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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

บนเส้นทางเดินในชีวิตลูกผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีจุดเริ่มต้นจาก
ประสบการณ์อนัน่าอศัจรรย์มามากมาย ทกุเรือ่งคอืประสบการณ์
อันล�้าค่า จากเล่มแรกของซีรีย์น้ี “ทำาดีสวรรค์มีตา	 ฟ้าบันทึก” 
บาดแผลอันร้าวลึก ที่อาจารย์สุวินัยก้าวผ่านมาได้อย่างสง่างาม 
ด้วยวธิกีารเยยีวยาตนเองทัง้ร่างกายและจติวญิญาณ กระทัง่ถงึเล่ม
ที ่๒ “ตามรอยปรมาจารย์เหลก็ไหลกบัภยัพบิตั”ิ การเสาะแสวงหา
ธาตุกายสิทธิ์ ในฐานะเป็น “ปริศนาธรรม” และเคล็ดวิชาภาวนา
ตามสายหลวงปู่เทพโลกอุดร

บัดนี้ ถึงเล่มที่ ๓ แล้ว ในชื่อ  “กำาเนิดกรรมฐานเนตรฟ้า”  
ซึ่งในเล่ม แม้จะเน้นการออกก�าลังกายในแบบ “สุขภาพเชิง
บูรณาการ” แต่ทั้งหมดนั้น ก็เป็นประสบการณ์ การฝึกฝนตนทั้ง
ทางร่างกายและจิตวิญญาณ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับใจ
ตนเอง และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  ดังที่อาจารย์ได้เขียนไว้ใน
เล่มว่า “การเขียนเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ของผมเสมอ” ความอัศจรรย์
และความศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่ได้อยู่ที่วัตถุธาตุ หรือรูปเคารพใดๆ แต่
การได้เสพ	“บันทึกความจริง”	ผ่านตัวอักษรที่งดงามของอาจารย์
สวุนิยัต่างหาก ทีเ่หมอืนมเีวทมนตร์ คลายปมบางปม ขดัเกลาบาง
ด้านของจติใจ ซึง่ผูอ่้านแต่ละท่านคงได้รบัผลทีแ่ตกต่างกนัไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละคน 



ทางส�านักพิมพ์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ความ
งดงาม จากบนัทกึความจรงิของอาจารย์สวุนิยั ส่งต่อให้ผูอ่้านได้มี
โอกาสเดินทางมาสู่เล่มที่ ๓ ด้วยกันอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วย
มิตรไมตรี ที่มากไปกว่าน้ัน ท่านอาจได้มีก�าลังใจลุกขึ้นมาค้นหา 
หรือเปลี่ยนแปลงตนเอง อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เพราะการดูแล พัฒนาตนเองให้ถ้วนทั่ว ทั้งร่างกายและจิต
วิญญาณ เป็นความหมายอันลึกซึ้งของธรรมชาติ ขอให้ทุกท่านได้
เข้าถึงปริศนาธรรมแห่งเนตรฟ้า ใจวารี

สำานักพิมพ์กรีน	ปัญญาญาณ



(๑) เมือ่ใดกต็ามทีค่นเรารูส้กึว่าตวัเราเองได้ถึงเส้นชยั
ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นที่ผู้นั้นต้องไปดิ้นรน 
เสาะแสวงหาต่อไปอกี มนัควรต้องจบตรงนัน้ เพราะเมือ่ตวั
เองได้ของดีที่สุดในสายตาของตัวเองเท่าที่ตัวเองจะมีบุญ
บารมเีสาะหาได้ในชวีตินีแ้ล้ว ใยต้องดิน้รนกระเสอืกกระสน 
ทะยานอยากต่อไปอีกเล่า 

(๒) หนังสือ “บันทึกเนตรฟ้า-ใจวารี เล่ม ๓ : ก�าเนิด
กรรมฐานเนตรฟ้า” ของผมเล่มนี้ จบลงด้วยความรู้สึก 
ดังกล่าวข้างต้นน้ี ซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับคนที่ได้ลุถึง 
เส้นชัยในเรื่องธาตุกายสิทธิ์ที่ตัวเองเสาะแสวงหามาร่วม
ยีส่บิปีเตม็ ในฐานะทีเ่ป็น “ปรศินาธรรม” ทีไ่ด้ยดึครองพืน้ที่
ในหัวใจผมมาร่วมยี่สิบปีเต็มแห่งเส้นทางการภาวนาและ
การแสวงหาทางจิตวิญญาณอย่างบูรณาการของตัวผม

ค�ำน�ำผู้เขียน

“บันทึกเนตรฟ้ำ-ใจวำรี” เล่ม ๓ 
: ก�ำเนิดกรรมฐำนเนตรฟ้ำ

โดย สุวินัย ภรณวลัย
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(๓) ผมได้เคยเขียนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า งานเขียน
ชุดบันทึกเนตรฟ้า-ใจวารีของผม (เล่มแรกคือ “ท�าดี สวรรค์
มีตา ฟ้าบันทึก” เล่ม ๒ คือ “ตามรอยปรมาจารย์เหล็กไหล
กับภัยพิบัติ” และเล่ม ๓ หรือเล่มนี้คือ “ก�าเนิดกรรมฐาน
เนตรฟ้า”) คือบทบันทึกประสบการณ์ทางจิตวิญญาณใน
ช่วงยีส่บิกว่าปีของผม อกีทัง้ยงัเป็นบทบนัทกึการแสวงธรรม
ของผม รวมทั้งประสบการณ์เร้นลับที่ตัวผมได้ประสบ
โดยตรงด้วยตนเองด้วย 

(๔) นี่คือบทบันทึกการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ
ผู้ชายคนหนึ่งที่มีเลือดมีเน้ือ และยังสูดลมหายใจและกลิ่น
อายของยุคสมัยเดียวกันกับผู้คนจ�านวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่
ในแผ่นดินนี้และในโลกปัจจุบันนี้ เรื่องราวของผู้ชายคนนี้
อาจฟังดูแปลกพิสดารยิ่งกว่านิยายจนเหลือเชื่อ แต่มันคือ
เรื่องจริงทั้งสิ้น และยังมีภาพประกอบที่เป็นภาพสีจ�านวน
มากตลอดทัง้เล่มเพือ่ยนืยนัประจกัษ์พยานทางวตัถขุองสิง่
ท่ีผู้ชายคนนีไ้ด้ประสบมาอกีด้วย มหิน�าซ�า้ตวัเขายงัมพียาน
รู ้เห็นและอยู ่ร ่วมในเหตุการณ์เดียวกับเขาเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆ เพราะพยานเหล่านี้ คือผู้คนที่ “ตามรอยมังกร
จักรวาล” หรือ “ตามรอยบันทึกเนตรฟ้า-ใจวารี” จนได้เข้า
มาเป็นสมาชิกของชมรมมังกรธรรมที่เป็นกลุ่มปิดและมีผม
เป็นประธานชมรม ซึง่ผมกไ็ด้น�าพาพวกเขาและพวกเธอไป
มปีระสบการณ์โดยตรงอย่างเดยีวกบัทีต่วัผมเคยประสบมา
แล้วและได้เขียนไว้ในบันทึกเนตรฟ้า-ใจวารีเช่นกัน 
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(๕) “พุทธะอยู่หลังม่านแห่งความโง่เขลาทางจิต
วิญญาณของตัวเราเองเสมอ” ... นี่คือบทเสนอ (Thesis) ที่
เป็นเสาหลักและเสาเข็มของชุดงานเขียน “บันทึกเนตรฟ้า-
ใจวารี” ของผมทุกเล่ม ผมเพียงหวังว่า ในเล่ม ๓ “ก�าเนิด
กรรมฐานเนตรฟ้า” น้ี ตัวผมจะสามารถแหวกม่านแห่ง
ความโง่เขลาทางจิตวิญญาณของตัวเองได้มากเพิ่มขึ้นกว่า
แต่ก่อนอกีชัน้หนึง่ เพือ่เจอพทุธะทีไ่ม่เคยไปไหนเลย ไม่เคย
จากไปไหนเลย แต่ อยู่ที่นั่น ณ ที่กลางใจผมเสมอมาได้ ... 
การถงึเส้นชยัในเร่ืองธาตกุายสิทธิ ์หรือ เหลก็ไหลแก้วบารมี 
ที่เสด็จมาในดอกบัวที่สลักชื่อผมในบาตรที่ผมถือเข้าไป 
ในถ�้าแห่งหน่ึงแถบเทือกเขาถ�้าวัวแดงในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาดังที่ตัวผมได้เขียนเล่าไว้อย่าง
ละเอียดในหนังสือเล่มนี้ คงท�าให้ตัวผมสามารถแหวกม่าน
ของมายาแห่งธรรมให้เปิดกว้างออก เพื่อประจักษ์ถึงความ
เป็นพทุธะแห่งจติเดมิแท้ของตวัผมได้กระจ่างยิง่ขึน้กว่าเดมิ
ได้กระมัง

ด้วยจิตคารวะและนอบน้อมยิ่ง
สุวินัย ภรณวลัย

๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรือนมังกรซ่อน กรุงเทพฯ
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ค�ำน�ำเสนอ 
บันทึกเนตรฟ้ำ ใจวำรี เล่ม ๓ : 

ก�ำเนิดกรรมฐำนเนตรฟ้ำ

โดย ดร.เวทิน ชาติกุล

“มี แล้วยังไง
ไม่มี แล้วยังไง
ได้ แล้วยังไง

ไม่ได้ แล้วยังไง”

ปริศนาธรรมแห่งเทพพจนา

ถ�า้ใหญ่นัน้มดืและชนั มอืของผมเกีย่วเกาะไปตามผนงัถ�า้ที่
ลื่นเต็มไปด้วยตะไคร่และขี้ค้างคาว ต้องค่อยๆ เคลื่อนตัวไปอย่าง
ระวังไม่ให้พลาดตกลงไปเบื้องล่างที่สูงราวๆ ตึก ๓ ชั้น เพื่อเข้าไป
ในทีท่ีม่ดืมดิราวอกีโลกซึง่สงบสงดั พร้อมจะรอให้อะไรก็ได้ทีไ่ม่คดิ
ไม่ฝันปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกเมื่อทุกขณะ อะไรเหล่านี้ก็เป็น 
“ประสบการณ์” พิเศษที่ยากจะลืมเลือนเหมือนกันส�าหรับคนคน
หนึง่ทีถ่กูอบรมบ่มเพาะมาทางปรชัญาฝรัง่ (คือไม่กล้าล�าพองทีจ่ะ
เรียกตัวเองว่า “นักปรัชญา”) 

เฉกเช่นการเดินเข้าไปใน “ต�าหนักทรง” ที่เต็มไปด้วยรูป
ศักดิ์สิทธิ์ของแทบทุกศาสนา ได้กลิ่นธูปโชยคลุ้ง เห็นสีหน้าผู้คนที่
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ต่างคนต่างทุกข์มาขอความช่วยเหลือใน “โรงพยาบาลความทุกข์” 
ทีพ่ึง่สดุท้ายทีเ่ขาคดิว่าจะช่วยเขาได้ ดูๆ  ไปบางขณะกร็ูส้กึเหมอืน
กบันกัมานษุยวทิยาทีต้่องเข้าไปกลมกลนืกบับรบิททีต่่างวฒันธรรม
ความเชือ่ของตน นัน่ต้องอาศยัการละลาย “อัตตา” เดมิของผู้ฝักใฝ่
ในเหตุผลให้หมดลงไปเสยีสิน้ เพราะถ้าไม่ท�าแบบนัน้อย่าว่าแต่จะ
เดินเข้าไปเลยครับ แค่คิดว่าจะเข้าไปยังไม่คิดเลย 

ผมควรเป็นคนสุดท้าย หรือ อย่างน้อยก็เป็นคนท้ายๆ บน
โลกใบนี้ที่จะได้มาเห็นอะไรแบบนี้

........................

ระหว่างร่วมเดนิทางไปกบัอาจารย์สวุนิยัในครัง้หนึง่ ผมเคย
บอกอาจารย์ไปตรงๆ ว่า “ส่วนตวัแล้วผมเฉยๆ กบัเรือ่งเหล่านีน้ะ
ครับ”

ติดตามอาจารย์สุวินัยไปเหมือน “วัตสัน” ที่คอยติดตาม  
“เชอร์ล็อค โฮมส์” เคยมีคนถามว่า “เชื่อ-ไม่เชื่อ” ก็ได้แต่ตอบเขา
ไปว่า

“เชือ่-ไม่เชือ่..แต่ไอ้ทีเ่หน็ชดัๆ ว่า “เหลอืเชือ่” มนักม็ากมาย”

เพียงแต่ความชอบ “ส่วนตัว” แล้ว...ผมไม่ใช่คนเล่นพระ
เครื่อง อาจจะมีท่ีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ให้มาบ้างก็เก็บไว้เป็นที่
ระลึกทางใจเท่านั้น บางทีก็เก็บจนลืม จตุคง จตุคาม แม่ให้มารุ่น
แรกที่ไล่แจกกันยังไม่ค่อยมีใครรับ มารู้ทีหลังว่าเป็นของที่เริ่มมี
ราคาเขา “หา” กัน ก็หาไม่เจอซะแล้ว ก็ไม่ได้เสียดงเสียดายอะไร

หรือ “เหล็กไหล” อะไรที่ตอนนี้เขาเสาะหากันวุ่นวาย เคย
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ได้มาตั้งแต่สมัยบวชเรียนอยู่บ้านนอก พระที่เป็นพระพี่เลี้ยงท่าน
ก็เมตตามอบให้มาหนึ่งชิ้นตอนผมสึกออกมา (รู้สึกจะเป็นชนิดที่
เขาเรียกกันว่า “โกฏิปี”) แต่สุดท้ายผมก็ท�าหาย หาไม่เจอ

ยิ่งเมื่อมาศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่ใช้เหตุผลเป็นเครื่อง
มือ ถูกฝึกให้สามารถตั้งข้อสงสัยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะ “ศักดิ์สิทธิ์” 
แค่ไหนก็ตาม ความสนใจต่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ มัน
กไ็ม่ค่อยจะถกูให้ความส�าคญัมากนกัในความคดิความอ่าน นัน่จงึ
ท�าให้คิดว่า ผมควรจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกที่จะได้มาเห็นหรือ
สัมผัส เรื่องเหลือเชื่อ เหล่านี้ตามที่อาจารย์สุวินัยบันทึกเอาไว้ใน
หนังสือ

ก็นึกสงสัยเหมือนกันว่าท�าไม พระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฟ้าดิน 
หรืออะไรก็สุดแล้วแต่ที่ใครจะเรียกขาน ถึงได้ให้ผมมาเจอ มาพบ
เรื่องเหล่านี้ เรื่องที่มี “ผู้ศรัทธา” จ�านวนไม่น้อยปรารถนาที่จะพบ
แต่กอ็าจมไิด้เจอเหมอืนที ่อาจารย์สุวนัิย ผม และ “ไดโว่” น้องชาย
ร่วมส�านัก และอีกหลายๆ คนที่มิได้เอ่ยนามได้พบเจอตามที่
อาจารย์สุวินัยเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้

............................

ถ้าสมมตุผิมเลือกไปเรียนในสายมานุษยวทิยา กช็ดัเจนเลย
ครบั ผมกต้็องมองว่าสิง่ทีอ่าจารย์สวุนิยัท�าอยูน่ี ่เป็นการศกึษาทาง
มานษุยวทิยาว่าด้วย “ความเชือ่เรือ่งเหนอืธรรมชาตหิรอืสิง่เร้นลบั
ในสังคมไทย” ท่ีคงไม่มนัีกวชิาการในประเทศน้ีคนไหนทีก่ล้าจะลง
ไป “เสีย่ง” เข้าไปคลกุคลตีโีมง เจาะลกึเข้าถงึตวับคุคล กลุม่บคุคล 
เหล่าผู้ที่เล่าขานกันว่ามี “ความสามารถพิเศษ” ต่างๆ (ซึ่ง “ของ
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จริง” “ตัวจริง” ส่วนใหญ่มักจะปกปิดตัวตน ยากที่จะเข้าถึงตัว) ได้ 
“ลึก” มากขนาดนี้

พูดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว เรื่องความเชื่อเหนือธรรมชาตินี้
เป็นสิง่ทีป่รากฏอยู่ในโลกทศัน์แบบ “ก่อนสมยัใหม่” (pre-modern) 
ทกุความเชือ่ทกุวฒันธรรมเกอืบทัง้โลกล้วนแล้วแต่มเีรือ่งเล่าทีผ่สม
ปนเปไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็น เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า เทวดา ยักษ์ ครุฑ นาค 
อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ อาคม ไสยเวท อะไรเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่อง 
“ปกติ” ของชีวิตในความคิดความอ่านของผู้คนในยุคนั้น ในพระ 
ไตรปิกฎเองถ้าอ่านกันแบบไม่ “เว้นวรรค” ก็ล้วนมีเรื่องเล่าหรือ
การกล่าวถงึสิง่เหนือธรรมชาตเิหล่าน้ีจนน่าจะชวนให้สงสยัได้ด้วย
ซ�้าว่าพุทธศาสนานั้นสามารถเป็น “วิทยาศาสตร์” ได้จริงหรือไม่ 
ต่อมาผ่านเข้ายคุสมยัใหม่ (หรอืประมาณทีฝ่รัง่เรยีกว่ายคุ enlight-
enment ในยุโรป) เมื่อมนุษย์พัฒนาการใช้เหตุใช้ผลในความ
คิดมากขึ้น พยายามหาวิธีการเรียนรู้โลกท่ีวางอยู่บนหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ทุกคนตรวจสอบได้ หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อม
ตรวจสอบได้ และการอนุมาณทางตรรกะที่ทุกคนคิดตามได้ เรื่อง
เล่าเหลือเชื่อจากสมัยโบราณ นิทานปกรณัม ก็ค่อยๆ หมดความ
ส�าคัญลงไปขณะที่ “เรื่องเล่า” (หรือค�าอธิบาย) แบบใหม่ในนาม
ของ “วิทยาศาสตร์” ก็เข้ามามีความส�าคัญมากขึ้นๆ จนกลายเป็น
เรื่อง “ปกติ” ไปในความคิดความอ่านของผู้คนยุคสมัยใหม่อย่าง
เราๆ ท่านๆ ไปในที่สุด ขณะที่เรื่องราวเหนือธรรมชาตินั่นไม่ได้
หายไปไหนแต่มันถูกให้ความหมายเป็นเหมือน “สิ่งผิดปกติ” หรือ
ไม่กล็ดสถานะไปเป็นเพยีงเร่ืองหลอกเดก็ หรอืจนิตนาการฟุง้เฟ่ือง
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ในนิยายในหนังในละครเท่านั้น

ดังนั้น คนที่มองว่า เรื่องเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ เป็น
เร่ืองงมงาย (ซึ่งเป็นค�าที่แสดง “การดูแคลนในเชิงเหตุผล”) ก็ไม่
ผิด ถ้าการมองเช่นน้ันมองมาจากวิธีคิดแบบคนสมัยใหม่อย่าง
วิทยาศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันกับที่มันถูก มันก็ผิดด้วย เพราะการ
มองแบบนั้นเป็นการมองจากกรอบแคบๆ เพียงกรอบเดียว หรือ
มองผ่านแว่นตาของเหตผุลแบบวทิยาศาสตร์ “โดยไม่ได้คดิว่าสิง่ที่
ถูกมองนั้นอาจมองมาจากกรอบความคิดแบบอื่นๆ หรือมีความ
หมายผ่านระบบวิธีคิดแบบอื่นๆ ด้วยก็ได้”

เช่นเดียวกบั หลายคนทีม่ ี“ประสบการณ์ตรง” ต่อเรือ่งเหนอื
ธรรมชาติ การปฏิเสธวิทยาศาสตร์ในฐานะกระบวนทัศน์ความรู้ที่
เป็นหลกัอยูต่อนน้ีคงจะเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้ ครัน้จะหนัไปพสิจูน์
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งที่ “ไม่เป็นวิทยาศาสตร์” อยู่แล้ว
ตัง้แต่ต้นกค็งเป็นเรือ่งล�าบากเพราะรงัแต่จะเจอว่ามนั “ไม่จรงิ” นัน่
ไม่ต้องนับวิธีที่จะไปอุปโลกน์วิธีพูดที่คล้ายๆ วิทยาศาสตร์ขึ้นมา
พิสูจน์ทราบจนกลายเป็น “วิทยาศาสตร์ก�ามะลอ” ขึ้นมาปลอบ
ประโลมความคิดของตัวเอง จริงๆ แล้ว “ไสยศาสตร์” (ค�านี้คือค�า
ที่โดนถีบกระเด็นไปอยู่แทบตกขอบจักรวาลความเชื่อในยุคสมัย
ใหม่) มันจะจริงหรือไม่จริง เข้าใจว่ามันก็คงต้องผ่านการพิสูจน์
ทราบในกรอบเกณฑ์ของมันเอง (ซึ่งอย่ามาถามว่าต้องท�าอย่างไร
บ้างเพราะผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางไสยเวทวิทยาคมอะไร)

หรือสิ่งอันเป็น “ทิพย์” สิ่งอันเป็น “ของละเอียด” ก็อาจต้อง
พิสูจน์ด้วยกระบวนวิธีท�าจิตให้ละเอียดเพื่อไปพิสูจน์ทราบในโลก
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ที่ยังไม่มีเครื่องมืออันใดเข้าไปจับต้องได้ มิใช่การมาแยกแยะแบ่ง
หาส่วนประกอบตามตารางธาตุอันเป็นวิธีทางรูปธรรม พระอริยะ
ที่ท่านนั่งเข้าสมาบัติได้จนจิตน่ิงสงบจะเอาเครื่องมืออะไรมาวัด
มาสแกนสมองของท่านกค็งจะเหน็แค่ภาพหย่อมสมองส่วนไหนที่
ท�างานหรอืไม่ท�างาน สแกนกนัเป็นชาตกิค็งไม่มทีางเจอว่าไอ้ความ
รู้สึก “ความสงบ” ในจิตนั้นมันเป็นเช่นไร นอกจากจะทดลองฝึก
ปฏิบัติจน “พึงรู้ได้ด้วยตนเอง”

ส�าหรับผมจะ “วิทยาศาสตร์” หรือ “ไสยศาสตร์” หรืออะไร
ศาสตร์ มันต่างก็เป็น “กรอบ” ให้ความรู้กับเรา และก็เป็น “กรง” 
ที่กักขังความคิดและตัวเราไว้พอๆ กันนั่นแหละ

แทนที่จะบอกว่า “กรง” ไหน? จริงกว่า แล้วต่างก็ขังตัวเอง
อยู่ในกรง

ลองคิดหาวิธีออกจากกรงจะไม่ดีกว่าหรือ?

..............................

หลายต่อหลายครั้งในการเดินทางสืบค้นที่อาจารย์สุวินัย
และผมรวมถึงอกีหลายๆ คนมโีอกาสได้พบเจอกบับคุคลผูม้คีวาม
สามารถในทาง “ฤทธิ์”

หลายต่อหลายคนแทบไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่ามีความ
สามารถพิเศษ ก็เป็นเหมือนคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง

ผมคงไม่เล่าว่าได้เจออะไรบ้างแต่คงพูดเหมือนเดิม

“เชื่อ-ไม่เชื่อแต่ไอ้ที่เห็นชัดๆว่า “เหลือเชื่อ” นั้น มันก็
มากมาย”
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ประเด็นผมไม่ได้อยู่ที่เชื่อ-ไม่เชื่อ? จริงหรือหลอก?

ส�าหรับคนทั่วไปนี่คือ “ปาฏิหาริย์”...ปาฏิหาริย์ชนิดที่มี
อ�านาจวิเศษเหนือคนธรรมดาไม่ว่าจะเสกของขลังออกมาจาก
อากาศธาตุ เหาะเหิรเดินอากาศ หรือ ชูไม้เท้าแหวกน�้าทะเลให้
แยกออกเป็นทางเดิน

ในครัง้หนึง่ทีผ่มได้เหน็ “เร่ืองเหลือเชือ่” เกดิขึน้ตรงหน้า แต่
เรื่องที่ “เหลือเชื่อกว่า” กลับเกิดขึ้นตามมาติดๆ เหมือนหนังที่จบ
แบบหักมุมด้วยค�าถามที่ผู้มีฤทธิ์พูดออกมาเองว่า “เป็นยังไง มัน
เหมือนเล่นมายากลมั้ย?”

มันเป็น “อิทธิฤทธิ์”? มันเป็น “มายากล”??????

จริงครับ อ�านาจวิเศษเหนือมนุษย์มนานั้น จะประหลาดล�้า
แค่ไหน นักมายากลที่เก่งๆ ก็อาจท�าได้

และเป็นข้อเท็จจริงว่าในประเทศน้ี ต่อให้เป็น “ผู้วิเศษเก๊” 
ก็มีคนพร้อมยกมือไหว้ปลกๆ มีสถานภาพทางสังคมที่ย่อมคาด
เดาได้ว่าไม่ธรรมดาอย่างน้อยกต็ราบเท่ายังไม่ถูกพสิจูน์ทราบจาก
ผู้ที่ไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแม้เมื่อมีการพิสูจน์
ทราบแล้วกันไปแล้ว (ว่าไม่จริง) ตราบใดที่ “การแสดงมายากล” 
นัน้ยงัมอี�านาจโน้มน�าไปสูแ่รงศรทัธาบางอย่างได้ ก็ยงัมคีนทีส่มคัร
ใจพร้อมจะนบัถอื บชูา “ผูว้เิศษ” เหล่าน้ันอยู ่จะมากน้อยกส็ดุแล้ว
แต่

จริง แล้วยังไง?

ไม่จริง แล้วยังไง?
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ค�าถามก็คือไม่มี “ปาฎิหารย์” “ความศักดิ์สิทธิ์” ในนิยาม
ความหมายแบบอืน่ๆ ให้เราได้ค้นหาและเข้าใจมากไปกว่า “จรงิ-ไม่
จริง” หรอกหรือ?

.........................

(บททดลองเสนอ	 ว่าด้วย	 “ความศักดิ์สิทธิ์”	 ในนิยามและ
ความหมายใหม่)

ผมจะลองเสนอ ทฤษฎีว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ให้ลอง
พิจารณา ง่ายๆ ภาษาชาวบ้านเลยก็คือเวลาเราบอกว่าอะไร
ศักดิ์สิทธิ์ควรดูที่อะไรบ้าง?

แทนที่เราจะถามกันอยู่แบบเดิมๆ ว่า เชื่อ-ไม่เชื่อ จริง-ไม่
จริง เราควรเปลี่ยนค�าถามใหม่ว่าสิ่งนั้นจะมี “ความหมาย” กับเรา
ได้หรือไม่? อย่างไร?

ขอยกตัวอย่างจากเรื่องอื่นเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

ผมชอบเล่นกีตาร์ คนเล่นกีตาร์จริงจังย่อมรู้ดีว่ากีตาร์ มี
กีตาร์ไม้อัด กับ กีตาร์ไม้แท้ กีตาร์ไม้อัด/ราคาถูก/เสียงไม่ดีมาก 
กีตาร์ไม้จริง/ราคาแพง/เสียงขึ้นอยู่กับคุณภาพไม้และช่างฝีมือ

ถามว่า กีตาร์ไม้อัด ถ้า Eric Clapton มาเล่น จะได้เป็น
เพลงทีดี่มัย้ (ตรงนีไ้ม่ต้องเถยีงว่า Clapton จะเล่นหรอืไม่เล่น...แค่
สมมุติ) ก็จะเห็นว่า Clapton ถ้าเล่นก็คงเค้นคุณภาพของกีตาร์
ถูกๆ ตัวนั้นให้ออกมามากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ในทางกลับกัน ถ้าคนเพิ่งหัดเล่นกีตาร์ ไปได้กีตาร์ Martin 
หรอื Gibson ตวัอมตะในต�านาน ราคาเป็นล้าน มนัจะได้เป็นเพลง
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ออกมามั้ย ครับต้องยอมรับกีตาร์พวกนี้ แค่เอานิ้วไปแตะสายให้มี
เสียงก็ไพเราะดุจเสียงทิพย์ออกมาจากกีตาร์แล้ว แต่ก็คงไม่ออก
มาเป็นเพลงหรือดนตรีอมตะ คงได้แค่ C Am F G7 ว่าไปตาม
เรื่องตามราว

ของศักดิ์สิทธิ์ปลอม ก็เหมือนกีตาร์ไม้อัดนั่นแหละ ถ้าสม
เด็จโตฯ ท่านก�าดินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วอธิษฐานจิต มันจะ 
“ศักดิ์สิทธิ์” มั้ย?

ส่วนของศักดิ์สิทธิ์ของจริง ก็เหมือนกีตาร์ไม้แท้ มีจริง ผ่าน
พิธีกรรมถูกต้อง สุดยอดมวลสาร ก็ให้นึกถึง พระสมเด็จฯ เบญจ
ภาคี ของแท้ๆ ราคาไม่ต้องพูดถึง ที่คุณ “แคล้ว ธนิกุล” ห้อยคอ
อยูต่อนโดนยงิถล่มจนตายกน่็าจะเหน็ภาพอย่างทีผ่มอยากจะบอก

ความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่เรื่องแค่ “วัตถุ” สิ่งของที่เราจะไป
พิสูจน์ได้แต่ภายนอกอย่างเดียว

“ของศักด์ิสิทธิ์” แท้/จริง ในของน้ันก็ส่วนหนึ่ง ใครยัง
วิจิกิจฉาสงสัยก็คงเป็นเวรกรรมแต่หนหลัง แต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้อง
ดคูวบคูก่นัไปคอื “จติ” ของผูน้ัน้ด้วยว่าจะท�าให้ความศกัดิส์ทิธิห์รอื
ไม่ศักด์ิสิทธิ์ของ “สิ่งของ” น้ัน ชัดเจนออกมาแค่ไหน ต่อให้เป็น
ของปลอม ถ้าผู้น้ันมี “จิตใจศักดิ์สิทธิ์” ไอ้ที่ปลอมๆ นั่นก็กลาย
เป็นของศกัดิส์ทิธิจ์รงิได้เหมอืนกนั (ดงันทิานธเิบตเรือ่ง “พระธาตุ
กระดูกหมา” ที่จะได้เล่าต่อไป)

แต่ความศักดิ์สิทธิ์ตามปัจจัย ๒ อย่างแค่นั้นยังไม่พอครับ

ก็เหมือน เล่นกีตาร์ Clapton เล่นออก concert กับ นั่งเล่น
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ชิลๆ อยู่ในบ้านก็ไม่เหมือนกัน ปัจจัย ความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สาม 
ก็คือ “ตัวบริบทของความศักดิ์สิทธิ์” นั่นคือ จะเอาของนั้นไปเพื่อ
อะไร ผมจะเรียกมันว่า “relics as tool” คือ วัตถุมงคล เครื่องราง 
ของขลัง ธาตุกายสิทธิ์ ก็ไม่ต่างจาก เครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆ จอบ 
พร้า ดินสอ ปากกา กระทั่ง smartphone facebook มันจะมี
ประโยชน์หรอืไร้ค่ากข็ึน้อยูก่บัว่าจะเอาไปใช้ท�าอะไร กีตาร์แพง คน
เล่นโคตรเก่ง เอาไปสร้างเพลงอมตะ โลกก็มีสิ่งสร้างสรรค์อัน
ไพเราะให้ทกุคนได้รบัฟัง เอาไปวางไว้ให้ฝุน่จบัสายขึน้สนมิจะแพง
ขนาดไหนมันก็เป็นแค่เศษไม้ชั้นดี

ของศกัดิส์ทิธิ ์หรอื พระเครือ่ง หรอือะไรต่างๆ กเ็หมอืนกนั 
เราเอาเป็นแค่ ของสะสม สมบตัส่ิวนตวักไ็ด้ เอาไว้แขวนเป็นอนสุติ
เตือนใจก็ได้ เอาไว้ขายหาสตางค์แบบเซียนพระก็ได้ หรือเอาไว้ผ่า
พิสูจน์ตรวจหาชนิดของธาตุและโมเลกุลแบบนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ 
เป็นเครื่องมือกุศโลบายฝึกจิตก็ได้ ก็เลือกเอาสิครับตามปัญญาใน
ขณะนั้นของเราจะชี้น�าไปทางไหน

อาจารย์สุวินัยผู้เขียน “บันทึกเนตรฟ้าใจวารี เล่ม ๓ ก�าเนิด
กรรมฐานเนตรฟ้า” นี้ บอกว่า “ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคือการยก
ระดบัจติของเราให้แนบแน่นเป็นหน่ึงกบัความสงูส่งสงูสดุในนยิาม
ที่เรารู้จัก”

สิง่ของอนัศักดิสิ์ทธิ ์จิตใจอนัศักดิสิ์ทธิ ์และ บรบิทของความ
ศักดิ์สิทธิ์ ควรพิจารณาความหมายควบคู่ไปทั้งสามอย่าง ทั้งนั้น
ทัง้นีน้ยิามและความหมายของความศกัดิส์ทิธิใ์นลกัษณะนีม้ไิด้ต่อ
ต้าน “เสรีภาพ” อันพึงมีของมนุษย์สมัยใหม่ มิได้ปิดกั้น “สิทธิ” ใน
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การเลือกและ “รสนิยม” ของปัจเจกแต่อย่างใดไม่

ส�าหรบัผม ปลายทางของการเดนิทางของอาจารย์สวุนิยั ดงั
ปรากฏใน “บันทึกเนตรฟ้า ใจวารี” เล่มที่ ๓ นี้ ก็คือ การให้ความ
หมายใหม่ ก้าวข้ามการพิสูจน์ทราบความศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสู่ การ
หลอมรวมความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายต่างๆ สู่การระลึกตัว 
พิจารณาตน กระทั่งถึง ตื่น รู้ ของผู้อ่านกันตามแต่เหตุ-ปัจจัยที่จะ
เป็นไปในวาระจิตของแต่ละท่าน

..........................

ผมขอจบ ค�าน�าเสนอ “บันทึกเนตรฟ้า ใจวารี เล่ม ๓” ของ
อาจารย์สุวินัย ด้วย นิทานเรื่อง “พระธาตุกระดูกหมา” ตามที่ได้
สัญญาไว้

แต่เพื่อจะให้ได้อรรถรสมากขึ้น ผมขอน�าเสนอการเล่าเรื่อง
นี้ในสองเวอร์ชั่น

เวอร์ชั่นแรก:

“...มแีม่ลกูอยูคู่ห่นึง่ แม่เป็นผูม้คีวามเคารพในพระรตันตรยั
มาก ส่วนลูกมีอาชีพเป็นพ่อค้าออกเรือเดินทะเล มีวันหนึ่งลูกชาย
ได้แจ้งแด่ผู้เป็นแม่ว่า ตนเองจะออกเดินทางไปที่แห่งหนึ่ง ผู้เป็น
แม่ได้ยินดังนั้นก็ดีใจ ก�าชับก�าชาสั่งกับลูกไว้ว่า ถ้าลูกเสร็จธุระ ขอ
ให้อญัเชญิพระธาตพุระสารบีตุรมาให้แม่บชูาให้ชืน่ใจสกัหน่อยหนึง่
เถิด ฝ่ายลูกก็รับปากผู้เป็นแม่อย่างแข็งขัน

ผลปรากฏว่า หลังจากตัวลูกชายเดินทางไปค้าขายจนเสร็จ
ธุระ ในขณะเดินทางกลับมาสู่บ้านนั้น พลันนึกขึ้นได้ว่าก่อนไปแม่
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ได้สั่งนักสั่งหนาว่าให้อัญเชิญพระธาตุพระสารีบุตรมาให้บูชา แต่
ตนเองมัวสาละวนกับการค้าจนท�าให้ลืมค�าสัญญากับแม่ไป

ในขณะที่ก�าลังเดินกลับบ้านอยู่นั่นเอง สายตาก็เหลือบไป
พบซากของสุนัขนอนตายอยู่ข้างทาง จึงเกิดอุบายคิดว่า เราจะน�า
เอาเศษกระดูกของซากสุนัขตัวนี้เอากลับไปให้แม่ แล้วจะบอกกับ
แม่ว่าเป็นพระธาตขุองพระสารบีตุร เพือ่ทีจ่ะได้ไม่ถกูต่อว่าและแม่
ไม่เสียก�าลังใจ

ครั้นกลับถึงบ้าน เมื่อผู้เป็นแม่ได้รับพระธาตุ (ที่ลูกน�ามา
จากซากสุนัข) ก็เกิดความดีใจปลาบปลื้ม รีบน�าขึ้นสู่ที่บูชาแล้ว
ท�าการบชูาด้วยดอกไม้ เครือ่งหอม ต่างๆ นัง่กราบไหว้ระลกึนกึถงึ
คุณแห่งพระศรีรัตนตรัยอยู่เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

ฝ่ายลูก เมื่อเห็นแม่มีความสบายใจก็โล่งใจ คิดแต่เพียงว่า
เมือ่แม่มศีรทัธาการสกัการะกระดกูสนุขักค็งจะท�าให้แม่มคีวามสขุ
ได้แล้ว

ปรากฏว่าวันหน่ึง ขณะที่ฝ่ายแม่ก�าลังท�าการบูชาสักการะ
พระธาตุอนันัน้อยูน่ัน่เอง พลนัเกดิเหตมุหศัจรรย์ โดยองค์พระธาตุ
นั้นบังเกิดมีแสงสว่างโชติช่วงเป็นฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการ
สว่างไปทัว่ทัง้เรอืน คนเป็นลกูตกใจจงึรบีออกมาด ูพบว่าพระธาตุ 
(กระดูกสุนัข) นั้น ได้กลายเป็นพระธาตุของพระสารีบุตรไปจริงๆ 
เสียแล้ว...” (๑)

(๑) ที่มา : (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread. 
 php?t=676)
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เวอร์ชั่นที่สอง :

“...มีเรื่องเล่าว่า สตรีผู้หนึ่งมีพระทันตธาตุของพระสารีบุตร
อัครมหาสาวกของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่เคารพบูชา เป็นของ
ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถบันดาลส่ิงซึ่งเป็นสิริมงคล ป้องกันภัย
อนัตราย รักษาโรคภยัไข้เจบ็ และในบางครัง้กเ็ปล่งรศัมโีชตช่ิวง ซึง่
สตรีผู้นั้นสามารถจะให้เพื่อนบ้านไปนั่งดูให้เห็นประจักษ์ได้ สิ่งซึ่ง
ถือว่าเป็นพระทันตธาตุของพระสารีบุตรนั้น จึงได้รับความเคารพ
สกัการะของประชาชนทัง้หมูบ้่าน แล้วกใ็ห้ผลดไีด้จรงิ บางครัง้บาง
คราวก็มีรัศมีโชติช่วงออกมาได้จริงด้วย

สตรีผูเ้ป็นเจ้าของเล่าว่า เธอมลีกูชายคนหนึง่ ซึง่เดนิทางไป
มาค้าขายกบัอนิเดยีปีละครัง้ สตรผีูน้ีส้ัง่ลกูชายว่า ให้แสวงหาพระ
ธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ มาไว้ให้มารดาบูชาสักองค์หนึ่ง ปีแรกไปหาไม่ได้ 
ปีทีส่องกห็าไม่ได้ ไปหาได้เอาปีทีส่ามและได้พระทนัตธาตุของพระ 
สารีบุตรมา และให้ความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านต้องยอมรับว่า 
เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์จริง

แต่เพื่อนเดินทางที่ไปกับลูกชายของสตรีผู้นี้ เล่าว่า ลูกชาย
ของสตรีผู้นี้ได้พยายามแสวงหาพระธาตุเพื่อให้สมประสงค์ของ
มารดา หาเท่าไรก็ไม่ได้ ครั้งที่หนึ่งก็หาไม่ได้ ครั้งที่สองก็หาไม่ได้ 
และมารดากมี็ความโทมนัสโกรธแค้นมากข้ึนทกุท ีลกูชายของสตรี
ผู้นี้จึงตกลงใจว่า จะพบอะไรเข้าก็ตามที จะต้องเอามาหลอกแม่
ว่าเป็นพระธาตุ เพื่อให้แม่หมดความโทมนัสและดุด่าว่ากล่าว เขา
ไปเจอะร่างกระดูกของสุนัขนอนตายอยู่แห่งหนึ่ง ก็แกะเอาฟันอัน
หนึง่มา บอกแม่ว่าเป็นพระทนัตธาตขุองพระสารบีตุร แม่ก็เลือ่มใส
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(๒) ที่มา : (จากหนังสือ “มหัศจรรย์ทางจิต”ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ  
 (พิมพ์ครั้งที่ ๗) หน้า ๒๓๒)

บูชา คนอื่นๆ ก็เลื่อมใส มีคนแตกตื่นมาเคารพบูชากันมากมาย 
เลยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา...” (๒)

ให้ลองนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Life of Pi ครับ

เล่าไว้ไม่เหมอืนกนั แต่เรือ่งราวกเ็รือ่งเดยีวกนั บทสรปุเหมอืน
กนั

ว่ากันว่าทุกการเดินทางเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอ

ท่านผูอ่้านจะ “ออกตวั” เริม่ต้นเดนิทางไปกับอาจารย์สวุนิยั
ตามนิทานในเวอร์ชั่นไหน

สิทธินั้นเป็นของท่าน ลองเลือกดูครับ

รักและนับถือ
เวทิน	ชาติกุล


