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“พระพุทธะลงมายังพิภพนี้ ท่านจะไม่รับสิ่งของใดๆของสรรพสัตว์ เพราะภายใน
ท่านมีพร้อมแล้ว ท่านไม่ก่อตั้งศาสนาใดขึ้นใหม่ ไม่แทรกแซงบรรดาศาสนาในยุค
ปัจจุบัน ท่านเพียงแต่น�าเอาสันติสุข ความรักที่ไม่มีขอบเขต ช่วยให้มนุษย์หลุด
พ้นจากข้อผูกมัดที่ไร้ตัวตน ค้นพบการหลุดพ้นในชั่วชีวิตเดียว หลอมรวมเข้ากับ
สวรรค์เพื่อความสงบสุขและความผาสุกภายใน”
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อำรัมภบท

 พระอาจารย์รมูาได้ใช้ชวิีตทีต้่องห่างไกลจากบ้านเกดิเมอืงนอนตัง้แต่เยาว์
วยั ท่านเรยีนภาษาเวียดนามด้วยตวัท่านเองจากหนงัสอืทางพทุธศาสนาในประเทศ
อเมรกิา โดยทัง้ศกึษาพระคมัภร์ีและเรยีนค�าศพัท์ไปในเวลาเดยีวกนั ถงึแม้ว่าท่าน
จะพูดภาษาเวียดนามได้ไม่คล่องเต็มที่ แต่ค�าพูดที่เรียบง่ายและตรงประเด็นนั้นก็
เป็นสัจธรรม ค�าพูดแต่ละค�าของท่านเปี่ยมด้วยปัญญาอันไพศาลและความรักอัน
ใหญ่หลวงจากพระผู้มีพระภาคเจ้า

 พระอาจารย์ไม่ค่อยพดูถงึตวัท่านเอง ทว่า ด้วยความจริงใจของลกูศษิย์ที่
ขอร้องให้พระอาจารย์แบ่งปันประสบการณ์ในการศกึษาบ�าเพ็ญให้ฟัง ด้วยค�าขอร้อง
จากลกูศษิย์ทกุแห่งหน พวกเราได้รวบรวมข้อมูลทกุอย่างเกีย่วกบัท่านและน�ามาเรยีบ
เรยีงดงัต่อไปนี ้โดยหวังว่าจะเป็นของขวัญเลก็น้อยส�าหรบัผูท้ีต้่องการทราบเพิม่เตมิ
เกีย่วกับขัน้ตอนการศกึษาบ�าเพ็ญทางศาสนาของพระอาจารย์ผูเ้ป่ียมด้วยความรู้

 พระอาจารย์รูมาไม่ได้ตัง้ศาสนาใหม่หรอืแทรกแซงศาสนาอ่ืนๆท่ีมีอยู ่ท่านมกั
ตกัเตอืนลกูศษิย์ให้ตัง้ใจปฏบิตัธิรรม ไม่ควรแทรกแซงเรือ่งของคนอืน่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ไม่ให้แบ่งแยกศาสนา ท่านแนะน�าลกูศษิย์ของท่านให้ด�ารงชวีติแบบเรยีบง่าย รกัษา
กาย-วาจา-ใจ ให้สะอาดบรสิทุธิแ์ละให้จดจ�าปณธิานอนัสูงสดุของพวกเราทีล่งมายงัโลก
น้ี เพือ่ให้รูแ้จ้งถงึความยิง่ใหญ่ของตวัเอง ท่านมกัตกัเตือนทกุคนว่า: “ต้องเป็นพลเมอืง
ท่ีดีของประเทศชาต ิรกัษาวถีิการด�าเนนิชวีติทีม่จีรยิธรรม สบืสานประเพณวีฒันธรรม
อนัดงีามของชาต ิต้องระลึกถงึบญุคณุของบรรพบรุษุอย่างสม�า่เสมอและรกัษาความเชือ่
ทางศาสนาให้ด�ารงอยูต่ลอดไป” พระอาจารย์เพยีงแต่น�าเอาวธิกีารท�าสมาธทิางศาสนา
อนัลกึซ้ึงและการพฒันาตนเองมาช่วยให้พวกเรามคีวามสขุ ความสงบภายในจติใจ และ
ปลดปล่อยเราให้หลดุพ้นจากวฏัสงสารแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิทีเ่ราวนเวยีนอยู ่พระ
อาจารย์กล่าวว่า “ทกุสรรพสัตว์ล้วนมีธรรมชาติแห่งพระพทุธะ” ท่านกลบัมาเพือ่เตอืน
ความจ�าพวกเราว่า พระพทุธะทีส่งูส่งสถติอยูใ่นตวัพวกเราเอง ชีแ้นะให้พวกเรารูจ้กัทาง
สู ่“จติเดมิแท้” ทีพ่วกเราได้หลงลมืไปนานหลายกลัป์แล้ว 
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  พระอาจารย์ด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย มีแบบแผนกฎเกณฑ์ของตัวเองและ
รกัษาแบบแผนกฎเกณฑ์เหล่านัน้อย่างเคร่งครดั ท่านมักตกัเตอืนลกูศิษย์ให้เคารพ
และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของท่าน กฎเกณฑ์เหล่านั้นเรียบง่ายมาก ท่านไม่รับ
สิ่งของถวายของใครทั้งนั้น ไม่แทรกแซงเรื่องกิจการของศาสนาอื่น และท่านก็ไม่
ได้ก่อตั้งองค์กรหรือนิกายของตนเอง 

 พระอาจารย์ปฏบิตัต่ิอทกุคนด้วยความรักและสภุาพอ่อนน้อม เพราะเหตุนีจ้งึ
ได้ท�าลายช่องว่างระหว่างพระอาจารย์กับศษิย์ ท่านถอืว่าลูกศษิย์เป็นเพ่ือนสนทิทางจิต
วญิญาณ และยนิดต้ีอนรบัทกุคนทีม่าหาท่าน ไม่ว่าจะมาจากศาสนา ความเชือ่ และชัน้
วรรณะใดในสังคม พระอาจารย์น�าความรกัและวิธกีารท�าสมาธท่ีิลกึซึง้มาช่วยเหลอืพวก
เราให้พบกบัความสงบสขุในจติใจ และฝึกฝนปฏบิตัธิรรมเพ่ือหลดุพ้นในชัว่ชวีตินี้ 

 การเรยีบเรียงหนงัสอืเล่มนีไ้ด้รบัการช่วยเหลอือปุถมัภ์จากทกุคนทีม่คีวาม
ตั้งใจที่จะแบ่งปันสัจธรรมอันสูงส่งให้กับผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ธรรม รูปภาพและเนื้อหา
ในหนงัสอืเล่มนีเ้ตม็เป่ียมไปด้วยพระกรณุาจากสวรรค์และความช่วยเหลอืจากพระ
อาจารย์รูมา ขอสงวนลิขสิทธ์ิและห้ามไม่ให้พิมพ์หรือแก้ไขเนื้อหาส่วนไหนของ
หนังสือเล่มนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์รูมาและกองบรรณาธิการก่อน 
เพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์กรรมที่อาจเกิดขึ้น

 พวกเราเหล่าสานศุษิย์ขอแสดงความเคารพอย่างจริงใจและขอบคณุพระอาจารย์
รมูาเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้น�าค�าสอนอนัลกึซึง้จากปัญญาเลศิล�า้มามอบให้พวกเรา และมอบ
ความอบอุน่ให้กบัจติวิญญาณของพวกเราด้วยความรักอนัย่ิงใหญ่ไพศาลจากท่าน

 พวกเราขออธิษฐานขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และ
พระผู้มพีระภาคเจ้าอนัสงูสุด ชว่ยใหพ้วกเราได้อยูใ่กล้ชดิพระอาจารย์และไดเ้รยีน
รู้จากจิตใจอันโอบอ้อมอารีและปัญญาเป็นเลิศของท่าน เพื่อมีโอกาสได้ปลดปล่อย
ตนเองให้หลุดพ้นและเพื่อผลประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ

บรรณาธิการ
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ประวัติย่อของพระอำจำรย์รูมำ

 พระอาจารย์เจิ่นเติม หรือที่รู้จักในนามพระอาจารย์รูมา ได้ถือก�าเนิดใน
ครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธเชื้อสายเวียดนาม ในช่วงประวัติศาสตร์อันน่าเจ็บ
ปวดของประเทศชาติ พ่อแม่ของพระอาจารย์เป็นผู้ใช้แรงงานที่ขยันขันแข็ง ผู้ซึ่ง
พยายามท�าทุกอย่างเท่าท่ีท�าได้เพื่อรักษาคุณงามความดีของตระกูลและเล้ียงดู
ลูกๆให้อยู่ในศีลธรรมในช่วงเวลาอันสับสนวุ่นวายนี้

 คุณตาของพระอาจารย์เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อนิสัยใจคอ และวิถีการ
ด�าเนินชีวิตของพระอาจารย์มากที่สุด คุณตาไม่เพียงแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทาง
พุทธศาสนาท่ีรักษาศีลและด�าเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมทางศาสนาพุทธอย่าง
เคร่งครดั และยงัเป็นครสูอนศลิปะป้องกนัตัวทีม่คีวามสามารถและมคีณุธรรมด้วย 
คณุตาเป็นผูส้อนให้พระอาจารย์มคีวามกล้าหาญ มเีมตตาและจิตใจทีโ่อบอ้อมอารี
ต่อเพือ่นมนษุย์ตัง้แต่เลก็ ก่อนจะจากโลกนีไ้ป ท่านได้สัง่เสยีลูกหลานให้รกัษาคุณ
งามความดีของท่านที่ได้สร้างสมและปกป้องมาตลอด จนบัดนี้ พระอาจารย์ท่าน
ยังไม่ลืมค�าสั่งเสียนั้นและปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของคุณตาในการด�ารงชีวิตที่อยู่ใน
ศีลในธรรม รักใคร่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและเคารพนับถือพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์ 

 ตั้งแต่ยังเยาว์วัย พระอาจารย์ต้องประสบเหตุการณ์อันน่าเจ็บปวดที่เห็น
เพื่อนร่วมชาติถูกสังหารอย่างเลือดเย็นในช่วงสงครามและต้องทนทุกข์อันหนัก
หนาสาหัสนั้นอย่างไร้ความหวัง ความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ท�าให้ท่านเป็นคนเงียบ 
ไม่ค่อยพดู เกบ็ความรูส้กึ แต่คนใกล้ชดิ เพือ่นๆ ครอูาจารย์ล้วนแล้วแต่รกัใคร่ท่าน 
เด็กชายใจดี รักเพื่อน และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

 พระอาจารย์มเีพือ่นสนทิในวยัเดก็คนหนึง่ คอืพีส่าว ซึง่มอีายมุากกว่าไม่กี่
ปี เธอคอยปลอบโยนและให้ก�าลงัใจน้องชายในยามเศร้า และต้องคอยตอบค�าถาม
ต่างๆอันน่าปวดเศียรเวียนเกล้าของน้องซึ่งหาค�าตอบไม่ได้ อันได้แก่: “ผมเป็น
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ใคร? ผมมาจากไหน? มนุษย์เราเกิดมาบนโลกนี้ท�าไม? ท�าไมคนเราจึงต้องทุกข์
ยากเช่นนี้? ท�าไมเขาถึงไม่รักกัน? ท�าไมคนเกิดมาแล้วต้องตาย? หลังจากตาย
แล้วจะไปไหน?”ค�าถามเหล่านี้มันท้าทายเกินไปส�าหรับเด็กน้อยที่จะหาค�าตอบ

 เมือ่อาย ุ 12 ปี พระอาจารย์รมูาเดนิทางออกจากเวยีดนามไปอเมริกาด้วย
เรอืข้ามมหาสมุทรล�าหนึง่ เรอืล�านัน้เป็นล�าทีโ่ชคร้าย ท่ามกลางท้องทะเลอันกว้าง
ใหญ่ เด็กชายกลบัต้องประสบกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันของการปล้นสะดม การฆ่า
ฟันรนัแทงอย่างโหดเหีย้มต่อหน้าต่อตา เมือ่ต้องตกอยู่ในสภาพไม่มทีางหนอีอกจาก
ความโหดร้ายทารณุและความหวาดกลวัอย่างสดุแสนจะทนนีไ้ด้ ผูร้อดชวีติต่างพากนั
สวดมนต์ภาวนา อธษิฐานขอให้สิง่ศกัด์ิสิทธิช่์วย พระอาจารย์ท่านสลบไปด้วยความ
กลวัและแสบคอเพราะหวิน�า้ท้ังทีอ่ยูใ่นท่าสวดอธษิฐาน ในฝัน ท่านพบพระโพธิสตัว์
เจ้าแม่กวนอมิ สง่างาม มรีศัมสีว่างล้อมรอบ นัง่บนเมฆมาช่วยปกป้องคุม้ครอง และ
เอาน�า้ทพิย์หยอดใส่ปากให้ท่านทลีะหยด เมือ่รูสึ้กตวัขึน้มาท่านยงัจ�าได้ถงึความรัก
อย่างลึกซึง้ของพระโพธสิตัว์กวนอมิ น่าแปลกประหลาด พอเรอืเทยีบท่าคอทีแ่ห้งก็
หายไป ความปิตยิินดไีม่ทนัจางหาย ความเจ็บปวดหาส่ิงใดเปรียบไม่ได้กลบัเข้ามา
แทนที ่พีส่าวผู้เป็นทัง้เพือ่นสนทิ เป็นทกุสิง่ทุกอย่างของชีวติท่านกลับจากไป 

 ความเจ็บปวด ความสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้ เกินก�าลังที่หัวใจดวงน้อย
จะรับไหว มันสลักลึกเข้าไปในความทรงจ�าของท่าน ถึงเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร 
แต่เมื่อใดที่ภาพนั้นปรากฏขึ้นมา มันยังท�าให้ท่านเจ็บแสบในหัวใจ ตั้งแต่วันน้ัน
มา พระอาจารย์ก็ตั้งปฏิภาณทานมังสวิรัติตลอดชีวิตและมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะ
เสาะหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล

 ขณะที่พระอาจารย์รูมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาอันมีเสรีภาพ มีความ
เจริญศิวิไลซ์ ท่านได้มีโอกาสร�่าเรียน ได้รับความสุขทางวัตถุและจิตใจทุกประการ 
ไม่ต่างอะไรจากเดก็คนอืน่ แต่ความกระทบกระเทอืนทีเ่จบ็ปวดสมยัยังเดก็ยงัคงฝัง
ลึกในจิตใจของท่าน ท่านรู้สึกเปล่าเปลี่ยว อ้างว้าง ความรู้สึกนั้นได้ปรากฏในบท
กวีที่พระอาจารย์นิพนธ์ในช่วงนั้น: 
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“แม่จ๋า ลูกสงสารคนเวียดนาม 
ชีวิตต้องทนทุกข์ตลอดกาล ไม่มีทางออกใด 
จบชีวิตในท้องทะเล อันลึกและกว้างใหญ่ 

ลูกต้องพลัดพรากจากแม่ไป ด้วยความรักและกตัญญู”

 ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมในรัฐ Massachusset พระอาจารย์ได้เขียนบทความ
และบทกวีหลายชิ้นเกี่ยวกับการรับประทานมังสวิรัติและอุดมการณ์อย่างเช่น 
“คนเราควรรับประทานมังสวิรัติ” และ “แสวงหาหนทางแห่งเสรีภาพ” ซึ่งเป็นที่
สนใจของพวกครูอาจารย์และเพื่อนๆ เพราะว่าพระอาจารย์เป็นคนเวียดนามคน
เดียวในโรงเรียน อายุยังน้อยกลับรับประทานมังสวิรัติตลอด มีท่าทีกริยามารยาท
ดี สุขุม หนักแน่นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนๆอีก 

 ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พระอาจารย์มักไปช่วยเหลือวัดแถบบริเวณ
บ้าน บรรดาครูอาจารย์และเพื่อนๆในโรงเรียนมัธยมที่ท่านเรียนอยู่ รวมทั้งพระ
สงฆ์และญาติโยมที่วัดต่างก็รักใคร่ชอบพอพระอาจารย์ ด้วยความเป็นคนมุมานะ
ขยันหมั่นเพียร มั่นใจในตนเอง และมีกิริยามารยาทดี ลักษณะนิสัยแตกต่างจาก
คนอื่น พวกเขาชอบเรียกท่านว่า “พระอาจารย์ใหญ่” แต่แม่ของท่านไม่ชอบให้
เรียกแบบน้ัน เพราะท่านสังหรณ์ใจว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะต้องออกจากอ้อมแขนของ
แม่ไปตามทางท่ีหัวใจเรียกร้อง 

 วันเวลาล่วงเลยไป ท่านยิ่งเติบใหญ่ขึ้นเท่าไร ท่านย่ิงเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่ง
ขึ้นเท่าน้ันว่า คนเราไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลกใบนี้ ไม่ว่าเลือดในร่างกายเรา
จะเป็นเช้ือชาติใดเผ่าพันธุ์ใด ก็มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้น เมื่อพบกับผู้คนต่าง
ชนชั้นในสังคมก็ท�าให้ท่านทราบว่า ไม่ใช่มีแต่คนจนเท่านั้นที่ทุกข์ยาก คนที่ร�่ารวย
ก็สุดแสนจะทุกข์ หาทางออกไม่ได้เช่นกัน จากบทกวีของพระอาจารย์ที่แต่งขึ้น
ในช่วงน้ี ท�าให้เราทราบว่า ถึงแม้ว่าท่านจะผ่านมรสุม ผ่านช่วงเวลาเปล่าเปลี่ยว
หมดหวัง หรือประสบกับเหตุการณ์ฆ่าฟันรันแทงอย่างโหดร้ายทารุณก็ตาม แต่
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น่าแปลกที่ในหัวใจของพระอาจารย์ไม่มีท่ีว่างให้กับความโกรธแค้นและเกลียดชัง
เลย ตรงกันข้าม จิตใจของท่านนั้น เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและความเห็นอก
เห็นใจต่อผู้โชคร้ายทั้งหลายในชีวิตอันเป็นอนิจจังนี้

 พระอาจารย์ท�างานทุกอย่างเท่าที่จะท�าได้ด้วยความรู้ ความสามารถ
ของวัยหนุ่มในขณะนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก ถึงแม้ว่าในชีวิตท่านเอง
มีเพียบพร้อมทุกอย่าง แต่ท่านก็ไม่เลือกงาน ท�างานอะไรก็ได้ขอแค่สร้างรายได้
เสริมเพื่อจะเอาไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ตกระก�าล�าบาก หลังเลิกเรียน ท่านท�างาน
ไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ว่ากลางวันกลางคืน ท�างานตั้งแต่ ปลูกผัก ล้างจาน 
ท�าความสะอาด ดูแลคอกม้าให้ครอบครัวคนรวย รายได้ที่ได้มานี้ท่านน�ามาใช้
เพ่ือการกุศลหรือแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ในฟิลิปปินส์ ฮ่องกง 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ส่วนที่เหลือจ�านวนเล็กน้อยท่านเก็บเอาไว้เพ่ือใช้
ชีวิตทางธรรม เพราะท่านไม่ต้องการรบกวนครอบครัว ด้วยความเช่ืออันลึกซึ้ง
ว่าการสละชีวิตทางโลกจะท�าให้ท่านสามารถค้นพบสัจธรรมได้โดยเร็วเพ่ือช่วย
สรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์

 พระอาจารย์คุ้นเคยกับสองศาสนาหลักๆ คือ ศาสนาพุทธและศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลิก ต้ังแต่เด็กท่านได้มีโอกาสศึกษาค�าสอนของทั้งสองศาสนา
ไปพร้อมๆกัน ท่านจึงเข้าใจว่า ทั้งพระพุทธเจ้าศากยมุนีหรือพระเยซู ล้วนแล้ว
แต่รู้แจ้งสัจธรรมอันเดียวกัน และสอนเรื่องเดียวกัน นั่นคือธรรมวิถีแห่งแสงและ
เสียง เรียกเชิญวิญญาณของมนุษย์ให้กลับสู่บ้านเดิมของตน กลับสู่สรวงสวรรค์ 
และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดชั่วนิรันดร 

 แต่สัจธรรมอยู่ที่ไหน? ท่านเข้าใจด้วยเชาวน์ปัญญาว่า ความทุกข์ยาก
ไม่ได้น�ามาซ่ึงการรู้แจ้ง พระธรรมที่บรรยายไว้ในคัมภีร์ แต่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ มี
แต่พระอาจารย์ที่แท้จริงจึงสามารถชี้ทางสว่างได้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระศาสดา
ทั้งสองได้ท้ิงไว้ในค�าสอนของพระองค์ 
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 “เราปรารถนาที่จะเสาะหาพระอาจารย์ผู้จะช่วยให้เราปลดปล่อย 
สรรพสัตว์ทั้งปวง! 

เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาหนทางบ�าเพ็ญ 
หลังจากถูกปลดปล่อยจากพันธนาการ 

เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะมอบความรักทั้งหมดทั้งมวล 
เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มา”

 ความปรารถนาอนัแรงกล้าของพระอาจารย์ท่ีแสดงออกมาในรปูบทกวหีลาย
บท เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเดินทางไปภูเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นที่อยู่ของปรมาจารย์
ทัง้หลายตัง้แต่โบราณกาลจนถงึปัจจบุนั ทีน่ั่นท่านได้พบพระอาจารย์ชาวอนิเดยีผู้
หนึง่และได้เรยีนรูธ้รรมวิถแีห่งแสงและเสยีง (การท�าสมาธเิพ่งแสงและเสยีงภายใน) 
หลังจากเพียรพยายามเสาะหาด้วยความยากล�าบากมาหลายปี นั่นเป็นครั้งแรกที่
ท่านได้สัมผัสรับรู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผลจากธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง
อันศักด์ิสิทธินี้ พระสูตรในพุทธศาสนากล่าวถึงธรรมวิถีนี้ว่าเป็น: “การถ่ายทอด
ธรรมวิถีด้วยการประทับจิต อันนอกเหนือจากพระธรรมค�าสอน” มีแต่ธรรมวิถี
แห่งแสงและเสียงเท่านั้นจึงจะสามารถท�าให้ตรัสรู้เข้าถึงสัพพัญญูได้ ค�าถามที่คั่ง
คาใจมาตลอดได้พบค�าตอบแล้ว:

• พวกเราทุกคนคือลูกหลานของสวรรค์ ลงมาที่โลกนี้ด้วยความปรารถนา
ที่จะมีจิตวิญญาณอันดีงามและน�าเอาสัจธรรมอันสูงส่งมาสู่มวลมนุษย์ 

• เพราะมนุษย์หลงอยู่ในวังวนแห่งมายาชีวิต วิ่งตามหาเงินทอง ลาภยศ
สรรเสริญและความมั่งคั่ง พวกเขาจึงค่อยๆห่างไกลจากสวรรค์ และลืม
ธรรมชาติเดิมแท้ของตนไป (ธรรมชาติแห่งพุทธะและจิตประภัสสร) 
ฉะนัน้ พวกเขาจงึต้องประสบกบัความทกุข์จากโรคภยัไข้เจบ็และพยายาม
ท�าร้ายผู้อื่นอยู่เสมอ 

• รากเหง้าแห่งความทกุข์ทัง้มวลไม่ใช่อยูภ่ายนอกแต่มนัอยูภ่ายในตวัของ
เราเอง หากต้องการหลุดพ้นจากความทกุข์ ต้องมองเข้าไปภายในเพือ่ให้
รู้จักตนเอง ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงเป็นยาชนิดเดียวที่สามารถรักษา
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โรคร้ายนี้ได้ เป็นสิ่งน�าพาวิญญาณของมนุษย์ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ซึ่งมีแต่ความรัก ความอบอุ่นของสวรรค์และพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์

• ความรักอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะช�าระล้างความโลภ ความเกลียดชัง 
ความเจ็บปวดและความกลัวท้ังปวงให้หมดไป มนุษย์จะอาศัยอยู่ใน
ดินแดนแห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงจะช่วย
ช�าระให้ทัง้จติและกายเราสะอาดบรสิทุธิ ์และยงัท�าให้ก้าวหน้าในหนทาง
บ�าเพ็ญเพื่อกลับสู่สวรรค์

 ท่านไม่อยากจากพระอาจารย์ของท่านไปแต่ต้องกลับบ้านเพราะตาม
กฎหมายพลเมืองไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกจากครอบครัว

 ในอเมรกิา ท่านกลบัมาเรยีนต่อจนจบ โดยท่ียังคงฝึกท�าสมาธิตามธรรมวิถี
แห่งแสงและเสียงอย่างเงียบๆ ท่านไม่เคยลืมวันเวลาที่ท่านมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ
กับพระอาจารย์ชาวอินเดีย ท่านรอคอยวันเวลาให้จบการศึกษาเพื่อจะได้ท�าตาม
อุดมการณ์ของตัวเอง

 พออายุครบสิบแปดปี ถึงแม้ว่ามีอุปสรรคมากมาย แต่ท่านก็ได้ตัดสินใจ
ออกบวช พ่อแม่ของท่านไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดท่านจึงสละความสะดวกสบายที่
มีอยู่ ครูอาจารย์และเพื่อนสนิทของท่านก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่า ท�าไมท่านจึงไม่เรียน
ต่อ สละอนาคตที่สวยงามที่ก�าลังรออยู่ มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่เข้าใจและเห็นพ้องกับ
เส้นทางที่ท่านได้เลือก

 ท่านเดนิทางไปทกุหนแห่ง ฟันฝ่าอปุสรรคและความท้าทายนับคร้ังไม่ถ้วน 
ศกึษาหลักค�าสอนและร�า่เรยีนกบัครบูาอาจารย์ทีเ่ป่ียมความรูห้ลายคนทัง้ในตะวนั
ตกและเอเชียตะวันออก และยังร่วมกับกลุ่มปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน
หลายแห่งทั่วโลก ยิ่งศึกษามากขึ้นและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตนเอง ท่านยิ่งได้
รบัรูถ้ึงอานภุาพของธรรมวิถแีห่งแสงและเสยีง มีแต่ธรรมวถิีนี้เทา่นั้นจึงจะช่วยจิต
วิญญาณของมวลมนุษย์ชาติให้หลุดพ้นจากโลกแห่งวัตถุ เสาะหาและท�าลายราก
เหง้าของความทุกข์ทั้งมวลของสรรพสัตว์ 
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 ยิง่เข้าใกล้แสงสว่างแห่งสจัธรรมมากเท่าใด ท่านยิง่มุง่มัน่ให้ไปถงึจดุหมาย 
พร้อมกันนั้นท่านก็พบกับอุปสรรคมากมายในชีวิต ในกลุ่มปฏิบัติธรรมก็มีข้อขัด
แย้งกันทางด้านการปฏิบัติและหลักค�าสอนทางศาสนา ในหนทางสู่เป้าหมายเพื่อ
ค้นพบสัจธรรม ท่านก็ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตมนุษย์ แม้กระทั่งในหมู่สงฆ์ก็
มคีวามขดัแย้งและโต้เถยีงกนั มนุษย์ยิง่ห่างไกลจากสจัธรรมไปเรือ่ยๆ ตวัท่านเอง
แค่ปรารถนาสจัธรรมเท่านัน้ แต่ยิง่ท่านต้องการปกป้องคุ้มครองพระธรรม กย่ิ็งพบ
อุปสรรค ความโดดเดี่ยว และบทเรียนอันเจ็บปวดมากขึ้น สวรรค์กีดกันท่านออก
จากอุดมคติในการศึกษาบ�าเพ็ญธรรม

 ในช่วงเวลาอันท้าทายนี้ ท่านถูกพวกนักบวชด้วยกันกีดกันไม่ให้พบพระ
อาจารย์ของท่าน ท่านรู้สึกเปล่าเปลี่ยว เบื่อหน่าย สิ้นหวัง มองไม่เห็นเส้นทางจะ
เดินต่อไป ท่านเดินทางกลับไปอินเดียเพื่อเสาะหาพระอาจารย์องค์เก่า ท่านคิดถึง
พระอาจารย์และหวังเป็นที่พึ่งในยามมืดมนนี้ ถึงท่านจะเดินทางไปทั่วอินเดียแต่ก็
ไม่พบพระอาจารย์ผู้นั้น เมื่อไม่รู้จะไปไหน ท่านจึงกลับไปภูเขาหิมาลัยเพื่อศึกษา
บ�าเพญ็หวงัว่าจะมวีนัได้พบพระอาจารย์อีกครัง้ แต่ความหวังของท่านกไ็ม่เคยเป็น
จริง พระอาจารย์ของท่านไม่มีวันกลับมาอีก

 หลังจากนั้น ท่านกลับมาที่อเมริกา สร้างครอบครัว ด้วยธรรมวิถีแห่งแสง
และเสียงอยู่ในมือ ท่านยังคงฝึกฝนท�าสมาธิต่อไปแบบเงียบๆ ทั้งท�างาน ทั้งดูแล
ครอบครัว หวังว่าจะพบความสงบสุขในชีวิต แต่ยังเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถท�า
ตามอุดมการณ์อันสูงส่งของตนเอง สัจธรรมยังอยู่ห่างไกล ในช่วงนี้ความกดดัน 
ท้าทาย จากเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมของท่านยังคงตามมารบกวน ในที่สุดท่านและ
ครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตเงียบๆอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดา 

 หลังจากท่ีผ่านช่วงเวลาขึน้ลงในชวีติ พระอาจารย์ได้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าความ
สุขบนโลกนี้เป็นความสุขจอมปลอม ไม่เที่ยง พระศากยมุนีพุทธเจ้าก็ได้สละราช
สมบัติเพื่อเสาะหาสัจธรรม ทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้ไม่สามารถตอบสนองความ
พอใจให้มนุษย์ได้และไม่สามารถท�าให้มนุษย์หลุดพ้นจากวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตาย 
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ท่านเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตทางโลกอันไร้ประโยชน์ นี่เป็นบทเรียนท่ีมีค่าที่สุด
ส�าหรับชีวิตการศึกษาบ�าเพ็ญของท่าน

 ด้วยจติใจอนัมุง่มัน่และพลงัอนัเป็นเลศิ ท่านไม่ใส่ใจกบัความเจบ็ปวด ความ
ขมขื่นที่ผ่านมา ท่านกลับคืนไปภูเขาหิมาลัยอีกครั้งด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวต้อง
เสาะค้นสัจธรรมอันสูงสดุและบรรลเุป้าหมายในชีวติของท่านให้ได้ นี่คือจดุเปลีย่น
ที่ส�าคัญของชีวิตพระอาจารย์รูมา 

 วังวนอันวุ่นวายแห่งชีวิตมนุษย์ไม่สามารถเข้ามารบกวนถึงภูเขาหิมาลัย
อันสูงสง่าและมีหิมะปกคลุมตลอดปีแห่งนี้ได้ หลังจากฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ทั้ง
ความท้าทายของธรรมชาติ ต่อสู้กับวันเวลาที่เป็นเสมือนการทดสอบความอดทน
ของท่าน ในที่สุด สวรรค์ก็เข้าข้างท่าน ตอบสนองความปรารถนาของท่าน ท่าน
ได้พบพระมหาอาจารย์ชาวอินเดียที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปี 5 องค์ ผู้ที่อาศัยอยู่
ในถ�า้ลกึอนัห่างไกล เพือ่รกัษาพระธรรมล�า้ค่าแห่งจกัรวาลและความรักอนัยิง่ใหญ่
จากสวรรค์ มแีต่ผูท้ีม่คีวามปรารถนาอนัแรงกล้าทีจ่ะค้นหาพระธรรมทีแ่ท้จริงเท่านัน้
จึงจะมีบุญวาสนาได้พบพวกท่าน พระอาจารย์เข้าใจแล้วว่าอุปสรรค ความล�าบาก
ทั้งหลายที่ท่านประสบพบเจอมาในชีวิต มันสืบเนื่องมาจากชะตากรรมของมนุษย์
และอวิชชาของสรรพสัตว์ทั้งหลาย นี่เป็นสิ่งกีดขวางพวกเขาไม่ให้เข้าถึงความรัก
และสัจธรรมอันสูงส่ง

 มนุษย์เราอธิษฐานขอให้มีความสุข แต่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร 
ไม่รู้ว่าจะได้มาและรักษามันได้อย่างไร พวกเขาสิ้นหวังและลืมธรรมชาติแห่งพระ
พุทธะภายในตัวเองไป ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ส่งพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งลง
มาเพื่อน�าสัจธรรมมามอบให้ ปลุกให้ตื่นรู้ และปลดปล่อยพวกเขาออกจากอวิชชา
อันมืดมน

 ด้วยความซาบซึง้ใจต่อความเสยีสละอนัสูงส่งของมหาอาจารย์ชาวอินเดยี 
ผู้ทีไ่ม่ได้ค�านงึถงึตนเองแต่มีชวีติเพือ่ความสุขของมวลมนษุยชาติ พระอาจารย์อยู่
เรยีนรูก้บับรรดามหาอาจารย์เป็นเวลานาน จนได้พบแสงสว่างแห่งสจัธรรมในทีส่ดุ 
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ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงอันศักด์ิสิทธิ์ได้น�าพาท่านก้าวข้ามขีดจ�ากัดแห่งระยะ
ทาง กาลเวลาและกฎแห่งกรรมไปหลอมรวมเข้ากบัความรกัอนัใหญ่หลวงของพระ
พุทธะ ยิ่งฝึกฝนท�าสมาธิมากเท่าใด ท่านยิ่งได้พบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่และยิ่ง
ได้เหน็ความมหศัจรรย์ของธรรมวถินีี ้ซึง่เป็นธรรมวถิทีีพ่ระพทุธะทัง้หลายในอดตี
ได้บ�าเพญ็จนก้าวถงึจดุสงูสดุแห่งการตรสัรูเ้พือ่ชีน้�าสรรพสตัว์ไปสู่หนทางหลดุพ้น 

 หลงัจากตรสัรู้ธรรมบนภเูขาหมิาลัย พระอาจารย์จงึรู้ว่าความยุง่ยากสบัสน 
อปุสรรคใหญ่หลวงทีผ่่านมาคอืการทดสอบของพระผูเ้ป็นเจ้าได้จดัวางเพ่ือเป็นปัจจยั
ให้จติวญิญาณท่านเข้มแขง็และเข้าใจชะตากรรมท่ีฝังลึกของสรรพสตัว์ ความมดืมน
แต่หลายพันชาติของพวกเขาและเข้าใจว่าแสงสว่างแห่งสัจธรรมนั้นส�าคัญต่อมวล
มนษุยชาตขินาดไหน บรรดามหาอาจารย์ชาวอนิเดยีได้ฝากความหวังความเช่ือม่ัน
ในตัวท่าน ว่าจะเป็นผู้น�าเอาความรักจากสวรรค์ และธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงนี้
มาสูม่วลมนษุยชาต ิเพราะเป็นหนทางเดยีวทีช่่วยให้มวลมนษุย์หลดุพ้นจากความ
ทุกข์และวัฏสงสาร

 หลังจากอ�าลาเหล่ามหาอาจารย์และรับเอาภาระหน้าที่อันสูงส่งมา พระ
อาจารย์รูมาได้กลับมาใช้ชีวิตปุถุชน ท่านได้ปรึกษาหารือกับครอบครัว ขอใช้ชีวิต
ส่วนตัวอย่างอิสระ แบ่งปันเวลาให้แก่ประเทศชาติ ให้แก่โลกมากขึ้น และสืบสาน
อุดมการณ์เผยแผ่ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงสู่มวลมนุษย์

 ท่านยังคงฝึกฝนบ�าเพญ็และใช้ชวีติอย่างสงบ และยงัดแูลครอบครวัอย่างดี 
นอกจากนี้ ลูกของท่านถือว่าท่านเป็นพ่อแห่งจิตวิญญาณ พวกลูกๆของท่านอายุ
ยงัน้อย แต่กเ็ข้าใจภาระหน้าทีข่องพ่อ สามารถดแูลตวัเอง ไม่รูส้กึว้าเหว่ ถงึแม้พ่อ
จะจากไปไกลเป็นเวลานาน

 รายได้ของท่านส่วนหนึ่งท่านแบ่งให้ครอบครัว ส่วนที่เหลือท่านใช้ใน
การท�าบุญ ช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายและในการศึกษาเล่าเรียนของลูกศิษย์ หลัง
จากการเดินทางเผยแพร่ธรรมะแต่ละครั้ง ท่านกลับประเทศอเมริกาและปฏิบัติ
ธรรมสืบต่อไป
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 พระอาจารย์มกักล่าวว่า ท่านกมี็ชวีติเหมอืนกบัทกุคน ต้องทนกบัความยาก
ล�าบาก และมรสมุในชีวิตเหมือนคนทัว่ไป ท่านเคยล้มลุกคลุกคลาน รูส้กึท้อแท้ เจบ็
ปวด ผิดหวัง และมีความรู้สึกเหมือนคนอื่นๆ ท่านได้ผ่านอุปสรรคต่างๆนานา ทั้ง
ในฐานะปุถุชนและนักบวช ฉะนั้น ท่านจึงเข้าใจถึงความกังวลและความรู้สึกต่างๆ
ที่ผู้ศึกษาบ�าเพ็ญต้องเผชิญในเส้นทางสู่การเปิดปัญญาเลิศล�้า

 ถึงแม้ว่ามีชีวิตอย่างสมถะ และไม่เปิดเผย แต่ท่านก็ตอบรับค�าเชิญจาก
คนท่ัวสารทิศที่ปรารถนาความเมตตา และเสาะหาหนทางหลุดพ้น พระอาจารย์
รมูายินดแีบ่งปันสจัธรรมกบัทกุคนท่ีเข้ามาหาท่าน ไม่ว่าจะมาจากชัน้วรรณะ ระดบั
การศึกษา ความเชื่อและศาสนาใดก็ตาม

 พระอาจารย์ไม่ก่อตั้งศาสนาใหม่ ไม่แทรกแซงศาสนาใดๆ เพราะทุกๆ
ศาสนามเีป้าหมายเดียวกนัคอืน�ามวลมนษุย์ให้รวมกบัธรรมวถิแีห่งแสงและเสยีงอัน
ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งจกัรวาลและช่วยให้วญิญาณของพวกเขาหลดุพ้นจากกเิลสตณัหา ยุติ
ความทุกข์ทั้งปวง พบนิพพานในโลกมนุษย์และกลับสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ หลุด
พ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์

 ในอดีต พระอาจารย์ผู้รู้แจ้งผู้หนึ่งจะถ่ายทอดธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง
ให้ลูกศิษย์ผู้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค ผ่านการทดสอบความทรหดอดทนมาแล้ว
เท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่ว่าใครก็ตามมีจิตใจศรัทธาใฝ่หาธรรมและมีความเชื่อมั่นต่อ
พระอาจารย์ก็สามารถได้รับโอกาสน้ีได้ นี่คือพระกรุณายิ่งใหญ่ที่สวรรค์มอบให้
มนุษยชาติในศตวรรษนี้ เจริญตามรอยพระพุทธะของยุคด้วยการท�าสมาธิตาม
วิถีแห่งแสงและเสียง พวกเราจะได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตวิญญาณชั่วชีวิต
จนกระทั่งพวกเราพบสัจธรรม เหมือนกับดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมและสวยงามถึงแม้
จะเกิดในตม แล้วพวกเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย โลกใบนี้จะไม่มีสงคราม 
ภัยพบิัติทางธรรมชาติ มนุษย์จะอยูร่่วมกันโดยสันติ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่
ไมตรี 

 ท่านมกัพูดกับลกูศษิย์ของท่านว่า: ท่านภมูใิจท่ีได้เกดิมาเป็นลกูหลานชาว
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เวียดนามและจะใช้ชวีติท่ีเหลอืเพ่ือน�าแสงสว่างแห่งสจัธรรมและความรกัอันยิง่ใหญ่
ไพศาลมามอบให้มวลมนุษย์ รวมถึงชาวเวียดนามประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของ
ท่าน บทเทศนาเกีย่วกบัธรรมะของพระอาจารย์ได้รบัการแปลจากภาษาเวยีดนาม
เป็นหลายภาษาทั่วโลก

 ค�าสอนของพระอาจารย์รูมาเต็มเป่ียมด้วยความรกัและเข้าอกเข้าใจ ท่านช่วย
พวกเราทกุคนไม่ว่าจะเป็นใครกต็ามให้ค้นพบสิง่ลกึลับทีซ่่อนเร้นของจกัรวาลด้วย
การฝึกสมาธด้ิวยวถิแีห่งแสงและเสยีง ความส�าเรจ็ทางวทิยาศาสตร์ทีม่นษุย์ได้รบัมนั
เป็นเพียงสิง่น้อยนดิ ส�าหรับสิง่ทีย่งัซ่อนเร้นอยู่ภายในของพวกเรา มแีต่การปฏบิติั
ตามหลักพทุธศาสนาภายใต้การชีแ้นะของมหาอาจารย์แห่งยคุปัจจบุนัด้วยธรรมวถีิ
แห่งแสงและเสยีงเท่านัน้ มนษุย์จงึจะสามารถค้นพบพลงัอนัไร้ขอบเขตนีไ้ด้ 

 ท่านแนะน�าให้พวกเราหันมาดภูายในตวัเอง ทดสอบความสามารถมหาศาล
นีด้้วยตวัเอง และรบัเอาพลงัความรกั ความเมตตาอนัไพศาลจากสวรรค์ พระพทุธเจ้า
และพระโพธิสัตว์

 พระอาจารย์ชีน้�าทางพวกเราไปสูด่นิแดนแห่งจติวญิญาณอนัสวยสดงดงาม 
ซ่ึงเป็นจุดก�าเนิดดั้งเดิมของวิญญาณเรา ดินแดนท่ีเราจะถูกโอบอุ้มด้วยรัศมีและ
เสียงศักดิ์สิทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ มีแต่ความสุขสมบูรณ์ ไม่มีความทุกข์ ความหวาด
กลัวใดๆ เลย

 พระอาจารย์ช่วยให้เราบรรลพุทุธภาวะ ช่วยให้เรากลายเป็นพระพทุธะด้วย
ตนเองด้วยการ:

• น�าความรักอันยิ่งใหญ่ไพศาล ความงามภายใน ความสุขชั่วนิรันดร์ และ
คุณค่าแห่งสจัธรรม คณุงามความดีและความสวยสดงดงามมามอบให้แก่
มวลมนุษยชาติและโลกใบนี้ 

• รูค้ณุค่าของทกุวนิาท ีทกุนาททีีเ่รายังมชีวีติอยูบ่นโลกนี ้เพราะว่า ความ
ทกุข์และเคราะห์ร้ายท้ังหลายเป็นบทเรยีนอนัล�า้ค่า เป็นปัจจยัให้เราก้าว
เดินไปสู่การรู้แจ้ง
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 ส�าหรบัประเทศเวยีดนาม พระอาจารย์คดิถึงประเทศบ้านเกดินีอ้ย่างลึกซึง้
และปรารถนาทีจ่ะน�าธรรมวถิอีนัสูงส่งนีม้ามอบให้บ้านเกดิเมืองนอนเพือ่ตอบแทน
บุญคุณบรรพบุรุษ

 ขอเชญิท่านท้ังหลายรบัฟังการเทศนาสัจธรรมอนัสงูส่งจากท่านพระอาจารย์
ผู้รู้แจ้งแห่งศตวรรษนี้

บรรณาธิการ
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บทที่ 1  
มังสวิรัติในยุคใหม่

พระอาจารย์รูมาเทศนาผ่านอินเตอร์เน็ต จากรัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา 
วันที่ 10 สิงหาคม ปี 2549

 การรบัประทานมงัสวรัิตินัน้ไม่มอีะไรลกึลับ บางคนอาจคดิว่าการรบัประทาน
มงัสวริตัเิป็นเรือ่งยุ่งยาก แต่นีเ่ป็นการช่วยให้สขุภาพของเขาดข้ึีน พวกท่านรูไ้หมว่า
เหล่านกัวทิยาศาสตร์ทีย่ิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร์โลกต่างกร็บัประทานมงัสวริตั ิพวกเขา
เข้าใจว่าเป็นเรือ่งจ�าเป็นทัง้ด้านจรยิธรรมและประโยชน์ด้านสขุภาพ พระอาจารย์อ่าน
เรือ่งราวเกีย่วกบัการรับประทานมงัสวริตัใินยุคใหม่ของคนต่างประเทศมามาก เขา
เขยีนได้ดมีาก เขายนืยนัว่ามงัสวรัิตกิ�าลงัเป็นทีแ่พร่หลายในวงกว้าง มผีูค้นมากมายที่
สนบัสนนุการรบัประทานมงัสวริตั ิเขายงัพสิจูน์อกีว่าการรับประทานมงัสวริตัดีิส�าหรบั
ร่างกายและเสรมิสร้างความเมตตา  เขายงัเผยแพร่เอกสารให้ส�าหรับผู้ต้องการรบั
ประทานมงัสวรัิตอิกีด้วย

 การรบัประทานอาหารมงัสวริตันิัน้นัน้มปีระโยชน์มาก เพราะผักและธญัพชื
ต่างๆมีสารอาหารมากมายท่ีร่างกายต้องการ พระอาจารย์ได้อ่านบทความทาง
วิทยาศาสตร์มากมายเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติ นักมังสวิรัติมักมีชีวิตที่เรียบง่าย 
และนักวิทยาศาสตร์หลายคนต่างก็รับประทานมังสวิรัติ

 พวกเราก็รู้ว่าการเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว และการเอาอาหารให้สัตว์ มันเสียเวลา
มาก คนเราทานเนือ้สตัว์แต่อาหารท่ีเราให้สตัว์กนิส่วนใหญ่เป็นพชืผกั เราเหน็ไหม
ว่ามันสิ้นเปลือง ท�าไมเราไม่เอาทุนที่เราต้องเสียไปนั้นมาปลูกผัก ผลไม้แล้วกิน
โดยตรงจากสิ่งเหล่านั้น มันดีต่อชีวิตพวกเรามากกว่า 

 ส่วนตัวพระอาจารย์เองคิดว่าการรบัประทานมงัสวรัิติเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการ
หลกีเลีย่งนสัิยท่ีไม่ดี มนัเป็นความเคยชนิทีส่งัคมได้ปลูกฝังในชวีติของเรา ตอนทีเ่รา
เกดิมายงัไม่รู้จกัว่ารับประทานเนือ้สัตว์เป็นอย่างไร แต่เริม่รบัประทานเนือ้สตัว์เมือ่
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โตขึน้และค่อยๆ ซมึซบันสัิยไม่ดต่ีางๆ ในเวลาต่อมา ดงันัน้ ทางทีดี่ทีส่ดุ เราควรรับ
ประทานมงัสวรัิตเิป็นประจ�า

 ส่วนใหญ่คนในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้คดิว่า เฉพาะผูท้ีส่ละครอบครวั
เพื่อค้นหาสัจธรรม หรือนักบวชเท่านั้นที่รับประทานมังสวิรัติ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
อย่างนัน้ พระอาจารย์อยูป่ระเทศอเมรกิาเป็นเวลานาน และเหน็ว่าคนอเมรกินัเป็น
นักมังสวิรัติกันมาก เพราะพวกเขาเข้าใจว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยให้
รู้สึกสบายใจ ไม่เจ็บไม่ป่วย

 งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนก็ช้ีว่า ชาวอเมริกัน
รู้ว่าการทานมังสวิรัติมีประโยชน์ ดังนั้นจึงมีร้านขายอาหารท่ีเรียกว่า “อาหาร
สุขภาพ” อาหารเหล่านี้มีราคาแพง เพราะมันไม่มีส่วนประกอบจากเนื้อสัตว์หรือ
สารเคมีใดๆ จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ หนังสือพิมพ์ต่างประเทศหรือที่อื่นๆต่างก็
พูดถึงเรื่องนี้ พระอาจารย์คิดว่าคงมีหลายท่านที่รู้เรื่องนี้แล้ว

 (อัตราส่วนโปรตีนในเต้าหู้ที่ผลิตจากถั่วเหลืองเป็น 16%, โปรตีนจาก
แป้งสาลีเป็น 70%, จากข้าวโพดเป็น 13%, จากข้าวเป็น 8.6% จากถั่วต่างๆเป็น 
10-35% ผักและผลไม้มีวิตามินมาก ซึ่งดีต่อสุขภาพ ป้องกันโรคและช่วยให้พวก
เรามีอายุยืนยาว)

 พวกเราเคยชินกับการรับประทานเน้ือสัตว์ แต่มันเป็นความเคยชินทาง
ด้านจติใจเท่านัน้ เขาคดิว่ารบัประทานเนือ้ไก่หรอืเป็ด 2-3 ชิน้ มนัไม่เป็นอะไร แต่
เขาไม่ได้ค�านึงถึงชีวิตของสัตว์พวกนั้น ดังนั้น ท�าไมเราไม่เสียสละรสชาดอาหาร
เพยีงส่วนหนึง่เพือ่ท�าให้สตัว์พวกนัน้สบายขึน้และไม่ต้องหวาดกลวั และตวัเราเอง
ก็สบายใจขึ้นด้วย ตอนที่สัตว์พวกนั้นเกิดความกลัว ในร่างกายของมันจะผลิตสาร
พิษออกมา เมื่อเรากินเข้าไปจะเป็นผลร้ายแก่สุขภาพของเรา 

 ฉะน้ัน การรับประทานมงัสวริตัจึิงมีผลดทีัง้ทางร่างกายและจติใจ นอกจาก
น้ี เราก็ท�างานได้ดีขึ้นเพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปมีสารอาหารครบตามมาตรฐาน 
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แร่ธาตุที่มีอยู่ในผักหรือธัญพืชนั้นย่อยง่าย แค่หลังจากที่เรากินเข้าไป 2-3 ชั่วโมง
ก็สามารถย่อยแล้ว ฉะนั้น กระเพาะก็ไม่ได้ท�างานหนัก แต่ถ้าเรากินเนื้อ การย่อย
ต้องใช้เวลานาน และวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าส่งผลลบต่อร่างกายของเรา 

 พระอาจารย์เติบโตข้ึนในต่างประเทศ จึงเข้าใจว่าการทานมังสวิรัติไม่
เก่ียวกับการบวช และไม่ใช่นักบวชเท่านั้นจึงจะรับประทานมังสวิรัติ เมื่อก่อนพระ
อาจารย์อยู่ร่วมกับครอบครัวคนอเมริกา ในครอบครัวมีคนรับประทานมังสวิรัติ
คนหนึ่ง คนอื่นทานเนื้อ คนรับประทานมังสวิรัติหิวเร็วกว่าคนรับประทานเนื้อ
สัตว์ เพราะว่าอาหารย่อยดีกว่า กระเพาะก็ท�างานน้อยกว่า จึงหิวเร็วกว่า ส่วน
เนื้อสัตว์น้ันย่อยยากกว่า มันอยู่ในกระเพาะนานกว่า ท�าให้เราไม่หิว แต่เราจะ
อึดอัดกว่า ถ้าท่านอยากศึกษาว่าการทานมังสวิรัติมีประโยชน์อย่างไรก็สามารถ
หาอ่านได้จากบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีมากมายทั่วโลก

 ในปัจจุบัน การรับประทานมังสวิรัติในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ก็แพร่หลายมากข้ึน เฉพาะประเทศเรา อยู่จังหวัดไหนก็มีร้านอาหารมังสวิรัติ 
ประเทศอื่นๆก็เช่นกัน โรงเรียนในประเทศอเมริกาก็มีเด็กรับประทานเน้ือสัตว์
น้อยลง พวกเขาชอบทานพิซซ่า ชีส หรือผักสลัดที่ไม่มีเนื้อ บางคนก็ทานเส้น
หมี่ชนิดหน่ึงท่ีมีเนื้อแต่ก็ไม่ทานเนื้อ เพราะว่าทานแล้วอึดอัด แน่นท้อง 

 คนเราแต่โบราณมาไม่ใช่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่ถ้าอธิบายมันยืดยาว 
พวกท่านอาจหาอ่านได้จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ต่างๆ  เพราะฉะน้ันผู้ท่ีรับ
ประทานมังสวิรัติจะรู้สึกเบาตัวกว่า สบายใจกว่า และรู้สึกมีความเมตตากรุณากับ
ผู้อื่น แม้กระท่ังสัตว์ต่างๆ ดังนั้น เราควรเรียนรู้เพื่อเข้าใจการทานมังสวิรัติมาก
ขึ้น และผู้ที่คิดว่ารับประทานเนื้อสัตว์ มีสารอาหารมากกว่ารับประทานมังสวิรัติ
ควรอ่านผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ พวกนักวิทยาศาสตร์
ได้ค้นคว้าพิสูจน์มาแล้วและแนะน�าให้รับประทานมังสวิรัติ เพื่อลดการฆ่าสัตว์
และฝ่าฝืนกฎทางจริยธรรม 
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 เพราะว่านักวิจยัด้านสุขภาพ พระอาจารย์นิกายเซน็ และนกับวชต่างกไ็ด้อธบิาย
อย่างชดัเจนแล้วว่าท�าไมพวกเราควรรบัประทานมงัสวริตั ิดงันัน้ พระอาจารย์ไม่ต้องพดู
อะไรมากเกีย่วกบัเร่ืองนีอ้กี พวกเราลองมาดอูนาคตข้างหน้า สมมตุว่ิา วนัหนึง่มนษุย์
ต้องด�ารงชวีติด้วยการใช้พลังงานจากธรรมชาต ิพวกเราจะท�าอย่างไร? เราต้องกนิอยู่
ให้พอเหมาะสบายๆ ใช่ไหม? พวกท่านเข้าใจท่ีพระอาจารย์พดูไหม (เข้าใจครบั/ค่ะ)

 พระอาจารย์จ�าได้ว่าได้อ่านบทความของนักวิจัยด้านสุขภาพมนุษย์คน
หนึ่งที่เขียนเมื่อประมาณปี 1930 พระอาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจเร่ืองปีแต่ก็ตรวจสอบ
ได้ง่ายเพราะว่าเขามีชื่อเสียง เขาพูดถึงเร่ืองมังสวิรัติว่า การทานมังสวิรัติท�าให้
เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ สมองปลอดโปร่งกว่า สัตว์ต่างๆเจอเราก็ไม่กลัวเรา 
แต่กลับรู้สึกสบายใจ พวกเราก็รักสัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้มากขึ้น พระอาจารย์แน่ใจว่า
พวกท่านรู้ว่ารับประทานมังสวิรัตินั้นดีอย่างไร นอกจากนี้ เท่าที่พบเจอมา คนรับ
ประทานมังสวิรัติยังอายุยืนอีกด้วย

 เมือ่เรว็ๆนี ้พระอาจารย์อ่านข่าวบนอนิเตอร์เนต็ ท่านดาไลลามะแห่งทเิบต
กล่าวว่า ถงึแม้ว่าท่านจะอายมุากแล้ว แต่ท่านรบัประทานมังสวิรติัตลอดเพือ่รกัษา
จิตใจให้บริสุทธิ์และเพ่ิมพูนความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ ท่านประกาศให้ทุก
คนรู้ด้วยความภาคภูมิใจ ลามะหลายคนในทิเบตก็รู้ถึงคุณประโยชน์ของการทาน
มงัสวรัิตดิ ีพวกเขาเข้าใจว่าการทานมงัสวริติัน�าไปสูค่วามสงบสุขในจติใจ ดงัเช่นที่
ท่านดาไลลามะกล่าว เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการทานมังสวิรัตินั้นดี เพราะบรรดาผู้น�า
ศาสนาในโลกยังรับประทานมังสวิรัติ

 นอกจากนี ้ บรรดาแพทย์ทีม่ชีือ่เสียงโด่งดงัได้พสิจูน์ว่าการทานมงัสวริตัิ
ท�าให้มสีขุภาพดีขึน้ และมสีตปัิญญาดขีึน้ เป็นผลให้สามารถแก้ปัญหาได้ดขีึน้ การ
รบัประทานมงัสวริตัเิป็นผลดทีัง้ทางร่างกายและจติใจ เร่ืองนีเ้ป็นหลกัวทิยาศาสตร์
ไม่มอีะไรลกึลับ แต่ตามค�าของผูน้�าศาสนา การรบัประทานมงัสวริตัเิป็นการเพิม่พนู
ความเมตตา ความโอบอ้อมอารใีห้กบัทุกๆชวีติบนโลกใบนี ้เพือ่ส่ิงแวดล้อมและเพ่ือ
ความเมตตา พวกเราควรต่อต้านการท�าร้ายหรอืฆ่าสตัว์ใดๆบนโลกทีส่วยงามใบนี้ 
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 บรรดาแพทย์เมื่อเห็นผู้ป่วยมีอาการหนักก็แนะน�าให้ผู้ป่วยรับประทาน
เนื้อสัตว์น้อยลงหรือทานอาหารเบาๆ ย่อยง่าย ทานข้าวต้ม ซุปหรือใช้แป้งจาก
ธัญพืชเพื่อให้หายเร็วๆ แต่เมื่อเขาแข็งแรงขึ้นมาก็กลับลืมไปว่า บรรดาอาหาร
เหล่านั้นท�าให้เขาหายดีขึ้น ในโลกนั้นยังมีคนอีกมากที่คิดว่า อาหารมังสวิรัติไม่มี
สารอาหารเท่าเนื้อสัตว์ หรือไม่ดีเท่ารับประทานเนื้อสัตว์ ไม่ใช่เช่นน้ัน ประโยชน์
ของการทานมังสวิรัติก็เป็นที่พิสูจน์แล้วอย่างที่พวกท่านเห็น 

 การทานมังสวิรัติท�าให้เราสบายเนื้อสบายตัวและสบายใจ จะมีอะไรเกิด
ขึ้นก็รับมือได้อย่างมั่นใจ หากพวกท่านเข้าไปที่โรงฆ่าสัตว์ พระอาจารย์เชื่อว่าจะ
ไม่มีใครกล้าทานเนื้ออีกและจะเปลี่ยนไปทานมังสวิรัติทันที พวกเราทานเนื้อสัตว์
เพราะเราไม่เห็นว่าสัตว์ก่อนจะถูกฆ่าตายนั้นหวาดกลัวเพียงใด ส�าหรับพวกท่าน
คงเข้าใจดี รับประทานมังสวิรัตินั้นดีส�าหรับนักบวชและยังดีส�าหรับตัวเราเองด้วย

 ลูกศิษย์ของบรรดามหาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วนไม่รับ
ประทานเนื้อสัตว์ พวกท่านแนะน�าให้ลูกศิษย์ทานมังสวิรัติก่อนจึงจะถ่ายทอดวิชา
ให้ พระอาจารย์กเ็หมอืนกนั ใครอยากอายุยนืยาว ประทบัจติด้วยธรรมวถิแีห่งแสง
และเสียงน้ีก็ต้องทานมังสวิรัติตลอด นี่เป็นข้อก�าหนดก่อนท่ีจะเริ่มศึกษาบ�าเพ็ญ
ทางจิตวิญญาณเพื่อพบพระพุทธเจ้าและบรรลุพระพุทธภาวะได้ นอกจากเป็นข้อ
ก�าหนดทางจริยธรรมแล้ว การรับประทานอาหารมังสวิรัติยังท�าให้ตัวเบา สะดวก
ในการนั่งสมาธิ ถ้าทานเนื้อตัวหนัก อึดอัด ไม่มีสมาธิ นี่เป็นกฎง่ายๆข้อเดียวของ
พระอาจารย์ ผู้ใดที่ต้องการศึกษาธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง ต้องการนั่งสมาธิทุก
วัน และต้องการเพิ่มพูนปัญญาจะต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม พร้อมกับรักษาศีล 
สั่งสมความรักความเมตตา โอบอ้อมอารีต่อสรรพสัตว์ เริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆเช่น มด 
จิ้งหรีด แมลง ไปจนถึง วัว หมู ไก่ เป็นต้น 

 ผู้ใดอยากศึกษาธรรมวิถีนี้จ�าเป็นต้องรับประทานมังสวิรัติตลอด พระอาจารย์
ไม่ได้บังคับใครแต่ถ้าพวกท่านมีใจอยากศึกษาธรรมก็ควรยอมรับมาตรฐานแห่ง
จริยธรรมนี้บ้าง อย่างน้อยก็ควรแสดงความรักความเมตตาสักหน่อย ท่านคิดว่า
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ผู้ปฏิบัติธรรมท่ีฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าวัว หมู ไก่ นั้นไม่โหดร้ายไปหน่อยหรือ? เรา
จะฆ่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ไม่ส�าคัญ ก็เป็นการฆ่าอยู่ดี มีความโหดร้ายอยู่ใน
นั้น เพราะฉะนั้น พระอาจารย์ขอให้ผู้ที่มาหาพระอาจารย์เพื่อต้องการฝึกฝนธรรม
วิถีแห่งแสงและเสียง ต้องการค้นหาเส้นทางหลุดพ้น เปิดปัญญาของตนเองนั้น
จ�าเป็นต้องรับประทานมังสวิรัติตลอด พระอาจารย์ไม่ได้ดึงใครมาเป็นพวกเพ่ือ
สร้างเป็นองค์กร หรือนิกายของตนเอง ส�าหรับผู้ที่ต้องการมีอายุยืนยาวต้องรับ
ประทานมังสวิรัติ ไข่หรือเนื้อสัตว์นิดหน่อยก็กินไม่ได้ คนที่พร้อมทานมังสวิรัติ
ตลอดชีวิตจึงจะเรียนธรรมวิถีนี้ได้ การรับประทานเนื้อสัตว์ มีผลเสียต่อร่างกาย 
แล้วจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไร นอกจากนี้ มันยังมีผลสะท้อนถึงการพัฒนาจิต
วิญญาณเราด้วย

 การปฏบัิตธิรรมจ�าเป็นต้องมีความรกั ความโอบอ้อมอารี การทานมงัสวิรติั
ท�าให้เราสบายใจ ผัก ผลไม้ช่วยรักษาสุขภาพของเรา ท�าให้เราศึกษาธรรมได้ง่าย
ขึ้น มีพัฒนาการมากขึ้น รู้สึกเบา เสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนาจิตวิญญาณได้
ก้าวหน้าขึน้ แล้วร่างกายของเราจะอยู่ในภาวะท่ีเป็นสมาธลิกึล�า้ สามารถไล่เคราะห์
ร้ายออกไป และน�าให้เราเข้าใกล้กับพลังของจักรวาลและความรักของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ปัญญาเปิดกว้างและพฒันาได้เร็ว การไม่ฆ่าแม้มดแมลงกท็�าให้ความกงัวล
ในจิตใจหมดไป เรารู้สึกสบายใจ เพราะมีแต่ความรักให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและ
ไม่ต้องห่วงกังวลใดๆ 

 พระอาจารย์เทศนามาทัง้หมดนัน้เพือ่แนะน�าให้ทกุคนรบัประทานมงัสวริตัิ 
และช่วยให้พวกท่านค้นพบพระพุทธะภายใน กลายเป็นพระพุทธะ กลับสู่จิตเดิม
แท้ของตนเองอย่างถาวร และแผ่แสงสว่างแห่งความเมตตาออกไป พวกท่านไม่
ควรฆ่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แม้แต่มดตัวเดียวก็ไม่ยกเว้น 

 พวกเรารบัประทานเน้ือสัตว์ เพราะความเคยชนิ เพราะตัง้แต่เกดิทานอะไร
ก็ตามที่พ่อแม่ป้อนให้ เพราะว่าเรายังไม่รู้และไม่เข้าใจเรื่องศาสนา เรื่องหลักธรรม
ค�าสอน หรือ คิดว่ารับประทานเนื้อสัตว์ ดีต่อสุขภาพ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้น 
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 ประเทศเจรญิแล้วหลายประเทศทัว่โลก เช่นประเทศอเมรกิา มโีรงพยาบาล
ใหญ่ๆมากมาย ส่วนประเทศเวียดนามและประเทศอ่ืนๆในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ที่เป็นประเทศก�าลังพัฒนา ผู้คนยากจน ไม่มีเงินพอจะซื้อเนื้อทาน หรืออยู่อย่าง
สุขสบาย ส่วนใหญ่รับประทานผัก ธัญพืช ข้าวดีเม็ดสวยๆก็เอาไปขาย เขาจะรับ
ประทานข้าวหัก เศษข้าว แต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ดี เขาไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียน 
ตรงกันข้าม ประเทศอเมริกากลับมีโรงพยาบาล มีคลินิกเยอะ เพราะคนป่วยเยอะ 
คนเป็นโรคมะเร็งกันก็เยอะกว่าคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทานมังสวิรัติมี
ประโยชน์จริงๆ

 พวกเราอ่าน คุยกันมากแล้วเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติใช่ไหม? สรุปได้ว่า 
บรรดาผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์องค์เจ้าต่างก็ทานมังสวิรัติเพราะพวกท่านมีจิตใจ
เมตตาต่อสรรพสัตว์ เมื่อนึกถึงสัตว์รับความเจ็บปวด ทรมาน หวาดกลัวก่อนตาย 
พวกท่านก็ไม่อยากกินเนื้อ นี่ก็เป็นสาเหตุที่พระอาจารย์เลือกที่จะทานมังสวิรัติ

 ด้วยเหตุนี้ คนเราจึงควรคิดและท�าความเข้าใจเรื่องนี้ พระอาจารย์ทั้ง
หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างก็พิสูจน์แล้วว่าพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของมนุษย ์
ดังนั้น พวกท่านจึงเข้มงวดกับเหล่าลูกศิษย์เรื่องนี้และห้ามไม่ให้ลูกศิษย์ทานเนื้อ
สัตว์และด่ืมเหล้า การทานมังสวิรัติเป็นที่นิยมแพร่หลายในโลกตะวันออกและ
ตะวันตกมานานนับพันปีแล้ว และทั้งพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
และศาสนาอื่นๆก็กล่าวถึงเรื่องการทานมังสวิรัติ รวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมตามธรรม
วิถีแห่งแสงและเสียงด้วย 

 บรรดาศาสดาของโลกต่างก็พูดเร่ืองนี้และกล่าวว่าไม่ว่าจะยากล�าบาก
แค่ไหนก็ตาม ก็ต้องรักษาการทานมังสวิรัติให้ได้ ในยุคนี้ หลายคนเข้าใจถึงผล
ดีของการทานอาหารมังสวิรัติ และก�าลังกลายเป็นที่นิยมแพร่หลาย ร้านอาหาร
มังสวิรัติก็มีทั่วไปทุกหนแห่ง หนังสือเกี่ยวกับการพิทักษ์คุ้มครองสัตว์ก็มีเยอะ
แยะมากมาย
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 พระอาจารย์ไม่ต้องพดูอะไร พวกท่านต่างกเ็ข้าใจถงึเงือ่นไขของการปฏบิตัิ
ธรรมแล้ว ตั้งแต่สมัยโบราณ ค�าสอนของบรรดาศาสดาก็ไม่เปลี่ยนแปลง

 พวกคนที่ฆ่าสัตว์มักรู้สึกไม่สบายใจ ในการด�าเนินชีวิตที่มีแต่การแข่งขัน
ชิงดีชิงเด่นน้ี พวกเขาท�าเพื่อตอบสนองความความต้องการลูกค้าหรือเพื่อเลี้ยง
ปากท้อง แต่พวกเขาลืมคิดถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไป

 ในทศันะของพวกเขาคดิว่าทานเนือ้สตัว์ดกีว่าทานมังสวิรัติ แต่สักวันหนึง่ 
พวกเขาก็จะรู้ว่าทัศนะน้ันผิด ไม่ใช่ว่าทานเน้ือสัตว์แล้วจะป่วยหรือท�าให้เกิดโรค
อะไร แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ พวกสัตว์เหล่านั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรและ
สมควรได้รับความรักจากเรา พวกเราต้องปฏิบัติต่อมันด้วยความรักใคร่เอ็นดู ผัก 
ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ จากธรรมชาติมีมากมายเหลือเฟือ มันมีประโยชน์และมีสาร
อาหารอย่างครบถ้วน สวรรค์ประทานให้เราด้วยความรัก ความเมตตา พวกเรา
จึงควรรักษาคุณค่าเหล่านี้ไว้

 ค�าสอนของศาสนาคริสต์ก็กล่าวแบบเดียวกัน ตอนเด็กๆพระอาจารย์เคย
ศึกษาคัมภีร์ไบเบิ้ล ในนั้นบอกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตร่วมกันด้วยความรักใคร่
กลมเกลียว แต่หลายคนฆ่าสัตว์เพราะพวกเขาลืมเรื่องนี้ไป

 ถ้าพวกเราทานอาหารที่เลือกสรรอย่างดี พวกเราจะไม่รู้สึกเหนื่อย เวลา
เจบ็ป่วยกไ็ม่หนกัหนา พวกเราควรหลีกเล่ียงอาหารทีเ่ป็นเนือ้สตัว์ ซึง่เป็นอนัตราย
และมสีารพษิ มนัจะท�าให้สตปัิญญาเราถดถอย เราต้องตรวจดอูาหารก่อนทานเพือ่
ไม่ให้เราอึดอัด 

 เพือ่รักษาความรกัและความเมตตากรณุาอนัสงูส่ง ศาสนาพุทธหรอืศาสนา
คริสต์ก็ได้ส่ังสอนว่า ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม (ซื้อเนื้อ
สัตว์มาทาน) เวลาเราปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีความกดดัน จะเป็นอิสระ จะยกระดับ
จิตวิญญาณให้สูงขึ้นได้ง่ายกว่า เพราะเราไม่หลงอยู่ในเงินทองหรือรสชาดของ
อาหารเหล่านี้ 
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 เราควรพยายามดูแลตัวเอง และแนะน�าให้ผู้อื่นทานมังสวิรัติเพ่ือให้เขามี
ความสุขและสบายใจ ยิ่งเราสบายตัวสบายใจมากขึ้น ก็จะยิ่งรับรู้ถึงผลดีของการ
ทานมังสวิรัติมากขึ้น เมื่อบรรดาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มหาอาจารย์ลงมาเกิด
บนโลกมนุษย์ ถึงรา่งกายเป็นมนษุย์แต่ภายในเต็มไปดว้ยพลงัของจกัรวาลและสิง่
ศกัดิส์ทิธิเ์บือ้งบน พวกเขาก�าหนดเส้นทางให้ตนเอง ได้ศกึษาบ�าเพญ็ธรรมเพือ่ให้
รู้แจ้งเห็นจริง รู้จักความงามแท้แห่งสัจธรรม เพื่อจะได้ช่วยมวลมนุษย์ให้หลุดพ้น
จากวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิด และน�าทางเราไปสู่ธรรมชาติแห่งพระพุทธะภายใน 
ให้รู้จักจิตเดิมแท้ของเรา ให้รู้จักจิตวิญญาณของเราและสวรรค์ที่แท้จริง

 เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชจึงทานมังสวิรัติ มันไม่ใช่อย่างนั้น ทุก
คนก็ทานมังสวิรัติได้หากต้องการเผื่อแผ่ความรักไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย บางคน
อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอภัยโทษแก่สรรพสัตว์ แต่กลับเป็นผู้ที่ฆ่าสรรพสัตว์อื่น
แทน สรรพสัตว์คืออะไร? สรรพสัตว์คือ สิงสาราสัตว์ทั้งหมด ใช่ไหม? พวกมันก็
มีชีวิต มีดวงวิญญาณเช่นกันกับเรา เมื่อเราน�าเอาชีวิตมันมาสังเวยปากท้องของ
เรา มันไม่ขัดกับค�าอธิษฐานของตนเองหรือ? ดังนั้น ท่านควรหยุดท�าผิดเสีย ไม่
ว่าเมื่อไร พระอาจารย์ก็แนะน�าตักเตือนให้ทุกคนหันมาทานมังสวิรัติตลอด เพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความงามของโลกที่สวรรค์ได้ประทานให้แก่พวก
เราและสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

 นี่ก็เป็นค�าตอบส�าหรับบางคนที่คิดว่ามีแต่นักบวชจึงทานมังสวิรัติ เขาไม่
ได้บวชจะทานมังสวิรัติท�าไม? แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น นักบวชเป็นคน พวกเราก็เป็น
คน เราก็สูงส่งมีคุณค่าเหมือนกันแต่เราหลงลืมไป ทานมังสวิรัติหรือทานเนื้อสัตว์
มันเป็นเพียงแต่ทัศนะความคิดเท่านั้นซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงได้ น่ีเป็นหัวข้อทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีการค้นคว้าวิจัยมาหลายศตวรรษแล้ว

 ค�าแนะน�าให้พวกเราทานมังสวิรัตินั้นมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว แม้ว่า
ภาษาแตกต่างกันแต่ก็ล้วนแต่เตือนเราทานมังสวิรัติ พวกสัตว์เป็นพวกที่อ่อนแอ 
เราควรรักใคร่ทะนุถนอมมัน ถ้าเราอยากศึกษาธรรมต้องทานมังสวิรัติ ไม่เช่นนั้น 
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พระอาจารย์ของท่านจะไม่ยอมรบัท่านเป็นศษิย์ จติส�านกึของท่านเองกไ็ม่ยอมรบั
เช่นกัน สมองจะไม่สงบ ความคิดฟุ้งซ่าน พวกท่านควรศึกษาค�าสั่งสอนของพระ
ศาสดาของโลกเช่น พระเยซู พระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ ถ้าท่านศึกษาเรื่อง
นี้มากขึ้น ท่านจะเข้าใจและเป็นคนดีมากขึ้น ขอให้ท่านใส่ใจเรื่องน้ีและพยายาม
ท�าความเข้าใจกับมัน ถ้าท่านต้องการมีอายุยืนยาว หรือต้องการบ�าเพ็ญธรรมวิถี
แห่งแสงและเสียง ท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน กฎเกณฑ์ที่พระอาจารย์อ้างถึง
นี้ ไม่ใช่ข้อบังคับทางศาสนาใดๆ พระอาจารย์ไม่บังคับใคร พระอาจารย์เพียงแต่
ต้องการน�าความรักและสัจธรรมมาสู่ทุกคนเท่านั้นเอง
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บทที่ 2 
กำรประทับจิตสู่ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง

 พระอาจารย์รูมาประทับจิตให้กับผู้ที่มีความจริงใจ ปรารถนาที่จะค้นหา
สัจธรรมเพื่อการหลุดพ้นในชาติเดียว ด้วยธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง พระอาจารย์
กล่าวว่า “ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงเป็นวิธีการท�าสมาธิทางจิตวิญญาณที่เพ่ง
พิจารณากระแสพลังภายในของพวกเรา ด้วยการฟังกระแสเสียงภายใน แสงและ
เสยีงนัน้มาจากสวรรค์ แสงสว่างแสดงถงึการรูแ้จ้ง เวลานัง่สมาธแิล้วเหน็แสงสว่าง
หมายความว่าเรารูแ้จ้ง ความสว่างของแสงนีเ้ท่ากบัแสงตะวนัเป็นล้านๆ ดวง แสงนี้
มาจากภายในตวัเรา เพราะแสงและเสียงภายในนี ้พวกเราจึงสามารถติดต่อสือ่สาร
กับสวรรค์ได้ พวกท่านจะสัมผัสประสบการณ์นี้ได้เมื่อพวกท่านได้รับประทับจิต” 

 ในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ก็พูดถึงเสียงศักดิ์สิทธิภายในนี้ว่า “พระวจนะ
ของพระเจ้า” ศุรางคมสูตรก็เรียกวิธีนี้ว่าเป็นวิธีรู้แจ้งฉับพลัน วิธีเหล่านี้ช่วยให้เรา
พฒันาปัญญาพทุธะและน�าทางสูก่ารหลดุพ้น ถ้าเราศกึษาค้นคว้าอย่างละเอยีด เรา
จะพบว่าทุกศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันต่างก็พูดถึงธรรมวิถีนี้

 ธรรมวิถีแห่งแสงและเสยีง ซึง่เป็นการแนะน�าวธิที�าสมาธวิิธหีนึง่ ก�าลงัเป็น
ท่ีแพร่หลายอย่างกว้างขวางในประเทศตะวนัตก ตอนทีป่ระทับจติให้พวกท่าน พระ
อาจารย์รูมาจะแนะน�าวิธีนั่งสมาธิและสิ่งที่ต้องจ�าในการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียด 
พระอาจารย์กล่าวว่า “พระอาจารย์ประทับจิตให้พวกท่าน ไม่ใช่ต้องการให้พวก
ท่านมาเป็นศษิย์ แต่ต้องการให้พวกท่านพสิจูน์ความมหัศจรรย์ของโลกจติวญิญาณ
ด้วยตัวเอง ค้นพบธรรมชาติแห่งพุทธะในตัวท่าน และเป็นพระพุทธะด้วยตนเอง” 
พระอาจารย์แนะน�าพวกเราให้พบเส้นทางหลุดพ้น ช่วยพวกเราให้รู้แจ้งเห็นจริง

 พระอาจารย์กล่าวว่า: “พิธีประทับจิตสู่ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงเป็นพิธี
ง่ายๆ ไม่ใช่พิธีลึกลับซับซ้อนอะไร” ในพิธีประทับจิต พระอาจารย์รูมาจะแนะน�า
พวกท่านถึงวิธีนั่งสมาธิ เวลานั้นท่านจะรับรู้ถึงแสงและเสียงภายใน พระอาจารย์รู
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มาจะดแูลพวกท่านด้านจติวญิญาณ ท่านกล่าวว่า: “พวกท่านจะรับรู้ส่ิงเหล่านัน้ได้
ในพิธีประทับจิต ในขณะที่จิตสงบ ถึงแม้ว่าพระอาจารย์จะไม่อยู่ที่นี่ แต่พวกท่าน
ก็สามารถบรรลุการรู้แจ้ง ปัญญาพุทธะเปิด สภาพแบบนี้เรียกว่าบรรลุพุทธะภาวะ 
หรือรู้แจ้งฉับพลัน” 

 สิง่ทีจ่�าเป็นต้องท�าอย่างเดยีวส�าหรับผู้ได้รับประทบัจติแล้ว คอืแต่ละวนัต้อง
นัง่สมาธเิป็นชัว่เวลาหนึง่เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์การรูแ้จ้งในเริม่แรกให้พฒันาไป
ถึงการรู้แจ้งขั้นสูงสุดหรือการส�าเร็จเป็นพระพุทธะด้วยตัวเอง

 พระอาจารย์กล่าวว่า: “ถ้าพวกท่านฝึกฝนหมั่นเพียรทุกวัน พวกท่านจะ
บรรลุการรู้แจ้งได้ในชีวิตนี้และจะได้รับการช่วยเหลือจากพระพุทธะ พลังสมาธิจะ
ก้าวหน้าเร็ว แต่ตรงกันข้าม ถ้าท่านไม่นั่งสมาธิในแต่ละวัน ความรู้แจ้งของเราก็จะ
ลดถอยลง ระหว่างการท�าสมาธ ิพระพทุธะภายในจะช่วยเปิดปัญญาพทุธะให้ท่าน 
ท�าให้จิตวิญญาณของท่านสว่างไสว ถ้าท่านเพียรพยายามต่อไป ท่านจะบรรลุขั้น
สงูสดุได้โดยเร็ว” เมือ่พวกท่านรบัประทบัจติจากพระอาจารย์รมูา ไม่ใช่ท่านก้าวเข้า
สู่ศาสนาใหม่ แต่เป็นการก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ ก้าวสู่การเดินทางครั้งใหม่บนหนทาง
แห่งจิตวิญญาณ เพื่อเปิดปัญญาที่ซ่อนเร้นภายในของเรา

 พระอาจารย์เคยกล่าวว่า: “การประทับจิตจริงๆแล้วไม่ใช่การประทับจิต
วญิญาณอะไร แต่ความจรงิแล้วเป็นการทีพ่ระอาจารย์ช่วยให้พวกท่านได้รูจ้กัพลงั
ที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นภายในของพวกท่าน พระอาจารย์มาที่นี่ไม่ใช่เพื่อให้พวกท่าน
ไปนบัถอืศาสนาครสิต์ ศาสนาพทุธ หรอืมาเป็นลกูศษิย์ของพระอาจารย์แต่มาเพ่ือ
แนะน�าเพื่อให้พวกท่านรู้จักธรรมชาติพุทธะภายในและเป็นอาจารย์ของตนเอง”

 อย่างทีไ่ด้อธบิายข้างต้นแล้ว ผูร้บัประทบัจติไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
เพียงแต่ท่านต้องทานมงัสวริตัติลอดชวิีต แล้วจงึจะรบัประทับจิตได้ นอกจากนี ้พวก
ท่านต้องใช้ชวิีตอย่างมคุีณธรรม ไม่ได้พวัพนักบัการฆ่าสตัว์ตดัชวีติ หลงัรบัประทบั
จติแล้ว พวกท่านกก็ลับไปนัง่สมาธทิีบ้่าน ทัง้พระสงฆ์และฆราวาสกฝึ็กการท�าสมาธิ
วธินีีไ้ด้ วธินีีมี้ประโยชน์มากส�าหรบัการปฏบิติัธรรมของพวกท่าน พระอาจารย์สอน
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ให้พวกท่านสามารถเปิดปัญญาด้วยตนเอง และบรรลพุทุธะภาวะในชัว่ชวีติเดยีว ไม่
ว่าใครกฝึ็กวธีินีไ้ด้ หากมคีวามปรารถนาอยากหลดุพ้นในชาตนิี้ 

 พระอาจารย์กล่าวอยูเ่สมอว่า: “บรรดาพระพุทธะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประเสรฐิ 
พวกท่านล้วนเป็นผูรู้แ้จ้ง รูเ้ส้นทางสูน่พิพาน รบัรูถ้งึพลงัมหาศาลท่ีซ่อนอยูภ่ายใน 
และรบัรูถ้งึความรกัเมตตาอนัยิง่ใหญ่ไพศาลของสวรรค์ พวกท่านล้วนประเสริฐสดุ 
ส่วนมนุษย์เราเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของพวกท่านเท่านั้น”

 พวกเราจะท�าอะไรสักอย่างก็ลังเล หรือภาคภูมิใจเกินไปกับความส�าเร็จ
ของตัวเอง เพราะเราไม่ทันรับรู้ความยิ่งใหญ่ของตัวเอง พวกเราอยู่บนโลกนี้โดย
ไม่รู้ว่าทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้ว พวกเราถูกฟ้าลิขิตให้เรียนรู้และรับบทเรียนจาก
ความผิดพลาดของเรา ท�าให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา และรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตเราถูกก�าหนดไว้แล้วจากเบื้องบน วันที่พวกเราได้รับการประทับจิต เราจะ
รู้หน้าที่ของเราบนโลกนี้ เราจะรับรู้แสงและเสียงศักดิ์สิทธิ์ภายในของพวกเรา แล้ว
จะไม่ต้องทนทุกข์อีก พวกเราเกิดมาเพื่อให้รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่จากสรวง
สวรรค์ มอบความรักใคร่เมตตาและล้างกรรมให้สรรพสัตว์ทั้งปวง

 นั่นคือวัตถุประสงค์ของพวกเราที่เกิดมาบนโลกนี้ ทว่า พวกเรากลับตี
กรอบของตนเอง เป็นความผิดพลาดของเราที่ไม่ไขว่คว้าสิ่งอันสูงส่งนั้น บางครั้ง
พวกเราอยากเข้าใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า แต่อวิชชาอันความมืดมนได้ปิดบังพวก
เราไว้ ท�าให้พวกเราไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหน ท�าอย่างไรจึงพบพระองค์ ดังนั้น ถ้า
พวกเราพบพระอาจารย์ผู้รู้แจ้ง ท่านจะช่วยพวกเราตระหนักรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือ
ใครและพบกับพระอาจารย์ผู้ที่สามารถน�าพาเราให้หลุดพ้นด้วยธรรมวิถีแห่งแสง
และเสียงได้

 พวกเราควรจ�าไว้ว่า พวกเราก็คือพระพุทธะที่มีชีวิต เป็นผู้ที่สูงส่ง เป็น
พระอาจารย์ที่น่าเคารพยกย่อง พระอาจารย์ไม่ได้ต้องการท�าให้พวกท่านงง หาก
แต่ต้องการให้พวกท่านเหน็ผลลพัธ์จากภายในของพวกท่านเอง หลงัจากพวกท่าน
ได้ประทับจิตแล้ว พวกท่านจะเข้าใจทุกอย่างได้เอง
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 การประทับจิต เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิที่สุดในชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ละคน เพราะ
นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางกลับสู่จุดก�าเนิดดั้งเดิมของตัวเอง พวกเราต่างก็
รู้ว่าพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งแล้วก็คือ ผู้ที่รับเลือกมาเพื่อชี้แนะผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจาก
วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้รู้จิตประภัสสรของตนเองและพบธรรมชาติ
แห่งพระพุทธะภายในที่พวกท่านลืมไปเป็นเวลานาน พระอาจารย์สามารถแสดง
ให้พวกท่านเหน็ว่าจะกลายเป็นพระพทุธะ และเปิดปัญญาพทุธะให้รบัรูค้วามรกัอนั
ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร แท้จริงแล้วพวกท่านล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธะ แต่พวกท่านได้
ลืมหน้าที่ของตน พระอาจารย์ลงมาโลกนี้เพื่อปลุกพระพุทธะภายในของพวกท่าน
ให้ตื่น และให้พวกท่านเป็นเอกภาพกับสวรรค์ นี่คือหน้าที่ของผู้ที่พวกเราเรียกว่า
พระอาจารย์ผู้รู้แจ้งหรือพระพุทธะบนโลกนี้

 ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงประกอบด้วยสองภาค: ภาคที่หนึ่ง เพ่งแสง
ภายใน และ ภาคที่สอง เพ่งเสียงภายใน 

 คัมภีร์หรือพระสูตรต่างๆ เช่น คัมภีร์ไบเบิ้ล หรือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
ต่างกก็ล่าวถงึวิธนีี ้ผู้คนมากมายทัว่โลกต่างรูจ้กัและฝึกการท�าสมาธด้ิวยวธินีี ้พวก
เราจึงไม่จ�าเป็นต้องอธิบายอีก เมื่อได้รับความรักและพลังจากพระอาจารย์ผู้รู้แจ้ง
บนโลกน้ีและด้วยการฝึกฝนบ�าเพญ็ของพวกท่าน จะช่วยให้พวกท่านหลุดพ้นได้ใน
ชาติเดียว การประทับจิตไม่ได้มีอะไรลึกลับ พระอาจารย์รูมาจะอธิบายให้พวกเรา
เข้าใจถึงธรรมวิถีนี้ ท่ามกลางความเงียบสงบของจิตใจ ดังนั้น จึงเรียกว่าการสอน
แบบ “จิตสู่จิต” พระอาจารย์จะพูดคุยเพื่อให้พวกท่านสบายใจ คลายความกังวล 
ขณะประทับจิต พระอาจารย์รูมาอาจไม่ได้อยู่ที่นั่น แต่พวกท่านสามารถรู้แจ้งได้ 
จึงเรียกว่า “การรู้แจ้งฉับพลัน” 

 หลงัจากพวกท่านได้รบัการประทบัจติแล้ว จ�าเป็นต้องทานมงัสวริตัติลอด
และรักษาศีล 5 ซึ่งคล้ายคลึงกับบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ อันได้แก่: 

1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (รวมถึงไม่กินไข่ ถึงแม้จะเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม)
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2. ไม่พูดปด

3. ไม่ประพฤติผิดทางกาม

4. ไม่ลักทรัพย์

5. ไม่ดื่มสุรา (รวมทั้งการไม่ใช้ยาเสพติด ยาบ้า ยาสูบ การพนัน ไม่อ่าน
หนังสือโป๊ หรือดูหนังลามกและหนังที่สื่อถึงความรุนแรง)

 ถ้าทกุวนัพวกท่านต้ังใจฝึกฝนการท�าสมาธด้ิวยวิถแีห่งแสงและเสยีง พร้อม
ทั้งรักษาศีลอย่างเคร่งครัด พวกท่านจะหลุดพ้นในชีวิตนี้อย่างแน่นอน

 พระอาจารย์รูมาประทับจิตให้ผู้มีจิตใจปรารถนาท่ีจะค้นพบสัจธรรมด้วย
ความจรงิใจ และผูมี้บญุวาสนาร่วมกนักบัท่าน ไม่ว่าจะนบัถอืศาสนาหรอืมคีวามเชือ่
อะไร ไม่ได้กีดกันไม่ให้ท่านนับถือศาสนาที่ท่านเคารพนับถืออยู่ ไม่แทรกแซงการ
ด�าเนินชีวิตของท่าน เพียงแต่ต้องการให้พวกท่านรับประทานมังสวิรัติและรักษา
ศีล 5 พวกท่านไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนศาสนา เชื่อในหลักค�าสอนของศาสนาเดิม 
ไม่ต้องเข้าร่วมกับกลุ่มนิกายใดๆเพราะท่านไม่ได้ก่อต้ังนิกายใหม่ พระอาจารย์
ด�าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนคนทั่วไป และแค่ต้องการมอบวิธีการท�าสมาธิให้
กับพวกท่านและช่วยให้พวกท่านค้นพบธรรมชาติแห่งพระพุทธภายในและบรรลุ
พุทธภาวะในชีวิตนี้ พระอาจารย์ไม่รับเงินหรือของถวายใดๆจากพวกท่าน ท่าน
ปรารถนาสิ่งเดียวคือน�าเอาธรรมวิถีนี้มาแนะน�าพวกท่านเพื่อให้พวกท่านรู้จักตัว
ตนที่แท้จริง พระอาจารย์ไม่เคยบอกให้พวกท่านละทิ้งชีวิตส่วนตัวมาติดตามท่าน 
หรอืพยายามให้พวกท่านมาเป็นลกูศษิย์ พระอาจารย์น�าเอาความรักอันใหญ่หลวง
มาช่วยทุกคนให้ค้นพบความรักอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่อยู่ภายในเราเอง

 สิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้นถกูเลอืกสรรมาจากค�าเทศนาของพระอาจารย์รมูาจาก
หลายๆวาระ โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ทีพ่วกท่านจะได้รูจ้กัพระอาจารย์รมูา ธรรมวถิี
แห่งแสงและเสียง และการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีนี้โดยสังเขป 

บรรณาธิการ 
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บทที่ 3 
เงื่อนไขเพื่อกำรเป็นพลเมืองของสวรรค์

สนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์รูมากับเหล่าพระสงฆ์ 
ที่เมืองดาลาด ประเทศเวียดนาม เดือนเมษายน ปี 2549

 พระอาจารย์: ข้าพเจ้ามองเหน็สองฟากทางปลกูกาแฟเขยีวงามด ีคงเหมาะ
กับอากาศเย็นที่นี่ ที่ตรงนั้นเห็นก�าลังก่อสร้าง ก�าลังสร้างวัดกันหรือ? 

 ผู้ฟัง: ใช่แล้วครับ พวกเราก�าลังสร้างวัดแบบจีน 4 หลัง ทางซ้ายคือ
วัดหงอกเฮียว ส่วนวัดกวนอิมอยู่ทางนี้ 

 พระอาจารย์: อยู่ที่นี่เงียบสงบดี เหมาะที่สุดส�าหรับศึกษาธรรม 

 ผู้ฟัง: ขอเรียนเชิญพระอาจารย์แบ่งปันประสบการณ์ศึกษาธรรม เพื่อให้
พวกเราได้เรียนรู้ได้ไหมครับ?

 พระอาจารย์: โอ! ข้าพเจ้ามาทีน่ีเ่พยีงเพือ่มาเท่ียวชมธรรมชาตอินัสวยงาม
ของประเทศเราเท่านัน้ ประเทศเราสวยจรงิๆนะ เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปด้วยสจัธรรม 
คุณงามความดี สวยงามและสูงส่ง อยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าอยากไปไหนก็ไปได้ 
ปฏบิตัธิรรมกง่็าย ทีน่ีก่เ็หมอืนกนั บางทอียูท่ีน่ีป่ฏบิตัธิรรมยงัดกีว่า เพราะว่าพวก
เราจะหายปว่ยได้เรว็ วธิรีักษากง่็ายๆ ใช่ไหม? ถ้ามีปัญหาทางจติใจ เรากน็ัง่สมาธิ
แล้วพระพุทธเจ้าก็จะช่วยเรา แล้วก็จะหายโดยเร็ว เยี่ยมมาก! 

 ข้าพเจ้าเดินทางไปหลายที่ก่อนที่จะปลงผมบวชเป็นพระ ห่มจีวรสงฆ์ นั่น
เป็นรปูลกัษณ์ภายนอกเท่านัน้ ข้าพเจ้าชอบเดนิทาง มคีรัง้หนึง่ไปอนิเดยีเพือ่ศกึษา
พระธรรมเพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้า เป็นที่ศึกษาบ�าเพ็ญธรรม
ของเหล่าพระอรหันต์ แต่ตอนที่ข้าพเจ้ากลับมา พวกเขากลับไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าไป
ในวัดถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะออกค่าใช้จ่ายเองทุกอย่าง หลังจากนั้น ข้าพเจ้าจึงไว้ผม
ทรงปกติเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นคนออกวีซ่ามักถามผู้
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ที่ห่มจีวรสงฆ์ว่าวัดอยู่ที่ไหน ครูบาอาจารย์เป็นใคร อยู่องค์กรศาสนาใด ถ้าตอบ
ไปก็ไม่ถูก แต่ถ้าไม่ตอบก็จะไม่ได้วีซ่า เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก ข้าพเจ้าจึงแค่
น�าเต็นท์ติดตัวและไปประเทศไหนก็ได้ที่อยากไป ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่
จ�าวัด จึงเข้าป่า กางเต็นท์ แล้วก็นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ และก็กินขนมปัง หลังจาก
สองสามเดือนผ่านไป ผมเผ้าหนวดเคราก็ยาวขึ้นเพราะไม่มีมีดโกน

 ที่ดาลาดเมื่อหลายวันก่อน ข้าพเจ้านั่งสมาธิบนภูเขามาสองวัน ไม่ได้โกน
หนวดโกนเครา แล้วก็มีลูกศิษย์เอามีดโกนกับกระจกเล็กๆมาให้ ขอร้องให้โกน
หนวด เพราะว่าดแูก่เกนิไป ข้าพเจ้ากท็�าตามทีเ่ขาแนะน�าแต่กไ็ม่ได้สนใจมากเรือ่ง
รปูลกัษณ์ภายนอก ทีต่่างประเทศ ข้าพเจ้ากม็คีรอบครัว และมชีีวติปกติเหมอืนคน
ทั่วไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมและค้นหาตัวตน
ภายใน

 ข้าพเจ้าให้ความเคารพแก่ครบูาอาจารย์ แต่ไม่อยากแสดงตวัว่าเป็นนกับวช 
ข้าพเจ้าแค่อยากเป็นพระทีอ่ยูบ้่าน พวกเราทุกคนมีธรรมชาตแิห่งพระพทุธะภายใน 
พวกท่านสละทกุอย่างในชวิีตศกึษาบ�าเพญ็เพือ่เผยแผ่พระสทัธรรมแห่งพทุธศาสนา
ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เสียงธรรมของพวกท่านมีความส�าคัญต่อทุกคน สภาวะ
การฝึกฝนบ�าเพ็ญของพวกท่านต่างหากที่ไม่เพียงพอ นี่เป็นจุดด้อยของพวกท่าน 
ถ้าพวกท่านมพีืน้ทีพ่อส�าหรบัสร้างห้องส�าหรบัเทศนาธรรม ประเทศของเราจะเป็น
สวรรค์แล้ว และยุคทองจะมาถึงโดยเร็ว ในต่างประเทศ พระอาจารย์จัดเทศนาได้
ง่ายมาก และมผีูค้นเป็นร้อยเป็นพนัมาฟังในแต่ละสปัดาห์ มคีร้ังหน่ึงทีอ่เมริกา คน
หลายพันคนมาฟังท่านดาไลลามะเทศนา และเมื่อท่านติทช์ นัท ฮันท์มาเทศนาก็
มีคนมากมายมาฟัง

 แต่ข้าพเจ้ามีผู้ฟังแค่นิดหน่อยที่นี่ แย่จัง (ยิ้ม) ข้าพเจ้าพูดเล่น พวกท่าน
อยู่บนเขาที่นี่ น�าแสงสว่างมาสู่ผู้คนแถวนี้ก็ดีแล้ว เหมือนกับพระอาจารย์ยุยทุก ผู้
ทีเ่ทศนาให้กบัสรรพสตัว์ทัว่โลกโดยไม่ต้องออกไปเทศนา ภาพวาดของท่านส่ือได้
ถึงความยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านไม่เคยพูดสักค�า แค่นั่งเงียบๆ แต่ชาว
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ต่างประเทศต่างก็มาหาท่าน และนับถือท่านว่าเป็นพระพุทธะที่มีชีวิต ใช่แล้วที่
ท่านเป็นพระพุทธะแห่งยุค แต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรสักค�า

 ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าศากยมุนีกล่าวว่า “49 ปี เราตถาคตไม่ได้พูด
อะไรสักค�า” เพราะว่าสัจธรรมไม่สามารถส่ือทางภาษาพูดได้ ท�านองเดียวกัน 
พระอาจารย์ยุยทุก ใช้เพียงภาพวาดเพื่อเป็นสื่อธรรมะ ท่านช่วยเหลือสรรพสัตว์
มากมาย ในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เล่าเรื่องความย่ิงใหญ่ของพระผู้สันโดษรูปหนึ่ง 
ถ้าข้าพเจ้ามีชื่อเสียงมากขึ้นอาจต้องหาสถานที่อ่ืนมาเทศนา

 ทิวทัศน์ภูเขาที่นี่สวยงามยิ่ง พวกท่านช่างโชคดี ข้าพเจ้าต้องเดินทาง
ไปหลายท่ี อาจเป็นโชคชะตาของตัวเอง หลายวันก่อน ข้าพเจ้ามาที่ดาลาดเพื่อ
พักผ่อน ข้าพเจ้าชอบดูภูเขาต้นสนที่นี่ ข้าพเจ้าปูผ้ายาง วางผลไม้ลงด้านหนึ่ง 
ขวดน�้าอีกด้านหน่ึง แล้วก็อ่านหนังสือและนั่งสมาธิ ผ่อนคลายมาก

 ข้าพเจ้าเคารพหลักการที่ว่าไปไหนก็ต้องท�าตามประเพณีที่นั่น พวกเรา
พูดคุยเร่ืองศาสนาท่ีนี่ได้หรือ? พวกท่านคงบวชอยู่ที่นี่หลายปีแล้วนะ 

 ผู้ฟัง: พวกเรารู้จักวิธีท�าสมาธิแบบพระอาจารย์เพียงเล็กน้อยจากคนอื่น 
พระอาจารย์และพวกเราต่างก็ปฏิบัติสมาธิ วันน้ีนับเป็นโชคดีที่เราได้พบกัน และ
เป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนที่นี่จะได้ฟังพวกเราแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียว
กับสัจธรรม พวกเราพูดคุยสนทนาธรรมกันได้ แต่ไม่ควรพูดคุยเรื่องการเมือง 

 พระอาจารย์: ดี ถ้าอย่างน้ีข้าพเจ้าก็ม่ันใจ โลกใบนี้กว้างใหญ่ มีหลาย
ที่ที่จะไป ข้าพเจ้าเลือกไปบางแห่งเท่านั้น ข้าพเจ้ารักประเทศน้ีอย่างลึกซ้ึง 
เพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มากว่าสิบปี กินข้าว กินน�้าที่นี่ ภาษาก็พูดภาษาที่น่ี เป็น
หนี้บุญคุณของบรรพบุรุษชาวเวียดนาม ข้าพเจ้าจึงมาที่นี่ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับพวกท่านและอธิษฐานให้กับประเทศชาติ ข้าพเจ้าไปที่ไหนก็
อธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศจงปกปักรักษาให้ประเทศของเราและทั่ว
โลกมีความสงบสุข
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 ข้าพเจ้าเองก็ศึกษาทางด้านสมาธิมาหลายปีแล้ว เมื่ออายุ 15-16 ปี ก็ได้
ศกึษากบัพระอาจารย์ชาวอนิเดยีรปูหนึง่ ท่านมาเทศนาทีอ่เมรกิา โดยเป็นตัวแทน
ของพระอาจารย์ของท่าน ซึ่งพระอาจารย์รูปนั้นไม่สามารถไปเทศนาได้เพราะขา
ของท่านไม่มีแรง ท่านจ�าเป็นต้องอยู่แต่ในถ�า้ตลอด จึงได้ส่งตัวแทนซ่ึงเป็นพระ
อาจารย์ของข้าพเจ้าออกไปทุกหนแห่งเพื่อเทศนาธรรม ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยม
อาจารย์ของพระอาจารย์ทีภ่เูขาหมิาลัยเพราะอยากรูต้วัตนของตนเอง หลงัจากนัน้
ก็กลับมาอยู่กับครอบครัว ศึกษาธรรมด้วยตัวเองอย่างเงียบๆ และศึกษาบ�าเพ็ญ
ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆเหมือนพวกท่านที่นี่ 

 วธีิท�าสมาธิท่ีข้าพเจ้าปฏบิตันิีเ้รยีกว่าธรรมวถิแีห่งแสงและเสียง เพือ่การหลดุ
พ้นในชัว่ชวีติเดยีว ช่วยให้พวกเราค้นพบพลงัทีไ่ม่มขีอบเขตจ�ากดัในตวัของเราเอง 
ค้นหาตัวตนดัง้เดิม และพทุธะในตวัเราเองทีเ่ราได้ลมืไปเพราะอวชิชา พระพทุธเจ้า
ตรสัว่า: “เราเป็นพระพุทธะแล้ว พวกท่านทกุคนจะเป็นพระพทุธะต่อไป” แต่ว่ากว่า 
2000 ปีล่วงเลยมาแล้วกย็งัไม่เป็นจรงิ ข้าพเจ้าจงึมแีรงบันดาลใจทีจ่ะฝึกฝนบ�าเพญ็
ทางจติวญิญาณ ถงึแม้ว่ามีครอบครัวแต่ครอบครัวก็สนบัสนนุ และเป็นผูช่้วยออกค่า
ใช้จ่ายเพือ่ให้ข้าพเจ้าไปศกึษาปฏบิติัธรรม

 ลกูศษิย์ลกูหากบัข้าพเจ้าอยูด้่วยกนัเหมอืนเพือ่นและพีน้่อง เขาเรยีกข้าพเจ้า
เป็นอาหรอืน้า เรยีกแบบน้ันมนัท�าให้พวกเราใกล้ชดิสนทิสนมกนัมากกว่า แต่เรยีก
ว่าพระอาจารย์เฉพาะตอนมีประชุมเป็นทางการแบบนี้ มันรู้สึกห่างเหินกัน และ
ข้าพเจ้ากช็อบเดนิทาง ถ้าแต่งชุดธรรมดามนัสะดวกกว่าเพราะไม่มใีครรูว่้าข้าพเจ้า
เป็นใคร ข้าพเจ้าไปอยู่บนเขาสองสามเดือน มีแต่หมวกหนึ่งใบ กระเป๋าเป้หนึ่งใบ
มีเสื้อผ้าสองสามชุด ถุงนอนและเปล พอเจ้าหน้าที่เขารู้เขาก็ไล่ พระอาจารย์ก็ย้าย
ไปทีอ่ืน่อีก ข้าพเจ้าชอบนัง่สมาธอิยูใ่กล้ล�าห้วย เนือ่งจากสามารถอาบน�า้ ซกัผ้าได้
สะดวก บางครั้งมีคนมาพบโดยบังเอิญ เขาก็ถามวิธีปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้าถามเขา
ว่า“ทานมังสวิรัติได้ไหม?” ถ้าพวกเขาทานได้ ข้าพเจ้าก็จะชี้แนะวิธีนั่งสมาธิ ถ้า
นักบวชฝึกปฏิบัติวิธีนี้ได้ก็หมายความว่าคนท่ัวไปก็ศึกษาปฏิบัติได้ พวกเขาจะ
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ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ที่บ้านก็ได้ ขอแค่ทานมังสวิรัติได้ตลอด ไข่นิดหน่อยก็กินไม่ได้ 
เหล้ากไ็ม่ดืม่ ไม่เสพยา อาจกนินมได้เพือ่บ�ารงุก�าลัง วชิาชพีต้องบรสิทุธิ ์ไม่พวัพนั
กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข้าพเจ้าถามพวกเขาว่าจะยอมรับเงื่อนไขที่ว่าได้ไหม? ถ้า
ยอมรับได้ข้าพเจ้าจะประทับจิตให้แล้วกลับไปปฏิบัติอยู่บ้าน

 ตอนที่ข้าพเจ้ากลับเวียดนามเมื่อสิบปีก่อน บางคนเขาได้ข่าวก็มาหา บาง
คนตั้งสิบปีจึงพบกันอีก ข้าพเจ้าก็ประทับจิตให้และบอกเขาว่า: “พวกท่านปฏิบัติ
ธรรมอยู่ที่บ้าน อย่าลืมดูแลครอบครัว กตัญญูต่อพ่อแม่ รับใช้ชาติ ช่วยมวลมนุษย์ 
ท�างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากลูกเต้าเข้านอน เวลานั้นก็มานั่งสมาธิ หันมาดู
พลงัภายในของตน ดธูรรมชาตแิห่งพระพทุธะภายในตวัเอง หนัมาหาพระพทุธเจ้า
และพระโพธิสตัว์และสือ่สารกบัพระองค์” สือ่สารกง่็าย รู้แจ้งอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไร
ยาก ทัง้หมดล้วนอยูภ่ายในตวัเรา มแีสงมหศัจรรย์ มธีรรมชาตพิระพทุธะทีสู่งส่ง มี
พลังความรักอันไม่มีขอบเขตที่เราได้ลืมไปนานมากแล้ว ก็เหมือนบ้านร้าง เข้าไป
ไม่รู้สวิทช์ไฟอยู่ไหน แต่มีคนหนึ่งรู้ เขาจะเป็นผู้บอกว่าสวิทช์นั้นอยู่ที่ใด เวลาเปิด
สวิทช์ ทั่วบ้านก็จะสว่าง ความมืดก็หายไป นั่นเรียกว่า การรู้แจ้งในทันที และเรา
จะรู้ที่มาของเราเอง 

 ถ้าไม่มีใครบอกเราว่าสวิทช์ไฟอยู่ไหน ก็ไม่เป็นไร ถ้าเรางมๆคล�าๆก็จะ
หาได้แต่ต้องใช้เวลา อาจต้องหกล้มหลายครั้งกว่าจะค้นพบปัญญาที่ซ่อนเร้นของ
ตนเอง หากมีผู้ชี้บอกทางเราจะพบได้เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า ดังนั้น จึงเรียกว่า: “รู้
แจ้งทันที หลุดพ้นในชาติเดียว” 

 เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยเป็นผู้อพยพ อาศัยอยู่บนเรือเป็นเวลานาน ชีวิตทุกข์
ทรมาน ล�าบากยากเขญ็ ข้าพเจ้าคดิว่า ถ้าไม่ค้นพบวธิหีลดุพ้นจากความทกุข์ในชัว่
ชีวิตนี้ เราจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขไปตลอด มันจ�าเป็นที่จะค้นหาอิสรภาพครั้ง
เดยีวและตลอดชวีติ ความร�า่รวยและสขุสบายอยูใ่นความคดิของเราเท่านัน้ และมนั
ก็ไม่เที่ยง 20-30 ปี หรือ 100 ปีก็อาจจะหมดไป แล้วเวลานั้นเราจะไปไหน? ดัง
นั้น เราต้องเสาะหาเส้นทางอันเป็นนิรันดร์ให้ตนเอง เสาะหาพลังที่เราลืมไป ท�าไม
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พระศาสดา (พระศากยมุนีพุทธะ พระเยซู) ของเราเสาะหาได้ มันอยู่ที่ไหน ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไปเสาะหาวิธีปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้น พอค้นพบแล้วมันก็ปกติธรรมดา 
ทั้งนักบวชและคนธรรมดาก็ฝึกได้ แต่ถ้าออกบวชจะดีกว่า เพราะผู้อื่นจะเห็นพระ
พุทธะภายในของเราได้จากรูปลักษณ์ภายนอก 

 การศกึษาปฏบิตัธิรรมของข้าพเจ้าง่ายดายอย่างนีแ้หละ ข้าพเจ้าชอบชีวิต
อิสระ ไม่ชอบมีขอบเขต ข้าพเจ้าก็มีลูกศิษย์อยู่ท่ีนี่ ไม่ได้เจอกันนานแล้ว คร้ังนี้
เป็นครั้งแรกที่พบกันหลังไม่เจอกันมา 15 ปี เขาว่า: “นานแล้วที่ไม่ได้ข่าวของพระ
อาจารย์” ข้าพเจ้าก็ตอบเขาว่า: “พวกท่านมีวิชาในมือแล้ว จะอยู่บ้านหรืออยู่วัดก็
เหมือนกัน ไม่จ�าเป็นต้องมีอาจารย์อยู่เคียงข้าง พระพุทธะอยู่ภายในตัวเราตลอด
เวลา” เมื่อรู้จักวิธีแล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ อยู่บ้าน ไปตลาดหรืออยู่กลางทุ่งนาก็
ปฏบิติัได้หมด อยูวั่ดยิง่ด ีแต่บางครัง้อยูว่ดัคนมากกป็ฏบิตัยิาก พวกท่านอยูน่ีโ่ชค
ดีมาก เพราะไม่ค่อยมีคนมา จึงมีเวลานั่งสมาธิมากขึ้น นี่คือวิธีปฏิบัติของข้าพเจ้า 
เรียกว่าการท�าสมาธิด้วยวิถีแห่งแสงและเสียง ถ้าพวกท่านนับถือพระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวรก็อาจเรียกว่าวิธีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร แต่น้อยคนที่จะรู้จักชื่อนี้

 อยูต่่างประเทศ ข้าพเจ้าก็มลูีกศษิย์ทัง้นักบวชและฆราวาส ข้าพเจ้าไม่ค่อย
เจอพวกเขา แต่กแ็นะน�าพวกเขาให้ฝึกฝนบ�าเพญ็ต่อไป นัง่สมาธท่ีิบ้านก็เหมือนกัน 
ท�างานให้เสร็จก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ จะได้ไม่มีเรื่องกวนใจ ละแวกที่ข้าพเจ้าอยู่ ไม่มี
ใครรู้ว่าข้าพเจ้าบวช อาจมีคนรู้แต่เขาไม่ได้พูดอะไร เวลามีคนรู้มากเราก็ย้ายไปที่
อื่น บางทีอาจเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิต ข้าพเจ้าก็ชื่นชมความอดทนของพวกท่านที่นี่ 
และ หวังว่าเราจะพบกันใหม่วันหน้า

 พวกท่านจะถามอะไรก็เชิญตามสบาย 

 ถาม: ขอให้ท่านพระอาจารย์พูดเรื่องเกี่ยวกับการท�าสมาธิด้วยธรรมวิถี
แห่งแสงและเสียงให้ฟังโดยย่อได้ไหมครับ?

 ตอบ: การท�าสมาธด้ิวยธรรมวถิแีห่งแสงและเสียงนีช่้วยให้เรารบัรูถึ้งเสียง
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ภายในและธรรมชาตพิระพทุธะภายในของเราได้ ข้าพเจ้ารูแ้ล้ว ดงันัน้ จงึอยากน�า
มาบอกกล่าวแก่พวกท่าน เพื่อให้ตัวท่านเอง เพื่อนฝูง และญาติพี่น้องรับรู้ได้ถึง
พลังมหาศาลของตนเอง แล้วท�าความดีเพื่อโลกของพวกเรา 

 ธรรมวถินีีก้ไ็ม่ใช่วิถอีะไร แต่พระอาจารย์เรยีกว่าธรรมวถิแีห่งแสงและเสยีง 
มีความหมายว่ามีเสียงศักด์ิสิทธ์ิอยู่ภายในของพวกเรา เหมือนในคัมภีร์ที่อธิบาย
ถงึแสงสว่างและเสยีงภายในตัวเรา พระมหาอาจารย์ท้ังหมดในอดตีล้วนได้ร�า่เรยีน
และศึกษาธรรมวิถีนี้

 เสยีงทีท่่านได้ยนิ แสงทีท่่านเหน็ และพลงัส่ันสะเทือนท่ีท่านรู้สึก เป็นส่ิงท่ี
อยูภ่ายในตัวท่านเอง ทัง้หมดน้ันถกูถ่ายทอดในความเงียบสงบ ธรรมวถินีีจ้ะน�าพา
พวกท่านกลับสู่จุดก�าเนิดของพวกท่าน แหล่งที่ท่านก�าเนิดและสรรพสัตว์ทั้งหมด
อยู่รวมกัน แสงสว่างและเสียงนี้ จะน�าเรากลับคืนสู่ถิ่นเดิม กลับสู่ธรรมชาติพระ
พุทธะและพลังอันยิ่งใหญ่ภายใน

 ถ้าพวกท่านฝึกฝนปฏิบัติตามธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง โดยการน�าพา
ของพระอาจารย์ที่มีประสบการณ์ผ่านโลกทั้งห้า พวกท่านจะไปถึงสถานที่ซึ่งพระ
มหาอาจารย์ท้ังหลายเร่ิมต้นการเดินทาง และหลังจากสิ้นสุดภารกิจพระองค์ก็จะ
กลับไปที่นั่น พวกท่านก็เช่นกัน ธรรมวิถีนี้จะพาพวกท่านกลับไปถิ่นเดิมของเรา 
ช่วยสรรพสัตว์ ถ้าพวกท่านรู้จักโลกทั้งห้าแล้ว พวกท่านจะรับรู้พลังของจักรวาล
ได้ เวลานั้นพวกท่านจะช่วยสรรพสัตว์ได้มาก เมื่อเรากลับมาบนโลกนี้อีก ดังนั้น 
ธรรมวิถีนี้พวกท่านต้องมีพระอาจารย์ชี้แนะ ในเบื้องต้นพระอาจารย์จะประทับจิต
ให้พวกท่าน หลังจากนั้นพระอาจารย์จะช่วยพวกท่านเรื่องอื่นๆ 

 เสียงเหล่านี้ ซ่ึงไม่เหมือนเสียงเพลงของโลกมนุษย์ เสียงเหล่านี้สุดวิเศษ 
เป็นเสียงมหัศจรรย์ บรรยายไม่ถูก เสียงดนตรีบนโลกมนุษย์เป็นเสียงธรรมดา 
ส่วนเสียงภายในของเราเป็นเสียงที่สูงส่ง เข้มแข็ง และแผ่ไปกว้างไกล เพื่อน�าเอา
วิญญาณพวกเรากลับสู่ถิ่นเดิม เม่ือเราฟังเสียงดนตรีภายนอก เรารู้สึกสบายและ
ผ่อนคลาย แต่ยังเทียบกับเสียงภายในไม่ได้ เสียงดนตรีบนสวรรค์ย่ิงมหัศจรรย์
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กว่า เพราะมันเต็มไปด้วยพระกรุณาจากพระพุทธะ พระโพธิสัตว์ จากสวรรค์
และเปี่ยมดัวยพลังของพระพุทธะองค์ปัจจุบัน 

 หลงัจากพวกเราได้ปฏบิติัธรรมวถีินีจ้นเชีย่วชาญแล้ว พวกเราจะได้ยนิเสยีง
นี้อย่างชัดเจน ต้องขอบคุณการประทับจิตจากพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งในยุคปัจจุบัน 
เหตุผลพวกเราสื่อสารกับเสียงมหัศจรรย์นี้ได้เป็นเพราะนั่นเป็นเสียงดั้งเดิมของ
พวกเรา เสยีงทัง้หมดเหล่าน้ีคอืต้นก�าเนิดของความรกัและความสขุทีป่กคลมุเสยีง
มหัศจรรย์ที่อยู่ภายในของเรา 

 หลงัจากเราประทบัจติแล้ว พวกเราจะได้ยนิเสียงหลายประเภท พระอาจารย์
จะชีแ้นะพวกท่านว่าเสยีงใดควรฟังและเสยีงใดไม่ควรฟัง เสยีงใดเป็นเลิศและเสยีง
ใดเราไม่ควรใส่ใจ 

 บรรดาเสียงของโลกมนุษย์ไม่เป็นประโยชน์อะไร แต่เสียงภายในจะช่วย
ให้เราหลุดพ้นจากโลกมนุษย์นี้ ดึงพวกเรากลับสู่สวรรค์ เสียงพวกนี้มีชื่อเรียกต่าง
กันไปตามศาสนาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ศาสนาคริสต์เรียกว่า “วิญญาณศักดิ์สิทธิ” 
ศาสนาของอินเดียเรียกว่า “เสียงสวรรค์” ลัทธิเต๋า เรียกว่า “เต๋า” และยังถูกเรียก
ในชื่อต่างๆอีกว่า “พระวจนะของพระพุทธเจ้า, เสียงคลื่น และเสียงพรหม” พวก
เราไม่สามารถใช้ภาษามาอธิบายเสียงเหล่านี้ได้ 

 เสียงมหัศจรรย์เหล่าน้ีที่ไม่มีศัพท์ใดในโลกมนุษย์สามารถอธิบายได้ จะ
น�าพวกเรากลับสู่สวรรค์ แต่ต้องมีพระอาจารย์ที่รู้แจ้งในปัจจุบันช่วยน�าพาให้ค้น
พบพลังอันยิ่งใหญ่ภายในตัวท่านเอง  ซึ่งพุทธศาสนาเราเรียกว่า “พุทธจิต” 

 ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกใช้ชื่อเรียกต่างไปว่า “เสียงนักบุญ เสียง
ดนตรีของสวรรค์ หรือการสั่นสะเทือนของจักรวาล” เสียงชนิดนี้สถิตอยู่ภายใน
ของเรา น�าความสงบสุข อิ่มเอมใจมาให้ดวงวิญญาณเรา ด้วยเสียงนี้ชีวิตเราจะมี
การเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีสุด เสียงสั่นสะเทือนที่วิเศษนี้ยังช�าระล้างกรรมของ
พวกเรา นอกจากนียั้งเรียกว่า กระแสเสยีงภายใน หรอืพลงัสร้างสรรค์แห่งจกัรวาล 
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สรรพสัตว์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกเลี้ยงดูด้วยกระแสเสียงและคลื่นแห่งความรักนี้ 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงโลกภายในของพวกเรา พวกเราสามารถได้ยินเสียง
น้ีได้ นั่นคือพลังส่ันสะเทือนของสวรรค์ แต่ละคนจะได้ยินไม่เหมือนกันเพราะข้ึน
กับความรับรู้ของแต่ละคน พระศาสดาผู้รู้แจ้งในอดีตเรียกว่าเป็นเสียงสวรรค์ ใน
ปัจจุบันเรียกว่าพลังสั่นสะเทือนภายใน

 เหล่าพระโพธิสัตว์ใช้กระแสเสียงนี้และแสงสว่างเพื่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
และเพื่อแสดงพลังอันมหาศาล ซึ่งเหมือนกับที่พวกเราสื่อสารกันด้วยภาษา พระ
พุทธะและนักบุญต่างก็ใช้เสียงมหัศจรรย์นี้เพื่อติดต่อและช่วยเหลือสรรพสัตว์

 พวกเราได้รู้จากพระคัมภีร์ทางศาสนาพุทธว่า บรรดาเสียงเหล่านี้คือ
ดนตรีท่ีอยู่ภายในของพวกเรา พูดง่ายๆว่า เสียงมหัศจรรย์นี้คือภาษาของพระ
พุทธะและสวรรค์ที่ใช้เพื่อสื่อสารกับสรรพสัตว์ เพ่ือให้สรรพสัตว์เข้าใจและรับรู้
ได้ง่ายข้ึน 

 ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงนี้ พวกเรายิ่งศึกษาจะยิ่งรู้สึกสบาย ข้อจ�ากัด
และกิเลสทางด้านวัตถุจะลดน้อยลงจนหายไป เสียงมหัศจรรย์นี้จะเปิดปัญญาและ
ยกระดบัจติวญิญาณ เมือ่พวกเราได้ยนิเสยีงภายในนี ้พวกเราจะไม่ต้องการชวีติที่
มั่งคั่ง จิตวิญญาณและชีวิตทางวัตถุของเราจะดีขึ้นตามไปด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆพระ
อาจารย์จะดูแลให้เราเอง

 ในช่วงเวลาประทับจิต จะไม่มีค�าพูด ยกเว้นตอนที่พระอาจารย์แนะน�าวิธี
นั่งสมาธิ ค�าแนะน�าเป็นแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้ นักบวชหรือฆราวาสก็สามารถ
ปฏบิตัไิด้ และรูว่้าเวลานัง่สมาธิหากพบความยุ่งยากจะแก้ไขด้วยตนเองอย่างไร พระ
อาจารย์จะอธิบายอย่างละเอียดเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประทับจิต ส่วน
เวลาประทับจิตจะไม่มีค�าพูดใดๆ ประทับจิตคือ “จิตสู่จิต” จิตของพระอาจารย์จะ
เข้ามาสู่จิตของพวกเรา เปิดปัญญาของพวกเรา และท�าให้พวกเรารู้ธรรมชาติเดิม
แท้ของเราสักเล็กน้อยในเบื้องต้น 
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 เหมือนที่กล่าวมา บ้านของเราอยู่ในความมืดตั้งหลายพันปี หลอดไฟก็มี 
สวิทช์ก็มีแต่ไม่มีใครรู้วิธีเปิด เดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งที่รู้ว่าสวิทช์อยู่ที่ไหน เพราะเขาเคย
มาบ้านหลังนี้แล้ว เวลาเปิดไฟบ้านทั้งหลังก็จะสว่าง เหมือนเมื่อท่านได้พบปัญญา
พุทธะของท่านแล้ว เวลานั้นเรียกว่า รู้แจ้ง หลังจากนั้น ท่านก็กลับบ้านไปและนั่ง
สมาธทุิกวันตามทีไ่ด้รับช้ีแนะ ง่ายมาก ถ้าท่านแบ่งเวลาท�างานของตนเองให้เหมาะ
สมใน 24 ชั่วโมง ในหนึ่งวันท่านอยากนั่งสมาธิเมื่อไรก็ได้ 

 การประทับจิตไม่ใช้ภาษา อาจารย์กับศิษย์ล้วนอยู่ในความเงียบ หลังจาก
นั้น อาจารย์จะอธิบายวิธีนั่งสมาธิ และวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ และควร
ใช้ชวีติอย่างไรในแต่ละวัน จากค�าแนะน�าเหล่านี ้ท่านกลับบ้านไปปฏบิตัไิด้เองโดย
ไม่ต้องพึ่งอาจารย์ เวลาประทับจิต พระอาจารย์ที่แท้จริงท่านจะเข้าใจศิษย์ของตน 
ท่านไม่ใช่คนธรรมดา แต่ด้วยพลังของท่านสามารถอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนท่านก็สามารถช่วยศิษย์ได้ ขอเพียงแค่ศิษย์นึกถึงท่าน ท่านก็จะอยู่ข้างกาย
แล้ว พลังของท่านจะช่วยศิษย์โดยไม่จ�าเป็นว่าร่างกายท่านต้องอยู่ใกล้

 ธรรมวิถนีีใ้ช้ภาษาของโลกมนษุย์มาอธบิายไม่ได้ แต่ท่านจะพสูิจน์ได้ด้วย
การควบคมุพลังแสงภายในและกระแสเสียงแห่งจกัรวาลภายในของท่าน ซึง่เรียกว่า 
เสยีงพสิทุธิ ์เสียงคลืน่หรือเสยีงพรหม เสยีงเหล่านีส้ถติอยูภ่ายในของพวกเรา และ
จะได้ยนิเวลานัง่สมาธิ 

 พระอาจารย์ได้แต่บอกวธิเีท่านัน้ พวกท่านต้องหม่ันนัง่สมาธิเอง ส่วนผู้ใด
นับถอืศาสนาใดอยู่กใ็ห้นบัถอืไป พระสงฆ์หรอืฆราวาสกป็ฏบิตัไิปตามวถิชีวิีตของ
ตนเอง พทุธศาสนิกชนกย็งัคงไปวดั เคารพสกัการะพระสงฆ์และนบัถอืศาสนาของ
ตนต่อไปได้ พระอาจารย์ไม่ได้ต้องการสร้างนกิายใหม่ ธรรมวถินีีใ้ครๆกป็ฏบิตัไิด้ไม่
ว่าจะเป็นใครอยู่ทีไ่หนก็ตาม เรยีกว่าธรรมวิถแีห่งแสงและเสยีง เพ่ือเสาะหาธรรมชาติ
พระพทุธะในตัวเราเอง และการหลดุพ้นในชัว่ชวีติเดยีว พระพทุธะในตวัพระอาจารย์
จะสนทนากบัพระพทุธะในตวัของพวกท่าน กเ็หมอืนพวกเรานัง่คุยกันนีแ่หละ ระหว่าง
การประทบัจติ ร่างกายของท่านจะคงเดมิแต่ปัญญาของพวกท่านจะถกูเปิดด้วยปัญญา
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พทุธะของท่าน นัน่คอืการประทบัจติ หนงัสอืหลายเล่มมคี�าอธบิายไว้ พระอาจารย์
พดูแบบง่ายๆให้ฟัง แต่ถ้าให้อธบิายละเอยีดมันต้องใช้เวลา 

 ถาม: มีเงื่อนไขอะไรบ้างในการรับประทับจิต?

 ใครๆก็ประทับจิตได้ เพียงแต่ต้องรักษาศีลธรรมพ้ืนฐาน น่ังสมาธิให้ได้
อย่างต�่าวันละ 2 ชั่วโมงครึ่ง และทานมังสวิรัติ ไข่นิดหน่อยก็กินไม่ได้ ไม่ดื่มเหล้า 
อาชีพการงานจะต้องบริสุทธิ์ ไม่ได้ท�าอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ 

 ถึงแม้ว่าเราไม่กิน แต่ก็ห้ามขายให้คนอื่นเขากิน และต้องซื่อสัตย์ต่อสามี
หรอืภรรยา ประทบัจิตแล้วพวกท่านปฏบิตัธิรรมอยูบ้่าน ไม่ต้องอยูใ่กล้พระอาจารย์
ก็ได้ ถ้ามีโอกาสพบเจอกันอีก ก็อาจถามพระอาจารย์เกี่ยวกับประสบการณ์การ
ปฏิบัติธรรม ถ้าไม่เช่นนั้นก็อยู่บ้านและสื่อสารกับพระอาจารย์ภายในของตนเอง 
พระอาจารย์จะ “ต่อสายโทรศัพท์” ระหว่างเรากับพระพุทธะ พระโพธิสัตว์ เพื่อให้
เราสามารถรับเอาพลังของพระพุทธะและได้ยินค�าสอนจากท่านโดยตรง มันไม่ใช่
จินตนาการ เราคือสรรพสัตว์ท่ีสมบูรณ์แบบ และสูงส่ง เพราะท่านมีพระพุทธะ
ภายใน เรามีพลังภายในและปัญญาอันไม่มีขอบเขต อาจารย์เพียงแค่ช่วยให้พวก
ท่านเปิดปัญญาเท่านั้น เงื่อนไขก็มีเช่นนี้แหละ ไม่มีอะไรยาก 

 นอกจากนี้ พวกท่านต้องรักษาศีล 5: ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักขโมย ไม่
ประพฤติผิดทางกาม ไม่โกหก ไม่กินเหล้า ศีล 5 นี้ก็เหมือนกับพระบัญญัติ 10 
ประการของพระเยซ ูพระอาจารย์มแีต่หน้าทีเ่อาค�าสัง่สอนพระพุทธะ พระโพธิสตัว์ 
มาชี้แนะพวกท่าน และช่วยให้พวกท่านเปิดปัญญาตนเอง เวลานั้นพวกท่านจะ
สื่อสารกับพระพุทธะ พระโพธิสัตว์ได้ พระอาจารย์เป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์ของ
สวรรค์ เป็นทูตของจักรวาล เหมือนเมื่อตอนท่านยังไม่มีน�้าประปาใช้ พอพนักงาน
ประปามาติดตั้งมิเตอร์ ต่อท่อน�้า พวกท่านก็มีน�้าใช้ได้ตลอดไป 

 พวกท่านอยูน่ี่ตลอดชีวิตกไ็ด้ เพราะตอนนีพ้วกท่านมนี�า้ใช้แล้ว ธรรมวถินีีก้็
เหมอืนกนั ถ้ามใีครอยากเรยีน ข้าพเจ้าจะสอนให้ เหมอืนต่อท่อน�า้เช่ือมระหว่างบ้าน
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ของท่านกับบรษิทัน�า้ประปา หลงัจากน้ัน พวกท่านจะมีน�า้ใช้ได้ตลอดชีวติ ไม่ต้องรู้ว่า
น�า้นัน้มาจากไหน พระอาจารย์จะต่อสายให้ท่านติดต่อกับพระพทุธะ พระโพธสัิตว์ แต่ละ
วนักจ็ะได้รบัพรจากพระองค์ ถ้ามคี�าถามอะไรกถ็ามพระพุทธะภายในของตนเองได้ 

 ศษิย์ทัง้หมดของข้าพเจ้า ซึง่ข้าพเจ้าเรยีกว่าเพือ่นร่วมปฏบิตัธิรรม ไม่ถาม
อะไรมาก พอพบกนัข้าพเจ้าถามว่า ปฏบิตัธิรรมเป็นอย่างไรบ้าง พวกเขากบ็อกว่า 
ด ีมีความสุขดี ขา้พเจ้าถามมีอะไรข้องใจไหม? เขาตอบวา่ไม่มอีะไรขดัข้อง ปฏบิัติ
ธรรมตามปกติ ถือศีลตามพระอาจารย์บอก แล้วข้าพเจ้าก็ไปที่อื่น ข้าพเจ้าไม่ชอบ
อยู่ที่ใดที่หนึ่ง การปฏิบัติธรรมก็ง่ายๆแค่นี้เอง 

 พวกท่านทีน่ีม่าเพือ่รบัค�าชีแ้นะเรือ่งวธิปีฏบิตัธิรรม แต่ไม่ใช่มาเป็นศษิย์ของ
ข้าพเจ้า พวกเราเป็นเพือ่นกนัเพราะข้าพเจ้าคดิว่าทกุคนล้วนเป็นลกูของพระพุทธะ 
พระโพธิสตัว์ ดังนัน้ พวกเราล้วนเป็นพีน้่องกนั ข้าพเจ้าโชคดีกว่าท่านท่ีก้าวไปก่อน
ก้าวหนึง่เท่านัน้เอง 

 ข้าพเจ้ามาที่น่ีเพื่อน�าวัฒนธรรมสูงกว่านิดหน่อยที่ท่านยังไม่ทันรู้จักมา
แนะน�า ถ้าท่านอยากรู้ข้าพเจ้าจะแนะน�าให้ แต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าอยากเป็นครูพวก
ท่านนะ ไม่ได้ต้องการให้ติดตามไปรับใช้ ส่วนตัวข้าพเจ้ามีแต่ให้ แต่ไม่รับของ
ถวาย แต่พวกท่านไม่เหมือนกัน พวกท่านบวชอยู่ที่นี่ ศึกษาธรรม ดูแลรักษาวัด
ให้สวยงาม เพื่อให้ญาติโยมมากราบไหว้บูชาพระ นั่นก็เป็นบุญของพวกท่าน และ
ญาติโยมก็มาฟังสวดของพวกท่านซึ่งเป็นพรจากพระพุทธเจ้าเพื่อให้มวลมนุษย์
อยู่เย็นเป็นสุข นั่นก็เป็นบุญของพวกท่านด้วย ตัวข้าพเจ้าเองก็มีครอบครัว แต่ก็
วางไว้ข้างหนึ่ง ข้าพเจ้าก็มีพ่อแม่ เพื่อนฝูง แต่ไม่มีใครรู้ว่าข้าพเจ้าท�าอะไร ไม่ใช่
ข้าพเจ้าตั้งใจปิดบัง แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ข้าพเจ้าท�างานไปแบบเงียบๆ นั่นคือ
วิธีปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า

 ข้างบนนี้ยังมีอีกห้องหนึ่งใช่ไหม? ดีนะ ไม่มีใครรบกวน น่ังสมาธิได้ดี 
ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ไต้หวัน ข้าพเจ้าก็อยู่ในเต็นท์มีเพียงกระเป๋าเป้ใบหนึ่ง เส้ือผ้า 
2 ชุด หนังสือ 2 เล่มเพื่ออ่าน แล้วก็ปลูกผักกินเท่านั้นแหละ วันเสาร์วันอาทิตย์มี
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ญาตโิยมมาหากนัมาก อยูน่ีข้่าพเจ้าไม่เหน็มใีครมาเท่าไร เมือ่เรว็ๆนีข้้าพเจ้าไปวดั
เฮือง วันนั้นมีพิธีบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม มีคนมากันเยอะ แต่ก็ไม่เยอะเหมือนที่
ไต้หวัน เพราะที่ไต้หวันเขาท�าอาหารครั้งหนึ่งเลี้ยงคนตั้งหมื่นคน เวลาเขากินและ
พักผ่อนกัน ข้าพเจ้ากลับไปเต็นท์นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ ข้าพเจ้าชอบชีวิตสันโดษ
อย่างน้ันแหละ พวกท่านอาจถามว่าท�าไมข้าพเจ้าจึงอยู่อย่างนั้น มันล�าบาก แต่
ข้าพเจ้าก็สบายดี และมีความสุข ไม่ว่าอยู่ไหนก็มีความสุข

 ข้าพเจ้าก็มีครอบครัว แต่ข้าพเจ้าวางไว้ที่หนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นชีวิตส่วน
ตัว ไปนั่นไปนี่ไป 2-3 เดือนก็กลับมาดูแลครอบครัว ครอบครัวไม่ได้เหนี่ยวร้ัง
ขา้พเจ้า เมือ่ปฏิบตัิธรรมตามวิธนีี้กจ็ะมีความสขุอยูต่ลอด เพราะไดใ้กลช้ิดกับพระ
พุทธะ พระโพธิสัตว์ทุกวัน เรามีความสุขตลอดเวลา อยู่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ อยู่
กับบ้าน อยู่วัดก็ท�าได้ เงื่อนไขก็มีเพียงเท่านี้

 ถาม: เรยีนท่านพระอาจารย์ กระผมไม่รูจ้ะศกึษาวธีิน้ีอย่างไร พระอาจารย์
ช่วยชี้แนะได้ไหม?

 ตอบ: ถ้าพวกท่านไม่รู้จะศึกษาอย่างไร ท่านควรเสาะหาพระอาจารย์ก่อน
เพื่อเรียนรู้จากท่าน ท่านจะช่วยให้เราค้นพบพระพุทธะในตัวของเรา เพ่ือให้เรา
บรรลุพระพุทธะในชั่วชีวิตเดียว ถ้าเรารู้จักใช้พลังมหาศาลที่มีในตัวเราเองยิ่งดี 

 บรรดาพระอาจารย์ลงมาโลกมนุษย์เพื่อช่วยให้สรรพสัตว์รู ้จักน�าพลัง
ที่ไม่มีขอบเขตจ�ากัดในตัวของเราเองมาใช้ เป็นพลังที่น�าชีวิตมาสู่เราแต่เราได้ลืม
มันไป ถ้าเราท�าได้ เราก็จะกลับไปที่จุดก�าเนิด เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป็น
ไปเพื่อช�าระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์และขจัดความมืดแห่งอวิชชาที่ปกคลุมเราไว้
ตั้งหลายกัปป์นั้นออก ตอนนี้ มีพระอาจารย์ลงมาที่นี่เพื่อเตือนและปลุกพระพุทธะ
ภายในตวัเราให้ตืน่ เพือ่ให้เราเป็นคนดโีดยสมบรูณ์แบบ ลดกเิลสทางโลกมนษุย์ให้
น้อยลง และให้เราหันหน้าสู่พระพุทธะ พระโพธิสัตว์ หันหน้าเข้าสู่สวรรค์ และสอน
ให้เรารับรู้พลังภายในเรา เพื่อค้นพบธรรมชาติแห่งพระพุทธะภายในตัวเราเอง 
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 เมื่อพวกเราปฏิบัติอย่างจริงใจจนสามารถค้นพบธรรมชาติแห่งพระพุทธะ
ภายใน นัน่หมายความว่าพวกเรารูแ้จ้ง การปฏบิติัธรรมเป็นการเตอืนให้เราพฒันา
ศีลธรรมและพลังภายใน โดยผ่านพระอาจารย์ชีแ้นะ พระอาจารย์กเ็ป็นคนธรรมดา
ที่มีศีลธรรมสูงและช่วยให้พวกเราพัฒนาตนเองได้ ถ้าท่านต้องการเสาะหาเส้น
ทางที่เราได้ลืมไปหลายกัปป์ หรือ เราได้หลงทาง ดังน้ันพระอาจารย์จึงมาเพ่ือ
ช้ีแนะหนทางเพื่อให้เรารู้ทางกลับสู่จิตเดิมแท้ของเรา ค้นหาพระพุทธะภายในตัว
เรา เตือนเราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือคริสเตียนที่ดี สร้างสรรค์อารามภายในของ
ท่านให้สวยงาม ช�าระล้างความสกปรกทีแ่ปดเป้ือนในโลกนี้ พระพุทธเจ้า และพระ
โพธิสัตว์ห่วงใยผู้คนเสมอ นี่แหละคือการศึกษาปฏิบัติธรรม

 การปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อรักษาธาตุแท้ที่ซื่อตรง และค้นพบตัวตน
ของเราเพื่อให้รู ้ว่า เราคือใคร? เกิดมาบนโลกมนุษย์นี้เพื่ออะไร? การที่รู ้จัก
ว่าเรามาจากไหนและจะไปไหนจะช่วยให้เราค้นพบธรรมชาติจริงแท้ของเรา 
แล้วจะเกิดปัญญา ไม่ว่าพวกท่านจะนับถือศาสนาอะไร พุทธศาสนาหรืออะไร
ก็ตาม เป้าหมายในการปฏิบัติคือเพื่อค้นพบปัญญาล�้าเลิศอันสูงสุดและ ความ
สงบสุขภายในจิตใจ และรับรู้ได้ถึงพระพุทธะภายในและพลังอันย่ิงใหญ่ของเรา 
นี่แหละคือการศึกษาปฏิบัติธรรม

 ข้าพเจ้ารูส้กึดใีจทีไ่ด้เหน็พวกญาตโิยมไปวดัและเคารพบชูาพระพุทธเจ้า และ
ไปพบพวกท่านทัง้หลายทีอ่ยู่ทีน่ี ่พวกท่านเป็นพทุธศาสนกิชนทีดี่ มศีรทัธาเลือ่มใส
ต่อพระศาสนา ผู้แสวงหาเส้นทางศกึษาปฏบิตัธิรรม รูไ้ด้ถงึความปลอดภยัภายใน
ของตน เพือ่สร้างปัญญาและค้นหาธรรมชาตเิดิมแท้ของตนเอง เสาะหาธรรมชาติ
พระพทุธะในตวัเอง ค้นหาอารามในตวัพวกท่านทีถ่กูปิดบงัจนมัวหมอง จ�าเป็นต้อง
ปรบัปรงุใหม่ ประดับประดาให้สวยเหมอืนวดัแห่งนี ้นีแ่หละคอืการศกึษาปฏบิตัธิรรม 

 การศึกษาปฏิบัติธรรม หมายถึง การที่พุทธศาสนิกชนที่แท้จริงคนหนึ่ง
พยายามพัฒนาตัวเองและค้นหาวิธีแห่งความสุข ความเบิกบานเพื่อกลายเป็น
พระพุทธะและกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเดิมของตนเอง พวกท่านต้องเสาะหาค�าชี้แนะ
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จากพระพุทธะของยุคปัจจุบัน พระพุทธะหรือพระอาจารย์ภายในของท่าน หา
หนทางสู่การรู้แจ้งที่แท้จริง จะได้ไม่ต้องกราบไหว้รูปสักการะที่ไม่มีชีวิตอีก 
แล้ววันหนึ่งความทุกข์ในโลกมนุษย์ก็จะลดลงและท่านจะพบหนทางนั้นเอง 
นั่นเป็นผลจากการปฏิบัติธรรม

 พระศากยมุนพีทุธะ พระเยซ ูและท่านเล่าจือ๊ ต่างกไ็ด้ค้นพบเส้นทางทีท่่าน
ปรารถนา ท่านเล่าจื๊อกล่าวว่าท่านได้ค้นพบ “เต๋า” แล้วและจะช่วยชี้แนะพวกเรา 
ชื่อเสียงของแต่ละท่านก็ยังยืนยาวมากว่าสองพันปีแล้ว

 ทัง้หมดนัน้มพีร้อมในตวัเรา บรรดาพระอาจารย์ล้วนแล้วแต่เดนิตามเส้นทาง
แห่งสัจธรรมนี ้น่ันคอืวธีิปฏบิตัธิรรมของข้าพเจ้า เรยีกว่า ธรรมวถิแีห่งแสงและเสยีง 

 ทุกหนทางน�าพาพวกเรากลับสู่นิพพาน การปฏิบัติธรรมนั้นตรงไปตรง
มา ไม่ว่าพวกท่านจะนับถือศาสนาอะไร หรือท่านอ่านพระคัมภีร์อะไร เงื่อนไขการ
ปฏิบัติคือทานมังสวิรัติตลอด รักษาศีล และนั่งสมาธิวันละ 2 ชั่วโมงครึ่ง

 ถาม: เรียนพระอาจารย์ เมื่อไรเราจึงจะบรรลุธรรมได้เหมือนพระอาจารย์ 
สามารถไปแนะน�าให้คนอื่นได้? 

 ตอบ: พวกท่านยังไม่ได้เรียนเลย ถามไปจะมีประโยชน์อะไร? ต้องเข้า
มหาวิทยาลัยก่อน ต้องเรียนจบ มีใบประกาศวิชาแพทย์ก่อนจึงจะไปรักษาโรคให้
ผู้อื่นได้ เหมือนกัน พวกท่านต้องศึกษาปฏิบัติธรรมก่อน แล้วค่อยไปสอนคนอื่น 
พวกท่านเห็นพระเยซูไหม? พระองค์ต้องทนทุกข์แสนสาหัส ถูกทรมาน ถูกตอก
ตะปูที่มือบนไม้กางเขนก่อนจึงจะช่วยเหลือชาวคริสเตียนได้ ส่วนพระศากยมุนี
พุทธะก็เหมือนกัน พระองค์ต้องถูกกล่าวหาสารพัด ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย 
พระองค์ตัดสินใจออกผนวชเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์

 พวกท่านไม่ควรศึกษาธรรมโดยมุ่งหวังว่าจะไปสอนคนอื่น พวกท่านต้อง
มีปัญญาและมีพลังภายในให้แข็งแกร่งก่อน เวลานั้นพระพุทธะ พระโพธิสัตว์จะมา
หาเราเอง
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 พวกท่านอยากโปรดสรรพสตัว์ ต้องโปรดตนเองก่อน หลังจากนัน้พวกท่าน
จงึโปรดสรรพสัตว์ให้หลดุพ้นจากขีดจ�ากดัของกายนี ้พวกท่านควรเปิดปัญญาและ
เสาะหาเส้นทางแห่งสจัธรรมเหมอืนบรรดาพระอาจารย์ในอดตี พลงัอนัยิง่ใหญ่ของ
พระอาจารย์สามารถช่วยให้ท่านค้นพบตัวตนที่แท้จริงภายใน เวลานั้น ท่านจะมี
ทุกสิ่งทุกอย่าง

 พวกท่านต้องรู้จักพระพุทธะในตัวของพวกท่าน ซึ่งถ้าพวกท่านปฏิบัติ
ตามธรรมวิถีนี้ก็ไม่มีอะไรยาก พระอาจารย์ท่านมีวิธีของท่านเองที่จะช่วยให้พวก
ท่านเปิดปัญญาและค้นพบพระพุทธะในตัวเอง เมื่อพวกท่านรับรู้ได้ คือ พวกท่าน
จะเปิดปัญญา แล้วจะพบพลังอันย่ิงใหญ่ เม่ือพวกท่านค้นพบธรรมชาติแห่งพระ
พุทธะของตนเองแล้ว พวกท่านจึงไปช่วยเหลือผู้คนได้ คนที่มีบุญวาสนากับท่าน
เขาจะมาหาท่านเอง 

 เมื่อก่อน พระสังฆราชองค์ที่หก ท่านฮุ่ยเหนิงซ่อนตัวศึกษาธรรมอยู่ใน
ป่า 16 ปี แล้วค่อยกลับมาศึกษาปฏิบัติอยู่วัดอย่างเงียบๆ สุดท้ายก็ถูกผู้ที่เลื่อมใส
ศรัทธาดึงออกมาเพื่อเทศนาโปรดสรรพสัตว์ ส่วนท่านโพธิธรรมไปเสาะหาโปรด
สรรพสัตว์ แต่ไม่มีใคร ดังนั้นท่านจึงกลับถ�้าเพื่อซ่อนตัวศึกษาธรรม

 ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้คนจะเสาะหาเราเองเพื่อมาให้ชี้แนะเอง มัน
ยากที่จะอธิบาย ถ้าพวกท่านอยากเป็นเหมือนข้าพเจ้า มันง่ายมาก พยายามเสาะ
หาวิธีที่ดีแล้วปฏิบัติตามนั้น เวลาพวกท่านรู้แจ้งแล้ว ผู้คนจะมาเชิญพวกท่านออก
มาเอง พวกท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าต้องซ่อนตัวแล้วตอนนี ้ข้าพเจ้าไม่ชอบออกไปข้าง
นอก ถ้าพวกท่านอยากถ่ายทอดให้เขา พวกท่านต้องปฏิบัติให้ดีก่อน

 ถ้ายงัไม่ปฏบิตั ิ อย่าเพ่ิงถามข้าพเจ้าว่าเมือ่ไรจะไปช่วยเหลอืสรรพสตัว์ได้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้โปรดสรรพสตัว์หรอืช่วยเหลอืใคร พวกท่านจ�าพระศากยมนุพีทุธะได้
ไหม พระองค์เทศนาธรรม 49 ปี แต่กลบัพดูว่า: “49 ปี เราตถาคตไม่ได้พดูอะไรสกั
ค�า” เหตผุลเป็นเพราะว่ามนับรรยายเป็นค�าพดูไม่ได้ เพราะว่าพวกท่านอยากจะโปรด
สรรพสตัว์ พวกท่านคดิว่าเป็นพระพทุธะ เป็นพระอาจารย์มันง่ายงัน้ร ึไม่ง่ายหรอก
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 พระพุทธะเป็นเหมือนคนกวาดขยะ ไปช�าระล้างชะตากรรมให้สรรพสัตว์ 
เป็นงานทีใ่นโลกนีไ้ม่มใีครชอบ หน้าทีข่องพระพทุธะคอืน�าเอาแสงสว่างมาสูส่รรพ
สตัว์ ขบัไล่ความมืดมนทีป่กคลมุอยู ่เพือ่ช่วยสรรพสตัว์ให้รูถ้งึความยิง่ใหญ่ภายใน
ของเขา พระอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นแหละ ไม่ว่าเวลาใดที่ศิษย์เรียกหา ท่านต้อง
ปรากฏตัวทันทีเพื่อช่วยให้ศิษย์สื่อสารกับสวรรค์และกับพระพุทธะภายในตัวเอง 
พระอาจารย์จะสั่งสอนศิษย์ตลอด 24 ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้ เมื่อพวกท่านเป็น
พระพุทธะแล้วพวกท่านจะรู้ว่าควรไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือไม่?

 วันก่อนข้าพเจ้าขึ้นไปภูเขาบักมาที่เมืองเว้ ที่นั่นมีถ�้าสวยมาก ขนาดเท่า
ห้องนีแ้ละมห้ีองเลก็ๆอกีมากมาย ข้าพเจ้าสะพายกระเป๋าและเสือ่ผืนเลก็ๆผืนหนึง่ 
มผ้ีาคลมุผนืหนึง่ นัง่สมาธทิัง้วนั ทัง้คนื ไม่ต้องเสยีค่าโรงแรม กนิขนมปังก้อนหนึง่ 
น�้าแก้วหนึ่งก็อยู่ได้แล้ว 

 ที่นั่นข้าพเจ้ากินอาติโชค แล้วก็นั่งสมาธิตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง บางครั้งทั้งคืน
ถึงวันต่อมา ตื่นมาก็กินอาติโชค อ่านหนังสือ 2-3 ชั่วโมง หลังจากนั้นนั่งสมาธิถึง
ค�่า ตอนค�่าข้าพเจ้าออกไปสูดอากาศนิดหน่อยแล้วกลับเข้ามานั่งสมาธิต่อ นั่นคือ
วิธีปฏิบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรมีลูกศิษย์ พวก
ท่านอยากเรียกข้าพเจ้าว่าอะไรก็ได้ ข้าพเจ้าไม่ถือ แต่พวกท่านก็ไปวัดไหว้พระ
ตามปกติ และปฏิบัติตามธรรมวิถีแห่งการหลุดพ้นนี้ไปพร้อมกัน

 ข้าพเจ้าไม่ค่อยค้นคว้าพระไตรปิฎกมาก มีแต่อ่านเพื่อให้รู้ ข้าพเจ้าอ่าน
หนังสือเกี่ยวกับศาสนาทุกอย่าง พระคัมภีร์ไบเบิ้ล และ พุทธศาสนา เพื่อหาความ
รู้ บางครั้งศิษย์ถาม ข้าพเจ้าบอกว่า ข้าพเจ้านั่งสมาธิ ไม่ต้องใช้ภาษา ถ้าใช้ภาษา
ก็มีค�าถามไม่จบสิ้น อาจพอใจในวันนี้ แต่วันหน้าก็จะข้องใจต่อ

 ดังนั้น แต่นี้ไป พวกเราจึงควรเสาะหาธรรมชาติอันดีงามของเรา ปัญญา
ของเรา อาจารย์ภายในใจเราเอง เสาะหาธรรมชาติแห่งพระพุทธะในตัวเราที่เรา
ได้ลืมไปนานแสนนาน คนอินเดียสามารถค้นพบเหล่าพระพุทธะ นักบุญ ครูบา
อาจารย์ที่รู้แจ้ง คนเวียดนามก็สามารถค้นพบได้เช่นกัน บางทีพวกเขาอาจซ่อน
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ตวัศกึษาปฏบิตัธิรรมอยู่ทีใ่ดท่ีหนึง่เพราะต้องการอยู่อย่างเรยีบง่าย เมือ่ก่อนมพีระ
พุทธะ ปัจจุบันก็มีพระพุทธะเหมือนกัน สมัยเมื่อ 2500 ปีก่อนมีพระพุทธเจ้า สมัย
ศตวรรษที่ 21 นี้ท�าไมจึงไม่มี? พระพุทธเจ้าอยู่รอบข้างเราตลอดเวลา ไม่เคยละทิ้ง
เรา ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้น

 ขอบคุณมากท่ีพวกท่านให้การต้อนรับข้าพเจ้า หวังว่าพวกท่านพบแต่
สิ่งที่ดีที่สุด สมความปรารถนาในการศึกษาธรรมและประสบความส�าเร็จในหน้าที่
การงาน

 ผู้ฟัง: ถ้าพระอาจารย์มีโอกาสมาเวียดนามครั้งหน้า ขอเชิญท่านมาเยือน
วัดของพวกเราอีก
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บทที่ 4 
วิธีด�ำเนินชีวิตใหม่

พระอาจารย์รูมาเทศนาผ่านอินเตอร์เน็ต จากรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 31 กรกฎาคม ปี 2549

 ปัจจุบันประเทศเราสงบสุข ม่ันคงและก�าลังเจริญก้าวหน้า เหล่าครูบา
อาจารย์ทัง้หลายบนโลกนีต่้างสอนวธีิปฏบิตัธิรรมอยู่ทกุหนทกุแห่ง นีค่อืวธีิด�าเนนิ
ชีวติใหม ่ใช่ไหม? พวกเรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่มผีู้ปฏิบัตธิรรมทางศาสนา
มากมาย และวิทยาศาสตร์ก็ก�าลังพัฒนากว้างไกล ใช่ไหม? เมื่อก่อนไม่มีเครื่อง
บิน ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ ไม่มีรถ ปัจจุบันพาหนะมีเพียบพร้อม อยากไปไหนก็ไปได้ 
นี่ไม่ใช่วิธีด�าเนินชีวิตใหม่หรือ? 

 พวกเราก�าลงัด�าเนนิชีวติในยคุสมยัใหม่และมวีธิดี�าเนนิชวีติทีเ่หมาะสม ทกุ
คนมาหาพวกเราด้วยความน่าเคารพ พวกเราสามารถตดิต่อกนัได้อย่างง่ายดายด้วย
โทรศพัท์และคอมพวิเตอร์ พวกเรามคีวามสะดวกสบายกบัความก้าวหน้าของยคุสมยั
นีแ้ละวิธดี�าเนนิชวีติแบบใหม่เพราะพวกเรากพั็ฒนาก้าวหน้าขึน้ เหมอืนประเทศของ
เราหลงัจากผ่านยุคสงครามและยากล�าบากมาหลายปี แต่ก็มีการพัฒนาไปในหลายด้าน 
และผูค้นกม็ชีวิีตอย่างสะดวกสบายมากข้ึนและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิพวกเราสามารถ
เรียนรู้และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆทีไ่ม่เคยมมีาก่อนส�าหรบัประเทศของเรา และยงัพฒันา
ด้านจติวิญญาณ ศาสนาและจรยิธรรม ท�าให้ทกุคนมชีวีติใหม่ทีม่คีวามสขุและสมบรูณ์

 เรื่องศาสนา ตอนนี้ก็ต่างจากเมื่อก่อน ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องโกนหัวเข้าวัด
หรือเข้าป่าเข้าเขา ต้องล�าบากตรากตร�าเพื่อบ�าเพ็ญเพียรหรือเพื่อเสาะหาครูบา
อาจารย์ ตอนนี้พวกเราสามารถได้รับการชี้แนะจากครูที่สามารถบอกวิธีง่ายๆที่
ปฏิบัติได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่วัด พวกเรายังสามารถพัฒนาความรัก การให้
อภัยและศักดิ์ศรีได้โดยหันมาทานมังสวิรัติ พวกเราจะได้คงไว้ซึ่งจริยธรรม เพื่อ
น�าความสุขใจมาสู่เราเองและผู้คนรอบข้าง นี่ไม่ใช่วิธีด�าเนินชีวิตใหม่หรือ?
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 พวกเราไม่ต้องล�าบากตรากตร�า หรอื เสาะหาพระอาจารย์ หรอืถกูทดสอบ
หลายปีจนกว่าจะได้ร�า่เรยีนวชิาเหมอืนเมือ่ก่อน เดีย๋วนีพ้วกเรามีสภาพแวดล้อมที่
ดีเพื่อศึกษาบ�าเพ็ญ เพียงแค่หันมาทานมังสวิรัติก็สามารถศึกษาได้เลย ปัจจุบันมี
ผูน้�าทางศาสนาและจติวญิญาณบนโลกหลายคนทีส่อนวิธีท�าสมาธิและเทศนาธรรม
อยู่ทุกหนทุกแห่ง พวกเขาพิสูจน์ให้เราเห็นประโยชน์ของการทานมังสวิรัติ และ
สอนเรือ่งการท�าสมาธ ิเตอืนทกุคนท�าจติใจให้สงบเพือ่ค้นหาการหลดุพ้นในชัว่ชวิีต
เดียว ไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่ยังมีสงคราม ยากที่จะศึกษาธรรมและค้นหาครูบา
อาจารย์ ตอนนี้มีวิธีด�าเนินชีวิตใหม่ที่มีความหมาย วิธีด�าเนินชีวิตใหม่มีอยู่ทุกยุค 
แต่ไม่มใีครชีแ้นะให้เราเท่านัน้เอง ตอนนีม้คีนชีช่้องทางในการด�าเนนิชวีติใหม่แล้ว

 ด้วยเหตุนี้ พระอาจารย์มาเพื่อแนะน�าแนวทางให้เราด�าเนินชีวิตแบบใหม่ 
มันเป็นแนวทางทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วโดยปรากฏในคัมภีร์ของ
พระอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่ละยุคก็มีพระอาจารย์น�าสัจธรรมมาให้ทุก
คน บรรดาพระอาจารย์ล้วนแล้วแต่ชี้แนะวิธีด�าเนินชีวิตแบบใหม่นี้แล้ว แต่ทุกคน
ไม่รักษาไว้เท่านั้นเอง 

 พูดถึงเรื่องทานมังสวิรัติ ส่วนใหญ่คนเราเข้าใจว่ามีแต่นักบวชจึงทาน
มงัสวริตั ิปัจจบุนัการด�าเนนิชวีติแบบใหม่ เราทานมงัสวริตัไิด้ทกุเมือ่ และสามารถ
หาอาหารมังสวิรัติทานได้ทุกที่ 

 ตัวอย่างเช่น ประเทศไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตอาหารมังสวิรัติ ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก แต่ละประเทศมีตัวแทนจ�าหน่าย ประเทศเราก็มีมาก คนที่นั่นเลือกได้ว่า
จะทานมังสวิรัติหรือทานเนื้อ แต่เขาชอบทานมังสวิรัติ เพราะอร่อยกว่าและมีสาร
อาหารมากมาย นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว

 เมือ่ก่อน ถ้าคนหนุม่สาวทานมังสวริติั หรอือยากบวช คนอ่ืนจะพดูกระทบ
กระเทยีบว่าคนนัน้อกหกัหรอืว่าอะไรท�านองนัน้ แต่ตอนนี ้พวกเราอยากปฏบิตัธิรรม
เมือ่ไรกไ็ด้ จะอยูบ้่านหรอือยู่วดักท็�าได้ ไม่ต่างกนั นีก่เ็ป็นวิธดี�าเนนิชีวติใหม่ในยคุนี้
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 ศกัดิศ์รอีนัสงูส่งมอียูท่กุเมือ่ แต่ว่าไม่มใีครเป็นผูช้ีแ้นะความสงูส่งนัน้ ฉะนัน้ 
นี่คือวิธีด�าเนินชีวิตใหม่ที่สวรรค์ได้ประทานให้ในยุคนี้หรือยุคต่อไป พระผู้เป็นเจ้า
ประทานให้พวกเราทัง้ด้านวิทยาศาสตร์และจติวญิญาณเพราะพระองค์รูว่้าพวกเรา
ได้ทุกข์ยากมานานแล้วและต้องการให้เราทั้งด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณ นั่นคือ
ท�าไมมพีระอาจารย์มากมายบนโลกนีแ้ละพวกท่านจะหาครบูาอาจารย์มาสอนเรือ่ง
จิตวิญญาณได้ทุกหนทุกแห่ง

 ไม่เหมือนท่านมิลาเรปะ พระอาจารย์ชาวทิเบตสมัยก่อน ที่ต้องผ่านการ
ทดสอบอุปสรรคมากมายหลายแบบ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครๆก็ศึกษาได้ ใครๆก็มี
โอกาสปฏิบัติและรู่ว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไร หรืออย่างน้อยก็ท�าให้จิตใจสงบ ผ่อน
คลาย ลองคิดดูเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง นั่งสมาธิก็ท�าให้จิตใจสบาย 
กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ถั่ว ธัญพืชและอาหารที่มีโปรตีนสูง พวกนี้ไม่ใช่
การด�าเนินชีวิตแบบใหม่หรือ?

 ในยุคสมัยใหม่น้ี เราสามารถส่ือสารกับพระพุทธเจ้าได้ เพราะสวรรค์ส่ง
พระอาจารย์ให้ลงมาทุกประเทศในโลกนี้ เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้จักสวรรค์ผ่านบรรดา
พระอาจารย์ พระอาจารย์ล้วนแล้วแต่สอนสจัธรรมและช้ีให้เราเห็นเส้นทางการหลดุ
พ้นในชั่วชีวิตเดียว ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก นั่นคือเหตุผลที่ท�าไมเราก�าลังอยู่
ในยุคใหม่ที่มีวิธีด�าเนินชีวิตแบบใหม่



54 | ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง

บทที่ 5 
กำรท�ำสมำธิ

พระอาจารย์รูมาเทศนาผ่านอินเตอร์เน็ต จากรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2549

 พระอาจารย์มาท่ีน่ีเพือ่เตอืนพวกท่านให้พยายามศึกษาปฏบิตัธิรรมและนัง่
สมาธิ เพื่อที่พวกท่านจะได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันปฏิบัติธรรมและท�าสมาธิ ไม่ใช่เพียง
แค่หายใจเอาอากาศเข้าไปวันๆเท่านั้น ในยุคสมัยใหม่นี้ พวกท่านอาจเปลี่ยนชีวิต
ใหม่ จากหายใจเข้าออก ไปเป็นการท�าสมาธิทุกวัน เปลี่ยนการท�าสมาธิขั้นสูงสุด
ให้เป็นความสขุและความสบายใจ ท�าให้เป็นหนึง่เดยีวกบัชีวิต และใช้ชีวิตในสมาธิ 

 เพ่ือที่จะรักษาความสุขสงบในจิตใจ พวกเราควรท�าสมาธิ และมีชีวิตที่
สนุกสนานเบิกบานอยู่กับความเมตตาแห่งสรวงสวรรค์ ถึงแม้ว่าโลกนี้คือโลกวัตถุ 
มีแต่ความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมาน แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นโลก
สมาธิและมีชีวิตในสมาธิ มีชีวิตในแสงสว่างและเสียง แต่ละวัน แต่ละนาที และ
แต่ละวินาที เราก็มีชีวิตอยู่ในเสียงศักดิ์สิทธิ์ เสียงศักดิ์สิทธิ์สามารถน�าความสุขมา
ให้พวกเรา ถึงแม้ว่าชีวิตส่วนตัวจะมีความโศกเศร้า กังวล ขัดแย้งกันเรื่องท�างาน 
เพราะว่าพวกเรามีชีวิตในสมาธิ พวกท่านจ�าไว้นะ วันนี้พระอาจารย์จะมอบเคล็ด
ลับส�าหรับการศึกษาธรรม 

 พระอาจารย์มานี่เพ่ือเตือนพวกท่าน ให้รู้จักสิ่งสูงส่งภายในของตนเอง 
เมื่อพวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระอาจารย์ทั้งหลายในยุคนี้จะอวยพรให้พวก
ท่าน พระอาจารย์ดีใจมากเมื่อเห็นพวกท่านมีความสุข ท�าแต่สิ่งดีๆ และช่วยโลกนี้
ด้วยการท�าสมาธิ นั่นเหมือนของขวัญจากสวรรค์ พระอาจารย์มีความสุขมาก พระ
อาจารย์ไม่ขึ้นกับศาสนาใด ไม่ได้มาก่อตั้งนิกายใหม่ ทุกคนที่มาหาพระอาจารย์
เป็นเพราะพวกเขามีโชคชะตาสัมพันธ์กับพระอาจารย์มาก่อนแล้ว 
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บทที่ 6 
ควำมมหัศจรรย์ของพระพุทธะ

พระอาจารย์รูมาเทศนา ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
วันที่ 17 กันยายน ปี 2548

 ถ้าพวกท่านอยากรู้เกี่ยวกับธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง พวกท่านต้องมี
ความมานะอดทน มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย นอกจาก
นั้นพวกท่านรับประทับจิตได้หากไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหร่ี หรือกินเนื้อสัตว์ทุก
ประเภท พวกท่านต้องใช้ชีวิตแบบง่ายๆธรรมดาๆและต้องทานมังสวิรัติและ
งดเว้นไข่ นอกจากน้ี พวกท่านต้องละทิ้งความปรารถนาทางกามและไม่รับ
ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของส่วนตัว น่ันคือเง่ือนไขของการประทับจิต 

 พวกท่านต้องใช้ชีวิตให้เหมาะสม และก้าวเดินไปบนหนทางที่ท่าน
ศรัทธา การท�าเช่นนี้จะเตือนให้พวกท่านระลึกถึงธรรมชาติอันดีงามการศึกษา
ธรรมนี้ 

 ในช่วงเวลาประทับจิต (หรือเรียกว่าเปิดปัญญา) พระอาจารย์จะช่วย
เหลือศิษย์อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ทั้งหมดจะอยู่ในความเงียบ ตอนแรก พวกท่าน
จะได้ยินเสียงและเห็นแสงสว่างภายในตัวเอง ไม่ว่าพระอาจารย์จะอยู่ใกล้ๆ
หรือไม่ก็ไม่เป็นไร พวกท่านก็ยังได้รับประทับจิต พระอาจารย์ไม่ต้องอยู่ที่น่ัน
ก็ได้ ถ้าพวกท่านไม่จริงใจถึงพระอาจารย์อยู่ด้วยก็รับประทับจิตไม่ได้ ถ้าพระ
อาจารย์ไม่อยู่ ศิษย์ของท่านก็จะชี้แนะวิธีประทับจิตให้พวกท่านได้ 

 ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงเป็นธรรมวิถีเดียวเท่านั้นท่ีจะช่วยวิญญาณ
ของพวกเราได้ พวกท่านจะไม่มีวันลืมประสบการณ์ขณะประทับจิตกับพระ
อาจารย์ นั่นคือแหล่งก�าเนิดดวงวิญญาณของเราและจะน�าพาเราไปสู่ชีวิตใหม่ 
เป็นชีวิตทางจิตวิญญาณและจะไม่หลงอยู่กับกิเลส พวกเราจะได้รับความช่วย
เหลือจากพระพุทธะ พวกเราจะลืมเสียงของโลกมนุษย์เพราะเวลานั้นเราจะ
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ได้ยินเสียงภายใน ช่วงเวลาประทับจิตคือช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของพวกเรา
ได้เกิดใหม่ ได้ช�าระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายที่เราสะสมมา ด้วยธรรมวิถีแห่งแสง
และเสียงนี้

 เมือ่พระอาจารย์ยงัมชีวีติอยู ่ท่านถ่ายทอดธรรมวถินีีใ้ห้บรรดาลกูศิษย์ หลงั
จากพวกเขาเสียชีวิตไป พวกเขาก็จะมีเสียงมหัศจรรย์นี้ติดตัวไปตลอดกาล คนรุ่น
ต่อๆมาไม่เข้าใจการประทบัจติ จงึรเิริม่พธีิกรรมกราบไหว้บชูาขึน้มาเอง และคดิว่า
นี่คือการประทับจิต จริงๆแล้ว พิธีการนั้นเป็นรูปการณ์ภายนอก จิตวิญญาณพวก
เขาไม่ได้อะไร ยิ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับตนเองและคนอื่น

 ลกูศษิย์ทีไ่ด้รับประทบัจติจะได้ใกล้ชดิกบัพระอาจารย์และสือ่สารกบัเสยีง
มหศัจรรย์นี ้เขาได้รบัความช่วยเหลือจากพระพทุธะทียั่งมชีวีติ ซึง่ปรากฏอยูท่กุหน
แห่ง เพราะว่าเสียงมหัศจรรย์อยู่เคียงข้างเขาและพระพุทธะก็คือเสียงมหัศจรรย์นี้
เอง

 พระพุทธะ หรืออาจเรียกว่าพระอาจารย์ผู้รู้แจ้ง หรือชื่ออื่นๆ ท่านส่งพลัง
เสียงภายในมาให้พวกเรา พระพุทธะคือจิตวิญญาณที่สูงสุด ท�างานที่ยิ่งใหญ่สุด 
เป็นผู้น�าเอาพลังความรักจากสวรรค์มามอบให้สรรพสัตว์ทั้งหมด

 พวกเรามกัคดิเข้าใจผิดว่าพระพทุธะหรอืพระอาจารย์ผูรู้้แจ้งเป็นพระอรหนัต์ 
แต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ ทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน พระพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรม
โดยสมบูรณ์ และระดับชั้นทางจิตวิญญาณของท่านจะอยู่ตั้งแต่ชั้นที่ 5 ขึ้นไป พระ
พุทธะเป็นผู้เชื่อมต่อดวงวิญญาณของสรรพสัตว์กับเสียงมหัศจรรย์นี้ และเป็นผู้มี
พลังที่จะถ่ายทอดแสงและเสียงมหัศจรรย์ให้แก่สรรพสัตว์ และช่วยน�าพาให้สรรพ
สัตว์เข้าใกล้สวรรค์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาให้ท่านถ่ายทอดเสียงนี้แก่สรรพสัตว์

 พระพุทธะลงมาโลกมนุษย์มีหน้าที่อันพิเศษเพียงหนึ่งเดียว คือน�าเอาจิต
วิญญาณของสรรพสัตว์กลับคืนสู่ต้นก�าเนิด พระพุทธะอยู่เคียงข้างลูกศิษย์เสมอ 
ท่านต้องผ่านความทุกข์ยากล�าบากแสนสาหัส และเห็นอกเหน็ใจเหล่าดวงวิญญาณท่ี
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ก�าลงัรอคอยการหลดุพ้น และน�าพาดวงวญิญาณเหล่านีไ้ปหลอมรวมกบัจติวญิญาณ
อันสูงสุด หน้าที่ของพระพุทธะคือน�าพาสรรพสัตว์ไปสู่หนทางแห่งปัญญาและการ
หยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ ภายในท่านมีสวรรค์ มีพลัง มีเสียงมหัศจรรย์ และมีความ
เมตตาอันไพศาล ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของพระพุทธะ 

 พวกท่านจะพบกับพระพุทธะองค์ปัจจุบัน ท่านคือราชาแห่งจิตวิญญาณ 
คือบุตรแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านลงมาอยู่กับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย พระพุทธะ
จริงแท้คือเสียงมหัศจรรย์ลึกซึ้ง คือพระเยซู คือทะเลรักแห่งสวรรค์ ทั้งหมดนี้เบื้อง
บนเป็นผู้จัดสรรไว้

 แสงและเสียงมาจากสวรรค์ ผ่านพระพุทธะมาสู่สรรพสัตว์เพื่อน�าพาดวง
วญิญาณท่ีจมปลักอยู่กบัความทกุข์ให้หลุดพ้น พระพุทธะต้องอยูใ่นโลกนีจ้งึจะช่วย
เหลือสรรพสัตว์ได้ สวรรค์จะไม่ส่ือสารผ่านใครหรือสื่ออื่นใดนอกจากพระพุทธะ 
พลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าสถิตอยู่ในร่างของพระพุทธะ 

 ผูท้ีม่คีวามศรัทธาอย่างจรงิใจจะยูใ่นความรกัของพระพทุธะ ถงึแม้ว่าเขาจะ
นบัถือพระผูม้พีระภาคเจ้าแต่กย็งัจ�าเป็นต้องมพีระพทุธะมาย�า้เตอืนพวกเขา เสยีง
มหศัจรรย์นีแ้ท้จรงิคอืสวรรค์ ฉะนัน้พระพทุธะกบัสวรรค์เป็นหน่ึงเดียว เสยีงน้ีหล่อ
เลี้ยงทุกชีวิตบนโลกนี้ ภารกิจของพระพุทธะคือ น�าเอาพลังและปัญญามาสู่สรรพ
สัตว์และท�าลายความมืดมนที่ปิดบังพวกเขา

 เสียงสูงสุดนี้ ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณอันมืดมนที่ถูกกักขังอยู่ในโลก
มายา มีแต่พระพุทธะเท่านั้นท่ีสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณนั้นได้ นี่คือของ
ขวัญที่พระพุทธะน�ามาฝากศิษย์ของท่าน นี่คือความรักอันน่ายกย่อง ความรักอัน
ไร้ขอบเขตของพระพทุธะ มแีต่ผูท้ีรู่แ้จ้งอย่างสมบรูณ์จงึเข้าใจถงึจติวญิญาณอนัน่า
เคารพของท่าน นอกนั้นสรรพสัตว์ไม่สามารถรู้ได้ 
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บทที่ 7 
ควำมมหัศจรรย์แห่งเสียง

พระอาจารย์รูมาเทศนาที่ฟอร์โมซา เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
วันที่ 18 กันยายน ปี 2548

 เสียงและแสงมาจากสวรรค์ ซึ่งคัมภีร์ทางศาสนาต่างๆเกือบทั้งหมดใน
โลกได้กล่าวถึง พวกเราต้องเข้าใจว่าน่ีคือเสียงและแสงภายในของพวกเราไม่ใช่
ภายนอก พวกเราต้องพึ่งเสียงและแสงนี้เพื่อกลับสู่ธรรมชาติแห่งพระพุทธะของ
พวกเรา หรือที่เรียกว่าแดนสวรรค์หรือนิพพาน ดวงวิญญาณของเราเต็มไปด้วย
เสียงและแสง ถ้าเรามองดูภายใน เราจะได้ยินเสียงนี้ แต่พวกเราหลงทาง พวก
เราลืมเสียงน้ีไปเป็นเวลานาน ฉะนั้น เราจึงหาสวรรค์ไม่พบ

 ไม่มีภาษาใดจะบรรยายเสียงและแสงนี้ได้ คลื่นความถี่และการส่ัน
สะเทือนที่ต่างกันจะช่วยน�าพาพวกท่านให้ค้นพบพระพุทธะภายในได้ เสียง
ภายในมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น: เสียงสวรรค์ จิตวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ หรือ
ธรรมชาติพระพุทธะ พระเวทของศาสนาฮินดูและพระคัมภีร์อัลกุรอานของ
ศาสนาอิสลามกล่าวว่า: “เสียงมหัศจรรย์ปรากฏอยู่บนสวรรค์ 14 ชั้น” หรือ
ศาสนาซีกห์ก็กล่าวว่า: “ทุกสิ่งทุกอย่างถือก�าเนิดจากเสียงและถูกหล่อเลี้ยง
โดยเสียง ทั้งจักรวาลล้วนแล้วแต่อยู่ใต้การควบคุมของเสียง เสียงปรากฏอยู่
ทุกที่ ไม่มีที่ใดท่ีปราศจากเสียง” บทแรกของพระคัมภีร์พันธะสัญญาใหม่ของ
ศาสนาคริสต์ก็กล่าวว่า: “ตั้งแต่ยุคสร้างโลก พระเยซูก็ได้ด�ารงอยู่ร่วมกับพระ
ผู้เป็นเจ้า และพระเยซูก็คือพระผู้เป็นเจ้า” บทอ่ืนในพระคัมภีร์ก็กล่าวถึงเสียง
อันลึกซึ้งนี้อย่างชัดเจน

 ศาสนาพุทธเองก็กล่าวถึงเสียงศักด์ิสิทธิ์เช่นกัน เช่น เสียงคลื่น เสียง
โลก เสียงระฆัง เสียงกลอง เสียงพรหม เป็นต้น เสียงนี้เป็นเสียงหนึ่งเดียวกับ
พระเยซู บุตรแห่งพระเจ้าและได้ปรากฎขึ้นตั้งแต่ตอนยุคสร้างโลก เป็นแหล่ง
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พลังงานชีวิตที่เราได้รับจากสวรรค์ผ่านการรู้แจ้ง สวรรค์หล่อเลี้ยงทั้งจักรวาล
ด้วยพลังแห่งการสั่นสะเทือนโดยใช้เสียงมหัศจรรย์นี้ เสียงปรากฎอยู่ทุกหนแห่ง 
ท�าให้จิตวิญญาณของเราได้เกิดใหม่ และเชื่อมต่อแหล่งพลังงานนี้เข้ากับสวรรค์ 
นั่นคือแหล่งพลังงานชีวิตชั่วนิรันดรของพวกเรา 

 ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงอาจได้ยินเสียงแตกต่างกัน 
เช่น เสียงระฆัง เสียงฟ้าร้อง เสียงพายุเสียงกลอง หรือเสียงเครื่องดนตรีฮาร์ป 
เป็นต้น เสียงเหล่านี้รวมกันเข้าเป็นเสียงสูงสุดจากสวรรค์ ถ้าพวกเราได้ยินเสียง
พวกนี้ หมายถึงพวกเราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จะกลับคืนสู่สวรรค์

 ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ในโลกไม่รู้จักแสงและเสียงเหล่านี้ พวกเขาไม่
สามารถวิเคราะห์คลื่นส่ันสะเทือนของเสียงด้วยความรู้ทางโลก และค้นพบพลัง
มหาศาลของเสียงมหัศจรรย์นี้ได้ การวิเคราะห์ทางภายนอกไม่สามารถท�าให้
พวกเขาเข้าใจเสียงภายในนี้ได้ พระพุทธะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการน�าพลังอัน
ยิ่งใหญ่และความรักจากสวรรค์มาสู่มวลมนุษย์ นี่คือธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง

 ใครที่สามารถได้ยินเสียงนี้ทุกวัน จะลืมความทุกข์โศกของโลกมนุษย์ 
และจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างแน่นอน มีผู้ศรัทธา
หลายคนมาหาพระอาจารย์ พวกเขาสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงก่อน แล้วจึง
รู้จักความลับภายในตัวตนนั้น ถึงแม้ว่าในคัมภีร์จะอธิบายอย่างไรนั่นก็คือคัมภีร์ 
แต่พระพุทธะท่ียังมีชีวิตนั้นต่างไป ท่านมีประสบการณ์ของท่านเอง และจะช่วย
พวกท่านให้เรียนรู้หลายส่ิงหลายอย่างด้วยธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงนี้

 ดังน้ัน ผู้ท่ีศึกษาธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงจะตระหนักรู้ถึงพระพุทธะ
ของตนเอง แต่หลายคนที่ศึกษาวิถีนี้มาหลายปี แต่รับรู้ได้น้อย เพราะเขาได้แต่
สั่งสอนคนอื่น ขึ้นเหนือล่องใต้ แทนท่ีจะเข้ามาดูภายในตัวเอง ค้นหากระแสเสียง
ภายในของตนเอง แต่หากผู้ใดตั้งใจมุ่งมั่นบ�าเพ็ญธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงเพื่อ
ที่จะรับรู้เสียงภายในได้ ก็จะรู้แจ้งถึงสัจธรรมแห่งจักรวาลนี้ได้
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 หูธรรมดาของเราจะไม่ได้ยินเสียงมหัศจรรย์นี้ ไม่สามารถพูดและเขียน
ออกมาได้ มีแต่จิตวิญญาณเท่านั้นจึงจะรับรู้ได้ เสียงมหัศจรรย์จึงเป็นพลังแห่ง
การสร้างสรรค์ คัมภีร์ทางศาสนาพุทธกล่าวถึงและยกย่องเสียงนี้ แต่เป็นเพียงจุด
เล็กน้อยในเรื่องราวทั้งหมด พวกท่านจะรับรู้เสียงพวกนี้ได้ในช่วงเวลาประทับจิต 
พระอาจารย์เป็นตัวแทนให้จักรวาลน�าธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงนี้มาสู่พวกท่าน

 คัมภีร์ไบเบ้ิลกล่าวว่า “ร่างมนุษย์คือที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า” หรือ 
“สวรรค์อยู่ในตัวเรา” และพุทธศาสนาก็กล่าวว่า “พระพุทธะอยู่ในใจ” หรือ 
“ทุกสรรพสัตว์มีธรรมชาติแห่งพระพุทธะอยู่” เสียงและแสงของสวรรค์สูงส่งและ
มหัศจรรย์ท่ีสุด

 ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียงจะช่วยให้พวกท่านหันเข้าสู่ภายในและค้นหา
ธรรมชาติแห่งพระพุทธะในตัวเอง พระพุทธะทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วน
แต่พูดถึงแสงและเสียงชนิดนี้ จิตวิญญาณของพวกท่านจะได้รับการช่วยเหลือให้
หลุดพ้นจากความกังวลต่างๆในโลกนี้ ขณะประทับจิต พระพุทธะจะส่งพลังสูงสุด
ให้พวกท่านและแบ่งปันแสงอันมหัศจรรย์ให้กับพวกท่าน

 ในหนทางสู่ต้นก�าเนิดของตนเอง พวกท่านจะรวมเข้ากับพลังยิ่งใหญ่
ภายใน มีแต่เสียงศักดิ์สิทธิเท่านั้นจึงจะน�าพวกท่านให้หลุดพ้นจากความมืดมน
ของโลกมนษุย์ได้ ร่างกายนีค้อืคกุท่ีเราอยู่มานานจนเคยชนิ ดวงวิญญาณของพวก
เราจึงถกูยดึตดิอยูท่ี่นัน่ เพราะปราศจากเสยีงมหศัจรรย์ทีส่ามารถปลดปล่อยเราได้ 
เพราะฉะนั้น พระอาจารย์จึงอยากเน้นให้พวกท่านได้รู้จักความวิเศษของธรรมวิถี
แห่งแสงและเสียงนี้

 มีคนถามพระอาจารย์ว่า: “ท�าอย่างไรจงึจะเข้าใจธรรมวถิแีห่งแสงและเสยีง
ได้อย่างสมบูรณ์” พระอาจารย์ตอบว่า: “พวกเราแต่ละคนล้วนมีเสียงภายในของ
ตนเอง” หลังประทับจิตแล้ว เสียงเหล่านี้จะอยู่เคียงข้างเราและสะท้อนอยู่ในหูเรา 
พวกท่านจะลืมความคิดทุกอย่างเมื่อได้หลอมรวมเข้ากับเสียงมหัศจรรย์นั้นแล้ว 
พวกท่านจะอยูก่บัเสยีงเหล่านี ้อยู่ในความรักของสวรรคต์ลอดเวลา หากพวกท่าน
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จริงใจ พวกท่านจะไม่ต้องได้ยินเสียงคร�่าครวญแห่งความทุกข์ยากของโลกมนุษย์
อีก ถ้าพวกท่านมีศรัทธา จริงใจต่อการปฏิบัติ พระพุทธะจะใช้พลังเลิศล�้าของท่าน
เพื่อชว่ยใหพ้วกท่านได้รบัรู้เสยีงภายในของตน ซึ่งมีแสงสว่างเลศิล�า้และคลืน่พลงั
สั่นสะเทือนอันยิ่งใหญ่ของพวกเรา

 พระพทุธะคอืจติวญิญาณหนึง่ทีห่ายากในโลกนี ้เพราะท่านได้ฝ่าฟันอปุสรรค
ต่างๆในโลกมนุษย์ บรรลุมรรคผลโพธิญาณโดยสมบูรณ์ รู้จักแดนสวรรค์ และได้
เข้าไปอยูใ่นดนิแดนของพระผูม้พีระภาคเจ้า ท่านเป็นพระอาจารย์ทางจติวญิญาณ
ผู้สมบูรณ์แบบ และสามารถน�าดวงวิญญาณของสรรพสัตว์กลับสู่สวรรค์ ร่างกาย
ของคนธรรมดาจะไม่สามารถบรรจพุลงัของสวรรค์หรอืพลงัเสียงมหศัจรรย์ได้ พระ
พุทธะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ รับบัญชาจากสวรรค์ให้น�าพาสรรพสัตว์ไปสู่เสียง
มหัศจรรย์ ดังนั้น พวกเราจึงเรียกพวกท่านว่า พระพุทธะ หรือ พระศาสดา เช่น 
พระเยซู หรือ พระศากยมุนีพุทธะ 

 พระพุทธะสอนวิถีสูงสุดของสวรรค์ให้กับพวกเราในความเงียบ ท่านไม่ใช้
ภาษาธรรมดาใดๆของโลกมนุษย์นี้ 
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รำยชื่อสื่อต่ำงๆ 
สื่อวีซีดีและดีวีดี

1. พระพุทธะแห่งยุคปัจจุบัน – ผู้น�าแสงสว่างแห่งการรู้แจ้งมาสู่มวลมนุษย์ 
(สรุปเรื่องราวการเดินทางและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากของ
พระอาจารย์รูมาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2555) – ภาษาไทย

2. พระอาจารย์รูมาแนะทางสว่างด้านการศึกษาส�าหรับอนาคตของเด็ก
(พระอาจารย์รูมาไปเยี่ยมและเทศนาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปง ต. บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย วันที่ 19 ธันวาคม 
2555) – ภาษาอังกฤษ แปลไทย

3. การเดินทางสู่ดินแดนแห่งจิตวิญญาณ (การเดินทางของพระอาจารย์
รูมาไปยังประเทศพม่า ดินแดนแห่งจิตวิญญาณ วันที่ 16-26 สิงหาคม 
2555) – ภาษาไทย 

4. แสงทองแห่งสัจธรรมส่องดินแดนแห่งจิตวิญญาณ – ประเทศพม่า 
(พระอาจารย์รูมาไปเยี่ยมและเทศนา ณ วัดต่างๆในประเทศพม่า วันที่ 
18-23 สิงหาคม 2555) – ภาษาอังกฤษ บรรยายไทย/เวียดนาม

5. ค้นหาความยิง่ใหญ่จากภายในของเรา (พระอาจารย์รมูาเทศนาทีห่มู่บ้าน
แม่ทาลา เชยีงใหม่ ประเทศไทย วนัท่ี 24 เมษายน 2554) – ภาษาองักฤษ 
แปลไทย

6. ส่งสาส์นแห่งความรักและเมตตาสู่มวลมนุษย์ (พระอาจารย์รูมาเดินทาง
ไปเยีย่มค่ายผูอ้พยพแม่หละ จงัหวดัตาก ประเทศไทย วนัที ่10 ธนัวาคม 
2553) – ภาษาอังกฤษ แปลไทย

7. พระผู้มีพระภาคเจ้ารอพวกเราอยู่ทุกวัน (พระอาจารย์รูมาเทศนาที่บ้าน
ดอนแดง แขวงจ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว วันที่ 4 ตุลาคม 2553) – ภาษา
อังกฤษ แปลลาว/ไทย



ธรรมวิถีแห่งแสงและเสียง | 63

8. ผู้น�าความรักและความหวังมาสู่มวลมนุษย์ (พระอาจารย์รูมาเทศนาท่ี
ศูนย์อพยพแม่หละ จังหวัดตาก ประเทศไทย วันที่ 20 เมษายน 2553) 
– ภาษาอังกฤษ แปลไทย

9. ดวงวญิญาณมาจากที่ใด? (พระอาจารย์รมูาเทศนาที่โรงเรยีนสงฆ์สกป่า
หลวง ประเทศลาว วนัท่ี 22 มนีาคม 2553) – ภาษาอังกฤษ แปลลาว/ไทย

10. ใครคอืพระพุทธะ? (พระอาจารย์รมูาเทศนาทีว่ดัสวนดอก จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ประเทศไทย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552) – ภาษาอังกฤษ บรรยายไทย

11. หนทางลขิติโชคชะตาใหม่ (พระอาจารย์รูมาเทศนาทีโ่รงเรยีนประถมกอก
คุงไต แขวงเซกอง ประเทศลาว วันที่ 3 ตุลาคม 2552) – ภาษาอังกฤษ 
แปลลาว/ไทย

12. รากเหงา้แหง่สังสารวฏั (พระอาจารย์รูมาเทศนาที่บา้นฟอง น�้าลุม่ แขวง
หลวงพระบาง ประเทศลาว วันที่ 24 กันยายน 2552) – ภาษาอังกฤษ 
แปลลาว/ไทย

13. พระพุทธะแห่งยุคปัจจุบัน – ดวงดาวส่องทางน�าสรรพสัตว์กลับสู่
แหล่งก�าเนิดแห่งจิตวิญญาณ (พระอาจารย์รูมาเทศนาท่ีโรงเรียนสงฆ์
สกป่าหลวง ประเทศลาว วันท่ี 3 กันยายน 2552) – ภาษาอังกฤษ 
แปลลาว/ไทย

14. เปิดประตูอารามภายในของเรา (พระอาจารย์รูมาเทศนาที่วัดโปรจัม
สกอร์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551) – 
ภาษาอังกฤษ แปลเขมร/ไทย

15. หนทางสูด่ินแดนแหง่พระพทุธะ (พระอาจารย์รมูาเทศนาที่โรงเรยีนสงฆ์
สกป่าหลวง เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551) 
– ภาษาอังกฤษ แปลลาว/ไทย
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16. ธรรมชาติแห่งพระพุทธะสถิตอยู่ในตัวเรา (พระอาจารย์รูมาเทศนาท่ี
วัดนิโรแธรงไซย์ ประเทศกัมพูชา วันที่ 6 ตุลาคม 2551) – ภาษาอังกฤษ 
แปลเขมร/ไทย

สนใจสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อข้ำงต้น กรุณำติดต่อ:

อีเมล์: info@lightandsoundmeditation.org 
 lovecompassionwisdom@yahoo.com

โทร:  088 410 8264, 085 268 6990, 081 567 0550

ติดต่อเรำ 
มูลนิธิมาสเตอร์รูมา 
 189 หมู่ 9 ต�าบลบ้านปง อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 โทร: 088 410 8264 , 085 268 6990, 081 567 0550

อีเมล์: info@lightandsoundmeditation.org  
 lovecompassionwisdom@yahoo.com

เวปไซต์:www.masterrumameditation.org 
 www.lightandsoundmeditation.org




