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การเรียบเรียงค�ำบรรยาย เรือ่ ง บ่อเกิดแห่งบุญ และ
พิมพ์เป็นรูปเล่มภาษาเขียน ก็ดว้ ยเหตุทไี่ ด้ตระหนักว่า
ชีวติ ของบุคคลมิได้ยนื ยาวเท่าทีต่ าเห็น ตายแล้ว ชีวติ ยัง
ต้องไปเกิดใหม่ มีการสืบต่ออีกยาวไกล คนทีร่ ไู้ ม่จริงแท้
มีความประมาท ไม่เอาศีล ๕ ที่บริสุทธิ์ที่บริบูรณ์มา
คุมใจ คนที่ตายแล้ว มีศีลไม่ครบ จิตวิญญาณย่อมถูก
พลังของบาป ผลักดันให้ลงไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในภูมิ
ก�ำเนิดที่ไม่เจริญ (อบายภูมิ) อย่างนี้เรียกว่า เกิดมา
ขาดทุน หรือเสียชาติเกิด
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ด้วยความปรารถนาดีทจี่ ะบอกกล่าวไปยังผูส้ นใจ
ในธรรมะของพระพุทธโคดม หนังสือ บ่อเกิดแห่งบุญ
จึงได้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางน�ำพาชีวิต ไปสู่ความ
สวัสดีในกาลข้างหน้า
ด้วยบุญกุศลที่เกิดจากการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้
ข้าพเจ้าอ้างเอาอานิสงส์ของบุญ จงบันดาลให้ผู้ร่วม
กระบวนกรรม มี ค วามเห็ น ถู ก มี ด วงตาเห็ น ธรรม
น�ำพาชีวิตไปสู่ความสวัสดีและเป็นอิสระจากสรรพสิ่ง
ในอนาคตอันใกล้ จงทุกท่านทุกคนเทอญ
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ดร. สนอง วรอุไร

ค�ำน�ำของ
ชมรม
กัลยาณธรรม
“บุญ” เป็นสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่ปรารถนา เพราะเชือ่ กัน
ว่า บุ ญ จะน� ำ มาซึ่ ง ความสุ ข ความส� ำ เร็ จ ความ
สมหวัง แม้แต่ความร�่ำรวย
แต่การจะท�ำให้ได้มาซึง่ “บุญ” นัน้ ก็แตกต่างกัน
ไปตามความคิด ความเชื่อ แต่ส่วนมากก็จะเน้นการ
ท�ำความดี สิง่ ทีด่ ๆี สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ โดยเฉพาะ
การบริจาคทรัพย์สินเงินทอง เพราะเชื่อว่า จะท�ำให้
ร�่ำรวยได้
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้
รู้จักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ และทรงสอนให้รู้ว่า
ท�ำบุญอย่างไรให้พน้ ทุกข์ได้ ไม่ใช่แค่มคี วามสุขเท่านัน้
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“บ่อเกิดแห่งบุญ” เป็นหนังสือทีเ่ รียบเรียงจากค�ำ
บรรยายของ ท่าน อ. ดร. สนอง วรอุไร จากการบรรยาย
ให้ผู้ต้องขังฟังที่ ทัณฑสถานหญิง จ. เชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นโชคดีของผูต้ อ้ งขัง
ที่ได้ฟังผู้รู้จริงมาบอกกล่าวและยังเผื่อแผ่โอกาสมาถึง
พวกเราทุกคน ท่าน อ. ดร. สนอง วรอุไร ได้นำ� ประสบการณ์จริงในชีวติ ของท่าน มาชีแ้ นะให้เห็นชัดว่า “บุญ”
คืออะไร? เราจะท�ำอะไรให้เกิดเป็นบุญได้บ้าง? บุญมี
กี่ประเภท กี่ระดับ และที่ส�ำคัญ บุญท�ำให้เราพ้นทุกข์
ได้อย่างไร?
“บุญ” ไม่ได้แค่ท�ำให้เรามีความสุข แต่บุญท�ำให้
เราพ้นทุกข์ได้ จริงๆ นะ
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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สารบัญ
ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒
ตอนที่ ๓
ตอนที่ ๔
ตอนที่ ๕
ตอนที่ ๖
ตอนที่ ๗
ตอนที่ ๘
ตอนที่ ๙
ตอนที่ ๑๐
ตอนที่ ๑๑
ตอนที่ ๑๒
ตอนที่ ๑๓
ตอนที่ ๑๔
ตอนที่ ๑๕

วันที่ชีวิตเปลี่ยน
มารู้จัก “บุญ”
จิตนั้นส�ำคัญไฉน
“พฤติกรรม” ท�ำอย่างไรจึงดี
เมื่อตั้งใจจะเป็นพลเมืองดี
จงดู “นางสิริมา” เป็นตัวอย่าง
เสียหายเพราะบาป
ได้ดีเพราะบุญ
บ่อบุญ
ภาวนาพารอด
บุญ บุญ บุญ
ประโยชน์ดีที่ได้ฟัง
ท�ำร้ายตัวเองท�ำไม
สี่วิธีหลีกลี้หนี้เวร
ปัญญาเห็นแจ้ง กับฝุ่นดินที่ปลายเล็บ
บทส่งท้าย
ภาคผนวก ปกิณกธรรม : เรื่องเล่าแฝงคติ

จากอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร

ประวัติ ดร.สนอง วรอุไร

๙
๑๕
๑๙
๒๕
๒๙
๓๕
๔๑
๔๕
๕๑
๕๗
๖๕
๗๑
๗๕
๘๑
๘๗
๙๓
๙๕
๑๐๘

๑

ต อ น ที่

วั น ที่ ชี วิ ต เ ป ลี่ ย น
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอเล่าย้อนไปสมัยที่
ผูบ้ รรยายมาร่วมบุกเบิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยนัน้
อากาศเย็นทั้งปี (สมัยนี้ร้อนทั้งปี) ในการเป็นครูบาอาจารย์ จ�ำเป็นต้องไปพัฒนาความรูใ้ ห้สงู ทีส่ ดุ เพือ่ น�ำ
มาถ่ายทอดแก่เยาวชน ได้ถกู ส่งไปศึกษาเล่าเรียนมาจาก
ต่างประเทศ เรียนด้านสิง่ มีชวี ติ ตัวเล็กๆ ถ้าเราขยายดู
จุลินทรีย์ เชื้อแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ตามผิวหนัง
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ของเราด้วยกล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยาย ๘๐๐ เท่า หรือ
๑,๐๐๐ เท่า เราจะสามารถมองเห็นได้ หากมองด้วย
ตาเปล่ามองไม่เห็นจุลนิ ทรีย์ ใส่แว่นก็ยงั ไม่เห็น เอาแว่น
ขยายมาซ้อนอีกชัน้ ก็ยงั ไม่เห็น เพราะมันเล็กมาก ต้อง
อาศัยกล้องจุลทรรศน์ที่มีก� ำลังขยายมากๆ แล้วจะ
เห็นว่าจุลินทรีย์มีจริง ตอนไปเรียนที่ต่างประเทศ ไป
เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าจุลินทรีย์เข้าไปอีก
คือไวรัส ใช้กล้องขยาย ๘๐๐-๑,๐๐๐ เท่าแล้วก็ยงั มอง
ไม่เห็น ต้องขยายหลายพันเท่า อย่างกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน จึงส่องเห็นว่าไวรัสมีจริง ได้ไปเรียนมา
อย่างนี้ จนจบขัน้ สูงสุดทางวิทยาศาสตร์มาจากลอนดอน
เมื่อเรียนจบถึงขั้นนั้นแล้ว จึงไม่เชื่อค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทีก่ ล่าวถึงในศาสนาพุทธบอกว่าเทวดามีจริง
ก็คิดไปว่าขนาดเรามีทักษะทางด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน ยังไม่เคยมองเห็นเทวดา จึงไม่เชื่อ
เรือ่ งตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ ยิง่ ไม่เชือ่ ใหญ่เลย เพราะ
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้พอกลับมาจาก
ต่างประเทศปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เหลือเวลาอีกเดือนเศษๆ ก่อน
มหาวิทยาลัยเปิดเทอม จึงถือโอกาสไปพิสูจน์สัจธรรม
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ในพุทธศาสนาด้วยการบวชเป็นพระเพือ่ พัฒนาปัญญา
สูงสุด เพียง ๗ วันให้หลัง ได้เข้าถึงสมาธิสงู สุดทีเ่ รียก
ว่า “ฌาน” เมือ่ ออกจากฌาน ได้เห็นเทวดาในดาวดึงส์
จึงรู้ว่ามีจริง ได้เห็นชาติก�ำเนิดแต่หนหลังแต่ละชาติๆ
ของตัวเอง ยาวนานแม้สดุ ตาทิพย์กย็ งั มองไม่เห็นต้นสาย
เพราะใจมีกิเลสสะสมอยู่มาก ยังก�ำจัดออกไปไม่หมด
ด้วยความโง่เขลา จึงพาชีวติ เวียนตายเวียนเกิดไม่รจู้ บ
ตัง้ แต่ตำ�่ สุดจนสูงสุด เห็นแล้วน่าสงสารตัวเองมาก ถึงกับ
น�้ำตาหยด ชีวิตไม่ใช่มีแค่ ๖๐ ปี หรือ ๘๐ ปี หรือ
๑๐๐ ปี อย่างทีเ่ ราเห็นด้วยตาเนือ้ ตาหนัง ไม่ใช่เลย ชีวติ
ยังมีการสืบต่อ เมือ่ ได้เห็นอย่างนัน้ แล้วจึงเร่งความเพียร
ปฏิบัติธรรมแต่ละวันประมาณ ๒๐ ชั่วโมง ต่อเนื่อง
๓๐ วัน จ�ำวัด (นอน) เพียงวันละ ๔ ชั่วโมง ฉัน (กิน)
๑๐ ช้อนอิ่ม เพราะถ้ากินมากจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ธิ รรม รวมเป็นเวลาทัง้ สิน้ ๓๐ วัน ตามทีไ่ ด้อธิษฐานไว้แต่แรก จึงได้รู้ได้เห็นหมดทุกอย่าง มีจริงหมด
ทุกอย่าง ท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ไม่กล้าท�ำความชัว่ อีกเลย อย่างศีล ๕ เดีย๋ วนีท้ กุ ขณะตืน่
มีศีลคุมใจอยู่ครบ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรม
เคยประพฤติทุศีลอยู่บ่อยๆ
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ตอนที่ ป ระพฤติ ทุ ศี ล มี ค รั้ ง หนึ่ ง จ� ำ ได้ แ ม่ น ย� ำ
เพราะผลกรรมเพิง่ ตามมาทันให้ชดใช้เมือ่ สัปดาห์นเี้ อง
มีอาการปวดคอมาก นัง่ นอนไม่ได้ ปวดไปหมด ทรมาน
มากๆ จึงนึกขึ้นได้ว่า สมัยเด็กๆ เคยไปดึงคอนก ก่อน
จะฆ่ า นก เขาจะดึ ง คอ มีเด็กซนเขาสอนให้ท�ำ เรา
ก็ทำ� ตาม พอกรรมส่งผล จึงปวดที่สุดในบรรดาอาการ
ปวดทีเ่ คยเป็นมา ไม่เคยปวดครัง้ ไหนมากเท่ากับครัง้ นี้
เลย และไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อน ก็โทรศัพท์ไปหา
คุณหมอทีเ่ ป็นศิษย์ ท่านก็สง่ ลูกน้องมาพร้อมเครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยบรรเทาอาการปวด นี่แหละ
ครับ สิ่งใดที่เราท�ำไว้แต่อดีต พอเรามีบุญใหญ่เกิดขึ้น
เขาจะมาตามทวงหนี้ เราต้องยอมชดใช้ให้เขาไป
ถ้าใครอยากรูป้ ระสบการณ์ชวี ติ ของผูบ้ รรยายว่า
เดิมได้ประพฤติเหลวไหลมาอย่างไร แล้วต้องมารับ
วิบากอะไรบ้าง ต้องไปอ่านในหนังสือ “ทางสายเอก”
แต่ผู้บรรยายไม่เคยหนีหนี้เวรกรรมเลย ยอมชดใช้
ทั้งหมด ทรมานยังไงก็ต้องใช้ เพราะการหนีไม่มีวัน
หนีพ้น ถ้าได้ทีเมื่อไร กรรมเล่นงานเราอีก เดี๋ยวนี้จึง
เปลีย่ นวิถชี วี ติ จากหน้ามือเป็นหลังมือ ๓๕ ปี แล้วครับ
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ทุกขณะตื่น คิด พูด ท�ำ แต่เหตุให้เป็นบุญสั่งสมตลอด
หลังจากเกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็มาบุกเบิกด้านการเผยแพร่ธรรมเป็นเวลายาวนาน
ถึง ๑๒ ปีแล้ว หน้าที่ของเราคือรักษาเครื่องมือ คือ
ร่ า งกายนี้ ใ ห้ มั น แข็ ง แรงไว้ เพื่ อ จิ ต จะได้ ใ ช้ ท� ำ งาน
อายุแม้จะมากแล้ว แต่ยังตื่นช่วงดึกทุกคืน ลุกขึ้นมา
ท�ำงานจนสว่าง ท�ำงานเพือ่ มวลชนทัง้ นัน้ ยังไม่พกั ผ่อน
เหมือนคนอื่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน นี่คือภูมิหลังของผูบ้ รรยายทีบ่ อกเล่าให้ทา่ น “ผูโ้ ชคดี” ทัง้ หลาย
ได้ฟัง
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๒
ต อ น ที่

ม า รู้ จั ก “ บุ ญ ”

วันนีจ้ ะเล่าเรือ่ ง “บ่อเกิดแห่งบุญ” เราควรท�ำอย่างไร
จึงจะมีบุญ ตัวผู้บรรยายเอง หลังออกจากวัดมาเป็น
เวลา ๓๕ ปีแล้ว บุญเข้าตัวตลอดเวลา เมื่อก่อนใหม่ๆ
ยังมีบาปเข้าแทรกบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ทุกขณะตื่น
เป็นบุญล้วนๆ จึงรูอ้ ย่างถ่องแท้วา่ ต้องท�ำอย่างไรจึงจะ
ได้บุญ ผู้บรรยายจึงบอกว่า ท่านโชคดีที่จะได้ยินได้ฟัง
เพราะผู้บรรยายมีประสบการณ์ตรงจะเล่าให้ฟัง เล่า
เรือ่ งง่ายๆ ไม่ต้องใช้ค�ำบาลีอะไร
อันดับแรก เราต้องเข้าใจว่า “บุญ” คืออะไร บุญ
คือ คุณความดี กุศล หรือความสุข ใครเกิดมาเป็นมนุษย์
15
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แล้วมีแต่ความทุกข์ อันนัน้ เพราะบาปก�ำลังให้ผล แต่ถา้
เกิดมาแล้วมีแต่ความสุข นั่นคือบุญก�ำลังให้ผล
บุญอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจ ไม่ใช่หัวใจ ใจกับหัวใจเป็น
คนละอย่างกัน หัวใจเป็นกล้ามเนือ้ ทางวิทยาศาสตร์เขา
อธิบายไว้ เหมือนหัวใจหมูที่เราไปซื้อที่ตลาด แต่ “ใจ”
หรือ “จิต” เป็นพลังงานอยูข่ า้ งในหัวใจ เป็นพลังงานที่
นักวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั ก็ยงั ค้นไม่พบ เพราะเป็นพลังงาน
ทีม่ คี วามถีข่ องคลืน่ ละเอียดมากทีส่ ดุ จนไม่มเี ครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์ใดๆ จะตรวจวัดได้ และเป็นพลังงาน
อมตะ ใครผูใ้ ดทีฝ่ กึ จิตดีแล้วจะสามารถเห็นภพชาติหน
หลังของตัวเองได้ (เจโตปริยญาณ)
บุญอยูใ่ นใจ (ไม่ใช่ในหัวใจ) ใจทีม่ คี วามดีสงั่ สม ใจ
ทีม่ คี วามสุข ใจทีเ่ ป็นกุศล นัน่ แหละคือบุญ ก่อนจะรูว้ า่
จะท�ำบุญอย่างไร ก็ตอ้ งรูจ้ กั พฤติกรรมของมนุษย์กอ่ น
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากการท�ำหน้าทีข่ องจิต
มนุษย์เราทีย่ งั ไม่ตายย่อมมีรา่ งกายนี้ ทีฝ่ รัง่ เขาเรียกว่า
body และส่วนทีอ่ ยูข่ า้ งใน เรียกว่า จิตใจ (mind) ซึง่ เป็น
พลังงาน ต้องมีสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันจึงจะท�ำงานได้
16
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เช่น พูดได้ ถ้าจิตออกไปแล้ว ก็พดู ไม่ได้ คนตายพูดไม่ได้
ท�ำอะไรก็ไม่ได้ หรือถ้าจิตไม่เกิดดับ (คือจิตตกภวังค์
เช่นเวลาที่เราหลับสนิท) ก็ท� ำอะไรไม่ได้เช่นกัน คน
เวลาจะตาย ตาหลับลงแล้ว แต่ใจยังเกิดดับๆ มันจึง
เคลื่อนออกนอกกายไปได้
ครั้งที่ผู้บรรยายไปบวชก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
จนวันหนึง่ เข้าฌานแล้วออกจากฌาน เห็นจิตตัวเองหลุด
ออกจากร่าง จึงเข้าใจถ่องแท้ในเรือ่ งจิต เป็นอาจารย์ใน
คณะวิทยาศาสตร์ สอนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สอนว่านี่คือ
ร่างกาย แต่ขา้ งในมีสงิ่ ทีต่ าเนือ้ ตาหนังมองไม่เห็น เรียก
ว่าจิตหรือจิตใจ ถ้าใครพัฒนาจิตจนมีความถีค่ ลืน่ ดีแล้ว
จะมองเห็นใจตัวเอง ผูบ้ รรยายจึงเข้าใจถ่องแท้ทั้งรูป
และนาม โอ...ใจเป็นอย่างนีน้ เี่ อง ได้เห็นแล้ว ไม่ใช่เห็น
ด้วยตาเนื้อตาหนัง แต่เห็นด้วยจิตที่พัฒนาดีแล้ว คือ
มีความถีค่ ลืน่ คงทีแ่ ล้ว เข้าฌานได้แล้ว พลังงานจิตทีม่ ี
ความถี่คลื่นคงที่ตัวนั้นแหละ เขาเรียกว่า ทิพพจักขุ
ตาทิพย์มจี ริง อย่างในห้องนี้ ขณะนี้ก็มสี ัมภเวสี มาฟัง
ธรรมด้วย แต่เราใช้ตาเนือ้ ธรรมดามองไม่เห็นรูปนาม
ที่เป็นทิพย์
17
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๓
ต อ น ที่

จิ ต นั้ น สํ า คั ญ ไ ฉ น
จิตของคนท�ำหน้าที่ ๓ อย่าง
หน้าทีแ่ รกคือ จิตรับสิง่ กระทบเข้าปรุงเป็นอารมณ์
ถ้าเป็นเสียง เข้าทางหู ถ้าเป็นภาพ เข้าทางตา ถ้าเป็น
กลิ่น เข้าทางจมูก รสชาติเข้าทางลิ้นสัมผัส เย็นร้อน
อ่อนแข็งเข้าทางผิวกาย และความคิดเกิดทีใ่ จ มากระทบ
จิต จิตซึง่ เป็นพลังงานก็ปรุงอารมณ์ขนึ้ มา ถ้าสิง่ กระทบ
ไม่ดี อารมณ์ทเี่ กิดก็ไม่ดี ถ้าเกิดสิง่ กระทบทีไ่ ม่ดี เป็นเหตุ
ให้ขัดใจ เราก็มักจะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาทันที ทุกคน
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เคยผ่านประสบการณ์นมี้ าแล้ว สิง่ กระทบดี ท�ำให้เกิด
เป็นอารมณ์ดี เราก็เคยผ่านการมีอารมณ์ดีมาแล้ว
ทั้งนั้นอีกเช่นกัน
หน้าทีท่ ี่ ๒ ของจิตคือ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
รับใช้จิต จิตสั่งให้สมองคิด สั่งให้ปากพูด สั่งมือไม้
ให้ขยับท�ำโน่นท�ำนี่ ด้วยการสัง่ ผ่านสมอง ซึง่ ท�ำหน้าที่
เป็นเหมือนวงจรไฟฟ้า ในคนตาย จิตหลุดออกจากร่าง
ไปแล้ว จึงไม่มีพลังงานจิตมาสั่งปากให้พูด ได้แต่นอน
แข็งทือ่ เขย่าก็ไม่ตนื่ ตรงกันข้ามถ้าจิตยังอยูก่ บั ร่างกาย
และมีการเกิด-ดับ จึงจะลุกขึ้นได้
หน้าที่ที่ ๓ ส�ำคัญมาก จิตเก็บสั่งสมกุศลและ
อกุศลจากการกระท�ำของเรา สิ่งใดที่เราคิดแล้ว พูด
แล้ว ท�ำแล้ว เป็นพฤติกรรม เราเรียกว่าการกระท�ำ หรือ
“กรรม” กรรมคือการกระท�ำ มนุษย์ทำ� กรรมด้วยการคิด
พูด ท�ำ เมือ่ ท�ำแล้วก็เก็บสัง่ สมอยูใ่ นจิต จิตเป็นพลังงาน
สามารถเก็บข้อมูลหรือจดจ�ำได้ เก็บไว้เป็นความจ�ำที่
เรียกว่า “สัญญา” การคิด พูด ท�ำ คือกรรม เมือ่ สร้าง
ขึน้ แล้ว ถ้าคิดดี ก็สร้างกรรมดี เกิดเป็นบุญ สัง่ สมไว้ใน
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ดวงจิต ตรงกันข้าม ถ้าคิดไม่ดี ก็สร้างกรรมไม่ดี เกิด
เป็นบาป สั่งสมไว้ในดวงจิตเช่นกัน ฉะนั้นในดวงจิต
ของคนจึงมีทงั้ บุญทัง้ บาป คนทีพ่ ดู ไม่ดี เช่น พูดด่าทอ
พูดโกหก นั่นเป็นเพราะเขามีบาปอยู่ในใจเขา จึงท�ำ
อย่างนัน้ คนทีพ่ ดู ดี ก็เพราะว่าในใจของเขามีบญ
ุ สัง่ สม
อยู่ บุญส่งจิตให้พูดก็มีเสียงออกมาเป็นค�ำพูดที่ดี มีผล
ให้เกิดเป็นพฤติกรรมดี
พฤติกรรมของมนุษย์ดา้ นค�ำพูด เรามีประสาทหู
เป็นเครื่องวัด ด้านการกระท�ำ เรามีประสาทตาเป็น
เครื่องวัด พฤติกรรมด้านความคิด คนอื่นเขาคิดอะไร
การท�ำงานของระบบประสาทไม่อาจรู้ได้ ยกเว้นคนที่
ฝึ ก จิ ต ดี แ ล้ ว จึ ง จะรู ้ ไ ด้ ในห้ ว งเวลาที่ ผู ้ บ รรยายไป
ฝึกกรรมฐานอยู่กับท่านเจ้าคุณโชดกที่วัดมหาธาตุฯ
ท่าพระจันทร์ มีอยู่วันหนึ่งผู้บรรยายคิดจะหนีท่าน
ไปปฏิ บั ติ ธ รรมอยู ่ ที่ ส วนโมกข์ เพราะที่ คณะ ๕ วัด
มหาธาตุ ฯ ขณะนั้ น มี ก ารก่ อ สร้ า งอึ ก ทึ ก ครึ ก โครม
จิตไม่สงบ ตอนเช้าคิดจะหนี แต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้
ตอน ๒ ทุ่ม (๒๐ นาฬิกา) เป็นเวลาสอบอารมณ์ พอ
พระมาพร้อมกันแล้วประมาณ ๒๐ รูป ท่านเจ้าคุณฯ
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มองมาที่ผู้บรรยายแล้วพูดว่า “จะหนีไปไหน ก็หนี
ใจตัวเองไม่พน้ อยูแ่ ล้วสูส้ ”ิ ท่านพูดอย่างนีเ้ พราะท่าน
เจ้าคุณฯ ท่านรูค้ วามคิดของเรา คนทีฝ่ กึ จิตดีแล้วย่อม
รูไ้ ด้เช่นเดียวกัน พระป่าบางรูป คนมาฟังธรรมเทศนา
จากท่านเยอะแยะ ใครคิดอะไรท่านรูห้ มด ฉะนัน้ การรู้
ความคิ ด ของคนอื่นจะท� ำได้ก็ต่อเมื่อได้ฝึกจิตดีแล้ว
จนสามารถเข้าฌานได้ ย่อมรูค้ วามคิดของคนอืน่ (ด้วย
เจโตปริยญาณ) ได้
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เราต้องเข้าใจว่า “บุญ” คืออะไร
บุญคือ คุณความดี กุศล หรือความสุข
ใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีแต่ความทุกข์
อันนัน้ เป็นเพราะบาปก�ำลังให้ผล
แต่ถา้ เกิดมาแล้วมีแต่ความสุข
นั่นคือบุญก�ำลังให้ผล
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๔
ต อ น ที่

“ พ ฤ ติ ก ร ร ม ”
ทํ า อ ย่ า ง ไ ร จึ ง ดี

มนุษย์มพี ฤติกรรม ๓ อย่าง คือ คิด พูด ท�ำ การพูด
กับการท�ำเป็นพฤติกรรมทีจ่ ติ สัง่ ให้รา่ งกายให้แสดงออก
ส่วนการคิดเป็นการท�ำงานของจิต จิตเป็นตัวคิด การพูด
เกิดขึน้ เพราะจิตสัง่ ปากผ่านสมองให้พดู การท�ำโน่นท�ำนี่
เป็ น เพราะจิ ต สั่ ง ผ่ า นสมองให้ ท� ำ ดั ง นั้ น จิ ต เป็ น
นาย กายเป็นบ่าว ถูกต้องทีส่ ดุ ถ้านายดี ย่อมไม่สงั่ ให้
ท�ำไม่ดี ทีเ่ ราต้องมาอยูท่ นี่ ี่ (ทัณฑสถานหญิง) ก็เพราะ
ในอดีต เรามีนายไม่ดี ใจของเราไม่ดี แต่ตอ่ จากนีไ้ ป
เราจะต้องพัฒนาจิต (นาย) ให้มันดี นี่เป็นโอกาสดี
ของเราแล้ว
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พฤติกรรมดีเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นจากการ
ประพฤติจริยธรรม ในฐานะทีเ่ ป็น ลูก พ่อแม่เลีย้ งเรามา
เราต้องเลีย้ งท่านตอบแทน พ่อแม่มอี ปุ การคุณ ให้กำ� เนิด
เรามาแล้ว ก็เลี้ยงดูจนเราเติบใหญ่มาจนอายุขนาดนี้
เราต้องเลี้ยงท่านตอบแทน คนที่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่
เป็นคนอกตัญญู ชีวิตจะวิบัติ ผู้บรรยายเดิมไม่เคยเชื่อ
พระพุทธเจ้า แต่เมือ่ ไปฝึกแล้ว ได้ธรรมและวินยั มาสถิต
อยู่ในใจ เดี๋ยวนี้หยุดไม่ได้ เพราะถ้าหยุดจะเป็นการ
อกตัญญู ต้องเผยแผ่ความดีงามของพระพุทธโคดมไป
ทัว่ ประเทศ หยุดไม่ได้ จึงต้องรักษาเครือ่ งมือคือสุขภาพ
ร่างกายนี้เอาไว้ให้ดี ไม่เช่นนั้นจะใช้ท�ำงานไม่ได้
ลูกทีด่ ี ยังต้องช่วยพ่อแม่ทำ� งานบ้าน (ไม่ใช่กนิ เสร็จ
แล้วไม่ขยับท�ำอะไรเลย) ด�ำรงวงศ์สกุลให้คงอยู่ อย่าให้
เสียหาย (สิง่ ทีพ่ ลาดไปแล้ว ไม่เป็นไร รีบท�ำแก้ตวั ใหม่)
ท�ำตนเป็นทายาททีด่ ี เมือ่ ท่านล่วงลับ ท�ำบุญอุทศิ ส่วน
กุศลไปให้ท่าน
ภรรยาทีด่ ี ย่อมจัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์
ญาติทั้งสองฝ่าย คือทั้งญาติฝ่ายตัวเอง และญาติฝ่าย
26

บ่ อ เ กิ ด แ ห่ ง บุ ญ

สามี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์ทหี่ ามาได้ ขยันท�ำงาน นีค่ อื
สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำด้วยการประพฤติจริยธรรม แล้วคุณธรรม
ก็จะเกิดขึ้น “จริยา” คือความประพฤติ “ธรรม” คือสิ่ง
ดีงาม เราต้องประพฤติสิ่งดีงามให้เหมาะสมกับแต่ละ
ฐานะบทบาทของตัว

27
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๕
ต อ น ที่

เ มื่ อ ตั้ ง ใ จ
จ ะ เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี

คนเราทุกคนอยูใ่ นสังคม ในบ้านเมือง ในประเทศชาติ
ในฐานะประชาชนของบ้านเมือง จะต้องประพฤติอย่างไร
จึ ง จะเกิ ด คุ ณ ธรรม พลเมื อ งที่ ดี ต ้ อ งมี ศี ล ธรรม คื อ
มีศีลและมีธรรม อย่างน้อยที่สุดต้องมีศีล ๕ ข้อ ไม่ใช่
แค่ “รู”้ ศีล แต่ตอ้ ง “มี” ศีลคุมใจ เบญจศีล ได้แก่ ไม่ฆา่
สัตว์ ไม่ลักทรัพย์ (หมายถึง ไม่เอาของที่เจ้าของเขา
ไม่อนุญาตมาเป็นของตน) ไม่ประพฤติผดิ ลูกเมียคนอืน่
ไม่พดู เท็จ พูดหยาบ พูดไม่ตรงความจริง ไม่ดมื่ สุราเมรัย
ในฐานะเป็นพลเมืองของสังคม ต้องมีศีล ๕ ข้อนี้อยู่
ในใจทุกขณะตื่น
29
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และต้องมีเบญจธรรมอีก ๕ ข้อ ได้แก่
๑ มีเมตตากรุณา คนมีเมตตาย่อมไม่โกรธ คน
จะมีเมตตาได้ ต้องหมั่นฝึกให้อภัยเป็นทาน ให้อภัยได้
ในทุกสิ่งที่เป็นเหตุขัดใจ เมตตาจึงจะเกิดและสั่งสมอยู่
ในดวงจิตเป็นเมตตาบารมี คนมีเมตตาอยู่ในใจย่อม
ไม่โกรธ มีแต่ความสงบเย็น ฝึกกรรมฐานได้งา่ ย พัฒนา
ชีวิตได้ง่าย
๒  มี สั ม มาอาชี ว ะ คื อ อาชี พ ที่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ผิ ด
กฎหมาย ไม่ผิดศีล ๕ ไม่ผิดธรรม เลี้ยงกบขาย ผิดศีล
ครั บ เล่นหุ้น เล่นหวย เล่นการพนัน ผิดธรรมครับ
เพราะเป็นอบายมุข
๓  มีกามสังวร ไม่ผิดลูกเมียคนอื่น ไม่ละเมิด
ผู้มีเจ้าของ มีพ่อมีแม่ มีสามี มีภรรยา
๔  มีสจั จะ พูดอย่างไร ท�ำตามทีพ่ ดู ท�ำเหมือนที่
ตัง้ สัจจะไว้ ทีบ่ า้ นผูบ้ รรยายมีตน้ ล�ำไย ผูบ้ รรยายตัง้ ใจ
จะรดน�้ำต้นละ ๑๐ กระป๋อง ก็ตอ้ ง ๑๐ กระป๋องจริงๆ
ไม่ ๙ และไม่ ๑๑ หรือเวลาขับรถตอนกลางคืนเจอไฟแดง ก็หยุดรถทัง้ ๆ ทีถ่ นนว่าง แม้คนอืน่ จะแซงฝ่าไฟแดง
ไปก็เป็นเรือ่ งของเขา แต่เราหยุดเพือ่ ชนะใจตนเอง เรือ่ ง
30

บ่ อ เ กิ ด แ ห่ ง บุ ญ

การมีสัจจะ มีพฤติกรรมถูกตรง ตามธรรม ตามวินัย
๕  มีสติสมั ปชัญญะ “สติ” คือการระลึกได้ “สัมปชัญญะ” เป็นตัวปัญญาทีเ่ ห็นถูกตามธรรม คือการทีร่ ตู้ วั
ว่าดีแล้วจึงท�ำ รู้ตัวว่าไม่ดีแล้วไม่ท�ำ
เบญจศีลและเบญจธรรมนี้ ถ้าใครผู้ใดมีอยู่ในใจ
ทุกขณะตื่น ผู้นั้นจะมีเทวดาคุ้มรักษา ใครไม่รักษาศีล
และธรรม เทวดาเขาไม่รกั ษา เขาปล่อยไปตามเวรตาม
กรรม ผู้บรรยายมีทั้งศีล มีทั้งธรรมอยู่ในใจ ไปไหน
มาไหนปลอดภัย จะท�ำอะไรผิดพลาด เทวดามาเตือน
ให้รู้ตัวก่อนเสมอ
พลเมืองดีตอ้ งมีศลี มีธรรม อย่างน้อยต้องมีศลี ๕
อยูก่ บั ใจทุกขณะตืน่ เพราะคนไม่มศี ลี ๕ จึงต้องพบกับ
ความวิบัติ ท�ำผิดแล้วหยุด ท�ำดีใหม่ได้ ไม่มีใครในโลก
สักคนทีเ่ กิดมาแล้วไม่เคยท�ำความผิด ผูบ้ รรยายเอง สมัย
ก่อนก็มที งั้ ดีทงั้ ชัว่ และได้รบั ผลเป็นกุศลวิบากและอกุศล
วิบากเหมือนกัน เคยตีเขาขาหัก ตัวเองต้องมาเป็น
คนป่วยเส้นเอ็นที่ขาขาด ต้องดัดขา เจ็บปวดจนน�้ำตา
หยดนานตั้ง ๒ เดือนกว่าจะหาย กรรมไม่ดีที่เราท�ำไว้
มันมาให้ผลเป็นอกุศลวิบากจริงๆ
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พลเมืองดีของบ้านเมืองต้องรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปัน
บ�ำรุงพระสงฆ์ผทู้ รงศีล ใฝ่ธรรม อ่านมาก ฟังมาก ค้นคว้า
หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ พลเมืองดีไม่พร่าเวลาให้สญ
ู เปล่า มี
น�้ำใจสงเคราะห์ ท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์ น�ำชีวิตด้วยสติ
ปัญญา อย่าใช้อารมณ์ ฯลฯ
ทัง้ หลายเหล่านีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องประพฤติในฐานะ
เป็นลูกของพ่อแม่ เป็นพลเมืองของประเทศชาติ เป็น
ภรรยาของสามี เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องประพฤติให้ได้ เพราะ
เป็นจริยธรรม เป็นสิง่ ดีงามทีต่ อ้ งท�ำ ประพฤติแล้วเป็น
คุณธรรม เก็บสั่งสมไว้ในจิตส�ำนึก ในเมื่อจิตเป็นนาย
กายเป็นบ่าว เมือ่ จิตส�ำนึกมีแต่สงิ่ ดีงาม มีคณ
ุ ธรรม เวลา
จิตสั่งให้สมองคิด ก็คิดดีมีคุณธรรม สั่งให้ปากพูด ก็
พูดดีมีคุณธรรม สั่งให้มือไม้ท�ำอะไร ก็ท�ำดีมีคุณธรรม
เพราะฉะนั้นจึงจ�ำเป็นต้องประพฤติจริยธรรม ความ
ดีงามจึงจะเกิดขึน้ พฤติกรรมดีกเ็ กิดขึน้ ได้อย่างนี้ แล้ว
สังคมจะมีความสงบ
ขอย�ำ้ อีกครัง้ ว่า จงน�ำชีวติ ด้วยสติปญ
ั ญา อย่าใช้
อารมณ์ พวกเราพลาดมาแล้วเพราะใช้อารมณ์ สติสมั 32
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ปชัญญะคือสติปัญญา สติระลึกได้ว่าท�ำอาชีพนี้มันผิด
กฎหมาย ก็อย่าท�ำ มีปัญญารู้ตัวว่าหากท�ำไปแล้ว มี
หลักฐานผิดตามกฎหมาย เราจึงต้องรับโทษ เราก็ไม่ทำ�
ตรงกันข้ามเห็นใครท�ำผิดอย่างเรา แต่ไม่เห็นเขาต้อง
รับโทษ นั่นเป็นเพราะบุญเก่าของเขายังค�้ำอยู่ ไม่ตอ้ ง
ห่วง ถ้าพบพญายมเมือ่ ไร ไม่มใี ครหนีพน้ สักราย พญายม
ท่านไม่ใช้หลักฐานตามแบบที่ใช้กันในโลกมนุษย์ แต่
ใช้หลักฐานทีเ่ ก็บบันทึกไว้ในดวงจิตของมนุษย์ผนู้ นั้ เอง
กรรมทีท่ ำ� ดีหรือชัว่ ทัง้ หมดถูกบันทึกอยูใ่ นดวงจิตเป็น
หลักฐาน และท่านใช้กฎหมายคนละฉบับกับของโลก
มนุษย์ ท่านใช้ “กฎแห่งกรรม” ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ฉะนั้น คนไหนแม้หนีกฎหมายเมืองมนุษย์ไปได้ แต่หนี
กฎแห่งกรรมพญายมไม่พ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นต้อง
น�ำชีวิตด้วยสติปญ
ั ญา ท�ำผิดพลาดแล้วให้ระลึกได้ และ
ต้องหยุดท�ำชัว่ ต่อไปท�ำแต่ความดี แล้วผลความดี (กุศล
วิบาก) จึงจะเกิดขึ้นให้ผู้ท�ำกรรมดีได้เสวย
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๖

ต อ น ที่

จ ง ดู “ น า ง สิ ริ ม า ”
เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง

ตัวอย่างหนึง่ ของคนทีท่ ำ� ผิดพลาดแล้วหยุด แล้วหัน
มาท�ำความดี คือ นางสิริมา
ในครั้งพุทธกาล มีหญิงคนหนึ่งชื่อ สิริมา เป็น
หญิงสวยมาก มีอาชีพเป็นโสเภณี ตอนหลังไปฟังเทศน์
จากพระพุทธเจ้า แล้วจึงรูว้ า่ อาชีพของตัวพาลงนรกแน่ๆ
จึงเลิก แล้วหันมาปฏิบัติ ๓ อย่างคือ ทาน ศีล ภาวนา
ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เดี๋ยวนี้เป็นเทพธิดาอยู่บน
สวรรค์ชั้นสูงสุด (ชั้นที่ ๖)
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เรือ่ งของนางสิรมิ าตอนตายมีอยูว่ า่ เมือ่ นางตาย
ลงในวันนั้น พระเจ้าพิมพิสารไปกราบทูลพระพุทธเจ้า
ว่า “สิรมิ าตายลงแล้ววันนีเ้ อง พระเจ้าข้า” พระพุทธเจ้า
สัง่ ว่า “มหาบพิตร จงเก็บร่างของนางไว้ ๔ วัน ไม่ตอ้ ง
ท�ำอะไร เพียงเก็บรักษาไว้ให้ด”ี ผ่านไป ๔ วัน ศพขึน้ อืด
เหม็นเน่า น�้ำเหลืองไหลออกปากออกจมูก หนอนไต่
ยั้วเยี้ย พระพุทธเจ้าจึงน�ำหมู่ภิกษุไปพิจารณาศพของ
นาง เรียกว่า การปลงอสุภะ
ในหมูภ่ กิ ษุนนั้ มีภกิ ษุรปู หนึง่ ทีต่ ดิ ใจในความงาม
ของนางสิริมาเมื่อก่อนตาย จนไม่เป็นอันปฏิบัติธรรม
เมือ่ ไปดูศพขึน้ อืด ๔ วัน ไม่เหลือร่องรอยของรูปร่างเดิม
อยูเ่ ลย อีกทัง้ ยังส่งกลิน่ เหม็นและเต็มไปด้วยหมูห่ นอน
ภิกษุรปู นัน้ จึงถ่ายถอนจากความหลงใหล ตระหนักได้วา่
สิรมิ าทีว่ า่ สวยนัน้ จริงๆ ไม่สวยเลย จากนัน้ จึงสามารถ
ปฏิบัติธรรมต่อได้
ในหมูภ่ กิ ษุยงั มีพระอีกรูปหนึง่ อดีตเป็นพราหมณ์
หนุ่ม เข้าฌานเก่ง มีตาทิพย์ และช�ำนาญด้านการดีด
กะโหลก เพียงดีดหัวกะโหลกศพก็สามารถบอกได้ว่า
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เจ้าของร่างเดิมตายแล้วไปเกิดทีไ่ หน วันหนึง่ มีการทดลอง
พระพุทธเจ้าสั่งให้ไปน�ำกะโหลกของมนุษย์ที่ตายแล้ว
ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ไปเกิดเป็นเปรต เป็นเดรัจฉาน เป็น
เทวดา เป็นพรหม เป็นมนุษย์ และอีกใบหนึง่ เป็นกะโหลก
ของพระอรหันต์ น�ำมาให้พราหมณ์หนุม่ ดีด พราหมณ์
ดีดแล้วบอกได้ถกู ต้องทัง้ หมดว่า เจ้าของกะโหลกใบไหน
ไปเกิดทีไ่ หน พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าไปเกิดอย่างนัน้
จริง จนมาถึงกะโหลกสุดท้ายซึ่งเป็นของพระอรหันต์
ไม่ว่าดีดกี่ครั้งก็ไม่ได้ค�ำตอบว่าไปเกิดที่ไหน พราหมณ์
รูส้ กึ อัศจรรย์ พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าอยากได้วชิ านีจ้ ะ
ต้องบวช แล้วจะทรงสอนให้โดยไม่คดิ เงินทอง พระรูปนี้
เมื่อมาบวชแล้วชื่อ วังคีสะ
พระวังคีสะมีตาทิพย์ ขณะก�ำลังพิจารณาศพของ
นางสิริมา มองเห็นเทพธิดาตนหนึ่งก�ำลังก้มกราบ
พระพุทธเจ้า พระวังคีสะขออนุญาตพระพุทธเจ้าพูด
กับเทพธิดานัน้ เมือ่ พระพุทธเจ้าอนุญาตแล้ว พระวังคีสะ
ถามเทพธิดาว่า “เธอมาจากไหน” เทพธิดาตอบว่า
“ประชุมเทวโลกใดที่มีชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตี ข้าพเจ้า
มาจากทีน่ นั่ ” (ปรนิมมิตวสวัตตี คือสวรรค์ชนั้ ๖ อันเป็น
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ชัน้ สูงสุด) พระวังคีสะถามต่อไปว่า “แล้วเหตุใดเธอจึงมา
ที่นี่” เทพธิดาตอบว่า “เพราะข้าพเจ้าเคยอยู่ในซากนี้
มาก่อน” นางสิรมิ าเคยท�ำชัว่ แล้วหยุด หันไปเจริญทาน
ศีล ภาวนา จนบรรลุโสดาบัน ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดา ทิ้งซากร่างอันเหม็นเน่าเปื่อยไว้เบื้องหลัง
อย่างนี้ล่ะครับ เป็นเหตุผลว่าท�ำไมผู้บรรยายจึง
เปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีทั้งดีทั้งชั่ว
แต่หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มาแล้ว พยายามท�ำแต่ความดี
จนเดี๋ยวนี้มั่นใจแล้วว่า ทุกขณะตื่น คิด พูด ท�ำ ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ผดิ ศีล ไม่ผดิ ธรรม มีศลี ๕ มีธรรม ๕ อยู่
ในใจ ดีตลอด ไปไหนมาไหนสะดวกปลอดภัย
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บุญอยูใ่ นใจ (ไม่ใช่ในหัวใจ)
ใจทีม่ คี วามดีสงั่ สม
ใจที่มีความสุข
ใจที่เป็นกุศล
นั่นแหละคือบุญ
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๗
ต อ น ที่

เ สี ย ห า ย เ พ ร า ะ บ า ป
ก่อนจะบอกว่ามีบญ
ุ แล้วดีอย่างไร มาดูฝา่ ยบาปก่อน
มีบาปแล้วเสียหายอย่างไร ท่านก็มีประสบการณ์แล้ว
ถ้าบาปไม่ให้ผล ท่านไม่มาอยู่ที่นี่หรอก ใช่ไหมครับ
ศีล ๕ ข้อ ถ้าใครละเมิด ไม่ประพฤติ นอกจากต้องรับผล
เป็นความทุกข์ในปัจจุบนั นีแ้ ล้ว ยังมีโอกาสทีต่ ายแล้วจะ
ไปลงนรก ไปเป็นเปรต ไปเป็นเดรัจฉานก็มี ถ้าศีล ๕ ข้อ
ไม่ครบ ตายจากชีวติ นีแ้ ล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
อีก อย่าลืมว่าบาปก็เก็บสัง่ สมอยูท่ จี่ ติ เช่นเดียวกับบุญ
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นอกจากเรือ่ งศีลแล้ว ยังมีโทสะ (ความโกรธ) เป็น
เหตุผลักดันจิตที่ก�ำลังออกจากร่าง ให้ลงไปเกิดเป็น
สัตว์นรก เราเคยโกรธมากีค่ รัง้ แล้ว และจะโกรธอีกไหม
ความโกรธมีพลังผลักดันจิตลงนรก อย่างพระเทวทัต
โกรธแค้นพระพุทธเจ้า กลิ้งก้อนหินลงจากเขา ปล่อย
ช้างตกมัน หวังให้ทำ� ร้ายพระพุทธเจ้า เดีย๋ วนีพ้ ระเทวทัต
ก�ำลังทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดอยู่ในอเวจีนรก ส่วน
พระเจ้าอชาตศัตรู ศิษย์พระเทวทัต อยูท่ นี่ รกโลหะกุมภี
ว่ายอยูใ่ นกระทะทองแดง มีพระผูใ้ หญ่ทเี่ ชียงใหม่รปู หนึง่
เคยเล่าให้ผบู้ รรยายฟัง แต่จะพูดตรงๆ ไม่ได้เพราะอาจ
ผิดวินัยพระ จึงเลี่ยงบอกว่า ได้ฝันเห็นพระสงฆ์อยู่ใน
นรกเยอะเลย ผ้าเหลืองไม่ลง กองอยูข่ า้ งนอก แต่ตวั คน
ทีศ่ รี ษะโล้นลงไปอยูใ่ นกระทะทองแดงเยอะเลย ต้นงิว้ ใน
เมืองนรกไม่เหมือนต้นงิว้ ในเมืองมนุษย์ หนามยาวมาก
คนทีป่ นี ต้นงิว้ มีทงั้ ชายทัง้ หญิงทีผ่ ดิ ลูกผิดเมียเขา เลือด
โทรมกายเพราะหนามเกี่ยวแทง ร่างกายเปล่าเปลือย
ไม่น่าดูเลย
ความโกรธ ถ้าสั่งสมในจิตมากๆ เวลาตาย จะมี
พลังผลักดันให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรก
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ความโลภ (ลักขโมย เอาของที่เจ้าของเขาไม่
อนุญาต) ตายแล้วจะน�ำไปเกิดเป็นเปรต ซึ่งมีหลาก
หลาย
ความหลง ตายแล้วจะน�ำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
(ความหลงคือความรู้ที่รู้ไม่จริง อย่างที่เรียนกันตาม
โรงเรียนและสถาบันต่างๆ นี้เป็นความหลง สุตตมยปัญญา และ จินตามยปัญญา ปัญญาทางโลกสองตัวนี้
แม้เรียนจนสูงสุดแล้วก็ยังเป็นความหลง)
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๘
ต อ น ที่

ไ ด้ ดี เ พ ร า ะ บุ ญ
ส่วนศีล ๕ ถ้าใครมีอยูก่ บั ใจทุกขณะตืน่ ไม่ใช่แค่รศู้ ลี
นะ ต้องมีศลี ตายแล้วพลังของศีลจะผลักดันจิตวิญญาณ
ให้ ไ ปเข้ า ร่ า งมนุ ษ ย์ กลั บ มาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ อี ก ครั้ ง
นี่ คื อ พลั ง ของศี ล ๕ ถ้ า ใครปฏิ บั ติ ส มถภาวนา จิ ต
เข้าฌานแล้วตายในฌาน ก็ไปเกิดเป็นพรหม หรือถ้า
อยากเป็นเทวดา ต้องท�ำทานและรักษาศีลหรือกุศลกรรมบถ ๑๐ เหตุที่เราท�ำทุกวันนี้ มันเก็บสะสม ส่ง
ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า ไม่มอี ะไรบังเอิญสักอย่าง
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ทุกอย่างต้องมีเหตุทที่ ำ� ให้เกิด เป็นกฎธรรมชาติ นีค่ อื กฎ
แห่งกรรม มีจริง ผูบ้ รรยายในอดีตก็ไม่เชือ่ แต่เมือ่ เข้าถึง
ภาวนามยปัญญา อันเป็นปัญญาสูงสุด จึงรูว้ า่ เป็นความ
จริง ต้องยอมศิโรราบสถานเดียว
ปัญญาสูงสุดมี ๒ ระดับ ระดับโลกิยะคือ ตาทิพย์
หูทพิ ย์ รูใ้ จคน แสดงฤทธิไ์ ด้ รูก้ ำ� เนิดหนหลัง แต่ไม่ทำ�
ให้พน้ ทุกข์ อีกแบบคือ ระดับโลกุตระ คือปัญญาเห็นแจ้ง
ท�ำให้พ้นทุกข์และเข้าถึงได้ทกุ อย่าง เดีย๋ วนีเ้ ขียนต�ำรับ
ต�ำรา ใช้ปญ
ั ญาดอกเตอร์ไม่ได้ เพราะไม่นานก็จะล้าสมัย
ต้องใช้ปญ
ั ญาพระพุทธเจ้า งานจึงไม่รจู้ บและหยุดไม่ได้
เพราะมิเช่นนั้นจะเป็นการอกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า
ถ้าเราได้ของดีมาไว้ แล้วไม่ตอบแทนความดี จะเป็น
ความอกตัญญู
มีบุญแล้วดีอย่างไร บุญอยู่ในใจ มองไม่เห็น จับ
ต้องสัมผัสไม่ได้ แต่มีพลังให้ผลได้ มีอ�ำนาจบันดาลผล
ได้ บุญทีส่ งั่ สมอยูใ่ นจิตของคนคนหนึง่ ใครอืน่ มาขโมย
ไปไม่ได้ ไม่เหมือนมนุษย์สมบัติ เงินทองขโมยได้ หรือไม่
ก็ไปกับน�้ำกับไฟเสียหมด โดนระเบิดก็พังหมด แต่บุญ
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ขโมยกันไม่ได้ ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตายไปแล้ว
บุญยังตามข้ามภพข้ามชาติ ให้เราได้รบั และเสวยผล เงิน
ร้อยล้านพันล้าน ตายแล้วเอาไปได้หรือไม่ บาทเดียวก็
เอาไปไม่ได้ แม้สลึงเดียวก็เอาไปไม่ได้ แล้วจะไปโง่สะสม
อยู่ท�ำไม เอาเพียงนิดเดียว แค่พออยู่พอกินก็พอแล้ว
คนโง่เท่านั้นที่สะสมไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหร่ ตายแล้วยัง
ใช้ไม่หมด
วันก่อนมีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาผู้บรรยายบอกว่า
แต่งงานแล้วแต่ยงั ไม่มลี กู มีเงินทองมาก สร้างรีสอร์ท
(resort) สร้างคฤหาสน์ใหญ่โต ผูบ้ รรยายฟังแล้วสงสาร
เพราะเขาไม่ฉลาด จึงเตือนสติด้วยการบอกเขาว่า
ตายแล้วอย่าลืมเอารีสอร์ทไปด้วยนะ แม้แต่บันไดขั้น
เดียวก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเวลาจะท�ำอะไร
จงคิ ด ให้ ดี บุญใครแย่งชิงไม่ได้ ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟ
ไม่ไหม้ โจรลักขโมยไม่ได้ เพราะอยูใ่ นใจ มองไม่เห็น แต่
ติ ด ตามทุ ก ย่างก้าว ชีวิตจะได้รับแต่สิ่งดีงาม อยาก
เป็นอะไร อยากได้อะไรทีเ่ ป็นสิ่งดีงาม จะได้เพราะบุญ
ตายแล้วบุญยังตามน�ำไปส่งแดนเกิด อย่างเช่นสิริมา
นางโสเภณีพอรู้ว่าอาชีพของตัวเป็นอาชีพบาป ก็เลิก
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อย่างเด็ดขาด หันมาปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนา ตายแล้ว
ไปเกิดเป็นเทพธิดาเพราะอ�ำนาจของบุญ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้สร้างวัดเชตวัน ซึ่งเป็นวัด
ล�ำดับที่ ๒ ในพุทธศาสนา ได้บรรลุธรรมชัน้ โสดาบัน มี
เทวดาคุม้ รักษา ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ ดุสติ ส่วน
พระเจ้าพิมพิสารไปเกิดทีช่ นั้ จาตุมหาราชิกา ติดกับโลก
มนุษย์เรา ความลับของมนุษย์ไม่มี เทวดาชัน้ นีม้ องเห็น
หมด ขโมยครัง้ เดียวหนเดียวก็ลงนรกได้ แม้จะเก็บเป็น
ความลับจากมนุษย์ดว้ ยกันและจากต�ำรวจได้ ท�ำชัว่ แล้ว
ไม่มคี นเห็น พ้นความผิดไป ไม่ตอ้ งรับโทษในโลกมนุษย์
แต่ยมบาลเอาผิดได้ เพราะมีบนั ทึกอยูท่ ใี่ จของแต่ละคน
บุญให้สมบัตทิ ตี่ อ้ งการได้ทกุ อย่าง ให้มนุษย์สมบัติ
ได้ ให้สวรรค์สมบัตไิ ด้ เช่นกรณีของนางสิรมิ า ให้พรหม
สมบัติได้ เช่น ท้าวพกาพรหม สหัมบดีพรหม เป็นต้น
และสูงสุด บุญให้ถึงนิพพานสมบัติได้ อย่าลืมว่า
พวกเราก็เป็น ๑ ในบัว ๓ เหล่าแรก อยูใ่ นทีน่ ี้ (เรือนจ�ำ)
ต้องเลีย้ งลูกเลีย้ งครอบครัวไหม ไม่ตอ้ ง ต้องท�ำมาหากิน
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ไหม ไม่ตอ้ ง แล้วเอาเวลาว่างไปท�ำอะไร ไปคิดถึงความ
หลังหรือ มันแก้ไขได้ไหม ไม่ได้ ในปัจจุบนั แก้ไขได้ไหม
ได้ ดูอย่างนางสิรมิ า เลิกสิง่ ไม่ดที งั้ หมด หันมาท�ำแต่สงิ่ ดี
ชีวิตมีอิสรภาพได้ก็เพราะบุญ ตอนนี้ไม่มี ให้รีบพัฒนา
ให้เกิดบุญขึ้น จะต้องมีแน่ๆ มีบริวารที่ซื่อสัตย์ก็เพราะ
บุญ มีคไู่ ม่นอกใจก็เพราะบุญ เดินทางปลอดภัยก็เพราะ
บุ ญ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข ได้ ก็ เ พราะบุ ญ บุ ญ ให้ แ ต่ สิ่ ง ดี ๆ
สิ่งดีงามทั้งหลายส�ำเร็จได้ด้วยบุญ
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๙
ต อ น ที่

บ่ อ บุ ญ

พฤติกรรมมนุษย์ คิด พูด ท�ำ ถ้าดีเป็นบุญสั่งสมอยู่
ในใจ ถ้าคิด พูด ท�ำ ไม่ดี ก็เป็นบาป ต่อไปนีไ้ ม่เอาบาป
เข้าตัว เอาแต่บญ
ุ จะท�ำอย่างไร วิธกี ค็ อื จงคิด พูด ท�ำ
แต่ในสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญ ที่เรียกว่า บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ ได้แก่
๑ ทาน
๒ ศีล
๓ ภาวนา
๔ การประพฤติอ่อนน้อม
๕ การช่วยเหลือผู้อื่น
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๖ การอุทิศบุญให้แก่ผู้อื่น
๗ การอนุโมทนาบุญ
๘ การฟังธรรม
๙ การสอนธรรม
๑๐ การท�ำความเห็นให้ตรง
บุญล�ำดับที่ ๑ ทาน คือ การให้ แม้อยู่ที่นี่เราก็
มีโอกาสให้ทาน เพราะการให้ทำ� ได้หลายรูปแบบ เห็นคน
ยกของหนัก เราเข้าไปช่วย ให้แรงกายเป็นทาน ก็ได้บญ
ุ
เราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย เราพาเขาไปหาหมอรักษา
ก็ได้บญ
ุ ใครท�ำให้เราไม่พอใจ ใครด่าว่าเรา ใครเอาของ
ของเราไป เราให้อภัยเขา ให้อภัยเป็นทาน เกิดเมตตาขึน้
ในจิต ก็เป็นบุญอีก ส่วนเรือ่ งทรัพย์ของเรานัน้ ถ้าเรามี
ศีลบริสุทธิ์จริง ทรัพย์จะไม่สูญหายเลย
จะเล่าเรือ่ งผูห้ ญิงคนหนึง่ ไปทอดกฐินกับคุณหญิง
สุรพี นั ธ์ทางอีสานตอนบน ออกจากการไฟฟ้าฯ ทีบ่ างกรวยก็ไปโคราช จากโคราชไปพิมาย ไปอีสานตอนบน
ทีบ่ งึ โขงหลง ไปหลายแห่ง แล้วไปจบทีภ่ ทู อก เป็นศาลา
โล่งๆ มีผู้หญิงคนหนึ่งในคณะคราวนั้น คุณหญิงท่าน
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เล่าว่า เวลาจะทอดกฐิน เขาไม่เก็บเงินไว้ในกระเป๋า แต่
ใส่ไว้ในถุงกระดาษสีนำ�้ ตาล เขาเปิดถุงหยิบเงินทอดกฐิน
ออกมา ที่เหลือเอายางรัด แล้ววางถุงไว้ที่โคนเสาใน
ศาลา แล้วเกิดลืมถุงนัน้ ไว้ กลับมาถึงกรุงเทพฯ ผูห้ ญิง
คนนีก้ โ็ ทรไปหาคุณหญิงฯ บอกว่าลืมถุงใส่เงินไว้ทศี่ าลา
ภูทอก แต่ก็คิดว่าช่างมัน หายไปก็หาใหม่ได้ ปีรุ่งขึ้น
ผู้หญิงคนนี้ก็ร่วมขบวนทอดกฐินนีอ้ กี เมือ่ ไปถึงศาลา
ภูทอก ปรากฏว่าหลังจากผ่านไป ๑ ปี ถุงใบเดิมวางอยู่
ทีโ่ คนเสาต้นเดิม จ�ำนวนเงินข้างในยังอยูเ่ ท่าเดิม แสดงว่า
ผู้หญิงคนนี้มีศีลข้อ ๒ (อทินนาทาน) บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่
ลักของคนอืน่ ทรัพย์ของตนย่อมไม่สญ
ู หาย นีเ่ ป็นเรือ่ ง
จริง เพราะฉะนัน้ ใครทีค่ นยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืน หรือ
ถูกคนขโมยเงินขโมยของไปจงคิดว่า ช่างมันเถอะ เรา
ใช้หนี้คืนเขาไป จะได้หมดหนี้กัน
เรือ่ งจริงอีกเรือ่ งหนึง่ วันหนึง่ มีผชู้ ายโทรศัพท์มา
“อาจารย์ครับ ผมขอปรึกษาหน่อยครับ มีคนยืมเงินผม
ไป แล้วไม่ยอมใช้คืน ผมแค้นมาก จะเอาปืนไปยิงมัน
ผมพยายามดับความแค้นในใจด้วยการไปฝึกปฏิบตั ธิ รรม
ทีค่ ณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ แต่ดบั ไม่ลง ผมเลยไปขอเบอร์
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โทรศัพท์มาโทรถึงอาจารย์” ผู้บรรยายจึงบอกเขาว่า
“คุณโชคดีสุดๆ เลยนะที่เขายืมเงินไปแล้วไม่ใช้คืน หนี้
เวรหนีก้ รรมมันจะได้หมดกัน” กฎแห่งกรรมมีจริง เรา
ไปเอาของเขามา ช้าเร็วในที่สุดเราก็ต้องชดใช้ ขอให้
ท่านฟังไว้วา่ ถ้าเราต้องเสียทรัพย์สมบัติ เช่น ใครปลูก
แตงโม โดนขโมยแตงโม ปลูกถั่ว โดนขโมยถั่ว มีเงิน
เก็บไว้ คนมาขโมยเงิน แสดงว่าผลงานเก่าของเราไม่ดี
เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เป็นเรือ่ งจริง มีจริง ฉะนัน้ คนที่
เข้าใจตรงนี้ชัดแจ้งจะยอมใช้หนี้กันไปเสีย ไม่ถึง ๑๕
นาที ชายคนนั้นโทรศัพท์มาขอบคุณ แล้วพูดว่า “ผม
ไม่ไปฆ่าเขาแล้วครับ”
บุญเกิดได้จากการบ�ำเพ็ญทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถวายวัดเชตวันเป็นทาน ถวายอาหารเป็นทาน เราอยูใ่ น
ทีน่ ี้ เราให้อภัยเป็นทาน ให้แรงงานเป็นทาน ให้การช่วย
เหลือเป็นทาน ท�ำได้นะครับ เห็นคนเขาเดินไม่ไหว เราไป
ช่วยนวดให้ ให้แรงกายเป็นทาน ก็ได้บญ
ุ ถ้าเรามีอาหาร
น�ำอาหารไปให้เขา เราก็ได้บญ
ุ เพราะฉะนัน้ จงให้ทาน
อยู่เสมอ
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บุญล�ำดับที่ ๒ คือ ศีล เราไม่ตอ้ งไปขอศีล ๕ จาก
ใครเลย ทุกขณะตืน่ ให้มศี ลี ๕ อยูก่ บั ใจ ไม่ฆา่ สัตว์ ไม่ลกั
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ลูกเมียคนอืน่ ไม่พดู เท็จ ไม่ดมื่ สุรา
เมรัย ไม่ตอ้ งไปขอจากใคร ให้รกั ษาไว้ดว้ ยตัวเอง คนที่
ไม่มศี ลี ตอนเช้าไปขอจากพระ “มะยัง ภันเต วิสงุ วิสงุ
รักขณัตถา ยะ...” พระให้มา ๕ ข้อ “ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมา ทิยามิ” ไล่ไปจนจบถึง “สุราเมรย...” พอตกเย็นตั้งวงนั่งก๊งเหล้า อย่างนี้ไปไม่รอด
ศี ล ไม่ ต ้ อ งไปขอใคร ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ท�ำให้มีศีล
ทุกขณะตื่นได้ ผู้บรรยายได้ท�ำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว
มีศีลคุมใจทุกขณะตื่น
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ต อ น ที่

๑๐
ภาวนาพารอด
บุญล�ำดับที  
่ ๓  คือ ภาวนา การเจริญจิตตภาวนานัน้
ไม่ยาก เพียงสวดมนต์ก่อนนอนก็เป็นการเจริญจิตตภาวนาแล้ว ค�ำว่า “จิตตภาวนา” หมายถึง การพัฒนาจิต
ให้มบี ญ
ุ สัง่ สม ในการสวดมนต์ สติตอ้ งจดจ่ออยูก่ บั บท
มนต์ ขณะทีเ่ ราสวดไปเรือ่ ยๆ เป็นการฝึกจิตให้มสี ติ ถ้าจิต
ไม่มสี ติ มัวไปคิดเรือ่ งอืน่ ปากสวดๆ ไป เดีย๋ วมันผิดแล้ว
พอผิดแล้วต้องเริม่ ใหม่อกี การสวดมนต์เป็นการท�ำจิตตภาวนา เป็นบุญใหญ่ทสี่ ดุ เพราะมันเข้าถึงพรหมได้ เข้า
ถึงนิพพานได้ ก่อนนอนให้สวดมนต์ เสร็จแล้วให้นงั่ เจริญ
อานาปานสติ ก�ำหนดดูลมหายใจเข้าออก พุทโธ พุทโธ
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เป็นสมถภาวนา สักครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วต้องอุทิศบุญ
กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เพราะเราได้ทำ� บุญใหญ่แล้ว
ก็ควรอุทิศให้เขา ขนาดเขาจองเวรลงนรกแล้ว เขายัง
ยอมเลิกรา เพราะบุญจากการภาวนาเป็นบุญใหญ่
เรื่องนี้เกิดที่กรุงเทพฯ มีพยาบาลคนหนึ่งฉีดยา
นอนหลับให้กบั คนไข้ผหู้ ญิงทีก่ ำ� ลังจะผ่าตัด วันนัน้ ก็ได้
รับใบสัง่ ให้ฉดี ยา พอดูแล้วเห็นว่ายานัน้ แรงเป็น ๑๐ เท่า
แสดงว่าหมอสัง่ ผิด ดูตวั ยาแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตวั ยาเดิม แต่
ก็ไม่นา่ แรงเป็น ๑๐ เท่า จึงหยิบใบสัง่ เดินจะไปถามหมอ
ที่สั่งยา แต่หมอคนนี้เคยด่าแกแรงๆ ทีหนึ่งว่า “เสือก!
เป็นพยาบาลมีหน้าทีฉ่ ดี ก็ฉดี ไป” เมือ่ คิดถึงค�ำพูดทีห่ มอ
เคยด่าก็เลยหันหลังกลับ ไม่ไปถามแล้ว คิดว่าเอาเถอะ
เป็นยังไงก็เรื่องของหมอ ผลปรากฏว่าคนไข้ช็อกตาย
คาเข็มเลย
เรือ่ งไม่จบแค่นนั้ คืนนัน้ พยาบาลคนนีข้ บั รถกลับ
บ้านคนเดียว มองกระจกหลัง เห็นคนไข้ทตี่ ายไปนัง่ อยู่
เบาะหลัง ใส่ชุดคนไข้โรงพยาบาล พยาบาลคนนี้ก็บิด
กระจกไม่ให้เห็น แล้วขับรถต่อจนถึงบ้าน ผีคนไข้กต็ าม
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มาจนถึงบ้าน ก็ไปเล่าให้สามีฟงั คืนนัน้ ก็หวาดกลัวมาก
เพราะภาพมันหลอนใจ จะเข้าห้องน�ำ้ ก็ตอ้ งให้สามีเข้าไป
เป็นเพือ่ นด้วย จะท�ำอะไรก็ตอ้ งให้อยูใ่ กล้ๆ อยูห่ า่ งไม่ได้
ประมาณ ๓ วันต่อมา คนไข้หญิงคนนัน้ มาเข้าฝัน
แล้วพูดว่า “เธอท�ำให้ฉันต้องพรากจากสามี ท�ำให้ฉัน
ต้องพรากจากลูกในท้องอายุ ๒ เดือน หนี้เวรนี้ต้อง
ชดใช้” (แต่จริงๆ พยาบาลคนนีไ้ ม่ทราบมาก่อนว่าคนไข้
ท้อง ๒ เดือน) พยาบาลก็เลยตกอยูใ่ นสภาพทีจ่ ติ ใจย�ำ่ แย่
มาก ภาพคอยตามหลอนถึงกับท�ำงานไม่ได้ สามีกพ็ ลอย
ไปท�ำงานไม่ได้ดว้ ย ต้องอยูเ่ ป็นเพือ่ น ในทีส่ ดุ ไม่รจู้ ะท�ำ
ยังไง คิดว่าตายดีกว่า ก็เลยไปเช่าโรงแรมไว้ใกล้วัด
อินทรวิหาร บางขุนพรหม จากนัน้ ก็ไปซือ้ ยานอนหลับ
มา ๑๐๐ แคปซูล แล้วไปทีว่ ดั เพือ่ กราบลาพระประธาน
ในโบสถ์ ตั้งใจว่ากราบลาพระ แล้วจะกลับโรงแรมไป
กินยาตาย เพราะเสียใจมากทีถ่ กู คนไข้ทตี่ ายจองเวร
พระที่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้บรรยายฟังเป็นพระสอน
กรรมฐาน วันนัน้ ท่านก็ไปทีโ่ บสถ์เพือ่ จะสวดมนต์ เห็น
พยาบาลผู้หญิงคนนี้ร้องไห้อยู่ ก็เข้าไปถาม พอรู้เรื่อง
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ก็รวู้ า่ เป็นการแก้ปญ
ั หาทีไ่ ม่ถกู จุด ถ้าฆ่าตัวตายไปแล้วก็
ต้องลงนรก ๕๐๐ ชาติ จึงบอกว่า “โยม วิธแี ก้ปญ
ั หาที่
ถูกต้องคือ โยมต้องไปฝึกกรรมฐาน แล้วอุทศิ บุญใช้หนี้
เขาไป เพราะกรรมฐานหรือจิตตภาวนานี้ เป็นบุญใหญ่
ที่สุดถึงขั้นพาเข้านิพพานได้” ทอดกฐินอย่างมากก็ได้
เพียงสวรรค์สมบัติ แต่พทุ โธ พุทโธ พาเข้าถึงพรหม ถึง
นิพพานได้ พยาบาลได้ฟงั ก็รบี ขอสมัครเข้าปฏิบตั กิ รรมฐานทันทีทวี่ ดั นัน้ เอง แต่บงั เอิญว่ารุน่ สุดท้ายของปีนนั้
ผ่านไปแล้ว ต้องรอปีต่อไป พระท่านจึงแนะน�ำให้ไป
สมัครปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธฯ
ต่อมาพระรูปนีท้ า่ นได้ไปสอนกรรมฐานทีย่ วุ พุทธฯ
ในคอร์สที่พยาบาลคนนี้ไปฝึก วันที่ ๖ ของการอบรม
พยาบาลคนนีแ้ ต่งชุดขาวเข้ามากราบด้วยสีหน้ายิม้ แย้ม
ตอนแรกพระท่านก็จ�ำไม่ได้ แต่ต่อมาก็นึกขึ้นได้ว่าเคย
พบกันแล้วทีว่ ดั อินทร์ฯ พระท่านทักว่า “วันนัน้ ทีว่ ดั อินทรวิหาร อาตมาเห็นโยมร้องไห้ แต่ท� ำไมวันนี้หน้าตา
แจ่มใส หัวเราะได้แล้ว” พยาบาลตอบว่า “มันต่างกัน
เจ้าค่ะ ตอนที่หลวงพ่อพบดิฉันที่วัด ตอนนั้นเสียใจที่
ฉีดยาแล้วคนไข้ตาย แต่ตอนนี้ดีใจ เพราะเมื่อวานนี้
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ตอนเย็น ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทุกคนร่วมกันอุทศิ บุญกุศลให้แก่
เจ้ากรรมนายเวรของดิฉันค่ะ ตอนนี้คนไข้คนนั้นได้
ไปเกิดเป็นนางฟ้า แล้วเมือ่ เช้ามืดนีไ้ ด้มาหาดิฉนั แต่งตัว
สวย มาบอกว่าขอบใจมากที่เธอช่วยให้ฉันได้ไปเกิด
เป็นนางฟ้า มีวมิ านสวยงาม กรรมทีเ่ คยจองเวรไว้ ขอ
อโหสิให้ทั้งหมด”
การปฏิบัติกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ยิ่งคนหมู่มาก
ร่วมอุทศิ ให้เจ้ากรรมนายเวรของนางพยาบาลคนนี้ จึง
มีผลมาก เปรียบเหมือนมีหนีท้ ตี่ อ้ งทวงอยู่ ๑ ล้านบาท
แต่ลูกหนี้เขาคืนให้ ๕๐ ล้านบาท แบบนี้เป็นใครก็เอา
เลิกจองเวรเลย เพราะนี่คือบุญใหญ่
ในระหว่างทาน ศีล และภาวนา อันที่ ๓ นี้เป็น
บุญใหญ่ทสี่ ดุ เหมือนทีน่ างสิรมิ าท�ำ จนกระทัง่ ได้บรรลุ
โสดาบัน ไม่มวี นั ลงอบายภูมอิ กี และตายเกิดอีกไม่เกิน
๗ ชาติก็จะนิพพาน โชคดีจริงๆ เพราะฉะนั้นความผิด
อะไรที่เราเคยท�ำ ถือเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย เป็นเรื่องขี้ผง
มากๆ
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จะเล่าให้ฟงั เรือ่ งพระอีกรูปหนึง่ จริงๆ ท่านไม่ใช่
คนไทย แต่ในสมัยนัน้ มาอยูใ่ นเขตประเทศไทย มาจาก
นครจ�ำปาสัก เมืองลาว ซึง่ ในอดีตเคยเป็นเขตแดนของ
ไทย แต่ตอ่ มาฝรัง่ เศสมายึด แล้วก็กลายเป็นของลาวไป
ท่านมาจากจ�ำปาสัก เรียนหนังสือจบแล้ว ก็รบั ราชการ
อยู่ในเมืองไทย วันหนึ่งเกิดทะเลาะกับภรรยา พลั้งมือ
ฆ่าภรรยาตาย ถูกศาลตัดสินจ�ำคุก ขณะที่อยู่ในคุก
ได้ส�ำนึกผิดที่ฆ่าภรรยา คิดว่าเราไม่ควรฆ่าเขาเลย
เพราะอย่างไรเสียวันหนึง่ เขาก็ตอ้ งตายอยูแ่ ล้ว จึงตัง้ ใจ
เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่า ถ้าพ้นโทษแล้ว ต่อแต่นี้ไปจะท�ำ
ความดีตลอด ขณะที่อยู่ในคุก ท่านก็ท�ำจิตตภาวนา
จนเกิดปัญญาเห็นถูก เมื่อออกจากคุกจึงไปบวชพระ
ปฏิบตั ธิ รรมต่อจนบรรลุอรหันต์ นีค่ อื หลวงพ่อประสิทธิ์
ถาวโร แห่งวัดถ�ำ้ ยายปริก เกาะสีชงั นีค่ อื การแก้ปญ
ั หา
ทีใ่ ช้วกิ ฤติเป็นโอกาสสุดยอด บัดนีท้ า่ นมรณภาพไปแล้ว
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“กฎแห่งกรรม” ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ฉะนั้น คนไหนแม้หนีกฎหมายเมืองมนุษย์ไปได้
แต่หนีกฎของพญายมไม่พ้นแน่นอน
เพราะฉะนั้นต้องน�ำชีวิตด้วยสติปญ
ั ญา
ท�ำพลาดแล้วให้ระลึกได้ และหยุด
ต่อไปท�ำแต่ความดี
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ต อ น ที่

๑๑
บุ ญ บุ ญ บุ ญ

บุญล�ำดับที  
่ ๔  คือ การประพฤติออ่ นน้อม มีสมั มาคารวะ ประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ต่อผู้คุม อย่า
ไปกระด้างกระเดื่อง คนที่แข็งกระด้างไม่ได้เป็นใหญ่
หรอกนะ คนที่จะเป็นใหญ่คือคนอ่อนน้อม เพราะการ
อ่อนน้อมเป็นบุญ บุญส่งให้ขึ้นเป็นใหญ่
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บุญล�ำดับที่ ๕ คือ การช่วยเหลือคนอืน่ ในทางที่
ถูกต้องชอบธรรม สมมติเรามีความรู้เรื่องปรุงอาหาร
เราสอนคนที่ทำ� อาหารไม่เป็น ก็นับว่าเราได้ช่วยเหลือ
คนอืน่ ถ้าใครไม่สบายกายไม่สบายใจ เราไปช่วยอาบน�้ำ
อาบท่า นวดเนื้อนวดตัวให้เขา นี่ก็เป็นบุญที่ท�ำไม่ยาก
บุญล�ำดับที่ ๖ คือ การอุทศิ บุญ ให้แก่ผอู้ นื่ เมือ่ เรา
มีบญ
ุ พอเราสวดมนต์กอ่ นนอน และนัง่ ภาวนาพุทโธแล้ว
เราก็อทุ ศิ บุญนัน้ ให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นการใช้หนีก้ นั
ไป อุทิศไปให้เขาเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรม ตอนที่
ผูบ้ รรยายไปฝึกกับท่านเจ้าคุณโชดกทีว่ ดั มหาธาตุฯ ท่าน
บอกว่าต้องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งที่เรา
ปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จ
บุญล�ำดับที่ ๗ คือ การสาธุหรืออนุโมทนาบุญ
เมือ่ เห็นคนอืน่ ท�ำความดี เช่น เราเห็นคนใส่บาตร เห็น
พระมารับบาตร เราสาธุ เราก็ได้บุญ เห็นเขาก�ำลังอุม้
คนไข้ไปหาหมอ เราไม่ได้อมุ้ เอง แต่เราสาธุ เราก็ได้บญ
ุ
เหมือนกับคนที่อุ้มเลย
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บุญล�ำดับที่ ๘ คือ การฟังธรรม อย่างทีท่ กุ คน
มาฟังในวันนี้
บุญล�ำดับที่ ๙ คือ การสอนธรรม บรรยายธรรม
คนที่สอนธรรมก็ได้บุญ
บุญล�ำดับสุดท้าย คือ การท�ำความเห็นให้ตรง
เช่น เขายืมเงินเราไปแล้วไม่เอามาใช้คืน ให้เราคิดว่า
“เออ...ช่างมัน จะได้หมดหนี้กัน” นี่คือความเห็นตรง
เชื่อเรื่องท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ต่อไปนี้เลิกท�ำความชั่ว
สิ่ ง ใดผิ ด กฎหมาย ผิ ด ศี ล ผิ ด ธรรม เราจะไม่ ท� ำ อี ก
อย่างนี้มีความเห็นตรง เป็นบุญ
ถ้าเรามีสติ อยูท่ ไี่ หนๆ บุญก็เกิดตลอดเวลา ท่าน
อยูท่ นี่ ไี่ ม่ตอ้ งเลีย้ งลูกเลีย้ งสามี เพราะฉะนัน้ ควรใช้เวลา
ไปในการสัง่ สมบุญ ดีไม่ดจี ะเหมือนหลวงพ่อประสิทธิท์ ี่
บรรลุอรหันต์ ที่เรือนจ�ำชายที่แม่ริมมีนักโทษคนหนึ่ง
บอกผูบ้ รรยายว่า “อาจารย์ครับ เมือ่ ผมพ้นโทษ ผมจะ
บวชครับ ไม่กลับบ้านแล้วครับ” นีเ่ ขาก�ำลังจะดี มนุษย์
เหมือนบัว ๔ เหล่า เหล่าที่ ๑ ถึง ๓ เป็นพวกที่สอนได้
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ส่วนเหล่าที่ ๔ สอนไม่ขึ้นเลย ตัดหางปล่อยวัดไปเลย
พวกเรานี่อยู่ใน ๓ เหล่าแรกนะ
นีค่ อื บ่อเกิดแห่งบุญ ๑๐ ประการ ทวนอีกครัง้
๑ ให้ทาน
๒ รักษาศีล
๓ เจริญภาวนา (สวดมนต์ ภาวนาพุทโธ)
๔ ประพฤติอ่อนน้อม
๕ ช่วยเหลือคนอื่น
๖ มีบุญแล้วอุทิศบุญให้คนอื่น
๗ เห็นคนอื่นท�ำความดีแล้วอนุโมทนา
๘ ฟังธรรม
๙ พูดธรรม สอนคนอื่น และ
๑๐ มีความเห็นตรง
ใครผูใ้ ดทีม่ สี ติอยูท่ กุ ขณะตืน่ บุญเข้าตัวตลอด ใน
เมือ่ เรามีเวลาว่างๆ อยูอ่ ย่างนีแ้ ล้ว เหตุใดจึงไม่รบี ท�ำบุญ
หรือจะปล่อยเวลาให้ผา่ นไปโดยไร้สาระ ไปนึกถึงความ
หลัง แก้ไขได้ไหม ไม่ได้ ไม่มใี ครแก้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้า
โคดม พระมหาโมคคัลลานะในอดีตชาติเคยฆ่าพ่อฆ่า
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แม่ตาย ยังแก้ไม่ได้ ต้องลงนรก ชาติสดุ ท้ายโดนโจรจับ
ทุบเสียน่วม ท่านก็แก้ไม่ได้ ขึน้ ชือ่ ว่าอดีตแล้ว ไม่มใี คร
แก้ได้ทั้งนั้น แต่ที่ท�ำได้คือ หยุดท�ำชั่ว และต่อแต่นี้
ท�ำแต่กรรมดี เหมือนผูบ้ รรยาย ตัง้ แต่เกิดมาเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๘๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ ท�ำทัง้ ดีทงั้ ชัว่ ตัง้ แต่ออกจาก
วัดมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนทุกวันนี้ ๓๕ ปีแล้ว มีแต่
บุญเข้าตัวบาปไม่ทำ� อีกต่อไป เพราะไม่ใช้อารมณ์นำ� ชีวติ
แต่ใช้สติสมั ปชัญญะ คือระลึกได้ และรูว้ า่ ไม่ดแี ล้วไม่ทำ�
ไม่ประพฤติ
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ต อ น ที่

๑๒
ป ร ะ โ ย ช น์ ดี ที่ ไ ด้ ฟั ง
วันนี้ที่ท่านมาฟังบรรยาย ได้ประโยชน์อะไร
๑  ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง
๒  ได้ท�ำให้แจ่มชัดขึ้นในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟัง
มาแล้ว
๓  ได้บรรเทาความสงสัยในสิ่งที่เคยสงสัย
๔  ย่อมท�ำความเห็นให้ตรงได้
๕  เกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธาในความดี
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เมือ่ เราเข้าใกล้คนดี พูดคุยกับเขา ความศรัทธาใน
ความดีของเขาจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดศรัทธาในความดี
ตัวเราเองก็จะดีในวันข้างหน้าได้ ตรงกันข้าม ถ้าเราเข้า
ใกล้คนไม่ดี คนที่สอนเรื่องไม่ดีให้เรา ความศรัทธาใน
ความชัว่ จะเกิดขึน้ ออกจากคุกไปแล้ว ชีวติ เราจะยิง่ วิบตั ิ
เพราะฉะนั้นเราควรเข้าใกล้คนดีเอาไว้ พูดคุยกับคนดี
เสมอๆ เพือ่ ปลูกศรัทธาในความดีให้เกิดขึน้ ในใจของเรา
ผู้บรรยายตอนเด็กๆ อยู่กับวัด อยู่กับพระ มีหน้าที่ใส่
บาตรตั้งแต่ตัวเล็กๆ วันพระก็เอาข้าวต้มไปเลี้ยงพระ
ตอนเช้า เกิดศรัทธาต่อความดี มันก็เลยได้ดี เพราะเมือ่
มีบญ
ุ แล้ว ทุกอย่างส�ำเร็จด้วยบุญทัง้ นัน้ เลย ดังนัน้ ท่าน
อย่าลืมว่าประพฤติผิดพลาดแล้วต้องหยุด และท� ำดี
ต่อจากนีไ้ ป ดูหลวงพ่อประสิทธิท์ เี่ คยติดคุกเป็นตัวอย่าง
ท�ำได้จริงๆ
จะเล่าถึงพราหมณ์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ชื่อ
ธนัญชานีพราหมณ์ เป็นปุโรหิตอยูใ่ นราชส�ำนัก เป็นคนดี
ท�ำถูกต้องเสมอ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม
และรูจ้ กั มักคุน้ สนทนาธรรมกับพระสารีบตุ รอยูเ่ สมอๆ
พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
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เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก แตกฉานอย่างยิง่ ธนัญชานีพราหมณ์
มาสนทนาธรรมกับท่านพระสารีบตุ รอยูเ่ รือ่ ยๆ จนเกิด
ศรัทธา แต่ภายหลังงานราชการยุง่ จึงห่างออกไป ไม่คอ่ ย
ได้มาสนทนาธรรมเหมือนก่อน ก็เริม่ ท�ำชัว่ ผิดกฎหมาย
บ้าง ผิดศีลบ้าง ผิดธรรมบ้าง ต่อมาระลึกได้วา่ โอ...เรา
ไม่ควรท�ำความชั่วเลย
พระสารีบุตรรู้ความเป็นไปเพราะท่านมีญาณ
หยั่งรู้ใจคน ท่านจึงไปที่บ้านของธนัญชานีพราหมณ์
ถามว่า “เดีย๋ วนีท้ งั้ การคิด การพูด และการท�ำ ท่านยัง
ประพฤติดอี ยูห่ รือไม่” ธนัญชานีพราหมณ์ไม่กล้าโกหก
ตอบว่า “เดีย๋ วนีข้ า้ พเจ้าเสียคนไปเสียแล้ว เพราะเดีย๋ วนี้
มีลกู มีบริวารเพิม่ มากขึน้ จึงคิดทุจริตบ้าง คดโกงบ้าง
ข้าพเจ้าได้สำ� นึกผิดแล้ว” แล้วสารภาพผิดกับพระสารีบตุ ร
พระเถระปลอบว่า ไม่เป็นไร คนที่ท�ำผิดย่อมแก้ไขได้
ธนัญชานีพราหมณ์จึงให้สัจจะ “ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่
ประพฤติชั่วอีก คิด พูด ท�ำ จะไม่ให้ผิดกฎหมาย ไม่ให้
ผิดศีล ไม่ให้ผดิ ธรรมอีกต่อไป ข้าพเจ้าขอให้สจั จะดังนี”้
และรักษาสัจจะอย่างมั่นคง
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ต่อมาวันหนึ่ง ธนัญชานีพราหมณ์ซึ่งชราแล้วได้
ล้มป่วยลง พระสารีบุตรไปเยี่ยม เทศนาธรรมสอนให้
ธนัญชานีพราหมณ์รักษาความดี มีเมตตาเพื่อก�ำจัด
โทสะ มีความกรุณา คิดสงสาร ช่วยเหลือผูอ้ นื่ พอวาระ
สุดท้ายก่อนตาย ได้เห็นพรหมตามทีต่ นปรารถนา จิต
รวมนิ่ง แล้วสิ้นใจ ไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๓ คือมหาพรหมาภูมิ นีค่ อื ผลจากการหยุดท�ำชัว่ เปลีย่ นเป็นท�ำดี
ธนัญชานีพราหมณ์นี้ ก่อนล้มป่วยได้เคยพบพระ
พุทธเจ้าและทูลถามพระองค์วา่ “คนเราฆ่าอะไรจึงนอน
สบาย” พระพุทธเจ้าตอบว่า “ฆ่าความโกรธสิ พราหมณ์
แล้วจะนอนหลับสบาย”
คนมีเมตตาหลับสบาย ล้มตัวลงนอน หัวถึงหมอน
ไม่เกิน ๕ นาทีก็หลับปุ๋ยแล้ว เพราะไม่มีความโกรธ
คัง่ ค้างอยูใ่ นใจ ใครจะด่าจะว่า จะท�ำอะไร ก็ให้อภัยเขา
หมด ถือเสียว่าเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่แล้ว เรื่องอะไรจะมา
อยู่กับขยะทางใจพวกนี้ พอมีเมตตาก็นอนหลับเป็นสุข
ไม่ฝันเลอะเทอะ แสนสบาย

ต อ น ที่

๑๓
ทํ า ร้ า ย ตั ว เ อ ง ทํ า ไ ม
“มโน ปุพพัง คมา ธัมมา มโน เสฏา มโน มยา”
จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย จิตประเสริฐกว่าสิ่ง
ทัง้ หลาย สิง่ ทัง้ หลายส�ำเร็จด้วยจิต ต้องขอโทษทีจ่ ะต้อง
พูดว่า ทีท่ า่ นมาอยูท่ นี่ กี่ เ็ พราะจิตไม่ดี ผลส�ำเร็จจึงไม่ดี
ต่อไปนีเ้ รารูแ้ ล้วว่าไม่ดี เราหยุด ต่อไปเราจะส�ำเร็จแต่
ในทางดี เหมือนตัวผู้บรรยายตามที่เล่าแล้ว เมื่อก่อน
ก็เคยส�ำเร็จไม่ดี แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา ก็
เลิกท�ำชัว่ ท�ำแต่ความดีตลอด เพราะเรารูว้ า่ “มโน มยา”
ทุกอย่างส�ำเร็จด้วยใจ นีเ่ กษียณมา ๑๒ ปีแล้ว เดินทาง
ไปทั่วประเทศ งานไม่มีหมด อยู่บ้านก็มีคนโทรศัพท์
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มาเชิญไปโน่นไปนี่ตลอด ต้องคอยตรวจดูสมุดนัดว่า
วันนีว้ นั นัน้ ว่างหรือเปล่า จะรับค�ำเชิญของเขาได้หรือเปล่า
ตอนนีม้ งี านทีเ่ ชิญไว้ยาวถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
แล้ว และมีกำ� หนดจะไปบรรยายตามเรือนจ�ำอีก ๖ ครัง้
เพราะอะไร เพราะมันเป็นของดี ใครๆ ก็อยากเจอของดี
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อยากเข้าใกล้ความดีงาม มันส�ำเร็จด้วยใจ เพราะฉะนัน้
ทีท่ า่ นพลาดไปแล้ว ช่างมัน อดีตไม่มใี ครแก้ได้ ผูบ้ รรยาย
ก็แก้อดีตของตัวก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้ สิง่ ทีท่ �ำได้คอื
หยุดท�ำไม่ดี และท�ำความดีในปัจจุบันให้ตลอด นี่คือ
สิ่งที่ท�ำได้
ท�ำไมคนทัว่ ไปจึงท�ำร้ายชีวติ ตัวเอง เพราะเขาไม่รู้
จริง ใช้อารมณ์นำ� ชีวติ ไม่ใช้สติสมั ปชัญญะ ทีเ่ ราพลาด
ก็เพราะจิตไม่มสี ติสมั ปชัญญะ ใช้แต่อารมณ์ อยากได้เงิน
มาก จะท�ำดีหรือท�ำชั่วเราไม่สนใจ ในที่สุดเมื่อกรรม
ให้ผล เราก็ตอ้ งรับทุกข์ แต่ถา้ เรามีสติระลึกได้วา่ นีม่ นั
ไม่ดี และมีสมั ปชัญญะควบคุม เราก็ไม่ทำ� ลงไป ถ้ามีสติ
ระลึกได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดี และมีสัมปชัญญะควบคุม เรา
จึงท�ำ นีค่ อื สติสมั ปชัญญะ ฉะนัน้ ต่อไปนีท้ า่ นจงพัฒนา
จิตให้มีสติ การสวดมนต์ก่อนนอนช่วยให้มีสติ การ
ภาวนาพุทโธ พุทโธ เป็นการฝึกจิตให้มีสติ เมื่อมีสติ ก็
เกิดปัญญาเห็นถูก เกิดความรู้ดีรู้ชั่ว
ท�ำไมคนทั่วไปจึงใช้ใจของตนท�ำร้ายตนเอง ก็
เพราะเขาไม่ รู ้ เพราะไม่ เ คยได้ ยิ น ผู ้ รู ้ ม าบอกกล่ า ว
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เพราะไม่ศรัทธาในความดีงาม แต่ไปศรัทธาในความชัว่
อย่าลืมว่าชีวิตของเราไม่ใช่แค่ ๘๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปีใน
ชาตินี้เท่านั้นนะ มองจนสุดตาทิพย์ยังไม่เห็นตอนจบ
เลยว่าต่อไปเราจะต้องไปเกิดอีกเท่าไร ชีวิตที่แท้มัน
ยืนยาวกว่าที่เราเห็นด้วยตาเนื้อตาหนัง ผู้บรรยายไป
เห็นมาแล้ว น�ำ้ ตาหยดก็เพราะเห็นชีวติ ของตัวเอง บอก
ตัวเองว่า ต่อไปนี้จะไม่ให้ซ�้ำรอยเดิมอีก
คนจ�ำนวนน้อยใช้ใจท�ำความดี คือท�ำบุญ เราควร
หันมาท�ำแต่บุญให้กับตัวเอง เพราะรู้ว่า “มโน มยา”
ส�ำเร็จด้วยใจ มีบญ
ุ แล้วส�ำเร็จดีทกุ เรือ่ ง ทรัพย์กไ็ ม่สญ
ู
ไป เพราะโจร น�้ำ หรื อ ไฟ สมบั ติ ที่ ดี ทุ ก อย่ า งที่ เ รา
ปรารถนา บุญก็น�ำมาให้ ศรัทธาในความดีเป็นบุญ
ศรัทธาในคนดีเป็นบุญ เพราะฉะนัน้ คนดีอยูท่ ไี่ หน เรา
จงไปเข้าใกล้ ไปสนทนากับเขา ให้บุญเข้าตัว
คนเราทีเ่ กิดมาล้วนต้องการความสะดวกสบายและ
ความสุข ถ้าให้เลือกเพียง ๑ อย่าง คนร้อยทัง้ ร้อยย่อม
เลือกเอาความสุข ถ้าไม่สะดวกสบายบ้าง ก็ไม่เป็นไร
ขอให้มคี วามสุขก็พอ แต่ผบู้ รรยายเลือกได้ทงั้ สองอย่าง
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ด้วยหลัก “มโน มยา” คืออยากสะดวกสบายก็ทำ� บุญ
เยอะๆ อยากมี ค วามสุ ข ก็ ท�ำ บุ ญ เยอะๆ เลิ ก ท�ำ บาป
ท�ำแบบนี้จึงเลือกเอาได้ทั้งสองอย่าง
ถามว่า ท่านอยู่ในสถานที่แห่งนี้ท� ำบุญได้ไหม
ท่านเห็นช่องทางแล้วใช่ไหม บุญ ๑๐ อย่างที่บอกไป
อยู่ที่ไหนก็ท�ำได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าวัดเข้าวา ไม่จำ� เป็น
ต้องใช้เงินด้วยซ�ำ้ ไป เพียงท�ำ ๑๐ อย่างนี้ บุญก็เกิดแล้ว
สั่ ง สมแล้ ว ในใจ ตกน�้ำ ไม่ ไ หล ตกไฟไม่ ไ หม้ บุ ญ อยู ่
ในใจ ใครขโมยก็ไม่ได้ ท่านเห็นทางท�ำบุญแล้วนะ ขณะนี้
อยู่เฉยๆ ว่างๆ ไม่ต้องท�ำมาหากิน ไม่ต้องหาเงินเลี้ยง
ครอบครัว ฉะนั้นจงหาบุญมาเลี้ยงตัวให้รอด ง่ายนิด
เดียว สิ่งใดที่ท�ำผิดพลาดไปแล้ว ไม่เคยมีใครย้อนกลับ
ไปแก้ได้แต่หยุดได้ ไม่ท�ำอีก ต่อไปนีท้ �ำดี พระพุทธเจ้า
ก็ ท� ำ แบบนี้ นางสิ ริ ม าเคยเป็ น โสเภณี ก็ เ ลิ ก นาง
อัมพปาลีเคยเป็นโสเภณีก็เลิก หันมาท�ำความดี จน
บรรลุธรรมขัน้ อรหันต์ ตัวผูบ้ รรยายเองก็เคยรับวิบาก
หนักเพราะสิง่ ไม่ดที เี่ คยท�ำมา ต่อไปนีห้ ยุด ท�ำแต่ความดี
ตลอด พยายามวิ่งหนีบาปที่ยังตามมาอีกหลายอย่าง
พยายามวิ่งให้เร็วเท่านั้นเอง จะวิ่งหนีเข้านิพพาน
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ต อ น ที่

๑๔
สี่ วิ ธี ห ลี ก ลี้ ห นี้ เ ว ร
วิธีชดใช้หนี้เวรกรรมมีอยู่ ๔ วิธี
๑ ถ้าหนี้เวรกรรมตามมาทันแล้ว ต้องยอมรับ
ความจริงและชดใช้ไป เช่นที่ผู้บรรยายยอมให้แมว
ตะกายขาอยู่ ๒ วัน ใช้หนีจ้ นหมด เคยตีเขาขาหัก ก็ตอ้ ง
ชดใช้ เคยดึงคอนก ก็ต้องชดใช้ ไม่หนี แม้จะทรมาน
อย่างไรก็ทน เพื่อจะได้หมดหนี้กันไป
๒ ชดใช้ดว้ ยบุญใหญ่ สวดมนต์กอ่ นนอน ภาวนา
พุทโธๆ นีเ่ ป็นบุญใหญ่ แล้วอุทศิ บุญให้เจ้ากรรมนายเวร
ไปเรื่อยๆ
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๓ ถ้าหนีเ้ วรกรรมความชัว่ ทีท่ ำ� ไว้ยงั ตามมาไม่ทนั
ให้ รีบท�ำบุญ หนีไปไกลๆ หนีให้เร็วๆ จนหนี้เวรกรรม
ตามส่งผลไม่ทัน
๔ หนีเข้านิพพาน ไปเลย
คนฉลาดไม่ปล่อยเวลาให้สญ
ู เปล่า วันๆ หนึง่ ถ้า
ไม่มีงานอื่นต้องท�ำ ท�ำไมไม่ภาวนาพุทโธๆ ให้บุญเข้า
ตลอด เมื่อไม่ยอมภาวนา มัวหายใจทิ้งหายใจขว้าง
ก็ไม่ตา่ งจากวัวควาย อย่างนีค้ ดิ เอาเองว่าฉลาดหรือโง่
ก็ในเมือ่ นอนก็หายใจ นัง่ ก็หายใจ ก็ควรภาวนาพุทโธๆ
ไปด้วย แต่ถา้ มีงานอืน่ ต้องท�ำ ก็ให้นำ� จิตหรือสติไปจดจ่อ
อยู่กับงาน งานก็จะไม่ผิดพลาด ถ้าเรามีสติ บุญก็เข้า
ตลอด และเมื่อใดที่บุญส่งผล ก็จะได้รับความสะดวก
สบายและความสุข เพราะฉะนั้นคนฉลาดเขาไม่ปล่อย
เวลาให้สญ
ู เปล่า ท่านก็สำ� รวจตัวเองว่าเราฉลาดหรือโง่
ที่แล้วก็แล้วไป ต่อไปนี้เริ่มใหม่ ท�ำดีใหม่
คนฉลาดท�ำตัวเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ผู้เอาหรือผู้รับ ให้
อย่างเดียว ไม่หวังอะไรตอบแทนจากใคร ท�ำให้ ท�ำให้ ให้
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ให้ ให้ ผูบ้ รรยายนีใ่ ห้อย่างเดียว สมัยเป็นอาจารย์อยูท่ ี่
มหาวิทยาลัย ไปคัดเลือกนักศึกษายากจนมา มอบเงิน
เป็นทุนการศึกษาให้เรียนหนังสือ แม้ตอนนีเ้ กษียณมา
๑๒ ปีแล้ว ก็ยังช่วยคนให้ได้เรียนหนังสือ ช่วยเท่าที่
ช่วยได้ ไม่มีใครสามารถช่วยคนอื่นเกินความสามารถ
ที่ตนมี ถ้าเรามีแรง เราก็ช่วยด้วยแรง ถ้าเรามีเมตตา
เราก็ช่วยด้วยการให้อภัย
คนฉลาดให้สงิ่ ดีงาม ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องชอบธรรม
ให้ความสามารถทีต่ นมี ถ้าเราวาดรูปเก่ง เราสอนคนอืน่
วาดรูป ถ้าท�ำกับข้าวเก่ง ก็สอนวิธที ำ� กับข้าว เรารูห้ รือ
เก่งอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ เราก็สอนให้คนอืน่ ให้ ให้ ให้
ให้ทกุ เรือ่ งทีด่ งี าม โดยไม่หวังอะไรจากใครทัง้ สิน้ อย่างนี้
ได้บญ
ุ เต็มๆ แต่คนโง่ทำ� แบบนี้ ซือ้ ของไปถวายพระ แล้ว
ตามดูวา่ ของนัน้ ไปทางไหน ปรากฏว่าแม่ชเี ขาเอาไปกิน
กันในโรงครัว ตอนถวายไปได้บุญ แต่ตอนไปเห็นแม่ชี
เขากิน กลับได้บาป คนโง่เขาเป็นอย่างนัน้ คนฉลาดเขา
ถวายแล้วจบ เรือ่ งนีผ้ บู้ รรยายไปได้มาจากวัดมหาธาตุฯ
ตอนบวชเป็นพระ นั่งฉันข้าวกับท่านเจ้าคุณโชดก มี
ผูห้ ญิงคนหนึง่ แต่งชุดขาว ซือ้ ทุเรียนหมอนทองพูใหญ่
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คว้านเม็ดออก จัดอย่างดีใส่จาน ถวายท่านเจ้าคุณโชดก
ถวายแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆ วงฉันนั่นเอง นั่งดูพระท่าน
ฉันภัตตาหาร เห็นท่านเจ้าคุณไม่หยิบทุเรียนสักเม็ด
ก็ทนไม่ได้ กราบเรียนท่านว่า “ท่านเจ้าคุณอาจารย์คะ
ทุเรียนหมอนทองที่ซื้อมานี่ ราคาแพงเลยนะคะ เม็ด
ก็คว้านออกแล้ว ไม่เห็นเจ้าคุณฉันเลย” ท่านเจ้าคุณโชดก
ไม่ตอบหันมามองพระบวชใหม่ คือผูบ้ รรยาย แล้วสอน
ด้วยใจว่า ท�ำบุญแล้วไม่ต้องตามดู จะได้บุญเต็มร้อย
ช่วยคนอื่นแล้วไม่หวังว่าเขาจะมาตอบแทน จะได้บุญ
เต็มร้อย แต่คนโง่ชว่ ยคนอืน่ แล้ว หวังให้เขามาตอบแทน
ตัว คนฉลาดเขาไม่ท�ำ ช่วยแล้วช่วยเลย จบ
คนฉลาดให้อภัยในทุกสิ่งที่ขัดใจ เมื่อมีเมตตา
ความโกรธก็หายไป คนมีเมตตามีโอกาสสูงที่จะไปเกิด
เป็นพรหม มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตให้มีบุญได้ง่าย แต่
ส�ำหรับคนมีโทสะแล้วเป็นเรื่องยาก
คนฉลาดอยูก่ บั ปัจจุบนั ทุกขณะตืน่ อยูก่ บั ปัจจุบนั
คิด พูด ท�ำแต่สิ่งดีและเป็นปัจจุบัน อะไรที่ผ่านไปแล้ว
ไม่ไปยุง่ แต่คนอายุมากชอบร�ำลึกถึงความหลัง บาปก็
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เข้าตลอด
คนดีแก้ปญ
ั หา คนไม่ดสี ร้างปัญหา ถ้าเราเคยท�ำ
ไม่ดี ก็ให้ตั้งใจว่า ต่อไปนี้เราจะท�ำดี เราจะเป็นคนดี
เราก็ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่น อยู่ในที่นี้ไม่ต้องท�ำงาน
เราก็ทำ� ดีได้ตลอดเวลา เราเลือกเกิดได้ดว้ ย ถ้าไม่อยาก
ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ก็อย่าให้มีความโกรธอยู่ในใจเรา
เพราะความโกรธจะผลักดันจิตวิญญาณลงนรก อย่าให้
มีความโลภ อย่าไปเอาของทีเ่ จ้าของเขาไม่อนุญาต แล้ว
จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต เราอย่าหลง จงรู้จริง ก็จะ
ไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ถ้าเรารักษาศีล ๕ ทุกขณะตื่น
ต่อแต่นี้ไปจนตาย ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าให้
ทาน รักษาศีล ก็ไปเกิดเป็นเทวดา ถ้าเข้าฌานแล้วตาย
ในฌาน ก็ไปเกิดเป็นพรหม ท�ำไมจะเลือกไม่ได้ เรา
สามารถเลือกได้หมดทุกอย่าง
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ต อ น ที่

๑๕

ปั ญ ญ า เ ห็ น แ จ้ ง
กั บ ฝุ่ น ดิ น ที่ ป ล า ย เ ล็ บ

บุญอย่างหนึง่ คือ การไหว้พระสวดมนต์และภาวนา
เป็นการปฏิบตั ธิ รรม ฝึกให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง (ภาวนา
มยปัญญา) วันนี้เห็นเหตุเห็นผล จริง อีกหมื่นปีแสนปี
ข้างหน้า ยังคงเป็นความจริง ส่วนความรู้ที่ผู้บรรยาย
ไปเรียนมาจนจบปริญญาเอก สมัยที่เรียนอยู่นั้น จริง
แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ไม่จริงแล้ว ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตอนนัน้ เป็นจริง แต่เดีย๋ วนี้
ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะไม่จริงแล้ว นั่นล่ะคือความหลง แต่
หนังสือธรรมะที่ผู้บรรยายเขียน ซึ่งมีอยู่ในห้องสมุด
นัน่ คือของจริงเดีย๋ วนีจ้ ริง อีกหมืน่ ปีแสนปีขา้ งหน้าก็ยงั
จริง เพราะฉะนัน้ ลองไปอ่านดูทผี่ บู้ รรยายเขียนไว้งา่ ยๆ
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ใช้ปัญญาเห็นแจ้งก�ำจัดกิเลสที่อยู่ในใจ ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เราต้องมาเวียนตายเวียนเกิด กิเลสเหล่านั้น
ได้แก่
๑ สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นว่ามีตวั ของตน เป็น
ของตน
๒ วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย เช่น พ่อแม่มีคุณ
จริงไหม พระพุทธเจ้ามีจริงไหม พระธรรมดีจริงไหม
พระอริยสงฆ์มีจริงไหม เทวดามีคุณจริงไหม ฯลฯ
๓ สีลพพตปรามาส คือ การลูบคล�ำศีล การบูชา
เครือ่ งรางของขลัง ไม่มจี ติ มัน่ คงในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์
๔ กามราคะ คือ ความติดใจยินดีในกามคุณ
๕ ปฏิฆะ คือ ความรู้สึกไม่ชอบใจ ขัดใจ
๖ รูปราคะ คือ ความพอใจติดใจในรูปธรรม
๗ อรูปราคะ คือ ความพอใจติดใจในอรูปธรรม
๘ มานะ คือ ความถือว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่
๙ อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน
๑๐ อวิชชา คือ ความรู้ที่ไม่จริง
รวมเรียกว่า สังโยชน์ ๑๐ ถ้าก�ำจัดทั้งหมดนี้
ได้เมื่อไร หนีเข้านิพพาน พระนิยตโพธิสัตว์เคยเตือน
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ผู้บรรยายว่า “ต่อไปนี้โลกจะวิกฤต ขอพวกเราอย่าได้
ประมาท จงพัฒนาจิต แล้วปิดอบายภูมิให้ได้” การ
“ปิดอบายภูมิ” คืออะไร ก็คือการก�ำจัดสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา และสีลพพตปรามาส ไม่ให้มีอ�ำนาจเหนือใจ
พระโพธิสัตว์เตือนอย่างนี้ผู้บรรยายก็ท�ำตาม แล้วก็
เขียนเป็นหนังสือไว้ให้อ่านกัน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีลูกชาย ใช้เงินจ้างลูกให้ไป
ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ภายหลังได้บรรลุธรรมชั้น
โสดาบัน ลูกสาวอีก ๒ คนก็เป็นโสดาบันกับสกทาคามี
ส่วนน้องชายเป็นพระอรหันต์ ตระกูลนีด้ ที งั้ ตระกูลเลย
บุคคลนับแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปถึงอรหันต์สามารถปิด
อบายภูมไิ ด้แล้ว โสดาบันบุคคล คือ คนทีพ่ ฒ
ั นาจิตจน
เป็นอริยบุคคลขัน้ ต้นได้ ตายเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติกจ็ ะ
เข้านิพพาน และใน ๗ ชาตินจี้ ะไม่ลงไปเกิดเป็นเดรัจฉาน
เปรต อสุรกาย หรือสัตว์นรกอีก เขาเรียกว่า “ปิดอบาย
ภูม”ิ ผูบ้ รรยายเองมองย้อนไปจนสุดตาทิพย์ ก็ยงั ไม่เห็น
ต้นก�ำเนิดของตัว ได้แต่น�้ำตาหยดว่าท�ำไมตัวเองจึงโง่
อย่างนี้ เดี๋ยวนี้จึงเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ นับได้ ๓๕ ปีแล้ว
ตัง้ แต่ออกจากวัดมา ขณะนีส้ งั่ สมอยูอ่ ย่างเดียว คือบุญ
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อย่างอื่นไม่สะสมแล้ว
มนุษย์ตอ้ งการความสุข มนุษย์เกลียดความทุกข์
ในครัง้ พุทธกาล ณ วัดเชตวัน พระพุทธองค์ใช้นวิ้ ช้อนไป
บนพื้นดิน ฝุ่นดินติดปลายเล็บขึ้นมา ท่านยกพระหัตถ์
ขึ้น ถามภิกษุที่อยู่แวดล้อมว่า “ภิกษุทั้งหลาย ฝุ่นดินที่
ปลายเล็บของตถาคตนี้ เมื่อเทียบกับฝุ่นดินที่เหลืออยู่
ทัง้ หมดในพืน้ ปฐพี อย่างไหนมีมากกว่ากัน” ภิกษุตอบ
เป็นเสียงเดียวกันว่า “ฝุน่ ดินทีป่ ลายเล็บนัน้ เทียบไม่ได้กบั
หนึง่ ในพัน หนึง่ ในแสนของฝุน่ ดินทีเ่ หลืออยูใ่ นพืน้ ปฐพี”
พระพุทธเจ้าตอบว่า “ถูกแล้ว ภิกษุ ความทุกข์ของพระ
โสดาบันทีจ่ ะตายเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ เหลือน้อยเท่ากับ
ฝุ่นดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บ เมื่อเทียบกับความทุกข์ที่
พระโสดาบันก�ำจัดไปได้แล้ว ซึง่ เหมือนกับฝุน่ ดินทีเ่ หลือ
อยู่ในพื้นปฐพี” พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี
มาแล้ว แต่ยงั คงเป็นความจริงอยูจ่ นทุกวันนี้ ความทุกข์
ของโสดาบันบุคคลเหลือแค่ขี้ฝุ่นที่ติดปลายเล็บเท่านี้
จริงๆ ความทุกข์สว่ นใหญ่ได้หมดไปแล้ว นีเ่ ป็นความจริง
ที่ทุกคนพิสูจน์ได้ แม้อยู่ในที่นี้ก็ท�ำได้ ดีกว่าอยู่ที่บ้าน
เสียด้วยซ�้ำ ก่อนนอนก็สวดมนต์ แล้วภาวนาพุทโธๆ
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เมือ่ เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ก็จะก�ำจัดสังโยชน์ ๓ ตัวนีอ้ อก
ไปได้ ปิดอบายภูมไิ ด้แน่นอน ไม่ลงไปเกิดเป็นสุนขั เป็น
เปรต เป็นสัตว์นรกจะไม่มอี กี แล้ว เกิดอีกไม่เกิน ๗ ครัง้
ก็เข้านิพพาน แล้วเหตุใดเราจึงไม่ท�ำ
วันก่อนมีคุณพี่ผู้ชายมากราบผู้บรรยาย บอกว่า
“ผมฟังอาจารย์พดู แล้ว ผมปิง๊ เลย” นัน่ แหละบัวประเภท
ที่ ๑ บานทันทีเลย ผู้บรรยายยังบอกเขาว่า ให้ไปก่อน
ได้เลยไม่ต้องคอย เพราะผู้บรรยายยังมีสัจจะที่เคย
ให้ไว้กับเทวดาว่าจะต้องไปช่วยไม่ให้เขาลงอบายภูมิ
ความโกรธพาไปลงนรก ความโลภพาไปเป็นเปรต ความ
หลงพาไปเป็นเดรัจฉาน เราต้องท�ำให้ใจของเราปลอด
จากกิเลส ๓ ตัวนี้ ท่านลองถามตัวเองสิว่า ความโลภ
ความโกรธ ความหลงยังมีอยู่ในใจไหม ถ้ายังมี ให้รีบ
เอาออกเสีย ถ้าไม่รบี ก�ำจัดเสีย ตายเมือ่ ไร เมือ่ นัน้ แย่แน่
ลงอบายแน่ๆ ไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ ให้รบี ก�ำจัดกิเลส
๓ ตัวนีใ้ ห้หมดไปจากใจ คนที่ท�ำให้ใจปลอดจากกิเลส
๓ ตัวนีไ้ ด้ถอื ว่าดีมาก และถ้าปิดอบายภูมไิ ด้ ก็ยงิ่ ดีมาก
ขึน้ ไปอีก คนทีป่ ดิ อบายภูมไิ ด้มคี วามทุกข์ เหลือเท่าแค่
ฝุ่นดินติดปลายเล็บเท่านั้น
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บ ท ส่ ง ท้ า ย
วันนี้ผู้บรรยายเป็นเพียงคนมาบอกทาง ทางแห่ง
ความดี ส่วนท่านจะท�ำหรือไม่ทำ� ก็ตอ้ ง “อัตตาหิ อัตโน
นาโถ” ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน คืนนีก้ อ่ นนอนจะสวดมนต์
หรือไม่สวดก็เป็นเรื่องของท่าน ท่านสวดมนต์ ท่านก็
ได้บุญ ถ้าท่านนั่งภาวนาจดจ่ออยู่ที่ลมเข้า ว่า “พุท”
ลมออก ว่า “โธ” นั่นได้บุญใหญ่ มันอยู่ที่ตัวท่านจะท�ำ
หรือไม่ท�ำ ผู้บรรยายเป็นเพียงผู้ชี้ทาง ท่านต้องช่วย
ตัวเอง ไม่มใี ครอืน่ ช่วยท่านได้ พระพุทธเจ้าก็ชว่ ยไม่ได้
พระพรหมก็ชว่ ยไม่ได้ เทวดาบนสวรรค์ชนั้ ไหนก็ชว่ ยไม่ได้
ถ้าเราท�ำชัว่ ไม่มที างทีจ่ ะได้ดไี ปได้เลย อย่างผูบ้ รรยาย
ต้องเลิกท�ำความชั่วทั้งปวง ท�ำแต่ความดี ๓๕ ปีแล้ว
บุญก็เข้าสั่งสมตลอด เราต้องท�ำด้วยตัวเราเอง
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เพราะฉะนัน้ วันนีท้ า่ นได้ยนิ ได้ฟงั คนทีร่ จู้ ริง คนที่
มีประสบการณ์จริง มาพูดเรือ่ งจริงให้ฟงั ตัง้ แต่ตน้ จนจบ
เป็นเรือ่ งจริงทัง้ หมด นับว่าท่านโชคดีทสี่ ดุ ผมขอยุตกิ าร
บรรยายไว้เพียงเท่านี้ และขอบคุณทุกท่านที่มีพระคุณ
ท�ำให้ผบู้ รรยายได้อบรมสัง่ สมบารมีให้เพิม่ พูนขึน้ ด้วย
บุญด้วยกุศลทีผ่ บู้ รรยายสัง่ สมมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ขอทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ จงมีส่วน
ร่วมในบุญในกุศลของผู้บรรยาย จงมีปัญญาเห็นถูก
มีดวงตาเห็นธรรม น� ำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ใน
อนาคตอันใกล้ จงทุกท่านทุกคน เทอญ
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ภาค
ผนวก
ปกิณกธรรม :

เรื่องเล่าแฝงคติ
จากท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร
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อาจารย์เคยไปบรรยายธรรมให้ผตู้ อ้ งขังตามเรือนจ�ำ
มาแล้วหลายแห่ง ตอนหนึ่งท่านจึงได้เล่าขึ้นว่า...
“เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้ว มีนกั โทษชายจากเรือนจ�ำบางขวาง มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เขียนจดหมายมาถึง
ผูบ้ รรยาย อยากได้หนังสือของผู้บรรยายอีกหลายเล่ม
เอาไปอ่านเพราะในเรือนจ�ำมีจ�ำนวนไม่พอกับจ�ำนวน
นักโทษที่ต้องการอ่าน ผู้บรรยายจึงส่งไปให้ และเมื่อ
เร็วๆ นีไ้ ปทีเ่ รือนจ�ำชายทีแ่ ม่รมิ พบคนหนึง่ เขาท�ำพลาด
จึงต้องมารับโทษอยู่ในเรือนจ�ำ เขาบอกผู้บรรยายว่า
เมื่อพ้นโทษแล้วจะไม่กลับบ้าน จะไปบวช ผู้บรรยาย
ยังบอกเขาว่าพูดแล้วต้องไม่ลืม ต้องรักษาสัจจะ และ
ผูบ้ รรยายจะเป็นเจ้าภาพบวชให้ คนดีย่อมมีสัจจะ คน
ไม่ดีไม่รักษาสัจจะ”
เมือ่ อาจารย์กล่าวถึงจิตมนุษย์ทฝี่ กึ ดีแล้ว ว่าสามารถ
พาย้อนไปเห็นอดีตชาติของตัวเองได้นนั้ ท่านได้เล่า
เสริมว่า...
“ในห้องนี้ถ้าใครปรารถนาจะได้เห็นชีวิตหนหลัง
ของตัวเอง ก็ท�ำได้ไม่ยาก เพียงปฏิบัติสมถกรรมฐาน
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จนเข้าถึงฌาน แล้วออกจากฌาน แล้วจะได้เห็นแน่นอน
เป็นอัตโนมัติ ทุกคนมีรา่ งกายเป็นเครือ่ งมือเหมือนกัน
กับผูบ้ รรยาย ง่วงก็นอน ร้อนก็อาบน�ำ้ หิวก็กนิ เหมือนๆ
กัน ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็น
สมาธิแน่วแน่ หรือสมาธิในฌาน เมือ่ ออกจากฌาน จะ
รูว้ า่ ตาทิพย์มจี ริง เทวดามีจริง ผีขา้ งถนนมีจริง สัมภเวสี
ตามเรือนจ�ำก็มีจริง และชอบมาแกล้งคน ผู้บรรยาย
ก่อนบวชกลัวผีสุดจิตสุดใจ ตอนไปบวชเจอตัวจริงเข้า
ในชีวติ ไม่เคยกลัวเท่านัน้ มาก่อนเลย แต่กไ็ ม่วงิ่ ประมาณ
ตี ๒-๓ นั่งสมาธิอยู่รูปเดียวในวิหารร้าง วัดมหาธาตุฯ
อาจารย์ของผู้บรรยายคือท่านเจ้าคุณโชดกบอกไว้ว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้า ต้องเอาชีวติ เข้าแลก ผูบ้ รรยาย
จึงไม่ลกุ วิง่ หนี คิดแต่วา่ ถ้าผีจะบีบคอให้ตาย ก็ให้มนั บีบ
ไปเลย ขอให้ได้ธรรมะก็พอ ได้เจอของจริงเข้ากับตัว แต่
เพราะเชือ่ ครูบาอาจารย์จงึ ไม่วงิ่ แน่บเหมือนพระรูปอืน่ ๆ
ทีเ่ คยเจอมาก่อนแล้ว ตัง้ แต่วนั นัน้ มาจนทุกวันนี้ แม้ผดี ุ
อย่างไรก็ไม่กลัว เพราะรูจ้ ริงเรือ่ งผีแล้ว และเดีย๋ วนีช้ อบ
คบผีเป็นเพือ่ นมากกว่าคบคน เพราะคนหลอกกันง่ายๆ
ส่วนผีไม่มีตัวตนที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อตาหนัง เขาคอย
ช่วยเหลืออะไรเราได้ง่าย ผู้บรรยายจึงชอบคบผี ชอบ
คบเทวดา”
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และแถมด้วยเรือ่ งของสัมภเวสี (หรือทีเ่ ราทัว่ ไปเรียก
ว่า “ผี”) ที่วัดแห่งหนึ่ง...
“วัดม่อนฤาษีที่ดอยหล่อ ไปทางอ�ำเภอจอมทอง
มีผอี ยู่ ๒ ตัว เป็นผีตายโหง หนึง่ เป็นพระสงฆ์ ถูกยิงตาย
หน้าป่าช้า อีกหนึ่งเป็นผู้หญิง ตายด้วยโรคเอดส์ อายุ
เพียง ๒๐ ต้นๆ ยังไม่ไปเกิด ยังเป็นผีอยู่ที่นั่น คนเขา
กลัวกัน แต่ผบู้ รรยายไม่กลัวเพราะรูจ้ ริงแล้ว ครัง้ หนึง่
ผู้บรรยายได้ ไ ปประสบเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บ ผี ผู ้ ห ญิ ง
ที่ วั ด นี้ วั น นั้ น เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมที่น� ำ
ข้าราชการจากศูนย์สุขภาพเขต ๑๐ ไปฝึกที่นั่นเป็น
รุน่ สุดท้าย ประมาณบ่าย ๓-๔ โมง อากาศข้างนอกร้อน
จึงมาฝึกเดินจงกรมกันในศาลา ขณะที่ อ ยู ่ ใ นศาลา
นั่นเอง มีข้าราชการคนหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงโผล่หน้า
มาที่หน้าต่าง แต่งชุดขาว อายุ ๒๐ ต้นๆ เขาก็ชี้ให้
ผูบ้ รรยายดู “อาจารย์ ดูนนั่ ใครน่ะ ใครน่ะ” ผูบ้ รรยาย
ดูเท่าไรก็ไม่เห็น เพราะเขาไม่ประสงค์ให้เราเห็นเขา
เขาต้องการให้ข้าราชการคนนั้นเห็นคนเดียว ข้าราชการเขาก็ยืนยันว่ายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆ ผู้บรรยายก็รีบ
เดินไปนอกศาลา อ้อมไปตรงทีผ่ หู้ ญิงเขายืนทีห่ น้าต่าง
ก็มองเห็นศาลเจ้าที่เล็กๆ ที่สร้างตามความเชื่อของ
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คนทางเหนื อ และมี ลู ก หมาตั ว เล็ ก ๆ เห่ า อยู ่ ที่ ศ าล
ผูบ้ รรยายจึงไปถามกลุม่ แม่บา้ นทีม่ าท�ำอาหารเลีย้ งว่า
ศาลนี้เป็นของใคร เขาบอกชื่อมา ผู้บรรยายถามว่า
รูจ้ กั ตัวเขาไหม เขาบอกว่ารูจ้ กั ดี ทีบ่ า้ นยังมีรปู ถ่ายเลย
วัดม่อนฤาษีนี้อยู่บนยอดดอย หมู่บ้านก็อยู่ตีนดอย
ผูบ้ รรยายขอให้เขาขีร่ ถกลับไปเอารูปถ่ายมาให้ดู เขาก็
ไปเอามาให้ดู เป็นรูปผูห้ ญิงอายุ ๒๐ ต้นๆ ผูบ้ รรยายก็
น�ำไปให้ขา้ ราชการคนนัน้ ดู เขาก็บอกว่าเป็นคนเดียวกับ
ที่มายืนที่หน้าต่างนั่นเอง นี่แหละผี เขาเรียกว่า สัมภเวสี
หลังจากอบรมครัง้ นัน้ เสร็จแล้ว ข้าราชการคนนี้
เขามีก�ำหนดจะไปอินเดีย ผู้บรรยายบอกให้เขาชวน
น้องผู้หญิงที่เห็นหน้าต่างไปด้วย น้องเขาคงอยาก
ไปเทีย่ วบ้าง หลังจากกลับจากอินเดีย เขามาเล่าให้ฟงั ว่า
ขาไปบนเครือ่ งบินทีน่ งั่ ติดกับเขาว่าง ๑ ที่ พอถึงอินเดีย
นัง่ รถบัส ทีน่ งั่ ติดเขาก็วา่ ง ๑ ที่ แต่คนอืน่ มองเห็นเป็น
คนนัง่ อยู่ จึงไม่มใี ครมานั่ง แต่ตัวเขาเองเห็นเป็นเก้าอี้
ว่าง เดี๋ยวนี้ผีตนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดม่อนฤๅษี”
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เมือ่ อาจารย์บรรยายถึงตอนทีว่ า่ ถ้าฝึกจิตจนเข้าฌาน
ได้ จะสามารถรู้ความคิดของคนอื่นนั้น ท่านได้เล่า
เสริมว่า...
“ตอนที่ ผู ้ บ รรยายไปฝึ ก อยู ่ ที่ วั ด มหาธาตุ ฯ มี
นักศึกษาหญิง ๒ คน เป็นพี่น้องกัน มาเรียนวิธีการ
ฝึกจิตกับท่านเจ้าคุณโชดก แล้วกลับไปท�ำเองที่บ้าน
ปรากฏว่ามีคนหนึ่ง ไม่ทราบว่าคนน้องหรือคนพี่ นั่ง
สมาธิทบี่ า้ นตัวแข็งไปเลย ปลุกก็ไม่ตนื่ เขย่าก็ไม่รสู้ กึ ตัว
ตัวแข็งเหมือนหิน กระทั่งลมหายใจก็ไม่มี ชีพจรก็ไม่มี
แม่จึงโทรศัพท์ไปหาท่านเจ้าคุณโชดกบอกว่า “ท่าน
เจ้าคุณอาจารย์คะ ลูกอิฉนั ตายไปแล้วค่ะ” ท่านเจ้าคุณ
ตอบว่า “โยมไม่ตอ้ งท�ำอะไร ปล่อยให้เขานัง่ ไปอย่างนัน้
เดี๋ยวอาตมาจะไปทีบ่ า้ น” ท่านก็ไปทีบ่ า้ น แล้วเข้าฌาน
ตามดูวา่ จิตของลูกสาวไปไหน ก็พบว่าก�ำลังอยูใ่ นนิโรธ
สมาบัตจิ ะกลับเข้าร่างตอน ๔ โมงเย็น พอรูแ้ ล้วท่านก็
ออกจากฌาน บอกกับแม่ของเด็กว่าไม่ต้องท�ำอะไร
๔ โมงเย็นเขาจะกลับมา แล้วท่านก็กลับวัด พอ ๔ โมงเย็น ลูกสาวค่อยๆ ลืมตาขึน้ ตัวอ่อนเหมือนเดิม หายใจ
เหมือนเดิม เลือดไหลเวียนเหมือนเดิม”
100

บ่ อ เ กิ ด แ ห่ ง บุ ญ

และเล่าถึงประสบการณ์ของตัวท่านเองด้วยว่า...
“เราจะเห็นว่า ผู้รู้จริงมีอยู่ ความรู้พิเศษในการรู้
ความคิดของคนอื่นนี้ เขาเรียกว่า เจโตปริยญาณ ซึ่ง
ผู้บรรยายก็ได้พัฒนาขึ้นมาเหมือนกัน วันหนึ่งที่วัด
มหาธาตุฯ ไปนัง่ ฝึกอยูท่ วี่ หิ ารร้างตอนกลางวัน มีพระอยู่
ด้วยกันหลายรูป ผูบ้ รรยายเข้าฌานตัง้ แต่ตอนกลางวัน
ไปจนถึงเย็น พอลืมตาขึ้น เห็นว่าใกล้จะมืดแล้ว มอง
ไปรอบๆ พระรูปอื่นกลับหมดแล้ว หันมาข้างๆ เห็น
ผูช้ ายคนหนึง่ เป็นฆราวาส ยกมือไหว้และอ้าปากจะพูด
ผูบ้ รรยายพูดขึน้ ก่อนว่า “อาตมารูห้ มดแล้ว ไม่ตอ้ งพูด”
นั่นก็เพราะได้ไปรู้เห็นว่าเขาไปท�ำอะไรมา เขาไปฆ่า
คนตายแล้วหนีตำ� รวจมา เวลาคนไปวัดป่า พระทีท่ รง
อภิ ญ ญาสามารถรู ้ ค วามคิ ด ติ ด ลบของญาติ โ ยม
ฉะนั้นต้องระวังความคิด ตอนที่ผู้บรรยายฝึกอยู่กับ
ท่านเจ้าคุณโชดกก็อึดอัดที่สุด เพราะท่านรู้ความคิด
ของเรา เป็นพระใหม่ ไม่รู้วินัย ไปยืนปัสสาวะ ท่าน
ไม่เห็น แต่บอกว่าต้องนัง่ ลง ท่านเห็นขนาดนัน้ เห็นด้วย
ตาทิพย์ อึดอัดที่สุด จะคิดจะท�ำอะไรอึ ด อั ด ไปหมด
เพราะฉะนัน้ ทุกท่านที่นั่งในห้องนี้ ถ้าฝึกเข้าฌานให้ได้
แล้วจะรู้ความคิดของคน”
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อาจารย์ย�้ำให้รักษาศีลและธรรม แล้วเทวดาจะคุ้ม
รักษาเหมือนอย่างตัวท่าน แล้วท่านเล่าเสริมว่า...
“ทีบ่ า้ นของผูบ้ รรยายมีเทวดามาก จากทีส่ มัยก่อน
เป็นทุ่งนา ริมคลองชลประทานเป็นถนนลูกรังแคบๆ
สมัยที่ไปซื้อไว้มันเป็นทุ่งนาทั้งสองข้าง เดี๋ยวนี้ปลูก
ต้นไม้ใหญ่ให้เป็นป่า แม้แต่ตน้ ตะเคียนทองก็ปลูก ปลูก
ให้เทวดาอยู่ และท่านก็มาอยูจ่ ริงๆ เทวดาองค์นดี้ ดุ ว้ ย
ต้นตะเคียนทางไปเชียงรายนัน้ ก็มรี กุ ขเทวดาเป็นผูห้ ญิง
รุกขเทวดามีทงั้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง เจ้าพ่อขุนตาลก็มี เป็น
ภุมเทวดา ดุเหมือนกัน ถ้าอยากเห็น ต้องใช้ตาทิพย์ดู
ตาเนือ้ ตาหนังดูไม่เห็น เพราะเป็นกายละเอียด กายทิพย์
มีจริงๆ ใกล้บ้านผู้บรรยายมีคนไปสร้างศาลเล็กๆ ไว้ที่
โคนต้นบะตัน (พุทรา) แล้วศาลมันล้มไปได้เดือนกว่าแล้ว
วันนัน้ ผูบ้ รรยายขับรถไป เห็นท่านแต่งชุดขาวยืนอยูท่ ใี่ ต้
ต้นบะตัน บอกกับผู้บรรยายว่า “คุณ บ้านพังแล้ว ช่วย
สร้างให้หน่อยสิ” ผู้บรรยายก็งงว่า เห็นพังไปเกือบ ๒
เดือนแล้วเพิ่งจะมาบอก มาเข้าใจทีหลังว่า ภุมเทวดา
เหล่านีม้ อี ายุขยั ๕๐๐ ปีทพิ ย์ ของเราผ่านไป ๕๐ ปี เพิง่
จะเท่ากับของเขา ๑ วันกับ ๑ คืนเท่านัน้ เอง ผูบ้ รรยาย
จึงไปบอกชาวบ้านให้ชว่ ยไปซ่อมสร้างศาลให้ใหม่ และ
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เอาช้างม้าเซรามิกกับตุ๊กตาข้าทาสชายหญิงไปใส่ไว้
ให้ด้วย”
อาจารย์เล่าถึงต้นงิว้ ในเมืองนรกทีม่ ไี ว้สำ� หรับลงโทษ
คนทีล่ ะเมิดศีลข้อ ๓ แล้วจึงเล่าถึงเหยือ่ โรคเอดส์ทวี่ ดั
พระบาทน�้ำพุว่า...
“วันก่อนไปบรรยายทีล่ พบุรี คนเป็นพัน หลังจาก
บรรยายจบ เขาพาไปแวะวัดพระบาทน�ำ้ พุ ให้ดพู พิ ธิ ภัณฑ์
ชีวิตเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเอดส์ พอตายแล้ว เขาเอาไป
ดองฟอร์มาลีน ท�ำให้แห้ง แล้วมาห้อยเรียงไว้ และมีรปู
ตอนยังหนุม่ ยังสาวให้ดดู ว้ ย ตอนมีชวี ติ เป็นคนหน้าตาดี
แต่พอเป็นซากศพแล้ว เหมือนเขียดตากแห้งที่วางขาย
ในตลาดดูแล้วไม่งามเลย น่าเกลียดหมดเลย ทั้งชาย
หญิง และกะเทย ใครมีโอกาสควรแวะไปดู จะเหมือน
กั บ หมู ่ ส งฆ์ ที่ ดู ศ พนางสิ ริ ม า จิ ต จะได้ ถ อดถอน ยิ่ ง
ตัวผูบ้ รรยายเองเคยเห็นนางฟ้ามาแล้ว ถึงกับลืมมนุษย์
เลยทีเดียว มนุษย์นนี้ อกจากไม่สวยแล้ว ยังตัวเหม็นอีก
ด้วย นางฟ้าสวย ตัวหอม ไม่มแี ก่ มีแต่สาว ถ้าให้ผบู้ รรยาย
เป็นกรรมการตัดสินนางงาม รับรองว่าตกรอบทุกคน
เพราะไม่มีมนุษย์ผู้หญิงคนไหนสวยเท่านางฟ้าเลย”
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เมือ่ อาจารย์กล่าวถึงพรหมสมบัตนิ นั้ ท่านได้เล่าเรือ่ ง
ของ “สหัมบดีพรหม” ไว้อย่างน่าสนใจว่า...
“ตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก
ทรงตรองว่า ธรรมะทีพ่ ระองค์เข้าถึง ช่างลึกซึง้ นักและ
ทวนกระแสกิเลสของมนุษย์ ถึงกับทรงด�ำริจะไม่สอน
ชาวโลก ร้อนถึงพรหมต้องลงมาทูลว่า “ตถาคต มนุษย์
ทีส่ อนได้ยงั มีอยู”่ พระพุทธเจ้าจึงทรงด�ำริวา่ จริง เพราะ
คนมี ๔ ประเภท เหมือนบัว ๔ เหล่า ที่ฟังครั้งเดียว
บรรลุธรรมเลยก็มี ที่ฟังซ�้ำและอธิบายเพิ่มเติมแล้ว
บรรลุธรรมก็มี อย่างพวกเราๆ นี่พอสอนได้ เรียกว่า
“เนยยบุคคล” คน ๓ เหล่าแรกมีโอกาสบรรลุถงึ นิพพาน
ได้ ส่วนเหล่าที่ ๔ มีมาก คือประเภทที่หูไม่กระดิกเลย
พูดธรรมะก็ไม่ฟงั หรือฟังไม่รเู้ รือ่ ง เรียกว่า “ปทปรมะ”
พรหมที่ลงมาบอกนั้น คือเพื่อนเก่าของพระพุทธเจ้า
สมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้ว คือพระพุทธเจ้ากัสสปะ
มีชื่อว่า สหัมบดีพรหม ที่มีบทสวดอาราธนาให้พระ
แสดงธรรม “พรหมา จะ โลกา ธิปติ สหัมปติ กัต อัญชลี
อันทิวรัง” ก็เพราะพรหมองค์นี้เอง จะเห็นชื่อของท่าน
อยู่ในบทสวด ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ท่านมีชอื่ ว่า
สหกะภิกษุ ส่วนพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนั้นชื่อว่า
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โชติปาลภิกษุ ทั้งสองท่านเป็นสหายกัน พระพุทธเจ้า
โคดมมาเกิดในโลกมนุษย์ ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า ส่วน
สหกะภิกษุไปเกิดเป็นสหัมบดีพรหม”
อาจารย์เน้นให้เราท�ำความเข้าใจและเชื่อในกฎแห่ง
กรรม และรูจ้ กั ยินยอมชดใช้หนีเ้ วร ท่านยกตัวท่านเอง
เป็นตัวอย่างว่า...
“จะเล่าถึงตัวผูบ้ รรยายเอง ตอนนัน้ บวชเป็นพระ
ฝึกอยูท่ วี่ ดั มหาธาตุฯ ก�ำลังเดินจงกรมอยูร่ ว่ มกับพระอืน่
รวมทัง้ หมดก็ประมาณ ๒๐ รูป มีแมวตัวหนึง่ มาตะกาย
ขาผูบ้ รรยาย มันกางเล็บออก เจ็บเชียว ทีแรกคิดจะเตะ
มัน พอดีสติมา จึงไม่เตะ และนึกขึ้นได้ว่า เมื่อตอน
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ (บางคนในทีน่ ยี้ งั ไม่เกิด) ผูบ้ รรยาย
อพยพไปอยู่บ้านนอก เคยจับแมวตัวหนึ่งโยนขึ้นต้นไม้
แมวมันก็ร้องแง้วๆ กางเล็บออกจิกต้นไม้ ไม่ตก โยน
เขาไม่รกู้ หี่ น เราสนุกบนความทุกข์ของแมว แมวตัวนัน้
ตายไปแล้ว จิตวิญญาณมาเกิดเป็นแมวตัวใหม่ และยัง
พยาบาทอยู่ พอมันมาเจอคูเ่ วร ก็เล่นงานเลย โชคดีทสี่ ดุ
ครับ เขาตามทวงหนี้ ก็ใช้หนีก้ นั ไป ตะกายขาอยู่ ๒ วัน
เลือดออกซิบๆ แสบมาก นีค่ อื ผลงานของตัวเอง ยอมใช้
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หนีไ้ ปจนหมดแล้ว หนีส้ ดุ ท้ายเมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้ว ปวดคอ
มาก เคยดึงคอนก ในบรรดาอาการปวด ไม่เคยมีอะไร
ปวดเท่านีเ้ ลย ไม่วา่ จะนอน จะนัง่ จะท�ำอะไร ปวดตลอด
โชคดีทไี่ ด้คณ
ุ หมอทีเ่ ป็นลูกศิษย์สง่ ลูกน้องมาช่วย ท�ำให้
มันหาย หนีเ้ วรหนี้กรรมมีจริงๆ”
อาจารย์สอนให้เราไม่กอ่ หนีเ้ วรใหม่ และให้มคี วามเห็น
ถูก ท่านเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังว่า...
“เรื่องนี้เกิดที่สันป่าตอง มีผู้หญิงคนหนึ่งมาพบ
ผู้บรรยาย สามีเป็นคนค้ายาบ้า ถูกฆ่าตัดตอนที่ตลาด
ตอนบ่าย ๒ โมง คนทีย่ งิ สามีมาเสนอเงินให้เป็นหลักแสน
เธอก็มาปรึกษาว่าควรจะรับเงินนีด้ ี หรือว่าจะฟ้องทีม่ า
ยิงสามีเธอดี ผูบ้ รรยายบอกเขาว่า “คุณ สามีคณ
ุ ทีส่ ดุ
ก็ตอ้ งตายใช่ไหม แล้วคุณก็ตอ้ งอยูค่ นเดียวใช่ไหม คนเรา
เกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีตาย อาจจะแก่ตาย หรือรถชน
ตาย ถึงอย่างไรเขาก็ตายไปแล้ว รับเงินดีกว่า” ตกลง
ผูห้ ญิงคนนีก้ ร็ บั เงินมา ไม่ไปฟ้องร้องเขา นีค่ อื ความเห็น
ถูก ถ้าไปฟ้องร้อง ก็ต้องเกิดหนี้เวรหนี้กรรมผูกกันไป
แต่ถ้าท�ำแบบนี้ก็จบไป เลิกกันไปเลย”
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เมือ่ ผูฟ้ งั กล่าว “สาธุ สาธุ สาธุ” หลังจากอาจารย์ให้พร
ปิดการบรรยาย ท่านได้แถมท้ายให้อกี ๑ ประโยค แม้
สัน้ ๆ แต่เตือนเราจนถึงนาทีสดุ ท้ายไม่ให้ลมื ว่า อะไร
คือ “บ่อเกิดแห่งบุญ”
“เพียงแค่ ‘สาธุ’ นี่ อานิสงส์สง่ ถึงสวรรค์นะครับ”
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ป ร ะ วั ติ

ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

ดร.สนอง วรอุไร มีภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ท่าน
ได้รบั การศึกษาเบือ้ งต้นจากโรงเรียนสุวรรณศิลป์ เมือ่ สิน้ สงคราม
โลกครัง้ ที่ ๒ ท่านและพีๆ่ น้องๆ ได้ยา้ ยเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ
ศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนชั้นมัธยม จน
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืช เมือ่ พ.ศ.
๒๕๐๕ แล้วจึงไปท�ำงานเป็นนักวิชาการเกษตร  ในภาคอีสานอยู่
ประมาณ ๒ ปี จากนั้นได้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโท เกษตรศาสตร์มหา
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชื้อรา ได้รับทุน
โคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัส มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เป็นเวลานาน ๔ ปี ช่วงนีเ้ รียนหนักมาก จนมิได้
เดินทางกลับมาเมืองไทยเลยในระหว่างศึกษา ท่านใช้เวลาว่างพัก
ท�ำจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่านเรียนจบ ๔ ปีตามก�ำหนด

108

บ่ อ เ กิ ด แ ห่ ง บุ ญ

เมือ่ กลับเมืองไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านตัดสินใจ
อุปสมบททีว่ ดั ปรินายก แล้วมาฝึกวิปสั สนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมุนี (โชดก ปธ.๙) ที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
ท่าพระจันทร์ เพียงเวลา ๓๐ วันในสมณเพศ ที่ท่านปฏิบัติตาม
ค�ำสอนของครูบาอาจารย์ ท่านได้รบั ประสบการณ์ทางจิตและญาณ
อภิญญาต่างๆ มากมาย
เมือ่ ลาสิกขาบทแล้ว ท่านกลับไปเป็นอาจารย์อยูท่ มี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปมาก ได้รับเชิญเป็น
องค์บรรยายด้านหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหน่วยงาน
ต่างๆ องค์กรต่างๆ มากมาย มีผู้ติดตามผลงานของท่านทั้งใน
และต่างประเทศ และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังเป็น
อาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาด้วย
ปัจจุบนั ท่านได้นำ� ประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบอย่าง
สร้างจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่ชีวิตคนจ�ำนวนมาก มีกลุ่มคณะ
ศิษย์ก่อตั้งเป็นชมรมกัลยาณธรรม และชมรมสารธรรมล้านนา
เผยแผ่ธรรมอย่างกว้างขวาง ผลงานของท่านที่ส�ำคัญคือ ทางสายเอก และอื่นๆ เช่น หนังสือท�ำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, ยิ่งกว่า
สุขเมื่อจิตเป็นอิสระ, ตามรอยพ่อ, และซีดีรวมธรรมบรรยายอีก
จ�ำนวนมาก
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รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์หนังสือ
“บ่อเกิดแห่งบุญ”
ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
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๒๙
๑๐,๖๐๐
๓๐
๑๐,๒๐๐
๓๑
๖,๐๖๐
๓๒
๖,๐๐๐
๓๓
๕,๐๐๐
๓๔
๕,๐๐๐
๓๕
๕,๐๐๐
๓๖
๕,๐๐๐
๓๗
๔,๖๐๐
๓๘
๓,๕๑๐
๓๙
๓,๐๔๐
๔๐
๓,๐๐๐
๔๑
๒,๕๖๐
๔๒
๒,๐๐๐
๔๓
๒,๐๐๐
๔๔
๒,๐๐๐
๔๕
๒,๐๐๐
๔๖
๒,๐๐๐
๔๗
๔๘
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐ ๔๙
๒,๐๐๐ ๕๐
๑,๕๐๐ ๕๑
๑,๕๐๐ ๕๒
๑,๓๖๐ ๕๓

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
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๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
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น.ส.มานิจ มาสมาน และครอบครัว
น.ส.ศระกุณา คานพรหม
คุณบุญเรือง แซ่ก๊วย ดช.พิชาญ,
ดญ.สุประภา,ดช.อนุภัทร์ แซ่ก๊วย
คุณวิทยา หวังกิตติกาล
คุณนันทนา กันยานุวัฒน์
คุณปารคมณ์ ลีกุลพิทักษ์
คุณร�ำพรรณ ชูชัย
ร้านบี เค วัสดุภัณฑ์
คุณธีระชัย พงษ์มั่นจิต
บจก.อาร์เจ ซับพลายแอนด์เซอร์วิส
คุณสุนันทา ศรีเที่ยงตรง
คุณสุรีย์-คุณชวลิต บุญทวีกิจ
แม่ชีวนิดา ยิ้มแย้ม
คุณแคทลียา พึ่งอุดม
คุณภัสสรา มยาเศส
คุณมยุรี พฤกษ์พนาสันต์
น.ส.เอื้องขวัญ ไชยนิธิวัฒน์
คุณเทียนชัย-คุณจันทรา ทองเคียน
คุณสุทธิพร อุดม
ร้านเทียนชัยการยาง
คุณศศิภัทร พิริยะพัฒน์พงศ์
และครอบครัว
คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร
คุณงิ้ม ลิ้มสมบูรณ์
ชั้นวางสื่อ รพ.สัตว์นครักษ์
ร้านเครป คอร์เนอร์ เอกมัย ๑๐
คุณพิมพ์นิภา กิตติชัยชนะกุล
คุณศิริชัย ลือกิติไทย

คุณพัชรินทร์ เขียวจันทร์
แม่ชีโซเฟีย เค
พตอ.บุญเสริม ศรีชมภู
บริษัทสเป็คซีล จ�ำกัด
คุณสมลักษณ์ จันทพล
คุณสุรชัย บุญชัย
คุณอัจฉรีย์ ทองค�ำเจริญ
คุณชลอลักษณ์ ย�่ำจิตมั่น
คุณเพ็ญรุ่ง ลิ้มป์สุวรรณคีรี
คุณทวีชัย จรัมพร
คุณเชษฐ์ พิพัฒน์
คุณสุรชัย บุญชัย
คุณสุเมธ สุขเจริญ
คุณสุพร ศานติ์สุทธิกุล
คุณจารุวรรณ วงษ์อนุสาสน์
คุณมาลา นิตยวรรธนะ
คุณคนึงนิจ วงษ์อมเรศ
คุณบ๊วย แซ่ตั้ง-คุณฮุยฮ้ง แซ่โคว้
คุณเกียรติศักดิ์ เอี่ยมจิรกุล
คุณจิราวรรณ ตรีเจริญ
ดญ.พัทธรินทร์ เอี่ยมจิรกุล
คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย
คุณสุภาพร ไววรมนตรี
คุณดวงรัตน์ ดีวาจา
คุณสมชาย เต็งการณ์กิจ
คุณบุญชัย เหลืองเรืองแสง
ตุณนฤมล หล่อวิวัฒน์พงศ์
คุณสุภาพร จิตรัตนธรรม

จ�ำนวนเงิน
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ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
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๘๓
๘๔
๘๕

คุณบุญมา-คุณสมทบ นามสว่าง
คุณสุภาพร ไววรมนตรี
คุณบุญชัย ไชยธีรัตน์
คุณนิตยา จรัสสุขสถิตย์
พญ.เปรมวดี หิรัญพฤกษ์
คุณศิริภิญญา แก้วพูลศรี
คุณอุกฤษฎ์-คุณเขษมศักดิ์ ชาตยวงษ์
คุณจันทรา ทองเคียน
พตอ.สิงขร วิมลธ�ำรง
คุณภวยา เส็งพาณิช
คุณพิณอนงค์ แตงอ่อน
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณกัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ
คุณอุษา สง่างาม
คุณฉลองชัย-วรรณกร คงบันเทิง
คุณวิภา อัฑฒวินท์
คุณบุศกร ทรงพุฒิ
คุณฉลองชัย คงบันเทิง
คุณนนทกร สักกะพลางกูร
คุณวาสินี สักกะพลางกูร
ด.ญ.ปวีณ์กร สักกะพลางกูร
คุณวิสุทธิ์ วิสุทธิ์ศรีมณีกุล
คุณรัตนา สาคร
พระชัยพร จนทวํโส
คุณพัฒนา สุขบ�ำรุง
แม่ชีวนิดา ยิ้มแย้ม
พระชัยพร จนทวํโส
คุณรัชนี ตันกลาง
คุณรุ่งศักดิ์ นุชผ่อง
คุณสมชาย ตั้งประสิทธิโชค
คุณจารุณี จงสวัสดิ์
คุณสิทธิชัย ปัญคิวจญาณ

จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
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๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
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๑๐๗
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๑๐๙
๑๑๐
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๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

คุณศิลป์ชัย จันทร์เพชร
คุณวลัยลักษณ์ โตวิลัย
คุณชรินทร์ สุวัชรังกูร
คุณประยุทธ ปิยะกาโส
ดญ.ปัณฑิกา สุชนรักษ์
คุณญาติกา นันท์ชณัฏคุณอนันต์ ปักสังคะเณย์
คุณวีรชัย ปัญคิวจญาณ
คุณผกามาศ ตันประเสริฐ
คุณนิตยา ปายะนันท์
คุณเกศกนก โพธิกุล
คุณนก
คุณเอื้องขวัญ ไชยนิสิวัฒน์
คุณนาถลดา มีฤกษ์ยาม
คุณธัชฐิริณ แก้วเกิด
คุณนัทกวิน รัตนประภา
คุณประยุทธ ปิยะกาโส
คุณท้อ-คุณสุนันทา แหลมไพศาล
คุณเวธกา สุขแสนไกรศร
คุณพยอม มณีพฤกษ์
คุณณิชา แจ่มกระจ่าง
คุณธนพร ทราธร
คุณประภาภรณ์ ปัญคิวจรญาณ
พระมหาธีรานนท์ จิรฏฐิโก
คุณนภัทร สิทธาโนมัย
คุณละอองดาว สุขรอด
พตอ.บุญเสริม ศรีชมภู
คุณณัฎญา เดชเจริญ
คุณสุภาณี บูรพ์ภาค
คุณสุวิทย์ แซ่จิว
คุณภาณุมล ภูษา
คุณฐาณิสสรณ์ อ�่ำสวัสดิ์

จ�ำนวนเงิน
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ล�ำดับ ชื่อ-สกุล

จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
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คุณสุภาพร ไววรมนตรี
คุณสมชาย ตั้งประสิทธิโชค
คุณวิชัย ส้มโอชา
คุณธนา ศรีนิเวศน์
คุณผกามาศ ตันประเสริฐ์
คุณกร วิวิชชานนท์
คุณศุทธินี ลิวนวไพบูลย์
คุณกรองทอง ภูธนะกูล
คุณอารยา ปฏิภาณกวี
คุณมยุรี ทองใบ
คุณปราณี มหาร�ำลึก
คุณอารยา ปฏิภาณกวี
คุณกาญจนา ธงยังรัตน์
คุณอาทิตยา เอื้อชัยกุล
คุณวิชัย ส้มโอชา
คุณอารีย์ หวังกิตติกาล
คุณสนธิชัย ตันกลาง
คุณไกรสีห์ ชูช่วย
คุณวาสนา ศรีบุญธรรม
คุณมณิสรา ศรียะพันธ์
คุณนฤมล เอี่ยมสะอาด
คุณกร วิวิชชานนท์
คุณสมหมาย เต็มประสิทธิศักดิ์
คุณสุวัฒน์ชัย เงินขาว
คุณวิภาวี สง่าเพ็ชร
คุณจงดี ประสาทผ่อน
คุณชลิดา อัมภิกาภรณ์
คุณนงนุช วรรณสุข
คุณธนา ศรีนิเวศน์
คุณประมง แสนบุคคา
คุณศิริยุภา ปั่นกรวด
คุณเทวรักษ์ จงจิตร

จ�ำนวนเงิน

๑๔๙ คุณภิเพ็ญ-คุณสุวารี ไชยเพชร
และครอบครัว
๑๕๐ คุณประภัสสร แถมนิล
๑๕๑ คุณพัทธภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๕๒ คุณน�้ำมนต์ เปรมานุพันธ์
๑๕๓ คุณภิญญดา เกิดนรินทร์
๑๕๔ คุณแสงดาว ปล้องนิราศ
๑๕๕ คุณจอมขวัญ นาคดี
๑๕๖ คุณอิทธิพัทธ์ กรีสวัสดิ์
๑๕๗ พ.อ.พัชรชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์
๑๕๘ คุณฤมัยกรณ์ อยู่นุช
๑๕๙ คุรอุบล บัวบูชา
๑๖๐ คุณมานิตย์ สอนแก้ว
๑๖๑ คุณธนา ศรีนิเวศน์
๑๖๒ คุณอ�ำนาจ สมบูรณ์ทรัพย์
๑๖๓ คุณสมศักดิ์ ศรีเจริญ
๑๖๔ คุณคชา เดชทรัพย์
๑๖๕ คุณสมศักดิ์ เนตรกระจ่างกุล
๑๖๖ ดญ.ณิชา ศรีทับทิม
๑๖๗ คุณสมเกียรติ เหล่าเจริญ
รวมศรัทธาทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๙๘
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๑๐
บาท

ด้วยความปรารถนาดีที่จะบอกกล่าวไปยังผู้สนใจ
ในธรรมะของพระพุทธโคดม หนังสือ บ่อเกิดแห่งบุญ
จึงได้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางน�ำพาชีวิต ไปสู่ความ
สวัสดีในกาลข้างหน้า

www.kanlayanatam.com

