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คำ�ปร�รภ 

“การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

เหมือนพุ่มไม้อ่อนที่ดัดง่าย

เหมือนขี้ผึ้ง  ที่เราจะปั้นเป็นอะไรก็ได้

ความว่าง่ายสอนง่าย  จะช่วยลดตัวทิฏฐิมานะลง

ตัวมานะ  จะกั้นมรรค  ผล  นิพพาน

ดังนั้น  การว่านอนสอนง่าย

ขอให้มีในดวงใจ  ของทุกคน”

 ในวาระคล้ายวันเ กิดของพระเดชพระคุณ 
พระภาวนาธรรมาภิรัช  น้อมกราบความเคารพนับถือ
เป็นอย่างสูงยิ่ง  กับท่านพระอาจารย์  ที่ได้ทำาบุญอายุ
วัฒนะมงคลเวียนครบรอบมาถึงอีกวาระ  ในโอกาสนี้

 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุโมทนา
บุญกุศล  ในท่านพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์  ได้
บำาเพ็ญบุญประพฤติปฏิบัติมา  คือ  ทานมัยก็ดี  ศีลมัย
ก็ดี  ภาวนามัยก็ดี  จงมาเป็นตบะเดชะพลวปัจจัยอำานวย
อวยพร  ให้ท่านพระอาจารย์  ได้เจริญในธรรมสัมมา
ปฏิบัติ  และพรอันประเสริฐยิ่ง  ๔  ประการคือ
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คำ�นิยม หนังสือสรรพธรรม ๙

ให้วตัถุทาน  ช่ือว่าให้กำาลังแรงกาย ส่งผลให้รำ่ารวย เป็นสุขในสวรรค์  

ให้อภัยทาน  ชื่อว่าให้ความไม่มีเวร ส่งผลให้ชีวิตสงบ เป็นสุขในสวรรค์  

ให้ธรรมทาน  ชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มี 

  สติปัญญาเห็นแจ้งในมรรค ผล เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน 

  พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

 เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล ที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์ 
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจริญอายุครบรอบ ๕๘ ปี ๓๗ พรรษา ในวัน
พุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ คณะศิษย์ทั้งหลายได้พร้อมใจกันคัดสรร
สาระธรรม ที่พระเดชพระคุณได้แสดงไว้ในโอกาสต่างๆ ตลอดปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จัดพิมพ์ลงในหนังสือสรรพธรรม ๙ เพื่อน้อมถวายเป็น 
อาจาริยะบูชา
 ในนามประธานกองงานเลขานุการ ขออนุโมทนาคณะ 
เจ้าหน้าทีท่ำางานทกุภาคส่วน ทีอ่ยูท่ัง้เบ้ืองหน้าและเบือ้งหลงัความสำาเรจ็
ของหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำางานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
กองงานเลขานุการวัดรำ่าเปิง(ตโปทาราม) ที่ได้มีวิริยะอุตสาหะรวบรวม
บันทึกจัดเก็บข้อมูล การแสดงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณ 
พระอาจารย์ในวาระโอกาสต่างๆ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประมวล
รวบรวมเป็นเนื้อหาหลักในหนังสือสรรพธรรม ๙ เล่มนี้ เพ่ือที่จะได้มอบ
ถวายเป็นธรรมบรรณาการแก่ครูบาอาจารย์ พระเถรานุเถระ ตลอดถึง 
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้เป็นสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกในพระเดช
พระคุณพระอาจารย์ และมอบเป็นปฏิการะแก่ศิษยานุศิษย์ ศรัทธา
ประชาชน ผู้มาร่วมมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้

 อายุวัฑฒะโก       ความเจริญอายุ
 วัณณะวัฑฒะโก       ความเจริญวรรณะ
 สุขะวัฑฒะโก       ความเจริญสุข
 พละวัฑฒะโก       ความเจริญกำาลัง
 ขอให้ปราศจากอุปสรรค  ในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม  จงประสบแต่ความสุข  สมปณิธานสำาเร็จ  
ความสวัสดี  ในกาลทุกเมื่อเทอญ ฯ

พระครูปลัดนพพันธ์  ฐิตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  ฝ่ายการปกครอง



สรรพธรรม ๙ สรรพธรรม ๙

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.

6 7

 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อานิสงส์ผลและบุญกุศลอันพึง
เกิดขึ้นจากการถวายธรรมะเป็นทานในครั้งนี้  ดลบันดาลประทานพรให้
พระเดชพระคุณพระอาจารย์ ได้เจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนา 
เจริญในสมณฐานันดรศักดิ์มีวาสนาบารมีธรรมยิ่ง ๆ  ขึ้นไป เป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรแผ่กิ่งก้านสาขาด้วยเมตตาบารมีธรรม ปกห่มเกล้าให้ความร่มเย็น
เป็นสุข ร่มเย็นในธรรมสัมมาปฏิบัติแก่เหล่าศิษย์ทั้งหลายตลอดกาลนาน 
และอำานวยผลให้คณะศษิย์ทุกรปูทุกท่านท่ีมส่ีวนร่วมในการจัดทำาหนงัสอื
สรรพธรรม ๙ เจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เกิด
ปัญญาญาณรูแ้จ้งแทงตลอดในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสมัพทุธเจ้าได้เร็ว
พลัน ทุกรูป ทุกท่าน ทุกคน เทอญ

น้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพบูชายิ่ง

พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม)

เลขานุการ เจ้าคณะตำาบลสุเทพ เขต ๒/เจ้าอาวาสวัดรำ่าเปิง(ตโปทาราม)

ประธานคณะทำางาน กองงานเลขานุการวัดรำ่าเปิง(ตโปทาราม)

ค�าปรารภ

ข้าพเจ้า/อาตมภาพ	พระสมุห์อ�านวยศิลป์		สีลส�วโร	ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสฝ่ายกรรมฐานและเผยแผ่	ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกีย

รติฯ	ค่ายธรรมภาวนา	วัดร�่าเปิง(ตโปทาราม)	

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	ผู้แสวงประโยชน์

อันยิ่งใหญ่

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานี้		

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า	

ผู้มีศีลและทิฏฐิอันบริสุทธิ์	

พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรกรณียเมตตาสูตร	โดยย่อดังนี้ว่า	

“บัณฑิตทั้งหลาย	ย่อมเห็นโทษ	ว่า	บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น	ไม่พึงดู

หมิ่นเหยียดหยามใครๆ	ไม่พึงคิดมุ่งร้ายต่อกันและกัน	เพราะมีความขุน

เคืองโกรธแค้นกันคนเราพึงแผ่ความรัก	ด้วยความมีเมตตาจิตแผ่ไปยัง

สรรพสัตว์ทั้งหลาย	อันหาประมาณมิได้	ดุจดัง	มารดาถนอม	และปกป้อง

บุตรสุดที่รักคนเดียว	ด้วยชีวิตฉะนั้น

พึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต	ไม่คิดผูกเวร	ไม่เป็นศัตรูอันหา

ประมาณไม่ได้ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วสารทิศผู้เจริญเมตตาจิตนั้น	จะยืน	

จะเดิน	จะนั่ง	จะนอน	ตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่	พึงตั้งสติอันประกอบไป

ด้วยเมตตานี้ให้มั่นไว้	

บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า	การอยู่ด้วยเมตตานี้	เป็นพรหมวิหาร	

คือ	การอยู่อย่างประเสริฐ

ท่านผู้เจริญเมตตาจิตท่ีละความเห็นผิดแล้ว	มีศีลอันบริสุทธิ์	มีความเห็น

ชอบ	ขจัดความใคร่ในกามได้	ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้”
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คำ�ปร�รภ

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล ที่พระเดชพระคุณท่านเจ้า

คณุอาจารย์  พระภาวนาธรรมาภรัิช ว.ิ มอีายคุรบรอบ ๕๘  ปี  ๓๗  

พรรษา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ ได้มาบรรจบครบรอบปี

อีกวาระหนึ่ง   

 เกล้าฯ ในนามของศิษย์ยานศิุษย์  ทีไ่ด้อยูใ่กล้ชิดรบัใช้ท่าน

เจ้าคุณอาจารย์ฯ มานานกว่า ๒๐ ปี โดยได้รับความเมตตา ปราณี 

อบรมบ่มนสิยัให้กับศิษย์ทกุ ๆ  ด้านอย่างมิได้ขาดตกบกพร่องตลอด

มา และขอยอมรบัโดยดษุฎว่ีา  ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ประพฤตธิรรม

อันเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้คณะศิษยานุศิษย์ไว้เป็นแบบอย่างอัน

สมบรูณ์แบบด้วย  สปัปรุสิธรรม ๗ หรอืธรรมของคนดทีัง้ ๗ ประการ 

คือ ธัมมัญญุตา  เป็นผู้จักเหตุ  อัตถัญญุตา  เป็นผู้รู้จักผล อัตตัญญุ

ตา  เป็นผูรู้จ้กัตน มตัตญัญตุา  เป็นผูจ้กัประมาณ  กาลญัญตุา  เป็น

ผู้รู้จักกาล เวลา ปริสัญญุตา  เป็นผู้รู้จักชุมชน  และปุคคลัญญุตา 

เป็นผูท้ีรู่จ้กับคุคล ธรรมทัง้ ๗ ประการนี ้ผูใ้ดประพฤตปิฏบิติัได้ทกุ

ประการ นบัว่าเป็นส่วนสำาคัญของชีวติมนษุย์ ทีต้่องเก่ียวข้องสมัพนัธ์

กบับคุคลทีต่่างเพศ ต่างวยั ต่างฐานะ ในสงัคม ต่างเชือ้ชาต ิศาสนา  

รวมทัง้ต่างหน้าทีก่ารงานทีม่คีวามสำาคญัอนัแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ

เน่ืองด้วย	เจ้าคุณอาจารย์	พระภาวนาธรรมาภิรัช	วิ.	ได้จัด

พิมพ์หนังสือ	สรรพธรรม	๙	เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์	และแจกคณะ

ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย	ที่มาร่วมท�าบุญยกช่อฟ้าวิหารคด	(ศาลาบาตร) 

รอบองค์พระธาตุเจดีย์วัดร�่าเปิง	ถวายศาลาสอบอารมณ์กรรมฐาน

และในวารดิถีอันเป็นมิ่งมงคล	วิเศษวันที่	๒๓	มกราคม	ของทุก

ปี	ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด	สิริอายุวัฒนมงคล	ครบ	๕๘	ปี	๓๗	พรรษา	มา

บรรจบครบอีกวาระหนึง่	ข้าพเจ้า	พระสมห์ุอ�านวยศลิป์		สลีส�วโร		ในนาม

ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์	ขออ�านวยอวยพร	ประธานพร	ด้วยรัตนะใดมี

มากมายหลายชนดิมอียู่ในโลก	รตันะน้ันๆหาเสมอด้วยพระพทุธรัตนะ,พระ

ธรรมะรัตนะ,พระสังฆะรัตนะไม	่ด้วยการแสดงความเคารพ	ซึ่งเป็นโอสถ

อนัประเสรฐิเยีย่มยอด	ควรแก่ของทีน่�ามาสกัการะบชูา	ควรแก่การต้อนรบั

จงมแีด่เจ้าคณุอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัช ว.ิ	ด้วยเดชแห่งรตันะ๓	ขอ

ให้อปัุททวะทัง้หลายทัง้ปวงจงพนิาศไป	ขอให้โรคท้ังหลายจงพินาศไป	ขอ

เสนียดจัญไรทั้งปวงจงบ�าราศไป	

ขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. ขอจงมี

ความสุขกาย สุขใจมีอายุยืนด้วยพร ๗ ประการคือ อายุวัฑฒะโก ธะ

นะวฑัฒะโก สริวิฑัฒะโก ยะสะวฑัฒะโก พะละวฑัฒะโก วณัณะวฑัฒะโก 

สขุะวัฑฒะโก และธรรมสารสมบตั ิประสงค์สิง่ใด จงส�าเรจ็สมประสงค์

ในสิ่งนั้นทุกประการเทอญ.

พระสมุห์อ�านวยศิลป์		สีลส�วโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายกรรมฐาน	และเผยแผ่

ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ	ค่ายธรรมภาวนา

ส�านกัปฏบิตัธิรรมประจ�าจงัหวดัเชียงใหม่	แห่งท่ี	๒	วดัร�า่เปิง(ตโปทาราม) 
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 ซึง่ท่านเจ้าคณุอาจารย์ได้ประพฤตปิฏบัิติตามทกุข้อธรรมได้อย่าง

สมเหตุ สมผล สมฐานะตน ประมาณตนได้เหมาะสมตามกาลเวลา ได้ถูก

ที ่ถูกบคุคล ในชวีติประจำาวันได้เป็นปกตทิกุประการ  จึงทำาให้การบริหาร

หน้าที่การงานต่าง ๆ  ในองค์กร  มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า พัฒนาได้

อย่างถาวรและมั่นคงเป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา

 ในการจดังานทำาบุญอายคุรบรอบ ๕๘  ปี  ๓๗  พรรษาครัง้นี ้คณะ

ศษิยานศุษิย์ได้พร้อมใจร่วมกนัจดังานข้ึน  เพือ่ฉลองคณุงามความดทีีท่่าน

เจ้าคณุอาจารย์ได้เสยีสละเวลา  ทุม่เทท้ังกายใจ ทัง้ชวีติเพือ่พระพทุธศาสนา 

เพือ่เน้นการเสริมสร้างบารมธีรรมชองท่านเจ้าคณุอาจารย์ได้ เจรญิก้าวหน้า

ในธรรมวนิยัของศาสดา  พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไว้อย่างม่ังคงตลอดไป 

ด้วยอำานาจแห่งบุญกศุลแห่งบารมธีรรมทีท่่านเจ้าคณุอาจารย์ได้

บำาเพ็ญมาตลอดชีวิต จึงขออ้างคุณของพระรัตนตรัย จงได้ดลบันดาลให้

ท่านเจ้าคุณอาจารย์ จงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาภัยอันตราย

ทัง้ปวง อยู ่เป็นร่มโพธิร่์มไทรให้แก่พทุธบรษิทัสี ่พร้อมทัง้คณะศษิยานศิุษย์

ไปตลอดกาลนานเทอญ

น้อมถวายมุทิตาสักการะโดยความเคารพยิ่ง

 เกล้าฯ พระวัชริทร์ ปิยธมฺโม ดร.

พระวิปัสสนาจารย์

 กรรมการบริหารวัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม)
 

ส�รบัญ
Chapter   ๑    ๑๓

Chapter ๒     ๔๘

Chapter ๓    ๖๓

Chapter ๔     ๗๙
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จะได้ปรารภถงึคณุงามความด ีในการ

บำาเพ็ญทาน  การรักษาศีล  และ

การเจริญภาวนา  ณ กาลบัดนี้เป็นช่วงแห่ง

การบำาเพ็ญภาวนา การภาวนานั้นมีหลายวิธี

ที่ทำาให้เราได้ธรรมะ  

ก�เลนะ ธัมมัสสะวะนัง  

เอตัมมังคะละมุตตะมัง1Chapter
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บุญภ�วน�ประเภทแรก 

 คือการเจริญสมถภาวนา หรือ

สมาธิภาวนา  

“สมถะ” แปลว่าสงบ ภาวนาให้

จิตสงบจากอกุศลธรรม  เรียกว่า เป็นบุญ

ภาวนา เพื่อให้จิตของผู้เจริญนั้นระงับ

จากกามและอกุศลกรรม คือนิวรณ์ทั้ง ๕  

ได้แก่

 ๑. กาม  

     คือ ความโลภ  ตัณหา 

       ราคะ  

 ๒. พยาบาท  

     คือ  โทสะ  โกรธ  เกลียด  

     ชัง  อิจฉา ริษยา  

 ๓. ถีนมิทธะ  

      คือ  ความง่วง เหงา หาว  

      นอน  เซื่องซึม เกียจคร้าน  

 ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ 

       คือ  ความฟุ้งซ่าน  ความ

     รำาคาญใจ

 ๕. วิจิกิจฉา  

       คือ  ความสงสัย  ลังเลใจ

บญุภ�วน�ประเภททีส่อง  กค็อืวปัิสสนา

ภาวนา  เป็นการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็น

แจ้งในรูปนามขันธ์ ๕ ถ้าภาษาชาวบ้านเราเรียก

ว่าปัญญาเห็นแจ้งของชีวิต  ได้แก่ เรื่องกาย ที่

เราเรียกว่า “รูปขันธ์” และเรื่องใจที่เราเรียกว่า 

“นามขันธ์” 
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คำาว ่า ขันธะ แปลว ่า  กลุ ่ม หรือกองของรูป  ของนาม   

คือ รูปนามที่จัดเป็นกลุ่มเป็นกอง  ซึ่งมีอยู่ห้าขันธ์  

๑. รูปขันธ์  เป็นส่วนของร่างกาย  คือรูป  ซึ่งเป็นขันธ์ที่รู ้

อารมณ์ไม่ได้  แต่เป็นอารมณ์ของนามขันธ์  เช่น

สี         รู้อารมณ์ไม่ได้  แต่สีเป็นที่ตั้งของจิตเห็น  

เสียง   รู้อารมณ์ไม่ได้   แต่เสียงเป็นที่ตั้งของจิตได้ยิน  

กลิ่น   รู้อารมณ์ไม่ได้   แต่กลิ่นรู้อารมณ์ของจิตรู้กลิ่น

รส      รู้อารมณ์ไม่ได้   แต่รสรู้อารมณ์ของจิตรู้รส

สัมผัสทั้งหก  คือ  เย็น ร ้อน แข็ง อ ่อน   

ตงึไหว ทีเ่ราเรยีกว่า  ธาตลุม  ธาตไุฟ  ธาตดุนิ  ธาตุลม   

ซึ่งเรารู้อารมณ์ไม่ได้  แต่เป็นอารมณ์ของจิตทำาให้เรา

รู้เย็น  รู้ร้อน  

เมื่อเราดูรูป ดูนามตามความเป็นจริง เราเรียก

ว่า เข้าใจธรรมะ

เช่น การฟังธรรมในอากาศที่เย็นสบายภายใต้

สายฝนวันนี้  ถ้าเราไม่มีหลังคาอุโบสถ  หลังคาศาลา

บาตร วหิารคด  เรากต้็องเปียกฝน  นีแ่หละทีเ่ราเรยีก

ว่า เสนาสนะ มีประโยชน์  

ดังในสมัยพุทธกาล  มีเทวดาถามพระพุทธเจ้า

ว่าให้อะไรได้ที่ช่ือว่าให้ทุกส่ิงทุกอย่าง  พระพุทธองค์

ตรสัตอบว่าให้เสนาสนะถอืว่าให้ทกุสิง่ทกุอย่าง  ให้ที่

มงุ  ให้ทีบ่งั  ให้ทีห่ลบั  ให้ทีน่อน  ให้ทีก่นัฝน  ให้ทีกั่น

ร้อน  เราได้อานิสงส์จากการมีเสนาสนะ

ซึง่เราได้ความเยน็  เราได้ความอบอุน่หรอืร้อน  

เราได้ความแข็ง  เราได้ความอ่อน  เราได้ความหย่อน 

เราได้ความตึง  สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิต  

เราต้องการความเย็นเมื่ออากาศร้อน  เราต้องการ

ความร้อนเมือ่อากาศหนาว  บางครัง้เราต้องการความ

อ่อนนุ่ม  บางครั้งเราต้องการความแข็งแกร่ง  
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เช่น เมือ่เราฟ่ันเทยีนเราต้องการความอ่อนนุ่ม  เมือ่เราต้องการ

จุดเทียนแล้วนำาเทียนไปปักในพิธีเราก็ต้องการเทียนแข็ง  

หรอื เราต้องการปลกูพชืเราต้องการดนิอ่อนนุ่ม  แต่ถ้าเราปรบั

ลานจอดรถ หรือถ้าเราเดินเราก็ต้องการดินแข็ง  แต่เวลาเราน่ังเรา

ต้องการพื้นอ่อน เป็นต้น  

หรือ บางครั้งเราต้องการยางรัดท่ีความหย่อน  ยืดหยุ่นได้     

แต่ถ้าต้องการยางรัดของที่อยู่กับท่ี  เราก็ต้องการยางรัดที่ตึงเพื่อ

ให้สิ่งของเหล่านั้นรวมกันเป็นมัดเพื่อคงตัวอยู่ได้

บางขณะเราต้องการแข็งบางขณะเราต้องการอ่อน ซ่ึงข้ึน

อยูก่บัประโยชน์ใช้สอยในขณะนัน้ๆ ว่าเราต้องการประโยชน์อะไร  

เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  หย่อน  ตึงไหว     
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๒. น�มขันธ์  เป็นส่วนของใจ เป็นขันธ์ที่รู้

อารมณ์ เป็นธรรมชาติรู้ มีลักษณะ ๔ อย่าง ซึ่งเรา

เรียกว่า “น�มขันธ์ ๔”  ได้แก่  

คว�มรู้สึก เป็นเวทนาขันธ์  

รู้จำ� เป็นสัญญาขันธ์  

รู้คิดนึก  ปรุงแต่ง  ตรึกตรอง วางแผน สร้าง 

 รูปแบบ  เรียกว่า รู้สังขาร หรือ  

 สังขารรู้  เป็นสังขารขันธ์ 

รู้เสียง   รู้แสง  รู้กลิ่น  รู้รส กาย  รู้ใจ เรียกว่า  

 วิญญาณรู้  เป็นวิญญาณขันธ์ 

ซึ่งนามขันธ์ทั้ง ๔  ทำางานด้วยกัน เกิดด้วยกัน  ดับด้วยกัน  มี

อารมณ์ด้วยกัน ซึ่งเรียกธรรมทั้ง ๔  นี้ว่า “นามธรรม” ที่น้อมไปสู่

อารมณ์  หรือรู้อารมณ์ได้

ทกุคนต้องการความรูส้กึ และความรู้สกึทีเ่ราต้องการคอื ความ

รูส้กึสขุ  แม้แต่ในองค์ฌาน องค์มรรค คอื

สุขะ เป็นเวทนา  หรือวติก วจิารณ์ ปีติ  สขุ 

เอกัคคต� เป็นสมาธิ  

ปีติ เป็นความอิ่มใจ ความตรึก  ความเข้าถึงอารมณ์

วิตก วิจ�รณ์  เป็นความเข้าถึงอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งทั้งในอดีต  

 และในอนาคต จนลืมอนาคต  ลืมเรื่องอื่นทั้งหมด   

 ใส่ใจ จดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว ซึ่งเราเรียกว่าวิตก  

วิจารณ์ในองค์ฌาน 
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มีความปีติจนลืมเวลา มีความปล้ืมอกปลื้มใจในองค์

ภาวนานั้นๆ หรือมีความสุขในองค์ภาวนานั้น ๆ  และมีใจเป็น

อุเบกขา  จิตใจปล่อยวางเป็นกลาง   ไม่เครียด  ไม่กังวล ทำาให้

จิตเราสงบ  มีความแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ไม่

วอกแวก ไม่หว่ันไหวในองค์ภาวนา ซึ่งเราเรียกว่า “อัปปนา

สมาธ”ิ  หรอืสมาธิขัน้ฌาน หรอืจติในภาวนา (ภาวนา คอืความ

อยู่ได้นาน มีความเจริญในสมาธิ  ในสติ  ในความอ่ิมใจ   เช่น

เราน่ังได้นาน เราเรียกว่าความขันติธรรมมันเจริญ  ความเพียร

มันเจริญ)  

ดังนั้นเราต้องฝึกความอดทน แม้กระทั่งการนั่ง     

(นั่งทน  คือนั่งด้วยความเต็มอกเต็มใจ ไม่ใช่ทนน่ัง ซ่ึงน่ังด้วย

ความรู้สกึอดึอดัขดัใจ) ซึง่เป็นตวัธรรม ซึง่ความอดทนได้จะเกิด

ขึ้นได้เมื่อเรามีปีติ  เมื่อเรามีศรัทธา เมื่อเราเห็นคุณค่าของส่ิง

นั้น  เราก็อดทนได้  นิ่งได้  ทนได้  ช้าได้  รอได้ และจะดีได้  ดั่ง

ที่หลวงปู่ พระพรหมมงคล (ทอง  สิริมงฺคโล) ท่านอาจารย์ใหญ่

ท่านสอนไว้  

แต่บางอย่างเราใจร้อน  เราทนไม้ได้  เราน่ิงไม่ได้  เรา

ช้าไม่ได้  มนักเ็ลยไม่ได้ดี  เสียบุคลิกภาพ เสียสถานะ  เสยีความ

เป็นผู้นำาที่ดี  ลูกน้องที่ดี  ผู้ตามที่ดี  ดังน้ันเราก็ต้องอดทน ชึ่ง

เราจะอดทนได้  เราต้องเห็นคุณค่า หรือเห็นอานิสงส์ในสิ่งที่

เราทำาก่อน  

เช่น ถ้าเรามีอุดมคติในการทำาบุญในการสร้างบารมีของ

พระโพธิสัตว์  ว่าความทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ซ่ึงเป็นวิสัย

ของมหาบุรุษ  คือ พระโพธิสัตว์ หรือพระพุทธเจ้า    ที่เราเรียกว่า  

“มหากรณุา”  หรอืเรยีกว่าเป็นลกัษณะของผูน้ำา  เป็นมหาบรุษุ  เป็น

โพธิสัตว์  สูงสุดก็เป็นพระพุทธเจ้า  
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ตัวอย่างเปรยีบเทยีบ  เช่น ญาตโิยม

ที่เป็นหนุ่มหลงรักสาว และตามตื๊อ

จีบสาว  สามารถรอได้เป็นชั่วโมง  

ทนแดด  ทนร้อน  ทนฝนได้  ตราบ

ใดที่เราส้ินรักเขา  หรือไม่ชอบเขา

แล้ว รอนานสิบนาทีเราก็ไม ่รอ  

เพราะเราทนไม่ได้แล้ว  เพราะเรา

ไม่ยินดีในสิ่งนั้น   

หรือ รถกับคนขับรถต้องไปด้วยกัน  

(รถ กับ คนขับรถไม่ใช่สิ่งเดียวกัน)  

ตวันำาไปคอืจติ (คอืคนขับรถ)  ตัวพา

ไปคือกาย (คือรถ)  ถ้าไม่มีจิต (หรือ

คนขับรถ) นำาไปกาย (คอืรถ) ก็ไปไม่

ได้  เราจะไปถึงจุดหมายปลายทาง

ไม่ได้  ฉะนั้นเราก็ต้องมีกายเป็นตัว

รองรับใจ  แต่ใจน่ีแหละจะเป็นตัว

กำาหนดว่าจะให้กายไปไหน  

เช ่น  กายที่ น่ังอยู ่ น่ี ก็ เพราะมี

ศรัทธา และใจพามา  ถึงแม้ว่า

ฝนจะตก แดดจะร้อน  ถ้าใจไม่มา

กายก็ไม่มาแม้แดดไม่ออก หรือ

ฝนไม่ตก  

นามธรรมทั้ง ๔ ก็เหมือนกัน ไม่

ทำางานเป็นเอกเทศ ธรรม (คือ รูป 

และนาม) ต้องไปด้วยกัน   เช่น

เดียวกับเรามาปฏิบัติธรรม  ถ้า

เราเอาลักษณะนั้นมาปฏิบัติธรรม

บ้าง  ถ้าเรารักพระธรรม  เราชอบ

พระธรรม จะหนาว  จะร้อน  จะ

หวิ  จะกระหาย  เรากอ็ยูไ่ด้   เวลา

เรารู ้ เรากร็ูว่้าตวัธรรม หรอืตัวจติ  

ตัวอารมณ์ทางหู  จมูก  ลิ้น  กาย  

ใจ ซึ่งไม่ได้รู้แบบเอกเทศ   
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ฉะนัน้เราปฏบิตัธิรรม  เรากต้็องศรทัธา

คุณค่าของการปฏิบัติธรรมของเรา

ว่า  การปฏิบัติธรรมของเราเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ต่อ

สถาบัน  ต่อมวลมนุษยชาติให้กว้างขวางออกไป ว่าเรา

จะทำาประโยชน์ได้แค่ไหน แค่มวลมนุษยชาติ หรือระดับ

นานาชาต ิ หรอืระดบัประเทศชาต ิ หรือระดบัครอบครวั  

หรอืระดบัตวัเอง  ถ้าเราพิจารณาตวัเราเองชดัเจนแล้วว่า

เรามีความสามารถระดับมวลมนุษยชาติเราก็ทำาไป  ถ้า

เราทำาระดับน้ันไม่ได้เราก็ทำาแค่ระดับประเทศชาติ หรือ

ระดับชาติ  หรือระดับองค์กร  หรือระดับสถาบัน  หรือ

ระดับครอบครัว หรือระดับตัวเอง  อย่างน้อยให้ตัวเอง

ได้ประโยชน์  ถ้าเราทำาประโยชน์ให้คนอื่นได้มากก็เป็น

ประโยชน์กว้างขวางข้ึน  อยู่ทีว่่าเราพร้อมจะทำาประโยชน์

ได้ถึงระดับไหน  ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีคุณสมบัติ

พร้อมด้วย ถึงจะมีคุณภาพ แต่บางครั้งอยากจะทำาแต่

ไม่มีคุณสมบัติที่จะทำา ก็ทำาได้ไม่ดี    ซ่ึงมันต้องเก่ียวข้อง

กนัหมด  ธรรมทัง้หลายก็เกีย่วข้องกนัเป็นเหตเุป็นผลของ

กันและกัน  ผูกพันสัมพันธ์กัน  
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เราอยู่ฐานะทีจ่ะมาศกึษาเร่ืองรปู เรือ่งนาม  

เราจะมาภาวนาเพือ่ให้เกดิปัญญารูแ้จ้งเรือ่งรปูธรรม 

นามธรรม  ศึกษารู้ให้รู้  ให้เข้าใจตามความเป็นจริง 

ซึ่งรูปธรรม นามธรรมที่เราจะศึกษาให้เข้าใจ ซึ่งไม่

ต้องศึกษาจากรูปนามของคนอื่น

เช่น  นกัศึกษาแพทย์ ศกึษารปู (ศึกษาเพือ่

ให้เข้าใจสรีระของร่างกาย) ของอาจารย์ใหญ่ เรื่อง

กระดูก เส้นประสาท เอ็น อวัยวะต่างๆ ฯลฯ  เพ่ือ

จะได้เป็นนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ

ประกอบอาชีพ  แต่ไม่ได้ศึกษาเพื่อให้เห็นสัจจธรรม  

แต่ถ้าจะศึกษารูป (สรีระของร่างกาย)  และยกมา

สู่ธรรมะ  บุคคลเหล่านี้จะมีพื้นฐานทางความรู้เก่า  

สัญญาเก่า  เพียงแต่เปล่ียนมุมมองทัศนะจะกลาย

เป็นความรู้ที่ดี  ทำาให้เกิดธรรมะสัญญา ซ่ึงเป็นสิ่งที่

รู้มาแล้ว  เห็นมาแล้ว ทะลุปรุโปร่ง  เห็นชัด  ทั้งเล็บ  

ฟัน หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก แล้วน้อมเข้ามาเป็น

อสุภะกรรมฐาน หรือพิจารณาด้วยความเป็นขันธ์  

เป็นธาตุ  ถ้าพิจารณาอย่างนี้จะทำาให้เขาเหล่านี้เกิด

ภาวนา  เมื่อปัญญาภาวนาเกิดก็จะละวิปลาส     

วิปล�ส  คือ ความจำา มี  ๓  อย่าง คือ

๑.  สัญญ�วิปล�ส    คือ  ความจำาท่ีคลาดเคล่ือน

จากความเป็นจริง

๒.  จติตวปิล�ส  คอื  ความรูท้ีค่ลาดเคลือ่นจากความ

เป็นจรงิ

๓.  ทฏิฐวิปิล�ส    คอื  ความเหน็ทีค่ลาดเคลือ่นจาก

ความเป็นจริง 

และเป็นไปในธรรม ๔  คือสติปัฏฐาน ๔  คือ  กาย  

เวทนา  จิต  ธรรม

หม�ยคว�ม  ว่า  ความจำา  ความคิด  ความเห็น มัน

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่า

ก�ย  ความจริงเป็นของไม่งาม  แต่เรามองไปว่างาม

มันก็เกิดกิเลส ตัณหา ราคะ  เป็นต้น  

เวทน�  โดยธรรมชาติเป็นทุกข์  แต่เราจำาได้ คิดได้  

เห็นได้ ว่ามันเป็นสุข  เช่นเรามีทัศนะและมุมมองเป็นสุขนิยม

สุดโต่ง  ขวนขวายปัจจัย ๔  มาให้กับตน  ให้ตนเองมีความสุข

โดยส่วนเดียว 

จิต  ธรรมชาติเป็นของไม่เที่ยง ไม่จีรัง ไม่ยั่งยืน แต่

เรายึดว่าจิตเป็นของเที่ยง  จีรัง  ยั่งยืน แสดงว่าจิตวิปลาส 

ฉะนั้นบางคนมาปฏิบัติบางคนอยากจะให้จิตสงบนิ่งอารมณ์

เดียวซ่ึงมันก็ผิดปกติ  เพราะจิตมีธรรมชาติคิด  พระพุทธเจ้า
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จึงเปรียบเทียบจิตที่

มีความไม่น่ิงเหมือน

ลิง  เมื่อจิตเป็นของ

ไม่นิ่ง แต่เราบังคับให้

มันนิ่ง  เมื่อนิ่งไม่ได้

เราก็คิดว่าเราปฏิบัติ

ธรรมไม่ด ีไม่ได้ผล ไม่

สงบ  ฟุ ้งซ่านตลอด  

คิดทั้งวัน 
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ดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนความคิด

ของจิตใหม่จากจิตคิดไม่ดีเป็น

คิดดี  เหมือนกับว่าเรามีพื้นดินที่มี

แต่หญ้า มีแต่วัชพืช  เมื่อเราลงทุน

ครัง้แรกโดยการกำาจดัวชัพชื  กำาจดั

หญ้าออกใหม่หมด แล้วเราลองปลกู

ต้นพชืผกัใหม่ทีเ่ราต้องการปลกู พืช

ผกัทีเ่ราปลกูก็เจรญิเตบิโตในผนืดนิ

ท่ีเคยเป็นที่เกิดของหญ้า เป็นที่เกิด

ของวัชพืช มาเปลี่ยนเป็นพืชพันธ์

ธัญญาหาร  มันก็ได้  แต่ลองคิดดู

ว่าการเปิดหน้าดินใหม่ พืชหญ้า

หรือวัชพืชมันก็งอกออกมาแข่งกับ

พันธ์ุผักที่เราปลูก  ถามว่าถ้าปล่อย

ต้นพชืผกัทีเ่ราปลกูกบัต้นหญ้าหรอื

วัชพืชในผืนดินเดิม  ถามว่าต้นไม้

ชนดิไหนจะเจริญเติบโตดี   แน่นอน

พืชติดดินมีภูมิคุ้มกัน มีสิ่งแวดล้อม

ที่ดีที่เอื้อที่จะเจริญง่ายอยู่แล้ว  ฝน

ห่าเดียวก็งอกเงยได้แล้ว  เหมือน

กับเราทุกคนท่ีมาปฏิบัติธรรมท่ี

วัดนี้เหมือนกับปลูกพืชใหม่  พอ

นั่งสมาธิเริ่มฟุ้งซ่าน เรื่องก็ประดัง

เข้ามา เรื่องที่ไม่เคยคิดก็คิด  เร่ือง

ในอดีตก็ผุดขึ้นมา  เปรียบเหมือน

ฝนห่าใหญ่และคิดว่าทำาไมเราไม่

สงบ ทำาไมเราจึงไม่สุข นั่นแหละ

คือสิ่งท่ีมาแต่กำาเนิด (สันดาน) นั่น

แหละสภาพจิตที่แท้จริงของเราที่

มนัเป็นเช่นน้ัน แต่เราไม่เคยเห็นมัน  

แต่พอเรามาจัดการจิต

เราใหม่ (หรือพื้นดินที่

เตรียมปลกูพชืใหม่)   เรา

จึงรู้ว่าใต้ดินของเราปลูก

พืช หรือจิตใต้สำานึกของ

เรามันสะสมไว้มากมาย  

ท้ังจิตก่ึงสำานึก  หรือ

จิตใต้สำานึก ฉะนั้นเมื่อ

เราเปิดหน้าดิน ผิวดิน 

ต้นพืชท่ีไม่เคยงอกมันก็

งอก  ต้นพืชที่ไม่เคยเงย

มันก็เงย แต่ต้นพืชที่เรา

ปลูกใหม่มันเป็นพืชน้อง

ใหม่ สู ้ไม่ได้  ดีไม่ดีตาย

ถ้าเราไม่ดายหญ้า  
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เหมื อ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร

ปฏิบัติธรรม  พอเรา

น่ังสมาธิภาวนา ความชอบ  

ความไม่ชอบ ความฟุ ้งซ ่าน 

ความรำาคาญ ความสงสัย 

มาเป ็นพรวน ที่ เราเรียกว ่า 

“นิวรณ์” เราจะถอนได้อย่างไร  

เราก็กำาหนดว่า “ชอบใจหนอ”  

“ไม่ชอบใจหนอ”  “ฟุ ้งซ่าน

หนอ”  “รำาคาญหนอ”  “สงสยั

หนอ” นี่คือการถอน ถ้าเรา

ดึงออก  ถอนออกมากๆ พืช

ผักที่ปลูกก็โตขึ้น ๆ  คลุมดิน

ได้ มันก็รอด  เหมือนกับเรามา

ปฏิบัติ ถ้าเรามีกำาลังสติขึ้น มี

กำาลังสมาธิดีข้ึน มันก็รักษาจิต

ได้ ไม่ถูกกิเลสครอบงำา  ถึงมัน

เกิดข้ึนมาบ้าง เราก็กำาหนดละ

ได้      เมื่อเราเข้าใจในสัจธรรม

อันนี้  ความวิปลาสแห่งจิตว่า

จิตเป็นของเที่ยง  ความวิปลาส

ของจติว่าเวทนาเป็นของสขุมนั

ก็ไม่มี  มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เป็น

ของธรรมดา  และความรู ้สึก

ที่ว่าร่างกายเป็นของสวยงาม  
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จรีงัยัง่ยนืมันก็ไม่มี  อนัทีส่ี่ คืออนตัตา  สจัธรรมเป็น

อนัตตา  แต่เราคิดว่าเป็นอัตตา  มีตัวตน  มีสัญญา

ว่ามตีวัตน  มคีวามคดิว่ามตัีวตน  มคีวามเหน็ว่ามตีวั

ตน ทำาให้เกดิทิฏฐมิานะว่าเราเสมอเขา  เราเลศิกว่า

เขา   เราดีกว่าเขา เราด้อยกว่าเขามากมาย  ฉะนั้น

ถ้าเราไม่ต้ังใจทีจ่ะศกึษาตนเอง  ไม่ตัง้ใจทีจ่ะพฒันา

ตัวเราเอง  เราก็จะไม่มีความเจริญทางคุณธรรม  

และการที่เรามาอยู่ที่นี่  มาทำากิจกรรม  มาปฏิบัติ

ธรรมหน้าที่นี้  ก็มาเพื่อเพิ่มบุญกุศลให้ตนเอง  มา

เพิ่มพูนบารมีธรรมให้ตนเอง  เพิ่มพูนความรู้ความ

สามารถทางสติปัญญาให้ตัวเราเอง  มันจึงไม่ใช่

เป็นสิ่งที่ควรท้อแท้  ท้อถอย  จากหน้าที่นี้ เราควร

จะทุ่มเทเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของหน้าที่นี้  แม้

เราว่าเราจะปฏิบัติโดยมีเหตุปัจจัย เช่นปฏิบัติเพ่ือ

เป็นพระราชกุศล เป็นต้น ก็เพื่อให้เกิดความฮึกเหิม  

ต่อสู ้เช่นปัจจบุนัมศีาสตร์พระราชา  เพือ่นำาเอาแนว

พระราชดำาริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙  เพื่อมา

ดำาเนินชีวิตโดยให้พึ่งพาตนเอง  พออยู่ พอใช้  

ดังเช ่น  ในสมัยพระพุทธกาล พระพุทธเจ ้าได ้

บิณฑบาตพราหมณ์ท่านหน่ึงมีอาชีพเป็นเกษตรกร  

โดยพราหมณ์ท่านน้ันถามว่าพระพทุธเจ้าว่า

พราหมณ์ :  ทำาไมท่านไม่ทำาอาชีพของท่าน 

เราไถ เราหว่านของเราเอง  เราจึงมีกินมีใช้  

พระพุทธเจ้าต้องการไปโปรดพราหมณ์ท่านนี้  

พระพุทธเจ้าก็ตอบว่า  

พระพุทธเจ้า  : เราก็เป็นเกษตรกร  เป็นชาวนา

เหมือนกัน  

พราหมณ์ :  ไหนละคนัไถของท่าน  ควายของท่าน

พระพุทธเจ้า : คั น ไ ถ เ ร า ก็ คื อ หิ ริ

โอตตัปปะ  กำาลังของเราคือวิริยะ

พราหมณ์ก็เกิดความเลื่อมใส  และตอบว่าเราจะ

แบ่งข้าวให้ท่าน
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ดังเช่น วัดรำ่าเปิง มีนา คือ เนื้อ

นาบุญ (นั่นคือสงฆ์)  และให้

โยมมาเช่าทำานาเพื่อปลูกข้าว (วัด)    

เมื่อได้ผลผลิตเต็มที่โยมก็นำาผลผลิต

มาให้เจ้าของนาเป็นค่าเช่านา  เจ้า

อาวาสไม่ใช่เจ้าของนา  แต่เป็นผู ้

รักษาผลประโยชน์  หรือผู ้บริหาร

จัดการ  

ดั่งที่โยมได้มาสร้างบุญ

สร้างกุศล  โยมก็มาทำาบุญสร้างกุศล  

ดงันัน้ ทกุคำาสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

เราก็ทำาบุญในพระศาสนา  ก็จะ

ทำาให้พระศาสนาดำารงไว้ได้  โดยมีผู้

อปุถมัภ์พระพทุธศาสนา  จงึเป็นเนือ้

นาบุญของโลก 

บุญการภาวนาอาศัยตัว

เราเป็นเนื้อนาบุญของเรา  เพราะ

สติ  สมาธิ  ปัญญา ความอดทนทั้ง

หลายอาศัยรูปนี้  อาศัยนามนี้ เป็น

ที่ตั้งแห่งการภาวนา  หมายความว่า

เอาตัวเราเป็นที่พึ่งของเรา เม่ือ

เราเอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญของ

เรา  เวลาเราทำาบุญเราไม่ต้อง

สงสัยว่าเราควรจะทำาหรือเปล่า  

เพราะบุญภาวนาเป็นเรื่องของ

เรา  เรารู ้เองว่าเราดี หรือไม่ดี 

อยู่ที่ใจเรา  ถ้าเรารู้ว่าไม่ดี  เรา

จะละทิ้งความชั่วหรือความไม่

ดีเราจะทำาอย่างไรให้ดีขึ้น  ถ้า

เรารู ้ว ่าดีเราทำาให้ดีมากข้ึนได้

อย่างไร    ฉะนั้นไม่ต้องกลัวกิเลส

หมด    ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า

โลกภายนอกที่เราอยู่กับเขามัน

มีมุมมอง ฐานะ  ทัศนะ  ภาวะ

ที่แตกต่างกัน  นั่นคือการสร้าง

เหตุสร้างปัจจัยให้เกิดปัญญา  ถ้า

เข้าใจอย่างนี้ว่าการปฏิบัติธรรม

นั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเพื่อ

ดบักเิลสอย่างเดยีว  แต่เป็นการ
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เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อระงับกิเลสก็มี  ปฏิบัติธรรมเพ่ือรู ้เท่า

ทันกิเลสก็มี  ปฏิบัติธรรมเพื่อใช ้ กิเลสก็มี  เหมือนกับปุถุชน

ธรรมดา มีศีล ๕  คือ  เราก็ยังมีตัณหา ราคะ  เรามีภรรยา  

มีบุตร มีหลาน สืบสาน

ครอบครัว ไม่ได้หมายความว่า

เรากิเลหมด    ฉะนั้นไม่จำาเป็น

จะต้องล้างกิเลสให้หมดส้ิน

เสมอไป  แต่เราปฏบิติัเพือ่ให้ถกู

ทีถ่กูทาง  ให้เหมาะสมกบัภาวะ  

ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ มันก็

มีประโยชน์ระดับหนึ่ง เหมือน

กับเราเอาปุ๋ยมูลสัตว์หว่าน มัน

ก็มีประโยชน์สำาหรบัทำากจิกรรม

การเกษตร แต่เราไม่สามารถมา

ทำาในงานผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุ

ภัณฑ์ได้    เช่นเดียวกัน ถ้าเรา

ปฏิบัติธรรม ถ้าเราอยู่ในฐานะ

เป็นพระ เป็นเณร กาลใดที่ชาว

บ้านเขาทำาได้ เราทำาไม่ได้ ถ้า

เราทำาก็ถูกชาวบ้านตำาหนิ แต่

บางอย่างก็เป็นไปตามปัจจัย 

เช่น การถ่ายทอดการปฏิบัติ
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ธรรมแบบออนไลน์ สามารถชมได้ทั่วโลก มีประโยชน์

ไหมดี  แต่บางคนบอกว่าเป็นพระไม่ต้องมีอุปกรณ์ใน

การถ่ายทำาแบบนีมั้นกอ็ยูไ่ด้  แต่การเผยแพร่ธรรมก็ได้

เฉพาะคนบางกลุ่มที่อยู่ในวัด ในศาลา  ดังนั้นเราต้อง

ดูที่เจตนาในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับกับบุคคลที่

ไม่ได้มาปฏิบัติที่วัดและได้ฟังธรรมเหล่าน้ีได้เพียงแค่

อาศัยอุปกรณ์ตัวนี้ได้รับประโยชน์กับผู้อยู่ต่างบ้าน

ต่างเมือง ต่างประเทศ อยู่ที่การใช้สอย  ถ้าเราใช้ถูกก็

เป็นประโยชน์  เราใช้ผิดก็เป็นโทษ  การปฏิบัติธรรมก็

เหมอืนกนัเราใช้ใจนีแ่หละ  เราใช้ตา  หู  จมกู ลิน้  กาย  

ใจ ให้เป็นคุณ  มีสติสัมปชัญญะ มันก็เป็นคุณ  ถ้าเรา

ใช้โลภะ โทสะ  กำากับมันก็เป็นทุกข์  มันอยู่ที่ว่าเรา

ใช้อย่างไร ให้ดีก็เป็นคุณ  ใช้ไม่ดีก็เป็นโทษ เราเข้าถึง

สัจจรรมตัวนี้ว่า สิ่งนี้มีอยู่จริง แต่ว่าเราจะปรับให้มี

ประโยชน์ระดบัไหน  ระดบัโลกยิะ หรอืระดับโลกุตตระ  

ระดับที่จะให้เข้าถึงมนุษยสมบัติ  หรือนิพพานสมบัติ

มันอยู่ที่เรา  เราจะเอากายใจของเราเป็นเน้ือนาบุญ

ของเรา  ก็คือบุญท่ีเราประพฤติ ปฏิบัติ ในการเอาตัว

เราเพื่อให้เกิดบุญกุศลให้กับตัวเราเอง  เรามีพื้นที่ของ

เราเพื่อปลูกผัก มันก็เป็นผักของเรา มันจะมีคุณภาพ

แค่ไหนอย่างไรก็เป็นผลงานของเราโดยตรงเพราะเรา

ปลูกเอง  เราภาวนาเอง  เราปฏิบัติเอง  เราได้แค่ใหนก็อยู่

ที่ตัวเราเอง  เราจะโทษคนอื่นไม่ได้นอกจากตัวเราเอง  ถ้า

เราใส่ใจก็ได้บุญมาก  ถ้าเราไม่ใส่ใจก็ได้บุญน้อย

ฉะนั้นบุญภาวนา จะถือว ่านอกจากบุญ

ภาวนาโดยตรงแล้ว  ยังมีบุญจากการฟังธรรมซึ่งเป็น

บุญภาวนาอย่างหนึ่ง ทำาให้เราได้พัฒนาความรู้  พัฒนา

ความคิด  พัฒนาคำาพูดที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ และมี

ประโยชน์ในการพัฒนาปัญญาของตนเองด้วย  

การแสดงธรรมก็ได้ประโยชน์

การฟังธรรมก็ได้ประโยชน์

การเจริญสมาธิ ภาวนา ก็ได้ประโยชน์

การเจริญวิปัสสนาภาวนา ก็ได้ประโยชน์

ประโยชน์มันอยู่ที่การใช้สอย ให้คุ้มค่าของ

กาลเวลา มนักจ็ะได้เป็นคณุกบัตวัเราและสงัคม ฉะนัน้เรา

ต้องมีความภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าตัวเรานี้

แหละจะสามารถพาตวัเราให้รอดพ้นจากทกุข์ได้ ด้วยการ 

กระทำาของเรา ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ท่านน่ัน

แหละเป็นผู้เดิน เราเป็นเพียงผู้ช้ีแนะ  เป็นผู้ช้ีบอก  ทาง

เดินน้ันท่านต้องเดินเอง” คำาสอนของพระพุทธเจ้าน้ันเรา

จะถึงระดับไหน อยู่ที่การกระทำา หรือเรานำามาใช้  เม่ือนำา

มาใช้แล้วกถ็อืว่าเราเข้าถงึพระรตันตรยั  คอืพระพทุธ พระ
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ธรรม พระสงฆ์ นัน่เอง เมือ่เรานำา

ไปใช้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นบุญ 

เป็นคุณต่อเรา ว่าเราก็ไม่เสียทีที่

ได้มาเจริญภาวนา  เราก็นำาเอา

คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อ

จะได้ปวารณาตนเองเพื่อให้พ้น

ซึ่งความดับทุกข์ เพื่อมรรคผล

นิพพานเป็นที่สุด   

2Chapter

เมื่อนับย้อนไป	๒,๖๐๕	ปี	หลังจากที่พระพุทธ

องค์ได ้ตรัสรู ้แล ้ว	 พระองค์ได ้ทรงแสดง	 

“ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร”		เป็นพระสูตรว่าด้วยเรื่องของธรรม	

“จักร”		คือการหมุนไปของกงล้อธรรม		แก ่พระปัญจวัคคีย ์	 

ณ	ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	ซ่ึงเป็นป่าอันเป็นที่อาศัยของฤาษีอันเป็น

ที่ให้อภัยแก่เนื้อ		หรือที่จะพูดว่าเป็นอุทยานสัตว์ป่า		ซึ่งเป็นการ

ประกาศธรรมหรือเปิดเผยในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง

ตรัสรู้อย่างเป็นทางการต่อบุคคลที่พระองค์มีเป้าหมายว่าพระองค์
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จะสอนให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู ้	ก่อนที่พระองค์ 

จะสอนเขาให้รูน้ัน้พระองค์กท็รงชีส้ิง่ท่ีคนในยคุนัน้		คอืทางตัน		หรือทาง

ทีไ่ม่ก่อให้เกิดการพ้นทุกข์	คอื	กามสุขลัลิกานุโยค  เป็นการทีเ่ราด�าเนิน

อยู่เป็นนักบวชที่มีความพร้อมที่จะ

ออกจากโลก	มีวิธีการ		คือ

(๑.๑)		ทิฏฐธัมมะนิพพาน		คือการ

พัวพันในกามในความสบายความสุข		

อยู่บนมนุษยโลกให้อิ่มหน�าส�าราญ		

ซึ่งถือว่าเป็นการพ้นทุกข์แล้ว	หรือ

เรียกว่า	การเสพโลกทางวัตถุนิยม		

หรือบริโภคนิยม	 คือการดิ้นรน

หาความสะดวกสบายแก่ตนเองและ

มวลมนุษย์ด้วยกันด้วยวิธีการต่าง	ๆ 		

ทีไ่ม่ค�าว่าหยดุ		เช่น	เครือ่งอาหาร	

ยารักษาโรค		เครื่องนุ่งห่ม		ที่พัก

อาศัย		ยานพาหนะ	ฯลฯ		หรือท่ี

เราเรียกว่า	

(๑.๒)		อัตตกิลมถานุโยค	คือการ

สามารถก้าวข้ามกิเลสโดยอย่าง

สิ้นเชิง		ด้วยการชดใช้กรรมด้วย

วิธีการต่าง	ๆ	โดยท�าตนเองให้

ล�าบากเกินไป	เพื่อให้วิบากกรรม
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(ถกูต้อง)	+	ทฏิฐ	ิ(ความเหน็)		รวมกนัแล้วแปลว่า	ความเหน็ถูก	ซึง่เป็น

ตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิ	ซึ่งมีหลายระดับ		ได้แก่

๑.	สัมมาทิฏฐิข้ันโลกิยะ	เป็นข้ันมหากุศลที่จะน�าพาเราให้ได้มนุษย

สมบัติ	สวรรค์สมบัติ	เป็นเบื้องหน้า		หรือที่เรียกว่า	“ทิฏฐุชุกรรม”		

ซึ่งเป็นปัญญาตามแนวแบบบุญกิริยาวัตถุ			ทิฏฐิ	(ความเห็น)		+		อุชุ	

ท่ีเรามีทุกข์จากการแก่	ความเจ็บ	ความตายในโลกนี้หมดไป	เช่น	การ

ทรมานร่างกาย	ฯลฯ	เราเรียกว่า		“ทุกกรกิริยา”		

(๑.๓)	 	 มัชฌิมาปฏิปทา	 	 คือทางสายกลาง	 	 โดยการชี้ เห็น

คุณธรรมที่ เราพัฒนาเพื่อให้เกิดความสุขกายและสุขใจ	ที่ เรา

เรียกว่า	มรรคมีองค์	๘	ประกอบ		ได้แก่	สัมมาทิฏฐิ	หมายถึง	

การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา		สัมมา		 
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(ตรง)	+		กรรม	(การกระท�า)		รวมกันแล้ว	แปลว่า	การ 

กระท�าทีต่รงทีไ่ม่ผดิ		มอียู	่๑๐	ประการ	คอื	มคีวามเชือ่ว่า	

การให้ทานมีผล		ทั้งถึงปัจจัย	๔	

๑)	มีความเชื่อว่า	 การบชูามผีล		เช่นการน�าดอกไม้ 

	 	 	 ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัย	 

	 	 	 หรือการบูชาถวายเทียนพรรษา	 

	 	 	 เป็นต้น

๒)	มีความเช่ือว่า	 การปฏิสณัฐาน	การต้อนรับมผีล 

		 	 	 เช่นการช้ีแนะน�าสถานที	่เป็นต้น

๓)	มีความเชื่อว่า	 โลกนี้มีจริง		โลกหน้ามีจริง	

๔)	มีความเชื่อว่า	 คุณบิดา-คุณมารดา	มีจริง		

๕)	มีความเช่ือว่า	 สตัว์โลกทีเ่กิดข้ึนด้วยอ�านาจของ 

	 	 	 กรรม	เป็นอุปฏิกะ	เป็นเทวดา 

	 	 	 เป็นอมนุษย์มีจริง

๖)	มีความเชื่อว่า			 กรรมที่เราท�าสามารถลิขิตชีวิต 

	 	 	 เราได้จริง
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๗)			มีความเชื่อว่าผู้ที่มีสมณะพราหมณ์นักบวช

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาผลบุญของโลกที่

ปฏิบัติดีมีอยู่จริง 

 

	 ๒)		สัมมาทิฐิขั้นปรมัตถ	หรือขั้น	 

โลกุตตระ	ตามแนวของอริยสัจ	๔	นั้น	เป็นสัมมา

ทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าสอนให้แก่ท่านโกณทัญญะ	

และปัญจวัคคีย์ทั้งหมด		คือชี้ให้เห็นสัจธรรม	ว่า

นี่คือทุกข์				นีเ่ป็นเหตแุห่งทกุข์			นีค่อืความดบั		

นีค่อืข้อปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิความพ้นทกุข์	ซึง่เป็น

สภาวะธรรม			

“ชาติปิ ทุกขา”  ความเกิดก็เป็นทุกข์

ไม่ว่าคนเราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นพระราชา	

เป็นเศรษฐีหรือยาจก	เป็นหญิง		เป็นชาย	เป็น

บคุคลระดบัใดกต็ามแต่		เกดิแล้วกท็กุข์เหมือนกนั

หมด		แก่เป็นทกุข์	ตายเป็นทกุข์เหมอืนกันหมด	น่ี

คือสัจจะที่เป็นอริยสัจ		ซึ่งเป็นส่ิงที่เราเห็นคนใน

โลกนี้ว่าบางครั้งบางคนประสบกับเหตุ	เภทภัย

โดยธรรมชาตบ้ิาง	ประสบกบัเหตเุภทภยัแบบทาง

สงัคมโดยถกูสงัคมประณามบ้าง	ภยัทีเ่กิดจากโรค

ระบาด	อย่างนีเ้ป็นต้น		แม้ว่าเราจะอยูใ่นประเทศ

ที่เจริญสูงสุดก็มีเภทภัยเหมือนกันหมด

“ชะราปิ ทุกขา”   ความแก่ก็เป็นทุกข์

อายุมากข้ึนก็เป ็นทุกข ์ 		ถึงแม ้ใจสู ้	

แต่ร่างกายไม่ให้ก็เป็นทุกข์		แก่แล้วไม่สบาย	มีโรคภัย

ไข้เจ็บมาเบียดเบียน

“มะระณัมปิ ทุกขัง”  ความตายก็เป็นทุกข์

มะระ	หรือ	มรณะ	(แปลว่า	การทอดทิ้งร่างกาย)		 

+	ทุกขะ	(แปลว่า	มันทนอยู่ไม่ได้)

	 ภาวะทีจ่ติดบั		ภาวะทีก่ายดบั	คนทีม่อีภิญญา

จิต		คนท่ีเขารู้วาระจิต	เขาจะรู้ว่าผู้ตายที่ยังมีความ

ห่วง		ความอาลัย	ความกังวล		ความยึดมั่น	-	ถือมั่น

อยู่	หรือที่เราเรียกว่าอุปาทาน	เมื่อตายก็จะทรมาน		

ปล่อยวางไม่ได้		แต่คนที่ท�าใจได้		ฝึกใจได้	ความตาย

ของเขาจะลดความยดึมัน่ในร่างกาย	ในสงัขาร		ถ้าเรา

ฝึกเรากพ็อท�าใจได้		ความกงัวล	ความยดึมัน่	ความยดึ

ติดมันก็ไม่มี	ก็จะมีทุกข์น้อย		แต่ก็ยังเป็นสภาวะทุกข์	

เพราะว่าสิ่งไหนเป็นอนิจจัง	สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์	ทุกข์

ตัวนี้แปลว่า	ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้แล้ว		ร่างกาย

นี้ไม่สามารถด�ารงให้อยู่ให้เป็นมนุษย์ต่อไปได้แล้ว		

ร่างกายของเราไม่สามารถให้เราเป็นมนุษย์สมบัติ

ได้แล้ว	ท�าให้จิตของเราไปอยู ่ในสถานะอื่น		ตาม

หลักการ	กายจะต้องดับ	แต่คนที่ยังมีความยึดติด	มี
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สามี	มีภรรยา	มีบุตร	มีครอบครัว	มีสินทรัพย์	

สถานภาพทางสังคม	คนเหล่านี้ก็จะมีความรู้สึก

เหมือนพลัดพลาดจากสิ่งที่เรารัก	พลัดพลาด

จากสิ่งท่ีเราชอบ	เมื่อมีความตายก็ไม่พร้อมที่

จะละสังขาร		แต่คนไหนที่มีความพร้อมท่ีจะละ

สังขารก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์	แต่เป็นสภาวะทุกข	์ 

คอืทกุข์เพราะความแตกดบัไปเองโดยธรรมชาติ	

ดังนั้นมะระณัมปิ	ทุกขัง		ความตายเป็นทุกข์น้ี	

มันเป็นภาวะที่สิ้นสุดไปโดยตามธรรมชาติด้วย	

	 แต่บุคคลที่ธรรมชาติมันสิ้นสุดแล้ว	แต่เราไม่ยอมมันก็เลย

ทกุข์แบบทรมาน	ดงันีเ้มือ่เราถึงจดุหนึง่เราต้องยอมสภาพ	ยอมละท้ิง

สังขารให้ได้	เพราะว่าถ้าเราเข้าใจดีแล้ว	สังขารนี้ไม่ได้สิ้นสุดแค่ภพ

ชาตมินัยงัมีกรรมทีเ่รามีบญุน�ากรรมแต่งจะต้องไปเกดิใหม่	ในภพใหม่

อีก	แต่เราจะจบอย่างไร	จะไปเกดิอย่างไร	เกดิใหม่กท็กุข์อีก	แต่จะเป็น

ทุกข์แบบไหน		
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	 ถ้าเปรียบเทียบทางกายภาพเหมือนกับ

เราไปซ้ือบ้านใหม่	ก็ทุกข์ที่ต้องตกแต่งบ้านให้งาม

ดังใจเรา	มีความละเอียดลออ	ก็ทุกข์กับการสร้างที่

สมบูรณ์แบบ	

	 ถ้าเปรยีบเทยีบทางนามธรรม	หรอืทางจิตใจ	

ชาติปิ	ทุกขา	การเกิดเป็นทุกข์นี่		คือการที่จิตเป็น

ธรรมชาตทิีว่่ามันมีความทรงจ�าเก่า	แล้วสภาพใหม่ที่

เอ้ือก็เป็นสภาพทีอ่ดึอดั	เหมอืนกบัว่าถ้าเราย้ายจาก

บ้านหลงันีไ้ปอยูท่ีโ่รงแรมช่ัวคราวมันก็พอทนได้		แต่

ถ้าย้ายไปยงับ้านใหม่เป็นทีด่นิผนืว่างเปล่า	มอุีปกรณ์

การสร้างทุกชนิด	สร้างเอง	ก็เป็นความทรมาน	

เปรียบเทียบว่าเราตายจากฐานะนี้	กลายเป็นที่ต้อง

อาศยัวุน้	ไข่ของแม่	อาศยัของน�า้เช้ือของพ่อ	อยูด้่วย

ความทรมาน	๑	วัน	๗	เดือน	๙	เดือน	คลอดออกมา

ก็อยู่ในสถานะทารก	กินเองก็ไม่ได้	คิดดูว่าจากที่เรา

เคยเป็นผูใ้หญ	่เปน็ใหญ่เปน็โตอะไรก็ตามแต่แล้วมา

อยู่ในฐานะที่เป็นเด็กทารกแบเบาะ	จิตมันก็อึดอัด	

แต่ก็ด�ารงสังขารต่อไป	มันก็ทุกข์มากๆ	

	 พระองค์ท่านจึงได้สอนโกณฑัญญะ	และ

ปัญจวคัคย์ีทัง้หมด		คอืชีใ้ห้เหน็สจัธรรม	ว่านีค่อืทกุข์	

(ความเกิด	ความแก่	ความตาย)		น่ีเป็นเหตุแห่งทุกข	์

(ตณัหา	ความทะยานอยาก)	นีคื่อความดับทกุข์	(การ

ดบัตณัหา	ความทะยานอยาก)	นีคื่อข้อปฏบิตัเิพือ่ให้

เกดิความพ้นทกุข์	(ดบัตณัหา	ดบัความทะยานอยาก	

ต้องอาศัยปัญญา	ศีล	สมาธิ)	ถ้าเราสามารถดับด้วย

ปัญญา	ศีล	สมาธิ	โดยสมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถ

ท�าให้เราก้าวข้ามทุกข์ในอริยสัจได้	เหตุแห่งทุกข์ใน

อริยสัจได้	ซึ่งเป็นมุมมองที่พระองค์สอนให้แก่ท่าน

ปัญจวัคคีย์ให้เห็นความดับทุกข์ที่เป็นปรมัตถธรรม	

จนท�าให้ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งด้วยใจภายใน	ว่า

จิตใจผ่องใสและรู้ด้วยใจภายในว่า	สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด

ขึน้เป็นธรรมดา	สิง่นัน้กด็บัเป็นไปธรรมดา		ท่านแจ้ง

เห็นปัญญาโดยชอบท่านจึงบรรลุธรรม	หรือธรรมะ

พิสมัย	เมื่อท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมแล้วก็เกิด

ศรัทธาที่จะเดินตามทางของพระพุทธเจ้า	จึงขอ

บวช	ฉะนัน้พระสงฆ์จงึเกดิขึน้ครัง้แรกจากการทีท่่าน

โกณฑัญญะออกบวช	และก่อให้เกิดพระรัตนตรัย

ครบ	๓		ประการ	คือ	พระพุทธ		พระธรรม	และพระ

สงฆ์		ด้วยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า	
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“อริยสัจ	๔”	ที่เป็นส่วนของธรรมะ	และส่วน

ของปรมัตถธรรม		ดังนั้นจุดเริ่มต้นของพระ

สงฆ์จึงเกิดข้ึนวันนี้	คือ		“วันอาสาฬหบูชา”	

และเป็นจุดเริ่มต้นของสาวกของพระพุทธเจ้า	

หรือที่เรียกว่า	“พระสงฆ์”	เมื่อ	๒,๖๐๔	ปี

มาแล้ว	 จวบถึงทุกวันน้ี	 มีพระภิกษุ 

ที่ออกบวชท่ีด�ารงพระศาสนาอยู่ทุกวันนี้และ

จะมต่ีอไปอีกหลายร้อยปี	พนัปี	ตามสถานภาพ	

หรือสถานการณ์ของโลก	เราก็ว่าไปตามเหตุ

ตามปัจจัยหลัก	ผู้ใดไม่พร้อมที่ออกบวช		ไม่มี

อปุนสิยัในการออกบวช	กเ็ป็นสาวกในลกัษณะ

อุบาสก	อุบาสิกา	คฤหัสถ์	ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง

พระโสดาบัน	พระสกิทาคามี		หรือแม้แต่พระ

อนาคามี	แต่ถ้าผู้ใดที่เป็นปุถุชนพร้อมหรือมี

อปุนสิยัในการออกบวชกอ็อกบวชได้	แต่จะมา

ต�าหนิว่ามาบวชท�าไมเมื่อคุณยังมีกิเลสอยู่	มัน

ขึ้นกับอุปสินัย	ถึงแม้มีกิเลสอยู่หรือท�าผิดวินัย

มันอยู่ที่เจตนาในการผิดศีล	ผิดธรรม	ผิดวินัย		

ถ้ามีเจตนาโดยสันดานก็ควรที่จะต�าหนิ	ถ้าท�า

ไปด้วยความจ�าเป็น	จ�ายอมด้วยปัจจัยอื่น	มัน

ก็อยู่ที่การแก้ไขตนเอง		ฝึกฝนปฏิบัติมันก็จะดี

ขึ้น	มันอยู่ที่ความพากเพียร
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	 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันนี้	ญาติโยมก็มา

เรียน		มาศึกษาด้วยการอยู่ร่วมกัน	และเจริญภาวนา	

เดนิจงกรม	นัง่สมาธ	ิ	ร่วมกจิกรรม	นีก่จ็ะเป็นเหตุ	เป็น

ปัจจัย	ความเจริญของพระศาสนา	

	 จะช้ีให้เห็นคนที่แยกแยะธรรมะ		บุคคล	กับ

ข่าวสาร	ก็จะไม่หวั่นไหว	คนท่ีตกอยู่ในภาวะข่าวสาร

ที่ครอบง�าจิตใจจนไม่สามารถจะพิจารณาข้อผิดข้อ

ถกูได้เขากส็ะเทอืนวงการสงฆ์	หรอืวงการพระศาสนา		

ถ้าเรามีการแยกแยะได้	เรื่องธรรมะเป็นเรื่องของชีวิต	

ชวีติของเราทกุคนเราต้องฝึกฝนตนเอง	เอาตนเองเป็น

ที่ตั้ง	บุญสุจริตอยู่ที่ใจเราเป็นท่ีต้ัง	จึงเป็นการกอบกู้

ศาสนา	และท�าให้สังคมศาสนาของเรานั้นมีบุคลากร

คอืภกิษ	ุภกิษณุ	ีอบุาสก	อบุาสกิา	ทีจ่ะก่อให้เกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุขแก่สังคมต่อไปจะยิ่งยืนนาน

	 ธรรมะใน	“วนัอาสาฬหบชูา”		“วนัเข้าพรรษา”	

และถือว่าเป็นที่เราได้ท�าคุณงามความดีเพื่อถวายพระ

ราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลง

กรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ซึ่งพระองค์มีพระชนมายุ

อายุครบ		๖๐	พรรษา	ในวันที่	๒๘		กรกฎาคม		ซึ่งเป็น

วันเข้าพรรษาด้วย		ในฐานะที่พระองค์เป็นพุทธมามกะ	

เป็นเอกอคัรศาสนปูถมัภก	เป็นประมขุของชาตทิีจ่ะต้อง

ดูแลพระศาสนา		ฉะนั้นสิ่งใดท่ีก่อให้เกิดคุณ	ก่อให้เกิด

ความอยู่ได้ของพระศาสนา	พระองค์ก็จะต้องให้ความ

ใส่ใจดแูลเพ่ือให้เกดิเป็นประโยชน์เก้ือกลูต่อมวลมหาชน

สืบต่อไป		จากการที่จะท�าให้พระศาสนานั้นถูกต้อง	ดี

งาม	และบรสิทุธิ	์	ภกิษสุงฆ์	อบุาสก	อบุาสกิา	กต้็องช่วย

กันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการน�าเอาหลักธรรมมา

ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเป็นมหากุศล	เพื่อความดับทุกข์และ

พระนิพพานเป็นที่สุด	จงบังเกิดผลกับพวกเราทั้งหลาย
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3Chapter

“บุญ”	คือ	สภาพจิตที่เป็นจิตเป็นบวก	สภาพจิต

ที่คิดแล้วเกิดค�าพูด	และการกระท�าเป็นบวก	

ที่เป็นคุณ	ไม่มีโทษ	ทั้งปัจจุบันและอนาคต		เป็นเหตุให้เกิดความฉลาด		

ความเจริญ		หรือ

“บญุ”	คอืความรูส้กึทีด่งีาม		บญุเกดิจากการอ่อนน้อม	เช่น	

การเวียนเทียนด้วยบุญเราจะนึกถึงพระรัตนตรัย	ที่เรียกว่า	บุญเกิดจาก

การอ่อนน้อม	

“ท�าบญุ”		คอืการท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์		และเป็นคณุกบัเรา

ในอนาคต	ถึงแม้เราคิดว่าการมาท�าบุญไม่เป็นบุญเป็นคุณ		
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เช่น	เราเป็นเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน	แต่

ถกูพ่อแม่และคณุครบัูงคบั		พ่อแม่บังคบัให้ปฏบิติั

ธรรม	หรือบวช	ซึง่	ณ	ขณะนัน้เราไม่เหน็ประโยชน์	

แต่เมื่อเวลาล่วงไปเรากลับดีในวันข้างหน้า	และมี

ความคดิขอบคณุพ่อแม่	หรอืคณุครูทีบ่งัคบัให้เรา

ศึกษาเล่าเรียน	ปฏิบัติธรรม		หรือบวช	และรู้คุณ

ค่าหรืออานิสงส์		

การท�าบุญ ท�าได้ ๓  ทาง คือ

(๑)	ท�าบุญทางกาย		คือ	การท�างาน	

หรือการกระท�าที่ไม่มีโทษ	เช่น	อาชีพพยาบาล		

อาชีพแพทย์		อาชีพครู	เป็นต้น		ซึ่งเป็นอาชีพท่ี

ไม่ท�าให้ผู ้อื่นเดือดร้อน	ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยว

กับการฆ่าสัตว์		การลักทรัพย์	แต่ถ้าแพทย์	หรือ

พยาบาลที่มีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์			

เช่น	การท�าแท้งด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ	เพ่ือให้แม่

ของเด็กไม่มีปัญหาทางสังคม		แต่ความจริงมันก็

เป็นบาป			แม้กระทั่งการเลี้ยงต้อนรับ		การเลี้ยง

ส่ง	การแต่งงาน		หรือการบวชพระ	ท่ีมีเครื่องดื่ม

ของเมา	ถึงแม้จะเป็นการยอมรับของสังคม		ซึ่ง

ท�าให้เกิดพิษสะสมและเป็นภัยเมื่ออายุมากขึ้น

จากการสูบ	การเสพ

(๒)	ท�าบุญทางวาจา	คือการมีสติรู้จักผิด

ชอบชัว่ด	ีมหีริโิอตตปัปะ	การกล่าวเทจ็	การกล่าวยยุง

ส่อเสียด	กล่าวค�าหยาบคาย	หรือพูดเพ้อ			

(๓)	ท�าบญุทางใจ	คอื	การส�ารวมจติใจ	มใิห้

ใจของเรา	ได้ตกไปในฝ่ายทีไ่ม่ด	ีเป็นอกุศล	ตัง้ใจว่าจะ

คดิแต่สิง่ทีด่งีาม	สิง่ทีเ่ป็นกศุล	ไม่เป็นโทษ	เป็นพิษภยั

แก่ตนเองหรือผู้อื่น
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“อิเม	สักกาเร	ทุคคะตะปัณณา

การะภูเต	ปะฏิคคัณหาตุ”

ข ้าแด ่พระองค์ผู ้ เจริญ	 ขอ

พระองค์จงรับเครื่องสักการะทั้งหลาย

เหล่านี้		อันเป็นบรรณาการของคนยาก

ทั้งหลายเหล่านี้ 		คนยาก	หรือ	“ทุคค

ตะ”		หมายถงึ	ผูท้ีไ่ม่มอีรยิทรพัย์		ผูท้ีไ่ม่มี

คุณธรรม	เช่น	ปุถุชน			

“อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่

ข้าพเจ้าทั้งหลาย	ตลอดกาลนาน	เทอญฯ

ดังท่ีเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วย	

“อามิสบูชา”	เป็นการบูชาของทุคคตะ		

เป็นการบูชาด้วยอามิส	หรือบูชาด้วยวัตถุ	

ได้แก่	รูป	เสียง	รส	สัมผัส		

ถ้าเมือ่ใดเราลงมอืภาวนา	กเ็ป็น	

“ปฏปัิตตบิชูา”		ปฏิบัตบูิชาจะท�าให้เราได้

อรยิทรพัย์		พ้นจากทคุคตะ		เป็นคนไม่จน

มีขอทานท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อน

คนหนึ่ง	ชื่อ	“สุปปพุทธกุฏฐิ”	วันหนึ่ง
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สปุปพทุธกุฏฐมิคีวามคดิว่า	บรรดาคหบด	ี	อบุาสก	อบุาสิกาทัง้หลาย

ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า	ส่วนมากจะเป็นคนใจบุญ		มีฐานะ		ถ้าเราจะไป

ขอทานที่หน้าวัดก็คงจะมีโอกาสได้อาหารเป็นแน่	จึงไปท่ีประตู	และ

ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า	และมีความคิดว่าพระพุทธเจ้าได้แสดง

ธรรมให้ท่านโดยตรง	จึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทันที	และอยากจะ

เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบว่าได้ทรัพย์ภายใน	และได้

บรรลธุรรมแล้ว	กก็ลวัว่าเขาจะขบัไล่	กเ็ดนิออกจากวดั	ซ่ึงพระอนิทร์	
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หรือพระสักกะเทวราชรู้ว่าสุปปพุทธได้บรรลุธรรม		ก็ต้องการ

ทดสอบก�าลังใจว่าสุปปพุทธจะม่ันคงจริงหรือไม่เพียงใด	จึง

มาปรากฏกายลอยอยู่ในอากาศต่อหน้าสุปปพุทธะ	ประกาศ

ตนว่าเป็นพระอินทร์	ขอให้สุปปพุทธะกล่าวว่า	พระพุทธเจ้า	

พระธรรม	พระสงฆ์	ไม่มีจริง	ถ้าหากสุปปพุทธะพูดก็จะบันดาล

ให้หายจากโรคร้าย	และยังจะเสกสมบัติถุงเงินถุงทองให้เป็น

เศรษฐี		ซึ่งสุปปพุทธะขอทานขี้เรื้อน	ซึ่งบัดนี้เป็นพระโสดาบัน	

มั่นคงในพระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ไม่ยอม

กล่าวตามทีพ่ระอนิทร์ต้องการให้กล่าว	ทัง้ยงัต่อว่า

พระอินทร์เสียอีกว่าให้กล่าวค�าอันไม่สมควร	ยัง

กล่าวว่า	สิง่ทีพ่ระอนิทร์น�ามาล่อใจนัน้ไม่มค่ีาอะไร

เลย	เพราะตนมีอรยิสมบัติ	ซึง่เป็นทรพัย์ใหญ่อนัมี

ค่าประมาณมิได้อยู่แล้ว

	วันรุ่งข้ึนพระพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาต	ก็

เหน็สปุปพุทธกุฏฐสิิน้ใจใกล้กองขยะ		พระพทุธเจ้า

ก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายยกร่างสุปปพุทธกุฏฐิเผา	

และเม่ือกลับวัด	พระสงฆ์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้า

ว่า	คติสุปปพุทธ	คืออะไร		เขามีบุญ	มีกรรมอะไร	

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า	สุปปพทุธเป็นสหายของพระ

สกักะเทวราช	บุญทีบ่รรลธุรรมเป็นโสดาบัน		และ

เขามีกรรมจากการใส่ร้ายป้ายสี
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ฉะนัน้	ปฏิบัตบูิชา	ท�าให้เราออกจากอบาย

ได้และได้อริยทรัพย์	

ปฏิบัติอามิสบูชา		ท�าให้เราเกิดในเทวโลก	

แต่ไม่ถึงขั้นได้อริยทรัพย์

ส่วนการบูชาดอกไม้ต่อพระธาตุเจดีย์		เรา

ก็น้อมนกึว่าเราบชูาในสิง่ทีค่วรบชูา		เคารพในสิง่ควร

เคารพ		นับถือในสิ่งท่ีควรนับถือ		ไหว้ในสิ่งที่ควร

กราบไหว้		หรอืให้เราได้รบัการเคารพ		นับถอื	บชูา		

หรือกราบไหว้โดยชอบธรรม		หรือท�ากับเราด้วย

ความเต็มใจ		ด้วยความจริงใจ	ซึ่งเราจะได้เกิดใน

สกุลสูงเป็นที่ยอมรับในสังคม		เช่น	โคตรมะโคตร		

คือโคตรของพระพุทธเจ้า

การเวียนเทียน	โดยไม่มีทิฏฐิมานะ		ก็เป็นบุญถ้า

บุญส่งผลก็ท�าให้เราเกิดในสกุลที่สูงเช่นเดียวกัน

การเวียนเทียนด้วยธูปเทียนดอกไม้	มีที่มาดังนี้
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“เทียน”	ส�าหรับบูชาคุณพระธรรม		

เพราะเมื่อเราจุดเทียน	ไส้เทียนจะไหม้		ไข

หรือข้ี ผ้ึงจะละลาย	เหมือนกับพระธรรม

เกิดข้ึนในใจเราท�าให ้ความสว่าง		ความ

มืดหายไป			ความไม่รู ้		ความเขลาจะหมด

ไปจะท�าให้ขจัดกิเลส		ไส้เหมือนภพชาติ		 

ไขเหมอืนกบับุญกรรมทีเ่ราเล้ียงชีวิตกจ็ะหมด

ไป	ไม่หวนกลับมา	(คือการไม่เกิดอีก)	

“ธูป	๓	ดอก”		ส�าหรับบูชาคุณ

พระพทุธเจ้า		เนือ่งจากธปูมกีลิน่	กลิน่กระจาย

ไปทัว่ทศิฉนัใด		พระกติติคณุของพระพุทธเจ้า

ก็กระจายไปทั่วสารทิศเหมือนกลิ่นธูป		คุณ

ของพระพทุธเจ้า	๓	ประการ	คอื	พระปัญญาธิ

คณุ	พระบรสิทุธิคณุ	และพระมหากรณุาธคิณุ		
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“ดอกไม้”		ส�าหรับบูชาคุณพระ

สงฆ์	เน่ืองจากพระสงฆ์มาจากต่างพ่อ	ต่างแม	่

ต่างสกุล	ต่างครอบครัว	แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกัน

ในสังคมและพื้นฐานเดียวกัน	ย่อมงดงามด้วย

ข้อปฏิบัติของศีล		การที่จะเอาดอกไม้ดอก

เดียว	หรือหลายดอก	จะได้บุญเท่ากันไหมก็

อยู่ที่ใจ	อยู่ความตั้งใจ		และอยู่ที่ความเจตนา	

เป็นส�าคญั		ถ้าเราไม่มดีอกไม้	ธปูเทยีน	แต่เรา

สามารถเวยีนเทยีนด้วยการพนมมอืได้		ซึง่เรา

เรียกว่า	ประทักษิณ	คือการเวียนขวา		หรือ

เวียนตามเข็มนาฬิกา	และนึกถึงพระพุทธคุณ	

พระธรรมคุณ	พระสังฆคุณ	ก็ได้บุญเหมือน

กัน	เจตนาอยู่ที่ความอ่อนโยน	ความปลื้มปีติ
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	 คืนนี้เป็นคืนวันวิสาขบูชา		ฉะนั้นเราน้อมความรู้สึกของ

เราท่ีจะนึกถึงประโยชน์ของวันนี้	บอกได้ทั้ง	๒	อย่าง	ด้วยความ

เป็นธรรมะสังเวช		เรานึกถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง

รชักาลที	่๙	ในวนัที	่๕	ธนัวาคม	ซึง่เป็นวนัทีเ่ฉลมิฉลองทรงพระเจริญ	 

“ทฆีายโุก	โหต	ุมหาราชา”	เราได้ท�ากจินี	้๗๐	กว่าปีในฐานะทีพ่ระองค์

ขึน้ครองราชย์		แต่	ณ	ปีนีเ้ป็นต้นไป	เราจะไม่ได้นกึถึงวัน	“ทฆีายโุก	โห

ต	ุมหาราชา”		แต่เป็นวนัท่ีระลกึถึงมหาราช	คอืวนัที	่๑๓	ตลุาคม	เพือ่

ถวายพวงมาลา		พวกเรากน็กึถงึวนัดบัขนัธปรนิพิพานขององค์สมัมา

สมัพทุธเจ้ามาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่สมยัโบราณกาล		๒,๕๖๑	ปี		และก็

จะเข้าปี	๒,๕๖๒	จากการนับตามปฏิทิน
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ขันธะ	 (แปลว ่า	 	ขันธ ์	๕	 	คือ

ร่างกาย	จิตใจ)	+	ปริ	 	(แปลว่า		

รอบ	หรือ	หมด)	+	นิพพาน	(แปล

ว่า		ดับ)	รวมกันเป็นขันธปรินิพาน	

(แปลว่า	การดับรอบซึ่งขันธ์	๕)

ในพระสูตร		ท่านได้กล่าวนิพพาน

ไว้	๒	อย่างคือ		
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(๑)	สอุปาทิเสสนิพพาน			คือ	นิพพานที่ยังมี

ขันธ์	๕		นั่นคือการดับกิเลสแต่ยังมีขันธ์อยู่	เช่น	

พระพุทธองค์ดับกิเลสในวันตรัสรู้เป็นอนุตตรสัม

มาสัมโพธิญาณ	ณ	ต้นโพธิ์	และขันธ์	๕	ยังด�ารง

อยู่อีก	๔๕	พรรษา					เมื่อยังมีขันธ์	พระองค์ยังมี

พระวรกาย	มันก็ทุกข์อย่างคนมีขันธ์	๕	นั่งนาน

ก็ปวดเมื่อย	และพักนอนตะแคงอยู่หลังม่านให้

พระสงฆ์สาวกแสดงธรรมะแทน		มีการถวาย

การนวด	ฯลฯ	ในคืนนี้พระองค์บอกร่างกายไม่

ไหว	พระองค์จึงให้หมอชีวกวางยาระบายให	้ 

หมอชีวกก็ถวายโอสถระบายช�าระร่างกาย	และ

แช่น�า้อุน่	เพือ่ท�าให้ร่างกายสดชืน่	เป็นเรือ่งทีต้่อง

ดูแลรักษาขันธ์บางครั้งพระองค์ก็มีโรคภัยรุนแรง

ถึงกับให้พระมหาจุนทะได้สาธยายโพชฌงค์สูตร	

หรือโพชฌังคปริตร		อาการทางกายก็เบาบางลง	

จะเห็นว่าสังขารมีภาวะป่วยไข้	ไม่ว่าจะเป็นใคร

มนัเป็นภาระโดยทางธรรมชาต	ิ	ขับถ่าย	หนกั-เบา	

เมือ่ยงัมขีนัธ์	๕	ต้องมอีาหารเสวย		มห้ีองสขุาเพือ่

ขับถ่าย		มันก็เป็นไปตามสภาพของสังขาร	ไม่ว่า

บุคคลน้ันจะเป็นจอมจักรพรรดิ	หรือพระราชา	ก็

ต้องมีกิน	มีขับ	มีถ่าย
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(๒)	อนุปาทิเสสนิพพาน	คือนิพพานไม่เหลือ

ขันธ์	๕	นั่นคือดับทั้งกิเลสและ	ดับขันธ์	๕	ด้วย	ที่เป็น

วิบาก	คือ	นิพพานเมื่อสิ้นชีวิต	ในฐานะที่เราเป็นชาว

พุทธ	และเป็นนักปฏิบัติ		ต้องท�าความเข้าใจค�าว่า	

“นิพพาน”	

											“นิพพาน”	มีศัพท ์ เดิมว ่ า 	“นิรวาณ”	 

(นิร	แปลว่า	ไม่มี	+	วาณ	แปลว่า	ตัณหา		รวมกันแปล

ว่า	ภาวะที่แห่งจิตเข้าถึงความที่หมดตัณหา	หรือไม่มี

ตัณหา)	แปลว่า	เครือ่งเกีย่วโยง		เครือ่งผกูมดั	น่ันหมาย

ถึงตัณหา	ซึ่งตัณหาเป็นตัวธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมที่

ต้องเกี่ยวโยง	เคร่ืองผูกมัดให้สัตว์ติดอยู่ในโลกียนิสัย	

โลกียอารมณ์	ซึ่งตัณหามีอยู่	๓	อย่าง	คือ

(๑)	กามตัณหา	หมายถึง	ความทะยานอยาก 

ในทวารสัมผัสทั้ง	๕	คือ	ในกามรูป

 

(๒)	ภวตณัหา	หมายถึง	ความทะยานอยากเป็น	

คอื	ความอยาก	อนัมุง่หวงัให้เกดิขึน้ต่อตนทัง้ใน

ชีวติปัจจุบนั	และชีวติในภายภาคหน้า

(๓)	วิภวตัณหา	หมายถึง	ความทะยานอยากท่ี

ไม่อยากเป็น	คือ	ความอยาก	อันมุ่งหวังไม่ให้

เกิดข้ึนต่อตนทั้งในชีวิตปัจจุบัน	และชีวิตใน

ภายภาคหน้า
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นักปฏิบัติอย่างเราได้เจริญวิปัสสนาภาวนา	เพื่อให้เกิดกุศล

จิตเพื่อช�าระตัณหา	มี	๓	ระดับ	

	 (๑)	วีติกกมกิเลส	คือ	กิเลสอย่างหยาบที่มีก�าลังที่

สามารถขับเจตนาที่เป็นฐานให้เกิดการกระท�าทุจริต	ที่เรา

เรยีกว่าเป็นอกศุล		ความโลภ		ความโกรธ		ความหลง	ทีเ่ป็น

พลงัขับเคลือ่นท�าให้เกดิกรรมเป็นทจุรติได้		ตณัหาประเภท

นี้สามารถใช้พลังศีลคุมระงับได้

	 (๒)	ปริยุฏฐานกิเลส		คือกิเลสอย่างกลาง		ตัณหาที่

เป็นปัจจัยให้จิตใจเราเศร้าหมอง	ขุ่นหมอง	คือนิวรณ์ธรรม		

เป็นพลังให้เกิดความเศร้าหมองแห่งจิตของเราไม่ผ่องใส	

เป็นกเิลสทีก่ลุ้มรมุอยูใ่นใจ		ยงัไม่ได้ก้าวล่วงออกมาทางกาย

วาจา		ตัณหาประเภทนี้สามารถใช้พลังสมาธิ	(สมถภาวนา)	

คุมระงับได้

	 (๓)	อนสุยักเิลส		หมายถงึ	กเิลสอย่างละเอียดทีต่าม

นอนเนื่องอยู่ในจิตไม่ปรากฏตัวออกมา		หรือเป็นกิเลสที่ยัง

ละไม่ได้		จะละได้ด้วยกศุลขัน้ปัญญา	(วิปัสสนาภาวนา)		คมุ

ระงับเท่านั้น	

	 เปรียบเช่นเราด่ืมยาคูลท์	ที่มีจุลินทรีย์	ในยาคูลท	์

๑	ขวดมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายหลาย

ล้านตัว	แต่ขณะเดียวกันในอาหารที่เรากิน	มันก็มีเชื้อโรค

เหมือนกันมันจะไม่บริสุทธิ์		

 

	 ฉันใดขณะที่จิตของเราท�าความดี	ด้วยการไหว้

พระ	สวดมนต์	เจริญจิตภาวนา	เป็นบุญที่เรียกว่าเป็น

อารมณ์ของตัณหา	คือตัณหาห้ามมาเป็นอารมณ์ได้		เช่น		

เราท�าทาน	บุญจากการท�าทานจะท�าให้เรามีทรัพย์		แต่

มันก็ถูกกระตุ้นด้วยตัณหาทันทีทันใดเมื่อก้าวออกมาจาก

ประตูวิหาร	มีคนมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล	ก็มีตัณหา

ว่าถ้าซื้อและถูกรางวัลจะร่วมบุญในการสร้างวิหาร		หรือ

อธิษฐานว่าบุญที่เราท�าจงดลบันดาลให้เราถูกรางวัลด้วย

เถอะ		จะเห็นว่าตัวเชื้อ	คือตัวกิเลส		คือความอยาก	มันฝัง

ลึกอยู่	แม้คิดอยากดี	แต่มันก็เป็นอบายมุข	

  

	 ตัณหาความอยาก		(นิ	แปลว่า	ไม่มี		+	วานะ	

แปลว่า	ธรรมะอันเป็นเครื่องผูก	เก่ียวโยง)		ดังน้ัน	การถึง

นิพพาน	คือการถึงภาวะดับตัณหา		ดังพระพุทธองค์ดับ

กิเลสทั้งมวล	เป็นต้น	นี่ที่เรียกว่า	“บรรลุธรรม”	
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	 พวกเราทุกคนก็มีกิเลส		ถ้าเราปฏิบัติจน

ดับทุกข์ได้	เราก็บรรลุธรรมได้	ฉะนั้นแม้นจะเป็นยุค

ปัจจุบัน	๒,๖๐๖	ปีแห่งการตรัสรู้		หรือ	๒,๕๖๑	ปี	

หลังจากการปรินิพพานของพระองค์			จนถึงวันน้ีก็

เป็นภาวะที่สัตว์โลกก็ยังมีกิเลส	หรือตัณหากันอยู	่

ส่วนผู้ดับกิเลสไปแล้ว	หรือบรรลุธรรมไปแล้ว	ท่าน

ก็ดับไป	แต่วิญญาณของสัตว์โลกที่ยังมีตัณหายังมี

อีกมหาศาล			พูดง่ายๆ	ว่า	มิติแห่งมนุษย์ปัจจุบัน	ม	ี

๗,๐๐๐	กว่าล้าน	ทีจ่ะเข้าถงึนพิพาน	หรือมีสิทธิท์ีจ่ะ

บรรลธุรรมได้	ซึง่อาจไม่ทัง้หมด	หมายความว่ามนุษย์

ทั้ง	๗,๐๐๐	ล้านเมื่อปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน

แล้วอาจจะบรรลุธรรม	หรือเข้าถึงนิพพานไม่หมด

เพราะมผีูไ้ม่สมประกอบ	ทีเ่รยีกว่าเป็น	อเหตุกบุคคล	

และ	ทวิเหตุกบุคคล	คือเป็นบุคคลท่ีไม่มีปัญญาที่

จะบรรลุธรรมได้	แต่บุคคลที่เป็นติเหตุกบุคคล	ที่

เป็นมนุษย์	เทพ	พรหม	ที่มีสัมมาทิฏฐิ	บุคคลจึงจะ

สามารถ	บรรลุธรรมได้
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5Chapter

	 “พระใหม่”	เป็นบุคคลพิเศษ	เพราะได้สละชีวิตช่วงหน่ึงเข้า

มาบวชเพื่อบ�าเพ็ญกุศล	ถือศีล	ภาวนา		เพื่อจะได้ถวายกุศลจากการ

ท�าความดีน้ี		เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมพิลอดลุยเดช	และเราจะบวชอย่างไรให้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่

หัวฯ	ได้บุญมาก	

	 ค�าว่า	“บวช”	คอื		การเว้นไปทัว่	เว้นอกศุลทกุชนดิ	เว้นบาปทกุ

ชนิด		เว้นกจิทีไ่ม่ควรท�าทกุชนดิ		เว้นกจิของคฤหสัถ์ทีเ่ราควรท�า		เว้น

ความคิดอย่างคฤหสัถ์		เว้นการนุ่งการห่มอย่างคฤหัสถ์		เว้นจากการกิน

การอยู่อย่างคฤหสัถ์	เป็นวิถีชีวติทีเ่ราจะต้องเว้นหลาย	ๆ 	อย่าง
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การบวช	เป็นวถิชีวีติทีเ่ราต้องฝึก		ตัง้แต่การนุ่งห่ม		จึงเรยีก

พระใหม่ว่า	“พระนวกะ”		

	 นวะ	 เป็นศัพท์บาลี		เรียกว่า		ก้าว

	 นวกะ			แปลว่า		ผู้ใหม่			คือผู้ใหม่ในธรรมวินัยน้ี		

เราอาจจะเป็นผู้มีความช�านาญหลาย	ๆ 	อย่าง	แต่เรายังไม่

ช�านาญในธรรมวินัยนี้

	 เช่น	หวิ		เป็นอย่างไง		อยูท่ีบ้่านหวิก็เข้าห้องครวั	ไม่

ว่าจะหิวเวลาใดกก็นิได้		แต่อยู่ทีวั่ดเมือ่หวิ	เลยเวลากฉ็นัไม่

ได้	ก็ก�าหนด	“หิวหนอ”		“หิวหนอ”			“หิวหนอ”	บางรูป

ก็เคร่งครัด		พอหลังเที่ยงฉันน�้าเปล่าอย่างเดียว		ดังนั้นเรา

ต้องปฏิบัติ	ซึ่งเรียกว่า	“ปฏิปัตติบูชา”  

	 ซึ่งการบูชาด้วย	“ดอกไม้ธูปเทียน”	เป็นการบูชา

เล็กน้อย		แต่ก็ได้บุญ	และได้อานิสงส์
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	 มีเทพบุตรท่านหนึ่งไปเที่ยวสวรรค์		ไปเจอ

ภิกษุรูปหนึ่งถามว่า

	 ภิกษุ				 				:	 ท่านได้ท�าบุญอะไร	ถึงได้มา	

	 	 	 เกิดเป็นเทพบุตร	

	 เทพบุตร			:	 ถวายดอกไม้ดอกเดียว		

	 ตายแล้วเกิดในเทวโลก	๕๐๐	ชาติ		พอสิ้น

จากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ท�าบุญใหม่		๕๐๐	ชาต	ิ

จึงไม่เคยรู ้จักอบายโดยเริ่มต้นที่ดอกไม้ดอกเดียว			 

เราท�าบุญแม้แต่เพียงเล็กน้อยเราก็ได้บุญมาก

	 ในสมัยพุทธกาลปรากฏในคัมภีร์ธรรมบท	 

มีภิกษุรูปหน่ึงไปบิณฑบาตที่ไหนก็ไม่ได้จนเป็นที่

หนักอกหนักใจของเพื่อน		เพื่อนภิกษุก็เลยไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าว่า	ภิกษุรูปนี้บิณฑบาตไม่ได้พระองค์ก็

เล็งดูญาณอดีตของภิกษุรูปนี้จึงรู้ว่าบุญของภิกษุรูปนี้

น้อยมาก		ก็เลยบอกภิกษุรูปนี้ว่าคู่บุญของท่านอยู่ที่

บ้านโน้น	ถ้าเดินทางไปบ้านหลังโน้นจึงจะมีผู้ใส่บาตร

ให้	ภิกษุรูปนั้นจึงเดินทางไปตามที่พระพุทธองค์ทรง

ตรัส		เมื่อเดินไปถึงบ้านดังกล่าวเจ้าของบ้านหลังนั้น

ก็รู้สึกประทับใจ	จึงนิมนต์ภิกษุรูปนั้นให้อยู่	โดยสร้าง
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อารามให้อยู ่		ครอบครัวตระกูลนั้นก็ท�าบุญกับภิกษุ

ท่านนี้ตลอด	ท�าไมเป็นอย่างน้ันก็เพราะว่าในชาติก่อน

นั้นภิกษุท่านนี้เป็นคหบดี	มีทรัพย์มาก	แต่ตระหนี่มาก	

เม่ือทานเสร็จ	มีอาหารตกพื้นคหบดีท่านน้ีก็เอาไม้จ้ิม

ฟันจิ้มข้าวขึ้นมากินอีก	แต่จิ้มไม่ได้	บังเอิญมีมดตัวหนึ่ง

เดินมาคหบดีท่านนี้ก็บอกว่าให้มดไปเถอะ		มดก็คิดว่า

ได้ลาภก้อนใหญ่	อานสิงส์นัน้ท�าให้ท่านมข้ีาวสารทานใน

ชาติต่อมา		ซึง่มดตวันีม้บีญุเก่า	และชาตต่ิอมากเ็กดิเป็น

มนษุย์		จงึได้เกดิมาเป็นเจ้าของบ้านหลงัน้ัน	ภกิษุรปูน้ีก็

เป็นคหบดีท่านนั้น		ด้วยการให้ข้าวเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่

ของเม็ดข้าวให้มดตัวหนึ่ง	ได้กินทั้งชาติ		

	ฉะนั้น	การที่เราได้มาท�าบุญ	ท�าทาน		รักษาศีล		เจริญ

ภาวนาที่นี่ 	เราจะได้บุญในด้านรูปสวย	รวยทรัพย์	 

รวยปัญญา	

	 รูปสวย		 คือศีลดี	ท�าให้รปูงาม	ผวิพรรณ 

	 	 	 วรรณะ	ผ่องใส	หน้าตาผ่องใส		

	 	 	 สขุภาพดี

	 รวยทรัพย์		 คือให้ทานดี

	 รวยปัญญา	 คือภาวนาดี

	 การที่เราจะท�าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระเจ้าอยู่หัว	เราก็พยายามท�าบุญที่ได้บุญมากที่สุด	คือ

การท�าบุญแบบ	“ปฏิปัตติบูชา”	คือการปฏิบัติบูชา

	 มีพระภิกษุในพุทธกาล	ช่ือว่า	พระจูฬปันถก	เป็น

หลานของเศรษฐี			มีสองพี่น้อง	

		 “พระจูฬปันถก”	เป็นน้องชายของ	“พระมหาปันถก”  

ท่านบวชตามการสนับสนุนของพี่ชาย	เมื่อแรกบวชท่าน

เป็นคนมีปัญญาทึบมาก	ไม่สามารถท่องมนต์หรือเข้าใจ

อะไรได้เลยในเวลา	๓	เดือน	จึงท�าให้ท่านถูกพระพี่ชาย

ของท่านขับไล่ออกจากส�านัก	จึงออกจากส�านักแต่เช้ามืด	

หวังจะไม่ให้ใครเห็น		พระพุทธเจ้ามาเดินจงกรมอยู่ประตู

วัดพอดี	พระพุทธองค์ได้น่ังญาณและเห็นว่าบุคคลผู้น้ีจะ

บรรลุธรรม	พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่า
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พระพุทธเจ้า	 :	 นั่นใคร	?

พระจูฬปันถก	 :	 หม่อมฉันพระจูฬปันถก

พระพุทธเจ้า	 :	 เธอจะท�าอะไร	?

พระจูฬปันถก	 :	 จะกลับไปบ้านไปอยู่กับ	ตากับยาย

พระพุทธเจ้า	 :	 ท�าไมละ	?

พระจูฬปันถก	 :	 ถูกพี่ชายไล่ออกจากส�านัก

พระพุทธเจ้า	 :	 ท�าไมละ	?

พระจูฬปันถก	 :	 ท่องคาถาเดียว	๓	เดือนไม่ได้	พระเจ้าค่ะ

พระพุทธเจ้า	 :	 เธอบวชเพื่อใคร

พระจูฬปันถก	 :	 หม่อมฉันบวชอุทิศพระองค์พระเจ้าค่ะ

พระพุทธเจ้า	 :	 เธอไม่ต้องไป	เธออยู่ที่นี่แหละ
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	 ท�าให ้พระจูฬปันถก	มีก�าลัง

ใจ	มีปีติ	แล้วพระองค์ประทานผ้าเช็ด

พระบาทสขีาวบริสทุธิใ์ห้ท่านไปขย�า้	และ

บริกรรมว่า	“รโชหรณัง”	(แปลว่า	ผ้า

ส�าหรับเช็ดฝุ ่น)	จนสว่าง	จนในที่สุด

ท่านพิจารณาเห็นว่าผ้าขาวเมื่อถูกลูบ

มีสีคล�้าลง	จึงได้พูดออกมาว่าท�าไมมัน

ด�าอย่างน้ีหนอ	ท�าไมร่างกายเราสกปรก

อย่างนี้เชียวเหรอ	จึงเกิดอนิจจัง	จึงได้

น�ามาเปรียบกับชีวิตของคนเราที่ไม่มี

ความยัง่ยนื	ท่านจงึได้เจรญิวปัิสสนาและ

บรรลเุป็นพระอรหันต์เพราะสิง่ทีท่่านพบ

จากการลูบผ้าขาวน่ันเอง		พอบรรลุพระ

อรหันต์แล้วด้วยอ�านาจบุญเก่าที่ท�าให้

ท่านโง่เขลา	หายหมด	กลายเป็นพระที่

แตกฉาน	เฉลียวฉลาด	สามารถนั่งและ

อธิษฐานจิตเป็นพระภิกษุเต็มวัดได้และ

ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	เต็มวัด	เป็นที่อัศจรรย์	
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	 เช้าวันต่อมาพระภิกษุ	พร้อมทั้งพระพุทธ

องค์เสด็จไปรับภัตตาหารท่ีบ้านหมอชีวกโกมาร

ภัจจ์	พอชีวกโกมารภัจจ์	น�าภัตตาหารเข้ามาถวาย

พระพุทธองค์	พระพุทธองค์ทรงปิดบาตรและตรัส

ว่า	“ยังเหลืออีกรูปหนึ่งในวัด”	หมอชีวกจึงใช้ให้คน

ไปนิมนต์	พระรูปนั้นมา	

	 คนนิมนต์เข้าไปวัดเห็นพระภิกษุนับพันที่

พระจูฬปันถกเนรมิตด้วยฤทธ์ิมโนมยทิธขิึน้มา	จึงไม่

สามารถนิมนต์ได้กลับมากราบพระพุทธองค์		

	 พระพุทธองค์จึงให้คนนิมนต์กลับไปบอก

พระเหล่านัน้อกีว่า	พระพทุธองค์เรยีกพระจูฬปันถก	

เมือ่คนนมินต์ไปทีว่ดัและเรยีกเช่นนัน้	ปรากฏว่าพระ

ทกุรปูตอบว่าตนคอืจฬูปันถกหมด	คนนิมนต์จึงกลบั

มาอีก	

	 พระพทุธเจ้าจงึตรสัให้คอยสงัเกตว่ารปูไหน

พดูก่อน	ให้คว้ามือรูปนัน้ไว้	ปรากฏว่าคนนิมนต์กลบั

ไปท�าเช่นนั้น	พอจับมือพระจูฬปันถกตัวจริง	พระที่

ถูกเนรมิตก็หายไปหมด	

	 จงึเป็นทีรู่ก้นัว่าพระจฬูปันถกได้กลาย

เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาในครั้งน้ันเอง		

ในวันนั้น	พระพุทธองค์จึงทรงให้พระจูฬปัน

ถกท�าอนุโมทนาแก่ชีวกโกมารภัจจ์	ด้วยภาษา

ที่ไพเราะเพราะพริ้ง	และด้วยเหตุดังกล่าว

พระพุทธเจ้าจึงยกย่องให้พระจูฬปันถกเป็น

เอตทัคคะในด้าน	ผู้ช�านาญในมโนมยิทธิ

	 พระภิกษุทั้งหลายกลับมาวัด		ก็ได้พูด

ว่าอัศจรรย์จริง		พระจูฬปันถกอยู่กับหมู่คณะ	

และพี่ชาย	๓		เดือนคาถาเดียวก็ท่องไม่ได้		แต่

อยู่กับพระพุทธเจ้าแค่เช้าเดียวเป็นผู้แตกฉาน	

บรรลุธรรม		พระพุทธองค์จึงตรัสว่า	ที่จริงแล้ว

เหตทุีเ่ขาได้บรรลธุรรม		มลูเหตคุอืชาตหินึง่เขา

เป็นพระราชา	นั่งเทียบช้างเรียบพระนคร	ซึ่งมี

อากาศร้อนมาก		ก็เอาผ้ามาเช็ดหน้า	และเห็น

ผ้าสกปรก	มนัประทบัอยูใ่นใจของพระราชา	ซึง่

พระพุทธเจ้าได้	น�ามาให้จุดบุญนี้ของท่านมา

เป็นจุดให้เกิดบุญภาวนาที่ท�าให้พระจูฬปันถก

บรรลุธรรมได้		ด้วยค�าว่า	“อนิจจัง”		
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	 และที่ท ่านโง ่เขลาในช่วงแรก	ก็

เพราะว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าชื่อ	“กัสสปะ”	

ในระหว่างที่ท่านบวชอยู ่นั้นท่านเป็นผู ้มี

ป ัญญา	และได้ท�ากรรมโดยการหัวเราะ

เยาะในเวลาที่ภิกษุผู้เขลารูปหนึ่งเรียนอุเทศ			

ภิกษุรูปนั้นเกิดความอายจึงไม่เรียนอุเทศ	ไม่

ท�าการสาธยาย	จึงเป็นผลกรรมที่ท่านดูถูก

เพือ่น	ส่งผลให้พระจูฬปันถกเป็นผูโ้ง่เขลา	ไม่

สามารถเรยีนรูพ้ระธรรมได้เร็ว	ซึง่บญุภาวนา

สามารถพลิกชีวิตของพระจูฬปันถกได้

		 ฉะนั้นพวกเราก็อย่าไปดูถูก	ดูหมิ่น

ผู้อื่น	เพราะเขาก็มีกรรมเป็นของเขา	ดังนั้น

เราควรสร้างบุญภาวนา		อนิจจตา		ทุกขตา	

อนัตตา	หมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมัน

ตกอยู ่ในกฎของธรรมะ	๓	ประการ	ที่เรา

เรียกว่า	“ไตรลักษณ์”	(ไตร	แปลว่า	สาม	+		

ลักษณะ	แปลว่าเสมอกันของสรรพสัตว์ทั้ง

หลายในโลกน้ี)	ก็คืออนิจจัง	เป็นของไม่เที่ยง

เท่ากนัหมด		ทนอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้		บงัคบั

บัญชาอยู่ในอ�านาจไม่ได้	
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	 ดงันัน้การปฏบิตัธิรรมจะได้อานสิงส์มาก	กโ็ดย

การเจรญิสต	ิเจรญิภาวนา	เราจะได้บญุมาก			เพราะเรา

จะเอาตวัเราเป็นเนือ้นาบญุของเรา	ไม่ต้องไปรอบญุใคร			

ซึง่ปัจจุบนัมกีารส่งบญุทางออนไลน์ซ่ึงท�าบญุได้รวดเรว็	

เหมือนกับนั่งหลับตาภาวนา	อธิษฐานขอบุญกุศลนี้ถึง

ในหลวงฯ			โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านใครเลย	เพราะทุก

รูปทุกคนมีในหลวงอยู่ในหัวใจ			ซึ่งเราเรียกว่าส่งบุญ

ทางวิถีจิต	หรือเส้นทางของจิต		

	 เหมือนกับเส้นทางบินซึ่งไม่มีถนน	แต่มีระดับ

ความสูงความต�่าของสายการบิน	แต่เส้นทางของจิต	

มีคลื่นมาสัมผัสเรา	สองสามคล่ืน	เช่น	คล่ืนวิทยุ		คลื่น

โทรทศัน์	คลืน่โทรศพัท์	ทีม่คีวามถีต่่างกนัทีท่ะลกุายเรา

ไปได้หมด	และไปได้ทุกที่ทั้งใต้ดิน	บนดิน	ใต้น�้า	ฯลฯ		

	 แต่คล่ืนจิตละเอียดกว่าคล่ืนอินเทอร์เน็ต	

เพราะคลื่นเหล่านี้สร้างด้วยสมองคน	จึงละเอียดกว่า

คลืน่ของทกุส่ิงทกุอย่าง		ยิง่คล่ืนของบคุคลทีเ่ป็นอรยิะ	

ยิ่งละเอียด	ก�าลังก็มาก	พุทธานุภาพและพลังเมตตา

ของพระพุทธเจ้า	พระปริตรธรรมที่เราสวดสาธยาย

ไม่ได้หายไปไหน	แต่สามารถปกคลุมหุ้มห่อเราได้อยู	่

กระแสเสียง	กระแสสวดมนต์พวกนี้มันยังมีพลัง	พอ

จติเรามสีมาธิขอบุญกศุลทีข้่าพเจ้าได้ภาวนาน้ีถวายแด่

พระองค์ท่าน		โดยน้อมถึงภาพของพระองค์ที่เรา

ประทับใจ		นึกถึงพ่อ	นึกถึงแม่	นึกถึงปู่ย่าตายาย	

นึกถึงบุคคลที่เราเคารพนับถือเราก็แผ่ไป	ท่าน

เหล่านั้นจะได้อานิสงส์ทันที	

	 และถามว่าเขารู้ไหมก็แล้วแต่เขา	บางคน

ก็ไม่รู้	บางคนก็รู้	ขึ้นอยู่กับกระแสพลัง		พลังกิเลส

ก็รับได้	พลังบุญก็รับได้	พลังเมตตาก็รับได้	มันจะ

มีความชัดเจนหรือไม่อยู่ที่สมาธิจิตของเรา		

	 ดังเช่นบางครั้งเราคิดถึงคน	ๆ 	หนึ่ง	เขา

โทรศัพท์มาพอดี		เช่นเดียวกับท่ีเราคิดถึงคนนั้น

เราก็กดโทรศัพท์หาเขาทันที	แสดงว่าพลังจิตของ

เราตรงกัน		

	 ดงันัน้พลงัจติมไีด้ทกุคนถ้ามสีต	ิและสมาธิ

ดีๆ 		เราก็มพีลงับุญทีส่ามารถแผ่ความดถึีงใครก็ได้	

ข้ามโลก	ข้ามจกัรวาล	ข้ามภพภูมกิไ็ด้		สวรรค์กไ็ด้	

นรกกไ็ด้	มนัอยูท่ีพ่ลงัจติของเราจะไปถงึไหน		เช่น

เดียวกับรังสีนิวเคลียร์จากดวงอาทิตย์ระเบิดออก

มา	รศัมขีองดวงอาทติย์ยงัร้อนมาถงึโลกเราซึง่ห่าง	

๙๓	ล้านไมล์ได้	เป็นต้น		
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	 ดังเช่นการนั่งสมาธิ	และแผ่เป็นพระราชกุศลแด่

ในหลวง	แต่การแผ่แบบนี้เราไม่เรียกว่า	“แผ่เมตตา”	แต่

เราเรียกว่า	“ปฏิทานมัย”	คือการสร้างบุญภาวนาก่อน

ที่เราได้สติ	ได้สมาธิ	ได้ความเพียร	ได้ความอดทน	ถ้าเรา

ได้มากพอแล้วก็เอาพลังนั้นส่งอริยทรัพย์ที่อยู ่ในใจได้

ทนัท	ี	บญุกศุลใดๆ	ทีเ่ราท�าในอดตี	หรอืในชาตน้ีิก็ตาม	เรา

สามารถเอามาใช้ได้	

เรามบีญุแค่นี	้แผ่ไปเราจะหมดบุญไหม		ค�าตอบคอืไม่หมด	

แต่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม		ใช้สมาธิมากๆ	สมาธิเพ่ิม		ใช้สติมากๆ	สติ

เพิ่ม		ให้ความเพียรมากๆ	ความเพียรก็เพิ่ม	ความคิดดี

มากๆ	ความคิดดีๆ	ก็จะเพิ่ม		เช่นเดียวกัน	ถ้าจิตคิดกิเลส

บ่อยๆ	ก็จะตกอบาย	เช่น	คิดการฆ่ามดบ่อยๆ	เมื่อตายไป

ก็ตกอบาย	เช่นเดียวกันถ้าคิดเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศล

บ่อยๆ	ก็ได้บุญเพิ่ม	

ฉะนั้นความดีของเรามีอยู่	๓	กาล	คือ

	 (๑)		ปพุพเจตนา		คอื	เจตนาก่อนทีจ่ะท�า

กุศล	เช่น		เราอยากจะมาบวช	ก็ได้บุญแล้ว	

	 (๒)	มุญจนเจตนา		คือ	เจตนาขณะที่ท�า

กุศล	เช่น	บวชตอนนี้	เราก็ได้บุญ

	 (๓)	อปรเจตนา			คอื		เจตนาหลงัจากทีท่�า

กุศล		คือ	เจตนาที่เกิดพร้อมกับกุศลจิต	เช่น	เรา

คิดถึงการบวชก็ได้บุญ

	 ซ่ึงเจตนาก่อนท�า		ขณะท�า	และหลังท�า	

เหน็คณุค่าในเจตนานัน้	และเกดิปัญญาในทกุกาล	

จะส่งผลให้เราเกิดภพไหน	ชาติไหนเกิดปัญญา		
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	 ประโยชน์ของการใช้ชีวิตก่อนที่เรา

จะไม่ได้มีโอกาสใช้เขา		เราเอาเป็นอารมณ์

ภาวนา	เอาเป็นกรรมฐานมาก	ๆ 	ตอนที่เขา

ให้โอกาสแก่เรา		มัจจุราชยังไม่มาถึงเรา	เรา

ก็ใช้ให้คุ้มเพราะเวลาเหลือน้อย

	 เช ่นเดียวกับ	 ในหลวงฯ	 ตั้งแต ่

พระองค์ขึ้นครองราชย์	จนถึงพระองค์เสด็จ

สวรรคต	ท่านพระราชทานปริญญาให้หมอ	

ให้แพทย์	หลายพันคน	รวมทั้งให้กองทุน

มหดิลให้ไปศกึษาทางการแพทย์อกีมากมาย		

แต่หมอเหล่านั้นยังไม่สามารถรักษาชีวิต

พระองค์ได้	นี่คือสัจธรรม	ดังนั้นเราต้อง

พยายามท�าประโยชน์	ท�าความดีให้แก่ตน	

สังคม	ให้แก่ชาติบ้านเมืองให้มาก		ไม่ใช่ว่า

เมื่อเราท�าดีเราจะได้หนีสัจธรรมนี้พ้น		เขา

จะมอบโรคภยัไข้เจบ็	และความแก่ชราให้โดย

ไม่มกีารยกเว้น		แต่ถ้าเราไม่มกีศุลมากพอเรา

กไ็ม่สามารถอยูไ่ด้เมือ่เราถงึวาระ	แม้แต่หมอ	

แพทย์ก็ไม่สามารถแย่ง	ดึงชีวิตจากมัจจุราช

ไม่ได้
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	 เช ่นเดียวกับพญามัจจุราช		ก็ไม ่กลัวผ ้า

เหลือง		ไม่กลัวผ้ากาสาวพัสตร์	พญามัจจุราชยังแย่ง

ชีวิตของพระพุทธเจ้าไปได้		มันสามารถฆ่าบุญรูป

กายของพระพุทธเจ้าที่สร้างมาด้วยบุญที่เรียกว่าเป็น	 

มหาปุริสลักขณะอันงดงาม	มันยังเอาชีวิตพระองค์ไป		

มันฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้า	ฆ่ารูปนามของพระอรหันต์

เจ้าทั้งหลาย	ผู้มีปัญญามาก	เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลส	

เขาก็ยงัฆ่าได้		พวกเราซึง่เป็นปถุชุนอยูพ่ญามจัจรุาชก็

เอาได้ง่ายมาก	เพราะพวกเรามีโอกาสมีกรรมจากโรค

ภัยไข้เจ็บมากมาย	เราก็ต้องสู้โดยการรีบใช้โอกาสใน

สร้างความดีก่อนที่เราจะไม่มีโอกาส	ฉะน้ันการท่ีเรา

บวชเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลถวายในหลวงก็ใช้หลกั

ปฏบิตัแิละการแผ่บุญกศุล		และแผ่ให้พ่อ	แม่	ปู	่ยา	ตา	

ยาย	เจ้ากรรม	นายเวร	สรรพสัตว์น้อยใหญ่ด้วยเท่าที่

เราจะแผ่ได้		ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	ยิง่แผ่บญุกุศลยิง่ได้บญุ	

	 อปุมาเปรยีบเทยีบการจดุเทยีน	๑	เล่ม	และ

ส่งเทียนให้คนอื่นจุดแสงสว่างในเทียนของเราก็ไม่

ลดลง	แต่อาศัยที่เราจุดให้คนอื่นท�าให้แสงสว่างเพิ่ม

ขึ้น	ๆ 	นั่นแหละ		เช่นเดียวกับการท่ีเราแผ่ส่วนบุญ

คนน้ันก็ได้บุญมากข้ึนมากข้ึน		โลกก็จะได้มีความ

สันติสุขกับบุญนี้		ให้เราเข้าใจเป้าหมายด้วยว่าแผ่

ไปแล้วบุญเราจะหมดไป		แม้แต่บุคคลที่เป็นเจ้า

กรรมนายเวรของเรา	เราจะอโหสิกรรมให้เขา	ส่วน

เขาจะอโหสิกรรมให้เราก็ข้ึนอยู่กับเขา		เหมือนกับ

พระพุทธเจ้าอโหสิกรรมให้พระเทวทัต		พระเทวทัต

จะอาฆาตพระองค์จนถึงชาติสุดท้ายก็ไม่เคยยึดถือ

พระเทวทัต		พระพุทธองค์นิพพานไป	พระเทวทัตก็

ตกนรกไปเพราะกรรมของตนเองยังมีอยู่
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	 เหมือนกับเรา	ถ้าเราถูกคนอื่นอาฆาตพยาบาท	

เราไม่จ�าเป็นต้องอาฆาตพยาบาทตอบ	เราอโหสิกรรมไป

เรื่อยๆ	เหมือนกับเขาเกาะเราก็ปล่อย	พอบุญของเรามี

มากข้ึนเขาก็เกาะไม่ติด	สุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะแห่งอนัตตา

สมบูรณ์	ความไม่เป็นตัวตนดับกิเลสได้	เข้าสู่มรรคผล

นิพพานไป	เราก็ไม่เป็นเงื่อนไขของเขา	เขาก็มีกรรมของ

เขาไป	เราก็พ้นกรรม

	 ฉะนั้นขอให้เราต้ังใจท�าความดี	และน่ังสมาธิ	

ตั้งจิตเป็นมหากุศลแล้วถวายกุศลนี้แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ผู้ที่เสด็จสู่สวรรคาลัย	ณ	

บัดนี้

	 พร ้อมสวดบทพิ เศษที่ท ่ านเจ ้าคุณสมเด็จ 

พระวนัรตั	วดับวรนเิวศวิหาร	เป็นบทปัฏฐนฐปนคาถาดงันี้

ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา

	 ยถาปิ	ปะระมินโท	โส	ภูมิพะโล	มหิสสะโร		สวีริ โย	สะมุส 

สาโห	ทีฆะทัสสี	วิจักขะโณ

	 อะธิราชา	 มะหารัญญา	 โลกะภาเค	 มะหิตตะเล 

ทัยยานัง	เทวะภูโต	โข	ธะระมาโน	ปสังสิโต

	 สักกะโต	 ชะนะตาเยวะ	 สัมมานิโตภิปูชิโต 

ทัยยะวาสีนะมัตถายะ	หิตายะ	จะ	สุขายะ	จะ

	 สัตตะติ วัสสะกาเล	 วะ	 รัชชัง	 ธัมเมนะ	 การะยิ 

เอวัง	ชะรา	จะ	มัจจุ	จะ	อะธิวัตตันติ	ภูปติง

	 ขัตติเย	พราหมะเณ	เวสเส	สุทเท	จัณฑาละปุกกุเสนกิญจิ	 

ปริวัชเชติ	สัพพะเมวาภิมัททะติ

	 ตัสะมา	หิ	ป ัณฑิโต	โปโส	สัมป ัสสัง	อัตถะมัตตะโน 

สัมปเทยเยวะ	ภิยโยโส	อัปปะมาเทนะ	ชีวิตัง

	 อัปปะมัตโต	 อุโภ	 อัตเถ	 อะธิคัณหาติ	 เจตะโส 

ทิฏเฐ	ธัมเม	จะ	โย	อัตโถ	โย	จัตโถ	สัมปรายิโก

	 สะวากขาตสัสะ	ปาฐสัสะ	อตัถงั	อญัญายะ	สาธกุงั	ปฏปัิชเช

ถะ	เมธาวี	อะโมฆัง	ชีวิตัง	ยะถา

	 ยันทานิ	 เม	 กตัง	 ปุญญัง	 เตนาเนนุททิเสนะ	 จะ 

ยา	กาจิ	กุสลา	มะยาสา	สุเขนะ	สิชฌะตัง	สะทา

	 ปะระมนิทะมหาราชา	ภาคี	โหต	ุวะ	ปัตตยิา	เขมปัปะทญัจะ	

ปัปโปตุ	ตัสสาสา	สิชฌะตัง	สุภาติ	ฯ
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พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
(พระอาจารย์สุพันธ์  อาจิณฺฺ ฺณสีโล)

เจ้าอาวาสวัดร�่ า เ ปิง (ตโปทาราม) 
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นามเดมิ	 สพุนัธ์  จนิาต๊ะ  

เกดิ		วนัจนัทร์	ขึน้ ๖		ค�า่		เดอืน		๒		ปีฉล	ู		

ตรงกับวนัที	่	๒๓		มกราคม		พ.ศ.		๒๕๐๔  

บ้านเลขที	่๗๑	หมู	่๑	บ้านวงัหม้อ	ต.ทุง่ศรี	อ.ร้องกวาง	จ.แพร่		

บตุรของ	พ่อวงศ์   แม่เฮือน จนิาต๊ะ 

มพีีน้่องด้วยกนั	๙	คน	เป็นผูช้าย	๕	คน	ผู้หญงิ	๔	คน	

เป็นบุตรคนที	่๕	ของครอบครวัจนิาต๊ะ

เจ้าอาวาสวดัร�า่เปิง (ตโปทาราม)

 รูปปัจจุบนั บรรพชาเป็นสามเณร 

วันท่ี	 ๒๘	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ณ	 วัดวังหม้อ	 ต.ทุ่งศรี	 อ.ร้องกวาง	

จ.แพร่	โดยมี	พระครูรัตนปัญญาภรณ์	เป็น	พระอุปัชฌาย์

อุปสมบท 

วันท่ี	 ๒๗	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ณ	 พัทธสีมาวัดวังหม้อ	 ต.ทุ่งศรี	

อ.ร้องกวาง	จ.แพร่

พระครูสุวรรณวรคุณ	อดีตเจ้าคณะอ�าเภอร้องกวาง	เป็น		

พระอุปัชฌาย์ 

พระครูรัตนปัญญาภรณ์	รองเจ้าคณะอ�าเภอร้องกวาง	เป็น	

พระกรรมวาจาจารย์ 

พระครูสุนธรธรรมสาร		วัดบุญภาค	ต.แม่ยางร้อง	อ.ร้องกวาง	จ.แพร่		เป็น		

พระอนุสาวนาจารย์
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วิทยฐ�นะ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

นักธรรมชั้นตรี – โท - เอก 

สำานักเรียนคณะจังหวัดแพร่  

อภิธรรมบัณฑิต 

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ง�นปกครอง

พ.ศ. 2531   

รองเจ้าอาวาสวัดดอกเอื้อง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2534   

ทำาการแทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม) 

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2537   

รักษาการเจ้าอาวาสวัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน 

เจ้าอาวาสวัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2559   

รักษาการเจ้าคณะตำาบลสุเทพ เขต 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2560   

เจ้าคณะตำาบลสุเทพ เขต 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตำาแหน่งหน้าที่การงาน สนองงานคณะสงฆ์

พ.ศ. 2529   

ครูสอนพระปริยัติธรรม สำานักเรียนวัดเมืองมาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2534   

ครูใหญ่สำานักเรียนพระอภิธรรม วัดเมืองมาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2535   

ครูใหญ่สำานักเรียนพระปริยัติธรรม วัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม) 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2537 

เจ้าสำานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดรำ่าเปิง (ตโปทาราม) 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2530 – 2536 

กรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดเชียงใหม่
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พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน 

กรรมการอำานวยการสอบธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 
อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 
อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ แก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 

อาจารย์สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพระพุทธชินราช จังหวัด 

พิษณุโลก

พ.ศ. 2559 
รองประธานคณะกรรมการบรหิาร ศนูย์ประสานงานสำานกัปฏิบตัิ 

ธรรมประจำาจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

พ.ศ. 2560   
กรรมการที่ปรึกษาคณะพระธรรมจาริก โครงการพระธรรมจาริก   
ในความอุปถัมภ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมูลนิธิ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี

พ.ศ. 2560 
กรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด
แห่งประเทศไทย (ศปท.)

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นพระฐานานุกรมที่  “พระสมุห์”  ของ พระสุพรหมยานเถร 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เจ้าคณะอำาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นพระฐานานุกรมที่  “พระปลัด”   ของ พระสุพรหมยานเถร 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เจ้าคณะอำาเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นพระฐานานุกรมที่ “พระครูธรรมธร” ของพระธรรมสิทธาจารย์ 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัด
เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส
วัดราษฎร์ ช้ันโท วิปัสสนา ท่ี  “พระครูภาวนาวิรัช” เน่ืองใน วโรกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
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พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้รบัพระราชทานสมณะศกัดิเ์ป็นพระครสูญัญาบัตร	 เทยีบเท่าผูช่้วยเจ้า
อาวาสพระอารามหลวง		ชัน้เอก	วปัิสสนา		ที	่“พระครภูาวนาวิรชั”	เนือ่ง
ในวโรกาสเฉลมิ	พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	๕	ธนัวาคม	

พ.ศ. ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ตั้งสมณศักดิ์	พระครูภาวนาวิรัช	(พระสุพันธ์	 
อาจณิณฺสโีล)	 เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั	 ฝ่ายวปัิสสนาธรุะใน
ราชทินนาม	 	 ที	่ 	 “พระภาวนาธรรมาภริชั	 ว.ิ”	 	 เนือ่งในวโรกาสคล้าย
วนัพระราชสมภพ	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 มหิ
ตลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทรสยา	-	มนิทราธริาชบรมนาถบพติร	๕	
ธนัวาคม
 
พ.ศ.๒๕๕๙
ผลงาน/ประกาศเกยีรติคณุท่ีได้รบั

พ.ศ. 2541 
ได้รับประกาศเกียรติคุณ	 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในฐานะที่จัดตั้ง
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	 และวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น	
“ค่ายธรรมะภาวนา”	แก่คณะนักศึกษา	ภาควิชาศาสนา	ปรัชญา	คณะ
มนุษยศาสตร์และนักศึกษาชมรมพุทธศิลป์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2542
ได้รับประกาศเกียรติคุณ	 เป็นเจ้าอาวาสที่มีผลงานดีแด่น	 ด้านการ
ปฏิบัติธรรม	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู่หัว	ครบ	6	รอบ	72	พรรษา	โดยคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่

พ.ศ. 2542   

ได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระธรรมกถึกเผยแพร่ธรรมะ	 ประจ�าต�าบลสุเทพ	 เขต	

2	 โดยเจ้าคณะต�าบลสุเทพเขต	 2	 และคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2543    

ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาจิตเฉลิม

พระเกียรติฯ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 โดย

ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2544   
ได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นเจ้าอาวาส
วัดพัฒนาตัวอย่าง	ประจ�าอ�าเภอเมืองเชียงใหม่		 ด้ าน ส่ ง เ สริ มกา
ปฏิบัติธรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

พ.ศ. 2544   

ได้รบัคัดเลอืกจากกรมการศาสนา	กระทรวงศึกษาธกิาร	เข้ารบัประทานเกียรติ

บตัร	จากสมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราช	ในฐานะเจ้าอาวาสวดัทีจั่ด

อทุยานการศึกษา
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พ.ศ. 2545 

ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับ  พระราชทาน 

เสมาธรรมจักรทองคำา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

ในฐานะผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการ

ปฏิบัติธรรม เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 

ปีพุทธศักราช 2545

พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมะนิเทศ

พ.ศ. 2549   

มลูนธิคิรบูาศรวีชิยั ถวายโล่และรางวลัครบูาศรวีชิยัประจำาปี 2549

พ.ศ. 2553 

ได้รบัคัดเลอืกจากสำานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใิห้เป็น วดัพฒันาตวัอย่าง

พ.ศ. 2553   

เป็นเจ้าอาวาสวดัพฒันาตวัอย่าง สำานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. 2554 

สถานพีระพุทธศาสนาและจริยธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ FM 96.0 MHz มูลนธิิ

พระบรมธาตดุอยสเุทพ จงัหวดัเชยีงใหม่ ถวายโล่ผูบ้รรยายธรรมะ เผยแผ่

พระพทุธศาสนาประจำาปี 2559

พ.ศ. 2554   

สำานกังานพระพทุธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ ถวายเกียรติบัตร ในฐานะผูใ้ห้การ

สนับสนุนการดำาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่

พ.ศ. 2557   

ได้รับโล่คนดีศรีสุเทพ จากคณะสงฆ์ตำาบลสุเทพ

พ.ศ. 2559  

ได้รับคัดเลือกจากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นวัดพัฒนา

ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

พ.ศ. 2559 

ได้รับประธานประกาศนียบัตร พัด ย่าม เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง

ที่มีผลงานดีเด่นจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

แทนสมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. 2560  

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ และชมรมบรรณาธิการข่าวภมิูภาคแห่งประเทศไทย 

ถวายโล่ “ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนายอดเยี่ยม” เนื่องใน

วันนักข่าวประจำาปีพุทธศักราช 2560 ตามมติบอร์ดและกรรมการ

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่
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งบประมาณ
รายรับรายจ่าย

สถิติผู้ปฏิบัติธรรม
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สถิติบุคลากรอยู่ประจำ ปี พ.ศ.๒๕๖๑  
ว ัด ร ่ำ เ ป ิง(ต โ ป ท า ร า ม)  

ส ำ น ัก ป ฏ ิบ ัต ิธ ร ร ม ป ร ะ จ ำ จ งั ห ว ัด เ ช ีย ง ใ ห ม ่ แ ห ่ง ท ี่ ๒  
 

บ ุค ล า ก ร อ ย ู่ป ร ะ จ ำ ใน พ รร ษ า 
พ ร ะ ภ ิก ษ ุรวม                     ๘ ๕ ร ูป 
 - พระภิกษุชาวไทย      ๘๑ รูป 
 - พระภิกษุชาวต่างประเทศ       ๔ รูป 
     (เวียดนาม ๒ รูป สปป.ลาว ๒ รูป)  
ภ ิก ษ ุณ ี           ๒ ร ูป  
ส า ม เณ ร                                      ๒ ๑ ร ูป 
ส า ม เณ ร ี          - ร ูป 
แ ม ่ช ี                                                     ๔ ๔  ค น  
ศ ิษ ย ์ว ัด                                                      ๗ ค น 
อ า ร า ม กิ ช น (โย ค ีป ฏ ิบ ัต ิธ ร ร ม อ ย ูป่ ร ะ จ ำ)                 ๑ ๙ ค น 

ร ว ม ส ถ ิต ิบ ุค ล า ก ร อ ย ู่ป ร ะ จ ำ        ๑๗ ๘ ร ูป/ค น 
บ ุค ล า ก ร อ ย ู่ป ร ะ จ ำน อ ก พ ร ร ษ า (ข ้อ ม ูล ณ ว ัน ท ี ่๓ ๑ ธ ัน ว า ค ม ๒ ๕ ๖ ๑ 

                   พ ร ะ ภ ิก ษ ุ                                       ๗๐    ร ูป 
  ภ ิก ษ ุณ ี          ๒ ร ูป  
                ส า ม เณ ร                                      ๒ ๑    ร ูป 
  ส า ม เณ ร ี           - ร ูป  
                แ ม ่ช ี                                           ๔ ๐ ร ูป  

ศ ิษ ย ์ว ัด                                            ๒ ค น 
 โ ย ค ีป ฏ ิบ ัต ิธ ร ร ม ป ร ะ จ ำ                 ๑๙ ค น  

                พ น ัก ง า น ข ับ ร ถ                      ๓ ค น 
  น ัก ก า ร/ค น งาน          ๒ ค น 
                                    ร ว ม                         ๑ ๕ ๙  ร ูป/ค น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ 

วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
***************** 

 

ที่ ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รวม 

 (รูป/ คน) 

๑ 
พระภิกษุ 

(อาคันตุกะ) ๑๒ ๑๕ ๑๑ ๑๓ ๑๘ ๑๙ ๑๙ 

- - - 

๘ ๑๙ ๑๓๔ 

๒ 
อุปสมบท
พระภิกษุ ๒ ๒๒ ๔๓ ๓๕ ๒๕ ๒๓ ๔๑ ๑๑ ๑๒ ๙ ๑๖ ๒๑ ๒๖๐ 

๓ บรรพชาสามเณร 
- - - ๕๐ ๑ - - ๒ - ๓ - - ๕๖ 

๔ บวชแม่ชี ๑ ๒ ๒๗ ๓ ๒ ๑ ๒ ๓๕ ๒ - ๓ - ๗๘ 

๕ ชาวไทยชาย ๕๐ ๔๖ ๕๗ ๒๓ ๗๙ ๓๗ ๘๗ ๖๕ ๘๓ ๑๔๑ ๓๗ ๑๐๓ ๘๐๘ 

๖ ชาวไทยหญิง ๓๑๐ ๓๖๒ ๔๒๐ ๖๔๐ ๖๐๖ ๔๓๐ ๖๓๙ ๓๗๒ ๓๙๑ ๖๓๖ ๒๓๒ ๗๔๒ ๕,๗๘๐ 

๗ ต่างประเทศชาย ๒๗ ๔๗ ๒๓ ๗ ๑๘ ๒๒ ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๒๕ ๒๔ ๓๐ ๒๙๐ 

๘ ต่างประเทศหญิง ๔๘ ๕๕ ๓๔ ๒๖ ๒๖ ๒๐ ๔๕ ๓๑ ๒๕ ๒๖ ๒๓ ๔๐ ๓๙๙ 

๙ ค่ายธรรมภาวนา ๖๐ ๒๒๐ ๒๑๐ - ๔๐๐ ๕๙๑ ๔๙๐ ๖๑๘ ๒๔๗ ๒๐๐ 
- ๗๕ 

๓,๑๑๑ 

รวม ๕๑๐ ๗๖๙ ๘๒๕ ๗๙๗ 
๑,๑๗
๕ ๑,๑๔๓ ๑,๓๔๖ ๑,๑๖๐ ๗๗๘ ๑,๐๔๐ ๓๔๓ ๑,๐๓๐ ๑๐,๙๑๖ 

 

 
งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร บวชแม่ชี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ     จำนวน       ๒๖๐ รูป 
บรรพชาสามเณร         ๕๖ รูป 
บวชแม่ชี         ๗๘ รูป 
  รวม       ๓๙๔ รูป 
 ปี ๒๕๖๑ 
  - ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม บวชชาวจีน พระภิกษุ  ๑๙ รูป แม่ชี   ๒๗ รูป 
  - ๒ – ๑๙ เมษายน บวชสามเณรภาคฤดูร้อน   ๕๐ รูป แม่ชี    ๓ รูป 
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สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๖๑ 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม ่แห่งที่ ๒ 
วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
ปี พ.ศ. ชาวไทย ต่างประเทศ กลุ่ม/คณะ รวม (รูป/คน) 
๒๕๔๑ ๑,๖๙๐ ๑๙๘ ๓,๒๕๐ ๕,๑๓๘ 
๒๕๔๒ ๑,๖๔๗ ๒๘๖ ๓,๑๓๐ ๕,๐๖๓ 
๒๕๔๓ ๑,๘๒๖ ๓๓๓ ๒,๑๙๒ ๔,๓๕๑ 
๒๕๔๔ ๒,๕๔๒ ๔๑๖ ๓,๔๗๓ ๖,๔๓๑ 
๒๕๔๕ ๒,๘๓๕ ๔๒๒ ๓,๑๖๐ ๖,๔๑๗ 
๒๕๔๖ ๒,๖๙๐ ๔๔๐ ๔,๔๖๓ ๗,๕๙๓ 
๒๕๔๗ ๓,๑๑๕ ๔๒๕ ๕,๖๙๖ ๙,๒๓๖ 
๒๕๔๘ ๓,๖๐๐ ๔๑๙ ๖,๓๒๔ ๑๐,๓๔๓ 
๒๕๔๙ ๔,๖๕๐ ๔๐๘ ๗,๔๘๐ ๑๒,๕๓๘ 
๒๕๕๐ ๕,๘๓๘  ๔๒๑ ๗,๑๒๙ ๑๓,๓๘๘ 
๒๕๕๑ ๖,๓๑๗ ๔๓๒ ๗,๙๘๐ ๑๔,๗๒๙ 
๒๕๕๒ ๗,๕๓๐ ๔๙๖ ๕,๔๙๓ ๑๓,๕๑๙ 
๒๕๕๓ ๗,๘๐๓ ๔๒๒ ๕,๘๒๘ ๑๔,๐๕๓ 
๒๕๕๔ ๘,๒๘๐ ๕๐๘ ๕,๙๑๖ ๑๔,๗๐๔ 
๒๕๕๕ ๗,๘๑๔ ๔๘๔ ๖,๑๙๕ ๑๔,๔๙๓ 
๒๕๕๖ ๗,๖๓๒ ๖๗๒ ๕,๘๒๖ ๑๔,๑๓๐ 
๒๕๕๗ ๗,๖๖๖ ๖๐๕ ๔,๑๐๘ ๑๒,๓๗๙ 
๒๕๕๘ ๗,๕๙๔ ๗๑๖ ๕,๕๑๘ ๑๓,๘๒๘ 
๒๕๕๙ ๗,๘๓๗ ๘๖๖ ๓,๑๖๑ ๑๑,๘๖๔ 
๒๕๖๐ ๗,๑๖๕ ๘๗๑ ๓,๖๗๐ ๑๑,๗๐๖ 
๒๕๖๑ ๗,๐๗๐ ๗๓๕ ๓,๑๑๑ ๑๐,๙๑๖ 

รวม ๑๑๓,๑๔๑ ๑๐,๕๗๕ ๑๐๓,๑๐๓ ๒๒๖,๘๑๙ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม ่แห่งที ่๒ 
วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 

เดือน  รายรับ   รายจ่าย   

มกราคม                         2,966,423.78                      2,922,395.81  บาท 

กุมภาพันธ์                         1,581,403.00                      1,707,833.27  บาท 

มีนาคม                         1,999,970.32                      1,647,770.16  บาท 

เมษายน                         2,079,190.50                      1,968,925.81  บาท 

พฤษภาคม                         1,855,097.00                      2,140,849.79  บาท 

มิถุนายน                         1,567,897.00                      1,792,592.94  บาท 

กรกฎาคม                         2,578,296.00                      2,062,778.27  บาท 

สิงหาคม                         1,754,705.00                      2,149,164.32  บาท 

กันยายน                         1,339,621.25                      1,964,272.29  บาท 

ตุลาคม                         1,687,568.00                      1,698,668.23  บาท 

พฤศจิกายน                         2,502,163.00                      2,042,583.17  บาท 

ธันวาคม                         2,229,793.63                      1,391,139.53  บาท 

รวม                       24,142,128.48                    23,488,973.59  บาท 

    

สรุป    

ยอดคงเหลือ ยกมาจากเดือน ธันวาคม 2560                     2,325,441.89  บาท 

บวก รายรับในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561                   24,142,128.48  บาท 

  รวมรายรับทั้งหมด                    26,467,570.37  บาท 

หัก รายจ่ายในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561                   23,488,973.59  บาท 

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นในเดือน ธันวาคม 2561                    2,978,596.78  บาท 

 (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)  
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คุณบุญเกตุ-คุณวารุณี ฟองแก้ว  2,000

คุณทวีโชค – คุณภัสรัค เรือนโขง  2,000

แม่ชีกรรณิการ์ อรุณรัตนา  1,000

คุณปรียานุช กันมะโน  1,000

คุณทัศนีย์  ศรีมูล  1,000

คุณปวันรัตน์ จรัสธำารงพันธุ์ 600

แม่ชีบัวจำา  แหล่งอุโมงค์ 500

คุณปราณี  เอมชู  500

คุณเสาณี – ด.ช.สิรวิชญ์  อาทิตย์ 500

คุณฐิตินันทน์ จารุจินดา  500

คุณปิยธิดา  แต่เจริญกุล  500

คุณธิดา  ตั้งสีทอง  500

คุณพงษ์ศักดิ์ รอดโพธิ์ทอง 500

คุณเพ็ญพัตร์ รัตนะรังรอง 500

คุณสรพงศ์ – คุณสุดาวรรณ อาจหาญ 500

คุณประวีณ์  พรหมสถิต  500

คุณณัทญา  ศรีเมือง  500

พญ.มณีรัตน์ อนันต์ธนวณิช 500

พญ.จงลักษณ์ เปาอินทร์  500

คุณเพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์  500

คุณกนกพร  กิติสุภรพันธ์ 500

คุณอนุรัตน์  ธัมมอัญญ  500

คุณสุพาณี  สุพงศ์พัฒนกิจ 500

คุณศิริพร  โตโอมะ  500

นพ.  สมยศ    คุณกนกพร กิติสุภรณ์พันธ์ 500

คุณเพียงจันทร์  ศรีชัยวิทย์  500

พญ. จงลักษณ์   เปาอินทร์ และครอบครัว 500

พญ.  มณีรัตน์   อนันต์ธนวณิช  500

พอ. ศุภณัฏฐ์ คุณสุประวีณ์   500

      คุณเพ็ญสินี พรหมสถิตย์ 

คุณพ่อสรพงศ์  คุณแม่สุดาวรรณ อาจหาญ 500

ผศ. ดร. สมบัติ  คุณศรีวรรณ  สกุลพรรณ์ 300

นพ. ชนัตถ์  ผศ.  สันศนีย์   300

     คุณชยางกูรและครอบครัว

คุณอัจฉราภรณ์  สนามพล  300

คุณพิทยา  เพ็ชรเทศ  300

คุณอรศิลป์  ชื่นกุล  300

คุณสมศรี-คุณทิตยา-คุณกฤตยา  ดวงคำา 300

คุณพรรณี  คลอวุฒิวัฒน์ 300

คุณผ่องศรี   คุณฑิตยา  คุณกฤตยา ดวงคำา 300

คุณทิพยา เพ็ชรเทศ   300

คุณนาฏยา  เอื้องไพโรจน์ 300

คุณผุสดี  ลิ้มถาวร  300

คุณศรีวรรณ สกุลพรรณ์ 300

คุณกาญจนา หินมะลิ  300

คุณอัจฉราภรณ์ สนามพล  300

คุณพรทิพย์  ผลเพิ่ม  300

คุณบำาเพ็ญ  ไหนาค  300

นพ.ชนัตถ์  คูณชยางกู  300

คุณฟ้าประทาน-ด.ญ.อรุณรัตน์ จันทร์แก้ว 200

คุณภาวนา  ฟิโควร์สกี้  200

คุณรุ่งณัฏศรณ์ ล้อวรลักษณ์ 200

คุณอภิรดี  ก้าวสมบัติ  200

คุณนิลรัตน์ชา ชมพูนุช  200

คุณจีรวรรณ สว่างวงศ์  200

คุณจรรยา  กาวีเมือง  200

คุณสิทธิชัย-คุณรุ่งนภา อินชัย  200

คุณชาลินี  โบปาราย  200

คุณศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์  200

คุณพูนสวัสดิ์ ทองประดี  200

คุณสิทธิ์ชัย   คุณรุ่งนภา อินชัยและครอบครัว 200

คุณชัยประเสริฐ   คุณศรีสังวาลย์   200

    เนตรอนงค์และครอบครัว 

คุณนิลทรัตน์ สุวัฒน์ธีรากุล 100

คุณสิงขร  รักแผ่นดิน 100

คุณนงค์ไว  พรมกร  100

คุณสายทอง หยกวุฒิรัตน์ 100

รายนาม
ผู้ร่วมทำ บุญจัดทำ หนังสือ

สรรพธรรม ๙



สรรพธรรม ๙

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
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ขอขอบคุณ

คณะศิษยานุษย์ ทุกท่าน 

ที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือสรรพธรรม ๙  ทุก รูป ทุกท่าน

    .ิว  ชัริภามรรธานวาภะรพ       ๗ มรรธพรรส   

1

ÊÃÃ¾¸ÃÃÁ๙
ธมฺฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
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