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การปฏบิตัธิรรมะต่างๆ ต้องให้เข้าใจ ทัง้
ภายในและภายนอก  

ธรรมะที่จะปฏิบัติภายใน ก็คือการมี
สติสัมปชัญญะ ดูในใจ ดูในกาย ฝึกหัด
การละ การปล่อย การวาง

ธรรมะที่จะปฏิบัติภายนอก ก็ต้องขยัน
หมัน่เพยีร ปฏบิตัใิห้สมหน้าที ่ตามหน้าที่
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นะมตัถ ุรตัตะนะตะยสัสะ ขอถวายความ 
นอบน้อมแด่พระรตันตรยั ขอความผาสกุ ความ 
เจริญในธรรม จงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรม 
ทั้งหลาย

ต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะ ตามหลักค�า 
สั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เพือ่เป็นการส่งเสรมิศรทัธาปสาทะ คอืความเชือ่ 
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ความเลื่อมใส ให้ยิ่งขึ้นไป ตลอดทั้งสติปัญญา 
ให้มคีวามก้าวหน้า หรอืมคีวามเจรญิขึน้ เพราะ 
ธรรมะค�าสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ เป็นสิ่ง 
ทีใ่ห้ความกระจ่าง ให้ความรู ้ให้ความเข้าใจ และ 
ให้ความเป็นไปเพือ่ความดบัทกุข์ ถ้าเราได้ปฏบิตัิ 
ตามธรรม ไม่เพยีงแต่ฟังเท่านัน้ แต่ว่าได้น้อมน�า 
เอามาปฏิบัติ เหมือนบุคคลที่รู้จักตัวยา รู้จักวิธี 
กนิยารกัษา แล้วกล็งมอืกนิยา กจ็ะท�าให้โรคภยั 
ไข้เจ็บได้คลี่คลาย เบาบาง และหายไปในที่สุด 
หรือเหมือนคนที่ได้รับประทานอาหาร ก็จะได้ 
ลิม้รสอาหาร แล้วกไ็ด้รบัความอิม่จากอาหารนัน้

ธรรมะค�าสอนในพทุธศาสนาจงึมรีะดบัขัน้ 
มีการลงมือปฏิบัติ แล้วก็เกิดผลขึ้นมา ในพุทธ 
ศำสนำจงึมขีัน้ปรยิตั ิขัน้ปฏบิตั ิและขัน้ปฏเิวธ
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“ปริยัติ” คือ การศึกษาเล่าเรียน การที่ 
เราฟัง เราสอบถาม กถ็อืว่าเป็นปรยิตั ิมกีารฟัง 
มีการสนทนา ศึกษาในต�ารับต�าราที่บันทึกค�า 
ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ ถ้าเป็นสมยัพทุธกาล 
กเ็ป็นการฟังโดยตรงจากพระโอษฐ์ของพระพทุธ- 
เจ้า หรือฟังจากสาวก สมัยนี้ก็มีต�ารับต�าราให้ 
ศึกษา มีครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษา ท่านปฏิบัติ 
น�ามาถ่ายทอด ขยายความ เราได้ฟัง ได้ถาม 
ก็ถือว่าเป็นปริยัต ิเราจ�าเป็นต้องรู้จักปริยัติด้วย 
มิฉะนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติอย่างไร ไม่เข้าใจ 
ว่าอะไรเป็นอะไร

เหมอืนกบัว่า ถ้าเราไม่ศกึษาให้เข้าใจเรือ่ง 
ตวัยา แล้วกร็บัประทานไม่ถกูต้อง แทนทีจ่ะหาย 
โรค กลบัจะมโีทษมากกไ็ด้ คนทีไ่ม่ท�าความเข้าใจ 
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ให้ด ีแล้วลงมอืปฏบิตั ิปฏบิตัผิดิเพีย้น เสยีหาย 
ไปกม็ ีเสยีสต ิเสยีจรติจากการปฏบิตักิรรมฐาน 
เลย ท�าให้คนทีไ่ม่เข้าใจมองว่าการปฏบิตัเิป็นเรือ่ง 
ไม่ด ีท�าให้คนวปิรติผดิไปได้ แต่ความเป็นจรงิแล้ว 
การปฏบิตัเิป็นเรือ่งด ีแต่ทีไ่ม่ดเีพราะปฏบิตัไิม่ถกู 
เหมือนยาเป็นสิ่งที่ดี แต่กินไม่ถูก ยาบางอย่าง 
เขาให้กนิตามขนาดเท่านี้ๆ  บางคนกนิเกนิขนาด 
กท็�าให้มโีทษ ฉะนัน้ กต้็องศกึษาท�าความเข้าใจ 
อ่านฉลากยาให้เข้าใจ แล้วจงึจะกนิยาได้ถกูต้อง 
คือการที่เราศึกษาท�าความเข้าใจให้ดี แล้วเราก็ 
ลงมือปฏิบัติ ก็จะปฏิบัติได้ถูกต้อง

บางคนปฏบิตัถิกูต้องแต่ใจร้อน เพราะเกดิ 
ความเข้าใจผดิ คดิว่าไม่มผีลอะไร ปฏบิตัไิม่เหน็ 
ได้ผล ท�าไมปฏิบัติแล้วจึงไม่สงบ ท�าไมปฏิบัติ 
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แล้วไม่เกิดปัญญา ท�าไมปฏิบัติแล้วไม่หลุดพ้น 
บางคนเลยเลกิราจากการปฏบิตัิ มองเหน็ว่าการ 
ปฏบิตันิัน้ไร้ผล ท�าแล้วไม่มผีล ไม่ได้ผล เหมอืน 
คนที่ถึงแม้จะกินยาถูกต้อง แต่ว่ากินไปได้ระยะ 
หนึ่งแล้วก็เลิกกิน เพราะรู้สึกว่ามันไม่หายโรค 
เขาเรียกว่า ยานั้นมันยังไม่ถึงขนาด การกินยา 
บางอย่างต้องใช้เวลาหลายวัน หรือเป็นเดือน 
หรือหลายเดือน โรคจึงจะหาย การปฏิบัติก็ 
เหมอืนกนั ถงึแม้จะปฏบิตัถิกูต้อง แต่กจ็ะต้องมี 
เวลาให้การปฏบิตั ิทีจ่ะต้องใช้เวลาในการพฒันา 
ขึน้ไปตามล�าดบั หลายเดอืน...หลายปี...กแ็ล้วแต่

เมื่อปฏิบัติถูกต้อง มีความเพียร และให้ 
เวลากบัการปฏบิตั ิกจ็ะเข้าถงึ “ปฏเิวธ” คอืผล 
(ปฏเิวธศาสนา) คอืผลนัน้เกดิขึน้ เหมอืนกนิยา 
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ถึงระดับ ผลเกิดขึ้น ก็คือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ 
คนลงมือปฏิบัติ เมื่อถึงที่ ก็ได้รับผล คือเข้าถึง 
วมิตุตหิลดุพ้น นัน่คอืเข้าถงึปฏเิวธ ปฏเิวธส�าหรบั 
การเจริญวิปัสสนาก็คือ การเข้าถึงมรรค-ผล- 
นพิพาน กำรเจรญิวปัิสสนำนัน้มผีล คอื เข้ำถงึ 
นิพพำน

ค�าว่า “วมิตุต”ิ แปลว่า หลดุพ้น คอื หลดุ 
พ้นจากอาสวะกิเลส หมายถึง กิเลสได้หมดสิ้น 
ไปจากจิตใจ หรือว่าขาดลงไปจากใจเป็นระดับๆ 
แล้วแต่ว่าวิมุตติระดับไหน

“ตทังควิมุตติ” หมายถึง หลุดพ้นเป็น 
ขณะๆ คอื ขณะใดมสีตสิมัปชญัญะ ระลกึรูเ้ท่า 
ทนัต่อรปูต่อนามทีก่�าลงัปรากฏ กเิลสกถ็กูละไป 
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ขณะใดเผลอ กเิลสกเ็กดิขึน้ เมือ่มสีต ิรูเ้ท่ารูท้นั 
รูอ้ย่างถกูต้อง และตรง กเิลสกถ็กูละไป...ละไป 
อย่างนี้เป็นตทังควิมุตติ หลุดพ้นเป็นขณะๆ

“วิกขัมภนวิมุตติ” หมายถึง หลุดพ้นได้ 
ชั่วคราว ได้นานๆ นั่นก็คือระดับของผู้มีสมาธิ 
คนทีป่ฏบิตัแิล้วจติเข้าถงึสมาธ ิโดยเฉพาะสมาธิ 
ระดับสูง ยิ่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิ จิตเข้าถึงฌาน 
กิเลสทั้งหลายก็ถูกระงับลงไป เรียกว่าเป็น 
วิกขัมภนวิมุตติ สภาพจิตของผู้นั้นเหมือนไม่มี 
กิเลสในช่วงที่สมาธิยังครองใจอยู่ แต่เมื่อสมาธิ 
คลายตัว กิเลสก็ฟูขึ้นมาได้อีก

ถ้าถงึขัน้ “สมจุเฉทวมิตุต”ิ เป็นการหลดุ 
พ้นโดยเดด็ขาด คอื กเิลสถกูตดัขาดลงไป นัน่ก็ 
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หมายถึงว่าต้องเจริญวิปัสสนาถึงขั้นบรรลุมัคค- 
ญาณ คอืเข้าถงึโสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค 
อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค จึงจะประหาณ 
อนสุยักเิลสได้ขาด เป็นสมทุเฉจ มรรคทัง้ ๔ นี้ 
เป็นญาณที่จะตัดกิเลสในระดับอนุสัยกิเลส 
จดัเป็นกศุลทีใ่ห้ผลโดยไม่มรีะหว่างคัน่ (ในความ 
หมายของพระธรรม ปรากฏในศพัท์ค�าว่า “อกาล-ิ 
โก” ซึ่งแปลว่า ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จ�ากัด 
กาล)

มรรคเป็นกุศล ผลเป็นวิบาก ผลจิตที่เกิด 
ต่อจากมรรคเป็นผลของมรรค จะเกิดต่อทันที 
เมือ่มรรคเกดิขึน้ ผลกเ็กดิต่อ ให้ผลทนัท ีถ้าว่า 
โดยญาณ ท่านเรียกว่า “มัคคญาณ” กับ “ผล 
ญาณ” จัดเป็นโลกุตตรธรรม คือเป็นธรรมที่ 
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พ้นโลก เป็นธรรมทีเ่หนอืโลก เพราะว่าอปุาทาน 
เข้าไปยึดไม่ได้

อปุาทาน คอืความยดึมัน่ถอืมัน่อนัประกอบ 
ด้วยโลภะ ทิฏฐิ ไม่สามารถเข้าไปยึดมรรคจิต 
ผลจิต หรือมัคคญาณ ผลญาณได้เลย เอื้อมไป 
ไม่ถงึ จงึจดัจติพวกนีเ้ป็นโลกตุตระ ค�าว่า “โล- 
กตุตระ” แปลว่า เหนือโลก หรือพ้นโลก โดย 
เฉพาะว่าหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์ มรรค 
เกิดขึ้นจะหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ คือเข้าไป 
รับอารมณ์นั้น

จตินี ้เมือ่เกดิขึน้มาแล้วต้องรบัอารมณ์ จติ 
ทกุดวงเวลาเกดิขึน้จะต้องรบัอารมณ์ ถ้าเป็นจติ 
ที่เป็นโลกียะ คือจิตที่ยังท่องอยู่ในเรื่องของโลก 
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ยงัเป็นเหยือ่ของอปุาทานได้ เรยีกว่า “โลกยีจติ” 
ก็จะมีอารมณ์ที่เป็นโลกียะ คือ มีอารมณ์เป็น 
รูป เป็นเสียง เป็นกลิ่น เป็นรส เป็นโผฏฐัพพะ 
เป็นธรรมารมณ์ในส่วนโลกยีะ ตลอดทัง้บญัญตัิ

แต่ “โลกุตตรจิต” จะมีอารมณ์เป็นนิพ- 
พานเท่านั้น นิพพานเป็นธรรมที่พ้นโลก เป็น 
ธรรมที่เหนือโลก เป็นสภาพ “สันติลักขณะ” 
คือ สงบจากกิเลส สงบจากขันธ์ทั้ง ๕

“นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” 
     สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

“นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” 
     นิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง
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นพิพานมลีกัษณะคอื “สนัตลิกัขณะ” เป็น 
ความสงบจากรปู-นามขนัธ์ ๕ เป็นวมิตุตหิลดุพ้น 
ซึ่งผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้นจะเข้าถึง พ้นจำก 
กำรเจริญวิปัสสนำแล้วก็ไม่มีโอกำสจะเข้ำถึง 
มรรคผลนิพพำนได้เลย ฉะนั้น บุคคลจึงต้อง 
เจริญวิปัสสนำ

วปัิสสนา เป็นชือ่ของปัญญา แปลว่า ปัญญา 
ทีรู่แ้จ้ง ความรูแ้จ้งเหน็จรงิ ความรูเ้หน็ตามความ 
เป็นจรงิ เกดิปัญญารูแ้จ้งเหน็จรงิขึน้มา เรยีกว่า 
เป็นวปัิสสนา คอืปัญญานัน่เอง ปัญญาทีรู่แ้จ้งนี้ 
จะเกดิขึน้มาได้ กต้็องอาศยัการเจรญิสตปัิฏฐาน 
๔ บ่อยๆ เนืองๆ
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“สติปัฏฐาน ๔” คือ การเข้าไประลึกรู้ 
ตามด ูรูเ้ท่าทนั ในฐานทีต่ัง้ของสต ิ๔ ฐาน คอื 
กาย เวทนา จิต ธรรม

ที่ตั้งของสติ เรียกว่า สติปัฏฐาน

สตเิข้าไประลกึรูฐ้านทัง้ ๔ กเ็รยีกว่า สต-ิ 
ปัฏฐาน เหมือนกัน

กำย-เวทนำ-จิต-ธรรม
มสีตติามระลกึรูก้ายในกายอยูเ่นอืงๆ เรยีก 

ตามภาษาธรรมะว่า “กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน”

มีสติตามระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆ 
เรียกว่า “เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน”
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มสีตติามระลกึรูจ้ติในจติอยูเ่นอืงๆ เรยีกว่า 
“จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน”

มีสติตามระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆ 
เรียกว่า “ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน”

บคุคลผูห้วงัควำมพ้นทกุข์จรงิๆ ต้องเจรญิ 
สติปัฏฐำนเท่ำนั้น คือ เจริญสติระลึกรู ้กาย 
เวทนา จิต ธรรม จึงจะเข้าไปรู้แจ้ง เห็นจริง 
สภาพที่เห็นแจ้งหรือรู ้จริงเห็นจริงในเบื้องต้น 
หรอืในส่วนทีย่งัเป็นโลกยีะ กค็อื จะเหน็รปู-นาม 
ตามความเป็นจริง

รูป-นามเป็นของจริง รูปธรรม-นามธรรม 
เป็นของจริง หรือเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง
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ควำมจรงิของรปู ควำมจรงิของนำม นัน้ 
ก็คือ มันเปลี่ยนแปลง มันเกิด-ดับ มันบังคับ 
ไม่ได้ มันไม่ใช่ตัวตน รูปธรรม-นามธรรมเป็น 
สภาพที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เรา เขา 
แต่เป็นธรรมชาต ิเป็นธาต ุหรอืธรรมชาตทิีม่อียู่ 
เป็นอยูจ่รงิๆ แต่เป็นอยูใ่นสภาพทีเ่กดิ-ดบั เปลีย่น 
แปลง ย่อยยับ แต่มันเกิด-ดับของมันอยู่ เกิด- 
ดับ เกิดขึ้นใหม่...ดับไป เกิดขึ้นใหม่...ดับไป

รูปแต่ละรูป เกิดขึ้นมาก็แตกดับ นาม 
แต่ละนามเกดิขึน้มากด็บั เกดิมากด็บั แต่มนัเกดิ 
ขึ้นอยู่เรื่อยๆ ดับไปอยู่เรื่อยๆ การที่จะเข้าไปรู้ 
เห็นมันต้องอาศัยการเจริญสติ จึงจะเข้าไปเห็น
ได้
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“เห็น” ในที่นี้คือ ไม่ใช่ตาเนื้อเห็น ไม่ใช่ 
มองด้วยตา แต่เป็นการเห็นด้วยใจ มองด้วยใจ 
เหน็ด้วยญาณ เหน็ด้วยปัญญา เป็นการรูเ้หน็ใน 
ความรูส้กึไม่ได้เป็นภาพ ไม่ใช่เหน็แบบเป็นภาพ 
แต่เหน็ในความรูส้กึ คอืรบัรูใ้นความรูส้กึนัน่เอง 
รับรู้ รู้เหน็ด้วยใจ ด้วยสต ิด้วยปัญญา เกดิการ 
รู้แจ้งว่ามันเปลี่ยนแปลง มันเกิด-ดับ มันไม่ใช่ 
ตัวตน

ปกตธิรรมดาของปถุชุนกจ็ะเข้าใจว่า ตวัเอง 
เป็นคน เป็นเรา เป็นของเรา เป็นหญงิ เป็นชาย 
เป็นของเที่ยง เป็นของสวยงาม โดยเฉพาะมี 
ความเข้าใจว่ามนัเป็นตวัตนอยู ่นีค่อืความเหน็ผดิ 
เป็นความหลงผิด เป็นความยึดผิด เป็นวิปลาส 
คือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
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ความเป็นจริงแท้ๆ นั้น ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่
บุคคล ไม่ใช่ตัวตน

อ้าว...ถ้าไม่ใช่ตวัตน แล้วอะไรล่ะทีน่ัง่อยู?่ 
ก็ไม่ใช่ตัวตน แต่มันเป็นสภาพธรรมที่ประกอบ 
กนัอยู ่ไม่ใช่ว่าไม่มตีวัตนแล้วมนัว่างเปล่าไปหมด 
ไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่อย่างนั้น มันก็มีอยู่ มีธรรม 
ชาติ มีธาตุดิน น�้า ลม ไฟ มีตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ มรีปู มเีวทนา มสีญัญา สงัขาร วญิญาณ 
มันมีอยู่ แต่มันไม่ใช่ตัวตน

รปูมอียูจ่รงิๆ คอื ส ีเสยีง กลิน่ รส โผฏ- 
ฐัพพะ ได้แก่ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง 
มันมีอยู่จริงๆ แต่มันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง 
แตกดบั สภำพทีเ่ปลีย่นแปลงแตกดบัคอืสภำพ 
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ของกำรบังคับไม่ได้ กำรที่บังคับไม่ได้นี้ ถือวำ่ 
ไม่ใช่ตัวตน มีแล้วหมดไปๆ

เหมือนฟองน�้า, ต่อมน�้าที่ผุดขึ้นมาก็แตก 
ดับ ผุดขึ้นมาก็แตกดับ ไม่สามารถจะตั้งอยู่

เหมือนพยับแดดที่เรามองดูไกลๆ มัน 
ยบิยบัๆ เหมอืนเป็นตวัตน พอเข้าไปใกล้จรงิๆ  
มันก็ไม่มี

เหมือนต้นกล้วยที่เราดูว่า เออ...มันมีเป็น 
ล�าต้น เหมอืนมแีก่น แต่เมือ่ปอกไปๆ ลอกออก 
ทีละชั้นๆ ก็ไม่มีแก่นอะไร
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สังขารชีวิตนี้ก็เหมือนกัน ดูเหมือนมันมี 
ตวัตนอยู ่แต่เมือ่ดเูข้าไป รูเ้ข้าไป พจิารณาเข้าไป 
อยูเ่นอืงๆ กก็ลบัไม่มอีะไร ไม่มตีวัตน มแีต่สิง่ที่ 
อาศัยกัน เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง แตกดับกันอยู่ 
อย่างนี้ ท่านเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ เรียกว่าเป็น 
ธรรมชาติ เรียกว่าเป็นรูป เป็นนาม

เพราะฉะนัน้ ปัญญาของผูป้ฏบิตั ิเมือ่ส่อง 
ไป พจิารณาไปในสงัขารร่างกายจติใจ กจ็ะเหน็ 
อนตัตา คอืควำมว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นตวัตน 
แต่ที่ว่า “ว่างเปล่า” ก็ไม่ใช่ว่าว่างไม่มีอะไรเลย 
นัง่ไปไม่มอีะไร กไ็ม่ใช่อย่างนัน้ สตต้ิองจบั ต้อง 
รับรู้อยู่กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ที่แตกดับอยู่
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รูป-นาม เป็นความจริง เป็นสิ่งที่เป็นจริง 
รูปต่างๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สี เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง 
สงัขารร่างกายประกอบด้วยธาตดุนิ น�า้ ลม ไฟ 
อากาศ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก 
ประสาทลิ้น ประสาทกาย มันมีอยู่จริง แต่มัน 
เปลี่ยนแปลง แตกดับ เกิดใหม่ ดับไป ชดเชย 
กันอยู่อย่างนี้

อีกส่วนก็เป็นนามธรรม ซึ่งมาอาศัย มา 
เกิดขึ้นในร่างกายนี้ เมื่อมีเหตุปัจจัยประกอบ 
กม็นีามเกดิขึน้ นามไม่ใช่ของคงที ่มัน่คง ตัง้อยู่ 
ตลอด ไม่ใช่อย่างนั้น นามจะเกิดขึ้นเพราะมีสิ่ง 
เป็นเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยประกอบกัน จึงเกิด 
นามธรรมขึ้น
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เช่น มีสี มีประสาทตา มีความตั้งใจมอง 
ไป การเหน็ หรอื “นามเหน็” จงึเกดิขึน้ อย่างนี้ 
แล้วมันก็ดับไป

มปีระสาทห ูมเีสยีง มช่ีองห ูมคีวามสนใจ 
เป็นเหตุปัจจัยกนั “นามได้ยนิ” จงึเกดิขึน้ แล้วก็ 
ดบัไป ไม่ใช่ของที่มีอยู่ตลอดเวลา มันมีเพราะว่า 
มีสิ่งนี้ สิ่งนี้ประกอบเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้นมา พอ 
สิ่งนี้แยกกันไป มันก็ดับไป มันเป็นธรรมดา 
อย่างนั้น

มปีระสาทจมกู ถ้ามกีลิน่มากระทบ “นาม 
รู้กลิ่น” ก็เกิดขึ้น พอรู้กลิ่นแล้วก็ดับไป
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มปีระสาทลิน้ มรีสะ (ระ-สะ, คอื รส) มา 
กระทบประสาทลิน้ มอีาโป เชือ่ม (คอื ธาตนุ�า้) 
กเ็กดิรูร้ส “นามรูร้ส” จงึเกดิขึน้ แล้วมนักด็บัไป

มปีระสาทกาย มโีผฏฐพัพารมณ์ มปีระสาท 
กายอยู่ตรงไหน มีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบ จึง 
เกดิ “นามรูส้กึ” ขึน้ ทีรู่ส้กึเยน็ รูส้กึร้อน รูส้กึ 
อ่อน รู ้สึกแข็ง รู ้สึกหย่อน รู ้สึกตึง เพราะมี 
การกระทบสัมผัสกันระหว่างกายประสาทกับ 
โผฏฐพัพะ คอื เยน็ ร้อน อ่อน แขง็ หย่อน ตงึ 
มากระทบประสาทกาย จงึเกดิ “นามรูส้กึ” ขึน้ 
จงึเกดิ “กายวญิญาณรูส้กึ” ขึน้ แล้วมนักแ็ตกดบั 
ไม่ใช่ว่ามันตั้งอยู่ตลอดไปหรอก มีประสาทกาย 
มีโผฏฐัพพะกระทบ มันจึงเกิดขึ้น แล้วมันก็ 
แตกดับ
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แม้แต่วิญญาณที่เป็น มโนวิญญาณธาตุ 
เช่น การนึกคิด จิตที่เป็นไปด้วยโลภะ โทสะ 
การปรุงแต่ง วิตกวิจารในจิตใจ ก็ไม่ใช่ว่าเกิด... 
ตั้งอยู่...มั่นคงตลอดไป แต่อาศัยมีเหตุมีปัจจัย 
ความนึกคิดก็เกิดขึ้น ถ้ามีการปรุงแต่งในจิตใจ 
มีวิตก มีวิจาร มีอารมณ์มาปรุงจิต จิตก็คิดไป 
นกึไป เมือ่วติกวจิารดบั จติกห็ยดุคดิ พอมวีติก 
วจิาร มนักค็ดิอกี ถ้าคดิไป คดิไป ขาดสต.ิ.. ก็ 
ฟุ้งอีก ฟุ้งซ่าน แล้วก็หงุดหงิด ร�าคาญ เดี๋ยวก็ 
โกรธ เดี๋ยวก็โลภ เดี๋ยวก็หลง

ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ไม่ใช่ 
สิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลา มันมีเพราะว่ามีการปรุง 
แต่งขึ้นมา คิดนึกขึ้นมา จิตมันก็มีโทสะบ้าง มี 
ฟุง้บ้าง มหีงดุหงดิบ้าง แล้วมนักเ็ปลีย่นแปลง... 
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หายไป...ดับไปเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัย เมื่อมี 
เหตุมีปัจจัย มันก็เกิดอีก มันเกิดสืบต่อๆๆ สืบ 
ต่อกันอย่างกระชั้นชิดก็เลยดูเหมือนว่าเป็นของ 
จีรังยั่งยืน เป็นตัวเป็นตน 

เพราะฉะนัน้ ด้วยปัญญาของผูป้ฏบิตั ิเมือ่ 
ได้เจรญิสตเิฝ้าด ูเฝ้ารู ้เฝ้าตดิตามในสงัขาร ใน 
ร่างกาย ในจิตใจ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็จะรู้เห็น 
ตามความเป็นจริง จะเห็นกระแสที่ขาดตอน 
ได้ยนิกด็บั คดินกึกด็บั เยน็-ร้อนกด็บั ตงึ-หย่อน 
ก็ดับ ปวดเจ็บก็เปลี่ยนแปลงเกิด-ดับ

“เวทนา” เป็นนาม ปวดบ้าง เจบ็บ้าง เมือ่ย 
บ้าง ร้อนเกินไปบ้าง หนาวเกินไปบ้าง ชาบ้าง 
แน่นบ้าง ฯลฯ เหล่านีเ้ป็นทกุขเวทนา มนักไ็ม่ใช่ 
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ตัวตนหรอก แล้วก็ไม่ใช่ตั้งอยู่ตลอดไป อาศัย 
มีเหตุมีปัจจัย...มันก็เกิด หมดเหตุหมดปัจจัย... 
มันก็ดับ ถ้ามีเหตุให้เกิดอีก มันก็เกิดอีก มีการ 
เกิดสืบต่อๆ สืบต่อกันอย่างรวดเร็ว ท�าให้รู้สึก 
เหมือนว่าปวดอยู่ตลอดเวลา เจ็บตลอดเวลา 
เมื่อยตลอดเวลา แล้วก็เลยรู้สึกเป็นตัวเรา เป็น 
ตวัตนของเรา เป็นคน เป็นสตัว์ เป็นเราปวด เป็น 
เราเจบ็ เป็นเราเมือ่ย เป็นเราชา เป็นตวัเป็นตน 
เมือ่ส�าคญัมัน่หมายยดึถอืเป็นตวัตนเสยีแล้ว จติ 
ก็เป็นทุกข์ วุ่นวาย เสียใจ เร่าร้อน

แต่เมือ่เจรญิสต ิระลกึรู ้คอยด ูคอยรู ้คอย 
พจิารณาใส่ใจลงไปทีค่วามปวดความเจบ็ วำงใจ 
เป็นกลำง ดูไป...รู้ไป มากๆ เข้าก็เห็นว่า เอ... 
เวทนาก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน มันก็ไม่ตั้งอยู่ 
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จติทีเ่ข้าไปรู ้กไ็ม่ใช่รูต้ลอดเวลา เหน็ปวดสกัแต่ว่า 
ปวด เห็นรู้สักแต่ว่ารู้ เมื่อจิตเข้าไปรับรู้จึงรู้สึก 
ปวด เมื่อไม่รับรู้ก็ไม่รู้สึกปวด มันปวดเพราะ 
มจีติเข้าไปรู ้แล้วจติกไ็ม่ใช่รูต้ลอดเวลา เวลาจติ 
คิดไปเรื่องอื่น...อ้าว! ความปวดก็ขาดหาย พอ 
จิตเข้าไปรู้ตรงที่ปวด ก็รู้สึกปวดอีก

สังเกตอย่างนี้ก็จะพบว่า มันมีการเปลี่ยน 
แปลง ขาดช่วง ขาดตอน เหน็ว่ามนัเกดิ-ดบั มนั 
บังคับไม่ได้ เมื่อใส่ใจสังเกตไปที่ควำมปวดนั้น 
ดลูกึซึง้ลงไปแล้วกไ็ม่มแีก่น ไม่มตีวัตน แต่ว่ำ 
ควำมปวดนั้นมีจริง ควำมเจ็บมีจริง ควำมไม่ 
สบำยมจีรงิ แต่มนักไ็ม่ใช่ตวัตน บงัคบัมนัไม่ได้ 
ถ้ำมนัเป็นตวัเรำ ตวัตนของเรำ มนักต้็องบงัคบั 
ได้ บงัคบัอย่ำปวด อย่ำเจบ็ กต้็องบงัคบัได้ แต่ 
นี่มันบังคับไม่ได้เพรำะมันไม่ใช่ตัวตน
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ความปวด ความเจบ็มนักป็ระกาศตวัมนัเอง 
ตลอดเวลา ว่ามันไม่ใช่ตัวตน มันไม่เที่ยง มัน 
บังคับไม่ได้ แต่ความที่ไม่รู ้ตามความเป็นจริง 
จติกอ็ยากจะบงัคบั จติกอ็ยากจะให้มนัหายปวด 
หายเจ็บ แต่แล้วจิตก็ไม่สมปรารถนา แล้วจิตก็ 
เสยีใจ แล้วจติกก็ลุม้ใจ แล้วจติกเ็ป็นทกุข์ ทีจ่ติ 
ทกุข์กเ็พราะว่าไม่ได้อย่างใจ ไม่เป็นไปตามความ 
ปรารถนา จงึทกุข์ใจ เสยีใจ เร่าร้อนใจ เกดิทกุข์ 
ทางใจขึ้นมาอีก

ควำมทกุข์จงึม ี๒ ด้ำน คอื ทกุข์กำยกบั 
ทุกข์ใจ 

“ทุกข์กาย” ก็คือ ความปวด ความเจ็บ 
ความเมื่อย ความไม่สบายต่างๆ ที่เกิดกับ 
ร่างกาย
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“ทกุข์ใจ” กค็อื ความเร่าร้อน ความขุน่ข้อง 
หมองใจ กระวนกระวายใจ ฯลฯ เหล่านี้เป็น 
ทุกข์ที่ใจ

บุคคลต้องหมั่นฝึก หมั่นพิจารณา ศึกษา 
เข้าไปดูในกายในจิต เห็นความจริงของเวทนา 
เหน็ความจรงิของสงัขาร ว่าเป็นสิง่ทีบ่งัคบัไม่ได้ 
เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น จิตรู้จัก 
วำง รูจ้กัปล่อย ไม่อยำก ไม่ยดึ ไม่บงัคบัให้เป็น 
อย่ำงนัน้อย่ำงนี ้วำงเขำอยูต่ำมสภำพ ปวดกค็อื 
ปวด เจบ็กค็อืเจบ็ แต่จติไม่ปวดไม่เจบ็ไม่ทกุข์ 
ด้วย เฝ้ำมสีต ิคอยด ูคอยรู ้แยกตวักนัอยู ่กำย 
ส่วนกำย จิตส่วนจิต 

ความปวดก็ไม่ใช่กาย แต่มาอาศัยแฝงอยู่ 
ที่กาย
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จิตใจก็ไม่ใช่ความปวด แต่มันไปรู้ปวดได้
ความปวดไม่ใช่สภาพรู ้สภาพรูก้ไ็ม่ใช่ความ 

ปวด
ความปวดก็ไม่ใช่ตัวตน ผู้รู้ปวดก็ไม่ใช่ตัว

ตน สักแต่เป็นธรรมชาติ เป็นนามแต่ละอย่างๆ
เท่านั้น

ถ้าผู้ปฏิบัติมองเห็นมันเป็นธรรมชาติแต่ 
ละอัน แต่ละอย่าง แต่ละชนิด ไม่เที่ยง บังคับ 
ไม่ได้ จติกจ็ะรูจ้กัวาง รูจ้กัยอมรบั จติทีย่อมรบั 
ได้ เรียกว่ามันปลง มันปล่อยวาง มันปลงก็คือ 
มนัละ มนัยอม เมือ่ยอมลงปลงได้ มนักห็ลดุพ้น 
คนเรานัน้ถ้าไม่ยอม กม็แีต่ทกุข์เพิม่ เหมอืนคน 
ทีถ่กูมดัไว้แล้วดิน้ ยิง่ดิน้กย็ิง่บาดเจบ็ ถ้าเราโดน 
โซ่มัดไว้ โดนลวดหนามมัดไว้ ถ้าเราดิ้นจะเจ็บ 
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มากขึน้อกี แต่ถ้าเราอดใจ ข่มใจ ควบคมุใจ ตัง้สติ 
ท�าตัวเองให้อยู่เฉยๆ นิ่งๆ มันก็จะไม่บาดเจ็บ 
แล้วมันก็จะหลุดได้ หลุดด้วยทางจิตใจ

คนที่ติดคุก ติดตะราง ถูกขังในคุก ถ้าใจ 
เขาวิตกวุ่นวาย เขาก็ติดคุกทางใจด้วย แต่ถ้าใจ 
เขาไม่วุน่วาย กายตดิแต่ใจไม่ตดิ ใจมนักไ็ม่ทกุข์ 
ตรงกนัข้าม คนทีร่่างกายไม่ได้ตดิคกุ จะเดนิไป 
ไหน จะอยู่ที่ไหน ไปได้ตามใจชอบ แต่ว่าจิตใจ 
ยึดมั่นถือมั่น เขาก็กลับเป็นทุกข์...นี่คือ ติดคุก 
ทางใจ มนักเ็ป็นทกุข์ ทกุข์ใจนีห่นกักว่า อยูต่รง 
ไหนก็ทุกข์ที่นั่น แต่ทางใจนี้ เราสามารถฝึกหัด 
ปรับ พัฒนาขึ้นได้

อาตมาเพิ่งได้รับจดหมายจากคนคุก นัก 
โทษเขียนจดหมายมาที่อาตมา วันก่อนมี ๒ 
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ราย วนันีก้ม็มีาอกีรายหนึง่ เขาอยากได้หนงัสอื 
ธรรมะต่างๆ เขาต้องติดคุก ๑๐ ปี เพิ่งติดมา 
ได้ประมาณ ๔ ปี เขาบอกว่าเขามีความส�านึก 
ในบาปบญุคณุโทษ กเ็ลยมองเหน็ว่าไม่มอีะไรจะ 
ดบัทกุข์ได้ นอกจากธรรมะ กเ็ลยหนัหน้าเข้าหา 
ธรรมะ พยายามหาหนงัสอืธรรมะอ่าน พยายาม 
ปฏิบัติตนเอง พยายามท�าตนเองให้เป็นคนดี 
เชือ่ฟังค�าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูค้วบคมุ มอีะไร 
จะช่วยงานเขาได้กช่็วย มคีวามรูก้เ็อาความรูม้า 
เป็นวทิยาทาน แล้วกร็กัษาศลี ๘ ด้วย ขนาดอยู่ 
ในคกุ เขาขอหนงัสอืมา อาตมากค็ดิว่าจะเตรยีม 
ส่งหนังสือต่างๆ ไปให้

ถ้าอย่างนี้ เขาก็จะได้มีความเบาใจขึ้น 
ร่างกายตดิคกุกจ็รงิ แต่ถ้าใจมธีรรมะแล้ว ใจกไ็ม่ 
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ทุกข์ นี่เพราะว่าได้รู้จักทางด�าเนินของจิตใจ ถ้า 
จติรูจ้กัปลง รูจ้กัวาง มนักไ็ม่วุน่วาย ทีจ่ติวุน่วาย 
กเ็พราะไม่ปลง ไม่วาง คอืมนัอยากจะให้ได้อย่าง 
นัน้ จะให้ได้อย่างนี ้จะให้เป็นอย่างนัน้ จะให้เป็น 
อย่างนี้ มันก็กลุ้ม มันก็เสียใจ มันก็วุ่นวายใจ 
เพราะไม่มอีะไรทีจ่ะเป็นไปตามความปรารถนาได้ 
เพราะฉะนั้น บุคคลต้องรู้จักวำง รู้จักปลง คือ 
ยอมรับควำมไม่เที่ยง ยอมรับควำมเป็นทุกข์ 
ยอมรับควำมเป็นอนัตตำ บังคับบัญชำไม่ได้

พงึเข้าใจว่า จตินีส้ำมำรถฝึกให้มนัไม่ทกุข์ 
ได้ ให้เข้าใจว่าจิตมีสิทธิ์จะฝึก แล้วจิตก็ฝึก 
ตัวมันเองด้วยสติปัญญา ฝึกไม่ให้มันทุกข์ได้ 
ส�าหรับคนที่ไม่ได้ฝึก ก็ดูเหมือนกับว่ามันต้อง 
ทกุข์ ไม่มทีางเลอืก เมือ่กายทกุข์...ใจกต้็องทกุข์ 
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เมือ่ใจทกุข์...กายกต้็องทกุข์ แต่ความเป็นจรงิแล้ว 
สำมำรถฝึกให้ทกุข์เพยีงกำย แต่ใจไม่ทกุข์ด้วย 
ได้

คนที่เจริญสติ ฝึกหัดกรรมฐานมากๆ ขึ้น 
มากๆ ขึ้น กายเขาปวด กายเขาเจ็บ แต่ใจเขา 
วางเฉยได้ อย่างนีเ้รยีกว่ามนัไม่รวมตวักนั มอง... 
รูส้กึ กำยส่วนกำย จติส่วนจติ สตดิแูลรกัษาจติ 
ให้ปล่อย ให้วางอยู่ จิตมันก็รู้จักเบาตัวของมัน 
โดยเฉพาะว่า ยิง่จติดิน้รน กระวนกระวาย กส่็ง 
ผลไปสู่ร่างกายให้ตึง ให้เคร่งเครียด เลยเบียด 
ให้เป็นทุกข์ยิ่งขึ้น ตรงกันข้าม...ถ้าจิตรู้จักทน 
รู้จักวาง รู้จักนิ่ง ที่สุดแล้ว...กายก็คลี่คลายตาม

เราจะสังเกตเห็นได้เลยถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างจิตใจกับร่างกาย โดยเฉพาะส่วนสมอง 
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ถ้าจติเราวุน่วาย ดิน้รน กระวนกระวาย กระสบั 
กระส่าย สมองจะเคร่งตึง เคร่งเครียด แล้วก็ 
เป็นทุกข์ ดีไม่ดีก็ปวดศีรษะ ฉะนั้น ที่สมองมัน 
เคร่งตึง เคร่งเครียด ปวดศีรษะ มันก็มาจาก 
จิต...จิตที่วุ่นวาย วิตกกังวล จิตที่เร่าร้อน มัน 
ส่งผลให้สมองเครียด แล้วถ้าสมองเครียด มัน 
ก็แผ่ไปที่อวัยวะส่วนอื่นด้วย เพราะว่าสมอง 
ควบคุมอวัยวะส่วนต่างๆ ระบบการท�างานของ 
ร่างกายก็ถูกบีบรัด รัดตัว ท�างานไม่ปกติ

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่า บุคคลใดฝึกจิต 
รกัษำจติใจให้ดงีำมด้วยสต ิสมำธ ิปัญญำ ด้วย 
กำรเจริญภำวนำอยู่เสมอ จนจิตใจรู้จักวำงได้ 
เฉยได้ นิง่ได้ กจ็ะสงัเกตพบว่ำสมองจะคลีค่ลำย 
เราพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ธรรมะเป็นเรื่องพิสูจน์ 
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ได้ เวลาจิตใจของเราเกิดสภาพที่ดีงาม สมอง 
จะคลายตัว จะโปร่ง จะเบา การเจริญวิปัสสนา 
จงึไม่ใช่สิง่ทีต้่องท�าด้วยความคร�า่เคร่ง ถ้าเราท�า 
แบบคร�่าเคร่ง สมองก็จะบีบตัว เคร่งตึง ส่งผล 
ไปสู่อวัยวะต่างๆ ท�าให้เคร่งตึงตามไป

กำรเจริญวิปัสสนำเป็นเรื่องของกำรฝึก 
จิตใจให้มีควำมเป็นปกติ ให้จิตมีสติ...รู้ตื่นอยู่ 
ภำยใน ปล่อยวำงอยู่ในตัว รู้...ดู...เท่ำทันอยู่ 
แต่ว่ำไม่บงัคบั ไม่กดข่ม มคีวำมเป็นปกต ิเป็น 
ธรรมดำ นั่นแหละคือภำวนำ เป็นควำมเจริญ 
ของสติ

ยิ่งใครที่สมองเคร่งตึงได้ง่าย ก็ยิ่งจะมี 
เกณฑ์วัดให้ปฏิบัติได้ถูกตรงมากยิ่งขึ้น เพราะ 
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ถ้าเราท�าผดินดิหนึง่ กจ็ะมผีลต่อสมองให้ตงึ ให้ 
เกรง็ เกดิทกุขเวทนา เพราะฉะนัน้ ทกุขเวทนำ 
จงึมำเป็นเกณฑ์วดั คอยจบั วดัให้วำงจติวำงใจ 
ให้ปกต ิถ้ำจติผดิปกตเิมือ่ไร ควำมเคร่งตงึของ 
สมองก็จะเกิดขึ้น กำรปวดศีรษะก็จะตำมมำ 
ฉะนัน้ ทกุขเวทนานีแ่หละจงึเป็นเกณฑ์วดั เป็น 
ตัววัดการปฏิบัติ ว่าท�าได้ตรง ได้ถูกส่วน พอดี 
ไหม บังคับไหม อยากไหม ยึดไหม วางใจวาง 
เฉยได้ดี ได้แนบเนียนไหม

ยิ่งเราฝึกหัดปฏิบัติไป ยิ่งวาง ต้องวาง 
อย่างแนบเนียน ใจต้องมีความเป็นกลาง เป็น 
ปกติ ระลึกรู้อย่างปกติจริงๆ แต่ส�าหรับคนที่ 
ฝึกหดัเบือ้งต้นใหม่ๆ กจ็�าเป็นต้องเพ่งบ้าง บงัคบั 
บ้าง ดึงมาบ้าง มีรูปแบบบ้าง เพ่ง...จับไปทีละ 
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อย่างบ้าง อันนั้นก็เป็นธรรมดาของคนฝึกใหม่ 
ยังจ�าเป็นเพราะว่ายังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้ทั่วถึงใน 
สภาวธรรมต่างๆ ก็ต้องดูไปทีละอย่างสองอย่าง 
ก�าหนดดูลมหายใจก่อนบ้าง หายใจเข้าให้รู้... 
หายใจออกให้รู้ หายใจเข้าให้รู้...หายใจออกให้รู้ 
ดกูายทีน่ัง่อยู ่ดกูายทีย่นื ทีเ่ดนิ ทีน่อน เมือ่ได้ 
รู้จักเข้าไปถึงสภาวะต่างๆ ที่เป็นปรมัตถ์ เข้าไป 
สมัผสัความเยน็ ความร้อน ความอ่อน ความแขง็ 
ความตงึ ความไหว ความรูส้กึนกึคดิ ดจูติ ดใูจ ดู 
ความเป็นไปในกระแสจติเป็น กจ็ะพบธรรมชาติ 
ต่างๆ แล้วก็ค่อยปรับ วาง เป็นกลาง เป็นปกติ 
ขึน้ไปตามล�าดบั นีค่อืทางด�าเนนิของจติวญิญาณ 
ที่จะหลุดรอดจากความทุกข์
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ถ้ำเรำไม่ท�ำทำงนี ้กไ็ม่รูจ้ะไปท�ำทำงไหน 
มันไม่มีทำงอื่น เวลำที่มีทุกข์ เรำจะไปตีโพย 
ตพีำยอย่ำงอืน่ กด็บัทกุข์ไม่ได้ กลบัยิง่ทกุข์ ยิง่ 
วุน่วำยมำกขึน้ มแีต่ต้องฝึกต้องหดั ควำมทกุข์ 
จงึจะกลำยเป็นประโยชน์ เป็นข้อมลู เป็นสิง่ที่ 
จะป้อนให้เกิดสติปัญญำขึ้น

ฉะนั้น...
ถ้าไม่มีทุกข์ ไฉนเลยจะเกิดปัญญา
ถ้าไม่มีปัญหา ไฉนเลยจะเกิดบารมี
ความทุกข์และปัญหาคือบทเรียนและ 

ข้อสอบ
จงใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขปัญหาทุกชนิด
อย่าแก้ไขปัญหาด้วยกิเลส
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ถ้าแก้ไขปัญหาด้วยกเิลส จะไม่เป็นความ 
พ้นวิเศษอย่างแน่นอน

ปัญหาของคนเรา มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ 
ปัญหำทุกอย่ำง ถ้ำเรำแก้ใจได้ ปัญหำก็ไม่มี 
ถึงมันจะมีปัญหา ก็เหมือนไม่มีปัญหา ถ้าใจมัน 
หลุดได้เสียอย่าง ถึงมันจะมีปัญหาอะไรต่างๆ 
ภายนอกวุน่วายมากมาย เรือ่งนัน้เรือ่งโน้น เรือ่ง 
อะไรต่างๆ แม้แต่ความทกุข์ทีร่่างกาย ความป่วย 
ความเจบ็ ถ้าเราฝึกจติให้วาง ให้หลดุ ถงึมป่ีวย 
มีเจ็บ มันก็เหมือนไม่มีปัญหา เพราะจิตมัน 
ไม่ทุกข์เสียอย่าง เมื่อจิตมันปลง มันวำง มัน 
ไม่ยึดถือ มันก็ไม่ทุกข์ จิตที่ไม่ทุกข์เสียแล้ว 
เรำจะเอำอะไรกว่ำนัน้ จติทีไ่ม่ทกุข์ ไม่วุน่วำย 
ไม่เร่ำร้อน ไม่เดอืดร้อน นัน่แหละคอืมนัหมด 
ปัญหำได้
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เพราะฉะนัน้ กำรแก้ปัญหำนัน้จงึแนะให้ 
มำแก้ที่ตนเอง โดยเฉพาะให้เข้ามาถึงจิตถึงใจ 
ตนเอง ถ้าเรามวัแต่จะไปแก้สิง่อืน่ภายนอก เราก็ 
จะมแีต่วุน่วาย เรือ่งนัน้เรือ่งโน้น เรือ่งนีเ้รือ่งนัน้ 
แล้วกไ็ม่ได้ดใูจตวัเอง ไม่ได้หดัใจตวัเอง เราจะไป 
ตามแก้ไหวได้อย่างไร เรื่องต่างๆ มันมีอยู่เรื่อย 
มีแต่ทุกข์มากขึ้นๆ แต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเรา... 
ปลด ปลง ลง วาง ว่าง สบาย เมื่อวางก็ว่าง 
ไม่วางก็วุ่นวาย เมื่อวำงก็เบำ เมื่อเอำก็หนัก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น...ก็ไม่ได้หมายความว่า เรา 
วางแบบไม่เอาธรุะกบัใคร ไม่แก้ไขปัญหา ไม่ท�า 
หน้าที่ให้ถูกหน้าที่ วางแบบไม่รู ้ไม่ชี้ ไม่ใส่ใจ 
ไม่สนใจ ใครจะมา ใครจะไป เรามหีน้าทีอ่ย่างไร 
กเ็ลกิหน้าทีเ่หล่านัน้ นัน่กไ็ม่ถกู ต้องกระท�า ต้อง 
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ท�าหน้าที่ ธรรมะคือหน้ำที่ หน้ำที่คือธรรมะ 
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงต่อหน้ำที่

เรามหีน้าทีต่่างๆ กนัไป อย่างพ่อแม่มหีน้าที่ 
จะต้องดแูลอบรมสัง่สอน เลีย้งดบูตุรธดิา ถ้าเกดิ 
ปล่อยวางแบบไม่เอาใจใส่ มนักไ็ม่ถกูหน้าที ่กำร 
วำงนัน้วำงทีใ่จ คอื กำยต้องท�ำ ต้องช่วย ต้อง 
ดูแล ต้องอบรม ต้องเลี้ยงดู แต่ว่าใจนั้นก็วาง 
อยูเ่สมอว่า “เออ...ถ้ามนัสดุวสิยัแก้ไม่ได้หรอืจะ 
เป็นจะตายขึ้นมา...” ก็เข้าใจว่าเป็นธรรมดา ก็ 
ต้องเป็นอย่างนั้น หรือเขาเป็นคนดิ้นรน ดื้อดึง 
ไม่เชื่อฟัง บอกอย่างไรก็ไปอย่างอื่น ที่สุดก็ต้อง 
วางเพราะสุดวิสัยที่จะช่วยเหลือ
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ร่างกายนีก้เ็หมอืนกนั เมือ่มนัป่วย มนัเจบ็ 
สดุวสิยั ใจกต้็องวาง ต้องยอมรบั แต่กไ็ม่ใช่ว่าเรา 
ปล่อยปละละเลย เรากด็แูล เยยีวยา รกัษา แก้ไข 
ฝึกหัด แต่เมื่อสุดวิสัย ก็ต้องยอมรับตามสภาพ

บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั เรากต้็องดแูลรกัษา  
ข้าวของ เงนิทอง ทรพัย์สมบตั ิกต้็องดแูลรกัษา  
ป้องกันภัย บ�ารุงรักษาบ้านที่อยู่อาศัย แต่ถึง 
คราวมนัผพุงัไปตามกาลเวลา สดุวสิยัทีจ่ะบ�ารงุ 
รกัษา กต็อ้งวางว่า “เป็นธรรมดาอย่างนี้” กค็ือ 
รู้จักวาง แต่ไม่ใช่วางแบบไม่ท�าอะไร

ผู้ที่ต้องท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนก็ต้องท�า 
หน้าที่ แต่เมื่ออบรมสั่งสอนสุดวิสัย ไม่เป็นไป 
ตามที่สอน มันก็ต้องปล่อย ต้องวาง แต่อะไร 
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ที่ยังบอกได้ เตือนได้ แนะได้ ก็ต้องท�าไป เมื่อ 
สดุวสิยั...ไม่เป็นไปอย่างใจ ใจกต้็องวาง มนักจ็ะ 
ไม่ทุกข์ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมะต่างๆ 
ต้องให้เข้าใจ ทั้งภายในและภายนอก

ธรรมะที่จะปฏิบัติภำยใน ก็คือกำรมีสติ 
สัมปชัญญะ ดูในใจ ดูในกำย ฝึกหัดกำรละ 
กำรปล่อย กำรวำง

ธรรมะที่จะปฏิบัติภำยนอก ก็ต้องขยัน 
หมั่นเพียร ปฏิบัติให้สมหน้ำที่ ตำมหน้ำที่ มี 
หน้ำที่อย่ำงไรกท็�ำไป แต่ท�ำด้วยควำมเข้ำใจว่ำ 
ทกุสิง่ทกุอย่ำงตกอยูภ่ำยใต้กฎเกณฑ์ของควำม 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ
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อะไรๆ กเ็ป็นของชัว่ครำว ชวีติกเ็ป็นของ 
ชั่วครำว

การที่เราดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ก็คือรักษา 
เพียงชั่วคราว พออิงอาศัยชั่วคราว ไม่ใช่ว่าจะ 
รักษาให้มันคงที ่ตั้งอยู่ตลอดไป เพียงแต่รักษา 
พออาศัยชั่วคราว หมดอายุ หมดเวลา ก็ต้อง 
เปลีย่นแปลง แตกดบั บงัคบัไม่ได้ กต้็องเป็นไป 
ต้องยอมรับต่อความเป็นจริงอย่างนี้ แม้จะยัง 
ไม่ถึงขั้น “รู้แจ้ง” ปล่อยวางภายในได้จริงๆ แต่ 
ถ้าเรามีความเข้าใจ มีความคิดในแนวนี้ ก็ยังดี 
ยงัรูจ้กัสกดักัน้ รูจ้กัปลง รูจ้กัวางได้ระดบัหนึง่ แต่ 
การทีจ่ะวางได้สนทิ มนัต้องวางด้วยการเข้าไปรู้ 
แจ่มแจ้งกันภายใน
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การรู้ในกาย รู้ในใจ เห็นสภาวะแตกดับ 
เป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา จรงิๆ จะปลด ปลง
ปล่อยวางได้สนิท ส่วนการวางแบบพิจารณา 
แยกแยะอะไรต่างๆ ด้วยความคดินัน้เป็นจนิตา- 
มยปัญญา ก็เป็นการวางได้ระดับหนึ่ง ชั่วครั้ง 
ชัว่คราว ไม่สามารถวางได้อย่างสนทิ แต่กท็�าให้ 
จิตเรารู้จักปลง วาง ว่าง ได้ตามสมควร

ฉะนั้น การฝึกฝนอบรมตนเอง จึงต้องมี 
ทัง้ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ หรอืมทีัง้ “สตุะ” คอื 
การฟังให้เกดิ “สตุมยปัญญา” มทีัง้คดิพจิารณา 
ให้เกดิ “จนิตามยปัญญา” คอืการนกึคดิพจิารณา 
ให้ถูกตรง คิดให้เป็น คือสอดคล้องในแนวของ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, แล้วก็ต้องมี “ภาวนา- 
มยปัญญา” คือปัญญาที่ รู้แจ้ง เห็นจริง จาก 
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การเจริญสติสัมปชัญญะ แล้วต้องมีธรรมะใน 
ทุกระดับที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไป

วันนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควร ขอยุติไว้แต่ 
เพยีงเท่านี ้ขอความสขุ ความเจรญิในธรรม จง 
มีแก่ทุกท่านเทอญ.
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ก�ำหนดกำรอุปสมบทหมู่พระภิกษุ
ประจ�ำปี ๒๕๕๘

ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ เดือน วันพิธีอุปสมบท เข้ำเก็บตัวปฏิบัติ
วิปัสสนำกรรมฐำน

๑ มกราคม วันอาทิตย์ที่ ๔ ม.ค. ๕๘ วันที่ ๑๐-๑๘ ม.ค. ๕๘

๒ กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.พ. ๕๘ วันที่ ๑๔-๒๒ ก.พ. ๕๘

๓ มีนาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มี.ค. ๕๘ วันที่ ๒๑-๒๙ มี.ค. ๕๘

๔ เมษายน วันอังคารที่ ๑๔ เม.ย. ๕๘ วันที่ ๑๘-๒๖ เม.ย. ๕๘

๕ พฤษภาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ค. ๕๘ วันที่ ๑๖-๒๔ พ.ค. ๕๘

๖ มิถุนายน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๘ วันที่ ๒๐-๒๘ มิ.ย. ๕๘

๗ กรกฎาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.ค. ๕๘
(บวชอยู่จ�าพรรษา ๓ เดือน)

วันที่ ๓๑ ก.ค. -๒๗ ต.ค.
๕๘ (๓ เดือน)

๘ พฤศจิกายน วันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๕๘ วันที่ ๑๔-๒๒ พ.ย. ๕๘

๙ ธันวาคม วันอาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค. ๕๘ วันที่ ๑๒-๒๐ ธ.ค. ๕๘

๑๐ ธันวาคม อุปสมบทหมู่ภิกษุชาวศรีลังกา
วันพุธที่ ๒ ธ.ค. ๕๘

วันที่ ๒-๑๒ ธ.ค. ๕๘
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ก�ำหนดกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน
รุ่นระยะเวลำ ๙ วัน ประจ�ำปี ๒๕๕๘

ณ วัดมเหยงคณ์

ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๐  

ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๔  

ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๒๑  

ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๘  

ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๖  

ครั้งที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๒๐  

ครั้งที่ ๗ วันเสาร์ที่ ๑๘  

ครั้งที่ ๘ วันเสาร์ที่ ๒๒  

ครั้งที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๑๙ 

ครั้งที่ ๑๐ วันเสาร์ที่ ๑๐  

ครั้งที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๑๔  

ครั้งที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๒  -   วันอาทิตย์ที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๘

เดือนมีนาคม ถ้าตรงกับกรรมฐานพระอุปัชฌาย์
จะต้องนอนรวมที่ อำคำรสมจริยำ รับจ�านวน ๓๐ คน
ถ้าไม่ตรง รับจ�านวน ๘๐ ท่าน

-   วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๘

-   วันอาทิตย์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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• รบัสมคัรเฉพาะผูม้คีวามตัง้ใจจรงิๆ ในการจะอบรม 
    เจริญสติปัญญาเท่านั้น

• รับรุ่นละ ๘๐ ท่าน ทั้งชาย-หญิง ทั้งคฤหัสถ์และ 
    บรรพชติ

• ครั้งที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, รับเฉพาะ 
    คนใหม่ คอืผูท้ีย่งัไม่เคยปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน 
    คอร์ส ๗ วนัขึน้ไป ทีม่พีระครเูกษมธรรมทตั เป็น 
    พระวิปัสสนาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดมเหยงคณ์ 
    หรือสถานที่อื่นๆ 

• ครัง้ที ่๓, ๖, ๙, ๑๒ รบัเฉพาะคนเก่า คอืผูท้ีเ่คย 
    ผ่านการเข้าปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานคอร์ส ๗ วนั 
    ขึ้นไป ณ วัดมเหยงคณ์ หรือสถานที่อื่นๆ ที่มี 
    พระครูเกษมธรรมทัต เป็นพระวิปัสสนาจารย์

หลักเกณฑ์กำรรับสมัคร
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• ไม่เคยเข้าปฏบิตัวิปัิสสนาทีว่ดัมเหยงคณ์มาก่อน แต่ 
    เคยเข้าทีอ่ืน่ๆ ทีม่พีระครภูาวนาเขมคณุ (หลวงพ่อ 
    สรุศกัดิ ์เขมรงัส)ี เป็นพระวปัิสสนาจารย์กถ็ือว่า 
    เป็นคนเก่า

• สมัครเข้ำปฏิบัติได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเท่ำนั้น ทั้ง 
    คนเก่ำ และคนใหม่

• ต้องกรอกใบสมัครล่วงหน้า ขอรับใบสมัครได้ที่ 
    วัดมเหยงคณ์ (แผนกกรรมฐาน) 

  e-mail: watmahaeyong@gmail.com,
  หรอืที ่www.watmaheyong.org,
 www.mahaeyong.org

• ส�าเนาบตัรประชาชน/รปูถ่าย ส�าหรบัตดิใบสมคัร 
    ขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๑ รูป

หมำยเหตุ

กำรสมัคร

หลักฐำน
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• ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
• ปฐมนิเทศน์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
• พิธีเข้ากรรมฐาน เวลา ๑๐.๐๐ น.

• พิธีออกกรรมฐาน เวลา ๐๙.๓๐ น.

• ผู้เข้าอบรมต้องไปให้ทันในเวลาที่ก�าหนดในวัน 
    เปิดอบรม และต้องอยูป่ฏบิตัคิรบถงึวนัปิดอบรม

• เมื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว ต้องการยกเลิก ต้อง 
    แจ้งให้ทางวัดทราบอย่างช้าก่อนก�าหนดเปิด 
    อบรม ๗ วัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป

วันเปิดกำรอบรม

วันปิดกำรอบรม

หมำยเหตุ
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• มูลนิธิอำศรมมำตำ ที่พักภำวนำเพื่อพัฒนำชีวิต 
  ๖๙ หมู่ ๗ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย 
  จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐
  วันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
  สมัครได้ที่ คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่) 
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๓-๕๐๓๑

ก�ำหนดกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน
รุ่นพิเศษ ๒๕๕๘

โดยมีหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมร�สี
เป็นพระวิปัสสนำจำรย์

• ณ ไร่กังหัน (ละอู-บนรีสอร์ท)
  ๑๓๕ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน  
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
  วันที่ ๑๘ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ คุณอัครวัลย์ บุรินสิริวัฒน์ 
  โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๑๔-๔๗๙๓, ๐๘๖-๕๔๑-๖๕๔๖



• ณ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔) 
  ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคม 
  แห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑)
  ฝ่ายกิจกรรม โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕–๒๕๒๕

• ณ พุทธคยำ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ 
  สถำนที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมำ-
  สัมพุทธเจ้ำ ประเทศอินเดีย 
  วันที่ ๒๖ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ติดต่อสอบถาม สมัครได้ที่ 
  คุณสุปราณี (ติ๋ม) เจริญศรีสมจิตร 
  โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๘๑-๕๔๕๘, ๐๘๗-๐๘๗-๕๗๕๖



• ณ ส�ำนักกรรมฐำน ปรมัตถภำวนำ (ดอยภูโอบ) 
  ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๓๐
  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ แผนกบริหารกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ 
  โทรศัพท์ ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒, ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
  (เฉพาะชาวเชียงใหม่) 
  สมัครที่ คุณสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ 
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๔-๕๔๐๒

• ณ อุทยำนแห่งชำติเขำล�ำปี-หำดท้ำยเหมือง
 หมู่ที่ ๕ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ๘๒๑๒๐
  โทรศพัท์ ๐-๗๖๔๑-๗๒๐๖ โทรสาร ๐-๗๖๔๑-๗๒๐๖ 
  E-mail: lampi_np@hotmail.com
  วันที่ ๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ ชมรมพุทธรักษาเพื่อพระพุทธศาสนา 
  ๖๘/๘ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า 
  ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
  คุณณัฐกานต์ ร่วมยอด 
  โทรศัพท์ ๐๙๓-๖๕๙-๘๓๘๓ 
  โทรสาร ๐-๗๖๕๑-๐๓๓๐
  reumyod@googlemail.com



• ณ เทรำท์ เลคแอบบี้ รัฐวอชิงตัน 
  ประเทศสหรัฐอเมริกำ
  วันที่ ๘ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ นพ.พิริยะ พินิจ, พญ.อาวรณี พินิจ 
  โทรศัพท์ ๕๐๓-๖๙๓-๖๓๙๐ 
  E-mail:neepinit@gmail.com

• ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเซเลบ รัฐออเรกอน  
  ประเทศสหรัฐอเมริกำ
  วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ นพ.พิริยะ พินิจ, พญ.อาวรณี พินิจ 
  โทรศัพท์ ๕๐๓-๖๙๓-๖๓๙๐
  E-mail:neepinit@gmail.com

• ณ บ้ำนทรงไทย สุขรวยเจริญ
  ๖๒/๒ หมู่ ๒ ต.หันสัง อ.บางปะหัน    
  จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๐๐
  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ บ้านทรงไทย สุขรวยเจริญ
  โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๘๙-๓๓๑, ๐๘๑-๘๔๗-๒๒๘๘
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• ณ ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ 
  คณะชมรมกัลยำณธรรม 
  วันที่ ๙ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
  สมัครที่ ชมรมกัลยาณธรรม 
  (รับเฉพาะทีมงานชมรมฯ)
  โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓

• วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐลอสแองเจลิส 
  ประเทศสหรัฐอเมริกำ
  วันที่ ๒๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ คุณพจมาลย์ อัตตวนิช ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
    กลุ่มกรรมฐานลอสแองเจลิส
  โทรศัพท์ ๘๑๘-๗๖๘-๘๘๖๗ 
  E-mail:junvacationbgiz@hotmail.com

• ณ ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ 
  หน่วยงำนคุณธรรม และจริยธรรม 
  คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 
  วันที่ ๑๔ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ ศ.นพ.ดร.กมลพร แก้วพรสวรรค์ 
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๘-๔๒๒๗

เขมรังสี ภิกขุ 69



• ณ ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ 
  คณะกำรบินไทย 
  วันที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๕๘
  สมัครที่ คุณน�้าเพชร สีขาว 
  (เฉพาะลูกเรือการบินไทย)
  โทรศัพท์ ๐๙๒-๔๒๐-๙๗๙๗

• ณ ส�ำนักกรรมฐำน ทุ่งหินเทิน 
  (สำขำวัดมเหยงคณ์ แห่งที่ ๑) 
  ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
  วันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  สมัครที่ แผนกบริหารกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ 
  โทรศัพท์ ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒, ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘

• ณ “สันติภำวนำ” สันติบุรี
  เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๓ ถนนหัวคอย-สบเปา ต.เวียงชัย  
  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐ 
  วันที่ ๗ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  สมัครที่ คุณศรีจันทร์ บุรีวงษ์ 
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๔๐-๙๗๕๔
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• ณ ส�ำนักกรรมฐำน ภูธำรธรรม 
  (สาขาวัดมเหยงคณ์ แห่งที่ ๑๒) 
  ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
  วันที่ ๒๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
  สมัครที่ แผนกบริหารกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ 
  โทรศัพท์ ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒, ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
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ก�ำหนดกำรกิจกรรม ปฏิบัติธรรม 
และงำนบุญ ปี ๒๕๕๘
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ กิจกรรม ปฏิบัติธรรม 
และงำนบุญ

วัน เดือน ปี

๑ อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ ประจ�าทุกเดือน 
(เว้นในพรรษาเพราะมีบวช 
อยู่จ�าพรรษา ๓ เดือน)

๒ บรรพชาสามเณร
 ภาคฤดูร้อน 

๓ บวชศีลจาริณี-บวชชีน้อย

๔ อบรมปฏิบัติกรรมฐาน
(เฉพาะบุคลากรของวัด)

วันที่ ๑๖-๓๑ ส.ค. ๕๘

๕ ทอดผ้าป่าประจ�าปี วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เม.ย. ๕๘

๖ ทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๑ พ.ย. ๕๘

๗ งานบุญแทนคุณแผ่นดิน
อุทิศแด่บรรพชน

วันพฤหัสที่ ๓ ธ.ค. ๕๘

๘ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปีใหม่ วันศุกร์ที่ ๑ ม.ค. ๕๙

๙ งานบุญเดือนเกิด ทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือน

โกนหัว  วันที่ ๒ เม.ย. ๕๘
บวช   วันที่ ๕ เม.ย. ๕๘
ลาสิกขา วันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๘



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



ขอเชิญฟังรำยกำรธรรมสุปฏิปันโน
เสียงธรรมจากวัดมเหยงคณ์

ปรารภธรรมโดย
พระภำวนำเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมร�สี)
ทางสถานีวิทยุทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี

คลื่น ๙๔๕ ระบบ AM ทุกวัน (เว้นวันอาทิตย์)
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น.
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น.

หากประสงค์จะท�าบุญสนับสนุนการให้ธรรมเป็นทาน
ขอเชิญท่านอุปถัมภ์รายการได้ตามก�าลังศรัทธา
โดยส่งเป็นธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน/เช็คขีดคร่อม

ในนามวัดมเหยงคณ์
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ

สาขาตลาดเจ้าพรหม ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี วัดมเหยงคณ์

บัญชีเลขที่ ๔๗๘-๐-๖๑๖๖๗๐
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๑. จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นระยะเวลา 
  ๙ วัน เป็นประจ�าทุกๆ เดือน ทั้งบรรพชิต 
  และคฤหัสถ์ รุ่นละ ๘๐ ท่าน
๒. จัดอบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา 
  ในวันส�าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  และวันประเพณีไทย ปีละ ๘ ครั้ง
๓. บวชถือศีล ปฏิบัติธรรม เป็นประจ�าทุกวัน
๔. อุปสมบทหมู่ เพื่ออบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
  ทุกเดือน
๕. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  บวชศีลจาริณี-ชีน้อย
๖. อบรมปฏบิตัธิรรมพเิศษ ให้กบัหน่วยงานทัง้ 
  ภาครัฐและเอกชน ที่ขอเข้าอบรมเป็นคณะ
๗. เผยแผ่ธรรมทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ 
  ซีดี อินเตอร์เนต www.mahaeyong.org 
  และ www.watmaheyong.org

กิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดมเหยงคณ์
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วัดมเหยงคณ์เพิ่มช่องทำง
กำรรับข่ำวสำรและกิจกรรม

ผ่าน Application Mahaeyong

ใน iPhone - iPad ได้แล้ว
เพียงพิมพ์ค�าว่า

mahaeyong ใน App Store
แล้วกดโหลด ฟรี

(ส�าหรับผู้ใช้ IOS4.3 ขึ้นไป)
และพร้อมเปิดโอกาสให้
พุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ได้รับฟังธรรมบรรยาย

และน�าปฏิบัติกรรมฐานได้แล้ววันนี้
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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 
พระครูเกษมธรรมทัต สุรศักดิ์ เขมรังสี 

ค�าใดค�าหนึ่ง ในช่อง search 
(อยู่มุมบนขวาของหน้า iTunes Store)

วัดมเหยงคณ์เพิ่มช่องทำง
กำรรับข่ำวสำรและกิจกรรม
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ขอเชิญร่วมสร้ำง
อุโบสถปรำสำทพระบรมธำตุเจดีย์

มหำวิหำร วัดมเหยงคณ์

ควำมส�ำคัญ
อุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหา 

วหิารวดัมเหยงคณ์ นอกจากจกัเป็นพุทธศาสน 
สถานประกอบสงัฆกรรม ประดษิฐานพระบรม 
สารีริกธาตุ และพระพุทธรูปล�้าค่าควรแก่การ 
สักการะสุงสุดแล้ว ยังจะเป็นการสืบสานเอก 
ลักษณ์ภูมิปัญญาที่เป็นเลิศอันเป็นมรดกที่ทรง 
คุณค่า ซึ่งมีความงามวิจิตรแห่งสถาปัตยกรรม 
ไทยสมัยอยุธยาให้ฟื้นคืนกลับมา เพื่ออนุชน 
คนรุ่นหลงัได้ศกึษาและร่วมภาคภมูใิจ ในความ 
เป็นไทยที่่มีศิลปวัฒนธรรมล�้าเลิศ (อริยธรรม) 
บงัเกดิพลงัศกัดิส์ทิธิเ์หนีย่วน�าหล่อหลอมดวงจติ 
น�้าใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีของชน 
ในชาติยังความสงบ ร่มเย็น เป็นสุข เจริญ 
รุ่งเรือง สืบไป



๑. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนโรจนะ 
  เลขที่บัญชี ๔๕๒-๒๖๒-๖๗๘๙

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวรอ
  เลขที่บัญชี ๒๖๕-๐๑๖-๖๑๑๘

๓. ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหม
  เลขที่บัญชี ๔๗๘-๐๙๐-๘๗๒๑

๔. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอยุธยา
  เลขที่บัญชี ๕๗๕-๔๒๗-๘๗๘๕

๕. ธนาคารออมสิน สาขาคลองสวนพลู
  เลขที่บัญชี ๐๒๐๐-๗๕๖๘-๐๕๒๘

ขอเชิญบริจำค
โดยโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรชื่อบัญชี

“สร้ำงอุโบสถวัดมเหยงคณ์”
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