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คํานํา
คู มื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด
(วิถีพุทธ) ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ) ฉบับนี้เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ทั้งหมด 10 เลมโดยเลมแรกเปนแนวทางการดําเนินการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ซึ่งจัดทําเพื่อใหสํานักงานคุมประพฤติ
ใช เ ป น แนวทางการดํ า เนิ น งานและบริ ห ารโครงการ เล ม ที่ 2 เป น คู มื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การ
ปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศ จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ใชเปนแนวทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม สวนเลมที่ 3 - 10 นั้น
เปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดาน
ตาง ๆ ทั้ง 7 ดาน คือ ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัดดานกิจกรรมกลุม ดานเวชบําบัด ดานการมีสวน
ร วมของครอบครั ว ด านบํ าเพ็ ญประโยชน และด านความรู เกี่ ยวกั บยาเสพติ ดและการป องกั นการเสพซ้ํ า
เนื่องจากมีเนื้อหามากจึงแยกเปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูนั้นมีจํานวนหลายแบบจึงแยกไวเปน
เลมหนึ่งเฉพาะเพื่อความสะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้ สืบเนื่องมาจากกรมคุมประพฤติ
ไดรับมอบหมายจากกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ซึ่งกําหนดวา
“ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” ซึ่งกรมคุมประพฤติได
มอบหมายใหกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับผิดชอบจึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลื อกดําเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดกําหนดเปนโครงการนํารองการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) ในสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และภาคี
รวม 5 แหง คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชารามและวัดปาตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา วัดตาไกพลวง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย และสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด(วิถีพุทธ)ในครั้งนี้ไดใชองคความรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุมประพฤติ และไดกรอบแนวคิดและขอสรุปประกอบดวยกระบวนการหลัก 7 ดาน คือ 1. ดาน
ศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) 2. ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีวะ/สัมมากัมมันตะ) 3. ดานกิจกรรมกลุมตาง ๆ 4. ดาน
เวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ 7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
และการปองกันการเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ(พุทธวิธีในการคิด)โดยใชยุทธศาสตรหลักในการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมากพอที่จะ
กลาเสี่ยง และ4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาพองครวมแนวพุทธในการประเมินผลการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการดานศาสนา
พุทธและวิธีการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ดานตาง ๆโดยในดานศาสนบําบัดนั้นคณะผูจัดทําไดปรึกษาพระอาจารยวัด/สํานักสงฆที่เขารวมโครงการในการ
ให ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม ดร.พระมหาประยู ร ธี รวํ โส พระอาจารย ประจํ าภาควิ ชาจิ ตวิ ทยา มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนําดานการนําสุขภาพองครวมแนวพุทธซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดบรรยายไวนํามาใชเปนแนวคิดการประเมินผลและ ดร.พระมหาพิธูร วิธุโร พระวิปสสนาจารยผู
มีความรูและประสบการณประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร ชวยตรวจแกไขและให
คําแนะนําการจัดการคูมือดานศาสนบําบัด (ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาพองครวมแนวพุทธ สวนดาน
กิจกรรมกลุมตางๆ และดานการมีสวนรวมของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากนางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด นอกจากนี้ยังไดนําขอสรุปที่ไดจากการนิเทศการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของวัด
อินทารามและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ ตลอดจนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูน
ความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)ครั้งที่ 1-4 ระหวาง
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 ณ วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 11–12 สิงหาคม 2550 ณ วัดนิมิต
ประชาราม จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2550 ณ วัดอินทาราม จังหวัดสุพรรณบุรีและ
ระหวางวันที่ 30–31 สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถาน จังหวัดตาก ตามลําดับมาประกอบในการแกไข
คูมือ(ฉบับราง)ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย ในการนี้คณะผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงขอขอบคุณทุกทานผูมีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิดจากงานอันเปนกุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัย
ใหทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและในการนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมี
ขอคิดเห็นและขอเสนอเปนประการใดไดโปรดแจงไปยังกลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 2 การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด(วิถีพุทธ) ดานศาสนบําบัด(วิถพี ุทธ)
 รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
 กิจกรรมที่ 1
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ใบความรูที่ 1 เรื่อง การเจริญวิปสสนากรรมฐาน
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ใบความรูที่ 3 เรื่อง การฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4
- แนวทางที่ 1
- แนวทางที่ 2
ใบความรูที่ 4 เรื่อง การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
- แนวทางที่ 1
- แนวทางที่ 2
ใบความรูที่ 5 เรื่อง การสอบอารมณ
ใบความรูที่ 6 เรื่อง การลากรรมฐาน/การลาศีล 8
กิจกรรมที่ 5
ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การบรรยายธรรม/การฟงธรรม
ใบความรู เรื่อง การบรรยายธรรมะ/การฟงธรรม
ใบความรู เรื่อง มงคล 38 ประการ
ใบความรู เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา
ใบความรู เรื่อง ทิศ 6
ใบความรู เรื่อง สังคหวัตถุ 4
ใบความรู เรื่อง ชีวิตที่เปนหลักฐาน (คนรูจ ักทํามาหาเลี้ยงชีพ)
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธา
ของกลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัย
การนํ าหลักธรรมทางศาสนามาใชในการบํ าบัด รักษาและฟนฟู สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยพบวา
หลักธรรมทางศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางพลังใจ สรางความหวังใหมแกชีวิต เพิ่มแรงจูงใจ
ในระหวางการบําบัดรักษาฟนฟูฯ ไดตลอดโปรแกรมการฟนฟูในรูปแบบการบําบัดรักษาตางๆ เปนสิ่ง
ยึดเหนี่ยวไมใหกลับไปเสพยาซ้ําและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม
ทักษะชีวิตที่สําคัญและจําเปนในการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา อันเปนสวนหนึ่งของเปาหมายหลัก
ในการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวง
สาธารณสุขโดยสถาบันธัญญารักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ไดมีขอตกลง 3 ฝาย รวมกันพัฒนาศักยภาพวัดเพื่อเปดดําเนินการเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยา
เสพติดโดยนํารูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL)
สวนหนึ่งนําไปประยุกตใชดําเนินการของวัดศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยมีการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่องและขยายการดําเนินงานมากขึ้น สวนในภาคของวัดที่มีการดําเนินการบําบัดและ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดนั้นเปนการดําเนินการโดยองคความรูเดิมที่สืบทอดมาของพระภิกษุสงฆเฉพาะราย
เฉพาะแหง ยังไมมีการศึกษาหรือรวบรวมองคความรูดานการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางเปน
ระบบ สํ า หรั บ กรมคุ ม ประพฤติ นั้ น ได ร ว มทํ า การศึ ก ษาจากการดํ า เนิ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดที่วัด 4 แหง ที่มีการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
เมื่อป พ.ศ. 2548 และไดขอสรุปเปนชุดประสบการณองคความรู “วิถีพุทธทางเลือกใหมของการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด” โดยการศึกษารวมกับสํานักงานสงเสริมชุมชนเขมแข็ง
(สสชช.) สถาบั น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นา (LDI) ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอโดยทฤษฏี
กระบวนการระบบ (Contex Input/Process/Products) จากการศึกษาพบวา ผูเขารับการบําบัดมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสํานึก เชน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเอง มีความสํานึกและตระหนัก
ความสามัคคี ความรักพอแมและคนรอบขาง พรอมแกไขตนเองอยางมุงมั่น สวนการทํางานรวมกับ
คณะสงฆและฆราวาสอยูในรูปเครือขายภาคีความรวมมือทั้งจากคุณธรรม ความเมตตา ความเสียสละ
เอื้ออาทรเป นอุดมการณ มี ความมุ งมั่น เปาหมายชัดเจน อีกทั้งยังเปน จุดประกายใหสังคม ชุมชน
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ตระหนัก รับรู เขาใจ ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกันคืนคนดีสูสังคมและคนพบความเชื่อมโยง
ของงานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมไดเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหง ที่ได
ทํ า การศึ ก ษา ได แ ก ป จ จั ย บุ ค คล ป จ จั ย แวดล อ ม ป จ จั ย กลยุ ท ธ แ ละได ค น พบว า จากการศึ ก ษา/
กระบวนการบําบัด ฟนฟูฯ จากชุดประสบการณที่เ ลือกใชวิถีพุทธ วิถีแหงธรรมในพระพุทธศาสนา
เปนแกนในการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางมีประสิทธิผลหลายประการ
ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นพื้ น ที่ ห ลายแห ง เช น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี สํานัก งานคุมประพฤติจั ง หวัดอุบลราชธานี สํ านัก งานคุมประพฤติจังหวั ด อํานาจเจริญ
สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เปนตน ยังคงมีการดําเนินงาน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) อยางตอเนื่อง โดยไดมีองคกรทางศาสนา ตลอดจน
ภาคชุ ม ชนไดใ หความสนใจเข ามามีสว นรว มในกระบวนการบําบัด ฟน ฟูสมรรถภาพผูติด ยาเสพติด
ในระบบบั ง คั บบํ า บั ด ตามพระราชบัญ ญั ติ ฟ น ฟู ส มรรถภาพผูติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.2545 ประกอบกั บ
กรมคุมประพฤติไดดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งกําหนดวา
“ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” โดยไดเลือกศึกษาและ
พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตอผูกระทําผิดในดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยสถาบันทางศาสนาในบริบทสังคมไทย และไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ขึ้น
ซึ่งในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ) นั้ น ได มี ก ารระดมความรู ท างด า นศาสนา ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งและ
ประสบการณดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และที่เกี่ยวของจากผูปฏิบัติงานทั้งใน
สวนของพนักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาส ที่มีประสบการณดานการดําเนินงาน
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) จนไดกรอบแนวคิดในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ซึ่งประกอบดวยกระบวนการหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 7 ดาน คือ
1.
ดานศาสนบําบัด 2. ดานงานบําบัด 3. ดานกิจกรรมกลุม 4. ดานเวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของ
ครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ 7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ ใชยุทธศาสตรในการดําเนินการฟนฟูฯ 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2.ปลุกเรา
ใหลุก ขึ้น สู 3. ใหความรู มากพอที่จ ะกลา เสี่ย ง 4. มี แ ผนสํา หรั บตนเองและครอบครัว โดยใชห ลัก
สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ในการประเมินผล
จากนั้ น จึ ง ได นํ า กรอบแนวคิ ด การดํ า เนิ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ดั ง กล า ว
มาจัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และ
คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดาน
ตางๆ โดยในระหวางจัดทําคูมือฉบับรางนั้น ไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของวัดอินทาราม
จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากการ
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ปฏิบัติ มาแกไขปรั บปรุ งกิจกรรมการฟนฟูฯ บางกิ จกรรมใหสอดคลองกับการปฏิบัติ และนําคูมือ
ที่จัดทําขึ้นไปทดลองใชดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวม
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้
ระหว า งดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ ตามโครงการได มี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลและเพิ่ ม พู น ความรู ก าร
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจาก
การสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิ ถีพุทธ) : ด านศาสนบําบั ด(วิ ถีพุ ทธ) เล มนี้ เป นสวนหนึ่ งในชุ ดคูมือสําหรับดํ าเนิ นการฟ นฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติ ดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) จํา นวน 10 เล ม ที่ จั ดทําขึ้ น เพื่อ ให
พนักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ ฆราวาส ของหนวยงานภาคีและชุมชนที่รวมปฏิบัติงานใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
โดยสําหรับคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิ ถี พุ ท ธ) ด า นศาสนบํ า บั ด (วิ ถี พุ ท ธ) จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
คุ ม ประพฤติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ พระวิ ป ส สนาจารย พระวิ ท ยากร วิ ท ยากร แม ชี ฆราวาส
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) ใชเปนแนวทางการปฏิบัติใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการฟนฟูฯ แตละกิจกรรม
สาระสําคัญของคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) ฉบับนี้ประกอบดวย กิจกรรมการฟนฟูฯ 10 กิจกรรม
คือ 1. การสวดมนตทําวัตรเชา- เย็น (แปล) 2. การเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา) 3. การอุทิศสวนบุญ/
ส ว นกุ ศล 4. การฝก ปฏิ บั ติธ รรม (การเจริ ญวิ ปส สนากรรมฐาน) 5. การบรรยายธรรม/การฟง ธรรม
6. การสนทนาธรรม 7. การบรรพชา/อุปสมบท 8. การถือธุดงควัตร/ธรรมสัญจร 9. การตักบาตร-ทําบุญ
10. การสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ/กอนนอนและใบความรูประกอบแตละกิจกรรม ตลอดจนใน
ภาคผนวกมี ส าระของนิ ท านธรรมและหลั ก การอ า นคํ า บาลี เ พื่ อ ใช ป ระกอบในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
การฟนฟูฯ ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฟนฟูฯ แตละกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ พระภิกษุสงฆ สามเณร พระวิทยากร แมชี
ฆราวาส พระพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง ครูฝก ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) : ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ)
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมาของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจาก บทที่ 1 บทนํา
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2) การศึกษาภาพรวมและกรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ) ศึ ก ษาได จ ากแนวทางการดํ า เนิ น การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข
3/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ หรือคูมือการดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข
4/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ
3) ศึก ษาขั้ น ตอนวิธี การปฏิบั ติการดํ า เนิ น กิจ กรรมการฟน ฟู สมรรถภาพผูติด ยาเสพติ ด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ศึกษาไดจากบทที่ 2 การดําเนิน
กิจกรรมการฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด โดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ) จากใบกิจกรรมและใบความรูเรื่องตางๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น (แปล)
ดําเนินการไดทุกวัน ศึกษาแนวทางจากใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น
(แปล) และใบความรูประกอบ โดยการปรับใชใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติเดิมของวัด/
สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
กิจกรรมที่ 2 การเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา)
ดําเนินการไดทุกครั้งหลังการสวดมนตทําวัตรเชา-เย็นหรือหลังเสร็จการปฏิบัติธรรม
แตละรอบของการปฏิบัติ ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเจริญเมตตาภาวนา
(การแผเมตตา) และใบความรูประกอบ โดยการปรับใชใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ
เดิมของวัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
กิจกรรมที่ 3 การอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศล
ดําเนินการไดทุกครั้งหลังการสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น หลังเสร็จการปฏิบัติธรรมแตละรอบ
ของการปฏิบัติตลอดจนการทําบุญตักบาตร เปนตน ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศล และใบความรูประกอบ โดยการปรับใชใหสอดคลอง
กับแนวทางปฏิบัติเดิมของวัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ฟนฟูฯ
โดยวัด (วิถีพุทธ)
กิจกรรมที่ 4 การฝกปฏิบัติธรรม (การเจริญวิปสสนากรรมฐาน)
ดําเนินการหลังจากการสวดมนตทําวัตรเย็นไดทุกวันในการปฏิบัติธรรมปกติ แตในระยะ
ปฏิบัติธรรมเขมขนจะมีการฝกปฏิบัติธรรม (การเจริญวิปสสนากรรมฐาน) เพิ่มขึ้นหลาย
รอบ ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 4 เรื่องการฝกปฏิบัติธรรมและใบความรูประกอบ โดยปรับ
ใหสอดคลองกับกิจกรรมอื่นๆ และแนวทางปฏิบัติเดิมของวัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชี
ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
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กิจกรรมที่ 5 การบรรยายธรรม/การฟงธรรม
ดําเนินการไดในระหวางวันหรือหลังการสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น หลังการปฏิบัติธรรม
หรือในโอกาสสําคัญ สวนเนื้อหาใหพิจารณาตามความเหมาะสม ความตอเนื่องกับ
สภาวะแห ง การปฏิ บั ติ ธ รรม ความจํ า เป น ความต อ งการและความสนใจใฝ รู ข อง
ผูปฏิบัติธรรมตามโอกาสที่เหมาะสม ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 5 การบรรยายธรรม/
การฟงธรรมและใบความรูประกอบการแสดงธรรมเรื่องตางๆ หรือที่ศึกษาเพิ่มเติมของ
พระวิทยากร/พระวิปสสนาจารย
กิจกรรมที่ 6 การสนทนาธรรม
ดําเนินการไดในระหวางวันหรือหลังการสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น หลังการปฏิบัติธรรม
หรือในโอกาสที่เห็นสมควร โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม ความตอเนื่องกับ
สภาวะการปฏิบัติธรรม การบรรยายธรรมความจําเปน ความตองการและความสนใจใฝรู
ของผูปฏิบัติธรรมตามโอกาสที่เหมาะสม ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 6 เรื่องการสนทนาธรรม
และใบความรูประกอบ ทั้งนี้เปนไปเพื่อปรับความเห็น ความเขาใจแจมแจงในธรรม
แกขอสงสัยตางๆ เสริมการปฏิบัติธรรมใหเจริญขึ้นและเปนมหากุศล เปนตน
กิจกรรมที่ 7 การบรรชา/อุปสมบท
ดําเนินการไดในระยะที่ 3 ปฏิบัติธรรมเขมขน ชวงสัปดาหที่ 5-7 หรือ 5-8 ทั้งนี้ตามความ
สมั ค รใจของผู เ ข ารั บ การฟน ฟู ฯ ส ว นผู ที่ ไ ม ส มัค รใจบรรพชา/อุป สมบท ใช วิ ธี ก าร
สมาทานศีล 8 หรือศีล 5 ตามความเหมาะสมในระยะปฏิบัติธรรมเขมขน ศึกษาไดจาก
ใบกิจกรรมที่ 7 การบรรพชา/อุ ปสมบท และใบความรูประกอบทั้งนี้สามารถปรั บ
ใหเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของแตละสถานที่ได
กิจกรรมที่ 8 การถือธุดงควัตร/ธรรมสัญจร
ดําเนินการในระยะที่ 3 ปฏิบัติธรรมเขมขน สัปดาหที่ 5-7 หรือ 5-8 การถือธุดงควัตรขอใดนั้น
เปนไปตามความเหมาะสมและเห็นสมควรของพระอาจารยพระวิปสสนาจารยที่ดูแล
สวนธรรมสัญจรนั้นใหพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมกับผูเขารับการฟนฟูฯ
และความพรอมของสถานที่ ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 8 การถือธุดงควัตร/ธรรมสัญจร
และใบความรูประกอบ ทั้งนี้สามรถปรับใหเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของแตละพื้นที่ได
กิจกรรมที่ 9 การตักบาตร-ทําบุญ
ดํ า เนิ น การได ต ลอดระยะเวลาการฟ น ฟู ฯ ตามโอกาสที่ เ หมาะสมเช น ในวั น สํ า คั ญ
ทางศาสนาหรือของสถานที่หรือวันที่มีกิจกรรมรวมกับครอบครัวประจําสัปดาหหรือ
ประจําเดือน ตลอดจนผูเขารับการฟนฟูฯ สามารถดําเนินการเปนกิจวัตรประจําวัน ใน
การถวายภัตตาหารเชา-เพล แกพระภิกษุของวัด/สํานักสงฆ หรือสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯได
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ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสม ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 9 การทําบุญ-ตักบาตรและ
ใบความรูประกอบ
กิจกรรมที่ 10 เรื่อง การสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ/กอนนอน ดําเนินการไดตลอดระยะเวลาการ
ฟนฟูฯ ทั้งในโอกาสสําคัญและประจําวัน ตามที่พระอาจารยวิทยากร พระวิปสสนาจารย
ตลอดจนฆราวาสที่เปนพี่เลี้ยงแนะนําไปปฏิบัติเองและมีการนําปฏิบัติในโอกาสสําคัญ
ศึ ก ษาได จ ากใบกิ จ กรรมที่ 10 การสวดมนต พิ เ ศษในโอกาสสํ า คั ญ ก อ นนอนและ
ใบความรูประกอบ
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บทที่ 2
การดําเนินกิจกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ)
รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
กิจกรรม
1. การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น
(แปล)

2. การเจริญเมตตาภาวนา
(การแผเมตตา)

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป น การแสดงความเคารพนอบน อ ม ศรั ท ธาต อ
พระพุ ท ธศาสนา อั น มี พ ระรั ต นตรั ย (พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ) เปนสิ่งยึดเหนี่ยว เปนที่พึ่งที่ระลึก ใหเกิดขึ้นในจิตใจ
ปลูกฝงใหลึกซึ้งแนนแฟนยิ่งขึ้น
2. เปนการปฏิบัติธรรมโดยการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ
สังฆานุสสติ ทําใหเกิดสมาธิในระดับตนถึงระดับกลาง เกิดความ
สงบสุ ข เยื อ กเย็ น อ อ นโยน จิ ต ใจเป น บุ ญ เป น กุ ศ ล และเป น
ความสุขที่ไดจากการปฏิบัติดวยตนเอง โดยไมตองใชยาเสพติด
3. เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด สติ ร ะลึ ก รู อ ยู กั บ ป จ จุ บั น ในบทสวดมนต
ที่กําลังสวด
4. ทําใหเกิดแสงสวางแหงปญญารูเทาทันความจริง
(จินตามยปญญา และสุตมยปญญา)
5. พัฒนาศรัทธาในพระรัตนตรัยใหแกตนเองและผูไดฟงและ
พบเห็น
1. เพื่ อ ฝ ก เจริ ญ เมตตาธรรมให เ กิ ด มี ขึ้ น ในจิ ต สั น ดานทั้ ง ต อ
ตนเองและผูอื่น ตลอดจนผูที่มีเวรตอกัน
2. เพื่ อ ฝ ก ให จิ ต ใจอ อ นโยน สั ม ผั ส ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากการ
เมตตาใหอภัยตอผูอื่น และแผอุทิศ กุศลใหผูอื่น
3. เพื่อฝกพิจารณาใหเห็นโทษของความโกรธและอานิสงสของ
ขันติธรรม บังเกิดความสุข และพัฒนาเปนทักษะในการจัดการกับ
ความโกรธไดวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนการจัดการกับตัวกระตุนการอยากยา
เสพติดดวย
4. เพื่อใหเกิดความรัก เมตตา ในตนเองและเปนการอธิษฐาน
จิตใหตนเองมีความสุข
5. เพื่อใหจิตตั้งมัน่ มีสมาธิ มีสติ ดวยการเจริญเมตตาภาวนา
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กิจกรรม
3. การอุทิศสวนบุญ
การอุทิศสวนกุศล

4. การฝกปฏิบัตธิ รรม
(เจริญวิปสสนากรรมฐาน)

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดทําบุญสรางความดีใหผูอื่น
วิธีหนึ่งตามหลักพุทธศาสนา (บุญกิริยา10)
2. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเกิดความปติสุขในใจจากการ
ไดทําบุญใหทานอยางหนึ่ง (ปตติทานมัย : ทําบุญดวยการใหผูอื่น
มีสวนรวมกันในการทําความดี)
เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดตระหนักรูใ นคุณคาของตนเองและ
ผูอื่น รูจักการใหและแบงปนความสุข คือบุญที่ตนไดสราง
1. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมมีสติกําหนดรูอ ยูกับปจจุบันมีสติ
ระลึกไดกอนทํา กอนพูด กอนคิดและเกิดการควบคุมตนเองขึ้น
(Self Regulation)
2. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิ เกิดความปติปราโมทย
(ความอิ่มอกอิ่มใจ สบาย) เกิดความสงบทั้งกายและใจ และเกิด
ความสุข ที่ไดจากการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวิถี ดวยตนเอง
โดยไมตองพึ่งความสุขจากยาเสพติดหรือจากปจจัยภายนอก
3. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเกิดปญญาเห็นแจงตามความเปน
จริง เห็นเหตุปจจัยที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันใหเกิดทุกขเกิดปญหา
ตางๆ ทั้งปญหาการใชยาเสพติดและปญหาอื่นๆ และสามารถใช
ปญญาในการแกไขปญหาตางๆ อยางมีเหตุผลเปนการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ
4. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดฟนฟูพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง
(อดทน อดกลั้นตอสิ่งกระทบ) มีกําลังใจและมีแรงจูงใจในการ
บําบัดฟนฟูฯ จนครบกําหนดเวลา
5. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดรูจักตนเองรูจักปกครองตนเอง
6. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดสรางบุญกุศลใหเกิดมีขึ้นใน
จิตใจ คือบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนา
7. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดรับประสบการณการปฏิบัติ
ธรรมตามแนวพุ ท ธวิ ถี อ ย า งต อ เนื่ อ งระยะเวลาหนึ่ ง จนมี ค วาม
ชํ า นาญในการปฏิ บั ติ จ นสามารถพั ฒ นาขึ้ น สู วิ ถี แ ห ง ป ญ ญา
(วิปสสนา) และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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กิจกรรม
5. การบรรยายธรรม/ฟงธรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของตนเองอยูในสังคม
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมได รับความรูห ลักธรรมทางศาสนา
ไปพัฒนา สติปญญาใหฉลาดรูแจมแจงในโลกและธรรม ตาม
สมควรแกสติปญญาของตนจากการฟงธรรม (สุตมยปญญา)
3. เพื่อปรับความเห็นของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใหตรงตาม
ความเปนจริง
4. เพื่อโนมจิตใจสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใหเนียน (สงบ ละเอียด)
สัมผัสกับธรรม
5. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดสรางสมบุญบารมีที่ไดจาก
การฟงธรรม (มงคลชีวิต ขอที่ 26 การฟงธรรม)

6. การสนทนาธรรม

1. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดมีโอกาสสอบถามขอสงสัยในธรรม
ที่ศึกษาและปฏิบัติกับพระอาจารยและผูปฏิบัติธรรมรวมกันทํา
ใหมีความรูความเขาใจในธรรมแจมแจงขึ้น
2. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดแลกเปลี่ยนความรูป ระสบการณใน
การศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันเกิดประโยชนตอ ตนเอง
และผูอื่น
3. เพื่อปรับความเห็นของผูปฏิบัติธรรมใหตรงตามความเปนจริง
4. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดสรางสมบุญบารมีที่ไดจากการ
สนทนาธรรม (มงคลชีวิต ขอที่ 30 การสนทนาธรรม)
5. เพื่อพัฒนาสติปญญาผูปฏิบัติธรรมใหเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ
ปฏิภาณและรูเทาทันตนเอง รูจักตนเองและรูจักผูอื่น และใช
สติ ป ญ ญากํ า กั บ ตนเอง ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการกลับไปเสพซ้ํา
6. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถเขาถึงธรรมไดในระดับหนึ่ง
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กิจกรรม
7. การบรรพชา / อุปสมบท

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป น การใช ทุ น ทางสั ง คมสู ง สุ ด ตามแนววิ ถี พุ ท ธแก
ผูปฏิบัติธรรม
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดบําเพ็ญรักษาศีล ใชศีลเปนเครื่องมือ
ในการละเวนบาปอกุศล
3. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดเรียนรูประสบการณชีวิต มีวนิ ัยสงฆ/
สามเณรเปนแนวทางปฏิบัติ
4. เพื่อเปนการพยุงประคับประคองศรัทธาของผูปฏิบัติธรรม
ตอพระพุทธศาสนา
5. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมรูสึกมีคุณคาและไดรบั การยอมรับจาก
ผูอื่น
6. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดบุญกุศลจากการบวช คือ ความดี
และความรูเพิม่ ขึ้นในใจ
1. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดมีประสบการณปฏิบัติธรรมนอก
8. การถือธุดงควัตร / ธรรมสัญจร
สถานที่ภายใตการดูแลของพระวิปสสนาจารยที่มีประสบการณ
2. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดมีสวนรวมในการเผยแพรพระศาสนา
แกชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดทดสอบความเขมแข็งของจิตใจตอ
ความทนทุกขยากลําบากและ สิ่งที่มากระทบอารมณ จิตใจจาก
ภายนอกและจากวัตรปฏิบัติในการสมาทานการถือธุดงควัตร
4. เพื่ อ เสริ ม สร า งความรั ก สามั ค คี ใ นหมู ค ณะของสมาชิ ก
ผูปฏิบัติธรรมพระอาจารย พี่เลี้ยง และบุคลากร ตลอดจนองคกร
ศาสนาในชุ ม ชนและชุ ม ชนที่ มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการถื อ
ธุดงควัตรและธรรมสัญจร
5. เพื่อปรับสภาพจิตใจผูปฏิบัติธรรมใหมีความพรอมในการ
ปรับสภาพจิตใจกอนกลับสูสังคมในระดับหนึ่ง
6. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดสรางมหากุศลอันเปนมงคลชีวิต
ขอที่ 31 บําเพ็ญตบะ คือการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และการ
ถือธุดงควัตรขอนั้นๆ และการมีสวนรวมในการ ใหธรรมทาน
แก ชุ ม ชนตลอดจนการฟ ง ธรรมจากครู บ าอาจารย เป น ต น
(มงคลชีวิตขอ 15 บําเพ็ญทาน)
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กิจกรรม
9. การตักบาตร - ทําบุญ

10. การสวดมนตพิเศษ
ในโอกาสสําคัญ / กอนนอน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเขาถึงศาสนาในเบื้องตนดวยพิธีกรรม
ตามวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมมีจิตใจออนโยนลงดวยการเปนผูให
ผูใหคือผูชนะและเปนเสนหแกตน
3. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดรับอานิสงส แหงทาน เปนบุญ คือ
เกิดความสุข อิ่มใจ
4. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิสํารวมระวัง ตั้งใจ ใครครวญ
ขณะใหทานเพราะมีการอธิษฐานจิตกอนถวายทานของตน
1. เพื่อเปนมงคลชีวิตขอหนึ่งของผูปฏิบัติธรรม คือ ขอ 16
การประพฤติธรรมะขั้นปฐมจริยา คือ การไหวพระสวดมนต
2. เพื่อเปนการรวมกันบําเพ็ญบุญกุศล เนื่องในโอกาสสําคัญ
ตางๆ ในกรณีการสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ
3. เพื่อใหเกิดสติระลึกรูอยูกับปจจุบัน คือบทสวดมนตและ
นอมจิ ต ใจใหเ กิดสมาธิ สัมผั สความสงบสุข อ อ นโยน และ
เยือกเย็นกอนเขานอนและหลับเปนสุข
4. เพื่ อ เสริ ม สร า งพลั ง ศรั ท ธาต อ พระศาสนา ปลู ก ฝ ง การ
ปฏิ บั ติ ธ รรมในระดั บ ต น (ปฐมจริ ย า) ให แ นบแน น ลงไปใน
จิ ต ใจให แ นบแน น ยิ่ ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และเป น กิ จ นิ สั ย ที่ ดี
ที่เจริญ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตอไปหรือตามโอกาส
พิเศษตามสมควรแกกรณี
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น (แปล)
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการแสดงความเคารพนอบนอม ศรัทธาตอพระพุทธศาสนา อันมีพระรัตนตรัย
(พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) เปนสิ่งยึดเหนี่ยว เปนที่พึ่งที่ระลึก ใหเกิดขึ้นในจิตใจ
ปลูกฝงใหลึกซึ้งแนนแฟนยิ่งขึ้น
2. เปนการปฏิบัติธรรมโดยการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ทําใหเกิดสมาธิ
ในระดับตนถึงระดับกลาง เกิดความสงบสุข เยือกเย็น ออนโยน จิตใจเปนบุญเปนกุศล
และเปนความสุขที่ไดจากการปฏิบัติดวยตนเอง โดยไมตองใชยาเสพติด
3. เพื่อทําใหเกิดสติ ระลึกรูอยูกับปจจุบันในบทสวดมนตทกี่ ําลังสวด
4. ทําใหเกิดแสงสวางแหงปญญารูเทาทันความจริง (จินตามยปญญา และสุตมยปญญา)
5. พัฒนาศรัทธาในพระรัตนตรัยใหแกตนเองและผูไดฟงและพบเห็น
2. สาระสําคัญ
การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น เปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งโดยการสาธยายธรรมะที่เปนหลัก
ปฏิบัติหรือรายละเอียดของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และการสวดบทสวดมนตแปลนั้น
จะทําใหการสวดและการฟงธรรมนั้นเกิดความเขาใจความหมาย รูสึก ซาบซึ้งในธรรมเกิดความปติ
ปราโมทย เกิดปติสุข และเกิดสมาธิระดับตนถึงระดับกลาง เกิดสติจดจออยูกับบทสวดมนต นั้นทําให
กิเลส เครื่องเศราหมองตางๆ ถูกละออกไปจากจิตใจในขณะสวด บังเกิดความสงบสุข และเกิดปญญารู
ธรรมตามความเปนจริงไดในระดับหนึ่ง จิตใจจะแจมแจงชัดเจนในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ
อาบยอมจิตใจใหเยือกเย็น เสมือนไดเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทุกเวลาที่ทําวัตร เชา-เย็น
และความหมายแหงธรรมนั้นจะคอยๆ เจริญขึ้นในจิตใจ ฝงแนนลงไปในใจยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อจิตใจสงบไดสัมผัสความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจึงเกิดปญญาพิจารณาปญหาตางๆ
ของตนเอง ชี้สาเหตุและแนวทางแกปญหาโดยตนเอง จิตใจมีความเขมขนที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางสงบตามสมควรแกเหตุปจจัย
3. เวลา

60

นาที

4. สื่อ/อุปกรณ
1. หองสวดมนต หรือสถานที่ ที่เหมาะสม มีโตะหมูบูชา พรอมดวยพระพุทธรูป ดอกไม ธูป เทียน
2. หนังสือ คูมือสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น (แปล)
3. ใบความรู เรื่องการสวดมนต ทําวัตร เชา-เย็น
4. อาสนะที่รองนั่ง (ถามี) หรือ เสื่อ
5. อุปกรณสําหรับกรวดน้ํา (ถามี)
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5. วิธีดําเนินการ
1. พระภิกษุ วิทยากร หรือแมชี หรือวิทยากรนําสวดมนต นําสมาชิกผูปฏิบัติธรรม กราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง นอมใจระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
2. พระภิกษุวิทยากร หรือแมชี หรือวิทยากรชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอน วิธีการและหลักการ
ปฏิบัติสวดมนต ทําวัตร เชา-เย็น และกลาวถึงวัตถุประสงคพอสังเขป ซักซอมพิธีการ
3. พระภิ ก ษุ วิ ท ยากร หรื อ แม ชี หรื อ วิ ท ยากรเป น ประธาน หรื อ ตั ว แทนของสมาชิ ก เป น
ประธานจุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย สวนสมาชิกคุกเขา พนมมือ สายตาเพงมองไปยัง
พระพุทธรูป เมื่อเสร็จพิธี แลวกมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง พรอมเพรียงกัน
4. พระภิกษุวิทยากร หรือแมชี หรือวิทยากร นําสมาชิกผูปฏิบัติธรรมสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น
ตามลําดับ ดังนี้
4.1 การทําวัตรเชา (ใบความรูที่ 1.1. 1.2)
4.1.1 กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย (แปล) พรอมกันโดยวิทยากรนําคําวา “โยโสภะคะวา”
กอนสมาชิกวาตามพรอมกันพรอมบทแปล
4.1.2 กลาวคํานมัสการพระรัตนตรัย (แปล) พรอมกันพรอมบทแปลและกราบ 1 ครั้ง
เมื่อจบแตละบท (รวม 3 ครั้ง)
4.1.3 กลาวคํานมัสการพระผูมีพระภาคเจา โดยวิทยากรกลาวนําคําขึ้นตน จบแลว
สมาชิกกลาวสวดมนตพรอมกัน พรอมบทแปล
4.1.4 บทสวดมนตสดุดีพระพุทธเจา (พุทธาภิถุติ) กรณีสวดมนตทําวัตรเชาพระวิทยากร
กลาวนําจบ สมาชิกฯ กลาวสวดมนต พรอมกันพรอมบทแปล จบแลวกราบ
พรอมกับระลึกถึงพระพุทธคุณ
4.1.5 บทสวดสดุดีพระธรรม (ธัมมาภิถุติ) พระวิทยากรกลาวบทนําจบ สมาชิกฯ
กล า วสวดมนต พ ร อ มกั น พร อ มบทแปลจบแล ว พร อ มกั น กราบระลึ ก ถึ ง
พระธรรมคุณ
4.1.6 บทสวดสดุดี พระสงฆ (สังฆาภิถุติ) พระวิทยากรกลาวบทนําจบ สมาชิกฯ
กลา วสวดมนต พรอ มกั น พร อ มบทแปลจบแลว กราบพร อ มกัน ระลึ ก ถึ ง
พระสงฆคุณ
4.1.7 คาถานอบนอมพระรัตนตรัย (ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา) พระวิทยากร
กลาวบทนําจบ สมาชิกฯ กลาวสวดมนตพรอมกัน พรอมบทแปล
4.1.8 บทสวดแสดงความสังเวช (สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ) พระวิทยากรและ
สมาชิกฯ กลาวสวดมนตพรอมกัน
4.1.9 เมื่ อ จบคํ า ทํ า วั ต รเช า แล ว ฝ ก ปฏิ บั ติ ธ รรมเจริ ญ สมาธิ เจริ ญ สติ วิ ป ส สนา
กรรมฐาน ตามเวลาสมควรแลว จึงเจริญเมตตาภาวนาดวยการแผเมตตาให
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ตนเองและผูอื่นและอุทิศสวนบุญหรืออุทิศสวนกุศลใหผูอื่นตามแนวปฏิบัติ
ที่กําหนดไวของแตละแหง ตามสมควรและใหสมาชิกอธิษฐานจิตที่ปรารถนา
4.1.10 ใหสมาชิก กราบเบญจางคประดิษฐพรอมกัน 3 ครั้ง แสดงความเคารพตอ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวกราบไหวครูบาอาจารยพรอมกัน 3 ครั้ง
4.1.11 ใหสมาชิกกรวดน้ํา อุทิศสวนกุศลให บิดา-มารดา-ญาติและเจากรรมนายเวร
หรือบุคคลที่ประสงคอุทิศกุศลให (ถามีอุปกรณ) แลวนําน้ําไปรดตนไมยืนตน
ในบริเวณสถานที่
4.2 การทําวัตรเย็น (ใบความรูที่ 2.1. 2.2)
4.2.1 กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย. คํานมัสการพระรัตนตรัย และกลาวคํานมัสการ
พระผูมีพระภาคเจา เชนเดียวกับขอ 4.1.1. 4.1.2 และ 4.1.3
4.2.2 บทระลึกถึงพระพุทธเจา (พุทธานุสสติ) วิทยากรกลาวบทนําจบสมาชิกกลาว
สวดมนต พรอมกันพรอมบทแปล
4.2.3 บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจา (พุทธาภิคีติ) วิทยากรกลาวบทนําจบ สมาชิก
กลาวสวดมนตพรอมกันพรอมบทแปล แลวหมอบกราบ สวดบทของดโทษ
ชวงทาย
4.2.4 บทสวดระลึกถึงพระธรรม (ธัมมานุสสติ) วิทยากร กลาวบทนําจบสมาชิก
กลาวสวดมนตพรอมกัน พรอมบทแปล
4.2.5 บทสวดสรรเสริญพระธรรม (ธัมมาภิคีติ) วิทยากร กลาวบทนําจบสมาชิกกลาว
สวดมนต พรอมกันพรอมบทแปล แลวหมอบกราบ สวดบทของดโทษชวงทาย
4.2.6 บทสวดระลึกถึงพระสงฆ (สังฆานุสสติ) วิทยากรกลาวบทนําจบสมาชิก
กลาวสวดมนตพรอมกันพรอมบทแปล
4.2.7 บทสวดสรรเสริญพระสงฆ (สังฆาภิคีติ) วิทยากรกลาวบทนําจบ สมาชิกกลาว
สวดมนตพรอมกันพรอมบทแปลแลวหมอบกราบ สวดบทของดโทษชวงทาย
4.2.8 เมื่อจบคําทําวัตรเย็นแลวใหสวดบทกรวดน้ําตอนเย็น (อุททิสสนาอิฏฐานคาถา)
บทที่ 1 และบทที่ 2 (ตอ)
4.2.9 เมื่ อ สวดมนต ทํ า วั ต รเย็ น จบแล ว ฝ ก ปฏิ บั ติ ธ รรม เจริ ญ สมาธิ เจริ ญ สติ
วิปสสนากรรมฐานตอตามเวลาสมควร แลวจึงเจริญเมตตาภาวนาดวยการแผ
เมตตาใหตนเองและผูอื่นและอุทิศสวนบุญ หรืออุทิศสวนกุศลใหผูอื่นตาม
แนวปฏิบัติที่กําหนดไวของแตละแหงตามสมควรและใหสมาชิกอธิษฐานจิต
ที่ปรารถนา
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4.2.10 ใหสมาชิกกราบเบญจางคประดิษฐ พรอมกัน 3 ครั้ง แสดงความเคารพตอ พระพุทธ
พระธรรม พระสงค พรอมกัน แลวกราบ ไหวครูบาอาจารย พรอมกัน 3 ครั้ง
4.2.11 ใหสมาชิกกรวดน้ํา อุทิศสวนกุศลให บิดา-มารดา-ญาติ และเจากรรมนายเวร
หรือบุคคลที่ประสงคอุทิศกุศลให (ถามีอุปกรณ) แลวนําน้ําไปรดตนไมยืนตน
ในบริเวณสถานที่
5. ประเมินผล
1. การสังเกตความสนใจความรวมมือและพรอมเพรียงของหมูคณะ และการเปลี่ยนแปลง
อาการ และพฤติ ก รรมของสมาชิ ก ในแต ล ะวั น จากบั น ทึ ก อาการและพฤติ ก รรม
เปลี่ยนแปลงของพระอาจารย/พี่เลี้ยง
2. การสังเกตความเปลี่ยนแปลงตนเองของสมาชิกจากบันทึกประจําวัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุน
ดวยธรรมะ. พิมพครั้งที่ 1 (เผยแพร). โรงพิมพ ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด
กรุงเทพมหานคร. 2550
2. x-----------x คูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบางบทของสวนโมกขพลารามไชยา
พิมพเผยแพรโดยโครงการรมเยาวพุทธสวนโยคะธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ. หอรัตนชัยการพิมพ
กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
3. พระธรรมสิ งหบุราจารย (หลวงพ อจรั ญ ฐิ ตธมฺ โม). ระเบี ยบปฏิ บั ติ สํ าหรั บผูปฏิ บั ติ ธรรมและ
บทสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัทรุงเรืองวิริยะ
พัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
4. พระปลั ด สิ ริ วั ฑ ฒ สุ ทฺ ธิ ญ าโน, จั น ทนา บุ ญ เป ย ม. คู มื อ ทํ า วั ต รเช า -เย็ น แปลและไม แ ปล
บทสวดมนต แ ละศาสนาพิ ธี ต า งๆ สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอส พริ้นติ้ง. 2548
5. พระเทพสิ ทธิ มุณี าณสิ ทธิ เ ถร (โชดก าณสิ ท ธิ ) . วิปส สนาญาณโสภณ. พิ มพค รั้งที่ 4.
สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง และวันเวิลด กรุงเทพมหานคร. 2548
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ใบความรูที่ 1.1
เรื่อง กิจกรรมการสวดมนต ทําวัตรเชา
การสวดมนต ทํา วั ต รเช า นี้ไ ม มี ป ระเพณี ใ นครั้ งพุ ท ธกาล แตไ ด ม าตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาถึง ซึ่งมีการกระทําบางอยางที่รวมอยูในการสวดมนตทําวัตร ในครั้ง
พุทธกาล คือ การสาธยายธรรม ถาพิจารณาโดยปญญาแลวคือการสาธยายธรรมที่เปนหลักปฏิบัติหรือ
สาธยายรายละเอียดของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่ตองรูและตองปฏิบัติดวย เพื่อไมให
ลืม และเปนทางแหงวิมุติ วิมุตตายตนะ ทางที่จะติดตอกับวิมุติ เพราะเมื่อภิกษุฟงธรรมอยูก็ดี เมื่อบุคคล
ฟงธรรมอยูก็ดี แสดงธรรมอยูก็ดี สาธยายธรรมอยูก็ดี คิดนึกธรรมอยูก็ดี เจริญภาวนาอยูก็ดี 5 อยางนี้
เปนทางแหงวิมุติ (ความหลุดพน) จึงเปนกิจรรมการปฏิบัติธรรมที่เปนประโยชนกลาวคือ
1. เปนการสาธยายธรรม เมื่อเอาธรรมะมาสาธยาย ยอมซึมซาบในธรรมะนั้นเกิดความปติ
ปราโมทยเปนสุขชนิดที่จะทําใหจิตเกิดเปนสมาธิ เกิดปญญาเห็นตามที่เปนจริง คือ ยถาภูตญาณทัสสนะ
เกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัดและหลุดพน (วิมุติ) จึงเปนโอกาสใหบุคคลมีจิตชนิดนั้นคือ แจมแจง
ในธรรม มีปราโมทย มีปติ มีสุข มีสมาธิ แลวมียถาญาณทัสสนะ มีนิพพิทา มีวิราคะ แลวมีวิมุติ
2. เปนการทําสมาธิเปนหมูคณะ (สมาธินอยๆ) เพราะคนที่จะสวดออกไปอยางถูกตองจะตอง
มีจิตเปนสมาธิ ในสิ่งที่สวด ในเสียงที่ไดยินจิตไมฟุงซานหรือไปที่อื่น จิตเปนสมาธิโดยอัตโนมัติ
3. เปนการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เพราะเมื่อสวดและรูความหมายของบท
แปล จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ รูสึกซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจา พระคุณของพระธรรม และ
พระคุณของพระสงฆ จิตใจจะแจมแจงชัดเจนในคุณแหงพระรัตนตรัย อาบยอมจิตใจใหเยือกเย็น จึงเปน
เหมือนกับการไดเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทุกเวลาที่ทําวัตร สวดมนต (สรุปจากธรรมบรรยาย
ของทานพุทธทาสภิกขุ แกคณะธรรมจาริณี ชั่วสมัย 26 ต.ค. 26)
ขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
1. เตรียมรางกายใหสะอาด เรียบรอย รูสึกสบาย
2. เตรียมจิตใจใหพรอม ตัดความกังวลใจตางๆ ออกและควบคุมสติสัมปชัญญะใหตั้งจิตมั่นที่จะทํา
ใหการทําวัตรสวดมนตที่ดีที่สุดเต็มรอยเปอรเซ็นต เหมือนกับวาไดเขาเฝาพระพุทธเจาและไดทํา
สมาธิในเสียงพระธรรมของพระสงฆ และผูปฏิบัติธรรม
3. เตรียมหนังสือคูมือสวดมนตและอาสนะ (ถามี) สําหรับรองนั่งใหพรอม
4. การนั่งในทาคุกเขาพนมมือที่อก ผูปฏิบัติธรรมที่เปนชายนั่งในทาเทพบุตรผูปฏิบัติที่เปนหญิง
นั่งในทาเทพธิดา (เทพอัปสร)
5. น้ําเสียงการสวดมนตใหชัดเจนถูกตอง ไมดังหรือคอยจนเกินไป ใหเสียงอยูในระดับที่พอดี
6. จังหวะการสวดใหสวดชาๆ ตามจังหวะและพรอมเพรียงกันกับหมูคณะ
7. ขณะสวดมนตใหนอมใจใหซึบซาบเปนไปในความหมายของบทสวดมนตนั้นอยางแทจริง
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บทสวดมนตทําวัตรเชา (ศึกษาในคูมือสวดมนต)
ประกอบดวยบทสวดมนต 8 บท คือ
1. คําบูชาพระรัตนตรัย

2. คํานมัสการพระรัตนตรัย

3. คํานมัสการพระผูมีพระภาคเจา
(ปุพพภาคนมการ)
4. บทสวดสดุดพี ระพุทธเจา
(พุทธาภิถตุ ิ)

5. บทสวดสดุดพี ระธรรม (ธัมมาภิถุต)ิ

6. บทสดุดีพระสงฆ (สังฆาภิถตุ ิ)

: เป น การสวดมนต ข อบู ช า ต อ พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ ดวยเครื่องสักการะ และขอใหทรงรับเครื่อง
สักการะเพื่อประโยชนและความสุข แหง พวกตน
ทั้งหลาย
: เป น การสวดมนต แ สดงความเคารพนอบน อ มต อ
พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) และ
แสดงความเคารพดวยการกราบไหว เมื่อจบแตละบท
: เ ป น ก า ร ส ว ด ม น ต แ ส ด ง ค ว า ม น อ บ น อ ม ต อ
พระพุทธเจาแมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
: เปนการสวดมนตสดุดี ถึงคุณพระคุณของพระพุทธเจา
ที่มีตอมนุษย เทวดา มาร พรหม หมูสัตว และสมณ
พราหมณ หลายประการโดยขอบูชาพระพุทธเจาดวย
ความเคารพนอบนอม และกราบระลึกถึงพระพุทธคุณ
: เปนการสวดมนตสดุดีในคุณพระธรรมที่พระพุทธเจา
ไดทรงตรัสไวดีแลววาเปนธรรมที่ผูศึกษาและปฏิบัติ
เห็น ได ดว ยตนเอง เป น สิ่ งที่ ปฏิบั ติไ ด ใ ห ผ ลได ไม
จํากัดกาลเวลา ควรชักชวนใหผูอื่นมาดู ควรนอมเขา
ใส ตั ว และเป น สิ่ ง ที่ รู ไ ด เ ฉพาะตน โดยขอบู ช าพระ
ธรรมนั้นดวยความเคารพนอบนอมแลวกราบระลึกถึง
พระธรรมคุณ
: เปนการสวดมนต สดุดีในคุณพระสงฆ สาวก ของ
พระผูมีพระภาคเจา (พระพุทธเจา) ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ตรงเพื่อรูธรรม เครื่องออกจากทุกข ปฏิบัติโดยสมควร
แลวอันไดแก คูแหงบุรุษ 4 คูคือ
คูที่ 1 โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล
คูที่ 2 สกิทาคามิมรรค-สกิทาคามิผล
คูที่ 3 อนาคามิมรรค-อนาคามิผล
คูที่ 4 อรหัตตมรรค-อรหัตตผล
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7. คาถานอบนอมพระรัตนตรัย
(ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา)

:

8. บทสวดแสดงความสังเวช (สังเวคะปะริ
กิตตะนะปาฐะ)

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วาเปนสงฆที่ควรแกการสักการะบูชา เปนผูควรรับ
ทักษิณาทาน หรือผูที่บุคคลควรไหว เปนเนื้อนาบุญ
ของโลกที่ ไ ม มี น าบุ ญ อื่ น ยิ่ ง กว า อี ก และขอบู ช า
พระสงฆหมูนั้นโดยความนอบนอมแลวกราบระลึก
พระสังฆคุณ
เปน การสวดมนต นอบนอ มตอคุ ณ แห ง พระพุท ธ
พระธรรม พระสงฆ ด ว ยใจที่ เ คารพแนบแน น
และขอผลบุ ญ จากการไหว พ ระรั ต นตรั ย ให ต น
พ น จากอุ ป ท วะ (ความชั่ ว ) ทั้ ง หลาย ด ว ยอํ า นาจ
ความสําเร็จจากบุญนั้น
เปนการสวดมนตปลงสังเวชในธรรมที่พระพุทธเจา
ไดตรัสรูธรรมดวยพระองคเอง และไดแสดงธรรม
นั้น เพื่อเปนเครื่องออกจากทุกข สงบกิเลส เพื่อ
ความหลุดพน (นิพพาน) เมื่อไดฟงธรรมแลวได
เห็นธรรมทั้งหลาย วาไมเที่ยงเปนทุกข ไมใชตัวตน
เห็นวาตนก็ถูกความทุกขที่ครอบงําโดยความเกิด
และความตายพิจารณาหาทางออกจากทุกข ดวย
การเข า ถึ ง แล ว ซึ่ ง พระพุ ท ธ พระธรรม และ
พระสงฆโดยทําไวในใจและปฏิบัติตามสติกําลัง
เปนไปเพื่อการดับทุกขนั้น

ความศักดิ์สิทธิ์หรืออานุภาพแหงการสวดมนต
บําบัดทุกขโศก โรคภัย รวมทั้งความรุมรอนในใจ
ขจัดภัย อันตราย สิ่งชั่วรายที่จะพึงมี
ปดเปาอุบาทว เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคลอันไมเปนที่พอใจ
ปองกันภัยตางๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตวรายทั้งปวง
สงเสริมใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ใหแคลวคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชยั เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา
เปนการรวมพลังใจใหสงบไมฟุงซาน เปนหนทางแหงการเจริญภาวนา
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1.
2.
3.
4.
5.

อานิสงสของการทําวัตรสวดมนต
ไลความขี้เกียจ ขณะสวดมนต อารมณเบือ่ เซื่องซึม งวงนอน เกียจครานจะหมดไป และเกิด
ความแชมชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น
ตัดความเห็นแกตัว เพราะขณะนั้นอารมณของเราไปหนวงอยูที่การสวด ไมไดคิดถึงตัวเอง
ความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงมิไดกล้ํากลายเขาสูวาระจิต
ไดปญญา การสวดมนตโดยรูคําแปล รูความหมาย ยอมทําใหผูสวดไดปญญา ความรูแทนที่
จะสวดแจวๆ เหมือนนกแกวนกขุนทอง โดยไมรูอะไรเลย เปนเหตุใหถูกคอนวาทําอะไรโงๆ
จิตเปนสมาธิ เพราะขณะนั้นผูสวดตองสํารวมใจแนวแน มิฉะนั้นจะสวดผิดไดหนาลืมหลัง
เมื่อจิตเปนสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
ไดเฝาพระพุทธเจา ขณะนั้นผูสวดมีกาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแนวแน (มีสมาธิ) มีความรูสึก
ถึ ง คุ ณ ความดี ข องพระพุ ท ธเจ า (มี ป ญ ญา) เท า กั บ ได เ ฝ า พระองค ด ว ยการปฏิ บั ติ บู ช าครบ
ไตรสิกขา อยางแทจริง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุน
ดวยธรรมะ. พิมพครั้งที่ 1 (เผยแพร). โรงพิมพ ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด
กรุงเทพมหานคร. 2550
2. x-----------x คูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบางบทของสวนโมกขพลารามไชยา
พิมพเผยแพรโดยโครงการรมเยาวพุทธสวนโยคะธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ. หอรัตนชัยการพิมพ
กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
3. พระธรรมสิ งหบุราจารย (หลวงพ อจรั ญ ฐิ ตธมฺ โม). ระเบี ยบปฏิ บั ติ สํ าหรั บผูปฏิ บั ติ ธรรมและ
บทสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัทรุงเรืองวิริยะ
พัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
4. พระปลั ด สิ ริ วั ฑ ฒ สุ ทฺ ธิ ญ าโน, จั น ทนา บุ ญ เป ย ม. คู มื อ ทํ า วั ต รเช า -เย็ น แปลและไม แ ปล
บทสวดมนต แ ละศาสนาพิ ธี ต า งๆ สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอส พริ้นติ้ง. 2548
5. พระเทพสิ ทธิ มุณี าณสิ ทธิ เ ถร (โชดก าณสิ ท ธิ ) . วิปส สนาญาณโสภณ. พิ มพค รั้งที่ 4.
สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง และวันเวิลด กรุงเทพมหานคร. 2548
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ใบความรูที่ 1.2
เรื่อง บทสวดมนตทําวัตรเชา

โย โส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา
ธัมโม ,
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง
สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ
ยะถาระหัง อาโรปเตหิ
อะภิปูชะยามะ ,

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา
สุจิระปะรินิพพุโตป ,

ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา ,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.

1. คําบูชาพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจานั้น
พระองคใด เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบแลว ,
พระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด ตรัสไวดีแลว ,
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา พระองคใด
ปฏิบัติดีแลว ,
ขาพเจาทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ
ดวยเครื่องสักการะเหลานี้
ซึ่งขาพเจาไดยกประดิษฐานไว
ดีแลว ตามสมควร ,
ขาแตพระองคผูเจริญ
ดังขาพเจาทั้งหลาย
ขอประทานวโรกาส พระผูมี
พระภาคเจา แมปรินิพพาน
นานแลว ,
ทรงมีพระทัยเอื้อเฟอแกชุมชน
ผูเกิดแลวในภายหลัง ,
ขอจงทรงรับเครื่องสักการะ
เหลานี้ ซึ่งเปนบรรณาการของคนยาก ,
เพื่อประโยชน
เพื่อความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ.
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อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา ,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
สังฆัง นะมามิ.

2. คํามนัสการพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจา
เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ,
ขาพเจาขออภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจา ตรัสไวดีแลว ,
ขาพเจาขอนมัสการพระธรรม.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว ,
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ.
(กราบ 1 ครั้ง)

3. คํานมัสการพระผูมีพระภาคเจา
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต ,
สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอม แดพระผูมี
พระภาคเจา พระองคนั้น.
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส ,
เปนผูตรัสผูชอบได
โดยพระองคเอง.
(วา 3 หน)
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4. พุทธาภิถุติ
(บทสวดสดุดพี ระพุทธเจา)
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุตงิ กะโรมะ เส.
โย โส ตะถาคะโต ,
อะระหัง ,
สัมมาสัมพุทโธ ,
วิชชาจะระณะสัมปนโน ,
สุคะโต ,
โลกะวิทู.
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง ,
พุทโธ ,
ภะคะวา ,
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง
สะมาระกัง ,
สะพรัมหมะกัง.
สัสสะมะณะพราหมะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง
อภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ ,
โย ธัมมัง เทเสสิ ,
อาทิกัลยาณัง ,
มัชเฌ กัลยาณัง ,

พระตถาคตเจานั้น พระองคใด ,
เปนผูไกลจากกิเลส ,
เปนผูตรัสผูชอบไดโดย
พระองคเอง ,
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ ,
เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี ,
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง ,
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่ควรฝก
ไดอยางไมมีใครยิ่งกวา.
เปนครูผูสอนของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ,
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ดวยธรรม ,
เปนผูมีความจําเริญ
จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว ,
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด.
ไดทรงทํา
ความดับทุกขใหแจงดวย
พระปญญาอันยิ่งเองแลว ,
ทรงสั่งสอนสัตวโลกนี้ พรอมทั้ง
เทวดา มาร พรหม.
และหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด
ทรงแสดงธรรมแลว ,
ไพเราะในเบื้องตน ,
ไพเราะในทามกลาง ,
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ปะริโยสานะกัลยาณัง ,
สาตถัง สะพยัญชะนัง
เกวะละปะริปุณณัง
ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง
ปะกาเสสิ ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง
อะภิปูชะยามิ ,

ไพเราะในที่สุด ,
ทรงประกาศพรหมจรรย
อันบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง พรอมทั้งอรรถะ
และพยัญชนะ ,
ขาพเจาขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา
ขาพเจาขอนอบนอม
นะมามิ.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ดวยเศียรเกลา.
(กราบ พรอมกับระลึกถึงพระพุทธคุณ)

5. ธัมมาภิถุติ
(บทสวดสดุดพี ระธรรม)
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา
ธัมโม ,

พระธรรมนั้นใด
เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวดีแลว ,
สันทิฎฐิโก ,
เปนธรรมที่พึงเห็นไดดวยตนเอง ,
อะกาลิโก ,
เปนธรรมที่ใหผลไดไมจํากัดกาล ,
เอหิปสสิโก ,
เปนธรรมที่ควรกลาววา
ทานจงมาดูเถิด ,
โอปะนะยิโก ,
เปนธรรมที่ควรนอมเขามาใสตัว ,
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ ,
เปนธรรมที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน ,
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ,
ขาพเจาขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระธรรมนั้น ,
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา
ขาพเจาขอนอบนอม
นะมามิ.
พระธรรมนั้น ดวยเศียรเกลา.
(กราบพรอมกับระลึกถึงพระธรรมคุณ)
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6. สังฆาภิถตุ ิ
(บทสวดสดุดพี ระสงฆ)
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,

พระสงฆสาวก ของพระผูมี
พระภาคเจานั้นใด
ปฏิบัติดีแลว ,
อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
พระสงฆสาวก ของพระผูมี
สาวะกะสังโฆ ,
พระภาคปฏิบัติตรงแลว ,
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต
พระสงฆสาวก ของพระผูมี
สาวะกะสังโฆ ,
พระภาคปฏิบัติเพื่อรูธรรม
เปนเครื่องออกจากทุกขแลว ,
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต
พระสงฆสาวก ของพระผูมี
สาวะกะสังโฆ ,
พระภาคปฏิบัติสมควรแลว ,
ยะทิทัง ,
ไดแกบุคคลเหลานี้ คือ ,
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
คูแหงบุรุษ 4 คู
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา ,
นับเปนรายบุคคล ได 8 บุรุษ ,
เอสะ ภะคะวะโต
นั่นแหละ พระสงฆสาวก
สาวะกะสังโฆ ,
ของพระผูมีพระภาคเจา ,
อาหุเนยโย ,
เปนผูควรแกสักการะที่เขานํามา
บูชา ,
ปาหุเนยโย ,
เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไว
ตอนรับ ,
ทักขิเณยโย ,
เปนผูควรรับทักษิณาทาน.
อัญชะลีกะระณีโย ,
เปนผูควรทําอัญชลี ,
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
เปนเนื้อนาบุญของโลก
โลกัสสะ ,
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ,
ตะมะหัง สังฆัง อภิปูชะยามิ ,
ขาพเจาขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระสงฆนั้น ,
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆนั้น
ดวยเศียรเกลา.
(กราบ พรอมกับระลึกถึงพระสังฆคุณ)
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7. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
(คาถานอบนอมพระรัตนตรัย)
(นํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกติ ตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.
พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว ,
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน ,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก ,
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
ธัมโม ปะทีโป วิย ตัสสะ
สัตถุโน ,
โย มัคคะปากามะตะเภทะ
ภินนะโก ,
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน ,
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต ,
โย ทิฏฐะสันโต
สุคะตานุโพธะโก ,
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส ,
วันทามิ สังฆัง

พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ดวยดี
มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ ,
พระองคใด มีตาคือพระญาณ
อันประเสริฐ
หมดจดโดยสวนเดียว ,
เปนผูฆาเสียซึ่งบาป
และอุปกิเลสของโลก
ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจา
พระองคนั้น ดวยความเคารพ ,
พระธรรม ของพระศาสดา
พระองคนั้นเปรียบเหมือน
ดวงประทีป ,
จําแนกประเภท คือ มรรค ผล
นิพพาน สวนใด ,
ซึ่งเปนโลกุตระ และสวนใด
ที่ชี้แนวแหงโลกุตระนั้น ,
ขาพเจาขอไหวพระธรรมนั้น
ดวยความเคารพ ,
พระสงฆที่รูกันวาเปนนาบุญ
อันยิ่งใหญกวานาบุญอันดี ,
เปนผูเห็นพระนิพพาน ตรัสรู
ตามพระสุคต หมูใด ,
เปนผูละกิเลสเครื่องโลเล
เปนพระอริยเจาผูมีปญญาดี ,
ขาพเจาขอไหวพระสงฆหมูนั้น

- 26 -

อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง ,
วัตถุตตะยัง
วันทะยะตาภิสังขะตัง ,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ
สัพพุปททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ
ปะภาวะสิทธิยา.

ดวยความเคารพ ,
บุญใดที่ขาพเจาผูไหวอยูซึ่ง
พระรัตนตรัย
อันควรบูชายิ่งโดยสวนเดียว ,
ไดกระทํายิ่งแลวแลวอยางนี้ ,
ขออุปทวะทั้งปวงทั้งหลาย
จงอยามีแกขาพเจาเลย
ดวยความสําเร็จอันเกิดจาก
บุญนั้น.
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8. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
(บทสวดแสดงความสังเวช)
อิธะ ตะถาคะโต โลเก
อุปปนโน ,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ,
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก ,

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก ,
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต ,

มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง
ชานามะ ,
ชาติป ทุกขา ,
ชะราป ทุกขา ,
มะระณัมป ทุกขัง ,
โสกะปะริเทวะทุกขะ
โทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา ,
อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ,
ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ,
ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป
ทุกขัง ,
สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา
ทุกขา ,

พระตถาคตเจาทรงเกิดขึ้นแลว
ในโลกนี้ ,
เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง ,
และพระธรรมที่ทรงแสดง
เปนธรรม
เครื่องออกจากทุกข ,
เปนเครื่องสงบกิเลส
เปนไปเพื่อปรินิพพาน ,
เปนไปเพื่อความรูพรอม
เปนธรรมที่พระสุคต
ทรงประกาศแลว ,
พวกเราฟงธรรมนั้นแลว
จึงไดรูอยางนี้วา ,
แมความเกิดก็เปนทุกข ,
แมความแกก็เปนทุกข ,
แมความตายก็เปนทุกข ,
แมความโศก ความร่ําไรรําพัน ,
ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ,
ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข ,
ความประสบกับสิ่งไมเปนที่รัก
ที่พอใจ ก็เปนทุกข ,
ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก
ที่พอใจ ก็เปนทุกข ,
ปรารถนาสิ่งใด ไมไดแมสิ่งนั้น
ก็เปนทุกข ,
วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง 5
เปนตัวทุกข ,
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เสยยะถีทัง ,
รูปูปาทานักขันโธ ,
เวทะนูปาทานักขันโธ ,
สัญูปาทานักขันโธ ,
สังขารูปาทานักขันโธ ,
วิญญาณูปาทานักขันโธ ,
เยสัง ปะริญญายะ ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา ,
เอวัง พะหุลัง สาวเก วิเนติ ,
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ
ภะคะวะโต
สาวะเกสุ อะนุสาสะนี
พะหุลา ปะวัตตะติ.
รูปง อะนิจจัง ,
เวทะนา อะนิจจา,
สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา,
วิญญาณัง อะนิจจัง,
รูปง อะนัตตา,
เวทะนา อะนัตตา,
สัญญา อะนัตตา,
สังขารา อะนัตตา,
วิญญานัง อะนัตตา,

ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ.
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น
คือ รูป ,
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น
คือ เวทนา ,
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น
คือ สัญญา ,
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น
คือ สังขาร ,
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น
คือ วิญญาณ ,
เพื่อใหสาวกกําหนดรอบรู
อุปาทานขันธเหลาใด ,
พระผูมีพระภาคเจานั้น
เมื่อยังทรงพระชนมอยู ,
จึงทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย
อยางนี้ เปนสวนมาก ,
อนึ่ง คําสั่งสอนของพระผูมี
พระภาคเจานั้น
ยอมเปนไปในสาวกทั้งหลาย
สวนมาก
มีสวนคือการจําแนกอยางนี้วา
รูปไมเที่ยง,
เวทนาไมเที่ยง,
สัญญาไมเที่ยง,
สังขารไมเที่ยง,
วิญญาณไมเที่ยง,
รูปไมใชตัวตน,
เวทนาไมใชตัวตน,
สัญญาไมใชตัวตน,
สังขารไมใชตัวตน,
วิญญาณไมใชตัวตน,
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สัพเพ สังขารา อะนิจจา,
สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ,
เต (ตา)* มะยัง โอติณณามะหะ
ชาติยา,
ชะรามะระเณนะ,
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา,
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสละ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา
ปญญาเยถาติ,
จิระปะรินิพพุตัมป ตัง
ภะคะวันตัง
สะระณัง คะตา,
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ,
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสนัง
ยะถาสะติ
ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ

อะนุปะฏิปชชามะ,
สา สา โน ปะฎิปตติ,
อิมัสสะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ.

สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมใชตัวตน
ดังนี้,
เราทั้งหลายเหลานั้นเปนผูถูก
ครอบงําแลวโดยความเกิด,
โดยความแกและความตาย,
โดยความโศก ความร่ําไรรําพัน
ความไมสบายกาย
ความไมสบายใจ
ความคับแคนใจทั้งหลาย,
เปนผูหยั่งลงสูความทุกขแลว,
เปนผูมีความทุกขเปนเบื้องหนาแลว,
ทําไฉน การทําที่สุดแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนี้
จะพึงปรากฏชัดแกเราทั้งหลายได,
เราทั้งหลายถึงแลว ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
แมปรินิพพานนานมาแลว พระองคนั้น
เปนสรณะ,
ถึงพระธรรมดวย ถึงพระสงฆดวย,
จักทําในใจอยู ปฏิบัติตามอยู
ซึ่งคําสอนของพระผูมี
พระภาคเจานั้น
ตามสติกําลัง.
ขอใหการปฏิบัตินั้นๆ ของเรา
ทั้งหลาย,
จงเปนไปเพื่อทําที่สุดแหง
กองทุกข
ทั้งสิ้นนี้ เทอญ.
(จบทําวัตรเชา)
* ผูหญิงใหคําวาในวงเล็บ (...)

- 30 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
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ใบความรูที่ 2.1
กิจกรรมการสวดมนตทําวัตรเย็น
การสวดมนต ทํ า วั ต รเย็ น นี้ ไ ม มี ป ระเพณี ใ นครั้ ง พุ ท ธกาล แต ไ ด ม าตั้ ง ขึ้ น ในประเทศ
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพรเขามาถึง ซึ่งมีการกระทําบางอยางที่รวมอยูในการสวดมนตทําวัตร ในครั้ง
พุทธกาล คือ การสาธยายธรรม ถาพิจารณาโดยปญญาแลวคือการสาธยายธรรมะที่เปนหลักปฏิบัติหรือ
สาธยายรายละเอียดของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่ตองรูและตองปฏิบัติดวย เพื่อไมใหลืม
และเปนทางแหงวิมุติ วิมุตตายตนะ ทางที่จะติดตอกับวิมุติ เพราะเมื่อภิกษุฟงธรรมอยูก็ดี เมื่อบุคคลฟง
ธรรมอยูก็ดี แสดงธรรมอยูก็ดี สาธยายธรรมอยูก็ดี คิดนึกธรรมอยูก็ดี เจริญภาวนาอยูก็ดี 5 อยางนี้เปน
ทางแหงวิมุติ (ความหลุดพน) จึงเปนกิจรรมการปฏิบัติธรรมที่เปนประโยชนกลาวคือ
1. เปนการสาธยายธรรม เมื่อเอาธรรมะมาสาธยาย ยอมซึมซาบในธรรมนั้นเกิดความปติ
ปราโมทยเปนสุขชนิดที่จะทําใหจิตเกิดเปนสมาธิ เกิดปญญาเห็นตามที่เปนจริง คือยถาภูตญาณทัสสนะ
เกิดความเบื่อหนายคลายกําหนดและหลุดพน (วิมุติ) จึงเปนโอกาสใหบุคคลมีจิตชนิดนั้นคือ แจมแจงในธรรม
มีปราโมทย มีปติ มีสุข มีสมาธิ แลวมียถาญาณทัสสนะ มีนิพพิทา มีวิราคะ แลวมีวิมุติ
2. เปนการทําสมาธิเปนหมูคณะ (สมาธินอยๆ) เพราะคนที่จะสวดออกไปอยางถูกตอง
จะตองมีจิตเปนสมาธิ ในสิ่งที่สวด ในเสียงที่ไดยินจิตไมฟุงซานหรือไปที่อื่น จิตเปนสมาธิโดยอัตโนมัติ
3. เปนการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เพราะเมื่อสวดและรูความหมาย
ของบทแปล จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ รูสึกซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจา พระคุณของพระ
ธรรม และพระคุณของพระสงฆ จิตใจจะแจมแจงชัดเจนในคุณแหงพระรัตนตรัย อาบยอมจิตใจใหเยือก
เย็น จึงเปนเหมือนกับการไดเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทุกเวลาที่ทําวัตร สวดมนต (สรุปจาก
ธรรมบรรยายของทานพุทธทาสภิกขุ แกคณะธรรมจาริณี ชั่วสมัย 26 ต.ค.26)
ขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
1. เตรียมรางกายใหสะอาด เรียบรอย รูสึกสบาย
2. เตรียมจิตใจใหพรอม ตัดความกังวลใจตางๆ ออกและควบคุมสติสัมปชัญญะใหตั้งจิตมั่นที่จะทํา
ใหการทําวัตรสวดมนตที่ดีที่สุดเต็มรอยเปอรเซ็นต เหมือนกับวาไดเขาเฝาพระพุทธเจา และไดทํา
สมาธิในเสียงพระธรรมของพระสงฆ และผูปฏิบัติธรรม
3. เตรียมหนังสือคูมือสวดมนตและอาสนะ (ถามี) สําหรับรองนั่งใหพรอม
4. การนั่งในทาคุกเขาพนมมือที่อก ผูปฏิบัติธรรมที่เปนชายนั่งในทาเทพบุตรผูปฏิบัติที่เปนหญิง
นั่งในทาเทพธิดา (เทพอัปสร)
5. น้ําเสียงการสวดมนตใหชัดเจนถูกตอง ไมดังหรือคอยจนเกินไป ใหเสียงอยูในระดับที่พอดี
6. จังหวะการสวดใหสวดชาๆ ตามจังหวะและพรอมเพียงกันกับหมูคณะ
7. ขณะสวดมนตใหนอมใจใหซึมซาบเปนไปในความหมายของบทสวดมนตนั้นอยางแทจริง
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บทสวดมนตทําวัตรเย็น (ศึกษาในคูมือสวดมนต)
ประกอบดวยบทสวดมนต 9 บท โดยจะเพิ่มบทสวดมนตพิเศษอีกตามแนวปฏิบัติของแต
ละแหง (วัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชี) ไดตามสมควรแลวตอดวยบทกรวดน้ําตอนเย็น ดังนี้
1. คําบูชาพระรัตนตรัย : เปนการสวดมนตขอบูชา ตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ด ว ยเครื่ อ งสั ก การะ และขอให ท รงรั บ เครื่ อ งสั ก การะเพื่ อ ประโยชน แ ละความสุ ข
แหงพวกตนทั้งหลาย
2. คํานมัสการพระรัตนตรัย :
เปนการสวดมนตแสดงความเคารพนอบนอมตอ
พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) และแสดงความเคารพดวยการกราบไหว
เมื่อจบแตละบท
3. คํานมัสการพระผูมีพระภาคเจา (บุพพภาคนมการ) : เปนการสวดมนตแสดงความ
นอบนอมตอพระพุทธเจาแมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
4. บทระลึกถึงพระพุทธเจา (พุทธานุสสติ) : เปนการสวดมนตระลึกถึงพระพุทธเจาวามี
กิตติศัพทอันงามไดฟุงไป เชน เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง
เปนผูที่ถึงพรอมดวยวิชชา (ความรู) และจรณะ (ความประพฤติ การปฏิบัติฯ) เปนผูไปดี
เป น ผู รู แ จ ง โลก เป น ผู มี ค วามสามารถฝ ก บุ ค คลที่ ส มควรฝ ก ได ไ ม มี ใ ครเที ย บเป น
ครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรมะ เปนผูมี
ความเจริญ จําแนกธรรมเพื่อสั่งสอนสัตว เปนตน
5. บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจา (พุทธาภิคีติ) : เปนการสวดมนตสรรเสริญพระพุทธเจา
ว า ประกอบด ว ยคุ ณ อั น ประเสริ ฐ หลายประการ เช น พระญาณ (พระป ญ ญาธิ คุ ณ )
พระกรุณาอันบริสุทธิ (พระกรุณาธิคุณ) เปนตน ขอไหวโดยความเคารพเพื่อยึดเปนที่ตั้ง
ที่ระลึก องคที่หนึ่ง และกลาวสัจจวาจาของขอมอบกายถวายชีวิตดวยการประพฤติ ตาม
ยึดพระพุทธเจาเปนที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของพวกตน ขอใหตนเจริญในพระศาสนา
ของพระศาสดา และดวยอํานาจแหงบุญที่ไดกระทํานี้ขอใหพวกตนอยาไดมีอันตรายทั้งปวง
แลวหมอบกราบ สวดของดโทษที่ไดสวนเกินไปในพระพุทธเจา ดวยกาย วาจา ใจ ก็ดีหรือ
กรรมอัน นาติ เ ตียนที่ตนกระทําต อพระพุทธเจา เพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจา
ในกาลตอไป
6. บทสวดระลึ ก ถึ ง พระธรรม (ธั ม มานุ ส ติ ) : เป น การสวดมนต ร ะลึ ก ถึ ง พระธรรม
ที่พระพุทธเจาไดตรัสไวดีแลววาเปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติไดดวยตนเอง และใหผล
ไมจํากัดกาลเวลา ควรชักชวนผูอื่นมาดู (ศึกษาและปฏิบัติ) ควรนอมเขามาใสตัว และ
เปนสิ่งที่รูไดเฉพาะตน
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7. บทสวดสรรเสริญพระธรรม (ธัมมาภิคีติ) : เปนการสวดมนตสรรเสริญพระธรรมวา
มีคุณอันประเสริฐ คือ ความดีที่พระพุทธเจาไดตรัสไวดีแลว มีการจําแนกธรรมเปน
ทั้งมรรค (ธรรมที่เปนเครื่องไปสูพระนิพพาน , ธรรมที่ฆากิเลส) ผล ปริยัติ (สิ่งที่ควร
เลาเรียน) และนิพพาน (ความหลุดพน) เปนธรรมะที่ผูรักษาไวจะไมตกไปสูโลกที่ชั่ว
และขอไหวพระธรรมอันประเสริฐนั้นเปนเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด (ความไมรู) เปนที่
พึ่งที่ระลึก องคที่สอง และกลาวสัจจวาจาและมอบกายถวายชีวิตนี้แดพระธรรม ดวย
การประพฤติตามพระธรรมยึดพระธรรมเปนที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐขอใหพวกตน
เจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาและดวยอํานาจบุญที่ไดกระทํานี้ใหพวกตนอยาไดมี
อันตรายทั้งปวงแลวหมอบกราบสวดบทของดโทษที่ไดลวงเกินในพระธรรม ดวยกาย วาจา
ใจก็ดี ห รือกรรม อั น น าติเ ตี ย น ที่ต นกระทํ าต อพระธรรม เพื่อ จะได สํ า รวมระวังใน
พระธรรมในกาลตอไป
8. บทสวดระลึกถึงพระสงฆ (สังฆานุสสติ) : เปนการสวดมนตระลึกถึงพระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา (พระพุทธเจา) ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปน
เครื่องออกจากทุกข ปฏิบัติสมควร ไดแก บุคคล 4 คู คือ
คูที่ 1
โสดาปตติมรรค - โสดาปตติผล
คูที่ 2
สกิทาคามิมรรค - สกิทาคามิผล
คูที่ 3
อนาคามิมรรค - อนาคามิผล
คูที่ 4
อรหัตตมรรค - อรหัตตผล
(พระอริยบุคคล 8 จําพวก คือ ผูที่ปฏิบัติตามทางไปสูการบรรลุอริยมรรค 4 จําพวก
และที่บรรลุอริยผล 4 จําพวก ) วาเปนสงฆที่บุคคลทั้งหลายควรสักการะบูชา ควรแก
การรับทานที่ถวายเพื่อผลอันเจริญควรแกการไหว เปนเนื้อนาบุญของโลก ที่ไมมี
บุญอื่นยิ่งกวานี้
9. บทสวดสรรเสริญพระสงฆ (สังฆาภิคีติ) : เปนการสวดมนตสรรเสริญพระสงฆที่เกิดโดย
พระสัทธธรรม (ธรรมที่ดี ธรรมที่แท ธรรมของคนดี คือ ธรรมที่พึงเลาเรียน สิ่งที่พึงปฏิบัติ
ผลที่ พึงบรรลุ ) วาประกอบดวยคุ ณคือปฏิบัติดี เปนตนว า เป นหมู แห งพระอริ ยบุคคล
ผูประเสริฐ 8 จําพวก ขอไหวพระอริยเจาทั้งหลายผูบริสุทธิ ผูเปนที่พึ่งที่ระลึกของหมูสัตว
ทั้งหลายเพื่อเปนที่พึ่งที่ระลึกองคที่สามของพวกตน และกลาวสัจจวาจาขอมอบกาย ถวาย
ชีวิตตอพระสงฆ ดานการประพฤติตามความปฏิบัติดีของพระสงฆและยึดพระสงฆเปนที่
พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐดวยอํานาจแหงบุญที่ไดกระทํานี้ ขอใหพวกตนพนจากอันตรายทั้ง
ปวงแลวหมอบกราบของดซึ่งโทษที่ไดลวงเกินพระสงฆดวยกาย วาจา ใจ ก็ดี หรือกรรมอัน
นาติเตียนอันใดก็ดี เพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆในกาลตอไป
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ขอสังเกต
เมื่อสวดมนตทําวัตรเย็นจบแลวอาจมีการสวดมนตบทพิเศษอื่นอีกตามแนวทางของแตละ
สถานที่ในแตละวัน แลวจึงสวดมนตบทกรวดน้ําตอนเย็นเปนบทสุดทาย
10. บทกรวดน้ําตอนเย็น (อุททิสสนาธิฎฐานคาถา) : ประกอบดวย 2 บท คือ
บทที่ 1
เปนบทอุทิศบุญกุศลใหแก อุปชฌาย อาจารย พอแม ญาติทั้งหลาย ผูสูงศักดิ์ พระราชา
ผูมีพระคุณ พรหม มาร พระอินทร เทพ โลกบาล พระยายมราช มนุษยที่เปนมิตร เปนกลาง ผูคิดราย
ขอเปนสุข อยาไดทนทุกขและบุญที่ตนไดทําจงชวยอํานวยใหเกิดผลใหมีความสุขและถึงพระนิพพาน
บทที่ 2
เปนบทอุทิศผลบุญใหปวงสัตวเพื่อใหตนไดซึ่งการตัดตัวตัณหา อุปาทาน สิ่งชั่วในใจกวา
จะถึงนิพพาน ใหสิ้นไปจากสันดาน ในทุกภพที่เกิดใหมีจิตตรง มีสติ ปญญาอันประเสริฐ มีความเพียร
เปนเลิศเปนเครื่องขจัดกิเลส และอยาใหหมูมารมีโอกาส ทําลายลางความเพียรของตน และดวยอานุภาพ
แหงพระพุทธ พระธรรม พระปจเจกพุทธเจา พระสงฆ อันเปนที่พึ่งคุมครองปองกันมาร นั้น
ความศักดิ์สิทธิ์หรืออานุภาพแหงการสวดมนต
1. บําบัดทุกขโศก โรคภัย รวมทั้งความรุมรอนในใจ
2. ขจัดภัย อันตราย สิ่งชั่วรายที่จะพึงมี
3. ปดเปาอุบาทว เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคลอันไมเปนที่พอใจ
4. ปองกันภัยตางๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตวรายทั้งปวง
5. สงเสริมใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
6. ใหแคลวคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชยั เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา
7. เปนการรวมพลังใจใหสงบไมฟุงซาน เปนหนทางแหงการเจริญภาวนา
อานิสงสของการทําวัตรสวดมนต
1. ไลความขี้เกียจ ขณะสวดมนต อารมณเบือ่ เซื่องซึม งวงนอน เกียจครานจะหมดไป และเกิด
ความแชมชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น
2. ตัดความเห็นแกตัว เพราะขณะนั้นอารมณของเราไปหนวงอยูที่การสวด ไมไดคิดถึงตัวเอง
ความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงมิไดกล้ํากลายเขาสูวาระจิต
3. ไดปญญา การสวดมนตโดยรูคําแปล รูความหมาย ยอมทําใหผูสวดไดปญญา ความรูแทน
ที่จะสวดแจวๆ เหมือนนกแกวนกขุนทอง โดยไมรูอะไรเลย เปนเหตุใหถูกคอนวาทําอะไรโงๆ
4. จิตเปนสมาธิ เพราะขณะนั้นผูสวดตองสํารวมใจแนวแน มิฉะนั้นจะสวดผิดไดหนาลืมหลัง
เมื่อจิตเปนสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
5. ไดเฝาพระพุทธเจา ขณะนั้นผูสวดมีกาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแนวแน (มีสมาธิ) มีความรูสึก
ถึ ง คุ ณ ความดี ข องพระพุ ท ธเจ า (มี ป ญ ญา) เท า กั บ ได เ ฝ า พระองค ด ว ยการปฏิ บั ติ บู ช า ครบ
ไตรสิกขาอยางแทจริง
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุนดวย
ธรรมะ. พิมพครั้งที่ 1 (เผยแพร). โรงพิมพ ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด
กรุงเทพมหานคร. 2550
2. x-----------x คูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบางบทของสวนโมกขพลารามไชยา
พิมพเผยแพรโดยโครงการรมเยาวพุทธสวนโยคะธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ. หอรัตนชัยการพิมพ
กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
3. พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรมและบทสวด
มนตทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัทรุงเรืองวิริยะพัฒนาโรง
พิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
4. พระปลั ด สิ ริ วั ฑ ฒ สุ ทฺ ธิ ญ าโน, จั น ทนา บุ ญ เป ย ม. คู มื อ ทํ า วั ต รเช า -เย็ น แปลและไม แ ปล
บทสวดมนตและศาสนาพิธีตางๆ สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดภาวนาภิรตารามเขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอส พริ้นติ้ง. 2548
5. พระเทพสิ ท ธิ มุ ณี าณสิ ท ธิ เ ถร (โชดก าณสิ ท  ธิ ) . วิ ป ส สนาญาณโสภณ. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 4.
สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง และวันเวิลด กรุงเทพมหานคร. 2548
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ใบความรูที่ 2.2
เรื่อง บทสวดมนตทําวัตรเย็น

บทสวดมนตทําวัตรเย็น
โย โส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวาะตา
ธัมโม,
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง
สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ
ยะถาระหัง อาโรปเตหิ
อะภิปูชะยามะ,

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา
สุจิระปะรินิพพุโตป,

ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ

1. คําบูชาพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจานั้น
พระองคใด เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบแลว,
พระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด ตรัสไวดีแลว,
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา พระองคใด
ปฏิบัติดีแลว,
ขาพเจาทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ
ดวยเครื่องสักการะเหลานี้
ซึ่งขาพเจาไดยกประดิษฐานไว
ดีแลว ตามสมควร,
ขาแตพระองคผูเจริญ
ดังขาพเจาทั้งหลาย
ขอประทานวโรกาส พระผูมี
พระภาคเจา แมปรินิพพาน
นานแลว,
ทรงมีพระทัยเอื้อเฟอแกชุมชน
ผูเกิดแลวในภายหลัง,
ขอจงทรงรับเครื่องสักการะ
เหลานี้ ซึ่งเปนบรรณาการ
ของคนยาก, เพื่อประโยชน
เพื่อความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ.
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อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ
ภะคะวา ,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ.

2. คํามนัสการพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจา
เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง,
ขาพเจาขออภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจา ตรัสไวดีแลว.
ขาพเจาขอนมัสการพระธรรม.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว.
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ.
(กราบ 1 ครั้ง)

3. คํานมัสการพระผูมีพระภาคเจา
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต.
สัมมาสัมพุทธัสสะ .

ขอนอบนอม แดพระผูมี
พระภาคเจา พระองคนั้น,
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส,
เปนผูตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง.
(วา 3 หน)
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4. พุทธานุสสติ
(บทสวดระลึกถึงพระพุทธเจา)
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง
เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท
อัพภุคคะโต,
อิติปโส ภะคะวา,
อะระหัง,
สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปนโน,
สุคะโต,
โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
พุทโธ,
ภะคะวาติ.

ก็ กิตติศัพทอันงามของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น
ไดฟุงไปแลวอยางนี้วา,
แมเพราะเหตุนี้ พระผูมี
พระภาคเจานั้น,
เปนผูไกลจากกิเลส,
เปนผูตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง,
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ,
เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี,
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง,
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่ควรฝก
ไดอยางไมมีใครยิ่งกวา,
เปนครูผูสอนของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย,
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม,
เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรม
สั่งสอนสัตว ดังนี้.
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5. พุทธาภิคตี ิ
(บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจา)
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีตงิ กะโรมะ เส.
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ
สะมาคะตัตโต,
โพเธสิ โย สุชะนะตัง
กะมะลังวะ สูโร,
วันทามะหัง ตะมะระณัง
สิระสา ชิเนนทัง,
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง ,
ปะฐะมานุสสติฏฐานนัง วันทามิ
ตัง สิเรนะหัง,

พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี)* วะ
พุทโธ เม สามิกิสสะโร,
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ
มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ
เปนตน,
มีพระองคอันประกอบดวย
พระญาณและพระกรุณา
อันบริสุทธิ์,
พระองคใด ทรงกระทําชนที่ดี
ใหเบิกบาน
ดุจอาทิตยทําบัวใหบาน,
ขาพเจาไหวพระชินสีห
ผูไมมีกิเลส
พระองคนั้น ดวยเศียรเกลา,
พระพุทธเจาพระองคใด
เปนสรณะ
อันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย,
ขาพเจาไหวพระพุทธเจา
พระองคนั้น ผูเปนที่ตั้ง
แหงความระลึกองคที่หนึ่ง
ดวยเศียรเกลา,
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเปนนาย
มีอิสระเหนือขาพเจา,
พระพุทธเจาเปนผูกําจัดทุกข
และทรงไวซึ่งประโยชนแก
ขาพเจา,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิตนี้
แดพระพุทธเจา.
* ผูหญิงใหคําวาในวงเล็บ (...)
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ขาพเจาผูไหวอยู จักประพฤติ
ตาม
ซึ่งความตรัสรูดีของพระพุทธเจา,
สรณะอื่นของขาพเจาไมมี,
พระพุทธเจาเปนสรณะ
อันประเสริฐของขาพเจา,
เอตะนะ สัจจะวัชเชนะ
ดวยการกลาวคําสัตยนี้
วัฑเฒยยัง
ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนา
สัตถุ สาสะเน,
ของพระศาสดา,
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระพุทธเจา
พุทธัง เมวันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี้,
สัพเพป อันตะระยา เม
อันตรายแมทั้งปวง อยาไดมี
แกขาพเจา
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,
ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบแลววา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี
ดวยใจก็ดี,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจา
มะยา ยัง,
กระทําแลวในพระพุทธเจา
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ
ขอพระพุทธเจา จงงดซึ่งโทษ
อัจจะยันตัง,
ลวงเกินอันนั้น,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
เพื่อการสํารวมระวังใน
พระพุทธเจาในกาลตอไป.
* ผูหญิงวาคําในวงเล็บ (...)
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)*
จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
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6. ธัมมานุสสติ
(บทสวดระลึกถึงพระธรรม)
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
สันทิฏฐิโก,
อะกาลิโก,
เอหิปสสิโก,
โอปะนะยิโก,
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ.

พระธรรมนั้นเปนธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว,
เปนธรรมที่พึงเห็นไดดวยตนเอง,
เปนธรรมที่ใหผลไดไมจํากัดกาล,
เปนธรรมที่ควรกลาววา
ทานจงมาดูเถิด,
เปนธรรมที่ควรนอมเขามาใสตัว,
เปนธรรมที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน
ดังนี้.
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7. ธัมมาภิคีติ
บทสวดสรรเสริญพระธรรม
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.
สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,
ธัมโม กุโลกะปะตะนาตะทะธาริธารี,
วันทามะหัง ตะมะหะรัง
วะระธัมมะเมตัง,
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง
เขมะมุตตะมัง,
ทุติยานุสสะติฎฐานัง วันทามิ
ตัง สิเรนะหัง,
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี)* วะ
ธัมโม เม สามิกิสสะโร,
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

พระธรรมใด เปนสิ่งที่ประเสริฐ
เพราะประกอบดวยคุณ คือ
ความที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวดีแลว เปนตน,
เปนธรรมอันจําแนกเปน มรรค
ผล ปริยัติ และนิพพาน,
เปนธรรมทรงไวซึ่งผูทรงธรรม
จากการตกไปสูโลกที่ชั่ว,
ขาพเจาไหวพระธรรม
อันประเสริฐนั้น อันเปนเครื่อง
ขจัดเสียซึ่งความมืด,
พระธรรมใด เปนสรณะ
อันเกษมสูงสุด
ของสัตวทั้งหลาย,
ขาพเจาไหวพระธรรมนั้น
อันเปนที่ตั้งแหงความระลึก
องคที่สอง ดวยเศียรเกลา,
ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม
พระธรรมเปนนายมีอิสระเหนือ
ขาพเจา,
พระธรรมเปนเครื่องกําจัดทุกข
และทรงไวซึ่งประโยชน
แกขาพเจา,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิตนี้
แดพระธรรม,
* ผูหญิงวาคําในวงเล็บ (...)
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ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม
ซึ่งความเปนธรรมดีของ
พระธรรม,
สรณะอื่นของขาพเจาไมมี
พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐ
ของขาพเจา,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะดวยการกลาวคําสัตยนี้ ขาพเจา
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,
พึงเจริญในพระศาสนา
ของพระศาสดา,
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระธรรม
ธัมมัง เม อันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี้,
สัพเพป อันตะรายา เม
อันตรายแมทั้งปวง อยาไดมีแก
ขาพเจา
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบแลววา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ดวยกายดี ดวยวาจาก็ดี
ดวยใจก็ดี,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจา
กระทําแลวในพระธรรม,
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษ
ลวงเกินอันนั้น,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.
เพื่อการสํารวมระวังในพระธรรม.
ในกาลตอไป.
* ผูหญิงวาคําในวงเล็บ (...)
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)*
จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ
สุธัมมะตัง,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
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8. สังฆานุสสติ
บทสวดระลึกถึงพระสงฆ
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฎิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง,
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อายุเนยโย,
ปาหุเนยโย,
ทักขิเณยโย,
อัญชะลิกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ.

พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาปฏิบัติดีแลว,
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาปฏิบัติตรงแลว,
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาปฎิบัติเพื่อรูธรรม
เปนเครื่องออกจากทุกขแลว,
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาปฏิบัติสมควรแลว,
ไดแกบุคคลเหลานี้ คือ,
คูแหงบุรุษ 4 คู
นับเปนรายบุคคล ได 8 บุรุษ,
นั่นแหละ พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจา,
เปนผูควรแกสักการะที่เขา
นํามาบูชา,
เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไว
ตอนรับ,
เปนผูควรรับทักษิณาทาน,
เปนผูควรทําอัญชลี,
เปนเนื้อนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้.
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9. สังฆาภิคีติ
บทสวดสรรเสริญพระสงฆ
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.
สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติ
คุณาทิยุตโต,
โยฎฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,
วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง
สุสุทธัง,
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ
ตัง สิเรนะหัง,
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) *วะ
สังโฆ เม สามิกิสสะโร,
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)*
จะริสสามิ
สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง,

พระสงฆใด ที่เกิดโดย
พระสัทธรรม ประกอบดวยคุณ
มีความปฏิบัติดี เปนตน,
เปนหมูแหงพระอริยบุคคล
ผูประเสริฐแปดจําพวก,
มีกายและจิต อันอาศัยธรรม
มีศีล เปนตน อันบวร,
ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจา
ทั้งหลายนั้น ผูบริสุทธิ์ดวยดี,
พระสงฆหมูใด เปนสรณะ
อันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย,
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนั้น
ผูเปนที่ตั้งแหงความระลึก
องคที่สาม ดวยเศียรเกลา,
ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ
พระสงฆเปนนายมีอิสระเหนือ
ขาพเจา,
พระสงฆเปนผูกําจัดทุกข
และทรงไวซึ่งประโยชนแก
ขาพเจา,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิตนี้
แดพระสงฆ,
ขาพเจาผูไหวอยู
จักประพฤติตาม
ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ,
* ผูหญิงวาคําในวงเล็บ (...)
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นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,

สรณะอื่นของขาพเจาไมมี
พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐ
ของขาพเจา,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ดวยการกลาวคําสัตยนี้
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,
ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนา
ของพระศาสดา,
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระสงฆ
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี้,
สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง
อันตรายแมทั้งปวง อยาไดมีแก
ตัสสะ เตชะสา.
ขาพเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบแลววา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี
ดวยใจก็ดี.
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมนาติเตียนอันใดที่ขาพเจา
กระทําแลวในพระสงฆ,
สังโฆ ปะฎิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระสงฆ จงงดซึ่งโทษลวงเกิน
อันนั้น,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.
เพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆ
ในกาลตอไป.
(จบทําวัตรเย็น)
*ผูหญิงวาคําในวงเล็บ (...)

หมายเหตุ ตอจากนั้นจะมีการสวดมนตบทตางๆ สลับกันไป ในแตละวันตามระเบียบของวัดนั้นๆ และจะ
ปดทายดวยบทกรวดน้ําอิมินา....
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10. บทกรวดน้ําตอนเย็น
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.
บทที่ 1
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อุปชฌายา คุณุตตะรา
อาจะริยูปะการา จะ
มาตา ปตา จะ ญาตะกา
สุริโย จันทิมา ราชา
คุณะวันตา นะราป จะ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ
โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
มัชฌัตตา เวริกาป จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ
ชิปปง ปาเปถะ โวมะตัง
บทที่ 2
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปญญา

ดวยบุญนี้
อุทิศให
อุปชฌาย
ผูเลิศคุณ
และอาจารย ผูเกื้อหนุน
ทั้งพอแม
แลปวงญาติ
สูรยจันทร แลราชา
ผูทรงคุณ
หรือสูงชาติ
พรหมมาร และอินทราช
ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
ยมราช
มนุษยมิตร
ผูเปนกลาง ผูจองผลาญ
ขอให
เปนสุขศานติ์
ทุกทั่วหนา อยาทุกขทน
บุญผอง
ที่ขาทํา
จงชวยอํานวยศุภผล
ใหสุข
สามอยางลน
ใหลุถึง
นิพพาน พลัน

ดวยบุญนี้
แลอุทิศ
เราพลันได
ตัวตัณหา
สิ่งชั่ว
กวาเราจะ
มลายสิ้น
ทุกทุกภพ
มีจิตตรง
ทั้งปญญา

ที่เราทํา
ใหปวงสัตว
ซึ่งการตัด
อุปาทาน
ในดวงใจ
ถึงนิพพาน
จากสันดาน
ที่เราเกิด
และสติ
อันประเสริฐ

- 48 -

สัลเลโข วิริยัมหินา

พรอมทั้งความเพียรเลิศ
เปนเครื่องขูด กิเลสหาย
โอกาส
อยาพึงมี
แกหมูมาร
สิ้นทั้งหลาย
เปนชอง
ประทุษราย
ทําลายลาง ความเพียรจม
พระพุทธผู บวรนาถ
พระธรรมที่ พึ่งอุดม
พระปจเจกะพุทธสมทบ
พระสงฆ
ที่พึงผยอง
ดวยอานุภาพนั้น
ขอหมูมาร อยาไดชอง
ดวยเดชบุญ ทั้งสิบปอง
อยาไดเปดโอกาสแกมาร (เทอญ)ฯ

มารา ละภันตุ โนกาสัง
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาธิปะวะโร นาโถ
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ
มาโรกาสัง ละภันตุ มา
ทะสะปุญญานุภาเวนะ
มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
(จบ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุนดวย
ธรรมะ. พิมพครั้งที่ 1 (เผยแพร). โรงพิมพ ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด
กรุงเทพมหานคร. 2550
2. x-----------xคูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบางบทของสวนโมกขพลารามไชยา พิมพ
เผยแพรโดยโครงการรมเยาวพุทธสวนโยคะธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ. หอรัตนชัยการพิมพ
กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฎปที่พิมพ
3. พระธรรมสิ งหบุ ร าจารย (หลวงพ อ จรั ญ ฐิ ต ธมฺ โม). ระเบีย บปฏิบัติ สํา หรั บผูป ฏิบั ติธ รรมและ
บทสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัทรุงเรืองวิริยะ
พัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฏปที่พิมพ
4. พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม. คูมือทําวัตรเชา-เย็นแปลและไมแปลบทสวด
มนต แ ละศาสนาพิ ธีต า งๆ สํา หรับ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอส พริ้นติ้ง. 2548
5. พระเทพสิทธิมุณี าณสิทธิเถร (โชดก ญาณสิทธิ). วิปสสนาญาณโสภณ. พิมพครั้งที่ 4.
สํานักพิมพ กูด มอรนิ่ง และวันเวิลด กรุงเทพมหานคร. 2548
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา)
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกเจริญเมตตาธรรมใหเกิดมีขึ้นในจิต สันดานทั้งตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนผูที่มี
เวรตอกัน
2. เพื่อฝกใหจิตใจออนโยน สัมผัสความสุขที่เกิดจากการเมตตาใหอภัยตอผูอื่นและแผอุทิศ
กุศลใหผูอื่น
3. เพื่อฝกพิจารณาใหเห็นโทษของความโกรธและอานิสงสของขันติธรรม บังเกิดความสุข และ
พัฒนาเปนทักษะในการจัดการกับความโกรธไดวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนการจัดการกับตัวกระตุน
การอยากยาเสพติดดวย
4. เพื่อใหเกิดความรัก เมตตา ในตนเองและเปนการอธิษฐานจิตใหตนเองมีความสุข
5. เพื่อใหจิตตั้งมั่นมีสมาธิ มีสติ ดวยการเจริญเมตตาภาวนา
2. สาระสําคัญ
การเจริญเมตตาภาวนาหรือการแผเมตตานั้นเปนการปฏิบัติธรรม ประการหนึ่ง ในหมวด
พรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ที่พระพุทธเจาได ทรงแสดงอานิสงสไว 11 ประการ
(เมตตานิสังสสูตร) คือ 1. หลับเปนสุข 2. ไมฝนลามก 4. เปนที่รักของเพื่อนมนุษย 5. เปนที่รักของ
อมนุษยทั้งหลายมีเทวดา เปนตน 6. เทวดาทั้งหลายยอมรักษา 7. ไฟหรือยาพิษหรือศัสตราวุธตางๆ ทํา
รายไมได 8. จิตสงบไดเร็ว 9. มีหนาตาผองใส 10. เมื่อเวลาตายจิตใจไมฟนเฟอน คือไมหลงตาย (มีสติ)
11. แมยังไมไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน เมื่อแตกตายทําลายขันธ ก็มีสุคติโลกสวรรค เปนที่ไปในเบื้องหนา
ดังนั้นการแผเมตตาจึงเปนการพัฒนาจิตใจของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใหมีความออนโยนรักใคร ปราถนา
จะใหตนเองและผูอื่น มีความสุขและพัฒนาเปนทักษะการจัดการกับความโกรธพิจารณาเห็นโทษของ
ความโกรธและประโยชนของการรูจักอดทน อดกลั้น ซึ่งจะนําไปใชในการจัดการกับอารมณและจัดการ
กับตัวกระตุนการอยากยาเสพติดไดวิธีหนึ่ง
3. เวลา
15-20 นาที
4. สื่อ / อุปกรณ
1. ใบความรู เรื่องการเจริญเมตตาภาวนา
2. คูมือสวดมนตที่มีบทเจริญเมตตาภาวนาหรือใบความรูบทเจริญเมตตา ใหตนเอง/และผูอื่น
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5. วิธีดําเนินกิจกรรม
5.1 เมื่อ พระวิท ยากร แม ชี/ วิทยากรนําสมาชิก ผูปฏิบั ติธรรม ไหว พ ระสวดมนต ทําวั ต ร
เชา-เย็นเสร็จแลว หรือกรณีเสร็จจากการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ เจริญสติ เจริญวิปสสนากรรมฐาน
(เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)แลว ใหสมาชิกฯ นั่งขัดสมาธิ เทาขวาวางทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ตรงที่
หนาตัก ตั้งกายใหตรงตอจากการปฏิบัติ
5.2 ใหสมาชิกฯ สํารวมกาย-จิตใชสติพิจารณาใหเห็นโทษขอความโกรธ และอานิสงสของ
ขันติธรรมวาความอดกลั้นเปนบรมตบะ หรือบรมธรรม ผูมีขันติเปนกําลัง มีกําลัง คือขันติ เปนกองทัพ
วาเปนอารมณ ประโยชน ยิ่งกวาขันติ ไมมีเลย เปนตน เพื่อใหจิตประกอบดวยเมตตาธรรมประจําไว
ในจิตสันดาน อยูเปนสมบัติของใจตลอดไป
5.3 นําสมาชิกฯเจริญเมตตาใหเกิดขึ้นในตนเองกอน ดวยคําภาวนาเมตตาแกตน เมื่อสมาชิก
ฯ สามารถทองจําไดแลวไมตองกลาวนําใหกลาวคําภาวนาพรอมกัน (ใบความรูที่ 2)
5.4 นําสมาชิกฯเจริญเมตตาใหเกิดขึ้นในบุคคลอื่น ตั้งแตมารดา บิดา ญาติ พี่นอง จนถึง
บุคคลทั้งหลายอื่นๆ ทั่วโลกโดยไมเลือกชั้นวรรณะ และชาติ ศาสนา แมชั้นที่สุดถึงคนที่มีเวรตอกัน จน
เมตตาจิตปรากฏชัดในบุคคลนั้นๆ แลววาคําภาวนา แผเมตตา (ใบความรูที่ 3) เมื่อสมาชิกสามารถทองจํา
ไดแลวใหวาพรอมกัน (ใบความรูที่ 3 สวนใบความรูที่ 4-6 พิจารณาตามที่เห็นสมควร)
5.5 นํ า สมาชิ ก ฯ สวดมนต น มั ส การพระรั ต นตรั ย และกราบพร อ มกั น เมื่ อ จบแต ล ะบท
เปนอันเสร็จพิธี
หมายเหตุ สมาชิกฯอาจจะสวดบทอุทิศสวนกุศลและกรวดน้ําอุทิศกุศลใหบิดา-มารดา ญาติทั้งหลายอีกก็ได
ตามแนวทางของสถานที่ หรือมีอุปกรณกรวดน้ํา โดยการกลาวคํากรวดน้ําโดยยอๆ แลว
นําไปรดน้ําตนไมยืนตนบริเวณสถานที่ คือ

อิทัง โน ญาตินังโหตุ. สุขิตาโหตุ ญาตะโย.
ขอผลบุญจงมีแกญาติของขาพเจาทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด

6. การประเมินผล
1. สังเกตจากการสํารวมของสมาชิก ความสนใจ ความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม และ
ความพรอมเพรียงของหมูคณะและอาการสงบ จากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงประจําวัน
ของพระอาจารย/พี่เลี้ยง
2. การสังเกตความเปลี่ยนแปลงตนเองของสมาชิกจากบันทึกประจําวันของสมาชิก
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----------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุนดวยธรรมะ
พิมพครั้งที่ 1. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร. 2550
2. พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบ ปฏิบัติ สําหรับผูปฏิบัติธรรมและ
บทสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัท รุงเรืองวิริยะ
พัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร.ไมปรากฎปที่พิมพ
3. กองเลขานุการ สํานักงานกลางกองการวิปสสนาธุระ วัดมหาธาตุฯ คณะ 5. พิธีบวชชี คูมือและ
ระเบี ย บผู เ ข า ปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐาน. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 34. สํ า นั ก พิ ม พ พ าณิ ช ย เ จริ ญ ผล
กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 36-38.
4. x-------------x คูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบทบาทของสวนโมกขพลารามไชยา.
พิมพเผยแพรโดยโครงการรมเยาวชน สวนโยคะธรรม. หอรัตนชัยการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
ไมปรากฎปที่พิมพ
5. พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม คูมือทําวัตรเชา-เย็นแปลและไมแปลบทสวดมนต
และศาสนพิธีตา งๆ สํา หรับพุท ธศาสนานิก ชนทั่ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอสพริ้นติ้ง.2548
6. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธ ิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.
สํานักพิมพ กูด มอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง การเจริญเมตตาภาวนา (การแผเมตตา)
คําวา “ เมตตา” แปลวา ความรักใคร ปรารถนาจะใหเปนสุข การเจริญเมตตาภาวนา เปนการ
ปฏิบัติธรรมประการหนึ่งในภาคจิตตภาวนา ภาคสมถกรรมฐาน หมวดพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา) ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสไวในเมตตานิสังสสูตรอานิสงสของการแผเมตตา มี 11 ประการ คือ
1. นอนหลับสบายคลายเขาสมาบัติ
2. เมื่อตื่นนอนสบายคลายกับออกจากสมาบัติ
3. ไมฝนเห็นสิ่งที่ชั่ว และเรื่องที่นาเกลียดนากลัว ฝนเห็นแตสิ่งที่ดีนาปลื้มใจ
4. เปนที่รักของคนทั้งหลาย
5. เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลายมีเทวดา เปนตน
6. เทวดาทั้งหลายยอมรักษา
7. ไฟ หรือยาพิษ หรือศัสตราวุธตางๆ ทํารายไมได
8. มีจิตใจสงบไดเร็ว
9. มีหนาตาผองใส
10. เมื่อเวลาตายจิตใจไมฟนเฟอน คือไมหลงตาย
11. แมวายังไมไดบรรลุผลอันประเสริฐในภพนี้ก็ตาม ถาไดรูปก็จักไปบังเกิดในพรหมโลก
โดยในที่ นี้ พระวิ ท ยากร แม ชี / วิ ท ยากรควรจะให ค วามรู พ อสั ง เขปแก ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรม
ในครั้ ง แรกถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค อานิ ส งส ที่ เ กิ ด จากการแผ เ มตตา พอสั ง เขป วิ ธี ป ฏิ บั ติ ห ลั ก ปฏิ บั ติ แ ละ
นําหลักปฏิบัติมาใชโดยยอ เฉพาะการแผเมตตาใหตนเองและแผเมตตาใหผูอื่นก็เพียงพอตอการปฏิบัติและ
เหมาะสมกับเวลา
วิธีปฏิบัติ
1. ใหเวนบุคคล 6 จําพวก คือ
1. บุคคลผูไมเปนที่รัก เพราะจะทําใหเกิดความอึดอัดขุนหมอง ไมสบายใจ
2. บุคคลที่รักมาก เพราะถาบุคคลนั้นมีความทุกขยากลําบากเพียงเล็กนอย ตนก็จะเดือดรอนกลั้น
ไมไหว จนอาจรองไหออกมา
3. บุ ค คลที่ ไ ม รั ก ไม ชั ง มี แ ต ค วามเฉยๆ เพราะจะทํ า ให จิ ต ใจไม ส บาย เพราะบุ ค คลนั้ น ไม มี
คุณธรรมที่ทําใหเกิดความเคารพรักใครอันจะทําใหเมตตาเกิด
4. บุคคลผูที่เปนศัตรู เพราะจะมีแตโทสะ เนื่องจากเปนศัตรูกัน เมตตาไมมีโอกาสเกิดได
5. บุคคลที่มีเพศตรงกันขามกับตน จะแผเมตตาโดยเจาะจงไมได เพราะจะทําใหราคะเกิดขึ้น
เนื่องมาจากมีเพศตรงกันขามกับตน
6. บุคคลที่ตายไปแลว เมตตาและอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิเกิดไมได เพราะบุคคลนั้นตายไปแลว
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2. ใหนั่งสมาธิในที่เงียบสบาย
ชั้ น แรก พึ ง พิ จ ารณาให เ ห็ น โทษในโทสะ และอานิ ส งส ใ นขั น ติ ก อ นว า ขั น ติ คื อ ความอดกลั้ น
เปนบรมตบะ พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสนิพพานวาเปนบรมธรรม
เรากลาวบุคคลนั้น ผูมีขันติเปนกําลัง มีกําลัง คือ ขันติเปนกองทัพวาเปนอารมณ ประโยชน
ยิ่งกวาขันติไมมีเลย ดังนี้เปนตน
ครั้นแลวพึงเริ่มเจริญเมตตา เพื่อยังจิตใหสงัดจากโทสะ อันมีโทษที่ตนเห็นแลว และเพื่อ
ผูกจิตไวในขันติ อันมีอานิสงสที่ตนทราบแลวอยางนี้ตอไป
3. ใหแผเมตตาใหตนกอน (ใบความรูที่ 2)
4. แผไปในสัตวอื่น (ใหแผเฉพาะ ใบความรูที่ 3 ก็เพียงพอ)
5. แผโดยไมเจาะจงและเจาะจง
6. แผไปในทิศทั้ง 4-6-10
7. แผเมตตาแบบบริกรรมทองจําตามลําดับ
ขอที่ควรรูในเมตตากรรมฐาน มี 8 อยาง คือ
1. ลักษณะ เมตตานั้น มีความเปนไปแหงกาย วาจา ใจ ในอันที่จะอํานวยประโยชนใหแกสัตว
ทั้งหลายเปนลักษณะ คือ เปนเครื่องหมาย เปนปายบอกใหรู
2. รส : มีการนําประโยชนใหแกสัตวทั้งหลายอยางใกลชิด เปนหนาที่
3. ปจจุปฏฐาน : มีการบําบัดความแคน เปนผลปรากฏ แกผูทำการพิจารณาเมตตา
4. ปทัฎฐาน : มีการพิจารณาแตความดีที่นาปรารถนา นาพึงพอใจของสัตวทั้งหลาย โดยไมมีการนึก
ถึงสิ่งที่ไมดีงาม เปนเหตุใกลชิด ที่จะใหเมตตาเกิด
5. สัมปตติ : การสงบความพยาบาทลงไดเปนเวลานาน เปนความสมบูรณของเมตตา
6. วิปตติ : การเกิดขึ้นแหงตัณหาที่เหนียวแนนนี้ เปนความสมบูรณของเมตตา
7. อาสันนปจจัตถิกะ : ราคะเปนขาศึกใกลชิดของเมตตา
8. ทูรปจจัตถิดะ : พยาบาทเปนขาศึกไกลของเมตตา
สรุป
การเจริญเมตตาภาวนา (แผเมตตา) : สมาชิกผูปฏิบัติธรรม เมื่อฝกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญแลว
จะเปนทักษะสําคัญในการจัดการกับความโกรธ และทักษะการจัดการกับตัวกระตุน (ความโกรธ) ในการกลับไป
ใชยาเสพติดไดเปนอยางดี เพราะไดใชสติปญญาพิจารณาเห็นโทษของความโกรธและประโยชนของขันติ
ธรรมแลว ความโกรธ ความแคนเคืองทั้งหลาย ยอมกลับไปบังเกิดความสุขกายใจ ทั้งปฏิบัติไดดวยตนเอง
ทดแทนความสุขที่พึ่งพิงยาเสพติด จึงเปนความสุขที่แทและทําใหความสุขที่จะเกิดขึ้นจากอานิสงสของการ
แผเมตตาอีกหลายประการ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 7. สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.

- 55 -

ใบความรูที่ 2
เรื่อง การแผเมตตาใหตนเอง
บทแผเมตตาใหตนเอง
- อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอใหขาพเจาจงมีความสุข
- นิททุกโข โหมิ
ขอใหขาพเจาปราศจากความทุกข
- อะเวโร โหมิ
ขอใหขาพเจาอยามีเวรกับใครๆ
- อะนีโฆ โหมิ
ขอใหขาพเจาอยาไดมีความทุกข
- สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอใหขาพเจาจงมีความสุขรักษาตน อยูเถิด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุนดวยธรรมะ
พิมพครั้งที่ 1. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร. 2550
2. กองเลขานุการ สํานักงานกลางกองการวิปส สนาธุระ วัดมหาธาตุฯ คณะ 5. พิธีบวชชี คูมือและ
ระเบียบผูเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน. พิมพครั้งที่ 34. สํานักพิมพพาณิชยเจริญผล
กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 36-38.
3. x-------------x คูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบทบาทของสวนโมกขพลารามไชยา.
พิมพเผยแพรโดยโครงการรมเยาวชน สวนโยคะธรรม. หอรัตนชัยการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
ไมปรากฎปที่พิมพ
4. พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบ ปฏิบัติ สําหรับผูปฏิบัติธรรมและบท
สวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัท รุงเรืองวิริยะ
พัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร.ไมปรากฎปที่พิมพ
5. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.
สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.
6. พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม คูมือทําวัตรเชา-เย็นแปลและไมแปลบทสวดมนต
และศาสนพิ ธี ต า งๆ สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนานิ ก ชนทั่ ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอสพริ้นติ้ง.2548
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ใบความรูที่ 3
เรื่อง การแผเมตตาใหผูอื่น
บทแผเมตตาใหผูอื่น
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
ขอใหสัตวทกุ จําพวกจงมีความสุข
นิททุกขา โหนตุ
ขอใหสัตวทกุ จําพวกจงปราศจากความทุกข
อะเวรา โหนตุ
ขอใหสัตวทกุ จําพวกจงอยามีเวรแกกันและกันเลย
อัพยาปชฌา โหนตุ
ขอใหสัตวทกุ จําพวกจงอยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
ขอใหสัตวทกุ จําพวกอยามีความทุกขเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอใหสัตวทกุ จําพวก จงมีความสุข รักษาตนอยูเถิด
ขอสังเกต
พยายามใชสติควบคุมจิตใจใหนึกอยูในธรรมนี้จนทําใหจิตเมตตาสงบอยูในอารมณคือบุคคล
อื่นๆ เหมือนจิตเมตตาสงบอยูในอารมณคอื ตัวของตัวเอง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุนดวยธรรมะ
พิมพครั้งที่ 1. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร. 2550
2. กองเลขานุการ สํานักงานกลางกองการวิปส สนาธุระ วัดมหาธาตุฯ คณะ 5. พิธีบวชชี คูมือและระเบียบ
ผูเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน. พิมพครั้งที่ 34. สํานักพิมพพาณิชยเจริญผล กรุงเทพมหานคร. 2548.
หนา 36-38.
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3. x-------------x คูมือทําวัตรเชา-เย็น และบทสวดมนตพิเศษบทบาทของสวนโมกขพลารามไชยา.
พิมพเผยแพรโดยโครงการรมเยาวชน สวนโยคะธรรม. หอรัตนชัยการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
ไมปรากฎปที่พิมพ
4. พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบ ปฏิบัติ สําหรับผูปฏิบัติธรรมและบท
สวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัท รุงเรืองวิริยะ
พัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร.ไมปรากฎปที่พิมพ
5. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.
สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.
6. พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม คูมือทําวัตรเชา-เย็นแปลและไมแปลบทสวดมนต
และศาสนพิ ธี ต า งๆ สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนานิ ก ชนทั่ ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส พี เอสพริ้นติ้ง.2548
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ใบความรูที่ 4
เรื่อง การแผเมตตาโดยไมเจาะจง และเจาะจง
บทแผเมตตาโดยไมเจาะจงและเจาะจง
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา, สพฺเพ ปุคฺคลา, สพฺเพ อตฺตภาวนาปริยาปนฺนา,
สพฺพา อิตฺถิโย, สพฺเพ ปุรสิ า, สพฺเพ อริยา, สพฺเพ อนริยา, สพฺเพ เทวา, สพฺเพ มนุสฺสา, สพฺเพ
วินิปาติกา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
ขอสัตวทุกจําพวกตั้งแตเปนกลละไป สัตวมีชีวิต สัตวปรากฏเห็นชัด บุคคลทุกคน สัตวที่มี
อัตภาพทั้งมวล หญิง ชาย พระอริยะ ปุถชุ น เทวดา มนุษย และอสูรทั้งหลาย จงเปนผูไมมีเวร ไมมีภัย
ไมมีความเบียดเบียนกันและกัน ไมมีความทุกขกายทุกขใจ ขอจงเปนผูม ีความสุขรักษาตนอยูเ ถิด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 7. สํานักพิมพ กูด มอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.
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ใบความรูที่ 5
เรื่อง การแผเมตตาไปในทิศ ทั้ง 4-6-10
บทแผเมตตา
1. ปุรตฺถิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศตะวันออก จงถึงสุขเถิด
2. ทกฺขิณาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศใต จงถึงสุขเถิด
3. ปจฺฉิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศตะวันตก จงถึงสุขเถิด
4. อุตฺตราย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศเหนือ จงถึงสุขเถิด
5. ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขติ า โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศอาคเนย จงถึงสุดเถิด
6. ทกฺขิณาย อนุทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขติ า โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศหรดี จงถึงสุขเถิด
7. ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขติ า โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศอาคเนย จงถึงสุขเถิด
8. อุตฺตราย อนุทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขติ า โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศอิสาณ จงถึงสุขเถิด
9. เหฏฐิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องต่าํ นับตั้งแตมนุสสโลกจนถึง
อเวจีนรก จงถึงสุขเถิด
10. อุปริมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน นับตั้งแตมนุสสโลกจนถึง
พรหมโลก จงถึงสุขเถิด ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 7. สํานักพิมพ กูด มอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.
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ใบความรูที่ 6
เรื่อง การแผเมตตาตามแบบบริกรรมทองจําตามลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

บทแผเมตตา
สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ.
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ ปาณา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ.
อนีฆา โหนูตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ ภูตา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,อนีฆา
โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ ปุคคลา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา
โหนฺตุ. อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา
โหนฺตุ. อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ อิตฺถิโย อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ ปุริสา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ อริยา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ อนริยา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ เทวา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ มนุสฺสา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ
สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ,
อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9).วิปสสนากัมมัฎฐาน ภาคปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 7. สํานักพิมพ กูด มอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 94-102.
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ดานศาสนาบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การอุทิศสวนบุญ/ การอุทิศสวนกุศล
1. วัตถุประสงค
1) เพื่ อใหสมาชิก ผูปฏิ บัติธรรมไดทําบุญสรางความดีใ หผูอื่น วิธีหนึ่งตามหลัก พุทธศาสนา
(บุญกิริยา10)
2) เพื่ อ ให ส มาชิ ก ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมเกิ ด ความป ติ สุ ข ในใจจากการได ทํ า บุ ญ ให ท านอย า งหนึ่ ง
(ปตติทานมัย : ทําบุญดวยการใหผูอื่นมีสวนรวมรับในการทําความดี)
3) เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดตระหนักรูในคุณคาของตนเอง และผูอื่น รูจักการใหและ
แบงปนความสุข คือบุญที่ตนไดสราง
2. สาระสําคัญ
การอุทิศสวนบุญหรืออุทิศสวนกุศลใหผูอื่น เปนกิจกรรมการปฏิบัติตอเนื่องจากกิจกรรมการ
ทําบุญตางๆ เสร็จสิ้นลงแลว เชนการทําบุญตักบาตร ฟงธรรม สวดมนต ทําวัตรเชา – เย็น ปฏิบัติธรรม
เจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนตน หลังจากนั้นจะมีการเจริญเมตตา ภาวนา หรือแผเมตตาใหตนเองและ
ผูอื่น แลวจึงดําเนินกิจกรรมการอุทิศสวนบุญ / อุทิศสวนกุศลใหผูอื่น ตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธที่สืบ
ทอดกันมา ซึ่งเปนการทําบุญ วิธีหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เปนการทําบุญในบุญกิริยาวัตถุ 10 อยาง
ประเภท “ทาน” คือ ปตติทานมัย คือ การใหผูอื่นมีสวนรวมรับในการทําความดี ดวยการเปลงวาจา
อุทิศสวนบุญสวนกุศลใหตามบทอุทิศสวนกุศลที่กลางๆ บาง หรือตามแนวทางของแตละสถานที่บางเปน
ขั้นตอน สุดทาย ของการทําบุญแตละครั้ง
3. เวลา ประมาณ 3-5 นาที
4. สื่อ-อุปกรณ
1. ใบความรูที่2 เรื่องการอุทิศสวนบุญ / อุทิศสวนกุศล
2. ใบความรูที่ 3 บทอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศล หรือหนังสือคูมือสวดมนตที่มีบทอุทิศสวนบุญ
หรืออุทิศสวนกุศล
5. วิธีปฏิบัติ
1. พระวิทยากรแมชี/วิทยากรจัดใหสมาชิกผูป ฏิบัติธรรมนั่งในทาคุกเขาพนมมือไหวไวที่อก
(ชายนั่งทาเทพบุตร หญิงนัง่ ในทาเทพธิดา หรือเทพอัปสร)
2. พระวิทยากรกลาวแนะนําใหสมาชิกสํารวมกาย ใจ ใหสงบ นอมระลึกถึงบุญกุศลที่ตนได
บําเพ็ญมาแลวในวันนี้ จนเกิดความรูสึก สงบสุข ปติ อิ่มใจ ในบุญนัน้ นอมใจ เพื่ออุทิศ บุญ
กุศลนั้นใหผูอื่น
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3. พระวิทยากร/แมชี/วิทยากรกลาวนํา สมาชิกผูปฏิบัติธรรมวาตามพรอมกันในบทอุทศิ สวน
บุญสวนกุศลกลางๆ ใหบิดา-มารดา-ญาติ ครูอุปชฌาย อาจารย เทวดา เปรต เจากรรมนายเวร
และสัพพสัตวทั้งหลายตามบทอุทิศสวนบุญอุทิศสวนกุศล (ใบความรูที่ 2) หรือหนังสือคูมือ
สวดมนตหรือตามแบบของสถานที่ปฏิบัตินั้น
4. เมื่อเสร็จจากการอุทิศสวนบุญอุทิศสวนกุศลแลวพระวิทยากร แมชี/วิทยากร นํากลาวคํานมัสการ
พระรัตนตรัย พรอมกราบเมื่อจบแตละบท
5. ใหสมาชิก ผูป ฏิบัติธรรม กราบไหวพระวิทยากร (ครูบาอาจารย พรอมกัน 3 ครั้ง)
6. ใหสมาชิกอธิษฐานจิต (ดานที่เปนกุศลตามอัธยาศัย)
5. การประเมินผล
1. จากการสังเกตความสนใจ ความรวมมือ อาการสํารวม ระวัง ความสงบ ระหวางการปฏิบัติ
ของสมาชิก จากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของพระอาจารย/พี่เลี้ยง
2. จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงตนเองของสมาชิกจากบันทึกประจําวัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กัญญา ภูระหงษ. คูมือการดําเนินงานวัดศูนยสงเคราะหและฟน ฟูผูตดิ ยาเสพติด พิมพครั้งที่ 1
สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. กรุงเทพมหานคร. 2546. หนา 190
2. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทาน พันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. หนา 73-74.
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง การอุทิศสวนบุญ / อุทิศสวนกุศล
การอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศลใหผูอื่นจัดเปนการทําบุญสรางความดีตอผูอื่นประการหนึ่งที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมาเชนเดียวกับการทําบุญในแบบอื่น เชนการทําบุญตักบาตร ฟงธรรม รักษาศีลอุโบสถ
การเจริญภาวนา ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนตน โดยการอุทิศสวนบุญหรืออุทิศสวนกุศลนี้ เปนการ
ทําบุญในบุญกิริยาวัตถุ 10 อยาง ประเภท “ทาน” คือ ปตติทานมัย กลาวคือ ทําบุญดวยการใหผูอื่นมี
สวนรวมในการทําความดี (ไดรับผลในการทําความดีของตนดวย) ดวยการเปลงวาจาอุทิศสวนบุญสวน
กุศลใหคนอื่น ภายหลังจากการทําบุญตางๆ เสร็จแลวตอจากการเจริญเมตตาภาวนา หรือแผเมตตาให
ตนเอง และผูอื่นจากนั้นก็จะอุทิศสวนบุญ อุทิศสวนกุศลใหผูอื่นในชวงสุดทาย บางสถานที่อาจกลาวเปน
บทท อ งด ว ยทํ า นองเสนาะด ว ยภาษาสํ า เนี ย งแต ล ะท อ งถิ่ น แต โ ดยทั่ ว ไป เป น บทภาษาบาลี หรื อ
ทั้งบทภาษาบาลี และบทแปลอุทิศกุศลใหแกบิดา-มารดา ญาติ ครูอุปปชฌา อาจารย เทวดา เปรต
เจากรรมนายเวร และสัพพะสัตวมทั้งหลาย การอุทิศสวนบุญ อุทิศสวนกุศลจึงเปนการทําบุญประการหนึ่ง
ประเภทของทาน ในบุญกิริยาวัตถุ 10 คือ ปตติทานมัย ผลของบุญที่เกิดแกผูใหทานยอมเกิดขึ้นแกจิตใจ
คือความสุข ความอิ่มใจ สามารถรับรูไดสวนผลจะเกิดตอผูรับหรือไมนั้นยอมประกอบดวยเหตุปจจัย
อื่นๆ ประกอบอีกแตผูทําก็ไดทําความดีที่เปนบุญนั้นแลว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.พิมพเพื่ออัคร
ทาน พันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 73-74.
2. พระเทพสิทธิมุนี าณสิทธิเถร. วิปสสนาญาณโสภณ. พิมพครั้งที่ 4. สํานักพิมพกดู มอรนิ่ง และ
วันเวิลด กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 69-82
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ใบความรูที่ 2
เรื่อง บทอุทิศสวนบุญ / อุทิศสวนกุศล
แบบที่ 1 (ของวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี)
อิทัง เม, มาตาปตูนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, มาตาปตะโร,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกมารดาบิดาของขาพเจา, ขอใหมารดาบิดาของขาพเจา, จงมีความสุข,
อิทังเม, ญาตีนังโหตุ, สุขิตาโหนตุ ญาตะโย,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกญาติทั้งหลายของขาพเจา,
ขอใหญาติทั้งหลาย ของขาพเจา, จงมีความสุข,
อิทัง เม, คุรูปชฌายาจริยานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, คุรูปชฌายาจริยา,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกครูอุปชฌายอาจารยของขาพเจา,
ขอใหครูอุปชฌายอาจารยของขาพเจา, จงมีความสุข,
อิทัง, สัพพะเทวานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เทวา,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกเทวดาทั้งหลายทั้งปวง, ขอใหเทวดาทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข,
อิทัง, สัพพะเปตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เปตา,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกเปรตทั้งหลายทั้งปวง, ขอใหเปรตทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข,
อิทัง, สัพพะเวรีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เวรี,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกเจากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง, ขอใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง, จงมี
ความสุข,
อิทัง, สัพพะสัตตานัง โหตุ, สุขิตาโหนตุ, สัพเพ สัตตา,
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ, แกสัตวทั้งหลายทั้งปวง, ขอใหสัตวทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข
แบบที่ 2 (ของคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กรุงเทพมหานคร)
อิทัง เม ปุญญะภาคัง สัพพะสัตตานัง เทมิฯ
ขาพเจาขออุทิศสวนบุญสวนกุศล ที่ไดบําเพ็ญมานี้ใหแก บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ครู อุปชฌาย
อาจารย ทานผูมีพระคุณ ทานผูมีบุญคุณทุกๆ ทาน เจากรรม นายเวร ภูตผีปศาจ ทั้งหลาย เทพบุตร
เทพธิดาทุกๆ พระองค ขอจงไดอนุโมทนาในสวนบุญสวนกุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลวนี้ สัตว
ทั้งหลายที่ถึงทุกขขอใหพนจากทุกข สัตวทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงไดรับความสุขยิ่งๆ ขึ้นไปดวยกัน
ทุกทานทุกตนเทอญ
(ตอดวยไหวพระทุกครั้งที่เลิกปฏิบัต)ิ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบ ปฏิบตั ิ สําหรับผูปฏิบัติธรรม
และบทสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัท
รุงเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร.ไมปรากฏปที่พิมพ.หนา18-21.
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การฝกปฏิบตั ิธรรม (เจริญวิปสสนากรรมฐาน)
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมมีสติกําหนดรูอ ยูกับปจจุบันมีสติระลึกไดกอนทํา กอนพูด
กอนคิด และเกิดการควบคุมตนเองขึ้น (Self Regulation)
2. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิ เกิดความปติปราโมทย (ความอิ่มอกอิ่มใจ สบาย)
เกิดความสงบทั้งกายและใจ และเกิดความสุข ที่ไดจากการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวิธี
ดวยตนเอง โดยไมตองพึง่ ความสุขจากยาเสพติดหรือจากปจจัยภายนอก
3. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเกิดปญญาเห็นแจงตามความเปนจริง เห็นเหตุปจจัยที่
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันใหเกิดทุกขเกิดปญหาตางๆ ทั้งปญหาการใชยาเสพติดและปญหา
อื่นๆ และสามารถใชปญญาในการแกไขปญหาตางๆ อยางมีเหตุผลเปนการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ
4. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดฟนฟูพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง (อดทน อดกลั้นตอสิ่งกระทบ)
มีกําลังใจและมีแรงจูงใจในการบําบัดฟนฟูฯจนครบกําหนดเวลา
5. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดรูจักตนเอง รูจักปกครองตนเอง
6. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดสรางบุญกุศลใหเกิดมีขึ้นในจิตใจ คือบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนา
7. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดรับประสบการณการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวิธีอยาง
ตอเนื่องระยะเวลาหนึ่งจนมีความชํานาญในการปฏิบัติจนสามารถพัฒนาขึ้นสูวิถีแห ง
ปญญา (วิปสสนา) และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2. สาระสําคัญ
วิปสสนากรรมฐาน หมายถึง ที่ตั้งของการงานทางใจอันจะทําใจใหเกิดเปนวิปสสนา คือ
ความรูแจงเห็นจริง หรือเปนการทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับจิตเพื่อใหเกิดปญญา รูแจงเห็นจริงในสัจธรรม เพื่อ
ทําลาย อวิชชา (ความโง ความไมรู) กิเลส ตัณหา อุปาทาน กรรม และผลของกรรมใหหมดสิ้นไปบรรลุพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามิ และพระอรหันตในที่สุด แตในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นี้ เปนการนําหลักการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวิถี โดยนําการเจริญวิปสสนากรรมฐานมาใชในการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดานการฟนฟูจิตใจโดยใชเปนอุบายทําใจใหเกิดปญญารูแจงเห็นจริงตามความเปน
จริงในสภาวธรรมทั้งหลายที่ตกอยูภายใตสามัญลักษณะ หรือพระไตรลักษณ (อนิจจังทุกขัง อนัตตา) เปนการ
ใชวิถีแหงปญญาในการพัฒนาจิตใหสามารถแกทุกขแกปญหาการใชยาเสพติดตลอดจนปญหาอื่นๆไดดวย
ตนเอง โดยการปฏิบัติอยูภายใตการสอนการควบคุมของพระวิปสสนาจารยหรือวิทยากร ผูมีความชํานาญ
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และมีประสบการณ ปฏิบัติอยางตอเนื่องแบบเขมขน ระยะเวลา หนึ่งคือ 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน
ตามความเหมาะสมแกระยะเวลาการฟนฟูฯ
3. เวลา มี 3 ระดับ คือ
1. ขั้นต่าํ ปฏิบัติวันละ 5-6 ชั่วโมง
(สําหรับผูมีความเพียรขั้นต่ํา)
2. ขั้นปานกลาง ปฏิบัติวันละ 10-11-12 ชั่วโมง
(สําหรับผูมีความเพียรปานกลาง)
3. ขั้นสูง ปฏิบัติวันละ 20 ชัว่ โมง
(สําหรับผูมีความเพียรสูง)
ปฏิบัติตอเนื่องกัน 7 วัน 15 วันหรือ 1 เดือน ตามความเหมาะสมอยางนอยไมต่ํากวา 7 วันจึงเห็น
ผลและใหผลมากสวนรอบระยะเวลาการปฏิบัติแตละรอบเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่พระวิปสสนาจารย
แนะนําและกําหนดใหตามสมควร
4. สื่อ / อุปกรณ
1. ใบความรูเรื่องการเจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4/หรืออานาปาสติ ฯลฯ
2. การสาธิตวิธีปฏิบัติโดยพระวิปสสนาจารย / วิทยากร หรือสื่อ วีดีทัศน (ถามี)
3. กระดิ่ง หรือนาฬิกาปลุกใหสัญญาณเวลา
4. สถานที่ฝกปฏิบัติที่สงบ เหมาะสม
5. วิธีดําเนินการ
1. ให ค วามรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐานและหลั ก ปฏิ บั ติ แ ก ส มาชิ ก
ผูปฏิบัติธรรม (ใบความรูที่ 1)
2. ใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดสมาทานพระกรรมฐานกับพระวิปสสนาจารย (ที่มีประสบการณ
และความชํานาญ) กอนตามแนวทางของแตละแหง โดยผูปฏิบัติธรรมจะสมาทานศีล 5
หรือศีล 8 ก็ไดตามความเหมาะสม ผูสมาทานศีล 8 จะตองเตรียมเครื่องแตงกายเปนชุด
ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ (ใบความรู 2)
3. สาธิตวิธีการปฏิบัติ หรือใหชมสื่อวิดีทัศน (ถามี) เชน การยืน เดิน การนั่ง และการนอน
การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถยอยตางๆ และการกําหนดรูตางๆ และใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
ทดลองปฏิบัติตาม (ใบความรูที่ 3-4)
4. นําสมาชิกผูปฏิบัติธรรมฝกปฏิบัติตามกําหนด เวลา แตละรอบ ณ สถานที่ที่กําหนดไว
ภายใต คํ า แนะนํ า/การควบคุ มดู แ ล ของพระวิ ปส สนาจารย พระวิ ท ยากร/แม ชี หรื อ
วิทยากรสอนการปฏิบัติตามที่มอบหมาย โดยกอนปฏิบัติพระวิปสสนาจารย/พระวิทยากร/
แมชี/วิทยากร หรือหัวหนา หรือผูแทนของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม จุดเทียนธูป
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บูชาพระรัตนตรัย นําสวดมนตตามแนวทางของแตละแหง กราบนมัสการพระรัตนตรัย 3
ครั้ง แลวกราบไหว ครูบาอาจารย 3 ครั้ง จึงเริ่มปฏิบัติแตละรอบตามกําหนดเวลาสลับกัน
ไปตามที่พระวิปสสนาจารย/พระวิทยากร/แมชี/วิทยากร ผูควบคุมการปฏิบัติใหสัญญาณ
กระดิ่ง หรือนาฬิกาปลุก บอกเวลาครบกําหนดแตละชวง (ใบความรู 3-4)
5. เมื่อครบกําหนดเวลาปฏิบัติใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมประคอง สมาธิและอารมณไวสํารวมใจ
ไว ที่ อ กบริ เ วณหั ว ใจ (ลิ้ น ป ) แล ว เจริ ญ เมตตาภาวนาโดยนํ า แผ เ มตตาให ต นเองก อ น
จึงแผเมตตาใหผูอื่น อธิษฐานจิตแลวกลาวอุทิศสวนบุญ/อุทิศสวนกุศลใหผูอื่น ถาสมาชิก
ผู ปฏิ บั ติ ธ รรมสามารถท อ งจํ า บทแผ เ มตตา และบทอุ ทิ ศ ส ว นบุ ญ ส ว นกุ ศ ล ได แ ล ว
ใหกลาวพรอมกัน
6. นําสมาชิกผูปฏิบัติธรรมกลาวคํานมัสการพระรัตนตรัยพรอมกันและกราบเมื่อจบแตละบท
หมายเหตุ เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติ อาจใหสมาชิก กรวดน้ําอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหผูอื่นดวยตนเองแลว
นําน้ําไปรดตนไมยืนตนในบริเวณสถานที่ นอกจากนี้ พระวิปสสนาจารย จะดําเนินการสอบ
อารมณหลังจากปฏิบัติในรอบเชา หรือรอบค่ํา หรืออาจมีการแสดงธรร (บรรยายธรรมะ) ตาม
สมควรแกเวลาและความเหมาะสมของเนื้อหา
6. การประเมินผล
1. จากการสังเกตภาพรวมความรวมมือ ความสนใจ และการปฏิบัติไดถูกตองและจากการ
สอบอารมณของพระวิปสสนาจารย จากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของพระ
อาจารย/พี่เลี้ยง
2. บันทึกการประเมินตนเองของสมาชิกจากบันทึกประจําวัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กองเลขานุการ สํานักงานกองกลางการวิปสสนาธุระ วัดมหาธาตุฯ คณะ 5. พิธีบวชชี คูมือระเบียบผูเขา
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พิมพครั้งที่ 34. โรงพิมพพาณิชยเจริญผล กรุงเทพมหานคร. 2548
2. ปญญานันโท. พระพุทธะกับวิทยาศาสตร. พิมพครั้งที่ 9.โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย. 2549
3. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทธิ ป.ธ.9). วิปสสนากรรมฐานภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.
สํานักพิมพกูดมอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548
4. พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรมและบทสวดมนต
ทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี. บริษัทรุงเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพจํากัด
กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฏปที่พิมพ.
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5. พระปลัดสิริวัฑฒน สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม. คูมือทําวัตรเชา-เย็น แปลและไมแปลบทสวดมนต
และศาสนพิ ธี ต า งๆ สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป วั ด ภาวนาภิ ร ตาราม เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส.พี.เอส พริ้นติ้ง. 2548
6. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. วิธีปฏิบัติกรรมฐานและความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องกรรม. พิมพถวายเปนพระกุศลในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 3 ตุลาคม
2540
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง การเจริญวิปสสนากรรมฐาน
กรรมฐาน แปลวาที่ตั้งของการงาน หมายความวาเปนที่ตั้งของการงานทางจิตใจ (1) (สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) หรือโรงงานฝกจิต (2) (พระธรรมธีรราชมหามุนี
: โชดก ญาณสิทธิเถร) มี 2 อยางคือ สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน
สมถกรรมฐาน (3) แปลวาที่ตั้งของการงานทางใจ ซึ่งจะทําใจใหสงบเปนสมถะคือใหสงบ คือ
กรรมฐานเปนอุบาย สงบใจโดยฝกจิตใหเกิดสมาธิ มีอารมณ 40 อยาง คือ กสิณ 10 อสุภะ10 อนุสติ 10
พรหมวิหาร 4 สัญญา 1 ธาตุ 1 อรูป 4
วิปสสนากรรมฐาน (3) แปลวาที่ตั้งของการงานทางใจอันจะทําใหเกิดวิปสสนา คือความรูแจง
เห็นจริง หรือกรรมฐานเปนอุบายทําใจใหเกิดปญญา รูแจง เห็นจริงตามความเปนจริง คือเห็นปจจุบัน รูป
นาม พระไตรลั ก ษณ (อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา) มรรค ผล นิ พ พาน หรื อ เป น อุ บ าย เรื อ งป ญ ญา
มีปรมัตถเปนอารมณ คือ ขันธ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 ยอใหสั้น
ไดแก รูปนาม คือ กาย กับใจ กลาวคือ ถือเอาขันธ 5 หรืออายตนะ 12 เปนตน มาเปนอารมณกรรมฐาน
ไดชื่อวา เจริญวิปสสนากรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน จึงแปลวา โรงงานฝกจิตใหเกิดปญญา รูแจง แทงตลอด สภาวธรรมตาม
ความเปนจริง ปญญา มี 3 ขั้น คือ
1. สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการฟง เรียน การอาน หนังสือตางๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม
2. จินตามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาเหตุผลดวยตนเอง
3. ภาวนามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอารมณ ปญญาที่เกิดจากการเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน ปญญาที่ รูแ จงแทงตลอด สภาวธรรม ตามความเปน จริง ได แ ก
ปญญาอันเกิดจากการเจริญวิปสสนาเทานั้น
การเรียนวิปสสนากรรมฐาน เรียนได 2 ทาง คือ
1) เรียนอันดับ คือเรียนใหรูจักวิปสสนาภูมิ 6 กอน ไดแก เรียนใหรูจัก ขันธ 5 อายตนะ 12
ธาตุ 18 อินทรีย 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 โดยเรียนปริยัติกอนแลวจึงลงมือปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตอภายหลัง วิธีนี้เหมาะสําหรับผูมีเวลามาก
2) เรียนสันโดษ คือ เรียน วันนั้น ลงมือ ปฏิบัติวันนั้น ขณะนั้นตามที่พระอาจารยสอนให
ไดเลย เชน วันแรกจะสอนใหยอๆ เพียง 5 ขอ เทานั้น คือ
(1) เดินจงกรม
(2) นั่งภาวนา
(3) กําหนดเวทนาตางๆ
(4) กําหนดใจนึกคิด
(5) เวลานอนกําหนด ทองพองยุบ เปนตน
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โดยกลุมสมาชิกผูปฏิบัติธรรม (ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด)นี้ มีระยะเวลานอย
จึงเหมาะกับการเรียนวิปสสนากรรมฐานแบบสันโดษ คือ เรียนการปฏิบัติกับพระอาจารย แลวลงมือปฏิบัติ
คูกันไป
สถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จํากัดไว 3 แหง คือ 1. ปา 2. โคนตนไม 3. ที่วางเปลา โดยอาศัยมหา
สติปฎฐานสูตรปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน 4 เปนหลักอางอิง คือสมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสไววา
“ดูกอนผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสูปาก็ไดไปสูโคนตนไมก็
ได ไปสูเรือนวางเปลาก็ได แลวนั่งขัดสมาธิ ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่น ดังนี้ เปนตน”
ประโยชนของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
1. ทํา ให ค นฉลาด มี ห ลั ก การจริง ในชีวิต ประจําวั น คื อรูปรมั ต ถธรรม ไมหลงติ ดอยูใ น
บัญญัติธรรมอันเปนเพียงโลกสมมติ
2. ทําคนใหมีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
3. ทําคนใหรักใครกัน สนิทสนมกลมเกลียวกันใหกรุณาเอ็นดูกัน สงสารกัน พลอยยินดี
อนุโมทนาสาธุการเมื่อผูอื่นไดดี
4. ทําคนใหเวนจากการเบียดเบียนกัน เวนจากการเอารัดเอาเปรียบกัน
5. ทําคนใหรูจักตัวเอง รูจักปกครองตนเอง
คือ อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน
อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวทํา
6. ทําคนใหวานอนสอนงาย ไมมีมานะถือตัว ไมเยอหยิ่งจองหอง
7. ทําคนใหหันหนาเขาหากันใหบรรจบกันเพราะตางฝายตางลดทิฎฐิมานะลง
8. ทําคนใหหนักแนนในกตัญูกตเวทิตาธรรม
9. ทํ า คนให เ ป น ผู ป ระเสริ ฐ เพราะเหตุ ว า การปฏิ บั ติ ธ รรมนี้ ย อ มเป น ไปเพื่ อ คุ ณ สมบั ติ
ทั้งหลายเหลานี้ คือ
1) เพื่อละนิวรณ 5
2) ละกามคุณ 5
3) เพื่อใหคนเปนผูรูจักประหยัด
4) เพื่อละอุปาทานขันธ 5
5) เพื่อละสังโยชนเบื้องต่ํา (คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ
พยาบาท)
6) เพื่อละคติ 5 คือ นรก ดิรัจฉาน ปตติวิสัย มนุษย เทวดา
7) เพื่อละความตระหนี่ 5 คือ ตระหนี่ที่อยู ตระกูล ลาภ วรรณและธรรม
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8) เพื่ อละสั งโยชน เบื้ องบน 5 คื อ รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุ ทธั จจะ อวิ ชชา
(ความโง)
9) เพื่อละเจโตจะ (คือ ตาปู ตรึงใจ 5 คือสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
สงสัยในสิกขาความโกรธไมพึงพอใจเพื่อนพรหมจรรย)
10. เพื่ อ ละเจโตวิ นิ จ พั น ธะคื อ เครื่ อ งผู ก มั ด จิ ต ใจ 5 คื อ ไม ป ราศจากกํ า หนั ด ชอบใจ
รักใคร กระหาย เรารอน ทะยานอยากในความไมปราศจากกําหนัดในกามในรูป จนกระทั่งความสุข
ในการกิน การนอน การรักษาศีล ประพฤติพรหมจรรย เพื่อเทพนิกาย เปนตน
11. เพื่อกาวลวงความโศกเศราเสียใจ ปริเทวนา การร่ําไห ดับทุกข โทมนัส เพื่อบรรลุ มรรคผล
นิพพาน
12. อานิสงสอยางสูงใหสําเร็จพระอรหันต อยางกลางใหสําเร็จเปนพระอนาคามี สกทาคามี
โสดาบัน อยางต่ําลงมากกวานั้นที่เปนสามัญ ก็เปนผูมีคติเพื่อที่จะไปสุคติ ดังหลักในวิสุทธิมรรคภาค 3
หนา 229 บทที่ 16-17 รับรองไว คือ
“ผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน ประกอบดวย ญาณ 2 คือ นามรูปปริจเฉทญาณและปจจยปริคคห
ญาณ นี้แลวไดความเบาใจ ในพระพุทธศาสนา ไดที่พึ่งในพระพุทธศาสนา มีคติอันเที่ยงเปนจุฬโสดาบัน”
“ผู ใ ดได เ จริ ญ วิ ป ส สนามี ด วงตา คื อ เห็ น ญาณ เห็ น ความเกิ ด ดั บ ของรู ป นาม คื อ เห็ น
พระไตรลักษณจริงแลว ชื่อวาผูนั้นเปนผูมีชีวิตอันประเสริฐ”
13. ชื่อวาไดบูชาพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติบูชาดังที่พระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนทวา
“ดู ก อ นอานนท ผู ใ ดเป น ภิ ก ษุ ก็ ต ามภิ ก ษุ ณี ก็ ต ามเป น อุ บ าสก อุ บ าสิ ก าก็ ต าม ถ า ปฏิ บั ติ ธ รรมสมควร
แก ธ รรม คื อ เจริ ญ วิ ป ส สนากรรมฐาน ควรแก ม รรค ผล นิ พ พานแล ว ผู นั้ น ได ชื่ อ ว า สั ก การะเรา
เคารพเรา นับถือเรา บูชาเราดวยการบูชาอยางสูงที่สุด”
14. ชื่อวาเปนผูมีความจงรักภักดี ตอพระพุทธเจา เชนที่สมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสประทาน
สาธุการ และชมเชย พระอัตตทัตเถระที่ทานตั้งใจเจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนตัวอยางวา
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ผู ใ ดมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ใ นเราผู นั้ น ควรเจริ ญ วิ ป ส สนากรรมฐาน
ดุจพระอัตตทัตถะเถิด ดังนี้”
15. ชื่อวาเปนผูบําเพ็ญสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อกําจัดกิเลส อยางหยาบดวยศีล
กําจัดกิเลสอยางกลางคือนิวรณ ดวยสมาธิ กําจัดกิเลสอยางละเอียด คืออนุสัย ดวยปญญา
16. ชื่อวาเปนผูไมประมาท เพราะมีสติ อยูกับรูปนามเสมอ แมในพระปจฉิมโอวาทของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา 84.000 พระธรรมขันธก็ประมวลลงสูที่แหงเดียว คือ ความไมประมาทดังบทบาลีวา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ “ทานทั้งหลาย จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ดังนี้”
17. ชื่อวาไดเปนผูทรงธรรม ไมประมาท
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18. ชื่อวาได เปนผูปฏิบัติถูกตองทั้งพระไตรปฎก ดังหลักฐานปรากฏในธรรมบทขุททกนิกาย
ภาค 2 หนา 60 วา “จริงอยูพระพุทธพจน จบทั้งพระไตรปฎกที่พระพุทธเจา พระธรรมถึกนํามาชี้แจง
แสดงอยูนั้น ยอมประมวลลงสูที่แหงเดียวเทานั้น คือ “ความไมประมาท”
19. ชื่อวาไดปฏิบัติตามอัฎฐังคิกมรรคทั้ง 8 ประการ ซึ่งเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทาอันไมแวะ
เวียนไปหาที่สุด 2 อยางคือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค”
20. ชื่อวาได เขาถึงพระรัตนตรัยอยางแทจริง คือดวยอํานาจแหงการปฏิบัติ คือ อธิศีล อธิจิต
อธิปญญา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ที่เกิดกับการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ตั้งแตภังคญาณ เปนตนไป
จนถึงมรรคญาณ ผลญาณ ปจจเจกขณญาณ เปนปริโยสาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. วิธีปฏิบัติกรรมฐาน และความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องกรรม. พิมพถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา
3 ตุลาคม 2540
2. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ เถระป.ธ.9). วิปสสนากรรมฐานภาค 1 เลม 1 วาดวย
วิปสสนากรรมฐานทั่วไป. โรงพิมพบริษัท สหธรรมมิก จํากัด. กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 1-15.
3. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิเถระป.ธ.9). วิปสสนากรรมฐานภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.
สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548.หนา 28-31.
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ใบความรูที่ 2
เรื่อง การสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐาน
การเจริญวิปสสนากรรมฐานนั้น ผูประสงคจะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจะตองมีการสมาทาน
พระกรรมฐานกับครูบาอาจารย (พระวิปสสนาจารย) กอนการปฏิบัติโดยกรณีเปนอุบาสก/ อุบาสิกาจะมี
การสมาทานศีลเสียกอน ถาเปนพระภิกษุสามเณรใหแสดงอาบัติกอนแลวจึงจะมีการสมาทานพระกรรมฐาน
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติ
การสมาทานศีล
1. ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมเตรี ย มเครื่ อ งสั ก การะครู บ าอาจารย ได แ ก ดอกไม (หรื อ พวงมาลั ย ก็ ไ ด )
ธูป เที ย นแพใส พ านรอง เปน ชุ ด เฉพาะตนหรื อเป น ชุ ด สํ า หรั บ คณะโดยมีตั ว แทนเป น ผู ถ วาย
สักการะได กรณีสมาทานศีล 8 ใหแตงชุดขาวปฏิบัติธรรมถาสมาทาน ศีล 5 แตงชุดปกติ
2. เมื่ อ พระอาจารย (พระวิ ป ส สนาจารย ) มาถึ ง ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมนั่ ง คุ ก เข า ประนมมื อ กราบ
เบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง (ชายนั่งทาเทพบุตร หญิงนั่งทาเทพธิดาหรือเทพอัปสร)
3. ผูนําจะกลาวนําผูปฏิบัติธรรมกลาวตาม ดังนี้

คําบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง อะภิปูชะยามะ (มิ),
ขาพเจาขอนอมบูชาพระพุทธเจา ดวยเครื่องสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ, ธัมมัง อะภิปูชะยามะ (มิ),
ขาพเจาขอนอมบูชาพระธรรมเจา ดวยเครื่องสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ, สังฆัง อะภิปูชะยามะ (มิ),
ขาพเจาขอนอมบูชาพระสงฆเจา ดวยเครื่องสักการะนี้
หมายเหตุ กรณีคนเดียวใหกลาวคําใน (.....)
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คํานมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา,

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ.

พระผูมีพระภาคเจา
เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง,
ขาพเจาขออภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน.
(กราบ 1 ครัง้ )
พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจา ตรัสไวดีแลว,
ขาพเจาขอนมัสการพระธรรม.
(กราบ 1 ครัง้ )
พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว,
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ.
(กราบ 1 ครัง้ )
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คําอาราธนาศีล 5
มะยัง (อะหัง) ภันเต , วิสงุ วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ , ปญจะ สีลานิ ยาจามะ (มิ),
ทุติยัมป มะยัง ภันเต , วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ (มิ),
ตะติยัมป มะยัง ภันเต , วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิยาจามะ (มิ).
(แปล) ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอศีล 5 ประการ พรอมดวยไตรสรณคมนฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอศีล 5 ประการ พรอมดวยไตรสรณคมน แมครั้งที่ 2ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอศีล 5 ประการ พรอมดวยไตรสรณคมน แมครั้งที่ 3ฯ
หมายเหตุ กรณีคนเดียวใหขนึ้ ตนเปน “อะหัง” แทนคําวา “มะยัง และลงทายดวย “มิ” แทนคําวา “มะ”

คําอาราธนาศีล 8
มะยัง (อะหัง) ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (มิ),
ทุติยัมป. มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (มิ),
ตะติยัมป. มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะฯ (มิ).
(แปล) ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอศีล 8 ประการ พรอมดวยไตรสรณคมนฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอศีล 8 ประการ พรอมดวยไตรสรณคมน แมครั้งที่ 2ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอศีล 8 ประการ พรอมดวยไตรสรณคมน แมครั้งที่ 3ฯ
หมายเหตุ กรณีสมาทานศีล 8 คนเดียวใหขึ้นตนดวย คําวา “อะหัง” แทนคําวา “มะยัง และลงทายดวย
“มิ” แทนคําวา “มะ”
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รับศีล
(กลาวตามพระอาจารย)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา 3 ครั้ง)

ไตรสรณคมน
(กลาวตามพระอาจารย)

ทุติยัมป
ทุติยัมป
ทุติยัมป
ตะติยัมป
ตะติยัมป
ตะติยัมป

พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

แปล
ขาพเจาขอถือเอาพระพุทธเจาเปนสรณะ
ขาพเจาขอถือเอาพระธรรมเจาเปนสรณะ
ขาพเจาขอถือเอาพระสังฆเจาเปนสรณะ
แมครั้งที่สอง ........... แมครั้งที่สามฯ

คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
คัจฉามิ.
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คําสมาทานศีล
(กลาวตามพระอาจารย)
1. ปาณาติปาตา , เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเวนจากการฆาสัตวดวยตนเองและใชใหผูอื่นฆา
2. อะทินนาทานา , เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ,
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมให
3. กาเมสุ มิจฉาจารา, เวระมะฒี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ
เวนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย (สําหรับศีล5)
4. อะพรัหมะจะริยา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการกระทําอันไมใช พรหมจรรย
(สําหรับศีล 8)
5. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการพูดไมจริง
6. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา, เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ,
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการดื่มสุราและเมรัย อันเปนทีต่ ้งั
แหงความประมาท
7. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, (สําหรับศีล 8)
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
8. นัจจะ, คีตะ, วาทิตะ, วิสูกะทัสสะนะ, มาลาคันธะ, วิเลปะนะ, ธาระณะ, มัณฑะนะ
, วิภูสะนัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, (สําหรับศีล 8)
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการฟอนรํา การขับเพลง การดนตรี
การดูการเลน ชนิดเปนขาศึกตอการกุศล การทัดทรงสวมใส การประดับ การ
ตกแตงตน ดวยพวงมาลา ดวยเครื่องกลิ่น และเครื่องผัดทา
9. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา , เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
(สําหรับศีล 8)
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เวนจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ
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ผูปฏิบัติธรรมที่อาราธนาศีล 5 วาตามเฉพาะขอ 1.2.3.4.5 เมื่อพระอาจารยวา ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง
ผูปฏิบัติธรรมทุกคนพึงรับทานวา “อามะภันเต” แลวตั้งใจสมาทานศีล ตามทานไปทีละขอ เมื่อสมาทานศีล
ตามพระอาจารยแลวกลาว ดังนี้
“อิมานิ อัฏฐะ (ศีล 8)/ ปญจะ (ศีล 5) สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (วา 3 ครั้ง)
4. ผูปฏิบัติธรรมหรือตัวแทน นําเครื่องสักการะเขาไปถวายพระอาจารย กมไหวพรอมกันแลวถอยกลับ
(ผูแทน) กราบพรอมกัน 3 ครั้ง แลวตั้งใจฟงโอวาทจากพระอาจารย

การสมาทานพระกรรมฐาน (ตอเนื่องจากการสมาทานศีล)
หลังจากถวายสักการะตอพระอาจารยผูใหพระกรรมฐานแลว จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
(ถาสถานที่สะดวก) สามารถกระทําไดแลว สมาทานศีลแลวหรือพระภิกษุไดแสดงอาบัติแลว ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1. มอบกายถวายชีวิตตอพระรัตนตรัย โดยกลาวตามผูก ลาวนําหรือพระอาจารยบอก ดังนี้
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามะ (หลายคนกรณีคนเดียวใช “มิ”)
ขาแตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคขอมอบกายถวายชีวติ นี้ตอพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เพื่อเจริญพระกรรมฐาน
2. มอบกายถวายชีวิตตอพระอาจารย โดยกลาวตามผูก ลาวนําหรือพระอาจารยบอก ดังนี้
อิมาหัง อาจะริยะ อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามะ (หลายคนกรณีคนเดียวใช “มิ”)
ขาแตพระอาจารยผูเจริญ ขาพเจาขอมอบกายถวายตัว
ตอพระอาจารย เพื่อเจริญวิปสสนากรรมฐาน
3. ขอพระกัมมัฎฐาน โดยกลาวตามผูกลาวนํา หรือพระอาจารยบอก ดังนี้
นิพพานัสสะ เม ภันเต สัจฉิกะระณัตถายะ กัมมัฎฐานัง เทหิ.
ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงใหกรรมฐานแกขาพเจา
เพื่อกระทําใหแจง ซึ่ง มรรค ผล พระนิพพานตอไป
4. แผเมตตา โดยกลาวตามผูกลาวนําหรือพระอาจารยบอก
อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ , อะเวโร โหมิ, อัพยาปชโฌ โหมิ, อะนีโฆ โหมิ, สุขี
อัตตานัง ปะริหะรามิฯ
ขอให ขา พเจาถึงความสุข ปราศจากความทุกข ไมมีเวร ไม มีภัย ไมมีความเบี ย ดเบี ย น
ซึ่งกันและกัน ไมมีความลําบาก ไมมีความเดือดรอน ขอใหมีความสุข รักษาตนอยูเถิด
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สัพเพ สัตตา, สุขิตา โหนตุ, นิททุกขา โหนตุ, อะเวรา โหนตุ,
อัพยาปชฌาโหนตุ, อะมีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
ขอใหสัตวทั้งหลาย ทุกตัวตน ตลอดจนเทพบุตร เทพธิดาทุกองค พระภิกษุสามเณรและ
ผูปฏิบัติธรรมทุกๆ ทาน จงเปนผูมีความสุข ปราศจากความทุกข ไมมีเวร ไมมีภัย ไมมีความเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน ไมมีความลําบาก ไมมีความเดือดรอน ขอใหมีความสุข รักษาตนอยูเถิด
5. เจริญมรณานุสสติ โดยกลาวตามผูกลาวนําหรือพระอาจารยบอก
อัทธุวัง เม ชีวิตัง, ธุวัง มะระณัง, อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง,
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง, ชีวิตะเมวะ อะนิยะตัง, มะระณัง นิยะตังฯ
ชีวิตของเราเปนของไมยั่งยืน, ความตายเปนของยั่งยืน, เราจะตองตายแน เพราะวาชีวิตของ
เรามีความตายเปนที่สุด, ชีวิตเปนของไมแนนอน, ความตายเปน ของแนนอนแท, นับวาเปนโชคอันดีที่เราไดเขา
มาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ โอกาสบัดนี้ ไมเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา
6. ตั้ ง สั จ จะอธิ ษ ฐานและปฏิ ญ าณตนต อ พระรั ต นตรั ย และครู บ าอาจารย โดยกล า วตาม
ผูกลาวนําหรือพระอาจารยบอก
เยเนวะ ยันติ นิพพานัง พุทธา เตสัญจะ สาวะกา
เอกายะเนนะ มัคเคนะ
สะติปฎฐานะสัญญินาฯ
พระพุทธเจาและเหลาพระอริยสาวก ยอมดําเนินไปสูพระนิพพาน ดวยทางสายใด ทางสายนั้น
เปนทางสายเอก ซึ่งนักปราชญราชบัณฑิตตางรูทั่วถึงกันแลววา ไดแก สติปฎฐานทั้ง 4 ขาพเจาขอตั้งสัจจะ
อธิษฐานปฏิญาณตนตอพระรัตนตรัยและครูบาอาจารยวา “ตั้งแตนี้ตอไปขาพเจาจะตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติจริงๆ เทาที่ตนสามารถ เทาที่ตนมีโอกาสจะปฏิบัติไดเพื่อใหไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน เจริญรอย
ตามพระองคทาน”
อิมายะ ธัมมานุธัมมะปะฏิปตติยา ระตะนัตตะยัง ปูเชมิฯ
ข า พเจ า ขอบู ช าพระรั ต นตรั ย ด ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรมสมควรแก มรรค ผล นิ พ พานนี้
ดวยสัจจวาจา ที่กลาวอางมานี้ขอใหขาพเจาไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ดวยเทอญ
7. สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

พระพุทธคุณ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อนุต
ตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
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พระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญูหีติ

พระสังฆคุณ
สุ ป ะฎิ ป น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ อุ ชุ ป ะฏิ ป น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ
ญายะปะฏิ ป น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ สามี จิ ป ะฏิ ป น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ ยะทิ ทั ง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
จบแลวกราบ 3 ครั้ง (เสร็จพิธี)
หมายเหตุ
ถาอยูปา อยูถ้ํา ใหสวดกรณียเมตตสูตร (กรณียมัตถฯ) ขันธปริตร (วิรูปกเขฯ) อาฏานาฏิยะสูตร
(วิปสสิสสะ นะมัตถุฯ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กองเลขานุการ สํานักงานกลางกองการวิปสสนาธุระ วัดมหาธาตุฯ คณะ 5. พิธีบวชชี คูมือและระเบียบ
ผูเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน. พิมพครั้งที่ 34. โรงพิมพพาณิชยเจริญผล กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา
10-14.
2. พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรมและบทสวดมนต
ทําวัตรเชา-เย็น ของวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี. บริษัทรุงเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ
จํากัด กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฏปที่พิมพ. หนา 13-21
3. พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโณ, จันทนา บุญเปยม. คูมือทําวัตรเชา-เย็น แปลและไมแปล บทสวดมนต
และศาสนพิ ธี ต า งๆ สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไปวั ด ภาวนาภิ ร ตาราม เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร. พิมพครั้งที่ 3. เอส.พี. เอส พริ้นติ้ง. 2548. หนา 178-180.
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ใบความรูที่ 3
เรื่อง การฝกปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4
ความรูความเขาใจเบื้องตน
มหาสติปฏฐานสูตร เปนพระสูตรที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสเทศนาแกภิกษุทั้งหลาย
ขณะที่เสด็จประทับอยูที่แควน กุรุ กัมมาสทัมมนิคม (ปจจุบันคือตําบลหนึ่งในกรุงนิวเดลลี ประเทศ
อินเดีย) ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในพระไตรปฎก บาลี ฉบับมหาจุฬาฯ เลมที่ 10 หนา 248 เปนตนไป และ
พระไตรปฎกฉบับนั้น เลมที่ 12 หนา 77 เปนตนไป
สติปฏฐาน แปลวาที่ตั้งของสติ การที่สติเขาไปตั้งอยู คือสติกํากับอยู ซึ่งโดยหลักการ คือการใช
สติหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีที่สุด (พระเทพเวที ป.อ.ปยุตโต, 2532) ดัง พุทธพจนในมหาสติ
ปฏฐานสูตรวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปเปนเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวง
ความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหงทุกข และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําใหแจงซึ่ง
พระนิพพาน หนทางนี้คือ สติปฏฐาน 4 ประการ” สติปฏฐาน มี 4 ประการคือ
1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือการพิจารณากาย โดยเอาสติกําหนดรูก ายนี้สักแตวากายไมมี
ตัวตนบุคคลเราเขา แตโดยวิธีปฏิบัติแลวใหเอาสติ เอาจิตแพงดูกาย ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา
จะคูแขนเหยียดขาตองติดตามดู คือใชสตินั่นเอง ดูรางกายสังขารของเรา
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือพิจารณาเวทนาโดยเอาสติกําหนดรูเวทนา เวทนาเปน
สภาพที่ทนอยูไมได บัญชาการไมได ตองเปนไปตามสภาพนี้และเปนไปตามธรรมชาติเหลานี้ เวทนามีอยู
3 ประการ ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา
3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือการพิจารณาจิตโดยเอาสติกําหนดรูจิต จิตมีราคะ โทสะ
โมหะ หรือปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ยอมรูจิตเปนธรรมชาติที่คิดอานอารมณ รับรูอารมณไวได
เหมือนเทปบันทึกเสียง จิตเกิดที่ไหน ผูพัฒนาจิตตองรูที่เกิดของจิต จิตเกิดที่อายตนะ ธาตุ อินทรียนี้เอง
เชน ตาเห็นรูป จิตเกิดทางตา ที่มาของจิตรูตาเห็นอะไร ตั้งสติไว เห็นรูป รูปอยูที่ไหน สภาวะรูปนั้นเปน
อยางไร สภาพผันแปร กลับกรอกหลอกลวงได เยื้องยายไดทุกประการเรียกวา รูป เปนเรื่องสมมติ และ
เปนเรื่องทําลายได เกิดขึ้นตั้งอยู แปรปรวน ดับไป คือรูป ตองกําหนดรูจิต
4. ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน คือพิจารณาธรรมโดยเอาสติกําหนดรูธรรม เมื่อมีสติปญญา
จะรูแยกจิตออกวาคิดเปนกุศล หรืออกุศล ถูกตองหรือไมถูกตองจะอยูที่ธรรมมานุปสสนาสตินี้
ในขณะที่พิจารณามหาสติทั้ง 4 นั้น ตองประกอบดวยองคธรรม 4 ประการ คือ
1. อาตาป คือตองมีความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส
2. สมฺปชาโน คือ ตองมีสัมปชัญญะ เปนเครื่องรู รูป นาม ทุกๆขณะ
3. สติมา คือ ตองมีสติคอยกําหนดอยูเสมอ
4. อภิชฌา โทมมะนสฺสํ คือตองละเสียไดซึ่ง โลภ โกรธ หลง
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ดังหลักฐาน คือ
อาตาบี สมปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺเมยา โทมมสฺสํ
“ผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน ตองประกอบดวยองคคุณ 4 ประการ คือ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ ละความโลภ โกรธ หลงในอัตตภาพได”
จุดมุงหมายของมหาสติสูตร
พระพุทธองคทรงแสดงมหาสติสูตรเพื่อประโยชน ดังนี้ คือ
1. เพื่อตองการใหมนุษยทั้งหลายหลุดพนไปจากสังสารวัฎฎ
2. เพื่อตองการใหมนุษยทั้งหลายหลุดพนไปจากความเศราโศกและความร่ําไร (ความคร่ํา
ครวญ)
3. เพื่อตองการใหมนุษยทั้งหลายหลุดพนไปจากทุกขและโทมนัส
4. เพื่อตองการใหมนุษยทั้งหลายบรรลุมรรคญาณและผลญาณ (บรรลุธรรมที่กําจัดกิเลส)
5. เพื่อตองการใหมนุษยทั้งหลายถึงพระนิพพาน
การเจริญวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปฏฐาน 4 จัดเปนองคมรรคที่ 7 คือ สัมมาสติ ใน
มรรค 8 หรืออยูในหมวดสมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา ในไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ที่พระพุทธองค
ตรัสสติปฏฐานไวเพียง 4 ประการ โดยไมหยอนไมเกิน ก็เพราะเหตุแหงเวไนยสัตว ผูจะรับปฏิบัตินั้นมี
4 จําพวกเทานั้น คือ
1) จําพวกตัณหาจริต คือ บุคคลที่มีตัณหาเปนนิสัย มี 2 จําพวก คือ
1) ตัณหาจริตที่มีปญญาออน
2) ตัณหาจริตที่มีปญญากลา
2) จําพวก ทิฎฐิจริต คือบุคคลที่มีทิฏฐิ เปนนิสัย มี 2 จําพวก คือ
1) ทิฎฐิจริตที่มีปญ
 ญาออน
2) ทิฎฐิจริตที่มีปญ
 ญากลา
3) จําพวกสมถยานิก คือ บุคคลที่ไดสมถ เปนบาทของวิปสสนา มี 2 จําพวก คือ
1) สมาถยานิก ทีม่ ีปญญาออน
2) สมาถยานิก ทีม่ ีปญญากลา
4) จําพวกวิปสสนายิก คือ บุคคลที่เจริญวิปสสนาลวนๆ มี 2 จําพวก คือ
1) วิปสสนายิกทีม่ ีปญญาออน
2) วิปสสนายิกทีม่ ีปญญากลา
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การเจริญสติปฏฐาน 4 ที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของบุคคลแตละประเภท
จําพวกบุคคลแบงตามจริต การเจริญสติปฏฐานที่ควรเจริญเหมาะสมกับอัธยาศัยของแตละบุคคล
และจะไดผลดี
1. ตัณหาจริต
1) ที่มีปญญาออน ขอ 1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะหยาบเห็นไดงาย
2) ที่มีปญญากลา
ขอ 2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะเปนกรรมฐานละเอียดคนมี
ปญญากลาสามารถเห็นไดงายเหมาะกับอัทธยาศัยของบุคคลเชนนี้
2. ทิฎฐิจริต
1) ที่มีปญญาออน ขอ 3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะไมหยาบหรือละเอียดเกินไป
พอเหมาะกับอัทธยาศัยของบุคคล เชนนี้
2) ที่มีปญญากลา
ขอ 4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะเปนของละเอียดมาก เหมาะ
กับอัทธยาศัยของบุคคลเชนนี้
3. สมถยานิก
1) ที่มีปญญาออน ขอ 1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะมีนิมิตที่จะพึงถึงไดโดยไมยาก
นัก
2) ที่มีปญญากลา
ขอ 2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะไมตั้งอยูในอารมณหยาบและ
เหมาะกับอัทธยาศัย เหมาะกับภูมิแหงปญญาของบุคคลสวนนั้น
4. วิปสสนายิก
1) ที่มีปญญาออน ขอ 3. จิต ตานุปส สนาสติป ฏฐาน เพราะมี อ ารมณ ไ ม ห ยาบและไม
ละเอียดเกินไปพอเหมาะพอดีกับบุคคลเชนนั้น
2) ที่มีปญญากลา
ขอ 4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะมีอารมณละเอียดมากเหมาะ
กับบุคคลเจาปญญา เชนนั้น
นอกจากนั้นพระพุทธองค ไดตรัสสติปฏฐานไว 4 ขอ เพื่อ ละวิปลลาศ คือความเขาใจผิด 4 อยาง ไดแก
1. สุภวิปลลาส เขาใจผิดวารางกายเปนของงาม คือสติปฏฐานขอ 1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน
เพราะเห็นตรงขาม คือ เห็นวาเปนอสุภะ (ไมสวย ไมงาม)
2. สุขวิปลลาส เขาใจผิดคําวารางกายเปนสุข คือ สติปฏฐานขอ 2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
เพราะเห็นวาเปนทุกข
3. นิจจวิปลาส เขาใจผิดวารางกายเปนของเที่ยง คือ สติปฏฐานขอ 3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
เพราะเห็นวาไมเที่ยง
4. อัตตวิปลลาส เขาใจผิดคิดวารางกายเปนตัวตน คือ สติปฏฐานขอ 4. เพราะเห็นวาเปนอนัตตา
(ไมใชตัวตน)
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นอกจากนี้ การที่พ ระพุท ธองคตรั ส สติป ฏฐาน 4 ไวก็ เ พื่อ ละ โอฆะ 4 โยคะ 5 อาสวะ 4 คัณ ฐะ 4
อุปาทาน 4 อคติ 4 และเพื่อกําหนดรูอาการ 4 สติปฏฐานนั้นกลาววาเปนเอกายนมรรคบางมี 4 บาง แต
ไมขัดกับการปฏิบัติตามกายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา ยอมตาง
ประชุมลงสูพระนิพพานแหงเดียวเทานั้นดวยอริยมรรคที่บังเกิดแลวจากการเจริญสติปฏฐานนั้น
การกําหนดจะถูกสติปฏฐาน 4 กําหนดที่รูปกับนาม รูปนามอยูที่ใดกําหนดลงไปที่นั่นรูปนามนั้นถาจะ
วาโดยสวนหยาบๆ แลวอยูที่กายกับใจของแตละบุคคล ถาจะวาโดยสวนละเอียดแลวอยูตามอายตนะ
ภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะ ภายนอก 6 คือ รูปเสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรม
อายตนะภายนอก 6 นี้เปนรูป 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เปนทั้งรูปทั้งนาม 1 คือ ธัมมายต
นะ ไดแก สุขุมรูป 16 เจตสิก 52 นิพพาน 1 รวมเปน 69 เรียกวาธัมมายตนะหรือธัมมธาตุ อายตนะ
เหลานี้เกิดขึ้นเมื่อ ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดรส กายถูกสัมผัส ใจคิดธรรมารมณ ธรรมารมณ
ธัมมายตนะ ธรรมธาตุ ตางกันคือ
1. ธรรมารมณ มี 6 คือ ปสาทรูป สุขุมรูป จิต เจตสิก บัญญัติ นิพพาน
2. ธัมมายตนะ กับธรรมธาตุ มี 3 คือ สุขุมรูป เจตสิก นิพพาน จะกําหนดที่ไหนจึงจะถูก
ขันธ ธาตุ อายตนะ อินทรีย อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ตองกําหนดตามสติปฏฐาน 4 หรือกลาวโดยยอ
คือใหกําหนดที่รูปกับนาม เชน กําหนดที่พองกับยุบ เปนตน
การสอนกรรมฐานตามแนว สติปฏฐาน 4 (ภาคปฏิบัติ)
1. สอนใหเดินจงกรม เชน การยืน การเดิน ขวายาง ซายอยาง ยก เหยียบ วิธีกลับ เปนตน
2. สอนวิธีนั่ง เชนเวลานั่งใหกําหนดทองที่พองยุบ วาพองหนอ ยุบหนอ และสอนวิธีนอน
3. สอนใหกําหนดเวทนาตางๆ เชน เวลาเจ็บใหกําหนดวาเจ็บหนอๆ เปนตน
4. สอนใหกําหนดจิตในเวลานึกคิดอารมณตางๆ เชน เวลาคิดใหกําหนดวาคิดหนอๆ เปนตน
5. สอนใหกําหนดตามทวารทั้ง 6 คือ ตาหู จมูก ลิ้น กาย และใจ ตัวอยางเชน
1) เวลาเห็น ใหกําหนดวาเห็นหนอๆ
2) เวลาไดยินใหกําหนดวา ไดยินหนอๆ
3) เวลาไดกลิ่น ใหกําหนดวาไดกลิ่นหนอๆ
4) เวลาไดรส ใหกําหนดวารสหนอๆ
5) ถูกตอง (สัมผัส) เย็นรอน ออนแข็งใหกําหนดวา ถูกหนอๆ
6) เวลาคิด ใหกําหนดวา คิดหนอๆ
6. สอนใหกําหนดอิริยาบถยอย เชน กาวไป ถอยกลับ เหลียวซาย แลขวา คู เหยียด พาดสังฆาฎิ ถือ
บาตร หมจีวร นุงผา หมผา กินดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ถายอุจจาระ ปสสาวะ ยืน เดิน นั่ง นอนหลับ ตื่น
พูด นิ่ง เปนตน
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วิธีปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 (สรุ ปจากแนวทางของคณะ 5 วั ดมหาธาตุยุว ราชรังสฤษฎิ์ฯ กรุงเทพมหานคร :
พระธรรมีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ. 9 ))
พระอาจารยผูใหพระกรรมฐาน ควรปฏิบัติดังนี้
1. วันแรก ใหกรรมฐานไปปฏิบัติ 6 ขอ ดังนี้
1. เดินจงกรม
เวลาเดินใหทอดสายตาไปประมาณ 4-5 ศอก สติจับอยูที่สนเทาเดินชาๆ เวลายกเทา
ขวา ภาวนาวา “ขวายางหนอ” ขณะที่ใจนึกวา ขวา ตองยกเทาขวาขึ้นทันที เทาที่ยกกับใจที่นึกตอง
ใหพรอมกัน ขณะวา ยาง ตองเคลื่อนเทาไปพรอมกัน ขณะวา หนอ เทาตองลงถึงพื้นพรอมกันเวลา
ยกเทาซายก็เหมือนกัน ภาวนาวา “ซายยางหนอ” ปฏิบัติเหมือนกันกับ “ขวายางหนอ”
สนเทา กับ ปลายเทา หางกันประมาณ 2 หรือ 3 นิ้ว เมื่อเดินสุดเสื่อ สุดถนน หรือ
สุดสถานที่ใหเอาเทาเคียงกัน แลวหยุดยืนภาวนาวา ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ วาชาๆ สัก 3 ครั้ง
หรือ 4 ครั้ง ขณะนั้นใหสติอยูที่รางกาย อยาใหออกไปนอกรางกายแลวกลับ จะกลับขางขวาหรือ
ขางซายก็ได ถากลับขางขวา เวลากลับสนเทาติดอยูกับพื้น ยกปลายเทาขึ้น ใหพนพื้น แลวหมุนไป
ชาๆ พรอมกับภาวนา กลับหนอ กลับหนอ เชนเดียวกันใหหมุนไปอยางนี้ประมาณ 3 หรือ 4 คู ก็จะ
พอดีกับความตองการ แลวยืนภาวนาวา ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ วา 3 หรือ 4 ครั้ง แลวเดิน
จงกรมภาวนาวา ขวายางหนอ, ซายยางหนอ ตอไป
ใหเดินกลับไปกลับมาอยูอยางนี้ ประมาณ 30 นาทีเปนอยางต่ํา 1 ชั่วโมง เปนอยางสูง
ถาเดินได 1 ชั่วโมงเปนดีที่สุด เพราะไดผลเร็วสมาธิดี สติปญญาแกกลา
2. นั่ง
ใหเตรียมจัดอาสนะสําหรับนั่งไวกอน เวลานั่งใหคอยๆ ยอตัวลงพรอมกับภาวนาวา
นั่งหนอๆ ใหภาวนาอยางนี้เรื่อยไป จนกวาจะนั่งเสร็จเรียบรอย
วิธีนั่ง นั้น ใหนั่งขัดสมาธิ คือ เอาขาขวาทับขาซาย อามือขวา ทับมือซาย ตั้งตัวให
ตรง แตจะนั่งเกาอี้หรือนั่งพับเพียบก็ได
นั่งเรียบรอยแลวใหหลับตา เอาสติมาจับอยูที่ทอง เวลาหายใจเขาทองพองใหภาวนา
พองหนอ ใจที่นึกกับทองที่พอง ตองใหทันกันพอดี อยาใหกอนหรือหลังกัน เวลาหายใจออกทองยุบ
ใหภาวนา ยุบหนอ ใจที่นึกกับทองที่ยุบตองใหทันกัน อยาใหกอนหรือหลังกัน
ขอสําคัญ ใหสติจับอยูที่อาการพองยุบเทานั้น อยาไปดูลมที่จมูกและอยาตะเบ็งทอง ใหนั่งภาวนาอยางนี้
ตลอดไป อยางต่ําประมาณ 30 นาที อยางสูงประมาณ 1 ชั่วโมง หรือมากกวานั้นก็ยิ่งดี
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3. เวทนา
ในขณะที่นั่งอยูนั้น ถาเวทนาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เชน เจ็บปวด เมื่อย คัน เปนตน
ให ป ล อ ยพองยุ บ แล ว เอาสติ ไ ปกํ า หนดที่ เ จ็ บ ปวด เมื่ อ ย คั น เป น ต น นั้ น พร อ มกั บ ภาวนาว า
เจ็ บ หนอๆ แล ว เอาสติ ไ ปกํ า หนดที่ ท อ ง ภาวนา พองหนอ ยุ บ หนอ ต อ ไปอี ก จนกว า จะครบ
กําหนดเวลาที่ตนกะไว
4. จิต
ในเวลาที่นั่งอยูนั้น ถาจิตคิดถึงบาน ถึงทรัพยสมบัติ หรือกิจการงานตางๆ ใหเอาสติปก
ลงไปที่หัวใจ พรอมกับภาวนาวา คิดหนอๆ จนกวาจะหยุดคิด เมื่อหยุดคิดแลวใหกลับไปกําหนด
พองหนอ ยุบหนอ ตอไปอีก
แมดีใจ เสียใจ โกรธ เปนตน ก็ใหกําหนดเชนกันคือ ถาดีใจก็กําหนดวา ดีใจหนอๆ
ถาเสียใจก็กําหนดวา เสียใจหนอๆ ถาโกรธก็ใหกําหนดวา โกรธหนอๆ จนกวาความโกรธนั้นจะหายไป
เปนตน
5. เสียง
ในขณะที่นั่งอยูนั้น ถามีเสียงดังหนวกหูใหใชสติกําหนดที่หูภาวนาวา ไดยินหนอ ไดยิน
หนอ จนกวาจะหายหนวกหู เมื่อหายหนวกหู แลวใหกลับไปกําหนดพอง ยุบ ตอไป
6. นอน
เวลานอน ใหคอยๆ เอนลง พรอมกับภาวนาตามไปวา นอนหนอๆ จนกวาจะนอนเรียบรอย
ขณะนั้นใหสติจับอยูกับอาการเคลื่อนไหวของรางกาย เมื่อนอนเรียบรอยแลว ใหเอาสติมาไวที่ทองพรอม
กับภาวนาวา พองหนอ ยุบหนอ ตอไป ใหคอยสังเกตใหดีกวาจะหลับไป ตอนพอง หรือตอนยุบ
วันแรกใหบทเรียนไปปฏิบัติเพียงเทานี้ วันตอไปใหไปสงอารมณ คือ ไปสอบกรรมฐานกับอาจารย
2. วันที่ 2 ใหเพิ่มบทเรียน 1 บท คือ กําหนดตนใจ เมื่อผูปฏิบัติสงอารมณพระอาจารยตองสอบให
ละเอียด นับแตการเดิน การนั่ง เวทนา จิต และการนอน แลวถามสภาวะตอไป เมื่อสอบเสร็จ
ก็ใหเพิ่มบทเรียน
การเพิ่มบทเรียนวันนี้คือ กําหนดตนใจ ตนใจ ไดแก ความอยากนั่นเอง เชน อยากลุก
อยากเดิน อยากนั่ง อยากนอน อยากถายอุจจาระปสสาวะ เปนตน ตัวอยาง เวลาจะลุกใหเอาสติ
กําหนดที่หัวใจ ภาวนาวา อยากลุกหนอๆๆ เวลาลุกใหภาวนาวา ลุกหนอๆๆ
เวลาจะเดินใหภาวนาวา อยากเดินหนอๆๆ แลวจึงเดิน เวลาเดินใหภาวนาวา ขวายางหนอ,
ซายยางหนอ ดังนี้
หมายเหตุ : ขอสําคัญเราจะทําอะไรทุกอยาง ใหกําหนดตนใจ ทุกๆ ครั้ง เวลาจะรับประทานให
ภาวนาวา อยากหนอๆ เวลารับประทาน ใหภาวนาวา รับประทานหนอๆ หรือจะวา ยอๆ วา
ทานหนอก็ได
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3. วันที่ 3 หรือวันที่ 4-5 ใหเพิ่มบทเรียนอีก คือ เพิ่มการกําหนดทวารทั้ง 5 ไดแก ตา หู
จมูก ลิ้น กาย มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1) เวลาตาเห็นรูป ใหกําหนดวา เห็นหนอๆ ตั้งสติไวที่ตา
2) เวลาหูไดยินเสียง ใหกําหนดวา ไดยินหนอๆ ตั้งสติไวที่หู
3) เวลาจมูกไดกลิ่น ใหกําหนดวา กลิ่นหนอๆ ตั้งสติไวที่จมูก
4) เวลาลิ้นไดรส ใหกําหนดวา รสหนอๆ ตั้งสติไวที่ลิ้น
5) เวลากายถู ก เย็น รอน ออน แข็ง ใหกําหนดวา ถูกหนอๆ ตั้งสติไ ว
ตรงที่ถูก
4. วันตอไป เมื่อญาณที่ 1-2 เกิดขึ้นแลว ใหเพิ่มบทเรียนอีก 1 บท คือเพิ่มเดินจงกรมระยะที่ 2
วา ยกหนอ เหยียบหนอ ทุกครั้งที่ปฏิบัติ ใหเดินจงกรมระยะที่ 1 กอนประมาณ 30 นาที แลวจึง
เดินระยะที่ 2 ประมาณ 30 นาที รวมเปน 1 ชั่วโมง แลวจึงนั่ง ภาวนาวา พองหนอ ยุบหนอ
ตอไป
5. วันตอไป เวลาที่กําหนด ยุบหนอ นั้น ถารูสึกวาทิ้งจังหวะไวนานนิดหนึ่ง ทองจึงจะพอง
ใหเพิ่มคําวา นั่งหนอ ได ตอนที่วา นั่งหนอ นั้น รูปนั่งปรากฏในใจดุจเราสองกระจก ชั่วแวบเดียว
เทานั้น เมื่อตอเขากับบทเรียนเดิมก็จะไดวิธีปฏิบัติดังนี้ คือ
ก. เวลาเดินได 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขวายางหนอ ซายยางหนอ
ระยะที่ 2 ยกหนอ เหยียบหนอ
ข. เวลานั่งได 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1- 2 พองหนอ ยุบหนอ
ระยะที่ 3 พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ
6. วันตอไป เมื่อญาณที่ 3 และที่ 4 เกิดแลวใหเพิ่มบทเรียนอีก 1 คือ เดินจงกรมระยะที่ 3 วา
ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ เมื่อตอเขากับบทเรียนเดิม เปน 3 ระยะ ดังนี้ คือ
ระยะที่ 1 ขวายางหนอ ซายยางหนอ ใหเดินประมาณ 10-20 นาที
ระยะที่ 2 ยกหนอ เหยียบหนอ ใหเดินประมาณ 10-20 นาที
ระยะที่ 3 ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ ใหเดินประมาณ 10-20 นาที
7. วันตอไป เวลากําหนด พองหนอ - ยุบหนอ-นั่งหนอ เมื่อถึงตอนที่วานั่งหนอนั้น ถายังทิ้ง
ระยะหางอยู คือทองยังไมพองขึ้นมาใหเพิ่มถูกหนอไดอีก แตถาผูใดกําหนดเพียง พองหนอ ยุบ
หนอ ก็ไดสมาธิดีอยูแลว ไมจําเปนตองเพิ่มนั่งหนอ ถูกหนอ หรือคนเฒา คนแก เด็กๆ ก็ไมควร
เพิ่ม เวลาเดินจงกรมจะใชเพียงระยะที่ 1 ขวายางหนอ ซายยางหนอ ก็ได เวลานั่งจะใชเพียง พอง
หนอ ยุบหนอ ก็ได เพราะถาเพิ่มบทเรียนใหมากกวานั้น อาจจะทําใหฟนเฝอและจะไมไดผลดี
เมื่อเพิ่มถูกหนอเขาไปอีก จะไดปฏิบัติดังนี้ คือ พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ
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คําวา “ถูกหนอ” ในที่นี้ หมายเอา ถูกที่กนยอย คือกนยอย ถูกกับพื้น แลวเอาสติ
กําหนดลงไปตรงที่ถูกนั้น ยุบ นั่ง ถูก ทั้ง 3 นี้ ตองใหอยูในระยะเดียวกัน เมื่อวา
ถูกหนอแลวทองจึงจะพองขึ้นมา
8. เมื่อญาณที่ 5-6-7 เกิดขึ้นแลว ใหเพิ่มบทเรียนไดอีก คือ เพิ่มเดินระยะที่ 4 ดังนี้ คือ ยกสนหนอ
ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ เมื่อตอกันเขากับบทเรียนเดิม ก็จะไดวิธีปฏิบัติดังนี้ คือ
ระยะที่ 1
ขวายางหนอ ซายยางหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 2
ยกหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 3
ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 4
ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
9. เมื่อญาณ 8-9-10 เกิดขึ้นแลว ใหเพิ่มบทเรียนอีก คือ เพิ่มเดินจงกรมระยะที่ 5 ดังนี้ คือ
ยกเสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถูกหนอ เมื่อตอกันเขากับบทเรียนเดิม จะไดวิธี
ปฏิบัติดังนี้ คือ
ระยะที่ 1
ขวายางหนอ ซายยางหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 2
ยกหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 3
ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 4
ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 5
ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถูกหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
10. เมื่อญาณที่ 11 เกิดขึ้นแลว ใหเพิ่มบทเรียนอีก คือ เพิ่มเดินจงกรมระยะที่ 6 คือ ยกสน
หนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ เมื่อตอเขากับบทเรียนเดิม จะไดวิธีปฏิบัติ
ดังนี้ คือ
หมายเหตุ :
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ระยะที่ 1

ขวายางหนอ ซายยางหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 3
ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 4
ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 5
ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถูกหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ระยะที่ 6
ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ
ใหเดินประมาณ 10 นาที
ถามีเวลามาก ใหเดินระยะละ 10 นาที รวมเปน 1 ชั่วโมง ถามีเวลานอยใหเดินระยะ
ละ 5 นาที รวมเปน 30 นาที แลวจึงนั่ง ดังนี้
สวนการนั่งนั้น ใหเพิ่มถูกอีก 6 แหง คือ :1. พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (ถูกกนยอยขางขวา)
2. พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (ถูกกนยอยขางซาย)
3. พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (ถูกเขาขางขวา)
4. พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (ถูกเขาขางซาย)
5. พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (ถูกตาตุมขางขวา)
6. พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ (ถูกตาตุมขางซาย)
เปนอันไดความวาบทเรียนนี้ครบบริบูรณแลว ญาณที่ 11 คือ สังขารุเปกขาญาณ ก็จะ
แก ก ล าขึ้ น พอสมควร เมื่ อ ญาณนี้ค รบองคคุ ณ 6 ประการแลว พระอาจารยต อ งเตื อนผู ป ฏิบั ติมิ ใ ห
ประมาท ใหตั้งใจปฏิบัติอยางเครงครัดระมัดระวังใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพราะจวนจะไดผลดีเต็มที่
แลว อยานอนใจ ถาผูใดไมประมาท ผูนั้นจะไดผลดีโดยไมนานเลย ประมาณ 2-3 วันเทานั้น แตถาผูใด
ประมาท ขาดการกําหนดติดตอกัน ผูนั้นจะไดผลชาอาจจะเลยไปถึง 5 วัน 15 วัน หรืออาจจะไมไดผล
เต็มที่ก็เปนไป ดังนั้นระยะเขาดายเขาเข็มนี้ ควรระวังใหมากที่สุดเทาที่จะระวังได
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อธิษฐาน
เมื่อผูปฏิบัติมีสภาวะปรากฏชัดดีแลว พระอาจารยพึงใหอธิษฐาน ดังนี้
วันแรก
ใหเดินจงกรมระยะที่ 1-6 แลวนั่งลง อธิษฐานวา “ธรรมวิเศษที่เกิดขึ้นแลวขออยาใหเกิดอีก
ธรรมวิเศษเบื้องสูงที่ยังไมเกิด ขอจงใหเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงนี้” แลวใหกําหนดพองหนอ ยุบหนอ
ตอไป
ถานั่งเหนื่อยแลว ใหลุกขึ้นเดินจงกรมอีกนั่งอีก ปฏิบัติสลับกันอยูอยางนี้จนกระทั่งถึงเวลา
นอน เมื่อนอนตื่นขึ้นก็ปฏิบัติตอไปอีกจนกวาจะครบ 24 ชั่วโมง จึงจะตอบทเรียนอื่นได
วันที่ 2
ใหเดินจงกรมระยะที่ 1-6 แลวนั่งลง อธิษฐานวา “ภายใน 24 ชั่วโมง ขอใหความเกิดดับ
เกิดขึ้นใหมาก” แลวกําหนดพองหนอ ยุบหนอ ตอไปจนกวาจะครบ 24 ชั่วโมง เหมือนกันกับวันแรก
วันที่ 3
ใหเดินจงกรมระยะที่ 1-6 แลวนั่งลง อธิษฐานวา “ภายในชั่วโมงนี้ขอใหความเกิดดับเกิดขึ้น
ใหมาก” แลวกําหนดพองหนอ ยุบหนอ ตอไป บทนี้ใหอธิษฐานทุกชั่วโมงที่นั่ง
วันที่ 4
ใหเดินจงกรมระยะที่ 1-6 แลวนั่งลง อธิษฐานวา “ภายใน 30 นาทีนี้ ขอใหเกิดความดับเกิดขึ้น
ใหมาก” แลวกําหนดพองหนอ ยุบหนอ ตอไปใหอธิษฐานทุกครั้งที่นั่งภาวนา
วันที่ 5
ใหเดินจงกรมระยะที่ 1-6 แลวนั่งลง อธิษฐานวา
ภายใน 15 นาทีนี้ ขอใหความเกิดดับเกิดขึ้นใหมากนั่งกําหนดไปจนครบ 15 นาที
ภายใน 10 นาทีนี้ ขอใหความเกิดดับเกิดขึ้นใหมากนั่งกําหนดไปจนครบ 10 นาที
ภายใน 5 นาทีนี้ ขอใหความเกิดดับเกิดขึ้นใหมากนั่งกําหนดไปจนครบ 5 นาที
วันที่ 6
ใหเดินจงกรมระยะที่ 1-6 แลวนั่งลง อธิษฐานวา “ภายในชั่วโมงนี้ขอใหจิตสงบเงียบไปได
นานประมาณ 5 นาที” แลวกําหนดพองหนอ ยุบหนอ ตอไป บทนี้ตองเดินนาน นั่งนาน จึงจะไดผลดี
และเร็ว
ถาจิตสงบได 5 นาที ตามที่ไดอธิษฐานไว ตอไปก็ใหอธิษฐานเพิ่มวา ขอใหจิตสงบเงียบไป
ไดนานประมาณ 10 นาที ถาได 10 นาที ตามที่อธิษฐาน ก็ใหอธิษฐานเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ จนครบ
1 ชั่วโมง 2-3-4-5-6-7-12-20-24 ชั่วโมง บางคนไดถึง 42 ชั่วโมง บางคนไดถึง 72 ชั่วโมง ทั้งนี้สุดแท
แตสมาธิของแตละบุคคลไมเหมือนกัน
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การปฏิบัติธรรมเปนเรื่องสงบ ไมใชเรื่องยุง เห็นใจตลอดเวลา การเจริญวิปสสนา เปนการ
ปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด ของพระพุทธศาสนา เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา เปนการปฏิบัติเพื่อใหพนจาก
กิเลสและกองทุกข ถึงสันติสุขอยางแทจริง ผูที่จะซาบซึ้งและเห็นความอัศจรรยของพระพุทธศาสนาก็มีอยู
เพียงทางเดียวเทานี้
เทศนลําดับญาณ
เมื่อผูปฏิบัติจบการอธิฐานแลว พระอาจารยก็จัดใหมีเทศนลําดับญาณขึ้นเปนครั้งคราว หัวขอ
เทศนยอๆ ดังนี้
1. เทศนเรื่องความมุงหมาย ของการฟงเทศนลําดับญาณ
2. เทศเรื่องญาณ 16 มีนามรูปปริจเฉทญาณเปนตน จนกระทั่งถึงปจจเวกขณญาณ
3. เทศนเรื่องอริยสัจ 4 ในแนวปฏิบัติ
4. เทศนเรื่องวิสุทธิ 7 เทียบกับญาณ 16
5. เทศนเรื่องกิเลสที่ละได ที่เหลืออยู และวิธีปฏิบัติอีกตอไป
6. เทศนเรื่องคุณสมบัติของนักปฏิบัติ 4 ขอ เพื่อใหตัดสินตัวเอง
7. เตือนสติผูปฏิบัติประมาณ 14-15 ขอ ตามสมควรแกกาลเวลา
8. ใหพร ยถา สัพพี เปนเสร็จพิธี
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วิธีปฏิบัติแนวทางที่ 2 (จากคูมือการฝกอบรมพัฒนาจิต ของพระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี)
1. การเดินจงกรม กอนเดินใหยกมือไขวหลัง มือขวาจับขอมือซาย วางไวตรงกระเบนเหน็บ
ยืนตัวตรง เงยหนา หลับตา ใหสติจับอยูที่ปลายผม กําหนดวายืนหนอ ชา ๆ 5 ครั้ง เริ่มจากศีรษะลง
มาถึงปลายเทาและจากปลายเทาขึ้นไปบนศีรษะกลับขึ้นกลับลงจนครบ 5 ครั้ง แตละครั้งแบงเปนสองชวง
ชวงแรก คําวา “ยืน” จิตวาดมโนภาพ รางกายจากศีรษะลงมาหยุดที่สะดือ คําวา หนอ
จากสะดือลงไปปลายเทา กําหนดขึ้นคําวา ยืน จากปลายเทามาหยุดที่สะดือ คําวา หนอ จากสะดือขึ้นไป
ปลายผม กําหนดกลับไป กลับมาจนครบ 5 ครั้ง ขณะนั้นใหสติอยูที่รางกาย อยาใหออกนอกกาย เสร็จ
แลวลืมตาขึ้น กมหนาทอดสายตาไปขางหนาประมาณ 4 ศอก สติจับอยูที่เทา
การเดิน กําหนดวา ขวา ยาง หนอ กําหนดในใจ คําวา ขวา ตองยกสนเทาขวาขึ้นจากพื้น
ประมาณ 2 นิ้ว เทากับใจนึกตองใหพรอมกัน ยาง ตองกาวเทาขวาไปขางหนาสุด เทายังไมเหยียบพื้น คําวา
หนอ เท า ลงถึ ง พื้ น พร อ มกั น เวลายกเท า ซ า ยก็ เ หมื อ นกั น กํ า หนดว า ซ า ย ย า ง หนอ คงปฏิ บั ติ
เชนเดียวกันกับ ขวา ยาง หนอ ระยะกาวในการเดินหางกันประมาณ 1 คืบ เปนอยางมาก เพื่อการทรง
ตั ว ขณะก า วจะได ดี ขึ้ น เมื่ อ เดิ น สุ ด สถานที่ ใ ช แ ล ว ให นํ า เท า มาเคี ย งกั น เงยหน า หลั บ ตา กํ า หนด
ยืน หนอ ชาๆ อีก 5 ครั้ง เหมือนกับที่ไดอธิบายมาแลว ลืมตา กมหนา ทากลับ การกลับกําหนดวา
กลับหนอ 4 ครั้ง คําวากลับหนอครั้งที่หนึ่งยกปลายเทาขวา ใชสนเทาขวาหมุนตัวไปทางขวา 90 องศา
ครั้งที่ 2 ลากเทาซายมาติดกับเทาขวา ครั้งที่ 3 ทําเหมือนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่ 4 ทําเหมือนครั้งที่ 2 ขณะนี้จะ
อยูในทากลับหลังแลว ตอไปกําหนด ยืน หนอ ชาๆ อีก 5 ครั้ง ลืมตากมหนาแลวกําหนดเดินตอไป
กระทําเชนนี้จนหมดเวลาที่ตองการ
อานิสงสจากการเดินจงกรม
เดินจงกรมมีอานิสงส 5 ประการ
1. ยอมอดทนตอการเดินทางไกล จะไมเหนื่อย
2. ยอมอดทนตอการบําเพ็ญเพียร
3. ยอมเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคจะหายไปเลย
4. อาหารจะยอยงาย ไปเลี้ยงรางกายสะดวกสบาย
5. สมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรม จะตั้งไดนานกวานั่ง ขณะนั่งจิตจะมีสมาธิเร็วขึ้น
2. การนั่ ง กระทํ า ต อ จากการเดิ น จงกรม อย า ให ข าดตอนลง เมื่ อ เดิ น จงกรมถึ ง ที่ จ ะนั่ ง
ให กํ า หนด ยื น หนอ อี ก 5 ครั้ ง ตามที่ ก ระทํ า มาแล ว เสี ย ก อ น แล ว กํ า หนดปล อ ยมื อ ลงข า งตั ว ว า
ปลอยมือหนอๆๆๆ ชาๆ จนกวาจะลงสุด เวลานั่งคอยๆ ยอตัวลง พรอมกับกําหนดตามอาการที่ทําไปจริงๆ
เชน ยอตัวหนอๆๆๆ เทาพื้นหนอๆๆๆ คุกเขาหนอๆๆๆ นั่งหนอๆๆๆ เปนตน
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วิธีนั่ง ใหนั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซาย นั่งตัวตรง หลับตาเอาสติมาจับอยูที่สะดือที่ทอง
พองยุบ เวลาหายใจเขาทองพอง กําหนดวา พอง หนอ ใจนึกกับทองที่พองตองใหทันกัน อยาใหกอน
หรือหลังกันหายใจออกทองยุบ กําหนดวา ยุบ หนอ ใจนึกกับทองที่ยุบตองทันกันอยาใหกอนหรือ
หลังกัน ขอสําคัญใหสติจับอยูที่พอง ยุบ เทานั้น อยาดูลมที่จมูก อยาตะเบ็งทอง ใหมีความรูสึกตาม
ความเปนจริงวา ทองพองไปขางหนา ทองยุบมาทางหลัง อยาใหเห็นเปนไปวา ทองพองขึ้นขางบน
ทองยุบลงขางลาง ใหกําหนดเชนนี้ตลอดไปจนกวาจะถึงเวลาที่กําหนด
เมื่อมีเวทนา เวทนาเปนเรื่องสําคัญที่สุด จะตองบังเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติแนนอน จะตองมีความ
อดทนเพื่อเปนการสรางขันติบารมีไปดวย ถาผูปฏิบัติขาดความอดทนเสียแลว การปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานนั้นก็ลมเหลว
ในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยูนั้น ถามีเวทนาความเจ็บปวดเมื่อยคันๆ เกิดขึ้น ใหหยุดเดิน
หรื อ หยุ ด กํ า หนดพองยุ บ ให เ อาสติ ไ ปตั้ ง ไว ที่ เ วทนาเกิ ด และกํ า หนดไปตามความเป น จริ ง ว า
ปวดหนอๆๆ เจ็บหนอๆๆๆ เมื่อยหนอๆๆๆ คันหนอๆๆๆ เปนตน ใหกําหนดไปเรื่อยๆ จนกวาเวทนา
จะหายไป เมื่อเวทนาหายไปแลว ก็ใหกําหนดนั่งหรือเดินตอไป
จิต เวลานั่งอยูหรือเดินอยู ถาจิตคิดถึงบาน คิดถึงทรัพยสิน หรือคิดฟุงซานตางๆ นานา ก็
ใหเอาสติปกลงที่ลิ้นป พรอมกับกําหนดวาคิดหนอๆๆๆ ไปเรื่อยๆๆๆ จนกวาจิตจะหยุดคิด แมดีใจ
เสียใจ หรือโกรธก็กําหนดเชนกันวา ดีใจหนอๆๆๆ เสียใจหนอๆๆๆ โกรธหนอๆๆๆ เปนตน
เวลานอน เวลานอนคอยๆ เอนตัวนอน พรอมกับกําหนดตามไปวา นอนหนอๆๆๆ จนกวา
จะนอนเรียบรอย ขณะนั้นใหเอาสติจับอยูกับอาการเคลื่อนไหวของรางกาย เมื่อนอนเรียบรอยแลวใหเอา
สติมาจับที่ทองแลวกําหนดวา พอง หนอ ยุบ หนอ ตอไปเรื่อยๆ ใหคอยสังเกตใหดีวาจะหลับไป
ตอนพอง หรือตอนยุบ
อิริยาบถตางๆ การเดินไปในที่ตางๆ การเขาหองน้ํา การเขาหองสวม การรับประทานอาหาร
และการกระทํากิจกรรมงานทั้งปวง ผูปฏิบัติตองมีสติกําหนดอยูทุกขณะในอาการเหลานี้ ตามความเปน
จริง คือ มีสติสัมปชัญญะ เปนปจจุบันอยูตลอดเวลา
หมายเหตุ การเดินจงกรมนั้น เราทําการเดินไดถึง 6 ระยะ แตในที่นี้อธิบายไวเพียงระยะ
เดียว การเดินระยะตอไปนั้นจะตองเดินระยะที่ 1 ใหถูกตอง คือ ไดปจจุบันธรรมจริงๆ จึงจะเพิ่มระยะ
ตอไปใหตามผลของการปฏิบัติแตละบุคคล
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สรุปการกําหนดตางๆ พอสังเขป ดังนี้
1. ตาเห็นรูป จะหลับตาหรือลืมตาก็แลวแต ใหตั้งสติไวที่ตากําหนดวา เห็นหนอๆๆๆ
ไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวาเห็นก็สักแตวาเห็นละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได ถาหลับตาอยู
ก็กําหนดไปจนกวาภาพนั้นจะหายไป
2. หูไดยินเสียง ใหตั้งสติไวที่หู กําหนดวา เสียงหนอๆๆๆไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวา
เสียงก็สักแตวาเสียง ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได
3. จมูกไดกลิ่น ตั้งสติไวที่จมูก กําหนดวา กลิ่นหนอๆๆๆ ไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึก
วากลิ่นก็สักแตวากลิ่น ละความพอใจ และความไมพอใจออกเสียได
4. ลิ้นไดรส ตั้งสติไวที่ลิ้น กําหนดวา รสหนอๆๆๆ ไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวารส
ก็สักแตวารส ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได
5. การถู ก ต อ งสั ม ผั ส ตั้ ง สติ ไ ว ต รงที่ สั ม ผั ส กํ า หนดตามความเป น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได
6. ใจนึกคิดอารมณ ตั้งสติไวที่ลิ้นป กําหนดวา คิดหนอๆๆๆ ไปเรื่อยๆ จนกวาความ
นึกคิดจะหายไป
7. อาการบางอย า งเกิ ด ขึ้ น กํ า หนดไม ทั น หรื อ กํ า หนดไม ถู ก ว า จะกํ า หนดอย า งไร
ตั้งสติไวที่ลิ้นป กําหนดวา รูหนอๆๆๆ ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการนั้นจะหาย
การที่เรากําหนดจิตและตั้งสติไวเชนนี้ เพราะเหตุวาจิตของเราอยูใตบังคับของความโลภ
ความโกรธ ความหลง เชน ตาเห็นรูป ชอบใจ เปนโลภะ ไมชอบใจเปนโทสะ ขาดสติไมไดกําหนด
เปนโมหะ หูไดยินเสียงจมูกไดกลิ่น ลิ้นไดรส กายถูกตองสัมผัส ก็เชนเดียวกัน
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยเอาสติเขาไปตั้งกํากับตามอายตนะนั้น เมื่อปฏิบัติ
ไดผลแกกลาแลว ก็จะเขาตัดที่ตอของอายตนะตางๆ เหลานั้นมิใหติดตอกันได คือวาเมื่อเห็นรูปก็สักแต
วาเห็น เมื่อไดยินเสียงก็สักแตวาไดยิน ไมทําความรูสึกนึกคิดปรุงแตงใหเกิดความพอใจหรือความไม
พอใจในสิ่งที่ปรากฏใหเห็นและไดยินนั้น รูปและเสียงที่ไดเห็นและไดยินนั้นก็จะดับไป เกิดและดับอยูที่
นั้นเอง ไมไหลเขามาภายใน อกุศลธรรมความทุกขรอนใจที่คอยติดตามรูป เสียง และอายตนะภายนอก
อื่นๆ เขามาก็เขาไมได
สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรมและ
ความทุกขรอนใจที่จะเขามาทางอายตนะแลว สติเพงอยูที่รูปนาม เมื่อเพงเล็งอยูก็ยอมเห็นความเกิดดับ
ของรูปนามที่ดําเนินไปตามอายตนะตางๆ อยางไมขาดสาย การเห็นการเกิดดับของรูปนาม นั้นจะ
นําไปสูการเห็นพระไตรลักษณ คือ ความไมเที่ยง ความทุกข และความไมมีตัวตนของสังขารหรืออัตภาพ
อยางแจมแจง
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การปฏิบัติวิปสสนา คือ การอัญเชิญเอาสติที่ถูกทอดทิ้งไวในความต่ําตอย ขึ้นมานั่งบัลลังกของชีวิต และ
เมื่อสติขึ้นสูบังลังกแลวใจก็จะคลานเขามาหมอบถวายบังคมอยูเบื้องสติสติจะบังคับมิใหใจแสออกไปคบหา
อารมณตางๆ ภายนอกและใจก็จะคอยคุนกับการสงบอยูกับอารมณอันเดียวที่สติคอยบังคับใหสงบอยู เมื่อ
ใจตั้งมั่นดีแลว การรูตามความเปนจริงก็จะเปนผลติดตามมา และเมื่อนั้นแหละเราก็จะทราบไดวาความ
ทุกขมันมาจากไหน และจะสกัดกั้นมันไดอยางไร นั่นแหละคืออานิสงสของวิปสสนากรรมฐาน
(จากหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิ บัติ เลม 10 หนา 456) โดยพระธรรมสิงหบุราจารย
วัดอัมพวัน จ. สิงหบุรี)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.9).วิปสสนากรรมฐาน (ภาคปฏิบัติ). พิมพครั้ง 7.
สํานักพิมพกูดมอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 28-42.
2. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิเถร ป.ธ.9). วิปสสนากรรมฐานภาค 2 วาดวยสติปฏฐาน 4.
โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 89-98.
3. ภัททันตะ อินทวังสะเถระ .ปุจฉาวิสัชชนา มหาสติปฏฐานสูตร. พิมพครั้งที่ 2. บริษัทเซ็นจูรี่จํากัด.
2545. หนา 1-6.
4. พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี). กฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ เลม
10. หนา 456.
5. พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม). กฎแหงกรรมธรรมปฏิบัติ (ฉบับคัดลอก 3). พิมพเผยแพรเปน
ธรรมทานโดยธรรมสภา. 2550. หนา 185-189.
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ใบความรูที่ 4
เรื่อง การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน

อานาปานสติ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก ขอนี้จําแนกเปน 8 นัยดวยกัน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

คณนานัย
อนุพันธนานัย
ผุสนานัย
ฐปนานัย
สัลลักขณะนัย

6. วิวัฏฏนานัย

7. ปาริสุทธินัย
8. เตสัง ปฏิปสสนานัย

นับลม
ติดตามลม
ที่ลมกระทบ
ตั้งจิตมั่น หมายเอาอัปปนา
กําหนดไดชดั คือ กําหนดไดชัด
คือ กําหนดขันธ 5 ไดชัดทันปจจุบัน
เห็นรูปนาม เห็นพระไตรลักษณเปนตน
ไดชัดเจนแจมแจงดี
วิธีปฏิบัติใหโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ
เขารวมกัน ไดแก มรรค 4
มีโสดาปตติมรรค เปนตน
วิธีปฏิบัติตอจากมรรค ไดแก
ผล 4 มีโสดาปตติผลเปนตน
วิธีปฏิบัติหลังจากผลเกิดแลว ไดแก
ปจจเวกขณญาณ 16 นั่นเอง
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แนวทางปฏิบตั ิ
แนวทางที่ 1 (สรุปจากพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิ ป.ธ.9). วิปสสนากรรมฐาน ( ภาคปฏิบัติ))
คณนานัย จําแนกเปน 2 คือ
1. ธัญญมามกคณนานัย การนับลมหายใจเขาออกดวยวิธีนับชาๆ ดุจตวงขาวเปลือก การนับ
ชาๆ นั้น หมายความวาตองนับแตลมหายใจเขา หรือหายใจออก ที่รูสึกชัดเจนทางใจเทานั้น สวนลมหายใจ
ที่ไมรูสึกชัดเจนทางใจจงทิ้งเสียไมตอนนับ สําหรับผูปฏิบัติก็ตองมีการหายใจเขาออกอยางชาๆ เพื่อจะได
กําหนดรูทันและนับถูก
2. โคปาลกคณนานัย การนับลมหายใจเขาออกดวยวิธีนับเร็วๆ ดุจคนเลี้ยงโค ทําการนับโคที่
เบียดกันออกจากคอกที่คับแคบเปนหมูๆ การนับเร็วๆ นั้น หมายความวา เมื่อทําการนับลมหายใจเขาออก
ตามวิธีธัญญมามกคณนานัยอยูเรื่อยๆ นั้น ความรูสึกชัดเจนทางใจก็จะมีข้ึนทุกๆ ขณะการหายใจเขาและ
หายใจออก เนื่องมาจากมีสมาธิดี ความไมรูสึกชัดเจนจะหมดไป การหายใจเขาออกก็จะเร็วขึ้น การกําหนด
นับก็เร็วตามไปดวย
วิธีปฏิบัติ
ใหนั่งขัดสมาธิอยูในที่เงียบสงัด ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่นกําหนดลมเขาออกตามนัยดังนี้ คือ :1. ธัญญมามกคณนานัย
หายใจเขานับ 1
หายใจออกนับ 2
หายใจออกนับ 1
หายใจเขานับ 2
หายใจเขานับ 3
หายใจออกนับ 4
หายใจออกนับ 3
หายใจเขานับ 4
หายใจเขานับ 5
หายใจออกนับ 5
หายใจเขานับ 6
(หมวดปญจกะ)
(หมวดฉักกะ)
หายใจเขานับ 1
หายใจออกนับ 2
หายใจออกนับ 1
หายใจเขานับ 2
หายใจเขานับ 3
หายใจออกนับ 4
หายใจออกนับ 3
หายใจเขานับ 4
หายใจเขานับ 5
หายใจออกนับ 6
หายใจออกนับ 5
หายใจเขานับ 6
หายใจเขานับ 7
หายใจออกนับ 7
หายใจเขานับ 8
(หมวดสัตตกะ)
(หมวดอัฎฐกะ)
หายใจเขานับ 1
หายใจออกนับ 2
หายใจออกนับ 1
หายใจเขานับ 2
หายใจเขานับ 3
หายใจออกนับ 4
หายใจออกนับ 3
หายใจเขานับ 4
หายใจเขานับ 5
หายใจออกนับ 6
หายใจออกนับ 5
หายใจเขานับ 6
หายใจเขานับ 7
หายใจออกนับ 8
หายใจออกนับ 7
หายใจเขานับ 8
หายใจเขานับ 9
หายใจออกนับ 9
หายใจเขานับ 10
(หมวดนวกะ)
(หมวดทสกะ)
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เสร็จ แลว ก็เ ริ่ มตน นั บใหมอีก ตั้ง แตห มวดปญ จกะเปนตน จนถึ งหมวดทสกะเวี ย นไปมาอยูอย างนี้
จนกวาจะนับลมเขาออกที่ชัดเจนไดทุกขณะ มิตองเวนลมเขาออกที่ไมชัด ตามลําดับหมวดทั้ง 6 โดยไม
พลั้งเผลอ
อนึ่ง การนั บลมเข า ออกในหมวดตางๆ ตามที่ไ ดก ล าวมานี้ย กเวนหมวดปญ จกะเสี ย แลว
การนับขึ้นตนใหมวา “หนึ่ง” ในหมวดตางๆ บางทีก็นับลมออกวา “หนึ่ง” กอน บางทีก็นับลมเขาวา
“หนึ่ง” กอน ดังนั้นตามที่แสดงไวนี้ก็เพียงแตเปนตัวอยาง ชี้ใหรูวิธีนับเทานั้นจะถือใหตรงตามนี้ทีเดียว
หาไดไม ที่เปนดังนี้ก็เพราะวา การนับลมเขาออกตามธัญญมามกคณนานัยนั้น นับเฉพาะแตลมเขาและ
ลมออกที่รูสึกชัดเจนทางใจอยางเดียว เวนลมเขาออกที่ไมรูสึกชัดทางใจเสียนั้นเอง
2. โคปาลกคณนานัย
เขา 1
ออก 2
ออก 1
เขา 2
เขา 3
ออก 4
ออก 3
เขา 4
เขา 5
ออก 5
เขา 6
(หมวดปญจกะ)
(หมวดฉักกะ)
ออก 1
เขา 2
เขา 1
ออก 2
ออก 3
เขา 4
เขา 3
ออก 4
ออก 5
เขา 6
เขา 5
ออก 6
ออก 7
เขา 7
ออก 8
(หมวดสัตตกะ)
(หมวดอัฎฐกะ)
เขา 1
ออก 2
ออก 1
เขา 2
เขา 3
ออก 4
ออก 3
เขา 4
เขา 5
ออก 6
ออก 5
เขา 6
เขา 7
ออก 8
ออก 7
เขา 8
เขา 9
ออก 9
เขา 10
(หมวดนวกะ)
(หมวดทสกะ)
การนับลมเขาออกตามโคปาลคณนานัยนั้น ผูปฏิบัติตองพยายามนับตามลําดับของลมเขาออก
ทั้งใหถูกตรงตามลําดับเลขในหมวดนั้นๆ เหมือนอยางที่ไดแสดงไวนี้อยาใหลักลั่น เพราะการปฏิบัติที่ได
ผานธัญญมามกคณนานัย มาเปนอยางดีแลวนั้น สติสมาธิยอมดีขึ้น การหายใจเขาออกก็เร็ว โดยเหตุนี้
จึงพยายามนับใหถูกตามลําดับของลมและใหถูกตองตามลําดับเลข การนับก็อยานับดวยปากกําหนดนับดวยใจ
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นิมิต 3
การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน มีนิมิต 3 อยาง คือ บริกรรมนิมิต 1 อุคคหนิมิต 1 ปฏิภาคนิมิต 1
1. บริกรรมนิมิต ไดแก ลมหายใจเขาออก
2. อุคคหนิมิต ไดแก ลมหายใจเขาออกปรากฏดุจสายน้ําเปลวควัน ปุยสําลี ไมค้ํา พวงดอกไม
ดอกบัว ลอรถ ลมตาน
3. ปฏิภาคนิมิต ไดแก ลมหายใจเขาออกปรากฏดุจดวงจันทร ดวงอาทิตย พวงแกวมณี พวง
แกวมุกดา

สมาธิ 3
การตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก ในขณะที่มีบริกรรมนิมิต อุคคหนิมติ ปฏิภาคนิมิต อยางใด
อยางหนึ่งเปนอารมณอยู มีสมาธิอยู 3 อยาง คือ บริกรรมภาวนาสมาธิ 1 อุปจารภาวนาสมาธิ 1 อัปปนา
ภาวนาสมาธิ 1
1. บริกรรมภาวนาสมาธิ ไดแก สมาธิในขณะที่มีบริกรรมนิมิติและอุคคหนิมิตอยางใดอยางหนึ่ง
เปนอารมณอยู
2. อุปจารภาวนาสมาธิ ไดแก การตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก ที่มีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ
ในระหวางทีย่ งั ไมเขาถึงฌาน
3. อัปปนาภาวนาสมาธิ ไดแก การตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก ที่มีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ
ที่เขาถึงรูปฌานแลว
อุปจารภาวนาสมาธิ เปนสมาธิที่อยูในขั้นมหากุศล หากแตมีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ ทั้งนิวรณตางๆ
ก็สงบเงียบ ดังนั้น ผูที่เขาถึงขั้นอุปจารภาวนาสมาธินี้ จึงเรียกวาได อุปจารฌาน
อัปปนาภาวนาสมาธิ เปนสมาธิที่อยูในขั้นมหัคตกุศล มีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณดวย นิวรณตางๆ
ก็ถูกประหานเปน วิกขัมภนปหานดวย ดังนั้นผูที่เขาถึงขั้นอัปปนาภาวนาสมาธินี้ จึงเรียกวา อัปปนาฌาน
(นัยอืน่ ๆ ขอยุติไวกอน ผูประสงคอยากรูโ ปรดดูในวิสุทธิมรรค)
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อานิสงสอานาปานสติ
1. สามารถตัดเสีย ซึ่งวิตกมีกามวิตกเปนตน เพราะเปนธรรมอันละเอียดและประณีต
2. เปนธรรมเครือ่ งพักอยูอันละมุนละไม และเปนสุข
3. เจริญใหมาก ทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน 4 ใหบริบูรณ เมื่อสติปฏฐาน 4 อันบุคคล
เจริญใหมาก ทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค 7 ใหบริบรู ณ เมื่อบุคคลยังโพชฌงค 7 ให
บริบูรณแลวยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ
4. ผูที่ไดสําเร็จอรหัตตผล โดยอาศัยการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเปนบาท ยอมกําหนดรู
ในอายุสังขารของตนวา จะอยูไปไดเทาไรและสามารถรูกาลเวลาที่จะปรินิพพานดวย
5. หลับเปนสุขไมดิ้นรน
6. ตื่นก็เปนสุข คือ มีใจเบิกบาน
7. มีรางกายสงบเรียบรอย
8. มีหิริโอตตัปปะ
9. นาเลื่อมใส
10. มีอัธยาศัยประณีต
11. เปนที่รักของคนทั้งหลาย
12. ถายังไมไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน เมื่อแตกตายทําลายขันธก็มีสุคติโลกสวรรคเปนที่ไป
ในเบื้องหนา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.9).วิปสสนากรรมฐานภาคปฏิบัติ. พิมพ
ครั้งที่ 7. สํานักพิมพ กูด มอรนิ่ง กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 89-102,152.
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แนวทางที่ 2 (สรุปจากพุทธธรรม เลม 3 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) และกรมการศาสนา คูมือสวดมนต
ทําวัตรเชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุนดวยธรรม)
วิธีปฏิบัติ
1. สถานที่ ผูเริ่มปฏิบัติควรเลือกสถานที่ที่สงบสงัด ปราศจากเสียง กลิ่น เหลือบ ยุง หรือแมลง
รบกวน อากาศพอเหมาะไมรอนหรือเย็นเกินไป จัดเตรียมอาสนะสําหรับนั่งไวใหพรอม
2. เวลา ที่ปฏิบัติควรเปนเวลาที่เสร็จสิ้นจากภารกิจประจําวันเวลาที่เหมาะสม คือ หลังจากไหว
พระสวดมนตในตอนเชาและตอนเย็นหรือกอนนอน
3. การนั่งสมาธิ
อิริยาบถที่นิยมและไดผลดีที่สุด คือ การนั่งในทาขัดสมาธิ คือเทาขวาทับเทาซาย วางมือไวบนตัก
ชิดทองนอย มือขวาทับมือซายนิ้วหัวแมมือจดกัน นั่งใหตัวตรง เนื่องจากจะทําใหหนังเนื้อและเอ็นไมขด
ลมหายใจเดินสะดวก เปนทาที่มั่นคง หากไมถนัด จะนั่งพับเพียบหรือนั่งบนเกาอี้ก็ได หากมีอาการเกร็ง
หรือเครียดแสดงวายังปฏิบัติไมถูก ใหแกไขทานั่งใหเรียบรอย
เมื่อนั่งเขาที่ดีแลว ใหหายใจยาวลึกๆ และชาๆ เต็มปอด 2-3 ครั้ง พรอมกับตั้งความรูสึกใหตัวโลง
และใหสมองโปรงสบาย แลวจึงหายใจโดยกําหนดนับตามวิธีการตอไป
4. วิธีการปฏิบัติ
1. การนับ (คณนา) เริ่มกําหนดลมหายใจ โดยการใชวิธีการนับ ดังนี้
ชวงแรก ใหนับชาๆ เรี ยงไปตามลําดับ ไม ใหขาดหรือขามลํ าดับ เปน คูๆ คือ ลมหายใจออก
วา 1 ลมหายใจเขาวา 1, ลมหายใจออกวา 2 ลมหายใจเขาวา 2 เรื่อยไปจนถึงคูที่ 5 แลวตั้งตน 1 ใหมจนถึง 6
แลวตั้งตน 1 ใหม เพิ่มขึ้นทีละคูไปจนครบ 10 แลวยอนกลับเริ่มใหม เหมือนครั้งแรกซึ่งพอจะแสดงใหดู
ดังนี้
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5,
1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6,
ฯลฯ
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การเริ่มนับจะตั้งตนที่ลมหายใจเขาหรือออกกอนก็ไดตามความถนัด การนับอาจจะเปลี่ยนเปนการ
ภาวนาวา พุทโธ เชน หายใจเขาวา “พุท” หายใจออกวา “โธ” หรือเปลี่ยนเปนคําอื่นก็ไดสาระสําคัญอยูที่
การตรึงจิตใหสงบเทานั้น
ชวงที่ 2 ใหนับเร็ว เมื่อลมเขา-ออกปรากฏชัดดีแลว จิตอยูกับลมหายใจดีแลว ใหเปลี่ยนวิธีนับ
คือใหนับเร็วโดยไมคํานึงถึงลมวาเขาหรือออก กําหนดแตลมที่มากระทบชองจมูก นับเร็วๆ จาก 1 ถึง 5
แลวขึ้นใหม 1 ถึง 6 เพิ่มทีละ 1 เรื่อยไปจนถึง 10 แลวเริ่ม 1 ถึง 5 ใหมอีก จิตจะแนวแนดวยการนับ
กรรมฐานจะปรากฏตอเนื่องเหมือนไมมีชองวาง นับเร็วๆ อยางนั้นไปเรื่อยๆ เอาสติกําหนด ณ ที่จุดลม
กระทบ คือ ที่ปลายจมูกหรือริมฝปากบนแหงใดแหงหนึ่งที่รูสึกชัดเทานั้น จะแสดงวิธีนับใหดู ดังนี้
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7 8
7 8 9
7 8 9 10

6
ฯลฯ
2. การติดตาม (อนุพันธนา) เมื่อจิตอยูกับลมหายใจโดยไมตองนับแลว ก็ใหหยุดนับ แลวใชสติ
ติด ตามลมหายใจไม ใ ห ข าดระยะ คื อ ให ใ ช ส ติ ติ ด ตามลมหายใจที่ จุ ด ลมกระทบ ไม ใ ช ติ ด ตามลมที่
เคลื่อนไหวเขา-ออก ทานเปรียบเสมือนการเลื่อยไม ใหดูเฉพาะตรงที่ฟนเลื่อยกระทบไมเทานั้น ไมใชดู
ฟนเลื่อยที่เคลื่อนไป-มา เมื่อสติตั้งไวที่จุดลมกระทบไมสายใจไปตามลม ก็จะรูตระหนักถึงลมหายใจที่มา
หรือไปนั้นได การปฏิบัติโดยวิธีนี้ถือวาถูกตอง
ในชวงนี้ ผูปฏิบัติบางทานจะเกิดนิมิต หรือสําเร็จสมาธิในขั้นสูงขึ้นไปอีก (คือ อัปปนาสมาธิ)
ลมหายใจจะละเอียดยิ่งขึ้นรางกายผอนคลาย สงบเต็มที่ ทั้งกายและใจรูสึกเบา เหมือนตัวลอยอยูในอากาศ เมื่อ
ลมหายใจหยาบหมดไป จิตของผูปฏิบัติจะยังมีนิมิต คือลมหายใจที่ละเอียดเปนอารมณอยู แมนิมิตจะหมดไป
ก็ยังมีนิมิตที่ละเอียดกวานั้นอยูในใจตอไปอีก ยิ่งเจริญไปลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นๆ จนไมรูสึก เหมือนกับ
ไมมีลมหายใจ ซึ่งความจริงลมหายใจยังมีอยู แตละเอียดมาก ทานแนะนําใหเอาลมกลับมาใหม คือใหตั้งจิตไว
ณ จุดลมกระทบตามปกติและกําหนดนึกวา ลมหายใจกระทบที่ตรงนี้ ไมชาลมก็จะปรากฏ
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แลวกําหนดไปเรื่อยๆ ไมนานนิมิต (ลมหายใจ) ก็จะปรากฏชัดคอยตั้งจิตไวในนิมิตนั้นเรื่อยๆ ก็จะเกิด
สมาธิในขั้นที่สูงขึ้นตอๆ ไปซึ่งผูที่จะปฏิบัติสมาธิในขั้นที่สูงกวานี้ ควรจะปฏิบัติโดยคําแนะนําของอาจารย
ผูสอนกรรมฐาน ทั้งนี้ เพื่ออาจารยจะไดแนะนําและตรวจสอบอารมณให เปนการปองกันการเขาใจผิดใน
การปฏิบัติสมาธิ
สวนวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จะประกอบดวย
1. มีสติกําหนดรูเทาทันอารมณที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้ม กาย ใจ
2. มีความเพียรที่จะใชสติกําหนดรูเทาทันอารมณนั้นๆ อยูตลอดเวลา
3. อารมณที่มากระทบนั้น ตองเปนปจจุบันเทานั้น
4. ตองมีความรูสึกเปนกลาง คือไมรูสึกรักหรือชังในขณะที่กําหนดอารมณนั้นๆ
การปฏิบัติกรรมฐานประเภทนี้ ไมบังคับจิตใหอยูกับอารมณใดอารมณหนึ่ง เหมือนกับประเภทแรก
แตเปนการกําหนดอารมณที่มากระทบ ขึ้นอยูกับสติจะกําหนดทันที่อารมณไหนก็ใหกําหนดที่อารมณนั้น
เทานั้น
ผูที่เจริญวิปสสนากรรมฐาน จะเปนผูมีสติวองไวตออารมณที่มากระทบ ผลที่ไดรับ คือ จะเห็น
อารมณตางๆ เหลานั้นตามความเปนจริง คือ ไมเที่ยง เปลี่ยนแปรไป เปนทุกข คือ ไมสามารถทนอยูใน
สภาพนั้นได และไมมีตัวตน คือ กําหนดไมไดวาใครเปนเจาของ เมื่อเปนเชนนี้ กิเลสตางๆ ไมวาจะเปน
โลภะ โทสะ โมหะ ไมสามารถจะครอบงําจิตใจได ทําใหฉลาด รูเทาทันอารมณ และกิเลสทั้งปวง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. กรมการศาสนา. คูมือสวดมนต ทําวัตร เชา-เย็น ฉบับกรมการศาสนา สงเสริมครอบครัวอบอุน
ด ว ยธรรมะ. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 1. โรงพิ ม พ ชุ ม นุ ม สหกรณ ก ารเกษตรแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
กรุงเทพมหานคร. 2550. หนา 1-37.
2. พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม เลม 3. พิมพครั้งที่ 12. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. 2547. หนา 863-867.
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ใบความรูที่ 5
เรื่อง การสอบอารมณ
• การสอบอารมณ เปนแนวทางการปฏิบัติของพระวิปสสนาจารยเพื่อประเมินผลความกาวหนาการ
ปฏิบัติธรรมของศิษยรายบุคคล และเพื่อใหบทเรียนเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
ทั้งนี้โดยการสอบถาม
ความรู สึ ก ของผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมเป น ไปตามประสบการณ ค วามชํ า นาญของพระวิ ป ส สนาจารย แ ต ล ะท า น
โดยทั่วไปจะมีการดําเนินการสอบอารมณวันละ 1-2 ครั้ง หลังการปฏิบัติธรรม โดยมีหลักเกณฑการตั้ง
คําถาม ดังนี้ (1)
1. การเดินจงกรมเปนอยางไร กําหนดไดทันปจจุบันหรือไม
2. การนั่งเปนอยางไร กําหนดอาการทองพอง - ยุบ ไดหรือไม มีปญหาอยางไรบาง
3. การกําหนด เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น การกําหนดเปนอยางไรและใหคําแนะนําการปฏิบัติเมื่อมี
เวทนาตางๆ เกิดขึ้น
4. การกําหนดตางๆ เชน ตาเห็นภาพ หูไดยินเสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดรส การถูกตองสัมผัส
ใจนึกคิดอารมณเปนอยางไรและขอปฏิบัติเมื่อเกิดอาการตางๆ
ทั้งนี้คําถามจะมีความละเอียดขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติของผูปฏิบัติธรรมแตละคน
ตลอดจนความรูประสบการณปฏิบัติ เทคนิควิธีการสอบอารมณของพระวิปสสนาจารยแตละทาน แตอยู
ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือเปนการประเมินผลการปฏิบัติธรรมของศิษย เพิ่มบทเรียนและใหคําแนะนํา
การปฏิบัติที่ถูกตองและใหผลในการปฏิบัติได เชน เมื่อปฏิบัติถึงขั้นตางๆ แลวพระวิปสสนาจารย จะใหวิธีการ
สังเกตตนเองในขั้นตางๆ แลวสอบถามในครั้งตอๆ ไป
วิธีสังเกตขั้นตน

(2)

เมื่อลงมือกําหนดทันปจจุบันดีแลว คือ ใจเปนสมาธิดี ไมเผลอหรือเผลอนอย ใหสังเกต
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาการพอง กับอาการยุบ อันไหนสั้น อันไหนยาว
อาการพอง กับอาการยุบ อันไหนปรากฏชัดเจน อันไหนไมปรากฏชัด
อาการพอง กับอาการยุบ อันไหนหยาบ อันไหนละเอียด
อาการพอง กับอาการยุบ เปนอันเดียวกัน หรือคนละอัน
อาการพอง กับอาการยุบ ตางกันหรือเหมือนกัน ตางกันตรงไหน เหมือนกันตรงไหน
ทองพองขึ้นครั้งหนึ่ง มีกี่ระยะ ทองยุบไปครั้งหนึ่ง มีกี่ระยะ

- 106 -

วิธีสังเกตขั้นกลาง
เมื่อผูปฏิบัติสังเกต 6 ขอนั้น ไดดีแลว ใหสังเกตละเอียดยิ่งขึ้นไปกวานั้นดังนี้ คือ
1. อาการพอง กับอาการยุบ นั้นเร็วเขา ถี่เขา มีไหม
2. อาการพอง กับอาการยุบ นั้น แผวเบาเหลือนิดๆ หรือสม่ําเสมอกันดี มีไหม
3. อาการพอง กับอาการยุบ นั้น รูสึกวา แนนๆ หรือ อึดอัด หรือหายใจฝดๆ เหมือนใจจะขาด
มีไหม
เมื่ออาการทั้ง 3 อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งมีแลว เกิดขึ้นแลวใหผูปฏิบัติดูตอไปจนกวา
จะขาด คือ ดับวูบลงไป เมื่ออาการอยางนี้เกิดขึ้นแลวอาจจะมีบอย คือ นั่งประมาณ 30 นาที หรือ
1 ชั่วโมง อาจจะมีสัก 1 – 2 – 3 หรือ 4 ครั้ง เบาบาง แรงบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมาธิ โดยมากมักจะมีอาการ
ผงะไปขางหลังหรือไปขางๆ หรือบางครั้งอาจจะมาขางหนาก็ได

วิธีสังเกตขั้นละเอียด
เมื่อนักปฏิบัติผานขั้นตน ขั้นกลางมาแลว ใหพยายามสังเกตใหละเอียดและถี่ถวนที่สุด
วา กอนรูปนามจะขาด หรือดับวูบลงไปนั้น อาการพองหรืออาการยุบ มีลักษณะเปนอยางไร คือ เร็ว
หรือชา หรือเบา หรือสม่ําเสมอดี หรือมีอาการแนนอึดอัด หายใจฝดเหมือนใจจะขาด และเวลาขาดนั้น
ขาดไปตอนไหน ขาดไปตอนสุดพอง หรือวาขาดไปตอนสุดยุบ โปรดอยานึกเดาเอาเองวา คงจะดับไป
ตอนพองหรือยุบ ดังนี้ เปนตน ตองจับใหทันจริงๆ วาดับลงไปตอนสุดพอง หรือดับลงไปตอนสุดยุบเปน
100 ครั้ง จับไดเพียงครั้งเดียวก็ดีกวาจับไมได ขอสําคัญอยูตรงนี้

เมื่อจับทันแลวจะไดอะไร
ประโยชนที่จะไดนั้น ทานกลาวไววา “อเนกสหสฺสา” มีอานิสงสตั้งหลายพัน คือ
นับไมถวน ขอนี้ทานผูปฏิบัติไดผลจริงแลว จะรูไดเอง จะเห็นไดเอง โดยไมตองสงสัยเลยแมแตนอย
กิเลสตัณหาของผูนั้น ก็จะลดลงเอง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะรูวา เบาบางไปตามลําดับๆ
โปรดพิสูจนดวยตัวของทานเอง โบราณทานกลาวสอนไววา
สิบปากวาไมเทาตาเห็น
สิบมือคลําไมเทาชํานาญ

สิบตาเห็นไมเทามือคลํา
สิบลูกเขยไมเทาพอตา
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2. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิเถร ป.ธ. 9) . โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ . พิมพครั้งที่
6 .สํานักพิมพ สัมปชัญญะ จังหวัดนนทบุรี . 2549. หนา 16-20.
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ใบความรูที่ 6
เรื่อง การลากรรมฐาน / การลาศีล 8
การลากรรมฐาน/การลาศี ล 8 เป น พิ ธี ก ารเมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ธ รรมของ
ผูปฏิบัติธรรม เปนการแสดงความเคารพนอบนอมตอพระรัตนตรัย การลาศีล 8 แลวอาราธนาศีล 5 รับศีล 5
และกลาวคําขอขมาตอพระรัตนตรัย พระกรรมฐาน ครูอุปชฌาอาจารยและสถานที่ เชน พระอาราม พัทธเสมา
เปนตน ที่ไดกระทําความผิดพลาดพลั้งทั้งปวงดวยกาย วาจา ใจ และของดโทษนั้นแกตน บางแหงใหมีการ
กลาวแสดงตนเปนพุทธมามกะ การกรวดน้ําอุทิศ สวนบุญอุทิศสวนกุศล โดยแตละสถานที่จะมีวิธีการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันบาง โดยมีวิธีปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรม ดังนี้

วิธีปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 (วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี)

การถวายเครื่องสักการะ
-

ตัวแทนผูปฏิบัติธรรมนําธูปแพ เทียนแพ เดินเขา เขาไปหาประธาน หางประมาณ 1 เมตร
วางเครื่องสักการะไวทางขวามือ กราบเบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง แลวเปดกรวยเครื่องสักการะ
ยกเครื่องสักการะเขาไปประเคน
ถอยหลังกลับมาที่เดิมแลวกราบ 3 ครั้ง
กลับเขามานั่งที่เดิม
(เสร็จพิธี)

พิธีลากรรมฐาน
-

เมื่อผูเปนประธานมาถึงผูปฏิบัติธรรมนั่งคุกเขาประนมมือ
เมื่อผูเปนประธานนั่งลง ผูปฏิบัติธรรมกราบพรอมกัน 3 ครั้ง
ตัวแทนผูปฏิบัติธรรม จุดเทียน ธูป
ตัวแทนผูปฏิบัติธรรมกลาว
คําบูชาพระรัตนตรัย คํานมัสการพระรัตนตรัย (กราบพระรัตนตรัย) กลาวคําอาราธนาศีล 5
รับศีล 5
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คําอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
(ถาวาคนเดียวใช อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)
กลาวคําขอขมา
(นั่งคุกเขา ประนมมือ ตั้งนะโมพรอมกัน 3 จบ)
(นั่งคุกเขา ประนมมือ ตั้งนะโมพรอมกัน 3 จบ)
วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
วันทามิ กัมมัฎฐานัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
วันทามิ คุรูปช ฌาจริยะคุณงั , สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
วันทามิ อาราเม, พัทธะเสมายัง, โพธิรกุ ขัง, เจติยัง, พุทธรูปง, สัพพะเมโทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
ขาพเจาขอวันทา, พระพุทธเจา, พระธรรมเจา, พระสงฆเจา, ขอพระพุทธเจา, พระธรรมเจา,
พระสงฆเจา, จงงดโทษทั้งปวงของขาพเจา
ขาพเจาขอวันทา, พระกรรมฐาน, ครูอุปชฌาอาจารย ขอพระกรรมฐาน, ครูปชฌาอาจารย,
จงงดโทษทั้งปวงของขาพเจา,
ขาพเจาขอวันทา, พระอาราม, พัทธเสมา, ตนโพธิ์, พระเจดีย, พระพุทธรูป, ในอารามนี้, ขอ
พระอาราม, พัทธเสมา, ตนโพธิ์, พระเจดีย, พระพุทธรูป, ในอารามนี้, จงงดโทษทั้งปวงของขาพเจา
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อาจริเยปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต,
ความผิดพลาดทั้งปวง, ที่ขาพเจาทั้งหลาย, กระทําแลว, ดวยกายก็ดี, ดวยวาจาก็ดี, ดวยใจก็ดี,
ตอหนาก็ดี, ลับหลังก็ดี, โดยเจตนาก็ตาม, ไมเจตนาก็ตาม, ในพระอาจารย, ขอพระอาจารย, จงงดโทษ
เหลานั้น ใหแกขาพเจาทั้งหลายดวยเทอญ
- กราบพรอมกัน 3 ครั้ง
- ตัวแทนผูปฏิบัติ นําพานดอกไม ธูป เทียน เขาไปถวาย (เชนเดียวกับการสมาทาน
กรรมฐาน)
(เสร็จพิธี)
- เมื่อเสร็จพิธีแลวรับพรจากพระอาจารย กรวดน้ําอุทิศสวนบุญ อุทิศสวนกุศล
- ผูปฏิบัติธรรมกลาวคํานมัสการพระรัตนตรัยแลวกราบพระพรอมกัน 3 ครั้ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรม
และบทสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี.พิมพ
ที่ บ ริ ษั ท รุ ง เรื อ งวิ ริ ย ะพั ฒ นาโรงพิ ม พ จํ า กั ด กรุ ง เทพมหานคร. ไม ป รากฏป ที่ พิ ม พ .
หนา 81-84
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แนวทางที่ 2 (คณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กรุงเทพมหานคร)
การเตรียมเครื่องสักการะและเครื่องอุปกรณสําหรับกรวดน้ํา
ผูปฏิบัติธรรมเตรียมเครื่องสักการะดอกไมหรือพวงมาลัย ธูปแพ เทียนแพใสพาน และเครื่อง
อุปกรณสําหรับกรวดน้ําวางไวดานหนา เวนที่ไวพอกราบไดสะดวก

พิธีลากรรมฐาน
- เมื่อผูเปนประธานมาถึงผูปฏิบัติธรรมนั่งคุกเขาประนมมือ
- เมือ่ ผูเปนประธานมาถึงผูปฏิบัติธรรมกราบพรอมกัน 3 ครั้ง
- ผูปฏิบัติธรรมกลาว คําบูชาพระรัตนตรัย
คํานมัสการพระรัตนตรัย คําลาสิกขา
คําอาราธนาศีล 5 รับศีล 5 คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ (กลาวตามผูกลาวนํา)
นําพานเครื่องสักการะ ดอกไม ธูปแพ เทียนแพ เขาประเคนถวายพระอาจารย
- ถอยหลังกลับแลวกราบพรอมกัน 3 ครั้ง
- เมื่อเสร็จพิธีพระอาจารยใหพรและกรวดน้ําอุทิศสวนบุญ อุทิศสวนกุศล
- นําน้ําไปรดตนไมในบริเวณสถานที่หรือเทในที่เหมาะสม
คําลาสิกขา
อัฎฐะ สิกขาปะทานิ ปจจักขามิ
ทุติยัมป อัฎฐะ สิกขาปะทานิ ปจจักขามิ
ตติยัมป อัฎฐะ สิกขาปะทานิ ปจจักขามิ
คําแปล : ขาพเจาขอบอกลา ซึ่งสิกขาบท 8 ประการ
คําลาสิกขา (อีกแบบหนึ่ง)
ขาพเจา ขอลาสิกขา กรรมใดที่ขาพเจาไดเคยประพฤติผิดพลั้ง ลวงเกินตอทาน ดวยความประมาท
หรือหลงลืมไป ดวยกาย วาจา และใจ ทั้งตอหนาและลับหลังขาพเจาขอขมาโทษตอทาน เพื่อความสํารวม
ระวังในกาลตอไป
คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง
คะโต (ตา) สาธุ ภันเต ภิกขุสังโฆ พุทธะมามะโก (พุทธมามิกา)
ติ มัง ธาเรตุฯ
คําแปล : ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรมและ พระสงฆ วาเปนทีพ่ ึ่ง ที่ระลึก ขาแต
พระสงฆผูเจริญ ขอพระสงฆจงจําขาพเจาไววา เปนพุทธมามะกะ (กา) คือ ผูนับถือพระรัตนตรัยวาเปนที่พึ่งที่
ระลึกของตนตลอดชีวติ (ผูหญิงวา พุทธะมามิกา)
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การกรวดน้ํา
(ความหมายอยางยอ) คือ การอุทิศสวนบุญ สวนกุศลทีไ่ ดบําเพ็ญมาใหแกญาติสนิทมิตรสหาย
ตลอดทั้งสรรพสัตวผูที่ไดลว งลับไปแลวโดยการสงไปกับสายน้ําอันบริสุทธิ์ผุดผอง ในขณะนัน้

วิธีการกรวดน้ํา
พอพระทานเริ่มวา “ยะถา วาริวะหา...” ใหเริ่มกรวดน้ําที่เตรียมไวทันที ระวังอยาให น้ํา
ขาดสาย ใหไหลโดยสม่ําเสมอไปเรื่อยๆ จนพระทานวาถึง “มะณิโชติระโสยะถา” ใหกรวดน้ําที่ยังเหลืออยู
ใหหมด แลวนั่งประณมมือรับพรตอไป (น้ําที่กรวดแลวจงเทลงในที่สมควร อยาสาดทิ้งเหมือนน้ําลางมือ
หรืออยาเทลงกระโถนเปนอันขาด)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอ างอิ ง : กองเลขานุ การ สํานั กงานกลางกองการวิ ปสสนาธุระ วั ดมหาธาตุยุ วราชรังสฤษฎิ์ ฯ
คณะ 5. พิธีบวชชี คูมือและระเบียบผูเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน. พิมพครั้งที่ 34. พิมพ
ที่โรงพิมพพานิชยเจริญผล กรุงเทพมหานคร. 2548. หนา 52-53.
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 5
เรื่อง การบรรยายธรรม/ฟงธรรม
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของ
ตนเองอยูในสังคม
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดรับความรูหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนา สติปญญาใหฉลาดรูแจม
แจงในโลกและธรรม ตามสมควรแกสติปญญาของตนจากการฟงธรรม (สุตมยปญญา)
3. เพื่อปรับความเห็นของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใหตรงตามความเปนจริง
4. เพื่อโนมจิตใจสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใหเนียน (สงบ ละเอียด) สัมผัสกับธรรม
5. เพื่ อ ให ส มาชิ ก ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมได ส ร า งสมบุ ญ บารมี ที่ ไ ด จ ากการฟ ง ธรรม (มงคลชี วิ ต
ขอที่ 26 การฟงธรรม)
2. สาระสําคัญ
การบรรยาย ธรรมะ/การฟ ง ธรรมเป น กิ จ กรรมการอบรมความรูห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ที่สําคัญและเปนประโยชนในการฟนฟูจิตใจใหกับสมาชิกผูปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องและมีเนื้อหาหรือ
หัวขอที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการฟนฟูฯ อื่นๆ ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสมตลอดระยะเวลา
ในการฟนฟูฯ เชน ในระหวางวัน หลังกิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา - เย็น หลังกิจกรรมการทําบุญตักบาตร
ในโอกาสตางๆ ในวันพระ หรือระหวางการธุดงด ธรรมสัญจร เปนตน การฟงธรรมถือเปนมงคลชีวิต
ขอที่ 26 การฟงธรรมและผูบรรยายธรรม (ผูแสดงธรรม) เปนมงคลชีวิตขอที่ 15 บําเพ็ญทาน คือการใหธรรม
ทานโดยเปนมงคลชีวิตทั้งสองฝาย เพราะเปนความดี ความเจริญ คือเจริญดานบุญ เจริญดวยปญญา เปน
เครื่องถึงความบริสุทธิ์ของคนทั้งหลาย ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา เปนการตัดบาป ตัดอกุศล และเปนความ
งาม คือ งามในเบื้องตน งามในทามกลางและงามในที่สุด โดยเนื้อหา/หัวขอวิชาที่จะนํามาบรรยายธรรม เชน
- กฏแหงกรรม (หลักกรรม การเวียนวายตายเกิด)
- ทาน ศีล ภาวนา
- ศีล สมาธิ ปญญา (ไตรสิกขา)
- หิริโอตัปปะ
- อบายมุข 6
- ทิศ 6
- ความกตัญู
- มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง หรือมรรคมีองค 8)
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-

เกิดมาทําอะไรแกตนเองและผูอื่น
ทุกขและเหตุแหงทุกข
ทางพนทุกข
มงคลชีวิต 38 ประการ
ฆราวาสธรรม 4
ศาสนพิธี/มารยาทไทย
เปนตน

3. เวลา
ครั้งละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรือตามสมควรกับเวลาในแตละโอกาสและเนื้อหาวิชาที่บรรยาย
4. สื่อ - อุปกรณ
- บรรยาย
- บรรยายประกอบสื่อ
- สื่อบุคคลตัวอยางที่มีประสบการณตรง
5. วิธีดําเนินการ
1. พระวิทยากร/ทีมบุคลากรที่รับผิดชอบดานการอบรมศึกษาและคัดเลือกหัวขอธรรมะที่
ควรอบรมใหความรูแกสมาชิกผูปฏิบัติธรรมตลอดกระบวนการฟน ฟูฯ
2. พระวิทยากรหรือวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา นําหัวขอธรรมะตางๆ ที่เตรียมไวหรือ
ที่ศึกษาและจัดใหเพิ่มเติมมาอบรมความรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกสมาชิก
ผูปฏิบัติธรรมตามเวลา โอกาสและจากการสังเกต ความสนใจของสมาชิกผูปฏิบัติ
ธรรมในหัวขอธรรมะใดแตละโอกาสโดยบรรยายธรรมเปนกลุมใหญ ในชวงเวลาตางๆ
ดังนี้
- ชวงเวลาระหวางวัน
- หลังกิจกรรมการสวดมนตทําวัตรเชา – เย็น
- หลังกิจกรรมทําบุญ – ตักบาตรในโอกาสสําคัญตางๆ
- ระหวางดําเนินกิจกรรมธุดงดหรือธรรมะสัญจร
เปนตน
3. ขณะที่เริ่มบรรยายธรรม/แสดงธรรม ควรมีการนําเขาสูเนื้อหาธรรมะและใหสมาชิกผู
ปฏิบัติธรรม สํารวมกาย วาจา ใจ ใหมีสติจดจอในการฟงธรรมดวยความเคารพตอพระ
รัตนตรัยอานิสงคแหงการฟงธรรมก็จะเกิดสติปญญารูแจงเห็นจริงและซาบซึ้งในธรรม
เกิดปติ และความสุขอันเปนบุญที่สัมผัสไดในขณะฟงธรรม
4. การบรรยายบางหัวขออาจใชสื่อประกอบการบรรยายเพื่อ ดึงใหเกิดความสนใจและควร
เห็นตัวอยาง เชน เรื่องกฎแหงกรรม
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5. การบรรยายบางหั วขอ อาจยกตัวอยางนิ ทานธรรมมาประกอบเพื่อใหเกิ ดความซาบซึ้ งใน
อานิสงคแหงบุญที่เกิดจากการฟงธรรมหรือการบุญอื่นๆ
6. การบรรยายบางหัวขอ บางโอกาส อาจใชสื่อจากบุคคลตัวอยางหรือผูมีประสบการณ
หรือยกตัวอยางประสบการณผูปฏิบัติธรรมตางๆ ที่นาสนใจ
7. เมื่อเสร็จสิ้นการฟงธรรมควรนําสมาชิกผูปฏิบัติธรรม แผเมตตา อุทิศสวนบุญ – อุทิศ
สวนกุศล กลาวคํานมัสการพระรัตนตรัย และการไหวครูบาอาจารยตามสมควรแก
โอกาส กรณีที่ไมมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตอจากนั้น
6. การประเมินผล
1. จากการสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเชน ความสนใจ สํารวมระวังตั้งใจ
และการมีสวนรวมในกิจกรรมจากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของพระ
อาจารย/พี่เลี้ยง
2. จากการประเมินผลของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมจากบันทึกประจําวันและแบบประเมิน
โครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. จากการประชุมกลุมศาสนบําบัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วิธีการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวาง 25 -27 มีนาคม
2550 ณ กรมคุมประพฤติ
2. พระธรรมธี รราชมหามุ นี (โชดก าณสิ ทธฺ เถร ป.ธ.9) . มงคล 38 ประการ . พิ มพ ครั้ งที่ 9 .
สํานักพิมพสัมปชัญญะ จังหวัดนนทบุรี . 2548
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ใบความรู
เรื่อง การบรรยายธรรมะ / ฟงธรรม
การบรรยายธรรมะ เป นกิ จ กรรมการอบรมให ความรู หลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาแก
ผูปฏิบัติธรรมสําหรับผูบรรยายธรรมะหรือผูแสดงธรรมะถือเปนมงคลชีวิต ขอที่ 15 บําเพ็ญทาน คือ ธัมมทาน
ดวยการใหคําแนะนําสั่งสอนธรรมะการบําเพ็ญทานจึงเปนมงคล คือ
การบําเพ็ญทานเปนมงคล อยางนี้ คือ
1. เปนตนเหตุแหงความสุขทั้งหลาย
2. เปนรากเหงาแหงสมบัติทั้งปวง
3. เปนที่ตั้งแหงโภคทรัพยทั้งปวง
4. เปนเครื่องปองกันภัยตางๆ สําหรับผูเดินทางในวัฏฏสงสาร
5. เปนที่พึ่งพาอาศัยทั้งโลกนี้และโลกหนา
6. เปนเชนกับที่อยูแหงราชสีห อันสําเร็จดวยรัตนะเพราะเปนที่พึ่งอันประเสริฐ
7. เปนเชนกับพื้นปฐพี เพราะเปนที่อาศัยอยางดียิ่ง
8. เปนเชนกับดวยเชือก เปนเครื่องยึดเหนื่ยวแหงใจ
9. เปนเชนกับเรือ เพราะชวยใหพนทุกขในวัฏฏสงสาร
10. เปนเชนกับผูแกลวกลาในสงคราม เพราะทําใหเบาใจ
11. เปนเชนกับพระนครที่ตกแตงอยางแข็งแรง เพราะเปนเครื่องปองกัน
12. เปนเชนกับดอกปทุม เพราะไมเปอนดวยมลทิน มีความตระหนี่ เปนตน
13. เปนเชนกับไฟ เพราะเผาบาปธรรม มีความตระหนี่ ความโลภ เปนตน
14. เปนเชนกับอสรพิษ เพราะกัดมลทิน มีความตระหนี่ เปนตน
15. เปนเชนกับราชสีห เพราะไมสะดุงเกรงกลัว
16. เปนเชนกับชาง เพราะเปนของมีกําลัง
17. เปนเชนกับโคอสุภราช เพราะนักปราชญถือวาเปนมงคลอยางยิ่ง
18. เปนเชนกับพญามาวลาหก เพราะสงคนไดถึงที่อันเกษม
19. เปนทางดําเนินแหงพระพุทธเจาทุกๆ พระองค
20. เปนวงศแหงพระพุทธเจาทุกๆ พระองค
21. ใหมนุษยสมบัติ
22. ใหสมบัติทาวสักกะ
23. ใหสมบัติพญามาร
24. ใหสมบัติพรหม
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25. ใหสมบัติพระเจาจักรพรรดิ
26. ใหสําเร็จสาวกบารมีญาณ
27. ใหสําเร็จปจเจกโพธิญาณ
28. ใหสําเร็จอภิสัมโพธิญาณ
การฟงธรรม สําหรับผูฟงธรรมถือเปนมงคลชีวิตขอ 26 ฟงธรรม เชน การฟงธรรมตามกาลคือ
ฟงตามเวลาตามโอกาสที่จัดขึ้น เชนฟงธรรมในวันพระ วันอาทิตย หรือฟงธรรมตลอดไตรมาส ฟงธรรม
ในเวลามีงานบุญตางๆ เปนตน
กาลที่เปนมงคล ตามบาลีที่พระพุทธองคทรงแสดงไวในพระไตรปฎก เลมที่ 21 หนาที่ 188 มี
อยู 4 กาล คือ
1. กาลเปนที่ฟงธรรม
2. กาลเปนที่สนทนาธรรม
3. กาลเปนที่แสดงธรรม
4. กาลเปนที่เจริญวิปสสนา
คําวา “ธรรม” ในที่นี้ ไดแก ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม
ความมุงหมายของการฟงธรรม มีอยู 3 ประการ คือ
1. ฟงธรรมเอาบุญ
2. ฟงธรรมเอาความรู
3. ฟงธรรมปฏิบัติ
การฟงธรรม ที่จะใหเกิดประโยชนมาก มีหลักอยู 4 ประการ คือ
1. อฏฐิกตฺวา ฟงใหเปนประโยชนจริงๆ คือ ฟงใหเขากระดูกใหจดกระดูก
2. มนสิกตฺวา ทําไวในใจ คือสนใจใสใหดี อยาเผลอ อยาหลับ ตองตามพิจารณาดวยใจ
ใหดี อยาสักแตวาฟงเวลาพระเทศนจะเอามือตําหมาก ปากคุยแขงขันกับพระเทศน
ไมไดผลเปนแน ดังนั้น ทานจึงสอนวาใหใสใจ สนใจใหดี
3. สพฺพเจตสา สมนฺนาหริตฺวา ประมวลมาดวยใจ คือ รวบรวมกําลังใจใหดี คือ ไมใหใจ
ออกหนีไปจับเรื่องอื่น ตั้งใจใหจดจออยูกับเรื่องที่พระเทศนนั้น เรียกวา ทําใจใหเปน
สมาธิ
4. โอหิตโสโต เงี่ยหูลงฟงจริงๆ
ในพระไตรปฎก เลมที่ 1 หนาที่ 134 พระพุทธองคตรัสไววา
“ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏฐิกตฺวา มนสิกตฺวา นีวรณา สพฺเพเจตสา สมนฺนาหริตฺวา
โอหิตโสโต ธมฺมํ สุณาติ อิมสฺสปฺจ ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ สตฺตโพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ ”
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ดูกรทานผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลาย สมัยใดพระอริยสาวกฟงธรรม ทําใหจดกระดูก
ทําไวในใจรวบรวมกําลังใจทั้งหมดมา เงี่ยหูลงฟงจริงๆ ในสมัยนั้นนิวรณ 5 ของเธอจะไมมี และโพชฌงค 7
ก็จะถึงความสมบูรณ เต็มเปยม เพราะอํานาจแหงภาวนา
การฟงธรรมเปนมงคล ดังนี้ คือ
1. เปนมหากุศล
2. ไดฟงธรรมที่ตนยังไมเคยฟง
3. ธรรมที่ตนเคยฟงแลว แตยังไมเขาใจชัด ยอมจะเขาใจชัด
4. บรรเทาความสงสัยเสียได
5. ทําความเห็นผิดใหถูกตองได
6. จิตของผูฟงยอมผองใส
7. กําจัดวิตก 3
8. เปนพหูสูต
9. เปนอุปนิสัยปจจัยในภพชาติตอๆ ไป
10. เปนปจจัยใหไดสิ้นอาสวกิเลส
11. เปนเหตุใหไดสมบัติ 3 ประการ
12. ยังโพชฌงค 7 ใหบริบูรณ
13. เพิ่มพูนสติปญญาใหเฉลียวฉลาดรอบคอบ
14. รักษาขนบธรรมเนียมของนักปราชญไว
15. ทําคนใหเขาถึงความสุขกายสบายใจ
16. ทําคนใหพนทุกข ถึงสุข อันไพบูลย
ตัวอยาง ประกอบในมงคลนี้ มีดังนี้
1. เรื่อง ภิกษุหนุม
ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง อยูในติสสมหาวิหาร ในมหาคาม ไดทราบวาพระมหาชาตกภาณกเถระ
จักเทศนเรื่อง มหาเวสสันดร มีคาถา 1 พัน ในฑีมวาปวิหาร จึงออกเดินทาง สิ้นระยะทางไกลตั้ง 9 โยชน
ภายในวันเดียว พอมาถึงพระเถระเริ่มเทศนแลว ทานเหนื่อยมีใจกระวนกระวายไมเปนสมาธิ จําไดแต
ตอนตนกับตอนทาย
เมื่อพระเถระกลาวจบ ทานลุกขึ้นยืนรองไหอยูวา การมาของเราเปลาประโยชนเสียแลว มนุษย
คนหนึ่งจึงกราบเรื่องนั้นแกพระเถระ ทานรับสั่งใหไปเรียนทานวา “พรุงนี้ทานจะเทศนใหฟงใหมอีก”
ในวันรุงขึ้น ทานก็เทศนซ้ําอีก ภิกษุหนุมนั้นตั้งใจฟง เจริญวิปสสนาตาม จนไดสําเร็จเปนโสดาบัน
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา การฟงธรรมดวยดี ยอมไดปญญาสูงจนถึงไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน
นับวาเปนมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง
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2. เรื่อง หญิงใหลูกดื่มนม
หญิงคนหนึ่ง อยูในบานอุลภะโกละกัณณิ ใหลูกนอยดื่มนมอยู ไดทราบขาววา พระมหา
อภัยเถระ ผูกลาวทีฆนิกาย จะแสดงขอปฏิบัติเกี่ยวกับวงศของพระอริยเจา เดินไปฟงธรรมสิ้นหนทาง
ไกล 5 โยชน เขาไปสูวิหารในตอนกลางวัน ทันฟงธรรมพอดี ใหลูกนอยนอนบนพื้นดิน ตัวเองยืนฟง
ธรรมของพระมหาเถระดวยความเคารพทานแสดงมหาอริยวังสปฏิปทา อันประกอบดวยความสันโดษ
ในปจจัย 4 และแสดงวิปสสนาภาวนาในตอนสุดทาย ทานแสดงธรรมนานมาก จนอรุณขึ้น อรุณขึ้น 1
พระมหาเถระแสดงธรรมจบ 1 การบรรลุโสดาปตติผลของอุบาสิกานั้น 1 ทั้ง 3 นี้ ไดมีในขณะเดียวกัน
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา ทานผูมีศรัทธาแกกลา แมหนทางไกลกันดารแคไหน ก็อุตสาหสละเวลาไป
ฟ ง ธรรม และขณะฟ ง ก็ ตั้ ง ใจฟ ง จริ ง ถึ ง ตอนว า ด ว ยภาคปฏิ บั ติ ก็ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ จนได ผ ลจริ ง ๆ
ไดสิริมงคลแกตนจริง ดังเรื่องนี้เปนตัวอยาง เพราะฉะนั้น ทุกคนไมควรจะประมาทตอการฟงธรรม

3. เรื่อง สัจจกนิครนถ
ในกรุงสาวัตถี นิครนถชื่อสัจจกะ เปนบัณฑิต มีวาจาฉลาดเปนอาจารยสอนศิลปะแกพระ
ราชกุมาร เขาเขาใจวาตนเองมีปญญามากกลัวทองจะแตก จึงเอาแผนเหล็กรัดทองไว อัคคิเวสนะก็เปน
ชื่อของทานเหมือนกัน
วันหนึ่ง เขาเขาไปเฝาพระศาสดา ไดฟงจุฬสัจจกสูตร รุงขึ้นอีกวันหนี่งเขาไปเฝาอีก ไดฟง
มหาสัจจกสูตร สูตรดังกลาวนี้อยูในพระไตรปฎก เลมที่ 12 หนา 422 – 437 ถึงจะฟง 2 ครั้ง ก็ไมบรรลุ
มรรค ผล อะไรเลย ไมไดบวช ไมไดตั้งอยูในสรณะ แตเปนอุปนิสสัยปจจัยในภพชาติตอไปคือเมื่อพระ
พุทธองค ปริ นิพพานลวงไปได 218 ป สัจ จกนิครนถไ ดมาเกิดในตัมพป ณณิ ทวีป ไดออกบวชเรีย น
พระไตรปฎก สอนศิษยานุศิษยเปนจํานวนมาก ปกครองหมูคณะเปนจํานวนมาก วันหนึ่งทานไปเยี่ยม
พระอุปชฌายๆ มีความประสงคจะเตือนทานใหปฏิบัติตามจึงมิไดกระทําสักวาปราศรัยดวยทานจึงกราบ
เรียนถามวา “ทานมีความผิดอะไร” พระอุปชฌายตอบวา “คุณอยาเขาใจวา กิจแหงบรรพชิตของคุณถึง
ที่สุดแลวดวยเหตุเพียงเทานี้” “กระผมจะทําอยางไรตอไปเลาขอรับ” “คุณจงหลีกทางจากหมูหยุด
การสอนเสียกอน แลวลงมือเจริญวิปสสนากรรมฐานเถิด” ทานตั้งอยูในโอวาทของพระอุปชฌายเจริญ
วิปสสนากรรมฐานไมชาไมนานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นไดเดนชัดแลววา การฟงธรรมเปนมงคลอันสูงสุดแกผูฟงโดยแท แมชาตินี้จะ
ไมรูเรื่องไมเขาใจ ก็ยังเปนอุปนิสสัยปจจัยในภพชาติตอๆ ไปได ฉะนั้น สมควรแลวที่ชาวพุทธทุกๆ คนจะ
ไมประมาทตอการฟงธรรม
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4. เรื่อง งูเหลือม
บางคนคิดวา ธรรมนี้ลึกซึ้ง ยอมไมแจมแจงแกเราผูฟง คือฟงแลวก็ไมเขาใจ จึงไม
ปรารถนาจะฟงธรรมอันลึกซึ้งนั้น ขอนั้นไมสมควรเลยเปนความคิดที่ผิด เปนความเขาใจที่ผิดแท ถา
ใครคิดเชนนั้น พูดเชนนั้น พอไดอานเรื่องนี้แลว โปรดทําความเห็นผิดนั้นใหถูกเสียดวย จะไมไดเสียที
ที่ไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แมธรรมจะลึกซึ้งสักปานใดก็ควรฟงแท จะมีแตสักวาบาลีลวนๆ เชน
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อาทิตตปริยายสูตร อนัตตลักขณสูตร คาถาพัน เปนตน ก็ควรฟงแท เพื่อจะได
เปนวาสนาบารมี เปนอุปนิสสัยปจจัยในชาตินี้และชาติตอๆ ไปดวย ถาเราคิดวา เราฟงไมรูเรื่องแลวไม
อยากจะฟงเราตายแลวเกิด เกิดแลวตายตั้งหลายชาติ ก็ไมสามารถจะมีโอกาสรูไดเลย ยิ่งไมรู ไมเขาใจ
ก็ยิ่งสนใจ ยิ่งศึกษา ยิ่งเขาหาทานผูรู ยิ่งดูยิ่งอาน ไมชาไมนาน ทานก็จะเปรื่องปราชญเฉลียวฉลาดไปเอง
ไมมีใครเกงมาแตในทอง ตองศึกษาเลาเรียนดวยกันทั้งนั้น
การฟงธรรมเปนวาสนาบารมี เปนอุปนิสสัยปจจัยไดจริงดังเรื่องตอไปนี้เปนตัวอยาง คือ
ในกาลแห ง พระพุ ท ธเจ า พระนามว า กั ส สปะ งู เ หลื อ มตั ว หนึ่ ง เมื่ อ ได ยิ น เสี ย งภิ ก ษุ
นั ก อภิ ธ รรมกํ า ลั ง ท อ งอายตนกถาอยู ถื อ เอานิ มิ ต ในเสี ย งนั้ น ตายแล ว ได ไ ปบั ง เกิ ด ในสวรรค
เมื่อพระพุทธเจาของเราปรินิพพานแลว ไดมาบังเกิดในตระกูลพราหมณ ออกบวชเปนอาชีวก ชื่อ ชนโสณะ
ไดเปนผูประจําตระกูลของอัครมเหสี พระเจาพินทุสาร พระนามวา ธรรมา
ในกาลนี้ พระนางธรรมาเทวีทรงครรภอโศกกุมารอยู ทรงเกิดแพพระอุทร คือปรารถนาจะ
เหยียบพระจันทรดวยเทาขางหนึ่ง เหยียบพระอาทิตยดวยเทาอีกขางหนึ่ง เคี้ยวกินดวงดาว กอนวลาหก
รากดิน และหมูไมในปาชา
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงทําพิธีตางๆ ใหแกพระเทวีจนหายแพทอง ตรัสถาม
อาชีวกประจําตระกูล ทราบวาจะไดพระราชโอรสผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญ คือ อโศกกุมาร และก็เปนจริง
อยางนั้น
เมื่อพระราชกุมารนั้น ไดครองราชสมบัติแลว ทรงสดับเรื่องทั้งหมดอันมารดาตรัสเลา มีพระ
ประสงคจะทําสักการะแกชนโสภณอาชีวก จึงสงราชบุรุษไปรับดวยวอทอง
พอทานมาระหวางทาง เห็นที่อยูของพระอุปคุตตเถระ จึงลงจากวอไปสูที่นั่นไดเห็นสัตว
ทั้งหลาย มีราชสีห เสื่อโครง เปนตน ไมเบียดเบียนกัน กลับไดเมตตาจิต ประชุมกันเปนพวกๆ อยู ณ
ที่นั่น ดวยอานุภาพแหงเมตตาของพระเถระ จึงถามวา “สัตวเหลานี้ชื่ออะไร” ทานพระอุปคุตตเถระ
ทราบวา ครั้งเปนงูเหลือม เคยฟงอายตนกถา จึงบอกวา “ผูมีอายุ สัตวเหลานี้ ชื่อวา อายตนะ” พอไดฟง
บทวาอายตนะเทานั้น ยังความละอายใหเกิดขึ้น นั่งกระโหยง พระเถระไดใหผาอาบน้ําแกเธอ เธอขอ
บรรพชา เรียนกรรมฐาน เจริญวิปสสนาจนไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน สําเร็จเปนพระอรหันต
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เรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา การฟงธรรมเปนมงคล ทั้งภพนี้และภพหนาใหมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
และนิพพานสมบัติ จัดเปนมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาโดยแท
5. เรื่อง แมไกฟง ธรรม
ในศาสนาของพระพุทธเจา พระนามวา กกุสันธะ แมไกตัวหนึ่งอยูในที่ใกลอาสนศาลาไดฟง
ธรรมของภิกษุผูเจริญวิปสสนารูปหนึ่งถือเอานิมิตในเสียงนั้น ถูกฆาตายแลวเกิดเปนราชธิดามีนามวา
อุพพรี บวชในสํานักนางปริพพาชิกาทั้งหลาย
วันหนึ่ง นางเขาไปสูเว็จกุฎี เห็นกลุมหนอน ยังปุฬุวกสัญญาไดเกิดขึ้น ไดปฐมฌาน จุติจาก
อัตภาพนั้น ไปเกิดในพรหมโลก จุติจากพรหมโลก เกิดในตระกูลเศรษฐี จุติจากนั้น เกิดเปนนาง
ลูกสุกร ในกรุงราชคฤห ในศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรานี้ จุติจากนั้น เกิดเปนราชธิดาในสุวรรณภูมิ
ชาติสุดทายเกิดเปนธิดาของสุมนกุฎมพีนามวา สุมนา ในบานโสกันต ในทิศใตแหงอนุราชบุรี ตั้งแตเกิด
เปนแมไกจนถึงชาตินี้ รวม 12 ชาติ ในกาลนั้น พระมหาอตุลเถระอยูในโกฏิปพพตมหาวิหาร เห็นนางแลว
กลาวกะภิกษุทั้งหลายวา “ผูมีอายุนางลุกสุกรเกิดแลว ไดเปนภรรยาของมหาอํามาตย นาอัศจรรยหนอ”
นางไดฟงคํานั้นแลว ระลึกชาติได เกิดความสังเวช ขอลาสามีบวชในสํานักนางภิกษุณีฟงมหาสติปฏฐาน
ในติสสวิหาร เจริญวิปสสนาไดสําเร็จเปนโสดาบัน ตอมาไดฟงอาสีวิโสปมสูตร ในกัลลกมหาวิหาร
เจริญวิปสสนากรรมฐานตออีก จนไดเปนพระอรหันต
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นเดนชัดแลววา การฟงธรรม เปนมงคลอันสูงสุด เพราะฉะนั้นทุกคนควร
สนใจในการฟงธรรม แลวปฏิบัติธรรมเสมอ เพื่อจะไดเปนสิริมงคลแกตนเอง ทั้งภพนี้และภพหนา แม
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไวในพระไตรปฎก ความวา การฟงธรรม สนทนาธรรม แสดงธรรม
ปฏิบัติธรรม ยอมใหถึงความสิ้นอาสวะ เปรียบเสมือนเมื่อฝนเมล็ดใหญตกลงมาบนภูเขาน้ําไหลไปตาม
ที่ลุม ยอมยังลําธาร ระแหง หวย แควใหเต็ม แลวบาไปตามหนอง ตามบึง แมน้ํานอย แมน้ําใหญ
จนถึงสมุทรสาครฉันใด ภิกษุทั้งหลาย กาลทั้ง 4 นี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบความรู
เรื่อง มงคล 38 ประการ
1. คําแปลและความหมาย
คําวา “มงคล” แปลและหมายความได 4 ประการ คือ
1. มงคล แปลว า ถึง พรอมดว ยลัก ษณะแหงบุ ญ ดั ง วิเ คราะหวา มงฺคติ ธฺ ญนฺ ติ
มงฺคลํ ชื่อวามงคล เพราะอรรถวา ถึงซึ่งธัญญะ
คําวา “ธัญญะ” ในที่นี้ ไดแก ลักษณะแหงบุญ
คําวา “ลักษณะแหงบุญ” ในที่นี้มี 3 อยาง คือ สิริ 1 บุญ 1 ปญญา 1
1. สิ ริ คื อ ศรี ไดแ ก ความเจริญ รุง เรื อ งด ว ยสมบั ติทั้ ง ปวง ดั งหลั ก ฐานว า
สิริโภคานมาสโย ศรี คือมิ่งขวัญ เปนที่มาแหงโภคทรัพยทั้งหลาย หมายความวา ถาบุคคลใดมีสิริหรือ
มีศรีแลว บุคคลนั้นยอมเจริญ งาม มีบุญ มีรัศมี รุงเรือง สวัสดี มีสมบัติ ดุจเทวดา ยศทั้งหลายก็
หลั่งไหลมา และที่หลั่งไหลนั้นก็ลวนแตดีๆ ทั้งนั้น เชน มีบริวารดี มีสมบัติมาก มีคนเคารพนับถือมาก
มีชื่อเสียงฟุงขจรไปในทิศทั้งหลาย ไดเปนประมุขประธานเปนใหญ เปนผูนําหมูนําคณะ เปนตน
2. บุญ ไดแก เปนผูที่ดําเนินชีวิตไปในทางที่เปนประโยชนโสตถิผลแกตน
และคนอื่น ดําเนินการชีวิตไปในทางที่เปนบุญเปนกุศล หลีกเวนอกุศลเสียหางไกล โดยองคธรรมก็
ไดแก ดํารงตนอยูในบุญกิริยาวัตถุ 3 บุญกิริยาวัตถุ 10 นั่นเอง
3. ปญญา ไดแก เปนผูประกอบดวยความรูในการแสวงหาประโยชนโลกนี้
แสวงหาประโยชนโลกหนา แสวงหาประโยชนอยางยิ่ง คือ พระนิพพาน
2. มงคล แปลวา เปนเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมถึง
คือยอมบรรลุความบริสุทธิ์ดวยธรรมชาตินี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินี้จึงชื่อวา มงคล
คําวา “เครื่องถึงความบริสุทธิ์” ในที่นี้ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
คําวา “ความบริสุทธิ์” ในที่นี้ไดแก ความสะอาดกาย วาจา ใจ ความสะอาดทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยศีล สมาธิ ปญญา เปนเครื่องนําพาไป
3. มงคล แปลวา ตัดผูยังสัตวใหตาย ตัดผูยังสัตวใหไปสูอบาย
คําวา อบาย แปลวา เสื่อม ไมเจริญ ทุกข มีอยู 4 อยาง คือ นรก เปรต อสุรกาย
สัตวดิรัจฉาน
4. มงคล แปลวา ประกอบการเขาถึงความงาม
คําวา “ความงาม” ในที่นี้ไดแก ความงามทั้ง 3 ประการ คือ งามในเบื้องตน งาม
ในทามกลาง งามในที่สุด
1. งามในเบื้องตน ไดแก งามดวยประโยชนโลกนี้ และงามดวยศีล
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2. งามในทามกลาง ไดแก งามดวยประโยชนโลกหนา และงามดวยสมาธิ
3. งามในที่สุด ไดแก งามดวยประโยชนอยางยิ่ง และงามดวยปญญา
คําวา “มงคล” นั้น เมื่อจะสรุปถือเอาใจความยอๆ แลวยอมไดความหมายดังนี้ คือ
1. มงคล แปลวา ความดี ความเจริญ คือเจริญดวยสิริ เจริญดวยบุญ เจริญ
ดวยปญญา
2. มงคล แปลวา เครื่องถึงความบริสุทธิ์ของคนทั้งหลาย ไดแก ศีล สมาธิ
ปญญา
3. มงคล แปลวา ตัด ฟน ผูฆาสัตวทั้งหลาย ตัด ฟน ผูพาสัตวทั้งหลายไป
อบาย และแปลวา ตัดบาป อกุศล
4. มงคล แปลวา งาม ไดแก ประกอบดวยความงาม 3 ประการ คือ งาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
คําวา “มงคล” มีคําแปลและความหมาย ดังที่ไดบรรยายมาดวยประการฉะนี้
2. เหตุเกิดขึ้นของมงคล
พระสูตรตางๆ เชน มงคลสูตร เปนตน มีเหตุใหเกิดขึ้นอยู 4 ประการ คือ
1. เกิดเพราะอัธยาศัยของตนเอง เชน ทวยตานุปสสนาสูตร เปนตน
2. เกิดเพราะอัธยาศัยของผูอื่น เชน เมตตสูตร เปนตน
3. เกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้น เชน อุรัคคสูตร เปนตน
4. เกิดเพราะอํานาจแหงคําถาม เชน วัมมิกสูตร เปนตน
มงคลสูตรนี้ เกิดขึ้นเพราะอํานาจแหงการทูลถาม คือ มีเทวดาไปทูลถามพระพุทธองค
3. คําถามมีอยู 5 ประการ
1. ถามในสิ่งที่ยังไมรู
2. ถามเพื่อหารือ
3. ถามเพื่อแกขอของใจสงสัย
4. ถามเพื่อสอบสวน
5. ถามเองตอบเอง
มงคลสูตรนี้ อยูในคําถามขอที่ 3 คือ ถามเพื่อแกขอของใจสงสัย ไดแก ถามเพื่อตัด
ความสงสัย
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4. ประวัติเดิมของเหตุเกิดมงคล
ประชาชนในชมพูทวีป ไดประชุมกันฟงนิทาน ในสถานที่ตางๆ เชน ประตูเมือง
ศาลาวาราชการ และที่ประชุม เปนตน จางผูที่รูนิทานมาเลาใหฟง เชน เลานิทานของคนนอกพุทธ
ศาสนา มีพราหมณ เดียรถีย นิครนถ เปนตน เรื่องหนึ่งๆ เลากันนานถึง 4 เดือน จึงจะจบก็มี เชน เรื่อง
นํานางสีดามา เรื่องนี้มีในรามายณะ คัมภีร พวกปุราณะในศาสนาพราหมณ
วันหนึ่ง เรื่องมงคลไดเกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นวา “อะไรหนอเปนมงคล” รูปที่เห็น
แลวเปนมงคลหรือ หรือวาเสียงที่ฟงแลวเปนมงคล หรือวาอารมณที่ทราบแลวเปนมงคล ใครรูจักมงคล

5. มงคล 3 เกิดขึ้น

1. ทิฏฐมงคล
ชายผูหนึ่ง ชื่อวา ทิฏฐมังคลิกะ เอยขึ้นมาวา “ขาพเจารูจักมงคลรูปที่เห็นแลวเปน
มงคลในโลก เชน คนบางคนลุกขึ้นแตเชาตรูเห็นนกแอนลมบาง มะตูมออนบาง หญิงมีครรภบาง เด็ก
นอย ผูประดับประดาแลวบาง หมอน้ํามันเต็มบาง ปลาตะเพียนสดบาง มาอาชาไนยบาง รถเทียมดวยมา
อาชาไนยบาง โคอุสภะบาง แมโคบาง โคแดงบาง นี้แหละเรียกวา รูปที่เห็นแลวเปนมงคล”
2. สุตมงคล
ชายผูหนึ่ง ชื่อวา สุตมังคลิกะ ไดฟงดังนั้น จึงกลาวขึ้นวา “ผูเจริญขึ้นชื่อวาตานี้
ยอมเห็นรูปสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ดีบาง ไมดีบาง นาชอบใจบาง ไมนาชอบใจบาง ถาถือวารูปที่เห็น
แลวเปนมงคลไซร ทุกสิ่งทุกอยางก็จะตองเปนมงคล เสียงที่ฟงแลวตางหากเปนมงคล เชน คนบางคนใน
โลกนี้ลุกขึ้นแตเชาตรู ไดยินวาเจริญบางกําลังเจริญบาง เต็มแลวบาง ขาวบาง ใจดีบาง สิริบาง เจริญศรี
บาง วันนี้ฤกษดี ยามดี วันดี มงคลดีบาง หรือไดยินเสียงอยางใดอยางหนึ่ง นี้แหละเรียกวาเสียงที่ฟงแลว
เปนมงคล”
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3. มุตมงคล
ชายผูหนึ่ง ชื่อวา มุตมังคลิกะ เมื่อไดฟงดังนั้น จึงกลาวคัดคานขึ้นมาวา “ผูเจริญขึ้น
ชื่อวาหู ยอมไดยินเสียงดีบาง ไมดีบาง ไมนาชอบใจบาง ถาหากวาเสียงที่หูไดฟงแลวเปนมงคลไซร ก็จะ
พึงเปนมงคลไปเสียหมดทุกอยาง เพราะฉะนั้น จึงขอคัดคานวา เสียงที่ฟงแลวไมเปนมงคล อารมณที่
ทราบแลวตางหากเปนมงคล กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชื่อวาอารมณที่ทราบแลว เชน คนบางคนในโลกนี้ลุก
ขึ้นแตเชาตรู ดมกลิ่นดอกไมมีกลิ่นดอกปทุม เปนตน หรือเคี้ยวไมชําระฟนอันขาว หรือจับตองปฐพี
จับตองขาวกลาอันเขียวสด โคมัยสด เตา เกวียนบรรทุกงา ดอกไมหรือผลไม หรือลูบไลดวยดินสอพอง
โดยถูกตองตามวิธี หรือนุงผาขาว โพกผาขาว ดมกลิ่น ลิ้มรสถูกตอง โผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งนี้
แหละเรียกวา อารมณที่ทราบเปนมงคล”
6. เถียงเรื่องมงคลไมตกลงกันได
ชายทั้ง 3 นั้น พรอมทั้งผูฟง ตางก็ไมสามารถจะตัดสินไดวาอะไรเปนมงคลกันแน
จึงแตกแยกกันเปน 3 จําพวกตามความคิดเห็นของบุคคลทั้ง 3 นั้น เรื่องนี้ไดแพรสะพัดไปจนทั่วชมพูทวีป
7. เรื่องมงคลแพรสะพัดไปจนถึงอกนิฏฐพรหม
1. พวกมนุษยในชมพูทวีปพากันคิดกอนวา อะไรหนอเปนมงคล
2. พวกเทวดาผูรักษามนุษย เหลานั้น ฟงคํานั้นจากมนุษ ยแลว ก็พากั นคิดวา
อะไรหนอเปนมงคล
3. พวกภุมมเทวดา คือเทวดาประจําพื้นดิน มิตรของพวกเทวดาผูรักษามนุษย
ก็พากันคิดวา อะไรหนอเปนมงคล
4. พวกอากาสัฏฐเทวดา คือเทวดาประจําอากาศ มิตรของภุมมเทวดาก็พากันคิด
วา อะไรหนอเปนมงคล
5. พวกเทวดาชั้ น จาตุม มหาราชิ ก า มิ ต รของอากาสัฏ ฐเทวดาก็ พ ากัน คิ ด ว า
อะไรหนอเปนมงคล
6. พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ชั้นยามาชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี
ก็พากันคิดวาอะไรหนอเปนมงคล
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7. พวกพรหมปาริ สั ช ชา พรหมปุ โ รริ ต มหาพรหม ปริ ต รตาภาพรหม
อั ป ปมาณาภาพรหม อาภั ส สราพรหม อสั ญ ญสั ต ตพรหม พรหมชั้ น สุ ท ธาวาส 5 คื อ อวิ ห า
อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐะ ตางก็พากันคิดวาอะไรหนอเปนมงคล
รวมความวา พวกมนุษย เทวดา 6 ชั้น พรหม 15 ชั้น เมื่อฟงคํานั้นจากมิตรของ
ตนๆ แลว ก็พากันคิดมงคลเปนพวกๆ การคิดมงคลไดเกิดขึ้นแลวในที่ทุกสถานจนกระทั่งหมื่นจักรวาล
ดวยประการดังบรรยายมาฉะนี้
8. ปญหาเรื่องมงคลนี้ ตัง้ อยูนาน 12 ป จึงแกได
การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแลวนั้น ยังไมไดตัดสินเด็ดขาดวานี้เปนมงคล ไดตั้งอยูนาน
ถึง 12 ป ในคราวนั้น มนุษยและเทวดาทั้งสิ้นเวนพวกอริยสาวกเสีย แตกกันเปน 3 จําพวก ดวยอํานาจ
แหงทิฏฐมงคล สุตมงคลและมุตมงคลแมเพียงคนเดียว ก็ไมมีใครตัดสินตามความเปนจริงไดวานี้เทานั้น
เปนมงคล
ตอมาพวกเทวดาชั้นสุทธาวาส รูจิตของพวกมนุษยจึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษยวา
ตอจากนี้ไป 12 ป พระสัมมาสัมพุทธเจาจักตรัสมงคล
ครั้นลวงไป 12 ป พวกเทวดาชั้นดาวดึงส มาประชุมพรอมกันแลว เขาไปเฝาทาว
สักกะ ผูเปนจอมเทวดาทูลวา “ขอเดชะพระองคผูนิรทุกข ปญหาปรารภถึงมงคลเกิดขึ้นแลว พวกหนึ่งวา
รูปที่เห็นแลวเปนมงคล พวกหนึ่งวา เสียงที่ฟงแลวเปนมงคล พวกหนึ่งวาอารมณที่ทราบแลวเปนมงคล
ดังนี้
ในปญหานั้น ทั้งพวกขาพเจา ทั้งพวกอื่น ก็ตกลงกันไมไดขอประทานพระวโรกาส
ขอพระองคโปรดพยากรณแกพวกขาพเจาตามเปนจริงเถิด”
ทาวสักกะตรัสถามวา “เรื่องมงคลนี้ ทีแรกเกิดขึ้นที่ไหน” ไดรับตอบวา เกิดขึ้นใน
มนุสสโลก
ทาวสักกะตรัสถามวา “พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหน” ไดรับคําตอบวา
ประทับอยูในมนุสสโลก
ทาวสักกะตรัสถามวา “ถากระนั้น เราจะทูลถามมงคลปญหานั้นกับพระผูมีพระภาค
เจา” แลวทรงบัญชาเทพบุตรองคหนึ่งวา “ทานจงทูลถามพระผูมีพระภาค ทรงพาหมูเทวดามาสู
พระเชตวันมหาวิหาร เทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ทูลถามมงคลปญหา” พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงวิสัชนาปญหานั้น จึงไดตรัสมงคลสูตรนี้
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9. ใจความยอของมงคลสูตร

สมัยหนึ่ง พระผูเปนเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร อารามของทานอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นเทวดาองคหนึ่ง เมื่อราตรีสวางแลว มีวรรณะงดงาม ยังพระเชตวันให
สวางไสวทั่วถึง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
“ พหู เทวา มนุสฺสา จ

มงฺคลานิ อจินฺตคุ

อากงฺขมานา โสตฺถานํ

พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ ”

เทวดาและมนุ ษ ย เ ป น จํ า นวนมาก ปรารถนาความสวั ส ดี ไ ด คิ ด มงคลทั้ ง หลาย
ขอพระองคไดโปรดบอกมงคลอยางสูงสุดเถิด ฯ
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสมงคล 38 ประการวา
“ อเสวนา จ พาลานํ
ปูชา จ ปูชนียานํ
ดังนี้เปนตน

ปณฺฑิตานฺจ เสวนา
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ”
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มงคล 38 ประการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ไมคบคนพาล
คบบัณฑิต
บูชาผูที่ควรบูชา
อยูในประเทศอันสมควร
ทําบุญไวในกาลกอน
ตั้งตนไวชอบ
เปนพหูสูต
มีศิลปะ
มีวินัยที่ศึกษาดีแลว
วาจาสุภาษิต
เลี้ยงดูมารดาบิดา
เลี้ยงดูบตุ ร
เลี้ยงดูภรรยา
ทําการงานไมคั่งคาง
บําเพ็ญทาน
ประพฤติธรรม
สงเคราะหญาติ
ทํางานไมมีโทษ
งดเวนบาป

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ไมดื่มน้ําเมา
ไมประมาท
มีสัมมาคารวะ
เจียมตัว
สันโดษ
กตัญู
ฟงธรรม
อดทน
วางายสอนงาย
พบปะสมณะ
สนทนาธรรม
บําเพ็ญตบะ
ประพฤติพรหมจรรย
เห็นอริยสัจ
ทําพระนิพพานใหแจง
จิตไมหวั่นไหว
จิตไมเศราโศก
จิตปราศจากกิเลส
จิตเกษม

สัตวทั้งหลาย ปฏิบัติตามมงคลดังกลาวมานี้แลว ไมแพในขาศึกทั้งปวง ถึงความ
สวัสดีในที่ทุกสถาน นั่นเปนมงคลอันสูงสุดของสัตวเหลานั้น ฉะนี้แล

---------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก าณสิทธิเถร ป.ธ.9). มงคล 38 ประการ .พิมพครั้ง
ที่ 9. สํานักพิมพสัมปชัญญะ จังหวัดนนทบุรี . พ.ศ. 2548. หนา 1-12.
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ใบความรู
เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
องคที่ 19

“ทาน ศีล ภาวนา” หรือการใหทาน รักษาศีลและการเจริญภาวนา เปนวิธีสรางบุญบารมีในพระพุทธศาสนา
บุญ คือ เครื่องชําระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจาและใจ กุศลธรรม (ประยุตธ
บารมี คือ คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง
การใหทานหรือการทําทานเปนการสรางบุญที่ต่ําที่สุด ไดบุญนอยที่สุด ไมวาจะทํามากอยางไร ก็ไมมีทางที่จะ
เทากับการรักษาศีล
การถือศีลนั้นแมจะมากอยางไร ก็ไมมีทางที่จะไดบุญมากเกินกวาทางเจริญภาวนาไปได
ฉะนั้นการเจริญภาวนา จึงเปนการสรางบุญบารมีที่สูงที่สุดไดมากที่สุด
ในทุกวันนี้ เรารูจักแตการใหทานอยางเดียว เชน การทําบุญตักบาตร ทอดกฐิน ผาปา สละทรัพยสรางโบสถ ว
การเปรียญ สวนการถือศีลแมจะไดบุญมากกวาการทําทานก็ยังมีทํากันสวนนอย เพื่อความเขาใจอันดีจึงขอชี้แจงการสร
วา อยางไรเปนการลงทุนที่นอยที่สุด แตไดบุญบารมีมากที่สุด คือ

1. การทําทาน

การทําทาน ไดแก การสละทรัพย สิ่งของ สมบัติของตนเองใหแกผูอื่นโดยมุงหวังจะจุนเจือใหผูอื่นไดรับปร
ความสุขดวยความเมตตาจิตของตน ทานที่ทําไปนั้นจะทําใหผูทําทานไดบุญมากหรือนอยเพียงใดยอมสุดแลวแตองค
ประการคือ
องคประกอบขอ 1 วัตถุทานตองบริสุทธิ์ วัตถุทานที่ให ไดแกสิ่งของ ทรัพย สมบัติที่ตนไดสละนั้นเองจะตอ
บริสุทธิ์คือเปนของที่ตนไดแสวงหาไดมาดวยความบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพไมใชของที่ไดมาจากการเบียดเบียนผูอนื่
องคประกอบขอ 2 เจตนาในการใหทานตองบริสุทธิ์ การใหทานนั้นโดยจุดมุงหมายที่แทจริงที่เพื่อเปนการขจ
ความตระหนี่เหนียวแนน ความหวงแหนหลงใหลในทรัพยสมบัติของตนอันเปนกิเลสหยาบ คือ “โลภกิเลส” และเพื่อ
ผูอื่นใหไดรับความสุขดวยเมตตาธรรมของตนอันเปนบันไดกาวแรกในการเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมใน พรหม
เกิดขึ้น ถาไดใหทานดวยเจตนาดังกลาวแลวเรียนวา เจตนาในการใหทานบริสุทธิ์ แตเจตนาที่วาบริสุทธิ์จริงจะตองสมบูร
3 ระยะคือ
1) ระยะกอนใหทาน กอนที่จะใหทานก็มีจิตใจโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีที่จะใหทาน เพื่อสงเคราะหผูอ
ความสุขเพราะทรัพยสิ่งของของตน
2) ระยะที่กําลังลงมือใหทาน ระยะที่กําลังลงมือใหทานอยูนั้น ก็ทําดวยจิตโสมนัส ราเริงยินดีและเบิกบานใ
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กําลังใหผูอื่น
3) ระยะหลังจากที่ไดใหทานไปแลว ครั้นเมื่อไดใหทานไปแลวเสร็จ หลังจากนั้นก็ดี นานมาก็ดี เมือหวนค
ตนไดกระทําไปแลวครั้งใด ก็มีจิตโสมนัสราเริงเบิกบาน ยินดีในทานนั้น ๆ
เจตนาบริสุทธิ์ในการทําทานนั้น อยูที่จิตโสมนัสราเริงเบิกบานยินดีในทานที่ทํานั้นเปนสําคัญและเนื่องมาจากเม
สงเคราะหผูอื่นใหพนความทุกขและใหไดรับความสุขเพราะทานของตน นับวาเปนเจตนาที่บริสุทธิ์ในเบื้องตน แตเจตน
เพราะเหตุดังกลาวมาแลวนี้จะทําใหยิ่ง ๆ บริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกหากผูใหทานนั้น ไดทําทานดวยวิปสสนาปญญา กลาว
ทานอยางเดียว แตทําทานพรอมกับมีวิปสสนาปญญา โดยใครควรถึงวัตถุทานที่ใหทานนั้นวา อันบรรดาทรัพยสิ่งข
ชาวโลกนิยมยกยองหวงแหนเปนสมบัติกันดวยความโลภนั้น แทที่จริงแลวก็เปนเพียงวัตถุธาตุประจําโลก เปนสมบัติก
ของผูใดโดยเฉพาะเปนของที่มีมาตั้งแตกอนเราเกิดขึ้นมา และไมวาเราจะเกิดขึ้นมาหรือไมก็ตาม วัตถุธาตุดังกลาวก็มีอย
ไดผานการเปนเจาของ ของผูอื่นมาแลวหลายชั่วคนซึ่งทานแตกอนนั้นตางก็ไดลมหายตายจากไปทั้งสิ้นไมสามารถ
ดังกลาวนี้ติดตัวไปไดเลย จนในที่สุดก็ไดตกทอดมาถึงเรา ใหเราไดกินไดใชไดยึดถือเพียงชั่วคราว แลวก็ตกทอดสืบเ
ของคนอื่น ๆ ตอ ๆไปเชนนี้ แมเราเองก็ไมสามารถนําติดตัวไปได จึงนับวาเปนเพียงสมบัติผลัดกันชมเทานั้นไมจากไปใน
จากไปในวันหนา อยางนอยเราก็ตองจากตองทิ้งเมื่อเราไดตายลงนับวาเปนอนิจจัง
คือไมเที่ยงแทแนนอน จึงไ
มั่นถือมั่นวานั่นเปนของเราถาวรตลอดไป แมตัววัตถุธาตุดังกลาวนี้เอง เมื่อมีเกิดขึ้นเปนตัวตนแลว ก็ตั้งอยูในสภาพนั้นใ
ไมได จะตองเกาแก ผุพัง บุบสลายไ ป ไมใชตัวไมใชตนแตอยางไร แมแตเนื้อตัวรางกายของเราเองก็มีสภาพเชนเดียว
เหลานั้น ซึ่งไมอาจจะตั้งมั่นใหยั่งยืนอยูไดเมื่อมีเกิดขึ้นแลวก็จะตองเจริญวัยเปนหนุมสาวแลวก็แกเฒาและตายในที่สุด
พลัดพรากจากของอันเปนที่รัก ที่หวงแหน คือ ทรัพยสมบัติทั้งปวง
เมื่อมีเจตนาใหทานบริสุทธผุดผองดีพรอมทั้งสามระยะดังกลาวมาแลว ทั้งยังประกอบไปดวยวิปสสนาปญญาดังก
ด ว ย เจตนานั้ น ย อ มบริสุ ท ธิ์ อ ยา งยิ่ ง ทานที่ไ ด ทํ า ไปนั้ น ย อ มมี ผ ลมาก ไดบุ ญ มากหากวั ต ถุ ท านที่ ไ ดทํ า เป น ของที่ บ
องคประกอบขอ 1 ดวย ก็ยอมทําใหไดบุญมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก วัตถุทานจะมากหรือนอย เปนของเลวหรือประณีตไมสํา
ไดใหทานไปตามกําลังทรัพยที่เรามีอยูยอมใชได แตก็มีขออันควรระวังอยู คือ การทําทานนั้นอยาไดเบียดเบียนตนเอง
แตฝนทําใหมาก ๆ จนเกินกําลังของตนที่จะใหไดเมื่อไดทําไปแลว ตนเองและสามีภริยา รวมทั้งบุตรตองลําบาก ขาดแค
ไมมีจะกินจะใช เชนนี้ยอมทําใหจิตเศราหมอง เจตนานั้นยอมไมบริสุทธิ์ ทานที่ไดทําไปแลวนั้น แมวัตถุทานจะมาก
ก็ยอมไดบุญนอย ตัวอยางที่ทําทานดวยเจตนาอันไมบริสุทธิ์คือ
ตังอยางที่ 1 ทําทานเพราะอยากได ทําเอาหนา ทําอวดผูอื่น เปนการทําทานดวยความโลภ ไมไดทําเพื่อขจัดความ
ตัวอยางที่ 2 ทําทานดวยความฝนใจ ทําเพราะเสียไมได ทําดวยความเสียดาย เปนการทําทานดวยความตระหนี่ห
ดวยความเสียดาย ไมใชทําดวยจิตเมตตาที่มุงจะสงเคราะหผูอื่น ยิ่งคิดแลวยิ่งเสียดายใหไปแลวเปนทุกขใจ บางครั้งน
บอกบุญ เชนนี้จิตยอมเศราหมอง ไดบุญนอยหากเสียดายมาก ๆจนเกิดโทสจริตกลาแลว นอกจากจะไมไดบุญแลว ท
บาป
ตัวอยางที่ 3 ทําทานดวยความโลภ คือทําทานเพราะอยากไดนั่น อยากไดนี่ อยากเปนนั่น อยากเปนนี่ เปนการท
หวังสิ่งตอบแทน ไมใชทําทานเพราะมุงหมายที่จะขจัดความโลภ ความตระหนี่หวงแหนในทรัพยของตน การทําทานดว
ยอมไมไดบุญอะไรเลย สิ่งที่จะไดพอกพูนเพิ่มใหมากขึ้นและหนาขึ้นก็คือ ความโลภ
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ผลหรืออานิสงสของการทําทานที่ครบองคประกอบ 3 ประการ ยอมมีผลใหไดซึ่งมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ แม
เจตนาเอาไวลางหนาก็ตามเพราะสิ่งเหลานี้เปนผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุ เมื่อทําเหตุครบถวนยอมมีผลเกิดขึ้นตามมาเอง
แตชาติกอน ๆ จะสงผล คือ
1. ร่ํารวยตั้งแตวัยตน เพราะผลของทานที่ไดตั้งเจตนาไวบริสุทธิ์ดีตั้งแตกอนจะทําทาน
2. ร่ํารวยในวัยกลางคน การร่ํารวยในวัยกลางคนนั้น สืบเนื่องมาจากผลของทานที่ไดทําเพราะเจตนางาม
ระยะที่ 2 คือไมงามบริสุทธิ์ในระยะแรก เพราะเมื่อกอนที่จะลงมือทําทานก็มิไดมีจิตศรัทธามากอน ไมคิดจะทําท
แตก็ไดตัดสินใจทําทานไปเพราะเหตุบางอยาง แตเมื่อไดลงมือทําทานอยูก็เกิดโสมนัสรื่นเริงยินดีในทานที่กําลังกร
3. ร่ํารวยปจฉิมวัย คือ ร่ํารวยในบั้นปลายชีวิตนั้น สืบเนื่องมาจากผลทานที่ผูกระทํามีเจตนางามไมบริสุทธิ์ใ
และระยะที่ 2 แตงามบริสุทธิ์ในระยะที่ 3
องคประกอบขอ 3 เนื้อนาบุญตองบริสุทธิ์ คําวา เนื้อนาบุญ ในที่นี้คือบุคคลผูรับการทําทานของผูทําทานนั้นเอง
องคประกอบที่สําคัญที่สุด แมวาองคประกอบในการทําทานขอ 1 และ 2 จะงามบริสุทธิ์ครบถวนดีแลว แตตัวผูรับการ
คนที่ไมดี ไมใชผูที่เปนเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์แตเปนเนื้อนาบุญที่เลว ทานที่ทําไปแลวก็ไมผลิดอกออกผล
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเอาไววา แมวัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี เจตนาในการทําทานจะบริสุทธิ์ดีจะทําใหท
มากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับเนื้อนาบุญเปนลําดับตอไปนี้
1. ทําทานแกสัตวเดรัจฉาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกมนุษย แมจะเปนมนุษยท
มีธรรมเลยก็ตาม ทั้งนี้เพราะสัตวยอมมีบุญวาสนาบารมีนอยกวามนุษย และสัตวไมใชเนื้อนาบุญที่ดี
2. ใหทานแกมนุษยที่ไมมีศีล ไมมีธรรมวินัยแมจะใหมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกผูม
ใหเพียงครั้งเดียวก็ตาม
3. ใหทานแกผูที่มีศีล 5 แมจะใหมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกผูที่มีศีล 8 แมจะใหเพีย
ตาม
4. ให ท านแก ผู ที่ มีศี ล 8 แม จ ะให ม ากถึ ง 100 ครั้ ง ก็ ยัง ได บุญ น อยกวา ให ท านดั ง กล า วแก ผู ที่มี ศี ล 10 คือ
พระพุทธศาสนา แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
5. ถวายทานแกสามเณรซึ่งมีศีล 10 แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาถวายทานแก พระสมมติส
ปาฏิโมกขสังวร 227 ขอ
พระดวยกันก็มีคุณธรรมแตกตางกัน จึงมีเนื้อนาบุญที่ตางกัน บุคคลที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนามีศีลปาฏิโมก
ขอ นั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมตรัสเรียกวาเปน พระ แตเปนเพียงพระสมมุติเทานั้น เรียกกันวา สมมุติส
แทจริงนั้น หมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแตพระโสดาปตติผลเปนพระโสดาบันเปนตนไป ไมวาทานผูนั้นจะไดบ
ฆราวาสก็ตาม นับวาเปน พระ ทั้งสิ้น และพระดวยกันก็มีคุณธรรมตางกันหลายระดับชั้น จากนอยไปหามากดัง
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และยอมเปนเ
แตกตางกัน ดังตอไปนี้
6. ถวายทานแกพระสมมุติสงฆ แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานแกพระโสดาบัน แม
ทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม(ความจริงยังมีการแยกเปนพระโสดาปตติมรรคและพระโสดาปตติผล ฯลฯ เปนลําด
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พระอรหัตผล แตในที่นี้จะกลาวแตเพียงยนยอพอใหไดความเทานั้น)
7. ถวายทานแกพระโสดาบัน แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระสกิทาคา
ถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
8. ถวายทานแกพระสกิทาคามี แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระอนาคา
ถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
9. ถวายทานแกพระอนาคามี แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระอรหันต แม
ทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
10. ถวายทานแกพระอรหันต แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระปจเจกพุท
ไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
11. ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแดองค
สัมมาสัมพุทธเจา แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
12. ถวายทานแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายสังฆท
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะไดถวายสังฆทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
13. ถวายสังฆทานที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกว
วิหารทาน แมจะไดกระทําแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม วิหารทาน ไดแกการสรางหรือรวมสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ
ธรรม ศาลาทาน้ํา ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทาง อันปนสาธารณประโยชนที่ประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน อนึ่งการสร
สาธารณประโยชนหรือสิ่งที่ประชาชนใชรวมกัน แมจะไมเกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เชน โรงพยาบาล โรง
แท็งกน้ํา ศาลาปายรถยนตโดยสารประจําทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ไดบุญมากในทํานองเดียวกัน
14. การถวายวิหารทาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง(100 หลัง) ก็ยังนอยกวาการใหธรรมทาน แมจะไดใหแตเพียงครั้
การใหธรรมทานก็คือการเทศน การสอนธรรมะแกผูอื่นที่ยังไมรูใหไดรู ที่รูอยูแลวก็ใหรูยิ่ง ๆ ขึ้น ใหไดเขาใจในมรรค ผ
ใหผูที่เปนมิจฉาทิฐิไดกลับใจเปนสัมมาทิฐิ ชักจูงผูคนใหเขาปฏิบัติ รวมตลอดถึงการพิมพการแจกหนังสือธรรมะ
15. การใหธรรมทาน แมจะมากถึง 100 ครั้งก็ยังนอยกวาการให อภัยทาน แมจะไดใหแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม การ
ก็คือการไมผูกโกรธ ไมอาฆาตจองเวร ไมพยาบาทคิดรายผูอื่นแมแตศัตรู ซึ่งไดบุญกุศลแรงและสูงมากในฝายทาน เพ
บําเพ็ญเพียรเพื่อละ โทสะกิเลส และเปนการเจริญ เมตตาพรหมวิหารธรรม อันเปนพรหมวิหารขอหนึ่งในพรหมวิหาร
อันพรหมวิหาร 4 นั้นเปนคุณธรรมที่เปนองคธรรมของโยคีบุคคลที่บําเพ็ญฌานและวิปสสนา ผูที่ทรงพรหมวิหาร 4 ไ
ทรงฌานซึ่งเมื่อเมตตาพรหมวิหารธรรมไดเกิดขึ้นแลวเมื่อใด ก็ยอมละเสียไดซึ่ง “พยาบาท” ผูนั้นจึงจะสามารถใหอภัยท
ใหอภัยทานจึงเปนเรื่องที่ละเอียดออนและยากเย็น จึงจัดเปนทานที่สูงกวาการใหทานทั้งปวง
อยางไรก็ดี การใหอภัยทาน แมจะมากเพียงใด แมจะชนะการใหทานอื่น ๆ ทั้งมวล ผลบุญนั้นก็ยังอยูในระดับที่ต
ศีล เพราะเปนการบําเพ็ญบารมีคนละขั้นตางกัน

2. การรักษาศีล
“ศีล” นั้น แปลวา “ปกติ” คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะตองระวังรักษาตามเพศและฐานะ ศีลนั้นมีหลายระดับคือ
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ศีล 10 และศีล 227 และในบรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยังจัดแยกออกเปนระดับธรรมดา มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) และอธิศ
สูง ศีลอยางอุกฤษฏ)
คําวา มนุษย นั้น คือผูที่มีใจอันประเสริฐ คุณธรรมที่เปนปกติของมนุษยที่จะตองทรงไวใหไดตลอดไปก็คือ ศีล
ไมมีศีล 5 ไมเรียกวามนุษย แตอาจเรียกวา คน ซึ่งแปลวา ยุง ในสมัย พระพุทธกาลผูคนมักจะมีศีล 5 ประจําใจกัน
5 จึงเปนเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้น และจัดวาเปน มนุษยธรรม สวนหนึ่งในมนุษยธรรม 10 ประการ ผูที่จะมีวาสน
เปนมนุษย จะตองถึงพรอมดวยมนุษยธรรม 10 ประการเปนปกติ (ซึ่งรวมถึงศีล 5 ดวย) รายละเอียดจะมีประการใดจะไม
ที่นี้
การรักษาศีลเปนการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเปนเพียงกิเลสหยาบ มิใหกําเริบขึ้นและเปน
บุญบารมีที่สูงกวาการใหทาน ทั้งในการถือศีลดวยกันเองก็ยังไดบุญมากและนอยตางกันไปตามลําดับตอไปนี้คือ
1. การใหอภัยทาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล 5 แมจะไดถือแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
2. การถือศีล 5 แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล 8 แมจะไดถือแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
3. การถือศีล 8 แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถือศีล 10 คือการบวชเปนสามเณร แมจะบวชมาได
เดียวก็ตาม
4. การไดบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา แลวรักษาศีล 10 ไมใหขาด ไมดางพรอย แมจะนานถึง 100 ป
นอยกวาผูที่ไดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนามีศีลปาฏิโมกขสังวร
227 ขอ แมจะไดบวชมาเพียงวันเดียวก็ต
ฉะนั้น ในฝายศีลแลว การที่ไดอุปสมบทเปนพระในพระพุทธศาสนาไดบุญบารมีมากที่สุด เพราะเปนเนกขัมมบา
10 ทัศ ซึ่งเปนการออกจากกามเพื่อนําไปสูการปฏิบัติธรรมขั้นสูง ๆ คือการภาวนาเพื่อมรรคผล นิพพาน ตอ ๆ ไป
รักษาศีลนั้นมีมากซึ่งจะยังประโยชนสุขใหแกผูนั้น ทั้งในชาตินี้และชาติหนาเมื่อไดละอัตภาพนี้ไปแลวยอมสงผลใหได
วโลก 6 ชั้น ซึ่งแลวแตความละเอียดประณีตของศีลที่รักษาและที่บําเพ็ญมา ครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแลวดวยเศษขอ
หลงเหลืออยูเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ หากไมมีอกุศลกรรมอื่นมาใหผลก็อาจนอมนําใหไดมาบังเกิดเปนมนุษยที่ถึงพรอมด
ประการ เชน อานิสงสของการรักษาศีล 5 ดังกลาวคือ
(1) ผูที่รักษาศีลขอ 1 ดวยการไมฆาสัตวตัดชีวิต ดวยเศษของบุญที่รักษาศีลขอนี้ เมื่อนอมนํามาเกิดเปนมนุษย
พลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไมขี้โรค อายุยืนยาว ไมมีศัตรูเบียดเบียนใหตองบาดเจ็บไมมีอุบัติเหตุตาง ๆ ที่จะบ
สิ้นอายุเสียกอนวัยอันสมควร
(2) ผูที่รักษาศีลขอ 2 ดวยการไมถือเอาทรัพยของผูอื่นที่เจาของมิไดเต็มใจให ดวยเศษของบุญที่นํามาเกิดเปนมน
ใหไดเกิดในตระกูลที่ร่ํารวย การทํามาหาเลี้ยงชีพในภายหนามักจะประสบชองทางที่ดี ทํามาคาขึ้นและมั่งมีทรัพย ทรัพ
วิบัติหายนะไปดวยภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ
(3) ผูที่รักษาศีลขอ 3 ดวยการไมรวมประเวณีในคูครอง หรือคนในปกครองของผูอื่น ดวยเศษของบุญที่รักษาศีลข
เกิดเปนมนุษย ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักไดพบรักที่แทจริงจังและจริงใจ ไมตองอกหัก อกโรย และ อกเดาะ
บุตรธิดา ก็วานอนสอนงาย ไมดื้อดาน ไมถูกผูอื่นหลอกลวงฉุดคราอนาจารไปทําใหเสียหาย บุตรธิดายอมเปนอภิชาตบ
เกียรติยศชื่อเสียง
มาสูวงศตระกูล
(4) ผูที่รักษาศีลขอ 4 ดวยการไมกลาวมุสา ดวยเศษของบุญที่รักษาศีลขอนี้ เมื่อมาเกิดเปนมนุษย จะทําใหเป
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ไพเราะ พูดจามีน้ํามีนวลชวนฟง มีเหตุมีผลชนิดที่เปน พุทธวาจา มีโวหารปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาควา
เชื่อฟงและเชื่อถือ สามารถวากลาวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษยใหอยูในโอวาทไดดี
(5) ผูที่รักษาศีลขอ 5 ดวยการไมดื่มสุราเมรัยเครื่องหมักดองของมึนเมา ดวยเศษของบุญที่รักษาศีลขอนี้เมื่อมาเกิด
ยอมทําใหเปนผูที่มีสมองประสาทปญญา ความคิดแจมใสจะศึกษาเลาเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจําไดงาย ไมหลงลืมฟ
เลอะเลือน ไมเสียสติวิกลจริต ไมเปนโรคสมอง
โรคประสาท ไมปญญาทราม ปญญาออน หรือ ปญญานิ่ม
อานิสงสของศีล 5 มีดังกลาวขางตน สําหรับศีล 8 ศีล 10 และศีล 227 ก็ยอมมีอานิสงสเพิ่มพูนมากยิ่ง ๆ ขึ้นตา
ประเภทของศีลที่รักษา แตศีลนั้นแมจะมีอานิสงสเพียงไรก็ยังเปนแตเพียงการบําเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลาง ๆ ในพุทธศา
เพราะเปนแตเพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาใหสงบไมกอใหเกิดทุกขโทษขึ้นทางกายและวาจาเทานั้น สว
นั้น ศีลยังไมสามารถที่จะควบคุมหรือทําใหสะอาดบริสุทธิ์ได ฉะนั้น การรักษาศีลจึงยังไดบุญนอยกวาการภาวนา
ภาวนาเปนการรักษาใจ รักษาจิต ซักฟอกจิตใหเบาบางหรือจนหมดกิเลส คือ ความโลภ โกรธ และหลง อันเปนเครื่อ
บันดาสรรพสัตวทั้งหลายตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ การภาวนาจึงเปนการบําเพ็ญบุญบารมีที่สูงที่สุด ประเสริฐ
มากที่สุด เปนกรรมอันยิ่งใหญ เรียกวา มหัคคตกรรม อันเปมหัคคตกุศล

3. การภาวนา

การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบุญบารมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดวาเปนแกนแทและสูง
มากนัก การเจริญภาวนา มี 2 อยาง คือ (1) สมถภาวนา (การทําสมาธิ) และ
(2) วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)
ดังนี้ คือ
(1) สมถภาวนา (การทําสมาธิ)
สมถภาวนา ไดแกการทําจิตใหเปนสมาธิหรือเปนฌาน คือ การทําจิตใหตั้งมั่นอยูในอารมณเดียวไมฟุงซานแ
อารมณอื่น ๆ วิธีภาวนานั้น มีมากมายหลายรอยชนิด ซึ่งพระพุทธองคทรงบัญญัติแบบอยางไว 40 ประการ เรียกกันวา
40 ซึ่งผูใดจะเลือกใชวิธีใดก็ไดตามแตสมัครใจ ทั้งนี้ยอมสุดแลวแตอุปนิสัยและวาสนาบารมีที่ไดเคยสรางสมอบ
อดีตชาติ เมื่อสรางสมอบรมมาในกรรมฐานกองใดจิตก็มักจะนอมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกวากองอื่น ๆ และการเจ
กาวหนาเร็วและงาย แตไมวาจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาศีลใหครบถวนบริบูรณตามเพศของ
คือหากเปนฆราวาสก็ตองรักษาศีล 5 เปนอยางนอย หากเปนสามเณรก็ตองรักษาศีล 10 หากเปนพระก็ตองรักษาศีลปาฏ
ขอ ใหบริบูรณ ไมใหขาดและดางพรอย จึงสามารถทําจิตใหเปนฌานได หากศีลยังไมมั่นคง ยอมเจริญฌานใหเกิดขึ้น
เพราะศีลยอมเปนบาทฐาน (เปนกําลัง) ใหเกิดสมาธิ อานิสงสของสมาธินั้น มีมากกวาการรักษาศีลอยางเทียบกันไมไดซ
องคไดตรัสวา “แมจะไดอุปสมบทเปนภิกษุรักษาศีล 227 ขอ ไมเคยขาด ไมดางพรอยมานานถึง 100 ป ก็ยังไดบุญกุศล
ทําสมาธิเพียงใหสงบนานเพียงชั่วไกกระพือปก ชางกระดิกหู” คําวา จิตสงบ ในที่นี้หมายถึงจิตที่เปนอารมณเดียวเพียงชั่
ทานเรียกวา ขณิกสมาธิ คือ สมาธิเล็ก ๆ นอย ๆ สมาธิแบบเด็ก ๆ ที่เพิ่งหัดตั้งไข คือหัดยืนแลวก็ลมลง แลวก็ลุกยืนขึ้นใ
อารมณจิตที่ยังไมตั้งมั่น สงบวูบลงเล็กนอยแลวก็รักษาไวไมได ซึ่งยังหางไกลตอการที่จิตถึงขั้นเปนอุปจารสมาธิแ
กระนั้น ก็ยังมีอานิสงสมากถึงเพียงนี้ โดยหากผูใดจิตทรงอารมณอยูในขั้นขณิกสมาธิ แลวบังเอิญตายในขณะนั้น
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สงผลใหไดไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่ 1 ชั้นจาตุมหาราชิกา หากจิตยึดไตรสรณคมน
(มีพระพุทธ พระ
พระสงฆเปนที่พึ่งอันสูงสุดดวยก็เปนเทวดาชั้นที่ 2 คือ ดาวดึงส)
สมาธินั้น มีหลายขั้นตอน ระยะกอนที่จะเปนฌาน (อัปปนาสมาธิ) คือ ขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิ ซึ่งอานิส
บังเกิดในเทวโลก 6 ชั้น แตยังไมถึงชั้นพรหมโลกสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานนั้น มีรูปฌาน 4 และอรูปฌาน
แตสงผลใหไปบังเกิดในพรหมโลกรวม 20 ชั้น แตจะเปนชั้นใดยอมสุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌานท
พรหมโลกชั้นสุทธาวาสคือ ชั้นที่ 12 ถึง 16 ซึ่งเปนที่เกิดของพระอานาคามีบุคคลโดยเฉพาะ) รูปฌาน 1 สงผลใหบังเก
โลกชั้น 1 ถึงชั้น 3 สุดแลวแตความละเอียดประณีตของกําลังฌาน 1 สวนอรูปฌานที่เรียกวา เนวสัญญา นาสัญญายตนะ
ใหบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุด คือ ชั้นที่ 20 ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง 84,000 มหากัป เรียกกันวา นิพพานพรหม คือนานเ
หาเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดมิได จนเปนที่เขาใจกันวาเปนนิพพาน
การทําสมาธิเปนการสรางบุญกุศลที่ยิ่งใหญ ลงทุนนอยที่สุด เพราะไมไดเสียเงินเสียทอง ไมไดเหนื่อยยากต
แตอยางใด เพียงแตคอยระวังรักษาสติคุมครองจิตมิใหแสสายไปสูอารมณอื่นๆ โดยใหตั้งมั่นอยูในอารมณเดียวเทานั้น
เสียอีกยังตองเสียเงินทอง การสรางโบสถ วิหาร ศาลาโรงธรรมยังตองเสียทรัพย และบางทีก็ตองเขาชวยแบกหามเหน
ไดบุญนอยกวาการทําสมาธิอยางที่เทียบกันไมได
อยางไรก็ดี การเจริญสมถภาวนา หรือสมาธินั้นแมจะไดบุญอานิสงสมากมายมหาศาลอยางไร ก็ยังไมไชบุญก
ยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบกับตนไมก็เปนเพียงเนื้อไมเทานั้น
การเจริญวิปสสนา(การเจริญปญญา)จึง
สรางบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบก็เปนแกนไมโดยแท
(2) วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)
เมื่อจิตของผูบําเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกําลังดีแลว เชน อยูในระดับฌานตาง ๆ ซึ่งจะเปนฌานในระดับใดก็ไ
อยูแคเพียงอุปจารสมาธิ จิตของผูบําเพ็ญเพียรก็ยอมมีกําลังและอยูในสภาพที่นุมนวล ควรแกการเจริญวิปสสนาตอไปได
วิปสสนานั้น แตกตางไปจากอารมณของสมาธิ เพราะสมาธินั้นมุงใหจิตตั้งมั่นอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งแตอารมณ
แนนิ่งอยูเชนนั้นแตเปนจิตที่คิดและใครครวญหาเหตุและผลในสภาวธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เปนอารมณของวิปสสนานั้น
อยางเดียวคือ ขันธ 5 ซึ่งนิยมเรียกกันวา รูป – นาม โดยรูปมี 1 สวน นามนั้นมี 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญ
5 ดังกลาวเปนเพียงอุปาทานขันธ เพราะแทจริงแลวเปนแตเพียงสังขารธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแตง แตเพรา
ความไมรูเทาทันสภาวธรรมจึงทําใหเกิดความยึดมั่นดวยอํานาจอุปาทานวาเปนตัวตนและของตน การเจริญวิปสสน
พิจารณาจนรูแจงเห็นจริงวา อันสภาวธรรมทั้งหลายอันไดแกขันธ 5 นั้น ลวนแตมีอาการเปนพระไตรลักษณ คือเปนอน
และ อนัตตา โดย
(1) อนิจจัง คือ ความไมเที่ยง คือสรรพสิ่งทั้งหลายไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สมบัติ เพชร หิน ดิน ทราย
ของเรา ลวนแตไมเที่ยงแทแนนอน เมื่อมีเกิดขึ้นแลว ก็ตองเปลี่ยนไปตลอดเวลา เพียงแตจะชาหรือเร็วไปเทานั้น ไมอาจ
ทรงอยูในสภาพเดิมได
สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแตง ที่เรียกวาอุปทานขันธ 5 เชน รูปกาย ลวนแตเปนแรธาตุตาง ๆ
รวมกันเปนหนวยเล็ก ๆ ของชีวิตขึ้นกอนซึ่งเล็กจนตาเปลามองไมเห็น เรียกกันวา “เซลล” แลวบันดาเซลลเหลานั้น
รวมกันเปนรูปรางของคนและสัตว ซึ่งหนวยชีวิตเล็ก ๆ เหลานั้นก็มีการเจริญเติบโตและแตกสลายไป แลวเกิดของใหมข
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ตลอดเวลา ลวนแลวแตเปนอนิจจังไมเที่ยงแทแนนอน
(2) ทุกขัง ไดแก “สภาพที่ทนอยูในสภาพเดิมไมได” ทุกขัง ในที่นี้มิไดหมายความแตเพียงวาเปนความทุกข
เทานั้น แตการทุกขกายทุกขใจก็เปนลักษณะสวนหนึ่งของทุกขังในที่นี้ สรรพสิ่งทั้งหลายอันเปนสังขารธรรมเมื่อเกิดข
อาจที่จะทนตั้งมั่นอยูในสภาพนั้น ๆ ไดตลอดไป ไมอาจทรงตัว และตองเปลี่ยนแปลงไป เพียงแตจะชาหรือเร็วเทานั้น แ
เปนนามธรรมอันไดแก เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ไมมีสภาพทรงตัวเชนเดียวกัน เชน ขันธที่เรียกวาเวทน
ความทุกขกาย ทุกขใจ และความไมสุขไมทุกข ซึ่งเมื่อมีเกิดเปนอารมณดังกลาวอยางใดขึ้นแลว จะใหคงอารมณชนนั้นใ
ยอมไมได นานไปอารมณเชนนั้นหรือเวทนาเชนนั้นก็คอย ๆ จางไป แลวเกิดอารมณใหมชนิดอื่นขึ้นมาแทน
(3) อนัตตา ไดแก “ความไมใชตัว ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชสิ่งของ” โดยสรรพสิ่งทั้งหลายอัน
การปรุงแตง ไมวาจะเปน “รูปเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ” ลวนแตเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย เชน รูปขันธยอมป
ดวยแรธาตุตาง ๆ มาประชุมรวมกันเปนกลุมกอน เปนหนวยชีวิตเล็ก ๆ ขึ้นกอน เรียกในทางวิทยาศาสตรวา “เซลล”
เหลานี้ก็มาประชุมรวมกันเปนรูปใหญขึ้น จนเปนรูปกายของคนและสัตวทั้งหลาย ซึ่งพระทานรวมเรียกหยาบ ๆ วา เป
มาประชุมรวมกันโดย
สวนที่เปนของแข็งมีความหนักแนน เชนเนื้อ กระดูก ฯลฯ รวมเรียกวา ธาตุดิน
สวนที่เปนของเหลว เชน น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําดี น้ําปสสาวะ น้ําใขขอ น้ํามูก ฯลฯ รวมเรียกวา ธาตุน
สวนที่ใหพลังงานของอุณภูมิในรางกาย เชน ความรอน ความเย็น รวมเรียกวา ธาตุไฟ
สวนธรรมชาติที่ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว ความตั้งมั่น ความเครง ความตึง รวมเรียกวา ธาตุลม
(ธาตุ 4 ไมไดมีความหมายเดียวกับคําวา “ธาตุ” อันหมายถึง แรธาตุทางวิทยาศาสตร)
ธาตุ 4 หยาบ ๆ เหลานี้มาประชุมรวมกันเปนรูปกายของคน สัตวและสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้น
เพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อนานไปก็ยอมเปลี่ยนแปลงแลวแตกสลายกลับคืนไปสูสภาพเดิม โดยสวนที่เปนดินก็กลับไปส
เปนน้ําก็กลับไปสูน้ํา สวนที่เปนลมก็กลับไปสูความเปนลม ไมใชตัวไมใชตนของคนและสัตวที่ไหนแตอยางใด จึงไมอ
มั่นรูปกายนี้วาเปนตัวเราของเราใหเปนที่พึ่งอันถาวร
สมาธิยอมมีกรรมฐาน 40 เปนอารมณ ซึ่งผูบําเพ็ญอาจใชกรรมฐานบทใดบทหนึ่งตามแตที่ถูกแกจริตนิสัยของตยก
สวนวิปสสนานั้น มีแตเพียงอยางเดียว คือ มีขันธ 5 เปนอารมณ เรียกสั้น ๆ วามีแตรูปกับนามเทานั้น ขันธ 5 น
เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสภาวธรรมหรือสังขารธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากการปรุงแตง เมื่อเกิด
เที่ยงทนอยูในสภาพเชนนั้นไมได และ ไมใชตัวไมใชตนแตอยางใด
อารมณของวิปสสนานั้น เปนอารมณจิตที่ใครครวญหาเหตุผลในสังขารธรรมทั้งหลาย จนรูแจงเห็นจริงวาเปนพระ
คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เมื่อใดที่จิตยอมรับสภาพความเปนจริงวาเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาจริง เรียกว
แสธรรม ตัดกิเลสไดปญญาที่จะเห็นสภาพความเปนจริงดังกลาว ไมใชเพียงแตปญญาที่นึกคิดและคาดหมายเอาเทานั้น
วิเศษหรือตาใน ที่พระทานเรียกวา “ญาณทัสสนะ” เห็นเปนเชนนั้นจริง ๆ ซึ่งจิตที่ไดผาน การอบรมสมาธิมาจนมีกําลัง
มีพลังใหเกิดญาณทัสสนะหรือปญญาที่รูแจงเห็นจริงดังกลาวได เรียกกันวา สมาธิอบรมปญญา คือ สมาธิทําใหวิป
เกิดขึ้น และเมื่อวิปสสนาญาณเกิดขึ้นแลว ยอมถายถอนกิเลสใหเบาบางลง จิตก็ยอมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลส
ตามลําดับ สมาธิจิตก็จะยิ่งกาวหนาและตั้งมั่นมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เรียกวา ปญญาอบรมสมาธิ ฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปส
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ทั้งเหตุและผลของกันและกันและอุปการะซึ่งกันและกันจะมีวิปสสนาปญญาเกิดขึ้นโดยขาดกําลังสมาธิสนับสนุนมิไดเลย
ที่สุดก็จะตองใชกําลังของขณิกสมาธิเปนบาทในระยะแรกเริ่ม สมาธิจึงเปรียบเหมือนกับหินลับมีดสวนวิปสสนานั้น เหม
ไดลับกับหินคมดีแลวยอมมีอํานาจถากถางตัดฟนบรรดากิเลสทั้งหลายใหขาดและพังลงได

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคที่ 19. วิธีสราง
บุญบารมี. พิมพครั้งที่ 2. พิมพที่ ศิลปสนองการพิมพ. 2546. หนา 1-36.
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ใบความรู
เรื่อง ทิศ 6
หลักการดําเนินชีวิตของชาวพุทธที่ดีงามนั้น ประกอบดวย การวางฐานชีวิตใหมั่น ชาวพุทธ
จะตองดําเนินชีวิตที่ดีงามและรวมสรางสรรคสังคมใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัย ของคฤหัสถ (คิหิวินัย)
หลายประการ และประการหนึ่ง คือ การรักษาสัมพันธ 6 ทิศ คือ
 คือ ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนเองใหถูกตอง
ตามฐานะทั้ง 6 คือ
ทิศที่ 1 บิดา-มารดา : เปนทิศเบื้องหนา ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา
ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องหนา ดังนี้
1. ทานเลี้ยงเรามา เลี้ยงทานตอบ
2. ชวยทํากิจธุรการงานของทาน
3. ดํารงวงศสกุล
4. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
5. เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน
บิดา-มารดา อนุเคราะหบุตรตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. หามปรามปองกันจากความชั่ว
2. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
3. ใหศึกษาดวยวิทยา
4. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
5. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส
ทิศที่ 2 ครูอาจารย : เปนทิศเบื้องขวา ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือ
ครูอาจารย ผูบริหารเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้
1. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
2. เขาไปหา เพื่อบํารุงรับใช ปรึกษาซักถาม รับคําแนะนําเปนตน
3. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
4. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญ
อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
2. สอนใหเขาใจแจมแจง
3. สอบศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
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4. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
5. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชา เลี้ยงชีพไดจริงและรูจักดํารง
ตนดวยดี ที่จะเปนประกัน ใหดําเนินชีวิตดีงาม โดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ
ทิ ศ ที่ 3 ภรรยา : ทิ ศ เบื้ อ งหลั ง ในฐานะเป น สามี ทํ า ให เ กี ย รติ บํ า รุ ง ภรรยาผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลัง ดังนี้
1. ยกยองใหเกียรติ สมฐานะที่เปนภรรยา
2. ไมดูหมิ่น
3. ไมนอกใจ
4. มอบความเปนใหญในงานบาน
5. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
ภรรยาอนุเคราะหสามีตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดงานบานใหเรียบรอย
2. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
3. ไมนอกใจ
4. รักษาทรัพยสมบัติทั้งหมดได
5. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง
ทิศที่ 4 มิตรสหาย : ทิศเบื้องซาย ในฐานะที่เปนมิตรสหายพึงปฏิบัติ ตอมิตรสหาย
ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องซาย ดังนี้
1. เผื่อแผแบงปน
2. พูดจามีน้ําใจ
3. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
5. ซื่อสัตยจริงใจ
มิตรสหายอนุเคราะหตอบตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
2. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
3. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
4. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
5. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร
ทิศที่ 5 คนรับใชและคนงาน : ทิศเบื้องลาง ในฐานะที่เปนนายจางพึงบํารุงคนรับใช
และคนงานผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องลาง ดังนี้
1. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
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2. ใหคาจาง รางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
3. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
4. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
5. ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันสมควร
คนใช และคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังนี้
1. เริ่มทํางานกอน
2. เลิกงานที่หลัง
3. เอาแตของที่นายให
4. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
5. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร
ทิศที่ 6 พระสงฆ : ทิศเบื้องบน ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพ
นับถือตอพระสงฆ ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้
1. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
2. จะทําสิ่งใดพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
3. จะคัดสิ่งใดก็คิดดวยเมตตา
4. ตอนรับดวยความเต็มใจ
5. อุปถัมภดวยปจจัย 4
พระสงฆ อนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
2. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
3. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
4. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยฟง
5. ชี้แจงอธิบาย ทําสิ่งที่เคยฟง แลวใหเขาใจแจมแจง
6. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ

-----------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548.หนา 6-9.
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ใบความรู
เรื่อง สังคหวัตถุ 4
หลักการดําเนินชีวิตที่ดีงามของชาวพุทธที่ดีงาม สวนหนึ่งคือการวางฐานชีวิตใหมั่น ชาวพุทธ
จะตองดําเนินชีวิตที่ดีงามและรวมสรางสรรคสังคมใหเจริญมั่นคงตามหลัก วินัย ของคฤหัสถ (คิหิวินัย)
หลายประการ โดยในสวนของการรักษาความสัมพันธ 6 ทิศ นอกจากการทําทุกทิศ ใหเกษมสันตแลว
ตองมีความเกื้อกูลกันประสานสังคม คือการชวยเหลือ เกื้อกูลรวมสรางสรรคสังคมใหสงบสุข มั่นคง
สามัคคีมีเอกภาพดวย สังคหวัตถุ เปนหลักธรรมที่บุคคลพึงแสดงออกภายนอก ตามหลักความประพฤติ
ของคนที่มีคุณแกสวนรวมประการหนึ่ง ดวยการบําเพ็ญการสงเคราะห คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห
หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ที่เรียกวา สังคหวัตถุ 4 อยาง คือ
1. ทาน ใหปน คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือ สงเคราะห ดวยปจจัยสี่
ทุน หรือทรัพยสินสิ่งของ ตลอดจนใหความรู ความเขาใจ และศิลปวิทยา
2. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนําสิ่งที่เปน
ประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ
รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีสมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
3. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และขวนขวายชวยหลือกิจการ
ตางๆ บําเพ็ญประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม
4. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย ให
ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวม
ทุกข รวมรับรู รวมแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน
พูดสั้นๆ วา : ชวยดวยทุนดวยของหรือความรู ; ชวยดวยถอยคํา ; ชวยดวยกําลังงาน ;
ชวยดวยการรวมเผชิญและแกปญหา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 25.
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ใบความรู
เรื่อง ชีวิตที่เปนหลักฐาน
(คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ)
ชีวิตที่เปนหลักฐาน (คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ)
เปนคนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปนเปนคนทํามาหากิน
ที่ดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยาง
ถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. ขั้ น หาและรั ก ษาสมบั ติ ปฏิ บั ติต ามหลัก ธรรมที่ เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน ปจ จุ บัน หรื อ
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน ที่เรียกวา ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม* 4 ประการ
1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติ
หนาที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญา
สอดสอง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี
2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บ รักษา โภค
ทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมดวยกําลังงานของตน ไมใหเปน
อันตรายหรือเสื่อมเสีย
3. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอา
อยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนา
เคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพการงาน
4. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูพอดี
สมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว
ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เมื่อหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบง
ทรัพยเปน 4 สวน ที่เรียกวา โภควิภาค 4 คือ
 เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย 1 สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุงเลี้ยง และ
ทําประโยชน
 ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย 2 สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน
 จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย อีก 1 สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน
(ที.ป. 11/197/202)
ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวงหา รักษา และ
ครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนทั้งแกตนและคนอื่น ถาไมใชทรัพยสมบัติให
เกิดคุณประโยชนแลวการหาและการมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรกใน
ขอ ข. ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่
จะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ) 5 ประการ ดังพุทธพจนวา
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อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดย
ทางสุจริตชอบธรรมแลว
1. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข
2. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจกรรมงานใหเปนสุข
3. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหมั่นคงปลอดจากภัยตราย
4. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา 5 อยาง
(1) ญาติพลี สงเคราะหญาติ
(2) อติถิพลี ตอนรับแขก
(3) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ
(4) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน
(5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความ
เชื่อถือ
5. อุป ถั ม ภบํ า รุ ง พระสงฆ และเหล า บรรพชิ ต ผู ป ระพฤติดี ปฏิ บัติ ช อบ ผู ไ ม
ประมาทมัวเมา
เมื่อไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจไดวา ไดใช
โภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพิ่มขึ้น ก็สบายใจ เชนเดียวกัน เปนอันไม
ตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี
การใชจายใน 5 ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจาย ใหรูวาควรใชทรัพยทําอะไรบาง
มิใชหมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้น ทานมุงกลาวเฉพาะรายการที่พึงจายเปน
ประจําสําหรับคนทั่วไป แตถาผูใดสามารถ ก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากขึ้นไปอีก ตามหลักสังคหวัตถุ
เปนตน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548.หนา 41-42.
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ใบความรู
เรื่อง ชีวิตบานที่สมบูรณ
(คนครองเรือนที่ล้ําเลิศ)
ชีวิตบานที่สมบูรณหรือคนครองเรือนที่ล้ําเลิศนั้นเปนคนที่เรียกไดวาความสําเร็จในการครองเรือน
เปน คฤหัสถหรือชาวบานที่ดี นาเคารพนับถือเปนแบบฉบับควรถือเปนตัวอยาง จะตองวัดดวยหลักเกณฑ
ดังนี้
ก. มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมีหรือความสุขที่ชาวบานควร
พยายามทําใหเกิดขึ้นแกตนอยูเสมอ เรียกสั้นๆ วา สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) 4 คือ
1. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและอุนใจวาตนมีโภคทรัพย ที่ไดมา
ดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม
2. โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดย
ชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูที่ควรเลี้ยงและบําเพ็ญคุณประโยชน
3. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติด
คางใคร
4. อนวั ช ชสุ ข สุ ข เกิ ด จากความประพฤติ ไ ม มี โ ทษ คื อ ความภูมิ ใ จ เอิบ อิ่ ม ใจว า ตนมีค วาม
ประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
บรรดาสุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุขมีคามากที่สุด
ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลายประเภท จัดเปนขั้นๆ ไดตั้งแตรายไปถึง
ดี และที่ดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถที่ดี นาเคารพนับถือแทจริง คือ ประเภทที่ 10 ในชาวบาน 10 ประเภท
ตอไปนี้
กลุมที่ 1 หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม
1. ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ทั้งไมเผื่อแผแบงปนและไมใชทรัพยนั้นทํา
ความดี (เสียทั้ง 3 สวน)
2. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข แตไมเผื่อแผแบงปนและไมใชทรัพยนั้นทํา
ความดี (เสีย 2 สวนดี 1 สวน)
3. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุขดวย เผื่อแผแบงปนและใชทรัพยนั้นทําความดี
ดวย (เสีย 1 สวน ดี 2 สวน)
กลุมที่ 2 หาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง
4. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ 1 (เสีย 3 ดี 1)
5. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ 2 (เสีย 2 ดี 1)
6. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ 3 (เสีย 1 ดี 3)
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กลุมที่ 3 หาโดยชอบธรรม
7. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ 1 (เสีย 2 ดี 1)
8. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ 2 (เสีย 1 ดี 2)
9. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ 3 แตยังคิด ยังมัวเมา หมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ
โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะทําใหเปนอิสระเปนนายเหนือโภคทรัพยได (เสีย 1 ดี 3)
พวกพิเศษ ผูที่แสวงหาชอบธรรม และใชอยางมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจเปนอิสระมีลักษณะดังนี้
10. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม ; ไดมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุขเผื่อแผแบงปน
และใชทรัพยนั้นทําความดี ; ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติโดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ
ทางดีทางเสียของมัน มีปญญา ทําตนใหเปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย
ประเภทที่ 10 นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง 4 สถาน คือ เปน
คฤหัสถแบบฉบับที่นาเคารพนับถือ
ค. กํากับชีวิตดวยธรรมสี่ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ ที่เรียกวา
ฆราวาสธรรม 4 ประการ ดังนี้
1. สัจจะ ความจริง คือ ดํารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง
จะทําอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือไววางใจได
2. ทมะ ฝกฝน คือ บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัว และแกไขปรับปรุงตนให
กาวหนาดีงามยิ่งขึ้นอยูเสมอ
3. ขันติ อดทน คือ มุงหนาทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็งอดทน
ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย
4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ เอื้อเฟอ ชอบชวยเหลือเกื้อกูล บําเพ็ญประโยชน สละ
โลภ ละทิฐิมานะได รวมงานกับคนอื่นได ไมใจแคบเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตน
ง. รับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงามอบอุนเปนสุขภายในครอบครัว ตลอด
ถึงญาติมิตร ผูรวมงาน และคนที่พึ่งพาอาศัยอยูในปกครองทั้งหมด โดยทําหนาที่มิใชเพียงนําประโยชนทาง
วัตถุมาใหเขาอยางเดียว แตนําประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปนตัวอยางชวยชักจูงให
คนในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิดทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ ทั้ง 5
ดังตอไปนี้
1. งอกงามดวยศรัทธา คือ ใหมีความเชื่อความมั่นใจในพระรัตนตรัยและในการที่จะ
ทําความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. งอกงามดวยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต รูจักเลี้ยงชีวิต มีวินัย และมี
กิริยามารยาทอันงาม
3. งอกงามด ว ยสุ ต ะ คื อ ให มี ค วามรู จ ากการเล า เรี ย นสดั บ ฟ ง โดยแนะนํ า หรื อ
ขวนขวายใหศึกษาหาความรูที่จะฟนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ
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4. งอกงามด ว ยจาคะ คื อ ใหมี ค วามเอื้ อ เฟ อเผื่ อ แผ มี น้ํ า ใจต อ กั น และพอใจทํ า
ประโยชนแกเพื่อนมนุษย
5. งอกงามด ว ยป ญ ญา คื อ ให มี ค วามรู คิ ด เข า ใจเหตุ ผ ล รู ดี รู ชั่ ว รู คุ ณ โทษ
ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามจริง มีวิจารณญาณรูจักใชปญญาพิจารณาเหตุปจจัย แกไข
ปญญา และจัดทําดําเนินการตางๆ ใหไดผลดี
จ. ครองตนเป น พลเมื อ งที่ ดี นํ าชี วิต และครอบครัว ของตนไปสู ค วามเจริ ญสงบสุ ข และเป น
พลเมืองที่สรางสรรคสังคม โดยประพฤติดังนี้
ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทางเพศ
1. น สาธารณทารสฺส
ไมใจแคบเสพสิ่งเลิศรสผูเดียว
2. น ภฺุเช สาธุเมกโก
ไมพราเวลาถกถอยที่เลื่อนลอยไรสาระ
3. น เสเว โลกายติกํ
ประพฤติดี มีวินัย ตั้งอยูในศีล 5
4. สีลวา
ปฏิบัติกิจหนาที่สม่ําเสมอโดยสมบูรณ
5. วตฺตสมฺปนฺโน
ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา
6. อปฺปมตฺโต
มีวิจารณญาณ ทําการโดยใชปญญา
7. วิจกฺขโณ
สุภาพไมดื้อกระดาง
8. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ
เสงี่ยมงาม รักความประพฤติสะอาดเรียบรอย
9. สุรโต
พูดจานาฟง ทั้งใจกายก็ออนโยน ไมหยาบคาย
10. สขิโต มุทุ
มีน้ําใจเอื้อสงเคราะหตอมิตรสหาย
11. สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ
เผื่อแผแบงปน ชวยเหลือคนทั่วไป
12. สํวิภาคี
รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี
13. วิธานวา
บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทางธรรม
14. ตปฺเปยฺย
ใครธรรม รักความสุจริต
15. ธมฺมกาโม
อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ
16. สุตาธโร
ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรูยิ่งขึ้นไป
17. ปริปุจฺฉโก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 44-47.
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ใบความรู
เรื่อง ชีวิตทีก่ าวหนาและสําเร็จ
(คนประสบความสําเร็จ)
ผูที่ตองการดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จ ไมวาจะในดานการศึกษา
หรืออาชีพการงานก็ตาม พึงปฏิบัติตามหลักตอไปนี้
ก. หลักความเจริญ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง ที่เรียกวา
จักร (ธรรมประดุจลอทั้งสี่ที่นํารถไปสูจุดหมาย) ซึ่งมี 4 ขอ คือ
1. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยูถิ่นที่เหมาะสม คือ เลือกหาถิ่นที่อยู หรือ แหลงเลาเรียน
ดําเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคลและสิ่งแวดลอมที่อํานวยแกการศึกษาพัฒนาชีวิต การแสวงธรรมหา
ความรู การสรางสรรคความดีงาม และความเจริญกาวหนา
2. สัปปุริสูปสสยะ เสาะเสวนาคนดี คือ รูจักเสวนาคบหา หรือรวมหมูกับบุคลผูรู
ผูทรงคุณ และผูที่จะเกื้อกูลแกการแสวงธรรมความรู ความกาวหนางอกงาม และความเจริญโดย
ธรรม
3. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวถูกวิถี คือ ดํารงตนมั่นอยูในธรรมและทางดําเนินชีวิตที่
ถูกตอง ตั้งเปาหมายชีวิตและการงานใหดีงามแนชัด และนําตนไปถูกทางสูจุดหมาย แนวแน
มั่นคง ไมพราสาย ไมไถลเชือนแช
4. ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีไดเตรียมไว ทุนดีสวนหนึ่ง คือ ความมีสติปญญา ความ
ถนัด และรางกายดี เปนตน ที่เปนพื้นมาแตเดิม และอีกสวนหนึ่ง คือ อาศัยพื้นเดิมเทาที่ตัวมีอยู
รูจักแกไขปรับปรุงตน ศึกษาหาความรู สรางเสริมคุณสมบัติ คาวมดีงาม ฝกฝนความชํานิชํานาญ
เตรียมไวกอนแตตน ซึ่งเมื่อมีเหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะตอนรับความสําเร็จความสามารถ
สรางสรรค ประโยชนสุข และกาวหนาความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ข. ความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ที่เรียกวา
อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซึ่งมี 4 ขอ คือ
1. ฉั น ทะ มี ใ จรั ก คื อ พอใจจะทํ า สิ่ ง นั้ น และทํ า ด ว ยใจรั ก ต อ งการทํ า ให เ ป น
ผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทํา มิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือ
ผลกําไร
2. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม
เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง ไมถอถอย กาวไปขางหนาจนกวาจะสําเร็จ
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3. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งนั้นดวยความคิด ไมปลอย
จิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใชความคิดในเรื่องนั้นบอยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัวอุทิศ
ใจ
4. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองขอขัดของ เปนตน ในสิ่งที่ทํานั้น โดยรูจัก
ทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน เพื่อจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดี
ยิ่งขึ้นไป
ตัวอยาง เชน ผูทํางานทั่วๆ ไป อาจจําสั้นๆ วา รักงาน สูงาน ใสใจงาน และทํางาน
ดวยปญญา
ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ ดําเนินตามพระพุทธปฏิปทา ดวยการปฏิบัติตามธรรม 2 อยาง ที่
เปนเหตุใหพระองคบรรลุสัมโพธิญาณ เรียกวา อุปญญาตธรรม (ธรรมที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติ
เห็นคุณประจักษกับพระองคเอง) คือ
1. อสนฺตุฏฐิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไมสันโดษในกุศลธรรม คือ ไมรูอิ่ม ไมรูพอ ใน
การสรางสรรคความดีและสิ่งที่ดี
2. อปฺป ฏิว าณิ ต า จ ปธานสฺมึ บํ า เพ็ญ เพี ย รไม ระยอ คือ เพีย รพยายามก า วหน า
เรื่อยไป ไมยอมถอยหลัง ไมยอมแพ ไมยอมทอถอยตออุปสรรคและเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 39-40.
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ใบความรู
เรื่อง ธรรมะของคนที่มสี วนรวมในการปกครองที่ดี
(สมาชิกที่ดีของรัฐ)
สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองที่ดี (สมาชิกที่ดีของรัฐ) โดยเฉพาะคนใน
สังคมประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติดังนี้
ก. รูหลักอธิปไตย คือ หลักความเปนใหญที่เรียกวา อธิปไตย 3 ประการ* ดังนี้
1. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตน
เปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่วทําดี
ดวยเคารพตน
2. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญหวั่นไหวไป
ตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําการดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียง
กลาววาเปนประมาณ ในฝายกุศลไดแกเวนชั่วทําดี ดวยเคารพเสียงหมูชน
3. ธรรมาธิ ป ไตย ถื อ ธรรมเป น ใหญ คื อ ถื อ หลั ก การ ความจริ ง ความถู ก ต อ ง
ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําการดวยปรารถสิ่งที่ไดศึกษาตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวางแจงชัดและพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวย
ความบริสุทธิ์ใจวาเปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เปนประมาณอยางสามัญ ไดแก ทําการดวย
ความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา
เมื่ อ รู อย า งนี้แ ล ว ถ า ตอ งการรั บ ผิ ด ชอบต อ รั ฐ ประชาธิ ป ไตย พึ ง ถื อ หลัก ข อ 3 คื อ
ธรรมาธิปไตย
ข. มีสวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบที่จะชวยปองกันความ
เสื่อม นําไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ที่เรียกวา อปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตาม
ระดับของตน) โดยสม่ําเสมอ
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย
ที่พึงทํารวมกัน
3. ไมถืออําเภอใจใครตอความสะดวก บัญญัติวางขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันมิไดตก
ลงบัญญัติวางไว และไมเหยียบย่ําลมลางสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไวแลว ถือปฏิบัติมั่นอยูในบทบัญญัติ
ใหญที่วางไวเปนธรรมนูญ
4. ทานผูใดเปนผูใหญมีประสบการณยาวนาน ใหเกียรติเคารพนับถือทานเหลานั้น
มองเห็นความสําคัญแหงถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันพึงรับฟง
5. ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี มิใหมีการขมเหงรังแก
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6. เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติอันเปนเครื่องเตือน
ความทรงจํา เราใหทําดี และเปนที่รวมใจของหมูชน ไมละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําตออนุสรณสถาน
เหลานั้นตามประเพณี
7. จัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบธรรม แกบรรพชิต ผูทรงศีลทรง
ธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีล ธรรมของประชาชน เต็มใจตอนรับและหวังใหทาน
อยูโดยผาสุก
นอกจากนี้ พึงประพฤติตนเปนผูครองเรือนและหัวหนาครอบครัวที่ดีตามหลักปฏิบัติวา
ดวยคนครองเรือนที่เลิศล้ํา โดยเฉพาะขอ จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี

-------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 29-30.
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ใบความรู
เรื่อง ชีวิตที่เลิศล้ําสมบูรณ
(คนมีชีวิตอยูอยางมัน่ ใจ)
ชีวิตที่เลิศล้ําสมบูรณ (คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ)
คนที่มีความมั่นใจในชีวิตของตน จนไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงแมตอความตาย ก็เพราะได
ดําเนินชีวิตของตนอยูอยางดีที่สุด และไดใชชีวิตนั้นใหเกิดคุณประโยชนคุมคากับการที่ไดเกิดมาแลวชาติ
หนึ่ง เรียกไดวาเปนอยูอยางมีชัย ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต คนเชนนั้น คือผูที่ไดเขาถึง
จุดหมายแหงการมีชีวิต และดําเนินชีวิตของตนตามหลักการตอไปนี้
ก. นําชีวิตสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปนจุดหมายของการมีชีวิต ที่
เรียกวา อัตถะ หรือ อรรถ 3 คือ
1. ทิฎฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน ที่สําคัญ คือ
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว
ข) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนที่ยอมรับในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทั้งหมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขโดย
ชอบ ทั้งแกตนและผูอื่น
2. สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบื้องหนา ที่เปนคุณคา
ของชีวิต ซึ่งใหเกิดความสุขล้ําลึกภายใน โดยเฉพาะ
ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการดีงามสุจริต
ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน
ง) ความแกลวกลามั่นใจ ดวยมีปญญาที่จะแกปญหานําพาชีวิตไป
จ) ความโปรงโลงมั่นใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม
3. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง คือ การมีปญญารูเทาทัน
ความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระ
ก) ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวนปรวนแปรตางๆ
ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด
ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่อ เบิกบานใจตลอดเวลา
ง) เปนอยูและทําการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย
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อัตถะ 3 ขั้นนี้ จัดแบงใหมเปน 3 ดานดังนี้
1. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน 3 ขั้นขางตน
ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง
2. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ ประโยชน 3 ขั้นขางตน
ซึ่งพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพื่อนมนุษย ไดบรรลุถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเอง
ขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ
3. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ ประโยชนสุขและ
ความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งทางวัตถุ เชน ปา แมน้ํา
ถนนหนทาง และทางนามธรรม เชน ศีลธรรม วัฒนธรรม ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อ
เกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย 3 ขั้นขางตน อยางนอยไมใหการแสวงประโยชนตนสงผล
กระทบเสียหายตอประโยชนสุขของสวนรวมดังตัวอยาง พระภิกษุเมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ยอมชวย
รักษาสามัคคีแหงสงฆ อันเปนบรรยากาศที่เกื้อหนุนใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก และเจริญงอก
งามในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด
ข. ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังที่เกิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติที่เปนหลักประกัน
ของชีวิต ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองไมมีความหวาดหวั่นกลัวภัย เรียกวา พละ (ธรรมอันเปน
กําลัง) มี 4 ประการ กลาวคือ
1. ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรูความเขาใจถูกตองชัดเจน ใน
เรื่องราวและกิจการที่ตนเกี่ยวของ ตลอดไปถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลก
และชีวิต เปนผูกระทําการตางๆ ดวยความเขาใจเหตุผลและสภาพความจริง
2. วิริยพละ กําลังความเพียร คือ เปนผูประกอบกิจทําหนาที่การงานตางๆ อยู
ตลอดเวลา ดวยความบากบั่นพยายาม ไมไดทอดทิ้งหรือยอหยอนทอถอย
3. อนวัชชพละ กํ าลัง สุจริต หรื อกําลั งความบริ สุทธิ์ คือมี ความประพฤติและ
หนาที่การงาน สุจริตไรโทษ สะอาดบริสุทธิ์ ไมมีขอที่ใครจะติเตียนได
4. สั ง คหพละ กํ า ลั ง การสงเคราะห คื อ ได ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ทํ า ตนให เ ป น
ประโยชนแกเพื่อนมนุษย เปนสมาชิกที่มีคุณประโยชนของชุมชน
ตั ว อยา งเช น เป น ขา ราชการ พึ งจํ าสั้ น ๆ ว า รู ง านดี ทํ า หนาที่ ไ มบ กพร อง มื อ
สะอาด ไมขาดมนุษยสัมพันธ
ค. ตั้งตนบนฐานที่ม่ัน ซึ่งใชเปนที่ยืนหยัดใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดอันเปนที่หมาย
ได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด ไมเปดชองแกความผิดพลาดเสียหาย และไมเกิดสิ่งมัวหมองหมักหมม
ทับถมตน ดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกวา อธิษฐาน (ธรรมเปนที่มั่น) 4 ประการ คือ
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1. ปญญา ใชปญญา คือ ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทํากิจการตางๆ ดวยความคิด
เมื่อประสบเหตุใดๆ ก็ไมวูวามตามอารมณหรือหลงไปตามสิ่งที่เยายวน ศึกษา
สิ่งตางๆ ใหมีความรูชัด หยั่งเห็นเหตุผล เขาใจภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเขาถึง
ความจริง
2. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนมั่นในความจริงที่รูชัดเห็นชัดดวย
ปญญา เริ่มแตจริงวาจา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ จนถึงจริงปรมัตถ
3. จาคะ เพิ่มพูนจาคะ คือ คอยเสริมหรือทวีความเสียสละ ใหเขมแข็งมีกําลังแรง
ยิ่ ง ขึ้ น อยู เ สมอ เพื่ อ ป อ งกั น หรื อ ทั ด ทานตนไว มิ ใ ห ต กไปเป น ทาสของลาภ
สักการะและผลสําเร็จเปนตนที่ตนไดสรางขึ้น อันคอยลอเราเยายวนใหเกิด
ความยึดถือไว แตผิดพลาด ไมจริง ไมถูกตอง ก็สามารถละไดทั้งหมดเริ่มแต
สละอามิสจนถึงสละกิเลส
4. อุปสมะ รูจกั สงบใจ คือรูจักหาความสุขสงบทางจิตใจ ฝกตน ใหสามารถระงับ
ความมัวหมองดับความขัดของวุนวายอันเกิดจากกิเลสได ทําจิตใจใหสงบผอง
ใสรูจั กรสแหงสัน ติ คนที่รูจักรสแหงความสุขอันเกิดจากความสงบใจแล ว
ยอมจะไมหลงใหลมัวเมาในวัตถุ หรือลาภ ยศ สรรเสริญ เปนตน โดยงาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดงี าม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 35-37.
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ใบความรู
เรื่อง สัปปุรสิ ธรรม 7
(คนสมบูรณแบบที่มธี รรมหรือคุณสมบัติ 7 ประการ)
คนสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือไดวาเปนสมาชิกที่ดีมีคุณคาอยางแทจริง
ของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกไดวาเปนคนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสวัสดี
มีธรรมหรือคุณสมบัติ 7 ประการ ดังตอไปนี้
1. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย ที่ตนเขาไป
เกี่ ย วข องในการดํ า เนิ น ชี วิต ในการปฏิ บัติกิจ หนาที่แ ละดํา เนิน กิ จ การตางๆ รู เ ข า ใจสิ่ งที่ ต นจะต อ ง
ประพฤติตามเหตุผล เชนรูวา ตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตาม
หนาที่และความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความ
จริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น
2. อั ต ถั ญ ุ ต า รู ค วามมุ ง หมายและรู จัก ผล คือ รู ค วามหมาย และความมุ ง หมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํารูวาที่ตนทําอยูอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยาง
นั้น เพื่อประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ ตําแหนง ฐานะ การงาน
อยางนั้นๆ เขากําหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้เมื่อทําไปแลวจะบังเกิด
ผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร ดังนี้เปนตนตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รูความหมายของคติ
ธรรมดา และเปนประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริงของชีวิต
3. อัตตัญุตา รูตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะเพศ กําลัง ความรู
ความถนั ด ความสามารถ และคุ ณ ธรรม เป น ต น บัด นี้ เท า ไหร อย า งไร แล ว ประพฤติ ปฏิ บัติ ใ ห
เหมาะสม และทําการตางๆ ใหสอดคลองถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญ
งอกงามถึงความสมบูรณยิ่งขึ้นไป
4. มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภค ในการใชจาย
ทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ ตลอดจนการพักผอนนอน
หลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย ทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่พึง
ตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจของตนแตทําตามความพอดีแหงเหตุ
ปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา
5. กาลัญุตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ
ทําหนาที่การงาน ปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น เชน รูวา เวลาไหน ควรทําอะไร อยางไร และ
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ทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตอลดจนรูจักกะเวลาและ
วางแผนการใชเวลาอยางไดผล
6. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม และชุมชน รูการอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควรตองพูดอยาง
นี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ ควร
ตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ๆ เปนตน
7. ปุคคลัญุตา รู บุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศั ย
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆ
ดวยดีวา ควรจะคบหรือไม ไดคติอะไรจะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนําสั่ง
สอนอยางไรจะใหผลดี ดังนี้
ธรรม 7 ขอ เรียกสัปปุริสธรรม แปลวา ธรรมของสัปปุริสชน คือคนดี หรือคนที่แทซึ่งมี
คุณสมบัติของความเปนคนที่สมบูรณ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 18-20.

- 157 -

ใบความรู
เรื่อง คนใกลชิดศาสนา
(อุบาสก อุบาสิกา)
พุทธศาสนิกชน มีหลักปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธระหวางตนกับพระพุทธศาสนา ดังนี้
ก. เกื้อกูลพระ โดยปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปน ทิศเบื้องบน ดังนี้
3. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
4. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
5. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
6. ตอนรับดวยความเต็มใจ
7. อุปถัมภดวยปจจัย 4
ข. กระทําบุญ คือ ทําความดีดวยวิธีการตางๆ ที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ (เรื่องที่จัดวาเปนการ
ทําบุญ) 3 อยาง คือ
ทําบุญดวยการใหปนทรัพยสิ่งของ
1. ทานมัย
ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดีประพฤติชอบ
2. สีลมัย
ทําบุ ญด ว ยการเจริญ ภาวนา คื อ ฝ ก อบรมจิ ต ใจใหเ จริ ญ ดว ย
3. ภาวนามัย
สมาธิ และปญญา
และควรเจาะจงทําบุญบางอยางที่เปนสวนรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีก 7 ขอ รวมเปน 10 อยาง คือ
ทําบุญดวยการประพฤติสุภาพออนนอม
4. อปจายนมัย
ทํ า บุ ญ ด ว ยการช ว ยขวนขวายรั บ ใช ให บ ริ ก าร บํ า เพ็ ญ
5. ไวยาวัจมัย
ประโยชน
ทําบุญดวยการใหผูอื่นมีสวนรวมในการทําความดี
6. ปตติทานมัย
ทําบุญดวยการพลอยยินดีในการทําความดีของผูอื่น
7. ปตตานุโมทนามัย
ทําบุญดวยการฟงธรรม ศึกษาความรูที่ปราศจากโทษ
8. ธัมมัสสวนมัย
ทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรูที่เปนประโยชน
9. ธัมมเทสนามัย
ทําบุญดวยการทําความเห็นใหถูกตอง รูจักมองสิ่งทั้งหลายตาม
10. ทิฏุชุกัมม
ความเปนจริงใหเปนสัมมาทิฏฐิ
ค. คุนพระศาสนา ถาจะปฏิบัติใหเครงครัดยิ่งขึ้น ถึงขั้นเปนอุบาสก อุบาสิกา คือ ผูใกลชิดพระ
ศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูในธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก เรียกวา อุบาสกธรรม 7
ประการ คือ
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1.
2.
3.
4.

ไมขาดการเยี่ยมเยียนพบปะพระภิกษุ
ไมละเลยการฟงธรรม
ศึกษาในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป
พรั่งพรอมดวยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เปน เถระ นวกะ และปูนกลาง*

5. กระทําความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้เปนที่ตน คือ เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการ
พระพุทธศาสนา
ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา อุบาสก อุบาสิกาที่ดี มีคุณสมบัติที่เรียกวา อุบาสกธรรม 5 ประการ
คือ
1. มีศรัทธา เชื่อมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย
2. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล 5
3. ไมยดึ ถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล มุงหวังผลจากการกระทํา มิใชจากโชคลาภ
หรือสิ่งที่ตื่นกันไปวาขลังศักดิ์สิทธิ์
4. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้
5. เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา
จ. หมั่นสํารวจความกาวหนา กลาวคือ โดยสรุป ใหถือธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ 5 ประการ เปน
หลักวัดความเจริญในพระศาสนา
1. ศรัทธา เชื่อถูกหลักพระศาสนา ไมงมงายไขวเขว
2. ศีล ประพฤติและเลี้ยงชีพสุจริต เปนแบบอยางได
3. สุตะ รูเขาใจหลักพระศาสนาพอแกการปฏิบัติและแนะนําผูอื่น
4. จาคะ เผื่อแผเสียสละพรอมที่จะชวยเหลือผูซึ่งพึงชวย
5. ปญญา รูเทาทันโลกและชีวิต ทําจิตใจใหเปนอิสระได

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ตามพระวินัย ภิกษุบวชใหมจนยังไมครบ 5 พรรษา เรียกวา นวกะ
ภิกษุบวชครบ 5 พรรษา แตไมครบ 10 พรรษา เรียกวา มิชฌิมะ
ภิกษุบวชครบ 10 พรรษาแลวขึน้ ไป เรียกวา เถระ
เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 73-75.
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ใบความรู
เรื่อง คนมีศลี ธรรม(สมาชิกในหมูอารยชน)
คนมีศีลธรรม (สมาชิกในหมูอารยชน) หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกไดวาเปนอารยชน มีธรรม
คือ คุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีสุจริตทั้งสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ 3 ประการ
2. กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยกาย
3. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยวาจา
4. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยใจ
ข. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกตองตามทางแหงกุศลกรรม 10 ประการ คือ
 ทางกาย 3
1. ละเวนการฆา การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน ; มีเมตตากรุณาชวยเหลือ
เกื้อกูลสงเคราะหกัน
2. ละเวนการแยงชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ; เคารพสิทธิในทรัพยสิน
ของกันและกัน
3. ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูอื่น; ไมขมเหง
จิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน
 ทางวาจา 4
4. ละเวนการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลาวแตคําสัตย ไมจงใจพูดใหผิดจาก
ความจริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ
5. ละเวนการพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก ; พูดแตคําที่สมานและสงเสริม
สามัคคี
6. ละเวนการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย ; พูดแตคําสุภาพ นุมนวลควรฟง
7. ละวันการพูดเหลวไหลเพอเจอ ; พูดแตคําจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน ถูก
กาลเทศะ
 ทางใจ 3
8. ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได; คิดให คิดเสียสละทําใจใหเผื่อแผ
กวางขวาง
9. ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงที่จะทําลาย ; ตั้งความปรารถนาดี แผ
ไมตรี มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน
10. มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมี
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ผลชั่ว; รูเทาทันความจริงที่เปนธรรมของโลกและชีวิต มองเห็นความเปนไป
ตามเหตุปจจัย
ธรรม 10 ขอนี้ เรียกวา กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี) บาง ธรรมจริยา บาง อารย
ธรรม บาง เปนรายละเอียดขยายความสุจริต 3 ขอ ขางตนดวย คือ ขอ 1-3 เปน กายสุจริต ขอ 4-7 เปน
วจีสุจริต ขอ 8-10 เปนมโนสุจริต
ค. อยางต่ํามีศีล 5 หลักความประพฤติ 10 ขอตนนั้น เปนธรรมจริยาและเปนอารยธรรมที่
ครบถวนสมบูรณ ทําคนใหเจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แตผูใดยังไมมั่นคงในอารย
ธรรม ทานสอนวาผูนั้นพึงควบคุมตนใหไดในทางกายและวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤติตาม
หลัก ศีล 5 ที่เปนสวนเบื้องตนของธรรมจริยา 10 ประการนั้น ก็ยังจะไดชื่อวาเปนคนมีศีลธรรม คือ
1. เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย
2. เวนจากอทินนาทาน ละเวนการลักขโมยเบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน
3. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรัก
ของหวงแหน อันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจตลอดจนทําวงศตระกูลของเขา
ใหสับสน
4. เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวงไมประทุษรายเขาหรือประโยชน
สุขของเขาดวยวาจา
5. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความ
ประมาทมัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ เชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ แม
อยางนอยก็เปนผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูรวมสังคม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 21-23.
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ใบความรู
เรื่อง คนไมหลงโลก (ชีวติ ที่ไมถลําพลาด)
คนไมหลงโลก (ชีวิตที่ไมถลําพลาด) เปนบุคคลที่ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของ
โลกและชีวิต อยางที่เรียกไดวา หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจักมอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัว
วางใจตอความจริงตางๆ อันมีประจําอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา ดังนี้
ก. รูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ตั้งสติใหถูกตองตอสภาวะอันหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตที่อยูทามกลางโลก ซึ่งเรียกวา โลกธรรม (ธรรมดาของโลกหรือความ
เปนไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียนมาหาชาวโลก และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป) 8 ประการ คือ
ชื่นชม
ขมขื่น
1. ไดลาภ
2. เสื่อมลาภ
3. ไดยศ
4. เสื่อมยศ
5. สรรเสริญ 6. นินทา
7. สุข
8. ทุกข
โลกธรรม 8 นี้ จัดเปน 2 ฝาย คือ ที่ชื่นชมวาปรารถนานาชอบใจคนทั่วไปอยากได
เรียกวา อิฏฐารมณ พวกหนึ่ง ที่ขมขื่น ไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว เรียกวา
อนิฏฐารมณ พวกหนึ่ง แตจะชอบใจอยากไดหรือไมก็ตาม โลกธรรมเหลานี้ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดแกทุก
คน ทั้งแกปุถุชนผูไมมีการศึกษา และแกอริยสาวกผูมีการศึกษา จะแตกตางกันก็แตการวางใจและการ
ปฏิบัตติ นตอสิ่งเหลานี้ กลาวคือ
1. ปุถุชนผูไมมีการศึกษา ไมรูจักฝกอบรมตน ยอมไมเขาใจ ไมรูเทาทันตามความเปนจริง
ลุมหลงลืมตน ยินดียินราย คราวไดก็หลงใหลมัวเมา หรือลําพองจนเหลิงลอย คราวเสียก็หงอยละเหี่ย
หมดกําลังหรือถึงกับคลุมคลั่งไป ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิต ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจากทุกขโศก
2. สวนผูมีการศึกษา เปนอริยสาวก รูจักพิจารณารูเทาทันตามความเปนจริงวา สิ่ง
เหลานี้ ไมวาอยางไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง ไมคงทน ไมสมบูรณ มีความแปรปรวนได
เปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตามอิฏฐารมณไมขุนมัวหมนหมองคลุมคลั่งไปในเพราะ
อนิฏฐารมณมีสติดํารงอยูได วางตัววางใจพอดี ไมเหลิงในสุขและไมถูกทุกขทวมทับ
ข. ไมมองขามเทวทูต คือ รูจักมอง รูจักพิจารณาสภาวะที่ปรากฏอยูเสมอในหมูมนุษย
อันเป นสัญญาณเตื อนใจใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตที่ไมควรลุมหลงมัวเมา ซึ่งเรียกว า เทวทู ต
(สื่อแจงขาวของยมเทพ หรือตัวแทนของพญายม) 5 อยาง คือ
1. เด็กออน วาคนเราทุกคนเกิดมา ก็อยางนี้ เพียงเทานี้
2. คนแก วาทุกคน หากมีชีวิตอยูไดนาน ก็ตองประสบภาวะเชนนี้
3. คนเจ็บ วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนอาจประสบไดดวยกันทั้งนั้น
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4. คนต อ งโทษ ว า กรรมชั่ ว นั้ น ไม ต อ งพู ด ถึ ง ตายไป แม ใ นบั ด นี้ ก็ มี ผ ล
เดือดรอนเปนทุกข
5. คนตาย วาภาระเชนนี้ เราทุกคนตองไดพบ ไมมีใครพน และกําหนดไมได
วา ที่ไหน เมื่อใด
มองเห็นสภาพเชนนี้เมื่อใด เชน เมื่อผานเขาไปในสุสาน ทัณฑสถานและโรงพยาบาล
เป นตน ก็มิใหมีใจหดหูหรือหวาดกลัว แตใหมีสติ รูจักใชปญญาพิจารณา จะได เกิดความสังเวช
เรง ขวนขวายประกอบแตกั ล ยาณป ญญาพิ จ ารณา จะไดเ กิด ความสัง เวช เรง ขวนขวายประกอบแต
กัลยาณกรรม คือ การกระทําที่ดีงาม ดําเนินชีวติ ดวยความไมมัวเมา ไมประมาท
ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูตก็ควรพิจารณาอยูเสมอตามหลักที่
เรียกวา อภิณหปจจเวกขณ (สิ่งที่ทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย ไมวาชาวบาน ไมวาชาววัด ควรหัด
พิจารณาเนืองๆ) ซึ่งมีอยู 5 ประการ คือ
1. ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วาเรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความแกไปได
2. พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วาเรามีความเจ็บปวยไขเปนธรรมดาไม
ลวงพนความเจ็บปวยไปได
3. มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วาเรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความตายไปได
4. ปยวินาภาวตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตองประสบความพลัดพราก ทั้ง
จากคนและของที่รักที่ชอบใจไปทั้งสิ้น
5. กัมมัสสกตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เราทํากรรมใด ดี
ก็ตาม ชั่วก็ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น
เมื่อพิจารณาอยูเสมออยางนี้ ก็จะชวยปองกันความมัวเมา ในความเปนหนุมสาว ในทรัพย
สมบัติ และในชีวิต เปนตน บรรเทาความลุมหลงความถือมั่นยึดติด และปองกันการทําความทุจริต ทํา
ใหเรงขวนขวายทําแตสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 49-51.
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ใบความรู
เรื่อง ธรรมะของคนผูมีสวนรวมที่ดีของหมูชน
(สมาชิกที่ดีของชุมชน)
คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน (สมาชิกที่ดีของชุมชน) ซึ่งจะชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดีมีธรรม
คือ หลักความประพฤติ ดังนี้
ก. พึ่งตนเองได คือ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนได พรอมที่จะรับผิดชอบตนเองไมทําตัวใหเปน
ปญหาหรือเปนภาระถวงหมูคณะ หรือหมูญาติ ดวยการประพฤติธรรมสําหรับสรางที่พึ่งแกตนเอง (เรียกวา นาถ
กรณธรรม) 10 ประการ คือ
1. ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้งทางกาย ทางวาจา มีวินัย และประกอบ
สัมมาชีพ
2. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมากอันใดเปนสายวิชาของตน
หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาใหช่ําชอง มีความเขาใจกวางขวางลึกซึ้ง รูชัดเจนและใชไดจริง
3. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รูจักเลือกเสวนา เขาหาที่ปรึกษาหรือแนะนํา
สั่งสอนที่ดี เลือกสัมพันธเกี่ยวของและถือเยี่ยงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี ซึ่งจะทําใหชีวิตเจริญงอกงาม
4. โสวจัสสตา เปนคนที่พูดกันงาย คือ ไมดื้อรั้นกระดาง รูจักรับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง
พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน
5. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือเอาใจใสชวยเหลือธุระและกิจการของชนรวม
หมูคณะ ญาติ เพื่อนพอง และของชุมชน รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการที่เหมาะ ทําได จัดได ใหสําเร็จ
เรียบรอยดวยดี
6. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา คนควาสอบถามหาความรูหาความ
จริง รูจักพูด รูจักรับฟง สรางความรูสึกสนิทสบายใจ ชวนใหผูอื่นอยากเขามาปรึกษาและรวมเสวนา
7. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหมั่นเพียร พยายามหลีกละความชั่ว ประกอบความ
ดี บากบั่น กาวหนา ไมยอทอ ไมละเลยทอดทิ้งธุระหนาที่
8. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภผล ผลงานและผลสําเร็จตางๆ ที่ตน
สร างหรือแสวงหามาไดดว ยเรี่ย วแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม และไมมัวเมาเห็น แก
ความสุขทางวัตถุ
9. สติ มีสติคงมั่น คือ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทํา คําที่พูดกิจที่ทําแลว และที่จะตองทํา
ตอไปได จะทําอะไรก็รอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเลื่อนลอย ไมประมาท ไมยอมถลําลง
ในทางผิดพลาด ไมปลอยปละละเลยทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม
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10. ปญญา มีปญญาเหนืออารมณ คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี รูชั่ว คุณโทษ ประโยชน มิใช
ประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ ทําการตางๆ ดวยความคิด
และมีวิจารญาณ
ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอื่นที่เปนเพื่อนรวมงานรวมกิจการ หรือรวมชุมชน
ตลอดจนพี่นองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยูรวมกัน ที่เรียกวา สาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึก
ถึงกัน) 6 ประการ คือ
2. เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อนรวมงาน รวม
กิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนา
และลับหลัง
3. เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอนหรือ
แนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
4. เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน
มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน
5. สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของ
เล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน
6. สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของสวนรวม ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ
7. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบ
รวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 26-28.
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ใบความรู
เรื่อง ผูเลาเรียนศึกษา
(นักเรียน นักศึกษา นักคนควา)
คนที่เลาเรียนศึกษา จะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนักคนควาก็ตาม นอกจากจะพึงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จ คือ จักร 4 และอิทธิบาท 4 แลว ยังมีหลักการที่
ควรรู และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก ดังตอไปนี้
ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบที่เปน ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 ประการ
ดั้งนี้
1) องคประกอบภายนอกที่ดี ไดแก มีกัณยาณมิตร หมายถึง รูจักผูแนะนําสั่งสอน
ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคมโดยทั่วไปที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูงหรือ
กระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจน
การรูจักเลือกใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน
2) องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใชความคิดที่ถูก
วิธี รูจักคิด หรือคิดเปน คือ มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ
สิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึง
ความจริงและแกไขปญหาหรือทําประโยชนที่เกิดขึ้นได
กลาวโดยยอวา
ขอหนึ่ง รูจักพึ่งพาใหไดประโยชนจากคนและสิ่งแวดลอม
ขอสอง รูจักพึ่งตนเอง และทําตัวใหเปนที่พึ่งของผูอื่น
ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา เมื่อรูหลักบุพภาคของการศึกษา 2 อยางแลว พึงนํามา
ปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับสรางคุณสมบัติอื่นอีก 5 ประการใหมีในตน รวมเปนองค 7 ที่
เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ที่พระพุทธเจาทรงเปรียบวา
เหมือนแสงอรุณเปนบุพนิมิตแหงอาทิตยอุทัย เพราะเปนคุณสมบัติตนทุนที่เปนหลักประกันวาจะ
ทําใหกาวหนาไปในการศึกษา และชีวิตจะพัฒนาสูความดีงามและความสําเร็จที่สูงประเสริฐอยาง
แนนอน ดังตอไปนี้
1. แสวงหาแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
2. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
3. มีจิตใจใผรูใผสรางสรรค
4. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
5. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
6. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
7. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและจริง
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ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา ในทางปฏิบัติ อาจสรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 อยาง
ขางตนนั้นได ดวยการปฏิบัติตามหลัก วุฒิธรรม (หลักการสรางความเจริญงอกงามแหงปญญา) 4
ประการ
1. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผูรู คือ รูจักเลือกหาแหลงวิชา คบหาทานผูรู ผูทรงคุณ
ความดี มีภูมิธรรมปญญานานับถือ
2. สัทธัมมัสสวนะ ฟงดูคําสอน คือ เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําสั่ง
สอน แสวงหาความรู ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือหรือสื่อมวลชน ตั้งใจเลาเรียน
คนควา หมั่นปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรูที่จริงแท
3. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน ไดฟงสิ่งใด ก็รูจักคิด
พิจารณาดวยตนเอง โดยแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุผลวานั่นคืออะไร เกิดขึ้นได
อยางไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น จะเกิดผลอะไรตอไป มีขอดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน
4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติใหถูกหลัก นําสิ่งที่ไดเลาเรียนรับฟงและตริตรอง
เห็นชัดแลว ไปใชหรือปฏิบัติหรือลงมือทํา ใหถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย ใหหลักยอย
สอดคลองกับหลักใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลองกับจุดหมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย
เชน สันโดษเพื่อเกื้อหนุนการงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน
ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร ก็ทําตนใหเปนพหูสูตในดานนั้น ดวย
การสรางคาวมรูความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนถึงขั้นครบ องคคุณพหูสูต (ผูไดเรียนมาก หรือผูคง
แกเรียน) 5 ประการ คือ
1. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือเลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน สั่งสมความรู ในดานนั้นไว
ใหมากมายกวางขวาง
2. ธตา จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระไวไ ด
แมนยํา
3. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยูเสมอ จนแคลวคลองจัด
เจน ใครสอบถามก็พูดชี้แจงแถลงได
4. มนสานุ เ ปกขิ ต า เจนใจ คื อ ใส ใ จนึ ก คิ ด จนเจนใจ นึ ก ถึ ง ครั้ ง ใด ก็ ป รากฎ
เนื้อความสวางชัดเจน มองเห็นโลงตลอดไปทั้งเรี่อง
5. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฏี คือ เขาใจความหมายและเหตุผลแจมแจง
ลึกซื้ง รูที่ไปที่มา เหตุผล และความสัมพันธของเนื้อความลายละเอียดตางๆ ทั้งภายในเรื่องนั้นเอง
และที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆ ในสายวิชาหรือทฤษฏีนั้นปรุโปรงตลอดสาย
จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ในดานความสัมพันธกับครูอาจารย พึงแสดงคารวะนับถือ
ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ 6 ขอวาดวย ทิศเบื้องขวา ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน
ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
ปรนนิบัติ ชวยบริการ
เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 69-72.
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ใบความรู
เรื่อง คนสืบศาสนา(พระภิกษุ)
พระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนบรรชิตในพระพุทธศาสนา มีหนาที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ คํา
สอน สืบตอพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ตองปฏิบัติมากมาย แตในที่นี้จะ
แสดงไวเฉพาะหนาที่ที่สัมพันธกับคฤหัสถ และขอเตือนใจในทางความประพฤติปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ก. อนุเคราะหชาวบาน พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถตามหลักปฏิบัติในฐานะที่ตนเปน
เสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้
1. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
2. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
3. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
4. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยรูไมเคยฟง
5. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งทีเคยฟงแลวใหเขาใจแจงแจง
6. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุขความเจริญ
ข. หมั่นพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยูเ สมอตามหลัก ปพพชิต
อภิณหปจจเวกขณ (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ) 10 ประการ ดังนี้
1. เรามีเพศตางจากคฤหัสถ สลัดแลวซึ่งฐานะควรเปนอยูงาย จะจูจี้ถือตัวเอาแตใจตนไมได
2. ความเปนอยูของเราเนื่องดวยผูอื่น ตองอาศัยเขาเลี้ยงชีพ ควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย
และบริโภคปจจัย 4 โดยพิจารณา ไมบริโภคดวยตัณหา
3. เรามีอากัปกริยาที่พึงทําตางจากคฤหัสถ อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราตองทําอาการ
กิริยานั้นๆ และยังจะตองปรับปรุงตนใหดียิ่งขึ้นไปกวานี้
4. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม
5. เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญูชนพิจารณาแลวยังติเตียนเราโดยศีลไมไดอยูห รือไม
6. เราจักตองถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น
7. เรามีกรรมเปนของตนเราทํากรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจักตองเปนทายาทของกรรมนั้น
8. วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู
9. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม
10. คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลวมีอยูหรือไม ที่จะใหเราเปนผูไมเกอเขิน
เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ
เพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 76.
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ใบความรู
เรื่อง คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา
(ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม)
ผูทําหนาที่สั่งสอน ใหการศึกษาแกผูอื่น โดยเฉพาะครู อาจารย พึงประกอบดวยคุณสมบัติและ
ประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
ก. เปนกัลยาณมิตร คือ ประกอบดวยองคคุณของกัลยาณมิตร หรือ กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี้
1. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา เขาถึงจิตใจ สราง
ความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม
2. ครุ นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปนสําคัญและมีความประพฤติสมควรแก
ฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งไดและปลอดภัย
3. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริงและเปนผูฝกฝนปรับปรุงตน
อยูเสมอ เปนที่นายกยองควรเอาอยางทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ
4. วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยให
คําแนะนําวากลาวตักเตือนเปนที่ปรึกษาที่ดี
5. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจิก ตลอดจนคํา
ลวงเกินและคําตักเตือนวิพากษวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ
6. คมฺภีรญจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่องตางๆ ที่ยุงยากลึกซึ้งไดและ
สอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
7. โน จฏ ฐาเน นิโยชเย ไมชักนํ าในอฐาน คือ ไมชัก จูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรื อเรื่ อง
เหลวไหลไมสมควร
ข. ตั้ ง ใจประสิ ทธิ์ ค วามรู โดยตั้ งตนอยู ในธรรมของผู แ สดงธรรม ที่เ รี ย กวา ธรรมเทศกธรรม 5
ประการ คือ
1. อนุบุพพิกถา สอนใหมีขั้นตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือเนื้อหาตามลําดับความ
งายยากลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ
2. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ชี้แจง ยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ
ชัดในแตละแงแตละประเด็น อธิบายยักเยื้องไปตางๆ ใหมองเห็นกระจางตามแนวเหตุผล
3. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือ สอนเขาดวยจิตเมตตามุงจะใหเปน
ประโยชนแกผูรับคําสอน
4. อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งมุงเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชมุงที่ตนจะไดลาภ สินจาง
หรือผลประโยชนตอบแทน
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5. อนุปหัจจ วางจิตตรงไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุงแสดงอรรถ
แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น
ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่ ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้
1. สันทัสสนา ชี้ใหชัด จะสอนอะไรก็ชี้แจงแสดงเหตุผลแยกแยะอธิบายใหผูฟงเขาใจแจม
แจง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา
2. สมาทปนา ชวนใหปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรทํา ก็บรรยายใหมองเห็นความสําคัญ และซาบซึ้ง
ในคุณคา เห็นสมจริงจนผูฟงยอมรับ อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ
3. สมุตเตชนา เราใหกลา คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความกระตือรือรนมีกําลังใจแข็งขัน
มั่นใจที่จะทําใหสําเร็จ ไมกลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลําบาก
4. สัมปหังสนา ปลุกใหราเริง คือ ทําบรรยากาศใหสนุกสดชื่น แจมใสเบิกบานใจ ใหผูฟง
แชมชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ
จํางายๆ วา สอนให แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง
ง. มีหลักตรวจสอบสาม เมื่อพูดอยางรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบตนเองดวยลักษณะการสอนของ
พระบรมครู 3 ประการ คือ
1. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทําไดจริง จึงสอนเขา
2. สอนอยางมีเหตุผล ใหเขาพิจารณาเขาใจแจงดวยปญญาของเขาเอง
3. สอนใหไดผลจริง สําเร็จความมุงหมายของเรื่องที่สอนนั้นๆ เชน ใหเขาใจไดจริง เห็น
ความจริง ทําไดจริง นําไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน
จ. ทําหนาที่ครูตอศิษย คือ ปฏิบัติตอศิษย โดยอนุเคราะหตามหลักธรรมเสมือนเปน ทิศเบื้องขวา
ดังนี้
1. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
2. สอนใหเขาใจแจมแจง
3. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
4. สงเสริมยกยองความดีงาม ความสามารถใหปรากฎ
5. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาชีพไดจริงและรูจักดํารงตนดวยดี
ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดีมีความสุขความเจริญ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศพันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ. 2548. หนา 66-68.
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ใบความรู
เรื่อง อริยสัจ 4
อริยสัจ 4
การศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นมุงใหเกิดปญญาในอริยสัจ 4 คําวา อริยะ หรือ อารยะ เปนคํา
เดียวกัน หมายถึง คนที่ประเสริฐ คนที่เจริญ การเรียกคนที่เจริญวา อารยะ หรือ อริยะ ก็เปนการใช
เรียกที่ถูกตองตามประวัติศาสตรอยู ดังที่เรียกหมูชนที่อพยพเขาไปอยูในประเทศอินเดียเมื่อกอนพุทธกาล
วา อารยัน หมายความวา เปนพวกที่เจริญ และยังมีการเรียกวา อารยะ เพราะเหตุอยางอื่นอีก ดังที่พระ
อาจารยไดประมวลแสดงไว 4 ประเภท คือ
1. อาจารอริยะ เปนอริยะดวยความประพฤติ
2. ทัสสนอริยะ เปนอริยะดวยความเห็น หรือดวยมีรูปรางและอิริยาบถนาดูนาชม
3. ลิงคอริยะ เปนอริยะเพศหรือดวยชาติกําเนิด
4. ปฏิเวธอริยะ เปนอริยะดวยปญญารูทั่วถึงในอริยสัจ
เฉพาะในพระพุทธศาสนา นิยมเรียกบุคคลประเภทที่ 4 นี้เทานั้นวา อริยะ หรือ อารยะ อันไดแก
พระพุทธเจา และพระอริยะสาวกทั้งหลาย
สัจ แปลวา ความจริง รวมกันเขาวา อริยสัจ แปลวา ความจริงของพระอริยะ หรือ ความจริงที่
พระอริยะตรัสรู หรือ ความจริงอยางประเสริฐ อริยสัจนี้ผูที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยมากมักจะจํา
หัวขอได คือ
1. ทุกข แปลวา ความไมสงบ ก็ได แปลวา ความทนอยูไมได ตองแปรปรวนไป ก็ไดในภาษาไทย
เมื่อพูดวาทุกข ก็มักหมายกันวา คือ ความไมสบายกายความไมสบายใจ แตในทางพระพุทธศาสนายัง
หมายถึงความที่ทนอยูคงที่ไมไดตองแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดวย ในโลกนี้มีอะไรเลา ที่ตั้งคงที่อยูได
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ดวงอาทิตยและดวงดาวทั้งหลายตลอดถึงโลกก็ไมหยุดอยูคงที่ ปเดือนวันคืนก็
ไมหยุดอยูคงที่ ชีวิตก็ไมหยุดอยูคงที่ ทุกๆ คนเกิดมาแลวก็เติบโตขึ้นเรื่อยเปนเด็กเล็กเด็กใหญ เปนหนุม
เปนสาวโดยลําดับ และก็ไมหยุดอยูเพียงเทานี้ ยังเปลี่ยนแปลงตอไปเปนผูใหญ เปนคนแก จนถึง
ที่สุดของชีวิต ฉะนั้น พระพุทธเจาเมื่อจะทรงชี้วาทุกขคืออะไร ใหเห็นอยางประจักษชัด จึงทรงชี้วา
ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนทุกข คือ ทรงชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือของ
โลกดังกลาวมานั่นเอง ขอนี้เรียกวาเปนทุกขประจําชีวิตหรือประจําโลก เมื่อยังมีชีวิตหรือยังมีโลกก็ตองมี
ทุกข คือ ความเปลี่ยนแปลงไปดังกลาว ไมใชเปนสิ่งแปลกประหลาดอันใด
เมื่อจะสรุปกลาวใหสั้น ความเกิดแกเจ็บตายทั้ง 4 นี้ ยอลงเปน 2 คือ ความเกิดละความดับ ซึ่ง
เปนสิ่งสกัดหนาสกัดหลังของโลกหรือของชีวิตทุกชีวิตนี้แหละเรียก คติธรรมดา แปลวา ความเปนไป
ตามธรรมดาสิ่งที่เปนไปตามธรรมดาดังกลาวเรียกวา สภาวะ คือ สภาพ แปลวา มีภาวะของตนเองหรือ
เปนไปเอง หรือจะเรียกวาสภาวธรรมก็ได ชีวิตรางกายเรียกวาเปนสภาวะทั้งนั้น
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อีกอยางหนึ่ง ความไมสบายทุกๆ อยาง พระพุทธเจาก็ทรงชี้วาเปนทุกข ทุกๆ คนคงเคยประสบกับ
สิ่งไมเปนที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รัก ปรารถนาไมไดสมหวัง แลวเกิดความทุกขโศกตางๆ นี้แหละ
พระพุทธเจาตรัสเรียกวาเปนทุกข โลกหรือชีวิตประกอบดวยทุกขดังกลาวมาแลว ฉะนั้น ทุกขจึงเปน
ความจริงที่โลกหรือทุก ๆ ชีวิตจะตองเผชิญ
2. ทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข พระพุทธเจาทรงชี้วา ตัณหา คือ ความดิ้นรนทะยานอยากเปนเหตุ
ใหทุกขเกิดขึ้น ตัณหา มี 3 คือ กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อจะไดสิ่งที่รักใครปรารถนาพอใจ
1 ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อเปนนั่นเปนนี่ 1 วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อใหสิ่ง
หรือภาวะที่ไมชอบเสื่อมสิ้นไป 1 ตัณหาดังกลาวนี้ เปนเหตุใหเกิดทุกขใจตางๆ ดังกลาวแลว และเปน
เหตุใหประกอบกรรมที่เปนทุจริต ทําใหประสบความทุกขเพราะทุจริตอีกสวนหนึ่ง
3. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข พระพุทธเจาทรงชี้วาดับตัณหาเสียไดเปนความดับทุกข
4. มรรค คือ ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก ทางสายหนึ่งที่มีองคประกอบ 8 ประการ คือ
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (คือเห็นอริยสัจ 4) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ (คือ ดําริออก จากถาม ดําริไ ม
พยาบาท ดําริไมเบียดเบียน) สัมมาวาจา เจรจาชอบ (คือเวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด เวนจากพูดคํา
หยาบ เวนจากพูดเพอเจอเหลวไหล) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (คือเวนจากการฆาสัตว เวนจากการ
ลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ (คือเวนจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่
ผิด การทําเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (คือเพียรพยายามปองกันมิใหความชั่ว
เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแลว เพียรทําความดีใหเกิดขึ้น เพียรรักษาสงเสริมความดี) สัมมาสติ
ระลึกชอบ (คือระลึกไปในที่ตั้งของสติ) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ (คือตั้งใจใหเปนสมาธิ จนถึงอยาง
แนวแน) มรรคมีองค 8 นี้รวมเปนทางเดียว ไมใช 8 ทาง แตแบงเปนองคประกอบเปน 8 และสรุปรวม
ลงไดในสิกขา 3 คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเปน ปญญาสิกขา สัมมวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ รวมเปน สีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ รวมเปน จิตตสิกขา มรรคมีองค
8 หรือไตรสิกขานี้ เปนทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อริยสัจ ๔ ประการนี้ รวมลงเปนเหตุและผล คือ ทุกขเปนผล สมุทัยเปนเหตุ นี้เปนฝายทุกข
นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตุ นี้เปนฝายดับทุกข
การศึกษาอบรมปญญาโดยตรงมุงใหรูทั่วถึงอริยสัจ 8 เหลานี้แหละ ที่เรียกวาปญญา หรือรูทั่วถึง
นั้น ตองรูในความจริง ตองรูในกิจคือหนาที่ที่จะพึงทํา ตองรูในกิจที่ไดทําไปแลว จึงจะเปนปญญาสมบูรณ
การศึกษาก็สมบูรณ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : สัจธรรมของชีวิต. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.
พิมพครั้งที่ 2. บริษัทนิวไวเต็ก จํากัด. 2545.
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ใบความรู
เรื่อง ฆราวาสธรรม
พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย (เทสก เทสรังสี)
แสดง ณ วัดหินหมากแปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
วันที่ 14 สิงหาคม 2519
พากันตั้งใจฟงธรรมเทศนา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนไปเพื่อประโยชนนําความสุข
มาใหแกคนทั่วไป
ทุก ๆ คนก็พากันไดยินวาศาสนาเปนประโยชนแกมนุษยชาวโลก แตวาทุกคนนั้นเคยรูรสชาติ
ของศาสนาที่วานําประโยชนสุขมาใหอยางแทจริงแลวหรือยัง ขอสําคัญอยูตรงนี้ตางหาก
เคยอธิบายใหฟงแลวถึงเรื่องวาศาสนาไมไดสอนใหคนถือสอนใหคนปฏิบัติ ในเรื่องศีลที่เราพา
กันสมาทานวา เวรมณีสิกฺขาปทํสมาทิยามิ คําลงทายวา สมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอสมาทาน คือถือเอา
คนเลยไปมุงถึงคําวาถือเอา คําวา เวรมณีเลยไมไดคิด
เวรมณี แปลวา งดเวน คือ การปฏิบัติงดเวนตามธรรมคําสอนนั่นเอง รวมความก็คือ ขาพเจา
ขอรับมาปฏิบัติงดเวนตามตางหาก ไมใชเอาศีลมาถือ เมื่อศีลไมใชของถือ ศาสนาก็ไมใชของถือเหมือนกัน
ศาสนาเปนของปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาตางหาก
เราโฆษณากันวาศาสนาเปนของดี มีไวเพื่อประโยชนความสุขแกชาวโลก แตวาบางคนหรือ
โดยมากยังไมไดลงมือปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนา ก็เลยไมรูจักรสชาติของศาสนา จึงไมผิดแปลกอะไร
กันกับคนทั่วๆ ไป ยกตัวอยางงายๆ เชน เขาอวดกันวาอาหารวันนี้อรอยเหลือเกิน เมื่อเขายกมาใหแลวเราก็ตั้ง
เอาไวชื่นชมวาอาหารนั่นเปนของดิบของดี แตตัวเองยังไมเคยชิมเลย เรื่องศาสนาเปนของดีก็เหมือนกัน
นั่นเอง เหตุนั้นวันนี้จึงจะเทศนถึงเรื่อง หลักพุทธศาสนาบางประการ ที่เราจําเปนจะตองนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน เพื่อใหไดรับผลอันแทจริงของพุทธศาสนา
หลักที่จะอธิบายนี้ก็ไมมีอะไรมากมีหัวขอสําคัญๆ 4 ขอที่พระพุทธเจาทรงแสดงวาเปน ฆราวาส
ธรรม ธรรมของฆราวาส คําที่เรียกวา ฆราวาสธรรม หรือ ธรรมของบรรพชิตก็ตาม มันเปนชื่อเรียกไว
เทานั้นถึงแมวาบรรพชิตจะเอาฆราวาสธรรมไปปฏิบัติก็ไมมีผิดแปลกกัน หรือธรรมของบรรพชิตบางอยาง
บางประการฆราวาสจะนําไปปฏิบัติก็ไมเห็นผิดแปลกอะไร เพราะธรรมเปนของกวางขวางมากใครจะนําไป
ปฏิบัติก็ได เมื่อปฏิบัติไดแลวจะเกิดความรูดวยตนเอง
ธรรมของฆราวาส 4 ประการนั้นมีดังนี้
สัจจะ
มีความซื่อสัตยสุจริต
ทมะ
การรูจักขมใจของตนเอง
ฐีติ
ทําตัวของตนใหตั้งมั่นอยูในหลักธรรม
จาคะ
ใหรูจักสละ จาคะ ทั้งวัตถุภายนอก และสิ่งภายใน
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ขอที่ 1 สัจจะ ความซื่อสัตยสุจริตเปนหลักใหญประกันโลก เปนของมีคุณคามหาศาล คนเรา
อยูดวยกันในโลกนี้ถาหากวาขาดสัจจะเสียอยางเดียวแลว จะเปนทุกขเดือดรอนหาความสุขความสบาย
ไมไดเลย เราจะประกอบกิจการงานใดๆ ก็ตาม เชน ประกอบกิจราชการงานบานเมือง เขามีกําหนดเวลาให
ทํางาน นั่นแหละหมายถึงความซื่อสัตยตอเวลาและตอการตองานไปดวย นอกจากซื่อสัตยตอเวลาตอการงาน
แลว ยังมีซื่อสัตยตอบุคคลอีกอยางหนึ่ง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป เชน ภรรยา สามี ซึ่งไววางกันที่สุดเชื่อใจ
กันที่สุด หากขาด สัจจะ เสียตัวเดียวเทานั้นจะเดือดรอนเปนทุกขขึ้น บางทีถึงแตกแยกกันก็มี
ทีนี้เรามาทดลองปฏิบัติตามธรรมคําสั่งสอนขอนี้ดู เริ่มตนดวยความซื่อสัตยสุจริตนี่แหละ ทํา
เฉพาะในระหวางคนสองคนที่วานี้ เมื่อเราทดสอบลองทําดูแลว เราสามารถพูดไดเต็มปากวา โอ! ธรรมนี้เปน
ของดีจริงเปนของวิเศษจริง ถาหากเราปฏิบัติไมไดเราก็จะเห็นโทษทันทีทันใด เราก็สามารถพูดไดวา ความ
ไมซื่อสัตยสุจริตนี้มันรายกาจที่สุด รายกาจอยางยิ่ง
ในทางพุ ท ธศาสนาท า นพู ด ถึ ง เรื่ อ งสั จ จะไว ว า ผู ที่ ไ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย เรี ย กว า พู ด ปดพู ด
หลอกลวง เมื่อหลอกลวงแลวก็ตองมีมายาสาไถย มันตามกันมา เพราะหลอกลวงแลวก็ตองมีมายาหลบหลีก
ไม ใ ห เขารูจั ก ความชั่วของตน พระพูด ปด เรี ย กวาพระไม มีสาระ พระขี้แกลบ คือ เปลื อกข า วนั่นเอง
ข า วสารไม มี โดยทั่ ว ๆ ไปแล ว คนใดที่ เ ป น คนพู ด ปดไม มี ใ ครเชื่ อ ถื อ ก็ เ หมื อ นกั บ ขี้ แ กลบ ไม มี แ ก น
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ไว ว า คนผู พู ด ปดแล ว นั้น บาปกรรมอื่น ซึ่ ง จะไม ทํ า ไม มี ลองคิด ดู ซี คนที่ พู ด ปดได ก็
หมายความถึงเรื่องความละอายตอบาปเกรงกลัวตอบาปไมมีเปนคนไมอายตอบาป เมื่อไมเกรงกลัวและไม
ละอายตอบาปแลวก็ทําไดทุกๆ อยางบรรดาเรื่องความชั่วทั้งปวงหมด
นี้ เ รื่ อ งของความไม ซื่ อ สั ต ย ไม ซื่ อ สั ต ย ต อ เวลา ต อ งาน ต อ บุ ค คล ผู ที่ ไ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย
เปนอันวาเบียดเบียนตนไปในตัว พิจารณาดูเถิดมันเบียดเบียนตนเองไมใชเบียดเบียนคนอื่นเลย เชนเราทํา
การงานไมถูกตองตรงตามเวลา หากอยูใตบังคับบัญชาผูใหญเขาก็รังเกียจไมอยากใช อันนี้เบียดเบียนตนเอง
แลว ดีไมดีเขาไมใหทํางานเขาไลออกซ้ํา นอกจากนั้นเมื่อการงานไมตรงเวลา คลาดเคลื่อนเวลา ผลเสียไป
สักเทาไร การงานควรที่จะไดเลยเสียศูนยไปหมด ไมซื่อสัตยตอบุคคลก็มีผลเสียอยางที่อธิบายมาแลว
ตนเองพลอยไดรับความเดือดรอนเปนทุกขไปดวย
คนเราเขาใจกันผิดคิดวาหลอกหลวงคนอื่นได เปนการชนะเขา แตแทที่จริงเราแพตัวเราเอง
คือ ความดีของเราหายไป เอาความชั่วเขาไวแทน นั่นเรียกวาแพตนเอง เบียดเบียนตนเอง ยิ่งไมมีสัจจะใน
ธรรมเสียเลยก็ยิ่งไกลจากพระอริยเจาตั้งแสนโยชนทีเดียว
นี่พูดถึงเรื่องสัจจะพอใหเขาใจเปนขอแรก
ขอที่ 2 ทมะ คือการขมใจของตน คนเราตองมีทิฐิมานะอยูดว ยกันทั้งนั้น ตางคนตางถือตัวถือ
ตนไมคอยจะยอมใครงายๆ บางครั้งบางคราวทั้งๆ ที่รูสึกตนผิด ตนไมดี แตหากถูกคนอื่นตักเตือนวากลาว
เขาก็ไมคอยจะยอมงายๆ มีแตแข็งกระดางดื้อดันร่ําไป เอาชนะเขาร่ําไป อันนี้เรียกวาไมไดขมใจของตนไมมีทมะ
ทมะ ก็คือ ความขมใจของตน ความอดกลัน้ นั่นเอง ถาหากเรารูจักอดกลั้นฟงเหตุฟง ผล พิเคราะห
พิจารณาวาผิดถูกดีชั่วดวยประการใดเสียกอนแลวเราจึงคอยแกไขปรับปรุงตนเองนี่เรียกวามี ทมะ
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ถาหากตางคนตางไมขมใจของตนๆ แลว มันก็ฟุงทั้งสองคน เมื่อสองคนฟุงแลว สามสี่คนก็ฟุง
ไปตามๆ กันอีก ผลที่สุดเลยกระเจิงวุนวายกันไปหมด ขอใหเขาใจกันวาพุทธศาสนานั้นเปนเหมือนน้ํา
สะอาด หรือเหมือนสบูสําหรับลางหรือฟอกผาของสกปรก ถาหากเราไมยอมเอาสบูมาฟอกหรือเอาน้ํา
สะอาดมาลางตัวของเราก็จะไมสะอาดจะสกปรกอยูร่ําไป
ถึงศาสนาจะเปนของดีวิเศษสําหรับเอาไวลางความชั่วของคนก็ตาม แตหากคนไมยอมเอามาลาง
ก็หมดความหมายที่พระพุทธเจาทรงสอนเรื่อง ทมะ ความขมใจของตนนั้นก็คือการชะลางความชั่วของตน
ความไมดีของตน ความแข็งกระดางไมยอมคนอื่นเรื่องวาไมรูจักขมใจของตน คือ มันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง
เหมือนกัน
นี่แหละศาสนา ความมุงหมายของศาสนานั้นดี แตพวกเราชาวพุทธนั้นกลัว กลัวความดีใน
พุทธศาสนาจะมาชําระลางกิเลสในจิตใจของตน โดยมากไมคอยจะยอมชําระ ถาพูดถึงศาสนาจะกลัวนัก
กลัวหนา กลัววาจะมาลางกิเลสบาปธรรมของตน ปลอยใหอยูโดยอิสระก็สบายดี ถาหากวาศาสนาพูดหรือ
พูดคําสอนของพระพุทธเจาวาถึงความชั่วแลวไมอยากฟง มันบิดเบือนเอาหูไปอื่นเสีย คนโดยมากมักเปน
เสียอยางนี้ เหตุนั้นคนจึงนําศาสนาไปปฏิบัติไมได ไกลหางออกไปจากศาสนาทุกที เมื่อหางไกลออกไมมี
ศาสนาอยูกับกายกับใจของตนแลว โลกอันนี้ก็จะมืดมนเขาทุกที โลกก็จะมีแตความเดือดรอนเขาทุกวัน
แลวตางคนตางก็พากันตะโกนวา โอโฮ! บานเมืองเดือดรอน บานเมืองวุนวายศาสนาเสื่อม ศาสนาสูญอะไร
ตางๆ พูดกันไปทุกแหงทุกหน แตทุกคนก็ไมยอมที่จะรับเอาศาสนาเขามาปฏิบัติโดยความจริงใจ นี่เปนขอที่
สองเรียกวา ทมะ
ขอที่ 3 ฐีติ คือ ใหมีธรรมะมั่นประจําใจของตน จะหยิบยกเอาธรรมะขอใดขึ้นมาตั้งไวในใจ
ของตนก็ได ยกเอาธรรมะ ขอที่ถูกกับจริตนิสัยของตน ขอใหเอามาปฏิบัติใหมันได เชน เราชอบพูดปด พูด
ไมจริง ทีนี้เราไมเอาการพูดปด จะยกเอาธรรมะขอสัจจะความซื่อสัตยมาระงับ เพราะการพูดปดมันไมดี มัน
สกปรกเราอยากจะชําระมัน แลวก็ตั้งใจปฏิบัติใหมั่นคงตั้งมั่นอยูในเรื่องนั้นจริงๆ ทําใหไดตลอดรอดฝง
บางทีอาจมีความขัดแยงขึ้นวาในสมัยนี้คนที่ตรงไปตรงมานักมันไปไมไหว อยูกับเขาไมไดแทที่จริงพุทธ
ศาสนาไมไดสอนคนเราคนเดียวสอนหมดทุกคนสอนใหทุกคนพากันปฏิบัติ หากเขาไมปฏิบัติเราก็ปฏิบัติ
เสียกอน เราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาสักคนหนึ่ง ผูอื่นไมปฏิบัติก็ปลอยไปกอน เมื่อเราปฏิบัติ
เปนตัวอยางขึ้นมาแลวเขาไมปฏิบัติก็เปนความชั่วของเขาตางหาก เราปฏิบัติละความชั่วเราเปนคนดี เราก็ดี
ขึ้นมาคนหนึ่งแลว ในรอยคนเราเปนคนดีไดคนหนึ่งก็เอาแลว แตทีนี้เมื่อเขาไมยอมปฏิบัติเราก็เลยไมยอม
เอามาปฏิบัติตามเขาไปดวย แลวเมื่อไรในโลกนี้มันจะมีคนดีไดสักที โลกอันนี้มันจะสะอาดไดอยางไร ทุกคน
เอาของสกปรกพอกใสกัน ไมมีใครจะมาชําระลางกันสักคน ไมเอาของสะอาดมาลางกันกันสองคน มันก็
ขะมุกขะมอมกันไปหมดทั้งโลกนะซี
นี่แหละจึงวาไมมีใครยอมปฏิบัติเลยไมเห็นคุณคาของศาสนาเลยเอาศาสนามาตั้งไวโกๆ เฉยๆ นี่
คือ ฐีติ เปนขอที่ 3
ขอที่ 4 จาคะ คือ ใหรูจักสละ คนเราอยูคนเดียวในโลกไมได อยูคนเดียวแลวไมทราบจะ
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กลุมใจถึงขนาดไหน เห็นหนาเห็นตาสักคนพอไดพูดจายิ้มแยมตอกันพอคอยยังชั่วถึงไมไดพูดอยูกับ คนใบ
ก็เอาเถอะก็ยังอุนใจ ใครก็ตามจะอยูคนเดียวไมได เมื่ออยูคนเดียวไมไดอยูกันหลายคนก็ตองพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีอะไรก็รูจักสละ จาคะ แบงสันปนสวนใหซึ่งกันและกันตามสมควร เมื่อสละจาคะแลวเรา
ผูสละจาคะก็สบายใจผูที่ไดรับก็เบิกบานใจ พระพุทธเจาทรงชมเชยการสละแบงปนไวมากกวา
ททํ มิตฺตตนิคนฺทติ ผูใหยอมสมานมิตรไวไดอยางดี
ในสมัยโนนชาวโลกสมานมิตรกันไวดีที่สุดดวยการให เขาไปปาไดเห็ดไดหอยมาก็ดี ไดผักได
หญามาก็ดี ไดมาแลวแบงใหหมูเพื่อนบานรับประทานเปนตะกราๆ โดยไมคิดเอาเงินเอาทองคนในหมูกลม
เกลียวเปนหนึ่งใจเดียวกันดีจริง หรือจะเปนเพราะสมัยนั้นคนยังมีนอยของมีมากหรืออยางไรก็ไมทราบ แต
วาจิตใจแทจริงของเขาไมทราบวาสมานไดขนาดไหน แตถึงขนาดนั้นการสละก็นับวาเปนการดีมาก ถา
สมานมิตรดวยน้ําใจอันบริสุทธิ์จริงๆ ก็เปนบุญเปนกุศล นําประโยชนความสุขมาใหอยางมหาศาล ในสมัย
นี้เขาสมานมิตรกันไดขั้นไหนก็ไมทราบ เขาสละจาคะกันเปนเงินลานๆ ในระหวางประเทศตอประเทศ
ประเทศที่เจริญแลวใหแกประเทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา หรือชวยเหลือในเมื่อเกิดอุปทวเหตุมีอุทกภัย
แลอัคคีภัยเปนตน ถาหากวาเปนชนิดที่ใหนอยเพื่อประโยชนอันใหญอยางนั้นนับวาไมดี ถาใหโดยไม
ตองการประโยชนตอบแทนเปนการใหดวยน้ําใสใจจริง เปนจาคะอยางแทจริง เปนกุศลอยางยิ่ง
ลองคิดดูถึงการที่เราทําบุญในพุทธศาสนาก็แลวกัน ไมวาจะเปนการใหเงินทองสิ่งของกี่มาก
นอยเราไมเคยคิดเลยวาจะทวงเอากลับคืนมา แตอาจจะมีบางบางคนความคิดเห็นวามาทําบุญกับพระแลว
ตองการความร่ํารวย อยากไดโชคไดลาภตางๆ อาจจะมีก็ได นั่นยังไมใชใจบริสุทธิ์ ไมใชจาคะแท จาคะ
แทๆ เปนการใหดวยศรัทธา ดวยความเลื่อมใส สละลงไปโดยไมหวังการตอบแทน อยางนี้ไดบุญกุศลเต็ม
เปยมบริบูรณ
อาจจะมีคําแยงขึ้นมาวา แลวบุญละไมใชการตอบแทนหรือ ขอตอบวา เราเปนคนทําบุญเองไม
ไดมาขอบุญจากพระ คือ เราจาคะดวยน้ําใสใจบริสุทธิ์ จากการกระทําอันนี้เปนผลใหเกิดความอิ่มเอิบเบิก
บานขึ้นในใจของเรา นั้นคือตัวบุญเรามิไดไปขอบุญจากพระ หากเกิดขึ้นในใจของเราเอง การปฏิบัติศาสนา
ทําบุญในศาสนาตองเขาใจอยางนี้ถึงจะถูกตอง
ที่พูดมานี้เปนจาคะสวนภายนอก ซึ่งมันมีการหมดได คือเราทํามาหาไดแลวเราก็สละทําบุญไป
หากเราหาไมไดก็หมดหนทางไมทราบจะเอาอะไรมาจาคะ สวนในใจมันหมดไมเปนเมื่อเรายังไมตายตราบ
ใดก็ยังจาคะไดตลอดเวลา เชน เห็นคนอื่นเขาทําบุญสุนทานเราไมมีอะไรจะทําดวยกับเขา แตเรามีความปติ
ยินดีอนุโมทนาทาน เกิดเปนผลบุญเทาๆ กันหรืออาจจะมากกวาบุญที่ทําดวยวัตถุนั้นก็ได
จาคะ ภายใน คือ ของที่มีอยูแลวเราคิดสละ ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความอิจฉาริษยาที่
เรามีภายในใจอยูมากมายกองใหญกองโตเบอเรอ จาคะไปเถิด จาคะวันละรถสองรถก็ไมหมด
คนเรานั้นไดชื่อวาเปนคนรวยดวยสมบัติอันเปนทุกข เราจาคะความโกรธ ความโลภ ความหลงได
เราสบาย เบากาย เบาใจ นั่นเปนบุญใหญบุญมาจากการจาคะภายใน
หากจะมีปญหาถามวา จาคะไปใหใครไมมีใครรับ
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ความชั่วตางๆ รวมทั้งความโกรธ ความโลภ ความหลงดวย เราสละคืนไวในโลก เปรียบได
กั บ พื้ น แผ น ดิ น ใครจะทิ้ ง ของสกปรกโสโครกหรื อ ของดิ บ ของดี ล งไปแผ น ดิ น ยอมรั บ ไว ห มดโลกก็
เหมือนกันความชั่วของใครมีมากนอยเทาใด สละจาคะไปเถิด ทิ้งไวนี่แหละไมมีใครรับหรอก เวนแตผูที่ยัง
หวงโลกอยูกลัวโลกอันนี้จะไมมี จึงไดรับไปรับเอาไว เหมือนกับเด็กๆ ผูไมเดียงสาเห็นลูกไฟแดงตกลงมา
จากอากาศ เห็นวาเปนของสวยงาม วิ่งชิงกันไปรับมาไวดวยเขาใจผิดฉะนั้น
ความชั่วทั้งหลายทิ้งไวนั่นแหละขอแตใหจาคะจริงๆ ก็แลวกันแตคนโดยมากไมคอยจะยอมทิ้ง
ยังหวงอยูเสียดวย ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา ชิงดีชีเดนและความอะไรตางๆ นับตั้งแตเริ่ม
ความขี้เกียจขี้ครานงายๆ ขึ้นไปนี่แหละ ถาจะทิ้งหมดก็เสียดายคลายกับกลัววาจะไมมีอะไรจะใช จะไมได
ใชมันอีก แทที่จริงการใชสิ่งเหลานี้มันไมใชวาจะเปนโยชน มันเปนโทษทั้งตนและคนอื่นดวยซ้ําแตก็ไม
ยอมสละ
การจาคะภายในใจเปนของหาไดงายหาไดทุกเมื่อ หาเมื่อไรก็ไดเมื่อนั้น มันเปนของที่มีอยูแลว
ในใจของเรา สิ่งเหลานี้มีอยูแลวทุกคน เมื่อจะจาคะเวลาใดก็ไดไมยากเลย พระพุทธเจาและพระอริยสาวก
ทั้งหลาย รวมทั้งนักปราชญทั้งปวงทานทั้งหมดแลวจึงเขาสูพระนิพพาน พวกเราเกิดขึ้นมาเห็นสิ่งเหลานี้
เปนของดิบของดี พากันแยงชิงเอา
ธรรมสี่ประการคือ สัจจะ ความซื่อสัตยสุจริต 1 ทมะ รูจักขมใจตนเอง 1 ฐีตี เปนคนมี
ธรรมะตั้งมั่นแนวแนจริงจัง 1 จาคะ รูจักสละทั้งวัตถุและกิเลส 1 สี่ขอนี้แหละนํามาทดลองตั้งใจทําดู เชน
ในครอบครัวของเรามี พอ แม ลูก 2 คน เปน 4 คนพอดีแบงปนกันคนละขอ มาลองทํากันดู ใครจะเอาขอ
ไหนเลือกกันเอง กอนจะแบงปนกันอยาลืมคําอธิบายเบื้องตน วาธรรมะของพระพุทธเจาเปนเครื่องชําระลาง
ของสกปรก ดังนั้นเมื่อเราสกปรกขอไหน เชน เราเปนคนขี้ปดไมมีความซื่อสัตยสุจริตเราก็ตองเอาชนะขอ
สัจจะ คนไหนขี้โกรธหงุดหงิดไมรูจักอดทนคนนั้นตองเอา ทมะ ถาคนไหนเหลาะแหละทําอะไรไมแนวแน
จับจดเหลวไหลอยูตลอดเวลา คนนั้นตองเอาขอ ฐีติ คนไหนมักยึดมักถือมีอุปทานมั่นคงเรียกวามีนิสัยถือรั้น
คนนั้นเอาขอ จาคะเมื่อเลือกไดคนละขอๆ แลวก็ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติลองดู ไมนานหรอกเพียง 3 วัน หรือ 7
วันก็จะเห็นคุณคา
เมื่อเราปฏิบัติตามธรรมที่เลือกไปไดแลว ธรรม 4 ประการ นี้จะเชื่อมมาเปนอันเดียวกันหมด
มันเชื่อมหากันเอง คนหนึ่งไมขี้ปดแตคนหนึ่งขี้ปด เมื่อคนขี้ปดนั้นมาถือเอาความซื่อสัตยกลับเปนคนดี คน
ไมขี้ปดก็จะชมเชย หรือคนขี้ปดสองคนเมื่อคนหนึ่งซื่อสัตยแลวอีกคนหนึ่งก็ละอาย กลับมาเปนซื่อสัตยตอ
กันนี่แหละคุณของธรรมะเปนอยางนี้
คนที่ไมรูจักขมใจของตน เมื่อเราขมใจไดแลวอีกคนหนึ่งที่ไมไดขมใจก็จะพลอยละอายตัวจะ
รูจักขมใจของตน ถอมใจของตนไมถือทิฐิมานะ
คนที่ยังไมมีธรรมะยังไมตั้งมั่น มาเห็นเขาตั้งมั่นซึ่งแตกอนคนนี้มันไมเปนอยางนี้นี่ ยังไมตั้ง
มั่นในธรรมะเปนเครื่องอยูก็จะเกิดความละอายใจ พอเกิดความละอายใจแลวจะกลับมาเปนคนตั้งมั่นอยูใน
ธรรมะตอไป
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คนที่รักษาขอจาคะ สละวัตถุสิ่งของทั้งภายนอกและภายในดังอธิบายมาแลว คนอื่นที่มีจาคะก็
จะพลอยจาคะไปดวย แทจริงการละขี้ปดหลอกลวงก็เปนจาคะอยูแลว การขมใจของตนแตกอนไมเคยขม
เปลี่ยนมาขมใจเขาก็เปนจาคะไปในตัวดวย คนที่ไมเคยตั้งมั่นในธรรม มาตั้งมั่นเขาก็เปนการจาคะของไมดี
อยูแลว ดังนั้น ธรรมทั้งสี่ประการเลยเชื่อมกันเขาเปนอันเดียวกันหมด ตกลงคนในคนลงไปแลว ธรรมทั้ง
4 คน เมื่อมาปฏิบัติคนละขอๆ ใหแนวแนมั่นคงลงไปแลว ธรรมทั้ง 4 ประการเลยรวมเขาเปนกอนเดียวกัน
เห็นวาเปนของดีมีคุณคาเลิศ แลวมันสุขไหม
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนของดี สอนก็สอนดีดวยความเมตตาปรารถนาดีตอผูฟง ยัง
เหลืออันเดียวแตผูฟงไมยอมปฏิบัติตาม อยากใหแตคนอื่นปฏิบัติตนเองไมยอมปฏิบัติอยากจะใหแตคนอื่น
ทําดี เมื่อเขาดีแลวเราเองจะดีหรือไมดีก็ไมทราบ เพราะฉะนั้นจึงไดวาอยาไปใหคนอื่นดีอยางเดียวเลย เราทํา
ตัวของเราใหดีเสียกอน เราตองการความดีเราไมตองการความชั่วคนอื่นไมดีก็ชางเขา เมื่อเราทําดีก็ไดชื่อวา
ปฏิบัติตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว เรียกวา ปฏิปตฺติบูชา บูชาพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติ บุญ
ทั้งหลายก็อยูในการปฏิปตฺติบูชาพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติ บุญทั้งหลายก็อยุในการ ปฏิปตฺติบูชานั้นเอง
เปนบุญที่วิเศษสูงสุดแลว การถือพระศาสนาไวไมมีประโยชนเทาการปฏิบัติ การปฏิบัติอยางที่วามานี้ไดชื่อ
วาเขาถึงพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามคําสนอของพระพุทธเจาโดยแทไมเสียชาติที่เกิดมาในรมเงาของพุทธ
ศาสนา มาไดยินไดฟงคําสอนของพระองค อันเปนของดีมีคามากและเรานํามาใชใหไดประโยชนเห็น
ประจักษแกตนเอง แลวใครจะมาทําใหไดนอกจากตัวของเราเอง
หลักพระพุทธศาสนาที่วาเราทําไดหรือทําไมไดมันอยูที่ตรงนี้เอง ถาหากวาเชื่อมั่นแนวแนแลว
จะอดไมได ตองทํากันจริงๆ นี่เปนเพราะพวกเรายังไมทันเขาใจและยังไมไดรูจักรสชาติของพระศาสนา ยัง
ไมไดรับรสชาติความจริงอันนี้ เมื่อไมเห็นความดีดวยตนเองเชนนี้แลว จึงยากที่จะยอมปฏิบัติธรรม เหตุนั้น
จงพากันพิจารณาใหมอีกทีหนึ่งกอน หากวาเขาใจโดยนัยที่อธิบายมานี้แลว เมื่อเราทําดีทําการงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต แตคนอื่นเขาไมเห็นดีเขาไมชอบใจ เราก็ไมเดือดรอน เราทําดีแลวเราสบายใจ เราบริสุทธิ์ใจ
ความดีอันนั้นเปนของเราติดตามตัวของเราไปทุกยางกาวตลอดในชาตินี้ ถึงตายไปแลวก็เปนของเรา
ผูที่เขาใจคําวา “ดี” อยางนี้แลวจะยอมปฏิบัติศาสนาโดยไมตะขิดตะขวงใจสักนิดเดียว ทําดวย
ความชื่นใจ พอใจ อิ่มใจจริงๆ เขาถึงพระศาสนาอยางแทจริง สมกับที่เปนพุทธมามกะหรือศาสนิกชนโดย
แทจริง
พระพุทธเจาทรงสอนคนใหไดดีเปนคนดีเพื่อประโยชนแกมนุษยชาวโลก ผูปฏิบัติตามก็เกิด
ประโยชนคุณคามหาศาล
อธิบายมาก็สมควรแกเวลา เอวํฯ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย (เทสก เทสรังสี). ธรรมเทศนา 10 กัณฑ. พิมพเปนที่
ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางจีน ยูปานนท. 2534. หนา 81-99.

- 179 -

ใบความรู
เรื่อง จาคานุสสติ
พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย (เทสก เทสรังสี)
แสดง ณ วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

วันนี้จะเทศนาเรื่อง จาคานุสสติ ใหฟง จาคานุสตติในที่นี้ทานในระลึกถึง จาคะ การสละ
ของๆ ตนเปนอารมณ เพื่อใหจิตสงบนั่นเอง ถาหากไมมีสติมันก็ไมเปนภาวนา ตองมีสติจึงจะเปน
ภาวนา คือ ระลึกไดในทานที่เราสละไปตั้งนานแลว เมื่อมาระลึกถึงก็เกิดความปลื้มปติขึ้นมา ทําใหจิต
สงบได อันนั้นแหละเปนจาคานุสสติ
เราทําบุญทําทานการกุศลสิ่งใดมากหรือนอยไมเปนปญหามันอยูที่อนุสสติ อนุสสติมีมาก
มันก็สงบมาก อนุสสติไมมีหรือมีนอยก็สงบนอยหรือไมสงบเลย การที่จะใหมีสติระลึกไดนั้นมันยากอยู
เหมือนกัน ตองอาศัยปญญาอีกดวย ถาไมเกิดปญญามันก็ไมมีอนุสสติและก็ไมระลึกถึงดวย มันตอง
เสาะแสวงหาถึงเรื่องจาคะการบริจาคของเรา เชน วัตถุทานสิ่งใดที่เราใหทานไปแลวนั้นอยาเปนเพียงแต
วาใหเฉยๆ ตองคิดถึงคุณคาประโยชนในวัตถุทานดวยวา วัตถุทานเราไดชอบหรือไม เราหามาไดโดยงาย
หรือยาก
โดยทั่ ว ไปแล ว การทํ า ทานที่ จ ะให ไ ด รั บ ผลโดยสมบู ร ณ นั้ น ต อ งครบอาคาร 3 คื อ
ประกอบดวยการ มีศรัทธา มีวัตถุทาน และ มีผูรับทาน บางทีการที่เราจะทําทานมันก็ยากอยูมีศรัทธา
มีวัตถุทาน แตปฏิคาหก ผูจะรับทานนั้นขาดไป บางที่มีวัตถุทานดวย มีเจตนาดวย แลวก็มีผูรับทานดวย
ถึงจะพรอมอาการ 3 แตวาการที่จะมีผูรับทานนั้น คนที่รับทานนั้นสมควรแกทานของเราหรือไม นั่นเปน
รับทานนั้นสมควรแกทานของเราหรือไม นั่นเปนขอสําคัญอีกเหมือนกัน
อนึ่ง ทานใหคิดถึงประโยชนของทาน วัตถุสวนที่เราสละไป เชน สรางกุฏิวิหารหรือศาลา
ตัวอยางเชน ศาลาหลังนี้แหละ เราสรางขึ้นไวเพียง 100 บาท 1,000 บาทเทานั้นเองแตไดใชประโยชน
มากมายตั้งหลายสิบป ถาเราไมลงทุนสรางหรือไมมีศรัทธาสรางแลวก็จะไมไดนั่งทําความสงบและไมได
นั่งสบายอยางนี้ จะตองตากแดดตากฝน ดังนั้นวัตถุที่เราทานไปจึงเปนของมีคามาก หากเราจะไปซื้อวัตถุ
สิ่งใดเปนอาหารการกินการบริโภคของเราดวยเงินรอยบาท ไมกี่วันก็หมดไป อันนี้เรามาทําบุญ มาจาคะ
ใหเปนวัตถุถาวรไมใชแตคนเดียวบุคคลอื่นอีกหลายๆ คนมาจากจตุรทิศก็ไดมาพึ่งพาอาศัย ไดมาอยูเย็น
เปนสุขนอกจากผูที่มาพึ่งพาอาศัย นอกจากกิจของพระเจาพระสงฆแลวยังมีผูที่มาทําความเพียรภาวนา
ฝกฝนอบรมจิตใจจนไดผลจิตสงบเยือกเย็น อันนี้อานิสงสมากที่สุด หากคิดอยางนี้พิจารณาอยางนี้จึงคอย
เกิด ปติ เรียกวา อนุสสติ คือ มีสติระลึกไดนั่นเอง
คราวนี้มาพูดถึงเรื่อง จาคะดานภาวนา ดูบาง เมื่อพูดถึงดานภาวนากันแลว จะเห็นวาจาคะเปน
เรื่องของภาวนาโดยแททานเรียกวา อนุสสติภาวนา อยางหนึ่ง ในขณะที่เรานั่งภาวนา เพราะจะเอาอะไรมาเปน
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ทานวัตถุนอกจากอารมณที่เกิดจากใจทานั้น และการภาวนาก็ไมใหสงจิตออกไปภายนอก ใหกําหนดจิตนิ่ง
แนวอยูในทีเดียว เมื่ออารมณอันใดเกิดขึ้นมาที่ใจก็ใหสละจาคะออกไปเสียนี่แหละจึงจะเปนจาคะอันแทจริง
เกี่ยวกับทานทานพูดไวเปนหลายขั้น ฟงใหดี ทานํ เทติ เทติ ก็คือเทใหนั่นเอง เทของอยูใน
กระจาดหรืออยูในภาชนะตางๆ ทานํ คือ ทาน แปลวา การให เราใหคนอื่นไปเรียกวา ทาน ดังนั้น
ทานํ เทติ จึงเปนทานวัตถุโดยเฉพาะ แตในที่นี้ทานบอกให จาคะ ทานไมไดบอก ทานํ เทติ จาคะของ
ภายในใจ ของที่เราจะจาคะมีมากมายเหลือเกิน เชน โลภ โกรธ หลง ลวนแตเปนสิ่งที่นาจาคะทั้งนั้น
จาคะ หมายความ สละ เขากับศัพทบาลีที่ทานวา
จาโคปฏินิสฺสคฺโค สละคืนของเดิมไป
มุตฺติอนาลโย ไมมีอาลัยในสิ่งที่เราจาคะแลว
ลองพิจารณาดูวา จาคะตรงนั้นจะจาคะอะไร ก็จาคะสิ่งที่มีอยูที่ใจของเรานั่นเอง ใจมัน
ผู ก พั น ในสิ่ ง ใด สละให ไ ปจะเป น วั ต ถุ สิ่ ง ของก็ ไ ด จะเป น อารมณ ต า งๆ ก็ ไ ด จาคะได ทั้ ง นั้ น แหละ
มีมากมายในตัวของเรา จาคะตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตายก็ไมมีสิ้นสุด เราเปนคนมี เปนคนรวย
มีสารพัดวัตถุทั้งปวงหมดในตัวของเรานี้ ทานจัดเปนพวกใหญๆ 3 อยาง นั่นคือ โลภะ โทสะ โมหะ
หรือ ราคะ โทสะ โมหะ มี 3 อยางเทานี้แหละ แตสละไมหมดสักที
ทีนี้เรามาฝกหัดคอยจาคะทีละนิดละหนอย เชน เรามาอยูวัดมันคิดถึงบาน มีความกังวล
เกี่ยวของพัวพันตางๆ ก็คอยๆ จาคะไป คิดถึงลูกหลานก็คอยจาคะไป ความรัก ความชัง ความเกลียด
ความโกรธก็คอยจาคะไป จาคะไปที ละเล็ก ทีละนอยมั น ก็คอยหมดไป แตพวกเราไมยอมจาคะกัน
เราทั้งหลายจึงพากัน เปนคนมีเปนคนรวย สารพัดทุกอยางมีในตัวของเรานี้หมด จึงสอนใหพากัน จาคะ
เสียใหเปน อนุสสติ ระลึกถึงสิ่งที่มีมากมายอยูภายในใจของตนนี่แหละ แลวก็จาคะสละไป
บางคนอาจสงสัยวาจาคะใหใคร พระพุทธเจาตรัสไววา ปฏินิสูสคฺโค มุตฺติอนาลโย คืนของ
เกาไปแลวก็ไมมีอาลัยอีกดังเทศนาใหฟงมาแลว ทุกสิ่งเปนของเกาทั้งหมด ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความรัก ความชัง มันเปนของเกาทั้งนั้น สิ่งเหลานี้ไมใชวัตถุ มันเปนนามธรรม คราวนี้ใครเลาจะ
เปนผูรับเอา ก็นามธรรมนั่นแหละมารับเอาไป บุคคลใดยังถือวาเราวาเขาอยู บุคคลนั้นก็รับเอาไปครอบ
ไวในจิตใจของตน
พระพุทธเจาและพระอริยสงฆสาวกของพระองคทานสละทิ้งไวในโลกนี้ แลวเขาสูพระ
นิพพาน มนุษยปุถุชนคนเราเกิดขึ้นมาภายหลังเห็นวาเปนของดี พากันกอบเอาโกยเอามาเปนของตนๆ จึง
นาสลดสังเวชคนเราแท กิเลสทั้งหลายเกิดอยูในหมูปุถุชนอยางนั้นแหละ เมื่อไมมีเหตุมากระทบก็ดู
เหมือนวามันไมมี แตเมื่อมีเหตุกระทบเขาปบ มันจะพลุงขึ้นมาทันที เปรียบเหมือนตะกอนนอนอยูกน
ตุม น้ําใสมันอยูขางบน เราเห็นน้ําใสๆ อยูขางบนเปรียบไดกับจิตที่มันไมกังวลเกี่ยวของ ครั้นพอถูก
กระทบปบเขาคราวนี้แหละ ขุนขึ้นมาทันที จึงวา ทําใหมันมาก เจริญใหมันยิ่ง จึงจะเปนไปเพื่อความรู
เปนไปเพื่อความรูยิ่ง เปนไปเพื่อพระนิพพาน นี่แหละไมใชอื่นไมใชไกลอะไร นิพพานอยูตรงนี้ตรง
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จาคะนี่แหละ สิ่งสําหรับจาคะก็ไมตองไปหาที่อื่นไกล มีอยูในตัวของเราแลว ความโลภ ความโกรธ
ความหลง มีอยูในตัวของเราทั้งหมด เราพากันพยายามจาคะตรงนี้ละ สละจาคะคืนเดิมไปเสียไมมีอาลัย
มันก็หมดเรื่อง
จึงวาอุตสาหพยายามใหเห็นใหรูจักตัวของเรา ทุกคนพยายามตรวจดูตัวของตน ความโลภ
ความโกรธ ความหลง มันเกิดที่ตัวของเรา ครั้งถาเราไมเห็นตัวของเราแลวเราก็ไมเห็นความโลภ ความ
โกรธ ความหลง แทที่จริงใจของเราเปนของใสสะอาดบริสุทธิ์ แตเราไปยึดเอาความโลภ ความโกรธ
ความหลงมาใส มันก็เลยขุนมัวไปหมด
ถาหากใจเปนของไมใสสะอาดแตเดิมแลว พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายจะทําใหบริสุทธิ์ได
อยางไร ตองเปนของใสสะอาดอยูแตเดิมละซี ทานจึงสามารถทําความบริสุทธิ์ใหกับใจได โดยที่ทาน
ชําระสวนปลีกยอยที่มันลอยขึ้นมาติดอยูที่เปลือกๆ คือ ที่อายตนะทั้งหกของทาน ซึ่งเปนของบริสุทธิ์แตเดิม
พิจารณาดูเถิดที่เราตองชําระอยูนี้ ลวนแลวแตเปนของเกาทั้งนั้น ความโลภ ที่เราอยากได
นั่นแลวอยากไดนี้ไมมีที่สิ้นสุดก็เปนของเกา มันใชใหเราและคนอื่นๆ ทะเยอทะยานดิ้นรนกระเสือก
กระสนอยากไดไมพอสักที ความโกรธ ก็เปนของเกา มันทําใหเราและคนอื่นๆ ตกนรกทั้งเปน หัวโขน
หัวนี้ใครสวมเขาแลว ทําหนาตาใหเปนยักษเปนมารเหมือนกันหมด แตไหนแตไรมาเปนเชนเดียวกันนี้
ทั้งนั้น ความหลง ก็เชนเดียวกันเปนของเกา เมื่อความหลงเกิดในบุคคลใดแลว จะทําใหบุคคลนั้นไมรูจัก
ผิดไมรูจักถูก เห็นผิดเปนถูก เห็นถูกเปนผิดไปหมด
เมื่อเราไมโลภมันก็เฉยๆ เมื่อเราไมโกรธมันก็เฉยๆ เมื่อเราไมหลงมันก็เฉยๆ คราวนี้เมื่อไป
โลภ ไปโกรธ ไปหลงขึ้นมา มันก็มีในตัวของเรานั่นเอง มันไมหมดไมสิ้นกันสักที่ กิเลสเหลานี้ไมตาย
จากโลกสักที มีโลกเมื่อไร มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อนั่นตามสํานวนคําพูดที่ทานวา พระพุทธเจาทรงทําลาย
กิเลสใหสิ้นไปทรงทําลายกิเลสใหหมดไป คือ พระองคทรงชําระพระทัยของพระองคเอง กิเลสไมได
หมดไปไหน มันก็อยูอยางนี้แหละแตทรงชําระพระทัยของพระองคใหบริสุทธิ์ตางหาก คนใดยังเกิดมา
อยู คนใดยังหลงมัวเมาอยู ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไปหุมหอคนนั้นเอง สวนพระองคนั้น
พนไปแลวของเหลานี้จึงวาเปนของเกา
ถาเราพิ จารณาดู รูป เสียง กลิ่ น รส โผฏฐัพพะว าเปนของเกา ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ทิฐิมานะ วาเปนของเกา เปนของมีมาแตไหนแตไรอยูในโลกนี้แลว เมื่อโลภ โกรธ หลง
เกิดขึ้น ก็จะเห็นวาของเหลานี้ทานใชมาแลวทั้งนั้นทุกกาลทุกสมัย มิใชของเพิงเกิดในตัวของเรา แตเรา
มาใชของเกาที่ทานใช ที่ทานทิ้งแลว เหมือนกับเขฬะที่ทานบวนทิ้ง ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น ขอทุกคนจงภาวนากําหนดพิจารณา จาคานุสสติ โดยนัยที่อธิบายมานี้ เอวํฯ.
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นั่งสมาธิ
ทานอาจารยอบรมนํากอน
คนเรานับแตเกิดมาไมมีการเสียสละสักที ของภายในก็เปนของหนักอยูแลวยังไมพอ ยังตอง
ไปยึดของภายนอกอีก พระพุทธเจาทรงเทศนาวา
ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา
ขันธหานี้เปนของหนักแล
ภารหาโร จ ปุคฺคโล
แตบุคคลก็ยังไปแบกเอาเปน
ภาระอยู.
ภาราทานํ ทุกขํ โลเก
ผูถือภาระทั้งหลายเหลานี้เปน
ทุกขในโลก
ภารนิกฺเขปนํ สุขํ
ปลงภาระอันนั้นเสียเปนสุข
นิกฺขิปตฺวา ครุ ภารํ
บุคคลทิ้งภาระอันหนักแลว
อฺญํ ภารํ อนาทิยฯ
แลไมฉวยเอาสิ่งอื่นเปนภาระอีก
จึงจะพนจากทุกขในโลกนี้
ไมมีทุกขอื่นอีกตอไป
ขันธหา ไดแก รูป 1 เวทนา 1 สัญญา 1 สังขาร 1 วิญญาณ 1 หรือเรียกยอๆ วา รูปกับนาม
สิ่งที่เห็นดวยตาเนื้อเรียกวา รูป สิ่งที่มองไมเห็นดวยตาเนื้อแตมีความรูสึก รูในใจเรียกวา นาม โลก คือ
ขันธหาอันนี้เรียกวา ขันธโลก คนเกิดมาในโลกนี้จึงได ขันธโลก แลวจะใหทิ้งอยางไร ถึงทิ้งมันก็ยังอยู
อยางเดิม แมเมื่อตายไปทิ้งรูปแลวแตจิตก็ยังถือวามีรูปอยูสวนอีก 4 อยางคือ เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณนั้นไมตองพูดถึง ตองมีอยูดีๆ นั่นเอง
พระพุทธเจาทรงสอนใหป ลอยวาง เพราะรูป เปน ของไมใ ช ของเรา จะไปยึด ถือวาเปน
ของเราไมได อะไร ๆ มันหากเปนอยูอยางนั้น มีหนาที่เกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรดาของมัน เราจะไป
ยึดถือก็เทานั้น ไมยึดไมถือก็เทานั้น เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ทํานองเดียวกัน
ขันธหาของเราทําไมจึงตองทิ้ง ทําไมจึงตองละ เพราะทิ้งหรือไมทิ้งก็ตองละอยูแลว เชน
เมื่อเราตาย ขันธหา คือ รูป ตองทิ้งหมด เอาไปดวยก็ไมได เวทนา มันก็เปนของหนักหนวง สัญญา
สังขาร มันเปนของหนักหนวงที่สุด ถาไปเอาสัญญาความจดจํานั่นนี่ เอาสังขารความปรุงความแตง
เอาวิญญาณความรูสึกมาไวในตัวของเราแลว มันหนักที่สุด บางคนหนึ่งจนเปนโรคประสาท เปนบา
เสียจนตายก็มี ดังนั้นการนํา ขันธหา นี้ไปจึงเปนการหนักที่สุด พระอริยสงฆสาวกหรือพระพุทธเจา
ทานปลอยวาง ขันธหา หมดแลว ทานสบายโลงอกโลงใจไมมีกังวลเกี่ยวของไปที่ไหนๆ ก็ไมมีกังวล
เกี่ยวของ ถึงมีขันธอยูพระองคก็ทรงทิ้งขันธไมยึดถือ ถึงสังขารของพระองคยังไมดับแตก พระองคก็ไม
มีพันธะอะไรทั้งหมด ทิ้งหมด หากจะมีคนถามวา ทําไมจึงตองฉันอาหารอยู ตองตอบวา เปนไปตาม
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สังขาร เมื่อยังมีชีวิตอยู ก็ตองเปนไปตามเรื่อง เปนสักแตวากิริยาไมใชทํากันจริงๆ จังๆ ทําสักแตวาทํา
เปนกิริยาเทานั้น
พระพุทธเจาทานทรงปฏิบัติแลวมีความเบา มีความปลอดโปรงแลว จึงทรงสอนใหพวกเรา
ทําตามเพื่อจะไดเบาอยางพระองค ผูจะเห็นดวยในเรื่องเหลานี้มีนอยนักนอยหนา การปลอยวางมันยาก
ที่สุด เพราะเปนแตชื่อไมมีตนไมมีตัว พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกของพระองคทานปลอยวางไดแลว
ทานจึงสอนใหปลอยวางเสีย การถือขันธหามันเปนทุกข บางคนถือจนกินไมไดนอนไมหลับ นอนหลับ
ไปแลวผวาตื่นตกใจก็มี เพราะความถือมันมีมานานแลวจนเคยชิน บางคนภาวนาจิตรวมลงวางโลง
ไปหมด กลับตื่นผวาตนใจกลัวตายก็มี การปลอยแลวมันวางไมมีที่พึ่ง
คนเราตั้งแตเกิดมาไมเคยปลอยวาง มีแตยึดถือเอาทั้งหมดไมวาของนอกกายหรือในกาย
พอมาภาวนาจิตรวมเขาเปนภวังค ถึงซึ่งจิตดวงเดิมไมยึดถืออะไรทั้งหมด เลย กลัวตาย ความจริงมัน
ไมวางหมดหรอก ตัวผูกลัวมันยังปรากฏอยู ถาไมมีผูกลัวคนตายก็จะไมปรากฏ ผูภาวนาไมรูจักจับเอา
ตัวผูกลัวนั้นตางหาก ถาจับเอาผูกลัวนั้นไดแลว ความกลัวก็จะหายไป จิตก็จะตั้งมั่นเขาไปอีก นี่คือ
จาคานุสสติ ระลึกถึงการสละปลอยวางจนจิตวางโลงหมดไมมีอะไรใหยึดถือ เปนจาคานุสสติที่แทจริง
เมื่อจิตสละปลอยวางยังไมถึงขึ้นนั้นก็ขอใหตั้งสติกําหนดระลึกเอาจาคะเปนอารมณ ขณะที่
ระลึกถึงจาคะอยูนั้น อยาไดระลึกถึงจาคะอยางเดียว ใหกําหนดเอา ผูระลึก นั้นดวย เมื่อจับผูระลึกได
จาคะก็หายไป จิตก็เปนอันเดียว ลงมือทําสมาธิได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบความรู
เรื่อง ปริยัต-ิ ปฏิบัติ-ปฏิเวธ
พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย(เทสก เทสรังสี)
แสดง ณ วัดหินหมากแปง อ.ศรีเชียงใหม
จ.หนองคาย วันที่ 8 ธันวาคม 2516
ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ เปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา
ปริยัติ เปนชื่อเรียกคําสอนทั้งปวงที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
ปฏิบัติ ปฏิบัติตนตามนัยที่พระองคทรงสอนไว
ปฏิเวธ เปนความรูที่เกิดขึ้นมาเองภายในใจของผูปฏิบัติ เปนของเฉพาะแตละบุคคล
ไมใชของเกิดไดในสาธารณะทั่วไป
ถาจะพูดถึงหลักความจริงแลวมันจะกลับกันจากความเขาใจของคนทั่วไป คือ ปริยัติ เกิดมา
จากปฏิเวธ ปฏิเวธ จะเกิดไดเพราะปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติก็ไมถึงปฏิเวธ ไมมีปฏิเวธ เมื่อไมมีปฏิเวธ คือ
ไมรูแจงเห็นจริงก็บัญญัติไมถูก (บัญญัติก็คือปริยัติ) บัญญัติไมถูกก็ไมมีปริยัติ เมื่อพูดตามความจริงแลว
มันตองเปนอยางนั้น
ที่ทานตั้งเปนแนวไดวา ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ คือเรียนรูเสียกอน เมื่อรูเรื่องแลวจึงคอยปฏิบัติ
ปฏิบัติไดแลวจึงคอยถึงปฏิเวธ อันนี้ก็จริงอยูแตไมใชวาเราจะตองไปเรียนใหมากๆ จนไดนักธรรมตรี
โท เอก เปนมหาเปรียญเสียกอนแลว จึงคอยปฏิบัติไมใชอยางนั้น การเรียนนั้นไมตองไปเรียนตาม
ตํารับตําราอะไรมากมาย คือ เราเขาหาสํานักครูบาอาจารยหรือผูที่ทานจะอธิบายธรรมะขอใดบทใด
ใหฟงก็ตามเรียกวา การฟง นั่นแหละนับวาเปนการเรียนในที่นี้ เมื่อเรียนแลวก็เกิดความเขาใจและเห็น
คุณประโยชนในการเรียนจึงตั้งใจปฏิบัติตาม เมื่อเราปฏิบัติดวยตนเองแลวจึงเกิดปฏิเวธในธรรมปริยัติ
ขอนั้นๆ ขึ้นมา ดังนั้นปริยัติตองออกมาจากปฏิเวธแนนอน
คําวา ศึกษาธรรมะ นั้นไมใชการเรียนปริยัติ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวาศึกษาปริยัตินั้นอันหนึ่ง
ศึกษาธรรมะก็อีกอันหนึ่งแตกตางกัน โดยมากเขาใจกันวา ศึกษาธรรมะ คือ ศึกษาตามตํารับตํารา
บทบัญญัติและพระธรรมคําสั่งสอนตางๆ ของพระพุทธเจา เมื่อไดแลวก็เปนปฏิเวธ แตการศึกษาอันที่จะ
นําใหเกิดปฏิเวธนั้นไมใชศึกษาแตปริยัติดังที่เขาใจกันเชนนั้น หากเปนการศึกษาอุบายแยบคายโดยเฉพาะ
ในการที่จะปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหเกิดปฏิเวธ
ในสมัยพุทธกาลเมื่อยังไมไดทรงบัญญัติพระธรรมคําสอนเลย แตสาวกไดฟงพระธรรมเทศนา
ที่พระพุทธเจาตรัสบางองคเพียงบาทคาถาเดียวก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต สามเณรลูกศิษยพระสารีบุตร
ยังไมไดฟงเทศนดวยซ้ํา ขณะปลงผมจะบรรพชาเทานั้นก็ไดบรรลุพระอรหันตแลว นี่แสดงวาการศึกษา
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ธรรมที่ แ ท จ ริ ง กั บ การศึ ก ษาปริ ยั ติ เ ป น คนละเรื่ อ งกั น ที่ ศึ ก ษาในปริ ยั ติ ก็ จ ริ ง อยู แ ต ยั ง ไม ถู ก ที เ ดี ย ว
ตองศึกษาแนวปฏิบัติดวยถึงจะถูกโดยสมบูรณ
ปฏิบัติ การศึกษาที่จะใหเกิดการปฏิบัตินั้น จะศึกษาบัญญัติแลวนํามาปฏิบัติก็ได แตไมจําเปน
จะตองไปศึกษามากมายเพียงหยิบยกเอาอุบายอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็เรียกวาศึกษาหรือไมไดศึกษา
บัญญัติแตมันเกิดเองรูเองก็เรียกวาการศึกษาเหมือนกัน การที่จะรูเองเชนนั้นมีไดในบางคน เชนมองดูตัว
ของเรานี้เวลามันจะเกิดอุบายขึ้นมาก็ไมรูตัว โดยที่เราไมไดคิดไมไดตั้งใจที่จะใหมันเปน แตวามัน
ปรากฏขึ้นมาเองภายใน มันวิตกวูบขึ้นมา เอะ! ตัวอันนี้มันเปนตัวอะไรนี่ ที่เรียกวาคนคนนั้นมันอยู
ตรงไหนกัน สวนที่เกิดขึ้นมาเองอันนี้มันเปนอุบายที่ถูกใจของเรา ถูกนิสัยของเราแลว เมื่อสนใจเรื่องนั้น
ใจก็ปกมั่นแนวแนคิดคนแตในเรื่องนั้นเรื่องเดียว จนกระทั่งมันรูชัดขึ้นมาตามความเปนจริง อันนั้นแหละ
เรียกวา แยบคาย
อุบาย คือที่เราจับไดในเบื้องตนและมีแยบคาย คือ พิจารณาจนเกิดผลนั่นแหละ คือ การศึกษา
ธรรมะ เวลามั น เกิ ด เกิ ด เฉพาะของใครของมั น ไม มี ใ ครสอนถู ก มั น รู ชั ด เห็ น ชั ด เอาจริ ง ๆ ที เ ดี ย ว
แยบคายจึงเปนของสําคัญยิ่งกวาอุบาย คือดวยปญญาขั้นละเอียด
สําหรับผูที่ไมเกิดเองเปนเองก็ตองอาศัยแนวปฏิบัติ คือยกเอาอุบายขึ้นมาพิจารณาจนใหเกิด
แยบคาย อุบายในการภาวนาทานกลาวไวมีมากมายเรียกวากัมมัฏฐาน 40 เชน พิจารณาอสุภ อานาปานสติ
กายคตาสติ สติปฎฐานสี่ ฯลฯ เปนตน อุบาย เปนเพียงสิ่งที่ใชนําจิตใหมาอยูในอารมณอันเดียว วาง
จากอารมณวุนวายอื่นๆ มาอยูในอารมณอันเดียว เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลวจะมี แยบคาย เกิดขึ้น รูชัด
เห็นชัดตามเปนจริงดวยตนเอง เรียกวา ปฏิเวธ เกิดขึ้นแลวในบุคคลนั้น
ปฏิเวธ เปนความรู ที่เกิดขึ้นมาเฉพาะตน เชนพิจารณากายของเราจนกระทั่งเห็นกายนี้เปน
กองทุกขทั้งหมด ความรูชัดที่เกิดขึ้นเองอยางนี้บางคนไมไดเรียนปริยัติเสียดวยซ้ํา แตเขาพิจารณาเห็น
โทษภัยในวัฎฎะจริงๆ มองดูสิ่งใดๆ ในโลกนี้เห็นวาเปนทุกขภัยทั้งนั้นมีแตความเดือดรอนตลอดเวลา
แมแตตัวของเราเองจะดูตรงไหนๆ ก็เปนแตกอนทุกขมีแตโรคภัยไขเจ็บตลอดเวลา เกิดโรคไดทุกสวนที่
ตา หู จมูก ลิ้น ฯลฯ แมแตเสนผมแตละเสนๆ ก็มีโรคประจําอยู ความรูเห็นเชนนี้ไมไดไปศึกษาที่ไหน
มันเกิดขึ้นโดยตนเอง เมื่อรูเห็นเชนนี้แลวมีผลใหเกิดความเบื่อหนายคลายเสียจากความยินดีพอใจใน
อั ต ภาพร า งกายของตน หายหลงกายอั น นี้ เ ห็ น ว า ของอั น นี้ ไ ม จี รั ง ถาวรของอั น นี้ ไ ม ใ ช ต นไม ใ ช ตั ว
ปลอยวางลงได ใจเขาถึงความสงบเปนสมาธิแนวแนเต็มที่เรียกวา ปฏิเวธ เกิดขึ้นแลว
ความเป น จริ ง นั้ น จิ ต มั น อยู ใ นอารมณ อั น เดี ย วแล ว ละอุ ป าทานที่ มั น เป น ทุ ก ข นั่ น แหละ
มันไมไดสงสายไปที่อื่นมันแนวแนอยูแตในเรื่องทุกขนั้น ขณะนั้นจิตสงบลงแลวมันจึงคอยเห็นชัดแจง
ขึ้นมา ถาจิตไมสงบก็ไมเห็นชัด อยางเชนเราเรียนรูกันเรื่องอาการ 32 สวดกันอยูบอยๆ คลองปากทีเดียว
แตจิตมันไมอยูมันสงสายไมแนวแนลงเฉพาะในเรื่องเดียว ก็เลยเปนสักแตวาสวดไมทําใหเกิดความสลด
สังเวช ไมเปนเหตุใหเบื่อหนายคลายความพอใจยินดีในรูปอัตภาพ เชนนี้เรียกวาปฏิเวธยังไมเกิดเปน
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เพียงเรียนตามปริยัติ ทองจําปริยัติ เปนสัญญาไมใชปฏิเวธการที่จะเกิดปฏิเวธขึ้นนั้น จิตตองมีสมาธิ
เกิดขึ้นพรอมๆ กันโดยที่เราไมไดตั้งใจจะใหเกิดสมาธิและปฏิเวธ ไมไดตั้งใจจะใหเปนสมาธิเลย มัน
เขาถึงสมาธิและเกิดปฏิเวธโดยไมรูตัว เหตุนี้จึงเคยพูดเสมอวา แยบคายของแตละบุคคลนั้นเปนของสําคัญ
ที่สุด คือ มองดูของสิ่งเดียวกันเห็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ แตวาบางคนไมมีแยบคายที่จะประคองจิต
ใหมันแนวแนอยูในอารมณอันเดียว จนกระทั่งจิตเห็นชัดขึ้นมาตามความเปนจริง
ปริยัติ พอปฏิเวธเกิดขึ้นมาแลวทีนี้จะพูดอะไรบัญญัติอะไรก็ถูกตองตามเปนจริงทุกประการ
แตจะตองบัญญัติใหมเสียกอน เพราะความรูตามเปนจริงนั้นจะพูดใหคนที่ไมรูตามเปนจริงเขาใจนั้นยาก
ตองมาเรียบเรียงคําพูดใหมเสียกอนจึงจะเขาใจเปนเรื่องเปนราว ดังที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไว
ทั้งหมดที่เรียกวาปริยัติ เชนคําวา ขันธหา, อายตนะ ทีแรกเขาไมไดเรียกวา ขันธหา เขาเรียกวาคน ครั้น
เมื่อพระพุทธองคตรัสรูความเปนจริงวามันเปนอยางนี้ๆ ตางหากจึงไดทรงแยก “คน” ออกเปนขันธ คือ
ขันธหา บางทีทรงแยกเปน ธาตุสี่ และบางทีเปน อายตนะ เปนอินทรีย
ทํ า ไมจึ ง ทรงแยกอย า งงี้ นั่ น คื อ ความแยบคายของพระองค พระป ญ ญาเฉี ย บแหลมของ
พระองค คําวาแหลมในที่นี้ทั้งแหลมทั้งลึกทั้งละเอียด เชนทรงเห็นชัดแจงตลอดในสรีระรางกายอันนี้วา
แทจริงไมใชคน ไมใชสัตว มันเปนเพียงกอนธาตุประชุมกัน พรอมกับที่ทรงเห็นวาเปนกอนธาตุประชุม
กันก็ทรงเห็นการแตกสลายดับไปของกอนธาตุอันนั้นรวมไปดวย จึงไดทรงสมมติบัญญัติรางกายอันนี้วา
รูป รูปก็คือ ของสลายแตกดับ คําวา รูป ในที่นี้เลยครอบไวหมดทั้งเกิดและดับ หรือรูปก็คือลบนั่นเอง
เปนรูปขึ้นมาแลวก็ลบหาย (สลาย) ไป นี่เปนแยบคายของพระองค
คําวา ขันธ หมายถึง จับกันเปนกอน เปนกลุม เปนหมู ดังนั้นที่พระองคทรงแยกคนออกเปน
ขันธ ก็คือ สิ่งที่ขนแข็งจับกันเปนกอนมองเห็นไดเรียกวา รูป และสวนที่ละเอียดมองไมเห็นแตก็มีอยู
เรียกวา นาม ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อทั้งสองสวนมาประชุมกันเขาจึงเปน ขันธหา
หมายถึงหากองนี่เอง ทั้งหากองนี้ตางก็เปนสิ่งที่ไมคงทนเกิดขึ้นแลวก็ดับไปเหมือนๆ กัน รูปนั้นเกิดดับ
ชาหนอย สวนเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณนั้น เกิดดับเร็วกวารูป
ถาพิจารณาตามจนเห็นชัดจริงๆ แลว จะเห็นวาพระพุทธองคทรงรอบรูอยางละเอียดละออและ
ลึกซึ้งลงไปจนถึงที่สุด โดยที่ไมไดทรงศึกษามาจากสํานักไหนจากอาจารยใดเลย วิชชาของพระองคจึง
นาสรรเสริญยิ่งนัก เมื่อตรัสรูแลวก็ทรงบัญญัติขึ้นบัญญัติของพระองคสมจริงเปนความจริงอยูเชนนั้น
ตลอดกาล แมใครจะเกิดมาภายหลังอีกกี่รอยกี่พันป กี่ภพกี่ชาติก็ตาม หากมาศึกษาพิจารณาคนควา
บัญญัติของพระองคนี้แลว ไมมีผิดแผกแตกตางกันเลย ตรงทุกสิ่งทุกประการ แตเรายังไมทันเห็นจริงดวย
ตนเองเทานั้นแหละ
คําสั่งสอนของพระองคที่เราศึกษากันอยูทุกวันนี้ก็ยังไมลึกซึ้งเขาไปถึงความรูอันแทจริงของ
พระองค ยกตัวอยางอันเดิม คือ รูป นี่แหละ พระองคตรัสไววา รูป เปนกอนธาตุมาประชุมกัน เกิดขึ้น
แลวมีแตกสลายดับไป ลองนํามาพิจารณาดูเถิดบรรดารูปที่ปรากฏเห็นไดดวยสายตาของเราในโลกนี้
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ไมวาจะเปนรูปมนุษย สัตว ตนไม ภูเขา ฯลฯ มันเหมือนกันหมด คือ ทุกสิ่งทุกอยางเปนกอนธาตุ
เกิดขึ้นมาแลวก็ตองสลายไป แมแตพื้นปฐพีกวางใหญอันนี้ก็มีวันหนึ่งขางหนาที่มันจะสลาย (มีอธิบาย
ไวถึงเรื่องการแตกสลายของโลกในหนังสือไตรโลกวิตถาร) มันตรงกับหลักวิทยาศาสตรที่เขาศึกษากัน
ในปจจุบันนี้ พระพุทธองคก็ไมไดทรงศึกษาเลาเรียนวิทยาศาสตรอยางพวกเรา ทําไมพระองคจึงไปทรง
ทราบถึง เรื่ อ งเหลานี้ ทั้ งหมด และตรงกับของเขาอยา งจริงจังดว ย สิ่งที่พระองคตรัสไว ยั งมี อีก มาก
ที่วิชาวิทยาศาสตรและวิชาแพทยปจจุบันนี้ก็ยังเขาไปไมถึง จึงวาพระปญญาของพระองคนาสรรเสริญยิ่งนัก
แทงตลอดถึงที่สุดในทุกสิ่ง
บัญญัติ ทั้งหลายเหลานี้พระพุทธองคก็ไมใหเอาเชน ขันธหา นี่แหละ พระองคไมไดทรงสอน
ให เ อา ไม เ ป น ของเอา ทรงสอนให รู จั ก ต า งหาก ทรงสอนให รู จั ก เรื่ อ งสรี ร ะร า งกาย ให รู จั ก
สวนประกอบและหนาที่ของมัน หนาที่ของมันเปนอยูอยางนั้นตามธรรมชาติ รูปมันก็เกิด-ดับ นามก็
เกิด-ดับ หนาที่ของอายตนะก็เกิด-ดับเหมือนกัน
ตา สําหรับมองรูป เห็นรูปนี้แลวพอเห็นรูปใหมรูปอันเกาก็ดับไปหมดไป หูไดยินเสียงก็
เชนเดียวกัน ไดยินแลวก็ดับไปหมดไป จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส กายรับสัมผัสตางๆ ใจคิดถึงเรื่องตางๆ
อารมณตางๆ ก็เกิด-ดับเหมือนกันทั้งนั้น ในเรื่องแรกเกิดขึ้นแลวก็ดับไปเรื่องใหมเกิดขึ้นมาอีก วนเวียน
กันอยูเชนนี้ ตลอดเวลา แลวจะเอาอะไรมาเปนเราเปนของเรา มันไมมีของเราสักอยางเดียว มันทําหนาที่
ของมันตางหาก เมื่อเราเห็นเชนนี้แลวมันก็คลายเสียจากความยึดถือ ความยึดมั่นวาตัวเราตัวเขาของเรา
ของเขา ก็จะมาเขาใน สภาวะธรรม
ถาลงถึง สภาวะธรรม แลวก็ถึงที่สุดไมมีทางไป เพราะมันเปนอยูอยางนั้นตามธรรมชาติของ
มัน เมื่อเราไมเอา ขันธ มาเปนตัวเราของเราแลว การปฏิบัติก็ไมมีอะไรอีก เพราะจุดหมายปลายทางของ
การปฏิบัติก็คือ ใหปลอยวางจากความยึดมั่น สําคัญเอา ขันธ วาเปนตัวเราของเรา อันการที่จะปลอยวาง
ไดนั่นซิมันยากนักหนา เพราะเราถือวาเปนตนตัวของเรามานานแสนนานแลว พระพุทธเจาจึงทรงสอน
ใหพิจารณาหลายดานหลายทาง ใหพิจารณาแยกแยะออกไปเสียอยาใหเปนตัวคนจึงไดทรงบัญญัติใหเปน
ชื่อไวแตละอยางๆ เปนสัดเปนสวนตางก็ทําหนาที่ของมันตามเรื่องของมัน เมื่อแยกอยางนี้มันก็ไมเห็น
เปนคน ไมเปนตัวเปนตน จิตมันเปนปลอยวาง
เมื่อเราปฏิบัติกันจริงๆ จังๆ พิจารณาจนเกิดปญญาเห็นความจริงดังที่อธิบายมาแลวนั้นมันตอง
วาง เมื่อปลอยวางแลวก็เรียกวาเห็นธรรม เขาถึงธรรมไดธรรม เลยกลายเปนธรรมขึ้นมา นี่แหละที่
เรียกวาปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ ที่ถูกตองแท
จึงวาเลาเรียนปริยัติจากตําราตางๆ แลวอยาไปถือเอาเปนของจริง อันนั้นเปนแนวทางใหเขาถึง
ของจริง เขาถึงของจริงในที่นี้คือ รูจักหนาที่ของมัน มันเปนจริงอยูอยางนั้น แลวมันจะปลอยวางเอง
ปลอยวางแลวที่นี้มันจะไดอะไร?
เราจะทราบวาอันคําวา ปลอยวาง นั่นแหละมันยังมีเหลืออยูมันยังมีคําวาไมมีอะไร ผูรู อันนี้มัน
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ปรากฏขึ้นมาเมื่อจิตสงบเทานั้น ถาจิตไมสงบคือยังไมปลอยวางอุปทาน ผูรู อันนี้จะไมปรากฏ เพราะมัน
ไปยึดเอาบัญญัติตําราไวหมด เมื่อเราวางบัญญัติได สํารอกบัญญัติออกหมดแลว จิตสงบจะปรากฏแต
ผู รู อยูอันเดียว แลวจึงคอยมาชําระ ผู รู นั้นอีก มันจะมีอะไรสําคัญเกิดขึ้นมาที่ตรงนั้น ตองชําระกันตรงนั้น
สรุป
การศึกษาธรรมะ เบื้องตนทานตั้งเปนแนวไวคือ ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ หากมา
พิจารณาดูมันจะยอนกลับตรงกันขาม คือ ปฏิเวธ แลวจึงมาบัญญัติ ปริยัติ ที่ตั้งเปนปริยัติไวเพื่ออะไร
เพื่อจะรูของจริงตามเปนจริง เชน ธาตุ-ขันธ-อายตนะ เปนตน แลวจะไมเขาไปยึดถือ ถายังยึดอยูยังใช
ไมได ยังรูไมถูกหากนํามาพิจารณาจนกระทั่งเห็นลงเปน สภาวะธรรม มันเปนจริงเชนนั้นแลวจะปลอย
วางไมยึด มันก็วาง นั้นแลเรียกวา ปฏิบัติ
เมื่อรูจักวาวางมันก็ยังมี ผู รู วาวางเหลืออยู ยังยึดผูวางอยูก็ตองชําระ ผูวาง นั้นอีกทีหนึ่ง การ
ปฏิบัติตองใหมัน มีหลักอยางนี้ ไมใชปฏิบัติอยางสุมสีสุมหาผิด ๆ ถูกๆ แลวแตมันจะเปนไปอยางไร
แลวแตวามันจะถึงอะไร แบบนั้นมันเปนการเสียเวลาเปลา ถึงแมวาภาวนาเปนแลวหากจับหลักไมถูก
หรือไมมีหลักการภาวนาก็สามารถที่จะเสื่อมเร็วไมคอยเจริญกาวหนา
ถาหากปฏิบัติเขาถึงธรรมของจริงแลว ธรรมทั้งหลายมันไปรวมกันไดไมวาจะพิจารณาอะไร
เชนพูดถึง ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ ก็เขาถึงธรรมไดเหมือนกัน พูดถึงเรื่องกรรม กรรมดี กรรมชั่ว กรรมไม
ดีไมชั่ว ก็เขาถึงธรรมได พิจารณาเกิด-ดับก็เขาถึงธรรมได ฯลฯ ตกลงสิ่งทั้งปวงก็เลยเปนธรรมทั้งหมด
เมื่อเปนธรรมแลวก็หมดเรื่อง เพราะไมใชอะไรทั้งหมด เรียกวา ธรรม คือ ของวางเปลาไมมีสาระ เมื่อ
ไมมีสาระใจก็ไมเขาไปยึด ใจวางหมดจากทุกสิ่ง และไมเขาไปยึดอะไรอีก
อธิบายเรื่อง ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ มาในวันนี้ก็ยุติเพียงเทานี้ เอวํฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย (เทสก เทสรังสี) ธรรมเทศนา 10 กันฑ. พิมพเปนที่
ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางจีน ยูปานนท. 2534. หนา 113-124.
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ใบความรู
เรื่อง อิทัปปจจยตา
จากคําบรรยายของทานพุทธทาสภิกษุ
บรรยายในชุดพูดกันวันเสารภาคมาฆะ 2515 ณ สวนโมกขไชยา 1 มกราคม 2515
ศรียา วัฒนพาหุ ตัดตอนและเรียบเรียงจากหนังสือเรื่อง
“ทําลายความเห็นแกตัวคือการเลื่อนชั้นตัวเอง” ของพุทธทาสภิกขุ
อิทัปปจจยตา คือหัวใจของพระพุทธศาสนาถึงที่สุดอยางยิ่งแทจริง ในบรรดาสิ่งที่ลึกซึ้งเห็น
ยาก ชื่อวา ทุทฺทสํ ; ทุทฺถสํ ; โขภิกฺขเว ฐานํ - ฐานะที่เห็นไดยากอยางยิ่งก็คือ อิทัปปจจยตา
ในปฏิจจสมุปปาโท นี้อยางหนึ่ง. แลวก็คือ สพฺพสงฺขารสมโถ, สพฺพูปธิปฏินิสสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิพพานํ คือ นิพพาน นี้อีกอยางหนึ่ง ; เปน 2 อยาง เทานั้น. เปนเรื่องที่พระพุทธเจาตรัสไวเองวา เห็น
ยากที่สุด เขาใจยากที่สุด จนไมอยากจะสอนใคร สรุปวามี 2 เรื่องเทานั้น คือเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ฝาย
เกิดทุกข, แลวก็เรื่อง นิพพาน ฝายดับทุกข; แตทั้งสองเรื่องนี้มันเปนเรื่องเดียวกัน.
เมื่อพูดถึงหัวใจพุทธศาสนา ผูคงแกเรียนทั้งหลายก็จะนึกถึงวา สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺ
สูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธานสาสนํ วานี้เปนหัวใจของพุทธศาสนา แมนี้จะเปนพุทธภาษิต
ก็ไมไดมุงหมายจะแสดงถึงหัวใจที่สุด แตแสดงหลักกวางๆ เพราะฉะนั้น ทานจึงตรัสวา เอตํ พุทธาน
สาสนํ นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย หรือทานผูรูทั้งหลาย ซึ่งแปลวา
- อยาทําบาปทําชั่ว
- ทําแตกุศล ความดีใหถึงพรอม
- ทําจิตใหบริสุทธิ์
เราอยาไปตะครุบเอาวา นี้เปนหัวใจของพุทธศาสนาใหมันมากนัก เพราะยังเปนคําที่ยังกวาง
มากศาสนไหนก็สอนกันอยางนี้ หากแตวิธีทําจิตใหบริสุทธิ์นั้น ในพุทธศาสนามีวิธีตามพุทธศาสนา คือ
ตองทําจิตใหแจมแจงใน อิทัปปจจยตา มันจึงจะบริสุทธิ์จากกิเลสได
บางคนก็จะเถียงวา หัวใจพุทธศาสนา คือ อริยสัจจ 4 ซึ่งถูกที่สุดแตยังพรา คือ มีตั้ง 4 หัว
หรือ 4 อยางรวมกัน แตอยาลืมวา ทุกขนั้นก็เปน อิทัปปจจยตา, เหตุใหเกิดทุกขนั้นก็เปนอิทัปปจจยตา,
เหตุใหเกิดทุกขนั้นก็เปนอิทัปปจจยตา, ความดับแหงทุกขก็เปนอิทัปปจจยตา, หนทางใหถึงความดับแหง
ทุกขก็เปนอิทัปปจจยตา ฉะนั้น อริยสัจจ 4 ก็คือ อิทัปปจจยตา อีกชื่อหนึ่ง เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท
ถาเปนอริยสัจจสมบูรณแบบ ทุกขสมุทัย ตองแสดงดวย ปฏิจจสมุปบาทฝาย สมุทยวาร แลว ทุกขนิโรธ
ตองแสดงด ว ยปฏิจสมุป บาทฝ า ย นิ โรธวาร เรื่ องปฏิ จจสมุปบาทนั้น แหละ คือ เรื่องอิทัปป จ จยตา
อิ ทั ป ป จ จยา มี ค วามหมายว า “เพราะมีสิ่ ง นี้ ๆ เป น ป จ จั ย สิ่ ง นี้ๆ จึง เกิด ขึ้ น ” ซึ่ง ถ ารู อั น นี้ แ ลว มั น มี
ความรูสึกที่เปนไปเองในตัวมันเอง มันทําบาปไมไดถาคนใดเห็นอิทัปปจจยตาแลว ทําบาปไมได ทําบุญ
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ก็เปนบุญอยูในตัวโดยไมตองทํา (ไมมีตัวผูทํา-ศรียา) และจิตบริสุทธิ์อยูในตัวมันเองเมื่อเห็นอิทัปปจจยตา
มาดูกันวา อิทัปปจจยตาในฝายบาปก็มี ในฝายบุญก็มี ในฝายทําจิตใหดีขึ้น จนเกิดปรากฏ
เปนความดับทุกขก็มี ฉะนั้น ในอริยสัจจ 4 หรือในโอวาทปาฏิโมกข 3 อันนั้นคืออิทัปปจจยตา นั่นเอง
ถาพูดถึงรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาท ตองพูดถึง 11-12 ครั้ง คือ อวิชชาเปนปจจัยใหเกิด
สังขาร สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป นามรูปเปนปจจัยใหเกิด
อายตนะ อายตนะเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา
ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ ภพเปนปจจัยใหเกิดชาติ ชาติเปนปจจัย
ใหเกิดชรา มรณะ คือความทุกข สรุปเปนคําพูดสั้นๆ เพียงคําเดียววา “อิทัปปจจยตา”
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า อิ ทั ป ป จ จยตาแล ว ปฏิ จ จสมุ ป ปาโท ก็ ติ ด ขึ้ น มาเลย หรื อ พู ด
วาปฏิจจสมุปปทาโทแลวอิทัปปจจยตา ก็ติดขึ้นมาเลยเปนไวพจน ของกันและกัน ใชแทนกันได
อิทัปปจจยตา ที่มีความหมายวา เพราะมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น พระพุทธเจาตรัส
วานี้คือ ธรรมธาตุ ธรรมธา-ตุ ธรรมะ แปลวา ธรรมดา, ธา-ตุ แปลวา ธาตุ, ธรรมธาตุ ธรรม ธา-ตุ
เปนธาตุแหงธรรม คือ อิทัปปจจยตา ซึ่งยนลงเหลือ 3 พยางควา ตตถถตาตา (ตถตา) แปลวา ความเปน
อยางนั้น ; คือ ไมเปนอยางอื่น (อนัญญถตา) ; ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น (อวิตถตา). พวกจีนฝาย
มหายานใชคําวา “ยูสี”
ถาจะแยกคํ ามาแปล อิทะ แปลวา นี้, ปจจยตา แปลวา ความเป นปจจัย; อิทัป ปจจยตา
แปลวาความที่มีนี้เปนปจจัย หรือเมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัยแลวสิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น ทั่วโลก ทั่วสากลจักรวาล
อาการที่เปนอยางนี้ซึ่งไมเปนอยางอื่น คือ อิทัปปจจยตา หรือ ตถตา กอนหินก็เปนตถตา ตนไมก็
เปน ตถคา สิ่งที่ มีชีวิต และไมมีชีวิต ล ว นเป น ตถตา เพราะมั น มี ปจ จั ยสร า งขึ้ น มา แม ค วามคิด นึ ก
ความรูสึกความเคลื่อนไหว ของคนก็เปนอยางเดียวกัน การรูธรรมะก็เปนอิทัปปจจยตา ความสําเร็จก็
เปนอิทัปปจจตตา
โดยธรรมชาติหรือโดยกฎของธรรมชาติ มีความจําเปนที่สิ่งมีชีวิตจะตองสืบพันธุ ก็เปนอิ
ทัปปจจยตา มันมีปจจัยที่ทําใหตองเปนอยางนี้ ตองทําอยางนั้น อิทัปปจจยตาของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ มีหลายซับหลายซอน แตสิ่งที่ไมมีชีวิต ซึ่งไมมีความรูสึกจะไมมีความทุกข จึงไมมีปญหาที่
จะตองพูดถึง ตองพูดถึงแตสิ่งมีชีวิต ที่มีความรูสึกเปนทุกข ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เรื่อง
อริยสัจจ, นี้ ฉันพูดเฉพาะผูที่มีเวทนา” คือสําหรับคนที่มีความรูสึกและเปนทุกขหรือตองการดับทุกข
วากันตามความเปนจริง แหงอิทัปปจจยตา ในทุกสิ่งทุกอยางที่แยกยอยลงไป คงมีแตความ
เปนอิทัปปจจยตาเทานั้น แมความวางหรือความไมมี มันก็เปนอิทัปปจจยตา พระพุทธเจาทานจึงไมพูด
วา “มี” ไมพูดวา “ไมมี” แตพูดเสียวา “อิทัปปจจยตา”
ฉะนั้น เราจึงจับหลักไดวา ทุกๆอยางมีความหมายอยูที่อิทัปปจจยตา ทุกอยางตองเปนไป
ตามกฎของอิทัปปจจยตา หรือเรียกสั้นๆ วา ตถตา แมตัวกฎเกณฑเองก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปจจัยอยาง
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เปนอิทัปปจจยตา ทั้งกฎวิทยาศาสตรและกฎธรรมะอิทัปปจจยตา จึงเปนทั้งกฎและความเปนตามกฎ
พระพุ ท ธเจ า ทรงค น พบ อิ ทั ป ป จ จยตา ก็ ด ว ยอํ า นาจการบั ง คั บ ของอิ ทั ป ป จ จยตา และทรงพบว า
ความทุกขมาจากชาติ ชาติมาจากภพ ภพมาจากอุปาทาน อุปาทานมาจากตัณหา ตัณหามาจากเวทนา
เวทนามาจากผัสสะ ผัสสะมาจากอายตนะ อายตนะมาจากนามรูป นามรูปมาจากวิญญาณ วิญญาณมา
จากสังขาร สังขารมาจากอวิชชา เลยนั้นแลวไมตองคน เพราะคนเทาไรก็พบแตอวิชชา
ความรูแจงแหงความเปนจริงของสิ่งทั้งปวงไดเกิดแกพระพุทธองค เมื่อสิ้นสุดของปฐมยาม
โดยมีพุทธอุทานคําหนึ่งวา “เมื่อใด ธรรมะมาปรากฏแกพราหมณผูเพงหาความจริงอยู เพราะมารูวาสิ่ง
ทั้งหลายมาแตเหตุ” นี้เปนผลของการพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา ตลอดปฐมยาม พอ
มัชฌิมยาม ก็พิจารณา ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารตลอดมัชฌิมยาม พอสิ้นสุดแหงมัชฌิมยาม ก็เปลง
อุทานที่สองวา “ความสงสัยสิ้นไป เพราะรูความสิ้นแหงปจจัยทั้งหลาย” พอถึงปจฉิมยามก็พิจารณา
ปฏิจจสมุปบาททั้งสองฝาย คือทั้งฝายสมุทยวารและฝายนิโรธวาร ครั้นในที่สุดแหงปจฉิมยาม ก็เกิด
อุทานที่สามที่วา “เดี่ยวนี้อวิชชาสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตยขึ้นมากําจัดความมืดใหหายไป” นี่คือการตรัส
รูเปนพระพุทธเจา ดวยการพิจารณาอิทัปปจจยตาทั้งคืน และภายหลังจากตรัสรูแลว ตามพระคัมภีรกลาว
วาพระพุทธองค ทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทตอไป อีก 7 วัน โดยไมลุกจากที่ ไมฉันอาหาร
ไมไปบิณฑบาต
เมื่อพระพุทธองคตรัสสอนธรรมะทุกๆ เรื่องจะมีหัวใจอยูที่อิทัปปจจยตาทั้งนั้น โดยเฉพาะ
เรื่องอริยสัจจ 4 และทรงสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมากที่สุดซึ่งทุกปจจัยลวนเปนอิทัปปจจตยาทั้งสิ้น และ
เปนอิทัปปจจยตาตอกันไปจนถึงที่สุด คือ ความวาง ฉะนั้นพระไตรปฎกทั้งหมด ทั้งแปดหมื่นสี่พัน
พระธรรมขันธไมมีเรื่องอะไร นอกจากเรื่องอิทัปปจจยตา ถาไมฝายเกิดก็ฝายดับ ฝายเกิดทุกขหรือ
ดับทุกข
ยังมีคําแทนอิทัปปจจยตาไดอีก คือคําวา ธัมมฐิตตา แปลวา ความตั้งอยูตามธรรมดา มัน
หมายถึงความปรุงๆ แตงๆ นั่นแหละที่ตั้งอยู ไมไดมีอะไรนิ่ง มีแตปรุงแตงกันอยูเรื่อยเปนธรรมดา
แลวยังมีคําแทนอีกวา ธัมมนิยามตา แปลวา กฎตายตัวของธรรมดา หรือคําวา ธัมมธาตุ ก็คือ
อิทัปปจจยตา ธัมมธาตุ แปลวา ธาตุแหงธรรม โดยที่พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ธรรมธาตุนี้มี
อยูแลว แปลวาอิทัปปจจยตามีอยูแลว เปนความตั้งอยูแหงธรรมดาบาง, เปนกฎตายตัวของธรรมดาบาง
เปนตถตา คือความเปนอยางนั้นเองบาง, เปน อวิตถตา คือความไมเปลี่ยนเปนอยางอื่น นอกจากความ
เปนอยางนั้นบาง, หรือ อนัญญถตา ความไมเปนไปโดยประการอื่นบาง, นี้คืออิทัปปจจยตา
ขณะที่พระพุทธองคจะทรงนิพพานอยูหยกๆ ประโยคสุดทายที่พระองคตรัส คือ “ขยวยธมฺ
มาสงฺขารา อุปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา นั่นแหละคือ
อิทัป ปจ จยตา สรุ ปท าย ท า นทั้ ง หลายจงสร า งความไมป ระมาทให เต็ม พร อ มไปทุก แหง นั้น ก็เป น
อิทัปปจจยตา อิทัปปจจยตา จึงไมมีตั้งตน หรือไมมีที่สุดมันเปนตลอดไป และเปนไปในทุกสิ่งทุกอยาง
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จึงถือไดวาเปนหัวใจของทุกสิ่ง เชนเดียวกับคําวา “ตถตา” เมื่อใดเปนตถตา จะไมมีความหลง ไมมี
อวิชชาอีกตอไป ไมมีผูชาย ไมมีผูหญิง ไมมีได ไมมีเสีย ไมมีเกิด ไมมีตาย ไมมีขึ้น ไมมีลง คือไมมี
ทุกอยาง มันเปนตถตา เหมือนกันไปหมด
การตรัสรู คือ ตรัสรู ตถตา จึงไมเกิดความทุกข อยูเหนือความทุกข ไมมีความทุกข เทากับเห็น
อิทัปปจจยตา หรือเห็นอริยสัจจ 4 ที่สมบูรณ พระพุทธเจาจึงเรียกพระองคเองวา “ตถาคต” แปลวา เรา
คือสัตวเหมือนพวกเธอ คือเปนตถตาอยูในความเปนสัตวนั้น เปนการลดพระองคลงไวในฐานะเดียวกับ
สัตวทั้งหลาย วาเปนไปตามเหตุตามปจจัยเหมือนกันหรือเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ เปนธรรมธาตุ
ลวนๆ เหมือนกัน ไมมีบุคคลอะไรพิเศษไปจากไหน เมื่อไมมีสัตว ไมมีบุคคล-ตัวตนแลว ก็ไมตองพูด
ถึงความผิดแผก แตกตางกันโดยอิทัปปจจยตา
สรุ ป ว า ตัว ธรรมชาติทั้ ง หลาย คื อ อิ ทั ป ปจ จยตา กฎเกณฑ ข องธรรมชาติ ทั้ง หลายก็ คื อ
อิทัปปจจยตา, หนาที่ของมนุษยจะตองปฏิบัติตอกฎเกณฑนั้น ก็คืออิทัปปจจยตา, ผลที่มนุษยจะไดรับ
ออกมาเปน มรรคผล นิพพาน ก็คือ อิทัปปจจยตา ฉะนั้น ธรรมทั้งปวง คือ อิทัปปจจยตา ไมควรยึด
มั่นถือมั่นโดยความเปนตัวกู หรือเปนของกู ตามคําสอนของพระพุทธเจาในประโยคที่วา “สพฺเพ ธมฺมา
นาลํ อภินิเวสาย” นั่นแหละเปนหัวใจของพุทธศาสนา ที่จะตองปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนจนพนจาก
ทุกขทั้งปวงในมนุษยทุกคน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : แพทยหญิงศรียา วัฒนพาหุและคณะ.จุลสารอิทัปปจยตา ประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม
2535 ปที่ 8 ฉบับที่ 5. พิมพที่ หจก.การพิมพพระนครกรุงเทพมหานคร. 2535. หนา 22-32.
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ใบความรู
เรื่อง กฎแหงกรรมและการเวียนวายตายเกิด

กรรม คือ อะไร
พระพุทธเจาไดตรัสไวแปลความวา
“เรากลาวเจตนา (ความจงใจ) วาเปนกรรม เพราะคนจงใจ คือมีใจมุงแลว จึงทําทางกายบาง ทางวาจาบางทางใ
ฉะนั้น กรรม คือ กิจที่บุคคลจงใจทําหรือทําดวยเจตนา ถาทําดวยไมมีเจตนาไมเรียกวากรรมแตเมื่อจัดอย
ดวยไมมีเจตนาทานก็จัดเปนกรรมชนิดหนึ่ง เรียกวา กรรมสักวาทําเพราะอาจใหโทษไดเหมือนกัน (สมเด็จพระญ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)
กรรม หมายความวา การกระทําในชาตินั้นแลวใหผลในชาตินั้น การแสดงผลใหผลของกรรมในชาติเดียว
งายมีเหตุอางอิงมากมาย และบางเรื่องสามารถพิสูจนใหเห็นจริงไดไมยากนัก แตสําหรับเรื่องกรรมที่กระทําในชาติกอน
ชาตินี้ก็ดี หรือกรรมที่กระทําในชาตินี้ แลวไปแสดงตัวหรือแสดงผลของมันชาติหนาก็ดี เรื่องนี้เปนเรื่องเขาใจยากที่ส
กอนที่จะเขาใจวากรรมที่กระทําในชาตินี้ไปแสดงผลของมันในชาติหนาได ก็จําเปนจะตองเขาใจเรื่องตายเรื่องเกิดเสีย
สิงหบุราจารย : หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
การเวียนวายตายเกิด
เรื่องการตายแลวเกิดอยางไร มีความเขาใจกันไปหลายกระแส มากคนก็มากความคิดกัน แมเจาลัทธิของศา
ศาสนาก็มีความเห็นไมตรงกับเพราะเรื่องคนเกิดหรือคนตายเราเห็นไดงายๆ แตเรื่องตายแลวไปเกิดหรือไม เปนเรื่องลึกล
แตกมาจนบัดนี้
สําหรับคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน วาคนตายแลวไปเกิดอีกได และจะ
หรือสัตวอีกก็ได และพระองคไดใหรายละเอียดในเรื่องนี้ไวเปนขั้นตอนอยางพิสดารถึงวิธีการไปเกิดไดอยางไร มีอะไรบ
อยางไร ยากงายเปนขั้นๆ แลวแตวุฒิของบุคคลผูสนใจหากมีพื้นฐานมาดีก็สามารถเขาใจไดละเอียดขึ้น
พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนไววาจิตหรือวิญญาณนั้นมิไดเปนอมตะ ไมมีวันตาย หากแตเกิดดับสืบตอไปไมขา
จิตเปนธรรมชาติที่รูอารมณ รูจักนึกคิดจดจํา จิตเปนธรรมชาติ ที่มีความเกิดดับสืบตอกันเสมอมิไดหยุดนิ่
นามธรรมที่ไมสามารถมองเห็นหรือจับตองได แตก็มีอํานาจในการสั่งสมสันดานหรือสามารถเก็บเอาอารมณนั้นๆ ไดเม
ออกก็จะไดเปนสอง คือ
1. การงานที่จิตกระทํา ไดแกการที่จิตขึ้นวิถีรับอารมณตางๆ จากทางทวาร หรือประตูทั้ง 6 คือ รับอารม
จมูก ลิ้น กาย และใจ เชน เห็น ไดยิน คิด เปนตน การขึ้นรับวิถีอารมณของจิตนั้น จิตจะรับ คือการกระทบหากมิไดกร
สามารถรับอารมณได เชน เสียงมิไดกระทบหูแลวก็จะไมไดยิน รูปไมไดกระทบตาแลวก็จะไมไดเห็นและอารมณหรือเร
ใหคิดไมกระทบกับจิตแลวก็คิดนึกไมไดเลย
2. จิตเปนภวังค ไดแก การที่จิตมิไดขึ้นวิถีรับอารมณจากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจเลยแตจิตก็ทํางาน
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เกิด ดับ และมีอารมณที่ติดมาตั้งแตปฏิสนธิ
การที่แยกการงานของจิตออกเปนสองเชนนี้ เพื่อแสดงใหเห็นวาในขณะรับอารมณตามทวารทั้ง 6 นั้น จิตก็ทํ
ภวังค คือมิได ขึ้นรับวิถีอารมณจิตก็ทํางานเหมือนกัน
ภวังคจิต คําวา ภวังค หรือจิตภวังคนี้ ตามหลักปรมัตธรรม แปลวา องคแหงภพ หมายถึงจิตตั้งแตปฏิส
ขณะใดที่จิตมิไดยกขึ้น สูอารมณทางตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ ขณะนั้นจิตก็เปนภวังค ภวังคจิตเห็นไดงายๆ คือคนกําลังหลับ
สนิทคงไมมีความรูสึกถึงเลย ขณะใดจิตมีความรูสึกเกิดขึ้นในอารมณทางทวารทั้ง 6 แลวขณะนั้น จิตก็พนไปจากเปนภวัง
ทํางานเห็นหรือไดยิน หรือคิดนั้นจิตก็ขึ้นรับวิถีอารมณ แลวก็มีภวังคจิตขึ้นสลับกันอยูตลอดไป ทั้งนี้ เปนไปโดยรวดเร็ว
ไมรูสึก
การเวียนวายตาย-เกิดของบุคคล
ตามพุทธภาษิต พระสัมมาสัมพุทธเจาแบงความตายออกเปนสวนใหญๆ ไวสองประการ คือ
1. กาลมรณะ หมายความวา ถึงเวลาที่จะตองตาย
2. อกาลมรณะ หมายความวา ยังไมถึงเวลาที่จะตองตาย
มรณุปปตติ แยกศัพทออกเปนสองคําคือ มรณะ แปลวา ตาย อุปตติ แปลวา เกิดขึ้น หมายถึง ความตายแ
มรณุปปตติ นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว 4 ประการ คือ
1. อยุกขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ
2. กัมมักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นกรรม
3. อุภยักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นอายุ และสิ้นกรรม
4. อุปจเฉทกะ หมายถึง ตายโดยอุบัติเหตุตางๆ มาตัดรอนคือยังไมสิ้นอายุและยังไมสิ้นกรรม

1. อยุกขยะ ตายโดยสิ้นอายุ ขอนี้ไดแก สัตวทั้งหลายตองตายไปโดยสิ้นอายุ เพราะสัตวทุกชนิดยอมจ
ขอบเขตของอายุขัย เชน เตามีอายุ 130 ป ชางมีอายุ 300 ป ยุงมีอายุ 15 วัน เปนตน
2. กัมมักขยะ หมายถึง ตายโดยสิ้นกรรม ในขอนี้หมายถึงวาการที่สัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมาและเปนไ
ของกรรมที่หลอเลี้ยง หรือสนับสนุนใหชีวิตดําเนินไปไดอยางไร
3. อุภยักขยะ หมายถึง ตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรม ขอนี้ไมมีปญหาอะไรมาก ดวยความตายที่เกิด
นั้น หมายถึงแกเฒา อายุมากแลว รางกายก็หมดกําลังที่จะอยูตอไปได ทั้งกรรมที่สนับสนุนใหคงชีวิตอยูก็หมดลงดวย
ความตายดวยเหตุทั้งสอง
4. อุปจเฉทกะ หมายถึง ตายดวยอุบัติเหตุตางๆ มาตัดรอน ทั้งๆที่ยังไมถึงอายุขัย และยังไมสิ้นกรรม เ
หรือถูกรถทับตาย ความตายในขอนี้เปนความตายโดยเหตุตางๆ อันเปนปจจุบัน มิไดสิ้นอายุ หรือมิไดมีกรรมแตอดีตมา
ดังนั้นก็อาศัยกรรมแตอดีตเปนแรงสง เชน กรรมแตอดีตเปนตัวสงใหเขาไปอยูในเรือนจํา แลวไปติดโรคระบาดตายภายใน
เพื่อความเขาใจงายขึ้นสําหรับความตายทั้ง 4 ประการนี้ ทานไดเปรียบเทียบไวกับดวงประทีปที่ใชน้ํามัน
เปรียบเสมือนประทีปหรือโคมไฟที่อาศัยน้ํามัน ธรรมดาโคมที่อาศัยน้ํามันนั้น ไฟจะดับไดก็ดวยเหตุ 4 ประการ
เหตุที่ทําใหไฟดับ 4 ประการ คือ
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1. เพราะเหตุที่หมดน้ํามัน
2. เพราะเหตุที่หมดไส
3. เพราะเหตุที่หมดทั้งน้ํามัน และหมดไส
4. เพราะเหตุที่มีอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชน ลมพัด หรืออะไรมาทับใหดับ
1. เมื่อโคมไฟหมดน้ํามัน ไฟก็จะดับ ขอนี้หมายถึงชีวิตทั้งหลายจะถึงแกความตายเมื่อสิ้นอายุ
2. เมื่อโคมไฟหมดไส ไฟก็จะดับ หมายถึงชีวิตทั้งหลาย เมื่อสิ้นกําลังของกรรมที่สนับสนุนใหชีวิตคง
ความตาย

3. เมื่อโคมไฟหมดทั้งน้ํามันและไส ขอนี้ไดแกชีวิตทั้งหลายตองสิ้นชีวิตไป เพราะหมดอายุ และกําลัง
คงอยู

4. เมื่อโคมไฟถูกลมพัดดับ ขอนี้ไดแกยังไมสิ้นอายุและสิ้นกรรม แตตองตายดวยอุบัติเหตุอยางใดอยา
ขอ 1-2-3 ตายเพราะถึงเวลาที่จะตองตาย สําหรับในขอ 4 ขอเดียว เทานั้น ที่ผูตายยังไมถึงคราวที่จะตองตาย แตก็ตายล
ปจจุบัน
ขณะใกลจะตายนั้นเกิดอะไรขึ้น ทั้งจิตใจและรางกายทํางานกันอยางสลับซับซอนอยางไร จิตวามีการง
ขณะรับอารมณทางทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และจิตในขณะเปนภวังค คือ ไมรูสึกตัวเลย บุคคลผูซึ่งใกลจะถึ
จะตองเกิดอารมณขึ้น ไมทางทวารใดก็ทวารหนึ่งทั้ง 6 ทวารนี้ การเกิดอารมณขึ้นตอนใกลตายนั้นเปนธรรมดา บุคคลใด
เกิดอารมณขึ้นกอนจากทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมไดเลย ไมวาจะตายโดยฉับพลันทันทีอยางไรก็ตาม เพราะจิตนั้นยอมเ
มาก และจะตองอาศัยกําลังของกรรมที่เกิดขึ้นขณะใกลจะตายนั้นเปนตัวนําสงใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น
การที่อารมณไดเกิดขึ้นขณะเมื่อใกลตายใหเห็นไปตางๆ ก็เปนการประกาศวา บุคคลผูนั้นจะไปเกิด
อยางไร ดังนั้น เราจึงเห็นวาโดยมากคนที่อยูใกลชิดกับผูตายจึงบอกพระอรหังแกคนไขและศาสนาอื่นก็บอกสิ่งที่ดีงามต
ใหแกคนไข
เรื่องของความตายเปนเรื่องสําคัญขั้นสุดทายของชีวิต ผูใดเขาใจดีก็จะเปนเครื่องชวยตัวเองและคนอื่น
เขาใจหรือผิดพลาดไปเพียงเล็กนอย ก็อาจทําใหเกิดการเสียหายรายแรงอยางยิ่งแกชีวิตไปชั่วกาลนานได
ตามหลักปรมัตถธรรม หรือตามสภาวะนั้น คนตายหรือสัตวตายไมมี คนตายหรือสัตวตาย เปนแตเพีย
ใหเขาใจเทานั้น อันหมายถึงวาคนที่ไมหายใจแลวคือคนตาย แตสภาวธรรมกลับตรงกันขาม คนจะตายหรือคนกําลังมีชีวิต
จิตก็เกิดดับสืบตอกันไป และทํางานการเชนนั้น เจตสิก ซึ่งมีหนาที่ประกอบกับ จิต ก็เกิดดับสืบตอกันไปเชนนั้น หรือแม
ในรางกายก็เกิดดับสืบตอกันเชนนั้น เหมือนกัน ความแตกตางกันมีอยูแตเพียงวา จิต เจตสิก และ รูปของคนตายไดปร
หรือที่ใหมเทานั้นเอง ถาถอนเอาความยึดถือที่สมมุติวาเปนคนหรือสัตวออกเสีย ก็เหมือนกับไฟฟาที่เกิดอยูที่นี่ เมื่อมีเหตุม
โนน อัน เปนไปตามธรรมดา ธรรมชาติแ มเหล็ก ก็จ ะตองมี การดึ งดู ด อยู เสมอธรรมชาติ ของจิ ตก็จ ะตองรับอารมณอ
เชนเดียวกัน คนที่กําลังมีชีวิตอยู หรือคนใกลจะตายก็เหมือนกันจิตยอมรับอารมณอยู อันเปนไปตามธรรมชาติ ตางกันแต
ตายเราเรียกชื่ออารมณนั้นวา กรรมอารมณ กรรมนิมิตอารมณ คตินิมิตอารมณ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา สภาว
ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองอาศัยเหตุ ถาปราศจากเหตุเสียแลวก็หาเกิดขึ้นมาไดไม แตเหตุที่วานี้มีหลายชั้น เปนเหต
เห็นงายก็มี และเหตุที่ไกลๆ ลึกซึ้ง เห็นไดยากก็มีปญหาตางๆ ของชีวิต เชน ชีวิตคืออะไร มาจากไหน เปนเรื่องล้ํา
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สัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา เราก็จะเขาไมถึงเลย
อารมณที่จะเกิดขึ้นก็เหมือนกัน อยูเฉยๆ มันจะเกิดขึ้นมาเองก็หาไม อารมณจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยเห
อารมณ ที่เกิดขึ้นทางตาและหูตองมีเหตุ ดังนี้
(1) อารมณที่จะเกิดขึ้นทางตา คือ จะเห็นไดนั้นตองอาศัยเหตุ 4 ประการ มาประชุมพรอมกัน คือ
1. จักขุปสาทะ ไดแก ประสาทตา
2. รูปารมณ
ไดแก รูป คือสีตางๆ
3. อาโลกะ
ไดแก แสงสวาง
4. มนสิการะ
ไดแก กระทําอารมณใหแกจิต
พูดงายๆ ก็คือ ความตั้งใจนั่นเอง
เมื่อมีเหตุทั้ง 4 ประการนี้มาประชุม หรือจรดพรอมกันเขาแลวการเห็นก็มักจะเกิดขึ้นทันที แตถาหาก
อันหนึ่งหรือหลายอันแลว การเห็นจะเกิดขึ้นไมไดเหมือนกัน เชน ประสาทตาไมดี รูปารมณ อันไดแกคลื่นแสงไมมี ขา
ขาดความตั้งใจที่จะเห็น
(2) อารมณที่จะเกิดขึ้นทางหู คือ จะไดยินไดนั้นตองอาศัยเหตุ 4 ประการ คือ
1. โสตปสาทะ ไดแก ประสาทหู
2. สัททารมณ ไดแก เสียง คือความสั่นสะเทือนของอากาศ
3. วิวรากาสะ ไดแก ชองวางในหู
4. มนสิการะ ไดแก การทําอารมณใหแกจิต คือ ตั้งใจ
เมื่อ เหตุทั้ง 4 ประการนี้มาประชุ ม หรือ จรดพรอมกั น เมื่ อนั้นก็ จ ะเกิดปรากฎการณไ ดยิน ขึ้น ทัน ท
ปรากฏการณเกิดขึ้นได โดยขาดเหตุไปแมอันหนึ่งอันใดแลว การไดยินก็จะไมเกิดขึ้นเลยเปนอันขาด
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนในเรื่องนี้ไว ก็มิไดประสงคจะใหศึกษาวิชาสรีรศาสตร หากแต
แสดงเหตุแมแตอารมณที่เกิดขึ้นทางตาหรือหูก็ตองอาศัยเหตุใหเกิดธรรมทั้งหลายตองอาศัยเหตุจึงจะเกิดขึ้นมาได มิไดเกิด
การใหผูศึกษาเขาใจในเหตุผล ไมใหยึดมั่นในความจริงที่สมมุติอันเปนมายา และเปนการปฏิเสธความเขาใจวา พระผูเป
พรหมเปนผูสรางโลกโดยสิ้นเชิง
พระองคสอนวา รูปารมณ (รูปที่เห็น) ที่เกิดขึ้นแลว มากระทบกับตาทําใหเห็นไดนั้นจะตองอาศัยแสงสว
ดังกลาวมานี้จะเกิดดับสลับซับซอนที่ตา และประสาทตาที่รับการกระทบของรูปารมณที่วานั้น ก็ตั้งอยูตรงตาดําซึ่งมีขนาด
ประสาทที่ตั้งอยูตรงตาดําโตเทาหัวของเหานี้เองเปนตัวรับการกระทบรูปารมณ ซึ่งไดแกคลื่นของแสงนั้นเอง ยิ่งกวานั้นพ
รูปารมณนี้วามีความเกิดดับในจํานวนหนึ่งตอจํานวนจิตที่เกิดดับ 17 ขณะใหญ หรือ 51 ขณะเล็ก
ในเรื่องการไดยินก็เหมือนกัน สัททารมณ คือเสียงยอมกระทบที่ประสาทหู โดยการเกิดดับสลับซับซอ
ชี้ถึงขั้นอันละเอียดออนในจํานวนเทาใด ตั้งอยูภายในแองน้ําสีอะไรภายในชองหู และจิตจะมารับอารมณที่ตรงนี้ ขอที่นา
หนึ่งก็คือ เหตุที่จะไดยิน 4 ประการนั้น มีวิวรากาสะ คือชองวางภายในหูรวมอยูดวย ซึ่งตรงกับหลักวิชาวิทยาศาสตรเพร
คืออากาศภายในชองหูเสียแลว ความสั่นสะเทือนของอากาศก็จะไมสามารถเขาไปกระทบกับประสาทหูไดการไดยิน
(ยกตัวอยางเพียงสองทวาร) อารมณที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง 6 ไมวาจะเปน ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจก็ตาม เมื่อกลาวโดย
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ไดวาจะตองมีรูปคืออารมณมากระทบกับจิต ถาไมมีรูปมากระทบกับจิตแลว ก็จะเกิดอารมณขึ้นไมไดเลยเปนอันขาด ซึ่งท
กระทบนี้วา ผัสสะ เชน การที่จะเห็นไดนั้นจะตองมีรูปมากกระทบตา จะไดยินไดจะตองมีรูปคือเสียงมากระทบหู และ
อะไรไดก็จําเปนจะตองมีรูป คือ เรื่องรวมที่คิดนึกนั้นมากระทบใจ
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยนําสัตวทั้งหลายใหตองเวียนเกิดเวียนตาย หรือตองสืบตอไปยังภพใหมมิไดหยุด
อยางงายๆ สั้นๆ ที่สุดก็คือ “เราอยากจะเกิดตอไปนั่นเอง” คนทุกคน สัตวทุกตัว ตายแลวตองไปเกิดใหมอีก ความปราร
มองเห็นหรือสัมผัสไดก็ตาม ผูที่ไดศึกษาพระพุทธศาสนาในขั้นละเอียดก็จะไดเห็นความจริงอันนาพิศวงนี้
ตั้งแตเราตื่นนอนขึ้นมาในเวลาเชา แลวหลับไปในเวลากลางคืน ตลอดเวลาเหลานั้นเราไดไขวควาหา
ประเดี๋ยวเราก็ตองการเห็น ตองการไดยิน ตองการคิด ตองการเคลื่อนไหวอิริยาบถ ความตองการหรือความปรารถนาเห
เลย มีแตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราไดอะไรสมความปรารถนาแลว เราก็ปรารถนาอยางอื่น และอยางอื่นๆ ตอไปอีก โด
ตลอดชีวิต เพื่อความดํารงอยูของชีวิต เพื่อใหชีวิตแจมใสสดชื่นเบิกบาน เพื่อใหทุกขเบาบางหรือหายไป เราปรารถนาท
ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดถูกตอง ไดคิดนึงเรื่องที่ดีๆ ที่เราพอใจนั้นๆ อยูเสมอ ครั้งเมื่อไดอารมณอันเปนที่พึงพอใจแลวก็ติดอ
นั้นๆ อยางแนนหนา แลวหาลูทางที่จะไดมาซึ่งอารมณที่ตนพอใจนั้นใหยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ความพอใจในอารมณตางๆ เหลา
ไวใจจิตอยางมั่นคง มิไดหลุดถอนความปรารถนาที่จะไดอารมณ ความยินดีติดใจในอารมณตางๆเหลานี้ ทางธรรมเรียกวา
คําวาตัณหานี้ หมายถึง ความยินดีติดใจในอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นจากทวารทั้ง 6 นั้นเอง เชน ยินดีติดใจ
ไดกลิ่น ไดลิ้มรสและสัมผัส ไดคิดนึกตางๆ
แมแตอารมณที่เปนโทสะ คือ ความไมพอใจในอารมณก็เปนเหตุใหเกิดตัณหาไดเหมือนกันเราหลีกหนีไ
หนี เพื่อหาสิ่งที่ดีที่พอใจตอไปใหม
เมื่อเราไดอารมณที่พอใจแลว เราก็มีความยินดี ติดใจในอารมณนั้น อารมณนั้น ๆ ก็จะฝงมั่นประทับไวใ
มั่นนี้ทางธรรมะเรียกวา อุปาทาน ความยินดีติดใจในอารมณหรือตัณหานี้มีกําลังมากเกินที่ผูใดผูหนึ่งจะคาดคิดวามันจะเ
ศึกษาใหเขาใจถึงความละเอียดในพระพุทธศาสนา ก็จะไมมีทางทราบไดเลยแมแตเพียงคิด ก็ไมมีใครคิดไปถึงเสียแลววา
เองที่เปนตัวนําใหการปฏิสนธิเกิดขึ้นชาติแลวชาติอีก มิไดหยุดหยอน ซึ่งก็คือการที่เราปรารถนาที่จะเกิดตอไปนั่นเอง
เมื่อเจตนาหรือตัณหาประทับลงไวในจิตอยูเสมอแลว กําลังเจตนาหรือตัณหานั้นจึงผูกมัดรัดรึงสัตวทั้งหล
วัฏฏะ จนไมสามารถดิ้นรนใหรอดไปได
กํา ลั งของกรรม คื อ ตัณ หาที่เ กิ ด ขึ้น ตั้ง แตเ ช าจนถึ งเวลาหลับสนิทนั้น วัน หนึ่ งๆ มิใ ช เล็ก น อย ถาร
จนกระทั่งตายแลว ก็หมดปญญาที่ผูใดจะคิดหรือคาดคะเนไดวามากสักเทาใด ประเดี๋ยวก็อยากเห็น อยากไดยิน อยากได
คิดนึก ฯลฯ ซ้ําแลวซ้ําอีกวันยังค่ํา และเมื่อไดรับอารมณเหลานั้นสมความปรารถนาแลว ก็อยากไดอารมณอื่นๆ อีกไมมีวนั
จิตนั้นเกิดดับสืบตอกันไปเรื่อยๆ ไมวาจะเปนหรือตาย จะหลับหรือตื่น และมีอํานาจ สั่งสมสันดานเห
สันดาน หรือสัญชาตญาณของเด็กเหลานั้นจึงมิไดสืบสายโลหิตมาจาก
พอแม เพราะจิตเปนนามธรรม ซึ่งไมสามาร
พอแมออกมาเปนของเด็กได หากแตเปนจิตดวงใหม คือ ผูที่ไดตายตางหากมาปฏิสนธิ
คงจะมีบางทานที่สงสัยวา ถาเปนจิตดวงใหมมาปฏิสนธิ มิไดถายทอดมาตามสายเลือดแลว ก็เหตุใดเลา
เด็ก เชน ชอบในทางศิลปะ หรือมีสันดานเปนผูราย จึงไปเหมือนกับพอแมของเด็กเหลานั้นได
ปญหานี้ ผูที่ศึกษาธรรมะมาพอสมควรก็จะไมประหลาดใจเลย เพราะเขาจะเขาใจเรื่องการปฏิสนธิของ
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ปฏิสนธิไปตามความเหมาะสมไปตามเหตุปจจัย เชน ถาเอาแกวน้ํารอนมาตั้งไวบนโตะนี้ ภายนอกของแกวก็จะไมมีไ
กําลังพลังของตัณหาหรือกําลังของกรรม คือเจตนา หรือความปรารถนาวาสามารถสงผลสืบตอกันไปได เพราะจิตที่มีนิส
โดยชาติที่แลวมามีเจตนาอันรุนแรงเฝาอบรมฝกหัดจนชํานาญ ดวยใจรักนิสัยอันนี้ก็สืบตอมาถึงชาตินี้ ชางเขียนที่สามารถ
คารมคมคาย ซึ่งประชาชนชอบอกชอบใจทั่วทิศ นักประดิษฐเรืองนาม นักวิทยาศาสตรชั้นนํา หรือตัวตลก ลิเก ละคร ท
คัดทองแข็ง หรือนักอะไร เหลานี้ไมมีเลยที่จะฝกฝนจนกลายเปนบุคคลชั้นนําเพียงในชาตินี้ชาติเดียว ความจริงบุคคลเห
คือไดรับการอบรมมาแลวหลายๆ ชาติทั้งนั้น และการที่เขาเปนไดเชนนั้น ก็ยอมแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาเขาว
ปรารถนาแตอดีตนั้นสามารถสงผลใหจนถึงปจจุบันและอนาคตได
อารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง 6 นั้น ทุกอารมณก็ยอมประทับสั่งสมลงไวในจิตอยางสลับซับซอนม
อารมณก็ยอมมีเจตนาหรือความปรารถนารวมอยูดวย ความปรารถนามีกําลังมากก็ยอมเปนไปตามปรารถนานั้นๆ ความปร
ชาติใหมหรือที่จะเกิดใหมนั้นเอง ที่ทําใหชาติมิไดสิ้นสุด ไมวาจะเปนความปรารถนาโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตาม
จิตนั้นเปนธรรมชาตีที่รับอารมณ มีอารมณอยูเสมอและอารมณที่เกิดขึ้นนั้นก็ดวยเหตุตางๆกันแตสําหรั
อารมณเกิดขึ้นในขณะใกลตาย เรียกวา กรรมอารมณ กรรมนิมิตอารมณ คตินิมิตอารมณ
1. กรรมอารมณ ผูใดทํากรรมอะไรไว ไมวาจะดีหรือชั่วก็ตามเมื่อทําไวมากๆกรรมเหลานั้นก็มักจะกร
เกิดอารมณขึ้น คือ ทําใหจิตสรางมโนภาพ โดยอาศัยอานุภาพของกรรมในอดีตใหเปนไปตางๆนาๆเปนตนวา
• ฆาสัตวมากๆ ก็มักจะเห็นการฆาสัตว เชน ยิงนก ตกปลา
• ทําบุญใหทานมากๆ หรือรักษาศีล เจริญภาวนา ก็มักจะแห็นการทําบุญ ใหทานที่เกิดขึ้นนี้เปน
2.กรรมนิมิตอารมณ บุคคลผูใกลจะตายเห็นนิมิตตางๆอาจจะเปนตา หู จมูก กาย ใจ ก็ไดเชนเห็นอุ
หรืออกุศลที่ตนไดเคยกระทํามาเห็นธงทิว เครื่องตกแตง หรือขบวนแหง บวชนาค ทอดกฐิน ซึ่งเปนกุศลทางฝายอกุศ
มีดไม เครื่องดักหรือจับสัตวเห็นเครื่องมือการพนัน หรือคิดอะไร ทําอะไร ก็มองเห็นเปนเลขทาย 3 ตัว อารมณที่เ
กรรมนิมิตอารมณ เห็นอุปกรณการทํากุศล หรืออกุศลที่ตนไดเคยกระทํามาเห็นธงทิว เครื่องตกแตง หรือขบวนแหง บว
ซึ่งเปนกุศล
ทางฝายอกุศลก็เห็น แห อวน มีดไม เครื่องดักหรือจับสัตวเห็นเครื่องมือการพนัน หรือคิดอะไร ทําอะไ
เลขทาย 3 ตัว อารมณที่เกิดขึ้นนั้นเรียกวา กรรมนิมิตอารมณ
3. คตินิมิตอารมณ บุคคลผูใกลจะตายเกิดนิมิตขึ้น เห็นถ้ําเห็นเหว เห็นปลอง เห็นการทรมานสัตวก็ดี
ราชวังที่ทําดวยทอง เห็นราชรถอันวิจิตร บางทีไมมีในเมืองมนุษยก็ดีอารมณที่เกิดขึ้นเรียกวา คตินิมิตอารมณ
สัตวทั้งหลายขณะที่ใกลจะจุติ คือ ตาย จะตองเกิดอารมณขึ้นไมกรรม ก็กรรมนิมิต หรือคตินิมิต อันใ
จะตายจะไมเกิดอารมณขึ้นเลยนั้นยอมเปนไปไมได ไมวาจะตายชาหรือโดยทันทีอยางไรก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะอารมณกร
กําลังงานอันสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น กรรม กรรมนิมิต และคตินิมิตนั้น เปนอารมณครั้งสุดทายในชาต
ทําใหมีภพชาติสืบตอไป
อารมณที่เกิดขึ้นครั้งสุดทายนี้เปนที่หมายไดแนนอนวาจะตองไปเกิดตามที่ตนไดเห็น เหมือนเราทําแบบ
แลว ปลูกสรางที่อยูอาศัยตามแบบแปลนนั้นๆ เชน
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ผูที่จะไปเกิดเปนมนุษย ยอมเห็นครรภของมารดา
ผูที่จะไปเกิดยังเทวภูมิ ยอมเห็นเทพยดา นางฟา หรือวิมาน
ผูที่จะไปเกิดในนรก ก็ยอมเห็นการเผาผลาญสัตวเห็นเปลวไฟ
ผูที่จะไปเกิดเปนเปรต ยอมเห็นปลอง เห็นหุบเขาอันตกอยูในความมืดมิด
ผูที่จะไปเกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน ก็ยอมจะเห็นสัตว หรือเห็นเชิงเขา ชายน้ํา เปนตน
ทุก คนก็ มีจุ ดหมายปลายทาง คือ ความตาย สําหรับผูที่ฉลาดในเรื่องของชีวิตควรจะตองศึก ษาให
การศึกษาเรื่องความตายจึงเปนการสมควรอยางยิ่ง จะไดชื่อวาไมตกอยูในความประมาท เพราะศึกษาเลาเรียนเรื่องความต
แลว ก็ยอมมีหวังอยูในอันมากที่จะไปเกิดในสุคติภูมิ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแยกกรรมที่จะเปนเหตุนําใหสัตวไปปฏิสนธิ 4 ประการ คือ
1. ครุกรรม (กรรมหนัก) ทางฝายกุศล เชน นําฌานทางฝายอกุศล เชน ฆาพอ ฆาแม เปนตน กรรม
มีกําลังมาก ดังนั้น เมื่อเวลาจุติคือตาย กําลังของกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นเปน ชนกกรรม นําไปสูการปฏิสนธิ ไมมีกรรมใดมา
เปนกรรมหนัก มีกําลังมากตองใหผลกอน
2. อาสันนกรรม (กรรมใกลตาย) บุคคลใกลจะตายจะไดรับอารมณอะไรก็ไดที่เกิดขึ้นติดชิดกับความต
เห็นพระพุทธรูป ไดยินเสียงสวดมนต เปนตน
3. อาจิณกรรม (กรรมที่ทําอยูเสมอ) ถาอาสันนกรรมมิไดใหผลแลว อาจิณกรรมก็จะมาใหผล ขอนี้ค
ยอมกระทํากรรมอยูเสมอ เมื่อเชนนี้ที่กระทําอยูเสมอก็มีโอกาสมากที่สุดที่จะกระทบจิต ทําใหเกิดอารมณขึ้น แลวแตอ
กุศลหรืออกุศล
4. กตัตตากรรม (กรรมเล็กนอย) ถากรรมอื่นๆ ทั้งหมดไมใหผลแลว กรรมเล็กๆ นอยๆ ก็จะปรากฏใ
การปฏิสนธิได
ทั้ง 4 ขอนี้ขอกลาวแตเพียงยอๆ
อารมณที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาใกลจะตายนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแยกออกเปนสอง คือ
1. มรณาสันนกาล
2. มรณาสันนวิถี
จิตที่ขึ้นวิถีรับอารมณนี้ ทานจะเห็นวามี 17 ขณะใหญ จิต แตละดวงมีขณะเล็ก 3 คือ
อุปปาทข
ขณะ ฉะนั้นในวิถหี นึ่งก็มี 51 ขณะเล็กใน 17 ขณะใหญ หรือวิถีหนึ่งนี้เกิดดับวนเวียนอยูเปนอันมากจึงไดยินครั้งหนึ่ง เพราะจิ
นัก จนเราไมสามารถจะจับจังหวะขาดไดเลย
ดังที่ ไ ดก ลา วมานี้ เรี ย กวา มรณาสัน นกาล คื อเวลาใกลจะตาย คนไขจ ะมีอารมณอยูเสมอ ไม ทวา
นอกจากจะถึงแกวิสัญญี คือสลบไป มรณาสันนกาลนี้อาจเปนอยูเร็ว หรือชาก็ได เชน วินาทีหนึ่ง หรือสัปดาหหนึ่ง ห
คนไขที่อยูในเขตนี้ มีโอกาสที่จะกลับคืนชีวิตขึ้นมาอีก เมื่อเหตุของความตายตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนยังไมแสด
มรณาสันนวิถี คือ วิถีตอมาอันเปนวิถีสุดทายของชาตินี้แลว ก็จะไมมีหวังที่จะคืนชีพไดอีกเลย
ในขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาเปนเวลาหลายนาที หรือหลายวัน คนไขก็จะเกิดอารมณตางๆ ขึ้นอยางสับสน
ถาไมมีครุกรรม คือกรรมอันหนักแลว ก็จะเปนอาสันนกรรม คือ กรรมใกลๆ ตาย เชน เห็นอะไร ไดยินอะไร หรือผ
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อารมณเปนตนวา เอาภาพวัดวาอารามหรือพระพุทธรูปมาใหดู นิมนตพระมาสวดมนตใหไดยิน บอกใหถึงพระอรหันต
กุศลหรือขอธรรมะตางๆ
ถาคนไขเคยทํากรรมฐาน ก็ใหทําสมถะหรือวิปสสนากรรมฐาน ฯลฯ ถาคนไขเคยศึกษาหรือเคยสนใจ
ควรพูดเรื่องตายเรื่องเกิด หรือใหสติอะไรก็ได
ถาคนไขไมคอยสนใจในธรรมะมากอน เปนคนเหตุผลนอยชอบทําบุญใหทานอยางเดียว ไมชอบศึก
คนไขมีความกลัวตายมากเปนทุนอยูแลว การใหสติดังกลาว คนไขรูเทาทันก็จะบังเกิดความตกใจ หรือเสียใจวาตัวจะตอ
ลูกหลานจะแชงใหตายเพื่อจะเอาสมบัติ หรือเกิดความอาลัยเสียดายชีวิตขึ้นมา หรือเปนหวงทรัพยสินเงินทองเรือกส
แบงปนสวน เมื่อตายลงก็มีหวังไปสูทุคติ
ในขณะมรณาสันนกาลนี้ ถาคนไขทําอกุศลมามาก คนไขก็จะแสดงกิริยาอาการตางๆ ที่นากลัว บางทีกห็
เห็นหรือไดยินเสียง หรือจิตไดสรางภาพอันนาหวาดเสียวขึ้น ถาคนไขมิไดตกอยูในวิสัญญี คือ สลบ หรือเขาไปตกอยูใน
มากแลว เราก็มีหวังจะแกอารมณไดโดยวิธีการตางๆ แลวแตกรณี แตถาคนไขขาดสติและหลงอยูเสมอแลว ความห
หางไกลหรือสิ้นหวังเอาเลยทีเดียว แตถึงอยางไรก็ดีผูที่พยาบาลคนไขที่มีใจอารี มีจิตเปนกุศลก็ยอมจะพยายามจนสุดควา
เสียสละเวลาเพียงเล็กนอยนั้น อาจจะใหประโยชนอันมหาศาลแกคนไข เขายอมไมใหเวลาอันเปนนาทีทองเหลานั้นสูญเสีย
ในขณะมรณาสันนกาล อารมณที่มักจะเกิดกับคนไขไดมากที่สุดก็คืออาจิณกรรม ซึ่งไดแกกรรมที่ก
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู กรรมที่ทํามาชํานาญเหลานั้นก็มักปรากฏแกคนไข เชน เคยทํากุศลหรืออกุศลในทางใดเสมอๆ ก
กระทบกับจิต ทําใหเห็นไปตางๆ นานาเดนชัดเหมือนวาภาพนั้นเปนจริงเปนจังตอหนาตอตา
มรณาสันนกาล คือ เวลาใกลกับความตายอาจจะอยูไปหลายวันก็ได คนไขอาจจะหนักบาง เบาบาง
ตอมาในตอนปลายของมรณาสันนกาล กําลังของจิตและรูปเริ่มจะออนลงมากที่สุด บัดนี้คงจะมีปญหาเกิดขึ้นวา จิตและ
เพราะเหตุใด ถาดูแตละภาพแลวจะเห็นวา จิตจะเกิดขึ้นกับอารมณนั้นวิถีหนึ่งมี 17 ขณะใหญ และ 51 ขณะเล็ก เมื่อจิต
17 ขณะดับลงแลว รูปก็จะดับ 1 ขณะ เพราะรูปดับชากวาจิตมากเปนอยูเชนนี้ตลอดไป จิตมิใชมันสมอง ทั้งจิตก็มิได
มันสมองเปนเพียงทางแสดงออกของจิตเทานั้น แทจริงจิตอยูภายในชวงหนึ่งของหัวใจที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายนั่นเ
ที่อาศัยของจิตเปนบอเล็กๆ โตเทาเม็ดบุนนาคและมีน้ํา สีตางๆ 6 สี ประมาณ 1 ฟายมืออันเปนการแสดงจริตหรืออุป
นี้พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวมาก ที่ตั้งที่อาศัยอยูของจิต (มิใชกลามเนื้อหัวใจทั้งหมด) นั้นประกอบขึ้นมาไดดวยกํา
สรางที่ตั้งอาศัยของจิตขึ้นเรียก กัมมชรูป และกําลังของกรรม ก็ปกปกรักษารูปนี้ไวตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู ถากรรมมิได
ของจิตไวแลวจิตก็ไมอาจตั้งอยูได ผูนั้นก็จะถึงแกความตายทันที สันนกาลตอนทายๆ กัมมชรูป ทําใหหทัยวัตถุ คือ รูป
ของจิตออนกําลังลงเต็มที ที่ตั้งที่อาศัยหมดกําลังที่จะทรงตัวอยูดวยดีเหมือนกับรถไฟที่กําลังวิ่งมาขณะที่ถึงสะพานขามแ
แมน้ําชํารุดเสียแลว ดังนั้นรถไฟก็จะตองชะลอฝจักรลง มิฉะนั้นก็จะตกจากสะพานลงไป ขณะนี้ใกลจะถึงความตายมา
ครอบคลุมขาดสติ ความรูสึกของคนไขจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย อาจจะหมดลงและเมื่อถึงทายวิถีของมรณาสันนกาล กัม
คือ ตามธรรมดา กัมมชรูปยอมจะดับ และเกิดทดแทนกันอยูทุกขณะจิต แตครั้นถึงปฐมภวังคของมรณาสันนวิถีไปจนถึงจ
โดยไมมีการเกิดทดแทนอีกเลยเมื่อถึงจุติ ติดกันนั้นก็ปฏิสนธิ ตอจากนั้นจิตก็เปนภวังค
กําลังของกรรมที่สงใหไปปฏิสนธินั้น สืบเนื่องมาแตมรณาสันนกาล เชน ไดยินเสียง พระสวดมนต
สวดมนตในมรณาสันนกาลเปนตัวสงใหไปปฏิสนธิ เพราะยังมีกําลังมากกวาสวนในมรณาสันนวิถีเปนแตรับอารมณกรร
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นิมิตมาจากมรณาสันนกาลแลวสืบตอไปจนถึงจุติเทานั้น
และเพราะเหตุที่กัมมชรูปเริ่มดับโดยไมเกิดอีกมาตั้งแตชวนะดวงที่ 1 ในมรณาสันนวิถีจนชวนะดวงที่ 7
คือ จุติจิต (จิตดับหรือตาย) จึงไดเกิดขึ้น เพราะไมสามารถจะตั้งอยูไดอีกตอไป ทิ้งแตซากศพเอาไว คนเราจะมีชีวิตอย
จิตยอมเกิดดับสืบตอกันไปอยูเชนนั้นตามธรรมชาติ คือ จิตดับลงแลวก็พนจากชาติเการางเกาเทานั้นในทันทีนั้นก็ปฏิสน
เกิดขึ้นติดตอกันดวยความรวดเร็วมาก โดยมิใหมีอะไรมาคั่นกลาง เหมือนกับจิตที่เกิดดับอยูตามธรรมดานั้นเอง ดวยเหตุน
ไปเกิดก็ดี หรือจิตทองเที่ยวไปตามอํานาจของกรรมก็ดี จึงไดชื่อวาเปนความเห็นผิด การที่ผูตายไปสูสุคติหรือทุคติน
แลวแตอารมณที่เกิดขึ้นในขณะใกลจะตาย ดังนั้นผูดูแลคนไขที่ฉลาดในเรื่องของชีวิต และมีเมตตากรุณาจึงยอมเสียเวลา ส
จะพึงไดอื่นๆ มาชวยเหลือใหสติแกคนไขดวยความระมัดระวัง
ในขณะมรณาสันนกาลนั้น คนไขยังมีความรูสึกตัวอยู นอกจากจะอยูในวิสัญญี คือสลบ แตแมวาจะมีค
หู จมูก ลิ้น กาย อยูก็ดี แตมีกําลังออนมาก การที่มีกําลังออนมากนั้นก็เพราะวา กัมมชรูป คือรูปอันเกิดขึ้นจากกรรมเ
รูปอันเปนตั้งของจิตนั่นเอง และเมื่อรูปอันเกิดเปนที่ตั้งของจิตมีกําลังนอย การแสดงออกของจิตที่ออนกําลังลงไป แตเมื่อ
วิถีสุดทายที่อยูติดกับความตายแลว คนไขจะไมรูสึกจากทวารทั้ง 5 เลย ไมวาจะทุบตีหรือเอาไฟไปเผาแตอยางไรก็ดี การ
ตองเริ่มใหกันตั้งแตตอนตนๆ ของมรณาสันนกาลก็ยิ่งดี ในขณะที่สติของคนไขยังดีอยู อารมณนั้นจะไดสืบตอไปจนถึงจุต
ทันทีที่จุติ (ตาย) เกิดขึ้น ปฏิสนธิก็สืบตอกันไมขาดสายเหมือนน้ําที่ไหลติดตอกัน
ในลําธาร ไมม
เลย แมวาจะตายที่นี่แลวไปเกิดที่เชียงใหม เพราะจิตเกิดดับเร็วยิ่งนัก ลัดนิ้วทีเดียวถึงแสนโกฏิขณะ ฉะนั้น...
ทันทีที่ “จุติจิต” เกิดขึ้น จิตที่สืบติดตอกันนั้น ก็คือ “ปฏิสนธิจิต” ดวยอํานาจของกรรมเปนตัวสง
มนุษยที่ยังมีกิเลสตัณหาอยูนั้น จะเปนกัลยาณชนหรือปุถุชนของกรรมเปนตัวสง
มนุษยที่ยังมีกิเลสตัณหาอยูนั้น จะเปนกัลยาณชนหรือปุถุชนก็ตาม จะดีหรือชั่วก็ตาม เมื่อตายแลวตองเ
ไมเกิดเพียงแตจะเกิดไปเปนอะไรเทานั้น จะเปนเทวดา มนุษย สัตวนรก เดรัชฉาน เปรต หรืออสุรกาย แลวแตกรรมของแ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). คนตายแลวไปเกิดไดอยางไร. พิมพ
ที่บริษัทรุงเรือง วิริยะพัฒนาโรงพิมพ จํากัด กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฏปที่พิมพ.
หนา 5-50.
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กฎแหงกรรม

ส.ทับทิมเทศ (พระมห

กมมุนา วตฺตตีโลโก
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม

“โลกยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตวยอมเปนไปตามกรรมสัตวทั้งหลายมีกรรมควบคุมไวเหมือนลิ่มควบค
ฉะนั้น”

ชีวิตยอมเวียนวายตายเกิด ตามกระแสธารแหงกรรมคนเราเกิดมาเปนมนุษย ดวยอํานาจ แหงผลของกรรม
เรื่องของกรรมชีวิตยอมเปนไปตามวิถีแหงกรรมลิขิต
สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรมเปนผูมีกรรมเปนกําเนิด เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธ
อาศัย
กรรมจําแนกสัตว
“กรรมจําแนกสัตวใหประณีตและเลวทราม”
ทําไมคนเราจึงเกิดมาแตกตางกัน
มีเรื่องนี้ปรากฏอยูในคัมภีรอรรถกถา ของคัมภีรพระสูตร ดังนี้
ครั้งหนึ่งสุภามานพไดเขาเฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทีป ทูลถามวา “ถาความดีชวั่ มีจริงอยางนี้ ทําไมคนเราเกิดม
ปญหาที่สภุ มานพทูลถาม 14 ขอ (7 คู) เปนปญหากฎแหงกรรมทัง้ สิ้น
คูที่ 1 ทําไมคนบางคนเกิดมาอายุสั้น บางคนอยูยืน?
คูที่ 2 ทําไมบางคนมีโรคภัยไขเจ็บมาก บางคนไมคอยมีโรคภัยไขเจ็บ?
คูที่ 3 ทําไมบางคนรูปไมสวย ผิวพรรณทราม แตบางคนเกิดมามีรูปสวย?
คูที่ 4 ทําไมบางคนมีศักดิ์ต่ํา หรือไมมียศถาบรรดาศักดิ์ แตบางคนเกิดมีศักดิ์สูง คือมียศตําแหนงสูง
คูที่ 5 ทําไมบางคนยากจน บางคนร่ํารวย?
คูที่ 6 ทําไมบางคนเกิดในสกุลต่ํา บางคนเกิดในสกุลสูง?
คูที่ 7 ทําไมบางคนเกิดมาโง บางคนเกิดมาฉลาด? เปนปญหา 7 คู รวม 14 ขอ
พระพุทธเจาก็ตรัสตอบสุภมาณพโดยทรงขยายความกฎแหงกรรมไวในจูฬกัมมวิภังคสูตรคอนขางยาว แตใ
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ยอ

คูที่ 1 การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้น ก็เพราะเมื่อชาติปางกอนเปนคนชอบฆาสัตวตัดชีวิต ไมมีศิล 5 ดวยอํา
ตัดชีวิต ทําใหเขาไปตกนรกหมกไหม เสวยทุกขอยู เมื่อหมดกรรมนั้นก็มาเกิดเปนมนุษย เศษกรรมที่ยังเหลืออยูทําใหเข
ฆาสัตว
สวนคนที่เกิดมาอายุยืนก็เพราะเมื่อชาติกอนโนนเขาเปนคนมีศีล 5 มีศีลธรรม เมื่อเขาตายจากมนุษยโลกก็ไป
ไปเกิดในสวรรค เมื่อพนจากภูมินั้นแลวมาเกิดเปนมนุษย บุญของเขายังหนุนอยูทําใหเขาอายุยืน
คูที่ 2 การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไขเจ็บมาก ก็เพราะเมื่อชาติกอนนั้นเปนคนชอบเบียดเบียนสัตว ทรมาน
รายคนอื่น สัตวอื่น ใหเดือดรอนใหทรมานใหเจ็บใหปวย เมื่อเขาตายไปก็ไปตกนรก เมื่อพนจากนรกแลวกลับมาเกิดเปน
มีอยูทําใหเขาเจ็บไขไดปวย ไมคอยมีความสุข
สวนคนที่เกิดมาไมคอยมีโรคภัยไขเจ็บ หรือไมมี ก็เพราะชาติกอนนั้นเขาเปนคนมีเมตตาตอสัตวไมเบีย
ทั้งหลายมนุษยทั้งหลาย มีศีลธรรม มีเมตตากรุณาเมื่อเขาตายจากไปก็ไปเกิดในที่ดีที่มีความสุข เชน เกิดในสวรรค เมื่อก
จึงมีสุขภาพดีไมมีโรคภัยไขเจ็บ
คูที่ 3 ทําไมบางคนเกิดมารูปไมสวย พระองคตรัสวาคนบางคนขี้โกรธ มีความโกรธเปนเจาเรือน เมื่อ
สถานที่ลําบาก เมื่อกลับจากสถานที่นั้นมาเกิดเปนมนุษยก็เปนคนหนาตาไมสวยงามเปนคนขี้เหร เพราะชาติกอน เปนคน
สวนที่เกิดมารูปสวยเพราะชาติกอนเปนคนมีเมตตากรุณาไมขี้โกรธ เมื่อเขาไปเกิดในสวรรคแลวกลับมา
หนาตาสวยงาม รูปหลอ รูปสวย เพราะมีเมตตา เปนคนไมขี้โกรธ
คูที่ 4 ทําไมบางคนเกิดมามีวาสนานอย ไมมียศตําแหนงกับเขา เปนคนตอยต่ําก็ตอบวา เพราะเมื่อชาติกอน
เขา เมื่อใครเขาไดดีทนอยูไมได ริษยาเขาเพราะฉะนั้น เมื่อเกิดมาในชาติปจจุบันจึงเปนคนมีศักดิ์ต่ํา ไมคอยมียศ ไม
ตําแหนงก็มักจะอยูในตําแหนงต่ําอยูเสมอ เพราะเปนคนริษยาเขาสวนคนที่เกิดมาไดรับตําแหนงสูง เพราะเมื่อชาติกอน
ใครไดดีก็พลอยยินดีกับเขาจึงเกิดมาไดตําแหนงสูง เพราะไมริษยาเขา
คูที่ 5 ทําไมคนบางคนเกิดมายากจน เพราะชาติกอนเปนคนตระหนี่ถี่เหนี่ยวไมรูจักบริจาคทานจึงเกิดมาย
ร่ํารวย ไดพอแมร่ํารวย เกิดมาในสกุลที่ร่ํารวย ก็เพราะวาชาติกอนนั้นเขาเปนคนที่บริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไมตร
คูที่ 6 ทําไมคนบางคนเกิดในสกุลต่ํา เพราะชาติกอนคนประเภทนี้เปนคนไมออนนอยถอมตนตอผูใหญ เป
ตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ลําบาก เชน นรก เปนตน เมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยแลวจึงเกิดในสกุลต่ํา เชน ในสกุลจ
ชาวประมง เปนพวกที่แรนแคน ลําบาก เดือนรอน สวนคนที่เกิดในสกุลสูงนั้นตรงกันขาม เขาเปนคนออนนอมถอ
พราหมณ ตอผูประพฤติดี เมื่อตายไปก็ไปเกิดในที่ดี มีสวรรค เปนตน เมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยก็เปนคนที่เกิดในสกุล
สกุลเศรษฐี หรือสกุลเจานาย เปนตน
คูที่ 7 ทําไมคนบางคนจึงเกิดมาโง เพราะเมื่อชาติกอนนั้นเปนคนไมเขาไปไตถามหาความรูตอสมณพราห
คุณธรรม จึงเปนคนโง ชาติปจจุบันจึงเปนอยางนั้น สวนคนที่เกิดมามีปญญาฉลาด เพราะเขาไปไตถามหาความรูตอสมณพ
ถึงบาปบุญคุณโทษ เปนตน เพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดมามีปญญา
นี้คือปญหา 14 ขอ 7 คูที่พระพุทธเจาตรัสตอบสุภมาณพ สุภมาณพไดฟงแลวก็เลื่อมใสไดประกาศตัวนับถื
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สวนสุนัขนั้นเมื่อตายแลวไปเกิดในนรก
จากเรื่องนี้จะชี้ใหเห็นวา คนเราแตละคนที่เกิดมาไมเหมือนกันนี้เพราะกรรมเปนตัวบันดาล ไมใชพระเจ
ดวงดาวแตบางคนบอกวาเพราะดวงไมดี กลับไปเชื่อดวง แทที่จริงกรรมที่เราทําไวเองในอดีตตางหากที่ดลบันดาลมา แล
โดยเฉพาะในดานไมดีไดอยางไร คําตอบก็คือ ทํากรรมดีเขาไปมากๆ ในที่สุดกรรมที่ไมดีทั้งหมดนั้นก็จะจางแลวก็หายไ
ความสุขไดในที่สุด

กรรม 12

กฎแหงกรรมนั้นเปนหลักธรรมที่มีความซับซอน มีเหตุผลเชื่อมโยงกันมาก เพื่อจะใหเกิดความเขาใจจึงคว
อีกระดับหนึ่ง นั้นคือ กรรม 12 แตกฎแหงกรรมเปนกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจาทรงคนพบ แมพระองคจะแสดงไวแตก็
เพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราตองถูกควบคุมดวย กฎแหงกรรม ซึ่งเปนกฎของธรรมชาติ ก็ควรจะทราบใหแนชัดวา
เรากําลังประสบอยูในปจจุบัน ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วและกรรมขอนั้นๆ ทานเรียกตามภาษาทางพุทธศาสนาวาอะไร
เรื่องกรรม 12 ประการไดกลาวไวในคัมภีรทางพุทธศาสนาทานแบงเปน 3 หมวดๆ ละ
4 ขอ คือ
หมวดที่ 1 วาดวยกรรมที่ใหผลตามกาล มีอยู 4 ขอ
หมวดที่ 2 วาดวยกรรมที่ใหผลตามหนาที่ มีอยู 4 ขอ
หมวดที่ 3 วาดวยกรรมที่ใหผลตามลําดับ มีอยู 4 ขอ

หมวดที่ 1 กรรมที่ใหผลตามกาลมี 4 ขอ คือ
(1) ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในปจจุบัน ในชาติปจจุบัน
(2) อุปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติหนาหรือชาติที่ถัดไปจากชาตินี้
(3) อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติตอๆไป
(4) อโหสิกรรม กรรมที่ใหผลเสร็จแลว หรือกรรมไมมีผล
กรรมทั้ง 4 ประการนี้พวกเรากําลังไดรับกันอยู แตไดรับในลักษณะไหนก็ใหพิจารณาดูเอา กรรม 3 ขอแ
ชาตินี้ขอหนึ่ง กรรมที่ใหผลในชาติถัดไปหรือในชาติหนึ่ง กรรมที่ใหผลในชาติตอๆ ไปอีกขอหนึ่ง
มีปญหาวาเราจะรูไดอยางไรวากรรมอยางไหนใหผลในชาตินี้กรรมอยางไหนใหผลในชาติหนา กรรมอ
ตอๆ ไป สําหรับเราซึ่งเปนปุถุชนนี้รูยากวากรรมชนิดนี้ใหผลในชาติไหน ใหรูแนนอนนั้นรูยาก แตถาสังเกตคราวๆ พอจ
ที่เราทําไวเปนกรรมที่ใหผลในปจจุบันนั้นมีมาก มากชนิดดวย แมกรรมบางอยางที่ทําไวยังไมใหผล แตบางทีไมกี่ปก็ให
สวนมากคนเรา ถากรรมดีใหผลคนก็ไมคอยพูดกันเทาไร คือไมคอยคิด แตถาคนทํากรรมชั่วแลว กรรมช
“ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป” เพราะเขาไมเห็นผลของกรรมทันตา
การพิสูจนกฎแหงกรรมนั้นจะตองใหกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจนเราจะใหทําทันทีใหผลทันทีทุกอยาง
บางอยางใหผลในชาตินี้ กรรมบางอยางใหผลในชาติตอๆ ไป กรรมบางชนิดพอทําไปแลว ชาตินี้จะไมใหผลแตจะใหผ
ตอไป เมื่อเกิดขึ้นมากรรมนี้จะใหผลทันที เชน เปนคนยากจนหรือเปนคนร่ํารวยทันที เปนคนเดือดรอนหรือเปนคนมีสุ
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กรรมนั้นรอ ใหผลอยู พอถึงชาติหนาแลวมันยังไมมีคิวจะใหผลกรรมนั้นก็เปนอโหสิกรรมไป หรือเมื่อถึงชาติหนาแลวม
ที่ใหผลเสร็จแลวก็เรียกอโหสิกรรมเหมือนกัน
สรุป กฎแหงกรรมคือกฎแหงการพึ่งตนเอง กรรมที่ใหผลในชาติถัดๆ ไปนี้มันใหผลบางแลวมันก็เปนอโ
ยังไมใหผล มันจะติดตามผูนั้นไปอยูตลอด แตถาหากวาผูนั้นเขาสูนิพพาน อยางพระองคุลีมาล ทํากรรมชั่วฆาคนมามา
พระอรหันตเขาสูนิพพาน ไมเวียนวายตายเกิดแลว กรรมที่ทานสรางไว ทั้งหมดไมอาจตามทานไปไดเพราะทานไมเกิดอ
ไวมากกรรมชั่วก็ทําไวมาก แตเมื่อทานนิพพานแลว กรรมทั้งหมดที่ทาน ทําไวกลายเปนอโหสิกรรมสิ้น
เพราะฉะนั้น คําวา “อโหสิกรรม” จึงมีความหมาย 3 อยาง คือ
(1) กรรมที่ใหผลเสร็จแลว
(2) กรรมที่รอใหผลอยูแตไมมีโอกาส หมดวาระของมันก็เปนอโหสิกรรมไป อยางกรรมใหผลในปจจุบ
ใหผลมันก็หมดพลัง หรือกรรมที่ใหผลในชาติตอไปเมื่อมันไมมีโอกาสใหผลมันก็หมดพลัง
(3) กรรมที่เปนอปราปรเวทนียกรรมคือกรรมในชาติตอๆไปติดตามบุคคลใดไป เมื่อบุคคลนั้นเขาสูนิพ
ติดตามกรรมนี้เปนอโหสิกรรมไป

หมวดที่ 2 กรรมที่ใหผลตามหนาที่ มีอยู 4 อยาง คือ
(1) ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด
(2) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน
(3) อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น
(4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน
กรรมนี้ทําหนาที่ของมันโดยตรงคือกรรมนี้เขาแบงสวนงานกันวาเขาไมกาวกายกัน มันแบงสวนกัน
รางกายของเรา เชน ยีนที่สรางผมมันก็ไปในเรื่องผม ยีนที่สรางเล็บมันก็ไปในเรื่องเล็บยีนที่สรางดานเนื้อหนังมันก็ไปใน
เราสรางไวในใจของเราก็เชนกัน มันแบงหนาที่กัน เรียกวา กรรมใหผลตามกิจ หรือในผลตามหนาที่
(1) ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด กรรมนี้มีหนาที่แตงใหเกิดอยางเดียว คือแตงใหเกิดมา อยางใหเกิดมาเป
เสร็จแลว ก็หมดหนาที่ กรรมอื่นทําหนาที่ตอไปเหมือนหนาที่ของพอแมใหเกิด พอเกิดก็เสร็จไปแลว เรียกวา ชนกกรรม
กําเนิด เรียกวา ชนกชนนี แปลวา ผูใหกําเนิด
(2) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน กรรมสนับสนุนนี้คือหนุนชนกกรรม กรรมนี้เปนฝกฝายกับกร
กรรมแตงใหเกิดมาดี อุปตถัมภกรรมก็หนุนใหดียิ่งขึ้น เชน ถาเกิดมาเปนลูกรัฐมนตรีแลวก็มีหัวดี รูปหลอ รูปสวยอีก
ถาเกิดเปนลูกคนจน มันก็หนุนใหยิ่งลําบากอีก ยิ่งไมมีพี่เลี้ยงอีก ยิ่งพอแมตายไปอีก มันหนุนใหเดือดรอนเขาไปอีก
กรรมนี้ ถาชนกกรรมแตงใหเกิดมาดีมันก็หนุนใหดีที่ปวยไขอยูแลว ก็เปนหนักเขาไปอีก หรือรถชนเขาไปอีก มันซ้ํ
แลวแตบางคนตําแหนงสูงอยูแลว ก็ถูกล็อตเตอรี่เขาไปอีก ยิ่งรวยเขาอีกทําไมเปนอยางนี้ ก็เพราะกรรมมันหนุนกันอยู
สวนกรรมขอที่ 3 กับขอที่ 4 เปนกรรมที่ตรงกันขาม เปนฝายคาน คือ
(3) อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือ บีบชนกกรรม และบีบอุปตถัมภกกรรมไมใหผลเต็มที่บีบอยางไร?
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ใหเกิดมาดี อุปตถัมภกกรรม สนับสนุนใหผลดียิ่งขึ้น แตพออุปปฬกกรรมตามมาทัน มันขัดขวาง คือกรรมเดิมจะถูกบ
ยิ่งกวานั้นไมได มันบีบเอาไว แตถาหากวากรรมนั้นแตงใหเกิดมาชั่วสมมติวาเปนลูกคนจนก็ทําใหไรการศึกษา เลาเรียนข
เขามาบีบก็กลับมีคนสนับสนุน เชน คนที่ปวยหนัก ไมมีใครจะมารักษาแลว แตพอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
การอุปถัมภ คือ มันบีบสิ่งที่เดือดรอนอยูมากนั้น ไมทําใหเดือดรอนมากขึ้น มันบีบฝายดีและฝายชั่ว พวกเรานี่ถูกกรรม
อยูมันบีบไมใหดีมาก ถาเราเสื่อมอยูมันบีบไมใหเสื่อมมาก มันบีบเอาอยางนั้น
(4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน เปนกรรมที่ตรงกันขามกับสองขอแรก แตสนับสนุนขอที่ 3 อุปฆาตก
ฆาตก แปลวา กรรมฆา หรือกรรมเพชฌฆาต คือ ถามีกรรมบีบแลว อุปฆาตกรรมนี้จะทําลายเลย สมมติวาชนกกรรม
ฆาตกรรมตามมาอยูนั้นบางคนเคยเปนรัฐมนตรีถึงกับติดคุกก็เคยมีบางคนเปนเศรษฐีถึงกับหมดเนื้อหมดตัว เชน ถูกฟองล
เลย
แตถาเปนอุปฆาตกกรรมฝายดีตามมา มันจะฆาฝายชั่วเสีย เชน บางคนเกิดมายากจนขนแคน ลําบากเดือ
ทันก็ทําใหเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กลับตางขามไปเลย
เพราะฉะนั้น บางคนเมื่อกรรมเหลานี้ติดตามมา ใครๆ ก็ไมคิดเลยวาเขาจะตายไว บางคนกําลังเจริญรุงเร
ขาวอาว เครื่องบินตกตายเสียแลว หรือรถชนตายเสียแลว เพราะกรรมนี้ตามมาทัน บางคนนั้นใครๆ ก็คิดวาจะตายแนแล
ไปเยี่ยมก็วาตายเพราะปวยหนักเหลือเกิน แตพอกรรมนี้ตามมากลับหายไปไดอยางปาฏิหาริย เชน คนเปนโรคมะเร็ง ควร
หาย เปนไปไดอยางไร เพราะกรรมนี้มันตัดรอนกรรมฝายไมดี
เพราะฉะนั้น เรื่องกฎแหงกรรมมันสนับสนุนกันหรือตัดกันอยูอยางนี้ ถาเราไมเขาใจกฎแหงกรรม เราจ
เปนอยางนี้ ทําไมจึงเปนอยางนั้น เฉพาะตอนนี้ย้ําใหเห็นกฎแหงกรรมวากรรมใดเราทําไวเราตองไดรับทั้งสิ้น
หมวด 3 กรรมที่ใหผลตามลําดับ มี 4 อยาง คือ
1. ครุกรรม กรรมหนัก (ครุ แปลวา หนัก)
2. อาสันนกรรม กรรมที่ตามระลึกไดเมื่อจวนเจียนจะตาย หรือกรรมที่ทําเมื่อใกลตาย
3. อาจิณณกรรม กรรมที่ทําเปนอาจิณ ทําบอยๆ กรรมที่ทําจนเคยชิน หรือพหุลกรรม
กรรมมาก กรรมที่ทําไวมากๆ หรือแมทําครั้งเดียว แตสองเสพเสมอ เปนนิตย
4. กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา

1. ครุกรรม กรรมหนัก กรรมนั้นบอกแลววามีทั้งกรรมดีกรรมชั่ว ครุกรรมที่เปนกรรมชั่วก็มี ครุกรรมที่เปนก
ครุกรรมที่เปนกรรมชั่ว ไดแก อนันตริยกรรม 5 อนันตริยกรรม แปลวา กรรมที่มีโทษมาก โทษอยางม
(อนันตะ แปลวา นับไมไหว มันมาก) มีอยู 5 อยาง
(1) มาตุฆาต ฆาแม
(2) ปตุฆาต ฆาพอ
(3) อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต
(4) โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต
(5) สังฆเภท ทําสงฆใหแตกกัน
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กรรมทั้ง 5 อยางนี้ ถาใครทําเขาแลวเปนกรรมฝายอกุศลที่เปนบาปหนัก เปนกรรมหนัก เชน ใครไปฆาพ
ก็เปนอนันตริยกรรม แตตองมีเจตนาจึงเปนกรรม แตถาฆาโดยไมเจตนาก็ไมเปนกรรม การที่จะเปนกรรมไดตองมีเจตนา
ไววา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมวทามิ ภิกษุทั้งหลาย เรากลาว การกระทําที่มีเจตนาเทานั้นจึงจะเปนกรรมได” เพราะฉะน
จะตองมีเจตนาคือความจงใจ
ถาใครเกิดไปฆาพอแมเขา ตกนรกแน ไมมีทางอื่นเลย แลวนรกนั้นก็นรกที่รุนแรงดวย คือ อเวจีมหาน
ขุมใหญๆ ใน 8 ขุมใหญนั้น ที่รายแรงมากคืออเวจีมหานรก รอนแรงมาก ถาหากวาผูที่ทํากรรมนั้นเกิดไปทํากรรมดีเข
ไปนั่งกรรมฐานจะใหไดฌาน หรือจะใหไดมรรคผลนิพพาน ไมมีทางทําไดเลย เพราะจิตต่ําลงไปมาก
พระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระเจาพิมพิสารผูเปนพระราชบิดาดวยการยุยงของพระเทวทัต หลังจา
บรรทมก็หลับไมสนิท ทรงสะดุงกลัวตลอดเวลา วันหนึ่งพระเจาอชาตศัตรูไดเขาเฝาพระพุทธเจาโดยการนําของหมอ
แพทยหลวงประจําพระเจาพิมพสารและประจําองคพระพุทธเจา หมอชีวกนําเสด็จพระเจาอชาตศัตรูเขามาเฝาพระพุทธ
หมอชีวกสรางขึ้น พระเจาอชาตศัตรูไดฟงพระสูตรจากพระพุทธเจา คือ สามัญญผลสูตร ถาหากไมไดฆาพระราชบ
โสดาบั น แน แต นี้ ไ ม มี ท างได แ ค ป ระกาศพระองค ถึ ง พระรั ต นตรั ย ตอนหลั ง พระเจ า อชาตศั ต รู ท รงบํ า รุ ง สั ง คา
พระพุทธศาสนามาก ถาพระองคไมไดปลงพระชนมพระราชบิดาก็ตองขึ้นสวรรคแน แตนี้ไมมีทางขึ้นสวรรคไดเลยเพรา
เนื่องจากกรรมที่พระเจาอชาตศัตรูทําไวกรรมดีก็มีมากในภายหลัง ดังที่กลาวไวตามภัมภีรวา พระเจาอชาตศัตรูแทนที่จะ
รายแรงมาก ก็กระเถิบขึ้นมาขุมที่ไมแรงมากเกินไป คือ โลหกุมภีมหานรก คือ มหานรกหมอทองแดง ซึ่งก็ยังนับวาแรงอ
กรรมหนักไมมีใครหามไดเลย ใครจะเอาเงินมาซื้อมาถายก็ไมไดอะไรก็ชวยไมได เพราะกรรมหนัก ทําไม
กรรมหนัก อยางนั้น ? เพราะพอแมมีคุณมาก ผูที่มีคุณมากก็มีโทษมาก พระพุทธเจาจึงถือพอแมวาเหมือนไฟ เรียกวา อา
ควรบูชา
ปกติวาไฟ ถาใครใชเปน ไฟก็ใหคุณประโยชนมาก แตถาใชไมเปนไฟก็เผาผลาญเอาไดพอแมเราก็เหมือ
ฟงปฏิบัติตอทาน ก็เจริญรุงเรืองมาก ถาปฏิบัติผิดตอทานก็เสื่อมมากพระพุทธเจาจึงเรียกพอแมวา อาหุเนยยัคคิ แปลวา ไฟ
สวนครุกรรมที่เปนกุศลธรรม ไดแก สมาบัติ 8 ก็คือ ฌาน 8 นั่นเอง คือ ผูทํากรรมฐานฝกจิตจนถึงขึ้นได
ฌานตั้งแต 1 ถึงที่ 8 ทานเรียกวา ไดสมาบัติ 8 อาจจะไดบรรลุฌานขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ อยางอาฬารดาบสและอ
พระพุทธเจา บําเพ็ญฌานสมาบัติอยู องคแรกไดฌานที่ 7 คือ สมาบัติ 7 องคที่ 2 เกิดในพรหมโลกอยางแนนอน ไมม
เพราะเปนกรรมหนักฝายดี เพราะฉะนั้น อาจารยของพระพุทธเจาทั้งสองเมื่อตายแลวจึงไปเกิดอยูในพรหมโลก แมขณะ
เพราะเปนกรรมหนักฝายดี นี้คือ ครุกรรม
2. อาสันนกรรม อาสันนกรรม แปลวา กรรมที่ทําเมื่อจวนเจียนจะตายหรือกรรมที่ระลึกไดเมื่อใกลจะตาย กร
กรรมหนักขวางหนาแลว กรรมทําเมื่อจวนเจียนจะตายนี้จะตองใหผลกอน ตองใหผลเลยเพราะกรรมนี้หนักรองลงมาสมม
ตาย ทํากรรมดีไว ก็ไปเกิดที่ดีทันทีเลย เมื่อเราไปเกิดชาติตอไป ถาทํากรรมชั่ว เมื่อจวนเจียนจะตายก็ไปเกิดในชั่วทันทีเ
กรรมหนักมาขวางไว กรรมนี้จะตองใหผล เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา
“จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุกคติปาฏิกงฺข
ทุกคติก็เปนอันหวังได” หมายความวา
ถาผูใดตายไปดวยจิตเศราหมอง เชน โกรธจัด โลภจัด หลงจัด วุนวายจ
อบายแน แตถาหากวาเมื่อจวนจะตายจิตผองใสเบิกบาน ก็ไปสุคติแน พระพุทธเจาจึงตรัสวา “จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุค
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“เมื่อจิตไมเศราหมอง สุคติก็เปนอันหวังได”
สุคติ หมายถึงสวรรคทุกชั้นและหมายถึงมนุษยโลกนี้ดวย มนุษยโลกนี้จัดเปนสุคติภูมิ เรานี้เกิดมาเปนมนุษย
ทุคติภูมิไดแก การเกิดในอบาย อบายภูมิ 4 ภูมิ คือ
(1) เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน
(2) เกิดเปนเปรต
(3) เกิดเปนอสุรกาย (ที่เราแปลกันวาผี)
(4) เกิดเปนสัตวนรก
ถาเกิดใน 4 ภูมินี้ ทานเรียกวา อบายภูมิ แปลวา ภูมิที่เสื่อมภูมิที่ไมสบายไมเจริญ คือเสื่อม
เพราะฉะนั้น ถาใครทํากรรมเมื่อจวนเจียนจะตายก็ถือวาสําคัญมาก คนไทยเราหรือชาวพุทธเรา เมื่อญาติพ
ปวยหนัก ก็มักจะใหสวดมนตใหฟง นิมนตพระมาสวดมนต คือ ใหรับรูแตสิ่งที่ดีๆ หรือบอกทางสวรรคให ซึ่งเขาเ
โบราณเรียกวา บอกทาง เพราะวาจะจากไปแลว ถาเรารู เราเขาใจวาเขาใกลจะตายแลว ก็จะบอกทางให บางคนใหใชภาว
ภาวนาบอย หรือภาวะนาอรหังๆ
ในสมัยพุทธกาล มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อวา ธัมมิกอุบาสก เมื่อปวยหนักจวนจะตายก็ใหลูกๆ ไปนิมนตพระม
นั่งลอมเตียงเขาแลวก็ถามวา “ทานจะฟงพระสูตรไหน?” ธัมมิกอุบาสกก็บอกวา “ผมตองการฟงสติปฎฐาน” พระก็สวด
ฟงพอฟงใจเคลิ้มไปมีภาพเทวดามาปรากฏแกตนในขณะนั้นวามีเทวดาเอารถจากสวรรค 6 ชั้นมารับ ในที่สุดอุบาสกคน
ตายไปก็ไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต เพราะทําความดีมาตลอด
มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องนางมัลลิกาซึ่งเปนอัครมเหสีของพระเจาไปเสนทิโกศลในสมัยพุทธกาล
มามากแตเวลาจวนจะสิ้นพระชนมไมทรงคิดถึงความดีไปคิดถึงแตความชั่วนิดเดียวที่ทําไว แตคิดบอยๆ ความดีมากแ
ความชั่วที่โกหกพระสวามีไว แลวมานั่งคิดดูวา “เรื่องที่เราโกหกนี่ พระสวามีจับไมไดก็จริง แตพระพุทธเจาหรือพระอร
ถูก ไมสมควร”
เมื่อจวนจะสิ้นพระชนม พระนางมัลลิกาซึ่งเปนผูอุปการะตอพระพุทธเจาและพระอรหันตมาก บํารุงพุทธ
สิ้นพระชนมจิตเศราหมอง คิดแตเรื่องอกุศลที่พระองคทําไวอยางเดียวเทานั้น แตไปทรงคิดมาก คิดบอย พอนางสิ้นพระ
เมื่ อ พระมเหสี สิ้ น พระชนม พระเจ า ปเสนทิ โ กศลก็ เ สด็ จ เข า ไปทู ล ถามพระพุ ท ธเจ า ว า ขณะนี้ พ ระนา
พระพุทธเจาทรงทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลนั้นทรงรักพระมเหสีมาก ถาพระองคตรัสตอบโดยตรงวาขณะนี้พระน
เสนทิโกศลจะเลิกนับถือพุทธศาสนาแน และจะลางพระพุทธศาสนาหมดจากแควนของพระองคแน พระพุทธเจาทรงทรา
โกศลเสด็จไปประทับนั่งที่พระคันธกุฎีในวันพระเชตะวัน พระพุทธองคก็ทรงใชอํานาจจิตดลบันดาลใจใหทรงสนทนาเร
เสนทิโกศลทรงลืมไป คิดวาจะทูลถามเรื่องพระมเหสีก็มัวคุยเรื่องอื่นไปเสียแลวเสด็จกลับวังโดยมิไดทูลถามเรื่องนี้
พอเลย 7 วันแลว กรรมที่พระนางมัลลิกาทําไวก็หมดไปพระนางก็จุติจากนรกไปเกิดในสวรรค เพราะอกุศลกร
ไปเกิดในสวรรคแลว พระเจาปเสนทิโกศลทรงนึกถึงเรื่อง
พระมเหสีได ไดเสด็จมาทูลถามพระพุทธเจาวาพระน
พระพุทธเจาไมทรงดลบันดาลพระทัยแลว ตรัสตอบโดยตรงเลยวา ขณะนี้ พระนางทรงอุบัติบนสวรรคแลว พระเจาปเสน
ใชแลว คนทําความดีมากอยางนี้ ตองไปเกิดในสวรรค” แตไมทรงทราบวาพระนางไปเกิดในนรกมากอนแลว เพราะจิตเศ
เพราะฉะนั้น อสันนกรรมนี้จึงจัดเปนกรรมที่สําคัญมากแมนมันจะไมมากแตมันอยูใกลกับปากทางความตาย
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เปรียบกรรมชนิดนี้วาเหมือนกับฝูงโคที่แออัดยัดเยียดอยูในคอกเวลาเชามืด ถาตัวใดอยูที่ปากประตูคอก แมจะมีกําลังออน
มันอยูปากประตูคอก กรรมที่เราทําไวเมื่อจวนเจียนจะตายนี้ก็เหมือนกัน แมจะไมหนักแตมันอยูใกล เมื่อจวนเจียนจ
เพราะฉะนั้น กรรม อันดับ 2 นี้จึงตองระวัง เราทํากรรมเมื่อจวนเจียนจะตายก็ตองนึกถึงแตกรรมดี ผูที่ฝกกรรมฐานบอยๆ
คือนึกถึงพุทโธหรือนึกถึงความดีอยูเรื่อยๆ มันเปนตัวหนุน แลวกรรมที่เราไมเคยทําไวมันจะทําหนาที่มาเปนอาสันกรรม
ได แปลวา กรรมที่ทําจนเคยชิน คือกรรมที่ทําบอยๆ หรือทําคราวเดียวกันแตนํามาคิดบอยๆ เปนนิตยสมมติวาเรา ใสบา
รักษาศีลก็รักษาทุกวัน ทําจนเคยชิน ทําสมาธิก็ทําทุกวัน ทําจนเคยชิน ปฏิบัติพอแมก็ปฏิบัติทุกวันทําจนเคยชิน กวาดล
จนเคยชิน กรรมนี้ก็มากเขาๆ เรียกวา พหุลกรรม แปลวา กรรมมากขึ้นๆ หรือกรรมหนา นี้เปนกรรมฝายดี
แตถาเปนกรรมฝายชั่วก็เชนกัน ถาดาคนก็ดาทุกวัน ตื่นเชาก็ดาตอนเย็นก็ดา หนักเขาก็โกหกก็โกหกทุกวันๆ
คือทําชั่ว ทุกทุกวันเปนอาจิณ ฆาสัตวก็ฆาทุกวันๆ ฉีดยุงก็ฉีดทุกวันๆ คือทําเปนอาจิณ ทําทุกวัน ทําบอยๆ กรรมไหนท
มากๆ เขา ถาไมมีกรรมหนักกวา คือ ครุกรรมหรืออาสันนกรรมขวางหนาแลว กรรมนี้จะตองใหผลกอนแน กรรมนี้ต
หนาทันทีเลย เพราะเปนกรรมที่หนักรองลงมา ทานเรียกวาอาจิณณกรรม คือ กรรมที่ทําเปนอาจิณ หรือพหุลกรรม กรร
ก็ไดไปเกิดในที่ดี ถาทํากรรมชั่วก็ไปเกิดในที่ชั่ว แลวแตทําประเภทไหนไว จะไปเกิดในที่ใด ขนาดไหน อยางไร ก็แลวแ
4. กตัตตากรรม แปลวา กรรมสักวาทํา
“กตัตตากรรม” หมายถึง กรรมที่ทําโดยไมไดตั้งใจไวกอน หรือกรรมที่ทําโดยเจตนาเบาบาง คือกรรมบางอย
จะทําดีหรือทําชั่ว แลวก็ไปทําเขา หรือเจตนาเบาบางเหลือเกิน
ทําสักแตวาทํา อยางเขามาเรี่ยไรเรา เราไมมีศรัทธาเ
สักแตวาทํามันก็ไดบุญเหมือนกัน แตบุญมันสักแตวาทํา เพระวามันเปนสักแตวาทําไป กรรมประเภทนี้เบาบางและนอย
อยู กรรมประเภทนี้จะเปนอโหสิกรรมไดงาย เพราะมันตองรอคิวกรรมหนัก รอคิวอาสันนกรรม รอคิวอาจิณณกรรมอย
ใหเต็มที่กอนแลวตัวเองจึงจะใหผล รอๆ ไปหมดกําลังกรรมประเภทนี้ แตถาหากกรรมอื่นใหผลหมดแลว เพราะกรรมนีม้
ใหผลแลวก็จะถึงวาระใหผลของตัวเอง
ถามวา แลวมันจัดไวที่ไหน? คําตอบก็คือมันจัดไวที่จิตของเราจิตนี่เปนตัวบันทึกกรรมมันบันทึกกรรมทุกชน
เครื่องบันทึกที่ถี่ยิบและละเอียดที่สุดนี่คือกรรมที่ใหผลตามลําดับ 4 อยาง
การพูดถึงกฎแหงกรรม จะตองทําความเขาใจใหชัด อันกฎแหงกรรมนั้นก็ตองมีกฎของมันเชนเดียวกับกฎท
แหงความโนมถวง กฎแหงความดึงดูด เพราะขึ้นชื่อวา “กฎ” แลวมันก็ตองมีกฎของมันทั้งสิ้น มันตองมีสูตรของมัน กฎ
สวนมากเราไดยินกฎแหงกรรมยอๆ วา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” เราจะไดยินเชนนี้เปนสวนมาก แทที่จริง พระพุทธเจาต
ภาษาบาลีชัดเจน และพวกเราเอามาสวดทุกวัน เราไมรูวานี้คือกฎแหงกรรม

กฎแหงกรรม 6 อยาง
กฎแหงกรรม 6 อยาง คือ
(1) กมฺมสฺสกา
(2) กมฺมทายาทา
(3) กมฺมโยนี

สัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนของของตน
เปนผูรับผลของกรรม
เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด
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(4) กมฺมพนฺธู
เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ
(5) กมฺมปฏิสรณา เปนผูมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย
(6) ยํ กมฺมํ กริสฺสนฺติ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺสทายาทา ภวิสฺสนฺติ
จักทํากรรมอันใดไวดี หรือชั่วจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น
กฎขอที่ 1 กมฺมสฺสกา เปนผูมีกรรมเปนของของตน เราทุกคน ทํากรรมเปนของของเราทั้งสิ้น อยางเราให
ศีลก็ได จะใหคนอื่นมารับแทนไมได
กฎขอที่ 2 กมฺมทายาทา เราเปนผูรับผลของกรรม อยางพอแมทิ้งทรัพยสมบัติไว ลูกหลานก็ไดผลของทรัพ
รับมรดก เรานี่หวานกรรมชนิดใดเอาไวเราก็ตองเปนทายาทเก็บเกี่ยวกรรมนั้นเราเปนทายาทจะใหคนอื่นเปนทายาทไมได
ผูรับผลของกรรมนั้นไมวาจะหวานพืชคือกรรมชนิดไหนเราจะตองไดรับกรรมชนิดนั้น เราตองเปนทายาทของกรรม กฎ
วา เราทํากรรมไมวาชนิดใดตองไดรับกรรมชนิดนั้น เราเปนทายาท
กฎขอที่ 3 กมฺมโยนี เราเปนผูมีกรรมเปนกําเนิด หมายความวา เราทุกคนนี้เกิดมาดวยกฎแหงกรรม กรรม
มนุษยใหเราเกิดมาเปนคนไทย เกิดเปนผูหญิง เกิดเปนผูชาย เกิดอายุสั้น เกิดอายุยาว เกิดยากจน เกิดร่ํารวย สวย ไม
เปนตัวกําหนด
กฎขอที่ 4 กมฺมพนฺธู เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ คือเรามีกรมเปนพวกพอง คือเรามีกรรมเปนพี่นอง ถาเราม
พี่นองไมดีเราก็แย ถาเรามีกรรมดีเราก็เจริญ มีกรรมไมดีเราก็แยที่นี้เราทํากรรมพันธุไหนไว พันธุของกรรมนั้นเปนพันธ
ไวเราก็ไดรับกรรมพันธุดี ถาเราทําพันธุไมดีไวเราก็ไดรับพันธไมดี
กฎขอที่ 5 กมฺมปฏิสรณา เปนผูมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เราทํากรรมอยางไหนเราตองอาศัยกรรมอยางนั้น อ
เกิดมาเปนมนุษยเราก็มีชีวิตแบบมนุษย ถาเราทํากรรมที่ใหเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็มีชีวิตเปนสัตวเดรัจฉาน ถาทํากรรม
ชีวิตอาศัยแบบเทวดา
ถาทํากรรมที่เปนสัตวนรกก็มีความเปนอยูแบบสัตวนรก ถาเราสรางบานเรือนอยูสบายเราก็อ
บานเรือนอยูไมสบายก็อยูไมสบาย เราทํากรรมชนิดไหนเราก็ไดอาศัยกรรมชนิดนั้นเปนอยู
เราทํางานไดเงินเทาไร
กฎขอที่ 6 ทํากรรมใดไวดีหรือชั่ว จะตองไดรับผลของกรรมอันนั้น เหมือนบุคคลหวานพืชชนิดใดยอมไดร
ขาวตองไดรับขาว หวานถั่วตองไดรับถั่ว หวานขาวจะไปรับถั่วไมได ปลูกมะพราวจะไปไดตาลก็ไมได เพราะฉะนั้น
กรรมนั้น
นี้คือกฎแหงกรรม เราใหทานบาง รักษาศีลบาง ฟงธรรมบาง เจริญภาวนาบาง อยางนี้ชื่อวากรรมดี กรรม
จิตเก็บไวทั้งหมดทั้งดีและชั่วแลวจะสงผลออกมาตามระยะกาลของมันที่จะใหผล มันมีลักษณะที่เปนกฎของธรรมชาติอย
คือกฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งควบคุมชีวิตของเราทุกคน

กรรมที่ปรากฏเมื่อจวนจะตาย

มรณาสันนวิถี คือ กรรมที่ปรากฏเมื่อจวนเจียนจะตาย
คนเราทุกคนเกิดมาแลวตองตาย จะตายเร็วหรือตายชาก็ตองตายแน แตเมื่อจวนเจียนจะตายนั้น จะมีกรรมเขามา
ทํากรรมดีไว กรรมดีก็จะปรากฏในชวงนั้น ถาทํากรรมชั่วไว กรรมชั่วจะเขามาปรากฏในชวงนั้น เรียกวาเปนการฝนคร

- 211 -

จะสิ้นสุดเมื่อเขาไปสูชาติใหม ภพใหม ลักษณะจิตที่จับกรรมเอาในขณะนั้น ในคัมภีรพระอภิธรรมวา เรียกวา มรณาสัน
ใกลจวนจะตาย คือ ในขณะนั้นจิตจะเขาสูวิถีของมันที่จะเคลื่อนเขาไปสูภพใหมคือจุติจิตจะปรากฏ เมื่อจุติจิตปรากฏแลว
เขาไปสูภพใหม
ปกติ จิตในขณะนั้นจะอยูในภวังคเหมือนอยางคนนอนหลับ แตเมื่อมันจะเคลื่อนไปเปนจุติจิต มันจะรับอาร
นํากรรมที่ไดสั่งสมเอาไวเขาไปสูภพใหมการที่นํากรรมที่สั่งสมไวเขาภพใหม จิตนั้นจะตองรับอารมณ
คําวา “อารมณ” ในที่นี้ หมายถึงสิ่งที่จิตเขาไปยึดไว ไมไดหมายถึงอารมณดี อารมณราย อยางที่ทางโลกเข
(1) กรรม ถาเรียกใหชัดตามคัมภีรพระอภิธรรมก็เรียกวา กรรมอารมณ อารมณ คือ กรรม
(2) กรรมนิมิต หรือ กรรมนิมิตอารมณ อารมณ คือ กรรมนิมิต
(3) คตินิมิต หรือ คตินิมิตอารมณ อารมณ คือ คตินิมิต
ใน 3 อยางนี้คอนขางเขาใจยากหนอย แตก็พอที่จะทําความเขาใจได เมื่อคนเราจวนจะตายนั้นยอมมีลักษ
อยางใดอยางหนึ่งเขามาปรากฏในมโนทวาร คือ ทางใจ ไดแก กรรม กรรมนิมิต และคตินิมิต
กรรม หมายถึง กรรมที่เราทําเอาไว ถากรรมดี เรียก กุศลกรรม ถาเปนกรรมไมดี เรียกวา อกุศลกรรม กร
เมื่อเราจวนเจียนจะตาย
กรรมนิมิต หมายถึง เครื่องหมายของการทํากรรม ถาเราทํากรรมดวยอุปกรณอยางไร เวลาเมื่อจวนเจียนจะ
กรรมนั้น จะเขามาปรากฏเปนเครื่องหมายใหทราบ
(นิมิต หมายถึง เครื่องหมาย)
คตินิมิต หมายถึง เครื่องนิมิตหมายใหรูถึงแดนที่เราจะไปเกิด เราจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนมันมีเครื่อ
นั้นจะไปดีหรือชั่ว ใหดูที่คตินิมิต
เมื่อจวนเจียนจะตาย กรรมมาปรากฏอยางไร คือถาคนเราทํากรรมดีไวมาก เมื่อจวนเจียนจะตายกรรมดีก็เขา
ดี คืออะไรที่เขามาปรากฏ? คือใครก็ตามที่เคยทํากรรมดีไวมาก ใหทานบางรักษาศีลบาง เจริญภาวนาบาง เปนคนกตัญ
บาง หรือทําบุญ 10 อยาง อยางใดอยางหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุทั้ง 10 นั้น ทําไวมาก เมื่อจวนเจียนจะตาย กรรมนี้จะเขามาเปน
บุคคลนั้นใหรูสึกแชมชื่นเมื่อจวนจะตายรูสึกเบิกบานไมกระวนกระวาย กระสับกระสาย เดือดรอน ไมสงบ
พระพุทธองคตรัสไววา “กมฺมุนา วตฺตติ โลโก แปลวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม”
และกรรมนั้นจะตองมีเจตนา จึงจะเปนกรรมไดหากไมมีเจตนา จะเปนเปนกรรม ไมวากรรมฝายดีหรือชั่ว
“เจตูนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเรียกการกระทําที่มีความจงใจวาเปนตัวกรรม”
เกี่ยวกับกฎของกรรมนี้ มีบางคนสงสัยวา ทําไมบางคนทําดีแลวกลับไมไดดี แตกลับไปไดชั่ว บางคนทํา
กลับไปไดดี ที่เปนเชนนี้เพราะเหตุใด
กอนอื่นขอทําความเขาใจวา คําวา “กรรม” ในพุทธศาสนาเปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว ถาเปนกรรมดีก็เรียกกุศลก
เรียก อกุศลกรรม กรรมดีเปนบุญ เรียกวา บุญกรรม กรรมชั่วเปนบาป เรียกวา บาปกรรม
กรรมนั้นมีหลายระดับ เราจะตองศึกษาใหเขาใจเหมือนศึกษาศาสตรตางๆ พระพุทธเจาทรงแสดงกรรมไว
พุทธศาสนา ก็ไดกลาวถึงกรรมหลายชนิด เชน
กรรม 2 ชนิด คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรม
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กฎของกรรม 6 ชนิด คือ
- สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน
- เปนทายาทของกรรมหรือเปนผูรับผลของกรรม
- มีกรรมเปนกําเนิด
- มีกรรมเปนเผาพันธุ
- มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย
- ทําสิ่งใดไวจะดีหรือจะชั่วก็ตามจะตองไดรับผลของกรรมนั้น
กรรม 12 อยาง อยางที่กลาวมาแลวในขางตน คือ กรรมที่ใหผลตามกาล 4 อยาง กรรมที่ใหผลตามหนาท
ตามลําดับ 4 อยาง
ในกรรม 12 อยาง มีอยูหมวดหนึ่งซึ่งจะนํามาชี้แจงเพื่อเชื่อมกับกรรม 16 อยางในตอนนี้คือ กรรมที่ใหผลต
ใหผลตามกิจ 4 อยาง คือ
(1) ชนกกรรม
กรรมแตงใหเกิด
(2) อุปตถัมภกกรรม
กรรมสนับสนุน
(3) อุปปฬกกรรม
กรรมบีบคั้น
(4) อุปฆาตกกรรม
กรรมตัดรอน
กรรมทั้ง 4 อยางนี้ จะใหผลชา ใหผลเร็ว จะไมใหผล หรือยังรอใหผลอยู ตองขึ้นอยูกับ เหตุปจจัย ถาเหต
ใหผล ถาเหตุปจจัยไมบริบูรณกรรมนี้ก็ไมใหผลแตมันจะรอใหผล
อะไรคือเหตุปจจัยที่จะเปนแรงหนุนใหกรรมทั้ง 4 อยางนี้กอผลขึ้น เพราะกรรมนั้นมีทั้งกุศลและอกุศล
ทานกลาวไววา เหตุปจจัยที่เปนตัวสนับสนุนใหกรรมทั้ง 4 อยางนี้ใหผลนั้น มีอยู 4 อยาง คือ
(1) คติ คือ ที่ไปเกิด
(2) อุปธิ คือ รูปราง
(3) กาล คือ ยุคหรือสมัยที่เกิด
(4) ปโยคะ คือ ความเพียรหรือความพยายาม
ขอใหทําความเขาใจเหตุปจจัยทั้ง 4 อยางนี้ใหชัด เพราะเหตุปจจัย 4 อยางนี้เปนตัวการที่ทําใหกรรม
หรือไมใหผลในขณะนั้น
ขอ 1 คติ หมายถึง ที่ไปเกิด ถาคติดีก็ไปเกิดในสวรรคหรือไปเกิดเปนมนุษย ที่เรียกวาสุคติ ถาคติไมดีก
เกิดเปนสัตวนรก เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ที่เรียกวา ทุคติ
สุคติ แปลวา ไปที่ดี ทุคติ แปลวา ไปที่ไมดี เพราะฉะนั้นเราจะไดคติอันใดก็แลวแตกรรมของเรา คตินี้คอื
ที่เราไปเกิดนั่นเอง เปนเหตุปจจัยตัวหนุนอยางหนึ่งที่ใหกรรมใหผลหรือไมใหผล
ขอ 2 อุปธิ หมายถึง รูปรางกาย ถาอุปธิฝายกุศล ก็มีรูปรางสวยงาม สมบูรณ ไมมีอวัยวะบกพรอง แตถา
สมบูรณ รางกายบกพรอง
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ขอ 3 กาล คือ ยุคหรือสมัยที่ไปเกิด ถาเราเกิดในยุคที่ผูปกครองประกอบดวยธรรมมีแตคนดี พระเจาแผน
เรียกวา กาลที่ดี ถาเกิดในยุคที่ไมดี เชน เกิดในยุคที่ประชาชนไมตั้งอยูในศีลธรรม นักปกครองมีแตความเหี้ยมโหดมีแต
ขาวยากหมากแพง เดือดรอนลําเค็ญ อยางนี้เรียกวา กาลไมดี
ขอ 4 ปโยคะ หมายถึง การกระทําหรือความเพียร ถาเราเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรก็หนุนใหกรรมที่เรา
เราเกิดมาไมขยันหมั่นเพียรก็ทําใหกรรมที่เราทําดีไวไมกอผล กลับสนับสนุนกรรมชั่วใหกอผล
เพราะฉะนั้น เหตุปจจัย 4 อยาง คือ (1) คติ (2) อุปธิ (3) กาล (4) ปโยคะ นับวาเปนตัวแปรที่สําคัญ ทั้ง 4
และฝายไมดี ถาฝายดีทานเรียกวาเปน สมบัติ คือ ความสมบูรณ ถาฝายไมดีทานเรียกวา วิบัติ คือ ความสูญเสีย เพราะ
เกิดมาไดสมบัติหรือไดวิบัติก็แลวแตกรรมของเราหนุนใหไดรับ
ถาไดสมบัติ ตองไดสมบัติทั้ง 4 อยาง คือ
(1) คติสมบัติ ความสมบูรณของคติที่เราไปเกิด เชน เกิดในสวรรค เกิดเปนมนุษยที่สมบูรณ นี้เรียกวา คติส
(2) อุปธิสมบัติ คือ มีรางกายสมบูรณ อวัยวะสมบูรณไมบกพรอง เชน รูปสวย รูปหลอ รูปงาม นี้เรียกวา อ
(3) กาลสมบัติ คือ เกิดในยุคที่คนมีธรรม เชน เกิดในยุคพระพุทธเจา เกิดในยุคที่คําสอนของพระพุทธ
ผูปกครองประกอบดวยธรรม คนประพฤติธรรม ประพฤติดี อยางนี้เรียกวา กาลสมบัติ
(4) ปโยคสมบัติ คือ เกิดมามีความขยันหมั่นเพียรประกอบแตกรรมดี อยางเรามาฝกกรรมฐาน ก็แสดงว
สรางปโยคสมบัติขึ้นจะเปนเหตุใหกรรมดีที่ทําไวกอผลไวขึ้น เพราะเรามาสรางปโยคสมบัติในทางที่ดี ปโยคะ ก็คือความ
นั่นเองเปนปโยคสมบัติ
เพราะฉะนั้น สมบัติอยู 4 เปนฝายที่ดี ซึ่งตรงกันขามกับวิบัติ วิบัติก็มี 4 เหมือนกัน คือ
(1) คติวิบัติ คือ เกิดมาเปนคติวิบัติ เชน เกิดในอบาย คือ เกิดในนรก เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน หรือเกิดเปนเป
(2) อุปธิวิบัติ คือ เกิดมารางกายพิกลพิการ รางกายบกพรอง เชน ตาบอด หูหนวก เปนตน อยางนี้เรียกวา อ
(3) กาลวิบัติ คือ เกิดในยุคที่เดือดรอน ที่ลําเค็ญ ที่คนมีแตความทารุน คนไมมีศีลธรรม ผูปกครองขาดคุณธร
วิบัติ หรือเกิดในดินแดนที่แหงแลง ในยุคที่เดือดรอน
(4) ปโยควิบัติ คือ ขี้เกียจ ไมทําความเพียร ไมทําความดี หรือการกระทําของตนทําในทาง ที่ชั่ว ทําใน
กระทําวิบัติปโยคะ คือ การกระทํา การกระทําวิบัติ ไปกระทําในทางชั่วไมมีศีลไมมีธรรม อยางนี้เรียกวา ปโยควิบัติ
ดังนั้น สมบัติก็มี 4 วิบัติก็มี 4 จึงรวมเปน 8 และกรรมนั้นก็มีทั้งกรรมฝายดีและกรรมชั่ว เพราะฉะนั้น ก
ประการ กรรมดีก็มีลักษณะอยู 8 ประการ จึงรวมเปน 16 กรรมทั้ง 16 นี้คืออะไร
กรรมชั่ว 8 อยาง ทานกลาวไวในอรรถกถาพระอภิธรรมวา
(1) บาปกรรมบางอยางถูกคติสมบัติหามเสียจึงไมใหผล
(2) บาปกรรมบางอยางถูกอุปธิสมบัติหามเสียจึงไมใหผล
(3) บาปกรรมบางอยางถูกกาลสมบัติหามเสียจึงไมใหผล
(4) บาปกรรมอยางถูกปโยคสมบัติหามเสียจึงไมใหผล
(5) บาปกรรมบางอยางอาศัยคติวิบตั ิจึงใหผล
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(6) บาปกรรมบางอยางอาศัยอุปธิวิบัติจึงใหผล
(7) บาปกรรมบางอยางอาศัยกาลวิบัติจึงใหผล
(8) บาปกรรมบางอยางอาศัยปโยควิบัติจึงใหผล
นี้ฝายบาป 8 อยาง คืออาศัยสมบัติ 4 อาศัยวิบัติ 4 รวมเปน 8 ตัวอยาง
ขอที่ 1 บาปกรรมบางอยางถูกคติสมบัติหามเสียจึงไมใหผล ตัวอยาง เชน คนทําบาปมามาก แตอาศัยวาเขา
ตามเขาไมได ในคัมภีรอรรถกถา ทานยกตัวอยางวา มีชาวประมงคนหนึ่ง แกตกเบ็ดมาถึง 50 ป แตในชวงปลายชีวิตแกไ
เถระองคหนึ่ง ถึงไตรสรณคมนไตรสรณคมนนี้มีผลมาก อยางที่เรากลาววา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เปนตน นี้อยาคิดวาไมม
ปากวาเฉยๆ เมื่อถึงไตรสรณคมน เมื่อแกถึงไตรสรณคมนก็บุญมันมาก ที่แกตกเบ็ดนั้น ความจริงแกก็ไมไดทารุณมากเท
กินของแก แตเมื่อแกมาถึงไตรสรณคมน แกตายไปก็เกิดในสวรรค เมื่อไปเกิดในสวรรคแลว บาปกรรมที่แกไปตกเ
เพราะมันเกิดดี
เสียแลว จะใหไปตกยากไดอยางไร ชาวสวรรคเขาไมมีตกยากเขามีแตรุงเรือง เพราะฉะนั้น บา
อยางไรเพราะไปเกิดในที่ดีเสียแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววาบาปกรรมบางอยางถูกคติสมบัติหามเสียหามตรงไหน?
เบ็ด แตถาแกจุติลงมาจากสวรรคเมื่อไร ที่นี้บาปนั้นจะตามใหผลแกในตอนหลัง แตตอนนี้บาปกรรมถูกหามเสียแลว ส
เขาไดคติสมบัติหามเสีย เพราะวาเขาไดคติสมบัติ เขาเกิดในสวรรคแลว บาปกรรมที่เขาตกเบ็ดไวตามเขาไมทัน แตวาถ
มันก็ตามมาทีหลัง แตที่วานี้หมายถึงบาปกรรมบางอยาง ไมใชทุกอยาง อยาคิดวาทุกอยาง
ขอที่ 2 บาปกรรมบางอยางถูกอุปธิสมบัติหามเสียจึงไมใหผล เชน บางคนทําชั่วเอาไวเปนกรรมชั่วบางอยา
งาม รูปหลอ เชน บางคนเกิดมายากจนจริง เกิดมากับกรรมไมดีของเขาจึงยากจน แตเขารูปสวย รูปหลอ เพราะฉะนั้น
อยางนี้ แมจะเปนทาสรับใชเขา แตเนื่องจากรูปสวย รูปงาม รูปหลอ นายจึงไมคอยใชงานมาก เพราะวารูปตองใจ
นางสาวไทยยังได แมอยูตางจังหวัดแทๆ เพราะรูปสวย รูปงามก็ไดรับยกยองใหมีงานดี ใหมีอะไรดีๆ ทั้งๆ ที่เขาทําก
ลําบาก แตวารูปรางเขาดี เมื่อมีรูปรางดีก็ไดงานดี ไดอะไรดีเพราะวาอุปธิสมบัติหามกรรมชั่วของเขาไว
ขอที่ 3 กรรมบางอยางถูกกาลสมบัติหามเสียจึงไมใหผล คือ คนบางคนทําชั่วบางอยางไว เขาไปเกิดในยุคท
ผูปกครองประกอบดวยธรรม เขาก็อยูดีมีความสุข เพราะไปเกิดในยุคนั้น ในยุคที่บานเมืองเจริญรุงเรือง ในกาลที่ร
พระพุทธเจา พบพระพุทธศาสนา ก็บุญของเขาทั้งๆ ที่กรรมชั่วบางอยางของเขามีอยู แตตามเขาไมทันเวลานั้น เนื่องจาก
ขอที่ 4 กรรมบางอยางถูกปโยคสมบัติหามเสียจึงไมใหผล ปโยคนี้คือ ความเพียร หรือ การกระทําที่ดี บาง
ยากจนขนแคนลําบากเพราะกรรมชั่วที่เคยทําไว แตเขาขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาปฏิบัติ สรางตัวดวยความขยันหมั่นเพ
ขยันหมั่นเพียรมาก ความจนก็ลดนอยลง เพราะความขยันหมั่นเพียรหรือปโยคะตัวนี้หามไมใหกรรมชั่วติดตามเขามาได
จึงบอกวา บาปกรรมบางอยางถูกปโยคสมบัติหามเสีย คือถูกความเพียร การกระทําที่ดีหามเสีย
ขอที่ 5 บาปกรรมบางอยางอาศัยคติวิบัติจึงไดผล เชน บางคนทํากรรมชั่วไว พอไปเกิดเปนสัตวนรกก็ใหผ
ดีก็ทรมานทันทีเลย หรือเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็ถูกฆา ถูกแทง ถูกเสียบเลย เพราะเขาไปไดคติวิบัติแลว เหมาะพอดี
ขอ 6 บาปกรรมบางอยางอาศัยอุปธิวิบัติจึงใหผล คือเขาเกิดมารับกรรมที่ตัวประกอบ เชน มีโรคภัยไขเจ็บ
ไปอีกเพราะรางกายไมดี
ขอ 7 บาปกรรมบางอยางอาศัยกาลวิบัติจึงใหผล บางคนพอไปเกิดในยุคที่ขาวยากหมากแพง ยุคที่พระเจา
ไมประกอบดวยธรรมก็ถูกทรมานยิ่งขึ้น หรือไดรับการเดือดรอนยิ่งขึ้น บาปกรรมที่เขาทําไวก็ใหผลทันทีที่เขาเกิดในยุคท
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ขอที่ 8 บาปกรรมบางอยางอาศัยปโยควิบัติจึงใหผล ปโยควิบัติ คือ ความเพียร การกระทํา ถาทําชั่วทําไม
ชั่วหนักอยูแลว ก็กอทุกขหนักเขาไปอีก อยางบางคนเกิดมายากจนขนแคนแลวกลับสูบเฮโรอีนเขาอีก ยังกินเหลาเมายา
บาปกรรมบางอยางที่เขาเคยทําไวไดอาศัยปโยควิบัติจึงใหผล ทําใหนั้นไดรับบาปกรรมนั้นไดงาย
กรรมที่กลาวมาแลวขางตนทั้งหมดนั้น 8 อยาง นี้เปนฝายบาปกรรม
ฝายบุญกรรมหรือกุศลกรรม ฝายบุญก็มี 8 เหมือนกัน คือ
(1) บุญหรือกรรมดีบางอยางถูกคติวิบัติหามเสียจึงไมใหผล
(2) กรรมดีบางอยางถูกอุปธิวิบัติหามเสียจึงไมใหผล
(3) กรรมดีบางอยางถูกกาลวิบัตหิ ามเสียจึงไมใหผล
(4) กรรมดีบางอยางถูกปโยควิบตั ิหามเสียจึงไมใหผล
(5) กรรมดีบางอยางอาศัยคติสมบัติจึงใหผล
(6) กรรมดีบางอยางอาศัยอุปธิสมบัติจึงใหผล
(7) กรรมดีบางอยางอาศัยกาลสมบัติจึงใหผล
(8) กรรมดีบางอยางอาศัยปโยคสมบัติจึงใหผล
ในกรรมดี 8 อยางนี้ จะอธิบายความหมายของกรรมดีบางอยางวา ทําไมจึงไมใหผล ทําไมจึงใหผล บางคนท
นี้บางคนทํากรรมดีใหผลทันทีเลย แตบางทีกรรมนั้นยังไมใหผลเพราะอะไร? ก็เพราะอาศัยเหตุปจจัยคือสมบัติและวิบัติน
ขอที่ 1 กรรมดีบางอยางถูกคติวิบัติหามเสียจึงไมใหผล ในคัมภีรทานยกตัวอยางวา พระเจาอชาติศัตรู
เหมือนกัน นอกจากที่ทรงทํากรรมชั่วไว ถาพระองคไมไปฆาพอ คือปลงพระชนมพระเจาพิมพิสารผูเปนพระราชบิด
สวรรคแน แตการฆาพอนี้บาปกรรมหนักเปนเหตุใหพระองคตองไปตกนรก เมื่อตกนรกแลวกรรมดีที่พระองคเคยทําไ
สังคยนาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ทรงถึงพระรัตนตรัย ทรงฟงธรรมแตบุญเหลานั้นไมอาจจะตามใหผลไดเ
เพราะอะไร? เพราะไปเกิดอยูในนรกเสียแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงบอกกรรมดีบางอยางถูกคติวิบัติหามเสียจึงไมใหผล
ขอที่ 2 กรรมดีบางอยางถูกอุปธิวิบัติหามเสียจึงไมใหผล เชนบางคนเกิดเปนลูกกษัตริย แตวาตาบอดห
ตามปกติก็ควรจะไดเปนรัชทายาท แตเนื่องจากวารูปรางไมสมประกอบเสียแลว เลยเปนรัชทายาทไมได เพราะอะไร? เพ
ขอที่ 3 กรรมดีบางอยางถูกกาลวิบัติหามเสียจึงไมใหผล คือบางคนทํากรรมดีไวมากแตเขากลับไปเกิดใน
ประกอบดวยธรรม ผูปกครองทารุณโหดรายไปเกิดในยุคขาวยากหมากแพง กรรมดีที่เขาเคยกระทําใหผลเขาไมไดในช
ในกาลวิบัติเสียแลว กรรมดีมีอยูแตไมใหผลในตอนนั้น
ขอที่ 4 กรรมดีบางอยางถูกปโยควิบัติหามเสียจึงไมใหผล คือบางคนทําดีเอาไวในชาติปางกอนแตในชา
กลับมาทําชั่ว เปนคนขี้เกียจไมเอาการงาน แมเขาเกิดมาเปนมนุษยก็จริงแตเขาไมทําดีในปจจุบัน เพราะฉะนั้น กรรมดีท
ชั่ว คือ การกระทําในปจจุบันหามผลที่มาในอดีตเสีย จึงไมมีผล
ขอที่ 5 กรรมดีบางอยางอาศัยคติสมบัติจึงใหผล เชน บางคน ทํากรรมดีไว ทําใหเขาไปเกิดในสวรรคก็สุข
เกิดมาเปนมนุษยก็สุขและรุงเรืองทันที เพราะกรรมดีของเขาหนุนอยูแลว
ขอที่ 6 กรรมดีบางอยางอาศัยอุปธิสมบัติหรือรูปสมบัติจึงใหผล บางคนเกิดเปนเทวดามีรูปสวย รูปหลอ
เกิดเปนมนุษยก็มีรางกายสมบูรณ หัวก็ดี สมองแจมใส ผิวพรรณผองใส เขาไดอาศัยอุปธิสมบัติ ยิ่งหนุนเขามากยิ่ง บางค
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ขอที่ 7 กรรมดีบางอยางอาศัยกาลสมบัติจึงใหผล คือ เขาเกิดในยุคของพระพุทธเจาหรือยุคของคนที่มีศีลธ
สุขก็รุงเรืองยิ่งขึ้น เพราะกรรมดีเขามีอยูแลว
ขอที่ 8 กรรมดีบางอยางอาศัยปโยคสมบัติจึงใหผล คืออาศัยความเพียรจึงใหผลเมื่อเขาเกิดมาเปนมนุษยหร
ทําดีตลอด เขาไมทําชั่ว กรรมดีก็หนุนเขาเต็มที่ เพราะเขาอาศัยปโยคสมบัติ
กรรมทั้ง 16 ประการนี้ เปนกรรมที่กลาวไวคอนขางละเอียดในคัมภีรอรรถกถาพระอภิธรรม และในอรรถก
ในพระไตรปฎก พวกเราจึงไมคอยไดยินกันนัก แตนี้แหละทําใหเราไดเห็นชัดวากรรมที่เราทําไว บางอยางทําไมจึงไม
ใหผลนั้นเพราะไปอาศัยวิบัติ 4 อยาง อยางใดอยางหนึ่ง หามเสียหรือคนทําชั่วบางคนทําไมจึงไมไดรับผลก็เพราะไปอา
ใดอยางนึ่ง หามกรรมชั่วของเขาเสียจึงไมใหผล แลวทําไมบางคนทําชั่ว พอทําทันทีก็ไดผลทันที ก็เพราะอาศัยวิบัติ 4 อ
หนุนเขา เขาจึงไดผลไวแตกรรมนี่เราทําไวจะตองใหผล เพียงแตจะเร็วหรือชาเทานั้นเอง พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแ
วาที เปนผูกลาวเรื่องกฎแหงกรรม คือ เชื่อกรรม อยางเรามาทําความดีในขณะนี้ ถาเทียบในกฎแหงกรรม 16 อยางนั้นเท
กับขอปโยคสมบัติ คือเราทํากรรมดี เมื่อเราทํากรรมดี ถาบุญของเราที่ทําไวแลวมีอยูมันก็หนุนเรายิ่งๆ ขึ้น ถาบาปที่เรา
นอยลง เพราะกรรมดีนี้มันผลักบาปออก มันผลักบาปไมใหเขามามันกันบาปเอาไว ปโยคะฝายดีนั้นมันหนุนบุญและผลัก
เพราะฉะนั้น การเจริญภาวนาอยางที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติอยูจะมีผลมากกวาการใหทาน กวาการรักษาศีล
โดยทั่วไปในฝายดี และสามารถจะหามกรรมฝายชั่วไดดีดวย
นี้คือกฎแหงกรรม 16 อยางในพระพุทธศาสนา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : ส.ทับทิมเทศ (พระมหา ดร.สุเทพ อกิจฺ โน). เจากรรมนายเวร “กฎแหงกรรม” พิมพครั้งที่ 5.
2547. หนา 1-45.
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ใบความรู
เรื่อง สติในชีวิตประจําวัน
สติในชีวิตประจําวัน
โดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
สติทําใหเกิดสมาธิ และสมาธิทําใหเกิดปญญา
ปญญาที่มีสมาธิเปนฐานพื้นฐานนั้นจะมีพลังมาก มีอานิสงสมาก พระพุทธเจาตองเจริญสติ
บําเพ็ญสมาธิ
เพราะฉะนั้น ฝกสติใหอยูกับปจจุบัน อยาใจลอย ใจตองอยูกับเรื่องเฉพาะหนาที่ตองทํา ทาน
จะมีสมาธิ แลวสมาธินั้นทําใหเกิดปญญา ปญญาที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน เรียกวา สัมปชัญญะ
สัมปชัญญะก็คือ ปญญาเฉพาะเรื่องนั่นเอง ปญญาคือความรอบรู สวนสัมปชัญญะก็คือ
ความรูชัดรูจริง ที่นํามาแกปญหาเฉพาะหนาขณะนั้นได ถาสติไมมาปญญาก็ไมเกิด
 สติมาปญญาเกิด สติเตลิดก็เกิดปญหา
ตัวอยางในการแกปญหา เชนตึกถลมที่รอยัลพลาซา โคราช ทุกคนในอาคารตกอกตกใจ แต
มีคนคนหนึ่งรอดมาได เขากําลังกวาดพื้นอยูพอเสียงลั่นครืน แกกระโดดวิ่งไปหาเสาใหญ ไปหลบที่เสา
เพราะคานมันจะหลน พอคานหลนมาก็ครอมแกไว แกอยูพิงเสา ไมไดวิ่งไปไหน มีสติเพราะฝกไว แต
บางคนฝกแลวยังตกใจทําอะไรไมถูก สติไมมา ปญญาไมเกิด
 สติกับสัมปชัญญะตองมาดวยกัน
สติคือความรูทัน สัมปชัญญะคือความรูเทา ความรูเทาถึงการณ เห็นเหตุแลวคาดวาผลลัพธ
อะไรจะตามมา มองภาพกวาง มองหนา มองหลัง
 รูเทาเอาไวปองกัน รูทันเอาไวแกไข
พอเกิดปญหาเฉพาะหนาขึ้นมา ไมวาจะเรื่องอะไรก็ตาม สติจะชวยทําใหทานระดมปญญามา
แกปญหา เชนขับรถบนทองถนนถาเกิดยางแตกจะทําอยางไร บางคนตกใจเสียสติเหยียบเบรก รถเลย
พริกคว่ํา บางคนขับรถบนทองถนน รถบรรทุกสิบลอพุงสวนเขาใสทานจะทําอยางไร ถากดแตรเขายังไม
หลบ บางคนบอกวา รถบรรทุกแลนในชองทางของเรา ตองวัดใจกันหนอย ใครดีใครอยู
 สติเปนเครื่องกําหนดรูวาเรากําลังทําอะไรบางคนไมรูตัวดวยซ้ํา พอโกรธขึ้นมาแทบจะ
ฆากันตาย พอรูตัวก็วา นี่เราถือมีดทําไม เราบาอะไรขึ้นมา สติจะเปนตัวตรวจ ตรวจความเปนไปของเรา
 สัมปชัญญะ จะเปนตัวตัดสิน หรือกลั่นกรองวาอะไรควรไมควร เชนเราโกรธอยากจะ
ไปดาเขา ถาเราไมมีสติเราก็ไปดาเขาสติจะเตือนใหเรารูตัววากําลังจะดา สัมปชัญญะจะเปนตัวเซนเซอร
ที่พิจารณาวาควรดาหรือไมควร
 สัมปชัญญะคือความรูชัด 4 ประการคือ
1. สาตถกสัมปชัญญะ (ยั้งคิดถึงประโยชนตนและทาน)
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2. สัปปายสัมปชัญญะ (เลือกเรื่องที่เหมาะสม)
3. โคจรสัมปชัญญะ (มีธรรมประจําใจ)
4. อสัมโมหสัมปชัญญะ (ไมหลงลืมตัว)
 ประการแรก สาตถกสัมปชัญญะ
คือยั้งคิดถึงประโยชนที่จะเกิดจากการกระทํา และคําพูดของตน กอนที่ทานจะทําอะไรก็ตาม
โบราณสอนเราใหยั้งคิดกอน เชน นับ 1-10
การยั้งคิด คือ สติสัมปชัญญะที่ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเอง กอนพูด กอนทํา ใหนึกวา
เรื่องที่จะพูดหรือทํามีประโยชนหรือไม
 คนที่หมั่นตรวจสอบตัวเองจะทําอะไรไมผิดพลาด คนทําอะไรไมผิดพลาดก็ไมมีความ
ทุกขความเครียด สวนคนที่ทําผิดเพราะไมยั้งคิด ไมไดนึกวาเรื่องที่เราจะพูดจะทําออกไปนั้น มีประโยชนไหม
สติจะบอกวาเรากําลังทําอะไร สัมปชัญญะจะเตือนวาเรื่องที่ทําอยูนี้มีคุณหรือมีโทษ ใหยั้งคิดเสียกอน
 บางท า นทํ า ไปตามความเคยชิ น แก ป ญ หาด ว ยอารมณ ส ามี ห นุ ม ภรรยาสาวที่ ม าจาก
ครอบครัวที่พอแมทะเลาะกัน ตัวเขาเองก็มักจะทะเลาะกัน ถาพอแมเคยใชความรุนแรงแกปญหาอยางไร
ลูกของเขาเวลาที่โตขึ้นแลวแตงงานก็มักจะแกปญหาอยางนั้น แมเคยทําอยางไรเมื่อทะเลาะกับพอ ลูกสาว
ก็มักจะทําอยางนั้น เพราะวาชนิดกับการแกปญหาอยางเดิมอยางเดียวกัน แตถามีสัมปชัญญะสักนิด และยั้ง
คิดเสียกอน พอโกรธเปนฟนเปนไฟขึ้นมา ใหถามตัวเองวา มีประโยชนอะไรไหมที่จะเอาชนะกัน
 พอแมบางคนดาลูกอยางเดียว ถามวาดาเพื่ออะไร ตอบวาใหเด็กกลับตัว ถาดาอยางเดียว
เด็กจะกลับตัวไหม ถายิ่งดาเหมือนยิ่งยุ แลวดาทําไม การยั้งคิดจะเกิดขึ้น และหันไปใชเหตุผลอบรมลูก
 ครั้ ง หนึ่ ง อาตมาไปบรรยายธรรมให ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศฟ ง
ผูอํานวยการทานหนึ่งขับรถมาสงที่วัด แลวก็บอกวา ภรรยาของผมรองไหมา 3 ปแลว เพราะพี่ชายเธอ
ตายพี่ชายของภรรยาเปนหมออยูสหรัฐฯ มาหัวใจวายตายกะทันหันที่เมืองไทย รองไหสงสารพี่ชายที่ตาย
ไมใชรองไหคนเดียว แมยายผมก็รองไหดวย เจอหนากันทีไรรองไหทุกที ไมเปนอันทํางานทําการมา 3 ป
แลว ผมไปเตือนไมได เธอจะหาวาไมรักพี่ชายของเธอครอบครัวเราไมมีความสุขมา 3 ปแลว
การรองไหนั้นสามารถทําได แตควรพิจารณาวาจะเกิด อะไรไมใชทําไปตามความเศราอยาง
เดียว ถึงจะรองไหสักเทาไรก็ชวยอะไรไมได ญาติตายไปแลว พระพุทธเจาทานทรงเตือนวา “นหิ รุณฺณํ
วา โสโก วา” เปนตน แปลความวา “การรองไห ความเศราโศก หรือคร่ําครวญ ไมเปนประโยชนแกผู
ลวงลับไปแลว ญาติผูลวงลับก็คงอยูอยางนั้น การถวายทักษิณาทานที่ตั้งไวดีแลวในพระสงฆ จึงจะสําเร็จ
ประโยชน แ ก ญ าติ นั้ น ตามสมควรแก ฐ านะ ตลอดกาลนาน” การยั้ ง คิ ด ก อ นทํ า เช น นี้ จั ด เป น สาตถก
สัมปชัญญะ
 บางคนเป น คนอารมณ ไ ม ดี หงุ ด หงิ ด ตลอดวั น คื อ เป น ความเคยชิ น อย า งหนึ่ ง คน
ประเภทนี้ความจําดี ใครดาใครวาอะไรจําไดหมด เพราะจดใสไดอารี่วาวันที่เทานั้น เวลาเทานั้น คนนั้น
ดาฉันวาอยางนี้
ทานลองคิดดูซิวา รถมีทอไอเสีย มันไมเก็บสิ่งไมดีไว แตคนเราเสียสุขภาพจิต หากเก็บแต
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เรื่องรายๆ เอาไวในความทรงจําเก็บความสูญเสียคนรัก และความลมเหลวในอดีตมาเปนปศาจที่คอย
หลอกหลอนตนเอง คนเหลานี้เก็บแตเรื่องรายเอาไว แลวก็ปลอยออกมาหลอกหลอนตนเองตลอดเวลา
 อันที่จริงแลว อดีตไมมีความหมายในตัวเอง อดีตมีความหมายเพราะเราไปใหคาแกมัน
ตางหา ถาเราไมคิดถึง อดีตก็ไมมีความหมาย อดีตผานไปแลว อนาคตยังมาไมถึง แลวทําไมจะตองไป
วุนวายกับอดีต มองกลับอดีตอยางมีบทเรียน หาประโยชนจากความลมเหลว ไมใชละหอยหาอดีตมา
เปนขอถวงความเจริญของตัวเอง อดีตเปนบทเรียนที่จะใชแกไขปรับปรุงตนเอง ความผิดหวังความ
ลมเหลวเปนบทเรียนได
เพราะฉะนั้น คนบางคนโดนดาหรืออะไรตางๆ ถือวาเปนเรื่องธรรมดา มารไมมีบารมีไมแก
วาวขึ้นสูงยอมมีลมตาน คนขึ้นสูงยอมมีอุปสรรค
 ในทํานองเดียวกัน ในชีวิตของคนเราควรหาประโยชนจากเรื่องตางๆ อะไรไมดีก็ทิ้งไป
ปลอยๆไป เก็บแตสิ่งที่ดีเอาไว บางคนถูกดาถูกวาแลวเก็บเอามาคิดมาแคน เหมือนกับเพื่อนบานปาเมล็ด
ตําแยใสบานของเรา แทนที่เราจะกวาดใหพนๆ ไป บางคนหาที่เหมาะๆ ในบานมาเพาะตําแยเลย รดน้ํา
พรวนดินใสปุย พอตําแยออกดอกออกเมล็ดแลวใครคัน เราคันเอง คนดาคนวาเหมือนคนปาเมล็ดตําแย
ใหนิดเดียว แตเรามาเพาะเพิ่มเอง เขาดาเราตั้งแตบายสองโมง จนลวงมาตีหนึ่งตีสองแลวเรายังนอนไม
หลับ เพราะตําแยงอกในหัวใจ ตองหมุนโทรศัพทไปดาเขากลับคืน ไมเชนนั้นนอนไมหลับ ทําไมเราไม
ปดใหพนๆ ไป มีประโยชนแคไหนที่จะเก็บเอาไวควรลืมและใหอภัยกัน มีผูกลาววา...
ถามีการใหอภัยผิด
และไมคิดที่จะลืมซึ่งความหลัง
จะหาสามัคคียากลําบากจัง
ความผิดพลั้งยอมมีทั่วทุกตัวคน
 ประการที่สอง คือ สัปปายสัมปชัญญะ
หมายถึงเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับตนเอง นั่นคือนอกจากเราจะไมเก็บเรื่องรายๆ เก็บแตเรื่อง
ดีๆ ไวในใจแลว กอนจะทําอะไรก็ตามใหเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเรา โบราณสอนวา เห็นเขาขึ้นคานหาม
อยาเอามือประสานกน คนทําการใหญเกินตัวเอง เกินความสามารถโดยไมมีคนชวย บางทีทําไปนานๆ
เขาก็ทนไมไหว เกิดความทอแทเพราะฉะนั้นตองเลือกวิธีที่ชื่อวา สัปปายะ
สัปปายะเปนภาษาบาลี ตรงกับภาษาไทยวาสบาย คือ พอเหมาะกับตัวเรา ที่ดินราคาแพงแลว
ใครไดประโยชน ชาวบานตางจังหวัดขายที่ดินกันหมดแลว คนกรุงเทพฯไปซื้อที่ดิน คนชนบทขายที่ดิน
ไปซื้อรถขับฉุยฉายไปมา แลวรถชนกัน พอหมดเงินก็ไปเปนลูกจาง ที่ดินสูญไป เกิดความเครียด มีปญหา
ครอบครัวตามมาประเด็นก็คือวา อะไรเหมาะกับชีวิตของชาวบาน การโฆษณาทําใหชาวบานชอบความ
ฟุงเฟอเกินฐานะจนเปนหนี้สิน
 ลองพิจารณาดูวา คนกรุงเทพฯ สมัยนี้ มีความสุขกวาคนกรุงเทพฯ เมื่อ 100 ปกอนหรือ
เปลา คนสมัยนี้โลภกันมากขึ้น เพราะโฆษณาที่โหมเขามา ฝายขายก็ตองการจะขายมากขึ้น ผูบริโภค
ไมใชใหเหมาะกับฐานะของตัวเอง ทําใหเครียดกันมากขึ้นความสุขของชีวิตไมไดอยูที่วัตถุอยางเดียว
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แตอยู ที่ความพอดี ความเหมาะควร คือ เหมาะกับตัวเรา เพราะไม รูค วามเหมาะสม คนจงมี ปญหา
ยิ่งเศรษฐกิจพัฒนามากขึ้น คนก็ยิ่งฆาตัวตายมากขึ้นเปนโรคจิตมากขึ้น เพราะคนไมรูวาอะไรคือเหมาะ
กับตน วิ่งตามแฟชั่น ดูโฆษณาตางๆก็นึกวาไดอยางนั้นจึงจะดี แตความสุขของคนไมไดอยูที่วัตถุ
ภายนอกอยางเดียว
 ความสุขไมไดไปขึ้นอยูกับความสําเร็จ และความทุกขก็ไมผูกติดกับความลมเหลว คน
ที่ลมเหลวอาจจะมีความสุขก็ได ถารูจักปลอยวางยืดหยุน คนประสบความสําเร็จอาจจะเครียดหนักก็ได
เพราะกลัวจะลมเหลว ความสุขจึงไมไดอยูที่ความสําเร็จอยางเดียว
 ขณะที่พระพุทธเจาประทับอยูในปา มีเจาชายองคหนึ่งมาเห็นก็สงสัยและถามวา ทําไม
พระองคมาอยูในปา เปนเจ าชายอยูในวังกลับไมชอบ อยูในรั้วในวังนาจะมีความสุขมากกวามาอยู
กลางดิน กินกลางทราย พระพุทธเจาก็เลยถามกลับวา นี่เธอลองเทียบดูสิเธอก็รูจักพระเจาพิมพิสาร
ตอนนี้ใครมีความสุขมากกวากัน เจาชายองคนี้ตอบโดยไมตองคิดวา พระองคมีความสุขมากกวาพระ
เจาพิมพิสาร
 ขอใหเปรียบเทียบกับเรื่องสมัยนี้อีกเรื่องหนึ่ง
มี ผู ช ายแก ๆ คนหนึ่ ง นั่ ง อยู ริ ม ท า น้ํ า หน า วั ด วั น นั้ น เป น วั น ทอดกฐิ น เถ า แก จ าก
กรุงเทพฯ ยกคณะกฐินไปทอด พอพระฉันเพลก็เดินไปที่ศาลาทาน้ําไปเห็นชายชราคนนี้ เสื้อก็ไมใส นั่ง
ทอดหุยอยูไมทําอะไร นานๆก็จะหักกิ่งไมโยนลงไปในแมน้ํา เถาแกนึกวาคนนี้ไมรูจักใชแรงงานใหเปน
ประโยชน นั่งเฉยๆ อยูถึงไมพัฒนาเถาแกก็ขึ้นไปบนศาลา พอถวายผากฐินเสร็จก็ลงมาเพื่อขึ้นรถกลับ
กรุงเทพฯ เถาแกก็แวะไปดูชายชราคนนั้นอีก พบวายังนั่งอยูที่เดิม ขาวปลาไมรูจักไปกิน นั่งอยูเฉยๆ เถา
แกทนไมไดก็เลยถามวา
“ลุงทําอะไรอยูนี่”
ลุงแกก็บอกวา “ไมมีตาดูหรือไง ก็นั่งอยูนี่แหละ”
เถาแกชักฉุน ถามดีๆ มาตอบอยางนี้ คนแปลกๆ อยางนี้ก็มี ถามวา
“นั่งเฉยๆ ทําไม งานการไมทํา วันนี้ทอดกฐินทําไมไมไปชวยดูแล ทํางานทําการบางซิลุง
ลุงถามวา “ทํางานไปทําไมละ”
“เอา! ทํางานก็จะไดมีเงินใชซิลุง”
“มีเงินใชแลวเปนอยางไรเลา”
“จะไดมีความสุข”
“สุขเปนอยางไรละ” ลุงถาม
“สุขก็คืออยูสบายๆ ไมตองทําอะไร” เถาแกตอบ
“นี่สุขแลวไง จะใหเราไปวิ่งเตนแรงเตนกาเปนโรคประสาทเหมือนเถาแกหรือ” ลุงยอนถา
 ลุงคนนี้รูวาอะไรเหมาะกับตน บางทีเราไมรูวา เราแสวงหาอะไร อะไรคือความสบาย
ลองนึกดูชีวิตเราตองการอะไรที่แทจริงแลวทําใหสิ่งที่เหมาะสบายกับเรา แลวเราก็จะมีความสุข
 บางทีเสียงนกรอง เสียงเด็ก ภาพสวยๆงามๆ มีใหเราเห็นตลอด ถาใจเรารูจักเปดรับสิ่ง
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ที่ดีงาม ใจเราจะมีความสุขตลอดเวลา
สุขและทุกขอยูที่ใจไมใชหรือ
ถาใจถือก็เปนทุกขไมสุกใส
ถาไมถือก็ไมทุกขพบสุขใจ
เราอยากไดความสุขหรือทุกขกัน
 ประการที่สาม คือ โคจรสัมปชัญญะ
หมายถึ ง มี ธ รรมะประจํ าใจ คนที่ จ ะมี สุ ข ภาพจิต ดี จ ะต อ งมีธ รรมะประจํ า ใจตลอดเวลา
เขาเรียกวามีภูมิคุมกัน ถาทานไมมีภูมิคุมกันอันนี้ กระทบกระเทือนอะไรแลวในช็อค มันหัก มันพัง
ภูมิคุมกันในจิตใจนั้นคือ ตองฉีดวัคซีนเขาไป วัคซีนในจิตก็คือธรรมะประจําใจ เพื่อใหทานทนกับ
สิ่งแวดลอมที่เปนพิษได เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน และยืดหยุนได
 บางคนถือคติวา ลมเพราะกาวไปขางหนา ดีกวายืนเตะทาอยูกับที่ คติธรรมอะไรก็ไดมี
ไวประจําใจ มีคติอยูอันหนึ่งที่อาตมาใชเปนเครื่องเตือนใจเหมือนกัน คือเราจะศึกษามากอยางไรก็ตามเรา
จะตองเตือนใจอยูขอหนึ่ง คือคติธรรมวา คิดใหสูงถึงดวงดาวแตสองเทาตองติดดิน ในการทํางานหรือ
การบริหาร เทาตองติดดิน อันนี้ก็จะเตือนใจเราตลอดเวลา คนเรามักพูดวานักปรัชญาพูดอะไรไมรูเรื่อง
มันเปนปญหาอยางหนึ่งคือไมติดดิน ถึงแมวาเราจะศึกษาธรรมะขั้นสูงมา แตจะตองพูดใหคนฟงรูเรื่อง
ตองติดดิน อันนี้คือคติประจําตัวเอง
 ประการสุดทาย อสัมโมหสัมปชัญญะ
หมายถึงการฝกใจไมใหหลงลืม ตองใชธรรมะประจําใจไมใหเกิดความหลงลืม พอเจอ
สถานการณที่เปนปญหา เราจะรูวาตองใชธรรมะอะไรทันที่ เรายั้งคิดกอนแลวเอาธรรมะเขามาสอน
ตัวเองตลอดเวลา ปกติบางคนเวลาทะเลาะกับใครจะโกรธมากจนลืมตัว บางทานเพื่อไมใหหลงลืมเรื่อง
ปฏิบัติธรรมจึงใหเลขานุการหรือเพื่อนชวยจดบันทึก หรือคอยเตือนความจํา ดังเรื่อง
 พระเจ า ปเสนทิ โ กศล ไปขอคาถาลดน้ํ า หนั ก จากพระพุ ท ธเจ า เพราะน้ํ า หนั ก เพิ่ ม
เหลือเกิน จึงขอคาถา Diet พระพุทธเจาก็เทศนทุกเรื่อง แมเรื่องลดน้ําหนักก็เทศนใหฟง ทีนี้พระพุทธเจา
ก็เทศนวา
มะนุชัสสสะ สะทา สะติมะโต
มัตตัง ชานะโต ลัทธะโภชะเน
ตะนุกัสสะ ภะวันติ เวทะนา
สะณิกัง ชีระติ อายุ ปาละยัง
แปลความวา มนุษยผูใดมีสติรูตัวตลอดเวลา รูประมาณในโภชนะที่ไดมารับประทาน ผูนั้น
จะมีเวทนาเบาบาง เขาจะแกชาและมีอายุยืน
 พระเจาประเสนทิโกศลทรงพอพระทัยคาถานี้มาก ถึงกับรับสั่งใหมหาดเล็กชื่อสุทัสสนา
มาณพ ทองจําคาถาใหแมนยํา และใหสุทัสสนามาณพยืนอยูขางโตะเสวย หากมาณพเห็นวาพระองค
เสวยพระกระยาหารเกินกําหนดก็ทองคาถาออกมาดังๆ หลังจากนั้นปรากฏวาเวลาที่มาณพทองคาถา
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ออกมา พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดสติหยุดเสวยพระกระยาหารทันที ทรงลดปริมาณพระกระยาหารลง
ทุกวันโดยวิธีนี้ ในที่สุดพระเจาปเสนทิโกศลทรงลดและคุมน้ําหนักไดสําเร็จ เพราะอาศัยสุทัสสนมาณพ
คอยทองคาถาเตือนใหนึกถึงการควบคุมพระกระยาหาร และที่สุทัสสนมาณพกลาทองคาถาขางโตะเสวย
ก็เพราะพระเจาปเสนทิโกศลทรงประทานอนุญาตไวนั่นเอง
 เรื่องนี้แสดงถึงคุณคาของกัลยาณมิตร ผูชวยเตือนจิตสะกิดใจไมใหหลงลืมธรรมะ ถา
ใครชวยเตือนไมได เราก็เตือนตัวเองโดยหาคติธรรมประจําไวสอนใจ
 ผูมีคติธรรมประจําใจ ยอมมีเครื่องยับยั้งชั่งใจ และมีธรรมะไวปองกันและแกไขปญหา
ในสถานการณตางๆ แมบางครั้งสถานการณอาจจะไมตรงกับธรรมะนัก แตก็ปรับเขากันได ประเด็นอยูที่
ทานควรฟงธรรมะใหมาก ศึกษาธรรมะใหมาก เมื่อถึงเวลาจะเห็นคุณคาของธรรมะตางๆ ที่ออกมาชวย
เราใหผานพนปญหาชีวิตได
สัตวผูเกิดมา...
พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ
พึงเวนขาดจากกามทั้งหลาย
ครั้นเวนขาดจากกามเหลานั้นแลว
.....พึงขามโอฆะได
เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น.
46/31 กามสุตตนิเทศ
สติ... เปนเครื่องกั้นกระแสในโลก
เรากลาวสติวา...
เปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย
กระแสเหลานั้น... อันบัณฑิตยอมปดไดดวยปญญา.
39/716 อธิตปญหา
สิ่งเดียวกันนั่นแหละ
ดีสําหรับคนหนึ่ง แตเสียสําหรับอีกคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้น
สิ่งใดๆ มิใชวาจะดีไปทั้งหมด
และก็มิใชวาจะเสียไปทั้งหมด
พุทธศาสสุภาษิต 27/126
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺมจิตโต). สติในชีวิตประจําวัน. ธรรมสภา. ไมปรากฏปที่
พิมพ. หนา 1-14.

- 228 -

ใบความรู
เรื่อง ความรูสึกตัว การเจริญสติในชีวิตประจําวัน / การเจริญสติในอิริยาบถนั่ง
โดยหลวงพอเทียน จิตตฺสุโภ
แสดงไวเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2530
ณ วัดสนามใน

เมื่อหลวงพอรูธรรมแลว หลวงพอคิดวา หลวงพอจะทําสิ่งที่เปนประโยชนกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ
พยายามพูดกับคนใหคนรูสึกตัว คือ รูสึกตัวเอง
คนเมื่อไมรูสึกตัวเองก็จะอยูกับความคิด เมื่ออยูกับความคิด มันก็ปรุงแตงไปทําใหเกิดทุกข ความคิดกับค
เปนคนละเรื่องกัน ไมใชอันเดียวกัน เมื่อเราพิจารณาใหดีๆ ถาหากคนยังไมไดพิจารณาใหดีแลวจะคิดวาความรูสึกตัวกับ
อันเดียวกัน เปนเพราะไมเขาใจธรรมะหลักชีวิตจริงๆ ความรูสึกตัวนั้นเปนเรื่องของปญญา เปนเรื่องชีวิต เปนเรื่องอะไรน
เพราะมันไมมีตัวตน ความรูสึกตัวนี้ คนและสัตวมีทั้งนั้นสัตวก็มี แตไมมีความจํามากเพราะสัญญาไมมี มีนอย สัญญาข
สัญญากับสัญชาตของมัน แตคนมีสัญญาจําไดหมายรูเพราะวาตัวของมันเองจะรูตัวมันเอง
เรื่องความรูนี้ใหความรูทําหนาที่ของความรู อันนี้ทุกคน หลวงพอเองเคยเปนมาแลว ความรูไมไดทําหนาท
ความคิดไปทําหนาที่ความรูเพียงแตมันคิดแลวก็เขาไปในความคิดเลยเขาใจตัวเองวาเห็นความคิด รูความคิด แตความ
ความคิด หรือเห็นความคิดมันเขาไปอยูในความคิดหรือตามความคิด
ความคิดกับความรูสึกตัวนี้คนละอันกัน ความรูสึกตัวนี้สามารถกินความไปไดทุกเพศ ทุกวัย แตละคนๆ ตองมี
นี้ ประจําทุกคนทีเดียว ความรูสึกตัวนี้ทําใหคนพนจากสภาวะสภาพหรือภาวะทุกขไดจริงๆ พระพุทธเจาทุกๆ พระองค
รูสึกตัว ถาไมทําความรูสึกตัวแลวเปนพระอริยบุคคลไมได แมจะนับเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรครบทุกเม็ดก็เปนพร
ไมได แมจะรูพระไตรปฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ ถาหากยังไมรูสึกตัวอันนั้น ก็ยังไมรูธรรมะ แมจะอยูใกลพระพุทธ
ก็เอาพระพุทธเจา เคลื่อนยังไงก็เอาพระพุทธเจา ถาหากยังไมรูสึกตัวไปรูพระพุทธเจาอันนั้นก็ไมเปนธรรมะ ยังไมใชเปน
แมมีเงินสักพันลาน ยังไมรูสึกตัวก็ยังไมมีทรัพยจะเรียกวา ทรัพยตัวนี้สําคัญแมคนเกงกาจทางวิชาการ วิทยาศาสตร จะสร
เรือรบ ระเบิด ปรามาณูก็ตาม คนนั้นก็เรียกยังไมมีวิชา ยังไมมีความรู ยังไมรูเรื่องชีวิตจะเอาตัวรอดไมได ความรูประ
ไมใชวาจะมาแกปญหาเรื่องทุกขได ทุกคนตองการแกปญหาเรื่องทุกขแตไมเขาใจหลักนี้เปนหลักสําคัญที่สุด
เมื่อหลวงพอรู หลวงพอมองดูสภาพตัวเองกับคนที่ตายไปแลว นาวิตกแลวคนที่ยังเดินดิน กินขาวไปโ
สงสาร นาสมเพช เพราะวาคนเหลานั้นหนาตา แขงขา มือเทา เปนคนก็จริงแตจิตใจของคนนั้นหรือชีวิตของคนนั้น
เพราะจิตใจพาไปทําธุระหนาที่ดวยทุกขทั้งนั้น
ความทุกขนั่งแหละอยูกับคนๆ นั้น แมจะเขาใกลพระพุทธเจา ถายัง
ชื่อวายังไมถูกตอง
หลวงพอคิดเองคนเดียว หลวงพอเดิน..เราจะพูดคําเดียวนี้ ! คนฟงรูสึกตัวทันที หลวงพอเขาใจอยางนั้น ห
ความสามารถ ยืนหยัดพูดมาไมเหน็ดไมเหนื่อย หลวงพอจะพูดวา ใหรูสึกตัวนะหลวงพอพูดเทานั้นพูดใหคนฟงมาตั้งแต
การมาทําใหคนรูสึกตัวนี้ยากเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขา ที่ทําสบายที่สุดคือใหเขาสงบเหมือนกลิ้งครกลงภูเขา ความรูสึกตัว
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ไมหนักๆ ขึ้นภูเขา แมของงายๆ แตมันทํายากหลวงพอเขาใจวามันเปนของงายนิดเดียวแมพูดไปเขาก็วายากที่จะรูความคิดต
จะใหรูตัวเอง
เบื้องแรกมันตองรูสึกตัวการเคลื่อนไหว พลิกมือขึ้น คว่ํามือลงใหรูความรูนี้มันจะสะสมเรียกวา สัญญาความ
ไมใชสัญญามาจากความจํา นี่สัญญามือพลิกขึ้นใหมันรู พริบตา-รู เหลือบซายแลขวา-รูกมเงย-รู กลืนน้ําลาย-รู ความรูเฉ
เรียกวา สัญญาความหมายรูจําได มันมีเฉพาะตัวมัน เรามักพูดกันวามีสติ-ความระลึกได ความรูเฉพาะตัวมีอยูแลวใหต
หนาที่ของมันเทานั้นเอง อยางหูเรามีฟงไดใหมันทําหนาที่ของมัน ตาก็ตาม หูก็ตามมันจะทําหนาที่ของมัน มันจะสงไปก
กับความรูสึก มันจะสงไปทั้งหมดเลย ไมตองไปพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานหรืออื่นๆ หลวงพอเคยทํามาแลว แตไมทําใ
เมื่อมาทําความรูสึกตัว พอหายใจเขา-รู หายใจออก-รู เขาสั้น-รู เขายาว-รู ลมหยาบ ลมละเอียด-รู เพราะความรูมันมีป
มัน ความรูอยางเราเขียน ก.ไกนี่จะเขียนรูปใดก็เปน ก.ไก อยูอยางนั้น เขียนตัวใดตองเปนตัวนั้นมันเฉพาะตัวของมัน
ความรูของคนก็มีเฉพาะตัวของคน
เมื่อรูอันนี้ จิตใจมันคิดก็รู จึงวาตัวความคิด ตัวจิตตัวใจ ไมใชรูมันเปนเพียงแนวความคิดเทานั้นเอง มัน
หลวงพอจึงวา พูดกับคนมันพูดยากใหไปทําเอาเองเถอะ มันจะรูเอง คิดปุบ ตัวคิดเปนอีกเรื่องหนึ่ง ตัวรูเปนอีกเรื่องหน
สําคัญ หลวงพอเคยพูดใหฟงวาหลวงพอเดินกลับไปกลับมาตอนเย็น หลวงพอก็ไมรูความคิดเหมือนกัน แตกอนนั้นมีแต
เรื่องนั้นเรื่องนี้ แลวเขาไปในความคิด ตามความคิด แตไมเห็นความคิด เดินกลับไปกลับมาคลายๆ ก็มีคนมาผลักหลว
มองไปขางนั้นขางนี้ไมเห็นใคร เอะ! ใครมาผลักขางเราไมเห็นเลย หลวงพอก็เดินกลับไปกลับมา มันคิดขึ้นมาครั้งที่สอง
แลว หลวงพอยืนพิจารณาดูมันหยุดคิดเลย เดินกลับไปกลับมา มันคิดอีก ออ! การเห็นความคิดเปนเชนนี้เห็น รู ไมใช
ความคิด การเห็นความคิดมันเปนอยางนี้ การเขาไปในความคิดหรือรูความคิดมันคิดเปนอีกอยางหนึ่ง เรียกวา เห็นรู มัน
นี่เอง คําวารูเปนคําเดียวกัน อวิชชา แปลวา ไมรู วิชชา แปลว รู อะ แปลวา ไมรู อวิชชา คือไมรูความคิด วิชชาคือรูความ
วารูกันเห็นใหเห็นซะ ! มันยังพนจากความรูไมได เห็นก็ตองรู รูแลวก็ตองเห็น เห็น-รู อยางเรานั่งอยูที่นี่ ที่ทํางานเราอย
เห็น แตวาใจมันเห็น เห็น-รู อยางเรานั่งอยูที่นี่ ที่ทํางานเราอยูที่ไหนเราไมเห็น แตวาใจมันเห็น ใจมันรู หนีจากความร
ใจมันคิดทําไมมันจึงมีรูใจมันรูใหเขาใจวาใจมันรูแตตัวใจมันไปรูที่สํานักงานอื่น เมื่อมันคิดไป อันนี้ไมใชความรูเพร
ตามใจ
การทํางานไมใชทําไปตามใจคิด คนทําไปตามใจคิดมันก็ตองทุกขคนทําการทํางานไมใชทําไปกับความรู ถา
ความรูมันก็ไมทุกขเพราะมันรู มันก็ไมทุกข นี่ ! คําพูดมันใกลกันแทบจะเปนอันเดียวกัน ถาคนฟงเปนก็แทบจะเปนอันเด
หลวงพอพยายามพูดใหคนรูความคิด มันคิดไปไมรู มันคิดไป คิดไปมันเขาไปในความคิด แตไมเห็นความค
ปุบ เห็น รู นี่ละ ! วาเห็นรูหลวงพอจะเปรียบแมวกับหนู บานเรามีหนูมาก เราจะไปไลหนูนี่ไมมีความสามารถจะไปไลไ
เอาแมวมาเลี้ยงไว พอแมวรองหนูมันรูสึกตัวกลัวแมว มันไมกลาออกมาแตมันก็ทนไมได พอมันออกมาหากินไปคนข
ออกมา แมวมันตัวนอยโดดจับหนู หนูมันตื่นเลยแมวมันไมยอมวางหนู หนูก็วิ่งไปได แมวก็ตองติดหนูไป นี่แสดง
ความคิดหรือตามความคิด ยังไมเห็นความคิด เรียกวาแรงมันยังนอย หรือความรูสึกตัวมันยังนอย จะวาสติมันยังนอยก็ได
ความรูสึกตัว ความรูสึกตัวนี้จะมากขึ้นๆ แมวมันวางหนู บัดนี้อยาไปโทษหนูโทษแมว โทษหนูก็ไมไดวาหนูทําไมมาก
ทําไมจึงไมกัดหนูก็ไมตองโทษ เราเพียงใหอาหารแมวทุกวัน ไมนานแมวก็มีกําลังขึ้นมา พอหนูออกมา แมวมันกระโดด
หนูจะช็อคตายทันที เลือดจะขาดสะบั้นลงไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันพอดีมันคิดปุบ ความรูสึกวาความคิดมาแลวพอคิด
ความคิดทันที พอดีมันเห็นความคิดปุบมันจะขาดชวงทันทีเลย ความคิดก็เลยไมไดคิดเมื่อไมไดคิดทุกขก็เลยหมดไป ท
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นี่เอง คนเราไมมีอื่นไกล
รางกายนี่ไมรูสึกตัววาทุกขวาสุข มันไมรู ดีใจ เสียใจ มันไมรู มีแตความคิดนี่มันรูเองมันคนเดียว สรางค
สรางขึ้นมาเอง สรางความทุกขมันก็สรางขึ้นมาเอง นอนหลับมันวานอนหลับ นอนไมหลับมันก็วานอนไมหลับ ตัวมัน
มันแสดงกลไกหลายเรื่อง หลวงพอจึงวาคนไมรูความคิด ไมเห็นความคิด ทุกขตองกําหนดรู สมุทัยตองละ มรรค ตอง
ตองทําใหแจง เขาเรียกวา อริยสัจจสี่ มีเทานี้เอง ทุกขตองกําหนดรู รูอะไร? ไมรูเลย ! ตัวรูปเรานี้เปนกอนทุกข แตรูปก
ธรรมชาตินี่ ธรรมชาติ ธรรมดามันเปนอันเดียวกัน มันเกิดมาเปนคนมันเปนธรรมชาติเกิดจากพอจากแม พอแมเปนคนลูก
คน ธรรมดาโลกมันเปนอยางนี้ มันมีการสืบพันธุตอเนื่องกันมาเปนธรรมดา เมื่อรูจักธรรมชาติธรรมดาเปนอยางไร รูมัน
ไมรูมันเปนอยางนี้ เราตองทําตัวรูใหตัวรูมันเห็นความคิด แตเราจะไปอยูกับความคิดไมได มันเปนภัยเปนอันตราย อยูกับ
อยูได อยูกับรูปนี่นะ เราทําความรูสึก มันคิดปุบมันจะไปอยูกับความคิด ใหรูปุบมันคิด อาการเคลื่อนไหวนี่ละ-ทุกข ทุก
ไมไหว ไมตองสนใจมัน บัดนี้ เราพริบตาหายใจ รูทุกครั้งไหม? ไมรูอันนี้ละมันเปนธรรมชาติ ธรรมดามันเปนอยา
เดรัจฉานก็มีการเคลื่อนไหว แตไมรู ไมรูธรรมชาติ ธรรมดานี่ เราจะไปหาธรรมะจะไปหานอกตัวเราก็เลยไมรูของจริง ห
นี้ พอรูอันนี้เราก็มาอยูกับความรูสึกตัวอันนี้ แตตัวคิดอยูกับมันไมได มันเปนภัยแกเรา ความคิดนี่มันเลนงานเรา มันดีใจ
ตัวคิดนี่ ตัวรูปอันนี้มันไมรู เมื่อมันมีความรูสึกอันนี้มันก็ไมรูวาความคิดจะมาเมื่อใด เพียงแตเราอยูกับความรูสึกตัวอันน
จะวาทุกขเราก็เห็นแลวบัดนี้ ทุกขมันก็ไมเกิดขึ้น พอดีเราเห็นมันจะวาสุขเราเห็นมัน มันก็เลยไมไดวาสุข ออ ! เบื้องแร
คําวาไมรู ไมวาทุกข ไมวาสุข หมายถึงความไมหลงนั่นเอง ทานจึงวาทุกขตองกําหนดรู รูตัวนี้สมุทัยตองละ สมุทัยก็
อยาไปอยูกับความคิดทานวาอยางนั้นใหอยูกับรูปอันนี้ มรรคตองเจริญตองทําความรูสึกตัวนี้ นิโรธทําใหแจงตัวนี้มันตัว
แจงเอง ตัวที่มันรูไมใชความคิดรูนะ ตัวที่มันรูความคิด เห็นความคิดนี่นะ มันจะแจงของมันเอง มันจะเปนเอง
เมื่อรูตัวนี้เขาไปปุบ โทสะ โมหะ โลภะ มันจะไมมี มันจะมีกับตัวคิดนั่นเอง ตัวคิดมันจับมาเอง สมมตินะ
อันนี้ขึ้นมา ของมันติดมือคุณไหม? ติดครับ เอา... วางลงติดไหม? ไมติดครับ มือเรามันสะอาดอยูแลวตัวความรูเราส
แตเราไมรูตัวคิดตัวนั้น ตัวคิดตัวนั้นมันไปจับตางหาก เขาเรียกวาอุปาทาน เรียก ปฏิจจสมุปบาท อวิชชา เปนปจจัยใ
สังขารแปลวาปรุงนะ สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณความรูก็เลยไปรูอันนั้น ไมใชวิญญาณอันนี้ วิญญาณอันน
ไปดวยโมหะ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ไมใชรูปนามนะ อันนั้นเปนนามรูป แตเราไมรู เมื่อหลวงพอปฏิบัติหลว
หลวงพอจะพูดอยางไรหนอ คนไมคอยเขาใจกัน ตองพูดไปตามสํานวนโลกเขาพูดกันนี่ละ ! อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสัง
เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป นามรูปเปนปจจัยใหเกิดอายตนะเมื่อมีนามก็ตองมีรูป อันตัว
เปนนาม มันกลับสรางเปนรูปอายตนะขึ้นมา แลวเปนผัสสะเปนเวทนา เปนปฏิจจสมุปบาท เปนปจจยาการเรื่องแคนี้เอง
เมื่อเรารูตนตอของอันนี้ ออ! เรื่องแคนี้เอง เราก็มาทําความรูสึก แตอยาไปอยูกับความคิด ถาไปอยูกับความ
วินาทีใด ปรุงขึ้นมาเลยเราวางมันเมื่อใด ก็มาอยูกับความรูสึก ปรุงไมไดทําอะไรเราไมได เพราะเราเห็นเรารู พอดีมันคิด
เห็น เรียกวา ทําการทํางาน ทําดวยความรู ไมใชทําดวยความคิด
เดี๋ยวนี้บานเมืองสรางถนนหนทาง สรางเครื่องบิน สรางระเบิดปรมาณู สรางลูกกระสุนดินปน สรางดวยคว
สรางดวยความรู
ทําไมจึงวาสรางดวยความคิด สรางดวยความคิดเพื่อจะเอาไปประหัตประหารเพื่อแยงชิงดีกัน ถาสรางดวยคว
ไปทําไม?
คนเกิดมาทุกคนตองตาย ไมฆาก็ตายอยูแลว ไมทําระเบิดปรมาณูก็ตายอยูแลว ทุกคนตองตายในที่สุด ไ
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ความคิด เมื่อหยุดสรางใครเปนคนหยุดละ ก็เพราะความรูนี่เอง ไมใชความคิด ความคิดหยุดไมไดบานทุกบาน เมืองทุกเ
ทุกวัย ทุกชาติทุกภาษาสรางไปดวยความคิด คิดวากูมีเงินรอยหนึ่ง กูจะมีความสุข เมื่อมีเงินรอยหนึ่งไมมีความสุข อาว!
เมื่อไดพันนึงนึกวาจะมีความสุข อาว! ตองมีหมื่นนึง ก็ไมมีความสุข ไดแสนนึง ลานนึง นึกวาจะมีความสุข ก็ไมม
เพราะความคิดมันหยุดไมเปน
บัดนี้มีรถยนตคันหนึ่งนึกวามีความสุข ก็ไมมีความสุข มีสองคัน สามคัน ถึงสิบคันก็ไมมีความสุขเลย เพ
นี่เอง รถยนตเสียก็เสียใจอีกแลว มีเงินเสียเงินก็เสียใจอีกแลว มันมีแตความคิด ไมใชความรูนะอันนี้ จึงวาไมทําดวยความ
ความรูตองทําตามหนาที่ ถาทําตามหนาที่จริงๆ แลว หนาที่ของพอหนาที่ของแม ตองทําอยางไร? ตองทําหนาที่ของครูอา
คนแบงงานกันดีแลว งานก็ไมสับสนวุนวาย คนมีเงินสักหมื่นลานแสนลาน ถามันทําไปดวยความคิด มันจะมาแกทุกขไ
มันหยุดความคิดไดไหม?
หลวงพอขอถาม หนูเคยมีความทุกขบางไหม? มีคะ! เพราะหยุดความคิดไมไดนั่นเอง
ความคิดนี่มันส
คนทุกขได ความรูสึกตัวนี่มันสามารถไปตัดความทุกขไดหมด จึงวาเรื่องอะไรทั้งหมดก็ตาม ศาสนาพุทธศาสนาอะไรท
หลวงพอรวมความแลว มีความรูสึกตัวอยางเดียว ความรูสึกตัวทั่วพรอมนั้นมันไมสามารถที่จะปรุงเราได ถาหากทุกคนร
ไมมีเรื่องอะไรทั้งหมด คนมันไมรูจักมันเขาไปในความคิด ความคิดก็เลยปรุงใหอันนั้นดี อันนี้ดี มันก็ทุกขขึ้นมา ก็เลยเก
กัน แยงอํานาจไมใชความรูนะ ความคิดมันแยงกัน
เมื่อสมัยกอนเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโท เปนตํารวจ เปนทหาร เปนครูไดบัดนี้ไมไดแลว ตองเรียนมาก
เห็นเขาเรียนกัน หลวงพอไมไดเรียน หลวงพอเห็นคนไปสอนโรงเรียนบานบุฮม บานหลวงพอ เรียนป.4 เทานั้นเปน
บัดนี้ ป.4 ไมไดเปนแลว จําตอง ม.1 ม.2
ไปอยางนั้น บัดนี้ ม.1 ม. 2 เปนครูไมไดแลวเดี๋ยวนี้ ก็ตองเรียน ม.6
เปน บัดนี้ เรียน ม.6 ม.8 ก็ไมไดเปนแลว ตองเอาปริญญาจึงไดเปนก็เพราะแยงชิงกันกับความคิดนี่เอง บัดนี้ ปริญญาต
กันยากแลวจําตองปริญญาเอกแลว ปริญญาเอกอันเดียวก็ไมไดแลว มีคนเยอรมันมาถามหลวงพอ มีนักศึกษามหาวิทยาล
เพราะหลวงพอไมรูคําแปลเรียนปริญญาเอกสามปริญญา คนเยอรมันคนนั้นไดปริญญาเอกสามปริญญาเขาถามหลวงพอ
ไหม? นิพพานมีไหม? เขาถามหลายเรื่อง ตายแลวเกิด หลวงพอก็เลยพูดกับเขาเพราะเขาเปนศาสนาคริสตเราก็เปนพุทธห
ศาสนาคริสตกับศาสนาพุทธตางกันอยางไร เขาวาตางกันศาสนาพุทธสอนอยางไรเขารู ศาสนาคริสตเขาก็รูวาพระเปนเจา
ดวงวิญญาณเขาไปอยูกับพระเปนเจาวาอยางนั้น คริสตศาสนาเขารูเรื่องพระเยซู เขาถามชีวิตของพระกับชีวิตของนักบวช
ไหม? เขาถามปญหาดีนะ! เขาบอกวาเขาถามมาหลายคนแลวไมมีใครบอกเขา อาว! ชีวิตของพระกับนักบวชตางกันซิ ต
นั ก บวชกั บ พระโกนหั ว นุ ง เหลื อ งห ม เหลื อ ง บั ด นี้ ก็ เ ป น นั ก บวชแล ว แต พ ระไม ใ ช อั น นั้ น พระเยซู เ ขาก็ เ รี ย กว า พ
พระพุทธเจาเขาก็เรียกวาพระเหมือนกันใชไหม? แลวทําไมจึงวาศาสนาพุทธกับศาสนาพระเยซูผิดกันทําไม เรื่องพระแล
หมด พระเยซูกับพระพุทธเจาก็คลายๆ กัน แตวาคําพูดแตละคําอาจไมเหมือนกัน แตจุดหมายปลายทางคือวา พระเปนผ
ความรูคน สอนคนใหพนทุกข ชีวิต
ของพระจึงวาเปนชีวิตที่ประเสริฐราบรื่น ชีวิตของนักบวชไมประเสริฐราบรื่นข
ก็เลยบอกวาไมมีใครพูดใหเขาฟงแบบนี้
ดังนั้นพระกับนักบวชไมใชอันเดียวกัน พูดอยางนี้ก็ผิด เพราะสังคมเขาถือวาพระกับนักบวชเปนอันเดียวกัน
เมื่อหลวงพอรูธรรมะหลวงพอวาพระกับนักบวชไมใชอันเดียวกัน เมื่อหลวงพอเดินจงกรมไปเดินจงกรมมา หลวงพอรูเรา
ออ! เราเปนพระไดแลว หลวงพอจึงเอามือเกี่ยวผมดึงขึ้นมาเห็นรากผมขาวๆ สามจุด ชีวิตของคนนี่! ถาไมรูอยางนี้แลวไ
เกิดมากินแลวก็นอน ทําบุญบาง ตายไป ถาเอาเพียงแคนั้นก็ไมใชคนละ ! เพราะไมรูจักคนนี่ หลวงพอรูอยางนี้ เอาเพียง
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ถาเอาแคนั้นเรียกวาขาดทุน
คําวาคน มาเกิดเปนคนหมายถึงวามาคาขาย สมมติเอาวาเรามาคาขาย คนใดคาขายไมเปนขาดทุน แมคนถาเก
รูจักหนาที่ของคน รูจักความเปนคน ทําหนาที่ของคนเปน คนนั้นมีกําไร จึงวาพระเปนผูสอนคนจะเปนพระยังไงก็ได เป
ไดเรียกวา คนมีกําไรคือสอนใหชีวิตของคนนั้นไมมีทุกข คนสอนคนใหไมมีทุกขนั่นแปลวา พระ จะเปนโยมก็ได เปนพร
คนใหพนทุกขจริงไหม? ถาเขาไมพนทุกขก็แปลวาเจาของสอนผิด ถาสอนเขาไปเขาไดพนทุกขนอยก็แสดงวาเจาของสอ
ทํานอยก็ไดพนทุกขนอย ถาเจาของมีความสามารถสอนเขา เขาทําไดถึงที่สุดของความทุกขก็แสดงวา คนนั้นทําคนให
มาแลว หลวงพอเขาใจอยางนี้หลวงพอจึงพูดวา พูดธรรมะหลวงพอไมเหนื่อย เมื่อหลวงพอเหนื่อย ถาไดพูดธรรมะแลว ห
เหนื่อยทันที เพราะหลวงพอตองการใหคนพนทุกขเทานั้นเอง ความทุกขนี่ละ มันเปนสิ่งที่แสบเผ็ดรอนทารุณทุกสิ่งทุกอย
ทุกขแลวก็แสดงวาเจาของไดสรางคนใหเปนคนสรางคนใหทําหนาที่ของคน ไมใชเกิดมาแลวก็กิน แลวก็นอน เสพกามเฒ
ไมใชอันนั้น! อันนั้นมันเปนเรื่องของธรรมดาสัตว สัตวมันก็ทําได หลวงพอพูดความจริง เคยเห็นไหม? สัตวมันกินเป
สืบพันธเปน คนเปนเพียงแคนั้นก็ไมใชคนแลว หลวงพอเขาใจอยางนั้น เมื่อหลวงพอรูอันนี้ขึ้นมา โอ! เราตองทําหนาท
ประโยชนแกคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา
เมื่อรูอันนี้แลวจึงวามีความสงบ แตคนไมรูจักความสงบ แลวไปหาความสงบ ไมพูด ไมคุย อาว! อันนี้ม
แบบไมรู หรือสงบแบบไมอยากสงบ หลวงพอจึงไมมีคําพูดที่จะพูด มันเหมือนกับที่พูดวา เห็นความคิดกับ เขาไปในควา
ใกลกันที่สุดเลย สงบนี่มันก็ใกลกันที่สุด สงบแบบไมสงบ สงบแบบไมรูโอ! จะพูดยังไงหนอ ไปนั่งใหมันสงบ เวลาออ
ทํางานกับสังคม ดีใจ เสียใจ คนนั้น คนนี้วาเรา ไมไดทํางานตามหนาที่เลย มันแยงกดอํานาจกันไว กดอะไรกันไว สมมติน
อยากใหคนดีเหนือกวาตัวเองก็เลยวา คนนั้นพูดวาเรา คนนี้วาเรา มันไมทํางานตามหนาที่ เมื่อคนไมทํางานตามหนาท
ความสับสนวุนวายความเดือดรอนก็เกิดขึ้น ไมมีเรื่องอะไร ถาทุกคนทําตามหนาที่ เงินเดือนนั้นก็ไดเพียงแคกินเทานั้นเอ
ตาย ปลูกบานหลังใหญๆ ขึ้นมาเพียงแคนอนหลับ บานหลังใหญๆ ก็ตายไดเหมือนกัน แตไมใชบานตายนะ แคนอนหล
หลวงพอเขาใจอยางนั้น คนมันเขาใจผิด นึกวาเจาของกินมากๆ แลวจะไมตาย มันเขาใจไปอยางนั้น มีเงินมากๆ แลวจะไม
อยางนั้นนั่งแหละเรียกวา คนมันทําตามความคิด จึงวาคนไมเห็นความคิด ไมไดทํางานดวยความรู ทํางานดวยความคิด ค
พาใหเราเดือดรอน จึงวา ทุกขตองกําหนดรู สมุทัยตองละ มรรคตองเจริญ นิโรธทําใหแจง เรียกวา อริยสัจจสี่ พูดกันท
อันนี้จะวาทุกหลังคาเรือนก็วาไดพูดอยางนี้ ทุกคนตองพูดอยางนี้ ถาเคยเขาวัดฟงธรรมละ ก็ตองพูดอยางนี้แตถาไมเคยเข
ไมรูนะ หลวงพอวาครูบาอาจารยตองเคยพูดใหฟงแลว ครูบาอาจารยหลวงพอเคยพูดใหฟงตั้งแตยังเปนเณร หลวงพอไ
พอรู ออ!... ทุกขตองกําหนดรู คือใหมาอยูกับรูปนี้ สมุทัยตองละ อยาไปอยูกับสมุทัย ละมันความคิด อยาไปอยูกับคว
ตองเจริญ คือ ทําความรูสึกตัวนี้ใหมาก นิโรธ ทําใหแจง จะรูกลไกของความคิดเมื่อมาอยูกับรูปนี้
หลวงพอสรุปวา เมื่อมันเห็นความคิด รูความคิด เรื่องโทสะ โมหะ โลภะ จางไป คลายไป บัดนี้เรื่องก
อุปาทาน ก็จางไป คลายไปมันเปนลักษณะนี้ เรื่องความสงบแบบไมสงบ ก็จางไป คลายไป จางไป คลายไป เปนตอน
ไปนะ พูดตามตําราก็เรื่องหนึ่ง พูดตามที่หลวงพอรูก็อีกเรื่องหนึ่ง มันคนละเรื่องกัน แตเขากันได แตมันไมเขากันไดม
เปนน้ําอันเดียวกัน แตถาพูดวาเปนเนื้อเปนน้ําอันเดียวกันละก็ ตองปฏิบัติเอง เอาความรูสึกเทานั้นเอง จะพาไปถึงที่สุดน
เคยพูดวาเอาเชือกผูกไวนี่ ตรงนี้ก็ตึง ตรงนั้นก็ตึง ตัดตรงกลางปบ เชือกมันจะขาดมาตามเสาทันที เหมือนกับยางที่เราดึง
จากกัน มันก็จะไมถึงกันพอดีมันไมถึงกันแลว มันจะเปนยังไง? มันก็ไมมีทางไปซี ไปก็ไมได มาก็ไมได มันขาดกันแ
เขาก็พูดกันวา อายตนะ 12 ตาเห็นรูป อยาใหมันเห็นวาเปนรูปสวย รูปงาม มันไมได ตองทํามันขาดเอง ไปถึงที่นั้นมันจ
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ความรูความคิดนี่ละ! มันจะเปนเพชร หรือเปนดาบ หรืออะไรก็เถอะ จับปบมันจะแตกออกมาเลย
หลวงพอเปรียบความรูสึกตัวเปนสินไชย ในนิทานทางบานหลวงพอความคิดเปนยักษ ความรูสึกตัวฆาควา
ได มันเปนยักษมันทําใหบานเมืองเดือดรอนเพราะความคิดนี่เอง หลวงพอคิดอยางนั้น ความคิดนี่ละมันเปนผี เปนยัก
ความรูนี่เปนพระมหากษัตริยครองเมืองกายนคร เมืองนี้จะเอาผีมาอยู พระมหากษัตริยจะเอาเทวดาหรือพระอริยบุคคลม
มาอยูก็ทํางานอยางผี ถาเอา เทวดา พระมหากษัตริย มาอยูก็ไดทํางานตามหนาที่เทวดา พระมหากษัตริย หลวงพอเขาใ
เปนเมืองกายนคร เปนประเทศหนึ่งจริงๆ
ดังนั้นจึงวา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ถาหากมีพระธรรมวินัยอยูมี
ผูประพฤต
ชอบตามพระธรรมวินัยอยูมรรคผลนิพพานจะไมวางจากโลกนี้ ไมใชวางจากโลกดิน ฟาจะไมวางจากตัวเรานี้เอง ถาเราป
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ฆราวาส ญาติโยม อยูโดยชอบ พระอรหันตก็จะไมวางจากโลกนี้ บัดนี้พระอรหันต
มองเห็นอยางนี้ไดก็มองเห็นตัวเรานี้เองมันนึกมันคิด มันเห็น มันรู ความรูอันนี้ไมใชวามันจะรูนอยๆ ความรูนี้สามารถระง
จริงๆ เมื่อถึงจุดนี้ จึงวา ถึงที่สุดของทุกข มันก็ขาดออกจากกันสะบั้นไปเลยสภาพเสาตนนี้ เชือกก็ติดอยูตนนี้ เสาตนนั้น
ตนนั้น จึงวาสภาพรูปอันนี้ก็จะเขาสูสภาพเดิมของมัน สภาพจิตใจตัวความคิดก็จะเขาสูสภาพเดิมของมัน เพราะความ
เห็นจริง ความคิดก็จะเขาสูสภาพความคิด เมื่อความคิดโผลออกมา ความรูสึกตัวหรือการรูการเห็นความคิดจะจับปบทันท
กับหนู มันไมมีเรื่องอะไรเลย มันคิดปุบ เห็น รูเลย ความคิดก็เลยปรุงแตงไมออก คนก็หมดทุกขเทานั้นเอง แตคนยังก
การทํางานได ทําตามหนาที่ของเราได แตวาไมทําใหผิด
ดังนั้น จึงวาเขาพูดเอาในตํารา หลวงพอก็ไดอานตําราเปนบางบท บางตอน เขาวาอยางนี้ ตามหนังสือวา พ
นี่ไมไปตกนรก แตมีครอบครัวตามประเพณีโลก มีความสุขโลกียะ มีความสุขโลกุตระ โลกียะ เรื่องอะไร? โลกียะก็ตอ
ทรัพยเรียกวาทรัพยภายใน ไมใชทรัพยอยางหลวงพอวา มีเงินสักหมื่นลานพันลานเปนทุกขจะเปนพระโสดาบันได
โสดาบันนี่มีเงินนะ จึงวาพระแปลวาผูมีทรัพย ทรัพยภายในนี่แหละ แลวเงินไดมาก็นําไปใชแตสิ่งที่มีประโยชน มีความ
มีเมียอยูดวยกันดวยธรรม เพราะพระโสดาบันนี่เรื่องธรรมะนั้นมันเรื่องไมทุกขเรื่องความสุขนี่คือ มีเงิน ไปไหนก็มีร
หมายถึง มีทรัพย มีรถ มีผัว มีเมีย ใหวามีครบแลวไมทุกขเขาวาอยางนี้
สวนจิตใจนั้นมันราเริงเบิกบานคือวาไมเพลียเมื่อยอยางหลวงพอนี้ถาไดพูดธรรมะแลวมันสนุก ความสุขโลกุต
นี้ มันไมมีเรื่องอะไรถาเรารูจัก อันนี้เขาวา พระโสดาบัน พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันตขึ้นไป มันเปนขั้นเปนต
เราไมรูจักไปเชื่อแตตํารา พูดแตตําราเหมือนคนทิ้งขาวเปลือก เอาขาวเปลือกไปหวานเปนกลา เปนฟาง เปนขาวเปนขาว
ขาวสาร ขาวสุก บัดนี้กินขาวเปลือกก็กินไมได เราตองรูจักตํารานี่ ออ! กินขาวเปลือกไมไดเอาไปทํายังไง? ฟางกิน
ควายกิน ขาวเปลือกเอาใหใครกิน? ใหหมู ใหไก ขาวสารใหใครกิน ใหมดกิน คนกินขาวสุก กินขาวสุขไมมีพิษมีภัย จึง
หมอเอาหนังสือเวยหลางมาอานใหหลวงพอฟงวา ใหทาน รักษาศีล ทํามาทุกสิ่งทุกอยางแลว เปนกุศลไหม? ไมเปนกุศ
เลย โอ! หนังสืออันนั้นตอบปญหาอยางกลาหาญจริงๆ อันนี้ก็เหมือนกัน ถามีทุกขมีเงินสักหมื่นลานจะมีประโยชนอะไ
อยูก็ไมได เพราะพระพุทธเจาทานสอนอยางนั้น ปญหาทั้งหมดมาแกแตทุกขเทานั้น เมื่อมาถึงจุดนี้แลวคนไมมีทุกข ใค
ทุกขก็เปนเรื่องของเขาพูด ชีวิตมันไมเคยพูด มันทุกขดวยความคิดตางหากคิดแลวคิดอีก ทุกข หยุดความคิดสักพักเพียงทุ
หยุดความคิดนอย ทุกขก็หมดนอย หยุดความคิดไดมาก ทุกขก็เลยหมดมาก หยุดความคิดไดอยางสิ้นเชิงก็เลยสิ้นเชิง ม
วิธีที่จะทําใหหยุดความคิดนี่ซิ! มันตองมีวิธี พูดกันตรงๆ นะ หลวงพอทํามาตั้งแตอายุ 10 กวาป ถึงอายุ 40 กวาป มาทํา
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ศีลก็ได ไมรับศีลก็ได ทําทานก็ได ไมทําทานก็ได ทํากรรมฐานก็ได ไมทําก็ได มันไมเกี่ยวของทั้งหมด มันเกี่ยวของก็แตค
เทานั้นเอง
ความรูสึกตัวนี้ มันไมเกี่ยวของกับอะไรทั้งหมดเลย ความรูสึกตัวนี่วาทุกขตองกําหนดรู คือ รูสึกตัว ครั้นมัน
รูสึกตัวไดไง? เราเกิดมานี่! พริบตาดู กลืนน้ําลาย เหลือบซายแลขวา จิตใจมันคิด เราไมรูมันก็เปนอยางนั้น เขาจึงว
พระพุทธเจาแสวงหาเปนคนแรกสุด อันที่มันสุดทุกขนี่เขาก็แสวงหากันมาอยูแลว เรื่องนิพพานนี้มันมีมากอนพระพุทธ
พระพุทธเจาเกิดขึ้นมายุคเราแลวก็แผกระจายขึ้นมา คนก็ไดรูธรรมะแกปญหาเรื่องทุกขได ตอมาพระพุทธเจาตายไปแลว
ก็ตอกันมาเรื่อยๆ นี่แหละ แลวมันหมดยุคหมดสมัยไปก็เพราะคนมันขี้คราน เห็นวาธรรมะไมเปนความสุข เห็นวาเงินเ
เห็นเสื้อเห็นผาเปนความสุขมันเปนอยางนั้น
ทายที่สุดนี้ ผมหรืออาตมาขออางอิงเอาคุณของพระพุทธเจา และพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระส
เจา และคุณของพระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา มาเตือนจิตสะกิดใจของพวกเราใหพวกเราไดเห็นแจงรูจริงต
จริงซึ่งชีวิตของเราที่ไมเคยวาทุกขไมเคยวาสุขนั้น ใหเราไดประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือในกาลอันใกลนี้จงทุกๆ คนเทอญ
การเจริญสติในชีวิตประจําวัน

การเจริญสตินี้ ตองทํามาก ๆ ทําบอยๆ นั่งทําก็ได นอนทําก็ได ขึ้นรถลงเรือทําไดทั้งนั้น เวลาเรานั่งรถเมล เ
ก็ตาม เราเอามือวางไวบนขา พลิกมือคว่ําลงก็ไดหรือเราไมอยากพลิกขึ้นคว่ําลง เราเพียงเอานิ้วมือ สัมผัสนิ้วอยางนี้ได ส
ใหมีความตื่นตัว ทําชาๆ หรือจะกํามือ เหยียดมืออยางนี้ก็ได
คําวา “ใหทําอยูตลอดเวลานั้น” (คือ) เราทําความรูสึกซักผาซักเสื้อ ถูกบานกวาดบาน ลางถวยลางจาน เ
หรือซื้อขายก็ได เพียงเรามีความรูสึกเทานั้น แตความรูสึกอันนั้นแหละมันจะสะสมเอาไวทีละเล็กทีละนอยเหมือนกับเราท
โองน้ํา หรือมีอะไรก็ตามที่มันดี ที่รองรับมันดี ฝนตกลงมาตกทีละนิด ทีละนิด เม็ดฝนเม็ดนอยๆ ตกลงนานๆ แตมันเก
เลยเต็มโองเต็มขันขึ้นมา
อันนี้ก็เหมือนกันเราทําความรูสึก ยกเทาไปยกเทามา ยกมือไปยกมือมา เรานอนกํามือเหยียดมือ ทําอยูอยางน
ก็แลวไปเมื่อนอนตื่นขึ้นมาเราก็ทําไป หลับแลวก็แลวไป ทานสอนอยางนี้เรียกวา ทําบอยๆ อันนี้เรียกวาเปนการเจริญสติ

วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่ง
เมื่อเรามีเวลาวางจะเดินจงกรมสลับกับการนั่งสรางจังหวะก็ได การฝกสติแบบนี้ ทีแรกตองนั่งอยางนี้, นั่งพ
นั่งเหยียดขาก็ได นั่งขัดสมาธิก็ได นั่งเกาอี้หอยเทาก็ได
เอามือวางไวที่ขาทั้งสองขาง...คว่ําไว
พลิกมือขวาตะแคงขึ้น...ทําชาๆ ... ใหรูสึก
ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัว... ใหรูสึก... มันหยุดก็ใหรูสึก
เอามือขวามาที่สะดือ...ใหรูสึก
พลิกมือซายตะแคงขึ้น...ใหรูสึก
ยกมือซายขึ้นครึ่งตัว... ใหมีความรูสึก
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เอามือซายมาที่สะดือ... ใหรูสึก
เลื่อนมือขวาขึ้นหนาอก... ใหรูสึก
เอามือขวาออกตรงขาง... ใหรูสึก
ลดมือขวาลงที่ขาขวา ตะแคงไว... ใหรูสึก
คว่ํามือขวาลงที่ขาขวา...ใหรูสึก
เลื่อนมือซายขึ้นที่หนาอก....ใหมีความรูสึก
เอามือซายออกมาตรงขาง...ใหมีความรูสึก
ลดมื้อซายลงที่ขาซาย ตะแคงไว... ใหมีความรูสึก
คว่ํามือซายลงที่ขาซาย...ใหรูสึก
ทําตอไปเรื่อยๆ... ใหรูสึก
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ความรูสึกตัวนี้ทําใหคนพนจากสภาวะสภาพหรือภาวะทุกขไดจริงๆ พระพุทธเจาทุกๆ พระองค ตองทําความรูสึกตัว ถ
รู สึ ก ตั ว แล ว เป น พระอริ ย บุ ค คลไม ไ ด แม จ ะนั บ เม็ ด หิ น เม็ ด ทรายในมหาสมุ ท รครบทุ ก เม็ ด ก็ เ ป น พระอริ ย บุ ค คลไ
พระไตรปฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ ถาหากยังไมรูสึกตัวอันนั้น ก็ยังไมรูธรรมะ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : หลวงพอเทียน จิตตฺสุโภ. ความรูสึกตัว. พิมพครั้งที่ 5. พิมพที่บริษัทสํานักพิมพสุภา
จํากัด. กรุงเทพมหานคร. 2549. หนา 9-31.
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ใบความรู
เรื่อง ทาง 5 สาย
พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทธิเถระ ป.ธ.9)
ทาง 5 สาย ไดแก
สายที่ 1 ทางไปอบายภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน ไดแก
ความโลภ พาไปเปนเปรต อสุรกาย
ความโกรธ พาไปนรก
ความหลง พาไปเปนสัตวดิรัจฉาน
สายที่ 2 ทางไปมนุษย ไดแก มนุษยธรรม คือ ศีล 5 เปนตน
สายที่ 3 ทางไปสวรรค ไดแก มหากุศล มีทาน ศีล ภาวนา ตามบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
คือ
1. ทานมัย
บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
2. สีลมัย
บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย
บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
4. อปจายนมัย
บุญสําเร็จดวยการประพฤติออนนอมถอมตนตอผูใหญ
5. เวยยาวัจจนัย
บุญสําเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจที่ชอบ ที่เปนกุศล
6. ปตติทานมัย
บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม
7. ปตตานุโมทนามัย
บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ
8. ธัมมัสสวนมัย
บุญสําเร็จดวยการดวยการฟงธรรม
9. ธัมมเทสนามัย
บุญสําเร็จดวยการดวยการแสดงธรรม
10. ทิฏุชุกัมม
การทําความเห็นใหตรงกัน
สายที่ 4 ทางไปพรหมโลก ไดแก อารมณสมถกรรม ฐาน 40 มี กสิณ 10 เปนตน
สายที่ 5 ทางไปนิพพาน ไดแก สติปฏฐาน 4 มี กายานุปสสนา เปนตน เรียกยอๆ ก็คือการเจริญ
วิ ป ส สนากรรมฐานนั่ น เอง ซึ่ ง เป น ธุ ร ะอั น สํ า คั ญ ยิ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนา จุ ด หมายปลายทางแห ง
พระพุทธศาสนาอยูที่ตรงนี้ พระพุทธเจาและเหลาพระสาวกในอดีตก็ดี ในปจจุบันกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็
ดี ย อ มเดิ น ตามทางสายนี้ สายเดี ย วเทา นั้ น ดั ง บาลี ที่ไ ด นํา สาวกยกตั้ง ไวเ ป น หัว ข อ พระธรรมเทศนา
เบื้องตนนั้นวา
เยเนว ยนฺติ นิพฺพานํ
พุทฺธา เตสฺจ สาวกา
เอกายเนน มคฺเคน
สติปฏฐานสฺญินา
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ความวา พระพุทธเจาและเหลาพระสาวกไดดําเนินไปแลว สูพระนิพพานดวยหนทางเสนใด ทาง
เสนนั้น เปนทางสายเอก อันนักปราชญราชบัณฑิตรูทั่วถึงกันแลววา สติปฏฐานทั้ง 4 ซึ่งเปนหนทางสาย
เอก คือ เปนหนทางเสนเดียวเทานั้น ที่จะนําสรรพสัตวเขาสูพระนิพพาน ดังนี้
เพราะฉะนั้น ขอใหสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จงพากันรีบลงมือปฏิบัติเสียแตบัดนี้เถิด จะไมเสียที
ที่ไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา อันสรีระรางกาย และทรัพยสมบัติของเรานี้ไมมีอะไรเปนสาระเลย ในเมื่อ
แตกกายสลายชีวิตลงไปแลว แมลูกๆ หลานๆ จะเอาทองใสในปากใหคาบไป ก็ไปไดแคปาชาเทานั้น เรา
ทานทั้งหลายควรจะรีบถือเอาสาระแกนสารจากสกลกายอันนี้เสียโดยเร็วพลัน อยาประมาทอยู อยามัว
ผลัดวันประกันพรุงอยู ตนเทานั้นเปนที่พึ่งของตน คนอื่นใครเลาจะมาเปนที่พึ่งแกเราได
จงพา
กันรีบถอรีบพายเถิด ประเดี๋ยวตะวันจะสาย ตลาดจะวาย สายบัวของเราจะเนา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
ทานทั้งหลาย จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม คือ จงพากันเจริญวิปสสนากรรมฐานเสียแตบดั นีเ้ ถิด
เทสนา ปริโยสาเนน
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้
วุฑฒึ วิรุฬหึ เวปุลฺลํ ปปฺโปนฺตุ พุทฺธสาสเน
ขอใหทานทั้งหลาย จงถึงแตความเจริญ งอกงามไพบูลย
ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลเปนนิตย สถิตมั่นในสัจธรรม
นําตนใหพนจากทุกข ประสบสุขอันไพบูลย
กลาวคือ มรรค ผล นิพพาน ดวยกันทุกทานเทอญ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.9). พระสัทธรรม เทศนาเตือนสติ
ผู ฏิ บั ติ ธ รรม และอธิ บ ายการเจริ ญ สติ ป ฏ ฐาน 4 . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 14 . โรงพิ ม พ
มหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.2546. หนา 45-48.
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ใบความรู
เรื่อง เตือนสติผูปฏิบัติธรรม 15 ขอ
ผูปฏิบัติธรรมที่ผาน การปฏิบัติไปพอสมควรแกวาสนาบารมีของตน แลวควรประพฤติตนตอไป
อยางไรบางซึ่งพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9) อดีตพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ
วัดมหาธาตยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กรุงเทพมหานคร ไดเตือนสติผูปฏิบัติธรรมไวโดยยอๆ ดังนี้
1. หามมิใหอวดกัน การอวดกันนี้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงวางหลักสิกขาบทวินัยไววา ถาภิกษุ
ใดอวดอุตริมนุสสธรรม ซึ่งไมมีในตน ภิกษุนี้ตองอาบัติปาราซิก คือ ขาดจากการเปนพระถาตนไดถึงจริง
พูดอวดก็ปรับอาบัติปาจิตตีย ทั้งนี้ มิใชพระองคหวงธรรม เพราะวาธรรมไมใชของที่ตองไปอวดกัน ใคร
ปฏิบัติก็ไดผลเฉพาะผูปฏิบัติเทานั้น การอวดกันคือเปนภัยรายแรงตอพระพุทธศาสนา
2. ผูปฏิบัติธรรมจะถูกคนถาม เปน 3 จําพวก คือ
ก. ถามเพื่อคอยจับผิด
การถามเพื่อคอบจับผิดนั้น โดยมากผูถามเปนคนไมมีศรัทธา ไมมีความเชื่อ ไมมีความ
เลื่อมใส จึงไดถามเพื่อคอยจับผิด เชน เราไมไดเรียนปริยัติ เขาก็เอาปริยัติมาถาม เมื่อเราตอบไมถูกความ
ประสงคของผูถาม หรือตอบไมได ก็จะเปนเหตุใหผูถามนั้นเขาใจผิด และคอยจับผิด เชน ถามวาในเวลา
ปฏิบัตินั้น รูจักปฏิจจสมุปบาทไหม ? เมื่อเราตอบวา ไมรู เขาก็จะพูดวาการปฏิบัตินี้ไมถูก ไมจริง เปน
ตน บางคนที่มีปริยัติมากยอมจะถามวาการนั่งเพงทองพอง – ยุบ อยูเฉยๆ จะเกิดปญญาไดอยางไร แมพระ
พุทธองคก็ยังทรงพิจารณา บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณดวยปญญา ปญญาจะ
เกิด ตองพิจารณามิใชหรือ ? ดังนี้เปนตน ถาผูออนปริยัติก็จะยอมจํานน คือ ตอบไมได ถาผูมีปริยัติดี ปญหา
เชนนี้ เปนของงายที่สุดและจะรูถึงเจตนาของผูถามไดมากกวา ผูถามนั้นมีน้ําใจอันขุนมัวหรือบริสุทธิ์ ผูที่
ไมเกงปริยัติก็เปนธรรมดาอยูเองที่จะตอบไมได แมผูถามเปนปุถุชน ผูตอบเปนพระอรหันตก็ยังสูกันไมได
เรื่องนี้เคยมีมาแลวแตหลังพระพุทธกาล คือ พระยามิลินทเปนปุถุชน ถามพระอรหันตตั้งสองหมื่นองคก็
ตอบไมได จําตองหนีเขาปาไป พระอรหันตตองไปอัญเชิญนาคเสนเทพบุตรบนสวรรคมาเกิด แลวใหบวช
ในพระพุ ท ธศาสนาศึ ก ษาเล า เรี ย นพระปริ ยั ติ จ นแตกฉานในพระไตรป ฏ ก เจริ ญ สมถะและวิ ป ส สนา
กรรมฐาน ไดบรรลุมรรค ผล นิพพานแลว จึงสามารถโตตอบกับพระยามิลินทเปนปุถุชนได
ข. ถามเพื่อยั่วกิเลส
การถามเพื่อยั่วกิเลสนั้น เชน หาอุบายใหผูปฏิบัติโกรธเพื่อจะไดแสดงกิเลสหยาบออกมา
ใหเขาเห็น สุดแทแตกุศโลบายของผูนั้น ฉะนั้น นักปฏิบัติตองเปนผูอดทน ไมนอยใจ ไมโกรธงาย ไม
หุนหันพลันแลน ตองหนักแนน ไมหวั่นไหวตอนินทา สรรเสริญ สุข ทุกข
ค. การถามเพื่อเอาอยาง
การถามเพื่อเอาอยางนั้น คือ ผูนั้นมีศรัทธาอยากจะเขาปฏิบัติ แตอยากรูกอนวาจะถึงมรรค
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ผล นิพพานนั้น เปนอยางไร ? เพื่อจะไดจําไวเวลาตัวเองไปปฏิบัติก็จะไดผลเร็วขึ้น อันนี้ก็เปนภัย เพราะ “การจํา
หรือการลอกเลียนแบบนั้น เปนเพียงความรูขั้นสุตมยญาณกับจินตามยญาณเทานั้น ยังไมใชภาวนามยญาณ”
ภาวนามยญาณนั้น จะฟงจากคนอื่น จําจากคนอื่น เลียนแบบคนอื่นก็ไมได จะนึกคิดคน
เดาเอาเองไมได ถาเพียงจําแบบของผูอื่น เลียนแบบผูอื่น หรือนึกคิดเอาเอง ก็เปน “วิปสสนึก” คือ นึก
คิดคนเอาเอง มิใช “วิปสสนา” วิปสสนาตองรูแจงเห็นจริงเฉพาะตัวเองแทๆ ที่ทานเรียกวา “ปจฺจตฺตํ”
รูเฉพาะตัว คือ ตัวเองตองกําหนดทันปจจุบัน เห็นรูปนาม เห็นพระไตรลักษณ ไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน
จึงจะถูกตอง
3. พระโสดาบัน 3 จําพวก คือ
ก. มหาโสดาบัน
มหาโสดาบัน คือ ผูมีศรัทธาจริง ตั้งใจจริง ปฏิบัติจริง รูแจงแทงตลอดอริยสัจ 4 คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคจริง ไดผานญาณ 16 ไปจริงๆ เปนมหาโสดาบันจริงๆ
ข. อุลลปนโสดาบัน
อุลลปนโสดาบันนั้น คือ เปนโสดาบันปลอม ไดแก ผูไมไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน
จริง แตไปอวดผูอื่น เพื่อใหเขาเชื่อและเลื่อมใส เมื่อไดโอกาสก็คอยโกหกหลอกลวงผูอื่น อยางนี้เรียกวา
โสดาบันปลอม เพราะตนไมไดจริง ไมถึงจริง เปนมหาโจรปลนพระศาสนา บาปมาก
ค. อธิมานิกโสดาบัน
อธิมานิกโสดาบันนั้น คือ บุคคลผูหยิ่งดวยมานะ ทิฏฐิถือตัววามีปริยัติดี ก็เอาปริยัติไป
พูดอวดผูอื่น โดยอาศัยทิฏฐิอันลามก ยกตนขมทาน ตัวไมไดไมถึงก็อวดอางวา ตัวไดตัวถึงมรรค ผล
นิพพาน อยางนี้เรียกวา โสดาบันผูเยอหยิ่งอวดดีและเปนมหาโจรปลนพระศาสนา บาปมากเชนกัน
4. วิธีตอบแกผูอื่นในเมื่อถูกถาม
คนสวนมากเกือบรอยเปอรเซ็นต จะตองถูกถามวา ไปปฏิบัติธรรมเปนอยางไร ? ไดสําเร็จชั้น
ไหน ? ดีไหม ? ดีอยางไร ? นรก สวรรค มีไหม ? มรรค ผล นิพพานมีไหม ? เปนตน
ผูปฏิบัติธรรมตองตอบใหเปน อยาใหเปนการกระทบกระเทือนผูอื่นและตนเอง พูดแตนอย
อยาพูดมาก โบราณทานสอนไววา “ปปเปลาตีดัง ปปเต็มตีไมดัง”
เราอาจจะตอบแตนอยๆ เชน ถูกเขาถามวา “ไปปฏิบัติธรรมเปนอยางไรบาง ? ”
ตอบวา. “ดี ทําใหใจสบาย”
ถามวา. “ไดสําเร็จชั้นไหน ? ”
ตอบว า . “การสํ า เร็ จ ชั้ น ไหน หรื อ ไม สํ า เร็ จ นั้ น เป น เรื่ อ งเฉพาะตั ว เหมื อ น
รับประทานอาหาร ใครรับประทานคนนั้นก็อิ่ม โบราณทานวา กินเองจึงอิ่ม กินเองจึงอวน”
ถามวา. “ดีไหม”
ตอบวา. “ดีมาก”

- 243 -

ถามวา. “ดีอยางไร ? ”
ตอบวา. “สิ่งที่ไมเคยรูไมเคยเห็น เราก็ไดรูไดเห็น”
ถามวา. “นรก สวรรค มรรค ผล นิพพานมจริงไหม ?”
ตอบวา. “จะมีจริงหรือไมนั้น เชิญไปปฏิบัติดูก็แลวกันเพราะเปนของรูไดเฉพาะตัว”
5. ใหชวยกันเผยแพรกองทัพธรรมของพระพุทธเจา
กองทั พ ทางโลก อั น ประกอบด ว ยแสนยานุ ภ าพอย า งมากมายนั้ น สํ า หรั บ ป อ งกั น และ
ปราบปรามขาศึกที่มารุกรานประเทศชาติบานเมือง
สวนแสนยานุภาพแหงกองทัพธรรมสําหรับใหพุทธบริษัทพากันนําระเบิดปรมณู คือ พระไตร
ลักษณ ไปทิ้งที่กายนครปองกันและปราบปรามขาศึกภายใน คือ กิเลสทั้ง 10 มีโลภ โกรธ หลง มานะ ทิฏฐิ
คาวมไมละอายบาป ความไมกลัวบาป เปนตน ปฏิวัติคนไมดี ใหกลับเปนคนดี ทําคนดีอยูแลวใหดียิ่งๆ ขึ้น
ไปเปนทวีคูณ
ถากองทัพธรรมขององคสมเด็จพระสัมมมาสัมพุทธเจานี้ยกขบวนไปถึงไหน จะมีความชุม
ชื่นเยือกเย็นไปทุกหยอมหญาแมในคุกในตารางก็ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ถาบานใดไดพากันเขามาปฏิบัติทั้งพอ
แม ลูกหลานแลว บานนั้นจะไดนามใหมวา “บานแสนสุข” เปนแนๆ
6. ชวยแนะนํามารดาบิดาญาติมิตร
มารดาบิดา เปนผูที่มีพระคุณตอลูกมาก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา มารดา
บิดานั้นเปนพระพรหมของลูก เพราะประกอบดวยพรหมวิหารธรรมทั้ง 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เปนบุพาจารย คือ เปนอาจารยกอนใครทั้งหมดของลูก
เปนบุพพเทวดา คือ เปนเทวดาของลูกกอนเทวดาทั้งหลาย
เปนอาหุเนยยบุคคลของลูก คือ เปนผูควรแกเครื่องสักการะบูชาของลูก ดุจพระอริยสงฆ
ทักขิเณยยบุคคล ผูควรแกทักษิณาทานของชาวบาน ฉะนั้น
การที่ลูกไดพากันชักนํามารดาบิดาใหมาดื่มรสพระธรรมอันแสนเยือกเย็น แสนสบาย หาย
ทุกข โศก โรค ภัยไดนี้ นับวาเปนการตอบแทนคุณของทานอยางสูงที่สุด
ถาลูกคนใดไดชักนําพอแม ใหทานไดทําทาน รักษาศีล ฟงธรรม เจริญสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐานแลว ลูกคนนั้นเชื่อไดวาตอบบุญแทนคุณคาขาวปอน คาน้ํานม ที่พอแมไดถนอม
กลอมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาตั้งแตออนแตออก จนเจริญเติบโต จึงเปนการตอบแทนสูงสุด และถูกตองตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางดีที่สุดดวย
7. ใหมีความสามัคคีกัน
ความสามัคคีกันนั้น เปนสิ่งสําคัญมาก มีแตความเจริญฝายเดียว สวนการแตกแยกกันนั้นไม
ดีเลย มีแตความเสื่อมฝายเดียว
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องคสมเด็จพระชินศรี จึงมีพระวาจาตรัสเทศนาสอนไว วา
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความสามัคคีของหมู คือ ผูอยูรวมกัน
นํามาแตความสุขฝายเดียว
สามคฺคี วุฑฺฒสิ าธิกา
ความสามัคคี มีแตความเจริญฝายเดียว
8. อยาพูดวา ทํากรรมฐานแลว ไมตองทําบุญทําทานอะไรอีก
การทําบุญทําทานเปนการสรางความดี ไมใชสรางความชั่ว ผูท่มี ีใจถึงธรรมแลว จะมีใจเปยม
ดวยศรัทธาปสาทะอันแกกลาอยูเสมอ ยอมจะบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาเปนประจํา แมโบราณทานก็สอนไว
วา ถา “อยากรวย อยากสวย อยากดี” ตอง
อยากรวย
ใหพากันทําทาน
อยากสวย
ใหพากันรักษาศีล
อยากดี
ใหพากันเจริญภาวนา
เกิดเปนคนตองทําตนใหไดองค 3 จึงจะไมเสียชาติเกิด
• บางคนเกิดมาร่ํารวยแตรูปขี้เหร เพราะชาติปางกอนทําแตทาน แตไมไดรักษาศีล
• บางคนรูปสวยแตยากจน เพราะชาติกอนรักษาศีลแตไมทําทาน
• บางคนมีปญญาดีแตยากจนและไมสวย เพราะชาติกอนบําเพ็ญแตภาวนา แตไมไดให
ทาน และไมไดรักษาศีลเปนคูกันไป
เพราะฉะนั้น ตองบําเพ็ญใหมีทั้ง 3 อยาง คือ ทาน ศีล ภาวนา จึงจะถูกหลัก
เรื่องนี้เคยมีนางสุมมนาไปทูลถามพระพุทธเจาวา “พระพุทธเจาขา มีคน 2 คน ในเวลาปฏิบัติ
ธรรมมีศีล สมาธิ ปญญา เทาๆ กัน แตอีกคนหนึ่งชอบทําทานบอยๆ คนหนึ่งไมทําเลยเวลาตายไปแลว 2
คนนี้จะแตกตางกันอยางไร พระพุทธเจาขา ? ”
พระพุทธองคตรัสตอบวา “ดูกอนนางสุมนา คนที่ทําทานนั้นตายไปแลว ถาไดเกิดในสวรรค
อุ ด มสมบู ร ณ ดี ทุ ก ๆ อย า ง ถ า มาเกิ ด เป น มนุ ษ ย ก็ อุ ด มสมบู ณ ไ ม อ ดไม อ ยาก ถ า ออกบวชเป น พระใน
พระพุทธศาสนาก็เพียบพรอมไปดวยปจจัย 4 คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ยารักษาโรค มีแตคนมางอน
งอใหใชเสียซ้ําไป สวนคนที่ไมทําทานนั้น จะไปเกิดที่ไหนก็ยากจนเข็ญใจ มีแตอาศัยอยู แมออกบวชเปน
พระในพระพุทธศาสนาก็ขาดๆ เขินๆ มีแตขอเขาใช ไมอุดมสมบูรณเลย” ดังนี้
เรื่องที่สอนใหรูวา บุญกุศลนั้น ยิ่งทํามากเทาไหรก็ยิ่งดีเพราะเปนประโยชน เปนที่พึ่งแกตน
ทั้งโลกนี้และโลกหนา ดังบาลีวา
ปุญญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนฺติ ปาณินํ
บุญเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในโลกหนา ดังนี้
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9. ปฏิบัติแลว อยาพูดวาไมไดอะไร
• ทําดีไดอะไร ?
: ไดดี
• ทําชั่วไดอะไร ?
: ไดชั่ว
• ทําบุญไดอะไร ?
: ไดบุญ
• ทําบาปไดอะไร ?
:ไดบาป
• เขียนหนังสือไดอะไร ? :ไดหนังสือ
• ทํางานไดอะไร ?
:ไดงาน
• ทํากรรมฐานไดอะไร ? :ไดกรรมฐาน
• ปฏิบัติไดอะไร ?
:ไดปฏิบัติ
ปญหาเหลานี้เปนการเดนอยูในตัวแลว คนเราทําอะไรก็ไดอันนั้นนั่นแหละกอน สวนจะได
เงิน ทอง รถ เรือน ฯลฯ นั้น เปนเรื่องภายหลัง ถาใครพูดวา “ปฏิบัติแลว ไมไดอะไร” เปนการดาตัวเอง
คือ สอแสดงวา ตัวเปนคนขี้เกียจ ไมตั้งใจจริง ไมปฏิบัติจริง มัวแตนอนอืดอยู สวนคนอื่นที่เขาตั้งใจจริง
ปฏิบัติจริง มีศรัทธาจริง ยอมไดรับผลจากการปฏิบัติมากที่สุด เชน
ก. เมื่อกอนคําวา “ภาวนา” เขาทํากันอยางไร เราก็ไมเขาใจ เวลาเดินจงกรม เวลานั่ง เวลา
นอน เวลารับประทานอาหาร เขาปฏิบัติกันอยางไร เราก็ไมเคยทราบเลย และทําไมเปนดวย แตครั้นเรามา
เขาปฏิบัติแลว เราสามารถทําได เชน เดินระยะที่ 1 วา “ขวา – ยาง - หนอ” “ซาย – ยาง - หนอ” เปนตน
จนถึงระยะที่ 6 เราก็สามารถกําหนดไดทําไดทุกอยาง แมจะสอนผูอื่นใหทําตามก็ได เชนนี้ชื่อวาเราไดมากอยู
ข. เขามาปฏิบัติธรรม เราก็ไดศีล สมาธิ ปญญา ตามสมควรแกวาสนาบารมีของตนๆ เชน
ขณะเดิน ใจอยูที่เทาขวา เทาซาย ขณะนั่ง ใจอยูเทาขวา เทาซาย ขณะนั่ง ใจอยูกับพอง – ยุบ คือ ใหอยูกับ
รูปนาม ขณะนั้น กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 บริสุทธิ์ดีนั่นแหละ เปนศีล ใจอยูกับรูปนาม เชน
พอง – ยุบ เปนตน ไมเผลอนั่นแหละ เปนสมาธิ รูรูปนาม เห็นพระไตรลักษณ ตลอดจนบรรลุ มรรค ผล
นิพพานนั่นแหละ เปนปญญา เราบําเพ็ญภาวนาชื่อวา ไดศีล สมาธิ ปญญา ทุกๆ กาว
ค. อย า งน อ ยที่ สุ ด ก็ ชื่ อ เราได ม าปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น อุ ป นิ สั ย ป จ จั ย ในชาติ ต อ ๆ ไป แม สั ต ว
ดิรัจฉาน เชน คางคาว 500 ตัว ฟงพระสวดอภิธรรมก็ดี แมไกฟงธรรมสอนวิปสสนากรรมฐานก็ดี นกเคา
ถวายความเคารพตอพระพุทธเจาก็ดี สุนัขถวายความจงรักภักดีตอพระปจเจกพุทธเจาก็ดี ยังไดอุปนิสัยปจจัย
ใหไปสูสุคติ และไดพบพระธรรมของพระพุทธเจาในชาติตอๆ ไปก็มี โบราณทานกลาวไววา “ถาผูใดได
เจริญวิปสสนากรรมฐาน ชั่วชางกระดิกหู ชั่วงูแลบลิ้น ชั่วไกปรบปก ทานผูนั้นก็จะไมไปสูอบายภูมิ” ดังนี้
ก็ได
10. ผูปฏิบัติธรรมไมควรเลนการพนัน
การพนัน เปนอบายมุข คือ เปนเหตุแหงฉิบหาย อยางหนึ่งในบรรดาอบายมุขทั้ง 6 ซึ่งสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระไตรปฏก เลมที่ 11 ปาฏิกวรรค ทีฆนิกายวา อบายมุขนั้นมี 6 อยาง คือ
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1. ดื่มน้ําเมา
2. เที่ยวกลางคืน
3. เที่ยวดูการละเลน
4. เลนการพนัน
5. คบคนชั่วเปนมิตร
6. เกียจครานทําการงาน
เมื่อผูปฏิบัติไดทราบแลววา การพนันเปนอบายมุขประเภทหนึ่ง นํามาแตความเสื่อมเสียแก
ตัวเอง แกหมูคณะ แกพระศาสนา นํามาแตภัยเวร นํามาแตประมาท
เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติธรรมจึงไมควรเลนการพนันจนชั้นที่สุดยาเสพติด มีบุหรี่ หมาก ยานัตถุ ถา
งดไดยิ่งเปนการดี เชิญนักปฏิบัติคิดดูใหดีวากิเลสทั้งหลายอยูในหวงแหงดวงจิตลึกซึ้ง เราก็ยังอุตสาหพยายามจะขับ
ไลออกใหหมดเพียง หญาปากคอก คือ แคริมฝปาก แคมือ เทานั้น เราจะละไมไดหรือ ? ถาละกิเลสหยาบๆ เพียงเทานี้
ยังละไมไดก็ดูกระไรอยู ชางไมเปนตัวของตัวเสียเลย ชางนาสงสารและนาสังเวชเสียจริงหนอ ขอนี้ ควรฝากนัก
ปฏิบัติไวใหคิดสะกิดใหรู เพื่อดูและเตือนตนของทานเองมิไดบังคับใครทั้งสิ้น โบราณทานสอนไววา
“อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน”
“อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวฟง”
11. อยาติเตียนผูอื่น สํานักอื่น
การติเตียนผูอื่น สํานักอื่นนั้น
คือ การทําลายเกียรติของตัวเอง
คือ การดาตัวเอง
คือ การดูถูกดูหมิ่นตัวเอง
ผูปฏิบัติตองสํารวจตัวเองเทานั้น ไมควรไปใสใจ สนใจในเรื่องของผูอื่น เพราะวาทุกๆ
สํานักก็ลวนแตสอนคนใหทําความดีดวยกันทั้งนั้น สุดแทแตความฉลาด ความสามารถ คือ กุศโลบายของ
ผูสอนตางก็มิไดสอนคนใหเปนโจรผูราย มุงแตจะสอนคนใหดํารงมั่นอยูแตในศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อ
เปนเชนนี้ เราควรสงเสริมกัน ไมควรดูถูกดูหมิ่นกัน ไมควรตําหนิติเตียนกัน พระพุทธเจาทรงสอนไววา
น ปเรสํ วิโลมานิ
อยาไปใสใจถึงคําแสยงขนคือ คําดา คําติเตียนของผูอื่น
น ปเรสํ กตากตํ
อยาไปดูกิจของผูอื่นที่กระทําแลว และยังไมไดกระทํา
อตฺตนา ว อเวกกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ
จงตรวจดูกิจที่ตนทําแลว หรือยังไมไดทํานั้น
เชน ทาน ศีล ภาวนา ของเรามีหรือยัง ถายังไมมีก็อยาประมาท และอยานอนใจ จงรีบถอ
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รับพายเขาประเดี๋ยวตะวันจะสาย คือ กายของทานจะแก ตลาดจะวาย คือ ทานจะตายกอน สายบัวจะเนา คือ
รางกายจะเนาเปอยไปเปลาๆ โดยยังมิไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
12. ใหรักษาชื่อเสียง
คนเราจะอยูในโลกคนเดียวไมได และจะมีคนเดียวก็ไมได ตางตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติธรรมทุกๆ คน ตองรักษาชื่อเสียงของตัวเอง ของครูบาอาจารย ของหมู ของคณะ และของพระ
ศาสนาใหดี อยามักงาย อยาใจเร็วดวนได อยาหุนหันพลันแลน เพราะผูปฏิบัติธรรมนั้น ชาวโลกยกนิ้วใหแลววา
เปนคนดีแมจะเปนเด็กตั้งแตอายุ 7 ขวบเปนตนไปก็ตามเถิด ถาไดปฏิบัติธรรมแลว ชาวโลกถือวาผูนั้นเปน
เชนผูหลักผูใหญ เพราะไดปฏิบัติธรรม ไดปฏิบัติธรรมไดอบรมตนใหมีศีลธรรมดีแลว
แตถาหัวหงอกแลว ไมมีศีล ไมมีสัตย ไมมีธรรมของผูดี เขาเรียกวา “เปนเด็ก” เพราะแก
เปลา
13. ใหพากันปฏิบัติตอๆ ไป อยาประมาท
การปฏิบัติที่เราไดผานมานั้น เปนเพียงบันไดขั้นตนเทานั้น ทางที่จะเดินตอไปยังมีอยูอีกไกล
มาก ตองพยายามทําทุกๆ วัน อยาใหขาด อยางนอยที่สุดวันละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ถาไดมากกวานั้นยิ่ง
เปนการดี เพราะภพชาติที่จะยืดยาวยังมีอยูกิเลสตัณหายังมีอยู สมเด็จพอตรัสเตือนไววา
“ภิกขุ วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ”
“ผูที่เห็นภัยในสงสาร ถาตนยังไมถึงมรรค ผล นิพพาน อยาเพิ่งนอนใจ”
14. นักปฏิบัติธรรมเสื่อม
นักปฏิบัติธรรม ยอมเสื่อมจากคุณธรรมเบื้องสูง เพราะเหตุ 5 ประการ คือ
1. มีกิจการงานมาก แลวเลิกปฏิบัติ
2. กังวลอยูกับการงานเล็กๆ นอยๆ แลวเลิกปฏิบัติ
3. คลุกคลีอยูกับหมูจนเกินไป แลวเลิกปฏิบัติ
4. เที่ยวไปดูหนัง ลิเก ละคร หรือติดรายการโทรทัศนแลวเลิกปฏิบัติ
สนทนากันแตถอยคําที่ไมเปนประโยชน เลาเรื่องคนอื่น สนใจแตเรื่องคนอื่น ไมอานตัวเอง
ไมแกตัวเอง ไมสนใจถอยคําอันเปนประโยชน 10 ประการ คือ
1. อัปปจฉกถา
ถอยคําที่ชักนําใหมีความปรารถนานอย
2. สันตุฏฐิกถา
ถอยคําที่ชักนําใหรูจักพอ
3. ปวิเวกกถา
ถอยคําที่ชักนําใหสงัดกายสงัดใจ
4. อสังสัคคกถา
ถอยคําที่ชักนําใหไมใหระคนดวยหมู
5. วิริยารัมภกถา
ถอยคําที่ชักนําใหปรารถนาความเพียร
6. สีลกกถา
ถอยคําที่ชักนําใหตั้งอยูในศีล
7. สมาธิกถา
ถอยคําที่ชักนําใหทําใจสงบ

- 248 -

8. ปญญากถา
ถอยคําที่ชักนําใหเกิดปญญา
9. วิมุตติกกถา
ถอยคําที่ชักนําใหทําใจใหหลุดพนจากกิเลส
10. วิมุตติญาณทัสสนกถา ถอยคําที่ชักนําใหเกิดความรู ความเห็น ในความที่ใจหลุดพนจาก
กิเลส
15. นักปฏิบัติธรรมควรดําเนินรอยตามตัวอยางนี้
มหานามศากยราช ไดทูลถามสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดังปรารถนาอยูในพระไตรปฏกเลมนี้
22 หนา 163 ใจความวา ขาแตพระองคผูเจริญ ผูปฏิบัติธรรมแลว จะพึงเปนอยูโดยมากอยางไร?
สมเด็จพระจอมไตรตรัสตอบวา ตองประกอบดวยองค 6 ดังมีใจความดังตอไปนี้ คือ
1. ระลึกถึงคุณพระพุทธเจาเนืองๆ วา “อิติป โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธฯลฯ”
2. ระลึกถึงคุณพระธรรมเนืองๆ วา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯลฯ”
3. ระลึกถึงคุณพระสงฆเนืองๆ วา “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯลฯ”
4. ระลึกถึงศีลของตนเนืองๆ วา “อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชฺชิสฺ
สานิ วิฺูปสฏฐานิ อปรามฏฐานิ สมาธิสํวตฺตนิกานิ ”
“ศีลของเราไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย นักปราชญสรรเสริญ อันกิเลสตัณหาไม
ถูกตอง เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ”
5. ระลึกถึงทานที่ตนไดบริจาคแลวเนืองๆ ใจความวา“ลาภา วต เม สุลทฺธํ วต เม”
เปนตน
“การที่เรามีใจปราศจากความตระหนี่ ยินดีในการจําแนก แจกทานนี้ เปนลาภของเราหนอ เราได
ดีแลวหนอ”
6. ระลึกถึงเทวดา และคุณธรรมที่ทําใหเปนเทวดา วาเทวดาทั้งหลาย คือ
สมมติเทวดา
เทวดาโดยสมมุติ คือ กษัตริยก็ดี
วิสุทธิเทวดา
เทวดาผูบริสุทธิ์ ไดแก พระอรหันตก็ดี
อุ ปป ตติ เทวดา
เทวดาโดยกํ าเนิ ด ได แก เทวดาชั้ นจาตุ ม มหาราช
ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต เปนตนก็ดี เทวดาเหลานั้นมีอยูแนนอน ทานไดเปนเทวดาก็เพราะบําเพ็ญกุศล
เหลานั้นก็จะไดเปนเทวดาอยางทานเพราะฉะนั้น เราจะไมประมาท เราจะบําเพ็ญตอๆ ไป จนสุดความสามารถ
ของตน
นอกจากนี้ใหพากันปฏิบัติตามเสขปฏิปทาสูตร คือ
ก. มั่นอยูในศีล 5 – 8 – 10 – 227 ตามสมควรแกเพศ
ข. สํารวมอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหอยูในกรอบแหงศีล สมาธิ
ปญญา
ค. รูจักประมาณในการบริโภค
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ง. ประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ คือ คนดี 7 ประการ ไดแก
1) มีศรัทธา
2) มีหิริ คือ ความละอายตอบาป
3) มีโอตตัปปะ คือ ความสะดุงกลัวตอบาป
4) เปนพหูสูต คือ ใหหมั่นสดับรับฟงพระธรรมเทศนาบอยๆ
5) มีวิริยะ คือ ความเพียรในที่ 4 สถาน ไดแก เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น
ในสันดาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหเสื่อมไป เพียรบําเพ็ญกุศลใหมีขึ้นในตน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวมิ
ใหเสื่อมไป
6) มีสติ ระลึกไดกอนทํา กอนพูด กอนคิด และหมั่นเจริญสติปฏฐาน 4 คือ
กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธรรมานุปสสนาอยูเนืองนิตย
7) มีปญญา คือ สุตมยปญญา จินตามปญญา และภาวนามยปญญา
ผูฏิบัติธรรมตองหมั่นเจริญสมถะและวิปสสนา เปนประจํา คือ มิใหขาด มีดที่ไมหมั่นลับสนิมยอมเขาจับไดงาย
ฉันใด ใจก็ฉันนั้นถาไมหมั่นลับ ไมหมั่นฝกฝนอบรม ไมหมั่นปฏิบัติ สนิมคือกิเลส ยอมเขาจับไดเชนกัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.9) .พระสัทธรรม เทศนา เตือนสติ
ผู ฏิ บั ติ ธ รรม และอธิ บ ายการเจริ ญ สติ ป ฏ ฐาน 4 .พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 14. โรงพิ ม พ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.2546. หนา 3-31.
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ใบความรู
เรื่อง การแสดงเหตุแหงการปฏิบัติ
พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธ) ไดบรรยายธรรมโดยไดใหแสดงเหตุแหงการปฏิบัติ
เปนขอๆ ดังนี้ คือ
1. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา ไดเจริญสติปฏฐานทั้ง 4 ตามพระบาลีในพระปฏก
2. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา เปนผูไดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
3. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา เปนผูไมประมาท เพราะไมอยูปราศจากสติ
4. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา เปนผูปฏิบัติตรงและถูกตองครบทั้ง ๓ ปฎก ดังหลักฐานเปนพะยานสาธกมีอยูวา
สกลํป หิ เตปฏกํ พุทฺธวจนํ อาหริตฺวา
กถิยมานํ อปฺปมาทํเอว โอตรติ.
“จริงอยู พระพุทธพจนจบทั้งพระไตรปฎกแมทั้งสิ้น ที่พระนักเทศน พระธรรมกถึกนํามาชี้แจง
แสดงไขอยูนั้น ยอมรวมลงสูที่แหงเดียว คือ ความไมประมาทเทานั้น”
5. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา บําเพ็ญอัฏฐังคิกมรรคทั้ง 8 อันเปนมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
6. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา ไดบําเพ็ญไตรสิกขาครบบริบูรณ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ขณะเดินจงกรม หรือ
ขณะนั่งกําหนดอยูนั้น กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 บริสุทธิ์ จัดเปนศีล ใจไมเผลอจากรูปนาม
จัดเปนสมาธิ เห็นรูปนามเห็นพระไตรลักษณ จัดเปนปญญา
7. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา ไดบูชาพระพุทธเจาดวยปฏิปตติบูชา ดังที่ไดตรัสแกพระอานนทเถระในคราว
ใกลจะปรินิพพาน ซึ่งปรากฏอยูในพระไตรปฎก เลมที่ 10 มหาปรินิพพานสูตร วา
โย โข อานนฺท ภิกฺขุ วา ภิกฺขุณี วา อุปาสโก วา
อุปาสิกา วา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรติ เปนตน
แปลเปนใจความวา “ดูกอนอานนท บุคคลใด เปนภิกษุก็ตาม เปนภิกษุณี ก็ตาม เปนอุบาสกก็ตาม
เปนอุบาสิกาก็ตาม ถาปฏิบัติธรรมสมควรแกนวโลกุตรธรรมทั้ง 9 ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรม คือ เจริญ
สติปฏฐาน 4 ไดแก เจริญวิปสสนากรรมฐานนั่นเองจนไดบรรลุมรรค ผล นิพพานแลว บุคคลนั้นชื่อวา ได
สักการะ ไดเคารพ ไดนับถือ และไดบูชาเราดวยการบูชาอยางสูงสุด”ดังนี้
8. ผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวาไดเปนผูมีความจงรักภักดีตอพระพุทธองคมาก ดังที่ตรัสแกพระภิกษุทั้งหลาย
ในเมืองไพสาลี วา
ภิกฺขเว มยิ สสิเนโห ติสฺสสทิโสว เปนตน
ใจความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดมีความรักใครในเรา ผูนั้นจงเจริญวิปสสนากรรมฐาน เชนกับ
พระติ ส สะนี้ เ ถิ ด ถึ ง แม บริ ษั ท จะทํ า การบู ช าดว ยของหอม และดอกไม ธูป เที ย น เป น ต น ก็ ยั ง ไม ชื่อ ว า
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ไดบูชาเราอยางแทจริง เฉพาะผูที่เจริญวิปสสนากรรมฐานสมควรแกมรรค ผล นิพพานเทานั้น จึงจะชื่อไดวา
บูชาเราอยางแทจริง ”ดังนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.9). เตือนสติผูฏิบัติธรรมและอธิบายการ
เจริ ญ สติ ป ฏ ฐาน 4 . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 14 . โรงพิ ม พ ม หาจุ ฬ าลงกรณ ร าชวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร.2546. หนา 37-39.
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ใบความรู
เรื่อง การแสดงผลแหงการปฏิบัติ(ยอ/กลาง/พิสดาร)
1. ผลการปฏิบัติโดยยอ
1). ถาปฏิบัติถูกตอง จะตองทัน ปจจุบันธรรม คือ สติทันรูปนาม มีการเผลอนอย ขณะใดมีสติอยู
ขณะนัน้ โลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นไมได โลภ โกรธ หลง เปรียบเหมือนความมืด สติ เปรียบเหมือนไฟฟา เมื่อ
เราดับไฟ ความมืดก็มา เมื่อเราเปดไฟ ความมืดก็หายไป ฉะนั้น
2). เมื่อกําหนดทันปจจุบนั ดีแลว จะรูลักษณะของรูปนามไดดีมาก รูว า อะไรเปน อะไรเปนนาม
เมื่อรูรูปกับนามแลว จึงจะรูพ ระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได เพราะพระไตรลักษณปก ติดอยูกับ
รูปนาม อุปมาเหมือนตัวเสือ กับลายเสือ คือ
รูปนาม เปรียบเหมือน ตัวเสือ
พระไตรลักษณ เปรียบเหมือน ลายเสือ
ตัวเสือ จะไปหากินวัวอยูกลางทุง สวนลายเสือ ไปอยูในปาเชนนัน้ ยอมเปนไมไดฉนั ใด ขอนีก้ ็
ฉันนั้น เมื่อเห็นตัวเสือก็เห็นลายเสือ เมื่อเห็นรูปนามก็ยอมเห็นพระไตรลักษณ อันนี้เปนหลักของ
สภาวธรรม เกิดแกผูปฏิบัติเทานั้น จะเกิดแกผูไมปฏิบัตไิ มไดเปนอันขาด ดุจอาหารจะอิ่มแทนกันไมได ใคร
กินคนนัน้ อิ่ม ใครกินคนนัน้ อวน โบราณทานวา “ กินเองจึงอิ่ม กินเองจึงอวน”
3). เมื่อรูพระไตรลักษณแลว จึงจะไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
2. ผลการปฏิบัติโดยสวนกลาง
ที่แสดงมานี้ แสดงผลโดยยอ ถาแสดงโดยสวนกลาง ผูปฏิบัติจะไดรแู จงแทงตลอดวิสุทธิทั้ง 7 คือ
1). สีลวิสุทธิ มีศลี อันบริสุทธิ์หมดจดดี
2). จิตตวิสุทธิ มีจิตอันบริสุทธิ์หมดจดดี
3). ทิฏฐิวิสุทธิ มีความรูความเห็นอันบริสุทธิ์ดี คือ เห็นรูปนาม ไดแก ญาณที่ 1
4). กังขาวิตรณวิสุทธิ มีความรูความเห็นอันขามพนจากความสงสัยได คือ หายความของใจ
สงสัยในรูปนาม และหายความของใจสงสัยในปจจัยของรูปนามไดแกญาณที่ 2
5). มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ มีความรูความเห็นอันบริสุทธิ์ คือ รูทางถูกและทางผิด ละทางผิด
แลว ยึดทางถูกตอไป ไดแก เห็นความเกิดดับของรูปนาม ถึงอุทยัพพยญาณอยางออน
6). ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ มีความรูความเห็นอันบริสุทธิ์ดําเนินโดยลําดับๆคือ เห็นความเกิด
ดับของรูปนาม เห็นเฉพาะความดับไปๆ ของรูปนาม เห็นรูปนามเปนของนากลัว เห็นทุกขโทษของรูปนาม
เกิดความเบื่อหนายในรูปนาม อยากออก อยากหนี อยากหลุดพนจากรูปนาม มีใจเขมแข็งตั้งใจจริง ปฏิบัติ
จริง มีใจเฉยๆ คือ มีอุเบกขาเตรียมตัวเขาสูม รรค ผล นิพพาน เมื่อสรุปความแลว ไดแก ญาณที่ 4อยางแก
จนถึง ญาณที่ 12
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7). ญาณทัสสนวิสุทธิ มีความรูความเห็นอันบริสุทธิ์ คือถึงพระนิพพานแลว ตัวกิเลสเปนสมุจเฉท
ปหาน เรียกวา ญาณที่ 14 คือ มัคคญาณ มีพระนิพพานเปนอารมณ
3. ผลการแสดงการปฏิบัติโดยพิสดาร (ละเอียด)
ถาจะแสดงผลแหงการปฏิบตั ิโดยพิสดารแลว ผูปฏิบัติตามทางสายนี้จะไดผลเปนขั้นๆ ถึง 16
ประการ คือ
1). นามรูปปริเฉทญาณ รูรูปนาม ไดแก ถึงวิสุทธิขอที่ 3
2). ปจจัยปริคคหญาณ รูเหตุปจจัยของรูปนาม ไดแก ถึงวิสุทธิขอที่ 4
3). สัมมสนญาณ พิจารณารูปนามเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไดแก เขาเขตวิสุทธิขอที่ 5 ออนๆ
4). อุทยัพพยญาณ เห็นรูปนามเกิดดับ ไดแก ถึงวิสุทธิขอที่ 5 อยางแก
5). ภังคญาณ เห็นเฉพาะความดับไปๆ ของรูปนาม
6). ภยญาณ เห็นรูปนามเปนนากลัว
7). อาทีนวญาณ เห็นทุกข เห็นโทษของรูปนาม
8). นิพพิทาญาณ เกิดความเบื่อหนาย ในรูปนาม
9). มุญจิตุกัมยตาญาณ อยากออก อยากหนี อยากหลุด อยากพน จากรูปนาม
10). ปฏิสงั ขาญาณ มีกําลังใจเขมแข็ง ตั้งใจจริง ปฏิบัติจริง ไมยอมถอยหลัง
11). สังขารุเปกขาญาณ มีใจเฉยๆ อยูกับรูปนามไมดใี จไมเสียใจ ไมกลัว ไมเบื่อ ไมยนิ ดี ไมยนิ ราย
12). อนุโลมญาณ อนุโลม คือ ทวนญาณที่ 4-5-6-7-8-9-10 มาอีก และอนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม
37 ประการ คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 มรรคมีองค 8
ญาณขอที่ 4 ถึงขอที่ 12 ไดแก วิสุทธิขอที่ 6
(ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ) ถาเทศนวิสุทธิขิ้ที่ 6 ก็เทศนญาณที่ 4 ถึงญาณที่ 12 นั่นเอง
13). โครตภูญาณ หนวงนิพพานเปนอารมณตัดขาดจากโครตของปุถุชน เขาสูเขตโครตของพระ
อริยเจา ถึงพระนิพพานแลว แตยังไมเต็มที่ ดุจคนถือสาสนไปถวายพระเจาแผนดิน ไดเห็นพระเจาแผนดิน
อยูบนหลังชางแลว แตยังมิไดถวายสาสนหรืออีกอุปมาหนึ่ง ดุจบุคคลผูเปนแมคัวทํากับขาว เอาชอนตักน้ํา
แกงมาชิมดู ยอมจะรูรสบางแลววา เค็มหรือไมเค็ม แตยงั ไมไดลงมือรับประทานแกงเต็มที่ ฉะนัน้ อยู
ระหวางกึ่งกลางวิสุทธิที่ 6 กับที่ 7
14). มัคคญาณ ตัดกิเลสไดเด็ดขาด คือ
ละสักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวตน เรา เขา
ละวิจิกิจฉา คือ ความสงสัยลังเลใจ ในขอวัตรปฏิบัติในพระรัตนตัย ในบาป บุญ นรก สวรรค
มรรค ผล นิพพาน ไดอยางเด็ดขาด
ละสีลัพพตปรามาส คือ การปฏิบัติผิดจากพระพุทธศาสนา เชน บูชาไฟ ยืนขาเดียวเหนีย่ วกินลม
หรือแกผากินหญาดุจโค เปนตน ญาณนี้ถงึ พระนิพพานแลว คือ มีพระนิพพานเปนอารมณ เปนโลกุตตระ
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ผูปฏิบัติถงึ ขั้นนี้ จึงจะพิสูจนไดวา นรก เปรต อสุรกาย บุญ บาป สวรรค มรรค ผล นิพพาน เปนของ
มีจริง แทจริงแนนอน ถาปฏิบัติยังไมถึงญาณนี้กย็ ังจะมีความสงสัยอยูตลอดไป
15). ผลญาณ มีพระนิพพานเปนอารมณ เปนผลสืบมาจากมรรค ที่ไดปหานกิเลสเด็ดขาดลงไป
แลว ญาณนี้เปนโลกุตตระ
16). ปจจเวกขณญาณ ยอนกลับไปพิจารณากิเลสที่ละแลว และทีเ่ หลืออยู ซึ่งจะตองปฏิบัติเพื่อละ
อีกตอไป ญาณนี้เปนโลกียะ ใชมหากุศลเปนเครื่องพิจารณา
ดังที่แสดงมานี้ เปนผลแหงการปฏิบัติตามสติปฏฐาน 4 โดยพิสดาร
ผูปฏิบัติผานญาณ 16 ครั้งที่ 1 เรียกวา เปนพระโสดาบัน
ผานญาณ 16 ครั้งที่ 2 เรียกวา เปนพระสกทาคามี
ผานญาณ 16 ครั้งที่ 3 เรียกวา เปนพระอนาคามี
ผานญาณ 16 ครั้งที่ 4 เรียกวา เปนพระอรหันต
เมื่อปฏิบัติผานญาณ 16 ถึง 4 ครั้งเชนนี้แลว จึงจะเปนผูจบพรหมจรรย เปนอันวาไมตองมา
เวียนวายตายเกิดในหวงมหรรณพภพสงสารอีกตอไปแลว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.9). พระสัทธรรมเทศนา เตือนสติ
ผู ฏิ บั ติ ธ รรมและอธิ บ ายการเจริ ญ สติ ป ฏ ฐาน 4. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 14 .โรงพิ ม พ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.2546. หนา 40-45.
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ใบความรู
เรื่อง การกราบพระรัตนตรัย
• การกราบพระรัตนตรัย นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ซึ่งประกอบดวยองค 5 คือ หัวเขา 2
ฝามือ 2 และหนาผาก 1 โดยใหองคทั้งหาจรดลงแนบกับพื้น
• การกราบ ควรกลา วคํานมัสการใหจ บเสีย กอน จึงคอยน อมตัวลงกราบ ไม ควรนอมตัว ลง
ในขณะกลาวคํานมัสการยังไมจบจะทําใหคํานมัสการขาดหายไปและเปนการกราบที่ไมพรอม
เพรียงกัน
• ขณะกราบเมื่อศีรษะถึงพื้นใหกลาวคําระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ สามครั้ง
ตามลําดับ คือ
กราบครั้งที่หนึ่ง กลาวคําวา พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจาเปนที่พึ่งของเรา
กราบครั้งที่สอง กลาวคําวา ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเปนที่พึ่งของเรา
กราบครั้งที่สาม กลาวคําวา สังโฆ เม นาโถ พระสงฆเปนที่พึ่งของเรา
เปนการแสดงคารวะอยางแนนแฟน และเปนการทําจิตใจใหมั่งคงยิ่งขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการกราบ
การเตรียมการ ชายนั่งคุกเขา / หญิงนั่งคุกเขาราบ
การกราบ
จังหวะที่ 1 ชายนั่งคุกเขา/หญิงนั่งคุกเขาราบ ยกมือขึ้นประนมระหวางอก
จังหวะที่ 2 ยกมือประนมขึ้น จรดหนาผาก หัวแมมือทั้งสองอยูระหวางคิ้ว ชายตั้งศีรษะตรงสวนหญิง
กมศีรษะลงเล็กนอย
จังหวะที่ 3 หมอบกราบลงใหหนาผากจรดพื้นวางฝามือแบราบหางกันหนึ่งฝามือกับศีรษะลงให
หนาผากจรดพื้นในระหวางฝามือทั้งสอขาง ชายขอศอกตอกับหัวเขา หญิงใหขอศอกทั้งสอง
ขนาบเขา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : ศูนยพุทธจักรปฏิบัติธรรม. สวดมนต ฉบับธรรมทายาท. พิมพที่บริษัทนวกนก จํากัด.
ไมปรากฏปที่พิมพ. หนา 3.
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ใบความรู
เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา
ศาสนพิธี คือ ระเบียบแบบแผน สําหรับการปฏิบัติในพระศาสนา เพื่อบําเพ็ญกุศลตางๆ สําหรับ
ชาวพุทธโดยทั่วไป ผูที่ปฏิบัติศาสนิธีพอเหมาะสมพอควรเปนนิจ ถือวาเปนผูทําบุญไดครบบุญกิริยาวัตถุ
3 อยาง
ศาสนพิธี มีความเกี่ยวของกับชิวิตประจําวันของชาวพุทธเปนอยางมากจนกลายเปนวัฒนธรรม
ประจําชาติ หากจําแนกศาสนพิธี โดยยึดหลักตามผูเปนเจาของพิธี ได 3 ประเภท คือ
1. พิธีกรรมของพระภิกษุสงฆโดยเฉพาะ (สังฆกรรม) เชน อุโบสถสังฆกรรม (การสวด
พระปาฏิโมกข) พิธีเขาพรรษา ออกพรรษา พิธีกรานกฐิน เปนตน
2. พิ ธี กรรมที่ พระภิ กษุ สงฆ กั บฆราวาสทํ าต อเนื่ องกั น เช น การบรรพชาอุ ปสมบท
การทอดถวายผากฐิน เปนตน
3. พิธีกรรมที่ชาวบานจัดขึ้น แลวนิมนตพระภิกษุสงฆเขารวมพิธีเพื่อเปนขวัญกําลังใจ
เปนสิริมงคล เชน การทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญแตงงาน ทําบุญวันเกิด ทําบุญงานศพ เปนตน
พิ ธี กรรมในข อนี้ ชาวบานถื อเป นการทํ าบุ ญ เป นกิ จกรรมตามวาระของชี วิ ตที่จํ าเป น
ขาดไมไดและมีผลทางดานพัฒนาจิตใจ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม . คูมือ ทําวัตรเชา – เย็น แปลและไมแปล
บทสวดมนต แ ละศาสนพิ ธีตา งๆ สํา หรั บพุท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป . วั ด ภาวนาภิ ร ตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร . พิมพครั้งที่ 3 . สํานักพิมพ เอส พี เอส พริ๊นติ้ง.
2548. หนา 143.
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ใบความรู
เรื่อง วิธีการทําบุญ

คําวา “บุญ” แปลวา คาวมสุข ความดี ความสะอาด ความผองแผวแหงจิต
คําวา “การทําบุญ” หมายถึง การทํากิจใดๆ เพื่อใหไดบุญ คือเพื่อใหไดความสุขกายสบายใจ กิจที่ทํานั้นต
ประโยชนตอตนเอง และผูอื่น โดยถูกทํานองคลองธรรม สําหรับคําวา “การบําเพ็ญบุญ” มีความหมายเชนเดียวกับ
ทําบุญ”
วิธีการทําบุญ เพื่อใหไดบุญนั้น มีอยู 3 วิธี โดยจําแนกตามจิต รวมเรียกวา “บุญกิริยาวัตถุ
3 อยาง” ค
1. ทานมัย วิธีการทําบุญดวยการบริจาคทาน เปนเรื่องของจิตเกี่ยวเนื่องกับสิ่งของที่จะทําทานมีหนาที่กําจ
อยางหยาบคือความโลภได ผูที่ไดบุญจากทานมัยยอมเปนคนกวางขวาง เปนที่รักและเคารพของปวงชน สมานไมต
ไดทุกชั้น ทั้งยึดถือประโยชนของตนที่มีทรัพยไดดวย เราจําแนกทานออกเปน 2 อยาง คือ
อามิสทาน เปนการสละทรัพยของตนแกคนทั้งหลาย ดวยอัธยาศัยเมตตาเผื่อแผ เชน ถวายท
พระภิกษุสามเณร การใหทานแกคนชรา ขอทาน ผูตกยาก เปนตน
ธรรมทาน เปนการแนะนําสั่งสอนชี้แจงใหผูอื่นรูจักบาปบุญคุณโทษ ใหวิชาความรู ดังพุทธภา
“ สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ” แปลวา การใหธรรมเปนทาน ชนะการใหทั้งปวง
2. สีลมัย วิธีการทําบุญดวยการรักษาศีล เปนเรื่องของจิตเกี่ยวเนื่องกับกาย วาจา สีลมัยมีหนาที่ กําจัดกิเล
กลาง คือความโกรธได ผูที่ไดบุญจากสีลมัยยอมเปนที่รักและเคารพของชนทั้งหลาย หมดความรังเกียจซึ่งกันและกัน
ใหเปนคนองอาจดวย สีลมัยจําแนกเปน
ศีล 5 สําหรับสามัญชนทั่วไป
ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล สําหรับอุบาสกอุบาสิกา
ศีล 10 สําหรับสามณร
ศีล 227 สําหรับพระภิกษุ
ปกติคนที่ถูกโทสะครอบงําจิตยอมจะเดือดรอนใจ มักจะเสียความประพฤติทางกาย และวาจา จําตองรั
ควบคุมกายวาจาใจใหสงบ ตลอดจนคลุมจิตใจใหเปนปกติ หายโทสะ จิตจึงจะเปนบุญ
3. ภาวนามัย วิธีการทําบุญดวยการภาวนา เปนเรื่องของจิตอยางเดียว ผูที่ไดบุญจากการภาวนามัย ยอม
หนักแนนมั่นคง แมกระทบกระทั่งอารมณใดๆ ยอมจะไมหวั่นไหวไปตามอารมณนั้นๆ การภาวนา เปนการอบรมจิตใ
มั่นอยูในความดีและใหฉลาด สําหรับคนทั่วไป ไดแก การศึกษาเลาเรียน หมั่นฟง หมั่นคิด หมั่นทอง บนหลักว
ตางๆ หมั่นสนทนากับทานผูรูจนเกิดความฉลาด การภาวนาที่ละเอียดมากขึ้น ไดแก
สมถภาวนา (สมถกัมมัฏฐาน) คือการทําจิตใหอยูในอารมณเดียว ดวยการสํารวม ความระว
ตั้งใจ
วิปสสนาภาวนา (วิปสสนากัมมัฏฐาน) คือใชปญญาพิจารณาใหเห็นแจงในสังขารธรรมทั้งปว
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ความฝกฝน ความทรมาน ความดัดสันดานและดวยความขมใจ
ภาวนามัยเปนขอสําคัญที่สุดในบุญกิริยาทั้งหลาย เพราะยึดบุญกิริรยานั้นๆ ใหคงอยูไดดวยแกนเหล็กที่ตั้ง
ภายในทําของที่หุมอยู ณ ภายนอกใหมั่นคงฉะนั้น อันความงามความดีที่จะเปนผล ซึ่งบุคคลที่ประพฤติใหปราก
ภายนอกดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ตองมีภาวนาเปนสารอยูภายใน ยอมเปนไปดังสุคันธชาติ เปนตนวา เนื้อไมที่อบไว
ดี เพราะฉะนั้น กุศลราศีที่บุคคลทําใหมีขึ้นโดยสนิทใจจึงไดชื่อวาภาวนาเพราะใจความวาเปนเครื่องอบรมกุศลใหม
สันดาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม . คูมือ ทําวัตรเชา – เย็น แปลและ
ไม แ ปล บทสวดมนต แ ละศาสนพิ ธี ต า งๆ สํ าหรั บพุ ทธศาสนิ กชนทั่ วไป . วั ดภาวนา
ภิรตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร . พิมพครั้งที่ 3 . สํานักพิมพ เอส พี เอส
พริ๊นติ้ง. 2548. หนา 143-145.

ใบความรู
เรื่อง การทําบุญในมงคล
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งานมงคล ไดแก การทําบุญ เพื่อความสุขความเจริญ โดยปรารถนาเหตุดี เชน ทําบุญวันเกิด
ทําบุญฉลองอายุครบ ทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญเนื่องในงานมงคลสมรส ทําบุญฉลองเกียรติยศ
เหลานี้เปนตน ในงานมงคลมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. การอาราธนาพระสงฆ เมื่อกําหนดวันงานแนนอนแลว ไปอาราธนาพระตามจํานวน
ที่ตองการ กอนถึงวันงานอยางนอย 3 ถึง 7 วัน การอาราธนานั้น ถาสามารถเขียนหรือพิมพเปนฏีกา
นิมนตไดเปนการดีที่สุด โดยบอกกําหนด วัน เดือน ป เวลา และงานใหละเอียด
2. จํานวนพระที่นิมนต ตามปกติจํานวนนี้คือ 5 รูป 7 รูป 9 รูป แตสวนมากนิยมนิมนต
9 รูป ถือกันวาเลข 9 เปนเลขมงคล ขลังดี งานนั้นจะไดเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ถาเปนงานมงคล
สมรส นิ ย มนิ มนตจํานวนคู คือ 6 รูป 8 รูป 10 รู ป สวนมากงานมงคลสมรสนิย ม 8 รูป ถาเปน
พระราชพิธี นิยม 10 รูป เปนอยางนอย
3. การตั้ งโตะหมู นิย มจัดไวทางดานขวามือของพระสงฆ โดยใหพระพุทธผิ นพระ
พักตรไปดานเดียวกับพระสงฆ ถาสถานที่อํานวยใหผินพระพุทธรูปไปทางดานทิศตะวันออก หรือ
ทิศเหนือ ไดยิ่งดี ถาสถานที่ไมพอก็ใหจัดตามความเหมาะสมกับสถานที่ พระพุทธรูปที่จะนํามาตั้ง
โตะ บูชานั้น ไมใหมีครอบและเล็กจนเกินไป หรือใหญเกินไป ถาโตะบูชาใหญเล็ก ก็ใหจัดพระบูชา
เหมาะสมตามสวน มีแจกันดอกไม พานดอกไมจัด 3 หรือ 5 พาน แจกันจะใช 1 – 2 คูก็ได แลวแต
ขนาดของโตะ กระถางธูปใหปกไว 3 ดอก เชิงเทียน 1 คู พรอมเทียน
4. ขันน้ํามนต จะใชขันหรือบาตร หมอนํามนตมีเชิงก็ได ใสน้ําสะอาดพอสมควร มี
เทียนน้ํามนต ขี้ผึ้งอยางดี 1 – 2 เลม (เทียน ราคาเลมละ 1 บาท ขึ้นไป) ใบเงินใบทองอยางละ 5 ใบ
มัดหญาคาหรือกานมะยม สําหรับประพรมน้ําพระพุทธมนต 1 มัด ถาใชใบมะยมใชกานสด 9 กาน
ถ า มี ก ารเจิ ม ก็ เ ตรี ย มแป ง กระแจะ ใส น้ํ า หอมใบผอบเจิ ม ด ว ย ถ า มี ก ารป ด ทองด ว ย ก็ เ ตรี ย ม
ทองคําเปลวไว ตามตองการไวในพาน ตั้งไวขางบาตรน้ํามนตดวย
5. ดายสายสิญจน ใชดายดิบจับ 9 เสน 1 มวน โยงรอบบานหรือบริเวณพิธีเวียนจากซาย
ไปขวาโยงเขากันเขาหาพระประธานที่โตะหมูบูชา เวียนซายไปขวาเชนเดียวกันไมควรเอาไปพันไวที่
องคพ ระประธาน เวีย นรอบฐานพระโยงมาที ่ข ัน หรือ บาตรน้ํ า มนตเ วีย นขวา แลว นํ า ดา ย
สายสิญจน วาง ไวบนพานรองตั้งไวขางโตะบูชาใกลกับพระเถระองคประธานในสงฆ
เรื่องดายสายสิญจนนี้ มีขอควรระวังเปนพิเศษคือ หามขามกรายเปนเด็ดขาด แมที่สุดจะ
หยิบของขามหรือยื่นมือไปเขี่ยบุหรี่ บวนน้ําหมากน้ําลาย ก็ไมควรจะขามดายสายสิญจนอยางยิ่ง
เพราะนอกจากเปนการแสดงความไมเคารพในพระพุทธเจา หรือถาเปนงานศพก็ไมเปนการเคารพใน
ผูตาย และยังเปนผูที่ถูกติเตียนดวย หากมีความจําเปนจริงๆ ก็ควรสอดมือไปทางใตดายสายสิญจน
6. การปูอาสนะสําหรับพระสงฆ ควรใชเสื่อหรือพรมปูเสียชั้นหนึ่งกอน นิยมใชกัน
2 วิธีคือ ยกพื้นอาสนะสงฆใหสูงขึ้น โดยใชเตียงหรือแครมายาววางตอกันใหพอจํานวนแกสงฆ และ
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อีกวิธีหนึ่ง ปูลาดอาสนะบนพื้นธรรมดา อาสนสงฆชนิดยกพื้นนิยมใชผาขาวปูลาด จะมีผานิสีทนะปู
อีกชั้นหนึ่ง หรือไมมีก็ได โดยอาสนสงฆยกพื้นนี้ มักจัดในสถานที่ที่ฝายเจาภาพนั่งเกาอี้กัน สวน
อาสนะชนิดที่ปูลาดบนพื้นธรรมดา จะใชเสื่อหรือพรมผาที่สมควรก็สุดแทแตที่จะหาได
ขอสําคัญควรระวัง อยาใหอาสนะพระสงฆกับอาสนะของคฤหัสถฝายเจาภาพเปนอัน
เดียวกัน ควรปูลาดใหแยกจากกัน ถาจะเปนแยกกันไมไดโดยปูเสื่อหรือพรมไวเต็มหอง สําหรับ
อาสนสงฆ ควรปูทับเสื่อหรือพรมอีกชั้นหนึ่งจึงจะเหมาะสม โดยใชผาขาวหรือผานิสีทนะก็ได
ปูเรียงองคเปนระยะใหหางกันพอสมควร อยาใหชิดกันเกินไปมีหมอนอิงขางหลังเรียงองคเทากัน
จํานวนที่นิมนตมาในงานนั้นๆ
7. เครื่องรับรองพระ ก็มีกระโถน, ภาชนะน้ําเย็น, พานใสหมากพลูบุหรี่ วางไวทางดาน
ขวามือของพระสงฆเปนรายรูป ถาของมีจํากัด 2 รูปตอ 1 ที่ก็ได วางเรียงจากขางในมาหาขางนอก
ตามลําดับ คือกระโถนไวในที่สุด ถัดมาภาชนะน้ําเย็น และพานหมากพลู บุหรี่ สวนน้ําชาหรือ
เครื่องดื่มเมื่อพระสงฆเขานั่งเรียบรอยแลว คอยถวายก็ได
8. ลางเทา – เช็ดเทาพระสงฆ เมื่อพระสงฆมาถึงบาน ฝายตอนรับจะคอยลางเทาให
ทาน จะใหทานลางเทาเองไมเหมาะ เพราะน้ําอาจมีสัตวขัดกับพระวินัย และคอยเช็ดเทาใหทานดวย
9. ประเคนเครื่องรับรองพระสงฆ เมื่อพระสงฆเขาประจําที่เรียบรอย พึงเขาประเคน
ของรับรองพระที่เตรียมไวแลว คือภาชนะน้ําเย็น พานหมากบุหรี่ ประเคนของที่อยูขางในกอน
เสร็จแลวน้ําชาหรือน้ําอัดลมถวายทีละรูปจนครบ
10. จุดเทียนธูปและเครื่องสักการะ เมื่อถึงเวลาแลวเจาภาพเริ่มตนจุดเทียนธูป ที่โตะบูชา
ดวยตัวเอง ไมควรใหคนอื่นจุดแทน เพื่อความเปนสิริมงคลของเจาภาพงานนั้นๆ และควรจุดเทียน
เลมที่อยูทางซายมือของเรากอน เทียนไมควรใหเลมเล็กเกินไป เสร็จแลวจุดธูปจากเทียน ธูปควรปก
ไวในกระถางธูปใหตั้งตรง ถาเปนงานมงคลสมรสคูบาวสาวจุดเทียนกันคนละเลม ธูปคนละ 3 ดอก
ผูหญิงใหนั่งทางซาย ผูชายนั่งทางขลา บูชาแลวกราบลงพรอมกัน 3 ครั้ง ประเคนดายสายสิญจนแก
พระเถระรูปที่เปนประธานพระสงฆในพิธี
11. อาราธนาศีล ถาเจาภาพสามารถอาราธนาศีลไดดวยตนเองยิ่งดี ถาอาสนสงฆสูง จะ
ยืนอาราธนาก็ได ถาพระสงฆนั่งกับพื้น ควรนั่งคุกเขาประนมมืออาราธนาจบแลว พึงตั้งใจรับศีลดวย
การเปลงวาจาวาตาม การเปล งวาจานี้ควรใหพระเถระผูใ หศีลไดยิน ดวย ไมใชรับศีลในใจเมื่อ
พระทานใหศีลจบ พึงรับวา อามะ ภันเต หรือวา สาธุ ภันเต
12. อาราธนาพระปริตต เมื่อรับศีลจบแลว พึงกราบลง 3 ครั้ง หรือยืนไหวแลวแตกรณี
13. จุดเทียนน้ํามนต เพื่อพระสงฆสวดมนตถึงบทมงคลสูตร ขึ้นบทวา อะเส วะนา จะ
พาลานัง เจาภาพรีบจุดเทียนน้ํามนตติดกับบาตรหรือขันน้ํามนตแลว ยกขันน้ํามนตถวายพระเถระ
เหตุที่จุดเทียนน้ํามนตตอนนี้ เพราะเทียนน้ํามนตใชแทนเทียนมงคลจึงตองจุด เมื่อพระทานสวดถึง

- 261 -

บทมงคลสูตรก็เพื่อใหเปนสิริมงคลในงานนั้น
14. ถวายสํารับบูชาพระพุทธ ถามีการฉันเชาหรือฉันเพล หลังจากพระเจริญพระพุทธ
มนตเสร็จแลว เมื่อพระทานสวดถึงบท พาหุงสะหัสสะมะ ภินิมิตะสาวุธันตัง, ถาเปนงานมงคงสมรส
ใหคูบาวสาวออกไปตักบาตร โดยจับดามทัพพีเดียวกัน มีคนคอยสงขาวของใสบาตรให เมื่อใสบาตร
แลว ก็ควรนําสํารับบูชาพระพุทธมาถวายในขณะนั้น
โปรดจํ าไว ด วยว าการทํ าบุ ญทุ กครั้ งต องถวายสํ ารั บบู ชาพระพุ ทธก อน จึ งถวายอาหาร
บิณฑบาตแกพระสงฆ เมื่อพระสงฆฉันเสร็จแลว พึงลาสํารับพระพุทธวาดังนี้ เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
3 ครั้ง
15. ประเคนอาหารพระสงฆ ขณะประเคนอาหาร ควรเขาไปใกลพระสงฆประมาณ
1 ศอกยกของที่ประเคนใหสูงขึ้นจากพื้น ไมควรกระทบตอสิ่งกีดขวางอยางอื่นสูงพอประมาณ ของ
ที่ประเคนแลวหามมิใหถูกตองอีก ถาถูกตองดวยความพลาดพลั้งตองรีบประเคนใหม ของประเคนที
ละอยางๆ ถาเปนของเล็กๆ จะประเคนดวยมือเดียวก็ได แตตองประเคนดวยมือขวา ถาเปนงานมงคล
สมรส คูสมรสประเคนวางลงบนผาที่พระทานปูรับ และฝายเจาบาวจะประเคนอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
2 คนประเคนไมขึ้น ขัดกับพระวินัย ขณะพระกําลังฉัน เจาภาพควรนั่งปฏิบัติดวยการดูแลใหทั่วถึง
และควรปวารณา สิ่งใดขาดตกบกพรองขอใหเรียกไดตามประสงค เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแลว
ถอนสํารับคาวออกกอน นําของหวานประเคนตอไป ถามีน้ําชาก็ควรรีบถวายตอนนี้ดวย ชอนสอม
ของหวานไมควรลืม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม . คูมือ ทําวัตรเชา – เย็น แปลและไมแปล
บทสวดมนตและศาสนพิธีตางๆ สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป . วัดภาวนาภิรตาราม เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร . พิมพครั้งที่ 3 . สํานักพิมพ เอส พี เอส พริ๊นติ้ง . 2548.
หนา 146-150.

ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 6
เรื่อง การสนทนาธรรม
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1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดมีโอกาสสอบถามขอสงสัยในธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติกับพระอาจารย
และ ผูปฏิบัติธรรมรวมกันทําใหมีความรูความเขาใจในธรรมแจมแจงขึ้น
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งกัน
และกันเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น
3. เพื่อปรับความเห็นของผูปฏิบัติธรรมใหตรงตามความเปนจริง
4. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดสรางสมบุญบารมีที่ไดจากการสนทนาธรรม (มงคลชีวิต ขอที่ 30 การ
สนทนาธรรม)
5. เพื่อพัฒนาสติปญญาผูปฏิบัติธรรมใหเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณและรูเทาทันตนเอง
รูจัก ตนเองและรู จัก ผูอื่น และใชสติ ปญ ญากํากั บ ตนเอง ในการดํ า เนิ น ชีวิ ตประจําวั น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการกลับไปเสพซ้ํา
6. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถ
เขาถึงธรรมไดในระดับหนึ่ง
2. สาระสําคัญ
การสนทนาธรรม เปนการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในธรรม ทําใหไดแนวคิดใหมๆ ใน
การปฏิบัติธรรมมากขึ้น และจัดเปนมงคลชีวิตขอที่ 30 การสนทนาธรรมเปนมหากุศล มีอานิสงคหลาย
ประการโดยเฉพาะดานการพัฒนาสติปญญาใหเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบทําใหมีความเขาใจแจมแจง
ในธรรมที่ยังไมเคยฟงหรือยังเขาใจไดไมชัดแจง จึงนํากิจกรรมการสนทนาธรรมมาประยุกตใชเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการแกไขฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ดานพัฒนาสติปญญาใหฉลาดรูเทาทันตนเอง ผูอื่น
และใชกํากับตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปเสพซ้ํา
3. เวลา
30 นาที – 1 ชั่วโมง
4. สื่อ - อุปกรณ
- สถานที่ที่สงบปราศจากสิ่งรบกวนภายนอก
- เกาอี้ / เสื่อ หรืออาสนะรองนั่งตามสมควรของแตละสถานที่

5. วิธีดําเนินการ
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1. พระวิทยากร/แมชี / วิทยากรผูดําเนิ นการสนทนาธรรม เตรี ยมประเด็น หัว ขอธรรมที่จ ะ
สนทนาธรรมไวและศึกษาในแตละเรื่องเปนอยางดี กอนดําเนินการในแตละโอกาสที่สมควร
ในเรื่องนั้นๆ เชน เรื่องที่ผูปฏิบัติธรรมสนใจเปนพิเศษหรือมีขอคําถามสงสัยเกิดขึ้น เปนตน
2. จัดใหผูปฏิบัติธรรมไดอยูในสถานที่สงบ นั่งในที่สบายตามสมควรเปนกลุม
3. ชี้แจงทําความเขาใจเบื้องตนและขอปฏิบัติระหวางสนทนาธรรม เชน มารยาท และแสดง
กิริยา วาจาสุภาพ แตงกายเรียบรอยมิดชิด อดทนตอคําพูดรุนแรง พูดคําไพเราะ ไมยกตน
ขมทานตองตั้งจิตอภัย ไมคัดคานคําสอน ไมพูดนอกเรื่อง ไมพูดเรื่อยเปอย สมาธิแนวแน
เปนตน
4. นําเขาสูการสนทนาธรรมตามเทคนิค วิธีของพระอาจารย / แมชี / วิทยากรแตละทาน เชน ตั้ง
คําถามเองแลวตอบเองหรือ จากประเด็นขอสงสัยของผูปฏิบัติธรรม เปนตน
5. สรุปการสนทนาในแตละครั้งตามเทคนิควิธีการของพระอาจารย / แมชี / วิทยากร เชน อาจ
สรุปเองหรือใหผูปฏิบัติธรรมมีสวนรวมในการสรุป
6. เมื่อเสร็จสิ้นจากการสนทนาธรรมควรนําผูปฏิบัติธรรม แผเมตตา อุทิศสวนบุญ – อุทิศสวน
กุศล กลาวคํานมัสการพระรัตนตรัย และกราบไหวครูบาอาจารยตามสมควรแกโอกาส
6. การประเมินผล
1. จากการสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเชน ความสนใจซักถาม เรื่องที่สนใจและ
การมีสวนรวมของผูปฏิบัติธรรมจากบันทึกของพระอาจารย / พี่เลี้ยง
2. จากการประเมินผลของผูปฏิบัติธรรมจากบันทึกประจําวันและแบบประเมินโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1.

พระธรรมธีรราชมหามุณี (โชดก าณสิทฺธิเถระ). มงคล 38 ประการ. พิมพครั้ งที่ 9.
สํานักพิมพสัมปชัญญะ จังหวัดนนทบุรี. 2548. หนา 243-246.
2. ทัศนะ พินิจกานนท. มงคลแหงชีวิต. พิมพที่ศักดิ์ชัยการพิมพ. 2541

ใบความรู
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เรื่อง การสนทนาธรรม
• การสนทนาธรรม จัดเปนมงคลชีวิตขอ 30 สนทนาธรรมไดแก การซักถามธรรมซึ่งกันและกัน
เพื่อใหเกิดปญญา เพื่อใหใจเบิกบาน เพื่อใหใจไมหดหู เพื่อใหเกิดบุญกุศลแกตนและคนอื่น
การสนธนาธรรมมีอยู 5 อยาง คือ
1. สนทนาธรรมกันเพื่อใหเกิดความรูในธรรมที่ตนยังไมรู
2. สนทนาธรรมกันเพื่อใหเกิดความเขาใจแจมแจงในธรรมที่ตนทราบแลวแตยังไมแจมแจงดี
และเพื่อใหเกิดประโยชนแกคนอื่นดวย
3. สนทนาธรรมเพื่อแกขอของใจสงสัยของตนและคนอื่น
4. สนทนาธรรมเพื่อสืบสวนหาความจริง เชน สามีของนางภิกษุณี ชื่อ ธรรมทินนา เปน
ตัวอยาง
5. สนทนาธรรมโดยตั้งคําถามเองแลวตอบเอง เพื่อใหผูฟงเขาใจงาย เพื่อใหเกิดมหากุศลแก
ตนและคนอื่นเพื่อใหธรรมเปนทาน
• การสนธนาธรรม เปนมงคลดังนี้ คือ
1. เปนมหากุศล
2. เปนคนมีไหวพริบปฏิภาณดี
3. เปนคนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด
4. ไดยินไดฟงธรรมที่ตนยังไมไดฟง
5. ธรรมที่ฟงแลวยังไมเขาใจชัด ยอมเขาใจชัดดี
6. บรรเทาความสงสัยเสียได
7. ทําความเห็นผิดใหถูกได
8. จิตของผูฟงยอมผองใส
9. เปนพลวปจจัยใหเกิดประโยชน 3
10. รักษาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ไว
11. เปนการใหธรรมเปนทาน
12. ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองตอๆ ไป
ตัวอยาง ประกอบในมงคลนี้ มีดังนี้
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1. เรื่อง นางสาวมหาสุภัททา
หลานของทานอนาถฑิกเศรษฐี ชื่อนางสาวมหาสุภัททาไดเปนผูจัดสถานที่จัดอาหารถวายพระสงฆ
ที่บาน แทนทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกวัน ไดซักถามธรรม ไดฟงธรรม เกิดความเลื่อมใสจนไดเจริญ
วิปสสนากรรมฐานสําเร็จเปนโสดาบัน
ตอมานางสาวจุลลสุภัททา ผูเปนนองไดรับตําแหนงแทนพี่ไดฟงธรรม สนทนาธรรมกับพระสงฆ
ผูไปฉันที่บาน เกิดความเลื่อมใสไดเจริญวิปสสนากรรมฐาน สําเร็จเปนพระโสดาบันเชนกันอีก
ทั้ง 2 เรื่องนี้ชี้ใหเห็นไดดีแลววา การสนทนาธรรมเปนเหตุใหเกิดปญญาขั้นตน ขั้นกลาง ขั้นสูง
ชื่อวา เปนมงคลอันยอดเยี่ยมโดยแท
2. เรื่อง นางสาวสุมนาเทวี
นางเปนลู กสาวคนสุดทองของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี อายุประมาณ 15 – 16 ป เมื่อนางสาว
มหาสุภัททา นางสาวจุลลสุภัททา แตงงานมีครอบครัวแลว นางเปนคนขยัน เฉลียวฉลาด เปนคนใจบุญ
เปนลูกกตัญูกตเวทีดีมาก ตั้งใจอุปฏฐากพระสงฆโดยความเคารพออนนอมมีสัมมาคารวะเปนอันดี นางได
ซักถามธรรมบอยๆ ไดฟงธรรมบอยๆ และไดเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนไดสําเร็จเปน พระโสดาบัน
นางยังไมอิ่มตอรสพระธรรม เจริญวิปสสนาตอเปนครั้งที่ 2 จนไดสําเร็จเปนพระสกิทาคามี ตอมานางปวย
แลวตายไดไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นไดแลววา การสนทนาธรรม เปนพลวปจจัยอันแรงกลาจนสามารถใหไดบรรลุ
มรรคผล นิพพาน เปนปริโยสานดังที่ไดยกมาเปนตัวอยางนี้ เพราะฉะนั้น นักปราชญมีพระพุทธเจา เปน
ตน จึงทรงยกยองสรรเสริญการสนทนาธรรมวา เปนมงคลสูงสุด ดังนี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิเถร ป.ธ.9) .มงคล 38 ประการ. พิมพครั้งที่ 9.
สํานักพิมพสัมปชัญญะ จังหวัดนนทบุรี. 2548. หนา 243-246.
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 7
เรื่อง การบรรพชา / อุปสมบท
1. วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อเปนการใชทุนทางสังคมสูงสุดตามแนววิถีพุทธแกผูปฏิบัติธรรม
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดบําเพ็ญรักษาศีล ใชศีลเปนเครื่องมือในการละเวนบาปอกุศล
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูประสบการณชีวิต มีวินัยสงฆ/สามเณรเปนแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเปนการพยุงประคับประคองศรัทธาของผูปฏิบัติธรรมตอพระพุทธศาสนา
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมรูสึกมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากผูอื่น
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดบุญกุศลจากการบวช คือ ความดีและความรูเพิ่มขึ้นในใจ
2. สาระสําคัญ

การบรรพชา / อุปสมบท เปนกิจกรรมการฟนฟูฯ ทางเลือกที่จัดใหสมาชิกผูปฏิบัติ
ธรรมที่มีความศรัทธา มีความสมัครใจที่จะสละตนจากฆราวาสวิสัย เพื่อเปนบรรพชิต คือศีล 10 กรณี
บรรพชาและถือศีล 227 ขอ กรณีอุปสมบทในระหวางการฟนฟูฯ ตามที่พระอุปชฌายเห็นสมควรและ
อนุญาตใหบรรพชา / อุปสมบทได เปนการฟนฟูฯ จิตใหรูสึกมีคุณคาจากการไดรับการยอมรับจากผูอื่น
สังคม โดยใชวัฒนธรรมใชทุนจากสังคมสูงสุดแกสมาชิกผูปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังมีผลตอเนื่องตอเจตคติ
ของครอบครัวและชุมชน
3. เวลา
3 – 4 สัปดาหหรือตามความเหมาะสมของแตละราย
4. สื่อ - อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

คูมือเกี่ยวกับการบรรพชา/อุปสมบท และศาสนพิธี
ดอกไม ธูป เทียนสําหรับบูชาพระรัตนตรัย
ดอกไม ธูป เทียน หรือเทียนแพสําหรับถวายพระอุปชฌาย
เครื่องปจจัยไทยธรรมสําหรับถวายพระอุปชฌายหรือถวายพระอันดับตามกําลังศรัทธา
ไตรจีวร/ไตรครอง พรอมเครื่องอัฏฐบริขาร
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6. สถานที่ประกอบพิธีบรรพชาเปนสามเณรจะเปนกุฏิ วิหารศาลาการเปรียญหรือโรงพระอุโบสถ ก็
ได มีพระอันดับตั้งแต 4 รูปขึ้นไปหรือไมมีเลยก็ได สวนการอุปสมบทตองเปนโรงพระอุโบสถงดสถานที่
อื่นที่มิใชสีมา มีการประชุมพระภิกษุสงฆ 28 รูป ซึ่งประกอบดวยพระอุปชฌาย 1 รูป พระคูสวดอีก 2 รูป
คือพระกรรมวาจาจารย 1 รูป พระอนุสาวนาจารย 1 รูป อีก 25 รูปเปนพระอันดับ (พระอันดับมีเพียง 10 รูป
ก็ไดไมตองถึง 25 รูปก็ได)
5. วิธีดําเนินการ
1. สํารวจความตองการของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมที่มีความศรัทธาและสมัครใจที่จะบรรพชา –
อุปสมบท
2. ดําเนินการใหบิดา – มารดา หรือผูปกครองทราบและอนุญาตใหบรรพชา/อุปสมบทได
3. พระอุปชฌายพิจารณาอนุญาตใหบรรพชา/อุปสมบทได
4. กอนบรรพชา/อุปสมบทจัดใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดทองจําคําขอบรรพชา คําขออุปสมบท,
สรณคมน, คําอาราธนา, คําสมาทานศีล 10 ใหไดดวยตนเองและหมั่นฝกซอมพิธีกรรมบรรพชา/อุปสมบท
เชน การเคารพกราบไหว การประเคนของ เปนตน
5. กําหนดวันที่เหมาะสมในการบรรพชา/อุปสมบท
6. แจงกําหนดการบรรพชา/อุปสมบทใหบิดา – มารดา ญาติ ของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมตลอดจน
ผูเกี่ยวของทราบเพื่อรวมพิธีและอนุโมทนาบุญ
7. ดําเนินพิธีบรรพชา/อุปสมบทตามแบบประเพณีปฏิบัติ
8. ระหวางบรรพชา/อุปสมบท อบรมความรูทางพุทธธรรม การปฏิบัติธรรมและความประพฤติ
ใหสํารวมระวัง สังวรตั้งอยูในศีล (พระวินัย)
6. การประเมินผล
1. จากบันทึกอาการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมระหวางบรรพชา/
อุปสมบท ของพระอาจารย/พระพี่เลี้ยงประจําวัน
2. จากบันทึกประจําวันของสมาชิก

เอกสารอางอิง : 1. จากการประชุมกลุมศาสนบําบัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ
วิธีการ ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่
25 - 27 มีนาคม 2550
2. ธรรมสภา. ศาสนพิธีสําหรับภิกษุ สามเณร และประชาชนภาคอุปสมบท และการรักษา
อุโบสถศีล. จัดพิมพโดยธรรมสภา. พ.ศ.2540
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง การบรรพชา / อุปสมบท
ความเปนมาของการบวช
พระธรรมโกศาจารย
ทานเจาคุณหลวงพอปญญานันทภิกขุ
*************
ความหมายของคําวา “บวช”
คําวา “บวช” นี้เราเอามาใชในภาษาไทย มาจากคําวา “ปะวะชะ” ในภาษาบาลีแปลวา งดเวน
ผูที่เปนนักบวชก็คือ ผูงดเวน งดเวนจากเรื่องอะไร? งดเวนจากสิ่งที่เปนขาศึกแกความสงบของจิตใจ ผูที่
เปนนักบวชนี้เขาเรียกวา ประพฤติพรหมจรรย อันหมายถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจ
จุดมุงหมายของการบวช
เรื่องของการบวชนี้ เปนเรื่องที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ แมยคุ กอนที่พระพุทธเจาของเราเกิด
เสียอีก ก็มีคนบวชเปนนักบวชอยูแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิบตั ิตนใหพนจากความทุกขความเดือดรอน
นักบวชเหลานี้ไดออกไปอยูปา อยูอยางมักนอย สันโดษ นุงหมอยางงายๆ กินอยูก็เปนไป
อยางงายๆ เพราะไมตองการพอกพูนเนื้อหนังแตตองการพอกพูนปญญา จึงไมสนใจในเรื่องการบํารุงรักษา
รางกายสนใจก็แตในเรื่องของการบํารุงจิตใจ คนประเภทนี้ออกไปบวชอยูในปาก็เพื่อการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับชีวิตจิตใจเปนเรื่องสําคัญ แลวก็ไดเอามาสอนใหผูอื่นไดรูและไดปฏิบัติกันตอมา จนกระทั่งมี
ลูกศิษยลูกหาเกิดขึ้นมากมาย
ตอมาพวกศิษยเหลานั้นเปนนักบวชสืบตอจากอาจารยก็มี ไมบวชแตออกมาอยูบานก็มี
แตถึงแมจะอยูที่บานก็อยูอยางผูประพฤติธรรม มีชีวิตที่เรียบรอย ไมวุนวาย ซึ่งทําใหเกิดความสุข เกิด
ความสงบขึ้นในชีวิตประจําวัน พวกนักบวชเหลานี้ เขาบวชอยางชนิดยอมเสียสละชีวิตและรางกายเพื่อ
ความเปนนักบวชอยางแทจริง ซึ่งมีอยูมากในประเทศอินเดียสมัยโบราณ
พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา
ครั้งเมื่อเจาชายสิทธัตถะของเรา ไดอุบัติขึ้นในโลกพระองคทรงไดเห็นปรากฏในตํานาน
พุทธประวัติวา ไดเห็นคนแก คนเจ็บไข และคนตายแลวก็นักบวชประเภทภิกษุ ทานเห็นแลวก็คิดวาควร
จะทําอยางไรที่เปนประโยชนตอเพื่อนมนุษย ผลที่สุดก็เลยออกบวชตามเยี่ยงอยางที่มีในสมัยนั้น และได
เริ่มศึกษาคนควาหาความรูอันนํามาเพื่อความหลุดพนจากความทุกขทั้งหลายทั้งปวงของชาวโลก ทีนี้เมื่อ
พระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว พระองคทรงนําธรรมะไปสั่งสอนปญจวัคคียทั้ง 5 ผูซึ่งไดเคยรวม
กระทําความเพียรรวมกับพระองคโดยการทรมานรางกายมากอน แตพระองคทรงเห็นวาการทําความเพียรแบบ
นี้ไมไดเรื่องอะไร ก็เลยเลิก และคิดหาวิธีปฏิบัติแบบใหมโดยพระองคเองจนไดตรัสรูเ ปน พระพุทธเจา ที่
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พระองคทรงนําธรรมะไปสั่งสอนเหลาปญจวัคคียทั้ง 5 ก็เพราะวา ปญจวัคคียทั้ง 5 นั้นมีความเพียร มีคาวม
พยายาม และมีความเชื่อดีอยูหลายอยาง นาที่จะสอนใหเขาใจไดโดยงาย
ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
เมื่อทรงตัดสินพระทัยไดดังนั้น ก็ไดทรงแสดงธรรมครั้งแรกใหเหลาปญจวัคคียฟง และ
เมื่อเหลาปญจวัคคียไดฟงแลว มีเพียงแตทานอัญญาโกณฑัญญะเพียงองคเดียวเทานั้นที่ไดบังเกิดดวงตาเห็น
ธรรม รูวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดก็ตองดับไปเปนเรื่องธรรมดา
พระองคจึงทําการบวชใหทานอัญญาโกณฑัญญะในวันนั้นเองก็ไดเกิดภิกษุรูปแรกใน
พระพุทธศาสนาขึ้น
ความเปนมาของการบวช
วิธีการบวชในครั้งนั้นเปนวิธีการบวชแบบงายๆ โดยการบวชดวยคําวา “เอหิภิกขุ จะระ
พรหมะจะริยัง ทุกขัสสะ อันตะกิริยา” บอกวาเธอจงเปนภิกษุ เธอจงปฏิบัติพรหมจรรยเพื่อหลุดพนจากความ
ทุกขเถิด
การบวชแบบนี้ เปน การบวชครั้ ง แรกในองค ก ารพระพุท ธศาสนา เรี ย กวา เอหิภิก ขุ
อุปสมบท แลวตอมาพระองคทรงสอนใหปญจวัคคียอีก 4 รูป ใหไดดวงตาเห็นธรรม ไดบรรลุมรรค ผล
และมีสานุศิษยเพิ่มขึ้นอีก 60 รูป
เมื่ อ พระองค ท รงแลเห็ น ว า มี ส านุ ศิ ษ ย พ อที่ จ ะออกปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การเผยแพร
พระพุทธศาสนาไดแลว พระองคก็กลาวกับเหลาสานุศิษยนั้นวา “เธอทั้งหลาย พนจากบวงอันเปนทิพย
พนจากบวงอันเปนของมนุษย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชนและความสุขของประชาชนเพื่อ
อนุเคราะหแกชาวโลก จงสอนธรรมอันไพเราะในเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแกเขา”
เหลาสานุศิษยทั้งหลาย เมื่อไดรับคําสั่งก็ออกไปสั่งสอนประชาชนจนมีประชาชนหลาย
คนอยากบวช ทานเหลานั้นไมรูจะบวชใหโดยวิธีใดจึงพากันไปเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อขอใหพระองคทรง
บวชให พระองคเห็นวามันเปนเรื่องที่ลําบากในการที่จะตองพากันเดินทางมาพบพระองคจึงอนุญาตการ
บวชไปวา “ตอไปนี้ผูใดมีศรัทธาจะบวชในพระพุทธศาสนาใหโกนผม โกนหนวด ตัดเล็บมือ เล็บเทา
แลวเขามากราบพระอาจารย เปลงวาจาวา “...พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะ
ระณัง คัจฉามิ...สามครั้ง” ชื่อวารับรองใหเปนพระแลว นี่ถือเปนการบวชครั้งที่ 2 เรียกวาการบวชดวยวิธี
“ติสรณคมนูปสัมปทา”
อยูตอมาวันหนึ่งพระพุทธเจาทรงตรวจดูวามีผูใดเปนทุกขบาง ซึ่งเปนกิจวัตรของพระองค
ที่ตองทําทุกวันตอนใกลรุง ก็พบวามีพราหมณอยูคนหนึ่งอยากจะบวช แตไมมีผูใดบวชใหพระองคจึง
เดินทางไปพบกับพราหมณผูนั้นและถามไถถึงความทุกขของพราหมณผูนั้น และเมื่อพระองคไดทราบถึง
ความทุกขนั้นแลว จึงเรียกประชุมสงฆพรอมกันทั้งหมด และถามวาผูใดเคยไดรับการอุปการะจากพราหมณ
ผูนี้บางพระสารีบุตรไดตอบวา ตนเองนั้นเคยไดรับความอุปการะจากพราหมณผูนี้พระองคจึงทรงใหพระสารี
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บุตรบวชใหกับพราหมณผูนั้น พระสารีบุตรถามวา จะใหบวชในรูปใด?พระองคก็ทรงตอบวา ตั้งแตนี้เปนตน
ไป เราจะบั ญญั ติวิ ธีบวชไว ให คณะสงฆเปนผู ทําได ซึ่งบัญญั ติ นั้นก็ มีอยูวา “ในกาลตอไปใหพระสงฆ
ทั้งหลายประชุมกัน ถาในถิ่นที่มีพระรูปหนึ่งเปนพระอุปชฌายเปนผูนําเขามาใหสงฆพิจารณารับรองการ
บวช และเมื่อไดพิจารณาแลวไมมีขอควรตําหนิ ไมมีความบกพรองดวยประการใดๆ ก็ใหรับไปบวชเปนพระ
ได” การบวชแบบนี้เรียกวา “ญัตติจตุตถกรรม” แตถามีพระภิกษุองคใดเกิดคัดคานขึ้นวาไมได ก็บวชไมได
เมื่อพระองคทรงเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ พระญาติไดขอบวชดวยหลายคน อานนทนันทะ
ซึ่งเปนนองชายก็ถูกพระองคนํามาบวชดวย ทั้งๆที่ไมไดตั้งใจ ทําใหพระเจาสุทโธทนะผิดหวังเนื่องจากวา
พระองคตองการใหอานนทนันทะเปนพระราชาสืบตอจากพระองค แตก็มิไดกลาววาอะไร คิดในใจวายังมี
ราหุลอีกองคหนึ่งซึ่งเปนหลาน จะใหเปนพระราชาแทนตอไป
ครั้งหนึ่งพระองคทรงออกบิณฑบาตที่กรุงกบิลพัสดุ พระนางพิมพาไดใหราหุลไปขอราช
สมบัติจากพระองค พระองคทรงนึกในพระทัยวาจะมอบราชสมบัติที่เปนวัตถุเงินทองก็จะเปนทุกข ควร
ใหอริยทรัพยแกบุตรจะดีกวาเพราะจะไมทําใหมีความทุกข ซึ่งถือวาเปนการมอบทรัพยอันยิ่งใหญ แกบุตร
จึงบอกพระสารีบุตรวาใหนําราหุลไปบวชเปนสามเณรถือเปนสามเณร องคแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ าสุ ทโธทนะร อนใจเป นอย างมาก จึ งไปเข าเฝ าพระพุ ทธเจ าขอพรจากพระองค
พระพุทธเจาถามวาขอพรอะไร พระเจาสุทโธทนะก็วาตอไปนี้จะบวชใหใครก็ขอใหพอแมเขาอนุญาตเสียกอน
พระองคก็ทรงอนุญาตและไดทรงบัญญัติวา “ผูที่จะบวชตองไดรับอนุญาตจากพอแมกอนผูใดมาบวชตองถูก
ถามวา “อนุญญาโตสิ...พอแมอนุญาตหรือเปลา” ถาพอแมไมอนุญาตก็บวชไมได นี่การบวชอยางที่ ๓
เครื่องมือสําหรับผูบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา
ทีนี้ผูที่เขามาบวชแลว พระพุทธเจาก็ทรงมอบเครื่องมือไวสําหรับใหผูบวชใช ก็คือ พระ
กัมมัฏฐาน ๕ ...เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ใชเปนอาวุธสําหรับประหัตประหารกิเลส คือราคะ
นั่นเอง
กิจจําเปนของภิกษุ ๔ ประการ
เมื่อทําการบวชแลว กิจที่ควรทํา ๔ ประการ ของพระภิกขุมีดังนี้
1. บิณฑบาต
2. อยูโคนไม
3. นุงหมผาบังสุกุล
4. ฉันยาดองดวยน้ํามูตร
กิจตองหามของภิกษุ ๔ ประการ
สําหรับสิ่งที่ไมควรทําของภิกษุ ๔ ประการคือ เสพเมถุน คําวา “เมถุน” ก็หมายถึงวา การ
อยูรวมกันระหวางเพศ ผูประพฤติพรหมจรรยจะตองหลีกเลี่ยง งดเวนจากการเสพกามคุณ แตะตองไมได
ทีเดียว ผูหญิงนะ...ไปจับไปตองก็ไมได ถาไปอยูรวมกันเปนอาบัติ คือขาดจากความเปนพระทันที เปน
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สิ่งตองหามเด็ดขาดนี่เปนขอแรก ขอตอไปก็คือ ลักของเขา ฆามนุษย อวดอุตริมนุสสธรรม สามขอนี้
เขาใจงาย เปนของตองหาม งดเวน ทําไมได
อานิสงสของการบวช
นี่เรื่องของการบวชเปนแบบนี้ เราที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะศึกษา เพื่อ
ปฏิบัติ เพื่อสร างรากฐานจิ ตใจใหมั่นคงดวยคุณงามความดี เพราะฉะนั้ นตองตั้งใจ อยาออนแอ อยา
เหลวไหล ตั้ ง ใจบวช ตั้ ง ใจขู ด เกลา สร างคุณธรรมใหเ กิด ขึ้ น ในจิ ตใจของเรา การบวชนั้ น จึง จะได มี
อานิสงส ไดบุญกุศล คือความดีความรูเกิดเพิ่มขึ้นในใจ

การบรรพชาและการอุปสมบท
การบวชเปนสามเณรและการบวชเปนภิกษุ
ความเปนมา :
เมื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคทรงแผไพศาลไปในมหาชนคนมีศรัทธามีเพิ่มมากขึ้น
ตางไดขอบวชในพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาจึงทรงประทานใหอุปสมบทแกกุลบุตรผูมีศรัทธานั้น
โดยวิธี “เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา” ดวยพระองคเอง ตอมาเมื่อพุทธศาสนาขยายแผไพศาลตอไปอีก คนมี
ศรัทธาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยมีเพิ่มมากขึ้นไปอีก พระพุทธองคจึงทรงมีพระบรมพุทธา
นุญาต ใหภิกษุทําการอุปสมบทแกกุลบุตรผูมีศรัทธาเหลานั้น โดยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทา”
ในการตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงไปในศรัทธามหาชนแลว พระพุทธองคจึง
ทรงมอบอํ า นาจในการให อุ ป สมบทกุ ล บุ ต รแก ส งฆ โดยพระองค จึ ง ทรงมี พุ ท ธานุ ญ าตให มี ก าร
อุปสมบท โดยวิธี “ญัตติจตุตถกรรม” ซึ่งพระภิกษุสงฆไดยึดถือปฏิบัติทํากันมาจนถึงทุกวันนี้
ดังที่ จั กขอหยิบเอาวิธี การอุ ปสมบทโดยวิธี ญัตติ จตุ ตถกรรมนั้นมาแสดงไว ใหเปนที่เขาใจ
ดังตอไปนี้

การบรรพชา
(การบวชเปนสามเณร)
การบรรพชา คือ การละดวยการงดเวนจากสิ่งที่เปนโทษตอกุศลบุคคลที่บรรพชาเปน
สามเณรจึงเปนเหลากอของสมณะ เปนผูสละจากฆราวาสวิสัย ออกมาเปนบรรชิตถือศีล 10 ดังตอไปนี้คือ
1. เวนจากการฆาสัตวทั้งที่เปนมนุษยและเดรัจฉาน
2. เวนจากการลักทรัพย
3. เวนจากการเสพเมถุน
4. เวนจากการพูดเท็จ
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5.
6.
7.
8.
9.

เวนจากการดื่มสุราเมรัย
เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
เวนจากการฟอนรําขับรองประโคมดนตรีและดูการละเลน
เวนจากการตกแตงทัดทรงดอกไม ลูบไลของหอม
เวนจากการนั่งหรือนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ภายในยัดนุนและสําลี อันมี
ลวดลายวิจิตรตระการตา
10. เวนจากการรับเงินและทองของมีคาไวในครอบครอง
นอกจากนั้นแลวผูเปนสามเณรยังตองมีสติดํารงอยูในปจจเวกขณะคือการพิจารณาซึ่งจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช ใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา อยูเนืองๆ
ในเรื่องของวัตรที่ควรแกการศึกษาคือ เสขิยวัตร 75 ขอ สามเณรก็ตองมีการศึกษา ตองมี
การนํามาปฏิบัติดวยการมีสติเปนเครื่องสํานึกอยูเสมอเชนกัน
สําหรับสถานที่ประกอบพิธีบรรพชาเปนสามเณรนั้น จะเปนกุฏิวิหาร ศาลาการเปรียญ
หรือโรงพระอุโบสถก็ได มีพระอันดับตั้งแต 4 รูปขึ้นไป หรือไมมีเลยก็ได
ของใชในพิธีบรรพชา
(ของใชในพิธบี วชเปนสามเณร)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ไตรจีวร มีสบง 1 อังสะ 1 ประคตเอว 1 จีวร 1 ผารัดอก 1 ผารองกราบ 1
จีวร สบง อังสะ สําหรับอาศัย หรือเปนผาสํารองไวผลัดเปลี่ยนและอาบน้ํา 1 ผืน
ยาม ผาเช็ดหนา และนาฬิกาพก
บาตร ฝาบาตร เชิงรองบาตร และถลกบาตร
รม และรองเทา
เสื่อ ผาหม ที่นอน หมอน มุง
จานขาว ชอนสอม แกวน้ํา ปนโต กระโถน ผาเช็ดมือ
สบู ขันน้ํา แปรง กลองสบู ยาสีฟน ผาเช็ดตัว
ดอกไม ธูป เทียน สําหรับบูชาพระรัตนตรัย
ดอกไม ธูป เทียน หรือเทียนแพ มีกรวยดอกไมใชถวาย สวนพระอุปชฌายนั้น
จะมีเครื่องปจจัยไทยธรรมสําหรับถวายพระอุปชฌาย หรือวาถวายพระอันดับก็
ได ตามกําลังศรัทธา
แตสิ่งสําคัญอันดับแรกที่ผูขอบรรพชาเปนสามเณรจะตองปฏิบัติในเบื้องตนก็คือ
1. ใหบิดามารดาพาตนไปฝากเจาอาวาสหรือพระอุปชฌาย
2. ทองจําคําขอบรรพชา, สรณคมน, คําอาราธนา, คําสมาทานศีล 10 ใหไดดวยตนเอง
3. หมัน่ ฝกซอมพีธีกรรมการบรรพชา อาทิเชน การเคารพกราบไหวไปจนถึงการประเคนของ
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การอุปสมบท
(การบวชเปนภิกษุ)
การอุปสมบท คือการเขาถึงความเปนสมณะ บุคคลที่อุปสมบทเขามาเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ก็ดวยวาตนเห็นภัยในวัฏฏสงสารการเปนพระภิกษุนั้น เมื่ออุปสมบทเขามาแลวก็ตองถือ
ศีล 227 ขอ ซึ่งตอดวยการศึกษาพระปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เปนลําดับไป
การบรรพชาเปนสามเณรเปนบันไดเบื้องตนของการอุปสมบทเปนพระภิกษุ กลาวคือการ
ที่จะอุปสมบทเปนพระภิกษุไดนั้น ก็ตองบรรพชาเปนสามเณรกอน ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว
อนึ่ง ถึงแมตนจะเปนสามเณรอยูกอนแลว แตเพื่อทําใหการอุปสมบทบริสุทธิ์แนนแฟน
ยิ่งขึ้นไป สามเณรจึงควรไดขอสรณคมน ขอบรรพชา และขอสมาทานศีลเสียใหม แลวจึงใหมีดําเนินการ
อุปสมบทเปนพระภิกษุตอไป เพราะวาในตอนขอบรรพชาเปนสามเณรของตนนั้นตนไดละคําขออุปสมบท
คือคําวา “ละเภยยัง อุปสัมปะทัง” นั้นไว
สถานที่ประกอบพิธีทําการอุปสมบทนั้น ตองเปนโรงอุโบสถ งดสถานที่อื่นที่มีใชสีมา
มี ก ารประชุ ม พระภิ ก ษุ ส งฆ 28 รู ป ซึ่ ง ประกอบด ว ยพระอุ ป ช ฌาย 1 รู ป พระคู ส วดอี ก 2 รู ป คื อ
พระกรรมวาจาจารย 1 รูป พระอนุสาวนาจารย 1 รูป อีก 25 รูป เปนพระอันดับ อันที่จริงพระอันดับ
นั้นมีเพียง 10 รูปขึ้นไป ไมตองถึง 25 รูปก็ได
สวนอัฏฐบริขารและเครื่องใชที่จําเปน ที่ควรจัดหามาเตรียมไวในการประกอบพิธีการ
อุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นดังนี้
1. ไตรครอง ซึ่ ง ประกอบดว ย ผ า จีว ร 1 ผ า สบง 1 ประคตเอว 1 ผ าอั ง สะ 1
ผาสังฆาฏิ 1 ผารัดอก 1 และผารองกราบ 1
2. บาตร ฝาบาตร เชิงรองบาตร ถลกบาตร สายโยคบาตร และถุงตะเครียว
3. มีดโกน หินลับมีดโกน
4. เข็มเย็บผา กลองใสเข็ม และดาย
5. เครื่องกรองน้ํา หรือธัมกรก
6. ผาหม เสื่อ ที่นอน หมอน มุง
7. จีวร สบง อังสะ ผาอาบน้ํา ซึ่งสํารองไวอยางละ 1 ผืน
8. ผาเช็ดหนา ตาลปตร ยาม รม รองเทา
9. โคมไฟ ไฟฉาย หรือตะเกียง นาฬิกาพก
10. สํารับ ปนโตคาว – หวาน จานขาว ชอนสอม ผาเช็ดมือ
11. เตาตมน้ํา กาตมน้ํา กาชงน้ํารอน ถวยน้ํารอน เหยือกน้ํา แกวน้ําเย็น กระติก
น้ําแข็ง กระติดน้ํารอน
12. กระโถนบวน กระโถนถาย
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13. ขันอาบน้ํา สบู กลองสบู แปรง ยาสีฟน ผาเชดตัว กระดาษชําระ
14. ผารองนั่ง หรือสันทัด
15. หีบไม หรือกระเปาหนังสําหรับใสไตรครอง
ของใชตั้งแตหมายเลข 1 – 5 เปนสิ่งที่จําเปนตองมี เรียกวา อัฏฐบริขาร แปลวา บริขาร 8
อยาง มีไตรจีวร 1 (สบง 1 จีวร 1 สังฆาฏิ 1) ประคตเอว 1 ผากรองน้ํา 1 บาตร 1 มีดโกน 1 เข็มเย็บผา 1
รมและรองเทา
สวนสิ่งของนอกจากนั้น มีความจําเปนลดนอยลงไปตามลําดับ จะลดหรืองดเวนไปเสีย
บางก็ได แลวแตกําลังศรัทธาที่เจาภาพจะจัดหามาได
สํา หรับการจัดเตรีย มนั้น ผาไตรวางไวบนพานแวน ฟ า บาตรสวมไวในถุงตะเครีย ว
ภายในบาตรใสมีดโกน หินลับมีดโกน เข็มเย็บผา กลองใสเข็ม เครื่องกรองน้ํา และมีนิยมใสเครื่องราง
ของขลังลงในบาตรเพื่อปลุกเสกใหขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกดวย
ถาพิธีบรรพชาอุปสมบทนั้นมีขบวนแห ก็ควรจัดขบวนไปตามลําดับดังตอไปนี้
1. การแสดง เชน ฟอนรํา สิงโต หัวโต
2. กลองยาว แตรวง และอื่นๆ
3. ของถวายพระอุปชฌาย และคูสวด
4. ไตรครอง มารดาเปนผูอุม มีสัปทนกั้น
5. ผูเขาอุปสมบทประนมมือถือดอกบัว 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 2 เลม มีสัปทนกั้น
6. บาตร ตาลปตร บิดาเปนผูสะพายและถือ
7. ของถวายพระอันดับ
8. สิ่งของบริวารเครื่องใชของผูอุปสมบท
ถาเจาภาพมีศรัทธาแรงกลา มีไตรถวายพระอุปชฌายและพระคูสวดดวย ก็ตองมีสัปทน
กั้นไตรอีก 3 คัน สําหรับของถวายพระอุปชฌายนั้น มีพิเศษอยูอยางหนึ่งคือ กรวยขอนิสสัย ซึ่งภายใน
กรวยนั้นจะมีหมากพลูหรือเมี่ยงอม นอกนั้นแลวแตจะเห็นสมควร และควรจัดถวายพระอุปชฌายใหเปน
พิเศษ รองลงมาคือของถวายพระคูสวด และของถวายพระอันดับเปนลําดับสุดทาย
เมื่อจัดขบวนแหเรียบรอยแลว ก็เคลื่อนขบวนไปสูหนาพระอุโบสถแลวแหเวียนขวารอบ
นอกสีมาไป 3 รอบ สงเสียงโหฮิ้วไปเปนระยะๆ เวียนไปครบ 3 รอบแลว ตอนนี้การโปรยทานหวาน
เหรียญสตางคไปดวยก็ได แลวทั้งหมดก็เขาไปภายในอุโบสถ เวนไวแตการแสดงและเครื่องประโคม แต
กอนที่จะเขาไปภายในพระอุโบสถนั้น ตองใหผูอุปสมบทวันทาเสมาหนาพระอุโบสถกอน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : ._____. ศาสนพิธีสําหรับภิกษุ สามเณรและประชาชนภาคอุปสมบทและการรักษาอุโบสถ
ศีล . จัดพิมพโดยธรรมสภา . 2540. หนา 1-12.
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ตัวอยางใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

เขียนที่..............................................
วันที่................เดือน......................................พ.ศ....................
ขาพเจา.........................................นามสกุล.......................................มีศรัทธาเสื่อมใส ขอสมั ค รบ
อุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา จึ ง ขอมอบตั ว เป น สั ท ธิ วิ ห าริ ก ใน.................................................พระอุปช
ขอสังกัดอยูในวัดซึ่งมี.........................................เปนเจาอาวาส โดยขอถวายคําปฏิญญา ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาขอปฏิญญาวา ขาพเจามีคุณลักษณะควรแกการบรรพชาอุปสมบท และไมมีลักษณะของคน
บรรพชาอุปสมบทดังแจงตามรายการคุณสมบัติของขาพเจาแนบทายใบสมัครนี้ ซึ่งเปนความจริงทุกประการ
ขอ 2 ขาพเจาขอปฏิญญาวา เมื่อไดบรรพชาอุปสมบทแลว จะเคารพนับถือเชื่อฟงตั้งอยูในโอวาทของ
อาจารย และจะประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนของวัดและคณะสงฆตลอดไป ถาขาพ
ขอปฏิญญาดังกลาวขางตน ขาพเจายอมรับโทษตามควรแกความผิดทุกประการ
ขอไดโปรดอนุเคราะหใหขาพเจาไดบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาดวยเถิด.
(ลงชื่อ) ......................................................................... ผูสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
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ตัวอยางรายการคุณสมบัติ
แนบทายในสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ
........................................................................................
1. มีเชื้อชาติ

สัญชาติ

นับถือศาสนา

2. เกิดที่บาน

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด................................................... เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ. .............
ตรงกับวันฯ............................................ค่ํา ป ....................................................................
3. นามบิดา ................................................นามมารดา............................................................
4. มีสัณฐาน .................................. สีเนื้อ........................................ ตําหนิ………….………..
5. วิทยฐานะ
6. มีอาชีพ
7. ปจจุบันมีอายุ..............................โดยป มีภมู ิลําเนาอยูบานเลขที่ ......................................
หมูท.ี่ ............................................ตําบล.........................................อําเภอ..........................
จังหวัด............................................
8. เปนสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไมมีความประพฤติเสียหาย เชน ติดสุราหรือ
ยาเสพติดใหโทษ เปนตน และไมเปนคนจรจัด ใชหรือไม ? ................................
9. มีความรูอานและเขียนหนังสือไทยได ใชหรือไม ? .......................................................
10. ไมเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ ใชหรือไม ? ....................................................................................
11. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมมีหนี้สินผูกพัน ใชหรือไม ? .........................................
12. เปนผูปราศจากบรรพชาโทษ และรางกายสมบูรณ อาจบําเพ็ญสมณกิจได ไมเปนคนชรา
ไรความสามารถหรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ ใชหรือไม ? ..........................................
13. มีสมณบริขารครบถวนและถูกตองตามพระวินัย ใชหรือไม ? ...........................................
14. เปนผูสามารถกลาวคําขอบรรพชาอุปสมบทไดดวยตนเอง และถูกตองไมวิบัติ ใชหรือไม ?
..............................................................
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(ลักษณะคนตองหามบรรพชาอุปสมบท)
15. เปนคนทําความผิดหลบหนีอาญาแผนดิน ใชหรือไม ?
16. เปนคนหลบหนีราชการ ใชหรือไม ?
17. เปนคนตองหาในคดีอาญา ใชหรือไม ?
18. เปนคนเคยถูกตัดสินจําคุกฐานเปนผูรายสําคัญ ใชหรือไม ?
19. เปนคนเคยถูกหามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา ใชหรือไม ?
20. เปนคนมีโรคติดตออันนารังเกียจ เชน วัณโรคในระยะอันตราย ใชหรือไม ?
21. เปนคนมีอวัยวะพิการจนไมสามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได ใชหรือไม ?

(ลงชื่อ)

ผูสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
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ตัวอยางใบรับรองผูสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
เขียนที่...............................................................
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ..............................
ขาพเจา.............................................นามสกุล..................................................................
อายุ..............ป อาชีพ.....................................ตําแหนงหนาที่ ........................................................
อยูบานเลขที่................ หมูที่ .........................ตําบล.......................................................................
อําเภอ.............................................................จังหวัด .....................................................................
เกี่ยวของกับผูส มัครขอบรรพชาอุปสมบท โดยเปน ......................................................................
ขอถวายคํารับรองไวแด .......................................................................... พระอุปชฌายะ
และ.................................................เจาอาวาสวัด......................................................... ดังตอไปนี้
ข อ 1 ข า พเจ า รั บ รองว า ตามรายการในใบสมั ค รขอบรรพชาอุ ป สมบทของ
..............................................................ขางตนนั้น เปนความจริงทุกประการ
ข อ 2 ถ า ปรากฏภายหลั ง ว า ตามรายการในใบสมั ค รขอบรรพชาอุ ป สมบท ของ
........................................................... มิไดเปนความจริง ตามที่ขาพเจารับรองไว หรือเมื่อ
..................................................................ไดบรรพชาอุปสมบทแลว มิไดปฏิบัติตามคําปฏิญญา ดวย
ประการใดๆ ขาพเจายอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ขาพเจาเขาใจขอความขางตนนี้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ขางทายนี้

(ลงชื่อ)............................................................................ผูรับรอง
(ลงชื่อ)................................................................................พยาน
(ลงชื่อ)................................................................................พยาน
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ใบความรูที่ 2
เรื่อง วิธีบรรพชาและอุปสมบท แบบอุกาสะ (มหานิกาย)
การกลาวคําบรรพชาและอุปสมบท
ดวยการกลาววาจาที่ขึ้นตนดวยคําวา “อุกาสะ”
กุลบุตรผูมีศรัทธามุงขอบรรพชาเปนสามเณร และขออุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
กอนที่จะเขาไปในพระอุโบสถนั้นตองวันทาเสมาหนาพระอุโบสถนั้นกอน มี 2 แบบ ใหเลือกเอาเพียงแบบ
เดียว

คําวันทาเสมาแบบที่ 1
(การกราบไหวพัทธเสมาขอขมาลาโทษที่ลวงเกินในฐานะเปนโพธิรุกขเจดีย)
วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง,
สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
ทุติยัมป วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง,
สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
ตะติยัมป วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง,
สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.

คําวันทาเสมาแบบที่ 2
คําขอขมาลาโทษพันธเสมาที่ลวงเกินในฐานเปนโพธิรุกขเจดีย
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปาราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต.
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อุปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
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เมื่อวันทาเสร็จแลว จึงเขาไปภายในพระอุโบสถ กราบไหวพระประธานทางดานพระหัตถขวา
แลวกลับมาขอขมาและรับผาไตรจากบิดา มารดา

คําขอขมา
คํากลาวขออภัยโทษที่ผูบรรพชาซึ่งเปนบุตร
ไดลวงเกินบิดามารดาของตนทางกาย วาจา ใจ
บุตรผูขอกลาวคําขมาวา...
มาตาปตะเร ปะมาเทนะ,
ทวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต.
บิดามารดาผูรับขมากลาวรับวา...
อะหัง ขะมามิ,
ตะยาป เม ขะมิตัพพัง,
เสร็จพิธีขอขมาแลว นอมรับเอาผาไตรนั้นมาอุมประคองไวประนมมือเขาไปในสังฆสันนิบาต
วางผาไตรลงไวทางดานซายมือ รับเครื่องสักการะมาถวายพระอุปชฌาย แลวกราบดวยเบญจางคประดิษฐ
3 ครั้ง เสร็จแลวอุมผาไตรยืนขึ้นประนมมือ เปลงวาจาขอบรรพชา วาเปนตอนๆ ไปดังนี้...

คําขอบรรพชา
คํากลาวขอใหอุปชฌายทําการบรรพชาใหตนไดเปนสามเณร
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
อุกาสะ การุญญัง กัตวา,
ปพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.
เสร็จแลวนั่งคุกเขาประนมมือกลาวตอไปวา ...
อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ตติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
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สัพพะทุกขะ,
นิสสะระณะนิพพานะ,
สัจฉิกะระณัตถายะ,
อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,
ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ,
ตั้งแตบทวา “สัพพทุกขะ” เปนตนมา จนถึงบทวา “อุปาทายะ” ใหกลาว 3 หน แลวอุปชฌาย
จะรับเอาผาไตร เสร็จแลวใหกลาวตอไปอีก 3 หนวา
สัพพะทุกขะ,
นิสสะระณะนิพพานะ,
สัจฉิกะระณัตถายะ,
เอตัง กาสาวัง ทัตวา
ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ,
ลําดับตอไป พระอุปชฌายก็จะใหโอวาทและบอก “ตะจะปญจะกะกัมมัฎฐาน” ใหวาตาม พระ
อุปชฌายไปทีละบทโดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้วา...
เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ,
(อนุโลม)
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา เกสา,
(ปฏิโลม)
หลังจากนั้น พระอุปชฌายก็จะชักเอาผาอังสะออกจากไตร มาสวมใสให แลวสั่งใหออกไป
ครองผาไตรจีวร เสร็จแลวรับเครื่องไทยทานเขาไปหาพระอาจารย ถวายเครื่องไทยทานแดพระคุณทาน
แลวกราบลง 3 หน ครั้นแลวจึงยืนขึ้นประนมมือ เปลงวาจาขอบรรพชาอีกครั้ง ดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
อุกาสะ การุญญัง กัตวา,
ติสะระเณนะ สะหะ
สีลานิ เทถะ เมภันเต.
เสร็จแลว จึงนั่งคุกเขาประนมมือ เปลงวาจาขอสรณะและศีลตอ ดังนี้วา
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คําขอศีล
คํากลาวขอใหพระอาจารยบอกศีลใหแกตน
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ตติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ลําดับนั้น พระอาจารยทานก็จะกลาวคํานมัสการนําในการบรรพชาวาตามทานไป ดังนี้วา ...
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
จากนั้น พระอาจารยทานก็จะสั่งดวยคําวา...
เอวัง วะเทหิ หรือ
ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
ผูขอบรรพชาพึงกลาวรับวา
อามะ ภันเต
ตอจากนัน้ พระอาจารยทานก็จะกลาวนําใหผูขอบรรพชา เปลงวาจาวาสรณคมนตามทานไปที
ละตอน ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
เมื่อจบสรณคมนแลว พระอาจารยทานจะบอกวา ...
ติสะระณะคะมะณัง นิฎฐิตงั
ผูขอบรรพชาพึงรับวา..
อามะ ภันเต
ลําดับนั้นพระอาจารยทานก็จะบอกใหผูขอบรรพชาไดทราบวาการบรรพชาเปนสามเณรนั้น
สําเร็จดวยสรณคมนเพียงเทานี้ ตอแตนนั้ ไปใหสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ดวยการเปลงวาจาวาตาม
ทานไป ดังนี้
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1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
3. อะพรหมะจริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
7. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
8. มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
9. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
10. ชาตะ รูปะ ระชะตะ ปฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
จบแลวใหกราบลง 1 หน เสร็จแลวยืนขึ้นเปลงวาจากลาววา..
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
จบแลวนั่งคุกเขากราบลง 3 หน
ตอไป ใหสามเณรรับเอาบาตรอุมเขาไปหาพระอุปชฌายในสังฆสันนิบาต วางบาตรลงไวขางตัว
ดานซายมือ รับเอาเครื่องไทยทานมาถวายพระอุปชฌาย แลวกราบลง 3 หน เสร็จแลวพึงยืนขึ้นประนมมือ
กลาวคําขอนิสสัยดังนี้วา...

คําขอนิสสัย
คํากลาวขอเปนศิษยอยูในความดูแลของอุปชฌาย
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปาราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
อุกาสะ การุญญัง กัตวา นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต.
จบแลวใหนั่งคุกเขาประนมมือ เปลงวาจากลาวคําขอนิสสัยตอไป อีกวา..
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อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ตติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
อุปชฌาโย เม ภันเต โหหิ.
อุปชฌาโย เม ภันเต โหหิ.
อุปชฌาโย เม ภันเต โหหิ.
เมื่อพระอุปชฌายกลาววา...
โอปายิกงั , ปะฏิรูปง ปาสารทิเกนะ สัมปาเทหิ.
แลวสามเณรพึงกลาวรับวา..
อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ. ขึ้นในระหวาง 3 หน
หลังจากนัน้ สามเณรพึงเปลงวาจากลาวตอไปอีก 3 หน ดังนี้วา...
อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
มัยหัง ภาโร,
อะหัมป เถรัสสะ ภาโร.
เสร็จแลว สามเณรพึงกราบลง 1 หน แลวยืนขึ้นประนมมือเปลงวาจากลาวตอไปอีกวา...
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
จบแลวนั่งลงคุกเขากราบลง 3 หน
ตั้งแตบทวา อุปชฌาโย ฯลฯ เถรัสสะ ภาโร. 3 วรรคนี้ พระอุปชฌายบางทานใหวารวดเดียวก็มี ที่
ใหวา เปนตอนๆ ไปก็มีดังนี้คอื เมื่อสามเณรเปลงวาจากกลาววา...
อุปชฌาโย เม ภันเต โหหิ. 3 หน
แลวพระอุปชฌายจะกลาวรับวา...
โอปายิกงั ปะฎิรูปง ปาสารทิเกนะ สัมปาเทหิ.
บทใดบทหนึ่ง สามเณรพึงกลาวรับวา...
อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ. ดังนี้ทุกบทไป
เสร็จแลว สามเณรพึงกลาวรับเปนธุระใหทานเสียเลยวา...
อัชชะตัคเคทานิ ฯลฯ ภาโร. 3 หน อยางนี้ก็มี
ลําดับตอไป พระอุปชฌาย หรือพระกรรมวาจาจารยเอาบาตรมีสายโยคคลองตัวสามเณร แลว
ทานก็จะกลาวคําบอกบาตรและจีวรสามเณรพึงกลาวรับบท 4 หน วา... อามะ ภันเต. ดังนี้
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ปะฐะมัง อุปช ฌัง คาหาเปตัพโพ อุปชฌัง คาหาเปตวา ปตตัง จีวะรัง อาจิกขิตัพพัง
คําบอก
คํารับ
1. อะยันเต ปตโต
อามะ ภันเต
2. อะยัง สังฆาฎิ
อามะ ภันเต
3. อะยัง อุตตะราสังโค
อามะ ภันเต
4. อะยัง อันตะระวาสะโก
อามะ ภันเต
ตอจากนัน้ ทานจะใหสามเณรออกไปขางนอก
โดยทานจะกลาวคําวา...
คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฎฐาหิ.
สามเณรพึงถอยหลัง แลวลุกขึ้นเดินไปยืนอยูในที่ถูกกําหนดไวพระอาจารยทานจะสวดสมมติ
ตนเปนผูซักซอม เสร็จแลวทานจะลุกขึน้ ไปสวดถามอันตรายิกธรรม
สามเณรพึงรับวา...
นัตถิ ภันเต. ไป 5 หน
แลวรับวา...
อามะ ภันเต. ไปอีก 8 หน ดังนี้
ถาม
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

กุฎฐัง
คัณโฑ
กิลาโส
โสโส
อะปะมาโร
ถาม
มะนุสโสสิ๊
ปุริโสสิ๊
ภุชิสโสสิ๊
อะนะโนสิ๊
นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปตูหิ
ปะริปุณณะวีสะติ วัสโสสิ๊
ปะริปุณณันเต ปตตะจีวะรัง
ถาม
กินนาโมสิ
โก นามะ เต อุปชฌาโย

ตอบ
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
ตอบ
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
ตอบ
อะหัง ภันเต...นามะ
อุปชฌาโย เม ภันเต
อายัสมา... นามะ
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ชองที่...ไวชองแรก พระอุปชฌายทานจะตั้งชือ่ ของอุปสัมปทาเปกขะใหไวกอนวันบวช สมมติ
ตั้งชื่อวา ฐิตะธัมโม ก็ใหกรอกชื่อนี้ลงไปวา...อะหัง ภันเต ฐิตะธัมโม นามะ
ชองที่... ไวชอ งที่สองนั้น เปนชื่อของพระอุปชฌาย สมมติชื่อของอุปชฌายวา ปญญาธะโร ก็
ใหกรอกชื่อนัน้ ลงไปวา... อุปชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ปญญาธะโร นามะ
ครั้งสวดซักซอมเสร็จแลว ทานจะกลับเขามาทามกลางสงฆ แลวสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ
เขามา อุปสัมปทาเปกขะพึงเขามาในสังฆสันนิบาต แลวนั่งกราบลงตรงหนาของพระอุปชฌาย 3 หน เสร็จ
แลว นั่งคุกเขาประนมมือ เปลงวาจาขออุปสมบทตอไปดังนี้วา...

คําขออุปสมบท
คํากลาวขอใหสงฆอนุเคราะหบวชตนใหเปนภิกษุ
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมหัง อุปาทายะ.
ทุติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ตะติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ลํ า ดั บ ต อ ไปพระอุ ป ช ฌาย จ ะกล า วเผดี ย งสงฆ เสร็ จ แล ว พระอาจารย ส วดสมมติ ต นถาม
อันตรายิกธรรม
อุปสัมปทาเปกขะพึงกลาวรับวา นัตถิ ภันเต 5
หน
อามะ ภันเต 8
หน
บอกชื่อตน 1 หน บอกชื่ออุปชฌาย 1 หน รวมเปน 2 หน ตามนัยที่ไดกลาวมาแลวในหนหลัง
ตอแตนั้น พึงนั่งฟงทานสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ
ครั้นจบแลว ทานเอาบาตรออกจากตัว แลวใหกราบลง 3 หน เสร็จแลวใหนั่งพับเพียบประนม
มือฟงพระอุปชฌายบอกอนุศาสนไปจนจบ
พอจบก็ใหกลาวรับวา อามะ ภันเต เปนเสร็จพิธีอุปสมบท
แลวกราบพระอุปชฌาย 3 หน แลวรับเครื่องไทยทานถวายพระอันดับเสร็จแลวคอยฟงพระสงฆ
อนุโมทนา เมื่อพระอนุโมทนาพึงกรวดน้ํา ตั้งใจอุทิศบุญกุศลใหแกผูมีพระคุณ
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เมื่อพระวา ยะถา จบลง ก็ใหเทน้ําโกรกลงไปใหหมด
ตอไปนั่งประนมมือฟงอนุโมทนาไปจนจบ แลวกราบลง 3 หน เปนเสร็จพิธี
จบวิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : ._____. ศาสนพิธี : สําหรับภิกษุสามเณรและประชาชนภาคอุปสมบทวิธีและการรักษา
อุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 13-28.
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ใบความรูที่ 3
เรื่อง วิธีบรรพชาและอุปสมบท
แบบเอสาหัง
การกลาวคําบรรพชาและอุปสมบท
ดวยการกลาววาจาที่ขึ้นตนดวยคําวา “เอสาหัง”
กุ ล บุ ต รผู มี ศ รั ท ธามุ ง ขอบรรพชาอุ ป สมบท พึ ง รั บ ผ า ไตรมาอุ ม ประนมมื อ ไว เ ข า ไป
สังฆสันนิบาต วางผาไตรไวขางตัวดานซายมือ รับเครื่องสักการะมาถวายพระอุปชฌาย แลวกราบลงดวย
เบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง เสร็จแลวเอาผาไตรขึ้นมาอุม นั่งคุกเขาประนมมือ เปลงวาจาขอถึงสรณะ และ
ขอบรรพชาวาเปนภาษามคธไปเปนวรรค ตามจุดจุลภาค ดังนี้...
คําขอบรรพชา
คํากลาวขอใหอุปชฌายทําการบรรพชาใหตนไดเปนสามเณร
เอสาหัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปสัมปะทัง.
ทุติยัมปาหัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
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ตะติยัมปาหัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
อะหัง ภันเต,
ปพพัชชัง ยาจามิ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ทุติยัมป อหัง ภันเต,
ปพพัชชัง ยาจามิ
อิมานิ กายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปพพาเชถะ มัง ภันเต
อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ตะติยัมป อะหัง ภันเต,
ปพพัชชัง ยาจามิ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ในกรณีที่ขอบรรพชาเปนเพียงสามเณรเทานั้น ใหยกสองบทวา... ละเภยยัง อุปสัมปะทัง นั้นออกเสีย
และตอไป พระอุปชฌายจะรับเอาผาไตรจากผูขอบรรพชามาวางไวตรงหนาตัก แลวกลาวสอน
ถึงพระรัตนตรัย และบอก “ตะจะปญจะกัมมัฎฐาน” ใหวาตามอุปชฌายไปทีละบท โดยอนุโลมและ
ปฏิโลม ดังนี้
เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ
(อนุโลม)
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา
(ปฏิโลม)
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เมื่อสอน ตะจะปญจะกะกัมมัฎฐาน เสร็จ พระอุปชฌายก็จะชักผาอังสะจากไตรออกมาสวม
ให แลวสั่งใหออกไปครองไตรจีวร เสร็จแลวเขาไปหาพระอาจารย รับเครื่องสักการะถวายทาน แลว
กราบลง 3 หน เสร็จแลวนั่งคุกเขาประนมมือ เปลงวาจาขอสรณะและศีลตอไป ดังนี้...
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตอไป พระอาจารยทานจะกลาวคํานมัสการนํา ใหผูมุงบรรพชาวาตามไปดังนี้...
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
จบแลว พระอาจารยทานจะสั่งดวยคําวา...
เอวัง วะเทหิ
หรือวา... ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
ผูมุงบรรพชาพึงกลาวรับวา อามะ ภันเต.
หลังจากนั้น ทานก็จะกลาวนําใหเปลงวาจาวาสรณคมณตามทานไปทีละประโยค ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
เมื่อกลาวสรณคมนจบแลว
ทานก็จะบอกวา... ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง
พึงกลาวรับวา... อามะ ภันเต
เสร็จแลว พระอาจารยทานก็จะบอกเราวา การบรรพชาของทานนั้นสําเร็จแลวดวยสรณคมน
เพียงเทานี้
ตอไปก็จะถึงลําดับการสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ใหวาตามทานไปดังนี้...
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1. ปาณาติปาตา เวระมะณี.
2. อะทินนาทานา เวระมะณี.
3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี.
4. มุสาวาทา เวระมะณี.
5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี.
6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี.
7. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกทัสสะนา เวระมะณี.
8. มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะมัณฑะนะ วิภูสะนัฎฐานา เวระมะณี.
9. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี.
10. ชาตะ รูปะ ระชะตะ ปะฎิคคะหะณา เวระมะณี.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
เสร็จแลว สามเณรพึงรับบาตรอุมเขาไปหาพระอุปชฌาย ในทามกลางสังฆสันนิบาต วาง
บาตรไวขางตัวดานซายมือ รับเอาเครื่องสักการะมาถวายพระอุปชฌาย แลวกราบลง 3 หน เสร็จแลว
นั่งคุกเขาประนมมือ กลาวคําขอนิสสัยตอไปดังนี้...
คําขอนิสสัย
การกลาวคําขอเปนศิษยอยูในความดูแลของอุปชฌาย
อะหัง ภันเต,
นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมป
อะหัง ภันเต,
นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมป
อะหัง ภันเต,
นิสสะยัง ยาจามิ.
อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ.
อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ.
อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ.
ตอไป
พระอุปชฌายทานจะกลาวบอกวา...
สามเณรพึงกลาวรับวา...
พระอุปชฌายกลาววา...

โอปายิกงั
สาธุ ภันเต
ปะฏิรูปง
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สามเณรพึงกลาวรับวา...
พระอุปชฌายกลาววา...
สามเณรพึงกลาวรับวา...

สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ
สาธุ ภันเต

เสร็จแลวสามเณรพึงกลาวรับเปนธุระใหพระอุปชฌายไปเลยวา...
อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
มัยหัง ภาโร,
อะหัมป เถรัสสะ ภาโร.
อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
มัยหัง ภาโร,
อะหัมป เถรัสสะ ภาโร.
อัชชะ ตัคเคทานิ เถโร
มัยหัง ภาโร อะหัมป เถรัสสะภาโร.
เสร็จแลว สามเณรพึงกราบลง 3 หน ลําดับตอไป พระอุปชฌายก็จะแนะนําสามเณรไปตาม
ระเบียบของทาน ครั้นหลังจากนั้น พระอาจารยผูเปนกรรมวาจาก็จะเอาบาตรมีสายโยคมาสวมคลองตัว
สามเณร ผูมุงอุปสมบท แลวกลาววาจาบอกบาตรและจีวรแกสามเณรไปทีละตอนสามเณรผูมุงอุปสมบท
พึงกลาวรับทานไปทีละตอนเชนกัน ดังนี้...
คําบอก
1.
2.
3.
4.

อะยันเต ปตโต
อะยัง สังฆาฎิ
อะยัง อุตตะราสังโค
อะยัง อันตะระวาสะโก

คํารับ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ

ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต

ตอจากนั้นพระอาจารยทานจะบอกใหสามเณรออกไปยืนอยูขางนอกสังฆสันนิบาตวา...
คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ ดังนี้
สามเณรพึงถอยออกมาลุกขึน้ ไปยืนอยูในที่ซึ่งถูกกําหนดไว พระอาจารยทานก็จะสวดสมมติ
ตนเปนผูซักซอม แลวลุกขึน้ ไปสวดถามซักซอมอันตรายิกธรรม
สามเณรพึงตอบวา....
นัตถิ ภันเต ไป 5 หน
ตอบวา...
อามะ ภันเต ไปอีก 8 หน ดังนี้
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ถาม
1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ

กุฎฐัง
คัณโฑ
กิลาโส
โสโส
อะปะมาโร
ถาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มะนุสโสสิ๊
ปุริโสสิ๊
ภุชิสโสสิ๊
อะนะโณสิ๊
นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปตหู ิ
ปะริปุณณะวีสะติวัลโสสิ๊
ปะริปุณณันเต ปตตะจีวะรัง
ถาม

1. กินนาโมสิ
2. โก นามะ เต อุปชฌาโย

นัตถิ
นัตถิ
นัตถิ
นัตถิ
นัตถิ

ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต

ตอบ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ

ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ตอบ

อะหัง ภันเต...นามะ
อุปชฌาโย เม ภันเต
อายัสมา...นามะ

ในกรณีที่ตอบพรอมกัน ใหเปลี่ยนคําวา เม เปน โน สําหรับชองที่... ไวชองที่หนึ่ง พระอุปชฌาย
หรือวาพระอาจารยทานจะตั้งชื่อของอุปสัมปทาเปกขะ กรอกลงใหไวกอนวันบวช
สมมติทานตั้งชื่อใหวาฐานะจาโร ก็ใหกรอกใสลงไปในชองนัน้ วา อะหัง ภันเต ฐานะจาโร นามะ ดังนี้
สําหรับชองที่... ไวชองที่สองนั้น เปนชื่อของพระอุปชฌาย ซึ่งทานจะใหไวกอนวันบวช
เหมือนกัน
ถาสมมติวาพระอุปชฌายมีชื่อวา ชุตินธะโร ก็ใหกรอกใสลงไปในชองนั้นวา อายัสมา ชุตินธะโร
นามะ ดังนี้
ครั้นสวดซอมเสร็จแลว ทานก็จะกลับเขามาสวดขอเรียกอุปสัมมปทาเปกขะเขามาในทามกลาง
สงฆ อุปสัมปทาเปกขะพึงเขามาในสังฆสันนิบาต แลวกราบลงตรงหนาของพระอุปชฌาย 3 หน แลว
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นั่งคุกเขาประนมมือเปลงวาจาขออุปสมบท ดังนี้...
คําขออุปสมบท
คํากลาวขอใหสงฆอนุเคราะหบวชตนใหเปนภิกษุ
สังฆัมภันเต,
อุปะสัมปะทัง ยาจามิ อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมหัง อุปาทายะ.
ทุติยัมป ภันเต,
สังฆัง อุปสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ตะติยัมป ภันเต,
สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ถาวาพรอมกันหลายคน ใหเปลี่ยนคําวา ยาจามิ ไปเปน ยาจามะ และเปลี่ยนคําวา มัง ไปเปน โน
ตอไป พระอุปชฌายกลาวเผดียงสงฆ เสร็จแลวพระอาจารยสวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม
อุปสัมปทาเปกขะพึงกลาวรับวา...
นัตถิ ภันเต 5 หน
และ
อามะ ภันเต ไปอีก 8 หน
บอกชื่อตนและชื่อของพระอุปชฌาย รวมเปน 2 หน ตามนัยที่ไดกลาวมาแลว
แตนั้นไปใหนั่งฟงทานสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ จบแลวทานเอาบาตรออกจากตัว
แลวกราบลง 3 หน นั่งพับเพียบประนมมือฟงพระอุปชฌายบอกอนุศาสนไปจนจบ
จบแลว พึงกลาววาจารับวา... อามะ ภันเต
แลวกราบลง 3 หน ถวายไทยทาน กรวดน้ํา โดยนัยเดียวกันกับที่ไดกลาวแลวในแบบอุกาสะ
นั้นแล.
จบวิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : .---------. ศาสนพิธี : สําหรับภิกษุสามเณร และประชาชนภาคอุปสมบทวิธีและการรักษา
อุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 29-40.
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ใบความรูที่ 4
เรื่อง การบรรพชานาคคูแบบใหม
คําขอบรรพชานาคคู
แบบใหม
คํากลาวขอบรรพชาเปนสามเณรของนาควาพรอมกันสองคน
สําหรับคําขอบรรพชานาคคูนี้ จะกลาวแตเฉพาะที่แปลกออกไปสวนที่เหมือนกันกับ 2 วิธีที่
กลาวมาแลวนั้น ก็จะไมนํามากลาวอีก แมคําขออุปสมบทพรอมกัน “สังฆัมภันเต” ก็ไดอธิบายไวแลวใน
ทายคําขออุปสมบทแบบเอสาหังนั้นเชนกัน
เอเต มะยัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตมั ป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยามะ มะยัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยามะ อุปสัมปะทัง.
ทุติยัมป มะยัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยามะ มะยัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยามะ อุปสัมปะทัง.
ตะติยัมป มะยัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,
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ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยามะ มะยัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยามะ อุปสัมปะทัง.
มะยัง ภันเต,
ปพพัชชัง ยาจามะ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา,
ปพพาเชถะ โน ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ทุติยัมป มะยัง ภันเต,
ปพพัชชัง ยาจามะ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา,
ปพพาเชถะ โน ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ตะติยัมป มะยัง ภันเต,
ปพพัชชัง ยาจามะ.
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา,
ปพพาเชถะ โน ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะ.

คําขอนิสสัยนาคคู
การกลาวคําขอเปนศิษยในความดูแลของอุปชฌายสําหรับนาคคู
มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ.
ทุติยัม มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ.
ตะติยัมป มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ.
อุปชฌาโย โน ภันเต โหหิ,
อุปชฌาโย โน ภันเต โหหิ,
อุปชฌาโย โน ภันเต โหหิ,
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อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
อัมหากัง ภาโร,
มะยัมป เถรัสสะ ภารา,
อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
อัมหากัง ภาโร,
มะยัมป เถรัสสะ ภารา,
อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
อัมหากัง ภาโร,
มะยัมป เถรัสสะ ภารา.

คําขออุปสมบทพรอมกัน
กลาวขอใหสงฆอนุเคราะหบวชตนเปนภิกษุสําหรับนาคคู
สังฆันภันเต,
อุปสัมปะทัง ยาจามะ,
อุลลุมปะตุ โน ภันเต,
สังโฆ อะนะกัมปง อุปาทายะ.
ทุติยัมป ภันเต,
สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ,
อุลลุมปะตุ โน ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ.
ตะติยัมป ภันเต,
สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ,
อุลลุมปะตุ โน ภันเต,
สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ.

เอกสารอางอิง : .--------. ศาสนพิธี : สําหรับภิกษุสามเณร และประชาชนภาคอุปสมบทวิธีและการรักษา
อุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 41-45.
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ใบความรูที่ 5
เรื่อง วิธีสวดกรรมวาจาและวิธีการสวดสมมติตนซักซอมนาค
ในอุปสมบทกรรมแบบนาคเดี่ยว
วิธีการสวดสมมติตนซักซอมนาคคนเดียว
เมื่ออุปสัมปทาเปกขะออกไปยืนอยูขางนอกแลว พระกรรมวาจาจารยที่เปนคูสวดนัง่ คุกเขา
ประนมมือ กราบพระ 3 หน แลวเปลงวาจากลาวคํานมัสการพระรัตนตรัยพรอมกันวา...
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,

คําสมมติตนซักซอม
คํากลาวสมมติตนซักซอมนาคคนเดียว
สมมติวานาคชื่อ “อะริยะวังโส” พระอุปชฌาย มีนามวา “มะหาวีโร” เปลงวาจาวาคําสมมติตนดังนี้ ..
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะริยะวังโส,
อายัสมะโต มะหาวีรัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
อะหัง อะริยะวังสัง อะนุสสาเสยยัง.

คําซักซอม
คํากลาวซักถามความพรอมของผูขออุปสมบทเปนภิกษุ
สุณสิ๊ อะริยะวังโส,
อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล,
ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต,
สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง,
อะสันตัง นิตถีติ วัตตัพพัง,
มา โข วิตถาสิ,
มา โข มังกุ อะโหสิ,
เอวันตัง ปุจฉิสสันติ สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา.
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ถาม
กุฎฐัง
คัณโฑ
กิลาโส
โสโส
อะปะมาโร
มะนุสโสสิ๊
ปุริโสสิ๊
ภุชิสโสสิ๊
อะนะโณสิ๊
นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อนุญญาโตสิ๊ มาตาปตูหิ
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊
กินนาโมสิ
โก นามะ เต อุปชฌาโย

ตอบ
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อะหัง ภันเต
อะริยวังโส มานะ
อุปชฌาโย เม ภันเต
อายัสมา มะหาวีโร
นามะ.

คําขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา
คํากลาวขอเรียกผูขออุปสมบทเปนภิกษุ
เขามาในทามกลางสงฆหลังจากซักถามความพรอมแลว
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะริยะวังโส,
อายัสมะโต มะหาวีรัสสะ อุปสัมปะทาเปกโข,
อะนุสิฏโฐ โส มะยา,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
อะริยะวังโส อาคัจเฉยยะ.
(คําเรียก) อาคัจฉาหิ.
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คําพระอุปชฌายกลาวเผดียงสงฆ
คํากลาวบอกความพรอมของสามเณรผูขออุปสมบท
แกสงฆของอุปชฌาย
อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต) อะยัง อะริยะวังโส นามะ
สามะเณโร มะมะ อุปะสัมปะทาเปกโข อุปะสัมปะทัง
อากังขะมาโน, สังฆัง ยาจะติ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง
อัชเฌสามิ, สาธุ อาวุโส (ภันเต) สัพโพยัง สังโฆ อิมัง
อะริยะวังสัง นามะ สามะเณรัง อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตวา
ตัตถะ ปตตะกัลลัตตัง ญัตวา, ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ
อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานนัง
กะโรตุ.
พระภิกษุสงฆกลาวรับขึ้นพรอมกันวา...สาธุ
สําหรับบทวา “อาวุโส” นั้น ถามีพระภิกษุที่มีพรรษาแกกวาพระอุปชฌายเขารวม
สังฆกรรมนั้นอยูดวย พึงใชคําวา...ภันเต แทน

คําสมมติตนถามอันตรายิกธรรม
คําที่พระอาจารยกลาวสมมติตนซักถามธรรม
ที่เปนอันตรายของผูขออุปสมบท
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะริยะวังโส อายัสมะโต มะหาวีรัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
อะหัง อะริยะวังสัง อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง.

คําถามอันตรายิกธรรม
คํากลาวซักถามธรรมที่เปนอันตรายของผูขออุปสมบท
สุณาสิ๊ อะริยะวังสะ,
อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล,
ยัง ชาตัง ตัง ปุจฉามิ,
สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง,
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อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง,
สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา? (ถาม)
กุฎฐัง ฯลฯ โก นามะ เต อุปชฌาโย. (ตอบ)
นัตถิ ภันเต ฯลฯ อุปชฌาโย เม ภันเต
อายัสมา มะหาวีโร มานะ.

กรรมวาจาอุปสมบท
คํากลาวใหอุปสมบทเปนภิกษุแกผูขออุปสมบท
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัง อะริยะวังโส,
อายัสมะโต มะหาวีรัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข,
ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ,
ปะริปุณณัสสะ ปตตะจีวะรัง,
อะริยะวังโส สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ,
อายัสมะตา มะหาวีเรนะ อุปชฌาเยนะ,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง สังโฆ อะริยะวังสัง
อุปะสัมปาเทยยะ,
อายัสมะตา มะหาวีเรนะ อุปชฌาเยนะ,
เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัง อะริยะวังโส,
อายัสมะโต มะหาวีรัสสะ อุปสัมปะทาเปกโข,
ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ,
ปะริปุณณัสสะ ปตตะจีวะรัง,
อะริยะวังโส สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ,
อายัสมะตา มะหาวีเรนะ อุปชฌาเยนะ,
สังโฆ อะริยะวังสัง อุปะสัมปาเทติ,
อายัสมะตา มะหาวีเรนะ อุปชฌาเยนะ,
ยัสสายัสมะโต ขะมะติ,
อะริยะวังสัสสะ อุปสัมปะทา,
อายัสมะตา มะหาวีเรนะ อุปชฌาเยนะ,
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โส ตุณหัสสะ,
ยัสสะ นะ ขะมะติ,
โส ภาเสยยะ,
ทุติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัง อะริยะวังโส,
อายัสมะโต มะหาวีรัสสะ อุปสัมปะทาเปกโข,
ฯลน โส ภาเสยยะ.
ตะติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัง อะริยะวังโส,
อายัสมะโต มะหาวีรสั สะ อุปสัมปะทาเปกโข,
ฯลฯ โส ภาเสยยะ.
อุปสัมปนโน สังเฆนะ,
อะริยะวังโส อายัสมะตา มะหาวีเรนะ อุปชฌาเยนะ,
ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัสมา ตุณหี,
เอวะเมตัง ธาระยามิ.
สําหรับอนุสาวนาที่ 2 และ อนุสาวนาที่ 3 ที่ ฯลฯ ไวนนั้ พึงสวดใหเต็มความเหมือนกันกับอนุ
สาวนาที่ 1 นั้นทุกประการ.

คําสวดสมมติและสวดซักซอมนาคคู
คํากลาวสมมติตนเพื่อซักซอมความพรอมของนาคคู
ถ า อุ ป สั ม ปทาเปกขะมี ห ลายรู ป ทํ า การอุ ป สมบทพร อ มกั น คราวละ 2-3 รู ป แต ใ ห มี
พระอุปชฌายรูปเดียวกันได คําสวดกรรมวาจาจึงตองเปลี่ยนไปคือเปลี่ยน “วะจะนะ” และ “วิภัตติ” ให
ถูกตองตามหลักไวยกรณภาษาบาลี ดังตอไปนี้...
สมมติวา นาคมีชื่อวา ธัมมะวัณโณ กับ วัณณะคุตโต
สวน พระอุปชฌายมีนามวา กันตะสีโล
อยางนี้แลวก็พงึ สวดวา..
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สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
ธัมมะวัณโณ จะ วัณณะคุตโต จะ อายัสมะโต
กันตะสีลัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
อะหัง ธัมมะวัณณัญจะ วัณณะคุตตัญญะ อะนุสาเสยยัง.
สุณะสิ๊ ธัมมะวัณณะ อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล,
ยัง ชาตัง ฯลฯ อุปชฌาโย เม ภันเต อายัสมา
กันตะสีโล นามะ.
(ถาถูกถามทีละรูปแลว ยอมมีขอความเหมือนกัน)

คําเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา
คํากลาวเรียกใหผูขออุปสมบทเขามาในทามกลางสงฆ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
ธัมมะวัณโณ จะ วัณณะคุตโต จะ อายัสมะโต
กันตะสีลัสสะ อุปะมสัมปะทาเปกขา,
อะนุสิฏฐา เต มะยา,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
ธัมมะวัณโณ จะ วัณณะคุตโต จะ อาคัจเฉยยุง (คําเรียก)
อาคัจฉะถะ.

คําขอซักถามอันตรายิกธรรม
คํากลาวขอซักถามธรรมเปนอันตรายของผูขออุปสมบทแกสงฆ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัญจะ ธัมมะวัณโณ อะยัญจะ วัณณะคุตโต,
อายัสมะโต กันตะสีลัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
อะหัง ธัมมะวัณณัญจะ วัณณะคุตตัญจะ อันตะรายิเก
ธัมเม ปุจเฉยยัง.
(แลวซักถามอันตรายิกธรรมไปทีละรูป)
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คําอุปชฌายกลาวเผดียงสงฆ
คํากลาวบอกความพรอมของสามเณรแกสงฆของอุปชฌาย
อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต)
อะยัญจะ ธัมมะวัณโณ นามะ สามะเณโร,
อะยัญจะ วัณณะคุตโต นามะ สามะเณโร,
มะมะ อุปะสัมปะทาเปกขา,
อุปะสัมปะทัง อากังขะมานา,
สังฆัง ยาจันติ,
อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง อัชเณสามิ,
สาธุ อาวุโส (ภันเต)
สัพโพยัง สังโฆ,
อิมัญจะ ธัมมะวัณณัง นามะ สามะเณรัง,
อิมัญจะ วัณณะคุตตัง นามะ สามะเณรัง,
อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตวา,
ตัตถะ ปตตะกัลลัตตัง ญัตวา,
ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ
ฐานาระเหนะ อุปสัมปาเทติ,
กัมมะสันทิฏฐานัง กะโรตุ,
สําหรับบทวา “อาวุโส” นั้น ถามีพระภิกษุผูที่มีพรรษาแกกวาพระปชฌายเขารวมสังฆกรรมนั้นดวย
ใหใชคําวา “ภันเต” แทน

คําสวดกรรมวาจาอุปสมบท
คําสวดขอใหสงฆลงมติรับผูขออุปสมบทเขาเปนภิกษุ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัญจะ ธัมมะวัณโณ,
อะยัญจะ วัณณะคุตโต,
อายัสมะโต กันตะสีลัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา,
ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ,
ปะริปุณณะมิเมสัง ปตตะจีวะรัง,
ธัมมะวัณโณ จะ วัณณะคุตโต จะ สังฆัง
อุปะสัมปะทัง ยาจันติ,
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อายัสมะตา กันตะสีเลนะ อุปชฌาเยนะ,
ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง,
สังโฆ ธัมมะวัณณัญจะ วัณณะคุตตัญจะ
อุปะสัมปาเทยยะ,
อายัสมะตา กันตะสีเลนะ อุปชฌาเยนะ,
เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัญจะ ธัมมะวัณโณ อะยัญจะ วัณณะคุตโต,
อายัสมะโต กันตะสีลัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา,
ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ,
ปะริปุณณะมิเมสัง ปตตะจีวะรัง,
ธัมมะวัณโณ จะ วัณณะคุตโต จะ
สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ,
อายัสมะตา กันตะสีเลนะ อุปชฌาเยนะ,
สังโฆ ธัมมะวัณณัญจะ วัณณะคุตตัญจะ
อุปสัมปาเทติ,
อายัสมะตา กันตะสีเลนะ อุปชฌาเยนะ,
ยัสสายัสมะโต ขะมะติ,
ธัมมะวัณณัสสะ จะ วัณณะคุตัสสะ จะ
อุปะสัมปะทา,
อายัสมะตา กันตะสีเลนะ อุปชฌาเยนะ,
โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ.
ทุติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัญจะ ธัมมะวัณโณ อะยัญจะ วัณณะคุตโต,
อายัสมะโต กันตะสีลัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา,
ฯลฯ โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ.
ตะติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,
อะยัญจะ ธัมมะวัณโณ อะยัญจะ วัณณะคุตโต,
อายสมะโต กันตะสีลัสสะ อุปสัมปะทาเปกขา,
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ฯลฯ โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ.
(ยอหนา ทุติยัมป, ตะติยัมป ที่ ฯลฯ ไว ใหสวดเต็มความ)
อุปะสัมปนนา สังเฆนะ,
ธัมมะวัณโณ จะ วัณณะคุตโต จะ
อายัสมะตา กันตะสีเลนะ อุปชฌาเยนะ,
ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัสมา ตุณหี,
เอวะเมตัง ธาระเยมิ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : .-----------. ศาสนพิธี : สําหรับภิกษุสามเณร และประชาชนภาคอุปสมบทวิธีและการ
รักษาอุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 46-60.
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ใบความรูที่ 6
เรื่อง คําบอกอนุศาสน
คําบอกอนุศาสน
คําบอกอนุศาสนเปนคําสอนภิกษุใหมใหทราบถึงกิจที่ควรทําและไมควรทํา ไดแก

นิสสัย 4
สิ่งที่ภิกษุจาํ ตองอาศัยในชีวติ พรหมจรรยมี 4 อยาง
อนุญญาสิ โข ภะคะวา อุปสัมปาเทตวา จัตตาโร
นิสสะเย จัตตาริ จะ อะกะระณียานิ อาจิกขิตุง.
1. ปณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปพพัชชา,
ตัตถะ เต (ถามีหลายรูปใหเปลี่ยน เต เปน โว)
ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย,
อะติเรกกะลาโภ,
สังฆะภัตตัง อุเทสะภัตตัง นิมันตะนัง
สะลากะภัตตัง ปกขิกัง อุโปสะถิกัง ปาฏิปะทิกัง.
2. ปงสุกูละจีวะรัง นิสสายะ ปพพัชชา,
ตัตถะ เต (ถามีหลายรูปใหเปลี่ยน เต เปน โว)
ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย,
อะติเรกกะลาโภ,
โขมัง กัปปาสิกัง โกเสยยัง กัมพะลัง สาณัง ภังคัง.
3. รุกขะมูละเสนาสะนัง นิสสายะ ปพพัชชา,
ตัตถะ เต (ถามีหลายรูปใหเปลี่ยน เต เปน โว)
ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย,
อะติเรกกะลาโภ,
วิหาโร อัฑฒะโยโค ปาสาโท หัมมิยัง คูหา.
4. ปูติมตุ ตะเภสัชชัง นิสสายะ ปพพัชชา,
ตัตถะ เต (ถามีหลายรูปใหเปลี่ยน เต เปน โว)
ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย,
อะติเรกกะลาโภ,
สัปป นะวานีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตงั .
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อกรณียกิจ 4
กิจที่ภิกษุไมควรทํามี 4 อยาง
1. อุปสัมปนเนนะ ภิกขุนา เมถุโน ธัมโม นะ
ปะฏิเสวิตัพโพ อันตะมะโส ติรัจฉานะคะตายะป.
โย ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวะติ,
อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปุริโส สีสัจฉินโน อะภัพโพ
เตนะ สะรีระพันธะเนนะ ชีวิตงุ .
เอวะเมวะ ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิตวา,
อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต (ถามีหลายรูปใหเปลีย่ น ตันเต เปน ตังโว)
ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
2. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อะทินนัง
เถยยังสังขาตัง นะ อาทาตัพพัง,
อันตะมะโส ติณะสะลากัง อุปาทายะ.
โย ปะนะ ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา
อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิยะติ,
อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปณฑุปะลาโส พันธะนา
ปะมุตโต อะภัพโพ หะริตัตตายะ.
เอวะเมวะ ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา
อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิยิตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต (ถามีหลายรูปใหเปลีย่ น ตันเต เปน ตังโว)
ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
3. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ
ปาโณ ชีวิตา นะ โวโรเปตัพโพ,
อันตะมะโส กุนถุกิปลลิกัง อุปาทายะ.
โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง
ชีวิตา โวโรเปติ,
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อันตะมะโส คัพภะปาตะนัง อุปาทายะ,
อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปุถุสิลา ทวิธา ภินนา
อัปปะฏิสันธิกา โหติ,
เอวะเมวะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง
ชีวิตา โวโรเปตวา,
อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต (ถามีหลายรูปใหเปลีย่ น ตันเต เปน ตังโว)
ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
4. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม
นะ อุลละปตัพโพ อันตะมะโส สุญญาคาเร
อะภิระมามีติ.
โย ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง
อะภูตัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปะติ,
ฌานัง วา วิโมกขัง วา สะมาธิง วา
สะมาปตติง วา มัคคัง วา ผะลัง วา,
อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ตาโล มัตถะกัจฉินโน
อะภัพโพ ปุนะ วิรุฬหิยา,
เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต
อะสันตัง อะภูตงั อุตตะริมะนุสสะธัมมัง
อุลละปตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต (ถามีหลายรูปใหเปลีย่ น ตันเต เปน ตังโว)
ยาวะชีวัง อะกะระณียันติ.
อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา
ชะนะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต
ปญญา สัมมะทักขาตา.
ยาวะเทวะ ตัสสะ มะทะนิมมะทะนัสสะ
ปปาสะวินะยัสสะ อาละยะสะมุคฆาตัสสะ
วัฏฏปจเฉทัสสะ ตัณหักขะยัสสะ วิราคัสสะ
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นิโรธัสสะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ.
ตัตถะ สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มหัปผะโล
โหติ มะหานิสังโส,
สะมาธิปะริภาวิตา ปญญา มะหัปผะลา
โหติ มะหานิสังสา,
ปญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ
อาสะเวหิ วิมุจจะติ,
เสยยะถีทัง,
กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา.
ตัสมาติหะเต (ถามีหลายรูปใหเปลี่ยน เต ไปเปน โว)
อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย,
สักกัจจัง อะธีสีละสิกขา สิกขิตัพพา,
อะธิจิตตะสิกขา สิกขิตพั พา,
อะธิปญญาสิกขา สิกขิตพั พา.
ตัตถะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตัพพัง.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : .--------. ศาสนพิธี : สําหรับภิกษุสามเณร และประชาชนภาคอุปสมบทวิธีและการรักษา
อุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 61-66.
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ใบความรูที่ 7
เรื่อง การลาสิกขา
การลาสิกขา
เมื่อถึงกําหนดพระสงฆผูจะนั่งเปนพยานเขาประชุมพรอมกัน ภิกษุผูจะตองการลาสิกขาแสดง
อาบัติหมดจดดีแลว พาดผาสังฆาฎิเขาไปนั่งกระหยง หันหนาตรงตอพระพุทธรูป (ที่ประดิษฐานบนที่บูชา)
กราบลงดวยเบญจางคประดิษฐ 3 หน ประณมมือ เปลงวาจา นะโม 3 จบ แลวกลาวอตีตปจจเวกขณทั้ง 4
ปจจัย พอใหสงฆไดยิน (ถาผูสึกหลายรูปใหวาพรอมกันก็ได) เมื่อจบแลวผินหนาไปทางพระสงฆองคพยาน
กราบลง 3 หน เปลงวาจาทั้งอรรถทั้งแปล พรอมดวยเจตนาที่จะละเพศออกเปนคฤหัสถ คราวละคนวา...
สิกขัง ปจจักขามิ ขาพเจาลาสิกขา
คิหีตัง มัง ธาเรถะ ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเขาไววาเปนคฤหัสถ
ถาความรูสึกใจดิ่งเที่ยงลงไปวาเปนคฤหัสถแนแลว วาเพียง 1 จบก็ใชได แตถาใจยังไมแนวแน
พอ จะวากี่ครัง้ ก็ได วาไปจนตกลงใจ
เมื่อวาไปจนปลงใจแนแลวกราบสงฆ 3 หน ออกไปผลัดผาขาวโจงกระเบน (ใหเอาผาขาวสอด
เขาไปในผาเหลือง) หมผาขาวเฉวียงบาแลวเขาไปหันหนาตรงตอสงฆ กราบลง 3 หน ประณมมือเปลง
วาจาถึงพระไตรสรณคมนพรอมกัน แสดงตนเปนอุบสกวา ...
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมป,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
อุปาสะกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ,
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง สะระณัง คะตัง.
แปลวา ทานเจาขา ขาพเจานัน้ ถึงพระผูมีพระภาคเจาแมปรินิพพาน
นานแลวนั้น กับพระธรรม และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระสงฆจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป.
เมื่อวาจบแลว พระผูเปนประธานแหงสงฆกลาวคําใหศลี ตั้งแต...
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ เปนตนไป
จนถึง สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานะ เวระมะณี สิกขาประทัง
สะมาทิยามิ (ยกไตรสรณคมณเพราะผูลาสิกขาเปลงวาจาถึงพระไตร
สรณคมณ แสดงตนเปนอุบาสกแลว)
อุบาสกใหมวาตามไปทุกสิกขาบทจนจบ พระผูใหศีลสรุปวา...
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อิมินา ปญจะ สิกขาปะทานิ นิจจะสีละวะเสน สาธุกัง
รักขิตัพพานิ.
อุบาสกใหมรบั วา...
อามะ ภันเต.
แลวพระผูใหศีลกลาวตอไปวา...
สีเลนะ สุคะติง ยันติ,
สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ,
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย.
จบแลว อุบาสกใหมกราบพระสงฆลงอีก 3 หน ถือบาตรน้ํามนตออกไป ณ ที่ซึ่งเตรียม
ไวอาบน้ํามนต เพื่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ลงมือ หลั่งน้ําพระพุทธมนต พระสงฆสวดชัยมงคลคาถา
เริ่มตนวา...
ชะยันโต โพธิยา มูเลฯ.
จบหนึ่งหรือสามจบ หรือมากกวานี้ สุดแลวแตรูปงาน
แลววา... ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง. ตอทาย
เสร็จแลว อุบาสกใหมพึงผลัดผาขาวอาบน้ําเสีย นุงผาสําหรับ
คฤหัสถ เขามากราบพระสงฆอีก 3 หน
ตอไปนี้ อุบาสกใหมจะอังคาสพระภิกษุสงฆดวยอาหารบิณฑบาตเมื่อพระสงฆฉันเสร็จแลว
ถวายไทยธรรมเสร็จแลว พระสงฆกลาวอนุโมทนา...ยะถา สัพพี ใชโสอัตถะลัทโธ หรือเต อัตถะลัทธา. ตอ
ตามจํานวนอุบาสกคนเดียวหรือหลายคน แลวใช...ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง.
เมื่อพระสงฆอนุโมทนากําลังวา...ยถา (นํารูปเดียว) อุบาสกใหมพึงกรวดน้ํารินลงใน
ภาชนะ พอพระสงฆวาสัพพีพรอมกัน อุบาสกใหมพึงเทน้ําใหหมด แลวนั่งประณมมือฟงจนจบ เมื่อจบ
แลวพึงนั่งกระหยงกราบตรงหนาพระสงฆอีก 3 หน เพียงเทานี้เปนเสร็จพิธีลาสิกขา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : .-----. ศาสนพิธี : สําหรับภิกษุสามเณร และประชาชนภาคอุปสมบทวิธีและการรักษา
อุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 193-197.
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรม 8
เรื่อง การถือธุดงควัตร / ธรรมสัญจร
1. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมได มี ป ระสบการณ ป ฏิ บั ติ ธ รรมนอกสถานที่ ภ ายใต ก ารดู แ ลของ
พระวิปสสนาจารยที่มีประสบการณ
2. เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมได มี ส ว นร ว มในการเผยแพร พ ระศาสนาแก ชุ ม ชนและเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
3. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดทดสอบความเขมแข็งของจิตใจตอความทนทุกขยาก ลําบากและสิ่งที่มา
กระทบอารมณ จิตใจ จากภายนอกและจากวัตรปฏิบัติในการสมาทานการถือธุดงควัตร
4. เพื่อเสริมสรางความรักสามัคคีในหมูคณะของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมพระอาจารย พี่เลี้ยง และ
บุคลากร ตลอดจนองคกรศาสนาในชุมชนและชุมชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการถือธุดงค
วัตรและธรรมสัญจร
5. เพื่อปรับสภาพจิตใจผูปฏิบัติธรรมใหมีความพรอมในการปรับสภาพจิตใจกอนกลับสูสังคมใน
ระดับหนึ่ง
6. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดสรางมหากุศลอันเปนมงคลชีวิตขอที่ 31 บําเพ็ญตบะ คือการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน และการถือธุดงควัตรขอนั้นๆ และการมีสวนรวมในการ ใหธรรมทานแก
ชุมชนตลอดจนการฟงธรรมจากครูบาอาจารย เปนตน (มงคลชีวิตขอ 15 บําเพ็ญทาน)
2. สาระสําคัญ
การนํ า กิ จ กรรมการถื อ ธุ ด งควั ต รและธรรมสั ญ จรมาใช เ ป น กิ จ กรรมทางเลื อ กในการฟ น ฟู
สมรรถภาพ ผูติดยาเสพติดวิธีหนึ่งโดย การประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติธรรมเจริญขึ้นชวยใหกุศลธรรมเจริญขึ้น
อกุศลธรรมเสื่อม เชนการถือธุดงควัตรเพื่ออนุเคราะหชุมชนในภายหลัง หรือเพื่อเปนวาสนาของตนตอไป
เปนตน การจัดกิจกรรมดังกลาวใหเปนไปตามความพรอมและเหมาะสมของแตละสถานที่ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคหลักของกิจกรรมเพื่อการฟนฟูฯและควรดําเนินกิจกรรมดวยความรอบคอบระมัดระวัง
เปนพิเศษเพราะทั้งสองกิจกรรมเปนการเสริมใหการปฏิบัติธรรมดีขึ้นผูปฏิบัติธรรมไดรับประสบการณ
อบรมและปฏิบั ติ ธรรมนอกสถานที่ และเปน การปรากฏตั ว ต อ ชุ ม ชนโดยมี ข อ ปฏิ บัติ เ ป น พิ เ ศษแต ล ะ
กิจกรรมดังนี้ คือ
การถือธุดงควัตร ดําเนินการภายใตการอบรมปฏิบัติธรรมและควบคุมดูแลของพระวิปสสนา
จารยที่มีความรู ประสบการณ และความชํานาญดานการธุดงคและการสอนพระกรรมฐาน อยางใกลชิด
ตลอดจนภายใตการประสานงานอํานวยความสะดวกของทีมบุคลากรฝายสนับสนุนโดยคํานึงถึงเวลาและ
ฤดูกาลที่เหมาะสม สถานที่มีความสะดวกอยูใกลวัดหรือชุมชน ตามสมควรและควรแจงใหชุมชนทราบ
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ดวย นอกจากการปฏิบัติธรรมในขณะธุดงคแลวอาจมีการสงเคราะหชุมชนดวยการแสดงธรรม ตามเวลา
และโอกาสดวย
ธรรมสัญจร ดําเนินการภายใตควบคุมดูแลของพระอาจารยที่มีความรู ประสบการณ ควบคุม
ดูแลปกครองคณะบุคคล มีความรูความสามารถและประสบการณในการแสดงธรรม การอบรมและฝก
ทักษะใหผูปฏิบัติธรรมสามารถรวมแสดงธรรมได หรือการแสวงหาพระอาจารยของวัดตางๆ ที่คณะธรรม
สัญจร เดินทางไปกราบนมัสการและฟงธรรมตามสมควรแกวิสัย เวลา ทั้งนี้ มิใหเปนไปเพื่อแสวงหา
ประโยชนอันมิควรและไมเหมาะสมเด็ดขาด โดยกิจกรรมควรมีลักษณะ ดังนี้
- แสดงธรรมแกประชาชน
- กราบนมัสการพระอาจารยผูปฏิบัติดี ประพฤติชอบและฟงธรรมตามสมควรแกวิสัยและเวลา
- กิจกรรมที่เปนการบุญกุศลของชุมชนตางๆ
เปนตน
3. เวลา 7-10 วัน ตามความเหมาะสมแตละสถานที่
4. สื่อ-อุปกรณ
- เครื่องอัฎฐบริขารที่จําเปน
- พาหนะและทีมบุคลากรฝายสนับสนุนกิจกรรม
- เครื่องมือ-อุปกรณการสื่อสารที่จําเปนสําหรับทีมงานบุคลากร
- ปจจัย 4 เชน น้ําดื่ม เวชภัณฑ ที่จําเปนสําหรับทีมงานบุคลากรนําไปสนับสนุน
เปนตน
5. วิธีดําเนินการ
1. พิจารณาสภาพความพรอมทั่วๆไปมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการถือธุดงควัตร
และธรรมสัญจร ทั้งของทีมงานบุคลากรและผูปฏิบัติธรรม เวลาและฤดูกาล สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม
เปนตน
2. จัดหาพระวิปสสนาจารย/พระอาจารยในพื้นที่ที่มีความรูประสบการณและความชํานาญ ใน
การธุดงค หรือธรรมสั ญจร เพื่อเปน หัวหนาคณะธุดงค และคณะธรรมสัญจร หารือแนวทางการจัด
กิจกรรมการถือธุดงควัตรและธรรมสัญจรไปยังสถานที่วิเวกใกลวัด หรือชุมชนตางๆ โดยเฉพาะชุมชนที่
เปนถิ่นที่อยูอาศัยของครอบครัวสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเปนตน และกําหนดระยะเวลาการเดินทางแตละแหง
3. ทีมบุคลากรฝายสนับสนุนดําเนินการประสานงานและประชาสัมพันธกิจรรมไปยังผูนําชุมชน
ผูนําศาสนาและประชาชน ในแตละชุมชนที่คณะธุดงคและธรรมสัญจรจะเดินทางผาน แจงกําหนดการและ
กิจกรรมใหประชาชนทราบเชิญชวนเขารวมฟงธรรมหรือตักบาตรในชวงเวลาที่พระภิกษุสามเณร คณะธุดงค
ออกบิณฑบาตในชุมชน
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4. พระวิปสสนาจารย/พระอาจารยใหโอวาทอบรมใหความรู และวัตถุประสงคของกิจกรรม
การธุดงคและธรรมสัญจร การเตรียมความพรอมดานรางกายจิตใจหลักการประพฤติปฏิบัติในขอธุดงควัตร ที่
จะสมาทานธุดงค เปนตน
5. พระวิปสสนาจารยใหสมาทานธุดงคแกผูปฏิบัติธรรม การถือธุดงควัตร โดยสมาทานธุดงค
วัตรบางขอที่เห็นวาเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของผูปฏิบัติธรรม
6. พระวิปสสนาจารยและทีมพระอาจารย พระพี่เลี้ยง นําคณะธุดงคและกําหนดจุดพักแรมใน
การปฏิบัติธรรมแสดงธรรมหรือฟงธรรม ยังสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวก ปลอดภัย พอสมควรโดย
ไมหางไกลจากชุมชนและวัดในชุมชนเกินไป สวนการฟงธรรม หรือแสดงธรรมนั้นอาจเปนที่วัดในชุมชน
หรือสถานที่สาธารณในชุมชนที่เห็นสมควรหรือชุมชนจัดไวตอนรับ เปนตน
7. กรณีธุดงคหรือธรรมสัญจรไปยังชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยของครอบครัวสมาชิกผูปฏิบัติ
ธรรมควรกําหนดเวลาพักแรมจุดละ 2 วัน เพื่อใหโอกาสครอบครัวและชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
8. การจัดทีมบุคลากรฝายสนับสนุนในการธุดงคและธรรมสัญจรใหเปนไปตามความเหมาะสม
ของแตละแหง
6. การประเมินผล
1. จากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของพระวิปสสนาจารย/พระอาจารย ที่ดูแล
ระหวางกิจกรรม
2. จากบันทึกสรุปการปฏิบัติหรือบันทึกประจําวันของผูปฏิบัติธรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : การประชุมกลุมยอย ศาสนบําบัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบ
วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่
25-27 มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง การถือธุดงควัตร
หลังออกพรรษาพระภิกษุสงฆจะเทีย่ วจาริกไปในทีต่ างๆ เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ เพื่อเจริญ
สมณธรรม รวมทั้งเผยแผธรรม ซึ่งเรามัก จะไดยินวาออก “ธุดงค” และมักจะนิยมเรียกพระสงฆที่จาริก
ไปเชนนีว้ า “พระธุดงค”
คําวา “ธุดงค” นั้น พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตโต) ไดใหความหมายไวในหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท และฉบับประมวลธรรมวา
ธุดงค หมายถึง องคคุณเครื่องกําจัดกิเลส, ชื่อขอปฏิบัติประเภทวัตร ที่ผูสมัครใจจะพึง
สมาทานประพฤติได เปนอุบายขัดเกลากิเลส สงเสริมความมักนอยสันโดษ เปนตน มี 13 ขอ คือ
1. ปงสุกูลิกังคะ - องคแหงผูถอื ผาบังสกุลเปนวัตร ใชเฉพาะแตผาบังสุกลุ คือ ไมรับจีวร
จากทายก เที่ยวแสวงหาผาบังสุกุลมาเย็บยอมทําจีวรเอง
2. เตจีวริกังคะ - องคแหงภิกษุผูถือไตรจีวรเปนวัตร คือ ถือผาเพียงสามผืน ไดแก จีวร
สบง สังฆาฎิ อยางละผืนเทานั้น ไมใชจีวรนอกจากผาสามผืนนั้น
3. ปณฑปาติกงั คะ - องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คือ ไมรับนิมนต หรือ ลาภพิเศษ
อยางอื่นใด ฉันเฉพาะอาหารที่บิณฑบาตมาได
4. สปทานจาริกังคะ - องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับบานเปนวัตร คือ รับ
ตามลําดับบานตามแถวเดียวกัน ไมรับขามบานขามแถว หรือเทีย่ วบิณฑบาต ไปตามตรอก ตามหอง
แถวเรียงลําดับเรื่อยไปเปนแนวเดียวกัน ไมขามไปเลือกรับที่โนนที่นี่ตามใจชอบ
5. เอกาสนิกังคะ - องคแหงผูถอื นั่งฉันที่อาสนะเดียวเปนวัตร คือ ฉันวันละมื้อเดียว ลุกจาก
ที่แลวไมฉันอีกในวันนัน้
6. ปตตปณฑิกังคะ - องคแหงผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร คือ ถือการฉันเฉพาะใน
บาตร ไมใชภาชนะอื่น
7. ขลุปจฉาภัตติกังคะ - องคแหงผูถือหามภัตที่เขานํามาถวายภายหลัง คือ เมื่อลงมือฉันแลว
มีผูนําอาหารมาถวายอีก ก็ไมรับ
8. อารัญญิกังคะ - องคแหงผูถ ืออยูปาเปนวัตร คือ ไมอยูในเสนาสนะใกลบาน แตอยูป า
หางจากบานอยางนอย 25 เสน
9. รุกขมูลิกังคะ - องคแหงผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ไมอยูในที่มุงบัง
10. อัพโภกาสิกังคะ - องคแหงผูถืออยูในที่แจงเปนวัตร คือ อยูเฉพาะกลางแจง ไมอยูใ นมุงบัง
หรือแมแตโคนไม (หามถือในฤดูฝน)
11. โสสานิกังคะ - องคแหงผูถอื อยูในปาชาเปนวัตร คือ อยูแรมคืนในปาชาเปนประจํา
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12. ยถาสันถติกังคะ - องคแหงผูถือการอยูในเสนาสนะตามแตเขาจัดให ไมเลือกเสนาสนะ
เอาตามพอใจตัวเอง
13. เนสัชชิกังคะ - องคแหงภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร คือ ถือนั่ง ยืน เดิน เทานั้น ไมนอน
ธุดงคไมใชบทบัญญัติทางวินัย ขึ้นกับความสมัครใจ มีหลักทั่วไปในการถือวา ถาถือแลวชวย
ใหกรรมฐานเจริญ หรือชวยใหกศุ ลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ควรถือ ถาถือแลวทําใหกรรมฐานเสื่อม
หรือทําใหกุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไมควรถือสวนผูที่ถือหรือไมถือ ก็ไมทําใหกรรมฐานเจริญ
หรือเสื่อม เชน เปนพระอรหันตแลวอยางพระมหากัสสปะ เปนตน หรือคนอื่นๆ ก็ตาม ควรถือได ฝาย
แรกควรถือ ในเมื่อคิดจะอนุเคราะหชุมชนในภายหลัง ฝายหลังเพื่อเปนวาสนาตอไป
อนึ่ง พระพุทธเจาทรงตั้งพระมหากัสสปเถระ ไวในตําแหนงเอตทัคคะดานสมาทานธุดงค
คุณแหงการธุดงคมี 28 ประการ
1. การหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์
2. มีผลเปนสุข
3. เปนของไมมีโทษ
4. บําบัดความทุกขของผูอื่นเสีย
5. เปนของไมมีภยั
6. เปนของไมเบียดเบียน
7. มีแตเจริญฝายเดียว ไมเปนเหตุใหเสื่อม
8. ไมมีมารยาหลอกลวง
9. ไมขุนมัว
10. เปนเครื่องปองกัน
11. ใหสําเร็จสิ่งทีป่ รารถนา
12. กําจัดเสียซึ่งอาวุธทั้งปวง
13. มีประโยชนในทางสํารวม
14. สมควรแกสมณะ
15. สงบนิ่ง
16. หลุดพน
17. เปนเหตุใหสิ้นราคะ
18. ระงับเสียซึ่งโทสะ
19. ทําโมหะใหพนิ าศ
20. กําจัดเสียซึ่งมานะ
21. เปนเหตุตดั เสียซึ่งวิตกชัว่
22. ทําใหขามสงสัยเสียได
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23. กําจัดเสียซึ่งความเกียจคราน
24. กําจัดเสียซึ่งความไมยนิ ดีในธรรม
25. เปนเหตุใหอดทน
26. เปนของชั่วไมได
27. เปนของหาประมาณมิได
28. ทําใหสิ้นทุกขทั้งปวง

คําสมาทานธุดงค
คํากลาวสมาทานการถือธุดงค
1. ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรวา…
คะหะปะติจีวะรัง ปะฏิกขิปามิ ปงสุกูลิกงั คัง สะมาทิยามิ.
แปลวา… เรางดคหบดีจวี ร สมาทานองคของผูถือซึ่งผาบังสุกุลเปนวัตร
2. ผูถือผาไตรจีวรเปนวัตรวา…
จุตตุถะจีวะรัง ปะฏิกขิปามิ เตจีวะริกังคัง สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดจีวรผืนที่สี่ สมาทานองคของผูถือซึ่งไตรจีวรเปนวัตร
3. ผูถือเที่ยวบิณฑบาตรเปนวัตรวา…
อะติเรกะลาภัง ปะฏิกขิปามิ ปณฑะปาติกังคัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดอติเรกลาภ สมาทานของผูถือบิณฑบาตเปนวัตร
4. ผูถือบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตรวา
โลลุปปะจารัง ปะฏิกขิปามิ สะปะทานะจาริกังคัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดการเที่ยวโลเล สมาทานองคของผูถือเที่ยวบิณฑบาตไป
ตามแถวเปนวัตร
5. ผูถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตรวา...
นานาสะนะโภชะนัง ปฏิกขิปามิ เอกาสะนิกังคัง
สะมาทิยามิ.
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แปลวา…
เรางดฉันตางอาสนะ สมาทานองคของผูถือนั่งฉันอาสนะเดียว
เปนวัตร
6. ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตรวา...
ทุติยะภาชะนัง ปฏิกขิปามิ ปตตะปณฑะภังคัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดภาชนะที่สอง สมาทานองคของผูถือการฉันเฉพาะในบาตร
เปนวัตร
7. ผูถือการหามภัตอันนํามาถวายในภายหลังเปนวัตรวา...
อะติริตตะโภชะนัง ปะฏิกขิปามิ ขะลุปจฉาภัตติกงั คัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดโภชนะอันเหลือเฟอ สมาทานองคของผูหามภัตอันนํามา
ถวายในภายหลัง เปนวัตร
8. ผูถือการอยูปาเปนวัตรวา...
คามันตะเสนาสะนัง ปะฏิกขิปามิ อารัญญิกังคัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดเสนาสนะชายบาน สมาทานองคของผูถือการอยูปาเปนวัตร
9. ผูถือการอยูโคนไมเปนวัตรวา...
ฉันนัง ปะฏิกขิปามิ รุกขะมูลกังคัง สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดที่มุงที่บงั สมาทานองคของผูถือการอยูโคนไมเปนวัตร
10. ผูถือการอยูในที่แจงเปนวัตรวา...
ฉันนัญจะ รุกขะมูลัญจะ ปะฏิกขิปามิ อัพโภกาสิกงั คัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดที่มุงที่บงั และโคนไม สมาทานองคของผูถือการอยูในทีแ่ จงเปนวัตร
11. ผูถือการอยูในปาชาเปนวัตรวา...
อะสุสานัง ปะฏิกขิปามิ โสสานิกังคัง สะมาทิยามิ.
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แปลวา…
เรางดที่มิใชปาชา สมาทานองคของผูอยูในปาชาเปนวัตร
12. ผูถือการอยูในเสนาสนะอันถูกจัดใหเปนวัตรวา...
เสนาสะนะโลลุปปง ปะฏิกขิปามิ ยะถาสันถะติกังคัง
สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดโลเลในเสนาสนะ สมาทานองคของผูถือการอยูในเสนาสนะ
อันถูกจัดใหเปนวัตร
13. ผูถือการนั่งเปนวัตรวา...
เสยยัง ปะฏิกขิปามิ เนสัชชิกังคัง สะมาทิยามิ.
แปลวา…
เรางดการนอน สมาทานองคของผูฝกการนั่งเปนวัตร

ความเปนมาของธุดงควัตร
เพราะเหตุที่พระภิก ษุผูมีศีลอันสมาทานแลว ควรทําการสมาทานธุดงคตอไปดว ย เมื่อทํ า
เชนนั้นแลว ศีลของเธอมีมลทินอันลางดวยน้ําคือ มีความมักนอย และความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
สงัด ความไมสั่งสม (กองกิเลส) ความปรารถนา ความเพียร และความเปนผูเลี้ยงงาย เปนตน ก็จะมีผูมี
ศีลบริสุทธิ์ดี และขอวัตรทั้งหลายของเธอก็จะถึงพรอม ผูมีสมาจารทั้งปวงบริสุทธิ์ดีดวยคุณ คือศีลและ
พรตและอันหาโทษมิไดดังนี้แลว จักเปนผูชื่อวาตั้งอยูในอริยวงศ (ประเพณีของพระอริยเจา) เพราะเหตุ
นั้น เราจักเริ่มธุดงคถึง 13 ขอ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงอนุญาตไวสําหรับกุลบุตรทั้งหลายผูสละโลก
มิสได ไมอาลัยในรางกายและชีวิต ใครจะอนุโลมปฏิปทาใหสําเร็จถายเดียว

ธุดงค 13
1. ถือผาบังสุกุลเปนวัตร
คหปติจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ ปงฺสุกูสิกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดคหบดีจวี รเสีย สมาทานองคของผูถือซึ่งผาบังสุกุลเปนวัตร
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ ใชแตผาทีต่ กอยูในปาชาเทานั้น
2. ผูถืออยางกลาง ยอมถือเอาผาที่ผูปรารถนาทําบุญทอดไว
ตามตนไม ดวยเขาตั้งใจวาภิกษุผูผานมาเห็นคงจะถือเอา
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3. ผูถืออยางเพลา ยอมรับแมผาที่เขาวางถวายแทบเทา
ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้คือ เธอยินดีรับผาที่พวกคฤหัสถถวายตามความชอบใจพอใจของตน
อานิสงส
1. เกิดมีความปฏิบัติที่สมควรแกนิสัย ที่รับมาจากอุปชฌาย เมื่อบวชวันแรก
2. ไดตั้งอยูใ นอริยวงศ (วงศของพระอริยเจา)
3. ไมตองลําบากเพราะการรักษาผา
4. ไมเปนผูมีความเปนไปเกาะเกี่ยวกับผูอื่น
5. ไมมีความกลัววาผูอื่นจะมาขโมยเอาจีวรไป
6. ไมมีตัณหาในการใชสอยจีวร
7. มีบริขารเปนสมณสารูป
8. มีปจจัยตามทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไววาเปนของเล็กนอยดวย เปนของหาได
งาย เปนของหาโทษมิไดดว ย
9. เปนผูมักนอยเปนตน อํานวยผล
10. เปนผูนาเลื่อมใส
11. สัมมาปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้น
12. ทําใหประชุมชนผูเกิดในภายหลังถือเอาเปนแบบปฏิบัติ

2. ถือผา 3 ผืน เปนวัตร
จตุตฺถจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดจีวรผืนที่ 4 เสีย สมาทานองคของผูถือซึ่งไตรจีวรเปนวัตร
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ จะไมใชผา ผืนที่สี่เด็ดขาด
(อนุโลมผาอังสะ)
2. ผูถืออยางกลาง จะยืมผาผูอนื่ ในเวลาอาบน้ํา ก็ควร
3. ผูถือยางเพลา จะยืมผาจีวรผูอ ื่นในเวลาเปยก ก็ควรแตจะยืมตลอดไปไมควร
ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้ ยอมแตกขาดเมื่อยินดีจวี รผืนที่ 4
อานิสงส
1. ภิกษุผูถือผา 3 ผืน ยอมเปนผูสันโดษดวยจีวรแตพอรักษากายดวยความสันโดษนั้น
(ไปขางไหน) เราถือเอา (จีวรนั้น) ไปไดดจุ นก (พาเอาแตปกบินไป) ฉะนั้น
2. มีกิจที่จะพึงปรารมภนอย
3. เลิกการสะสมผา
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4.
5.
6.
7.
8.

มีความประพฤติเปนคนเบาดี
ละความละโมบในอดิเรกจีวรได
ทําความพอใจในผาที่เปนกัปปยะ
มีความประพฤติขัดเกลากิเลส
มีความมักนอยเปนผลอํานวยแกเธอ

3. เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
อติเรกลาภํ ปฏิกฺขิปามิ ปณฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ
ขาพเจางดอดิเรกลาภเสีย
สมาทานองคของผูถือบิณฑบาตเปนวัตร
วิธีปฏิบัติ ไมพึงยินดีภัตร 14 อยาง เหลานี้ คือ
1. ภัตรที่เขาถวายสงฆทั่วไป
2. ภัตรที่เขาเจาะจงถวายเฉพาะตัว
3. ภัตรในทีน่ ิมนต
4. ภัตรที่ถวายโดยสลาก
5. ภัตรถวายประจําปกษ
6. ภัตรถวายประจําวันอุโบสถ
7. ภัตรถวายประจําวันปฏิบท
8. ภัตรเพื่อภิกษุอาคันตุกะ
9. ภัตรเพื่อภิกษุเตรียมเดินทาง
10. ภัตรเพื่อผูอุปฏ ฐากภิกษุอาพาธ
11. ภัตรเพื่อภิกษุอาพาธ
12. ภัตรประจําวิหาร
13. ภัตรประจําบานใกลวดั
14. ภัตรที่เขาถวายโดยวาระ (คือแบงเวรกันถวาย)
ประเภทของธุดงค
1. ผูที่ถืออยางอุกฤษฎ ยอมรับภักษาที่ทายกนํามา (ถวายจากเรือน) ขางหนาก็ได จากเรือนหลัง
ก็ได ยืนที่ประตูบานหนึ่งแมคนอื่น (บานอื่นๆมาขอ) รับบาตรก็ให รับภักษาที่เขานํามาถวายในเวลา
กลับก็ได แต (เลิกบิณฑบาต) นั่งแลวไมยอมรับภักษาอีกในวันนั้น แตไมรับนิมนตเพื่อฉันในวันพรุง
2. ผูถืออยางกลาง แมนั่งแลวก็ยังรับสําหรับวันนั้น แตไมรบั เพื่อภัตรในวันรุงขึ้น
3. ผูถืออยางเพลา ยอมรับนิมนตเพื่อฉันในวันพรุงก็ได ในวันตอไปก็ได
ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้คือ ยินดีรบั อดิเรกลาภ มีสังฆภัตร เปนตน นั้นแล
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อานิสงส
1.
2.
3.
4.

เกิดมีความปฏิบัติที่สมควรแกนิสัยที่รับมาแตวนั บอกอนุศาสน
ไดตั้งอยูใ นอริยวงศ
ไมเปนผูมีความเปนไปเกี่ยวเกาะกับผูอื่น
มีปจจัยตามทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไววา เปนของเล็กนอยดวย เปนของหาได
งายดวย เปนของหาโทษมิไดดว ย
5. ย่ํายีความเกียจครานเสียได
6. มีอาชีวะบริสทุ ธิ์
7. บําเพ็ญเสขิยปฏิบัติ
8. ไมตองเลี้ยงผูอื่น
9. ไดทําความอนุเคราะหผูอื่น
10. ละมานะเสียได
11. ปองกันตัณหาในการติดรสเสียได
12. ไมตองอาบัติเพราะคุณโภชนสิกขาบท ปรับปรโภชนสิกขาบทและจาริตตสิกขาบท
13. ความประพฤติสมควรแกธตุ ธรรมทั้งหลาย มีความมักนอยเปนตน

4. เที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับเรือนเปนวัตร
โลลุปฺปาจารํ ปฏิกฺขิปามิ สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดการเที่ยวโลเลเสีย
สมาทานองคของผูเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ ยอมไมรบั ภักษาทีเ่ ขานํามาถวายจากเรือนขางหนาก็ดี ขางหลังก็ดี
รับเฉพาะในประตูเรือน
2. ภิกษุผูถืออยางกลาง ยอมรับภักษาทีเ่ ขามาถวายจากเรือนขางหนาหรือเรือนขางหลังก็ได ที่
เขานํามาถวายในเวลากลับก็ได ยืนที่ประตูเรือนบานหนึ่ง เมื่อคนบานอื่นมาขอรับบาตรก็
ปลอยบาตรใหเขารับไปได แตยอมไมนั่งคอยภักษา (อาหาร)
3. ผูถืออยางเพลา ยอมนั่งคอยภักษาในวันนั้นได
ความแตกทําลายธุดงคขอนี้ แตพอการเทีย่ วไปดวยความละโมบเกิดขึ้นก็ยอมแตก นี้เปนความ
แตกของธุดงคขอนี้
อานิสงส
1. เปนผูใหญในตระกูลเปนนิตย

- 324 -

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(กอใหเกิดการสํารวมอินทรียอ ยูเสมอ)
มีใจไมตดิ ของดังดวงจันทร
ละความตระหนี่ในตระกูลเสียได
ไดอนุเคราะหทายกสม่ําเสมอกัน
ไมมีโทษอันจะพึงมีแกกุลุปกภิกษุ (ภิกษุประจําตระกูล)
ไมตองจองฟงคําขานชื่อในการนิมนต
ไมตองการดวยการนําภักษามาเฉพาะตัว
มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม มีความมักนอย เปนตน

5. การฉันอาสนะเดียวเปนวัตร
นานาสนโภชนํ ปฏิกขฺ ิปามิ เอกาสนิกฺกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดฉันตางอาสนะเสีย
สมาทานองคของผูถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร
วิธีปฏิบัติ
เมื่อจะนั่งในโรงฉันอยานั่งที่เถรอาสน (ที่นั่งพระผูใหญ) พึงกําหนดอาสนะอันสมควรวา
อาสนะจะถึงแกตนแลวจึงนั่ง ถาการฉันของเธอคางอยู อาจารยหรืออุปชฌายมา ลุกขึ้นทําวัตรยอมควร
อาสนะพึงรักษา หรือการฉันถึงรักษามิใหธุดงคขาด คือเมื่อลุกแลวไมควรนั่งฉันอีกเลย
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ โภชนะจะนอยหรือมากก็ตามเถิด เมื่อเธอหยอนมือลงในโภชนะใด
ยอมไมรับอาหารเพิ่มอีก
2. ผูถืออยางกลาง ยอมไดเพื่อจะรับโภชนะอื่น ตราบเทาที่ภัตรในบาตรยังไมหมด
3. ผูถืออยางเพลา ยอมไดเพื่อจะฉันตราบเทาที่ยังไมลุกจากอาสนะ
อานิสงส
1. มีอาพาธนอย
2. มีโรคนอย
3. รางกายคลองแคลว
4. แข็งแรง
5. อยูสําราญ
6. ไมตองอาบัติเพราะอนติริตตสิกขาบทเปนปจจัย
7. บรรเทาตัณหาได
8. มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม มีความมักนอยเปนตน
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6. ฉันในบาตรเปนวัตร
ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ ปตฺตปณฑกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดภาชนะที่ 2 เสีย
สมาทานองคของผูถือการฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร
วิธีปฏิบัติ ใชบาตรใบเดียว ไมใชภาชนะที่ 2 แมแตใบไมจะเอามารองฉันก็ไมควร
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฏ จะทิ้งกากก็ไมควร เวนแตกากออย จะแยกปลา เนื้อ ขนม ฉันเปน
อยาง นั้นไมควร
2. ผูถืออยางกลาง ใชมืออันเดียว บิฉันก็ควร
3. ผูถืออยางเพลา สิ่งใดอาจใสลงในบาตรไว จะบิส่งิ นั้นดวยมือหรือดวยฟนเคี้ยวกินก็
ควรไดหมด ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้ เพราะการใชภาชนะที่สอง
อานิสงส
1. บรรเทาตัณหาในรสตางๆ ได
2. ละความจะกละเสียได
3. เปนผูมุงประโยชนในอาหาร
4. ไมลําบากในการรักษาภาชนะ มีถาดเปนตน
5. ไมเปนผูสอดสายบริโภค
6. มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม มีความมักนอยเปนตน

7. ไมรับบาตรอันนํามาเมื่อภายหลังเปนวัตร
อติริตฺตโภชนํ ปฏิกขฺ ิปามิ ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดโภชนะอันเหลือเฟอเสีย
สมาทานองคแหงผูหามภัตรอันนํามาถวายเมื่อภายหลังเปนวัตร
วิธีปฏิบัติ
เมื่อลงนั่งฉันอาหารใสลงในบาตรเรียบรอยแลว จะไมรบั ภัตรอันมีผูเขามาถวายอีกเลย
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฏ ครั้นกลืนกินอาหารเขาไปแลว จะไมรบั อาหารอีกเลย
2. ผูถืออยางกลาง รับโภชนะใดยอมฉันแตโภชนะนั้น เทานั้น
3. ผูถืออยางเพลา ยอมฉันไดตลอดเวลาที่ตนยังไมลุกจากอาสนะ
ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้ เมื่อเธอฉันบิณฑบาตเขาไปแลวยินดีรบั ภัตรอันนํามาสง
ภายหลัง ธุดงคขอนี้ยอมขาด
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อานิสงส
1.
2.
3.
4.

เปนผูไกลจากอาบัติที่ตองเพราะฉันอนติรติ ตโภชนะ
ไมแนนทอง
ไมมีการสั่งสมอามิส
ฉันแลวไมตองแสวงหาอีก
5. มีความสันโดษมักนอย

8. อยูปาชาเปนวัตร
คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกขฺ ิปามิ อารฺกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดเสนาสนะชายบานเสีย
สมาทานองคแหงผูถือการอยูปาเปนวัตร
พึงละเสนาสนะชายบานเสีย พักอยูใ นปาจนถึงอรุณของ
วันใหม (ถาเราสมาทานคืนเดียว)
ตองไกลบานคน 500 เมตร เปนอยางนอย
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ ตองรับอรุณในปาตลอดกาล ทั้งปวง
2. ผูถืออยางกลาง ยอมไดเพื่อจะอยูตลอด 4 เดือน ฤดูฝน
3. ผูถืออยางเพลา ยอมไดเพื่อจะอยูตลอด 4 เดือน ฤดูเหมันตดวย
ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้ ก็เมื่ออารัญญิกภิกษุทั้ง 3 พวกนี้มาแตในเวลาที่ไดกําหนดไว
แลวอยางไร ฟงธรรมอยูในเสนาสนะชายบานแมอรุณขึ้นธุดงคยอมไมแตก ฟงธรรมแลวไป แมอรุณขึ้น
ในระหวางทางธุดงคก็ไมแตก แตถาเมื่อพระธรรมกถึกลุกขึ้นแลวเธอคิดวานอนสักครูแลวจักไป ดังนี้
นอนเสียจนอรุณขึ้นหรือยังอรุณใหตั้งขึ้นในเสนาสนะชายบานตามชอบใจ ธุดงคยอมแตกขาดแล
อานิสงส
1. อารัญญิกภิกษุทําความสําคัญวาปาไวในใจอยู ยอมเปนผูควรเพื่อจะไดสมาธิที่ไมไดบาง
เพื่อจะรักษาสมาธิที่ไดไวแลวบาง
2. แมพระศาสดาก็ชื่นชมตอเธอ
3. อันตรายทั้ งหลาย มี รูปที่ไ มเ ปน สั ปปายะเปน ต น ยอมไมรบกวนจิ ตของเธอผูอยู ใ น
เสนาสนะอันสงัด
4. เธอยอมหายความสะดุงกลัว
5. ยอมละความเยื่อใยในชีวิตได
วิธีปฏิบัติ
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6. ยอมยินดีรสแหงความสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น
7. แมความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนตน ยอมเปนภาวะที่เหมาะสมแกเธอดวย

9. อยูโคนไมเปนวัตร
ฉนฺนํ ปฏิกขฺ ปิ ามิ รุกขฺ มูลิกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดที่มุงบังเสีย
สมาทานองคของผูถือการอยูโคนไมเปนวัตร
พึงเวนตนไมเหลานี้เสีย คือตนไมที่ตั้งอยูร ะหวางพรมแดนตนที่เปนเจดีย ตนไมมียาง
ตนไมกําลังมีผลมีดอก ตนไมมีคางคาวเกาะ ตนไมมีโพรง ตนไมที่อยูก ลางวัด แลว
จองตนไมที่อยูชายๆ วัด
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ จองตนไมแลวจะใชใครแผวถาง กวาดพื้นที่ใหตามชอบนั้นไมได
ตองทําความสะอาดเอง
2. ผูถืออยางกลาง จะวานใครที่บังเอิญมาที่นั้นชวยแผวกวาดก็ได
3. ผูถืออยางเพลา จะเรียกคนงานวัดและสมณุฑเสมาชวยชําระพื้นที่กไ็ ด
ความแตกขาดของธุดงคขอนี้ ยอมแตกในขณะที่สําเร็จการอยูในที่มุงบัง หรือในขณะที่อรุณ
ขึ้นเธออยูในทีม่ ุงบัง
อานิสงส
1. เกิดเปนความสมควรแกนิสยั ขึ้นเอง
2. ใชปจจัยตามทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญวา เปนเล็กนอยดวยหางายดวย ไมมีโทษดวย
3. ปลูกอนิจจสัญญาขึ้นไปดวย ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงแหงใบไมอยูเนืองๆ
4. เลิกความตระหนี่ในเสนาสนะและความเพลินในงานกอสราง
5. ไดอยูกบั รุกขเทวดาทั้งหลาย
6. มีความประพฤติมักนอย
วิธีปฏิบัติ

10. อยูกลางแจงเปนวัตร
ฉนฺนฺจ รุกขมูลฺจ ปฏิกฺขิปามิ อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดที่มุงบังและโคนไมเสีย
สมาทานองคของผูถือการอยูในที่แจงเปนวัตร
วิธีปฏิบัติ

การเขาไปสูโรงอุโบสถเพื่อการฟงธรรมก็ดี เพื่อทําอุโบสถก็ดี ยอมควรแกอัพโภกาสิก
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ภิกษุนั้น ถาเมื่อเธอเขาไปแลวฝนตกลงมา เมื่อฝนยังตกอยูอยาเพิ่งออกตอเมื่อฝนหยุด
แลวจึงออกไป เขาไปสูโรงฉันหรือโรงไฟ ทําวัตรก็ดี เขาไปอาปุจฉา (เชื้อเชิญ) ภิกษุ
เถระดวยภัตตาหารในโรงฉันก็ดีเมื่อใหอุทเทส (สอน) หรือเอาอุทเทส (เรียน) เขาไปแม
ที่มุงบังก็ดี ขนเครื่องเสนาสนะ มีเตียงตั่งเปนตน ที่วางเกะกะอยูภายนอกเขาไปไวขาง
ใน (ที่มุงบัง) ก็ดี ยอมควรทุกอยางถาเดินทางถือบริขารของภิกษุที่เปนผูเฒากวาไป เมื่อ
ฝนตกเขาสูศาลอันตั้งอยูในทามกลางทางก็ควร ถามิไดถืออะไรจะแลนไปดวยหวังใจวา
จะอยูในศาลา ยอมไมควร แตพึงเดินโดยปกติเขาไป ยืนอยูจนฝนหยุดจึงไปเทอญ
ความแตกขาดของธุดงคขอนี้ ยอมแตกในขณะทีเ่ ธอไปสูที่มุงบังก็ดี โคนไมก็ดี เพือ่ ยู ธุดงคนี้
ยอมขาด
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ จะเขาไปอาศัยเงาตนไม ภูเขา หรือเรือน อยูยอมไมควร ตองทําจีวร
กุฎิ (กระโจมจีวร) อยูก ลางแจงนั้นแหละ
2. ผูถืออยางกลาง จะเขาไปอาศัยเงาตนไม ภูเขาและเรือนอยู (แตไมเขาไปขางใน) ก็ควร
3. ผูถืออยางเพลา แมเงื้อมเขาทีต่ นมิไดมุงบัง (เสริม) แมซุม กิ่งไม แมผา แมกระทอม
(ราง) อันตั้งอยูในนานั้นๆ ทีค่ นเฝานาเปนตน ทิ้งไว ยอมควร
ความแตกทําลายของธุดงคขอนี้ ยอมแตกในขณะทีเ่ ธอไปสูที่มุงบังก็ดี โคนไมก็ดี เพือ่ อยู
ธุดงคนี้ยอมขาด
อานิสงส
1. ตัดอาวาสปลิโพธได
2. แกงว งได
3. ไมมีสถานที่ ที่ติดของสมแกคําสรรเสริญวา ภิกษุทั้งหลายไมติดที่ เที่ยวไปไมขัดของ ดุจ
มฤคทั้งหลาย
4. เปนพระ 4 ทิศ
5. มีความประพฤติมักนอย

11. อยูปาชาเปนวัตร
น สุสานํ ปฏิกฺขิปามิ โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดที่มิใชปาชาเสีย
สมาทานองคของผูถือการอยูปาชาเปนวัตร
วิธีปฏิบัติ
1. ไมควรใหทาํ ทีต่ างๆ มีปะรํา จงกรมเปนตน แมการสอนธรรมในปาชานัน้ เพราะธุดงค
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ขอนี้หนัก เพราะเหตุนั้นจึงไมควรประมาทควรแจงพระสังฆเถระหรือเจาหนาที่ทาง
ราชการใหทราบ เพื่อปองกันอันตรายอันเกิดขึ้นแลวจึงอยู
2. เมื่อจงกรม พึงชําเลืองดูศพไปดวย
3. เมื่อไปปาชาเลาก็พึงหลีกทางใหญเสีย เดินไปทางนอกเถิด
4. พึงกําหนดอารมณใหแมนยําเสียแตในเวลากลางวัน ดวยเมื่อกําหนดเสียอยางนั้น
มักจะไดไมเปนสิ่งชวยกลัวสําหรับเธอในเวลากลางคืน
5. อมนุษยทั้งหลาย แมมันจะเที่ยวสงเสียงรองไปก็อยาประหารมันดวยวัตถุอะไรๆ
6. อันภิกษุผูอยูปา ชาจะขาดไปปาชาเสียแมวนั เดียวยอมไมควร
7. ของเคี้ยวของกินที่อมนุษยชอบ เชน ขนมโรยงา ขาวเจือถั่ว ปลา เนื้อ นมสด น้ํามัน
น้ําออยงบ ภิกษุผูอยูปาชาไมควรเสพ
8. ไมควรเขาไปสูเรือนแหงตระกูล
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ พึงอยูแ ตในปาชาที่ไดลกั ษณะ 3 คือ มีการเผาศพเปนประจํามีซากศพ
ทอดทิ้งอยูมิไดขาด และมีเสียงรองไห อยูเ ปนเนืองนิตย
2. ผูถืออยางปานกลาง ในปาชาที่ไดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะนั้นก็ใชได
3. ผูถืออยางเพลา ในที่ทีสักวาไดลักษณะปาชาโดยนัยที่กลาวแลว ก็ใชได
ความแตกขาดแหงธุดงคขอนี้ ยอมแตกในวันทีเ่ ธอมิไปปาชานั้นแล
อานิสงส
1. ไดมรณสติ
2. อยูดวยความไมประมาทเปนปกติ
3. บรรลุอสุภนิมิต
4. บรรเทากามราคะได
5. เห็นสภาพของรางกายเนืองๆ
6. มีความสังเวชหนัก
7. ละความเมา มีเมาในความไมมีโรค เปนตน
8. ขมความกลัวภัยได
9. เปนที่เคารพสรรเสริญแหงอมนุษยทั้งหลาย
10. มีความมักนอย
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12. ถือเปนเสนาสนะ
อันทานจัดใหอยางไร ก็อยูอยางนั้นเปนวัตร
เสนาสนโลลุปฺมิ ปฏิกขฺ ิปามิ ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดโลเลในเสนาสนะเสีย
สมาทานองคของผูอยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร
วิธีปฏิบัติ

ทานไดเสนาสนะใด พึงยินดีดวยเสนาสนะที่ทานใหนั้น

ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ ยอมไมไดเพื่อจะถามถึงเสนาสนะที่ไดแกตน วาอยูไ กลหรือวาใกล
หรือวาอันตรายตางๆ มีอมนุษยและทีฒชาติ เปนตน รบกวนไหม วารอนหรือหนาวไหม
2. ผูถืออยางปานกลาง ถามได แตไปตรวจดูไมได
3. ผูถืออยางเพลา ไปตรวจดูได ถาเสนาสนะทีแ่ จกใหนนั้ ไมชอบเธอถือเอาเสนาสนะอื่นก็ได
ความแตกขาดยอมแตกในเมือ่ มีความโลเลในเสนาสนะเกิดขึ้น
อนิสงส
1. ไดทําตามโอวาทที่กลาวไววา
ยํ ลทฺธํ เตน ตุฎฐพฺพํ ไดสงิ่ ใด พึงยินดีดว ยสิ่งนัน้
2. ใฝประโยชนเกื้อกูลแกเพื่อนพรหมจารี โดยไมกวนใหยา ยเสนาสนะ
3. เลิกความกําหนดวาเลย ปราณีต
4. ละความยินดียนิ รายได
5. ปดประตูความตระกราม
6. มีความมักนอย

13. ถือการนั่งเปนวัตร
เสยฺยํ ปฏิกฺขปิ ามิ เนสชฺชกิ งฺคํ สมาทิยามิ
เรางดการนอนเสีย สมาทานองคของผูถือการนั่งเปนวัตร
ประเภทของธุดงค
1. ผูถืออยางอุกฤษฎ พนักอิง ไมควรทั้งนั้น
2. ผูถือปานกลาง พนักอิงใชได
ความแตกขาดแหงธุดงคขอนี้ ยอมแตกในขณะที่สําเร็จการนอน
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อานิสงส
1. ตั ด เครื่ อ งผู ก พั น ใจที่ ก ล า วในบาลี ว า ภิ ก ษุ ป ระกอบเนื อ งๆซึ่ ง ความสุ ข ในการนอน
สุขในการเอกเขนก สุขในความหลับ ดังนี้เสียได
2. มีความสะดวกในการประกอบกรรมฐานทั้งปวง
3. มีอิริยาบถนาเลื่อมใส
4. เปนผูเหมาะสมที่จะทําความเพียร
5. สัมมาปฏิบัติเพิ่มพูนดวยดี
โดยพิสดาร ธุดงค มี 42 ประการคือ ธุดงคสําหรับพระภิกษุ 13 สําหรับภิกษุณี 8 สําหรับ
สามเณร 12 สําหรับนางสิขมานา และสามเณรี 7 สําหรับอุบาสกและอุบาสิกา 2
ถาสุสานอันถึงพรอมดวยองคแหงภิกษุผูอยูในปาเปนปกติมีอยู ณ ที่กลางแจง ภิกษุแมเพียง
รูปเดียวก็สามารถที่จะเสพธุดงคทั้งหมดไดโดยวาระเดียวกัน
สําหรับภิกษุณี ธุดงค 2 ประการ คือ อารัญญิกังคธุดงค 1 และขลุปจฉา – ภัตติกังคธุดงค
ทรงห า มใว ใ นสิ ข าบท และธุ ด งค 3 ประการ คื อ อั พ โภกาสิ กั ง คธุ ด งค 1 รุ ก ขมู ลิ กั ง คธุ ด งค 1
โสสานิกังคธุดงค 1 เปนสิ่งรักษาไดโดยยาก เพราะ ภิกษุณีนั้นจะอยูโดยปราศจากเพื่อนสองนั้นไมควร
และเพื่อนสองจะมีฉันทะเสมอกันในเห็นปานดังนั้นก็หาไดยาก แมจะพึงหาไดก็ไมพนไปจากการคลุกคลี
เมื่อเปนดังนี้ ภิกษุณีพึงเสพธุดงคเพื่อประโยชนอันใด ธุดงคสําหรับภิกษุณีจึงมีเพียง 8 ประการ ลดเสีย
5 ประการ
สําหรับสามเณร ยกเวน เตจีวริกังคธุดงคเสีย 1 อยาง เหลือธุดงค 12 ประการ สําหรับ
สามเณร
สํ า หรั บ นางสิ ข มานา และสามเณรี คื อ ธุ ด งค สํ า หรั บ ภิ ก ษุ ณี ธุ ด งค 8 ประการ
ลดเสีย 1 อยาง คือ เตจีวริกังคธุดงค ที่เหลือ 7 ประการเปนธุดงคสําหรับนางสิขมานา และสามเณรี
สําหรับอุบาสก และอุบาสิกาธุดงคมี 2 ประการคือ เอกาสนิกังคธุดงค 1 และปตติบัณฑิ
กังคธุดงค 1 เปนสิ่งที่ควรแกอุบาสก และอุบาสิกา สามารถเสพไดดวย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : 1 x-----------x ศาสนพิธีสําหรับภิกษุสามเณรและประชาชน ภาคอุปสมบทวิธีและกา
รักษาอุโบสถศีล. ธรรมสภา. 2540. หนา 169-194.
2. สมเด็จพุฒาจารย(อาจ อาสภมหาเถร).คัมภีรวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถระ รจนา.
พิมพครั้งที่ 5. บริษัทประยูรวงศพริ้นติ้ง จํากัด กรุงเทพมหานคร. 2547.หนา 131-132.
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 9
เรื่อง พิธีกรรมตักบาตร – ทําบุญ
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเขาถึงศาสนาในเบื้องตนดวยพิธีกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติที่
สืบทอดกันมา
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมมีจิตใจออนโยนลงดวยการเปนผูให ผูใหคือผูชนะและเปนเสนหแกตน
3. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดรับอานิสงสแหงทาน เปนบุญ คือเกิดความสุข อิ่มใจ
4. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิสํารวมระวัง ตั้งใจ ใครครวญ ขณะใหทานเพราะมีการ
อธิษฐานจิตกอนถวายทานของตน
2. สาระสําคัญ
พิธีกรรมตักบาตร – ทําบุญ เปนวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติ สืบทอดกันมาของชาวพุทธเปน
วิ ธี ก ารสร า งบุ ญ บารมี ด ว ยการทํ า ทานโดยให ท านหรื อ ถวายทานแก พ ระภิ ก ษุ สามเณรที่ อ อกรั บ
บิณฑบาตประจําวันหรือถวายที่วัดในโอกาสวันสําคัญตางๆ ที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการสรางสมบุญบารมี ดวยการใหทานหรือถวายทานแกผูมีศีล 10 และศีล
227 ขอ ผูเปนเนื้อนาบุญแหงการรับทานอันพึงจะใหผลของบุญนั้นมากขึ้นกวาบุคคลทั่วไปและเปนการ
บํารุงพระพุทธศาสนาใหสืบทอดตอไป
3. เวลา
-

วันละ 1 ชั่วโมง ชว งเชาพระออกรั บบิณ ฑบาต ทุก วันเวลาประมาณ 6.00 – 7.00
นาฬิกา
ชวงถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร เชา – เพล
ในวันสําคัญ เชน วันพระ วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางราชการ หรือวันสําคัญ
ของผูปฏิบัติธรรมหรือครอบครัว

4. สื่อ - อุปกรณ
- ปจจัย 4 เชน อาหาร คาว หวาน อาหารแหง น้ําดื่ม เภสัช ปจจัยอื่นๆ ที่ไมขัดตอวินัยฯ
ดอกไม ธูป เทียน เปนตน
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5. วิธีดําเนินการ
1. ผูปฏิบัติธรรมนําปจจัย 4 สําหรับตนเพื่อตักบาตร – ทําบุญ ตามจํานวนที่เหมาะสมกับ
กําลังศรัทธาผูปฏิบัติ
2. ธรรมนําปจจัย 4 ที่เตรียมไวไปยังสถานที่พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตรหรือ
สถานที่ถวายภัตตาหารเชา - เพล
3. กรณีตักบาตรพระภิกษุ สามเณรที่ออกรับบิณฑบาต ผูปฏิบัติธรรมตองนิมนตพระภิกษุ /
สามเณร นั้น รับบิณฑบาตกอน
4. ผูปฏิบัติธรรมนําปจจัย 4 ที่เตรียมไวยกขึ้นเหนือศรีษะเล็กนอย สํารวมจิตอธิษฐานกอน
ถวายทานนั้น
5. ผูปฏิบัติธรรมนั่งลงรับศีล – รับพรจากพระภิกษุ – สามเณร หรือรับศีล – รับพร ฟง
ธรรมที่สถานที่จัดใหถวายภัตตาหารเชา – เพล ตามสมควร
6. ผูปฏิบัติธรรมควรกรวดน้ําอุทิศสวนบุญ – อุทิศสวนกุศลใหผูอื่น ตามที่ตนปรารถนา
เชน บิดา มารดา ญาติ ครูอาจารย เจากรรมนายเวร หรือศัตรู มิตร เปนตน
6. การประเมินผล
1. จากการสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เชน ความสนใจวาตั้งใจและการมี
สวนรวมในกิจกรรม โดยพระอาจารยหรือพี่เลี้ยง
2. บันทึกประจําวันผูปฏิบัติธรรมและแบบประเมินโครงการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
จากการประชุมกลุมศาสนบําบัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุมประพฤติ
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ใบความรู
เรื่อง การตักบาตร – ทําบุญ (การทําบุญใสบาตร)
การทําบุญใสบาตร จัดเปนการทําบุญ ขอทานมัยชาวพุทธควรทําบุญใสบาตรเปนประจําทุกวัน
เพื่อเปนการสรางบุญวาสนาบารมี อันจะเปนปุพเพกตปุญญตา สําหรับตนตอไปในอนาคตโดยตรง และ
เพื่อเปนการสืบพระพุทธศาสนาโดยออมกลาวคือ พุทธศาสนามีอายุ 2,500 กวาปได เพราะพุทธบริษัททั้ง 4
(พระภิก ษุ ภิก ษุ ณี อุ บาสก อุ บาสิก า) พระสงฆสาวกเปน ผูจํ า และถ ายทอดหลั กธรรมคํ าสอน ของ
พระพุทธเจาสืบตอๆ กันมาจนทุกวันนี้ พระสงฆยังชีพอยูไดดวย ปจจัย 4 ที่ชาวพุทธจัดถวายให พระสงฆ
จึงมีชีวิตจดจําและถายทอดหลักธรรมไวสรางสันติสุขแกมวลมนุษยได
การทําทานยอมประกอบดวยผูให ผูรับและสิ่งของ องคประกอบ 3 ประการนี้ ตองบริสุทธิ์จึงจะ
ไดบุญมาก
1. ผูใหหรือทายก ตองมีใจบริสุทธิ์ คือ
• กอนใหดีใจ
• กําลังใหจิตแจมใส
• ใหแลว

• มีความตั้งใจทําบุญ
• มีความตั้งใจขณะทําบุญ
• เบิกบานใจ

2. ผูรับหรือปฏิคาหก ในที่นี้ คือพระภิกษุสามเณรตองเปนผูบริสุทธิ์คือเปนผูกําลังปฏิบัติเพื่อ
บรรเทาราคะ โทสะ โมหะ หรือผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ
3. สิ่งของ ตองเปนสิ่งของที่บริสุทธิ์ คือ
• สิ่งของนั้นถูกซื้อมาดวยเงินบริสุทธิ์ไมใชเปนเงินที่ไดมาจากการลักขโมย ฉอโกง
เลนการพนัน เปนตน
• สิ่ ง ของนั้ น หามาได ด ว ยการไม เ บี ย ดเบี ย นชี วิ ต อื่ น ฆ า สั ต ว เ พื่ อ ทํ า บุ ญ
บีบบังคับใหผูอื่นหาสิ่งของนั้นมา เปนตน
• สิ่งของนั้นสมณบริโภค ไมเกิดโทษแกผูรับ และมีปริมาณพอเทานั้น
คําอธิษฐานกอนใสบาตร
กอนใสบาตร ควรตั้งจิตอธิษฐานกอน โดยนั่งกระหยงยกขันขาวดวยมือทั้งสองเสมอหนาผาก
แลวกลาวคําอธิษฐานตอไปนี้ (กี่จบก็ได)
“สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ”
คําแปล “ทานของขาพเจาใหดีแลวขอจงเปนเครื่องนํามาซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะกิเลส”
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“นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา”

คําแปล “สรณะอยางอื่นของขาพเจาไมมี พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา ดวยการ
กลาวคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกขาพเจา ในกาลทุกเมื่อเทอญ”
หรือจะอธิษฐานสิ่งอื่นใดตามใจปรารถนาก็ได จากนั้นลุกขึ้นยืนตั้งใจตักขาวและกับและดอกไม
ธูปเทียน ดวยความระมัดระวังและดวยจิตผองใส

------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน, จันทนา บุญเปยม . คูมือทําวัตรเชา – เย็นแปลและไม
แปล บทสวดมนตและศาสนพิธีตางๆ สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ของวัดภาวนาภิรตาราม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร . พิมพครั้งที่ 3 . พิมพที่ เอส พี เอส พริ๊นติ้ง. 2548.
หนา 145-146.
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ดานศาสนบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 10
เรื่อง การสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ / กอนนอน
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนมงคลชีวิตขอหนึ่งของผูปฏิบัติธรรม คือ ขอ 16 การประพฤติธรรมะขั้นปฐมจริยา คือ
การไหวพระสวดมนต
2. เพื่อเปนการรวมกันบําเพ็ญบุญกุศล เนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ ในกรณีการสวดมนตพิเศษใน
โอกาสสําคัญ
3. เพื่อใหเกิดสติระลึกรูอยูกับปจจุบัน คือบทสวดมนตและนอมจิตใจใหเกิดสมาธิ สัมผัสความ
สงบสุข ออนโยน และเยือกเย็นกอนเขานอนและหลับเปนสุข
4. เพื่อเสริมสรางพลังศรัทธาตอพระศาสนา ปลูกฝงการปฏิบัติธรรมในระดับตน (ปฐมจริยา) ให
แนบแนนลงไปในจิตใจใหแนบแนนยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนกิจนิสัยที่ดีที่เจริญ นําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันตอไปหรือตามโอกาสพิเศษตามสมควรแกกรณี
2. สาระสําคัญ
การไหวพระสวดมนต ในโอกาสพิเศษหรือประจําวันกอนนอน ถือนับเปนมงคลชีวิต ขอ 16 การ
ประพฤติธรรมในขั้นตน (ปฐมจริยา) ไดแก การประพฤติธรรมทางกาย วาจา ใจ เชน การปฏิบัติตามศีล 5
กุศลกรรมบท 10 ฟงธรรม เรียนธรรม และไหวพระสวดมนต เปนตน การไหวพระสวดมนตในโอกาส
พิเศษหรือประจําวัน จึงนํามาเปนอุบายในการกลอมเกลาพัฒนาฟนฟูจิตใจผูปฏิบัติธรรม (ผูเขารับการฟนฟูฯ)
กิจกรรมหนึ่งโดยอาศัยวัฒนธรรม ประสบการณ การปฏิบัติตามพุทธวิถีที่สืบทอดกันมาของแตละชุมชน
และการเสริมสรางพลังศรัทธาตอพระศาสนาอยางตอเนื่อง
3. เวลา
- สวดมนตในโอกาสพิเศษ ตามสมควรแกเวลาการปฏิบัติ และบทสวดมนตพิเศษของแตละสถานที่
- สวดมนตกอนนอน ประมาณ 10 – 20 นาที
4. สื่อ - อุปกรณ
- เครื่องสักการะตามแบบพิธีปฏิบัติ เชน ดอกไม ธูป เทียน
- สถานที่สวดมนตในโอกาสพิเศษ เชน ศาลาการเปรียญ อาคารปฏิบัติธรรม โรงพระอุโบสถหรือ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร
- หนังสือหรือคูมือสวดมนตบทพิเศษ
- อาสนะที่รองนั่ง (ถามี)
- สถานที่สวดมนตกอนนอน ในหองนอนหรือหองพระ (ถามี)
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- หนังสือคูมือสวดมนต (กรณียังทองจําไมได)
5. วิธีดําเนินการ
• การสวดมนตในโอกาสพิเศษ
1. พระวิ ท ยากร/วิ ท ยากรนํ า สวดมนต นํ า ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรม กราบพระแบบเบญจางคประดิ ษ ฐ
3 ครั้ง นอมใจระลึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
2. พระวิ ทยากร/วิทยากรชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอน กําหนดการ วิ ธีการและหลักการปฏิบัติ
บทสวดมนตพิเศษที่จะสวด ตลอดจนวัตถุประสงคพิเศษของการสวดมนตครั้งนี้
3. พระวิทยากร/วิทยากรนําสูพิธกี ารหรือเปนประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย สวนผูป ฏิบัติธรรม
นั่งคุกเขาพนมมือ สายตาเพงมองไปทีพ่ ระพุทธรูปแลวกมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง พรอมเพรียงกัน
4. พระวิทยากรนําผูปฏิบัติธรรมสวดมนตพิเศษพรอมเพรียงกันตามสมควรแกเวลา
5. เมื่อเสร็จสิ้นจากการสวดมนตพิเศษ พระวิทยากร/วิทยากรนําแผเมตตาใหตนเองและผูอื่น
แลวกลาวอุทิศสวนบุญ – อุทิศสวนกุศล ใหบิดา – มารดา ญาติ เจากรรมนายเวรหรือบุคคลที่ประสงคอุทิศ
ใหเปนพิเศษในโอกาสดังกลาวและอธิษฐานจิต
6. ใหสมาชิกกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 3 ครั้ง ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
แลวกราบไหวพระอาจารย พรอมกัน 3 ครั้ง เปนเสร็จพิธี โดยผูปฏิบัติธรรมอาจจะกรวดน้ําอุทิศสวนบุญ –
อุทิศสวนกุศลอีก ตามเห็นสมควรแกอัทธยาศัยและมีอุปกรณ
• การสวดมนตกอนนอน
1. พระอาจารยใหคําแนะนําบทสวดมนตกอนนอนสําหรับผูปฏิบัติธรรม นําไปปฏิบัติตามสมควร
แกเวลาและใหความรูเกี่ยวกับอานิสงคหรือประโยชนของการสวดมนตกอนนอน
2. ผูปฏิบัติธรรมนําไปปฏิบัติเปนประจํากอนเขานอนทุกวัน สวนจะมีบทสวดมนตพิเศษที่ตน
สนใจหรือเจริญสมาธิตออีก ตามอัทธยาศัยสวนตัวของผูปฏิบัติธรรม
3. เมื่อเสร็จสิ้นการสวดมนตทุกครั้งใหผูปฏิบัตธรรมแผเมตตาใหตนเอง และผูอื่น กลาวคําอุทิศ
สวนบุญ – อุทิศสวนกุศล และอธิษฐานจิต (ดานที่เปนกุศล) ตามปรารถนา
6. การประเมินผล
1. จากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของพี่เลี้ยงประจําวัน
2. จากบันทึกประจําวันของผูปฏิบัติธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
จากการประชุมกลุมศาสนบําบัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25–27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุมประพฤติ
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ใบความรู
เรื่อง การสวดมนตพิเศษในโอกาสสําคัญ / กอนนอน
• การสวดมนตไหวพระไมวาจะในโอกาสพิเศษหรือเปนการสวดมนตไหวพระกอนนอนเปน
การปฏิบัติธรรมประการหนึ่งเรียกวา เปนผูสาธยายธรรมที่เปนหลักปฏิบัติหรือรายละเอียดของพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนมงคลชีวิตขอ 16 ประพฤติชอบ (ธัมมจริยา)ในขั้นตน (ปฐมจริยา)
เชนเดียวกับการปฏิบัติศีล กุศลกรรมบถ 10 ฟงธรรม เรียนธรรม การประพฤติธรรมขั้นตน ไดแก
การประพฤติสม่ําเสมอทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ทางกาย ไดแก การไมฆาสัตว การไมลักทรัพย การไมประพฤติผิดในกาม
ทางวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด และไมพูดคําหยาบ
ทางใจ ไดแก การไมโลภอยากไดของคนอื่น ไมพยาบาท ปองราย เปนสัมมาทิฏฐิ
(มีความเห็นไมวิปริต ไมเห็นผิด) แตเห็นถูก
ประพฤติธรรมเปนมงคล ดังนี้ คือ
1. เปนมหากุศล
2. เปนผูไมประมาท
3. เปนผูรักษาสัทธรรม
4. เปนผูนําพระศาสนาใหเจริญ
5. เปนสุขในโลกนี้และโลกหนา
6. ไมกอภัยกอเวรกับใครๆ
7. เปนผูใหอภัยแกสรรพสัตว
8. เปนผูดําเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ
9. เปนผูทําตนใหเหินหางจากขาศึกภายนอกภายใน
10. เปนผูสรางทางมนุษย สวรรค พรหม นิพพาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อานิสงคแหงการสวดมนต
บําบัดทุกขโศก โรคภัย รวมทั้งความรุมรอนในใจ
ขจัดภัย อันตราย สิ่งชั่วรายที่จะพึงมี
ปดเปาอุบาทว เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคลอันไมเปนที่พอใจ
ปองกันภัยตางๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตวรายทั้งปวง
สงเสริมใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ใหแคลวคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา
เปนการรวมพลังใจใหสงบไมฟุงซาน เปนหนทางแหงการเจริญภาวนา
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. พระธรรมธี ร ราชมหามุ นี (โชดก าณสิ ท ธฺ เ ถร ป.ธ.9) . มงคล 38 ประการ พิ มพ ครั้ งที่ 9,
สํานักพิมพสัมปชัญญะ จังหวัดนนทบุรี. 2548. หนา 134-139.
2. พระปลัดสิริวัฑฒ สุทฺธิญาโน . จันทนา บุญเยี่ยม . คูมือทําวัตรเชา – เย็น แปลและไมแปล บทสวดมนต
และศาสนพิธีตางๆ
สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป . วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร . พิมพครั้งที่ 3 . พิมพที่ เอส พีเอส ปริ๊นติ้ง . 2548. หนา 177.
3. ._____.โดยคูมือทําวัตร เชา – เย็น และบทสวดมนตพิเศษบทบาทของสวนโมกขพลารามไชยา .
โครงการรมเยาวพุทธ สวนโยคะธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ พิมพเผยแพร. พิมพที่รัตนชัย
การพิมพ กรุงเทพมหานคร. ไมปรากฏปที่พิมพ. หนา 4-8.
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นิทานธรรม
1.นิทานเกี่ยวกับการฟงธรรมเทศนา
นิทานแมไกฟง ธรรม
ในกาลแหงศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ แมไกตัวหนึ่งอยูในที่ใกลอาสนศาลา
แมไกนั้นไดฟงเสียงธรรมของภิกษุผูสอนวิปสสนารูปหนึ่ง มีความยินดีในธรรมถูกเหยี่ยวตัวหนึ่งฆาตาย ไดเกิด
เปนธิดากษัตริยมีนามวา อุพพรี บวชในสํานักนางปริพพาชิกา
ในกาลตอมานางเขาไปสูเวจจกุฎี เห็นกลุมหนอน ยังปุฬุวกสัญญาใหเกิดขึ้น ไดบรรลุปฐมฌาน
ตายจากนั้นไปเกิดในพรหมโลก จุติจากพรหมโลกไดมาเกิดในตระกูลเศรษฐี ตายจากลูกเศรษฐีมาเกิดเปน
สุกรบานในกรุงราชคฤห ในพุทธุบาทกาลนี้ ไดเห็นพระพุทธเจามีจิตยินดี ตายจากสุกรไปเกิดเปนธิดา
กษัตริยในสุวรรณภูมิ ตายจากธิดากษัตริยไปเกิดในบานวนทาสี ตายจากบานวนทาสีเกิดเปนลูกพอคามา ตาย
จากลูกพอคามา ไปเกิดเปนลูกนายสําเภา ตายจากลูกนายสําเภาไปเกิดเปนธิดาของอิสระชนในเมืองอนุราชบุรี
ตายจากที่นั้นไปเกิดเปนลูกสุมนกุฎมพีนามวา สุมนา ในบานโสกันต ในทิศใตแหง เมืองอนุราชรี ชื่อวา
ลกุณฎกอติอัมพร ครั้นนางเจริญวัยใหญขึ้นมา ไดเปนภรรยามหาอํามาตย เอกทิวสํ อยูมาวันหนึ่งพระอุตระพา
พระสงฆเขาไปบิณฑบาต ไดเห็นนางสุมนาจึงบอกแกสงฆวา ลูกสุกรมาเกิดที่นี้แลว นางสุมนาไดฟงวาจา
พระอุตตระเถระวาตนเปนลูกสุกรมาบังเกิด นางระลึกชาติไดก็มีจิตสังเวชสลดใจ มีความเบื่อหนายจากฆราวาส
จึงลาสามีออกบวชเปนนางภิกษุณี ไดฟงพระสติปฏฐานทั้ง 4 จึงปลงปญญาลงสูวิปสสนาญาณ ก็ไดสําเร็จ
พระอรหันตตัดกิเลสเปนสมุจเฉทประหานดวยนิสัยที่เปนแมไกไดฟงธรรมนับไดถึง 12 ชาติ แตเปนแมไกมา
จึงไดสําเร็จซึ่งมรรคและผล
นิทานงูเหลือม
กิร ดังไดฟงวา แตศาสนาพุทธกัสสปที่ลวงมาเอโกมหาสปฺโป ยังมีงูเหลือมใหญตัวหนึ่ง ถือเอาซึ่ง
เสียงแหงภิกขุสาธยายพระอภิธรรมฉฬายตนะกถา จิตก็ปรีดาปราโมทย ครั้นทํากาลกิริยาก็ไปบังเกิดใน
สวรรค ได เ สวยสุ ข อยู ใ นสวรรค สิ้ น กาลนาน จนพระพุ ท ธเจ า ของเราได ม าตรั ส รู แ ล ว ดั บ ขั น ธ เ ข า สู
พระนิพพาน เทพยดานั้นจึงจุติลงมาบังเกิดในตระกูลแหงพราหมณในเมืองปาตลีบุตร ครั้นใหญขึ้นมาก็ไป
บวชภายนอกศาสนา เปนอาชีวก ชื่อชนโสณะเปนอาจารยของพระมเหสีแหงพระเจาพินทุสาน เมื่อพระนาง
ทรงครรภเจาอโศกราชกุมาร พระนางมีความปรารถนาจะเหยียบ ดวงจันทรดวยพระบาทขางหนึ่งจะเหยียบ
ดวงพระอาทิตยดวยพระบาทขางหนึ่ง แลวอยากเสวยซึ่งดาวในอากาศและเมฆและรากดินและไมใหญ พระเจา
พินทุสานทรงทราบวา พระราชเทวีทรงยินดีปรารถนาดังนั้น พระองคทรงฉลาดรับสั่งใหทําขนมเบื้องใหญ
สองอัน จึงตรัสบอกแกพระนางวา ขนมอันนี้เปนดวงพระจันทร อันนี้เปนดวงอาทิตย แลวใหทําขนมตม
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มีสีดังดาว และขนมแดกงามีอาการดังกลีบเมฆ และของกัดมีอาการดังไมใหญและรากดิน โสธาเปตฺวา รับสั่ง
ใหชําระหนา พระลานปูลําแพน แลวเจาะลําแพนใหเปนชองๆ เอาของเหลานั้นสอดขึ้นตามชองลําแพน แลวพระ
ราชเทวี ทรงเสวยของนั้น ครั้นพระนางเสวยแลวความอยากก็ระงับไปพระเจาพินทุสานอยากรูเหตุ จึงตรัส ถาม
ชนโสณาอาชีวกวาเหตุนี้จะเปนอยางไร ชนโสณาชีวกจึงถวาย พระพรวา พระราชเทวีจะได พระราชโอรสมี
บุญมากครอบงําเสีย ซึ่งพระยาทั้งรอยเอ็ดใหอยูในอํานาจ และละเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิมายกยองพระศาสนา และ
จะมีอาณาจั กรแผไปในอากาศและดินได โยชนหนึ่ง ชนโสณาชีวกถวาย พระพรดังนี้ แลวก็ออกจากเมือง
ปาตลีบุตรไปอยูไกลโยชนหนึ่ง อปรภาเค ครั้นลวงกาลนานมา พระเจาอโศกราชไดเสวยสมบัติในเมือง
ปาตลีบุตร พระมารดาจึงบอกวา ชนโสณาชีวกอาจารยทํานายไววาเจาจะไดเปนกษัตริยพระยาธรรมโศกราช
ไดฟงมารดาบอกดังนั้น ก็ปรารถนาจะบูชา แกโสณาชีวก จึงรับสั่งใหคนเอาคานหามทองไปรับมา ชนโสณา
ชีวกขึ้นคานหามทองมาถึงกลางทาง ไดเห็นที่อยูแหงพระอัสสคุตตเถระ ก็คิดวาที่นี้เปนที่อยูแหงบรรพชิต จึง
ลงจากคานหามทองลงไปสูที่นั้น ไดเห็นสัตวทั้งหลายมีเสือและเนื้อราชสีหเปนตน ไมเบียดเบียนกันสามัคคีกัน
อยูดวย ชนโสณาชีวก จึงถามพระอัสสคุตตเถระวา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ สัตวเหลานี้ เขาเรียกวาสัตว
อะไรจึงอยูดวยกันได พระอัสสคุตตเถรพิจารณาก็รูวาชนโสณาชีวกมีนิสัยไดฟง อายตนะ มาแตครั้งเปนงู
เหลือมใหญ จึงบอกวาสัตวเหลานี้เขาเรียกวา อายตนะ ตํ สุตฺวา พอชนโสณาชีวกไดฟงวา อายตนะ
เทานั้น ก็เกิด หิริโอตัปปะ ขึ้นทันทีละเสียซึ่งมิจฉาปฏิบัติผิด จิตเลื่อมใสนั่งคุกเขายกมือไหวพระอัสสคุตเถระ
ทานโยนผาอาบน้ําให ชนโสณาชีวกไดบวชในพระศาสนาเจริญพระวิปสสนาไดสําเร็จเปนพระอรหันต ตัด
กิเลสขาดจากขันธสันดาน ดวยอุปนิสัยแตครั้งเปนงูเหลือมใหญไดฟงพระธรรมเทศนาเปนตนมา จึงไดสําเร็จ
พระอรหันตตัดกิเลสขาดดวยอํานาจที่ไดฟง พระสัทธรรมเทศนา ดังวิสัชชนามาฉะนี้
อนึ่งการฟงธรรมมีอานิสงสมาก ใหผลเปนทิฏฐิ คือ เห็นผลปรากฏในชาตินี้ไดเหมือนกัน ดัง
นิทานตอไปนี้
นิทานสัจจกนิครนถ
กิร ดังไดยินมาวา ยังมีนิครนถคนหนึ่ง ชื่อวาสัจจกนิครนถ อยูในเมืองไพสาลี นิครนถนั้น
เปนอาจารยของพระราชกุมารทั้งหลายที่มาเรียนวิชา นิครนถนั้นสําคัญวาตัวรูวิชามากเต็มทอง จึงเอาเหล็ก
พืดรัดทองนั้นไว เพราะกลัวทองจะแตกตายเสีย เอกทิวสํ อยูมาวันหนึ่งสัจจกนิครนถเขาไปเฝาพระพุทธเจาได
ฟงธรรม ครั้นวันที่ 2 ก็เขาเฝาไดฟงธรรมอีก ถึง 2 วัน ก็ไมไดมรรคผลอะไร ที่สุดแมเพียงไตรสรณคมน
ก็ไมได ถามวา พระพุทธองคทรงตรัสเทศนาเพื่อประโยชนอะไร แกวา เพื่อจะใหเปนนิสัยไปในชาติหนา
ดวยพระองคทรงพิจารณาเห็นสัจจกนิครนถไมมีอุปนิสัยเลย เบื้องหนาพระพุทธเจานิพพานแลวศาสนาลวง
ไปไดสองรอยกับ ยี่สิบแปดป ศาสนาจะไปตั้งอยูในลังกา สัจจกนิครนถนี้จะไปเกิดในลังกา แลวจะบวชใน
พระศาสนา เล า เรี ย นพระไตรป ฎก แล ว ก็ จ ะสํ า เร็ จ พระอรหั น ต ปฏิ สั ม ภิ ท าญาณ ชื่ อ ว า พุ ท ธรั ก ขิ ต
พระองคเห็นดังนั้นจึงตรัสเทศนา สัจจกนิครนถนั้น ครั้นสิ้นอายุก็ทํากาลกิริยาไปเกิดในสวรรคเสวยสมบัติ
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ในสวรรคสิ้นกาลนาน ครั้นพระพุทธเจาดับขันธไปแลว ไดสองรอยกับยี่สิบแปดปก็จุติลงมาเกิดในลังกา
ครั้นเจริญวัยใหญขึ้นมาออกบวชในศาสนา ชื่อวา พุทธรักขิต เลาเรียนพระไตรปฎก เปนเจาหมูคณะบอก
ธรรมวินัย อยูมา ณ วันหนึ่ง พระพุทธรักขิตพาภิกษุไปเยี่ยมพระอุปชฌาย ฝายพระอุปชฌายจึงคิดวาจะสั่ง
สอนแตไมพูดดวย พระพุทธรักขิตจึงเขาไปหาพระอุปชฌาย ไตถามวาการเลาเรียน ไตรปฎกนี้ จะผิดชอบ
เปนอยางไรพระคุณเจาไดโปรดกระผมดวย พระอุปชฌายจึงวาดูกรพระพุทธรักขิต กิจในศาสนามี 2 อยาง คือ
การเลาเรียนพระไตรปฎก 1 การเจริญวิปสสนากรรมฐานละกิเลสใหขาดแตการเลาเรียนเปนการเนิ่นชา ทานจง
ละเสียซึ่งหมูคณะ จงเจริญวิปสสนาเถิด เถโร ตํ สุตวา พระพุทธรักขิตเถระไดฟงพระอุปชฌาย ก็เริ่มเจริญ
วิปสสนาปลงปญญาลงสูพระไตรลักษณญาณไมชาไมนานไดสําเร็จพระอรหันตตัดกิเลส เปนสมุทจเฉจประ
หาน ขาดจากขันธสันดานดวยอุปนิสัย ที่ไดฟงธรรมมาแตชาติกอน
อนึ่ง บุคคลไมมีความประมาท อุตสาหฟงแตตัวอรรถบาลีจะจําไดก็ดีจําไมไดก็ดี แตมีจิ ต
เลื่อมใสในพระสัทธรรม ก็ใหเกิดเปนอุปนิสัยติดตัวไปในเบื้องหนาได เหมือนงูเหลือมใหญ เปนตน ดังที่
แสดงมาแลวนั้น
นิทานสัจจกนิครนถ จบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : ภัททันตะ อินทวังสะเถระ . ปุจฉาวิสัชชนามหาสติปฏฐานสูตร. พิมพิ์ครั้งที่ 2 . บริษัท 21
เซ็นจูรี่ จํากัด . 2545. หนา 149-156.
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2.นิทานเกี่ยวกับกรรมที่ใหผล
เรื่องนายโคฆาตก
นายโคฆาตก นี้ เ ขาฆ า โคเลี้ ย งชี พ มาเป น เวลา 55 ป เขามี บ า นอยู ใ กล วั ด พระเชตวั น ที่
พระพุทธเจาประทับอยู แตเขาไมเคยทําบุญเลยแมแตครั้งเดียว ไมเคยไหวพระเลย ไมเคยถวายอาหารแดพระ
แมแตทัพพีเดียว ไมเคยถวายดอกไมแมแตกํามือเดียว ฆาแตสัตว ทําแตชั่ว แกฆาโคขาย ฆาขายเปนอาชีพ
ถาแกตองการโคตัวใดที่อยูหลังบานก็ใชฆอนตี ชักดิ้นชักงอ แลวก็เชือดเอาเลือดออกมา เอาเลือดไปไวสวน
หนึ่ง เนื้อไวสวนหนึ่ง ฆาโคขายเปนประจํา แตนายโคฆาตกผูนี้ ไมกินเนื้ออยางอื่นนอกจากลิ้นโค ชอบกินแต
ลิ้นโค ถาไมมีลิ้นโคกิน นายโคฆาตกจะไมกินอาหาร เพราะฉะนั้น ภรรยาซึ่งรูใจสามีจึงเก็บลิ้นโคไวสําหรับ
ปง สําหรับทอด สําหรับทําอยางใดอยางหนึ่งใหสามีกินเปนประจํา
วันหนึ่ง นายโคฆาตกฆาโคเสร็จแลวก็ไปอาบน้ําที่ทาน้ํา ขณะที่กําลังอาบน้ําอยูนั้นมีเพื่อนของเขา
มายังบานของเขาเพื่อขอซื้อเนื้อ วันนั้นเนื้อก็ขายหมด ภรรยาของนายโคฆาตกก็บอกวาเนื้อหมดแลวไมมีเลย
วันนี้ ฝายเพื่อนที่มาซื้อเนื้อบอกวาวันนี้มีแขกมาที่บาน ไมมีอาหารเลี้ยง ขอใหขาพเจาไดของบางอยางเถอะ
ภรรยานายโคฆาตกบอกวาไมมีเลย มีแตลิ้นโคเก็บไวใหสามี เพื่อนของทาน
เพื่อนนายโคฆาตกบอกวา “ลิ้นโคก็เอา เพราะวาไมมีอาหารจะเลี้ยงแขกที่บานวันนี้” ภรรยา
นายโคฆาตกบอกวา “ไมได สามีฉันไมไดกินลิ้นโคแลวจะไมพอใจ จะทําใหเดือดรอน” ฝายเพื่อนของนาย
โคฆาตกคิดเห็นวา ถาจะพูดดวยดีๆ คงไมใหแน ก็ถือเอาโดยพลการเอาลิ้นที่เก็บไวนั้นไปที่บาน คิดวาเปน
เพื่อนกัน แคนี้คงไมเปนไร
นายโคฆาตกกลับมาจากการอาบน้ํา เห็นภรรยาเอาอาหารเขามาไมมีลิ้นโค ก็ถามวาทําไมวันนี้
ไมมีลิ้นโค ภรรยาก็บอกวา “เพราะเพื่อนของทานเอาไปโดยพลการ แมไมใหก็เอาไป” นายโคฆาตกพูดวา
ถาอยางนั้นยังไมกินตอนนี้ จึงลงไปที่หลังบาน ถือมีดคมกริบลงไป โคยืนอยูดึงลิ้นออกมา ตัดลิ้นโคขาด
ทันทีเลย โคก็รอง เลือดเต็มปากทุรนทุราย โครองเสียงดังสนั่น แลวโค ตัวนั้นก็ตายในที่สุด แตนายโคฆาตก
ก็ไมสนใจ เขาเอาลิ้นนั้นมาปงกิน ปงเสร็จแลวก็มานั่งจะกินกับขาว ในทันใดนั้นเอง กรรมปรากฏแกนาย
โคฆาตกทันที กรรมที่ทําไวเกิดเหมาะสมขึ้นมาทันทีแสดงเหตุ คือ พอนายโคฆาตกวางลิ้นโคที่ลิ้นของตนเอง
เทานั้น ลิ้นของเขาก็ขาดตกลงในจานทันที เขามีเลือดไหลออกจากปาก รองเสียงเหมือนโค แตยังไมตายทันที
เขาคลานไปคลานมาทั่วบานรองเสียงสนั่น แลวนายโคฆาตกนั้นเมื่อรองเสียงเหมือนโคอยู 7 วัน ในที่สุดก็
ตายไปเกิดในอเวจีมหานรก นี้บันทึกไวเรื่องหนึ่งในอรรถกถาธรรมบท
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เรื่อง นายจุนทสูกริก
นายจุนทสูกริก คนฆาหมูเปนประจําลักษณะเชนเดียวกับนายโคฆาตกซึ่งฆาโค แกไปซื้อลูกหมู
จากชนบทมาเลี้ยงใหโต ดวยผักบาง ดวยอาหารอยางอื่นบาง ถาตนตองการจะฆาตัวไหนก็ใชคอนสี่เลี่ยมตี
ใหเนื้อมันพองขึ้นยังไมทันตายก็เชือดคอ แลวก็รองเลือดดวยภาชนะกอนจะเชือดคอนั้นแกจะเอาน้ํารอนที่
กําลังเดือดกรอกเขาไปในปากใหขี้ออกใหหมดไมใหเหลืออยู แกฆาหมูดวยวิธีนี้ทุกวัน ๆ เลี้ยงชีพอยูเปน
เวลานาน 55 ป
เมื่อจวนจะตายกรรมปรากฏ นายจุนทสูกริกรองเสียงเหมือนหมูคลานไปคลานมาในบานตลอด
7 วัน เสียงเหมือนหมู (อยางนี้ในประเทศไทยเราในหมูบานบางแหง บางตําบล ถาเราไปสืบดู ก็เคยมีคน
เมื่อจวนจะตายจะรองเสียงเหมือนหมู เสียงเหมือนวัว เพราะเคยฆาหมู ฆาวัวหรือทําเสียงเหมือนไกชนเพราะ
เคยชนไกกัน กรรมมันเขามาปรากฏแกผูนั้น) จนคนแถบบานของนายจุนทสูกริก ไมเปนอันหลับอันนอน เพราะ
เสียงรองเหมือนหมูที่เขาจับไปฆา จนพระออกบิณฑบาตไดยินเสียงหมูรองจึงสนทนากันวา “นายจุนทสูกริกนี้
ทรมานสัตวเหลือเกิน ฆาอะไรกันตั้ง 7 วัน คงมีงานพิเศษ งานมงคล จึงไดฆาหมูมาก”
ในสมัยนั้น พระพุทธเจาไดเสด็จเขาไปยังโรงธรรมสภาที่พระภิกษุกําลังนั่งสนทนากันอยู จึงตรัส
ถามเรื่องที่สนทนา ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลวา “วันนี้ไปบิณฑบาต ไดยินเสียงหมูมันรองนายจุนทสูกริกนี้ฆา
หมู ฆามา 7 วันแลว คนที่ทารุณโหดรายเชนนี้ พวกขาพระองคยังไมเคยพบเลย”
พระพุทธเจาตรัสวา “ ภิกษุทั้งหลาย นั่นไมใชเสียงหมู แตเปนเสียงของนายจุนทสูกริก กรรม
มาปรากฏแกเขาแลว ขณะนี้เขาตายแลว”
อเวจีมหานรกเปนนรกที่รอนแรงมาก ซึ่งเขาเปรียบไววา แมกอนหินเทาภูเขาใสลงไปในนรกนี้
จะละลายทันที แตสัตวซึ่งไปเกิดในนรกนั้นไมละลาย อันนี้เพราะกรรมมันเลี้ยงเอาไว
นายจุ นทสูก ริ ก นั้นร องเหมือ นหมู คลานเวียนไปเวี ยนมาอยู ใ นบ าน คนในบ านไมรูจ ะทํ า
อยางไร จึงปดประตูบานกันไมใหแกออกไปนอกบาน แกก็คลานไปคลานมาเหมือนกับหมูเสียงหนวกหูทั่ว
บาน คนบานใกลเรือนเคียงนอนไมหลับ เมื่อรองอยู 7 วันแลวเขาก็ตายจากไปเกิดในอเวจีมหานรก นั่นคือ
กรรมที่ปรากฏแกเขา เมื่อเขาจวนจะตาย
พระพุทธเจาตรัสวา “พระภิกษุทั้งหลาย นายจุนทสูกริกนั้นไมไดฆาหมูตลอด 7 วัน แตวา
กรรมที่เขาทําไวเกิดแกเขาแลว ความเรารอนของอเวจีมหานรกปรากฎแกเขาทั้งที่มีชีวิตอยูทีเดียว เพราะ
ความเรารอนนั้น เขาจะรองเหมือนหมูอยู 7 วัน เที่ยวพลานไปมาอยูในเรือน วันนี้ถึงแกกรรมไดไปเกิดในอเวจี
มหานรกแลว”
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ นายจุนทสูกริกเศราโศกเดือดรอนอยางนี้
ในโลกนี้แลว เมื่อตายไปแลวก็ยังไปเกิดในสถานที่ที่ตองเศราโศกเดือดรอนอีกหรือ” พระองคจึงตรัสวา “ใช
แลวภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาคนที่ประมาทแลว ไมวาเขาจะเปนคฤหัสถหรือบรรพชิต ยอมเศราโศกเดือดรอนอีก
ในโลกทั้งสองแนแท” แลวพระองคไดตรัสเปนคาถาซึ่งปรากฏอยูในคัมภีรธรรมบทวา
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“คนที่ทําความชั่วเปนประจํา
ตายไปแลวก็เศราโศกอีก
เขาเห็นกรรม ชั่วของตนแลว

ยอมเศราโศกในชาตินี้
เขายอมเศราโศกในโลกทั้งสอง
ยอมเศราโศกเดือดรอน”

เรื่อง โจรเคราแดง
การสั่งสมความดีนั้น ถายิ่งสั่งสมมากก็ยิ่งเกิดคุณคามาก ถายิ่งสั่งสมความดีขั้นภาวนาก็ยิ่งสูงมาก
บางคนนี้เดือดรอน แตเมื่อทําความดีขั้นภาวนาเขาก็สวางไปได ยกตัวอยาง ในสมัยพระพุทธเจามีโจรคนหนึ่ง
ชื่อ โจรเคราแดง โจรเคราแดงนั้นเปนโจรที่มีชื่อเสียงมาก ตั้งเปนกกใหญปลนอยูในแควนมคธ ในที่สุดทาง
ราชการสงกําลังตํารวจออกปราบจับไดทั้งกกประมาณ 500 คน จับแลวตองฆาทั้งหมด
เมื่อจะตองฆา
ทั้งหมด เจาหนาที่พนักงานบอกนายโจรวา ถาทานเปนเพชฌฆาตรับอาสาฆาลูกนองของทานทั้งหมด เราจะ
ใหชีวิตแกทาน นายโจรทําไมลงเพราะทั้งหมดเปนลูกนองของตน เจาหนาที่ทางการคนหนึ่งเห็นโจรคนหนึ่ง
เคราแดง หนาตาเหลือกเหลืองมองดูวาคนนี้เปนคนที่สามารถฆาเพื่อนไดจึงเขาไปพูดวา “ถาเจารับหนาที่เปน
เพชฌฆาตฆาคน ฆาเพื่อนของเจา เราจะไวชีวิตแกเจา จะไมตองถูกประหารชีวิต และใหไดรับราชการเปน
เพชฌฆาต ฆานักโทษประจํา” เขาก็รับเพราะคิดวาดีกวาตาย เขาอาสาฆาเพื่อนทั้งหมดแลว เขาก็ไดเปน
เพชฌฆาตสําหรับฆาคนประจํา
เขาฆาคนอยูนานเปนเวลา 55 ป เมื่อเวลาอายุแกมากแลว เขายังฆาคนอยู เขาฆาโจรโดยฟนคอ
บางทีฟน 2 ที 3 ทีจึงขาด เจาพนักงานเห็นวาเขาแกแลว รับราชการมานานทรมานคนมากเหลือเกิน จึง
ปลดจากราชการ เกษียณอายุ เมื่อเกษียณอายุจากการฆาคนแลว แกกลับมาที่บานลูกเมีย ก็ทําอาหารเลี้ยง ใน
การที่แกออกจากราชการ
วันนั้น พระสารีบุตรผูเปนอัครสาวก หยั่งทราบดวยญาณของทานวาโจรนี้ในชาติปางกอนเคยสั่ง
สมความดีไว ทานจะตองไปโปรด ไปชวย มิฉะนั้นแลว เขาตองตกนรกแนเพราะฆาคน มานานเหลือเกิน
เพราะฉะนั้น ทานองคเดียวไปยืนบิณฑบาตอยูหนาบานของโจรเคราแดงนั้น โจรนั้นอาบน้ําแลวมานั่งจะ
รับประทานอาหารซึ่งบุตรและภรรยาจัดไวให เหลือบไปเห็นพระยืนอยูหนาบานก็คิดวา “เรานี้ฆาคนมา
มาก ทํากรรมมามาก อยากจะทําบุญบาง บางทีก็ไมมีของทําบุญ บางทีมีของทําบุญแตไมมีพระ วันนี้ของ
ที่จะทําบุญก็พอมี คือ อาหารของเราที่เขาจัดไวให เราจะถวายพระ วันนี้พระก็มายืนบิณฑบาตอยูหนาบาน
ดวย เพราะฉะนั้นเราโชคดีแลว จะไดทําบุญ” จึงถือจานอาหารของตนเดินไปใสบาตรพระสารีบุตร
พอเขาเทอาหารลงในบาตรไดครึ่งหนึ่ง พระสารีบุตรก็ปดบาตรบอกวา “พอแลวอุบาสก” โจร
นั้นบอกวา “ทานโปรดกรุณาผมรับใหหมดเถิดครับ” การที่พระสารีบุตรปดบาตรนั้น เพราะทานเห็นวา อีก
ครึ่งหนึ่งไวใหแกรับประทานเอง เพราะแกยังไมไดรับประทาน
โจรเคราแดงก็บอกวา “ขอทานรับไวหมดเถิดขอรับ ผมคอยจัดเอาใหม” แลวก็เทหมดทั้งจานลง
ในบาตร เสร็จแลวก็นิมนตใหทานฉันที่บาน
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พระสารีบุตรฉันแลวก็อนุโมทนา การอนุโมทนาของพระในประเทศอินเดียนั้น เขาพูดเปนภาษา
บาลี คนฟงก็เขาใจ ไมเหมือนการอนุโมทนาในประเทศไทย เมื่อพระสวดหรือพูดภาษาบาลีเราฟงเอาแต
บุญแตไมคอยเขาใจ ก็ในวันนั้นเมื่อพระสารีบุตรอนุโมทนาอยูทานก็เห็นวาโจรนั้นใจลอย ฟงไมรูเรื่อง จึง
ถามวา “อุบาสก ทานไมอาจจะฟงธรรมไดหรือ?”
โจรนั้นจึงบอกทานวา “ครับ ทานครับ ผมฆาคนมามากเหลือเกิน ใจไมสงบเลยฟงธรรมไมไดเลย
ไมรูจะทําอยางไร ผมฟงทานไมรูเรื่อง”
พระสารีบุตรทานเปนคนฉลาด ทานเริ่มใชอุบายทันที อุบายของทาน ก็คือทานถามวา “ที่ทานไป
ฆาคนจํานวนมากนั้น ทานตั้งใจฆาเองหรือเขาใชใหทานฆา ?”
โจรนั้นบอกวา “เขาใชใหผมฆา ผมจึงตองฆา”
ทีนี้ พระสารีบุตรถามวา “ก็เมื่อคนอื่นใชใหทานฆา แลวทานจะบาปหรือ ?”
นี่เรียกวาลอ ไมใชลวง โดยถามวา “ทานจะบาปหรือ ?”
โจรนั้นคิดวา “เออ ไมบาปนี่นะ เขาใชใหเราฆานี่ ไมบาป” เลยตั้งใจฟงธรรม
พอคิดวาไมบาปก็ตั้งใจฟงธรรม แทที่จริงมันบาป แตโจรนั้นคิดวาไมบาปเลยตั้งใจฟงธรรม
พอตั้งใจฟงธรรม พระสารีบุตรแสดงไปๆโจรนั้นก็สําเร็จโสดาบันในที่สุด ดวยอํานาจบุญที่เคยสั่ง
สมปางกอนหนุนมีอยู เมื่อสําเร็จโสดาบันก็ปดประตูอบายไดทันที ปดประตูอบายไมตองไปเกิดเปนสัตว
นรก สัตวเดรัจฉาน เปรต หรืออสุรกาย มีทางเปนมนุษยหรือเกิดในสวรรคเทานั้น แตกรรมชั่วที่โจรนี้เคย
ทําไวมันก็ติดตามไปบาง แมจะเปนมนุษย แตถาไปเกิดในสวรรคแลวก็ยาก เพราะกรรมชั่วตามยากในชวงนั้น
เพราะมีคติเปนสวรรคเสียแลว โจรเคราแดงนี้ เมื่อตายไปแลวไปเกิดในสวรรค จึงปดประตูอบายได
คนประเภทนี้คือ ลักษณะของคนมืดมาสวางไป เพราะไปพบคนดีเขา ไปทําความดีเขาคนที่เคย
เดือดรอนลําเค็ญ เคยชั่วมากอน แตทําความดีก็ยอมดีไดเชนกัน เหมือนอยางพระองคุลิมาล พระองคุลิมาล
นั้นจะวาทานมืดมาที่เดียวก็ไมใช ทานสวางครั้งแรก แตทานไปทําความชั่วในทามกลาง แตตอนหลังทานดี
สําหรับองคุลิมาลตองเรียกวาสวางมาตอนตน มืดตอนกลาง สวางตอนปลาย ตองวาอยางนั้น
แตในขอวาดวยกรรมของบุคคลประเภทที่ 2 นี้ หมายถึง คนที่มืดมา สวางไป คนที่เคยเดือดรอน
รําเค็ญ ลําบากเพราะกรรมของตนแลวเจริญรุงเรืองดวยอํานาจกรรมดีของตน พระพุทธเจาตรัสเรียกวาบุคคล
ประเภทนี้ ว า ตโม โชติ ปรายโน ซึ่ งแปลว า มื ดมาสว างไป เพราะชี วิ ต เบื้ อ งต น ลํ า เค็ ญ แต เ บื้ อ งปลาย
เจริญรุงเรือง เราจะเห็นไดวาคนประเภทนี้มีไมนอยในโลกปจจุบัน
สวนคนประเภทที่ 3 ไดแก คนบางคนในโลกนี้เกิดมาสรางแตความดี มีศีลธรรม มีความ
กตัญูกตเวที เชน มีศีล 5 เปนตน เมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปแลวเขาไปเกิดในที่ดีมีความสุข เชน ไปเกิดใน
สวรรค เมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษยก็เต็มไปดวยความสุขมาก เชน เกิดในสกุลกษัตริย สกุลขุนนาง หรือ
สกุลรัฐมนตรี บางคนปญญาก็เฉียบแหลม แวดลอมไปดวยญาติพี่นองและเพื่อนฝูง รางกายก็สวยงามสงา
ตองการอะไรก็จะได ทั้งบาน ที่อยู เสื้อผา ยารักษาโรค อาหาร ไดสะดวกโดยประการทั้งปวง เหมือนกับ
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อยูบนกองเงินกองทอง ตองการอะไรก็มักจะไดตั้งแตเริ่มเกิดใหมแลว คือ มีความสบายเพราะกรรมดีที่
ตนเองเคยสรางไว
แตคนประเภทนี้ไมรูสึกตัว คือ ไมรูสึกวาการที่ตนเองเกิดมาดี ร่ํารวย เจริญรุงเรืองกาวหนา
พอแมเปนคนใหญคนโต มีทรัพยสินเงินทองมาก ตนเองก็สงา มีปญญามากเพราะกรรมดี ในอดีต แตคน
ประเภทนี้ไมรูสึกตัววาเพราะกรรมดีของตัว เขาไมเชื่อบุญ เขาไมเชื่อบาป ไมเชื่อนรก ไมเชื่อสวรรค ไมเชื่อ
คุณของพอแม ไมสนใจในการศึกษาเลาเรียน ใชแตเงินใชอํานาจหนาที่ของพอแมเบียดเบียนคนอื่น กินแต
เหล า เมายา ประพฤติ ผิ ด ศีล ธรรมเที่ ย วเตร เ ต น รํ า ไม สนใจตอ การศึ ก ษาเล า เรี ย น ต อ การงาน ตอ การ
ชวยเหลือพอแม พี่นอง ประเทศชาติ เขาใชเงินผลาญเงินพอแม ผลาญทรัพยสมบัติ ผลาญประเทศชาติ
ในเบื้องตนคนประเภทนี้อาจเจริญรุงเรืองอยูไดเมื่อพอแมยังอยู แตเบื้องปลายเมื่อพอแมแกเฒาหรือ
ตายไป คนประเภทนี้ก็หมดตัว บางทียังไมถึงแกเฒาเขานี้ก็หมดตัวแลว บางคนติดคุก บางคนตายเมื่ออายุ
ยังนอย บางคนเคยเปนคนใหญคนโตก็ทรุดลงมาเปนคนยากจน เราจะเห็นไดไมนอยคนประเภทนี้ เชน พอ
แมเคยร่ํารวย พอแมเคยเปนใหญ พอแมเคยมีหนามีตาดี แตตนเองทําของตัวเองแทๆ ไมใชใครทําใหจาก
เศรษฐี กลับยากจน จากรัฐมนตรีกลับเสื่อมทรามถึงติดคุก จากที่เคยใหญโตกลับถูกไลออกจากงาน เปนหนี้
เปนสิน ถูกฟองลมละลายเพราะอะไร? เพราะกรรมที่ตัวเองสรางขึ้นแทๆ คือ กรรมไมดี เขาทําแตทุจริต
ไมมุงสุจริต เมื่อเปนเชนนี้ชีวิตก็เดือดรอน ตายไปก็ไปมืดมน คือ ไปเกิดในสถานที่ลําบาก พระพุทธเจา
ตรัสเรียกบุคคลประเภทนี้วา โชติ ตมปรายโน ซึ่งแปลวา สวางมา มืดไป เพราะชีวิตในเบื้องตนรุงเรือง แต
ชี วิ ต ในบั้ น ปลายและที่ สุ ด อั บเฉามื ดมน คนประเภทนี้ มี อยู ไม น อยในชาติ ของเราและในโลกป จจุ บั น
เพราะกรรมของตน
คนประเภทที่ 4 ไดแก คนบางคนที่เกิดมาในโลกนี้ทําแตความดีเหมือนอยางบุคคลประเภท 3
ก็ไปเกิดดี เมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษยอีกก็มีความเจริญรุงเรืองในเบื้องตนเหมือนคนประเภทที่ 3 แตคน
ประเภทนี้รูสึกตัว คือ รูวาการที่ตนเองเกิดมาดี ร่ํารวย มีความสุข ไดรับการศึกษาเลาเรียนดี มีรางกาย
สมบูรณสดใส ปญญาเลิศ เปนตน เพราะกรรมดีที่ตนเองเคยสั่งสมไวในชาติปางกอน เขาทําความดีตอเห็น
ใจเพื่อนมนุษย ประพฤติตามศีลธรรม เชื่อบุญเชื่อบาป สั่งสมแตความดี ขยันหมั่นเพียร สรางตัว สรางที่พึ่ง
แกตนเพิ่มขึ้น แมพอแมจะมีทรัพยสมบัติขนาดไหนเขาก็ไมมัวประมาท รักษาทรัพยนั้นไว เพิ่มทรัพยให
มากขึ้น รักษาเกียรติยศชื่อเสียงของพอแมวงศตระกูลและชวยเหลือประเทศชาติอยางเต็มที่ คนประเภทนี้มี
อยูในโลกปจจุบัน แตก็ไมมากนัก แตก็มีอยู เราจะเห็นชัดวาคนที่บําเพ็ญประโยชนประเภทนี้ก็มี

เรื่อง ธัมมิกอุบาสก
ในสมัยพระพุทธเจาของเรายังมีพระชนม มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อธัมมิกอุบาสก ธัมมิกอุบาสกมีลูก
หลายคน ผูหญิง 7 ผูชาย 7 ลูกทั้ง 14 คนนี้เปนคนมีศีลธรรม เปนที่ชื่นใจของพอแม อุบาสกผูนี้เมื่อจวนจะตาย
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ก็รูวาตัวเองใกลจะตาย อายุก็มากแลว ทําดีมานาน ก็สั่งลูกวา “ขอใหลูกไปนิมนตพระมาสวดพระสูตรให
ฟง พอจะฟงพระสูตร”
ลูกๆ ก็ไปวัดเพื่อนิมนตพระ พระพุทธเจาก็สงพระมา 8 รูป มาสวดใหฟง พอพระมาถึงที่บาน
แลวเขานั่งใกลเตียงที่อุบาสกนอนอยู
พระก็ถามวา “อุบาสก ทานตองการจะฟงพระสูตรไหน” เพราะพระสูตรพระพุทธเจาแสดงไว
มาก คนอินเดียฟงแลวเขารูเรื่องเพราะเปนภาษาบาลีที่เขาเขาใจ
ธัมมิกอุบาสกก็บอกวา ตองการฟงสติปฏฐานสูตร เพราะพระสูตรนี้เปนพระสูตรสําคัญ
ภิกษุทุกรูปก็เริ่มสวดวา เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา ... แลวสวดไปเรื่อย ๆ
ขณะพระกําลังสวดอยู อุบาสกกําลังตั้งใจฟง ในขณะนั้นเกิดนิมิตขึ้นอันเปนลักษณะของคตินิมิต
ฝายดี คือ เขาเห็นเปนภาพรถทิพยมาจากสวรรค 6 ชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชิก ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี มาปรากฏ คือ เห็นเปนภาพเทวดาเหลานั้นมาเชิญ โดยมีรถทิพยมาดวย แต
คนอื่นมองไมเห็น อุบาสกเทานั้นที่มองเห็น เปนคตินิมิตเมื่อจวนจะตาย
เทวดาเหลานั้นรองบอกวา “ขอทานใหไปเกิดในสวรรคของเราเถิด เราจะพาไปสวรรคชั้นของเรา
การอยูเปนมนุษยนั้นลําบาก ไปเปนเทวดาดีกวา การไดอัตภาพเปนเทวดานั้น ประเสริฐกวามนุษยเหมือนกับ
คนทําลายหมอดินไปไดหมอทองคํา เชิญไปเกิดในสวรรคชั้นของเราเถิด”
เทวดานี่แยงใหไปเกิดในสวรรคของตน ทําไมเทวดาถึงแยงคนไปเกิดในสวรรคของตน? ก็เพราะ
เทวดาเหลานั้นตองการคนดีไปเกิดในสวรรคของตน เทวดาก็อยากไดคนดีไปเกิดจึงอุตสาหมาเชิญและมา
เชิญถึงที่ดวย
ขณะนั้นอุบาสกกําลังฟงธรรมอยูไมตองการใหการฟงธรรมนั้นเสียผล จึงพูดออกไปวา “หยุดกอน
ทานทั้งหลาย หยุดกอน ๆ”
ฝายพระสงฆที่นั่งสวดอยู กับลูก ๆ ที่นั่งฟงอยูดวยก็คิดวาทําไมพอสั่งใหหยุด ? สั่งหยุดอะไร ?
พระก็หยุดนิ่งเพราะนึกวาอุบาสกไมอยากฟงแลว พระหยุดสวดและพูดกันวา “เรามาสวด เขาใหหยุด ควร
กลับวัดดีกวา จะนั่งอยูตอไปไมเหมาะ” พระก็กลับวัดหมด
ฝายลูก ๆ ก็รองไห พรอมกับพูดวา “พอเรานี้ เลื่อมใสพระสงฆมาก แตเมื่อจวนจะตายมา หาม
พระ นิมนตพระมาแลวหามเสีย ทําไมเปนอยางนี้ไป”
ฝายอุบาสก เมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นลูก ๆ รองไห จึงถามวารองใหทําไม ลูก ๆ บอกวา ก็พอใหนิมนต
พระใหมาสวดใหฟง สวดแลวพอสั่งใหหยุดสวด พระก็ไปหมดแลว พวกกระผม พวกดิฉันจึงนั่งรองไห
ธัมมิกอุบาสกจึงบอกวา “พอไมไดหามพระ แตมีเทวดามาจากสวรรค 6 ชั้น เอารถมารับ พอ
ตองการฟงธรรมจึงบอกใหหยุดกอน พอไมไดพูดกับพระ”
อุบาสกนั้นรูตัววา ตัวเองจะตองจากไปแลว จึงถามลูกๆ วา “ในสวรรค 6 นั้น ชั้นไหน ที่พอควร
ไปเกิด” ใหลูกๆ เลือกสวรรคให
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ลูก ๆ ก็บอกวา “ชั้นดุสิตซิพอ เพราะเปนสวรรคที่ใครก็อยากไปเกิด พระพุทธเจากอนลงมา
ตรัสรูก็อยูในสวรรคชั้นนี้ พุทธมารดา พุทธบิดา พระโพธิสัตวทุกองคอยูในสวรรคชั้นนี้”
อุบาสกบอกวา “เอาละ ตกลงมีพวงมาลัยที่ทําไวสําหรับพอมีบางไหม” ลูกบอกวา “มี” จึงให
ลูกเอามาให
พอลูกเอาพวงมาลัย คือ พวงดอกไมมาใหแลว เขาก็ตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายแลวโยนพวงดอกไม
ไปในอากาศเสี่ยงทายที่รถดุสิต พวงมาลัยไปคลองที่งอนรถที่มาจากสวรรคชั้นดุสิต ทุกคนที่อยูในนั้นเห็น
แตพวงมาลัยแตไมมีรถ เพราะเปนรถทิพย แลวอุบาสกนั้นก็ตายจากไป
อยางนี้เขาเรียกวาคตินิมิตฝายดี ซึ่งมาปรากฏแกคนที่จวนจะตาย
ทีนี้ ถาเปนนิมิตโดยตรงคืออยางไร คตินิมิต คือ ผูนั้นจะไปเกิดที่ไหน นิมิตนี้จะบงบอกใหทราบ
นิมิตคือเครื่องหมายบงบอกใหทราบวาผูนั้นจะไปเกิดเปนมนุษยหรือสัตวเดรัจฉานไปเกิดเปนเทวดา หรือไป
เกิดที่ไหน เมื่อจวนเจียนจะตายผูนั้นเหมือนมีการฝนครั้งสุดทายคือจิตโนมไป เชนวา มองเห็นเหมือนทุง
หญา แสดงวาจะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานแนนอน หรือมองเห็นเปนน้ํา นั้นจะไปเกิดเปนสัตวน้ํา เชน ปลา
เปนตน ถามองเห็นครรภของมารดานั้นจะไปเกิดเปนมนุษยแลว ถามองเห็นไฟแลบพรึบออกมา นั่นแสดง
วาจะไปเกิดในนรกแลว ไฟนรกมันแลบออกมา ถามองเห็นเปนดอกบัวสวรรคนั้นจะไปเกิดในสวรรคแลว
หรือถามองเห็นวิมาน นั่นก็จะไปเกิดบนวิมานแลว แลวแตจะมองเห็นภาพอันใด ภาพนั้นแหละไดบงบอก
ถึงที่ที่ตัวเองจะไปเกิด เปนวาระจิตที่จะทิ้งรางกายเดิมชวงสุดทาย ถาจิตมันยังหาที่เกิดไมไดคนเราคงสลบ
ไสลอยูอยางนั้น 2 วัน 3 วัน เปนเดือนหรือเปนปก็มี ไมตายไมทิ้งรางเดิม แตพอจิตหนวงภพใหมไดแลว
ก็ตัดกระแสจิตทันที จุติจิตเคลื่อนที่ทันที ปฏิสนธิจิตก็จับภพใหมทันที
นั่นคือ คตินิมิต อันบงบอกถึงภพหรือสถานที่วาจะไปเกิดที่ไหนแตเขาจะมาบอกเราไมได
เพราะเขาไปแลว เวนแตเขาจะตายแลวฟนขึ้นมาใหม อันนี้ถึงจะมาเลาใหฟง เปนเหมือนนิยายมีมากราย
และการฝนครั้งสุดทาย คือ คตินิมิตมาปรากฏนี้เปนความฝนที่สําคัญที่สุดในชีวิต ถาเราทํากรรมดีไวตอง
ฝนดีแน มันตองไปดี เชน ฝนเห็นวิมาน ก็แสดงวาไปเกิดในวิมาน แตถาฝนไปเห็นไฟนรก นั้นละไปนรก
แลว เพราะฉะนั้น เราตองทํากรรมดีเพื่อฝนครั้งสุดทาย ฝนทําไมครั้งสุดทาย ? ก็เพื่อเกิดในที่ที่ดี ถาเรายังมี
ภพชาติสืบไป
นี้คือ ลักษณะของกรรมที่บงบอกใหทราบวากรรมที่ตนทําไวแลวเมื่อจวนเจียนจะตายมันจะวิ่ง
ตัดกระแสเขาไปนําบุคคลนั้นไปสูภพนั้นๆ
ขอย้ําในที่นี้อีกทีวา เมื่อจวนเจียนจะตายกรรมจะมาปรากฏ ซึ่งอภิธรรมเรียกกระแสจิตตอนนี้วา
มรณาสันนวิถี คือ วิถีจิตเมื่อใกลจะตายยอมมีอารมณ 3 ชนิด เขามาปรากฏ คือ
(1) กรรมอารมณ
อารมณคือกรรม
(2) กรรมนิมิตอารมณ
อารมณที่เปนนิมิตแหงกรรม
(3) คตินิมิตอารมณ
อารมณซึ่งเปนคตินิมิต
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คนเราเมื่อเวลาตายนั้น อยากจะถามวาอะไรตาย ? รางกายตายหรือวาจิตตาย ? หรือวาตายทั้ง 2
อยาง ? ตอบวา ตายเฉพาะรางกายเทานั้น จิตไมไดตายไปเหมือนรางกายนั้นดวย แมจิตจะมีอาการเกิดดับ
ตลอดเวลา แตมันก็สืบตอกันไมขาดสาย เมื่อทิ้งรางนี้แลวก็เกิดในภพใหมชีวิตใหมตามแรงเหวี่ยงของกรรม
จิตนั้นนําไปเกิดในภพใหม
สถานที่ที่คนเราจะไปเกิดมีอยู 31 ภูมิ ไดแก
(1) สวรรคชั้นฉกามาพจร คือ สวรรคที่มีผูหญิง มีผูชาย มีกามคุณ มีอยู 6 ชั้น
(2) สวรรคขั้นพรหมโลก คือ พรหมที่มีรูป มีอยู 16 ชั้น
(3) สวรรคชั้นอรูปพรหม คือ พรหมที่ไมมีรูป มีอยู 4 ชั้น
ตกลงวาสวรรคชั้นพรหมโลกมีอยู 20 ชั้น สวรรคชั้นฉกามาพจร 6 ชั้น รวม
เปน 26 ชั้นและอบายภูมิเสียอีก 4 ภูมิคือ
(1) เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน (อยางที่เราเห็นในโลกนี้)
(2) เกิดเปนสัตวนรก
(3) เกิดเปนเปรต
(4) เกิดเปนอสูรกาย (ที่เราแปลวาผี)
นี้คืออบายภูมิ สถานที่ไรความเจริญ ที่คนทําชั่วตองไปเกิดภูมิสุดทาย คือ มนุษยภูมิ
จึงรวมเปน 31 ภูมิ
ในการเกิดของสัตวโลกนั้น ยอมมีกําเนิดอยู 4 ชนิด
(1) ชลาพุชะกําเนิด
เกิดในครรภ
(2) อัณฑชะกําเนิด
เกิดในไข
(3) สังเสทชะกําเนิด
เกิดในเถาไคลหรือของสกปรก
(4) โอปปาติกะกําเนิด
เกิดลอยขึ้นหรือผุดขึ้นในทันทีทันใด
เราลองมาดูกําเนิดทั้ง 4 อยางนี้วา ในโลกปจจุบัน เราพบเห็นกําเนิดชนิดไหนบาง
(1) เกิดในครรภ ผูที่เกิดในครรภ ไดแก มนุษยทุกจําพวก เวนไวแตมนุษยในตนกัปป
ซึ่งเกิดผุดขึ้น และสัตวเดรัจฉานบางจําพวก มีทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา
(2) เกิดในไข พวกนี้เกิด 2 หน เรียกวา ทวิชะ คือ ครั้งแรกมันเกิดในไข แลวมาเกิดอีก
ครั้งเมื่อออกจากไข เขาเรียกวา เกิดสองหน อยางพวกนกเขาเรียกวาสัตวเกิดสองหน พวกนี้เราพบในโลก
มนุษย
(3) เกิดในสิ่งสกปรก เกิดในเถาไคล พวกนี้เกิดแบบแบงเซลลออกไป จาก 1 เปน 2 จาก 2
เปน 4 เปนพวกเซลลลเดียว เชน พวกอมีบา พารามีเซียม พวกนี้ไมตองอาศัยไข ไมตองอาศัยครรภมารดา
มันแยกตัวเกิดมากมาย เกิดในของสกปรก ซึ่งนักวิทยาศาสตรยอมรับชัดเจนวา พวกเชื้อโรคนานาชนิดเปน
สัตวพวกนี้
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(4) เกิดผุดขึ้น ไดแก โอปปาติกะกําเนิด ประเภทนี้ ไดแก เทวดาและพรหมทุก
จําพวกสัตวนรก เปรต อสุรกาย รวมทั้งหมด 29 ภูมิ คือ นอกจากมนุษยและสัตวเดรัจฉานแลว นอกนั้น
เปนโอปปาติกะกําเนิดทั้งสิ้น คือ เกิดแลวใหญโตทันทีเลย สมมติวาใครทําดีไว เมื่อทําดี ก็ไปเกิดไปเทวดา
รูปรางใหญโตทันที เครื่องนุงหม อาภรณและวิมานก็เกิดมีพรอมทันที ไมตองไปนอนในทองมารดา ไม
ตองมานั่งปอนขาว โตทันที เวลาตายก็ไมตองทิ้งราง หายไปทันทีเรียกวาโอปปาติกะกําเนิด
เพราะฉะนั้น ญาติพี่นองของเราบางคนที่ตายไป บางคนก็มาปรากฏแกเรา บางทีพวกนี้ มาเยี่ยม
พวกนี้เปนโอปปาติกะกําเนิดทั้งสิ้น แตไมมีใครพูดกับเขา บางทีมีกลิ่นปรากฏ แตบางคนเกิดไมนาน 6-8
วันก็เปลี่ยนภูมิใหม แตบางคนเกิดอยูนาน แลวแตบุญแตกรรมจะเสกสรรไป
สัตวโลกเปนไปตามกฎแหงกรรมอยางนี้ กรรมเสกสรรคนและสัตวโลกใหเลวทรามประณีต
อายุสั้น อายุยืน รูปสวยหรือไมสวย รวยหรือไมรวย มีปญญามากหรือมีปญญานอยใหเกิดในภพภูมิหรือ
กําเนิดตางๆ กรรมเปนตัวเสกสรรทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น กฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนาที่เราใชสวดทุกคราวในเวลาเจริญอุเบกขาวา
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตนเปนตนนั้น พระพุทธเจาทรงแจกกรรมไวถึง 6 ชนิด
(1) กมฺมสสกา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน กรรมนั้นใครทําเปนของคนนั้นไมใชเราทํา
ชั่วบอกใหคนอื่นรับ เราตองรับเอง เราทําดีก็ใหคนอื่นรับไมได เพราะเรามีกรรมเปนของ
ของตน
(2) กมฺมทายาทา เปนผูรับมรดกของกรรม มรดกนั้นเราตองรับเพราะเราทําไว
(3) กมฺมโยนี มีกรรมเปนกําเนิด คือ เราเกิดมาเพราะกรรมดลบันดาลใหเราเกิดมาเปนผูหญิง
ผูชาย ยากจน หรือร่ํารวย เปนมนุษยหรือสัตว เปนตน
(4) กมฺมพนฺธู มีกรรมเปนพวกพอง เราทํากรรมอยางไหนไว เราก็ไดอยางนั้นเปนพวกพอง ทํา
กรรมอยางใดไว พันธุดีหรือพันธุไมดีไว ถาทําพันธุดีเราก็ไดรับพันธุดี ถาทําพันธุไมดี เราก็ไดรับพันธุไมดี
มีพี่นองดีเราก็ดี มีพี่นองไมดีเราก็เดือดรอน
(5) กมฺมปฏิสรณา มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เรานี้อาศัยกรรม เราสุขทุกขก็อาศัยกรรมเปนอยู เหมือน
เราอาศัยในบานเรือนของเรา วันหนึ่งๆ เราไดอาศัยกรรมที่เราสั่งสมไว กรรมดีเราทําไวเราก็ไดมีที่อยูอาศัย มี
เรือนอาศัย มีเงินมีทองใช ถาทําไมดีก็อาศัยกรรมไมดีเปนอยู เชน อาศัยคุก มันเดือดรอนอยูในคุก หรือ
ทรมานอยูในนรกก็อาศัยกรรมเหมือนกัน อาศัยอยูอยางทุกขทรมาน
(6) ยํ กมฺมํ กริสฺสนฺติ จะทํากรรมอันใด กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ดีหรือชั่วก็ตาม ตสฺส ทายาทา
ภวิสสนติ จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น เราทําอยางไหนไวเราตองเราอยางนั้นเหมือนคนหวานพืชชนิดใด ยอม
ไดรับผลชนิดนั้นอยางแนนอน

357
นี้คือกฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะควบคุมชีวิตทุกชีวิตอยู ทุกคนตกอยูภายใตกฎแหง
กรรม ไมใชภายใตอํานาจของดวงดาวไมใชอํานาจพระเจา ไมใชอํานาจสิ่งอื่นใด หากแตเปนกรรมที่เราสรางไว
เอง เปนผูเสกสรรเรา
เพราะฉะนั้น เราจะดีจะชั่ว จะสุข จะเจริญ ก็เพราะกรรมของเราเอง ใหเชื่อมั่นในกฎแหงกรรมวา
ทําดีแลวตองไดดี ทําชั่วแลวตองไดชั่ว ไมเร็วก็ชา และจงสรางที่พึ่งของตนเองดวยตนเอง อยามัวออนวอน
หรือพึ่งคนอื่นอยูเลย เพราะตนแลเปนที่พึ่งของตน

เรื่อง เศรษฐีโฆสกะ
สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพเมื่อขาวยากหมากแพงเกิดขึ้นในแควนอัลลกัปปะ
นายโกตุหลิกไมสามารถดํารงชีวิตอยูได ขึงพาภรรยาผูมีลูกนอยเธอชื่อวานางกาลี ออกเดินทางมุงหวังจะไป
ทํามาหากิน ที่เมืองโกสัมพี สองสามีภรรยานั้นเดินทางไปอาหารหมดกลางทาง เกิดความหิวไมสามารถนํา
ลูกไปได สามีคิดวา เมื่อเรายังมีชีวิตอยู ก็ตองมีลูกอีก จึงเอาลูกทิ้งไป ธรรมดาดวงใจของคนเปนแมยอมคิด
หวงลูกรักลูก ไมอาจทิ้งลูกที่ยังมีชีวิตอยูได ภรรยาหามสามีหลายครั้งไมใหทิ้งลูก สามีก็ไมพูดอะไร สามีและ
ภรรยาเปลี่ยนกันอุมลูก เด็กเหนื่อยก็เลยหลับในออมกอดของบิดา ฝายบิดาเมื่อรูวาลูกของตนนอนหลับ
ประกอบดวยความเหนื่อยลา จึงปลอยใหภรรยาเดินไปขางหนากอน แลวบิดาจึงเอาใบไมปูใตพุมไมแลวเอาลูก
นอนลงใตพุมไม แลวก็เดินตามภรรยาไป ภรรยามองกลับหลังไมเห็นสามีอุมลูกมาดวย จึงถามสามีวาลูก
ของเราอยูไหน สามีตอบวา ฉันใหลูกนอนอยูที่ใตพุมไมแหงหนึ่ง ภรรยาบอกสามีวาอยาทําลายดวงจิตฉันเลย
จึงใหสามีเดินทางกลับไปเอาลูกมา นายโกตุหลิกกลับไปลูกก็ตายแลว อํานาจผลกรรมอันนี้นายโกตุหลิก จึง
ถูกทิ้ง 7 วาระเชนกันเหมือนบุตร เมื่อสองสามีภรรยาเดินทางไปถึงหมูบานคนเลี้ยงโค

นายโกตุหลิกตายไปเกิดเปนหมา
นายโคบาล ทําขวัญแมโคนมในเรือน พระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่งมาที่บานนายโคบาลทุกวันพระ
พระปจเจกพุทธเจาฉันขาวเสร็จนายโคบาล ไดทําการมงคลขาวปายาสที่จัดไวเปนอันมากพอเห็นสองสามี
ภรรยาเดินทางมา จึงถามวามาจากไหน สองสามีภรรยาบอกความจริง นายโคบาลเปนคนมีใจออนโยน จึง
หาขาวปายาสกับเนยใสใหรับประทานเปนอันมาก นายโกตุหลิกหิวขาว เพราะไมไดรับประทานอาหารมา
7-8 วัน ในระหวางที่นายโคบาลรับประทานอาหารและใหขาวปายาสแกสุนัข จึงคิดวาสุนัขตัวนี้มีบุญจึงได
กินอาหารอยางดี ตกตอนกลางคืนขาวปายาสที่กินไปไมยอย นายโกตุหลิกจึงตาย ไปเกิดในทองนางสุนัข
ภรรยาก็จัดการเผาศพนายโกตุหลิกนั้น และขอทํางานในบานของนายโคบาล ไดคาจางวันละขาวสารทะนาน
หนึ่งหุงใสบาตรพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจามารับอาหารทุกวัน เราไมมีไทยธรรมถวายก็ชาง
เพียงแตไหวทําใจใหเลื่อมใสทุกวันจักประสพไดบุญมาก คิดอยางนี้จึงทําการรับจางอยูในบานนายโคบาล
ตอไป จึงมีโอกาสไดทําบุญสุนทาน

สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปจเจกพุทธเจา
ในเดือนที่ 6 เดือนที่ 7 สุนัขคลอดลูกมาตัวหนึ่ง นายโคบาลเอาน้ํานมใหแกลูกสุนัขกิน ลูกสุนัขก็
เติบใหญ พระปจเจกพุทธเจามาฉันขาวที่บานนายโคบาลทุกวัน เริ่มฉันขาวก็โยนกอนขาว ใหลูกสุนัขกินกอน
หนึ่งทุกวัน สุนัขไดกินขาวพระปจเจกพุทธเจาทุกวัน จึงเกิดความรักพระปจเจกพุทธเจา นายโคบาลไปหา
พระปจเจกพุทธเจาวันละ 2 ครั้ง แลวพูดวาถาผมไมมีเวลาวางผมจะสงสุนัขมา ถาพระคุณเจาเห็นสุนัขมา ผม
ขอนิมนตมาที่บาน ดวยสุนัขจะเปนผูนําทางทานมาที่บานของผม พอนายโคบาลบอกสุนัขวา จงไปนําพระ
ปจเจกพุทธเจามา สุนัขนั้นก็วิ่งไป ถึงเหาขึ้น 3 ครั้ง พระปจเจกพุทธเจาไดยินสุนัขเหาก็กําหนดรูเวลาออก
เดินทางไปบานนายโคบาล สุนัขวิ่งไปขางหนา พระปจเจกพุทธเจาทานคิดจะทดลองสุนัขก็เดินไปทางอื่นกับ
ทางที่สุนัขนํา สุนัขก็วิ่งไปยืนเหาขางหนาของพระปจเจกพุทธเจาเอาปากคาบชายจีวรดึงมา นําทานไปใหถูก
ทางไปบานนายโคบาล อยูตอมาจีวรของพระปจเจกพุทธเจาเกา นายโคบาลไดถวายผาสําหรับทําจีวรและกลาว
วาพระคุณเจาการทําจีวรทําคนเดียวไดยาก ขอใหทานไปสูที่สบายจึงทําจีวร สุนัขยืนฟงคําของคนทั้งสองนั้น
พระปจเจกพุทธเจาเหาะขึ้นสูเวหาไปสูเขาคันธมาทน สุนัขแลดูพระปจเจกพุทธเจาผูเหาะไปทางอากาศ ยืน
เหาอยูแลว เมื่อพระปจเจกพุทธเจาหายไปจากสายตาของสุนัขหัวใจก็แตกตายเพราะความรักในพระปจเจก
พุทธเจา

สุนัขไปเกิดเปนโฆสกเทพบุตร
สุนัขไปเกิดเปนเทพบุตร เมื่อเทพบุตรนี้กระซิบที่ใกลหูของใครเบาๆ เสียงดังไปได 16 โยชน
เสียงการพูดปกติดังไปทั่วเมือง สามารถไดยินทั่วกันหมด ดังไปหมื่นโยชน เทพบุตรจึงมีเชื่อวาโฆสกเทพบุตร
แปลวา ผูมีเสียงกอง สาเหตุที่ทําใหโฆสกเทพบุตรมีเสียงดังกองเพราะผลของการเหาดวยความรักในพระปจเจก
พุทธเจา โฆสกเทพบุตรมีชีวิตอยูในสวรรคไมนานก็เคลื่อนจากสวรรค จุติไปเกิดในภพภูมิใหม
เหตุที่ทําใหเทพบุตรเคลื่อนมี 4 อยาง
เทพบุตรทั้งหลาย ยอมเคลื่อนจากเทวโลกดวยเหตุ 4 อยาง คือ
1.ดวยความสิน้ อายุ
2.ดวยความสิน้ บุญ
3.ดวยความสิน้ อาหาร
4.ดวยความโกรธ
โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี
โฆสกเทพบุตรนี้ มัวหลงอยูในกามคุณหลงสติ จึงเคลื่อนดวยความสิ้นไปแหงอาหารพอเคลื่อน
ไปเทานั้นก็ถือปฏิสนธิในทองหญิงงามเมือง แมของเด็กที่เกิดใหมถามนางทาสีคนรับใชวาผูหญิงหรือผูชาย
นางทาสีตอบวาลูกชาย จึงสั่งใหนางทาสีเอาไปทิ้งเพราะหญิงงามเมืองจะเลี้ยงดูแตลูกสาวไมเลี้ยงลูกชาย แม
ของเด็กบอกนางทาสีใหเอาเด็กใสกระดงเอาไปทิ้งที่กองขยะ พวกกาและสุนัขแวดลอมเด็กไว ดวยผลแหงการ
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เหาอันเกิดแตความรักในพระปจเจกพุทธเจา พอคาคนหนึ่งออกไปนอกบานเห็นสุนัขเหาเปนกลุมรุมลอมจึง
เดินไปดูที่นั้นมองเห็นเด็กทารกผูชาย เกิดความรักเหมือนลูกจึงนําเด็กไปบานดวยความดีใจวาเราไดลูกชายแลว
นางกาลีนําโฆสกทารกไปใหโคเหยียบ
ในครั้ ง นั้ น เศรษฐี ช าวเมื อ งโกสั ม พี ไปสู ต ระกู ล ของพระราชา ได พ บปุ โ รหิ ต เดิ น มาแต
พระราชวังจึงถามปุโรหิตวา วันนี้เหตุการณอะไรจะเกิดขึ้น ปุโรหิตบอกวา เด็กที่เกิดในวันนี้จะไดเปนเศรษฐีผู
ประเสริฐในเมืองนี้ เศรษฐีจึงคิดถึงภรรยาของตนวามีครรภ จึงสงคนใชไปบานภรรยา ดูวาภรรยาคลอด
บุตรแลวหรือยัง พอรูวายังไมคลอด เศรษฐีรีบกลับบานเรียกคนใชมาชื่อวานางกาลีใหทรัพย 1 พัน ใหไป
หาเด็กมาให โดยเศรษฐีคิดวาเด็กที่นางกาลีนํามาให ถาลูกเราคลอดมาเปนลูกผูหญิง จักใหเด็กที่หามาได
แตงงานกับลูกของเรา ถาลูกของเราคลอดออกมาเปนลูกชายก็จักฆาเด็ก ที่นางกาลีหามาไดนั้นเสีย ครั้งตอมา
ภรรยาของเศรษฐีคลอดลูกเปนลูกชาย เศรษฐีคิดวาจะฆาเด็ก ที่หามาไดทิ้งเพื่อตําแหนงเศรษฐีจะไดเปนของ
ลูกเราจึงสั่งนางกาลีวาเวลาเชาโคออกจากคอก เจาจงเอาเด็กไปนอนขวางไวที่ปากประตูคอก โคจักเหยียบมัน
ใหตาย เมื่อคนเลี้ยงโคเปดคอก โคอุสภะ ซึ่งเปนนายฝูงโคทุกวันออกจากคอกทีหลัง แตวันนี้ออกจากคอก
กอนโคทั้งปวงไดมายืนครอมเด็กทารกที่นางกาลีนํามาทิ้งไวหนาคอกโคตั้งรอยตัว ตางก็เบียดเสียดขางทั้งสอง
ของโคอุสภะออกไป นายโคบาลเห็นวาทุกวันโคตัวนี้ออกจากคอกหลังโคตัวอื่น วันนี้ทําไมจึงออกมากอนมา
ยืนนิ่งที่ประตูคอก มองไปเห็นเด็กนอนอยูใตทองโค อุมขึ้นมากลาววา เราไดลูกชายแลว จึงนําไปเลี้ยงที่
บาน เศรษฐีรูจึงสั่งนางกาลีเอาทรัพยไปไถมา 1 พัน
นางกาลีนําโฆสกไปใหเกวียนทับ
เศรษฐีสั่งนางกาลีวาในเมืองนี้มีพวกพอคาเกวียน 500 เลม เขาลุกออกเดินทางแตเชามืดไป
คาขายเจาจงเอาเด็กนี้ไปนอนไวที่ทางเกวียน ลอเกวียนจักหมุนทับมันตาย พอพวกโคมาถึงที่นั้นตางพากัน
สลัดแอกทั้ง แมคนขับเกวียนจะบังคับอยางไรก็ตาม พอฟาสวางจึงตรวจดูทางนั้นเห็นเด็กทารกนอนอยู จึง
นํากลับไปเลี้ยง เศรษฐีรูจึงใหนางกาลีไปตามกลับมาโดยใหทรัพย 1 พัน
นางกาลีนําโฆสกไปทิ้งทีป่ าชาผีดิบ
เศรษฐีกลาวกับนางกาลีวา ใหนําทารกไปทิ้งที่ปาชาผีดิบ เอาเด็กวางนอนไวที่พุมไม เด็กจักถูก
สุนัขปากัดกิน รุงเชานายอชบาลผูหนึ่งนําแพะไปเลี้ยง แมแพะเขาไปสูพุมไมเห็นทารก แมแพะคุกเขาให
ทารกนอยกินนม นายอชบาลไปพบเด็กจึงนําเด็กทารกไปเลี้ยง เศรษฐีนําทรัพย 1 พันใหนางกาลีไปไถ
กลับคืนมา
นางกาลีเอาโฆสกไปโยนลงเหว
เศรษฐีกลาวกะนางกาลีวา แมกาลี จงนําเด็กไปทิ้งลงเหวที่ทิ้งโจร จงโยนทารกลงไปในเหวพอ
นางกาลีโยนเด็กลงไปในเหว พุมกระพังโหมหนาทึบ ไดคลุมเบื้องบนพุมไมไผนั้นไว เมื่อทารกตกลง
เหมือนตกลงบนผาขนสัตว นายชางจักสานไมไผ ตองการไมไผไปกับลูกชาย เริ่มจะตัดพุมไมนั้น เมื่อพุม
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ไมไผนั้นไหว เด็กทารกก็รองขึ้น ปนขึ้นไปดูพบเด็ก นําเด็กทารกนั้นกลับบาน นางกาลีนําเรื่องนี้ไปบอก
เศรษฐีเขาจึงใหทรัพย 1 พันไปใหนายชางสานเพื่อไถเอาเด็กคืนมา
ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว
เศรษฐีทํากรรมอยูอยางนี้ เด็กเติบใหญแลว เศรษฐีเห็นนายโฆสกเหมือนหนามแทงตาเศรษฐีไม
อาจเพื่ออันแลดูเขาตรงๆ ไดหาอุบายฆานายโฆสกอีก สงนายโฆสกไปโรงทําหมอผูเปนเพื่อนของตน ถามวา
พรุงนี้จะเผาหมอหรือยัง ชางหมอบอกวาจะเผา เศรษฐีบอกนายชางหมอวา เรามีบุตรชาติชั่วอยูคนหนึ่งเราจัก
สงมันมาสูสํานักของทาน ใหเขาเขาในหอง แลวเอามีดอันคมตัดใหเปนทอนนอยทอนใหญเอาใสในตุม เอา
ใสเตาเผาเราจะใหทรัพย 1 พัน แกทานใหเปนรางวัล ถาทําสําเร็จจักใหทรัพยแกทานอีกในวันรุงขึ้น เศรษฐี
จึงเรียกนายโฆสกมาบอกวา เมื่อวานนี้ฉันสั่งการงานชางหมอไวอยางหนึ่งบอกนายโฆสกไปตามเศรษฐีบอก
ฝายลูกชายของเศรษฐี คือ นองของโฆสกกําลังเลนคลีกับพวกเด็ก เห็นนายโฆสกเดินมาจึงถามวาพี่จะไป
ไหน นายโฆสกวาพี่จะเอาขาวของพอไปใหนายชางหมอ นองจึงบอกนายโฆสกวาฉันจะไปใหเอง นายโฆ
สกวาที่จะเอาขาวของพอไปใหนายชางหมอ นองจึงบอกนายโฆสกวาฉันจะไปทําธุระแทน ขอใหพี่มาเลนคลี
แทนฉันเถอะเอาชนะเด็กพวกนี้ใหได เพราะเด็กพวกนี้ชนะฉันมาหลายครั้งแลว นายโฆสกเลนตลอดวัน เย็น
ก็กลับ ไดบอกสาเหตุที่นองไปแทนเพราะขอรองใหผมเลนคลีแทน ฝายลูกชายเศรษฐีก็ไปตามที่โฆสกบอก
พอไปถึงนายชางหมอก็ทําตามคําสั่งเศรษฐีที่สั่งไวเลยทีเดียว แลวโยนไปเผาในเตา พอเศรษฐีรูเชนนี้ หัวใจ
แทบจะหยุดเตนวิ่งไปบานชางหมอ นายชางหมอทํางานสําเร็จก็บอกเศรษฐีวาการงานของทานผมสําเร็จตามที่
สั่งไวแลว

ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาสน
ลูกสาวเศรษฐีชาติกอนเคยเปนภรรยาของนายโกตุหลิก ไดถวายขาวสุกทะนานหนึ่งแกพระ
ปจเจกพุทธเจา ดวยอานุภาพของผลทานนั้น นางจึงมาเกิดในตระกูลแหงเศรษฐี พอเห็นนายโฆสกเกิดความ
รักขึ้น เพราะเคยอยูรวมกันในปางกอน จึงแปลงสานสใหมวา ใหจัดใหมีการแตงงานใหนายโฆสกกับลูกสาว
เศรษฐี ฝายเศรษฐีเสียใจจึงเกิดโรคและตายในที่สุด นายโฆสกก็ไดรับตําแหนงเศรษฐีตอจากเศรษฐีที่พยายามฆา
นายโฆสกมาตลอดเลยครั้งดวยอํานาจบุญที่แสดงความรัก คือ การเหาหอนในพระปจเจกพุทธเจา จึงเปน
อานิสงสใหนายโฆสกไดรอดพนจากการฆามาหลายตอหลายครั้งและไดแตงงานกับภรรยาเดิมในชาติกอนเปน
นายโกตุหลิก มาชาตินี้เกิดเปนลูกสาวเศรษฐีไดแตงงานกับนายโฆสก เพราะเปนคนแปลงสานสที่เศรษฐี
เขียนบอกวาใหฆานายโฆสกทิ้ง ดวยอํานาจบุญกุศลที่ทําไวจึงไดตําแหนงเปนเศรษฐีใหมอยูอยางมีความสุข
ตลอดไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : ส.ทับทิมเทศ (พระมหา ดร.สุเทพ อกิฺจโน) . เจากรรมนายเวร “กฎแหงกรรม” พิมพครั้ง
ที่ 5 . 2547. หนา 47-70.
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พระจักขุบาล
มีพระทานหนึ่งในสมัยพระพุทธเจา ชื่อเดิมทานชื่อ มหาบาล ปาละเขาแปลวา รักษา นองชายชื่อ
วา จุลบาล
สําหรับทานมหาบาลนี้ในวันหนึ่งเห็นชาวบานเขาไปฟงเทศนกับองคสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจา
เห็นเขาถือดอกไมธูปเทียนไปก็เกิดความสงสัย เพราะเวลานั้นพระพุทธเจาอุบัติใหมๆ ยังไมแพรหลายนัก จึงถาม
ชาวบานวาทานไปไหนกัน เขาบอกวาฉันจะไปฟงเทศนจากองคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจานั้นทรงเทศนไพเราะมาก ฟงสบายใจ จิตเปนสุข ถาปฏิบัติตามทานก็จะมีแตความสุข
ทานก็คิดในใจวาในเมื่อเขาไปได เราก็ตองไปได ทั้งๆ ที่ไมเคยรูจักพระพุทธเจามากอน จึงไดนํา
ดอกไม ธูปเทียนเดิ นตามชาวบ านเขาไป ได ฟงเทศนจากพระพุ ทธเจาก็เกิ ดความเลื่ อมใสอยาก จะบวชใน
พระพุทธศาสนา
ยกสมบัติใหนอ งชาย
จนในเมื่อกลับมาบาน มาบอกนองชาย บอกวาทรัพยสมบัติทั้งหมด ความจริงพอแมทานตาย
หมดแลว ทานเปนลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย 80 โกฏิ ก็บอกทรัพยสมบัติทั้งหมดนี้เปนของเจาแต ผูเดียวพี่จะ
บวช นองชายก็คัดคานวา การบวชแตความเปนหนุมยอมไมดี ขอบวชตอนแกเถอะ เพราะวาพอตาย นองก็ถือพี่
เปนพอ เมื่อแมตายนองก็ถือวาพี่เปนทั้งพอและเปนทั้งแม เวลานี้พี่เปนพอเปนแม ไปบวชเสีย ทีนี้ฉันจะมีใคร
ขอใหบวชตอเมื่อแก
ทานก็เลยบอกวา คนแกยอมไมสามารถจะบังคับอวัยวะได คือ มือและเทาจะไมตามใจเรา มัน
อยากจะหยิบแตนิ้วก็หยิบไมไหว มันอยากจะเดินไปก็เดินไมไหว ฉะนั้นเวลาบวชก็ตองบวช แตสมัยเวลาเปน
หนุม ในที่สุดพี่ชายก็ฝนบวชจนได เมื่อบวชเขามาในพระพุทธศาสนาแลว เขาเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว
พระพุทธเจาก็ทรงสอนกรรมฐานอยางยอ คือ ตั้งแตตนจนถึงพระอรหันต
ความจริงกรรมฐานนี้ไมมีอะไรยาก เปนของงายๆ คือ
1.รูจักการสมาทานศีล
2.รูจักระงับนิวรณ
ถามีศีลบริสุทธิ์ก็เปนปจจัยใหเกิดสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดนิวรณก็ดับ แลวจากนั้นก็พิจารณาขันธ 5
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแก รางกาย ถือวารางกายนี้มันไมใชของเรา ไมใชของเรา เราไมมี
ในรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกายมีสภาพของมันโดยเฉพาะ เราไมสามารถบังคับได
คําวา เรา ก็คือ จิตใจ เราจะไมตองการใหรางกายแก มันก็แก เราไมตองการใหรางกายหิว
มันก็หิว เราไมตองการใหรางกายปวย มันก็ปวย เราไมตองการใหรางกายตายมันก็จะตาย รางกายมันเปนอิสระ
ของมัน ฉะนั้น ในเมื่อรางกายไมใชเรา ไมใชของเรา ดวยเหตุนี้ เราจึงไมยึดถือรางกายเปนสําคัญ ปฏิบัติความ
ดี คือ
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พระอรหันตตองตัดกิเลส 10 ขอ
ขอที่ 1 สักกายทิฏฐิ มีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชของเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกาย
ไมมีในเรา
ขอที่ 2 ตัด วิจิกิจฉา หมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
ดวยปญญา ใชปญญาพิจารณาวา พระพุทธเจาทานดีอยางไร พระสงฆดีอยางไร พระธรรมดีอยางไร
ขอที่ 3 สีลัพพตปรามาส รักษาศีลใหเครงครัด
ขอที่ 4 เจริญ กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน พิจารณาเห็นวารางกายเต็มไปดวยความสกปรก
โสโครก
ขอที่ 5 มี พรหมวิหาร 4 ตัดความโกรธออกจากใจ
ขอที่ 6 ไมมีหลงใน รูปฌาน
ขอที่ 7 ไมหลงใน อรูปฌาน
ขอที่ 8 ไมมี มานะ การถือตัวถือตน
ขอที่ 9 จิตใจไมวุนวาย ตั้งใจไปนิพพานโดยตรง
ขอที่ 10 ตัด อวิชชา คือ ฉันทะ กับ ราคะ ไมเห็นวาโลกนี้สวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย
ไมมีความตองการในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ตองการจุดเดียว คือ นิพพาน ในที่สุดจิตก็ตองตัด
จากอาสวกิเลส เปนเหตุใหตัด โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลงได ก็เปนพระอรหันต
เมื่อฟงเทศนจากพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทานี้แลว ทานก็ลาจากองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว ขอเขาไปปฏิบัติในปา ก็มีพระติดตามไปประมาณ 500 รูป ในเมื่อเขาไปถึงปา ไอกรรมเกามัน
สนองทาน ทานตั้งใจ คือ เนสัชชิก ถือวา 3 เดือนนี้เราจะไมนอน จะมีนั่ง ยืน เดิน อยางเดียว คําวานอนจะไม
มี จะปฏิบัติใหถึงที่สุด การถือนั่งอยางเดียวนี้ นั่งแลว ยืน เดิน ไมนอนถือเปน เนสัชชิกังธุดงค ทานก็ปฏิบัติ
ตามนั้น
กรรมเกาเขามาสนอง
ขณะที่ปฏิบัติอยูกรรมเกาเขามาสนอง โรคตาเกิดขึ้นมากับทาน มันเจ็บตา ทีนี้หมอที่อยูใกลๆ เขาก็
มีความรูมาก เขาสามารถจะรักษาตา เพียงหยอดตาเพียงครั้งเดียวก็สามารถจะหายได ในเมื่อเขาเอายา มาถวาย
ทานก็นั่งหยอด เมื่อนั่งหยอดนี่ น้ํายาก็ไหลออก ไมเขาลูกตา พอตื่นขึ้นมาเวลาเชา หมอถามวา ตาหายหรือยัง
ทานบอกวายัง เขาก็ทํายาถวายใหม ทานก็นั่งหยอด ตามเดิมอีกเพราะตั้งใจถือเนสัชชิก คือ นั่งเปนวัตร
ก็รวมความวาในเมื่อทานไมสามารถปฏิบัติตามหมอ โรคตามันก็ไมหาย ในที่สุดวันสุดทายที่ออก
พรรษา วันนั้นทานบรรลุอรหัตผลพรอมไปดวยการตาบอด เปนพระอรหันตดวยพรอมกับตาบอดในคืนเดียวกัน
ก็เปนอันวาพระก็เขาไปเฝาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทูลถามวา ทานจักขุบาล นี่
(ตอมาทานเรียกจักขุบาลนะ ไมใชมหาบาลนะ) ทําไมจึงเปนพระอรหันตได ทําไมจึงตาบอด
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พระพุทธเจาทรงตอบวา กรรม 2 อยางเขามาสนองพรอมกัน เพราะความดีของจักขุบาลในชาติ
กอนมีมาก เคยทําบุญไวมาก เคยปรารถนาพระนิพพานไว ฉะนั้น กรรมดีที่เคยทําไว คือ
1.ใหทาน
2.รักษาศีล
3.เจริญภาวนา และ ปฏิบัติธรรม
ทําไวในชาติกอนเขามาสนองผล ใหไดเปนพระอรหันต แตวากรรมที่ทําใหตาบอดนั้นมันก็มาตาม
ทัน ทันที
ชาติกอนพระจักขุบาลเปนหมอ
เมื่อจะเปนอรหันตก็ตาบอดทันทีเหมือนกัน มันมาพรอมกัน เกิดมาเปนมนุษยสามารถรับผลกรรม
2 อยาง ที่พระพุทธเจาตรัสวา กัมมัง สัตเต วิภชติ คนจะดีหรือไมดีอยูที่กฎของกรรม ทีนี้พระก็ถามวา ทําไม
พระจักขุบาลจึงตาบอด พระพุทธเจาก็ตรัสวาในสมัยชาติกอนจักขุบาลเปนหมอรักษาโรค โรคทุกอยางทาน
รักษาได คลายๆ ทานโกมารภัจ แลวก็เปนหมอชั้นดี การใหยาเม็ดเดียว โรคก็หาย
ก็มีคนคนหนึ่งเปนหญิงมีฐานะคอนขางดี ตาบอดไมเห็นมาหลายป จึงใหลูกหลานไปตามทานจักขุ
บาลเขามา บอกวาถาทานรักษาตาของฉันใหหาย สามารถใหเห็นไดตามปกติ ฉันและลูกหลานทั้งหมดจะยอม
เปนทาสของทาน นี่เปนการติดสินบนหมอ เพราะตาบอดแลว ตาบอดมานาน ทานจักขุบาลพิจารณาตรวจดูโรค
แลวเห็นวาประสาทสวนใดสวนหนึ่งยังดีอยู ยังไมเสียหมด มีประสาทบางสวนเทานั้นที่เสียไป ก็ทํายาให ให
หยอด ก็มีความรูสึกวาแควันเดียว ตานี่ก็หายเปนปกติ เมื่อหยอดตาใหแลวทานก็กลับบาน ยายคนนั้นก็ตาหาย
เห็นสวางเปนปกติ
คนไขผิดสัญญา
อยูมา 2-3 วันหมอจักขุบาลก็มาหา ถามวาเปนอยางไรบาง ยายคนนี้แกผิดสัญญา จึงคิดวาเมื่อเราให
สัญญาวาถาตาเราหาย เราก็ดี ลูกหลานก็ดี ทั้งหมดทั้งครอบครัวจะยอมเปนทาสเขา แลวการยอมเปนทาสนี่มันมี
ความลําบาก ตองถูกรับใช ฉะนั้นจึงตองโกหกหมอ
จึงบอกวาตายังไมหาย ยังมองไมเห็น แตวาทานจักขุบาลทราบแลววาตาหาย ก็จึงคิด ในใจวายาย
คนนี้ขี้โกง ในเมื่อแกโกงก็ตองสั่งสอนใหรูสึกตัว ในที่สุดก็บอกวาถาอยางนั้นยายจะหยอดใหอีกครั้งหนึ่ง คราว
นี้จะหายแนนอน ยายเมื่อบอกเขาวาตาไมเห็น ความจริงมันเห็นแลว ก็จําเปนตองนอนใหเขาหยอดตา ทานก็จึง
เอายาที่ทําลายประสาทตาหยอดเขาไปให ตาบอดจริงๆ
พระพุทธเจาตรัสวา “ภิกขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะจักขุบาลทําใหเขาตาบอดในชาตินั้น
มาชาตินี้ ความดีที่จะเปนอรหันตก็มาพรอมกับทําตาบอด ฉะนั้นในเมื่อพระจักขุบาลบรรลุพระอรหันตวันนั้น
ตาก็บอดในวันนั้น”
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน คนที่เกิดมาแลวในชาตินี้จึงรับผลของกรรมทั้ง 2 ประการ
ฉะนั้น จึงขอทุกคนจงจําไววาการทําความชั่ว มีละเมิดศีล เปนตน เปนความชั่ว ความชั่วนี่จะเปนเหตุบันดาล
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ใหเรามีความทุกขทั้งในชาตินี้และชาติหนา ชาตินี้ถาเราทําความชั่ว คนก็เห็นวาเราชั่ว ก็ไมมีใครเขาชมวาเราดี
เพียงไดยินคําใครเขาวาเราชั่วแคนี้ เราก็ไมสบาย และการคบหาสมาคม กับบุคคลใดก็ไมมีใครเขาอยากคบ
ประการที่ 1 เราเปนคนใจราย ขาดความเมตตาปรานี ละเมิดศีลขอที่ 1 ชอบทํารายรางกายเขาบาง
ชอบฆาเขาบาง อยางนี้เขาก็เกลียด ไมมีใครรัก
ประการที่ 2 เราชอบลักขโมย ชอบแยงชิงวิ่งราวของๆ เขา อยางนี้ก็มีแตคนเกลียด
ประการที่ 3 ชอบเปนชูลูกเขาเมียใคร และสามีของใคร อยางนี้ก็มีแตคนเกลียด
ประการที่ 4 เราพูดปดมดเท็จก็ไมมีใครชอบ
ประการที่ 5 การดื่ มสุ ราเมรั ย การดื่ มสุ รานี้ มั นก็ เหมื อนกั บคนบ า ความจริ งตามปกติ เรามี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ ดื่มสุราแลว สติสัมปชัญญะหายไป คลายคนบา ทําในสิ่งที่ไมเคยทํา อยางนี้ก็ไมมีใคร
ชอบ นอกจากคนชั่วเหมือนกัน
กรรมทั้ง 5 ประการนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทมันเปนกรรมชั่ว ถาเราทําชาตินี้แลว ชาตินี้เราก็มี
ความทุกข เพราะมีคนไมชอบ ชาติตอไปเปนอยางไร ก็ตกอบายภูมิ มีนรก เปนตน จากนรกก็มาเปนเปรต
จากเปรตก็มาเปนอสูรกาย จากอสูรกายก็มาเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเดรัจฉานมาเปนคนก็ตองรับกฎแหงกรรม
กรรมขอที่ 1 จะทําใหเปนคนอายุสั้นพลันตายก็ดี ประการที่สอง อยางเบาก็ทําใหมีโรคมาก
กรรมขอที่ 2 ทรัพยสมบัติแทนที่จะรวย มันก็จน แทนที่จะรวยกลายเปนคนจนไป ทรัพยสิน
เสียหายเพราะไฟบาง ลมบาง สัตวรายกินบาง อยางหนูกินขาว เปนตน
กรรมขอที่ 3 มีลูกหญิง ลูกชาย มีคนใช มีคนในบาน วายากสอนยาก
กรรมขอที่ 4 พูดดีดวยไมมีใครเขาชอบ
กรรมขอที่ 5 ทําใหคนเปนบา
นี่วาถึงกรรมชั่ว ทีนี้ถาเรารักษาความดีไว คือ รักษาศีลขอที่หนึ่ง ศีลนี้จะตองมีกฎ 2 ประการประจําใจ คือหนึ่ง
เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร เมตตา ความรัก ถาใครมีอยูเกิดทุกชาติจะเปนคนสวยทุกชาติ จะเปนคนที่รัก
ของคนทุกชาติ
ประการที่สอง ศีลขอที่สอง เราไมทําลาย ทานบอกสีเลนะโภคสัมปทา เมื่อเราเกิดมา ในความ
เปนคน ทรัพยสมบัติก็จะมีมากถึงขั้นเศรษฐี มหาเศรษฐี อยางนอยที่สุดก็มีเงินใชคลองตัว มีของใชคลองตัว
ทีนี้ถาเราไมเคยผิดศีลขอที่ 3 เกิดมาคนในปกครองก็วางายสอนงาย
ยกเวนขอที่ 4 เกิดมาพูดอะไรดีคนเขาก็ชอบ พูดไมดีก็มีคนรับฟง
ถาเราเวนศีลขอที่ 5 เราก็จะเปนคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ เปนที่รักของบุคคลทั่วไป
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา สีเลเนะ สุคติงยันติ ถาเรามีศีล เราก็จะมีแตความสุข
สีเลนะโภคสัมปทา ถาเรามีศีล เราก็จะมีทรัพยสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ถาเรามีศีล เราก็จะไปนิพพาน
ไดโดยงาย
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นองชายสงลูกชายมารับ
ทีนี้มาวากันเรื่องจักขุบาล ทานจักขุบาลนี้เมื่อตาบอดแลว พระทั้งหมดก็ออกพรรษาแลวมาเฝา
พระพุทธเจา ทานจักขุบาลมาไมไดคือตาบอด พระสงขาวใหทราบ นองชายก็สงลูกชายไปสงลูกชายชื่อ ปา
ลิต เมื่อสงลูกชายไปแลว ลูกชายก็บวชเณรไปรับหลวงลุง ใหหลวงลุงถือไมเทาจับไม แลวเดินจูงมา
มาในระหวางทางก็ปรากฏวา หลานชายที่เปนเณรไดยินเสียงสตรีรองเพลงอยูในปาก็เกิดความ
สะดุงใจ เกิดความรักในเสียง สงไมเทาใหบอกหลวงลุงครับ ผมจะไปถายอุจจาระ ก็ไปเจอสตรีคนนั้น เกิดทํา
สันถวะ คือ เกิดความรักขึ้น รวมรักกันขึ้นมา ในเมื่อกลับมาใหม พระจักขุบาล ก็ทราบวาเณรมีศีลขาดไปแลว
ทานก็ตําหนิสามเณร สามเณรก็รับผิด ทานก็ไมยอมใหจับปลายไมไมยอมใหจับทาน ไมยอมใหจูงทาน
ทานบอกในเมื่อเปนสามเณรเลวเราไมคบ เณรก็สึก เมื่อสึกแลวก็บอกวา ผมสึกแลวครับ เวลานี้ผม
จะถือไมจูงหลวงลุงไป ทานบอกเอ็งเปนเณรชั่ว เมื่อเปนเณรชั่ว เมื่อสึกออกมามันก็เปนคนชั่ว ขึ้นชื่อวาคนชั่ว
เราจะไมคบนะ เราจะนอนตายที่นี่ดีกวา แลวขับสามเณรไป
พระอินทรแปลงกายมาสงเคราะห
ในที่สุดก็ปรากฏวารอนถึงพระอินทร พระอินทรตามปรกติทิพยอาสนของทานออน อยูเสมอ
คือวา ไมใชหินแข็ง นั่งนิ่มเหมือนกับที่นอน ปรากฏวาที่นั่งแข็งและมีความรอนมีความรูสึกวาคนที่มีบุญตองมี
ความทุกขเกิดขึ้นเสียแลว จึงพิจารณาดูดวยอํานาจแหงทิพยเนตรวา พระจักขุบาลเวลานี้ เณรนอยซึ่งเปน
หลานชายทําความชั่ว ตัวทานเองจะยอมตายในปาจะนิพพานในปานี้เปนไปไมได เราจะตองชวย เวลานี้ทาน
ตองการกลับไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ฉะนั้นพระอินทรจึงไดแปลงรางเปนเหมือนคนปาอยูในปา เดินดังๆ ใหทานทราบวามีคนเดินมา
เมื่อเขามาใกลก็ถามวา พระคุณเจาตองการจะไปไหนหรือขอรับ ทานก็บอกวา เราจะไปพระเชตวันมหา
วิหาร ไปเฝาพระพุทธเจา ถามวาพระคุณเจาไปเองไดไหม ทานบอกไมไดเพราะตาบอด บอกถาอยางนั้น
พระคุณเจาจับปลายไม ผมจะจูงไป ผมเปนชาวปาขอรับ พระอินทรนี่ทานคงจะไมเดินไปเฉยๆ เพราะพระจักขุ
บาลเดินเขาปาไปตั้งเดือน ทานพาไปเดี๋ยวเดียวประมาณสักไมถึง 10 นาทีก็ถึงเลย
เมื่อทานไปถึงแลว ทานก็บอกวาเวลานี้ถึงพระเชตวันมหาวิหารแลว พระจักขุบาลก็ถามวาตาม
ธรรมดาทางมันไกลมากเลย เดินตั้งเดือน ทานพามาประเดี๋ยวเดียวทําไมจึงถึงได พระอินทรก็บอกวาผมรูจักทาง
ลัด เมื่อเขาไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พระอินทรก็ออกมา
จึงแปลงกายเปนเหมือนเพื่อนของนองชาย ทานมีนองชายอยู แปลงกายเหมือนเพื่อนของนองชาย
แลวบอกวา เวลานี้พระจักขุบาลพี่ชายของทานมาแลว ขอใหไปสงภัตตาหาร นองชายก็ไป เห็นพี่ชายตาบอดก็
รองใหเสียใจ
นี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องนี้เสียงมันก็ไมดีแตเวลานี้หมดแลว เทศนตอไป
ไมได ฉะนั้น ขอบรรดาญาติมิตรโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงจําไววา
การเกิดมาเปนคนยอมมีผลที่พึงไดรับทั้ง 2 ประการ คือ
1.กรรมชั่วในชาติกอน
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2.ความดีในชาติกอน
ความดีมีมาก็คือ หนึ่ง ทาน การให ที่เรามีทรัพยสมบัติไดก็เพราะอาศัยทาน แตการใหทานนี่ตอง
ฉลาด ถาโงในการใหทาน ใหมากมีอานิสงสนอย ถาฉลาด ใหนอยมีอานิสงสมาก เชน ถวายสังฆทาน เปนตน
ถาใหนอยมีอานิสงสมากเปนเศรษฐีทุกคน นอกจากนั้นขอทานพุทธศาสนิกชนปองกันอันตรายทั้ง 5 ประการ
ดังที่ไดกลาวมา คือ รักษาศีล 5 ใหครบถวน และตั้งใจคิดวา โลกนี้เต็มไปดวยความทุกข เทวโลกกับพรหมโลก
มีความสุขชั่วคราว อยูไดไมนาน นิพพานดีที่สุด
เอาละบรรดาทานพุทธบริษัท เวลาหมด 30 นาทีพอดี ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ใน
ที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะทั้ง 3 ประการ ขอจงบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล
สมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หาก
ปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหสิ่งนั้นสมความปรารถนา ทุกประการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : พระราชพรหมยาน(พระมหาวีระ ถาวโร) . ธรรมปฏิบัติ เลม 2 . พิมพครั้งที่ 1 เยลโลการพิมพ
(1988) จํากัด . 2547. หนา 51-63.

ภาคผนวก ข
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หลักการอานคําบาลี
คําบาลีมีความสําคัญในฐานะเปนภาษาที่จารึกพระธรรมคําทรงสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
หรือเปนภาษาที่รักษาพระพุทธพจนในพระไตรปฎก
การอานคําบาลีนั้น มีหลักสําหรับการอานอยู ๒ ประการ คือ
๑) การอานพยัญชนะที่มีจุด ( . ) อยูใต เชนคําวา อคฺโค ทุกฺขํ วิปสฺสนํ
๒) การอานพยัญชนะหรือสระที่มีนิคหิต ( ํ ) อยูบน เชนคําวา เอวรูป กาตุ◌ํ อหึ
จะอานวาอยางไร ขอใหทําความเขาใจ ดังนี้
๑) การอ า นพยัญชนะที่ มีจุด ( . ) มี ห ลั ก ว า พยั ญชนะตัว ใดมีจุ ด กํา กับ อยูดา นใต พึ งรูว า
พยัญชนะตัวนั้นทําหนาที่เปนตัวสะกดโดยถาสะกดพยัญชนะที่ผสมดวยสระ อะ ซึ่งไมปรากฏรูป เชน
คําวา อคฺโค สจฺจํ กมฺมํ จุดใต ค , จ และ ม นั้นมีคาเทากับเครื่องหมายไมหันอากาศ ( ั ) พยัญชนะที่มี
จุดกํากับนั้นมีคาเทากับตัวสะกดก็อานออกเสียงวา อัคโค สัจจัง กัมมัง ถาสะกดพยัญชนะที่นอกจากสระ
อะ คือ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ซึ่งปรากฏรูปอยู เชนคําวา เวทนากฺขนฺโธ จิตฺตํ สุกฺกํ อุเปกฺขโก จุดนั้นไมมี
คาอะไรเพียงแตเปนเครื่องกําหนดพยัญชนะใหทําหนาที่เปนตัวสะกด ก็จะอานออกเสียงไปตามรูปสระที่
ปรากฏ คือ เวทะนากขันโธ จิตตัง สุกกัง อุเปกขะโก
๒) การอานพยัญชนะหรือสระที่มีนิคหิต ( ํ ) อยูบน มีหลักวาพยัญชนะคือ อัง ( ํ ) หรือ
นิคหิตนี้ จะปรากฏอยูบนรวมกับสระเสียงสั้น ๓ ตัว คือ อ อิ อุ เสมอ เมื่อปรากฏอยูบนสระ อะ เชน
คําวา เอวรูป จิตฺตํ กมฺมํ ใหแทนคาเปน ัง คือไมหันอากาศตามดวย ง สะกด อยูรวมกับพยัญชนะตัว
ใด ก็ออกเสียงไปตามพยัญชนะตัวนั้น เชนในตัวอยางนี้ก็จะอานวา เอวะรูปง จิตตัง กัมมัง เมื่อปรากฏ
อยูบนสระ อิ เชน คําวา ธมฺมจารึ อหึ สุคตึ ใหแทนคาเปน ิง คือสระ อิ ตามดวย ง สะกด ก็จะอาน
ไดวา ธัมมะจาริง อะหิง สุคะติง และพึงกําหนดวา ไมใชสระ อึ จึงไมควรอานออกเสียงเปนสระ อึ วา
ธมฺมจารึ อะหึ สุคะตึ เปนอันขาด เมื่อปรากฏอยูบนสระ อุ เชนคําวา กาตุ◌ํ เสตุ◌ํ ใหแทนคาเปน ุง
คือสระ อุ ตามดวย ง สะกด ก็จะอานไดวา กาตุง เสตุง ดังนี้เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีหลักการอานพยัญชนะอวรรค (อิสระ ไมจัดเขาพวก) อีก ๗ ตัว คือ ย ร ล ว ส
ห ซึ่งพยัญชนะเหลานี้ทานจัดเปนอัฑฒสระ คือ ออกเสียงไดเล็กนอย ออกเสียงไดครึ่งหนึ่ง แตตองอาน
ใหเร็ว แมจะเปนตัวสะกด หรือใชรวมกับพยัญชนะวรรคอื่นๆ เชน คําวา ตสฺมา กตฺวา ก็จะอานวา ตัด
สะมา โดยพยัญชนะ ส เปนไดทั้งตัวสะกด และยังออกเสียงวา สะ ซึ่งตองอานออกเสียงเร็ว กตฺวา อาน
วา กัตตะวา คําวา ตะ ตองวาออกเสียงเร็ว ดังนี้เปนตน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : แกว ชิดตะขบ. คูมือพุทธศาสนิกชน. พิมพครั้งที่ 2. โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร. 2550. หนา 158-160.

369

รายชื่อคณะผูจัดทํา
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2550 ณ กรมคุมประพฤติ
หนวยงานภายใน
1.นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ
2.นางณัฐญา คชประเสริฐ
3.นางวราภรณ ชุมภูทอง
4.นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวง
พระนครเหนือ
5.นางวราภรณ บุญประเดิม
พนักงานคุมประพฤติ 4 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
6.นางสาวพิกลุ นาคโพธิ์ศรี
พนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต
7.นางมณีรัตน บุญฤทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
8.นางสาวพิจติ รมณี คุณารักษ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา
9.นางสาววนิดา ทัศนานุตรีย
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย
10.นางสาวอติกาญจน ตันสาโรจนวนิช พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
11.นางสาวดวงตา หมัดลา
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด
12.นางสุนิสา เอมสมบุญ
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
หนวยงานภายนอก
13.พระครูถาวรกาญจนนิมติ
เจาอาวาสวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
14.พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
15.พระอธิการกําหนด สุตฺาคโม
เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
16.พระเลอศักดิ์ วราสโก
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
17.หลวงพอลักษณ จตตฺมโล
ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
18.พระมหาณรงค คมฺภีโร
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
19.พระมานพ สุชาโต
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
20.แมชีสโรชา ไชยเกตุ
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
21.แมชีอรุณ แกวศรีงาม
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
22.นางมาลัย ทวีสุข
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
23.นางเบญจ จันทรผอง
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
/24.นายอภัยชล…
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24.นายอภัยชล วาพันดุง
25.นายวิเชียร ประภา
26.นายสนั่น อารียกลับ
วิทยากร
27.พระมหาสุภาพ พุทฺธวิรโิ ย
28.นางพรประภา แกลวกลา
29.นางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูรวมสังเกตการณ
30.นายแพทยอรรถพล สุคนธาภิรมย
31.นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
เจาหนาที่
1.นางวัจนา บวรธรรมจักร
2.นายอรรถชัย อํานวยศิลป
3.นางสายตา ชะทา
4.นางลัดดา วงศมติกุล
5.นางสาวภัทราวรรณ เทียนไทย

วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
เจาอาวาสวัดปานาคํา ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูแทนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด กรมคุมประพฤติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานธุรการ 5 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย ศาสนบําบัด(วิถีพุทธ)
วิทยากรกลุม
1. นางพรประภา แกลวกลา
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูประสานงานกลุม
1.นางวัจนา บวรธรรมจักร
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูเขารวมประชุมกลุมยอย
1.หลวงพอลักษณ จตตฺมโล
2. พระมหาณรงค คมฺภีโร
3. พระมานพ สุชาโต

ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
/4. นางมณีรัตน ...
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4. นางมณีรัตน บุญฤทธิ์

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3

ผูสรุป/เรียบเรียง
1.นางวัจนา บวรธรรมจักร

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ผูรวมจัดทํา
1. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
2. นายสมเดช นาคมาศ
3. นายจีระศักดิ์ ซองศิริ
4. นางสาวศศิคาริน คงดี
5. นางเบญจพร คงบวรเกียรติ

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นักวิจัยสังคมศาสตร กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานพิมพดีดชั้น 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ที่ปรึกษา
1. ดร.พระมหาพิธูร

วิธุโร

2 นางพรประภา แกลวกลา

พระวิปสสนาจารย ประจําคณะ 5
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

*********************************
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คําแนะนําการใชเอกสาร

ชุดเอกสาร : การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ประกอบดวยเอกสารจํานวน 10 เลม ดังนี้
1.แนวทางการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
เอกสารหมายเลข 3/2550 : จัดทําสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
2.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการบริหารจัดการฯ กิจกรมแรกรับ การปฐมนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ (เอกสาร หมายเลข
4/2550 : จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
3.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
(ฉบับราง) ดานศาสนบําบัด (เอกสารหมายเลข 5/2550)
4.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
(ฉบับราง) ดานงานบําบัด (เอกสารหมายเลข 6/2550)
5.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานกิจกรรมกลุม (เอกสารหมายเลข 7/2550)
6.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานเวชบําบัด (เอกสารหมายเลข 8/2550)
7.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว (เอกสารหมายเลข 9/2550)
8.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานความรูเกีย่ วกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา(เอกสารหมายเลข 10/2550)
9.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
10.รวมแบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพทุ ธ) (เอกสารหมายเลข 12/2550)
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ประวัติพระวิปสสนาจารยที่ปรึกษา
นาม
- พระมหาพิธูร วิธุโร (ไวนุสรณ) เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2492
ที่บานคอ ตําบลบานขาม อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ประวัติการศึกษา/การบรรพชาและอุปสมบท
- จบประถมศึกษา (ป.4) ที่โรงเรียนบานคอ พ.ศ.2505
- บรรพชา ที่วัดพิชัยบวร บานนามะเฟอง ตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 2505
- อุปสมบท ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2513
- จบเปรียญธรรม 6 ประโยค พ.ศ.2513
- จบมัธยมศึกษา (ม.ศ.5) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2514
- สอบเทียบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ของกระทรวงศึกษาธิการได พ.ศ.2515
- สอบเทียบประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมได พ.ศ.2516
- จบปริ ญ ญาตรี พุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ร าชวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518
- จบปริญญาโทสังคมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปูนา เมืองปูนา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2521
- จบปริญญาโทศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปูนา เมืองปูนา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2522
- จบปริญญาโทพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมารัธวาดา เมืองออรังคบาต ประเทศอินเดีย
พ.ศ.2527
- จบปริญญาเอกสังคมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมารัธวาดา เมืองออรังคบาต ประเทศอินเดีย
พ.ศ.2532
- จบปริญญาเอกพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมารัธวาดา เมืองออรังคบาต ประเทศอินเดีย
พ.ศ.2536
ประสบการณการทํางานดานศาสนา
- ศึกษาและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฎฐาน 4 คณะ5 วั ดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ
กรุงเทพมหานคร โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิเถร ป.ธ.9) เปนพระอาจารย
ใหญฝายวิปสสนาธุระ( พ.ศ. 2513)
- ศึกษาและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฎฐาน 4 ณ สํานัก วิปสสนากรรมฐาน
ศาสนยิสถะ โดยทานมหาสีสยาดอ โสภณมหาเถระ เปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ
ณ นครยางกุง ประเทศพมา ตั้งแต พ.ศ.2532-2537 จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน
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- เคยเปนเลขานุการสํานักงานกลางกองการวิปสสนาธุระ คณะ5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ 
กรุงเทพมหานคร
- เคยเปนอาจารณสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
- เคยเปนรองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เคยเปนผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เคยเปนพระวิปสสนาจารยภาคภาษาอังกฤษ (IBMC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เคยเปนอาจารยบรรยายวิชาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมารัธวาดา ประเทศอินเดีย
- เคยเปนพระวิปสสนาจารยประจําวัดพุทธวิปสสนาลองบีช แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
งานดานสาธารณูปการ
- กอสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดศรีสระแกว ต.นามะเฟอง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
- กอสรางศูนยปฏิบัติธรรมวิปสสนาศาลาแดง ต.บานขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
- กอสรางโรงพยาบาลแพทยแผนโบราณการกุศล ณ.ศูนยปฏิบัติวิปสสนาศาลาแดง
งานดานเผยแผพระศาสนา
- เคยปนพระธรรมกถึกสัญจรรวมกับคณะของพระเขมะธรรมโม ในรัฐมหาราษฎร ประเทศ
อินเดีย เปนเวลา 12 ป (2519 – 2531)
- พระอาจารยบรรยาย รายการวิปสสนาพาสุข ทางสถานีวิทยุยานเกราะ 792 กรุงเทพมหานคร
- พระอาจารยแสดงธรรมและนําปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร
- เคยเปดสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยที่มิลินทวิทยาลัย เมืองออรังคบาต ประเทศ
อินเดีย เปนเวลา 5 ป (พ.ศ. 2527 – 2531)
- พระอาจารยแสดงธรรมในสถานที่ตางๆ
หนาที่ปจจุบัน
- พระวิปสสนาจารยประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร
- พระวิปสสนาจารยประจําศูนยปฏิบัติธรรมวิปสสนาศาลาแดง ตําบลบานขาม อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพทยแผนโบราณการกุศล จังหวัดหนองบัวลําภู
โทร 083- 6664086
..........................................................................................

