Dhammotronics
“ธัมโมโทรนิคส์ ”
สัมพันธภาพเชิงระบบระหว่างมนุษย์ ธรรมะ จักรวาล และสรรพสิง่
อธิบายความด้ วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
3rd Edition

โดย พิทยา ทิศธุ ิวงศ์
(by Pittaya Wong)
www.meditation101.org

1

คำนำ
พระพุทธศาสนานันถื
้ อได้ วา่ เป็ นศาสตร์

เพราะมีหลักคาสอนที่

เป็ นระบบ อิงตามหลักเหตุผลที่เป็ นจริ งและพิสจู น์ได้ โดยสิง่ ที่
เรี ยกว่าเป็ น “ธรรมะ” คือองค์ความรู้เกี่ยวกับสรรพสิง่ และสรรพ
สัตว์ที่มีอยูอ่ ย่างมากมายมหาศาล และมีมาก่อนที่พระพุทธโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงอุบตั ิขึ ้นในโลก การ “ตรัสรู้” ของพระองค์
จึงเป็ นการเข้ าถึงภาวะ

ที่ทาให้ สามารถล่วงรู้และหยัง่ ถึงองค์

ความรู้เหล่านี ้ได้ ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงเปรี ยบเทียบธรรมะ
ที่มีอยูท่ งหมดกั
ั้
บ “ใบไม้ ในป่ า” แต่ธรรมะที่พระองค์ทรงเลือกมา
สัง่ สอนนันมี
้ เพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับทังหมด
้
โดยพระองค์ทรง
อุปมาว่าเป็ นประดุจ “ใบไม้ ในกามือ” คือธรรมะ 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ นนั่ เอง

ซึง่ ก็เพียงพอแล้ วต่อการนามาฝึ กฝนขัดเกลา

ตนเองเพื่อให้ หลุดพ้ นจากคุกคือวัฏสงสารและเข้ าสูน่ ิพพานแดน
บรมสุข
ธรรมะนันเป็
้ นสิง่ ที่ไร้ กาลเวลา คือไม่มีวนั ล้ าสมัย มีความยากง่าย
ไปตามลาดับ

ผู้ศกึ ษาคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจาก

พระไตรปิ ฎก จะพบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงใช้ อุปมาอุปมัย
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ในการสอน โดยเปรี ยบเทียบกับสิง่ ต่างๆ ในยุคสมัยของพระองค์
เช่น โค กระบือ ล้ อเกวียน พระอาทิตย์ พระจันทร์ ไฟ น ้า ภาชนะ
ดินเผา ฯลฯ แต่ด้วยความเป็ นอยูข่ องสังคมมนุษย์ในปั จจุบนั ที่
เต็มไปด้ วยเทคโนโลยีมากมายนันได้
้ เอื ้อเฟื อ้ ให้ การอธิบายความ
ธรรมะนันง่
้ ายต่อการทาความเข้ าใจของคนยุคใหม่ยิ่งขึ ้น
เปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่

โดย

และหลักการ

วิทยาศาสตร์ อย่างง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน ที่ใครๆ ก็เข้ าใจ เพื่อสือ่
ถึงสัมพันธภาพระหว่างตัวของเราเอง กับธรรมะ ชีวิต โลก
จักรวาล และสรรพสิง่ ในเชิงระบบที่เชื่อมโยงถึงกันทังหมด
้
ท้ ายที่สดุ นี ้ ผู้เขียนขอยืนยันตามหลักทังของพุ
้
ทธศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ วา่

ศรัทธาหรื อความเชื่อนันควรยื
้
นหยัดอยูบ่ น

พื ้นฐานของปั ญญา คือความรู้และความเข้ าใจในสิง่ ที่นา่ เชื่อถือ
ได้ และที่สาคัญเหนือสิง่ อื่นใด คือสามารถพิสจู น์ทราบได้ ด้วย
ตนเองว่า “เป็ นจริ ง”
“เอหิปัสสิโก”
พิทยา ทิศธุ ิวงศ์
14 Feb 2561 B.E. (1st Edition in 2555 B.E.)
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1.

พุทธศำสตร์ กับ วิทยำศำสตร์

คนในยุคปั จจุบนั ได้ มีโอกาสศึกษาวิทยาศาสตร์ กนั มากขึ ้น และ
ระบบความคิดก็พฒ
ั นาขึ ้นตามหลักของเหตุผล จึงมักมองว่าบาง
สิง่ บางอย่างในพระพุทธศาสนานันเป็
้ นเรื่ องงมงาย เพราะเป็ นสิง่
ที่มองไม่เห็นและไม่สามารถพิสจู น์ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั แท้ จริ งแล้ ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสมาตังสองพั
้
น
กว่าปี แล้ วว่า “เอหิปัสสิโก... เชิญมาพิสจู น์เถิด” ซึง่ โดยหลักการ
แล้ ว

พุทธศาสตร์ กบั วิทยาศาสตร์ นนตรงกั
ั้
นในแง่ของการใช้

เหตุผลที่พิสจู น์ได้ วา่ เป็ นจริ ง แต่สงิ่ ที่แตกต่างกันคือเครื่ องมือใน
การพิสจู น์

เพราะวิทยาศาสตร์ ใช้ เทคโนโลยีทางวัตถุที่คอ่ ยๆ

พัฒนาการไปเรื่ อยๆ ตามยุคสมัยในการพิสจู น์ แต่พทุ ธศาสตร์ ใช้
“ใจ” ซึง่ เป็ นนวัตกรรมชันเลิ
้ ศ ที่ยงั ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ มา
เป็ นเครื่ องพิสจู น์ นักวิทยาศาสตร์ อาจสร้ างหัวใจเทียม ขาเทียม
แขนเทียม ตาเทียม ดาวเทียม และอะไรอีกสารพัด แต่
นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถสร้ าง “ใจ” ขึ ้นมาได้ เพราะใจมี
ความละเอียดอ่อน และซับซ้ อนอย่างมากมายนัก ที่สาคัญคือ
นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่คอ่ ยมีความรู้ที่ชดั เจนเกี่ยวกับโครงสร้ าง
และระบบการทางานของใจ นักวิทยาศาสตร์ ได้ ใช้ เวลายาวนาน
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กว่าจะค้ นพบคลืน่ ความถี่ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่มองไม่เห็น จับต้ องไม่ได้
แต่มีตวั ตนและมีประโยชน์ ดังนัน้ ก็คงจะเป็ นเวลาอีกยาวนาน
พอสมควร กว่าที่นกั วิทยาศาสตร์ จะสร้ างเครื่ องมือที่สามารถส่อง
มองเห็น “ใจ” ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เว้ นเสียแต่วา่ จะทดลองกัน
ด้ วยการฝึ กสมาธิ ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาการค้ นคว้ าและทดลอง
เพื่อค้ นพบว่าใจเป็ นอย่างไรและมีระบบการทางานอันน่า
มหัศจรรย์เพียงใด
2.

ใจ กับ สมอง

องค์ความรู้ทางด้ านการแพทย์แผนปั จจุบนั มักให้ ความสาคัญกับ
“สมอง” และมองข้ ามการทางานของร่างกายทังระบบที
้
่สมั พันธ์
กับ “ใจ” ทังนี
้ ้ก็เพราะคนทัว่ ไปยังไม่สามารถมองเห็นและจับต้ อง
“ใจ” ได้ จึงเป็ นการยากที่จะศึกษาและหาข้ อสรุป อย่างไรก็ตาม
โดยเริ่ มแรกสุด เราต้ องยอมรับเสียก่อนว่ามนุษย์เราทุกคนมี “ใจ”
และยังมี “วิญญาณ” หรื อ “กายละเอียด” พร้ อมด้ วย “ระบบ
แผงวงจร” ของชีวิตที่มองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า ซึง่ สิง่ เหล่านี ้
ได้ รับแรงดึงตรึงติดอยูก่ บั ร่างกายของเราในขณะที่เรามีชีวิต ใน
ทานองเดียวกันกับ “แรงดึงดูดของโลก” ที่มีกาลังมากสามารถ
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ดึงดูดวัตถุตา่ งๆ ให้ ติดอยูก่ บั ผืนโลก โดยที่ไม่มีใครมองเห็นแรง
ดึงดูดนี ้

และเมื่อวิญญาณหลุดออกจากร่างกายเป็ นการถาวร

ย่อมหมายความว่าร่างกายนัน้ “ตาย” เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เปรี ยบ
ได้ กบั มนุษย์หรื อวัตถุที่ออกไปอยูน่ อกโลก พ้ นจากแรงดึงดูด ก็
ลอยล่องฟ่ องเบาไป ราวกับว่าไร้ น ้าหนัก แต่ก็ยงั มีตวั ตน
เราสามารถพิสจู น์ถึงการทางานของใจได้

ในกรณีของผู้ป่วยที่

สมองตาย เมื่อสมองหยุดทางานแล้ ว แต่เมื่อญาติของผู้ป่วยเข้ า
มาพูดคุยด้ วย ร้ องไห้ แสดงความเสียใจ หรื อทะเลาะกัน ชีพจร
ของผู้ป่วยสมองตายกลับเต้ นแรงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั

นัน่ เป็ น

เพราะผู้ป่วยสมองตาย ไม่สามารถแสดงอาการโต้ ตอบทางกายได้
เพราะสมองสัง่ การไม่ได้ แต่ใจยังทางานอยู่ ทาให้ เขารู้สกึ รับรู้สงิ่
ที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อรู้สกึ เสียใจ ดีใจ หรื อโกรธ แต่ไม่อาจบังคับ
ร่างกายให้ แสดงอาการ
เต้ นของหัวใจ

ใจจึงแสดงออกให้ ร้ ูผา่ นชีพจรและการ

เหมือนกับตอนที่เรารู้สกึ โกรธแล้ วหัวใจเต้ นแรง

อย่างนัน้ โดยสรุปคือ ร่างกายไม่ได้ มีสมองเป็ นศูนย์กลางในการ
ควบคุมเพียงอย่างเดียว เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่า
คนเรานัน้ “มีใจเป็ นใหญ่ มีใจเป็ นประธาน” นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า
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แท้ จริ งแล้ ว ใจต่างหากที่ควบคุมร่างกาย เพียงแต่วิทยาศาสตร์ ยงั
พัฒนาไปไม่ถึงขันที
้ ่จะเห็นได้ วา่ “ใจ” ควบคุม “กาย” อย่างไร
3.

ใจกับผลึกนำ้

เราเคยได้ ยินเรื่ องผลึกน ้ากันมาบ้ างพอสมควร
สวยงามหรื อแปลกประหลาดแตกต่างกันไป

ผลึกน ้ามีรูปร่าง
ตามปั จจัยส่ง

ผลต่างๆ อย่างเช่น เสียงเพลง เสียงสวดมนต์ เสียงตาหนิดา่ ว่า
หรื อปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลึกน ้า แท้ จริ งแล้ วใจ
ของคนเราก็เป็ นเช่นเดียวกันกับผลึกน ้า เพียงแต่วา่ ใจของเรานัน้
ละเอียดกว่าน ้ามากนัก

หากเราฟั งเสียงเพลงที่ดดุ นั ถ่ายทอด

อย่างรุนแรง ใจของเราก็แปรสภาพไปตามเสียงเพลงนัน้ หรื อหาก
เราฟั งเพลงที่ใช้ ภาษานุม่ นวลไพเราะ ท่วงทานองอ่อนโยน ใจของ
เราก็จะสวยงามอ่อนโยน ตามเสียงเพลงไปด้ วย ถ้ าใครด่าว่าเรา
ด้ วยคาหยาบคาย

ใจของเราก็อาจกลายสภาพเป็ นใจที่ร้อนรุ่ม

พร้ อมที่จะใช้ ความรุนแรงโต้ ตอบ หากเปรี ยบใจกับผลึกน ้า เราจะ
พบว่า สภาพของใจมนุษย์ทวั่ ไปสามารถผันแปรไปตาม รูป เสียง
กลิน่ รส สัมผัส และความรู้สกึ นึกคิด ที่ได้ ประสบและถ่ายทอดมา
สูใ่ จ ซึง่ เราสามารถสังเกตและสัมผัสสภาพของใจที่แตกต่างกัน
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ออกไป ได้ ด้วยตัวของเราเอง เช่น ใจร้ าย ใจร้ อน ใจเย็น ใจว้ าวุน่
แต่สาหรับผู้ที่ฝึกสมาธิจนใจรวมแน่วแน่มากเพียงพอแล้ ว

จะ

สามารถมองเห็นสภาพใจที่แตกต่างกันออกไปดังกล่าว คือ ใจ
ของมนุษย์หรื อสัตว์นนจะเปลี
ั้
ย่ นเป็ นสีตา่ งๆ

และมีสภาพต่างๆ

กันออกไป ซึง่ เห็นได้ ด้วยสมาธิ เช่นเดียวกับการเห็นผลึกน ้า ด้ วย
การส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายสูงมากนัน่ เอง
4.

ต้ นกำเนิดควำมศักดิ์สิทธิ์

ดังที่กล่าวมาแล้ วว่า

ศาสนาพุทธนันมี
้ ความคล้ ายคลึงกับ

วิทยาศาสตร์ คืออิงตามหลักเหตุและผล โดยที่คาสอนต่างๆ นัน้
พิสจู น์ได้ แต่คนเป็ นจานวนมากก็ยงั อดสงสัยไม่ได้ วา่ ทาไมชาว
พุทธยังทาสิง่ ที่ดเู หมือนงมงายหลายอย่าง

เช่นการรดน ้ามนต์

และกราบไหว้ พระพุทธรูปที่ทาจากวัสดุซงึ่ ไม่มีชีวิตจิตใจ อย่างหิน
ปูน หรื อทองเหลือง และสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อขอสิง่ ต่างๆ อยู่
เป็ นประจา

ซึง่ ในการตอบปั ญหานี ้

ก็ต้องย้ อนกลับไปที่วา่

พระพุทธศาสนานันอาศั
้ ยใจในการพิสจู น์องค์ความรู้ที่เรี ยกว่า
ธรรมะ และใจนี่เอง คือเครื่ องมือที่ทรงอานุภาพมากที่สดุ เมื่อพระ
สาธยายมนต์ด้วยใจที่จรดจ่อเป็ นสมาธิ คลืน่ พลังจากใจของพระ
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ก็สถิตลงในน ้าที่บรรจุอยูใ่ นภาชนะ ทาให้ น ้านันกลายเป็
้
นน ้าที่มี
พลังสถิตอยู่ ในทานองเดียวกันกับน ้ากลัน่ ของแบตเตอรี่ รถยนต์
ที่มีพลังไฟฟ้ าสถิตอยู่ และสามารถชาร์ จไฟฟ้ าเพิ่มเข้ าไปได้ หรื อ
เหมือนกับเตาไมโครเวฟ

ที่ปล่อยคลืน่ ลงไปในแก้ วน ้า

ทาให้

โมเลกุลของน ้าสัน่ สะเทือน กลายเป็ นน ้าร้ อนได้ ความแตกต่าง
ของน ้ามนต์ในพระพุทธศาสนาก็คือ

พระผู้สวดใช้ พลังงานอัน

บริ สทุ ธิ์จากใจถ่ายทอดผ่านคลืน่ เสียงที่เปล่งออกมา

แล้ วสถิต

กระแสพลังแห่งความดีงามนันลงไปในน
้
้า ซึง่ เป็ นเสมือนสือ่ ใครที่
นาไปดื่ม หรื อนาไปล้ างหน้ า กระแสพลังก็เชื่อมเข้ าสูร่ ่างกายของ
เขา แล้ วสลายพลังงานที่ไม่ดีภายในร่างกายและจิตใจ หลักการ
เดียวกันนี ้ สามารถนาไปใช้ อธิบายได้ ตอ่ ไปว่า พระพุทธรูปที่ทา
จากวัสดุตา่ งๆ รวมถึงพระเครื่ องของชาวพุทธ มีความศักดิส์ ทิ ธิ์
หรื อมีพลังได้ อย่างไร
5.

ธรรมะมำกจำกไหน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ไม่ได้ มาจากการคิดค้ น

วิเคราะห์ วิจยั ใดๆ ทังสิ
้ ้น เพราะในความเป็ นจริ งนัน้ ธรรมะ คือ
ความรู้เกี่ยวกับความเป็ นจริ งของโลก ชีวิต สรรพสัตว์ และสรรพ
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สิง่ นันมี
้ อยูแ่ ล้ ว

นับตังแต่
้ ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะตรัสรู้

เปรี ยบเสมือนห้ องสมุดที่รวบรวมองค์ความรู้อนั เป็ นความลับ
เอาไว้ ทงหมด
ั้
ที่ไม่มีใครมีกญ
ุ แจเปิ ด ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าทรงตรัสรู้ด้วยการเจริ ญสมาธิภาวนา จึงสามารถเข้ าถึงภาวะ
ที่ทาให้ พระองค์สามารถไขความลับในเรื่ องราวต่างๆ

ได้ ด้วย

พระองค์เอง ซึง่ ห้ องสมุดนี ้ก็ไม่ได้ อยูท่ ี่ไหนไกล แต่ทว่าอยูภ่ ายใน
ศูนย์กลางกายของพระองค์เอง ใครก็ตามที่สามารถปฏิบตั ิธรรม
จนกระทัง่ บรรลุธรรมตามอย่างพระองค์

ก็จะสามารถไขกุญแจ

เพื่อเข้ าไปทาความรู้แจ้ ง เห็นแจ้ ง ในพระธรรม ตามอย่างพระ
พุทธองค์ได้ เช่นกัน ต่างกันตรงที่วา่ เมื่อมีกญ
ุ แจไขเข้ าไปแล้ ว จะ
มีกาลังในการเรี ยนรู้และรับรู้ได้ มากน้ อยแค่ไหน ก็ขึ ้นอยูก่ บั กาลัง
ญาณหรื อพลังสมาธิของแต่ละคน
6.

ธรรมะกับใบไม้

“ธรรมะ” ซึง่ เป็ นองค์ความรู้ ที่พระพุทธเจ้ าทรงทราบ เปรี ยบ
เหมือนใบไม้ ในป่ า ซึง่ มีอยูอ่ ย่างมากมายมหาศาล แต่สงิ่ ที่ทรง
นามาสอน เป็ นเพียงประดุจใบไม้ ในกามือ ซึง่ ก็มากเพียงพอแล้ ว
ต่อการละทิ ้งวัฏสงสาร เข้ าสูอ่ ายตนนิพพาน ตามมโนปณิธาน ที่
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พระพุทธเจ้ าทรงตังไว้
้ สมัยเป็ นพระโพธิสตั ว์

(มนุษย์หรื อสัตว์ผ้ ู

บาเพ็ญตนเป็ นพระพุทธเจ้ า) แต่สาหรับพระโพธิสตั ว์ที่ม่งุ หวังจะ
แก้ ไขวัฏสงสาร นาพาสรรพสัตว์เข้ าสูอ่ ายตนนิพพานได้ ทงหมด
ั้
ต้ องอาศัยความรู้ที่เกินกว่าใบไม้ ในกามือ
ยาวนานกว่าปกติยิ่งขึ ้นไปอีก

ต้ องสัง่ สมบุญบารมี
เปรี ยบได้ กบั โปรแกรม

ระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ
ติดตังอยู
้ ่ ถ้ าเราต้ องการใช้ โปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมทา
บัญชี

เราสามารถทาบัญชีให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยได้ ด้วยความรู้ที่

เกี่ยวกับคาสัง่ ในโปรแกรมบัญชี ซึง่ ซับซ้ อนและยากในระดับหนึง่
แต่ผ้ ใู ช้ คอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปก็สามารถใช้ งานได้
เรี ยนรู้ไม่นานมาก

โดยใช้ เวลา

แต่ถ้าหากเราต้ องการแก้ ไขโปรแกรม

ระบบปฏิบตั ิการพื ้นฐานของคอมพิวเตอร์

ความซับซ้ อนและ

ความยากของงานจะมากขึ ้นอีกหลายเท่า และผู้ใช้ คอมพิวเตอร์
โดยทัว่ ไปไม่สามารถทาได้ ต้ องอาศัย “โปรแกรมเมอร์ ” หรื อ
นักเขียนโปรแกรม ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า ในการทา
การทางานนี ้
ความซับซ้ อนมาก

และถ้ าหากการแก้ ไขนันเกี
้ ่ยวข้ องกับปั ญหาที่มี
ก็อาจใช้ เวลายาวนานมากกว่า

โปรแกรมทาบัญชี โดยผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปนัน่ เอง
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การใช้

7.

มองไม่ เห็น... แต่ มีอยู่

พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ใช้ เหตุผลเป็ นหลัก
บรรทัดฐานเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ ในยุคปั จจุบนั

จึงยืนอยูบ่ น
แต่ความ

แตกต่างที่เด่นชัดระหว่างพุทธศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก็คือ...
พุทธศาสตร์ ใช้ ใจเป็ นเครื่ องพิสจู น์ทราบ ในขณะที่วิทยาศาสตร์ ใช้
วัตถุเป็ นเครื่ องพิสจู น์ นักวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ คิดค้ นกล้ องดูดาว
มาส่องมองเห็นจักรวาลอันไกลโพ้ น รวมถึงกระบวนการเกิดขึ ้น
และดับสลายลงของจักรวาลและดวงดาวได้ ฉันใด พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าก็ทรงตรวจดูภพภูมิตา่ งๆ ทังที
้ ่มองเห็นและมองไม่เห็นได้
ด้ วยตาเปล่า โดยอาศัยใจที่เป็ นสมาธิแน่วแน่ เป็ นกล้ องส่องฉัน
นัน้ ด้ วยเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เรายังไม่สามารถสรุปได้ วา่
นิพพาน นรก สวรรค์ บุญ บาป นันมี
้ หรื อไม่มี เหตุเพราะว่า
เทคโนโลยีทางวัตถุยงั ไม่ก้าวหน้ าพอที่จะพิสจู น์ เหมือนกับผู้คน
ในยุคหลายพันปี ที่แล้ ว ที่ยงั ไม่ทราบว่ามีจกั รวาลอื่นอยูด่ ้ วย เพิ่ง
จะพิสจู น์ได้ ในภายหลังเมื่อคุณกาลิเลโอสร้ างกล้ องดูดาวขึ ้น หรื อ
คลืน่ วิทยุ คลื่นโทรศัพท์ ที่มองไม่เห็นและมีมานานแล้ วในอากาศ
เราก็เพิ่งค้ นพบ แล้ วนามาใช้ ประโยชน์ได้ ไม่นาน นิพพาน นรก
สวรรค์ บุญ บาป จึงยังคงรอคอยนักวิทยาศาสตร์ ให้ ก้าวไปถึงจุด
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ที่พิสจู น์ได้ ในสักวัน แต่ถ้าคิดจะพิสจู น์ด้วยวิธีของพระสัมมาพุทธ
เจ้ า ก็ไม่จาเป็ นต้ องรอคอยอีกหลายร้ อยพันปี แต่สามารถทาได้
ตังแต่
้ วนั นี ้ โดยอาศัย “ใจ” ของตัวเราเองที่สงบนิ่งเป็ นสมาธิ ถ้ า
เปรี ยบใจของเรากับกล้ องดูดาว เราก็ต้องปรับสภาพใจ เหมือน
การปรับโฟกัสของกล้ องดูดาว จนกว่าใจจะรวมเป็ นสมาธิแน่วแน่
สามารถส่องเห็นนรก สวรรค์ นิพพาน บุญ บาป ทังใกล้
้ และไกล
ได้ อย่างชัดเจน
8.

บุญกับบำป

เชื่อไหมครับว่าบุญบาปมีจริ ง? บางครัง้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าไฟรั่ว เรา
เผลอแตะเข้ าก็โดนไฟดูด เราสัมผัสได้ ถึงพลังงานของมัน แม้ เรา
จะมองไม่เห็นไฟฟ้ า พลังงานบุญบาปก็เช่นกัน เรามองไม่เห็น แต่
เวลามันไหลผ่านใจ เราก็จะรู้สกึ ได้ ในตัวของเรามีพลังงานบุญ
กับพลังงานบาป เก็บเอาไว้ อยูต่ ลอดเวลา เป็ นพลังงานที่มีความ
ละเอียดสูง พลังงานบุญ จะเหนี่ยวนาดึงดูดให้ เกิดแต่สงิ่ ดีๆ กับ
ตัวคุณ อย่างเช่น เป็ นที่รักของเพื่อนๆ หยิบจับลงทุนอะไรก็กาไรดี
ไปหมด มีโชคมีลาภ มีคนช่วยเหลือ มีความสุขความสาเร็ จใน
ชีวิต ในขณะที่พลังงานบาป จะเหนี่ยวนาดึงดูดให้ เกิดสิง่ แย่ๆ เช่น
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อยูด่ ีๆ ก็เจ็บป่ วย หรื ออยูด่ ีๆ ก็มีคนหมัน่ ไส้ ไม่ชอบหน้ า โดนกลัน่
แกล้ ง โดนใส่ร้าย ฯลฯ เวลาที่เราให้ เงินหรื อซื ้อของให้ พอ่ แม่แล้ ว
เรามีความสุขใจ รู้สกึ ดี นัน่ เป็ นเพราะกระแสบุญ ไหลเข้ ามาหล่อ
เลี ้ยงใจ ตรงกันข้ าม เวลามีคนขับรถตัดหน้ า เรารู้สกึ โกรธ ไม่
พอใจ

ขุน่ เคือง

นัน่ ก็เพราะกระแสบาปไหลเข้ ามาในใจเรา

ความรู้สกึ ดีและความรู้สกึ ร้ ายเหล่านี ้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ แต่
เกิดจากการทางานของพลังงานบุญและบาปภายในใจของเรา ซึง่
เกิดขึ ้นตลอดทังวั
้ น พลังงานเหล่านี ้ ใช้ แล้ วก็หมดไป แต่ก็สามารถ
ชาร์ จเข้ าไปสูต่ วั ของเราได้ อีก เมื่อเรา คิด พูด ทา สิง่ ที่เป็ นบุญ
เป็ นคุณงามความดี

พลังงานบุญก็จะไหลเข้ ามาชาร์ จเก็บไว้ ใน

“ดวงบุญ” และถ้ าเรา คิด พูด ทา สิง่ ที่เป็ นบาป เป็ นความเลวร้ าย
ต่างๆ พลังงานบาปก็จะไหลเข้ ามาชาร์ จเก็บไว้ ใน “ดวงบาป” ซึง่
ทังดวงบุ
้
ญและดวงบาปนี ้ก็ติดตังอยู
้ ภ่ ายในตัวเรา โดยมีลกั ษณะ
เป็ นทิพย์ ไม่สามารถจับต้ องได้ ด้วยมือเปล่า และการได้ พลังงาน
บุญพลังงานบาปนี ้ ก็เป็ นไปตามกติกาของกฎแห่งกรรม ที่มีการ
“คานวณประมวล” อย่างเป็ นรูปธรรม ว่าประกอบเหตุเช่นนัน้
เช่นนี ้ จะต้ องได้ พลังงานบุญหรื อบาป กลับคืนมามากน้ อยเท่าไร
ทังนี
้ ้สามารถเปรี ยบได้ กบั โปรแกรมคานวณภาษีออนไลน์ ซึง่ มี
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การป้อนข้ อมูลรายละเอียดเข้ าระบบไปว่า
มากน้ อยเท่าไร

เราทาอะไรไปบ้ าง

แล้ วโปรแกรมก็ประมวลผลว่าเราจะต้ องได้ เงิน

ภาษีคืน หรื อเสียภาษีเพิ่ม เท่าไร แล้ วโปรแกรมก็ฝากหรื อหักจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารของเราโดยอัตโนมัติ
9.

อุทิศบุญ

การอุทิศบุญเป็ นเรื่ องน่ามหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา

แม้

นักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ก็ยงั ค้ นคว้ าไปไม่ถึง “บุญ” คือพลังงาน
อันบริ สทุ ธิ์ที่เกิดขึ ้นภายในใจ เมื่อเราคิดดี พูดดี ทาดี พลังงานนี ้ก็
คล้ ายๆ กับกระแสไฟฟ้ า หรื อคลืน่ ที่สามารถส่งผ่านจากสถานี
หนึง่ ไปยังอีกสถานีหนึง่ ได้ เมื่อผู้อุทิศบุญทาการอุทิศ และผู้รับ
เปิ ดใจรับกระแสบุญนันแล้
้ ว (ภาษาพระเรี ยกว่าการอนุโมทนา)
ต่างฝ่ ายก็มีใจที่เป็ น “บุญ” คือฝ่ ายหนึง่ มีใจเป็ นบุญกุศลที่จะอุทิศ
กับอีกฝ่ ายมีใจเป็ นบุญกุศลที่จะอนุโมทนา ดังนี ้แล้ ว บุญก็เกิดขึ ้น
ต่อทังผู
้ ้ อุทิศและผู้อนุโมทนา โดยที่ผ้ อู ุทิศก็ไม่ได้ สญ
ู เสียบุญของ
ตนเองไปเลย แต่ได้ บุญเพิ่มจากการอุทิศบุญ บุญที่ได้ จะถูกเก็บ
ไว้ ในดวงบุญที่อยู่ ณ ศูนย์กลางกายของแต่ละคน คอยบันดาล
เป็ นความสุขเป็ นสิง่ ดีงามสาหรับผู้รับได้ บรรพบุ รุษชาวพุทธได้ ใช้
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วิธีกรวดน ้าเพื่ออุทิศบุญ ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ ใจจรดจ่อเป็ นสมาธิอยูก่ บั
สายน ้า เมื่อใจเป็ นสมาธิ ไม่ฟ้ งซ่
ุ าน จิตก็มีกาลังมากขึ ้น มีใจ
มัน่ คงและมุ่งมัน่ ในการอุทิศนันนั
้ น่ เอง
10.

ส่ วนบุญ ส่ วนบำป

ไม่วา่ ใครสักคนจะทาความดีที่ก่อให้ เกิดบุญ

หรื อทาความชัว่ ที่

ก่อให้ เกิดบาปก็ตาม หากมีใครอีกคน “อนุโมทนา” หรื อแสดง
ความยินดีสนับสนุน พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้ วย ไม่วา่ จะแสดง
ออกเป็ นกริ ยาท่าทาง พูดออกมา หรื อคิดอยูใ่ นใจ ผู้ที่อนุโมทนา
ย่อมมีสว่ นแห่งบุญหรื อบาปนันตามไปเช่
้
นกัน

ได้ มากหรื อน้ อย

ขึ ้นอยูก่ บั ความแรงของเจตนา ต่างแต่วา่ ส่วนบุญหรื อส่วนบาปที่
ได้ รับนันจะมี
้ ปริ มาณไม่มากเหมือนผู้ที่ลงมือกระทาด้ วยตนเอง
เช่นว่า หากคนลงมือตักบาตรได้ บุญ 100% คนที่อยูเ่ ฉยๆ แต่
อนุโมทนาขอมีสว่ นในบุญ คิดแล้ วพูดว่า “ดีจงั เลยนะ อนุโมทนา
ด้ วยค่ะ” ก็จะได้ สกั 10% เพราะมีจิตเป็ นกุศลตามไปกับเขาด้ วย
เช่นเดียวกับคนทาบาป
แล้ วมีผ้ อู นุโมทนาบาปว่า

อย่างเช่นโจรปล้ นชิงทรัพย์ถกู จับตาย
“ตายเสียได้ ก็ดี”

ผู้ลงมือฆ่าได้

บาป 100% ส่วนผู้สนับสนุนยินดีก็ได้ บาปไปสัก10% เพราะมีจิต
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เป็ นอกุศลยินดีในการฆ่า จะเปรี ยบเทียบไปก็เหมือนกับคนกินยา
มะม่วง

ผู้ที่กินได้ สมั ผัสรับรู้รสเปรี ย้ วเด็ดเข็ดฟั นแสบท้ องด้ วย

ตนเอง 100% แต่ผ้ ทู ี่พบเห็นแล้ วแค่ร้ ูสกึ เปรี ย้ วปากตาม น ้าลาย
สอ นึกอยากกินบ้ าง ราวกับมีสว่ นรับรู้รสชาติตามไปด้ วย แต่ก็ไม่
เต็มที่
11.

บำรมีคืออะไร

บารมีในพระพุทธศาสนานันมี
้ 10 อย่าง ได้ แก่ ทานบารมี ศีล
บารมี เนกขัมมะบารมี ปั ญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี
สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ซึง่
แท้ จริ งแล้ ว บารมีทงั ้ 10 ก็คือ “พลังงานคุณธรรม” ทัง้ 10 อย่างที่
จาเป็ นต่อการพัฒนาจิตใจให้ บริ สทุ ธิ์ ถ้ าพลังงานเหล่านี ้ไม่เต็ม
เปี่ ยม เราก็บรรลุธรรมไม่ได้

เปรี ยบเสมือนรถยนต์ที่พลังงาน

น ้ามันไม่พอ ก็วิ่งไปไม่ถึงจุดหมาย ฉันใดก็ฉันนัน้ หากเรามี
พลังงานบารมีไม่พอ เราก็ไปไม่ถึงนิพพาน อย่างดีก็ไปได้ แค่
สวรรค์ หรื อพรหมโลก อันที่จริ งแล้ วพลังงานบารมีก็มาจากบุญ
นัน่ เอง

แต่บุญสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็ นบารมี

ทัง้ 10 ประการ หรื อคุณธรรม 10 อย่าง เหมือนกับแสงแดดสีขาว
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สว่างที่เรามองเห็นนัน้

แท้ จริ งแล้ วแบ่งแยกออกเป็ นหลายสี

เรี ยกว่าสเป็ คทรัม เมื่อเราบาเพ็ญคุณธรรม 10 อย่าง จะเกิด
พลังงานบุญขึ ้นมาและถูกเก็บไว้ ภายในดวงบุญที่ศนู ย์กลางกาย
เช่นเมื่อเราทาทาน ในขณะที่กิเลสคือความโลภหลุดออกไปจาก
ใจด้ วยอานุภาพแห่งบุญนั ้น ทาให้ ใจเราบริ สทุ ธิ์มากขึ ้น เมื่อเราทา
ทานบ่อยเข้ ามากเข้ า ดวงบุญจากการทาทานก็เข้ มข้ นหนาแน่น
มากขึ ้นแล้ วกลัน่ ตัวกลายเป็ นดวงบารมี คล้ ายๆ กับแบตเตอรี่
แบบ Rechargeable ที่ถกู อัดพลังไฟเข้ าไปอย่างช้ าๆ จนกระทัง่
แบตเตอรี่ เต็มในที่สดุ แต่การชาร์ จแบตเตอรี่ อาจใช้ เวลาเพียงไม่กี่
ชัว่ โมง ส่วนการสร้ างบารมี หรื อสัง่ สมบุญจนเกิดเป็ นพลังบารมีที่
เต็มเปี่ ยมนัน้ ใช้ เวลาข้ ามภพข้ ามชาติ เกินกว่าแสนชาติล้านชาติ
พลังบารมีก็ถกู เติมเข้ าไปเรื่ อยๆ

อย่างนี ้ในทานองเดียวกันกับ

บารมีอื่นๆ ซึง่ ดวงบารมีทงั ้ 10 ดวง ก็ซ้อนรวมกันอยูท่ ี่ศนู ย์กลาง
กายของเรา

ซึง่ เมื่อสะสมจนมากเพียงพอทังเชิ
้ งปริ มาณและ

ระยะเวลาในการบ่มตัวแล้ ว พลังบารมีหรื อคุณธรรมจะทาให้ เรา
บรรลุธรรมและหมดกิเลสไปได้ ตามลาดับ
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12.

พลังงำนชีวติ

ในการทาความเข้ าใจว่า มนุษย์อย่างเรา สัมพันธ์ อย่างไรกับ
ระบบกลไกของจักรวาล เราต้ องทาความเข้ าใจว่า พลังงานชีวิตที่
ใช้ ขบั เคลือ่ นทุกอย่างให้ เป็ นไปตามกลไกมีด้วยกัน 3 แหล่ง คือ
พลังงานที่เป็ นกุศล หรื อที่เราเรี ยกว่า “บุญ” เป็ นพลังงานบริ สทุ ธิ์สี
ขาว แหล่งที่สองคือพลังงานที่เป็ นอกุศล หรื อที่เราเรี ยกว่า “บาป”
เป็ นพลังงานดาสกปรก สุดท้ ายคือพลังงานที่เป็ นอัพยากฤต คือ
“ไม่บุญไม่บาป”
พลังงานทัง้ 3 แหล่งนี ้

เป็ นพลังงานสีเทาที่อยู่ระหว่างทังสองขั
้
ว้
ต่างก็มีภพที่เป็ นเสมือนโรงงานผลิต

คล้ ายๆ กับโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ แล้ วส่งกระแสพลังงานของแต่ละ
ฝ่ ายมาหล่อเลี ้ยงภพภูมิสรรพสัตว์และสรรพสิง่ รวมถึงทุกๆ ชีวิต
ในจักรวาล ให้ ดาเนินการเป็ นไปตามกลไก หรื อโปรแกรม เช่นกฎ
ไตรลักษณ์ และกฎแห่งกรรม เป็ นต้ น โดยที่พลังงานบุญให้ ผล
เป็ นความดีงาม ความสุข ความเจริญ พลังงานบาปให้ ผลเป็ น
ความชัว่ ความทุกข์ ความเสือ่ ม พลังงานไม่บญ
ุ ไม่บาป ให้ ผล
เป็ นไม่ดีไม่ชวั่ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ (เป็ นกลางๆ) เราทุกคนนันเป็
้ นเสมือน
“ชีวยนต์”

ที่อยูใ่ นระบบของสนามพลังงานทัง้ 3 ที่ถกู ส่งมาอยู่

ตลอดเวลา เพื่อแย่งชิงกันควบคุมปกครองระบบทังหมด
้
เหมือน
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ประเทศมหาอานาจของโลก 3 ประเทศ

ที่สร้ างอิทธิพลในด้ าน

ต่างๆ ต่อประชากรโลก เพื่อแย่งชิงความเป็ นใหญ่ นอกจากนี ้
พลังงานทัง้ 3 ยังถูกเก็บเอาไว้ ในร่างกายของเรา ณ ศูนย์กลาง
กาย ภายในดวงบุญ ดวงบาป และดวงไม่บุญไม่บาปซึง่ เป็ น
เสมือนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เก็บพลังงานเหล่านี ้

ในทานองเดียวกันกับ

แบตเตอรี่ ที่เก็บพลังงานไฟฟ้ า
13.

พลังจำกใจมุ่งมั่น

ชาวพุทธเป็ นจานวนมาก พากันสงสัยว่า การอธิษฐานหลังจาก
ทาบุญเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ องหรื อไม่ จะเป็ นการทาเพือ่ หวังผลตอบแทน
หรื อเปล่า? แท้ จริ งแล้ วการอธิษฐานเป็ นบารมีทพี่ ระพุทธเจ้ าทุก
พระองค์ต้องสัง่ สมกันมายาวนาน การอธิษฐานในสิง่ ที่ดีงามจึง
เป็ นสิง่ ที่ต้องทา คนโบราณกล่าวว่าการอธิษฐานก็เหมือนการคัด
ท้ ายหางเสือของเรื อ เพื่อให้ นาวาชีวิตล่องไปถูกทิศทางตรงตามที่
ตังใจไว้
้
แต่ถ้าเป็ นสมัยนี ้ก็คงต้ องบอกว่า เป็ นการตังต
้ าแหน่ง
เป้าหมายให้ กบั ระบบพิกดั GPS ก่อนออกเดินทาง

เพื่อให้ เรา

ขับเคลือ่ นชีวิตไปถึงจุดนันได้
้ โดยสวัสดิภาพ ยิ่งไปกว่านัน้ ทุกครัง้
ที่เราอธิษฐาน

จิตมักจะจรดจ่อแน่วแน่เป็ นสมาธิมากบ้ างน้ อย
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บ้ าง ทาให้ เกิดพลังจากการอธิษฐาน เราสามารถทดลองเองดูได้
ว่าการอธิษฐานมีพลังอย่างไร สมมติวา่ เราจะออกไปทางานตอน
เช้ าให้ เราอธิษฐานในใจหรื อว่าปากเปล่าสักสิบครัง้ ว่า “วันนี ้ทา
อะไรก็สาเร็ จดีไปหมด” ทาอย่างนี ้สัก 10 วัน ต่อจากนันก็
้ ลอง
เปลีย่ นคาอธิษฐานเป็ น “วันนี ้ทาอะไรก็ซวยไปหมด” ทาอย่างนี ้
อีกสัก 10 วัน แล้ วเราลองเปรี ยบเทียบดูวา่ 10 วันแรกกับ 10 วัน
หลังนัน้

จิตใจของเรามีพลังในการดาเนินชีวิตแตกต่างกันมาก

น้ อยเพียงใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ทรงอธิษฐานมานับครัง้ ไม่
ถ้ วนแล้ ว ว่าขอให้ ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า เมื่อพระองค์สงั่ สมบุญ
บารมีมากพอจนถึงระดับที่คาอธิษฐานนันสามารถเป็
้
นจริ งได้ แล้ ว
พระองค์ก็ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าสมดังที่อธิษฐานเอาไว้

ย้ อนกลับ

มาที่การตังต
้ าแหน่งเป้าหมายปลายทางในระบบ GPS หากบุญ
บารมีเปรี ยบเสมือนน ้ามันในรถยนต์ของเรา

และการกาหนด

ปลายทางในระบบพิกดั GPS คือคาอธิษฐาน การไปถึงเป้าหมาย
อย่างถูกต้ องจะเกิดขึ ้นได้
เพียงพอ

ก็ตอ่ เมื่อรถยนต์ของเรามีน ้ามันที่

ถ้ าหากเราอธิษฐานตังเป
้ ้ าหมายจะเป็ นพระพุทธเจ้ า

เส้ นทางก็ยอ่ มยาวไกลกว่าปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการอธิษฐาน
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ตังเป
้ ้ าหมายเป็ นพระอรหันต์ธรรมดา ซึง่ สามารถถึงเป้าหมายได้
โดยไม่ไกลนัก และใช้ น ้ามันน้ อยกว่า
14.

อโหสิกรรม

คนเราใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกันในโลกนี ้ ก็ต้องมีผิดพลาดพลังล่
้ วงเกินกัน
บ้ างเป็ นธรรมดา สิง่ ที่สาคัญคือ ทุกคนควรจะรู้จกั ขอโทษ (ขอ
อโหสิกรรม) และยกโทษ (ให้ อภัยทาน) แก่กันและกันได้ อย่าง
ง่ายๆ

อยูเ่ สมอ

ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเวรกรรมพัวพันอัน

ยุง่ ยากต่อการแก้ ไขในภพชาติเบื ้องหน้ า

และตัดปั ญหาในการ

จองเวรจองกรรมกลับมาแก้ แค้ นกันอีก

ลองนึกถึงเวลาที่เราใช้

คอมพิวเตอร์ แล้ วเกิดทางานผิดพลาด คอมพิวเตอร์ ถามเราว่า จะ
ทางานนันต่
้ อไป (Ok) หรื อ

ยกเลิก (Cancel) ถ้ าเรา

กด Ok โปรแกรมก็อาจจะดาเนินงานผิดพลาดถึงขึ ้นเสียหาย
หรื อ Error แต่ถ้าเรากด Cancel ก็เหมือนการอโหสิกรรม...

ทุก

อย่างเป็ นอันยุติ.... นอกจากนี ้ การขอขมา ขออโหสิกรรมซึง่ กัน
และกัน อย่างเช่นในวันสงกรานต์ ยังเป็ นโอกาสดีให้ คกู่ รณีทงสอง
ั้
ฝ่ ายได้ สลายพลังบาปอันเกิดจากความอาฆาตแค้ นที่อยูใ่ นใจของ
กันและกัน พลังบาปเหล่านี ้สถิตอยูใ่ นใจ และจะคอยผลักดันให้
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ก่อเวรก่อกรรมกันไปอย่างไม่ร้ ูจบสิ ้น เหมือนเวลาเราเจอใครสัก
คนแล้ วรู้สกึ ไม่ชอบหน้ า เกลียดตังแต่
้ แรกพบ นัน่ เกิดจากแรงบาป
ของการผูกอาฆาตจองเวรโดยไม่ร้ ูตวั เพราะเราเกิดใหม่ ก็ลมื เรื่ อง
เก่า ดังนัน้ การอโหสิกรรมซึง่ กันและกันจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
บรรพบุรุษชาวพุทธทราบเรื่องนี ้ดี เราจึงมีธรรมเนียม ในการขอ
อโหสิกรรมต่อผู้ใกล้ วายชนม์

และในโอกาสสาคัญต่างๆ

อย่างเช่นวันสงกรานต์ และก่อนบรรพชาอุปสมบท เป็ นต้ น
15.

ดินแดนต่ ำงมิติ

ใครๆ ก็พดู กันว่า สวรรค์อยูใ่ นอก นรกอยูใ่ นใจ เพราะคนสมัยใหม่
มีระบบการศึกษาที่พงึ่ พิงสิง่ ที่เป็ นเหตุเป็ นผล เมื่อไม่เคยเห็น ไม่
เคยประสบพบเจอด้ วยตนเอง ก็มกั จะสรุปว่าไม่มีจริ ง แต่ก่อนที่
เราจะสรุปว่ามีหรื อไม่มี เราต้ องตังต้
้ นที่ตวั ของเราเองก่อนว่า สิง่ ที่
มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ทางกายภาพ แต่มีตวั ตนอยูจ่ ริ งนันมี
้ อยู่
หรื อไม่ เริ่ มตังแต่
้ ตวั ของเราก็มี “ใจ” ซึง่ เรามองไม่เห็น แต่เรา
สัมผัสและรับรู้ได้ เวลา “โกรธ” หรื อ “รัก” สิง่ เหล่านี ้ไม่ได้ ออกมา
จากสมอง แต่ออกมาจากใจ นอกจาก “ใจ” แล้ วก็ยงั มี
“วิญญาณ” หรื อ “กายมนุษย์ละเอียด” ของเราเอง ที่จะออกมาให้
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เห็นเฉพาะตอนหลับฝั นเท่านัน้ เวลาเราหลับฝั น เราจะเห็นว่า ตัว
เราเป็ นตัวเราเสมอ ไม่เป็ นคนอื่น นัน่ ก็เพราะวิญญาณหรื อกาย
มนุษย์ละเอียดของเราทาหน้ าที่ฝันยามหลับ แต่เรื่ องที่ฝันมีจริ ง
บ้ างไม่จริ งบ้ าง ขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ส่วนว่า ถ้ าใครตาดี ก็มีสทิ ธิ์
เห็นวิญญาณของผู้อื่น อย่างที่เรี ยกว่าผีได้ เช่นกัน เมื่อเป็ นดังนี ้
แล้ ว

ก็ไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไรที่ภพภูมิอนั เป็ นสถานที่รองรับ

วิญญาณของคนที่ตายแล้ วจะมีอยูจ่ ริ ง ในโลกมนุษย์คนรวยๆ ก็
อยูห่ มู่บ้านสวยๆ แพงๆ ประณีตมากน้ อยต่างกันไปตามกาลัง
ทรัพย์ คนจนๆ ก็อยูใ่ นถิ่นกันดาร อยูช่ ุมชนแออัด ฉันใดก็ฉนั นัน้
วิญญาณหรื อกายละเอียดที่มีบุญหรือพลังงานบริ สทุ ธิ์สถิตอยู่
มาก ก็มีภพภูมิอนั ดีงามประณีตรองรับ เรี ยกได้ วา่ เป็ นสวรรค์
ส่วนวิญญาณที่มีบาปหรื อพลังงานด้ านลบสถิตอยูม่ าก

ก็มีภพ

ภูมิอนั เป็ นทุกข์เป็ นโทษรองรับ โดยที่ทงสวรรค์
ั้
และนรก ต่างก็มี
แรงดึงดูดของตัวเอง เช่นเดียวกับโลกมนุษย์ สวรรค์ก็มีแรงดึงดูด
ดึงวิญญาณที่มีพลังงานบุญอันเป็ นทิพย์สะสมไว้ มาก ให้ ไปอยูใ่ น
สวรรค์ ส่วนนรกก็มีแรงดึงดูด ดึงวิญญาณทีม่ ีพลังงานบาปอัน
เป็ นทิพย์สะสมไว้ มาก ให้ ไปอยูใ่ นนรก ส่วนวิญญาณที่บญ
ุ บาป
ไม่มากพอจะไปที่ไหน ก็ลอยล่องอยูใ่ นโลกมนุษย์
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16.

สมำธิกับไฟฉำย

หลายคนคงสงสัยว่านัง่ หลับตาทาสมาธิ

ทาไมจึงสามารถเห็น

โน่นเห็นนี่ได้ เห็นอยูค่ นเดียว เพ้ อฝั นหรื อจินตนาการไปหรื อเปล่า
อันที่จริ งแล้ วสิง่ ที่เราเห็นในสมาธินนก็
ั ้ มีทงของจริ
ั้
งและของไม่จริ ง
ของไม่จริ งเกิดขึ ้นเพราะใจไม่บริ สทุ ธิ์หยุดนิ่งไม่ดีพอ แต่ในกรณีที่
เห็นจริ ง ก็ต้องเอ่ยอ้ างถึงคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก่อน
ว่า ใจของมนุษย์นี ้แต่เดิมเป็ นประภัสสร พูดง่ายๆ ก็คือสว่างและ
สะอาด เทียบได้ กบั ไฟฉายที่สอ่ งสว่างอยูเ่ ป็ นปกติ ต่อมาถูกกิเลส
ครอบงา จึงบดบังความสว่างนันเสี
้ ย เหมือนกระจกไฟฉายถูก
ป้ายด้ วยสีคล ้าสีดา แสงสว่างไม่อาจเล็ดลอดออกมาได้ มีแต่
ความมืด เมื่อมืดแล้ ว เราก็มองอะไรด้ วยใจไม่เห็น เช่นนรก และ
สวรรค์ เทวดา และวิญญาณ มองได้ แต่ด้วยตาเปล่า เห็นแต่วตั ถุ
หยาบๆ ของทิพย์มองไม่เห็นแล้ ว การทาสมาธิ ก็เหมือนการชาระ
ล้ างมลทินของใจ

ค่อยๆ

ล้ างสีคล ้าที่ทาทับกระจกไฟฉาย

จนกระทัง่ ค่อยๆ มีแสงสว่างเล็ดลอดออกมาให้ เห็น เมื่อล้ างออก
จนหมด (หมดกิเลส) กระจกไฟฉายก็เกลี ้ยงเกลาใสแจ๋วดังเดิม
แสงไฟสามารถส่องออกมาได้ เต็มที่ คราวนี ้อยากจะส่องมองอะไร
ก็เห็นได้ ทงนั
ั ้ น้ (ภาษาพระเรี ยกว่าญาณทัสสนะ) ตามกาลังแรง
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ของไฟฉายซึง่ แตกต่างกันออกไป เมื่อเห็นแล้ ว ก็มีความรู้ ความ
เข้ าใจเกิดขึ ้น ว่าเป็ นสิง่ นันสิ
้ ง่ นี ้ เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรง
เปรี ยบเหมือนดวงตะวัน ส่องเห็นได้ ทงจั
ั ้ กรวาลและข้ ามจักรวาล
ส่วนพระสาวกก็สว่างรองลงมา เหมือนพระจันทร์ เหมือนสปอต
ไลท์ เหมือนไฟฉาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้ าง แรงเทียนไม่เท่ากัน ตาม
กาลังบุญบารมีและอุปนิสยั ที่สงั่ สมมา ที่พิเศษกว่านันก็
้ คือการทา
สมาธิรวมเป็ นกลุม่ นาจิตที่สว่างไสวของแต่ละคนมารวมกัน ก็
เหมือนการนาไฟฉายหลายกระบอก มารวบเข้ าด้ วยกัน ส่องไป
ทางไหน ก็เห็นพร้ อมๆ กัน เห็นได้ ชดั กว่า และเห็นได้ ไกลมากขึ ้น
กว่าการทาสมาธิอยูค่ นเดียว
17.

เมโมรี่ข้ำมชำติ

การระลึกชาติ ก็เหมือนกับที่เราถ่ายภาพด้ วยโทรศัพท์มือถือหรื อ
กล้ องวงจรปิ ด แล้ วเปิ ดย้ อนดูภาพที่ถ่ายเอาไว้ ทลี ะภาพหรื อดูเป็ น
ภาพเคลือ่ นไหว เพียงแต่ภาพที่เราเก็บเอาไว้ ข้ามภพข้ ามชาตินนั ้
เราถ่ายด้ วย "ใจ" แล้ วเมโมรี่ การ์ ด ที่เก็บไฟล์ภาพเอาไว้ ก็เป็ นเม
โมรี่ การ์ ดแบบละเอียด ไม่สามารถจับต้ องได้ ด้วยมือเปล่า เก็บไว้
ในใจเราเอง เมื่อไหร่ที่ใจของเราเป็ นสมาธิสงบนิ่งละเอียดมากพอ
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เราก็จะสามารถเข้ าไปเปิ ดเมโมรี่ การ์ ดย้ อนอดีตชาติดไู ด้ เมื่อเรา
ตายไป วิญญาณออกจากร่าง เมโมรี่ การ์ ดก็ติดไปกับวิญญาณ
ของเรา
18.

ไวรัสของใจ

กิเลสเป็ นเสมือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ทางานของใจเรา

ที่ถกู ส่งเข้ ามาในระบบการ

ทาให้ ทางานได้ ไม่ปกติ

และ error บ่อยๆ

บางครัง้ ถึงกับเครื่ อง hang ไปเลย กิเลสมีด้วยกัน 3 ชนิดใหญ่ๆ
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่ถ้าแบ่งแยกย่อยโดย
ละเอียด

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่ามี 1,500 ชนิด

นอกจากนี ้เราอาจเปรี ยบเทียบกิเลสได้ กบั มลภาวะที่เข้ ามา
ปนเปื อ้ นใจของเรา ทาให้ เราคิดไม่ดี พูดไม่ดี และทาไม่ดี เมื่อคิด
ไม่ดี พูดไม่ดี และทาไม่ดีแล้ ว เราก็ได้ พลังบาปมาเก็บไว้ ในใจ
ตามกติกาของกฎแห่งการกระทา

เพราะฉะนันกิ
้ เลสจึง

เปรี ยบเสมือน Stimulant หรื อตัวกระตุ้น ชักนาไปในทางที่เสือ่ ม
และกิเลสเหล่านี ้ก็ถกู ส่งมาจากแหล่งผลิต โดยทางานร่วมกันกับ
รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ์ (ความรู้สกึ นึกคิดปรุงแต่ง)
ยกตัวอย่างเช่น ตาเราเห็นรูปไอโฟนรุ่นใหม่ลา่ สุด กิเลสในใจคือ
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ความโลภก็กระตุ้นให้ เราอยากได้ ในที่สดุ ก็ไปกู้เงินหรื อยืมเงินเขา
มาซื ้อ ติดหนี ้ติดสิน หรื อสิ ้นเปลืองเงินทังๆ
้ ที่มีไอโฟนรุ่นเดิมอยู่
แล้ ว หรื อกิเลสกระตุ้นให้ ติดในรส รับประทานอาหารอย่างไม่
บันยะบันยัง และทานแต่ของที่มีไขมัน มีน ้าตาลมาก สุดท้ ายก็
เป็ นโรคอ้ วนและเจ็บป่ วยด้ วยโรคไขมันอุดตันเส้ นเลือดเป็ นต้ น ถ้ า
โลกนี ้ไม่มีกิเลส
คนเราก็จะมีใจที่สะอาดบริ สทุ ธิ์อยูเ่ ป็ นปกติ
เหมือนร่างกายที่ไม่มีเชื ้อโรคเลย ก็จะมีแต่ความสดชื่นสดใส ไม่
เจ็บป่ วย แต่ตราบใดที่โรงงานผลิตกิเลสยังมีอยู่ สรรพสัตว์ก็ต้อง
พยายามต้ านทานกิเลสนันไว้
้
เพื่อมิให้ ปล่อยตนเองให้ ถกู พัดพา
ไปสูค่ วามชัว่ ร้ าย จนกว่าจะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ จึงจะเป็ นผู้ที่
กิเลสไม่สามารถเข้ าไปในใจได้ อีก โดยสิ ้นเชิง
19.

เมื่อยำมทุกข์ ใจ

ยามใดก็ตามที่เรารู้สกึ ทุกข์ใจ เราต้ องทบทวนหลักการเสียก่อนว่า
ชีวิตของคนเรานันถู
้ กควบคุมด้ วยพลังงาน 3 ชนิด คือบุญ, บาป,
และไม่บุญไม่บาป ในขณะที่กระแสบุญทาให้ มีความสุข กระแส
บาปก็ทาให้ มีความทุกข์ ส่วนกระแสไม่บญ
ุ ไม่บาป ก็ทาให้ ไม่สขุ
ไม่ทกุ ข์ การที่ใจเราเป็ นทุกข์นนก็
ั ้ เป็ นเพราะว่ากระแสบาปกาลัง
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หลัง่ ไหลเข้ ามาในใจเรา วิธีแก้ พื ้นฐานก็คือให้ เราคิดดี พูดดี และ
ทาดีเพิ่มเติมให้ มากๆ เพื่อเสริ มพลังบุญเข้ าไปในใจ เมื่อใดที่
กระแสบุญแรงชนะกระแสบาปได้ แล้ ว ใจเราก็จะเปลีย่ นขัวจาก
้
ความทุกข์มาเป็ นความสุขดังเดิม
20.

วิญญำณ

ชาวพุทธส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่ องวิญญาณ อย่างในละครผีๆ ก็มี
ให้ เห็นอยูท่ วั่ ไป ว่าวิญญาณออกมาก่อกวนได้ หลายรูปแบบ แต่ก็
ยังมีคนเป็ นจานวนไม่น้อย ที่ไม่เชื่อเรื่ องวิญญาณ โดยคิดว่า
คนเราก็มีเพียงร่างกาย ควบคุมด้ วยสมอง เมื่อตายแล้ วทุกอย่างก็
จบสิ ้นและร่างกายก็แตกสลายไป

อันที่จริ งแล้ ววิญญาณหรือที่

เรี ยกว่า “กายละเอียด” นันมี
้ จริ ง มนุษย์และสัตว์ทกุ ชีวิตล้ วนมี
วิญญาณ แล้ วเราก็เห็นวิญญาณของตัวเองอยูบ่ อ่ ยครัง้ เวลาหลับ
ฝั น

นัน่ คือวิญญาณของเราที่ออกจากร่างท่องไปตามสถานที่

ต่างๆ ทาให้ เห็นเป็ นเรื่ องเป็ นราว แต่บางครัง้ ก็เป็ นเรื่ องราวที่จริ ง
บ้ างไม่จริ งบ้ าง ทังนี
้ ้เพราะข้ อมูลที่กายละเอียดถ่ายทอดให้ เราได้
ทราบผ่านความฝั นนัน้ ก็ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยต่างๆ เหมือนเรา
ฟั งรายการวิทยุจากคลืน่ สถานีตา่ งๆ
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บางครัง้ ก็มีคลืน่ แทรก

บางครัง้ ก็สญ
ั ญาณหาย บางครัง้ ก็คลืน่ ชัดเจนดี บางครัง้ ก็จูน
เสียงชัดบ้ างไม่ชดั บ้ าง บางครัง้ คลืน่ ก็ตีกนั ฟั งรู้ เรื่ องบ้ างไม่ร้ ูเรื่ อง
บ้ าง บางครัง้ ก็เป็ นรายการข่าว คือเรื่ องจริ งที่เกิดขึ ้น บางครัง้ ก็
เป็ นละคร คือเรื่ องไม่จริ ง แต่ที่นา่ แปลกคือ บางครัง้ เราฝั นเห็น
อนาคต หรื อฝั นเห็นอดีตชาติ นี่คือการทางานของวิญญาณหรื อ
กายละเอียดของเราเอง และเราก็มกั ฝั นว่าตัวเราเป็ นตัวเราเองอยู่
เสมอ ไม่เป็ นคนอื่น ยกเว้ นแต่จะเป็ นตัวเราในอดีตชาติ หรื อ
อนาคต นี ้คือการเห็นวิญญาณของตนเองทุกคืนที่หลับฝั น แต่เรา
อาจมองข้ ามไปเพราะไม่ได้ สงั เกต

และสิง่ ที่วิญญาณเราเห็นก็

อาจมีทงที
ั ้ ่เห็นแล้ วรู้และเข้ าใจ หรื อเห็นแล้ วไม่ร้ ูและไม่เข้ าใจ จะ
กล่าวไปการหลับฝั นเห็นสิง่ ต่างๆ

ก็เหมือนใจที่เป็ นสมาธิอ่อนๆ

ซึง่ สิง่ ที่ร้ ูและเห็นอาจจริ งบ้ างไม่จริ งบ้ าง ชัดบ้ างไม่ชดั บ้ าง คล้ าย
กับการที่ผ้ ฝู ึ กสมาธิชานาญแล้ ว

ถอดวิญญาณของตนออกไป

ท่องเที่ยวนัน่ เอง
21.

กำยภำยใน

จากคาสอนในพระพุทธศาสนา

เราได้ ทราบชัดเจนแล้ วว่า

นอกจากมนุษย์แล้ ว ก็ยงั มีวญ
ิ ญาณที่อยูอ่ าศัยตามที่ตา่ งๆ มี ยกั ษ์
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มีนาค มีครุฑ มีคนธรรพ์ เทพบุตร เทพธิดา มีพรหม อรูปพรหม
เป็ นต้ น อาจมีคนสงสัยว่าพวกเขามาจากไหน แล้ วเวลามนุษย์
ตายไป จะกลายเป็ นวิญญาณ เป็ นเทวดา เป็ นพรหมได้ อย่างไร
แท้ ที่จริ งแล้ วรูปกายต่างๆ เหล่านี ้มีอยูใ่ นตัวของทุกคน เหมือน
ตุ๊กตารัสเซียที่ซ้อนกันเป็ นชันๆ
้ เปิ ดฝาตุ๊กตาตัวแรกออกมา ก็เจอ
อีกตัวอยูข่ ้ างใน เปิ ดฝาต่อไปอีก ก็เจออีกตัว ซ้ อนกันไปเรื่ อยๆ
เป็ นชันๆ
้ ยิ่งอยูล่ กึ ก็ยิ่งมีความละเอียด ประณีต สวยงาม และ
บริ สทุ ธิ์มากขึ ้น แต่ที่แตกต่างจากตุ๊กตารัสเซียก็คือ กายภายใน
ของมนุษย์นนั ้ ยิ่งอยูล่ กึ เข้ าไป ก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ ้นเรื่ อยๆ
เช่น กายเทวดาของเรา ใหญ่กว่ากายมนุษย์ของเรา ส่วนกาย
พรหมของเรา ก็ใหญ่กว่าทังกายเทวดาและกายมนุ
้
ษย์ บางคน
อาจจะค้ านว่า ของใหญ่กว่าจะอยูใ่ นของเล็กกว่าได้ อย่างไร ก็ให้
เราดูอย่างภาพโฮโลแกรม 3 มิติของมนุษย์ ซึง่ ซ่อนอยูใ่ นเครื่ อง
ฉายโฮโลแกรมที่มีขนาดเล็กกว่า ทังหมดนี
้
้เก็บเอาไว้ อยูใ่ นกลาง
กายมนุษย์เหมือนกันทุกคน

ไม่วา่ จะนับถือพระพุทธศาสนา

หรื อไม่ก็ตาม เมื่อถึงคราวที่มนุษย์เสียชีวิตและต้ องเกิดใหม่ ก็จะ
ไปเกิดโดยอาศัยกายที่เหมาะสมตามกาลังบุญกาลังบาป

และ

สภาวะของจิตในขณะนัน้ เหมือนเราแกะเอาฝาตุ๊กตารัสเซียออก
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ถอดเอาตัวนอกสุดที่เป็ นเสมือนเปลือกทิ ้งไป แล้ วเลือกเอาตัวข้ าง
ในที่เหมาะสมที่สดุ ไปใช้
22.

แรงดึงดูดภำยนอก

เมื่อเราได้ ทราบแล้ วว่า มนุษย์เรามีกายภายในต่างๆ เก็บเอาไว้ อยู่
ข้ างในตัว เราควรมีความรู้ตอ่ ไปว่า ตัวเรานันอยู
้ ท่ า่ มกลางแรง
ดึงดูดที่โยงใยเป็ นระบบตลอดทังจั
้ กรวาล เริ่ มจากโลกใบนี ้ ก็มี
แรงดึงดูด ที่ดงึ ดูดกายมนุษย์เอาไว้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ดวงดาว ก็มีแรงดึงดูดซึง่ กันและกัน หน่วงเหนี่ยวกันไว้ เป็ นระบบ
แม้ แต่นรกและสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ ก็มีแรงดึงดูด โดยสวรรค์แต่ละชัน้
ก็มีแรงดึงดูด ที่จะดึง “กายทิพย์” ที่อยูภ่ ายในตัวมนุษย์ไปอยูท่ ี่นนั่
ให้ พอเหมาะพอสมกับกาลังบุญภายในตัว พรหมโลก ก็มีแรง
ดึงดูดที่จะดึง “กายพรหม” ไปอยูท่ ี่นนั่ หรื อถ้ าต้ องเกิดเป็ นสัตว์
นรก เพราะมีกระแสบาปอยูใ่ นตัวมาก นรกก็มีแรงดึงดูด ที่จะดึง
วิญญาณไปอยูท่ ี่นนั่ หรื อถ้ าหากเป็ นผู้หมดกิเลส จะได้ ไปนิพพาน
อายตนนิพพาน ก็จะมีแรงดึงดูด ดึงเอากายธรรม ซึง่ เป็ นกายที่ไม่
มีกิเลส ไปอยูท่ ี่อายตนนิพพานซึง่ ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตายอีก
ตลอดทังจั
้ กรวาลจึงทางานอย่างเป็ นระบบ สัมพันธ์ กบั ตัวของเรา
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ทุกคน ชีวิตของเราที่อยูใ่ นวัฏสงสาร ก็เหมือนอยูใ่ นแผงวงจร
ระบบดิจิตอล ที่ทางานอย่างเป็ นระบบ และเชื่อมถึงกันทังหมด
้
โดยที่ทกุ สิง่ ที่เกิดขึ ้น ล้ วนเป็ นไปตามกลไกควบคุม และไม่มีอะไร
เป็ นเรื่ องบังเอิญ
23.

แรงดึงดูดภำยใน

ไม่เพียงแต่โลกเท่านันที
้ ่มีแรงดึงดูดมนุษย์เอาไว้
แรงดึงดูดกายทิพย์หรื อเทวดา

หรื อสวรรค์ที่มี

แม้ แต่ร่างกายของมนุษย์เองก็มี

แรงดึงดูดเช่นกัน โดยแรงดึงดูดนี ้อยูต่ ามฐานที่ตงของใจ
ั้
ได้ แก่
ฐานที่ 1 อยูท่ ี่ปากช่องจมูก (หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา) คือประตู
ระหว่างกายกับภายนอก ฐานที่ 2 อยูท่ ี่หวั ตา ตรงที่น ้าตาไหล
(หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา) คอยดึงดูดภาพ ฐานที่ 3 อยูท่ ี่จุด
กึ่งกลางศีรษะ คอยดึงดูดเสียง ฐานที่ 4 อยูท่ ี่เพดานปาก คอย
ดึงดูดกลิน่ ฐานที่ 5 อยูท่ ี่ปากช่องคอ บริ เวณที่อาหารสาลัก คอย
ดึงดูดรส

ฐานที่6 อยูท่ ี่กลางลาตัวระดับสะดือ

คอยดึงดูด

ความรู้สกึ สัมผัส และฐานที่ 7 คือฐานที่ตงถาวรของใจ
ั้
คอยดึงดูด
ส่วนต่างๆ ของใจให้ มารวมกัน เมื่ออยูใ่ นสภาวะที่เป็ นสมาธิ
เรี ยกว่าศูนย์กลางกาย

อยูเ่ หนือจากฐานที่ 6 สูงขึ ้นมา 2 นิ ้วมือ
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ฐานที่ตงของใจ
ั้
ตังแต่
้ ฐานที่ 1 ถึง ฐานที่ 6 คอยควบคุมการ
ทางานของประสาทสัมผัส ทาให้ เราส่งใจออกไปภายนอก กับสิง่
ที่ได้ เห็น ได้ ยิน ได้ ลิ ้มรส ได้ ดม ได้ สมั ผัส และนาสิง่ เหล่านี ้มาปรุง
แต่ง เกิดเป็ นความรู้สกึ นึกคิดอยูภ่ ายในใจ ซึง่ ทางานอย่างรวดเร็ ว
มาก ผ่านกระบวนการต่างๆ เพียงเสี ้ยววินาทีเท่านัน้
24.

กฎแห่ งจักรวำล

กฎแห่งกรรมนันเป็
้ นกฎที่มีอยูแ่ ล้ ว

และมีผลบังคับใช้ ตอ่ สรรพ

สัตว์ทงหลายอยู
ั้
ต่ ลอดเวลามายาวนาน

ตราบจนกระทัง่ พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้ธรรม และได้ ร้ ูเห็นถึงกฎนี ้ จึงนามา
ถ่ายทอดให้ ทกุ คนได้ ทราบ

กฎแห่งกรรมนี ้เองที่เป็ นเสมือน

โปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ ที่ควบคุมการทางานของวัฏสงสารที่มี
สรรพสัตว์ สรรพสิง่ และภพภูมิตา่ งๆ ที่เป็ นเหมือนฮาร์ ดแวร์ เมื่อ
เราทาความดี บุญก็เกิดขึ ้น พลังงานบุญก็ถกู ส่งมาจากแหล่งผลิต
แล้ วนามาเก็บเอาไว้ ที่ดวงบุญ ซึง่ อยูภ่ ายในศูนย์กลางกายฐาน
ที่ 7 ภายในดวงบุญ ซึง่ ภายในดวงบุญนันก็
้ มีโปรแกรมที่ถกู ตังขึ
้ ้น
บรรจุเอาไว้ เช่นถ้ าเราทาทาน บุญที่ได้ มีโปรแกรมตังเอาไว้
้
วา่ ให้
ส่งผลให้ รวย ถ้ าเรารักษาศีล บุญที่ได้ มีโปรแกรมตังเอาไว้
้
วา่ ให้
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เกิดมาสวยหล่อแข็งแรง เป็ นต้ น ลักษณะเดียวกันกับการทาบาป
เวลาทาบาป ก็จะมีกระแสบาปส่งมาเก็บไว้ ในตัวเรา และในกลาง
ดวงบาปก็จะมีโปรแกรมชีวิตตังเอาไว้
้
ให้ เป็ นไปต่างๆ นาๆ เช่นดื่ม
เหล้ า ก็จะเกิดมาเป็ นบ้ า ใบ้ ปั ญญาอ่อน กฎแห่งกรรมก็ควบคุม
ทุกชีวิตให้ เป็ นไปตามกฎ ซึง่ มีความละเอียดอ่อนมาก ว่า ทาอย่าง
นี ้ ให้ ได้ ผลอย่างนัน้ เกิดเป็ นอย่างนัน้ ไปอยูท่ ี่ภพภูมินนั ้ มีรูปร่าง
หน้ าตาอย่างนัน้ ซึง่ พลังงานของบุญ และพลังงานของบาป ที่ถกู
เก็บอยูใ่ นตัวเรานัน้ จะเป็ นพลังที่ดลบันดาลให้ สงิ่ ต่างๆ เกิดขึ ้น
ทังด้
้ านดี และด้ านร้ าย เช่นให้ ประสบอุบตั ิเหตุ ถึงเวลาดวงบาปก็
ผลักดันให้ เราขับรถออกไป หมุนพวงมาลัยไปทางนัน้ แล้ วก็ไปชน
กับอีกคัน ซึง่ ไม่มีอะไรบังเอิญเลย ทุกอย่างมีผงั หรื อโปรแกรมทา
เอาไว้ ลว่ งหน้ าอยูแ่ ล้ วว่าจะต้ องเกิดขึ ้น แต่ก็พอจะเปลีย่ นแปลงได้
บ้ าง เหมือนอย่างที่มีคนพยายามทาบุญเพื่อแก้ กรรม ชาวพุทธจึง
นับว่าโชคดี ที่ได้ เรี ยนรู้วา่ มีกฎแห่งกรรมคอยควบคุมบงการความ
เป็ นไปของสรรพชีวิต เมื่อเรารู้แล้ ว เราก็หาทางแก้ ไข ป้องกัน และ
ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างมีสติ ไม่เผลอทาผิดพลาดตามกฎแห่งกรรม
นัน้
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25.

เบือ้ งหลังชีวติ

เมื่อเราได้ เห็นแล้ วว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ทงหลายในวั
ั้
ฏสงสารนี ้
อยูใ่ นระบบการควบคุมอย่างไร เราอาจมองได้ วา่ แท้ จริ งแล้ ว
คนเราก็เป็ นเหมือน “หุน่ ชีวยนต์” ที่ดารงอยูด่ ้ วยพลังงานบุญ,
บาป

และไม่บุญไม่บาป

ที่หล่อเลี ้ยงใจอยูต่ ลอดเวลา

นอกเหนือไปจากพลังงานและสารอาหารที่หล่อเลี ้ยงกาย

การ

ทางานทุกอย่างอยูภ่ ายใต้ กลไกที่มีระบบชัดเจน
เหมือนกับ
นาฬิกา หากเรามองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก เราจะเห็นเพียงเข็ม
นาฬิกาสองสามเข็มที่เดินหมุนเวียนไปเรื่ อยๆ แต่เบื ้องหลังการ
ทางานของเข็มนาฬิกาเพียงสองสามเข็มคือกลไกอันสลับซับซ้ อน
มากมายอยูภ่ ายในเครื่ องนาฬิกาที่มีฝาครอบปิ ดไว้

ถ้ าเป็ น

นาฬิการุ่นเดิมหรื อแบบออโตเมติค ก็มีฟันเฟื องเป็ นจานวนมาก
ทังตั
้ วเล็กตัวใหญ่ หมุนรับส่งกันเป็ นจังหวะขับเคลือ่ นอย่างเป็ น
ระบบ หรื อถ้ าเป็ นนาฬกิ าระบบดิจิตอลก็มีแผงวงจรมีชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิคส์อนั ซับซ้ อนที่สง่ กระแสไฟฟ้ าวิ่งวนกันอยู่อย่าง
รวดเร็ ว อย่างที่ไม่สามารถมองตามทันด้ วยตาเปล่า แต่เราจะเห็น
เพียงการแสดงผลที่อยูบ่ นหน้ าปั ดของนาฬกิ าเท่านั ้น เบื ้องหลัง
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็เฉกเช่นเดียวกัน
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ล้ วนแต่มีกลไกอัน

สลับซับซ้ อนควบคุมอยูเ่ บื ้องหลังทังสิ
้ ้น เช่น มีระบบกลไก การส่ง
พลังงานบุญ และพลังงานบาป และตังโปรแกรมก
้
าหนดการ
ส่งผลของกรรมดีและกรรมชัว่

ซึง่ ทางานภายใต้ โปรแกรม

ระบบปฏิบตั ิการหลัก คือกฎแห่งกรรม และกฎพระไตรลักษณ์
(ความไม่เที่ยง, ความเป็ นทุกข์, และความไม่ใช่ตวั ตนอันแท้ จริ ง)
การดึงดูดวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ไปสูส่ วรรค์หรื อนรก การ
ส่ง “กุศลธรรม” และ “อกุศลธรรม” มาหล่อเลี ้ยงใจของสรรพสัตว์
และกฎกติกาในการสัง่ สมพลังงานบุญ ที่เปิ ดโอกาสให้ บรรลุธรรม
ตามลาดับขัน้ เมื่อสะสมพลังงานบุญครบปริ มาณและระยะเวลา
บ่มบารมีตามที่กาหนด เป็ นต้ น ซึง่ ปรากฏการณ์เหล่านี ้ มีระบบมี
ระเบียบในการดาเนินงานที่ชดั เจน ทางานภายใต้ การควบคุมของ
“เครื่ องธาตุเครื่ องธรรมอันเป็ นทิพย์” ซึง่ เปรี ยบเสมือน “ซุปเปอร์
เมนเฟรมเซอร์ เวอร์ คอมพิวเตอร์ ”

ของเครื อข่ายทังหมดในธาตุ
้

ธรรม คือความมีอยูแ่ ละเป็ นอยูข่ องสรรพสิง่ และสรรพสัตว์ ซึง่
ภาพจาลองของเครื่ องธาตุเครื่ องธรรมก็คล้ ายกับภาพหน้ าปก
หนังสือธัมโมโทรนิคส์ฉบับนี ้ แต่ของจริ งนันใหญ่
้
โตมโหฬาร และ
ละเอียดซับซ้ อนมากกว่ายิ่งนัก ซึง่ เครื่ องธาตุเครื่ องธรรมนี ้ ก็แบ่ง
ออกเป็ น 3 ฝ่ าย แยกต่างหากกัน และอยูต่ า่ งที่กนั คือเครื่ องธาตุ
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เครื่ องธรรมของฝ่ ายกุศล ฝ่ ายอัพยากฤต และฝ่ ายอกุศล โดย
เครื่ องธาตุเครื่ องธรรมนัน้ มีผ้ คู วบคุมการทางานก็คือ “ต้ นธาตุต้น
ธรรม” ของแต่ละฝ่ าย ซึง่ เป็ นทังผู
้ ้ สร้ างเครื่ องขึ ้นและควบคุม
กากับการการทางานของเครื่ องของตน เพื่อทางานให้ สรรพสัตว์
และสรรพสิง่ เป็ นสุข (ในกรณีเครื่ องของฝ่ ายกุศล), ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์
(เครื่ องของฝ่ ายอัพยากฤต) และเป็ นทุกข์ (ในกรณีเครื่ องของฝ่ าย
อกุศล)
26.

เกิดมำทำไม

หลายท่านอาจสงสัยว่า เมื่อชีวิตเป็ นอย่างนี ้แล้ ว แท้ จริ งเรามาเกิด
หรื อดารงอยูเ่ พื่อวัตถุประสงค์อะไร คาตอบก็คอื เราเกิดมาเพื่อสัง่
สมพลังงานบุญ คือคุณธรรมและความบริ สทุ ธิ์ให้ มากที่สดุ (สร้ าง
บารมี) และขจัดพลังงานบาป คือกิเลสและมลทินทังหลายให้
้
หมดออกไปจากใจของเรา เพราะถ้ าหากเรามีพลังงานบุญมาก
พอ และมีพลังงานบาปอยูน่ ้ อย เราสามารถอาศัยพลังงานบุญ
บารมี
ธรรม

ทาความสะอาดใจของเราให้ มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นและบรรลุ
หรื อบรรลุมรรคผลตามลาดับขันต่
้ างๆ

ตามกติกาของ

โปรแกรมกฎแห่งกรรม และสามารถพ้ นจากความทุกข์ ดารงชีวิต
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อย่างมีความสุขทังในโลกมนุ
้
ษย์ โลกสวรรค์ พรหมโลก จนกว่าจะ
เข้ าถึงพระนิพพานในที่สดุ

เพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดใน

วัฏสงสารที่เสีย่ งต่อการเป็ นทุกข์อย่างไม่มีวนั จบสิ ้นนี ้ได้

นี่คือ

เป้าหมายของการเกิดมาของสรรพสัตว์ทวั่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะ
ไม่ทราบกัน คนที่มีศาสนาส่วนใหญ่ก็คาดหวังที่จะไปอยูส่ วรรค์
อันเป็ นดินแดนแห่งความสุข
สามารถไปได้ ถึงพรหมโลก

ศาสนาที่สอนการทาสมาธิ

ก็

มีเพียงพระพุทธศาสนาที่สอนให้ ไป

จนถึงพระนิพพาน ซึง่ ชาวพุทธที่ร้ ูแล้ ว ก็มีทงที
ั ้ ่เบื่อหน่ายความ
ทุกข์

อยากจะไปเสวยความสุขอันเป็ นนิรันดรในพระนิพพาน

ในขณะที่ชาวพุทธอีกจานวนไม่น้อย
เพลิดเพลินทางโลก

ยังอาลัยเสียดายความ

อยากเสวยสุขอยูใ่ นโลกมนุษย์หรื อสวรรค์

ต่อไป
27.

ใจเหมือนวิทยุ

สถานีวิทยุสง่ คลืน่ ได้ หลายความถี่ บ้ างก็เอฟเอ็ม บ้ างก็เอเอ็ม
บางคลืน่ เป็ นเพลงป็ อบ บางคลืน่ เป็ นเพลงร็ อค บางคลืน่ เป็ นเพลง
แจ๊ ส จะว่าไปคนเราก็คล้ ายๆ สถานีสง่ คลืน่ วิทยุ บางคนส่งคลืน่
ความโกรธออกมา บางคนส่งคลืน่ ความหลง แม้ คนเหล่านี ้ไม่ปริ
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ปากพูดอะไร

แต่เราก็อาจสัมผัสคลืน่ ความถี่ต่าจากพวกเขาได้

ทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบายตัวไม่สบายใจที่จะต้ องอยูใ่ กล้ ต่างจากบางคน
ที่เป็ นสถานีสง่ คลืน่ ความเมตตากรุณาปรารถนาดีออกจากตัว
ย่อมทาให้ ผ้ เู ข้ าใกล้ เป็ นสุขทังกายและใจ
้
ใครที่มีสมั ผัสไว ก็จะ
รู้สกึ รับรู้ได้ โดยง่าย อย่างไรก็ตาม ในตลอดหมดสากลโลกทุกวันนี ้
สถานีคลื่นพลังหลักๆ ทัง้ 3 ก็สง่ คลืน่ สู้กันตลอดเวลา อีกทังยั
้ งส่ง
ตัวแทนมาปะทะต่อสู้กนั อีกด้ วย มนุษย์และสัตว์ล้วนดาเนินชีวิต
อยูใ่ นวัฏสงสารไปยาวนานเช่นนี ้ โดยไม่ร้ ูตวั มาก่อนเลย แต่เราจะ
สังเกตได้ วา่ จิตของมนุษย์ธรรมดาสามัญนันไม่
้ เคยว่างเว้ นจาก
คลืน่ ทัง้ 3 คือความคิดดีที่เป็ นบุญกุศล ความคิดไม่ดีที่เป็ นบาป
อกุศล ความคิดกลางๆ ที่ไม่เป็ นบุญไม่เป็ นบาป ทัง้ 3 คลืน่ นี ้ผลัด
กันแย่งชิงพื ้นที่ในใจเราตลอดเวลา
มนุษย์เราจึงเป็ นเสมือนเครื่ องรับวิทยุ

โดยที่เราไม่ร้ ูเนื ้อรู้ตวั เลย
รับสัญญาณจากสถานี

ใหญ่ เหมือนเราจูนคลืน่ วิทยุเพื่อฟั งเพลง บางครัง้ ก็จูนติดสถานีนี ้
บางครัง้ ก็จูนติดอีกสถานี บางครัง้ เสียงจากสองสถานีก็ตีกนั ถ้ า
ใจเราจูนติดคลืน่ ของสถานีฝ่ายกุศล เราก็มีความคิดที่ดี อยากใส่
บาตร แล้ วเราก็หงุ ข้ าว ซื ้อกับข้ าว เดินออกไปใส่บาตร แล้ วฝ่ าย
กุศลก็เติมบุญเข้ ามาในศูนย์กลางกายของเรา
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เพื่อใช้ บุญนัน้

ให้ กลับไปบริ สทุ ธิ์บริ บูรณ์

พัฒนาชีวิตและจิตใจของเรา

เหมือนเดิมให้ ได้ จนกว่าบุญจะเต็มเปี่ ยมจะได้ บรรลุธรรม ได้ เป็ น
พระพุทธเจ้ า ได้ เป็ นพระอรหันต์ กลับเข้ านิพพาน แต่ฝ่ายอกุศล ก็
พยายามส่งคลืน่ คือกิเลสมาทาให้ เราเสือ่ ม ให้ ขี ้เซา ให้ ตื่นสาย ให้
ขี ้เกียจ ไม่อยากทาบุญใส่บาตร ให้ เราคิดอยากดื่มเหล้ า ดื่มแล้ ว
เขาก็เติมบาปเข้ ามา แล้ วก็ตงโปรแกรมตามกฎแห่
ั้
งกรรมว่า ต้ อง
ไปนรก ต้ องเป็ นบ้ า ใบ้ ปั ญญาอ่อน ทาให้ เราบรรลุธรรมไม่ได้
แล้ วก็หา่ งจากนิพพานมากเข้ าไปอีก เพื่อให้ เราสู้เขาไม่ได้ ส่วน
สถานีคลื่นไม่บุญไม่บาป ก็สง่ คลืน่ มา ถ้ าเราจูนติดคลื่นนี ้ เราก็ไม่
อยากทาบุญ ไม่อยากทาบาป อยากจะอยูแ่ บบไม่บุญไม่บาป ดู
โทรทัศน์ ฟั งเพลง ทาอะไรไปเพลินๆ ซึง่ ประเภทนี ้เองที่เขาอ้ างกัน
ว่า ถึงไม่ได้ ทาบุญ แต่ก็ไม่ได้ ไปคดไปโกงใคร ไม่ได้ เบียนเบียน
ใคร ซึง่ คนที่เป็ นลักษณะนี ้ ไม่มีบุญจะไปสวรรค์ไปนิพพาน ไม่มี
บาปหนักจะไปนรก ตายแล้ วก็กลายเป็ นผีเร่ร่อนอยูใ่ นโลกมนุษย์
28.

วิชชำธรรมกำย

“วิชชา” ในพระพุทธศาสนา ได้ แก่ วิชชา 3 (ระลึกชาติ, ตาทิพย์,
หมดกิเลส) และ วิชชา 8 (ญาณคือเครื่ องรู้, ฤทธิ์ทางใจ, แสดง
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ฤทธิ์ได้ , หูทิพย์, รู้วาระจิต, ระลึกชาติ, ตาทิพย์, ขจัดกิเลสให้ หมด
ไป) ซึง่ องค์สมเด็จพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงสัง่ สอน
สาวกของพระองค์ให้ ได้ บรรลุกนั ไปตามกาลังบุญบารมี อย่างไรก็
ตาม “วิชชา” ซึง่ แปลว่า “ความรู้แจ้ ง” นัน้ เป็ นสิง่ ที่มีมาแต่ก่อนที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงตรัสรู้แล้ ว เพียงแต่รอคอยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิ
ได้ ร้ ู ได้ เห็น เข้ าใจ และเข้ าถึง สมเด็จพระพุทธโคดมได้ เคยตรัส
เอาไว้ วา่ ความรู้หรื อธรรมะที่พระองค์ทรงนามาถ่ายทอดแด่สาวก
นัน้ เป็ นประดุจใบไม้ ในกามือ ซึง่ เพียงพอแล้ วต่อการนาพระสาวก
ไปสูม่ รรคผลนิพพาน เมื่อเทียบกับจานวนของใบไม้ ในป่ า ซึง่ เป็ น
ธรรมหรื อวิชาความรู้ที่พระองค์ทรงทราบ

และมีอยูอ่ ีก

มาก “วิชชาธรรมกาย” ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน ้า
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ ค้นพบ และนามาถ่ายทอด จึง
เป็ นประดุจใบไม้ ในป่ า ซึง่ ถูกค้ นพบและนามาถ่ายทอด เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการนาพาสรรพสัตว์ทงหลายไปสู
ั้
ท่ ี่สดุ แห่งธรรม
เปรี ยบได้ กบั พีชคณิต และแคลคูลสั ทางวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ แม้
จะมีชื่อเรี ยกต่างกัน แต่ตา่ งก็เป็ นวิชาที่ยืนอยูบ่ นพื ้นฐานเดียวกัน
ไม่ขดั แย้ งกันเลย

ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิวิชชาธรรมกายทีเ่ ชี่ยวชาญ

จะ

สามารถใช้ วิชชา 8 ได้ ยกเว้ นข้ อสุดท้ ายคือ “ขจัดกิเลสให้ หมด
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ไป” ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิวิชชาธรรมกายมักจะยังไม่ประหารกิเลสให้ หมด
สิ ้น

(โดยปกติแล้ วบุคคลที่หมดกิเลสจะต้ องเข้ าสูพ่ ระนิพพาน)

เพราะยังปรารถนาที่จะยังอยูใ่ นวัฏสงสารต่อไปเพื่อสร้ างบารมีให้
เพิ่มพูนและทาหน้ าที่ตามมโนปณิธานของท่านผู้นาสายวิชชา
ธรรมกาย
โดยเฉพาะ

คือหลวงพ่อสด

จนฺทสโร

(พระมงคลเทพมุนี)

นัน่ คือการสู้รบกับหมู่มาร

ด้ วยอานาจจิตวิชชา

ธรรมกาย เพื่อแก้ ไขปั ญหาในวัฏสงสารที่สรรพสัตว์ต้องทนทุกข์
ยาวนานราวกับจะไม่มีวนั จบสิ ้น และนี่คือสิง่ ที่ทาให้ เกิดข้ อด้ อย
ของสายวิชชาธรรมกายบ้ าง กล่าวคือผู้ปฏิบตั ิที่ม่งุ ทาภารกิจของ
สายวิชชาธรรมกาย จะยังคงมีกิเลสเหลืออยูม่ ากบ้ างน้ อยบ้ าง ทา
ให้ ยงั คงมีความยินดียินร้ ายในเรื่ องต่างๆ อยูเ่ ฉพาะแต่ละบุคคล
ไป แต่ผ้ ปู ฏิบตั ิสายวิชชาธรรมกายท่านใดที่ปรารถนาจะตัดกิเลส
บรรลุเป็ นพระอริ ยบุคคล แล้ วละเข้ าสูพ่ ระนิพพาน ก็สามารถทา
ได้ ตามกาลังบุญบารมีของตน
29.

ศูนย์ กลำงกำย

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 คือฐานที่ตงถาวรของใจ
ั้
เป็ นจุดที่สาคัญ
ที่สดุ ของมนุษย์ เมื่อเวลาเราเกิด วิญญาณหรื อกายละเอียดของ
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เราจะเดินทางผ่านฐานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และไปหยุดอยู่ ณ ฐาน
ที่ 7 ของบิดา ต่อเมื่อบิดามีความสัมพันธ์ กบั มารดาถูกจังหวะ จึง
เคลือ่ นจากฐานที่ 7 (กลางท้ องเหนือระดับสะดือ 2 นิ ้วมือ) ของ
บิดา

ผ่านฐานที่ 6 (กลางท้ องระดับสะดือ),

5 (เหนือ

ลูกกระเดือก), 4 (ปากช่องคอบริ เวณอาหารสาลัก), 3 (กึ่งกลาง
ศีรษะ), 2 (หัวตาบริ เวณน ้าตาไหล หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา),
1 (ปากช่องจมูก หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา) ออกจากร่างกาย
ของบิดา และเข้ าไปสู่ ฐานที่ 1 ของมารดา ผ่านฐานที่ 2, 3, 4, 5,
6 และไปหยุดอยูท่ ี่ฐานที่ 7 ของมารดา ซึง่ เป็ นตาแหน่งของครรภ์
แล้ ววิญญาณจะสวมเข้ าไปอยูใ่ นไข่ของมารดาที่ได้ รับเชื ้อของ
บิดา แล้ วพัฒนาเกิดเป็ นรูปกายอยู่ ณ จุดนัน้ เวลาที่เราจะตาย
ใจของเราจะกลับมาหยุดอยู่ ณ ฐานที่ 7 ก่อน แล้ ววิญญาณ หรื อ
กายละเอียดก็จะถูกดึงถอนออกมา ผ่านฐานที่ 6, 5, 4, 3, 2,
1 และหลุดออกจากร่างกายไป เหลือเพียงร่างกายที่ไร้ วิญญาณ
ในเวลาหลับ เมื่อเรานอนหลับแล้ วใจของเราที่สง่ ออกไปภายนอก
อยูต่ ลอดเวลา ก็จะกลับมาอยู่ ณ ฐานที่ 7 มีลกั ษณะเป็ นสมาธิ
อ่อนๆ ส่วนในเวลาตื่น ใจก็จะตื่นโดยตังต้
้ นที่ศูนย์กลางกายฐาน
ที่ 7 นี ้เหมือนกัน แล้ วจึงค่อยส่งใจออกไป ตามสิง่ ที่เห็น ได้ ยิน ได้
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สัมผัส ได้ กลิน่ ได้ ลิ ้มรส และความรู้สกึ นึกคิดที่ปรุงแต่งขึ ้น ไม่วา่ ดี
หรื อร้ าย
30.

แผงวงจรของชีวติ

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นเสมือน
ที่ตงแผงวงจรของร่
ั้
างกาย

คือเป็ นตาแหน่งที่ตงของจุ
ั้
ดควบคุม

ธาตุทง6
ั ้ ได้ แก่ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุอากาศ และ
วิญญาณธาตุ

ซึง่ ควบคุมกลไกการทางานทังหมดของร่
้
างกาย

เพียงแต่วา่ แผงวงจรนี ้ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เหมือน
ระบบวงจรที่ถกู โปรแกรมไว้ ในโปรเซสเซอร์ คือตัวประมวลผลหรื อ
สมองของคอมพิวเตอร์

ที่เราไม่สามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่า

นอกจากนี ้ ยังเป็ นที่ตงของเครื
ั้
่ องยนต์กลไกต่างๆ ของมนุษย์ ที่
มองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่าอีกเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ดวงบุญ
ดวงบาป ดวงไม่บุญไม่บาป ดวงบารมีทงั ้ 10 ทัศ ดวงธรรม ดวง
ศีล ดวงสมาธิ ดวงปั ญญา ดวงวิมตุ ิ ดวงวิมตุ ญ
ิ าณทัสนะ กาย
ภายในต่างๆ เริ่ มตังแต่
้ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายทิพย์
ละเอียด กายพรหม กายพรหมละเอียด กายอรูปพรหม กายอรูป
พรหมละเอียด กายธรรมโคตรภู กายธรรมโคตรภูละเอียด กาย
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ธรรมพระโสดาบัน กายธรรมพระโสดาบันละเอียด กายธรรม
สกิทาคามี กายธรรมสกิทาคามีละเอียด กายธรรมอนาคามี กาย
ธรรมอนาคามีละเอียด กายธรรมอรหัต กายธรรมอรหัตละเอียด
ฯลฯ ทังหมดนี
้
้เก็บไว้ ภายในศูนย์กลางกายทังสิ
้ ้น
31.

ทำงเชื่อมนิพพำน

ดังที่ทราบแล้ วว่า คนเรามีกายภายในต่างๆ ซ้ อนกันอยู่ และเวลา
ตายนัน้

กายที่เหมาะสมตามกาลังบุญบาป

และสภาวะจิต

ขณะนันจะถู
้ กดึงออกจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ผ่านฐานที่ 6, 5,
4, 3, 2 ออกไปจนถึงฐานที่ 1 แล้ วถูกดึงดูดโดยกาลังดึงดูดของ
ภพภูมิที่รองรับ

เพื่อเข้ าไปสูภ่ พภูมินนๆ
ั้

อย่างเช่นสวรรค์ชนั ้

ดาวดึงส์ ดึงดูดกายทิพย์ไปอยู่ ณ ที่นนั ้ หรื อมหานรกขุม 5 ดึงดูด
วิญญาณลงไปอยู่ ณ ที่แห่งนัน้ เป็ นต้ น สาหรับการไปสูอ่ ายตน
นิพพานนันกลั
้ บตรงกันข้ าม

เพราะแทนที่จะถูกดึงออกจาก

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ใจจะต้ องดิ่งเข้ าไปสูภ่ ายในฐานที่ 7 ลึก
ยิ่งๆ ขึ ้นไป โดยใจจะต้ องหยุดนิ่ง ละเอียดบริ สทุ ธิ์ บริ บูรณ์ แล้ ว
กายธรรมอรหัต หรื อกายธรรมอรหันต์ ซึง่ ถูกเก็บไว้ ภายในตัวของ
เราจะถูกดึงถอดออกมาเข้ าไปสูอ่ ายตนนิพพาน
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ซึง่ นิพพานนัน้

มี 2 สภาวะ คือนิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่ เรี ยกว่านิพพานเป็ น คือ
จิตของเราเข้ าสูส่ ภาวะนิพพานที่อยูภ่ ายในตัว ในขณะที่ยงั มีชีวิต
และนิพพานตาย ก็คือร่างกายมนุษย์หมดอายุขยั แล้ ว จึงถอดเอา
แต่กายธรรมอรหัต หรื อกายธรรมอรหันต์ เข้ าไปเสวยบรมสุขอยู่
ในอายตนนิพพาน โดยถอดทุกกายที่เหลือทิ ้งเอาไว้ ทงหมด
ั้
แล้ ว
มุ่งเข้ าสูศ่ นู ย์กลางกายด้ วยกายธรรมอรหัต ผ่านหนทางสายกลาง
ซึง่ เชื่อมเข้ าสูอ่ ายตนนิพพาน

ซึง่ เป็ นภพภพหนึง่

ที่อยูน่ อก

วัฏสงสาร และเป็ นอิสระจากกฎไตรลักษณ์ ส่วนผู้ปฏิบตั ิสมาธิใน
สายอื่นก็สามารถ “นิพพาน” ได้ ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปจาก
สายวิชชาธรรมกาย หรื อแม้ แต่ “นิพพานดับสูญ” ก็ยอ่ มเป็ นได้
ตามแต่ความปรารถนาของผู้ปฏิบตั ิแต่ละบุคคล
32.

อำยตนนิพพำน

อายตนนิพพานเป็ นภพหนึง่ ที่มีลกั ษณะกลม เหมือนกับโลก ดวง
อาทิตย์

และดวงจันทร์ ที่กลม

ต่างแต่วา่ อายตนนิพพานนัน้

ปราศจากธาตุดิน น ้า ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ ใดๆ ทังปวง
้
มี
เพียงธรรมธาตุอนั บริ สทุ ธิ์ อายตนนิพพานนั ้นเป็ นเมืองแก้ ว ไม่ได้
หมายความว่ามีแก้ วกระจกเหมือนอย่างแก้ วในเมืองมนุษย์ แต่
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เป็ นแก้ วคือธรรมธาตุที่ใสสว่างสะอาดบริ สทุ ธิ์ล้วนๆ

พอจะ

เปรี ยบเทียบได้ กบั แก้ วใสซึง่ เป็ นข้ าวของเครื่ องใช้ ของมนุษย์ ที่นนั่
เต็มไปด้ วยกายธรรม ซึง่ กายธรรมเหล่านี ้เป็ นของ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า และพระอรหันตเจ้ า ที่ถอดขันธ์ แล้ ว
เข้ านิพพานด้ วยกายธรรมของท่าน

มีจานวนมากมายมหาศาล

อย่างที่เรี ยกได้ วา่ “มากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทัง้ 4” กาย
ธรรมของแต่ละพระองค์

มีลกั ษณะเป็ นกายพระมหาบุรุษ
ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์เหมือนแก้ วเนื ้อ

ครบถ้ วน มีเกตุดอกบัวตูม

ละเอียด และมีความสว่างไสว ทุกพระองค์ล้วนเรี ยงรายอยูใ่ นท่า
นัง่ ขัดสมาธิเข้ านิโรธสมาบัติ เสวยวิมตุ ิสขุ อยูต่ ลอดเวลา โดยที่ไม่
ต้ องเกิด ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตายอีกต่อไป อีกทังยั
้ งมี
สภาพเป็ นนิจจัง คือเที่ยงแท้ สุขงั เปี่ ยมไปด้ วยความสุข และ
อัตตา คือเป็ นตัวตนอันแท้ จริ ง สถิตอยูใ่ นอายตนนิพพาน ที่พ้น
จากกฎไตรลักษณ์

ส่วนผู้ปฏิบตั ิสายอื่นอาจเห็นหรื อสัมผัสพระ

นิพพานได้ ในรูปแบบที่ตา่ งกันออกไป

ขึ ้นอยูก่ บั ภูมิจิตและภูมิ

ธรรม บ้ างก็เห็นเป็ นดวงกลมสว่าง บ้ างก็เห็นเป็ นมวลธรรมอัน
บริ สทุ ธิ์ บ้ างก็เห็นเป็ นปราสาท ศาลา โรงธรรม ที่มีพระพุทธเจ้ า
และพระอรหันต์ประทับอยู่ ดังนี ้
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33.

กำยธรรมในอำยตนนิพพำน

ว่าด้ วยพระนิพพานของสายวิชชาธรรมกายนัน้ จะเห็นเป็ นกาย
ธรรมเรี ยงรายประทับนัง่ สมาธิอยูใ่ นนิโรธสมาบัติในที่กว้ างใส
สะอาด กายธรรมแต่ละกายในอายตนนิพพานนันมี
้ ขนาดเท่ากัน
ทังหมด
้
คือมีหน้ าตักกว้ าง 20 วา สูง 20 วา แม้ แต่รูปร่างหน้ าตาก็
ละม้ ายคล้ ายกัน มีลกั ษณะมหาบุรุษครบถ้ วน ทุกพระองค์ประทับ
อยูบ่ นแผ่นฌาน

ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นวงกลมเหมือนเหรี ยญ

กษาปณ์ที่มีความหนา นี่เองเป็ นที่มาของคาที่วา่ มวลมนุษยชาติ
นันมี
้ ที่มาจากแหล่งเดียวกัน คือจุดดังเดิ
้ มของทุกชีวิตนัน้ ทุกคน
เหมือนกันหมด ไม่มีความแตกต่างกันเลย กายธรรมในอายตน
นิพพานนันมี
้ ความแตกต่างกันบ้ าง เช่น “รัศมีความสว่าง” และ
“บริ วาร” ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บุญบารมีของท่าน กายธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าจะแวดล้ อมด้ วยกายธรรมของพระอรหันต์สาวก
โดยประทับเรี ยงเป็ นวงที่มีลกั ษณะคล้ ายขดของก้ นหอยหมุนวน
ไปทางขวา โดยเรี ยงลาดับของพระสาวกไปตามกาลังบารมี ส่วน
กายธรรมของพระปั จเจกพุทธเจ้ าจะประทับอยูพ่ ระองค์เดียว
ปราศจากกายธรรมที่เป็ นบริ วาร
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34.

ที่สุดแห่ งธรรม

เราได้ เห็นแล้ วว่าวัฏสงสารมีระบบการทางานเช่นนี ้ เหมือนคุกที่
ขังสรรพสัตว์เอาไว้ โดยมีระบบกลไกควบคุมอัตโนมัติ มีการทา
โทษ มีการให้ รางวัล ดีบ้าง ร้ ายบ้ าง ไม่แน่นอน ต้ องเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา มีเพียงผู้ที่พ้นจากวัฏสงสาร ถอดขันธ์ ที่เหลือทิ ้งเอาไว้
นากายธรรมเข้ าสูอ่ ายตนนิพพานเท่านัน้ จึงจะสามารถพ้ นไปจาก
วังวนแห่งวัฏสงสารได้

และวัฏสงสารก็ดาเนินไปเช่นนี ้มานาน

แสนนานแล้ ว ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอนั สิ ้นสุดได้ แม้ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าจะทรงอุบตั ิขึ ้น เพื่อขนสรรพสัตว์เข้ าสูอ่ ายตนนิพพานไป
พระองค์แล้ วพระองค์เล่า

จนกระทัง่ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

บังเกิดขึ ้นมาแล้ วนับพระองค์ไม่ถ้วน ปริ มาณมากกว่าเมล็ดทราย
ในท้ องมหาสมุทรทัง้ 4 รวมกัน แต่สรรพสัตว์ก็ยงั ไม่หมด จึงมีพระ
บรมโพธิสตั ว์บางพระองค์ ที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ ไขสิง่ ที่เกิดขึ ้นนี ้
เพื่อไม่ให้ สรรพสัตว์ต้องทนทุกข์อีกต่อไป ด้ วยการล้ มล้ างระบบ
กลไกการทางานทังหมด
้
ซึง่ มีวิธีที่จะเป็ นไปได้ ก็คือต้ องสลายต้ น
กาเนิดบาปและกิเลส ซึง่ มีแหล่งกาเนิดมาจากภพมาร (มารโลก)
ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยกาลังบุญบารมี
คือพลังงานบริ สทุ ธิ์มหาศาล
ประกอบกับ “วิชชา” ในการแก้ ไข พูดง่ายๆคือ เหมือน
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โปรแกรมเมอร์ ที่พยายามแก้ ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และลบ

ไวรัสที่ติดอยูใ่ นเครื่ อง จนไปถึงขันจั
้ ดการกับผู้ทสี่ ง่ ไวรัสมานัน่ เอง
หากสามารถทาได้ สาเร็ จ ก็จะไม่มีบาป ไม่กิเลส ไม่มีการให้ ทกุ ข์
ให้ โทษ และการทรมานสรรพสัตว์อีกต่อไป สรรพสัตว์ทงหลายก็
ั้
จะอยูอ่ ย่างเป็ นสุขเท่านัน้ ไม่มีความทุกข์ ราวกับอยูใ่ นเมือง
สวรรค์ หรื อเมืองนิพพาน ดังนี ้จึงชื่อว่าเป็ น “ที่สดุ แห่งธรรม”
35.

จุดเริ่มต้ นของทุกสิ่ง

ชีวิตของเราในวันนี ้ สรรพสิง่ สรรพสัตว์ จักรวาล อนันตจักรวาล
วัฏสงสาร กฎแห่งกรรม และทุกสิง่ ทุกอย่างทังหมด
้
ที่มีอยูท่ กุ วันนี ้
มีจุดเริ่ มต้ นจากธาตุธรรมทัง้ 3 ฝ่ าย จากเดิมที่ไม่เคยมีอะไร มีแต่
ความว่างเปล่า แต่แล้ วก็เกิดมีธาตุธรรมบังเกิดขึ ้นมา ได้ แก่ธาตุ
ธรรมฝ่ ายกุศล (สีขาว) ธาตุธรรมฝ่ ายอกุศล (สีดา) และธาตุธรรม
ฝ่ ายอัพยากฤต (สีเทา) กาเนิดของธาตุธรรมทัง้ 3 มีขนาดเล็ก
เหมือนเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร เกิดขึ ้นท่ามกลางความว่างเปล่านั ้น
โดยมีเหตุมาจาก “องค์ปฐมธาตุปฐมธรรม” ซึง่ เป็ นผู้ที่เกิดมาก่อน
ใคร ท่ามกลางความว่างเปล่า โดยมีความเป็ นไปคล้ ายสิง่ มีชีวิต
ในแหล่งน ้า ที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อมีปัจจัยแวดล้ อมเหมาะสมพอดี เมื่อ
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ท่านเกิดมาแล้ วยาวนาน ท่านก็สงั เกตตนเองจนทราบว่า ในตัว
ของท่าน มีธาตุธรรมต่างๆ ปะปนอยู่ ท่านจึงลองขับออกมาจาก
กายของท่าน จึงเป็ นต้ นกาเนิดของธาตุธรรมทัง้ 3 คือ ธาตุธรรม
ฝ่ ายกุศล (สีขาว) ธาตุธรรมฝ่ ายอกุศล (สีดา) และธาตุธรรมฝ่ าย
อัพยากฤต (สีเทา) เมื่อขับออกมาแล้ ว ธาตุธรรมเหล่านี ้ก็คล้ ายๆ
กับเชื ้อราที่ขึ ้นอยูบ่ นขนมปั ง

เริ่ มจากจุดเล็กๆ

แล้ วต่างก็

วิวฒ
ั นาการขยายใหญ่ขึ ้น เกิดเป็ นภพ เป็ นระบบ เป็ นกลไก เป็ น
กายต่างๆ โดยเริ่ มแรกเดิมที ธาตุธรรมแต่ละฝ่ ายก็ตา่ งคนต่างอยู่
เหมือนขัวพลั
้ งอานาจที่แยกออกจากกันโดยสิ ้นเชิง คล้ ายๆ กับ
เรื่ องของ หยิน-หยาง ของชาวจีน ต่อมาธาตุธรรมฝ่ ายอกุศล ซึง่ มี
สีดานัน้ เกิดมีความคิดที่จะครอบครองและครอบงาธาตุธรรมที่
เหลือ จึงประกอบวิชชาขึ ้น การประกอบวิชชาก็เหมือนกับการ
เขียนโปรแกรม ว่าให้ สงิ่ นันเกิ
้ ดขึ ้น สิง่ นี ้เกิดขึ ้น ทาอย่างนันให้
้ ได้
อย่างนี ้ ทาอย่างนี ้ให้ เป็ นอย่างนัน้ โดยที่ธาตุธรรมฝ่ ายกุศล กับ
อัพยากฤต ไม่ทนั รู้ตวั แต่เมื่อมารู้ภายหลังก็ถกู ครอบงาเสียแล้ ว
เหมือนประเทศสามประเทศที่ตา่ งคนต่างอยูอ่ ย่างสงบ แต่แล้ วมา
วันหนึง่ ก็มีประเทศหนึง่ วางแผนจะยึดอีกสองประเทศ จึงเตรี ยม
กาลังทหาร เตรี ยมอาวุธ ศึกษาการรบ แอบวางกาลังโอบล้ อมอีก
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สองประเทศเอาไว้ อย่างไม่ทนั รู้ตวั นัน่ เอง

แต่ก็ไม่มีใครยอมเสีย

อธิปไตยของตนง่ายๆ จึงมีการต่อสู้กนั เกิดขึ ้น และต่อสู้แย่งชิงกัน
อยูท่ กุ วินาที ดังที่เราจะสังเกตได้ วา่ ความดี ความชัว่ และความ
ไม่ดีไม่ชวั่ ต่างเกิดขึ ้นในใจเรา สลับกันไปอยูอ่ ย่างนี ้นับตังแต่
้ เกิด
จนตาย
36.

แต่ ละธำตุธรรมมีกำยธรรม

จากเดิมที่มีธาตุธรรมบังเกิดขึ ้นเท่าเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร เหมือนจุด
เล็กๆ ในท่ามกลางห้ วงแห่งความว่างเปล่า ต่อมาจุดเล็กๆ นันก็
้
ขยายเป็ นธาตุธรรมต่างๆ สร้ างภพ สร้ างภูมิ สร้ างพลังงาน สร้ าง
ยนต์กลไก ระบบต่างๆ และประกอบกายขึ ้นมาเป็ น “กายธรรม”
หรื อ “ธรรมกาย” เป็ นจานวนมาก ในทานองเดียวกับที่ไข่ของ
มารดา ผสมกับเชื ้อของบิดา แล้ วเกิดจุดเล็กๆ ที่มีชีวิต ซึง่
พัฒนาการเป็ นรูปเป็ นร่าง เติบโตเป็ นกายมนุษย์ที่มีหวั มีตวั มี
แขน มีขา อย่างที่เราเห็น แล้ วมนุษย์นนก็
ั ้ สร้ างบ้ านสร้ างเมือง
สร้ างสิง่ ต่างๆ มากมาย กายธรรมก็เช่นเดียวกัน คือเป็ นต้ นแบบ
ของกายมนุษย์ และเป็ นผู้ที่ก่อให้ เกิดทุกสิง่ ขึ ้นมา ไม่วา่ จะเป็ น
นิพพาน พรหมโลก สวรรค์ นรก โลกมนุษย์ และจักรวาล กาย
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มีลกั ษณะใสสะอาดบริ สทุ ธิ์

ธรรมของธาตุธรรมฝ่ ายกุศล

ปราศจากมลทิน คล้ ายกับแก้ วหรื อเพชร มีรัศมีสว่างไสว กาย
ธรรมฝ่ ายอกุศล มีลกั ษณะดาเหมือนนิล มี รัศมีหม่นๆ ที่บาดเคือง
ตาเคืองใจ กายธรรมฝ่ ายอัพยากฤต มีลกั ษณะเป็ นสีออกเทาๆ
เหมือนตะกัว่ มีรัศมีที่ไม่สว่างไม่หม่น กายธรรมที่สร้ างขึ ้นโดยธาตุ
ธรรมแต่ละฝ่ าย ก็เป็ นเสมือนประชากรหรื อกองกาลังทหารของ
ธาตุธรรมแต่ละฝ่ ายนัน่ เอง กายธรรมทังหมดของทั
้
ง้ 3 ฝ่ าย มี
ลักษณะคล้ ายๆ กัน คือมีลกั ษณะมหาบุรุษครบ 32 ประการ
เหมือนพระพุทธรูปสีขาว สีดา และสีเทา แต่จะมีรายละเอียด
แตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย กายธรรมทังหมดจะอยู
้
ใ่ นท่าขัดสมาธิ มี
ฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก สามารถประกอบวิชชา คือเขียนหรื อ
ควบคุมโปรแกรมชีวิตต่างๆ เช่น ทาให้ เกิด ทาให้ แก่ ทาให้ เจ็บ
และทาให้ ตาย ทาให้ มีความสุข ทาให้ ร่ ารวย ทาให้ บรรลุธรรม
เป็ นต้ น ซึง่ มนุษย์และสัตว์ ล้ วนมีกายธรรม ซ้ อนสถิตอยูล่ กึ เข้ าไป
ภายในตัว ด้ วยกันทังสิ
้ ้น เป็ นกายหรื อวิญญาณดังเดิ
้ มของมนุษย์
แต่ละคนและสัตว์แต่ละตัว
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37.

กำรปะทะกันของพลังทัง้ 3 ขัว้

เราได้ ทราบแล้ วว่าใน “ธาตุธรรม” ซึง่ หมายถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
นี ้ แบ่งออกเป็ นสามขัว้ คือฝ่ ายขาว ฝ่ ายดา และฝ่ ายเทา เดิมทีแต่
ละฝ่ ายต่างคนต่างอยู่ เมื่อฝ่ ายดาคิดขยายธาตุธรรมของตนเอง
และครอบงาธาตุธรรมอื่น จึงเกิดการต่อสู้ ขัดขืนขึ ้น ก็เหมือนกับ
ประเทศมหาอานาจในโลกนี ้ ที่แข่งขันกัน ต่อสู้กนั ทังทางด้
้
าน
เศรษฐกิจ สังคม กาลังทหาร และในทุกด้ าน เพื่อแย่งความเป็ น
ใหญ่ในโลกใบนี ้

การปะทะกันของสนามพลังทังสามขั
้
วนั
้ นเกิ
้ ด

ขึ ้นอยูต่ ลอดเวลา แม้ ในขณะนี ้ เวลานี ้ เดี๋ยวนี ้ และมีการปะทะกัน
มาแล้ วยาวนาน จะนับจะประมาณไม่ได้ โดยแต่ละธาตุธรรมก็มี
กองบัญชาการ ฐานทัพ หรื อสถานีของตนเอง ที่ใช้ ในการส่งคลืน่
พลังของตนออกมา สาหรับสถานีของฝ่ ายกุศล ก็คือ “พระ
นิพพาน” สถานีของฝ่ ายอกุศลก็คือ “ภพมารหรื อมารโลก” สถานี
ของฝ่ ายอัพยากฤตก็คือ “ภพของฝ่ ายอัพยากฤต” นอกจากนี ้ก็ยงั
มีสถานที่สว่ นกลางที่เป็ นเสมือน “สนามรบ” ที่ธาตุธรรมแต่ละ
ฝ่ ายส่ง “กายธรรม” ของตนมาต่อสู้ปะทะกัน เหมือนประเทศ
เพื่อนบ้ านสองประเทศ

ที่ไม่รบกันที่เมืองหลวงของฝ่ ายใดฝ่ าย

หนึง่ แต่รบกันที่แนวชายแดน เป็ นต้ น นอกจากการปะทะกันใน
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สนามพลังของธาตุธรรม 3 ฝ่ ายแล้ ว ยังมีการต่อสู้ ต่อรอง
แทรกแซงกันและกัน ด้ วยฤทธิ์, สิทธิ์, อานาจ, และวิชชา
(หมายถึงความรู้แจ้ ง) ก่อให้ เกิดเป็ นภพภูมิ โลก จักรวาล สวรรค์
นรก กามภพ รูปภพ อรูปภพ กฎไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม จาก
มนุษย์ยคุ เริ่ มแรกสุด ที่ภาคกุศลส่งมาต่อสู้กบั ภาคอกุศล (มาร)
ซึง่ เคยมีรูปกายมหาบุรุษและคุณสมบัติอนั เลิศประดุจ
พระพุทธเจ้ าด้ วยกันทังนั
้ น้ ก็ถกู ทาให้ ผนั แปร กลายเป็ นมนุษย์
บ้ าง สัตว์บ้าง เทวดาบ้ าง พรหมบ้ าง ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายกันไปอยูใ่ นวัฏสงสาร ภายใต้ กฎแห่งกรรม ซึง่ ทังหมด
้
นี ้ เป็ นผลจากการต่อสู้ ต่อรอง แทรกแซงกันและกัน ของธาตุ
ธรรมทัง้ 3 ฝ่ าย นัน่ เอง
38.

ควำมเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับมนุษย์

หากถามว่า มนุษย์เราดาเนินชีวิตไปวันๆ ไม่นา่ จะเกี่ยวกับกาย
ธรรมของทังสามขั
้
ว้ ที่ทา่ นปะทะกันเลย ท่านจะปะทะหรื อต่อสู้
กันก็ตอ่ สู้กนั ไป มนุษย์และสัตว์ไม่เห็นจะเกี่ยวแต่อย่างใด ความ
เป็ นจริ งแล้ วก็คือ หน้ าที่ดงเดิ
ั ้ มของมนุษย์ก็คือการสลายพลังของ
ฝ่ ายอกุศล เพราะมนุษย์ก็คือ “ชีวยนต์” ที่ฝ่ายกุศลพัฒนาขึ ้นเพื่อ
56

ทาหน้ าที่นี ้ เดิมทีธาตุธรรมแต่ละฝ่ ายก็มีเพียง “กายธรรม” ซึง่ เป็ น
กายละเอียดๆ ที่มองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า ต่อสู้กนั อยู่ แต่
เนื่องจากฝ่ ายอกุศลทาวิชชาหรื อเขียนโปรแกรมไว้ ลว่ งหน้ า ฝ่ าย
กุศลตกเป็ นรอง

จึงประกอบวิชชาเขียนโปรแกรมสร้ างมนุษย์

ขึ ้นมา เพื่อให้ กายมนุษย์เป็ นกายที่มีอานุภาพมาก และแข็งแรง มี
ประสิทธิภาพสูงในการสลายพลังของฝ่ ายอกุศล แทนที่จะมีเพียง
“กายธรรม”

ซึง่ ละเอียดและเกิดการแตกสลายของพลังได้ งา่ ย

หากถูกฝ่ ายตรงข้ ามทาลายด้ วยพลังอานาจจิต เราจะเห็นได้ ชดั
ว่ากายมนุษย์มีอานุภาพมากกว่ากายทิพย์กายละเอียดหรื อพรหม
ได้ อย่างไร ให้ ดตู วั อย่างในคืนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้
คืนนันหมู
้ ่มารซึง่ เป็ นกายละเอียดมากันเต็มไปหมด

ถึงขนาด

เทวดาและพรหมต้ องหนีไปขอบจักรวาล แต่เจ้ าชายสิทธัตถะทรง
นิ่งเฉย ไม่หวัน่ เกรง และสามารถเอาชนะหมู่มารในครัง้ นัน้ ได้ ด้วย
พลังบุญบารมีที่พระองค์สะสมเอาไว้ โดยที่ร่างกายของพระองค์
ไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดเลย นี่เป็ นตัวอย่างของการใช้ กายมนุษย์
เพื่อสู้กบั กายละเอียดของมาร เพราะฉะนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ แต่เดิมที
มนุษย์เราทุกคนก็เป็ นเหมือน “ชีวยนต์” ของธาตุธรรมฝ่ ายกุศล ที่
ถูกส่งมาเพื่อทาหน้ าที่สลายพลังของฝ่ ายบาปอกุศลที่มีอยูใ่ น
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สรรพสิง่ ด้ วยการเข้ านิโรธสมาบัติ เดิมทีมนุษย์ทกุ คนจึงมีรูปกาย
เหมือนกับกายธรรม คือมีลกั ษณะมหาบุรุษครบถ้ วนทุกประการ
คือกายเหมือนพระพุทธเจ้ า เป็ นกายที่บริ สทุ ธิ์และมีประสิทธิภาพ
สูงมาก แต่ฝ่ายอกุศลก็ไม่ยอมให้ ทาได้ สาเร็ จโดยง่าย จึงประกอบ
วิชชาหรื อเขียนโปรแกรมแทรกแซงให้ กายมนุษย์ของเราผิดเพี ้ยน
ผิดรูป วิกล กลายเป็ นรูปร่างต่างๆ นาๆ แตกต่างกันไป พิการบ้ าง
เป็ นหญิงบ้ าง เป็ นชายบ้ าง เป็ นคนสองเพศบ้ าง หรื อแม้ แต่
กลายเป็ นสัตว์รูปร่างต่างๆ ทาให้ ไม่สามารถสู้กบั เขาได้ เพราะ
เป็ นรูปกายที่ไร้ ประสิทธิภาพ

แล้ วก็จบั มนุษย์และสรรพสัตว์

ทังหลายขั
้
งไว้ ในคุก คือวัฏสงสารเหมือนอย่างทุกวันนี ้ จะมีก็แต่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเท่านัน้ ที่จะได้ รูปกาย “มหาบุรุษ” อัน
สวยงามและแข็งแกร่งกลับคืน
39.

พัฒนำกำรกลับไปจุดเริ่มต้ น

ตอนนี ้เราคงทราบดีแล้ วว่า มนุษย์ทกุ คนนันแท้
้ จริ งแล้ ว “กลาย
พันธุ์” ด้ วยกันทังนั
้ น้ ทางเดียวที่จะแก้ เกมของฝ่ ายอกุศลได้ ก็คือ
ต้ องสัง่ สมบุญสร้ างบารมี และแก้ ไขโปรแกรม (วิชชา) เพื่อให้ รูป
กายของมนุษย์กลับเป็ นกายมหาบุรุษดังเดิม เมื่อได้ กายมหาบุรุษ
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แล้ วก็ปฏิบตั ิธรรม เข้ านิโรธสมาบัติ สามารถรวมเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกับกายธรรมฝ่ ายกุศลที่อยูล่ กึ ๆ ภายในกายมนุษย์ของเราได้
เมื่อนั ้น เราจะกลับกลายเป็ นผู้ที่มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก
เหมือนเมื่อครัง้ ที่มาเกิดเป็ นมนุษย์ยคุ แรกๆ

(ยุคดังเดิ
้ มเริ่ มแรก

หรื อ “ปฐมกาล” ก่อนที่จะมีพรหม) จากนันจึ
้ งจะสามารถ
ประกอบวิชชา คือเขียนโปรแกรม เพือ่ แก้ ไขวัฏสงสารและทุกสิง่
ทุกอย่างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสลายขัว้
พลังของฝ่ ายบาปอกุศล ที่สร้ างวัฏสงสารมาขังสรรพสัตว์ ตาม
เจตนารมณ์เดิมของฝ่ ายกุศลที่สง่ มวลมนุษย์มาเพื่อทาภารกิจอัน
สาคัญนี ้
40.

ทำงเลือกของสรรพชีวิต

เมื่อเราได้ ร้ ูความเป็ นจริ งทังหมดแล้
้
วว่า

ทุกสิง่ ทุกอย่างในวันนี ้

เกิดขึ ้นได้ อย่างไร ทาไมเราจึงมาเป็ นมนุษย์ และทาไมจึงมีวนั นี ้
นับจากจุดนี ้เป็ นต้ นไป จึงขึ ้นอยูก่ บั เราเอง ว่าเลือกที่จะทาอย่างไร
ต่อไปดี ซึง่ ทางเลือกก็มีด้วยกัน 3 ทางคือ (1) ยอมเป็ นเชลย ท่อง
วัฏสงสารต่อไป เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ ยอมถูกขังอยูเ่ ช่นนี ้เรื่ อยไป
(2) ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ไขตนเอง ด้ วยการสัง่ สมบุญสร้ างบารมี
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ให้ เต็มเปี่ ยม แล้ วดาเนินจิตเข้ าสูศ่ ูนย์กลางกาย เมื่อเข้ าถึงกาย
ธรรมอรหัตแล้ ว ก็อาศัยกายธรรมอรหัตนันมุ
้ ่งเข้ าสูน่ ิพพาน เป็ น
เหมือนหน่วยคอมมานโดที่ถกู ส่งมาสู้

แต่แล้ วถูกจับขังคุกเป็ น

เชลย จึงหาทางหนีออกจากคุก หวนกลับคืนสูม่ าตุภมู ิ คือกลับเข้ า
พระนิพพาน และ (3) ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ไขตนเอง สัง่ สมพลัง
บุญบารมีให้ มากพอที่จะสู้กบั เขา ดาเนินจิตเข้ าสูศ่ นู ย์กลางกาย
จนกระทัง่ เข้ าถึงกายธรรม แต่ยงั ไม่เข้ านิพพาน แล้ วรวบรวม
ทีมงาน ศึกษาวิชชา หรื อวิธีเขียนโปรแกรมชีวิต เพื่อมุ่งแก้ ไข
ระบบทังหมดตามเจตนารมณ์
้
เดิม

และเพื่อสลายขัวพลั
้ งฝ่ าย

อกุศลจนกระทัง่ สาเร็ จและบรรลุถึง “ที่สดุ แห่งธรรม” ให้ จงได้
ซึง่ เมื่อเราทุกคนทราบความเป็ นมาและความเป็ นไปแห่งตนแล้ ว
จะเลือกหนทางใด ก็สดุ แท้ แต่ใจปรารถนาเทอญ...
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