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คำนำ จากผูเขียน

 

   ผู ที่ มี ความ เชื่อ วา   ตาย แลว ตอง ไป เกิด อีก   จึง อยาก 

รู ตอ ไป วา   ตาย แลวไป ไหน   ความ รู เชน นี้ จะเขา ถึง ได ตอง 

พัฒนา จิต ให เกิด ปญญาสูงสุด (ภาวนามยปญญา)   แลว 

จะ รู เห็น เขาใจได ดวย ตัว เอง วา   ตาย แลว จะ ไป เกิด อยู ใน 

ที่ แหง ใด   หาก ประสงค จะไม เกิด อีก   ตอง พัฒนา จิต ให หมด 

กิเลส  แลว ความ พน ไป จาก ทุกข จึง จะ เกิด ขึ้น ได   หรือ อยาก 

จะ รู วา ตน เคยเกิดเปน อะไร มา   ตอง พัฒนา จิต ให ตั้ง มั่น 

เปนสมาธิระดับฌาน  แลว ปุพเพนิวาสานุสติญาณ   ยอม ไป 

สัมผัส กับ ภพ ภูมิ หน หลัง ที่ ผาน มา แลว ได 

  สุดทาย ขอ อำนาจ คุณ ความ ดี   ที่ มี อยู ใน พุทธ ศาสนา 

จง บันดาล ให ทาน ที่ มี สวน รวม ใน กระบวน กุศลกรรม   จัด ทำ 

หนังสือ เรื่อง ตาย แลวไป ไหน   ได บรรลุ ความ สมปรารถนา   จง 

ทุก ทาน ทุก คน  เทอญ 
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คำนำ ของชมรมกัลยาณธรรม

 มี คำ พูด อยู บอยๆ  วา   คน เรา เลือก เกิด ไม ได     อัน นี้ ไม ตรง กับ 

หลกั การ บาง อยาง ใน พระ ไตรปฎก  ม ีหลกั ธรรม หมวด หน่ึง ที ่พระพุทธเจา 

ตรัสไว วา  ผู ใด เจริญ ให มาก  กระทำ ให มาก สะสม ให มาก ก็ สามารถ 

ทำใหผูนั้น  สามารถ ไป เกิด ใน ภพ ภูมิ ที่ ตนเอง ตั้ง จิต ปรารถนา อธิษฐาน 

ไวได     หลัก ธรรม หมวด นั้น คือ 

 ๑ . สัท ทา สัมปทา -   ถึง พรอม ดวย ศรัทธา   ๒ . สีล สัมปทา  

-   ถึง พรอม ดวย ศีล  ๓ . จา คะ สัมปทา  -  ถึง พรอม ดวย ความ เสีย สละ  

๔.ปญญาสัมปทา -   ถึง พรอม ดวย ปญญา 

 ซึ่ง ก็ ไมใช อื่น ไกล   คือ   สัม ปรายิ กัตถ ประโยชน นั่นเอง

   ทาน   อ .  ดร .  สนอง   ว รอุ ไร   ผู รู จริง   ตรง ทาง ธรรม   มี เมตตา 

อธิบาย ใน ราย ละเอียด ถึง โอกาส ความ นา จะ เปน วา  ตาย แลว จะ ไป ไหน   

สราง เหต ุเชน ไร  ควร ได รบั ผล เชน ไร   บาง ทาน อาจ คดิ วา   ยงั ไม ถงึ เวลา ของ 

ฉัน หรอก       ความ จริง แลว  ใคร จะ รู ได ละวา  พรุง นี้ กับ ชาติ หนา อะไร 

จะ มา ถึง กอน แน   เรา ทุก คน จึง ไม ควร ประมาท  เพื่อ ให  ที่ ชอบ ที่ ชอบ   ที่ 

เรา จะ ไป   เปน สุคติ ภูมิ   และ ดี ที่สุด คือ   ไม ตอง เวียน กลับ มา เกิด อีก 

 ชมรม กลัยาณ ธรรม  ขอม อบ ธรรม ทาน นี ้ เพือ่ นอม บชูา อาจรยิ คณุ 

แด ทาน อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร   ครู ผู เมตตา และ เสียส ละ  อุทิศ ตน เพ่ือ 

สอง โคม ธรรม สู ใจ มวลชน     ขอก ราบ บูชา พระคุณ ใน วาระ วัน คลาย วัน เกิด 

ของ ทาน ที่ จะ เวียน มา ถึง ใน เดือน กันยายน นี้  ดวย ความ เคารพ อยางสูง 

ขอ ความ เจริญ ใน ธรรม จง มี แด ทุก ทาน 

ทพญ .   อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ 

ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม 



ป ร ะ วั ติ ผู บ ร ร ย า ย

เกริ่นนำ



ตาย แล้วไป ไหน
พิธีกร    :   คน เรา ตาย แลวไป ไหน ?   ตาย แลว ยงั ตอง เกดิ อกี หรอื 

เปลา ?   นรก   สวรรค มี จริง หรือ ไม ?   วิญญาณ หรือ จิต มี จริง หรือ 

ไม ?   อยางไร ?     คำ ตอบ เกี่ยว กับ ปญหา เหลา นี้   ทาน ผู ฟง จะ ได 

รบั ฟง   จาก ผู รู   ผู ม ีประสบการณ ตรง   จะ มาบอก เลา ให ทาน ไดยนิ 

ได ฟง   อีก ไม นาน ขาง หนา นี้ แหละคะ 

  สำหรับ อาจารย ที่ จะ ได มา บรรยาย   บอก เลา ให 

ทาน ผู ฟงได รับ ทราบ เกี่ยว กับ เรื่อง ตาย แลวไป ไหน   คือ ทาน 

อาจารย  ดร.สนอง   ว รอุ ไร   ทาน อาจารย มี ภูมิลำเนา อยู ที่ 

ต
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ตำบลคลองหลวง แพง   อำเภอ เมือง   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   ทาน 

มี พี่ นอง ทั้งหมด แปด คน   เปน ผู หญิง สอง คน   เปน ผูชาย หก 

คน   ตัวทาน เปน บุตร คน ที่ สี่   บิดา มารดา ของ ทาน มี อาชีพ ทำ ไร 

ทำสวน   

 ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร    สนใจ ฝก สมาธิ ครั้ง 

แรก ใน สมัย ที่ ยัง เปน เด็ก  เรียน อยู ชั้น มัธยมศึกษา     เม่ือ โต ขึ้น 

ได สมัคร เขา ศึกษา ตอ ใน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร   บางเขน   

ตั้งแต ป พุทธศักราช   ๒๕๐๐   เรียน จบ ปริญญา ตรี ทางดาน โรค 

พืช   แลว ได ถูก สง ไป ทำงาน   เผย แพร ความ รู เกี่ยว กับ การ ปลูก 

ขาว   เพาะ เหด็   อยู ทาง ภาค อสีาน ตอน บน   อยู นานประมาณ สอง 

ป   ระหวาง นัน้ ทาน ได แตงงาน   และ ขอ ยาย มา เปน อาจารย สอน 

ใน คณะ วิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัย เชียงใหม   

 จาก การ เปลี่ยน อาชีพ ไป เปน อาจารย ใน มหาวิทยาลัย   

จงึ ม ีความ จำเปน ตอง ไป ศกึษา หาความ รู ให มาก ยิง่ ขึน้    ได สมัคร 

เขา เรียน ใน ระดับ ปริญญา โท   ทาง ดาน เชื้อ รา   ที่ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร   ซ้ำ เปน คร้ัง ที่ สอง   ขณะ ที่ กำลัง ศึกษา อยู ใน 

ระดับ ปริญญา โท ทาน ได รับ ทุน โคล อม โบ   ให ไป ศึกษา ตอ ระดับ 

สูง ที่ มหาวิทยาลัย ลอนดอน   ประเทศ สห ราช อาณาจักร   เปน 

๗



ตาย แล้วไป ไหน

เวลา นาน ถงึ สี ่ป   และ สำเร็จ การ ศกึษา ขัน้ สงูสุด   ระดับ ปรญิญา 

เอก   ใน สาขา วิชา ไวรัส วิทยา   แลว จึง เดิน ทาง กลับ ประเทศไทย     

เพื่อ กลับ มา เปน อาจารย สอน ชดใช ทุน อยู ใน คณะ วิทยาศาสตร   

มหาวิทยาลัย เชียงใหม  

  เม่ือ ทาน ได ศึกษา จน จบ หลักสูตร สูงสุด ทาง ดาน 

วิทยาศาสตร  เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ มี ชีวิต ตัว เล็ก สุด คือ เชื้อ ไวรัส   และ 

มี ทักษะ ใน การ ใช กลอง จุล ทัศน อิเล็กตรอน  ซึ่ง สามารถ ขยาย 

ภาพ ขนาด เล็ก   จน สามารถ เห็น อนุภาค ไวรัส ได   แต ไม สามารถ 

ใช เครื่อง มือ ทาง วิทยาศาสตร นั้น   มา สอง ดู เทวดา ให เห็น ได   

ไม สามารถ สอง ดู ภพ ภูมิ หน หลัง   ที่ ตัว เอง ได ไป เกิด เปน สัตว 

อยู ในภพ ภู มิ ใดๆ   ได  จึง ไม เชื่อ คำ สอน ที่ พูด ไว ใน ชาดก หรือ ใน 

พระสูตร ของ พุทธ ศาสนา วา เปน ความ จริง

    เมือ่ ได สำเรจ็ การ ศกึษา มา จาก ตาง ประเทศ แลว ได เดนิ 

ทาง กลับ มา เมือง ไทย   และ มี โอกาส เปด ให ทาน ได ไป บวช เปน 

ภกิษ ุ  เพือ่ พสิจูนสจัธรรมขององค สมเดจ็ พระ สมัมา สมั พทุธเจา  

ทาน ไดไป บวช ที ่  วดั ปรินายก   กรุงเทพฯ   โดย ม ีทาน เจา คณุ โชดก   

( พระ เทพ สิทธิ มุนี   ปธ . ๙ )   เปน ผู บวช ให   (อุปชฌาย )   และ หลัง 

เสร็จ สิ้น การ บวช เปน ภิกษุ แลว   ภายใน วัน เดียวกัน นั้น   ทาน ได 

๘
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ยาย ไป จำวดั อยู ที ่คณะ   ๕   วดั มหา ธาตุฯ   ทาพระ จนัทร   กรงุเทพฯ   

เพื่อ ฝก กรรมฐาน อยาง จริงจัง   กับ ทาน เจา คุณ โชดก เปน เวลา 

นาน ถึง   ๓๐   วัน   ( บวช จริง   ๔๓   วัน )   จึง ได ลา สิกขา กลับ ไป เปน 

อาจารย สอน   อยู ใน คณะ วิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัย เชียงใหม   

 จาก การ พัฒนา จิต ใน ครั้ง นั้น   ได สรางจุด เปลี่ยน ที่ ดี ให 

กบั ชวีติ ของ ทาน และ คน จำนวน มาก   ได ม ีกลุม คณะ ศิษย ศรทัธา 

และ ตั้ง เปน ชมรม กัลยาณ ธรรม   ชวย กัน เผย แพร ผล งาน ของ 

ทาน   โดย การนำ เอา ความ รู จาก การ บรรยาย ของ ทาน   มา จัด 

ทำเปน เทป   เปน ซีดี   เปน รูป เลม หนังสือ แลว นำออก เผย แพร 

สู มวลชน   หนังสือ ที่ จัด ทำ แลว ไดแก ทาง สายเอก   ตาม รอย พอ   

อรยิมรรค   การ ใช ชวีติ ที ่คุม คา  การ ทำ ชวีติ ให ด ีและ ม ีสขุ   ยิง่ กวา 

สุข เมื่อ จิต เปน อิสระ   มาด สดใส ใจ เกิน รอย   ฯลฯ   รวม ถึง ตลับ 

เทป และ   MP3   จำนวน มาก  เพื่อ ไม เปนการ เสีย เวลา   ขอก ราบ 

เรียน เชิญ ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ขึ้น เวทีบรรยาย เรื่อง   

“ ตายแลวไป ไหน ”   ให ญาติ ธรรม ไดยิน ได ฟง   ณ   บัดนี้   ขอก ราบ 

เรียน เชิญ คะ 

๙



ธรรมบรรยาย

ต า ย แ ล ว ไ ป ไ ห น
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ดร .  สนอง   ว รอุ ไร   ซึ่ง ตอ ไป นี้ จะ เรียก ตัว เอง วา ผู บรรยาย 

 ผู บรรยาย   :    นมัสการ พระคุณ เจา   สวสัดี ทาน ผู เจริญ   วนัน้ี 

เปน โอกาส อนั ด ีที ่ทาน ทัง้ หลาย   จะ ไดยนิ ได ฟง คำ พดู ที ่เปน ความ 

จริง   ที่ พูด ออก จาก ปาก ของ ผู บรรยาย   ผู ไม เคย เชื่อ ธรรม วินัย 

และ พระ สูตร ที่ ระบุ ไว ใน พุทธ ศาสนา มา กอน   รวม ทั้ง คำ พูด ที่ 

ออก จาก ปาก ของ ภิกษุ สงฆ   ก็ ไม เชื่อ วา เปน ความ จริง   เหตุ ที่ ไม 

เชื่อ เปน เพราะ ความ รู ใน ทาง วิทยาศาสตร   สอน คน ให เชื่อ ใน 

ความ เปน เหตผุล   หรอื เชือ่ ใน ความ เปน จรงิ นัน่เอง   คำ วา   “ตาย 

แลวไป ไหน ”   ความ รู ทาง ดาน วิทยาศาสตร   แมจะศึกษาเลา 

เรียน มา จนถึง ระดับ สูงสุด แลว ก็ตาม   ไม สามารถ พิสูจน ได วา 

เปน เรือ่ง จรงิ   จงึ ไม เช่ือ วา เทวดา ม ีจรงิ   ไม เช่ือ วา   สตัว นรก   เปรต   

หรือ สัมภเว สี มี อยู จริง  

๑๑
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  ผู บรรยาย เปน นัก วิทยาศาสตร ที่ มี ทักษะ ใน การ ใช 

เคร่ือง มือ ขยาย ภาพ   ที่ เรียก วา ไมโคร สโคป จน เห็น จุลินทรีย 

แบคทเีรยี   จลุนิทรยี เชือ้ รา   ขยาย ภาพ ให ใหญขึน้ ประมาณ   ๘๐๐   

เทา   หรือ   ๑,๐๐๐   เทา   ก็ สามารถ มอง เห็น จุลินทรีย ดัง กลาว ได 

และ ยงั ม ีทกัษะ ใน การ ใช กลอง จลุ ทศัน อเิลก็ตรอน   ขนาด กำลัง 

ขยาย หลาย พัน เทา   ก็ สามารถ มอง เห็น รูป ราง ของ เชื้อ ไวรัส ได   

แต ไม สามารถ มอง เห็น เทวดา หรือ ภพ ภูมิ หน หลัง ของ ตัว เอง ได   

จึง ทำให ไม เชื่อ ใน สิ่ง ที่ เขียน ระบุ ไว ใน คัมภีร ทาง พทุธ ศาสนา   

 หลงั จาก ไป ปฏบิตั ิธรรม ตาม แนว พองหนอ   ยบุหนอ   ได 

นาน   ๗   วนั   ผล ปรากฏ วา จติ เขา ถงึ ความ ตัง้ มัน่ เปน สมาธิ สงูสดุ   

( อปัป นา สมาธิ )   หรอื ที ่เรยีก วา สมาธิ ระดบั ฌาน   เมือ่ ถอน จติ ออก 

จาก ความ ทรง ฌาน   จติ ได เขา ถงึ ความ รู สงูสุด ที ่ยงัของ เกีย่ว อยู 

กับ โลก   ( อภิญญา   ๕)   อัน ไดแก ความ รู ที่ ใช ใน การ แสดงฤทธิ์   

(อิทธิ วิธิ)   การ ไดยิน เสียง ที่ อยู หาง ไกล   หรือ ไดยิน เสียง ของ 

สัตว ใน ตาง มิติ   ( ทิพ พ โสต )   รู ความ คดิ ของ คน อื่น   หรือ สิ่ง ที่ คน 

อื่น กระทำ แลว จิต เก็บ บันทึก ผล ไว ภายใน   (เจโต ปริย ญาณ )   รู 

กำเนิด หน หลัง ที่ ผาน มายา วนา นขาม ภพ ชาติ   ( ปุพ เพ นิ วา สานุ 
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สติ ญาณ)   และ ความ รู ที่ ทำให ไป เห็น สัตว กาย ทิพย   ( ทิพ พ จักขุ)   

วา เปน สิ่ง ที่ มี อยู จริง แต ระบบ ประสาท มิ อาจ สัมผัส ได 

  หลัง จาก พัฒนา จิต จน เขา ถึง สมาธิ ระดับ ฌาน ได แลว   

จึง ได ยืนยัน วา สิ่ง ที่ กลาว มา ขาง ตน นั้น เปน เรื่อง จริง  มี เหตุผล   

ยาวนาน ขาม ภพ ชาติ รองรับ   การ ไป สัมผัส กับ สิ่ง ที่ ละเอียด 

ลึกซึ้ง เหลา นี้ มิได เนื่อง มา จาก ประสาท สัมผัส   แต จิต ที่ พัฒนา 

จน ความถ่ี คลื่น จิต เปน ระเบียบ ดีแลว เทานั้น จึง จะ สัมผัส ได 

  ผู บรรยาย ได พัฒนา ตัว เอง จน เขา ถึง ความ รู ทาง โลก   

(สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   และ ได พัฒนา จิต ตนเอง   

จน เขา ถึง ความ รู ที่ สูง กวา ปญญา ทาง โลก   ( ภา วนา มย ปญญา )   

ซึ่ง เปน ความ รู สูงสุด   จึง สามารถ รู เห็น เขาใจ ใน สิ่ง ที่ คณะ ของ 

หลวง พอ พูด มา เมื่อ ตะก้ี นี้   วา เปน ความ จริง ที่ มี เหตุผล รองรับ   

และ เชน เดียวกัน   สิ่ง ที่ ผู บรรยาย จะ พูด ตอ ไป นี้ วา ตาย แลวไป 

ไหน   ก็ เปน เรื่อง จริง เชน เดียวกัน 

  หาก มี ผู สงสัย ถาม วา   มนุษย ที่ ศรัทธา ใน พุทธ ศาสนา   

ตาย แลวไป ไหน ?   ผู ที ่ม ีปญญา ทาง โลก ก ็จะ บอก วา   ตาย แลวไป 

วดั   เพราะ เม่ือ เดือน ที ่ผาน มายงั ไป รวม ขบวน แห ศพ เพ่ือน ใน วดั 
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ขึ้น สู เชิง ตะกอน เผา ศพ   คือ   ยัง หนี ไม พน พระ สงฆ ตอง รับ ภาระ 

ทำ พิธี เผา ศพ ให   ที่ พูด เชน นี้ ก็ เพราะ วา บุคคล ทั่วไป สามารถ รู 

เห็น เขาใจ ได สัมผัส ได วา เปน ความ จริง   ใน ระหวาง งาน ศพ   ได 

มี หมู ภิกษุ สงฆ มา รวม กัน สวด มนต ให กับศพ   ตามท่ีหลาย คน 

เขาใจกัน   ใน บาง ครั้ง มี ภิกษุ บาง รูป ลุก ขึ้น แลว เดิน ตรง ไป ยัง 

หีบ บรรจุ ศพ  ใช มือ เคาะ เบาๆ   ที่ โรง ศพ   แลว พูด วา   “ โยม ไป ที่ 

ชอบๆ เถิด ”   หาก ทาน ไดยิน ได ฟง คำ ที่ พระ พูด เชน นี้ แลว  ลอง 

คิด ดู สิ วา   ศพ นั้น จะ รับ รู สิ่ง ที่ พระ ภิกษุ พูด ได ไหม ?  

  ถา เปน นัก วิทยาศาสตร เขา จะ พิสูจน ดวย การ ไป พูด 

ให คน นอน หลับ สนิท   ( จิต ตก ภวังค )   ฟง   เมื่อ เขา ตื่น ขึ้น มา   แลว 

ลอง ไป ถาม เขา ดู สิ วา   เมื่อ กี้ ได พูด ให ฟงได ยิน ไหม วา พูด ถึง เรื่อง 

อะไร ?   จิต ที่ ตก ภวังค เปน จิต ที่ ไมมี เกิด - ดับ   เปน จติ ที่ ทำงาน ไม 

ได   ไม สามารถ รูคิด นึก ได   ดัง นั้น คน นอน หลับ   จิต จึง ไม รับ รู สิ่ง 

กระทบ จาก ภายนอก  และ ยิ่ง คน ที่ ตาย ไป แลว   จิต ยอม เคลื่อน 

ออก จาก รางกาย ที ่เปน ศพ   แลว โคจร ไป หา รางใหม เขา อยู อาศัย 

ทำ กิจกรรม ให กับ ชีวิต  

  ศพ ทีน่อน นิง่ อยู ใน โลง ศพ จงึ ไม สามารถ รบั รู สิง่ ใดๆ   ได   

ไม รับ รู เสียง ที่ เกิด จาก การ เคาะ ฝา โลง ศพ   ไม รับ รู เสียง ที่ เกิด 
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จากการ พูด ของ ภิกษุ สงฆ   ไม รับ รู แม กระท่ัง อาหาร ที่ ถูก นำ ไป 

ไว ให ศพ ได บรโิภค   ดงันัน้ การกระ ทำ ดงั กลาว จงึ เปน พฤติกรรม 

ของ ผู ไมรู จริง   หรือ ผู รู ไม จริง   อยาง นี้ นัก วิทยาศาสตร จึง ไม เชื่อ 

วา เปน ความ จริง   และ ยิ่ง ไป รู ลึก ถึง ขณะ ยัง มี ชีวิต   หาก ศพ นี้ 

ยัง มี พฤติกรรม ไม ดี เชน เสพ สุรา จน มึนเมา ไม ไดสติ   หรือ ชอบ 

ทบุตทีำราย ผู อยู รอบ ขาง อยู เสมอ   หาก เชือ่ใน คำ กลาว ของ ภกิษุ 

ที่ ไป เคาะ ฝา โลง ศพ หรือ เคาะ ที่ ขาง โลง ศพ   ลอง คิด ดู วาที่ ชอบ 

ของ คน ที่ ขาด สติ จะ เปน อยางไร 

  ผู รู   รู วา ซากศพ ที่นอน สงบ นิ่ง อยู ใน โลง ศพ   ใน ที่สุด 

แลวถกู นำ ไป เผา หรอื ฝง ดนิ   ธาตุ ที ่เปน องค ประกอบ ของ รางกาย   

ตาง แยก ยาย กลับ สู ธรรมชาติ ดั้งเดิม   ลม สู ลม   ไฟ   (พลังงาน)   สู 

ไฟ   น้ำ สู น้ำ   และ ดิน สู ดิน ที่ มี อยู ใน ธรรมชาติ ดั้งเดิม   ดัง นั้น ผู 

รู จริง แท จึง ไมมี จิต เปน ทาส ของ วัตถุ ใดๆ ที่ เปน สิ่ง สมมุติ   และ 

ยิ่ง กวา นั้น ผู รู จริง แท ยัง ได รู วา   พลังงาน จิต หรือ ที่ เรียก วา จิต 

วิญญาณ   ที่ เคย เขาไป อยู และ อาศัย รางกายประกอบ กรรม นั้น 

ตาง หาก ละ  ที่ โคจร ไป ตาม แรง ผลัก ของ กรรม   

 ผู บรรยาย เคย ไป เหน็ จติ ตวั เอง เคลือ่น ออก จากรางกาย 

นี ้  จงึ ได เขาใจ การ โคจร ของ จติ ที ่หลดุ ออก จาก รางกาย เกา   และ 

เขาไป อยู อาศัย ใน รางกาย ใหม   นับ ภพ นับ ชาติ ไมรู จบ  
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  ดงั นัน้ คำถาม ที ่วา   ตาย แลวไป ไหน ?   จงึ ตอบ ได เปน สอง 

ทาง คือ   ตาย แลวไป วัด   เพื่อ ให ภิกษุ จัด ทำ พิธีกรรม เกี่ยว กับ ศพ   

สวน จิต วิญญาณ ที่ หลุด ออก จาก ราง   จะ ถูก แรง ของ กรรม ผลัก 

ดัน ให ไป เขา อยู อาศัย ใน ราง ใหม 

   การ บรรยาย ใน วนั นี ้เรือ่ง  ตาย แลวไป ไหน ?   ผู บรรยาย 

จึง มุง เนน การ โคจร ไป เกิด ใหม ของ จิต วิญญาณ   คน ท่ี จะ เขา ถึง 

ความ จริง เชน นี้ ได   ตอง เปน ผู ที่ พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน 

กระทั่ง เกิด ปญญา สูงสุด ระดับ โลกิยะ   หรือ ที่ เรียก วา โลกิย 

ญาณ ได แลว เทานั้น   จึง จะ รู ถึง การ โคจร ของ จิต วิญญาณ ไป สู 

ภพ ตางๆ 

  ตา เนือ้ ตา หนงั   ยอม รู เห็น เขาใจ วา   สตัว ทีม่า เกดิ อยู ใน 

ภพ มนษุย ม ีอยู จรงิ   สตัว ทีม่า เกดิ อยู ใน ภพ ตริจัฉาน ม ีอยู จรงิ   แต 

สัตว ใน ภพ อื่นๆ   ที่ มี รูป นาม ละเอียด   สัตว ที่ มี แต รูป ที่ ละเอียด   

หรือ สัตว ที่ มี แต นาม เพียง อยาง เดียว  ตา เนื้อ ตา หนัง ที่ ทำงาน 

ดวย ระบบ ประสาท ไม สามารถ สัมผัส ได   แต จิต ที่ พัฒนา ดีแลว 

เทานั้น   จึง จะ สามารถ สัมผัส เห็น สัตว นรก   สัตว เปรต   สัตว 

อสุรกาย   เทวดา   และ พรหม   วา มี อยู จริง ใน วัฏสงสาร นี้   
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 จติ ที ่พฒันา จน เกดิ โลกยิ ญาณ   โดย เฉพาะ ปญญา สงูสดุ 

ที่ อยู เหนือ การ ทำงาน ของ ประสาท สัมผัส   ที่ เรียก วา   เจ โต ปริย 

ญาณ   อัน เปน ความ รู สูงสุด ที่ สามารถ รู ใจ ผู อื่น ได   เคย เกิด ขึ้น 

กับ ครูบา อาจารย ผู สอน กรรมฐาน ให กับ ผู บรรยาย   ใน ครั้ง ที่ ไป 

ปฏบิตั ิธรรม อยู ที ่คณะ   ๕   วดั มหา ธาตฯุ   ซึง่ ม ีอยู วนั หนึง่   ขณะ นัง่ 

ลอมวง ฉัน ขาว   ( ภัตตาหาร )   ผู บรรยาย เปน ภิกษุ บวช ใหม   และ 

ยัง มี จิต อยู ใต อำนาจ ของ กาม   ขาว ที่ ฉัน คำ ไหน มี รสชาดอรอย   

ขณะ ที่ กำลัง เคี้ยว คำ ขาว   ทาน เจา คุณ โชดก ได ชี้ มา ที่ ผู บรรยาย 

แลว พดู ขึน้ วา   คณุ ตอง กำหนด วา   “ อรอย หนอๆ ๆ ๆๆ ”   คำ ไหน 

ไม อรอย  ทาน มิได บอก ให กำหนด   

 ใน สมัย นั้น ปญญา ของ ผู บรรยาย ยัง ดอย อยู   จึง ไมรู วา 

ครูบา อาจารย หยั่ง รู ได อยางไร   แต ใน ปจจุบัน เม่ือ ปญญา เห็น 

แจง มี กำลัง กลา แข็ง ขึ้น   ตอง กำหนด ทั้ง คำ ขาว ที่ อรอย และ ไม 

อรอย   จิต จึง จะ เปน อิสระ จาก กาม ได  

 และ ยัง มี อีก ครั้ง หนึ่ง   ที่ ผู บรรยาย คิด หนี ออก จาก 

วัด มหา ธาตุฯ   เพ่ือ ไป อยู ปฏิบัติ ธรรม ที่ สวน โมกข   จังหวัด 

สุราษฎรธานี   และ ใน คืน วัน เดียวกัน นั้น   เวลา ประมาณ   ๒๐   

นาิกา   ซึ่ง เปน เวลา ของ การ สอบ อารมณ   เมื่อ ภิกษุ ผู รวม 
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ปฏิบัติ ธรรม มา ชุมนุม กัน พรอม แลว  ทาน เจา คุณฯ ได มอง มา 

ที่ ผู บรรยาย   แลว พูด ขึ้น วา   “ จะ หนี ไป ไหน   ก็ หนี ใจ ตัว เอง ไม 

พน   จงอยู แลว สู สิ ”   ผู บรรยาย จึง ได ถาม ครู อาจารย วา   จะ ให สู 

อยางไร   ทาน บอก ให กำหนด วา   “ คดิ หน ีหนอๆ ๆ ๆๆ”   ไป เรือ่ยๆ   

ซึ่ง ผู บรรยาย ได นำ วิธี การ ดัง กลาว ไป ปฏิบัติ   ผล ปรากฏวา ไม ได 

หนี ไป ไหน   ยัง คง อยู ปฏิบัติ ที่ คณะ   ๕   จน ครบ กำหนด เวลา 

  ทั้ง สอง เรื่อง ที่ ยก ขึ้น มาบ อก เลา ให ฟง นี้   ก็ เพื่อ จะ ชี้ 

ใหเห็น วา ผู ที่ มี จิต พัฒนา ดีแลว ยอม เขา ถึง เจ โต ปริย ญาณ   อัน 

เปน ความ รู สูงสุด ที่ ยัง ของ เกี่ยว อยู กับ โลก ได 

  หลงั จาก ที ่ผู บรรยาย ได พฒันา จติ   จน เขา ถงึ โลกยี ญาณ  

(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) ได แลว  การ ไป รู เห็น ภพ ภูมิ หน หลัง 

ของ ตัว เอง   ถึง กับ ทำให ภิกษุ บวช ใหม ตอง น้ำตา หยด   ดวย ไป รู 

วา ตัว เอง นั้น โง สุดๆ   นำพา ชีวิต เวียน ตาย เวียน เกิด มา อนันต   มี 

แต รางกาย เทานัน้ ที ่ดบั ไป ชาต ิแลว ชาต ิเลา   จติ ไม เคย ดบั   จติ ที ่ม ี

กเิลส คางคา อยู ภายใน   จงึ ตอง โคจร เขาไป อยู ใน ราง ใหม ซำ้ แลว 

ซำ้ เลา เรือ่ย ไป   จน กระท่ัง ได โคจร เขา มา อยู ใน ราง ที ่เปน ปจจบุนั   

ที่ ทาน ได เห็น อยู นี้   
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 สิ่ง ที่ บอก เลา ให ฟง นี้ เปน ประสบการณ ตรงของ ผู 

บรรยาย  ตอง ขออภัย   หาก ทาน ฟง แลว ไม เขาใจ   ถือวา เปน 

เรือ่งปกติ   ที ่ผู บรรยาย เหน็ เพีย้น ไป เอง   ที ่ไป รู ความ จรงิ ที ่อยู นอก 

เหนือ ระบบ ประสาท สัมผัส   แต ขอบ อก วา   รางกาย เปน เครื่อง 

มือ ให จิต ได พัฒนา   หาก มี ทาน ใด ปรารถนาพิสูจน สัจธรรม นี้   

ยอม มี โอกาส เขา ถึง ได  ดวย การ พัฒนา จิต ตาม แนว ของ สมถ 

กรรมฐาน   จน กระทั่ง จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น แนว แน   หรือ เขา 

ถึง สมาธิ ระดับ ฌาน   ยอม มี โอกาส สัมผัส ความ จริง ที่ บอก มา 

นี้ ได  และ ยอม รู วา ชีวิต ของ มนุษย และ สัตว   มิได ยืนยาว เทา ที่ 

ตา เห็น   แต ยืนยาว อยาง ไมรูจบ   ตราบ เทา ที่ กิเลส ยัง มี อำนาจ 

ครอง ใจ   ใคร ผู ใด เขา ถึง สภาว ธรรม   เชน นี้ ได แลว  ยอม พิถีพิถัน 

ใน การดำเนิน ชีวิต   เปลี่ยน พฤติกรรม ใน การ คิด   พูด   ทำ   ไป ใน 

ทาง ที ่ถกู ตอง ชอบ ธรรม   คดิ พดู ทำ แลว ไม ผดิ กฎหมาย   ไม ผดิ ศลี   

และ ไม ผิด ธรรม 
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ดร. สนอง วรอุไร

  ผู บรรยาย ได เดิน ทาง ไป เผย แพร สัจธรรม ยัง ที่ ตางๆ   

เพื่อ ให คน ที่ ไมรู ความ จริง เรื่อง ของ ชีวิต ได รับ รู   สวน เขา จะ 

เชื่อ หรือ ไม นั้น เปน สิทธิ สวน ตัว ของ เขา   ผู รู จะ ไม เขาไป กาว 

ลวง ใน ชีวิต ของ คน อื่น   แต ผู รู จะ พัฒนา ตัว เอง ให มี พฤติกรรม 

ถูก ตรง ตาม ธรรม   แลว แสดง เปน ตัวอยาง ให มวลชน สัมผัส ได   

ดังนั้นแตละ ชีวิต มี การก ระ ทำ   ( กรรม )   เปน ของ ตัว เอง   บุคคล 

ใด จะ ประพฤติ อยางไร ยอม มี ศรัทธา เปนตน เหตุ   ผู มี ความ 

เห็นผิด   ยอม ศรัทธา ใน สิ่ง ผิด   สิ่ง ที่ เปน อกุศล ธรรม   เชน   ดื่ม 

สรุา   เลน การ พนนั   คบ คน ชัว่ เปน มติร   ฯลฯ   เมือ่ ใด ที ่การกระทำ 

ไมดีใหผล   ยอม มี ทุกข มี โทษ เกิด ขึ้น กับ ชีวิต ได  ตรงกัน ขาม  

บุคคลที่มีความ เห็น ถูก   ยอม ศรัทธา ใน สิ่ง ที่ ถูก ตอง ชอบ ธรรม   

เมือ่ ใด ที ่การกระทำ แต ใน สิง่ ที ่ด ีให ผล    ยอม ม ีชวีติ สะดวก ราบรืน่ 

และ มีความ สุข 
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  ผู บรรยาย มี เรื่อง จริง ที่ เกิด ขึ้น   และ ประสงค บอก 

เลา ให ผู ฟงได ทราบ วา   มี นัก ธุรกิจ อยู ทาน หนึ่ง   เจ็บ ปวย ดวย 

ลิ้น หัวใจ ทำงาน ผิด ปกติ  เขา ได เดิน ทาง ไป ยัง กรุงเทพฯ   เพื่อ 

ให แพทย ผูมีความ เชี่ยวชาญ ได บำบัด รักษา   ณ    โรง พยาบาล 

แหง นั้น   ผูปวย ได เขา พัก อยู ใน หอง ซี ซี ยู   และ นาง พยาบาล ได 

นำ เคร่ืองวัดคล่ืน หัวใจ   มา ติด ตั้ง ให กับ ตัว คนไข   การ เตน ของ 

หัวใจที่เห็น จาก ภาพ ของ เครื่อง วัด คลื่น หัวใจ   ปรากฏ วา เปน 

เสนขึ้น ลงสลับ กัน ไป มา อยาง ผิด ปกติ  

  มี อยู วัน หนึ่ง   หัวใจเกิดหยุด เคลื่อนไหว   ภาพ ที่ เห็น 

จาก จอ ของ เคร่ืองฯ   ปรากฏ เปน เสน ตรง อยู ใน แนว ระนาบ   

ภาพ ของ เสน ตรง นี้ ปราก ฏ อยู นาน   ๕   นาที   หลัง จาก นั้น ภาพ 

ได กลับมา สู เสน ขึ้น - ลง ที่ ผิด ปกติ เหมือน เดิม   หลัง จาก นั้น 

หมอ ที่ เปน เจาของคนไข  ได ทำการ ผาตัด เปล่ียน ลิ้น หัวใจ ให 

ใหม   แลว เยียวยา รักษา จน มี อาการ เปน ปกติ เหมือน คน ทั่วไป  

หลังจากนั้นได บวช เปน ภิกษุ  อุทิศ ผลบุญ ชดใช หนี้ เวร กรรม 

ให กับ เจา กรรม นายเวร   แลว สึกออก มา อยู ใน เพศ ฆราวาส   

สานตอธุรกิจ ที่ ทำ อยู กอน เขารับ การ บำบัด รักษา  
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  หลัง จาก นั้น ผู บรรยาย ได มี โอกาส พบ และ สนทนา อยู 

กับ เขา   จึง ได รู ถึง ประสบการณ ที่ เขา ได ไป พบเห็น มา วา 

 นัก ธุรกิจ    :   ใน ขณะ ที่ คลื่น หัวใจ เปน เสน ตรงๆ   นาน   ๕   

นาที นั้น   ผม ได ตาย ไป จาก โลก มนุษย   แลวไป อยู ใน ราง ที่ เปน 

ทิพย   มี ผูชาย สูง ใหญ   ( ยมทูต )   สอง คน   นุง ผา เตี่ยว สี แดง ไม 

สวม เสื้อ   มา นำ ผม ไป เมือง นรก นาน สอง วัน 

 ผู บรรยาย    :  ชาย ที่ นุง ผา เตี่ยว สี แดง   มา นำ คุณ ไป เมือง 

นรก ทำไม 

 นัก ธุรกิจ   :  เขา มา พา ผม ไป ดู ผล งาน ของ สัตว นรก   ที่ 

กำลัง เสวย อกุศล วิบาก   สัตว นรก ทุก ตัว ไมมี เส้ือผา สวม ใส 

ตอง เข็น ของ หนัก   ลาก ของ หนัก อยู ตลอด เวลา   สัตว นรก ตัว ใด 

หยุด พัก จะ ถูก ผู คุม ราง สูง ใหญ ฟาด ดวย ตะบอง เหล็ก ที่ มี ขนาด 

ใหญ และ ตรง ปลาย เปน ปุม แหลม คลาย หนาม   จน ลมลุก กัน 

ระเนระนาด 

 ผู บรรยาย    :   สตัว นรก ที ่ถกู ฟาด จน ลม ม ีการ รอง โอด ครวญ   

เจ็บ ปวด บาง ไหม 
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 นัก ธุรกิจ    :   ไมมี ใคร รอง โอด ครวญ   สัตว นรก ทุก ตัว ที่ 

ถูก ฟาด จน ลม   ตาง นิ่ง   ตาง รีบ ลุก ขึ้น มา ลาก ของ หนัก  เข็น ของ 

หนกั ไป เหมอืน เดมิ   หาก หยดุ ทำงาน ก ็ถกู ตะบอง เหลก็ ฟาด   ตอง 

ทำงาน เรื่อย ไป ไมรู จบ สิ้น 

 ผู บรรยาย    :   คณุ ม ีความ รูสกึ อยางไร บาง   ที ่เหน็ สตัว นรก 

กำลัง ถูก ทรมาน เชน นั้น 

 นัก ธุรกิจ   :  ผม กลัว มาก และ อยาก กลับ เมือง มนุษย ให 

เร็ว ที่สุด 

 ผู บรรยาย    :   แลว คน ที่ นุง ผา เตี่ยว สี แดง   เขา พา คุณ ไป ดู 

อะไร อีก 

 นัก ธุรกิจ    :  เขา พา ผม ไป ด ูสถาน ที ่เกาๆ   โท รมๆ   และ ชืน้ 

แฉะ  มี สิ่งของ วาง ระ เกะ ระกะ ไม เปน ระเบียบ 

 ผู บรรยาย    :  คุณ ลอง เปรียบ เทียบ ให ดู สิ วา   สถาน ที่ ที่ คุณ 

ไป เห็น   มี อยู ที่ไหน ใน เมือง มนุษย บาง 

 นัก ธุรกิจ    :   ไมมี เลย ครับ   ผม เห็น แลว สลด หดหู ใจ อยาง 

มาก   ผม อยาก ให เขา พาก ลับ ไป เมือง มนุษย ให เร็ว ที่สุด 
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  นัก ธุรกิจ คน ที่ ผู บรรยาย ได ไป สนทนา ดวย   บัดนี้ เขา ได 

ตาย จาก โลก มนุษย นี้ ไป แลว   และ จิต วิญญาณ ของ เขา ได โคจร 

ไป เกิด เปน สัตว นรก   เสวย อกุศล วิบาก   ตาม ที่ เขา ได ไป เห็น 

มาส อง วัน นั่นเอง   นี่ เปน เคร่ือง แสดง วาการ ตาย แลว ฟน ของ 

นัก ธุรกิจ คน นี้   หลัง จาก ฟน ขึ้น มา แลว ยัง ประมาท  ประพฤติ 

ตนอยูในอกุศล ธรรม    มีอายุ ยืนยาว อยู ได เพียง ป เศษ จึง ตอง 

ตาย จาก ความ เปน มนุษย  แลวไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ นรก 

ตาม ที่ เขาไป เห็น   ไม สามารถ พัฒนา จิต ให พน จาก นรก ได   ดวย 

เหตุ ยัง คง ประพฤติ คดโกง คาแรง คน งาน   โดย ใช ให ทำงาน หนัก   

แต จาย เงิน คาแรง ให นอย   หรือ ไม จาย ตาม ที่ ได ตกลง กัน ไว 

  ยัง มี อยู อีก เร่ือง หนึ่ง ซึ่ง เปน เร่ือง ของ พระ ภิกษุ สงฆ ผู 

เปน เจา อาวาส ของวัด แหง หนึ่ง   ที่ ตั้ง อยู บน ยอด ดอย กลาง ปา   

หลัง จาก ที่ ผู บรรยาย ได คบหา สมาคม   และ สนทนา ธรรม อยู กับ 

ทาน นาน พอ สมควร   จน เปน ที่ คุน เคย แลว   พระ ภิกษุ สงฆ รูป นี้   

ได บอก เลา ให ผู บรรยาย ฟง ถึง เรื่อง ที่ ทาน ได พูด คุย กับ ยมบาล   

ที่มา หา ใน คืน กลาง ดึก ของ คืน วัน หนึ่ง   โดย ปรากฏ เปน คน ที่ มี 

รางกาย สูง ใหญ   เดิน ผาน ไป ทาง ชองหนาตาง ขอ งกุฎิ เม่ือ เวลา 

ประมาณ ต ีหนึง่ เศษ   โดย ทาน ได พดู กบั ผู บรรยาย วา   ใน คนื กลาง 
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ดึก วัน หน่ึง   ขณะ ที่ ทาน จำวัด อยู ใน กุฎิ บน ยอด ดอย   ได เห็น คน 

ที่ มี ราง สูง ใหญ เดิน ผาน ไป   จึง ได ถาม ออก ไป วา   ใคร นะ   และ 

มี เสียง ตอบกลับ มา วา ยมบาล   เม่ือ พระ ภิกษุ สงฆ ไดยิน เสียง 

ตอบกลบั   จงึ ได พจิารณา วา พระ ภกิษ ุสงฆ เปน มนษุย   แต ยมบาล 

เปน เทวดา   การ ที ่จะ มา พดู คยุ กนั ผาน ทาง ชอง หนาตาง เปนการ 

ไม สมควร   ไม ให เกียรติ เทวดา ที่ ตน เปน มนุษย   จึง ลุก ขึ้น เดิน ไป 

เปด ประตู กุฏิ   แลว เชิญ เทวดา ให เขา มา พูด คุย กัน ขาง ใน   ซึ่ง คำ 

ที่ สนทนา กัน ม ีดังนี้ 

 พระ ภิกษุ สงฆ    :  ทาน มา ที่ นี่ ทำไม ใน ยาม วิกาล เชน นี้ 

 ยมบาล    :  ขาพเจา มา รอ รบั วญิญาณ ของ พระ ภกิษ ุสงฆ 

รูป หน่ึง ที่ จะ ตาย ใน คืน วัน นี้   เพื่อ นำ ไป ชำระ โทษ ใน เมือง นรก 

 พระ ภิกษุ สงฆ    :  พระ ภิกษุ สงฆ รูป นั้น เปน ใคร   และ มีชื่อ วา 

อะไร ? 

 ยมบาล    :  พระ ภกิษุ สงฆ รปู ที ่ขาพเจา มา รอ รบั วญิญาณ   

ก็ คือ ทาน นั่น แหละ 

 พระ ภิกษุ สงฆ    :  ทำไม อาตมา จะ ตอง ตาย ใน คนื วนั นี ้และ ตอง 

ไป รับ โทษ ใน เมือง นรก 
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 ยมบาล    :  เหตุ ที่ ตอง ตาย ใน คืน วัน นี้ เพราะ เจา กรรม 

นายเวร ของ พระคณุ เจา   เขา มา ขอรอง ให นำ วญิญาณ ของ ทาน 

ไป พพิากษา โทษ   ใน สมยั ที ่พระคณุ เจา ยงั เปน เดก็ อาศยั อยู กบั แม   

ได ประพฤติ ปาณาติบาต กับ กุง   หอย   ปู   ปลา   ที่ อยู ใน ทอง นา   จึง 

ตอง ลง ไป เกิด ใน นรก 

 พระ ภิกษุ สงฆ    :   อาตมา   เปน พระ บวช ใหม   ยัง ทำความ ดี ไว 

ไม มาก เทาไร   ขอ อยู เพื่อ ทำความ ดี ให มี มาก กอน   แลว จึง จะ ไป 

กับ ทาน   ยัง ไงๆ   ก็ จะ ไม ไป กับ ทาน ใน เวลา นี้ 

 ยมบาล    :  ถา เชน นั้น อีก   ๑๒   ป มนุษย  ขาพเจา จะ กลับ 

มา หา พระคุณ เจา ใหม 

  ยมบาล โดน ลูก ตื๊อ ไม ยอม ไป ของ มนุษย  เพราะ พระ 

ภกิษุสงฆ ไม ยอม ตาย ใน คนื วนั นัน้   แต หาก ผู ใด ได รบั การ ผดัผอน 

ที่ จะ มี ชีวิต อยู ตอ   ยอม ไม เกิด ขึ้น ได เหมือน กับ กรณี ที่ พระ ภิกษุ 

สงฆ ได พบ กบั ยมบาล   ผู ม ีอำนาจ โดยตรง ใน การ ตดัสนิ ชวีติ ของ 

สัตว ผู มี จิต เปน ทาส ของ กาม ถือ วา พระ ภิกษุ สงฆ รูป นั้น เปน 

ผู มี โชค ดี   ที่ ยมบาล มา รอ รับ จิต วิญญาณ   แลว ยัง สามารถ ตอ 

รอง ให ชีวิต ยัง คง อยู ได   เพื่อ ให ประกอบ กรรม ดี ให มี มาก ยิ่ง ขึ้น   
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ผู บรรยาย ได ประเมิน เวลา ที่ ยมบาล ได ให โอกาส แก พระ ภิกษุ 

สงฆ รูป นั้น   แลว ยัง มี เวลา เหลือ อีก ประมาณ สอง ป เศษ   จึง จะ 

มโีอกาส พบ กบั ยมบาล อกี เปน ครัง้ ที ่สอง   เมือ่ พบ กนั แลว จะ รู วา   

ความ ดี ที่ มนุษย ได ทำ ไว แลว นั้น   สามารถ จะ เปน เครื่อง ประกัน 

ไม ให ลง ไป เกิด ใน นรก ได จริงหรือ ไม 

  คน ทั่วไป ไมมี โอกาส ได พบ กับ นาย ใหญ ของ ยมโลก 

เชน พระ ภิกษุ สงฆ รูป นั้น   มนุษย ผู มี จิต เปน ทาส ของ กาม   เมื่อ 

ตาย แลว  ยมทูต คือ ทูต ผูนำ จิต วิญญาณ ของ คน ตาย ไป ให พระ 

ยม   ( ยมบาล )   ลงโทษ ใน เมือง ผี   ( นรก )   เมื่อ พบ กับ ยมทูต แลว   

โอกาส ตอ รอง ให ม ีชวีติ อยู ตอ   ยอม ไม เกดิ ขึน้ ได   ดงั นัน้ บคุคล ไม 

พงึ ประมาท   ทำ แต ความ ด ีอยู ทกุ ขณะ ตืน่   เพือ่ ให จติ วญิญาณ ม ี

บุญ สั่งสม ไว เปน ปจจัย เดิน ทาง สู สุคติ ภพ ใน โลกหนา 
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  เมื่อ พูด กัน ถึง คำ วา   “ กาม ”   ไมใช เรื่อง ที่ หยาบ คาย   

แต กาม หมาย ถึง   สิ่ง ที่ นา ปรารถนา นา ใคร ของ ปุถุชน คน 

ทั่วไป   อาทิ   กิเลส เปน กาม   เปน สิ่ง ที่ นา ปรารถนา นา ใคร   ที่ คน 

จำนวนหน่ึง   เอา จิต เขาไป เปน ทาส ของ โลกธรรม   ( กิเลส กาม)   

เชน   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   แลว ทำให เกิด เปน กาม สุข ขึ้น 

กับ จิต ที่มีความเห็นผิด ไป จาก ธรรม   เมื่อ ใด ที่ จิตใจ ตอง เผชิญ 

กับ ความ เสื่อมลาภ  เสื่อม ยศ   นินทา   ทุกข   เมื่อ นั้น จิต ยอม เกิด 

อารมณ ของ กาม ทุกขขึ้น   

 นอกจาก นี้ แลว บุคคล ผู ไมรู จริง   ยัง เอา จิต เขาไป เปน 

ทาส ของ อายตนะ ภายนอก   เชน   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   สัมผัส 
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ทาง กาย   หาก อายตนะ ภายนอก ทั้ง หา นี้   ทำให เกิด เปน อารมณ 

ที่ นาปรารถนา นา ใคร ก็ จะ เกิด เปน กาม สุข ขึ้น กับ จิต   ตรง กัน 

ขาม  หาก อายตนะ ภายนอก   เปน สิ่ง ที่ ไม นา ปรารถนา ไม นา ใคร   

อาทิ   ตา เห็น รูป อัปลกัษณ   หู ได สัมผัส เสียง กน ดา   จมูก ได สัมผัส 

กับ กลิ่น เหม็น   ลิ้น ได สัมผัส กับ รสชาติของ อาหาร ที่ ไมอรอย   

รางกาย สมัผสั กบั อากาศ ที ่รอน อบอาว   จติ ยอม รบั เอา อายตนะ 

ภายนอก เหลา นี้   เขา ปรุง อารมณ ไม ดี    อารมณ ของ กาม ทุกข จึง 

เกิด ขึ้น ได 

  เม่ือ ผู ฟงได ทราบ ความ หมาย ของ คำ วา กาม แลว   และ 

ยัง มี ชีวิต ตก เปน ทาส ของ กาม   ตาย แลว  จิต วิญญาณ ยัง ตอง 

ถูก กิเลส กาม   ผลัก ดัน ให โคจร ไป เกิด เปน สัตว ที่ มี รูป นาม อยู 

ใน กามภพ  ( ภพ นรก   ภพ เปรต   ภพ อสุรกาย   ภพ ติรัจฉาน   ภพ 

มนุษย และ ภพ สวรรค)  ได   กามภพ เหลา นี้ อยู ภาย ใต การ กำกับ 

ดูแล ของ พญา ยม   ซึ่ง หมายความ วา   ผู ที่ ยัง มี จิต อยู ใต อำนาจ 

ของ กิเลส กาม   ยัง ตอง พบ กับ พญา ยม หรือ ยมบาล แนนอน 

  เมือ่ ถาม วา   “ พญา ยม ”   เปน ใคร   ก ็ตอบ ได วา เปน เทวดา 

ชั้น ผูใหญ   ที่ ทำ หนาที่ ตัดสิน ชีวิต ของ สรรพ สัตว   ที่ ยัง มีจิต เปน 

ทาส ของ กาม   ให ไป เกดิ เปน สตัว ตวั ใหม   อยู ใน กามภพ ที ่ม ีความ 

๓๑



ตาย แล้วไป ไหน

สขุ ความ สบาย   ( สคุต ิภพ )   หรอื ให ไป เกดิ เปน สตัว ตวั ใหม   อยู ใน 

กามภพ ที ่ม ีความ ทกุข ยาก ลำบาก   ( ทคุต ิภพ )   ตาม หลกั ฐาน ของ 

กุศล กรรม   หรือ อกุศล กรรม   ที่ ถูก เก็บ บันทึก ไว ใน ดวง จิต 

  ดัง นั้น เม่ือ ไดยิน ได ฟง ผู รู มาบ อก กลาว แลว   พึง หัน 

กลับ มา ดู ตัว เอง วา   จะ พัฒนา จิต ให มี บุญ สั่งสม หรือ จะ ทำราย 

จิต ให เศรา หมอง ดวย บาป อกุศล ก็ พึง เลือก เอา ตาม ที่ ชอบ เถิด   

พญา ยม มิได เปน เทวดา ที่ โหด ราย   แต เปน เทวดา ที่ ทำ หนาที่ ได 

อยาง ถูก ตรง ตาม ธรรม   ดวย เหตุ นี้ มนุษย ผู มี กรรม ชั่ว เมื่อ ตาย 

แลวไป เจอ กับ พญา ยม   และ หวัง ที่ จะ ติด สินบน กับ พญายม   

เพื่อ ให การตัดสิน ของ ตัว ให ไป เกิด ใหม ใน สุคติ ภพ จะ ไม เกิด ขึ้น 

ได   ไม เหมือน กับ มนุสฺสเป โต บาง คน  ที่ ซื้อ ความ ผิด ของ ตัว เอง 

ดวยทรพัย   หรอื สิง่ของ   เพ่ือ จงูใจ บคุคล ให ประพฤต ิผดิ ตอ หนาที ่  

( สนิบน )   พญายม ทำ หนาที ่ซือ่ตรง ตอ กฎ แหง กรรม   คอื   ทำ ด ีตอง 

ได ดี   ทำ ชั่ว ตอง ได รับ ผล ชั่ว แนนอน   

 ซึ่ง ตรง กัน ขาม กับ มนุษย   ใช กฎหมาย และ หลัก ฐาน 

การ ทำความ ผิด เปน เครื่อง ตัดสิน ชีวิต ของ บุคคล   มนุษย ที่ มี 

กิเลส อยู ใน ดวง จิต จึง คิด บัญญัติ กฎหมาย ให มี ชอง โหว   เพื่อ ให 
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คน ฉลาด แกม โกง เอา ตวั รอด   นอกจาก นี ้มนษุย ที ่ฉลาด แกม โกง   

ยงั สราง หลกั ฐาน ที ่ไม ตรง กบั ความ เปน จรงิ   ( หลกั ฐาน เทจ็)   หรอื 

แม กระทั่ง ทำลาย หลัก ฐาน   มิ ให ตรวจ สอบ ได วา   ตน ได กระทำ 

ความ ผิด ไว 

  ผู รู จริง ได เห็น พฤติกรรม ของ คน   ที่ คิด พูด ทำ ใน สิ่ง ที่ 

ทศุลี ไร ธรรม   แลว เกิด ความ สงสาร   เพราะ รู วา ไมม ีใคร สามารถ 

ทำราย ตัว เรา ได มาก เทากับ จิต ทำราย ตัว เอง   หาก ทำ จิต ให สงบ 

แลว พิจารณา สัจธรรม ที่ กลาว ถึง   ยอม รู เห็น เขาใจ ใน ประโยค 

ดัง กลาว   วา เปน สิ่ง ที่ จริง แท แนนอน   ผู ใด เขา ถึง ความ จริง เชน 

นี้ ได   ยอม ระมัดระวัง ใน การ คิด   พูด   ทำ ของ ตัว เอง   ดวย รู วา 

กรรม ที่ บุคคล ได กระทำ ให สำเร็จ ลง แลว ยอม ไม สูญ เปลา   ผล 

ของ การกระ ทำ ยัง คง ถูก เก็บ บันทึก ไว ใน ดวง จิต   ทุก ขณะ ตื่น   

 จิต มี การ ทำงาน   จิต ยอม สั่ง รางกาย ให มี การ คิด   การ 

พดู   และ การก ระ ทำ   แลว ผล ของ กรรม ยอม ถกู เกบ็ ไว ใน ดวง จติ 

เปน สัญญา   หาก เปน สัญญา ที่ ดี ก็ คือ บุญ   เปน สัญญา ที่ ไม ดี ก็ คือ 

บาป   บุคคล จึง มี บุญ และ มี บาป ติดตัว มา แต ชาติ ปาง กอน   ยัง มี 

บญุ และ ยงั ม ีบาป ที ่ทำ ใน ชาติ ปจจุบนั   ถกู เกบ็ บนัทกึ ไว ใน ดวง จติ 

อีก ดวย   
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 ผู บรรยาย ได พัฒนา จิต จน เขา ถึง ปญญา สูงสุด ที่ เรียก 

วา   ภา วนา มย ปญญา   จึง สัมผัส ชีวิต ได ยาว ไกล ขาม ภพ ขาม 

ชาติ ยาว ไกล  เกิน กวา ที่ ตา เนื้อ ตา หนัง จะ สัมผัส ได   จึง ได พูด 

เร่ืองตาย แลวไป ไหน ได อยาง ถูก ตรง และ กวาง ไกล   พรอม ทั้ง 

บอก วิธี พิสูจน   ให ทาน ที่ สนใจ ได นำ ไป ประพฤติ ปฏิบัติ 

  กอน ที่ จะ เดิน ทาง มา บรรยาย ที่ จังหวัด ชัยภูมิ   ได มี 

โอกาส ดู ขาว น้ำ ทวม   ที่ แพร ภาพ ออ อก ทาง จอ โทรทัศน   เห็น 

ผู ประสบ ภัย พิบัติ   ดวย ถูก น้ำ ทวม แลว ให สงสาร   เพราะ เขา 

เหลา นั้น ไมรู จริง   จึง เกิด ความ ประมาท  มิได พัฒนา จิต ให มี 

บุญ สั่งสม   ผู มี บุญ ปรารถนา สิ่ง ใด ยอม ได สิ่ง นั้น   ปรารถนา 

มิให น้ำทวมบานยอม เกิด ได ดวย มี บุญ เปนตน เหตุ   ทาน ที่ เขา 

มา ฟง ผูรู บอก กลาว จะ พิสูจน ไหม วา คำ พูด นี้ เปน สัจธรรม   

หากประสงคจะ พสิจูน ตอง พฒันา ให จติ ของ ตวั เอง ม ีบญุ สัง่สม   

แลว ความ เปน จริง ดัง กลาว จึง จะ เกิด ขึ้น ได 
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  ทีนี้ หัน มา พูด กัน ถึง เรื่อง ของ ปญญา หรือ ความ รู ซึ่ง มี 

ความ หมาย เปน อยาง เดียวกัน   มนุษย ม ีความ สามารถ หรือ เรยีก 

วา มี ศักยภาพ ใน การ พัฒนา ปญญา ได ถึง สาม ระดับ   คือ

  ปญญา ที่ เกิด จาก การ ฟง   การ อาน   ( สุ ตมย ปญญา )

    ปญญา ที ่เกดิ จาก คดิ หรอื จนิตนาการ ของ จติ   (จนิตามย 

ปญญา )  

  และ สดุทาย เปน ปญญา สงูสุด   ( ญาณ )   ท่ี มนษุย สามารถ 

พัฒนา และ เขา ถึง ได   คือ ปญญา ที่ เกิด จาก การ พัฒนาจิต   

(ภาวนา มย ปญญา )   

 ปญญา สูงสุด มี อยู สอง ระดับ  ผู ใด พัฒนา จิต   ( สมถ 

ภาวนา )   จน เขา ถึง สมาธิ แนว แน   หรือ ที่ เรียก วา เปน สมาธิ 

ใน ฌาน   แลว ถอน จิต ออก จาก ฌาน   ปญญา สูงสุด ที่ ระบบ 
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ประสาทไม สามารถ สัมผัส ได   แต จิต ที่ พัฒนา จน มี ความถ่ี คลื่น 

จิต เปน ระเบียบ ได แลว ยอม สามารถ รู เห็น   เขาใจ ความ จริง   

(เหตุผล )   ที่ อยู เหนือ ระบบ ประสาท สัมผัส ได เชน

  เดิน บน ผิวน้ำได   ลอยตัว ใน อากาศ ได   ( อิทธิ วิธิ)   

 สามารถ ไดยิน เสียง ที่ อยู หาง ไกล ได   ( ทิพ พ โสต )

    สามารถ รู ความ คิด ของ คน อื่น ได   (เจ โต ปริย ญาณ )  

  เห็น ภพ ภูมิ ที่ ตน เวียน ตาย เวียน เกิด มา แลว แต อดีต ได   

( ปุพ เพ นิ วา สานุ สติ ญาณ )   

 และ สามารถ เห็น สัตว ที่ มี รางกาย เปน ทิพย   ( ทิพ พ 

จักขุ)   

 ปญญา สูงสุด ทั้ง หา ประเภท นี้ เรียก วา   โลกิย ญาณ   

หรือ อภิญญา   ๕   และ ยิ่ง ไป กวา น้ัน บุคคล ยัง มี ศักยภาพ ที่ จะ 

พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เขา ถึง เหตุผล ที่ เปน จริง แท   

(ปรมัตถสัจจะ)   ได   ความ เปน จริง เชน นี้   มิได อยู ใต อำนาจ ของ 

กาล เวลา   คือ   กาล เวลา ไม สามารถ ทำให ความ จริง แปร เปลี่ยน 

ไป เปน ความ ไม จรงิ ได   ความ รู หรอื ปญญา สงูสุด เชน นี ้  นกั ปฏบิตั ิ
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ธรรม เรียก วา ปญญา เห็น แจง   หรือ คือ ปญญา ที่ เห็น ถูก ตรง ตาม 

ธรรม นั่นเอง 

  ใน ฐานะ ที ่ผู บรรยาย ได เขา ถงึ ความ รู สงูสดุ ทาง โลก   คอื 

ปญญาส อง ตวั แรก ที ่กลาว มา ขาง ตน   จงึ ทำให ไม เช่ือ วา เทวดา ม ี

อยู จรงิ   ไม เชือ่ วา มนษุย ตาย แลว ยงั ตอง ไป เกดิ อกี   จงึ ได ไป พสิจูน 

สัจธรรม ดัง กลาว ดวย การ ไป ปฏิบัติ ธรรม   และ เขา ถึง ปญญา 

ทั้งสาม ระดับ นี้ ได  จึง ทำให ความ เชื่อ เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ ถูก ตรง 

ตาม ความ เปน จริง แท   คือ วัน นี้ จริง อีก พันป   หมื่น ป   แสน ป   ก็ ยัง 

คง ความ เปน จริง อยู อยาง เดิม   

 หลัง จาก ที่ พัฒนา ความ รู ได ทั้ง สาม ระดับ แลว   จึง ได 

ใช ความ รู สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา   ( ปญญา ทาง โลก)   

ทำงาน ให กับ โลก   และ ใช ความ รู สูงสุด   คือ ปญญา เห็น แจง สอง 

นำทาง ให กบั ชวีติ ปจจุบนั   ได ดำเนิน ไป อยาง สะดวก ราบ รืน่ และ 

มี ความ สุข 

 จาก สญัญา เกา ที ่ผู บรรยาย ม ีประสบการณ มา ยาวนาน   

ใน ป พทุธศักราช   ๒๕๐๒   ผู บรรยาย ได เดนิ ทาง โดย รถ ประจำ ทาง 

ไป ยงั ภาค อสีาน   สมยั นัน้ ถนน มติรภาพ ยงั มไิด ถกู สราง ขึน้   และ 

ถนน ไฮเวย ตาม ที่ เห็น อยู ใน ปจจุบัน ก็ ยัง มิได ถูก สราง ขึ้น เชน กัน   
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ทางหลวง จังหวัด ใน สมัย นั้น เปน ถนน สอง เลน   ผู บรรยาย ได มี 

โอกาส เดิน ทาง จาก จังหวัด สระบุรี ผาน อำเภอทับ กวาง เขา สู 

อำเภอ ปากชอง  สอง ขาง ทาง เต็ม ไป ดวย ปา ไม มี ตนไม ใหญ ขึ้น 

ปกคลุม จน รก ทึบ   แต เมื่อ เร็วๆ  นี้ ได มี โอกาส เดิน ทาง ไป ที่ วัง น้ำ 

เขียว   ซึ่งเปน อำเภอ ที่ อยู ไม หาง ไกล จาก เขา ใหญ   ได นั่ง รถยนต 

ผาน ทาง เดิม ที่ เคย ไป เมื่อ อดีต   ได เห็น ปา เปลี่ยน ไป เปน ภูเขา หัว 

โลน สุด ลูก ตา   ตนไม ใหญ ที่ เคย มี อยู   ได ถูก ตัด โคน จน โลง เตียน 

ใช เปน ที่ ปลูก พืช ไร   ปลูก บาน พัก อาศัย และ ปลูก สราง  รีสอรท   

 ขณะ พัก อยู ที่ วัง น้ำ เขียว   ใน คืน วัน หนึ่ง ได ไป เห็น ภาพ 

ยอน อดีต ของ วัง น้ำ เขียว   ที่ อุดม ดวย ปา ไม อัน เปน ที่ อยู ของ 

รุกขเทวดา   ดวย ความ รู ไม จริง ของ มนุษย ประกอบ กับ การ มี 

รุกขธรรม ของ เทวดา   จึง ทำให ตนไม ใหญ ถูก ตัด โคน   จน แทบ 

จะ ไมมี เหลือ ให เห็น   ตอ มา รุกขเทวดา ผู ครอบ ครอง ปา แหง นั้น 

ใน อดีต   ได จุติ ลง มา เกิด เปน มนุษย และ ได มี โอกาส ครอบ ครอง 

พืน้ที ่ดนิ ใน บรเิวณ นัน้ อกี   แต จติสำนึก ยงั ไม จาง หาย   มนษุย ผู ถกู 

สมมุต ิให เปน เจาของ พืน้ที ่  ได อทุศิ ผนื ดนิ ที ่โลง เตยีน แหง นัน้   ให 

เปน ที ่พำนกั ของ ภกิษ ุใน พทุธ ศาสนา   ดวย การ สราง เปน วดั และ 

ปลูก ตนไม ใหญ ให ขึ้น ปกคลุม พื้น ดิน อีก   ดวย หมาย จะ ให เปน ที่ 
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อยู อาศัย ของ สรรพ สัตว  แต ก็ ทำได ไม เหมือน เดิม ที่ เคย เปน ปา 

มา กอน   

 ความ คิด ดังๆ   ( บอก เลา )   เชน นี้   ใน ธรรม วินัย ของ พุทธ 

ศาสนา   หาม ภกิษ ุประพฤต ิ  หาก ภกิษุ ใด ประพฤต ิถอืวา เปนการ 

ละเมิด วินัย   อวด อุ ตริ มนุ สส ธรรม     แต ใน ฐานะ ที่ ผู บรรยาย มี 

เพศ เปน ฆราวาส   มี ศีล คุม ใจ อยู หา ขอ   จึง สามารถ คิด ดังๆ   ให ผู 

ฟงได ทราบ   มากกวา ที่ จะ ไดยิน จาก ปาก ของ ภิกษุ สงฆ   

 อกี ประการ หนึง่ ใคร จะ ยำ้ เตือน ให เห็น วา   สญัญา เกา ที ่

ถูก เก็บ บันทึก ไว ใน ดวง จิต เปน เรื่อง ที่ เปลี่ยน ได ยาก   สัตว บุคคล 

จึง มัก มี พฤติกรรม ซ้ำ รอย เดิม   อาทิ   คน ที่ ชอบ บำเพ็ญ ทาน   จะ 

เกิด มา กี่ ภพ กี่ ชาติ ก็ ยัง ชอบ ให ทาน อยู   ตรง กัน ขาม   คน ที่ ชอบ 

ขอ จาก ผู อื่น   จะ เกิด มา กี่ ภพ กี่ ชาติ   ก็ ยัง ทำตัว เปน ผู ขอ อยู ร่ำไป   

สัญญา เกา ที่ แกไข ได ยาก ก็ คือ ความ รู ไม จริง   ซึ่ง อาจ เรียก ได วา 

เปน ความ หลง   หรือ เรียก วา   เปน โมหะ ได   นี่ คือ กิเลส ตัว ใหญ 

ที่ ทำให จิต เศรา หมอง   อัน เปนตน เหตุ สำคัญ ที่ ทำให สัตว บุคคล 

ตอง เวียน ตาย เวียน เกิด อยู อยาง ไมรู จบ 

  ทนีี ้หนั มา พดู เร่ือง มนษุย   หาก จะ ถาม วา มนษุย คอื ใคร ?   

ก็ สามารถ ตอบ ได วา   มนุษย เปน สัตว โลก ชนิด หนึ่ง   ที่มา เกิดมา 

อยู อาศัย   มา ทำ กิจกรรม ให กับ ชีวิต   แลว ตาย จาก โลก นี้ ไป   
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 หาก จะ ถาม ตอ ไป อีก วา   เทวดา มา เกิด อยู บน ผิว โลก ใบ 

นี้ ได ไหม ?   ก็ สามารถ ตอบ ได วา ภุม ม เทวดา มี ผิว โลก ใบ นี้ เปน ที่ 

อยู อาศัย   รุกขเทวดา   มี ตนไม ที่ ขึ้น ปกคลุม ผิว โลก ใบ นี้ เปน ที่ อยู 

อาศัย  

  และ หาก จะ ถาม วา ยงั ม ีสตัว อืน่ อกี ไหม ทีม่า เกดิ หรอื มา 

อบุตั ิขึน้ อยู บน ผวิ โลก ใบ นี ้  ผู ที ่ใช ประสาท สมัผสั ก ็สามารถ ตอบ 

วา   ยัง มี สัตว เดรัจฉาน   ผู ที่ ใช จิต สัมผัส ได ก็ สามารถ ตอบ วา   ยัง 

มี มนุษย กาย ทิพย   ( มนุษย บัง บด )   ยัง มี สัตว เดรัจฉาน กาย ทิพย   

( พญานาค )   ยัง มี เทวดา ที่ อยู ตาม ภูเขา   ตาม ถ้ำ   ตาม รูป เคารพ   

ฯลฯ   อยู อีก ดวย   

 มนุษย ที่ มี ความ รู จริง แท จึง ประพฤติ ตน เปน อยู กับ 

ธรรมชาติ   ไม เบียดเบียน ธรรมชาติ   อยู กับ ธรรมชาติ อยาง 

รูคุณ คา   ซึ่ง ตรง กัน ขาม กับ คน ที่ รู ไม จริง แท   ยอม ดำเนิน ชีวิต 

เปน ศัตรู   ( ปฏิปกษ )   กับ สิ่ง ที่ อยู รอบ ขาง   ทำ สิ่ง ที่ อยู รอบ ขาง 

ให เปน ไป ตาม ความ ตองการ ของ ตน   ประพฤติ เบียดเบียน   ทั้ง 

สัตว กาย หยาบ   และ สัตว ที่ มี ราง เปน ทิพย   รวม ถึง เบียดเบียน 

ธรรมชาติ ที่ อยู แวดลอม ตัว เอง   เมื่อ ใด ที่ สิ่ง แวดลอม จำเปน 

ตอง ปรับ ตัว เอง ให เขา สู สภาวะ สมดุล   พิบัติ ภัย ธรรมชาติ จึง ได 
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เกิด ขึ้น   แลว นำ ความ วิบัติ มา สู สรรพ สัตว ที่ รวม อยู อาศัย บน 

ผิว โลก ใบ นี้   ตา เห็น วา น้ำ ทวม ทำให มนุษย วิบัติ   ดิน ถลม หรือ 

แผน ดิน ไหว ทำให มนุษย วิบัติ   ลม พัด แรง   เชน   ลมงวง ชาง   ลม 

ทอรนาโด   ลม เพชรหึง   ฯลฯ   เหลา นี้     นำ ความ วิบัติ มา สู มนุษย 

ได   รวม ถึง ไฟ ที่ เกิด ขึ้น เอง ใน ธรรมชาติ หรือ ไฟ ที่ เกิด โดย ฝมือ 

ของ มนุษย ยอมนำความ วิบัติ มา สู มนุษย ได ทั้ง สิ้น     ตรง กัน ขาม   

ผู ที่ มี ศักยภาพ ใน ทาง จิต ยัง เห็น วา   ความ วิบัติ ที่ เกิด จาก มนุษย 

เปนตน เหตุ   ยัง มี ไป ถึง สัตว กาย ทิพย ได อีก ดวย 

  หาก ยอน กลับ ไป ดู ตน เหตุ ของ การ เปล่ียนแปลง ของ 

ธรรมชาติ ยอม หนี ไม พน   การ เบียดเบียน อัน เนื่อง มา จาก ความ 

เห็น ผดิ ของ มนษุย เปนตน เหต ุ  แต ดวย ความ เห็น ผดิ   และ ความ 

เห็น แก ตัว   ( อัตตา )   จึง ทำให ไมมี ใคร ยอมรับ ความ จริง ใน เรื่อง 

นี้   คน เห็น ผิดก ลับ ไป โทษ วา   ธรรมชาติ ทำให เกิด ภัย พิบัติ ขึ้น 

เอง   แต ตาม ความ เปน จริง แท แลว   มนุษย ผู เห็น ผิด ตาง หาก ละ 

ที่ ประพฤติ เบียดเบียน   ผล แหง ความ วิบัติ จึง ได เกิด ตาม มา ให ผู 

ประพฤติ เบียดเบียน หรือ ผู มี บาป อกุศล อยู ใน ดวง จิต ตอง เสวย 

ผล แหง อกุศล กรรม นั้น   
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 ผู รู จริง แท และ รู จริง ใน ทุก สิ่ง ทุก อยาง   ( สัพพัญู )   

คือ พระพุทธเจา   ได ตรัส ไว วา   “ ธรรม ยอม คุม รักษา ผู ประพฤติ 

ธรรม”   ผู บรรยาย ไม เคย เช่ือ คำ สอน ใน พุทธ ศาสนา มา กอน จึง 

ได ไป พิสูจน และ สามารถ เขา ถึง ความ รู สูงสุด   ได นำ เอา ปญญา 

เห็น แจง มา พิสูจน สิ่ง ที่ พระพุทธ องค ทรง ตรัส ไว นั้น   เปน ความ 

จริง แท แนนอน ไม วา กาล ไหนๆ   สัจธรรม ยัง คง เปน ความ จริง 

อยู เหมอืน เดิม     ดวย เหตุ นี้   ผู บรรยาย จึง ได พูด กับ ผู ฟง วา   ผู ใด 

ปฏิเสธ ที่ จะ เอา ธรรม วินัย มา สถิต อยู ใจ ตนเอง   ยอม เปด โอกาส 

ให ความ วิบัติ เขา ถึง ชีวิต ของ ตน ได   หรือ พูด ใน ทาง ตรง กัน ขาม 

วา   หาก ม ีธรรม วนิยั สถติ อยู กบั ใจ ของ ตนเอง อยู ทกุ ขณะ ตืน่   ชวีติ 

ยอม ดำเนิน ไป สู ความ สวัสดี และ มี ความ สุข ทุก เมื่อ     

 ปญหา จึง มี อยู วา   ทาน ผู ฟง จะ พิสูจน สิ่ง ที่ พูด นี้ ไหม 

วา เปน ความ จริง   หาก ประสงค พิสูจน ตอง นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ 

ใ ่
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ธรรม จน ดวง จิต เขา ถึง ธรรม ได เมื่อ ใด แลว   พิบัติ ภัย ธรรมชาติ 

ยอม ไม เกิด ขึ้น กับ ผู มี ธรรมะ รักษา ใจ แนนอน 

  ลอง ทำ จิต ให นิ่ง สัก นิด แลว พิจารณา ดู วา   จิต เขา อยู 

อาศัย ใน รางกาย นี้ ชั่วคราว   บาง ครั้ง จิต มี อารมณ ติดลบ   จิต มี 

ความ เห็น ผดิ   จงึ ทำงาน เบยีดเบยีน รางกาย ให ม ีอาการ เจ็บ ปวย 

เกิด ขึ้น   คน ที่ มี สุขภาพ ทาง รางกาย ดี  คือ คน ที่ มี จิต เปน อิสระ 

จากเรื่อง ของ คน อื่น   

 ตรง กัน ขาม   คน ที่ เอา เรื่อง ของ คน อื่น มา ทำให ตัว เอง 

มี อารมณ ติดลบ   ยอม มี สุขภาพ ทาง กาย ไม ดี  คน โบราณ ได พูด 

ไว นาน แลว วา   ตราบ ใด ที่ดิน น้ำ ลม ไฟ ของ รางกาย อยู ใน สภาพ 

ที่ สมดุล   อาการ เจ็บ ปวย ทาง รางกาย จะ ไม เกิด ขึ้น   ตางๆ  เหลา 

นี้ เปน ความ จริง ที่ รอ การ พิสูจน จาก ทาน ผู ฟง     

 หาก ทาน ผู ใด พิจารณา   จน เขา ถึง ความ จริง ที่ เปน ไป 

ตาม กฎ ธรรมชาติ ได แลว   จะ ไม ประพฤติ ตน เปน คน เบียดเบียน 

ตนเอง   ไม เบียดเบียน คน อื่น   สัตว อื่น   รวม ถึง ไม เบียดเบียน สิ่ง 

แวดลอม ที่ อยู รอบ ขาง   แต จะ ใช รางกาย นี้ ทำ ประโยชน ให เกิด 

ขึ้น กับ ตนเอง   ทำ ประโยชน ให เกิด ขึ้น กับ คน อื่น   สัตว อื่น   รวม 

ถึง ทำ ประโยชน ให กับ สิ่ง แวดลอม   ดัง เชน   ตนไม ใหญ ที่ ขึ้น อยู 
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ใน ปา บน ภูเขา ได ทำให เรา ได ดู เปน ตัวอยาง   ใบ ให ที่ กำบัง แดด 

ลมฝน  ให ที่พัก พิง กับ สรรพ สัตว ที่ เขา อยู อาศัย   ให ความ รมเย็น   

ให อากาศ บริสุทธ์ิ   กิ่ง ใบ ที่ รวง หลน สู พื้น ดิน ผุ พัง แลว ยัง เปน ปุย 

ให กับ ตนไม อื่น   ฯลฯ   และ ใน ทาง ตรง กัน ขาม ตนไม ตองการ 

เพียง ปุย   ตองการ น้ำ   ตองการ อากาศ เสีย ที่ สรรพ สัตว ขับ ถาย 

ออก สู บรรยากาศ   เพื่อ นำ ไป ปรุง เปน อาหาร บำรุง ตนไม ให เติบ 

ใหญ   แข็ง แรง  เพื่อ ทำตัว เปน ผู ให ตอ ไป เรื่อยๆ   แลว ความ สงบ 

รมเย็น และ เปนสุข  ยอม เกิด ขึ้น กับ มวล ชีวิต ที่ รวม อยู อาศัย บน 

ผิว โลก ใบ นี้   

 ซึ่ง ตรง กัน ขาม กับ ผู ที่ ศึกษา หาความ รู ทาง โลก มา สูง   

ยอม มอง ตัว เอง เปน ใหญ   ทำ สิ่ง ตางๆ   เพื่อ นำ ประโยชน มา สู 

ตัว เอง   เมื่อ มี การ เจ็บ ปวย เกิด ขึ้น กับ รางกาย แลว   ยอม หา ผู มี 

ความ รู ทาง โลก มา บำบัด รักษา   ดวย การ เยียวยา   ผาตัด   หรือ 

แม กระทั่ง ใช สาร เคมี มา กำจัด ที่ ตน เหตุ แหง การ เจ็บ ไข ได ปวย 

ให หมด ไป   โดย หา รู ไม วา   ความ เจ็บ ไข ได ปวย ทาง รางกาย   ตาม 

ที่ ผู รู แจง ใน ทุก สิ่ง ทุก อยาง   ตรัส ไว ใน ทำนอง ที่ วา  เกิด จาก สี่ ตน 

เหตุ ใหญ คือ 

  ๑ .  ออก กำลัง กาย ไม สม่ำเสมอ 
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 ๒ .  เพียร มาก  นอน นอย 

  ๓ .   ฤดูกาล เปลี่ยน 

  ๔ .   โรค ที่ เกิด จาก กรรม 

  เฉพาะ สาเหตุ ที่   ๑ - ๓   เทาน้ัน   ที่ ผู มี ความ รู ทาง โลก   

สามารถ บำบดั รกัษา ให หาย ได   ดวย การ แนะนำ คนไข ให ทำเหตุ 

ตรง กัน ขาม   สวน สาเหตุ ที่   ๔   จะ หาย จาก อาการ เจ็บ ปวย ทาง 

กาย ได   ขึ้น อยู กับ การ ชดใช หนี้ เวร กรรม ให หมด สิ้น ได เม่ือ ใด   

โอกาส หาย จาก อาการ เจ็บ ปวย จึง จะ เปน ไป ได   คือ เจา กรรม 

นายเวร เลกิ จอง เวร นัน่เอง   หรอื หาก ใคร ผู ใด พฒันา จติ จน หลดุ 

พน จาก การ เวียน ตาย เวียน เกิด ใน วัฏสงสาร   หนี้ เวร กรรม ที่ ยัง 

คาง คา กัน อยู  เปน อัน ยกเลิก โดย ปริยาย 

  ผู รู จรงิ ยอม ไม ประพฤติ เบียดเบียน   แต ประพฤติ ตน เปน 

เพื่อน ที่ ดี กับ สรรพ สิ่ง ที่ อยู รอบ ขาง   ประพฤติ ตน มี ผี เปน เพื่อน   

มี เทวดา เปน เพื่อน   มี มนุษย เปน เพื่อน   มี สรรพ สัตว เปน เพื่อน   

ตลอด จน มี ธรรมชาติ เปน เพื่อน รวม อยู   รวม อาศัย   รวม อำนวย 

ประโยชน ให กัน และ กัน   ผู ใด มอง ทุก สิ่ง ทุก อยาง จน เห็น เปน 

เพื่อน ได ดังนี้ แลว   ผู นั้น ยอม มี ชีวิต ปจจุบัน สงบ และ มี ความสุข 
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  ใน คราว ที ่ม ีนำ้ ทวม ใหญ เมือ่ ปลาย ป   ๒๕๕๓   ผู บรรยาย 

ได โทรศัพท ไป สอบถาม ผู มี บุญ   เพื่อ ให แนใจ วา   บุญ เปนตน เหตุ 

แหง ความ สุข จริง ไหม   ผล ปรากฏ วา เพื่อน ที่ อยู โคราช   ตอบ มา 

วา   “ บาน ผม น้ำ ไม ทวม ครับ ”   เพื่อน ที่ อยู จังหวัด นครสวรรค   

ตอบ มา วา   “ ที่ บาน น้ำ ไม ทวม แต ขาง บาน น้ำ ทวม ”   และ เพื่อน 

ที่ อยู จังหวัด อยุธยา ได พบ กัน เมื่อ ครั้ง ที่ เดิน ทาง ไป บรรยาย ที่ 

กรุงเทพฯ   ผู บรรยาย จึง ได สนทนา ซัก ถาม ถึง เรื่อง น้ำ ทวม เชน 

เดียวกัน นี้ 

 ผู บรรยาย    :  อยู ที่ จังหวัด อยุธยา   เห็น ขาว ออก ทาง 

จอโทรทัศน วา มี น้ำ ทวม สูง จน มิด ศีรษะ   ที่ บาน คุณ เปน เชน นั้น 

ไหม ? 

 คน อยุธยา    :   ที่ บาน ผม น้ำ ไม ทวม ครับ 

 ผู บรรยาย    :   เออ   โชค ดี นะ   ไหน ลอง เลา ให อาจารย ฟง สิ 

วา   ทำไม น้ำ จึง ไม ทวม บาน 

 คน อยุธยา    :   เหตุ ที ่นำ้ ไม ทวม บาน ผม เปน เพราะ วา   สมเด็จ 

พระ เทพฯ ทาน มา ซื้อ ที่ดิน ใกล บาน ผม   และ ได สราง โรง สี ขาว 

ขึน้   เม่ือ สราง โรง ส ีขาว แลว เสร็จ   ทาน ได มอบ ให เปน สมบัต ิของ 
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ชาวบาน   บริหาร จัดการ ดูแล กันเอา เอง และ ได ยก คัน ดิน ลอม 

รอบ ที่ แหง นั้น   ซึ่ง ได ลอม เอา บาน ผม เขาไป ดวย   เหตุ นี้ น้ำ จึง ไม 

ทวม ครับ 

  ผู บรรยาย เอง มี เหตุ ที่ จะ ตอง เดิน ทาง ไป ให ความ รู กับ 

มวลชน ที ่จงัหวัด ชยัภมู ิ  ก ็ม ีนำ้ ทวม เหมือน กนั   ดงั ที ่เหน็ เปน ขาว 

ออก ทาง จอ โทรทัศน   เมื่อ กำหนด วัน เดิน ทาง ไป ถึง แลว ปรากฏ 

วา ไมมี น้ำ ดัง ที่ เห็น ใน จอ โทรทัศน สัก หยด  น้ำ ได อันตรธาน 

หายไป จาก ถนน  เหลือ แต เครื่อง สูบ น้ำ ยัง คง คาง อยู บน ถนน  

  จาก ตัวอยาง ที่ ยก ขึ้น มาบ อก เลา ให ฟง   จึง เปน เคร่ือง 

ยืนยัน ได วา   “ ธรรม ยอม คุม รักษา ผู ประพฤติ ธรรม ”   นั้น เปน 

จริง แท แนนอน   ผู ใด ปรารถนา พสิจูน สจัธรรม นี ้  ตอง พัฒนา จติ   

(วิปสสนา ภาวนา )   ตัว เอง ให เขา ถึง ปญญา เห็น แจง หรือ เห็น ถูก 

ตรง ตาม ธรรม   แลว ใช ปญญา ที่ พัฒนา ได มาบ ริ หาร จัดการ จิต 

ตนเอง ให มี พฤติกรรม   ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย ของ พุทธ ศาสนา   

ให ธรรม วนิยั สถติ อยู กบั ใจ อยู ทกุ ขณะ ตืน่   แลว ชวีติ ของ ผู นัน้ จงึ 

จะ พบ แต ความ สวัสดี   ดัง ที่ กลาว ไว ขาง ตน 
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  ทีนี้ ลอง ถาม ตัว เอง วา   มนุษย มา เกิด อยู บน โลก ใบ นี้ 

เพียง โลก เดียว หรือ   ใช ตาม อง ก็ เห็น วา มี อยู เพียง โลก เดียว ที่ 

มี มนุษย   แต นัก วิทยาศาสตร ผู มี ความ รู ทาง โลก สูง   พยายาม 

สราง เครื่อง มือ เพื่อ ใช ใน การ ตรวจ สอบ เกี่ยว กับ คำถาม   แต ผล 

สัมฤทธ์ิ ยัง ไม พบ วา   มี มนุษย เกิด ขึ้น บน ดาว ดวง อื่น   พบ แต สิ่ง 

มี ชีวิต ขนาด เล็ก ที่ เรียก วา จุลินทรีย มา อาศัย อยู บน ดาว   ( โลก)   

ดวง อื่น ได   ผู รู จริง และ รู ทุก สิ่ง ทุก อยาง   เรียก โลก ที่ มี มนุษย อยู 

อาศัย วา ทวีป   ซึ่ง มี อยู สี่ ทวีป ดังนี้ 

 ๑.  อุตต รกุ รุ ทวีป 

  ๒ .  ปุพพ วิ เทห ทวีป 

  ๓.   อมร โค ยาน ทวีป 

  ๔ .   ชมพู ทวีป 
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  ชมพู ทวีป เปน ชื่อ ที่ ใช กัน อยู ใน ครั้ง โบราณ   เม่ือ 

ประมาณ สาม พันป เศษ ลวง มา แลว   กอน ที่ จะ มา ให ชื่อ วา 

ประเทศ อินเดีย ใน ปจจุบัน   ใน อดีต ที่ ยัง มีชื่อ เรียก วา ชมพู ทวีป   

พระ โพธิสัตว ได จุติ จาก ดุสิต สวรรค   ลง มา เกิด เปน เจา ชาย 

สิทธัตถะ   ซึ่ง ตอ มา ได ตรัสรู เปน พระพุทธเจา   ท่ี มีชื่อ เรียก ขาน 

กัน วา   พระพุทธ โค ดม 

   ผู บรรยาย ใน ฐานะ ที่ เปน นัก วิทยาศาสตร ไมมี 

ประสบการณ ใน ทวีป ที่ มีชื่อ เรียก ดัง สาม ทวีป ที่ กลาว มา ขาง 

ตน   แต มี อยู วัน หน่ึง   ผู บรรยาย ได พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา)   

จน เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ระดับ ฌาน   เม่ือ ถอน จิต ออก 

จาก ความ ทรง ฌาน แลว   ทิพ พ จกัขุ ญาณ ได เกิด ขึ้น และ ไป เห็น 

มนุษย ตาง ดาว   ที่ มี นิ้ว มือ และ นิ้ว เทา ขาง ละ สาม นิ้ว   แต มิได 

สนใจ ใน สถาน ที่ แหง นั้น วา เขา เรียก วา อะไร   สนใจ อยู กับ ความ 

รู ทาง วทิยาศาสตร ใน ดาน ที ่เกีย่ว กบั เทคโนโลยี ไร สาย   ซึง่ ความ 

รู ใน ดาน นี้ ของ เขา เจริญ กาวหนา มากกวา โลก ที่ เรา อาศัย อยู ใน 

ปจจุบัน  

  นอกจาก นี ้ยงั ได ไป เหน็ การ อบุตั ิเปน มนุษย มไิด เกดิ ขึน้ 

แบบ ที่ เปน อยู ใน โลก ของ เรา   เขา อุบัติ ขึ้น เปน ตัว เต็ม วัย ทันที   
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(โอป ปา ติ กะ )   และ เมื่อ เขา หาย ไป ก็ มิได ปรากฏ รอง รอย ให เห็น   

จาก ประสบการณ ที่ ไป เห็น การ อุบัติ ขึ้น ของ มนุษย ตาง ดาว   จึง 

ได ยอน ระลึก ถึง การ อุบัติ ขึ้น ของ อัมพ ปาลี ใน ครั้ง พุทธกาล   

มิได อาศัย ทอง ของ แม เปน ที่ เกิด   แต เกิด ดวย การ ผุด ขึ้น เปน ตัว 

เต็ม วัย ทันที  ที่ โคน ตน มะมวง   ใน พระ ราช อุทยาน  เมือง เว สาลี   

แควน วชั ช ีการ เกดิ เปน มนษุย โดย วธิ ีโอป ปา ต ิกะ จงึ เปน เรือ่ง จรงิ 

ที่ ความ รู ทาง โลก ไม สามารถ สัมผัส ได   และ เชน เดียวกัน   กอน 

ที่ จะ มี การ ประดิษฐาน อนุสาวรีย พระนาง จาม เทวี ขึ้น ที่ จังหวัด 

ลำพูน   ผู บรรยาย ได มี โอกาส จัด ทำ ประวัติ ของ พระ นางฯ   และ 

จดั พมิพ เปน รปู เลม ให กบั จงัหวดั ลำพนู   จงึ ได รู วา พระ นางฯ เกดิ 

เปน มนุษย อยู ใน ดอกบัว   ซึ่ง ถือวา เปนการ เกิด ใน ที่ ชื้น แฉะ   ( สัง 

เสท ชะ )   ได ดัง ที่ เคย เกิด ขึ้น ใน พุทธั น ดร กอน ที่ พระพุทธ โค ดม 

จะ อุบัติ ขึ้น ใน โลก   อดีต ของ พระ อุบล วรรณ า ภิกษุณี   เคย เกิด 

เปน มนุษย อยู ใน ดอกบัว ใหญ   และ ตอ มา ได รับ แตง ตั้ง เปน พระ 

มเหสี ของ พระเจา กรุง พา ราณ สี ใน อดีต   กอน ที่ โลก ใบ นี้ จะ เกิด 

ขึ้น ดัง ที่ เห็น อยู ใน ปจจุบนั  

  ความ รู เห็น เขาใจ เชน นี้ ปญญา ทาง โลก ไม สามารถ 

หยั่งถึง ได   แต หาก ใคร ผู ใด ประสงค จะ พิสูจน วา เปน ความ จริง 
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หรอื ไม จรงิ อยางไร   ตอง พฒันา จติ จน เขา ถงึ ความ รู สงูสดุ ระดบั 

โลกิย ญาณได แลว   จึง จะ สามารถ พิสูจน ความ จริง ใน เร่ือง ที่ 

บอก เลา มา นี้ ได 

  ผู รู ได บอก ไว วา การ กำเนิด ของ สัตว มี อยู  ๔  รูป แบบ   

(โยนิ   ๔   )   คือ 

  ๑ .  เกิด ใน ครรภ   ( ชลาพุช ะ ) 

 ๒ .   เกิด ใน ไข   ( อัณฑชะ ) 

  ๓ .   เกิด ใน ที่ ชื้น แฉะ   ( สัง เสท ชะ ) 

  ๔ .  เกิด โดย การ ผุด ขึ้น ทันที   ( โอป ปา ติ กะ ) 

  ผู บรรยาย ไม เคย ม ีประสบการณ วา มนษุย สามารถ เกดิ 

ขึ้น ได ใน ไข   แต มี ประสบการณ วา มนุษย สามารถ อุบัติ ขึ้น ได ใน 

สาม วิธี ที่ เหลือ 

  มนษุย มา ทำ อะไร อยู บน โลก ใบ นี ้?   มนษุย ทีม่า อบุตั ิขึน้ 

บน โลก ใบ นี ้ ม ีพฤติกรรม ใน การ ดำเนิน ชวีติ ที ่ไม เหมือน กนั   บาง 

คน เกิด มา เพื่อ ชดใช หน้ี กรรม เกา พรอม กับ สราง หนี้ กรรม ใหม   
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ดัง จะ เห็น ได จาก คน ที่ ปลอย ชีวิต ให ดำเนิน ไป ตาม ยถากรรม   

จงึทำ ทัง้ กรรม ด ีกรรม ชัว่   ซึง่ สง ผล ให จติ ม ีทัง้ บญุ และ บาป สัง่สม 

ไป พรอมๆ กัน   บาง คน เกิด มา เพื่อ ปรับ แกไข ขอ ผิด พลาด ของ 

ชีวิต   บาง คน เกิด มา เพื่อ เตรียม ปจจัย เดิน ทาง สู ปร ภพ   ตลอด 

จนบาง คน เกิด มาส ราง และ สั่งสม บารมี  เพ่ือ นำพา ชีวิต ไป สู 

ความ พน ทุกข 

  นกั วทิยาศาสตร ที ่มหา วทิยา ลยั ฮาร วาร ด   ได คน พบ มา 

หลาย ป แลว วา   พลังงาน สามารถ เก็บ บันทึก ขอมูล ไว เปน ความ 

จำ ได   ซึ่ง เรื่อง ใน ทำนอง นี้   พระพุทธ โค ดม ได พบ มา นาน หลาย 

พันป แลว วา   พลังงาน จิต สามารถ เก็บ บันทึก ผล ของ กรรม ไว 

เปนความ จำ   ( สัญญา )   ได   

 จึง มี ความ จำเปน ที่ พระ โพธิสัตว จำเปน ตอง เวียน ตาย 

เวียน เกิด มา นาน หลาย อสงไขย แสน กัป  เพื่อ สราง และ สั่งสม 

บารมี ให ครบ   ๓๐   ทัศ  จึง จะ ตรัสรู เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา 

ได  และ ยัง สามารถ ระลึก ได วา   ใน แตละ ชาติ ที่ เกิด มา นั้น เกิด 

มา เปน อะไร และ สั่งสม บารมี ประเภท ใด   เชน   เคย เกิด เปน ชาง 

เพือ่ สัง่สม ศลี บารมี   เคย เกดิ เปน ลงิ เพ่ือ สัง่สม ว ิรยิ บารมี   เคย เกดิ 

เปน นกคุม เพ่ือ สั่งสม สัจ จบา รมี   เคย เกิด เปน คน   ( พระ สุวรรณ 
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สาม) เพ่ือ สัง่สม เมตตา บารม ี  เคย เกดิ เปน เทวดา เพือ่ สัง่สม ขนัต ิ

อุปบารมี   ฯลฯ   เหลา นี้ เปน เพราะ จิต ได เก็บ บันทึก ผล ของ กรรม 

ไว เปน สัญญา ให ระลึก ได   

 ดงั นัน้ กรรม ที ่บคุคล ได กระทำ ให สำเรจ็ ลง แลว   ผล ของ 

กรรม มไิด สญู เปลา   ตาม ที ่บคุล ผู ม ีความ เห็น ผดิ   คดิ เอา เอง วา ผล 

ของ กรรม ไมม ี  แต ผู ที ่รู แจง และ รู ทกุ สิง่ อยาง คอื พระพุทธ โค ดม   

ได ตรัส ไว วา   

 “ กมฺมส ฺสก ทา   สต ฺตา   กมมฺ ทายา ทา   กมมฺ โยน ี  กมมฺพนธฺ ู  

กมฺม ปฏิ สรณ า   กมฺม   สตฺ เต   วิ ราช ติ   ยทิทํ   หีน ปฺ ปณีต ตาย ”   

 ซึง่ ม ีความ หมาย ใน ทำนอง ที ่วา   สตัว ทัง้ หลาย ที ่เกดิ มา 

ใน โลก นี้   ยอม มี กรรม เปน ของ ตน   มี กรรม เปน เชื้อ สาย   มี กรรม 

เปน กำเนิด   มี กรรม เปน เผา พันธุ  มี กรรม เปน ที่ พึ่ง อาศัย   กรรม 

จึง แบง สัตว ทั้ง หลาย   ออก เปน ฝาย ชั่ว ชา เลว ทราม   และ ฝาย 

ประณีต ดี งาม 

  ดงั นัน้ ใน กรณี ที ่เกดิ นำ้ ทวม   ดนิ ถลม ทบัทาง สญัจร   พายุ 

พัด บาน พัง   ทรัพยสิน สูญหาย   การ สูญ เสีย ชีวิต   ฯลฯ   ตางๆ   

เหลา นี้   เปน ความ วิบัติ ที่ เกิด จาก การก ระ ทำ ที่ ไมรู จริง ของ 

มนุษย เปนตน เหตุ 
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  ทาน ที่ นั่ง ฟง ธรรม บรรยาย อยู ใน ที่ ประชุม แหง นี้   เม่ือ 

ไดยิน ได ฟง ผู รู จริง แท มา พูด ให ฟง แลว ไม จำเปน ตอง เชื่อ  (ตาม 

หลัก กา ลาม สูตร)   แต หาก ประสงค นำพา ชีวิต ไป สู ความ สวัสดี   

ตอง พิสูจน ดู ดวย ตนเอง วา   สิ่ง ที่ ไดยิน ได ฟง นั้น เปน เรื่อง จริง 

หรือ เปนเรื่อง ไม จริง อยางไร   แลว คอย ปลงใจ เชื่อ เม่ือ ตน เขา 

ถึง สัจธรรม นั้น ได แลว   หาก ผู ใด ประสงค จะ เขา ถึง ความ จริง ใน 

เร่ือง ของ กฎ แหง กรรม   ตอง พัฒนา ความ รู สูงสุด   ( ภา วนามย 

ปญญา)   ทั้ง สอง ฝาย คือ ฝาย โลกิย ญาณ หรือ อภิญญา   ๕   และ 

ฝาย โลกุตรญาณ  หรือ ญาณ   ๑๖   ให ปรากฏ ขึ้น กับ จิต ของ 

ตนเอง   

 การ พฒันา จติ   ( สมถ ภาวนา )   จน ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิสงูสุด   

( ฌาน )   เม่ือ ถอน จิต ออก จาก ความ ทรง ฌาน     อภิญญา   ๕   ดัง ที่ 

กลาว ไว ขาง ตน   ยอม ปรากฏ ให จติ ที ่พฒันา ดแีลว สมัผสั ได  และ 
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หาก พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด ปญญา เห็น แจง   อัน 

นำ ไป สู ญาณ โลกุ ต ระ ทั้ง  ๑๖  ตัว ได แลว   ยอม เขา ถึง ความ จริง 

ใน เร่ือง ของ กฎ แหง กรรม ได ดวย ตัว เอง   แลว เม่ือ นั้น จึง จะ รู ได 

วา   กา ลาม สูตร เปรียบ ได ดั่ง เคร่ือง กรอง ความ จริง และ ความ 

ไม จริง ให แยก ออก จาก กัน ได 

  กฎ แหง กรรม ที ่พสิจูน ได งาย   เชน   ทาน ผู ฟง ลอง หยดุ กนิ 

ขาว หยุด ดื่ม น้ำ นาน สัก  ๓  วัน   แลว คอย ดู ปรากฏการณ   (ผล)   

ที่ เกิด ตาม มา วา การ ประพฤติ ดัง กลาว ให ผล เปน อยางไร   การ 

พิสูจน ดัง ที่ ยก ตัวอยาง มา นั้น อาจ จะ ยาว ไป   หาก หด สั้น เขา มา 

เหลือ เพียง หน่ึง วัน   คือ ลอง เอา ศีรษะ ชน เสา อยาง แรง   แลว ดู 

ผล ที ่ปรากฏ ขึน้ วา จะ เปน อยางไร   ไม เปนไร  คณุ หมอ ที ่น่ัง อมย้ิม 

อยู นี่ คง ชวย ทาน ได   

 กรรม บาง อยาง ให ผล ชา   เชน   การ ดืม่ สรุา   เพยีง ดืม่ แกว 

แรก หมด ไป   ผล ของ การ เกดิ โรค ตบั แข็ง จะ ยงั ไม เกดิ ขึน้   หาก ดืม่ 

ไป เรื่อยๆ   ดื่ม ทุก วัน   โอกาส ที่ จะ เปน โรค ตับ แข็ง ยอม เกิด ขึ้น ได 

เมื่อ กรรม ไม ดี ให ผล   กรรม บาง อยาง ให ผล ชา มาก ให ผล ขาม 

ภพชาติ   กรรม ประเภท นี้ แหละ   ที่ ผู มี ความ เห็น ผิด ยอม ไม เชื่อ 

วา กฎ แหง กรรม มี จริง   จึง ได ประพฤติ อกุศล กรรม ให เกิดขึ้น
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    เชน คน ที่ มี อารมณ รอน   มี อารมณ โทสะ เกิด ขึ้น เปน 

ประจำ กบั จติของตวัเอง   ตาย แลว  พลงั ของ บาป ยอม ผลกั ดนั จติ 

วิญญาณ ที่ออก จาก ราง   ให โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ นรก

   คน ที่ มี ความ โลภ ประ พฤติ คอรรัปช่ั นอ ยู เสมอ   ตาย 

แลว พลัง ของ บาป   ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ที่ ออก จาก ราง   ให 

โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ เปรต   

 คน ที่ มี ความ เห็น ผิด   มี จิต เปน ทาส ของ ความ ไมรู จริง   

ตาย แลว  พลัง ของ บาป ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ที่ ออก จาก ราง 

ให โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ ติรัจฉาน   ฯลฯ   ตางๆ   เหลา นี้ 

เปน ไป ตาม กฎ แหง กรรม ทั้ง สิ้น 

  ผู บรรยาย ได ม ีโอกาส ไป ให ความ รู แก นกัโทษ  ใน หลาย 

เรือน จำ   ผู ตอง ขัง บาง คน   มี โทสะ เปน แรง ผลัก ดัน ให กระทำ 

กรรม ฆา หั่น ศพ   ผู ตอง ขัง บาง คน มี ความ พรอง ไม อิ่ม ไม เต็ม ไม 

พอ อยู ใน ดวง จติ   อยาก ม ีทรพัย มาก จงึ ม ีความ โลภ   เปน แรง ผลกั 

ดัน ให ประพฤติ คา ยาบา   ผู ตอง ขัง บาง คน   มี ความ หลง   ( โมหะ )   

มี ความ เห็น ผิด จึง เอา จิต ไป เปน ทาส ของ กาม   ให ประพฤติ ลวง 

ละเมิด ทาง เพศ   เม่ือ มี หลัก ฐาน กระทำ ความ ผิด และ ประพฤติ 
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ผิดกฏ หมาย   จึง ถูก ศาล ตัดสิน ให ตอง รับ ผล ของ กรรม ไม ดี  คือ 

ถกู จองจำ ให ตอง สญู เสีย อสิระ ภาพ ของ ชวีติ   กรรม มไิด หยดุ ลง 

หรอื จบ สิน้ เพยีง แค ชวีติ นี ้  แต กรรม ยงั ม ีผล สบื ตอ ขาม ภพ ชาต ิได 

อีก   ใน กรณี ลวง ละเมิด ทาง เพศ   ที่ ยก ขึ้น มา เปน ตัวอยาง นี้   ตาย 

แลว ยัง ตอง ลง ไป เสวย อกุศล วิบาก อยู ใน ภพ ที่ ไมมี ความ เจริญ 

ตอ ไป อีก ดวย 

  กรรม ที่ ประพฤติ ผิด กฎหมาย ของ บาน เมือง   ให ผล ใน 

ภพ ปจจบุนั   ม ีจกัข ุประสาท สามารถ สมัผสั ได   และ กรรม เดยีวกนั 

นี ้ที ่ผลกั ดนั จติ วญิญาณ ให ตอง ลง ไป เสวย   ( รบั โทษ)   อกศุล วบิาก 

อยู ใน ภพ หนา   มี แต จิต ที่ พัฒนา ดีแลว เทานั้น ที่ สามารถ สัมผัส 

ได   ดัง นั้น ผู ที่ พัฒนา จิต จน เขา ถึง ปญญา สูงสุด   จึง เห็น มนุษย 

และ สัตว ที่ ทำกรรม ไม ดี ไว   ยอม รู ที่ ไป ของ จิต วิญญาณ   วา ตาย 

แลว ยงั ตอง ไป เสวย วบิาก ตอ ใน ภพ หนา   จนกวา จะ ชดใช หนี ้เวร 

กรรม ได หมด สิ้น  

  เมื่อ หัน กลับ มา ดู มนุษย ที่มา อุบัติ ขึ้น บน ผิว โลก ใบ นี้   มี 

มนุษย อยู จำนวน ไม มาก นัก ที่ มี ปญญา เห็น ถูก   ประพฤติ อยู 

แต สิ่ง ที่ เปน กุศล กรรม   มี พฤติกรรม ไม ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล 

และ ไม ผิด ธรรม   เมื่อ ใด ที่ กรรม ดี ให ผล ชีวิต นี้ ยอม พบ แต ความ 
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สะดวก   ราบ รื่น และ มี ความ สุข   ผล แหง กุศล กรรม ที่ ประพฤติ 

ไว แลว นี้ ยังสงตอ ไป ถึง ภพ หนา   คือ ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ ที่ 

ด ี  เปน สุคติภพ   อัน ไดแก   ภพ มนุษย   ภพ สวรรค และ พรหม โลก   

ดัง นั้น ผู รู จริง จึง มี ความ เชื่อ ใน เรื่อง ของ กฎ แหง กรรม วา   มี จริง   

เปน จรงิ และ กฎ แหง กรรม นี ้มไิด บญัญตั ิไว สำหรบั สตัว ทีม่า เกดิ 

อยู ใน ภพ มนุษย แต ยัง ครอบคลุม ถึง สรรพ สัตว ที่ เวียน ตาย เกิด 

อยูใน วัฏสงสาร ดวย 

  ตาม คำ ที่ หลวง พอ คำ เขียน ได พูด ไว เมื่อ ตะกี้ นี้ วา   “ ทำ 

ดี ได ดี   ทำ ชั่ว ได ชั่ว ”   จึง เปน คำ พูด ที่ ออก มา จาก ใจ ของ ผู รู จริง   

ผู รู จริง นิยม ให อภัย ใน ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ขัดใจ   ดวย การ ภาวนา 

วา   “ชาง มัน เถอะ ”   แลว เมตตา คือ   ความ รัก ความ ปรารถนา 

ให ผู อื่น ได ประโยชน และ มี ความ สุข ยอม เกิด ขึ้น   และ สั่งสม อยู 

ใน ดวง จิต เปน เมตตา บารมี   ซึ่ง สง ผล ให มี อารมณ สงบ และ เย็น   

ความมี เมตตา ถกู เกบ็ บนัทกึ ไว ใน ดวง จติ   เมือ่ ตาย แลว   พลงั ของ 

เมตตา ยอม ผลกั ดนั จติ วญิญาณ   ให โคจร ไป เกิด เปน พรหม อยู ใน 

พรหม โลก  

  ผู ใด มี ศีล   ๕   ที่ บริสุทธิ์ คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   และ ไมมี 

อกุศล วบิาก ใด ให ผล   ผู นัน้ ยอม ม ีทรัพย ปลอดภัย   ไม วบัิต ิดวย โจร   
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ดวย น้ำ ดวย ไฟ และ ดวย พระ ราชา   หลาย ป ที่ ผาน มา ผู บรรยาย 

ได มี โอกาส ไป ทอด กฐิน   กับ คณะ ของ คุณ หญิง สุ รี พันธ   มณีวัติ 

ทาง ภาค อีสาน ตอน บน   และ ไป สิ้น สุด ลง ที่ วัด ภู ทอก   จังหวัด 

หนองคาย   ณ   ศาลา ของวัด ภู ทอก   คุณ หญิงฯ ได   เลา ให คณะ 

ศรัทธา ทอด กฐิน ฟง วา   มี อยู ป หนึ่ง ที่ เสา ตน นี้   คุณ หญิงฯ พูด 

พรอม กบั ชี ้นิว้ ไป ยงั เสา คอนกรีต ตน หนึง่ ที ่ศาลา ภ ูทอก   แลว พดู 

วา   ม ีอยู ป หนึง่ ได ม ีสภุาพ สตร ีทาน หนึง่ ได มา รวม ขบวน ทอด กฐนิ 

กับ คุณ หญิงฯ   และ บน ศาลา แหง นี้   สตรี ทาน นั้น ได นำ เอา เงิน 

ออก จาก ถุง กระดาษ สี น้ำตาล   เพื่อ รวม ใน องค กฐิน   เงิน ที่ เหลือ 

เอา เก็บ เขา ไว ใน ถุง กระดาษ สี น้ำตาล ใบ เดิม ใช หนัง ยาง รัด ปาก 

ถงุ   แลว วาง ไว ที ่โคน เสา ตน นี ้  หลงั จาก นัน้ คณะ กฐนิ ได เดนิ ทาง 

กลับ กรุงเทพฯ   

 ขณะ อยู ที่ บาน ใน กรุงเทพฯ   คุณ หญิงฯ   ได รับ โทรศัพท 

จาก สตรี ทาน นั้น และ บอก วา   “ ได ลืม ถุง กระดาษ สี น้ำตาล ไว ที่ 

โคน เสา ของ ศาลา ภู ทอก ใน ถุง ใบ นั้น มี เงิน อยู ดวย ”   สตรี ทาน 

นั้น มิได วิตก กังวล แต อยาง ใด   เพียง แต โทรศัพท มาบ อก ให คุณ 

หญิงฯ   ทราบ เทานั้น   และ ใน ป รุง ขึ้น สุภาพ สตรี ทาน นั้น   ได มา 

รวม ใน ขบวน กฐิน ของ คุณ หญิงฯ อีก ครั้ง   ตระเวน ทอด กฐิน ไป 
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ตาม วัด ตางๆ ใน ภาค อีสาน ตอน บน   และ มา สิ้น สุด ลง ที่ ศาลา ภู 

ทอก แหง นี้   สุภาพ สตรี ทาน นั้น ได เดิน ไป ยัง ตน เสา ของ ศาลาฯ   

และ ได พบ ถุง กระดาษ สี น้ำตาล ที่ ตน ลืม ทิ้ง ไว เมื่อ ป ที่ แลว   ยัง 

คง วาง อยู ที่ โคน เสา ตน เดิม   มี เงิน บรรจุ อยู เทา เดิม ทั้งๆ   ที่ เวลา 

ได ผาน ไป ยาวนาน ถงึ หนึง่ ป แลว   แต เงนิ ( ทรพัย ) มไิด สญูหาย ไป 

ไหน เรื่อง นี้ เปน ไป ตาม กฎ แหง กรรม   ผู ใด ประพฤติ ศีล ขอ   ๒   ได 

บริสทุธ์ิ แลว   ยอม ม ีทรพัย ปลอดภยั   เปน จรงิ ดงั ที ่พระพทุธ โค ดม 

ได ตรสั ไว เกือบ สาม พนัป แลว ก ็ยงั คง เปน ความ จรงิ อยู จน ทกุ วนั 

นี้   

 ดวย เหตุ นี้ ผู บรรยาย จึง ได บอก วา   ผู ใด รักษา ศีล   ๕   ให 

มี อยู กับ ใจ ทุก ขณะ ตื่น   คือ ไม ฆา สตัว   ไม ลัก ทรัพย   ไม ประพฤติ 

ผิด กาม   ไม พูด เท็จ   และ ไม ดื่ม สุรา เมรัย พรอม ทั้ง รักษา ใจ ให มี 

เบญจธรรม   ( มี เมตตา กรุณา   มี สัมมา อาชีวะ   มี กาม สังวร   มี 

สัจจะ   และ มี สติสัมปชัญญะ )   ให ได ทุก ขณะ ตื่น   ผู นั้น ยอม มี 

เทวดา คุม รักษา 

  ผู มี ทั้ง ศีล มี ทั้ง ธรรม สถิต อยู กับ ใจ   เรียก วา   เปน ผู มี ศีล 

ธรรม   ผู มี ศีล ธรรม ยอม มี ความ สงบ และ มี ปกติ สุข เกิด ขึ้น กับ 

ชีวิต   ครอบครัว เปน สังคม ที่ เล็ก สุด   หาก สมาชิก ของ ครอบครัว 
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มี ศีล ธรรม คุมครอง ใจ   ครอบครัว ยอม สงบ และ มี ความ สุข   เชน 

เดียวกัน ประเทศ ชาติ เปน สังคม ที่ ใหญ ขึ้น   หาก พลเมือง ของ 

ประเทศ ชาติ มี ศีล ธรรม คุมครอง ใจ   ประเทศ ชาติ ยอม สงบ และ 

ม ีความ สขุ   ดวย เหตุ นี ้ศลี ธรรม จงึ เปน คณุธรรม ที ่นำ มา ซึง่ ความ 

ปกติ สุข ของ ผู มี ศีล ธรรม ประจำ ใจ   และ ยัง สง ผล ให เกิด ความ 

สงบ สุข ของ ครอบครัว และ ประเทศ ชาติ อีก ดวย 

  ทาน ผู ฟง สามารถ พิสูจน กฎ แหง กรรม ดวย ตนเอง ได 

วา   ศีล โดย เฉพาะ ศีล ขอ   ๒   ของ ทาน สมบูรณ บริบูรณ แลว หรือ 

ยัง   ดวย การ วาง สิ่งของ ไว ใน ที่ สาธารณะ สัก หนึ่ง ป   แลว ดู สิ วา   

สิ่งของ ที่ วาง ไว จะ สูญหาย ไป จาก เจาของ ไหม   แค เพียง วาง ทิ้ง 

ไว ยัง ไมทัน ขาม วัน   ทรัพย สิ่งของ ก็ สูญหาย ไป แลว   หรือ   ใน 

กรณ ีที ่ผู โดยสาร   ลมื กระเปา บรรจ ุเงนิ ไว ใน รถ แทก็ซี ่  แลว ไม ได 

รับ กระเปา คืน   หรือ   ใน ทาง ตรง กัน ขาม   ได รับ กระเปา คืน   นั่น 

ยอม เปน เครื่อง บง ชี้ ให เห็น สัจธรรม วา กฎ แหง กรรม มี อยู จริง 

  นอกจาก นี ้ศลี   ๕   ยงั เปน คณุธรรม   ผลกั ดนั จติ วญิญาณ 

ที่ หลุด ออก จาก ราง เดิม ไป แลว   กลับ โคจร เขา อยู อาศัย ใน ราง 

ใหม ที่ เปน มนุษย   คือ เกิด เปน มนุษย ซ้ำ ได อีก   ผู บรรยาย มี 

ประสบการณ ได ไป เห็น การ เคล่ือนที่ ของ จิต ออก จาก รางกาย   
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จงึ รู วา   นี ่คอื การ ตาย   ไมม ีอะไร นา กลวั ดงั ที ่คน ทัง้ หลาย กลวั กนั   

ทั้งนี้ เปน เพราะ เขา ไมรู จริง นั่นเอง   

 การ ที่ จิต ออก จาก ราง เดิม แลวไป เขา อาศัย อยู ใน ราง 

ใหม   ไม ตาง ไป จาก การ เปลี่ยน เสื้อผา  วัน นี้ เรา สวม เสื้อผา ชุด 

นี้   วัน ถัด ไป เรา สวม เสื้อผา ชุด ใหม ที่ ไม เหมือน ชุด เกา   ผู รู จริง ใน 

เรือ่ง ของ ความ ตาย จงึ ไม กลวั ตาย   ปญหา จงึ ม ีอยู วา   ตาย แลว จะ 

ไป สวม เสื้อผา ใหม ใน ชุด ไหน   ซึ่ง หมายความ วา จิต จะ เขาไป อยู 

อาศัย ใน รางกาย ใหม ที่ ภพ ไหน   หาก จิต วิญญาณ เขา อยู อาศัย 

ใน รางกาย ที่ อยู ใน ทุคติ ภพ   ก็ เรียก ได วา   “ มาส วาง ไป มืด ”   แต 

หาก จติ วญิญาณ ไป ได ราง ใหม ใน สคุติ ภพ อยู อาศยั   ก ็เรยีก ได วา   

“ มาส วาง ไป สวาง”   ซึ่ง เปน เรื่อง ของ กรรม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ 

ให โคจร ไป สู ภพ ที่ เหมาะ ที่ ควร กับ กรรม ที่ ทำ ไว เปนตน เหตุ   

 จาก ความ รู ใน ทาง พุทธ ศาสนา จึง ไมมี สิ่ง ใด เกิด ขึ้น 

ดวย ความ บังเอิญ   แต เกิด ขึ้น ดวย เหตุ และ ผล ของ การก ระ ทำ 

ผู ทำกรรม ดี ไว เปน เหตุ   เมื่อ จิต ออก จาก ราง แลว พลัง ของ กรรม 

ดี   ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให โคจร ไป สู สุคติ ภพ   และ พลัง ของ 

กรรม ไม ดี   ( ชั่ว )   ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให โคจร ไป สู ทุคติ ภพ 
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  ผู ใด ปรารถนา พิสูจน เร่ือง กฎ แหง กรรม ที่ เกิด ขึ้น แลว 

ใน อดีต เชน อยาก รู วา   พระ เทว ทัต ตาย แลว จิต วิญญาณ โคจร 

ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ ภูมิ ไหน   ก็ ยอม สามารถ พิสูจน ได ดวย 

การ พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ 

ระดับ ฌาน   เมื่อ จิต ออก จาก ความ ทรง ฌาน แลว  อธิษฐาน ขอ 

เห็น พระ เทว ทัต   วา ตาย แลวไป เกิด อยู ใน ภพ ภูมิ ใด  ก็ สามารถ 

เห็น ได ดวย ทิพ พ จักขุ ญาณ 

  ใน สมัย ที่ ผู บรรยาย เดิน ทาง ไป ยัง ประเทศ อินเดีย   

เมื่อ เดิน ทาง ไป ถึง บอน้ำ แหง หนึ่ง ที่ เมือง สา วัต ถี   คน นำ เที่ยว   

(มัคคุเทศก )   ได บอก กับ คณะ ทอง เที่ยว วา   “ บอ นี้ เปน บอ ที่ 

พระ เทว ทัต ถูก ธรณี สูบ  ลง ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน อเวจี นรก ”   ผู 
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บรรยาย ฟง แลว ไม เช่ือ   จน ตอ มา ได กลับ ถึง เมือง ไทย มา แลว 

หลาย ป   พอ มี โอกาส ได พิสูจน คำ พูด ดัง กลาว   ดวย การ ทำ จิต ให 

เขา ถึง ความ ทรง ฌาน  นำ จิต ออก จาก ฌาน แลว อธิษฐาน ของ 

เห็น เพ ระ เทว ทัต   วา มี อยู จริง หรือ ไม   จึง ได พบ วา   กำลัง เสวย 

ความ ทุกข อยาง แสน สาหัส   รางกาย ของ สัตว นรก มี เหล็ก ทอน 

ใหญ เสยีบ ทะลุ   จาก ศรีษะ จรด เทา   เสยีบ ทะลุ แขน ซาย - ขวา   ถกู 

ตรงึ อยู ใน ทา ยนื กาง แขน   ม ีเปลว ไฟ นรก ลกุ โชติ ชวง   แผด เผา อยู 

ตลอด เวลา   มี สัตว นรก อื่น หลาย ตัว อยู กัน อยาง แออดั ยัดเยียด   

 ผู ใด อาน เรื่อง นี้ แลว ไม เชื่อ   ถือวา เปน สิ่ง ที่ ถูก ตอง ตาม 

คำ สอน ขอ งพระพุทธ โค ดม   แต หาก ประสงค จะ พสิจูน สจัธรรม 

ใน เรื่อง นี้   ตอง ทำ จิต ให เขา ถึง ความ ทรง ฌาน   ถอน จิต ออก จาก 

ฌาน แลว อธิษฐาน   ขอ เหน็ สตัว นรก เทว ทตั ใน อเวจ ี  โอกาส ที ่จติ 

จะ ไป สัมผัส กับ สัตว กาย ทิพย   ใน อเวจี นรก จึง จะ เกิด ขึ้น   นี่ เปน 

หนทาง ที ่จะ เขา ถงึ ความ จรงิ ใน เรือ่ง นี ้  เปน สิง่ ที ่รู เหน็ เขาใจ ดวย 

จิต ของ ตนเอง   แจง ชัด กับ ตนเอง โดย ไม ขึ้น กับ ผู อื่น   ไม ตอง เชื่อ 

ตอ คำ พูด ของ ใคร ผู ใด   ผู ปฏิบัติ ธรรม และ เขา ถึง ธรรม ที่ ปฏิบัติ 

ได แลว   เรียก สภาวะ เชน นี้ วา   สนฺทิฐิ โก   ดัง ที่ มี ระบุ ไว ใน พุทธ 

ศาสนา 
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  เชน เดียวกัน   ยัง มี นัก ธุรกิจ อยู คน หนึ่ง   ที่ ผู บรรยาย ได 

มี โอกาส ไป พูด คุย ดวย   เขา เคย ตาย จาก โลก มนุษย นาน   ๕   นาที   

แตกลับ ปรากฏ วา กาย ทิพย ( สัมภเว สี )   ของ เขา ได โคจร ไป สู 

ภพนรก   ที่ กำลัง เสวย ทุกข ทรมาน ดวย การ ถูก ทุบตี ดวย ตะบอง 

เหลก็ ใหญ   เมือ่ ฟน และ บำบดั รกัษา โรค จน หาย แลว   เขา ได บวช 

เปน ภกิษ ุโดย ไมม ีใคร ขอรอง ให บวช   แต ภาย หลงั ได ลา สกิขา ออก 

มา อยู ใน เพศ ฆราวาส   และ ยัง สาน ตอ ธุรกิจ ที่ ทำ อยู กอน บวช     

อยู ใน เพศ ของ ฆราวาส ได ไม นาน   บัดนี้ ได ตาย จาก โลก มนุษย 

ไป แลว   และ จติ วญิญาณ ได โคจร ไป เกดิ เปน สตัว นรก   ตาม ที ่ตน 

เคย ไป เห็น มา 

  ยัง มี อีก เรื่อง หน่ึง ของ สัตว กาย ทิพย   ที่ ผู บรรยาย 

ประสงค จะ บอก เลา ให ฟง วา ใน คร้ัง พุทธกาล ที่ พระพุทธ โค ดม 

ได เสด็จ กลับ กรุง กบิล พัสดุ เปน ครั้ง แรก   ใน หวง เวลา นั้น เปน 

วัน ที่ เจา ชาย นันท ะ ลูก ของ พระ นา นาง   ( เจา หญิง โค ตมี )   จะ 

อภิเษก สมรส กับ นาง ชนบท กัลยาณี   หลัง จาก ที่ พระพุทธ โค ดม   

ฉัน ภัตตาหาร ใน วัง แลว เสร็จ   พระพุทธ องค ได สง บาตร ให เจา 

ชาย นันท ะ ถือ เพ่ือ ตาม ไป สง ให ถึง วัด นิ โคร ธารา ม   ณ   วัด นิ โคร 

ธารา ม   พระพุทธ โค ดม ได ตรัสถาม เจา ชาย นันท ะ วา 
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 พระพุทธ โค ดม   :  นันท ะ เธอ จัก บวช หรือ 

 เจา ชาย นันท ะ    : จัก บวช พระเจา ขา 

  พระพทุธ โค ดม จงึ ม ีรบัส่ัง ให สาวก ชวย กนั บวช เจา ชาย 

นันท ะ เปน ภิกษุ โดย ยัง มิได อยู รวม หอ กับ นาง ชนบทกัลยาณี   

ตอมา พระพุทธ โค ดม ได ใช อิทธิฤทธิ์ นำ ภิกษุ นันท ะ   ไป ดู นางฟา 

ใน สวรรค ชั้น ดาวดึงส   และ เห็น วา นาง ชนบท กัลยาณี มี ความ 

สวยงาม ดอย กวา นางฟา เปน รอย เทา   พระพุทธ โค ดม จึง 

ตรัสวา 

 พระพุทธ โคม  :   เธอ จกั ได นางฟา เหลา นัน้ มา เชยชม   แต ขอ ให 

ปฏิบัติ ธรรม ให ได กอน 

  ภิกษุ นันท ะ ปฏิบัติ ธรรม อยู ได ไม นาน   จิต ก็ บรรลุ 

อรหัต ต ผล จึง ทำให จิต ของ พระ นันท ะ เปน อิสระ จาก กาย ดวย 

การสำรวมอินทรีย   จึง เพิก ถอน ตัณหา ออก จาก ใจ ได หมด สิ้น 

  ผู บรรยาย จึง ขอ ยืนยัน อกี ครั้ง หนึ่ง วา   การ จะ ไป รู เห็น 

เขาใจ วา สัตว กาย ทิพย มี จริง เปน จริง   ตอง พัฒนา จิต   ( สมถ 

ภาวนา )   ตนเอง ให เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น   เปน สมาธิ ระดับ ฌาน   

เมื่อ ใด ถอน จิต ออก จาก ความ ทรง ฌาน   ทิพ พ จักขุ ญาณ   ( ตา 
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ทิพย )   ยอม ไป สัมผัส กับ สิ่ง อัน เปน ทิพย นั้น ได   นี่ คือ เหตุ ตรง ที่ 

ผู ปรารถนา จะ พิสูจน   วา สัตว กาย ทิพย   ( เทวดา )   นั้น มี อยู จริง   

ทั้งๆ   ที่ มี ผู รู มาบ อก กลาว   แต ก็ ยัง มี ผู ที่ ไม เชื่อ และ ไม พิสูจน 

สัจธรรม นี้   ให ประจักษ แจง ดวย ตัว เอง   เปน เพราะ ผู ที่ ศึกษา 

หาความ รู ทาง โลก  มา มาก  มา ยาวนาน จน เรียก ได วา เปน ผู คง 

แก เรียน   (พหูสูต)   ยอม มี อัตตา เกิด ขึ้น กับ จิต ตัว เอง   อัตตา เปน 

ความ เห็น แก ตัว   หรือ คือ ความ ถือตัว เอง เปน ใหญ  ไม ยอม เชื่อ 

ฟง ใคร   ดัง ตัวอยาง ที่ เคย เกิด ขึ้น ใน ครั้ง พุทธกาล   ณ   ยอด เขา 

คิชฌ กูฏ   อัน เปน ที่ ตั้ง ของ พระ คันธกุฎี   ที่ พระพุทธ องค ใช เปน ที่ 

ประทบั ใน กรงุ ราชคฤห ใน ครัง้ นัน้ ม ีนกั ปราชญ แหง กรงุ ราชคฤห   

( วัส สการพราหมณ )   ชอบ ขึ้น ไป เสวนา อยู กับ พระพุทธ โค ดม   

ทั้งนี้ เปน ดวย เหตุ ที่ วา   พระพุทธเจา ตรัส สิ่ง ใด ไว   สิ่ง ที่ ตรัส   

(พุทธวจนะ )   ยอม เปน หนึ่ง ไมมี สอง และ ไม ขึ้น กับ กาล เวลา   จึง 

เปน ที่ ชื่น ชอบ ของ ผู แสวงหา ความ รู ให ยิ่งๆ   ขึ้น ไป 

  ม ีอยู วนั หน่ึง วสั สกา รพ ราหมณ   ได เดนิ ขึน้ เขา คชิฌกูฏ 

เพื่อ ไป สนทนา ธรรม กับ พระพุทธเจา   ระหวาง ที่ เดิน ขึ้น เขา   

วัสสกา รพรหมณ ได สวน ทาง กับ พระ มหา กัจ จาย นะ   องค 

อรหันต   ที่ มี กิริยา คลองแคลว วองไว   กำลัง เดิน ลง มา จาก ยอด 
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เขา   เม่ือ นัก ปราชญ แหง กรุง ราชคฤห   เห็น สมณะ รูป นี้ มี กิริยา 

ทาทาง ไม สำรวม   ประจวบ กับ แรง ผลัก ของ อัตตา   จึง ได กลาว 

วาจา ปรามาส   ( ดถูกู )   พระ มหา กจั จาย นะ ออก ไป วา   “ สมณะ รปู 

นี ้ม ีกริยิา เหมอืน วานร ”   และ ดวย ความ เปน พระ สมณะ ที ่ม ีจติ พน 

ไป แลว จาก กเิลส ที ่ผกูมดั ใจ   ( สงัโยชน )   เม่ือ พระ มหา กจั จาย นะ 

ได ฟง คำ ปรามาส จาก นกั ปราชญ ผู ม ีอตัตา สงู   จงึ มไิด กลาว ตอบ 

โต ใดๆ  ออก ไป   ยงั คง ม ีอารมณ สงบ นิง่ และ ได เดนิ จาก ไป  ความ 

เรื่อง นี้ ได รู ไป ถึง พระกร รณ ของ พระพุทธเจา   จึง ได พยากรณ 

พฤติกรรม ของ นัก ปราชญ ผู นี้ ออก ไป วา   “วัสสการพราหมณ 

เฒา   เจา ทำ เรื่อง ฉิบหาย แลว   ตาย จาก ภพ นี้ ไป   เจา จะ ตอง ไป 

เกิดเปน วานร มี หาง เหมือน โค  อยู ใน ปา ไผ ของ กรุง ราชคฤห 

แหงนี้ ” 

  คำ พยากรณ ของ พระพุทธเจา   ได ลวง รู ไป เขาหู ของ 

วสัสกา รพ ราหมณ วา พระพทุธเจา ได พยากรณ วา ตัว เอง จะ ตอง 

ไป เกิด เปน ลิง อยู ใน ปา ไผ  และ รู วา สิ่ง ที่ พระองค ได ตรัส ออก ไป 

แลว เปน หน่ึง ไมมี สอง   จึง ไม ประมาท   ตาม ชาติ ของ การ เปน 

นัก ปราชญ ของ ตน   จึง ได สั่ง ให บริวาร ปลูก ตนไม ที่ ออก ผล กิน 

ได   ไว ตาม ที่ ตางๆ   ใน ปา ไผ ของ กรุง ราชคฤห   ใน ที่สุด เม่ือ วาระ 

ของ อายุขยั เวยีน บรรจบ   วสั สกา รพ ราหมณ ได ตาย จาก โลก นี ้ไป   
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และ ได ไป เกิด เปน ลงิ ม ีหาง เหมอืน โค   ตรง ตาม คำ พยากรณ ของ 

พระพุทธเจา 

  ที่ บอก เลา เรื่อง นี้ ให ฟง   ก็ ดวย มี จุด ประสงค ที่ จะ บอก 

วา   การ พัฒนา ปญญา ทาง โลก   เปน เหตุ ให เกิด ความ เห็น แก ตัว 

ที ่เรียก วา   อตัตา   ซึง่ เปน เหต ุให นำ ความ เส่ือม   มา สู ชวีติ ของ การ 

เปน มนษุย ได  ดงั นัน้ สิง่ ที ่ผู บรรยาย บอก เลา ให ฟง   จงึ อยา ปลงใจ 

เชื่อ   แต ตอง พิสูจน ให เขา ถึง ความ จริง ดวย ตัว เอง   หาก เม่ือ ใด 

บุคคล สามารถ เขา ถึง สัจธรรม ที่ บอก กลาว มา แลว ได   ความ รู 

สูงสุด   ( ทิพ พ จักขุ )   ที่ ยัง เปน โลกิยะ ญาณ ก็ สามารถ เกิด ขึ้น กับ ผู 

พสิจูน ได   แลว ความ เชือ่ ที ่อยู เหนือ ระบบ ประสาท สมัผสั จงึ เปน 

ความ จริง   และ มี อยู จริง   วาการ กลาว วาจา ปรามาส   กับ ผูทรง 

คุณธรรม สูง   ยอม นำ ทุกข นำ โทษ มา สู ชีวิต ของ ตน ได 

  ยัง มี อยู อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ ผู บรรยาย ประสงค จะ บอก เลา 

ให ฟง วา  ใน ครั้ง ที่ พระ พุทธ กัสส ปะ มา ตรัสรู อยู บน โลก ใบ นี้   ใน 

เชา วัน นั้น ชาว บาน ที่ นับถือ พุทธ ศาสนา   ตาง พา กัน ปรุง อาหาร 

แลว นำ ไป ถวาย พระ พุทธ กัสส ปะ และ พระ สาวก   ขณะ ที่ เดิน 

ผาน ทุง นา ชาว บาน ได เห็น ชาย ไถนา อยู คน หนึ่ง  จึง ได เอย ปาก 

ชวน ชาวนา ผู นั้น วา 
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 ชาว บาน  :   เพื่อน  วัน นี้ เปน วันพระ   พวก เรา กำลัง นำ 

อาหาร ไป ถวาย พระ สงฆ ที่ วัด   หยุด พัก ไถนา สัก วัน   แลวไป 

ทำบุญ ที่ วัด ดวย กัน 

 ชาวนา    :  หาก พระ พุทธ กัสส ปะ มา ไถนา แทน เรา ได   

เรา ก็ จะ ไป วัด รวม ทำบุญ กับ พวก ทาน 

  ดวย คำ พูด อัน เปน อกุศล วจี กรรม   ที่ กลาว วาจา 

ปรามาสผูทรง คุณธรรม สูง   ได ถูก เก็บ บันทึก ผล ของ กรรม ไม ดี 

ไว ใน ดวง จิต ของ ชาวนา   เม่ือ อายุขัย ของ รูป ขันธ เวียน บรรจบ   

จิต ของ ชาวนา จำเปน ตอง ออก จาก ราง  กรรม ชั่ว ( อกุศล วจี 

กรรม )   ได ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ของ ชาวนา   ให โคจร ไป เกิด เปน 

เปรต   ที่ มี รางกาย ใหญ โต คลาย มนุษย   กำลัง ไถนา อยู กลาง ปา 

ใหญ ลำพัง เพียง ตน เดียว   ไถนา ทั้ง กลาง วัน และ กลาง คืน โดย 

มิได หยุด พัก   เปน เวลา นาน ถึง หนึ่ง พุทธ ธัน ดร   ก็ ยัง หยุด ไถ 

ไมได   เหตุ ที่ เปน เชน นี้ ก็ เนื่อง ดวย แรง กรรม ชั่ว ผลัก ดัน   ผลัก 

ดัน ให ชีวิต ดำเนิน ไป เชน นั้น   ดัง ที่ หมู ภิกษุ กลุม หน่ึง   หลง ทาง 

อยู กลาง ปา ใหญ และ ได ไป พบ เขา   เมื่อ ครั้ง ที่ พระพุทธ โคดม 

เสดจ็ ดบั ขันธปรนิพิพานไปนาน แลว   โดย ภกิษ ุกลุม นัน้ ม ีเจตนา  

ที่ จะ ไป กราบ ไหว บูชา ตน พระ ศรีมหาโพธิ์ อัน เปน สถาน ที่ ตรัสรู 

อนุตรสัมมา สัมโพธิ ญาณ ของ พระพุทธ โค ดม   
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 ใน ทาง ตรง กัน ขาม   ผู มี สติ และ สำนึก ได ใน บาป ที่ ตน 

กระทำ   จึง หยุด ทำกรรม ชั่ว แลว หัน มา ทำ แต กรรม ดี   โอกาส 

นำพา ชีวิต ให พน ไป จาก ความ วิบัติ   ยอม เกิด ขึ้น ได   ดัง ตัวอยาง 

ของ โสเภณี แหง แควน มคธ   ที่ มีชื่อ วา   “ สิริ มา ”   หลัง จาก ที่ 

นาง ไดฟง ธรรม จาก พระโอษฐ แลว  นาง เกิด มี สติ และ สำนึก 

ได วา   อาชีพ ท่ี ตน ได กระทำ อยู เปน มิจฉา อาชีวะ เม่ือ ตาย 

แลว จิต วิญญาณ จะ ตอง ถูก แรง ของ อกุศล กรรม   ผลัก ดัน ให 

ไป เกิด เปน สัตว ปน ตน งิ้ว อยู ใน สิมพลี นรก   จึง เลิก ประกอบ 

อาชีพ ที่ เปน กรรม ชั่ว อยาง เด็ด ขาด   แลว หัน มา ประพฤติ ศีล   

ภาวนา   อันสัมปยุต ดวย อุปนิสัย บารมี ที่ ตน เคย สั่งสม อบรม 

มา แต ปางบรรพ   ใน ที่สุด จิต ของ สิริ มา ผู มี รูป สมบัติ งาม เลิศ 

ได บรรลุ โสดาปตติผล   ขณะ ที่ ยัง อยู ใน เพศ ของ ฆราวาส และ 

ใน ที่สุด สิริมา ได ตาย ลง ดวย อาการ ของ พิษ ไข กำเริบ   สุด ที่ จะ 

บำบัด รักษาให หาย ได   เมื่อ จิต ของ สิริ มา จำเปน ตอง ทิ้ง รูป ขันธ 

เพื่อ ไป เกิด ใหม  ปรากฏ วา พลัง ของ กุศล ธรรม อัน เปน อริยผล 

ขั้น ตน   ได ผลัก ดันจิต วิญญาณ ของ สิริ มา ให โคจร ไป เกิด เปน 

นางฟา   และ มีชื่อ วา   สิริ มา เทพนารี โสดาบัน อยู ใน สวรรค ชั้น 

ปร นิมมิตวสวัตตี 
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  หลงั จาก ที ่สริ ิมา ตาย ลง แลว   พระ เจา พมิพ ิสาร ได ไป เขา 

เฝา และ กราบทูล พระพุทธเจา ให ทรง ทราบ วา 

 พระ เจา พิมพิ สาร  :   ขา แต พระองค ผู เจริญ   สิริ มา นอง สาว 

ของ หมอ ชี วก โก มาร ภัจ   ได ตาย ลง แลว ดวย พิษ ไข เม่ือ ตอน เย็น 

วัน นี้ เอง 

 พระพุทธเจา   :   ดลีะ   มหาบพติร อยา เพิง่ กระทำการฌาปนกจิ 

ให เอา ไป เก็บ ไว ที่ ปาชา ผีดิบ    และ จัด เวร ยาม ให เฝา ดูแล รักษา 

ศพ   อยา ให แรง กา ทำ อนัตราย แก ศพ ได   เมือ่ ถงึ วาระ อนั สมควร 

แลว ตถาคต จะ นำ ภิกษุ ไป พิจารณา ซากศพ ของ สิริ มา ใน ภาย 

หลัง 

  เมื่อ ซากศพ ถูก ทิ้ง ราง ไว ใน ปาชา ผีดิบ   เปน เวลา นาน 

ถึง สี่ วัน  ศพ ของ สิริ มา ได ขึ้น อืด บวม พอง   มี น้ำ เลือด น้ำ เหลือง 

ไหล ออก ทาง จมูก และ ปาก   สง กลิ่น เหม็น ฟุง   มี ตัว หนอน ไต 

ยั้วเยี้ย   เขา ออก ทาง หู ทาง จมูก และ ทาง ปาก   จน ไม เหลือ ความ 

สวย ความ งาม ของ สิริ มา ปรากฏ ให เห็น  เมื่อ ถึง เวลา นั้น แลว 

พระพุทธเจา จงึ ได นำ หมู ภกิษุ ไป พจิารณา ซากศพ   ( อสภุ ะ )   เม่ือ 

ภกิษุ ได เหน็ ซากศพ ของ สริ ิมา แลว ตาง อทุาน ออก มา วา   “ นี ่หรอื 

สิริ มา   ที่ คน เขา ลือ กัน วา สวย นัก สวย หนา   ม ีแต สิ่ง ปฏิกูล เหลือ 
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อยู   ซ้ำ ยัง สง กลิ่น เหม็น คละ คลุง ”   เมื่อ หมู ภิกษุ ได เห็น ซากศพ 

ของ สริ ิมา แลว ทำให จติ สงบ ระงบั   ปลอด จาก กามตัณหา   ปลอด 

จาก ราคะ และ ความ เห็น ผิด ลง ได 

  ใน วัน ที่ พระพุทธเจา นำ หมู ภิกษุ ไป พิจารณา ซากศพ 

ของ สิริ มา   ได ปรากฏ วา มี ภิกษุ ตา ทิพย อยู รูป หนึ่ง   มีชื่อ วา   

“วงัคสีะ ”   ได เหน็ นางฟา ตน หนึง่ มาก ราบ พระพทุธเจา   แลว เกดิ 

ความ สงสัย วา เปน ใคร   มา จาก ไหน  จึง ได ทูล ขอ พุทธ า นุ ญาต 

พูด คุย กับ นางฟา ตน นั้น   เม่ือ พระพุทธเจา ทรง ประทาน พุทธะ 

อนุญาต แลว   พระ วัง คี สะ จึง ได ถาม นางฟา วา 

 พระ วัง คี สะ  :   นางฟา   เธอ มา จาก ประชุม เทวโลก ใด ?   

เทวโลก นั้น มีชื่อ วา อยางไร ?   และ เหตุ ใด เธอ จึง มา 

 นางฟา     :   เทวโลก ใด ที่ มีชื่อ วา   ปร นิม มิต วสวัตตี   

ขาพเจา มา จาก ที่ นั่น   เหตุ ที่มา เพราะ ขาพเจา เคย อาศัย อยู ใน 

ราง นี้   ( พูด พรอม กับ ชี้ นิ้ว ไป ที่ ซากศพ )   มา กอน 

  จาก ตวัอยาง ที ่ยก ขึน้ มาบ อก เลา ให ฟง   จะ เห็น ได วา   คน 

ที ่ม ีจติ ทิง้ ราง เมือ่ รปู ขนัธ ครบ อายุขยั   จติ ยอม โคจร ไป เกดิ อยู ใน 

ภพ ใหม ทันที   พระ วัง คี สะ จึง ไม สามารถ จำ ได วา นางฟา นั้น เปน 
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ใคร   เพราะ สญัญา ใหม ของ การ เปน นางฟา   มไิด ถกู เกบ็ บนัทกึ ไว 

ใน จิต ของ พระ วัง คี สะ   จึง ไม สามารถ เขาใจ รูป นาม ของ นางฟา 

ที่ ตน เห็น ได   ตรง กัน ขาม   จิต วิญญาณ ของ นางฟา สิริ มายัง คง 

บนัทกึ รปู ลกัษณ เดมิ  ที ่ตน เคย ผาน ประสบการณ การ เปน มนุษย 

มา กอน   จงึ จำ ได วา อดตี ตน เคย อาศยั อยู ใน ราง ที ่เรยีก วา   สริ ิมา   

นี้ มา กอน 

  เชน เดียวกัน ใน ครั้ง พุทธกาล   ยัง มี ภิกษุ รูป หนึ่ง ที่ เรียก 

วา ติสส ภิกษุ   เปน ผู ที่ รูจัก กวาง ขวาง   ( ปอปพิว ลา )   อยู ใน หมู 

ภิกษุ ดวย กัน   ติสส ภิกษุ ได มรณภาพ   เนื่องจาก รูป ขันธ หมด 

อายุขัย การ ใช งาน  เมื่อ จิต ทิ้ง รูป ขันธ แลว   ได ไป เกิด ( อุบัติ )   เปน 

ติสส มหาพรหม  อยู ใน พรหม โลก ช้ัน ที่ สาม   ที่ มีชื่อ ชั้น วา มหา 

พรหมา ภูมิ   พระ มหา โมค คัล ลา นะ ผู มี ความ เปน เลิศ   ( เอ ตะ ทัค 

คะ )   ใน การ แสดง ฤทธิ์   สงสัย วา ติสส ภิกษุ ไป เกิด อยู   ณ   โลก ใด 

ใน วัฏสงสาร   จึง เขา ฌาน   แลว ถอน จิต ออก จาก ความ ทรง ฌาน   

อธิษฐาน ขอ เหน็ อดีต ตสิส ภกิษ ุ  วา บดันี ้ ไป เกดิ เปน สตัว อยู ใน ภพ 

ภมู ิใด ของ วฏัสงสาร   ชัว่ ขณะ หด แขน แลว ยดื ออก   รปู นาม ทีเ่ปน 

ทิพย ของ พระ มหา โมค คัล ลา นะ  ก็ ได ไป นั่ง อยู หนา วิมานของ 

พรหม ตน หน่ึง  พระ พรหม ผู เปน เจาของ วิมานก็ผู มี สภาว ธรรม 
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ใน ดวง จิต เปน ปุถุชน ได ออก มาก ราบ พระ มหา โมค คัล ลานะ 

องค อรหันต   แลว เรียน ให ทราบ วา ตน คือ   อดีต ติสส ภิกษุ   ใน 

คร้ัง พุทธกาล   หลัง จาก ทิ้ง ราง ที่ เปน มนุษย แลว จิต วิญญาณ ได 

โคจร มา เกิด เปน ติส สม หา พรหม   อยู ใน พรหม โลก ชั้น ที่ สาม   ดัง 

ที่ พระคุณ เจา เห็น อยู นี่ แหละ ครับ   เหตุ ที่ ขาพเจา ได มา อุบัติ เปน 

ติส สม หา พรหม   ก็ เนื่อง ดวย ใน สมยั ที่ เปน มนุษย   ขาพเจา ชอบ 

ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   จน จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว แน   

อยู ใน ระดับ รูป ฌาน ที่   ๑   อยาง ละเอียด   เมื่อ จิต เขา ถึง รูป ฌาน 

ดงั กลาว   ขาพเจา ม ีความ สขุ จาก การ เสพ ฌาน สมาบัต ิอยาง มาก   

จึง ติดใจ และ ได พัฒนา จิต ให เขา ถึง สภาวะ ที่ มี วิตก   วิจาร   ปติ   

สุข   เอกั คค ตา อยู เสมอ   เมื่อ ตาย จาก มนุษย แลว   จิต วิญญาณ 

ของ ขาพเจา   จึง ได มา อุบัติ เปน พระ พรหม ที่ พระคุณ เจา ได เห็น 

เปน ปจจุบัน อยู ใน ขณะ นี้  

  จาก เรื่อง ของ ติสส ภิกษุ ที่ บอก เลา มา นี้   จะ เห็น ได วา   

เม่ือ มนุษย ตาย ลง   จิต วิญญาณ จะ โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน 

ภพ ภูมิ ใด ก็ ขึ้น อยู กับ ผล ของ กรรม    ที่ ทำ สั่งสม ไว ใน ดวง จิต เปน 

พลัง ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ที่ ทิ้ง ราง แลว ให โคจร ไป สู 
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  ดวย เหตุ นี้ ผู ไม ประมาท จึง ระมัดระวัง ใน การ ดำเนิน 

ชีวิต   ดวย การ พัฒนา จิต ให มี สติ   แลว ใช สติ เปน เครื่อง สอง 

นำทาง ให กับ ชีวิต  ดวย การ ประพฤติ เหตุ ให ถูก ตรง  ตอ สิ่ง ที่ ตน 

ปรารถนา ให เกิด ขึ้น กับ ชีวิต หนา   อาทิ   หาก มี สติ ระลึก อยู ใน ศีล   

๕   และ ประพฤติ ตน ให มี ศีล   ๕   คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   เม่ือ ตาย 

แลว พลัง ของ คุณธรรม ใน ศีล   ๕   ยอม ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   ให 

โคจรไป เขา อยู อาศัย ใน ราง ที่ เปน มนุษย ได  คือ เกิด เปน มนุษย 

ได อีก ครั้ง 

  หาก มี จิต ระลึก อยู ใน ศีล   ๕   และ มี ความ ศรัทธา มั่นคง 

อยู ใน การ บริจาค ทาน ตลอด ชวีติ   หรอื ม ีสต ิระลกึ อยู กบั การก ระ 

ทำ ใน กศุล กรรมบถ   ๑๐   เวน จาก การ ทำลาย ชวีติ   เวน จาก การ ถือ 

เอา ของ ที่ เขา มิได ให   เวน จาก การ ประพฤติ ผิด ใน กาม   เวน จาก 
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การ พูด เท็จ   เวน จาก การ พูด สอ เสียด   เวน จาก การ พูด คำ หยาบ   

เวน จาก การ พดู เพอ เจอ   ไม โลภ คอย จอง อยาก ได ของ เขา   ไม คดิ 

ราย เบยีดเบียน เขา   และ เหน็ ชอบ ตาม คลอง ธรรม   อยู ตลอด ชวีติ   

เม่ือ ใด ที่ อายุขัย ของ รูป ขันธ เวียน บรรจบ  จิต ยอม ถูก พลัง ของ 

คุณธรรม ดัง กลาว   ผลัก ดัน ให โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน สุคติ 

ภพ โลก สวรรค   เปน เทพ บุตร   เปน เทพธิดา   ตาม แรง ผลัก ของ 

กุศล กรรม อัน บุคคล ได กระทำ ไว เปนตน เหตุ 

  บาง คน เอา สต ิมา คมุ ใจ   แลว นำ ตวั เอง เขา ปฏบิตั ิธรรม   

ดวย การ พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน 

สมาธิ แนว แน   ( ฌาน )   อยู เสมอ   เมื่อ รูป ขันธ ถึง อายุขัย   จิต ที่ 

ออก จาก ราง ยอม ถูก พลัง ของ ฌาน สมาบัติ   ผลัก ดัน ให โคจร ไป 

เกิด เปน สัตว อยู ใน พรหม โลก   มีอายุ ขัย ยาวนาน เปน กัป   ตาม 

กำลัง ของ ฌาน ที่ ตน พัฒนา ได ใน ขณะ ที่ ยัง เปน มนุษย 

  ดัง นั้น การ ที่ จิต วิญญาณ จะ โคจร ไป สู ภพ ภูมิ ใด  จึง ขึ้น 

อยู กับ กรรม  ที่ ทำ สั่งสม ไว ใน ดวง จิต เปนตน เหตุ   จิต ของ บุคคล 

จึง มี ความ สำคัญ ใน การ โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ ภูมิ ตางๆ   

ของ วัฏสงสาร   ดัง ที่ ผู รู จริง ได กลาว ไว วา   “ สำเร็จ ดวย ใจ ”   ( มโน   

มยา)   นั่นเอง 

๘๓



ตาย แล้วไป ไหน

  ผู บรรยาย ม ีสถานะ อยู ใน เพศ ของ ฆราวาส   ที ่ทำ หนาที ่

เปน ครูบา อาจารย   ถายทอด ความ รู ทาง วิทยาศาสตร   ให กับ 

เยาวชน ใน มหาวิทยาลัย   แต ตอง มา ประกาศ สัจธรรม ของ ชีวิต   

ให ผู ไม ประมาท   ( มี สติ )   ได รับ รู   ก็ เนื่อง ดวย เหตุ ที่ จิต ได ระลึก 

กลับ ไป สู ภูมิ หลัง ของ ตัว เอง กอน ที่ จะ มา เกิด   ได อธิษฐาน ไว วา 

จะ มา ชวย เพื่อน   ไม ให ทำเหตุ อัน ไป สู การ เกิด เปน สัตว อยู ใน 

อบายภูมิ  คือ ไม ลง ไป เกิด เปน สัตว เดรัจฉาน   ไม ลง ไป เกิด เปน 

สตัว เปรต   สัตว อสุรกาย และ สัตว นรก   ซึ่ง ตอง ไม ประพฤติ ตน 

ให มี จิต เปน ทาส ของ ความ หลง   ความ โลภ และ ความ โกรธ   การ 

จะ เปน เชน นี ้ได   บคุคล ตอง พฒันา จติ ตนเอง   ( วปิสสนา ภาวนา)   

ให เกดิ ปญญา เหน็ ถูก ตาม ธรรม ขึน้   ประพฤติ ตน เปน ผู ให   ผู สละ   

ผู บรจิาค  รวม ถงึ ประพฤติ ตน ให ม ีอารมณ สงบ และ เย็น   ดวย การ 

ให อภยั เปน ทาน ใน ทกุ สิง่ ที ่เปน เหต ุขดัใจ   แลว ความ เมตตา ยอม 

เกิด ขึ้น   ดัง นั้น หาก บุคคล ได พัฒนา จิต จน เปน อิสระ จาก ความ 

โกรธ   ความ โลภ   ความ หลง ได แลว   ก็ เปน อัน หวัง ได วา   ชีวิต 

หนา จะ ไม ตอง ลง ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน อบายภูมิ แนนอน 

๘๔



กำจัดกิเลส
ด ว ย ป ญ ญ า เ ห็ น แ จ ง



ตาย แล้วไป ไหน

  กิเลส ใหญ ทั้ง สาม ตัว   กิเลส ที่ เปน โทสะ กำจัด ได งาย 

ที่สุด   ดวย การ ให อภัย เปน ทาน   กิเลส ที่ เปน โลภ ะ กำจัด ได งาย 

รอง ลง มา   ดวย การ ประพฤติ ตน เปน ผู ให   ผู สละ   ผู บริจาค   สวน 

กิเลส ที่ เปน โมหะ กำจัด ได ยาก ที่สุด แม จะ กำจัด ได ยาก   บุคคล ก็ 

สามารถ กำจดั ได   ดวย การ พฒันา จติ   ( วปิสสนา ภาวนา )   ให เกดิ 

ปญญา เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น แจง กำจัด กิเลส ที่ ผูกมัด ใจ 

ตอง เวียน ตาย เวียน เกิด อยาง ไมรู จบ   ( สังโยชน   ๑๐ )   ให หมด ไป 

จาก ใจ ได เม่ือ ใด   สภาวะ ที่ เรียก วา นิพพาน ยอม เกิด ขึ้น   ความ 

หลง คือ ความ ไมรู จริง   ( อวิชชา )   ถึง จะ หมด สิ้น ไป จาก ใจ ได   

 บาง คน พยายาม กำจัด อวิชชา แต ขาด กัลยาณมิตร ใน 

ทาง ธรรม เกื้อ หนุน   ดวย เหตุ ที่ ตัว เอง มี สัญญา และ มี อัตตา แข็ง 

กลา   จึง ไมมี ใคร กลา ที่ จะ มา เปน ครู ชี้ ทาง พน ทุกข ให  

๘๖



ดร. สนอง วรอุไร

  ดัง ตัวอยาง ที่ ได เกิด ขึ้น แลว ใน อดีต อัน ยาว ไกล   ยัง มี 

อบุาสก อยู คน หนึง่   ชอบ ศกึษา หาความ รู ใน ธรรม วนิยั ของ พทุธ 

ศาสนา   ดวย การ ฟง การ อาน   ( สุตมยปญญา )   จาก ตำรา คัมภีร   

แลว ใช จิต ของ ตัว เอง จินตนาการ   (จินต ามย ปญญา )   ให ความ 

รู แตกฉาน ยิ่ง ขึ้น   เปรียบ ดัง ตู พระ ไตรปฎก เคลื่อนที่   อุบาสก คน 

นั้น มีชื่อ วา มหา วาจก อุบาสก   เขา ได คิด วาการ เขา ถึง ความ จริง 

ใน ความ รู ที่ เปน เพียง ความ จำ   (สัญญา )   นั้น   บุคคล ตอง เขา 

ถึง ความ จริง แท ดวย การ ปฏิบัติ จิตตภาวนา   จึง นำ ตัว เอง เขา 

ปฏบิตัธิรรม ตัง้แต หนุม จน แก   เปน ระยะ เวลา ยาวนาน ถงึ   ๕๐   ป   

ก็ ยัง ไม สามารถ พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ จริง ใน พุทธศาสนา ได  

เน่ือง ดวย ขาด วาสนา บารมี  และ ไมมี ใคร กลา สอน กลาแนะนำ   

ทั้งนี้ เพราะ ตัว เอง รู ไป หมด ทุก เรื่อง ที่ มี บุคคล มาบ อก กลาว   

ซึ่งเปรียบ ได กับ น้ำ ชา ลน ถวย   ที่ ไม เช่ือ ใน คำ สอน ของ ใคร ผูใด   

ใน ที่สุด มหา วาจก อุบาสก หมด ความ ศรัทธา ใน ธรรมะ ของ 

พระพุทธเจา จึง เลิก ปฏิบัติ จิตตภาวนา   เมื่อ มหาวาจก อุบาสก 

ตาย ลง   ความ หลง ที่ มี อยู ใน ดวง จิต   ได ผลัก ดัน จิต วิญญาณ 

ของ มหา วาจก อุบาสก   ให โคจร ไป เกิด เปน จระเข อยู ใน บึง ใหญ   

ยาวนาน จน สิ้น อายุขัย 

๘๗



ตาย แล้วไป ไหน

  ผู ที่ พัฒนา ความ รู ใน สอง ระดับ ตน   เปน ความ รู ที่ เรียก 

วา   สญัญา ซึง่ เขา ถงึ ความ จรงิ ได ชัว่คราว   ( สภาว สจัจะ )   หรอื ชัว่ 

ระยะ เวลา หนึง่ ที ่เหต ุและ ผล ม ีความ สมัพนัธ กนั  โดย ม ีกาล เวลา   

มา ทำให แปร เปลี่ยน ไป เปน ความ ไม จริง ได  หรือ คือ ไมมี ความ 

สัมพันธ กัน อีก ตอ ไป   ผู บรรยาย ได มี โอกาส พบ เจอ คน ประเภท 

นี้ แลว เกิด ความ สงสาร ที่ เขา มี ความ เห็น ผิด   เอา จิต เขาไป ผูก 

ติด เปน ทาส ของ โลกธรรม และ วัตถุ   เมื่อ กาล เวลา ผันแปร ไป 

สิง่ ที ่เคย ยดึ ตดิ นัน้ กลบั แปร เปลีย่น ไป ใน ทาง ตรง ขาม  ทำให เกดิ 

ความ ผิด หวัง และ เสียใจ  บุคคล ที่ มี ความ เห็น ผิด  และ มี จิต เปน 

ทาส ของ ความ ไม จริง แท   แลว ยัง ใช ความ รู ที่ ไม จริง แท สอง นำ 

การ พฒันา จติ ของ ตน   การ เขา ไม ถงึ ธรรม จงึ เกดิ ขึน้ เปน ธรรมดา   

ดงั ตวัอยาง ที ่ผู ม ีความ เหน็ ผดิ   นำ ตวั เอง เขา ปฏบิตั ิธรรม แลว ยงั 

ทำตวั เอง เปน นำ้ ชา ลน ถวย   หน ีออก จาก การ พฒันา จติ ดวย การ 

ปฏิบัติ ธรรม   และ นำ ตัว เอง เขา รวม ใน พิธีกรรม ทอด กฐิน   อัน มี 

อานิสงส สงูสดุ   เปน เพยีง สวรรค สมบัต ิ  ทัง้ๆ  ที ่การ ปฏบิตั ิธรรม   

มี อานิสงส เขา ถึง พรหม สมบัติ หรือ นิพพาน สมบัติ ได   

 มี ตัวอยาง ของ ราหุ ล ราช กุมาร อายุ   ๗   ป   ได ไป ทูล ขอ 

มรดก จาก สมเด็จ พอ   ( พระพุทธเจา )   โดย หมายใจ วา จะ ได เปน 

๘๘



ดร. สนอง วรอุไร

พระเจา กรงุ กบลิ พสัดุ สบื ตอ จาก พอ ที ่ปฏเิสธ ไม เปน กษตัรยิ แลว   

ซึ่ง พระพุทธเจา ได ตรัส กับ ราหุ ล วา  

 “ มนุษย สมบัติ นั้น มี แต นำ ความ คับ แคน ใจมา ให  

แต สมบัติ ที่ พอ จะ ให แก ลกู นั้น   เปน สมบัติ ที่ เที่ยง แท ยั่งยืน  

 มี ความสุข สูงสุด กับ ผู ที่ ครอบ ครอง ”  

  ใน ที่สุด พระพุทธเจา ได มี พระ บัญชา   ให พระ สา รี บุตร 

บวช ราหุ ล กุมาร   เปน สามเณร รูป แรก ใน พุทธ ศาสนา   และ ได 

ปฏิบัติ ธรรม ตอ เนื่อง เรื่อย มา   จน มี พระ ชนมายุ ได   ๒๐   พรรษา   

จึง บรรลุ อร หัต ต ผล   ซึ่ง เปน อริย สมบัติ ที่ มนุษย สามารถ เขา 

ถึงได 

  ดวย เหต ุแหง ความ หลง หรอื ความ ไมรู จรงิ แท   จงึ นำพา 

จติ ของ มนษุย ให เขาไป ผกู ตดิ เปน ทาส ของ โลกธรรม   ที ่ม ีอยู แปด 

อยาง ไดแก มี ลาภ  มี เสื่อม ลาภ   มี ยศ  มี เสื่อม ยศ   มี สุข  มี ทุกข   มี 

สรรเสริญ มี นินทา  โลกธรรม เปน ของ คู   เมื่อ ไขว ควา เอา อยาง 

ใด อยาง หนึ่ง มา ครอบ ครอง  จึง ตอง เอา คู ของ มัน มา ดวย   

๘๙



ตาย แล้วไป ไหน

 ฉะนั้น ผู มี ความ หลง  หรือ มี ความ รู ไม จริง แท จึง นิยม 

แสวงหา โลกธรรม มา ประดับ ตัว ตน   ผู หลง อยู กับ โลกธรรม จึง 

มี อารมณ สมปรารถนา และ มี อารมณ ผิด หวัง เกิด ขึ้น ได   ตรง 

กนั ขาม ผู รู จรงิ แท ปฏเิสธ การ ครอบ ครอง โลกธรรม   แต หาก เมือ่ 

จำเปน ตอง ครอบ ครอง โลกธรรม   ก็ จะ อยู กับ โลกธรรม อยาง มี 

สติ   ใช โลกธรรม ให เกิด ประโยชน   แต ไม เอา จิต เขาไป ผูก จิต 

เปน ทาส ของ โลกธรรม   ทั้งนี้ เนื่อง ดวย เหตุ ที่รู เทา ทัน ความ เกิด 

ขึ้น และ ความ เสื่อม ไป ของ ธรรม ที่ มี อยู ประจำ โลก นั่นเอง   ดัง 

นั้น ผู ที่ พัฒนา ความ รู ใน ทาง โลก ให เกิด ขึ้น แลว   จึง ไม เหมาะ 

ที่ จะ นำความ รู ใน ทาง โลก  มา ใช นำทาง ให กับ การ ดำเนิน ชีวิต   

เพราะ เห็น ไม ถูก ตรง ตาม ความ เปน จริง แท   ยอม ทำให ชีวิต พบ 

กับ อุปสรรค   และ มี ปญหา ให ตอง แกไข   ซึ่ง ไม เหมือน กับ ปญญา 

เห็น แจง   เม่ือ ใช สอง นำทาง ให กับ ชีวิต แลว   ยอม พบ กับ ความ 

สะดวก ราบ รื่น และ มี ความ สุข   ยิ่ง ไป กวา นั้น ปญญา เห็น แจง 

สามารถ นำพา ชีวิต ไป สู ความ เปน อิสระ   และ หลุด พน ไป จาก 

ความ ทุกข ทั้ง ปวง ได 

๙๐



สัมมาทิฏฐิ
ส อ ง น ำ ท า ง ชี วิ ต



ตาย แล้วไป ไหน

  มี ตัวอยาง ที่ เกิด ขึ้น ใน ยุค ปจจุบัน   กับ การ ใช ปญญา 

ทาง โลก สอง นำทาง ให กับ ชีวิต แลว นำพา ชีวิต ไป พบ กับ ปญหา 

ให ตอง แกไข ดังนี้  คอื ได มี บุคคล ผู เปน โรค อัมพฤกษ ได โทรศัพท 

เขา มา ถาม ผู บรรยาย วา 

 ผู มี ปญหา    :  อาจารย ครับ ผม เปน อัมพฤกษ ทำให แขน ขา 

ออน แรง ทำงาน ไม สะดวก   ผม ทำกรรม อะไร ไว จึง ให ผล เชนนี้ 

 ผู บรรยาย    :   การ เจ็บ ปวย ของ คุณ   มี ตน เหตุ มา จาก การ 

ประพฤติ ทุศีล 

 ผู มี ปญหา    :   ศีล อะไร ครับ 

 ผู บรรยาย    :   ศีล   ๕   ยัง บกพรอง 
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 ผู มี ปญหา    :  ผม มี ศีล   ๕   อยู ครบ ครับ 

 ผู บรรยาย    :  บุคคล ประพฤติ ศีล   ๕   ขอ ได ครบ ถวน เปน 

ปรกต ิแลว ความ วบิตั ิของ ชวีติ ยอม ไม เกดิ ขึน้   คณุ ทำ อาชพี อะไร 

บอก ได ไหม 

 ผู มี ปญหา    :  ผม มี อาชีพ คาขาย ครับ 

 ผู บรรยาย    :   คาขาย อะไร   บอก ได ไหม ครับ 

 ผู มี ปญหา    :   ขาย ยา ฆา แมลง ครับ 

 ผู บรรยาย    :   นัน่ แหละ เปน จำเลย ที ่หนึง่   ของ การ ประพฤต ิ

ทุศีล ในขอ ปาณาติบาต 

  จาก ตัวอยาง จริง ที่ ยก ขึ้น มาบ อก เลา ให ฟง วา   การ ใช 

ความ รู ทาง โลก   มา ประกอบ อาชีพ คาขาย ยา ฆา แมลง   ไม ถือวา 

เปนการ กระทำ ที่ ผิด กฎหมาย   แต ใน ทาง ธรรม ถือวา เปนการ 

กระทำ ที่ ผิด ศีล   เมื่อ กรรม ให ผล   โรค อัมพฤกษ จึง เกิด ขึ้น  นี่ คือ 

ปญหา ของ การ ใช ความ รู ที่ ไม จริง แท   จึง ทำให เกิด ปญหา ขึ้น 

กับชีวิต ได 
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  ยัง มี อยู อีก กรณี หนึ่ง   ที่ ใช ความ รู ไม จริง แท   แลว ทำให 

เกิด ปญหา ขึ้น กับ ชีวิต   คือ มี อยู ครั้ง หนึ่ง ผู บรรยาย ได รับ เชิญ ไป 

ให ความ รู กับ ผู ที่ เขา มา พัฒนา จิต ที่ อำเภอ สะบายอย   จังหวัด 

สงขลา   จาก การ บรรยาย ใน คืน วัน นั้น   มี ผู เขา มา รับ ฟง คำ 

บรรยาย เกือบ สาม รอย คน   ทุก คน ลง นั่ง พับ เพียบ หรือ นั่ง ขัด 

สมาธิ อยู บน พื้น ตาม ที่ ตัว เอง ถนัด   แต มี ชาย สูง อายุ อยู หน่ึง คน   

ได นั่ง ฟง บรรยาย แตก ตาง ไป จาก คน อื่น   คือ นั่ง อยู บน เกาอี้ ที่ มี 

พนัก พิง   เมื่อ การ บรรยาย ได ยุติ ลง   ผู บรรยาย ได เดิน เขาไป หา 

ชาย คน ที่ นั่ง อยู บน เกาอี้   พรอม กับ ยกมือ ไหว แลว ถาม วา 

 ผู บรรยาย    :  สวัสดี ครับ คุณ พี่   ผม เห็น คน อื่น นั่ง ราบ อยู 

บนพื้น หอง   แต คุณ พี่ นั่ง อยู บน เกาอี้   เปน เพราะ อะไร ครับ 

 ชาย ผู สูง อายุ    :   ผม นั่ง ขัด สมาธิ อยาง เขา ก็ได   แต เม่ือ จะ ลุก 

ขึ้น ยืน ผม ยืด ขา ไม ออก ครับ 

  ขณะ ที ่ชาย สงู อาย ุกลาว ตอบ ผู บรรยาย ได เหน็ ปมูา และ 

ป ูทะเล คลาน เรียง ราย อยู รอบ เกาอี ้  ของ ชาย ผู สงู อาย ุคน นัน้ จงึ 

ได ถาม ตอ ไป วา 

๙๔



ดร. สนอง วรอุไร

 ผู บรรยาย    :  คุณ พี่ ไป ทำ อะไร ไว กับ ปูมา และ ปู ทะเล 

 ชาย สูง อายุ    :   ผม มี อาชีพ มัด ขา ปู ครับ 

  ความ แปลก แยก ใน พฤติกรรม ของ ผู สูง อายุ   จึง ได 

มา ถึงขอ ยุติ ที่ วา อาชีพ ที่ ชาย สูง อายุ ประพฤติ อยู นั้น   เปนการ 

กระทำ ที่ ไม ผิด กฎหมาย   แต ผิด ศีล ที่ ทำเหตุ เบียดเบียน   เมื่อ 

กรรม ไม ดี ให ผล เปน อกุศล วิบาก   ผู ประพฤติ เบียดเบียน จึง มี 

พฤติกรรม ไม เหมือน กบั พฤติกรรม ของ คน ทัว่ไป   คอื นัง่ พบั เพยีบ 

หรือ นั่ง ขัด สมาธิ บน พื้น ราบ จึง ทำ  ได   แต เวลา จะ ลุก ขึ้น ยอม ยืด 

ขา ไม ออก 

  ตาม ที่ ได กลาว ไว กอน หนา นี้ วา   การ เจ็บ ปวย ของ 

คนใน ยุค ปจจุบัน   เกิด ขึ้น ดวย เหตุ สี่ อยาง   ผู ใด ประพฤติ ตรง 

ขาม กับ สาม เหตุ แรก โรค ภัย ไข เจ็บ ยอม ไม เกิด ขึ้น   แต ใน เหตุ ที่ 

สี่  เปนการ ประพฤติ เบียดเบียน  จึง เรียก วา โรค ที่ เกิด จาก การ 

ถูก จอง เวร   วาโรค กรรม   หาก หมอ ไป บำบัด รักษา โรค กรรม ให 

หาย ได   หมอ ยอม ได อานิสงส จาก คนไข เปน บุญ   แต ยัง มี โอกาส 

รับ อานิสงส บาป จาก เจา กรรม นายเวร ของ คนไข  หัน มา ผูก 

พยาบาท กับ ผู เขา รวม กระบวน กรรม จอง เวร นี้ ได   เมื่อ ดู ให ลึก 

ลง ไป ถึง การกระทำ ที่ เปน เหตุ ของ การ เจ็บ ไข ได ปวย   หมอ มิได 
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ประพฤติ เหตุ เบียดเบียน ดวย ตัว เอง โดยตรง   แต หมอ ประพฤติ 

เหตุ ให ตัว เอง เขา รวม ใน การ เบียดเบียน   ระหวาง คนไข กับ เจา 

กรรม นายเวร ของ คนไข  หมอ จึง มี โอกาส รับ อานิสงส บาป 

  ผู บรรยาย ม ีตวัอยาง จรงิ ที ่ผู เจบ็ ปวย มไิด ประพฤติ เหตุ 

เบียดเบียน   แต ยัง ตอง รับ อานิสงส บาป   ดัง มี ประสบการณ อีก 

เรื่อง หน่ึง ที่ จะ บอก เลา ให ฟง วา   มี อยู ครั้ง หนึ่ง ผู บรรยาย ได รับ 

การ ตดิตอ จาก เพือ่น ใน เครือ่ง แบบ วา อาทติย นี ้วาง ไหม ?    อยาก 

ให ชวย พา ไป วัด สอง แหง   คือ วัด สันติ ธรรม   กับ วัด อรัญ ญ วิเวก   

เม่ือ ผู บรรยาย ตรวจ สอบ ตาราง การ ทำงาน แลว ยัง มี เวลา เปน 

อิสระ  จึง ได ตอบ กลับ ไป ทาง โทรศัพท วา ยัง วาง  และ จะ ไป รับ 

ที่ สนาม บิน เชียงใหม   เพื่อ ทำ ธุระ ตาม ที่ ประสงค 

  เมือ่ วนั เวลา ที ่นดั หมาย มา ถงึ   ผู บรรยาย จงึ ได วา จาง รถ 

ตู ไป รับ คณะ ที่มา จาก กรุงเทพฯ   และ ได พา คณะ กรุงเทพฯ   เดิน 

ทาง ไป ทำ ธุระ ตาม ที่ นัด หมาย ไว   คณะ จาก กรุงเทพฯ มี อยู สี่ คน   

แต ผู บรรยาย รูจัก เพียง สอง คน ที่ เปน เพื่อน กัน มา กอน   อีก สอง 

คน ที่ เหลือ เพียง จะ มา รูจัก กัน ที่ สนาม บิน  เมื่อ คณะ พรอม แลว 

จึง ได เดิน ทาง ไป วัด สันติ ธรรม ซึ่ง อยู ใน ตัว เมือง เชียงใหม   เม่ือ 

พูด คุย ธุระ เรื่อง การ บวช เปน ภิกษุ เรียบรอย แลว   จึง ได ออก เดิน 
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ทาง ไป วัด อรัญ ญ วิเวก   ซึ่ง ตั้ง อยู ที่ อำเภอ แมแตง   ใน ระหวาง 

การ เดิน ทาง นั้น   คณะ จาก กรุงเทพฯ   ได พูด คุย กัน อยู ใน ตอน 

หนา ของ รถ ตู  และ มี คน หนึ่ง ได กลาว ถึง เร่ือง อาการ ปวด หลัง 

ของ เขา   ดวย การ ไป หา หมอ แลว รับ ยา มา รับ ประทาน   ซึ่ง หลัง 

จาก ทาน ยา ไป แลว  อาการ ปวด หลัง หาย ไป ได ไม นาน   ก็ กลับ มา 

ปวด หลัง อีก   เปน เชน นี้ มา หลาย เดือน แลว   ขณะ ที่ คน มี อาการ 

ปวด หลัง พูด ถึง การ บำบัด รักษา ของ เขา   ผู บรรยาย ซึ่ง นั่ง อยู ใน 

ตอน ทาย ของ รถ ตู   ได เห็น ภาพ ใบหนา ของ วัว ตัว หนึ่ง   มี แต หัว 

วัว กับ เขา วัว   ลำ ตัว ไมมี   วัว ได พูด กับ ผู บรรยาย วา   “ ใคร เอา เนื้อ 

กู ไป กิน   กู จะ ทำราย มัน ”     เมื่อ คณะ จาก กรุงเทพฯ   หยุด การ พูด 

คุย ลง ชั่ว ขณะ   ผู บรรยาย จึง ได พูด ขึ้น วา   “ เมื่อ กี้ นี้ ผม ได เห็น วัว 

ตัว หนึ่ง มี แต ใบหนา วัว เขา วัว   ได มาบ อก ผม วา   ใคร เอา เนื้อ กู ไป 

กิน ก ูจะ ทำราย มัน ”   เมื่อ ผู บรรยาย กลาว ประโยค นี้ จบ ลง   เสียง 

หัวเราะ จาก คณะ ที่มา จาก กรุงเทพฯ ก็ ดัง ขึ้น  ผู บรรยาย จึง ได 

พูดออก ไปวา 

 ผู บรรยาย    :  พวก คุณ หัวเราะ เรื่อง อะไร กัน 

 เพื่อน จาก กรุงเทพฯ   :  อาจารย รู ไหม ครับ ไอ เพื่อน ผม คน ที่ มี 

ปญหา ปวด หลัง นี้   มัน ชอบ กิน สะ เตก เนื้อ วัว 
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  ออ   ดวย เหตุ นี้ นี่เอง   เพื่อน คน หนึ่ง ที่มา จาก กรุงเทพฯ   

ได ถาม ผู บรรยาย วา   “ สิ่ง ที่ อาจารย อุทาน ออก มา หมายความ 

วาอยางไร ”   ผู บรรยาย จึง ได ตอบ เขา ไป วา   โรค ปวด หลัง 

นั้น   แมจะ ไม ได ประพฤติ เบียดเบียน หรือ ทุบตี สัตว ให ได รับ 

บาด เจ็บ จน สัตว มี อาการ เจ็บ ปวด ที่ หลัง   หรือ   หาก สัตว ได ผูก 

พยาบาท ไวแลว   เรา เขาไป มี สวน รวม ใน การ ผูก พยาบาท นั้น   

เรา ก็ สามารถ รับ เอาการ ผูก พยาบาท นั้น มา เปน ของ เรา ได   วัว 

ตัว ที่ ผู บรรยาย ได เห็น หนา ของ เขา   กอน ถูก นำ เขา โรง ฆา สัตว 

เพื่อ เอา เนื้อ ไป ขาย   วัว   ได ผูก พยาบาท ไว วา   “ ใคร เอา เนื้อ กู 

ไป กินกูจะทำราย มัน ”   เร่ือง อาการ ปวด หลัง ของ คน ที่มา จาก 

กรุงเทพฯ   จึง ได รู ถึง ตน เหตุ ที่แท จริง วา เกิด จาก อะไร   ผู ปวด 

หลัง จึง ได ถาม ผู บรรยาย ไป วา 

 ผู ปวด หลัง    :   เมื่อไร ผม จะ หาย จาก อาการ ปวด หลังค รับ 

 ผู บรรยาย    :  ไม ทราบ ครับ ขึ้น อยู กับ วัว ตัว ที่ ไป เอา เนื้อ 

ของเขา มา กิน   เขา เลิก ผูก เวร เมื่อไร   อาการ ปวด หลัง ก็ หาย เม่ือ 

นั้น 
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  สดุทาย ผู บรรยาย ยงั ม ีเรือ่ง ที ่เกดิ ขึน้ จาก ความ ไมรู จรงิ   

เม่ือ นำ ความ รู ไป ใช แลว ทำให เกิด เปน ปญหา กับ ผู ใช   ซึ่ง มี อยู 

ครัง้ หน่ึง ผู บรรยาย ได ถกู เชญิ ไป ให ความ รู ผู ม ีทกัษะ ใน การ รกัษา 

คนไข ให หาย เจ็บ ปวย   หลัง จาก การ บรรยาย จบ สิ้น ลง   ได มี หมอ 

ใหญ ทาน หนึ่ง เขา มา ทักทาย ผู บรรยาย แลว พูด วา 

 หมอ ใหญ    :   ผม ไป เปลีย่น ตบั มา ครบั   เอา ตบั ของ เดก็ ที ่ถกู 

รถ ชน ตาย มา เปลี่ยน แทน ตับ ของ ผม 

 ผู บรรยาย    :   คุณ หมอ ทำงาน ทาง ดาน ไหน ครับ 

 หมอ ใหญ    :   ผม มี ความ รู และ มี ประสบการณ ใน ดาน ยา 

รักษา โรค   กอน นำ ยา มา ใช กบั คนไข   ผม ตอง เอา ยา ไป ฉดี ทดลอง 

ใน หนู ขาว   ( mice )   กอน   หาก หนู หาย จาก โรค และ ไมมี ไซต 

เอ็ฟเฟกต   ผม จึง จะ นำ ยา นั้น มา ฉีด ให คนไข ครับ 

  จาก คำ บอก เลา ของ หมอ ใหญ   ผู บรรยาย จงึ ได รู วาการ 

กระทำ ของ คุณ หมอ มิได ผิด กฎหมาย และ มิได ผิด จรรยา แพทย   

แต ผิด กฎ แหง กรรม ตรง ที่ วา   กระทำ เหตุ เบียดเบียน สัตว   

เพราะตับ ของ สัตว   รวม ถึง ตับ ของ มนุษย ทำ หนาที่ สราง น้ำดี   

และ สราง โปรตีน บาง ชนดิ ขึน้ เพือ่ ทำลาย พษิ ที ่เขา สู ตวั   ยา ที ่คณุ 
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หมอ ฉีด เขาไป ใน ตัว หนู ทดลอง   ถือวา เปน สิ่ง แปลก ปลอม ที่ นำ 

เขาไป ใน ตัว สัตว   ตับ ของ สัตว จึง ตอง ทำ หนาที่ กำจัด สาร พิษ ให 

หมด ไป จาก รางกาย   เมื่อ ตับ ตอง ทำงาน หนัก จน เสื่อม ดุลยภาพ   

ผล การ เปลี่ยน ตับ  ( organ   transplant )  จึง ได เกิด ขึ้น กับ คุณ 

หมอ   ดวย เหตุ นี้ การ ใช ความ รู ทาง โลก หรือ ความ รู ที่ ไม จริง แท 

ไป ใน ทาง ที่ เบียดเบียน   ยอม นำ ทุกข โทษ มา สู ผู ใชได 

  เม่ือ เดือน มีนาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๒   ผู บรรยาย 

ได มี โอกาส เขาไป กราบ พระ นิยต โพธิสัตว   ที่ มีชื่อ วา   “ ครูบา 

บุญชุม”   ใน ถ้ำ ราชคฤห   อำเภอ งาว   จังหวัด ลำปาง   ถ้ำ นั้น แบง 

ออก เปน สาม เขต   โดย ม ีประตู กัน้   เขต ถำ้ ชัน้ ใน สดุ เปน ที ่อยู ของ 

สงฆ   ( สงัฆาวาส )   จงึ ม ีฆราวาส เพศ ชาย ประมาณ   ๒๐   คน ได รบั 

อนุญาต ให เขาไป ยัง ถ้ำ ชั้น ใน สุด ได   หลัง จาก ที่ ได กราบ ครู บาฯ   

แลว ทาน ได พดู ขึน้ วา   “ ตอ ไป นี ้โลก จะ วกิฤต มาก ยิง่ ขึน้ พวก เรา 

อยา ได ประมาท   จง พัฒนา จิต แลว ปด อบายภูมิ ให ได” 

  คำ วา   “ วิกฤต ”   หมาย ถึง เหตุการณ ที่ กำลัง จะ แปรผัน 

ไป เปน อันตราย 

  คำ วา   “ กลียุค ”   หมาย ถึง   สมัย ที่ มี เหตุการณ ปน ปวน 
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หรือ เดือด รอน กัน ไป ทั่ว  ดัง นั้น ความ หมาย ของ คำ วา วิกฤต   ที่ 

ครู บาฯ   ได กลาว เตือน ญาติ ธรรม ก็ คือ ใน วัน เวลา ขาง หนา   โลก 

ที่ เรา อยู อาศัย กำลัง จะ เกิด เหตุการณ แปรผัน ไป อยู ใน ขั้น ที่ ปน 

อันตราย ตอ การ อยู อาศัย ของ คน บาง หมู บาง พวก มาก ยิ่ง ขึ้น  

  ผู บรรยาย ได ฟง แลว ยัง พอใจ ชื้น ที่ ยัง ไม เขา ถึง 

เหตุการณ ที่ ทำให เดือด รอน กัน ไป ทั่ว ที่ เรียก วา   กลียุค   จาก 

ภาพ ขาว เรื่อง น้ำ ทวม ที่ ออก เผย แพร ทาง จอ โทรทัศน จะ เห็น ได 

วา   น้ำ ทวม เกิด ขึ้น ใน ที่ หลาย แหง   เชน ที่ โคราช   ที่ นครสวรรค   

ที่ อยุธยา   ที่ จังหวัด ชัยภูมิ   ฯลฯ   เหลา นี้ เปน เหตุการณ วิกฤต ที่ 

ทำให มนุษย มี ความ เปน อยู ที่ ไม สงบ สุข  

  ซึ่ง พระพุทธ โค ดม ได ตรัส ไว ใน ครั้ง พุทธกาล วา   

“มนุษย มี ทรัพย สมบัติ เปน สาธารณะ แก โจร   แก น้ำ   แก ไฟ   

แก พระ ราชา”   แม กาล เวลา ได สืบ ตอ มา ยาวนาน นับ หลาย 

พันป   สัจธรรม ดัง กลาว ก็ ยัง คง ความ เปน จริง สืบ ตอ มา จนถึง 

ยุค ปจจุบัน   ดัง ที่ ครูบาฯ   ไดกลาว เนน ย้ำ ไม ให ประมาท ใน การ 

ดำเนิน ชีวิต   ปญหาจึง มี อยูวา   เรา จะ ปด อบายภูมิ ได อยางไร ? 

  การ พัฒนา จิต แลว ปด อบายภูมิ ให ได   เปน คำ กลาว ที่ 
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บุคคล ตอง ทำเหตุ ปจจุบัน ให ถูก ตรง   แลว ชีวิต ใน กาล เวลา ขาง 

หนา   จะ ไม โคจร ลง ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน อบายภูมิ   อัน ไดแก   ไม 

ลง ไป เกิด เปน สัตว เดรัจฉาน   ไม ลง ไป เกิด เปน สัตว เปรต   สัตว 

อสุรกาย   รวม ถึง ไม ลง ไป เกิด เปน สัตว นรก     

 การ จะ ทำ เชน นี ้ได   บคุคล ตอง พฒันา จติ   ( สมถ ภาวนา)   

ให เขา ถึง ความ ตั้ง ม่ัน เปน สมาธิ   และ พัฒนา จิต   ( วิปสสนา 

ภาวนา )   ให เกิด ปญญา เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น แจง   กำจัด 

กิเลส ที่ ผูกมัด ใจ   ( สังโยชน)   อยาง นอย กำจัด สังโยชน สาม ตัว 

แรก   ( สักกาย ทิฏฐิ   วิจิ กิจฉา   และ สีลัพพต ปรามาส )   ให หมด ไป 

จาก ใจ ได แลว   โอกาส ปด อบายภูมิ   คือ   ไม นำพา ชีวิต ไป เกิด เปน 

สัตว อยู ใน ทุคติ ภพ จึง จะ เกิด ขึ้น ได   ตาย เกิด อีก ไม เกิน   ๗   ชาติ   

ยอม นำพา ชีวิต ไป สู ความ พน ทุกข หรือ ที่ เรียก วา   เขา นิพพาน 

นั้น จึง จะ มี ความ เปน จริง ได 

  สิ่ง ที่ ผู บรรยาย บอก เลา มา ให ฟง นี้   บุคคล อยา ได หวัง 

วา จะ ได พบ ได ทราบ และ ได สนทนา ธรรม กับ พระ นิยต โพธิสัตว 

ที่ มี นาม วา ครูบา บุญ ชุม   เพราะ นับ แต วัน ที่   ๑๘   เดือน เมษายน   

พุทธศักราช   ๒๕๕๓   เปนตน ไป   ครู บาฯ จะ ไม ออก จาก ถ้ำ มา พบ 

บุคคล ผู มี อัตภาพ เปน มนุษย เปน เวลา นาน ถึง   ๓   ป   ทั้งนี้ คร ูบาฯ 
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ได พูด วา   “ อาตมา ตองเต รี ยม ตัว ให พรอม ที่ จะ นำพา ชีวิต ไป สู 

ภพใหม ” 

  เรือ่ง การ ใช ปญญา ทาง โลก สอง นำทาง ให กบั ชวีติ   และ 

การ ใช ปญญา สงูสุด   นำพา ชวีติ ให พน ไป จาก โลก   ม ีผล แตก ตาง 

กนั   ดงั ตวัอยาง เรือ่ง จรงิ ที ่เกดิ ขึน้ ใน ยคุ ปจจุบนั   ซึง่ ผู บรรยาย จะ 

นำ มาบ อก เลา ให ฟง ดังนี้ 

  มี นักศึกษา คน ไทย ที่ ไป ศึกษา ระดับ ปริญญา เอก อยู ใน 

ตาง ประเทศ อยู คน หนึง่   ได สง ขอความ เขา มา ใน เวบ็ ไซด   www . 

kanlayanatam . com   เปน ขอความ ที ่มไิด ม ีจดุ ประสงค ที ่จะ ถาม 

ปญหา   แต เปน ขอความ ที ่เกีย่ว กบั ความ คดิ ของ เขา   คดิ ดงัๆ   ให 

คน ที ่เขา มา อาน เว็บ ไซด ได รู วา   เขา ม ีความ คดิ เปน เชน ไร   ซึง่ แบง 

ความ คิด ของ เขา ออก เปน สาม ขั้น ตอน คือ 

  ความ คิด ใน ขั้น ตอน ที่   ๑   เขา พูด วา   ขณะ นี้ เขา กำลัง 

ศกึษา ตอ อยู ใน ตาง ประเทศ และ ได ม ีโอกาส ไป ฝก พฒันา จติ   ตาม 

แนว ของ โค เอน็ กา   แลว เหน็ วา วธิ ีการ ฝก เชน นัน้ เปน ประโยชน 

กบั ชวีติ   จงึ คดิ ที ่จะ ไป กู เงนิ มา สกั หนึง่ กอน เพ่ือ นำ มาส ราง สถาน 

ปฏิบัติ ธรรม ตาม แนว ดัง กลาว ขึ้น ที่ เมือง ไทย 
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  ความ คิด ใน ขั้น ตอน ที่   ๒   เขา ได คิด ตอ ไป วา   จะ ยัง ไม 

กู เงิน แต ขอ ให เรียน จบ การ ศึกษา กอน   แลวก ลับ ไป ทำงาน เก็บ 

เงนิ ให ได สัก กอน หน่ึง   แลว จึง คอย สราง สถาน ปฏิบัติ ธรรม 

  ความ คิด ใน ขั้น ตอน ที่   ๓   เขา ได คิด ตอ ไป วา จะ ยัง ไม กู 

เงนิ แต จะ ไป ปฏบิตั ิธรรม ให เขา ถงึ ดวงตา เหน็ ธรรม ได เมือ่ไร แลว 

จึง จะ สราง สถาน ปฏิบัติ ธรรม ใน ภาย หลัง 

  เม่ือ ผู บรรยาย ได ทราบ ความ คิด ดังๆ   ของ เขา   ที่ จะทำ 

ประโยชน ให กับ มวลชน   ถือวา เปน เรื่อง ดี ที่ ตอง อนุโมทนา   

และ ยัง ได ใช จิต วิเคราะห ความ คิด ของ เขา ดวย วิธี การ อัน 

แยบคาย   (โยนิโส มนสิการ )   วา หนึ่ง ใน สี่ ของ กาม โภคี  สุข ที่ 

คฤหัสถสามารถ เขา ถึง ได   คือ ความ สุข ที่ เกิด จาก การ ไม ทำตัว 

ให เปน หนี้   

 และ ยัง ได พิจารณา ตอ ไป ถึง คำ วา   “ ดวงตา เห็น 

ธรรม ”   ซึ่ง มี ความ หมายวา   สิ่ง ใด สิ่ง หน่ึง มี การ เกิด ขึ้น เปน 

ธรรมดา   สิ่งน้ัน ทั้ง ปวง ยอม มี ความ ดับ ไป เปน ธรรมดา   ผู ที่ จะ 

เขา ถึง ปญญา เห็น แจง เชน นี้ ได   ตอง มี สภาว ธรรม ใน ดวง จิต 

เปน อริยบุคคล   นับ แต พระ โสดาบัน ขึ้น จนถึง พระ อรหันต   ตาม 
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ที ่ม ีระบ ุไว ใน บท สวด มนต สงัฆานสุติ   ที ่ภกิษ ุสงฆ ใช สวด ทำวตัร 

เชา - ทำวัตร เย็น 

  ใน คร้ัง พุทธกาล   ที่ กรุง สา วัต ถี แควน โกศล   มี อนาถ 

บิณฑิ ก เศรษฐี โสดาบัน   ได สราง วัด เช ตวัน  มี นาง วิสาขา 

โสดาบัน   ได สราง วัด บุพ พา ราม และ ที่ กรุง โกสั ม พี   แควน วังสะ   

มีโฆ สกเศรษฐี โสดาบัน ได สราง วัด โฆ สิ ตา ราม   มี ปา วา ริก 

เศรษฐี โสดาบัน  ได สราง วัด ปา วาริ กา ราม   และ มี กุ กกุฏ เศรษฐี 

โสดาบัน ได สราง วัด กุ กกุฏา ราม   แตละ เศรษฐี โสดาบัน ได สราง 

วัด คนละหนึ่ง วัด ถวาย ไว ใน พุทธ ศาสนา   สวน ผู มี จิต บรรลุ 

สภาว ธรรม ตั้งแต  พระ สก ทา คามี ขึ้น ไป จนถึง ขั้น พระ อรหันต   

มิไดสราง วัด หรือ ศาสน สถาน ใดๆ   ถวาย ไว ใน พุทธ ศาสนา 

  ที่ กลาว มา ขาง ตน พอท่ี จะ สรุป ลง ได วา   ผู มีด วง ตา เห็น 

ธรรม ขั้น พระ โสดาบัน เทานั้น   ยัง มี โอกาส สราง วัด   หรือ สราง 

ศาสน สถาน ถวาย ไว ใน พทุธ ศาสนา ได     แต ผู มดี วง ตา เหน็ ธรรม 

ขัน้ พระ สก ทา คาม ีจนถงึ ขัน้ พระ อรหนัต จะ ไม สราง ศาสน สถาน 

ใดๆ ให เกิด ขึ้น 

  ดัง นั้น นักศึกษา คน ที่ คิด ดังๆ   วา ขอ ให ได ดวงตา เห็น 

ธรรม เสีย กอน แลว จึง จะ สราง สถาน ปฏิบัติ ธรรม ขึ้น มา ภาย 
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หลัง   เปน ความ คิด เห็น ของ คน ที่ ยัง เขา ไม ถึง ความ จริง แท ของ 

สจัธรรม   หาก เขา ถงึ ดวงตา เห็น ธรรม ขัน้ ที ่สงู กวา พระ โสดาบนั 

แลว  โอกาส สราง สถาน ปฏิบัติ ธรรม ยอม ไม เกิด ขึ้น   ทั้งนี้ เปน 

ดวย เหตุ พระ สก ทา คามี เปน ผู มี กำลัง ของ กาม ราคะ ออน   สวน 

พระ อนาคามี และ พระ อรหันต เปน ผู ปราศจาก กาม ราคะ แลว   

จึง ไม เอา จิต เขาไป ผูก ติด เปน ทาส ของ วัตถุ ใดๆ   มี แต คิด กำจัด 

กิเลส ที่ คาง คา ใจ ให หมด ไป เทานั้น   เพื่อ ชีวิต ไม หวน กลับ มา เกิด 

อยู ใน วัฏสงสาร อีก 

  จาก เจตนารมณ ของ นกัศึกษา   ที ่ไป แสวงหา ความ รู อยู 

ใน ตาง ประเทศ   เม่ือ สำเร็จ การ ศกึษา แลว เขา จะ มา ปฏบิตั ิธรรม 

จน เขา ถงึ ดวงตา เหน็ ธรรม   นัน่ แสดง วา เขา เหน็ ความ ตาย รอ อยู 

เบือ้ง หนา   เมือ่ ตาย แลว จติ ยงั ตอง โคจร ไป เกิด อยู ใน ภพ ใหม   เขา 

จึง ประสงค เตรียม ตัว ไว ให พรอม กอน ตาย   วา ตาย แลว จะ ไม ลง 

ไป เกิด ใน อบายภูมิ อีก จนกวา จะ เขา สู นิพพาน 

๑๐๖



พั ฒ น า จิ ต

เขาถึงปญญาสูงสุด



ตาย แล้วไป ไหน

  ผู บรรยาย ได มี โอกาส ไป พัฒนา จิต   จน เขา ถึง ปญญา 

สงูสดุ ที ่เรยีก วา อภญิญา   ๕   แลว     จงึ ได เห็น ความ จรงิ วา   ตนเอง 

เวียน ตาย เวียน เกิด มา นับ ภพ ชาติ ไม ถวน   แตละ ภพ ที่ เกิด มี 

แต รูปขันธ เทาน้ัน ที่ แตก สลาย   สวน จิต ที่ ยัง มี กิเลส คาง คา อยู 

ภายใน ไม เคย ตาย หรือ ไม เคย สลาย   จิต ยัง ตอง โคจร เขาไป 

อยู ใน รูป ขันธ ตัว ใหม อยาง นี้ เรื่อย ไป   เม่ือ ได เห็น ความ จริง ของ 

ชีวิต เปนเชน นี้ แลว  จึง ได รู วา เรา โง เอง   ที่ ปลอย ให กิเลส เขา มา 

มี อำนาจเหนือใจ   

 หลัง จาก เห็น สัจธรรม ของ ชีวิต เปน เชน นี้ แลว  จึง ได 

คิดหา ทางออก ให กับ ชีวิต ดวย การ พัฒนา ปญญา เห็น แจง ให 

เกิดขึ้น   แลว พบ วา   มนุษย เปน สัตว สังคม   ชีวิต จะ ดำรง อยู ได 

ตอง อาศัย ปจจัย จาก สังคม มา หลอ เลี้ยง   มนุษย จึง ตอง พัฒนา 

ความ รู หรือ ปญญา ภายนอก   ( สุ ตมย ปญญา  และ จินต ามย 

ปญญา )   เพ่ือ ใช ทำงาน ให กับ สังคม   ชีวิต จึง จะ ดำรง อยู รอด ได   
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 อกี ประการ หนึง่   มนษุย ตาย แลว ยงั ตอง ไป เกดิ ใหม   การ 

โคจร ของ จิต ไป สู ภพ ใหม ที่ ดี   ( สุคติ ภพ )   ตอง ใช บุญ เปน ปจจัย 

เดิน ทาง   ผู ใด มี บุญ สั่งสม อยู ใน ดวง จิต นอย   ตาย แลว จิต ยอม 

โคจร ไป ได ไม ไกล  ตรง กนั ขาม   ผู ใด ม ีบญุ สัง่สม อยู ใน ดวง จติ มาก   

ตาย แลว จติ วญิญาณ สามารถ โคจร ไป สู สคุต ิภพ ที ่อยู หาง ไกล ได  

ดงัน้ัน  ผู ปรารถนา ม ีชวีติ ใน ภพ ใหม ที ่ด ี  จงึ ตอง ทำงาน ภายใน ให 

กับ ตวั เอง ดวย การ สราง และ สั่งสม บุญ ไว ใน ดวง จิต 

  ผู บรรยาย ขอ อนุญาต ยืม คำ ที่ หลวง พอ คำ เขียน   ได พูด 

ไว เม่ือ สัก ครู นี้ วา 

  “ มโน   ปุพฺพํ คมา   ธมฺ มา  

  ( จิต เปน รากฐาน ของ สิ่ง ทั้ง หลาย ) 

  มโน   เสฏฐา   ( จิต ประเสริฐ กวา สิ่ง ทั้ง หลาย ) 

  มโน   มยา   ( สิ่ง ทั้ง หลาย   สำเร็จ ดวย จิต ) ” 

 จาก อมต วลี ที่ หล วง พอฯ   ได ยก ขึ้น มา กลาว ให ญาติ 

ธรรม ได รับ ฟง  แลว ตอง นำ ไป คิด เอา เอง วา   สิ่ง ทั้ง หลาย สำเร็จ 

ดวย ใจ จริง ไหม   ใน ที่ ประชุม แหง นี้  ม ีใคร บาง ไหม ที่ คิด วา   ตาย 
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แลว ตวั เอง จะ ไม เกดิ อกี  ตราบ ใด ที ่ยงั ม ีกเิลส คาง คา อยู     ใน เมือ่ 

จิต ทิ้ง รูป ขันธ แลว   กิเลส ยัง มี พลัง ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   ให โคจร 

ไป เขา อยู อาศยั ใน ราง ใหม   เพือ่ ใช ราง ใหม ทำ กจิกรรม ให กบั ชวีติ 

สบื ตอ ไป   ผู ที ่คดิ วา ตวั เอง จะ ไม เกิด อกี เพราะ เกิด มา เปน สัตว ไม 

วา จะ อยู ใน ภพ ภูมิ ไหน  ก็ ยอม มี ความ ทุกข ตาม มา พรอม กับ การ 

เกิด ทั้ง สิ้น 

  ผู บรรยาย ได รับ โทรศัพท ทาง ไกล   จาก สุภาพ สตรี ทาน 

หนึ่ง   สุภาพ สตรี ทาน นั้น ได พูด กับ ผู บรรยาย วา   “ อาจารย คะ   

ดิฉัน แตงงาน แลว   แต ไมมี บุตร  ดิฉัน เปน เจาของ รีสอรท แหง 

หนึ่ง  และ มี เงิน อยู จำนวน หนึ่ง จะ บริจาค สราง กุฏิ พระ ไว ใน 

พุทธศาสนา ”  

  ผู บรรยาย เมื่อ ได ฟง เจาของ รีสอรท พูด แลว   จึง ได 

คิด ตอ ไป วา สุภาพ สตรี ทาน นี้ คง มี ความ ทุกข   ที่ ตอง ยุง เกี่ยว 

กับ สมบัติ ที่ นำ ความ คับ แคน ใจมา ให   จึง ได พูด เตือน สติ ไป วา   

“ตายแลวเอา รีสอรท ไป ดวย นะ  อยา ทิ้ง ไว เปน สมบัติ กำพรา   

ใหเปน ภาระ ของ ผู อยู หลงั ตอง เดอืด รอน ”   เธอ ได ฟง แลว หวั เราะ 

หึๆ    แทจรงิ สภุาพ สตรี ทาน นัน้ ได โทรศัพท มา หา ดวย จดุ ประสงค 

บริจาค ทรัพย   สราง กุฏิ พระ ไว ที่ วัด แหง หนึ่ง ที่ ผู บรรยาย รูจัก  

จึงไดแนะนำ ให ติดตอ กับ เจา อาวาส โดยตรง 
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  หวน กลบั มา พดู ถงึ วล ีที ่เปน ภาษา บาล ีที ่กลาว วา   “มโน   

มยา ”   หมาย ถึง สำเร็จ ดวย ใจ   จะ เปน คน ดี มี ศีล ธรรม ได ก็ ตอง 

พัฒนา ใจ ให มี สติสัมปชัญญะ   จะ มี ชีวิต ที่ สงบ ราบ รื่น ได   ก็ 

ตอง พัฒนา ใจ ให มี สัมมา ทิฏฐิ   จะ มี ความ สุข ได ก็ ตอง พัฒนา 

ใจ   ให สงบ จาก อารมณ ปรุง แตง หรือ ให มี ความ สันโดษ   จะ เปน 

อริยบุคคล ได   ก็ ตอง พัฒนา ใจ ให เปน อิสระ จาก กิเลส ที่ ผูกมัด 

ใจ   ( สังโยชน )   ฯลฯ   ตรง กัน ขาม   จะ เปน คน ชั่ว ก็ อยู ที่ การ ทำใจ 

ให ประพฤติ ทุศีล ไร ธรรม   จะ มี ชีวิต สะดุด และ มี ปญหา ให ตอง 

แกไข ก ็ตอง ปลอย ใจ ให อยู ใต อำนาจ ของ ความ เหน็ ผดิ หรอื ความ 

หลง   จะ ม ีชวีติ วบิตั ิ  ก ็ตอง ปลอย ใจ ให เปน ทาส ของ อบายมุข   ฯลฯ   

จากตวัอยาง ที ่ยก ขึน้ มา พดู ให ฟง   จะ ด ีจะ ชัว่ ขึน้ อยู กบั ใจ ของ ตวั 

เอง เปนตน เหตุ 

  เม่ือ ยอน กลับ มา พิจารณา วา ตาย แลวไป ไหน   ก็ ตอง 

คิดถึง ตน เหตุ ที่ บุคคล ได กระทำ ไว กอน ตาย   มี พระ สวด บังสุกุล 

บาง รูป   ไป เอา มือ เคาะ ที่ ขาง ฝา โลง ศพ   แลว พูด วา   “ โยม ไป 

ที่ ชอบๆ  เถิด ”   เมื่อ ไดยิน ได ฟง แลว  ตอง พิจารณา ตอ ไป วา  

รางกาย ที ่ไร วญิญาณ   ( ศพ )   ยงั คง นอน นิง่ อยู ใน โลง ศพ   รางกาย 

มิได โคจร ไป ไหน   แต จิต ที่ ออก จาก ราง ตาง หาก ละ  ที่ โคจร ไป ยัง 
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ที่ ตางๆ   ได   ทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ กรรม ทำ ไว เปนตน เหตุ  ใน ครั้ง ที่ ยัง มี 

ชีวิต อยู   ที่ ชอบๆ   ของ บุคคล ผู ประพฤติ ชั่ว   เชน 

  นันท มาณพ   ประพฤติ ขมขืน ทาง เพศ พระ อุบล วรรณ 

ภิกษุณี อรหันต  ได ถูก ธรณี สูบ ลง ไป เกิด ใน อเวจี นรก 

  นาง จิญ จมา นวิ กา   แกลง ทำ เปน ทอง  แลว กลาว ตู 

พระพุทธ โค ดม  ได ถูก ธรณี สูบ ลง ไป เกิด ใน อเวจี นรก 

  วสั สกา รพ ราหมณ   นกั ปราชญ แหง กรงุ ราชคฤห กลาว 

วาจา ปรามาส พระ มหา กจั จาย นะ อรหันต   ผล ปรากฏ วา เม่ือ ตาย 

แลว  ตอง ลง ไป เกิด เปน ลิง อยู ใน ปา ไผ ของ กรุง ราชคฤห 

  โต เทยย พราหมณ   เศรษฐี มี ทรัพย มหาศาล   มี จิต หลง 

เปน ทาส ของ ทรัพย เงิน ทอง  ตาย แลวไป เกิด เปน ลูก สุนัข   เฝา 

สมบัติ ตัว เอง ใน บาน ของ ลูกชาย 

  สวน ที่ ชอบๆ   ของ ผู ประพฤติ ดี งาม   เชน 

  สริ ิมา   โสเภณี แหง แควน มคธ   ได ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ 

แลว   มี จิตสำนึก ผิด ใน อาชีพ ที่ ตน ทำ   จึง เลิก มจิฉา อาชีวะ   แลว 

หัน มา ประพฤติ ทาน   ศีล   ภาวนา   จน จิต บรรลุ โสดา ปตติ ผล ใน 
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ขณะ ยัง เปน ฆราวาส  เมื่อ นาง ได ตาย ลง แลว   จิต วิญญาณ ถูก 

พลัง แหง ความ ดี ผลัก ดัน ให ไป เกิด เปน สิริ มา เทพนารี โสดาบัน   

อยู ใน สวรรค ชั้น สูงสุด   ( ปร นิม มิต วสว ตี ) 

  โทณ พราหมณ   ผู ทำ หนาที ่จดั แบง พระบรม สารรีกิธาต ุ  

ได ปฏิบัติ ทาน   ศีล   ภาวนา   ตาย แลว จิต วิญญาณ ถูก พลัง แหง 

ความ ดี   ผลัก ดัน ให ไป เกิด เปน พระพร หมอ นาคา มี   อยู ใน 

สุทธาวาส พรหม โลก 

  ฉนั นภกิษุ   ผู ดือ้ รัน้ จน ไมม ีใคร สอน ได   ได ถกู หมู สงฆ ลง 

พรหม ทณัฑ   ( ไม พดู ดวย  ไม วา กลาว ตกั เตอืน   ไม คบหา สมาคม )   

เกิด สำนึก ผิด แลว หัน มา ปฏิบัติ ธรรม  จน จิต บรรลุ อร หัต ต ผล 

  นาง สา รี   ผู เปน มารดา ของ พระ สา รี บุตร   มี ความ เห็น 

ผดิ ที ่ศรทัธา เลือ่มใส บชูา ทาว มหาพรหม   ภาย หลงั ได เหน็ เทวดา 

ชั้น ผูใหญ เนรมิต มา เปน มนุษย กาย หยาบ มี รัศมี สดใส   มา เยี่ยม 

พระ สา รี บุตร กอน เขา นิพพาน แลว   เกิด ศรัทธา ใน ตัว ของ พระ 

สารีบุตร   ( ลูกชาย )   จึง ขอ ให สอน ธรรม ให   ทำให จิต ของ นาง 

เปลี่ยน จาก มิจฉา ทิฏฐิ มา เปน สัมมา ทิฏฐิ   แลว บรรลุ โสดา ปตติ 

ผล เปน พระ อริยบุคคล ขั้น ตน ได  ปด อบายภูมิ ได 
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  จาก ตวัอยาง ที ่ยก ขึน้ มาบ อก เลา ให ฟง   จะ เหน็ ได วา ชวีติ 

ของ บุคคล จะ ดำเนิน ไป สู ทุคติ ภพ   หรือ ดำเนิน ไป สู สุคติ ภพ หรือ 

พน ไป จาก การ เวยีน ตาย เวยีน เกดิ อยู ใน วฏัสงสาร   ยอม สำเร็จ ได 

ดวย ใจ ทั้ง สิ้น 

  ดัง นั้น ผู ที่ ศึกษา เลา เรียน   เพื่อ ให เกิด ความ รู ใน ระดับ 

สุตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา   แม จะ เรียน มา จน สูงสุด 

เทาไร   ก็ ยัง เปน ความ รู หรือ ปญญา ที่ ยัง ไมรู ความ เปน จริง ที่แท   

รู ความ จริง ชั่ว ระยะ เวลา หนึ่ง แต เมื่อ กาล เวลา นั้น ได ผาน พน 

ไป แลว  เหตุผล ที่ เคย สัมพันธ กัน หรือ ความ จริง ที่ เคย เปน ยอม 

ไม เปน จริง อีก ตอ ไป   ความ รู เชน นี้ จึง เรียก วา เปน ความ รู ที่ ไม 

จริง แท   หรือ คือ ความ หลง   ( โมหะ )   อัน เปน เหตุ ไมรู จริง ที่ เรียก 

วา อวิชชา นั่นเอง   ดัง ผู ที่ ศึกษา เลา เรียน มา ใน ทาง โลก ท่ี บุคคล 

ทั่วไป นิยม แสวงหา   โดย หา รู ไม วา   อวิชชา เปนตน เหตุ ให สัตว   

ตอง เวียน ตาย เวียน เกิด   อยู ใน วัฏสงสาร อยาง ไมมี วัน จบ สิ้น 

  ผู ใด ปรารถนา นำพา ชีวิต ให พน ไป จาก วัฏสงสาร   ผู 

นั้น ตอง พัฒนา จิต ให เกิด ปญญา สูงสุด ที่ เรียก วา   ญาณ   ซึ่ง เปน 

ปญญา ที ่เห็น ความ จรงิ ใน ระดบั จติ สมัผสั   ปญญา สงูสดุ ม ีอยู สอง 

ระดับ   คือ โลกีย ญาณ หรือ อภิญญา   ๕   เห็น ความ จริง ที่ มี เหตุผล 
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รองรับ ที่ ยาวนาน ขาม ภพ ชาติ ได   และ   โลกุ ตร ญาณ หรือ ญาณ   

๑๖   ที่ เห็น ความ เปน จริง แท และ สามารถ ใช สอง นำทาง ชีวิต ให 

พน ไป จาก วฏัสงสาร ได   การ รู เหน็ เขาใจ เชน นี ้  ยอม รู ได ดวย จติ ที ่

พฒันา ดแีลว มา สมัผสั   ดงั ที ่พระนาง เขมา   ผู ม ีรปู ราง สวยงาม ม ี

ส ีผวิ ดัง่ ทองคำ   ถอื กำเนดิ อยู ใน ขตัติย สกลุ แหง แควน มทั ทะ   และ 

เปน มเหส ีของ พระ เจา พมิพ ิสาร อกี พระองค หนึง่ ดวย   เม่ือ ได ไป 

เท่ียว ชม ความ สวยงาม ของวัด เวฬุวัน แลว   ได เขา ฟง ธรรม จาก 

พระพทุธเจา   พรอม ดวย บญุ เกา ของ พระนาง เขมา ที ่ทำ สัง่สม มา 

แต ชาติ อดีต สง ผล   ขณะ ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ   พระนาง เขมา 

ได ใช จิต ที่ สงบ พิจารณา ธรรม โดยแยบคาย   (โยนิโส มนสิการ)   

เมื่อ พระพุทธ องค เทศนา ธรรม จบ ลง   จิต ของ พระ นางฯ   ได 

ปริวรรต ถงึ อรยิ ธรรม สงูสุด   เปนพระ อรหนัต ตัง้แต ยงั อยู ใน เพศ 

ฆราวาส   ประจวบ กับ ขณะ นั้น เปน เพลา เย็น ใกล ค่ำ   พระ เจา 

พิมพิ สาร ได เสด็จ ไป ยัง วัด เวฬุ วัน   เพื่อ ขอ อนุญาต พระ ศาสดา 

นำ พระ มเหสี กลับ วัง   พระพุทธเจา จึง ได ตรัส กับ พระ เจา พิมพิ 

สาร วา   “ มหาบพิตร   หาก นำ พระนาง เขมา กลับ วัง ใน วัน นี้ ก็ จะ 

ได เชยชม ราง ที ่เปน ศพ ของ พระ นางฯ”    แต หาก มหาบพติร ทรง 

ประทาน อนุญาต ให พระ นางฯ  ได บวช เปน ภิกษุณี   มหาบพิตร 

จะ ยัง ได เห็น ยัง ได สนทนา กัน อยู ใน วัน ขาง หนา  
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  ใน ที่สุด พระนาง เขมา ผู มี จิต บรรลุ อร หัต ต ผล จึง ได 

บวช เปน ภิกษุณี อรหันต   และ ได รับ แตง ตั้ง ให เปน พุทธ สาวิกา 

ผู มี ปญญา มาก อยู ใน พุทธ ศาสนา  ซึ่ง ตาง จาก พาหิ ยะ ได บรรลุ 

ดวงตา เหน็ ธรรม ขัน้ สงูสดุ เปน พระ อรหนัต เชน เดยีว กบั พระนาง 

เขมา   แต ไมมี โอกาส ได บวช เปน ภิกษุ  ตอง มา ดวน สิ้น ชีวิต ลง 

กอน บวช   ดวย ถกู เจา กรรม นายเวร   ( ยกัษิณ ี)   มา พบ เขา ระหวาง 

เดิน หา เครื่อง บวช   ยักษิณี จึง เขา สิง ราง แม โค และ ขวิด พาหิ ยะ 

จน ตาย   แต ดวย สภาว ธรรม ใน ดวง จิต ของ พาหิ ยะ   ปลอด แลว 

ซึ่ง กิเลส ที่ ผูกมัด ใจ   ( สังโยชน   ๑๐ )   เมื่อ จิต ที่ ปราศจาก มลทิน ได 

เคลื่อน ออก จาก ราง  จึง ได โคจร ไป สู ภาวะ ที่ เรียก วา นิพพาน 

  จิต ที่ ปลอด จาก มลทิน ได เกิด ขึ้น ใน ยุค ปจจุบัน   เชน   ใน 

กรณี ของ หล วง พอ ธี   ชาว ไทย ใหญ อพยพ ที่ เขา มา อยู  ณ   ตำบล 

เมือง นะ   อำเภอ เชียงดาว   จังหวัด เชียงใหม   ได ขอ อนุญาต 

ภรรยา บวช เปน ฤาษี   แลว ขึ้น ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู บน ยอด เขา   ผล 

ปรากฏ วา จติ ได บรรล ุอรยิ ธรรม สงูสุด   เหน็ สรรพ สิง่ เปน อนตัตา   

จึง ตอง บวช เปน พระ สงฆ ไทย อยู จน ทุก วัน นี้   

 เรื่อง การ บรรลุ อร หัต ต ผล ใน ขณะ ยัง เปน ฆราวาส นี้   

ทาน เจา คุณ โชดก ได พูด กับ ผู บรรยาย วา   ฆราวาส คน ใด มี จิต 
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บรรลุ อร หัต ต ผล แลว   ตอง บวช เปน ภิกษุ สงฆ ภายใน   ๗   วัน     ถา 

ไม บวช  จิต จะ ตอง ทิ้ง ราง เขา สู นิพพาน   คำ พูด ของ ทาน เจา คุณ 

อาจารย ยัง หาเหตุ ผล มา ยืนยัน ไม ได   แต ที่ รู วา ใน ครั้ง พุทธกาล   

พระนาง เขมา   ( ฆราวาส หญิง )   บรรลุ อร หัต ต ผล แลว ตอง รีบ 

บวช ใน วัน นั้น   พาหิ ยะ   ( ฆราวาส ชาย )   บรรลุ อร หัต ต ผล แลว 

ตอง รีบ บวช   ขณะ เดิน หา เครื่อง บวช ถูกคู ปรับ เกา จอง เวร   จึง 

ตอง มาตา ยล งกอ นบวช   โส ปา กะ เด็ก ชาย ที่ ถือ กำเนิด ใน ปาชา   

ได ฟง ธรรม จาก พระ ศาสดา แลว   มี จิต บรรลุ อร หัต ต ผล ใน ขณะ 

ยัง เปน เด็ก ชาย มีอายุ ได เพียง   ๗   ขวบ   จึง ได รับ พุทธ า นุ ญาต   ๖   

ให บวช เปน สามเณร ใน วัน นั้น   ฯลฯ    

  ดัง นั้น ระยะ เวลา ของ การ เปลี่ยน จาก เพศ ฆราวาส 

มา อยู ใน เพศ ของ นักบวช   หลัง จาก ที่ จิต บรรลุ อร หัต ต ผล แลว 

จะ ตอง บวช ทันที หรือ จะ ตอง บวช ภายใน เจ็ด วัน   ก็ สุดแต 

วจิารณญาณ ของ ผู ฟง   ตอง วนิจิฉยั ดวย ตวั เอง   เพราะ ผู บรรยาย 

ยัง ไมมี ประสบการณ ตรง ใน เรื่อง ดัง กลาว   แต จาก คน ที่ ไม เชื่อ 

ใน พระ ธรรม   ไม เชื่อ ใน พระ วินัย   และ ไม เชื่อ ใน พระ สูตร จึง ได 

ไป พิสูจน   ดวย การ บวช เปน ภิกษุ ปฏิบัติ ธรรม จน เขา ถึง ธรรม 

เม่ือ ป พุทธศักราช   ๒๕๑๘   เปนตน มา   จน กระทั่ง บัดนี้   เปน เวลา 
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กวา   ๓๕   ป แลว ยัง หา ขอ ผิด พลาด ใน พุทธ วจนะ ไม ได   ดัง นั้น ใน 

เร่ือง ระยะ เวลา ของ การ บวช หลงั จาก ที ่จติ บรรล ุอร หตั ต ผล แลว   

ทานผู ฟง จะ เชื่อ พุทธ วจนะ หรือ จะ เชื่อ พระ ไตรปฎก ซึ่ง เกิด ขึ้น 

หลัง พุทธ ปรินิพพาน ไป แลว   ก็ สุดแต ทาน จะ ปลงใจ เชื่อ ดวย ตัว 

ทาน เอง  

  แต ผู บรรยาย เชือ่ คำ ที ่พระพุทธ องค ได ตรสั ไว   จงึ ทำให 

ชวีติ ของ ผู บรรยาย เปลีย่น ไป ใน ทาง ที ่ด ี  ใน ทาง ที ่เปน ธรรม   เปน 

วินัย ทุก ขณะ ตื่น   จึง มี บุญ เขา สั่งสม ใน ดวง จิต แทบ จะ ไมมี บาป 

เกิด ขึ้น   ทั้งน้ี เปน เพราะ ได พัฒนา จิต จน มี สติ อยู เกือบ ทุก ลม 

หายใจ เขา - ออก   และ มี ปญญา เห็น แจง ใน แทบ จะ ทุก สิ่ง ที่ เขา 

สัมผัส จิต   อาทิ   ไดยิน ใคร เขา ดา วา เรา   เขา ก็ เปน ครู ที่ ดี สอน เรา   

ให นำ เอา คำ ที่ ไดยิน มา พิจารณา ดู ตัว เอง   หาก เรา ยัง มี สิ่ง ไม ดี 

อยูใน ดวง จิต   ตอง ปรับ แกไข   แต หาก เรา มิได เปน อยาง ที่ เขา วา   

เขา ก็ เปน ครู ที่ ดี สอน เรา วา   จะ ไม ประพฤติ เชน เขา   แลว เรา ก็ 

จะไม เปน เหมือน เขา   ผู ใด มี ธรรม วินัย สถิต อยู กับ ใจ ทุก ขณะ ตื่น   

ทุก สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต ยอม เปน ครู สอน ใจ เรา ได 

  ยัง มี อยู อีก เรื่อง หน่ึง ที่ จะ บอก เลา ให ฟง วา   มี อยู ครั้ง 

หนึ่ง   ผู บรรยาย ได ไป รวม คณะ ทอด กฐิน กับ คุณ หญิง สุ รี พันธ   
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คณะ กฐิน มี เปน จำนวน มาก   จึง ทำให มี ปญหา เกิด ขึ้น กับ ที่ หลับ 

นอน   ปญหา เรื่อง หอง สุขา   ปญหา เรื่อง หอง อาบ น้ำ   ฯลฯ   ตางๆ   

เหลา นี้ ไม เปน ปญหา กับ ผู มี ธรรม วินัย สถิต อยู กับ ใจ   ไมมี น้ำ ให 

อาบ ก็ ใช ผา ชุบ น้ำ ขวด เช็ด ตัว   หอง สุขา ไม วาง ก็ เดิน เขา ปา หา ที่ 

ถาย ทุกข   ที่นอน ไมมี ก็ หา ที่ หลับ นอน ใน ปา   ใน ครั้ง นั้น ยัง จำ ได 

วา   เมื่อ ศาลา ที่ ใช เปน ที่ หลับ นอน   แออัด ยัดเยียด ไป ดวย ผูคน 

ทีม่า ทอด กฐิน   จน หา ที ่วาง ลม ตวั ลง นอน ไม ได   ผู บรรยาย พรอม 

เพือ่น อกี สอง คน   ได เดนิ เขา สู ปา เมือ่ เวลา ใกล จะ ถงึ สอง นากิา 

กลาง ดึก   เดิน เขา ปา ไป ได ประมาณ ครึ่ง กิโลเมตร ได พบ กุฎิ พระ 

หลัง หนึ่ง อยู กลาง ปา   ได เขาไป กราบ พระ ปา   แลว ขอ อนุญาต 

นอน บน พืน้ ดนิ ใกล กบั กฏุ ิที ่พระ ปา ใช จำวดั   เมือ่ พระ ปา อนญุาต 

แลว ยัง ได พูด ขึ้น อีก สอง เรื่อง วา 

พระ ปา  :  “ โยม ระวัง นะ   ใต ถุน กุฎิ ของ อาตมา มี งู พิษ 

อาศัย อยู และ เวลา โยม จะ ไป ขับ ถาย   ให ไป ขับ ถาย ที่ นั่น ”   พระ 

ปา พูด พรอม กับ ชี้ นิ้ว บอก สถาน ที่ 

 ผู บรรยาย :     “ ไม เปนไร ครับ   พวก กระผม จะ ปฏิบัติ ตาม 

ที่ พระคุณ เจา ชี้แนะ ” 
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  คืน นั้น   เม่ือ ผู บรรยาย จัดการ กับ เรื่อง ของ ตัว เอง เสร็จ 

เรียบรอย แลว   กอน นอน ได สวด มนต บท สรรเสริญ คุณ พระ 

รตันตรยั   แลว ตอ ดวย การ สวด มนต บท ขนั ธ ปรติร   เพือ่ แผ เมตตา 

กับ พญา งู ทั้ง สี่ ตระกูล   ( งู ตระกูล วิ รู ปกษ   งู ตระกูล เอ ราบถ   งู 

ตระ กูล ฉัพ ยา บุตร  และ งู ตระ กูล กัณห า โค ดม )   เพื่อ ปองกัน มิ ให 

ถูก งู พิษ ขบ กัด   ซึ่ง บท มนต ขัน ธ ปริตร นี้ เคย นำ ไป ใช กับ หมู ฤาษี 

ที่อาศัยอยู   ณ   ปา หิมพานต   ใน ครั้ง กระ โนน ที่ พระพุทธ โคดม 

ได ไป เสวยพ ระ ชาติ เปน ฤาษี   

 ผล ปรากฏ วา คนื นัน้ เปน คนื เดอืน หงาย บรเิวณ โดย รอบ 

มี แสงจันทร สอง สวาง   ปราศจาก สิ่ง รบ กวน ใดๆ   จึง นอน หลับ 

สบาย และ มี ความ สุข   เมื่อ ตื่น ขึ้น กอน ลุก ออก จาก กลด ใน ตอน 

เชา   ยัง ได พิจารณา จน เห็น วา   งู มี อำนาจ อยู ที่ พิษ ของ มัน   เด็ก 

มี การ รองไห เปน อำนาจ   สตรี มี ความ โกรธ เปน อำนาจ   บัณฑิต 

มี การ เพง โทษ ตัว เอง เปน อำนาจ   แต คน พาล มี การ เพง โทษ ผู 

อื่น เปน อำนาจ   โจร มี อาวุธ เปน อำนาจ  นักการ เมือง มี ทรัพย 

เปน อำนาจ   ฯลฯ   ความ รู ตางๆ   เหลา นี้ เกิด ขึ้น เมื่อ จิต มี อารมณ 

สงบ  

  และ เชน เดียวกัน   ปญญา เห็น แจง ยัง ได เห็น อีก วา   
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บุคคล มี ชีวิต เปน ของ ตัว เอง   จึง ตอง บริหาร จัดการ ชีวิต ดวย ตัว 

เอง   จึง ได ศรัทธา ใน พระ ปญญา คุณ ของ พระพุทธเจา   ตลอด   

๔๕   พรรษา ที่ พระองค เผย แพร ธรรม   พระองค มิได เขาไป กาว 

ลวง ใน ชีวิต ของ ใคร ผู ใด   ดัง นั้น เมื่อ พระ สา รี บุตร มา ทูล ลา เขา 

นพิพาน   พระองค ได ตรสั วา   “ กาล ํ  ชา นาหิ   สา ร ีบตุร ”     เมือ่ พระ 

มหา ปชา บด ีมา ทลู ลา เขา นพิพาน   พระองค ได ตรสั วา   “ กาลํ   ชา 

นาห ิ  โคตมี ”   เมือ่ พระ ยโส ธรา มา ทลู ลา เขา นพิพาน   พระองค ได 

ตรัสวา   “ กาลํ   ชา นาหิ   ยโส ธรา ”   เมื่อ พระ อัญ ญา โกณ ฑัญญะ 

มา ทูล ลา เขา นิพพาน   พระองค ได ตรัส วา   “ กาลํ   ชา นาหิ   โกณ 

ฑญัญะ ”   และ ยงั ได เสดจ็ ไป ใน พธิ ีเผา ศพ ของ ทาน ที ่ปา หมิพานต 

อีก ดวย   ฯลฯ 

  สวน เรื่อง การ แสดง ฤทธ์ิ   ทรง บัญญัติ เปน วินัย   หาม 

พระ ปณโฑล   ภาร ทวา ชะ แสดง ฤทธ์ิ ที่ เหาะ ไป เอา บาตร ไม 

จันทน ที่ เศรษฐี ผูก หอย ไว กับ ปลาย ไม ที่ ปก อยู บน หลังคา บาน   

พระพุทธองค ทรง ตำหนิ การ มี พฤติกรรม เชน นั้น   จึง ให ภิกษุ 

ประพฤติ   ตรง กัน ขาม   พระพุทธ องค ทรง มี พระ บัญชา ให พระ 

มหา ป ชา บดี   แสดง ฤทธิ ์กอน เขา นพิพาน   ให พระ ยโส ธรา แสดง 

ฤทธ์ิ กอน เขา นพิพาน   ให พระ สาค ตะ แสดง ฤทธ์ิ ปราบ มจิฉา ทฏิฐ ิ

๑๒๑



ตาย แล้วไป ไหน

ของ ชาว แควน องั คะ   และ ใน พรรษา ที ่  ๖   กอน เสดจ็ ไป โปรด พทุธ 

มารดา ใน ดาวดงึส   พระองค ได แสดง ยมก ปาฏหิารยิ   เพือ่ ปราบ 

ทิฏฐิ ของ เหลา เดียรถีย   ฯลฯ   การ แสดง ฤทธิ์ ตางๆ เหลา นี้   เกิด 

ขึน้ ได ดวย การ พฒันา จติ   ให ตัง้ มัน่ เปน สมาธิ ระดับ ฌาน   ซึง่ เปน 

โลกิ ยอ ภิญญา ที่ มิได เปน เหตุ นำ ไป สู ความ พน ทุกข   

 ทาน ผู ฟง จง ตระหนัก ใน สัจธรรม ดัง กลาว วา  

  “ มิได เปน เหต ุนำ ไป สู ความ พน ทุกข ”    

  พระองค จึง หาม ภิกษุ มิ ให แสดง ฤทธิ์   เวน ไว แต วา มี 

พระบัญชา ให แสดง ฤทธ์ิ เพ่ือ จุด ประสงค อัน เปน เหตุ ให เกิด 

สัมมา ทฏิฐิ ที่ นำ ไป สู ความ พน ทุกข 

  การ บรรยาย เรื่อง ตาย แลวไป ไหน   ผู บรรยาย ได แสดง 

หรือ ชี้ ให เห็น ใน แง มุม ตางๆ     ที่ เกิด ขึ้น ใน ครั้ง พุทธกาล และ ที่ 

เกิด ขึ้น ใน กาล ปจจุบัน   แต ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง นี้ อยู ที่ การ ประพฤติ 

เหตุปจจุบัน ให ถูก ตรง   โดย ใช ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม เปน 

เครือ่ง สอง นำทาง ให กบั ชวีติ   แลว ความ สมปรารถนา จงึ จะ เกดิ 

เปน จริง ได ใน วัน ขาง หนา

๑๒๒



ดร.สนอง วรอุไรดดร.สนอง วรอุไร

วิ รู ปก เขหิ   เม   เมต ตัง   

   ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี แก พญา งู ทั้ง หลาย   สกุล วิ รู ปกข ดวย 

  เมต ตัง   เอ รา ปะเถหิ   เม   

  ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี กับ พญา งู ทั้ง หลาย   สกุล เอ รา บท ดวย 

 ฉัพ ยา ปุต เตหิ   เม   เมต ตัง   

  ความ เปน มิตร ของ เรา  จง มี แก พญา งู ทั้ง หลาย   สกุล ฉัพ ยา บุตร ดวย 

 เมต ตัง   กัณห า โค ตะ มะ เกหิ   จะ   

  ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี แก พญา งู ทั้ง หลาย สกุล กัณห า โค ตม กะ ดวย 

 อะ ปา ทะ เกหิ   เม   เมต ตัง

  ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี กับ สัตว ทั้ง หลาย   ที่ ไมมี เทา ดวย 

 เมต ตัง   ทิป า ทะ เกหิ   เม   

  ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี กับ สัตว ทั้ง หลาย   ที่ มี สอง เทา ดวย 

 จะ ตุป ปะ เทหิ   เม   เมต ตัง   

  ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี กับ สัตว ทั้ง หลาย   ที่ มี สี่ เทา ดวย 

 เมต ตัง   พะหุป ปะ เทหิ   เม   

  ความ เปน มิตร ของ เรา   จง มี กับ สัตว ทั้ง หลาย   ที่ มี หลาย เทา ดวย 

 มา   มัง   อะ ปา ทะ โก   หิง สิ    สัตว ไมมี เทา อยา เบียดเบียน เรา 

 มา   มัง   หิง สิ   ทปิ า ทะ โก   สัตว สอง เทา อยา เบียดเบียน เรา 

 มา   มัง   จะ ตุป ปะ โท   หิง สิ    สัตว สี่ เทา อยา เบียดเบียน เรา 

บท มนต ขัน ธ ปริตร 

๑๒๓



ตาย แล้วไป ไหน

 มา   มัง   หิง สิ   พะหุป ปะ โท   สัตว หลาย เทา อยา เบียดเบียน เรา 

 สัพเพ   สัต ตา   สัพเพ   ปาณา    ขอ สรรพ สัตว ที่ มี ชีวิต ทั้ง หลาย 

 สัพเพ   ภู ตา   จะ   เก วะ ลา    ที่ เกิด มา ทั้งหมด จน สิ้น เชิง ดวย 

 สัพเพ   ภัทร า นิ   ปส สัน ตุ    จง เห็น ซึ่ง ความ เจริญ ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง เถิด 

 มา   กิญ จิ   ปา ปะ มา คะ มา   

 โทษ ลา มก ใดๆ   อยา ได มา ถึง แลว   แก สัตว เหลา นั้น 

 อัป ปะ มาโณ   พุทโธ    พระพุทธเจา   ทรง พระคุณ   ไมมี ประมาณ 

 อัป ปะ มาโณ   ธัม โม    พระ ธรรม   ทรง พระคุณ   ไมมี ประมาณ 

 อัป ปะ มาโณ   สังโฆ    พระ สงฆ   ทรง พระคุณ   ไมมี ประมาณ 

 ปะ มาณะ วัน ตา นิ   สิ ริง สะ ปา นิ   อะหิ   วิจฉิ กา   สะ ตะ ปะ ที   อุณณา นาภี   

สะระ พู   มูสิก า   

 สัตว เล้ือย คลาน ทั้ง หลาย   คือ   งู   แมลง ปอง   ตะเข็บ   ตะ ขา   แมงมุม   

ตุกแก   หนู   เหลา นี้   ลวน มี ประมาณ   (   ไม มาก เหมือน พระ รัตนตรัย   ) 

 กะ ตา   เม   รักขา   กะ ตา   เม   ปะ ริต ตา  

  ความ รักษา   อัน เรา กระทำ แลว   การ ปองกัน   อัน เรา กระทำ แลว 

 ปะฏิ กกะ มัน ตุ   ภู ตา นิ    หมู สัตว ทั้ง หลาย จง หลีก ไป เสีย 

 โสหัง   นะ โม   ภะ คะ วะ โต  

  เรา นั้น   กระทำ นอบนอม   แด พระ ผู มี พระ ภาค เจา อยู 

 นะ โม   สัต ตัน นัง   สัมมา สัม พุทธ านังฯ  

  กระทำ นอบนอม   แด พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   เจ็ด พระองค อยู   ฯ 

๑๒๔
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บท มนต โมร ปริตร 

  ๑ .   อุ เท ตะ ยัง   จักขุ มา   เอ กะ ราชา 

   หะ ริส สะ วัณ โณ   ปะ ถะ วิป ปะ ภาโส 

   ตัง   ตัง   นะ มัส สา มิ   หะ ริส สะ วัณ ณัง   ปะ ถะ วิป ปะ ภาสั ง 

   ตะ ยาช ชะ   คุต ตา   วิ หะเร มุ   ทิว ะสัง 

   พระอาทิตย ผู เปน ดวงตา ของ โลก   ผู ยิ่ง ใหญ พระองค นี้   เสด็จ อุทัย 

ขึ้น ทรง พระ รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี   ดวย เหตุ นี้   ขาพเจา ขอ นมัสการ 

พระอาทิตย ผูทรง รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี พระองค นั้น  พระองค ได 

คุมครอง ขา พระองค ใน วัน นี้ แลว   ขอ ให ขา พระองค มี ชีวิต ยั่งยืน อยู 

ตลอดวัน 

   ๒ .   เย   พฺ ราหฺ มะณา   เวท ะ คู   สัพ พะ ธัม เม 

   เต   เม   นะ โม   เต   จะ   มัง   ปา ละ ยัน ตุ 

   นะ มัตถุ   พุทธ านัง   นะ มัตถุ   โพธิ ยา 

   นะ โม   วิ มุต ตานั ง   นะ โม   วิมุตติ ยา 

   อิมัง   โส   ปะ ริต ตัง   กัตฺ วา   โม โร   จะ ระ ติ   เอ สะ นา 

   พระพุทธเจา เหลา ใด   ทรง รู แจง ธรรม ทั้ง ปวง   ขาพเจา ขอน อบ นอม 

พระพุทธเจา เหลา นัน้   ขอ พระพทุธเจา เหลา นัน้   จง คุมครอง ขาพเจา   ขอน 

อบ นอม แด พระพทุธ จา ทัง้ หลาย   ขอน อบ นอม แด พระ โพธญิาณ   ขอน อบ 

นอม แด พระพุทธเจา ผู หลุด พน แลว   ขอน อบ นอม แด วิมุตติ ธรรม   เมื่อ นก 

ยูง นั้น สาธยาย พระ ปริตร อยาง นี้ แลว   จึง ออก เส วง หา อาหาร 

๑๒๕
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   ๓ .   อะ เปต ะ ยัง   จักขุ มา   เอ กะ ราชา 

   หะ ริส สะ วัณ โณ   ปะ ถะ วิป ปะ ภาโส 

   ตัง   ตัง   นะ มัส สา มิ   หะ ริส สะ วัณ ณัง   ปะ ถะ วิป ปะ ภาสั ง 

   ตะ ยาช ชะ   คุต ตา   วิ หะเร มุ   รัต ติง 

   พระอาทติย ผู เปน ดวงตา ของ โลก   ผู ยิง่ ใหญ พระองค นี ้  เสดจ็ อสัดงคต 

ทรง พระ รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี   ดวย เหตุ นี้   ขาพเจา ขอ นมัสการ 

พระอาทิตย ผูทรง รัศมี สี ทอง สาด สอง ปฐพี พระองค นั้น   พระองค ได 

คุมครอง ขา พระองค ใน วัน นี้ แลว   ขอ ให ขา พระองค มี ชีวิต ยั่งยืน อยู 

ตลอดราตรี 

   ๔ .   เย   พฺ ราหฺ มะณา   เวท ะ คู   สัพ พะ ธัม เม 

   เต   เม   นะ โม   เต   จะ   มัง   ปา ละ ยัน ตุ 

   นะ มัตถุ   พุทธ านัง   นะ มัตถุ   โพธิ ยา 

   นะ โม   วิ มุต ตานั ง   นะ โม   วิมุตติ ยา 

   อิมัง   โส   ปะ ริต ตัง   กัตฺ วา   โม โร   วาสะ มะ กัป ปะยิ 

   พระพุทธเจา เหลา ใด   ทรง รู แจง ธรรม ทั้ง ปวง   ขาพเจา ขอน อบ นอม 

พระพุทธเจา เหลา นัน้   ขอ พระพทุธเจา เหลา นัน้   จง คุมครอง ขาพเจา   ขอน 

อบ นอม แด พระพทุธ จา ทัง้ หลาย   ขอน อบ นอม แด พระ โพธญิาณ   ขอน อบ 

นอม แด พระพุทธเจา ผู หลุด พน แลว   ขอน อบ นอม แด วิมุตติ ธรรม   เมื่อ 

นกยูง นั้น สาธยาย พระ ปริตร อยาง นี้ แลว   จึง นอน   

๑๒๖



ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน

ดร.สนอง วรอุไร

๑   คุณ ฉิน ซิว ซัน   และ   ครอบครัว   ๑๒,๐๐๐ 
 ๒   คุณ เริง ศักดิ์   โอภาส รัศมี       ๘,๐๐๐ 
 ๓   คุณ พัชรา   ธรรม ลิขิต ชัย       ๖,๘๕๐ 
 ๔   คุณ รังสิต   คุณ อัญ จนา   อุดม ผล       ๕,๐๐๐ 
 ๕   ราน เหมือน ฝน         ๔,๔๐๐ 
 ๖   คุณ จันทร ทิพย   คันธ มา นนท       ๔,๑๐๐ 
 ๗   คุณ วลัย ทิพย   ปติ จอม วงค   
   และ คณะ         ๔,๐๐๐ 
 ๘   คุณ ขนิษฐา   พงศ ศรี วัฒน       ๔,๐๐๐ 
 ๙   คุณ นรินทร  -  คุณ ธีร ประภา       ๔,๐๐๐ 
    เศวต ประวิช กุล 
 ๑๐   คุณ พิรุณ   จิตร ยั่งยืน         ๔,๐๐๐ 
 ๑๑   คุณ อุทัย วรรณ   ขุน เจริญ       ๒,๖๕๐ 
 ๑๒   คุณ พิมพ นิภา   กิตติ ชัยชนะ กุล       ๒,๓๐๐ 
 ๑๓   พระ ชา ลี   ฐาน ยุต โต         ๒,๒๐๐ 
 ๑๔   อาม า เซี่ ยม ฮั้ว   แซ ลี้         ๒,๑๖๐ 
 ๑๕   คุณ มานะ   นาวิน         ๒,๐๐๐ 
 ๑๖   คุณ นฤมล   ภัทร วิมล พร       ๒,๐๐๐ 
 ๑๗   คุณ ตอง         ๑,๖๐๐ 
 ๑๘   คุณ ธมน   ไทย วานิช         ๑,๕๖๐ 
 ๑๙   คุณ ญาติกา   นันท ฐณัฏ   และ   
   คุณ อนันต   ปก สังค ะเณย       ๑,๐๐๒ 
 ๒๐   คุณ พาส พร   ธูป พลี         ๑,๐๐๐ 
 ๒๑   พ . ต . ต . หญิง   ทัศน มน   ดิษ เจริญ       ๑,๐๐๐ 
 ๒๒   พ . ต . อ . บุญ เสริม - คุณ ยุพดี   ศรี ชมภู       ๑,๐๐๐ 
 ๒๓   คุณ วิชัย   โพธิ์ นที ไท   และ ครอบครัว       ๑,๐๐๐ 
 ๒๔   คุณ อุดม พร   สาย เพ็ ชร   
   และ ครอบครัว         ๑,๐๐๐ 

 ๒๕   คุณ ยศ ภัทร   เกรียง ชุติมา         ๙๐๐ 
 ๒๖   คุณ ฉลอง ชัย   - 
   คุณ วรรณกร   คง บันเทิง         ๙๐๐ 
 ๒๗   คุณ จันทรา - คุณ เทียน ชัย - 
   คุณธรรม นาถ   ทอง เคียน         ๘๐๐ 
 ๒๘   คุณ รัช ก ฤต   อรุณ เดชา วุฒิ - 
   คุณ ภัค ว ริ นทร   พนิต กุล เศรษฐ         ๖๔๐ 
 ๒๙   คุณ รำ พรรณี   ชู ชัย           ๖๓๐ 
 ๓๐   คุณ แนง นอย   ภิญโญ ชนม   
   และ คุณ พยุง   กาญ จน กัน ทร         ๖๐๐ 
 ๓๑   คณุ ณาต ยา   เกต แกว           ๖๐๐ 
 ๓๒   คุณ วร ลักษณ   อราม ประยูร   
   และ ครอบครัว           ๕๘๐ 
 ๓๓   คุณ ฉลอง ชัย   คง บันเทิง         ๕๗๐ 
 ๓๔   พ . ต . อ . เดช ชา ภากร   หิรัญ วัฒน         ๕๔๐ 
 ๓๕   คุณ พฤกษ   นิล สุข   และ ครอบครัว         ๕๐๐ 
 ๓๖   คุณ ยิ้ม   ลิ้ม สม บูรณื           ๕๐๐ 
 ๓๗   คุณ ณัฏฐ วุฒิ   อุทัย เสน         ๕๐๐ 
 ๓๘   คุณ นภา   แกน ทองแดง         ๕๐๐ 
 ๓๙   คุณ ปราณี   ชวน ปกรณ         ๔๐๐ 
 ๔๐   คุณ เอกชัย   ดี รุงโรจน           ๔๐๐ 
 ๔๑   คุณ มาลี   บุญนาค           ๓๘๐ 
 ๔๒   คุณวุฒิ ชัย   ใย มณี           ๓๓๐ 
 ๔๓   พระ ชัย พร   จนฺทวํโส           ๓๐๐ 
 ๔๔   คุณ พร ทิพย   ไชย ณรงค   และ ครอบครัว      ๓๐๐ 
 ๔๕   พ . ต . อ . สม ศักดิ์   จิต ติ รัตน         ๓๐๐ 
 ๔๖   คุณ วีระ - คุณ สุ จรรยา   ถิ่น ทวี   
   และ ครอบครัว           ๓๐๐ 

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพหนังสือ ตายแลวไปไหน

๑๒๗



ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน ลำดับ  ชื่อ-สกุล             จำนวนเงิน

ตาย แล้วไป ไหน

 ๔๗   คุณ อุก ฤษฎ   คุณ เขษม ศักดิ์  
 อายต วงษ   และ ครอบครัว      ๓๐๐  
๔๘   คุณ สร ที   สุข วัฒน   และ ครอบครัว      ๒๔๐ 
 ๔๙   คุณ ทิวา พร   หลวง บำรุง     ๒๒๐
 ๕๐   คุณ นภัจ สรณ   หมอ ดี       ๒๒๐ 
 ๕๑   คุณ ยาย โสภา   ปทม ดิลก     ๒๐๐ 
๕๒   คุณ ชริน ทร   สุ วัช รัง กูร     ๒๐๐ 
๕๓   คุณ น้ำ ริน   แรม กมล      ๒๐๐ 
๕๔  คุณ บุ ศกร   ทรง พุฒิ       ๒๐๐ 
 ๕๕   คุณ เพยีง จันทร   ทอง เคียน      ๒๐๐ 
 ๕๖  คุณ วา ทินี   สุ ธน รักษ       ๒๐๐ 
 ๕๗   คุณ ทอ - คุณ สุ นันทา   แหลม ไพศาล     ๒๐๐ 
๕๘   คุณ พิกุล   จันทร เจริญ กิจ      ๒๐๐ 
 ๕๙   คุณ อารย า   ปฏิ ณาณ กวี      ๒๐๐ 
 ๖๐   คุณ ลำดวน   กฤษ ดา       ๒๐๐ 
 ๖๑   คุณ วร รตัน   ชัย สวัสดิ์       ๑๗๐ 
 ๖๒   คุณ ณิฏฐฑิ ตา   มหา ปญญา วงค      ๑๖๐ 
 ๖๓   คุณ วิไล   บุญ เต็ม       ๑๖๐ 
 ๖๔   พระ มหา ธีร า นนท   จิร ฏฐิ โก      ๑๖๐
 ๖๕   คุณ สม นึก   ลาภ วงค ไพบูลย      ๑๔๐ 
 ๖๖   คุณ จุฑามาศ   ธรรม บัว ชา     ๑๒๐ 
 ๖๗   คุณ ปลีก   ยุน สยาม       ๑๒๐
 ๖๘   คุณ สุ รัตน   พุม ผล       ๑๐๒ 
 ๖๙   เทศบาล เมือง ปูเจาสมิงพราย      ๑๐๐ 
 ๗๐   คุณ ภาสกร   รุจิรา ธาดา กุล       ๑๐๐ 
 ๗๑   คุณ อุษณีย   พงค ประยูร       ๑๐๐ 
 ๗๒   คุณ ไพรวัน   ลิขิต วานิช       ๑๐๐ 
๗๓  คุณ สุ รัตน   พุม ผล        ๑๐๐ 
 ๗๔   คุณ อารี ยา   พันธุ สุริยา นนท       ๑๐๐ 
 ๗๕   คุณ ปว ริศา   แกน ดี       ๑๐๐ 

 ๗๖   คุณ ฉลอง ชัย   คง บันเทิง        ๘๐ 
 ๗๗   คุณ อุษา   สงา งาม         ๘๐
 ๗๘   คุณ ประยุทธ   ปยะ กาโส        ๗๐ 
๗๙   คุณ ประมวญ   ผิว สวย        ๗๐ 
 ๘๐   คุณ นฤมล   เอี่ยม สอาด        ๖๐ 
 ๘๑   คุณ นวรัตน   ดี กัง         ๖๐ 
 ๘๒   คุณ นภา งค   ตึก ปาก เกล็ด         ๖๐ 
 ๘๓   คุณ ยุวดี   โอโล รัมย          ๖๐
 ๘๔  คุณ เบญจ รัตน   สุทธิ ชู จิต         ๖๐ 
 ๘๕   คุณ ศุภ โชค   โพธ์ิทอง          ๖๐ 
 ๘๖   คุณ เกียรติ สิน   อิ่ม บตุร        ๖๐ 
๘๗  คุณ เร วัตร   ศรีจันทร          ๖๐ 
 ๘๘   คุณ ปาณิ ศา   พีร วณิช กุล         ๖๐
 ๘๙   คุณ สำราญ   ชื่น บุญ          ๕๐
 ๙๐   คุณ ศิริ ยุ ภา   ปน กรวด          ๔๐
๙๑   คุณ เทวี   กอ ไท สง          ๔๐
๙๒   คุณ สม จิตร   มหา นันท กูล         ๔๐
 ๙๓   คุณ สัท ยา พันธ   เชี่ยวชาญ         ๔๐
 ๙๔   คุณ อริ ส รา ภ รณ   ศรี รัตน อาภรณ         ๔๐ 
 ๙๕   คุณ กิตติ วัช   แย นการ         ๔๐ 
 ๙๖   คุณ ดำรงค   ศักดิ์ ชัย กุล         ๓๐ 
๙๗  พระ มหา สม ถวิล   ปราโส          ๓๐ 
๙๘  คุณ ธนา   ศรี นิเวศน           ๓๐ 
 ๙๙   คุณ สมปอง   ราม ศิริ           ๒๐ 
 ๑๐๐   คุณ ส ราวุ ธ   รัตน ยา นนท          ๒๐ 
๑๐๑  ด . ช . ภูมินทร   อร จันทร            ๒๐ 
 ๑๐๒   คุณ ปราณี   มหา รำลึก            ๒๐ 
๑๐๓  คุณ ปรีดา   เล็ง อุดม ภาค           ๒๐ 

    รวมศรัทธาท้ังสิ้น   ๙๖,๔๒๔ 

๑๒๘



ดร.สนอง วรอุไร

การ ประพฤติ เหตุปจจุบัน ให ถูก ตรง 

  โดย ใช ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม

 เปน เคร่ือง สอง นำทาง ให กับ ชีวิต   

 ความ สมปรารถนา จึง จะ เกิดขึ้น 

เปน จริง ไดกับทาน ใน วัน ขาง หนา


