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คำนำ
พระพุทธศาสนานันถื
้ อได้ วา่ เป็ นศาสตร์

เพราะมีหลักคาสอนที่เป็ นระบบ อิงตามหลักเหตุผลที่เป็ นจริ งและ

พิสจู น์ได้ โดยสิง่ ที่เรี ยกว่าเป็ น “ธรรมะ” คือองค์ความรู้เกี่ยวกับสรรพสิง่ และสรรพสัตว์ที่มีอยูอ่ ย่างมากมาย
มหาศาล และมีมาก่อนที่พระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงอุบัติขึ ้นในโลก การ “ตรัสรู้ ” ของพระองค์ จึง
เป็ นการเข้ าถึงภาวะ

ที่ทาให้ สามารถล่วงรู้และหยัง่ ถึงองค์ความรู้เหล่านี ้ได้

ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง

เปรี ยบเทียบธรรมะที่มีอยูท่ งหมดกั
ั้
บ “ใบไม้ ในป่ า” แต่ธรรมะที่พระองค์ทรงเลือกมาสัง่ สอนนันมี
้ เพียงเล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับทังหมด
้
โดยพระองค์ทรงอุปมาว่าเป็ นประดุจ “ใบไม้ ในกามือ” คือธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์
นัน่ เอง ซึง่ ก็เพียงพอแล้ วต่อการนามาฝึ กฝนขัดเกลาตนเองเพื่อให้ หลุดพ้ นจากคุกคือวัฏสงสารและเข้ าสูน่ ิพพาน
แดนบรมสุข

ธรรมะนันเป็
้ นสิง่ ที่ไร้ กาลเวลา คือไม่มีวนั ล้ าสมัย มีความยากง่ายไปตามลาดับ ผู้ศกึ ษาคาสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าจากพระไตรปิ ฎก

จะพบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงใช้ อปุ มาอุปมัยในการสอน

โดย

เปรี ยบเทียบกับสิง่ ต่างๆ ในยุคสมัยของพระองค์ เช่น โค กระบือ ล้ อเกวียน พระอาทิตย์ พระจันทร์ ไฟ น ้า
ภาชนะดินเผา ฯลฯ แต่ด้วยความเป็ นอยูข่ องสังคมมนุษย์ในปั จจุบนั ที่เต็มไปด้ วยเทคโนโลยีมากมายนันได้
้

เอื ้อเฟื อ้ ให้ การอธิบายความธรรมะนันง่
้ ายต่อการทาความเข้ าใจของคนยุคใหม่ยิ่งขึ ้น

โดยเปรี ยบเทียบกับ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ และหลักการวิทยาศาสตร์ อย่างง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน ที่ใครๆ ก็เข้ าใจ เพื่อสือ่ ถึง
สัมพันธภาพระหว่างตัวของเราเอง กับธรรมะ ชีวิต โลก จักรวาล และสรรพสิง่ ในเชิงระบบที่เชื่อมโยงถึงกัน
ทังหมด
้
ท้ ายที่สดุ นี ้ ผู้เขียนขอยืนยันตามหลักทังของพุ
้
ทธศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วา่ ศรัทธาหรื อความเชื่อนันควรยื
้
น
หยัดอยูบ่ นพื ้นฐานของปั ญญา คือความรู้และความเข้ าใจในสิง่ ที่นา่ เชื่อถือได้ และที่สาคัญเหนือสิง่ อื่นใด คือ
สามารถพิสจู น์ทราบได้ ด้วยตนเองว่า “เป็ นจริ ง”

“เอหิปัสสิโก”
พิทยา ทิศธุ ิวงศ์
2561 B.E. (1st Edition in 2555 B.E.)
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1.

พุทธศำสตร์ กับ วิทยำศำสตร์

คนในยุคปั จจุบนั ได้ มีโอกาสศึกษาวิทยาศาสตร์ กนั มากขึ ้น และระบบความคิดก็พฒ
ั นาขึ ้นตามหลักของเหตุผล

จึงมักมองว่าบางสิง่ บางอย่างในพระพุทธศาสนานันเป็
้ นเรื่ องงมงาย เพราะเป็ นสิง่ ที่มองไม่เห็นและไม่สามารถ
พิสจู น์ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แท้ จริงแล้ ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสมาตังสองพั
้
นกว่าปี แล้ วว่า
“เอหิปัสสิโก... เชิญมาพิสจู น์เถิด” ซึง่ โดยหลักการแล้ ว พุทธศาสตร์ กบั วิทยาศาสตร์ นนตรงกั
ั้
นในแง่ของการใช้
เหตุผลที่พิสจู น์ได้ วา่ เป็ นจริ ง แต่สงิ่ ที่แตกต่างกันคือเครื่ องมือในการพิสจู น์ เพราะวิทยาศาสตร์ ใช้ เทคโนโลยีทาง
วัตถุที่คอ่ ยๆ พัฒนาการไปเรื่ อยๆ ตามยุคสมัยในการพิสจู น์ แต่พทุ ธศาสตร์ ใช้ “ใจ” ซึง่ เป็ นนวัตกรรมชันเลิ
้ ศ ที่
ยังไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ มาเป็ นเครื่ องพิสจู น์ นักวิทยาศาสตร์ อาจสร้ างหัวใจเทียม ขาเทียม แขนเทียม ตา
เทียม ดาวเทียม และอะไรอีกสารพัด แต่นกั วิทยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถสร้ าง “ใจ” ขึ ้นมาได้ เพราะใจมีความ
ละเอียดอ่อน และซับซ้ อนอย่างมากมายนัก ที่สาคัญคือ นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่คอ่ ยมีความรู้ที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
โครงสร้ างและระบบการทางานของใจ นักวิทยาศาสตร์ ได้ ใช้ เวลายาวนาน กว่าจะค้ นพบคลืน่ ความถี่ ซึง่ เป็ นสิง่
ที่มองไม่เห็น จับต้ องไม่ได้ แต่มีตวั ตนและมีประโยชน์ ดังนัน้ ก็คงจะเป็ นเวลาอีกยาวนานพอสมควร กว่าที่
นักวิทยาศาสตร์ จะสร้ างเครื่ องมือที่สามารถส่องมองเห็น “ใจ” ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เว้ นเสียแต่วา่ จะทดลองกัน
ด้ วยการฝึ กสมาธิ ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาการค้ นคว้ าและทดลอง เพื่อค้ นพบว่าใจเป็ นอย่างไรและมีระบบการ
ทางานอันน่ามหัศจรรย์เพียงใด
2.

ใจ กับ สมอง

องค์ความรู้ทางด้ านการแพทย์แผนปั จจุบนั มักให้ ความสาคัญกับ “สมอง” และมองข้ ามการทางานของร่างกาย

ทังระบบที
้
่สมั พันธ์ กบั “ใจ” ทังนี
้ ้ก็เพราะคนทัว่ ไปยังไม่สามารถมองเห็นและจับต้ อง “ใจ” ได้ จึงเป็ นการยากที่จะ
ศึกษาและหาข้ อสรุป อย่างไรก็ตาม โดยเริ่ มแรกสุด เราต้ องยอมรับเสียก่อนว่ามนุษย์เราทุกคนมี “ใจ” และยังมี
“วิญญาณ” หรื อ “กายละเอียด” พร้ อมด้ วย “ระบบแผงวงจร” ของชีวิตที่มองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า ซึง่ สิง่ เหล่านี ้
ได้ รับแรงดึงตรึงติดอยูก่ บั ร่างกายของเราในขณะที่เรามีชีวิต ในทานองเดียวกันกับ “แรงดึงดูดของโลก” ที่มี

กาลังมากสามารถดึงดูดวัตถุตา่ งๆ ให้ ติดอยูก่ บั ผืนโลก โดยที่ไม่มีใครมองเห็นแรงดึงดูดนี ้ และเมื่อวิญญาณ
หลุดออกจากร่างกายเป็ นการถาวร ย่อมหมายความว่าร่างกายนัน้ “ตาย” เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เปรี ยบได้ กบั
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มนุษย์หรื อวัตถุที่ออกไปอยูน่ อกโลก พ้ นจากแรงดึงดูด ก็ลอยล่องฟ่ องเบาไป ราวกับว่าไร้ น ้าหนัก แต่ก็ยงั มี
ตัวตน

เราสามารถพิสจู น์ถึงการทางานของใจได้ ในกรณีของผู้ป่วยที่สมองตาย เมื่อสมองหยุดทางานแล้ ว แต่เมื่อญาติ
ของผู้ป่วยเข้ ามาพูดคุยด้ วย ร้ องไห้ แสดงความเสียใจ หรื อทะเลาะกัน ชีพจรของผู้ป่วยสมองตายกลับเต้ นแรง
ขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั นัน่ เป็ นเพราะผู้ป่วยสมองตาย ไม่สามารถแสดงอาการโต้ ตอบทางกายได้ เพราะสมองสัง่
การไม่ได้ แต่ใจยังทางานอยู่ ทาให้ เขารู้สกึ รับรู้สงิ่ ที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อรู้สกึ เสียใจ ดีใจ หรือโกรธ แต่ไม่อาจบังคับ
ร่างกายให้ แสดงอาการ ใจจึงแสดงออกให้ ร้ ูผา่ นชีพจรและการเต้ นของหัวใจ เหมือนกับตอนที่เรารู้สกึ โกรธแล้ ว
หัวใจเต้ นแรงอย่างนัน้ โดยสรุปคือ ร่างกายไม่ได้ มีสมองเป็ นศูนย์กลางในการควบคุมเพียงอย่างเดียว เพราะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่าคนเรานัน้ “มีใจเป็ นใหญ่ มีใจเป็ นประธาน” นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า แท้ จริ งแล้ ว ใจ
ต่างหากที่ควบคุมร่างกาย เพียงแต่วิทยาศาสตร์ ยงั พัฒนาไปไม่ถึงขันที
้ ่จะเห็นได้ วา่ “ใจ” ควบคุม “กาย”
อย่างไร
3.

ใจกับผลึกนำ้

เราเคยได้ ยินเรื่ องผลึกน ้ากันมาบ้ างพอสมควร ผลึกน ้ามีรูปร่างสวยงามหรื อแปลกประหลาดแตกต่างกันไป ตาม

ปั จจัยส่งผลต่างๆ อย่างเช่น เสียงเพลง เสียงสวดมนต์ เสียงตาหนิดา่ ว่า หรื อปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อผลึกน ้า แท้ จริ งแล้ วใจของคนเราก็เป็ นเช่นเดียวกันกับผลึกน ้า เพียงแต่วา่ ใจของเรานันละเอี
้
ยดกว่าน ้ามาก
นัก หากเราฟั งเสียงเพลงที่ดุดนั ถ่ายทอดอย่างรุนแรง ใจของเราก็แปรสภาพไปตามเสียงเพลงนัน้ หรื อหากเรา
ฟั งเพลงที่ใช้ ภาษานุม่ นวลไพเราะ ท่วงทานองอ่อนโยน ใจของเราก็จะสวยงามอ่อนโยน ตามเสียงเพลงไปด้ วย

ถ้ าใครด่าว่าเราด้ วยคาหยาบคาย ใจของเราก็อาจกลายสภาพเป็ นใจที่ร้อนรุ่มพร้ อมที่จะใช้ ความรุนแรงโต้ ตอบ
หากเปรี ยบใจกับผลึกน ้า เราจะพบว่า สภาพของใจมนุษย์ทวั่ ไปสามารถผันแปรไปตาม รูป เสียง กลิน่ รส
สัมผัส และความรู้สกึ นึกคิด ที่ได้ ประสบและถ่ายทอดมาสูใ่ จ ซึง่ เราสามารถสังเกตและสัมผัสสภาพของใจที่
แตกต่างกันออกไป ได้ ด้วยตัวของเราเอง เช่น ใจร้ าย ใจร้ อน ใจเย็ น ใจว้ าวุน่ แต่สาหรับผู้ที่ฝึกสมาธิจนใจรวม

แน่วแน่มากเพียงพอแล้ ว จะสามารถมองเห็นสภาพใจที่แตกต่างกันออกไปดังกล่าว คือ ใจของมนุษย์หรื อสัตว์
นันจะเปลี
้
ย่ นเป็ นสีตา่ งๆ และมีสภาพต่างๆ กันออกไป ซึง่ เห็นได้ ด้วยสมาธิ เช่นเดียวกับการเห็นผลึกน ้า ด้ วย
การส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายสูงมากนัน่ เอง
4

4.

ต้ นกำเนิดควำมศักดิ์สิทธิ์

ดังที่กล่าวมาแล้ วว่า ศาสนาพุทธนันมี
้ ความคล้ ายคลึงกับวิทยาศาสตร์ คืออิงตามหลักเหตุและผล โดยที่คาสอน

ต่างๆ นันพิ
้ สจู น์ได้ แต่คนเป็ นจานวนมากก็ยงั อดสงสัยไม่ได้ วา่ ทาไมชาวพุทธยังทาสิง่ ที่ดเู หมือนงมงายหลาย
อย่าง เช่นการรดน ้ามนต์ และกราบไหว้ พระพุทธรูปที่ทาจากวัสดุซงึ่ ไม่มีชีวิตจิตใจ อย่างหิน ปูน หรื อทองเหลือง
และสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อขอสิง่ ต่างๆ

อยูเ่ ป็ นประจา ซึง่ ในการตอบปั ญหานี ้ ก็ต้องย้ อนกลับไปที่วา่

พระพุทธศาสนานันอาศั
้ ยใจในการพิสจู น์องค์ความรู้ที่เรี ยกว่าธรรมะ และใจนี่เอง คือเครื่ องมือที่ทรงอานุภาพ
มากที่สดุ เมื่อพระสาธยายมนต์ด้วยใจที่จรดจ่อเป็ นสมาธิ คลืน่ พลังจากใจของพระก็สถิตลงในน ้าที่บรรจุอยูใ่ น
ภาชนะ ทาให้ น ้านันกลายเป็
้
นน ้าที่มีพลังสถิตอยู่ ในทานองเดียวกันกับน ้ากลัน่ ของแบตเตอรี่ รถยนต์ ที่มีพลัง
ไฟฟ้ าสถิตอยู่ และสามารถชาร์ จไฟฟ้ าเพิม่ เข้ าไปได้ หรื อเหมือนกับเตาไมโครเวฟ ที่ปล่อยคลืน่ ลงไปในแก้ วน ้า
ทาให้ โมเลกุลของน ้าสัน่ สะเทือน กลายเป็ นน ้าร้ อนได้ ความแตกต่างของน ้ามนต์ในพระพุทธศาสนาก็คือ พระผู้
สวดใช้ พลังงานอันบริ สทุ ธิ์จากใจถ่ายทอดผ่านคลืน่ เสียงที่เปล่งออกมา แล้ วสถิตกระแสพลังแห่งความดีงามนัน้
ลงไปในน ้า ซึง่ เป็ นเสมือนสือ่ ใครที่นาไปดื่ม หรื อนาไปล้ างหน้ า กระแสพลังก็เชื่อมเข้ าสูร่ ่างกายของเขา แล้ ว
สลายพลังงานที่ไม่ดีภายในร่างกายและจิตใจ

สามารถนาไปใช้ อธิบายได้ ตอ่ ไปว่า
พระพุทธรูปที่ทาจากวัสดุตา่ งๆ รวมถึงพระเครื่ องของชาวพุทธ มีความศักดิ์สทิ ธิ์ หรื อมีพลังได้ อย่างไร
5.

หลักการเดียวกันนี ้

ธรรมะมำกจำกไหน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ไม่ได้ มาจากการคิดค้ น วิเคราะห์ วิจัย ใดๆ ทังสิ
้ ้น เพราะในความเป็ นจริ งนัน้
ธรรมะ คือความรู้เกี่ยวกับความเป็ นจริ งของโลก ชีวิต สรรพสัตว์ และสรรพสิง่ นันมี
้ อยูแ่ ล้ ว นับตังแต่
้ ก่อนพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ าจะตรัสรู้ เปรี ยบเสมือนห้ องสมุดที่รวบรวมองค์ความรู้อนั เป็ นความลับเอาไว้ ทงหมด
ั้
ที่ไม่มีใคร
มีกญ
ุ แจเปิ ด ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้ด้วยการเจริ ญสมาธิ ภาวนา จึงสามารถเข้ าถึงภาวะที่ทาให้
พระองค์สามารถไขความลับในเรื่ องราวต่างๆ ได้ ด้วยพระองค์เอง ซึง่ ห้ องสมุดนี ้ก็ไม่ได้ อยูท่ ี่ไหนไกล แต่ทว่าอยู่
ภายในศูนย์กลางกายของพระองค์เอง ใครก็ตามที่สามารถปฏิบตั ิธรรมจนกระทัง่ บรรลุธรรมตามอย่างพระองค์

ก็จะสามารถไขกุญแจ เพือ่ เข้ าไปทาความรู้แจ้ ง เห็นแจ้ ง ในพระธรรม ตามอย่างพระพุทธองค์ได้ เช่นกัน ต่างกัน
ตรงที่วา่ เมื่อมีกญ
ุ แจไขเข้ าไปแล้ ว จะมีกาลังในการเรี ยนรู้และรับรู้ได้ มากน้ อยแค่ไหน ก็ขึ ้นอยูก่ บั กาลังญาณ
หรื อพลังสมาธิของแต่ละคน
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6.

ธรรมะกับใบไม้

“ธรรมะ” ซึง่ เป็ นองค์ความรู้ ที่พระพุทธเจ้ าทรงทราบ เปรี ยบเหมือนใบไม้ ในป่ า ซึง่ มีอยูอ่ ย่างมากมายมหาศาล

แต่สงิ่ ที่ทรงนามาสอน เป็ นเพียงประดุจใบไม้ ในกามือ ซึง่ ก็มากเพียงพอแล้ ว ต่อการละทิ ้งวัฏสงสาร เข้ าสูอ่ าย
ตนนิพพาน ตามมโนปณิธาน ที่พระพุทธเจ้ าทรงตังไว้
้ สมัยเป็ นพระโพธิสตั ว์ (มนุษย์หรื อสัตว์ผ้ บู าเพ็ญตนเป็ น
พระพุทธเจ้ า)

แต่สาหรับพระโพธิสตั ว์ที่ม่งุ หวังจะแก้ ไขวัฏสงสาร

นาพาสรรพสัตว์เข้ าสูอ่ ายตนนิพพานได้

ทังหมด
้
ต้ องอาศัยความรู้ที่เกินกว่าใบไม้ ในกามือ ต้ องสัง่ สมบุญบารมียาวนานกว่าปกติยิ่งขึ ้นไปอีก เปรี ยบได้
กับโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ ติดตังอยู
้ ่ ถ้ าเราต้ องการใช้
โปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมทาบัญชี เราสามารถทาบัญชีให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยได้ ด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับ
คาสัง่ ในโปรแกรมบัญชี ซึง่ ซับซ้ อนและยากในระดับหนึง่ แต่ผ้ ใู ช้ คอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปก็สามารถใช้ งานได้ โดย
ใช้ เวลาเรี ยนรู้ไม่นานมาก แต่ถ้าหากเราต้ องการแก้ ไขโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการพื ้นฐานของคอมพิวเตอร์ ความ
ซับซ้ อนและความยากของงานจะมากขึ ้นอีกหลายเท่า และผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปไม่สามารถทาได้ ต้ อง
อาศัย “โปรแกรมเมอร์ ” หรื อนักเขียนโปรแกรม ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า ในการทาการทางานนี ้ และถ้ า
หากการแก้ ไขนันเกี
้ ่ยวข้ องกับปั ญหาที่มีความซับซ้ อนมาก ก็อาจใช้ เวลายาวนานมากกว่า การใช้ โปรแกรมทา
บัญชี โดยผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปนัน่ เอง
7.

มองไม่ เห็น... แต่ มีอยู่

พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ใช้ เหตุผลเป็ นหลัก จึงยืนอยูบ่ นบรรทัดฐานเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ ในยุคปั จจุบนั
แต่ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างพุทธศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก็คือ... พุทธศาสตร์ ใช้ ใจเป็ นเครื่ องพิสจู น์ทราบ

ในขณะที่วิทยาศาสตร์ ใช้ วตั ถุเป็ นเครื่ องพิสจู น์ นักวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ คิดค้ นกล้ องดูดาว มาส่องมองเห็น
จักรวาลอันไกลโพ้ น รวมถึงกระบวนการเกิดขึ ้นและดับสลายลงของจักรวาลและดวงดาวได้ ฉนั ใด พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าก็ทรงตรวจดูภพภูมิตา่ งๆ ทังที
้ ่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า โดยอาศัยใจที่เป็ นสมาธิแน่วแน่
เป็ นกล้ องส่องฉันนัน้ ด้ วยเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เรายังไม่สามารถสรุปได้ วา่ นิพพาน นรก สวรรค์ บุญ

บาป นันมี
้ หรื อไม่มี เหตุเพราะว่าเทคโนโลยีทางวัตถุยงั ไม่ก้าวหน้ าพอที่จะพิสจู น์ เหมือนกับผู้คนในยุคหลายพัน
ปี ที่แล้ ว ที่ยงั ไม่ทราบว่ามีจกั รวาลอื่นอยูด่ ้ วย เพิ่งจะพิสจู น์ได้ ในภายหลังเมื่อ คุณกาลิเลโอสร้ างกล้ องดูดาวขึ ้น
หรื อ คลืน่ วิทยุ คลืน่ โทรศัพท์ ที่มองไม่เห็นและมีมานานแล้ วในอากาศ เราก็เพิ่งค้ นพบ แล้ วนามาใช้ ประโยชน์ได้
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ไม่นาน นิพพาน นรก สวรรค์ บุญ บาป จึงยังคงรอคอยนักวิทยาศาสตร์ ให้ ก้าวไปถึงจุดที่พิสจู น์ได้ ในสักวัน แต่
ถ้ าคิดจะพิสจู น์ด้วยวิธีของพระสัมมาพุทธเจ้ า ก็ไม่จาเป็ นต้ องรอคอยอีกหลายร้ อยพันปี แต่สามารถทาได้ ตงแต่
ั้

วันนี ้ โดยอาศัย “ใจ” ของตัวเราเองที่สงบนิ่งเป็ นสมาธิ ถ้ าเปรี ยบใจของเรากับกล้ องดูดาว เราก็ต้องปรับสภาพ
ใจ เหมือนการปรับโฟกัสของกล้ องดูดาว จนกว่าใจจะรวมเป็ นสมาธิแน่วแน่ สามารถส่องเห็นนรก สวรรค์
นิพพาน บุญ บาป ทังใกล้
้ และไกล ได้ อย่างชัดเจน
8.

บุญกับบำป

เชื่อไหมครับว่าบุญบาปมีจริ ง? บางครัง้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าไฟรั่ว

เราเผลอแตะเข้ าก็โดนไฟดูด

เราสัมผัสได้ ถึง

พลังงานของมัน แม้ เราจะมองไม่เห็นไฟฟ้ า พลังงานบุญบาปก็เช่นกัน เรามองไม่เห็น แต่เวลามันไหลผ่านใจ เรา
ก็จะรู้สกึ ได้ ในตัวของเรามีพลังงานบุญ กับพลังงานบาป เก็บเอาไว้ อยูต่ ลอดเวลา เป็ นพลังงานที่มีความ
ละเอียดสูง พลังงานบุญ จะเหนี่ยวนาดึงดูดให้ เกิดแต่สงิ่ ดีๆ กับตัวคุณ อย่างเช่น เป็ นที่รักของเพื่อนๆ หยิบจับ
ลงทุนอะไรก็กาไรดีไปหมด มีโชคมีลาภ มีคนช่วยเหลือ มีความสุขความสาเร็ จในชีวิต ในขณะที่พลังงานบาป
จะเหนี่ยวนาดึงดูดให้ เกิดสิ่งแย่ๆ เช่นอยูด่ ีๆ ก็เจ็บป่ วย หรื ออยูด่ ีๆ ก็มีคนหมั่นไส้ ไม่ชอบหน้ า โดนกลัน่ แกล้ ง
โดนใส่ร้าย ฯลฯ เวลาที่เราให้ เงินหรื อซื ้อของให้ พอ่ แม่แล้ ว เรามีความสุขใจ รู้สกึ ดี นัน่ เป็ นเพราะกระแสบุญ ไหล
เข้ ามาหล่อเลี ้ยงใจ ตรงกันข้ าม เวลามีคนขับรถตัดหน้ า เรารู้สกึ โกรธ ไม่พอใจ ขุน่ เคือง นัน่ ก็เพราะกระแสบาป
ไหลเข้ ามาในใจเรา ความรู้สกึ ดีและความรู้สกึ ร้ ายเหล่านี ้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการทางานของ
พลังงานบุญและบาปภายในใจของเรา 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 ามา

ชาร์ จเก็บไว้ ใน “ดวงบุญ” และถ้ าเรา คิด พูด ทา สิง่ ที่เป็ นบาป เป็ นความเลวร้ ายต่างๆ พลังงานบาปก็จะไหล
เข้ ามาชาร์ จเก็บไว้ ใน “ดวงบาป” ซึง่ ทังดวงบุ
้
ญและดวงบาปนี ้ก็ติดตังอยู
้ ภ่ ายในตัวเรา โดยมีลกั ษณะเป็ นทิพย์
ไม่สามารถจับต้ องได้ ด้วยมือเปล่า และการได้ พลังงานบุญพลังงานบาปนี ้ ก็เป็ นไปตามกติกาของกฎแห่งกรรม
ที่มีการ “คานวณประมวล” อย่างเป็ นรูปธรรม ว่าประกอบเหตุเช่นนัน้ เช่นนี ้ จะต้ องได้ พลังงานบุญหรื อบาป

กลับคืนมามากน้ อยเท่าไร ทังนี
้ ้สามารถเปรี ยบได้ กบั โปรแกรมคานวณภาษีออนไลน์ ซึง่ มีการป้อนข้ อมูล
รายละเอียดเข้ าระบบไปว่า เราทาอะไรไปบ้ าง มากน้ อยเท่าไร แล้ วโปรแกรมก็ประมวลผลว่าเราจะต้ องได้ เงิน
ภาษีคืน หรื อเสียภาษีเพิ่ม เท่าไร แล้ วโปรแกรมก็ฝากหรื อหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของเราโดยอัตโนมัติ
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9.

อุทิศบุญ

การอุทิศบุญเป็ นเรื่ องน่ามหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา แม้ นกั วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ก็ยงั ค้ นคว้ าไปไม่ถึง “บุญ”

คือพลังงานอันบริ สทุ ธิ์ที่เกิดขึ ้นภายในใจ เมื่อเราคิดดี พูดดี ทาดี พลังงานนี ้ก็คล้ ายๆ กับกระแสไฟฟ้า หรื อคลืน่
ที่สามารถส่งผ่านจากสถานีหนึง่ ไปยังอีกสถานีหนึง่ ได้ เมื่อผู้อุทิศบุญทาการอุทิศ และผู้รับเปิ ดใจรับกระแสบุญ
นันแล้
้ ว (ภาษาพระเรี ยกว่าการอนุโมทนา) ต่างฝ่ ายก็มีใจที่เป็ น “บุญ” คือฝ่ ายหนึง่ มีใจเป็ นบุญกุศลที่จะอุทิศ
กับอีกฝ่ ายมีใจเป็ นบุญกุศลที่จะอนุโมทนา ดังนี ้แล้ ว บุญก็เกิดขึ ้นต่อทังผู
้ ้ อุทิศและผู้อนุโมทนา โดยที่ผ้ อู ุทิศก็
ไม่ได้ สญ
ู เสียบุญของตนเองไปเลย แต่ได้ บุญเพิ่มจากการอุทิศบุญ บุญที่ได้ จะถูกเก็บไว้ ในดวงบุญที่อยู่ ณ
ศูนย์กลางกายของแต่ละคน คอยบันดาลเป็ นความสุขเป็ นสิง่ ดีงามสาหรับผู้รับได้ บรรพบุรุษชาวพุทธได้ ใช้ วิธี
กรวดน ้าเพื่ออุทิศบุญ ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ ใจจรดจ่อเป็ นสมาธิอยูก่ บั สายน ้า เมื่อใจเป็ นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน จิตก็มีกาลัง
มากขึ ้น มีใจมัน่ คงและมุ่งมัน่ ในการอุทิศนันนั
้ น่ เอง
10.

ส่ วนบุญ ส่ วนบำป

ไม่วา่ ใครสักคนจะทาความดีที่ก่อให้ เกิดบุญ

หรื อทาความชัว่ ที่ก่อให้ เกิดบาปก็ตาม

หากมีใครอีกคน

“อนุโมทนา” หรื อแสดงความยินดีสนับสนุน พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้ วย ไม่วา่ จะแสดงออกเป็ นกริ ยาท่าทาง พูด

ออกมา หรื อคิดอยูใ่ นใจ ผู้ที่อนุโมทนาย่อมมีสว่ นแห่งบุญหรื อบาปนันตามไปเช่
้
นกัน ได้ มากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั
ความแรงของเจตนา ต่างแต่วา่ ส่วนบุญหรื อส่วนบาปที่ได้ รับนันจะมี
้ ปริมาณไม่มากเหมือนผู้ที่ลงมือกระทา
ด้ วยตนเอง เช่นว่า หากคนลงมือตักบาตรได้ บุญ 100% คนที่อยูเ่ ฉยๆ แต่อนุโมทนาขอมีสว่ นในบุญ คิดแล้ วพูด
ว่า “ดีจงั เลยนะ อนุโมทนาด้ วยค่ะ” ก็จะได้ สกั 10% เพราะมีจิตเป็ นกุศลตามไปกับเขาด้ วย เช่นเดียวกับคนทา

บาป

อย่างเช่นโจรปล้ นชิงทรัพย์ถกู จับตาย

แล้ วมีผ้ อู นุโมทนาบาปว่า

“ตายเสียได้ ก็ดี” ผู้ลงมือฆ่าได้

บาป 100% ส่วนผู้สนับสนุนยินดีก็ได้ บาปไปสัก10% เพราะมีจิตเป็ นอกุศลยินดีในการฆ่า จะเปรี ยบเทียบไปก็
เหมือนกับคนกินยามะม่วง ผู้ที่กินได้ สมั ผัสรับรู้รสเปรี ย้ วเด็ดเข็ดฟั นแสบท้ องด้ วยตนเอง 100% แต่ผ้ ทู ี่พบเห็น
แล้ วแค่ร้ ูสกึ เปรี ย้ วปากตาม น ้าลายสอ นึกอยากกินบ้ าง ราวกับมีสว่ นรับรู้รสชาติตามไปด้ วย แต่ก็ไม่เต็มที่
11.

บำรมีคืออะไร

บารมีในพระพุทธศาสนานันมี
้ 10 อย่าง ได้ แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปั ญญาบารมี วิริยะบารมี
ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ซึง่ แท้ จริ งแล้ ว บารมีทงั ้ 10 ก็คือ “พลังงาน
8

คุณธรรม” ทัง้ 10 อย่างที่จาเป็ นต่อการพัฒนาจิตใจให้ บริ สทุ ธิ์ ถ้ าพลังงานเหล่านี ้ไม่เต็มเปี่ ยม เราก็บรรลุธรรม
ไม่ได้ เปรี ยบเสมือนรถยนต์ที่พลังงานน ้ามันไม่พอ ก็วิ่งไปไม่ถึงจุดหมาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ หากเรามีพลังงานบารมี

ไม่พอ เราก็ไปไม่ถึงนิพพาน อย่างดีก็ไปได้ แค่สวรรค์ หรื อพรหมโลก อันที่จริ งแล้ วพลังงานบารมีก็มาจากบุญ
นัน่ เอง แต่บุญสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็ นบารมีทงั ้ 10 ประการ หรื อคุณธรรม 10 อย่าง เหมือนกับแสงแดดสี
ขาวสว่างที่เรามองเห็นนัน้

แท้ จริ งแล้ วแบ่งแยกออกเป็ นหลายสีเรี ยกว่าสเป็ คทรัม

เมื่อเราบาเพ็ญ

คุณธรรม 10 อย่าง จะเกิดพลังงานบุญขึ ้นมาและถูกเก็บไว้ ภายในดวงบุญที่ศนู ย์กลางกาย เช่นเมื่อเราทาทาน
ในขณะที่กิเลสคือความโลภหลุดออกไปจากใจด้ วยอานุภาพแห่งบุญนัน้ ทาให้ ใจเราบริ สทุ ธิ์มากขึ ้น เมื่อเราทา
ทานบ่อยเข้ ามากเข้ า

ดวงบุญจากการทาทานก็เข้ มข้ นหนาแน่นมากขึ ้นแล้ วกลัน่ ตัวกลายเป็ นดวง

บารมี คล้ ายๆ กับแบตเตอรี่ แบบ Rechargeable ที่ถกู อัดพลังไฟเข้ าไปอย่างช้ าๆ จนกระทัง่ แบตเตอรี่ เต็มใน
ที่สดุ แต่การชาร์ จแบตเตอรี่ อาจใช้ เวลาเพียงไม่กี่ชวั่ โมง ส่วนการสร้ างบารมี หรื อสัง่ สมบุญจนเกิดเป็ นพลัง

บารมีที่เต็มเปี่ ยมนัน้ ใช้ เวลาข้ ามภพข้ ามชาติ เกินกว่าแสนชาติล้านชาติ พลังบารมีก็ถกู เติมเข้ าไปเรื่ อยๆ อย่าง
นี ้ในทานองเดียวกันกับบารมีอื่นๆ ซึง่ ดวงบารมีทงั ้ 10 ดวง ก็ซ้อนรวมกันอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกายของเรา ซึง่ เมื่อ
สะสมจนมากเพียงพอทังเชิ
้ งปริ มาณและระยะเวลาในการบ่มตัวแล้ ว พลังบารมีหรื อคุณธรรมจะทาให้ เราบรรลุ
ธรรมและหมดกิเลสไปได้ ตามลาดับ
12.

พลังงำนชีวติ

ในการทาความเข้ าใจว่า มนุษย์อย่างเรา สัมพันธ์ อย่างไรกับระบบกลไกของจักรวาล เราต้ องทาความเข้ าใจว่า
พลังงานชีวิตที่ใช้ ขบั เคลือ่ นทุกอย่างให้ เป็ นไปตามกลไกมีด้วยกัน 3 แหล่ง คือ พลังงานที่เป็ นกุศล หรื อที่เรา
เรี ยกว่า “บุญ” เป็ นพลังงานบริ สทุ ธิ์สขี าว แหล่งที่สองคือพลังงานที่เป็ นอกุศล หรื อที่เราเรี ยกว่า “บาป” เป็ น
พลังงานดาสกปรก สุดท้ ายคือพลังงานที่เป็ นอัพยากฤต คือ “ไม่บุญไม่บาป” เป็ นพลังงานสีเทาที่อยูร่ ะหว่างทัง้
สองขัว้ พลังงานทัง้ 3 แหล่งนี ้ ต่างก็มีภพที่เป็ นเสมือนโรงงานผลิต คล้ ายๆ กับโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ แล้ วส่งกระแส
พลังงานของแต่ละฝ่ ายมาหล่อเลี ้ยงภพภูมิสรรพสัตว์และสรรพสิง่ รวมถึงทุกๆ ชีวิต ในจักรวาล ให้ ดาเนินการ

เป็ นไปตามกลไก หรื อโปรแกรม เช่นกฎไตรลักษณ์ และกฎแห่งกรรม เป็ นต้ น โดยที่พลังงานบุญให้ ผลเป็ นความ
ดีงาม ความสุข ความเจริ ญ พลังงานบาปให้ ผลเป็ นความชัว่ ความทุกข์ ความเสือ่ ม พลังงานไม่บุญไม่ บาป
ให้ ผลเป็ นไม่ดีไม่ชวั่ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ (เป็ นกลางๆ) เราทุกคนนันเป็
้ นเสมือน “ชีวยนต์” ที่อยูใ่ นระบบของสนาม

9

พลังงานทัง้ 3 ที่ถกู ส่งมาอยูต่ ลอดเวลา

เพื่อแย่งชิงกันควบคุมปกครองระบบทังหมด
้

เหมือนประเทศ

มหาอานาจของโลก 3 ประเทศ ที่สร้ างอิทธิพลในด้ านต่างๆ ต่อประชากรโลก เพื่อแย่งชิงความเป็ นใหญ่

นอกจากนี ้ พลังงานทัง้ 3 ยังถูกเก็บเอาไว้ ในร่างกายของเรา ณ ศูนย์กลางกาย ภายในดวงบุญ ดวงบาป และ
ดวงไม่บุญไม่บาปซึง่ เป็ นเสมือนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เก็บพลังงานเหล่านี ้ ในทานองเดียวกันกับแบตเตอรี่ ที่เก็บพลังงาน
ไฟฟ้ า
13.

พลังจำกใจมุ่งมั่น

ชาวพุทธเป็ นจานวนมาก พากันสงสัยว่า การอธิษฐานหลังจากทาบุญเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ องหรื อไม่ จะเป็ นการทาเพื่อ
หวังผลตอบแทนหรื อเปล่า? แท้ จริ งแล้ วการอธิษฐานเป็ นบารมีที่พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ต้องสัง่ สมกันมา
ยาวนาน การอธิษฐานในสิง่ ที่ดีงามจึงเป็ นสิง่ ที่ต้องทา คนโบราณกล่าวว่าการอธิษฐานก็เหมือนการคัดท้ ายหาง
เสือของเรื อ เพื่อให้ นาวาชีวิตล่องไปถูกทิศทางตรงตามที่ตงใจไว้
ั้
แต่ถ้าเป็ นสมัยนี ้ก็คงต้ องบอกว่า เป็ นการตัง้
ตาแหน่งเป้าหมายให้ กบั ระบบพิกดั GPS ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้ เราขับเคลือ่ นชีวิตไปถึงจุดนันได้
้ โดยสวัสดิ
ภาพ ยิ่งไปกว่านัน้ ทุกครัง้ ที่เราอธิษฐาน จิตมักจะจรดจ่อแน่วแน่เป็ นสมาธิมากบ้ างน้ อยบ้ าง ทาให้ เกิดพลังจาก
การอธิษฐาน เราสามารถทดลองเองดูได้ วา่ การอธิษฐานมีพลังอย่างไร สมมติวา่ เราจะออกไปทางานตอนเช้ าให้
เราอธิษฐานในใจหรื อว่าปากเปล่าสักสิบครัง้ ว่า

“วันนี ้ทาอะไรก็สาเร็ จดีไปหมด”

ทาอย่างนี ้สัก 10 วัน

ต่อจากนันก็
้ ลองเปลีย่ นคาอธิษฐานเป็ น “วันนี ้ทาอะไรก็ซวยไปหมด” ทาอย่างนี ้อีกสัก 10 วัน แล้ วเราลอง
เปรี ยบเทียบดูวา่ 10 วันแรกกับ 10 วันหลังนัน้

จิตใจของเรามีพลังในการดาเนินชีวิตแตกต่างกันมากน้ อย

เพียงใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ทรงอธิษฐานมานับครัง้ ไม่ถ้วนแล้ ว ว่าขอให้ ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า เมื่อพระองค์สงั่

สมบุญบารมีมากพอจนถึงระดับที่คาอธิษฐานนันสามารถเป็
้
นจริ งได้ แล้ ว พระองค์ก็ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าสมดังที่
อธิษฐานเอาไว้ ย้ อนกลับมาที่การตังต
้ าแหน่งเป้าหมายปลายทางในระบบ GPS หากบุญบารมีเปรี ยบเสมือน
น ้ามันในรถยนต์ของเรา และการกาหนดปลายทางในระบบพิกดั GPS คือคาอธิษฐาน การไปถึงเป้าหมายอย่าง
ถูกต้ องจะเกิดขึ ้นได้

ก็ตอ่ เมื่อรถยนต์ของเรามีน ้ามันที่เพียงพอ

ถ้ าหากเราอธิษฐานตังเป
้ ้ าหมายจะเป็ น

พระพุทธเจ้ า เส้ นทางก็ยอ่ มยาวไกลกว่าปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการอธิษฐานตังเป
้ ้ าหมายเป็ นพระอรหันต์
ธรรมดา ซึง่ สามารถถึงเป้าหมายได้ โดยไม่ไกลนัก และใช้ น ้ามันน้ อยกว่า
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14.

อโหสิกรรม

คนเราใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกันในโลกนี ้ ก็ต้องมีผิดพลาดพลังล่
้ วงเกินกันบ้ างเป็ นธรรมดา สิง่ ที่สาคัญคือ ทุกคนควรจะ

รู้จกั ขอโทษ (ขออโหสิกรรม) และยกโทษ (ให้ อภัยทาน) แก่กนั และกันได้ อย่างง่ายๆ อยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดเวรกรรมพัวพันอันยุง่ ยากต่อการแก้ ไขในภพชาติเบื ้องหน้ า

และตัดปั ญหาในการจองเวรจองกรรม

กลับมาแก้ แค้ นกันอีก ลองนึกถึงเวลาที่เราใช้ คอมพิวเตอร์ แล้ วเกิดทางานผิดพลาด คอมพิ วเตอร์ ถามเราว่า จะ
ทางานนันต่
้ อไป (Ok) หรื อ

ยกเลิก (Cancel) ถ้ าเรากด Ok โปรแกรมก็อาจจะดาเนินงานผิดพลาดถึงขึ ้น

เสียหายหรื อ Error แต่ถ้าเรากด Cancel ก็เหมือนการอโหสิกรรม... ทุกอย่างเป็ นอันยุติ.... นอกจากนี ้ การขอ
ขมา ขออโหสิกรรมซึง่ กันและกัน อย่างเช่นในวันสงกรานต์ ยังเป็ นโอกาสดีให้ คกู่ รณีทงสองฝ่
ั้
ายได้ สลายพลัง
บาปอันเกิดจากความอาฆาตแค้ นที่อยูใ่ นใจของกันและกัน พลังบาปเหล่านี ้สถิตอยูใ่ นใจ และจะคอยผลักดัน
ให้ ก่อเวรก่อกรรมกันไปอย่างไม่ร้ ูจบสิ ้น เหมือนเวลาเราเจอใครสักคนแล้ วรู้ สกึ ไม่ชอบหน้ า เกลียดตังแต่
้ แรกพบ
นัน่ เกิดจากแรงบาปของการผูกอาฆาตจองเวรโดยไม่ร้ ูตวั เพราะเราเกิดใหม่ ก็ลมื เรื่ องเก่า ดังนัน้ การ
อโหสิกรรมซึง่ กันและกันจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก บรรพบุรุษชาวพุทธทราบเรื่ องนี ้ดี เราจึงมีธรรมเนียม ในการ
ขออโหสิกรรมต่อผู้ใกล้ วายชนม์ และในโอกาสสาคัญต่างๆ อย่างเช่นวันสงกรานต์ และก่อนบรรพชาอุปสมบท
เป็ นต้ น
15.

ดินแดนต่ ำงมิติ

ใครๆ ก็พดู กันว่า สวรรค์อยูใ่ นอก นรกอยูใ่ นใจ เพราะคนสมัยใหม่มีระบบการศึกษาที่พงึ่ พิงสิง่ ที่เป็ นเหตุเป็ นผล
เมื่อไม่เคยเห็น ไม่เคยประสบพบเจอด้ วยตนเอง ก็มกั จะสรุปว่าไม่มีจริ ง แต่ก่ อนที่เราจะสรุปว่ามีหรื อไม่มี เรา

ต้ องตังต้
้ นที่ตวั ของเราเองก่อนว่า สิง่ ที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ทางกายภาพ แต่มีตวั ตนอยูจ่ ริ งนันมี
้ อยูห่ รื อไม่
เริ่ มตังแต่
้ ตวั ของเราก็มี “ใจ” ซึง่ เรามองไม่เห็น แต่เราสัมผัสและรับรู้ได้ เวลา “โกรธ” หรื อ “รัก” สิง่ เหล่านี ้ไม่ได้
ออกมาจากสมอง แต่ออกมาจากใจ นอกจาก “ใจ” แล้ วก็ยงั มี “วิญญาณ” หรื อ “กายมนุษย์ละเอียด” ของเรา
เอง ที่จะออกมาให้ เห็นเฉพาะตอนหลับฝั นเท่านัน้ เวลาเราหลับฝั น เราจะเห็นว่า ตัวเราเป็ นตัวเราเสมอ ไม่เป็ น

คนอื่น นัน่ ก็เพราะวิญญาณหรื อกายมนุษย์ละเอียดของเราทาหน้ าที่ฝันยามหลับ แต่เรื่ องที่ฝันมีจริ งบ้ างไม่จริ ง
บ้ าง ขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ส่วนว่าถ้ าใครตาดี ก็มีสทิ ธิ์เห็นวิญญาณของผู้อื่น อย่างที่เรี ยกว่าผีได้ เช่นกัน เมื่อ
เป็ นดังนี ้แล้ ว ก็ไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไรที่ภพภูมิอนั เป็ นสถานที่รองรับวิญญาณของคนที่ตายแล้ วจะมีอยูจ่ ริ ง ใน
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โลกมนุษย์คนรวยๆ ก็อยูห่ มู่บ้านสวยๆ แพงๆ ประณีตมากน้ อยต่างกันไปตามกาลังทรัพย์ คนจนๆ ก็อยูใ่ นถิ่น
กันดาร อยูช่ ุมชนแออัด ฉันใดก็ฉนั นัน้ วิญญาณหรื อกายละเอียดที่มีบุญหรื อพลังงานบริ สทุ ธิ์สถิตอยูม่ าก ก็มี

ภพภูมิอนั ดีงามประณีตรองรับ เรี ยกได้ วา่ เป็ นสวรรค์ ส่วนวิญญาณที่มีบาปหรื อพลังงานด้ านลบสถิตอยูม่ าก ก็
มีภพภูมิอนั เป็ นทุกข์เป็ นโทษรองรับ

โดยที่ทงสวรรค์
ั้
และนรก ต่างก็มีแรงดึงดูดของตัวเอง เช่นเดียวกับโลก

มนุษย์ สวรรค์ก็มีแรงดึงดูด ดึงวิญญาณที่มีพลังงานบุญอันเป็ นทิพย์สะสมไว้ มาก ให้ ไปอยูใ่ นสวรรค์ ส่วนนรกก็
มีแรงดึงดูด ดึงวิญญาณที่มีพลังงานบาปอันเป็ นทิพย์สะสมไว้ มาก ให้ ไปอยูใ่ นนรก ส่วนวิญญาณที่บุญบาปไม่

มากพอจะไปที่ไหน ก็ลอยล่องอยูใ่ นโลกมนุษย์
16.

สวรรค์ และนรก

จากที่อธิบายมาก่อนหน้ านี ้ว่า วิญญาณของมนุษย์นนอาจเปรี
ั้
ยบได้ กบั ภาพรูปกายโฮโลแกรมสีม่ ิติโปร่งแสงไร้
น ้าหนัก ที่อยูใ่ นอุปกรณ์ฉายภาพโฮโลแกรมที่สามารถจับต้ องได้ ในทานองเดียวกัน ภพภูมิสวรรค์และนรกก็
สามารถนาไปเปรี ยบได้ กบั ภาพโฮโลแกรมของเมือง ที่สร้ างขึ ้นด้ วยพลังงานบุญ (สวรรค์) และพลังงานบาป
(นรก) ในทานองเดียวกันกับที่กระแสไฟฟ้ าถูกใช้ สร้ างภาพเมืองโฮโลแกรมสีม่ ิติ สวรรค์และนรกจึงเหมือนกับ
เมืองโฮโลแกรมสีม่ ิติที่มีชีวิต แต่ไม่สามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เช่นเดียวกันกับคลื่นและรังสีในอวกาศที่กล้ องดู
ดาวส่องมองไม่เห็น แต่สามารถดักจับคลืน่ และเห็นกระแสคลื่นได้ ด้วยอุปกรณ์พิเศษ ยิ่งไปกว่านัน้ เราอาจ
คานึงถึงวิญญาณในสวรรค์และนรกว่าเป็ น “รูปกายโฮโลแกรมสีม่ ิติที่มีชีวิต” ซึง่ สามารถรับรู้ถึงความสุขและ
ทุกข์ได้ เพราะวิญญาณก็ยงั คงมี “ใจ” ที่ถอดออกมาจากกายมนุษย์ของตนที่เสียชีวิตไปแล้ ว ดังนัน้ วิญญาณจึง
สามารถอยูใ่ นสวรรค์ได้ อย่างมีความสุข เพราะสวรรค์ถกู สร้ างขึ ้นด้ วยพลังงานที่ดี ในขณะที่วิญญาณในนรก

ต้ องรู้สกึ ทุกข์ทรมานมาก เพราะนรกสร้ างขึ ้นจากพลังงานที่เลว เช่นเดียวกับความสุขความทุกข์ที่เราสัมผัสได้
ด้ วยกายมนุษย์ละเอียดหรื อวิญญาณของเราขณะหลับฝั นเห็นเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆ นอกจากนี ้ สวรรค์ยงั มี
“แรงดึงดูด” เหมือนดวงจันทร์ ซึง่ มีแรงดึงดูดอ่อนๆ ทาให้ วิญญาณหรื อเทวดาในสวรรค์สามารถล่องลอยได้
คล้ ายเดินอยูบ่ นดวงจันทร์ ในขณะที่มีความสุขเพลิดเพลินอยูก่ บั รางวัลตอบแทนจากการทาดี ซึง่ แท้ จริ งแล้ วก็

คือพลังงานบุญที่ตนเองได้ สงั่ สมเอาไว้ ในทางตรงกันข้ าม วิญญาณในนรก หรื อที่เรี ยกว่าสัตว์นรกต้ องประสบ
กับแรงดึงดูดที่แรงกว่าของภพนรก ซึง่ พวกเขาต้ องทนทุกข์ทรมานจากการทาโทษอันเป็ นผลมาจากการสัง่ สม
พลังงานบาปที่ได้ จากการคิด พูด และทาชัว่ ในเมืองมนุษย์ โดยปกติแล้ ว เทวดาสามารถเพลิดเพลินในสวรรค์
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อย่างมีความสุขจนกว่าพลังงานบุญของพวกเขาจะถูกใช้ ไปจนถึงระดับหนึง่ จากนันพวกเขาก็
้
จะต้ องไปเกิดใหม่
ด้ วยพลังงานบุญและบาปที่เหลืออยูใ่ นตัว เช่นเดียวกับสัตว์นรกที่ทนทุกข์ทรมานกับการทาโทษ จนกระทัง่

พลังงานบาปที่สะสมไว้ ลดลงไปถึงระดับหนึง่ จากนันจึ
้ งไปเกิดใหม่ด้วยบุญและบาปที่เหลืออยูใ่ นตัว ทังนี
้ ้ ทัง้
เทวดาและสัตว์นรก ต่างก็มีอนาคตที่ไม่แน่นอนในการไปเกิดใหม่ เพราะอาจเกิดใหม่เป็ นเทวดา(อีกครัง้ ), เป็ น
มนุษย์, เป็ นสัตว์, เป็ นผี, หรื อเป็ นสัตว์นรก (อีกครัง้ ) ขึ ้นอยูก่ บั กรรมในอดีตอันหลากหลายที่เคยสัง่ สมมาและ
ปริ มาณบุญและบาปที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นตัว
17.

สมำธิกับไฟฉำย

หลายคนคงสงสัยว่านัง่ หลับตาทาสมาธิ

ทาไมจึงสามารถเห็นโน่นเห็นนี่ได้

เห็นอยูค่ นเดียว เพ้ อฝั นหรื อ

จินตนาการไปหรื อเปล่า อันที่จริ งแล้ วสิง่ ที่เราเห็นในสมาธินนก็
ั ้ มีทงของจริ
ั้
งและของไม่จริ ง ของไม่จริ งเกิดขึ ้น
เพราะใจไม่บริ สทุ ธิ์หยุดนิ่งไม่ดีพอ แต่ในกรณีที่เห็นจริ ง ก็ต้องเอ่ยอ้ างถึงคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก่อน
ว่า ใจของมนุษย์นี ้แต่เดิมเป็ นประภัสสร พูดง่ายๆ ก็คือสว่างและสะอาด เทียบได้ กบั ไฟฉายที่สอ่ งสว่างอยูเ่ ป็ น
ปกติ ต่อมาถูกกิเลสครอบงา จึงบดบังความสว่างนันเสี
้ ย เหมือนกระจกไฟฉายถูกป้ายด้ วยสีคล ้าสีดา แสงสว่าง
ไม่อาจเล็ดลอดออกมาได้ มีแต่ความมืด เมื่อมืดแล้ ว เราก็มองอะไรด้ วยใจไม่เห็น เช่นนรก และสวรรค์ เทวดา

และวิญญาณ มองได้ แต่ด้วยตาเปล่า เห็นแต่วตั ถุหยาบๆ ของทิพย์มองไม่เห็นแล้ ว การทาสมาธิ ก็เหมือนการ
ชาระล้ างมลทินของใจ ค่อยๆ ล้ างสีคล ้าที่ทาทับกระจกไฟฉาย จนกระทัง่ ค่อยๆ มีแสงสว่างเล็ดลอดออกมาให้
เห็น เมื่อล้ างออกจนหมด (หมดกิเลส) กระจกไฟฉายก็เกลี ้ยงเกลาใสแจ๋วดังเดิม แสงไฟสามารถส่องออกมาได้
เต็มที่ คราวนี ้อยากจะส่องมองอะไร ก็เห็นได้ ทงนั
ั ้ น้ (ภาษาพระเรี ยกว่าญาณทัสสนะ) ตามกาลังแรงของไฟฉาย

ซึง่ แตกต่างกันออกไป เมื่อเห็นแล้ ว ก็มีความรู้ ความเข้ าใจเกิดขึ ้น ว่าเป็ นสิง่ นันสิ
้ ่งนี ้ เช่นพระสัมมาสัม พุทธเจ้ า
ทรงเปรี ยบเหมือนดวงตะวัน ส่องเห็นได้ ทงจั
ั ้ กรวาลและข้ ามจักรวาล ส่วนพระสาวกก็สว่างรองลงมา เหมือน
พระจันทร์ เหมือนสปอตไลท์ เหมือนไฟฉาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้ าง แรงเทียนไม่เท่ากัน ตามกาลังบุญบารมีและ
อุปนิสยั ที่สงั่ สมมา ที่พิเศษกว่านันก็
้ คือการทาสมาธิรวมเป็ นกลุ่ม นาจิตที่สว่างไสวของแต่ละคนมารวมกัน ก็

เหมือนการนาไฟฉายหลายกระบอก มารวบเข้ าด้ วยกัน ส่องไปทางไหน ก็เห็นพร้ อมๆ กัน เห็นได้ ชดั กว่า และ
เห็นได้ ไกลมากขึ ้นกว่าการทาสมาธิอยูค่ นเดียว
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18.

เมโมรี่ข้ำมชำติ

การระลึกชาติ ก็เหมือนกับที่เราถ่ายภาพด้ วยโทรศัพท์ มือถือหรื อกล้ องวงจรปิ ด แล้ วเปิ ดย้ อนดูภาพที่ถ่ายเอาไว้

ทีละภาพหรื อดูเป็ นภาพเคลือ่ นไหว เพียงแต่ภาพที่เราเก็บเอาไว้ ข้ามภพข้ ามชาตินนั ้ เราถ่ายด้ วย "ใจ" แล้ วเมโม
รี่ การ์ ด ที่เก็บไฟล์ภาพเอาไว้ ก็เป็ นเมโมรี่ การ์ ดแบบละเอียด ไม่สามารถจับต้ อ งได้ ด้วยมือเปล่า เก็บไว้ ในใจเรา
เอง เมื่อไหร่ที่ใจของเราเป็ นสมาธิสงบนิ่งละเอียดมากพอ เราก็จะสามารถเข้ าไปเปิ ดเมโมรี่ การ์ ดย้ อนอดีตชาติดู
ได้ เมื่อเราตายไป วิญญาณออกจากร่าง เมโมรี่ การ์ ดก็ติดไปกับวิญญาณของเรา
19.

ไวรัสของใจ

กิเลสเป็ นเสมือนไวรัสคอมพิวเตอร์

ที่ถกู ส่งเข้ ามาในระบบการทางานของใจเรา

ทาให้ ทางานได้ ไม่ปกติ

และ error บ่อยๆ บางครัง้ ถึงกับเครื่ อง hang ไปเลย กิเลสมีด้วยกัน 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ ความโลภ ความโกรธ

ความหลง แต่ถ้าแบ่งแยกย่อยโดยละเอียด พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสว่ามี 1,500 ชนิด นอกจากนี ้เราอาจ
เปรี ยบเทียบกิเลสได้ กบั มลภาวะที่เข้ ามาปนเปื อ้ นใจของเรา ทาให้ เราคิดไม่ดี พูดไม่ดี และทาไม่ดี เมื่อคิดไม่ดี
พูดไม่ดี และทาไม่ดีแล้ ว เราก็ได้ พลังบาปมาเก็บไว้ ในใจ ตามกติกาของกฎแห่งการกระทา เพราะฉะนันกิ
้ เลสจึง
เปรี ยบเสมือน Stimulant หรื อตัวกระตุ้น ชักนาไปในทางที่เสือ่ ม และกิเลสเหล่านี ้ก็ ถกู ส่งมาจากแหล่งผลิต โดย

ทางานร่วมกันกับ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ์ (ความรู้สกึ นึกคิดปรุงแต่ง) ยกตัวอย่างเช่น ตาเราเห็น
รูปไอโฟนรุ่นใหม่ลา่ สุด กิเลสในใจคือความโลภก็กระตุ้นให้ เราอยากได้ ในที่สดุ ก็ไปกู้เงินหรื อยืมเงินเขามาซื ้อ
ติดหนี ้ติดสิน หรื อสิ ้นเปลืองเงินทังๆ
้ ที่มีไอโฟนรุ่นเดิมอยูแ่ ล้ ว หรื อกิเลสกระตุ้นให้ ติดในรส รับประทานอาหาร
อย่างไม่บนั ยะบันยัง และทานแต่ของที่มีไขมัน มีน ้าตาลมาก สุดท้ ายก็เป็ นโรคอ้ วนและเจ็บป่ วยด้ วยโรคไขมัน

อุดตันเส้ นเลือดเป็ นต้ น ถ้ าโลกนี ้ไม่มีกิเลส คนเราก็จะมีใจที่สะอาดบริ สทุ ธิ์อยูเ่ ป็ นปกติ เหมือนร่างกายที่ไม่มีเชื ้อ
โรคเลย ก็จะมีแต่ความสดชื่นสดใส ไม่เจ็บป่ วย แต่ตราบใดที่โรงงานผลิตกิเลสยังมีอยู่ สรรพสัตว์ก็ต้องพยายาม
ต้ านทานกิเลสนันไว้
้ เพื่อมิให้ ปล่อยตนเองให้ ถกู พัดพาไปสูค่ วามชัว่ ร้ าย จนกว่าจะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ จึงจะ
เป็ นผู้ที่กิเลสไม่สามารถเข้ าไปในใจได้ อีก โดยสิ ้นเชิง
20.

เมื่อยำมทุกข์ ใจ

ยามใดก็ตามที่เรารู้สกึ ทุกข์ใจ

เราต้ องทบทวนหลักการเสียก่อนว่า

ชีวิตของคนเรานันถู
้ กควบคุมด้ วย

พลังงาน 3 ชนิด คือบุญ, บาป, และไม่บุญไม่บาป ในขณะที่กระแสบุญทาให้ มีความสุข กระแสบาปก็ทาให้ มี
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ความทุกข์ ส่วนกระแสไม่บุญไม่บาป ก็ทาให้ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ การที่ใจเราเป็ นทุกข์นนก็
ั ้ เป็ นเพราะว่ากระแสบาป
กาลังหลัง่ ไหลเข้ ามาในใจเรา วิธีแก้ พื ้นฐานก็คือให้ เราคิดดี พูดดี และทาดีเพิ่มเติมให้ มากๆ เพื่อเสริ มพลังบุญ

เข้ าไปในใจ เมื่อใดที่กระแสบุญแรงชนะกระแสบาปได้ แล้ ว ใจเราก็จะเปลีย่ นขัวจากความทุ
้
กข์มาเป็ นความสุข
ดังเดิม
21.

วิญญำณ

ชาวพุทธส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่ องวิญญาณ อย่างในละครผีๆ ก็มีให้ เห็นอยูท่ วั่ ไป ว่าวิญญาณออกมาก่อกวนได้
หลายรูปแบบ แต่ก็ยงั มีคนเป็ นจานวนไม่น้อย ที่ไม่เชื่อเรื่ องวิญญาณ โดยคิดว่า คนเราก็มีเพียงร่างกาย ควบคุม
ด้ วยสมอง เมื่อตายแล้ วทุกอย่างก็จบสิ ้นและร่างกายก็แตกสลายไป อันที่จริ งแล้ ววิญญาณหรื อที่เรี ยกว่า “กาย
ละเอียด” นันมี
้ จริ ง มนุษย์และสัตว์ทกุ ชีวิตล้ วนมีวิญญาณ แล้ วเราก็เห็นวิญญาณของตัวเองอยูบ่ อ่ ยครัง้ เวลา
หลับฝั น นัน่ คือวิญญาณของเราที่ออกจากร่างท่องไปตามสถานที่ตา่ งๆ ทาให้ เห็นเป็ นเรื่ องเป็ นราว แต่บางครัง้ ก็
เป็ นเรื่ องราวที่จริ งบ้ างไม่จริ งบ้ าง ทังนี
้ ้เพราะข้ อมูลที่กายละเอียดถ่ายทอดให้ เราได้ ทราบผ่านความฝั นนัน้ ก็
ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยต่างๆ เหมือนเราฟั งรายการวิทยุจากคลืน่ สถานีตา่ งๆ บางครัง้ ก็มีคลื่นแทรก บางครัง้ ก็
สัญญาณหาย บางครัง้ ก็คลืน่ ชัดเจนดี บางครัง้ ก็จูนเสียงชัดบ้ างไม่ชดั บ้ าง บางครัง้ คลืน่ ก็ตีกนั ฟั งรู้เรื่ องบ้ างไม่ร้ ู
เรื่ องบ้ าง บางครัง้ ก็เป็ นรายการข่าว คือเรื่ องจริ งที่เกิดขึ ้น บางครัง้ ก็เป็ นละคร คือเรื่ องไม่จริ ง แต่ที่นา่ แปลกคือ
บางครัง้ เราฝั นเห็นอนาคต หรื อฝั นเห็นอดีตชาติ นี่คือการทางานของวิญญาณหรื อกายละเอียดของเราเอง และ
เราก็มกั ฝั นว่าตัวเราเป็ นตัวเราเองอยูเ่ สมอ ไม่เป็ นคนอื่น ยกเว้ นแต่จะเป็ นตัวเราในอดีตชาติ หรื ออนาคต นี ้คือ
การเห็นวิญญาณของตนเองทุกคืนที่หลับฝั น แต่เราอาจมองข้ ามไปเพราะไม่ได้ สงั เกต และสิง่ ที่วิญญาณเรา

เห็นก็อาจมีทงที
ั ้ ่เห็นแล้ วรู้และเข้ าใจ หรื อเห็นแล้ วไม่ร้ ูและไม่เข้ าใจ จะกล่าวไปการหลับฝั นเห็นสิง่ ต่างๆ ก็
เหมือนใจที่เป็ นสมาธิอ่อนๆ ซึง่ สิง่ ที่ร้ ูและเห็นอาจจริ งบ้ างไม่จริ งบ้ าง ชัดบ้ างไม่ชดั บ้ าง คล้ ายกับการที่ผ้ ฝู ึ ก
สมาธิชานาญแล้ ว ถอดวิญญาณของตนออกไปท่องเที่ยวนัน่ เอง
22.

กำรเกิดใหม่

เมื่อเราได้ เปรี ยบเทียบวิญญาณของมนุษย์กบั ภาพรูปกายโฮโลแกรมโปร่งแสงและไร้ น ้าหนัก

จับต้ องด้ วยมือ

เปล่าไม่ได้ ที่ซอ่ นอยูใ่ นอุปกรณ์ฉายโฮโลแกรม ในแง่ของการเวียนว่ายตายเกิดนัน้ ก็มีสาเหตุมาจากการที่รูป
กายมนุษย์แก่ชรา ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยจนกระทัง่ หมดอายุการใช้ งาน ไม่สามารถทรงอยูต่ อ่ ไปได้ อีก
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ดังนี ้แล้ ว วิญญาณซึง่ สถิตอยูใ่ นกายมนุษย์ จึงจาเป็ นจะต้ องแสวงหาเรื อนกายใหม่ เป็ นที่สถิตอยู่ วนเวียนอย่าง
นี ้เรื่ อยไป จนกว่าจะสะสมพลังงานบุญบารมีได้ เต็มเปี่ ยม ขจัดกิเลสได้ หมดแล้ ว สามารถเข้ าพระนิพพานไป

เสวยสุขนิจนิรันดร์ กาลได้ การแสวงหาที่เกิดใหม่ของวิญญาณมนุษย์ ก็เหมือนซิมการ์ ด กับ โทรศัพท์มือถือ เมื่อ
เราใช้ โทรศัพท์จนเก่าและเสีย เราก็ต้องหาซื ้อโทรศัพท์เครื่ องใหม่ แล้ วก็ถอดซิมการ์ ดจากเครื่ องเก่ามาใส่เครื่ อง
ใหม่ ซึง่ อาจเป็ นโทรศัพท์ที่ดีกว่าเดิมหรื อด้ อยกว่าเดิมก็เป็ นไปได้

ซึง่ ในเรื่ องของการเกิดใหม่นี ้ สอดคล้ องกัน

กับ “กฎอนุรักษ์ มวลสารและพลังงาน” โดยที่ ธาตุ (ดิน, น ้า, ลม, ไฟ, อากาศ, วิญญาณ), ธรรม (กุศล, อัพยาก

ฤต, อกุศล) และพลังงานต่างๆ รวมถึง บุญ และ บาป ต่างหมุนเวียนเปลีย่ นแปรสภาพอยูใ่ นระบบปิ ด คือ
วัฏสงสาร ยกเว้ นแต่ในกรณีที่มีการปะทะกับของธาตุธรรมและพลังงานต่างขัว้ จึงจะสามารถเกิดการ “สูญ
สลาย” ของมวลและพลังงานของแต่ละฝ่ ายมากบ้ างน้ อยบ้ าง แต่ปรากฏการณ์นี ้ก็มกั ไม่ได้ เกิดขึ ้นภายในระบบ
ปิ ดของวัฏสงสาร โดยส่วนใหญ่แล้ ว มวลและพลังงานที่มีอยูใ่ นวัฏสงสารจึงยังคงหมุนเวียนผันแปรเปลีย่ นอยู่

ภายในวัฏสงสารต่อไป รวมถึงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดเช่นกัน
23.

กำยภำยใน

จากคาสอนในพระพุทธศาสนา เราได้ ทราบชัดเจนแล้ วว่า นอกจากมนุษย์แล้ ว ก็ยงั มีวิญญาณที่อยูอ่ าศัยตามที่

ต่างๆ มียกั ษ์ มีนาค มีครุฑ มีคนธรรพ์ เทพบุตร เทพธิดา มีพรหม อรูปพรหม เป็ นต้ น อาจมีคนสงสัยว่าพวกเขา
มาจากไหน แล้ วเวลามนุษย์ตายไป จะกลายเป็ นวิญญาณ เป็ นเทวดา เป็ นพรหมได้ อย่างไร แท้ ที่ จริ งแล้ วรูป
กายต่างๆ เหล่านี ้มีอยูใ่ นตัวของทุกคน เหมือนตุ๊กตารัสเซียที่ซ้อนกันเป็ นชันๆ
้ เปิ ดฝาตุ๊กตาตัวแรกออกมา ก็เจอ
อีกตัวอยูข่ ้ างใน เปิ ดฝาต่อไปอีก ก็เจออีกตัว ซ้ อนกันไปเรื่ อยๆ เป็ นชันๆ
้ ยิ่งอยูล่ กึ ก็ยิ่งมีความละเอียด ประณีต

สวยงาม และบริ สทุ ธิ์มากขึ ้น แต่ที่แตกต่างจากตุ๊กตารัสเซียก็คือ กายภายในของมนุษย์นนั ้ ยิ่งอยูล่ กึ เข้ าไป ก็จะ
มีขนาดใหญ่มากขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น กายเทวดาของเรา ใหญ่กว่ากายมนุษย์ของเรา ส่วนกายพรหมของเรา ก็ใหญ่
กว่าทังกายเทวดาและกายมนุ
้
ษย์ บางคนอาจจะค้ านว่า ของใหญ่กว่าจะอยูใ่ นของเล็กกว่าได้ อย่างไร ก็ให้ เราดู
อย่างภาพโฮโลแกรม 3 มิติของมนุษย์ ซึง่ ซ่อนอยูใ่ นเครื่ องฉายโฮโลแกรมที่มีขนาดเล็กกว่า ทังหมดนี
้
้เก็บเอาไว้

อยูใ่ นกลางกายมนุษย์เหมือนกันทุกคน ไม่วา่ จะนับถือพระพุทธศาสนาหรื อไม่ก็ตาม

เมื่อถึงคราวที่มนุษย์

เสียชีวิตและต้ องเกิดใหม่ ก็จะไปเกิดโดยอาศัยกายที่เหมาะสมตามกาลังบุญกาลังบาป และสภาวะของจิตใน
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ขณะนัน้ เหมือนเราแกะเอาฝาตุ๊กตารัสเซียออก ถอดเอาตัวนอกสุดที่เป็ นเสมือนเปลือกทิ ้งไป แล้ วเลือกเอาตัว
ข้ างในที่เหมาะสมที่สดุ ไปใช้

24.

แรงดึงดูดภำยนอก

เมื่อเราได้ ทราบแล้ วว่า มนุษย์เรามีกายภายในต่างๆ เก็บเอาไว้ อยูข่ ้ างในตัว เราควรมีความรู้ตอ่ ไปว่า ตัวเรานัน้
อยูท่ า่ มกลางแรงดึงดูดที่โยงใยเป็ นระบบตลอดทังจั
้ กรวาล เริ่ มจากโลกใบนี ้ ก็มีแรงดึงดูด ที่ดงึ ดูดกายมนุษย์
เอาไว้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ก็มีแรงดึงดูดซึง่ กันและกัน หน่วงเหนี่ยวกันไว้ เป็ นระบบ แม้ แต่นรกและ
สวรรค์ชนต่
ั ้ างๆ ก็มีแรงดึงดูด โดยสวรรค์แต่ละชันก็
้ มีแรงดึงดูด ที่จะดึง “กายทิพย์” ที่อยูภ่ ายในตัวมนุษย์ไปอยู่
ที่นนั่ ให้ พอเหมาะพอสมกับกาลังบุญภายในตัว พรหมโลก ก็มีแรงดึงดูดที่จะดึง “กายพรหม” ไปอยูท่ ี่นนั่ หรื อ
ถ้ าต้ องเกิดเป็ นสัตว์นรก เพราะมีกระแสบาปอยูใ่ นตัวมาก นรกก็มีแรงดึงดูด ที่จะดึงวิญญาณไปอยูท่ ี่นนั่ หรื อถ้ า
หากเป็ นผู้หมดกิเลส จะได้ ไปนิพพาน อายตนนิพพาน ก็จะมีแรงดึงดูด ดึงเอากายธรรม ซึง่ เป็ นกายที่ไม่มีกิเลส
ไปอยูท่ ี่อายตนนิพพานซึง่ ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตายอีก ตลอดทังจั
้ กรวาลจึงทางานอย่างเป็ นระบบ สัมพันธ์ กบั
ตัวของเราทุกคน ชีวิตของเราที่อยูใ่ นวัฏสงสาร ก็เหมือนอยูใ่ นแผงวงจรระบบดิจิตอล ที่ทางานอย่างเป็ นระบบ
และเชื่อมถึงกันทังหมด
้
โดยที่ทกุ สิง่ ที่เกิดขึ ้น ล้ วนเป็ นไปตามกลไกควบคุม และไม่มีอะไรเป็ นเรื่ องบังเอิญ

25.

แรงดึงดูดภำยใน

ไม่เพียงแต่โลกเท่านันที
้ ่มีแรงดึงดูดมนุษย์เอาไว้ หรื อสวรรค์ที่มีแรงดึงดูดกายทิพย์หรื อเทวดา แม้ แต่ร่างกายของ
มนุษย์เองก็มีแรงดึงดูดเช่นกัน โดยแรงดึงดูดนี ้อยูต่ ามฐานที่ตงของใจ
ั้
ได้ แก่ ฐานที่ 1 อยูท่ ี่ปากช่องจมูก (หญิง
ข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา) คือประตูระหว่างกายกับภายนอก ฐานที่ 2 อยูท่ ี่หวั ตา ตรงที่น ้าตาไหล (หญิงข้ างซ้ าย
ชายข้ างขวา) คอยดึงดูดภาพ ฐานที่ 3 อยูท่ ี่จุดกึ่งกลางศีรษะ คอยดึงดูดเสียง ฐานที่ 4 อยูท่ ี่เพดานปาก คอย
ดึงดูดกลิน่ ฐานที่ 5 อยูท่ ี่ปากช่องคอ บริ เวณทีอ่ าหารสาลัก คอยดึงดูดรส ฐานที่ 6 อยูท่ ี่กลางลาตัวระดับสะดือ
คอยดึงดูดความรู้สกึ สัมผัส และฐานที่ 7 คือฐานที่ตงถาวรของใจ
ั้
คอยดึงดูดส่วนต่างๆ ของใจให้ มารวมกัน เมื่อ
อยูใ่ นสภาวะที่เป็ นสมาธิ เรี ยกว่าศูนย์กลางกาย อยูเ่ หนือจากฐานที่ 6 สูงขึ ้นมา 2 นิ ้วมือ ฐานที่ตงของใจ
ั้
ตังแต่
้
ฐานที่ 1 ถึง ฐานที่ 6 คอยควบคุมการทางานของประสาทสัมผัส ทาให้ เราส่งใจออกไปภายนอก กับสิง่ ที่ได้ เห็น
ได้ ยิน ได้ ลิ ้มรส ได้ ดม ได้ สมั ผัส และนาสิง่ เหล่านี ้มาปรุงแต่ง เกิดเป็ นความรู้สกึ นึกคิดอยูภ่ ายในใจ ซึง่ ทางาน
อย่างรวดเร็ วมาก ผ่านกระบวนการต่างๆ เพียงเสี ้ยววินาทีเท่านัน้
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26.

กฎแห่ งจักรวำล

กฎแห่งกรรมนันเป็
้ นกฎที่มีอยูแ่ ล้ ว และมีผลบังคับใช้ ตอ่ สรรพสัตว์ทงหลายอยู
ั้
ต่ ลอดเวลามายาวนาน ตราบ

จนกระทัง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้ธรรม และได้ ร้ ูเห็นถึงกฎนี ้ จึงนามาถ่ายทอดให้ ทกุ คนได้ ทราบ กฎแห่ง
กรรมนี ้เองที่เป็ นเสมือนโปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ ที่ควบคุมการทางานของวัฏสงสารที่มีสรรพสัตว์ สรรพสิง่ และ
ภพภูมิตา่ งๆ ที่เป็ นเหมือนฮาร์ ดแวร์ เมื่อเราทาความดี บุญก็เกิดขึ ้น พลังงานบุญก็ถกู ส่งมาจากแหล่งผลิต แล้ ว
นามาเก็บเอาไว้ ที่ดวงบุญ

ซึง่ อยูภ่ ายในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ภายในดวงบุญ

ซึง่ ภายในดวงบุญนันก็
้ มี

โปรแกรมที่ถกู ตังขึ
้ ้นบรรจุเอาไว้ เช่นถ้ าเราทาทาน บุญที่ได้ มีโปรแกรมตังเอาไว้
้
วา่ ให้ สง่ ผลให้ รวย ถ้ าเรารักษา
ศีล บุญที่ได้ มีโปรแกรมตังเอาไว้
้
วา่ ให้ เกิดมาสวยหล่อแข็งแรง เป็ นต้ น ลักษณะเดียวกันกับการทาบาป เวลาทา
บาป ก็จะมีกระแสบาปส่งมาเก็บไว้ ในตัวเรา และในกลางดวงบาปก็จะมีโปรแกรมชีวิตตังเอาไว้
้
ให้ เป็ นไปต่างๆ
นาๆ เช่นดื่มเหล้ า ก็จะเกิดมาเป็ นบ้ า ใบ้ ปั ญญาอ่อน กฎแห่งกรรมก็ควบคุมทุกชีวิตให้ เป็ นไปตามกฎ ซึง่ มี
ความละเอียดอ่อนมาก ว่า ทาอย่างนี ้ ให้ ได้ ผลอย่างนัน้ เกิดเป็ นอย่างนัน้ ไปอยูท่ ี่ภพภูมินนั ้ มีรูปร่างหน้ าตา
อย่างนัน้ ซึง่ พลังงานของบุญ และพลังงานของบาป ที่ถกู เก็บอยูใ่ นตัวเรานัน้ จะเป็ นพลังที่ดลบันดาลให้ สงิ่
ต่างๆ เกิดขึ ้น ทังด้
้ านดี และด้ านร้ าย เช่นให้ ประสบอุบตั ิเหตุ ถึงเวลาดวงบาปก็ผลักดันให้ เราขับรถออกไป หมุน
พวงมาลัยไปทางนัน้ แล้ วก็ไปชนกับอีกคัน ซึง่ ไม่มีอะไรบังเอิญเลย ทุกอย่างมีผงั หรื อโปรแกรมทาเอาไว้ ลว่ งหน้ า
อยูแ่ ล้ วว่าจะต้ องเกิดขึ ้น แต่ก็พอจะเปลีย่ นแปลงได้ บ้าง เหมือนอย่างที่มีคนพยายามทาบุญเพือ่ แก้ กรรม ชาว
พุทธจึงนับว่าโชคดี ที่ได้ เรี ยนรู้วา่ มีกฎแห่งกรรมคอยควบคุมบงการความเป็ นไปของสรรพชีวิต เมื่อเรารู้แล้ ว เรา
ก็หาทางแก้ ไข ป้องกัน และดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างมีสติ ไม่เผลอทาผิดพลาดตามกฎแห่งกรรมนัน้

27.

เบือ้ งหลังชีวติ

เมื่อเราได้ เห็นแล้ วว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ทงหลายในวั
ั้
ฏสงสารนี ้อยูใ่ นระบบการควบคุมอย่างไร เราอาจมองได้
ว่า แท้ จริ งแล้ วคนเราก็เป็ นเหมือน “หุน่ ชีวยนต์” ที่ดารงอยูด่ ้ วยพลังงานบุญ, บาป และไม่บญ
ุ ไม่บาป ที่หล่อ
เลี ้ยงใจอยูต่ ลอดเวลา นอกเหนือไปจากพลังงานและสารอาหารที่หล่อเลี ้ยงกาย การทางานทุกอย่างอยูภ่ ายใต้
กลไกที่มีระบบชัดเจน เหมือนกับนาฬิกา หากเรามองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก เราจะเห็นเพียงเข็มนาฬิกาสอง
สามเข็มที่เดินหมุนเวียนไปเรื่ อยๆ

แต่เบื ้องหลังการทางานของเข็มนาฬิกาเพียงสองสามเข็มคือกลไกอัน

สลับซับซ้ อนมากมายอยูภ่ ายในเครื่ องนาฬิกาทีม่ ีฝาครอบปิ ดไว้ ถ้ าเป็ นนาฬิการุ่นเดิมหรื อแบบออโตเมติค ก็มี
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ฟั นเฟื องเป็ นจานวนมากทังตั
้ วเล็กตัวใหญ่

หมุนรับส่งกันเป็ นจังหวะขับเคลือ่ นอย่างเป็ นระบบ

หรื อถ้ าเป็ น

นาฬิการะบบดิจิตอลก็มีแผงวงจรมีชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์อนั ซับซ้ อนที่สง่ กระแสไฟฟ้าวิ่งวนกันอยูอ่ ย่างรวดเร็ ว
อย่างที่ไม่สามารถมองตามทันด้ วยตาเปล่า แต่เราจะเห็นเพียงการแสดงผลที่อยูบ่ นหน้ าปั ดของนาฬิกาเท่านัน้
เบื ้องหลังชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็เฉกเช่นเดียวกัน ล้ วนแต่มีกลไกอันสลับซับซ้ อนควบคุมอยูเ่ บื ้องหลังทังสิ
้ ้น
เช่น มีระบบกลไก การส่งพลังงานบุญ และพลังงานบาป และตังโปรแกรมก
้
าหนดการส่งผลของกรรมดีและ
กรรมชัว่ ซึง่ ทางานภายใต้ โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการหลัก คือกฎแห่งกรรม และกฎพระไตรลักษณ์ (ความไม่

เที่ยง, ความเป็ นทุกข์, และความไม่ใช่ตวั ตนอันแท้ จริ ง) การดึงดูดวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ไปสูส่ วรรค์หรื อ
นรก การส่ง “กุศลธรรม” และ “อกุศลธรรม” มาหล่อเลี ้ยงใจของสรรพสัตว์ และกฎกติกาในการสัง่ สมพลังงาน
บุญ ที่เปิ ดโอกาสให้ บรรลุธรรมตามลาดับขัน้ เมื่อสะสมพลังงานบุญครบปริ มาณและระยะเวลาบ่มบารมีตามที่
กาหนด เป็ นต้ น ซึง่ ปรากฏการณ์เหล่านี ้ มีระบบมีระเบียบในการดาเนินงานที่ชดั เจน ทางานภายใต้ การควบคุม

ของ “เครื่ องธาตุเครื่ องธรรมอันเป็ นทิพย์” ซึง่ เปรี ยบเสมือน “ซุปเปอร์ เมนเฟรมเซอร์ เวอร์ คอมพิวเตอร์ ” ของ
เครื อข่ายทังหมดในธาตุ
้
ธรรม คือความมีอยูแ่ ละเป็ นอยูข่ องสรรพสิง่ และสรรพสัตว์ ซึง่ ภาพจาลองของเครื่ อง
ธาตุเครื่ องธรรมก็คล้ ายกับภาพหน้ าปกหนังสือธัมโมโทรนิคส์ฉบับนี ้

แต่ของจริ งนันใหญ่
้
โตมโหฬาร

และ

ละเอียดซับซ้ อนมากกว่ายิ่งนัก ซึง่ เครื่ องธาตุเครื่ องธรรมนี ้ ก็แบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย แยกต่างหากกัน และอยูต่ า่ งที่

กัน คือเครื่ องธาตุเครื่ องธรรมของฝ่ ายกุศล ฝ่ ายอัพยากฤต และฝ่ ายอกุศล โดยเครื่ องธาตุเครื่ องธรรมนัน้ มีผ้ ู
ควบคุมการทางานก็คือ “ต้ นธาตุต้นธรรม” ของแต่ละฝ่ าย ซึง่ เป็ นทังผู
้ ้ สร้ างเครื่ องขึ ้นและควบคุมกากับการการ
ทางานของเครื่ องของตน เพื่อทางานให้ สรรพสัตว์และสรรพสิง่ เป็ นสุข (ในกรณีเครื่ องของฝ่ ายกุศล), ไม่สขุ ไม่
ทุกข์ (เครื่ องของฝ่ ายอัพยากฤต) และเป็ นทุกข์ (ในกรณีเครื่ องของฝ่ ายอกุศล)
28.

เกิดมำทำไม

หลายท่านอาจสงสัยว่า เมื่อชีวิตเป็ นอย่างนี ้แล้ ว แท้ จริ งเรามาเกิดหรื อดารงอยูเ่ พื่อวัตถุประสงค์อะไร คาตอบก็
คือเราเกิดมาเพื่อสัง่ สมพลังงานบุญ คือคุณธรรมและความบริ สทุ ธิ์ให้ มากที่สดุ (สร้ างบารมี) และขจัดพลังงาน

บาป คือกิเลสและมลทินทังหลายให้
้
หมดออกไปจากใจของเรา เพราะถ้ าหากเรามีพลังงานบุญมากพอ และมี
พลังงานบาปอยูน่ ้ อย เราสามารถอาศัยพลังงานบุญบารมี ทาความสะอาดใจของเราให้ มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นและ
บรรลุธรรม หรื อบรรลุมรรคผลตามลาดับขันต่
้ างๆ ตามกติกาของโปรแกรมกฎแห่งกรรม และสามารถพ้ นจาก
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ความทุกข์ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทังในโลกมนุ
้
ษย์ โลกสวรรค์ พรหมโลก จนกว่าจะเข้ าถึงพระนิพพานใน
ที่สดุ เพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่เสีย่ งต่อการเป็ นทุกข์อย่างไม่มีวนั จบสิ ้นนี ้ได้ นี่คือเป้าหมาย

ของการเกิดมาของสรรพสัตว์ทวั่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะไม่ทราบกัน คนที่มีศาสนาส่วนใหญ่ก็คาดหวังที่จะไปอยู่
สวรรค์อนั เป็ นดินแดนแห่งความสุข

ศาสนาที่สอนการทาสมาธิ

ก็สามารถไปได้ ถึงพรหมโลก

มีเพียง

พระพุทธศาสนาที่สอนให้ ไปจนถึงพระนิพพาน ซึง่ ชาวพุทธที่ร้ ูแล้ ว ก็มีทงที
ั ้ ่เบื่อหน่ายความทุกข์ อยากจะไป
เสวยความสุขอันเป็ นนิรันดรในพระนิพพาน

ในขณะที่ชาวพุทธอีกจานวนไม่น้อย

ยังอาลัยเสียดายความ

เพลิดเพลินทางโลก อยากเสวยสุขอยูใ่ นโลกมนุษย์หรื อสวรรค์ตอ่ ไป
29.

ใจเหมือนวิทยุ

สถานีวิทยุสง่ คลืน่ ได้ หลายความถี่ บ้ างก็เอฟเอ็ม บ้ างก็เอเอ็ม บางคลืน่ เป็ นเพลงป็ อบ บางคลืน่ เป็ นเพลงร็ อค
บางคลืน่ เป็ นเพลงแจ๊ ส จะว่าไปคนเราก็คล้ ายๆ สถานีสง่ คลืน่ วิทยุ บางคนส่งคลืน่ ความโกรธออกมา บางคนส่ง
คลืน่ ความหลง แม้ คนเหล่านี ้ไม่ปริ ปากพูดอะไร แต่เราก็อาจสัมผัสคลืน่ ความถี่ต่าจากพวกเขาได้ ทาให้ ร้ ู สกึ ไม่
สบายตัวไม่สบายใจที่จะต้ องอยูใ่ กล้ ต่างจากบางคนที่เป็ นสถานีสง่ คลืน่ ความเมตตากรุณาปรารถนาดีออกจาก
ตัว ย่อมทาให้ ผ้ เู ข้ าใกล้ เป็ นสุขทังกายและใจ
้
ใครที่มีสมั ผัสไว ก็จะรู้สกึ รับรู้ได้ โดยง่าย อย่างไรก็ตาม ในตลอด
หมดสากลโลกทุกวันนี ้สถานีคลืน่ พลังหลักๆ ทัง้ 3 ก็สง่ คลืน่ สู้กันตลอดเวลา อีกทังยั
้ งส่งตัวแทนมาปะทะต่อสู้
กันอีกด้ วย มนุษย์และสัตว์ล้วนดาเนินชีวิตอยูใ่ นวัฏสงสารไปยาวนานเช่นนี ้ โดยไม่ร้ ูตวั มาก่อนเลย แต่เราจะ
สังเกตได้ วา่ จิตของมนุษย์ธรรมดาสามัญนันไม่
้ เคยว่างเว้ นจากคลืน่ ทัง้ 3 คือความคิดดีที่เป็ นบุญกุศล ความคิด
ไม่ดีที่เป็ นบาปอกุศล ความคิดกลางๆ ที่ไม่เป็ นบุญไม่เป็ นบาป ทัง้ 3 คลืน่ นี ้ผลัดกันแย่งชิงพื ้นที่ในใจเรา

ตลอดเวลา โดยที่เราไม่ร้ ูเนื ้อรู้ตวั เลย มนุษย์เราจึงเป็ นเสมือนเครื่ องรับวิทยุ รับสัญญาณจากสถานีใหญ่ เหมือน
เราจูนคลืน่ วิทยุเพื่อฟั งเพลง บางครัง้ ก็จูนติดสถานีนี ้ บางครัง้ ก็จูนติดอีกสถานี บางครัง้ เสียงจากสองสถานีก็ตี
กัน ถ้ าใจเราจูนติดคลืน่ ของสถานีฝ่ายกุศล เราก็มีความคิดที่ดี อยากใส่บาตร แล้ วเราก็หงุ ข้ าว ซื ้อกับข้ าว เดิน
ออกไปใส่บาตร แล้ วฝ่ ายกุศลก็เติมบุญเข้ ามาในศูนย์กลางกายของเรา เพื่อใช้ บุญนัน้ พัฒนาชีวติ และจิตใจของ
เรา ให้ กลับไปบริ สทุ ธิ์บริ บูรณ์เหมือนเดิมให้ ได้ จนกว่าบุญจะเต็มเปี่ ยมจะได้ บรรลุธรรม ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า ได้
เป็ นพระอรหันต์ กลับเข้ านิพพาน แต่ฝ่ายอกุศล ก็พยายามส่งคลืน่ คือกิเลสมาทาให้ เราเสือ่ ม ให้ ขี ้เซา ให้ ตื่นสาย
ให้ ขี ้เกียจ ไม่อยากทาบุญใส่บาตร ให้ เราคิดอยากดื่มเหล้ า ดื่มแล้ วเขาก็เติมบาปเข้ ามา แล้ วก็ตงโปรแกรมตาม
ั้
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กฎแห่งกรรมว่า ต้ องไปนรก ต้ องเป็ นบ้ า ใบ้ ปั ญญาอ่อน ทาให้ เราบรรลุธรรมไม่ได้ แล้ วก็หา่ งจากนิพพานมาก
เข้ าไปอีก เพื่อให้ เราสู้เขาไม่ได้ ส่วนสถานีคลืน่ ไม่บุญไม่บาป ก็สง่ คลืน่ มา ถ้ าเราจูนติดคลืน่ นี ้ เราก็ไม่อยาก

ทาบุญ ไม่อยากทาบาป อยากจะอยูแ่ บบไม่บญ
ุ ไม่บาป ดูโทรทัศน์ ฟั งเพลง ทาอะไรไปเพลินๆ ซึง่ ประเภทนี ้เอง
ที่เขาอ้ างกันว่า ถึงไม่ได้ ทาบุญ แต่ก็ไม่ได้ ไปคดไปโกงใคร ไม่ได้ เบียนเบียนใคร ซึง่ คนที่เป็ นลักษณะนี ้ ไม่มีบุญ
จะไปสวรรค์ไปนิพพาน ไม่มีบาปหนักจะไปนรก ตายแล้ วก็กลายเป็ นผีเร่ร่อนอยูใ่ นโลกมนุษย์
30.

วิชชำธรรมกำย

“วิชชา” ในพระพุทธศาสนา ได้ แก่ วิชชา 3 (ระลึกชาติ, ตาทิพย์, หมดกิเลส) และ วิชชา 8 (ญาณคือเครื่ องรู้,
ฤทธิ์ทางใจ, แสดงฤทธิ์ได้ , หูทิพย์, รู้วาระจิต, ระลึกชาติ, ตาทิพย์, ขจัดกิเลสให้ หมดไป) ซึง่ องค์สมเด็จพระพุทธ
โคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงสัง่ สอนสาวกของพระองค์ให้ ได้ บรรลุกนั ไปตามกาลังบุญบารมี

อย่างไรก็ตาม

“วิชชา” ซึง่ แปลว่า “ความรู้แจ้ ง” นัน้ เป็ นสิง่ ที่มีมาแต่ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงตรัสรู้แล้ ว เพียงแต่รอ
คอยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ ร้ ู ได้ เห็น เข้ าใจ และเข้ าถึง สมเด็จพระพุทธโคดมได้ เคยตรัสเอาไว้ วา่ ความรู้หรื อธรรมะที่
พระองค์ทรงนามาถ่ายทอดแด่สาวกนัน้ เป็ นประดุจใบไม้ ในกามือ ซึง่ เพียงพอแล้ วต่อการนาพระสาวกไปสู่
มรรคผลนิพพาน เมื่อเทียบกับจานวนของใบไม้ ในป่ า ซึง่ เป็ นธรรมหรื อวิชาความรู้ที่พระองค์ทรงทราบ และมีอยู่
อีกมาก “วิชชาธรรมกาย” ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน ้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ ค้นพบ
และนามาถ่ายทอด จึงเป็ นประดุจใบไม้ ในป่ า ซึง่ ถูกค้ นพบและนามาถ่ายทอด เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาพา
สรรพสัตว์ทงหลายไปสู
ั้
ท่ ี่สดุ แห่งธรรม เปรี ยบได้ กบั พีชคณิต และแคลคูลสั ทางวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ แม้ จะมีชื่อ
เรี ยกต่างกัน แต่ตา่ งก็เป็ นวิชาที่ยืนอยูบ่ นพื ้นฐานเดียวกัน ไม่ขดั แย้ งกันเลย ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิวิชชาธรรมกายที่

เชี่ยวชาญ จะสามารถใช้ วิชชา 8 ได้ ยกเว้ นข้ อสุดท้ ายคือ “ขจัดกิเลสให้ หมดไป” ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิวิชชาธรรมกาย
มักจะยังไม่ประหารกิเลสให้ หมดสิ ้น

(โดยปกติแล้ วบุคคลที่หมดกิเลสจะต้ องเข้ าสูพ่ ระนิพพาน)

เพราะยัง

ปรารถนาที่จะยังอยูใ่ นวัฏสงสารต่อไปเพื่อสร้ างบารมีให้ เพิ่มพูนและทาหน้ าที่ตามมโนปณิธานของท่านผู้นา
สายวิชชาธรรมกาย คือหลวงพ่อสด จนฺทสโร (พระมงคลเทพมุนี) โดยเฉพาะ นัน่ คือการสู้รบกับหมู่มาร ด้ วย

อานาจจิตวิชชาธรรมกาย เพือ่ แก้ ไขปั ญหาในวัฏสงสารที่สรรพสัตว์ต้องทนทุกข์ยาวนานราวกับจะไม่มีวนั จบสิ ้น
และนี่คือสิง่ ที่ทาให้ เกิดข้ อด้ อยของสายวิชชาธรรมกายบ้ าง

กล่าวคือผู้ปฏิบตั ิที่มุ่งทาภารกิจของสายวิชชา

ธรรมกาย จะยังคงมีกิเลสเหลืออยูม่ ากบ้ างน้ อยบ้ าง ทาให้ ยงั คงมีความยินดียินร้ ายในเรื่ องต่างๆ อยูเ่ ฉพาะแต่
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ละบุคคลไป แต่ผ้ ปู ฏิบตั ิสายวิชชาธรรมกายท่านใดที่ปรารถนาจะตัดกิเลสบรรลุเป็ นพระอริ ยบุคคล แล้ วละเข้ าสู่
พระนิพพาน ก็สามารถทาได้ ตามกาลังบุญบารมีของตน

31.

ศูนย์ กลำงกำย

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 คือฐานที่ตงถาวรของใจ
ั้
เป็ นจุดที่สาคัญที่สดุ ของมนุษย์ เมื่อเวลาเราเกิด วิญญาณหรื อ
กายละเอียดของเราจะเดินทางผ่านฐานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และไปหยุดอยู่ ณ ฐานที่ 7 ของบิดา ต่อเมื่อบิดามี
ความสัมพันธ์ กบั มารดาถูกจังหวะ จึงเคลือ่ นจากฐานที่ 7 (กลางท้ องเหนือระดับสะดือ 2 นิ ้วมือ) ของบิดา ผ่าน
ฐานที่ 6 (กลางท้ องระดับสะดือ), 5 (เหนือลูกกระเดือก), 4 (ปากช่องคอบริ เวณอาหารสาลัก), 3 (กึ่งกลาง
ศีรษะ), 2 (หัวตาบริ เวณน ้าตาไหล หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา), 1 (ปากช่องจมูก หญิงข้ างซ้ าย ชายข้ างขวา)
ออกจากร่างกายของบิดา และเข้ าไปสู่ ฐานที่ 1 ของมารดา ผ่านฐานที่ 2, 3, 4, 5, 6 และไปหยุดอยูท่ ี่ฐาน
ที่ 7 ของมารดา ซึง่ เป็ นตาแหน่งของครรภ์ แล้ ววิญญาณจะสวมเข้ าไปอยูใ่ นไข่ของมารดาที่ได้ รับเชื ้อของบิดา
แล้ วพัฒนาเกิดเป็ นรูปกายอยู่ ณ จุดนัน้ เวลาที่เราจะตาย ใจของเราจะกลับมาหยุดอยู่ ณ ฐานที่ 7 ก่อน แล้ ว
วิญญาณ หรื อกายละเอียดก็จะถูกดึงถอนออกมา ผ่านฐานที่ 6, 5, 4, 3, 2, 1 และหลุดออกจากร่างกายไป
เหลือเพียงร่างกายที่ไร้ วิญญาณ

ในเวลาหลับ

เมื่อเรานอนหลับแล้ วใจของเราที่สง่ ออกไปภายนอกอยู่

ตลอดเวลา ก็จะกลับมาอยู่ ณ ฐานที่ 7 มีลกั ษณะเป็ นสมาธิออ่ นๆ ส่วนในเวลาตื่น ใจก็จะตื่นโดยตังต้
้ นที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 นี ้เหมือนกัน แล้ วจึงค่อยส่งใจออกไป ตามสิง่ ที่เห็น ได้ ยิน ได้ สมั ผัส ได้ กลิน่ ได้ ลิ ้มรส
และความรู้สกึ นึกคิดที่ปรุงแต่งขึ ้น ไม่วา่ ดีหรื อร้ าย
32.

แผงวงจรของชีวติ

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นเสมือนที่ตงแผงวงจรของร่
ั้
างกาย คือเป็ นตาแหน่งที่ตงั ้
ของจุดควบคุมธาตุทง6
ั ้ ได้ แก่ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุอากาศ และวิญญาณธาตุ ซึง่ ควบคุมกลไก
การทางานทังหมดของร่
้
างกาย เพียงแต่วา่ แผงวงจรนี ้ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เหมือนระบบวงจรที่
ถูกโปรแกรมไว้ ในโปรเซสเซอร์ คือตัวประมวลผลหรื อสมองของคอมพิวเตอร์ ที่เราไม่สามารถเห็นได้ ด้วยตา
เปล่า นอกจากนี ้ ยังเป็ นที่ตงของเครื
ั้
่ องยนต์กลไกต่างๆ ของมนุษย์ ที่มองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่าอีกเหมือนกัน
ยกตัวอย่างเช่น ดวงบุญ ดวงบาป ดวงไม่บุญไม่บาป ดวงบารมีทงั ้ 10 ทัศ ดวงธรรม ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวง
ปั ญญา ดวงวิมตุ ิ ดวงวิมตุ ิญาณทัสนะ กายภายในต่างๆ เริ่ มตังแต่
้ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายทิพย์
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ละเอียด กายพรหม กายพรหมละเอียด กายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด กายธรรมโคตรภู กายธรรม
โคตรภูละเอียด กายธรรมพระโสดาบัน กายธรรมพระโสดาบันละเอียด กายธรรมสกิทาคามี กายธรรม

สกิทาคามีละเอียด กายธรรมอนาคามี กายธรรมอนาคามีละเอียด กายธรรมอรหัต กายธรรมอรหัตละเอียด
ฯลฯ ทังหมดนี
้
้เก็บไว้ ภายในศูนย์กลางกายทังสิ
้ ้น
33.

ทำงเชื่อมนิพพำน

ดังที่ทราบแล้ วว่า คนเรามีกายภายในต่างๆ ซ้ อนกันอยู่ และเวลาตายนัน้ กายที่เหมาะสมตามกาลังบุญบาป
และสภาวะจิตขณะนันจะถู
้ กดึงออกจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ผ่านฐานที่ 6, 5, 4, 3, 2 ออกไปจนถึงฐาน
ที่ 1 แล้ วถูกดึงดูดโดยกาลังดึงดูดของภพภูมิที่รองรับ

เพื่อเข้ าไปสูภ่ พภูมินนๆ
ั้

อย่างเช่นสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์

ดึงดูดกายทิพย์ไปอยู่ ณ ที่นนั ้ หรื อมหานรกขุม 5 ดึงดูดวิญญาณลงไปอยู่ ณ ที่แห่งนัน้ เป็ นต้ น สาหรับการไปสู่
อายตนนิพพานนันกลั
้ บตรงกันข้ าม เพราะแทนที่จะถูกดึงออกจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ใจจะต้ องดิ่งเข้ าไปสู่
ภายในฐานที่ 7 ลึกยิ่งๆ ขึ ้นไป โดยใจจะต้ องหยุดนิ่ง ละเอียดบริ สทุ ธิ์ บริ บูรณ์ แล้ วกายธรรมอรหัต หรื อกายธรรม
อรหันต์ ซึง่ ถูกเก็บไว้ ภายในตัวของเราจะถูกดึงถอดออกมาเข้ าไปสูอ่ ายตนนิพ พาน ซึง่ นิพพานนันมี
้ 2 สภาวะ
คือนิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่ เรี ยกว่านิพพานเป็ น คือจิตของเราเข้ าสูส่ ภาวะนิพพานที่อยูภ่ ายในตัว ในขณะที่ยงั
มีชีวิต และนิพพานตาย ก็คือร่างกายมนุษย์หมดอายุขยั แล้ ว จึงถอดเอาแต่กายธรรมอรหัต หรื อกายธรรม
อรหันต์

เข้ าไปเสวยบรมสุขอยูใ่ นอายตนนิพพาน

โดยถอดทุกกายที่เหลือทิ ้งเอาไว้ ทงหมด
ั้

แล้ วมุ่งเข้ าสู่

ศูนย์กลางกายด้ วยกายธรรมอรหัต ผ่านหนทางสายกลาง ซึง่ เชื่อมเข้ าสูอ่ ายตนนิพพาน ซึง่ เป็ นภพภพหนึง่ ที่อยู่
นอกวัฏสงสาร และเป็ นอิสระจากกฎไตรลักษณ์ ส่วนผู้ปฏิบตั ิสมาธิในสายอื่นก็สามารถ “นิพพาน” ได้ ใน

รูปแบบที่ตา่ งกันออกไปจากสายวิชชาธรรมกาย หรื อแม้ แต่ “นิพพานดับสูญ” ก็ยอ่ มเป็ นได้ ตามแต่ความ
ปรารถนาของผู้ปฏิบตั ิแต่ละบุคคล
34.

อำยตนนิพพำน

อายตนนิพพานเป็ นภพหนึง่ ที่มีลกั ษณะกลม เหมือนกับโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ที่กลม ต่างแต่วา่ อายตน
นิพพานนันปราศจากธาตุ
้
ดิน น ้า ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ ใดๆ ทั ้งปวง มีเพียงธรรมธาตุอนั บริ สทุ ธิ์ อายตน
นิพพานนันเป็
้ นเมืองแก้ ว ไม่ได้ หมายความว่ามีแก้ วกระจกเหมือนอย่างแก้ วในเมืองมนุษย์ แต่เป็ นแก้ วคือธรรม
ธาตุที่ใสสว่างสะอาดบริ สทุ ธิ์ล้วนๆ พอจะเปรี ยบเทียบได้ กบั แก้ วใสซึง่ เป็ นข้ าวของเครื่ องใช้ ของมนุษย์ ที่นนั่ เต็ม
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ไปด้ วยกายธรรม ซึง่ กายธรรมเหล่านี ้เป็ นของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า และพระอรหันตเจ้ า ที่
ถอดขันธ์ แล้ วเข้ านิพพานด้ วยกายธรรมของท่าน มีจานวนมากมายมหาศาล อย่างที่เรี ยกได้ วา่ “มากกว่าเม็ด

ทรายในมหาสมุทรทัง้ 4” กายธรรมของแต่ละพระองค์ มีลกั ษณะเป็ นกายพระมหาบุรุษครบถ้ วน มีเกตุดอก
บัวตูม ใสสะอาดบริ สทุ ธิ์เหมือนแก้ วเนื ้อละเอียด และมีความสว่างไสว ทุกพระองค์ล้วนเรี ยงรายอยูใ่ นท่า
นัง่ ขัดสมาธิเข้ านิโรธสมาบัติ เสวยวิมตุ ิสขุ อยูต่ ลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องเกิด ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตายอีก
ต่อไป อีกทังยั
้ งมีสภาพเป็ นนิจจัง คือเที่ยงแท้ สุขงั เปี่ ยมไปด้ วยความสุข และอัตตา คือเป็ นตัวตนอันแท้ จริ ง

สถิตอยูใ่ นอายตนนิพพาน ที่พ้นจากกฎไตรลักษณ์ ส่วนผู้ปฏิบตั ิสายอื่นอาจเห็นหรื อสัมผัสพระนิพพานได้ ใน
รูปแบบที่ตา่ งกันออกไป ขึ ้นอยูก่ บั ภูมิจิตและภูมิธรรม บ้ างก็เห็นเป็ นดวงกลมสว่าง บ้ างก็เห็นเป็ นมวลธรรมอัน
บริ สทุ ธิ์ บ้ างก็เห็นเป็ นปราสาท ศาลา โรงธรรม ที่มีพระพุทธเจ้ าและพระอรหันต์ประทับอยู่ ดังนี ้
35.

กำยธรรมในอำยตนนิพพำน

ว่าด้ วยพระนิพพานของสายวิชชาธรรมกายนัน้ จะเห็นเป็ นกายธรรมเรี ยงรายประทับนัง่ สมาธิอยูใ่ นนิโรธสมาบัติ
ในที่กว้ างใสสะอาด กายธรรมแต่ละกายในอายตนนิพพานนันมี
้ ขนาดเท่ากันทังหมด
้
คือมีหน้ าตักกว้ าง 20 วา
สูง 20 วา แม้ แต่รูปร่างหน้ าตาก็ละม้ ายคล้ ายกัน มีลกั ษณะมหาบุรุษครบถ้ วน ทุกพระองค์ประทับอยูบ่ นแผ่น
ฌาน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นวงกลมเหมือนเหรี ยญกษาปณ์ที่มีความหนา นี่เองเป็ นที่มาของคาที่วา่ มวล
มนุษยชาตินนมี
ั ้ ที่มาจากแหล่งเดียวกัน คือจุดดังเดิ
้ มของทุกชีวิตนัน้ ทุกคนเหมือนกันหมด ไม่มีความแตกต่าง
กันเลย กายธรรมในอายตนนิพพานนันมี
้ ความแตกต่างกันบ้ าง เช่น “รัศมีความสว่าง” และ “บริ วาร” ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับบุญบารมีของท่าน กายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะแวดล้ อมด้ วยกายธรรมของพระอรหันต์สาวก โดย

ประทับเรี ยงเป็ นวงที่มีลกั ษณะคล้ ายขดของก้ นหอยหมุนวนไปทางขวา

โดยเรี ยงลาดับของพระสาวกไปตาม

กาลังบารมี ส่วนกายธรรมของพระปั จเจกพุทธเจ้ าจะประทับอยูพ่ ระองค์เดียว ปราศจากกายธรรมที่เป็ นบริ วาร
36.

ที่สุดแห่ งธรรม

เราได้ เห็นแล้ วว่าวัฏสงสารมีระบบการทางานเช่นนี ้ เหมือนคุกที่ขงั สรรพสัตว์เอาไว้ โดยมีระบบกลไกควบคุม
อัตโนมัติ มีการทาโทษ มีการให้ รางวัล ดีบ้าง ร้ ายบ้ าง ไม่แน่นอน ต้ องเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา มีเพียงผู้ที่พ้น
จากวัฏสงสาร ถอดขันธ์ ที่เหลือทิ ้งเอาไว้ นากายธรรมเข้ าสูอ่ ายตนนิพพานเท่านัน้ จึงจะสามารถพ้ นไปจากวังวน
แห่งวัฏสงสารได้ และวัฏสงสารก็ดาเนินไปเช่นนี ้มานานแสนนานแล้ ว ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอนั สิ ้นสุดได้ แม้ พระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้ าจะทรงอุบตั ิขึ ้น เพื่อขนสรรพสัตว์เข้ าสูอ่ ายตนนิพพานไปพระองค์แล้ วพระองค์เล่า จนกระทัง่ มี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าบังเกิดขึ ้นมาแล้ วนับพระองค์ไม่ถ้วน ปริ มาณมากกว่าเมล็ดทรายในท้ องมหาสมุทรทัง้ 4

รวมกัน แต่สรรพสัตว์ก็ยงั ไม่หมด จึงมีพระบรมโพธิสตั ว์บางพระองค์ ที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ ไขสิง่ ที่เ กิดขึ ้นนี ้ เพื่อ
ไม่ให้ สรรพสัตว์ต้องทนทุกข์อีกต่อไป ด้ วยการล้ มล้ างระบบกลไกการทางานทังหมด
้
ซึง่ มีวิธีที่จะเป็ นไปได้ ก็คือ
ต้ องสลายต้ นกาเนิดบาปและกิเลส ซึง่ มีแหล่งกาเนิดมาจากภพมาร (มารโลก) ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยกาลังบุญบารมี
คือพลังงานบริ สทุ ธิ์มหาศาล ประกอบกับ “วิชชา” ในการแก้ ไข พูดง่ายๆคือ เหมือนโปรแกรมเมอร์ ที่พยายาม

แก้ ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และลบไวรัสที่ติดอยูใ่ นเครื่ อง จนไปถึงขันจั
้ ดการกับผู้ที่สง่ ไวรัสมานัน่ เอง หาก
สามารถทาได้ สาเร็ จ ก็จะไม่มีบาป ไม่กิเลส ไม่มีการให้ ทกุ ข์ให้ โทษ และการทรมานสรรพสัตว์อีกต่อไป สรรพ
สัตว์ทงหลายก็
ั้
จะอยูอ่ ย่างเป็ นสุขเท่านัน้ ไม่มีความทุกข์ ราวกับอยูใ่ นเมืองสวรรค์ หรื อเมืองนิพพาน ดังนี ้จึงชื่อ
ว่าเป็ น “ที่สดุ แห่งธรรม”
37.

จุดเริ่มต้ นของทุกสิ่ง

ชีวิตของเราในวันนี ้ สรรพสิง่ สรรพสัตว์ จักรวาล อนันตจักรวาล วัฏสงสาร กฎแห่งกรรม และทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทังหมด
้
ที่มีอยูท่ กุ วันนี ้ มีจุดเริ่ มต้ นจากธาตุธรรมทัง้ 3 ฝ่ าย จากเดิมที่ไม่เคยมีอะไร มีแต่ความว่างเปล่า แต่แล้ ว
ก็เกิดมีธาตุธรรมบังเกิดขึ ้นมา ได้ แก่ธาตุธรรมฝ่ ายกุศล (สีขาว) ธาตุธรรมฝ่ ายอกุศล (สีดา) และธาตุธรรมฝ่ าย
อัพยากฤต (สีเทา) กาเนิดของธาตุธรรมทัง้ 3 มีขนาดเล็กเหมือนเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร เกิดขึ ้นท่ามกลางความว่าง
เปล่านัน้ โดยมีเหตุมาจาก “องค์ปฐมธาตุปฐมธรรม” ซึง่ เป็ นผู้ที่เกิดมาก่อนใคร ท่ามกลางความว่างเปล่า โดยมี
ความเป็ นไปคล้ ายสิง่ มีชีวิตในแหล่งน ้า ที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อมีปัจจัยแวดล้ อมเหมาะสมพอดี เมื่อท่านเกิดมาแล้ ว

ยาวนาน ท่านก็สงั เกตตนเองจนทราบว่า ในตัวของท่าน มีธาตุธรรมต่างๆ ปะปนอยู่ ท่านจึงลองขับออกมาจาก
กายของท่าน จึงเป็ นต้ นกาเนิดของธาตุธรรมทัง้ 3 คือ ธาตุธรรมฝ่ ายกุศล (สีขาว) ธาตุธรรมฝ่ ายอกุศล (สีดา)
และธาตุธรรมฝ่ ายอัพยากฤต (สีเทา) เมื่อขับออกมาแล้ ว ธาตุธรรมเหล่านี ้ก็คล้ ายๆ กับเชื ้อราที่ขึ ้นอยูบ่ นขนมปั ง
เริ่ มจากจุดเล็กๆ แล้ วต่างก็วิวฒ
ั นาการขยายใหญ่ขึ ้น เกิดเป็ นภพ เป็ นระบบ เป็ นกลไก เป็ นกายต่างๆ โดย

เริ่ มแรกเดิมที ธาตุธรรมแต่ละฝ่ ายก็ตา่ งคนต่างอยู่ เหมือนขัวพลั
้ งอานาจที่แยกออกจากกันโดยสิ ้นเชิง คล้ ายๆ
กับเรื่ องของ หยิน-หยาง ของชาวจีน ต่อมาธาตุธรรมฝ่ ายอกุศล ซึง่ มีสดี านัน้ เกิดมีความคิดที่จะครอบครองและ
ครอบงาธาตุธรรมที่เหลือ จึงประกอบวิชชาขึ ้น การประกอบวิชชาก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรม ว่าให้ สงิ่ นัน้
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เกิดขึ ้น สิง่ นี ้เกิดขึ ้น ทาอย่างนันให้
้ ได้ อย่างนี ้ ทาอย่างนี ้ให้ เป็ นอย่างนัน้ โดยที่ธาตุธรรมฝ่ ายกุศล กับอัพยากฤต
ไม่ทนั รู้ตวั แต่เมื่อมารู้ภายหลังก็ถกู ครอบงาเสียแล้ ว เหมือนประเทศสามประเทศที่ตา่ งคนต่างอยูอ่ ย่างสงบ แต่

แล้ วมาวันหนึง่ ก็มีประเทศหนึง่ วางแผนจะยึดอีกสองประเทศ จึงเตรี ยมกาลังทหาร เตรี ยมอาวุธ ศึกษาการรบ
แอบวางกาลังโอบล้ อมอีกสองประเทศเอาไว้ อย่างไม่ทนั รู้ตวั นัน่ เอง แต่ก็ไม่มีใครยอมเสียอธิปไตยของตนง่ายๆ
จึงมีการต่อสู้กนั เกิดขึ ้น และต่อสู้แย่งชิงกันอยูท่ ุกวินาที ดังที่เราจะสังเกตได้ วา่ ความดี ความชัว่ และความไม่ดี
ไม่ชวั่ ต่างเกิดขึ ้นในใจเรา สลับกันไปอยูอ่ ย่างนี ้นับตังแต่
้ เกิด จนตาย
38.

แต่ ละธำตุธรรมมีกำยธรรม

จากเดิมที่มีธาตุธรรมบังเกิดขึ ้นเท่าเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร เหมือนจุดเล็กๆ ในท่ามกลางห้ วงแห่งความว่างเปล่า
ต่อมาจุดเล็กๆ นันก็
้ ขยายเป็ นธาตุธรรมต่างๆ สร้ างภพ สร้ างภูมิ สร้ างพลังงาน สร้ างยนต์กลไก ระบบต่างๆ และ
ประกอบกายขึ ้นมาเป็ น “กายธรรม” หรื อ “ธรรมกาย” เป็ นจานวนมาก ในทานองเดียวกับที่ไข่ของมารดา ผสม
กับเชื ้อของบิดา แล้ วเกิดจุดเล็กๆ ที่มีชีวิต ซึง่ พัฒนาการเป็ นรูปเป็ นร่าง เติบโตเป็ นกายมนุษย์ที่มีหวั มีตวั มีแขน
มีขา อย่างที่เราเห็น แล้ วมนุษย์นนก็
ั ้ สร้ างบ้ านสร้ างเมือง สร้ างสิง่ ต่างๆ มากมาย กายธรรมก็เช่นเดียวกัน คือ
เป็ นต้ นแบบของกายมนุษย์ และเป็ นผู้ที่ก่อให้ เกิดทุกสิง่ ขึ ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นนิพพาน พรหมโลก สวรรค์ นรก โลก
มนุษย์ และจักรวาล กายธรรมของธาตุธรรมฝ่ ายกุศล มีลกั ษณะใสสะอาดบริ สทุ ธิ์ ปราศจากมลทิน คล้ ายกับ
แก้ วหรื อเพชร มีรัศมีสว่างไสว กายธรรมฝ่ ายอกุศล มีลกั ษณะดาเหมือนนิล มีรัศมีหม่นๆ ที่บาดเคืองตาเคืองใจ
กายธรรมฝ่ ายอัพยากฤต มีลกั ษณะเป็ นสีออกเทาๆ เหมือนตะกัว่ มีรัศมีที่ไม่สว่างไม่หม่น กายธรรมที่สร้ างขึ ้น
โดยธาตุธรรมแต่ละฝ่ าย ก็เป็ นเสมือนประชากรหรื อกองกาลังทหารของธาตุธรรมแต่ละฝ่ ายนัน่ เอง กายธรรม

ทังหมดของทั
้
ง้ 3 ฝ่ าย มีลกั ษณะคล้ ายๆ กัน คือมีลกั ษณะมหาบุรุษครบ 32 ประการ เหมือนพระพุทธรูปสีขาว
สีดา และสีเทา แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย กายธรรมทั ้งหมดจะอยูใ่ นท่าขัดสมาธิ มีฤทธิ์ มีเดช
มีอานุภาพมาก สามารถประกอบวิชชา คือเขียนหรื อควบคุมโปรแกรมชีวิตต่างๆ 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
้ มของมนุษย์แต่ละคนและสัตว์แต่ละ
ตัว
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39.

กำรปะทะกันของพลังทัง้ 3 ขัว้

เราได้ ทราบแล้ วว่าใน “ธาตุธรรม” ซึง่ หมายถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นทังหมดนี
้
้ แบ่งออกเป็ นสามขัว้ คือฝ่ ายขาว ฝ่ ายดา

และฝ่ ายเทา เดิมทีแต่ละฝ่ ายต่างคนต่างอยู่ เมื่อฝ่ ายดาคิดขยายธาตุธรรมของตนเอง และครอบงาธาตุธรรมอื่น
จึงเกิดการต่อสู้ ขัดขืนขึ ้น ก็เหมือนกับประเทศมหาอานาจในโลกนี ้ ที่แข่งขันกัน ต่อสู้กันทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ
สังคม กาลังทหาร และในทุกด้ าน เพื่อแย่งความเป็ นใหญ่ในโลกใบนี ้ การปะทะกันของสนามพลังทังสามขั
้
วนั
้ น้
เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลา แม้ ในขณะนี ้ เวลานี ้ เดี๋ยวนี ้ และมีการปะทะกันมาแล้ วยาวนาน จะนับจะประมาณไม่ได้
โดยแต่ละธาตุธรรมก็มีกองบัญชาการ ฐานทัพ หรื อสถานีของตนเอง ที่ใช้ ในการส่งคลื่นพลังของตนออกมา
สาหรับสถานีของฝ่ ายกุศล ก็คือ “พระนิพพาน” สถานีของฝ่ ายอกุศลก็คือ “ภพมารหรื อมารโลก” สถานีของฝ่ าย
อัพยากฤตก็คือ “ภพของฝ่ ายอัพยากฤต” นอกจากนี ้ก็ยงั มีสถานที่สว่ นกลางที่เป็ นเสมือน “สนามรบ” ที่ธาตุ
ธรรมแต่ละฝ่ ายส่ง “กายธรรม” ของตนมาต่อสู้ปะทะกัน เหมือนประเทศเพื่อนบ้ านสองประเทศ ที่ไม่รบกันที่
เมืองหลวงของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ แต่รบกันที่แนวชายแดน เป็ นต้ น นอกจากการปะทะกันในสนามพลังของธาตุ
ธรรม 3 ฝ่ ายแล้ ว ยังมีการต่อสู้ ต่อรอง แทรกแซงกันและกัน ด้ วยฤทธิ์, สิทธิ์, อานาจ, และวิชชา (หมายถึง
ความรู้แจ้ ง) ก่อให้ เกิดเป็ นภพภูมิ โลก จักรวาล สวรรค์ นรก กามภพ รูปภพ อรูปภพ กฎไตรลักษณ์ กฎแห่ง
กรรม จากมนุษย์ยคุ เริ่ มแรกสุด ที่ภาคกุศลส่งมาต่อสู้กบั ภาคอกุศล (มาร) ซึง่ เคยมีรูปกายมหาบุรุษและ
คุณสมบัติอนั เลิศประดุจพระพุทธเจ้ าด้ วยกันทังนั
้ น้ ก็ถกู ทาให้ ผนั แปร กลายเป็ นมนุษย์บ้าง สัตว์บ้าง เทวดา
บ้ าง พรหมบ้ าง ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปอยูใ่ นวัฏสงสาร ภายใต้ กฎแห่งกรรม ซึง่ ทังหมดนี
้
้ เป็ นผล
จากการต่อสู้ ต่อรอง แทรกแซงกันและกัน ของธาตุธรรมทัง้ 3 ฝ่ าย นัน่ เอง

40.

ควำมเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับมนุษย์

หากถามว่า มนุษย์เราดาเนินชีวิตไปวันๆ ไม่นา่ จะเกี่ยวกับกายธรรมของทังสามขั
้
ว้ ที่ทา่ นปะทะกันเลย ท่านจะ
ปะทะหรื อต่อสู้กนั ก็ตอ่ สู้กนั ไป มนุษย์และสัตว์ไม่ เห็นจะเกี่ยวแต่อย่างใด ความเป็ นจริ งแล้ วก็คอื หน้ าที่ดงเดิ
ั้ ม
ของมนุษย์ก็คือการสลายพลังของฝ่ ายอกุศล เพราะมนุษย์ก็คือ “ชีวยนต์” ที่ฝ่ายกุศลพัฒนาขึ ้นเพื่อทาหน้ าที่นี ้

เดิมทีธาตุธรรมแต่ละฝ่ ายก็มีเพียง “กายธรรม” ซึง่ เป็ นกายละเอียดๆ ที่มองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า ต่อสู้กนั อยู่
แต่เนื่องจากฝ่ ายอกุศลทาวิชชาหรื อเขียนโปรแกรมไว้ ลว่ งหน้ า ฝ่ ายกุศลตกเป็ นรอง จึงประกอบวิชชาเขียน
โปรแกรมสร้ างมนุษย์ขึ ้นมา เพื่อให้ กายมนุษย์เป็ นกายที่มีอานุภาพมาก และแข็งแรง มีประสิทธิภาพสูงในการ
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สลายพลังของฝ่ ายอกุศล แทนที่จะมีเพียง “กายธรรม” ซึง่ ละเอียดและเกิดการแตกสลายของพลังได้ งา่ ย หาก
ถูกฝ่ ายตรงข้ ามทาลายด้ วยพลังอานาจจิต

เราจะเห็นได้ ชดั ว่ากายมนุษย์มีอานุภาพมากกว่ากายทิพย์กาย

ละเอียดหรื อพรหมได้ อย่างไร ให้ ดตู วั อย่างในคืนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้ คืนนันหมู
้ ่มารซึง่ เป็ นกาย
ละเอียดมากันเต็มไปหมด ถึงขนาดเทวดาและพรหมต้ องหนีไปขอบจักรวาล แต่เจ้ าชายสิทธัตถะทรงนิ่งเฉย ไม่
หวัน่ เกรง และสามารถเอาชนะหมู่มารในครัง้ นันได้
้ ด้วยพลังบุญบารมีที่พระองค์สะสมเอาไว้ โดยที่ร่างกายของ
พระองค์ไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดเลย

นี่เป็ นตัวอย่างของการใช้ กายมนุษย์เพื่อสู้กบั กายละเอียดของมาร

เพราะฉะนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ แต่เดิมที มนุษย์เราทุกคนก็เป็ นเหมือน “ชีวยนต์” ของธาตุธรรมฝ่ ายกุศล ที่ถกู ส่งมา
เพื่อทาหน้ าที่สลายพลังของฝ่ ายบาปอกุศลที่มีอยูใ่ นสรรพสิง่ ด้ วยการเข้ านิโรธสมาบัติ เดิมทีมนุษย์ทกุ คนจึ งมี
รูปกายเหมือนกับกายธรรม คือมีลกั ษณะมหาบุรุษครบถ้ วนทุกประการ คือกายเหมือนพระพุทธเจ้ า เป็ นกายที่
บริ สทุ ธิ์และมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ฝ่ายอกุศลก็ไม่ยอมให้ ทาได้ สาเร็ จโดยง่าย จึงประกอบวิชชาหรื อเขียน

โปรแกรมแทรกแซงให้ กายมนุษย์ของเราผิดเพี ้ยน ผิดรูป วิกล กลายเป็ นรูปร่างต่างๆ นาๆ แตกต่างกันไป พิการ
บ้ าง เป็ นหญิงบ้ าง เป็ นชายบ้ าง เป็ นคนสองเพศบ้ าง หรื อแม้ แต่กลายเป็ นสัตว์รูปร่างต่างๆ ทาให้ ไม่สามารถสู้
กับเขาได้ เพราะเป็ นรูปกายที่ไร้ ประสิทธิภาพ แล้ วก็จบั มนุษย์และสรรพสัตว์ทงหลายขั
ั้
งไว้ ในคุก คือวัฏสงสาร
เหมือนอย่างทุกวันนี ้ จะมีก็แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเท่านัน้ ที่จะได้ รูปกาย “มหาบุรุษ” อันสวยงามและ

แข็งแกร่งกลับคืน
41.

พัฒนำกำรกลับไปจุดเริ่มต้ น

ตอนนี ้เราคงทราบดีแล้ วว่า มนุษย์ทกุ คนนันแท้
้ จริ งแล้ ว “กลายพันธุ์” ด้ วยกันทังนั
้ น้ ทางเดียวที่จะแก้ เกมของ

ฝ่ ายอกุศลได้ ก็คือต้ องสัง่ สมบุญสร้ างบารมี และแก้ ไขโปรแกรม (วิชชา) เพื่อให้ รูปกายของมนุษย์กลับเป็ นกาย
มหาบุรุษดังเดิม เมื่อได้ กายมหาบุรุษแล้ วก็ปฏิบตั ิธรรม เข้ านิโรธสมาบัติ สามารถรวมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับ
กายธรรมฝ่ ายกุศลที่อยูล่ กึ ๆ ภายในกายมนุษย์ของเราได้ เมื่อนัน้ เราจะกลับกลายเป็ นผู้ที่มีฤทธิ์ มีเดช มี
อานุภาพมาก เหมือนเมื่อครัง้ ที่มาเกิดเป็ นมนุษย์ยคุ แรกๆ (ยุคดังเดิ
้ มเริ่ มแรก หรื อ “ปฐมกาล” ก่อนที่จะมี

พรหม) จากนันจึ
้ งจะสามารถประกอบวิชชา คือเขียนโปรแกรม เพื่อแก้ ไขวัฏสงสารและทุกสิง่ ทุกอย่างได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสลายขัวพลั
้ งของฝ่ ายบาปอกุศล ที่สร้ างวัฏสงสารมาขังสรรพสัตว์ ตาม
เจตนารมณ์เดิมของฝ่ ายกุศลที่สง่ มวลมนุษย์มาเพื่อทาภารกิจอันสาคัญนี ้
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42.

ทำงเลือกของสรรพชีวิต

เมื่อเราได้ ร้ ูความเป็ นจริ งทังหมดแล้
้
วว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในวันนี ้เกิดขึ ้นได้ อย่างไร ทาไมเราจึงมาเป็ นมนุษย์ และ

ทาไมจึงมีวนั นี ้ นับจากจุดนี ้เป็ นต้ นไป จึงขึ ้นอยูก่ บั เราเอง ว่าเลือกที่จะทาอย่างไรต่อไปดี ซึง่ ทางเลือกก็มี
ด้ วยกัน 3 ทางคือ (1) ยอมเป็ นเชลย ท่องวัฏสงสารต่อไป เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ ยอมถูกขังอยูเ่ ช่นนี ้เรื่ อยไป
(2) ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ไขตนเอง ด้ วยการสัง่ สมบุญสร้ างบารมีให้ เต็มเปี่ ยม แล้ วดาเนินจิตเข้ าสูศ่ นู ย์กลางกาย
เมื่อเข้ าถึงกายธรรมอรหัตแล้ ว ก็อาศัยกายธรรมอรหัตนันมุ
้ ่งเข้ าสูน่ ิพพาน เป็ นเหมือนหน่วยคอมมานโดที่ถกู ส่ง
มาสู้ แต่แล้ วถูกจับขังคุกเป็ นเชลย จึงหาทางหนีออกจากคุก หวนกลับคืนสูม่ าตุภมู ิ คือกลับเข้ าพระนิพพาน
และ (3) ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ไขตนเอง สัง่ สมพลังบุญบารมีให้ มากพอทีจ่ ะสู้กบั เขา ดาเนินจิตเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง
กาย จนกระทัง่ เข้ าถึงกายธรรม แต่ยงั ไม่เข้ านิพพาน แล้ วรวบรวมทีมงาน ศึกษาวิชชา หรื อวิธีเขียนโปรแกรม
ชีวิต เพื่อมุ่งแก้ ไขระบบทังหมดตามเจตนารมณ์
้
เดิม และเพื่อสลายขัวพลั
้ งฝ่ ายอกุศลจนกระทัง่ สาเร็ จและบรรลุ
ถึง “ที่สดุ แห่งธรรม” ให้ จงได้ ซึง่ เมื่อเราทุกคนทราบความเป็ นมาและความเป็ นไปแห่งตนแล้ ว จะเลือกหนทาง
ใด ก็สดุ แท้ แต่ใจปรารถนาเทอญ...
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