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ค�ำน�ำ

แว่นส่องธรรมที่เขียนถึงนี้  ผู้เขียนได้สมมุติให้เป็น
ตวัปัญญาทีม่นุษย์มศีกัยภาพจะเข้าถงึได้ถงึสามประเภท ใคร
ผู้ใดพัฒนาจนเข้าถึงปัญญาท้ังสามได้แล้ว ผู้น้ันย่อมมีแว่น
ส่องธรรมแบบธรรมดา แว่นส่องธรรมแบบอภิญญา และ
แว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้งเป็นของตัวเอง

หากน�าแว่นส่องธรรมสองประเภทแรก มาส่องน�าทาง
ให้กับชีวิต ย่อมน�าพาชีวิตเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
ไม่รูจ้บ แต่หากน�าแว่นส่องธรรมแบบเหน็แจ้ง มาส่องน�าทาง
ให้กับชีวิต ย่อมน�าพาชีวิตไปสู่ความสวัสดีและพ้นทุกข์ได้ใน
ที่สุด

ด้วยการให้ปัญญาเป็นทานในครั้งนี้  ข้าพเจ้าตั้งจิต
ปรารถนาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนกรรม จัดท�าหนังสือแว่นส่อง
ธรรม จนส�าเร็จเป็นรูปเล่มออกเผยแพร่ จงมีแต่ความเจริญ
ของชีวิตและเข้าถึงความสุขสูงสุดในสัมปรายภพ จงทุกท่าน
ทุกคนเทอญ

ดร.สนอง วรอุไร



ค�ำน�ำของชมรมกัลยำณธรรม

“แว่นส่องธรรม”   เป็นร่างค�าบรรยาย  ในหวัข้อธรรม
เรือ่งดงักล่าว ทีท่่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร  ได้มาบรรยาย
ธรรมในงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๒๔ ของชมรมกัลยาณธรรม 
โดยจดัขึน้ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ บพติรพมิขุ 
มหาเมฆ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ชมรมกลัยาณธรรมขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์ 
ดร.สนอง วรอุไร ที่เมตตาเป็น “แว่นส่องธรรม”  ให้สาธุชน
ผู้ใฝ่ธรรมด้วยความถูกตรง  เสียสละ ตรากตร�า  ไม่เห็นแก่
เหนด็เหนือ่ยมาตลอดชวีติ หวงัว่าท่านผูอ่้านจะได้รบัสารธรรม
น�าทางชวีติ มแีว่นส่องธรรมท่ีถกูตรงเป็นสัมมาทฏิฐ ิสมตาม
เจตนารมย์อันเสียสละเพ่ือมวลชนของท่านอาจารย์ผู้เปี่ยม
กรุณา ขอน้อมถวายอานสิงส์แห่งธรรมทานเป็นพทุธบชูาและ
ขอน้อมบูชาอาจริยคุณ แด่ท่านอาจารย์ที่เคารพศรัทธาด้วย
ความส�านึกพระคุณอย่างยิ่ง

  กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง
  ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
  ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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แว่นส่องธรรม

ค�าว่า  “แว่น” หมายถึงกระจก หรือสิ่งที่เป็นแผ่นมี
ขอบเขตเป็นวงกลมๆ แต่ในทีน่ีม้ไิด้หมายถงึวตัถุ แต่หมายถึง
ปัญญา หรอืความรูท้ีเ่ป็นนามธรรมทีไ่ม่สามารถสมัผสัโดยตรง
ได้ด้วยการท�างานของระบบประสาท เช่นจกัขปุระสาทไม่สามารถ 
มองเหน็ตวัปัญญา โสตประสาทไม่สามารถได้ยนิเสียง ประสาท
ทางกายไม่สามารถรับรู้ได้ แต่สามารถรู้เห็นเข้าใจได้ด้วยการ
แสดงออกทางพฤติกรรม หรือด้วยจิตที่พัฒนาได้แล้ว

จิตเป็นนามธรรม  เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีขนาด
ความถีค่ลืน่เลก็มาก มกีารเกดิ-ดบั  เรว็มาก ท�างานได้เรว็มาก 
เคลื่อนที่ได้เร็วมาก รับสิ่งกระทบเข้าปรุงอารมณ์ได้เร็วมาก 
เร็วจนกระทั่งเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจวัด
ความเรว็ของพลงังานจติได้อย่างถกูตรง พลงังานจิตสามารถ
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เคลื่อนท่ี  (โคจร)  ไปมาในภพต่างๆ ของวัฏฏะ ตามแรงผลัก
ดนัของกรรมทีเ่กบ็ส่ังสมอยูภ่ายใน มพีลงังานจติเป็นส่วนน้อย
มาก  ท่ีสามารถโคจรพ้นไปจากวัฏฏะ และไปอยู่ในสภาวะที่
เรยีกว่านพิพาน การณ์จะเป็นเช่นนีไ้ด้ จติต้องปราศจากตวัถ่วง  
(กเิลส) ท่ีถกูเกบ็สัง่สมอยูภ่ายใน อนัเป็นเหตใุห้ไม่ถูกแรงของ
โลกและจักรวาล ดึงดูดให้โคจรอยู่ในภพต่างๆ ของวัฏฏะ

ค�าว่า “แว่นส่องธรรม” ในทีน่ีจ้งึหมายรวมถงึจติทีรู่เ้หน็ 
เข้าใจในธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ  เหล่านัน้ ธรรมะ คอืธรรมชาติ 
ในภพต่างๆ ของวฏัสงสารมธีรรมชาตทิีไ่ม่เหมอืนกนั เช่นธรรมชาต ิ
ท่ีเป็นความทุกข์ล้วน  ความทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติที่มี
ความหมายว่า  เป็นสิง่ทีท่�าให้ไม่สบายใจ ไม่สบายกาย ธรรมชาติ
ที่อยู่ในภาวะถูกทรมาน (ท�าให้ล�าบาก) ธรรมชาติที่อดอยาก
หวิโหย คอือยากบรโิภคข้าวและน�้าอย่างเหลอืก�าลงั ธรรมชาติ
ทีม่คีวามตืน่ตระหนก หวาดระแวงภยัทีจ่ะมาถงึตน ธรรมชาติ
ที่มีความสุขและความทุกข์ที่เกิดจากการแสดงออกทางกาย  
ธรรมชาติที่มีความสงบเย็น ฯลฯ สภาวธรรมเหล่านี้มีอยู่ใน
ภพต่างๆ ของวัฏสงสาร ดงันัน้ สิง่มชีวีติทีไ่ปเกดิเป็นรูปนาม
ชัว่คราว อยูใ่นภพต่างๆ จงึมคีวามเป็นธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนั 
ตามพืน้นสิยัท่ีเหมาะกบัความประพฤตขิองตน ทีเ่รยีกว่า “จรติ”







จริตของมนุษย์

มนุษย์มีพื้นนิสัยที่สามารถจ�าแนกได้เป็น ๖ แบบคือ

๑. ผูม้คีวามประพฤตปิกตหิรอืมลีกัษณะนสัิย  เน้นหนกั
ไปในทางด้านรักสวยรักงาม ละมุนละไม มีความตั้งใจท�าให้
งดงามละเอยีดลออย่ิงข้ึน หรอืทีเ่รยีกว่า ชอบประดดิประดอย 
เรียกผู้มีลักษณะนิสัย  เช่นนี้ว่า  เป็นผู้มีราคจริต

๒. ผู้ที่มีความประพฤติปกติหรือมีลักษณะนิสัย  เน้น
หนักไปในทางมีอารมณ์ร้อน  มีอารมณ์หงุดหงิด ชอบความ
รุนแรง  เรียกผู้มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ว่า  เป็นผู้มีโทสจริต

๓. ผู้ที่มีความประพฤติปกติหรือมีลักษณะนิสัย  เน้น
หนกัไปในทางไม่ฉลาด  ไม่รู้เท่าทนั  เงื่องงง งมงาย  เชือ่หรือ
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คล้อยตามความเหน็ของคนอืน่  เรียกผู้มลัีกษณะนสิยัเช่นนีว่้า 
เป็นผู้มีโมหจริต

๔. ผูท้ีม่คีวามประพฤตปิกตหิรอืมลีกัษณะนสิยัเน้นหนกั
ไปในทางมอีารมณ์ซาบซึง้  เช่ือง่าย  เล่ือมใสง่าย หรือถกูชกัน�า
ไปในสิ่งที่ท�าให้เชื่อและเกิดความเลื่อมใสได้ง่าย  เรียกผู้มี 
ลักษณะนิสัยเช่นนี้ว่า  เป็นผู้มีศรัทธาจริต

๕. ผูท้ีม่คีวามประพฤตปิกตหิรอืมลีกัษณะนสิยัเน้นหนกั
ไปในทางใช้ความคิด  พิจารณา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อให้เข้าถึง
ความเป็นจริงที่มีเหตุผลรองรับ  เรียกผู้มีลักษณะนิสัยเช่นนี้
ว่า  เป็นผู้มีพุทธิจริต

๖. ผู้ที่มีความประพฤติหรือมีลักษณะนิสัย  เน้นหนัก
ไปในทางชอบคดิวกวน ชอบคิดจับจดฟุง้ซ่าน  เรยีกผูม้ลีกัษณะ
นิสัยเช่นนี้ว่า  เป็นผู้มีวิตกจริต 

เหล่านีเ้ป็นธรรมชาตขิองจติ ทีม่ต้ีนเหตมุาจากความรู้
เห็นเข้าใจของปัญญา ที่ใช้ส่องน�าทางให้กับชีวิต







แว่นส่องธรรมแบบธรรมดา

ในท่ีน้ีหมายถงึปัญญาทีเ่กดิข้ึนจากการฟังผูรู้ม้าบอกกล่าว 
และเกิดขึ้นจากความรู้ท่ีได้จากการอ่านต�าราหรือคัมภีร์ที่มีผู้
เขยีนบอกไว้  ปัญญาเช่นนีเ้ป็นความจ�าทีเ่รยีกว่าสตุมยปัญญา 
นอกจากน้ี มนุษย์ยังน�าข้อมูลความจ�าไปพิจารณา วิเคราะห ์
วิจยั หรอืจนิตนาการด้วยจติ จนเกดิปัญญารูเ้หน็เข้าใจความ
จรงิชัว่คราวทีเ่รยีกว่า จนิตามยปัญญา ความรูท้ัง้ ๒ ประเภท
นีเ้ป็นแว่นส่องธรรม ทีเ่หน็เหตแุละผลสมัพนัธ์กนัชัว่คราว และ 
ระบบประสาทสามารถสมัผัสได้  เช่น ตาเห็นรปู หไูด้ยนิเสยีง 
จมกูสมัผสักลิน่ ลิน้สมัผสัรส และกายสมัผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็ 
และเชื่อว่าสิ่งที่ระบบประสาทสัมผัสได้น้ันเป็นส่ิงที่มีอยู่จริง 
ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีพัฒนาปัญญาทั้ง ๒ ประเภทนี้ขึ้นมา จึงเรียก
ได้ในอีกทางหนึ่งว่ามีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดา ที่สามารถ
สมัผสักบัสิง่มชีวีติทีม่กีายหยาบได้  เช่นเชือ่ว่ามนุษย์มีอยู่จรงิ 
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สตัว์เดรจัฉานมอียูจ่รงิ แต่มนุษย์ท่ีเป็นชาวลับแล หรืองใูหญ่
มหีงอน (พญานาค) ทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงบาดาล ระบบประสาท
ไม่สามารถสมัผสัได้ ยิง่ไปกว่านัน้ สตัว์  (รปูนาม) ทีม่ชีวีติอยู่
ในภพต่างๆ ของวัฏฏะ  เช่นสัตว์เปรต สัตว์อสุรกาย  เทวดา 
รวมถึงพรหม มีรูปนามที่ละเอียดเป็นทิพย์ ซึ่งไม่สามารถ
สัมผัสได้ด้วยการท�างานของระบบประสาท จึงไม่เชื่อว่ามีอยู่
จริง  ด้วยเหตุนี้ภิกษุสงฆ์ที่มีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดา จึง
มไิด้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมในการจดัท�าปฐมสงัคายนาพทุธ
ศาสนา ท้ังนีเ้ป็นเพราะไม่สามารถเข้าฌานได้  ไม่สามารถสมัผสั
กับสิ่งอันเป็นทิพย์ได้

ผูท้ีพ่ฒันาปัญญาทางโลก (สตุมยปัญญา และจนิตามย
ปัญญา) ขึ้นมาได้ ยังมีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงแท ้
ยังเป็นผู้มแีว่นส่องธรรมแบบธรรมดา หากน�ามาใช้ส่องน�าทาง
ให้กับชีวิตแล้ว  โอกาสที่จะน�าพาชีวิตไปสู่ความวิบัติย่อมมีได ้
เช่นผู้ที่มีความรู้ทางโลกสูง ยังประพฤติทุศีลไร้ธรรม ยังมี
อุปสรรคและปัญหาให้ชีวิตต้องแก้ไข ยังมีจิตเป็นทาสของ
โลกธรรมและวัตถุ ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว  เช่น กลัวตาย 
กลัวผี กลัวคนด่าว่า กลัวคนไม่รัก กลัวคนไม่เห็นด้วย ต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงแท้ ย่อมเกิดข้ึน
เป็นธรรมดากับคนที่มีปัญญาทางโลก หรือคนที่มีแว่นส่อง
ธรรมแบบธรรมดา 
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มเีรือ่งความเห็นผิดท่ีเกดิข้ึนจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้เขียน ที่ประสงค์จะบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า มีอยู่
ครัง้หนึง่ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสท�างานถวายพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการ
รบัเลอืกให้เป็นทีป่รกึษาของกองทพัภาคที ่๓ และท�างานด้าน
การพฒันาอาชพี  ให้กบัชาวเขาท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มอียูค่รัง้หนึง่ทีอ่�าเภอปางมะผ้า  ซ่ึงในขณะน้ันยงัมไิด้ถกูพฒันา
ขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ยังคงมีสภาพเป็น
ป่าล้วนๆ วนัหนึง่ผูเ้ขยีนจ�าเป็นต้องเดนิทางโดยเฮลิคอปเตอร์
ไปนอนอยู่กลางป่าล�าพังเพียงคนเดียว ห่างไกลจากหน่วย
ทหารที่เข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ประมาณคร่ึงกิโลเมตร คืนวันนั้น
ประมาณสามทุ่ม รุกขเทวดาที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ใกล้กันกับที่
หลับนอนของผู้เขียน  ได้เนรมิตร่างเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่งกาย
ด้วยเสือ้ผ้าสขีาว  เข้ามากราบและได้สนทนาธรรมะกนัด้วยจติ 
มีอยู่เรื่องหน่ึงที่รุกขเทวดาได้พูดกับผู้เขียนว่า  “มนุษย์ยังมี
ความเห็นผดิ  เหน็เทวดาแล้วบอกว่าเหน็ผี”  ด้วยเหตน้ีุกระมัง
ทีม่ชีาวป่าโคจรไปเหน็ผอีอกมาจากต้นไม้ จงึได้สร้างศาลขนาด
เล็ก กว้างประมาณคืบไว้ที่โคนต้นไม้นั้น

เหตกุารณ์ผา่นไปประมาณ ๒๐ ปี พืน้ทีแ่หง่นั้นไดถ้กู
พัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนใหญ่ อ�าเภอปางมะผ้า แห่งจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้เกิดขึ้น  และเมื่อปีที่แล้วผู้เขียนได้รับการ
ชกัชวนจากเพือ่นสหธรรมกิ  ให้เดนิทางไปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
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ด้วยรถตู ้ขณะทีร่ถตูอ้อกจากจงัหวดัเชยีงใหม่  ได้เดนิทางขึน้
เหนือจนถึงตลาดแม่มาลัย แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอ�าเภอปาย 
เพื่อมุ่งตรงสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย
รถได้หยดุลงเพราะมไีฟจราจรเป็นสแีดง มคีนเดนิขายพวงมาลยั
อยู่ใกล้ๆ กันนั้น ผู้เขียนจึงได้บอกซื้อพวงมาลัย ๕ พวง 
พร้อมกันนั้นได้มีเสียงของสหธรรมิกที่นั่งคู่กับคนขับรถ พูด
ขึ้นว่า  “อาจารย์ซื้อพวงมาลัยไปท�าไม” ผู้เขียนได้ตอบเขา
ไปว่า  “เอาไปเยี่ยมเพื่อน” หลังจากตอบไปแล้วสหธรรมิก
ผู้นั้นก็มิได้ถามอะไรอีก

เมือ่รถตูผ่้านไปถงึอ�าเภอปาย และมุง่สูอ่�าเภอปางมะผ้า 
ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่มีบ้านเรือนตลอดจนอาคารปลูกกัน
ข้ึนหนาแน่น ผู้เขียนจึงได้บอกคนขับรถให้ขับไปทางนั้น ขับ
ไปทางนี ้ เพ่ือมองหาต้นไม้ทีม่รีกุขเทวดาออกมาในครัง้ทีผู่เ้ขยีน 
เคยไปนอนอยู่กลางป่าเมื่อครั้งกระโน้น  ในที่สุดรถได้แล่นไป
ถึงต้นไม้ทีผู่เ้ขยีนเคยไปนอนอยูใ่กล้ แต่มคีวามแปลกตาอย่าง
มากทีไ่ด้เหน็โคนต้นไม้ต้นน้ันมีศาลขนาดใหญ่ท่ีคนสามารถขึน้
ไปนอนได้  ได้ถูกปลูกสร้างขึ้น พร้อมกับเขียนที่หน้าศาลใหญ่
ว่า “ศาลพ่อปูฤ่าษ”ี  ส่วนศาลขนาดคบืเศษนัน้หายไป คราวนี ้
มนุษย์คงเห็นรุกขเทวดาตนนั้นเป็นฤาษี นี่เป็นเพราะมนุษย์มี
ความเหน็ผดิว่า รกุขเทวดาเป็นฤาษจึีงเขยีนไว้เช่นนัน้  เมือ่ความ 
เป็นจริงปรากฏแก่สายตาเช่นนี้ ผู้เขียนมิได้เห็นผิดตามเขาไป
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ด้วย  เพยีงแต่พดูกบัรกุขเทวดาตนนัน้ว่า “เพือ่น วนัน้ีเอาพวง
มาลยัมาเยี่ยม  เป็นสุขๆ นะ” อย่าว่าแต่มนุษย์มีความเห็นผิด
เลย เทวดาผูท้ีย่งัมสีภาวธรรมในดวงจติเป็นปถุชุน หรอืคอืยงัมี
กิเลสหนาแน่นอยู่ในดวงจิต ยังมีความเห็นผิดแบบมนุษย์ได้

ความเห็นผิดของเทวดาที่ปรากฏเป็นเรื่องอยู่ในครั้ง
พทุธกาล  ได้แก่เทวดาทีม่ชีือ่ว่านนัทยักษ์  ซ่ึงเป็นเทวดาอยูใ่น
สวรรค์ชัน้จาตมุหาราชกิาเพ่ิงไปได้กระบองวเิศษมาใหม่ หมาย
จะลองฤทธิ์ของกระบองวิเศษ  เมื่อเหาะมาในอากาศได้เห็น
ภิกษุในพุทธศาสนา นั่งสงบอยู่ในที่โล่งแจ้ง มีศีรษะสะท้อน
แสงเหน็ได้ชดั จงึคดิจะใช้กระบองวเิศษตทีีศ่รีษะ  เพือ่นเทวดา 
(ยักษ์) ที่เหาะมาในอากาศด้วยกัน จะทักท้วงอย่างไรนันท
ยักษ์ก็หาได้ฟังไม่  เม่ือเหาะมาถึงภิกษุศีรษะโล้นนั่งอยู่  จึงใช้
กระบองวเิศษตทีีศ่รีษะหนึง่ท ี โดยหารูไ้ม่ว่าภกิษรุปูนัน้คอืพระ
สารีบุตร ซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธโคดมผู้มีปัญญามาก 
ก�าลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ ผลปรากฏว่านันทยักษ์ถูกธรณี
สูบลงไปเกดิเป็นสัตว์อยูใ่นอเวจีนรกในทนัท ีนีค่อืผลของอกศุล
กรรมที่เกิดขึ้นจากเทวดามีปัญญาเห็นผิด

นอกจากเทวดาแล้ว พรหมซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงสุดใน
วฏัฏะ ยังมคีวามเหน็ผดิไปจากความเป็นจรงิแท้ได้ ดงัตวัอย่าง
ท่ีพระพุทธโคดมได้เสด็จข้ึนไปสู่พรหมโลกช้ันมหาพรหมาภูม ิ
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เพื่อเทศนาโปรดท้าวพกาพรหมผู้มีความเห็นผิดไปจากธรรม
ให้กลบัมาเป็นผูม้คีวามเหน็ถูกตามธรรม นอกจากพระพทุธองค์
ได้แสดงฤทธิห์ายตวัจนท้าวพกาพรหมหาไม่พบแล้ว พระพทุธองค์
ยงัได้บอกเล่าเร่ืองชวีติหนหลงัของท้าวพกาพรหมให้เจ้าตัวฟัง
อกีด้วย  โดยท้าวพกาพรหมไม่สามารถสบืรู้ว่า ตนเองเคยเกดิ
เป็นพรหมชัน้สงูอยูใ่นเวหปัผลาพรหมโลก  เมือ่ส้ินอายแุล้วได้
ถอยกลับลงต�า่ไปเกดิเป็นพรหมอยูใ่นสภุกณิหาพรหมโลก เมือ่สิน้ 
อายุแล้วได้ถอยกลับลงต�่าไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้นอาภัสรา
พรหมโลก สดุท้ายเมือ่สิน้อายแุล้วจงึได้ลงมาเกดิเป็นท้าวพกา
พรหม อยู่ในชั้นมหาพรหมาภูมิจนบัดนี้  เมื่อพระพุทธองค์ได้
แสดงที่มาที่ไปของชีวิตตนเองให้ฟัง ท้าวพกาพรหมจึงคลาย
ความเห็นผดิ (มิจฉาทฏิฐ)ิ กลบัมาเป็นผูม้คีวามเหน็ถกูพร้อม
กล่าวค�าสรรเสริญพระปัญญาเหน็ถกูของพระพทุธโคดม และ
ยงัได้ชวนบรรดาพรหมทัง้หลายให้ส่งเสดจ็พระสพัพญัญกูลบั
สู่มนุสฺสโลก



ปฏิจจสมุปบำท

เมื่อย้อนกลับไประลึกถึงความเห็นผิดของมนุษย์แล้ว
จงึได้รูว่้า การพฒันาปัญญาทางโลกหรอืพฒันาแว่นส่องธรรม
แบบธรรมดาข้ึนมาใช้ส่องน�าทางให้กับชีวิต ย่อมมีความผิด
พลาดน�าพาชีวิตไปสู่การเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบ  ท้ังนี้เป็น
เพราะคนในสงัคมโลก ยงันยิมพฒันาปัญญาเหน็ผดิไปจากธรรม 
ให้เกิดขึ้น ความเห็นผิดเพราะไม่รู้จริงในสิ่งที่อิงอาศัยกันจึง
เกิดมข้ึีน ทีเ่รยีกว่า ปฏจิจสมปุบาท ซึง่มอียู่ ๑๒ อย่างดงันี้

 ๑.  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  สังขารจึงมี
 ๒.  เพราะสังขารเป็นปัจจัย  วิญญาณจึงมี
 ๓.  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  นามรูปจึงมี
 ๔.  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  สฬายตนะ
      (อายตนะ ๖) จึงมี
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 ๕.  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
 ๖.  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี
 ๗.  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี
 ๘.  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานจึงมี
 ๙.  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  ภพจึงมี
 ๑๐.  เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติจึงมี
 ๑๑.  เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชรามรณะจึงมี
๑๒. และตามมาด้วย  โสกะ ปริเทวะ ทุกข์  โทมนัส  

อุปายาสจึงมีพร้อม

ค�าว่า “อวชิชา” หมายถึงความไม่รูจ้รงิ คือไม่รูอ้รยิสจั ๔  
หรือคือไม่รู้ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง  ได้แก่

๑.  ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไร
๒.  ไม่รู้เหตุที่เกิดแห่งทุกข์
๓.  ไม่รู้ความดับทุกข์
๔.  ไม่รู้ทางแห่งความดับทุกข์

ผู้ทีม่คีวามเลือ่มใสในความจรงิอนัประเสรฐิทัง้ ๔ อย่าง
น้ี  จึงได้รูว่้ามนษุย์ทีพั่ฒนาปัญญาในทางโลก คอืสตุมยปัญญา
และจินตามยปัญญามาจนสูงสุด ที่สมมติบัญญัติทางโลก
เรยีกว่าปรญิญาเอกน้ัน แท้จรงิแล้วคอืความหลง ความเขลา 
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(โมหะ) หรอืความไม่รูจ้รงินัน่เอง  ด้วยเหตนุี ้ผูท่ี้มีปัญญาทาง
โลกหรือมีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดาจึงต้องเวียนตายเวียน
เกิดอย่างไม่รู้จบอยู่ในวัฏสงสาร สัตว์ที่ยังต้องตายเกิดอยู่ใน
ภพต่างๆ ของวฏัฏะ  ย่อมประสบกบัความทกุข์ทางกาย (ทกุข์) 
และยังต้องประสบกับความทุกข์ทางใจ (โทมนัส)  เป็นความ
จริงแท้

ทีเ่ขยีนบอกเล่ามาถงึตอนนีม้ไิด้หมายความว่า จะให้ผู้
ทีอ่่านหนังสอืเรือ่งนี ้ยกเลกิการพฒันาปัญญาทางโลกกห็าไม่ 
ทั้งน้ีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จะด�ารงชีวิตอยู่ได้ต้องพึ่ง
ปัจจยัจากสงัคม  จึงต้องใช้ความรู้ทางโลกท�างานให้กบัสงัคม 
ใช้ความรูท้างโลกแก้ปัญหา ใช้ความรูท้างโลกท�าให้สังคมสงบ
สุข แล้วความเป็นอยู่ของชีวิตย่อมสะดวกราบรื่นและมีความ
สขุแบบโลกๆ  ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าเม่ืออายุขัยของร่างกายด�าเนนิ
ไปจนถึงความสิ้นสุดแล้ว  จิตวิญญาณท่ีอยู่ภายในร่างกาย 
จ�าเป็นต้องออกจากร่าง  เพื่อไปหาร่างใหม่อยู่อาศัยและท�า
กิจกรรมของชีวิตให้เกิดขึ้น หรือประสงค์น�าพาชีวิตให้พ้นไป
จากการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะ จึงมีความจ�าเป็นต้อง
ท�างานให้กับตัวเอง ด้วยการท�าเหตุให้ถูกตรงกับสิ่งท่ีตน
ปรารถนา  ในทีน้ี่จึงเรยีกงานประเภทน้ีว่าเป็นงานภายใน สรปุ
แล้วมนุษย์จึงมีงานสองอย่างให้ท�าคือ งานภายนอกท่ีท�าให้
กับสังคม และงานภายในที่ท�าให้กับตัวเอง
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คนที่มีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดาไม่สามารถสัมผัส
กับรูปนามอันเป็นทิพย์ได้ จึงเกิดความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับผู้
มีปัญญาสูงกว่า  เช่นเชื่อว่าคนที่ยังมีชีวิตย่อมมีร่างกายและ
จติใจอยูด้่วยกนั ชวีติจงึได้เกดิขึน้  ส่วนท่ีเป็นร่างกาย (body) 
ระบบประสาทสามารถสัมผัสได้จึงเช่ือว่าเป็นความจริง แต่
จิตใจ  (mind)  ที่อยู่ภายในร่างกายไม่สามารถสัมผัสได้ด้วย
ระบบประสาท แต่ผู้ที่มีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดา ก็ยังเชื่อ
ว่าเป็นความจริง ลักษณะเช่นนี้ผู้รู้จริงแท้ และผู้รู้จริงแท้ทุก
สิ่งทุกอย่าง (สัพพัญญู) มิให้ปลงใจเชื่อว่าเป็นความจริง



กำลำมสูตร

ในครั้งพุทธกาลพระพุทธโคดมได้ตรัสสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ 
๑๐ อย่างให้กับชาวกาลามะ แห่งเกสสปุตตนิคม  ในแคว้น
โกศล  ไม่ให้ปลงใจเชือ่โดยไม่มเีหตผุลประกอบอยู ่๑๐  ข้อ  ว่า
อย่าปลงใจเชื่อ

๑. ด้วยการฟังตามกันมา
๒. ด้วยการถือสืบๆ กันมา
๓. ด้วยการเล่าลือ
๔. ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์
๕. ด้วยตรรก (ความคิด)
๖. ด้วยการอนุมาน (คาดคะเนตามหลักเหตุผล)
๗. ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘.  เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
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๙.  เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
๑๐.  เพราะนับถือว่าสมณะรูปนี้เป็นครูของเรา

จะเชือ่ได้ต่อเมือ่ได้พจิารณาด้วยปัญญา  ว่าธรรมเหล่า
นั้นเป็นกุศลหรืออกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษ ฯลฯ

คนที่มีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดา  ไม่สามารถสัมผัส
กบัรปูนามทีเ่ป็นทพิย์ได้  เช่นไม่สามารถสมัผสักบัมนษุย์ทีอ่าศยั
อยู่ในเมืองลับแล  ไม่สามารถสัมผัสได้กับงูใหญ่มีหงอน 
(พญานาค) ที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล จึงไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง 
รวมถึงไม่รู้ว่ามนุษย์ตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นรูปนามอยู่ในภพ
ภูมิไหน คิดว่าตายแล้วสูญ จึงท�าทั้งกรรมดีและกรรมชั่วให้
เกดิขึน้กบัชวีติ คนท่ีมีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดาจงึเชือ่ในส่ิง
ท่ีตาเห็น หูได้ยิน ประสาทอื่นๆ สัมผัสได้ จึงน�าจิตเข้าไปผูก
ติดเป็นทาสของโลกธรรม แสวงหายศ ต�าแหน่ง อ�านาจ รวม
ถึงบริวารและทรัพย์ท่ีเป็นวัตถุปรนเปรอพรั่งพร้อม  โดยหารู้
ไม่ว่าสิ่งต่างๆ  เหล่านี้เป็นสมบัติของโลก คนที่ตายไปแล้วไม่
สามารถน�าตดิตวัไปได้ ผูท้ีใ่ช้แว่นส่องธรรมแบบธรรมดา  ส่อง
น�าทางให้กบัชวีติแล้ว โอกาสทีจ่ะน�าชีวิตไปสู่ความวบิตัจิงึเกดิ
ขึน้ได้  เช่นประพฤตทิศุลีไร้ธรรม ประพฤตคิอร์รปัช่ัน ประพฤติ
เบยีดเบยีนผูอ้ืน่สตัว์อืน่ รวมถงึเบยีดเบยีนธรรมชาตแิวดล้อม 
เมื่อกรรมให้ผล  อกุศลวิบากจึงกลับเข้ามาหาตน ชีวิตจึงมี
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อุปสรรคขัดขวาง มีปัญหาให้ต้องแก้ไขดังที่ได้เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบัน





แว่นส่องธรรมแบบอภิญญา

แว่นส่องธรรมประเภทที่สองนี้  คือความรู้สูงสุดที่
สามารถรูเ้หน็เข้าใจสิง่อนัเป็นทพิย์ ทีย่งัข้องเก่ียวอยูใ่นวฏัฏะ 
หรอืเรยีกได้อกีอย่างหนึง่ว่า  โลกิยญาณ ทีส่ามารถสมัผสักบั
รปูนามทีเ่ป็นทพิย์ได้  เช่น  เหน็ว่าสตัว์เปรต สตัว์อสรุกาย สตัว์
นรก  เทวดา พรหมมอียูจ่รงิในภพของวฏัสงสาร แต่มีอายุขัย
สั้นหรือยืนยาวกว่าภพของสัตว์ที่เป็นกายหยาบ ผู้ที่จะมีแว่น
ส่องธรรมแบบอภญิญานี ้สามารถเหน็ด้วยจติทีพ่ฒันาดแีล้ว 
เป็นสัมผัสซึ่งอยู่เหนือระบบประสาทสัมผัส



อภิญญำ ๕ 

ผู้ใดพัฒนาจิตตามแนวสมถกรรมฐาน จนจิตเข้าถึง
ความตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่  (ฌาน)  ได้แล้ว  เมื่อถอนจิต
ออกจากความทรงฌาน โลกยิญาณ (อภิญญา ๕)  ย่อมเกดิ
ขึ้นเป็นอัตโนมัติ อภิญญา ๕  ได้แก่

๑. ความรู้ขั้นสูง ที่ใช้แสดงฤทธิ์ต่างๆ  ได้  (อิทธิวิธิ)
๒. ความรูข้ัน้สงูทีส่ามารถสมัผสักบัเสยีงทีอ่ยูห่่างไกล

หรืออยู่คนละมิติได้  (ทิพพโสต)
๓. ความรู้ข้ันสูงที่สามารถสัมผัสกับความคิดของคน

อื่นสัตว์อื่นได้  (เจโตปริยญาณ)
๔. ความรู้ขั้นสูงที่สามารถรู้เห็นเข้าใจถึงภพชาติหน

หลังที่ตนเองหรือผู้อื่นเคยไปเกิดเป็นรูปนามได้  (ปุพเพนิวา
สานุสติญาณ)
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๕. ความรู้ขั้นสูงที่สามารถสัมผัสกับรูปนามหรือจิตที่
เป็นทิพย์ได้  (ทิพพจักขุ)

ความรูส้งูสดุทัง้ ๕ อย่างนีผู้เ้ขยีนขอเรยีกว่า แว่นส่อง
ธรรมแบบอภิญญา ในครัง้พทุธกาล มพีทุธสาวกพทุธสาวกิา
ทีเ่ป็นอรหนัต์อภญิญา ๖ (อทิธวิธิ ิทพิพโสต  เจโตปรยิญาณ 
ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ อาสวกัขยญาณ) ล้วนต่างมแีว่นส่อง
ธรรมแบบอภิญญา อาทิ พระมหาโมคัลลานะ พระสารีบุตร 
พระปิณโฑลภารทวาชะ พระสาคตะ ฯลฯ ส่วนพุทธสาวิกาที่
ทรงอภิญญา อาทิ พระมหาปชาบดี พระยโสธรา พระอุบล
วรรณา พระอิสทิาสี ฯลฯ หลงัจากพระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธ
ปรินิพพาน  ไปแล้วสามเดือน จึงได้ท�าปฐมสังคายนาพุทธ
ศาสนาข้ึนเป็นครัง้แรกทีถ่�า้สตัตบรรณคหูา แคว้นมคธ โดยม ี
พระสงฆ์ ๕๐๐ รปูเข้าร่วมในการท�าปฐมสงัคายนาฯ พระสงฆ์
ท้ัง ๕๐๐ รปูนัน้ ทกุรปูเป็นพระอรยิสงฆ์อภญิญา ๖ หรอืพระ
อริยสงฆ์ที่เข้าฌานได้ คือมีแว่นส่องธรรมแบบอภิญญากัน
ทุกรูป แม้กระนั้น ยังต้องใช้เวลาในการท�าปฐมสังคายนาฯ 
อยู่นานถึง ๗  เดือนจึงแล้วเสร็จ

ตวัอย่างการใช้แว่นส่องธรรมแบบอภญิญาของพระมหา
โมคคลัลานะ ใช้แสดงฤทธิป์ราบความไม่ศรทัธาของมจัฉรยิโกสยิ
เศรษฐ ีให้เกดิความกลวัจนต้องมาเฝ้าพระพทุธเจ้า ปราบมารให้ 
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ยอมแพ้ ปราบพญานาคทีช่ือ่ว่านนัโทปนนัทะจนสิน้ฤทธิ ์ใช้ฤทธิ ์
เหาะไปนรกไปสวรรค์ จนคนเกดิศรทัธาหนัมานบัถอืพระรตันตรยั

พระสารบีตุร  ได้เข้าฌานแล้วรูว้นัตายของตน จงึกลบั
ไปช่วยแม่ (นางสารี)  ให้กลบัมาเป็นผูม้คีวามเหน็ถกูตามธรรม 
(สัมมาทิฏฐิ) จนมีจิตบรรลุโสดาบัน

พระปิณโฑลภารทวาชะ  ใช้ฤทธิ์เหาะไปเอาบาตรไม้
จนัทน์ ทีเ่ศรษฐกีรงุราชคฤห์แขวนไว้ในทีส่งู พร้อมท้ังเอาน้ิว
เท้าคีบแผ่นหินเวียนรอบกรุงราชคฤห์ จนท�าให้เศรษฐีเมือง
ราชคฤห์ศรทัธา แล้วหนักลบัมานบัถอืพระรตันตรยัเป็นสรณะ

พระสาคตะซึง่เป็นพุทธอปัุฎฐากชัว่คราว ได้รับพระบญัชา
จากพระพุทธเจ้า  ให้ใช้ฤทธิ์แสดงให้ชาวอังคะดูที่เขาคิชฌกูฎ 
ด้วยการแสดงปาฏิหาริย์  ยืน  เดิน นั่ง นอน ฯลฯ  ในอากาศ
จนชาวองัคะ  เริม่ศรัทธาเล่ือมใสแล้วฟังธรรม (อนปุพุพกิถา) 
และอริยสัจ ๔ จากพระโอษฐ์ แล้วบรรลุโสดาบันจ�านวนมาก

ส่วนพระพทุธสาวกิาทีม่แีว่นส่องธรรมแบบอภิญญา อาทิ 
พระมหาปชาบดีก่อนที่จะเข้าสู่นิพพาน  ได้รับพระบัญชาจาก
พระพทุธเจ้า  ให้แสดงฤทธิใ์นรปูแบบต่างๆ  ให้พทุธบรษิทัดวู่า 
แม้จะเป็นสตรเีพศกส็ามารถพฒันาจติจนเข้าถงึโลกยิอภญิญาได้
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พระยโสธรา (อดตีชายาของเจ้าชายสทิธัตถะ) นอกจาก
จะเป็นพระอรหนัต์แล้ว ยงัเป็นผูท้ีม่แีว่นส่องธรรมแบบอภญิญา
อีกด้วย  ได้รับพระบัญชาจากพระพุทธเจ้าให้แสดงฤทธิ์ในรูป
แบบต่างๆ  ให้พุทธบริษัทได้เห็นถึงความสามารถที่สตรีเพศก็
สามารถท�าได้

พระอบุลวรรณา เป็นผูมี้แว่นส่องธรรมแบบอภญิญา 
ได้เสนอตัวเข้าแสดงปาฎิหาริย์  แทนพระพุทธเจ้า  ในครั้งที่
พระพทุธเจ้าจกัแสดงยมกปาฏิหารย์ิทีเ่มอืงสาวตัถ ีแคว้นโกศล 
(หลังจากออกพรรษาที่ ๖) พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า

พระพุทธเจ้า : อุบลวรรณา  เธอจักแสดงปาฎิหาริย์อะไร?

อุบลวรรณา :  ข้าพระองค์จกัแสดงฤทธิแ์ปลงกายเป็นพระเจ้า
จกัรพรรด ิ มีข้าราชบรพิารแวดล้อม กว้าง ๓๖ 
โยชน์ หลงัจากนัน้จักเข้ามาถวายบงัคมพระองค์

พระพุทธเจ้า :  ตถาคตรู้ว่าเธอสามารถท�าได้ แต่พวงดอกไม้
นี้มิได้ผูกไว้เพื่อเธอ

สุดท้ายพระอิสิทาสีผู้เป็นม่ายสามี  (สามีทิ้ง) ถึงสาม
คน หลังจากมาบวชเป็นภิกษุณี ปฏิบัติธรรมจนมีจิตบรรลุ
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อรหัตตผลพร้อมด้วยมีแว่นส่องธรรมแบบอภิญญา จึงได้
ระลกึรูใ้นชาตหินหลงัของตนเองได้หลายชาต ิแต่มอียูช่าตหินึง่
ตนได้ไปเกดิเป็นลกูสาวช่างสานเสือ่  ต่อมาได้ถกูยดึเป็นตวัประกนั 
และได้อยู่กินเป็นภรรยาน้อยของลูกชายช่างสานเสื่อ แล้วใช้
มายาหญงิยสุามใีห้ขบัไล่ภรรยาหลวงผูท้รงคณุธรรมออกจาก
บ้าน ด้วยอกุศลกรรมที่ท�าไว้ก่อนนั้นจึงส่งผลในนางต้องเป็น
หม้ายสามีถึงสามคน

ทีบ่อกเล่ามาข้างต้น  เป็นบคุคลผูม้แีว่นส่องธรรมแบบ
อภญิญา ทีเ่กดิขึน้ในครัง้พทุธกาลล้วนเป็นพระอรหนัต์อภญิญา ๖  
ทัง้นัน้ แต่ในยคุปัจจบุนัผูใ้ดสามารถพัฒนาจิต (สมถกรรมฐาน) 
จนเข้าถึงความตั้งม่ันเป็นสมาธิแน่วแน่  (ฌาน)  ได้แล้ว  เมื่อ
น�าจิตออกจากความทรงฌาน อภิญญา ๕ หรือการมีแว่น
ส่องธรรมแบบอภญิญาย่อมเกดิขึน้ได้ กบันกับวชหรอืฆราวาส
ที่ยังมีจิตหนาแน่นไปด้วยกิเลส (ปุถุชน) ดังตัวอย่างที่ได้เคย
เกิดขึ้นกับผู้เขียน  ในครั้งท่ีไปบวชเป็นภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ที่
คณะ ๕ วดัมหาธาตฯุ กรงุเทพฯ  เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๕๑๘ ที่
ได้ไปเห็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ได้ไปรู้วาระจิตของเด็ก
หนุ่มที่มาร่วมปฏิบัติธรรม  ได้ไปเห็นภพภูมิหนหลังที่ตัวเอง
ต้องไปเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสาร หรือเมื่อครั้งที่ไป
พัฒนาชนบทอยู่ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ�าเภอปางมะผ้า) ที่
ได้ไปพูดธรรมะให้รุกขเทวดาฟัง แล้วรกุขเทวดาร่วมกนับรรเลง
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เพลงทพิย์เป็นสิง่ตอบแทน ต่างๆ  เหล่านีเ้ป็นด้วยเหตทุีผู่เ้ขยีน
ได้พัฒนาจิตจนมีแว่นส่องธรรมแบบอภิญญาเกิดขึ้นนั่นเอง

แว่นส่องธรรมแบบอภิญญานี้ได้ถูกน�ามาใช้เผยแพร่
ธรรมอยูใ่นครัง้พทุธกาล  เช่นเมือ่ใดทีพ่ระอัครสาวกเบ้ืองซ้าย 
(พระมหาโมคคัลลานะ)  เผยแพร่ธรรม ท่านจะใช้อนุสาสนี
ปาฏหิารย์ิกบัอทิธิปาฏหิารย์ิควบคูก่นัไป จงึท�าให้คนหนัมาศรทัธา
เล่ือมใสในพระรัตนตรัยกันมาก  เช่นเดียวกันพระอัครสาวก
เบ้ืองขวา (พระสารีบุตร)  เผยแพร่ธรรมด้วยการใช้อนุสาสนี
ปาฏหิารย์ิกบัอาเทศนาปาฏหิารย์ควบคูก่นัไป กท็�าให้คนจ�านวน
มากหันมาศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์
และอาเทศนาปาฏิหารย์ิล้วนเป็นแว่นส่องธรรมแบบอภิญญา 
นัน่คอืพระอคัรสาวกทัง้สองเป็นพระอรหนัต์ทีม่อีภญิญานัน่เอง 
การเผยแพร่ธรรมของพทุธศาสนาจงึได้แผ่ขยายกว้างไกลออก
ไป  เช่นเดยีวกนัในการบรรยายธรรมของผูเ้ขยีน  ได้ใช้แว่นส่อง
ธรรมแบบอภิญญาเหมอืนกบัทีพ่ระสารบีตุรน�ามาใช้ ตวัอย่าง
เช่น  ในครัง้ทีไ่ปบรรยายธรรมทีก่รงุเทพฯ หลงัจากการบรรยาย
จบสิ้นลงแล้ว มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาถามผู้เขียนว่า

สุภาพสตรี :  อาจารย์คะ หนูเป็นรดิสดีวงทวาร  รักษามานาน
แล้วยังไม่หายสักที  เป็นด้วยเหตุหนูได้ท�ากรรม
อะไรคะ
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ผู้เขียน  :  ได้เหน็แมลงปอเข็มบินผ่านหน้าสภุาพสตรท่ีานนัน้ 
พร้อมท้ังมดีอกหญ้าขนาดเลก็เสยีบอยูท่ีก้่น จงึ
ได้ถามเขาว่า หนูไปท�าอะไรไว้กับแมลงปอเข็ม

สุภาพสตรี :  ตอนสมัยที่ยังเป็นเด็ก ยังไม่รู้บาปบุญคุณโทษ 
หนนูกึสนุกจงึได้จบัแมลงปอเข็มมาเดด็หางแล้ว
เด็ดดอกหญ้าเสียบไว้แทน  (ริดสีดวงทวารจึง
เป็นอกุศลวิบาก ที่ผู้ท�ากรรมต้องได้รับ)

อีกเรื่องหนึ่งในครั้งที่ผู้เขียนเดินทางไปบรรยายธรรม
อยูท่ีอ่�าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา วนันัน้มผีูเ้ข้ารบัฟังการ
บรรยายธรรมประมาณสามร้อยคน ทุกคนต่างนั่งราบ (พับ
เพยีบหรอืขดัสมาธ)ิ ลงกบัพืน้ แต่ปรากฏว่ามชีายสูงอายอุยู่
หนึ่งท่าน นั่งฟังธรรมบรรยายอยู่บนเก้าอี้ที่มีพนักพิง  เมื่อ
การบรรยายธรรมยตุลิง ผูเ้ขยีนได้เดนิเข้าไปหาชายผูน้ั้นพร้อม
กับยกมือไหว้แล้วพูดว่า

ผู้เขียน  :  คุณพี่ครับ ลงนั่งอยู่กับพื้นห้องแบบคนอื่นได้
ไหมครับ

ชายสูงอายุ : ผมน่ังได้ครบั แต่เวลาจะลกุขึน้ผมยดืขาไม่ออกครบั
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ขณะทีช่ายสงูอายพุดู ผูเ้ขยีนได้เหน็ปมู้า ปทูะเล คลาน
อยู่รอบเก้าอี้ที่ชายสูงอายุนั่งอยู่ จึงได้ถามออกไปว่า

ผู้เขียน  : คุณพี่ไปท�าอะไรกับปูม้าปูทะเลครับ

ชายสูงอายุ : ผมมีอาชีพมัดขาปูครับ

อกีเรือ่งหน่ึง  เกดิขึน้ในคร้ังท่ีผู้เขยีนได้เดนิทางไปบรรยาย
ธรรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในคืนวันนั้นจะมีผู้เข้าฟังธรรม
ประมาณ ๘๐ ถงึ ๑๐๐ คน บนลานพระธาตดุอยกองม ูการบรรยาย 
ธรรมจะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไป การบรรยายธรรมในคืน
วนันัน้ มกีารบรรยายธรรมถ่ายทอดทางวทิยดุ้วย แม่ฮ่องสอน
เป็นจังหวัดเล็ก คนที่ได้ยินเสียงพูดทางวิทยุต่างขับรถขึ้นมา
บนยอดดอยกองม ูมเีกอืบสามร้อยคนด้วยประสงค์จะเห็นตวั
จริงของผู้บรรยายธรรมด้วย ขณะที่ผู้เขียนบรรยายธรรม ก็
มีฝนตกหนักท�าให้คนที่นั่งอยู่นอกอาคาร นั่งอยู่นอกที่ก�าบัง
ต้องเปียกฝน ขณะบรรยายธรรม ผูเ้ขียนได้ยกมอืข้างขวาขึน้ 
และได้บอกกับบริวารของท้าวปชุนนะว่า
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ผู้เขียน  :  ขอให้ท่าน (เทวดา) ทัง้หลาย จงบนัดาลให้ฝน
หยุดตกบัดนี้  เพราะมนุษย์ก�าลังท�าความดีกัน
อยู่  (บอกด้วยใจ)ผลปรากฏว่าฝนหยุดตกทันที 
ผู้ฟังธรรมท่ีอยู่นอกอาคารจึงไม่ต้องเปียกฝน 
เมือ่การบรรยายธรรมจบลงแล้ว  ได้มผีูฟั้งธรรม
ท่านหนึ่งเข้ามาถามผู้เขียนว่า

ผู้ฟังธรรม :  เมื่อกี้ขณะที่อาจารย์บรรยายธรรม ท�าไมต้อง
ยกมือขวาขึ้นด้วย

ผู้เขียน  :  บอกเทวดาให้หยุดฝน

ที่ท�าเช่นนี้ได้ก็เพราะผู้เขียนได้พัฒนาจิตจนมีแว่นส่อง
ธรรมแบบอภิญญาเกิดข้ึนน่ันเอง จึงสามารถติดต่อกับสัตว์
กายทิพย์ได้  ฯลฯ

เมื่อผู้อ่านเร่ืองราวมาถึงตอนนี้และประสงค์จะมีแว่น
ส่องธรรมแบบอภิญญา กส็ามารถพฒันาขึน้มาใช้ได้  ด้วยการ
ใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมอืให้จติได้พัฒนาจนเกดิความตัง้มัน่เป็น
สมาธิสูงสุดหรือฌาน แล้วปัญญาสูงสุด  (โลกิยญาณ) หรือ
แว่นส่องธรรมแบบอภญิญาย่อมเกดิขึน้กบัตวัเองได้ แต่ก่อน



อ า จ า ร ย์ ด ร . สนอ ง  ว ร อุ ไ ร  39  

จะพฒันาจติ (สมถภาวนา)  ต้องมศีีลคุมใจ พร้อมกบัมสีจัจะ
ย่อมท�าให้กายศักดิ์สิทธิ์และจิตศักดิ์สิทธิ์  เมื่อน�าตัวไปปฏิบัติ
สมถภาวนาโดยมีความเพียรเป็นแรงสนับสนุน  โอกาสเข้าถึง
โลกยิญาณหรอืมแีว่นส่องธรรมแบบอภญิญาย่อมเกดิขึน้ได้ง่าย

ผูท่ี้พัฒนาจติจนเข้าถึงโลกิยญาณหรอืบรรลกุารมีแว่น
ส่องธรรมแบบอภญิญานี ้หากมกี�าลงัจติทีย่งัไม่กล้าแขง็  ย่อม
มจีติเป็นทาสของสิง่ทีพ่ฒันาได้ ดงัตวัอย่างของตสิสภกิษทุีม่ี
ชวิีตอยูใ่นคร้ังพุทธกาล  เป็นภกิษทุีม่คีนรูจ้กักนัมาก หรอืเป็น
ภิกษุที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง (ป๊อปปิวล่าร์) นิยม
แสวงหาความสุขจากจิตสงบ  จึงได้ปฏิบัติสมถภาวนาจนจิต
เข้าถงึความตัง้มัน่เป็นสมาธริะดบัฌาน คอืพฒันาจติจนมแีว่น
ส่องธรรมแบบอภิญญาได้ แล้วหลงติดอยู่กับจิตท่ีสงบนั้น 
เมื่อวาระของรูปขันธ์เวียนบรรจบ จิตที่สงบเป็นสมาธิระดับ
ฌานได้ทิ้งรูปขันธ์ที่เป็นมนุษย์ไว้กับโลก แล้วจิตวิญญาณที่
เข้าถึงแว่นส่องธรรมแบบอภญิญา ได้ถกูก�าลงัของรปูฌานที่
หนึ่งอย่างละเอียด ผลักดันให้โคจรไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้น
ที่ ๓  (มหาพรหมาภูมิ) มีชื่อสมมุติว่าติสสมหาพรหม ตามที่
ท่านมหาโมคคัลลานะได้เข้าฌานแล้วถอดจิตไปพูดคุยอยู่กับ
ท่านในคร้ังพุทธกาล จนมีเรื่องของการดูลักษณะของเทวดา
โสดาบันมาบอกเล่าให้มนุษย์ฟัง
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นอกจากสัตว์  (รูปนาม) ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงการมี
แว่นส่องธรรมแบบอภิญญา ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ยัง
มธีนญัชานพีราหมณ์ผูส้�านกึผดิ ทีพ่ระสารบีตุรกล่าวโน้มน้อม
ให้จติคล้อยตามก่อนตาย จนบรรลคุวามตัง้มัน่เป็นสมาธริะดบั
ฌาน  เข้าถึงการมแีว่นส่องธรรมแบบอภญิญาขัน้ต้นได้ แล้ว
จติได้หลดุออกจากร่างและถกูพลงัของฌานระดบัต้น ผลกัดนั
ให้โคจรไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้นปาริสัชชาภูมิได้ในที่สุด แม้
ธนญัชานพีราหมณ์จะมจีติเข้าถงึแว่นส่องธรรมแบบอภิญญา 
ก็ยังมีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถุชน ตายแล้วจิตวิญญาณ
ยงัจ�าเปน็ตอ้งโคจรเข้าไปอยู่อาศยัในร่างที่เป็นเทวดาหรอืร่าง
ท่ีเป็นมนษุย์  เมือ่ไปอบุตัอิยู่ในภพท้ังสองแล้ว หากยงัใช้ปัญญา
เห็นผดิส่องน�าทางให้กบัชวีติ  โอกาสทีจ่ะน�าพาจติให้ไปได้ชวีติ
ใหม่ในอบายภมิูก็ยงัมไีด้  ดังตวัอย่างของนนัทยกัษ์ท่ีได้กระบอง
วเิศษมา แล้วใช้กระบองวเิศษตีทีศ่รีษะของพระสารบีตุร ขณะ
นั่งเข้านิโรธสมาบัติ จนตัวเองต้องถูกธรณีสูบลงไปเกิดเป็น
สัตว์อยู่ในอเวจีมหานรก

เช่นเดียวกนัมนษุย์ผูพ้ฒันาจติจนมแีว่นส่องธรรมแบบ
อภิญญาเป็นของตัวเองได้แล้ว หากใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด
ไปจากธรรม เช่นใช้ความรูข้ัน้สงู  (โลกยิญาณ)  ไปในการปลกุ
เสกเครื่องรางของขลัง  ใช้ความรู้ขั้นสูง  ไปสร้างวัตถุมงคล 
ใช้ความรูข้ัน้สงู  ไปพยากรณ์ชวีติของผูอ้ืน่  ต่างๆ  เหล่านีน้�าไป
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สู่ความหลง (โมหะ) มิได้ท�าให้ชีวิตพ้นไปจากความทุกข์  เมื่อ
ตายลงแล้วจิตที่มีความหลงเป็นแรงผลักดัน ย่อมโคจรไปสู่
การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ความรู้ขั้นสูง  
ไปท�าร้ายท�าลายชีวิตของผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืนให้ได้รับความวิบัติ 
ผู้ใช้ความรู้ยังต้องได้รับผลแห่งอกุศลวิบากนั้นด้วย ด้วยเหตุ
นีพ้ระพทุธโคดมเป็นผูรู้จ้รงิแท้และรูจ้รงิทกุสิง่ทกุอย่าง จงึได้
บัญญัติเป็นวินัยมิให้ภิกษุประพฤติ แม้ภิกษุนั้นได้พัฒนาจิต
ตนเองจนมแีว่นส่องธรรมแบบอภญิญาเป็นของตวัเองได้แล้ว
ก็ตาม หากน�าไปใช้ก็ต้องรับผลแห่งอกุศลวิบากนั้นด้วย

เรื่องแว่นส่องธรรมแบบอภิญญานี้  ผู้เขียนได้พัฒนา
จติเม่ือคร้ังท่ีไปปฏบิตัธิรรมอยูท่ีค่ณะ ๕ วดัมหาธาตฯุ กรงุเทพฯ 
ปฏบิตัติามแบบพองหนอ-ยบุหนอได้ ๗ วนั จติได้เข้าถงึความ
ตัง้มัน่เป็นสมาธสิงูสดุ และในวนัที ่๘  ได้ปฏบิตัธิรรมแบบเดมิ
จนเข้าถงึความตัง้มัน่ได้เป็นครัง้ที ่๒ ท�าให้จติเข้าสูค่วามสงบ
อย่างมาก ตั้งแต่เช้ายันค�่านั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิโดยไม่เปลี่ยน
อริยิาบถ นวิรณ์ ๕  ไม่สามารถท�าให้จติขุน่มวัได้ ความรูสึ้กใน
ขณะนั้นเป็นสุขที่สุด รู้สึกว่านั่งอยู่ได้แป๊บเดียว  ในคืนวันนั้น
เมื่อเวลาสอบอารมณ์  (๒๐ นาฬิกา) มาถึง  เมื่อภิกษุมานั่ง
รวมกันพร้อมแล้ว ผู้เขียนได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์ พูดถึง
สภาวธรรมที่ได้เกิดขึ้นกับดวงจิตในการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมา
ในวันนี้  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงได้พูดขึ้นว่า
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ผู้เขียน  :  ท่านเจ้าคณุอาจารย์ครบั วนันีผ้มเข้านิพพาน 
จิตเป็นสุขมากครับ

ท่านเจ้าคุณโชดก :  ไม่ใช่นิพพานหรอก  เขาเรียกว่าเข้าฌาน 
คนทีย่งัพฒันาจติเข้าไม่ถงึปัญญาเหน็แจ้ง 
จงึหลงผดิคดิว่าความสขุจากการเสพฌาน
สมาบตัขิองจติเป็นวมิตุตสิขุ ผูท้ีจ่ะเข้าถงึ
วมิตุตสิขุได้  ต้องพฒันาจติให้มสีภาวธรรม
ภายใน พ้นไปจากสมมุติ

การพัฒนาจิตจนเข้าถึงความมีแว่นส่องธรรมแบบ
อภญิญานี ้ยงัเป็นความเหน็ผดิ  เป็นความไม่รูจ้รงิแท้ (อวชิชา) 
ผูใ้ดน�าแว่นส่องธรรมประเภทนีม้าใช้ส่องน�าทางให้กบัชวีติแล้ว 
ย่อมน�าพาชีวิตเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จบ  ไม่
สามารถเห็นความจริงแท้ของสรรพสิ่งในวัฏฏะได้ จึงท�าให้
บคุคลหลงใช้ความรูท้ีเ่ป็นเดรจัฉานวชิาเช่นนี ้ ไปใช้ท�าประโยชน์
ชัว่คราวให้เกดิขึน้กบัตวัเอง  เช่นใช้ความรู้ไปพยากรณ์ชวีติ  ใช้
ความรูไ้ปท�าเครือ่งลางของขลงัดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น จาก
การพัฒนาจิตตนเองจนเข้าถึงความทรงฌานเมื่อครั้งที่ไป
ปฏบิตัธิรรมอยูท่ีว่ดัมหาธาตฯุ ผูเ้ขยีนได้ใช้แว่นส่องธรรมแบบ
อภญิญานีส่้องน�าทางให้กบัชวีติ หลงน�าพาชวีติเวยีนตายเวยีน
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เกดิมาแล้วอย่างน้อย ๗ ชาต ิ ด้วยเหตุน้ีในคืนวนัสอบอารมณ์
วันหนึ่งที่วัดมหาธาตุฯ ผู้เขียนได้เรียนท่านเจ้าคุณโชดกว่า

ผู้เขียน  :  ท่านเจ้าคุณอาจารย์ครบั หลังจากพัฒนา
จติจนเข้าฌานได้แล้ว  เม่ือน�าจติออกจาก
ความทรงฌาน ผมได้ไปเห็นเทวดาใน
ดาวดึงส์ มีรูปร่าง สวยงามมากครับ

ท่านเจ้าคุณโชดก :  การเห็นนัน้เหน็จรงิ แต่สิง่ทีถ่กูเหน็ไม่จรงิ 
ดังนั้นอย่าเอาจิตไปผูกติดอยู่กับเทวดา 
เมือ่เห็นแล้วให้ก�าหนดว่า “เหน็หนอๆๆๆๆ” 
ไปเรือ่ยๆ จนกว่าภาพของเทวดาจะหายไป

ผูเ้ขยีนได้ท�าตามค�าชีแ้นะของครบูาอาจารย์ แล้วในทีส่ดุ
เทวดาได้หายไปจริง การเห็นเทวดานั้นเป็นเพราะผู้เขียนได้
พฒันาจติจนเข้าถงึการมแีว่นส่องธรรมแบบอภญิญา (ทพิพจักข)ุ 
นั่นเอง การเห็นเทวดาเป็นเรื่องที่วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ผู้
อืน่ไม่สามารถรูเ้หน็เข้าใจได้  เรยีกว่าเป็น ปจจฺตตฺ�  (เฉพาะตน)



ปฏิสัมภิทำ ๔

ดงัได้กล่าวไว้แต่แรกว่า พระอรหนัต์ทัง้ ๕๐๐ รปูทีเ่ข้า
ร่วมในปฐมสงัคายนาพทุธศาสนา อยูท่ีส่ตัตบรรณคหูา แคว้นมคธ 
นัน้  ล้วนเป็นพระอรหันต์ทีท่รงอภญิญา และทรงปฏสิมัภทิา ๔

ค�าว่า “ปฏสิมัภทิา” หมายถงึ มคีวามรูส้งูสดุ (โลกยิญาณ) 
แตกฉาน ผู้ที่จะมีคุณสมบัติทางโลกเช่นนี้ได้ ต้องพัฒนาจิต
จนเข้าถึงความตั้งม่ันเป็นสมาธิระดับฌาน และบรรลุญาณ 
๑๖  ได้ ความรู้แตกฉานทั้ง ๔ อย่างจึงจะเกิดขึ้นกับดวงจิต 
เหตุที่ท�าให้เกิดปฏิสัมภิทาได้นั้น  บุคคลต้องพัฒนาจิตจนเข้า
ถงึปรมตัถธรรมของเสียงท่ีได้ยนิ  คือมีพลังงานเสียงเข้ากระทบ
จิต แต่สมมติบัญญัติของเสียงไม่เกิดขึ้นจึงไม่รู้ว่าเป็นเสียง
ของอะไร
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ปฏิสัมภิทา ๔  ได้แก่

๑. มคีวามรูส้งูสดุแตกฉานในอรรถ (อัตถปฏสัิมภทิา) 
ค�าว่า “อรรถ” หมายถงึเนือ้ความ หรอืค�าทียั่งไม่ได้แปลความ
หมาย แต่เข้าใจถงึผลอนัจะเกดิขึน้ต่อไป หรอืเป็นความเข้าใจ
ทีจ่ะอธบิายเนือ้ความทีไ่ด้ยนิได้ฟังโดยวิธพีศิดาร ตวัอย่างเช่น
ค�าวา่ “มหาธาตุ” และ “มหาธรรม” หมายถึงอะไร บุคคลผู้
พฒันาจติจนเข้าถงึอตัถปฏสิมัภทิา  ย่อมเข้าใจว่า “มหาธาตุ” 
คอื รปูนาม ทีส่ตัว์บุคคลได้เวยีนตายเวยีนเกิดอยูใ่นวฏัสงสาร
อย่างไม่มวีนัจบสิน้ (อนนัต์)  ส่วน “มหาธรรม”  น้ัน หมายถงึธรรม
ทีส่ามารถน�าพาชวีติของสตัว์บคุคลให้พ้นไปจากการเวยีนตาย
เวยีนเกดิอยูใ่นวฏัสงสาร มหาธรรมน้ันได้แก่ มรรคมอีงค์แปด 
(เห็นชอบ ด�าริชอบ  เจรจาชอบ ท�าการชอบ  เลี้ยงชีพชอบ 
เพียรชอบ ระลึกชอบ จิตตั้งมั่นชอบ)

๒. มคีวามรูส้งูสดุแตกฉานในธรรม (ธมัมปฏสิมัภทิา)  
เช่นธรรมทีน่�าพาชีวติของสตัว์บคุคลให้ต้องเวยีนตายเวยีนเกดิ
อยูใ่นกามภพ กค็อืการเอาจติเข้าไปผกูตดิเป็นทาสกบัรปู  เสยีง 
กลิ่น รส  โผฎฐัพพะ ธรรมที่น�าพาชีวิตไปสู่รูปภพก็คือฌาน 
น�าพาชีวิตไปสู่อรูปภพก็คืออรูปฌาน
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๓. มคีวามรูส้งูสดุแตกฉานในภาษา (นริตุติปฏสัิมภทิา) 
ผูท้ีพ่ฒันาจนเข้าถงึความทรงฌานได้ ย่อมมคีวามสามารถสือ่สารกับ
มนุษย์และอมนษุย์ได้ ดงัตวัอย่าง พระพทุธโคดม เทศน์ธรรมะ
โปรด อาฬวกยักษ์ จนมีจิตบรรลโุสดาบัน  เทศนธ์รรมะโปรด
พุทธมารดาในดาวดึงส์จนมีจิตบรรลุโสดาบัน  เทศน์ธรรมะ
โปรดท้าวพกาพรหมจนสามารถเปลี่ยนความเห็นผิดให้กลับ
มาเป็นพรหมผู้มีความเห็นถูกได้  ฯลฯ

พระมหาโมคคัลลานะ  เข้าฌานแล้วถอดจิตออกไป
สนทนาอยูก่บัเทวดานางฟ้าในดาวดงึส์ ถอดจติออกไปสนทนา
อยู่กับติสสมหาพรหมฯลฯ ครูบาบุญชุ่ม พัฒนาจิตจนเข้าถึง
ความทรงฌานได้แล้ว จึงสามารถสื่อสารกับมด ค้างคาว 
พญานาค ฯลฯ ที่อาศัยอยู่ในถ�า้ราชคฤห์ อ�าเภองาว จังหวัด
ล�าปางได้

สรุปลงได้ว่าการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์นั้น 
สามารถสือ่สารถงึกนัได้ด้วยพลงังานจติทีม่ขีนาดความถีค่ลืน่
ตรงกัน ด้วยเหตุน้ีหากผู้ใดปรารถนาจะสื่อสารกับมนุษย์ใน
ต่างมติ ิหรอืปรารถนาจะสือ่สารกบัอมนษุย์ใดๆ วฏัฏะนี ้ ต้อง
พัฒนาจิต  (สมถภาวนา) ของตนเอง  ให้มีขนาดความถี่คลื่น
จิตตรงกับขนาดความถี่คลื่นจิตของสัตว์ในมิตินั้น
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๔. มีความรู้สูงสุดแตกฉานในการโต้ตอบได้ฉับพลัน 
(ปฏิภาณปฏิสัมภิทา)  เช่น สามารถโต้ตอบได้ฉับพลันกับ
ค�าถามที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน หรือรู้เห็นเข้าใจได้ทันที
เมื่อได้เห็นภาพที่เข้าทางตาแล้วกระทบจิต ตัวอย่างเช่น 
เห็นคนเขียนไว้ว่า “การให้อภัยเป็นทาน  เป็นการให้ที่สูงสุด” 
เม่ือประโยคนี้เข้าสัมผัสกับจิตแล้ว ย่อมรู้เห็นเข้าใจได้ถูกตรง
ตามความเป็นจรงิอย่างทนัทว่ีา การให้อภยัเป็นทาน ย่อมท�าให้ 
จิตสงบเย็นแล้วมีเมตตาเกิดขึ้นในดวงจิต  เมตตาเป็นหนึ่งใน
พรหมวิหาร ๔ ที่พรหมทุกองค์จะต้องมีอยู่กับใจ ดังนั้นหาก
เขียนว่า  “การให้อภัยเป็นทาน  เป็นการให้ที่สูงสุดในวัฏฏะ” 
จงึจะถกูต้อง  เพราะวฏัฏะนัน้ประกอบขึน้ด้วยภพต่างๆ ตัง้แต่
ภพนรก ภพเปรต ภพอสุรกาย ภพตริจัฉาน ภพมนษุย์  เทวโลก 
และพรหมโลก คือโลกอนัเป็นทีเ่กดิของพรหมนัน้สงูสดุในวฎัฎะ





แว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้ง

ค�าว่า  “เห็นแจ้ง” หมายถึงรู้เห็น  เข้าใจความจริงได้
ถกูตรงกบัความเป็นจรงิแท้ และไม่เนือ่งด้วยกาลเวลา แม้กาล
เวลาจะแปรเปลี่ยนไปยาวนานแค่ไหนเช่น  เป็นปีมนุษย์  เป็น
ปีทิพย์ หรือเป็นกัป ความจริงคือ  เหตุและผลยังคงมีความ
สมัพนัธ์กันตลอดไป ไม่แปรเปลีย่นไปเป็นความไม่จรงิ ความจรงิ 
เช่นนี้เรียกว่า ปรมัตถสัจจะ ผู้ที่ปรารถนามีแว่นส่องธรรม
แบบเหน็แจ้ง  ต้องพฒันาจติตนเองตามวธิทีางปฏบิตัธิรรมที่
เรียกว่า  วิปัสสนากรรมฐาน  โดยใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่
สมควรแล้ว (อปุจารสมาธ)ิ พจิารณาสิง่ทีเ่ข้ากระทบจติ ตาม
แนวทางของสตปัิฏฐาน ๔  คือพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม 
ว่าล้วนต่างด�าเนินไปตามกฎไตรลักษณ์ คือจิตต้องมีสติระลึก
รู้เท่าทันส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงแท้ คือระลึกรู้เท่าทัน
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติว่าธรรมนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่ 
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(อนจิจงั) ธรรมทีเ่ข้ากระทบจิตเป็นของทีค่งทนอยูไ่ม่ได้  (ทุก
ขัง) และธรรมนั้นเป็นของที่มิใช่ตัวมิใช่ตน (อนัตตา)

ผู้ใดใช้จิตที่ตั้งมั่นอันสมควรแล้ว พิจารณาธรรมอัน
เป็นทีต่ัง้แห่งจติ  (สตปัิฏฐาน ๔) จนเหน็ความเป็นจรงิแท้ใน
ธรรมทัง้สีว่่าไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน คอืเหน็เป็นสิง่ทีว่่างเปล่าได้แล้ว 
ปัญญาเหน็แจ้งตามความเป็นจรงิแท ้ ย่อมเกดิขึน้กับจติของ
ผู้นั้น

เครื่องชี้วัดการเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งของบุคคล ผู้มี
แว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้ง คือการมีพฤติกรรมถูกตรงตาม
ธรรมวินัยในพุทธศาสนา



พฤติกรรมของมนุษย์

มนุษย์มีพฤติกรรมอยู่ ๓ อย่างคือ

๑. ความคดิเป็นพฤตกิรรมเรยีกว่า มโนกรรม ผูม้แีว่น
ส่องธรรมแบบเหน็แจ้ง  ย่อมคิดแต่สิง่ท่ีเกดิประโยชน์ ถกูต้อง
ชอบธรรมกับชีวิต  คือคิดแล้วเป็นเหตุน�าพาชีวิตพ้นไปจาก
วฏัฏะ  เช่นคดิพฒันาจติใหเ้ป็นอสิระจากโลกธรรม คิดพฒันา
จติให้เป็นอสิระจากวตัถ ุคดิไม่เข้าไปก้าวล่วงในชวีติของคนอืน่ 
คดิดบัเหตขุองปัญหาต่างๆ ทีต่วัเอง  ในกรณกีารเกดิพบัิตภิยั
จากธรรมชาต ิ ต้องแก้ปัญหาท่ีตวัเองให้พ้นจากความวบิตัด้ิวย
การเอาธรรมะมาคุ้มครองใจ สิ่งสูงสุดที่ควรคิดคือคิดก�าจัด
กิเลสที่ผูกมัดใจ  (สังโยชน์) ที่เป็นต้นเหตุน�าพาชีวิตให้ต้อง
เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
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๒. การพูดเป็นพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่าวจกีรรม ผูม้แีว่นส่อง
ธรรมแบบเห็นแจ้ง  ย่อมพดูในสิง่ทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุกบัชวีติ 
ไม่พูดเทจ็  ไม่พดูหยาบคายไม่พดูส่อเสยีด  ไม่พดูเพ้อเจ้อไร้สาระ 
เพราะหากพดูแล้ว  ย่อมเป็นเหตหุลงน�าพาชวีติ  เวยีนตายเวยีน
เกดิอยูใ่นวฏัสงสาร ซ�า้ยงัน�าทกุข์น�าโทษมาสูช่วีติด้วย ดงัตวัอย่าง
ที่เห็นได้จากอดีตของอัมพปาลี  ในครั้งที่ตัวเองได้ไปเกิดเป็น
มนษุย์อยูใ่นปลายพทุธกาลของพระสขิพุีทธเจ้า ตวัเองได้บวช
เป็นภิกษณุแีละรกัษาศลีอย่างเคร่งครดั แต่มอียูว่นัหนึง่ นาง
ได้ขาดสติ  เผลอพูดปรามาสภิกษุณีอรหันต์รูปหนึ่งที่บ้วน
น�้าลายไว้บนลานพระเจดีย์ว่า  “อีหญิงคณิกาคนไหนมาถ่ม
น�า้ลายไว้ตรงนี”้ ค�าพดูทีเ่ป็นอกศุลวจกีรรมถอืว่าเป็นการพดู
ดูถูก  (ปรามาส) ผู้มีแว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้ง จะไม่พูด
ปรามาสใครผู้ใดให้เกิดผลเป็นอกุศลวิบากในวันข้างหน้า แต่
เหตทุีอ่ดตีของอมัพปาลี  ยังมีสภาวธรรมในดวงจติเป็นปถุุชน
คือมแีว่นส่องธรรมแบบธรรมดา  ไม่สามารถเหน็ผลของกรรม
ที่จะติดตามมาในวันข้างหน้า จึงได้กล่าวค�าอันเป็นอกุศลวจี
กรรมออกไป  เมือ่อดตีของอมัพปาลไีด้น�าพาชวีติมาเกดิอยูใ่น
ครัง้พทุธกาลของพระพทุธโคดม ตนจงึต้องเสวยผลของอกศุล
วิบากเป็นโสเภณีแห่งแคว้นวัชชีนั่นเอง

๓. การกระท�าเป็นพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่ากายกรรม ตลอด 
๔๕ พรรษาที่พระพุทธโคดมออกเผยแพร่ธรรม พระองค์ไม่
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เคยสอนพทุธบรษิทั  ให้เอาจติเข้าไปก้าวล่วงในชีวิตของใครผูใ้ด 
แต่พระองค์ทรงชีแ้นะให้แก้ปัญหาทีต่วัเอง  เหมอืนตอนทีเ่กดิ
เรื่องขึ้นที่กรุงโกสัมพี ภิกษุสงฆ์ได้ทะเลาะวิวาทกัน จนท�าให้
ฆราวาสผูอ้ปัุฏฐากภกิษสุงฆ์ต้องแตกแยกทางความคดิตามไป
ด้วย แม้พระพุทธโคดมจะทรงว่ากล่าวตักเตือนอย่างไร สงฆ์
สองฝ่ายกม็ไิด้มคีวามปรองดองกนัได้  ด้วยต่างคนต่างถอืทฏิฐิ
ของตนเป็นใหญ่ พระพทุธองค์จงึได้เสดจ็ไปอยูใ่นป่ารกัขติวนั
ล�าพังพระองค์เดียวมีสัตว์เดรัจฉาน  (ช้างปาริเลยยกะ) ท�า
หน้าท่ีคอยรบัใช้  (อปัุฏฐาก) พระพทุธองค์ จนกระทัง่ภายหลงั
สงฆ์สองฝ่ายต่างลดทิฏฐิมานะลงได้ จึงเกิดความปรองดอง
ขึ้นกับหมู่สงฆ์

ยงัมอียูอ่กีเรือ่งหนึง่เกีย่วกบัการแก้ปัญหาทีต่วัเอง คอื
ในครัง้ทีม่กีารปฐมสงัคายนาพทุธศาสนา ทีถ่�า้สัตตบรรณคหูา 
กรงุราชคฤห์แคว้นมคธ เมือ่การท�าปฐมสังคายนาฯ แล้วเสรจ็ 
พระอานนท์ได้กล่าวกบัพระเถระ ทีร่่วมกระท�าปฐมสงัคายนาฯ ว่า

พระอานนท์  :  เมื่อใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระตถาคต
ได้ตรสักบัข้าพเจ้า  ให้สงฆ์ลงพรหมทณัฑ์ แก่
ฉันนภิกษุผู้ดื้อรั้น

พระเถระ  : พรหมทัณฑ์นั้นเป็นอย่างไร?
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พระอานนท์  :  พรหมทณัฑ์นั้นคอื ฉนันภกิษุพงึพดูได้ตามใจ
ปรารถนา ภิกษทุัง้หลายไม่พงึว่ากล่าวตักเตือน 
ไม่พึงสั่งสอน

พระเถระ  :  ดีล่ะ  ท่านอานนท์นัน่แหละ จงลงพรหมทณัฑ์
แก่ฉันนภิกษุ ด้วยการน�าสงฆ์หมู่หนึ่งไปด้วย

พระอานนท์และคณะสงฆ์จึงลงเรือจากท่าน�้ากรุง
ราชคฤห์ล่องทวนน�า้แม่คงคาขึน้ไปทางต้นน�า้  เมือ่เรอืผ่านกรงุ
พาราณสีไปแล้วจึงแยกไปทางซ้ายเข้าแม่น�้ายมุนา วัดโฆสิตา
ราม แห่งกรงุโกสมัพตีัง้อยูร่มิฝ่ังน�า้ยมนุา ฉนันภิกษอุาศยัอยู่
ที่นั่น  เมื่อพระอานนท์พร้อมหมู่สงฆ์เดินทางไปถึงและได้แจ้ง
กับฉันนภิกษุว่า

พระอานนท์  :  ฉันนภกิษ ุบดันีส้งฆ์ได้ลงพรหมทัณฑ์แก่ท่าน
แล้ว

ฉันนภิกษุ  : พรหมทัณฑ์นั้นเป็นอย่างไร?

พระอานนท์  :  พรหมทัณฑ์นั้นหมายถึง ฉันนภิกษุสามารถ
พดูได้ตามใจปรารถนา แต่คณะสงฆ์ไม่ว่ากล่าว
ไม่ตักเตือน  ไม่พร�า่สอน
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ฉันนภิกษุ  :  นัน่หมายความว่า บดันีส้งฆ์ได้ตดัข้าพเจ้าออก
จากหมู่แล้วใช่ไหม 

พูดจบก็สิ้นสติสลบไป (ไม่รู้ตัว)

เมือ่ฉนันภกิษฟ้ืุนตืน่ขึน้มาใหม่ จงึได้ระลกึถงึความดือ้
รั้นถือตัวของตัวเอง จึงได้กลับมาเป็นคนที่มีความเห็นถูก  มี
พฤติกรรมอ่อนน้อมต่อผู้อื่น  ได้น�าตัวเข้าหาพระเถระที่ป่าอิสิ
ปตนมฤคทายวนัใกล้เมอืงพาราณสเีพือ่ขอให้สอนธรรม แล้ว
ตัวเองได้น�าไปประพฤติปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรม
สูงสุดได้ จึงย้อนกลับมาหาพระอานนท์ที่โฆสิตารามเพื่อให้
สอนธรรมต่อ  เมื่อน�าธรรมที่พระอานนท์สอนไปปฏิบัติได้ไม่
นาน จิตของฉันนภิกษุก็บรรลุอรหัตตผล

เรือ่งทีบ่อกเล่ามาข้างต้นนี ้จะเหน็ได้ว่า พระพุทธโคดม
มเิคยสอนให้พทุธบรษัิทไปแก้ปัญหาทีผู้่อืน่ แต่ทรงสอนให้แก้
ปัญหาที่ตัวเอง ปัญหาจึงจะยุติลงได้

เรื่องการแก้ปัญหาที่ตัวเองนี้  ได้เคยเกิดขึ้นในครั้งที่ผู้
เขยีนไปปฏบัิตธิรรมอยูกั่บท่านเจ้าคณุโชดก ทีค่ณะ ๕ วดัมหา
ธาตุฯ กรุงเทพฯ มีอยู่วันหนึ่ง  ในห้วงเวลาเช้า  เม่ือปฏิบัติ
ธรรมแล้วผูเ้ขียนมจีติ  ไม่สงบเป็นสมาธ ิ ด้วยเหตทุีค่ณะ ๕ มี
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การก่อสร้างท�าให้เกิดเสียงดังรบกวนโสตประสาท จึงได้คิด
หนีออกจากวัดมหาธาตุฯ  เพื่อจะไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ฯ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี โดยมไิด้บอกใครให้รบัรูค้วามคดิทีจ่ะหนี
นี้  แต่เมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์ตอน ๒๐ นาฬิกาของคืนวัน
เดียวกันนั้น  เมื่อภิกษุผู้เข้าปฏิบัติมารวมกันพร้อมแล้ว ท่าน
เจ้าคุณโชดกได้มองมาที่ผู้เขียนพร้อมกับพูดขึ้นว่า

เจ้าคุณโชดก : จะหนไีปไหนกห็นใีจตวัเองไม่พ้น ให้อยูแ่ล้วสูส้ิ

เมื่อรู้ว่าตัวเองพลาดไปแล้วไม่มีทางเลี่ยง  (ตกกระได
พลอยโจน) จึงได้ถามท่านว่า

ผู้เขียน  : จะให้สู้อย่างไรล่ะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์

เจ้าคุณโชดก :  เมื่อใดคิดจะหนี  ให้บริกรรมค�าว่า  “คิดหนี
หนอๆๆๆๆ” บริกรรมไปเรื่อยๆ จนกว่าความ
คิดที่จะหนีดับไป จึงเอาใจมาก�าหนด พอง
หนอ-ยุบหนอ  เหมือนเดิม

ผู้เขียนรับเอาค�าชี้แนะมาปฏิบัติ  ในที่สุดความคิดที่จะ
หนไีด้ดับไปจรงิ จงึอยูป่ฏบิตัธิรรมต่อทีว่ดัมหาธาตฯุ จนครบ
ห้วงเวลาที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้
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เรื่องที่เขียนบอกเล่ามานี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นได้
อย่างชัดแจ้งว่า  ท่านเจ้าคณุโชดกมีแว่นส่องธรรมแบบอภญิญา 
(เจโตปริยญาณ) และมีแว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้ง จึงได้
แนะน�าได้อย่างถูกต้อง  เช่นเดียวกับที่พระพุทธโคดมได้ทรง
สอนอยูใ่นครัง้พุทธกาล และเช่นเดยีวกนัเมือ่ผูเ้ขยีนได้พฒันา
จติจนเกดิปัญญาเห็นแจ้งแล้ว หรือท่ีเรียกว่ามีแว่นส่องธรรม
แบบเห็นแจ้ง จึงได้แนะน�าผู้มีปัญหาท้ังหลาย  ให้แก้ปัญหา 
(ดับเหตุ) ที่ตัวเอง มิให้ไปแก้ปัญหาที่คนอื่น  เช่นลูกด้ือ ลูก
ชอบ โต้แย้งโต้เถียง ลูกเป็นคนขี้เกียจ ฯลฯ ต้องแก้ปัญหาที่
ตัวของแม่พิมพ์  (พ่อแม่)  ให้ดีได้ก่อน แล้วปัญหาของลูกจึง
จะหมดไป  ด้วยเหตน้ีุ ผูรู้จ้รงิแท้จงึได้กล่าวว่า  ให้ตัง้คนดมีศีลี
มีธรรมเป็นหัวหน้าครอบครัว แล้วครอบครวั  (สังคม) จึงจะ
มีความสงบสุข  เช่นเดียวกัน ค�าเฉลยปัญหาต่างๆ ที่ตอบลง
ในเว็บไซต์ www.kanlayanatam.com ได้ชี้แนะให้ผู้มีปัญหา
ทัง้หลายต้องแก้ปัญหาหรอืดบัเหตทุีต่วัเอง แล้วปัญหาจงึจะ
หมดไปอย่างถาวร

ยิง่ไปกว่าน้ัน ผูรู้จ้รงิแท้และรูจ้รงิแท้ในทกุสิง่ทกุอย่าง 
(สัพพัญญู) มิเคยสอนให้ต�าหนิหรือให้ร้ายผู้อื่น แต่ทรงสอน
ให้ดูที่ตัวเองแล้วปรับแก้ไขที่ตัวเอง  เช่นเห็นบุคคลผู้รู้ไม่จริง
ได้ประพฤติทศุลี  ไร้ธรรม หรอืกล่าววาจาต�าหนผิูอ้ืน่ พระพทุธ
องค์ทรงสอนให้ดูเขาผู้นั้นเป็นครูที่ไม่ดี สอนใจตัวเองว่าเขา
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เป็นผูม้อีปุการคณุทีส่อนให้เราได้รูว่้า  เราจะไม่ประพฤตเิช่นเขา  
แล้วเรากจ็ะไม่เป็นคนไม่ดเีหมอืนเขา ตรงกันข้าม หากเขาเป็น
คนดีมีศีลมีธรรม  ให้ดูเขาเป็นครูผู้มีอุปการคุณว่า  เราจะ
ประพฤติเช่นเขา แล้วเราก็จะเป็นคนดีเหมือนเขา

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะบอกให้
ผู้อ่านรู้ว่า พระพุทธโคดมเปน็ผู้มแีว่นสอ่งธรรมแบบเหน็แจ้ง 
พระองค์ได้บัญญัติให้ภิกษุบริโภคใช้สอยแต่สิ่งอันจ�าเป็นต่อ
การด�าเนนิชีวติของภิกษ ุทีเ่รยีกว่าอฐับรขิาร (สบง จวีร สงัฆาฏิ 
บาตร มีดโกนหรอืมดีตดัเลบ็  เขม็เยบ็ผ้า ประคดเอว กระบอก
กรองน�้า) พระอริยสงฆ์ผู้มีแว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้ง ย่อม
ประพฤติตามพระวินัยบัญญัติ

ผูเ้ขยีนได้รูจ้กัมกัคุน้กบัพระทีป่ฏบิตัธิรรมอยูใ่นป่า  เป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกตรงตามธรรมวินัย มีอยู่สองเรื่องที่
ประสงค์จะบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบว่าพระป่ารูปนั้นได้พูดกับ
ผู้เขียนว่า

พระป่า :  มีพระสังฆาธิการรูปหน่ึง  ได้มาบอกเพื่อจะมอบ
สมณศักดิ์ให้ แต่ได้บอกปฏิเสธไม่ขอรับสมณศักดิ์
นั้น
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และยังมีอีกเร่ืองหนึ่ง ขณะอยู่กับท่านเพียงสองคน
พระป่าได้พูดกับผู้เขียนว่า

พระป่า :  อาตมาได้รบัประเคนฟองน�า้ถตูวั ทีม่ขีนาดใหญ่พอๆ 
กับก้อนขนมปัง  (พูดพร้อมกับท�ามือ) อาตมาไม่รู้
ว่าจะใช้ได้อย่างไร  เพราะมันเกินท่ีสมณะจะบริโภค
ใช้สอย

เรื่องนี้ผู้เขียนได้พูดกับพระป่าว่า

ผู้เขียน :  เม่ือฆราวาสได้ถวายของให้กบัท่านแล้ว ฟองน�า้ก้อน
นัน้ย่อมเป็นของท่าน  เมือ่ท่านได้พจิารณาแล้วเห็น
สมควรว่าไม่เหมาะที่สงฆ์จะบริโภคใช้สอย ท่านจะ
ส่งต่อให้คนอื่นน�าไปใช้ถูกตัว ย่อมไม่ผิดพระวินัย

เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าพระป่ารูปนั้น  เป็นผู้ประพฤติธรรม 
แล้วได้มรรคผลถกูตรงตามธรรม คอืมีแว่นส่องธรรมแบบเห็น
แจ้งเกิดขึ้นนั่นเอง  ในทางตรงกันข้ามนักบวชในพุทธศาสนา
ทีม่สีมณศกัดิแ์ละมตี�าแหน่งสงูในอาวาส ได้พดูบอกกบัฆราวาส
ทีม่าท�าบญุวดัว่า  พุทธศาสนาบอกว่ามเีทวดา มพีรหม มเีปรต 
มอีสรุกาย ฯลฯ แท้จรงิแล้วไม่มอียูจ่รงิ หรอืมนีกับวชในพทุธ
ศาสนา  ไม่ยอมแจกหนงัสอืธรรมะเป็นทาน หากฆราวาสมไิด้
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บริจาคทรพัย์ถวายท่าน รวมถงึนกับวชอืน่ๆ  ในพทุธศาสนาที่
ประพฤติผิดธรรมผิดวินัยที่พระพุทธโคดมได้บัญญัติไว้  ฯลฯ 
ต่างๆ  เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่มีแว่นส่อง
ธรรมที่เห็นแจ้งนั่นเอง







ปัจฉิมลิขิต

จากสาระของเรือ่งทีเ่ขยีนมาทัง้หมด กล่าวในเชงิสรปุ
ได้ว่า แว่นส่องธรรมหมายถงึตวัปัญญาหรอืตวัความรู ้ทีม่นษุย์ 
สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ ซึ่งในทางโลกแล้วนิยม
พัฒนาปัญญากันใน ๒ รูปแบบ คือปัญญาที่เกิดจากการฟัง
การอ่าน (สุตมยปัญญา) แล้วน�าเอาความรู้ที่ได้ไปพิจารณา
วิเคราะห์วิจัย  (จินตามยปัญญา) จนเกิดปัญญาขั้นท่ีสูงขึ้น
อนัเป็นทีน่ยิมพฒันากันในสงัคมโลก ปัญญาประเภทนีส้ามารถ
รู้เห็นเข้าใจด้วยระบบประสาทสัมผัส และเข้าถึงความจริง 
(เหตุผล) ชั่วคราว  เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความจริงที่เคย
เป็นหรอืเหตผุลทีเ่คยสมัพนัธ์กนัจะไม่สมัพนัธ์กันอกีต่อไป  จึง
เรยีกความจรงิเช่นน้ีว่า สภาวสจัจะ  ท้ังๆ  ท่ีรู้ว่าเป็นความจรงิ
ชั่วคราวแต่มนุษย์ในสังคมยังนิยมประพฤติหรือพัฒนากันอยู ่
เหตทุีค่วามจรงิเกิดขึน้ชัว่คราวแล้วหายไปเนือ่งมาจากเหตผุล



64 แ ว่ น ส่ อ ง ธ ร รม

ประเภทน้ียังตกอยู่ภายใต้อ�านาจของกฎธรรมชาติ  (กฎ
ไตรลกัษณ์) ซึง่ผูเ้ขียนเรยีกปัญญาทีเ่ข้าถึงความจรงิประเภท
นีว่้าเป็น แว่นส่องธรรมแบบธรรมดา  ใครผูใ้ดได้พฒันาความ
รู้จนมีแว่นส่องธรรมแบบธรรมดานี้ ย่อมเห็นว่าโลกธรรมคือ
ธรรมทีม่อียูป่ระจ�าโลก  เป็นสิง่ทีค่วรแสวงหามาไว้กับตน เพ่ือ
ให้ตัวเองดูดีดูเด่นกว่าคนอื่น  โดยหารู้ไม่ว่าโลกธรรมเป็นของ
คู่ คือมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีคู่กัน และธรรมทั้งหลายใน
สังสารวัฏล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์  (อนิจจัง ทุกขัง 
อนตัตา) ผูมี้แว่นส่องธรรมแบบธรรมดานี ้หากใช้ส่องน�าทาง
ให้กบัชวีิต ก็จะต้องประสบกับความสมหวงัและความผิดหวงั
เป็นธรรมดา หรือพูดได้ในอีกทางหนึ่งว่า ผู้มีแว่นส่องธรรม
แบบธรรมดา  ย่อมเหน็กามคอืความใคร่ความอยาก ความน่า
ปรารถนา  เป็นสิ่งที่ควรแสวงหามาประดับตัวตน จึงท�าให้
จติตกอยูใ่ต้อ�านาจของกเิลสกาม ได้แก่ ราคะ  โมหะ  โทสะ ฯลฯ  
และจติตกอยูใ่ต้อ�านาจของวตัถกุาม อนัได้แก่ รปู  เสียง กล่ิน 
รส  และสัมผัสทางกาย (โผฏฐัพพะ) ที่น่าใคร่น่าสนใจ ด้วย
เหตนุีค้นส่วนใหญ่ในสงัคมจงึนยิมบรโิภคกาม หรอืหาความสขุ 
จากกาม อาทิ มีจิตเป็นทาสของสิ่งสวยงามที่ตาเห็น มีจิต
เป็นทาสของวัตถุรสดีที่ลิ้นสัมผัสได้ มีจิตเป็นทาสของเสียง
เพราะพริ้งที่หูสัมผัสได้  ฯลฯ ต่างๆ  เหล่านี้เป็นเหตุท�าให้คนมี
อารมณ์ดอีารมณ์ถกูใจ (อฏิฐารมณ์) และอารมณ์ไม่ดอีารมณ์
ไม่ถูกใจ (อนิฏฐารมณ์) สลับกันไปตลอดชีวิต
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ผูท้ีพ่ฒันาจิต (สมถกรรมฐาน) จนเข้าถงึปัญญาสงูสดุ
ที่เรียกว่าโลกิยญาณได้แล้ว ย่อมรู้เห็นเข้าใจความจริงท่ีอยู่
เหนอืระบบประสาทสมัผสั แต่ยงัคงเป็นความจรงิทีแ่ปรเปลีย่น 
(สภาวะสัจจะ)  ไปตามกาลเวลาท่ียาวนานได้ ผู้เขียนเรียก
ปัญญาสงูสดุท่ีเข้าถงึความจรงิประเภทนีว่้าเป็นแว่นส่องธรรม
แบบอภญิญา ใครผูใ้ดสามารถพฒันาจติตนเองจนมแีว่นส่อง
ธรรมแบบอภญิญาได้แล้ว  ย่อมรูเ้หน็เข้าใจว่า สตัว์  (รปูนาม) 
กายทิพย์มอียู่จรงิในวฏัสงสาร อาท ิสตัว์นรก  สัตว์เปรต สัตว์
อสรุกาย  เทวดา พรหม เพราะสามารถสมัผสัได้ด้วยพลงังาน
จิตที่พัฒนาดีแล้ว ผู้ที่มีแว่นส่องธรรมแบบอภิญญา ยังเห็น
ความจรงิทีไ่ม่เป็นจรงิแท้ จงึมกัเอาจติเข้าไปผกูตดิเป็นทาสกบั 
สิง่ท่ีจติเหน็ มคีนจ�านวนน้อยทีเ่หน็ผดิไปจากธรรมจงึเอาความ
รูท้างไสย (ไสยศาสตร์) มาส่องน�าทางให้กับชวิีต  เช่นน�าความ
รูท้างไสยมาปลกุเสกเครือ่งรางของขลงั น�าความรูท้างไสยมา
ท�านายความเป็นไปของชวีติ  (พยากรณ์โชคชะตา) น�าความรู้
ทางไสยมาสาปแช่งศตัรูให้วบัิต ิฯลฯ การใช้ความรูท้างไสยมไิด้
เป็นเหตทุ�าให้มนษุย์พ้นไปจากความทกุข์ ผูเ้หน็ผดิย่อมน�าเอา 
แว่นส่องธรรมแบบอภิญญามาใช้ส่องน�าทางให้กับชีวิต จึง
ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในทุคติภพของวัฏสงสารอย่างไม่มี
วันจบสิ้น ด้วยเหตุนี้ผู้รู้จริงแท้และรู้จริงในทุกสิ่งทุกอย่างคือ
พระพุทธเจ้า จึงได้บัญญัติขึ้นไว้เป็นวินัยมิให้ภิกษุในพุทธ
ศาสนาประพฤติคือเว้นประพฤตินั่นเอง
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ส�าคญัทีส่ดุผูท่ี้พฒันาจิต (วปัิสสนากรรมฐาน) จนเข้า
ถึงปัญญาสูงสุดที่เรียกว่า  โลกุตรญาณ (ญาณ ๑๖)  ได้แล้ว 
ย่อมรูเ้หน็เข้าใจความจรงิทีเ่ป็นจรงิแท้  (ปรมตัถสจัจะ) ทีอ่ยู่
เหนือระบบประสาทสัมผัสและไม่มีกาลเวลาใดๆ  เข้ามาท�าให้
ความจริงแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ ผู้เขียนเรียกปัญญา
สงูสดุท่ีเข้าถงึความจรงิแท้เช่นนีว่้าเป็นแว่นส่องธรรมเหน็แจ้ง 
แว่นส่องธรรมประเภทนี ้มพีลงัอ�านาจทีจ่ะก�าจดักเิลสทีผ่กูมดั
ใจสตัว์ คอืสังโยชน์ ๑๐ (ความเหน็ว่าเป็นตัวของตน ความลงัเล
สงสัย ความถอืมัน่ศลีพรต ความตดิใจในกามคณุ ความกระทบ
กระทัง่ในใจ ความตดิใจในรปูธรรมอนัประณตี ความตดิใจใน
อรปูธรรม ความถอืว่าตวัเองเป็นนัน่เป็นนี ่ความฟุง้ซ่าน ความ
ไม่รูจ้รงิ)  ให้หมดไปจากใจได้ หรอืพดูได้ในอกีทางหนึง่ว่า น�าพา
ชวีติไปสู่ความพ้นไปจากวฏัสงสารได้  ด้วยเหตน้ีุการใช้แว่นส่อง
ธรรมแบบเห็นแจ้งส่องน�าทางให้กับชีวิต ย่อมไม่น�าชีวิตไปสู่
ความวิบัติ แต่สามารถน�าพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ 

ในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน แทบจะไม่มีคนพัฒนาจิตให้
เข้าถึงแว่นส่องธรรมแบบเห็นแจ้งได้ ทั้งนี้เป็นเพราะคนที่ไป
เกิดอยู่ในอดีตชาติ มีบุญบารมีสั่งสมมาไม่มาก จึงมีความ
จ�าเป็นต้องมาท�าต่อในชาติน้ี และยังต้องพัฒนาปัญญาเห็น
แจ้งให้เกดิขึน้ หรือให้มแีว่นส่องธรรมแบบเหน็แจ้งในภายหลงั
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ยงัมอียูอ่กีสาเหตหุนึง่ ทีค่นในยุคสมยันีม้ีจติเปน็ทาส
ของกามคณุ จงึมิได้สนใจ และมิได้ศรัทธาทีจ่ะพฒันาปัญญา
สูงสุด หรือความรู้ให้สูงสุด หรือให้มีแว่นส่องธรรมแบบเห็น
แจ้ง  ทั้งนี้เพราะยังมีจิตยึดติดอยู่กับโลกธรรม วัตถุ  ราคะ  
โทสะ  โมหะ  ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดขึ้นได้ง่าย ด้วยการใช้
แว่นส่องธรรมแบบธรรมดาส่องน�าทางให้กับชีวิต

ก่อนทีจ่ะยตุเิรือ่งแว่นส่องธรรมนี ้จงึขอบอกให้ท่านผู้
อ่านได้ทราบว่า มนษุย์มศีกัยภาพในการพฒันาปัญญาได้ ๓ ระดบั 
คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา 
ซึ่งผู้เขียนได้สมมุติว่าเป็นแว่นส่องธรรมแบบธรรมดา แว่น
ส่องธรรมแบบอภญิญา และแว่นส่องธรรมแบบเหน็แจ้ง  ใคร
ผู้ใดประสงค์ที่จะพัฒนาจิตให้มีแว่นส่องธรรมประเภทไหน ก็
เลือกเอาตามที่ใจปรารถนาเถิด





บรรณานุกรม

บรรจบ บรรณรุจิ ๒๕๓๕ อสีติ มหาสาวก มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

บรรจบ บรรณรุจิ ๒๕๓๙ ภิกษุณี: พุทธสาวิกาครั้ง
พุทธกาล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพ

พระเทพเวที  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ๒๕๓๒ พุทธธรรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พระราชวรมณุ ี (ประยทุธ์ ปยตุโฺต) ๒๕๒๘ พจนานกุรม
พุทธศาสน์  : ฉบับประมวลศัพท์ บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์
จ�ากัด กรุงเทพฯ

สุรีย์ มีผลกิจ – วิเชียร มีผลกิจ ๒๕๔๓ พระพุทธกิจ 
๔๕ พรรษา บริษัท คอมฟอร์ม จ�ากัด กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐



บางส่วนที่จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม มีดังนี้

การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ก�าลังใจ

เข้ารหัสธรรม ถอดรหัสกรรม
ชีวิตหลังความตาย (เล่มสีฟ้า)

ชีวิตหลังความตาย ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว
ตามรอยพ่อ

ตายแล้วไปไหน
เตรียมตัวก่อนตาย
ถีงโสดาบันในชาตินี้

ทศบารมี
ทางสายเอก (เล่มเล็ก)
ทางสายเอก เล่มใหญ่

ทางสายเอกภาษาอังกฤษ
ทางสายเอกสองภาษา
ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระแม่จามเทวี

รายชื่อหนังสืออื่นๆ
ของอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร



พลังแห่งบุญญฤทธิ์
อุบายท�าให้จิตสงบ
ศีลและปัญญา

สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๑-๒๓
สัจจบารม ีเมตตาบารมี



ประวัติ
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

ดร.สนอง วรอุไร  มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ท่ี อ�าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคน
ที่ ๖ ท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนสุวรรณศิลป ์
เมือ่สิน้สงครามโลกครัง้ที ่๒  ท่านและพี่ๆ   น้องๆ  ได้ย้ายเข้ามา
เรียนในกรุงเทพฯ ศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยจนจบ
ชั้นมัธยมศึกษา 

ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนชั้น 
มัธยม จนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา
โรคพืช  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วจึงไปท�างานเป็นนักวิชาการ
เกษตร  ในภาคอีสานอยู่ประมาณ ๒ ปี จากนั้นได้โอนย้ายมา
เป็นอาจารย์รุน่บกุเบกิของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ สงักดัคณะ
วิทยาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านกไ็ด้เรยีนจบปรญิญาโท เกษตรศาสตร์
มหาบณัฑิต จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชือ้รา  ได้



รับทนุโคลมัโบไปศกึษาปรญิญาเอก สาขาไวรสั มหาวทิยาลยั
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  เป็นเวลานาน ๔ ปี ช่วงนี้เรียน
หนกัมาก จนมไิด้เดินทางกลบัมาเมอืงไทยเลยในระหว่างศกึษา 
ท่านใช้เวลาว่างพักท�าจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่านเรียนจบ 
๔ ปีตามก�าหนด

เมื่อกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ท่าน
ตดัสนิใจอปุสมบท ทีว่ดัปรนิายก แล้วมาฝึกวปัิสสนากรรมฐาน
กับพระเทพสิทธิมุนี  (โชดก ปธ.๙) ที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุ
ยวุราชรงัสฤษฏ์  ท่าพระจนัทร์  เพยีงเวลา ๓๐ วนัในสมณเพศ 
ท่ีท่านปฏิบัติตามค�าสอนของครูบาอาจารย์  ท่านได้รับ
ประสบการณ์ทางจิตและญาณ อภิญญาต่างๆ มากมาย 

เม่ือลาสิกขาบทแล้ว ท่านกลับไปเป็นอาจารย์อยู่ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ได้รับเชญิเป็นองค์บรรยายด้านหลกัธรรม คณุธรรม จรยิธรรม 
ตามหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ มากมาย มีผู้ติดตามผล
งานของท่านทัง้ในและต่างประเทศ และหลงัจากเกษียณอายุ
ราชการแล้ว ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่พระนิสิต 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตล้านนา
ด้วย



ปัจจบุนัท่านได้น�าประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบอย่าง 
สร้างจดุเปลีย่นแปลงทีด่ใีห้แก่ชวีติคนจ�านวนมาก มีกลุม่คณะศษิย์ก่อ
ตั้งเป็นชมรมกัลยาณธรรม และชมรมสารธรรมล้านนา  เผยแผ่ธรรม
อย่างกว้างขวาง ผลงานของท่านทีส่�าคญัคอื ทางสายเอก และอืน่ๆ 
เช่น หนงัสอืท�าชวีติให้ได้ดแีละมสีขุ, ยิง่กว่าสขุเมือ่จติเป็นอสิระ, ตาม
รอยพ่อ, และซีดีรวมธรรมบรรยายอีกจ�านวนมาก



ล�าดบั ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๑ น.ส.มานจิ มาสมาน และ
ครอบครวั น.ส.ศระกุณา 
คานพรม  นายบุญเรือง 
แซ่ก๊วย ดช.พิชาญ 
ดญ.สุประภา 
ดช.อนุภัทร์ แซ่ก๊วย

 ๑๔,๔๖๐ 

๒ คุณวิทยา หวังกิตติกาล  ๑๐,๖๐๐ 

๓ คณุนนัทนา ตนัยานวุฒัน์  ๑๐,๒๐๐ 

๔ คณุปารคมณ์ ลีกลุพทิกัษ์  ๖,๐๖๐ 

๕ คุณร�าพรรณ ชูชัย  ๖,๐๐๐ 

๖ ร้าน บี.เค.วัสดุภัณฑ์  ๕,๐๐๐ 

๗ คุณธีรชัย พงษ์มั่นจิต  ๕,๐๐๐ 

๘ บจก. อาร์เจ ซัพพลาย 
แอนด์เซอร์วิส

 ๕,๐๐๐ 

๙ คณุสนุนัทา ศรเีท่ียงตรง  ๕,๐๐๐ 

๑๐ คุณสุรีย์ - คุณชวลิต 
บุญทวีกิจ

 ๔,๖๐๐ 

๑๑ แม่ชีวนิดา ยิ้มแย้ม  ๓,๕๑๐ 

๑๒ คุณแคทลียา พึ่งอุดม  ๓,๐๔๐ 

๑๓ คุณภัสสรา มยาเศส  ๓,๐๐๐ 

๑๔ คุณชลเสก  เกิดอนันต ์
และคณุวรรณฤด ีศริคิปุต์

 ๓,๐๐๐ 

๑๕ คณุประสทิธิ ์คณุสรุสัวดี 
อิศรางกูร ณ อยุธยา

 ๓,๐๐๐ 

๑๖ คณุมยรุ ีพฤกษ์พนาสันต์  ๒,๕๖๐ 

๑๗ คุณเอื้องขวัญ 
ไชยนิธิวัฒน์

 ๒,๐๐๐ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๑๘ คณุเทยีนชยั - คุณจันทรา 
ทองเคียน

 ๒,๐๐๐ 

๑๙ คุณกนกนันท์ ชวนสนิท  ๒,๐๐๐ 

๒๐ คุณศภุสริ ิอริยวฒุยากร  ๒,๐๐๐ 

๒๑ คุณสุทธิพร อุดม  ๒,๐๐๐ 

๒๒ ร้านเทียนชัยการยาง  ๒,๐๐๐ 

๒๓ คุณศศิภัทร 
พิริยะพัฒนพงษ ์
และครอบครัว

 ๒,๐๐๐ 

๒๔ คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร  ๒,๐๐๐ 

๒๕ คุณงิ้ม ลิ้มสมบูรณ์  ๒,๐๐๐ 

๒๖ ชั้นวางสื่อ 
รพ.สัตว์นครักษ์

 ๒,๐๐๐ 

๒๗ คุณแม่มณี ศิริคุปต์  ๒,๐๐๐ 

๒๘ ร้านเครป คอร์นเนอร์
เอกมัย ๑๐

 ๑,๕๐๐ 

๒๙ คุณพิมพ์นิภา 
กิตติชัยชนะกุล

 ๑,๕๐๐ 

๓๐ คุณศิริชัย ลือกิติไทย  ๑,๓๖๐ 

๓๑ คณุพชัรนิทร์ เขียวจนัทร์  ๑,๒๘๐ 

๓๒ แม่ชีโซเฟีย เค  ๑,๐๓๐ 

๓๓ พตอ.บุญเสริม ศรีชมภู  ๑,๐๐๐ 

๓๔ บริษัท สเป็คซีล จ�ากัด  ๑,๐๐๐ 

๓๕ คุณสมลักษณ์ จันทพล  ๑,๐๐๐ 

๓๖ คุณสุรชัย บุญชัย  ๑,๐๐๐ 

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือแว่นส่องธรรม



ล�าดบั ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๓๗ คณุอัจฉรย์ี ทองค�าเจรญิ  ๑,๐๐๐ 

๓๘ คุณชลอลักษณ ์
ย�่าจิตหมั่น

 ๑,๐๐๐ 

๓๙ คุณเพ็ญรุ่ง 
ลิมป์สุวรรณดีรี

 ๑,๐๐๐ 

๔๐ คุณทวีชัย จรัมพร  ๑,๐๐๐ 

๔๑ คุณเชษฐ พิพัฒน์  ๑,๐๐๐ 

๔๒ คุณสุรชัย บุญชัย  ๑,๐๐๐ 

๔๓ คุณสุเมธ สุขเจริญ  ๑,๐๐๐ 

๔๔ คุณสุพร ศานติ์สุทธิกุล  ๑,๐๐๐ 

๔๕ คุณจารุวรรณ 
วงษ์อนุสาสน์

 ๑,๐๐๐ 

๔๖ คุณอุทุมพร 
หล่อกิติยะกุล

 ๑,๐๐๐ 

๔๗ คณุวภิา จรรยาภรณ์พงษ์  ๑,๐๐๐ 

๔๘ คุณมาลา นิตยวรรธนะ  ๘๒๐ 

๔๙ คุณคนึงนิจ วงค์อมเรศ  ๘๐๐ 

๕๐ คุณบ๊วย แซ่ตั้ง - 
คุณฮุยฮ้ง แซ่โค้ว

 ๗๕๐ 

๕๑ คุณเกียรติศักดิ์ 
เอี่ยมจิรกุล

 ๗๐๐ 

๕๒ คุณจิราวรรณ ตรีเจริญ  ๗๐๐ 

๕๓ ดญ.พัทธรินทร ์
เอี่ยมจิรกุล

 ๗๐๐ 

๕๔ คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย  ๖๔๐ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๕๕ คุณสุภาพร ไววรมนตรี  ๖๐๐ 

๕๖ คุณดวงรัตน ์ดีวาจา  ๖๐๐ 

๕๗ คณุสมชาย เต็งการณ์กจิ  ๖๐๐ 

๕๘ คุณบุญชัย 
เหลืองเรืองแสง

 ๕๖๐ 

๕๙ คุณบุญมา - 
คุณสมทบ นามสว่าง

 ๕๐๐ 

๖๐ คุณสุภาพร ไววรมนตรี  ๕๐๐ 

๖๑ คุณบุญชัย ไชยธีรัตน์  ๕๐๐ 

๖๒ คุณนิตยา จรัสสุขสถิตย์  ๕๐๐ 

๖๓ พญ.เปรมวด ีหิรญัพฤกษ์  ๕๐๐ 

๖๔ คุณศิริภิญญา 
แก้วพูลศรี

 ๕๐๐ 

๖๕ คุณอุกฤษฎ์ - 
คณุเขษมศกัดิ ์ชายตวงษ์

 ๕๐๐ 

๖๖ คุณจันทรา ทองคียน  ๕๐๐ 

๖๗ พตอ. สิงขร วิมลธ�ารง  ๕๐๐ 

๖๘ คุณภวยา เส็งพาณิช  ๕๐๐ 

๖๙ คุณพิณอนงค์ แตงอ่อน  ๕๐๐ 

๗๐ คุณเพลินพิศ 
นวาระสุจริตร

 ๕๐๐ 

๗๑ คุณกัญพิมล 
เลิศจิระประเสริฐ

 ๕๐๐ 

๗๒ คุณสาวิตร ีชาติอุทิศ  ๕๐๐ 

๗๓ คุณศิริจิต วิริยะยุทธกร  ๕๐๐ 

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือแว่นส่องธรรม



ล�าดบั ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๗๔ คุณพรรณี เชิดอ�าไพ  ๕๐๐ 

๗๕ คุณสุกันยา  สิริกีรติกุล 
และครอบครัว

 ๕๐๐ 

๗๖ คณุสริวิรรณ ชาครติฐากรู 
และครอบครัว

 ๕๐๐ 

๗๗ คุณสุพัตรา วิศรุตพงษ์  ๕๐๐ 

๗๘ คุณธนิดา บุลสุข  ๕๐๐ 

๗๙ คุณสภุาพร จติรตันธรรม  ๔๐๐ 

๘๐ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  ๔๐๐ 

๘๑ คุณกัญจน์ณัฏฐ ์
เทอญชูชีพ

 ๔๐๐ 

๘๒ คุณอุษา สง่างาม  ๓๖๐ 

๘๓ คุณฉลองชัย - 
วรรณกร คงบันเทิง

 ๓๕๐ 

๘๔ คุณวิภา อัฑฒวินท์  ๓๕๐ 

๘๕ คุณบุศกร ทรงพุฒิ  ๓๒๐ 

๘๖ คุณฉลองชัย คงบันเทิง  ๓๑๐ 

๘๗ คุณนนทกร 
สักกะพลางกูร

 ๓๐๐ 

๘๘ คณุวาสนิ ีสักกะพลางกรู  ๓๐๐ 

๘๙ ด.ญ.ปวีณ์กร 
สักกะพลางกูร

 ๓๐๐ 

๙๐ คุณวิสุทธิ์ 
วิสุทธิ์ศรีมณีกุล

 ๓๐๐ 

๙๑ คุณรัตนา สาคร  ๓๐๐ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๙๒ พระชัยพร จนฺทว�โส  ๓๐๐ 

๙๓ คุณพัฒนา สุขบ�ารุง  ๓๐๐ 

๙๔ แม่ชีวนิดา ยิ้มแย้ม  ๓๐๐ 

๙๕ พระชัยพร จนฺทว�โส  ๓๐๐ 

๙๖ คุณรัชนี ตันกลาง  ๓๐๐ 

๙๗ คุณรุ่งศักดิ ์นุชผ่อง  ๓๐๐ 

๙๘ คุณสมชาย 
ตั้งประสิทธิโชค

 ๒๘๐ 

๙๙ คุณจารุณ ีจงสวัสดิ์  ๒๕๐ 

๑๐๐ คณุสทิธชิยั ปัญควิจญาณ  ๒๔๐ 

๑๐๑ คุณศิลป์ชัย จันทร์เพชร  ๒๔๐ 

๑๐๒ คุณวลัยลักษณ์ ดตวิลัย  ๒๓๐ 

๑๐๓ คุณชรินทร ์สุวัชรังกูร  ๒๒๑ 

๑๐๔ คุณประยุทธ ปิยะกาโส  ๒๒๐ 

๑๐๕ ดญ.ปัณฑิกา สุชนรักษ์  ๒๑๐ 

๑๐๖ คุณญาติกา นันทชณัฏ- 
คุณอนันต ์ปักสังคเณย์

 ๒๐๒ 

๑๐๗ คณุวีรชยั ปัญควิจญาณ  ๒๐๐ 

๑๐๘ คณุผกามาศ ตันประเสริฐ  ๒๐๐ 

๑๐๙ คุณนิตยา ปายะนันท์  ๒๐๐ 

๑๑๐ คุณเกศกนก โพธิ์กุล  ๒๐๐ 

๑๑๑ คุณนก  ๒๐๐ 

๑๑๒ คุณเอื้องขวัญ 
ไชยนิธิวัฒน์

 ๒๐๐ 

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือแว่นส่องธรรม



ล�าดบั ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๑๑๓ คุณนาถลดา มีฤษ์ยาม  ๒๐๐ 

๑๑๔ คุณธัชฐิริณ แก้วเกิด  ๒๐๐ 

๑๑๕ คุณนัทกวิน รัตนประภา  ๒๐๐ 

๑๑๖ คุณประยุทธ ปิยะกาโส  ๒๐๐ 

๑๑๗ คุณท้อ - 
คณุสนุนัทา แหลมไพศาล

 ๒๐๐ 

๑๑๘ คณุเวธกา สุขแสนไกรศร  ๒๐๐ 

๑๑๙ คุณพยอม มณีพฤกษ์  ๒๐๐ 

๑๒๐ คุณนิชา แจ่มกระจ่าง  ๒๐๐ 

๑๒๑ คณุธญัธร ง้าววฑิรูย์วงศ์ 
(R.๖๐๐)

 ๒๐๐ 

๑๒๒ คณุรัตนา งามพงศ์พรรณ  ๒๐๐ 

๑๒๓ คณุจรยิา เหลืองรงัสรรค์  ๒๐๐ 

๑๒๔ คุณศิวภรณ์ 
สกุลเที่ยงตรง

 ๒๐๐ 

๑๒๕ คุณสายรุ้ง 
พินิตกาญจนพันธุ์

 ๒๐๐ 

๑๒๖ คุณสุปกานต์ 
วิมุตตานนท์

 ๒๐๐ 

๑๒๗ คุณนัชชา, คณากร และ 
ธนกร ดิษยาตติย

 ๒๐๐ 

๑๒๘ คุณประวิทย์ และ
คณุนาตยา นวาระสจิุตร

 ๒๐๐ 

๑๒๙ คุณวฤธิ์ และ
คุณสงานวงษ ์
พิไลพุทธิเมธ 

 ๒๐๐ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๑๓๐ คุณชิชาวรรณ และ 
คุณชฎาวรรณ ตันศิริ

 ๒๐๐ 

๑๓๑ คุณธนพร ทราธร  ๑๘๐ 

๑๓๒ คุณประภากรณ ์
ปัญคิวจญาณ

 ๑๗๐ 

๑๓๓ พระมหาธีรานนท ์
จิรฏฐิโก

 ๑๖๐ 

๑๓๔ คุณนภัทร สิทธาโนมัย  ๑๖๐ 

๑๓๕ คุณละอองดาว สุขรอด  ๑๔๐ 

๑๓๖ พตอ.บุญเสริม ศรีชมภู  ๑๓๐ 

๑๓๗ คุณณัฎญา เดชเจริญ  ๑๒๐ 

๑๓๘ คุณสุภาณ ีบูรพ์ภาค  ๑๒๐ 

๑๓๙ คุณสุวิทย ์แซ่จิว  ๑๑๐ 

๑๔๐ คุณภาณุมล ภูษา  ๑๑๐ 

๑๔๑ คณุฐาณสิสรณ์ อ�า่สวัสด์ิ  ๑๐๐ 

๑๔๒ คุณสุภาพร ไววรมนตรี  ๑๐๐ 

๑๔๓ คุณสมชาย 
ตั้งประสิทธิโชค

 ๑๐๐ 

๑๔๔ คุณวิชัย ส้มโอชา  ๑๐๐ 

๑๔๕ คุณธนา ศรีนิเวศน์  ๑๐๐ 

๑๔๖ คณุผกามาศ ตันประเสริฐ  ๑๐๐ 

๑๔๗ คุณกร วิวิชชานนท์  ๑๐๐ 

๑๔๘ คุณศทุธิน ีลิวนวไพบลูย์  ๑๐๐ 

๑๔๙ คุณกรองทอง ภูชนะกูล  ๑๐๐ 

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือแว่นส่องธรรม
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๑๕๐ คุณอารยา ปฏิภาณกวี  ๑๐๐ 

๑๕๑ คุณมยุรี ทองใบ  ๑๐๐ 

๑๕๒ คุณปราณี มหาร�าลึก  ๑๐๐ 

๑๕๓ คุณอารยา ปฏิภาณกวี  ๑๐๐ 

๑๕๔ คุณกาญจนา ธงยังรตัน์  ๑๐๐ 

๑๕๕ คุณอาทิตยา เอื้อชัยกุล  ๑๐๐ 

๑๕๖ คุณวิชัย ส้มโอชา  ๑๐๐ 

๑๕๗ คุณอารีย์ หวังกิตติกาล  ๑๐๐ 

๑๕๘ คุณสนธิชัย ตันกลาง  ๑๐๐ 

๑๕๙ คุณไกรศรีห ์ชูช่วย  ๑๐๐ 

๑๖๐ คณุวาสนา ศรบีญุธรรม  ๑๐๐ 

๑๖๑ คุณมณิสรา ศรียะพันธ์  ๑๐๐ 

๑๖๒ คุณนฤมล เอี่ยมสะอาด  ๑๐๐ 

๑๖๓ คุณกร วิวิชชานนท์  ๑๐๐ 

๑๖๔ คุณสมหมาย 
เต็มประสิทธิศักดิ์

 ๑๐๐ 

๑๖๕ คุณสุวัฒน์ชัย เงินขาว  ๑๐๐ 

๑๖๖ พ.อ.ชาญชัย ตันศิริ  ๑๐๐ 

๑๖๗ คุณธีระ คุณฐาปนี ผดุง
วฒันโรจน์ และครอบครวั

 ๑๐๐ 

๑๖๘ คุณเปรมชัย 
นวาระสุจริตร

 ๑๐๐ 

๑๖๙ คณุวลัย์ลดา พินจิพจิยา 
และครอบครัว

 ๑๐๐ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๑๗๐ คุณซุ่ยไล้ แซ่ลิ้ม  ๑๐๐ 

๑๗๑ คุณรักชนก 
นุสราสุภานันท์

 ๑๐๐ 

๑๗๒ คุณจิตรา วิสุทธิพิศาล  ๑๐๐ 

๑๗๓ คุณแม่อุนสี แซ่ฮิ้ม  ๑๐๐ 

๑๗๔ คุณสอาด พนารังสรรค์  ๑๐๐ 

๑๗๕ คณุอมรรตัน์ พนารงัสรรค์  ๑๐๐ 

๑๗๖ คณุเกศรนิ พนารงัสรรค์  ๑๐๐ 

๑๗๗ คุณทองใบ เกษศรี  ๑๐๐ 

๑๗๘ คุณอัญชลี 
นวาระสุจริตร

 ๑๐๐ 

๑๗๙ คุณแม่เกียว แซ่โง้ว 
และครอบครัว

 ๑๐๐ 

๑๘๐ คุณวิภาว ีสง่าเพชร  ๘๐ 

๑๘๑ คุณจงดี ประสาทผ่อน  ๘๐ 

๑๘๒ คุณชลิดา อัมภิกาภรณ์  ๘๐ 

๑๘๓ คุณนงนุช วรรณสุข  ๘๐ 

๑๘๔ คุณธนา ศรีนิเวศน์  ๗๐ 

๑๘๕ คุณประมง แสนบุคคา  ๗๐ 

๑๘๖ คุณศิริยุภา ปั่นกรวด  ๖๐ 

๑๘๗ คุณเทวรักษ์ จงจิตร  ๖๐ 

๑๘๘ คุณภิเพ็ญ  -  คุณสุวารี 
ไชยเพชร และครอบครัว

 ๖๐ 

๑๘๙ คุณปภัสสร แถมนิล  ๖๐ 

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือแว่นส่องธรรม
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๑๙๐ คุณพทัธภทัร ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา

 ๕๐ 

๑๙๑ คุณน�า้มนต์ เปรมานุพนัธ์  ๕๐ 

๑๙๒ คณุภญิญดา เกดินรนิทร์  ๕๐ 

๑๙๓ คณุแสงดาว ปล้องนริาศ  ๕๐ 

๑๙๔ คุณจอมขวัญ นาคดี  ๕๐ 

๑๙๕ คุณอิทธิพัทธ์ กรีสวัสดิ์  ๕๐ 

๑๙๖ พ.อ.พัชรศักดิ์ 
ปฏารูปานนท์

 ๓๐ 

๑๙๗ คุณฤมัยภรณ์ อยู่นุช  ๒๐ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�านวนเงิน

๑๙๘ คุณอุบล บัวบูชา  ๒๐ 

๑๙๙ คุณมานิตย ์สอนแก้ว  ๒๐ 

๒๐๐ คุณธนา ศรีนิเวศน์  ๒๐ 

๒๐๑ คณุอ�านาจ สมบูรณ์ทรพัย์  ๒๐ 

๒๐๒ คุณสมศักดิ ์สรีเจริญ  ๒๐ 

๒๐๓ คุณเดชา เดชทรัพย์  ๑๐ 

๒๐๔ คุณสมศักดิ ์
เนตรกระจ่างกุล

 ๑๐ 

๒๐๕ ดญ.ณิชา ศรีทับทิม  ๑๐ 

๒๐๖ คณุสมเกยีรต ิเหล่าเจรญิ  ๑๐ 

ยอดรวม ๑๗๐,๗๔๓

รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือแว่นส่องธรรม




