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นะมัตถุ  ระตะนัตตะยัสสะ  ขอถวำยควำมนอบน้อมแด่ 

พระรตันตรยั  ขอควำมผำสขุควำมเจรญิในธรรม  จงมแีด่ญำตสิมัมำ 

ปฏิบัติธรรมทั้งหลำย 

จำกนี้ไปก็ตั้งใจฟังธรรมะที่ได้น้อมน�ำพระธรรมค�ำสอนที่ 

พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสไว้มำแสดงเพื่อให้พวกเรำเป็นผู้ใฝ่ธรรม 

ผูป้ระพฤตธิรรม  ได้ศกึษำ  ได้ท�ำควำมเข้ำใจ  กจ็ะได้เพิม่พนูศรทัธำ 

ปสำทะ  ควำมเชื่อ  ควำมเลื่อมใส  ซึ่งก็ต้องเป็นควำมเชื่อที่มุ่งตรง 

มั่นคง  ตรงต่อพระรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

พระพทุธเจ้ำ  พระธรรม พระสงฆ์  รวมเรยีกว่ำ พระรตันตรยั 

แปลว่ำ  แก้ว  ๓  ประกำร  ที่เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุด  พระพุทธเจ้ำ 

นั้นเป็นผู้ไกลจำกกิเลส  หมำยถึงว่ำ  ไม่มีกิเลสแล้ว  ท�ำลำยกิเลส 

พระรัตนตรัย
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เครื่องเศร้ำหมองในพระหฤทัยของพระองค์ได้หมดจดเกลี้ยงเกลำ 

ได้นำมว่ำ  “พระอรหันต์”  คือ  เป็นผู้ไกลจำกกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ  เป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  คือ 

ไม่ต้องมใีครสอน  พระองค์สำมำรถทีจ่ะหยัง่รู ้ ตรสัรู ้ รูแ้จ้งในธรรม 

ได้เอง  อะไรเป็นทกุข์  อะไรเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์  อะไรเป็นควำมดบั 

ทุกข์  อะไรเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์  พระองค์ตรัสรู้ได้เอง 

เรียกว่ำเป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  เพรำะว่ำสำมำรถที่จะตรัสรู้เอง 

ได้ด้วย  สอนผูอ้ืน่ได้ด้วย  สอนผูอ้ืน่ให้รูต้ำม  ให้เหน็แจ้งได้ด้วย  ทีว่่ำ 

เป็นพระสัมมำสัมพุทธะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน  พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำ 

และจรณะ  คือถึงพร้อมทั้งควำมรู้  ทั้งควำมประพฤติ

สคุะโต  พระองค์เสดจ็ไปดแีล้ว  ดบัขนัธปรนิพิพำน  ดบัทกุข์ 

ได้แล้ว  พระองค์เสด็จไปที่ใด  ก็น�ำควำมสุข  น�ำประโยชน์ไปให้แก่ 

บุคคลนั้น ณ  ที่นั้น

โลกะวิทู  พระองค์เป็นผู้รู้โลกได้อย่ำงแจ่มแจ้ง  เพรำะว่ำรู้ 

สรรพสิ่ง  ทุกสิ่งทุกอย่ำงตำมควำมเป็นจริง  สิ่งใดเป็นสมมติ  สิ่งใด 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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เป็นปรมัตถ์  ควำมเป็นคน  เป็นสัตว์  เป็นหญิง  เป็นชำย  เป็น 

สิ่งสมมติ  ขันธ์  ๕  รูป  นำม  เป็นปรมัตถ์  ถ้าบุคคลหลงในสมมติ 

ติดอยู่ในสมมติ  ก็จะต้องทุกข์อยู่ร�่าไป  เกิด  แก่  เจ็บ  ตำย  เวียน 

ว่ำยตำยเกิด  อยู่อย่ำงนี้ไม่จบสิ้น  แต่เมื่อรู้สัจธรรม  ควำมเป็นจริง 

ก็จะท�ำให้ดับทุกข์ได้  พ้นทุกข์ได้  เป็น  โลกะวิทู  ผู้รู้โลกได้อย่ำง 

แจ่มแจ้ง

อะนุตตโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ ทรงเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควร 

ฝึกได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ  สำมำรถฝึกบำงคนที่เคยเป็นมิจฉำทิฏฐิ 

พระองค์สอนแล้วก็เปลี่ยนใจ  บำงพวกเป็นเดียรถีย์  เป็นปริพำชก 

เป็นผู้นับถือลัทธิศำสนำอื่น  ต้องกำรจะมำข่ม  ต้องกำรจะมำโต้ 

พระองค์  ที่สุดแล้วก็กลับมำเลื่อมใส  ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธ 

ศำสนำ  และได้บรรลุธรรมในที่สุด

มปีรพิำชกท่ำนหนึง่ชือ่ว่ำ  “วจัฉโคตรปรพิำชก”  เป็นนกับวช 

ลัทธิอื่นนอกศำสนำ  ในสมัยพุทธกำลก็จะมีพวกนักบวชต่ำงลัทธิ 

ต่ำงศำสนำ  ต่ำงควำมเชือ่กนัไปต่ำงๆ บำงพวกเป็นอเจลก  (ชเีปลอืย) 

ถอืแบบไม่นุง่ผ้ำ  บำงพวกกป็ระพฤตแิบบโค  แบบสนุขั  มต่ีำงๆ  กนั 

ไป  วจัฉโคตรปรพิำชก  กเ็ป็นนกับวชในลทัธหินึง่  ได้เข้ำไปเฝ้ำพระ 

ผู้มีพระภำคเจ้ำ  ครั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน  วัดเวฬุวัน 
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เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศำสนำ  อยู่ที่เมืองรำชคฤห์  พระเจ้ำ 

พิมพิสำรพระรำชทำนสถำนที่แห่งนั้นเป็นที่ให้เหยื่อกระแต  และ 

ก็ได้มอบถวำยพระพุทธเจ้ำและพระสงฆ์ให้เป็นสถำนที่อยู่อำศัย 

ของพระพุทธเจ้ำและพระสงฆ์  วัจฉโคตรปริพำชก  เมื่อเข้ำไปถึงที่ 

พระพุทธเจ้ำแล้ว  ก็สนทนำปรำศรัย  พอให้เป็นที่ระลึกถึงกัน  พอ 

เป็นที่บันเทิงใจ  ก็เป็นธรรมเนียมว่ำเรำเมื่อได้ไปพบกันแล้วก็ต้อง 

ทักทำยโอภำปรำศรัย  ถำมสุขทุกข์ควำมเป็นอยู่ตำมธรรมเนียม 

แล้วก็ได้กรำบทูลขอให้พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้แสดงธรรมโปรด 

ในเรื่องธรรมที่เป็นอกุศล  และธรรมที่เป็นกุศลโดยย่อ  พระองค์ก็ 

ตรัสว่ำ  “วัจฉะ”  เรำจะแสดงธรรมที่เป็นกุศล  ธรรมที่เป็นอกุศล 

โดยย่อก็ได้  จะแสดงโดยพิสดำรก็ได้  แต่เรำจะแสดงโดยย่อให้ 

เธอฟัง  ขอให้เธอได้ตั้งใจฟังให้ดี  แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมโดยย่อ 

ดังนี้

โลภะ  - ควำมโลภ  โทสะ  - ควำมโกรธ  โมหะ  - ควำมหลง 

นี่เป็นธรรมฝ่ำยอกุศล  อโลภะ  - ควำมไม่โลภ  อโทสะ  - ควำม 

ไม่โกรธ  อโมหะ  - ควำมไม่หลง  นี่เป็นธรรมฝ่ำยกุศล  กุศลก็ 

หมำยถึงธรรมฝ่ำยดี  ฝ่ำยบุญ  ธรรมที่ดีให้ผลเป็นควำมสุข  เรียกว่ำ 

“ธรรมฝ่ำยกุศล”  ถ้ำเติม  อ  เข้ำไป  อ่ำนว่ำ  “อกุศล”  ก็ตรงข้ำม 

กับ  “กุศล”  ก็คือเป็นธรรมที่ไม่ดี  เป็นธรรมที่มีโทษ  ให้ผลเป็น 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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ควำมทุกข์  โดยที่มีควำมโลภ  ควำมโกรธ  ควำมหลง  จิตใจเศร้ำ 

หมอง  เร่ำร้อน  เป็นทกุข์ใจ  ท�ำบำปลงไปด้วยควำมโลภ  โกรธ  หลง 

ก็น�ำควำมทุกข์มำให้  แต่ถ้ำเรำมีควำมไม่โลภ  ไม่โกรธ  ไม่หลง  จิต 

ก็ผ่องใส  ใจเบิกบำน  กำรกระท�ำก็เป็นกำรกระท�ำควำมดี  น�ำมำ 

ซึ่งควำมเป็นประโยชน์และควำมสุข  แล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรม 

ที่เป็น  “อกุศล”  อีก  ๑๐  ประกำร  ธรรมที่เป็น  “กุศล”  อีก  ๑๐ 

ประกำร  ธรรมทีไ่ม่ด ี ธรรมทีม่โีทษ  ธรรมทีเ่ป็นควำมชัว่  ให้ผลเป็น 

ควำมทุกข์  เรียกว่ำ อกุศลกรรมบถ  มี  ๑๐  ประกำร  ได้แก่

ปาณาติบาต  ได้แก่  กำรฆ่ำสัตว์  เป็นธรรมที่เป็นอกุศล 

ใครที่ท�ำเข้ำไปแล้ว  ตนเองก็ย่อมติเตียนตนเองได้  ผู้รู ้ใคร่ครวญ 

แล้วก็จะติเตียนได้  แล้วหลังจำกตำยแล้ว  ทุคติย่อมเป็นที่หวัง 

ก็คือต้องไปสู่อบำย  เป็นสัตว์นรก  เป็นอสูรกำย  สัตว์เดรัจฉำน 

ฉะนั้น  ปำณำติบำต  เป็นธรรมฝ่ำยอกุศล

อะทนินาทาน  ได้แก่  กำรลกัขโมย  หรอืว่ำทจุรติฉ้อโกงด้วย 

ควำมโลภ  นี่ก็เป็นอกุศล  ท�ำแล้วก็เศร้ำหมอง  เดือดร้อน  ตัวเอง 

ก็ต�ำหนิตัวเองได้  เดือดเนื้อร้อนใจ  ผู้รู้ก็ติเตียนได้  ตำยแล้ว  ทุคติ 

ย่อมเป็นที่หวัง
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กาเมสุมิจฉาจาร  ได้แก่  กำรประพฤติผิดในกำม  หมำยถึง 

กำรไปร่วมประเวณ ี แต่ถ้ำเป็นชำยกไ็ปร่วมในสตัว์ทีไ่ม่ถกูต้อง  เรยีก 

ว่ำเขำมผีูป้กครอง  หรอืเขำมคีูค่รอง  มสีำมหีรอืว่ำมผีูป้กครอง  เป็น 

โสดแต่มีผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่  หรือมีพี่มีน้อง  ก็ถือวำ่เป็นกำร 

ร่วมประเวณีผิดศีลข้อกำเมฯ  ผู้ชำยผิด  ผู้หญิงก็ถือวำ่ลักลอบ  ผิด 

ศลีข้อกำเมฯ  หรอืว่ำเป็นหญงิ  ไปล่วงละเมดิ  นอกใจคูค่รอง  ไปล่วง 

ละเมิดชำยอื่น  หรือไปล่วงละเมิดชำยที่มีคู่ครอง  หรือชำยเป็นโสด 

แต่ฝ่ำยหญิงมีผู้ปกครองอยู่  ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ตำมล�ำพัง  ก็ผิดศีล 

ข้อกำเมฯ  หลักธรรมค�ำสั่งสอนมันเป็นอย่ำงนี้  ก็มีโทษ  ตนเองก็ 

เดือดเนื้อร้อนใจ  ต�ำหนิตัวเอง  ผู้รู้เขำก็ต�ำหนิ  หลังจำกตำยแล้ว 

ทุคติก็เป็นอันหวังได้

มสุาวาท  ได้แก่  กำรพดูเทจ็  พดูจำโกหก ท�ำให้เขำเดอืดร้อน 

เสียหำย 

ปิสุณาวาจา  ได้แก่  พูดส่อเสียด  ฟังควำมข้ำงนี้ไปบอกข้ำง 

โน้น  ฟังควำมข้ำงโน้นมำบอกข้ำงนี้  เพื่อให้เขำโกรธเกลียดกัน 

ทะเลำะกัน  ท�ำให้เขำแตกแยกกัน

ผรุสวาท  ได้แก่  พูดจำค�ำหยำบคำย  ด่ำทอกันต่ำงๆ นำนำ

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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สัมผัปปลาปะ  ได้แก่  พูดจำเพ้อเจ้อ  เหลวไหล  ไร้สำระ 

อภชิฌา  ได้แก่  กำรเพ่งเลง็  เพยีงคดิในใจอยำกจะได้ของเขำ   

เพ่งเล็งจะเอำของเขำ 

พยาบาท  ได้แก่  มคีวำมโกรธแค้น พยำบำท อำฆำตอยูใ่นใจ 

มจิฉาทฏิฐ ิ ได้แก่  ควำมเหน็ผดิ  เหน็ไปว่ำกำรให้ทำนไม่มผีล 

กำรบูชำไม่มีผล  กำรเซ่นสรวงไม่มีผล  กำรท�ำดีไม่ได้ดี  ท�ำชั่ว 

ไม่ได้ชั่ว  คุณบิดำมำรดำไม่มี  โลกนี้ไม่มี  โลกหน้ำไม่มี  เรียกว่ำ 

ปฏิเสธชำตินี้ชำติหน้ำ  สัตว์ที่เป็นโอปปำติกะไม่มี  นรกสวรรค์ไม่มี 

สมณพรำหมณ์ผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ  รูแ้จ้ง  และสัง่สอนผูอ้ืน่ได้ไม่มี 

หรือปฏิเสธพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  เหล่ำนี้ล้วนเป็นมิจฉำทิฏฐิ

๑๐  ประกำรนี้เป็นอกุศล  ถ้ำใครกระท�ำเข้ำ  ก็จะเป็นบำป 

เป็นทำงไปสูอ่บำย  ทคุต ิ วนิบิำต  นรก  เรยีกว่ำเป็นอกศุลกรรมบถ

และพระพุทธเจ้ำก็แสดงธรรมฝ่ำยกุศล  ธรรมที่ดี  ธรรม 

ที่ให้ผลเป็นควำมสุข  คือตรงกันข้ำมกับอกุศล  เรียกว่ำ  กุศล- 

กรรมบถ  มี  ๑๐  ประกำร  ได้แก่
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ปาณาติปาตา  เวรมณี  งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์  อย่ำงที่เรำ 

ตั้งเจตนำสมำทำนงดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์  นี่เป็นบุญกุศลนะ  ฉะนั้น 

บุคคลพึงละกำรฆ่ำสัตว์  เพรำะกำรไม่ฆ่ำสัตว์  พระพุทธเจ้ำตรัส 

ว่ำ  ถ้ำผู้รู้พิจำรณำเห็นว่ำกำรฆ่ำสัตว์เกิดจำกสังโยชน์อันใด  ก็พึง 

ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์อันนั้น  กำรฆ่ำสัตว์  ตนเองก็ติเตียนตนเอง 

ผู้รู้ก็ติเตียน  ตำยแล้วก็ไปสู่ทุคติ  เรียกว่ำ  “สังโยชน์”  ผูกสัตว์ไว้ 

ในสงัสำรวฏั  เกดินวิรณ์  เครือ่งกัน้  เพรำะฉะนัน้ถ้ำไปฆ่ำสตัว์  หรอื 

ไปท�ำทจุรติ  ผดิศลี  ผดิธรรม  มนักจ็ะท�ำให้เรำมอีำสวะ  สัง่สมเครือ่ง 

หมกัดองทีเ่ป็นฝ่ำยไม่ด ี อำสวะและควำมเร่ำร้อน  ทีท่�ำให้เกดิควำม 

คับแค้น  มันก็จะเกิดขึ้น  แต่เมื่อเรำพิจำรณำเห็นทุกข์  เห็นโทษ 

เห็นภัยของมัน  ก็พึงเว้นเสีย  เมื่อเรำเว้นได้  เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ได้ 

เว้นจำกกำรลกัทรพัย์ได้  เว้นจำกกำรประพฤตผิดิในกำมได้  เป็นต้น 

อำสวะและควำมเร่ำร้อนที่จะท�ำให้เกิดควำมคับแค้นก็จะไม่เกิดขึ้น 

ไม่ต้องไปสูอ่บำย  ทคุต ิ วนิบิำต  นรก พระพทุธเจ้ำแสดงธรรมทีเ่ป็น 

กุศลไว้  กล่ำวคือ

ปาณาติปาตา  เวรมณี  งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ 

อทินนาทานา  เวรมณี  งดเว้นจำกกำรลักทรัพย์ 

กาเมสุมิฉาจารา  เวรมณี  เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม

มุสาวาทา  เวรมณี  เว้นจำกกำรพูดเท็จ  พูดแต่ค�ำจริง 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณี  งดเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด  ตั้งใจ 

ว่ำจะไม่พูดส่อเสียด  เรำจะพูดแต่ค�ำที่สมำนสำมัคคี  ยินดีในกำร 

ปรองดอง  ยินดีในกำรสำมัคคี 

ผรสุาย วาจาย  เวรมณ ี งดเว้นจำกกำรพดูค�ำหยำบคำย  ค�ำ 

ด่ำ  ให้พูดจำไพเรำะ  ค�ำสุภำพ 

สมัผปัปลาปา  เวรมณ ี งดเว้นจำกกำรพดูเพ้อเจ้อ  พดูอะไรก็ 

ให้มสีำระ  องิหลกั  องิธรรม  มเีหต ุ มผีล  เรือ่งค�ำพดูไร้สำระ  พดูจำ 

ลำมก  พูดจำเหลวไหล  มันเป็นอกุศล 

อนภิชฌา  ไม่คิดเพ่งเล็งจะเอำของเขำ  ไม่เพ่งเล็งอยำกได้ 

ของเขำ

อพยาบาท  จิตใจไม่พยำบำทอำฆำตแค้น  ไม่จองเวร  สละ 

ควำมโกรธแค้นในใจได้  เรียกว่ำให้อภัยได้

สัมมาทิฏฐิ  ควำมเห็นชอบ  ควำมเห็นที่ถูกต้อง  ให้มีควำม 

เห็นว่ำกำรให้ทำนมีผล  บุญมีผล  กำรบูชำเซ่นสรวงมีผล  ท�ำดี 

ได้ดี  ท�ำชั่วได้ชั่ว  คุณบิดำมำรดำมี  โลกนี้มี  โลกหน้ำมี  สัตว์ที่เป็น 

โอปปำติกะมี  สมณพรำหมณ์  ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  รู้แจ้งด้วย 

ตนเอง สั่งสอนให้ผู้อื่นให้รู้ได้มี  เหล่ำนี้ล้วนเป็นสัมมำทิฏฐิ 

รวมแล้วกเ็ป็นกศุลกรรมบถ  ๑๐  ประกำร  เป็นบำทเป็นทำง 

ที่จะให้ไปสู่สุคติ 
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พระพุทธเจ้ำได้แสดงให้วัจฉโคตรปริพำชกได้ฟัง  ถึงธรรมที่ 

เป็นกุศล  ธรรมที่เป็นอกุศล  ท�ำให้วัจฉโคตรปริพำชก  มีศรัทธำ 

มีควำมเลื่อมใสว่ำ  พระองค์แสดงธรรมะอย่ำงแจ่มแจ้ง  แล้วก็ได้ 

ถำมต่อไปว่ำ  ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ  พระผู้มีพระภำคเจ้ำ  อยำก 

กรำบทูลถำมว่ำ  ยกเว้นพระองค์แล้ว  ยกเว้นพระโคดมแล้ว  มี 

ภิกษุสักรูปไหมที่เป็นพระอรหันต์  คือ  สิ้นอำสวกิเลส  เป็นพระ 

ขีณำสพ  ปฏิบัติบรรลุธรรมได้ตำมล�ำดับถึงประโยชน์สูงสุด  สิ้น 

อำสวะ  สังโยชน์  จบพรหมจรรย์แล้ว  กิจที่ควรท�ำได้ท�ำจบแล้ว 

มีบ้ำงไหมสักรูปหนึ่ง  พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ  พระภิกษุสำวกของเรำ 

ผู้สิ้นอำสวะกิเลส  เป็นพระอรหันต์แล้ว  ปลงภำระได้แล้ว  ไม่ใช่ 

มจี�ำนวน ๑๐๐  รปู  ไม่ใช่มจี�ำนวน ๒๐๐  รปู,  ๓๐๐  รปู,  ๔๐๐  รปู 

หรือ ๕๐๐  รูป  แต่ควำมเป็นจริงแล้ว  มีภิกษุจ�ำนวนมำกที่เป็น 

พระอรหันต์

วัจฉโคตรปริพำชก  กรำบทูลถำมต่อไปว่ำ  แล้วยกเว้น 

พระโคดม  ยกเว้นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  ยกเว้นพระภิกษุแล้ว  มี 

ภิกษุณีสักรูปไหมที่เป็นพระอรหันต์  ปลงภำระได้แล้ว  เป็นผู้บรรลุ 

ธรรมอันสูงสุด  มีบ้ำงไหมสักรูปหนึ่ง

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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ภิกษุณี  คือ  ผู้หญิงที่บวชเป็นพระ  ในสมัยพุทธกำลมีอยู่ 

นุ่งห่มผ้ำกำสำวพัสตร์  นุ่งห่มเหมือนพระภิกษุ  มีสิกขำอำชีพศีล 

๓๑๑  ข้อ  พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ  ภิกษุณีสำวิกำของเรำที่บรรลุเป็น 

พระอรหันต์  ปลงภำระได้แล้ว  มิใช่มีจ�ำนวน  ๑๐๐,  ๒๐๐,  ๓๐๐, 

๔๐๐  หรือ  ๕๐๐  แต่ควำมเป็นจริงนั้นมีจ�ำนวนมำกทีเดียว  และ 

ไม่ใช่มีแต่พระภิกษุ  ไม่ใช่มีแต่ผู้ชำยที่บรรลุธรรม  ภิกษุณีก็บรรลุ 

ธรรมถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้ด้วย

วัจฉโคตรปริพำชกกรำบทูลถำมอีกว่ำ  ยกเว้นพระพุทธองค์ 

ยกเว้นพระภิกษุ  ยกเว้นภิกษุณีแล้ว  มีอุบำสกสักคนไหม  อุบำสก 

ที่เป็นคฤหัสถ์  นุ่งขำวห่มขำว  เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์  เป็น 

เพื่อนพรหมจำรีย์  ก็เรียกว่ำมีศีล  ๘  อุบำสกก็ถือศีล  ๘  มีสักคน 

ไหม  ทีเ่ป็นพระอนำคำม ี คอื  จะไปเกดิเป็นโอปปำตกิะ  เป็นพรหม 

เป็นอนำคำมีก็ไปเป็นพรหม มีบ้ำงไหมจะบรรลุธรรมที่สุดแห่งทุกข์

ในพรหมโลก  ไม่กลับมำสู่โลกนี้อีก 

พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ อบุาสกสำวกของเรำ  ทีท่�ำลำยโอรมัภำ- 

คยิสงัโยชน์  สงัโยชน์เบือ้งต�ำ่ได้แล้ว  ได้แก่  ๑.  สกักายทฏิฐิ  ควำม 

ยดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ์  ๕  ยดึควำมเป็นตวัเป็นตน ๒. วจิกิจิฉา  ควำม 

ลังเลสงสัย  ๓.  สีลัพพตปรามาส  ควำมยึดถือในข้อวัตรปฏิบัติผิด 
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๔.  กามราคะ  ควำมก�ำหนัดยินดีในกำม  ๕. ปฏิฆะ  โทสะ  ควำม 

โกรธ  เมื่อตัดขำดสังโยชน์เบื้องต�่ำได้  ก็ถือเป็นพระอนำคำมี  ไปสู่ 

พรหมโลก  ไม่กลับมำเกิดอีก  หำกเกิดก็ไม่เกิดในกำมภูมิ  พระองค์ 

ตรัสว่ำ  ไม่ใช่มีจ�ำนวน  ๑๐๐,  ๒๐๐,  ๓๐๐,  ๔๐๐  หรือ  ๕๐๐ 

ในควำมเป็นจริงแล้ว  มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกทีเดียว  กำรบรรลุธรรม 

ไม่ใช่มีแต่พระสงฆ์เทำ่นั้น  อุบำสก อุบำสิกำก็บรรลุธรรมได้  แต่วำ่ 

ยงัครองเพศเป็นฆรำวำส  อบุำสกกถ็อืว่ำยงัเป็นฆรำวำสอยู ่ แต่ว่ำนุง่ 

ขำว  มศีลี  ๘  เรยีกว่ำ  ประพฤตพิรหมจรรย์  เป็นเพือ่นพรหมจำรย์ี 

ถอืศลี  ๘  บรรลเุป็นอนำคำมไีด้  เพรำะถ้ำเกดิเป็นพระอรหนัต์กจ็ะ 

บวชเป็นพระภิกษุกันหมด  ถ้ำเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณี  ถ้ำยัง 

ครองฆรำวำสอยู่  ก็อยู่ได้ในระดับอนำคำมี 

วัจฉโคตรปริพำชกก็กรำบทูลต่อไปว่ำ  ยกเว้นพระพุทธองค์ 

แล้ว  ยกเว้นพระภิกษุ  ยกเว้นภิกษุณี  ยกเว้นอุบำสกผู้เป็นคฤหัสถ์ 

นุ่งขำวห่มขำว  ผู้เป็นเพื่อนพรหมจรรย์  มีอุบำสกสักคนบ้ำงไหมที่ 

เป็นฆรำวำสที่นุ่งขำวแต่ยังบริโภคกำมอยู่  ได้เป็นอริยบุคคลที่หมด 

ควำมสงสัยแล้ว  มีควำมแกล้วกล้ำแล้ว  ไม่ต้องถำมอะไรอีกแล้ว 

เพรำะว่ำเข้ำใจทำงปฏบิตั ิ กค็อื  เรยีกว่ำเป็นอรยิบคุคลชัน้โสดำบนั 

สกทำคำมี  ยังครองเรือน  เรียกว่ำเป็นฆรำวำสบริโภคกำม  ยังมี 

คู่ครองอยู่  ยังมีภรรยำ  ยังมีลูก  มีบ้ำงไหม  อุบำสกที่เป็นฆรำวำส 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย



เขมรังสี ภิกขุ

19

ที่ยังบริโภคกำมแต่ได้บรรลุเป็นอริยบุคคล  โสดำบัน  สกทำคำมี 

พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ  มสี ิ ไม่ได้มจี�ำนวน ๑๐๐,  ๒๐๐,  ๓๐๐,  ๔๐๐ 

หรือ  ๕๐๐  แต่ในควำมเป็นจริงแล้วมีมำกทีเดียว  อุบำสกแม้ครอง 

เรือนก็เป็นอริยบุคคล  เช่น  อนำถปิณฑิกเศรษฐี  นำงวิสำขำ  เป็น 

โสดำบนั  นำงวสิำขำเป็นโสดำบนัตัง้แต่เป็นเดก็นะ  อำยแุค่  ๗  ขวบ 

กเ็ป็นโสดำบนั  เป็นสำว  แต่งงำน มลีกู  ๒๐  คน  ท่ำนยงัเป็นผูค้รอง 

เรือนอยู ่  หรือเช่นอนำถปิณฑิกเศรษฐี  ก็ยังครองเรือน  ก็เป็น 

อริยบุคคลได้

วัจฉโคตรปริพำชก  ได้กรำบทูลต่อไปว่ำ  ยกเว้นพระพุทธ- 

องค์แล้ว  ยกเว้นพระภิกษุ  ยกเว้นภิกษุณี  ยกเว้นอุบำสก  ผู้นุ่งขำว 

เป็นคฤหัสถ์  แต่ว่ำประพฤติพรหมจรรย์  เป็นเพื่อนพรหมจำรีย์ 

ยกเว้นอุบำสกเป็นคฤหัสถ์  นุ่งขำว  แต่ครองเรือน  บริโภคกำมแล้ว 

ยงัมอีบุำสกิำสกัคนบ้ำงไหม  อบุำสกิำทีนุ่ง่ขำวห่มขำว  เป็นคฤหสัถ์ 

ฆรำวำส  เป็นเพื่อนพรหมจำริณี  มีสักคนบ้ำงไหม  ที่เป็นอนำคำมี 

คือเรียกว่ำตำยจำกโลกนี้  แล้วก็ไปเกิดเป็นโอปปำติกะ  เป็นพรหม 

ไม่กลับมำสู่โลกนี้  ปรินิพพำนในพรหมโลก  มีบ้ำงไหมสักคน

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ  ไม่ใช่มีจ�ำนวน  ๑๐๐  ไม่ใช่จะมีจ�ำนวน 

๒๐๐,  ๓๐๐,  ๔๐๐  หรอื  ๕๐๐  ในควำมเป็นจรงิแล้วมมีำกทเีดยีว 
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แต่อย่ำงโยมที่นุ่งขำวประพฤติพรหมจรรย์  เป็นเพื่อนพรหมจำริณี 

คือ  ถือศีล  ๘  ไม่บริโภคกำม  ไม่ได้อยู่ครองเรือน  อยู่ในศีล  ๘ 

ก็มี  แล้ววัจฉะก็ถำมว่ำ  ยกเว้นพระพุทธองค์  ยกเว้นพระภิกษุ 

ยกเว้นภิกษุณี  ยกเว้นอุบำสกผู้นุ ่งขำว  ผู้เป็นเพื่อนพรหมจำรีย์ 

ยกเว้นอบุำสกผูนุ้ง่ขำว  เป็นฆรำวำสทีย่งับรโิภคกำม  ยกเว้นอบุำสกิำ 

ที่นุ่งขำวห่มขำว  เป็นผู้ที่ประพฤติ  เป็นเพื่อนพรหมจำริณี  คือถือ 

ศีล  ๘  มีอุบำสิกำสักคนบ้ำงไหม  ที่เป็นฆรำวำส  คฤหัสถ์  ผู้ครอง 

เรือน  นุ่งขำวแต่ครองเรือน  บริโภคกำม  ก็คือยังมีครอบครัว  มี 

สักคนบ้ำงไหมที่ได้เป็นอริยบุคคล  เป็นโสดำบัน  สกทำคำมี  หมด 

ควำมสงสยั  ละกำม  สกักำยทฏิฐ ิ วจิกิจิฉำ  สลีพัพตปรำมำส  หมด 

ควำมสงสัยในธรรม  หมำยถึง  โสดาบัน  จะหมดควำมสงสัย  จะ 

เข้ำใจทำงปฏิบัติ  เพรำะรู้จักทำงเข้ำถึงนิพพำนมำแล้ว  โสดำบัน 

จะถึงนิพพำน  นิพพำนระดับของโสดำบัน  หลุดเข้ำไปถึงมรรค  ผล 

นิพพำน  ระดับโสดำปัตติมรรค  สกทำคำมี  มีอำรมณ์เป็นนิพพำน 

เข้ำใจทำงเดิน  มีบ้ำงไหมสักคนหนึ่งที่ยังเป็นฆรำวำส  ครองเรือน 

อยู ่ บรโิภคกำม  พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำม ี และกไ็ม่ใช่มจี�ำนวน  ๑๐๐, 

๒๐๐,  ๓๐๐,  ๔๐๐  หรือ  ๕๐๐  แต่ในควำมเป็นจริงมีมำกทีเดียว

ก็เป็นข้อยืนยันว่ำ  กำรบรรลุธรรมไม่ได้จ�ำกัดอยู ่เฉพำะ 

พระภิกษุ  หรือภิกษุณี  ไม่จ�ำกัดเฉพำะผู้ชำย  ผู้หญิงก็ได้  ผู้ชำยก็ 
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บรรลุได้  ผู้หญิงก็บรรลุได้  เป็นคฤหัสถ์  เป็นฆรำวำส  ถ้ำประพฤติ 

พรหมจรรย์อย่ำงนี้  เป็นอุบำสิกำประพฤติพรหมจรรย์  อุบำสก 

ประพฤติพรหมจรรย์  ก็มีบรรลุอยู่ในระดับอนำคำมี  ถ้ำยังครอง 

เรอืน  ยงับรโิภคกำมกร็ะดบัโสดำบนัได้  สกทำคำมไีด้  พระพทุธเจ้ำ 

ตรัสแสดงเช่นนี้แล้ว  ก็ท�ำให้วัจฉโคตรปริพำชกมีควำมเลื่อมใส 

ศรทัธำว่ำ  ธรรมะในพระพทุธศาสนาเหมอืนน�า้  เหมอืนแม่น�า้ไหล 

ไปสู่ทะเล พอไปอยู่ท้องทะเลแล้วก็เหมือนกันหมด  ไม่ว่ำจะเป็น 

ระดับภิกษุ  ภิกษุณี  อุบำสก  อุบำสิกำ  ทุกคนถ้ำปฏิบัติล้วนไปสู่ 

พระนิพพำนที่เดียวกัน  สำยน�้ำทุกเส้นทุกสำย  ก็รวมไหลไปสู่ทะเล 

วัจฉะจึงเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ  พระพุทธภำษิตของพระองค์ 

ที่แสดงนั้นแจ่มแจ้งยิ่งนัก  เหมือนหงำยของที่คว�่ำ  เหมือนเปิดของ 

ที่ปิด  เหมือนบอกทำงกับผู้ที่หลงทำง  เหมือนจุดดวงประทีปไว้ใน 

ที่มืด  ให้คนที่มีตำดีมองเห็นลู่เห็นทำง  แล้วก็เลยขอบวช  ขอให้ 

ข้ำพระองค์ได้มีโอกำสบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์ด้วยเถิด

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ  บุคคลที่เป็นอัญเดียรถีย์  เป็นนักบวช 

นอกศำสนำมำก่อน  แล้วมำบวชในพระธรรมวนิยั  ต้องอยูป่ระพฤติ 

ปรวิำส  ๔  เดอืนเสยีก่อน  เมือ่ภกิษสุงฆ์พอใจแล้ว  จงึจะอนญุำตให้ 

บวชได้  วจัฉโคตรปรพิำชกกรำบทลูว่ำ  ถ้ำเช่นนัน้ข้ำพระองค์จะอยู่ 

ปรวิำส  ๔  ปีเลย  พระภกิษพุอใจแล้วกจ็งึยอมให้บวช  พระพทุธเจ้ำ 
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เห็นควำมตั้งใจแล้วก็ประทำนบวชให้  เมื่อบวชแล้ว  ท่ำนก็ปลีกตัว 

ออกไปปฏบิตักิำยใจอยูต่ำมล�ำพงัองค์เดยีว  ปฏบิตัพิอได้บรรลธุรรม 

เป็นอริยบุคคลชั้นโสดำบัน  สกทำคำมี  อนำคำมีได้  ๑๕  วัน  แล้ว 

ก็มำเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ  ขอให้พระองค์สอนธรรมที่สูงขึ้นไป  บัดนี้ 

ก็ได้บรรลุมรรคผลระดับต�่ำแล้ว  โสดำปัตติมรรค  โสดำปัตติผล 

สกทำคำมมิรรค  สกทำคำมผิล  อนำคำมมิรรค  อนำคำมผิล  กข็อให้ 

พระองค์ได้แสดงธรรมะเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้น  ยังเหลืออีก 

ขั้นหนึ่ง  คือ  อรหัตตมรรค  อรหัตตผล  พระพุทธเจ้ำก็ตรัสสอนว่ำ 

ถ้ำเช่นนั้น  เธอก็เจริญสมถวิปัสสนำนี่แหละ  ให้เจริญสมถวิปัสสนำ 

ให้ยิ่งขึ้นไป  เพรำะทำงอื่นไม่ใช่เป็นทำงที่จะปฏิบัติ  ก็มีทำงนี้ทำง 

เดียว  คือเจริญสมถวิปัสสนำ  เมื่อมีควำมพำกเพียรยิ่งขึ้น  เธอก็จะ 

ได้มีโอกำสได้เจโตวิมุตติ  ปัญญำวิมุตติ  เกิดขึ้น  แล้วพระพุทธองค์ 

ก็ได้ตรัสไว้ล่วงหน้ำด้วยว่ำ  หำกเธอปรำรถนำที่จะได้ฤทธิ์  คือได้ 

อิทธิวิธิ  เธอก็จะได้แน่นอน  คือ อภิญญา ๖  อันประกอบด้วย

อิทธิวิธิ  แสดงฤทธิ์ได้  เช่น  ท�ำคนเดียวให้เห็นเป็นหลำยๆ 

คน  ท�ำหลำยๆ  คนให้เห็นเป็นคนเดียว  ท�ำให้ปรำกฏ  ท�ำให้หำย 

ไป  เดินทะลุฝำ  ทะลุก�ำแพง  ทะลุภูเขำก็ได้  หรือว่ำด�ำลงไปในดิน 

เหมอืนด�ำลงไปในน�ำ้  เดนิบนน�ำ้เหมอืนเดนิบนแผ่นดนิ  นัง่ขดัสมำธิ 

ลอยไปในอำกำศเหมอืนนกทีบ่นิไปกไ็ด้  ใช้ฤทธิเ์อำมอืลบูดวงอำทติย์ 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย



เขมรังสี ภิกขุ

23

ดวงจนัทร์  ทีม่ฤีทธิม์ำกกไ็ด้  หรอืว่ำมฤีทธิเ์อำทัง้กำยไปสูพ่รหมโลก 

ก็ได้  นี่เรียกว่ำ  “อิทธิวิธิ”

ทพิพโสต  คอื  จะฟังเสยีงได้  ๒  อย่ำง  เสยีงทีห่นึง่คอื  เสยีง 

ทิพย์  เสียงที่สองก็คือ  เสียงมนุษย์  แม้จะอยู่ไกล  อยู่ใกล้  ก็ได้ยิน 

มีหูพิเศษกว่ำหูมนุษย์ธรรมดำ 

ทิพพจักขุ  ตำทิพย์  จะมีญำณหยั่งเห็น  กำรเกิด  กำรตำย 

ของสัตว์ทั้งหลำย  ว่ำสัตว์ทั้งหลำยเป็นไปตำมกรรม  สัตว์ที่มีกำย 

ทุจริต  ท�ำบำปไว้ทำงกำย  มีวำจำทุจริต  ท�ำบำปไว้ทำงวำจำ  มโน 

ทุจริต  ท�ำบำปไว้ทำงใจ  เมื่อกำยแตกแล้วก็ไปสู่ทุคติ  อยู่ในบำป 

นรก  ส่วนสัตว์ที่มีกำยสุจริต  วำจำสุจริต  มโนสุจริต  ละจำกโลกนี้ 

แล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์  เรียกว่ำมีทิพยจักษุมองเห็นกำรเกิด 

กำรตำย  ของสตัว์ทัง้หลำยว่ำกรรมดนี�ำไปสูอ่ย่ำงไร  กรรมชัว่น�ำไป 

สู่อย่ำงไร  ผลแห่งกรรมท�ำให้มีก�ำเนิดอย่ำงไร 

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  กำรระลึกชำติได้  จะระลึกชำติ 

หนหลงัของตนเองได้  เคยเกดิเป็นใคร  มคีวำมเป็นอยูอ่ย่ำงไร  ระลกึ 

ชำติถอยหลังไปได้มำกมำย  เป็นสังวัฏฏกัป  อสังวัฏฏกัป  วิวัฏฏ 

สงักปัปะ  ววิฏัฏกปั  โลกนำนๆ  ไป  โลกกถ็กูท�ำลำยไป  นำนๆ  โลก 
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ก็ก่อตัวขึ้นอีก  ระลึกไปได้มำกมำย 

เจโตปริยญาณ  คือสำมำรถจะล่วงรู ้วำระจิตของผู้อื่นได้ 

ว่ำจิตของบุคคลอื่นนั้นมีจิตอย่ำงไรอยู่  มีรำคะ  มีโทสะ  มีโมหะ 

เป็นต้น

อาสวักขยญาณ  ญำณที่สำมำรถท�ำลำยกิเลสได้หมดสิ้น

แล้วเธอย่อมได้แน่  พยำกรณ์ไว้ให้  เธอปรำรถนำทีจ่ะได้เจโต 

วมิตุต ิ ปัญญำวมิตุต ิ ท�ำทีส่ดุแห่งทกุข์  บรรลสุิน้อำสวกเิลส  เธอจะ 

ได้  เรียกว่ำได้อภิญญำ  ๖  ได้อิทธิวิธิ  - แสดงฤทธิ์  ได้ทิพยโสต  - 

หูทิพย์  ได้ทิพยจักษุ  - ตำทิพย์  ได้เจโตปริยญำณ - รู้วำระจิต  ได้ 

ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ  และสุดท้ำยก็ได้อำสวักขยญำณ  พระ 

พุทธเจ้ำบอกว่ำ  เธอก็จะได้อยู่

วัจฉโคตรปริพำชกก็ลำพระพุทธองค์แล้วไปปฏิบัติตำมล�ำพัง 

อุทิศกำยใจอยู่  ที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญำ 

ได้ตำมที่พระองค์ได้ตรัสพยำกรณ์ไว้เลย  ได้อภิญญำ  ได้คุณวิเศษ 

ด้วย  จะเหน็ว่ำกำรปฏบิตัธิรรมตำมพระพทุธศำสนำ  ถ้ำเรำได้อทุศิ 

กำยใจปฏิบัติ  ไม่ว่ำจะเป็นพระ  เป็นฆรำวำส  ก็สำมำรถที่จะเข้ำ 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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ถงึธรรม  บรรลธุรรมได้  เพรำะฉะนัน้  เรำมโีอกำสได้มำพบพระพทุธ 

ศำสนำ  คือได้ถึงซึ่งผู้ประเสริฐสูงสุด  ที่กล่ำวแล้วว่ำ  พระพุทธเจ้ำ 

ตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง  เสด็จไปดีแล้ว  เป็นผู ้ฝึกบุรุษได้ 

อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำเป็นครูของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย  เป็นผู้รู้ 

ผู้ตื่น  ผู้เบิกบำน  เป็นผู้จ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

เพรำะฉะนั้น  พระธรรมค�ำสอนของผู ้ที่รู ้จริงแล้ว  พระ 

พุทธเจ้ำตรัสสิ่งใดก็เป็นอย่ำงนั้น  เพรำะว่ำเป็นผู้รู้จริง  เป็นผู้รู้แจ้ง 

โลก  ค�ำสอนของพระพุทธองค์  จึงไม่มีกำรผิดเพี้ยนเป็นอย่ำงอื่น 

เพรำะฉะนั้น  พระธรรมค�ำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้  จะยัง 

ผูป้ระพฤตผิูป้ฏบิตัไิม่ให้ตกไปสูโ่ลกทีช่ัว่  เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตัสิำมำรถ 

เห็นได้ด้วยตนเอง  เรียกว่ำ  “สันทิฏฐิโก” คือ  เข้ำถึงได้ด้วยตนเอง 

“อกาลโิก”  คอื  ไม่จ�ำกดักำล “เอหปัิสสโิก”  คอื  ควรเรยีกให้มำดู 

“โอปะนะยิโก”  คือ  ควรน้อมเข้ำมำใส่ตน  “ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ 

วิญญูหิ”  คือ  ผู้รู้ก็พึงรู้ได้เฉพำะตน  นี่คือพระธรรม  เป็นสิ่งที่ผู้ใด 

ได้มโีอกำสได้ฟังพระสทัธรรมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ  กถ็อืได้ว่ำ 

ได้สิ่งที่หำได้โดยยำกในโลก

พระองค์ตรสัว่ำ “กจิฉงั  สทัธมัมสัสะวะนงั”  กำรได้ฟังพระ 

สทัธรรมเป็นสิง่ทีห่ำได้ยำกในโลก  กจ็ะมอียูใ่นยคุนี ้ ช่วงทีพ่ระพทุธ 
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ศำสนำยงัอยู ่ หลงัจำกนีไ้ป  โอกำสทีเ่รำจะได้ฟังธรรมะกจ็ะไม่มแีล้ว 

ทุกๆ  วันนี้  ก็ค่อยๆ  จำงไป  หมดไป  ธรรมะค�ำสอนในเรื่องของ 

สจัธรรมให้รูว่้ำทกุข์เป็นอย่ำงไร  อะไรเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์  อะไรเป็น 

ควำมดับทุกข์  เรำจะปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์นั้นท�ำอย่ำงไร  เรำ 

จะไม่มีโอกำสได้ยินได้ฟัง  ฉะนั้นในช่วงนี้  เรำเป็นผู้มีโอกำสเกิดมำ 

เป็นมนษุย์  พบพระพทุธศำสนำ  เรำต้องขวนขวำยศกึษำ  ขวนขวำย 

ปฏิบัติ  ก่อนที่เรำจะหมดลมหำยใจไป  ศึกษำแล้วฟังแล้วก็น�ำมำ 

ปฏิบัติ  ถ้ำเรำไม่ปฏิบัติ  ก็เหมือนเรำรู้ตัวยำ  แต่เรำไม่ยอมกินยำ 

ฉีดยำ  ก็หำยป่วยไม่ได้  การเข้าถึงพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

ก็ต้องลงมาสู่การลงมือภาวนา  ลงมือปฏิบัติ

เมื่อเรำปฏิบัติเข้ำถึงธรรม  ก็ถือว่ำเป็นอริยบุคคลได้  สงฆ์ 

สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ  ก็หมำยถึง  พระโสดำบัน  พระ- 

สกทำคำมี  พระอนำคำมี  พระอรหันต์  ที่เป็นพระอริยสำวก 

เขำเรียกว่ำเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว  เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว  เป็นผู้ปฏิบัติ 

เพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจำกทุกข์แล้ว  เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว 

เป็นผู ้ที่ควรแก่เครื่องสักกำระที่เขำน�ำมำบูชำ  เป็นผู ้ที่สมควร 

แก่เครื่องสักกำระที่เขำจัดไว้ต้อนรับ  เป็นผู้ควรรับทักษิณำทำน 

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี  ก็คือ  ควรได้รับกำรกรำบไหว้ 

เป็นเนื้อนำบุญของโลก  ไม่มีนำบุญอื่นยิ่งกว่ำ  คือบุคคลท�ำบุญกับ 

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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พระอรยิสงฆ์  ให้ของน้อยกไ็ด้บญุมำก  ให้ของมำกกม็ผีลมำกยิง่ขึน้ 

ไป  เพรำะฉะนัน้จงึเป็นเนือ้นำบญุของโลก  ทีไ่ม่มนีำบญุอืน่ยิง่กว่ำ 

พระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ให้เรำ 

น้อมน�ำมำเป็นสรณะที่พึ่ง  โดยกำรปฏิบัติตำมค�ำสอนพระพุทธ- 

องค์  พยำยำมเว้นบำป  ดังที่กล่ำวไปแล้ว  แล้วพยำยำมบ�ำเพ็ญ 

กุศลให้ถึงพร้อม  รักษำกำย  วำจำ  ใจ  ของเรำให้ดีงำม  ให้บริสุทธิ์ 

เจริญสมถกรรมฐำน  วิปัสสนำกรรมฐำน  เช่น  ก�ำหนดดูลมหำยใจ 

เข้ำ - ออก  ไว้เสมอๆ  มีสติก�ำหนดรู้  กำรยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ไว้ 

เสมอๆ  มสีตกิ�ำหนดรูเ้วทนำ  สบำย  ไม่สบำยไว้เสมอ  มสีตกิ�ำหนด 

รูจ้ติใจไว้  พจิำรณำธรรมในกำย  ในใจ  กำรเหน็  ได้ยนิ  รูก้ลิน่  รูร้ส 

รู้สัมผัส  คิดนึก  เรำมีสติตำมดูรู้อยู่บ่อยๆ  เนืองๆ  เรำก็จะมีโอกำส 

มีปัญญำ  เห็นแจ้งว่ำ  สิ่งที่ประกอบเป็นสังขำร  เป็นชีวิต  จิตใจ 

ร่ำงกำย  จรงิๆ  แล้วกเ็ป็นสิง่ไม่เทีย่ง  เปลีย่นแปลง  แตกดบั  เกดิขึน้ 

หมดไป  ดับไป  เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่อย่ำงนี้

รวมควำมว่ำชวีตินีเ้ป็นเพยีงธำต ุ ธรรมชำต ิ ประกอบขึน้แล้ว 

กเ็สือ่มสลำย  เรำจะไปฝืน  ขนื  บงัคบั  ไม่ให้มนัเปลีย่นแปลงกไ็ม่ได้ 

มันต้องเป็นไปอย่ำงนั้น  ฉะนั้นผู้รู้  ผู้เห็นแจ่มแจ้ง  จิตจะยอมรับ 

เมื่อยอมรับ  จิตจึงปล่อยวำง  จิตก็หลุดพ้น  เมื่อหลุดพ้น  จิตเรำก็ 
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ไม่มีกิเลส  ดับกิเลสท�ำลำยกิเลสได้  ถ้ำเข้ำไปรู้แจ้งเห็นจริง  ฉะนั้น 

กิเลสทั้งหลำยจะถูกช�ำระออกไปจำกใจได้  เรำต้องมีปัญญำ 

ที่รู้แจ้งเห็นจริง  ปัญญำที่รู้แจ้งเห็นจริงจะเกิดขึ้นมำได้ก็ต้องอำศัย 

กำรภำวนำ  กำรที่เรำต้องอบรมเจริญสติ  ที่จะต้องมีสติก�ำหนด 

พิจำรณำกำย  เวทนำ  จิต  ธรรม  รูปนำมนี้อยู่เสมอ

ขอให้ทกุท่ำนได้พำกเพยีรพยำยำมต่อไป ทีส่ดุนีก้ข็ออำรำธนำ 

คณุของพระพทุธเจ้ำ  พระธรรม พระสงฆ์  อภบิำล  ปกปักรกัษำ  ให้ 

ท่ำนทั้งหลำยได้แคล้วคลำดปลอดภัยจำกโรคภัยอันตรำยทั้งปวง 

เจรญิในธรรมยิง่ๆ  ขึน้ไป  จนเข้ำถงึซึง่ควำมดบัทกุข์  คอืพระนพิพำน 

ทุกท่ำนเทอญ

พ ร ะ รั ต น ต รั ย
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การปฏิบัติวิปัสสนา
มันต้องเป็นไปเพื่อความผ่อนคลาย 

มันต้องไม่เครียด 
ปฏิบัติไปแล้ว  สมองยิ่งคลี่คลาย 
จิตใจปลอดโปร่ง  มันจึงจะถูกต้อง 

ถ้าท�าไม่ถูกก็จะติดขัด  อึดอัด  ขัดเคือง 
ถ้าท�าถูก ลงร่อง  ลงรอย 

ร่างกายจิตใจก็จะอ่อน  จะเบา 
คือควรแก่การงาน
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นะมัตถุ  ระตะนัตตะยัสสะ  ขอถวำยควำมนอบน้อมแด่ 

พระรัตนตรัย  ขอควำมผำสุก  ควำมเจริญในธรรม  จงมีแก ่ 

ญำติสัมมำปฏิบัติธรรมทั้งหลำย

โอกำสนี้ไปก็พึงตั้งใจฟังธรรมะ  เป็นหลักธรรมค�ำสอนของ 

องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  เพื่อเป็นควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ใน 

แนวทำงของกำรปฏิบัติกรรมฐำน  กำรระลึกรู้ก็จะต้องระลึกเข้ำถึง 

สภำวะ  สภำพธรรม ปรมตัถธรรม  รปูธรรมนำมธรรมทีก่�ำลงัปรำกฏ 

เพื่อให้เกิดควำมรู้เข้ำใจตำมควำมเป็นจริงในชีวิตของตนเองวำ่เป็น 

อย่ำงไร  ควำมจรงิของชวีติ  กเ็ป็นเพยีงแต่รปูธรรม  นำมธรรม  หรอื 

เป็นเพียงแต่ธำตุ  ธรรมชำติ  ไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตน  เรำ  เขำ 

รปูธรรม  นำมธรรมนี ้ มคีวำมเปลีย่นแปลง  มคีวำมเกดิดบั  มสีภำพ 

กรอบวิปัสสนา
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บังคับไม่ได้  เป็นไปตำมเหตุตำมปัจจัย  ที่เรียกว่ำเป็นอนิจจัง 

ทุกขัง  อนัตตำ  ควำมรู้ตำมควำมเป็นจริง  ก็คือกำรรู้เห็นถึงควำม 

ไม่เที่ยงของสังขำร  ถึงควำมเป็นทุกข์  ทนอยู่ไม่ได้  ตั้งอยู่ไม่ได้ 

ของสังขำร  เห็นควำมเป็นอนัตตำ  ควำมบังคับบัญชำไม่ได้  ไม่ใช่ 

ตัวตน  ของธรรมทั้งหลำยทั้งปวง 

ฉะนั้น  กำรระลึกรู้  จะต้องระลึกให้จรดสภำวะของรูปนำม 

รปู กเ็ป็นส่วนของธรรมชำตทิีเ่สือ่มสลำย  ไม่สำมำรถรบัรูอ้ำรมณ์ได้ 

ส่วนนาม ก็แบ่งเป็น  นำมจิต  กับ  นำมเจตสิก  นำมเจตสิก  ก็แบ่ง 

ออกเป็น  ๓  ขันธ์ด้วยกัน  คือ  ๑.  เวทนา  เสวยอำรมณ์  สุข  ทุกข์ 

เฉยๆ  ๒.  สญัญา  ควำมจ�ำได้หมำยรู ้ ๓.  สงัขาร  ควำมคดิปรงุแต่ง 

วิตก  วิจำร  วิจัย  สงสัย  พอใจ  ไม่พอใจ  เป็นต้น  ส่วนนำมจิตก็ 

เป็นธำตรุู ้ เป็นสภำพธรรมชำตทิีร่บัรูอ้ำรมณ์  กำรเจรญิปัญญำเพือ่ 

ควำมรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องอำศัยกำรระลึกให้จรดสภำวะรูปนำมที่ 

ปรำกฏ  แต่ว่ำในกำรปฏบิตัจิรงิ  ผูป้ฏบิตัใิหม่ยงัไม่สำมำรถจะระลกึรู้ 

สภำวะรูปนำมได้  ก็จ�ำเป็นต้องอำศัยรู้กรอบนอกไปก่อน  ถ้ำจะ 

อุปมำก็เหมือนสภาวะรูปนามเป็นแกนใน  อันเป็นเป้าหมายใน 

การเจริญสติที่จะต้องเข้าไประลึกรู้  แต่ว่าผู้ปฏิบัติก็อาศัยกรอบ 

นอกไปก่อน  ก�ำหนดรู ้กรอบนอก  แล้วค่อยเชื่อมโยงเข้ำไปรู ้ 

ถึงแกนใน  คือสภำวะรูปนำม 

ก ร อ บ วิ ปั ส ส น ำ
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ในส่วนของกรอบนอก  ก็มีหลำยๆ  อย่ำงที่พระพุทธเจ้ำ 

ได้แสดงไว้  ได้แก่  ๑.  ลมหำยใจเข้ำออก  ถ้ำท่ำนที่มีควำมถนัด 

ที่จะระลึกรู้ลมหำยใจเข้ำออกได้ก็ระลึกรู้ลมหำยใจเข้ำออก  วิธี 

กำรก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก  ก็ให้ตั้งสติระลึกรู้  หำยใจเข้ำ....รู้ 

หำยใจออก....รู้  หำยใจเข้ำยำวก็รู้ชัด  หำยใจออกยำวก็รู้ชัด  หรือ 

ไม่  หำยใจเข้ำสั้น  ออกสั้นก็รู้ชัด  มีสติรู้อยู่ตลอดกองลมหำยใจเข้ำ 

กองลมหำยใจออก  รู้จักปรับผ่อน  ผ่อนระงับลมหำยใจเข้ำออก 

ให้ด ี นีก้เ็ป็นเรือ่งกำรก�ำหนดลมหำยใจ  ถ้ำหำกว่ำไปเพ่ง  ไปบงัคบั 

มำกก็จะท�ำให้เกิดกำรอึดอัดขัดตึงแน่น  เพรำะฉะนั้นก็ต้องปรับ 

ให้สบำย  หำยใจเข้ำให้สบำย  หำยใจออกให้สบำย  เพียงแต่มีสติ 

ตำมระลกึรูไ้ปเท่ำนัน้  เมือ่กำรปฏบิตัสิำมำรถด�ำเนนิเจรญิสตกิ�ำหนดรู้ 

ลมหำยใจเข้ำออกได้ต่อเนื่อง  จิตใจก็ตั้งมั่นเป็นสมำธิ 

จำกนัน้กจ็ะระลกึรูเ้ชือ่มโยงเข้ำไปสูแ่กนใน  อนัเป็นเป้ำหมำย 

ของกำรปฏบิตั ิ จะไม่ใช่ว่ำอยูแ่ค่ลมหำยใจ  จะต้องระลกึเข้ำไปรูถ้งึ 

แกนใน  แต่ว่ำเบื้องต้นต้องอำศัยลมหำยใจไปก่อน  เพื่อให้จิตใจ 

ตั้งมั่นเป็นสมำธิ  ตัดควำมคิด  ควำมฟุ้งซ่ำน  เรื่องรำวภำยนอก 

อะไรต่ำงๆ  ออกไป  จิตใจตั้งมั่นดีก็น้อมระลึกเข้ำไปสู่แกนใน  คือ 

รูปนาม  รูปที่กำย  ก็มีควำมเย็น  ควำมร้อน  ควำมอ่อน  ควำมแข็ง 

ควำมหย่อน  ควำมตึง  เป็นรูปธรรมต่ำงๆ  นำม  ก็เป็นควำมรู้สึก 
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รูส้กึตงึ  รูส้กึหย่อน  รูส้กึไหว  รูส้กึแขง็  อ่อน  เยน็  ร้อน  รูส้กึสบำย 

ไม่สบำย  เป็นนำมธรรม 

หรือว่ำจิตที่มีสติเข้ำไปท�ำหน้ำที่ก�ำหนดรู้  เข้ำไปรู้  เข้ำไป 

พิจำรณำเป็นนำมธรรม  เวลำที่ควำมไหวก�ำลังปรำกฏ  มีกำรระลึก 

รู้  ก็จะเท่ำกับว่ำมีควำมไหวอย่ำงหนึ่ง  มีจิตที่เข้ำไปรู้ควำมไหว 

อย่ำงหนึง่  ควำมไหวๆ  นีก้เ็ป็นรปูธรรม  จติทีเ่ข้ำไปรูค้วำมไหวกเ็ป็น 

นำมธรรม  ควำมตงึๆ  เป็นรปู  จติทีเ่ข้ำไปรบัรูเ้ป็นนำม  ควำมแขง็ๆ 

เป็นรูป  จิตที่เข้ำไปรับรู้เป็นนำม  นี่ก็จะระลึกให้จรดสภำวะของรูป 

ของนำมที่ปรำกฏ  นำมที่ปรำกฏทำงตำ  ทำงหู  ทำงจมูก  ทำงลิ้น 

ทำงกำย  ทำงใจ  มีเสียง - มีได้ยิน  มีสี - มีกำรเห็น  มีกลิ่น - มีรู้กลิ่น 

มีรส - มีรู้รส  มีโผฏฐัพพะ  เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  หย่อน  ตึง  ใน 

ควำมรูส้กึมเีวทนำ  สบำยเป็นสขุเวทนำ  ไม่สบำยเป็นทกุขเวทนำ  ก็ 

ก�ำหนดรู้ให้จรดสภำวธรรมเหล่ำนี้  นำมธรรมที่ปรำกฏทำงจิตใจ 

ใจก็จะมีควำมนึกคิด  ก็ให้ระลึกรู้  เวลำจิตคิดนึก  ใจมีควำมรู้สึก 

ขึ้นมำ  ประกอบด้วยเวทนำ  ท�ำให้รู ้สึกสบำยใจหรือไม่สบำยใจ 

หรือเฉยๆ  ก็ระลึกรู้  ใจที่สัญญำ  สังขำรเข้ำประกอบ  ท�ำให้จิตใจ 

จ�ำได้หมำยรู้  ท�ำให้จิตปรุงแต่ง  เกิดควำมพอใจ  ไม่พอใจ  รู้เรื่อง 

รู้รำวต่ำงๆ  สติก็จะระลึกรู้เข้ำมำถึงจิตใจที่ก�ำลังปรำกฏ 
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เพรำะฉะนั้นเบื้องแรกอำศัยกรอบนอก  คือ  ก�ำหนดลม 

หำยใจเข้ำออก  แล้วก็เชื่อมโยงเข้ำมำรู ้แกนใน  คือ  รูปธรรม 

นำมธรรมที่ก�ำลังปรำกฏ  จนกระทั่งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงเกิดดับ 

ของรูปนำม  เห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตำ  จะเกิดวิปัสสนำ  เป็น 

ปัญญำรู้ตำมควำมเป็นจริงขึ้นมำ 

บำงท่ำนไม่ถนัดที่จะก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก  รู ้สึกว่ำ 

ก�ำหนดไปอึดอัด  ขัด  ตึง  แน่น  ก็ใช้กรรมฐำนอื่นได้  เปลี่ยนจำก 

ลมหำยใจมำก�ำหนดรู้ในท่ำนั่งหรือว่ำยืนหรือเดิน  อิริยำบถใหญ่ 

ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  มำให้สติระลึกอยู่กับกำย  รู้กำยในท่ำที่ก�ำลัง 

เดินอยู่  รู้กำยที่ก�ำลังยืนอยู่  รู้กำยที่ก�ำลังนั่ง  นอน  ให้รู้อยู่  จิตใจก็ 

ตั้งมั่นอยู่กับกำย  ตัดควำมคิด  ควำมนึก  ควำมวุ่นวำยอะไรออก 

ไปได้  ถ้ำสติมำเกำะมำรู้อยู่กับกำย  เห็นกำยยืน  กำยเดิน  กำยนั่ง 

กำยนอน  เมื่อรู ้สึกว่ำจิตใจตั้งมั่นอยู ่กับกำย  อยู ่กับเนื้อกับตัว 

จำกนั้นก็จะระลึกรู ้เข้ำไปสู่แกนใน  เข้ำไปรับรู้รูปนำมที่ปรำกฏ 

เหมือนกัน  จะดูลมหำยใจก็ต้องเข้ำไปรู ้ที่รูปนำม  จะก�ำหนดดู 

อิริยำบถ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็ต้องเข้ำไปรู้ถึงรูปนำมที่ปรำกฏ  ไป 

สังเกตควำมรู้สึก  รู้สึกเย็น  รู้สึกร้อน  อ่อน  แข็ง  รู้สึกหย่อน  ตึง 

รูส้กึสบำย  รูส้กึไม่สบำย  รูส้กึในจติใจมคีวำมสงบ  มปีีต ิ มคีวำมสขุ 

มีสภำพรับรู้  รู้สึกอยู่  อย่ำงนี้เป็นกำรระลึกเข้ำมำสู่แกนใน  ก็จะมี 
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โอกำสเห็นควำมเปลี่ยนแปลง  เกิดดับ  เห็นรูป  เห็นนำมที่เกิดขึ้น 

หมดไป  ดบัไป  ตำมเหต ุ ตำมปัจจยั  ไม่เทีย่ง  เป็นทกุข์  เป็นอนตัตำ 

เป็นปัญญำขึ้นมำ 

ในส่วนของกรอบนอกก็ยังมีอย่ำงอื่นอีก  มีอิริยำบถย่อย 

อริยิำบถย่อยต่ำงๆ บำงท่ำนกจ็ะถนดัในกำรทีจ่ะก�ำหนดรูใ้นอริยิำบถ 

ย่อย  กำรคู้  กำรเหยียด  กำรก้ม  กำรเงย  กำรแล  กำรเหลียว  ให้ 

ท�ำควำมรู้สึกตัว  ท�ำควำมรู้สึกตัวในขณะใช้อิริยำบถย่อย 

“อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกฺนเต  สมฺปชานการี  โหติ” 

พึงท�ำควำมรู้สึกตัวในขณะก้ำวไปข้ำงหน้ำ  ถอยกลับมำข้ำง 

หลัง 

“อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมฺปชานการี  โหติ” 

พึงท�ำควำมรู ้สึกตัวในขณะแล  ในขณะเหลียว  เวลำมอง 

เวลำแลกใ็ห้รูส้กึตวั  เวลำหนัซ้ำยหนัขวำกร็ูต้วัว่ำก�ำลงัหนั  เวลำก้ม 

เวลำเงยท�ำควำมรู้สึกตัวไว้

“สมิญฺชิเต  ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ”

ท�ำควำมรูส้กึตวัในขณะคูอ้วยัวะเข้ำ  เหยยีดอวยัวะออก  เวลำ 

ก ร อ บ วิ ปั ส ส น ำ
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งอแขนเหยียดแขน  งอขำ  เหยียดขำ  งอตัว  เหยียดตัว  ให้ท�ำ 

ควำมรู้สึกตัว  รู้ทั่วพร้อมในขณะที่ก�ำลังเหยียด  ก�ำลังงอ เป็นต้น

“อสิเต  ปิเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ”

ท�ำควำมรู้สึกตัวในขณะรับประทำน  ในขณะเคี้ยว  ในขณะ 

ดื่ม  ในขณะลิ้มรส  ท�ำควำมรู้สึกตัวขณะที่รับประทำนอำหำร  ต้อง 

เจริญสติระลึกรู้กำรเคี้ยว  กำรลิ้มรส  กำรดื่ม

“สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี  โหติ”

พึงท�ำควำมรู้สึกตัวในขณะทรงผ้ำสังฆำฏิ  บำตร  และ  จีวร 

พระภิกษุในชีวิตประจ�ำวันก็จะมีเกี่ยวข้องเรื่องจีวร  เรื่องบำตร 

เรื่องสังฆำฏิ  ในกำรใช้นุ่งห่ม  จีวร  สังฆำฏิ  อุ้มบำตร  ให้ท�ำควำม 

รู ้สึกตัวอยู ่  หรืออย่ำงญำติโยมก็มีกำรนุ ่งห่มเสื้อผ้ำ  ในกำรถือ 

ภำชนะ  หยิบจับภำชนะ  ให้รู้เนื้อรู้ตัวไว้

“อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี  โหติ” 

พึงท�ำควำมรู้สึกตัวในขณะถ่ำยอุจจำระปัสสำวะ 

จะเห็นว่ำต้องเจริญสติทุกหนทุกแห่ง  ไม่ใช่ว่ำจะเจริญสติอยู่ 

เฉพำะเวลำมำนัง่หลบัตำขดัสมำธอิยูเ่ท่ำนัน้  ก�ำลงัเคลือ่นไหว  ก�ำลงั 
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ท�ำอะไรอยู่ในชีวิตประจ�ำวันให้เจริญสติทั้งหมด  เพรำะฉะนั้นใน 

กำรปฏิบัติ  ถ้ำเรำได้พยำยำมเจริญสติในอิริยำบถย่อย  กำรปฏิบัติ 

กำรพัฒนำ  มันก็จะไวขึ้น  เพรำะว่ำเป็นกำรรักษำจิตใจให้มีสติอยู่ 

เสมอ  แต่ถ้ำไม่เจริญสติในอิริยำบถย่อยก็จะขำดสติไปมำก  กิเลส 

เข้ำมำแทนที่  จิตใจเลื่อนไหลไปในอำรมณ์อดีต  อนำคต  มันก็มำ 

ตดัรอน  สต ิ สมำธ ิ ปัญญำทีก่�ำลงัสัง่สมอยูน่ี ้ เพรำะฉะนัน้ผูป้ฏบิตักิ็ 

ต้องพยำยำมเจรญิสตใินอริยิำบถย่อย  ในอริยิำบถใหญ่  ในอริยิำบถ 

ต่ำงๆ  ไว้ทัง้หมด  เมือ่กำรระลกึรูใ้นอริยิำบถย่อยต่ำงๆ  เป็นไปด้วยดี 

จิตใจก็จะตั้งมั่น  รู้เนื้อรู้ตัวได้มำก  จำกนั้นก็จะระลึกรู้เข้ำสู่แกนใน 

เข้ำไปรู้ถึงรูปถึงนำม  ก�ำหนดรู้รูปนำมที่ก�ำลังปรำกฏอยู่  ข้อส�ำคัญ 

ก็คือต้องใส่ใจระลึกรู ้รูปนำมให้ตรง  รูปเย็น  รูปร้อน  รูปอ่อน 

รูปแข็ง  รูปหย่อน  รูปตึง  รูปสี  รูปเสียง  รูปกลิ่น  รูปรส  นำมเหน็ 

นำมได้ยิน  นำมรู ้กลิ่น  นำมรู ้รส  นำมรู ้สึกสัมผัส  นำมคิดนึก 

นำมพอใจ  นำมไม่พอใจ  นำมวิตก  วิจำร  วิจัย  สงสัย  เป็นต้น 

จะต้องใส่ใจระลึกรู้เข้ำมำสู่รูปนำมที่ก�ำลังปรำกฏเป็นส่วนแกนใน 

อำศัยก�ำหนดรู้อิริยำบถย่อยเป็นกรอบนอกเพื่อเชื่อมโยงเข้ำมำรู้ 

ถึงแกนใน

ยงัมวีธิกีำรปฏบิตัใินกรรมฐำนอืน่ๆ  อกี  บำงท่ำนได้รบัค�ำสอน 

เรื่องกำรพิจำรณำอำกำร  ๓๒  พิจำรณำเห็นเป็นของปฏิกูล  รู้สึก 
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ถกูอธัยำศยักน็�ำมำเจรญิ  น�ำมำปฏบิตั ิ จติใจกจ็ะเข้ำไปสูค่วำมสงบ 

ระงับได้ง่ำย  เช่น  พิจำรณำอำกำร  ๓๒  ร่ำงกำยนี้ประกอบด้วย 

อวัยวะต่ำงๆ  เบื้องบนตั้งแต่ปลำยเท้ำขึ้นไป  เบื้องต�่ำแต่ปลำยผม 

ลงมำ  มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  เต็มไปด้วยของไม่สะอำดมีประกำร 

ต่ำงๆ  มีผม  มีขน  มีเล็บ  มีฟัน  มีหนัง  มีเนื้อ  มีเอ็น  มีกระดูก  มี 

หัวใจ  มีปอด  มีตับ  มีม้ำม  มีดี  มีเนื้อ  มีเลือด  มีน�้ำเหลือง  น�้ำตำ 

น�้ำลำย  อุจจำระ  ปัสสำวะ  เป็นต้น  พิจำรณำมำกๆ  แยกแยะให้ 

เห็นเป็นของไม่สะอำดก็เป็นของปฏิกูล  โดยสีก็ไม่สะอำด  โดยกลิ่น 

โดยสณัฐำน  โดยทีเ่กดิกไ็ม่สะอำด  มนัต้องซมึ  ต้องไหลออกมำตลอด 

เวลำ  เพรำะว่ำมันเต็มไปด้วยของไม่สะอำด  ไหลออกมำตำมทวำร 

เช่น  ขี้ตำ  ขี้หู  ขี้ฟัน  น�้ำมูก  เสลด  น�้ำเหงื่อ  น�้ำอุจจำระ  ปัสสำวะ 

อะไรต่ำงๆ  ซึมไหลออกมำ  ขับออกมำตำมร่ำงกำย  ต้องมำอำบน�้ำ 

ใหม่กนัอยูป่ระจ�ำ  ไม่เช่นนัน้กส่็งกลิน่เหมน็  นีเ่ขำเรยีกว่ำร่ำงกำยนี้ 

เป็นของไม่สะอำด  กำรพิจำรณำอย่ำงนี้  ก็เป็นกำรเจริญกรรมฐำน 

จิตใจก็จะสงบจำกกำม  สงบจำกนิวรณ์  เมื่อจิตปรำศจำกกำม 

ปรำศจำกนิวรณ์  ก็ท�ำให้เข้ำถึงควำมสงบได้

จำกนัน้กจ็ะระลกึรูเ้ข้ำมำสูแ่กนใน  คอืรปูนำม  งำนพจิำรณำ 

ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  มันยังดูแบบสมมติอยู ่   ยังเห็นเป็น 

รูปร่ำง  เป็นควำมหมำย  แต่ก็ท�ำให้จิตสลด  สงบ  สังเวช  จำกนั้น 
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ก็จะระลึกเข้ำมำสู่รูปนำม  สภำวะจิตที่สลดเป็นอยำ่งไง  สงบ  จิตมี 

ควำมสลดสงัเวช  จะเป็นนำมธรรม  จติมสีมำธ ิ สงบ  เป็นนำมธรรม 

จิตเป็นอย่ำงไร  กำยเป็นอย่ำงไร  รู้สึกถึงไหน  ระลึกเข้ำมำหำรูป 

หำนำมที่ปรำกฏ  จนเห็นควำมหมดไป  ดับไป  เป็นอนิจจัง  ทุกขัง 

อนัตตำ  เป็นปัญญำเกิดขึ้น  หรือว่ำในส่วนของกรรมฐำนอื่นๆ 

บำงท่ำนก็พิจำรณำกำยเป็นธำตุ  แยกกำยเป็นธำตุดิน  น�้ำ  ลม  ไฟ 

กำยนี้ประกอบด้วยธำตุต่ำงๆ  ส่วนใดที่แค่นแข็งก็เป็นธาตุดิน 

ส่วนที่เอิบอำบ  ซึมซำบ  ไหลเกำะกุมก็เป็นธาตุน�้า  ส่วนที่ร้อน 

เป็นไฟ  เป็นไออุ ่น  ก็เป็นธาตุไฟ  ส่วนที่พัดในท้อง  ในไส้  พัด 

ในตัว  ลมหำยใจก็เป็นธาตุลม  ร่ำงกำยนี้ประกอบขึ้นมำด้วยธำตุ 

ดิน  น�้ำ  ลม  ไฟ  ที่ประชุมกันอยู่  มันยังด�ำรงชีวิตอยู่ได้  เพรำะว่ำ 

ธำตุยังอำศัยกันอยู่ได้  แต่บำงครั้งบำงครำว  ธำตุบำงอย่ำงก�ำเริบ 

ธำตุไฟก�ำเริบร้อนขึ้น  เป็นไข้  ป่วย  หรือเรำปฏิบัติไปบำงครั้ง  จิต 

ไปดู  ไปก�ำหนดรู ้ในกำย  เป็นกำรไปเคี่ยว  ธำตุไฟมันก็จะเพิ่ม 

มำก  มนัจงึร้อน  บำงทเีหงือ่แตก  เหงือ่ไหลไคลย้อย  ร้อน  บำงครัง้ 

ธำตุลมก�ำเริบ  ลมในท้องในไส้  ดันเสียดแน่น  บำงครั้งก็ธำตุดิน 

ท�ำให้กำยมันไม่เบำ  มันหนัก  มันแข็งกระด้ำง  ธำตุน�้ำก�ำเริบ 

บำงทีก็ถ่ำยมำก  เกิดกำรอำเจียน  อะไรต่ำงๆ
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ร่ำงกำยประกอบด้วยธำตดุนิ  น�ำ้  ลม  ไฟ  ไม่มตีวัเรำของเรำ 

ไม่มสีตัว์  บคุคล  เป็นเพยีงแต่ธำตปุระกอบกนั  กำรพจิำรณำอย่ำงนี้ 

ก็ยังเป็นสมมติอยู่  เพรำะต้องใช้ควำมคิด  ใช้กำรพิจำรณำ  แต่ 

ก็ท�ำให้เกิดควำมสลด  สงบ  สังเวช  แล้วจำกนั้นก็จะน้อมรู้เข้ำสู่ 

แกนใน  เข้ำไปรู้ถึงรูป  ถึงนำม  จึงเห็นตัวสภำพที่เป็นจริง  ใจที่ 

ก�ำลังสงบอยู่  ใจที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่  สติที่ระลึกรู้อยู่  ควำมเพียร 

ที่ก�ำลังปรำกฏอยู่  ปีติ  อิ่มเอิบใจ  ที่ก�ำลังปรำกฏ  หรือว่ำมีควำม 

สุขใจ  มีควำมสงบใจ  มีจิตใจสม�่ำเสมอเป็นกลำง  ก�ำหนดรู้เข้ำมำ 

ให้สู่สภำวะของรูปธรรม  นำมธรรม  ที่สุดก็จะพิจำรณำเห็นควำม 

เกิด  ควำมเสื่อม  ควำมดับไป  ของรูป  ของนำม  ให้รู้สึกถึงควำม 

ที่ว่ำรูปนำมนี้  มันไม่เที่ยง  ไม่จีรังยั่งยืน  มีกำรเกิดขึ้นตำมเหตุ 

ตำมปัจจัย  หมดไปตำมเหตุตำมปัจจัย  บังคับไม่ได้  ไม่ใช่ตัวตน 

ไม่ใช่ตัวเรำของเรำ  ก็จะเกิดเป็นวิปัสสนำญำณขึ้นมำ

อำศัยกำรพิจำรณำธำตุก่อน  ก็พิจำรณำเหมือนเป็นกรอบ 

นอก  บำงคนถนัด  รู้สึกว่ำถูกอัธยำศัยก็น�ำมำปฏิบัติ  นอกจำกนี้ 

พระพุทธเจ้ำแสดงเรื่องกำรพิจำรณำกำยเป็นซำกศพ  เพื่อให้ 

เห็นเป็นของไม่งำม  อำจจะมีศพจริงๆ  ให้พิจำรณำดูจำกศพ 

จริงๆ  ศพชนิดต่ำงๆ  ที่ท่ำนแสดงไว้ก็มี  ๙  ชนิด  ศพที่ขึ้นอืด 

ขึน้พอง  น�ำ้เลอืด  น�ำ้หนองไหล  ศพทีถ่กูตดัเป็นชิน้  อวยัวะกระจดั- 
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กระจำย  หรือว่ำเห็นเป็นซี่โครง  เป็นโครงกระดูก  มีเลือด  มีเนื้อ 

มีเอ็นรึงรัด  อะไรอย่ำงนี้  ศพก็มีลักษณะสภำพต่ำงๆ  น้อมเข้ำ 

มำสู่กำยของตนเอง  กำยของตนเองก็เป็นอย่ำงนี้เหมือนกัน  ที่สุด 

แล้วกำยกเ็ป็นซำกศพอย่ำงนี ้ ตอนนีย้งันัง่อยู ่ เดนิได้  พดูได้  เพรำะ 

ยังมีจิตวิญญำณอยู่  พอจิตวิญญำณละไปแล้ว  ร่ำงกำยนี้  ก็นอน 

แน่นิ่งถมทับแผ่นดิน  ประดุจดั่งท่อนไม้และท่อนฟืน  หำประโยชน์ 

มิได้  ในที่สุดก็แข็ง  ตัวแข็ง  ขึ้นอืด  ขึ้นพอง  น�้ำเลือดน�้ำหนองไหล 

ผิวแยกแตก  ปริ  ดินไปส่วนดิน  น�้ำไปส่วนน�้ำ  ลมไปส่วนลม  ไฟไป 

ส่วนไฟ  สงัขำรชวีติย่อมหนไีม่พ้นสภำพอย่ำงนีท้กุคน  ไม่มอีะไรจรีงั 

ยั่งยืน  เที่ยงแท้ถำวร  เรำจะหวง  เรำจะห่วง  จะหลงรักหลงชอบ 

อย่ำงไรมันก็ไม่ฟัง  แม้ว่ำยังไม่ถึงกับสิ้นชีวิต  ร่ำงกำยนี้ที่จริงแล้ว 

ก็เป็นของไม่สะอำด  เป็นของไม่งำมมำแต่ต้น  พิจำรณำไป  นั่งอยู่ 

ข้ำงในก็เป็นโครงกระดูก  ดูก็ไม่งำม  พิจำรณำไปต่ำงๆ  จิตใจมัน 

สลด  สงบ  สังเวช  จำกนั้นก็จะน้อมรู้เข้ำไปสู่รูปนำมเป็นแกนใน 

ใจที่สงบ  ใจที่มีควำมอิ่มเอิบ  ใจที่วำงเฉย  ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดู  ระลึก 

เข้ำมำสู่สภำวะรูปนำม

เพรำะฉะนั้น  บำงคนใช้กรรมฐำนที่เป็นกรอบนอก  เห็น 

ร่ำงกำยเป็นโครงกระดูก  เป็นซำกศพก็แล้วแต่  ก็เอำมำก�ำหนด 

พิจำรณำไป  พิจำรณำให้เห็นถึงควำมไม่จีรัง  ควำมไม่ยั่งยืน  ควำม 
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ไม่สวยงำม  ควำมเป็นของไม่สะอำดก็ตำม  แล้วจึงน้อมก�ำหนดรู้ 

เข้ำสูร่ปูนำมภำยใน  ดใูจ  ดจูติ  ดคูวำมรูส้กึ  พอก�ำหนดดมูำทีจ่ติใจ 

รู ้ที่จิตใจ  ภำพเหล่ำนั้นก็หำยไป  มำรู้จิตรู ้ใจแทน  รู้สภำวะของ 

นำมธรรม  เหน็ควำมหมดไป  สิน้ไป  เป็นอนจิจงั  ทกุขงั  อนตัตำ  ก็ 

เป็นปัญญำขึ้นมำ 

เพรำะฉะนัน้จะเหน็ว่ำกำรปฏบิตัใินส่วนของเบือ้งต้น  ขัน้ต้น 

ขัน้ด�ำเนนิ  ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นกรอบนอก  กม็หีลำยๆ  อย่ำง  กำร 

ปฏิบัติจึงไม่ใช่ว่ำจะต้องท�ำเบื้องต้นเหมือนกัน  บำงคนถนัดอย่ำงไร 

ก็ท�ำอย่ำงนั้น  ถนัดจะก�ำหนดรู้ลมหำยใจก็ว่ำกันไปเรื่องลมหำยใจ 

ถนัดก�ำหนดอิริยำบถใหญ่  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็ก�ำหนดรู้อิริยำบถ 

ใหญ่  ถนดัจะระลกึรูอ้ริยิำบถย่อยกร็ะลกึรูอ้ริยิำบถย่อย  หรอืว่ำกใ็ช้

กรรมฐำนหลำยอย่ำง  เช่น  เวลำนัง่กก็�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกหรอื 

ก�ำหนดอริยิำบถนัง่  บำงครำวกก็�ำหนดรูอ้ริยิำบถนัง่  บำงครำวกม็ำ 

รู้ลมหำยใจเข้ำออก  หรือบำงครำวพิจำรณำเห็นอำกำร  ๓๒  เห็น 

ร่ำงกำยเป็นของปฏิกูล  ก็ถือว่ำปฏิบัติให้มันอยู่ในกรรมฐำนเหล่ำนี้ 

เวลำเดินไปก็ก�ำหนดรู ้อิริยำบถใหญ่  เดินก็ก�ำหนดรู ้กำยที่เดิน 

หรือยืนก�ำหนดรู้กำยที่ยืน  หรือแม้แต่เวลำไปนอนก็ก�ำหนดรู้กำย 

ที่นอน  หรืออิริยำบถย่อยก็ต้องก�ำหนดรู้
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กรรมฐำนเหล่ำนี้เรำก็มีใช้หลำยอย่ำง  ใช้เรื่องสัมปชัญญะ- 

บรรพ กำรก�ำหนดท�ำควำมรูส้กึในอริยิำบถย่อย  ก�ำหนดรูใ้นอริยิำบถ 

ใหญ่  ก�ำหนดรู้ในลมหำยใจเข้ำออก  หรืออำกำร  ๓๒  พิจำรณำ 

เห็นเป็นของปฏิกูล  แยกกำย  ธำตุดิน  น�้ำ  ลม  ไฟ  หรือพิจำรณำ 

ซำกศพ  ท�ำได้ทัง้หมด  ให้จติใจเรำอยูก่บักำย  อยูก่บัใจ  แล้วกร็วมรู้ 

เข้ำสูส่ภำวะรปูนำม พอเข้ำไปสูส่ภำวะรปูนำม  ทีส่ดุกจ็ะปลดสมมติ 

ปลดรูปร่ำงสัณฐำนของกำย  ปลดควำมหมำยออกไป  ภำพนิมิต 

ภำพอะไรต่ำงๆ  รวมทั้งภำพรูปร่ำงสัณฐำนร่ำงกำยของตัวเองก็ 

หำยไป  เพรำะมนัเป็นสมมต ิ เหลอืแต่สภำวะและสตจิรดกบัสภำวะ 

มนัจะไม่มรีปูร่ำงแขนขำหน้ำตำของกำย  มแีต่ควำมรูส้กึ  ควำมไหว 

มีแต่ใจที่รับรู้  ผู้ปฏิบัติก็อย่ำไปตกใจ  และไม่ต้องไปตำมหำค้นหำ 

รปูร่ำงมำอกี  ให้ปล่อยไป  เพรำะว่ำมนัเป็นสมมต ิ คนใหม่ๆ  กอ็ำจ 

แปลกใจ  ตกใจ  เอ๊ะ  แขนขำไม่มี  ล�ำตัว  ศีรษะหำยไปไหน  ตกใจ 

กลวั  ปถุชุนคนเรำอดกลวัตำยไม่ได้  กเ็ลยไปหำตวัหำตนตำมสมมติ 

ทีเ่คยชนิ  อยูก่บัสมมตมิำนำนจนเหมอืนกบัเป็นตวัตน  เป็นของจรงิ 

แต่ทีจ่รงิเรำอยูก่บัของปลอมอยู ่ จติมนัจ�ำ  มนัแต่งปรงุ  จงึมรีปูร่ำง 

สัณฐำนขึ้นมำ  พอจิตไม่ปรุงไม่แต่ง  ไม่จ�ำ  ไม่ประดิษฐ์  ก็เลยไม่มี 

เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นของที่ไม่มีจริง  เกิดจำกกำรปรุงของจิต

ก ร อ บ วิ ปั ส ส น ำ
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เพรำะฉะนั้นเมื่อรูปร่ำงแขนขำหน้ำตำหำยไป  ก็ปล่อยให้ 

หำยไป  ให้ระลึกรู้อยู่กับควำมรู้สึกที่ปรำกฏอยู่  โดยไม่ต้องมีรูปร่ำง 

อย่ำงรู้สึกไหว  รู้สึกกระเพื่อม  รู้สึกกระเทือน  รู้สึกเย็น  ร้อน  รู้สึก 

สบำยกำย  รู ้สึกไม่สบำยกำย  แล้วก็รู ้ควำมรู ้สึกของจิตของใจ 

ยงัรูส้กึมใีจทีร่บัรู ้ มใีจทีรู่ส้กึ  มจีติทีต่รกึนกึ  มคีวำมรูส้กึในจติใจ  สติ 

จะระลึกใส่ใจอยู่กับสิ่งเหล่ำนี้  โดยไม่ต้องมีรูปร่ำงสัณฐำน  ทีนี้ 

บำงท่ำนพอมีสมำธิ  ลมหำยใจเบำ  ละเอียด  ไม่รู้สึก  รูปร่ำงไม่มี 

แขนขำไม่ม ี แล้วกเ็ลยหำสภำวะไม่เจอ  จบัสภำวะไม่ออก  จบัควำม 

เย็น  ควำมร้อน  จับจิตจับใจ  หำไม่ถูก  ก็เลยว่ำงเปล่ำไปหมด 

ได้แต่ควำมว่ำง  มีควำมสงบ  นิ่งว่ำง  อย่ำงนี้ก็ตกไปสู่สมมติอีก 

สมมตโิดยควำมไม่มอีะไร  ว่ำงเปล่ำ  แต่ทีจ่รงิมจีติผูรู้อ้ยู ่ จติทีก่�ำลงั 

รู ้ควำมว่ำงนั่นแหละ  เป็นสภำวะที่ปรำกฏ  ต้องใส่ใจมำให้ถูก 

จิตขณะนั้น  อำจจะมีควำมสงบอยู่  หรือมีควำมสุขอยู่  หรือมีปีติ 

ควำมอิ่มเอิบใจอยู่  หรือว่ำมีสัญญำจ�ำได้หมำยรู้  หรือมีควำมตรึก 

นึกอยู่ในนั้น  ก็ให้ระลึก  ระลึกใส่ใจ  สังเกตสภำวะของนำมธรรม 

ในจิตใจ  แล้วก็จะต่อยอดขึ้นมำ  ไม่เช่นนั้นจะเป็นเพียงสมถะ 

นิ่ง  ว่ำง  เพรำะมันนิ่งว่ำงก็จะเป็นแต่สมถะ  เป็นสมำธิ  ฉะนั้นถ้ำ 

ใส่ใจเข้ำมำทีจ่ติ  เจอจติ  เจอใจ  เจอผูรู้ ้ เจอควำมรูส้กึ  กจ็ะมโีอกำส 

เห็นจิตใจ  นำมธรรมเหล่ำนี้มีกำรเปลี่ยนแปลง  มีเกิดดับ  ไม่ใช่ 

ตัวเรำ  ไม่มีตัวตนในควำมเป็นเรำของเรำ  เกิดเป็นปัญญำขึ้นมำ 
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เป็นวิปัสสนำญำณขึ้นมำ

เพรำะฉะนั้นที่น�ำมำแสดงให้ทำ่นทั้งหลำยได้ฟังก็ให้มองเห็น 

เค้ำโครง  โครงสร้ำงของกำรปฏิบัติ  จะได้ปฏิบัติไปได้ถูก  ว่ำกำร 

ปฏิบัติก็มีขั้นตอนด�ำเนิน  ขั้นต้นอำศัยกรอบนอกต่ำงๆ  กันไป 

ในที่สุดก็ต้องโยงเข้ำมำสู่รูปนำมให้เป็นให้ได้ 

อีกประกำรหนึ่งที่ต้องฝึกหัดให้เป็นก็คือการวางใจให้ถูก 

จะต้องปล่อยวำง  เป็นกลำง  วำงเฉยให้เป็น  อย่ำท�ำด้วยควำมเพ่ง 

บังคับ  กดข่ม  ทะยำนอยำก  จิตใจจะไม่เป็นกลำง  ปฏิบัติแบบ 

ทะยำนอยำก  จะเอำให้ได้  จะเอำให้สงบ  จะเอำให้นิง่  กลวัจะเผลอ 

บังคับจดจ่อ  จดจ้อง  จิตใจจึงไม่โปร่ง  ไม่เบำ  ไม่อ่อนโยน  ไม่นิ่ม 

นวล  แข็งกระด้ำง  เคร่งตึง  เคร่งเครียดขึ้นมำอีก  ดีไม่ดีก็ปวด 

ศีรษะอีก  ถ้ำปฏิบัติแล้วเคร่งเครียดอย่ำงนี้ถือว่ำเรำวำงใจไม่ถูก 

แล้ว  กำรปฏิบัติวิปัสสนำต้องเป็นไปเพื่อควำมผ่อนคลำย  ต้อง 

ไม่เครยีด  ปฏบิตัไิปแล้ว  สมองยิง่คลีค่ลำย  จติใจปลอดโปร่ง  มนัจงึ 

จะถูกต้อง  ถ้ำท�ำไม่ถูกก็จะติดขัด  อึดอัด  ขัดเคือง  ถ้ำท�ำถูก 

ลงร่อง  ลงรอย  ร่ำงกำยจิตใจก็จะอ่อน  จะเบำ  คือควรแก่กำรงำน

ก ร อ บ วิ ปั ส ส น ำ
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เพรำะฉะนั้นก็ต้องรู้จักวำงใจให้ถูก  ให้รู้จักปล่อย  รู้จักวำง 

ถ้ำรู้สึกเพ่ง  รู้สึกทะยำนอยำกก็ให้รู้ทัน  ต้องละวำง  ปล่อยวำงออก 

ไป  และกำรปฏิบัติก็จะต้องอำศัยระลึกให้เป็นปัจจุบัน  ก�ำหนดรู้ 

รปูนำมทีก่�ำลงัเป็นปัจจบุนั  หรอืทีก่�ำลงัปรำกฏ หมดแล้วกแ็ล้วไป  รู้ 

รู้อันใหม่  รู้รูปใหม่  นำมใหม่  รูปใหม่  นำมใหม่  ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลำ 

ถ้ำเรำมัวไปคิดไปพิจำรณำในรูปนำมเก่ำ  อันใหม่ก็ไม่รู ้  กว่ำจะ 

กลบัมำรูส้ภำวะรปูนำมกผ่็ำนไปมำกมำย  เพรำะฉะนัน้อย่ำไปพะวง 

อย่ำไปติดอยู่ในอำรมณ์อดีต  อนำคต  ยังไม่รู ้แจ้งก็ต้องผ่ำนไป 

ผ่ำนไป  ตัง้สตอิยูก่บัสภำวะทีก่�ำลงัปรำกฏ  ปรำกฏ  ปรำกฏ  มนัจะ 

รูแ้จ้งขึน้มำในฉบัพลนัทีส่ตเิท่ำทนัต่อรปูต่อนำมในปัจจบุนันัน้แหละ 

ควำมรูเ้หน็  อนจิจงั  ทกุขงั  อนตัตำ  อยูใ่นปัจจบุนันัน้แหละ  ปัญญำ 

ก็ท�ำงำนพร้อมในขณะนั้น  เพรำะฉะนั้นหน้ำที่ก็คือระลึกรู้ให้ตรง 

สภำวะรูปนำม  ให้เป็นปัจจุบัน  แล้วก็วำงใจให้ถูก  ไม่เพ่ง  ไม่เผลอ 

ไม่ยนิด ี ไม่ยนิร้ำย  ปล่อยวำง  สกัแต่ว่ำ  รู ้ ละ  สละ  วำง  อยูเ่สมอๆ

วนันีค้งพอสมควรแก่เวลำ  ขอยตุไิว้แต่เพยีงเท่ำนี ้ ขอควำมสขุ 

ควำมเจริญในธรรม  จงมีแก่ทุกท่ำนเทอญ
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นะมัตถุ  ระตะนัตตะยัสสะ  ขอถวำยควำมนอบน้อมแด่ 

พระรตันตรยั  ขอควำมผำสกุควำมเจรญิในธรรม  จงมแีก่ญำตสิมัมำ 

ปฏิบัติธรรมทั้งหลำย 

ต่อไปนี้จะได้ปรำรภธรรมะ  ตำมหลักค�ำสั่งสอนขององค์ 

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมศรัทธำปสำทะ 

คือควำมเชื่อควำมเลื่อมใส  ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย  น�ำมำซึ่งควำม 

พำกเพียร  เพื่อสติ  สมำธิ  ปัญญำ  ยิ่งขึ้นไป 

กำรฟังธรรมถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงเสริม 

ศรัทธำปสำทะ  แล้วถ้ำขำดศรัทธำเสียแล้ว  ธรรมอื่นๆ  ก็มำไม่ได้ 

เกิดไม่ได้  ควำมเพียรก็ถอยหลัง  เพรำะฉะนั้นศรัทธำจึงเป็นสิ่ง 

บุญกุศลดุจญาติ
คอยต้อนรับ
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ส�ำคัญที่จะต้องปลูกสร้ำงให้เกิดขึ้น  จำกกำรฟัง  จำกกำรคิด 

พจิำรณำให้ด ี เพือ่ให้เรำมกี�ำลงัใจ  อำจหำญร่ำเรงิในกำรท�ำควำมดี 

ให้เห็นควำมดีเป็นเรื่องดี  เป็นคุณ  เป็นประโยชน์  จะได้เอำชนะ 

ควำมเกียจคร้ำน  เอำชนะควำมตระหนี่ออกไป  คนที่ได้ท�ำควำมดี 

ไว้  ได้ท�ำบุญกุศลไว้  ก็จะเป็นผลรอไว้ข้ำงหน้ำ  ผลเกิดขึ้นทันที 

อย่ำงบุคคลที่ให้ทำน  เมื่อได้ถวำยทำนแล้ว  ผลก็ปรำกฏขึ้นในโลก 

สวรรค์ทันที  วิมำนเกิดขึ้นรอไว้ทันที  ขณะที่ถวำยทำนเสร็จลง 

ในขณะนั้น  วิมำนทิพย์ก็เกิดขึ้นบนสรวงสวรรค์ทันที  อันนี้เป็นสิ่ง 

ที่มีหลักฐำนยืนยันในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

เรื่องมีอยู ่ว ่ำ  ในสมัยที่พระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนมชีพ 

อยู่ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้ำ  ประทับอยู่ที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน 

แขวงเมืองพำรำณสี  มีบุตรคหบดี  ชื่อนันทิยะ  เป็นผู ้มีควำม 

เลื่อมใสศรัทธำ  ได้ตั้งกองกำรกุศล  มีกำรบริจำคทำนให้กับ 

คนอนำถำ  คนก�ำพร้ำ  เป็นต้น  และก็ได้ท�ำกุศลท�ำบุญต่ำงๆ 

ครัง้หนึง่ได้ฟังธรรมเกดิศรทัธำ  จงึได้บรจิำคทรพัย์สร้ำงศำลำ 

จตุรมุขในป่ำอิสิปตนมฤคทำยวันนั้น  ในศำลำนั้นมีสี่มุข  มีห้องอยู่ 

สี่ห้อง  ก็ได้ตั้งเตียงตั่ง  มีเครื่องใช้เป็นต้นในศำลำนั้น  และในวันที่ 

ถวำยศำลำนั้น  ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้ำ  พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 

บุ ญ กุ ศ ล ดุ จ ญ ำ ติ ค อ ย ต้ อ น รั บ
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สำวกมำฉนัภตัตำหำร  ได้ถวำยทำน  โดยมพีระพทุธเจ้ำเป็นประมขุ 

แล้วก็ได้ถวำยศำลำพร้อมทั้งเตียงตั่งเครื่องใช้ในศำลำนั้น  ด้วยวิธี 

หลั่งน�้ำทักษิโณทกกับพระพุทธเจ้ำ  เป็นข้อสังเกตอย่ำงหนึ่งว่ำ 

ในสมยันัน้  เวลำถวำยสิง่ของทีย่กประเคนไม่ได้  เขำใช้วธิรีนิน�ำ้ลงสู่ 

พระหตัถ์ของพระพทุธเจ้ำ  เหมอืนกบัเวลำพระรำชำจะพระรำชทำน 

สิ่งใด  พระองค์ก็จะรินน�้ำทักษิโณทกให้แก่บุคคลนั้น 

สมัยเรำนี้  ยกไม่ได้ก็ต่อสำยสิญจน์ประเคน  ไม่มีใครเอำน�้ำ 

มำรินใส่มือพระสงฆ์  ที่จริงก็ท�ำได้  คือให้เป็นพิธีว่ำได้ถวำยศำลำ 

ถวำยกุฏิ  ใช้น�้ำเป็นสื่อในกำรถวำย  ในสมัยนั้นใช้วิธีหลั่งน�้ำ 

ทักษิโณทกลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้ำ  ที่เป็นประธำนใน 

หมู่พระสงฆ์  พอหลั่งน�้ำทักษิโณทกลงที่พระหัตถ์แล้ว  ปรำกฏว่ำ 

วิมำนปรำสำททิพย์ก็บังเกิดขึ้นบนสวรรค์ทันที 

ปรำสำททิพย์ซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ  ๗  ประกำร  ได้ผุดขึ้น 

บนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์  สมบูรณ์แล้วด้วยเทพนำรี  เหล่ำเทพอัปสร 

เทพธิดำ  มีประมำณทั่วทุกทิศโดยรอบ  ไกลออกไปถึง  ๑๒  โยชน์ 

เบื้องบนถึง  ๑๐๐  โยชน์  เต็มไปด้วยนำงเทพอัปสร  โยชน์หนึ่ง 

ก็  ๑๖  กิโลเมตร  (๒๐  วำ  เป็นหนึ่งเส้น  ๔๐๐  เส้นเป็นหนึ่งโยชน์ 

เอำมำคูณดูแล้ว  โยชน์หนึ่งรำว  ๑๖  กิโลเมตร)  นี่ไกลออกไปถึง 
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๑๒  โยชน์โดยรอบ  เบื้องบนถึง  ๑๐๐  โยชน์  พอถวำยตรงนั้น 

ปรำสำททิพย์ก็ผุดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ทันที

เหตุกำรณ์นี้ก็ได้รู้ขึ้นมำโดยพระมหำโมคคัลลำนะ  พระมหำ 

โมคคัลลำนะท่ำนเป็นผู้มีฤทธิ์มำก  เป็นอัครสำวกเบื้องซ้ำยของ 

พระบรมศำสดำ  เป็นผู้เลิศในทำงฤทธิ์  ท่ำนก็มักจะท่องไปบน 

สวรรค์บ่อยๆ  ท่องไปบนสวรรค์  แล้วก็จะไปเห็นวิมำน  เห็นเทวดำ

มีวิมำนต่ำงๆ  ก็จะถำมท�ำบุญอะไร  เทพธิดำนั้นก็จะตอบให้ฟังว่ำ 

ตอนเป็นมนุษย์ได้ท�ำบุญอะไรเอำไว้  แล้วพระมหำโมคคัลลำนะ 

ท่ำนก็ลงมำเล่ำให้ฟัง 

ในครำวนั้นท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะก็ขึ้นไปบนสวรรค์ 

ชั้นดำวดึงส์  ก็ไปเห็นปรำสำททิพย์นี้แหละ  เต็มไปด้วยรัตนะ  ๗ 

ประกำร  มีนำงเทพนำรีมำกมำยโดยรอบ  ทั้งทิศเบื้องบนด้วย 

ท่ำนก็เลยถำมนำงเทพธิดำเหล่ำนั้นว่ำปรำสำทนี้เป็นของใคร  นำง 

เทพธิดำเหล่ำนั้นก็บอกว่ำเป็นของท่านนันทิยคหบดี  ซึ่งตอนนี้ก็ 

ยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์  บรรดำพวกเหล่ำเทพอัปสรทั้งหลำยเหล่ำนี้ 

ก็ได้มำคอยที่จะบ�ำเรอท่ำนนันทิยคหบดี

บุ ญ กุ ศ ล ดุ จ ญ ำ ติ ค อ ย ต้ อ น รั บ
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บรรดำเทพอปัสรเหล่ำนัน้กไ็ด้ฝำกข่ำวพระมหำโมคคลัลำนะ 

ให้มำบอกกับท่ำนนันทิยคหบดีว่ำ  พวกตนนี้ได้คอยอยู่นำนแล้ว 

ไม่เห็นมำสักที  คอยจนระอำแล้ว  ฝำกไปบอกว่ำให้ขึ้นมำเสวย 

ควำมสุขบนวิมำนที่เต็มไปด้วยกำมคุณทั้งหลำยเหล่ำนี้เสียที  ให้ 

คิดว่ำกำรละจำกโลกมนุษย์มำนี้  เหมือนกับกำรทิ้งถำดดิน  แล้วให้ 

มำใช้ถำดทองค�ำ  ให้ท่ำนนันทิยคหบดีพิจำรณำอย่ำงนั้น 

พระมหำโมคคัลลำนะได้ลงมำแล้ว  ก็มำเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ 

กรำบทูลถำมว่ำเป็นไปได้ไหม  บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่  ได้ท�ำบุญถวำย 

ทำน  ตนเองก็ยังมีชีวิตอยู่  แต่ว่ำมีวิมำนเกิดขึ้นแล้วบนสวรรค์ 

พระพุทธเจ้ำก็ตรัสตอบพระมหำโมคคัลลำนะว่ำ  เรื่องนี้ก็เธอได้ 

ฟังจำกนำงเทพอัปสรบอกแก่เธอแล้ว  มิใช่หรือ  ท�ำไมจึงยังมำถำม 

ตถำคตอีก  พระพุทธเจ้ำก็รู้  พระมหำโมคคัลลำนะท่ำนก็ถำมซ�้ำว่ำ 

เป็นไปได้หรือคนที่ยังไม่ได้ตำยเลย  แต่ว่ำมีวิมำน  มีนำงเทพอัปสร 

รออยู่แล้ว  พระพุทธเจ้ำก็จึงตรัสว่ำ  อย่ำงนั้นแหละ  มหำโมคคัล- 

ลำนะ  อปุมำเหมอืนกบัว่ำ  บคุคลทีย่นืรอคอยญำตขิองตนเองทีจ่ำก 

ไปนำน  รอวันจะกลับมำ  ก็ยืนคอยอยู่ที่หน้ำประตู  เมื่อเห็นญำติ 

จะเป็นพีเ่ป็นน้อง  เป็นพ่อเป็นแม่อนัเป็นทีร่กั  ทีส่นทิสนมกนักลบัมำ 

กจ็ะดอีกดใีจ  ต้อนรบัขบัสู ้ ต่ำงกร้็องบอก  มำแล้วๆ  พ่อมำแล้ว  แม่ 

มำแล้ว  พีม่ำแล้ว  น้องมำแล้ว  ดอีกดใีจ  คอยต้อนรบั  ฉนัใดกฉ็นันัน้
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พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ  บุคคลที่ท�ำบุญไว้จะมีวิมำนและ 

เทพอปัสรคอยรอรบัอยู ่ เมือ่บคุคลนัน้ละจำกโลกมนษุย์ไปเกดิทีน่ัน้ 

ญำติๆ  เขำก็จะดีใจ  รอต้อนรับ  ต่ำงคนต่ำงก็ว่ำขอฉันก่อนๆ 

ต่ำงคนต่ำงก็รอเพื่อจะให้กำรปรนเปรอ  มีเครื่องบรรณำกำร  มี 

ของทิพย์  ๑๐  ชนิดมำคอยรอรับอยู่ 

พระพุทธเจ้ำตรัสอย่ำงที่เล่ำให้ฟังนั้นว่ำ  ญำติมิตรที่รอคอย 

ญำติที่จำกไปไกลไปต่ำงถิ่นกลับมำโดยสวัสดี  คนที่รออยู่ก็ดีอกดีใจ 

ต่ำงคนก็ว่ำมำแล้วๆ  ฉันใด  บุคคลที่ท�ำบุญไว้  บุญทั้งหลำยก็จะ 

รอคอยอยู่  ย่อมต้อนรับบุคคลนั้น บุคคลที่ท�าบุญไว้  เมื่อละจาก 

โลกนีไ้ปแล้ว บญุนัน้เขากจ็ะรอต้อนรบัอยู ่ เหมอืนญาตทิัง้หลาย 

ที่รอต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รัก  นี้เป็นเรื่องที่ยืนยันว่ำ  บุญที่บุคคล 

ท�ำไว้นั้น  มีผลเกิดขึ้น  มีผลทันที  ท�ำปุ๊บได้ผลปั๊บ  รออยู่แล้ว  ด้ำน 

วัตถุนี้รออยู่แล้ว  แต่ด้ำนนำมธรรมคือด้ำนจิตใจนั้น  ก็ได้กับใจ 

ของผู้นั้นทันที  พอได้ท�ำบุญ  จิตก็ปลื้มปีติ  อิ่มเอิบใจ  มีควำมสุข 

ใจเบิกบำน  หน้ำตำแจ่มใส  นี้ให้ผลทำงด้ำนจิตใจ  เพรำะฉะนั้น 

บุญจึงเป็นสิ่งที่บุคคลควรจะได้สะสมไว้

“สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย  กำรสั่งสมบุญ  น�ำมำซึ่งควำมสุข”

โดยเฉพำะคนที่มีบุญ  ท�ำบุญ  รักษำศีล  เจริญภำวนำ 
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ไหว้พระสวดมนต์  นี้เป็นบุญท�ำไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ  แม้ย่ำงเข้ำสู่ 

วัยชรำก็ยังเป็นผู้ที่ไม่หลง  สติสัมปชัญญะจะดี  ถ้ำเรำเป็นผู้มีบุญ 

หมั่นสวดมนต์  ไหว้พระ  เจริญภำวนำ  ถือศีล  ฟังธรรม  จะท�ำให้ 

เรำแม้เฒ่ำชรำ  ก็ไม่หลง  หูตำก็ยังใช้ได้ดี 

วันนี้อำตมำ  ไปแสดงธรรมกับโยมอำยุ  ๙๘  ก็ต้องขออภัย 

โยมที่นี่ด้วย  เพรำะว่ำเมื่อเช้ำประกำศไปว่ำตอนบ่ำยจะลงสอน 

ลงน�ำปฏิบัติ  ลืมไปว่ำมีกิจนิมนต์  อยู่ใกล้  ตรงบ้ำนไม้สวนไปทำง 

วดัใหญ่  กร็ูส้กึยนิดปีรดีำ  ปลืม้ใจ  ได้ไปเทศน์ให้คนแก่อำย ุ ๙๘  ฟัง 

ก็พยำยำมตั้งใจแนะน�ำ  เมื่อพระเดินเข้ำไป  แกยกมือไหว้  แกนอน 

อยูน่ะ  เรำกร็ูไ้ด้ทนัทว่ีำ  ตำแกต้องยงัดอียู ่ เหน็พระเดนิเข้ำมำแล้ว 

แกยกมือไหว้ได้  แสดงว่ำตำต้องดี  โดยที่ยังไม่มีใครบอกว่ำ 

พระมำ  ยกมือไหว้เลย  แล้วก็พยุงให้ลุกขึ้นนั่งได้  นั่งฟังธรรมได้ 

อำตมำกใ็ห้รบัศลี  ให้รบัไตรสรณคมน์  รบัศลี  กว่็ำได้  กล่ำวค�ำไหว้ 

พระได้  กล่ำวค�ำขอไตรสรณคมน์  รับศีล  ฟังธรรม  อำตมำก็พูดอยู่ 

สกัประมำณ  อำจจะถงึ  ๑  ชัว่โมง  ท้ำยๆ  นีค่งจะชกันัง่ไม่ไหวแล้ว 

ลูกหลำนก็เลยต้องให้นอน  ให้นอนฟัง  แต่ก็ยังพนมมือฟัง  คือดีใจ 

ปลืม้ใจด้วยว่ำคนแก่อำยขุนำดนี ้ หตูำยงัท�ำงำนได้  แล้วกโ็ดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งใจยังดี  ใจอยู่ในบุญกุศล
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อำตมำกพ็ดูเรือ่งนีใ้ห้ฟัง  พดูให้ฟังถงึอำนสิงส์  พดูให้ฟังเรือ่ง 

ไตรสรณคมน์ทีไ่ด้รบัไปนี ้ ว่ำรบัไตรสรณคมน์เป็นบญุอย่ำงไร  ให้รกัษำ 

ศีล  ๕  ไว้  ให้เจริญภำวนำไว้  ให้พิจำรณำสังขำร  ให้เห็นอนิจจัง 

ทุกขัง  อนัตตำ  ก็พูดให้คนแก่ฟัง  ให้เตรียมตัวเตรียมใจ  ไม่ต้อง 

หวั่นไหวต่อมรณภัยที่จะต้องมำถึงอย่ำงแน่นอน  ให้พิจำรณำ 

ให้ยอมรับตอนท้ำยก็ได้ถวำยสังฆทำน  อำตมำก็ลุกไปรับใกล้ๆ  ให้ 

ประเคนของ  คืออำยุมำกๆ  ท�ำบุญได้  เพรำะฉะนั้น  ถ้ำหำกว่ำ 

อำยุมำกแล้วก็หลง  ใจเลอะเลือน  ไม่รับรู้  ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือน 

ตำยแล้ว  อย่ำงนั้นคือท�ำบุญอะไรไม่ได้  หมดโอกำสสะสมบุญ

ผู้ไม่ประมำทก็จะเป็นผู้ที่ไม่ตำย  ผู้ประมำทถึงมีชีวิตอยู่ก็ 

เหมือนกับผู้ตำยแล้ว  พระพุทธเจ้ำตรัสไว้  ผู้ประมำทถึงมีชีวิตอยู่ 

ก็เหมือนกับตำยแล้ว  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  ผู้ประมำทมีชีวิตอยู่ 

ก็เหมือนกับตำยแล้ว ปมาโท  มจฺจุโน  ปทัง  - ผู้ประมำทมีชีวิตอยู่ 

ก็เหมือนตำยแล้ว  คือมันค่ำเท่ำกัน  ปกติเวลำคนตำยก็ท�ำอะไร 

ไม่ได้ใช่ไหม  คนตำยไปแล้วจะท�ำบญุไม่ได้  จะไหว้พระ  จะสวดมนต์ 

จะท�ำทำน  รักษำศีล  ท�ำไม่ได้หรอก  มันตำยแล้ว  แต่คนเป็นที่ 

ประมำทนี่  คือจิตไม่คิดจะท�ำควำมดีอะไร  ทำนก็ไม่เอำ  ศีลก็ 

ไม่รกัษำ  ภำวนำกไ็ม่เจรญิ  กม็ค่ีำเท่ำกนักบัคนตำย  จะมชีวีติอยู ่ ก็ 

ไม่ได้ท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลย  เปรียบเหมือนคนตำย 
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แล้ว  ค่ำเท่ำกัน  พระพุทธเจ้ำทรงตรัส  คนประมำทนั้นมีชีวิตอยู่ 

ก็เหมือนคนตำยแล้ว  แต่ผู ้ไม่ประมำทย่อมเข้ำถึงควำมไม่ตำย 

ผู้ไม่ประมำทย่อมไม่ตำย 

อปัปมาโท  มจัจโุน  ปทงั  -  ผูไ้ม่ประมำทย่อมไม่ตำย  กห็มำย 

ถึงว่ำ  ควำมดับทุกข์  พระนิพพำนเป็นธรรมที่ไม่ตำย  นิพพำนเป็น 

ธรรมที่ไม่ตำย  เรียกว่ำอมตธรรม  หรือ  อมฤตธรรมก็ได้  ธรรมที่ 

ไม่ตำย  คือไม่มีสภำพแห่งกำรตำย  เพรำะว่ำนิพพำนนั้นเป็นธรรม 

ทีไ่ม่มกีำรอบุตับิงัเกดิขึน้  จงึไม่มกีำรตำย  เป็นธรรมทีเ่ป็น  อสงัขต-

ธรรม  เป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งด้วยปัจจัยทั้งสี่  จึงไม่มีกำรเกิด  เมื่อ 

ไม่มกีำรเกดิกไ็ม่มกีำรดบั  หรอืไม่มกีำรตำย  ผูไ้ม่ประมำท  คอืผูเ้ป็น 

อยู่อย่ำงไม่ขำดสติ  เพียรปฏิบัติประพฤติธรรม  ทำน  ศีล  ภำวนำ 

ยิง่ขึน้  จนเข้ำถงึนพิพำน  เข้ำถงึควำมไม่ตำย  กเ็รยีกว่ำไม่ตำยจรงิๆ 

เพรำะถงึควำมไม่ตำย  เพรำะหลดุพ้นจำกกำรเกดิกำรตำย  พ้นจำก 

กำรอบุตับิงัเกดิขึน้  จงึไม่มกีำรตำย  จรงิอยู ่ สรรีะร่ำงกำย  มนักไ็ป 

ตำมเรื่องของมัน  มันก็ต้องแตกดับ  ร่ำงกำยชีวิตนี้  แต่ว่ำจิตนั้น 

สำมำรถจะเข้ำถึงอมตธรรม  เข้ำถึงธรรมแห่งควำมไม่ตำย  เพรำะ 

ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู ้ที่หวังควำมพ้นทุกข์  ก็ต้องเข้ำถึงควำมไม่ตำย 

คืออมตธรรม  ก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมำท
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ผูม้ชีวีติอยู ่ ๑๐๐  ปี  แต่ประมำทอยู ่ กส็ูค้นทีม่ชีวีติอยูว่นัเดยีว 

ที่ไม่ประมำทไม่ได้  พระพุทธเจ้ำได้เคยตรัสว่ำ  ก็ผู้ใดไม่เห็นควำม 

เกิดขึ้นและควำมเสื่อมไป  พึงเป็นอยู่  ๑๐๐  ปี  ควำมเป็นอยู่วัน 

เดียวของผู ้ที่เห็นควำมเกิดและควำมเสื่อม  ย่อมประเสริฐกว่ำ 

ควำมเป็นอยู่ของผู้นั้น  คนที่มีชีวิตอยู่วันเดียว  แต่เห็นควำมเกิด 

เห็นควำมเสื่อม  ประเสริฐกว่ำคนเป็นอยู ่  ๑๐๐  ปี  แต่ไม่เห็น 

ควำมเกิด  ควำมเสื่อม  ควำมเกิด  ควำมเสื่อมแห่งสังขำร  ของรูป 

ของนำม  ของปรมตัถธรรม  ถ้ำบคุคลใดได้เข้ำไปรูไ้ปเหน็ได้  เหน็รปู 

เห็นนำม  มันเกิด  มันเสื่อม  มันดับ  แม้วันนั้นจะตำยลง  มีชีวิตอยู่ 

วันเดียวตำยลง  ก็ประเสริฐกว่ำคนเป็นอยู่  ๑๐๐  ปี  แต่ไม่เห็น

เรำก็มำดูว่ำเรำเห็นหรือยัง  เรำอำยุกี่ปีแล้ว  ยังไม่เห็นควำม 

เกดิ  ควำมเสือ่มของสงัขำร  ตำยเสยีก่อน  มนักไ็ม่ประเสรฐิ  ได้ชวีติ 

มำไม่ประเสริฐ  ต้องท�ำให้เห็นก่อนจะตำย  ต้องให้เห็นควำมเกิด 

ควำมเสือ่ม  โดยเฉพำะกำรรูเ้หน็จรงิๆ  ด้วยญำณ  ด้วยปัญญำ  ด้วย 

กำรเจริญภำวนำ  กำรรู้เห็น  กำรรู้แบบคิดนึกพิจำรณำเอำ  ก็อย่ำง 

หนึ่ง  กำรรู้เห็นแจ้งรู้จริงๆ  ก็อย่ำงหนึ่ง  กำรรู้แบบคิดนึกพิจำรณำ 

เอำก็ยังไม่ใช่เห็นแจ้ง  แต่ก็ยังดี  ยังสร่ำงเมำ  ยังละ  ยังสละ  ยัง 

สังเวช  ยังเป็นผู้ลดละลงไปได้ตำมสมควร  แต่ถ้ำเห็นแจ้งจริงๆ  มัน 

จะละได้เด็ดขำด
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กำรพจิำรณำให้เหน็  แล้วกม็กีำรคดิพจิำรณำ  ทัง้สิง่ทีผ่่ำนมำ 

แล้ว  ที่ก�ำลังเป็นไปอยู่  ทั้งที่จะปรำกฏในอนำคต  เรียกว่ำ  มีอดีต 

ปัจจุบัน  อนำคตเข้ำมำ  ว่ำเมื่อก่อนนี้ยังแข็งแรง  ยังเป็นหนุ่มเป็น 

สำว  แขง็แรง  แต่มำบดันีก้อ่็อนแอลง  สงัขำรไม่เทีย่ง  เสือ่มไป  หตูำ 

เคยดี  บัดนี้ก็เสื่อมไป  ตำที่เคยแวววำวก็ฝ้ำฟำง  หูที่เคยฟังชัดถนัด 

ก็ตื้อตึง  ผมก็ขำว  หนังก็เหยี่ยวย่น  เรี่ยวแรงก็ถอยหลัง  พิจำรณำ 

ให้เห็นควำมเสื่อมไป  สิ้นไป  นับวันบ่ำยหน้ำเข้ำไปสู่ควำมแตกดับ 

ยงัไงกต้็องตำย  ควำมตำยต้องมำถงึแน่นอน พจิำรณำอย่ำงนี ้ กเ็ป็น 

สิ่งที่ให้เกิดควำมสังเวชได้  คิดในทำงที่ว่ำ  มันไม่เที่ยง  มันเสื่อมไป 

สิน้ไป  แต่มนัยงัไม่เหน็แจ้ง ผูท้ีเ่หน็จรงิๆ นัน้  ต้องอาศยัการมสีติ 

ระลึกรู้ในปัจจุบัน  ไม่ได้เอาอดีตมาคิด  ไม่ได้เอาอนาคตมาคิด 

รู้เห็นความเสื่อมไปในปัจจุบันนี้  เป็นขณะๆ  คือสติต้องระลึก 

อยู่กับปัจจุบัน  ต้องระลึกรู้กำยใจที่ก�ำลังเป็นไปอยู่  ระลึกศึกษำ 

เข้ำไปให้ตรงต่อธรรมชำติที่ก�ำลังปรำกฏอยู่

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตำ  ก็มำ 

พสิจูน์ดวู่ำจรงิไหม  ควำมไม่เทีย่งนัน้  มนัเป็นไปอยูท่กุขณะ  คอืมนั 

เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ  ที่เรำรู้สึกว่ำไม่เห็นมันเปลี่ยน  นำนๆ  ถึง 

จะเห็นว่ำมันเสื่อม  แต่ที่จริงทุกเสี้ยววินาทีมีความเสื่อมสลายอยู่ 

มีความเกิดขึ้นใหม่  มีความเสื่อมดับไป  ให้เห็นอย่ำงนี้  จึงจะเป็น 
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กำรรู ้เห็น  รู ้แจ้ง  รู ้ควำมจริง  มันคิดเอำก็ไม่ได้  คิดเอำก็ไม่ใช่ 

เห็นแจ้ง  ในเนื้อ  ในหนัง  ในอวัยวะ  ในร่ำงกำย  มันมีควำมเสื่อม 

อยู่ตลอด  ทุกขณะๆ  จิตใจก็มีควำมเสื่อม  มีควำมเปลี่ยนแปลง 

จิตใจก็มีควำมเปลี่ยนแปลง  มีควำมเกิดดับ  จะรู ้จะเห็นต้อง 

อำศัยมีสติตำมระลึกรู ้อยู ่  ระลึกไปที่กำย  ระลึกไปที่ใจ  บ่อยๆ 

เนืองๆ  เข้ำ  เดี๋ยวก็เห็นควำมเกิดควำมเสื่อมได้ 

กำรจะรู้จะเห็น  ก็รู้ตรงที่มันมีกำรผัสสะนั่นแหละ  เกิดกำร 

ผัสสะขึ้น  ไม่ต้องคิดนะ  ถ้ำไม่มีกำรผัสสะก็สื่อไม่ได้  เชื่อมโยง 

ไม่ถึง  เรำจะไปรู้ก็คือต้องคิดเอำนึกเอำ  จะรู้ได้คือมันต้องสื่อกัน 

ต้องมีอำยตนะเป็นที่เชื่อมต่อ  จึงจะรู้  กำรรู้จริงๆ  ต้องรู้ตรงที่มี 

อำยตนะภำยในภำยนอก  มีกำรผัสสะเกิดขึ้นตรงนั้น  เรำก็รู ้ได้ 

ตรงนั้น  ถ้ำไม่มีกำรผัสสะขึ้นมำ  ก็รู้ไม่ได้  ก็ต้องคิดเอำนึกเอำ 

กำยมอียูแ่ล้ว  กม็โีผฏฐพัพะมำกระทบ  เยน็  ร้อน  อ่อน  แขง็ 

หย่อน  ตงึ  กระทบแล้วรูส้กึ  เยน็  ร้อน  อ่อน  แขง็  หย่อน  ตงึ  เกดิ 

ควำมรู้สึกสบำย  ไม่สบำย  ถ้ำยังไม่กระทบ  ก็ไม่เห็น  ไม่เจอว่ำ 

มคีวำมรูส้กึ  เยน็  ร้อน  ตงึ  หย่อน  ไหว  สบำย  ไม่สบำย  ถ้ำเรำจะรู้ 

กน็กึเอำ  ว่ำกำยนีจ้ะต้องมเียน็  มร้ีอน  มตีงึ  แต่ไม่เจอสภำวะจรงิๆ 

จะเจอจริงๆ  ได้ก็ต้องรู ้ขณะที่เกิดกระทบสัมผัสกันอยู ่  ฉะนั้น 
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วิป ัสสนาเขาจึงว ่าต ้องระลึกให ้เป ็นปัจจุบัน  ก�ำลังสัมผัส 

ก�ำลังผัสสะขึ้น  เย็นกระทบกำยรู ้สึก  นั่นแหละรู ้ตรงนั้นทันที 

ตึงๆ  มำกระทบกำย  แล้วก็รู ้สึก  ก็ระลึกตรงนั้นทันที  แข็งๆ 

กระทบกำย  รู้สึกแข็ง  รู้ตรงนั้นทันที  เย็นบ้ำง  ร้อนบ้ำง  อ่อนบ้ำง 

แข็งบ้ำง  หย่อนบ้ำง  ตึงบ้ำง  ตึงๆ  กระทบกำย  ก็รู้สึกตึง  เกิดกำร 

ผัสสะขึ้น  รู้ตรงนั้น  ขณะนั้น  ที่นั้น  นั่นแหละ  จึงเป็นปัจจัยให้เห็น 

ควำมเกิด  ควำมเสื่อม  ควำมดับ  ขณะนั้นจริงๆ

เกดิกระทบ  เกดิสมัผสั  กม็เีวทนำอยู ่ สบำย  ไม่สบำย  เป็นสขุ 

เป็นทุกข์  จะรู ้จะเห็นได้จริงๆ  ก็ต้องรู ้ในขณะนั้น  ในขณะที่ 

เกิดกำรผัสสะ  เกิดควำมรู ้สึก  คือสิ่ งที่จะให ้รู ้นั้นต ้องมีอยู ่ 

เป็นอยู่  เป็นไปอยู่  จะไปนึกเอำคิดเอำ  ไม่เห็น  ไม่รู้จริง  คิดเอำ 

กไ็ด้แต่ไม่ใช่เหน็จรงิ จะเหน็จรงิกต้็องระลกึขณะทีก่�าลงัปรากฏอยู่

ก�ำลงัรูส้กึอยู ่ เยน็อยู ่ ตงึอยู ่ แขง็อยู ่ ไหวอยู ่ สบำยอยู ่ ไม่สบำยอยู่ 

ทั่วๆ  กำย  มีอยู่จริงๆ  จะรู้จัก  จะเห็นเสียงได้ยิน  มันเกิด  มันดับ 

มันเกิด  มันสลำยตัว  ก็ต้องรู้ในขณะที่เกิดผัสสะขึ้น  ทำงหูจริงๆ 

มีอำยตนะภำยในคือประสำทหู  มีเสียงเป็นอำยตนะ  ภำยนอก 

กระทบกันแล้ว  ได้ยินเกิดขึ้น  เกิดกำรผัสสะ  โสตสัมผัสขึ้น 

ตรงนั้น  ถ้ำจะรู ้เห็นควำมเกิด  ควำมเสื่อม  ควำมดับ  ก็ต้องรู ้ 

ตรงขณะนั้น  เลยจำกนั้นไปแล้วก็ไม่รู้เห็นจริงแล้ว  ได้แต่คิดเอำ 
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เดำเอำ  จะรู้เห็นควำมเกิดควำมดับ  ก็ต้องรู้ให้ทันตรงที่รู้สึก  ได้ยิน 

ดับ  ได้ยินเกิดขึ้น  หมดไป

วิปัสสนำจึงไม่ใช้ควำมคิด  แต่มีสติระลึกสิ่งที่ก�ำลังมีปรำกฏ 

พอได้ยินปุ๊บ  ระลึกทันที  ดับแล้วแล้วกัน  ระลึกอันใหม่  ถึงจะ 

ไม่เห็นชัด  มันก็ดับแล้ว  ถ้ำจะไปเน้นอีก  มันก็ไม่มีให้ดูแล้ว  ได้แต่ 

คิดเอำ  นึกเอำ  เพรำะต้องปล่อยให้ผ่ำน  ดูอันใหม่  มันมีมำใหม่อีก 

เดี๋ยวมันก็มีขึ้นทำงตำ  เห็นขึ้นมำทำงตำ  เกิดกำรผัสสะขึ้นทำงตำ 

มีสี  มีกระทบประสำทตำ  เห็นเกิดขึ้นก็ระลึกตรงนั้น  ก็จะพบว่ำ 

มันก็ดับตรงนั้น  หมดไปตรงนั้น  เห็นปุ๊บดับ  มันเกิดมันดับ  กลิ่น 

กระทบจมกู  รูก้ลิน่  กด็บัทนัท ี เกดิขึน้แล้วกด็บัทนัท ี รสกระทบลิน้ 

รู้รส  ก็ดับทันที

ฉะนัน้ถ้ำหำกเฝ้ำคอยระลกึคอยสงัเกตอยู ่ ทำงตำบ้ำง  ทำงหู 

บ้ำง  ทำงจมูกบ้ำง  ทำงลิ้นบ้ำง  ทำงกำยบ้ำง  ทำงใจด้วย  มันก็จะ 

ต้องเหน็ควำมจรงิ  คอืควำมเกดิขึน้  ควำมเสือ่มไปดบัไปอย่ำงแน่นอน 

มันจะไปไหน  ในเมื่อควำมจริงเขำเกิดดับอยู่แล้ว  สีกระทบตำเห็น 

มันก็ต้องดับ  เสียงกระทบหูได้ยินก็ดับ  คือเขำเกิดเขำดับอยู่แล้ว 

ถึงจะรู้หรือไม่รู้เขำก็เกิดดับ  แต่เมื่อเจริญสติเขำ้ไประลึกรู้บ่อยๆ  ก็ 

ต้องเจอควำมเกิด  ควำมเสื่อม  ควำมดับอย่ำงแน่นอน  เพียงแต่ 
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ระลึกให้มันตรงตัวสิ่งที่ปรำกฏ  ระลึกให้ได้ปัจจุบัน  เรำก็ต้องเจอ 

เจอธรรมชำติเป็นจริงที่มันเกิดมันดับ  จะได้มีชีวิตอันประเสริฐ 

ที่ว่ำมีชีวิตอยู่วันเดียว  แต่ถ้ำเห็นควำมเกิดควำมเสื่อม  ประเสริฐ 

กว่ำมีชีวิตอยู่ตั้ง  ๑๐๐  ปี  เรำได้กี่ปีแล้วยังไม่เห็น  ยังไม่ประเสริฐ 

ต้องพยำยำมให้รู้ให้เห็น  เห็นวันใดก็วันนั้นประเสริฐแล้ว  มีชีวิตแค่ 

วนันัน้  กถ็อืว่ำประเสรฐิ  โชคดมีำก  ท�ำไมจงึให้ควำมส�ำคญัมำกมำย 

ขนำดนั้น  พระพุทธเจ้ำตรัส  นี่จะต้องไม่ใช่ธรรมดำ  ตรัสยกย่องถึง 

กำรเห็นแค่ควำมเกิด  ควำมเสื่อม  มีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่ำ 

คนตั้ง  ๑๐๐  ปี  แสดงว่ำจะต้องมีควำมส�ำคัญมำก  กำรเห็น 

ควำมเกิด  ควำมเสื่อม  ส�ำคัญมำก

ถ้ำเรำมำพิจำรณำดู  สัตว์โลกทั้งหลำยที่เวียนว่ำยตำยเกิด 

ไม่เคยเจอสภำวะปรมตัถธรรมเลย  ไม่เคยรูจ้กัสภำพธรรม  สจัธรรม 

แห่งควำมเป็นจริง  เจอแต่สมมติตลอด  รู้แต่สมมติ  รู้แต่ควำมเป็น 

คน  เป็นสตัว์  เป็นหญงิ  เป็นชำย  เป็นเรำ  เป็นเขำ  เป็นตวั  เป็นตน 

เป็นรูป  เป็นร่ำง  เป็นชื่อ  เป็นภำษำ  เป็นควำมหมำย  ไม่เคยรู้จัก 

สภำพธรรม  ปรมตัถธรรมเลย  ชวีติจงึต้องเวยีนว่ำยตำยเกดิ  เพรำะ 

ควำมหลงในสมมติ  ไม่รู้แจ้งควำมจริง  เหมือนคนที่หลงอยู่ในถ�้ำ 

วนอยู่อย่ำงนั้น  มันก็ไปไหนไม่ได้  ก็อยู่ในนั้น  หรือหลงอยู่ในป่ำ  ก็ 

วนอยู่  ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ออก
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เมื่อเกิดมีแสงลอดผ่ำน  มองเห็นแสงเล็กๆ  ผ่ำนมำทำงไหน 

ควำมหวังหรือโอกำสที่จะออกจำกถ�้ำมีขึ้นมำมำกแล้ว  อยู่ในถ�้ำมืด 

ถ้ำมีแสงอะไรนิดเดียวส่องมำ  ไม่ต้องวนเวียนอยู่อีกนำน  มีโอกำส 

จะออกจำกถ�ำ้ได้แล้ว  ไปตำมแสงนัน้แหละ  ฉนัใดกด็ ี ถ้ำหำกบคุคล 

มำเห็นรูปนำมเกิดดับ  เหมือนกับว่ำเรำมำจับทำงได้ถูก  เพรำะ 

ทำงเดิน  มันเดินไปตำมนี้  สติระลึกรู้ไปตำมรูปนำมปรมัตถ์นี้แหละ 

เดินไปตำมนี้  คือระลึกไปตำมนี้  มีโอกำสที่จะเข้ำถึงควำมดับทุกข์ 

ได้  ฉะนัน้ชวีติทีเ่วยีนว่ำยตำยเกดิมำมำกมำย  แล้วมำเหน็ควำมเกดิ 

ควำมเสือ่มของรปูของนำมได้  เหมอืนคนทีไ่ด้เหน็แสงลอดมำ  โอ้... 

มคีวำมหวงั  มโีอกำสทีจ่ะออกจำกถ�ำ้ได้  มโีอกำสแล้ว  ถ้ำไม่เหน็แสง 

กำรเวียนว่ำยตำยเกิดก็ต้องวนเวียนอยู่อีกนำน

พระพุทธเจ้ำตรัส  อย่ำงเช่น  ตรัสกับนำงปฏำจำรำก็ดี  ตรัส 

กับนำงวิสำขำก็ดี  ตรัสกับนำงปฏำจำรำที่เศร้ำโศกเพรำะเสียลูก 

๒  คนในครำวเดียวกัน  ลูกคนเล็กถูกเหยี่ยวเฉี่ยวเอำไป  ลูกคนโต 

กถ็กูน�ำ้พดัพำไป  ลกู  ๒  คนตำยไปต่อหน้ำต่อตำ  ก่อนหน้ำนัน้เมือ่ 

ตอนเช้ำ  สำมีก็ถูกงูกัดตำย  มำตอนกลำงวัน  ลูก  ๒  คนตำยอีก 

กลับไปบ้ำนเกิดตนเอง  เพื่อนบ้ำนบอกว่ำ  พ่อแม่และพี่ชำย 

ถูกบ้ำนพังทับตำยเมื่อคืนนี้  ปฏำจำรำเสียสติ  เป็นบ้ำเลย  เดิน 

กระเซอะกระเซิงเข้ำมำในวัด  พระพุทธเจ้ำก�ำลังแสดงธรรม 
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กท็รงให้สต ิ พอได้สตขิึน้มำ  ร้องไห้  ผ้ำผ่อนไม่มจีะนุง่  มคีนสงสำร 

จงึโยนผ้ำให้  เข้ำไปกรำบพระพทุธเจ้ำ  ร้องไห้  บ่นเพ้อร�ำพนั  ขอให้ 

พระองค์เป็นที่พึ่ง 

พระพทุธเจ้ำได้เตอืนสต ิ ตรสัอปุมำว่ำน�ำ้ในมหำสมทุรทัง้  ๔ 

มีประมำณน้อย  เมื่อเทียบกับน�้ำตำของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้ว 

เศร้ำโศกไม่ใช่น้อย มำกกว่ำน�ำ้ในมหำสมทุรนัน้  เหตใุดเธอจงึประมำท 

อยู่เล่ำ  พระพุทธเจ้ำตรัสอย่ำงนี้  ตรัสถึงว่ำน�้ำในมหำสมุทรนี้ยัง 

น้อยกว่ำน�้ำตำที่ร้องไห้มำ  แต่ละชำติๆ  ที่ผ่ำนทุกข์ยำกล�ำบำกมำ 

มันไม่ใช่เพียงแต่แค่นี้เท่ำนั้นหรอก  ที่สูญเสียลูก  สูญเสียสำมี 

ร้องห่มร้องไห้  นี้ยังเป็นเพียงฉำกเดียว  แต่ว่ำที่ผ่ำนมำนี้  เศร้ำโศก 

มำ  จนรวมน�ำ้ตำแล้วมำกกว่ำน�ำ้ในมหำสมทุร  ฉะนัน้จะมวัประมำท 

อยู่ใยเล่ำ 

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสอีกว่ำ  บุตรทั้งหลำยไม่มีเพื่อต้ำนทำน 

บิดำก็ไม่มี  ถึงพวกพ้องก็ไม่มี  เมื่อบุคคลถูกควำมตำยเข้ำครอบง�ำ 

แล้ว  ควำมต้ำนทำนในญำตทิัง้หลำยย่อมไม่ม ี บณัฑติทรำบอ�ำนำจ 

ประโยชน์นัน้แล้ว  ส�ำรวมในศลี  พงึช�ำระทำงไปพระนพิพำนโดยเรว็ 

ทเีดยีว  ค�ำว่ำบตุรทัง้หลำยไม่มเีพือ่ต้ำนทำน บดิำกไ็ม่ม ี ถงึพวกพ้อง 

ก็ไม่มี  เมื่อบุคคลถูกควำมตำยเข้ำครอบง�ำแล้ว  หมำยถึงว่ำใครจะ 
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มำต้ำนทำนควำมตำยไม่ได้  ไม่ว่ำจะเป็นบตุร  จะมำช่วยต้ำนทำนให้ 

ก็ไม่ได้  ไม่ว่ำจะเป็นบิดำมำรดำ  ไม่ว่ำจะเป็นพวกพ้องทั้งหลำย 

ต้ำนทำนควำมตำยไม่ได้  ญำติทั้งหลำยมำต้ำนทำนควำมตำยไม่ได้ 

ฉะนั้นผู้รู้คือบัณฑิตเมื่อทรำบอย่ำงนี้  จึงต้องหำทำงพ้นทุกข์  กำร 

ส�ำรวมศีล  ช�ำระทำงไปพระนิพพำนโดยเร็วทีเดียว  ขืนรอช้ำก็ต้อง 

เป็นอย่ำงนี้  พึงรีบหำทำงหลุดรอด  ช�ำระศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์ 

บ�ำเพ็ญเจริญภำวนำนี้แหละ  จะเป็นทำงหลุดรอด  ก็ผู้ใดไม่เห็น 

ควำมเกิด  และควำมเสื่อมอยู่  พึงเป็นอยู่  ๑๐๐  ปี  ควำมเป็นอยู่ 

วนัเดยีวของผูเ้หน็ควำมเกดิและควำมเสือ่ม  ประเสรฐิกว่ำควำมเป็น 

อยู่ของผู้นั้น

ตอนหลงันำงปฏำจำรำได้บวชแล้ว  กไ็ด้ส�ำเรจ็เป็นพระอรหนัต์ 

พจิำรณำถงึควำมเกดิควำมเสือ่ม  รำดน�ำ้ล้ำงเท้ำ  ครัง้ที ่ ๑  น�ำ้ไหล 

ซึมกับพื้น  ไกลไปนิดหนึ่ง  ครั้งที่  ๒  ไกลออกไปอีก  ครั้งที่  ๓  ไกล 

ออกไปมำก  เปรียบเทียบเหมือนสัตว์ทั้งหลำยที่มีชีวิตไม่แน่นอน 

บำงคนกต็ำยตอนเป็นเดก็  บำงคนกต็ำยกลำงคน บำงคนกต็ำยตอน 

ชรำภำพ  พิจำรณำถึงควำมเสื่อมของสังขำร  น้อมเข้ำมำหำตนเอง 

ขณะตักน�้ำล้ำงเท้ำแท้ๆ  พิจำรณำเห็นควำมจริงของชีวิตเพรำะเขำ 

เจริญสติอยู่เสมอๆ  ท�ำให้เวลำเห็นอะไรภำยนอก  จะพิจำรณำเป็น 

ธรรมะไปได้หมด  และเกิดปัญญำรู้แจ้งเห็นจริงได้โดยง่ำย

บุ ญ กุ ศ ล ดุ จ ญ ำ ติ ค อ ย ต้ อ น รั บ
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คนที่ไม่ได้ปฏิบัติเจริญสติกรรมฐำนอยู่เสมอ  มันคิดอะไร 

ไม่เป็น  คดิอะไรกค็ดิไปแต่เรือ่งโลก  เรือ่งกำม  เรือ่งกนิ  เรือ่งเกยีรติ 

ไปหมด  แต่ถ้ำคนปฏิบัติธรรม  อยู่กับต้นไม้  ก็พิจำรณำเรื่องธรรม 

ของต้นไม้  เห็นใบไม้ร่วงก็พิจำรณำ  ชีวิตหนอชีวิต  ก็เหมือนกับ 

ใบไม้ร่วงหล่นมำ  ร่วงมำทีละใบๆ  ไปอยู่ใต้ต้นมะม่วง  มะม่วงร่วง 

ลงมำ  ตุ ๊บๆ  โอ้...ชีวิตไม่แน่นอน  ชีวิตเรำจะร่วงเมื่อไหร่ก็ไม่รู ้ 

มันจะพิจำรณำธรรมะอยู่ทุกขณะ

ฉะนัน้  ท่ำนเป็นภกิษณุแีล้วปฏบิตัอิยู ่ ปฏบิตัอิยูท่ัง้วนั  ทีส่ดุ 

พอพจิำรณำน�ำ้ทีม่นัซมึไหลไปบนพืน้ดนิ  เปรยีบเทยีบชวีติคน  น้อม 

เข้ำมำหำตนเอง  ก�ำหนดเข้ำสู ่รูปนำมปรมัตถ์  ก็เห็นควำมเกิด 

ควำมดบั  ชดัต่อหน้ำต่อตำ  เหน็จรงิๆ  ถ้ำเหน็ภำยนอกกย็งัเป็นเรือ่ง 

ควำมคิดพิจำรณำไป  แต่เห็นสภำวะภำยใน  ในกำย  ในจิต  ที่มี 

ควำมเกิดควำมเสื่อมทำงอำยตนะ  ทำงตำ  หู  จมูก  ลิ้น  กำย  ใจ 

นั้นแหละ  จึงเกิดควำมเบื่อหน่ำยคลำยก�ำหนัด  จิตก็หลุดพ้นได้ 

ถ้ำเรำไม่เห็นควำมเกิดควำมเสื่อมจริงๆ  มันก็ไม่เบื่อจริง 

ไม่หน่ำยจริง  เผลอๆ  มันก็อยำกอีก  ก็ชอบอีก  เพรำะว่ำยังไม่ 

เหน็แจ้งจรงิๆ  เรำกต้็องพยำยำม หดัเจรญิภำวนำพจิำรณำอยูบ่่อยๆ 

เนอืงๆ  เพือ่ควำมเหน็แจ้ง  รูแ้จ้ง  เพรำะฉะนัน้ ความจรงิเขามอียู่ 
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แล้ว  เพียงแต่ว่าระลึกศึกษาเข้าไป  จึงเรียกว่า  ธรรมะนี้  ควร 

เรียกให้มาดู  ควรน้อมเข้ามาใส่ตน  คือ  สิ่งที่มันเป็นจริง  เป็น 

สิ่งที่เป็นจริงควรเรียกให้มำดู  เพรำะมันเป็นของที่ไม่ใช่หลอกลวง 

ดูแล้วเป็นประโยชน์  ดูแล้วละกิเลส  ดูแล้วพ้นทุกข์

เรำไปดูเขำแสดง  โขนหนัง  ละคร  จะสนุกสนำนไปแค่ไหน 

ก็ไม่ได้ละกิเลส  ไม่ได้ลดละ  ไม่ได้ตัดกำรเวียนว่ำยตำยเกิด  ไม่ได้ 

ดับทุกข์  นั่นไม่ควรเรียกให้มำดูจริงๆ  เรียกมำดู  ก็ดูแบบไม่ได้ 

ตัดกิเลส  แต่สิ่งใดเรียกมำดูแล้ว  ลดละสละกิเลส  ควรเรียกให้ 

มำด ู ควรน้อมเข้ำมำใส่ตน  เวลำเรำพจิำรณำสิง่ใดภำยนอก  กน้็อม 

เข้ำมำ  เปรียบเทียบเข้ำมำหำตนเองไว้  ดูอะไร  เรำจะดูกำร 

แสดงภำยนอก  เขำแสดงบทไม่ดี  เรำก็น้อมเข้ำมำ  เรำเองเป็น 

อย่ำงนั้นไหม  ถ้ำเป็นก็แก้ไข  สิ่งนั้นไม่ดี  อะไรที่เรำเห็นว่ำดี  ก็ดูว่ำ 

เรำดอีย่ำงนัน้ไหม  เป็นอย่ำงนัน้ไหม  เรำกพ็ยำยำมท�ำของเรำให้ด ี

 

ถ้ำดูเป็น  อะไรเกิดขึ้นก็เอำมำเป็นประโยชน์ได้  สิ่งทั้งหลำย 

รอบตวัเรำ  เป็นบทเรยีนให้เรำทัง้นัน้  เป็นครสูอน  เป็นเครือ่งฝึกตวั 

ของเรำเองให้ได้เรียนรู้  แล้วก็เรียนรู้อยู่ในตัวเรำเอง  ห้องเรียน 

ของเราก็คือกายใจของเรานี้แหละ  เราเอาใจของเรานี้เรียนรู้ 

โดยมีสติ  มีสมาธิจนมีปัญญาเกิดขึ้น  ดับทุกข์ก็ดับอยู่ที่นี่  คือ 

บุ ญ กุ ศ ล ดุ จ ญ ำ ติ ค อ ย ต้ อ น รั บ
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กำรเรียนรู้ในห้องเรียนคือกำย  ยำว  วำ  หนำ  คืบ  กว้ำง  ศอก 

แล้วมีใจครองอยู่นี้  เรียนรู้ในกำยในใจเรำนี้แหละ  เรำก็จะเรียน 

จบได้  เป็นอเสขะ  (ผู้ไม่ต้องศึกษำอีก)  ก็จบกำรศึกษำ  เพรำะว่ำ 

บุคคลเมื่อสิ้นทุกข์  ดับทุกข์ได้แล้ว  ก็ไม่มีอะไรเหนือกว่ำนั้นแล้ว 

จิตไม่มีกิเลสแล้ว  ดับทุกข์แล้ว  กิจที่จะต้องท�ำเพื่อละกิเลส 

ก็ไม่ต้องท�ำแล้ว  ก็ไม่มีอะไรที่เหนือกว่ำควำมดับทุกข์ได้โดยสนิท 

แต่ถ้ำเรำท�ำอย่ำงอืน่  กำรงำนอย่ำงอืน่  อย่ำงอืน่ๆ  ท�ำแล้วกย็งัไม่จบ 

เพรำะว่ำก็ยังดับทุกข์ไม่ได้  ก็ยังมีโลภ  มีโกรธ  มีหลง  ท�ำให้ฟุ้ง 

ท�ำให้หงุดหงิด  ท�ำให้เร่ำร้อน  ไม่จบเรื่อง  ดับทุกข์ไม่ได้  แต่การ 

ปฏบิตัใินทางธรรม ท�าแล้วมโีอกาสสิน้สดุยตุลิง  ถอืว่ำเป็นอเสขะ 

ไม่ต้องศึกษำอีกต่อไป  ควรที่เรำจะได้น้อมเข้ำมำใส่ตน  ควรมำ 

ประพฤติปฏิบัติพำกเพียรพยำยำมกันไป 

ตำมทีไ่ด้แสดงมำกเ็หน็ว่ำพอสมควรแก่เวลำ  ขอยตุไิว้แต่เพยีง 

เท่ำนี้  ขอควำมสุขควำมเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่ำนเทอญ





อย่าไปพะวง 
อย่าไปติดอยู่ในอารมณ์อดีต  อนาคต 
มันยังไม่รู้แจ้งก็ต้องผ่านไป  ผ่านไป

ตั้งสติอยู่กับสภาวะที่ก�าลังปรากฏ  ปรากฏ  ปรากฏ 
มันจะรู้แจ้งขึ้นมาในฉับพลันที่สติเท่าทัน

ต่อรูปต่อนามในปัจจุบันนั้นแหละ





วัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒, ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
โทรสาร : ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๓, ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๕
www.mahaeyong.org, www.watmaheyong.org

e-mail : watmahaeyong@gmail.com

แ ผ น ที่ วั ด ม เ ห ย ง ค ณ์



ขอเชิญฟังรายการธรรมสุปฏิปันโน
เสียงธรรมจำกวัดมเหยงคณ์

ปรำรภธรรมโดย
พระภาวนาเขมคุณ วิ.  (สุรศักดิ์  เขมร�สี)
ทำงสถำนีวิทยุทหำรอำกำศ  ๐๑  มีนบุรี

คลื่น  ๙๔๕   ระบบ  AM  ทุกวัน
วันเสำร์ - วันอำทิตย์   เวลำ  ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐  น.
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลำ  ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐  น.

หำกประสงค์จะท�ำบุญสนับสนุนกำรให้ธรรมเป็นทำน
ขอเชิญท่ำนอุปถัมภ์รำยกำรได้ตำมก�ำลังศรัทธำ
โดยส่งเป็นธนำณัติ  /  ตั๋วแลกเงิน  /  เช็คขีดคร่อม

ในนำมของวัดมเหยงคณ์
หรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพฯ

สำขำตลำดเจ้ำพรหม   ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี   วัดมเหยงคณ์

บัญชีเลขที่   ๔๗๘-๐-๖๑๖๖๗๐
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๑.  จัดอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน  รุ่นระยะเวลำ  ๙  วัน 
  เป็นประจ�ำทกุๆ เดอืน  ทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์  รุน่ละ 
  ๘๐ ท่ำน
๒.  จดัอบรมปฏบิตัธิรรม  บวชเนกขมัมภำวนำในวนัส�ำคญั 
  ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  และวันประเพณีไทย 
  ปีละ  ๘  ครั้ง
๓.  บวชถือศีล  ปฏิบัติธรรม เป็นประจ�ำทุกวัน
๔.  อุปสมบทหมู่  เพื่ออบรมวิปัสสนำกรรมฐำนทุกเดือน
๕.  บรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน  บวชศีลจำริณี - ชีน้อย
๖.  อบรมปฏบิตัธิรรมพเิศษ  ให้กบัหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและ 
  เอกชน  ที่ขอเข้ำอบรมเป็นคณะ
๗.  เผยแผ่ธรรมทำงสือ่วทิย ุ โทรทศัน์  หนงัสอื ซดีี 
  อนิเตอร์เนต www.mahaeyong.org 
  และ www.watmaheyong.org

กจิกรรมปฏบิัตธิรรม
ของวัดมเหยงคณ์

75



76

วัดมเหยงคณ์เพิ่มช่องทาง
การรับข่าวสารและกจิกรรม

อีกหนึ่งช่องทาง ผ่านไอทูนแอ้พส์ 
หากสนใจให้เข้าไปที่ ลิงค์ตรงของหน้าเพจที่ iTunes คือ 
https://itunes.apple.com/th/artist/watmaheyong/ 
id692813656?mt=2 Connecting to the iTunes Store.
itunes.apple.com Connecting to the iTunes Store.

หรืออีกทางเลือกที่ง่ายกว่าค่ือ พิมพ์ค้นหาชื่อ 
วัดมเหยงคณ์, พระภาวนาเขมคุณ วิ. , สุรศักดิ์ เขมรังสี 
คำาใดคำาหนึ่ง ในช่อง search 
(อยู่มุมบนขวาของหน้า iTunes Store)

ผ่าน Application Mahaeyong
ใน iPhone - iPad ได้แล้ว เพียงพิมพ์คำาว่า
mahaeyong ใน App Store แล้วกดโหลด ฟรี
และพร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน

ได้รับฟังธรรมบรรยายและนำาปฏิบัติกรรมฐานได้แล้ววันนี้
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มูลนิธิสุปฏิปันโน  ตั้งอยู่ภำยในวัดมเหยงคณ์  ต.หันตรำ 
อ.พระนครศรอียธุยำ  จ.พระนครศรอียธุยำ  ตำมด�ำรขิองหลวงพ่อ 
ท่ำนเจ้ำคุณพระภำวนำเขมคุณ  วิ.  (หลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังสี) 
เจ้ำอำวำสวัดมเหยงคณ์  พร้อมคณะกรรมกำร  เมื่อปี  ๒๕๕๒ 
ประสงค์จะให้เป็นองค์กรสำธำรณกุศล  ที่ด�ำเนินงำนเพื่อ 

• ส่งเสรมิกำรปฏบิตัวิปัิสสนำกรรมฐำน และบวชเนกขมัม- 
  ภำวนำ

• สืบสำนกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแขนงต่ำงๆ
• สร้ำงสรรค์กจิกรรมสำธำรณกศุล  สงเครำะห์-อนเุครำะห์ 

  ชุมชนในสังคม  ทั้งนี้เพื่อจรรโลงสืบทอดอำยุพระพุทธ- 
  ศำสนำ  สร้ำงศรทัธำสำมคัคธีรรม  น�ำควำมสงบร่มเยน็  สู่ 
  สงัคมไทยให้อยูร่่วมกนัอย่ำงสนัตสิขุ  ตำมวถิพีทุธโดยแท้

มูลนิธิสุปฏิปันโน 
วัดมเหยงคณ์
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ด้านส่งเสรมิการปฏบิัติ
วปิัสสนากรรมฐาน

ในแต่ละปี  ได้สนับสนุนให้มีคอร์สอบรมกรรมฐำน  ทั้งที่ 

ส�ำนักปฏิบัติธรรม  ประจ�ำจังหวัด  วัดมเหยงคณ์  และส�ำนักปฏิบัติ 

กรรมฐำนในต่ำงจังหวัด  เป็นประจ�ำทุกเดือน

ด้ำนสืบสำนกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแขนงต่ำงๆ  ซึ่งได้ท�ำ 

ประจ�ำทุกปี

•  ถวำยนิตยภัตพระอำจำรย์ผู้สอน

•  ถวำยทุนกำรศึกษำแด่ผู้สอบผ่ำนปริยัติธรรมทุกแขนง

•  อุปถัมภ์บ�ำรุงกำรจัดกำรเรียน - กำรสอนปริยัติธรรม

•  จัดหำอุปกรณ์ - ต�ำรำเรียน  อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เรียน 

ซึ่งในปี ๒๕๕๙ นี้ ทำงมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมสำธำรณกุศล  
และร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ  ด�ำเนินงำนที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 
อำทิ :-
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ด้านสร้างสรรค์กจิกรรมสาธารณกุศล 
สงเคราะห์ - อนุเคราะห์ชุมชนในสังคม 

ในปี ๒๕๕๙  ได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ดังนี้
• จดักจิกรรม “บญุปีใหม่ต้านภยัหนาว” จ. เชยีงราย และ 

  จ. เชียงใหม่
• จัดกิจกรรมวันเด็ก  ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ 

  จ. พระนครศรีอยุธยา และภายในวัดมเหยงคณ์
• ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรม จัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติ 

 ธรรม
• จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ร่มธรรม” ณ ส�านักปฏิบัติ 

 กรรมฐาน  วัดไทรพุทธรังสี  ฯลฯ  มอบเสื้อกันหนาว 
 ให้ผู้สูงอายุ และมอบชุดขาวให้น้องๆ หนูๆ  เยาวชน

• ส่งเสรมิอาชพี และงานฝีมอืต่างๆ  (งานถกัไหมพรม, ยา 
 หม่องน�้าธรรมทาน, ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ)

• สนบัสนนุการเผยแผ่ธรรมในรายการ “ธรรมสปุฏปัินโน” 
 ทางสถานีวิทยุทหารอากาศ 01 มีนบุรี
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ท่ำนสำมำรถร่วมบริจำค
สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ  ได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวรอ 
ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสุปฏิปันโน”

เลขที่บัญชี ๒๖๕-๐-๐๙๙๙๗-๖

กรุณำส่งส�ำเนำใบโอนเงินหรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่
ส�ำนักงำนมูลนิธิสุปฏิปันโน  อำคำรเกษมธรรมทัต
วัดมเหยงคณ์  ต. หันตรำ  อ. พระนครศรีอยุธยำ

จ. พระนครศรีอยุธยำ  ๑๓๐๐๐
โทร.  ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๔  หรือ  ๐๘๓-๐๗๙-๙๓๐๒

แฟกซ์  ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๕
อีเมล  spn12082552@hotmail.com

เสฏฃนฺทโท เสฏฃมุเปติ ฃาน�
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐำนะที่ประเสริฐ

จำก พุทธสุภาษิต



www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

ห้องเรียนของเราก็คือ 
กายใจของเรานีแ้หละ
เราเอาใจของเรานีเ้รยีนรู้
โดยมสีต ิมสีมาธิ 
จนมีปัญญาเกิดขึ้น
ดับทุกข์ก็ดับอยู่ที่นี่


