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คำนำ จากชมรมกัลยาณธรรม

  มรณ า นุ สติ   เปน หนึ่ง ใน อนุสติ   ที่ พระพุทธเจา ทรง สั่ง สอน 

ใหระลึก ถึง อยู เนืองๆ  เพราะ ความ ตาย  เปน สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น แนนอน กับ ทุก 

คน   และ การ ระลึก ถึง ความ ตาย อยู เนืองๆ   ยอม ทำให เรา ไม ประมาท   

และ รูจัก เตรียม ตัว ให พรอม  กอน ที่ เรา จะ ตาย   ดัง นั้น   ความตาย 

จึงไมใชสิ่งที่เราควร กลัว   หรือ  สิ่ง ที่ เปน อัปมงคล   

   ทาน อาจารย  ดร.  สนอง   ว รอุ ไร   ทาน ได ผาน เหตุการณ ที่ 

เรียก วา  การ ตาย มา แลว   ได รู ได เห็น การ แยก จาก กัน ของ รูป และนาม   

อันเปนกระ บวน การ ตาย   และโชค ดี ที่ รูป นาม ได กลับ มา รวม กัน   ทำให 

มี ชีวิต อยู มา เลา ใหพวก เรา ฟง  ถึง กระบวนการ ตาย ของ สัตว ทั้ง หลาย       

   หวัง เปน อยาง ยิ่ง วา   ทาน ผู อาน ทุก ทาน  จะ สามารถ นำ 

ประสบการณ จริง ของ ทาน อาจารย  ดร. สนอง   และ ปญญา อัน ถูก ตรง 

เหลา นี้   มา พัฒนา จิต ของ ทุกๆ  ทาน   เพ่ือ เตรียม ตัว ให พรอม กอน ที่ จะ 

ตายจริง 

  ความ ตาย ไมใช สิ่ง ที่ นา กลัว   และ  ทุก คน ตอง ตาย  

  . . . แลว คุณ ละ   พรอม หรือ ยัง   ?

 ดวย ความ ปรารถนา ดี 

 ชมรม กัลยาณ ธรรม



คำนำ จากผูเขียน

  

   เมือ่ พดู ถงึ ความ ตาย   คน ที ่ไม ยอมรบั ความ จรงิ   ถอืวา 

เปนการ พูด ที่ เปน อัปมงคล   ตรง กัน ขาม   คน ที่ ยอมรับ ความ 

จริง   และ มี สติ คุม ใจ  ยอม ไม หวั่น ไหว  เมื่อ ไดยิน ได ฟง คน พูด 

ถึง เรื่อง ของ ความ ตาย   เพราะ เปน ความ จริง แท แนนอน ของ 

สรรพ ชีวิต  สวน ใหญ ยัง ตอง เวียน ตาย - เกิด อยาง ไม จบ สิ้น   

ผูใดปลอย ให กิเลส เขา มา มี อำนาจ เหนือ ใจ   ผู นั้น ยัง ตอง ตาย 

- เกิด อยู ใน วัฏสงสาร   สวนจะ ไป เกิด อยู ใน ภพภูมิ ใด  ขึ้น อยู 

กับเหตุ ที่ ทำ สั่งสม ไว ใน ชาติ ปจจุบัน 

  หนงัสอื เลม นี ้เขยีน ขึน้ เพือ่ เตอืน สต ิบคุคล ผู ศรทัธาใน 

ความ จริง   มิ ให ประมาท ใน การ ดำเนิน ชีวิต    จึงตอง มี 

การเตรียม ตัว สั่งสม ปจจัย เดิน ทาง สู ชีวิต หนา   สวน จะ ไป เกิด 

เปน รูป นาม อยู ใน ภพ ภูมิ ใด   จง เลือก เอา ตามที่ ชอบเถิด

ดร.  สนอง     ว รอุ ไร  
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เตรียม ตัว กอน ตาย 

   นมัสการ พระคุณ เจา   วัน นี้ ผม จะ พูด เรื่อง เตรียม ตัว 

กอน ตาย   เพราะ วาการ เกิด การ แก และ การ ตาย   เปน กฎของ 

ธรรมชาต ิ  ที ่สตัว บคุคล ทกุ ตวั ทกุ ตน จะ ตอง เปน ไป ตาม กฎน้ี   ไมม ี

ใคร สกั คนใน โลก ที ่เกดิ แลว ไม ตาย   ผู บรรยาย ก ็จอ ควิ ไว แลว   จาก 

คน ที ่ไม เชือ่ ธรรม วนิยั ของ พระพุทธเจา โค ดม   ไมเชือ่ วา บคุคล ตาย 

แลว ตอง ไป เกิด ใหม   ไม เชื่อ วา เทวดา มี จริง   เพราะ เปน อาจารย 

เผยแพร ความรู ทางดาน วิทยาศาสตร   ตอง บอก ความ จริง หรือ 

ความ เปนเหต ุเปน ผล แก เยาวชน   ใหสามารถ เรยีน รู เขา ถงึ ความ 

จริง หรือ สัมผัส กับ ความ จริงนั้นได   

 เมือ่ เรยีน จบ มา จาก ตางประเทศ   จงึ ไดมา พสิจูน สจัธรรม 

ใน พุทธ ศาสนา   ดวยการ บวช เปน ภิกษุ อยาง ทาน ทั้ง หลาย   

แลว นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม   ผล ปรากฏ วาการปฏิบัติธรรม 

อยาง เขมขน   ปฏิบัติ ธรรมเต็ม ที่  วัน ละประมาณ   ๒๐   ชั่วโมง   

๗



เตรียมตัวกอนตายเต

จำวัดประมาณ   ๔   ชั่วโมง   ปฏิบัติ อยาง ตอ เนื่อง   เปน เวลา   ๓๐   

วัน   ฉัน ภัตตาหาร วัน ละ   ๑๐   ชอน   ปด หู ไม ฟง เสียง ใดๆ   จาก วิทยุ  

จาก คน พูด   ปด ตา คือ มอง ดู ไมเกิน   ๔   กาว   ปดปาก คือ ไม พูด กับ 

ใคร   เวน ไว แต วา จะ ใช ปาก พดู กบั ครบูาอาจารย ตอน สอง ทุม เพือ่ 

สอบ อารมณ ที ่ปฏิบตั ิมาใน รอบวัน   นอกจาก นัน้ ทำเหมือน เปนคน 

ใบ ไม พูดกับใคร  

  ผล ปรากฏ วา ปฏิบัติ ธรรม แบบ พอง หนอ - ยุบ หนอ 

อยูนาน   ๗   วัน   จิต สามารถ เขา ถึง สมาธิ สูงสุด คือ จิต ตั้ง 

มั่นเปนสมาธิ แนว แน   หรือ สมาธิ ระดับ ฌาน   เม่ือ จิต ออก จาก 

ความ ทรง ฌาน   ความ รู สงูสดุ ที ่เรยีก วา อภญิญา   ๕   มจีรงิ เปนจรงิ   

การ ที ่จติ ไป เห็น วา เทวดา ม ีจรงิ   การเวียนตาย เวยีน เกดิ อยางไมรู 

จบ สิ้น มี จริง เปน จริง   หูทิพย มี จรงิ   ตา ทิพยมีจริง ฯลฯ   

 จาก การ เปน นกั วทิยาศาสตร ที ่ไม เชือ่ ความ จรงิ ที ่อยูนอก 

เหนือ ประสาท สัมผัส   พอ เขา ถึง สัจธรรม คือ พัฒนาจิตจน เขา ถึง 

ความ ตัง้ มัน่ เปน สมาธิ แนว แน   หรอื เปน สมาธิ ระดับฌาน   เมือ่ จติ 

ถอย ออก จาก ความ ทรง ฌาน   ความ รู สงูสดุ หรอื โลกิ ย ญาณ ตางๆ   

ที่ พูด มา ขาง ตน เปน ความ จริง    มี เหตุผลรองรับ แต สัมผัส ได ดวย 

จติ พฒันาดแีลว เทานัน้   จติทีย่งัมไิด พฒันา ยอมไม สามารถ รู เหน็ 

๘
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เขาใจ ความ จริง เชนนี้ได  และ ระบบ ประสาท ก็ ไม สามารถ สัมผัส 

ได เชน กนั   หลงั จาก ที ่ไปรู เหน็ ความ จรงิ สงูสดุ ที ่เปน โลก ิย ญาณ   ได 

ปฏบิตัธิรรมอยางตอ เนือ่ง จน ครบ   ๓๐   วนั   ตาม ที ่ตัง้ จติอธิษฐาน 

ไว ใน วันแรก ที่ บวช เปน ภิกษุ วา

    “จะปฏิบัติ ธรรม เต็ม ที่ นาน   ๓๐   วัน   

 ได แค ไหน เอา แค นั้น ”   

 ผล ปรากฏ วา   หลงั จาก พน เจด็ วนั ไป แลว วปิสสนาญาณ 

ซึ่ง เปน ความ รู สูงสุด ที่ ทำให พน โลก ได เกิด ขึ้นอยาง ตอ เนื่อง จน 

ครบ   ๓๐   วัน   ตาม ที่ ตั้ง จิต อธิษฐาน ไว ในวัน แรก ที่ ได บวช เปน 

ภิกษุ   พอ กาล เวลา ผาน เขา ถึง วัน ที่   ๓๑   ผล ปรากฏ วา   ปฏิบัติ 

ธรรม เหมือน เดิม ท่ี ทำ มา กอน   แต จิต ไมสามารถ เขา ถึง ความ ตั้ง 

มัน่ เปน สมาธ ิ  และ ไม สามารถเกดิ ปญญา สงูสดุ ที ่เปน โลกยิะ และ 

โลกุ ต ตระ ได  

 จึง ได รู วา คำ อธิษฐาน เปน คุณธรรม ที่ มี ความ ศักดิ์สิทธิ์   

นับ จาก เริ่ม ตน พิสูจน สัจธรรม จน บัดนี้  กาล เวลาได ผาน มา นาน 

ถึง   ๓๕   ป เศษ แลว   ไม ได นำ ตัว เอง เขา ฝก ปฏิบัติ ธรรม ที่ไหน 

อีก เลย   จิต สามารถ รู เห็น เขาใจ ธรรม วินัย ได อยาง ตอ เนื่อง 

๙



เตรียมตัวกอนตายเต

ยาวนาน เพิ่ม มาก ขึ้น   ความ รู เห็น เขาใจ บาง อยาง มิได มี เขียนไว 

ใน ตำราคัมภีร   แต สามารถ รู เห็น เขาใจ ดวย จิต ของ ตัว เอง   

(สนฺทิฐิโก )   อยางถองแท

    ดงั นัน้ คำ พดู ที ่ออก จาก ปาก   หนงัสอื ที ่เขยีนแจก มวลชน 

ให ได อาน   ลวน มา จาก ความ รู หรือ ปญญา ที ่เหน็แจง   เหน็ เหตุ เหน็ 

ผล ถกู ตรง ตาม ความ เปน จรงิ แท   สิง่ตางๆ ทีท่ำใหมวลชน ด ู  คำ พดู 

ที่ แพร ออก ไป ให ชาว โลก ได สัมผัส ทางเว็บไซต หรือ ทาง หนังสือ ที่ 

เขียน ขึ้น ให มวลชน ได อาน   ลวนเกิดข้ึน จาก ปญญา สูงสุด ที่ เกี่ยว 

กับ โลก   และ ที่ พน วิสัยของ โลก  

  การ บรรยาย ธรรม ที่ ผาน ทาง อินเตอรเน็ต   ทาง วิทยุ 

กระจาย เสียง   หรือ การ บรรยาย ใน วัน นี้ ตอง ใช ปญญา พุทธะ 

หรือ ปญญา สูงสุด ทาง พุทธ ศาสนา   ปญญา ทาง โลก ไม สามารถ 

ใชได   เพราะ เขา ไม ถึง ความ จริง สูงสุด และ ความ เปน จริง แท   

(ปรมั ตถ สัจจะ ) ได   ความ จริง ที่ นำ มาบ อก กลาว ใน วัน นี้ เปน จริง   

อีก พันป หมื่น ป แสน ป ก็ ยัง คง เปน ความ จริง อยู   คือ ยัง มี เหตุ มี ผล 

รองรับ   ฉะน้ัน ผู บรรยาย ตอง ขออภัย     หาก คำ ใด ที่ พูด ออก ไป 

แลว   ทาน ผู ฟง ไม เขาใจ   ทาน มไิด ผดิ เพ้ียน แต ผู บรรยาย ผดิ เพีย้น 

๑๐
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ไป เอง   แต ถา ใคร ประสงค จะ พิสูจน สัจธรรม   ตอง นำ ตัว เอง เขา 

ปฏิบัติ สมถ ภาวนา และ วิปสสนา ภาวนา   จน เกิด ปญญา สูงสุด   

(ภาวนามยปญญา )   แลว จะ เขาใจ ใน สิ่ง ที่ ไดยิน ได ฟง ใน วัน นี้ 

  วัน นี้ จะ พูด เรื่อง เตรียม ตัว กอน ตาย     ถา พูด ถึง เรื่อง 

ความ ตาย คน ทาง โลก   คือ มี ความ รู ทาง โลก   เขา บอก วา พูด เรื่อง 

นี้ เปน อัปมงคล   แต ถา ใคร เขา มา ศึกษา ทาง ธรรม แลว   ถือวา 

เปน มงคล เพราะ จะ ทำให ไม ประมาท   จะ ได เตรียม ตัว ใหพรอม 

กอน ตาย   ดวย เหตุ นี้ หล วง พอ ฤาษี ลิง ดำ ทาน มัก จะ พูด ถึง ความ 

ตาย อยู เสมอ   เมื่อ ใด ที่ จิต ปฏิเสธ ที่ จะ อยู รวม กับ รูป ขันธ นี้ แลวไป 

แสวงหา รปู ขนัธ ใหม อยู อาศัย   รปู ขนัธ เดิม กไ็ม สามารถ ทำ สิง่ ใดๆ   

ได   จึงเรียก วาตาย 

   ผู บรรยาย ไดผาน มาร มา แลว ทั้ง หา ตัว   มาร คือ สิ่ง 

ทีฆ่าบคุคล ให ตาย จาก ความ ด ี  มนษุย ม ีกเิลส เปน มาร   (กเิลสมาร)   

มนุษย มี ขันธ   ๕   เปน มาร   ( ขัน ธมาร )   มนุษย มี อภิสังขาร ที่ ปรุง 

แตงกรรม   เปน มาร   ( อภิ สังขาร มาร )   มนุษย มี เทพ บุตร เทพธิดา 

เปน มาร   ( เท วปุ ต ตมาร )   และ มนุษย มี ความตาย เปน มาร   

(มัจจุมาร) 

   โดย เฉพาะ มาร ตัว สุดทาย   ผู บรรยาย ได นำพา ชีวิต พน 
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จาก บวง ของ มาร ดัง กลาว มา แลว สอง ครั้ง   ผู ที่ พัฒนา จิต จน เขา 

ถึง ธรรม ที่ ปฏิบัติ ได แลว   จะ เกิด ปญญา สูงสุด ที่ เห็น การแยก รูป 

แยก นาม ได ชัดเจน มาก   นาม ที่ เคลื่อน ออกจาก รูป นี้ ไป แลว  หาก 

ไม กลับ คืน เขา สู รูป เดิม นี่ คือ การตาย  

  ผู บรรยาย ยัง โชค ดี ที่ นาม ยัง หวน คืน กลับ เขา สู รางเดิม   

จึง ได มี โอกาส มาบ อก เลา ใหผู ที่ มิได มี ประสบการณ เชน นี้ไดรับรู   

ได เห็น ชัดเจน วา นาม มี ลักษณะ เปน เชนไร   เม่ือไดเห็นนาม แยก 

ออก จาก รูป แลว ทำให ไม กลัว ความตาย   ใช จิต ที่ เห็น แจง ตาม ดู 

กระบวนการ ตาย ของ ตัว เอง   จึง ได พบ สัจธรรม วา รูป นาม นี้ คือ 

รูป ขันธ และ นาม ขันธ   รูปประกอบ ขึ้นดวย   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   

 จะ มี การ ผันแปร   คือ   ลม ที่ หายใจ เขา สู รางกาย   และ ลม 

ที่ ปลอย ออก จาก รางกาย   จะ คอยๆ   ออน ลงๆๆ   แลว ตาม ดวย ไฟ   

( พลังงาน )   จะ คอยๆ   ออน ลงๆๆ   น้ำ จะ พรั่งพรู แยกยายออก จาก 

รางกาย   เหลือ แต ดิน ซึ่ง เปน ของแข็ง กอง ไว แลว แตก สลาย เปน 

หนวย ยอยๆ   กอง อยู กบั พืน้ เปน ชิน้ เลก็ ชิน้นอย   จติ ที ่ละเอยีด ออน 

และ ม ีความ ตัง้มัน่  ตามดตูาม รูเหน็ความ เปน ไป ของ กระบวนการ 

ตางๆ   ของ รูป นาม จน กระทั่ง ที่สุด   ได เห็น ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   ตาง 

กลับ คืน มา เปน รางกายเหมือน เดิม   มี ความ แข็ง แรง เหมือน เดิม   
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และ ยังคง เปน ราง ให จิต ใช ทำ ประโยชน เผย แพร ความ จริง ใน 

พุทธศาสนา มา จนถึง ปจจุบัน นี้   รวม เวลา ที่ ผาน มา นาน ถึง   ๓๕   

ป เศษ แลว  

  ได ระลึก ถึง พระมหากรุณาคุณ ของ พระพุทธเจา ที่ 

มอบธรรม วินัย ให กับ ชาว โลก   และ ผู บรรยาย ได นำ เอา ธรรม 

วินัย มาสถิต ไว กับ ใจ ตัว เอง อยู ทุก ขณะ ตื่น   และ ยัง ได แสดง ความ 

กตัญู กตเวที   ดวย การ เผย แพร ธรรม วินัย ให แพร ออก ไป กวาง 

ไกล   ดวย การ ใช เคร่ือง มือ ทาง วิทยาศาสตร ชวย   ทั้งๆ ที่ ตัว เอง 

อยู ที่ จังหวัด เชียงใหม   ได ระลึก ถึง คุณ ของ แผน ดิน ที่ ทำให เรา ได 

อยู อาศัย อยาง สะดวก สบาย และมี ความ สุข   จึงไดตอบแทน คุณ 

ดวย การ ทำตวั เปน คน ด ีของ แผน ดนิ เกดิ   นบั พนั ปญหา ที ่ถาม ผาน 

ทาง เว็บไซต   ผู ถามปญหา ลวน มี อุปการ คุณ ที่ ทำให ผู ตอบ ปญหา 

ได พัฒนาสติปญญาของตัวเองใหเพิ่มมากข้ึน   ผูถามปญหา จึง 

เปรยีบ ได ดงั คร ูผู ม ีพระคณุ   บาง ครัง้ ที ่ปญหา ม ีเขา มาจำนวน มาก   

ผู ตอบ ปญหา จำเปนตองตื่น ลุก ขึ้น กลาง ดึก   เพ่ือ ตอบ ปญหา มิ ให 

คั่ง คาง   ทั้งนี้เพื่อ เปนการ ตอบแทนคุณทาน 

   ถงึ ตอน นี ้จะ พดู ถงึ เรือ่ง ความ ตาย   ที ่คนใน สงัคม บอกวา 

เปน เรื่อง อัปมงคล   แทจริง ใน ทาง ธรรม ถือวา เปน เรื่องมงคล   
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เพราะ ทำให เรา ไม ประมาท ใน วัน ขาง หนา   เม่ือ เรา ตอง เกิด อีก   

มันก็ ตอง มี ความ แก เปน ธรรมดา   เมื่อ แกแลว ก็ ตอง ตาย เปน 

ธรรมดา   เหลา นี้ เปน สิ่ง แนนอน   เปน สัจธรรม ที่ ทุก คน เมื่อ เกิด 

มา แลว ตอง เปน ไป ตาม นี้   มนุษย เปน สัตว โลก ชนิด หนึ่ง ที่ ชีวิต 

ประกอบ ขึ้น ดวย รูป และ นาม

 การ เกิด ของ สัตว มี อยู   ๔   ประเภท ตาม ที่ พระ พุทธะ ได 

ตรัส ไว คือ   เกิด ใน ครรภ   เกิด ใน ไข   เกิด ใน ที่ ชื้น แฉะ   และ เกิดโดย 

วิธี โอป ปา ติ กะ คือ ผุด มี ขึ้น เปน ตัว เต็ม วัย ทันที   

   ใน ฐานะ ที ่ผู บรรยาย เปน นกั วทิยาศาสตร   ปรากฏ การณ 

ใด ที ่เกดิ ขึน้ แลว ตอง พสิจูน หาความ จรงิ   หรอื คอื หาความ สมัพนัธ 

ระหวาง เหตุ และ ผล นั่นเอง   การ เกิด ใน ครรภนี้ทาง วิทยาศาสตร 

ยอมรับ วา เปน ความ จริง   เพราะ ผล ที่เกิดข้ึน สามารถ สัมผัส ได 

ดวย ระบบ ประสาท ของ รางกาย   สัตว ที่ เกิด ใน ไข เชน   เปด   ไก   

หรือ สัตว เลื้อย คลาน บาง ชนิด มีการเกิด เชน นี้ จริง   และ จาก 

ประสบการณ ของ ผู บรรยาย  ไมเคย พบ วา มนุษย มี การ เกิด ใน 

ทำนอง นี้   แต การเกิด ของมนุษยในท่ีชื้นแฉะ มี จริง   ดัง ตัวอยาง 

ของ พระนาง ปทุมวดี   (อดีต พระ อุบล วรรณ า ภิกษุณี )   ที่ อุบัติ ขึ้น 

ใน ดอกบัว ใหญ ใน สระ น้ำ ใกล กับ อาศรม ของ พระ ฤาษี และโอรส 

ของพระนางอีกจำนวน หนึ่ง ได เกิดในท่ีชื้นแฉะ เชนกัน   และ วิธี 
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สุดทาย มนุษย สามารถ เกิด โดย วิธี โอปปาติกะ คือผุด ขึ้น มา และ 

โตเตม็ วยั ใน ทนัใด   หาก ทาน ผู ฟง ไม เขาใจผดิ  คดิ วา ผูบรรยายเพอ 

หรือ เพี้ยน   ผู บรรยาย บอก วา จาก ประสบการณตรง ได พบ วา   

มนุษย มี การ เกิด โดยวิธี โอปปาติกะมี จริง เปน จริง   วิธี พิสูจน การ 

เกิด ใน ลักษณะ นี้ สามารถ ทำได โดยการพัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา)   

ให เขา ถึง ความต้ัง มั่น เปน สมาธิ ระดับ ฌาน   เมื่อ จิต ถอนออก 

จาก ความ ทรง ฌาน   ให อธิษฐาน ขอ เห็น การ เกิด ของ มนุษย 

โดยวิธโีอปปาติ กะ   ก ็สามารถ จะ สมัผสั ได ดวย จติ ที ่ม ีความถ่ีคลืน่ 

ที่ พัฒนา ดีแลว 

  ผู บรรยาย มี พื้น ฐาน มา ทาง ดาน วิทยาศาสตร ที่ ยอมรับ 

ใน เหตุผล   จึง ได พิสูจน และ ได พบ มา ดวย ตัว เอง จึง บอก เลา ให ผู 

ฟงได ทราบ   ดัง นั้น การ อุบัติ ของ มนุษย สามารถ กลาว โดย สรุป 

ได วา เกิด ขึ้น ได สาม วิธี คือ เกิด ใน ครรภ   เกิด ใน ที่ ชื้น แฉะ   และ เกิด 

โดย การ โอป ปา ติ กะ 

   มนุษย เกิด มา แตละ ภพ ชาติ ยอม มี การ ทำกรรม ดวย 

กัน สาม ทาง คือ   มโนกรรม   วจี กรรม   และ กายกรรม   และ ใน 

ธรรมชาติมนุษย และ สัตว ยัง ตอง ดำเนิน ไป ตาม กำหนด หรือ 

กฎ ของ ธรรมชาติ อยู อยาง นอย สาม กฎ   ดัง ที่ จะ ได เรียน ให 

พระคุณเจา ทั้ง หลาย ให ทราบ  
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กฎ ขอ ที่   ๑   กฎ ธรรมชาติ 

 ที่ เรียก วา   สามัญ ลักษณะ   คือ สรรพ สิ่ง เมื่อ เกิด 

ขึ้น แลว ยอม มี การ แปร เปลี่ยน   คงทน อยู ไม ได   และ เปน สิ่ง 

ที่ ไมใช ตัว ตน แทจริง หรือ คือ ดับ สลาย ไป ใน ที่สดุ   ซึ่ง บาง ทาน 

สมมต ิเรยีก กำหนด อนั แนนอน ตายตวั เชน นี ้วา กฎ ไตรลกัษณ   
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ความ เปน ไป ใน สาม ลักษณะ นี้   หาก เกิด ขึ้น ใน หวง เวลา สั้นๆ   ก็ 

สามารถ รู เห็น เขาใจ ได ดวย ประสาท สัมผัส   แต ใน หลาย กรณี  สิ่ง 

ที่ ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ ที่ ตอง ใช เวลา ยาวนาน   เกิน หวง 

อายขุยั ของมนุษย   ม ิสามารถ สมัผัสได ดวย ระบบ ประสาท สมัผสั   

แตจิตที่พัฒนา ดีแลว สามารถ สัมผัส ได  

  ตัวอยาง เชน   บุคคล ที่ มี นิวาส สถาน อยู ที่ จังหวัด 

เชียงใหม   ตั้งแต เกิด จน ตาย ก็ ยัง เห็น วา ดอย สุ เทพ ยัง คง มี อยู   

มิได หายไปไหน   แต สามารถ เห็น การ แปร เปล่ียน ของ ดอย สุ เทพ 

มี จริง เปนจริง   ลักษณะ ของ ดอย สุ เทพ ใน ปจจุบัน   ไม เหมือน 

กับ ดอย สุ เทพในคร้ังที่ ยัง เปน เด็ก ตัว เล็กๆ   ดอย สุเทพ ที่ เห็น 

ดวย ตาเน้ือตาหนัง   แม บุคคล ตาย ลง ไป แลว ดอย สุ เทพ ยัง คง 

มี อยู   หากผู ใด พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ ทรง ฌาน ได   ยอม เห็น 

การ เกิด - ดับ ของ สรรพ สิ่ง มี จริง เปน จริง   แมแต ดอย สุ เทพ ที่ เห็น 

ดวย ตาเน้ือตา หนัง   ก็ ตองเปนไปตามกฎ ไตรลักษณ เชน กัน   คือ 

คร้ัง หนึ่ง มี ดอย สุเทพเกิดข้ึน   แลวใน ที่สุด เมื่อ กาล เวลา ผาน ไป 

ยาวนาน   ดอย สุเทพ ไมมี อยู จริง   คือ ตอง ดับ สลาย ไป ตาม กฎ 

ไตรลักษณ นั่นเอง
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กฎ ขอ ที่   ๒  ที่ อยาก พูด ถึง ก็ คือ
        กฎ แหง กรรม 

  ดัง ที่ ได กลาว ไว ใน ตอน ตน วา   มนุษย สามารถ 

ทำกรรมได สาม ทาง   ทำกรรม ดวย การ คิด   เรียก วา มโนกรรม   

ทำกรรม ดวย การ พูด  เรียก วาว จี กรรม   และ ทำกรรม ดวย 

การกระ ทำ ทาง กาย เรียก วา   กายกรรม
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  วจี กรรม พระคุณ เจา สามารถ รู ได ดวย ระบบ ประสาท   

คือ ใช โสต ประสาท เปน ตัว ชี้ วัด วา บุคคล พูด ดี หรือ พูด ไม ดี   มี หู 

เปนเครื่อง ชี้ วัด   การก ระ ทำ ของ บุคคล   ที่ เรียก วา กายกรรม   

พระคุณ เจา สามารถ รู ได ดวย การ ทำงาน ของ ระบบ ประสาท 

ทางตา   ( จักขุ ประสาท )   คือ มี ตา เปน เคร่ือง ชี้ วัด  สวน บุคคล 

ที่ นั่ง อยู เฉยๆ   แต จิต กำลัง คิด สิ่ง ใด อยู หรือไปทำ อะไร มา   

ระบบประสาททาง หู  ทางตา  มิ อาจ วัดได   หาก พระคุณ เจา 

ประสงค จะ พิสูจน วา เขา กำลังคิด อะไร อยู   หรือไป ทำ อะไร 

มา   ตอง ใช จิต ที่ พัฒนา ดีแลว เปนตัว สัมผัส   คำ วา พัฒนา ดีแลว 

ในที่นี้หมายถึง   ตองเจริญสมถ ภาวนา จน จิต เขา ถึง ความ 

ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ระดับฌาน   เม่ือ ถอย จิต ออก จาก ความ ทรง 

ฌาน   หน่ึงในอภิญญา   ๕   นั้น คือ เจโตปริย ญาณ   สามารถ หยั่ง รู 

ความคิดของ ผู อื่นได   

  ใน สมัย ที่ ผู บรรยาย ไป ฝก กรรมฐาน อยู กับ ทานเจา 

คุณโชดก   ผู บรรยาย คิด สิ่ง ใด ทาน เจา คุณฯ  สามารถ หยั่ง รู ได 

รวม ถึง การก ระ ทำ ใดๆ   ที่ ลับหู ลับตา ทาน ฯ รู ไป หมด   อาทิ ยืน 

ปสสาวะ  ทานฯ  บอก วา เปน พระ ตองน่ังปสสาวะ   ฉัน อาหาร 

รวมวง กับทานฯ คำ ไหน ฉัน แลว รูสึก วา อรอย   ทานฯ  สอน 
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ให กำหนด วา   “อรอย หนอๆ ๆ ๆ”   รวม ถึง การ คิด หนี ออก จาก 

วัด เพื่อไป อยูกับทานพุทธทาส ที่ สวน โมกข   ทานฯ  ก็ รู อีก ดวย 

เจโตปริยญาณที่ทานฯ มี   

 ทานฯ  ได สอน วา   “จะหนีไป ที่ไหน ใน โลก นี้   ยอมหนี ใจ 

ตัวเอง ไม พน   ตองอยูแลว สูสิ”    

 ทาน เจาคุณโชดก ได สอน วิธี แก ปญหา ที่ ใจ คิดหนี   ดวย 

การ บริกรรม วา   “คิดหนีหนอๆๆๆ”   จนในท่ีสุด ใจ ที่ คิดหนี   

(มโนกรรม)   ดับ ไป   จึง ยัง คง อยู ปฏิบัติธรรม   กับ ทานฯ  ตอไป 

จนครบ กำหนด ตาม ที่ อธิษฐานไว   เจโต ปริยญาณ เปนความรู 

พิเศษ ที่ เปน ความเฉพาะ ตน   (ปจจัตตัง )   คือ รู ได ดวย จิต ของ ผู 

ที่เขาถึงความ ทรง ฌาน แลว เทานั้น   คน ที่ มี จิต เขา ไม ถึง ความ 

ทรงฌาน ยอม ไม สามารถ รู ได   ดัง นั้น การก ระทำ หรือ กรรม ที่ 

มนุษย ทำ มี อยูสิบ สอง ชนิด  

   สรุป ลง ได วา ใคร ทำ ดี ยอม ได รับ ผล ดี ตอบแทน   ใคร 

ทำกรรม ไม ดี เมื่อ กรรม ให ผล ยอม ตอง เสวย หรือ ชดใช ผล แหง 

การก ระ ทำ ที่ ไม ดี นั้น 
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กฎ ขอ ที่   ๓  เปน กฎ เกี่ยว กับ 
    การ ทำ หนาที่ ของ จิต

  ซึ่ ง เรื่อง นี้ ทาง วิทยาศาสตร ยอมรับ วา   ที่ 

ใด มี พลังงานเกิด ขึ้น   ที่ นั้น ยอม มี การ ทำงาน ได   สิ่ง ที่ 

พระคุณเจาไดยิน ได ฟง ถึง คำ กลาว ที่ วา   “ จิต เปน นา ย กาย 

เปน บาว รบั ใช จติ”   คำ กลาว เชน นี ้จะ เปน ความ จรงิ หรอืไมจรงิ   
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ตองพิสูจน ดวยตัว เอง วา จิต สั่งสม อง ให คิด   จิต สั่งปาก ให 

พูด   จิตสั่งรางกาย ให กระทำ ตาม ที่ จิต ตองการ   พระคุณ เจา 

ตองวิเคราะห ดูวา   คน ที่ ยัง มิได ตาย หรือ คน ที่ ยัง มี จิต อยู กับ 

รางกาย สามารถ ใช รางกาย ทำ ใน สิง่ ที ่จติ ตองการ   สวน คน ทีต่าย 

ไป แลว   หมาย ถึง จิต ปฏิเสธ ที่ จะ อยู กับ รางกาย นี้   จิต ได ออก 

จาก รางกาย นี้ เพ่ือ ไป หา ราง ใหม อยู อาศัย   รางกาย นี้ จึง ถูกทิ้ง ไว 

เปนศพ ทำ อะไรไมได   ไมมี อาการ เคลื่อน ไหว ใดๆ   เกิดขึ้น   ดัง นั้น 

ขณะ ที่ จิต ยัง คง อยูกับรางกาย   จึง ทำ หนาท่ี ได เปน สาม รูป แบบ 

ดังนี้ 

    ( 1 )  จิต รับ สิ่ง กระทบ ภายนอก   ( รูป   เสียง   กลิ่น   รส   

สิ่ง สัมผัส กาย   และ สิ่ง ที่ ใจ รู )   เขา ปรุง เปน อารมณ 

   ( 2 )   จิต สั่ง รางกาย   คือ สั่งสม อง ให คิด   สั่ง ปาก ให พูด   

และ สั่ง อวัยวะ ของ รางกาย   ให ทำ ใน สิ่ง ที่ จิต ตองการ 

   ( 3 )  จิต สั่งสม ผล ของ การก ระ ทำ ไว เปน สัญญา   คือ 

จดจำ อารมณ ที่ เคย เกิด ขึ้น กับ จิต ไว  เม่ือ ใด ที่ จิต รับ กระทบ กับ 

สิ่ง ที่ เคย เกิด ขึ้น มา กอน   จึง สามารถ หยั่ง รู อารมณ ที่ เคย เกิด 

ขึ้นมากอนได 
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   พระคุณ เจา เคย มี ประสบการณ ใน อารมณ   เชน สิ่ง 

กระทบ ดี ยอม ทำให เกิด เปน อารมณ ดี   สิ่ง กระทบ ไม ดี ยอม 

ทำใหเกิด เปน อารมณ ไม ดี   ทั้ง อารมณ ดี และ อารมณ ไม ดี ถูก 

เก็บ สั่งสม ไว ใน ดวง จิต จน ยาก ที่ จะ นับ ครั้ง ไดถวน   ตัวอยาง 

เชน   ตา เห็น ภาพ สวยๆ   ยอม เกิด เปน อารมณ ดี   ตา เห็น ภาพ 

ไม สวยงาม ยอม เกิด เปน อารมณ ไม ดี   อากาศ เย็น สัมผัส กับ ผิว 

รางกายยอมทำใหเกิดเปนอารมณ ดี   อากาศ รอน สัมผัส ผิว 

รางกาย ยอม ทำให เกิด เปน อารมณ ไมดี   ไดยิน เสียง สรรเสริญ 

เขา ทาง หู ทำให เกิด เปน อารมณดี   ไดยินเสียงกนดา   ทำให เกิด 

เปน อารมณ ไม ดี   ฯลฯ

   นี่ คือ การ ทำ หนาที่ ของ จิต ตาม ขอ   ( ๑ )   จิต ที่ มี อารมณ 

ดี ยอม สั่งสม อง ให คิด ดี  สั่ง ปาก ให พูด ดี   และ สั่ง รางกาย ให 

ทำดี   นี่ คือการ ทำ หนาท่ี ของ จิต ตาม ขอ   ( ๒ )   จิต ที่ ไป ระลึก รู ถึง 

ประสบการณ ที่ ผาน มา ใน อดีต   หรือ การ เสวย วิบาก ของ กรรม   

นี่ คือ การก ระ ทำ หนาที่ ของ จิต ตาม ขอ   ( ๓ )  

  ดวย เหตุ นี้ การ ทำ หนาท่ี ของ จิต ทั้ง สาม อยาง   จึง มีผล 

ตอ การ ดำเนิน ชีวิต ของ มนุษย   โดย เฉพาะ หนาที่ ที่ สาม   จิต 

ทำหนาท่ี เก็บ สั่งสม ผล ของ กรรม ไว นับ ไม ถวน   (อนันต )   ทำไม 
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จึง รู วา ผลกรรมใน ดวง จิต มี อนันต   เพราะ ผู บรรยายตอน ไป 

พสิจูนสจัธรรม   ได พฒันา จติ จน เขา ถงึ ความ ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิสงูสดุ   

คือ สมาธิ ระดับ ฌาน   พอ จิตถอน ออก จาก ความ ทรง ฌานแลว   

ได ไป เห็น ภพ ภูมิ หน หลัง ของ ตัว เอง ดวย อภิญญา ตัว ที่เรียก วา   

ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณ   ได เห็น การ เวียน ตาย เวียนเกิดของตัว 

เอง ยอน หลัง ไป นับภพชาติ ไม ถวน   และ ใน แตละชาติ ที่ เกิด 

เปน รูป นาม   ได ทำกรรม และ สั่งสม ผล ของกรรมไวมาก   และ 

ยิ่ง เห็นการเวียนตายเวียนเกิด ไมรู จบ ดวยแลว   ผล ของ กรรม 

ที่ทำสั่งสม ไว ใน ดวง จิตจึง มี เหลือคณา นับ   ขณะ ไป พิสูจน 

สัจธรรม   ได บวช เปน ภิกษุ ถึง กับ น้ำตา หยด   ดวย มาระ ลึก วา 

ทำไม ตัว เอง จึง โง อยาง นั้น   ได เห็น การ เกิด แลว ดับ ของ รูป ขันธ 

ซ้ำ แลว ซ้ำอีก   แตนามขันธ ไมเคย ดับ เลย   ทั้งนี้ เปน เพราะยัง 

มี กิเลสส่ังสมอยูในดวง จิต   หรือ   กิเลสมีอำนาจครอบครอง 

นาม ขันธอยู อยาง เหนียว แนน   การ โคจร ของ จิต เพื่อ ไปหา 

รางใหม อยู อาศัย   แลว ทำให เกิดเปนรูปนาม อยูในภพ ตางๆ   

อยาง ไมรู จบ   เรื่อย มาจนถึง ทุก วันนี้   ดวยเหตุ นี้ จึง ได กลาว 

วา จิต ได เก็บ สั่งสมขอมูลกรรม มา อนันต   เก็บขอมูลกรรมไว 

มากมายมหาศาล 
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 ใน ครั้ง พุทธกาล   มี พระ สาวก ของ พระพุทธเจา อยู   

๔   องค ที่ เปน มหา อภิญญา   สามารถ ระลึก ชาติ หน หลัง ได 

ยาว ไกล ถึง   ๑   อสงไขย   กับ อีก   ๑๐๐,๐๐๐   กัป   ไดแก   พระ 

มหาโมคคัลลานะ   พระ สารี บุตร   พระ พา กุ ละ   และ พระ ยโสธรา  

พระ อรหันต ที่ ทรงอภิญญา ทั้ง หลาย   ไม สามารถ ระลึก ชาติ 

ยอนหลัง ไป ไดไกลหรือ ได มากเทากับ ผูทรง มหาอภิญญา   

จาก เรื่อง ที่ บอกเลาให ฟง จะ เห็น ได วา จิต มี ความ มหัศจรรย  

สามารถเก็บขอมูล กรรม ไว มาก เปน อนันต   ยิ่ง เปน พระ สัมมา 

สัม พุทธเจา ดวยแลว   ไม ตอง พูดถึงขอมูลกรรม ใน ดวง จิต ซึ่ง เก็บ 

บันทึก ไวไดไมมี ความจำกัด

   จาก หนาท่ี ของ จิต ทั้ง สาม อยาง นั้น   พระคุณ เจา ตาง 

ทำกรรม และ สั่งสม ผล กรรม ไว ใน ดวง จิต ไว มหาศาล   ถา จิต 

สั่งสมกรรม ไม ดี   ( อกุศล กรรม )   เม่ือ กรรม ไม ดี ให ผล   ก็ จะ ให ผล 

เปน บาป   ตรง กัน ขาม ถา จิต สั่งสม กรรม ดี   (กุศลกรรม )   เมื่อ 

กรรมดีใหผล   ก็ จะ ให ผล เปน บุญ   บุญ และ บาป ที่ มี อยู ใน ดวง 

จิต   เมื่อ ให ผล แลว ยอม กระทบ ถึง การ ดำเนิน ชีวิต   บุคคล ผู 

เกิด มา แลวมี ชีวิต ดำเนิน ไป สะดวก ราบ รื่น และ มี ความ สุข   นั่น 

คืออานิสงส ของ บุญ   ตรง กัน ขาม  บุคคล เกิด มา แลว มี ชีวิต 

๒๖



ดร. สนอง วรอุไร

ดำเนิน ไป ไม สะดวก ไม ราบ รื่น และ มี ความ ทุกข   นั่น คือ อานิสงส 

ของ บาปให ผล   ผู ทำกรรม ไม ดี ไว กอน แลว   จะ ตอง เสวย ผล ของ 

อกุศลวิบาก นั้น 

  ใน ทุก วัน นี้ ผู บรรยาย ตอง ตอบ ปญหา ให กับ คน 

จำนวนมาก   ปญหา ตางๆ   ที่ ถาม เขา มา นั้น ลวน เปน ความ 

ทุกข   ที่ บุคคล ไดทำกรรม ไม ดี ไว กอน แลว   ให ผล เปน ขอ ขัดของ 

และทำใหไม สบาย กายไมสบาย ใจ   ผู บรรยาย จึง ตอง แก ปญหา 

ให   ดวยการเสนอ แนะ ให ชดใช ผล ของ กรรม จนกวา จะ จบ 

สิ้น  หรือ ทำบุญ ใหญ แลว อุทิศผล บุญ ใช หนี้ เจา กรรม นายเวร   

สวน กรรม ใด ที่ ยัง ไม ให ผล ตอง ทำ ดี ที่ เปน บุญ อยูเสมอ   เพื่อ 

หนีหนี้กรรมเวร มิ ใหตาม ทัน   หรือ แม กระท่ังการ พัฒนา จิต ให 

พนไป จากการเวียนตาย-เกิด ใน วัฏฏะ   หน้ีเวร กรรม ที่ เหลือ 

ตกคาง อยู ใน ดวงจิต   ยอมตามใหผล ไมทัน  จึง เปน อโหสิกรรม 

ไปโดย ปริยาย 

   ปญหา ตางๆ   ที่ คน จำนวน มาก ถาม เขา มา   ใหผู 

บรรยายได ชี้แนะ แนวทาง แก ปญหา ให   เปน เพราะ เขา เหลา นั้น 

เปน ผู รู ไม จริง แท   เมื่อ เอา ปญญา รู ไม จริง แท มาสอง นำทาง ให 

กับชีวิต   จึง เกิด เปน ความ ผิด พลาด   ประพฤติ อกุศล กรรม ให 
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เกิดขึ้น   และ สั่งสมอยูใน ดวง จิต ของ ตัว เอง   เม่ือ กรรม ให ผล เปน 

อกุศล วิบาก   ปญหา ตางๆ   จึง ได เกิด ตาม มา ให ชีวิต ดำเนิน ไป ไม 

สะดวก   ไม ราบรื่น   และเปนทุกข 

    ผู ที่ รู จริง แท ใน พุทธ ศาสนา ไดแก อริยบุคคล   หรือ 

พระคุณเจา ที่ ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน   และ วิปสสนา กรรมฐาน   

จนเขา ถึง ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม   หรือ ที่ นักปฏิบัติ ธรรม 

นิยม เรียก กัน วา ปญญา เห็น แจง ได แลว   จึงจะ สามารถ เรียก 

ได วา พระคุณ เจา เปน ผู รู จริง แท   ปญญาเชน นี้ สามารถ รู เห็น 

เขาใจความจริง   ( เหตุผล)   ขั้น สูงสุด ที่ เรียก วา ปรมั ตถ สัจจะ   

เปนความ จริง ที่ ไม เนื่อง ดวย กาล เวลา   แม กาล เวลา จะ ผาน ไป 

ยาวนาน เทาใด   ความ จริง จะ ยัง คง เปน จริง ตลอด ไป   อีก พันป 

หมื่น ป แสน ป ก็ มิ อาจ แปร เปลี่ยน ไป เปน ความ ไม จริง ได   ปญญา 

เห็น แจง จึง มีคุณ   สามารถ นำ มา ใช สอง ทาง ให กับ ชีวิต ได 

ดำเนินไปอยางสะดวก ราบ รื่น และ มี แต ความ สุข

๒๘



เตรียม ตัว  กอนตายเตรียม ตัว  กอนตายเตรียม ตัว  กอนตาย
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 ใน คร้ัง ที่ ผู บรรยาย ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ วัด มหา ธาตุฯ   

ยาวนาน ถึง   ๓๐   วัน   ก็ได ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม มา สอง นำทาง 

ให กับ ชีวิต ของ ตนเอง   และ ยัง ได ใช สอง นำทาง ชีวิต ให ผู อื่น อีก 

ดวย   จาก วัน นั้น ที่ วัด มหา ธาตุฯ   จน มา ถึง วัน นี้ ที่มา บอก เลา ให 

พระคุณ เจา ได ทราบ   ก็ มิได ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ไหน อีก เลย   อะไร ที่ 

ไมรู เกี่ยว กับ ชีวิต ไมมี อีก แลว   แม ตำรา คัมภีร มิได เขียน บอก ไว 

ก็ สามารถ หยั่ง รู เหตุผล ที่ เปน จริง แท ได   นี่ คือ สิ่ง ที่ อยาก จะ บอก 

กลาว ให พระคุณ เจา ทราบ วา   กฎ ธรรมชาติ ทั้ง สาม กฎ   อัน ไดแก 

กฎ ไตรลักษณ   กฎ แหง กรรม   และ กฎ การ ทำ หนาที่ ของ จิต   มี 

ผลก ระ ทบ อยาง มาก ตอ การ ดำเนิน ชีวิต ของ มนุษย 



ดร. สนอง วรอุไร ๓๑

  ตอน นี้ ผม จะ พูด ถึง การเต รี ยม ตัว กอน ตาย   ตราบ ใด ที่ 

กิเลส ยัง มี อำนาจ ครอบ ครอง ใจ   บุคคล ตาย แลว ตอง ไป เกิด อีก 

แนนอน   จะ ไป เกิด อยู ใน ภพ ภูมิ ใด   ก็ ขึ้น อยู กับ แรงผลัก ดัน ของ 

กรรม   ที ่ทำ สัง่สม ไว ใน ดวง จติ ขณะ ที ่บคุคลน้ัน ยงั ม ีชวีติ หรอื ม ีจติ 

อยู กับ รปู ขันธ นี้   

 การเต รี ยม ตัว กอน ตาย ของ คนใน คร้ัง ที่พระพุทธเจา 

ยัง มี พระชนม   (พุทธกาล)   มี บุคคล ที่ เตรียม ตัว ตาย อยู หลาย 

คน ที่ อยาก จะ ยก ขึ้น มา กลาว ถึง ใน ที่ นี้   เพ่ือ ให พระคุณเจาได 

เห็น วา   บุคคล ตางๆ   เหลา นั้น เขา เตรียม ตัว กัน อยางไร   เพราะ 

ใน วัน ขางหนา เรา ตอง ตาย แนๆ   พอ ตาย แลว จิต วิญญาณ 

ตอง สละ ทิ้ง รูป ขันธ เดิม   แลว โคจร ไป เขา อยู อาศัย ใน รูปขันธ 

ใหม   สิ่ง ที่ สำคัญก็คือวารูปขันธ ใหม ที่ จิต เขาไป อยู อาศัย เปน 

รูป ขันธ อยูในภพ ภูมิ ใด   หาก รูป ขันธ ใหม อยู ใน สุคติ ภูมิ ซึ่ง ไดแก 

ภูมิ อันเปนท่ี อยู อาศัย ของ มนุษย   เทวดา และ พรหม   มี ความ 

สุข จากการ เสวย กาม หยาบ   มี ความ สุข จาก การ เสวย กาม ที่ 

เปน ทิพย   และ มี ความ สุข จาก การ เสวย ฌาน สมาบัติ สุข อัน 

ละเอียด ประณีตและ ยืนยาวนาน นับ กัป   ตรง กัน ขาม   หาก รูป 

ขันธ ใหม ที่ จิตเขา อยูอาศัยเปน รูป ขันธ ที่ อยู ใน ทุคติ ภูมิ   อัน ไดแก 
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สัตว เดรัจฉาน   สัตว เปรต   สัตว อสุรกาย และ สัตว นรก   ตา เน้ือ 

ตาหนัง สัมผัส กับ สัตว กายหยาบได ดวย การ ทำงาน ของ ระบบ 

ประสาท   จงึ สามารถ มอง เหน็ วา สตัว มนษุย ม ีจรงิ  สตัว เดรจัฉาน 

มี จริง   แตสัตวที่ ถือ กำเนิด อยู ใน ภพ ภูมิ อื่น  เปน สัตว ที่ มี รูป ขันธ 

ละเอียด   เปน สัตว กาย ทิพย  ระบบ ประสาท ไม สามารถ สัมผัส ได   

แตสัมผัสได ดวยการทำงานของ พลังงาน จิต ที่ พัฒนาดีแลว 

     พระคุณ เจา รูป ใด ประสงค จะ พิสูจน วา   สัตว กาย ทิพย 

มี อยู จริง ใน วัฏฏะ   พระคุณ เจา ตอง เจริญ สมถ ภาวนา จน จิต 

เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว แน   ( อัป ปนา สมาธิ)   หรือ ที่ 

เรียก วา สมาธิ ระดับ ฌาน   เม่ือ จิต ถอย ออก จาก ความ ทรง ฌาน   

แลว อธิษฐาน ขอ เห็น สัตว ที่ มี รูป ขันธ เปน ทิพย     ทิพ พ จักขุ   อัน 

เปน หนึ่ง ใน อภิญญา   ๕   ยอม สัมผัส กับ สัตว ที่ มี กาย ทิพย ได   ดัง 

ที่ พระพุทธ โค ดม นำ พระ นันท ะ ไป ดู นางฟา ใน ดาวดึงส   หรือ 

ใน กรณีที่พระมหาโมค คัล ลา นะ ขึ้น ไป พบกับ กัณฐ ก เทพ บุตร 

ใน ดาวดึงส   หรือ ขึ้น ไป พบ กับ ติส สมหาพรหม ใน พรหม โลก 

ชั้น มหาพรหม าภูมิ   ฯลฯ   เหลานี้ เปน จริง มี จริง และ สัมผัส ได 

ดวยปญญาสูงสุด   (โลกิยอภิญญา )   ของ ผู ที่ พัฒนา จิต ได จริง 



ดร. สนอง วรอุไร ๓๓

   ทีนี้ กลับ มา พูด ถึง เรื่อง ที่ วา   เม่ือ บุคคล ทิ้ง รูป ขันธ แลว   

หมาย ถึง จิต ทิ้ง รูป ขันธ ไว กับ โลก   แต ตัว ของ จิต ที่ ยัง มี กิเลส 

คาง คา อยู ภายใน   ยัง ตอง แสวงหา รูป ขันธ ใหม อยู อาศัย   จิต 

วิญญาณจะโคจร ไป สู ภพ ใหม ตาม แรง ผลัก ของ กรรม ที่ มี อยู 

ภายใน   ถา เปน กรรม ไม ดี   ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   ให โคจร ไป 

สู อบายภูมิ และ เขา อยู อาศัย ใน รูป ขันธ ใหม   ตรง กัน ขาม   หาก 

จิตวิญญาณ ถูก กรรม ดี ผลัก ดัน   จิต วิญญาณ ยอม โคจร ไป สู 

สุคติภูมิ 

 ดัง นั้น บุคคล ผู หวัง ความ สบาย  ผู หวัง ความ สุข จึงควร 

ไมประมาท ใน การ ทำกรรม   เพราะ ผู ใด ทำกรรม สำเร็จ ลง แลว   

ผล ของ กรรม มิได สูญ เปลา ดัง ที่ คน รู ไม จริง พูด   แต ผล ของ กรรม 

จะ ถูก เก็บ สั่งสม อยู ใน จิต ของ ผู ทำกรรม นั่นเอง   สิ่ง ที่ บุคคล ได คิด   

ได พูด   ได ทำ อยู ใน ทุก วัน นี้   มัน มี ผล ถึง ชาติ ใหม หรือ ภพ ภูมิ ใหม ที่ 

เรา ตองไป เกิด 

  วัน นี้ จึง ได มาบ อก วา   การเต รี ยม ตัว กอน ตาย มี ผล ตอ 

ชีวิต ของ บุคคล แนนอน   บุคคล สามารถ ดู ผล ของ กรรมใน ชาติ 

ปจจุบัน นี้ ได   ผู ใด เคย ทำกรรม ไม ดี ไว มาก ในอดีต  บาปอกุศล 

ยอมถูก เก็บสั่งสม อยู ใน ดวง จิต   และ สง ผล มา จนถึง ชาติ ปจจุบัน   
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ทำให ชีวิต มี อุปสรรค ขัด ขวาง มี ปญหา ให ตอง แกไข   และ ไมมี 

ความสุขเชน เจ็บ ไข ได ปวย   มี โรค ประจำ ตัว   มี ปจจัย ติดขัด ไม 

พอใช สอย เยียวยา รักษา   คนในสมัยนี้เปน โรค มะเร็ง กัน มาก   

เปนโรค หัวใจ กัน มาก   เปน นิ่ว กัน มาก   สิ่ง เหลา นี้ เปน ผล สืบ เนื่อง 

มาจาก บาป อกุศล ที่ สั่งสม ไว ใน ดวง จิต ของ ผู ทำกรรม ไม ดี ไว 

ในอดีต   

 ยัง มี อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ แสดง ให เห็น ผล ของ กรรม ไม ดี   

มีอายุสั้น   ดัง ที่ เปน ขาว ออก ทาง โทรทัศน ถึง ศพ ที่ ถูก ทำแทง 

จำนวน   ๒,๐๐๒   ศพ   รูป นาม ยัง ไม คลอด ออก มา จากทอง 

ของแม   ก ็ตอง หมด อาย ุ  เนือ่ง ดวย อดตี ได ประพฤต ิปาณาตบิาต 

ไวมาก   จึง ทำให มีอายุ สั้น   คือ   ยัง มิได คลอด ออก จาก ทอง แม  

ยัง ไมไดลมหายใจ ก็ ตาย ไป แลว   นั่น แหละครับ เปน ผล ที่ เกิด จาก 

การ ทำบาป หนัก ไว แต อดีต  บาง คน คลอด ออก มา จาก ทอง แม 

แลว มีอายุ อยู ได เพียง ไมกี่วัน ก็ ตอง ตาย   แต ถา ผู ใด เวน ประพฤติ 

ปาณาติบาต   ได อายุ ใน ภพ ใหม ยอม ยืนยาว   และ ไม เปน โรค   

สิ่ง เหลา นี้ เปน เหตุ เปน ผล อัน เนื่อง มา จาก การก ระ ทำ   ( กรรม )   

ของบุคคล  



ดร. สนอง วรอุไร ๓๕

  ผู บรรยาย ตอง ถาม พระคุณ เจา วา   ทุก วัน นี้ ทุก ขณะ 

ตื่น บุคคล มี ศีล ครบ ไหม   บุคคล ผู เปน ฆราวาส และ ไม ประมาท ใน 

การทำกรรม   ตอง เอา ศีล หา ขอ มา คุมครอง ใจ   ทั้งนี้ เพราะ จิต 

เปนนาย   รางกาย เปน บาว รับ ใช จิต   ถา นาย   ( จิต )   มี ศีล หา ขอ 

อยูครบ   เมื่อ จิต สั่ง รางกาย ( บาว )   ให ทำ ตาม ที่ จิต ตองการ   ยอม 

สั่ง ให กาย ไม ประพฤติ ละเมิด ศีล   ๕   วาจา ไม ละเมิด ศีล   ๕   อยาง 

นี้ จึง จะ เรียก วา บุคคล ผู ไม ประมาท ยอม ทำ แต กรรม ดี   กรรม ที่ 

ใหผลเปน บุญ เกิด ขึ้น   เชน เดียวกัน สามเณร ตอง มี ศีล   ๑๐   ขอ 

คุมใจ   และ ภิกษุ สงฆ ตอง มี ศีล   ๒๒๗   ขอ คุม ใจ  

  ผู บรรยาย จึง ถาม วา แตละ ประเภท ของ บุคคล ที่ กลาว 

ถึง   มี ศีล อยู ครบ ทุก ขณะ ตื่น ไหม   ถา ประพฤติ ศีล ไม ครบ   ชีวิต 

นี้ ยอมดำเนิน ไป อยาง ยาก ลำบาก   และ ยัง เปด ทาง ให ชีวิต หนา  

ดำเนิน ไป สู การ เกิด ใน ภพ ภูมิ ต่ำ อีก ดวย   

 ใน ศาสนา พุทธ ซึ่ง เปน ศาสนา ของ ผู รู จริง   จึง ไมมี อะไร 

เกิด ขึ้น ดวย ความ บังเอิญ   คำ วา   “ อาจ จะ ”   หรือ คำ วา   “ นา จะ 

เปน ”   ยอม ไมมี ใน พุทธ ศาสนา   ทุก ปรากฏการณ ที่ เกิด ขึ้น ลวน 

มีเหตุ ที่ ทำให เกิด   และ ทุก เหตุ ที่ บุคคล ได ทำ แลว ดวย กาย   ดวย 

วาจา   หรอื ดวย ใจ   ยอม ม ีผล เกิด ตาม มา แนนอน   ดัง นัน้ ผู บรรยาย 
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จึง ได บอก วา   ศีล เปน สิ่ง สำคัญ ที่ บุคคล ผู หวัง ความ เจริญ ใน ชีวิต   

ตอง รักษา ไว หรือ ให มี อยูกับ ใจ ทุก ขณะ ตื่น 

  ทีนี้ มา ดู คน ที่ มี ชีวิต อยู ใน ครั้ง พุทธกาล     การเตรียม ตัว 

ตาย เขา เตรยีม ตวั กนั อยางไร   ที ่ขอ ยก ตวัอยาง ขึน้ มา กลาว ถงึ คอื   

อัมพ ปาลี   โสเภณี แหง แควน วัช ชี   มี คาตัวไมแพง เทาไร   แขก ที่ 

ไปรวม ประเวณ ีกบั อมัพ ปาล ี แลวตอง จาย   ๕๐   กหาปณะ   เมือ่ เทยีบ 

กับ เงิน ไทย ใน ครั้ง ปจจุบัน ก็ ตก ราว   ๒๐๐   บาท ตอ ครั้ง   หาก ยอน 

กลับ ไป ด ูเม่ือ   ๒,๐๐๐   ปก วา   ก ็เปน เงนิ มใิช นอย   พระเจาพมิพิสาร 

ยัง แอบ เสด็จ ไป รวม อภิรมย กับ นาง   โดย ประทับ อยู เสวย 

กาม สุข นาน ถึง เจ็ด วัน  อัมพ ปาลี ปลอย กาย ปลอย ใจ เสพกาม 

สุขกับพระเจา พิมพิ สาร จน มี ผล ให นาง ตั้งครรภ   และ คลอด ใน 

เวลา ตอ มา เปน บุตร ชาย ให ชื่อ วา   วิมล โกณฑัญญะ   เมื่อเติบใหญ 

ได บวช เปน ภิกษุ ปฏิบัติ ธรรม จน บรรลุ อรหัตตผล   และ ได รู วา 

อาชีพ ที่ อัมพ ปาลี ถือ ปฏิบัติ เพ่ือ เลี้ยงชีพ นั้น   เปนมิจฉาอาชีวะ  

หาก ตาย ลง เมื่อ ใด   จิตวิญญาณ ของ แม ตอง โคจร ลง ไป เกิด เปน 

สัตว อยู ใน ภพ นรก   เพราะ ประพฤติ ผิด ศีล ขอ   ๓   วิ มล โกณฑัญญะ   

สงสารแม จึง ไป เทศน ธรรม ให แม ฟง   อัมพปาลี ฟง เทศน จาก 

พระลูกชาย แลว เกิด ความเห็น ถูก จึง เลิก อาชีพ โสเภณี   แลว หัน 
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มา บวช เปน ภิกษุณี   ปฏิบัติ ธรรม ดวย การ พิจารณาความ สวย 

ความ งาม ของ รางกาย ของ ตัว เอง   จนเห็นชัดวา สังขาร รางกาย 

เปน ของ ไม เท่ียง   และ เห็นชัด ถึง การแปรเปลี่ยน ไป เปน สิ่ง ที่ ไม 

สวยงาม  และ ใน ที่สุด ไมมี ตัว ตน ที่แท จริง   ไม สามารถ บังคับ 

ควบคุม ได  จน ในท่ีสุด   นางได เกิด ความ เบื่อ หนาย ใน สังขาร ทั้ง 

ปวง   และ ไดบรรลุอรหัตตผลหลังจาก พิจารณาสัจธรรม ของ 

รางกาย ไดไมนาน

  แสดง วา อัมพ ปาลี สามารถ ปด อบายภูมิ ได   อกุศล 

กรรม ที่ทำ มา แต อดีต   ยอม ไม สามารถ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ของ 

อัมพปาลี  ให ลง ไป เสวย อกุศล วิบาก ใน นรก   และ ใน ที่สุด ดับ รูป 

ดับ นาม เขา สู นิพพาน   จาก ตัวอยาง ที่ ยก ขึ้น มาบ อก เลา ให ฟง นั้น   

แสดง วา อัมพ ปาลี หลัง จาก ฟง ธรรม จาก พระ ลูกชาย แลว   จึง ได 

เตรยีม ตวั กอน ตาย   อกศุล กรรม ที ่เหลอื ทัง้หมด เปน อนั ยกเลกิ ไป 

โดย ปริยาย 

   คน ที ่สอง ที ่เตรยีม ตวั กอน ตาย คอื โสเภณ ีแหง แควน มคธ   

ซึ่ง มี คาตัว แพง มาก   ใคร ที่ ได รวม ประเวณี กับ สิริ มา   ตอง จาย 

คาตัว ให นาง ถึง ครั้ง ละ   ๑,๐๐๐   กหาปณะ   เม่ือ เปรียบ เทียบ เปน 

เงิน บาท ก็ มิใช นอย   วัน หนึ่ง สิริ มา ได ไป ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ   
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จน เกิด ความ ศรัทธา ใน ธรรม ที่ พระพุทธ องค ตรัส สอน   จึง ได ใช 

จิต พิจารณา ธรรม โดย แยบคาย   ( โยนิโส มนสิการ)   จน จิต บรรลุ 

ความ เปน พระ โสดาบัน ขณะ ยัง อยู ใน เพศ ของ ฆราวาส   เมื่อ จิต 

บรรลุ ธรรม ที่ ทำให เปนอริยบุคคล ขั้น ตน แลว   นาง ได เลิก อาชีพ 

การ เปน โสเภณี อยาง เด็ด ขาด   แลว หัน มา บำเพ็ญ ทาน   รักษา ศีล   

เจริญ จิตตภาวนา   ตอ มา นาง ได ทิ้ง ขันธ ลาโลก ไป เกิด เปน สิริ มา 

เทพนารี โสดาบัน   อยู ใน สวรรคชั้นปร นิมมิต วสวตี   นี่แสดง วา 

สริมิา ไดปดอบายภมูไิด   ตายเกดิ อกี ไม เกนิ เจด็ ชาต ิก ็เขา สู นพิพาน   

และ ใน เจ็ด ชาติ นั้น นาง จะ ไม ลง ไป เกิด เปน สัตว ใน อบายภูมิ 

อีก   นี่ เปนการ เตรียม ตัว กอน ตาย ที่ ผู มี อาชีพ เปน มิจฉาอาชีวะ   

ควรตระหนัก และ เตรียม ตัว กอน ที่ จะ ทิ้ง ขันธ ลาโลก นี้ ไป 

  ตัวอยาง สุดทาย ที่ อยาก จะ บอก กลาว พระคุณ เจา ก็ คือ   

ตวัอยาง ของ พระ สา ร ีบตุร   ผู เปน อคัร สาวก ของ พระพทุธเจา ฝาย 

ปญญา   หลงั จาก บวช แลว ไม นาน   ( ๑๕   วนั)   ก ็บรรลุ อร หตั ต ผล และ 

ดำเนนิ ปฏิปทา ชวย พระพทุธเจา เผย แผ ธรรม   และ เขาสูนพิพาน 

ใน ป ที่ พระพุทธเจา ทรง มี พระ ชนมายุ ได   ๗๙   พรรษา 

   เชา วัน หนึ่ง ขณะ ที่ พระ สา รี บุตร พัฒนา จิต เขา สู ความ 

ทรง ฌาน   หลัง จาก ที่ จิต ออก จาก ความ ทรง ฌาน แลว   จึง รู วา 
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อีกเจ็ด วันตัว เอง จะตอง ดับ รูป ดับ นาม เขา สู นิพพาน   จึง จัดการ 

เก็บ กวาด กุฏิ ให เรียบรอย แลว จึง ไป บอก บริวาร ให ทราบ   หลัง 

จาก นั้น จึง ได มาลา พระพุทธเจา เพ่ือ เขา สูนิพพาน   พระพุทธเจา   

ได ตรัสถาม วา 

 พระพุทธเจา   :   สา รี บุตร แลว เธอ จะ ไป นิพพาน ที่ไหน 

 พระ สา รี บุตร   :   กระผม จะ กลับ ไป นิพพาน ที่ บาน เกิด ของ 

กระผม ที่ เมือง นา ลัน ทา   แควน มคธ   พระพุทธเจา ขา   หลัง 

จาก ที่ พระ สา รี บุตร ตอบ แลว   พระพุทธเจา ทรง ทราบดวย พระ 

ญาณ วา พระ สา รี บุตร นี้ หวัง จะ กลับ ไป ตอบแทน พระคุณ ของ 

แม   กอน ที่ จะดับ รูป ดับ นาม เขา นิพพาน   พระพุทธเจา จึง ตรัส วา   

“จงรูเวลาเถิด  ทาน สา รี บุตร ”   (กาลํ   ชา นาหิ   สา รี บุตร ) 

   เหตุ ที่ พระ สา รี บุตร กลับ ไป นิพพาน ที่ บาน เกิด คือ 

อุปติสสคาม เมือง นาลันทา   เพราะ นาง สา รี ผู เปนแม   มีลูกชาย 

เปน พระ อรหันต หลาย องค   แต นาง สา รี ยัง มี มิจฉา ทิฏฐิ   มี ความ 

ศรัทธา เคารพ บูชา ทาว มหาพรหม อยาง มาก   ผม ขอ อนุญาต 

บอก พระคุณ เจา วา   ผู ใด ยัง มี ความศรัทธา เคารพ เลื่อมใส บูชา 

เทวดา รวม ถึง พรหม แลว   ยอม ปฏิบัติธรรม ไมกาวหนา   ปฏิบัติ 
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ธรรม แลว ไม สามารถนำ จติ เขา ถงึ ธรรม   ตรง กนั ขาม   ผู ใด ศรทัธา 

เคารพ บูชา ใน คุณของ พระพุทธ   พระ ธรรม  และ พระ สงฆ   แลว 

ยัง มีโอกาสปฏิบัติ ธรรม ให เขา ถึง ธรรม ได   หาก เอา ศีล ที่ บริสุทธิ์ 

ลง คุมให ถึงใจ 

   พระ สา รี บุตร หลัง จาก ทูล ลา พระพุทธเจา แลว ได ออก 

เดิน ทาง พรอม บริวาร  จา กวัด เชต วัน เมือง สาวัตถี   ตองใช เวลา 

เดิน ทางดวย เทา อยู นาน   ๗   วัน   จึง ถึง หมูบาน อุปติสสคาม 

เมือง นาลันทา   แควน มคธ ใน หวง เวลา เย็นๆ   ขณะ นั่ง พัก เหนื่อย 

อยู ใต ตนไทร ใกล ทาง เขา บาน   พระ สารีบุตร ได พบ กับ หลานชาย 

ที่ ชื่อ วา อุป เร วตะ   จึง ได แจง ความ จำนง ที่ จะ พักที่บาน กับ โยม 

มารดา ให หลาน ชาย ทราบ   พอ นาง สา รี โยม มารดา ทราบ วา 

พระสารีบุตรจะมา ขอ พัก ที่ หองที่ตนเกิด   นาง สารีจึง นึก เอา เอง 

วา ลูก สา รี บุตร จะ ลา สิกขา   มา เปน ฆราวาส ก็ ดีใจ จัด หอง หับ ให 

เรียบรอย   แลวพระ สา รี บุตร จึง เขา พัก ให หอง ที่ ตน เกิด  ตก ดึก 

ใน คืน วัน นั้น  เกิด อาการ ทอง รวง  ถาย ออก มา เปน เลือดอยาง 

ปจจุบัน ทัน ดวน   พระ จุน ทะ   ( นอง ชาย )   และ พระ บริวาร   ไป 

ทำการ พยาบาล อยาง ใกล ชิด  พอ อาการ ทุเลา ลง เทวดา องค 

สำคัญๆ   ตาง ลง มา เยี่ยม อาการ อาพาธ ของ พระ สารีบุตร ตาม 
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ลำดับ   อันไดแก   ทาว จตุโลกบาล ทั้ง สี่   ทาว สักก เทว ราช   ทาว 

สุยา มา   ทาว สันดุสิต   ทาว สุนิมมิตตะ   ทาว ปร นิม มิต วส วัตตี 

และ ทาว มหาพรหม เปนองคทาย สุด   หลัง จาก ที่ เทวดา จำแลง 

กลับ ไปหมด แลว   นางสา รี ได ยอง เขาไป หา ลูก   และ ถาม ถึง 

บุคคล ตางๆ   ที่มา เยี่ยม ไข ลูก  แตละ คน ที่มา มี แสง สวาง รอบ 

กาย นั่น เปน ใคร กัน ละ ลูก   พระ สา รี บุตร ตาง บอก สถานะ ของ 

แตละ คน ให นาง สารี ทราบ   ซึ่งรวมถึง คน สุดทาย ที่ มี แสง รอบ 

กาย สวาง ที่สุด   คือ   ทาว มหาพรหม ที่ แมกราบ ไหว บูชา อยู ทุก วัน 

นั่นแหละ   นางสารีถึงกับอุทาน ออกมาวา   ลูก แม ใหญ ถึง ขนาด 

ทาวมหาพรหม ตอง มา เยี่ยม เชียว หรือ   พระ สา รี บุตร ตอบ โยม 

แม วา   ใช จะ   นาง สา รี จึง เกิด ศรัทธา พระ ลูกชาย อยาง มาก     ถึง 

กับ บอก วา ลูก ทำได อยางไร   สอน แม บาง สิ   โยม มารดา ฟง ธรรม 

จาก พระ สา รี บุตร แลว   เกิด ความ เลื่อมใส ยิ่ง นัก   และ เมื่อ พระ 

ธรรม เทศนา จบ ลง   จิต ของ นาง สา ร ีได บรรลุ โสดา ปตติ ผล   พระ 

สา ร ีบตุร ไดตอบแทน พระคุณ ของ แม อยาง ด ีทีส่ดุ   เปนการ เตรยีม 

ตัว ตาย ให นาง สา รี   ไม ตอง นำพา ชีวิต ระหก ระ เหิน   เวียนตาย 

เวียนเกิดอยูใน วัฏสงสาร อีก ตอ ไป ดวย เหตุ แหงความเห็น ผิด 

ของนาง
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   ใน ครั้ง พุทธกาล   ยัง มี ภิกษุ รูป หนึ่ง ที่ มาก ไปดวย มิจฉา 

ทิฏฐิ   ภิกษุ รูป นั้น ชื่อ ฉัน นภิกษุ   ซึ่ง อดีต คือ คน เลี้ยง มา ของ เจา 

ชายสิทธั ต ถะ   ดวย ความ มัก คุน กับ เจา ชาย สิทธัตถะ   สมัย ที่ 

ยัง เปน เด็ก ตัว เล็กๆ   และ ตอมาไดตรัสรู เปน พระพุทธเจา ที่ มี 

บริวาร แวดลอม รอบ ดาน   ทำให ฉันนภิกษุ มี อัตตา เต็ม ที่   ได 

กลาว วาจา เสียดสี พระอัคร สาวก ทั้ง สอง และ ภิกษุ อาวุโส 

อื่น อยู เปนประจำ   ทั้งนี้เปน ดวย เหตุ ที่ ฉันนะ ได ตาม เสด็จ เจา 

ชาย สิทธัตถะ ออกมหาภิเนษ กรมณ   ซึ่ง ตอ มา ได ตรัสรู เปน 

พระพุทธเจา   จึง ทำให ฉัน นะ เกิด ความ เห็น ผิด วา   ตัว เอง สำคัญ 

กวา ผูอื่น เพราะทำให เจา ชาย สิทธัต ถะ ได ตรัส รูฯ   แม จะ ได รับ 

ฟง โอวาท จาก พระโอษฐ แลว   ฉัน นภิกษุ ก็ ยัง ไม สามารถ เปลี่ยน 

พฤติกรรม ของ ตัว เอง ได   พระ ศาสดา จึง ได ตรัส กับ ภิกษุ ทั้ง 

หลาย วา   “ขณะเรายังมี ชีวิต อยู   พวก เธอไมอาจทำให ฉัน นภิกษุ 

เปล่ียน พฤตกิรรม ได   ตอ เมือ่ เรา นพิพาน แลว นัน่ แหละ   ฉนั นภกิษุ 

จึง จัก กลับ มา เปน ผู มี ความ เห็นถูก ”   และ ใน วัน สุดทาย กอน ที่ 

พระพุทธเจา จะ เสด็จ ดับ ขันธ ปรินิพพาน   พระพุทธเจา ได มี รับสั่ง 

ให พระ อานนท เขา เฝา   และ ตรัส บอก โอวาท คร้ัง สุดทาย อยู   ๕   

เร่ือง   ซึ่ง หน่ึง ใน หา เรื่องนั้นคือ  
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  พระพุทธเจา   :   หลัง จาก ที่ ตถาคต ลวง ลับ ไป แลว   ให สงฆ ลง 

พรหม ทัณฑ แก ฉัน นภิกษุ 

 พระ อานนท   :   พรหม ทัณฑ นั้น คือ อะไร ตถาคต 

 พระพุทธเจา   :   พรหม ทัณฑ นั้น หมาย ถึง   ฉัน นภิกษุ พึง พูด 

ได ตาม ปรารถนา   ภิกษุ ทั้ง หลาย ไม พึง วา กลาว   ไม พึง สั่ง สอน 

(ไมพูดดวย)

   หลงั จาก ได ฟง พระ โอวาท เปน ครัง้ สดุทาย แลว   พระพุทธเจา 

ได เสดจ็ ดบั ขนั ธ ปรนิพิพาน   กาล เวลา ผาน ไป ได   ๓   เดอืน   ได ม ีปฐม 

สังคายนา พุทธ ศาสนา ขึ้น ใน ถ้ำ สัตตบรรณ คูหา   ภู เขา เว ภาร 

บรรพต   เมือง ราชคฤห   แควน มคธ   โดย มี พระ อรหันต อภิญญา   ๖   

พรอม ปฏิ สัม ภิท า ญาณ   ๔   เขา รวม สังคายนา ถึง   ๕๐๐   รูป   มี พระ 

มหา กสัส ปะ เปน ประธาน   ม ีพระ เจา อชา ต ศตัรู   เปน ศาสนูปถมัภก 

ใช เวลา ปฐม สังคายนา   นาน ถึง   ๗   เดือน จึง แลว เสร็จ 

   หลัง จาก นั้น พระ อานนท ได แจง แก หมู สงฆ ที่ เขา รวม 

ปฐมสังคายนา วา   “ กอน ที่ ตถาคต จะ เสด็จ ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน   

ไดสั่ง กับ ขาพเจา ไว วา   ให สงฆ ลง พรหม ทัณฑ แก ฉัน นภิกษุ ”   

คณะสงฆ ที่ ได ฟง พระ อานนท พูด เรื่อง พรหม ทัณฑ ก็ ไม เขาใจ   จึง 

ถาม พระ อานนท วา   “ พรหม ทัณฑ นั้น เปน อยางไร   ทาน อานนท”   
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พระ อานนท ตอบ วา   “ พรหม ทัณฑ นั้น หมาย ถึง   ไม วา กลาว   

ไมตักเตือน   ไม พร่ำ สอน และ ไม คบหา สมาคม ดวย ”   พอ หมู สงฆ 

ที่มา รวม กระทำ ปฐม สังคายนา เขาใจ เร่ือง พรหม ทัณฑ แลว จึง 

ได กลาว กับ พระ อานนท วา   “ ดีละ ทาน อานนท   ทาน นั่น แหละ 

เหมาะท่ีสดุ   จง เอา สงฆ หมู หนึง่ ลง เรอื ไป ยงั โกสั ม พ ี  เพือ่ ลง พรหม 

ทัณฑ แก ฉัน นภิกษุ ” 

   ขณะ นั้น ฉัน นภิกษุ พัก อาศัย อยู ที่ วัด โฆ สิ ตา ราม   กรุง 

โกสัมพี   พระ อานนท ตอง เอา สงฆ หมู หนึ่ง ลง เรือ แลน ทวน 

กระแสน้ำ แม คงคา   จาก แควน มคธ กรุง ราชคฤห   ทวน น้ำ ขึ้น 

ไป เรื่อยๆ   จน ผาน เมือง พา ราณ สี ขึ้น ไป เรื่อยๆ   จนถึง แม น้ำ 

ยมุนา ทาง ดาน ซาย มือ ไหล มา บรรจบ กับ แมน้ำ คงคา ทาง ดาน 

ขวา มือ   เรือ แลน ทวน กระแส แม น้ำ ยมุ นา ไป จน ถึง วัด โฆ สิ ตา 

ราม   พระฉันนภิกษุ ผู ยัง มี สภาว ธรรม ใน ดวง จิต เปน ปุถุชน   ได 

เขา มากราบ พระ อานนท   เม่ือ แลว เสร็จ พระ อานนท ได พูด ขึ้น วา   

“ทาน ฉัน นะ   บัดนี้ สงฆ ได ลง พรหม ทัณฑ แก ทาน แลว ”   พระ ฉัน 

นะ ไดยิน คำ วา   “พรหม ทัณฑ”   ก็ ไม อาจ เขาใจ ได   จึง ได ถาม พระ 

อานนท วา   “พรหมทัณฑ นั้น เปน อยางไร ทาน อานนท ”   เมื่อ ไดยิน 

ได ฟง ถึง คำเฉลยเร่ืองพรหม ทัณฑแลว   
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  ฉัน นภิกษุ จึง ได อุทาน ออก มา วา   “ โอ . . บัดนี้ สงฆ 

ไดตดัขาดขาพเจา ออก จาก หมู แลว ใช ไหม ”    กลาว ได เพียงเทานัน้   

ฉัน นภิกษุ ถึง กับ หมด สติ   เปน ลม ลม พับ ไป   พอ ฉัน นภิกษุ ฟน 

ตืน่ขึน้มา ก ็ไม เหน็ ม ีภกิษ ุรปู ใด อยู ให เหน็ อกี เลย   ตนเอง เกดิ สำนกึ 

ผดิ  จงึ ได ยอน กลบั มา ด ูพฤตกิรรม ของ ตวั เอง   แลว เหน็ วา   หาก เรา 

ยัง ทำตัว ดื้อ รั้น อยู อยาง นี้   ยัง กลาว วาจา เสียดสี ผูทรงคุณธรรม 

สูง อยู อยาง นี้   ชีวิตนี้สงฆ ไม ให เรา เขา หมู ดวย   ตาย แลว ยัง ตอง 

ไป เสวย ผล กรรม ไม ดี อยู ใน นรก   

 ฉัน นภิกษุ จึง ได ปรับปรุง ตัว เอง ให มา อยู ใน ฝาย ที่ เปน 

สัมมา ทิฏฐิ   และ เตรียม ตัว กอน ตาย   ดวย การ ลง เรือ จา กวัด 

โฆสิตา ราม ลอง ตาม แม น้ำ ยมุ นา   จน มา บรรจบกับ แมน้ำ คงคา 

จนถึง เมือง พา ราณ สี และ ได ไป ยัง ปา อิสิปตนมฤคทายวัน   เพื่อ 

ไปกราบพระมหา เถระ และ ให สอน ธรรม ให   ฉัน นภิกษุ ได นำ เอา 

ธรรม ที่ พระ มหา เถระ สอน  ไป ประพฤติ ปฏิบัติ ก็ ยัง ไม สามารถ 

บรรลุ ธรรม ได   จึง ได กลับ ไป หา พระ อานนท ที่ วัด โฆ สิ ตา ราม 

อีก   แลว กลาว วา   “ทาน อานนท   โปรด เมตตา สอน ธรรม 

ใหขาพเจาบาง”   พระอานนทจึงได สอ นอนั ต ตลักขณ สูตร   ซึ่ง 

เปนสูตร ที่ แสดง ถึง เบญจ ขันธ วา เปน ของ ที่ ไมใช ตัว ไมใช ตน   
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(อนัตตา )   คน ทั่วไป มอง ไม เห็น ความ เปน อนัตตา ของ ขันธ   ๕   ก็ 

เพราะ ยัง มี ความ ไมรู จริง   ( อวิชชา )   เปนตน เหตุ ดัง ที่ ได กลาว ไว 

ในปฏิจจ สมุ ปบา ทวา 

   -    เพราะ อวิชชา เปน ปจจัย   สังขาร จึง มี 

  -    เพราะ สังขาร เปน ปจจัย   วิญญาณ จึง มี 

  -   เพราะ วิญญาณ เปน ปจจัย   นาม รูป จึง มี 

  -    เพราะ นาม รูป เปน ปจจัย   สฬาย ตนะ จึง มี 

  -   เพ ราะสฬาย ตนะ เปน ปจจัย   ผัสส ะ จึง ม ี

  -    เพ ราะ ผัสส ะ เปน ปจจัย   เวทนา จึง มี 

  -    เพราะ เวทนา เปน ปจจัย     ตัณหา จึง มี 

   -   เพราะ ตัณหา เปน ปจจัย   อุปาทาน จึง มี 

   -   เพราะ อุปาทาน เปน ปจจัย   ภพ จึง มี 

   -    เพราะ ภพ เปน ปจจัย   ชาติ จึง มี 

   -   เพราะ ชาติ เปน ปจจยั   ชรา มรณะ จงึ ม ี  ความโศก   ความ 

คร่ำครวญ  ทุกข   โทมนัส   และ ความ คับ แคน ใจ ก็มีพรอม 

   ตน เหต ุของ การ เกดิ สิง่ ตางๆ   เหลา นี ้ตาม มา ก ็เนือ่ง ดวย 

บคุคล ม ีความ รู ไม จรงิ นัน่เอง   ฉนั นภกิษ ุได นำ เอา ปฏจิจ สม ุปบาท 

ไป ประพฤติ ปฏิบัติ   อีก ไม นาน ก็ บังเกิด ดวงตา เห็น ธรรม   คือ เห็น 
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สรรพ สิง่ เกดิ ขึน้ แลว ดบั ไป เปน ธรรมดา   การ มดี วง ตา เหน็ ธรรม ม ี

ได หลาย ระดับ   ตัวอยาง อุ ปติ ส สะ ได ฟง ทา นอัสส ชิ พูด วา   

   “ ตถาคต ตรัส วา   สรรพ สิ่ง เกิด ขึ้น   ยอม มี เหตุ ที่ ทำให 

เกิด   ตถาคต ตรัส เหตุ แหง ธรรม นั้น   และ ตรัส ถึง ความ ดับ ไว ดวย   

ตถาคต มี ปรกติ ตรัส ดังนี้ ”     

  อุ ปติ ส สะ ได พิจารณา สิ่ง ที่ พระ อัส ส ชิ พูด อยาง แยบคาย   

( โย นิ โสม นิ การ )   จน จิต บรรลุ ดวงตา เห็น ธรรม เปน พระ โสดาบัน 

ใน ขณะ ที่ ยัง เปน ฆราวาส

  ใน อกี คราว หนึง่   ขณะ ที ่พระพุทธเจา กำลงั เดนิ บณิฑบาต 

อยู บน ถนน ใน เมอืง สา วตั ถ ี  พาห ิยะ กระหาย ที ่จะ พบพระ พทุธ เจา 

เพื่อ ขอ ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ   เพราะ ดวย เหตุ ที่ ไดยิน ขาว วา   

พระพุทธเจา ได อุบัติ ขึ้น แลว บน โลก มนุษย   จึง ได รีบ เดิน ทางจา ก 

อ ปรัน ต ชนบท   มายัง เมือง สา วัต ถี และ ได พบพระ พุทธ เจา กำลัง 

เดนิ บณิฑบาต อยู บน ถนน   จงึ ได เขาไป กราบ แลว ทลู ขอ ให พระองค 

แสดง ธรรม ให ฟง   พระพุทธ องค ได พิจารณา แลว เห็น วา ปติ ของ 

พาห ิยะ ยงั เปยม ลน จติใจ อยู   จงึ ยงั ไม สอน ธรรม และ ยงั ได ตรสั วา   

“ พาหิ ยะ รู ไหม วา ตถาคต กำลงั ทำ อะไร อยู ”   เหตุ ที ่พระพทุธเจา 

รู ชือ่ พาห ิยะ   และ รู วา จติ ของ พาห ิยะ   ยงั ม ีปต ิเปยม ลน อยู ก ็เพราะ 

พระองค มี เจ โต ปริย ญาณ หยั่ง รู วาระ จิต ของ ผู อื่น ได นั่นเอง 



แบบอยางแบบอยาง
ผูเตรียม ตัว  ตายผูเตรียม ตัว  ตาย
แบบอยาง



  เมื่อ พระพุทธ องค ปฏิเสธ ที่ จะ ไม แสดง ธรรม   

พาหิยะ ไม ทราบ วา จะ ทำ อยางไร ตอ ไป   จึง ได ทูล ขอ 

ใหพระองค แสดง ธรรม โปรด เปน ครั้ง ที่ สอง   พระพุทธ องค 

ทรง เงียบ ไม ตรัส สิ่ง ใด ออก มา   แต ใช เจ โต ปริย ญาณ ดู ที่ ใจ 

ของ พาหิ ยะ และ ทรง ทราบ วา ปติ ที่ มี อยู ใน ใจ ของ พาหิ ยะ 

ลดต่ำ ลง   ซึ่ง เปรียบ เหมือน น้ำ ชา พรอง ถวย   

 พาหิยะ ได ทูลขอ ให พระองค แสดง ธรรม โปรด 

เปนคร้ัง ที่ สาม   พระพุทธเจา ผูทรง มี พระ มหา กรุณา จึง ได 

ตรัส ออก มา วา   “พาหิ ยะ   เมื่อ เห็น สัก แต วา เห็น   เมื่อ 

ไดยินสกั แต วา ไดยนิ   เม่ือ ทราบ สกั แต วา ทราบ   เม่ือ รูสกึ 

สัก แต วา รูสึก ”     
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   พาหิ ยะ ผู มี ศรัทธา แรง กลา และ มี จิต นิ่ง อยู แลว   ได 

พิจารณา ธรรมะ จาก พระโอษฐ โดย แยบคาย   (โยนิโสมนสิการ )   

ผล ปรากฏ วา จติ บรรล ุดวงตา เหน็ ธรรม ขัน้ สงูสดุ   เปน พระ อรหนัต 

ขณะ ยัง เปน ฆราวาส   

     ดัง นั้น คำ วา     “ ดวงตา เห็น ธรรม ”   จึง มี ความ หมาย วา   

เห็น สรรพ สิ่ง เกิด   ยอม มี เหตุ ที่ ทำให เกิด   เม่ือ เหตุ ดับ   สรรพ สิ่ง 

ยอม ดบั ตาม ไป ดวย   แลว ทำให จติ บรรล ุเขา สู ความ เปน อรยิบคุคล   

ซึ่ง มี อยู   ๔   ระดับ คือ   พระ โสดาบัน   พระ สก ทา คามี   พระ อนาคามี   

และ พระ อรหันต   การ มีดวง ตา เห็น ธรรม มิได เห็น ดวย ตา เน้ือ ตา 

หนงั   แต เห็น ดวย จติ ที ่ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิจวน แนว แน   ดงั นัน้ การ อาน 

หนงัสอื แลว เขาใจ เอง ดวย การ คดิ ตรอง ตาม แนว เหตผุล เปน เพยีง 

สัญญา   มิใช เปน ปญญา เห็น แจง ที่ เห็น ถูก ตรง ตาม กฎ ไตรลักษณ   

วา สรรพ สิ่ง เกิด ขึ้น แลว ดับ ไป เปน ธรรมดา 

   ยอน กลับ ไป ดู ปฏิปทา ของ พระ ฉัน นะ   ได นำ เอา คำ สอน 

ของ พระ อานนท ไป ปฏิบัติ ตอ   อีก ไม นาน ก็ได ดวงตา เห็น ธรรม 

เปน พระ อรหันต   พน จาก ความ เห็น ผิด   ที่ จะ เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต 

วิญญาณ สู ภพ นรก   เหตุ ที่ ทำให จิต ปริวรรต เขา สู ความ เปน พระ 
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อริยบุคคล ขั้น สูงสุด   ก็ เน่ือง ดวย พระ ฉัน นะ ถูก หมู สงฆ ลง พรหม 

ทัณฑ นั่นเอง   หลัง จาก จิต ของ พระ ฉัน นะ ได บรรลุ อร หัต ต ผล 

แลว   จงึ ได กลบั ไป หา พระ อานนท อกี แลว กลาว วา   “ ทาน อานนท   

โปรด ยก โทษ พรหม ทัณฑ ให ขาพเจา ดวย ”   พระ ฉัน นะ เปน 

พระอรหันต รุน นอง   หมด ความ ดื้อ รั้น ใดๆ แลว จึง ได กระทำ เชน 

นัน้   พระอานนท ผู เปน พระ อรหนัต รุน พี ่จงึ ได กลาว ตอบ วา   “ทาน 

ฉนั นะ   ผู ใด พฒันา จติ จน บรรลุ อร หตั ต ผล ได แลว   พรหม ทณัฑ 

เปน อัน ถูก ยกเลิก โดย ปริยาย ”   

  ผู บรรยาย ซาบซ้ึง กับ ความ หมาย ของ ประโยค นี้   ที่ 

ไดยินพระ สงฆ ใน ยุค ปจจุบัน พูด   ทาน มิได พูด วา ทาน เปน 

พระอรหันต   แต ทาน พูด วา   “ ใคร ผู ใด เห็น สรรพ สิ่ง เปน อนัตตา 

ได แลว   โทษ ยอม ไมมี กับ ผู นั้น ”   การ พูด เชน นั้น มี แต จิต ของ 

พระ อรหันต เทานั้น ที่ สั่ง ปาก ให พูด   การ มี พระ อริยบุคคล   เปน 

สิ่ง มหัศจรรย ที่สุด ใน พุทธ ศาสนา   ซึ่ง ศาสนา อื่น ไมมี   ศาสนา 

ใด สอนบุคคล ให ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม มรรค มี องค แปด   ศาสนา 

นั้น ยอม มี พระ โสดาบัน   พระ สก ทา คามี   พระ อนาคามี   และ 

พระอรหันต   นี่ คือ สิ่ง มหัศจรรย ที่ เกิด ขึ้น กับ ธรรม วินัย ที่ มี 

การสอนเชน นี้   ซึ่ง มี อยู ใน พุทธ ศาสนา เทานั้น   ขอ พระคุณ เจา 
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ทำ สิ่ง มหัศจรรย ให เกิด ขึ้น กับ จิต ของ ตัว เอง   แลว ความ ศรัทธา 

ใน พุทธ ศาสนา ของพุทธบริษัท   ยอม เกิด ขึ้น อยาง เหนียว 

แนน   ทั้งหมด ที่ บอก เลา มา  เปนการ เตรียม ตัว ตาย ของ คนใน 

คร้ังพุทธกาล

   ทีนี้ จะ ได กลาว ถึง การเต รี ยม ตัว ตาย ของ คน ที่ มี ชีวิต 

อยูใน ยุค ปจจุบัน   ก็ นับ วา มี มาก พอ สมควร   ยก ตัวอยาง เชน   

สมเด็จ ยา ทาน ก ็เตรยีม ตวั ตาย ครับ   สมเด็จ ยา เปน พระ ราช มารดา 

ของ พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว องค ปจจุบัน   ยัง จำ ได วา ใน 

สมัย ที่ ผู บรรยาย ได ไป บวช เปน ภิกษุ และ ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ คณะ   

๕   วัด มหา ธาตุฯ   ทาพระ จันทร   กรุงเทพฯ  ขณะ ที่ ผู บรรยาย ได 

ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน เจา คุณ โชดก เม่ือ ป   พ . ศ .  ๒๕๑๘   มี อยู 

วันหนึ่ง ทานเจา คุณ โชดก ได พูด กับ ผู บรรยาย วา 

 ทาน เจา คุณ โชดก  :   วัน นี้ หลวง พอ จะ ไม มา สอน เหมือน ทุก 

วันนะ 

 ผู บรรยาย   :   ทาน เจา คุณ อาจารย จะ ไป ไหน ครับ 

 ทาน เจา คุณ โชดก   :   วัน นี้ สมเด็จ ยา ทาน จะ มา ปฏิบัติ ธรรม   

หลวงพอ ตอง ไป ถวาย การ ปฏิบัติ ธรรม ให สมเด็จ ยา 

๕๒
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  เห็น ไหม ครับ วา สมเด็จ ยา ทาน ไม ประมาท   ทาน ได 

เตรียมตัว ตาย ไว กอน ที่ จะ ตาย   ( สวรรคต )   จริง   อาจารย 

ของ ผู บรรยาย   คือ   ทาน เจา คุณ โชดก   จบ เปรียญ ธรรม   ๙   

ประโยค   และ เขา ถึง ความ รู สูงสุด ทั้ง หก   คือ   อิทธิ วิธี  ทิพพโสต   

เจโต ปริยญาณ   ปุพเพนิ วา สานุ สติ ญาณ   ทิพพจักขุ   และ 

อาสวักขยญาณ   ทานเตรียม ตัว ตาย ดวย การ นั่ง สมาธิ   จน จิต 

ดับ และ รปู ขันธ ดับ ไปพรอม กัน   และ ใน อีก กรณี หนึ่ง ซึ่ง อยู ไม หาง 

ไกล จาก วัด มอนฤาษี แหง นี้   มี อยู วัด หนึ่ง ที่ ชื่อ วา วัด ดอย พระเกิ๊ด   

อยู ขาง ทาง ที่ จะไป สู น้ำตก แม ยะ   อำเภอ จอมทอง   จังหวัด 

เชยีงใหม   ทีว่ดั นัน้มีเจาอาวาส ทีช่ือ่ วา พระ อาจารย เท ว ินทร   เมือ่ 

ประมาณสักสอง ป ที่ ผาน มา นี้   ผู บรรยาย ได ไป บรรยาย ธรรม   ณ   

วัด แหง นั้น   ไดบรรยายธรรมใหนักศึกษา ระดับ สูง ที่มา ปฏิบัติ 

ธรรม อยูที่นั่น

  หลัง จาก บรรยาย ธรรม แลว เสร็จ เปน เวลา ใกล หก 

โมงเย็น แลว   ผู บรรยาย ได ไป กราบ พระ อาจารย เท วินทร   เจา 

อาวาส   เพื่อ บอก ลา และ เดิน ทาง กลับ เขา ตัว เมือง เชียงใหม   และ 

ได บอก ทาน วา   วัน นี้ มา บรรยาย ให ผู ปฏิบัติ ธรรม ฟง   เน่ืองจาก 

ทาน เจา อาวาส อาพาธ   ผู บรรยาย จึง ได สนทนา ธรรม อยู ได 
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ไม นาน นัก   จึง ขอ ลากลับ   กอน ที่ จะ ลากลับ พระ อาจารย เท วิ 

นทร ได หยิบ หนังสือ หลาย เลม มา ให กับ ผู บรรยาย แลว พูด วา   

“อาตมาเตรียมพิมพ หนังสือ สำหรับ แจก งาน ศพ ของ อาตมา 

ไว แลว   ตอน นี ้ยงั ไม ตาย ขอ แจก ให อาจารย ลวง หนา ก ็แลว กนั”   

เรื่อง ที่ ยก ขึ้น มาบอก เลา ให พระคุณ เจา ไดยิน ได ฟง นี้   เปนการ 

เตรียม ตัวกอน ตาย   ผู ไม ประมาท ดัง เชน เจา อาวาส วัดดอย 

พระเกิ๊ด ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง 

   อีก กรณี หนึ่ง เกิด ขึ้น ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช   ได 

มี ชายคน หนึ่ง โทรศัพท ทาง ไกล มา หา ผู บรรยาย ซึ่ง อยู ที่ 

จังหวัดเชียงใหม   ชาย ผู นั้น โทรศัพท มา ขอ อนุญาต คัด ลอก 

ขอความ ใน เว็บไซต   www . kanlayanatam . com   เพ่ือ นำ ไป 

พิมพลง ใน หนังสือ   ผู บรรยาย จึง ได ถาม ชาย ผู นั้น วา   จะ นำ ไป 

ลง พิมพ ใน หนังสือ ชื่อ อะไร   เขา ได ตอบ วา   “ จะ นำ ขอความ 

ธรรมะ ไป พิมพ เปน หนังสือ   เพื่อ เตรียม ไว แจก งาน ศพ ของ 

เขา ”   ดวยมีจิต กังวล วา   เม่ือ เขา ตาย ไป แลว คน อื่น ไม ทำให ก็ จะ 

ไม ได แจก ใน งาน ศพ   เขา จึง ปรารถนา จัด พิมพ หนังสือ แจก งาน 

ศพ   ใหเห็น ตำตา ดวย ตา เนื้อ ตา หนัง ของ ตัว เอง วา   หาก เขา ตาย 

ลง เม่ือ ใด เขา จะ มี หนังสือ แจก งาน ศพ แนนอน   

๕๔
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  เมื่อ ผู บรรยาย ทราบ จุด ประสงค ของ ชาย ผู นั้น   จึง ได 

บอก อนญุาต ให ทำได   เขา ดใีจ บอก ขอบคณุ และ จะ จดั ทำให สำเรจ็ 

กอน ที่ เขา จะ ตาย จริง   ชาย ผู นี้ เปน ผู ไม ประมาท จึง ได เตรียม 

ตัว กอน ตาย   ดวย การ จัด พิมพ หนังสือ แจก งาน ศพ ของ ตัว เอง 

ไวแตเนิ่นๆ 

   ใน อีก กรณี หนึ่ง ไดแก   หลวง พอ ฤาษี ลิง ดำ   ซึ่ง ผู 

บรรยายรูจัก ทาน ตั้งแต คร้ัง ที่ ยัง ไมมี วัด ทา ซุง ดัง ที่ เห็น ใน 

ปจจุบัน   ตอน นั้นหลวง พอ ฤาษี ลิง ดำ   ทาน อาศัย อยู ใน วัด ราง 

เล็กๆ อยู ริมแมน้ำ สะแก กรัง   จังหวัด อุทัยธานี   ผู บรรยาย ได 

ไป กราบ และ สนทนา ธรรม อยู กับ ทาน หลาย ครั้ง   ทาน เปน พระ 

โพธิสัตว ที่ ลาพุทธ ภูมิ   และ เปน ผูทรง อภิญญา ที่ หา ได ไม มาก 

ใน ยุค สมัย นี้   เม่ือพ .ศ.   ๒๕๑๘   หลัง จาก พน หวง เวลา ของ การ 

ปฏิบัติ กรรมฐาน ของ ผู บรรยาย แลว   คือ พน   ๓๐   วัน ไป แลว และ 

ยัง ไม ได ลา เพศ จาก การ เปน ภิกษุ   ผู บรรยาย ได ไป กราบ ทาน 

และ อาศัย นอน อยูที่วัดทา ซุง นาน สาม คืน   กอน สราง วัด ทา ซุง 

มา จนถึง สรางวัดฯ แลว เสร็จ ใน ปจจุบัน   หลวง พอ ฤาษี ทาน จะ 

พูด อยู เสมอ เรื่อง ความตาย   ทานเตรียม ตัว ตาย อยู ตลอด เวลา   

เพราะ รู วา ไม นาน ก็ชา ใน วันขาง หนา ตอง ตาย แน   ทาน จึง เอา 

๕๕



เตรียมตัวกอนตายเต

มรณานุสติ   (มรณัสสติ)  มาเจริญ เปน กรรมฐาน ให จิต มี สติ อยู 

ทุก ขณะ ตื่น   และ ใน ที่สุด   ในวัน ที่ ทิ้ง ขันธ ลาโลก   ทาน จาก โลก 

นี้ ไปอยาง สงบ   คือ มี สติกำกับจิต กอน ดับ รูป ดับ นาม   ซึ่ง เปน 

ตัวอยาง ของ การเตรียมตัว ตาย   ที่ ทานไดทำใหกับ มวลชน ผู อยู 

ใกล ชิด ได สัมผัส 

  อีก ตัวอยาง หน่ึง ที่ ขอ ยก ขึ้น มาบ อก เลา   ให ไดยิน ได 

ฟง ถึง เรื่อง ของ พระ นิยต โพธิสัตว รูป หนึ่ง   คำ วา นิยต โพธิสัตว   

หมาย ถึง พระ โพธิสัตว ที่ ได รับ พยากรณ จาก พระพุทธเจา แลว วา   

จัก ตอง เปน พระพุทธเจา ใน กาล ขาง หนา   ผู บรรยาย มี โชค ดี ที่ ได 

พบ กับ พระ นิยต โพธิสัตว รูป ที่ กำลัง กลาว ถึง นี้   พระคุณ เจา จะ 

ไมมี โอกาส พบ และ สนทนา กับ ทาน   นับ จาก วัน ที่ ทาน เขา จำวัด 

อยู ในถ้ำราชคฤห   อำเภอ งาว   จังหวัด ลำปาง   ตั้งแต วัน ที่   ๑๘   

เมษายน   พ . ศ.   ๒๕๕๓   นับ ไป เปน เวลา นาน   ๓   ป   จะ ไม ออก มา 

พบ ผูคน เปนอนั ขาด   แต ผู บรรยาย ได พบ และ สนทนา ธรรม อยู กบั 

ทาน   กอน ที่ จะ ทำ สัจ จอธิษ ฐาน ไม ออก มา พบ ผูคน   

  การ ที่ พระ โพธิสัตว จะ ตรัสรู เปน พระพุทธเจา   ตอง 

บำเพ็ญ บารมี ถึง   ๓๐   ทัศ   คือ บารมี ขั้น ตน   บารมี ขั้น กลาง   

(อุปบารมี)   และ บารมี ขั้น สูงสุด   ( ปรมั ตถ บารมี )   อยาง ละ สิบ 

๕๖



ดร. สนอง วรอุไร

คุณธรรม   คือ   ทาน   ศีล   เนกขัม มะ   ปญญา   วิริยะ   ขันติ   สัจจะ   

อธิษฐาน   เมตตา และ อุเบกขา   เม่ือ บำเพ็ญ แลว คุณธรรม เหลา 

นี้   จะ ถูก เก็บ สั่งสม อยู ใน จิต ของ ผู กระทำ เปน บารมี คือ เปน 

คุณสมบัติที่ ทำให ยิ่ง ใหญ   พระ นิยต โพธิสัตว เปน ผู มี มาก ดวย 

สัจจบา รมี   พระคุณ เจา จะ ไม พบ ทาน อีก เปน เวลา นาน ถึง สามป   

ตาม ที่ ทาน ได อธิษฐาน ไว   นอกจาก นี้ แลว ผู บรรยาย ยัง ได มี 

โอกาสพบ กับ พระ โพธิสัตว อีก รูป หนึ่ง   และ จาก การ สนทนา กับ 

ทาน ได บอก เลา ให ผู บรรยาย ฟง วา   มี อยู ครั้ง หนึ่ง   ทาน ถูก ภิกษุ 

ตาง วัด ตี จน ศีรษะ แตก   มี เลือด ไหล อาบ ใบหนา ทาน ได พูด กับ 

พระลูกวัด วา   หาม ไป ประพฤติ โตตอบ กับ ภิกษุ ที่ ใช ไม ตี ศีรษะ 

ทาน   ทั้งนี้ เพราะ ตองการ บำเพ็ญ เมตตา บารมี ให แก กลา ยิ่ง ขึ้น   

พระนิยต ะ และ พระ อนิยต โพธิสัตว   ( ภิกษุ ที่ ถูก ตี ที่ ศีรษะ )   ตาง 

เตรียม ตัว ตาย เพ่ือ สั่งสม บุญ บารมี ใหแก กลา ยิ่ง ขึ้น   เพราะ การ 

ที่ จะ ตรัสรู เปน พระพุทธเจา ได นั้น ตอง สั่งสม บารมี ให ครบ ทั้ง   ๓๐   

ทัศ   และ ตอง สั่งสม บารมี มา ยาวนาน นับ หลาย อสงไขย แสน กัป   

เวียน ตาย เวียน เกิด เปน สัตว อยู ใน ทุก ภพ ของ วัฏฏะ   เพื่อ เรียน 

รู และ สราง สมประสบการณ ใน ทุก ดาน   กอน ที่ จะ มา ตรัสรู เปน 

พระพุทธเจา

๕๗



ประสบการณตรงประสบการณตรง
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  นอกจาก นี้ ผู บรรยาย ยัง ได มี โอกาส พบ และ สนทนา 

ธรรมอยู กับ พระพุทธเจา อีก ประเภท หนึ่ง   ที่ เรียก วา พระ 

ปจเจกพุทธ เจา   พระพุทธเจา มี อยู สอง ประเภท ใหญ คือ   

พระสัมมาสัม พุทธ เจา   ซึ่ง หมาย ถึง ผู ตรัสรู เอง โดย ไม เคย ได 

เรียนรูจาก ผู ใด   และ ประดิษฐาน พุทธ ศาสนา   ดวย การนำ 

เอาธรรม วินัย ที่ พระองค ทรง ทราบ   ออก เผย แพร ให สัตว โลก 

ได เรียน รู ตาม   ใน ที่ นี้ หมาย ถึง ได ทรง นำ เอา ธรรม วินัย   ออก 

สอน มนุษย และ เทวดา รวม ถึง พรหม ให รู ตาม   เพื่อ นำพา ชีวิต 

อยู กับ โลก โดย มี ทุกข เทา ที่ จำเปน   และ นำพา ชีวิต ไป สู ความ 

พน ทุกขไดในที่สุด   

๕๙
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   สวน พระพุทธเจา ประเภท ที่ สอง เรียก วา   พระ 

ปจเจกพุทธเจา   ซึ่ง หมาย ถึง ผู ตรัสรู เอง โดย ไม เคย ได เรียน 

รู จากผูใด   และ ไม สามารถ สอน มนุษย และ เทวดา รวม ถึง 

พรหมใหรูตาม ได   พระ ปจเจก พุทธ เจา จึง มิได ประดิษฐาน 

พุทธ ศาสนา ไว กับ โลก   พระ ปจเจก พุทธ เจา ปรกติ จะ อุบัติ ขึ้น 

ใน หวง ของพุทธั น ดร   ซึ่ง หมาย ถึง ใน หวง เวลา ที่   พระ สัมมา 

สัมพุทธเจา องค หนึ่ง นิพพาน แลว   กับ ที่ พระพุทธเจา อีก พระองค 

หนึ่ง จะ มา ตรัสรู และ สอน สัตว โลก ให รู ตาม   หวง เวลา ที่ วาง 

เวน จาก พระสัมมา สัม พุทธ เจา นั้น เรียก วา พุทธั น ดร   ซึ่ง มี พระ 

ปจเจกพุทธเจา อุบัติ ขึ้น จำนวน มาก   แต ใน หวง เวลา พุทธ ศาสนา 

ยุกาล ของ พระพุทธ โค ดม   ยัง มี พระ ปจเจก พุทธ เจา บาง องค ได 

อุบัติ ขึ้น

  ผู บรรยาย ได พบ และ สนทนา กับ ทาน แลว   จึง ได 

รู วา ทาน มีอายุ ยืนยาว ถึง   ๒๕๐   ป   หรือ คือ เกิด ขึ้น กอน 

สราง กรุงรัตนโกสินทร   ทาน สอน ธรรม ไม เปน   แต ตรัสรู เปน 

พระพุทธเจา ได โดย ไม ตอง เรียน รู จาก ใคร เลย   และ บัดนี้ ทาน 

ไดทิ้งขันธ ลาโลก เขา นิพพาน ไป แลว   กอน เขา นิพพาน   พระ 

ปจเจกพุทธ เจา ไดเตรียม ตัว สราง สม ประสบการณ ที่ ดี งาม ให กับ 
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ชีวิต   หรือ เรียก ได ใน อีก ทาง หนึ่ง วา   เปนการ สราง สม คุณธรรม 

ที่ เปน บอ เกิด แหง บารมี นั่นเอง   พระภิกษุสงฆ ที่ ประพฤติ ปฏิบัติ 

ธรรม อยู ใน ปา   (อรัญ วาสี )   ลวน ตาง เตรียม ตัว ตาย   ดวย การ 

พัฒนา จิต วิญญาณ ให มี คุณธรรม สั่งสม   เม่ือ จิต ปฏิเสธ หรือ 

ทิ้งรูปขันธ นี้ แลว   พลัง ของ คุณธรรม ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให 

โคจร ไป สู ภพ ใหม   ตาม เหตุ ที่ ตน ได ทำ สั่งสม ไว ขณะ ยัง มี ชีวิต เปน 

มนุษย   พระ ปา บาง รูป ที่ ผู บรรยาย ได ประสบ พบเห็น   เปน พระ 

ภิกษุ สงฆ ที ่มุง มัน่ ปฏิบตั ิธรรม อยาง ยิง่ยวด   วนั หน่ึง ม ี  ๒๔   ชัว่โมง   

ทาน ปฏิบัติ ธรรม นานถึง   ๒๓   ชั่วโมง   จำวัด   ( นอน )   เพียง หนึ่ง 

ชั่วโมง เทานั้น   ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม มา นาน นับ หลาย สิบ ป   ขณะ 

ที่ ผู บรรยาย ได ไป บวช เปน ภิกษุ และ ปฏิบัติ ธรรม อยู ทาน เจา คุณ 

โชดก   ปฏิบัติ ธรรม นาน วัน ละ ประมาณ     ๒๐   ชั่วโมง   จำวัด เพียง 

สี่ ชั่วโมง   มี เจตนา พิสูจน สัจธรรม ใน พุทธ ศาสนา   มิได มี เจตนา 

เตรียม ตัว ตาย เชน ที่ ทำ อยู ใน ทุก วันนี้ 

  สุดทาย ที่ กระผม อยาก เรียน พระคุณ เจา ก็ คือ วา   ผู 

ที่ นำตัว เอง ไป ปฏิบัติ ธรรม ใน สำนัก ปฏิบัติ ธรรม ตางๆ   ซึ่ง มี 

กระจายอยู ทั่ว ประเทศ   มี ทั้ง พระ ภิกษุ และ ฆราวาส ที่ นุง ขาว 

หมขาว   ลวน ตาง เตรียม ตัว สั่งสม บุญ   ให มี อยู กับ จิต วิญญาณ 
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กอน ที ่ตวั เอง จะ ตอง ตาย   จาก โลก นี ้ไป สู การ ม ีชวีติ ใหม ใน ภพ หนา   

การปฏิบัติ ตน ให เปน ผู มี บุญ สั่งสม อยู ใน จิต วิญญาณ   สามารถ 

ทำได ดวย การ ประพฤติ ตาม บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   อัน ไดแก   บำเพ็ญ 

ตน ให ทาน   รักษา ศีล   เจริญจิต ภาวนา   ประพฤติ ออนนอม   ชวย 

เหลือ ผู อื่น   อุทิศ ความ ดี ที่ ตน มี ให ผู อื่น   ยินดี ใน ความ ดี ของ ผู อื่น   

ฟง ธรรม   สั่ง สอน ธรรม   และ ทำความ เห็น ให ถูก ตรง   ทุก ขณะ 

ตื่น จิต มี การ เกิด - ดับ   จิต มี การ ทำ หนาที่ ได อยาง รวดเร็ว   หนึ่ง ใน 

หนาที่ ของ จิต ก็ คือ เก็บ สั่งสม ผล กรรม   ผู ใด คิด   พูด   ทำ แลว   ไม 

ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล หรือ ไม ผิด ธรรม   พฤติกรรม ที่ ทำ แลว เชน 

นี้  ยอม ถูก เก็บ ไว ใน ดวง จิต เปน กุศล กรรม   เม่ือใด ที่ กุศล กรรม ให 

ผล   ยอม ให ผล เปน สิ่ง ที่ ดี งาม คือ ให ผล เปนบุญ   

  ตรง กัน ขาม   ผู ใด คิด   พูด   ทำ แลว   ผิด กฎหมาย  หรอื ผิด 

ศีล   หรือ ผิด ธรรม   พฤติกรรม ที่ ทำ แลว   ยอม ถูก เก็บ สั่งสม ไว ใน 

ดวง จิต เปน อกุศล กรรม   เมื่อ ใด ที่ อกุศล กรรม ให ผล   ยอมให ผล 

เปน สิ่ง ที่ ไมดี   คือ ให ผล เปน บาป   ซึ่ง ทำให ผู มี กรรม ไม ดี เกิด เปน 

ความ ไมสบาย กาย ไม สบายใจ   ดัง นั้น พระคุณ เจา ที่ ฝก จิต จน มี 

กำลัง ของสติ กลา แข็ง   ทุก ขณะ ที่ จิต มี การ เกิด - ดับ   ยอม ระลึก 

ได ทัน สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต   เม่ือ ใด ที่ จิต ถูก กระทบ ดวย กุศล ธรรม 
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แลว อนุโมทนา ใน กุศล ธรรม นั้น   บุญ ยอม เกิด ขึ้น ทุก ครั้ง ที่ จิต 

ถูกกระทบ 

   ดวย เหตุ นี้ ผู มี ปญญา เห็น แจง   มี ปญญา รู เห็น เขาใจ 

ถูกตรง ใน ทุก สิ่ง ทุก อยาง   ( สัพพัญู )   จึง มี จิต จดจอ อยู กับ 

ลมหายใจ เขา ออก อยู ทุก ขณะ   และ แนะนำ ให ผู อื่น ประพฤติ 

ตาม   ทั้งนี้ เพื่อ ทำให จิต มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง นั่นเอง   แลว 

ปญญา เห็นถูก ตาม ธรรม คือ เห็น สรรพ สิ่ง ที่ เขากระทบ จิต   ลวน 

ดับ ไป เปนอนัตตา   สรรพ สิ่ง ยอม ไมใช ตัว ใช ตน   จิต ก็ จะปลอย 

วาง สรรพสิ่ง และ เขา สู ความ วาง ที่เรียก วา อุเบกขา   ทุก ครั้ง ที่ 

พิจารณาได เชน นี้   ปญญา เห็น แจง ใน สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต ยอม 

เกิดขึ้น   แลว บุญ เทานั้น ที่ จะถูก เก็บสั่งสม อยู ใน จิต วิญญาณ

   กอ นพ . ศ .   ๒๕๑๘   ผู บรรยาย มี ทั้ง กุศล กรรม และ 

อกุศลกรรม   หรือ พูด ให ชัด ก็ คือ   มี ทั้ง บุญ และ บาป ถูก เก็บ 

สั่งสมอยูใน ดวง จิต   แต จิต สั่งสม บาป มากกวา บุญ   ทั้งนี้ 

เปนเพราะจิต มี กำลัง ของ สติ ออน   จิต จึง รับ เอา สิ่ง กระทบ เขา 

ปรุง เปน อารมณ   เมือ่ ใด ม ีอารมณ เกดิ ขึน้ ใน ดวง จติ แลว   สวน ใหญ 

เปนอารมณ ไม ดี เกิด ขึ้น   จิต จึง เก็บ สั่งสม บาป ไว มากกวา บุญ   
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 แต หลงั จาก ที ่ได ไป พฒันา จติ และ ออก จาก วดั มา แลว   ได 

พัฒนา จิต จน มี กำลัง ของ พละ   ๕   ( ศรัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   และ 

ปญญา )   กลา แขง็   โดย เฉพาะ กำลงั ของ สต ิสามารถ ระลกึ ได ทนั   สิง่ 

ที่ เขา กระทบ จิต ได เกือบ ทั้งหมด   และ มี ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม   

เห็น วา สิ่ง กระทบ ไมใช ตัว ตน ไมใช ตน   จิต จึง ไม รับ เอาส่ิงกระทบ 

เขา ปรุง อารมณ   จิต จึง วาง เปน อุเบกขา เกือบจะตลอด เวลา ที่ 

จิต ยัง ไม เขา สูภวังค   ปจจุบัน จึง มี ความ มั่นใจ วา จิต สั่งสม บุญ ไว 

มากกวาบาป   ถือวา เปนการ เตรียม ตัว ตาย มา ยาวนาน ถึง   ๓๕   

ป แลว   เปนการ เตรียม สั่งสม บุญ คือ เปน อริย ทรัพย นำ ไป กับ จิต 

วญิญาณ ได เมือ่ ตาย ทิง้ ขันธ ลาโลก ไป แลว   สวนมนษุย สมบตั ิเปน 

ของ กำพรา ตอง ทิ้ง ไว กับ โลก เม่ือ ตาย   จึง มิได ขวนขวาย แสวงหา 

จน มาก เกิน พอ   แสวงหา เทา ที่ จะ อำนวย ประโยชน ให พอดี กับ 

ชีวิตนี้ เทานั้น   

 พระคุณ เจา ลอง ทำใจ ให นิ่ง   แลว พิจารณา ดู สิ วา   แม 

กระทั่ง รางกาย นี้ เมื่อ เกิด แลว ยอม แก เม่ือ แก แลว ยอมตาย   เมื่อ 

ตาย แลว รางกาย นี้ ตอง ถูก ทิ้ง ไว กับ โลก   ทรัพยสิน เงิน ทอง ก็ เอา 

ไป ไม ได   เครื่อง นุง หม นี้ ก็ เอา ไป ไม ได   รวม ถึง อัฐ บริขาร   ก็ ยัง ตอง 

ทิ้ง ไว กับ โลก   ตัว ที่ จะ จาก โลก นี้ ไป ก็ คือ จิต วิญญาณ   ที่ มี บุญ และ 
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บาป สั่งสม อยู ภายใน   จิตวิญญาณ จะ ถูก พลัง ของ กรรม ผลัก ดัน 

ให โคจร ไป สู ภพ ตางๆ   ตาม เหตุ ปจจัย ของ กรรม ที่ มี อยู ใน ดวง จิต   

บุญมี พลัง ผลัก ดัน จิต ไป สู สุคติ ภพ   ไดแก ภพ อัน เปน ที่ เกิด ของ 

มนุษย เทวดา และ พรหม   สวน บาป มี พลัง ผลัก ดัน จิต ไป สู ทุคติ 

ภพ หรือ ภูมิ ชั่ว   อัน เปน ภูมิ กำเนิด ที่ ปราศจาก ความ เจริญ   ไดแก 

ภพนรก   ภพ เปรต   ภพ อสุรกาย  และ ภพ ติรัจฉาน     

  ดวย เหตุ นี้ ผู ไม ประมาท   จึง เตรียม พัฒนา จิต ให มี กำลัง 

ของ สติ กลา แข็ง   พัฒนา จิต ให มี กำลัง ของ ปญญา เห็น แจง กลา 

แข็ง   เมื่อ สติ ระลึก ได ทัน สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต   แลว ปญญา เห็น แจง 

เห็น สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต ดับ ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   บุญ จึง เกิด ขึ้น 

และ ถูก เก็บ สั่งสม อยู ใน ดวง จิต เปน สัญญา   พระคุณ เจา ตอง ถาม 

ตัว เอง วา   ทุก ขณะ ตื่น มี อารมณ ดีใจ   มี อารมณ เสียใจ   พึง พอใจ   

ไม พึง พอใจ   เกิด ขึ้น กับ จิต ของ พระคณุ เจา ไหม   อา รมณ ใดๆ   ที่ 

เกิด ขึ้น กับ จิต เปน ตัว บง ชี้ ให เห็น วา จิต มี กำลัง ของ สติ ออน   จึง รับ 

เอา สิ่ง กระทบ เขา ปรุง อารมณ   ตรง กัน ขาม   จิต ที่ มี กำลัง ของ สติ 

กลา แข็ง   ยอม เห็น สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต เปน อนัตตา   คือ สิ่ง กระทบ 

ไมใช ตัว ใช ตน   จิต จะ ไม รับ เอา สิ่ง กระทบ มา เปน ของ ตน   อารมณ 

จะ ไม เกิด   แต มี จิต วาง เปน อุเบกขารมณ   



เตรียมตัวกอนตายเต๖๖

  ฉะนั้น จึง ตอง ดูใจ ตัว เอง   ถาม ใจ ตัว เอง อยู ทุก ขณะ ตื่น   

คน ที่ มี สติสัมปชัญญะ เห็น ถูก ตรง ตาม ความ เปนจริงแท   เขา 

จะ ไมมองออก ไป ขาง นอก เหมือน คน ทั่วไป   แตจะ กลับ มา ดู ที่ ใจ 

ของ ตัว เอง วา   ขณะ นี้ ใจ สั่ง ให คิด   ใจ สั่ง ใหพูด   ใจสั่ง ให ทำ ดี หรือ 

ไม ดี   ก็ ดู ที่ ใจ ของ ตัว เอง   ดู ขยะ   คือ   กิเลส ในใจ ของ ตัว เอง   โดย 

เฉพาะกิเลสที่ ผูกมัด ใจ ใหเรา ตองเวียนตาย เวียน เกิด ไมรู จบ   ที่ 

นัก ปฏิบัติ ธรรม นิยม เรียก กันวา สัญโยชน   หรือ   สังโยชน   ๑๐   

ยัง มี อำนาจ เหนือ ใจ ของ เรา ไหม   ใจ ตก อยู ใต อำนาจ บงการ ของ 

สังโยชน   ๑๐   ไหม   สังโยชน สาม ตัว แรก ที่ เรียก วา   สักกายทิฏฐิ   

วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส   ยัง มี อยู ใน ใจ ไหม   ใคร ผู ใด ใช ปญญา 

เห็น แจง กำจัด กิเลส ทั้ง สาม ตัว นี้   ให หมด ไป จาก ใจ ได   คือ มี 

ใจเปนอิสระ จาก สักกาย ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สี ลัพพตปรามาส ได   

อบายภูมิ ยอม ถูก ปด สำหรับ ผู ที่ มี สภาว ธรรม ใน จิต เปน อิสระ 

เชนนี้   

 ดัง ที่ พระ โพธิสัตว ผู ไม สามารถ ลา พุทธภูมิ  ได บอก กับ 

คณะ ของ ผูบรรยาย วา   “ ตอ ไป นี้ โลก จะ วิกฤต มากยิ่ง ขึ้น ”   ขอ 

พวก เรา อยา ได ประมาท   พัฒนา จิต แลว ปด อบายภูมิ ให ได   คน 

ที่ จะปด อบายภูมิ ได   ก็ คือ คน ที่ มี จิต เปน อิสระ จาก สังโยชน ทั้ง 



ดร. สนอง วรอุไร ๖๗

สาม ขึ้น ไป   นับ แต พระ โสดาบัน จนถึง พระ อรหันต   ผู ที่ มี สภาว 

ธรรม ใน ดวง จิต เปน พระ โสดาบัน ตาย เกิด อีก ไม เกิน เจ็ด ชาติ   

ยอม นำ ชีวิต เขา สู นิพพาน   และ ภายใน เจ็ด ชาติ นี้ จะ ไม ลง ไป เกิด 

ต่ำ กวา ภพ มนุษย   คือ จะ ไม ลง ไป เกิด เปน สัตว เดรัจฉาน   สัตว 

เปรต   สัตว อสุรกาย   และ สัตว นรก   อยาง นี้ จึง จะ เรียก วา ปด 

อบายภูมิ   ตามที่พระ นิยต โพธิสัตว ได พูด กับ คณะ ของ ผู บรรยาย  

ผู ที่ปดอบายภูมิ ได เปน ผู ที่ มี ชีวิต ปลอดภัย   เปนการ เตรียม 

ตัวตายท่ีวเิศษครับ   

  แต การ จะ ทำ เชน นี้ ได   ตอง เจริญ สติ ให กลา แข็ง   เจริญ 

ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม หรือ ปญญา เห็น แจง ให กลา แข็ง   ซึ่ง 

สมถกรรมฐาน และ วิปสสนา กรรมฐาน ภาค ปฏิบัติ   เปน หนทาง 

เขา ถึง ความ กลา แข็ง ใน สอง สิ่ง นั้น   แต คน ที่มา เกิด อยู ใน ครั้ง 

พุทธกาล เขา มี จิต นิ่ง มา กอน   เขา เคย บวช เปน ฤาษี โยคี มา กอน   

เขา ได พัฒนา จิต ให สงบ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ มา กอน แลว   จึง ไมมี 

ความ จำเปน ตอง มา ปฏิบัติ กรรมฐาน   ทั้ง สอง แบบ ตาม ที่ คนใน 

ยุค ปจจุบัน ปฏิบัติ กัน   

   คนใน ครั้ง พุทธกาล จึง พิจารณา หลัก ธรรม   ตาม ที่ 

พระพุทธเจา ตรัส สอน โดย แยบคาย   ที่ เรียก วา โยนิโสมนสิการ   



เตรียมตัวกอนตายเต๖๘

เขา ก็ สามารถ บรรลุ ดวงตา เห็น ธรรม ได   คำ วา   “ ดวงตา เห็น 

ธรรม ”   หมาย ถงึ เห็น สรรพ สิง่ เกิด ขึน้   ยอม ม ีเหตุ ที ่ทำให เกดิ   และ 

เห็น ความ ดับ ไป ของ เหตุ นั้น   สรรพ สิ่ง จึง ดับ ไป ดวย   

   อุ ปติ ส สะ และ โก ลิ ตะ สอง นักบวช นอก พุทธ ศาสนา   

(ปริพา ชก )   ได โยนิโส มนสิการ จน เห็น วา สักกาย ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   

และ ส ีลพัพต ปรามาส ไมใช ตวั ใช ตน   จติ จงึ เปน อสิระ จาก สงัโยชน 

ทั้ง สาม   บรรลุ ความ เปน พระ โสดาบัน ขณะ ที่ ยัง เปน ฆราวาส   

แลวทั้ง สอง จึง พา กัน มา บวช เปน พระ สงฆ อยู ใน พุทธ ศาสนา   

ที่มีชื่อ วา พระ สา รี บุตร และ พระ มหา โมค คัล ลา นะ ตาม ลำดับ   

  อิสิ ทัต ตะ คน เลี้ยง ชาง ของ พระ เจา ป เส นทิ   มีด วง ตา 

เห็นธรรม เปน พระ สก ทา คามี   

   ฆฏิ การ พรหม ที่ นำ อัฐ บริขาร มา ถวาย เจา ชาย สิทธัต ถะ 

ใน วัน ออกบวช   มีด วง ตา เห็น ธรรม เปน พระ อนาคามี   

   ฆราวาส พาหิ ยะ ที่ ได ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ บน ถนน 

ในเมือง สา วัต ถี   มีด วง ตา เห็น ธรรม เปน พระ อรหันต 



ดร. สนอง วรอุไร ๖๙

     ดัง นั้น ผู ไม ประมาท จึง ตองเต รี ยม ตัว ตาย  ดวย การ 

ทำเหตุ ปจจุบัน ให ดี ที่สุด   ดวย การ ปด อบายภูมิ ให ได เปน อยาง 

นอย   ผู ไม ประมาท ไม ปรารถนา ไป เกิด เปน รูป พรหม   หรือ   

อรปูพรหม อยูใน พรหม โลก   เพราะ รปู พรหม ขัน้ ตำ่ สดุ   ( ปา ร ิสชัชา 

ภูมิ)   มีอายุ ขัย ยืนยาว ถึง หนึ่ง ใน สาม ของ กัป   รูปพรหม ชั้น สูงสุด   

(อสัญญี สัตตา พรหม )   มีอายุ ยืนยาว ถึง หา รอย กัป   เวน ไว แต วา   

ผู ไม ประมาท บาง คน ไป เกิด เปน รูป พรหม อยู ใน สุทธาวาส พรหม 

โลก   การณ จะ เปน เชน นี้ ได   ผู นั้น ตอง พัฒนา จิต จน เปน อิสระ 

จาก สังโยชน ทั้ง หา   ( สักกาย ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สี ลัพพต ปรามาส   

กามราคะ   และปฏิฆะ)   คือ   บรรลุ อริย ธรรม เปน พระ อนาคามี 

ได แลว จึง จะ ทำได   พระ อนาคามี เปน ผู ที่ ปด อบายภูมิ ได และ จะ 

ไม ยอน ลง มา เกิด ใน ภพ สวรรค หรือ ภพ มนุษย อีก ตอ ไป   มี แต จะ 

พัฒนา จิต ให สูง ขึ้น จน เขาสูนิพพาน เทานั้น   

  และ สุดทาย ผู ไม ประมาท   ยอม มี จิต ไม ยินดี อยู ใน 

อรปูฌาน   ซึง่ ตาย ใน อรปู ฌาน   ยอม ไป อบุตั ิเปน อรปู พรหม   ผู ยงั ม ี

สภาว ธรรม ใน ดวง จติ เปน ปถุชุน   และ มอีายุ ขยั ยนืยาว มาก นบั แต 

สอง หมืน่ กปั จนถึง แปด หม่ืน สี ่พนั กปั   เม่ือ ใด ที ่กำลงั ของ อรปู ฌาน 

เสื่อม ลง   ยัง มี โอกาส ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ ภู มิ ของ วัฏฏะได 



เตรียมตัวกอนตายเต๗๐

   ผม ตอง ขออภัย ทาน ผู ฟง รวม ถึง พระคุณ เจา ทั้ง หลาย 

วา   คำ วา   “ อวิชชา ”   หมาย ถึง รู ไม จริง หรือ ไมรู จริง   ตอน ที่ 

ผู บรรยายได ไป พัฒนา ความ รู ( ปญญา ) สูงสุด ใน ทางโลก   คือ 

พัฒนาสุ ตมย ปญญา   และ จินต ามย ปญญา   จนถึง ระดับ 

ปริญญาเอก   ความ รู ที่ ได นั้น คือ อวิชชา ซึ่ง หาก นำ มา ใช สอง ทาง 

ให กับ ชีวิต แลว   ทำให ตอง พา ชีวิต เวียน ตาย เวียน เกิด   อยู ใน ภพ 

ตางๆ ของ วัฏฏะ อยาง ไม จบ สิ้น   และ หาก ใคร ผู ใด นำ เอา อวิชชา 

หรือ ปญญา ทาง โลก มา สอง นำทาง ให กับ ชีวิต แลว   โอกาส ที่ ตัว 

เอง จะ พบ กับ ความ วิบัติก็มี ได เปน ได   

  ผม ได เขาไป บรรยาย ธรรม ให ผู ตอง ขัง ฟง ใน หลาย 

เรือนจำ มา แลว   พบ วา มี ผู ตอง ขัง ที่ ใช ปญญา ทาง โลก สอง 

นำทางให กับ ชีวิต   ได นำพา ตัว เอง ไป สู การ ถูก จำกัด อิสรภาพ   

ทั้งนี้เปน ผล มา จาก การ ใช ความ รู ที่ ไม จริง แท นั่นเอง   ดวย เหตุ 

นี้ บุคคล ผู มี ปญญา ทาง โลก สอง นำทาง ให กับ ชีวิต   จึง จำเปน 

ตองเตรียม ตัว ตาย ไว แต เนิ่นๆ   ตอง ทำเหตุ ให ถูก ตรง ตาม ความ 

เปน จริง แท   สราง เหตุ ที่ เปน กุศล กรรม แลว กรรม ดี ที่ ทำ จะ ถูก 

เก็บสั่งสม ไว ใน ดวง จิต เปน บุญ   บุญ ชนิด ไหน ที่ ควร ทำให เกิด ขึ้น   

ขึ้น อยู กับ ความ ปรารถนา ของ แตละ บุคคล  



ดร. สนอง วรอุไร ๗๑

  ผู ใด กำจัด สังโยชน   ๓   ให หมด ไป จาก ใจ ได แลว   เมื่อ 

อายุขัย จำเปน ตอง สิ้น สุด ลง   จิต วิญญาณ จำเปน ตอง ออก จาก 

ราง   โดย มี พลัง ของ บุญ   ผลัก ดัน ให ไป เกิด เปน เทวดา โสดาบัน 

อยูใน สวรรค  

  ผู ใด กำจัด สังโยชน   ๕   ให หมด ไป จาก ใจ ได แลว   เมื่อ 

อายุขัย ถึง วาระ ตอง สิ้น สุด ลง   จิต วิญญาณ จึง ตอง ออก จาก ราง   

โดย มี พลัง ของ บุญ   ผลัก ดัน ให ไป เกิด เปน พระพรหมอนาคา มี 

อยูใน สุทธาวาส พรหม โลก   

 และ สุดทาย ผู ใด กำจัด สังโยชน ทั้ง สิบ ให หมด ไป จาก 

ใจ ไดแลว   จิต ยอม บริสุทธิ์ ปราศจาก กิเลส ที่ ผูกมัด ใจ ให ตอง 

เวียน ตาย เวียน เกิด อยู ใน วัฏฏะ อีก ตอ ไป   เม่ือ อายุขัย ของ การ 

เปน มนุษย ถึง วาระ สิ้น สุด ลง   จิต วิญญาณ ที่ ปราศจาก มล ทิน 

ใดๆ ปน เปอน   ยอม โคจร ไป สู สภาวะ ที่ เรียก วา นิพพาน   ไมมี พลัง 

ใด สามารถ ดึงดูด จิต   ที่ บริสุทธิ์ เชน นี้   ให หวน กลับ มา เวียน เกิด 

เวียนตาย ใน ภพ ใดๆ ของ วัฏฏะ ได อีก   นัก ปฏิบัติ ธรรม นิยม เรียก 

สภาวะ เชน นี้ วา   เปนการ ดับ ของ รูป พรอม กับ การ ดับ ของ นาม   

ซึ่ง หมาย ถึง ความ โลภ   ความ โกรธ   ความ หลง   ความ มี เมตตา   สติ   

ปญญา   ฯลฯ   หมด ไป จาก ใจ นั่นเอง
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   ฉะนั้น ผม จึง พูด วา   อวิชชา   คือ สิ่ง ที่ ทาน ผู ฟง   คือ สิ่ง 

ที่ พระคุณ เจา ร่ำเรียน กัน มา ทาง โลก   จาก การ ฟง การ อาน เขา 

เรียก วา สุ ตมย ปญญา   และ จาก การ คิด   พิจารณา   วิเคราะห   วิจัย   

หรือ จินตนาการ ดวย จิต   เขา เรียก วา จินตามย ปญญา   ปญญา 

ทั้ง สองระดับ นี้ ให ผล เปน ความ จำ หรือ สัญญา   ซึ่ง เปน อวิชชา 

ผูใดสราง และ สั่งสม ไว ใน ดวง จิต   ยอม หนี ไม พน กับ การนำ พา 

ชีวิตเวียน ตาย เวียน เกิด อยู ใน วัฏฏะ อยาง ไม จบ สิ้น 

  ใน คร้ัง พุทธกาล มี ภิกษุ อยู รูป หนึ่ง เปน ที่ รูจัก ของ 

คน หมูมาก   ( ปอป ปู ลา ร )   ภิกษุ รูป นี้ ชื่อ ติสส ภิกษุ   เปน ที่ รูจัก 

นิยม ชม ชอบ ของ ภิกษุ หมู มาก และ ชอบ เสวนา อยู กับ มนุษย 

ผู บวชเปนภิกษุ ดวย กัน   ติสส ภิกษุ มิได ปฏิบัติ ธรรม ขั้น สูงสุด   

ปฏิบัติธรรม เพียง แค สมถ กรรมฐาน   จน สามารถ พัฒนา จิต ให 

เขาถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว แน   คือ สมาธิ ใน ระดับ ที่ เปน 

รูป ฌาน ละเอียด   เมื่อ อายุขัย เวียน บรรจบ   ติสส ภิกษุ ได ตาย 

ไป   จิต วิญญาณ จึง ถูก พลัง ของ รูป ฌาน ที่ หนึ่ง อยาง ละเอียด   

ผลัก ดัน ให โคจร ให ไป เกิด เปน ติส สมหา พรหม อยู ใน พรหม โลก 

ชั้น ที่   ๓   (มหา พรหมา ภูมิ)   หลัง จาก ที่ ติสส ภิกษุ ตาย ไป แลว   

พระ มหาโมคคัลลานะ อัคร สาวก เบื้อง ซาย ของ พระพุทธ โคดม   
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ประสงค ใคร จะ รู วา ติสส ภิกษุ ตาย แลวไป เกิด อยู ที่ไหน   ไป เกิด 

อยู ใน ภพ ภูมิ ใด   พระมหาโมคคัลลานะ จึง เขา ฌาน แลว ถอน 

จิต ออก จาก ความทรงฌาน   พรอม กับ อธิษฐาน ขอ เห็น ติสส 

ภิกษุ วา ตาย แลวไป เกิด อยู ใน ภพ ภูมิ ใด   ชั่วขณะ หด แขน และ 

ยืด แขน ออก   กายทิพยของ พระมหา โมค คัลลา นะ ได ไป นั่ง อยู 

หนา วิมานของมหาพรหม องค หน่ึง   มหาพรหม องค นั้น ได เขา 

มาก ราบ พระมหา โมค คัล ลา นะ   องค อรหันต   หลัง จาก สนทนา 

วิสาสะ กัน แลว จึง ได รู วา   มหาพรหม องค นั้น   คือ   ติสสมหาพรหม 

ผู มี อดีต เปน ติสส ภิกษุ นั่นเอง   เหตุ ที่ ติสสม หาพรหม จำ รูป 

ลักษณะ ของพระมหาโมคคัลลานะได   เพราะสัญญา เกา ยัง เก็บ 

ฝง อยู ใน ดวง จิต   แตจิตของ พระ มหาโมค คัล ลา นะ ไมมี สัญญา 

ใหม ของ ติส สม หา พรหม   จึงไมรู จัก วา พรหม องค นี้ เปน ใคร   

หลัง จากการสนทนากันแลว   จึง ได ทราบวาพรหมองค 

นี้   คือ  อดีตติสสภิกษุ นั่นเอง  ทานมหาโมคคัลลา นะ 

ไดถามติสสมหาพรหม วา 

พระ มหา โมค คัล ลา นะ   :   ใน ฐานะ ที่ ทาน เปน ที่ รูจัก กัน 

มาก ใน หมู เทวดา  ทาน พอ จะ บอก วิธี ดู ลักษณะ วา เทวดา องค 

ใดเปนเทวดา โสดาบัน ให ขาพเจา ทราบ ได ไหม
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 ติส สม หา พรหม   :  พระคุณ เจา   เทวดา องค ใด มี ศีล ไม ขาด   ไม 

ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   และ มี จิต มั่นคง ใน พระพุทธ   พระ ธรรม   

พระสงฆ   เทวดา องค นั้น เปน เทวดา โสดาบัน   ซึ่ง มี อยู ใน สวรรค 

ทุกชั้น   นับแต จาตุ มหา ราชิ กา ขึ้น ไป ถึงดาวดึงส   ยา มา   ดุสิต   

นิมมาน นร ดี   และปรนิม มิต วส วัต ตี 

   จาก การ สนทนา ระ หวาง ติส สม หา พรหม กับ พระ 

มหาโมคคัล ลา นะ   ก็ เปน อัน เชื่อ มั่น ได วา   พระคุณ เจา รูป ใด   ถา 

มีศีล ที่ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   

และ มี จิต มั่นคง อยู ใน พระ รัตนตรัย   เมื่อ นำ ตน เขา ปฏิบัติ ธรรม   

จติยอม เขา ถงึ ธรรม ได งาย   ทาน ผู ฟง ธรรม รวม ถงึ พระคณุ เจา รปู 

ใด ปฏิบัติ ซ้ำ แลว ซ้ำ เลา แต ยัง เขา ไม ถึง ธรรม   เขา ได เพียง สมาธิ 

ประเดี๋ยวประดาว   ( ขณิก สมาธิ )   สมาธิ จวน แนว แน   ( อุปจาร 

สมาธิ)   ยัง เขา ไม ถึง   ก็ ไม สามารถ พัฒนา จิต ให เกิด ปญญา เห็น 

แจง ได   

   พระพุทธ โค ดม ได ตรัส ไว ใน ไตรสิกขา คือ   ศีล   สมาธิ   

ปญญา   ซึ่ง มี ความ หมาย วา จิต ที่ มี ศีล เปน บอ เกิดของ 

สมาธิ  จิตท่ีมีสมาธิ เปน บอ เกิด ของ ปญญา   ปญญา ตัว นี้ 

ไมใชปญญาทางโลก   ไมใชปญญา หรือ ความ รู ที่ ได จาก การ 
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เรยีนจน จบ เปรยีญ ธรรม   ๙   ประโยค   แต เปน ปญญา เหน็ ถกู ตาม 

ธรรม   หรือ ปญญาเห็น แจง 

  ดัง นั้น คำ สนทนา ระ หวาง ติส สม หา พรหม กับ พระ 

มหาโมค คัล ลา นะ   ก็ สามารถ เอา มา เปน เครื่อง วัด ใจ ของ 

มนุษยได   ผู ใด มี ศีล ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   คุม ใจ อยู 

ทุก ขณะ ตื่น   และ มี จิต มั่นคง อยู ใน พระพุทธ   พระ ธรรม   พระสงฆ   

เมื่อนำ ตัว เขาปฏิบัติ ธรรม แลว   ยอม มี จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได 

งาย และ ยอม เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได งาย   ซึ่ง เรื่อง นี้ พิสูจน 

ได ใน ครั้ง ที่ ผู บรรยาย ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน เจา คุณ โชดก   

ปฏิบัติ สมถภาวนา   (พองหนอ - ยุบหนอ)   ได เจ็ด วัน   ก็ สามารถ 

นำ จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ สูงสุด   ( อัป ปนา สมาธิ )   หรือ 

ที่ เรียก วา สมาธิ ระดับ ฌาน   ทาน เจา คุณฯ ได บอก กับ ผู บรรยาย 

วา   ในทาง ปริยัติ แลว เขา เอา ศีล คุม กาย กับ วาจา   แต ใน ทาง 

ปฏิบัติ ถา ไม เอา ศีล ลง คุม ให ถึงใจ   จิต ยอม หวั่น ไหว ไม สามารถ 

พัฒนา จิต ให เกิด เปน สมาธิ ได   ผู บรรยาย มี ความ ศรัทธา ใน 

ครูบา อาจารย ผูมีประสบการณ ตรง ใน ธรรม   จึง ได เอา ศีล ลง 

คุม ใจ  ทำให ใจ มีสัจจะ   แลว เรง ความ เพียร ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   

ผู ใด มี ศีล และ มี สัจจะ   ผู นั้น มี กาย ศักดิ์สิทธิ์ และ มี จิต ศักดิ์สิทธิ์   
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ผูมีความ ศักดิ์สิทธิ์เมื่อ พูด อะไร แลว เปน ไป อยาง ที่ พูด   เมื่อทำ 

อะไร แลวเปนไป อยางท่ีทำ   และ เมื่อ คิด อะไร แลว เปน ไป อยาง ที่ 

คิด   ผู บรรยาย ปฏิบตัิ สมถ ภาวนา อยู เพียง เจ็ด วัน   ก็ สามารถ เขา 

ถึง สมาธิ สูงสุด   ปฏิบัติ วิปสสนา ภาวนา อยู นาน ถึง สามสิบ วัน   ก็ 

สามารถ เขา ถงึ ปญญา เหน็ ถกู ตรง ตาม ธรรม   ไมม ีสิง่ ใด ที ่ไมรู   รู ทกุ 

เร่ือง มี จิต สัมผัสได   และ ใน วัน สุดทาย ที่ ไป ลา สิกขา ออก มา อยู ใน 

เพศ ฆราวาส   ทาน เจา คุณฯ ได บอก ให ผู บรรยาย รักษา ของดี ที่ ได 

ไป ตลอด ชีวิต   นี่ก็รักษา ของดี มา นาน ถึง   ๓๕   ป เศษ แลว  ของดี 

นั้น ยัง คง มี อยู กับ ใจ และ มี เพ่ิม มาก ขึ้น จน ทุก วัน นี้ 

 เหตุ ที่ เปน เชน นี้ เพราะ ได พัฒนา พละ   ๕   ( สัทธา   วิริยะ   

สติ   สมาธิ   และ ปญญา )   อยู ทุก วัน   จึง ทำให จิต มี สติ กลา แข็ง   

ระลึก ได ทัน เกือบ ทุก สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต   และ มี ปญญา เห็น แจง 

เฉียบคม   เห็น สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต ทุก เร่ือง เปน อนัตตา  ซึ่ง สง ผล 

ใหจิต วาง เปน อุเบกขา   มี กำลัง ความ เพียร เต็ม รอย  มี ความ ขี้ 

เกียจ เปนศูนย   มี กำลัง ศรัทธา สูงสุด   เหลา นี้   เปน เหตุ ให จิต มี 

พลงัท่ีสามารถ ตานทาน อำนาจ ของ มาร ได   จงึ รกัษา ของด ีตาม ที ่

เจา คณุฯ กลาวไว มา นาน ถงึ   ๓๕   ป   และ จะ ยงั คง รกัษา ของดตีอไป   

ตราบ เทา ที่ รูป ขันธ ยัง เปน เครื่อง มือ ให จิต ได ใช ทำงาน เผย 
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แพร ธรรมวินัย ใน พุทธศาสนา  ให เขา สู ใจ ของ พุทธ ศาสนิ ก ให 

มากท่ีสุด 

 ดวย ความ ไม เช่ือ คำ สอน ใน พุทธ ศาสนา แลวไป พิสูจน   

จน เขา ถึง ปญญา สูงสุด ระดับ โลกิยะ   ( อภิญญา   ๕)   และ ระ ดับ 

โลกุ ต ตระ   ( ญาณ   ๑๖ )   จน กระทั่ง มี ธรรม วินัย   สถิต อยู ใน ใจ ทุก 

ขณะ ตื่น   จึง ได ระลึก ถึง คุณ ของ พระพุทธ โค ดม   ระลึก ถึง คุณ 

ของ พระเจาอโศก มหาราช   ที่ เปนตน เหตุ นำ พุทธ ศาสนา มา สู 

สุวรรณภูมิ   และได ตอบแทน คุณ ดวย การ เผย แพร ธรรม อยู จน 

ปจจุบัน นี้ 

 สิ่ง ตางๆ   ที่ ผู บรรยาย บอก เลา มา เปน เรื่อง จริง แท   

พึง อยา ปลงใจ เชื่อ ตาม หลัก กา ลาม สูตร   แต หาก ผู ใด ประสงค 

จะพิสูจน สัจธรรม นี้ วา เปน จริง เท็จ ประการ ใด   ตอง พัฒนา 

จิต ตนเอง ให เขา ถึง ปญญา สูงสุด ระดับ โลกิยะ   และ ให เขา ถึง 

ปญญา สูงสุด ระ ดับ โลกุ ต ตระ ได เม่ือ ใด แลว   ความ จริง ยอม 

ถูก เปด เผย   และ ความ ศรัทธา ยอม เกิด ขึ้น   ใคร ผู ใด ปฏิบัติ 

วิปสสนากรรมฐาน จน เขา ถึง ความ จริง แท ของ ชีวิต ได แลว  

ยอมได ชื่อ วา เปนการเตรียม ตัวตายอยาง มี คุณคา 
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  ผู บรรยาย ได เตรียม ตัว ตาย มากวา   ๓๕   ป แลว สั่งสม 

แตบุญ ไว ใน ดวง จิต   ไม ทำ จิต ให มี บาป สั่งสม   เหตุ ที่ ทำ เชน นี้ 

เพราะจำเปน ตอง ขึ้น ไป บอก เพื่อน เกา ที่ อยู ใน สุคติ โลก สวรรค   

มิให ความ โลภ   โกรธ   และ หลง   มี อำนาจ ครอบ ครอง ใจ   ซึ่ง 

จะ เปนเหตุนำพา จิต วิญญาณ ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ทุคติ ภพ   

(เดรัจฉาน   เปรต   อสุรกาย   และ สัตว นรก )   ใคร ผู ใด ปรารถนา 

ใคร รู วา   ผู บรรยาย เตรียม ตัว ไป เกิด ใหม ใน ภพ ภูมิ ใด   สามารถ 

ตาม ไป ดู ได ดวย การ ทำเหตุ ให ถูก ตรง กับ ผู บรรยาย   หรือ พัฒนา 

คุณธรรม ให เสมอ กัน   แลว จะ รู กัน โดย ไม ตอง สื่อ ดวย วาจา   

เขาใจไหมครับ 

   การ บรรยาย ใน วัน นี้   ขอ ยุติ เพียง เทา นี้   เวลา ที่ เหลือ 

อีกเล็ก นอย   ผม กัน เวลา ไว ตอบ ปญหา   พระคุณ เจา รูป ได มี 

ปญหาใคร ซัก ถาม   ให เกิด ความ กระจาง ขึ้น กับ ใจ   โปรด ปุจฉา 

และ ผม จะ วิสัชนา ถวาย ให เขาใจ   ใน ฐานะ ที่ เปน ฆราวาส   ผม มี 

ศีล คุมใจ อยู   ๕   ขอ   สามารถ ตอบ ปญหา ได มากกวา พระคุณเจา   

ซึ่งตองรักษา ศีล ถึง   ๒๒๗   ขอ   บาง เรื่อง พระคุณ เจา รู แต ไม 

สามารถ ตอบ ได เพราะ หาก ตอบ ออก ไป แลว เปนการ ละเมิด วินัย   

ที่ พระ ภิกษุ ผู สาวก ของ พระพุทธเจา จำเปน ตอง รักษา ไว ให มี อยู 
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กับใจ   ขณะ ที่ รอ ปญหา อยู นี้   ผู บรรยาย ขอ อนุญาต เลา ตอ ไป วา   

วัน กอน มี พระ อริย สงฆ มา จาก ภาค อีสาน   มี ญาติ ธรรม เขาไป 

ถวาย ภัตตาหาร   พอ รับ ประเคน เสร็จ เรียบรอย แลว พระ สงฆ 

รูปนั้น ได ชี้ มา ที่ ผู บรรยาย แลว พูด กับ ญาติ ธรรม วา   เอา อาหาร 

ไป ถวาย องค นั้น ดวย   ผู ที่ พัฒนา จิต ดีแลว สามารถ หยั่ง รู วาระ จิต 

ของ ผู อื่น ได โดย ไม ตอง สนทนา กัน ดวย วาจา 

    หนังสือ ที่ พระคุณ เจา ได รับ แจก ใน วัน นี้ กอน การ 

บรรยาย   เปน เรื่อง   “ ถึง โสดาบัน ใน ชาติ นี้ ”   หนังสือ เลม นี้ เกิด 

ขึ้น ได โดย มี ผู กำหนด ให ผู บรรยาย พูด   ใน งาน แสดง ธรรม ของ 

ชมรมกัลยาณธรรม   ณ   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล   

บพติรพมิขุ   ทุงมหาเมฆ   คน ที ่กำหนด หวัขอ เรือ่ง ให ผู บรรยายพูด  

เขา คงจะ รู วาระ จิต ของ ผู บรรยาย   โดย ผู บรรยาย เอง ไม เคย 

พูดวาตัว เอง เขา ถึง ความ เปน พระ โสดาบัน นะ ครับ   แต ทุก สิ่ง 

ที่ คัด และ พิมพ ออก มา เปน ตัว หนังสือ นี้   ได คัด ออก มา จาก ใจ 

ของ ผูบรรยาย   สภาว ธรรม ใน ดวง จิต เปน เชน ไร   สิ่ง ที่ อาน พบ 

ใน หนังสือ ก็ เปน เชน นั้น   ผม ขอ ยุติ เรื่อง นี้ ไว กอน   สาร ธรรม ใน 

หนังสือ เปน เชน ไร   หาก พระคุณ เจา ประสงค จะ ทราบ   โปรด สละ 

เวลา เพียง เล็ก นอย ก็ สามารถ ทราบ ได   แต ยัง ไม ดี เทากับ นำ ตัว 
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เอง เขาไป พิสูจน สัจธรรม ดัง กลาว   หาก เขา ถึง ความ เปน จริง 

แทไดแลว  จะ เปน คุณ อยาง มาก กับ พุทธ ศาสนา 

 ตน เหตุ ที่ ผม ได มา ทำ หนาที่ เผย แพร สัจธรรม ใน พุทธ 

ศาสนา   ก็ เนื่อง ดวย กอน มา เกิด เปน มนุษย ใน ชาติ นี้   ดวย 

อธิษฐานจะ มา ชวย เพื่อน ผู เคย เปน สห ธรรมิก กัน มา กอน ใน อดีต   

เมื่อ ได มา เกิด เปน มนุษย และ มา พบ กัน ใน ชาติ นี้ แลว   จง มี สติ 

ระมัดระวัง   มิ ให ความ โลภ   ความ โกรธ และ ความ หลง   เขา มา 

มี อำนาจ เหนือ ใจ   เพราะ กิเลส ใหญ ทั้ง สาม ตัว นั้น   มี พลัง ผลัก 

ดัน จิต วิญญาณ ที่ หลุด ออก จาก ราง   ให โคจร ไป เขา อยู อาศัย ใน 

ราง ของสัตว ที่ อยู ใน ทุคติ ภพ   ( สัตว เดรัจฉาน   สัตว เปรต   สัตว 

อสุรกาย และ สัตว นรก )   ได   ตรง กัน ขาม   ผู ที่ เวน ประพฤติ อกุศล 

กรรม อยาง นอย หา อยาง ดัง ที่ ระบุ ไว ใน ศีล   ๕   อยู เนือง นิตย   เมื่อ 

จิต วิญญาณ หลุด ออก จาก ราง นี้   เพื่อ ไป หา ราง ใหม อยู อาศัย   

พลังของ คุณธรรม ใน ศีล   ๕   ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให โคจร 

เขาไป อยู อาศัย ใน ราง ที่ เปน มนุษย   

  หาก บำเพ็ญ ทาน และ รักษา ศีล หรือ ประพฤติ กุศล 

กรรมบถ   ๑๐   ( เวน จาก การ ทำลาย ชีวิต   เวน จาก การ ถือ เอา 

ของ ที่ เขา มิได ให   เวน จาก การ ประพฤติ ผิด ใน กาม   เวน จาก การ 
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พูด เท็จ   เวน จาก การ พูด สอ เสียด   เวน จาก การ พูด คำ หยาบ   เวน 

จาก การ พูด เพอ เจอ   ไม โลภ คอย จอง อยาก ได ของ เขา   ไม คิด ราย 

เบียดเบียน เขา   และ เห็น ชอบ ตาม คลอง ธรรม )   อยู ตลอด ชีวิต   

เมื่อ จิต หลุด ออก จาก ราง เพ่ือ ไป หา ราง ใหม อยู อาศัย   คุณธรรม 

ของ ศีล และ ทาน   หรือ คุณธรรม ใน กุศล กรรมบถ   ๑๐   ยอม มี พลัง 

ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   ให โคจร ไป เขา อยู อาศัย ใน ราง ของเทวดาท่ี 

อยู ใน ภพ สวรรค   

 และ ผู ใด พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน สามารถ เขา ถึง 

ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว แน   ( ฌาน )   แลว ตาย ใน ขณะ ที่ จิต 

ยัง ทรง อยู ใน ฌาน   พลัง ของ ฌาน ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   ให 

โคจรไป เขา อยู อาศัย ใน ราง ที ่อยู ใน พรหม โลก   นอกจาก นี ้คณุธรรม 

ใน ศีล   ๕   ยัง เปน ฐาน ให จิต พัฒนา จน เขา ถึง อริย ธรรม ของ การ 

มีสภาว ธรรม ใน ดวง จิต เปน พระ โสดาบัน   และ พระ สกทา คามี ได   

แตหาก ใคร ผู ใด ปรารถนา พัฒนา จิต ให บรรลุ อริย ธรรม สูง กวา 

นี้   ตอง มี ศีล   ๘   ลง คุม ใจ ได แลว   ความ เปน พระ อนาคามี จึง จะ 

เกิดขึ้นได   
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   สุดทาย ผู ใด ปรารถนา พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ เปน 

พระอริยบุคคล สูงสุด   ( พระ อรหันต )   ตอง มี ศีล อยาง นอย   ๑๐   

ขอ   ลง คุม ให ถึงใจ   ดัง นั้น ใน ครั้ง พุทธกาล จึง มี บุคคล ผู มี ศีล เพียง   

๑๐   ขอ   คุม ใจ   สามารถ บรรลุ อรหันต   ได อาทิ   สามเณร ทัพพะ   

สามเณร โส ปา กะ   สาม เณรี อุต ตรา   สาม เณรี อุต ตมา   ฯลฯ  ผู 

ที่บวชเปนภิกษุตอง มี ศีล   ๒๒๗   ขอ คุม ใจ   และ ผู ที่ บวช เปน 

ภกิษุณ ีตอง ม ีศลี   ๓๑๑   ขอ คมุ ใจ  จงึ จะ สามารถ พฒันา จติ ให บรรล ุ

อริยธรรม นับ แต เบื้อง ตน จนถึง สูงสุด ได  



ปุจฉา - วิสัชนาปุจฉา - วิสัชนา
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  ศาสนา พุทธ เปน ศาสนา แหง เหตุ และ ผล   ผู ใด 

ทำเหตุให ถูก ตรง ใน วัน นี้   ผล ถูก ตรง ยอม เกิด ขึ้น ใน กาล 

ขาง หนา แนนอน   การ บรรยาย จึง ขอ ยุติ ลง เพียง เทา นี้   

พระคุณเจารูปใดมี ปญหา   สามารถ ปุจฉา ได ดวย การ ยกมือ 

ให ทราบ  แลว จะ ม ีคน นำ ไมค ลอย ไป ถวาย ให ทาน ได พดู ซกั ถาม 

ปญหา 
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 พระคุณ เจา   :   ถาม ปญหา สวน ตัว ได ไหม ครับ ? 

 ผู บรรยาย  :   ได ครับ   แต ขอ ให ถา มดังๆ   เพื่อ ให พระคุณ เจา 

รูป อื่น ได ทราบ ถึง ปญหา ที่ ถาม 

 พระคุณ เจา  :   ความ โลภ   ความ โกรธ   ความ หลง   กิเลส ตัว 

ไหน ใหญ ที่สุด และ มี ความ สำคัญ ที่สุด 

 ผู บรรยาย  :   ความ โกรธ เปน กิเลส ตัว ใหญ ที่สุด และ มี ความ 

สำคัญ ที่สุด เพราะ ความ โกรธ   ( โทสะ )   มี พลัง ผลัก ดัน จิต วิญญาณ 

ให โคจร ลง ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ นรกได 

  ความ โลภ หรือ ความ อยาก ได   เปน กิเลส ที่ มี ความ 

สำคัญรอง ลง มา   เพราะ มี พลัง ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให ไป เกิด 

เปนสัตว อยู ใน ภพ เปรต ได 

  ความ หลง   ( โมหะ )   มี ความ สำคัญ นอย สุด เมื่อ เทียบ 

กับ กิเลสมารสอง ตัว แรก   แต แก ได ยาก ที่สุด   ผู ใด พัฒนา จิต   

(วิปสสนา ภาวนา )   จน หมด ความ ไมรู จริง หรือ คือ หมด อวิชชา ได   

ผู นั้น ก็ พน ทุกข   คือ นำพา ชีวิต เขา สู พระ นิพพานได 
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   สวน ความ โลภ แกไข ได ไม ยาก และ ไม งาย   ผู ใด พัฒนา 

จิตจน เกิด ปญญา เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น แจง ดับ ขันธ   ๕   ได  

อัตตา ยอม ดับ เปน อัตโนมัติ   แลว ความ โลภ จะ ไม เกิดอีกตอไป   

และ ผู ใด ประพฤติ ตน เปน ผู ให สิ่ง ดี งาม เปน ทาน อยู เสมอ  ความ 

โลภ ยอม ดับ ไป แต ไม เที่ยง แท แนนอน เทากับวิธีการแรก 

   ความ โกรธ หมาย ถึง ความ โมโห   ความ ไม พอใจ   วิธี 

กำจัดความ โกรธ ทำได งาย สุด   ถา เปน คน ธรรมดา ก็ ให อภัย 

เปน ทาน   เขา ดา เรา   เขา วา เรา ไม ดี   เขา นินทา เรา   ตอง ให อภัย 

ชาง มัน เถอะ เดี๋ยว ก็ ตาย จาก กัน ไป แลว   ผู ใด ให อภัย ใน ทุก สิ่ง ที่ 

เปน เหตุขัดใจ ได   ผู นั้น ยอม มี เมตตา เกิด ขึ้น และ ถูก เก็บ สั่งสม 

ไว ในดวงจิต เปน เมตตา บารมี   คน มี เมตตา มี อารมณ สงบ และ 

เย็น   ทำให โทสะ หาย ไป เปน ปลิด ทิ้ง   และ หาก ผู ใด พัฒนา จิต จน 

เกิด ปญญา เห็น แจง  ให พิจารณา ความ โกรธ ตาม กฎ ไตรลักษณ 

จนหมุนเขา สู อนัตตา   จิต ยอม ปลอย วาง ความ โกรธ ลง ได   หรือ 

หาก พัฒนา จิต จน มี กำลัง ของ สติ และ ปญญา เห็น แจง กลา 

แข็ง   เมื่อ สิ่ง ขัดใจ เขา กระทบ จิต   ยอม เห็น สิ่ง ขัดใจ ดับ ไป ตาม 

กฎไตรลักษณ   แลว อารมณ โทสะ จะ ไม เกิด ขึ้น   วิธี นี้ เปนการ 

ปองกัน ความ โกรธ มิ ให เกิด ขึ้น ครับ 
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    นิมนต ครับ พระคุณ เจา ที่ ยกมือ   เด๋ียว เจา หนาที่ กำ ลัง 

นำ ไมค ลอย ไป ถวาย ครับ 

 พระคุณ เจา รูป ที่   ๒   :   ขอ โอกาส ถาม อาจารย วา   สภาว ธรรม 

ใน ดวง จติ ขณะ เรา ปฏบิตั ิธรรม   เรา ไม สามารถ รู ได วา สภาว ธรรม 

ใน ดวง จิต ของ เรา เขา ถึง ระดับ ไหน   อาตมา ใช พุทธ า นุ สติ กับ อา 

นา ปาน สติ   ควบคู กัน   พอ นั่ง ไป ได ประมาณ   ๒๐   ถึง   ๓๐   นาที   

รางกาย จะ เกิด อาการ กระตุก     เหมือน กับ จิต เรา ดิ่ง ลง แลว เกิด 

สภาวะ ที่ ไมรู อะไร เลย คือ เงียบ   เหมือน ดิ่ง จม ลง ไป แต พอ จิต กลับ 

เขา มา สู สภาวะ ปรกติ จึง รูตัว   ถาม วา ตอน ที่ จิต ดิ่ง จม ลง ไป นั้น 

จิตเรา อยูในสภาวะ ไหน ครับ 

 ผู บรรยาย   :   ผู ใด เร่ิม ปฏิบัติ ธรรม และ เขา ถึง สภาว 

ธรรม เชนนี้   ยอม มอง ไม ออก วา   จิต เร่ิม เขา สู สมาธิ ระดับ ตน   

อาการกระตุก ของ รางกาย เหมือน จิต ดิ่ง จึง เกิด ขึ้น   ผู ที่ ผาน 

ประสบการณ เชน นี้ มา กอน   เชน   ครูบา อาจารย ที่ เคย ปฏิบัติ 

กรรมฐาน แลว เขา ถึง ธรรม ได แลว   เขา จึง จะ รู สภาวะ จิต ของ ผู 

ปฏิบัติ ธรรม วา   เขา ถึง ธรรม ระดับ ไหน   ดวย เหตุ นี้ จึง ตอง มี การ 

สอบ อารมณ ของ ผูเขาปฏิบัติ ธรรม 



เตรียมตัวกอนตายเต๘๘

 พระ คุณ เจาฯ   :     อาตมา ไม เคย สอบ อารมณ ครับ 

 ผู บรรยาย   :   บุคคล ผู ไป เกิด อยู ใน ครั้ง พุทธกาล   เปน ผู 

ผาน ประสบการณ มา มาก   จึง มี บุญ บารมี สั่งสม อยู ใน ดวง จิต 

มาก   เขาเหลา นั้น เพียง แค ได ฟง คำ ที่ ผู รู มาบ อก กลาว   แลว 

โยนิโสมนสิการ   ก็ สามารถ ปริวรรต จิต ให เขา ถึง ดวงตา เห็น 

ธรรม ได   แต คน ที่มา เกิด อยู ใน ครั้ง ปจจุบัน   เปน ผู มี บุญ บารมี 

สั่งสม มา นอย กวา   จึง จำเปน ตอง มี การ สอบ อารมณ จาก ครู 

ผูสอนกรรมฐาน   ที่เปนผู รู และ มี ประสบการณ ใน การ พัฒนา 

จิต มา กอน   อารมณ ใด เกิด ขึ้น ไม ถูก ตรง ตาม ธรรม ที่ จะ นำ ไป สู 

ความพน ทุกข   ครู จะ แกไข ให แลว ศิษย ผู ฝก กรรมฐาน ตอง นำ คำ 

ชี้แนะ ไป ปรับ แกไข ให ถูก ตอง   สวน อารมณ ใด เกิด ขึ้น แลว เปน ไป 

ตาม คลอง ธรรม   ครู จะ นำ การ ปฏิบัติ ที่ กาวหนา ยิ่ง ขึ้น มาบ อก 

กลาว ให ศิษยนำ ไป ประพฤติ ปฏิบัติ   นี่ คือ จุด ประสงค ของ การ 

สอบอารมณ 

พระ คุณ เจาฯ   :   อาตมา เขาใจ แลว และ จะ ลงมือ ปฏิบัติ ตั้งแต 

วันน้ี  และ จะ พยายาม หา ครูบา อาจารย ที่ มี ประสบการณ ตรง 

มาชี้นำ สั่ง สอน ครับ 



ดร. สนอง วรอุไร ๘๙

 ผู บรรยาย   :   กอน ลงมือ ปฏิบตั ิธรรม พระคุณ เจา ตอง ทำเหตุ 

ให ตรง ดังนี้ นะ ครับ 

   ๑ .   สราง มหา ทาน   เชน ตั้ง โรง ทาน แก คน หมู มาก   หรือ   

จัด อาหาร เลี้ยง พระ สงฆ หมู มาก   หรือ เลี้ยง พระ สงฆ ยาวนาน   ๗   

วัน 

   ๒ .   อธิษฐาน วา   ขอ ให ได พบ ครูบา อาจารย ของ ตนเอง 

คือ ตั้ง จิต ปรารถนา ให ได พบ และ ได สั่ง สอน การ ปฏิบัติ ธรรม 

ที่ถูกตรง 

   เรือ่ง ใน ทำนอง นี ้เคย ม ีหมอ คน หนึง่ ได ถาม ผู บรรยายวา   

แลว ผม จะ พบ ครูบา อาจารย ของ ผม ไดที่ ไหน   ผู บรรยาย ได 

ตอบเขา ไป วา   “ หมอ ตอง สราง มหา ทาน แลว อธิษฐาน ขอ พบ 

ครูบา อาจารย ที่ จะ มา สั่ง สอน ธรรม ให กับ ตน ”   เมื่อ เหตุ ปจจัย 

ลงตวั   ปรากฏ วา   ม ีอยู วนั หนึง่ เขา ได ไป รกัษา อาการ อาพาธ ให กบั 

พระ นิยต โพธิสัตว รูป หนึ่ง   พระ โพธิสัตว รูป นั้น ได พูด ขึ้น วา   “เรา 

พบกัน แลว ใช ไหม” 

  พระคุณ เจา   :   ตอง อธิษฐาน กอน ใช ไหม ? 



เตรียมตัวกอนตายเต๙๐

 ผู บรรยาย   :   ถูก แลว ครับ พระคุณ เจา   การ อธิษฐาน คือ การ 

ตัง้ จติ ปรารถนา ให บรรล ุใน สิง่ ที ่ด ีงาม   เม่ือ ใด ที ่เหต ุปจจยั ถงึ พรอม  

การ อธิษฐาน นั้น จึง จะ เปน จริง   

   ดัง ตัวอยาง   เจา ชาย สุมนะ   เคย อธิษฐาน ให ได เปน 

พุทธอุปฏฐาก ใน พระพุทธเจา พระองค ใด พระองค หนึ่ง   จึง ได 

มาเกิด เปน พระ อานนท อยู ใน ครั้ง พุทธกาล   และ ได รับ แตง ตั้ง ให 

เปน พุทธ อุปฏฐาก ประจำ พระพุทธเจา โค ดม 

     ใน ครั้ง ที่ พระ ที ปง กร ได มา ตรัสรู เปน พระพุทธเจา   

สุมิตตา ลูกสาว พราหมณ ได อธิษฐาน ขอ เปน บาทบริจาริกา 

ของสุเมธ ฤาษี ทุก ชาติ ที่ เปน ไป ได   และ อธิษฐาน ให บรรลุ ธรรม 

นั้นดวย   ตอ มา สุเมธ ฤาษี ได มา เกิด เปน เจา ชาย สิทธัตถะ   ได 

ปฏิบัติธรรมจนตรัสรู เปน พระพุทธ โค ดม   สวน สุ มิต ตา ลูกสาว 

พราหมณ ได มา เกิด เปน เจา หญิง ยโส ธรา   ได อภิเษก สมรส เปน 

มเหสี ของ เจา ชาย สิทธั ต ถะ   ( อดีต พระพุทธ โค ดม )   ได ฟง ธรรม 

จากพระโอษฐ แลว บรรลุ โสดาปตติ ผล   ใน ขณะ ยัง เปน ฆราวาส 

ตอ มา ได บวช เปน ภิกษุณี ปฏิบัติ ธรรม ได เพียง   ๑๕   วัน   ก็ บรรลุ 

อรหัตต ผล   สมดังคำอธิษฐานที่ ได กระทำ ไว แต ครั้ง อดีต 



ดร. สนอง วรอุไร ๙๑

  พระ คุณ เจาฯ   : อาตมา ได พบพระ รูป หนึ่ง   ทาน เปน หลาน 

ของหลวง ปู ชา   ทาน ชื่อ วา พระ อา จาร ย กัณห า   สุข กาโม   โยมแม 

ของ อาตมา เลา ให ฟง วา   ทาน ได บรรลุ ธรรม แลว จะ ไม สอน ใคร 

แตเมื่ออาตมาไป กราบ ทาน   ทาน บอกวาขอใหเสร็จภารกิจ กอน 

แลว ให มา หา   คือทาน รับปากวาจะสอนแตทานยังมีภาระอยู 

 ผู บรรยาย   :    ครับ หลวง พอ กัณห า ทาน มี ความ รู ถูก ตรง 

ตาม ธรรม วินัย   เหตุ ที่ ทาน ไม สอน เพราะ งาน ทาน เยอะ   ทาน ให 

พระรูปอื่น สอน แทน   พระ ใน วัด ของ ทาน บาง รูป สอน ได 

 พระ คุณ เจาฯ   : แต ทาน บอก วา ให อาตมา ไป หา 

 ผู บรรยาย   :   ไป สิ ครับ   เมื่อ ทาน มี เวลา วาง เมื่อไร ทาน 

สามารถ สอน ได   พระ อริยบุคคล ที่ บรรลุ ธรรม แลว ทาน จะ พูด 

สั้นๆ   อยาง หลวง พอ จิต ที่ อยู จังหวัด สงขลา   ทาน พูด สั้น เพียง 

ประโยคหรือ สอง ประโยค ก็ จบ   

 พระ คุณ เจาฯ   :  คือ ทาน รู ใจ ผู ฟง 

 ผู บรรยาย   :   พระ อภิญญา ทุก รูป รู ใจ ได ดวย เจ โต ปริย ญาณ   

เพียง แต วา ทาน จะ พูด หรือ ไม เทานั้น 



เตรียมตัวกอนตายเต๙๒

 พระ คุณ เจาฯ   :  อาตมา ถาม วา หลวง พอ กัณห า ทาน ทรง 

อภิญญา ใช ไหม 

 ผู บรรยาย   :   ใคร จะ มี สภาว ธรรม ใน ดวง จิต เปน อยางไร ก็ 

เปน เรื่อง ของ เขา   จิต ของ พระคุณ เจา ก็ เหมือน กัน   หาก พัฒนา 

จน เขาฌาน ได แลว   นำ จิต ออก ความ ทรง ฌาน เจโต ปริย ญาณ 

ยอม เกิด ได เปน อัตโนมัติ   ซึ่ง ถือวา เปน เรื่อง ปรกติ ของ ผู ที่ พัฒนา 

จิต จน เขา ถึง สมาธิ สูงสุด   ( อัป ปนา สมาธิ )   ผม เคย หลง ความ รู 

สูงสุด ที่ เรียก วา   โลกิ ยอ ภิญญา   มา ยาวนาน ถึง   ๗   ชาติ   เพิ่ง จะ 

มา เปลีย่น ได ชาต ินี ้  ดวย การ เจรญิ วปิสสนา ภาวนา จน เกดิ ปญญา 

เห็น แจง แลว   จึง ได รู วา โลกิ ยอ ภิญญา นั้น มิได ทำให พน ทุกข 

  พระ คุณ เจาฯ  :   อาตมา มี โอกาส จะ บรรลุ ธรรม ไหม ?

   ผู บรรยาย   :   ทุก คน ที่ มี ศรัทธา ใน คุณธรรม   ยอม มี โอกาส 

บรรลุ ธรรม ได   เมื่อ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม   โดย มี ศีล   มี สัจจะ 

มีความ เพียร เปน แรง สนับสนุน   มี สติ ตั้ง จิต ให เปน บวก อยู เสมอ   

เหมือน ดัง ที่ พระ โพธิสัตว ได อธิษฐาน ไว วา   “ คำ วา ไมมี   ไม ดี   

ไมได   ไม สบาย   จง อยา ได เกิด ขึ้น กับ ขาพเจา”   เมื่อ บำเพ็ญ 

บารมี ตัว ใด ก็ตาม ทาน ก็ รับ ผล สม คำ อธิษฐาน   ดัง นั้น พระคุณ เจา 



ดร. สนอง วรอุไร ๙๓

ตอง ตั้ง โปรแกรม จิต ให เปน บวก   วาการ ปฏิบัติ ธรรม ตอง ได ผล 

แหง ธรรม นั้น   คือ ปฏิบัติ สมถ ภาวนา แลว จิต ตอง เขา ถึง ความ ตั้ง 

มั่น เปน สมาธิ     ปฏิบัติ วิปสสนา ภาวนา แลว จิต ตอง เขา ถึง ปญญา 

เห็นแจง 

 พระ คุณ เจาฯ   :   อาตมา เปน คน ขี้ กลัว 

 ผู บรรยาย   :    กลัว อะไร ครับ ทาน 

 พระ คุณ เจาฯ   :   เม่ือ ไป นัง่ ปฏบิตั ิธรรม ลำพัง รปู เดยีว แลว มกั จะ 

กลัว ผี 

 ผู บรรยาย   : หาก พระคุณ เจา กลัว ผี   โปรด หา เวลา ไป อาน 

หนังสือ ทาง สายเอก ของ ผม   แลว พระคุณ เจา จะ ได เขา ถึง ความ 

จริง ของ ความ กลัว   เม่ือ ป พุทธศักราช   ๒๕๑๘   ผม ไป บวช เปน 

ภิกษุ ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ วัด มหา ธาตุฯ   ทาพระจันทร กรุงเทพฯ   

เจอผีตัวจริง มา บีบ คอ   แลว จึง เขา ถึง ความ จริง เรื่อง ผี   จึง เลิก 

กลัว ผี   นบั แต วัน นั้น มา จนถึง บัดน้ี   แม ผี จะ ดุ อยางไร ก็ ไม กลัว 

 พระ คุณ เจาฯ   :   อาจารย ครับ   ตอน ที่ อาตมา ไป นั่ง อยู ขาง 

นอก ในหอง เวลา   ๕   นาที เกิด อาการ กลัว ผี อยาง มาก   พอ นั่ง ไป 
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ประมาณ สัก   ๑๐   นาที   พอ จิต เริ่ม สงบ เปน สมาธิ แลว ความ กลัว 

ผี จะ หาย ไป 

 ผู บรรยาย   :    ถูก แลว ครับ   ขณะ จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ จะ ไม 

กลัว ผี   แต เมื่อ ใด ที่ จิต มี การ ปรุง แตง อารมณ เกิด จาก สิ่ง กระทบ 

ภายนอก   ความ กลัว ผี ยอม เกิด ขึ้น ได อีก   วิธี แก ปญหา เรื่อง 

กลัว ผี ตอง พัฒนา จิต ให เกิด ปญญา เห็น ถูก ตรง ตาม ความ เปน 

จริงแทไดแลว   อารมณ กลัว ผี ก็ จะ หมด ไป สิ้น เชิง   มี อยู ครั้ง หนึ่ง 

ผม ได มี โอกาส ไป ทอด กฐิน ทาง ภาค อีสาน   ได ไป พบ กับ พระ 

ปา นั่ง อยู หนา กุฏิ   ซึ่ง มี เพียง หลัง เดียว อยู กลาง ปา   ผม ได ขอ 

อนุญาต ทาน เพื่อ อาศัย นอน อยู นอก กุฏิ บน พื้น ดิน ที่ อยู ติด กับ กุฎิ 

นั้น   พระปาอนุญาต ให ผม นอน ได   พรอม กับ บอก วา   “ โยม ระวัง 

นะ ใต ถุน กุฎิ นั้น มี งู พิษ อาศัย อยู   เปน งูเหา ตัว ใหญ ”   ผม ได ตอบ 

ทาน ไป วา   “ไม เปนไร ครับ ” 

  กอน นอน ผม ได สวด มนต บท สรรเสริญ คณุ พระ รตันตรัย   

แลว ตาม ดวย สวด มนต บท ขัน ธ ปริตร เพ่ือ แผ เมตตา ให กับ 

พญางูทั้ง สี่ 
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   ผม ขอ อนุญาต เรียน พระคุณ เจา ให ทราบ วา   หาก ไป 

เจอ สัตว ราย เชน งู พิษ   จง อยา ได ทำราย เขา หรือ เบียดเบียน เขา 

นะครับ   เขา เปน สัตว ที่มา อาศัย เกิด อยู บน ผิว โลก ใบ นี้ เหมือน 

กับเรา   มี ความ กลัว ตาย เหมือน กับ เรา   ผู รู จริง ไม คิด ทำราย 

สรรพชีวิต ที่ ตน พบเห็น   กอน นอน ตอง แผ เมตตา ให เขา โดย 

เฉพาะ งู ที่ มี พิษ ราย กัด แลว ถึง ตาย ได   ดวย การ สวด มนต บท ขัน 

ธ ปริตร ที่ขึ้น ตน ดวย   “วิ รู ปก เขหิ เม เมต ตัง   เมตตัง   เอ รา ปะเถหิ   

เม   ฉัพฺยาปุต เตหิ   เม เมต ตัง   เมต ตัง   กัณห า โค ตะ มะ เกหิ   จะ . . . . ฯ   

สวด ไป จน จบ บท มนต แลว จงึ ลม ตวั ลง นอน อยาง หลบั สบาย   ผูใด 

ม ีเมตตา สถติ อยู กบั ใจ   ผู นัน้ ยอม หลบั เปนสุข ตืน่ เปนสุข   เปนท่ีรกั 

ของ มนุษย และ อมนุษย   ไฟ   ยา พิษ   อาวุธ   ไม แผวพาน   ฯลฯ   

พระคุณ เจา พิสูจน ดู ดวย ตนเองสิครับ   แลว จะ รู วา บท มนต นั้น มี 

ความ ศักดิ์สิทธิ์ 

 พระ คุณ เจาฯ   :   อาตมา เจอ เปน วิ่ง หนี แนนอน 

  ผู บรรยาย   :    จะ หนี ไป ไหน ก็ หนี ใจ ตัว เอง ไม พน   ฉะนั้น 

จง อยา วิ่ง หนี   หาก มี เมตตา สถิต อยู กับ ใจ แลว   ยอม ไมมี เวร 

ภัย ทำ อันตรายได   แม เสือ โครง ยัง ไม กลัว ได แผ เมตตา ให เขา   

“จงเปนสุขเถิด   อยาได มี เวร ตอ กัน เลย ” 



เตรียมตัวกอนตายเต๙๖

 พระ คุณ เจาฯ   :   อาตมา เจอ งู พิษ ก็ วิ่ง หนี   งู ก็ หนี ตาง คน ตาง หนี 

เอา ชีวิต รอด 

 ผู บรรยาย   :     นั่น แสดง วา พระคุณ เจา ไมรู จริง เรื่อง งู   

ฉะนั้น ตอง เปลี่ยน ความ เห็น ให ถูก   เช่ือ ครูบา อาจารย   เชื่อ ผู มี 

ประสบการณ   เอา ชีวิต เขา แลก ธรรม แลว ดู สิ วา   เปน ความ จริง 

ไหม   ไมมี สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ใด จะ ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่ง กวา ความ ศักดิ์สิทธิ์ ใน 

ธรรม วนิยั ที ่กลาว ไว ใน พระพุทธ ศาสนา วา   “ ธรรม ยอม คุม รกัษา 

ผู ประพฤติ ธรรม ”   ผู ใด ม ีธรรมะ คุมครอง ใจ อยู ทกุ ขณะ ตืน่ ได แลว   

ชีวิต นี้ และ ชีวิต หนา ยอม พบ แต ความ สวัสดี   เทานั้น 

   ผม ขอ เรยีน กบั พระคุณ เจา วา   ใน ครัง้ ที ่ผู บรรยาย ไม เชือ่ 

คำ สอน ใน พุทธ ศาสนา จึง ได ไป พิสูจน สัจธรรม   ดวย การ ปฏิบัติ 

ธรรม จน เขา ถงึ ธรรม   และ ปจจุบนั นี ้ม ีธรรม วนิยั คมุ ใจ อยู ทกุ ขณะ 

ตื่น ทำให มี พฤติกรรม ( คิด   พูด   ธรรม)   เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ ดี งาม   

ซึ่ง ตรง กัน ขาม   กอน ไป ปฏิบัติ ธรรม ผู บรรยาย มี พฤติกรรม ทั้ง ดี 

และ ไม ดี   ธรรม วินัย เปน สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์ มอง ดู ดวย ตา เนื้อ ตา หนัง ไม 

เหน็   สมัผสั ดวย ระบบ ประสาท ไม ได   แต ความ ศกัดิส์ทิธิ ์ของ ธรรม 

วนิยั สามารถ เปลีย่น พฤติกรรม ของ คน ได จาก หนามือเปนหลงัมอื   

ดังที่ ผู บรรยาย ได กระทำ ให มวลชน ได สัมผัส อยูใน ทุกวัน นี้ 



ดร. สนอง วรอุไร ๙๗

  พระ คุณ เจาฯ  :   ธรรม วินัย ใน พุทธ ศาสนา แกไข ความ ขี้ เกียจ 

ของ คน ได ไหม ? 

 ผู บรรยาย  :    แกไข ความ ขี ้เกยีจ ได ครบั   ดงั ตวัอยาง จริง ที ่จะ 

บอก เลา ให พระคุณ เจา ฟง วา   มี นักศึกษา ดาน วิศวกรรมศาสตร   

ได โทรศัพท ทาง ไกล มา หา ผู บรรยาย เมื่อ เชา นี้   ตอน หก โมง เชา   

ปรกติ นักศึกษา ผู นี้ มัก จะ ตื่น นอน ตอน สิบ โมง เชา   ผู บรรยาย ได 

พูด กับ แม ของ นักศึกษา วา   หาก ลูกชาย มี นิสัย เปน คน นอน ตื่น 

สาย   ก็ ไม ตอง ไป ปลุก ให ตื่น มา พูด กับ อาจารย   ผล ปรากฏ วา เขา 

อยาก จะพูด คุย กับ ผู บรรยาย   จึง ตอง ตื่น เชา และ โทรศัพท มา หา   

ได พูด คุย กัน หลาย เรื่อง จึง ได รู วา ตอน นี้ เขา เรียน วิ ศวะฯ  จนถึง ป 

ที ่สาม แลว   คดิ จะ ลา ออก เพราะ เรยีน แลว ได เกรด ตำ่ กวา กำหนด 

ใน หลาย วิชา   ผู บรรยาย ได ใช ธรรมะ   เสนอ แนะ วิธี การ เรียน 

ทีป่ระสบ ความ สำเรจ็   ให เขา นำ ไป ประพฤต ิปฏบิตั ิ  ผล ปรากฏ วา 

เขา เปลี่ยน ใจ จะ เรียน ไป จน จบ   เพราะ ผล การ เรียน ดี ขึ้น สามารถ 

ผาน เกณฑ มาตรฐาน ได   และ มกั จะ โทรศพัท มา หา ตอน หก โมง เชา 

เปน ประจำ   นี่ เปน สิ่ง บง ชี้ วา ธรรม สามารถ เขา ถึง ความ สำเร็จ 

ในการ เรียน ได   และ ธรรมะ ยัง ทำให เปลี่ยน พฤติกรรม ตื่น สาย มา 

เปนตื่นเชาได   



เตรียมตัวกอนตายเต๙๘

 พระ คุณ เจาฯ  :    อาตมา ขอ สมัคร เปน ลกู ศษิย ของ อาจารย   และ 

ใน อีก ประมาณ สอง เดือน ขาง หนา   อาตมา ก็ จะ ตอง เขา สอบ นัก 

ธรรม   อยาก ประสบ ความ สำเร็จ เหมือน กับ นักศึกษา ผู นั้น บาง 

 ผู บรรยาย  :    ขออภัย นะ พระคุณ เจา   นักศึกษา ผู นั้น เขา ขอ 

สมัคร เปน ศิษย ของ ผม   ผู บรรยาย ได บอก เขา ไป วา   จะ ยัง เปน 

ศิษย เปน ครู กัน ไม ได   ตราบ ใด ที่ เธอ ทำใจ ให มี ศีล มี ธรรม มี วินัย 

เหมือน ใน พุทธ ศาสนา ได แลว   ความ เปน ศิษย เปน ครู ยอม เกิด ขึ้น 

โดย ปริยาย   ผู บรรยาย ได บอก เขา อยาง นั้น   แต ถา กิเลส ยัง เตน 

แรง เตน กา อยู ใน ใจ   ยัง คิดถึง อนาคต ยัง คิดถึง เรื่อง เกาๆ ใน อดีต 

ยัง เอา โลก ภายนอก   (โลกธรรม)   ยัง เอา เดรัจฉาน วิชา เขา มา มี 

อำนาจ เหนือ ใจ   อยาง นี้ ไป ไม รอด   ถา จะ เปน ศิษย เปน ครู กัน ตอง 

ทำให ถูก ตรง เหมือน กัน   ถูก ตอง ตาม ธรรม เหมือน กัน ดัง ตัวอยาง 

ที่ ผู บรรยาย พูด อยู เสมอ วา   “ ผม เปน ศิษย ของ ทาน เจา คุณ 

โชดก”   เปนการ พูด ที่ เต็ม ปาก เต็ม คำ   ทั้งน้ี เพราะ ผู บรรยาย ได 

ปฏบิตั ิถกู ตรง ตาม ธรรม เหมอืน ทาน   ทำได อยาง ที ่ครบูา อาจารย 

ได สั่ง สอน   ใน ครั้ง ที่ ผู บรรยาย ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน   มี เรื่อง 

ที่ แปลก คือ มี ภิกษุ มา ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน เปน จำนวน มาก   

ทาน สอนเหมือนครู กับ ศิษย ทั่วๆ ไป   แต มี ผู บรรยาย เพียง ผู เดียว 



ดร. สนอง วรอุไร ๙๙

ที่ ทาน เจา คุณ โชดก สอน แบบ จำ จี้ จำ ไช   ยิ่ง ครูบา อาจารย เปน ผู 

รู ใจ คน   ( เจ โต ปริย ญาณ)   ผู บรรยาย ยิ่ง มี ความ อึดอัด มาก   ตอง 

มี สติ กำกับ ใจ ตัว เอง มิ ให ออก นอก ลู นอก ธรรม   เพราะ คิด พูด ทำ 

สิ่ง ใด ที่ ลับหู ลับตา   ครูบา อาจารย ทาน หยั่ง รู ไป ทุก เรื่อง   ลูก ศิษย 

คน นี ้จงึ ม ีความ อดึอดั อยาง มาก   แต ม ีผล ด ีเกดิ ขึน้ เพราะ ทาน เปน 

ครู ที่เฮ๊ียบ   คือ มี ระเบียบ จัด   จึง ทำให ผู บรรยาย พัฒนา จิต เขา ถึง 

ธรรม ได ใน ระยะ เวลา ที่ ไม ยาวนาน นัก 

พระ คุณ เจาฯ   :   อาตมา ตองหา โอกาส ปฏิบัติ ธรรม อยู เรื่อยๆ 

 ผู บรรยาย   :    ครับ   ขอ อนุโมทนา ดวย ที่ พระคุณ เจา ศรัทธา ที่ 

จะ พัฒนา จิต ให มี คุณธรรม เกิด ขึ้น 

   พระคุณ เจา รูป ใด มี ปญหา อะไร จะ ปุจฉา อีก ไหม ครับ   

ออ  ยกมือ อยู ทาง โนน   สุทัศน ชวย นำ เอา ไมค ลอย ไป ถวาย ทาน 

ดวยครับ   ขอ พระคุณ เจา ได เมตตา พูด เสีย งดังๆ   ให พระ ภิกษุ 

รูปอื่น ไดยิน ดวย ครับ   แลว บุญ ก็ จะ เกิด ขึ้น   นิมนต ปุจฉา ได 

เลยครับ 

 พระคุณ เจา รูป ที่   ๓   :   อาตมา ขออภัย อาจารย กอน   เหตุที่ 

ตอง ขออภัย เพราะ อาจารย ได อธิบาย คำ วา   เทพ   ซึ่ง คำ นี้ 



เตรียมตัวกอนตายเต๑๐๐

อาตมา ได เคย เห็น จาก การ อาน จาก ตำรา   ที่ อาจารย ทาน หนึ่ง 

ที่ อดีต เปน อาจารย ใน มหาวิทยาลัย และ ได เสีย ชีวิต ไป แลว   คือ 

ศาสตราจารยมณี   พ ยอม ยงค   ทาน บอก วา เทพ ใน จักรวาล นี้ 

มีอยูสาม หมู ไดแก 

   ๑ .   วิ สุทธิ เทพ   ไดแก พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   พระ ปจเจก 

พุทธ เจา   พระ อรหันต ทั้ง หลาย 

   ๒ .   เทพ ไดแก   พระ พรหม   พระ ยม อะไร ตางๆ 

   ๓ .   สมมุติ เทพ   คือ พระเจา แผน ดิน ทุก ประเทศ ที่ มี อยู ใน 

โลก 

   อาจารย บอก วา   โยม แม ของ พระ สา รี บุตร   ( นางสารี)   

ไป มัว หลง บูชา เทพ   อาตมา จึง ไม เขาใจ คำ วา เทพ   ที่ ทาน 

ศาสตราจารย   มณี   พ ยอม ยงค   เขียน ไว ขอ ทาน อาจารย ชวย 

อธิบาย ให เขาใจ ดวย ครับ 

 ผู บรรยาย   :  ขอบคุณ ครับ พระคุณ เจา   ทาน ศาสตราจารย มณี   

พยอม ยงค   เปน ผู รูจัก มัก คุน ครับ   แต ทาน เสีย ชีวิต ไป แลว   ที่ 

ทาน อธบิาย เรือ่ง เทพ ทัง้ สาม ประเภท นัน้   เปน สมมต บญัญตั ิที ่ผู รู 
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ได บัญญัติ ขึ้น ไว เพ่ือ จะ ได สื่อ ให ตรง กัน   เชน สมมุติ วา   วิ สุทธิ เทพ 

หมาย ถึง   ผู ที่ มี จิต หลุด พน ไป จาก อา สว กิเลส   ไดแก พระพุทธเจา   

พระ ปจเจก พุทธ เจา   และ พระ อรหันต   เหลา นั้น ถูก สมมุติ วา 

เปนวิสุทธิ เทพ 

   สวน เทพ อื่น ที่ อุบัติ ขึ้น ดวย การ โอป ปา ติ กะ ซึ่ง ไดแก 

เทวดา และ พรหม   นั้น มี อยู จริง ที่ ระบบ ประสาท ไม สามารถ 

สัมผัสเห็น ได   เวน แต จิต ที่ พัฒนา ดีแลว   ( ทิพ พ จักขุ )   จึง จะ 

สามารถสัมผัส กับ เทพ ประเภท นี้ ได 

   สุดทาย คือ   สมมุติ เทพ   ไดแก เทพ ที่ ถูก สมมุติ ขึ้น 

ดวยความ รู เห็น เขาใจ ของ คน ที่ เห็น ความ แตก ตาง ใน การ 

เสวย วิบาก กรรม ของ มนุษย   ที่ มี ความ วิเศษ เหนือ วิบาก กรรม 

ของมนุษย โดย ทั่วไป จึง สมมุติ กัน วา เปน พระเจา แผนดิน   ซึ่ง 

ถือวาเปน มนุ สฺส เท โว ประเภท หนึ่ง 

  การ จะ จำแนก สัตว โลก ที่ เสวย กุศล วิบาก   ไป เกิด 

เปน รูปนาม อยู ใน สุคติ ภพ   อัน ไดแก   สัตว ใน ภพ มนุษย   สัตว 

ใน ภพสวรรค   และ สัตว ใน พรหม โลก   และ ถูก สมมุติ เรียก ชื่อ 

เปน อยาง ใด ก็ตาม   จง อยา พึง ปลงใจ เชื่อ   ( กา ลาม สูตร )   ตาม 
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ที่ ตำรา คัมภีร เขียน บอก ไว   หาก พระคุณ เจา เปน หนึ่ง ใน พุทธ 

บริษัท ของ พระพุทธเจา โค ดม   จง อยา ปลงใจ เชื่อ ตาม ที่ มี ผู 

เขียน บอก ไว ในตำรา คัมภีร   หาก ประสงค จะ พิสูจน วา สิ่ง ใด เปน 

ความ จริง   สิ่งใดเปน ความ ไม จริง   บุคคล ตอง พัฒนา ความ รู 

หรือ ปญญา ให เขาถึง และ สัมผัส ได กับ สิ่ง ที่ มี ผู เขียน บอก ไว   ผู ใด 

ประสงค จะ พิสูจน วา เทวดา หรือ พรหม มี จริง หรือ ไม   ตอง พัฒนา 

จิต   (สมถภาวนา )   จน เขา ถึง สมาธิ สูงสุด   ( อัป ปนา สมาธิ )   หรือ 

สมาธิ ระดับ ฌาน ได แลว   เม่ือ จิต ถอน ออก จาก ความ ทรง ฌาน   

โลกิ ย ญาณ ซึ่ง เปน ปญญา สูงสุด ที่ ยัง ของ เกี่ยว อยู กับ โลก ที่ เรียก 

วา ทิพพ จักขุ ยอม เกิด ขึ้น   แลว ตา ทิพย ที่ เกิด ขึ้น กับ จิต ที่ พัฒนา 

ดีแลว   ยอม ไป สัมผัส กับ รูป นาม ที่ เปน เทวดา และ พรหม ได   เชน 

เดียวกัน   การ สมมุติ เรียก เทพ เปน ประเภท ตางๆ   นั้น มี คุณสมบัติ 

ที่ แตก ตาง กัน อยางไร ตอง พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด 

ปญญา เห็น แจง ได แลว   จึง จะ รู เห็น เขาใจ คุณสมบัติ ที่ ยัง ของ อยู 

กับ โลก   และ คุณสมบัติ ที่ ทำให พน ไป จาก โลก ได อยาง ถูก ตรง   ผู 

บรรยาย ไม เชื่อ คำ สอน ใน พุทธ ศาสนา จึง ได ไป พิสูจน ดวย การนำ 

ตัว เอง เขา ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม   จน เขา ถึง ความ รู สูงสุด ที่ เปน 

โลกิ ย ญาณ และ เขา ถึง ความ รู สูงสุด ที่ เปน โลกุ ตตร ญาณ   จึง 

ได เชื่อ วา ขอ เขียน และ คำ อธิบาย เรื่อง เทพ ของ ศาสตราจารย 
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มณี   พยอม ยงค   เปน เรื่อง จริง สมมุติ   ที่ ยัง ของ อยู กับ โลก   และ 

เปนเรื่อง จริง ปรมัตถที่พน ไป จาก โลก   ดัง นั้น การ เห็น วา เทวดา 

มี จริง พระพรหม มี จริง   บุคคล ตอง พัฒนา จิต ให เขา ถึง ทิพ พ จักขุ 

ญาณ   และ ปรารถนา จะ รู เห็น เขาใจ วิ สุทธิ เทพ มี จริง   บุคคล 

ตอง พัฒนา จิต ให เขา ถึง โลกุ ตตร ญาณ แลว จะ รู ได ดวย ครรลอง 

แหงธรรม เปนเชนนั้น วา วิ สุทธิ เทพ มี อยู จริง 

   พระ คุณ เจาฯ   :   วิ สุทธิ เทพ มี ลักษณะ เปน อยางไร ? 

 ผู บรรยาย   :   ผู บรรยาย ไม เคย เห็น พระพุทธเจา   ไม เคย 

เห็น พระ ปจเจก พุทธ เจา   และไม เคย เห็น พระ อรหันต ที่ ทิ้ง ขันธ 

ลาโลก ไปแลว   แต รู ดวย ครรลอง แหง ธรรม วา   วิ สุทธิ เทพ 

ดังกลาวมีอยูจริง   แต มี พระ ปา ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ รูป หนึ่ง มา 

เลา ให ผู บรรยาย ฟง วา   วัน หนึ่ง ทาน นั่ง เขา ฌาน อยู ใน โบสถ   ได 

เห็น พระอรหันต ผู ดับ รูป นาม ไป แลว มา ราย ลอม อยู รอบ โบสถ   

หนึ่งในนั้น เปน พระพุทธเจา ที่ มี อัคร สาวก อยู เคียง ขาง   ทั้ง สาม 

มี รูป รางกาย ที่ สูง มาก   พระพุทธเจา ได ยก พระหัตถ ขึ้น แลว ใช 

พระดชัน ีชี ้ไป ที ่จวีร ของ พระ ปา   แลว ตรสั วา   “ ทำ ส ีจวีร ให เหมอืน 

กับ สอง องคนี้”   พรอม กับ ชี้ ไป ที่ จีวร ของ พระ อัคร สาวก ทั้ง สอง   

ผูบรรยาย ถาม พระ ปา วา 
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 ผู บรรยาย   :   สี จีวร ของ พระ อัคร สาวก เปน สี เหลือง ขมิ้น หรือ 

เปนสีแบบ จีวร ที่ ยอม ดวย แกน ขนุน 

 พระ ปา   :   ไม เปน สี แบบ จีวร ที่ พระ สงฆ ใน ปจจุบัน ใช กัน แต 

เปนสีทอง 

  หลัง จาก ที่ พระ ปา ออก จาก กรรมฐาน ใน คืน วัน นั้น   

ภาชนะ ทอง เหลือง ที่ มี ฝา ปด   ( ผอบ )   ที่ วาง เปลา และ เก็บ ไว ที่ 

กุฎิ ของ ทาน   เมื่อ เปด ฝา ขึ้น มา ปรากฏ วา มี พระ ธาตุ อยู ถึง   ๖๔   

องค   หนึ่ง ใน นั้น เปน ของ พระ อง คุ ลี มาล   ผู บรรยาย จึง ไป ขอ ดู 

ให เห็นเปน บญุ ตา   เมื่อ ได ดู แลว เห็น เปนก ระ ดูก ขอ นิ้ว ( พระ ธาตุ ) 

หนึ่ง ชิ้น   ที่ ยัง คง มี สืบ เนื่อง มา จาก ครั้ง พุทธกาล   ผู บรรยาย มิได 

เห็น พระ อง คุ ลี มาล   เห็น เพียง กระดูก ขอ นิ้ว เทานั้น   ซึ่ง ตาง จาก 

พระ ปา ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ   ที่ มี โอกาส ได เห็น พระพุทธเจา   

พระอัครสาวก ทั้ง สอง   และ พระ อรหันต สาวก   มา ปรากฏ ใน ขาย 

ญาณ ของ พระปารูปนั้น 

   นมัสการ พระ ภิกษุ รูป อื่น มี ปญหา ใด จะ ปุจฉา อีกไหม 

ครับ   ผม รักษา ศีล เพียง หา ขอ   จึง วิสัชนา ได สะดวก กวา 

พระคุณเจา   ถา ไมมี ผม ขอ อนุญาต เรียน พระคุณ เจา วา   สิ่ง ที่ ผู 
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บรรยาย ศึกษา เลา เรียน มา ทาง โลก   เปน ความ รู หรือ ปญญา ที่ 

เรียก วา   สุตมยปญญา และ จินตามย ปญญา   พัฒนาจน สูงสุด 

จน สำเร็จ ปริญญา เอก ทาง ดาน วิทยาศาสตร   แลว มี ผล ทำให ไม 

เช่ือ ใน คำ สอน ของพระพุทธเจา   จึง ได นำ ตัว เอง เขา พิสูจน ดวย 

การ บวช เปน ภิกษุ   แลว จึง ไป ปฏิบัติ สมถ ภาวนา และ วิปสสนา 

ภาวนา อยู ที่ คณะ หา วัด มหา ธาตุฯ   ทาพระ จันทร   กรุงเทพฯ   

เพียง   ๓๐   วัน   ก็สามารถพัฒนา จิต จน เขา ถึง ปญญา สูงสุด   

(ภาวนา มยปญญา)   ทั้ง ที่ เปน โลกิ ย ญาณ   ( อภิญญา   ๕ )   และ 

โลกุตตร ญาณ   ( ญาณ   ๑๖)   จึง ทำให ศิโรราบ   ตอ คำ สอน ของ 

พระพุทธ โคดม   มา นานนับ จาก วันนั้น มา จนถึง วัน นี้ เปนเวลา 

ยาวนาน ถึง   ๓๕   ป เศษ แลว   ผูบรรยาย ยัง คง เก็บ รักษา ความ รู 

สูงสุด ที่ ได มา จาก วัด มหา ธาตุฯ และ บัดนี้ยังคงมี อยู และ มี มาก 

ขึ้นกวา เดิม อีก ดวย  ตางๆ   เหลา นี้ เปน เรื่อง จริง   พระคุณ เจา 

รูป ใด ประสงค จะ พิสูจน สัจธรรม ที่ บรรยาย มา   นิมนต พิสูจน 

ได ตาม สะดวก ครับ   เม่ือใด เขาถึงธรรมของ พระพุทธะไดแลว 

ผูบรรยายอนุโมทนาดวยครับ 

    หาก พระคุณ เจา ไมมี สิ่ง ใด จะ ปุจฉา อีก   กระผม ขอ ยุติ 

การบรรยาย ธรรม เพียง เทา นี้   และ กระผม ขอ ขมา พระคุณ เจา 

ทั้งหมด หา รอย กวา รูป โดย ผาน ทาง ทาน เจา อาวาส 
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  ผู บรรยาย  :   นะ โม   ตัส สะ   ภะ คะ วะ โต   อะ ระ หะ โต   สัมมา 

สัม พุทธั ส สะ 

 นะ โม   ตัส สะ   ภะ คะ วะ โต   อะ ระ หะ โต   สัมมา สัม พุทธั ส 

สะ 

 นะ โม   ตัส สะ   ภะ คะ วะ โต   อะ ระ หะ โต   สัมมา สัม พุทธั ส 

สะ 

  สังเฆ   ปะ มา เท นะ  ทะ วา รตั ตะ เยน ะ   กะตัง 

 สัพ พัง   อะ ปะ รา ธัง   ขะ มะ ตุ โน   ภัน เต 

 เจา อาวาส  :  อะหัง   ขะ มา มิ  ตุ ม เหหิป   เม   ขะ มิตั พ พัง 

 ผู บรรยาย   :  ขะ มา มะ   ภัน เต 

 เจา อาวาส  :  พวก เรา ทั้ง หลาย จง ให พร อนุโมทนา บุญ ให กับ ทาน 

อาจารย 

 หมู สงฆ  :  สัพ พี ติ โย  วิ วัช ชันตุ   สัพพะ   โร โค   วินัสสะตุ 

 มา เต   ภะ วัต วัน ตะ รา โย   สุขี   ทีฆายุ โก   ภะ วะ  
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  สัพ พี   ติ โย   วิ วัช ชันตุ   สัพพะ โร โค   วินั ส สะตุ 

 มา เต   ภะ วัต วัน ตะ รา โย   สุขี   ทีฆายุ โก   ภะ วะ 

  สัพ พี   ติ โย   วิ วัช ชันตุ   สัพพะ โร โค   วินั ส สะตุ 

 มา เต   ภะ วัต วัน ตะ รา โย   สุขี   ทีฆายุ โก   ภะ วะ 

  อะภิ วา ทะนะ ส ีลิส สะ   นิจ จัง   วุฑฒา ปะ จายิ โน 

 จัต ตา โร   ธัม มา   วัฑฒัน ติ   อายุ   วัณ โณ   สุ ขัง   พะ ลัง 

  สาธุ . . . . . สาธุ . . . . . สาธุ 

  เจา อาวาส   :   ขอ เชิญ อาจารย ไป ที ่ศาลา โนน   หลวง 

พี ่รปู ไหน ตองการ สนทนา ธรรม เปนการ สวน ตวั นมินต ที ่ศาลา ครบั   

คยุ กบั ทาน อาจารย แลว สนกุ โยม อาจารย บอก วา   ทาน ม ีศลี   ๕   ขอ 

จงึ พดู ได มากกวา ภกิษ ุ  นมินต ภกิษ ุทกุ รปู ฉลอง ศรทัธา   ม ีนำ้ ปานะ 

ถวาย   วัน นี้ ทาน อาจารย เปน เจา ภาพ เลี้ยง พระ ทั้ง วัน   ครับ
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๑   คุณ สม ชัย วงษ สวัสดิ์  ๕๕,๐๐๐ 
 ๒   คุณ สุ กัญญา   โรจน วิรุฬห   ๓๕,๒๐๐ 
 ๓   คุณ สุ ทิน   ศรี ถาวร สุข   ๑๓,๖๐๐ 
 ๔   คุณ สุนทรี   ธรรมมงคล   ๑๓,๐๐๐
 ๕   ผู ไม ประสงค ออก นาม   ๑๐,๙๑๐ 
 ๖   คุณ ธีร ชัย   ๑๐,๐๐๐ 
 ๗   คุณ อ วิ รทุธ   - คุณ สุภ ศิริ   
 อริย วุฒ ยา กรณ   และ ครอบครัว   ๑๐,๐๐๐ 
 ๘  ปญญา เฟอรนิเจอร    ๙,๕๐๐ 
 ๙   คุณ เทียน ชัย   มุ นิน นิมิตร    ๗,๔๒๐ 
 ๑๐   บ . ซัน พรีน   ( ประเทศไทย )   จก .    ๖,๖๐๐ 
 ๑๑   คุณ ณัฐิ สิณี   ศรี ธัญ รัตน    ๕,๙๑๐ 
๑๒   คุณ ยุทธนา   คุณ โสภา พรรณ   
 ด . ช . ศักดา   ด . ช . พูน สวัสดิ์  
  ถิร ะ ปรา รมณ    ๕,๐๐๐ 
๑๓   เจา อาวาส   วัด ทา สูง    ๔,๔๐๐
 ๑๔   ราน ไตรปฎก    ๔,๐๐๐ 
 ๑๕   คุณ ปา สุ รักษ   เวียง พักตร    ๔,๐๐๐  
 ๑๖   คณุ นรินทร   เศรต ประวิช กุล     ๔,๐๐๐ 
 ๑๗   คุณ นันท ชัย   ตันติ วงศ    ๔,๐๐๐  
 ๑๘   บจก . มาราธอน   ( ประเทศไทย )    ๓,๕๘๐ 
 ๑๙  คุณ รัศมทิ รา   พงษ ติ ยาน น  
  และ ครอบครัว   คุณ ธีร ธาดา  

  เทียน เวช   คุณ จันทิมา   สุทธิ กุล เวช    ๓,๕๐๐

๑๐๘

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพ

หนังสือ เตรียมตัวกอนตาย

๒๐  ผู ไม ประสงค ออก นาม   ๓,๔๘๐
 ๒๑   คุณ ชัชวาล   สี ไสว พร   ๓,๒๐๐ 
 ๒๒   พระ ณรงค   วร ธมฺ โม   ๓,๑๐๐ 
 ๒๓   ชมรม พุทธ   โรง กลั่น น้ำ มัน เอส โซ    ๓,๐๑๐ 
 ๒๔   สัตวแพทย   สวาง   จิตต มั่น   ๓,๐๐๐ 
๒๕  คุณ เส้ียม ฮั้ว   แซ ลี้   ๓,๐๐๐ 
 ๒๖   คณุ กัญ จ ศักด์ิ   แสง วัฒนะ   ๒,๕๐๐ 
๒๗   คุณ นง นภัส   อัคค พงศ พันธ  ๒,๔๒๐
 ๒๘   ผู ไม ประสงค ออก นาม  ๒,๓๑๐ 
 ๒๙  คุณ วิมล   ตัน ต ยา นนท กุล   ๒,๐๖๐ 
๓๐   คุณ จิต ติ มา   -   คุณ สมใจ  
  ภัท สถิต พร   และ ครอบครัว  ๒,๐๐๐
 ๓๑   คุณ สม มงคล   ศรี อรุณ ลักษณ   ๒,๐๐๐
 ๓๒   คุณ พบ ธรรม   พิชญ วณิชย   ๒,๐๐๐ 
 ๓๓   คุณ พบ ธรรม   พิชญ วณิชย  ๒,๐๐๐
 ๓๔  คุณ ธนา วัฒน   แสง นิกร เกียรติ  ๒,๐๐๐ 
 ๓๕  คุณ ธัญ ญ ลักษณ   -   คุณ วิษณุ   -  
  คุณ ศุภ ลักษณ   -   ด . ช . เศรษฐกิจ   
 วงศา โรจน  ๒,๐๐๐ 
 ๓๖   คุณ พบ ธรรม   พิชญ วณิชย  ๒,๐๐๐
 ๓๗   คุณ ธัญ ญ พัทธ   คุณ ธนิต พงศ   
 คุณ รัส ริ นทร   คุณ ณัฐ ธีร   
 คุณ ฐานุ พงศ    พี ระ ธำรง ค สิทธิ์     
 และ คุณ ปราชญ   ศรี บุ ศก รณ  ๒,๐๐๐

ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน
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๑๐๙

  ๓๘   ครอบครัว   วชิร ลาภ ไพ ทูร ย   

 และ   โม ริ นทร  ๒,๐๐๐ 

 ๓๙   คุณ เรณู   อนุ เดช   และ ครอบครัว   ๒,๐๐๐ 

๔๐   คุณ ปรียา นุช   เลา วิ วัฒนา   ๑,๙๐๐ 

 ๔๑   คุณ ธัญ พร   เอียด ตน   ๑,๘๗๐ 

 ๔๒   พล ตรี   อุทัย   ทันต สุวรรณ   ๑,๘๔๐ 

 ๔๓   คุณ พุธิ นันท   ธน นท ภู มิ พัชร   ๑,๖๓๐ 

๔๔   คุณ พงษ พันธ   ก ฤตอ พิสิฐ   ๑,๖๐๐ 

 ๔๕   คุณ ประยูร ศรี   วิบูลย อรรจน   ๑,๖๐๐ 

 ๔๖  คุณ กมล ชนก   บุญ ทอง   ๑,๕๗๐ 

 ๔๗   พี่ เหม   ๑,๕๐๐ 

 ๔๘   คุณ ว รา ภ รณ   วัชร โก สิทธิ์   ๑,๔๗๐

 ๔๙  คุณ กนก พิชญ   ไพบูลย อุดมการณ   ๑,๔๐๐ 

๕๐   คุณ กนก พร   ไชย สมบูรณ   ๑,๓๗๐ 

๕๑  คุณ นง ลักษณ อิน ฐะ   ๑,๓๗๐ 

๕๒   คุณ เทียน ทอง   คำ ออ   ๑,๒๒๐ 

๕๓   คุณ สมศรี   พฤกษ ไพบูลย   ๑,๒๐๐ 

 ๕๔   คุณ วิภา พร   ศรี ไพจิตร   ๑,๒๐๐ 

 ๕๕   คุณ ปราโมทย   จง สถิตย ถาวร   ๑,๑๖๐ 

๕๖   คุณ วรรณิ ดา   ศรี สอา ดรัก ษ   ๑,๑๒๐ 

 ๕๗   คุณ พี่ สุ นี   คุณ สุนทรี   เต็ม วิ สุทธิ กุล   ๑,๑๐๐ 

 ๕๘   คุณ ณัฎฐ พัชร   คุณ พัชร ศิศ  

  ศรี ประ บูรณะ กุล   คุณ ชลิ ดา   

 นวลละออง   ๑,๑๐๐ 

 ๕๙   คุณ วิรัช  -   คุณ บุณ ยา นุช ภูมิ อมร  ,     

 คุณ นร วัฒน   -   ด . ช . วรพิม ล   

 ถนอม พันธุ สกุล     ๑,๑๐๐

 ๖๐   คุณ แวว ตา   แจง คำ    ๑,๐๓๐ 

๖๑  ด . ญ . ธีร นุช   พิพัฒ พันธ    ๑,๐๒๐ 

 ๖๒   คุณ นฤมล   หลอ วิวัฒน พงศ    ๑,๐๑๐

๖๓   คุณ สุ พจน   ประ ธรรม สรร    ๑,๐๐๐

 ๖๔  คุณ เอ้ือง ขวัญ   ไชย นิ สิ วัฒน   ๑,๐๐๐

 ๖๕   คุณ ธีร ะ ทัศน   อา ริ ยะ ไกรศรี    ๑,๐๐๐ 

๖๖   คุณ อนันต   ชัย สวัสดิ์    ๑,๐๐๐ 

 ๖๗   คุณ นฤมล   ทิพย สงเคราะห    ๑,๐๐๐ 

 ๖๘   คุณ ศิริ วรรณ   ชิน โอ สระ ยศ   ๑,๐๐๐ 

 ๖๙   คุณ ชัช ชฎา   ปรัชญ นิ รัน ดร    ๑,๐๐๐ 

 ๗๐   คุณ วสันต   เขมา ชีวะ    ๑,๐๐๐ 

 ๗๑   ครอบครัว   เนติ มงคล วิทย    ๑,๐๐๐ 

 ๗๒  คุณ กุศล   คุณ จุ ชี รา   

 คุณ ธวัล พร   ปรีชา    ๑,๐๐๐

๗๓  คุณ ปาณิ ส รา   จุย แดง    ๑,๐๐๐

 ๗๔   คุณ ทอง เปยน   หมาย สุข   

 และ ครอบครัว   ๑,๐๐๐

 ๗๕   คุณ กาญ ดา     ๙๐๐ 

 ๗๖   คุณ สุ มล   บุญ ญ ถาวร ชัย     ๘๔๐ 

 ๗๗   คุณ พีร ญา   มาท วี โชติ ณุ      ๘๒๐ 

 ๗๘   คุณ ศศิ กาญ จน   โชค เปน ธรรม     ๘๐๐ 

 ๗๙   คุณ สุ เทพ   มัน ธุ จักร     ๗๕๐ 

 ๘๐   คุณ นฤมล   บูชา      ๗๕๐ 

 ๘๑   คุณ อภิ นทร พร   อติ พร พิ เชษฐ ฎ      ๗๕๐ 

 ๘๒  ผู ไม ประสงค ออก นาม      ๗๓๐ 

 ๘๓   พ . ต . อ . บุญ เสริม   ศรี ชมพู      ๗๐๐ 

๘๔   คุณ ชลัฐ พร   เจียร นิล กุล ชัย      ๗๐๐  



เตรียมตัวกอนตายเต
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๑๑๐

 ๘๕   คุณ มัจ วารี   ตรี พีช   คุณ บัญ รดี  
  รัก จัน ทึก    ๗๐๐
๘๖   คุณ ศรี พร   ศรัณญา    ๖๙๐ 
๘๗   คุณ ทองคำ   ทะ เร รัมย     ๖๔๐
๘๘   คุณ ปรีชา   นิล กำแหง     ๖๐๐ 
๘๙   คุณ มุย ดี   นาค ศิริ     ๖๐๐
๙๐   คุณ อติ นุช   เวช รักษ    ๕๙๐ 
๙๑  พ . ต . ธวัช ชยั   ปน แกว     ๕๖๐ 
 ๙๒   คุณ เทียน ชัย   ชัย วาณิช ยา    ๕๕๐ 
๙๓   คุณ กฤษ   ทรง ธน ศักดิ์    ๕๔๐ 
๙๔   คุณ สุ เทพ   มานะ สุนทร    ๕๑๐
๙๕   คุณ จำลอง ลักษณ   ประเสริฐ คำ พร     ๕๑๐ 
 ๙๖   คุณ พิชิต   เลิศ ศักดิ์ ว รกุล    ๕๐๐ 
๙๗   คุณธรรม ศักดิ์ - คุณ ผาณิต  
 สุข จิตต   และ ครอบครัว     ๕๐๐ 
 ๙๘   คุณ กมล พร   อัง ฤทธา นนท    ๕๐๐ 
 ๙๙   คุณ อภิรมย   ชร     ๕๐๐ 
๑๐๐   คุณธรรม ศักดิ์   คุณ ผาณิต  
  สุข จิตต   และ ครอบครัว    ๕๐๐ 
 ๑๐๑   คุณ ทวี สุข   อุย สุย    ๕๐๐ 
 ๑๐๒   คุณ สุ กิจ   วัง จินดา    ๕๐๐
 ๑๐๓   คุณ สมใจ   สิงห สา    ๕๐๐ 
 ๑๐๔   คุณ สุ ภัทร ธนัน   อินทรพิทักษ  
  และ ครอบครัว     ๕๐๐ 
 ๑๐๕   คุณ สิ ริ ภัทร   ยา มะนาว    ๕๐๐ 
 ๑๐๖  คุณ พะ เยาว   รัตน พล    ๕๐๐ 
 ๑๐๗   คุณธรรม ศักดิ์   คุณ ผาณิต   
 สุข จิตต   และ ครอบครัว     ๕๐๐ 

 ๑๐๘   คุณ ศิริ กาญ จน   แสงอรุณ     ๔๔๐ 
 ๑๐๙   คุณ อำ ภา   บัวขาว    ๔๔๐
 ๑๑๐   คุณ ศิว า พร   ทอง ตัน     ๔๓๐
  ๑๑๑   คุณ อัญ ช สา   นนท ธน สิน     ๔๓๐ 
  ๑๑๒   ร . ต . ท . หญิง   ว ริษฐ พร   กลึง วิจิตร     ๔๐๐ 
  ๑๑๓   คุณ ศนิ ชา   ดุษฎี วิโรจน     ๔๐๐ 
  ๑๑๔   คุณ ชาตรี   สำราญ     ๔๐๐ 
  ๑๑๕   คุณ สุ ชาย   เคลา คลึง      ๔๐๐
  ๑๑๖   คุณ ญาณิ นท   เลิศ ประ สิทธิ วงศ     ๔๐๐ 
  ๑๑๗   คุณ กน กนันท   ชว บร มิท     ๔๐๐
  ๑๑๘   คุณ เทียน ทอง   คำ ออ    ๓๙๐ 
  ๑๑๙   คุณ ปราณี   สีห พาหุ     ๓๘๐ 
  ๑๒๐  คุณ อติ คม   กุล จรัส สุขุม     ๓๔๐
 ๑๒๑   คุณ เพ็ญ พร   วุฒิ จำนงค    ๓๐๐
 ๑๒๒   คุณ อำนาจ   สมบูรณ ทรัพย     ๓๐๐ 
 ๑๒๓   คุณ วิชัย   ตันติ นิ กุล ชัย    ๓๐๐ 
 ๑๒๔   พ . ต . ท . ศักดา   ทอง พิทักษ     ๓๐๐
๑๒๕  พ . ต . ท . หญิง   ประณีต   เพิง ระ นัย    ๓๐๐ 
 ๑๒๖   คุณ อุก ฤษฎ   คุณ เขษม ศักดิ์  
  อายต วงษ   และ ครอบครัว     ๓๐๐
 ๑๒๗   คุณ โสม ศิริ   ศิลป า นนท     ๓๐๐ 
๑๒๘   คุณ วิภา   สันติ เจริญ กุล     ๒๖๐ 
 ๑๒๙   คุณ ประภา พร   ทะ แพง พันธ     ๒๔๐ 
 ๑๓๐   คุณ นันท ยา   ลัก ษณา     ๒๓๐ 
 ๑๓๑  คุณ เปรมฤดี   ประ นา มะ แส  
 คุณ นัยนา   บุญ ประสพ   คุณ มยุรี   
 กาญจนาคม   คุณ สรวง กนก   มี ปด   

 คุณ เพ็ญ พน ภา   เทียน สุวรรณ    ๒๒๐
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๑๑๑

 ๑๓๒   คุณ วีร ชัย   โกมล จินดา กุล    ๒๒๐ 

 ๑๓๓   คุณ ศุทธิ นี   ลิขนะ ไพบูลย     ๒๒๐ 

๑๓๔   คุณ เดช สิทธิ   บุญนาค  

  และ คุณ หยวก รุงเรือง     ๒๐๐ 

 ๑๓๕   ด . ญ . ศุภิ ส รา - ด . ญ . ชนิด า ภา -

  ด . ญ . ชนิธิ นาถ   สมณะ      ๒๐๐ 

 ๑๓๖   ผู ประสงค ไม ออก นาม      ๒๐๐ 

 ๑๓๗  คุณ ศศ ลักษณ   สุข จิตต      ๒๐๐ 

๑๓๘   คุณ จา รุ วัฒน   วิเศษ สงวน      ๒๐๐ 

๑๓๙  คุณ พัน ทิพย   ประมูล วงศ     ๒๐๐ 

 ๑๔๐   คุณ วินัย   สันติ นิ กุล ชัย      ๒๐๐ 

  ๑๔๑   คุณ สุภี   พงศ สุ ทธิ์ นนท      ๒๐๐ 

  ๑๔๒   คุณ ศรี วรรณ   สุข แสน ไกรศร      ๒๐๐ 

  ๑๔๓   คุณ ศศ ลักษณ   สุข จิตต      ๒๐๐ 

  ๑๔๔   คุณ วรรณ า   พงษ วน วัฒน      ๒๐๐ 

  ๑๔๕   คุณ ศศ ลักษณ   สุข จิตต      ๒๐๐ 

  ๑๔๖   คุณ ดำรง ศักดิ์   สวาง คม      ๑๘๐

  ๑๔๗   คุณ ณัฐิ นี   กาว เจริญ       ๑๗๐ 

  ๑๔๘   คุณ ธน ภ รณ   ผอง ศิร ิ      ๑๖๐

 ๑๔๙   คุณ พิม พิไล   แพง โสม       ๑๕๐ 

  ๑๕๐   ผู ไม ประสงค ออก นาม        ๑๕๐ 

 ๑๕๑   คุณ ณัฐ พงศ   โกสน        ๑๓๐ 

 ๑๕๒   คุณ ศิว ลี   สุวรรณ รัตน        ๑๒๐ 

 ๑๕๓   คุณ วิไล ลักษณ   สิริ อมร ไพศาล         ๑๒๐  

๑๕๔  คุณ ธนา   ศรี นิเวศน         ๑๐๐  

 ๑๕๕   คุณ โสภี   ทอง เลิศ     ๑๐๐ 

 ๑๕๖   คุณ กุล นที   แสง ชนา     ๑๐๐ 

 ๑๕๗   คุณ เพ็ญ จิตร   แจม อุทัย     ๑๐๐ 

 ๑๕๘   คุณ ชนา นิศ     ๑๐๐

 ๑๕๙   คุณ ศิริชัย   กิตติ โกมล กุล     ๑๐๐

 ๑๖๐   คุณ อภิสิทธิ์   เอ้ือ ชัย เพ็ญ กุล     ๑๐๐ 

  ๑๖๑   คุณ มาลี รัตน   โสดา นิล     ๑๐๐ 

  ๑๖๒  คุณ สิร พ หัส   อภิ มา หา สุนทรี     ๑๐๐

  ๑๖๓   พ . ต . อ . กิตติ พงษ   วิเศษ สงวน     ๑๐๐ 

  ๑๖๔   น . ต . ชัช ชัย   ทอง ชื่น     ๑๐๐

 ๑๖๕   คุณ วิชัย   สัม โอชา     ๑๐๐ 

  ๑๖๖   คุณ ทอ   คุณ สุ นันทา   แหลม ไพศาล     ๑๐๐

  ๑๖๗   คุณ นิต   รพ . สมุทรปราการ     ๑๐๐ 

  ๑๖๘  คุณ สุภา วดี     ๑๐๐ 

  ๑๖๙   คุณ บุณย นุช   ทับทิม     ๑๐๐ 

  ๑๗๐   คุณ นันธ ภัทร   ปาล กะ วงศ   

 ณ   อยุธยา     ๑๐๐ 

 ๑๗๑  คุณ อารย า   ปฏิภาณ กวี     ๑๐๐

 ๑๗๒   คุณ เฉิด ศักด์ิ   จักร บญุ มา     ๑๐๐ 

 ๑๗๓   คุณ จักรพันธ   ผล ปาน     ๑๐๐ 

 ๑๗๔   คุณ ทิจัย   อัคร วุฒิ     ๑๐๐ 

๑๗๕   คุณ วรัท ยา   วัชร ธีร เดช  

  และ ครอบครัว     ๑๐๐ 

 ๑๗๖  คุณ ปภัสสร - คุณ สุจิต รา  

  ธนะ ธรรม จา รีย   และ 

 คุณ จิ รา พร ( นอง น้ำ )     ๑๐๐ 

 ๑๗๗   คุณ วิภาวี   สงา เพ็ ชร      ๘๐ 



เตรียมตัวกอนตายเต

ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน

๑๑๒

 ๑๗๘   พ . ต . อ . โดม   วิ ศิษฎ สิง อรรถ     ๘๐

 ๑๗๙  คุณ วันทนา   เชื้อ ธน ภิญโญ    ๘๐ 

 ๑๘๐   คุณ คนึง นิจ   หะ รัญ สุก    ๘๐ 

  ๑๘๑   คุณ จิร ภาส   ลี้ ละ ประเสริฐ กุล     ๗๐ 

  ๑๘๒  คุณ กิตติ   ธนู สุวรรณ ศักดิ์     ๖๐ 

 ๑๘๓   คุณ สุ พัต รา   กลิ่น ระ คนธ      ๖๐ 

 ๑๘๔   คุณ วิภา วรรณ   ศรี ประไพ      ๖๐ 

  ๑๘๕  คุณ กัญ ญชญา   พวง เพ็ ชร     ๖๐

 ๑๘๖   คุณ ศศิธร   พล ประสิทธิ์      ๕๐ 

  ๑๘๗   คุณ จิต ติ ยา   สุด จิตต       ๕๐  

  ๑๘๘   คุณ ฤ มัย ภ รณ   อยู นุช       ๕๐  

  ๑๘๙   คุณ เกียรติ สิน   ลิ่ม บุตร       ๕๐  

 ๑๙๐   คุณ นัทธ ภัทร   ปาล กะ วงค   

 ณ   อยุธยา       ๕๐  

  ๑๙๑   คุณ อุ พล รัตน   โชติ สถิตย ชัย       ๕๐  

  ๑๙๒  คุณ อารย า   ปฏิภาณ กวี      ๕๐  

  ๑๙๓  น . ต . อภิชัย   ชารี รักษ       ๕๐  

  ๑๙๔  คุณ ปราโมทย   ศลิษฎ อรรถกร      ๕๐  

  ๑๙๕  คณุ รัตนา   สระ ตัน ติ์       ๔๐  

  ๑๙๖   ด . ญ . กาน ตว สี   ด . ช . ภูมิ พัฒน  

  คิด สม        ๔๐

 ๑๙๗   คุณ วสุ   ตรี วิทย กราน ต        ๔๐ 

  ๑๙๘   คุณ อรป ภา   โต ยะ วนิช        ๔๐ 

  ๑๙๙   พ . ต . อ . บุญ เสริม   ศรี ชมภู        ๔๐ 

  ๒๐๐  พ . อ . พัชร ช ศักดิ์   ปฏิ รู ปา นนท        ๔๐ 

   ๒๐๑  คุณ ศศ มน   วัฒน ศิริ เสรี กุล        ๔๐ 

   ๒๐๒   คุณ มนู ญ   เย่ียม เพื่อน        ๔๐

   ๒๐๓   คุณ สุ ภาณี   บูรพ ภาค        ๓๐ 

  ๒๐๔   คุณ ฐิติ วัชร   พรหม ธี พัฒน         ๓๐

  ๒๐๕   คุณ วรรณ ภา   ปราณี ต         ๓๐ 

  ๒๐๖   คุณ ธัช ชยั   ตติย ะ พงษ พันธ         ๓๐ 

  ๒๐๗   คุณ จินดา   วัช รา กร         ๒๐ 

   ๒๐๘   คุณ ทนง   โชค พิพัฒน ทวี          ๒๐ 

  ๒๐๙   คุณ จิ ดา ภา   สี เสม         ๒๐ 

  ๒๑๐   คุณ โชค ทวี   ดวง ดี         ๒๐ 

  ๒๑๑   คุณ ขวัญ เมือง   อิ่ม ทรัพย         ๒๐ 

  ๒๑๒    คุณ เอกชัย   ด ีรุงโรจน         ๒๐ 

   ๒๑๓    คุณ ศุภ โชค   ประธาน         ๒๐ 

  ๒๑๔    คุณ กิตติ ศักด์ิ   ประธาน          ๒๐ 

  ๒๑๕    คุณ อุทิศ   สิงห ศรี          ๒๐ 

  ๒๑๖    คุณ อำนาจ   สมบูรณ ทรัพย         ๒๐ 

  ๒๑๗    คุณ เพิ่ม พงศ   ด . ช . เอกส หัส   

 ธน พิพัฒน สัจ จา          ๒๐ 

 รวมศรัทธาท้ังสิ้น    ๓๓๗,๖๕๐   บาท

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา

ในกุศลจิตของทุกทานมา ณ ที่นี้

ขอใหทุกทานเจริญในธรรม

ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ



  

kanlayanatam.comkanlayanatam.com


