บทนำ
ปั จจุบันเป็ นยุคกึ่งพุทธกำล (พ.ศ. ๒๕๖๓) อีกประมาณ ๒,๔๓๗ ปี ก็จะหมดยุคพระศาสนาของ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ศาสนาของพระองค์จะเสื่อมสูญสิน้
ไปเมื่อมีอายุครบ ๕๐๐๐ ปี ด้วยสาเหตุ ๕ ประการได้แก่ :๑. ภิกษุขดั สนด้วยจตุปัจจัย พระไตรปิ ฎกไม่มีผศู้ กึ ษาเรียนรู ้
๒. ภิกษุเกิดความเหนื่อยหน่ายต่อการรักษาศีลให้บริสทุ ธิ์
๓. การปฏิบตั ิของพุทธบริษัทเสื่อมลง จนไม่มีผบู้ รรลุโสดาบัน
๔. ภิกษุเสื่อมสูญมารยาท จนผูค้ นไม่เลื่อมใสศรัทธา
๕. ความศรัทธาเสื่อมถอย จนไม่มีผบู้ ชู าพระธาตุ
(ข้อ ความนี ้ส ามารถอ่ า นได้ท่ี การจั ด นิ ท รรศการถาวร ห้อ งทั ศ นคติ ค วามเชื่ อ ทาง
พระพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่)
หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี กล่ำวว่ำ ผูท้ ่จี ะมาทาลายพุทธศาสนานัน้ มิใช่เจ๊ก จีน ฝรั่ง แขกที่ไหน แต่
เป็ นพุทธบริษัทผูไ้ ม่เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบตั ิผิดจากคาสอนของพระองค์ หรือ
มีการศึกษาดี มีความรูส้ งู แต่เป็ นคนหัวดือ้ หัวรัน้ ไม่ยอมปฏิบตั ิตาม กลับไปทาตามกิเลสของตนเสีย
ควำมเจริญและควำมเสื่อมของพระพุทธศำสนำแบ่งออกเป็ น ๕ ยุคสมัย ได้แก่ :๑. วิมุตติยุค เป็ นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนิกชนบรรลุธรรมได้โดยง่าย ดังเช่นในสมัยพระพุทธกาลพอได้ฟัง
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง หรือพระอรหันต์แสดงแล้ วเท่านั้นก็บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบัน
จนถึงอรหันต์กนั เป็ นจานวนมาก
๒. สมำธิยุค เป็ นยุคสมัยที่พทุ ธบริษัท ๔ ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นิยมการเจริญสมถะและ
วิปัสสนากรรมฐาน ดังเช่นในยุคปั จจุบันมีพระอริยสงฆ์เกิดขึน้ เป็ นจานวนมาก เช่น หลวงปู่ เสาร์ กนฺต
สีโล หลวงปู่ ม่นั ภูรทิ ตฺโต หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ ขาว อนาลโย หลวงปู่ หลุย จนฺทสาโร หลวงตาพระ
มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน หลวงพ่อชา สุภทฺโท ฯลฯ อุบาสิกา เช่น คุณแม่ชีแก้ว เสียงลา้ คุณย่าชีนารี การุณ
คุณแม่จนั ดี โลหิตดี คุณแม่ชีพิมพา วงศาอุดม เป็ นต้น

๓. ศีลยุค เป็ นยุคสมัยที่พทุ ธบริษัท ๔ มีการรักษาศีล แต่การเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานได้เสื่อม
ลง
๔. สวดมนต์ยุค เป็ นยุคสมัยที่มีการสวดมนต์เป็ นหลัก ไม่ค่อยรักษาศีล
๕. ทำนยุค เป็ นยุคสมัยที่นิยมการให้ทานเป็ นหลัก ไม่ค่อยสวดมนต์กนั
เมื่อสิน้ สุด ๕๐๐๐ ปี พุทธศาสนาของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะเกิดเหตุการณ์
เรียกว่า “ธาตุนิพพาน” กล่าวคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์ จะมา
รวมกันและลุกไหม้สลายตัวหมดสิน้ ไปจากโลกนี ้ การนิพพานของพระพุทธเจ้าจึงมี ๓ ระยะ ได้แก่
๑. กิเลสนิพพำน(เมื่อพระพุทธองค์ได้อาสวขยญาณหลังจากเสวยข้าวมธุปายาสของนาง
สุชาดา ตรัสรูเ้ ป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ พุทธคยา)
๒. ขันธ์นิพพำน(เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หลังจากเสวยภัตตาหารที่
นายจุนทะถวาย ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา)
๓. ธำตุนิพพำน (เมื่ออายุพระพุทธศาสนาครบ ๕๐๐๐ ปี ณ พุทธคยา)
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี ้ ซึ่งเป็ นมหากัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบตั ิ
ขึน้ มากถึง ๕ พระองค์ ได้แก่
๑. พระกกุสนั ธสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓. พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔. พระศรีศากมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า
๕. พระพุทธเจ้าพระองค์ท่ี ๕ จะมาอุบตั ิต่อจากพระศรีศากมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระศรี
อริยเมตไตรย์สมั มาสัมพุทธเจ้า ทรงพระองค์เป็ นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ ทรงบาเพ็ญบารมีหนักด้าน
ความเพียร มานานถึง ๑๖ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ในยุคนีม้ นุษย์มีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี พระศรี
อริยเมตไตรย์จะตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุได้ ๔๐,๐๐๐ ปี มนุษย์ท่เี กิดในยุคนีเ้ ป็ นคน
ดีมีศีลธรรมเนื่องจากได้สร้างสมบุญบารมีมามาก พอฟั งพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า ก็บรรลุธรรมกัน

หมด ยกเว้นผูท้ ่ตี งั้ ความปรารถนาพระพุทธภูมิ (เป็ นพระพุทธเจ้า) มนุษย์ในยุคนีจ้ ึงมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข
เพราะทุกคนมีศีลบริสทุ ธิ์
ปั จจุบนั เป็ นยุคของพระศรีศากมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็ นพระพุทธเจ้าประเภทปั ญญาธิ
กะทรงบาเพ็ญบารมีหนักด้านปั ญญา มานาน ๔ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป เป็ นยุคที่มนุษย์มีระดับ
ภูมิจิตภูมิธรรมที่แตกต่างกันมาก จึงมีทงั้ คนดีและคนชั่ว เพราะมาเกิดเป็ นมนุษย์จากหลายภพภูมิ มีทงั้
อบายภูมิ มนุษย์ เทวดา พรหม ดังนัน้ ภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาดัง้ เดิม จึงยังปรากฏอยู่ในภพภูมิของการ
เป็ นมนุษย์ บางคนกายเป็ นมนุษย์แต่จิตเป็ นสัตว์นรก บางคนกายเป็ นมนุษย์แต่จิตเป็ นเปรต บางคนกาย
เป็ นมนุษย์แต่จิตเป็ นอสุรกาย บางคนกายเป็ นมนุษย์แต่จิตเป็ นเดรัจฉาน บางคนกายเป็ นมนุษย์จิ ตเป็ น
มนุษย์ บางคนกายเป็ นมนุษย์แต่จิตเป็ นเทวดา บางคนกายเป็ นมนุษย์แต่จิตเป็ นพรหม บางคนกายเป็ น
มนุษย์แต่จิตเป็ นพระอริยบุคคล ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
เมื่อหมดศาสนาของศรีศากมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ต่อจากนัน้ จะเป็ นระยะเวลาที่โลกจะ
ว่างจากพระพุทธศาสนา ระยะว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เรียกว่า พุทธันดร ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสูญสิน้ ไป พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ยงั ไม่อบุ ตั ิ ซึ่งไม่อาจทราบแน่นอนว่า
หนึ่ ง พุท ธั น ดรนั้น จะมี ร ะยะเวลานานเท่ า ไหร่ และในทุ ก ๆ ร้อ ยปี อ ายุ ขัย ของมนุ ษ ย์จ ะลดลงหนึ่ ง
ปี จนกระทั่งมนุษย์มีอายุขยั สูงสุดเพียง ๑๐ ปี ในช่วงนีโ้ ลกจะตกอยู่ในยุคมืด โลกเสื่อมถึงที่สดุ มนุษย์จะไม่
มีศีลธรรม มีราคะ โทสะ โมหะ ที่รุนแรง มีการสมสู่กนั เหมือนสัตว์เดรัจฉาน และฆ่ากันตายอย่างง่ายๆ เมื่อ
มนุ ษ ย์เ ห็ น โทษภั ย ของความเสื่ อ มทรามจากการขาดศี ล ธรรม อั น น าความทุ ก ข์ค วามเดื อ ดร้อ น
นานาประการมาให้ จึงชักชวนกันรักษาศีล เมื่อมนุษย์มีศีลธรรมเพิ่มมากขึน้ เรื่อย ๆ เดิมมีอายุขยั ๑๐ ปี ก็
เพิ่มเป็ น ๒๐ ปี จากอายุขัย ๒๐ ปี เพิ่มเป็ น ๔๐ ปี จากอายุขัย ๔๐ ปี เพิ่มเป็ น ๘๐ ปี จากอายุขัย ๘๐ ปี
เพิ่มเป็ น ๑๖๐ ปี จากอายุขยั ๑๖๐ ปี เพิ่มเป็ น ๓๒๐ ปี .... และเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ จนกระทัง้ มนุษย์มีอายุขัย
๘๐๐๐ ปี ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อบุ ตั ิขนึ ้ คือพระศรีอริยเมตไตรย์
หลวงพ่ออินทร์ถวำย สันตสฺสโก (วัดป่ านาคาน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี) ได้แสดง
ธรรมเกี่ยวกับกลุม่ บุคคลที่มาเกิดในโลกนี ้ แบ่งเป็ น ๔ กลุม่ ได้แก่ :๑. คนทีม่ ืดมำ มืดไป - ไม่ดี เมื่อเกิดมามาแล้วมีแต่ก่อกรรมทาชั่ว จนกระทัง้ ถึงวันตาย
๒. คนที่สว่ ำ งมำ มื ด ไป - ยิ่งไม่ดีกว่าคนที่มื ดมามื ดไป คนกลุ่มนีเ้ กิดมาแล้วได้รับการศึก ษา
อบรมมาดีจากพ่อแม่ตงั้ แต่เด็กรูจ้ ักศีลธรรม แต่พอโตขึน้ มากลับลุ่มหลงมัวเมากับอบายมุข ชอบก่อกรรม

ทาความชั่วมากกว่าความดี ขีเ้ กียจไหว้พระสวดมนต์ ไม่รกั ษาศีล ไม่ภาวนา มีแต่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ดื่มสุรา
ฯลฯ
๓. คนที่สว่ำงมำ สว่ำงไป - เป็ นคนดีมีศีลธรรมตัง้ แต่เด็กจนวันตาย หาได้ยาก ยกเว้น ผูท้ ่ีเป็ น
พระโสดาบันมาก่อน มาเกิดเพื่อจะเอาเพียง ๑ ชาติ หรือ ๓ ชาติ หรือ ๗ ชาติ ก่อนที่จะเป็ นพระอรหันต์
๔. คนที่มืดมำ สว่ำงไป คนส่วนใหญ่จะเป็ นแบบนี ้ ตอนเป็ นเด็กวัยรุ่น หนุ่มสาว มืดมาก่อน ไม่
ทาบุญให้ทานกับพระภิกษุสามเณร ไม่รกั ษาศีล แต่พออายุมากขึน้ ได้ศกึ ษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจากพ่อ
แม่ครูบาอาจารย์ท่ีท่านได้สอนไว้ ได้คิดไตร่ ตรองดูดว้ ยเหตุผล เมื่อพิจารณาเห็นว่าดีแล้ว ก็นามาประพฤติ
ปฏิบตั ิตาม ทากายวาจาใจของตนให้ถกู ต้องดีงามอยู่ในศีลธรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทกุ คนควรปฏิบตั ิให้ได้ เพื่อให้
เกิดความสว่างก่อนจะเสียชีวิต
เมื่อทราบดังนีแ้ ล้ว ขอให้ทกุ คนสารวจตัวเองดูว่า เราเป็ นบุคคลประเภทไหน เป็ นคนที่สว่างมาแล้ว
จะสว่างไป เป็ นคนที่มืดมาแล้วจะมืดไป เป็ นคนที่สว่างมาแล้วจะมืดไป หรือเป็ นคนที่มืดมาแล้วจะสว่าง
ไป เมื่อสารวจตัวเองแล้ว จนทราบว่าตนเองเป็ นคนกลุ่มไหนแล้ว ควรรีบปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตนเองให้
เป็ นคนที่จะสว่างไป ก่อนที่จะสายเกิ นไปคือต้องเปลี่ยนให้ทันก่อนเสียชีวิต โดยเป็ นคนมีศีลมีธรรม อยู่ท่ี
ไหนก็กาหนดพุทโธไว้ สร้างคุณงามความดี ให้มีจิตใจเยือกเย็นตลอดเวลา
จาก “วิ มุ ต ตำยตนสู ต ร” ตามที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ตรัส ไว้ บุ ค คลมี โ อกำสบรรลุ ธ รรมได้ ๕
ประกำร ในอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ :่ ั งธรรมบ้ำง (ฟั งเทศน์หรืออ่านหนังสือธรรมมะ) จากการตัง้ อกตัง้ ใจฟั ง
๑. บรรลุธรรมในขณะทีฟ
จริง ๆ และส่งใจไปตามกระแสพระธรรม ใคร่ครวญตริตรองพิจารณาเนือ้ หาสาระที่ท่านแสดง มีสติปัญญา
เห็นแจ้งสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็ นไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในรู ปนาม
เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกาหนัดยินดี เมื่อคลายความกาหนัดยินดีจิตก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นจิตก็บริสทุ ธิ์
ผ่องใส ก็สามารถบรรลุสามัญผล เป็ นอริยบุคคล โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ได้ ดังเช่นพระ
อริยบุคคลในสมัยพระพุทธกาล
๒. บรรลุธรรมในขณะที่แสดงธรรมบ้ำง(การแสดงพระธรรมเทศนา) ในขณะที่แสดงพระธรรม
เทศนาก็ตงั้ ใจน้อมจิตคิดพิจารณาไปตามเนือ้ หาสาระธรรมที่ได้นาไปแสดง เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ก็จะเป็ นเหตุเป็ น
ปั จจัยให้เกิดปี ติ ความปราโมทย์ รื่นเริง บันเทิงใจ เบิกบานใจ อิ่มใจ เมื่อปี ติเกิ ดก็เป็ นปั จจัยให้เกิดสมาธิ
สมาธิก็เป็ นปั จจัยให้เกิดปั ญญาเกิดขึน้ มาได้ จากการพิจารณารูปนาม หรือสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง ให้เห็น

ว่า ตัง้ อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ไม่เที่ยงเกิดขึน้ มาแล้วดับไป ทุกขังทนอยู่ไม่ได้ เกิดขึน้ มาแล้วดับ
ไป อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึน้ มาแล้วดับไป เมื่อเห็นสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อย่างนีแ้ ล้ว ก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในรู ปนาม ในสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง เมื่อเบื่อหน่ายก็คลาย
กาหนัด เมื่อคลายกาหนัดจิตก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นจิตก็บริสทุ ธิ์ สะอาด สงบเย็น บรรลุถึงพระนิพพาน นี ้
เรียกว่า บรรลุในขณะที่แสดงธรรม
๓. บรรลุในขณะทีส่ ำธยำยธรรมบ้ำง(การสวดมนต์) การสวดมนต์นนั้ ต้องทราบความหมายหรือ
คาแปลของบทสวดมนต์นนั้ ด้วย จึงจะมีความรูค้ วามเข้าใจในธรรมอันจะทาให้เกิดปัญญา เช่น การทาวัตร
เช้า สวด พุ ท โธ สุ สุ ท โธ ... ไปตามล าดั บ มี อ ยู่ บ ทหนึ่ ง ที่ ว่ า “รู ปั ง อนิ จ จั ง รู ป ไม่ เ ที่ ย ง เวทนำ
อนิจจำ เวทนาไม่เที่ยง สัญญำ อนิจจำ สัญญาไม่เที่ยง สังขำรำ อนิจจำ สังขารไม่เที่ยง วิญญำณัง
อนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยง รู ปัง อนั ตตำ รู ปไม่ใช่ตัวตน เวทนำ อนัตตำ เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญำ
อนัตตำ สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขำรำ อนัตตำ สังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญำณัง อนัตตำ วิญญาณไม่ใช่
ตัวตน สัพเพ สังขำรำ อนิจจำ สังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่เที่ยง สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติ ธรรมทัง้ หลาย
ทั้งปวงเป็ นอนัตตา ดังนี ้ เมื่อตั้งใจน้อมจิตคิดพิจ ารณาตามย่อมเห็นความเป็ นจริงของขันธ์ ๕ เป็ นไตร
ลักษณ์ แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์ ๕ เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกาหนัดยินดี เมื่อคลายความกาหนัด
ยิ น ดี จิ ต ก็ ห ลุด พ้น เมื่ อ หลุด พ้น จิ ต ก็ บ ริสุทธิ์ ผ่ อ งใส สามารถบรรลุส ามัญ ผล เป็ น อริ ย บุ ค คล โสดาบัน
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ได้
๔. บรรลุ ในขณะที่ต ริ ต รองพิ จ ำรณำธรรม บรรลุขณะที่ตริตรองพิจ ารณาค้นคว้าธรรม ซึ่ง
เรียกว่า “ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์” หมายถึงการน้อมนาเอาธรรมที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟังมา ไปพิจารณาตริ
ตรองดูว่ า ธรรมที่ ท่ า นกล่ า วมานั้น เช่ น รู ป นามหรื อ ขัน ธ์ ๕ นี ้เ ป็ น อนิ จ จัง ทุ ก ขัง อนัต ตา เป็ น จริ ง
หรือ? อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ก็อยู่ท่ีร่างกายอันยาววาหนาคืบนี ้ การปฏิบตั ิอริยมรรคมีองค์
๘ ประการ ซึ่งเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้เห็นอริยสัจ ๔ ก็อยู่ท่รี า่ งกายอันยาววาหนาคืบนี ้ เป็ นจริงอย่างนัน้ หรือ ?
พิจารณาไปๆ ตามลาดับๆ ก็เป็ นเหตุให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึน้ มา ทาให้เกิดปี ติ ความอิ่มใจ เบิกบานใจ เกิด
ความปราโมทย์ความตืน้ ตันใจว่า เป็ นเช่นนัน้ จริง ๆ รูปนามหรือขันธ์ ๕ นี ้ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จริง ๆ
อริยสัจ ๔ ก็เป็ น จริง อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจริง เกิดปี ติเป็ นเหตุให้เกิดสมาธิ ปราศจาก
นิวรณ์ธรรม ๕ จิตก็เป็ นอิสระ ทาให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้ปัญญาพิจารณาเนือ้ หาสาระของ
ธรรม จนรูจ้ กั สภาวธรรมตามความเป็ นจริงว่า ธรรมทั้งหลำยทั้งปวง ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมนำมธรรมเป็ น
อนัตตำจริงๆ บังคับบัญชำไม่ได้ ไม่เป็ นไปตำมควำมต้องกำร เมื่อเห็นรูปนามขันธ์ ๕ เป็ นอนิจจัง เป็ น

ทุกขัง เป็ นอนัตตา ด้วยปัญญาเช่นนีแ้ ล้ว ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ยดึ มั่นถือมั่นในสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง
ด้วยอานาจอุปาทานใด ๆ เมื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกาหนัด เมื่อคลายกาหนัดแล้ว จิตก็
จะหลุดพ้นจากรู ปนาม จากสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็บริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็ถึง
สันติคือพระนิพพาน จิตใจก็จะสงบด้วยอานาจอริยมรรคบ้าง ด้วยอานาจอริยผลบ้าง ถ้าบรรลุดว้ ยวิธีนี ้
เรียกว่าบรรลุดว้ ยการตริตรองพิจารณาเนือ้ หาสาระของธรรม ผูบ้ รรลุโดยวิธีนี ้ ในครัง้ พุทธกาลมีมาก
๕. บรรลุด้วยอำนำจของสมำธิ การตัง้ อกตัง้ ใจเจริญพระกัมมัฏฐาน ด้วยการเดินจงกรม ด้วย
การนั่งสมาธิ เป็ นการฝึ กให้จิตใจให้มีสมาธิ มีจิตใจตัง้ มั่นในองค์มรรค ฝึ กสติสมั ปชัญญะให้มีกาลัง เมื่อใด
จิตใจมีกาลัง มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิดี สมาธิในองค์มรรค ๘ ก็เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้เกิดปั ญญา เมื่อ
ปั ญญาเกิดขึน้ มาแล้ว ก็สามารถแทงตลอดอริยสัจธรรมทัง้ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค พร้อม
ทัง้ พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ก็สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผล ด้วยอานาจ
ของสมาธิ ด้วยกาลังของสมาธิ คือมีสมาธิเป็ นพืน้ ฐาน
กำรค้นหำตัวตน
นักปฏิบตั ิธรรมต้องค้นหาตัวตนของตนให้เจอ ถ้าค้นหาตัวตนแล้วพบว่าไม่มีตวั เรา นั่นแหละ แสดง
ว่าได้คน้ พบตัวตนแล้ว แต่ถา้ เห็นขันธ์ ๕ คือรูปและนาม หรือกายใจเป็ นตัวเรา และเป็ นของเราอยู่ ก็แสดง
ว่ายังไม่รูจ้ กั ตัวตน และยังไม่ได้คน้ พบตัวตน
นั่นเป็ นเพราะว่าจิต(ผูร้ ู)้ ยังมีอวิชชา คือความไม่รูแ้ จ้งอริยสัจ ๔ จึงหลงยึดขันธ์ ๕ อันมีรูปหรือกาย
ที่ประกอบด้วยธาตุของโลก คือ ดิน นา้ ลม ไฟ เป็ น เรา เป็ นของเรา และยึดเอาเวทนา (สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่
ทุกข์) ยึดเอาสัญญา (ความจาได้หมายรูใ้ นรู ป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์) ยึดเอาสังขาร (การ
คิดปรุงแต่งไปตามสัญญา) และยึดเอาวิญญาณ (ซึ่งเป็ นตัวรับรู ้ ได้แก่ รูร้ ูปทางตา รูเ้ สียงทางหู รูก้ ลิ่นทาง
จมูก รูร้ สทางลิน้ รูร้ อ้ นเย็นอ่อนแข็งทางกาย รูธ้ รรมารมณ์ทางใจ) ที่เกิดขึน้ โดยอาศัยรูปกายเป็ นเหตุ ว่าเป็ น
เรา เป็ นของเราไปด้วย
เมื่อเราคิดว่ามีตนย่อมเกิดความรักตนเอง เมื่อรักตนเองก็มีความเห็นแก่ตวั เกิดขึน้ มีการแสวงหา
กามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ในทุกรูปแบบ เพื่อนามาบารุงบาเรอตน กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา อันเป็ นเหตุแห่งทุกข์จึงเกิดขึน้ เพราะมีตนและรักตนเอง แต่ในความเป็ นจริงแล้ว ขันธ์ ๕ เขา
เป็ นธรรมชาติ หรือเป็ นกระแสธรรมที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัย เราไม่สามารถไปควบคุมขันธ์ ๕ ให้เป็ นไป

ตามความปรารถนาที่เราต้องการได้ เพราะขันธ์ ๕ เป็ น “อนัตตำ” คือ มิใช่ตวั เรา และไม่ใช่ของเราจริง ๆ
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้

“กำรปฏิบัติธรรม” พระธรรมเทศนาของ พระอำจำรย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม (วัดป่ าธัมมปาล
วนาราม บ้านป่ าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง สกลนคร)
การฟั งเทศนาธรรมจากพระอริยสงฆ์ และการอ่านหนังสือธรรมะ เปรียบเสมือนกุญแจทอง คือ
กุ ญแจที่ใช้ ไ ขดู จิ ต ของตั ว เอง คื อ ไขเข้ ำ ไปดู ก ำย และใจของตั ว เอง โดยต้ อ งมี จิ ต ที่นอบน้ อ ม
เรี ย กว่ ำ “นะโม” คื อ นอบน้ อ มใจตั ว เองไปหำพระพุ ท ธเจ้ ำ เข้ ำ หำพระธรรม และเข้ ำ หำ
พระสงฆ์ ก่อนที่จะไปดูจิต ดูกายของตนเอง จิตปุถุชนจะปรุงแต่งกาย หลงกาย รักกาย หวงแหนกายของ
ตนเอง จึ ง ต้ อ งมี ก ำรไขประตู เ ข้ ำ ไปดู ใ นกำย และจิ ต ของตน ให้ ส่ ง จิ ต เข้ ำ ข้ ำ งใน ดู ก ำยดู จิ ต
ตนเอง ไม่ให้ส่งจิตออกข้างนอกไปดูคนอื่น เป็ นสมุทยั เหตุแห่งทุกข์ เช่น เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูก
ได้รบั กลิ่น ลิน้ ได้ลมิ ้ รส กายได้สมั ผัสร้อนเย็นอ่อนแข็ง เมื่อเกิดความยินดีก็เป็ นราคะ เมื่อเกิดความยินร้ายก็
เป็ นโทสะ ถ้าไม่มีอาการยินดีหรือยินร้ายคือเฉยๆ ก็เป็ นโมหะ ทัง้ นีก้ ็เพื่อเป็ นการเปิ ดประตูเดินไปสูม่ รรคผล
นิพพานนั่นเอง
“ภำระหน้ ำที่ของฆรำวำสและพระสงฆ์สำมเณร” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิ ฎก
โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก (วัดป่ านาคาน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง อุดรธานี) เกี่ยวกับ มีดงั นี ้ :1. ภำระหน้ำทีส่ ำหรับฆรำวำส คือ ทาน ศีล ภาวนา
ทำน คือ การให้มีนา้ ใจเสี ยสละ เอือ้ เฟื ้ อเผื่ อแผ่ต่อวงศาคณาญาติ พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตา
ยาย สรรพสัตว์ทงั้ หลาย
ศีล คือ การรักษากายวาจาให้เป็ นปกติ เป็ นรัว้ ป้องกันไม่ให้เราทาความชั่ว เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลกั
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พดู ปด และไม่ดื่มสุรา เป็ นการรักษากาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย
ภำวนำ คือ การทาให้เกิดให้มีให้เป็ นขึน้ เช่นการทาจิตให้มีสมาธิตงั้ มั่นไม่ฟ้งุ ซ่าน มีสติสมั ปชัญญะ
เพื่อให้เกิดปัญญา ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองเหตุผล ให้รูแ้ จ้งเห็นจริง จนเกิดความเบื่อหน่าย คลายความ
ยินดีในรูปนาม จากนัน้ ก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสฝ่ ายต่าที่จะฉุดกระชากลากจิต

ลงได้ง่าย การทาความชั่วนัน้ เหมือนนา้ ไหลลงสูท่ ่ตี ่า แต่การทาความดีเหมือนกลิง้ ครกขึน้ ภูเขา มีโอกาสที่
ครกจะไหลลงมาทับตัวเองตลอดเวลา ถ้าเรารูว้ ่าการกลิง้ ครกขึน้ เขานัน้ เป็ นการทาคุณงามความดี ทา
ให้ใจของเราเป็ นสุข เราต้องฝื นต่อสู้
2. ภำระหน้ำทีส่ ำหรับพระสงฆ์ สำมเณร คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
พระสงฆ์ สามเณร ไม่ ไ ด้ท างาน ท าไร่ ท านา ค้า ขาย เพราะเป็ น นัก บวชตัด ออกหมดแล้ว
ไม่ควรแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีก ถ้าเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีก ก็เหมือนกับพระเทวทัตแสวงหาขีเ้ สลด ขี ้
เขรอะ ที่พระอรหันต์ถุยออกจากกายแล้ว พระที่ไม่มุ่งหวังในธรรมก็แย่งกันเลีย แย่งกันกิน ขอให้พระ
พิจารณาตัวเองว่า จะมุ่งมั่นในธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา
ศีล คือ การรักษากาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย ศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระเหมือนรัว้ กั้นข้างถนน ให้
เดินไปสู่จุดหมายปลายทาง อย่าแวะออกนอกเส้นทาง จะทาให้เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเรา
เดินทางไปตามทางที่มีศีล ๒๒๗ เราจะเดินถูกต้อง คือ เดินไปตามทางที่ไปสู่มรรคผลนิพาน พระควรนึก
เสมอว่า ถ้าพบพระทาผิดศีลเรากราบไม่ลง แต่พอมาเป็ นพระกลับทาเสียเอง แล้วฆราวาสจะกราบเราลง
ไหม คนตัง้ ใจบวชจริง ๆ หวังลาภยศ สรรเสริญ สุข โลกามิส จะเกิดเรื่องยุ่งเหยิงมากมายตามมา
พระมีศีลดีแล้ว จะมีสมาธิม่นั คง เพราะจิตไม่ได้ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอก มีแต่อยู่ในจิตใจ พยายาม
ดูจิตตัวเอง ถ้าศีล ๕ บริสทุ ธิ์ เราจะพิจารณาอะไร ก็จะเห็นตามความเป็ นจริง เช่น มองเห็นความตายน่า
กลัวจริง ๆ ในสัญญาจาได้หมดว่าทุกคนต้องตาย ในสังขารคือความปรุงแต่ง ทุกคนก็ตอ้ งตาย แต่ถา้ เห็น
ด้วยปั ญญา เห็นความตายด้วยปั ญญา คือพวกเราจะต้องตายจบชีวิตไปอีกครัง้ ในไม่นานนี ้ เมื่อตายไป
แล้ว เรามีคณ
ุ งามความดีเพียงพอหรือยัง เราเป็ นผูห้ ลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหรือยัง ถ้าเราพ้นทุกข์จากอา
สวะกิเลสแล้ว เราสบายใจ แต่ถา้ เรายังไม่ถึงจุดนัน้ เราก็ยงั วิตกกังวลอยู่ คือเรายังไม่พน้ ทุกข์ กิเลสใน
หัวใจยังมีอยู่ อยากพ้นทุกข์อยากได้สมบัติอ่ืน ๆ อยู่ อยากรวย อยากสวย เป็ นกิเลส เป็ นความโลภ เป็ น
ความโกรธ เป็ นความหลง แต่อยากพ้นทุกข์เป็ นมรรค พิจารณาเมื่อไร เราอยากหนีจากทุกข์เป็ นมรรค คือ
เป็ นหนทาง ถ้าไม่อยาก ก็ไม่มีความกระตือรือร้น อยู่เฉยๆ ซังกะตายแต่ละวัน ผลสุดท้ายเมื่อไม่อยากทาง
ธรรม ตัวกิเลสจะซักนาจิตให้ไหลลงไปทางต่าอย่างที่กล่าวไปแล้ว
กิเลสสาคัญคือ ราคะ โทสะ โมหะ (โลภ โกรธ หลง) ซึ่งอยู่ในจิตของเรา ถ้าเราตรวจสติข อง
เรา เราจะเห็นได้ดว้ ยสติ ด้วยปั ญญาของเรา จากนัน้ ก็สกู้ ับกิเลส ตุปัดตุเป๋ จนสามารถถอดถอนกิเลส
ได้ จนกว่าที่เราจะมีมหาสติเข้มแข็งขึน้ เราต้องน็อคกิเลสลงกับพืน้ ให้ได้ แต่ถา้ เรากินตามอาเภอใจ พูด

ตามอาเภอใจ จะมีกิเลสน็อคเราทัง้ เช้าทัง้ เย็น ทัง้ ปี จิตใจจะหาความสุข ร่มเย็นไม่ได้ ทางพ้นทุกข์จาก
วัฏสงสารริบหรี่เต็มทน แต่ถา้ เรามีความมุ่งมั่นตัง้ ใจ ปฏิบตั ิให้จิตเจิดจ้าขึน้ แล้ว นั่นแหละกิเลสจะลดลง
เรื่อย ๆ เพราะในจิตของเรามีแต่กิเลสกับธรรมต่อสูก้ นั เท่านัน้ ถ้าเรามีสติ มีปัญญาแล้ว เราจะได้เห็น แต่ถา้
ไม่มีสติ ไม่มีปัญญาแล้ว มองไม่เห็น อันไหนดา อันไหนขาว มองไม่เห็นทั้งนั้น แต่ถ้ามีสติ มีปัญญา จะ
มองเห็นได้
จุดยืนของพระพุทธศาสนาคืออะไร จุดมุ่งมั่นของพระอรหันต์สาวกคืออะไร จุดที่พระพุทธเจ้าตาหนิ
คื อ อะไร ขอให้จับ จุ ด ให้ไ ด้ ท่ า นไม่ ไ ด้บ อกว่ า นัก บวชคนนี ้ร่ า รวย ไปขอเงิ น เขา ได้ม าใส่ พ กใส่ ห่ อ
พระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่อง อย่างเช่นหลวงตาพระมหาบัว ท่านได้มา ผ่านมื อท่านมา ท่านก็เผื่อแผ่โดยไม่ได้
ขอ ผ่านมือท่านแล้วให้ต่อไป เรียกว่าเป็ นมหาบุรุษ ไม่ติด เหมือนใบบัวอยู่กับนา้ นา้ อยู่บนใบบัว มันไม่
ติดกัน เพราะถึงจะอยู่ในกิเลสก็ไม่ติด อยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญก็ไม่ติด พร้อมที่จะสลัดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ต่อโลก นี่แหละคือผูม้ ีเมตตา แนวความคิดทางพุทธศาสนามีหลายอย่าง ไม่ได้มีอย่างเดียว มีแง่มมุ
หลายอย่าง ให้ได้คิด ให้ได้ศกึ ษา
สมำธิ ดูวิธีทางเดินของจิต ทาอย่างไรให้ใจสงบด้วยสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา
ปั ญญำ คือพิจารณาอะไร รอบรู ใ้ นเรื่องต่าง ๆ การคิดปรุ งแต่งต่ าง ๆ จนชาระใจของตนเองให้
บริสทุ ธิ์ หลุดพันจากอาสวกิเลส ถ้าทาได้ ทุกคนจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีก แต่ถา้ พวก
เรามีแต่ทามาหาเลีย้ งชีพธรรมดา ไม่ได้คิดแบบมีปัญญา พวกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี ้ ความ
ตายเกิดขึน้ แน่นอนอย่าประมาท ให้หมั่นทาความดีตลอด
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร จะทำอย่ำงไร จึงจะไม่มำเวียน
ว่ำยตำยเกิดอีก ถ้าเรามาเกิด เราก็ตอ้ งตาย จะทำอย่ำงไร จึงจะไม่มำเกิดอีก เพราะถ้ามาเกิดแล้วต้อง
ตาย ถ้าไม่มาเกิดก็ไม่ตาย พระพุทธเจ้าตรัสรูด้ ว้ ยอาสวขยญาณ เป็ นญาณที่หยั่งรูว้ ่าชาตินเี ้ ป็ นชาติสุดท้าย
จะไม่มาเกิดอีกแล้ว

“นิพพำนเป็ นจุดมุ่งไปสู่จุดหมำยปลำยทำงของมรรค” โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
(วัดป่ านาคาน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง อุดรธานี)
กำรเดินไปตำมทำงเดิน(มรรค) แต่ละคนต้องทำด้วยตนเองต้องเริ่มจำกกำรรักษำศีล ทำ
สมำธิวิปัสสนำภำวนำ เพื่อให้เกิดปั ญญำ เพรำะไม่สำมำรถทำแทนกันได้ อำจเปรียบเทียบได้ว่ำ

ถ้ำเรำหิวน้ำหรือหิวอำหำร เรำจะต้องทำนอำหำร หรือดื่มน้ำเอง จึงจะอิ่ม กำรให้คนอื่นดื่ม น้ำ
หรือทำนอำหำรแทน ไม่สำมำรถทำให้เรำอิ่มได้ ฉันใด ถ้ำต้องกำรบรรลุมรรคผล นิพพำน แต่ละ
่ ระพุทธเจ้ำทำสำเร็จแล้วด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกัน เพรำะไม่มี
คนก็ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงทีพ
ใครสำมำรถทำแทนเรำได้

“กำรสร้ำงบุญบำรมี” โดยพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวราราม จั งหวัดชลบุรี (วิดีโอ
ธรรมะรุง่ อรุณ 6 พ.ค. 62 ในยูทปู )
สถานภาพทางจิตใจของแต่ละคนจะสูงขึน้ ได้นนั้ อยู่ท่ีการกระทาของเรา ไม่ได้อยู่ท่ีการแต่ง ตั้ง
เหมือนการแต่งตัง้ ยศต่าง ๆ ตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งแต่งตัง้ กันได้ แต่การที่จะทาให้เราเป็ นมนุษย์หรือสูง กว่า
มนุษย์ เช่น เป็ นเทวดา เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล เป็ นสิ่งที่แต่งตัง้ กันไม่ได้ ต้องเกิดจากการ
กระทาตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเราต้องการที่จะยกสถานภาพของพวกเราให้สงู ขึน้ เช่น
ตอนนี ้พ วกเราเป็ น มนุษ ย์ อยากจะพัฒ นาให้สูง ขึ น้ ให้ไ ปเป็ น เทวดา ให้ไ ปเป็ น พรหม ให้ไ ป เป็ น พระ
อริยบุคคล เราก็ตอ้ งมีการกระทาทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่เรียกว่า “เรำต้องสร้ำงบุญบำรมีกัน” เพราะ
บุญบารมีเป็ นเครื่องปรับปรุง เป็ นเครื่องส่งเสริมจิตใจของพวกเราให้เจริญขึน้ ให้สงู ขึน้ ให้มีความสุขมากขึน้
ไปตามลาดับ ไม่สามารถแต่งตัง้ กันได้ ตัง้ ให้เป็ นเทวดาไม่ ได้ ตัง้ ให้เป็ นพรหมไม่ได้ ตัง้ ให้เป็ นพระโสดาบัน
ไม่ได้ แต่งตัง้ ให้เป็ นพระอรหันต์ไม่ได้ ตาแหน่งเหล่านีเ้ ป็ นตาแหน่งที่เกิดจากการปฏิบตั ิหรือสร้างบุญบารมี
ต่าง ๆ ขึน้ มาด้วยตนเอง ถ้าพวกเราอยากให้จิตใจของเราเจริญขึน้ ไม่เสื่อมลง เราก็ตอ้ งพยายามมาสร้าง
บุญ บารมี กัน จะมารอให้พ ระพุทธเจ้ามาแต่ง ตั้ง ให้พวกเราเป็ นพระโสดาบันไม่ ได้ แต่ง ตั้ง ให้เป็ นพระ
อรหันต์ไม่ได้ อันนีไ้ ม่มีใครแต่งตัง้ ให้ใครได้ เป็ นสิ่งที่เราต้องมาตัง้ เราต้องแต่งตัง้ ตัวเราเอง
ตัวเรำนี่แหละเป็ นผู้ท่จี ะสำมำรถแต่งตั้งให้เรำเป็ นอะไรก็ได้ เป็ นมนุษย์ก็ได้หรือเป็ นสัตว์
เดรัจฉำนก็ได้ เป็ นเปรตก็ได้ เป็ นอสุรกำยก็ได้ ไปตกนรกก็ได้ ไปขึน้ สวรรค์ก็ได้ ไปเป็ นเทพก็ได้
เป็ นพรหมก็ได้ เป็ นพระอริยบุคคลก็ได้ ไม่มีใครแต่งตั้งเรำได้ เรำต้องเป็ นผู้แต่งตั้งตัวเรำเอง ด้วย
กำรสร้ำงบุญบำรมีต่ำงๆ นีเ้ อง
การเข้าถึงนิพพาน ต้องใช้บารมี ๑๐ และการละสังโยชน์ ๑๐ ผูท้ ่คี ิดจะละกิเลสเข้านิพพาน ต้องเคย
บาเพ็ญบารมีมาพอสมควร จนรู ต้ ัวว่ามีกาลังใจ(บารมี) พอที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ เนื่องจากเป็ น

บารมีท่ีถูกปลูกฝังไว้ในจิตใต้สานึก การละกิเลสเป็ นเรื่องของจิตใจ เป็ นเรื่องของผูม้ ีสติปัญญาเห็นทุกข์ จึง
ละกิเลสตัณหา อันเป็ นเหตุแห่งทุกข์ให้เบาบางจนหมดไปได้

พระธรรมเทศนำ เรื่อง “บำรมี ๑๐” โดยหลวงพ่อฤๅษี ลิงดา(พระราชพรหมยาน) วัด จันทาราม อ.เมือง
อุทยั ธานี
บำรมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี ๑๐ ทัศ มีดงั นี ้
๑. ทำนบำรมี จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็ นปกติ
๒. ศีลบำรมี จิตของเราพร้อมในการทรงศีลเป็ นปกติ
๓. เนกขัมมบำรมี จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็ นปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวช แต่ไม่ใช่
ว่าต้องโกนหัวไม่จาเป็ น
๔. ปั ญญำบำรมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็ นเครื่องประหัตประหารกิเลสให้พินาศไป
๕. วิริยบำรมี มีความเพียรทุกขณะจิต ควบคุมใจทรงบารมีทงั้ ๑๐ ไว้ให้ได้เสมอ
๖. ขันติบำรมี มีจิตอดทน อดกลัน้ ต่อสิ่งที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อการบาเพ็ญบารมีของเรา
๗. สัจจะบำรมี ความจริงจังจริงใจในการทาความดีทกุ อย่าง ให้ทรงตัวไว้ตลอดเวลา
๘. อธิษฐำนบำรมี ตัง้ ใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ ทาความดีทกุ อย่างเพื่อพระนิพพาน
๙. เมตตำบำรมี สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็ นศัตรูกบั ใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น
๑๐. อุเบกขำบำรมี วางเฉยเข้าไว้ เมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัว มีอะไรเกิดขึน้ เมื่อไม่สามารถแก้ไขได้
ใช้คาว่า "ช่างมัน" ไว้ในใจเสมอ

สังโยชน์ คือ กิเลสเครื่องผูกรัดสัตว์ไว้กับวัฏสงสาร มี ๑๐ ประการ แบ่งเป็ นเป็ นสังโยชน์เบือ้ งต่ามีช่ือ
เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ และสังโยชน์เบือ้ งสูงมีช่ือเรียกว่า อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ได้แก่
สังโยชน์เบือ้ งต่ำ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) มี ๕ ข้อ มีดงั นี ้ :-

๑. สักกำยทิฏฐิ มีความเห็นว่าร่างกายหรือขันธ์ ๕ นีเ้ ป็ นตนเป็ นของตน และมีความยึดมั่นถือมั่นในระดับ
หนึง่
๒. วิจิกิจฉำ ความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๓. สีลัพพตปรำมำส ความถือมั่นศีลพรต โดยสักว่าทาตามๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะบริสทุ ธิห์ ลุดพ้น
ได้เพียงด้วยศีลและวัตร หรือนาศีลและพรตไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อเป็ นปั จจัยแก่การสิน้ กิเลส เช่น
การถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าคนอื่น การถือศีลเพราะอยากได้ลาภสักการะเป็ นต้น รวมถึงการหมดความ
เชื่อถือในพิธีกรรมที่งมงายด้วย
๔. กำมรำคะ ความติดใจอยู่ในกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งขัดเคืองใจ
สังโยชน์เบือ้ งสูง (อุทธัมภาคิยสังโยชน์) ๕ ข้อ มีดงั นี ้ :๖. รู ปรำคะ มีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌาน
๗. อรู ปรำคะ มีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทัง้ หลาย
๘. มำนะ มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน หรือคุณสมบัติของตนกว่ามีเหนือผูอ้ ่ืนบ้าง มีเสมอกับผูอ้ ่ืนบ้าง
หรือด้อยกว่าผูอ้ ่นื บ้าง
๙. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ยังมีการคิดตริตรองใคร่ครวญธรรมหรือพิจารณาธรรมเพื่อความหลุดพ้น
๑๐. อวิชชำ ความไม่รูจ้ ริงไม่รูแ้ จ้งแทงตลอดในหลักธรรมอริยสัจ ๔ อย่างครบถ้วนบริบรู ณ์

การตัดสังโยชน์ ๑๐ ของพระอริยบุคคลในระดับต่าง ๆ มีดงั นี ้
พระโสดำบัน ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพั พตปรามาส
พระสกทำคำมี ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้เช่นเดียวกับพระโสดาบัน และทาสังโยชน์ขอ้ ๔ และ ๕ คือ
กามราคะ และปฏิฆะ ให้เบาบางลงได้ดว้ ย

พระอนำคำมี ละสังโยชน์ ๕ ข้อต้นได้หมด ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส กาม
ราคะ และปฏิฆะ
พระอรหันต์ ละสังโยชน์ได้ครบหมดทัง้ ๑๐ ข้อ
ถ้าเราต้องการเข้าถึงนิพพานต้องคบหากัลยาณมิตร ทัง้ ที่เป็ นนักบวชและฆราวาสที่มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบตั ิเพื่อเข้าถึงนิพพานเช่นเดียวกัน จะช่วยทาให้เรามีกาลังใจในการปฏิบตั ิเพื่อมรรคผลนิพพาน
ได้ กัลยาณมิตรนัน้ มีความสาคัญมาก พระพุทธองค์ตรัสว่า “กัลยำณมิตรนั้ นเป็ นทุกสิ่งทุกอย่ำ งของ
พรหมจรรย์” เลยทีเดียว
เรื่องธรรมะหรือเรื่องนิพพาน บางคนคิดว่าเป็ นเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วเป็ นเรื่องของมนุษย์ทุกคน
กิเลสคู่กบั นิพพาน สุขคู่กบั ทุกข์ ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ ต่างก็แสวงหาสุข แต่สขุ ที่ได้มานัน้ ไม่เที่ยง ทุกข์จึง
เกิดขึน้ สุขเกิดจากกุศลธรรม ทุกข์เกิดจากอกุศลธรรม เมื่อมีสุขก็อยากมีสุขเพิ่มขึน้ เมื่อมีทุกข์ก็อยากพ้น
ทุก ข์ จึ ง เป็ น ตัณ หาเกิด ขึ น้ ตามมา มี ทั้ง กามตัณ หา ภวตัณ หา วิ ภ วตัณ หา อัน เป็ น เหตุแ ห่ ง ทุก ข์เชื่ อม
ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย การเวียนว่านตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆ จึงมีสืบต่อกันไปไม่จบสิน้
สุขที่เที่ยงแท้แน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนัน้ มีเพียงอย่างเดียวคือนิพพาน ในคิริมานนท
สูตร กล่าวว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะค้นพบนิพพานพระองค์ทรงพยายามหาทางแยกทุกข์ออกจากสุข แยก
สุขออกจากทุกข์ แต่ก็ไม่สามารถกระทาได้ เพราะมันอยู่ใกล้ชิดติดกันดุจ ดังเหรียญสองด้าน เมื่อพระองค์
ทรงวางสุขทุกข์ก็ดบั ไป พระนิพพานก็เข้ามารองรับทันที ดังนัน้ ผูท้ ่ปี รารถนาพระนิพพานต้องวางทัง้ สุขและ
ทุกข์ ก็คือกุศลธรรม และอกุศลธรรม แต่ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ ต้องละอกุศลธรรม คือ ละความชั่วทัง้ ปวงทัง้
ทางกายวาจาใจ บาเพ็ญกุศลธรรมให้ถึงพร้อมทัง้ กายวาจาใจ และทาจิตใจให้บริสทุ ธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ จนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อเข้าสูน่ ิพพาน
ในปั จจุบนั ชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมการให้ทานมากกว่า การรักษาศีล และภาวนา พระพุทธเจ้าตรัส
สอนหลักการทาบุญให้ทานด้วยปัญญา ต้องไม่ให้กระทบตนและกระทบผู้อ่ืน คือไม่ทาให้ตนเองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับตนต้องเดือดร้อน มิฉะนัน้ แทนที่จะได้ความสุข แต่จะกลับเป็ นความทุกข์ การให้ทานนัน้ มี
ทั้ ง วั ต ถุ ท ำ น (ให้ ท รั พ ย์ สิ่ ง ของ) อ ภั ย ท ำ น (ให้ อ ภั ย แก่ ผู้ ท่ี ท าให้ เ ราได้ รั บ ความทุ ก ข์ ค วาม
เดือดร้อน) วิทยำทำน(การให้ความรูท้ างโลก) ธรรมทำน (การให้ธรรมะเป็ นทาน) เป็ นต้น ทานเป็ นหนึ่งใน
บารมี ๑๐ ซึ่งเป็ นการละความเห็นแก่ตวั ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ ่ืนให้ได้รบั ความสุขด้วยความเมตตากรุณา จึง
เป็ นเหตุเป็ นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะนาเข้าสูน่ ิพพานได้โดยง่าย

คาว่า “นิพพำน” ตามพระพุทธพจน์ จากพระไตรปิ ฎก :
ดูกรภิกษุทั้งหลำย ! อำยตนะนั้น มีอยู่ ดิน น้ำ ไฟ ลม อำกำสำนัญจำยตนะ วิญญำณัญ
จำยตนะ อำกิญจัญญำยตนะ เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ โลกนี้ โลกหน้ ำ พระจันทร์และพระ
อำทิตย์ทงั้ สอง ย่อมไม่มี ในอำยตนะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลำย ! เรำย่อมไม่กล่ำวซึ่ง อำยตนะนั้น ว่ำเป็ นกำรมำ เป็ นกำรไป เป็ นกำร
ตั้งอยู่ เป็ นกำรจุติ เป็ นกำรอุปบัติ อำยตนะนั้นหำทีต่ ้ังอำศัยมิได้ มิได้เป็ นไป หำอำรมณ์มิได้ นีแ้ ล
เป็ นทีส่ ุดแห่งทุกข์ ฯ
ดังนั้น สภำวะนิพพำน จึงไม่มีเครื่องหมำยใด ๆ ปรำกฏ มีแต่ควำมว่ำงเปล่ำ ว่ำงเหนือว่ำง
สภาวะจิตที่สงบเย็นปราศจากทุกข์ รูส้ กึ เย็นอกเย็นใจนัน้ เป็ นอาการของเวทนาขันธ์ มิใช่นิพพาน เป็ นภาวะ
ที่กิเลสสงบระงับชั่วคราวจากการทาสมาธิภาวนาเท่านัน้ เมื่อออกจากสมาธิ กิเลสก็จะกลับมีขนึ ้ มาอีก
ผู้มี ปั ญ ญามองเห็ น ฝั่ งนี ้ คื อ โลกนี ้ เต็ ม ไปด้ว ยภัย อัน ตรายรอบด้า น ส่ว นฝั่ งโน้น คื อ นิ พ พาน
ปลอดภัย ย่อมแสวงหาทางออกจากฝั่งนีไ้ ปฝั่งโน้น
กำรหลุดพ้น มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ :๑. เจโตวิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้นแห่งจิต เป็ นความหลุดพ้นด้วยอานาจการฝึ กจิต หรือด้วย
กาลังแห่งสมาธิ ความหลุดพ้นแห่งจิตจากราคะ
๒. ปั ญญำวิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้นด้วยปัญญา เป็ นความหลุดพ้นด้วยอานาจของการเจริญ
วิปัสสนาภาวนา ความหลุดพ้นแห่งจิตที่กาจัดอวิชชาได้ ด้วยปัญญาที่รูเ้ ห็นตามเป็ นจริง
จากพระไตรปิ ฎก [๒๗๖] ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่หลุดพ้น หรือปัญญา
ที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญด้วยประการฉะนีแ้ ล ดูกรภิกษุ ทัง้ หลาย เพราะสารอกราคะได้ จึงชื่อ
ว่า เจโตวิมุตติ เพราะสารอกอวิชชาได้ จึงชื่อว่า ปั ญญำวิมุตติ
(หลวงปู่ มั่น ภูริทัตโต ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ พระอรหันต์นั้น ต้องหลุดพ้นทั้งสองอย่ำง คือทั้ง
เจโตวิมุตติและปั ญญำวิมุตติ)
เว็ ปไซต์ Dhammabylf.com ที่กองทุนลักษณา ลีฬ หาชี วะจัดทาขีน้ ในครั้ง นี ้ เป็ นการรวบรวม
เทศนาธรรม บรรยายธรรม และข้อเขียนในหนังสือธรรมะเรื่องต่าง ๆ ของพระสงฆ์ในยุคปั จจุบนั และของ

อุบาสก อุบาสิกา เนื่องจากเป็ นคาสอนที่นามาจากคาสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีประโยชน์
และให้ขอ้ คิดแก่ผูส้ นใจได้นามาปฏิบตั ิ ทาให้ชีวิตมีความสุข เป็ นหนทางนาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ เพื่อ
เป็ นแนวทางให้ผทู้ ่ใี ฝ่ ในธรรมได้บรรลุธรรม(มีดวงตาเห็นธรรม) และพ้นทุกข์จากวัฏสงสาร ตลอดจนความรู ้
เรื่อง อำหำรเพื่อสุขภำพ เพื่อจะได้รูจ้ กั เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีชีวิต ดังคา
กล่าวที่ว่า ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริฐ นอกจากนีย้ งั มีเรื่อง อำหำรสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะ
เมื่อรูจ้ กั เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ก็จะช่วยควบคุมให้เซลล์มะเร็งมีขนาดเท่าเดิม หรือลดลง ทา
ให้ผูป้ ่ วยมีอาการดีขึน้ ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อถึงเวลาอันควรก็สามารถจากโลกนีไ้ ปอย่างสงบ และ
หากสามารถปฏิบตั ิธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอน จนกระทั่งสามารถบรรลุมรรคผล นิพพาน ในชาตินี ้
ได้สาเร็จ จากการรับฟั งเทศนาธรรมและอ่านหนังสือธรรมะที่กองทุนฯ ได้คดั เลือกมาเผยแพร่ ก็จะเกิดกุศล
ผลบุญสะท้อนมาถึงผูจ้ ดั ทาทุกท่านให้มีความสุขสวัสดี ตราบถึงมรรคผลนิพพาน
เมื่ อมี โอกาสฟั ง พระธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ
เหล่านี ้ โดยไม่ตอ้ งไปนั่งฟั งที่วัด มีขอ้ ดีคือ สามารถฟั งซา้ ได้อีกเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดความรู ค้ วามเข้าใจมาก
ยิ่งขึน้ แต่การฟั งพระธรรมเทศนาหรือ การอ่านหนังสือธรรมะเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่นามาปฏิบตั ิ คือ การ
เจริญสมถะ และวิปัสสนาภาวนาด้วย จะเกิดประโยชน์นอ้ ย เพราะการบรรลุธรรมขัน้ ต้น(พระโสดาบัน) ขัน้
กลาง(พระสกทาคามี) ขัน้ สูง(พระอนาคามี) และขัน้ สูงสุด(พระอรหันต์) ถ้าจะให้ผลตามความต้องการจริง
ๆ ต้องพิจารณาธรรมในระหว่างการฟั งพระธรรมเทศนา หรือการอ่านหนังสือธรรมะไปด้วย อุปมาดังเรา
ป่ วยไข้ ไปรับยาจากแพทย์กาหนดให้ทานครัง้ ละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครัง้ หลังอาหาร ถ้าเราไม่ทานยาตาม
แพทย์ส่งั อาการป่ วยไข้ก็คงไม่หาย กรณีเดียวกัน การที่เราฟั งพระธรรมเทศนา อ่านหนังสือธรรมะ เราต้อง
พิจารณาธรรมใคร่ครวญตริตรองธรรมทัง้ รู ปธรรมนามธรรมคือ รู ปนามหรือขันธ์ ๕ ตามความเป็ นจริงว่า
เป็ นไตรลักษณ์จริง ๆ ควบคู่ไปกับการภาวนาคือ สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา จนเกิดปั ญญาญาณ
เห็นแจ้ง มีความเบื่อหน่ายคลายความกาหนัดยินดีในโลกหรือขันธ์ ๕ ได้จริง ๆ จึงจะหลุดพ้นโลกได้ และจะ
ทาให้บรรลุธรรมขัน้ ต้น ขัน้ กลาง ขัน้ สูง และขัน้ สูงสุดต่อไปได้
ในการจัดทาเว็บไซต์ครัง้ นี ้ กองทุนลักษณำ ลีฬหำชีวะ ขอขอบคุณ อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิ ยพงศ์
วิวฒ
ั น์ ที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความรูใ้ นพระไตรปิ ฎก เพื่อใช้ประกอบในการเขียนบทนาครัง้ นี ้
กองทุนลักษณำ ลีฬหำชีวะ หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำกำรเปิ ดเว็บไซต์ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อพุทธศำสนิกชนในกำรบรรลุธรรมไม่มำกก็น้อย แต่ถ้ำยังไม่อำจพ้นทุกข์จำกวัฏสงสำรในชำติ

ปั จจุบัน จิตอันเป็ นกุศลที่แต่ละคนได้ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้ว ย่อมนำไปเกิดในสุคติภพ จนกว่ำจะ
เข้ำสู่นิพพำน
หลังจำกที่ผู้สนใจชมเว็บไซต์นี้แล้ว หำกมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะประกำรใด กองทุนฯ
ยินดีทจ่ี ะรับฟั ง เพื่อจะได้นำไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

ชัชวดี คุณำรักษ์
(ประธำนกองทุนลักษณำ ลีฬหำชีวะ)
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