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บทน�ำ
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ที่กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้จัดพิมพ์ขึ้น มี ๓ ครั้ง ได้แก่ :ครั้งแรก คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ในโอกาสท�ำบุญถวายวิหาร พระเจดีย์ ศาลา
เอนกประสงค์ของวัดศรีดอนไชย ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และงานท�ำบุญ
อายุวัฒนมงคล ๖ รอบ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย (๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
ครั้งที่ ๒ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๒ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) ในโอกาสที่ประธาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เกษียณอายุราชการ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
ครั้งที่ ๓ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (เล่ม ๑, ๒ และ ๓) ในโอกาสที่ประธาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นประธานองค์กฐิน ทอด ณ วัดเกตการาม เชียงใหม่ (๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๑)
และการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นจึงเป็น
ครั้งที่ ๔ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ท่าน
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทา่ นพระอาจารย์มนั่
ภูริทตฺตเถระ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ การพิมพ์
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ในครั้งที่ ๔ นี้ กองทุนฯ ได้จัดพิมพ์ ๒ เล่ม (เล่ม ๑ และเล่ม ๒)
โดยคัดเลือกและรวบรวมเทศนาธรรม บรรยายธรรม และบทความธรรมะของพระสงฆ์และฆราวาส เพือ่
แจกเป็นธรรมทานแก่ผสู้ นใจใฝ่รู้ ใฝ่ศกึ ษาธรรมะ ได้อา่ น ได้ศกึ ษา แล้วน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบตั ติ าม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
หรือนิพพานสมบัติ
การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทัตตเถระ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้ท�ำเป็นหนังสือชุดธรรมะ ๔ เล่ม ได้แก่ :เล่ม ๑ คือ หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
เล่ม ๒ คือ หนังสือ ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
เล่ม ๓ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)
เล่ม ๔ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒)
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สิ่งที่น่ากลัวที่สุดใน “สังคม”
ไม่ใช่...คนชั่วท�ำชั่ว...มากขึ้น
ไม่ใช่...คนท�ำดี....น้อยลง
แต่อยู่ที่...คนแยกไม่ได้ว่า
			 “อะไรชั่ว อะไรดี”
การอบรมให้คนรู้จักว่าอะไรชั่วอะไรดีก็คือ การฟังเทศนาธรรม การอ่านหนังสือธรรมะ และ
การสนทนาธรรม ดังนั้นการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน จึงเป็นการช่วยอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่คนทั่วไปด้วย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ) เคยแสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง เจอทุกข์...อย่าท้อ เพราะเป็นประตูสู่ธรรม โดยตั้งค�ำถามว่า ชาวพุทธเกิดมาเพื่ออะไร และ
ได้เฉลยค�ำตอบว่า เกิดมาเพื่อใช้โอกาสความเป็นมนุษย์นี้ เพื่อให้ออกจากทุกข์ เพื่อความพ้นทุกข์
เพราะความทุกข์ท�ำให้คนเราอยากพบธรรมะ คนที่เข้าหาธรรมะเวลามีความทุกข์ จะเกิดปัญญา
เกิดสติ ปล่อยวางได้
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (สํานักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี) กล่าวว่า ความสุข
ท�ำให้คนลืมตัว ลืมที่จะกระตือรือร้นศึกษาธรรมะ คนเราต้องฝึกเมื่อถึงยามศึกเราจึงจะรบได้ ยามศึก
คือการต้องเจอความทุกข์หลายรูปแบบ เช่น ประสบกับสิ่งที่ไม่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่รัก มีน้อยคน
ที่มีสุขแล้วหันเข้าหาธรรมะ ส่วนใหญ่ต้องเจอทุกข์ก่อนจึงจะหันเข้าหาธรรมะ ความทุกข์สามารถ
ผลักเราเข้าหาธรรมะได้ เพราะธรรมะมาจากที่เรารู้จักทุกข์นั่นเอง
ทุกคนรู้จักอริยสัจ ๔ คนเราต้องรู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจทั้ง ๔ ข้อ ข้อแรก คือ ทุกข์ ทุกข์คืออะไร
ก็คือรู้ทุกข์นั่นเอง นิโรธ การดับทุกข์โดยเจริญมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นทุกข์จึงเป็นด่านแรกที่จะพาเรา
เข้าสู่นิโรธ พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรก แต่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็น คือ รู้ทุกข์
เพราะรู้ทุกข์คือสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้
ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปจั จุบนั ท่านบอกว่า เราไม่มหี น้าทีเ่ ป็นทุกข์ แต่เรามีหน้าที่
รู้ทุกข์ ซึ่งเป็นคาถาเดียวกันกับท่านพุทธทาสที่บอกว่า “กูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์โว้ย”
การคิดแบบหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต คือ ทุกข์นี้ดี ท�ำให้เบื่อที่จะเกิดมาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เมื่อเบื่อ
ที่จะเกิด ก็จะตั้งความปรารถนาออกจากวัฏสงสาร คือ ไม่อยากเกิดอีกแล้ว ไม่ปรารถนาที่จะเกิด
เป็นเทวดาและมนุษย์อกี แล้ว เพราะคนทีเ่ จอแต่สขุ จะหลงใหลได้ปลืม้ อยากจะอยูใ่ นวัฏสงสารนาน ๆ
ทัง้ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ มันไม่เทีย่ ง เพราะเทวดาก็ยงั เกิดเป็นมนุษย์อกี ได้ แม้กระทัง่ ชัน้ พรหม แม้จะมีอายุยดื ยาว
แค่ไหน แต่พอหมดโปรโมชั่น ก็ตกลิ่วลงมาเรียกว่า พรหมตกสวรรค์
การพิจารณาอย่างนี้ ท�ำให้เราเกิดความพึงพอใจว่า โชคดีที่ได้เกิดในโลกมนุษย์ แม้ว่าจะมี
ความทุกข์อยู่บ้าง แปลว่า ทุกข์สอนให้เราเห็นภัยในวัฏสงสาร จึงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารได้ พระพุทธเจ้าตรัสกับนางปฏาจาราว่า ท่านประมาทนะ ไม่เห็นทุกข์ในวัฏสงสาร
มีผู้กล่าวว่า
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นางปฏาจาราเข้าใจเลย เพราะเจอความทุกข์ เรื่อง ลูกตาย สามีตาย พ่อ-แม่ตาย จึงเข้าใจว่าการ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นทุกข์มาก ท�ำให้นางเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน ออกบวช และได้เป็น
พระอรหันต์ เป็นตัวอย่างว่า ถ้าคนเราไม่เจอทุกข์ ก็ยากที่จะเห็นธรรม เห็นธรรมคือ เห็นไตรลักษณ์
เห็นอนิจจัง ทุกขัง ชัดเจนมาก เห็นความไม่เทีย่ ง ทัง้ เจริญขึน้ และเสือ่ มลง มีทงั้ มีและหมด ได้และเสีย
พบและพราก เจอแล้วก็จาก ถ้าเจอแล้วจะเห็นว่าไม่มอี ะไรยึดมัน่ ถือมัน่ ได้เลย เพราะฉะนัน้ เวลาทุกข์
อย่าได้คร�ำ่ ครวญว่าท�ำไมถึงได้มาเจอแบบนี้ ที่จริงเขาก�ำลังสอนธรรมให้เรา ไม่ให้ยึดติด เพราะทุกข์
ที่เจอมีไว้ให้เรียนรู้ ทุกข์มีเพื่อเห็น ไม่ใช่เพื่อเป็น ทุกข์กับเป็นทุกข์ไม่เหมือนกัน ในชีวิตคนเราอาจ
เจอทุกข์มากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกข์เสมอไป ที่คนเราเป็นทุกข์เพราะยึดเอาไว้
แบกเอาไว้ ยึดว่าเป็นตัวกู ของกู ทีแ่ บกทุกข์เอาไว้คอื ใจ ควรคิดว่าทุกข์มไี ว้เพือ่ ให้เห็น ไม่ใช่เป็น แม้วา่
เราจะมีทกุ ข์เป็นระยะ ๆ แต่เจอทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์กไ็ ด้ ถ้าเรารูจ้ กั เกีย่ วข้องกับทุกข์อย่างถูกต้อง คือ
เห็นทุกข์ ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ หรือไม่ไปแบกทุกข์ไว้
คนรวยที่มีชีวิตเพียบพร้อม ยากที่จะเห็นธรรมได้ แต่ความเพียบพร้อมจะเกิดขึ้นชั่วคราว
เท่านัน้ ต่อมาจะมีการสูญเสียคนรัก เช่น พ่อตาย แม่ตาย นีค่ อื ธรรมดาของชีวติ มนุษย์ทตี่ อ้ งเจอแบบนี้
แม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ ต้องใช้ทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ คือเรียนรู้จากมันว่า มันก�ำลังสอน
อะไรให้กบั เรา ถ้าเห็นโทษของการยึดมัน่ ถือมัน่ เห็นภัยในวัฏสงสาร หรือเห็นความไม่เทีย่ งของสังขาร
ก็จะท�ำให้เราเห็นธรรม และมีโอกาสก้าวข้ามความทุกข์ได้ คือ เจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ ยิ่งถ้ามีการ
ปฏิบตั ธิ รรมต่อจนเกิดเห็นธรรมขัน้ สูง เป็นโสดาบัน สกทาคามี หรือ อนาคามี เรียกว่า ปิดอบายได้เลย
(ค�ำว่า ปิดอบาย หมายความว่า จะไม่ลงไปเกิดในอบายภูมิ เช่น สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย หรือ
ลงไปอยู่ในนรก) เพราะจิตมีปัญญาถึงอริยภูมิ อริยผลแล้ว
พระพรหมมงคล วิ. (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) ได้ตั้งค�ำถาม และ
ตอบค�ำถาม เรือ่ ง การปฏิบตั ธิ รรมว่า การปฏิบตั ธิ รรมคืออะไร คือการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ เป้าหมายหรือ
จุดสูงสุดของพุทธศาสนา คือ พ้นทุกข์ด้วยปัญญา ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (วิ แปลว่า
แจ้ง ปัสสนา แปลว่า ความเห็น วิปัสสนา จึงแปลว่า ความเห็นแจ้งในไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ หมายถึง “ลักษณะ ๓ อย่าง” ที่มีประจ�ำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวง เป็นธรรมะที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) :๑. อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้น
แล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์
๒. ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) อาการเป็นทุกข์ อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว
อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น
เปลี่ยนแปลงไป จะท�ำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ เป็นอาการที่ไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว
หรืออาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันธ์
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๓. อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) อาการของอนัตตา เป็นอาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน เป็นอาการ
ที่ไม่มีตัวตน เป็นอาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ�ำนาจควบคุมของใคร
เป็นอาการทีแ่ สดงถึงความไม่มตี วั ตนทีแ่ ท้จริงของมันเอง เป็นอาการทีแ่ สดงถึงความไม่มอี ำ� นาจแท้จริง
ในตัวเลย เป็นอาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ไม่มีอ�ำนาจก�ำลังอะไร ต้องอาศัย
พึ่งพิงสิ่งอื่น ๆ มากมายจึงมีขึ้นได้
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ท�ำให้ปุถุชนสามารถเปลี่ยนเป็นพระอริยะ
(อริยกรธรรม) ได้
พระพรหมมงคล วิ. ได้อธิบายว่า ทุกคนมี ๒ อย่างเหมือนกัน คือ กายกับใจ หรือ รูปกับนาม
คนที่รู้จักรูปและนามแล้ว จะเป็นผู้รู้จักตัวเองและรู้จักความเป็นคน เมื่อรู้จักโลก รู้จักนาม วิปัสสนา
จะเกิดขึน้ ได้ โดยอาศัยรูปกับนาม เมือ่ รูจ้ กั โลกรูจ้ กั นาม คือ เรารูล้ มหายใจเข้า หายใจออก ลมหายใจ
เข้าพอง ลมหายใจออกยุบ เมือ่ รูจ้ กั พอง รูจ้ กั ยุบ ก็เป็นผูร้ จู้ กั รูปรูจ้ กั นาม เมือ่ รูจ้ กั รูปรูจ้ กั นามได้ชอื่ ว่า
รู้จักพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม การเห็นธรรมนั้น
เห็นรูป เห็นนาม ชื่อว่าเห็นธรรม เมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้ว จากนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้น เมื่อจะ
เห็นแจ้งนั้น ก็เอาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไปตั้งอยู่ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรม เมื่อไปตั้งอยู่ที่กาย
ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรมแล้ว การละความเป็นตัณหาคือกาม คือความใคร่ ในโลกนี้และโลกหน้า
รวมถึงมนุษย์โลกและเทวโลก เราจะคลายไม่เอาอุปทานเข้าไปยึด เข้าไปถือ และจะคลายจากความสุข
ทัง้ หลายในโลกนีแ้ ละโลกหน้า เราจะคลายจากการเห็นตัวตน จึงเอาสติตวั นีเ้ ข้าไปตัง้ อยูท่ กี่ าย ทีเ่ วทนา
ทีจ่ ติ ทีธ่ รรม จิตของเรามันจะคลายออกจากกามแล้ว คลายจากความสุขแล้ว คลายจากความเทีย่ งแล้ว
และคลายออกจากตัวตน เมือ่ คลายแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า จะไปถึงทีส่ ดุ ในทุกข์ หรือทีส่ ดุ แห่งทุกข์
คือ มรรคผล นิพพาน อย่างแน่นอน
การตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นการฝึกสติ หัดรู้สึกอยู่ที่กาย ที่ใจ ตัวเอง (๒) เมื่อร่างกาย
เคลื่อนไหวก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองก�ำลังเคลื่อนไหว เมื่อก�ำลังหายใจก็รู้สึกว่าร่างกายก�ำลังหายใจ
ซึ่งเป็นคนละอย่างกับการรู้ลมหายใจ เพราะการรู้ลมหายใจ คือการเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจ ซึ่งเป็น
สมถะ แต่ถ้าเราจะฝึกสติด้วยการรู้กาย เวลานั่งเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ เมื่อเราหายใจ เราก็
รู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ โดยไม่ได้เอาจิตไปแปะไว้ที่ลมหายใจ การรู้ใจ หมายถึง เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้น เช่น
เกิดความโกรธ ก็รู้ว่ามีความโกรธ หัดดูความโกรธ และดูจิตที่มันก�ำลังโกรธ แต่ไม่ต้องสนใจเรื่องราว
ที่ท�ำให้โกรธ ให้สนใจแค่ว่าตอนนี้เราก�ำลังโกรธอยู่ มันจะโกรธเรื่องอะไรไม่สนใจเลย แค่รู้ว่ามันโกรธ
ก็พอแล้ว จะท�ำให้จิตที่โกรธมันดับ (หายโกรธ) เมื่อมีจิตโลภ และเรารู้ทัน คือรู้ว่าจิตโลภ จะเห็นว่า
จิตโลภมันดับ เป็นการฝึกให้มีสติในการรู้ว่า กายมันเป็นอย่างไร จิตมันมีกิเลสเป็นอย่างไรอยู่ พอเรา
รูท้ ันบ่อย ๆ จิตจะมีความตัง้ มัน่ ขึน้ มาอย่างอัตโนมัติ นัน่ ก็คอื จิตตัง้ มัน่ ชั่วขณะ เมือ่ เกิดซ�้ำ ๆ ก็จะเห็น
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของจิต จึงท�ำให้อารมณ์ต่าง ๆ ดับลง เวลาดูร่างกายไม่เที่ยง เช่น
นั่งท่านี้นิ่ง ๆ อยู่ชั่วโมง จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันทนไม่ไหว เนื่องจากร่างกายมันถูกบีบคั้นให้ทนอยู่ใน
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สภาพเดิมไม่ได้ ต้องมีการขยับเพื่อให้นั่งอยู่ต่อได้ นี่คือทุกขัง จะเห็นอนัตตาได้อย่างไร เห็นได้ คือ
จะสั่งให้ร่างกายไม่ให้ป่วยไม่ได้ จะสั่งไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้ จะสั่งให้มันยืนนาน ๆ ทั้งคืนก็ไม่ได้ นี่คือ
สภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับร่างกายได้ เพราะร่างกายเป็นลักษณะของอนัตตา เมื่อเรามีจิต
ตัง้ มัน่ ขึน้ จากการท�ำสมถะหรือสติกต็ าม เราก็ใช้สติทตี่ งั้ มัน่ นีม้ าสังเกตความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
้ ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ จิตมันยอมรับแล้ว จิตก็จะปล่อยวางเอง
ของกาย และใจของเรา เมือ่ สังเกตซ�ำ 
จากเทศนาธรรมของพระสงฆ์รปู หนึง่ กล่าวว่า ในพระไตรปิฎกมีการแบ่งบุคคลเป็น ๔ ประเภท
ดังนี้ :๑. มืดมามืดไป (ไม่ด)ี ตอนเด็ก ๆ หรือตอนต้นของชีวติ ไม่มศี ลี ไม่มธี รรม มีชวี ติ ล�ำบากยากแค้น
พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาว เข้าวัยกลางคน เป็นคนแก่ชราแล้ว ก็ยังไม่มีศีล ไม่มีธรรมต่อไปอีก จนถึง
วันตาย พอตายก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิ
๒. สว่างมามืดไป (ยิ่งไม่ดีกว่ามืดมามืดไป) ตอนเกิดมาได้รับการอบรมจากพ่อแม่ พ่อแม่
สั่งสอนดีตั้งแต่เด็ก รู้จักศีลธรรม แต่พอโตขึ้นมาลุ่มหลงมัวเมากับอบายมุข จึงกลายเป็นคนชอบ
ท�ำความชั่วมากกว่าความดี ขี้เกียจไหว้พระสวดมนต์ ขี้เกียจรักษาศีล ไม่ภาวนา มีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
และดื่มสุรา
๓. สว่างมาสว่างไป (หายาก) ยกเว้นเป็นพระโสดาบันมาก่อน แล้วจึงมาเกิดเพื่อเอาชาติอีก
๑ ชาติ หรือ ๓ ชาติ หรือ ๗ ชาติก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์
๔. มืดมาสว่างไป (คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี)้ สมัยยังเป็นเด็กวัยรุน่ หนุม่ สาว เคยมืดมาก่อน
ไม่ท�ำบุญ แต่พออายุมากขึ้น ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้
สอนไว้ น�ำมาประพฤติปฏิบัติ ไตร่ตรองดูเหตุและผล หลังจากนั้นก็ปรับปรุงตัวเอง และท�ำกาย วาจา
ใจ ของเราให้ถูกต้องในศีลธรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติให้เกิดความสว่าง ก่อนจะเสียชีวิต
ดังนั้น ทุกคนสามารถก�ำหนดการกระท�ำของตนเองได้ว่า จะเป็นคนแบบไหน ในระหว่าง
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ จะเป็นคนมืดไปหรือสว่างไปเมื่อต้องจากโลกนี้
ทางเดินไปสู่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน เรียกว่า มรรค ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา ส�ำหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ เพื่อให้การ
ด�ำเนินชีวิตด�ำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ (ที่ภิกษุหรือปุถุชนใช้เป็น
แนวทางเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) คือ (๓) :๑. สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ (Right View)
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ การด�ำริชอบ (Right Thought)
๓. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ (Right Speech)
๔. สัมมากัมมันตะคือ การประพฤติชอบ (Right Action)
๕. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ (Right Lifelihood)
๖. สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ (Right Effort)
บทน�ำ
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๗. สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ (Right Mindfulness)
๘. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ (Right Concentation)
อริยมรรค หมายถึง มรรค ๘ ประการ ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั อิ นั ประเสริฐส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ
ของพระอริยะและปุถุชนด้วยปัญญา เพื่อน�ำไปสู่การพ้นจากกิเลสทั้งปวง ดั่งเช่น พระพุทธองค์ และ
พระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่งหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้ว มรรค ๘ ประการ มีดังนี้ :๑. สัมมาทิฏฐิ (การเห็นชอบ)
สัมมาทิฏฐิ แห่งมรรค ๘ หมายถึง ความเห็น หรือการเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง และดีงาม
ตามแนวทางแห่งอริยสัจ ๔ อันประกอบด้วย
- ทุกข์ คือ สภาวะจิตใจที่เกิดความทุกข์
- สมุทัย คือ สิ่งที่ทำ� ให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ โทสะ โมหะ และโลภะ
- นิโรธ คือ สิ่งที่สามารถดับทุกข์ได้ อันประกอบด้วยความเข้าใจในสภาพจริงของธรรมชาติ
คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
- มรรค คือ หนทางในการดับทุกข์ ก็คือ มรรค ๘
องค์ที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่าง คือ
- ปรโตโฆสะ คือ ความเห็นชอบที่มาจากปัจจัยรอบด้าน เช่น ค�ำบอกเล่า ข่าวสาร ค�ำสั่ง
สอน ต�ำรา เป็นต้น สิง่ เหล่านีเ้ ป็นบ่อเกิดของความรูท้ ปี่ ระกอบขึน้ จากภายนอก ทีเ่ ราต้องขวนขวายหา
แต่ความรูเ้ หล่านีจ้ ำ� เป็นต้องกรอง หรือต้องรูจ้ กั ใช้วจิ ารณญาณให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน
การใช้วิจารณญาณนี้ เรียกทางพุทธธรรมว่า โยนิโสมนสิการ
- โยนิโสมนสิการ คือ การรูจ้ กั คิด วิเคราะห์ในเหตุและผล อันน�ำมาซึง่ ปัญญา คือ การรูแ้ จ้ง
โดยใช้ข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากปรโตโฆสะมาประกอบ
สัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ
- โลกิยสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น หรือการเข้าใจในระดับปุถุชนที่มีความเห็นหรือเข้าใจ
ในสิ่งชั่วดี สอดคล้องกับครรลองคลองธรรมซึ่งยังมิได้เข้าถึงการรู้แจ้งในระดับพระอริยะ ท�ำให้ยัง
เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
- โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น หรือการเข้าใจในระดับพระอริยะที่มีความเห็นแจ้ง
รู้แจ้งในทุกสรรพสิ่งบนโลก หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง และไม่เวียนว่ายในวัฏสงสาร
๒. สัมมาสังกัปปะ (การด�ำริชอบ การคิดชอบ)
สัมมาสังกัปปะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การรูจ้ กั คิดในทางทีถ่ กู ทีค่ วรบนพืน้ ฐานของศีลธรรม
อันงามที่ปราศจากการคิดโลภในความอยากของตน การคิดพยาบาท อาฆาตแค้น และการคิดที่จะ
เบียดเบียนผู้อื่นให้เสียหาย
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สัมมาสังกัปปะเป็นธรรมที่พึงเว้นจากมิจฉาสังกัปปะ ๓ ประการ คือ
- กามสังกัปปะ คือ การคิดในกาม อันเป็นความอยาก ความต้องการของตนในทุกด้าน
โดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมอันดี จนน�ำไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อให้บรรลุซึ่งความอยากเหล่านั้น
- พยาบาทสังกัปปะ คือ การคิดพยาบาท อันประกอบขึ้นด้วยจิตที่มีความขุ่นเคือง ความ
เคียดแค้น และความอาฆาตต่อผู้อื่น
- วิหิงสาสังกัปปะ คือ การคิดเบียดเบียน อันประกอบขึ้นจากพยาบาทสังกัปปะที่ฝังอยู่
ในจิตใจ จนน�ำไปสู่การคิดเพื่อแสวงหาทางที่จะเบียดเบียน หรือท�ำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
๓. สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ)
สัมมาวาจา แห่งมรรค ๘ หมายถึง การพูดจาชอบในทางที่ถูกที่งาม อันประกอบด้วย
เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค�ำหยาบ และเว้นจากการพูดกลับค�ำ
การประพฤติสัมมาวาจา ท่านแนะน�ำให้พึงเว้นจาก วจีทุจริต ๔ ประการ คือ
- มุสาวาทา คือ พึงเว้นจากการพูดเท็จ พูดหลอกลวง ทีไ่ ม่เป็นจริงดังปรากฏ เพียงเพือ่ หวัง
ประโยชน์แก่ตน และท�ำให้ผู้อื่นเสียหาย
- ปิสุณวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดส่อเสียด เพื่อให้ผู้อื่นเจ็บใจ และการพูดยุแหย่ เพื่อให้
เกิดความแตกแยกในหมู่คณะหรือเกิดความแตกร้าวของผู้อื่น
- ผรุสวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดค�ำหยาบ อันเป็นค�ำที่ไม่รื่นหู เพียงเพื่อท�ำให้ผู้อื่นเจ็บใจ
หรือพูดเพราะความคึกคะนอง
- สัมผัปปลาปะ คือ พึงเว้นจากการพูดกลับค�ำ พูดกลับไปกลับมา จับสาระไม่ได้
๔. สัมมากัมมันตะ (การประพฤติชอบ)
สัมมากัมมันตะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องอันควร
สัมมากัมมันตะในทางโลกท่านพึงให้ละเว้นจากกายทุจริต ๓ ประการ คือ
- ปาณาติปาตา คือ การละซึ่งการพรากชีวิตสรรพสัตว์ และชีวิตผู้อื่น
- อทินนาทานา คือ การละซึ่งการลักทรัพย์อันเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเขาไม่ยินยอมให้
- กาเมสุมจิ ฉาจารา คือ การละซึง่ การประพฤติผดิ ในกามในหญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม
ทั้งหลาย
๕. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ)
สัมมาอาชีวะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการหาเลีย้ งชีพด้วยความสุจริต
ด้วยการใช้ปัญญา และความรู้ของตนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถูกต้อง ปราศจาก
การประพฤติอันผิดต่อศีลธรรมอันงาม
ผู้มีสัมมาอาชีวะท่านพึงให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ ๕ ประการ คือ
- สัตถวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายอาวุธสงครามหรือวัตถุทเี่ กีย่ วข้องกับ
อาวุธ
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- สัตตวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายมนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
การทารุณกรรม การบริการทางเพศ เป็นต้น
- มังสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายสัตว์ ค้าขายเนือ้ สัตว์ตอ้ งห้ามทีผ่ ดิ ต่อ
หลักกฎหมายหรือศาสนา
- มัชชวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายน�้ำเมา และสารเสพติด
- วิสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายยาหรือสารส�ำหรับการท�ำพิษต่อคน
หรือสัตว์
๖. สัมมาวายามะ (การเพียรชอบ)
สัมมาวายามะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง ความเพียรในการงานหรือความเพียรในการประพฤติ
ต่อคุณงามความดี อันได้แก่
- สังวรประธาน คือ การเพียรป้องกันมิให้ตนประพฤติอยู่ในอกุศลกรรม
- ปหานปธาน คือ การเพียรละซึ่งอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากตน
- ภาวนาปธาน คือ การเพียรสร้างกุศลกรรมอันที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นแก่ตน และผู้อื่น
- อนุรักขนาปธาน คือ การเพียรรักษาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ยังคงอยู่เป็นนิจ และเพียร
ส่งเสริมพัฒนาให้สิ่งนั้นเกิดยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๗. สัมมาสติ (การตั้งสติชอบ)
สัมมาสติ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การตัง้ สติได้ การระลึกได้ ไม่ฟน่ั เฟือน ไม่เลือ่ นลอย สามารถ
ระวังตัวมิให้ประพฤติตนหลงเข้าไปในวังวนของกิเลสทั้งหลาย อะไรควรท�ำ  อะไรไม่ควรท�ำ  รวมถึง
การตื่นตัวในหน้าที่ การส�ำนึกในหน้าที่อยู่เสมอ
ลักษณะของการมีสติ
๑. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีประโยชน์หรือไม่ เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่ว
๒. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเหมาะกับตนหรือไม่
๓. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีผลดีหรือร้าย
๔. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเป็นเรื่องงมงายหรือไม่
๕. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีโอกาสส�ำเร็จหรือไม่
๘. สัมมาสมาธิ (การตั้งมั่นชอบ)
สัมมาสมาธิ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การตั้งมั่นในจิต การมีจิตแน่วแน่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ
มีจิตเป็นหนึ่งรวมกับสิ่งใด ๆ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
- ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ เป็นสมาธิที่เกิดขณะท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการด�ำเนินชีวิต เช่น
การท�ำงาน การท่องหนังสือ เป็นต้น
- อุปจารสมาธิ คือ สมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิทเี่ กิดจากการก�ำหนดจิตต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ในชั่วขณะ ที่ไม่ได้ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงการมีจิตรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้น เช่น การก�ำหนดจิต
ต่อลมหายใจเข้าออกได้ชั่วครู่ชั่วขณะ เพราะเกิดจิตเลื่อนลอยไปนึกถึงสิ่งอื่น
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- อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิทแี่ น่วแน่เป็นหนึง่ เป็นสมาธิทเี่ กิดจากการก�ำหนดจิตต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ที่ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก�ำหนดจิตแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้นได้ เช่น จิตรับรู้ และ
แน่วแน่ต่อลมหายใจเข้าออก
ธรรมอันใช้คู่กับมรรคทั้ง ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ : สมุทัย และนิโรธ แห่งอริยสัจ ๔
๒. สัมมาสังกัปปะ : เว้นจากมิจฉาสังกัปปะ ๓
๓. สัมมาวาจา : เว้นจากวจีทุจริต ๔
๔. สัมมากัมมันตะ : เว้นจากกายทุจริต ๓
๕. สัมมาอาชีวะ : วิริยะ
๖. สัมมาวายามะ : ปธาน ๔
๗. สัมมาสติ : สติสัมปชัญญะ
๘. สัมมาสมาธิ : ฌาน ๔
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร
อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ประทานพระนิพนธ์เรื่อง “พระโอวาทสอน
ปัพพชาเปกขะ” และเรื่อง “หลักทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา” ที่ทรงพระราชทานถวาย เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ ๕
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทางกองทุนฯ ขอกราบขอบพระทัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
เรื่องที่อยู่ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) เป็นเรื่องที่น�ำมาจากแหล่งต่าง ๆ
๓ แหล่ง คือ จากเทศนาธรรมของพระสงฆ์ในยูทปู (มีคณะท�ำงานถอดเทปและพิมพ์) จากการบรรยาย
ธรรม และจากหนังสือธรรมะ
รายชื่อพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม และลิขิตธรรม ที่กองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะ คัดเลือกเพื่อน�ำมาพิมพ์ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) มีดังนี้ :๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ศาสตราจารย์พิเศษ ประจ�ำมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรยาย
ธรรมเรื่อง “เหตุที่พุทธสูญสิ้นที่อินเดีย” โดยกล่าวถึงสาเหตุที่ท�ำให้ศาสนาพุทธสูญสิ้นจากประเทศ
อินเดีย ดังนี้ :เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนรูก้ นั มานานแล้ว เพราะมีคนอินเดียนับถือศาสนาพุทธแค่เวลา ประมาณ
๑,๗๐๐ ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า ตั้งแต่มหาวิทยาลัยนาลันทา
ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศอินเดียถูกท�ำลายและเผา ในปี พ.ศ. ๑๗๓๖ หลังจากนัน้
ู สิน้ จากอินเดียแล้ว จึงน่าเป็น
ไม่มคี นอินเดียนับถือพุทธอีกจนถึงปัจจุบนั กล่าวได้วา่ พุทธศาสนาได้สญ
ห่วงว่าอาจจะมีการสูญสิ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
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อายุศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้คือ ๕,๐๐๐ ปี พอครบ ๕,๐๐๐ ปีแล้ว จะไม่มี
คนนับถือศาสนาพุทธอีกแล้ว จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ตอ่ ไปมาเกิด จึงจะมีคนนับถือศาสนาพุทธ
อีกครั้งหนึ่ง
หลังจาก พ.ศ. ๕๐๐๐ ไปแล้ว อีกนานมากกว่าที่พระศรีอริยเมตไตรย์จะอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์
และมาตรัสรู้ ระยะเวลาที่ห่างกันระหว่างยุคพระพุทธเจ้าสมณโคดมและพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย์ เป็นกลียุคของมนุษย์ เรียกระยะเวลานี้ว่าพุทธันดร มนุษย์ในยุคพุทธันดรนั้นจะมีกิเลส
ครอบง�ำจิตจนมืดบอด มองไม่เห็นธรรมะ
เป็นยุคที่มนุษย์จะมีอายุลดน้อยลงไปตามอ�ำนาจกิเลส จนมีอายุเหลือแค่ ๑๐ ปี จะส�ำส่อนกัน
เหมือนสัตว์ ไม่มคี วามนับถือญาติผใู้ หญ่ และส�ำคัญผิดคิดว่าเนือ้ มนุษย์กนิ ได้ จึงมีการฆ่ามนุษย์ซงึ่ กัน
และกันล้มตายเป็นอันมาก จนมนุษย์ในยุคนั้นเกิดความสลดสังเวชใจ แล้วกลับมาพัฒนาตนให้เป็น
คนมีศีลธรรม เริ่มจากศีลข้อ ๑ ก่อน หลังจากนั้น ต่อมาอายุของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๒๐ ปี
และเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระศรีอริยเมตไตรย์จึงจะเสด็จลงมาตรัสรู้ จึง
เห็นได้ว่าอะไร ๆ ก็ไม่เที่ยง แม้แต่ศาสนาที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดก็เสื่อมลงได้ นี่คือสัจธรรม
ครั้งหนึ่ง ประเทศอินโดนีเซียเคยมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่ในปัจจุบันประเทศนี้มี
ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
การทีพ่ ทุ ธศาสนาต้องสูญสิน้ ไปจากประเทศต่าง ๆ คล้ายกับการผลัดเปลีย่ นกันครอบครองพืน้ ที่
ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดในปีที่ พ.ศ. ๕๐๐๐ เป็นธรรมดา ชาวพุทธควรสู้กับ..โลภ..โกรธ..หลง
ที่ครองใจของตัวเอง ไม่ต้องสู้กับคนอื่น แต่ให้สู้กับกิเลสของตัวเอง เพื่อจะได้บรรจุธรรม เป็นอรหันต์
และนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้ว
พระพุทธเจ้าเคยเทศน์ไว้วา่ ศาสนาพุทธจะเสือ่ มหรือจะเจริญ ขึน้ กับพุทธบริษทั ทัง้ ๔ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง ๔ มีการประพฤติดี ประพฤติชอบ จะมีผล
ท�ำให้ศาสนาพุทธไม่เสื่อมลงง่าย ๆ และสามารถคงอยู่ตลอดกาลนาน
๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาอาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ลิขิตธรรมเรื่อง “ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ”
กล่าวว่า ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น บางคนโกรธง่าย เวลาโกรธมักจะท�ำ
อะไรรุนแรงออกไป ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและตนเอง เช่น ในปัจจุบันมีข่าวว่า นักเรียนชาย
โกรธเพื่อน ขโมยปืนพ่อมายิงเพื่อนเสียชีวิต หรือนักเรียนชายใช้มีดปาดคอเพื่อนจนเกือบเสียชีวิต
เป็นต้น
เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น ควรนึกถึง ๑๐ วิธีที่จะช่วยลดความโกรธ และท�ำให้ความโกรธหายไป
โดยไม่เกิดความรุนแรง ได้แก่ :ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ
ขั้นที่ ๒ พิจารณาโทษของความโกรธ
ขั้นที่ ๓ นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ
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ศัตรู

ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่า ความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจ

ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า
ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ
ขั้นที่ ๘ พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา
ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ
ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ
๓. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตตามกถา ว่าด้วยวิธี
ฝึกฝนจิต”
๔. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) ลิขิตธรรมเรื่อง “กตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมน�ำพาให้
ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์” (วัดศรีอินทราฯ)
๕. สุเมโธ ภิกฺขุ ลิขิตธรรมเรื่อง “ลับปัญญากับปัญหาใกล้ตัว”
๖. พระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง
“ภาวนามยปัญญา”
๗. พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง
“เวรกรรม” ในพระพุทธศาสนา
๘. พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่า
ดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ลิขิตธรรมจ�ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ :๘.๑ เรื่อง “ต้นเหตุแห่งทุกข์”
๘.๒ เรื่อง “วันวิสาขบูชา”
๘.๓ เรื่อง “ก�ำลังใจ”
๘.๔ เรื่อง “ปัจจัยสี่”
๙. พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง
“พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
๑๐. พระครูอดุลสีลกิตต์ เจ้าอาวาสวัดธาตุค�ำ เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง “กรรมเป็นสิ่งที่เรา
ต้องได้รับผล”
๑๑. ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง “เรียงล�ำดับอริยภูม”ิ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ น�ำมาจากแผ่นป้ายไวนิลที่ติดในศาลาใน วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี
๑๒. พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญฺโญ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “กฎเหล็กในการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน” กล่าวว่า การที่ทุกคนจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน จะต้อง
มีกฎเหล็ก ๘ ข้อ ดังนี้
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ข้อที่ ๑ เราต้องมีเป้าหมายว่า ในการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง เราต้องท�ำเพื่อ
นิพพานชาตินี้
ข้อที่ ๒ ให้เราขอขมาบิดามารดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าเสียชีวิตไปแล้ว ให้อธิษฐานขอขมา
ท่าน
ข้อที่ ๓ ให้นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ อย่างจริงจัง และจริงใจ
ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่
ข้อที่ ๔ ให้เราอธิษฐานลาพุทธภูมิ
ข้อที่ ๕ ให้สัจจะว่าจะถือศีล ๕ ขึ้นไปตลอดชีวิต
ข้อที่ ๖ ต้องมีสติรู้ตัวและปรับตัวเสมอทางกาย
ข้อที่ ๗ ตื่นนอนมาใหม่ ๆ ให้เราท�ำสมาธิ ๕ นาที
ข้อที่ ๘ ให้เราคิดเสมอเป็นประจ�ำในระหว่างวันทุกวันว่า ถ้าเราตายไปเมื่อไหร่ขอนิพพาน
ไม่ขอเกิดเป็นอะไรอีกแล้ว
๑๓. หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “วงจรปฏิจจสมุปบาท” เป็น
วงจรเวียนตาย เวียนเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารอันแสนยาวนาน หาต้นไม่ได้ หาปลาย
ไม่เจอ จุดเริ่มต้นของวงจรนี้เกิดจากความไม่รู้ (อวิชชา) ซึ่งน�ำไปสู่การเกิดสังขาร-วิญญาณ-นามรูปสฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปทาน-ภพ-ชาติ-ชรา-มรณะ ซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้น
ความไม่รเู้ ริม่ ต้นทีจ่ ติ จิตทีม่ อี วิชชา (จิตโง่) เป็นจิตทีห่ ลงคิดปรุงแต่ง ยึดถือขันธ์ ๕ คือ ร่างกาย
(กายสังขาร) และจิต (จิตตสังขาร)
กายสังขาร คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นตัวตน เป็นเรา ตัวเรา ของเรา หรือหลง
ยึดถือ “จิต” ว่าเป็นตัวเรา ซึ่งความจริงแล้วไม่มีตัวตนของเราอยู่จริง เพราะขันธ์ ๕ เป็นเพียงสิ่งผสม
ปรุงแต่งของธาตุ ๔ ชนิด คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
จิตตสังขาร เป็นการท�ำงานร่วมกันของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นการหลงผิด ยึดถือ
ขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเรา หรือมีตวั เราอยูใ่ นขันธ์ ๕ ซึง่ เป็นอวิชชาและเป็นปัจจัย ยึดสังขารเป็นตัวเป็นตน
ในความรู้สึกส�ำหรับเตรียมไปเกิดตายในร่างอื่น ๆ ต่อไป
๑๔. พระอาจารย์สนุ นั ท์ สุมงฺคโล แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง “เกิดมาท�ำไม” กล่าวว่า มนุษย์
เกิดมาเพื่อพัฒนากรรม คือ การพัฒนาการกระท�ำของเราให้ไปถึงจุดสูงสุดคือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
เพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีก การพัฒนากรรมท�ำได้ ๓ ทาง ได้แก่
๑. พัฒนากรรมทางกาย คือการรักษาศีล เพราะเมื่อเรามีวาจาดี และท�ำแต่สิ่งดี ๆ แล้ว
จะท�ำให้กรรมเก่าหมดไป และมีกรรมใหม่ คือมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา
๒. พัฒนากรรมทางวาจา คือ การไม่พูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ หรือพูดเพ้อเจ้อ
การทีเ่ ราระมัดระวังค�ำพูด ท�ำให้เราได้ยนิ ได้ฟงั แต่เรือ่ งราวทีด่ ี ๆ มีจติ ใจเป็นกุศล ท�ำให้เราได้มโี อกาส
ได้ท�ำบุญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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๓. การพัฒนากรรมทางใจ เพราะจิตหรือใจเป็นธรรมชาติที่พาเราเวียนเกิดเวียนตาย จิตพา
เราเวียนไปเกิดทั่ว ๓๑ ภพภูมิ จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ แต่เขาไม่รู้ดีรู้ชั่ว การพัฒนาจิตท�ำได้โดย
การลงมือปฏิบัติเป็นเครื่องปั้นจิต เป็นเครื่องฝึกจิต และเป็นเครื่องยกจิตให้มันเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ให้จิตได้รู้ว่า อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป ถ้ามันเป็นบุญจิตจะได้รู้ว่ามันเย็น และถ้ามันเป็นบาปจิต
ก็จะได้รู้ว่ามันร้อน เวลาเกิดความทุกข์ใจ เช่น มีปัญหาทางด้านครอบครัว มีปัญหาสัมพันธภาพกับ
คนในครอบครัวหรือกับเพื่อน ๆ มีปัญหากับเจ้านายหรือลูกน้อง มีปัญหาเงินไม่พอใช้ จะได้ไม่เกิด
ความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายหนีปัญหา
๑๕. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือ
ข้าวเปลือก (ตอน ๑)” กล่าวว่า การฟังธรรมะไม่ใช่เป็นการฟังเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ได้ฟัง
เพื่อให้เกิดความสบายใจ แต่เป็นการฟังเพื่อให้เกิดสติและปัญญา
การปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร เพื่อให้เกิดสติปัญญา แล้วน�ำสติปัญญานั้นมาดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ
ของเรา
คนเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เพราะว่ามีเปลือกอวิชชา (ความไม่รู้) หุ้มห่อดวงจิตไว้ ซึ่งก็คือ
ขันธ์ ๕ นั่นเอง อวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตไว้เปรียบเหมือนข้าวเปลือกที่ชาวนาน�ำไปหว่านเพื่อปลูกข้าว
ก็จะมีเมล็ดข้าวงอกขึ้นมา ท�ำให้มนุษย์ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าแกะเอาเปลือกของ
ข้าวเปลือกออก ข้าวเปลือกก็จะกลายเป็นข้าวสาร ซึ่งถึงแม้ว่าข้าวสารจะไปตกในนาที่มีดินดี น�้ำดี
ขนาดไหน ข้าวสารก็ไม่สามารถงอกให้เป็นเมล็ดข้าวเหมือนข้าวเปลือกได้
จิตก็เช่นกัน ถ้าไม่มีกายหุ้มห่ออยู่ จิตดวงนี้ไปตกที่ไหนเขาก็ไม่เกิดอีก แต่ที่ยังเกิดอีกเพราะเขา
ยังไม่หมดกรรม จึงท�ำให้จิตกับกายยังมารวมตัวกันอีก
ทีว่ า่ จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก จิตก็คอื ผูไ้ ม่มนี นั่ เอง อวิชชาคือข้าวเปลือกคืออะไร ก็
คือกายกับใจนั่นเอง ซึ่งเมื่อเรามาอาศัยกาย แล้วเราก็มาหลงเปลือกของข้าวเปลือก (หรือหลงแกลบ
นั่นเอง) จึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
๑๖. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือ
ข้าวเปลือก (ตอน ๒)” กล่าวว่า ธรรมชาติของจิตเป็นพลังงาน มีอยู่ ๒ ช่วง คือจิตที่อิสระ และจิตที่
ไม่อสิ ระ ซึง่ เป็นจิตทีย่ งั มีความผูกพัน ยึดมัน่ ผูกมัน่ ในขันธ์ ๕ อยู่ จึงท�ำให้กรรมซึง่ มีขนั ธ์ ๕ เป็นตัวน�ำ 
พาให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ เมื่อแยกจิตเป็นอิสระจากขันธ์ ๕ แล้ว ก็ไม่มีวิญญาณขันธ์พาไปเกิดใน
ภพภูมิใด ๆ อีก
วิธีถอนเรา ก็คือท�ำลายเราออกจากธาตุ ๔ และท�ำลายธาตุ ๔ ออกจากเรา ท�ำลายขันธ์ ๕ ออก
จากเรา ท�ำลายเราออกจากขันธ์ ๕ ซึง่ จะมีผลท�ำให้กเิ ลสลดลงเองได้ อย่ามัวท�ำลายกิเลส เพราะกิเลส
ท�ำลายไม่ได้
๑๗. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ทางปฏิบัติเพื่อความ
หลุดพ้น” กล่าวว่า ความทุกข์ของมนุษย์เกิดเพราะเราวิ่งหาความสุขนอกกาย เลยมองไม่เห็นความ
บทน�ำ
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สุขที่แท้จริงในกาย ความสุขที่แท้จริงของเราเกิดที่กายของเรานั่นเอง ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย การพ้นทุกข์
ก็อยู่ในกายของเรา ไม่ใช่ที่ไหนเหมือนกัน ร่างกายไม่ได้เป็นเราจริง แต่เป็นเราโดยการสมมุติเท่านั้น
เอง เพราะมันเป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยง เป็นเราอยู่ชั่วคราว ในร่างกายมีแต่ดิน น�้ำ  ลม ไฟ พอหยุด
หายใจธาตุลมก็ดับ อีกไม่นานธาตุไฟก็ดับตาม หลังตายใหม่ ๆ กายก็ยังอุ่นอยู่ แต่พอธาตุไฟดับตัว
ก็เย็น พอเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่ง น�ำ้ ก็ระเหยออกจากร่างกายจนแห้งสนิท สุดท้ายซากศพก็กลาย
เป็นดิน กลายเป็นปุ๋ย
การเวียนว่ายตายเกิดใน ๓ แดนโลกธาตุ นรก มนุษย์ สวรรค์ จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เบือ่ หน่าย เพราะ
เทวดาก็ยังไม่เที่ยง เพราะต้องตาย เทวดายังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน หรือตกนรกได้
มีพระนิพพานเท่านั้นที่ท�ำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่า ความสุขกับความทุกข์มันเป็นตัวเดียวกัน มันติดกัน มันแยกกัน
ไม่ออก พระพุทธเจ้าไม่สามารถแยกสุขกับทุกข์ออกจากกันได้ เอาแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้
การหลุดพ้นทุกข์อย่าประมาทตนเองว่า เราบุญน้อย เราปัญญาน้อย เราบารมีน้อย เพราะ
พระอริยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นผู้ท่ีมีกิเลสเหมือนเรา มีความคิดเหมือนเรา ท�ำไมยังท�ำได้ หน้าที่ของเราคือ
ต้องเข้าไปศึกษาว่า ท่านรู้อะไรท่านจึงพ้นทุกข์ การเป็นพระไม่จ�ำเป็นว่าต้องบวชเป็นพระก่อน เป็น
ฆราวาสก็เป็นพระได้ เป็นผู้หญิงก็เป็นพระได้ ค�ำว่า พระ ก็คือ พระอริยบุคคลนั่นเอง พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เสมอภาคกัน ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ก็ตรัสรู้ได้
ธรรมะจึงเป็นของกลาง เพราะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ มีตา หู จมูก รู้กายใจก็สามารถเข้าไปรู้ธรรมเห็น
ธรรมได้ไม่แตกต่างกัน
ทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องมีสมาธิและปัญญาคู่กัน อย่าไปติดสมาธิ เพราะสมาธิอย่าง
เดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ ปัญญาเท่านั้นที่พ้นทุกข์ได้ หรือมีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีสมาธิเป็น
เครื่องหนุนด้วย ทั้ง ๒ อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นคู่กัน เพราะถ้าใช้ปัญญาอย่างเดียวพิจารณาโดยไม่มีสมาธิ
จะเกิดความฟุ้งซ่านแทน ไม่มีพลัง จะเห็นว่าปัญญาและสมาธิจึงมีความส�ำคัญทั้งคู่
๑๘. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง จิต วิมตุ ติ นิพพาน “แนวทาง
และวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง” อธิบายความหมาย ค�ำว่า จิต วิมุตติ และนิพพาน
จิตแท้เขาไม่สุข จิตแท้เขาไม่ทุกข์ จิตแท้เขาไม่มีอะไรให้ยึด เขาอิสระ ฉะนั้น จิตดวงนี้จึง
ไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิดไปหลายภพหลายชาติ ไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นมนุษย์บ้าง
เป็นเทวดาบ้าง ไปพรหมโลกบ้าง เพราะอาศัยความลุ่มหลงตัวเดียว หลงสุขไปขึ้นสวรรค์ หลงทุกข์
ไปตกนรก แต่ถ้าหลงความว่างเป็นอารมณ์ก็ไปพรหมโลก ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ทั้ง ๆ ที่ไม่มีรูปเลย
แต่ก็อยู่ได้ แต่พระนิพพานนี้ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีความว่าง ไม่มีอะไรให้ยึดเลย พระนิพพานมีอยู่
เหมือนลมที่มีแต่ไม่สามารถจะจับต้อง หมายได้ว่าลมมันเป็นอย่างไร นิพพานก็เหมือนกันมีอยู่แต่เรา
ไม่สามารถจะจับต้องได้ จิตก็เหมือนกันมีอยูแ่ ต่ไม่สามารถสัมผัสได้เลย ทีส่ มั ผัสได้คอื อาการของใบไม้
คืออาการของขันธ์นนั่ เอง นัน่ คือตัวอุปาทานทีเ่ ข้าไปยึด ความทีว่ า่ ไปยึดนัน้ ก็เป็นอาการหนึง่ ของขันธ์
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นั่นคือจิตแท้ จิตเดิมเข้าไปพร�ำ่ สอน เขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว รวมแล้วก็คือเขาเป็นอิสระอยู่ ที่เห็น
ทั้งหมด ที่เราหมายทั้งหมดเป็นสมมุติทั้งหมดเลย
ค�ำว่าเป็น “อนัตตา” ก็คอื ความไม่เป็นตัวตนนัน่ เอง วิมตุ ตินไี่ ม่เป็นตัวตนนะ ทีเ่ ป็นตัวตนทัง้ หมด
เป็นสมมุติทั้งหมดเลย วิมุตติอยู่เหนือไตรลักษณ์ นิพพานเป็นของเที่ยง วิมุตติก็เป็นของเที่ยง จิต
นิพพาน วิมุตติ เป็นอันเดียวกัน ฉะนั้นจิตจึงยกขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นอาการอย่างไร นิพพานจึงยกไม่ได้
ว่าเป็นลักษณะเช่นใด มีสภาวะใด ๆ แต่มีอยู่ จิตนั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถจะยกได้ว่านั้นเป็นอะไร วิมุตติ
นั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถจะยกว่าเป็นอะไร ถ้ายกมานั้นเป็นสมมุติหมดเลย ทั้งหมดเลย เพราะจิตดวงนี้
ไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิด ไปนรกก็ไม่เคยตาย ไปสวรรค์ก็ไม่ตาย ไปนรกก็ไม่ตาย ไปนิพพานก็
ไม่ตาย ไม่ได้ดับด้วย แต่สิ่งที่ดับทั้งหมดคือรูปนามหรือขันธ์ ๕ มโนวิญญาณก็ยังดับ แต่จิตนี้ไม่ดับ
แม้อยู่ในสภาวะของนิพพานจิตก็ยังอยู่ จิตดวงนี้จะไปไหนก็ได้ ไปเป็นมดก็ได้ ไปเป็นแมลงก็ได้
ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ไปตกนรกก็ได้ เขาอิสระในความที่จะไป
จิตทีม่ าเกาะอยูก่ บั ขันธ์เพราะมีอปุ าทาน ความลุม่ หลงในตัวขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตน เหมือนที่
เราหลงอยูท่ กุ วันนีว้ า่ เป็นตัวเป็นตน เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าท่านค้นเจอตรงนีแ้ หละ
สภาวะของความลุ่มหลง
ุ ไม่มเี หตุไม่มผี ล ไม่มสี ขุ ไม่มที กุ ข์ แต่ตวั นิพพาน
นิพพานนีไ้ ม่มสี มมุตมิ แี ต่วมิ ตุ ติ ไม่มบี าปไม่มบี ญ
นั้นไม่มีชื่อ ไม่มีอาการ ไม่มีบัญญัติเลย สภาวะของเขาไม่มีบัญญัติ เพราะสภาวะของเขาไม่มีอะไรจะ
บัญญัติเขาได้ อยู่ในสภาวะชื่อวิมุตติคือไม่มีนั่นเอง คนที่ไม่เห็นนิพพานเขาจึงว่าไม่มีจิต แต่ผู้ที่เห็น
นิพพานแล้วจึงรู้ว่าจิตมีอยู่ แต่ไม่มีรูปนาม ฉะนั้นจิตไม่ได้สูญ แต่ไม่มีการยึดในรูปในนามแล้ว จึงไม่
ต้องมาเกิดอีก
ครบ ๕,๐๐๐ ปีแล้ว พระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ต้นศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน ๗ คืน
เพื่อแสดงธรรมโปรดเทวดา เทวบุตรทั้งหลาย ในครั้งนั้นจะมีเทพเทวดาทั้งหลายมาตรัสรู้ธรรมกัน
มากมาย พระองค์จะมาจริง ๆ ในรูปขันธ์ของพระองค์ที่เคยใช้สมมุตินั้นมาใช้จริง ๆ แต่เป็นกายทิพย์
มาแสดงให้เทวดาฟัง เพราะนั้น แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญ ใช่ไหมล่ะ พระพุทธเจ้ายังอยู่ ยังมา
แสดงธรรมได้ คืออาศัยสมมุติได้บางครั้งบางคราวแล้วพระองค์ก็กลับสู่นิพพานเหมือนเดิม แต่ตำ� รา
เรียนเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลฤทธิข์ องท่าน คือก�ำหนดไว้อย่างนัน้ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ องค์จริง ๆ ของ
พระพุทธเจ้านั้นนะ จิตจริง ๆ ของพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดงธรรมจริง ๆ เลย
๑๙. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ละที่จิต” กล่าวว่า เมื่อเรา
เกิดมามีแต่จิตอย่างเดียว จิตดวงนี้ไม่มีรูป ไม่มีนาม ยังประภัสสรอยู่ มาอาศัยรูปนามนี้เป็นเครื่องอยู่
เนื่องจากเหตุที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกภพทุกชาติ เพราะเรายังยึดรูปนามทั้งหมด
เมื่อเราหลงกลมาเกิดในโลกมนุษย์แล้ว เหมือนที่เราติดคุกเพื่อรอวันตาย เมื่อตายเมื่อไหร่ก็ได้
ออกจากคุกนี้ไป แต่จะท�ำอย่างไรเราจะไปหลงกลเข้าติดคุกนี้อีก และความหมายของค�ำว่า ละที่
จิต คือจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ เพราะทราบว่ามันเป็นสิ่งสมมุติ เพื่อให้จิตดวงนี้ไปนิพพาน
บทน�ำ

23

(จิตไม่ได้สูญ แต่เป็นจิตที่ไม่มีรูป ไม่มีนาม ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เพราะเป็นดินแดนที่ไม่ยึดสมมุติ)
๒๐. หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ทางของพระอริยเจ้า” อธิบาย
ว่า ทางที่พระอริยเจ้าเดินไปเพื่อความหลุดพ้น ร่างกายเรียกว่า รูป จิตที่อาศัยร่างกายนั้นเรียกว่า
นาม ทุกคนมีชีวิตด้วยนามรูปนี้ หมายถึงมีกายกับใจนั้นเอง ทางสายกลางซึ่งเป็นทางที่เป็นไปเพื่อ
การตรัสรู้ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจะเน้นให้เห็นรูปเป็นอันดับแรก ท่านบอกว่า ก่อนทีเ่ ราจะรูธ้ รรมะ
เราจ�ำเป็นต้องเห็นรูปก่อน เวลาพระบวชใหม่จึงให้ท่องมนต์กรรมฐาน ให้เห็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ทัง้ ๆ ทีย่ ังไม่ได้ทำ� สมาธิอะไร เป็นการพิจารณาความไม่เที่ยงของตัวเอง จนกระทัง่ มีการรู้แจ้งในขันธ์
๕ (รู้แจ้ง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) และละอุปาทานขันธ์ ๕ ได้ เพราะแจ้งหมดแล้ว เกิดมี
ธาตุรู้และเบื่อหน่ายที่จะกลับมาเกิด และเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไป
๒๑. หลวงตาศิริ อินทสิริ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน
ขั้นสุดท้าย” กล่าวว่า การบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลระดับพระโสดาบัน ปิดอบายภูมิได้ (ไม่ลงนรก
ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย) การเกิดเป็นกษัตริย์หรือจักรพรรดิยังสู้พระโสดาบันไม่ได้
เพราะอาจไปเกิดในอบายภูมิได้ พระโสดาบันจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน ๗ ชาติ ก็จะส�ำเร็จเป็น
พระอรหันต์ อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตากระทบกับรูป เรียกว่า ธรรม ๕ อย่าง ซึ่งเป็นธรรมที่ท�ำให้
เราเป็นอริยบุคคลระดับโสดาบัน ได้แก่ ศรัทธา (ความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า) ศีล (เจตนา
ที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติ ไม่ให้ไปท�ำความเดือดร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น) จาคะ (การ
ให้) ปัญญา (การรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง) และสังโยชน์ (คือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์)
การละสังโยชน์ของพระโสดาบัน จะละสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส แต่ยงั ไม่สามารถ
ละสังโยชน์อื่น ๆ ที่เหลืออีก ๗ อย่างได้ ความศรัทธาจะไปฆ่าวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ตัวศีลจะไป
ฆ่า สีลัพพตปรามาส (ความงมงายในศีล) ศีลท�ำให้เกิดกายดี วาจาดี ใจดี และงานดี
๒๒. หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อมตะธรรมน�ำชีวิต เรื่อง
ขันธ์ห้า ร่างกายคือกองแห่งรูป”
๒๓. พระอาจารย์ปญ
ั ญา นีลวณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง “มรรค ๘ (ตอน ๑) : อริยสัจ
๔ ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ” กล่าวว่า อริยสัจ ๔ ท�ำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีปัญญา เมื่อครั้งตรัสรู้
สมบูรณ์เป็นผู้ชื่อว่า แทงตลอดโลกธาตุเลย แล้วท�ำให้พระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงการรู้แจ้งอริยสัจนี้ท้อ
ได้กบั การจะสอนคน ด้วยความเป็นสิง่ ทีย่ ากลึกประณีต ถึงกับท้อยังไม่แน่ใจว่า จะสอนคนรูเ้ รือ่ งหรือ
เปล่า นี่คือระดับของอริยสัจ ๔ นั้น ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ อธิบายโดยใช้ค�ำสั้น ๆ ว่า ทุกข์ เหตุเกิด
ทุกข์ (สมุทัย) ความดับทุกข์ (นิโรธ) ทางอันได้มาซึ่งความดับทุกข์ (มรรค) ครอบคลุมเขตความรู้ที่
ท�ำให้บคุ คลนัน้ ไม่เหลือสิง่ ทีจ่ ะสงสัยอีก หรือท�ำให้ปญ
ั ญานัน้ อิม่ เลย หยุดเลย เย็นเลย และเป็นความ
รู้ชนิดเดียวที่มีแรงพลังจะท�ำให้บุคคลนั้นเข้าถึงความเป็นผู้หลุดพ้นที่สมบูรณ์ทั้ง ๒ ส่วน หรือเข้าถึง
ความเป็นผู้สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ได้ เขตความรู้ในโลกมันเยอะมาก แต่ความรู้เดียวที่เป็นความรู้ที่มี
พลังจะท�ำให้คนสิ้น อาสวะได้ คือความรู้ในระดับของการรู้แจ้งอริยสัจ
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พระพุทธเจ้าบอกว่า บุคคลที่มีความรู้เรื่องทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ (สมุทัย) ความดับทุกข์ (นิโรธ)
ทางอันได้มาซึง่ ความดับทุกข์ (มรรค) คือวิชชา ความรูแ้ จ้งอริยสัจนัน้ จัดเป็นส่วนทีเ่ รียกว่า สัมมาทิฏฐิ
หรือความเห็นอันตรง ที่จัดเป็นตัวแรกของอริยมรรคซึ่งมีองค์ประกอบ ๘
บุคคลทุกคนที่จะได้ชื่อว่าหลุดพ้นทุกข์ได้ ต้องมีการปฏิบัติคือ ต้องรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ ให้ส�ำเร็จ
ถ้ารู้แจ้งครบทั้ง ๔ ประการ เมื่อนั้นจึงได้ชื่อว่ามีปัญญาสมบูรณ์โดยแท้จริง หรือมีวิชชาสมบูรณ์
เมื่อวิชชาสมบูรณ์ วิมุตติจึงสมบูรณ์ คือ เมื่อรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ โดยสมบูรณ์เท่านั้น นี่คือกลไกของมัน
ดังนัน้ ค�ำว่ารูแ้ จ้งมรรค หมายถึงคนทีผ่ า่ นการปฏิบตั มิ าหมดแล้ว จึงได้ชอื่ ว่ารูแ้ จ้งมรรค คือ คนที่
ปฏิบตั คิ รบถ้วนสมบูรณ์ในขัน้ รูแ้ จ้งทุกข์ รูแ้ จ้งเหตุเกิดทุกข์ รูแ้ จ้งความดับทุกข์ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาสมบูรณ์
และมีวิชชาสมบูรณ์ ในครั้งพุทธกาล พอพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจท่านอุทานว่า “วิชชา ปัญญาแสงสว่าง
จักษุได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ ว่านี้คือทุกข์ นี้คือเหตุเกิดทุกข์ นี้คือความดับทุกข์ นี้คือ
วิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์”
๒๔. พระอาจารย์ชานนท์ ชนนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตพระอรหันต์” กล่าวว่า
ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีธรรม ๓ อย่าง คือ
๑. “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” การไม่ท�ำบาปทั้งปวง  
๒. “กุสลสฺสูปสมฺปทา” การท�ำตนให้ถึงพร้อม
๓. “สจิตฺตปริโยทปนํ” การท�ำจิตของตนให้ขาวรอบ
เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ คือ อาศัยธรรม อาศัยมรรค ท�ำจิตของตนให้ขาวรอบอยู่
ตลอดเวลา ไม่ท�ำบาปอยู่ที่ตรงนี้แล้ว ก็ท�ำกุศลให้เกิดขึ้นตลอด
๒๕. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “พระนิพพานดิบ” เรียก
บุคคลที่เป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ยังไม่เสียชีวิตว่า นิพพานดิบ และเรียกบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ที่
ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วว่า นิพพานสุก
๒๖. หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “นิพพาน” อธิบายว่า นิพพาน
คือการนิ่งของจิต เมื่อเราหลุดพ้นออกจากสิ่งที่ร้อยรัด (สิ่งที่ร้อยรัดก็คือสังโยชน์) เมื่อละสังโยชน์ได้
ก็คือพระนิพพาน พระนิพพานจึงเป็นการหลุดออกจากเครื่องพันธนาการที่มัดจิตเราติดกับโลกไว้
ต่างคนต่างไป จิตกับอารมณ์ก็แยกกันไป เรียกว่า จิตได้รับค�ำตอบ จิตได้รับค�ำตอบว่าตัวเราไม่เที่ยง
เราไม่น่ารัก ตัวเราเบื่อหน่าย เราก็เบื่อหน่ายโลก จิตก็เลยหยุดค�ำตอบนี้เอง เมื่อจิตหลุดออกมาจาก
สิ่ ง ที่ ร ้ อ ยรั ด สิ่ ง ที่ ร ้ อ ยรั ด มั ด ใจของเราก็ ห ลุ ด ไปด้ ว ย อารมณ์ กั บ จิ ต แยกกั น เหมื อ นผ้ า กั บ สิ่ ง ที่
เปรอะเปื้อนหลุดออกจากกัน เราจึงหลุดออกจากหลัก และไม่ถูกมัดอีกต่อไป
๒๗. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อาการที่จิตหลุดจาก
สมมุต”ิ กล่าวว่า ในโลกนีม้ แี ค่ ๒ สิง่ มีสขุ กับทุกข์ทเี่ ดือดร้อนกัน ทุกวันนีก้ เ็ ดือดร้อนเพราะทุกข์ และ
เดือดร้อนเพราะอยากได้สุข
โลกนีม้ แี ต่เรือ่ งเกิดกับเรือ่ งตาย เรือ่ งเกิดไม่ตอ้ งสนใจแล้ว เพราะมันเกิดมาแล้ว แต่ทคี่ วรจะรูค้ อื
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รู้เรื่องตาย คิดถึงความตายเยอะ ๆ เพราะมันเกิดขึ้นแน่นอน ในระยะก่อนที่จะตาย ต้องพิจารณาว่า
ท�ำอย่างไร ขอให้การตายของเราครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้าย จะไม่กลับมาตายแบบนี้อีก
อริยสัจ ๔ คือการตรัสรู้ โดยพัฒนาปัญญา ๓ ประการ น�ำไปสู่การเป็นผู้มีปัญญาสูงสุด โดย
อาศัยปัญญา ๓ ประการ ทีส่ ร้างความส�ำเร็จทีส่ ดุ ในชีวติ ซึง่ ต้องตรัสรูถ้ งึ ๓ รอบ (มีการพัฒนาปัญญา
ทั้ง ๓ ประการ) ดังนี้ :รอบที่ ๑ คือ สุตมยปัญญา (เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ฟัง ได้อ่าน ได้เรียนรู้เรื่องราวจาก
ผู้อื่น ซึ่งเป็นความรู้ที่น�ำมาก�ำหนดแนวคิดของเราเอง และน�ำไปใช้ในการท�ำงานการใช้ชีวิต เป็นการ
สร้างปัญญาชั้นแรกของมนุษย์)
รอบที่ ๒ คือ จินตามยปัญญา (คือ ปัญญาส�ำเร็จจากการคิดพิจารณา เมื่อได้ฟังแล้วจึง
ใคร่ครวญพิจารณาท�ำให้เข้าใจในสิง่ ทีฟ่ งั มานี้ หรือเป็นปัญญาของพระโพธิสตั ว์ทคี่ ดิ เรือ่ งความจริงทัง้
หลายได้เอง โดยไม่ต้องฟังจากผู้อื่น)
รอบที่ ๓ คือ ภาวนามยปัญญา อริยสัจ ๔ ต้องพิจารณาทั้ง ๓ รอบหรือ ๓ ประการ จึงจะ
เข้าไปตรัสรู้
๒๘. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “กุญแจใจ ไขประตู
สู่นิพพาน” กล่าวว่า การบรรลุธรรมคือบรรลุทุกข์ บรรลุเหตุผล การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมนั้น
สามารถท�ำสมาธิได้ ๒ วิธี คือ
๑. การเจริญกรรมฐาน (สมถกรรมฐาน) เป็นแนวทางของเจโตวิมุตติ พวกที่มีจริตชอบท�ำ
สมาธิเพื่อให้เกิดความสงบ มีอนุสติ ๑๐ เช่น พุทโธ หรืออานาปานสติ เป็นต้น
๒. การพิจารณา (วิปัสสนากรรมฐาน) เป็นแนวทางของปัญญาวิมุตติ พวกที่มีจริตชอบการ
พิจารณาความทุกข์ ความสับสนวุน่ วายของชีวติ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์จากการ
ด�ำรงชีวติ ในประจ�ำทุกวัน ทุกข์เพราะรักเพราะการพลัดพราก เพราะความหวงแหน เพราะปรารถนา
ไม่สมหวัง จนกระทั่งจิตมีความรู้สึกสลดสังเวชต่อความไม่จีรังถาวร เกิดความรู้สึกน่าเบื่อ เพราะมี
ความรู้ว่าทุกอย่างไม่จีรังถาวร เป็นลักษณะของปัญญาวิมุตติหรือปัญญาอบรมสมาธิ เป็นญาณที่เกิด
ขึน้ จากการพิจารณาความไม่จรี งั ถาวรในทุกสรรพสิง่ และก็จะดึงจิตนีด้ งิ่ ลงสูอ่ เุ บกขาได้อย่างฉับพลัน
ซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็ว
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิตไม่ใช่เรา จิตไม่ใช่ของเรา ร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา” เพราะมันเป็นก้อน
ธาตุ เมื่อจิตมาปฏิสนธิกับก้อนเนื้อนี้ ร่างกายนี้ ก้อนธาตุอันนี้ จึงเต็มไปด้วยความรู้สึก เมื่อถูกสัมผัส
ร่างกายทัง้ หมดนีจ้ งึ เรียกว่า จิตหลงจิต จิตหลงขันธ์ จิตหลงว่าเรา จิตหลงเอาก้อนกายเป็นเรา สุดท้าย
มันต้องแตกสลายลงสูธ่ าตุ กลับคืนไปสูส่ สารเดิมคืนสภาวะรูปเดิม เป็นธรรมนิยามตา คือพระพุทธเจ้า
จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม สิ่งต่าง ๆ นี้ล้วนปรากฏขึ้นและมีขึ้นอยู่ในจักรวาลโลกอยู่แล้ว
เมื่อจิตที่หลงสมมุติว่า เป็นจิตของเรามาเกิดใหม่ เป็นการเกิดมาเพื่อยินดีตาย และส�ำคัญว่า
ตัวเองเกิดมา ตัวเองแก่ ตัวเองเจ็บ และตัวเองตาย แต่ที่จริงแล้ว จิตไม่ได้เกิด จิตไม่ได้แก่ จิตไม่ได้
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ตาย แต่สิ่งที่ทำ� ให้จิตมาเกิดใหม่ก็คือ ความหลงภายในจิต (จิตโง่) ที่หลงอยู่ในอาการของจิต จึงเกิด
เป็นตัณหาอุปทานขึ้น
ในสติปัฏฐาน ๔ กล่าวถึงการเข้าสู่กระแสพระนิพพาน ดังนี้ :๑. การพิจารณากาย นอกจากจะพิจารณากายนอกกายในแล้ว ต้องพิจารณากายในกาย
และต้องเข้าถึงสถานะกายในกายด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นกายนอกกายในแต่เพียงอย่างเดียว
๒. การพิจารณาเวทนา นอกจากพิจารณาเวทนานอกเวทนาในแล้ว ต้องพิจารณาเวทนา
ในเวทนา และเราต้องเข้าถึงสถานะเวทนาในเวทนาด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นเวทนานอกเวทนาในแต่
เพียงอย่างเดียว
๓. การพิจารณาจิต นอกจากพิจารณาจิตนอกจิตในแล้ว ต้องพิจารณาจิตในจิต และต้อง
เข้าถึงสถานะจิตในจิตด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นจิตนอกจิตในแต่เพียงอย่างเดียว
๔. การพิจารณาธรรม นอกจากธรรมนอกธรรมในแล้ว ต้องพิจารณาธรรมในธรรม และ
ต้องเข้าถึงสถานะธรรมในธรรมด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมนอกธรรมในแต่เพียงอย่างเดียว
เมือ่ มีการพิจารณาของจิตใต้สำ� นึกทีร่ สู้ กึ จากการปฏิบตั ิ ในระหว่างการภาวนา จนเข้าถึงสภาวะ
ธรรมตามจริงว่า ร่างกายมีการเสือ่ มไป สภาวะธรรมภายในคืออารมณ์ทางจิตมีการเกิดขึน้ และดับไป
จะท�ำให้เราเข้าธรรมที่แท้จริงได้ คือเข้าถึงสภาวะจิตที่มีความรู้แจ้ง คือพระนิพพาน
๒๙. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กล่าวถึงอารมณ์ของพระอริยเจ้า ว่ายังมีอารมณ์ต่าง ๆ เหมือนเดิมหรือไม่
ค�ำตอบก็คือยังมีแต่ท่านไม่เอา เพราะทราบว่านั่นเป็นสมมุติ นั่นเป็นเหตุที่สมมุติขึ้น และผลที่สมมุติ
ขึ้น คือความทุกข์และเร่าร้อน อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลง แปรปรวน และแปรผันตามกฎอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ท่านยังคิดถึงเรื่องราวในอดีต ที่เคยพบปะบุคคลต่าง ๆ เคยรักใครชอบใครก็คิดไปหมด แต่
ท่านรับทราบ เพราะรู้ว่า นั่นเป็นเพียงกิริยาอาการของสัญญาทางจิต หรือคุณสมบัติของจิต ที่มัน
จะบันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ ในชีวติ ของท่าน เป็นขันธ์ทำ� งาน เป็นจิตท�ำงาน แต่จติ ใจจิตอันเป็นผูท้ รงธรรม
อยู่ รู้สภาวะทั้งหมด ไปหมด ท่านถึงไม่ตาม จึงหยุดอยู่แค่การรับทราบ แต่ไม่ตาม เมื่อไม่ตามและไม่
สมมุตขิ นึ้ เสวยผลของการสุข ทุกข์ทจี่ ะท�ำให้เสวยผลก็ไม่เกิดขึน้ กับท่าน ภพใหม่จงึ ไม่เกิดขึน้ กับท่าน
ทุกอย่างมีหมด มีเหมือนเดิม ไม่มอี ะไรหายไปไหน แต่ทา่ นจะทราบทุกขณะจิต จิตต่อจิต ลมหายใจต่อ
ลมหายใจ รู้ต่อรู้ แต่ไม่ตาม สถานะใดสถานะหนึ่งไม่มีอิทธิพลต่อท่าน ตาเห็นรูปเหมือนเดิม หูได้ยิน
เสียงเหมือนเดิม จมูกได้กลิน่ เหมือนเดิม ลิน้ สัมผัสรสเหมือนเดิม กายสัมผัสเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ละมุน
ละไม เหมือนเดิม (การสัมผัสถูกต้องมีหมด) การแก่ การเจ็บ การจะต้องตายยังมีเหมือนเดิม ยืน เดิน
นัง่ นอน เหมือนเดิม มีความชราเหมือนเดิม เจ็บปวดมีไข้เหมือนเดิม หิวกระหายเหมือนเดิมทุกอย่าง
เวทนาภายนอกนี้ต้องเยียวยากันไปตามสถานะ แต่เวทนาทางจิตอันเป็นภพใหม่ไม่มี เวทนาอันเป็น
อารมณ์ เวทนาติดอยู่กับอารมณ์ อารมณ์ดี อารมณ์ชั่ว อารมณ์สุขทุกข์ไม่มี มีแต่รับทราบ มีเวทนา
ทางกายเหมือนเดิม แต่อารมณ์ดี อารมณ์ชวั่ ไม่มใี นจิตของท่าน ทีไ่ ม่มอี ารมณ์ เพราะท่านไม่สมมุตขิ นึ้
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(อารมณ์แห่งสมมุตไิ ม่ม)ี เมือ่ ไม่ตามเหตุ ก็ไม่มอี ารมณ์เกิดขึน้ เรียกว่าไม่มอี ารมณ์แม้แต่เสีย้ ววินาทีใน
จิตของท่าน เพราะจิตของท่านรับทราบเป็นสติถาวร เหตุมีอยู่ ผลมีอยู่ แต่ไม่มีผู้เสวย เพราะท่านไม่
ตามเหตุ จึงไม่มีการกระท�ำ และไม่มีผลของกรรมเกิดขึ้น จึงท�ำให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมหมด เมื่อ
ั ญา
ท่านไม่เกาะเกีย่ วหรือไม่ยดึ ถือ จึงเป็นผูร้ บั ทราบเท่านัน้ แต่เป็นอิสระจากสิง่ ทีร่ บั ทราบ ท่านมีปญ
แจ่มแจ้ง และเป็นผู้รู้แก่ใจ จึงไม่หลงเข้าไปในอาการของจิตหรือสภาวะของจิตเหมือนปุถุชน
จึงกล่าวได้วา่ พระอริยเจ้ามีทกุ อย่างเหมือนเดิม แต่ไม่สมมุติ เหมือนหลวงปูด่ ลุ ย์พดู คือ กิเลส
มีเหมือนเดิม แต่ไม่เอาเท่านั้น เหตุดีก็มี เหตุชั่วก็มี แต่ท่านไม่ตามเหตุ เพราะท่านรู้ว่าเป็นสมมุติ
ตามแล้วมันไม่เที่ยง มันเป็นสมมุติ ไม่ใช่ของจริง ท่านจึงไม่มีการยึด จิตของท่านจึงเป็นอิสระ
กับทุกสิง่ จึงท�ำให้ทา่ นไม่มอี ารมณ์ดี อารมณ์ชวั่ (อารมณ์ไม่ด)ี อารมณ์สขุ อารมณ์ทกุ ข์ อีกต่อไป
๓๐. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กล่าวถึง จิตที่วิมุตติหลุดพ้นแล้ว หมายถึง จิตที่เป็นอิสระทุกลมหายใจเข้าและ
ออก จิตที่มีสติถาวร เรียกว่า สตินิพพาน รับรู้ทุกอย่าง แต่ไม่เอาแม้แต่อย่างเดียว เป็นจิตบริสุทธิ์
ไม่แปดเปื้อนสิ่งสมมุติ ไม่มีสมมุติ ไม่มีชื่อเข้าถือครอง มีแต่ความเป็นอิสระ ไม่แสวงหาความสุขแบบ
สมมุติ เป็นความสุขที่ปราศจากการยึดติด ความสุขที่เป็นอิสระไม่ยึดติด จึงเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ต้อง
มีการเกิดอีกต่อไป
ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรเป็นของเรา มันเป็นของธรรมชาติ ไม่มสี งิ่ ไหนน่ายึดติดหรือน่าเกีย่ วข้อง เพราะ
มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ หมด ทุกคนรูอ้ ยูแ่ ก่ใจแล้วว่า เนือ้ หนัง ร่างกาย ไม่ใช่ของเรา ทรัพย์
สมบัติ ครอบครัว คนรัก ที่เป็นของเราตอนยังมีชีวิตอยู่ เมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้ ร่างกายนี้แตกสลาย
แม้แต่ตัวจิตจะเอาร่างกายไปก็ไม่ได้ ไปได้แต่จิตตัวเดียว จึงสรุปได้ว่า ตอนมาไม่ได้เอาอะไรมา ตอน
ไปไม่ได้เอาอะไรไป มันเท่าทุนแล้วไม่ใช่หรือ
๓๑. อาจารย์ พ รรณรั ศ มิ์ ปิ ย ะพงศ์ วิ วั ฒ น์ เป็ น ผู ้ บั น ทึ ก เรื่ อ ง “สนทนาธรรมระหว่ า ง
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม และอาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์”
๓๒. พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญโญ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “วิธีพิจารณา วิปัสสนา
ญาณ” กล่าวว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ยากอย่างที่คิด ทุกคนมีสิทธิ์นิพพานในชาตินี้เท่าเทียม
กัน ไม่ว่า คนจน คนรวย คนอ่านหนังสือออก หรืออ่านหนังสือไม่ออก ขอให้ยึดมั่นในค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ในธรรมะ และในครูบาอาจารย์ที่สอนเรา โดยกล่าวถึงวิธีวิปัสสนาญาณ ๙ เพื่อการ
บรรลุพระอรหันต์ให้ทุกคนทราบ
๓๓. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เป็นผู้เขียนเรื่อง “แก้ถูกจุดต้องแก้ที่จิต” กล่าวว่า มีการอบรม
“ค่ายคุณธรรม” ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในชีวิตของท่าน โดยเริ่มเปิดการ
อบรมสมาธิให้แก่นักเรียน ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ พนักงานในองค์กรเอกชน ที่ทางโรงเรียน
หน่วยงานรัฐและเอกชนติดต่อขอส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม การจัดอบรมมีตลอดปี โดยจัดตาราง
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การอบรมตามความประสงค์ของหน่วยงานที่จัดการอบรม
หน่วยงานใดทีส่ นใจจะส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม ติดต่อได้ที่ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ศูนย์
พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หลังสิ้นสุดการอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมจะเขียนบรรยายความรู้สึก ความประทับใจ
ที่ได้รับในระหว่างการอบรมส่งให้โครงการ จากนั้นโครงการพิจารณาคัดเลือกบทความที่น่าสนใจลง
พิมพ์ในหนังสือ ฐานิยปูชา แต่ละปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้น�ำ
บทความ ๒ เรื่อง ที่โครงการพิมพ์ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๖๓ มาเผยแพร่ต่อดังนี้ :เคยฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า
เมื่อครูบอกข่าวว่าจะมีการเข้าค่ายธรรมะ ในใจร้องค้านอย่างรุนแรง แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะ
เบื้องบนได้สั่งมาแล้ว จึงต้องจําใจมา แต่พอมาถึง ลงรถ ได้เจอบรรยากาศสดชื่น สงบ ร่มเย็น เรา
ชอบมาก
ตอนเด็ก เราเข้าวัดบ่อยมาก เพราะโรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัด เรามีปมที่ว่าเราไม่เคยเจอหน้า
แม่เลย ย่าบอกว่าแม่ทิ้งเราไปตั้งแต่เราอายุ ๓ เดือน เพราะแม่เราสวยมากและอายุยังน้อยจึงอยาก
ไปเจอชีวิตที่ดีกว่านี้ จากนั้นเราก็ตั้งคําถามในใจตลอดว่าเราผิดมากไหมที่เกิดมา จนอายุ ๙ ขวบ เรา
เป็นโรคซึมเศร้า ต้องพบจิตแพทย์ทุกเดือน เราเคยฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือ แต่ย่ามาพบเข้า เรา
จึงรอดตายมาได้ จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่หายจากอาการซึมเศร้า จนเราได้มาวัดวะภูแก้ว ได้ฟังธรรมะ
จิตใจสงบขึ้น ทําให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายหายไป เพราะทําให้เรานึกได้ว่า คนที่เลี้ยงเรามาจะอยู่
อย่างไร จะเสียใจขนาดไหน ขอบคุณวัดวะภูแก้วที่ทําให้เราคิดได้ ขอบคุณธรรมะที่ทําให้เราสงบได้
ขนาดนี้ ขอบคุณ กิจกรรมดี ๆ ขอบคุณทุกคน
นฤมล ฉิมรัมย์
ม. ๒/๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผมเคยเกลียดคนที่รักผมที่สุด
ผมเคยเกลียดแม่ เพราะท่านด่าเราว่า “รู้อย่างนี้ไม่น่าให้แกเกิดมาเลย” เพราะแม่เคยคิด
จะทําแท้ง หลังจากนั้นผมเริ่มประชดแม่ ไม่กินข้าว ไม่ทํางาน ไม่ทําอะไรเลย ต่อมาผมป่วยติดเชื้อ
ในกระเพาะอาหาร ก็มีแต่แม่ที่คอยดูแล คอยหาข้าวหายาให้กิน
จนเมื่อถึงวันเข้าค่าย ก่อนมาผมได้ทะเลาะกับท่าน และผมรู้สึกไม่ดีที่ทําอย่างนั้น ผมไม่อยาก
มาเลย แต่พอเอาเข้าจริงผมกลับรู้สึกว่าสบายที่ได้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และทําให้ผมได้รู้ว่าคนที่
เราเคยเกลียดคือคนที่รักเรามากที่สุดในชีวิต และยังคือพระอรหันต์ที่คอยสั่งสอนเรา คําที่ท่านเคย
พูด เคยว่า เคยด่า ท่านเพียงเป็นห่วง

บทน�ำ
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ดร.ดาราวรรณ ได้สอนให้รวู้ า่ คนทีค่ อยเป็นห่วงและรักเราจริงคือพ่อและแม่ คนทีเ่ ราเคยทาํ ใส่
เคยด่า เคยว่า เขาคือคนที่รักผมที่สุด หลังจากกลับจากเข้าค่าย ผมอยากจะกลับไปขอโทษท่าน และ
อยากกราบแทบเท้าท่าน อยากบอกว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดมันผิด และอยากขออโหสิกรรมจากท่านก่อนสายไป
ผมขอกราบขอบคุณวัดวะภูแก้วทีใ่ ห้ประสบการณ์ดี ๆ ให้คาํ สอนดี ๆ ให้รจู้ กั มีสติ มีสมาธิ และ
ยังสอนให้รีบทําดีก่อนจะสายไป เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่อีกนานเท่าไร และรีบทําสิ่งที่ผิดให้
เป็นถูก ขอโทษสิ่งที่ทําผิดกับพ่อแม่ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ก่อนที่ท่านจะเหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณ
ก่อนที่มันจะสายเกินไป เพราะท่านอาจไม่อยู่ในวันที่เราอยากขอโทษท่านก็ได้
ภมรเทพ สุดเต้
ม. ๔/๔ โรงเรียนครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวดี คุณารักษ์ เป็นผู้เขียนเรื่อง “บันทึกของผู้เข้าร่วมการอบรม
ค่ายคุณธรรม” ของศูนย์พัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว นครราชสีมา กล่าวว่า ได้รับความรู้เรื่องพุทธศาสนา
เบื้องต้น ท�ำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ :๑. การบวชมีกี่แบบ
๒. สมาธิมีกี่แบบ
๓. การฟังธรรมมีประโยชน์อย่างไร
๔. พุทธศาสนามีคุณลักษณะพิเศษอะไร
๕. จิตมีคุณสมบัติอย่างไร
๖. จะฝึกจิตให้มีพลังได้อย่างไร
๗. การฝึกจิตมีประโยชน์อะไร
๘. หลังการปฏิบัติธรรม มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น
๙. การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จต้องอาศัยคุณธรรมอะไรบ้าง
๑๐. กฎแห่งกรรมและผลของกรรม
๑๑. หลังจากเสียชีวิตแล้วจะไปที่ไหน และข้อพิสูจน์ว่าตายแล้วไม่สูญ
๑๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไร และพระอรหันต์มีกี่แบบ
๑๓. พลังบุญ พลังบาป คืออะไร
๑๔. พระคุณของพ่อแม่
๑๕. วิธีปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้อง
๓๕. ดร.สนอง วรอุไร เป็นผู้เขียนเรื่อง “พุทธันดร กาลเวลาที่ยาวนาน” โดย อธิบายความ
หมายค�ำว่า มหากัป อสงไขยปี อันตรกัป วัฏสงสาร ให้ทราบ อธิบายว่า ค�ำสอนในพุทธศาสนาแบ่ง
เป็นกีฝ่ า่ ย อธิบายว่ามนุษย์มศี กั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาปัญญาได้กรี่ ะดับ และอธิบายว่าการเกิดปัญญาเห็น
แจ้งหมายความว่าอย่างไร
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๓๖. พระราชญาณกวี (ปิยโสภณเป็นนามปากกาของพระราขญาณกวี) ลิขิตธรรมเรื่อง
“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” กล่าวถึง ทานและผลของทานที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นท�ำได้หลายระดับ เช่น ให้อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทรัพย์ การบริจาคอวัยวะให้แก่ผู้อื่นหลัง
จากที่เสียชีวิตไปแล้ว ฯลฯ แม้แต่การให้ก�ำลังใจหรือการให้รอยยิ้มแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการให้ทาน
อย่างหนึง่ แต่การให้ทมี่ คี า่ มากทีส่ ดุ คือการให้อภัยผูอ้ นื่ (อภัยทาน) เนือ่ งจากสามารถท�ำให้ใจสะอาด
บริสุทธิ์ขึ้น และสามารถน�ำไปสู่การบรรลุมรรค ผล นิพพานได้

บทความท้ายเล่ม
๓๗. เรื่อง มหัศจรรย์แห่งใจ (ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง) เนื่องจากผู้แต่งต้องการเน้นเรื่องข้อธรรมะ
มากกว่าเน้นที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้เขียน จึงไม่ต้องการเปิดเผยนาม เหตุผลที่กองทุนฯ เลือกบทความ
ธรรมะเรื่องนี้ลงพิมพ์ เนื่องจากประธานกองทุนฯ เคยได้รับหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งใจ”
ซึ่งมีผู้พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติธรรม ในวันครบรอบอายุ ๘๒ ปี (๑๗ ส.ค.
๒๕๕๘) ของคุณแม่ชูศรี ประสาธน์สุวรรณ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พิมพ์ที่โรงพิมพ์ แต่เป็นการถ่าย
เอกสาร หลังจากที่ประธานกองทุนฯ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว มีความเห็นว่าเป็นหนังสือที่ดี เพราะ
มีการบรรยายเนื้อเรื่องที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม และสามารถน�ำไปปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันได้ เมื่ออ่านค�ำน�ำของหนังสือเล่มนี้ มีค�ำกล่าวว่า “อานิสงส์ใด ๆ ที่ได้จากการพิมพ์เป็น
ธรรมทาน ขออุทิศถวายย้อนกลับคืนแด่ท่านพระอาจารย์เกริกพงษ์ เตชธัมโม และท่านผู้อ่านทุก
ท่านด้วยเทอญ” ประธานกองทุนฯ จึงเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์เกริกพงษ์ เตชธัมโม เป็นผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ จึงติดต่อท่านพระอาจารย์เกริกพงษ์ ได้รบั ค�ำตอบจากท่านพระอาจารย์วา่ ท่านไม่ได้เป็น
ผูเ้ ขียนเรือ่ งนีแ้ ละไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นผูเ้ ขียน ต่อมาประธานกองทุนฯ ได้ทราบว่า โครงการหนังสือ
ธรรมะ ธรรมทาน วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีการพิมพ์หนังสือ เรื่อง “มหัศจรรย์
แห่งใจ – ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ” แจกเป็นธรรมทาน ทางกองทุนฯ จึงได้ติดต่อพระอาจารย์
น�ำชัย ชยากโร (ประธานโครงการหนังสือธรรมะ ธรรมทาน) เพื่อขออนุญาตน�ำบทความธรรมะเรื่อง
“มหัศจรรย์แห่งใจ” มาพิมพ์ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาส
อ่านอีกครั้งหนึ่ง
พระพุทธองค์ตรัสว่า ดี ชั่ว สุข ทุกข์ และความพ้นทุกข์ย่อมมีใจเป็นแดนเกิด มีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยใจ
อดีตฉันวิ่งหาความทุกข์ทางภายนอก ต่อมาฉันพบแล้วความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจ
ฉันเอง เมื่อฉันพบแล้ว มันจึงหยุดวิ่งหาอีกต่อไป อยู่อย่างปกติธรรมดานั่นเอง
การเฝ้ารู้กายรู้ใจภายในใจของตนอยู่เสมอในทุกอิริยาบถ ทุกการกระท�ำ  ค�ำพูด คิด ในขณะ
ปัจจุบันที่ตนรู้ตนอยู่เสมอนั้นแหละ คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง
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เพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น เอากายตนเป็นสถานที่ท�ำ เอาใจตนเป็นผู้ท�ำเท่านั้น
ธรรมแท้ ๆ เป็นเรื่องจิตภายในเท่านั้น ข้างนอกเป็นส่วนประกอบ หากจิตไม่ทุกข์ ทุกอย่าง
ก็ไม่ทุกข์ ปัญหาข้างในไม่มี ปัญหาข้างนอกก็ไร้ผล
มีการแบ่งระยะเวลา ๕,๐๐๐ ปี ที่บอกถึงความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่มี
พระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าออกเป็น ๕ ยุคสมัย ได้แก่
๑. วิมุตติยุค เป็นสมัยที่พุทธศาสนิกชนบรรลุธรรมง่าย ตัวอย่างเช่น การฟังธรรมที่
พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาก็บรรลุธรรมแล้ว (ตั้งแต่โสดาบัน จนถึงอรหันต์)
๒. สมาธิยคุ เป็นยุคปัจจุบนั ทีอ่ บุ าสก อุบาสิกา ภิกษุ สามเณร มีการเจริญวิปสั สนากรรมฐาน
เพราะมีตัวอย่างจากพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่
หลุย หลวงตาพระมหาบัว ฯลฯ
๓. ศีลยุค เป็นยุคที่อุบาสก อุบาสิกา มีแต่การรักษาศีล การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสื่อม
ลง
๔. สวดมนต์ยุค เป็นยุคที่มีการสวดมนต์อย่างเดียว รักษาศีลบ้าง ไม่รักษาศีลบ้าง
๕. ทานยุค เป็นยุคที่มีการให้ทานอย่างเดียว ไม่มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่สวดมนต์
และไม่รักษาศีล
ในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ยังถือว่าเป็นสมาธิยุค ดังนั้น ทุกคนยังสามารถปฏิบัติธรรม
มีดวงตาเห็นธรรม และบรรลุธรรม ตามตัวอย่างที่พระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบันท�ำส�ำเร็จแล้ว
อาทิเช่น หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร พระอาจารย์เปลีย่ น
ปัญญาปทีโป ฯลฯ ดังนั้น ขอให้ทุกคนที่ต้องการพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เร่งปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเข้าสู่เส้นทางอริยภูมิ เป็นพระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระอรหันต์
เข้าสู่นิพพาน ให้ทันในชาติปัจจุบันนี้ ตามแนวทางที่ตนเองสนใจ เช่น การพิจารณาสติปัฏฐาน
๔ ตลอดเวลา การท�ำสมถภาวนา เพื่อให้จิตสงบ และตามด้วยการพิจารณาวิปัสสนา เพื่อให้เกิด
ปัญญา และสามารถละกิเลสทั้งหมดได้ ก่อนที่จะสิ้นแสงสว่างส่องทาง
เพราะหลังจากนี้ไปอีก ๑๐ – ๒๐ ปี จะเหลือแต่ต�ำราให้อ่านเท่านั้น ท�ำให้การปฏิบัติ
ธรรมยากขึ้น เนื่องจากไม่รู้ว่าสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลอย่างนั้นได้จริง
หรือ เนื่องจากจะเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เห็นเป็นแบบอย่างน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อไม่เหลือ
พระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว โลกจะเข้าสู่ศีลยุค สวดมนต์ยุค และทานยุค ซึ่งถือว่าเป็น
ยุคที่มีแสงสว่างลดลงเรื่อย ๆ ในที่สุดโลกจะมืดสนิท ท�ำให้เราไปไหนไม่เป็น ขอให้ทุกคนเร่งการ
ปฏิบัติธรรมอย่างสม�่ำเสมอและมากขึ้น ก่อนจะสิ้นแสงส่องทาง
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ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

พระพุทธเจ้าท่านเทศน์เอาไว้แล้วนี่นา
ท่านบอกว่า
ศาสนาของเราตถาคต
จะเสื่อมหรือจะเจริญ
อยู่ที่พุทธบริษัท ๔
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ถ้าตราบใดที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
อย่าว่าแต่ ๕,๐๐๐ ปีเลย
ศาสนาเราจะด�ำรงอยู่ชั่วกัลปาวสาน

(จากหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๙ หน้า ๕๔)

ภาคผนวก
เรือ่ ง “ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา” เป็นเรือ่ งที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระราชทานถวาย เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตรัสถึง ทศพิธราชธรรม ซึง่ เป็น จริยวัตร ๑๐ ประการ ทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม
ประจ�ำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจ�ำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง

เอกสาร
๑. youtube.com/watch?v=2vvtvnZC6JQ
๒. https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์
๓. มีสติรู้สภาวะ รู้อะไร เพื่ออะไร สนทนาธรรมบ้านจิตสบาย พ.ค. ๒๕๖๐
https://soundcloud.com/surawat-se/swt600513p1
๔. https://thaihealthlife.com/มรรค8/

ชัชวดี คุณารักษ์
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบพระทัยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความเมตตาแก่กองทุนฯ โดยประทาน
พระนิพนธ์ ๒ เรื่อง มาให้พิมพ์ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) ได้แก่ :-   
๑. พระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะ
๒. ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณคณะสงฆ์ทมี่ รี ายนามต่อไปนี้ ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการ
จัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทั่งท�ำให้หนังสือเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ :๑. พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
๒. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
๓. พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ. ๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายมหานิกาย
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เชียงใหม่
๔. พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายธรรมยุติ
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๕. พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
๖. พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดธาตุค�ำ เชียงใหม่
๗. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺญาปสฺโต) วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๘. พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน (กิจประภานนท์) เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่
๙. พระน�ำชัย ชยากโร (เติมศิริเกียรติ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม เชียงใหม่
หนังสือทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะแจกเป็นธรรมทานเนือ่ งในในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล
ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่องให้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มี ๔ เล่ม ดังนี้ :เล่ม ๑ หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ทีเ่ ขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
เล่ม ๒ หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เล่ม ๓ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)
เล่ม ๔ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒)
ค�ำขอบคุณ 451

หนังสือ ๒ เล่มแรก กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นผูจ้ ดั ท�ำและสนับสนุนการจัดพิมพ์ ในโอกาสนี้
ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือชุดธรรมะร่วมกับกองทุนฯ ด้วย มีจ�ำนวน ๑๐๔ คน
รวมเป็นเงิน ๑๕๗,๓๗๒.๐๐ บาท
กองทุนฯ จะน�ำหนังสือชุดธรรมะ ทัง้ ๔ เล่ม ไปถวายพระสงฆ์ทมี่ าร่วมงานบูรพาจารย์ ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :๑. วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒. วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๓. วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๔. วัดป่ากลางโนนภู่ สกลนคร
๕. วัดเลียบ อุบลราชธานี
๖. วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๗. วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
๘. วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) เชียงใหม่
นอกจากนีท้ างกองทุนฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำไปถวายพระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ตัวอย่าง
เช่น :๑. วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
๒. วัดป่านาค�ำน้อย อุดรธานี
๓. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
๔. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เชียงใหม่
๕. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
๖. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เชียงใหม่
๗. วัดธาตุคำ 
� เชียงใหม่ ฯลฯ
ตลอดจนห้องสมุดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในแต่ละพื้นที่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดพิมพ์สูง
ทางกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ครั้งนี้
ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มีจิตศรัทธา จงส่งผลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญในชีวิตส่วน
ตัว และครอบครัวตลอดกาลนาน
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวว่า “คนที่มีทานภายในใจ มีการสละเป็นนิสัย
ของใจ ไปที่ไหน ไม่ตาย แม้จะมีไม่มาก แต่ก็ไม่จน เพราะอ�ำนาจแห่งทาน ที่ตนให้ไปแล้วนั้นแล
เป็นอานิสงส์ตามรักษาผู้นั้น”
ส่วนหนังสือธรรมะเพือ่ ชีวติ พ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) เป็นหนังสือทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
เป็นเจ้าภาพพิมพ์
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ประธาน
ผศ.ชัชวดี คุณารักษ์
รองประธาน
อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
คณะท�ำงาน
อภิสรามาศ เรืองสวัสดิ์
รุ่งทิวา บุญปั๋น
บัญฑิตา จรเวชวานิช
มัทนียา มหาวงค์
ชนัณชิดา บุญปั๋น
สิริวิมล โฮ้งจิก
พลอยไพลิน อินจันทร์
เขมวิการ์ แก้วยศ
อัฉรีย์ ค้าขาย
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ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม*
“วิกฤตทางคุณธรรม” เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีน่ บั จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เริม่ ตัง้ แต่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคม แต่แนวทางแก้ปัญหามักจะแก้ที่ปลายเหตุ แก้ปัจจัย
ภายนอก แก้ทางอ้อม มากกว่าจะแก้ทตี่ น้ เหตุทแ่ี ท้จริงคือ “จิต” ซึง่ ในทางพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับ 1 เพราะ ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ เริ่มที่จิต
ในการแก้ปัญหา พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขภายในมากกว่าการแก้ไขปัจจัย
ภายนอก นัน่ คือการแก้ไขตนเองซึง่ กระท�ำได้งา่ ยกว่าการแก้ไขคนอืน่ แก้ไขสิง่ แวดล้อมหรือเหตุปจั จัย
อื่น ๆ ภายนอก
เมื่อตีวงแคบเข้ามา การแก้ไขตนเองต้องเริ่มที่ “จิต” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองข้าม ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาทุจริตในวงการต่าง ๆ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแม่วัยใส และการ
ท�ำแท้ง ฯลฯ ล้วนเกิดจากต้นตอเดียวกันคือ จิตที่อ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง เมื่อเจอสิ่งเร้าหรือ
สิ่งยั่วยุให้กระท�ำความผิดก็จะยับยั้งชั่งใจไม่ได้
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ วัดวะภูแก้ว มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไข
วิกฤตคุณธรรมในสังคม ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาจิตหรือค่ายธรรมะ โดยใช้หลักไตรสิกขา (ศีล
สมาธิ ปัญญา)  เน้นการ “ฝึกจิต” ให้มีพลังตั้งมั่น มีความสงบ โดยยึดหลักการทางพุทธศาสนาว่า
เมื่อจิตสงบ ส�ำนึกทางคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ง่าย

จิตนั้นส�ำคัญไฉน
ชีวิตมีองค์ประกอบของธาตุ 2 ส่วน คือ ร่างกาย และจิตใจ โดยหลักวิทยาศาสตร์ ร่างกายจัด
อยูใ่ นพวกสสาร ซึง่ โดยธรรมชาติจะเป็นรูปธรรมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงได้ มีความเสือ่ ม และสูญสลาย
ไปในทีส่ ดุ ส่วนจิตใจเป็นพลังงานซึง่ มองไม่เห็นเป็นรูปร่าง แต่กเ็ ป็นสภาพทีม่ อี ยู่ และไม่อาจถูกท�ำลาย
ได้ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะต้องมีความสมบูรณ์ และแข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ ซึง่ คุณภาพชีวติ ดังกล่าว
สามารถสร้างขึ้นได้โดยการบริหารกาย และบริหารจิต

*ผูอ
้ ำ� นวยการศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ครูภมู ปิ ญ
ั ญา

ไทยด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี รุ่นที่ 2
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โดยสภาพที่เป็นอยู่ มนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับกายมากกว่าจิตหลายเท่า และมีจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ใส่ใจกับเรือ่ งของจิตเลย วิถชี วี ติ จึงเกิดความไม่สมดุล มุง่ เน้นการบ�ำรุงบ�ำเรอความสุขทาง
กาย ทุม่ เทเงินทองเพือ่ ความสวยงามของร่างกาย และความมัง่ มีดา้ นวัตถุจนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว
และสังคมหลายด้าน ความเสือ่ มโทรมด้านจิตใจคือคุณธรรมนัน้ จะนับว่าอยูใ่ นขัน้ วิกฤตก็วา่ ได้ การแก้
ปัญหาดังกล่าว หากยังละเลยเรื่องของ “จิต” ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะ “จิต” หรือ
“ใจ” เป็นบ่อเกิดของความดี และความชั่วทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจ
เป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างส�ำเร็จด้วยใจ การพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนา
ทุกเรื่อง” ดังที่มีผู้กล่าวว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้อง
พัฒนาคน การพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย์) ต้องเริ่มที่การพัฒนาจิต จะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิต
ไม่พัฒนา” ดังนั้น งานพัฒนาจิตจึงมีความส�ำคัญอย่างมากที่ทุกคนควรจะน�ำไปใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
การปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาจิตให้มปี ระสิทธิภาพ ต้องท�ำความเข้าใจเรือ่ งของจิตให้ชดั เจน มี
จุดมุง่ หมาย และหลักการทีต่ รง และถูกต้อง ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาจิตอย่างกว้างขวาง

ท�ำความเข้าใจกับเรื่องของจิต
ศาสนาหลักของโลกทุกศาสนา สอนให้คนละชั่ว ท�ำความดี ซึ่งความดี ความชั่วจะปรากฏให้
เห็นเป็นรูปธรรมจากพฤติกรรมทางกาย และวาจา ส่วนพฤติกรรมทางจิตหรือใจนั้นยากที่จะวัดได้
สังเกตได้ หลักค�ำสอนในบางศาสนาจึงมีแต่เรื่องของ “ศีล” คือความปกติทางกาย และวาจาเท่านั้น
บางศาสนาก็พัฒนาไปถึงเรื่อง “สมาธิ” คือความสงบทางใจ แต่มีเพียงพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ก้าว
ล�้ำไปถึงขั้น “ปัญญา” ที่ใช้ในการแก้ทุกข์ และถอดถอนกิเลสตัณหาอุปาทานออกจากจิตได้โดย
สิ้นเชิง ดังนั้น การน�ำหลัก “ไตรสิกขา” (ศีล สมาธิ ปัญญา) ไปเป็นหลักในการพัฒนาจิต เพื่อแก้
ปัญหาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล แก้ปญ
ั หาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาสังคมจึงเป็น
แนวทางที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพที่สุด
1) “จิต” ตามความหมายในพระพุทธศาสนา
“จิต” ตามค�ำนิยามที่ปรากฏในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ คือ ธรรมชาติที่รู้
อารมณ์สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ และฉบับประมวลธรรม อธิบายว่า จิตมีไวพจน์ คือค�ำที่ต่างเพียง
รูป แต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน ใช้แทนกันได้หลายค�ำ  เช่น มโน มานัส หทัย บัณฑร
มนายตนะ มนินทรีย์ และวิญญาณ เป็นต้น
จิตเป็นนามธาตุ ไม่มรี ปู ร่าง อาศัยอยูใ่ นคูหากาย มีหน้าทีส่ งั่ กาย ให้ทำ 
� พูด คิด ดังนัน้ พฤติกรรม
ทางกาย วาจา และแม้แต่ความคิด ล้วนออกมาจากการสั่งการของจิตทั้งสิ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัส
ว่า “เรามีใจเป็นนาย มีกายเป็นบ่าว”
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จิตเป็นธาตุรู้ แต่ถา้ จิตไม่ได้รบั การฝึกฝนไว้ดแี ล้วจะเป็นจิตทีร่ หู้ ลง รูผ้ ดิ และมักจะสัง่ กาย วาจา
ให้ทำ� ชัว่ แต่ถา้ จิตนีไ้ ด้รบั การฝึกฝนอบรม และพัฒนาดีแล้ว ก็จะรูถ้ กู มากขึน้ พฤติกรรมทางกาย และ
วาจาก็จะดีตามไปด้วย ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “จิตที่ฝึกดีแล้วน�ำสุขมาให้”
องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ตรัสว่า
“จิตเป็นธาตุรู้ แต่ยังเป็นรู้หลง รู้ผิด เพราะยังมีอวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะ เป็นเครื่องปิดบัง
จิตที่เป็นธาตุรู้ จึงรู้ผิดรู้หลง อันเรียกว่า อวิชชา ฉะนั้น สิ่งที่รู้อยู่อันเป็นรู้ผิดรู้หลงนั้นจึงผิดไปจาก
สัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงก�ำจัดอวิชชา ธาตุรู้ของพระองค์จึงเป็นธาตุรู้ที่ถูกต้องตามสัจจะ ดังที่เรียก
ว่า ตรัสรู้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ถูก จึงถูกต่อสัจจะ ค�ำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นค�ำสั่งสอนที่ถูก
คือสัจจะ ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงต้องการขัดเกลาอวิชชาจากจิต สมควรที่จะสดับฟัง และพิจารณาตาม
สัจจะที่ทรงสอน แม้จะขัดต่อความรู้เห็นของตน แต่เมื่อได้ปฏิบัติขัดเกลาไป ธาตุรู้ก็จะรู้ถูกต้องขึ้น
และก็จะรับเอาสัจจะตามที่ทรงสอน”
2) การศึกษาค้นคว้าเรื่องพลังจิตในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ทางจิตยุคปัจจุบนั ให้ความสนใจกับเรือ่ งของพลังงานทีแ่ ฝงอยูใ่ นกายหรือ “จิต”
เป็นอย่างมาก มีการค้นคว้าวิจยั เรือ่ งนีอ้ ย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสหภาพโซเวียต ผลการวิจยั ได้ขอ้
สรุปที่สอดคล้องกับค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ในหนังสือทศวรรษใหม่แห่งการค้นคว้าพลังจิต
และพลังลึกลับในสหภาพโซเวียต ได้กล่าวถึงการค้นคว้าเรื่องพลังจิตของ ศาสตราจารย์ ดร.เจนาดี
เซอร์จีเยฟ ซึ่งกล่าวถึงการค้นคว้าของเขาว่า
“ผมใช้เวลาศึกษาค้นคว้าพลังชีวภาพหรือพลังจิตมนุษย์ รวมทัง้ วิธวี ดั และประเมินผลด้วยเครือ่ ง
มืออันทันสมัย... ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าคนเราแผ่พลังมากน้อยไม่เท่ากัน ผู้ที่รู้จักวิธีพัฒนาอย่าง
สม�่ำเสมอ ก็สามารถเพิ่มความเข้มข้นของพลัง และเก็บรักษาไว้ได้นาน อีกทั้งยังน�ำไปใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์ และมีคุณค่ามหาศาล”
ดังนั้น การพัฒนาจิต หรือ การบริหารจิต คือกระบวนการเพิ่มพลังจิตเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างกว้างขวาง

อย่างไรคือการพัฒนาจิต
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาจิต ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องการท�ำสมาธิภาวนา และเมื่อกล่าวถึง
เรื่องการท�ำสมาธิภาวนา ก็จะนึกถึงภาพการนั่งขัดสมาธิ หลับตา บริกรรมภาวนา การที่คนส่วนมาก
มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาจิต และการท�ำสมาธิภาวนาในลักษณะนี้ท�ำให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่
เรื่องของชีวิตประจ�ำวันหรือเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วไปจะท�ำได้ เพราะเป็นเรื่องยาก ลึกลับซับซ้อน ต้อง
มีเวลาว่าง ต้องอาศัยสถานที่เงียบสงบ เช่น ต้องไปวัด เป็นต้น จึงเห็นว่างานนี้สมควรเป็นงานของ
พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาที่แก่วัด ความเข้าใจดังกล่าวนับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
แก้ถูกจุดต้องแก้ที่จิต 385

และอยู่ในวงแคบเกินไป จึงสมควรท�ำความเข้าใจเรื่องของการพัฒนาจิตให้ถูกต้อง
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวว่า “ถ้าใครยังคิดว่าสมาธิ ต้องนั่งขัดสมาธิ
หลับตาภาวนา คนนั้นยังโง่อยู่ ถ้าผู้ใดเข้าใจว่า สมาธิเราท�ำได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจ ผู้นั้นเข้าใจ
ถูก สมาธิคือการก�ำหนดสติรู้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ในปัจจุบันตลอดเวลา” ท่านได้ให้นิยามของค�ำว่า
“สมาธิ” ไว้ว่า “การท�ำสมาธิ คือ การท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ ท�ำสติให้มีสิ่งระลึก หมายความว่า เมื่อจิตของ
เรานึกถึงสิ่งใด ให้มีสติสำ� ทับไปตรงนั้น”
พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้กล่าวในพระธรรมเทศนา
เรือ่ ง “การพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนา” ว่า “จิตใจเป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะแสดงออกในอากัปกิริยา
ตลอดหน้าที่การงาน... ใจเมื่อได้รับการอบรมย่อมมีสติ ย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความ
ปรุงของตน คิดดีคดิ ชัว่ คิดผิดถูกประการใด สติยอ่ มมียอ่ มรู้ แล้วก็ทำ� ตามสิง่ ทีเ่ ห็นว่าถูกต้องดีงาม งด
เว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้น ท่านเรียกว่า พัฒนาจิต”
การพัฒนาจิต หรือ การท�ำสมาธิ นั้น เป็นงานหรือกิริยาของจิต กายจะอยู่ในอิริยาบถหรือ
ท�ำการงานใดอยู่ก็ได้ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด หากท�ำไปด้วยความมี
สติสัมปชัญญะ มีความรู้ตัวทั่วพร้อม มีใจจดจ่ออยู่กับงานหรืออาการนั้น ถือว่าเป็นการท�ำสมาธิทั้ง
สิ้น ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวว่า
“สมาธิเป็นกิรยิ าของจิต เมือ่ เรามีสติกำ� หนดรูจ้ ติ ของเราอยูต่ ลอดเวลา ถ้าเรานัง่ ก�ำหนดรูจ้ ติ ของ
เราเรียกว่า ปฏิบัติสมาธิในท่านั่ง แต่เวลาเรายืนก�ำหนดจิตของเรา เรียกว่า ปฏิบัติสมาธิในท่ายืน เมื่อ
เรามีสติกำ� หนดรูจ้ ติ ของเราในท่านอน เรียกว่าปฏิบตั สิ มาธิในท่านอน เวลาเดินจงกรม เรามีสติกำ� หนด
รู้จิตของเรา เรียกว่า ปฏิบัติสมาธิในท่าเดิน ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นเพียงอิริยาบถบริหารร่างกายเพื่อ
มิให้สว่ นใดส่วนหนึง่ ถูกทรมานมากจนเกินไป เพราะฉะนัน้ สมาธิจงึ ไม่ใช่เพียงเรือ่ งการนัง่ สมาธิอย่าง
เดียว แม้แต่การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด คิด ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เราก็ได้
ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา”
นอกจากนี้ ท่านยังเน้นว่า “สมาธิแบบพระพุทธเจ้า การก�ำหนดรู้เรื่องชีวิตประจ�ำวันนี้เป็นเหตุ
ปัจจัยส�ำคัญ ส�ำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ” กล่าวโดยสรุป สติ-สัมปชัญญะ คือกลไกที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการพัฒนาจิตหรือการท�ำสมาธิ

ฝึกจิตให้ถูกทิศทาง
การปฏิบัติสมาธิมีหลายวิธี และมุ่งไปสู่จุดหมายที่หลากหลาย หากผู้ปฏิบัติต้ังจุดหมาย และ
ยึดหลักการที่ไม่ถูกต้องอาจท�ำให้ได้ประโยชน์น้อยหรืออาจเสียประโยชน์เลยก็ได้ เพื่อให้การปฏิบัติ
ได้ประโยชน์สูงสุด จึงควรมีจุดหมายและหลักการที่ถูกต้อง
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
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“ปัญหาส�ำคัญของการฝึกสมาธินี่ บางทีเราอาจจะเข้าใจไขว้เขวไปจากหลักความจริง
สมาธิอย่างหนึ่ง เราฝึกเพื่อให้จิตสงบนิ่ง
สมาธิอย่างหนึ่ง เราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ รู้ทันเหตุการณ์นั้น ๆ ในขณะปัจจุบัน
สมาธิบางอย่างเราปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความรูเ้ ห็นภายในจิต เช่น รูเ้ ห็นมหัศจรรย์ตา่ ง ๆ รูเ้ รือ่ งอดีต
อนาคต รู้อดีต หมายถึง รู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไร รู้อนาคต หมายถึงว่าเมื่อเราตายไปแล้ว เรา
จะไปเป็นอะไร อันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้
ทีน่ เี้ รามาพิจารณากันจริง ๆ อดีตเป็นสิง่ ทีล่ ว่ งไปแล้ว อนาคตเป็นสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ ดังนัน้ เรามา
สนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหม
...ที่ครูบาอาจารย์สอนว่า ท�ำกรรมฐานไปเห็นโน่นเห็นนี่ นี่มันใช้ไม่ได้ ให้มันเห็นใจเราเองซิ
...อย่าไปเข้าใจว่า ท�ำสมาธิแล้วต้องเห็นนรก ต้องเห็นสวรรค์ ต้องเห็นอะไรต่อมิอะไร สิ่งที่เรา
เห็นในสมาธิมนั ไม่ผดิ กันกับทีเ่ รานอนหลับแล้วฝันไป แต่สงิ่ ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องรูเ้ ห็นนีค่ อื เห็นกายของ
เรา เห็นใจของเรา
ดังนัน้ การพัฒนาจิตหรือการปฏิบตั สิ มาธิทเี่ ป็นหนทางของสัมมาสมาธิ จะต้องยึดถือจุดหมาย
หลักการดังต่อไปนี้
1) เป็นการปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้าง และเพิม่ พูนพลังสติสมั ปชัญญะ เพือ่ ให้เกิดปัญญา ดังนัน้
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด หรือท�ำการงานใดอยู่ ให้มีสติรู้อยู่กับอิริยาบถหรือการงานนั้น พลัง
สติสัมปชัญญะจะก่อให้เกิดปัญญา และเป็นพลังควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ท�ำ พูด คิด ในสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงาม เป็นเสมือนเบรกห้ามล้อที่จะหยุดกาย วาจา ใจ ไม่ให้ทำ 
� พูด คิด ในสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียน
ตนเอง และผู้อื่น
พระราชสั ง วรญาณ (หลวงพ่ อ พุ ธ ฐานิ โ ย) กล่ า วว่ า “สมาธิ ใ นสายของพระพุ ท ธเจ้ า
บ�ำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านวิปัสสนา เพื่อจะได้น�ำประสิทธิภาพของพลังงานคือ
สติสัมปชัญญะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจ�ำวัน แก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลส และอารมณ์ของ
ตนเองได้”
2) เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้กาย รู้จิตของตนเอง การละชั่ว ประพฤติดี การแก้ไขพฤติกรรมของ
ตนเอง จะต้องเริ่มที่การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน งานนั้นคือ
งานดูกาย ดูจิตนั่นเอง การปฏิบัติเพื่อต้องการรู้เห็นสิ่งอื่น เช่น รู้จิตใจผู้อื่น เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็น
ภูตผีปศี าจ ล้วนเป็นการปฏิบตั แิ บบส่งจิตออกนอก ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ทุกข์เพิม่ ปัญหา มากกว่าการแก้
ทุกข์แก้ปัญหา ดังที่พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) กล่าว่า
		“จิตที่ส่งออกนอก
เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์
จิตเห็นจิต
เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต
เป็นนิโรธ”
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นอกจากนี้ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ยังกล่าวว่า
“ความรู้เห็นดวงดาวดวงเดือนอะไรต่าง ๆ อย่าไปสนใจ ใครจะรู้วิเศษเท่าไร ไม่ประเสริฐเท่ารู้
ใจตนเอง ความมีอิทธิฤทธิ์หรืออะไรต่าง ๆ อย่าไปสนใจ เราจะพูดอะไรไม่เป็น รู้เห็นแล้วไม่รู้ว่าอะไร
เป็นอะไร เป็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร...ช่าง ขอให้มีอันรู้จิตของเรานี่”
“พยายามก�ำหนดพิจารณารู้เรื่องของจิตของกายนี้ให้รู้ชัดเจนลงไป อย่ามัวแต่มุ่งที่จะรู้โลก
หน้าโลกอืน่   รูแ้ ล้วก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร ถ้าภาวนาไปแล้วไปเห็นเทวดา เทวดาเขาก็ไม่มาช่วยขัดกิเลส
ให้เราหรอก ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรก เราจะเอาน�้ำทองแดงในหม้อนรกมาช�ำระล้างกิเลส ก็เป็นไป
ไม่ได้ เห็นพระอินทร์ พระพรหม ท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้”
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กล่าวถึงเรื่องของการอบรมจิตและการภาวนาไว้ว่า
“จิต เป็นสมบัติสำ� คัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจ
รับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือ ภาวนา ฝึกหัดภาวนา
ในโอกาสอันควร ตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่อง และเสียไป จะได้ซ่อมสุขภาพจิต คือ นั่งพิจารณาดู
สังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิต ว่าคิดอะไรบ้าง ในวัน และเวลาที่นั่ง นั่งมีสาระประโยชน์
ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม... การภาวนา คือ
วิธีเตือนตน สั่งสอนตน ตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้าง”
ดังนั้น การพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ จะมองข้ามเรื่องของกาย และจิต
ของตนเองไปไม่ได้เลย ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวไว้ว่า “คนภาวนาไม่เห็น
หัวใจ มันถึงสวรรค์นพิ พานไม่ได้หรอก ต้องดูใจของตัวเองให้รกู้ อ่ น ว่าใจเราด�ำ ใจเราขาว ใจเรามีกเิ ลส
โลภ โกรธ หลง ใจมีราคะ โทสะ โมหะ ต้องดูกันที่ตรงนี้ก่อน”
3) การก�ำหนดรูป้ จั จุบนั เป็นหลักการส�ำคัญ ธรรมชาติของจิตจะเกิดพลังเมือ่ มีสติสมั ปชัญญะ
รู้พร้อมอยู่ที่ปัจจุบัน การส่งจิตไปในเรื่องของอดีตหรืออนาคต เป็นการส่งจิตออกนอกเช่นเดียวกัน
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ให้หลักในการภาวนาไว้ว่า
“ภาวนา พุทโธ ในทีน่ หี้ มายความว่า ให้ละอดีตทีล่ ว่ งมา ... อันองค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคห้าม
ทีเดียว ห้ามน้อมนึกเอาอดีตทีล่ ว่ งมาแล้วมาทับปัจจุบนั มันยกจิตไม่ขนึ้ นะ จิตไม่สว่างไสว อนาคตทีย่ งั
มาไม่ถงึ นัน้ อย่าคิดอย่านึกนะ สิง่ ใดยังไม่ถงึ เราอย่ากล่าว เขาเรียกว่าสมบัตบิ า้ นะ และคิดถึงอนาคต
ข้างหน้านั้นมาทับปัจจุบัน มันยกจิตไม่ขึ้นนะ”
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า ความเข้าใจว่าการท�ำสมาธิภาวนา คือ การนั่งขัดสมาธิ
งมงาย หลับตา หนีทุกข์ หนีปัญหานั้น เป็นความเข้าใจที่ผิดจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง หากผู้
ปฏิบตั ยิ ดึ จุดหมายหลักการทีถ่ กู ต้องแล้ว จะพบว่าการภาวนาคือการสร้างจิตให้เป็น พุทธะ คือ รู้ ตืน่
เบิกบาน เกิดปัญญาที่จะแก้ไขทุกข์ แก้ไขปัญหาภายในจิตใจของตนเอง ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
พึ่งสิ่งภายนอก ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าว่า “การปฏิบัติธรรมตามแนว
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พระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง อยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังเข้มแข็ง มีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่
ตัวเอง สามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดเวลา ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร”

ท�ำสมาธิได้ที่ไหน อย่างไร
การพัฒนาจิต ไม่ใช่การนั่งหลับตาบริกรรมภาวนา การฟังธรรม การเดินจงกรมเท่านั้น และ
ไม่ใช่การผูกขาดของชาวพุทธ แต่เรื่องของสมาธิเป็นสากล ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ
ฐานิโย) กล่าว่า “เรื่องของสมาธิไม่ใช่มีเฉพาะในบ้านเมืองเรา เรื่องสมาธิไม่ใช่เฉพาะจะมานั่งหลับตา
หรือฟังธรรมกันในวัด เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสากล สมาธิไม่ใช่ของศาสนาใด ไม่มีศาสนาใดผูกขาด
สมาธิเป็นทั้งของคนมีศาสนา เป็นทั้งของคนไม่มีศาสนา”
หากเรายึดหลักที่ว่า “การท�ำสมาธิภาวนา คือการท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ ท�ำสติให้มีสิ่งระลึก” เมื่อ
ใดที่เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นเราท�ำสมาธิภาวนาอยู่ เราจึงสามารถท�ำสมาธิได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ทุกการงาน ทุกอิริยาบถ
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) แยกสมาธิเป็น 2 แบบ คือ
1) สมาธิในวิธกี าร หมายถึง การปฏิบตั สิ มาธิทมี่ รี ปู แบบ มีวธิ กี ารทีเ่ ป็นกิจลักษณะ เช่น การนัง่
ขัดสมาธิ ก�ำหนดลมหายใจ บริกรรมภาวนา การเพ่งกสิณ การเดินจงกรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ค่อนข้างอยู่ในวงจ�ำกัด กล่าวคือ ต้องอาศัยสถานที่สงบเงียบเป็นส่วนตัว เช่น วัดหรือห้องพระ ต้อง
ว่างจากภาระงานอื่น ๆ
2) สมาธิในชีวติ ประจ�ำวันหรือสมาธิสาธารณะ เป็นการปฏิบตั สิ มาธิในชีวติ ประจ�ำวัน ด้วยการ
ก�ำหนดสติอยู่กับงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด ซึ่ง
เป็นการปฏิบตั ทิ อี่ ยูใ่ นวงกว้างขึน้ สามารถท�ำได้ทกุ สถานที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ เช่น ผูท้ อี่ ยูใ่ นวัย
ศึกษาเล่าเรียน สามารถท�ำสมาธิในการเรียนได้ ด้วยการเพ่งสายตา และจิตใจไปที่ครูผู้สอน เมื่ออ่าน
หนังสือ ใจจดจ่ออยู่ที่หนังสือ ใครมีภาระการงานใด ก็ท�ำงานนั้นด้วยความมีสติ และจดจ่ออยู่กับงาน
อย่างไรก็ตาม หากไม่มเี วลาในการปฏิบตั สิ มาธิในวิธกี าร ก็ควรปฏิบตั สิ มาธิในชีวติ ประจ�ำวันให้
มากที่สุด เพราะเป็นสิ่งส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก ดังที่พระราชสังวร
ญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าว่า “สมาธิแบบพระพุทธเจ้า การก�ำหนดรู้เรื่องชีวิตประจ�ำวัน นี่เป็น
เหตุเป็นปัจจัยส�ำคัญ ส�ำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ”
กล่าวโดยสรุป สมาธิในวิธีการเป็นการฝึกฝนภาคปฏิบัติ เพื่อน�ำมาใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา
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ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
การพัฒนาจิตในแนวทางที่เป็น “มรรค” คือ มีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการท�ำสมาธิภาวนาไว้ 4 อย่าง คือ
1) การอบรมสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
2) การอบรมสมาธิเพื่อญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็น
3) การอบรมสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะ
4) การอบรมสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย
การปฏิบัติสมาธิในแนวทางของพระพุทธศาสนา เน้น “ปัญญา” เป็นหลัก เมื่อจิตมีพลัง
สติสัมปชัญญะมาก จะก่อให้เกิดปัญญาในระดับต่าง ๆ ได้แก่
ปัญญาระดับสูง การรู้เท่าทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน จนสามารถตัดอาสวกิเลสได้
ปัญญาระดับกลาง เป็นความชาญฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือการรูเ้ ท่าทันจิต มีภมู ติ า้ นทานต่อ
สิ่งยั่วยุ และสิ่งกระทบต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งยั่วยุ (จากภายในหรือภายนอกก็ตาม) ให้ท�ำหรือพูดที่เป็นการ
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ประพฤติผิดท�ำนองคลองธรรม สติสัมปชัญญะจะเป็นเสมือนห้ามล้อไม่
ให้กระท�ำตามสิ่งยั่วยุนั้น เมื่อเกิดความ รัก โลภ โกรธ หลง แม้จะหยุดที่ใจไม่ได้ ก็สามารถหยุดกาย
วาจา ไม่ให้กระท�ำผิดศีล 5 ได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิต เช่น ความพลัดพราก ความผิด
หวังเสียใจ หรือถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้งฝ่ายยินดี (อิฏฐารมณ์) และฝ่ายยินร้าย (อนิฏฐารมณ์)
สามารถประคองจิตให้อยู่ในความเป็นกลาง หรือควบคุมตนเองให้อยู่ในความปกติได้ แม้อาจมีความ
หวัน่ ไหวหรือกระเพือ่ มบ้างก็เพียงเล็กน้อย ไม่ยนิ ดีหรือยินร้ายจนควบคุมตัวเองไม่ได้ หรือทนต่อความ
ทุกข์ไม่ได้จนต้องหาที่พึ่งในทางที่ผิด เช่น มั่วอบายมุข เสพสารเสพติด หรือหาทางออกในทางที่ผิด
เช่น ฆ่าตัวตาย
ปัญญาระดับต้น เป็นความชาญฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ที่ใช้ในการเรียนและการงานต่างๆ
ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จสูง มีความผิดพลาดน้อย

การจัดค่ายคุณธรรม ณ วัดวะภูแก้ว
วัดวะภูแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวะภูแก้ว ต�ำบลมะเกลือใหม่ อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็น
วัดที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในชีวิตของท่าน เมื่อการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว
เสร็จไปประมาณ 80% ในปี 2532 ได้เริ่มอบรมสมาธิข้าราชการครูเป็นรุ่นแรก จากนั้นได้มีการ
อบรมนักเรียน ข้าราชการ ภาคเอกชน อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยปีละ 10,000 คน มี
ผูผ้ า่ นการอบรมไปแล้วกว่า 300,000 คน ประมาณ 1,000 กว่ารุน่ จนปรากฏในค�ำขวัญของอ�ำเภอ
สูงเนินว่าเป็น “แดนธรรมวะภูแก้ว”
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วันที่ 20 มกราคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานการจัดอบรมของศูนย์พัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถท�ำ “คน” ให้เป็น “มนุษย์” เปลี่ยนเด็กเกเรให้เป็นเด็กดี และเปลี่ยนเด็กเรียน
อ่อนให้เรียนเก่งขึ้นได้เป็นจ�ำนวนมาก
ความส�ำเร็จที่ได้ต้องผ่านการลองผิดลองถูก ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรและคณะท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องเผชิญกับอุปสรรค และข้อจ�ำกัดหลายประการที่จะต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อ
ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง
1) อุปสรรคและข้อจ�ำกัด
1.1 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ (80% - 90%) มาเข้าอบรมเพราะถูกบังคับ จึงเกิดการต่อ
ต้าน เห็นว่าการเข้าวัดหรือการปฏิบตั ธิ รรมเป็นเรือ่ งน่าเบือ่ เห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ขียน
ในวันปิดอบรม มักจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึก ทางลบ เช่น
“ก่อนจะมา ดิฉันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปที่ลงชื่อมาที่นี่เพราะหน้าที่ มาให้จบจะได้แล้วไป เพราะ
วัดไหน ๆ ก็คงสอนเหมือน ๆ กัน...”
“การมาค่ายนี่ก็เป็นธรรมดาของคนไกลวัดทั่วไป โอดครวญ ไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องมาเพราะ
โรงพยาบาลบังคับให้มา”
“การมาอบรมครั้งนี้ผมไม่ได้มาด้วยความสมัครใจเลย ทางหัวหน้าของผมเป็นคนส่งรายชื่อ
บังคับให้มา ผมกับเพื่อนไม่อยากมาเลย เลยตกลงวางแผนไว้ว่าเมื่อเขาให้เซ็นชื่อแล้วเราจะพากันหนี
กลับ เพราะคิดว่าการอบรมก็คงเหมือนที่อื่นทั่วไปที่น่าเบื่อ...”
1.2 ผู้อบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม และท�ำสมาธิ มีอคติ และเห็นว่าเป็นเรื่อง
งมงาย และน่าเบื่อ
1.3 ระยะเวลาอบรมจ�ำกัดเพียง 3-5 วัน เพราะถ้าให้เวลายาวกว่านี้จะส่งผลกระทบกับการ
งาน หรือการเรียนของนักเรียน
2) หลักการและจุดมุ่งหมาย
ศูนย์พัฒนาจิตฯ วัดวะภูแก้ว ยึดหลักการทางพุทธศาสนาว่า เมื่อท�ำจิตให้สงบ ส�ำนึกทาง
คุณธรรมจะเกิดขึน้ ได้งา่ ย จึงเน้นกิจกรรมการเจริญสติ ท�ำสมาธิ เพือ่ ให้เกิดปัญญารูผ้ ดิ ชอบชัว่ ดี คือ
หลักไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง
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3) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และได้คุณภาพสูงสุด
การท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ บนพืน้ ฐานของปัญหาอุปสรรคหลายอย่างดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
จะต้องใช้การบริหารจัดการทีแ่ ยบยล และคอยสังเกตผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปแก้ไข และพัฒนางาน
ให้ดียิ่งๆ ขึ้น การบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดมีกระบวนการดังนี้
3.1 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสงบของจิต
- บรรยากาศ และสิง่ แวดล้อมในวัด เป็นต้นทุนทางธรรมชาติทไี่ ด้เปรียบมาก คือ ความเงียบสงบ
ห่างไกลจากชุมชน แวดล้อมด้วยต้นไม้ มองเห็นสีเขียวโดยรอบ ซึ่งตามหลักจิตวิทยา การมองสีเขียว
โดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยคลายเครียด และสร้างความสงบในใจได้ดี นักเรียนคนหนึ่งบรรยาย
ความประทับใจว่า “รู้สึกชอบบรรยากาศที่ร่มรื่น มองไปมีแต่สีเขียว ใบไม้พัดพลิ้ว ลมพัดเย็นสบาย
บางครั้งถ้าเงียบมากจะได้ยินเสียงนกร้อง เป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายมาก ท�ำให้สมองโล่ง ปลอดโปร่ง
พร้อมจะรับสิ่งดี ๆ ที่ท่านอาจารย์มอบให้”
- สร้างข้อตกลงไม่ให้ใช้เสียงคุยกันซึ่งท�ำให้จิตกระเพื่อมได้ง่าย แต่ใช้เสียงได้เต็มที่ขณะ
สวดมนต์ และการตอบค�ำถาม
- ไม่ให้เดินเข้าออกพลุกพล่านขณะปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น ถ้ามีความ
จ�ำเป็นจะเข้าห้องน�้ำ  อนุญาตให้ลุกออกไปครั้งละ 1 คน และรอจนกว่าคนนั้นจะออกไปพ้นศาลา
คนต่อไปจึงจะลุกได้
3.2 การสร้างแรงจูงใจ เพื่อลดแรงต่อต้าน และมีก�ำลังใจในการตั้งใจปฏิบัติธรรม
- วันแรกของการอบรม ให้อ่านประสบการณ์ของผู้ผ่านการอบรมรุ่นก่อน ๆ ทั้งนักเรียน ครู
ต�ำรวจ ผู้ต้องขัง ซึ่งมักเริ่มด้วยความรู้สึกต่อต้าน ไม่อยากมาเข้าอบรม แต่จบด้วยความพึงพอใจมาก
และไม่อยากกลับ ตัวอย่างเช่น :
“ก่อนหน้านี้หนูคิดว่าท�ำไมต้องมาอยู่ค่าย อยู่ท�ำไมตั้ง 5 วัน ครูไม่เสียดายเวลาหรือ...จนมา
วันที่ 3 นี่แหละ หนูเข้าใจแล้วว่านั่งสมาธิแล้วได้อะไร หนูมาอยู่ที่นี่ได้ทั้งเปลี่ยนความคิด และฝึก
ความอดทน”
“ก้าวแรกที่เข้ามาอบรมในโครงการ “เรือนจ�ำ-เรือนธรรม” ผมคิดว่าท�ำไมต้องเป็นผมด้วย
เพราะผมยังเป็นวัยรุ่น ไม่สนใจธรรมะ และพุทธศาสนาสักเท่าไร... ผมนับถือพุทธแต่ไม่เคยมีความ
รู้เกี่ยวกับศาสนาอย่างลึกซึ้งขนาดนี้ พระพุทธศาสนามีเหตุผล สามารถพิสูจน์ได้ จนท�ำให้ผมละอาย
ต่อบาป ไม่กล้าท�ำบาป กลัวตกนรก...”
- ให้รางวัลผูท้ นี่ งั่ สมาธิได้ดี และให้เล่าประสบการณ์ และให้กำ� ลังใจเพือ่ น ๆ ตัวอย่างเช่น ความ
คิดเห็นของผูร้ บั การอบรมคนหนึง่ กล่าวว่า “ตอนแรกเราเป็นคนไม่ชอบไม่อยากนัง่ สมาธิเลย แต่เมือ่
ได้รบั แรงเสริมจากเพือ่ นทีน่ งั่ สมาธิได้นานมาเล่าประสบการณ์ให้ฟงั ท�ำให้เราได้รวู้ า่ คนอืน่ เขาก็เมือ่ ย
ก็ปวดขาเหมือนเรา แต่เขาอดทนทีจ่ ะท�ำได้ จึงเป็นแรงกระตุน้ ให้เรานัน้ อยากจะท�ำให้ได้เหมือนคนอืน่
รู้สึกชอบเทคนิคนี้ เพราะท�ำให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น”
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3.3 การให้ธรรมะ
3.3.1 การปูพื้นฐานเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
สมาธิ ตลอดจนการน�ำธรรมะไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การศึกษาเล่าเรียน การปฏิบตั งิ าน นักศึกษา
คนหนึ่งแสดงความเห็นไว้ว่า :
“ที่นี่เป็นที่ฝึกปฏิบัติที่เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นและเด็ก ๆ ที่ไม่มีความรู้ และประสบการณ์ เป็น
ที่ที่ปูพื้นฐานให้เราน�ำไปปฏิบัติต่อแบบเข้มข้นขึ้น”
3.3.2 ก�ำหนดหัวข้อธรรมะที่จะปลูกจิตส�ำนึก และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้สอดคล้องกับ
วัยและหน้าที่การงาน ได้แก่ สร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ทุกข์เพื่อสุข (อิทธิบาท 4) กฎแห่งกรรม
ตายแล้วไปไหน พลังบุญ-พลังบาป พระคุณอันยิง่ ใหญ่ เสพติดพิษมหันต์ เขาสุข-เราสุข เศรษฐกิจของ
ความพอเพียง ดังความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมดังนี้ :
“...คนที่มีโอกาสเหมือนพวกผม จะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิม เป็นคนดี
ของสังคม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ วัดนี้ท�ำให้คนเป็นคน และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ผมกล้าพูด
เลยว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง ๆ”
“...วันที่ 1, 2, 3 ผ่านไป ข้าพเจ้าเป็นอะไรไป ท�ำไมจึงพบกับสิง่ แปลกใหม่ในชีวติ ทีผ่ า่ นมาแล้ว
ถึง 42 ฤดูฝน คือมีความสงบในความคิด แยกแยะปัญหา และก�ำหนดสติในการท�ำอะไรต่อมิอะไรได้
ดีขึ้น ที่ส�ำคัญคือข่มใจ ก�ำหนดให้อุปสรรคเป็นความพ่ายแพ้ได้”
3.3.3 เน้นการเจริญสติ และท�ำสมาธิในกิจกรรมทีห่ ลากหลาย : การท�ำวัตรเช้า-เย็น เดินจงกรม
นั่งสมาธิ ฟังบรรยาย จดบันทึก อ่านหนังสือ บริหารกายประกอบสติ ซึ่งเป็นการท�ำสมาธิทั้งแบบใน
วิธีการ และสมาธิสาธารณะ (สมาธิในชีวิตประจ�ำวัน) ดังที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้จ�ำแนกไว้ข้างต้น
การจัดกิจกรรมท�ำสมาธิที่หลากหลายท�ำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่เกิดความเพลิดเพลินใน
ธรรม โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้การตลกคึกคะนองซึ่งท�ำให้จิตหยาบ และกระเพื่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ท�ำจิตให้สงบ
ผู้เข้าอบรมจะได้รับธรรมะผ่านกิจกรรมต่อไปนี้
• ฟังธรรมขณะนัง่ สมาธิ ซึง่ เป็นแนวทางการปฏิบตั สิ ายพระป่า ดังทีห่ ลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เทศน์ไว้ว่า การฟังธรรมขณะภาวนาถือเป็นอันดับ 1 ดีกว่าการนั่งเงียบ ๆ
นักเรียนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เราว่าการฟังเทศน์ท�ำให้ได้สมาธิง่าย จิตนิ่งเร็วมาก
เพราะมีสมาธิกับการฟัง”
• การฟังบรรยาย โดยวิทยากรจะบรรยายชัดเจน มีขั้นตอน ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นว่า
ธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ดังความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมดังนี้
“วิทยากรได้ชี้แจงให้แจ้งกระจ่างกว่าทุกครั้ง ทุกที่ ซึ่งมันคือความจริง เป็นความเชื่อที่ไม่ได้
กล่าวอ้างลอย ๆ”
“วัดนี้ปฏิบัติจริง ชัด และเข้าใจง่าย”
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“ได้รับการอบรมจากอาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นอย่างมาก เรื่องที่ไม่เข้าใจก็
เข้าใจมากกว่าเดิม... เรื่องธรรมะก็สอนได้อย่างดีเยี่ยม สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่าง
ดีมาก ๆ เลยครับ”
“อาจารย์ถา่ ยทอดได้ดมี าก ๆ เข้าใจขัน้ ตอนดีมาก เป็นความเข้าใจการท�ำสมาธิครัง้ แรกในชีวติ ”
“การปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีรูปแบบ และขั้นตอนที่ดีมาก ท�ำให้ข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงธรรมอย่างมาก”
“เมื่อผมได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง ความคิดของผมกับเพื่อนเปลี่ยนไปเลย ไม่มีใครอยากหนีกลับ
เพราะการปฏิบัติในครั้งนี้มีประโยชน์มาก สอนให้รู้จักมีจิตใจที่หนักแน่น มีสติในการแก้ปัญหา รู้จัก
การช่วยเหลือเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์...”
“พอมาถึงวัดรู้สึกเฉย ๆ ผมคิดไว้แล้วแหละ วัดไหน ๆ ก็เหมือนกัน แต่พอได้ฟังเนื้อหา กลับ
รู้สึกแปลก ๆ เนื้อหาสาระมันเย้ายวนชวนให้อยากฟัง”
• การอ่านหนังสือ เพือ่ เป็นการปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน ฝึกสมาธิในการอ่านซึง่ เป็นงานทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นที่ต้องใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และการท�ำงาน
หนังสือที่จัดให้อ่านเป็นหนังสือที่แฝงธรรมะ ที่เน้นเรื่องเล่าหรือประสบการณ์จริง ท�ำให้เกิด
ความเพลิดเพลิน และได้สมาธิในการอ่าน  ได้แง่คิดที่จะน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ตายแล้วฟื้น
ผลบุญผลบาปติดตามพระพุทธเจ้า 108 วิธีมอบน�้ำใจให้แก่กัน พระในบ้าน เด็กหญิงของเรา ฯลฯ
กิจกรรมนี้ท�ำให้เด็ก ๆ ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมาสนใจการอ่านมากขึ้น สังเกตได้ว่าพอถึงช่วง
อ่านหนังสือ   ผู้เข้าอบรมจะเงียบกริบ ใจจดจ่อกับการอ่านอย่างจริงจัง ดังประสบการณ์ของเด็ก
นักเรียนต่อไปนี้:
“ผมเป็นเด็กเกเร ไม่ตงั้ ใจเรียน หนังสือก็ไม่เคยอ่าน... ขนาดสอบกลางภาค ปลายภาค หยิบจับ
หนังสือยังไม่เคย แต่พอได้อา่ นหนังสือทีว่ ทิ ยากรแจก เนือ้ หาน่าอ่านมาก อ่านแล้วท�ำให้อยากอ่านต่อ”
“รูส้ กึ ว่าการเข้าค่ายนีม้ สี าระ ท�ำให้ผมได้คดิ ถึงบุญคุณของพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ ... จากคน
ทีไ่ ม่อา่ นหนังสือเลย แม้จะจับก็อา่ นได้ไม่ถงึ 2 หน้า แต่มาอยูท่ นี่ ที่ ำ� ให้ผมรักการอ่านอย่างมาก ท�ำให้
ผมรู้ว่าการอ่านหนังสือท�ำให้เรามีความรู้รอบตัวมากขึ้น
“ชอบกิจกรรมอ่านหนังสือ นอกจากจะฝึกการอ่านแล้วยังท�ำให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง พิจารณา
เรื่องราวที่สื่อความให้เราทราบถึงข้อคิดที่มีอยู่ในหนังสือแต่ละเล่ม หนังสือแต่ละเล่มมีข้อคิดดี ๆ
สอนคุณธรรมที่แตกต่างกันไป”
• การจดบันทึกธรรมะขณะฟังบรรยาย เพือ่ ให้ตงั้ ใจฟัง ไม่งว่ ง และฝึกทักษะการเขียน ได้ธรรมะ
ไว้เตือนความจ�ำ
นักเรียนคนหนึง่ แสดงความเห็นว่า “เวลาฟังบรรยาย ก็ไม่ได้ฟงั เฉย ๆ แต่ทา่ นสอนให้เราจดตาม
ที่ท่านบรรยาย ซึ่งเคยเข้าค่ายธรรมะที่ไหน ไม่ค่อยจะมีให้เขียนบันทึกความรู้แบบนี้”
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3.4 ละเลิกสิ่งผิด
กิจกรรม “สัญญาใจ” จัดให้เฉพาะกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา เป็นการน�ำประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัติทั้งศีล สมาธิ ซึ่งก่อให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ คือเกิดส�ำนึกผิดชอบชั่วดี มีความกตัญญู ความรับ
ผิดชอบ ความมีวินัย มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ น�ำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 นั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
3.4.2 ส�ำรวจตัวเองว่ามีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง หรือความดีที่จะต้องเพิ่มพูนอะไร
บ้าง
3.4.3 เขียนสัญญาใจ 3 ข้อ ลงในแบบฟอร์มที่จัดท�ำไว้ให้ 2 แบบ
- แบบที่ 1 ส�ำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
- แบบที่ 2 ส�ำหรับครูที่ปรึกษา
หมายเหตุ แนะน�ำให้นักเรียนเขียนเป็นความเรียงซึ่งสมารถแสดงความรักหรือขอโทษในสิ่งที่
ได้ท�ำผิดต่อท่านเหล่านี้ ซึ่งท�ำให้เกิดความประทับใจมากกว่า
3.5 การต่อยอดเพื่อให้พฤติกรรมที่ยั่งยืน
ส�ำนึกผิดชอบชัว่ ดี และแรงบันดาลใจทีจ่ ะแก้ไขหรือพัฒนาตนเองอาจไม่ยงั่ ยืน ถ้าทางบ้านหรือ
โรงเรียนไม่สานต่อ ดังนั้นในแบบฟอร์ม “สัญญาใจ” จึงมีจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ปกครองและคุณครู
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการรับช่วงต่อ ซึ่งจะช่วยให้พฤติกรรมยืนยาวหรือถาวร

บทสรุป
จากการประเมินผลการอบรม ผูร้ บั การอบรมเฉลีย่ 80 - 90% ได้รบั ประสบการณ์ในทางบวก
ได้ประโยชน์จากการอบรมในระดับสูง จากการศึกษาประสบการณ์ทผี่ เู้ ข้ารับการอบรมเขียนถ่ายทอด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้จากการอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาสติปญ
ั ญาได้มาก ตัง้ แต่ปญ
ั ญาระดับต้น
ถึงปัญญาระดับกลาง กล่าวคือ
- นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนอ่อน มีผลการเรียนดีขึ้น บางคนสามารถยกระดับการเรียน จาก
เรียนอ่อนเป็นเรียนเก่งในระดับต้น ๆ ได้ บางคนเคยสอบตกหมดทุกวิชา ก็สามารถสอบผ่านทุกวิชา
ได้หลังการอบรมเพียง 2-3 เดือน ส่วนผู้ที่เรียนเก่งอยู่แล้ว ยิ่งมีผลการเรียนที่โดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น
- การประกอบกิจการงานต่าง ๆ ประสบผลส�ำเร็จสูงขึ้น
- สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ เช่น การมั่วอบายมุข การประพฤติผิดท�ำนองคลอง
ธรรม การใช้สารเสพติด ฯลฯ
- เกิดส�ำนึกทางคุณธรรม เช่น มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว หน้าที่การงานและสังคม
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- มีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น มีความเข้มแข็ง อดทนต่อความทุกข์ และสิ่งยั่วยุที่จะชักน�ำไป
ในทางที่ผิด พึ่งตนเองได้มากขึ้น ไม่หาที่พึ่งในทางที่ผิด เมื่อมีปัญหา ใช้สติปัญญาในการแก้ไข ไม่คิด
ฆ่าตัวตายหรือพึ่งอบายมุข
• ตัวอย่างพัฒนาการด้านการศึกษาเล่าเรียน (จากประสบการณ์ที่นักเรียนเขียนถ่ายทอดในวัน
ปิดอบรม)
“หนูมาวัดวะภูแก้วเป็นครั้งที่ 2 แล้วค่ะ ... ดร.ดาราวรรณให้เคล็ดลับเรียนเก่ง พอกลับจาก
วัด หนูได้ลองไปใช้ปรากฏว่าได้ผล ตอน ม.4 หนูได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.45 ได้ล�ำดับที่ 1 ของห้อง (ตอน
ม.3 ได้เกรด 3.77) แม่ดีใจมากจนยิ้มออกมา...”
“...เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พี่ชายข้าพเจ้าได้มาวัดแห่งนี้ พี่ชายเคยเป็นเด็กที่ผลการเรียนธรรมดามาก
เกรดเฉลี่ยอย่างมากก็แค่ 2 ต้น ๆ แต่พอตอนขึ้น ม.4 โรงเรียนจัดโครงการมาอบรมที่วัดแห่งนี้ เมื่อ
กลับไปเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน จนตอนมัธยมปลายดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะได้เกรดถึง 3.80 เลย
ทีเดียว สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท�ำให้พ่อแม่ตลอดจน
คนรอบข้างภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้เป็นอย่างมาก”
“13 ปีก่อน เด็กประถมคนหนึ่งเรียนได้ที่ 42 จากนักเรียน 55 คน นั่งหลังห้องตลอด มาวัน
หนึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนมาอบรมธรรมะที่วัดวะภูแก้ว ที่นี่สอนให้เด็กเรียนไม่เก่งคนหนึ่ง
หันมาตั้งใจเรียน ปีนั้นเองเด็กคนนั้นสอบได้ที่ 14 เป็นเด็กนั่งหน้าห้อง ชอบยกมือถาม-ตอบอาจารย์
เป็นเด็กที่รักการอ่านหนังสือ และจดบันทึกสิ่งที่อ่าน หมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ เด็กคนนั้นเริ่มมีความ
ฝันที่จะท�ำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ จึงตั้งใจเรียน และสอบติดพยาบาล เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ สอบ
ใบประกอบวิชาชีพผ่านทุกวิชา สอบบรรจุข้าราชการได้ มีเงินเดือนเลี้ยงดูพ่อแม่ และส่งน้องเรียน
หนังสือ”
• ตัวอย่างพัฒนาการด้านส�ำนึกผิดชอบชัว่ ดี และการน�ำไปใช้ในการพัฒนาการงาน และคุณภาพ
ชีวิต
“... เรามีปมทีว่ า่ เราไม่เคยเจอหน้าแม่เลย ย่าบอกว่าแม่ทงิ้ เราไปตัง้ แต่เราอายุ 3 เดือน เราเป็น
โรคซึมเศร้า ต้องพบจิตแพทย์ทกุ เดือน เราเคยฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือ แต่ยา่ มาพบเข้า เราจึงรอด
ตายมาได้ จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่หายจากอาการซึมเศร้า จนเราได้มาวัดวะภูแก้ว ได้ฟังธรรมะ จิตใจ
สงบขึ้น ท�ำให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายหายไป เพราะท�ำให้เรานึกได้ว่าคนที่เลี้ยงเรามาจะอยู่อย่างไร
จะเสียใจขนาดไหน...”
“...การอบรมครั้งนี้ทำ� ให้ผมเปลี่ยนวิธีคิดในการท�ำงานได้มาก แต่ก่อนดูแลผู้ป่วยแต่ให้ได้ตาม
มาตรฐาน ดูแลแต่กาย แต่กลับจากอบรมครั้งนี้ผมจะไปดูแลใจของผู้ป่วยด้วย”
“ธรรมะ ศีล สติ ช่วยให้ผมเห็นหนทางหนีจากโทสะ เมื่อก่อนผมเป็นคนโมโหง่าย มีเรื่องต่อย
ตีกันบ่อย มีอริ เอาคืนกันไปมา โดดเรียน เกเร มีความประมาทในชีวิต ไม่วางแผน ไม่มีจุดหมาย...
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ผมขอขอบคุณวัดวะภูแก้วที่สอนให้มีสติ มีความคิดในการตัดสินใจ ผมไม้คิดจะไปสวรรค์หรือ
เป็นพระอรหันต์ แต่ผมจะท�ำปัจจุบนั ให้ดี และเป็นเด็กดีของสังคม และครอบครัว แค่นกี้ แ็ สนภูมใิ จแล้ว
หลังจากนี้ผมจะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ของชาติ ท�ำตนให้เป็นประโยชน์
และไม่เบียดเบียนผู้อื่น”
ปัญหาสังคมทีน่ บั จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ ปัญหาอาชญากรรม ทุจริตในวงการ
ต่าง ๆ โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ยาเสพติด แม่วัยใส การท�ำแท้ง ฯลฯ ล้วนเกิดจากการมี
ภูมคิ มุ้ กันทางใจบกพร่อง หากเรายังไม่ให้ความส�ำคัญกับ “จิต” และการพัฒนาจิตให้มภี มู คิ มุ้ กัน
เพิ่มขึ้น ก็นับว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และไม่ยั่งยืน ผู้คนในสังคมก็มีแต่จะสร้างปัญหา และ
สร้างทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ๆ สังคมก็จะเป็น “สังคมอุดมทุกข์” แต่หากเราแก้ปัญหาที่
ต้นตอคือ “จิต” ก็จะช่วยให้สังคมนี้เป็น “สังคมอุดมสุข” ที่ยั่งยืน
หมายเหตุ: อ่านประสบการณ์และทัศนคติของผู้ผ่านการอบรมจากวัดวะภูแก้วได้ในหนังสือ
ฐานิยปูชา ทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ในตอนสุดท้ายของแต่ละเล่ม
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บันทึกของประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ในการเข้าปฏิบัติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวดี คุณารักษ์
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม ร่วมกับคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นโครงการทีด่ ี จึงน�ำบันทึกทีจ่ ดไว้ในครัง้ นัน้ ลงพิมพ์ในหนังสือธรรมะเพือ่
ชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2) ดังนี้ :ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม และคณะวิทยากร ได้บรรยายความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
และกล่าวว่าผู้ที่เข้าอบรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ถือเป็นโชคดีอย่างมาก เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้ คือ
โชคดี 6 ขั้น
1. ได้เกิดเป็นมนุษย์
2. ได้พบพุทธศาสนา เพราะเป็นศาสนาที่มีเหตุผล ไม่ได้บังคับให้เชื่อ ฯลฯ
3. ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม
- ผู้ที่รู้จักค�ำสอน รู้แล้วปฏิบัติตามด้วย มีไม่ถึง 10% ของชาวพุทธในประเทศไทย
4. ได้ปฏิบัติธรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
5. ได้เป็นศิษย์พระอรหันต์
6. ได้บวชใจถวายรัชกาลที่ 9, พ่อ-แม่, ผู้มีพระคุณ และครูบาอาจารย์
การบวช มี 2 แบบ คือ
1. บวชกาย คือ การที่แสดงรูปลักษณ์ภายนอก คือ โกนหัว ห่มเหลือง
2. บวชใจ คือ รักษาไตรสิกขา 3 ข้อ
1. ศีล
2. สมาธิ
3. ปัญญา

ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2560
จัดโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
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สมาธิ มี 2 แบบ
1. สมาธิในวิธีการ : การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม
2. สมาธิในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ขับรถ อ่านหนังสือ ท�ำการงานต่าง ๆ ฯลฯ
3. ปัญญา มี 2 แบบ
3.1 ปัญญาทางโลก เช่น เรียนหนังสือเก่ง
3.2 ปัญญาทางธรรม มีสติ รู้จักผิดชอบ ชั่วดี
สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา
ประโยชน์ของการฟังธรรม
1. ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
2. สิ่งที่เคยได้ยินมาแล้วจะเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้น
3. สิ่งใดที่สงสัยจะหายสงสัย
4. ได้ปัญญารู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริง
5. จิตจะสงบเป็นสมาธิ
การสร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส
จะท�ำให้จิตมีพลังมากขึ้น
คุณลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา
1. เป็นศาสนาสากล พระธรรมที่ตรัสรู้มาเป็นกฎธรรมชาติ
พระพุทธเจ้ารู้ทั้งกฎทางโลกและทางธรรม
กฎทางธรรม เช่น กฎอริยสัจ 4 กฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
กฎทางโลก เช่น โลกมีสัณฐานแป้น ๆ เหมือนลูกพุทรา จักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียว แต่มี
เป็นแสนโกฏจักรวาล แต่ละจักรวาลมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
2. ไม่บังคับให้เชื่อ
3. สอนให้พงึ่ ตนเอง หลีกเลีย่ งการพึง่ เทวดาเป็นหลัก ไม่ชอบให้มกี ารอ้อนวอน ร้องขอ ขณะที่
เรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ ต้องหาที่พึ่งให้ถูก เช่น พึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ กฎ
อริยสัจ 4 เป็นกระบวนการแก้ทุกข์ แก้ปัญหา
4. เป็นศาสนาจิตนิยม ให้ความส�ำคัญกับจิตเป็นอันดับหนึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรามีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างส�ำเร็จด้วยใจ
5. พัฒนามนุษย์ได้จนหมดกิเลส
ทัศนะหลวงตาพระมหาบัว – ศาสนาใดสอน อริยสัจ 4 จะพ้นทุกข์ได้
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ท่านชยสาโร มีทัศนะว่า ศาสนาที่สอน มรรค 8 จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้
- ศาสนาพุทธสอนคนดี ได้ถึงอริยชน (โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์)
- ศาสนาอื่นสอนคนดีให้เป็นแค่กัลยาณชน แต่ไม่หมดกิเลส
6. ไม่เคยมีสงครามศาสนา ศาสนาพุทธไม่เคยก่อสงคราม โดยเอาศาสนาเป็นข้ออ้าง
7. ถูกผิดดีชั่ว อยู่ที่การกระท�ำ ไม่ใช่ความเชื่อ
พระพุทธเจ้าบอกว่าจะขึ้นสวรรค์ หรือตกนรกขึ้นอยู่กับการกระท�ำของตัวเอง ไม่ใช่เป็นเพราะ
เราไม่นับถือพระพุทธเจ้า
ไสยศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีพราหมณ์ แต่ทำ� กันทั่วไปแม้แต่ในวัด คนจึงเข้าใจว่าเป็น
เรื่องของพุทธศาสนา

หนึ่ง  

คุณสมบัติของจิต
1. จิตเป็นพลังงานที่อยู่ในกายเรา (จิต ใจ มโน วิญญาณ ฯลฯ)
ผี คือ จิตที่ออกจากกาย ไปร่อนเร่ พเนจร
2. จิตเป็นผู้สั่งการ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
นักวิทยาศาสตร์บอกว่า สมองสั่งกาย จริง ๆ แล้ว จิตสั่งสมอง แล้วสมองจึงสั่งกายอีกทอด

ร่างกายถ้าไม่มีจิตอยู่ คือ คนตาย
คนตาย สมองยังอยู่ แต่ทำ� งานไม่ได้ เพราะจิตออกจากร่างกายไปแล้ว
3. จิตมีหน้าที่บันทึกกรรม (การกระท�ำ)
- กรรม คือ การกระท�ำ บางคนเข้าใจว่ามีกรรม แปลว่า เคราะห์ โชคร้าย บาป ซึ่งเป็นความ
เข้าใจผิด กรรม (การกระท�ำ) อาจเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หรือกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) ก็ได้
- เวลาท�ำผิด ไม่มีใครรู้เห็น แต่จิตรู้เพราะจิตไปกับเราทุกแห่ง
4. กายตายจิตไม่ตาย จิตจะทิ้งกายไปพร้อมข้อมูล (บุญ-บาป) ที่บันทึกไว้
- กฎที่พระพุทธเจ้าพบ ไม่ได้ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ คือ พลังงานทุกชนิดไม่สูญ จิตเป็น
พลังงานรูปแบบหนึ่ง ก็ไม่สูญเช่นกัน
5. จิตที่ฝึกดีแล้วน�ำสุขมาให้
- การพัฒนาจิต ของพระพุทธเจ้าอยู่ในกรอบของศีล ไม่น�ำพลังจิตไปใช้ในการเบียดเบียน
ตนเองหรือผู้อื่น
- ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาพลังจิต ท�ำทุกอย่าง ไม่สนใจศีลธรรม สะกดจิตให้เส้นโลหิตแตก
ตายได้
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หนึ่ง

หลักการฝึกจิตให้มีพลัง
เติมพลัง 3 ส. ได้แก่
1. สติ คือความระลึกได้
2. สัมปชัญญะ คือความรู้ตัวทั่วพร้อม
3. สมาธิ คือความจดจ่อ ความตั้งมั่นของจิต
- สมาธิไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิ หลับตา เท่านั้น การขับรถอย่างตั้งใจ ก็เป็นการท�ำสมาธิอย่าง
- นักศึกษาเรียนหนังสือ จดจ่อกับครู ตั้งใจฟัง ก็เป็นการท�ำสมาธิอย่างหนึ่ง
- เรียนดีต้องจด จดแล้วจ้อง จ้องแล้วจด (จ้องจด จดจ้อง)
- สมาธิท�ำให้ทุกที่ ทุกแห่ง ทุกงาน ท�ำที่ไหนก็ได้
- สมาธิเป็นกิริยาของจิตที่มีสติรักษา ท�ำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และการงาน

ประโยชน์ของการฝึกจิต
1. พัฒนาสติปัญญา (IQ) ท�ำให้ความจ�ำดีขึ้น ประสบผลส�ำเร็จในการท�ำงานสูงขึ้น
- สมาธิแก้ปัญหา เด็กออร์ทิสติก เด็กปัญญาอ่อนได้ แต่ไม่ใช่กลายเป็นเด็กปกติทันที
- ร่างกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะมีพลัง
- จิตต้องนิ่งจึงจะมีพลัง
2. รักษาโรคได้โดยใช้พลังจิต
- ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์
- ผู้ที่มีพลังจิตดี จะใช้ยาน้อยกว่าคนอื่น เพราะจิตที่มีพลังจะผลิตยาแก้ปวดได้เอง (สาร
เอ็นดอร์ฟิน)
- จิตที่มีพลังจะมีความเบา และสว่าง หลวงพ่อพุธใช้ความสว่างของจิตไปเพ่งโรคที่ปอด
(จุดด�ำที่เป็นวัณโรคในปอด) รักษาหายได้
- จิตรั่ว หมายถึง จิตที่ส่งออกนอก รู้สึกง่วง รู้สึกฟุ้งซ่าน
- ค�ำท่องซ�ำ 
้ ๆ เรียก บริกรรม (ท่องค�ำซ�้ำ ๆ เร็ว ๆ) ท่องไปเรื่อย ๆ บางครั้งอาจช่วยบรรเทา
อาการปวดได้
3. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คือ EQ
- สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
- มีภูมิคุ้มกันทางใจสูง ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งยั่วยุที่ชักจูงให้ท�ำผิด ท�ำชั่ว
- ควรประหารกิเลสให้ได้ ถ้าประหารไม่ได้ ก็ควบคุมให้ได้
- โกรธ – ไม่ท�ำร้ายคนอื่น
   โลภ – ไม่ลักขโมย ไม่โกง
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- เดินปัญญาทางพุทธ รับความจริงตามความเป็นจริงว่า ไม่มีอะไรเที่ยง ไม่มีอะไรคงสภาพ
เดิมได้ และต้องสูญสลายในที่สุด
- ตัวอย่าง : หลวงปู่ขาว – อดีต – เคยคิดจะฆ่าเมีย และชู้ แต่พลิกจิตคิดบวชแทน – เป็น
ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – หลวงปู่ขาว ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ เนื่องจากมีกระดูก
เป็นพระธาตุ
- คุณรักเกียรติ สุขธนะ โกงยา 5 ล้าน ติดคุก หลังจากออกจากคุกแล้ว ได้บวช และเขียน
หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ถ้าอาตมารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อน คงไม่ต้องเข้าคุก
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ให้
พรปีใหม่ว่า ถ้ามีสติจะมีความสุขทุกเมื่อ
- ปฏิบัติเพื่อการละวาง ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ
- ปัญญาทางธรรมจะแก้ปัญหาได้
- สมาธิเป็นการข่มเท่านั้น
- ถ้าเห็นทีจ่ ติ จะวางได้ แต่ถา้ เห็นทีส่ มองจะวางไม่ได้ เช่น เมือ่ บุคคลทีร่ กั ตายก็ยอมรับความ
จริง ไม่ร้องไห้ฟูมฟาย
ผู้ปฏิบัติธรรม จะเพิ่ม 3 ลด 3
เพิ่ม
1. เพิ่มความเบิกบานในชีวิต
2. เพิ่มสติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
3. เพิ่มความเมตตาต่อผู้อื่น คนจิตดี สติดี จะไม่เบียดเบียนใคร
ลด
1. ลดอีโก้ ลดทิฏฐิ
2. ลดความอยาก อยากได้ อยากมี เป็นความโลภ
3. ลดการเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าเกิดปัญหาจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่น
พราหมณ์ดา่ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าถามว่า ถ้ามีคนเอาอาหารมาให้เรา แต่เราไม่รบั อาหาร
จะเป็นของใคร พราหมณ์ตอบว่า เป็นของผู้ให้ พระพุทธเจ้าตอบว่า ค�ำด่าของท่าน พระพุทธเจ้าไม่
รับ ค�ำที่ท่านด่าก็จะเป็นของท่าน
- ต้องฝึกจิตตลอดเวลา ถ้าน�้ำเชี่ยวหรือมีปัญหา จะได้ไม่ทุกข์มาก เช่นเกิดผิดหวังในความรัก
มีคนเสียชีวิต ฯลฯ
- ทุกข์เพื่อสุข
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คุณธรรมที่ทำ� ให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จคือ อิทธิบาท 4 ได้แก่
1. ฉันทะ ความพอใจ รักใคร่ ในสิ่งนั้น
2. วิริยะ คือความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ
3. จิตตะ คือการเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง
4. วิมังสา ทบทวนพิจารณา เพื่อท�ำสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้น
ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวท�ำ สูงหรือต�่ำอยู่ที่เราท�ำตัว
กฎแห่งกรรม
หลักชาวพุทธ
1. เชื่อเรื่องกรรม
2. เชื่อเรื่องผลของกรรม (ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว)
3. เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน
4. เชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
กรรม คือ การกระท�ำที่ประกอบด้วยเจตนา หรือจงใจ
หลวงพ่อพุธ หลวงตามหาบัว ฟอกธาตุขันธ์ของท่านจนบริสุทธิ์แล้ว ผม เล็บ ฟัน ของหลวง
ตามหาบัว กลายเป็นพระธาตุตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
- เหนือโลกทั้ง 3 (สวรรค์ มนุษย์ นรก) คือ นิพพาน
- กิเลสเกิดขึ้นที่จิต ถ้าดับกิเลสได้จะถึงนิพพาน
ความทุกข์ มี 2 แบบ คือ ทุกข์กาย กับ ทุกข์ใจ
- ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้
- กรรมให้ผลตามกาลเวลา กรรมที่ไม่มีผล คืออโหสิกรรม
- กรรมชาติปัจจุบัน ให้ผลในชาติปัจจุบัน
- กรรมชาติปัจจุบัน ให้ผลชาติหน้า
กรรมให้ผลในหน้าที่
- คนให้ทาน – ร�่ำรวย
- คนมีศีลมาก – สวยงาม
   ไม่มีศีล – ขี้เหร่
ถ้าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ ไข่ที่ผสมแล้วจะฝ่อ เพราะไม่มีวิญญาณครอง
กรรมให้ผลตามความหนัก-เบา
- กรรมหนัก (ฆ่าพ่อแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำให้พระพุทธเจ้าห้อพระโลหิต ท�ำให้พระสงฆ์
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แตกแยก)
เป็น อนันตริยกรรม (ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ต้องไปอบายภูมิเท่านั้น) เช่น พระเจ้าอชาติ
ศัตรู ฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร เพราะคบเทวทัต ต้องใช้กรรมในนรกก่อน
อาจิณณกรรม ส่งผลอย่างไร ฆ่าหมูร้องเหมือนหมูที่ถูกเชือด ถ้าเป็นแบบนี้ บอกได้ว่า
ไปอบายภูมิ
อาสันนกรรม
- จิตก่อนตายเป็นอย่างไร
- ก่อนตายถ้าจิตเป็นกุศลจะไปดี
- ก่อนตาย ถ้าจิตเป็นอกุศลจะไปไม่ดี
เทวโลก - มนุษย์ - อบายภูมิ
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของ 3 โลก ถ้ากรรมส่งผลให้ยอมรับกรรม และให้อโหสิกรรม ถ้า
เขาเปลี่ยนภพภูมิสู่ที่ดีได้ เขาจะให้อโหสิกรรมก็ได้
- ถ้าตายในสมาธิ เกิดในพรหมโลก
- ถ้าตายในพุธโธ สู่ภูมิที่ดี (สุคติ)
- ถ้าหมดกิเลส ตายไป ไปสู่นิพพานได้
- สิ่งที่เป็นพื้นฐาน คือ กตัญญู
- พระอรหันต์ในบ้าน คือ พ่อแม่ ดังนัน้ ควรดูแลพระอรหันต์ในบ้านให้ดกี อ่ นจะไปดูแลนอก
บ้าน
- พระอนาคามี ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก ไปนิพพานในพรหมโลก (พรหมสุทธาวาส)
- กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งธรรมชาติ มีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิด
- ภพมนุษย์เป็นทางผ่านของ 3 โลก มีแต่คนอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ในอนาคต
- เห็นทุกข์ดี รู้ทางดับทุกข์ ไปนิพพาน
- ทุกชีวิต ตัวเราเป็นคนลิขิต แล้วแต่ว่าจะก่อกรรมอะไรไว้ (กรรมลิขิต) ใครเป็นคนลิขิต
กรรม เราเป็นคนลิขิต หลังจากนั้น กรรมเป็นคนลิขิตเรา ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวท�ำ
- อดีตส่งผลถึงปัจจุบัน ปัจจุบันส่งผลถึงอนาคต
- ห้ามอธิษฐานขอเป็นสามี-ภรรยากันทุกชาติ เพราะคนแต่ละคนท�ำบุญไม่เท่ากัน จะเกิดไม่
เหมือนกัน คนหนึ่งเป็นคน อีกคนอาจเป็นสัตว์ก็ได้
- แก้กรรม หยุดการเพิม่ ผลของกรรม (หยุดท�ำกรรมชัว่ ) ท�ำความดีให้มากขึน้ (เพิม่ พลังบุญ)
ตายแล้วไปไหน
- การระลึกถึงความตายก่อนตายเป็นสิ่งที่เป็นมงคล เพราะจะได้เตรียมตัวก่อนตายได้
- คนเราตายทุกลมหายใจ เข้า – ออก หายใจเข้าไม่ออกก็ตาย หายใจออกไม่เข้าก็ตาย
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อยู่ใหม่

- เกิดความทุกข์ – หมดความทุกข์
- ทุกอย่างเกิดขึ้น และดับไปทุกเรื่อง
- เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้ จะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้
- การตายต้องเปลี่ยนภพภูมิ มีการเวียนว่ายตายเกิด
- หัดตายแบบไม่กลัว คือเตรียมพร้อมก่อนตาย ตายก็ดี เกิดใหม่ดีกว่าเก่า
- ชีวิตคือการเดินทาง ร่างกายเปรียบเหมือนบ้าน มีสัญญาเช่า หมดสัญญาเช่าก็ต้องไปหาที่

- คนท�ำบุญเยอะ ไปอยู่บ้านดีกว่าเก่า ไม่ทำ� บุญ อยู่กระต๊อบ
- ท�ำบาป ร่อนเร่ พเนจร
- กายตาย จิตไม่ตาย จิตไปพร้อมกับข้อมูล คือกรรมดี กรรมชั่ว ที่จิตบันทึกไว้
- ไม่มีจิตไหนที่มีความดีล้วน ๆ หรือจิตที่มีความชั่วล้วน ๆ แต่จะเป็นจิตที่มีทั้งความดี
และความชั่วในจิต
- สีของจิตที่ทำ� บาปจะร้อนจ้า
- พลังจิตที่ห่อหุ้มร่างกาย จะเหมือนละอองน�้ำห่อหุ้มร่างกาย
- คนที่มีพลังจิตมาก จะเห็นละอองน�้ำหุ้มหนาทึบ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้กฎธรรมชาติ 3 กฎ
่ ท่านได้ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลึกชาติได้) รู้ว่าตายแล้วไม่สูญ
ยาม 1 ตอนหัวค�ำ 
ยาม 2 (กลางดึก) ได้ จุตูปปาตญาณ รู้กฎแห่งกรรม (รู้กรรมของสัตว์) คนที่เกิดมารวย จน
ไม่สวย (ขี้เหร่)
ยาม 3 (รุ่งสาง) ได้ อาสวักขยญาณ รู้กฎอริยสัจ 4 ตัดกิเลสได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า
- การปฏิบัติธรรม เพื่อต้องการ อาสวักขยญาณ
  ศาสนาพุทธ เป็น metaphysics เหนือฟิสิกส์
- ฝึกพลังจิต จะท�ำให้จิตวิ่งเร็วกว่าแสง ถ้าวิ่งย้อนแสงจะมองเห็นอดีต ถ้าวิ่งตามแสงจะรู้
อนาคต
ข้อพิสูจน์ว่าตายแล้วไม่สูญ มี 4 ข้อ
1. การติดนิสัยเก่ามาจากชาติก่อน ๆ
- หน้าที่ของจิต จิตมีหน้าที่บันทึกกรรม ทุกการกระท�ำ ค�ำพูด ความคิด
   ถ้าท�ำบ่อย ๆ -- จะเป็นนิสัย ถ้าเข้มมาก ๆ จะเป็นสันดาน
   นิสัยวาสนา – ความเคยชินที่แก้ไม่ได้
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ตัวอย่างเช่น พระสารีบุตร เป็นอัครสาวกอันดับ 1 แต่ท่านชอบกระโดดโลดเต้นคล้ายลิง
อย่าไปว่าท่าน จะตกนรก เพราะท่านเป็นอรหันต์ เพราะกิเลสอยู่ที่จิต ไม่ใช่กาย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
ท่านติดนิสัยลิงมาจากชาติก่อน ๆ (500 ชาติ) พระสารีบุตรหมดกิเลสที่ใจ แต่กายยังมีนิสัยวาสนา
ที่ติดมาจากชาติก่อน ๆ ที่เกิดเป็นลิง
- การอาบน�้ำคงคา เพื่อให้หมดกิเลส แต่ก็ไม่ท�ำให้หมดกิเลสได้ เพราะกิเลสอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่
ที่กาย
พระสันตกาย ติดนิสัยพญาราชสีห์มาจากชาติก่อน ๆ 500 ชาติ ราชสีห์นอนตะแคงขวา
ตลอดคืน
- พระนอน นอนตะแคงขวา (สีหไสยาสน์) ตะแคงขวาเหมือนราชสีห์
- พุทธรูปเชื่อมโยงกับวันเกิด วันจันทร์ ฯลฯ
- หมาเป็บซี่ ติดนิสัยพระมาจากชาติก่อน
2. เด็กอัจฉริยะ (พรสวรรค์ ความฉลาดล�้ำเลิศ) สมองใหญ่ ร่องสมองเยอะ และลึก
- เด็กระลึกชาติได้มีมากที่สุดที่อินเดีย (คนไทยที่ อ.ไพศาลี นครสวรรค์ มี 58 ราย)
- เด็กเขมรอายุ 4 ขวบ ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเกิดเป็นคนรัสเซีย (จากบันทึกของ
ศาสตราจารย์เอียน สตีเวนสัน)
3. การทรงวิญญาณ ผีเข้า เจ้าสิง
- ถ้าเป็นไปได้ แสดงว่า วิญญาณมีจริง
4. การระลึกชาติ
- ถ้าอยากรู้อดีตชาติตัวเอง
วิธีที่ 1 ระลึกชาติเองได้ แต่จะเกิดได้กับเด็กที่อายุไม่เกิน 7 ขวบ ถ้าเกินจากนี้จะเป็นไปได้
ยาก
- หลานสาวหลวงปู่จันทา อายุ 2 ปี ระลึกชาติได้ว่าเป็นแม่ และตกนรกมาก่อน
- หมาหูตั้งจ�ำได้ว่าเคยเป็น พล ร.ต. เฉลิม มาก่อน
วิธีที่ 2 ใช้วิธีนั่งสมาธิลึก ๆ ระดับฌาน
ข้อมูลอยู่ในสมองลึกมาก
- การระลึกชาติได้ เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่ง หูทิพย์ ตาทิพย์ ฟังภาษาสัตว์ได้ ฯลฯ คนที่จิตมีพลัง
มาก สามารถเล่นฤทธิ์ได้ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการหมดกิเลส ผู้มีฤทธิ์บางคนก็กิเลสหนา ใช้ฤทธิ์ในทาง
เบียดเบียนผู้อื่น พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่มีฤทธิ์เลย
พระอรหันต์ มี 2 แบบ
1. มีฤทธิ์ ถ้าอยูก่ บั คนทีห่ มดกิเลสแล้วจะเป็นคุณ แต่ถา้ อยูก่ บั คนทีไ่ ม่หมดกิเลสจะเป็นอันตราย
2. ไม่มีฤทธิ์ คนจะไม่ทราบว่าท่านเป็นอรหันต์
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- อย่าพูดดูหมิ่นพระ เพราะท่านอาจเป็นพระอรหันต์แล้ว
วิธีที่ 3 สะกดจิตย้อนภพ จะได้ข้อมูลว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดจริง
พลังบุญ พลังบาป
หลักการ การสะเดาะเคราะห์ ในวิธีพุทธง่าย ๆ คือ สร้างกรรมดี หนีกรรมชั่ว ไม่ต้องสะเดาะ
เคราะห์
กรรมชั่ว – ผิดศีล 5
กรรมดี - ทาน ศีล ภาวนา
โอวาทปาฏิโมกข์ 3
1. ละชั่ว - ไม่ผิดศีล
2. ท�ำดี – ท�ำสมาธิ ให้ทาน ฯลฯ
3. ท�ำใจให้บริสุทธิ์ -  ท�ำสมาธิจนกระทั่งได้ปัญญาหลุดพ้น
ชีวิตทุกชีวิต มีทุกข์ - มีสุข มีสมหวัง - มีผิดหวัง มีขึ้น - มีลง
คนที่ปฏิบัติธรรม จะสงบท่ามกลางความวุ่นวาย จะสบายท่ามกลางความทุกข์
จะสุขท่ามกลางความไม่สบาย
จะทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่มากเท่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม
ทาน มี 3 อย่าง
1. วัตถุทาน คือการให้ข้าวของ เงินทอง
2. อภัยทาน ไม่ใช้สตางค์ แต่ใช้น�้ำใจ
- บุญจากอภัยทานแรงกว่า ยุงมากัด ให้อภัยเขา เป่า ปัด ไป
- แต่ไหนแต่ไรมาในโลกใบนี้ เวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวร แต่เวรระงับได้ด้วยการ
ไม่จองเวร
3. ธรรมทาน ให้ธรรมะคน เตือน สอนให้เขาเป็นคนดี ให้เขาพึง่ ตัวเองได้ การให้ธรรมะเป็น
ทานชนะการให้ทั้งปวง
การท�ำทานด้วยวัตถุเงินทอง จะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นกับ
1. วัตถุบริสุทธิ์ เงินที่โกงเขามาท�ำบุญจะได้บุญน้อย
2. เจตนาบริสทุ ธิ์ ท�ำบุญทีไ่ ด้บญ
ุ คือ สละออก ถ้าท�ำบุญเพือ่ หวังชือ่ เสียง หรือหวังผลตอบแทน
แสดงว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์
3. ผู้รับบริสุทธิ์ ยิ่งท�ำกับพระอรหันต์หรือพระผู้ปฏิบัติดี จะได้บุญเยอะ

บันทึกของประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ 407

ฉลาดหาบุญ
1. คนท�ำบุญ – การฝากเงินคนอื่นใส่ซองไปท�ำบุญ คนได้บุญเยอะคือ เจ้าของเงิน ไม่ใช่คนที่
รับฝากซองไปท�ำบุญ
2. อุทิศบุญ
3. โมทนาบุญ สาธุกับคนที่ทำ� ดี
การบริจาคเงินตามจิตศรัทธา คือ ผู้ที่เชื่อว่า บริจาคเงินแล้วได้บุญ
คนที่อนุโมทนาบุญในสิ่งที่ผู้อื่นท�ำ คือ ผู้ที่เชื่อว่าอนุโมทนาแล้วได้บุญด้วย
อันความดี คนดีท�ำง่าย คนชั่วท�ำยาก
อันความชั่ว คนชั่วท�ำง่าย คนดีท�ำยาก
พระคุณอันยิ่งใหญ่
- ไม่ควรจัดงานวันเกิดด้วยการเลีย้ งฉลอง เพราะ “วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่” แต่ควร
ไปกราบเท้าขอพรจากพ่อแม่
- พ่อแม่คือพระอรหันต์ และพระพรหมของลูก
- ถึงแม้ว่าจิตของแม่ยังไม่บริสุทธิ์จากกิเลส แต่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลูก แม้ลูกไม่สบาย แม่ก็
ไม่กลัวติดโรค
- อย่าให้ความส�ำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่
1. ให้ที่เกิดเป็นมนุษย์ เพราะภูมิมนุษย์ได้เปรียบกว่าทุกภพภูมิ
- นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน — อบายภูมิเป็นภพภูมิของการใช้หนี้บาป
- มนุษย์ — อยู่ตรงกลาง
- เทวดา — สุขสบายกว่ามนุษย์
- พรหม — สุขสบายกว่ามนุษย์
เป็นภพของการกินบุญเก่า ถ้าบุญหมดก็ต้องลงมาเกิด
- การปฏิบัติธรรมของเทวดาจะก้าวหน้าน้อยกว่ามนุษย์ เพราะไม่เห็นทุกข์
- มนุษย์เวลาสุขสบายจะไม่อยากท�ำบุญ เวลาทุกข์จึงอยากท�ำบุญ
- เทวดาถ้าจุติจากสวรรค์ อยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะท�ำบุญง่าย เพิ่มบุญได้ง่าย
- พญานาคมีจริง โดยเฉพาะในแม่น�้ำโขง ขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาไทยและลาว
- พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เท่านั้นบวชได้
- พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พญานาคบวชได้ แค่บวชนาค
- ภูมิมนุษย์เป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าทุกองค์
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- พุทธภูมปิ รารถนาเป็นพระพุทธเจ้า แต่ใครจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยาก เพราะจะต้องสร้าง
บารมีนานมาก อย่างน้อย 4 อสงไขย แสนมหากัป อย่างมากสุด 16 อสงไขย แสนมหากัป
- ภัทรกัปมีพระพุทธเจ้า 5 องค์ พระสมณโคดม เป็นองค์ที่ 4 พระศรีอริยเมตไตรย เป็นองค์
ที่ 5
พระศรีอริยเมตไตรยสร้างบารมี 16 อสงไขย แสนมหากัป ในยุคของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย มีแต่คนดี อายุยืน 80,000 ปี
2. ดูแลครรภ์ด้วยความเหนื่อยยาก ตอนตั้งครรภ์ ผู้หญิงมือบวม เท้าบวม ฯลฯ
3. เสี่ยงชีวิตคลอดเรามา
4. เลี้ยงดูจนเติบใหญ่
สัมมาสมาธิ (การปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้อง)
1. ปฏิบัติเพื่อเพิ่มสติสัมปชัญญะ เพื่อให้รู้เท่าทันกิเลส และรู้ตามความจริง ตามความ
เป็นจริง
- เอาสติมาคุมกิเลส
- รักเมียชาวบ้าน รักในใจ ไม่ตอ้ งจีบเขา เพราะบาปเกิดจากการกระท�ำ โลภ มีโอกาสจะโกง
แต่ไม่โกง
- ถ้าคิดแล้วไม่ทำ� จิตจะหมอง แต่ยังไม่บาป แต่ถ้าคิดไม่ดีอยู่เรื่อย ๆ วันหนึ่งอาจจะท�ำ
- ศีล ความปกติ ความไม่เบียดเบียน บาปมีทั้งกาย วาจา และใจ ศีลจะมีเฉพาะกาย และ
วาจาเท่านั้น
- คนที่ยังมีกิเลสใช้ศีล 5 ในการบริหารกิเลส โกรธแต่ไม่ฆ่าหรือท�ำร้ายเขา โลภแต่ไม่โกง
- ถ้าไม่พฒ
ั นาจิต สติออ่ น ความคิดจะสัง่ ให้ทำ� ไม่ดี แต่ถา้ ท�ำสมาธิหรือพัฒนาจิตแล้ว ใจหรือ
จิตของเราจะชนะกิเลส
- ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยง มีสุข ทุกข์
2. ปฏิบัติเพื่อรู้กาย รู้จิตตัวเอง ไม่ใช่เพื่อรู้เห็นสิ่งภายนอก เช่น เห็นเทวดา นรก ก็แก้กิเลส
เราไม่ได้
- ถ้ารูก้ เิ ลสตัวเอง แล้วสามารถลดกิเลสตัวเองได้ ต้องเห็นจิต และเดินปัญญา จึงจะสามารถ
แก้กิเลสได้
แม้แต่อภิญญา 6 หูทิพย์ ตาทิพย์ รู้อดีต เป็นดอกไม้ของมาร เป็นเครื่องเล่นของพระอริย
สงฆ์เท่านั้น ที่ส�ำคัญกว่าการมีหูทิพย์ ตาทิพย์ รู้อดีต คือ มรรค ผล นิพพาน
3. การปฏิบัติที่ถูกต้อง ต้องรู้ปัจจุบันเท่านั้น
- ถ้าคิดอย่างมีสติ จะอยู่กับปัจจุบัน
- ถ้าคิดอย่างมีสติ คิดไป รู้ไป จะเกิดปัญญาได้
บันทึกของประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ 409

- ถ้าตามดูความคิด ความคิดหยุด เกิดความว่าง จิตไปไหน สติไปด้วย
4. ปฏิบัติสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป
- นั่งแล้ว หลับ ไม่ถูก
5. ปฏิบัติ เพื่อความอิสระของจิต ไม่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของสิ่งอื่น
สมถะ – ความสงบ – แก้กิเลสไม่ได้
วิปัสสนา – ความฉลาด เป็นการพิจารณาทางปัญญา เช่น
- พิจารณาร่างกายเป็นซากศพ ขึ้นอืดเน่า
- เห็นใบไม้ร่วง ก็เข้าใจว่าอีกหน่อยเราก็ตาย ชีวิตต้องร่วงไปเหมือนเช่นใบไม้
ให้พิจารณาวิปัสสนาทุกขณะ ขณะลืมตาด้วย ไม่ใช่พิจารณาขณะหลับตาเท่านั้น
การเล่นเกมส์ฆ่าคน จิตจะคุ้นกับความรุนแรง ท�ำให้วันหนึ่งเราอาจจะไปท�ำร้ายคนจริง ๆ
บุรุษ 4 คู่
โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล
สกทาคามิมรรค-สกทาคามิผล
อนาคามิมรรค-อนาคามิผล
อรหัตตมรรค-อรหัตตผล
ถ้าก�ำลังเรียนปริญญาตรี = มรรค
เรียนจบปริญญาตรีแล้ว = ผล
โสดาบัน – เกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ อาจลดลงเหลือ 1 ก็ได้
สกทาคามี – เกิดอีกไม่เกิน 3 ชาติ
อนาคามี – ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อกี แล้ว แต่จะเกิดเป็นพรหม ในชัน้ พรหมสุทธาวาส และบรรลุ
อรหันต์บนชั้นพรหม
อรหันต์ – ไม่มาเกิดแล้ว
คติธรรมของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (รวบรวมโดย ธัญญ์ฐิดา
สุมาลี และพิสุทธิ์ สุวบุญประภัทร์ 18/8/61)
“ชีวิตของคนเราท�ำหน้าที่เหมือนเทียนไข .. เมื่อจุดแล้วก็มีหน้าที่ดับอย่างเดียว แต่จะดับ
ช้าดับเร็วก็สดุ แท้แต่อปุ สรรค ..ของแต่ละคน แต่เมือ่ เทียนนัน้ ให้แสงสว่างแล้ว เราจะใช้แสงสว่าง
นั้นอย่างไรก่อนจะดับ”
หมายความว่า เมือ่ แต่ละคนเกิดมาแล้ว เปรียบเหมือนเทียนไขทีถ่ กู จุดแล้ว รอวันตายเหมือน
410 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

เทียนไขทีร่ อวันดับ ถ้าครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของแต่ละคน มีโอกาสเข้ารับการอบรมปฏิบตั ธิ รรม จะมีผลท�ำให้
ชีวิตของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ�ำที่เขียนบรรยายความรู้สึกก่อน และหลังการ
เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ที่จัดโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ว่ามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มีสติในการ
เรียนและการท�ำงานมากขึ้น
มีคติธรรมอีกข้อของหลวงพ่อชา สุภัทโท ใน Facebook ธรรมะจากพระอริยสงฆ์ บอกว่า
ไม่ใช่ให้เราหนีกิเลส
ไม่ใช่ให้กิเลสหนีเรา
แต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติ
เหมือนน�ำ้ กับใบบัว แม้อยู่ด้วยกัน
แต่นำ�้ ไม่อาจซึมเข้าใบบัวได้
คติธรรมของหลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นคติใช้กับคนที่ยังมีกิเลสอยู่ว่า ปุถุชนควรอยู่กับกิเลส
อย่างมีสติ แม้จะมีกเิ ลสเกิดขึน้ ในจิต ก็ตอ้ งมีสติรเู้ ท่าทันกิเลสด้วย จะได้ไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามกิเลส
จนเกิดผลเสียตามมาจากการท�ำกรรมชั่ว
มีเทศนาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวว่า จิตของพระอรหันต์
เปรียบเหมือนหยดน�้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัว แม้จะมีสิ่งใดมากระทบ จิตของพระอรหันต์ก็ไม่หวั่นไหว  
เพราะท่านไม่มกี เิ ลสแล้ว ในเมือ่ เรายังมีกเิ ลสอยู่ ท่านสอนให้รเู้ ท่าทัน จะได้ไม่ถกู กิเลสครอบง�ำ ท�ำให้
เกิดความทุกข์ขึ้น ถ้าไม่อยากมีความทุกข์ ต้องฝึกฝน อบรมจิตให้รู้จักอดีต ปัจจุบัน และอนาคตว่า
“อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึดติด”
เพราะอดีตจะดีหรือชั่วก็ผ่านไปแล้ว เหลือแต่ความว่างเปล่า ไม่วิตกกังวลถึงอนาคตเพราะ
ยังมาไม่ถึง ปัจจุบันก็มีสติปัญญารู้เท่านั้นว่า ทุกสรรพสิ่งเป็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ไม่ยึดติด
อะไรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นทุกข์
ขอปิดท้ายด้วยคติธรรมค�ำสอนของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เรื่อง “ดัดสันดาน
กิเลส” (วันที่ 24 เมษายน 2521) ว่า อย่าเห็นงานใด เป็นงานส�ำคัญยิง่ กว่างานเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
ภาวนา นี่คืองานของพระผู้บวชมา เพื่อช�ำระกิเลสอาสวะ ซึ่งเป็นเสี้ยนเป็นหนาม ฝัง จม อยู่ภายใน
จิตใจ ออกให้หมด เพราะอ�ำนาจแห่งความเพียรนี้เท่านั้น อย่างอื่นไม่มีทาง ที่จะให้กิเลสหมดสิ้นไป
ได้ ดังใจหมาย (บนแผ่นป้ายไวนิล ศาลาใน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี) เพื่อเป็นหนทางน�ำไปสู่ มรรค
ผล นิพพาน ต่อไป
ในปัจจุบัน กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ก�ำลังจัดท�ำเวปไซต์ www.dhammabylf.com
เพื่อเผยแพร่พระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญเข้าชมและรับฟังเทศนาธรรม
จากพระสงฆ์ได้
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