน แตตอง
กำหนดภาวนาไว อยาทิ้งองคภาวนา อยาหนีองคภาวนา ถาทิ้งองค
ภาวนาเราจะไมไดอะไรเลย เพราะเราไมสู เมือ่ มันไมเห็น เรานัง่ เฝาอยู
อยางนัน้ แหละ มันจะงวงก็ใหนงั่ สตู รงนัน้ ถามวาอาตมางวงหรือไม
ก็งว งเหมือนกัน ปวดเหมือนกันกับโยมปวด แตอาตมานัง่ พิจารณา นัง่
สมู นั ความปวดมันหายไปไหม เมือ่ หายแลวมันก็มาใหม มันหลอกเรา
ทำแลวมันก็กลับมาอีก เหมือนเด็กอยากจะไดของเลน หากนัง่ รองไห
เฉยๆ พอแมไมซอื้ ของให เขาลองนอนชักดิน้ ชักงอ ทางฝายพอแมไม
ทันมายาของเด็ก จึงซือ้ ของใหเด็ก ถาเราแกลงทำหันหลังให โดยไม
สนใจเขา เขาก็ลุกขึ้นไดดวยตัวเอง เปรียบเหมือนกิเลสของเรา เมื่อ
ทำศรัทธา วิรยิ ะ ใหมากขึน้ สติปญ
 ญาจะตามมาเชนกัน
ถาม ตองทำบุญอยางไร จึงจะไดเกิดเปนเพศชาย และได
บวชในพระพุทธศาสนาเหมือนพระอาจารย
ตอบ โยมสมาทานศีล ๕ และตัง้ จิตปรารถนาดังๆ ขาพเจา
เกิดมาชาตินเี้ ปนสตรี ขาพเจาขอถือศีล ๕ กรรมบถ ๑๐ ประการอยาง
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เครงครัด หากเกิดชาติหนาฉันใด ขอเปนชายอยางเดียว แคนกี้ พ็ อ ให
รักษาสิ่งที่ปรารถนาไว อาตมารับรองวาโยมไดเกิดเปนชายอยาง
แนนอน จิตใจตองไมหวัน่ ไหวดวย หากเปนชายไดบวช แตทบี่ อกวา
อยากบวชเหมือนพระอาจารย อยาเหมือนอาตมาเลยนะ อาตมามีกรรม
เยอะ รางกายของอาตมาขางในไมมีอะไร เพราะมันเนาหมดแลว
อาตมารอวันทีจ่ ะไปเทานัน้ เอง เปนความลับไมอยากจะพูดใหใครฟง
เพราะขางในไมมอี ะไร แตอยไู ดดว ยหัวใจ
สำหรับเรือ่ งนีข้ อยกพระอรรถกถาจารยกลาวแทรกไวในเรือ่ ง
พระโสเรยะเถระ ตอนหนึง่ วา “.หญิง เมือ่ ตองการเปนชาย พึงทำบุญ
ทั้งหลายมีทานเปนตน คลายความพอใจในความเปนหญิงตั้งจิต
อธิษฐานวา ดวยอานุภาพแหงบุญนี้ ขอขาพเจาพึงกลับไดอตั ตภาพเปน
ชาย”
“อนึง่ หญิงทีป่ ฏิบตั ติ อ สามี ประพฤติตอ สามีประหนึง่ เขาเปน
เทวดาของตน เมือ่ ตองการเปนชาย บุญกุศลนัน้ ยอมอำนวยใหเปนชาย
สมปรารถนา” ซึ่งหากตั้งจิตเปนกุศล เราจะสมปรารถนาตามที่ตั้ง
จิตไว
ถาม หากเปนกระเทยมาปฏิบตั ธิ รรมไดหรือไม
ตอบ คนเราเลือกเกิดไมได มันเปนมาแตอดีต แตพอเรามา
รจู กั วิถที างเปนอยางไร ทางใหมกป็ รับเปลีย่ นได จึงเกิดความคิดทีด่ ขี นึ้
มา อยากจะปรับเปลีย่ นตัวเองใหดี ถามวาคนพวกนีอ้ ยากเปนกระเทย
ไหม เขาไมอยากเปนกระเทยหรอก มันเปนเพราะกรรม แตอีกพวก
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หนึ่งที่มันแอบๆไมเปนอะไรเลย นั่นแหละอาการหนักเปนอันตราย
เพราะจะเปนชายก็ได เปนหญิงก็ได หากไมถูกใจ มันอาจฆาเราได
เพราะจิตใจมันวิปริต หากจะเปลีย่ นแปลง มันก็งา ย แตมนั เปนกรรม
ของเขา
อาตมาเคยเลาเรื่อง โสเรยยะ เพศกลายเปนหญิง เพราะมี
จิตอกุศลเกิดขึ้นกับ พระมหากัจจายนะ ปจจุบันมีขอถกเถียงดาน
วิทยาศาสตรในเรือ่ งโครโมโซมหรือรหัสพันธุกรรม แตอาตมามองลึก
ตามหลักพุทธศาสนา ตามหลักพระไตรปฎก เขาพูดถึงเรือ่ งกรรมกิจ
เปนเรือ่ งของกรรมทีเ่ ปนตัวควบคุมไปทุกอยาง ยกตัวอยางเชน สีผวิ
กรุปเลือด พันธุกรรมมันควบคุมไป หากพอแมผมแดง ลูกก็ตอง
ผมแดงดวย พอแมผวิ ขาว ลูกก็ตอ งผิวขาวดวย พอแมรปู รางสูง ลูก
ก็ตองสูงดวย มันมีลักษณะเหมือนกัน แตกรณีนี้มันไมเหมือนกัน
เพราะมันตางทัง้ ความคิด ทัง้ จิตวิญญาณ เราควบคุมจิตใจไมได ไมมี
ใครกลารับรอง

รหัสกรรมควบคุมชีวติ

ฉะนัน้ ตัวกรรมหรือรหัสกรรมเปนตัวควบคุมชีวติ วาคนนีเ้ กิด
มาเปนอยางไร ซึง่ สุภะมาณพ โตเทยยบุตร ไดถามพระพุทธเจาใน
เรือ่ งนีว้ า ทำไมคนนีเ้ กิดมาสูง เกิดมาต่ำ เกิดมาผิวดำ เกิดมาผิวขาว เกิด
มามีโรคมาก เกิดมามีโรคนอย บางคนเกิดมา ๒-๓ วันก็ขาดใจตายทัง้ ๆ
ทีแ่ มยงั ไมไดเห็นหนาลูก ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะกรรมเปนตัวควบคุมรหัส
กรรม หากมีเวลาจะพูดใหฟงก็แลวกัน เพราะรหัสกรรมมันลึกและ
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ละเอียด เปนความรูเกา อาตมานำมารีไชเคิลใหม ซึ่งตองอาศัยภาษา
ใหมดว ย ตองไปศึกษากอนวาภาษาใหมมนั เปนเชนไร เพราะมันมีแต
ภาษาธรรม เปนรหัสกรรม คนทีท่ ำกรรมอะไร ก็ไดรบั ผลกรรมนัน้
ยกตัวอยางเชน เทวดาสุปฎิทติ าพรหม ทีล่ งมาเกิดเปนคนหรือ
เทวดาที่ผานรางทรง ซึ่งในครั้งนั้นเทวดาสุปฎิทิตาพรหม ไดทำผิด
กฎสวรรคเผลอสติเดินชนไปเด็ดดอกไมใบไม จึงลงมาเกิดบนโลก
มนุษยทนั ทีภายใน ๒๔ ชัว่ โมง แตปรากฏวากลิน่ มนุษยมนั เหม็นคาว
ขณะอยหู า งกัน ๑,๖๐๐ โยชน เมือ่ เทวดาไดกลิน่ มนุษย จนอาเจียนออก
มาเปนเลือดตาย ฉะนั้นพวกเทวดานางฟาไมอยากจะลงมาบนโลก
มนุษย
แตบางครั้งตองมาใชกรรมในโลกมนุษย ดวยวิธีสงกระแส
เรดารผา นรางทรง หากจิตใจมนุษยคนใดกำลังเควงควางเปลาเปลีย่ ว
หรือจิตลองลอย เมือ่ สงกระแสเรดารผา นรางคนไหน เขาจะมีอาการ
สัน่ เหมือนมีลางสังหรณเกิดขึน้ วาใหฉนั ทำบุญตรงนี้ ใหไปรับขันธที่
ไหน เมื่อมันเกิดขึ้น เขาตองทำบุญ ซึ่งเขาจะตองถูกนำไปพิจารณา
คดีตามรหัสกรรมของเขา โดยไมตองบอกและไมตองไปชี้วาคนนี้
ทำผิดอะไร
เทวดาจะมีตนไมประจำตัว มีที่นั่งประจำองค เมื่อเจาของ
ทำความผิด ตนไมจะเหี่ยวเฉาหมนหมองลงทันที ผลกรรมเกิดอยาง
รวดเร็วยิ่งกวาพัดลมฮิตาชิเสียอีก มันแสดงผลทันที ใครทำผิดทำถูก
เหมือนกับพระสงฆเปนอยางไร เรามองดูงายวาเปนพระดีหรือไมดี
คนเราก็มองดูงา ยวาเปนคนดีหรือไมดี ใครผิดใครถูก แตไมอยากจะดู
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สักเทาไร อาตมาไมอยากสอนวิธกี ารดูใหโยม เพราะไมใชวธิ กี ารดับ
ทุกข แตเปนวิธกี ารหาทุกข เพราะเห็นแลวจะติดใจ
เมือ่ ตนไมประจำตัวเหีย่ วเฉาลง จะมีเวลาแค ๒๔ ชัว่ โมงเทา
นัน้ ฉะนัน้ เทวดาจะตองหาบุญไปตอสหู ลอเลีย้ งเปนอาหารใหตน ไม
เพือ่ ใหมนั สดใสเหมือนเดิม ดวยวิธกี ารใหคนทำบุญใหเทวดาองคนนั้
คนทีเ่ ปนรางทรงก็รบี ไปทำบุญ ซึง่ รางทรงมี ๒ ประเภท คือประเภท
เปนดวยกรรม คือเกิดขึน้ เอง ยอมรับและชดใชกรรมไปสักระยะหนึง่
ก็จะหมด ประเภทที่ ๒ คือแสวงหากรรมคือไปครอบครองขันธเอง คือ
ประเภทของเทวดาสุปฎิทติ าพรหม ไมอยากลงมาก็ใชวธิ ใี หคนทำบุญ
ใหตน
ผลสุดทายเมื่อตนไมเติบโตบานสะพรั่งสดใสขึ้นมาอีกครั้ง
ความผิดก็หมดไป เพราะพยานหลักฐานครบ จึงไมตดิ คุก ไมโดนลง
มาโลกมนุษย ขณะเดียวกัน นางอัมพปาลี นัง่ ประชุมกันในอุทยานมือ
เผลอไผลไปหนอย จึงลงมาเกิดในโลกมนุษย หัวหนาเทวดาถามวา
เมื่อกี้นองหญิงไปไหนมา ปรากฏวาไปเกิดในเมืองมนุษยมีลูก ๔
คนแลว ทรมานไปกีป่ ล ะโยม มีลกู ถึง ๔ คน ถามีปล ะคนก็หนักหนอย
คงเหนือ่ ยนาดู และไมอยากมาเกิดตรงนีอ้ กี
ซึง่ รหัสกรรมก็เชนเดียวกัน มันเปนบารโคดประจำตัว ประจำ
จิตแสดงขึน้ มาแตละคน ไมตอ งมีใครทำขึน้ มาใหม แตมนั มีอยใู นตัว
วาคนนีท้ ำอะไรมา เขาจึงมาเกิดอยางนี้ กรรมเปนตัวกำหนด กรรมเปน
พันธุกรรม กรรมเปนทายาทเผาพันธุพวกพอง การถายทอดกรรม
ทายาทเปนอยางไร ถายทอดผานปู ยา ตา ยาย ไปถึงลูกหลานเหลน เขา
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เรียกวาเจ็ดชัว่ โคตร นับจากพอแมขนึ้ ขางบนนับ ๑ และนับจากพอแม
ลงลางนับ ๑ เจ็ดชัว่ โคตรทัง้ บนและลาง มันเปนการสืบตอเหมือนโยม
เปนโรคและมีเชือ้ โรคติดตอ
หากถามวาเพศกระเทยเปนกรรมพันธุหรือไม ถาไมเปน
กรรมพันธพุ อชวยได แตตอ งใชเวลานานสักหนอย ซึง่ ก็เหมือนกันกับ
รหัสกรรมมันจะติดตัวเรา เวลาจะไหนมาไหน จะมีสญ
ั ญาบอกตลอด
เวลา เมือ่ เราทำอะไร มันจึงมีการเปลีย่ นสภาพไป บางทีพอ แมเลีย้ งเรา
มาอยางดี พอโตมามันกลับเปลีย่ นนิสยั ไปคนละอยาง ไปคนละแบบ
เพราะกรรมกำหนด กรรมเปนตัวบันดาลใหเปนเชนนัน้ เปนเชนนี้ เขา
เรียกวาชะตากรรม การตกอยใู นหวงชะตากรรมทีท่ รมาน ซึง่ เกิดจาก
กรรมปจจุบนั ทีเ่ ราทำเชือ่ มโยงกับกรรมในอดีตดวย ดังพระพุทธองค
ตรัสวา “ภิกษุทงั้ หลายจิตทีต่ งั้ ไวชอบยอมใหสมบัตทิ มี่ ารดาบิดามิอาจ
ใหได” ฉะนั้นหากใครเกิดเปนกระเทย ใหตั้งจิตเปนกุศลและสราง
ความดีไว นีค่ อื สวนกรรมพูดยอๆแคนกี้ อ น
ถาม หากญาติผูปวยใหถอดสายทอหายใจออก เพื่อให
คนไขตายทีบ่ า นบาปมากไหม
ตอบ โยมวาบาปหรือไม บาปมากหรือนอยอยูที่เจตนา
บาปไมบาปอยูที่เจตนา คนฆาตัวตายเจตนาไหม หากเจตนาก็บาป
เพราะไมมสี ทิ ธิท์ จี่ ะฆารายกาย ถึงแมเปนกายของเรา เราก็ไมมสี ทิ ธิท์ ี่
จะฆา แมกฎหมายไมไดบญ
ั ญัตไิ วชดั เจน ซึง่ ในความเปนจริงกฎหมาย
ระบบระเบียบเขาไปไมถงึ มันนอกเหนือจากอายตนะทีจ่ ะรู เจตนาเปน
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อยางไร ถาเจตนาฆาตัวตายก็ไปติดคุกทางจิตวิญญาณ คุณฆาตัวตาย
เทาไร เสนผมคุณมี เกาลาน เกาแสน เกาหมืน่ เกาพัน เการอย เกาสิบ
เกาเสนขน เกิดจนครบเสนผมบนหัว ตอมามาเกิดเปนสัตว เปน
หนอนอยใู นสวม เกิดเปนสัตวเล็กๆถึง ๕๐๐ ชาติ จนเกิดเปนคน พอมา
เกิดเปนคนอีก เมือ่ อายุเทานัน้ ก็ฆา ตัวตายอีก วันแลววันเลาไมรจู บสิน้
เพราะเราตัง้ จิตฆาตัวตาย ยกตัวอยาง เรากินขาว ดืม่ นม เขาไป แมแต
แบคทีเรียทีเ่ ราฆาก็เหมือนกัน มันเปนบาปเหมือนกัน เขาเรียกวาบาป
เพือ่ ใหเกิดประโยชน บาปอยทู เี่ จตนาเทานัน้ แหละ ฉะนัน้ บาปหรือไม
บาป ไมตอ งไปกลัวมาก แตไมทำบาปเลย เปนการดีทสี่ ดุ
โยมถามวาเปนหมอแลวสัง่ ยาบาปหรือไม หากแคสงั่ ยาก็ไม
บาป เพราะยังไมฆา เราสัง่ ใหเฉยๆ แตวา เจตนาฆาหรือไม เปนอีกเรือ่ ง
หนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาในเรื่องการสั่งใหเฉยๆไมวามีดหรือยาหัว
กระโหลกไขว พระพุทธเจาตรัสวาเปนของกลางยังไมบาป ถาเจตนา
ฆาคนหรือนำไปใชกจ็ ะบาป ยกตัวอยาง เชน ยาฆาเหา หากเราสัง่ ให
เขาไป บางทีไมฆา เหา แตไปทำอยางอืน่ มันอยทู เี่ จตนา ถาเจตนาบอก
วิธีสมรูรวมคิด ก็เปนบาปรวมกัน สุดทายพอเกิดมากลายเปนโรค
ไซนัสบาง โรคทางเดินหายใจบาง

“ภิกษุทั้งหลายจิตที่ตั้งไวชอบยอมให
สมบัติที่มารดาบิดามิอาจใหได”
พุทธพจน
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บทสงทาย
“การนำธรรมปฏิบัติไปใชในชีวิตประจำวัน”
ในวาระสุดทายที่เราทานทั้งหลายมาเจอกัน ก็จะจากกันไป
เขาเรียกกันวา “งานเลีย้ งใด ทีไ่ มมวี นั เลิกลา การเจรจาครัง้ ใดไมมวี นั
สิน้ สุด ยอมไมม”ี การทีเ่ ราไดมาเจอมาพบกัน นับวาเปนธรรมะจัดสรร
ใหมาเจอ เมือ่ มาเจอกันแลว อาตมาขอฝากวาเมือ่ เราจะพูด จะทำ จะคิด
สิ่งใด ใหไตรตรองอยางมีสติรอบคอบ เปนสัมมาสติ เมื่อเราจะทำ
อะไรก็ตาม เราจะประสบผลสำเร็จไดสมความปรารถนา สิง่ ทีเ่ ราไดอยู
ในตัวไมเสือ่ มคลาย โจรมาปลนก็ไมได ไฟไหมไมหมด น้ำทวมก็เอา
ไปไมได ใหเราเอาไวในใจและขยายผลใหแกผูอื่น คนที่อยูใกลเรา
อยางเชน ลูกหลาน ญาติพนี่ อ ง คนทีพ่ อจะเปนไปไดทางธรรม ดวยที่
เราใหดวยใจเมตตาตอกันกับเขาเหลานั้น เมื่อเขาอยูไกลก็เหมือนอยู
ใกล ผไู มใชญาติกเ็ หมือนญาติ เพราะทุกคนเกิดตายทับถมกันมากมาย
ไมรวู า ตายมากีค่ รัง้ ทำผิดพลาดพลัง้ มากีห่ น แตเราทุกคนก็มาเวียนวาย
ตายเกิดมาพบกันอีก

ทำดีไดดีรับผลไดชาตินี้

เมือ่ เรามีสงิ่ ดี หากเราเปนคนดีมนี ้ำใจ แลวก็หยิบยืน่ สิง่ ดีใหแก
เพือ่ นพองของเรา เทาทีจ่ ะทำได เราไดหลักธรรมครองชีวติ การครอง
ตน การครองคน การครองงาน เรารวู ธิ แี ลวเราไดแลว คอยหยิบยืน่
ใหแกเพื่อนมนุษยของเรา ที่กำลังทุกขเดือดรอนอยูตามฐานะ ตาม

FreedomMind2.pmd

169

31/5/2551, 15:38

อิสระแหงจิต

170

โอกาสสถานะทีเ่ รามี ทีจ่ ะใหเขาได ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะรักษาไว คือ
ทำใจใหบริสทุ ธิเ์ สมอ รักษาใจของเราไวใหดเี สมอตลอดไป ชีวติ ของ
เราจะสดใสบริสทุ ธิผ์ ดุ ผองงอกงามไพบูลยทงั้ อยใู นทีล่ บั ทีแ่ จง ทัง้ ทีส่ งู
และที่ต่ำ ทั้งตอหนาและลับหลัง เพชรขึ้นชื่อวาเพชรอยูวันยังค่ำ
ทองคำมันจะไหลตกที่ไหนก็เรียกวาทองคำ คนดีไปที่ไหนก็เรียกวา
คนดี คนดีถา รอใหเขาชมวาดี เราจะผิดหวังและไมสมหวัง เราจะทุกข
ใจ
ฉะนัน้ ทำดีไดดี ทำไมดกี ไ็ มดี เมือ่ ทำดีแลวความดีเกิดขึน้ กับ
ตัวเรากับกาย วาจา ใจ ของเราทันที ขณะนัน้ ปจจุบนั นัน้ ทันที ไมมกี าร
รอชาติหนา ภพหนา ชาติหนา เปนผลพลอยไดในชาตินี้ เมือ่ ทำดีแลว
ความดีปรากฏจนพึงพอใจ เมือ่ ทำดีเต็มที่ ความดีถกู ตอง นัน้ คือความ
พึงพอใจ ทำดีแลวไมเดนไมดงั หากเราตัง้ ใจดี เราก็พบกับความดี เพือ่ น
ดี มิตรสหายดี พีน่ อ งญาติมติ รทีด่ ี นัน่ คือความดีคงทนใหแกเราทาน
ทัง้ หลาย วันลาก็มาถึงอวสาน หวนคำนึง คิดถึงนาใจหาย ไมรวู า เมือ่ ไร
จึงจะไดกลับมาเยือน จึงขอเตือนคำฝากจากใจจริงวาทุกสิ่งที่ทำมา
ขอขอบคุณทีเ่ มตตาใหมาพบผปู ระพฤติปฏิบตั ิ น้ำใจดี ณ ทีน่ ี้ ทีย่ วุ พุทธิก สมาคมแหงประเทศไทย สุดโสภาวิไล ที่ไดใหวิชาธรรม นำดวงจิต
พิชิตตน ไมวกวนเวียนวายอยางไรคาราคาคน ปฏิบัติตนใหพนทุกข
สุขสงบเย็นใหไดเห็นนิพพานทุกทานเทอญ
เมือ่ เราฟงธรรม ไดรธู รรม เขาใจธรรม เหลาอุบาสกอุบาสิกา
ก็ประกาศตนเปนพุทธมามกะ การสมาทานศีลเพื่อใหเปนเครื่อง
ปกปองคมุ ครองเราทัง้ หลายใหเกิดความสันติสขุ มีชวี ติ ทีบ่ ริบรู ณงอก
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งาม ฉะนัน้ เมือ่ เรากลับไป สิง่ ทีเ่ ราได สิง่ ทีเ่ ราเห็นในทีน่ ี้ ลวนแตเปน
บทเรียนวิชาการ ที่สามารถนำไปใชในระบบการจัดงานทางบานเรา
ได อาจเปนเครือ่ งตรึงใจเมือ่ ยามยาก จะเปนพลังผลักดันใหเราไดพน
ทุกข พนภัย และศีลนัน้ จะเปนตัวผลักดันขับเคลือ่ นใหเราไดไปสจู ดุ
เปาหมายคือความสุข ทัง้ ทีล่ บั และทีแ่ จง แมวาระสุดทายของชีวติ เชน
เดียวกัน การที่เราทานทั้งหลายหรืออาตมากลาวอยางนี้ ก็ไมใชวา
จะจากกันไปหรือตายจากกันไป แตเปนการกลาวถึงความไมประมาท
เพราะมันไมเทีย่ ง มันเกิดขึน้ มาระยะหนึง่ มันก็อยรู ะยะหนึง่ แลวก็มนั
ดับสลายไป เปนอยางนีม้ าพรอมกันคกู บั โลกเราเปนลานๆปมาแลว ถึง
จะมีเราหรือไมมเี รามันก็แตกดับ

หยิบยืน่ รสแหงธรรมใหผูอื่น

ขอฝากทานทัง้ หลาย เมือ่ กลับไปบาน คนทีม่ แี มกไ็ ปกราบตัก
แม คนมีพอ ก็ไปกราบตักพอ บอกวาแบงบุญใหพอ ใหแม คนทีม่ สี ามี
ก็กราบสวัสดีสามีทตี่ กั งามๆ โอกาสหนาเขาจะไดรวู า คนของฉันหรือ
แฟนของฉันกลับมาครานี้ มีสิ่งดีมาฝาก มีความเปลี่ยนแปลงไป คือ
ดีมากขึน้ กวาเดิม จึงจะไดชอื่ วาเรายกระดับความดี เลือ่ นชัน้ ตนเองสูง
คา มีราคาเกินทีเ่ ขาจะปกปองคมุ ครองเราได เพราะสิง่ สำคัญของชีวติ
เราคือการสูญเสียและการเสวยกับสิง่ ของทีจ่ ะสูญเสีย อันเปนสิง่ สูงสุด
เพราะชีวติ ของเรา เราเกิดมามือเปลา แตกอ นทีเ่ ราจะจากโลกใบนีไ้ ป
เราสรางประโยชนใหแกโลกนี้ ใหแกสังคมนี้ ใหเกิดความสะอาด
ความสวาง ความสงบ ผูประพฤติธรรมยอมสะอาดทั้งภายนอกและ
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ภายใน ผรู ธู รรมเพียงแตจะเอาชนะผอู นื่ แตผมู ธี รรมเอาชนะใจตนเอง
ทัง้ ทำความสะอาดใจภายนอกและภายในตนเองไดตลอดเวลา ฉันใด
ก็ฉันนั้น สายน้ำไมไหลกลับ ชีวิตของเราดับไปไมมีฟน แตความ
ขมขืน่ และความสุขสมหวัง มันจะอยเู บือ้ งหลัง
หากเราจากไป สิง่ ใดก็ตาม เราผเู ปนลูก เมือ่ กลับถึงบาน ให
กราบทีต่ กั แมตกั พอ เราก็ไดรบั ศีลรับพรจากทาน ยิง่ ชวงจะเขาใกลวนั
ปใหม พรทีด่ ที สี่ ดุ ของวันปใหม คือเราสรางสิง่ ใหมๆใหแกทา นไมใช
วัตถุ แตสรางจิตสรางใจ สรางกิรยิ ามารยาท สรางน้ำคำสรางน้ำใจให
กับทาน เพราะพอแมของเราพยายามตอสอู ปุ สรรคนานัปการมามาก
มาย เราอยใู นครรภของทานมาเปนเวลา ๙ เดือน หรือ ๑๐ เดือนเคลือ่ น
คลอย ความทุกขทรมานขมขืน่ จากการตัง้ ครรภ ยิง่ ถาเปนทองแรก แม
ตองอายเพือ่ น เมือ่ ทองปอง ทองโยขนึ้ มา แตดว ยความรักของแมทมี่ ี
ตอลูก คอยประคบประคองครรภของตนเอง คือลูกทีอ่ ยใู นทองไมให
ไดรบั ความกระทบกระเทือน แมตอ งเผชิญกับความทุกขความเดือดรอน
ในบางครัง้ แมเจ็บปวย แมยงั อมุ ทอง ประคองครรภอยางทะนุทนอม
บางครัง้ แมถกู เพือ่ นบานตำหนินนิ ทา แมตอ งทนรันทดใจ นึกหวงใย
ลูกของตนเองทีอ่ ยใู นครรภ ตัง้ หนาตัง้ ตาตอสู หวังวาลูกของเราจะเกิด
มาเชิดหนาชูตา
แตลกู บางคนเกิดมาแลวก็เปนทีเ่ ชิดหนาชูตา เปนทีพ่ งึ่ ของพอ
แมได แตลกู อีกหลายๆคนนัน้ กลายเปนลูกหลอก ลูกลาก ลูกเลิกของ
พอแมไป ลูกลากคือพอแมไมเคยขึน้ โรงขึน้ ศาล เมือ่ ลูกทำผิด ก็ลากพอ
แมขนึ้ โรงขึน้ ศาล ไปสทู คี่ กุ ตาราง แมตอ งบากหนาอายเพือ่ นบาน สวน
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ลูกหลอกคือพอแมมสี มบัตแิ กวแหวนเงินทอง ลูกประกอบอาชีพแลว
ผิดพลาดไป ในทีส่ ดุ พอทรัพยหมดตัวก็ตอ งหลอกทรัพยสมบัตพิ อ แม
ไปขาย ไปจำนอง แมตอ งตามไปไถออกมา ลูกเลิกคือลูกทีพ่ อ แมสอนสัง่
แนะนำในทางดีดว ยความมงุ มัน่ ใจ แตบอกตัดพอตัดแม เลิกการเปน
พอแมกนั ซึง่ เปนสิง่ ทีไ่ มถกู ตอง หากเราเปนลูกทีด่ ี เราตองถนอมน้ำใจ
ไวสกั ระยะ คอยๆทำ คอยๆพูด เราจะเปนแกวตาดวงใจ และเปนอาหาร
ใจใหแกทา น เราเลีย้ งกายพอแมได เราก็ตอ งเลีย้ งใจพอแมดว ย เพราะ
ใจคือพลังนำกายและชีวติ ของพอแม
ซึง่ พอแมจะอยดู ว ยความชืน่ ใจ ความสดชืน่ ไมแหงแลง ไม
วาเหว เราทำดีใหกับทานกอนที่ทานจะตายจากไป ใหกราบตักทาน
กอนที่เราจะไมมีพอแมใหกราบ เราจะกราบกองขี้เถากระดูก ยก
ตัวอยาง ลูกเศรษฐีหลายคน เมือ่ พอแมยงั มีชวี ติ อยู เขาไมใสใจดูแล แต
พอพอแมตาย จึงซือ้ โลงศพทองใสใหอยางดี นิมนตพระมาสวด ๗ วัน
๗ คืน คิดวาพอแมจะไดขนึ้ สวรรค พอพระมาสวดและใหศลี เขาก็เคาะ
โลงศพพอแม ๒-๓ ครัง้ บอกวา “แมจา พอจา มารับศีลกันเถอะ” มอง
ดูขา งโลงศพมีน้ำเปลาครึง่ แกว มีสม ครึง่ ลูกปอกไว มีขา วปลาอาหาร
๒-๓ ถวยวางไว ตัง้ แตวนั แรกจนถึงวันสุดทาย มีทงั้ มดไต ทัง้ แมลงวัน
ตอม นีห่ รือสิง่ ทีเ่ ราใหพอ แมในวันสุดทาย นัน่ คือผทู ไี่ มมคี ณ
ุ ธรรมที่
ถูกตอง ไดชอื่ วามีชวี ติ บกพรอง ขาดกำไรในชีวติ สิง่ สำคัญสูงสุดของ
เราคื อ พ อ แม เ ป น ผู ใ ห ชี วิ ต และให เ นื้ อ หนั ง สิ่ ง สำคั ญ ต อ มาคื อ ครู
บาอาจารยทใี่ หชวี ติ เกิดใหมทางปญญา สิง่ ตอมาคือผชู ว ยเหลือเกือ้ กูล
เราหรือเปนกัลยาณมิตรทีด่ ใี หเรา
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อยางไรก็ตามเราไดรบั ธรรมรธู รรม เขาใจธรรม และประพฤติ
ปฏิบตั ใิ หเกิดสุขแกใจตนเองแลว เราฟงแลวนำเอารสของธรรมนี้ นอม
ธรรมนีแ้ จกจายใหผอู นื่ ไป บอกขาวใหผอู นื่ ไดทราบ แนะนำใหเขาได
ทำในสิง่ ทีเ่ ราไดสมั ผัสได สิง่ ทีเ่ ราทำไดเทานัน้ แหละ นัน่ คือสิง่ สูงสุด
ของชีวติ ใหโอกาสชีวติ แกผอู นื่ รวมทัง้ ตัวเราดวย ฉะนัน้ สิง่ สูงสุดที่
เราจะพึงปฏิบตั ติ ามคือคำสอนทางศาสนา หากศาสนาพัง ชาติกฟ็ ง ไม
มีแผนดินอยู ดังนัน้ ทัง้ ๓ สวนทีเ่ ราทานทัง้ หลายปกปกรักษา คือชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย พวกเราตองเคารพบูชา เพื่อทดแทนคุณ
แผนดิน เราจะไดชอื่ วาไมเปนหนีแ้ ผนดินเมือ่ ตายจากไป
ดังนั้นขอใหเราทุกทานรักษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
อันถูกตองไวใหยาวนานทีส่ ดุ และญาติโยมผมู าประพฤติปฎิบตั นิ ใี้ ห
หยิบยืน่ บอกขาวดีและอนุโมทนาขาวสารทางบุญทีด่ ใี หผอู นื่ เพือ่ จะนำ
ชีวิตวิญญาณใหพนทุกขไปเรื่อยๆ ตลอดกาลนาน ขอใหทุกทานมี
ความสุข ขออนุโมทนาแกพระสงฆผรู ว มปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ ทีท่ า น
ไดเสียสละเวลา ทานไมมาก็ได แตทา นมาและใหกำลังใจแกเรา จวบ
จนวันสุดทาย ขอใหทกุ ทานจงมีความสุข เขาสมู รรค ผล นิพพานเร็ว
พลันเทอญ
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เมื่อเรามีสิ่งดี หากเราเปนคนดีมีน้ำใจ
แล ว ก็ ห ยิ บ ยื่ น สิ่ ง ดี ใ ห แ ก เ พื่ อ นพ อ งของเรา
เทาที่จะทำได เราไดหลักธรรมครองชีวิต การ
ครองตน การครองคน การครองงาน เรารูวิธี
แลวเราไดแลว คอยหยิบยืน่ ใหแกเพือ่ นมนุษย
ของเรา ทีก่ ำลังทุกขเดือดรอนอยตู ามฐานะ ตาม
โอกาสสถานะทีเ่ รามี ทีจ่ ะใหเขาได ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ รา
ควรจะรักษาไว คือทำใจใหบริสทุ ธิเ์ สมอ รักษาใจ
ของเราไวใหดีเสมอตลอดไป ชีวิตของเราจะ
สดใสบริสุทธิ์ผุดผองงอกงามไพบูลยทั้งอยูใน
ที่ลับที่แจง ทั้งที่สูงและที่ต่ำ ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง เพชรขึน้ ชือ่ วาเพชรอยวู นั ยังค่ำ ทองคำ
มันจะไหลตกที่ไหนก็เรียกวาทองคำ
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ภาคสาม

ประสบการณการปฏิบัติธรรม
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สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
กมมฺนา วตฺตตี โลโก
เพราะสัตวโลก สรางกรรม สารพัน
กอปรกรรมดี มีบญ
ุ คุณสงให
สุคติ เปนทีห่ มาย เมือ่ ตายลา
ถากอปรกรรม ทำชัว่ มิกลัวบาป
ตองลำบาก ยากเข็ญ ลำเค็ญใจ
อันสัตวโลก ยอมเปน ไปตามกรรม
ใชหริ ิ โอตตัปปะ ละกรรมรอน

ยอมตามโผ ตามแผน แหงกรรมนัน่
ชีพแปรผัน ปนผล ตนสรางมา
ทัง้ กายใจ สุขสันต ไรปญ
 หา
เสวยสุข สวรรคฟา ณ คาลัย
จิตแสนหยาบ ต่ำชา อยาสงสัย
ทุคติ เปนทีไ่ ป ใหสงั วร
พึงจดจำ พุทธธรรม คำสัง่ สอน
ตืน่ เสียกอน จะนอนตก นรกภูม.ิ
โดย...ธรรมบุตร
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แกกรรมไดในชาตินี้
ปวีณา ชำนาญวนิชกุล

ขาพเจาเปนหนึ่งในโยคีผูปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทย และเปนลูกศิษยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมาราม ครัง้ แรกขาพเจาไมเคยรจู กั คำวา
วิปส สนาเลย เคยรแู ตเพียงวาสมาธิ ซึง่ เพือ่ นๆสวนใหญกไ็ ปปฏิบตั กิ นั
บอย แตขาพเจาไมเคยไปปฏิบัติ สาเหตุที่เพื่อนๆไปปฏิบัติก็เพราะมี
ปญหากลมุ ใจเรือ่ งตางๆ แตพอกลับมาบาน เขาก็กลับเปนเหมือนเดิม
อีก จึงทำใหขาพเจาไมเคยสนใจการปฏิบัติธรรม เพราะโดยปกติ
ขาพเจาก็เปนคนทีช่ อบทำบุญไหวพระ แจกทาน สรางวัดอยแู ลว ก็คดิ
วาสิ่งที่เราทำอยูนี้ก็มีบุญ มีความสุขมากพออยูแลว ไมเคยสนใจใน
หลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากการรักษาศีล
๕ เทานัน้ แตกไ็ มเครงครัดอะไรมากนัก เพราะไมเคยคิดถึงเหตุและ
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
วันหนึง่ ขาพเจาก็ไดมโี อกาสไปทำบุญทีว่ ดั เขาพุทธโคดม ได
มีโอกาสคุยกับทานพระอาจารย ป.ญาณโสภโณ ทานพระอาจารย ป.
ก็บอกใหขาพเจามาปฏิบัติธรรม ๓ วัน ทานบอกวา “ใหหัวโจกมา
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ปฏิบตั ธิ รรม ๓ วัน” ขาพเจาก็ไมสนใจ เพราะตอนทีท่ า นพูด ทานพูด
ขึ้นลอยๆขามหนามองไปทางอื่น ถึง ๓ ครั้ง ขาพเจาก็ถามทานวา
“หลวงพอจะใหใครมาปฏิบตั ธิ รรม” ทานชีม้ าทีข่ า พเจา ขาพเจาก็ตกใจ
แลวถามทานวาใหมาปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมดเลยหรือ เพราะไปกับเพือ่ น
รวม ๗ คน ทานสายหนาวา “มาคนเดียวเดีย๋ วหางก็ตามมา” ขาพเจา
ก็คดิ ในใจวาทำไมตองมาปฏิบตั ธิ รรม เพราะไมไดเดือดรอนเรือ่ งอะไร
แตก็ไมขัดใจ จึงชวนเพื่อนมาปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ทำให
ขาพเจาเขาใจหลักคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาก
ยิง่ ขึน้
หลังจากนัน้ ขาพเจาไดมโี อกาสเขามาปฏิบตั ธิ รรมทีย่ วุ พุทธิก สมาคมแหงประเทศไทย เพราะเพื่อนมาบอกวาทานพระอาจารยให
ขาพเจาปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธฯ ๗ วัน ขาพเจาตกใจจึงถามเพื่อนวา
ทำไมตองไปปฏิบตั ติ งั้ ๗ วัน เพราะไมเคยไปคางคืนทีไ่ หนถึง ๗ วัน
มากอน เพื่อนก็ไมตอบอะไร แตตัวเองคิดวาหากไมไปปฏิบัติอาจ
จะไมสบายเขาโรงพยาบาล หรืออาจจะทำมาคาขายไมได จึงเดินทาง
ไปปฏิบตั ทิ ยี่ วุ พุทธฯเปนครัง้ แรก

บทเรียนแรกของกรรมฐาน

ในครั้งนั้นขาพเจาไดเริ่มปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว
สติปฏฐานสี่ สอนโดยคุณแมสิริ กรินชัย อาจารยทองคำ ศรีโยธิน
อาจารยเรณู ทัศนณรงค อาจารยมนั ตรา หอรัตนชัย และคณะวิทยากร
ของยุวพุทธฯ ขาพเจาเริม่ ปฏิบตั ติ งั้ แตการเดินจงกรม เริม่ จากยืนหนอ
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ขวายางหนอ ซายยางหนอ กำหนดหยุดหนอ กลับหนอ กำหนดอยาง
นีเ้ รือ่ ยๆ กำหนดอิรยิ าบถใหไดปจ จุบนั คำวาปจจุบนั นี้ คุณแมสริ ทิ า น
มักจะพูดอยเู สมอวา “ตองใหไดปจ จุบนั นะลูกเดีย๋ วจะไมได ๗ ชาติ”
ขาพเจาฟงแลวก็สงสัยวาเดินแคนจี้ ะได ๗ ชาติ จะไดมาจากตรงไหน
ไมเห็นมีใครมาใหอะไร การปฏิบตั กิ เ็ พิม่ บทเรียนขึน้ ไปอีกจากขวายาง
หนอ ซายยางหนอระยะที่ ๑ จนถึงระยะที่ ๖ ทุกระยะตองกำหนดยืน
หนอและอยากกลับหนอทุกครัง้ การปฏิบตั แิ ตละวันๆละ ๔ บัลลังก
ตลอดระยะเวลา ๗ วันของการปฏิบตั ิ คุณแมสริ พิ ดู เสมอวา
“ปฏิบัติใหไดปจจุบันนะลูก ทำใหจอจอตอเนื่องใหเปนเสนดาย จึง
จะไดผลขามภพชาติได” ตองกำหนดอิรยิ าบถทุกขณะ เชนยกก็ตอ ง
กำหนดยกหนอ เห็นก็ตอ งกำหนดเห็นหนอ ไดยนิ เสียงก็ตอ งกำหนด
ยินหนอ เย็น รอน ออน แข็ง เจ็บ เมือ่ ย ปวด ชา เวทนาจะเกิดก็ตอ ง
กำหนดทุกอยางแมแตความคิด ก็ตอ งกำหนดคิดหนอ คิดมากก็กำหนด
ฟงุ หนอ คุณแมสริ มิ กั พูดเสมอวาอิรยิ าบถยอยสำคัญนะลูก สิง่ ทีค่ ณ
ุ แม
สิรพิ ดู ทัง้ หมด ขาพเจาฟงแลวไมเขาใจทัง้ หมด ไดแตฟง ไปวันๆ ไมเคย
เอามาคิดวาจะไดอะไรตามทีค่ ณ
ุ แมสริ สิ อน พอวิทยากรเผลอ ขาพเจา
ก็ เ ดิ น ตามสบายอารมณ ไ ม ไ ด กำหนดอะไร แต สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ข า พเจ า
จดจำในใจเสมอคือคำพูดของคุณแมสิริที่พูดวา “ตองกำหนดนะลูก
จะได ๗ ชาติ”

FreedomMind2.pmd

180

31/5/2551, 15:38

181

อิสระแหงจิต

ชดใชกรรมใหหมู

ขาพเจามีโอกาสปฏิบัติหลักสูตรของคุณแมสิริ ๓ ครั้ง และ
แลวสิง่ ขาพเจาไมเคยคิดวาจะเกิดขึน้ ก็คอื กฏแหงกรรมของขาพเจา ซึง่
ขาพเจามีอาชีพคาสุกรชำแหละคือ แมคา ขายหมู ในขณะทีข่ า พเจานัง่
สมาธิ ก็มอี าการปวดตามขาตามตัวของขาพเจา บอกไดเลยวาปวดมาก
ขาพเจาก็กำหนดตามสภาวะทีเ่ กิดขึน้ ปวดก็กำหนดปวดหนอ กำหนด
ไปตามอาการตางๆทีเ่ กิดขึน้ เชน ตัวโยก ตัวคัน ตัวพองมากๆ ตัวยุบ
ติดกระดูกสันหลัง บางครัง้ ก็เย็นเหมือนถูกน้ำแข็ง บางทีกร็ อ น เหมือน
โดนไดรเปาผมเปนลมรอนมาก บางครัง้ นัง่ ๆไปตัวก็เห็นตัวเองนัง่ เปน
หิน บางครัง้ ก็เห็นน้ำทะเลสวยงาม เห็นหินมีแสงสวางมากๆ และเห็น
อะไรหลายอยางในสมาธิ
เชาวันหนึ่งขณะขาพเจาเขาหองน้ำ แปรงฟนอยูหนากระจก
เงยหนามองทีก่ ระจกเห็นจมูกโตมาก แกมสองขางพองใหญกต็ กใจวา
เราเปนอะไร กินยาผิดหรือ แตกไ็ มไดกนิ ยาอะไร พอกริง่ ปฏิบตั ดิ งั ขึน้
จึงเขาหองปฏิบัติตอไป เมื่อนั่งไปสักพักก็เห็นหนาตัวเองมีจมูกโต
แกมสองขางใหญ ใบหนาเหมือนหนาหมู ก็รเู ลยวาเจากรรมนายเวรมา
ปรากฏ ในขณะนัน้ รางกายก็ปวดเพิม่ มาก ขาพเจาก็กำหนดปวดหนอ
แลวแผเมตตาใหกับหมูที่ขาพเจาไดเห็นวา “อิมินา บุญญะกัมเมนะ
ขาพเจาปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานจากอดีตชาติถงึ ปจจุบนั ชาติและได
สรางผลบุญกุศลมาทั้งหลายทั้งสิ้นจงรวมเปนเดชะพลาวะปจจัยสง
ผลบุญใหหมูทกุ ตัวทีข่ า พเจาขาย กราบขอขมากรรมอโหสิกรรมตอหมู
ทุกตัว ขอชดใชดว ยผลบุญในการเจริญวิปส สนากรรมฐาน ขอใหเปน
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สุขเปนสุขเถิด ถากำลังเจ็บปวยอยกู ข็ อใหผลบุญนีจ้ งชวยใหหมดทุกข
หมดโศก หมดโรค หมดภัย ถากำลังเสวยสุขอยู ก็ขอใหเปนสุขเปนสุข
เถิด”
ทุกครั้งที่ขาพเจานั่งสมาธิ เมื่อจิตของขาพเจาสงบก็จะแผ
เมตตาออกใหตงั้ แตมารดา บิดา ปยู า ตายาย ครู อาจารยตงั้ แตอดีตชาติ
ถึงปจจุบนั ชาติ ญาติทงั้ หลายทีเ่ สียชีวติ พีน่ อ ง เพือ่ น ลูกคา บริวาร ศัตรู
ทานพระอินทร พระพรหม พระยม พระกาล ทาวจตุโลกบาลทัง้ ๔ แม
พระโพสพ แมพระธรณี แมพระเพลิง แมพระพาย แมพระคงคา เจาที่
ทุกทีท่ ขี่ า พเจาปฏิบตั ธิ รรมอยู ทานผใู หกำเนิดเกิดมา ปฏิสนธิจติ ทีเ่ กิด
แลวดับไป และเจากรรมนายเวรทุกทานทุกตัวตน เมือ่ แผเมตตาเสร็จ
แลวจึงนั่งสมาธิตอ สังเกตไดวาหลังจากแผเมตตาเสร็จเรียบรอยแลว
สมาธิจะแนบแนนนิ่ง สภาวธรรมเกิดขึ้นไดงายขึ้น โดยนั่งกำหนดรู
อารมณใหไดปจ จุบนั กำหนดรอู ารมณทกุ ขณะของรูปนามอะไรเกิด
ก็ตามรตู ามดูไป ไมควรไปวิจารณอะไร การปฏิบตั ธิ รรมของขาพเจา
ก็รเู พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จากการไมรอู ะไรเลยก็เริม่ เขาใจการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง
ขึน้
แตในสิง่ ทีเ่ ราคิดวาเราทำถูก กลับกลายเปนผิดโดยทีเ่ ราไมรู
ตัวเลย สิง่ นัน้ ก็คอื โมหะคือความหลง ขาพเจาเปนแมคา สุกรชำแหละ
เวลาลูกคามาซื้อหมูหั่นครึ่งกิโล ขาพเจาจะใชมือหั่นใหโดยไมใช
เครือ่ งหัน่ เพราะขาพเจาคิดวาการทีเ่ ราหัน่ เองจะเปนการกำหนดสติให
ไดปจ จุบนั จะได ๗ ชาติ หัน่ ๑๐๐ ครัง้ ก็ไดบญ
ุ ๗๐๐ ชาติ ขาพเจา
จะกำหนดอยางนี้ไปตลอดตั้งแตปฏิบัติธรรมเริ่มแรกจนกระทั่งการ

FreedomMind2.pmd

182

31/5/2551, 15:38

183

อิสระแหงจิต

ปฏิบตั ขิ นึ้ สสู ภาวธรรมสูงขึน้ จึงทำใหขา พเจาเขาใจไดวา การทีข่ า พเจา
หั่นหมูลงไป แตละขณะนั้น เกิดอาการหลายอยางปนกันอยู เชน มี
อาการผัสสะการหยิบ การมองหลายๆอยางปนอยู เราไมสามารถรู
สภาวธรรมไดแจมชัดเลยวาขณะทีก่ ำลังหัน่ ลง มีการใชจกั ษุประสาท
กายประสาทรวมอยูดวย การกระทำอยางนี้ถือวาไมไดปจจุบันขณะ
เพราะมีอาการหลายอยางปนอยู แตกย็ งั มีความดีอยอู ยางหนึง่ คือเรามี
สติอยกู บั การหัน่ หมู ถึงแมวา จะไมไดปจ จุบนั ทีถ่ กู ตอง แตกเิ ลสก็เขา
มาไมได ทำใหจติ ไมเกิดอกุศลเลย ขณะทิจ่ ติ อยกู บั การหัน่ จิตไมคดิ
ฟงุ ซานไปกับอารมณรอบกายทีอ่ ยใู กลตวั ทำใหจติ ใจสงบเงียบลงไป
มากโดยไมรตู วั จิตก็คอ ยๆนิง่ ทำใหการนัง่ สมาธิทบี่ า นไดสงบงายมาก
ยิง่ ขึน้
ในครั้งที่เห็นกฏแหงกรรมไดชัดมากคือ ครั้งนั้นขณะที่นั่ง
สมาธิอยูมีอาการปวดขามากก็กำหนดปวดหนอ ไมชอบหนอ จิตใจ
ขณะนั้นหงุดหงิดมากก็กำหนดไปตามอารมณของกายและใจที่กำลัง
เปนอยู แลวอาการปวดทวีความรุนแรงมาก ขาพเจาก็เห็นนิมติ เปนรูป
หมูตวั ขาวมีรอยเปนแนวตามตัวสีชมพูขนึ้ ตามตัวหมู ขาพเจารสู กึ ดีใจ
ทีไ่ ดเห็นเจากรรมมายืน ขาพเจารีบขอขมากรรม ขออโหสิกรรม และ
แผเมตตาใหกบั หมูทนั ที เมือ่ แผเมตตาจบ ความปวดและนิมติ ก็หายไป
ทันทีสภาวธรรมก็เกิดขึน้ ทันที
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ตามรูอาการสภาวธรรม

ในขณะที่นั่งสมาธิอยูอาการพองทางกายก็เกิดขึ้น มีอาการ
พองขึ้ น จนแน น มากถึ ง ลำคอ ข า พเจ า รู สึ ก อึ ด อั ด มาก คิ ด ว า ท อ ง
จะระเบิดรสู กึ ทรมานมาก ทันใดนัน้ เอง จิตของขาพเจาก็พดู ออกมาวา
“ทิง้ ไปเลยไมใชของเรา” ลมหายใจก็ออกมาทางจมูก ๒ ครัง้ ยาวๆ แลว
เกิดความรสู กึ นิง่ สบายอารมณมากๆ เหมือนนัง่ อยใู นทีโ่ ลงกวางมาก
พอสักระยะหนึ่ง ขาขางซายที่อยูในสมาธิก็แข็งมาก ปลายนิ้วเทามี
ความรูสึกเหมือนถูกอะไรดัน และดึงใหฐานของกายเคลื่อนไหวไป
ทางขวาเปนขณะๆ ขาพเจารสู กึ ทางจิตทีว่ างเฉยตามดูการเคลือ่ นของ
กายเปนขณะๆ จนหันมาขางขวามาก ในจิตเหมือนมีเสียงคุณแมสริ พิ ดู
วา “กำหนดนะลูกเดีย๋ วไปไมได ๗ ชาติ” จึงกำหนดในขณะทีก่ ายหยุด
วาหยุดหนอ หยุดหนอ หลังจากนั้นก็กำหนดวา กลับหนอเพียงครั้ง
เดียวเทานัน้ รูปกายก็หนั กลับทางซายเปนขณะไดเอง จนรสู กึ วาตัวตัง้
ตรง จึงคลายสมาธิออก
วันตอมาของการปฏิบตั กิ เ็ กิดนิมติ ใหเห็นอีกก็คอื เห็นกายกับ
จิตแยกกันออกมา เห็นกายตัง้ เปนหินแข็งอยู สิง่ นีก้ พ็ สิ จู นใหเห็นแลว
วากายกับใจแยกกัน ขาพเจาก็ไดแตเอาจิตตามรอู าการทีก่ ำลังเกิดพระ
ไตรลักษณก็คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปของสภาพธรรมนี้ก็คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ทุกครั้งที่เกิดสภาพธรรม ขาพเจาก็จะเริ่มเอาจิตตาม
ดูอาการที่กำลังเกิดตั้งแตตนคอยๆตามไปจนเกิดสภาพความปวดที่
รุนแรง จึงกำหนดปวดหนอ ความปวดจะระเบิดหายไปทันที บางครัง้
เมือ่ ความปวดเริม่ กอตัวก็กำหนดทันที ความปวดก็หายไปทันที
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ครัง้ หนึง่ ขาพเจาไปวัดฉลอง เพือ่ กราบนมัสการหลวงพอแชม
ขาพเจาไดตงั้ จิตอธิษฐานวากราบบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระธรรมคำสอน พระอริยะสงฆสาวกทุกพระองค ทานอาจารยสงู สุด
เทพพรหมเทวา ๑๖ ชัน้ ฟา ๑๕ ชัน้ ดิน ขอใหขา พเจาปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐาน ขัดเกลากิเลสตัณหาอุปทานออกจากรูปนามไดสำเร็จ ไดรู
แจงในคำสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางถูกตอง
อันเปนหนทางสพู ระนิพพาน ขณะนัน้ ขาพเจายืนเพียงคนเดียว เพราะ
เพือ่ นๆไดขนึ้ รถกันหมดแลว ขาพเจามองไปในหองก็เห็นพระพุทธรูป
มือขางขวาวางทีข่ าขางขวา ลักษณะเปนรอยตัดทีข่ อ มือขวา สิง่ ทีเ่ ห็น
ทีม่ อื ขวาเปนสีทองเขม สวนองคทา นเห็นเปนสีทองออนทัง้ องค จึงคิด
ในใจวาชางทาสีแคขอมือหรือ ขณะที่คิดอยูก็เห็นตรงรอยหยักๆขึ้น
เปนรอยเหมือนขอบถุงมือ แลวก็ฟูขึ้นทั้งมือ ทำใหเห็นชัดวาเปน
ลักษณะของถุงมือ ทันใดนัน้ ปญญาก็ผดุ ขึน้ มาวาถุงมือมีไวใสปอ งกัน
สิง่ สกปรก ทำใหขา พเจาคิดทันทีวา มือของขาพเจายังสกปรกอยู เพราะ
ขายสุกร ถึงแมวา ไมใชคนฆา แตกเ็ ปนคนสัง่ สุกรมาขาย ขาพเจาก็เปน
เพชรฆาตทางออมโดยไมรูตัว ทำใหขาพเจากลับบานสั่งยุติการฆา
ตัง้ แตนนั้ มา

เห็นกฏแหงกรรม

การปฏิบตั ธิ รรมของขาพเจาไดปรากฏกฎแหงกรรมตางๆใน
ชาตินตี้ ามมาใหเห็นมากมายแกขา พเจา ทุกครัง้ ขาพเจาจะแผเมตตาใน
สมาธิขอขมากรรม ขออโหสิกรรม และทำบุญใหเจากรรมนายเวรทัง้
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หลาย เปรียบเสมือนไปรษณียส ง ถึงที่ ขาพเจาดีใจทุกครัง้ ทีเ่ จากรรม
มาปรากฏใหไดชดใชกรรม และแกไขไดดว ยตัวเอง
ในการปฏิบตั แิ ตละครัง้ ขาพเจาจะขยันกำหนด จนครัง้ หนึง่ ได
ทำวิกฤตใหกลายเปนโอกาสใหขาพเจาไดเห็นธรรมขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา คืนหนึง่ ขณะเขานอน ขาพเจาไดหยิบหนังสือ
ธรรมะมาดม ความเสียวก็เกิดขึ้นที่จิตขางซายพรอมความรูสึกเหม็น
ก็เห็นตัวหนังสือ รพู รอมจิตทีแ่ ตก ลักษณะแครู จิตก็แตก มีลกั ษณะ
เปนเงาไมมชี นิ้ เนือ้ อะไร ก็คอื จิตดับ ขณะทีเ่ ห็นจิตกำลังดับอยนู นั้ จิต
เกิดก็ตดิ อยดู ว ยกัน ความเสียวก็เกิดขึน้ ทีต่ รงหัวใจ อีกครัง้ ก็เห็นสระ
เอของคำวาเหม็นมากระทบ จิตก็ดบั สลายอีก ก็มจี ติ อีกขางดับอีก ไม
รวู า มาไดอยางไร ขาพเจาไดมโี อกาสสอบอารมณกบั ทานพระครูเกษม
ธรรมทัต ทานก็บอกวาที่เกิดขึ้นมาไดนั้น เพราะจิตสั่งกายทำงานได
โดยไมตอ งอาศัยสติ จึงตัง้ ทาจัดฉากเตรียมไวรอการกระทบ และแสดง
ใหเห็นทันที เปนนิมติ ของจริง จึงดับไมได

สติตามรูรูปนาม

ขาพเจาไดมโี อกาสสอบอารมณพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เปนเจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมารามและพระวิปสสนาจารยของ
ยุวพุทธฯ ทานพระอาจารยวรี ะนนทอธิบายวาโยมมีสมาธิตงั้ มัน่ พอมี
การกระทบที่ฆาณวิญญาณ ก็คือ กลิ่น ก็รูสึกเสียวปราดที่หัวใจคือ
กระทบทีก่ ายวิญญาณ เห็นการดับของจักขุวญ
ิ ญาณ เห็นจิตดับ รกู ลิน่
ดับก็คือรูป การเห็นลักษณะนี้ทานพระอาจารยวีระนนทบอกวาเปน
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การเห็นพระไตรลักษณแสดงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของรูปเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหเห็นวาเวลาเกิดก็เกิดเอง เวลาดับก็ดบั เอง
เมือ่ เกิดขึน้ ก็เสือ่ มสลายไป ไมสามารถทีจ่ ะอยใู ตบงั คับบัญชาของเรา
ไดเลย
หลั ง จากการสอบอารมณ แ ล ว พระอาจารย วี ร ะนนท ใ ห
ขาพเจาไปนัง่ สมาธิตอ เชาวันหนึง่ ขณะนัง่ สมาธิไดมแี สงสีแดงพงุ เขา
ตา ขาพเจาไมรูเปนแสงอะไร ขณะที่แสงกำลังปะทะเขามา ขาพเจา
กำหนดรหู นอทันที แสงนัน้ ก็หายไป และขณะนัง่ สมาธิอยู ขาพเจา
รสู กึ วามีสงิ่ ของสิง่ หนึง่ ฟาดขางหลังเสียงดัง “ฟลัว๊ ะ” ขาพเจากำหนด
รหู นอ กำหนดอารมณปจ จุบนั ไดทนั ที มันก็ดบั ไป
เมือ่ ไปสอบอารมณ กับพระอาจารย ขาพเจาถามพระอาจารย
วา “ ใครปลอยแสงออกมา ” พระอาจารยหวั เราะไมตอบวาใครปลอย
แสงออกมา แตทานบอกวา “โยมเปนคนที่มีจิตไวมาก สามารถตัด
อารมณไดปจ จุบนั ทันที” การสอบอารมณครัง้ นี้ ทำใหขา พเจารวู า พระ
อาจารยวรี ะนนทสามารถสอบอารมณผปู ฏิบตั ธิ รรมทีม่ สี ภาวะอารมณ
ที่ละเอียดลึกได ซึ่งทานเปนพระวิปสสนาจารยที่หาไดยากมากใน
ปจจุบนั นี้
การเห็นสภาวธรรมในครัง้ นีท้ ำใหขา พเจามีสติคดิ ไดวา จิตที่
วาเปนของเราแทจริงแลวมันไมใชของเรา เพราะมันไมอยูใตบังคับ
บัญชา จะมาก็มา จะไปก็ไปอยตู ลอดเวลา ทำใหขา พเจาเกิดความรสู กึ
ตางๆมากมาย แตสิ่งหนึ่งที่ขาพเจาจะตองทำอยูตลอดเวลาคือการ
ทำความดี ความถูกตองทุกอยาง และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การมีสติตาม
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รรู ปู นามของตัวเองทุกขณะทีม่ โี อกาส เพราะความดีความชัว่ ไมมใี คร
รูได จิตเปนผูเก็บทั้งสิ้น เปรียบไดดังเทปบันทึกเนื้อเพลงไดไพเราะ
แลว แมวิทยุจะเสียก็สามารถเอาไปใสเครื่องใหมได เสียงที่ออกมา
ก็ไพเราะเหมือนเดิม จิตสัง่ สมความดี แมไปเกิดทีใ่ หมกต็ อ งดี

เพราะเปนปจจัตตัง

การเกิดสภาวธรรม ทำใหเห็นถึงการทีจ่ ติ กระทบดับอยตู ลอด
เวลานี้ ทำใหขา พเจาคิดอยเู สมอวาแทจริงแลวเราตายอยทู กุ ขณะเวลา
เพียงแตวถิ จี ติ สืบตออยตู ลอดเวลา ถาวันใดจิตดับแลววิถจี ติ ไมมาตอ
เชื่อมในกายของเราก็คือตายนั่นเอง ทำใหขาพเจาลดโลภะคือความ
โลภเปนอันดับแรก และลดโมหะคือความหลง โทสะคือความโกรธ
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวเองก็คอ ยๆลดลงตามไปดวย สวนเรือ่ งการฆา
สัตวแมแตมดและยุงก็หลีกเลีย่ ง ไมกระทำใหสตั วทงั้ หลายตองไดรบั
ทุกขหรือตาย
การรักษาศีล ๕ ก็รักษาอยางเครงครัดขึ้น ถาไมมีเหตุที่
ตองกระทำ จะไมแตะตองเลย เพราะเห็นแลววาทุกสิ่งทุกอยางที่เรา
กระทำความดี ห รื อ ชั่ ว นั้ น ไม มี ใ ครรู เ ห็ น จิ ต ของเราเป น ผู เ ก็ บ ไว
ทุกอยาง ไมตองมีใครมารับรองเหมือนเทปที่บันทึกลงในเนื้อเทป
ทุกคำทุกทำนอง เพราะฉะนัน้ จิตของเราก็จะเก็บอารมณความคิด การ
กระทำดีชวั่ ไวทกุ อยาง
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ประสบการณทเี่ กิดขึน้ กับขาพเจาเปนปจจัตตังเทานัน้ เมือ่ ได
ศึกษามาจนถึงขณะนี้ก็เห็นแลววาสัจธรรมคำสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ เปนความจริงทุกประการ เหตุเกิดขึน้ อยางไร
ผลที่ไดรับก็เหมือนเหตุที่เกิดขึ้น ฉะนั้นเราตองมีสติคอยระวังจิตใจ
ของเราไมใหหลงในกิเลสตัณหาอุปทาน ชีวติ ก็จะสุขสบาย ไมมคี วาม
ทุกขรอ นในชีวติ เราก็จะมีจติ ทีว่ า งๆ จิตใจสบายเบา และจะมีชวี ติ ที่
เปนสุขดี
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รอยกรรมในอดีต
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
ดิฉนั ไดเริม่ ปฏิบตั ธิ รรมมาตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๒๑ จนถึงปจจุบนั
มีประสบการณการปฏิบตั มิ ากมายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ หนึง่ ประมาณตนเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ ดิฉนั มีโอกาสเขาฝกปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

เมื่อเจากรรมนายเวรมาทวงหนี้

ในชวงบายในวันที่ ๗ ของการปฏิบตั ิ รางกายเกิดอาการโยก
หนา โยกหลัง สลับกันอยูเปนเวลานาน ดิฉันกำหนดใหหยุด ก็ไม
สามารถหยุดอาการนั้นได จึงกำหนดถามไปวา “ทานเปนใครโปรด
แสดงตน” ทันใดนัน้ ก็เกิดนิมติ ขึน้ เปนชางตัวใหญยนื อยขู า งหนา และ
ชางไดพดู วาดิฉนั เคยนัง่ เสลียงบนหลังชางตัวนี้ เดินทางเปนเวลาแรม
เดือน เขารสู กึ เจ็บหลังมาก ดิฉนั ไดฟง แลวก็เขาใจทันที จึงกำหนดจิต
แผเมตตาอุทศิ สวนบุญสวนกุศลใหเขาจนพอใจ เขาก็เดินเขาปาไป
จากนั้นก็มีสัตวตางๆทะยอยผานเขามาอีก ดิฉันก็แผเมตตา
อุทศิ สวนกุศลใหเขาเหมือนเดิม เขาก็จากไปตัวแลวตัวเลา จนในทีส่ ดุ
ก็รสู กึ เกร็งทีม่ อื ดิฉนั มองดูตวั เองก็เห็นสิงโตขนสีน้ำตาลออนตัวใหญ
มากเขามาครอบตัวของดิฉันอยู ความรูสึกบอกวา สิงโตตัวนี้ดุราย
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เหลือเกิน ถามีใครโผลเขาประตูหอ งทีด่ ฉิ นั นัง่ อยู มันคงจะลุกขึน้ ไป
ตะปบเขาอยางแนนอน ครั้งแรกดิฉันรูสึกกลัวเล็กนอยและพยายาม
ตัง้ จิตอุทศิ สวนบุญบุศลใหเขา
แตเจาสิงโตตัวนี้ไมยอมออกไปจากตัวดิฉันสักที ดิฉันเริ่ม
กลัวมากขึน้ จึงขอบารมีจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดโปรด
เมตตาแผฉพั พรรณรังสีใหตวั สิงโตตัวนี้ “ชวยลูกดวยเถิดพระพุทธเจา
คะ” และทันใดนั้นดิฉันก็ไดเห็นแสงสวางทะลุออกจากตัวของดิฉัน
ผานรางสิงโตนานสักครู สิงโตตัวนัน้ ก็สะพัดตัวออกจากรางดิฉนั แลว
วิง่ เขาปาไป
ดิฉนั จึงออกจากสมาธิและรสู กึ กลัวมาก รีบออกไปพบหลวง
พอเจาอาวาสที่ดิฉันปฏิบัติอยู ทานก็เมตตาบอกดิฉันวา “มันเปน
เจากรรมนายเวร ดีแลวจะไดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน” ทำใหดิฉัน
สบายใจขึน้ จึงกลับไปทีห่ อ งพักเพือ่ พักผอน พอเวลา ๑๙.๐๐ น.เริม่
ปฏิบตั อิ กี รอบ ความรสู กึ กลัวคอยๆกลับมาอีก ดิฉนั พยายามทำใจนิง่
สงบ ไมใหคดิ กลัวอะไร ตัง้ ใจปฏิบตั ติ อ ไป แตกร็ สู กึ กระสับกระสาย
ไมวา จะหลับตาหรือลืมตา จนกระทัง่ เวลา ๒๑.๓๐ น. ดิฉนั รสู กึ กลัว
มากขึ้น อยากลาศีลกลับบาน ไมอยากปฏิบัติอีกแลว ตอนนั้นรูสึก
เกลียดและกลัวการปฏิบัติกรรมฐานมาก มีอาการหัวใจเตนแรงอยู
ตลอดเวลา ในใจคิดวา “จะทำอยางไรดี จะหนีออกไปจากวัดเดีย๋ วนีเ้ ลย
ดีมยั๊ ” อยากจะเขาพบหลวงพอเจาอาวาส แตทา นก็เขาไปพักในกุฏแิ ลว
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แกอารมณกรรมฐาน

พอนั่ ง สงบสติ อ ารมณ สั ก พั ก ก็ ร ะลึ ก ถึ ง ท า นพระอาจารย
วีระนนท วีรนนฺโท เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมาราม ขึน้ มาได แต
ก็เห็นวาดึกมากแลว จึงตัง้ จิตภาวนา “ขอใหไดคยุ กับทานดวยเถิด” จึง
โทรหาเพื่อนที่กรุงเทพฯ นับวาโชดีที่เพื่อนมีเบอรโทรศัพทของ
สามเณรทีว่ ดั ไดขอความกรุณาสามเณรเขาพบพระอาจารย ดิฉนั ก็ได
กราบเรียนทานพระอาจารยตามเหตุการณตา งๆทีด่ ฉิ นั กำลังประสบอยู
พระอาจารยไดเมตตาสอนวิธีแกอารมณกรรมฐานที่ดิฉันติดอยู โดย
กำหนดลงไปทีจ่ ติ และกำหนดวา “หยุดหนอ” ดิฉนั ปฏิบตั ติ ามทุกอยาง
ภายในครึ่งชั่วโมง ดิฉันจึงกลับมาเปนปกติเหมือนเดิม และสามารถ
ปฏิบตั ติ อ จนครบ ๑๐ วันไดตามกำหนด
จากประสบการณการปฏิบัติในครั้งนี้ทำใหดิฉันเห็นดวย
อยางยิง่ กับทานผรู ทู ไี่ ดพดู ไววา การเรียนปฏิบตั พิ ระกรรมฐานจะตอง
มีครูบาอาจารยเปนผูอบรม ควบคุม ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองใหแก
ลูกศิษย ซึ่งดิฉันก็ไดพบครูบาอาจารยที่จะสามารถสอบอารมณ
กรรมฐาน ทำใหดฉิ นั มีสติสามารถกำหนดรอู ารมณปจ จุบนั ดีขนึ้ และ
ไมกลัวการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานอีกตอไป
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จุดเปลีย่ นของชีวติ :
The turning point
วิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น
ผมเปนเด็กบานนอกคนหนึ่งที่มีชีวิตเรียบงาย ไมโลดโผน
อะไรมากมาย การเรียน กิจกรรมความสามารถดานกีฬา ก็ไมโดดเดน
อะไร ใครจะนึกวาผมจะไดมีโอกาสเรียนจนจบปริญญาโทที่มหา
วิทยาลัยจุฬาลงกรณ ไดทำงานเปนอาจารยในตำแหนงหัวหนาภาค
วิชาคณิตศาสตรในมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ผมเปนคนรักการอาน และ
สนใจเรือ่ งราวของศาสนาอยบู า ง แตกไ็ มไดจริงจังอะไรมากนัก เมือ่
เรียนจบทำงานก็ยังคงมีมุมเหมือนกับชายหนุมทั่วๆไป ที่ใชชีวิต
ฟุมเฟอย ชอบสังสรรคกับเพื่อนๆตามสถานที่บันเทิงยามราตรี โดย
เฉพาะแถวสีลม หลังสวน เนือ่ งจากอยใู กลทพี่ กั
ถึงแมวา จะไมมเี รือ่ งชสู าวหรือเครือ่ งดองของเมายาเสพติดมา
พัวพัน แตกเ็ ปนนักเทีย่ วตัวยง เพราะเทีย่ วเกือบทุกวัน ไมเกีย่ งวาตอง
เปนวันเสารหรือวันอาทิตย เหมือนทำงานกะกลางคืนแถวนัน้ ก็วา ได
ในกระเปามีบตั รเหลาของสถานทีบ่ นั เทิงตางๆทัง้ ๆทีไ่ มใชคนดืม่ เหลา
สถานที่บันเทิงเหลานี้ถาฝากเหลาไวก็จะไมเสียคาเขาจะจายแคคา
มิกเซอร พอครบสามเดือนก็ยกเหลาใหเด็กเสริฟ์ ไป เพราะไมไดดมื่ เลย
เลิกงานถึงหอพักก็นอน สีท่ มุ ก็ออกเทีย่ วกลางคืนอีก กวาจะกลับทีพ่ กั
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ก็เกือบเชาวันใหม มีอยูครั้งหนึ่งจำไดวากลับมาก็ใสบาตรพระพอดี
หลวงพอทานยังเคยแซววา “เพิง่ กลับหรือโยม”

ใครขโมยเนยแข็งของฉันไป

จุดเปลีย่ นของชีวติ ผมคงคลายๆกับคนทัว่ ๆไปคืออกหัก ครัง้
นัน้ ก็เสียใจรองไห ชนิดเสนเลือดฝอยในตาแตกเลยทีเดียว นัง่ นิง่ ๆไม
ได ก็ทำใหยงิ่ เทีย่ วหนักกวาเดิม เพราะพออยนู งิ่ ๆ ก็จะรสู กึ ซึมเศรามาก
แลวก็ตอ งรองไหออกมา สุดทายมีอยวู นั หนึง่ ระหวางไปรอเพือ่ นทีร่ า น
กาแฟ ก็ไดอา นหนังสือเรือ่ ง “”Who moved my Cheese?” ทีแ่ ปลเปน
ภาษาไทยวา “ใครขโมยเนยแข็งของฉันไป” ของจอหนสัน สเปนเซอร
ทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลง เขาบอกวาการเปลีย่ นแปลงมันเกิด
ขึ้ น ตลอดเวลา คนเรามั ก จะเอาชี วิ ต ของเราไปผู ก กั บ สิ่ ง ๆหนึ่ ง
(ในหนังสือหมายถึงเนยแข็ง) พอเราสูญเสียสิ่งนั้นไป มันก็ทำใหเรา
แทบจะอยูไมได หาความสุขใหตัวเองไมไดเลย ทั้งๆที่เราก็รูอยูวา
ทุกอยางไมมอี ะไรทีไ่ มเปลีย่ นแปลง
ตอนนั้นเองก็ไดนึกในใจวา” ออ สงสัยอันนี้ละมั้งที่พระ
พุทธเจาเรียกวา อนิจจัง “ก็เลยคิดไดวา ถาเปนเชนนัน้ พระพุทธเจาก็นา
จะเกงกวาฝรัง่ ทีเ่ ขียนหนังสือเลมนี้ เพราะพระองคพดู เรือ่ งนีม้ าตัง้ สอง
พันกวาปแลว แถมยังมีพดู ถึงเรือ่ งทุกขังกับอนัตตา ดวย ผมก็เกิดความ
สงสัยวาเรายึดความสุขของเราไวกบั สิง่ นอกกายเราจริงหรือเปลา ผมก็
เริ่มทำการทดลองตามประสานักวิทยาศาสตรลองโทรศัพทไปถาม
เพือ่ นๆดวยคำถามทีว่ า เมือ่ ไหรในชีวติ เขาถึงจะมีความสุขบางคนตอบ
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วาลูกมีความสุขไดเรียนหนังสือสูงๆ พอแมแข็งแรง มีแฟนทีร่ กั เคา
จริง และอีกหลายคำตอบซึง่ ทำใหผมสงสัยวา ทำไมความสุขของเรา
ถึงตองไปขึน้ กับคนอืน่ ทำไมตองขึน้ กับเวลา ทำไมตองขึน้ กับสิง่ ของ
ตางๆ เราอยูคนเดียวแลวเรามีความสุขตอนนี้ ขณะนี้ไมไดเลยหรือ
ผมจึงเริม่ หาคำตอบวาไดหรือไมได อานไปเรือ่ ยๆ คนไปเรือ่ ย จนไป
สะดุ ด กั บ หนั ง สื อ เล ม หนึ่ ง ชื่ อ Power of Now ของเอ็ ก ค ฮ าร ท
โทลเลอร ทำใหผมเริม่ เขาใจอะไรมากขึน้ ในหนังสือเลมนัน้ กลาวถึง
คำสอนในศาสนาพุทธคอนขางมาก ก็เลยเปนจุดเริ่มทำใหผมอาน
หนังสือธรรมะมากขึ้น แตเนื่องดวยเปนคนที่มีพื้นฐานความรูเปน
นักวิทยาศาสตร ก็เลยเรียกไดวา แทบจะไมเชือ่ อะไรเลยก็วา ได แตเก็บ
ขอสงสัยในใจไว

ความสุขอยูที่ไหน

ตอมาผมก็มโี อกาสทดลองฝกกรรมฐานแบบตางๆ จนสุดทาย
มาถูกจริตกับการฝกแนวสติปฏ ฐานสี่ ทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม แต
เนือ่ งดวยความเปนนักวิทยาศาสตรในตัวจึงเต็มไปดวยขอสงสัย มักตัง้
คำถามบอยๆ เชน ทำไมตองนัง่ สมาธิขาขวาทับขาซาย นัง่ ขาซายทับ
ขาขวาไมไดหรือ อันไหนเรียกวาพอง อันไหนเรียกยุบ อะไรคือกาย
เจ็บ จิตไมเจ็บ มีสติรตู วั ทัว่ พรอมคืออะไร คนศาสนาอืน่ ตกนรกทีเ่ ดียว
กับศาสนาพุทธหรือเปลา นัง่ แลวจะเปนแบบนัน้ แบบนี้ แบบไหนได
บาง ความคิดในสมองเต็มไปดวยคำถาม แตคำตอบทีไ่ ดจากหลวงพอ
วีรนนทกค็ อื “อืม ทำไปเดีย๋ วรเู อง” จนมาชวงหลังๆ พยายามทำตาม
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ทีห่ ลวงพอบอก เก็บความสงสัยไว ถึงทำใหเขาใจวาทำไปแลวจะรดู ว ย
ตัวเองจริงๆ
หลายคนคิดวาธรรมะเปนเรือ่ งนาเบือ่ เรือ่ งไกลตัว วัดเปนที่
สำหรับคนแกและคนอกหัก เปนที่สำหรับคนไมทันสมัยและคนมี
ความเชือ่ งมงาย ผมยังจำไดวา เมือ่ กอนเวลาบอกคนอืน่ วาไปวัด ก็จะ
มีคำถามตามมาวาวันเกิดเหรอ อกหักเหรอ ไมสบายใจเหรอ ไปดูดวง
เหรอ ผมบอกวา “เปลาครับ สบายใจดีถงึ ไดไปวัด” ผมรสู กึ วาผมมี
ความสุขเวลาอยวู ดั เวลาไดคยุ กับหลวงปู หลวงพอ หลวงพี่ หรือเวลา
ไดทำงานทามกลางญาติธรรม ผมคิดวาถารอจนผมอายุมากแลวไปวัด
ก็คงจะแย เวลานัง่ ฟงเทศนกค็ งไมคอ ยไดยนิ ไปนัง่ กรรมฐานก็คงยาก
เพราะสังขารไมอำนวย จะชวยงานวัดจะหยิบจับหรือเช็ดถูอะไรก็ไม
สะดวก ฉะนั้นเขาวัดตอนที่ยังมีกำลังเรี่ยวแรงแบบนี้ดีที่สุดแลว
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัฆปริณายก
กลาววา “ทุกชีวติ มีเวลาอันจำกัด”
ช ว งเวลาที่ ผ มเข า มาที่ วั ด คนรอบข า งหลายคนบอกว า
ผมเปลี่ยนไปมาก จากเปนคนโมโหงาย ปากราย ชนิดที่วาถาใครวา
อะไรหรือทำอะไรทีไ่ มถกู ใจ ผมก็จะสวนกลับคืนไปทัง้ ตนและดอก
เลยทีเดียว จำไดวา ครัง้ หนึง่ มีพนักงานรานพิซซาทำซอสหกใสเสือ้ ผม
ผมตอวาพนักงานคนนั้นจนรองไห แตหลังจากผมไดปฎิบัติธรรม
อารมณโกรธหรือโมโหงายก็ยงั มีอยู แตความรุนแรงนอยลง และเรา
สามารถยับยัง้ คำพูดหรือการกระทำของเราไวได เรียกวามีสติรเู ทาทัน
ตออารมณของตนเองมากขึน้
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ผมยังจำเหตุการณหนึง่ ไดขนึ้ ใจ ครัง้ นัน้ ผมถูกผใู หญเรียกไป
ตอวาดวยความโมโหชนิดที่วาผูใหญคนนั้นโกรธจนตัวสั่น แชงให
ผมไมไปผุดไปเกิด ผมก็มอี ารมณโกรธเหมือนกัน แตขณะทีก่ ำลังเริม่
พูดอะไรออกไป แตอยูๆมันก็ปรากฏภาพสโลโมชั่นแลวก็มีคำวา
“โกรธหนอ” ดังเขามา ใจก็เลยเริม่ เย็นลง ก็ไดแตตอบกลับไปวาครับ
แลวก็ยมิ้ แคนนั้ เพือ่ นๆก็ถามวาเปนไงบาง เพราะไดยนิ เสียงดังมาขาง
นอก ถึงกับมีการดาแชงกันเลยทีเดียว ผมบอกวาเพือ่ นวา ”ไมมอี ะไร
หรอก เขาคงอยากอนุโมทนาบุญกับเราดวย จึงบอกใหเราไดไป
นิพพาน ไมตอ งไปผุดไปเกิดอีก”
นอกจากที่อาการขี้โมโหและโกรธคนงายลดลง เปนคนใจ
เย็นขึน้ แลวการมองสิง่ ตางๆรอบตัวก็เปลีย่ นไป ผมมีประสบการณที่
สอนผมอีกเรือ่ งหนึง่ คือมีอยวู นั หนึง่ ผมนอนหลับไปดวยความงวงมาก
หลับไปทัง้ ๆทีย่ งั ใสชดุ ทำงานอยู พอตืน่ ขึน้ มาก็ตกใจ เพราะเห็นประตู
หองเปดอยู ก็เริ่มมองไปรอบๆวาเกิดอะไรขึ้น เราลืมปดประตูหรือ
เปลา ก็ไมนาจะขี้ลืมขนาดนั้น สำรวจในหองวามีอะไรหายไปบาง
ก็เห็นกระเปาเงินและเงินสดทีว่ างอยบู นโตะก็ยงั อยู แตพอนึกดูปรากฎวา
สรอยที่หอยหลวงปูทวดและสรอยที่หอยองคพระพิฆเนศและแหวน
ทองหายไป ความคิดแรกทีน่ กึ ก็คอื มีคนเขามาใหหอ งแนๆ

ทำไมตองซือ้ ของที่หายไป

แตกร็ สู กึ แปลกใจวาทำไมไมเอาเงินสดกับกระเปาเงินไปดวย
ซึง่ จริงๆในตอนนัน้ มีเงินสดวางอยเู ปนจำนวนมาก เพราะกำลังจะไป
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ตางจังหวัด พอคิดไดก็พบวาพระหาย ทองหาย นาเสียดาย หากคิด
คำนวณเปนเงินก็หลายหมืน่ บาทอยู คิดในใจวา “แยจงั แตกด็ แี ลวทีเ่ รา
ไมเปนอะไร” แลวผมก็นกึ ตัง้ คำถามในใจมากมายวาของพวกนัน้ หาย
ไปแลวมันมีผลกระทบอะไรกับชีวติ เราบาง คำตอบคือไม แลวเราอยู
ไดหรือเปลา คำตอบคือได แลวเราไปซือ้ มันมาทำไมตัง้ แพง ใหเปน
ภาระกับชีวติ ก็คอ ยๆคิดไปเรือ่ ยๆ วาถาสมบัตอิ นื่ ๆหายไปจะทำอยาง
ไร อันนีห้ ายละเราจะอยตู อ ไดหรือเปลา ปรากฎคำตอบทีไ่ ดคอื อยไู ด
ก็เลยสงสัยวา แลวทำไมเราตองทำงานหนักขนาดนี้เพื่อซื้อของที่มัน
หายไปและไมจำเปนสำหรับเราดวยละ (ชวงนัน้ ผมทำงานเจ็ดวัน)
จากวันนัน้ ผมก็เริม่ ทะยอยเอาของไมจำเปนออกจากบาน เริม่
เอาสิง่ ทีไ่ มจำเปนหรือกิจกรรมทีไ่ มจำเปน เชนการเทีย่ วออกจากชีวติ
ความคิดทีอ่ ยากจะซือ้ บานเปนของตัวเองก็หายไป เพราะนึกไดวา เรา
ก็อยคู นเดียว สาระสำคัญของบานคืออะไรใชเปนทีน่ อน อาบน้ำ กิน
พักผอน ทำไมคนเราถึงตองสรางบานแขงกับวิมานของเทวดา ไมเบือ่
ทำความสะอาดดูแลกันหรือไง ผมเคยไปทีเ่ ขาคิชฌกูฏทีอ่ นิ เดีย เห็น
คันธกุฏขี องพระพุทธเจาขนาดเล็กนิดเดียวเอง เล็กกวาหองผมเสียอีก
ขนาดที่อยูของพระพุทธองคเล็กขนาดนี้ทานยังอยูได ทำไมเราจะอยู
ไมได ผมเริม่ ไมเชือ่ วาการศึกษาในระดับสูง จะชวยใหผมมีความสุข
ตลอดเวลา ยิง่ เรียนสูงยิง่ มีความรับผิดชอบมากขึน้ เหมือนทีว่ า With
Great Power Comes Great Responsibility พลังความสามารถอันยิง่
ใหญ นำมาซึง่ ความรับผิดชอบอันยิง่ ใหญ
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ผมรสู กึ วามันจะยิง่ ทำใหผมเหมือนคนทีต่ อ งพกสัมภาระมาก
มายขณะเดินทาง มันไมสะดวกคลองตัว มองเห็นวาเราชอบเอาของ
รกๆจับเอาสิง่ ตางๆเหมือนกับขยะทีม่ าสุมอยใู นใจเราเอง ทำใหใจเรา
รกรุงรัง เต็มไปดวยขยะรกในใจสะสมมานับสามสิบป ไมเคยแมแต
จะเอาออก ไมเคยแมแตจะขัดทำความสะอาด คนเราอาบน้ำวันละสอง
ครั้ ง แต จ ะมี ซั ก กี่ ค นที่ คิ ด จะทำความสะอาดใจตั ว เราเอง ตอนนี้
ผมพยายามทำความสะอาดใจตัวผมเองบอยๆ เช็ดลางใจเทาที่ทำได
ดวยการพยายามนัง่ กรรมฐานใหไดทกุ วัน แลวในหนึง่ ป ก็พาใจของ
เราไปสปาเขากรรมฐาน ๗ วัน ซักครัง้ หรือสองครัง้ ใหครูบาอาจารย
ชวยทำสอนวิธที ำความสะอาดใหญ ขุดกิเลสความสกปรกในใจลึกๆ
ออกไปบาง ใจจะไดเบา และ สะอาด

มาสะสมคะแนนบุญกันดีกวา

สิง่ หนึง่ ทีผ่ มคิดอยเู สมอวาหากเรามาปฏิบตั ธิ รรมแลว เราอาจ
จะดูประหลาดจากคนอืน่ มากหรือเปลา ก็พบวาไม เรายังคงตองทำงาน
หาเงินเพือ่ เลีย้ งดูตวั เอง และบุพการี ยังคงตองใช เงินซือ้ สิง่ ของตางๆ
มาดำรงชีพ หรือแมแตจะทำบุญใสซองผาปาก็ยงั ตองใชเงิน แตสิ่งที่
แตกตางออกไปคือเราไมไดมุงแตหาเงินมาถมกิเลสในใจของเรา
เพราะรวู า มันคงถมไมเต็ม คงหาเงินเพือ่ การใชอยทู พี่ อเพียง พอจะเลีย้ ง
ดูพอ แมและตัวเราใหไมเดือดรอน พยายามสะสมคะแนนบุญและลด
คะแนนบาปทีว่ า กันวาเอาไปคิดคำนวณตอในชาติหนา หากคนไมเชือ่
วาชาติหนามีจริงก็คงไมมอี ะไร แตเพือ่ ความไมประมาท ถาชาติหนา
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มีจริงถึงตอนไปเจอพญายม ถาเราพกแตคะแนนบาป จะเอาคะแนน
บุญทีไ่ หนไปใสตาชัง่ ความดี จะบอกทานพญายมวา “ทานครับขอผม
กลับไปแกตวั กอนไดหรือเปลาครับทาน” มันก็คงยาก
ดังนัน้ เพือ่ ความไมประมาทในชีวติ เรามาสะสมคะแนนบุญ
ลดคะแนนบาปกันไวดกี วา ผมคิดเสมอวาถึงไมมชี าติหนาการทำบุญ
ก็มปี ระโยชนกบั เราในปจจุบนั ยกตัวอยางงายๆ เชน การรักษาศีล หาก
เรารักษาศีลขอหนึ่ง ไมเบียดเบียนใครก็จะทำใหเราเปนที่รักผมเคย
ทานมังสวิรัติมาหนึ่งปเต็มๆขอยืนยันเลยครับวาไมไดลำบากหรือ
เดือดรอนอะไรกับตัวเราเอง แตมนั กลับไปเดือดรอนกับความรสู กึ ของ
คนรอบขางตอวาเราจะมีสขุ ภาพแยลง จะมีเรีย่ วแรงทำงานหรือเปลา
จะมีอะไรทานหรือเปลา ผมจึงตองเลิกทานไป เพราะรูสึกวามันไป
เดือดรอนกับความรูสึกของคนอื่น รักษาศีลขอสามก็ปลอดภัยกับ
ตัวเองไมตอ งติดคุกติดตาราง รักษาศีลขอสามไมผดิ ลูกเมียผอู นื่ ไมเปน
กิก๊ กับใครก็ทำใหครอบครัวเรามีความมัน่ คงและมีความสุข รักษาศีล
ขอสีไ่ มพดู ปดก็ทำใหเราเปนคนนาเชือ่ ถือ รักษาศีลขอหาไมดมื่ สุรา
ของมึนเมาก็ทำใหเรามีสติสัมปชัญญะ ไมตองเหมือนในภาพยนตร
ไทยที่พระเอกตองมาขอโทษนางเอกแลวบอกวา “ขอโทษเมื่อคืน
ผมเมามากไปหนอยครับ”

ทางรอดของคนจมน้ำ

หากมองความทุกขเปนเหมือนการทีเ่ ราจมน้ำ อึดอัด ทนทุกข
ทรมานแสนสาหัส ธรรมะคงเปนแนวทางทีจ่ ะสอนใหเราวายน้ำเปน
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หากเราเรียนรกู ารวายน้ำจากแตเพียงในตำรา หรือพูดคุยกับคนทีว่ า ยน้ำ
เปน แตไมเคยเลยทีจ่ ะลงน้ำและฝกวายน้ำอยางจริงๆจังๆ เราคงพบหน
ทางแหงการชวยชีวติ ตัวเองจากการจมน้ำก็คงจะยากเต็มที หลายคน
อานหนังสือธรรมะ พูดคุย ใกลชดิ และสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย
เกงๆหรือทานผรู ู ไดอยใู กลชดิ พระอริยสงฆ ผเู ปนพระสุปะฏิปน โณ
แตตวั เองไมเคยเลยแมแตจะลงมือปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง
การจะเขาถึงธรรมอันเปนหนทางแหงการหลุดพนจากทุกข
ก็คงจะเปนไปไมได แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานยังทรง
ลงมือปฏิบัติและทดลองดวยพระองคเอง และ บอกวาสิ่งเหลานี้เปน
ปจจัตตัง รูไดดวยตนเอง หากถามวาศาสนาพุทธสอนอะไร หลาย
คนก็จะตอบไดทันทีวา ละชั่ว ทำดี และทำใจใหบริสุทธิ์ แตมีซัก
กีค่ นทีท่ ำไดครบทุกขอ เพียงแครคู งไมพอทีจ่ ะหลุดพนจากความทุกข
หนทางธรรมขางหนาอาจจะยาวไกล ตองเวียนวายตายเกิดไมรจู บ แต
เดินทางไกลหมืน่ ลีเ้ ริม่ ทีก่ า วแรก
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ศรัทธา ความหวัง และพลังชีวติ
Faith Hope and Power of life
บุษรัตน มกรแกวเกยูร
วิปส สนากรรมฐานคืออะไร? ไมเคยรจู กั ...พุทธศาสนาสอน
อะไร? ไมเคยสนใจ เพราะเหตุเติบโตมากับครอบครัวทีน่ บั ถือศาสนา
คริสต เรียนพุทธศาสนาจากวิชาที่เรียนในโรงเรียนเทานั้น คริสต
ศาสนาก็ไมไดศึกษาลึกซึ้ง แคเปนเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเลนในโบสถเทา
นัน้ ใชชวี ติ แบบไมมศี าสนา! ดำเนินชีวติ โดยทีไ่ มทำใหตนเองและ
ผอู นื่ เดือดรอนแคนนั้ โชคดีทคี่ รอบครัวดูแลอยางใกลชดิ จึงไมเคยใช
ชีวติ ออกนอกลนู อกทาง

กรรมฐานกับชีวิตใหม

เมื่อป พ.ศ ๒๕๔๗ ไดลองอานหนังสือกฏแหงกรรมของ
หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน โดยพีท่ ที่ ำงานไดพมิ พแจกเปน
ธรรมทาน หนังสือเลมนีเ้ ขียนถึงการเจริญวิปส สนากรรมฐาน และ
ประโยชนมากมายมหาศาลจากการเจริญสติ ทำใหอยากรแู ละสงสัย
วากรรมฐานดีอยางไร แกไขปญหาชีวติ ได ดับทุกขได ดับกิเลสได
ใหความสุขสงบในใจจริงหรือ? ใครทุกขใจ ไมสบายกาย ไมสบาย
ใจ เจ็บปวยก็ใหเจริญวิปส สนากรรมฐาน
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คงเปนชวงเวลาและชวงจังหวะของชีวติ ทีร่ สู กึ สนใจ อยากรู อยากลอง
อยากพิสจู น ครัง้ แรก ๓ วัน ศุกร-เสาร-อาทิตย ทีว่ ดั อัมพวัน สวด
มนตไมเปนแตปฏิบัติดวยความตั้งใจ เดินจงกรม และนั่งสมาธิดวย
ความตัง้ ใจในคำสอนของคุณแมชพี นั ธทพิ ย ทัง้ นอนนอย งวง ออน
เพลีย และรอน แตกลับรสู กึ มีความสุขอยางประหลาด หลังจากกลับ
จากวัดอัมพวันก็เริ่มเขาหองสมุดที่ทำงานศึกษาพุทธศาสนาเบื้องตน
วิปส สนากรรมฐานคืออะไร พุทธศาสนาสอนอะไรและเริม่ เดินจงกรม
นั่งสมาธิ กอนนอนเกือบทุกคืน โดยใชเวลาไมมากนัก ปฏิบัติเทาที่
จะทำได
ปฏิบตั ธิ รรมไดไมกเี่ ดือน ก็มคี ำแนะนำตาง ๆ มากมายจาก
ผปู ฏิบตั ธิ รรมหลายทาน หลายสาย หลายสำนัก มาชวยชีแ้ นะ และ
ใหไปลองปฏิบตั ติ ามแบบของแตละทาน ทุกทานจะบอกวาแบบนีค้ อื
สายตรงดีที่สุด ถึงแมจะศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงจรัญมาก แต
เพราะปฏิบตั คิ นเดียวยังไมมกี ลมุ เพือ่ นทางธรรม ไดแตอา นหนังสือ
ของหลวงพอจรัญ จึงเริม่ ลังเล เริม่ สงสัย เริม่ มีคำถามในใจมากมาย
จนไดอา นหนังสือทางสายเอกของทาน ดร.สนอง วรอุไร พิมพแจก
เปนธรรมทานวางไวทบี่ ริษทั ดร.สนอง ทานเริม่ ปฏิบตั ธิ รรมโดยใช
คำบริกรรม พองหนอ ยุบหนอ กับทานเจาคุณโชดก ทีว่ ดั มหาธาตุ
โดยท า นยื น ยั น ว า เป น การปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐานตามแนว
สติปฏ ฐานสี่ และทานก็ไดพสิ จู นแลวลองแลว
ซึ่งเปนความโชคดีของผูมาปฏิบัติใหมอีกครั้ง ดวยความ
สนใจอยากซือ้ หนังสือและซีดขี องทาน ดร.สนอง จึงไปทีค่ ณะ ๕ วัด
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มหาธาตุ ไดพบกับคุณปาผูมีเมตตาทานหนึ่ง ทานเคยบวชชีและ
ปฏิบตั ทิ วี่ ดั มหาธาตุหลายป คุณปาทานนีเ้ ขามาชวนคุย ซักถามเรือ่ ง
การปฏิบตั ธิ รรม สนทนากันไปเกือบชัว่ โมงคุณปาทานพาไปที่ คณะ
๗ ทานบอกวาจะพาไปพบทานเจาคุณศรี (ทานเปนเจาคณะ ๗) ทาน
เจาคุณศรีกจิ นิมนตไปเทศนทอี่ นื่ แตทา นก็เมตตาสอบอารมณให ๑๐
นาที สุดทายทานเจาคุณใหสติวา “โยมเดินมาถูกทางแลว ใหปฏิบตั ิ
ตอไป ทำตอไป โยมทำได” คำพูดของทานคือพลัง คือกำลังใจและ
มัน่ ใจในสิง่ ทีท่ ำทันที
วันลาพักรอนทีข่ อไวกบั ทางบริษทั ตัง้ ใจจะไปลองปฏิบตั แิ บบ
อืน่ ตามคำชักชวน จึงตัดสินใจไปวัดอัมพวันอีกครัง้ เปนเวลา ๙ วัน
ซึง่ เปนชวงเวลาทีม่ คี วามสุขมาก เปนความประทับใจทีไ่ มอาจลืมได
ทุกยางกาวทีเ่ ดินจงกรม ทุกครัง้ ทีก่ ำหนดพองหนอ ยุบหนอ คือการ
เกิด-ดับ เห็นความเปนจริงของชีวติ สุขมาก็ผา นไป ทุกขมาก็ผา น
ไป ทุกอยางมีเกิดมีดบั ทุกอยางไมแนนอน คือธรรมชาติ ยึดมาก
ก็ทกุ ขมาก ยึดนอยก็ทกุ ขนอ ย ไมยดึ เลยไมทกุ ขเลย คลายความโง
ในใจพอสมควร แตไมไดเกงกาจหรือเห็นธรรมอะไร แคเพิง่ เริม่ เห็น
ตนเองเทานัน้ เอง

สุขใจที่แทจริง

หลังจากออกจากกรรมฐาน ๙ วัน ก็เห็นวาทางสายนี้ คือ การ
ทำจิตใหสงบโดยใชวิธีเจริญวิปสสนากรรมฐาน สามารถนำความ
สุขมาใหจริง ๆ เปนสุขทีแ่ ทจริง ตัง้ ใจปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ย ๆ เพิม่ เวลา
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มากขึน้ ๆ แตกไ็ มไดนานมากมายอะไร แคอยากเรียนรเู วทนา ฝก
ความอดทนกับความเจ็บปวด ปฏิบตั ธิ รรมผานไป ๑ ป เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง โกรธนอยลง ไมใชอารมณตัดสินปญหา
และแลวก็เจอบททดสอบมีปญ
 หาและอุปสรรคมาทดสอบวิทยายุทธ!
ทุกอยางที่มากระทบใจ พยายามกำหนด ดูดวยสติ โกรธ
หนอ เสียใจหนอ รหู นอ ฟงุ ซานหนอ คิดหนอ นำมาใชในชีวติ
ประจำวัน กำหนดดวยชีวติ จริงกับปญหาทีเ่ จอ สติสำคัญมากสำหรับ
ชีวติ คนเรา ถามีสติอยทู กุ ขณะ อกุศลกรรมจะไมเกิด ทุกอยางจะดับ
ทีม่ โนกรรม วจีกรรม และกายกรรม อกุศลไมเกิดก็ไมมกี ารตอเวร
ตอกรรม จะมีแตใหอภัย อโหสิกรรม การปฏิบตั ธิ รรมทีฝ่ ก ฝนมาจึง
นำมาใชในชีวิตจริง อะไรมากระทบพยายามกำหนดตลอด การ
กำหนดคือการเรียกตัวสติของเรามาดูสภาวะอารมณที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ถาจะเปนอกุศลกรรม ใหกำหนดรูและดับลงแคความคิด
ปฏิบตั เิ ชนนีม้ า ๒ ป มีความสุขและสนุกกับการปฏิบตั ธิ รรมมาก
เพราะเปนการกำหนดดวยชีวติ จริง ปญหาหลายอยางเกิดขึน้ ใหยอม
รับความจริง แกปญ
 หาและอโหสิกรรม

พบพระแทที่วัดปา

เมื่อ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ ๒๕๔๙ ไปกราบหลวงพอ
วีระนนท วีรนนฺโท ทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม คลอง ๑๑ จังหวัด
ปทุมธานี เริม่ แรกไดรจู กั ชือ่ หลวงพอวีระนนท จากนิตยสารกุลสตรี
คอลัมนใตรมมณฑารพของรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม
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อาจารยเขียนถึงประวัติหลวงพอ และวัดปาเจริญราชธรรมารามที่
กำลังสรางเพื่อเปนสถานปฏิบัติธรรมและสอนการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน
ตอนนั้นดวยแรงศรัทธาจากการปฏิบัติธรรมและผลที่นำ
ความสุขมาให จึงอยากจะรวมสงเสริมและรวมสรางสถานปฏิบตั ธิ รรม
จึ ง ชวนกั ล ยาณมิ ต รพี่ โ ป ง (สุ พั ฒ น เรื อ งฤทธิ ช าญกุ ล ) ไปกราบ
นมัสการหลวงพอเพื่อจะจัดกฐินหรือผาปาก็ได จะไดนำปจจัยมา
สมทบสรางวัด ครัง้ แรกทีก่ า วเขาวัดปาฯ ก็ไดพบแมนอ ง (อาจารย
ดรุณี พัวพันธสกุล) แมนอ งบอกใหไปนัง่ รอหลวงพอทีศ่ าลารับแขก
ไมถึง ๑๐ นาที หลวงพอวีระนนททานก็เดินมาและยิ้มอยางเมตตา
ตอนนัน้ รสู กึ ปติ อบอนุ เหมือนทีว่ ดั คือ “บาน” และอนาคตวันขางหนา
ทีน่ กี่ อ็ าจจะเปน “บานอีกหลัง” เชนกัน
หลวงพ อ ท า นแนะนำให จั ด ทอดกฐิ น โดยในป นั้ น รอง
ศาสตราจารย ดร.สุจริตรา ออนคอมเปนเจาภาพ ขาพเจาและพีโ่ ปง
จึงเปนสายกฐินอีกสายใหอาจารย รสู กึ ปตแิ ละดีใจมาก เพราะเปนครัง้
แรกที่ไดเห็นงานทอดกฐินและไดรวมจัดกฐินดวย เปนความสำเร็จ
ขอทีห่ นึง่ ทีต่ งั้ ใจไว หลังจากปฏิบตั ธิ รรมมา ๒ ป และมีโอกาสรับเปน
เจาภาพสายกฐินอีกครั้งเมื่อป ๒๕๕๐ โดยครั้งนี้รองศาสตราจารย
ดร.สุจติ รา ออนคอม เมตตาเปนประธานอุปถัมภใหอกี ครัง้ มีเพือ่ นๆ
พีๆ่ นองๆ จากการบินไทยรวมสรางบุญสรางกุศลมากมาย
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ความหวังบนเสนทางใหม

ความความปรารถนาในใจ ๓ ประการ ซึ่งครั้งแรกคิดวา
คงจะเปนจริงไปไมได ขาพเจาเปนแคเด็กคนหนึง่ เพิง่ ใฝธรรม เริม่
ศึกษาพุทธศาสนามาไมนาน จะคิดสูงเกินตัวไปหรือเปลา แตก็ดัน
ทุรงั ตัง้ ใจทำฝนใหเปนจริง....(มีกลั ยาณมิตรหลายทานมาชวยดันใหฝน
เปนจริง)
ความปรารถนาขอ ๑. รวมสรางสถานปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ เผย
แผการเจริญวิปสสนากรรมฐานอันเปนทางสายเอกและสืบทอดอายุ
ของพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนตอไป
ความปรารถนาขอ ๒. จัดอบรมวิปส สนากรรมฐาน โดยชัก
ชวนกัลยาณมิตรทัง้ หลาย เพือ่ นๆ พีๆ่ นองๆ ทีร่ จู กั เขารวมปฏิบตั ธิ รรม
ความปรารถนาขอ ๓. อยากทำบานใหเปนสถานปฏิบตั ธิ รรม
.
ความปรารถนา ขอที่ ๑ ไดทำแลวและตัง้ ใจทำเรือ่ ย ๆ มาจน
ขณะนี้ และยังตองสะสมบุญกันอีกตอไป เพราะวัดปาฯเปนวัดเริ่ม
สรางจากศูนย จึงไดมโี อกาสรวมสรางวัด อาทิ โครงการซือ้ ทีด่ นิ รวม
สมทบปจจัยสรางศาลาปฏิบตั ธิ รรม อุโบสถ พระประธาน พิมพ
หนังสือธรรมะแจกเปนธรรมทาน ไดรว มบุญเกือบทุกอยางทีเ่ กีย่ วของ
กับงานเผยแผพระพุทธศาสนา
ครบรอบปวนั คลายวันเกิดเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไปปฏิบตั ิ
ธรรม ทีว่ ดั ปาฯ ๕ วัน หลวงพอทานเมตตาสอนกรรมฐานเพิม่ ให สิง่
ใดทีย่ งั ปฏิบตั ไิ มถกู ตอง ทานเมตตาแกไขใหและไดเจอกัลยาณมิตรที่
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ดีทสี่ ดุ ทีว่ ดั คือ พีต่ งิ่ (คุณกมลาศ คัชชาพงษ ) พีน่ ้ำทิพย (คุณน้ำทิพย
ภูธนชัย) และพีห่ นอย (คุณอนุทนิ ละการชัว่ ) จากวันนัน้ ทำใหไดรว ม
ชะตากรรมชวยกันสรางความดีถงึ วันนี้ และไดกราบเรียนหลวงพอวา
อยากจัดอบรมกรรมฐาน ๗ วัน ชักชวนเพือ่ น ๆทีก่ ารบินไทยมารวม
กันปฏิบตั ธิ รรมสัง่ สมความดีกนั หลวงพอทานยินดีและใหกำหนดวัน
และจำนวนผปู ฏิบตั ธิ รรมใหทา นทราบ โดยไดรว มจัดกับพีโ่ ปง (คุณ
สุพฒ
ั น เรืองฤทธิชาญกุล) ผลคือความปรารถนาขอที่ ๒ ก็มาถึง
ความปรารถนา ขอที่ ๒ ดวยความตัง้ ใจจัดอบรมวิปส สนา
กรรมฐาน
ครัง้ ที่ ๑ อบรมวิปส สนากรรมฐานพนักงานการบินไทย
และครอบครัว ในวันที่ ๑๒-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๔๙ จำนวน
ผปู ฏิบตั ธิ รรม ๓๐ ทาน จากการชวยกันดันจนสำเร็จได ไชโย! ดีใจ
และภูมใิ จมาก กลับบานนอนไมหลับอยหู ลายคืน รสู กึ อิม่ บุญไปหลาย
วันเลยทีเดียว
ครัง้ ที่ ๒ อบรมวิปส สนากรรมฐานโครงการ “ทำดีเพือ่ พอ”
ณ ศูนยพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษยลา นนา จ.เชียงใหม ในวันที่ ๗-๑๔
ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๐ จำนวนผปู ฏิบตั ธิ รรม ๗๗ ทาน เปนการปฏิบตั ิ
ธรรม สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรก เนื่องจากทางวัดปาฯ กำลังสราง
ศาลาใหมและอุโบสถ ประกอบกับมีผสู นใจรวมปฏิบตั ธิ รรมเพิม่ มากขึน้
ขาพเจาเกรงวาจะดูแลใหความสะดวกสบายไดไมดพี อ จึงจัด
อบรมปฏิบตั ธิ รรมสัญจรนอกสถานที่ โดยมีทมี งานใจดีเสียสละรวม
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แรงกายรวมแรงใจดวย อาทิ พีร่ ะ(คุณอณิระ โพธินลิ ) พีต่ งิ่ (กมลาศ
คัชชาพงษ) พีจ่ อรจ(คุณภุชงค ทับทิมงาม) นองเบริด์ (อาจารยวทิ รู
วิรยิ ะพิพฒ
ั น) แกงค(คุณวีระ ศรีสนิท) กบ(อาจารยสภุ าพร
ศรี
สัตตรัตน) นยุ (อาจารยอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น) และพี่ ๆ เพือ่ น ๆ
จากการบินไทยรวมแรงรวมใจดวย...สาธุ
หลั ง จากจากจั ด กรรมฐานครั้ ง ที่ ๒ หลวงพ อ วี ร ะนนท
ประสงคใหตงั้ ชมรมในชือ่ “กระแสใจ” เปนชมรมปฏิบตั ธิ รรมของวัด
และทานเมตตาตั้งชื่อวา “กระแสใจ” ซึ่งเปนแนวคิดที่ออกมาจากใจ
บริสทุ ธิ์ ทานใหทกุ คนทำงานตามหนาทีด่ ว ยกันอยางมีความสุข โดย
ไมตองอาศัยอำนาจสั่งงานกัน แตทุกคนทำงานดวยใจบริสุทธิ์ โดย
ชมรมมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชวยกิจกรรมของวัดในเทศกาลวัน
สำคัญตางๆ เทาทีจ่ ะทำได (เนือ่ งจากทุกคนมีงานประจำและวันหยุด
ไมตรงกัน แตกเ็ สียสละเวลามากเทาทีจ่ ะทำไดมาชวยกันสรางความดี)
อีกทัง้ จัดทำ “วารสารกระแสใจ” เพือ่ เผยแพรกจิ กรรมของวัด พิมพ
หนังสือธรรมะและสื่อธรรมะอื่นๆแจกเปนธรรมทาน จัดโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมสัญจรและโครงการคายพุทธบุตร
ครัง้ ที่ ๓ “โครงการคายพุทธบุตร” เปนโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐานสำหรับเด็ก โดยจัดเปนกิจกรรมคายคุณธรรม สำหรับยุวชน
อายุระหวาง ๑๐-๑๔ ป ในวันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
จำนวนยุวชนเขารวมโครงการจำนวน ๑๑๒ คน โดยมีเจาหนาทีจ่ าก
ชมรมและเจาหนาทีว่ ดั ทุกทานมาชวยสนับสนุน
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การปลูกฝงธรรมะใหเด็ก จะตองปลูกฝงกันตั้งแตเด็กเล็กๆ
ครอบครัวทุกครอบครัวตองทำเปนตัวอยางทีด่ ใี หบตุ รหลานดู ใหเด็ก
เห็นสิง่ ทีด่ ี แนะนำและสัง่ สอนใหเด็กทำความดีตงั้ แตเล็กๆ เมือ่ เติบ
โตขึน้ เด็กจะมีธรรมะเปนภูมคิ มุ กันชีวติ ในการจัด “โครงการคายพุทธ
บุตร” เหตุผลทีเ่ ลือกอบรมเด็กอายุ ๑๐-๑๔ ป เพราะเปนวัยทีส่ ามารถ
ดูแลตัวเองไดและกำลังจะเขาสชู ว งวัยรนุ อาจเปนจุดเปลีย่ นของชีวติ
ุ ธรรมนำชีวติ ฝก
จึงอยากปลูกฝงใหเด็กรจู กั ธรรมะ มีศลี ธรรม มีคณ
เจริญกรรมฐาน ใหมสี ติ สมาธิ ปญญา นำไปใชในชีวติ ประจำวัน
ไดไมมากก็นอ ย โดยทางชมรมตัง้ ใจวาจะจัด “โครงการคายพุทธบุตร”
เดือนเมษายนของทุกป
ความปรารถนา ขอที่ ๓ อยากทำบานใหเปนสถานปฏิบตั ธิ รรม
ใฝฝนอยากมีหองพระ หองปฏิบัติธรรมเปนของตนเอง เนื่องจาก
ครอบครัวนับถือศาสนาคริสต ดวยความเกรงใจคนในครอบครัว จึง
ตองปฏิบตั ธิ รรมตอนกลางคืน ใหสมาชิกครอบครัวเขานอนกอน จึง
อยากมีหอ งพระไวปฏิบตั ธิ รรมเปนของตนเอง จะปฏิบตั เิ มือ่ ไหรกไ็ ด
เวลาใดก็ได กีช่ วั่ โมงหรือทัง้ วันก็ได โดยทำบานใหเปนสถานปฏิบตั ธิ รรม
ถามีเพื่อน ๆหรือกัลยาณมิตรทานใดอยากมารวมปฏิบัติดวยก็ยินดี
เพราะในความเปนจริงแลวชีวิตคือการปฏิบัติธรรม ไมวาอยูที่ไหน
ก็ปฏิบตั ไิ ด โดยใชกายเปนสถานที่ และใจเปนผทู ำ แตการปฏิบตั ธิ รรม
ตองมีรปู แบบดวยเดินจงกรมกอนแลวคอยนัง่ สมาธิ เปนการเพิม่ สติ
สัมปชัญญะใหเขมแข็งขึ้น และสวนที่เหลือคือการกำหนดอิริยาบถ
ยอยในชีวติ ประจำวัน สำหรับความปรารถนาขอที่ ๓ ยังมาไมถงึ แต
มีความหวังวาวันขางหนาคงเปนจริง สุดแลวแตธรรมะจะจัดสรร

FreedomMind2.pmd

210

31/5/2551, 15:38

211

อิสระแหงจิต

เดินตามรอยเทาพอ

สุดทายนี้ไดทำกิจที่เปนกุศลสมหวังดังที่ปรารถนาทั้งหมด
ก็เพราะไดมาพบพระผปู ระเสริฐคือหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ทาน
เปนทัง้ ครูบาอาจารย และพอในทางธรรม ทานเมตตาสนับสนุนทุกๆ
ความดีทคี่ ดิ ทุกๆโครงการทีท่ ำ หลวงพอทานมีกจิ นิมนตมากมาย ทัง้
งานสอนกรรมฐาน งานสรางวัด สรางคน เมตตาสงเคราะหผมู ที กุ ข
ทานเปนพระทีพ่ ดู นอย ทำงานมาก ขาพเจาดูหลวงพอเปนแบบอยาง
พยายามทำงานใหมาก พูดใหนอ ย ลงมือทำเลย ไมตอ งคอย ลงมือ
ทำแลวจะเห็นปญหา พอเห็นปญหาแลวจะไดแกไข แกไขแลวจะได
เกิดการพัฒนาปญญา พัฒนาสมอง เพือ่ สรางงานทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป ทุก
ครัง้ ทีท่ ำงานจะเห็นสภาวะอารมณของตนเอง ทำงานตองเกิดปญหา
ทำงานตองมีอปุ สรรค ถาไมอยากมีปญ
 หาอุปสรรคก็นอนอยบู า นเฉย ๆ
ไมไดอะไร ทำดีตอ งอดทน ตองฝน ทุกครัง้ ทีท่ ำงาน จัดกรรมฐาน
สติจะถูกนำมาใชพจิ ารณาอารมณตวั เองตลอดเวลา อารมณไมดตี อ ง
ดูใหเห็น ดูใหจริง และดับเสีย ทำงานตอไป ถาแคนยี้ งั ผานไมได
จะไปหวังมรรค หวังผลอะไร หลวงพอทานทำงานใหญ พูดนอย
ทำงานดวยจิตวาง ทานทำใหปญ
 หาทุกอยางเปนเรือ่ งเล็ก เปนเรือ่ ง
ธรรมดาทีน่ กั ปฏิบตั ิ คนทำงานตองเจอเพือ่ พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ทานทำเปนแบบอยางใหลกู ๆ ดู สุดทาย “ลูกดูแลว และทำตาม”
จากเด็กนอย ใฝธรรม

FreedomMind2.pmd

211

31/5/2551, 15:38

อิสระแหงจิต

212

ภาคผนวก

FreedomMind2.pmd

212

31/5/2551, 15:38

213

อิสระแหงจิต

ประวัตพ
ิ ระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท
วีรนนฺโท เกิดเมื่อวันอาทิตยที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ ขึน้ ๑๑ ค่ำ
เดือน ๑๑ ที่บานเลขที่ ๒๙
หมู ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
การศึกษา
- จบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๕ (ม.ศ.๕) ที่ โ รงเรี ย นจั น ทรุ
เบกษานุสรณ อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
- จบปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาศาสนศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
- จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

FreedomMind2.pmd

213

31/5/2551, 15:38

อิสระแหงจิต

214

อุปสมบท
ศึกษาพระธรรมวินยั และวิปส สนากรรมฐาน
อุปสมบทประมาณป ๒๕๒๕ จนถึงปจจุบนั (ปพ.ศ ๒๕๕๑)
๒๖ พรรษา เปนลูกศิษยหลวงปูพิมพา โกวิโท (หลวงปูพิมพา เปน
ลูกศิษยหลวงปฝู น อาจาโร) พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดจาริก
ธุ ด งค อ ยู ใ นป า และศึ ก ษาการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐานจาก
ครูบาอาจารยสายพระปฏิบตั ใิ นปา เปนเวลา ๑๑ ป
ตอมาไดรบั นิมนตจากพระครูไพบูลยสมุทรสาร เจาอาวาสวัด
ศิลปวิเศษศรัทธารามใหมาชวยสอนกรรมฐานที่วัดนี้ ซึ่งพระครู
ไพบูลยสมุทรสารเปนลูกศิษยหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา
ขณะนั้นพระครูไพบูลยสมุทรสารอายุได ๘๗ พรรษา และเปนพระ
อาจารยรปู หนึง่ ที่ พระพิมลธรรม(สมเด็จพระพุฒาจารย) วัดมหาธาตุฯ
กรุงเทพฯ ใหความเคารพเปนอยางมากในขอวัตรการปฏิบตั ขิ องทาน
และนอกจากนีท้ า นยังเปนพระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนัน้ ดวย
พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท ไ ด เ ป น ลู ก ศิ ษ ย ข องพระครู ไ พบู ล ย
สมุทรสาร ในดานการปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอยางเครงครัด
พระครูไพบูลยสมุทรสารจึงพาไปฝากเปนลูกศิษยของพระสมเด็จ
พระพิมลธรรม และไดศกึ ษาปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔ วิธกี ำหนดพองหนอ
ยุบหนอ จากสมเด็จพระพิมลธรรม
หลังจากนัน้ ไดไปศึกษาการปฏิบตั ธิ รรมกับพระมหาสีสยาดอ
(โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาแหงประเทศ
พมาเปนเวลา ๑ ป (เดินธุดงคทงั้ ไปและกลับ )โดยไดศกึ ษาปฏิบตั ทิ ี่
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ประเทศพมา เมื่อกลับมาประเทศไทยก็เขาศึกษาปฏิบัติธรรมกับ
พระราชเวที (มหาโชติดก เถระ) ทีว่ หิ ารหลวงวัดมหาธาตุฯ เปนเวลา
๓ เดือน และในเวลาตอมาไดรบั การแนะนำใหชว ยเหลือในการสอน
กรรมฐานในสถานทีต่ า งๆจนถึงปจจุบนั นี้
ผลงาน ดานสาธารณประโยชนและดานเผยแผพระพุทธศาสนา
- อดีตเจาอาวาสวัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
- อดีตรักษาการตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด
- พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุดสงครามในป
พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐
- พระวิทยากรอบรมคายพุทธบุตร
- พระวิทยากรในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานทีย่ วุ พุทธิก
สมาคมแหงประเทศไทย
- พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนยวิปสสนา
เคลื่ อ นที่ แ ห ง ประเทศไทยวั ด สุ ว รรณประสิ ท ธิ์ บางกะป
กรุงเทพฯ
- พระวิทยากรอบรมพระวิปสสนาจารยประจำศูนยวิปสสนา
เคลือ่ นทีแ่ หงประเทศไทยเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐
- พระวิทยากรไดรับนิมนตใหไปสอนที่ประเทศสเปน เปน
พระรูปแรกในประเทศไทยเปนเวลา ๕ เดือน ทัง้ ภาคปริยตั แิ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
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- พระสงฆไทยรูปเดียวทีไ่ ดรบั นิมนตไปสวดมนตแผเมตตาและ
นัง่ สมาธิภาวนาเพือ่ สันติภาพโลกทีป่ ระเทศทิเบต ในครัง้ นัน้
มีพระสงฆเขารวมเจริญภาวนาจากประเทศ ทิเบตจีน และที่
อืน่ ๆ จำนวนกวา 10,000 รูป โดยมีพระธิเบตระดับสูงคือระดับ
รินโบเช (RinPoche)ที่ 2 (รองจากองคดาไล ลามะ) จำนวน 12
รูป ซึง่ เกงทางญาณสมาธิ เขารวมเจริญภาวนาในครัง้ นี้ เมือ่ ป
พ.ศ 2549
ฯลฯ
ปจจุบนั
- เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
- พระวิทยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
- พระวิทยากรอบรมโครงการปฏิบตั ธิ รรมของยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทย
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกนัก
เรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ตางจังหวัด
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานใหแกหนวย
งานทัง้ ภาครัฐและเอกชนตามทีไ่ ดรบั นิมนตมา
- พระวิปสสนาจารยใหแกพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานทีว่ ดั ตลอดทัง้ ป
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งานดานหนังสือ
- คสู รางคสู ม @ The happy couple
- พยากรณนอสตรานามุส
- โลกลีล้ บั ในเมืองมนุษย
- ธุดงคขา มแดน
- วิปส สนาชีวติ
- ธรรมทวนกระแส
- พุทธทำนาย ๑๖ ประการ @ 16 Buddha’s Predictions
- อิสระแหงจิต
ปณิธานของหลวงพอ
พระครูปลัดวีระนนทไดตงั้ ปณิธานแนวแนจะสรางวัดเพือ่ เปน
สถานทีป่ ฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานสำหรับพุทธบริษทั ทัง้ ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เพื่อเผยแผหลักคำสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยเนนการสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฎฐานสี่
ทานไดใหความสำคัญกับโครงการคายพุทธบุตร เพือ่ ใหเยาวชนไทย
เติบโตเปนชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเปนกำลังของประเทศชาติ
ตอไป
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วัตรปฏิบัติ
พระครูปลัดวีระนนทสอนปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานและสอบ
อารมณผปู ฏิบตั ธิ รรมทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติทกุ วัน โดยหลวงพอ
จะสอนกรรมฐานใหแกผปู ฏิบตั ธิ รรมหลังทำวัตรเย็นหรือบางวันสอน
กรรมฐานเพิม่ ในรอบบายซึง่ หากไมมกี จิ ธุระใดๆหลวงพอจะรับแขก
เวลา๙.๐๐-๑๐.๓๐น. หรือชวงบายเวลา๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. กัลยาณมิตร
ทานใดตองการเสวนาธรรมกับหลวงพอหรือตองการรับหนังสือ
ธรรมะเปนธรรมทาน ทานสามารถติดตอสอบถามไดทวี่ ดั ทุกวัน
มุทติ าสักการพจน
สัง่ สมสืบศาสตรสราง
สานธรรม
เกิดกอกุศลกรรม
กิจแจง
คงมัน่ ดัง่ คมคำ
ขานสัตย วาจา
สรรคสุขบมีแสรง
ซอนไว แกตน
ศีลวัตรผุดผองแผว
พานทอง
งามงดหมดหมนหมอง
หมนไหม
พระปาชางช่ำชอง
ชัดเชน ในธรรม
สอนศิษยสอนสัง่ ให
หลุดพน สังสารฯ
บารมีหลวงพอพน
พรรณนา
วัดปาฯกอเกิดมา
มัน่ ได
ไทยเทศนตา งพึง่ พา
เพียรพบ นิพพาน
ซึง้ ซาบกรานกราบไหว
พระแท ยากหา.
โดย...ธรรมบุตร
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จากใจผเู รียบเรียง
กมลาศ คัชชาพงษ
“จงจับฉวยพลังทีจ่ ะทำ สิง่ ทีท่ า นอยากทำ และจงทำสิง่ นัน้ ใหดที สี่ ดุ ”
Take the power to choose what you want to do and do it well
ชีวิตใหมไดเริ่มตนอีกครั้งที่วัดปาเจริญราชธรรมาราม ไดมี
โอกาสพบพระแท คือหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ยังจดจำคำพูดที่
ทานบอกครัง้ แรกไดขนึ้ ใจ “มาชวยหลวงพอสรางวัดเถอะ” ตอนนัน้
ยังถามทานกลับไปวา “หนูจะมีปญ
 ญาชวยหลวงพอสรางวัดหรือคะ”
แตคงเพราะธรรมะจัดสรร จึงไดมีโอกาสทำงานเปนมดงานตัวเล็กๆ
ในโครงการงานบุญตางๆ โดยไมคาดคิดมากอนวาตัวเองจะทำได ดวย
คำพู ด ที่ ว า “เชื่อหนูเถอะค ะ หนูทำได ค ะ ” อาศัยแรงศรัทธาและ
อุดมการณแนวแนมั่นคงที่จะชวยทานสรางสถานที่ปฏิบัติธรรมเปน
สะพานใหคนพนทุกข
จริงๆแลวบางครัง้ รับปากทานจะทำงานบุญบางอยาง ก็ยงั ไม
แนใจวาตัวเองจะทำได แตอาศัยพลังศรัทธาและคำอธิษฐานบารมี ที่
ตัง้ จิตในสมาธิทกุ ครัง้ ทีท่ ำงาน และยึดมัน่ ในคำสอนหลวงพอทีว่ า “ให
คิดดี ทำดี สิง่ ดีๆจะตามมาเอง”
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โครงการพิมพหนังสือธรรมะเปนงานที่ทาทายและพิสูจน
ความอดทนมากทีเดียว เพราะจิตมงุ หวังใหผปู ฏิบตั ไิ ดมโี อกาสไดอา น
ธรรมปฏิบตั เิ ปนแนวทาง ในการเดินบนเสนทางนี้ และอีกเหตุผลหนึง่
ที่เปนแรงบันดาลใจใหเรียบเรียงหนังสือธรรมะ เนื่องจากเห็นวา
คนสวนใหญเขาวัด พกเอาความทุกขมากมาย เพือ่ ถามปญหาชีวติ กับ
หลวงพอทุกรูปแบบ
จึงคิดวาถาทุกคนมีแนวทางปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง ก็จะเกิดปญญา
สามารถแกไขปญหาชีวิตได หลวงพอจะไดมีเวลาสอนการปฏิบัติ
วิ ป ส สนากรรมฐานมากขึ้ น และหนั ง สื อ เป น สื่อ ที่ เ ป น ป จ จั ย ภาย
นอกอยางหนึง่ ทีเ่ รียกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากผอู นื่ ทีจ่ ะแนะนำ
ชักจูงใหคนเกิดสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ อันเปนขอธรรมแรกใน
องคมรรค ๘ ใหคนเลือกดำเนินชีวิตที่ถูกตองนำไปสูการดับทุกข
แกไขปญหาได อีกทัง้ เปนจุดเริม่ ตนของความศรัทธา ทีจ่ ะชักชวนให
คนเขามาปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานมากขึน้
แตโจทยของหลวงพอคือทำอยางไรใหเยาวชนรุนใหมหยิบ
หนังสือธรรมะขึ้นมาอาน โดยไมตองอายคนรอบขาง ฉะนั้นก็ตอง
อาศัยสมาธิและปญญาเปนตัวชวย เมือ่ นัง่ สมาธิภาวนาทุกครัง้ ปญญา
ก็จะผุดเปนขอๆวาจะตองทำอยางไร ดังอัลเบิรต ไอนสไตน กลาววา
“จินตนาการสำคัญกวาความรู” จึงตองใชสมองซีกขวาทำงานมากกวา
ปกติ ในการคิดรูปแบบ ภาพประกอบ ใหหนังสือนาสนใจและรูปเลม
ทันสมัย ดวยการลงมือทำทุกขั้นตอนดวยตัวเอง แมกระทั่งหาปจจัย
สนับสนุนการพิมพในแตละครัง้
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จากประสบการณการศึกษาจบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร
และปริญญาโท คณะจิตวิทยา รวมทัง้ ประสบการณการทำงานจากอีก
หลายทีไ่ มวา บริษทั เกีย่ วกับน้ำมัน บริษทั หลักทรัพย และรวมกับเพือ่ น
กอตั้งบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งลวนเปนงานที่ตองใช
ความคิดสรางสรรค ทาทายความสามารถทั้งสิ้น ทุกประสบการณ
สามารถนำมาปรับใช เปนบทเรียนในการทำหนังสือธรรมะและ
ทำงานในโครงการบุญตางๆไดดี
บางครั้งรูสึกเหนื่อยลา แตไมเคยคิดทอแทและลมเลิกความ
ตัง้ ใจ เมือ่ แบตเตอรีใ่ กลจะหมด จะเขาหองพระไปขอเติมพลังดวยการ
ทำจิตใหสงบและตัง้ จิตอธิษฐานบารมี ใหทา นชวยชีท้ างสวาง ซึง่ ก็พบ
คำตอบและหาทางออกของปญหาทุกครัง้ อยางนอยก็มสี ติมากขึน้ ใน
การทำงาน ครั้งหนึ่งที่จำไดแมนยำ ตอนนั้นรูสึกจิตตก เพราะคำพูด
คนอืน่ จึงไปนัง่ สมาธิและตัง้ คำถามในสมาธิวา “ครูบาอาจารยไปอยู
ทีไ่ หนกันหมด มาสอนหนูดว ยเถอะ” ปรากฏวาหลวงปเู จีย๋ ะมาสอนใน
นิมิต ทั้งๆที่ไมรูจักทานมากอน เพราะในชีวิตรูจักพระกรรมฐานคือ
หลวงพอจรัญและหลวงพอวีระนนทเทานัน้
หลวงพอวีระนนทบอกทีหลังวาทานเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น
ทานไดใหกอ นศิลาสีดำมา ๒ กอนแลวใหอธิษฐานจิต ซึง่ ก็ไดตงั้ จิต
อธิษฐานขอใหทำกิจกุศลทีค่ ดิ ใหวดั สำเร็จทุกประการ และความหมาย
ของกอนศิลาทีท่ า นใหกค็ อื “ใหมจี ติ ใจเขมแข็ง มัน่ คงดังกอนศิลา อยา
หวัน่ ไหวกับอารมณอนื่ ทีม่ ากระทบ”
ซึ่ ง งานชิ้ น นี้ จ ะสำเร็ จ ไม ไ ด ถ า ไม มี กั ล ยาณมิ ต รที่ ดี ค อย
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ชวยเหลือและสนับสนุน จึงขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ
หลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ทีเ่ มตตาสัง่ สอนธรรมะดีๆและสนับสนุน
โครงการบุญทุกครัง้ ทีค่ ดิ ออกไป
ขอกราบขอบพระคุณคุณแมนาตยา ภูวชนาธิพงศ ผใู หกำเนิด
ชีวติ แรกและแนะนำใหเกิดใหมในโลกธรรมะ โดยพาไปปฏิบตั ธิ รรม
ที่วัดอัมพวันครั้งแรก รวมทั้งครอบครัวในชีวิตใหมที่มีคุณพอพนม
คุณแมบญ
ุ นาค และคุณไพบูลย คัชชาพงษ ทีใ่ หอสิ ระในการทำกิจที่
เปนกุศลและสนับสนุนใหเดินบนเสนทางบุญอยางมีความสุข
ขอขอบพระคุณครูบาอาจารยผูมีพระคุณในทางธรรมคือ
รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม ผูเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางความดีและตรวจคำบาลีในหนังสือดวยความเมตตาอยางยิง่ อีก
ทัง้ คุณดรุณี พัวพันธสกุล ผเู ปนแมในชีวติ ใหม ทีค่ อยใหคำแนะนำดีๆ
และรวมสรางบุญกันมาตลอด
ขอขอบคุ ณ คุ ณ น้ำ ทิ พ ย ภู ธ นชั ย คุ ณ อนุ ทิ น ละการชั่ ว
คุณบุปผา กาหลง คุณแมชีชไมพร เพ็ชรพราย ผูใหกำลังใจและ
เสียสละเวลาชวยตรวจแกไขตนฉบับ และคณะพีใ่ หญใจดีคอื พี่ ปวีณา
และพี่ทิพยสุดา ชำนาญวนิชกุล พี่สุมาลี ติละพรพัฒน พี่สุภากร
มยุระสกุณ พีอ่ ริศรา เทวินบุรานุวงศ และพีๆ่ จากยุวพุทธฯ ทุกทาน ที่
บริจาคปจจัยสมทบกองทุนโครงการพิมพหนังสือธรรมะครัง้ แรก
อีกทัง้ คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน นองรักทีก่ ำลังศึกษาปริญาญาเอก
ชวยคิดหัวขอเรื่อง คุณวิภาพร พารักษา ที่ชวยพิมพตนฉบับทั้งๆที่
ต อ งเตรี ย มตั ว สอบผู พิ พ ากษา และสจ ว ตหนุ ม นั ก แต ง กลอนใน
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นามธรรมบุตร คือคุณวีระ ศรีสนิท ที่แตงกลอนขามประเทศสงมา
ทุกครัง้ ทีต่ อ งการ และคุณพงศพสิน กอรัตนหิรญ
ั ทีช่ ว ยขยายความ
ขอธรรมะบางขอใหเขาใจไดอยางดี
กัลยาณมิตรทีล่ มื ไมไดคอื นางฟาการบินไทย คือคุณบุษรัตน
มกรแกวเกยูร คุณจารุวรรณ เธียรฉาย ที่ชวยหาหนังสือธรรมะและ
คำแนะนำดีๆ เพื่อเปนตนแบบในการทำหนังสือ และคุณอรอนงค
ปทุมเจริญวัฒนา ผูเปนที่ปรึกษาและใหลูกสาว คือ ด.ญ.พิมพมาดา
ปทุมเจริญวัฒนา วาดภาพประกอบสวยๆลงในหนังสือ รวมทั้งอีก
หลายทานที่เปนกำลังใจและรวมแรงรวมใจทุกครั้งในโครงการบุญ
ของวัด คือคุณอณิระ โพธินิล คุณภุชงค ทับทิมงาม คุณสิรินทิพย
ลีลาประเสร็ฐ คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น และ
ผูบริจาคปจจัยพิมพหนังสือธรรมะทุกทาน ขออนุโมทนาบุญกับทุก
ทานมา ณ ทีน่ ดี้ ว ย
โอกาสไมไดมใี หกบั ทุกคนเสมอไป ฉะนัน้ จงจับฉวยพลังที่
จะทำสิง่ ดีๆ และใหทำสิง่ นัน้ ใหดที สี่ ดุ เมือ่ อานหนังสืออิสระแหงจิต
ทัง้ ๒ เลม จบแลว อยากใหทา นลองลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ พิสจู นเสนทาง
ใหมและคนหาความสุขทีแ่ ทจริงของชีวติ ดวยตัวของทานเอง
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ด.ญ.พิมพมาดา ปทุมเจริญวัฒนา
ชื่อเลน น้ำใส อายุ ๑๒ ขวบ
การศึกษา
Years 6 ร.ร. นานาชาติฮาโรว
(Harrow International School)
อุปนิสัย
มีความเปนตัวของตัวเอง รักงานศิลปะ
ชอบคาขาย
กิจกรรมทีช่ อบ
วาดรูป / งานประดิษฐ / งานแกะสลัก /
เลีย้ งสุนขั และเลีย้ งปลา
ความสามารถพิเศษ ตัวแทนของโรงเรียนวาดรูปงาน Charity Of Harrow ป 2550
( รูปพระพุทธเจาและรูปพระเจาอยูหัว) ตัวแทนวาดรูปงาน Charity Of Harrow ป 2549
รูปชาง ตัวแทนไปแขงกีฬาที่ Jarkata ประเทศอินโดนีเซีย ป 2551
ความฝน
อยากทำอาชีพที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ
กิจกรรมที่ปลูกฝงหลักคำสอนทางศาสนา สวดมนตไหวพระ/ เขาวัดทำบุญตักบาตรทุกวัน
สำคัญทางศาสนา / เลาเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพอจรัญฟง
คุณธรรมประจำใจ ความกตัญูตอ ผมู พี ระคุณ / การรจู กั ใหผอู นื่
ชือ่ พุทธบุตรนอย

ด.ช ธีธัช คัชชาพงษ ชื่อเลน นองธี อายุ ๑๑ ขวบ
Grade 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พูดนอย มีความเปนตัวของตัวเอง รักอิสระ
เลีย้ งปลา เลนเกมส เลนฟุตบอล วาดรูป วายน้ำ
ตีกลอง เลนเปยโน ระนาดเอกในวงปพาทย
เลนเครื่องเปาในวงโปงลาง
ความฝน
โปรแกรมเมอร
กิจกรรมปลูกฝงหลักคำสอนทางศาสนา นั่งสมาธิและสวดมนตกอนนอน ทำบุญตักบาตร
ชอบสนทนาเกี่ยวกับความดี ความชั่ว และเรื่องราวสวรรคกับนรก เชน สวรรคชั้นสูงสุด
คืออะไร ถาทำความดีแลวตายไปเกิดบนสวรรคจะสามารถเลือกชั้นของสวรรคไดมั๊ย
สวรรคและนรกของทุกศาสนาอยูที่เดียวกันหรือไม
คุณธรรมประจำใจ ความกตัญูกตเวที มีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ ความซื่อสัตย
ชือ่ พุทธบุตรนอย
การศึกษา
อุปนิสัย
กิจกรรมทีช่ อบ
ความสามารถพิเศษ
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ด.ช หฤษฎ กุลกาญจนภิบาล
ชื่อเลน นองมารค อายุ ๑๒ ขวบ
การศึกษา
ป.๕ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ
สตรีวทิ ยา ๒
อุปนิสัย
บุคลิกขี้อาย
กิจกรรมทีช่ อบ
เลนกีฬาทุกประเภท
ความสามารถพิเศษ เกงดานกีฬา
ความฝน
เปนนักกีฬากอลฟ
ชือ่ พุทธบุตรนอย

กิจกรรมปลูกฝงหลักคำสอนทางศาสนา
เคยบวชเปนสามเณรนอยและในโครงการคาย
พุทธบุตรวัดปาเจริญราชธรรมารามไดรับรางวัลผูปฏิบัติดีเดนและเรียงความยอดเยี่ยมใน
หัวขอ ๔ วันในคายพุทธบุตร สามารถนั่งสมาธิเพชรไดนิ่งสงบ เขารวมปฏิบัตธิ รรมในโครง
พัฒนาจิตเพื่อพอ ครั้งที่ ๑ โดยถือศีล ๘ ครบ ๗ วัน
คุณธรรมประจำใจ ความกตัญูกตเวทีตอ ผใู หญ รจู กั ออนนอมถอมตน
เอื้อเฟอและมีน้ำใจตอผูอื่น

ด.ช พงศภัค รัตนพิมาตร
ชื่อเลน เซฟ อายุ ๑๐ ขวบ
การศึกษา
ป.๕ โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภเพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ
อุปนิสัย
ขี้เลน ราเริง
กิจกรรมทีช่ อบ
วาดรูป
ความสามารถพิเศษ ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ความฝน
ศิลปน
กิจกรรมปลูกฝงหลักคำสอนทางศาสนา
ทำบุญ ตักบาตร ในวันสำคัญทางศาสนา
คุณธรรมประจำใจ ทำความดี

ชือ่ พุทธบุตรนอย
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โครงการพิมพหนังสือธรรมะ
หลักการและเหตุผล
จากการที่มีผูปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขามา
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาเจริญราชธรรมารามอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
ซึง่ ผปู ฏิบตั ธิ รรมสวนใหญมกั จะมีคำถามวาทางวัดมีวธิ กี ารสอนการปฏิบตั แิ บบ
ไหน เพราะแตละทานตางก็แสวงหาแนวทางปฏิบตั ทิ ตี่ รงกับจริตของตน ฉะนัน้
จึงมักจะขอหนังสือธรรมะที่วัดไดพิมพเผยแพร เพื่อนำเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ
โครงการพิมพหนังสือธรรมะของวัดปาเจริญราชธรรมารามนี้ จึงจัดขึน้
เพือ่ รวบรวมพระธรรมเทศนาและผลงานของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ที่
ไดเขียนไว มีทงั้ หลักการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานและการสัง่ สอนธรรม ตลอด
จนประสบการณในการเดินธุดงคมาเปนเวลา ๑๑ ป เพือ่ จัดพิมพเผยแผเปนธรรม
ทาน หรือเปนธรรมบรรณาการสำหรับพุทธบริษทั ทีเ่ ขามาทำบุญสรางกุศลทีว่ ดั
อนึ่งหนังสือธรรมะบางชุดของทางวัด เชน ชุดทางสวางของชีวิต ไดจัดพิมพ
จำหนายเพือ่ นำรายไดทงั้ หมดเพือ่ โครงการซือ้ ทีด่ นิ ถวายวัด ซึง่ ในเบือ้ งตนไดรบั
เงินบริจาคปจจัยจากคณะศิษยานุศิษยของทานพระครูปลัดวีระนนท เพื่อเปน
กองทุนในการจัดพิมพในครั้งแรก
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพิมพหนังสือธรรมะออกเผยแพรใหแกพุทธบริษัทที่สนใจ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่
๒. รวบรวมปจจัยเปนกองทุนเพื่อพิมพหนังสือธรรมะของ
วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๓. นำรายไดทั้งหมดจากการจำหนายชุดหนังสือธรรมปฏิบัติบางชุด
สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด
๔. กองทุนสำหรับผูปฏิบัติธรรม
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ผูรับผิดชอบโครงการ
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท และ คณะศิษยานุศษิ ย ชมรมกระแส
ใจ(ชมรมผปู ฏิบตั ธิ รรม) วัดปาเจริญราชธรรมาราม
งบประมาณ
งบประมาณได จ ากผู มี จิ ต ศรั ท ธาร ว มบริ จ าคป จ จั ย ในกองทุ น พิ ม พ
หนังสือธรรมะ ซึง่ ไดแจงรายนามผรู ว มบริจาคในภาคผนวก
ผลประโยชนทค่ี าดวาจะไดรบั
๑. ไดเผยแพรหลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบตอไป
๒. ไดเผยแพรธรรมปฏิบตั ิ วิธกี ารปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานตามแนว
สติปฏฐานสี่ ซึ่งเปนทางสายเอกที่จะนำความสุขที่แทจริงใหแก
ผูปฏิบัติ
หากผูมีจิตศรัทธาทานใดตองการบริจาคปจจัยสมทบทุนพิมพหนังสือ
ธรรมะเลมใด เพือ่ เผยแพรเปนธรรมทานหรือตองการรวมบริจาคปจจัยเพือ่ เปน
กองทุนพิมพหนังสือธรรมะของวัด ทานสามารถบริจาคไดโดยตรงที่วัด หรือ
โอนเงิ น ผ า นบั ญ ชี พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท วี ร นนฺ โ ท เพื่ อ ชมรมกระแสใจ
ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขายอยบานฟาภิรมย (ลำลูกกา) ออมทรัพย เลขทีบ่ ญ
ั ชี
๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔ พรอมทัง้ สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู และเบอร
โทรศัพท ระบุ "โครงการพิมพหนังสือธรรมะ" สงแฟกซมาที่ 0-29952477 หรือ
0-2 8818619 หรือ โทรสอบถามรายละเอียดไดที่วัด โทร 0-29952112 หรือ
086-3102566
ขออนุโมทนาบุญ
คณะผูจัดพิมพหนังสือ
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รายชื่อผูบริจาคสมทบทุนพิมพ
หนังสืออิสระแหงจิตเลม ๑ และอิสระแหงจิต เลม ๒
ลำดับรายชื่อ
1 คุณพิราภรณ ดานสุนทรวงศ
2 คุณพรรณทิพย นาคสมภพ
3 น.ต.ศศิรพ ล-คุณทิพยปย า คลายวัชรมาลา
4 คุณศราวุฒิ คำเทพและครอบครัว
5 คุณเสาวคนธ ศิริ
8 คุณทิพยสดุ า ชำนาญวนิชกุล
9 คุณปวีณา ชำนาญวนิชกุล
10 คุณสมบูรณ ชำนาญวนิชกุล
11 ครอบครัวปทุมเจริญวัฒนา
12 คุณชญาดา ผองพูลใส
13 คุณรวีพร อารโนลด
14 คุณวิภาพร พารักษา
15 ร.ต.ท ธนาเดช หนูเอียด
16 ร.ต.ท ชัชวาล ชูชยั เจริญ และครอบครัว
17 คุณภัทริยา จันทรเพ็ญ
18 ประกายวัชรา เสือแกว
19 คุณน้ำทิพย- คุณณัฏฐพงศ- คุณธีวฒ
ั นคุณปรินชุ ภูธนชัย
20 คุณภิรมย คนหมัน่
21 คุณนพดล -คุณกัญญา รักเมือง
22 คุณสิรกิ านต รักเมือง
23 คุณนาตยา ภูวชนาธิพงศ
24 คุณณิชาภา ภูวชนาธิพงศ
25 คุณอภิชติ -คุณกนกพร-ด.ช ธรรมธร เพชรยอย
26 ครอบครัวคัชชาพงษ
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500
200
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500
10,000
1,000
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300
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คุณฉัตราภรณ สกุลไทย
คุณภุชงค ทับทิมงาม และครอบครัว
คุณจีราพัชร ตาลทอง
บจก.สำรวจวิศวอินเตอรเทค
คุณศักดิช์ ยั คุณอิศนา เทอินบุรานนท
ประยูร-คุณอัญชลี ด.ญ ปริยาภัทร,
ด.ช.ปวรัฐ โชคสกุลนิมติ ร (เมย)
คุณจุฬารัตน ตันติรตั นไพศาล (จุ)
คุณกอกเส็ง เมธาวรรณ,ด.ญ มาริสา ฟอง
คุณกอบเดช มยุระสกุณและครอบครัว
คุณสุมาลี ติละพรพัฒน
คุณสุนทร นาคะผดุงรัตน
คุณฌานิยา คุณวรวิทย คุณวงศรตั น
คุณปทมาพร วงศกจิ จาเลิศ
คุณสุวรรณา ธนูวฒ
ั นชัย
คุณแววรัตน ฉันทวิลาสวงศ
คุณวัชรี สมสุข
คุณแมฟอ งโห แซหลอและคุณสุภากร มยุระสกุณ
คุณณัฐกานต คูราชิ
คุณงามตา ขันทอง
คุณจันทรจริ า ไชยจำรัส
คุณศิรภิ รณ วิทยาศิรกิ ลุ
คุณนัยนา วิทยาศิรกิ ลุ
คุณกานตชนิต เชีย่ วนันทวงศ
คุณสมพัตสร วงษศรีวชิ ยั
คุณอุดมศักดิ์ โกไศยกานนท
คุณกันยารัตน โกไศยกานนท
คุณกานตรวี โกไศยกานนท
คุณณิชาภา โกไศยกานนท
คุณนวรัตน โกไศยกานนท
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คุณพรพรรณ รัตนผล
500
คุณอรชร ชนะโภคากุล
500
คุณอนุเทพ อินทรชิต
700
คุณศิรกิ ลุ กลิน่ ทอง
100
คุณพออภิชาติ ,คุณแมจารุพร,คุณปองชัย,คุณภัทรเดช,
คุณพิมพพฒั น ฝมอื ดี และคุณอานนท-คุณสิรนิ ทิพย ลีลาประเสริฐ 1000
คุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร
10,000
คุณจุไรรัตน แจงศรี
630
คุณอาทินนั ท อินทรพิมพ
1,000
คุณสุภาพร พัชรากิตติ
200
คุณสมรวรรณ ชลประเสริฐ
630
200
คุณเชาวกุล เหลืองหิรญ
ั ภูสติ
Chalalai Sanier & family
200
คุณไพริน ปน คลาย
100
คุณอรณัญช โลงอากาศ
100
คุณอนุชา ศานติวจิ ยั
210
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
500
คุณศศิกาญจนชญา เจริญในเมือง
500
1000
คุณราชันย-คุณจุฑารัตน ถาวรจตุรวัฒน
คุณธีรวัฒน-คุณเพชรรัตน พานิชสาสนและครอบครัว
1000
คุณณัฏฐพล-คุณธัญนันท อารีประเสริฐสุขและบุตร
1000
คุณชัชวัฒน ชัยจินดา
600
คุณพอระดม-คุณแมชอมุ เพชรพรหม
500
คุณทองพลอน พญาเมือง
500
500
คุณไฉไล สมฉุนและครอบครัว
คุณอุไร ไชยันบูรณ และครอบครัว
500
คุณกชกร จันทรปวนหาญ
500
ด.ญ กมลรัตน-ด.ช ราชาวิทย ถาวรจตุรวัฒน
400
คุณสุรพล-คุณศิรพิ ร-ด.ญ ปวันรัตน บุญเกิด
300
300
คุณกานดา-คุณชลดา-คุณยุทธนา ชวยเหลือ
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คุณสมหมาย-คุณไลจนิ้ ชัยพรสุไพรศาลและบุตร
คุณอธิชานันท อูปแกว
คุณดารา-คุณปาคทิม หลิว,คุณตะ-คุณเสงียม พิมพวรรณา
คุณนิตยา สัจจะนันดานี
คุณศุภชัย-คุณกัญญานก ชัยจินดา
คุณชัชวิน-ด.ช.ธนจักร-ด.ช.สหวัช ชัยจินดา
คุณรักชัย-คุณพิกลุ ตรังคตระกูลและบุตร-ธิดา
คุณแมลงั้ แซเซียว-คุณอธิ-คุณลัดาวรรณ-ด.ช วิสสุวชั จตุรงคปญ ญา
คุณเทิดศักดิ-์ คุณยุวดี ชมพู
คุณศุภชัย-คุณพวงทอง ใยศิริ พรอมบุตร-ธิดา
คุณเสงียม สวิพนั ธุ
คุณอุบล มาเอีย่ ม และครอบครัว
คุณวันวิสาข สุทธิสะอาด
คุณเจียมจันทร โพธิมากูลและครอบครัว
คุณอรอุษา สุวกิ กัย และครอบครัว
คุณอรวรรณ พูลสวัสดิแ์ ละครอบครัว คุณรัศมี กานสะอาด
คุณวันชัย เลิศนพเกลา และครอบครัว
คุณอรัญญา สัตถาพรณ คุณพรรษมน สมบัติ
คุณพอใหล-คุณแมชออน สัตถาพรณ
คุณวันทนีย สัตถาพรณ
คุณวิกนั ดา แสงเจริญ
คุณกัญญา ตัสยารักษ
คุณปรียาพร หนักแนน
ด.ช.ณัฐนันท ยิม้ คง
คุณชิงชัย-คุณสุมาลี ใยศิร(ิ บริรกั ษ)และบุตร-ธิดา
คุณกรรณิกา พันธทุ อง คุณประเสริฐ สุทธิ
คุณสาทิญา โพธิม์ ากูล,คุณสิทธิชยั วัฒนาวรพันธ
คุณลำพอง ทุมนันทและครอบครัว
คุณศุภฤกษ สัตถาพรณ
คุณสุเนตร แสงนอยและครอบครัว
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คุณสุทธิรตั น ประเสริฐผล
500
คุณกัมปนาท แสงเจริญ
500
คุณฤทัยรัตน แสนวิเศษ
500
คุณภัทวุธ แสงเจริญ
200
คุณอุบล เบทาพูด
200
คุณจักรกฤษ -ด.ช สิวภพ แสงเจริญ
200
คุณอุบล ขวัญลัดดา
200
ด.ช คณัฐ คัชชาพงษ
200
คุณบุญสราง-คุณสายใจ-คุณวิทรู วิรยิ พิพฒ
ั น
500
คุณฮีจวง แซลอ คุณสยาม-คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีรตั นและครอบครัว 300
คุณทนง เหลาโกเมน (การบินไทย)
3,000
1,000
คุณอณิระ โพธินลิ
คุณกนก ปาลวงศ
700
Mae chee brigitte
350
คุณธนพร ไชยประพันธ คุณพิมพประภาพร ชัยศรีกจิ
700
จากซองคุณออ
9000
คุณสันติวงศ นางภคพร ด.ญ กฤตยา บูรณกฤตยาภรณ
1000
คุณชุตกิ าญจน คุณศิรดา พิเชฐษณฐั กุล
1000
ด.ช ชลันธร ด.ช ปรินธร นายรัชพล ทับแทน, น.ส ปยวรรณ ทิมดี 400
คุณศรินภัสร หิรญ
ั พุฒชิ ยั กุล(นอง)
คุณชัยพัชร ทับทิมโต
1000
คุณไพลิน ไชยานุพงศ (หญิง)
1000
2000
คุณณภัค เจริญจิตร คุณปณณธร ศรีกจิ จา
คุณจารุพงศ พฤกษไพบูลย
100
คุณศิรลิ กั ษณ ธีรสวัสดิ์
200
กลมุ บริษทั ฟุจคิ รู ะ และ กัลยาณมิตร
คุณ พอ และ คุณ แม ลมัย ลาภา
200
210
คุณ สมัย ลาภา
คุณ แพรวพรรณ ลาภา
200
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คุณ สมคะเณ คำพันธ และ ครอบครัว
210
คุณ พรทิพย วงษแสวง อุทศิ ใหเจากรรมนายเวร
70
คุณ เนือ้ ทิพย สุนทรนันท อุทศิ ใหเจากรรมนายเวร
70
คุณ หรรษา พิชยั กมล และ ครอบครัว
70
100
คุณ ประยงค พันธมณี และครอบครัว
คุณ ขวัญเรือน สุขบาง และครอบครัว
100
คุณ พนิดา แสมศรี อุทศิ ใหเจากรรมนายเวร
70
ครอบครัวกองอน และ ครอบครัว แสมศรี อุทศิ ใหเจากรรมนายเวร140
คุณ อรทัย อุดาแกว
100
คุณ พรศักดิ์ ฉลาดแพทย
100
100
คุณ ประนอม มัง่ มีทรัพยหลาก อุทศิ ใหเจากรรมนายเวร
คุณ ปรารถนา พรรณพิกลุ
50
คุณ จิณทนภิ า วีระรัตนตระกูล
200
คุณ ฉวีวรรณ ชูสกุล
200
คุณ พิศมัย ทองแท
100
1050
คุณ สุพจน ชาญวินจิ ถาวร
คุณ ศิรมิ าพร เติมผล และ ครอบครัว
100
คุณ สุกลั ยา ศรีสงั วาลยและครอบครัว
100
คุณ กิตยิ า บุญสิงห
100
คุณ รติกา ลัมวนิช
300
คุณ สุกญ
ั ญา มีมากบาง
100
100
คุณ มาณพ เหลาคำ และครอบครัว
คุณ ยุพดี สหัสรังสีสกุล และ ครอบครัว
100
คุณ กัลยา เจตนอสั วภิรมย และ ครอบครัว
210
คุณ เพิม่ ศักดิ์ และคุณ พนิดา ด.ญ.ปณิกา, ด.ญ กัญภร ประเวศชโยดม 210
100
คุณ เกรียงศิริ ใจแปง
คุณ รำพึง สติใหม
100
คุณ สมจิง เกตุอนัน
20
คุณ วริษฐา ถาวรสิน และ ครอบครัว
100
คุณ วิวฒ
ั น ผกานนทวฒ
ั น และ ครอบครัว
100
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คุณ เกษมณี พิมพาภัย และ ครอบครัว
200
คุณ เจติยา จนแพ
30
คุณ มาลัยพร อภิญสถานนท
100
คุณ สลักจิต ชวยทาว และครอบครัว
100
คุณ วันทอง กันหาภัย
100
คุณอุดม ศรีพรม
100
20
คุณ จิรพรรณ บุบผา
คุณ วิมลวรรณ ประพฤติดี อุทศิ ใหเจากรรมนายเวร ทุกๆทาน 20
คุณ ฉวี ยวงจันทร
20
ด.ญ นวรัตน และ ด.ช. ศุภสัณฑ ไวยวุฒิ
40
ด.ญ. นพรัตน สุรยิ ะมณี
20
100
คุณ สรรค หอมสนิท
คุณ ลัดดา จึงคณะ
50
คุณ อารีย คชสุวรรณ
50
คุณ กุลวดี ดัชนีย และ ครอบครัว
100
คุณ ไพฑุรย มหาแกว และ ครอบครัว
100
คุณ จิวสั สา ปยทับทิม
120
200
คุณ วีนสั วันหลุมขาว และ ครอบครัว
คุณ สุขวะสา สุวรรณเพชร และ ครอบครัว
50
คุณ ไพรทูล สุวรรณเพชร และ ครอบครัว
50
คุณ อนุสรณ ชะนะการ และ ครอบครัว
50
คุณพอ ลำพูน สุวรรณเพชร และครอบครัว
50
50
คุณอินทร และ คุณศศิธร จงนอก และ ครอบครัว
ด.ญ. อมรรัตน ภูกองชนะ
20
คุณ เพ็ญรงุ เกษทับทิม และ ครอบครัว
100
คุณรำพัน แพงไธสงค
100
คุณ สมลักษณ สินชวาลวัฒน
100
คุณ มะลิ ยิม้ ไพเราะและผทู ไี่ มออกนาม ทัง้ หมด 300 (12,190 ฿)
คุณออย
1600
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235
203
204
205
206
207
208
209
210
212
213
214
215

คุณจารุณี เมินแกว
คุณพิซติ โตวิบลู ย
นองนิว คุณพิสษิ ฐชยั
คุณนก
แสงงามการพิมพ
ด.ญ พิสชา เกรียงวัฒนศิริ
ดร.ภูมนิ ทร สันติกฤษฎีกร
คุณสุรนิ ทร คุณลิม่ เกียว พัฒนพันธชยั และครอบครัว
รานทองโตะกัง
เปดตหู นังสือธรรมะ 20/10/50
เปดตหู นังสือธรรมะ 11/11/50
จำหนายหนังสืออิสระแหงจิตวันทอดกฐิน ป 2549
ยอดยกมาจากหนังสือพุทธมนต
216 คุณกานตรวี โกไศยกานนท
คุณเนาวรัตน เกชรารัตน
คุณชูศรี อนุกลู
คุณธนลักษณ ออนสอนเกตุพล
ร.ต.อ เคียง ไชยมนตรี และครอบครัว
คุณนลินี มะลิวลั ยและครอบครัว
นายพอล สตีเวน สโกฟลดและครอบครัว
ผูไมประสงคออกนาม
คุณสันติชยั ชวนชมสุขและครอบครัว
คุณภัทรเดช ฝมอื ดี
คุณเมฆขลา ดีเลิศ
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณดารุณี เหลืองวรกิจ
คุณเนติมา ทิวากรกิจกุล
คุณวณิชากร ใจเย็น
ยอดบริจาครวม

อิสระแหงจิต
500
500
3460
1000
500
260
1000
2000
5000
7240
6420
14500
10951
1000
100
100
200
200
200
1000
1000
100
3000
500
100
100
100
180691

หมายเหตุ รายชื่อผูบริจาคปจจัยพิมพหนังสือธรรมะที่ไมระบุหนังสือที่ตองการเปนเจาภาพจะประกาศรายชื่อ
ลงในวารสารกระแสใจตอไป หากตกหลนรายชื่อทานใด คณะผูจัดพิมพหนังสือขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย

FreedomMind2.pmd

235

31/5/2551, 15:39

อิสระแหงจิต

236

แนะนำหนังสือธรรมะ
อิสระแหงจิต เลม ๑

โดย : พระธรรมธรวีระนนท
รวมทำบุญ : ๑๙๙ บาท
การปฏิบตั ทิ จี่ ะฝกกรรมฐานใหเกิดประโยชนจากการนัง่ กรรมฐาน
จริงๆนั้น จะตองเลือกเอาเองวาทานจะภาวนาแบบใด โดยเพียง
ทำความเขาใจใหดี ใหถกู ตองกอนจะลงมือปฏิบตั ิ เพราะคำภาวนา
เปรียบเหมือนเชือกที่ผูกจิตไวไมใหหลุดออกนอกเสนทางในการ
ฝกเบื้องตนเทานั้น แตเมื่อเขาใจ ทำไดดีแลว มีสมาธิดี จิตสงบ
มากขึ้น มีสติแกกลามากขึ้น โดยไมหลงมายาแหงจิตแลว ก็ไม
ตองมีคำภาวนา เพียงแตใหมสี ติใหรเู ทาทันอารมณปจ จุบนั เทานัน้
ก็เพียงพอ คำตอบในหนังสือเลมนี้จะนำทางสวางไปสูความสุขที่
แทจริงของชีวิต

คสู ราง-คสู ม

โดย : พระธรรมธรวีระนนท
แจกเปนธรรมทาน
รวบรวมเรื่องที่เปนประโยชนสำหรับคูสมรสในอุดมคติ เปนเข็ม
ทิศชวยชี้แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอกันระหวางสามี ภรรยา
หนังสือเลมนี้มีสองภาษาคือ ไทยและอังกฤษ

วิปสสนาชีวิต
โดย : พระธรรมธรวีระนนท
แจกเปนธรรมทาน
รวบรวมเรือ่ งราวเกีย่ วกับการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา เทคนิคสำหรับผู
ขาดครู อาจารย สำหรับผมู เี วลานอย การเดินจงกรม การแผเมตตา
ฯลฯ
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ธรรมะทวนกระแส

โดย : พระธรรมธรวีระนนท
แจกเปนธรรมทาน
เขียนจากการจดจำจากการปฏิบตั ขิ องผเู ขียน จากการฝก
ของครูบาอาจารย และคำสอนทีไ่ ดรบั จากอาจารย ทีไ่ ด
รับเมตตาสัง่ สอน เมือ่ คราวเดินธุดงคในดงลึก

พุทธทำนาย ๑๖ ประการ
โดย : พระครูวีระนนท
แจกเปนธรรมทาน
เป น การพยากรณ พ ระสุ บิ น นิ มิ ต ของพระเจ า ปเสน
ทิโกศล โดยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และองค
ไดทำนายไว ๑๖ ประการ นอกจากนัน้ ยังไดกลาวถึงความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ในอดีต ปจจุบัน และที่จะเกิด
ขึน้ ในอนาคต เพือ่ เปนขอเตือนใจ และควรตัง้ มัน่ อยใู น
ความไมประมาท

คูมือพุทธบริษัท

โดย : วัดปาเจริญราชธรรมาราม
แจกเปนธรรมทาน
บทสวดมนต พ ร อ มคำแปล เพื่ อ ใช ใ นการสวดมนต
สำหรับญาติโยมทีม่ าปฏิบตั ทิ วี่ ดั
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DVD การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน

โดย : พระธรรมธรวีระนนท
รวมทำบุญ : ๑๕๐ บาท
แนะนำการเดินจงกรม การนัง่ เจริญวิปส สนาสมาธิ การแผเมตตา
ดวยวาจา การนอนวิปส สนาสมาธิ การกราบเบญจางคประดิษฐ มี
sub-title ทัง้ ไทยและอังกฤษ รายไดเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ ถวายวัดปาเจริญราช
ธรรมาราม

พุทธมนต

โดย : พระธรรมธรวีระนนท
แจกเปนธรรมทาน
บทสวดมนตพรอมคำแปล เพือ่ แจกเปนธรรมทานสำหรับญาติโยม
ทีม่ าปฏิบตั ทิ วี่ ดั ไดนำกลับไปสวดตอทีบ่ า น จัดพิมพเปนขนาดเล็ก
กะทัดรัด เหมาะสำหรับติดกระเปาเวลาเดินทาง

MP3 พุทธทำนาย ๑๖ ประการ

โดย : พระธรรมธรวีระนนท
รวมทำบุญ : ๒๐๐ บาท
เปนการพยากรณพระสุบนิ นิมติ ของพระเจาปเสนทิโกศล โดยองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคไดทำนายไว ๑๖ ประการ
นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก ในอดีต
ปจจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ เปนขอเตือนใจ และควร
ตัง้ มัน่ อยใู นความไมประมาท
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