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คำนำของชมรมกัลยาณธรรม

 พระพุทธเจา ทรง ตรัส เปรียบ เทียบ การ ปฏิบัติ เพื่อ การ 
หลดุ พน   วา เปนการ เดนิ ทาง โดย ราช รถ ไป สู   “ ภมู ิที ่ปราศจาก ภยั   
เปน อิสระ จาก ความ หวาด กลัว ใดๆ ”   ซึ่ง นั่น ก็ คือ   พระ นิพพาน   
นั่นเอง 

  ราช รถ นี้   ประกอบ ดวย ลอ ทั้ง สอง   คือ   ความ เพียร 
ทางกาย และ ใจ    หิริ   เปน พนัก พิง   สติ เปน เกราะ กำบัง   และ 
สัมมาทฏิฐิ   จะ เปน สารถี 

  พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ   อู   บัณฑิต าภิ วัง สะ   ได นำ เอา คำ 
สอน ของ พระพุทธเจา นี้   มา ขยาย ความ และ อธิบาย โดย พิสดาร   
เพ่ือ ให เขาใจ ถึง   การ เดิน ทาง ไป สู พระ นิพพาน   โดย ราช รถ 
อันวิเศษ นี้ 

  ความ หมาย ใน แตละ สวน ประกอบ ของ ราช รถ นั้น   จะ 
บอก เรา ถึง การ ประพฤติ   ปฏิบัติ ตน   วา สมควร ปฏิบัติ อยางไร   
เพื่อให สามารถ เดิน ทาง ไป ถึง จุด หมาย ได อยางไร   เนื่องจาก 
คำสอน นี้   พระพุทธเจา ได ตรัส สอน แก ผู ที่ ผาน การ ปฏิบัติ 
อยางช่ำชอง มา แลว   จึง ไม ได กลาว โดย ละเอียด 



  นับ เปน ความ กรุณา ของ ทาน พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ   อู   
บัณฑิต าภิ วังสะ   ที่ ได นำ เอา คำ สอน นี้   มา ขยาย ความ อธิบาย ให 
เขาใจ   และ สามารถ นำเอาเปน แนวทาง การ ปฏิบัติ ตน   เพื่อ นั่ง 
บน ยาน วเิศษ อนั เงยีบสงัด   เดนิ ทาง ไป สู   ภมู ิที ่ปราศจาก ภยั   และ 
ความ หวาดกลัวใดๆ   อนั เปน จดุ หมาย ที ่ปรารถนา สงูสดุ    ของ เรา 
เหลาผูเดิน ตาม รอย เทา ของ พระ อริยะ ทั้ง หลาย 

  บัดนี้   ขอ เชิญ ทุก ทาน มา รวม กัน ทัศนา   ราช รถ อัน 
วิเศษ และ เงียบ สงัด   ซึ่ง พรอม จะ นำ เรา ทั้ง หลาย   เดิน ทาง สู 
พระนิพพาน 

 ดวย ความ ปรารถนา ดี อยาง ยิ่ง 

                                                                                                 ชมรม กัลยาณ ธรรม 



โดย พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ



“ ราช รถ สู พระ นิพพาน ” 

  เปน เนื้อหา ใน บท ที่   ๖   แหง หนังสือ   “ รู แจง ใน ชาติ นี้ ”    

( In   This   Very   Life )   ซึ่ง ทาน   ส ยาด อ   อู   บัณฑิต ะ   ได รวบรวม 

เทศนา ธรรม ของ พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ   อู   บัณฑิตาภิวังสะ   

เจาอาวา ส วัด ปณฑิ ตา ราม   จังหวัด ยางกุง   ประเทศ เมีย นมาร   

แสดง แก ผู ปฏบิตั ิธรรม ชาว ตะวนั ตก   ระหวาง การ อบรม วปิสสนา 

กรรมฐาน   ๓   เดือน   ณ   วิปสสนา ภาวนา สมาคม   ( Insight     

Meditation   Society )   เมือง   Barre   มลรัฐ   Massachusetts   

ประเทศสหรัฐอเมริกา   เมื่อ   ป   พ . ศ.   ๒๕๒๗ 

   “ ราช รถ สู พระ นิพพาน ”   แปล เปน ภาษา ไทย  โดย   

คุณพิชิต   และ คุณ วิ ธัญญา   ภัทร วิมล พร   โดย มี   หลวง พอ 

พระคร ูปลดั ประจาก   ส ิร ิวณั โณ   วดั ปรนิายก   และ   ทาน อาจารย 

พระสวาง   ตกิขวีโร   วดัมหาธาตุ   ได เมตตา ตรวจ ทาน แกไข   และ 

ปรับปรงุ ฉบับ แปล   คณุ ผาณิต   เจ ตน จ ิรา วฒัน   เปน บรรณาธกิาร 

ตนฉบับ  

ที่มา ของ

หมายเหตุ     จาก หนังสือ รู แจง ใน ชาติ นี้   ที่ ชมรม กัลยาณ ธรรม   นำ มา จัด พิมพ 
แลว   มี   ๓   เรื่อง   คือ     รู แจง ปรมั ตถ ธรรม ดวย การ เจริญ พละ   ๕   ( จาก บท ที่   ๒ )  , 
โพชฌงค    (จาก บท ที่    ๔)     และ   ราช รถ สู พระ นิพพาน     (จาก บท ที่   ๖ )



 ๑ .   ทาง สาย ตรง สู การ หลุด พน 

 ๒ .  อริยมรรค มี องค แปด 

 ๓ .   กิเลส   กรรม   และ วิบาก   :   วงจร อุบาทว ของ สังสารวัฏ 

 ๔ .   ราช รถ ที่ สงัด เงียบ 

 ๕ .   ความ เพียร ทาง กาย และ ใจ   คือ ลอ ทั้ง สอง 

 ๖ .  หิริ   คือ   พนัก พิง หลัง 

 ๗ .  สติ  เปน เกราะ กำบัง 

 ๘ .  สัมมา ทิฏฐิ   เปน สารถี 

๙ .  ปด ประตู อบาย 

 ๒๔

๓๑

 ๓๘

 ๔ ๖

 ๕๔

 ๖๐

 ๗๐

 ๗๖

๑๐๙

 สารบัญ 



 

   ครั้ง หนึ่ง   เมื่อ พระพุทธเจา ประทับ อยู   ณ   พระ เชต 
วัน วิหาร   ใกล นคร สา วัต ถี   ประเทศ อินเดีย   เทพ บุตร องค หนึ่ง 
เหาะ ลง มา จาก สวรรค เพื่อ เขา เฝา พระพุทธ องค   พรอม บริวาร 
นับพัน 

   แมวา รัศมี อัน เจิด จา แหง เทพ บุตร องค นี้ จะ แผ ไป 
ทั่ว พระเชต วัน   ทาน กลับ ดู เศรา หมอง   เม่ือ นมัสการ พระ ผู มี 
พระภาคเจา แลว   ก็ คร่ำครวญ วา 



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

   “ ขา แต พระองค ผู เจริญ   เทวสถาน แหง ปวง เทพ   ชาง 

อึกทึก วุนวาย จริง หนอ   เทวดา ทั้ง หลาย ดู ราวกับ หมู เปรต ที่ 

กำลัง สนุกสนาน ราเริง อยู   สรวง สวรรค ชาง สับสน   วุนวาย ยิ่ง นัก   

ขอพระองค ทรง ชี้ ทางออก ให ขา พระพุทธเจา ดวย เถิด ” 

   แปลก นัก ที่ คำ กลาว นี้ เปน คำ กลาว ของ เทพ บุตร   สรวง 
สวรรค เปน สถาน ที่ อัน ควร ยินดี   เหลา เทวดา ทั้ง หลาย   ผู มี ความ 
สงา งาม และ รอง รำ ประโคม ดนตร ีอยู เปน นจิ   ไม นา เปรยีบ ได กบั 
ฝูง เปรต ที่ อยู ใน ความ ทุกข ทรมาน แสน สาหัส   กลาว กัน วา เปรต 
บาง จำพวก มี ทอง ใหญ โต มโหฬาร และ มี ปาก เล็ก เทา รู เข็ม   ตอง 
ทุกข ทรมาน อยู ใน ความ โหย หิว ตลอด กาล 

   พระ ผู มี พระ ภาค ทรง ตรวจ สอบ อดีต ชาติ ของ เทพ บุตร 
องค นี้ ดวย พระ ญาณ   ทรง ทราบ วา   ไม นาน มา นี้   เทพ บุตร องค นี้ 
เกิด เปน มนษุย และ ใสใจ ใน การ ปฏบิตั ิธรรม   ครัง้ ยงั หนุม ม ีศรทัธา 
ใน พระ ธรรม วินัย ถึง กับ ละทิ้ง บาน เรือน มา บวช เปน พระ ภิกษุ   
หลัง จาก ได รับ การ ฝก อบรม ภาย ใต การ ดูแล ของ ครูบา อาจารย 
ครบ หา ป ตาม พทุธ บญัญตั ิแลว   ก ็ม ีความ ชำนาญ ใน ขอ วตัร ปฏบิตั ิ  
และ สามารถ เจรญิ ภาวนา ได โดย ไม ตอง พึง่พา คร ูอาจารย   ทาน จงึ 
ปลกี วเิวก ไป อยู ใน ปา ดวย ความ ปรารถนา อนัแรง กลา ที ่จะ บรรลุ 

๙



ราช รถ สู พระ นิพพาน 

อร หัต ต ผล   ทาน จึง พากเพียร ใน การ ปฏิบัติ อยาง เครงครัด   โดย 
เวน จาก การ นอน และ แทบ จะ ไม ฉัน อะไรเลย   เพราะ ตองการ 
ทุมเท เวลา เพื่อ การ ปฏิบัติ ธรรม อยาง เต็ม ที่   แต แลว ทาน ก็ 
ทำลาย สุขภาพ ของ ตนเอง จน ทำให เกิด โรค ลม จุก เสียด แทง ใน 
ทอง   แม กระนั้น ภิกษุ หนุม ก็ ตั้งใจ ปฏิบัติ ดวย ความ มุง มั่น ตอ ไป 
อยาง ไม ลดละ   ความ เจบ็ ปวด ใน กาย ทาน ทวี มาก ขึน้     จน กระท่ัง 
วัน หนึ่ง ทาน ก็ มรณภาพ ขณะ กำลัง เดิน จงกรม 

   ภิกษุ รูป นี้ ได ไป เกิด ใน สวรรค ชั้น ดาวดึงส ทันใด นั้น 
ราวกบั ตืน่ จาก ฝน   ทาน ได มา ยนื อยู หนา ประต ูวมิาน อนั เรอืง รอง 
ใน เคร่ือง ทรง ทอง อัน ประณีต   ภายใน วิมาน นี้ มี ทวย เทพ นับ พัน 
ทรง เครื่อง งดงาม รอ คอย ทาน ผู ซึ่ง จะ มา เปน หัวหนา ของ เหลา 
เทพ นั้น อยู   เหลา เทพ ตาง ยินดี ที่ เห็น ทาน   และ โห รอง ตอนรับ 
ดวย ความ เบิก บาน   ทั้ง ยัง นำ สังคีต มา ดีด สี   เพื่อ ขับ กลอม ทาน 
ดวย   

   ทามกลาง ความ อึกทึก นี้   เทพ บุตร ผู นา สงสาร ไมทัน ได 
มี โอกาส ที่ จะ พิจารณา วา ทาน ได มรณภาพ และ ปฏิสนธิ ใน ภพ 
ใหม แลว   ทาน คิด วา เทวดา เหลา นี้ คือ คฤหัสถ ที่มา นมัสการ ทาน   
เทพ บุตร องค ใหม หลุบ สายตา ลง ต่ำ และ จับ ชาย เครื่อง ทรง อัน 

๑๐
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เปน ทอง ของ ทาน มา เฉวียง บา โดย อาการ สำรวม   เหลา เทพ เห็น 
อาการ นั้น จึง กลาว กะ ทาน วา   “ ทาน อยู ใน สวรรค แลว   ขณะ นี้ 

ไมใช เวลา ทำ สมาธิ   แต เปน เวลา แหง ความ สนุกสนาน บันเทิง   

มาเถิด ทาน มา เริง ระบำ กัน เถิด ” 

   เทพ บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ มา กอน แทบ จะ ไม ไดยิน 
คำ พดู ของ เหลา เทวดา นัน้    เพราะ ทาน ยงั เจรญิ อนิทรยีสงัวรอยู   
ในที่สุด เทวดา องค หนึ่ง ก็ เขาไป หยิบ กระจก บาน ใหญ จาก ใน 
วมิาน มา ให เทพ บตุร องค ใหม ด ู  เมือ่ เหน็ แลว ทาน จงึ ทราบ วา ทาน 
มไิด เปน พระ ภกิษ ุเสยี แลว    ไมม ีสถาน ที ่ใด ใน สรวง สวรรค นี ้ที ่จะ 
สงบ เงียบ พอที่ จะ เจริญ ภาวนา   ทาน ตก อยู ใน กับ ดับ เสีย แลว 

   เทพ บตุร จงึ ดำร ิดวย ความ ทอแท วา   “ เมือ่ เรา ละทิง้ บาน 

เรือน มา บวช เปน ภิกษุ   เรา ปรารถนา ความ สุข อัน ยิ่ง   คือ   อร หัต ต 

ผล เทานัน้   บดันี ้เรา เหมือน นกั มวย ที ่ลง สนาม เพ่ือ ชงิ เหรียญ ทอง 

แต กลับ ได หัว ผัก กาด แทน ” 

   เทพ บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ ใน อดีต   กลัว แมแต จะ กาว 
เขาไป ใน เขต ของ วิมาน   ทาน ทราบ ดี วา จิตใจ ของ ทาน ยัง ไม เขม 
แข็ง พอท่ี จะ อดทน ตอ ความ หฤหรรษ อัน ประณีต กวา ใน โลก 
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มนษุย นี ้ได   ทนัใด นัน้ ทาน ก ็ระลกึ ได วา เทวดา ยอม สามารถ มายงั 
โลก มนุษย ที ่ซึง่ พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา ทรง สัง่ สอน เวไนย สตัว อยู ได   
ความ คิด นี้ ทำให เทพ บุตร รูสึก เบิก บาน ขึ้น มา ได 

   ทาน คดิ วา   “ เรา จะ หาความ สำราญ ใน สวรรค เมือ่ไร กไ็ด   

แต โอกาส ที ่จะ พบพระ พทุธ เจา นัน้ ม ีนอย ยิง่ นกั ”   ทาน จงึ เหาะ ลง 
มา จาก สวรรค โดย ไม รีรอ   พรอม กับ หมู เทพ นับ พัน ที่ เปน บริวาร 

   เม่ือ พบพระ ผู มี พระ ภาค เจา ที่ พระ เชต วัน   เทพ บุตร 
จึง เขาไป เฝา และ ทูล ขอ ความ ชวย เหลือ  พระพุทธ องค ทรง เห็น 
ความ ทุมเท ใน การ ประพฤติ ปฏิบัติ ของ เทพ บุตร   จึง ตรัส วา 

   “ ดูกร เทพ   หนทาง ที่ ทาน ดำเนิน อยู นี้ ถูก ตอง แลว   
และ ยอม นำ ทาน ไป สู ภูมิ ที่ ปลอด จาก ภัย   เปน อิสระ จาก 
ความหวาดกลัว ใดๆ   อัน เปน จุด มุง หมาย ของ ทาน   ทาน 
จง ขับยาน อัน สงัด เงียบ   ลอ ทั้ง สอง จะ เปน ความ พากเพียร 
ทาง กาย และ ใจ   หิริ จะ เปน พนัก พิง   สติ เปน เกราะ ปอง กำบัง   
และ สัมมา ทิฏฐิ จะเปน สารถี   บุคคล ไม วา หญิง หรือ ชาย 
ผูครอบครอง ยาน นี้ และ ขับ ยาน นี้ ไป ดวย ดี   ยอม ดำเนิน ถึง 
พระนิพพาน เปน แนแท” 
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สนุก บันเทิง เปน นิจ นั้น ผิด ตรง ไหน 

  เรื่อง ของ เทพ บุตร ผู เคย เปน ภิกษุ นี้ มี กลาว ใน คัมภีร 
สังยุตตนิ กาย   ซึ่ง แสดง เรื่อง ราว เก่ียว กับ การ ปฏิบัติ สมาธิ 
ภาวนา ไว หลาย ประการ   เรา จะ ศึกษา เรื่อง 
นี้ ไป โดย ลำดับ   แต บางที คำถาม แรก   ทาน 
อาจ ตองการ ถาม วา   “ เหตุ ใด จึง มี ผู 

ไม พอใจ ที่ ได เกิด ใหม ใน สวรรค”   

เพราะ สรวง สวรรค เปยม ดวย ความ 
สุข สำราญ   เหลา เทพ ยัง มี รูป กาย 
ที่ งดงาม และ มีอายุ ยืนยาว   ทั้ง ยัง 
แวดลอม ดวย กาม สุข นานา ประการ 
  ไม จำเปน เลย ที่ จะ ตอง ตาย เสีย 
กอน แลวไป เกิด ใหม   เพื่อ เขาใจ ความ รูสึก ของ เทพ บุตร องค 
นี้   โลก นี้ มี สถาน ที่ เปน ดัง สวรรค อยู แลว   แต จะ หาความ สุข อัน 
เที่ยง แท และ ยั่งยืน ใน สถาน ที่ เหลา นั้น ได หรือ   ยก ตัวอยาง เชน   
ประเทศ สหรัฐอเมริกา มี ความ เจริญ เปน เลิศ ทาง วัตถุ   ความ สุข 
ทาง กาย หา ได งาย   เรา จะ เห็น ผูคน มัวเมา จมปลัก อยู ใน ความ 
บันเทิง และ ความ หรูหรา   ทาน ลอง ถาม ตัว เอง ดูเถิด วา   คน เหลา 

นนน

ยย
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นัน้ เขา คดิ ที ่จะ พจิารณา หรือ พยายาม หาความ จริง เกีย่ว กบั ชวีติ 
ให ลึก ซึ้ง บาง หรือ ไม   เขา มี ความ สุข จริง หรือ 
  ครั้ง ยัง เปน มนุษย   เทพ บุตร องค นี้ มี ศรัทธา แก กลา ใน 
พระ ธรรม คำ สอน ของ พระพทุธเจา วา ความ สขุ ที ่ประเสรฐิ สดุ   คอื   
ความ หลดุ พน ซึง่ เกิด จาก การ ประพฤติ ปฏบิตั ิธรรม   เพ่ือ แสวงหา 

ความ สขุ อนั ประเสรฐิ   ทาน จงึ สละ ชวีติ ทาง โลก ออกบวช เปน 
บรรพชิต   ทาน พากเพียร อยาง มุง มั่น   เพื่อ การ บรรลุ เปน 
พระ อรหันต   ที่ จริง ทาน พากเพียร อยาง อาจหาญ เกิน 
ไป จน มรณภาพ กอน เวลา อัน ควร   และ แลว ทาน กลบั 

พบ วา ทาน ตอง กลบั ไป เริม่ ตน ใหม โดย ถกู แวดลอม 
ดวย โลกีย สุข นานา ประการ ที่ ทาน พยายาม 
ละ หนี มา   เรา คง พอ จะ เขาใจ ความ ผิด หวัง 
ของ ทาน ได กระมัง 

  แทจรงิ แลว ความ ตาย เปน เพียง การ เปล่ียน สภาวะ ของ 
การ ระลกึ รู จาก ภาวะ หนึง่ ไป สู อกี ภาวะ หนึง่ เทานัน้   ไมใช อะไร ที ่
แปลก ใหม   สภาวะ ของ การ ตาย และ การ เกดิ ใหม   เกดิ ตอ เนือ่ง กนั 
โดย ไมมี ระหวาง คั่น   แต การ เกิด ของ เทวดา นั้น ตาง จาก มนุษย   
เนื่องจาก เปนการ ปฏิสนธิ ทันที   และ ปราศจาก ความ เจ็บ ปวด    
ดงั นัน้   เทพ บตุร ผู เคย เปน พระ มา กอน องค นัน้ จงึ มไิด เสยี จงัหวะ 
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ใน การ ปฏิบัติ ธรรม ไป ใน ระหวาง การ เกิด ใหม แต อยาง ใด   แลว 
ก็ ไม นา แปลก อีก เชน กัน ที่ เทพ บุตร จะ บน วา เสียง อัน อึกทึก ใน 
เทวโลก   หาก ทาน เคย ปฏิบัติ กรรมฐาน ใน ระดับ ที่ ลึก ซึ้ง มา แลว 
ก็ จะ รู วา เสียง อาจ เปน เครื่อง รบกวน และ ทรมาน ใจ ได เพียง ไร   
ไม วา จะ เปน เสียง ที่ดัง สน่ัน เพียง คร้ัง เดียว หรือ ดัง ถี่ๆ   แบบ ตอ 
เนื่อง   สมมุติ วา ใน ขณะ นั่ง กรรมฐาน ผู ปฏิบัติ เพ่ิง จะ เขา สู สภาวะ 
ที่ สงบ นิ่ง   แลว ทันใด นั้น เสียง โทรศัพท ก็ ดัง ขึ้น   สมาธิ ที่ สะสม มา 
ตลอด ชัว่โมง ก ็อาจ แตก กระจาย ไป ใน พริบ ตา   หาก ประสบการณ 
นี้ เคย เกิด กับ ใคร ก็ อาจ เขาใจ ความ รูสึก ของ เทพ บุตร ผู เคย เปน 
พระ ภิกษุ มา กอน องค นี้ ที่ เปรียบ เทวดาเหมือน กับ หมู เปรต   เมื่อ 
โทรศัพท ดัง ข้ึน   อาตมา สงสัย วา ผู ปฏิบัติ จะ นึก บน วา อยางไร   
แมวา จะ เปน เพื่อน ของ ทาน เอง ที่ โทรมา ก็ตาม 

  ใน พระ บาลี เดิม   พระ สูตร บท นี้ มี การ เลนคำ กลาว คือ   
เทพบุตร องค นี้ พบ วา ตนเอง อยู ใน อุทยาน แหง สรวง สวรรค อัน 
รื่นรมย   ชื่อ   “ นันท วัน ”   ซึ่ง เปน ที่ เล่ือง ลือ วา เปน สถาน ที่ อัน 
งดงาม   แต เมื่อ ทาน กราบทลู พระพุทธ องค   ทาน เรียก ชื่อ สถาน 
ที่ แหง นั้น เสีย ใหม วา   “ โมหะ นะ ”   ซึ่ง มา จาก คำ วา   โมหะ   ความ 
หลง   สถาน ที่ ที่ กอ ให เกิด ความ สับสน และ ความ วุนวาย ภายใน 
จิตใจ 
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หนทาง แหง การ สละ โลก 

  ใน ความ เขาใจ ของ ผู ปฏิบัติ   แนนอน วา เรา อาจ พึง 
พอใจ กับความ หวั่น ไหว ใน ปติ สุข ที่ ดื่มด่ำ   บางที เปา หมาย ของ 
ผู ปฏิบัติ อาจไมใช อร หัต ต ผล เชน เทพ บุตร องค นี้   หรือ อาจ จะ 

ใช   ไม วา ผู ปฏิบัติ จะ หวัง ผล ประการ ใด จาก การ ปฏิบัติ   เชื่อ 
แน วา ผู ปฏิบัติ ยอม เห็น คุณคา ของ สมาธิ และ ความ 

สงบ ที่ เกิด จาก การ เจริญ กรรมฐาน   เพ่ือเขา 
ถึง สภาวะ ดัง กลาว   การ ปลอย วาง ใน ระดับ 
หนึ่ง เปน สิ่ง จำเปน   ทุก คร้ัง ที่ ผู ปฏิบัติ นั่ง ลง 
เพ่ือ เจริญ กรรมฐาน   แม เพียง ชัว่โมง เดยีว 
ยอม เทากบั ได สละ โอกาส ที ่จะ แสวงหา 
ความ สุข หรือ เครื่อง ลอ ใจ ตางๆ   ไป เปน 
เวลา หนึ่ง ชั่วโมง   แต กลับ ได พบ ความ 
ปลอด โปรง จาก ความ วุนวาย   และ จาก 

ความ ทุกข ใจ ใน การ ไขว ควา หาความ รูสึก 
อันนายินดีทั้ง หลาย   หาก ผู ปฏิบัติ เขา กรรม ฐาน นานๆ   แม ตอง 
ละ บาน เรอืน   คน รกั   และ งาน อดเิรก ไป   แต หลาย คน ก ็พบ วาการ 
เสีย สละ นี้ เปน สิ่ง คุมคา 

ถึง ส
ห
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  แมวา ทาน จะ พร่ำ บน เกี่ยว กับ เทว ภูมิ   แต เทพ บุตร ก็ 
มิได ตั้งใจ จะ ดู หมิ่น วิถี ชีวิต ของ เหลา เทพ   ทาน เพียง แต รูสึก ผิด 
หวงั ใน ตวัเอง ที ่ไม อาจ บรรลุ เปา หมาย ของ ทาน มากกวา   ทำนอง 
วา   เราทำงาน ชิ้น หน่ึง   โดย หวัง วา จะ ได เงิน   ๔๐,๐๐๐   บาท   เรา 
ทำงาน หนกั อยาง ขยนั ขนั แขง็   และ ละเอยีด ถีถ่วน   แต เมือ่ สิน้ วนั 
งาน ชิ้นนั้นยัง ไม เสร็จ   เรา ได คา จาง มา เพียง   ๒,๐๐๐   บาท   ซึ่ง 
ยอม ทำให ผิด หวัง   ทั้งนี้ มิใช วา จะ รังเกียจ เงิน   ๒,๐๐๐   บาท   แต 
เปน ความ รูสึก ผิด หวัง ที่ไม สามารถ บรรลุ จุด มุง หมาย ที่ ตั้ง เอา ไว   
ใน ทำนอง เดียวกัน   เทพบุตร โกรธ ตนเอง และ เปรียบ ตนเอง กับ 
นัก มวย ที่ ชก ได หัว ผัก กาด แทนที่ จะ ได เหรียญ ทอง   เหลา เทพ 
บริวาร ทั้ง หลาย เขาใจ ทานดี   และไม ได รูสึก วา ถูก เหยียด หยาม   
แทจริง แลว เหลา เทวดา ก็ สนใจ ในพระ ธรรม เชน กัน   จึง ติดตาม 
ทาน มายัง โลก มนุษย   ซึ่ง ทาน เหลานั้น ก็ได รับ ประโยชน จาก คำ 
สั่ง สอน ของ พระพุทธ องค 
  หาก ผู ปฏิบัติ มี ความ มั่นคง ใน ธรรม ปฏิบัติ แลว   
ความสนใจ ใน การ เจริญ กรรมฐาน จะ ตดิตาม ไป ทกุหน ทกุแหง   
แม ใน เทวโลก    หาไม แลว ใน ไม ชา    ชวีติ ทาน ยอม จะ ถกู รอยรดั 
ดวย โลกีย สุข ของ ภูมิที่ ทาน ไป บังเกิด   และ ความ พยายาม 
ในการ ปฏิบัติ ธรรม ของ ทาน ก็จะเหือด หาย ไป 
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สราง ความ มั่นคง ใน การ ปฏิบัติ ธรรม 

  เรา ลอง มา ดู วา   เทพ บุตร องค นี้ มี ความ มั่นคง ใน ธรรม 
ปฏิบัติ ได อยางไร   กอน เขาไป อยู ใน ปา ตาม ลำพัง   ทาน อยู ใน ความ 
ดูแล ของ อุปชฌาย อาจารย เปน เวลา   ๕   ป   รวม กับ พระ ภิกษุ อื่น   
ทาน บำรุง อาจารย ดวย วิธี ตางๆ   มาก บาง นอย บาง   รับคำ สอน ใน 
การ บำเพ็ญ ภาวนา จาก อาจารย และ ประพฤติ ปฏิบัติ ตน ตามพ ระ 
วินัย โดย บริบูรณ   ใน แตละ ป ทาน จะ เขา จำ พรรษา เปน เวลา สาม 
เดอืน   หลัง จาก นัน้ จะ เขา รวม พธิ ีมหา ปวารณา   ซึง่ เปน ธรรมเนยีม ที ่
พระ ภกิษ ุจะ กลาว ถงึ ความ ผดิ และ ตกั เตอืน ซึง่ กนั และ กนั ดวย ความ 
เมตตา กรุณา   เพ่ือ ให เพื่อน ภิกษุ ได แกไข ขอ บกพรอง ของ ตน 
  ความ เปน มา ของ เทพ บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ องค นี้ เปน 
ตัวอยาง สำคัญ สำหรับ โยคี ทุก คน   กลาว คือ ผู ปฏิบัติ พึง ทำความ 
เขาใจ วิธี การ รักษา ศีล อยาง แจม แจง   จน กระทั่ง สามารถ รักษา 
กายกรรม และ วจี กรรม ให บริสุทธิ์ หมดจด ได เปน ปกติ ใน ชีวิต   
นอกจาก นี้ ผู ปฏิบัติ พึง มี ความ รับ ผิด ชอบ ตอ กัน และ กัน   เพราะ 
เรา อาศยั อยู ใน โลก นี ้รวม กนั    เรา พงึ เรียน รู การ ปฏสินัถาร ดวย วธิ ี
ที่ เกื้อกูล และ เมตตา ตอ กัน  สำหรับ การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน   
เรา ยัง ตอง พึ่งพา วิปสสนา จาร ย ที่ เชื่อ ถือ ได และ มี ความ สามารถ 
จนกวา เรา จะ ชำนาญ และ ผาน วิปสสนา ญาณ ทุก ขั้น แลว 
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 การ แยกแยะ แกน ออก จาก เปลือก 
 

 พระ ภิกษุ รูป นี้ มี คุณธรรม อัน เลิศ   ทาน มี ความ มุง มั่น ที่ 
จะ บรรลุ สัจ จ ธรรม   สำหรับ ทาน   ไมมี สิ่ง ใด สำคัญ เทา การ ปฏิบัติ 
ธรรม   ทาน พยายาม แยกแยะ สาระ แกน สาร ออก จาก เปลือก 
ดวย ความ ระมัดระวัง อยาง สูง   และ หลีก เล่ียง 
กจิกรรม ที ่ไม เกีย่ว กบั การ ปฏบิตั ิ  โดย ใช 
เวลา ใน การ เจริญ สติ ให มาก ที่สุด เทา ที่ 
จะ ทำได 

  เปนการ ดี  หาก ผู ปฏิบัติ จะ 
จำกัด ขอบเขต ความ รับ ผิด ชอบ ของ ตน   
เพื่อ จะ ได มี เวลา ใน การ ปฏิบัติ ธรรม มาก ขึ้น   หาก ทำ 
ไม ได   ขอ ให นึกถึง เรื่อง ของ แม โค   เปน ที่ ทราบ กัน วา   โค นั้น 
จะ เค้ียว เอื้อง ตลอด เวลา   และ งวน อยู กับ การ กิน หญา ทั้ง วัน   
เมือ่แม โค ม ีลกู ออน วิง่ วุน ซกุซน   หาก แม โค ยงั เอาแต เลม็ หญา 
กิน โดย ไม คิดถึง ลูก   ลูกวัว ก็ คงจะ วิ่ง เตลิด ไป จน เปน ปญหา   
แตหากวา แม โค เพิก เฉย ตอ ความ ตองการ ของ ตนเอง และ 
เฝา ดู ลูก อยาง เดียว   แม โค ก็ คง ตอง เล็ม หญา กิน ทั้ง คืน   โยคี 
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ผู ปฏิบัติ ที่ มี ภาระ หนาท่ี อื่น ตอง ปฏิบัติ ไป พรอมๆ กัน   ก็ ควร 
เลียนแบบ แม โค ทำงาน ของ ตน ไป   แต ก็ ไม ละท้ิง การ ปฏิบัติ 
ธรรม   พยายาม ไม ให จิต ฟุงซาน ไป ไกล เกิน ไป นัก 
  เรา ทราบ กัน แลว วา พระ ภิกษุ รูป นี้ ขยัน ขัน แข็ง และ มี 
ความเพยีร อยาง แรง กลา   ชวง เวลา ที ่ทาน ตืน่   ทาน พยายาม เจรญิ 
สต ิอยาง ด ีทีส่ดุ อนั เปน สิง่ ที ่ผู ปฏิบตั ิพงึ กระทำ   พระพุทธ องค ทรง 
อนุญาต ให พระ สงฆ นอน หลับ ได   ๔   ชั่วโมง   ใน ชวง มัชฌิมยาม   
แต พระ ภิกษุ รูป นี้ เห็น ความ จำเปน อยาง ยิ่ง ใน การ ปฏิบัติ   ทาน 
จึง ละทิ้ง ที่นอน และ ไม ยอม แม กระท่ัง คิดถึง การ นอน   ยิ่ง ไป กวา 
นั้น   ทาน แทบ จะ ไม ฉัน อะไร เลย   ทาน พอใจ อยู กับ การ ทำความ 
เพียร อยาง ตอ เนื่องเทานั้น 
  อาตมา มิได แนะนำ ให ผู ปฏิบัติ อด อาหาร และ อดนอน   
อาตมา เพียง ประสงค ให ผู ปฏิบัติ ชื่นชม ความ มุง มั่น ของ เทพ 
บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ องค นี้   ใน ระหวาง การ อบรม วิปสสนา 
กรรมฐาน   ผู ปฏิบัติ ควร นอน ให เพียง พอ ตาม พุทธ ดำรัส   คือ   ๔   
ชั่วโมง   หาก ทำได   ใน ชีวิต ปกติ อาจ จำเปน ตอง นอน มากกวา 
นี้   แต ก็ ไม ควร นอน มาก เกิน ไป เสีย จน ทำให เซื่อง ซึม   สำหรับ 
การ รับประทาน อาหาร   ผู ปฏิบัติ ควร รับ ประทาน ตาม ความ 
พอใจ เพื่อ ให มี กำลัง เพียง พอ สำหรับ ปฏิบัติ ภารกิจ ประจำ วัน 
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และ การ ปฏิบัติ ธรรม   แต ก็ ไม มาก เกิน ไป จน รูสึก ทอง อืด   และ 
งวงนอน   เรื่อง ของ พระ ภิกษุ ทาน นี้ ชี้ ให เห็น ถึง ความ จำเปน 
ในการ รับประทาน เพื่อ บำรุง รางกาย  อยาง นอย ให ได รับ 
สารอาหารเพียงพอ 
  บุคคล ที่ เสีย ชีวิต ใน ระหวาง การ ปฏิบัติ ธรรม หรือ ใน 
ระหวาง การ เทศนา ธรรม   สามารถ เทียบ ได กับ วีรบุรุษ หรือ 
วีรสตรี ที่ เสีย ชีวิต ใน สงคราม   พระ ภิกษุ องค นี้ กำลัง เดิน จงกรม 
อยู   ขณะ ที่ ถูก คม ดาบ ของ ธาตุ ลม ประหาร   เม่ือ ตื่น ขึ้น ทาน อยู 
บน สวรรค   ผู ปฏิบัติ ทุก คน ก็ จะ เปน เชน เดียวกัน   หาก เสีย ชีวิต 
ใน ระหวาง ปฏิบัติ ธรรม แม จะ ยังมิได บรรลุ ธรรม ก็ตาม 
  แม ใน ภพ ภูมิ ที่ ดี   ก็ ยัง อาจ มี บุคคล ที่ ปรารถนา หนทาง 
ที่ จะหลีก เรน ไป สู อิสรภาพ และ ความ ปลอดภัย ที่ สมบูรณ   เมื่อ 
ทาน ได ไป ปฏิสนธิ ใน เทว ภูมิ   เทพ บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ เกรง 
วา ตัณหา ของ ทาน จะ กลับ กำเริบ ขึ้น  หาก ทาน ยาง กราย เขา 
ในวิมาน แม เพียง กาว เดียว   ทาน รู วา ศีล วัตร ของ ทาน อาจ เส่ือม 
คลาย ลง   การ บรรลุ ธรรม ยัง คง เปน เปา หมาย สูงสุด   และ เพื่อ 
บรรลุ วัตถุประสงค นี้   ทาน จำ ตอง รักษา ความ บริสุทธิ์ ไว ให ครบ 
ถวน   ทาน จึง หลีก หลบ ลง มายัง วัด พระ เชต วัน และ กราบทูล ถาม 
คำถาม ตอ พระ ผู มี พระ ภาค เจา 
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พุทธ โอวาท ชั้น สูง 
 

 คำ ตอบ ของ พระพุทธ องค นั้น รวบรัด ผิด ธรรมดา   ปกติ 
แลว พระองค จะ ทรง สั่ง สอน เปน ลำดับ ขั้น   เริ่ม ดวย การ อบรม 
ศีล  แลว จึง ทรง แสดง เรื่อง ความ เห็น ถูก ใน เรื่อง ของ กรรม และ 
สมาธิ  กอน ที่ จะ ทรง แสดง เรื่อง การ เจริญ วิปสสนา   ครั้ง หนึ่ง 
พระผูมีพระภาค เจา ทรง ยก ตัวอยาง อาจารย สอน ศิลปะ เพื่อ 
อธิบาย ลำดับ ขั้น การ สอน นี้   เมื่อ มี ผู ที่ อยาก วาด ภาพ มา ขอ 
ศึกษาเลา เรียน ดวย   อาจารย ก็ มิได ยื่น พูกัน ให ทันที   บท เรียน 
บทแรก คือ สอน การ ขึง ผาใบ   เชน เดียว กับ การ ที่ ศิลปน ไม อาจ 
วาด ภาพ บน อากาศ ได ฉันใด   ยอม เปนการ เปลา ประโยชน ที่ จะ 
เริ่ม การ เจริญ วิปสสนา โดย ไมมี พื้น ฐาน ของ ศีล และ ความ เขาใจ 
ใน เรือ่ง กฎ แหง กรรม   หาก ปราศจาก สอง สิง่ นี ้แลว   ก ็ไมม ีพืน้ ฐาน   
( เหมือน ผาใบ)   ที่ จะ รองรับ สมาธิ และ ปญญา   ใน สถาน ปฏิบัติ 
ธรรม บาง แหง   การ อบรม ศลี และ กฎ แหง กรรม ถกู ละเลย   หาก 
เปน เชน นี้   ก็ ไม อาจ หวัง ผล จาก การ เจริญ ภาวนา ได มาก นัก 

  นอกจาก นี ้  พระพุทธ องค ยงั ทรง ปรบั คำ สอน ให เหมาะ 
สม แก ภูมิ หลัง หรือ จริต ของ ผู ฟง ดวย   พระองค ทรง เห็น วา เทพ 
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บตุร องค นี ้เคย เปน พระ ภกิษ ุ  และ เคย ปฏิบตั ิวปิสสนา กรรมฐาน 
อยาง แก กลา มา แลว   ทั้ง ยัง มิได ทำ ศีล ของ ทาน ให ขาด ลง ขณะ 
ที่มา บังเกิด ใน สวรรค ชั้น ดาวดึงส 

  ใน ภาษา บาลี มี คำ วา   กา ระกะ   หมาย ถึง บุคคล ที่ 
ซื่อตรงตอ หนาที่ และ ขยัน ขัน แข็ง   เทพ บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ 
องค นี้ เปน หนึ่ง ใน บุคคล เหลา นั้น   ทาน มิได เปน โยคี แต เพียง ใน 
นาม เทานั้น   อีก ทั้ง มิใช นัก ปรัชญา หรือ คน ชาง ฝน ที่ ลุม หลง อยู 
แต ใน ความ คิด และ จินตนาการ   อีก ทั้ง มิใช คน เอ่ือย เฉื่อย ที่ เพง 
มอง ทุกสิ่ง ทุก อยาง ไร ความ หมาย   ใน ทาง ตรง ขาม ทาน เปน ผู 
ที่ มี ความ อาจหาญ และ จริงใจ ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   เทพ บุตร ผู 
เคย เปน พระภิกษุ รูป นี้ เดิน ตาม ธรรม วิถี ดวย ความ มุง มั่น   ความ 
ศรัทธา   และ ความ เชื่อ มั่น อยาง ลึก ซึ้ง ใน การ ปฏิบัติ  เกื้อหนุน 
ใหทานสามารถ บำเพ็ญ เพียร อยาง ตอ เนื่อง   ทาน พยายาม 
นอมนำ คำ สอน ที่ ได รับ ฟง มา ปฏิบัติ ทุกๆ ขณะ   เรา อาจ เรียก 
ทานวา นัก ปฏิบัติ ธรรม ผู ชำ่ ชอง ก็ได 
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 พระพทุธ องค ตรสั สอน ภกิษ ุผู มุง มัน่ นี ้ดวย คำ สอน ชัน้ สงู 
สำหรับ ผู เช่ียวชาญ ใน การ ปฏบิตั ิธรรม   “ มรรคา ที ่ทาน ดำเนิน อยู 

นี ้ถกู ตรง แลว   และ ยอม นำ ทาน ไป สู สถาน ที ่ที ่ปลอด จาก ภยั   เปน 

อิสระ จาก ความ กลัว ใดๆ   อัน เปน จุด หมาย ของ ทาน ”   มรรคา ที่ 
กลาว ถึง นี้ หมาย ถึง อริยมรรค มี องค แปด นั่นเอง   เทพ บุตร องค 
นี้ ได ดำเนิน มา ตาม หนทาง นี้ อยู แลว   และ พระพุทธ องค ได ตรัส 
รับรอง ให ทาน เดิน ตอ ไป   พระองค ทรง ตระหนัก ดี วา   เทพ บุตร 
องค นี้ ประสงค จะ บรรลุ อรหัต ต ผล ใน ชาติ นี้   จึง ทรง ชี้ ทาง สาย 
ตรง ให   นั่น คือ  ทาง สาย วิปสสนา
    อริยมรรค มี องค แปด เปน ทาง ตรง โดย แท   ไมมี ทาง 
แยก   ไม คด โคง หรือ คด เค้ียว   แต มุง ตรง ไป สู พระ นิพพาน 

อกุศล กรรมบถ   ๑๐   

  เรา อาจ ทำความ เขาใจ ลักษณะ ของ กุศล ได ดี ขึ้น   โดย 
การ ศึกษา จาก สิ่ง ที่ ตรง ขาม กัน   คือ  อกุศล   ทาน กลาว วา   อกุศล 
กรรม หรือ ความ ประพฤติ ทุจริต มี อยู   ๑๐   ประการ   บุคคล ที่ 
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ประกอบดวย ลักษณะ ตางๆ   เหลา นี้ ทั้ง ทาง กาย   วาจา   และ ใจ   
บัณฑิต มอง วา เปน ผู ไม ซื่อสัตย   คดโกง   ขาด คุณธรรม 
  กาย ทุจริต มี อยู   ๓   ประการ   
 ประการ ที่ หนึ่ง   เกิด จาก ความ รูสึก เกลียด ชัง และ 
กาวราว   หาก บุคคล ขาด เมตตา และ กรุณา   ความ รัก และ ความ 
เห็น อก เห็นใจ แลว   เขา ก็ อาจ ยอม แพ แก ความ รูสึก เชน นี้ และ 
แสดงออก มา ทาง กายกรรม   บาง คน อาจ ฆา   ทำราย หรือ กดข่ี 
ผูอื่น   
 ประการ ที่ สอง   กาย ทุจริต อาจ เกิด จาก ความ โลภ   ซึ่ง 
หาก ไม ควบคมุ แลว ก ็อาจ นำ ไป สู การ ลกั ขโมย หรอื การ หลอก ลวง 
เอา ทรัพยสิน ของ ผู อื่น   
 ประการ ที่ สาม   การ ประพฤติ ผิด ใน กาม ก็ เปน กาย 
ทุจริต   บุคคล ที่ ถูก ครอบงำ ดวย ความ ใคร ปรารถนา ที่ จะ สนอง 
ตัณหา ของ ตน   ก็ อาจ ประพฤติ ผิด ใน กาม โดย ไม คำนึง ถึง ความ 
รูสึก ของ ผู อื่น 
  วจี ทุจริต มี  ๔   ประการ   คือ  
  หนึ่ง    การ พูด ปด   
 สอง    การ พูด ยุยง สอ เสียด กอ ให เกิด ความ แตกแยก  
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  สาม    การ พูด ทำราย จิตใจ ผู อื่น   พูด คำ หยาบ คาย   
ดาทอ   ลามก  
  และ  สี่   การ พูด ตลก คะนอง   ( เพอ เจอ) 
  มโน ทุจริต มี   สาม   ประการ   คือ   
 หนึ่ง    การ คิด ประทุษราย   
 สอง    การ เพง เล็ง อยาก ได ของ ของ คน อื่น  
 สาม  ความ เห็น ผิด เก่ียว กับ กฎ แหง กรรม  
  ปฏิเสธ กฎ แหง กรรม   ไม เชื่อ วาการ ทำ ดี ทำ ชั่ว ยอม ให 
ผล เหลา นี้ นับ ได วา เปน มิจฉา ทิฏฐิ ใน ทาง พุทธ ศาสนา   ความ คิด 
เปนพฤติกรรม ประเภท หน่ึง   ความ คิด เปน สิ่ง สำคัญ มาก   เพราะ 
เปน สาเหตุ ของ การกระทำ   การ ไม เชื่อ กฎ แหง กรรม สามารถ 
ทำให เกิด พฤติกรรม   การก ระ ทำ ที่ ขาด ความ รับ ผิด ชอบ   สราง 
เหตุ ที่ ทำให เกิด ทุกข แก ตนเอง และ ผู อื่น 
  ยัง มี มโน กร รม อื่นๆ  อีก ที่ เปน อกุศล   แต มิได รวม อยู ใน 
อกศุล กรรมบถ ขาง ตน   เชน ความ งวงเหงา หาวนอน   ความ ฟุงซาน   
และ กเิลส ใน ลกัษณะ อืน่ๆ   อกี มากมาย    บคุคล ที ่ถกู อำนาจ เหลา 
นี้ ครอบงำ  นับ ได วา เปน ผู ที่ มี ใจ ทุจริต 
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 อันตราย จาก การ เดิน บน หนทาง ที่ เปน อกุศล 
 

 บุคคล ที่ ยัง ถูก ครอบงำ ดวย พฤติกรรม อัน เปน ทุจริต 
ทั้ง ภายใน และ ภายนอก ดัง กลาว   นับ ได วา กำลัง เดิน บน หนทาง 
ที่ เปน อกุศล   เขา ไมมี หวัง ที่ จะ บรรลุ สถาน ที่ ที่ ปลอด จาก ภัย ได   
และ ตอง เผชิญ กับ อันตราย ตางๆ   ตลอด เวลา 
  อันตราย ประการ หนึ่ง   คือ   ความ รูสึก ลงโทษ ตัว 
เอง   เสียใจ และ เศรา ใจ ที่ ได กระทำ ผิด ใน อดีต   บุคคล อาจ หา ขอ 
แกตัว ใน อกุศล ที่ ได กระทำ   ไม วา ทาง กาย   วาจา   หรือ ใจ   บาง 
คน อาจ ไมรู ดวย ซ้ำ วาการ กระทำ เชน นั้น เปน อกุศล   แต หลัง 
จาก นั้น การ ระลึก ถึง อดีต ทำให รูสึก เสียใจ   บาง คน นึก ตำหนิ 
ตนเอง   “นั่นเปนการกระทำ ที่ โง มาก เลย”   ความ เสียใจ ใน 
สิ่ง ที่ ได ทำ ไป แลว เปน สิ่ง ที่ เจ็บ ปวด มาก   และ เปน ความ รูสึก 
ที่ ไมมี ใคร อื่นมาทำ เรา   การ เดิน ตาม หนทาง ที่ เปน อกุศล นี้ 
เปนการ สราง ทุกข ให แก ตนเอง และ ให ผลลัพธ ที่ นา กลัว 
เสมอ   แต ยิ่ง นา สะ พรึง กลัว โดย เฉพาะ ใน วาระ ที่ ใกล ตาย   
ใน ชวง นั้น จะ เกิด กระแส แหง จิตสำนึก ที่ ไม อาจ ควบคุม ได   
ประมวล ภาพ ชีวิต และ การก ระ ทำ ของ แตละ คน จะ เกิด ขึ้น 
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เปน ฉากๆ   หากบุคคลสั่งสม แต คุณธรรม และ เมตตา   ความ 
เอ้ือเฟอ เผื่อแผตอ ผู อื่น   จิตใจ ก็ จะ เปยม ดวย ความ อบอุน และ 
ความ สงบ   สามารถ ที่ จะ ตาย อยาง สงบ   แต หาก บุคคล มิได ระวัง 
รักษา ศีล   ความ เศรา และ เสียใจ ก็ จะ ครอบงำ จิต   เขา อาจ คิด วา   
“ ชีวิต ชาง สั้น เสีย นี่ กระไร   ฉัน เสีย เวลา ไป เปลา   ฉัน พลาด โอกาส 

ที ่จะ ได ใช ชวีติ ใน ระดบั ที ่สงูสดุ ที ่มนษุย ควร จะ เปน”   เมือ่ถงึ ตอน 
นั้น ก็ สายเสีย แลว ที่ จะ แกไข   เขา จะ ตาย ดวย ความ ทุกข ทรมาน   
บางคนทุกข ทรมาน มาก   ถึง ขนาด ที่ ตอง ร่ำไหออกมา 
  การ รูสึกลงโทษ ตนเอง มิใช อันตราย เพียง อยาง เดียว 
ของ ผู เดิน บน ทาง ที่ เปน อกุศล   บุคคล ผู นั้น ยัง ตอง รับคำ ตำหนิ 
ติฉิน จาก บัณฑิต   คน ดี ยอม ไม ปรารถนา เปน มิตร หรือ ยกยอง 
ผู ที ่ไวใจ ไม ได หรอื บคุคล ที ่ชอบ ความ รนุแรง   คน ที ่ไร คณุธรรม 
จะ กลาย เปน ที่ รังเกียจ ใน สังคม   ไม อาจ อยู รวม กับ ผู อื่น ได 
  บน เสน ทาง ที ่เปน อกศุล     บคุคล อาจ พบ วา เขา ตอง ตอสู 
กับ กฎหมาย บาน เมือง   หาก ทำ ผิด   กฎหมาย ก็ จะ ตาม ลงโทษ   
ตำรวจ จะ ตาม จบั แลว จะ ตอง ถกู บงัคบั ให เสยี คา ปรบั   หรอื ตดิ คกุ   
หรือ บางที อาจ ถูก ตัดสิน ประหาร ชีวิต   ทั้งนี้ แลว แต ความ รุนแรง 
ของ ความ ผิด   โลก ปจจุบัน นี้  ก็ เต็ม ไป ดวย ความ รุนแรง อยู แลว   
คน จำนวน มาก ทำ ผิด กฎหมาย   ดวย ความ โลภ   ความ โกรธ   และ 
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ความ หลง   พวก เขา ทำ ผดิ ซำ้ แลว ซำ้ เลา   ความ ลกึ แหง หวง อกศุล 
กรรม ที่ บุคคล อาจ จม ลง ไป ได นั้น ไมมี ประมาณ   เรา อาจ ได เห็น 
ขาว พฤติกรรม อัน รุนแรง เก่ียว กับ การ ฆาตกรรม ตางๆ   เมื่อ เจา 
หนาที่ บาน เมือง ตาม จับ ฆาตกร ได   บุคคล นั้น อาจ ตอง ชดใช ดวย 
ชวีติ     ดงั นัน้ จงึ อาจ กลาว ได วา ผู เดนิ บน หนทาง ที ่เปน อกศุล ยอม 
ตอง เสี่ยง กับ อันตราย จาก การ ถูก ลงโทษ 

  แนนอน วา คน ที่ ฉลาด อาจ หนี รอด ไป ได   หรือ อาจ 
ทำ ผิดโดย อาศัย ชอง โหว ของ กฎหมาย   เขา อาจ หลีก เลี่ยง การ 
ลงโทษ โดย เจา หนาที่ บาน เมือง ได   แต เขา ไมมี ทาง หลีก หนี 
การ ลงโทษ ตนเอง ได เลย ดัง ที่ ได กลาว มา แลว   ความ ที่ รู อยู แก 
ใจ วา ตน ได กระทำ ผิด ไป นี้ เปน สิ่ง เจ็บ ปวด มาก   เรา ยอม เปน 
พยาน ให แก ตัว เอง ได ดี ทีส่ดุ   เรา ไม อาจ หน ีตนเอง 
ได   และ ยัง ไม อาจ หลีก หนี จาก อบายภูมิ   เชน 
สัตว เดรัจฉาน   นรก หรือ เปรต ได   ครั้น เมื่อ 
บุคคล ได กระทำ ผิด   กรรม จะ ตาม ให ผล   
หาก ไม ให ผล ใน ชาติ นี้ ก็ จะ ติดตาม ไป ใน 
อนาคต   หนทาง ที่ เปน อกุศล ยอม นำ 
ไป  สู  ภยันตราย ตางๆ   เหลา นี้

อง ได ดี ทีส่ดุ  
หลีก หนี

นรก หรื
ผิด   ก
ติ 
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อกุศล ยอม ไม อยู ใน อริยมรรค มี องค แปด   โดย ยอ 
มรรค มี องค แปด ก็ คือ   ศีล   สมาธิ   และ ปญญา   อัน นำ มา 

ซึ่ง ความ บริบูรณ   และ ความ ถูก ตรง ใน ชีวิต มนุษย ทุกๆ   ดาน 
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 อริยมรรค มี องค แปด หมวด ศีล 

  สัมมา วาจา   หรือ วาจา ชอบ   คำ วา สัมมา วาจา   หาก 
แปล ตรงๆ   ก็ คือ วาจา ที่ ถูก ถวน หรือ สมบูรณ   หมาย ถึง   คำ พูด 
ที่ ตรง ตอ ความ เปน จริง   นอกจาก นี้ ยัง สราง ความ สามัคคี ให เกิด 
ขึ้น ใน หมู ชน   มี เมตตา   นา ฟง   ออน หวาน   ไม ประทุษราย   และ 
เปน ประโยชน   การ มี สัมมา วาจา ทำให ลวง พน จาก พฤติกรรม ที่ 
ไม เหมาะ สม ทาง วาจา ๔  ประการ   ดัง ได กลาว แลว 
  สัมมา กัม มัน ตะ   หรือ การก ระ ทำ ชอบ  การก ระ ทำ ที่ 
ถูก ตอง   ยอม ประกอบ ดวย ความ ยับยั้ง ชั่งใจ  บุคคล พึง เวน จาก 
ความประพฤติ ที่ เปน อกุศล กรรม ทาง กาย  ๓  ประการ   ไดแก   
การ ฆา   การ ลัก ขโมย   และ การ ประพฤติ ผิด ใน กาม 
  ประการ สุดทาย   สัมมา อาชีวะ   คือ   การ เลี้ยง ชีพ ชอบ   
กลาว คือ   ดำรง ชีวิต ดวย ความ ถูก ตอง เหมาะ ควร และ ปราศจาก 
มลทิน   ไม ประกอบ มิจฉา อาชีพ 
  การ ขจัด อกุศล กรรม ๓ ประการ นี้   ทำให บุคคล 
สามารถ ควบคุม กิเลส อยาง หยาบ เอา ไว ได  กิเลส เปน ศัตรู 
ของ เรา   ซึง่บคุคล ควร จะ ระลกึ รู และ พจิารณา อยู เนอืงๆ   หาก 
ปราศจาก ศัตรู   บุคคล ก็ ปราศจาก อันตราย 
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 อริยมรรค มี องค แปด หมวด สมาธิ 
 

 จิต ที่ ตั้ง มั่น หรือ สมาธิ เปน หมวด ที่   ๒   ของ อริยมรรค มี 
องค แปด   ประกอบ ดวย ธรรม  ๓  ประการ   คือ ความ เพียร ชอบ   
สติ ชอบ   และ สมาธิ ชอบ 
  หัวขอ นี้ นา จะ เปน ที่ คุน   หาก ทาน เคย ปฏิบัติ กรรมฐาน 
มา กอน   เมื่อ ผู ปฏิบัติ พยายาม ตั้ง ความ ระลึก รู ไว ที่ ทอง   ( พอง 
ยุบ )   นี้ คือ ความ เพียร ชอบ  ซึ่ง มี พลัง อำนาจ ใน การ ผลัก ให กิเลส 
หาง ไกล ออก ไป   เมื่อ ผู ปฏิบัติ มี ความ เพียร ชอบ   สติ ก็ จะ เขม แข็ง 
ขึ้น   และ สามารถ เฝา ดู อารมณ ตางๆ   ได   และ สติ นี้ ก็ จะ ทำ หนาที่ 
ตาม รักษา   กลาว คือ   ความ เพียร ผลักไส กิเลส ให หาง ไกล   และ 
สติจะ ทำ หนาที่ ปด ประตู ไม ให กิเลส กลับ เขา มา อีก   คราว นี้ จิต 
จะสามารถ รวม ตัว ตั้ง มั่น ได   สติ จะ ตาม รู อารมณ ทุก ขณะ โดย 
สำรวม   ไม ฟุงซาน   สงบ นิ่ง   นี้ คือ สัมมา สมาธิ 
  หาก องค ธรรม ทั้ง   ๓   ปรากฏ อยู   ก็ กลาว ได วา   มรรค มี 
องค แปด หมวด สมาธิ เจริญ ขึ้น   ณ   จุด นี้ ความ ดาง พรอย ทาง จิต   
(กิเลส)   และ อกุศล จิต จะ ถูก จำกัด ให อยู หาง ไกล   หมวด สมาธิ นี้ 
ทำ หนาที่ ตอสู กับ อกุศล จิต โดยตรง 
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 อริยมรรค มี องค แปด หมวด ปญญา 

  ใน ทุก ขณะ   จิต จะ มี ความ บริสุทธิ์ และ สงบ ดวย ความ 
พยายาม ของ ผู ปฏิบัติ เอง   สมมุติ วา แตละ นาที ผู ปฏิบัติ มี จิต 
ที่ปราศจาก อกุศล   ๖๐   คร้ัง   ใน  ๒  นาที   ก็ จะ มี จิต ที่ บริสุทธิ์   
๑๒๐   คร้ัง   ลอง คิด ดู วา ใน หนึ่ง ชั่วโมง หรือ จนถึง หนึ่ง วัน   ผู 
ปฏิบัติสามารถ สราง วินาที แหง สันติสุข ได มาก เพียง ไร   ทุกๆ   
วินาที มีคาทั้ง สิ้น 
  ใน แตละ ขณะ เชน นี้   ผู ปฏิบัติ จะ เห็น จิต หยั่ง ลง สู เปา 
หมาย คือ อารมณ ที่ ปรากฏ ชัด ใน ปจจุบัน ขณะ นี้   คือ   การ ตั้ง เปา 
หมาย ไว ชอบ     ( สัมมา สังกัปปะ )   เปน หน่ึง ใน หมวด ปญญา ของ 
อริยมรรค มี องค แปด   เม่ือ จิต ปก ลง สู อารมณ เปา หมาย อยาง 
แมนยำ   ยอม จะ มอง เห็น อารมณ อยาง ชัดเจน   ก็ จะ เกิด ปญญา ที่ 
มอง เหน็ อารมณ อยาง ชดัเจน และ เปนการ ประจกัษ รู สภาว ธรรม 
ตาม ความ เปน จริง ซึ่ง เปน อีก องค หนึ่ง ของ อริยมรรค   กลาว คือ   
ความ เห็น ชอบ   ( สัมมา ทิฏฐิ )   
  หาก จิต ตกลง สู อารมณ เปา หมาย อยาง แมนยำ   ปญญา 
ก็ จะ เกิด ขึ้น   รับ รู เงื่อนไข ตาม หลัก ของ เหตุ และ ผล ที่ เชื่อม โยง 
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ระหวาง สภาว ธรรม ทาง กาย และ ทาง จิต   เมื่อ จิต สัมผัส กับ ความ 
ไม เท่ียง   จติ ก ็จะ รูจกั อนิจจงั ตาม ความ เปน จริง   ดงั นัน้   เปา หมาย 
ที่ ตั้ง ไว ชอบ และ ความ เห็น ชอบ     จึง สัมพันธ กัน อยู 
  ความ เห็น ชอบ ที่ เกิด จาก การ ตั้ง เปา หมาย ชอบ 
มี พลังอำนาจ ใน การ ถอน ราก ของ จิต ที่ เปน อกุศล   ราก ลึก 
ของจิตที่เปน อกุศล นี้   หมาย ถึง อนุสัย กิเลส ที่ ซอน เรน อยู อยาง 
มิดชิด  ซึ่ง จะ สามารถ ขุด ราก ถอน โคน ได ดวย ปญญา เทานั้น   
สภาว ธรรม นี้ เปน สิ่ง ที่ พิเศษ มาก   จะ เกิด ขึ้น เพียง ขณะ เดียว 
ดวย วิธี ปฏิบัติ ที่ เปน ของ จริง   กระทำ ได จริงๆ   และ มิใช เกิด 
จากจินตนาการ 
  บางที ผู ปฏิบัติ อาจ เขาใจ ได มาก ขึ้น แลว วา เหตุ ใด 
พระพุทธ องค จึง ตรัส วา   หนทาง นี้ เปน ทาง สาย ตรง   อกุศล 
ทาง กาย   วาจา   และ ใจ   จะ สามารถ เอาชนะ ได ดวย การ ฝกฝน 
ไตรสิกขา   คือ   ศีล  สมาธิ  และ ปญญา ใน อริยมรรค มี องค แปด   
เมือ่ เดนิ ตรง ตาม เสน ทาง นี ้  ผู ปฏบิตั ิจะ สามารถ กาว ขาม อกศุล 
และ รอดพน จาก ภยันตราย ตางๆ 
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 พระ นิพพาน  และ  อริยมรรค
ใน ฐานะ สถาน ที่ ที่ ปลอด จาก ภัย 

  พระพุทธ องค ได ทรง รับรอง กับ เทพ บุตร ผู เคย เปน 
ภิกษุ วา หนทาง เสน นี้ จะ นำ ไป สู สถาน ที่ ที่ ปลอด จาก ภัย   คำ 
วา   “ สถาน ที่ ปลอด จาก ภัย ”   นี้   มี การ อธิบาย เพิ่ม เติม อยาง 
ละเอียด ใน อรรถกถา ของ พระ สูตร นี้   ความ จริง คำ นี้ หมาย ถึง 
พระ นิพพาน ที่ซึ่ง ปราศจาก ภยันตราย หรือ ความ นา กลัว ใดๆ   
เหลืออยู   สามารถ เอาชนะ ความ แก  และ ความ ตาย ได โดย 
เด็ดขาดหมดทุกข สิ้น เชิง นั่นเอง   ผู ใด ที่ ได บรรลุ พระ นิพพาน จะ 
ได รับ การปกปอง   จึง ได ชื่อ วา   “ ผู ปราศจาก ความ กลัว ”   กลาว 
คือ   เปน ผู ที่ ปราศจาก อันตราย 

  การ จะ เขา ถึง สถาน ที่ ที่ ปลอด จาก ภัย คือ พระ นิพพาน 
นี้   ผู ปฏิบัติ ตอง เดิน ไป ทาง โลกีย มรรค ของ อริยมรรค กอน   คำ 
วา   โลกีย   ใน ที่ นี้ หมาย ถึง สิ่ง ที่ ไม ได อยู เหนือ โลก   มี แต ทาง สาย นี้ 
เทานั้น ที่ นำ ไป สู พระ นิพพาน   พระ นิพพาน เปน จุด หมาย ปลาย 
ทาง ของ หนทาง เสน นี้ 

๓๖



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

  เรา ได กลาว ถึง ไตรสิกขา ของ หนทาง เสน นี้ แลว วา   คือ   
ศีล   สมาธิ   และ ปญญา   เมื่อ บุคคล มี ศีล บริสุทธิ์ ก็ จะ ปราศจาก  
ความ รูสึก สำนึก ผิด และ คำ ตำหนิ ของ บัณฑิต   ปลอดภัย จาก 
การ ลงโทษ ทาง กฎหมาย และ การ เกิด ใน อบาย   เมื่อ บรรลุ ความ 
บริสุทธิ์ ใน หมวด สมาธิ   ผู ปฏิบัติ จะ รอดพน จาก ภัย อันตราย 
ของกิเลส ระดับ กลาง   กลาว คือ   จิต ที่ ไหล ไป สู อกุศล และ ความ 
บีบ คั้น อยู ภายใน   ปญญา ใน มรรค ซึ่ง เกิด จาก การ เจริญ สติ และ 
สมาธิ มี พลา นุ ภาพ ทำลาย อนุสัย กิเลส   ดัง นั้น แม จะ ยัง ไม ถึง 
พระนิพพาน ที่ ปลอด จาก ภัย อยาง แทจริง   ผู ปฏิบัติ ก็ จะ ได รับ 
การปกปอง รักษา จาก สิ่ง ที่ นา สะ พรึง กลัว   ใน ระหวาง ที่ ดำเนิน 
อยู บน ทาง แหง อริยมรรค   ดังนั้น   อริยมรรค นี้ เอง ก็ เปน สถาน ที่ 
ที่ ปลอด จาก ภัย ดวย เชน กัน
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  กิเลส เปน สาเหตุ ของ ภยันตราย ตางๆ   ใน โลก   อวิชชา   
ตัณหา   และ อุปาทาน   ลวน เปน กิเลส   เมื่อ มี อวิชชา   ทั้ง ยัง ถูก 
ผลัก ดัน ดวย ตัณหา   บุคคล ประกอบ กรรม แลว ก็ ตอง รับ ผล ของ 
กรรม นั้น   เพราะ กรรม ที่ ทำ ใน อดีตภพ ใด ภพ หนึ่ง   เรา จึง กลับ 
มา เกิด ใน โลก นี้ อีก   ใน อัตภาพ ที่ เปน รางกาย และ จิตใจ นี้   กลาว 
อีก นัย หนึ่ง ก็ คือ ชีวิต ของ เรา ใน ปจจุบัน ชาติ   เปน ผล มา จาก 
เหตุ ใน อดีต   ในทางกลับ กัน   รางกาย และ จิตใจ นี้ กลาย เปน 
ที่ เกาะกุมของ ตัณหา และ อุปาทาน   ตัณหา และ อุปาทาน นี้ 
เอง เปนเหตุ ที่ ทำให เรา กอ กรรม   ทำให ตอง เกิด ใหม อีก ซ้ำ 
แลว ซ้ำเลา   เพื่อ เพ่ิมพูน ตัณหา และ อุปาทาน ใน กาย และ จิต   
กิเลส   กรรม   และผลของกรรม   จึง เปน องค ประกอบ  ๓  อยาง 
ของ วงจร อุบาทว ใน สังสารวัฏ อัน หา เบ้ือง ตน ไม ได   และ หาก 
ปราศจากการเจริญ วิปสสนา กรรมฐาน ก็ ไม อาจ หา ที่สุด ได 
เชน กัน 
  หาก ปราศจาก อวิชชา หรือความ หลง แลว   วัฎ จักร นี้ ก็ 
ไม อาจต้ัง อยู ได   ใน เบื้อง ตน เรา เปน ทุกข จาก อวิชชา คือ ความ 
ไมรู   ความ มืด บอด ลวนๆ   ยิ่ง ไป กวา นั้น   อวิชชา คือ ความ ไมรู 
จาก ความหลง   ซึ่ง หาก เรา ไม ปฏิบัติ ให ลึก ซึ้ง   ก็ ไม อาจ ประจักษ 
ถึง ลักษณะ ที่แท ของ ความ เปน จริง   นั่น คือ   อนิจจัง   ทุก ขัง   และ 
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อนัตตา   ไม อาจ เห็น ลักษณะ ของ การ เปลี่ยนแปลง ทาง กาย และ 
จิต อัน เปน สภาว ธรรม ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ทุกๆ   ขณะ ได อยาง 
ชัดเจน   ไม อาจ เห็นทุกข อัน มหันต ที่ เรา ตอง เผชิญ อยู จาก การ 
บีบคั้น ของ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป   มอง ไม เห็น วา กระบวนการ 
เหลา นี้ ปราศจาก ผู ควบคุม   ไมมี ใคร อยู เบื้อง หลัง   ไมมี ใคร เปน 
ผูสงบ   หาก เขาใจ ลักษณะ ทั้ง สาม ของ รูป นาม นี้ อยาง ลึก ซึ้ง   
ตัณหา และ อุปาทาน ก็ มิ อาจ เกิด ขึ้น ได 
  ดัง นั้น   เพราะ ความ หลง   เรา จึง ปรุง แตง ความ จริง   
เขาใจผิด วา รูป และ นาม เปน สิ่ง คงทน ถาวร และ ไม เปลี่ยนแปลง   
เรา พึง พอใจ กับ การ เปน เจาของ รางกาย และ จิตใจ นี้   และ เขาใจ 
วามี ตัว ตน ถาวร คือ   “ ฉัน ”   ทำ หนาที่ กำกับ ควบคุม รางกาย 
จิตใจนี้ 
  ความ ไมรู สอง ประเภท นี้ เอง ที่ กอ ให เกิด ตัณหา 
และอุปาทาน   การ ยึด มั่น หรือ อุปาทาน ก็ เปน เพียง ตัณหา หรือ 
ความ อยาก ที่ พอกพูน หนา ขึ้น เทาน้ัน เอง   ดวย ความ ปรารถนา 
สิ่ง นา พอใจ ทาง รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฎฐัพ พะ   และ ธรรมารมณ   
เรา จึง ไขว ควา หา สิ่ง ใหมๆ  ร่ำไป   เมื่อ ได สิ่ง ที่ ปรารถนา   เรา ก็ จะ 
กอด มัน ไว แนน และ ไม ยอม ปลอย มัน ไป   เหลา นี้ กอ ให เกิด กรรม 
ซึ่ง เปน สิ่ง รอย รัด ผูกมัด เรา ไว กับ วัฏจักร ของ การ เกิด ใหม 
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ตัด สังสาร วัฎ 

 

 แนนอน วา กรรม มี หลาย อยาง   อกุศล กรรม นำ มา ซึ่ง ผล 
อนั ไม นา ปรารถนา และ ทำให บคุคล ตอง วน เวยีน อยู ใน สงัสารวัฏ   
เมื่อ เร่ิม เดิน บน หนทาง แหง อริยมรรค   ผู ปฏิบัติ ไม พึง วิตก กับ ผล 
ของ อกุศล กรรม ที่ เคย ทำ ไว ใน อดีต   เพราะ ผู ปฏิบัติ หลีก เลี่ยง 
การก ระ ทำ ที่ เปน อกุศล อยู แลว   ศีล ยอม คุมครอง ผู ปฏิบัติ จาก 
ทกุข ภยั ใน อนาคต   กศุล กรรม นำ มา ซึง่ ความ สขุ ถงึ แมวา ใน ขณะ 
เดียวกนั จะ ผลกั ดนั เรา ไป สู การ เกดิ ใหม   แต ใน ระหวาง การ เจรญิ 
วิปสสนา กรรมฐาน ไมมี การ ประกอบ กรรม ที่ จะ นำ ไป สู การ เกิด 
ใหม   การ เฝา ดู อารมณ ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป เปน กุศล กรรม   ทั้ง ยัง 
เปนการ ตดั ภพ ชาติ ใน สงัสารวัฏ อกี ดวย   ใน ความ หมาย ทีแ่ท จรงิ   
วปิสสนา กรรมฐาน ไม กอ ให เกิด ผล กรรม   ที ่เรยีก ใน ภาษา บาลี วา   
วิบาก   กลาว คือ   การ กำหนด ที่ แมนยำ จะ ปองกัน มิ ให ตัณหา เกิด 
ขึ้น   รวม ถึง การ ปองกัน สิ่ง อื่นๆ   ที่ เปน ผล พวง ของ การ เวียน วาย 
ตาย เกิด อัน ไดแก   กรรม   ชาติ   ชรา   และ มรณะ 
  ทกุๆ   ขณะ การ เจริญ วปิสสนา สามารถ ตดั วงจร อบุาทว 
ของ สังสารวัฏ   คือ   กิเลส   กรรม   และ ผล ของ กรรม ลง ได อยาง 
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สิ้นเชิง   เมื่อ ความ เพียร   สติ   และ สมาธิ ที่ มั่นคง เกิด ขึ้น   การ 
กำหนด อารมณ อยาง แมนยำ จะ ชวย ให สัมปชัญญะ แทง ตลอด 
เขาไป ถึง ลักษณะ ที่แท จริง ของ ชีวิต   ผู ปฏิบัติ จะ มอง เห็น สิ่ง ทั้ง 
หลาย ตาม ความ เปน จริง   แสง สวาง แหง ปญญา จะ ขับ ไล ความ 
มดื บอด ของ อวชิชา ออก ไป   เมือ่ ปราศจาก อวชิชา แลว ตณัหา จะ 
เกดิ ขึน้ ได อยางไร   หาก ผู ปฏิบตั ิประจักษ แจง ใน   อนจิจงั   ทกุ ขงั   
และอนัตตา   ตัณหา ไม อาจ เกิด ขึ้น ได   และ อุปาทาน ก็ ไม อาจ 
เกิด ตาม มา   ดัง นั้น   จึง กลาว ได วา อวิชชา ทำให เกิด อุปาทาน   
แต เมื่อ มี วิชชา ก็ จะ ปราศจาก อุปาทาน   เมื่อ ไมมี อุปาทาน 
ก็ไมกอ กรรม และ ก็ ไม ตอง รับ ผล ของ กรรม 
    อวิชชา ทำให เกิด ตัณหา และ อุปาทาน ความ ยึด มั่น   ทั้ง 
ตอ ชวีติ และ ตอ ความ เหน็ ผดิ เกีย่ว กบั ตวั ตน   การ ดำเนนิ ตาม ทาง 
แหง อริยมรรค ชวย ให ผู ปฏิบัติ สามารถ ทำลาย เหตุ ของ อวิชชา   
เมื่อ ไมมี เหตุ เหลา นี้ แม เพียง ชั่ว ขณะ เดียว   จิต ก็ จะ เปน อิสระ   
สังสารวัฏ จะ ขาด ลง   นี่ คือ สถาน ที่ ที่ ปลอด จาก ภัย ท่ี พระพุทธ 
องค ตรัส ถึง   เมื่อ เปน อิสระ จาก อวิชชา   และ จาก กิเลส   รวม ทั้ง 
ผล กรรม อัน นา กลัว ที่ จะ พึง กอ ให เกิด ทุกข ใน อนาคต   ผู ปฏิบัติ ก็ 
จะ สามารถ พบ กับ ความ ปลอดภัย และ ความ มั่นคง   ตราบ เทา ที่ 
ยัง ดำรง สติ อยู 

๔๒



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

  บางท ีผู ปฏิบตั ิอาจ รูสกึ วา กาย และ จติ ของ ตน นี ้นา กลวั 
มาก เสีย จน อยาก จะ กำจัด มัน ไป   อยางไร ก็ตาม   การ คิด ฆา ตัว 
ตาย ก็ ไม ชวย ให อะไร ดี ขึ้น   หาก ตองการ ความ หลุด พน จริงๆ   ผู 
ปฏิบัติ พึง ดำเนิน ชีวิต อยาง ฉลาด   กลาว กัน วา   ตอ เม่ือ บุคคล 
เฝาสังเกตผล เทานั้น เหตุ จึง ถูก ทำลาย ลง ได   การ ทำลาย นี้ 
มิใชการ ลงมือ ทำลาย ลาง จริงๆ   แต เปนการ สิ้น สุด ของ พลัง 
ที่ เปน บอ เกิด ของเหตุ  เมื่อ จิต รวม ลง ดวย สัมมา สติ   สัมมา 
สมาธิ   และ สมัมา ทฏิฐ ิ  ปญญา จะ ทำ หนาท่ี ทำลาย เหต ุของ รปู 
และ นาม อัน จะ พึง เกิด ใน อนาคต   กลาว คือ   ทุกๆ   ขณะ ที่ เฝา ดู 
อารมณ ที่ เกิด ขึ้น ทาง ทวาร ทั้ง หก   กิเลส จะ ไม สามารถ บุกรุก 
เขา มา หรือ เกิด ขึ้น ได   เมื่อ กิเลส อัน เปน ตัว กอ ให เกิดกรรม 
และการ เกิด ใหม เกิด ขึ้น ไม ได แลว  ผู ปฏิบัติ ก็ จะ สามารถ 
ตัดภพตัด ชาติใน สังสารวัฏ ได   เม่ือปราศจากเหตุ เสีย แลว  
ผลก็ไม อาจ เกิด ขึ้น ได 
  เม่ือ ได เดิน ตาม หนทาง แหง อริยมรรค   ผาน วิปสสนา 
ญาณ ขั้น ตางๆ   ผู ปฏิบัติ ก็ จะ บรรลุ ถึง พระ นิพพาน   อัน เปน ที่ 
ซึ่ง ปราศจาก อันตราย ได ใน ที่สุด  การ เขา ถึง พระ นิพพาน มี  ๔ 
ระดับ   ใน แตละ ขั้น กิเลส แตละ อยาง จะ ถูก ทำลาย ไป อยาง ถาวร   
เม่ือบรรลุพระ นิพพาน ใน ระดับ สุดทาย   คือ   อร หัต ต ผล   จิต 
จะบริสุทธิ์ ปราศจาก กิเลส โดย สิ้น เชิง 
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ผู ถึง กระแส   :   
ประสบการณ พระ นิพพาน คร้ัง ที่ หนึ่ง   

  เมื่อ บรรลุ พระ นิพพาน คร้ัง แรก   ใน ขณะ ที่ ผู ปฏิบัติ เขา 
ถึง โสดา ปตติ มรรค   สังสารวัฏ   ( กิเลส   กรรม   วิบาก )   อัน เปน เหตุ 
ให เกิด ทุกข จะ ถูก ทำลาย   บุคคล ผู นั้น จะ ไม ไป เกิด ใน ภูมิ ของ 
ดิรัจฉาน   เปรต   หรือ นรก   เพราะ กิเลส ที่ จะ นำ ไป สู ภพ ภูมิ เหลา 
นี้ ได ถูก ทำลาย ไป   บุคคล ผู นั้น จะ ไม ประกอบ กรรม ที่ จะ นำ ไป สู 
การ เกิด ใน สภาวะ เชน นั้น อีก   และ ผล กรรม แต อดีต ที่ จะ นำ ไป สู 
ภพ ภูมิ เหลา นี้ ก็ จะ กลาย เปน อโหสิกรรม ไป โดย ปริยาย 
  ใน การ บรรลุ ธรรม ใน ระดับ ที่ สูง ขึ้น   กิเลส จะ ถูก ทำลาย 
มาก ขึน้ๆ   จน ใน ทีส่ดุ เม่ือ บรรล ุอร หตั ต ผล   กเิลส จะ ถกู ทำลาย ไป 
โดย สิ้น เชิง   รวม ถึง กรรม และ ผล ของ กรรม   พระ อรหันต จะ ไม 
ถูก รบกวน ดวย กิเลส เหลา นี้ อีก   และ เมื่อ ทาน ดับ ขันธ ก็ จะ เขา 
สู สภาวะ อัน ปลอดภัย คือ พระ นิพพาน   ไม กลับ มา เวียน วาย ใน 
สังสารวัฏ อีก ตอ ไป 
  ผู ปฏิบัติ อาจ มี กำลัง ใจ ที่ ได รู วา แม ใน การ บรรลุ 
ธรรม ขั้นต่ำ สุด  ผู ปฏิบัติ จะ รอดพน จาก การ บำเพ็ญ เพียร ทาง 
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จิต ที่ผิดทาง หรือ หนทาง อัน เปน อกุศล ทุก ชนิด   ดัง กลาว 
ไว ใน   “วิสุทธิ มรรค ”   ที่ พระ พุทธ โฆษ า จาร ย ได รจนา ไว ใน 
พุทธศตวรรษท่ี สิบ   นอกจาก นี้ ผู ปฏิบัติ จะ ยัง ได รับ อานิสงส ที่ 
ทำให พน จาก ความ รูสกึ ลงโทษ ตนเอง   จาก การ ตำหน ิของ บณัฑติ   
จาก อันตราย ใน การ ถูก ลง ทัณฑ   และ จาก การ ตกลง ไป อยู ใน 
อบายภูมิ
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  ปุถุชน ที่ ยัง มิได ถึง กระแส แหง พระ นิพพาน   เปรียบ 
ได กับนัก เดิน ทาง ที่ เร่ิม ทอง เท่ียว ไป บน หนทาง ที่ เต็ม ไป ดวย 
ภยันตราย   มี อันตราย นานัปการ ที่ รอ คอย ผู ที่ ประสงค จะ 
ขาม ทะเล ทราย   ปาดง ดิบ   หรือ ปา โปรง อยู   บุคคล ผู นั้น จะ 
ตองเตรียมอุปกรณ เคร่ือง มือ ให พรอม   ซึ่ง หน่ึง ใน จำนวน 
นั้น คือ พาหนะ ที่ ดี และ มี คุณภาพ   พระพุทธ องค ประทาน ทาง 
เลือกที่ ล้ำเลิศ แก เทพ บุตร   พระองค ตรัส วา   “ เธอ จง เดิน ทาง 
ไป ใน ราช รถ ที่ สงัด เงียบ” 

  เรา คง พอ จะ เดา ได วา เทพ บุตร องค นั้น   คงจะ เห็น 
วาการเดิน ทาง ที่ สงบ เปน สิ่ง ควร ยินดี   หลัง จาก ที่ ตอง เผชิญ กับ 
เสียง อึกทึก ของ นัก ดนตรี บน สวรรค   แต ความ จริง ยัง มี ความ 
หมาย อื่น อกี   ณ   ที่ นี้ 

  พาหนะ สวน ใหญ มี เสียง ดัง   เกวียน และ รถ มา โบราณ 
ที่ ใช ใน สมัย พุทธกาล มี เสียง ดัง มาก   โดย เฉพาะ หาก ไม ได 
หยอด น้ำมัน หรือ สราง มา ไม ดี   หรือ เวลา บรรทุก ผู โดยสาร 
จำนวน มาก   แมแต รถยนต และ รถ บรรทุก สมัย ใหม ก็ ยัง มี เสียง 
อึกทึก   แต ราช รถ ที่ พระพุทธ องค ประทาน ให นี้ มิใช ราช รถ 
ธรรมดา   แตเปนพาหนะท่ีบรรจง สราง มา อยาง ดี เสีย จน สงัด 
เงียบ เวลาขับเคลื่อน ไป   ไม วา จะ มี สรรพ สัตว จำนวน ลาน หรือ 
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พันลาน ขับ อยู ก็ตาม   ราช รถ นี้ สามารถ นำ สรรพ สัตว ทั้ง หลาย 
ขาม มหาสมทุร   ขาม ทะเล ทราย   ผาน ปา อนั รกชัฏ แหง สงัสารวฏั 
ได   นี ่คอื ราช รถ แหง การ เจรญิ วปิสสนา หรอื ราช รถ แหง อรยิมรรค 
มี องค แปด 

  เมื่อ พระพุทธ องค ยัง ทรง พระชนม อยู   มี สรรพ สัตว นับ 
ลาน   ทั้ง มนุษย และ เทวดา   บรรลุ ธรรม โดย การ ฟง พระ ธรรม 
เทศนา ของ พระพุทธ องค เทานั้น   เหลา สัตว นับ พัน นับ แสน หรือ 
นับ ลาน อาจ ฟง พระ ธรรม เพียง ครั้ง เดียว ก็ สามารถ กาว ขาม 
สังสารวัฏ ไป ใน ราช รถ พรอมๆ   กัน ได 

  ราช รถ อาจ ไมมี เสียง   แต ผู โดยสาร มัก จะ แซ ซอง 
กัน โดยมาก   โดย เฉพาะ ผู ที่ ไป ถึง ฝง อัน ปลอด จาก ภัย แลว คือ 
พระนิพพาน   อริยบุคคล เหลา นี้ ยอม กลาว สรรเสริญ และ แสดง 
ความ ปติ ยินดี อยาง ยิ่งยวด   “ ราช รถ นี้ ชาง วิเศษ เสีย นี่ กระไร   เรา 

ได โดยสาร แลว และ ได รับ อา นิ สงส จริงๆ   ราช รถ นี้ นำ เรา มา ถึง 

พระ นิพพาน ” 

  ทาน เหลา นัน้ คอื พระ อรยิบคุคล   อนั ไดแก   พระ โสดาบนั   
พระ สกทา คามี   พระ อนาคามี   และ พระ อรหันต   ผู ซึ่ง ได บรรลุ 
ธรรม ทัง้  ๔ ระดับ   ทาน เหลา นี ้ตาง แซ ซอง สรรเสริญ ราช รถ นี ้เปน 
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อเนก ปริยาย   “ จิตใจ ของ เรา เปลี่ยน ไป โดย สิ้น เชิง   เปยม ไป ดวย 

ศรัทธา   ความ แจมใส กระจาง ชัด   และ ความ เบิก บาน   มี ปญญา 

รู ชัด ใน สภาว ธรรม ทั้ง หลาย   จิตใจ ของ เรา เขม แข็ง และ มั่นคง   

สามารถ เผชิญ กับ ความ ผันผวน ของ ชีวิต ได อยาง แยบยล ” 

  พระ อริยบุคคล ผู ที่ เขา ถึง ฌาน ระดับ ตางๆ   ก็ จะ แซ 
ซอง สรรเสริญ ราช รถ นี้ เชน กัน   เชน เดียว กับ พระ อนาคามี  และ 
พระอรหันต   ผู ที่ ได เขา นิโรธ สมาบัติ   ซึ่ง เปน สภาวะ แหง การ ดับ 
ไป ของ จิต   เจตสิก   และ สภาว ธรรม ที่ เกี่ยว กับ จิต ทั้งหมด   เมื่อ 
ออก จาก สภาวะ เชน นี้ แลว   ทาน ก็ จะ เปยม ไป ดวย ความ สงบ สุข 
และ ชื่นชม ยินดี ใน ราช รถ นี้ ยิ่ง นัก 

  ปกติ เมื่อ มี คน ตาย   ญาติมิตร จะ โศก เศรา เสียใจ และ 
รองไห   มี ทั้ง ความ อาดูร   โหยไห   ตรอมใจ ที่ ได เห็น คน ผู เปน ที่รัก 
จาก โลก นี้ ไป   แต สำหรับ พระ อรหันต ผู ชำระ กิเลส หมดจด แลว   
ความ ตาย เปน สิ่ง ที่ ควร เฝา รอ คอย   ทาน อาจ กลาว วา   “ ใน ที่สุด 

กอน ทุกข นี้ จะ ได ถูก ทิ้ง ไป เสียที   นี่ เปน ชาติ สุดทาย แลว   เรา มี แต 

ความ สุข ใน พระ นิพพาน   ไม ตอง เผชิญ กับ ทุกข อีก แลว ” 

  สภาว ธรรม อนั สงูสง ของ พระ อรหนัต   อาจ เปน สิง่ ที ่เกนิ 
กวา ความ สามารถ ของ ผู ปฏิบัติ จะ เขาใจ ได   แต ผู ปฏิบัติ อาจ พอ 
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เขาใจ ได วา พระ อรหันต รูสึก อยางไร   โดย ดู จาก การ ปฏิบัติ ของ 
ตนเอง   ใน ขณะ ที่ สามารถ เอาชนะ นิวรณ คือ ความ ปรารถนา 
กาม สุข   ความ อาฆาต พยาบาท   ความ งวงเหงา หาวนอน   ความ 
ฟุงซาน   และ ความ สงสัย   และ เมื่อ ผู ปฏิบัติ สามารถ ประจักษ 
ชัด ใน ลักษณะ ที่แท จริง ของ อารมณ ตางๆ   เห็น ความ แตก ตาง 
ระหวาง รูป กับ นาม   หรือ เห็น การ เกิด ดับ ของ สิ่ง ตางๆ   เปน 
ขณะๆ   ภาวะ ที ่เหน็ การ เกดิ ดบั นี ้กอ ให เกดิ ความ รูสกึ ที ่เปน อสิระ 
และปลาบปล้ืมยิ่ง นัก   ปติ และ ความ แจม ชัด ของ จิต คือ ผล ของ 
การ ปฏิบัติ ธรรม 

  พระพุทธ องค ตรัส วา   “ สำหรับ บุคคล ที่ ออก บำเพ็ญ 
เพยีร ภาวนา จน ได บรรล ุฌาน   จะ ม ีปต ิผดุ ขึน้ ภายใน เปน ความ 
สุข ที่ เหนือ กวา ความ สุข ใดๆ     ที่ อาจ แสวงหา ได ใน โลก มนุษย 
หรือ แม บน สวรรค” 

  ฌาน ใน ที่ นี้ อาจ หมาย ถึง การ เจริญ สมาธิ ที่ ตั้ง มั่น   หรือ 
การ เจ ริญขณิก สมาธิ อยาง ตอ เน่ือง ลึก ซึ้ง ใน ระหวาง การ เจริญ 
วิปสสนา ก็ได   ดัง ที่ ได กลาว แลว สมาธิ ประเภท ที่ สอง นี้ มีชื่อ 
เรียกวา   วิปสสนา ฌาน 
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 รสชาติ ที่ ไม อาจ เทียบ ได 

  ผู ปฏิบัติ ที่ สามารถ เจริญ สติ ได อยาง ตอ เนื่อง จะ ได รับ 
ปติ สุข อยาง สูง ใน การ ปฏิบัติ   นี่ คือ พระ ธรรม รส ที่ อาจ ไม เคย ลิ้ม 
ลอง มา กอน   ไมมี รส ใด เปรียบ ได   ครั้ง แรก ที่ ได ลิ้ม รส   ผู ปฏิบัติ 
จะ เปยม ดวย ความ อัศจรรย ใจ   “ พระ ธรรม นี้ ชาง ประเสริฐ ล้ำ 

เลิศ จริงๆ   ไม นา เชื่อ เลย วา เรา จะ สงบ   ปติ และ สุข ได มาก เทา นี้”   
ผู ปฏิบัติ จะ เปยม ดวย ความ ศรัทธา และ ความ เชื่อ มั่น   พรอมทั้ง 
ความ พึงพอใจ และ ความ สมหวัง   จิต เริ่ม คิด อยาก จะ แบง ปน 
ประสบการณ นี้ ให แก ผู อื่น   บาง คน อาจ ถึง กับ เร่ิม วางแผน 
การ รณรงค เพื่อ เผยแผ พุทธ ศาสนา   นี่ คือ เสียง ที่ เกิด ขึ้น ใน จิต   
เปนเสียง ที่ แซ ซองสรรเสริญ คุณ ของ ราช รถ ที่ สงบ เงียบ 

  กระน้ัน ยงั ม ีอกี เสยีง หนึง่ ที ่อาจ ไม กระตือรอืรน เทา   เปน 
เสียง กรีด รอง ของ ผู ปฏิบัติ ที่ โดยสาร ราช รถ ที่ ขาด ความ สงา งาม 
หรอื ความ สุข     โยคี เหลา นั้น อาจ โหน อยู บน ราช รถ ได   แต ก็ แทบ 
เกาะ ไม อยู   นี ่คอื ผู ปฏิบตั ิที ่ขาด ความ เพียร ใน การ เจริญ วปิสสนา   
ความ เพียร ต่ำ ยอม ให ผล นอย   ผู ปฏิบัติ ที่ ยอหยอน เกียจคราน 
จะไมม ีวนั ได รบั รส ของ พระ ธรรม    พวก เขา อาจ ได รบั ความ สำเรจ็ 
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ของ ผู อืน่   พวก เขา อาจ เหน็ ผู อืน่ นัง่ นิง่ ตวั ตรง ด ูประหน่ึง วา ม ีความ 
สุข กับ สมาธิ อัน ล้ำ ลึก และ วิปสสนา ปญญา   ขณะ ที่ ตนเอง ถูก 
จูโจม ดวย สิ่ง กอกวน และ นิวรณ ตางๆ     ความ สงสัย จะ คืบ คลาน 
เขา มา ใน ใจ   เกิด ความ สงสัย ใน วิปสสนา จาร ย   ใน วิธี ปฏิบัติ และ 
ใน ราช รถ เอง   “ นี ่เปน พาหนะ ที ่ใช ไม ได เลย   มนั คง ไม พา ฉนั ไป ถงึ 
ไหน แน   หนทาง ก็ ขรุขระ และ มี เสียง ดัง หนวกหู ” 

  บางที เรา อาจ ไดยิน เสียง โอด ครวญ อยาง หมด หวัง มา 
จาก ทาง ราช รถ อีก เสียง หนึ่ง   เปน เสียง ของ ผู ปฏิบัติ ที่ มี ศรัทธา 
ใน การ ปฏิบัติ และ กำลัง พยายาม อยาง หนัก   แต ดวย เหตุผล บาง 
อยาง   เขา เหลา นั้น ยัง ไม กาวหนา มาก เทา ที่ หวัง   พวก เขา เริ่ม 
สูญ เสีย ความ เชื่อ มั่น   เริ่ม สงสัย วา ตนเอง จะ บรรลุ จุด มุง หมาย 
หรือไม 
 

ยิ่ง หลง ทาง เทาไร   ยิ่ง ได ขาว มาก เทานั้น 

  ใน ประเทศ สหภาพ พมา มี คำ กลาว ที่ จะ ให กำลัง ใจ แก 
คน เหลา นี้   คือ   “ ยิ่ง อ นาคา ริก หลง ทาง มาก เทาไร   ก็ จะ ได ขาว 

มาก ขึ้น เทานั้น ”   อ นาคา ริก   หมาย ถึง   ผู สละ โลก ประเภท หนึ่ง   
ใน ประเทศ ที่ นับถือ พระพุทธ ศาสนา   ทาน เหลา นี้ ถือศีล   ๘   หรือ 
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ศีล   ๑๐     ครอง ผา ขาว และ โกน ศีรษะ   เมื่อ ละทิ้ง ทาง โลก แลว   
เหลาอนาคา ริก อาศัย อยู ใน วัด   ดูแล วัด   และ ให ความ ชวย เหลือ 
พระ สงฆ ใน ดาน ตางๆ   หนึ่ง ใน หนาท่ี นั้น คือ การ เขาไป ใน เมือง 
ทุกๆ  สอง หรือ สาม วัน เพื่อ ขอรับ บริจาค   ใน พมา สิ่งของ บริจาค 
สวน ใหญ มัก จะ เปน ขาวสาร อาหาร แหง    เห ลา อ นาคา ริก จะ 
เดิน ไป ตาม ถนน   แบก คาน ไมไผ มี กระจาด แขวน อยู ที่ ปลาย ทั้ง 
สองขาง 

  บาง ครัง้ พวก อ นาคา รกิ อาจ ไม คุน กบั หนทาง ใน หมูบาน   
และ เม่ือ ถึง เวลา ตอง กลับ วัด ก็ หา หนทาง ไม พบ   ผู สละ โลก ที่ 
นาสงสาร นี้ เดิน เขาไป เจอ ซอย ตัน  พอ เดิน วก กลับ มา ตาม ทาง 
แคบๆ   ก็ หลง ติด อยู ใน ตรอก ขาง หลัง   แต ขณะ เดียวกัน พวก 
ชาวบาน คิด วา นี่ เปนการ เดิน เพ่ือ ขอรับ ของ บริจาค ตาม ปกติ   
จึง บริจาค ขาวสาร อยาง ตอ เน่ือง   ครั้น พบ ทา งก ลับ อ นาคา ริก ก็ 
มี ขาวสาร อาหาร แหง ที่ รับ บริจาค มากอง ใหญ 

  สำหรับ นกั ปฏบิตั ิที ่เดิน หลง ทาง และ เดนิ ออม เปน ครัง้ 
คราว   ก็ อาจ คิด ปลอบ ใจ ตนเอง วา เรา ก็ จะ ได ธรรมะ กอง ใหญ 
ในท่ีสุด  
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 ดัง ที่ พระพุทธ องค ได ตรัส วา   ราช รถ คัน นี้ มี สอง ลอ   ใน 
อดีตกาล เกวียน ถูก สราง ขึ้น อยาง นี้   ดัง นั้น การ อุปมา นี้ จึง เปน 
ที่ เขาใจ สำหรับ คนใน สมัย นั้น   พระพุทธ องค ทรง อธิบาย วา ลอ 
ขางหน่ึง เปน ความ เพียร ทาง กาย  และ อีก ขาง หนึ่ง ไดแก  ความ 
เพียร ทาง จิต 
  การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน ก็ คลาย กับ การ ประกอบ 
การ อยาง ใด อยาง หนึ่ง   ซึ่ง ความ เพียร เปน สิ่ง สำคัญ   บุคคล ตอง 
ทำงาน อยาง หนัก และ ขยัน ขัน แข็ง จึง จะ ประสบ ความ สำเร็จ   
หาก พากเพียร โดย ไม ทอถอย   ก็ สามารถ กลาย เปน วีรบุรุษ หรือ 
วีรสตรี ผู กลา หาญ ได   ความ เพียร พยายาม อยาง กลา หาญ 
เปนสิ่ง ที่จำเปน ใน การ เจริญ กรรมฐาน 
  ความ เพยีร ทาง กาย เปน ความ เพยีร ใน การ ดำรง รางกาย 
ให อยู ใน อาการ นั่ง   ยืน   เดิน   นอน   สวน ความ เพียร ทาง จิต เปน 
สิ่ง ที่ ขาด ไม ได ใน การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน   เปน พลัง ที่ ผู 
ปฏิบัติ ทุมเท ใน การ รักษา สติ และ สมาธิ เพ่ือ ขับ ไล กิเลส ออก ไป 
ให หางไกล 
  ลอ ท้ัง สอง ของ ความ เพียร รวม กัน พยุง ราช รถ แหง การ 
เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน   ใน การ เดิน จงกรม ผู ปฏิบัติ ก็ ตอง ยก 
เทา ขึ้น   ยาง ออก ไป ขาง หนา   แลว เหยียบ เทา ลง กับ พื้น   การ ทำ 

๕๕



ราช รถ สู พระ นิพพาน 

อยาง นี้ ซ้ำ แลว ซ้ำ เลา รวม กัน เปน อาการ เดิน   เมื่อ ผู ปฏิบัติ เดิน 
จงกรม   ความ เพยีร ทาง กาย กอ ให เกดิ อาการ เคลือ่นไหว   ใน ขณะ 
ที่ ความ เพียร ทาง จิต กระตุน ให สติ กำหนด รู ความ เคล่ือนไหว 
อยาง ตอ เนื่อง ไม ขาด สาย   ความ เพียร ทาง กาย ชวย ให จิต ตื่น ตัว 
และ มี พลัง 
  ผู ปฏิบัติ จะ ตอง ไม มอง ขาม ความ จริง ที่ วา ความ เพียร 
เปน องค ประกอบ พื้น ฐาน ที่ สำคัญ ของ ราช รถ ที่ พระพุทธ องค 
ตรัส ไว   เหมอืน กบั เกวยีน ใน ทาง โลก ที ่ลอ ทัง้ สอง จะ ตอง ตดิ แนน 
กับ ตัว รถ   ใน ทาง ธรรม   การ ขับ เคล่ือน ราช รถ นี้ ไป ตาม หนทาง 
แหง อริยมรรค จะ ตอง ประกอบ ดวย ความ เพียร ทาง กาย และ 
ทาง จิต อยู เสมอ   ผู ปฏิบัติ คง ไป ไม ถึง ไหน  หาก ไม พยายาม สราง 
ความ เพียร ทาง กาย ใน การ นั่ง กรรมฐาน  หรือ ไม พยายาม ตาม 
รู อารมณ ให ถูก ตรง   ตอ เนื่อง และ แมนยำ   ตราบ ใด ที่ ลอ ทั้ง สอง 
แหง ความ เพียร นี้ ยัง คง หมุน อยู   ราช รถ ก็ จะ ยัง คง แลน ตรง ไป 
ขางหนา 
  เพียง การ รักษา อิริยาบถ ตางๆ   เอา ไว   ก็ ตอง ใช ความ 
พยายาม อยาง สูง อยู แลว   หาก ผู ปฏิบัติ นั่ง อยู ก็ ตอง ใช ความ 
พยายาม ไม ให ลม คว่ำ ลง มา   ใน เวลา เดิน ก็ ตอง กาว ขา ออก ไป   
ผู ปฏิบัติ ตอง พยายาม รักษา สมดุล ระหวาง อิริยาบถ ใหญๆ   ทั้ง 
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สี่   เพื่อ รักษา ดุลยภาพ ของ ความ เพียร และ สุขภาพ พลานามัย ที่ 
สมบูรณ   โดย เฉพาะ ระหวาง การ อบรม กรรมฐาน   ตอง ให เวลา 
กบั การ นัง่ และ การ เดนิ ที ่เพยีง พอ และ ลด หลัน่ ลง ไป สำหรบั การ 
ยืน   สวน การ นอน   เวลา นอน ก็ ควร ที่ จะ จำกัด 
  หาก รกัษา อริยิาบถ ไม เหมาะ สม   ผล คอื ความ เกยีจคราน 
ก็ จะ เกิด ขึ้น   ใน ระหวาง นั่ง กรรมฐาน   ผู ปฏิบัติ อาจ พยายาม หา 
ท่ีพิง   ผู ปฏิบัติ อาจ สรุป เอา เอง วาการ เดิน ทำให เหนื่อย เกิน ไป   
หรือ การ ทำงาน อดิเรก สบายๆ   อาจ ดี กวา การ เจริญ กรรมฐาน   
เดา ได เลย วา ความ คิด เหลา นั้น   อาตมา ไม แนะนำ 
  ความ เพยีร ทาง จติ ก ็ทำนอง เดยีวกัน   ความ ยอหยอน ใน 
การ ภาวนา มิใช สิ่ง ที่ ดี   ผู ปฏิบัติ ตอง เขาใจ ตั้งแต ตน วาการ เจริญ 
ความ เพียร ทาง จิต อยาง ไม ยอทอ และ ตอ เนื่อง เปน สิ่ง จำเปน     
บอก ตนเอง วา เรา จะ ไม ยอม ให มี ชอง วาง ใน การ กำหนด สติ   
แต จะ ให ตอ เนื่อง ให มาก ที่สุด เทา ที่ จะ ทำได   ทัศนคติ แบบ 
นี้ เปน สิ่ง มี ประโยชน มาก   เนื่องจาก จะ ชวย ให ผู ปฏิบัติ มี 
โอกาสบรรลุเปา หมาย ได จริงๆ 
  ผู ปฏบิตั ิบาง คน ไม ชอบ การ เดนิ จงกรม   เหน็ วา เปนการ 
เหน่ือย และ เสีย เวลา เปลา   แต ก็ เดิน เพราะ อาจารย บอก ใหเดิน   
เนื่องจาก การ เดิน จงกรม ตอง ใชความเพียรท้ังสองดานพรอมๆ 
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กัน   การ เดิน จงกรม จึง เปน สิ่ง ที่ จำเปน ใน การ ผลัก ดัน วง ลอ 
ของ ความ เพียร ให หมุน ไป ขาง หนา   หาก กำหนดการ เดิน ดีๆ   
ผู ปฏิบัติ ก็ อาจ บรรลุ ถึง เปา หมาย ได โดย สะดวก งายดาย 
  ความ เพยีร ทาง จติ ที ่ปรากฏ อยู อยาง ตอ เนือ่ง ทกุๆ   ขณะ   
ทำให กิเลส ไม สามารถ คุกคาม จิต ได   กิเลส จะ ถูก ปฏิเสธ และ 
ผลักไส ออก ไป 
  ผู ปฏิบัติ บาง คน มี ความ เพียร ไม สม่ำเสมอ   แต ทำ เปน 
ชวงๆ   การ ปฏิบัติ เชน นี้ ทำให ยาก ที่ จะ ไป สู เปา หมาย ได   พลัง 
ความ เพียร ที่ สั่งสม ขึ้น ใน การ เจริญ สติ แตละ คร้ัง ก็ จะ สูญ เสีย 
ไป เปลา   เพราะ ใน ขณะ ตอ มา   เมื่อ ขาด สติ   กิเลส ก็ จะ กลับ มา 
เปน เจา เรือน และ เมื่อ ผู ปฏิบัติ กลับ มา เจริญ สติ อีก ก็ ตอง กลับ 
ไปเริ่มตน ใหม   เมื่อ พยายาม แลว หยุด   พยายาม แลว หยุด อยู 
อยางน้ี   ผูปฏิบัติ ยอม ไม อาจ รวบรวม พลัง ที่ ทำให เกิด ความ 
กาวหนา ขึ้นได 
  บางท ีผู ปฏบิตั ิอาจ ตอง สำรวม ใจ ตนเอง อยาง ซือ่ตรง 
วา   เรา กำลัง มี สติ อยู จริงๆ   หรือ เปลา   เรา กำลัง พยายาม ที่ จะ 
สราง ความ เพียร ใน การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน อยาง ตอ 
เนื่อง และ ไม ยอ ทอ ทุกๆ   ขณะ ตลอด เวลา ที่ ตื่น อยาง จริงจัง 
และ จริงใจหรือเปลา 
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 ประโยชน ของ ความ เพียร อยาง อาจหาญ 

  ผู ปฏิบัติ ที่ ทำให วง ลอ แหง ความ เพียร ทาง จิต เคล่ือนท่ี 
ไป อยู เสมอ นั้น   กลาว ได วา เปน ผู ประกอบ ดวย ความ เพียร กลา   
พระพุทธ องค ทรง สรรเสริญ บุคคล เหลา นี้   และ ตรัส วา   “ ผู ที่ 

ประกอบ ดวย ความ เพียร อยาง อาจหาญ จะ มี ชีวิต ที่ เปนสุข”     
เพราะ เหตุ ใด ก็ เพราะ ความ เพียร กลา ยอม สยบ กิเลส ลง ได   กอ 
ให เกิด สภาวะ ทาง จิต ที่ สงบ เย็น   นา พอใจ ปราศจาก ความ 
โลภ   ความคิด ที่ โหด ราย   ความ คิด ทำลาย   ซึ่ง ลวน สราง ความ 
เจ็บปวด 
  ความ ดี งาม ของ ความ เพียร อยาง อาจหาญ นี้ หา ที่สุด 
มิได   พระพุทธ องค ตรัส วา   “ การ มี ชีวิต อยู เพียง วัน เดียว ดวย 
ความ เพียร ที่ อาจหาญ   ยัง ดี กวา อยู ถึง รอย 
ป โดย ปราศจาก ความเพียร”   อาตมา 
หวัง วา ผู ปฏิบัติ คงจะ ได รับ แรง บันดาล 
ใจ  จาก เรื่อง ของความ เพียร นี้  เพียง 
พอท่ีจะ ทำให หัน มา หมุน วง ลอ แหง 
ความ เพียรได

ถึง รอย 
า 
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  สวน ประกอบ อกี อยาง หนึง่ ที ่พระพุทธ องค ทรง บรรยาย 
ไว   คือ   พนัก พิง หลัง   ซึ่ง ก็ คือ หิริ นั่นเอง     ใน สมัย นั้น ราช รถ มี พนัก 
พิง เพื่อ ค้ำ ยัน ผู ขับ   หาก ไมมี พนัก แลว   สารถี หรือ ผู โดยสาร ก็ 
อาจตกลง จาก รถ ได เมือ่ รถ ออกตวั หรอื หยดุ กะทนัหนั   นอกจาก 
นี ้พนกั พงิ ก ็อาจ เปน สิง่ อำนวย ความ สะดวก ได   ทำให ผู นัง่ สามารถ 
เอน หลงั สบายๆ   ราวกบั นัง่ อยู ใน เกาอี ้นวม ตวั โปรด   แลว เดนิ ทาง 
ไป สู จุด มุง หมาย   ใน ที่ นี้ จุด หมาย ปลาย ทาง ก็ คือ พระ นิพพาน 

 หิริและ โอตตัปปะ 

  กอน อืน่ เรา พงึ เขาใจ หนาที ่ของ พนกั พงิ หลงั ของ ราช รถ 
แหง วิปสสนา   โดย การ วิเคราะห เจาะ ลึก ลง ไป ดู วา   หิริ   หมาย ถึง 
อะไร   พระพุทธ องค ทรง ใช คำ ภาษา บาลี วา   หิริ   สวน โอตตัปปะ 
นั้น มี ความ เก่ียวของ โดย ออม   แต มิได ตรัส ไว ใน พระ สูตร   
สองคำนี้มักจะ แปล วา   “ ความ ละอาย ”   และ   “ ความ เกรง กลัว ”   
ตาม ลำดับ   อยางไร ก็ตาม   คำ เหลา นี้ ถูก นำ มา ใช ให มี ความ หมาย 
ใน ทาง ลบ   จงึ ไม ถกู ตอง   และ หาก ม ีเวลา ก ็จะ พยายาม ขยาย ความ 
คำ วา หิริ และ โอตตัปปะ 
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  พึง จำ ไว วา ทั้ง หิริ  และ โอตตัปปะ  มิได มี ความ หมาย 
ที่ สื่อ ถึง ความ โกรธ หรือ เกลียด ชัง ตาม นัย ความ หมาย ของ คำ 
วา   ความ ละอาย และ ความ เกรง กลัว   การ มี คุณธรรม ทั้ง สอง 
ทำให เรา อับอาย และ เกรง กลัว ใน เรื่อง ของ อกุศล กรรม เทานั้น   
เมื่อบุคคลประกอบ ดวย หิริ  และ โอตตัปปะ แลว   ยอม มี สำนึก 
ในทาง ศีล ธรรม ที่ แจม ชัด   บุคคล ผู เปยม ดวย สำนึก ใน ทาง ศีล 
ธรรม ยอม ไมมี สิ่ง ใด ที่ จะ ตอง อับอาย หรือ เกรง กลัว 
  หิริ  หรือ   “ ความ ละอาย ”   เปน ความ รูสึก ขยะแขยง 
ตอ กิเลส   เมื่อ ผู ปฏิบัติ พยายาม เจริญ สติ   จะ พบ วา มี ชวง ที่ กิเลส 
สามารถ แทรกซึม เขา มา และ ทำให ผู ปฏิบัติ ตก เปน เหยื่อ ของ 
กิเลส ได   เมื่อ กลับ มี สติ อีก คร้ัง ก็ จะ รูสึก เกลียด ชัง หรือ อับอาย 
ที่เสีย ทา ให กิเลส ไป   ทัศนคติ ที่ มี ตอ กิเลส แบบ นี้ คือ   หิริ 
  โอตตัปปะ  หรือ   “ ความ เกรง กลัว ”   เปนการ เกรง กลัว 
ตอ ผล ของ อกุศล กรรม   หาก ผู ปฏิบัติ ปลอย ให ตนเอง ตก อยู ใน 
ความ คิด อกุศล เปน เวลา นานๆ   ระหวาง การ อบรม วิปสสนา 
กรรมฐาน   ความ กาวหนา ใน การ ปฏิบัติ จะ เปน ไป ได ชา   หาก ผู 
ปฏิบัติ ประกอบ อกุศล กรรม ที่ ครอบงำ ดวย กิเลส   ไม วา เมื่อ ใด 
ก็ตาม   ก็ จะ เฝา กังวล ถึง ผล กรรม นั้น ดวย ความ ทุกข   เมื่อ กลัว ผล 
ของ อกุศล กรรม ก ็จะ ระมัดระวงั มาก ขึน้ ใน การ ตืน่ ตวั ตอ กเิลส ซึง่ 

๖๒



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

จะ คอย แทรกซึม เขา มา เสมอ   ใน ระหวาง นั่ง กรรมฐาน   ผู ปฏิบัติ 
ก็ จะ มี ความ มุง มั่น อยู กับ อารมณ หลัก ดวย ดี 
  หิริ   เกิด จาก คุณธรรม และ ความ ซื่อตรง สวน บุคคล 
โดยตรง   ใน ขณะ ที่ โอตตัปปะ มัก จะ เกี่ยว เนื่อง กับ คุณธรรม 
และ ชื่อ เสียง ของ พอ แม   ครู อาจารย   และ ญาติมิตร 
  หิริ  ทำ หนาท่ี ได หลาย วิธี   ยก ตัวอยาง เชน ชาย หรือ 
หญงิที ่ได รบั การ อบรม สัง่ สอน มา ด ี  ไม วา เขา จะ มา จาก ครอบครัว 
ที่ มี ฐานะ อยางไร   พอ แม ก็ จะ อบรม สั่ง สอน ถึง คุณธรรม ของ 
มนุษย   บุคคล เชน นี้ ยอม คิด หนา คิด หลัง ให ดี กอน ที่ จะ ประกอบ 
อกุศล กร รม ใดๆ   เชน ปาณาติบาต   พวก เขา จะ คิด วา   “ พอ แม 
สอน ให เรา มี เมตตา และ รัก เพ่ือน มนุษย   เรา จะ ทำลาย ความ 
เคารพ ตนเอง โดย การ ยอม พาย แพ ตอ ความ คิด และ ความ รูสึก 
มุง ทำลาย อยาง นี้ หรือ   เรา จะ ยอม ฆา สัตว อื่น ใน ภาวะ ที่ ออนแอ 
โดย ปราศจาก ความ เมตตา และ ความ เห็นใจ เชน นี้ หรือ   เรา จะ 
ยอม ละท้ิง คุณธรรม ของ เรา แลว หรือ ”   หาก ผู ใด คิด ทบทวน เชน 
นี้   และ ตัดสิน ใจ ที่ จะ ไม ฆา ได     ก็ นับ วา เปน ผู ประกอบ ดวย หิริ     
  อานสิงส ของ ปญญา หรอื การ ศกึษา ก ็อาจ ชวย ให บคุคล 
ละเวน อกุศล กรรม ได   หาก บุคคล ใด ได รับ การ ศึกษา และ การ 
อบรม มา ดีแลว   เขา ผู นั้น ยอม จะ มี มโนธรรม สูง   เมื่อ ถูก ยั่ว ยุ ให 

๖๓



ราช รถ สู พระ นิพพาน 

กระทำ สิง่ ผดิ ศลี ธรรม   เขา จะ เหน็ วาการ กระทำ เชน นัน้ ตำ่ ทราม 
เกิน ไป   และ เพิก เฉย ตอ การ ยั่ว ยุ นั้น   หิริ ยัง อาจ เจริญ ได เมื่อ อายุ 
มาก ขึ้น   เมื่อ มีอายุ มาก ขึ้น   บุคคล มัก จะ ระลึก ถึง ศักด์ิศรี ของ 
ความ เปน ผู อาวุโส วา   “ ฉัน เปน ผูใหญ แลว และ รูจัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี   

ฉัน จะ ไม ทำ อะไร ที่ ไม เหมาะ สม   เพราะ ฉัน เคารพ ใน เกียรติภูมิ 

ของ ตนเอง ” 

  หิริ ยัง อาจ เกิด จาก ความ เชื่อ มั่น อยาง กลา หาญ   เรา 
อาจ ไตรตรอง วา   อกุศล กรรม เปนการ กระทำ ของ คน ที่ ออนแอ   
ขลาด   และ ขาด หลัก การ   คน ที่ มี ความ กลา หาญ และ ศรัทธา เชื่อ 
มั่น จะ ยืน หยัด อยู กับ หลัก การ เสมอ ไม วา อะไร จะ เกิด ขึ้น   นี่ เปน 
คุณธรรม ของ วีรบุรุษ ที่ ไม ยอม ให ศักดิ์ศรี ของ ตน ตอง มัว หมอง 

  โอตตปัปะ   หรอื ความ สะดุง กลวั ใน เชงิ มโนธรรม   จะ เกดิ 
ขึน้ เมือ่ เรา พจิารณา วา   พอ แม   เพือ่น ฝงู และ สมาชิก ใน ครอบครัว 
จะ ตอง อบัอาย ขาย หนา จาก การ ทำ ชัว่ ของ เรา   คณุธรรม ขอ นี ้ยงั 
เปนการ ตัง้ ความ ปรารถนา ที ่จะ ไม ทำลาย คณุคา สงูสดุ ของ ความ 
เปน มนุษย ดวย 

  กรรม ชั่ว ไม อาจ ปดบัง ได   หาก ได กระทำ ไป แลว   บุคคล 
ยอม รู อยู แก ใจ   และ ยัง มี ผู ที่ สามารถ อาน ใจ และ สามารถ มอง 

๖๔



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

เห็นและ ไดยิน สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น กับ ผู อื่น ได   หาก เรา รู วา มี ผู เปน เชน นี้ 
อยู จริง   ๆ    ก็ อาจ ลังเล ที่ จะ กอ กรรม ชั่ว ดวย เกรง วา ผู อื่น จะ ลวง 
รูได 
  หิริ และ โอตตัปปะ มี บทบาท ที่ สำคัญ มาก ใน ชีวิต 
ครอบครัว   ดวย คุณธรรม ขอ นี้ เอง ที่ ทำให พอ แม พี่ นอง   ชาย 
หญิง สามารถ อยู รวม กัน ได อยาง บริสุทธิ์   หาก มนุษย ปราศจาก 
มโนธรรม ดัง กลาว   ก็ คง มี ความ สัมพันธ ที่ ไม นับ ญาติ กัน   ซึ่ง ไม 
ตาง อะไร จาก สัตว เดรัจฉาน 
  โลก ปจจุบัน นี้ มี ปญหา มากมาย ที่ เกิด จาก การ ขาด 
คุณธรรม สอง ขอ นี้   ความ จริง แลว   หิริ   โอตตัปปะ มีชื่อ วา เปน   
ธรรม คุมครอง โลก    ลอง คิดถึง โลก ที่ ทุก คน เปยม ดวย คุณธรรม 
สอง ขอ นี้ เอา เถิด 
  นอกจาก นี ้  หริ ิและ โอตตัปปะ ยงั ได ชือ่ วา เปน   สกุกฺธรรม   
หรือ ธรรม ที่ บริสุทธิ์   เพราะ เปน คุณธรรม ที่ จำเปน ใน การ รักษา 
ความ ประพฤติ ที่ บริสุทธ์ิ ของ คนใน โลก นี้   สุกฺ ก ธรรม   ยัง อาจ 
หมาย ถึง สี ขาว ซึ่ง เปน สัญลักษณ ของ ความ บริสุทธิ์   ใน ทาง ตรง 
ขาม   ความ ไร ยางอาย และ ความ ไม เกรง กลัว ผล ของ อกุศล กรรม 
มีชื่อ วา   กณฺห ธรรม   หรือ ธรรม ดำ   สี ดำ ดูด ซับ ความ รอน   ขณะ 
ที่สี ขาว สะทอน ความ รอน   ธรรม ดำ ของ ความ ไร ยางอาย และ 
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ไม เกรง กลัว คำ ครหา เปน ตัว ดูด ซับ ตัว กิเลส ได ดี ที่สุด   เมื่อ สิ่ง 
เหลา นี้ ปรากฏ อยู   ก็ แนใจ ได เลย วา   กิเลส จะ ถูก ซึมซับ อยาง ชุม 
โชก เขา สู จิตใจ   ใน ขณะ ที่ หาก เมื่อ ธรรม ขาว ปรากฏอยู   กิเลส ก็ 
จะถูกสะทอน ออก ไป 

  มี การ ยก ตัวอยาง ใน พระ คัมภีร ถึง ลูก เหล็ก สอง ลูก   
ลูกหนึ่ง เปอน ดวย อุจจาระ   และ อีก ลูก หนึ่ง รอน แดง   เมื่อ มี 
คนให ลูก เหล็ก ทั้ง สอง นี้ แก บุคคล ใด   เขา ก็ จะ ปฏิเสธ ลูก แรก 
เพราะ มัน นา ขยะแขยง   และ ปฏิเสธ ลูก ที่ สอง เพราะ กลัว ไหม 
มือ   การ ไม ยอมรับ ลูก เหล็ก ที่ เปอน อุจจาระ   เปรียบ เหมือน 
คุณสมบัติ ของ หิริ   หรือ จิต ที่ มี ความ ละอาย   การ ไร คุณธรรม 
เปน สิ่ง นาขยะแขยง เมื่อ เทียบ กับ การ มี คุณธรรม   การ ไม 
ยอมรบั ลูก เหล็ก รอน   เปรียบ เหมือน โอตตัปปะ   ไดแก   ความ 
กลัว การกระทำชั่ว  เพราะ เกรง กลัว ผล กรรม ที่ จะ ตาม มา   
บุคคล ยอมรู วา จะ ตองตกนรกหรืออยูใน สภาวะ ทุกข ยาก 
ลำบาก   ดังนั้น   จึงหลีก เล่ียง อกุศลกรรมบถ ทั้งสิบ   ราวกับ 
วาพวก มัน คือ ลูกเหล็กทั้งสอง   
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 ความ ละอาย และ ความ กลัว ที่ ไร ประโยชน 

   ความ ละอาย  และ ความ เกรง กลัว บาง ชนิด ไมมี 
ประโยชน   อาตมา เรียก วา   ความ อาย และ ความ กลัว จอมปลอม   
บาง คน อาจ รูสึก อับอาย หรือ ขวยเขิน ที่ จะ รักษา ศีล หา   ฟงธรรม   
สนทนา   หรือ ทำความ เคารพ บุคคล ซึ่ง ควร คา แก การ เคารพ   
บางคน อาจ อาย ที ่จะ อาน หนงัสอื เสยีง ดงั หรอื พดู ใน ที ่สาธารณะ   
บาง คน กลัว การ ตำหนิ จาก ผู อื่น   แต ถา การ ตำหนิ นั้นมิได 
เกี่ยวของ กับ การ ทำ ผิด มโนธรรม ก็ เปน สิ่ง ที่ ไม ควร อาย   

  มี การก ระ ทำ   ๔   อยาง   อัน กอ ให เกิด ประโยชน และ 
บุคคล ไม พึง อาย ที่ จะ ทำ   สิ่ง เหลา นี้ มิได ระบุ ไว ใน พระ ไตรปฎก   
แต เปน เร่ือง ทาง โลก ที่ สามารถ นำ มา เปน แนวทาง ปฏิบัติ ได 

  ประการ แรก   บุคคล ไม พึง อาย ใน การ ประกอบ 
การงานตาม หนาท่ี หรือ ทำงาน เพ่ือ เลี้ยง ชีวิต   ประการ ที่ สอง   
ไม พึง อาย ในการ เขาไป หา ครู อาจารย เพ่ือ ขอ ความ รู หรือ 
ศึกษา วิชาชีพ   หาก อาย ที่ จะ กระทำ แบบ นี้ เมื่อไร จะ ได เรียน 
รู   ประการ ที่ สาม   ไม พึง อาย ที่ จะ รับ ประทาน อาหาร   หาก ไม 
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สามารถ ทาน อาหาร ได ก ็จะ อด ตาย   ประการ สดุทาย   สามี และ 
ภรรยา ไม พึง อาย ในการมีความ สัมพันธ ที่ ใกล ชิด ตอ กัน 

  ยัง มี สิ่ง ที่ ไม ควร กลัว อยาง อื่น อีก   เชน   กลัว ที่ จะ พบปะ 
บุคคล สำคัญ   หาก การ พบ นี้ เปน สิ่ง ที่ จำเปน ใน การ ดำเนิน ชีวิต   
เปนตน 

  ชาว บาน มัก กลัว ใน สิ่ง ที่ ไม ควร กลัว   เม่ือ เดิน ทาง โดย 
รถไฟ   รถ ประจำ ทาง   หรือ ทาง เรือ   ใน ที่ นี้ อาตมา หมาย ถึง ชาว 
บาน ที่ อยู ชน บท จริงๆ   ผู ซึ่ง ไม เคย ขึ้น รถ หรือ ลง เรือ โดยสาร 
ประจำ ทาง เลย   บุคคล ที่ ขาด ประสบการณ เหลา นี้   กลัว แม 
กระท่ัง การ ใช หองน้ำ ใน ระหวาง เดิน ทาง   นี่ คือ ความ กลัว ที่ ไร 
ประโยชน   บาง คน อาจ กลวั สตัว   เชน   สนุขั   ง ู  แมลง   หรอื กลวั การ 
ไป ใน สถาน ที่ ที่ ไม เคย ไป มา กอน   บาง คน กลัว เพศ ตรง ขาม   หรือ 
เกรง กลัว พอ แม     และ ครู อาจารย มาก เสีย จน พูด ไม ออก หรือ ไม 
กลา เดิน ผาน หนา ทาน   ผู ปฏิบัติ บาง คน กลัว การ สง อารมณ กับ 
วิปสสนา จาร ย   พวก เขา รอ อยู นอก ประตู รูสึก พรั่น พรึง ราวกับ 
กำลัง รอ พบ หมอ ฟน 

  เหลา นี ้มใิช หริ ิโอตตปัปะ ทีแ่ท จรงิ เลย   องค ธรรม ทัง้ สอง 
เก่ียว เนื่อง กับ อกุศล กรรม เทานั้น   บุคคล พึง กลัว เกรง กรรม ชั่ว 
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และ กิเลส   เพราะ หาก ถูก มัน ครอบงำ แลว   จะ ไมมี โอกาส รู เลย 
วา มัน จะ นำพา ให เรา กอ กรรม ชั่ว ที่ เลว ราย เพียง ใด 

  การ ระลึก ถึง หิริ และ โอตตัปปะ เปน สิ่ง ที่ ดี มาก   ยิ่ง 
คุณธรรม สอง ขอ นี้ เขม แข็ง เพียง ใด   ผู ปฏิบัติ จะ กระตุน ความ 
เพียร ใน การ เจริญ สติ งาย ขึ้น เทานั้น   ผู ปฏิบัติ ที่ กลัว วา จะ ปฏิบัติ 
ได ไม ตอ เนื่อง   ก็ จะ พยายาม มาก ขึ้น ใน การ สราง ความ ตื่น ตัว 

  ดงั นัน้   พระพทุธ องค จงึ ตรัส กบั เทพ บตุร วา   “ ราช รถ แหง 

อรยิมรรค อนั งดงาม นี ้  ม ีหริ ิเปน พนกั พงิ ”   หาก ผู ปฏบิตั ิม ีหริ ิและ 
โอตตัปปะ เปน พนัก พิง   ก็ จะ มี ที่ พึ่ง   ที่ ยึด   ที่ นั่ง พิง   อยาง สบาย   
ใน ขณะ ที่ เรา กำลัง ดำเนิน ไป สู พระ นิพพาน   เชน เดียว กับ การ ที่ 
ผู โดยสาร รถ เสีย่ง กบั อบุตัเิหต ุใน การ เดนิ ทาง   โยค ีใน ราช รถ แหง 
อริยมรรค ก็ มี ความ เสี่ยง จาก การ ปฏิบัติ เชน กัน   หาก คุณธรรม   
(หิริ โอตตัปปะ)   นี้ ออนแอ   ผู ปฏิบัติ ก ็เสี่ยง ภัย ที่ เกิด จาก การ ขาด 
สติ และ เผชิญ กับ อันตราย ตางๆ   ที่ จะ พึง ตาม มา 

  อาตมา ขอ ให ผู ปฏบิตั ิจง เปยม ดวย หริ ิและ โอตตปัปะ   
สามารถ กระตุน ความ เพียร อยาง อาจหาญ   จน สามารถ เจริญ 
สติ ได อยาง ตอ เนื่อง   ขอ ให ผู ปฏิบัติ จง กาวหนา อยาง ราบ รื่น 
และ รวดเร็ว ใน อริยมรรค ตราบ จน บรรลุ ถึง พระ นิพพาน
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  เพื่อ ใหการ เดิน ทาง สาย ธรรมะ นี้ ปลอดภัย ราช รถ ยอม 
ตอง มี ตัว ถัง   ใน สมัย พุทธกาล   ราช รถ ทำ ดวย ไม หรือ วัสดุ แข็ง 
เพื่อ ปองกัน หอก และ ธนู   ใน ปจจุบัน ประเทศ ตางๆ   ตาง ทุมเท 
ทรัพยากร มากมาย ใน การ พัฒนา พาหนะ หุม เกราะ เพื่อ ใช ใน 
สนามรบ รถยนต เอง ก็ ใช โลหะ เปน ตัว ถัง เพ่ือ ความ ปลอดภัย   
ทุก วัน นี้ เรา สามารถ ขับ รถ ไป ไหน มา ไหน ได ราวกับ อยู ใน หอง 
ที่ สะดวก สบาย   ปราศจาก ลม   ความ รอน  ความ หนาว   และ 
แสงแดด   เม่ือ ตัว ถัง รถ คุมครอง เรา จาก ธรรมชาติ ได เปน อยาง ดี     
เรา ก็ สามารถ เดิน ทาง ได อยาง สะดวก   ไม วา ฝน หรือ หิมะ จะ ตก 
อยู ภายนอก รถ หรือ ไม   ตวัอยาง ทัง้หมด นี ้แสดง ให เห็น หนาที ่ของ 
สต ิใน การ คุมครอง ผู ปฏิบตั ิจาก การ โจมตี อนั ด ุเดอืด ของ กเิลส   สต ิ
เปน เกราะ ปกปอง จติ ให ปลอดภยั เปนสขุ และ สงบ เยน็   ตราบ เทา 
ที่ สติ ยัง คง ตั้ง มั่น อยู   กิเลส ก็ จะ ไม อาจ ยาง กราย เขา มา ได เลย 

  ไมมี ผู ใด เดิน ทาง ได อยาง ปลอดภัย ใน ราช รถ แหง 
อริยมรรค มี องค แปด หาก ปราศจาก เกราะ ปองกัน ของ สติ   เมื่อ 
ราช รถ เขา สู สงคราม   เกราะ นี้ จะ เปน ตัว ชี้ขาด ความ ปลอดภัย 
ของ ผู โดยสาร   การ เจริญ วิปสสนา เปนการ ทำ สงคราม กับ กิเลส   
ซึ่ง มี อำนาจ เหนือ ความ เปน ไป ของ เรา มา กอน ที่ เรา จะ จำ ความ 
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ได   ผู ปฏิบัติ จำเปน ตอง มี เกราะ ที่ แข็งแกรง เพ่ือ คุมครอง ให พน 
จาก การ โจมตี อัน อำมหิต ของ กิเลส 
  การ เขาใจ วา กเิลส เกดิ ขึน้ ได อยางไร   จะ ชวย ให ผู ปฏบิตั ิ
เอาชนะ มัน ได งาย ขึ้น   กิเลส จะ เกิด ขึ้น โดย อาศัย อารมณ ทาง 
ทวาร ทั้ง หก   เมื่อ ใด ขาด สติ ควบคุม ที่ ใด ที่ หน่ึง ใน หก ทวาร นี้   ผู 
ปฏิบัติ ก็ สามารถ ตก เปน เหยื่อ ของ ความ โลภ   ความ โกรธ   ความ 
หลง   และ กิเลส อื่นๆ   ได งาย 
  เชน เมื่อ เกิด อาการ เห็น รูป เขา มาก ระ ทบ กับ ประสาท 
ตา   หาก รูป นั้น นา พึง พอใจ และ ผู ปฏิบัติ ขาด สติ   ตัณหา ก็ จะ 
เกิด ขึ้น   หาก รูป นั้น ไม นา ปรารถนา   ความ รังเกียจ ผลักไส จะ 
เขา จูโจม   หาก อารมณ นั้น จืดชืด และ เปนก ลาง   ก็ จะ ถูก กระแส 
ของ ความ หลง พัด พา ไป   แต เมื่อ สติ ดำรง อยู   กิเลส จะ ไม อาจ 
เขา มาในจิตสำนึก ได   เมื่อ กำหนด รู อาการ เห็น   สติ จะให โอกาส 
จิตทำความ เขาใจ กับ ลักษณะ ที่แท จริง ของ สิ่ง ที่ กำลัง เกิด ขึ้น 
  ประโยชน ที่ เห็น ได ทันที ของ สติ ก็ คือ   ความ บริสุทธ์ิ 
แจมใส ของ จิต และ ความ สุข   ผู ปฏิบัติ สามารถ ประสบ กับ สิ่ง 
เหลา นี้ ได ทันที ที่ สติ ปรากฏ ขึ้น   การ ปราศ จา กกิเลส คือ ความ 
บริสุทธิ์   เมื่อ มี ความ บริสุทธิ์ ความ แจมใส และ ความ สุข ก็ตาม มา   
จิต ที่ มี ความ บริสุทธิ์ และ สะอาด สามารถ นำ ไป ใช งาน ได ดี 
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  ใน การ ปรากฏ ของ สิง่ ตางๆ   โดย ปราศจาก ความ ระลกึรู   
อกุศล จิต มัก เกิด ขึ้น บอย กวา กุศล จิต   ทันที ที่ ความ โลภ   ความ 
โกรธ   และ ความ หลง เขา มา สู จิตสำนึก   บุคคล ก็ เริ่ม กอ กรรม ชั่ว   
ซึ่ง จะ ให ผล ทั้ง ใน ชาติ นี้ และ ใน ชาติ ตอ ไป   การ เกิด เปน ผล ของ 
กรรม ประการ หน่ึง   เมื่อ มี เกิด ก็ ตอง มี ตาย   ระหวาง การ เกิด และ 
การ ตาย   สัตว โลก ยอม กอ กรรม เพิ่ม ขึ้น   ทั้ง กรรม ดี และ กรรม ชั่ว   
ทำ สังสารวัฏ ให ดำเนิน ตอ ไป   ดัง นั้น   ความ ประมาท จึง นำ ไป สู 
ความ ตาย   เปน สาเหตุ ของ การ ตาย ทั้ง ใน ชาติ นี้ และ ใน ชาติ หนา 
  ดงั นัน้   สต ิจงึ เหมอืน กบั อากาศ บริสทุธิ ์ที ่จำเปน ตอ ชวีติ   
ทุก ชีวิต ที่ หายใจ ตองการ อากาศ บริสุทธิ์   หาก ตอง สูด อากาศ ที่ มี 
มลพิษ เขาไป เปน ประจำ   ไม ชา ก็ จะ เกิด โรค และ อาจ ตาย ได   สติ 
จงึ ม ีความ สำคัญ พอๆ   กนั   จติ ที ่ปราศจาก อากาศ บริสทุธ์ิ ของ สต ิ  
ไม ชา ก็ จะ เฉา   หายใจ แผว ลง   และ สำลัก กิเลส จน หายใจ ไม ออก 
  คน ที ่หายใจ เอา อากาศ สกปรก เขาไป อาจ ปวย กะทนัหนั   
และ ทุกข ทรมาน มาก กอน เสีย ชีวิต เมื่อ ขาด สติ   เรา ก็ หายใจ เอา 
อากาศ ที่ มี พิษ แหง กอง กิเลส เขาไป   แลว ก็ เปน ทุกข   เมื่อพบ กับ 
อารมณ ที่ นา ปรารถนา ก็ ถูก เสียด แทง ดวย ความ อยาก   หาก 
ประสบ อารมณ ไม นา ปรารถนา ก็ รูสึก หมอง ไหม ดวย ความ 
รงัเกยีจ เดยีด ฉนัท    หาก พบ วา อารมณ นัน้ นา อบัอาย ก ็จะ รูสกึ วา 
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ถูก เชือด เฉือน ดวย ความ ทร นง ใน ศักดิ์ศรี   กิเลส มี หลาย รูป แบบ   
แต เมื่อ มัน เขา จูโจม เรา แลว   ให ผล เหมือน กัน คือ ความ ทุกข     ตอ 
เมื่อ ผู ปฏิบัติ สามารถ สกัด กั้น กิเลส มิ ให เขา มา ได เทานั้น   ความ 
สบาย   ความ สงบ   และ ความ เปนสุข อยาง บริสุทธิ์ ของ จิต จึง จะ 
เกิด ขึ้น ได 
  มลพิษ บาง ประเภท ทำให สิ่ง มี ชีวิต ที่ หายใจ เขาไป มี 
อาการ มึนงง   และ เสีย การ ทรงตัว   บาง ประเภท ทำให ตาย   กิเลส 
ก ็เชน เดยีวกนั   การ จูโจม ของ กเิลส บาง คร้ัง ไม รนุแรง   แต บาง ครัง้ 
อาจ ถึง ตาย   บาง คน อาจ มี อาการ เคลิบเคลิ้ม จาก ความ สุข ทาง 
ผัสส ะ   หรือ อาจ ถึง ตาย ดวย เสนเลือด ใน สมอง แตก เพราะ ความ 
โกรธ   ความ มัวเมา ใน กาม อยาง รุนแรง สามารถ ประหาร คน ได   
การ ปลอย ตัว ทำ ตาม ความ โลภ เปน เวลา นานๆ   หลาย ป   ก็ อาจ 
ทำให เกิด โรค ราย   การ โกรธ หรือ กลัว มากๆ   ก็ อาจ ทำให ถึง ตาย   
โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ผู ที่ เปน โรค หัวใจ   นอกจาก นี้ กิเลส ยัง เปน 
สาเหตุ ของ โรคประสาท ของ จิต วิปลาส ดวย 
  ความ จริง กิเลส มี อันตราย มากกวา สาร พิษ ที่ อยู ใน 
อากาศ   หาก มี คน ตาย เพราะ หายใจ เอา อากาศ ที่ มี สาร พิษ 
เจือปนเขาไป   สาร พิษ ก็ จะ ถูก ทิ้ง อยู ใน ราง ที่ ไร วิญญาณ นั้น   
แตมลทิน ของ กิเลส แปด เปอน ไป ถึง ภพ หนา   ไม จำ ตอง เอย ถึง 
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ผลลบ ที่ เกิด ขึ้น แก สรรพ ชีวิต อื่น ดวย   เมื่อ จิต หายใจ เอา กิเลส 
เขาไป เปน ผล ให กอ กรรม ซึ่ง จะ สง ผล ใน อนาคต 

  เมื่อ จิต มี สติ อยู ทุกๆ   ขณะ จิต   จะ คอยๆ   สะอาด 
ขึ้น   เชนเดียว กับ ปอด ของ คน ที่ หยุด สูบ บุหรี่ ที่ คอยๆ ขับ ขี้ เถา 
และสารนิโคติน ที่ ติด อยู ใน ปอด ออก มา   จิต ที่ บริสุทธิ์ สามารถ 
ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได งาย   จาก นั้น ปญญา ก็ มี โอกาส เกิด ขึ้น   
กระบวนการ บำบัด รักษา นี้ เริ่ม ตน ดวย สติ   เมื่อ การ ปฏิบัติ มี 
รากฐาน มา จาก สติ และ สมาธิ ที่ ตั้ง มั่น   ผู ปฏิบัติ ก็ จะ ผาน ญาณ 
ระดับ ตางๆ   มี ปญญา สูง ขึ้น ตาม ลำดับ   ใน ที่สุด อาจ บรรลุ ถึง 
พระนิพพาน ที่ ซึ่ง กิเลส จะถูก ขุด ราก ถอน โคน   ไมมี สิ่ง แปลก 
ปลอม หลง เหลือ อีก 

  คุณคา ของ สติ จะ เขาใจ ได ก็ โดย ผู ที่ ได เคย รับ 
ประโยชน จาก สติ มา แลว ใน การ ปฏิบัติ ดวย ตนเอง เทานั้น   
เมื่อ บุคคล ออกแรง พยายาม สูด หายใจ เอา อากาศ ที่ บริสุทธิ์ 
เขาไป   สุขภาพ ดี ที่ เกิด ขึ้น ตาม มา จะ เปน สิ่ง พิสูจน คุณคา 
ของความพยายาม นี้   ในทำนอง เดียวกัน นัก ปฏิบัติ ที่ ปฏิบัติ 
ได กาว หนา มากๆ   หรือ อาจ ถึง ขั้น พระ นิพพาน   จะ รู ได อยาง 
แทจริง วา สติ มี ประโยชน เพียงใด 
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  ไม วา ราช รถ จะ ดี เลอ เลิศ สัก เพียง ไร   หาก ปราศจาก 
สารถี แลว   ราช รถ นั้น ก็ คง ไป ไหน ไม ได   ใน ทำนอง เดียวกัน   
พระพุทธองค ตรัส อธิบาย วา   สัมมา ทิฏฐิ จะ เปน แรง ผลัก ดัน 
รวม ทั้ง กำหนด แนวทาง การ พัฒนา ของ จิต   พระ ไตรปฎก 
แจกแจง สัมมา ทิฏฐิ   ๖   ประเภท   ซึ่ง ใน พระ ธรรม เทศนา ครั้ง 
นั้น   พระพุทธองค ทรง หมาย เฉพาะ การ เห็น ชอบ ท่ี เกิด ขึ้น ใน 
ขณะ แหง มรรค จติ   การ ระลกึ รูมรรค ญาณ นี ้  เปน หนึง่ ใน หลายๆ   
ญาณที่ เกิด ขึ้น จาก การ ปฏิบัติ  ซึ่ง จะ ได กลาว ถึง ตอ ไป 

 สัมมา ทิฏฐิ วา ทุก คน มี กรรม เปน ของ ตนเอง 

  สัมมา ทิฏฐิ ประการ แรก คือ   กมฺม สก ตา   ไดแก ความ 
เห็นที่ วา ทุก คน มี กรรม เปน ของ ตน   กรรม ใน ที่ นี้ รวม ทั้ง กรรม ดี 
และ กรรม ชัว่   เรา ม ีทศันคต ิใน ความ เปน เจาของ และ การ ควบคมุ 
วัตถุ สิ่งของ ตางๆ   ซึ่ง โดย แทจริง แลว เปน เพียง ภาพลวงตา   
เพราะทุก สิ่ง ทุก อยาง ลวน ไม เที่ยง   ตอง เสื่อม สิ้น ไป เปน ธรรมดา   
กรรม จงึ เปน สิง่ เดยีว ใน โลก นี ้ที ่เรา เปน เจาของ ได จรงิๆ   ผู ปฏบิตั ิ
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พึง ทำความ เขาใจ วา   การก ระ ทำ ไม วา ดี หรือ ไม ดี จะ ติดตาม เรา 
ไป ตลอด ใน สังสารวัฏ   กอ ให เกิด วิบาก ที่ ดี และ ชั่ว สอดคลอง 
กัน   นอกจาก นี้ กรรม ยัง ให ผล ทันที ตอ จิตใจ   คือ กอ ให เกิด ความ 
สุข   หรือ ความ ทุกข   ขึ้น อยู กับ วา กรรม นั้น เปน กุศล หรือ อกุศล   
ขณะเดียวกัน กรรม ก็ ให ผล ใน ระยะ ยาว ดวย   อกุศล กรรม จะ นำ 
ไป เกิด ใน อบายภูมิ   โลกีย กุศล กรรม นำ ไป สู การ เกิด ใน สุคติ ภูมิ   
และ โลกุ ตต รกุศล กรรม ที่ สูงสุด ทำให หลุด พน จาก สังสารวัฏ 
โดยสิ้นเชิง 

  การ มอง โลก ใน ลักษณะ นี้   ทำให ผู ปฏิบัติ มี พลัง ใน การ 
เลือก แนวทาง ใน การ ดำรง ชีวิต   ดัง นั้น   กมฺม สก ตา   สมฺ มาทิ ฐิ   
จึง มีชื่อ วา   “ แสง สวาง ของ โลก ”   เพราะ ทำให เรา มอง เห็น และ 
ประเมิน ผล ทาง เลือก ของ เรา เอง ได   การ เขาใจ เรื่อง กรรม อยาง 
ถูก ตอง   เปรียบ เหมือน ชุม ทาง รถไฟ ซึ่ง มี หลาย ทิศทาง ที่ รถไฟ 
สามารถ วิ่ง ไป   หรือ เหมือน กับ สนาม บิน นานาชาติ ที่ เช่ือม โยง 
กับ จุด หมาย ปลาย ทาง มากมาย   เนื่องจาก เรา ก็ เหมือน กับ สัตว 
ทั้ง หลาย ที่ ปรารถนา ความ สุข   ความ เขาใจ เร่ือง กรรม จะ ทำให 
เรา มี แรง จูงใจ อยาง แรง กลา ที่ จะ ประกอบ กรรม ดี มาก ขึ้นๆ   
รวมทัง้ปรารถนา ที ่จะ หลกี เลีย่ง พฤตกิรรม ที ่จะ นำ มา ซึง่ ทกุข ภยั 
ใน อนาคต 
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  การ ชวย เหลือ ผู อื่น ดวย การ ให ทาน   และ การ รักษา ศีล   
จะ ชวย ให เรา ได ไป เกิด ใน สภาพ แวดลอม ที่ ดี   กุศล กรรม นี้ ยัง 
ชวยให สัตว โลก สามารถ เดิน ทาง ไป สู พระ นิพพาน ดวย 

 สัมมา ทิฏฐิ เกี่ยว กับ ฌาน 

  เพ่ือ กาว ขาม   กมฺม สก ตา   สมฺ มาทิ ฐิ   ไป อีก ขั้น หนึ่ง   
ผู ปฏิบัติ พึง เจริญ สมาธิ   สมาธิ นี้ ให ผล ทันที   กลาว คือ   ทำให ผู 
ปฏิบัติอยู อยาง เปนสุข   ดื่มด่ำ อยู กับ อารมณ กรรมฐาน   ความ 
เห็น ชอบ ประเภท ที่ สอง นี้ ไดแก  ฌาน สมฺ มาทิ ฐิ   เปน ความ 
เห็น ชอบ เกี่ยว กับ ฌาน และ สมาธิ ขั้น ตางๆ   เปน ความ รู ที่ เกิด 
ใน ขณะ ที่ ฌาน สมาบัติ  ๘  ปรากฏ   ประโยชน ของ ความ เห็น 
ชอบ เกี่ยว กับ ฌาน มี  ๓  ประการ   คือ   หน่ึง   ขณะ ที่ กำลัง จะ สิ้น 
ชีวิต   หาก ผู ปฏิบัติ สามารถ รักษา สมาธิ ได อยาง เขม แข็ง ก็ จะ ได 
ไป เกิดในพรหม โลก  และ สามารถ ดำรง อยู ใน พรหม โลก ได เปน 
เวลา นานๆ   หลาย กัปหลาย กัลป   สอง   ฌาน ยัง เปน บาท ฐาน 
ของการเจริญ วิปสสนา ที่ เขม แข็ง   สาม   ฌาน ยัง เปน พื้น ฐาน 
ของการ เจริญ อภิญญาอีกดวย 
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 การ ปู ทาง สำหรับ ญาณ สูงสุด   :  
 การ เจริญ วิปสสนา สัมมา ทิฏฐิ 

  การ ที่ ผู ปฏิบัติ ทุมเท เวลา และ ความ เพียร มาก ที่สุด 
ให กับ การ เจริญ สัมมา ทิฏฐิ ประเภท ที่ สาม ให เกิด ใน ตน   คือ   
วิปสฺสนา สมฺ มาทิ ฐิ   เปน ความ เห็น ชอบ ที่ เกิด จาก วิปสสนา 
ญาณ   เมื่อ วิริยะ   สติ   หิริ   และ โอตตัปปะ   มี อยู พรอม   วิปสสนา 
ญาณ จะ เกิด ขึ้น เอง โดย ธรรมชาติ   พึง จำ ไว วา   สัมมา ทิฏฐิ   เปน 
สิ่ง ที่ เหนือ กวา ความ คิด เห็น ธรรมดา   สัมมา ทิฏฐิ เปน ปญญา 
อัน ลึก ซึ้ง ซึ่งเกิดขึ้นเอง จาก การ ที่ ผู ปฏิบัติ เห็น สภาว ธรรม ตาม 
ความเปนจริง   
  ปจจุบัน น้ี เมื่อ ผูนำ ประเทศ จะ ออก จาก ที่ พำนัก   ตอง 
มี การเต รี ยม การ มากมาย กอน ที่ ขบวน รถ จะ เคลื่อนที่ ออก ไป   
กลุม เจา หนาที ่รกัษา ความ ปลอดภยั   จะ ตรวจ สอบ วา หนทาง โลง 
และ ปลอดภัย หรือ ไม   เจา หนาที่ บาง คน ตรวจ ดู ระเบิด   วาง ดาน 
กั้น ฝูง ชน ตาม ขาง ถนน   มอบ หมาย ให เจา หนาที่ จราจร ประจำ ที่ 
และ ลาก รถ ที ่อาจ จอด ขวาง ทางออก ไป    เมือ่ ทกุ อยาง พรอม แลว   
ประมุข จึง จะ ออก จาก ที่ พำนัก มา ขึ้น รถ   ท่ี มี คน ขับ คอยทา อยู 
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  ใน ทำนอง เดียวกัน   บน หนทาง แหง อริยมรรค 
วิปสสนาสัมมา  ทิฏฐิ    เปรียบ  เหมือน  กับ  ตำรวจ  ลับ   
การประจักษใน   อนิจจัง   ทุก ขัง   และ อนัตตา   จะ แผว ถาง 
หนทาง ให ปลอด โปรง จาก ความยึด มั่น ถือ มั่น นานา ประเภท   
รวม ถึง ความ เห็น ที่ ผิด  ๆ    ทฤษฎี ความ เชื่อ สวน ตัว   ความ เขาใจ 
ผิด และ อื่นๆ   การทำลาย ความ ยึด มั่น นี้ เกิด ขึ้น เปน ลำดับ ขั้น   
เม่ือการเตรียม การ เบ้ือง ตน พรอม แลว   การ เห็น แจง อริยมรรค 
ก็ จะ ปรากฏ   และ ขุด ราก ถอนกิเลสให สิ้นไป 

 กระบวนการ ดับ ทุกข 

  ใน หนทาง สู มรรค จติ   วปิสสนา ญาณ แตละ ขัน้ จะ ทำลาย 
ความ เห็น ผิด หรือ ความ เขาใจ ผิด เกี่ยว กับ สภาว ธรรม ที่แท จริง 
ของ ธรรมชาติ   วิปสสนา ญาณ ขั้น ที่ หนึ่ง แสดง ให เห็น วา   รูป 
และ นาม มี สภาว ธรรม ที่ แตก ตาง กัน   และ ชีวิต ก็ มิใช อะไร อื่น 
นอกจาก รปู และ นาม ที ่ไม หยุด นิง่   ณ   จดุ นี ้  ผู ปฏิบตั ิละ สิง่ ที ่เปน 
สวน เกนิ ของ ชวีติ   ชำระ ความ เหน็ ให บรสิทุธิ ์ขึน้ โดย ถอดถอน 
การ ปรงุ แตง บาง อยาง ที ่เคย ม ี  เชน   ทศันะ เก่ียว กบั ชวีติ วา เทีย่ง 
และ มี ตัว ตน 
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  ใน ญาณ ขั้น ที่ สอง   ความ เขาใจ เหตุ และ ผล ลบลาง 
ความสงสัย ที่ วา สิ่ง ตางๆ   อาจ เกิด ขึ้น โดย บังเอิญ   ผู ปฏิบัติ รู 
วา ความ จริง มิใช เชน นั้น   นอกจาก นี้ ยัง สามารถ ประจักษ แจง 
โดยตรง วา สภาว ธรรม ตางๆ   มิได เกิด ขึ้น จาก เหตุ ภายนอก 

  เมื่อ วิปสสนา ญาณ มี ความ ลุม ลึก ขึ้น   ผู ปฏิบัติ เห็น 
ความ ไม เท่ียง ของ อารมณ ตางๆ   และ ประจักษ วา ทุก อยาง 
ที่ เคยประสบพบ มา และ จะ ประสบ ตอ ไป ใน อนาคต   ก็ เปน 
อนิจจัง เชน กัน   จาก พื้น ฐาน ความ เขาใจ เรื่อง ความ ไม เที่ยง 
ถาวร และ การ แปร เปล่ียน ของ สิ่ง ตางๆ  ผู ปฏิบัติ ก็ จะ ระลึก ได 
เอง วา ไมมี ที่ สำหรับ หลบ ภัย  ไม สามารถ พึ่งพา อะไร ได เลย   ดัง 
นั้น ผู ปฏิบัติ จึง พน จาก ความ คิด ผิดๆ   ที่ วา สามารถ แสวงหา 
สันติสุข และเสถียรภาพ อัน ถาวร ได จาก วัตถุ สิ่ง ใด ใน โลก นี้   การ 
ถู กกดดันบีบค้ัน ดวย สภาว ธรรม อัน ไม เที่ยง ตางๆ   นับ วา เปน 
ความ ทุกข ที่ ยิ่ง ใหญ     ผู ปฏิบัติ จะ รูสึก เชน นี้ จาก กน บึ้ง ของ 
หัวใจ เมื่อ ถึงญาณ ขั้น ที่ สาม 

  ความ รูสึก ที่ เก่ียว เน่ือง และ ติดตาม มา จาก ความ รูสึก 
กลัว และ กดดัน อยาง ลึก ซึ้ง นี้ ก็ คือ   การ ระลึก รู วา   ไมมี ใคร ที่ 
สามารถ ปองกัน หรอื ควบคุม การ เกดิ ขึน้ และ ดบั ไป ของ สิง่ ตางๆ   
ทำให ผู ปฏิบัติ ประจักษ ชัด ได เอง วา ไมมี ตัว ตน ใน สิ่ง ใดๆ   ญาณ 
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ทั้ง สาม ลำดับ หลัง นี้   เปน จุด เริ่ม ตน ของ วิปสสนา   สัมมา ทิฏฐิ   
ซึ่งเช่ือม โยง กับ อนิจจัง   ทุก ขัง   และ อนัตตา   โดยตรง 

 
การ ปรากฏ ของ วิปสสนา สัมมา ทิฏฐิ 

  เมื่อ วิปสสนา สัมมา ทิฏฐิ ปรากฏ ขึ้น   ราช รถ ก็ พรอม ที่ 
จะออก เดิน ทาง   ราช รถ จะ เริ่ม ขยับ และ คอยๆ   เคลื่อน ไป บน 
หนทาง ที่ จะ นำ ไป สู พระ นิพพาน   ถึง ตอน นี้ ผู ปฏิบัติ ก็ สามารถ 
บังคับ รถ ให เคลื่อน ไป ได   รถ มี เกราะ กำบัง แลว   พนัก พิง หลัง 
มั่นคง   และ คน ขับ ก็ เขา ที่ เรียบรอย   ผู ปฏิบัติ เพียง แต ออกแรง 
บังคับ ลอ ทั้ง สอง เบาๆ   แลว ราช รถ ก็ จะ ทะยาน ออก ไป 
  ครัน้ ผู ปฏบิตั ิม ีญาณ หยัง่ รู   อนจิจงั   ทกุ ขงั  และ อนตัตา 
แลว   ผู ปฏิบัติ จะ เห็น สิ่ง ตางๆ   เกิด ขึ้น และ ดับ ไป เร็ว ขึ้น และ 
ชัดเจน มาก ขึ้น   เห็น การ เกิด ดับ จาก ขณะ หนึ่ง สู อีก ขณะ หนึ่ง 
ละเอียด ยิบ ยิ่ง กวา เศษ เสี้ยว วินาที   ยิ่ง การ ปฏิบัติ กาวหนา ขึ้น 
ก ็จะ เหน็ การ เกดิ ดบั เรว็ ขึน้   และ ใน ทีส่ดุ ผู ปฏิบตั ิจะ ไม สามารถ 
มอง เห็น การ เกิด ได เลย   ไม วา จะ มอง ไป ทาง ไหน ก็ จะ เห็น การ 
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ดับ ไป อยาง รวดเร็ว   ผู ปฏิบัติ จะ มี ความ รูสึก เหมือน กับ มี คน 
กระชาก พรม ใต ฝาเทา ให หาย ไป ใน พริบ ตา   การ ดับ นี้ มิใช สิ่ง 
เลื่อน ลอย   แตจะ ครอบคลุม ชีวิต จิตใจ ทั้งหมด ใน ขณะ นั้น 
  ผู ปฏิบัติ จะ มี ความ กาวหนา ขึ้น โดย ลำ ดับ   มุง เขา ใกล 
จุด มุง หมาย ไป ทุก ขณะ   หลัง จาก วิปสสนา ญาณ ขั้น ตางๆ   ผาน 
ไป แลว   มรรค ญาณ ก็ จะ เขา แทนท่ี   และ นำ ผู ปฏิบัติ เขา สู สภาวะ 
ที่ ปลอด จาก ภัย   คือ พระ นิพพาน 
  แม เมื่อ วิปสสนา ญาณ เกิด ขึ้น แลว   และ กิเลส ไม อาจ 
กำเริบ ขึ้น มา ได   กิเลส ยัง มิได ถูก ประหาร ไป โดย สิ้น เชิง   กิเลส 
อาจ ถูก กด ขม เอา ไว   แต ก็ ยัง รอ คอย โอกาส ที่ จะ กลับ เขา มา กุม 
อำนาจอีก ครั้ง 

 เครื่องหมาย สุดทาย   :   
การ ทำ กิเลส ให ออนแอ และ สิ้น ไป 

  กิเลส จะ ถูก ประหาร โดย สิ้น เชิง ใน ขณะ ที่ อริยมรรค 
สัมมา ทิฏฐิ เกิด ขึ้น เทานั้น 

๘๔



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

  ผู ปฏิบัติ อาจ สงสัย วาการ ประหาร กิเลส หมาย ถึง อะไร   
กิเลส ที่ ได เกิด ขึ้น แลว นั้น ไม สามารถ อด ถอน ได   เพราะ เปน อดีต 
ไป แลว   เชน เดียว กับ กิเลส ที่ ยัง ไม ปรากฏ ก็ ไม สามารถ ทำลาย 
ได   เนื่องจาก ยัง ไม เกิด ขึ้น ใน ขณะ นี้   แม ใน ปจจุบัน ขณะ   กิเลส 
เกิด ขึ้น แลว ก็ ดับ ไป   แลว จะ ประหาร กิเลส ได อยางไร   อนุสัย 
กิเลส หรือ กิเลส ที่นอน เน่ือง อยู ตาง หาก   คือ   สิ่ง ที่ จะ ถูก กำจัด 
ออก ไป   กิเลส มี สอง ประเภท  ประเภท แรก สัมพันธ กับ อารมณ   
สวนอกี ประเภท หนึง่ เกีย่ว กบั ความ สบื เนือ่ง ของ ขนัธ หรือ ของ 
รูป นาม   กิเลส ประเภท แรก   จะ เกิด ขึ้น เมื่อ มี ปจจัย เอื้อ อำนวย   
กลาว คือ มี ความ เกี่ยว โยง กับ สภาว ธรรม ทาง กาย หรือ ทาง 
จิต และ ใน ขณะ ที่ ไมมี สติ   หาก มี อารมณ ปรากฏ ขึ้น ชัด แต ผู 
ปฏิบัติขาด สติ ใน การ กำหนด รู การก ระ ทบ ของ อารมณ กับ จิต   
กิเลส ซึ่ง นอนเน่ืองอยูก็จะ ปรากฏ ตัว ออก มา ให เห็น   แต หาก 
มี สติ   สภาวธรรม ขณะ นั้น ก็ จะ ไม เอื้อ อำนวย ให กิเลส เกิด ขึ้น   
และ กิเลสก็ จะ ถูก กีดกัน ให อยู หาง ไกล 

  กิเลส ประเภท ที่ สอง   เปน กิเลส ที่นอน เนื่อง และ ถูก 
ฝง อยู ใน กระแส ความ รูสึก ของ เรา   ตลอด การ ทอง เที่ยว ไป ใน 
สังสารวัฏ   กิเลส ประเภท นี้ จะ สามารถ ประหาร ได ดวย มรรค 
ญาณ เทานั้น 
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  ใน สมัย กอน เวลา มี คน ปวย เปน ไข มาเล เรีย   มี การ 
รักษา ดวย ยา สอง ขนาน   คนไข ที่ เปน มาเล เรีย จะ มี ไข ขึ้น สูง 
เปน ระยะๆ   ประ มาณ ทุกๆ   สอง วัน จะ มี ไข สูง มาก ครั้ง หนึ่ง   
และตามดวยอาการ หนาว สั่น อยาง ฉับ พลัน   การ รักษา ขั้น แรก 
ตอง ทำให อุณหภูมิ ที่ สูงสุด ลง กอน   ทำให คนไข มี กำลัง ขึ้น และ 
เชื้อโรค ออนแอ ลง   ใน ที่สุด เมื่อ วงจร ของ ไข สูง และ อาการ หนาว 
สั่น ลด ลง บาง แลว   หมอ จะ ให ยา อีก ขนาน หนึ่ง ที่ ทำให คนไข 
หายขาด   เมื่อ คนไข แข็ง แรง ขึ้น แลว และ เชื้อ โรค ออนแอ ลง     
เชื้อมาเล เรียก็ ถูก กำจัด ไป ได 
  วิธี รักษา ขั้น แรก เปรียบ ได กับ วิปสสนา ญาณ ซึ่ง 
ทำให กิเลส ออน กำลัง ลง   สวน ยา เผด็จ ศึก ก็ คือ มรรค ญาณ ที่ 
ทำหนาที่ประหาร กิเลส อยาง เด็ด ขาด 
  อีก ตัวอยาง หนึ่ง ไดแก   กระบวนการ รับรอง เอกสาร 
ของ ทาง ราชการ   ซึ่ง ตอง ผาน ขั้น ตอน มากมาย   กระบวนการ 
นี้ ตอง ใช เวลา นาน มาก   เริ่ม ดวย ประชาชน ตอง เขาไป ติดตอ 
เจาหนาท่ีประชาสมัพนัธ ที ่ชัน้ แรก ของ อาคาร   จาก นัน้ เจา หนาที ่
ก็ จะ สง บุคคล นั้น ขึ้น ไป ที่ ชั้น สอง เพ่ือ รับ เอกสาร และ ไป ติดตอ 
ขอลาย เซน็ อนมุตั ิจาก ฝาย หน่ึง สู อกี ฝาย หน่ึง   เม่ือ ไป ยืน่ เอกสาร 
เจา หนาที่ อีก ฝาย หน่ึง ก็ จะ ขอ ให กรอก แบบ ฟอรม แลว รอ จน 
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กระทัง่ เจา หนาที ่ผูรบั ผดิ ชอบ ลง นาม   ตลอด ทัง้ วนั ประชาชน คน 
นั้น ตอง ติดตอ ผาน หนวย งาน ตางๆ   จาก ชั้น หนึ่ง ไป อีก ชั้น หนึ่ง   
กรอก แบบ ฟอรม และ รอ รับ ลาย เซ็น   กวา จะ ได เอกสาร ทั้งหมด 
ครบ ถวน ตอง ใช เวลา นาน มาก   ใน ที่สุด   บุคคล ผู นั้น ก็ ขึ้น ไป หา 
เจา หนาที่ สูงสุด   และ ใช เวลา เพียง เสี้ยว วินาที เพื่อ ให เจา หนาที่ 
ผู นั้น ลง นาม เอกสาร ได รับ การ รับรอง เปน เอกสาร ที่ ถูก ตอง 
ตามกฎหมาย แลว   แต เขา ผู นั้น จำ ตอง ผาน ขั้น ตอน ของ ราชการ 
ที่ ยาว เหยียด เหลา นั้น กอน 
  เชน เดียว กับ การ ปฏิบัติ วิปสสนา   มี กระบวนการ 
มากมาย   แต มรรค ญาณ เกิด เร็ว กวา เวลา ที่ เจา หนาที่ ระดับ สูง 
ผูนั้น ใช ใน การ ลง นาม เสีย อีก  ถึง กระน้ัน ผู ปฏิบัติ ตอง ทำ หนาที่ 
ของ ตน กอน   เมื่อ ทุก อยาง พรอม  มรรค ญาณ ก็ จะ ปรากฏ 
และรับรอง อยาง เปน ทางการ   วา กิเลส ได ถูก ประหาร ไป 
หมดส้ินแลว 
  ชวง แรก ของ วปิสสนา ญาณ อาจ เรียก ได วา เปน   “หนทาง 
ของ คน ทำงาน ”   ผู ปฏิบัติ ตอง ทำงาน ให เสร็จ โดยสมบูรณ โดย 
ไมหลบ เลี่ยง มรรค ญาณ เปรียบ เหมือน เจา นาย สูงสุด ทำ หนาที่ 
สั่ง การ   เจา นาย คง ไม อาจ ลง นาม ใน กระดาษ เปลา ที่ ยัง ไม ได 
ผานขั้นตอน การ ทำงาน เบื้อง ตน อยาง สมบูรณ ได 
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 มรรค ญาณ และ ผล ญาณ   :   
ดับ ไฟ และ ชโลม น้ำลง บน เถา ถาน แหง กิเลส 

  เมื่อ วิปสสนา ญาณ บริบูรณ แลว   มรรค ญาณ ก็ จะ เกิด 
ขึ้น โดย อัตโนมัติ   ติดตาม ดวย ผล ญาณ   ใน ภาษา บาลี   สภาว จิต 
นี้ เรียก วา   มรรค และ ผล   องค ประกอบ ของ มรรค ญาณ   และ ผล 
ญาณ   ก็ คือ สัมมา ทิฏฐิ ประเภท ที่ สี่ และ หา ใน หก ประเภท 

  เมื่อ เกิด มรรค ญาณ   อริยมรรค สัมมา ทิฏฐิ จะ ทำ 
หนาที่ประหาร กิเลส ที่ จะ นำ เรา ไป เกิด ใน อบายภูมิ อัน เปน 
สภาวะ ที่ ทุกข ทรมาน   ภพ เหลา นี้ ไดแก   นรก   เดรัจฉาน   เปรต   
และ อสุรกาย   ตอ จาก นั้น ผล ญาณ ก็ จะ เกิด ตอ ทันที   ซึ่ง สวน 
หนึ่งก็คืออริยผลสัมมา ทิฏฐิ   ผู ปฏิบัติ อาจ สงสัย วา ญาณ นี้ 
หนาที่อะไร   เพราะ อนุสัย กิเลส ได ถูก ประหาร ไป แลว   ผล ญาณ 
สัมมา ทิฏฐิ ทำให กิเลส เย็น ลง   กอง ไฟ แหง กิเลส อาจ จะ มอด ไป 
แลว   แต ก็ ยัง มี เถา ถาน อุนๆ   เหลือ อยู   ผล ญาณ สัมมา ทิฏฐิ นี้ 
ทำหนาท่ี ชโลม น้ำลง บน เถา ถานเหลา นั้น 
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 ปจจ เวก ขณ สัมมา ทิฏฐิ 
 

 ความ เห็น ชอบ ประเภท ที่ หก   คือ   ปจจ เวก ขณ สัมมา 
ทิฏฐิ   ทำ หนาที่ ทบทวน ความ รู ที่ ติดตาม มา จาก มรรค ญาณ 
ผล ญาณ และ พระ นิพพาน   ญาณ นี้ จะ พิจารณา ทบทวน ธรรม  
๕  ประการ คือ   การ เกิด มรรค ญาณ และ ผล ญาณ   นิพพาน ใน 
ฐานะ ที่เปนอารมณๆ  หนึ่ง   กิเลส ที่ ได ถูก ทำลาย ไป และ สวน 
ที่ยังเหลืออยู   นอกจาก นี้ แลว ไมมี หนาที่ สำคัญ อื่น ใด 
  สัมมา ทิฏฐิ ประเภท แรก   คือ   กมฺม สก ตา สมฺ มา ทิฏฐิ   
กลาว วา เปน สิ่ง ถาวร   กลาว คือ เปน สิ่ง ที่ จะ ไม หาย ไป จาก ชีวิต   
โลก นี้ อาจ แตก สลาย ถูก ทำลาย ไป   แต ยัง คง มี สิ่ง มี ชีวิต ซ่ึง บางที 
อาจ จะ อยู ใน อีก โลก หนึ่ง ก็ได   ที่ มี ความ เห็น ถูก วา ทุก คน มี กรรม 
เปน ของ ของ ตน 
  บุคคล ที่ ไม พยายาม แยกแยะ ความ แตก ตาง ระหวาง 
กุศล กรรม และ อกุศล กรรม ยอม ตก อยู ใน ที่ มืด   เปรียบ เหมือน 
เด็ก ทารก ที่ เกิด มาตา บอด   บอด มา ตั้งแต ใน ครรภ   และ มืด บอด 
เมื่อ คลอด ออก มา แลว   หาก ทารก นี้ โต ขึ้น   ก็ ไมมี ทาง มอง เห็น 
พอที่ จะ ชวย เหลือ ตนเอง ได   คน ตาบอด และ ขาด ผูนำ ทาง   ยอม 
จะ ประสบ กับ อุบัติภัย มากมาย 
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 ฌาน สัมมา ทิฏฐิ   จะ ยัง คง มี ปราฏ อยู เสมอ   ตราบ เทา ที่ 
มี ผู ปฏิบัติ ธรรม และ บรรลุ ฌาน   แม ใน ชวง ที่ พระพุทธ ศาสนา ไม 
รุงเรือง   ก็ ยัง จะ มี ผู เจริญ สมาธิ และ เจริญ ฌาน อยู เสมอ 
  อยางไร ก็ตาม   สัมมา ทิฏฐิ อีก   ๔   ประเภท ที่ เหลือ จะ คง 
อยู ได ก็ ตอ เมื่อ พระพุทธ ศาสนา ยัง ตั้ง มั่น อยู เทานั้น   นับ แต สมัย 
พุทธกาล จนถึง ปจจุบัน   คำ สอน ของ พระพุทธ องค ยัง คง รุงเรือง 
อยู   ขณะ นี้ พระพุทธ ศาสนา เปน ที่ รูจัก ทั่ว โลก   แม ใน ประเทศ 
ที่ มิได นับถือ พระพุทธ ศาสนา   ก็ ยัง มี องคกร หรือ กลุม ชน ซึ่ง มี 
หลัก การ ที่ มี รากฐาน มา จาก คำ สอน ของ พระพุทธ องค   บุคคล 
ที่ พอใจ เพียง ความ เห็น ชอบ ใน เรื่อง ของ กรรม หรือ ฌาน เทานั้น   
ยัง ไม อาจ ได รับ แสง แหง พระ ธรรม ได   เขา อาจ ได รับ ความ สวาง 
จาก แสง ทางโลก   แต มิใช แสง ของ พระพุทธ องค   ความ เห็น ชอบ 
อีก  ๔ ประเภท ที่ เหลือ จาก วิปสสนา สัมมา ทิฏฐิ ถึง ปจจ เวก ขณ 
สัมมาทิฏฐิ เทานั้น ที่ ประกอบ ดวย แสง แหง พระพุทธ ธรรม 
  เมื่อ ผู ปฏิบัติ สามารถ แยก รูป และ นาม ออก จาก กัน ได   
ก็ จะ หลุด พน จาก ทิฏฐิ วิปลาส ใน เรื่อง ของ ความ เปน ตัว ตน   และ 
มาน ของ ความ มืด ชั้น ที่ หน่ึง ก็ จะ ถูก ถอด ออก ไป   กลาว ได วา แสง 
แหง ธรรมะ ได เริ่ม สอง สวาง ผาน เขา มา ถึง จิตสำนึก ของ ผู ปฏิบัติ 
แลว   แต ก็ ยัง มี มาน ชั้น อื่นๆ   ที่ ยัง ตอง ถอดถอน ออก ไป อีก   มาน 
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แหง อวิชชา ชั้น ที่ สอง ก็ คือ ความ เห็น ที่ วา สิ่ง ตางๆ   เกิด ขึ้น อยาง 
ไมมี ระเบียบ และ ไมมี เหตุผล   มาน นี้ จะ ถูก ยก ออก ไป เมื่อ เกิด 
ญาณ หยัง่ รู ใน เหตุ และ ผล   เมือ่ ผู ปฏบิตั ิเหน็ เหตุ และ ผล ของ สรรพ 
สิ่ง   แสง สวาง ใน จิต ก็ จะ สวาง เพิ่ม ขึ้น อีก เล็ก นอย   ผู ปฏิบัติ ไม พึง 
ประมาท ใน ชั้น นี้   เพราะ วา จิต ยัง มืด บอด ดวย อวิชชา   คือ   ความ 
ไมรู ใน   อนจิจงั   ทกุ ขงั และ อนตัตา   เพ่ือ กำจัด ความ มดื นี ้  ผู ปฏบิตั ิ
พึง ทำงาน หนัก อยาง ไม ยอทอ   เฝา ดู อารมณ ตางๆ   ที่ เกิด ขึ้น   ลับ 
สติ ให แหลมคม   ทำ สมาธิ ให ตั้ง มั่น   แลว ปญญา ก็ จะ เกิด ขึ้น เอง 
ตาม ธรรมชาติ 

  ถึง ตอน นี้ ผู ปฏิบัติ จะ เห็น วา   ไมมี ที่ ใด ให หลบ ภัย จาก 
สภาว ธรรม ที่ เปน อนิจจัง เชน นี้ ได เลย   ความ เห็น นี้ ทำให เกิด 
ความ ผิด หวัง อยาง แรง   แต แสง ภายใน กลับ สวาง เพ่ิม ขึ้น ไป 
อีก   ผู ปฏิบัติจะ รูสึก ได ชดัเจน วา   สภาว ธรรม ทั้ง หลาย ลวน เปน 
ทุกข และ ไมมี ตัว ตน   ขณะ นั้น เอง มี เพียง มาน ผืน เดียว ที่ เหลือ 
อยู ปดบังไม ให เห็น พระ นิพพาน   และ จะ ถูก กำจัด ไป ได ก็ ดวย 
อริยมรรค ญาณ เทานั้น   ตรง นี้ แหละ ที่ แสง แหง พุทธ ธรรม จะ 
สองสวาง เจิดจา อยาง แทจริง 

  หาก ผู ปฏิบัติ สามารถ เจริญ สัมมา ทิฏฐิ ได ทั้ง  ๖  
ประการ จะ มี ความ ผองใส   ผู ปฏิบัติ จะ ไม พราก จาก แสง ของ 
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ปญญา อีกเลย   ไม วา จะ เดิน ไป ทาง ใด ใน อนาคต   ใน ทาง ตรง 
ขาม   ปญญาจะสอง แสง สวาง เจิด จา ใน ตัวผู ปฏิบัติ ตลอด การ 
ทอง เที่ยว ที่ เหลือ อยู ใน สังสารวัฏ   ใน ที่สุด จะ มี แสง สวางไสว 
ที่สุด ปรากฏขึ้น เมื่อ ผู ปฏิบัติ บรรลุ อร หัต ตมรร คอ ร หัต ต ผล   ซึ่ง 
เปนการ บรรลุธรรมข้ันสุดทาย 

 การ ครอบ ครอง ราช รถ 

  “ ใคร ก็ตาม   ไม วา ชาย หรือ หญิง ที่ ครอบ ครอง ราช 

รถ เชน นี้ และ สามารถ ขับข่ี ไป ดวย ดี   ก็ ไม ตอง สงสัย เลย วา จะ 

บรรลุถึงพระ นิพพาน โดย แนแท ” 
  กลาว กัน วา   เม่ือ เทพ บุตร ผู เคย เปน พระ ภิกษุ มา กอน 
องค นั้น ได ฟง พระ ธรรม เทศนา เกี่ยว กับ ราช รถ   ทาน เขาใจ สิ่ง 
ที่ พระพุทธ องค ตรัส สอน   และ ได สำเร็จ เปน พระ โสดาบัน ทันที   
ทาน เขา ครอบ ครอง ราช รถ อัน บรรเจิด คือ อริยมรรค มี องค แปด   
ถึง แมวา พุทธ ดำรัส มี เปา หมาย สูงสุด อยู ที่ อร หัต ต ผล   ทาน ยัง ไม 
พรอม สำหรับ การ บรรลุ ธรรม ขั้น สุดทาย   บารมี ของ ทาน มี เพียง 
พอที่ จะ เปน ผู ถึง กระแส แหง โสดา ปตติ ผล เทานั้น 
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 ประโยชน ของ การ เขา ถึง กระแส   :   
การ ทำ มหาสมุทร แหง สังสารวัฏ ให เหือดแหง 

  ใน การ บรรลุ ธรรม ขั้น ที่ หน่ึง นี้   ผู ปฏิบัติ จะ พน จาก 
อนัตราย ที ่จะ นำ ให ตก ไป สู อบายภมู ิ   พระ สตูร กลาว ไว วา    กเิลส 
๓ อยาง ถูก ประหาร ไป   คือ   มิจฉา ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   และ การ ยึด 
มั่น ใน การ ปฏิบัติ ที่ ผิด  (สี ลัพพต ปรามาส)   ใน อรรถ กถา กลาว วา   
ความ อิจฉา ริษยา   และ ความ ตระหนี่ ก็ ถูก ทำลาย ไป ดวย 
  คงจะ ไม ผิด ที่ จะ สมมุติ วา เทพ บตุร องค นี้ เคย ได ญาณ ที่ 
ประจักษ ใน ลักษณะ ของ รูป และ นาม มา บาง แลว ใน ชาติ ที่ ทาน 
เปน พระ ภิกษุ   ใน ขณะ ได ดวงตา เห็น ธรรม นี้   ทาน ก็ ปราศจาก 
ความ เห็น ผิดๆ   ที่ วา   มี ตัว ตน ภายใน หรือ อัตตา   อยางไร ก็ตาม   
การ ละ ความ เหน็ ที ่ผดิ นี ้เปน เพยีง ชัว่คราว จนกวา จะ ได เหน็ พระ 
นิ พพาน  เปน ครั้ง แรก เทานั้น   ที่ ความ เห็นจะ เปลี่ยน ไป อยาง 
ถาวร   ผู ที่ ได บรรลุ โสดาบัน จะ ไม เชื่อ เรื่อง ของ อัตตา อีก ตอ ไป 
  กเิลส ประเภท ที ่สอง ที ่ถกู ประหาร ไป เก่ียวของ กบั ความ 
เห็น ผิด โดยตรง   เมื่อ ผู ปฏิบัติ ยัง ไม เขาใจ ธรรมชาติ ของ สิ่ง ตางๆ   
อยาง ถูก ตอง   ก็ ยาก ที่ จะ ตัดสิน ได อยาง มั่นใจ   วา อะไร ถูก   อะไร 
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ผิด   เหมือน กับ คน ยืน อยู บน ทาง สอง แพรง   หรือ เหมือน กับ คน ที่ 
ระลึก ได ใน ทันที ทันใด วา กำลัง หลง ทาง   ก็ ตอง มี ความ สงสัย วา 
จะ ไป ทาง ไหน ดี   ความ สงสัย นี้ อาจ ทำให ออน เปลี้ย และ หวั่น ใจ 
  เมื่อ ผู ปฏิบัติ มอง เห็น กระบวนการ ของ เหตุ และ ผล   ก็ 
จะ ละทิ้ง ความ สงสัย ได ชั่วคราว   ผู ปฏิบัติ จะ เห็น วา ธรรมะ เปน 
ของ จรงิ   จติ และ กาย เปน สิง่ ที ่ตก อยู ภาย ใต เงือ่นไข แหง เหต ุและ 
ผล   และ ไมม ีอะไร เลย ใน โลก นี ้ที ่ไม ตก อยู ภาย ใต เงือ่นไข ดงั กลาว   
อยางไร ก็ตาม   ความ สิ้น สงสัย นี้ จะ ตั้ง อยู นาน เทา ที่ สติ และ ญาณ 
ยงั คง อยู   ความ ศรทัธา ที ่ไม หวัน่ ไหว ใน อานภุาพ และ ความ จรงิ แท 
ของ พระ ธรรม จะ เกิด ขึ้น ได ก็ ตอ เม่ือ บุคคล ได เดิน ไป จน สุด ทาง 
ของ อริยมรรค มี องค แปด คือ พระ นิพพาน แลว เทานั้น   ผู ปฏิบัติ 
ที ่ได เจรญิ รอย ตามพ ระ บาท ของ พระพุทธ องค จน สดุ หนทาง แลว 
ก็ จะ มี ศรัทธา มั่นคง ใน พระพุทธ องค และ พระ อริย บุคคล อื่นๆ   ที่ 
ได ไป สู จุด หมาย ตาม แนวทาง เดียวกัน นี้ 
  กิเลส อยาง ที่ สาม ที่ พระ โสดาบัน ผู ถึง กระแส ละ ได ก็ คือ   
ความ เชื่อ ใน การ ปฏิบัติ ผิดๆ   ความ เขาใจ นี้ คง พอ จะ มอง เห็น 
ได ชัด ใน กรณี ทั่วๆ   ไป   และ จะ สามารถ เขาใจ ได อยาง สมบูรณ 
มาก ขึ้น   หาก พิจารณา จาก อริยสัจ สี่   เมื่อ ผู ปฏิบัติ ที่ มี โอกาส เขา 
ถึง กระแส พระ นิพพาน   เริ่ม เจริญ มรรค มี องค แปด ให เกิด ขึ้น 
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ใน ตนเอง   บุคคล เหลา นั้น จะ เรียน รู ที่ จะ เขาใจ อริยสัจ ขอ แรก   
กลาว คือ ทุก สิ่ง ทุก อยาง ไม นา พึง พอใจ   รูป และ นาม ลวน เปน 
ทุกข   พัฒนาการ เบื้อง ตน ของ โยคี จะ เริ่ม จาก การ ตาม ดู สิ่ง ตางๆ   
ที่ เปนทุกข   เมื่อ ประจักษ แจง อริยสัจ ขอ แรก อยาง สมบูรณ   ผู 
ปฏิบัติ ก็ จะ ประจักษ แจง อริยสัจ ที่ เหลือ อีก  ๓  ประการ โดย 
ปริยาย   กลาวคือ   การ ละ ตัณหา อัน เปน อริยสัจ ประการ ที่ สอง   
การ ดับ ทุกข เปน อริยสัจ ประการ ที่ สาม   และ การ เจริญ มรรค มี 
องค แปด เปน อริยสัจ ประการ ที่ สี่ 
    การ เจริญ มรรค ใน เบื้อง ตน ที่ ยัง เปน โลกีย มรรค จะเกิด 
ขึ้น ทุก ขณะ ที่ ผู ปฏิบัติ ดำรง สติ อยู   เมื่อ ถึง จุด หนึ่ง ที่ มรรค มี 
ความแก กลา พอ ก็ จะ กลาย เปน โลกุ ต ตรม รรค   ดัง นั้น เมื่อ ได 
บรรลุ นิพพาน   เทพ บุตร องค นี้ จึง ระลึก รู ได วา   การ ปฏิบัติ ของ 
ทาน เปนวิธี เดียว เทานั้น ที่ จะ เขา ถึง พระ นิพพาน   ทาน ประจักษ 
วา ทาน ได ประสบ กับ การ ดับ ทุกข ที่แท จริง   อัน เปน สภาวะ ที่ 
ปราศจาก สิง่ ปรงุ แตง   และ รู วา ไมม ีพระ นพิพาน อืน่ นอก เหนอื ไป 
จาก นี้   ผูปฏิบัติ ทุก คน จะ มี ความ รูสึก เหมือน กัน เมื่อ มา ถึง จุดนี้ 
  มรรค มี องค แปด เปน หนทาง เดียว เทานั้น ที่ จะ นำ ไป 
สู พระ นิพพาน   ความ เขาใจ นี้ มี ความ ลุม ลึก มาก และ จะ เกิด ขึ้น 
ได ดวย การ ปฏิบัติ เทาน้ัน   เม่ือ มี ความ เขาใจ ดังนี้   พระ โสดาบัน 
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หรือผู ถึง กระแส พระ นิพพาน ยอม ละท้ิง ความ ยึด มั่น หรือ ความ 
เชื่อ ใน อานุภาพ ของ วิธี ปฏิบัติ อื่นๆ   ซึ่ง มิได ประกอบ ดวย องค 
แปด แหงอริยมรรค 
  อร รถก ถา ได กลาว ไว ดวย วา   ยัง มี กิเลส อีก สอง ชนิด ที่ 
ถูก ประหาร ไป ดวย   ไดแก   อิสฺ สา   หรือ ความ ริษยา   ไม ตองการ 
เห็น ผู อื่น เปนสุข หรือ ประสบ ความ สำเร็จ   และ   มจฺฉ ริย   หรือ 
ความ ตระหน่ี   ซึ่ง เปน ความ ไม พึง พอใจ ที่ เห็น คน อื่นๆ   เปนสุข 
เสมอ ตน   โดย สวน ตัว แลว   อาตมา ไม เห็น ดวย กับ อรรถ กถา 
เหลา นี้ สภาว จิต ดัง กลาว ทั้ง สอง นี้   จัด อยู ใน หมวด ของ โทสะ 
คือ ความ โกรธ   หรือ ความ รังเกียจ ผลักไส   มี คำ กลาว ของ องค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจา ใน พระ สูตร วา  พระ โสดาบัน 
ประหาร กิเลสที่ มิได เกี่ยวของ กับ โทสะ เทาน้ัน   อยางไร ก็ตาม   
เน่ืองจาก การ เปน พระ โสดาบัน ได ปด ประตู สู อบายภูมิ แลว   
ความ อิจฉา และ ความ ตระหนี่ ยอม ไมมี กำลัง มาก พอที่ จะ ทำให 
พระ โสดาบัน ไป เกิดใหมใน อบายภูมิ ได 
  ม ีอรรถาธบิาย ที ่นา สนใจ ใน ว ิสทุธ ิมรรค   ซึง่ มไิด เปน สวน 
หนึ่ง ของ พระ ไตรปฎก   แต ก็ เปน ที่ เคารพ อยาง สูง   กลาว ไว โดย 
อางอิง ความ ใน พระ ไตรปฎก วา   พระ โสดาบัน อาจ ถูก ครอบงำ 
โดย ความ โลภ   ความ โกรธ   และ ความ หลง   และ ยัง อาจ ประกอบ 
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ดวย ทิฏฐิ และ มานะ ได   อยางไร ก็ตาม   เนื่องจาก อริยมรรค ญาณ 
ได ประหาร กิเลส ซึ่ง นำพา ไป สู อบายภูมิ แลว   เรา อาจ พอ สรุป ได 
วา   พระ โสดาบัน เปน ผู ปราศจาก กิเลส ที่ รุนแรง เพียง พอ   ที่ จะ 
ทำให ไป เกิด ใน ภพ ภูมิ ที่ ตกต่ำ ดัง กลาว 
  นอกจาก นี้   คัมภีร วิ สุทธิ มรรค ยัง ได ชี้ วา   พระ โสดาบัน 
สามารถ ทำ มหาสมุทร อัน กวาง ใหญ แหง สังสารวัฏ ให เหือดแหง 
ลง ได   ตราบ ใด ที่ บุคคล ยัง ไม บรรลุ ธรรม ใน ขั้น แรก   ก็ ยัง จะ ตอง 
ทอง เที่ยว ไป ใน สังสารวัฏ อัน หา เบื้อง ตน และ ที่สุด มิได   ขอบเขต 
แหง สังสารวัฏ นั้น กวาง ใหญ นัก   เรา ตอง เวียน วาย ตาย เกิด ครั้ง 
แลว คร้ัง เลา   แต พระ โสดาบัน จะ เกิด อีก ไม เกิน เจ็ด ชาติ เทานั้น 
ก็ จะ บรรลุ อร หัต ต ผล   เรา จึง พอ จะ กลาว ได วา   มหาสมุทร แหง 
สังสารวัฏ ได เหือดแหง ลง แลว 
  อกุศล กรรม จะ เกิด ขึ้น ได ดวย อำนาจ ของ อวิชชา 
และ ตัณหา เทานั้น   เมื่อ อวิชชา และ ตัณหา เหือดแหง ไป ใน 
ระดับ หนึ่ง   โอกาส ที่ จะ เกิด อกุศล วิบาก   หมาย ถึง การ ไป เกิด 
ใน อบายภูมิ ก็ ยอม ลด ลง ไป ดวย   เม่ือ ถูก จูโจม อยาง ไร ความ 
ปรานี จาก กิเลส อัน ไดแก   มิจฉา ทิฏฐิ เก่ียว กับ อัตตา ตัว ตน หรือ 
ความลังเลสงสัยเกี่ยว กับ มรรค มี องค แปด และ กฎ แหง กรรม   
เรา ไม อาจ ทราบ ได เลย วา บุคคล จะ ประกอบ กรรม ชั่ว ได มาก สัก 
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เพียง ใด   สิ่ง เลว ราย ที่ เขา จะ กระทำ ยอม นำ เขา ไป สู อบาย อยาง 
ไม ตอง สงสัย   เมื่อ ปราศจาก กิเลส เหลา นี้   พระ โสดาบัน จะ ไม กอ 
กรรม ชั่ว   ซึ่ง จะ นำ ไป สู อบายภูมิ อีก ตอ ไป   ยิ่ง ไป กวา นั้น   กรรม 
เกา ใน อดตี ของ พระ โสดาบัน บคุคล ซึง่ อาจ นำ ไป สู อบายภูม ิก ็จะ 
เปน อโหสกิรรม ทนัทีที ่บรรล ุอริยมรรค ญาณ   พระ โสดาบนั จงึ ไม 
ตอง หวาดกลัวความ ทุกข อัน รุนแรง เชน นี้ อีก เลย 

 อริย ทรัพย 
 

 คณุ ประโยชน อกี ประการ หน่ึง ของ การ เขา สู กระแส พระ 
นิพพาน   คือ   การ ได อริย สมบัติ  ๗  ประการ   อริยบุคคล   คือ   ผู ที่ 
หมดจด จาก ความ ชั่ว   เปน บุคคล ผู ประเสริฐ   เปน ผู บรรลุ ธรรม 
ขั้นใด ขั้น หนึ่ง ใน การ บรรลุ ธรรม  ๔ ระดับ   อริย ทรัพย ไดแก   
ศรัทธา   ศีล   หิริ   โอตตัปปะ   พาหุ สัจจะ   จา คะ   และ ปญญา 
  อริย ทรัพย ประการ แรก   คือ   ศรัทธา   ไดแก   ความ เชื่อ 
มัน่ ที ่ยัง่ยนื และ ไม หวัน่ ไหว ใน พระพทุธ   พระ ธรรม   และ พระ สงฆ   
เปน ความ เชื่อ มั่น ที่ ไม หวั่น ไหว   เพราะ เกิด จาก ประสบการณ 
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และการ ประจักษ แจง ของ ตนเอง โดยตรง   อริยบุคคล ไม อาจ ถูก 
ลวง ลอ หรอื ถกู ตดิ สนิบน ให ละท้ิง   พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ 
ได   ไม วา จะ ดวย วิธี การ อัน ละมุน ละ มอม   การ ใช เลห เพทุบาย   
หรือ การ ขม ขู ใดๆ   อริยบุคคล จะ ไมมี วัน ยินยอม เพิก ถอน ความ 
เช่ือมั่นนี้ ได เลย 
  อรยิ ทรัพย ประการ ที ่สอง   คอื   ศลี   ไดแก   ความ บรสิทุธิ ์
ของ ความ ประพฤติ       ใน ที่ นี้ หมาย ถึง ศีล หา   กลาว กัน วา   พระ 
โสดาบัน จะ ไม สามารถ จงใจ ทำให ศีล ขาด   และ ไม สามารถ คิด 
หรือ กระทำ อกุศล กรรม ที่ จะ นำ ไป เกิด ใน อบายภูมิ ได   พระ 
โสดาบัน จะ รอดพน จาก กาย ทจุรติ ทัง้ สาม   จะ เปน ผู เวน จาก การ 
ประกอบ วจี ทุจริต   หรือ การ เลี้ยง ชีวิต มิ ชอบ   อีก ทั้ง ยัง พน จาก 
ความ เพียร ใน การ ปฏิบัติ ธรรม ใน วิถี ทาง ที่ ผิด อีก ดวย 
  อรยิ ทรพัย ประการ ที ่สาม และ สี ่  คอื   หริ ิและ โอตตปัปะ   
เรา ได กลาว ถงึ ไป แลว   ผู ถงึ กระแส พระ นพิพาน   จะ ประกอบ ดวย 
คุณธรรม ทั้ง สอง อยาง แรง กลา   และ จะ ไม สามารถ กระทำ ชั่ว ได 
  อริย ทรัพย ประการ ที่ หา   คือ   พาหุ สัจจะ   ( ความ เปน 
ผู ได เรียน รูมาก )   หมาย ถึง   ความ รู ใน การ เจริญ กรรมฐาน   และ 
ความ เขาใจ ที ่เกิด จาก การ ปฏิบตั ิ  พระ โสดาบนั นบั วา เปน ผู รู แจง 
วิธี ดำเนิน บน อริยมรรค มี องค แปด สู พระ นิพพาน อยาง แทจริง 

๙๙



ราช รถ สู พระ นิพพาน 

  อริย ทรัพย ประการ ที่ หก   คือ   จา คะ   มัก จะ แปล กัน 
วา   การ บริจาค ทาน   แทจริง แลว หมาย ถึง การ ละ   พระโสดาบัน 
ได ละกิเลส ทั้ง หลาย ที่ จะ นำ ไป สู อบายภูมิ   นอกจาก นี้   
พระโสดาบันยัง ให ทาน โดย ไม ตระหน่ี   ทาน ของ ทาน นั้น เปน 
ความ โอบ ออมอารีอยาง แทจริง และ ตอ เนื่อง อยู เสมอ 
  อริย ทรัพย ประการ สุดทาย   คือ   ปญญา   หมาย ถึง   
วิปสสนา ปญญา   การ เจริญ กรรมฐาน ของ พระ โสดาบัน จะ 
ปราศจาก มิจฉา สติ และ มิจฉา สมาธิ อัน ไดแก การ กำหนด สติ   
และ เจริญ สมาธิ ที่ ผิดๆ   พระ โสดาบัน จะ เปน อิสระ จาก กิเลส 
ที่ รุนแรง ซึ่ง อาจ จะ พลุง พลาน ออก มา ทาง กาย   วาจา   หรือ ใจ   
และปราศจาก ความ กลัว การ เกิด ใน อบายภูมิ 
  สันติสุข สวน บุคคล นั้น เปน สิ่ง สำคัญ อยาง สูงสุด   
สันติสุขนี้ จะ เกิด ได เนื่องจาก เปน อิสระ จาก ความ กลัว   หาก 
บคุคลจำนวน มาก สามารถ ม ีสนัติสขุ เชน นัน้   หาก คน ทัง้ หลาย 
สามารถ มี สันติสุข ภายใน ใจ จริงๆ   เรา คง พอ จินตนาการ ได 
วา   จะ มี ผล ดี ตอ สันติภาพ ของ โลก อยางไร   สันติภาพ ของ โลก 
ตองเริ่มจาก สันติสุข ภายใน จิตใจ เทาน้ัน 
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พุทธ บุตร ที่แท จริง 

  ประโยชน อีก ประการ หน่ึง ของ การ เขา ถึง กระแส 
พระ นิพพาน   คือ   ผู ปฏิบัติ จะ กลาย เปน พุทธ บุตร ที่แท จริง   คน 
จำนวน มาก อาจ มี ความ ศรัทธา ทุมเท อยาง ยิ่ง   และ สักการ 
บูชา พระ รัตนตรัย เปน ประจำ ทุก วัน   แต เม่ือ สถานการณ ตางๆ   
เปลี่ยนแปลง ไป   ยอม เปน ไป ได เสมอ ที่ บุคคล อาจ ละทิ้ง ศรัทธา 
ได   เขา ผู นั้น อาจ เกิด ใน ชาติ ใหม โดย ปราศจาก ศรัทธา   ใน ชาติ นี้ 
เรา อาจ เปน บุคคล ที่ นา เคารพ บูชา และ มี จิตใจ สูงสง   แต ใน ชาติ 
ใหม เรา อาจ กลาย เปน คน เลว ทราม   ไมมี สิ่ง ใด จะ รับ ประกัน ได 
เลย จนกวา เรา จะ ได บรรลุ ธรรม ขั้น แรก   และ ได เปน พุทธ บุตร 
อยาง แทจริง 
  คำ ภาษา บาลี ที่ ใช ใน วิ สุทธิ มรรค   คือ   โอ รส ปุตฺต   ซึ่ง 
หมาย ถึง   ลูก ผู เปน เลือด เนื้อ เชื้อ ไข ที่แท จริง   คำ วา   ปุตฺต   มัก 
จะ แปล วา   ลูกชาย   แต ความ จริง เปน คำ ที่ มี ความ หมาย ทั่วไป ถึง 
ผู เปน ลูก   ซึ่ง หมาย ถึง ลูก หญิง ดวย 
  วิ สุทธิ มรรค ยัง ได กลาว ดวย วา   การ เขา ถึง กระแส 
พระนิพพาน นั้น มี คุณ ประโยชน อีก นานัปการ อัน ที่ จริง นับ ไม 
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ถวน   พระ โสดาบัน นั้น จะ มี ความ เชื่อ มั่น ศรัทธา ใน พระ ธรรม 
อยางไมมี ขอแม   มี ความ สนใจ อยาง ยิ่งยวด ใน การ ฟง ธรรมะ 
ที่แทจริง   และ จะ สามารถ เขาใจ ธรรมะ อัน ลึก ซึ้ง ที่ ผู อื่น เขาใจ ได 
ยาก   เมื่อ พระ โสดาบัน ได ฟง พระ ธรรม เทศนา ที่ แสดง ไว ดี   ก็ จะ 
เปยม ดวย ปติสุข 
  และ เนื่องจาก ได เขา ถึง กระแส พระ นิพพาน แลว   
หัวใจ ของ พระ โสดาบัน แนบ แนน จึง อยู กับ พระ ธรรม   ใน 
การ ปฏิบัติหนาที่ การ งาน ใน ทาง โลก   พระ โสดาบัน จะ เปน 
เหมือนดัง แมวัวที่กิน หญา   (ปฏิบัติ หนาที่ ทาง โลก )   พลาง 
เฝา ดู ลูกวัว   (เฝา ดูจิต)   ไป ดวย แมวา จิตใจ ของ พระ โสดาบัน 
นั้น จะ นอม ไป สูธรรมะอยู โดย ปกติ   พระ โสดาบัน ก็ จะ ไม 
ปฏิเสธ ความ รับ ผิด ชอบ ทาง โลก   นอกจาก นี้   พระ โสดาบัน 
ยัง สามารถ รวม จิต เปน สมาธิ ได งาย มาก หาก มี ความ เพียร ใน 
การ เจริญกรรมฐาน อยางเหมาะสม   เพ่ือ เดิน ทาง ตอ ไป ตาม 
อริยมรรค 
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 พาหนะ ที่ ไมมี วัน พัง ทลาย สำหรับ ทุก คน 
 

 พระพุทธ องค ทรง สรุป ไว อยาง ชัด แจง วา ความ สำเร็จ 
ใน การ เจริญ กรรมฐาน นั้น มิได แบง แยก ดวย เพศ แต ประการ ใด   
ไม วา หญิง หรือ ชาย   สามารถ มั่นใจ ได วา ราช รถ นี้ สามารถ นำ 
ไปสูพระ นิพพาน ได อยาง แนนอน   ราช รถ นี้ เคย อยู ใน อดีต และ 
ยัง มี อยู ใน ปจจุบัน สำหรับ ทุกๆ   คน 

  ใน ยุค สมัย ใหม   เรา มี พาหนะ มากมาย หลาย ประเภท 
ที่ ใช ใน การ เดิน ทาง   มี สิ่ง ประ ดิษฐ ใหมๆ   เกิด ขึ้น ใน วงการ เดิน 
ทางขนสง อยู เสมอ   มนุษย สามารถ เดิน ทาง บน บก   ทาง ทะเล   
หรือ ใน อากาศ   คน ธร รม ดาๆ   สามารถ เดิน ทาง รอบ โลก ได โดย 
ไม ยาก นกั   มนษุย ได เดนิ ทาง ขึน้ ไป เหยยีบ ดวง จนัทร มา แลว   ยาน 
อวกาศ มากมาย เดิน ทาง ไป สู ดวงดาว อื่น และ ไกล ออก ไป กวา 
นั้นอีก 

  แต ไม วา ยาน อวกาศ เหลา นี้ จะ ไป ได ไกล สัก เพียง ไร   ก็ 
คง ไม อาจ ชวย ให เรา ไป ถึง พระ นิพพาน ได   หาก มี ยาน พาหนะ 
ใด ที่ ไป ถึง พระ นิพพาน ได   อาตมา ก็ อยาก จะ มี ไว สัก ลำ   อยางไร 
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ก็ตาม   อาตมา ยัง ไม เคย ไดยิน โฆษณา หรือ วา มี ใคร รับ ประกัน 
วา มี ยาน วิเศษ ที่ จะ นำ บุคคล ไป สู ความ สันติ อัน สมบูรณ ของ 
พระนิพพานได 

  ไม วา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี จะ มี ความ กาวหนา 
สัก เพียง ไร   ก็ ยัง ไม อาจ รับ ประกัน ได วา   ยาน พาหนะ ที่ ประณีต 
เลิศ ล้ำ ที่สุด จะ ปราศจาก อุบัติเหตุ โดย สิ้น เชิง   อุบัติเหตุ ที่ ทำให 
ถึงแก ชีวิต เกิด ขึ้น ทั้ง บน บก   ใน ทะเล   ใน อากาศ   และ ใน อวกาศ   
คน จำนวน มาก เสีย ชีวิต ดวย เหตุ นี้   อาตมา มิได หมายความ 
วาการ เกิด อุบัติเหตุ  ทำให ยาน พาหนะ ตางๆ   ไร ประโยชน   แต 
หมาย เพียง วา   เรา ไม อาจ รับ ประกัน ความ ปลอดภัย ของ ยาน 
พาหนะ เหลา นี้ ได   ยาน พาหนะ ประเภท เดียว ที่ มี ประกัน ภัย 
รอยเปอรเซ็นต มี เพียง อริยมรรค มี องค แปด เทานั้น 

  รถยนต สมัย ใหม มี มาตรฐาน สมรรถนะ และ ความ 
ปลอดภัย สูง มาก   หาก ทาน ร่ำรวย   ทาน สามารถ ซื้อ รถยนต ที่ 
มี สิ่ง อำนวย ความ สะดวก   รวดเร็ว และ หรูหรา ที่สุด   ซึ่ง จะ พา 
ทาน เดิน ทาง ไป ใน ที่ ตางๆ   เมื่อ ใด ก็ได   หาก ทาน ไม ร่ำรวย   ทาน 
อาจ ขอ กู ยืม เงิน เพื่อ มา ซื้อ รถ   หรือ เชา รถ เกง   หรือ รถ สปอรต 
สัก คัน ไว เปน เวลา สั้นๆ   หรือ ไม ก็ นั่ง รถ โดยสาร สาธารณะ   แม 
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กระทั่ง หาก ทาน ยากจน   ทาน ก็ อาจ ยืน ขาง ถนน และ โบก รถ เพื่อ 
ขอรวมทางโดยสาร ไป กับ รถ คัน อื่น 

  อยางไร ก็ตาม   ไม เปน ที่ รับรอง วาการ เดิน ทาง นั้น จะ 
ราบ รื่น   แมวา รถ นั้น จะ เปน รถ ของ เรา เอง   เรา ตอง นำ รถ ไป เติม 
นำ้มนั   ดแูล บำรงุ รกัษา   ซอมแซม เวลา ที ่รถ เสีย หาย   ม ีภาระ ตางๆ   
มากมาย   และ ยาน พาหนะ ทกุ ชนดิ ก ็ตอง ถกู ลาก ไป ทิง้ ที ่กอง ขยะ 
รถ เกา ไม วัน ใด ก็ วัน หนึ่ง   ยิ่ง เรา ใช งาน มาก เพียง ใด   รถ ของ เรา ก็ 
ใกล วัน ถูก ทิ้ง เขาไป มาก เพียง นั้น 

  ดัง นั้น   จึง เปนการ ดี กวา   ถา เรา จะ สราง ยาน พาหนะ ไป 
สู พระ นิพพาน ดวย วิธี การ ที่ ล้ำ เลิศ และ มี มาตรฐาน ที่ สูงสง เชน 
กัน     เพราะ ยาน พาหนะ นี้ จะ ไมมี วัน เสื่อม สลาย   จะ เปนการ ดี 
สัก เพียง ไร หาก คน ทั่วไป สามารถ ครอบ ครอง ยาน พาหนะ นี้ ได 
โดย งาย   หาก ใคร ก็ได สามารถ เปน เจาของ ยาน พาหนะ สู พระ 
นพิพาน   ลอง คดิ ด ูวา   โลก จะ ม ีสนัตสิขุ สกั เพยีง ใด   ยาน พาหนะ นี ้
นำ ไป สู สิง่ ที ่ประมาณ คา มไิด   พระ นพิพาน ไม สามารถ ซือ้ หา หรอื 
เชา มา ได   ไม วา ทาน จะ รำ่รวย สกั เพยีง ใด กต็าม   ทาน ตอง ออกแรง 
ทำความ เพยีร เพือ่ ให ได มา   พระ นพิพาน นัน้ จะ เปน ประโยชน ตอ 
ทาน ก็ ตอ เมื่อ ทาน ได เปน เจาของ พระ นิพพาน เอง เทานั้น 
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  ใน โลก นี้   ยาน พาหนะ สวน ใหญ ลวน สราง ไว เสร็จ 
เรียบรอย มา จาก โรงงาน   แต ยาน พาหนะ สู พระ นิพพาน 
นั้น ตอง สราง ดวย ตนเอง   เปน อุปกรณ ที่ ตอง ตอ เติม เอง   
เบื้อง ตน ผู ปฏิบัติตอง มี ศรัทธา   พระ นิพพาน นั้น เปน สิ่ง ที่ 
ผู ปฏิบัติบรรลุได   และ ตอง มี ศรัทธา ตอ หนทาง ที่ จะ นำ ไป 
สู พระนิพพาน   นอกจาก นี้ ผู ปฏิบัติ ตอง มี แรง บันดาล ใจ อัน 
ไดแก ความ ปรารถนา อยางจริงใจ และ มุง มั่น จะ เดิน ทาง ไป สู จุด 
หมาย   แต แรง บันดาล ใจ เพียง อยาง เดียว จะ พา ผู ปฏิบัติ ไป ไม ได 
ไกล   นอก เสีย จาก ผู ปฏิบัติ จะ ลงมือ ปฏิบัติ จริงๆ   ผู ปฏิบัติ ตอง 
ลงทนุ ลงแรง   ใชความพยายามพากเพยีร เจรญิ สติ อยาง ไม ยอทอ   
ยนืหยดั ภาวนา ทกุๆ   ขณะ เพือ่ ให สมาธ ิเกดิ ขึน้ และ ปญญา เจรญิ 
งอกงาม และ แก กลา โดย สมบูรณ 

  หาก อริยมรรค สามารถ ประกอบ ได สำเร็จรูป เหมือน 
รถยนต ที่มา จาก สาย การ ผลิต ที่ โรงงาน   ก็ คงจะ ดี ไม นอย   ทวา 
มัน มิได เปน เชน นั้น   ผู ปฏิบัติ ที่ นา สงสาร อยาง เรา   ๆ    จึง ตอง 
ลงมือ สราง ยาน นี้ เอง   เรา ตอง ติด เครื่อง มือ ให ตัว เรา เอง ดวย 
ศรัทธา และ ความ ปรารถนา อยาง แรง กลา ที่ จะ ไป ให ถึง เปา 
หมาย   เรา ตอง ตั้ง หนา ตั้ง ตา ปฏิบัติ ใน ทุก สถานการณ   ฝาฟน 
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ความ ยาก ลำบาก   ความ เหนื่อย ลา   ความ เบื่อ หนาย   และ ความ 
ตึงเครียด จาก การ ดิ้นรน ที่ จะ ประกอบ ยาน ของ เรา ขึ้น มา เอง   
เมื่อ ประกอบเสร็จแลว   เรา ตอง ทุมเท ความ เพียร เพื่อ ให ลอ ของ 
ยานน้ีหมุนไป   พยายาม ดำรง เกราะ กำบัง แหง สติ ไว ให มั่นคง   
ตั้งมั่น อยู ใน หิริ และ โอตตัปปะ   อัน เปน เสมือน พนัก พิง ที่ จะ ให 
เรา อิง อาศัย ได   ฝก สัมมา ทิฏฐิ อัน เปน สารถี ของ เรา ให ขับ เคลื่อน 
ไป ตาม ทาง ที่ ถูก ตอง   ใน ที่สุด   หลัง จาก ที่ ผาน ญาณ ลำดับ ตางๆ   
ครบ ถวน แลว   เรา ก ็จะ ได ครอบ ครอง ราช รถ แหง โสดา ปตติ มรรค   
เมื่อ ราช รถ ดัง กลาว เปน ของ เรา แลว   เรา จะ สามารถ ดำเนิน สู 
พระนิพพาน ได อยาง สะดวก และ งายดาย เปน อยาง ยิ่ง 

  เมื่อ ราช รถ แหง การ เขา สู กระแส พระ นิพพาน ได บรรลุ 
เปา หมาย แลว   ก็ จะ ไมมี วัน เส่ือม คา หรือ มี สมรรถภาพ ลด ลง   
ซึ่ง แตก ตาง จาก ยาน พาห นะ อื่นๆ   ที่ มี อยู ใน โลก นี้   เรา ไม ตอง 
หยอด น้ำมัน เครื่อง   ซอมแซม   หรือ เปลี่ยนแปลง ชิ้น สวน   ยิ่ง ใช 
ก็ ยิ่ง แข็ง แรง และ มี ความ ประณีต ยอด เยี่ยม มาก ยิ่ง ขึ้น   นอกจาก 
นี้ ยัง เปน ยาน พาหนะ ที่ ปลอด อุบัติเหตุ อยาง สิ้น เชิง   เมื่อ เรา เดิน 
ทาง บน ยาน พาหนะ นี ้  รบั ประกนั ได วา   จะ ม ีความ ปลอดภยั รอย 
เปอรเซ็นต เต็ม 
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  ตราบ เทา ที่ เรา มี ชีวิต อยู ใน โลก นี้   เรา จะ ยัง ตอง เผชิญ 
กับความ ขึ้น ลง และ ความ ผันผวน ของ ชีวิต นานัปการ   บาง 
ครั้ง อะไรๆ   ก็ ดำเนิน ไป อยาง ราบ รื่น ดวย ดี   แต บาง ครั้ง กลับ 
ตอง ประสบ กับ ความ ผิด หวัง ความ ทอถอย   ความ ทุกข   และ 
โทมนัส ตางๆ   อยางไร ก็ตาม   ผู ที่ ได ครอบ ครอง ยาน พาหนะ สู 
พระนิพพาน แลว จะ สามารถ ขับ เคล่ือน ผาน เวลา แหง ความ 
ทุกข ยาก ไป ได อยาง ราบ รื่น   และ ไม เสีย สมดุล จน เกิน ไป ใน ยาม 
ที่ มี ความ สุข   ประตู สู อบาย ได ปดตาย ลง แลว   และ บุคคล ผู นั้น 
สามารถ ดำเนิน ไป สู พระ นิพพาน อัน เปน ที่ ที่ ปลอด จาก ทุกข ภัย 
ทั้ง ปวง ได ตลอด เวลา 

  เปน ไป ไม ไดที่ จะ กลาว สรรเสริญ ความ เลิศ ล้ำ ของ ราช 
รถ สู พระ นิพพาน ได ทั้งหมด   แต ขอ ให แนใจ ได วา   หาก ผู ปฏิบัติ 

สามารถ สราง   และ ครอบ ครอง ยาน นี้ ได โดย บริบูรณ   
จะ ได พบ กับ ความ เต็ม เปยม ที่แท จริง ของ ชวีิต 

  ไม พึง คิด ยอม พาย แพ เปน อัน ขาด   ขอ เพียง 
ทุมเท กำลงัและ ความ เพยีร ทัง้หมด ที ่ม ี  พยายาม 
ประกอบ   และ ม ียาน พาหนะ นี ้ไว ใน ครอบครอง 
ให จง ได 

๑๐๘



ปด ประตู อบาย 
 
 



ราช รถ สู พระ นิพพาน 

   เมื่อ ประมาณ กวา   สอง พัน หา รอย ป มา แลว   พระพุทธ 
องค ได ประกาศ ให โลก ได รูจัก ราช รถ สู พระ นิพพาน   อัน เปน ราช 
รถ แหง พระ ธรรม เปน ครั้ง แรก   ใน คราว ที่ ทรง แสดง ปฐมเทศนา   
“ธัมม จัก กัป ป วัต ตน สูตร ”   หลัง จาก ที่ ได ตรัสรู 
   กอน ที่ พระพุทธ องค จะ เสด็จ มา อุบัติ ขึ้น ใน โลก   สัตว 
โลก ทั้ง หลาย ตก อยู ใน ความ มืด มิด แหง อวิชชา ไมรู จัก อริยมรรค 
มี องค แปด     ผู ปลีก ตัว จาก โลก   อ นาคา ริก   นักพรต   นัก ปราชญ 
ทั้ง หลาย ลวน มี ความ คิด เห็น   คาด คะเน   และ ตั้ง ทฤษฎี เกี่ยว กับ 
สัจ จ ธรรม ของ ตนเอง ไป ตางๆ   นานา 
   ใน เวลา นั้น   เชน เดียว กับ ใน ขณะ นี้   บาง คน เชื่อ 
วา   พระนิพพาน คือ ความ สุข ทาง ผัสส ะ ทั้ง หลาย จึง พยายาม 
บำรุง บำเรอ ตนเอง ดวย กาม สุข   บาง พวก มอง พฤติกรรม ดัง 
กลาว ดวยความ ดู หม่ิน เหยียด หยาม และ ตอ ตาน ดวย การ 
ทรมาน หรือทำราย ตนเอง   พวก เขา ละท้ิง ความ ยินดี และ ความ 
สุขสบายทาง รางกาย   โดย มอง วา นี้ คือ ความ เพียร อัน ประเสริฐ   
โดย รวม แลว สัตว โลก มี ชีวิต อยู ใน ความ หลง   ไมมี หนทาง เขา 
ถึงสัจ จ ธรรม   ทำให ความ เชื่อ และ การก ระ ทำ เปน ไป ตาม 
ยถากรรม   ตางคน ตาง มี ความ คิด เห็น ของ ตัว เอง   และ ดวย 
ความคิด เห็นเชนนั้น   ก็ทำ อะไร ไป ตางๆ   กัน   มากมาย 

๑๑๐



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

   พระพุทธ องค ทรง ปฏิเสธ การ บำเรอ ตนเอง ดวย กาม 
สุข   หรือ การ ทำราย เบียดเบียน ตนเอง   วิถี ทาง ของ พระองค ตั้ง 
อยู ระหวาง ทาง อัน สุด โตง ทั้ง สอง   เม่ือ ทรง ประกาศ อริยมรรค 
มี องค แปด ตอ เวไนย สัตว   ศรัทธา ที่แท จริง อัน มี รากฐาน อยู บน 
สัจจ ธรรม แหง ชีวิต จึง ปรากฏ ขึ้น ได   กลาว คือ   เปน ศรัทธา ที่ ตั้ง 
มั่น อยูบน ความ เปน จริง   มิใช เพียง แนว ความ คิด 

   ศรัทธา มี พลา นุ ภาพ ยิ่งใหญตอจิตสำนึกของแตละ 
บุคคล   ศรัทธา จึง เปน หนึ่ง ใน อินทรีย ทั้ง หา   เมื่อ มี ศรัทธา   
วิริยะก็ จะ เกิด ขึ้น ได   ศรัทธา กระตุน ให เกิด แรง บันดาล ใจ ใน การ 
เจริญกรรมฐาน   และ เปน บาท ฐาน ของ ธร รมะ อื่นๆ ทั้งหมด   เชน   
สมาธิ   และ ปญญา   เมื่อ พระพุทธ องค ทรง ประกาศ อริยมรรค 
มีองค แปด   พระองค ทรง จุด ประกาย ให อินทรีย ทั้ง หา เจริญ 
ขึ้นในหมูชน   ความ เขาใจ ใน สัจ จ ธรรม ก็ เร่ิม ปรากฏ ขึ้น ใน 
หัวใจ ของ ชาว โลก ทำให สามารถ เขา ถึง อิสรภาพ และ สันติสุข 
อันแทจริง   

   อาตมา ขอ ให ศรัทธา ใน การ ปฏิบัติ ของ ทุก ทาน   จง 
เปนศรัทธา ที่ จริงใจ   และ ลึก ซึ้ง   และ เปน รากฐาน ให ทุก ทาน 
บรรลุ ความ พน ทุกข โดย สิ้น เชิง 

๑๑๑



รายนามผูพิมพหนังสือราชรถสูพระนิพพาน
ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน 

   ๑  คุณ วาสนา  กุล รัตน   ๒๘,๐๐๐ 
    ๒   คุณ แนง นอย  ภิญโญ ชนม  ๒๔,๐๐๐ 
    ๓   คณะ จา กรัฐฟ อริ ดา  สหรัฐอเมริกา  ๑๔,๖๐๐ 
   ๔   คุณ ปา รดมณ   ลี กุล พิทักษ   ๑๒,๐๐๐ 
    ๕   คุณ ศนิ ต   ดุษฎี วิโรจน   ๑๐,๐๐๐ 
   ๖   คณะ ปฏิบัติ ธรรม 
 วัด พระ ธาตุ ทราย ทอง     ๗,๒๐๐ 
   ๗   คุณ เกีย รส ถาน     ๖,๕๐๐ 
   ๘  คุณ บร รพ จน   จันทร งาม      ๖,๐๐๐ 
   ๙   พญ . สง แสง   ริว ทอง     ๕,๐๔๐ 
   ๑๐   คุณ ควร นบ   ดา รุณี     ๕,๐๐๐ 
    ๑๑   บริษัท อยูเจริญ วิสาหกิจ   จำกัด     ๕,๐๐๐ 
   ๑๒   คุณ กิ ต ิพงษ    สวาง วงษ      ๔,๐๐๐ 
    ๑๓   พญ . ศรัน ยา   สุ คันธ ไช ยงค     ๔,๐๐๐ 
    ๑๔  แม ชี ปยะ พันธุ    น นท พันธุ     ๓,๗๐๐ 
    ๑๕   นพ . ชัยวัฒน   จันทน เนื้อ ไม     ๓,๕๐๐ 
    ๑๖   โรง พยาบาล สัตว นครั กษ   
 หมอ สวาง     ๓,๔๐๐ 
    ๑๗  คุณ เสี้ยม ฮั้ว   แซ ลี้     ๓,๑๖๐ 

    ๑๘   คุณ วิทยา  หวัง กิตติ กาล
  และ ครอบครัว     ๓,๑๒๐ 
   ๑๙   คุณ กรรณิการ   สุริยะ     ๓,๐๐๐ 
   ๒๐   คุณ ชลา วัลย   นพ วงศ   ณ   อยุธยา     ๓,๐๐๐ 
    ๒๑  คุณ บัณฑิต ปน มงคล กุล     ๓,๐๐๐
   ๒๒   คุณ วิเนต   เลิศ วีระ ศิริ กุล    ๓,๐๐๐ 
    ๒๓   ภญ . วารุณี   เจือ สันติ กุล ชัย     ๓,๐๐๐
   ๒๔   คุณ นิรนาม 
 จาก   บริษัท เทค โน พระนครเหนือ     ๒,๖๐๐ 
    ๒๕   คุณ อร นันท   เอื้อ ชัย กุล     ๒,๔๒๒ 
   ๒๖   คุณ บุญ เรือง - ด . ญ . สุ ประภา - 
 ด . ช . พิ ชาญ - ด . ช . อนุ ภัทร   แซ กวย
  และ คุณ ศระ กุณา   คาน พรม     ๒,๒๖๐ 
    ๒๗   คุณ เสาว นิตย    ชิ นะธิ มาตร มงคล     ๒,๒๐๐ 
    ๒๘   คุณ ผกาย มาศ   ปณฑะ ดิน     ๒,๑๐๐ 
   ๒๙  คุณ อวยพร    ธร รมาวุธ    ๒,๐๐๐ 
  ๓๐   คุณ อำนวย - คุณ อุไร   แสง สวาง 
 และ ครอบครัว    ๒,๐๐๐ 
  ๓๑  คุณ พร ปวีณ   เกษม สวัสดิ์     ๑,๖๕๐ 

ผูพมิมพพพพพพพพหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนัััััััััััังงงงงงงงงสสสสสสสสสสสืืืืืืืืืืืือออออออออรรรรรรรรราาาาาาาาาชชชชชชชชชรรรรรถสู



ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลลลลลลลำำำำำำำำำำดดดดดดดดับบบบบบบ  ชช่ือ   ส  จำนนนนววววววววนนนนนนนน  เเเเเเเงงงงงิิิิิิิินนนนนน 

รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ ฯ

  ๓๒   คุณ บุญสง   วีร วงศ นิ รัน ดร   ๑,๔๐๐ 
  ๓๓   คุณ อุไร   พุมโพธิ์   ๑,๓๒๐ 
  ๓๔   อ . ทวี   บุญ ศรี   ๑,๓๐๐ 
  ๓๕   คุณ ภิญญ ดา   พร อุปถัมภ   ๑,๒๐๐ 
 ๓๖   คุณ เพ็ญ สี นี    จรัส สุ ริ ยงค   ๑,๑๗๐ 
  ๓๗   คุณ ประยุทธ   ปยะ กาโส   ๑,๑๖๐ 
  ๓๘  คุณ ประภา พรรณ    อุน เรือน   ๑,๑๒๐ 
  ๓๙   คุณ พรต   ธีร พจนี   ๑,๑๑๐ 
 ๔๐   คุณ อดิ ศักดิ์   ๑,๑๐๐
  ๔๑   MICEDREAM   ๑,๐๐๐ 
  ๔๒   คุณ จินตนา   อยูคง ศักดิ์   ๑,๐๐๐ 
 ๔๓   คุณ เดช   แสง ภู   ๑,๐๐๐ 
  ๔๔   คุณ เตี่ย ง   ๑,๐๐๐
  ๔๕   คุณ บุญ ยิ่ง   รัตน กิตติ กุล   ๑,๐๐๐
 ๔๖   คุณ ปราณี   ฉัตร สม พร   ๑,๐๐๐
  ๔๗   คุณ เพียง ทิพย   แซ จิว   ๑,๐๐๐ 
  ๔๘   คุณ รชต   ชอบ ธรรม สกุล  และ  ๑,๐๐๐
 คุณ เฌอ ริน ณณ   นันท พูล ทรัพย    
  ๔๙   คุณ สุ กัญญา   ศีล นาถ   ๑,๐๐๐ 
 ๕๐   คุณ สุดา รัตน   โต วิวัฒน   ๑,๐๐๐ 
  ๕๑   คุณ สุ ปรีดา   พัฒน รัช ต 
 และ คุณ พร ทิพย   ศัง วณิช  ๑,๐๐๐ 

  ๕๒  คุณ อเนก   มัธยม   ๑,๐๐๐ 
  ๕๓   คุณ อภิ วัฒน   มา นิตย กุล  ๑,๐๐๐
  ๕๔  คุณ อัปสร   ตั้ง มโน กุล   ๑,๐๐๐ 
  ๕๕   ด . ต . เผด็จ   รัตน รอด และ ครอบครัว   ๑,๐๐๐ 
  ๕๖   นพ . สมคิด   เพ็ญ พิ ธน กุล   ๑,๐๐๐ 
 ๕๗   พล . ตต . ปญญา   เอ งอ วน   ๑,๐๐๐ 
  ๕๘   คุณ มยุรี    กมล บุตร     ๘๙๐ 
  ๕๙   บจก . มัน ตรี นี   บูติค  รีสอรท      ๘๒๔ 
  ๖๐   พตท . หญิง ว รวิ ภา  ว ริน ทร
  และ คณะ      ๘๐๐ 
  ๖๑   คุณ สุภา พร   ปา นุ วัฒน วาณิช      ๗๗๐ 
  ๖๒   คุณ พร ทิพย   ไชย ณรงค 
 และ ครอบครัว     ๗๐๐
  ๖๓   คุณ พรรณี   ลัน ตะ ยา นนท      ๗๐๐ 
  ๖๔   คุณ ศิริ พรรณี   นัก รอง      ๗๐๐ 
  ๖๕   คุณ ศิริ วรรณ   หัตถ เส รี พงษ      ๖๕๐ 
  ๖๖   คุณ กุ ลนท   แสง ชนา     ๖๐๐ 
  ๖๗   คุณ ธัญ พร    ภู บัง บอน
  และ ครอบครัว     ๖๐๐
  ๖๘   คุณ กร ชาล  กวิน ภูมิ เสถียร    ๕๐๐
 คุณ บุหลัน  กวิน ภูมิ เสถียร , 
  คุณ นก เทศ - คุณ ชอ เพชร   ยุค สูงเนิน  

๑๑๓



ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลลลลลลำำำำำำำำำำดดดดดดดดับบบบบบบ   ชช่ือ   ส  จำนนนนนววววววววนนนนนนน   เเเเเเเงงงงงงิิิิิิิินนนนนน 

ราช รถ สู พระ นิพพาน 

  ๖๙   คุณ เครือ วรรณ    วงศ ชัย สุริยะ   ๕๐๐ 
  ๗๐   คุณ จิต นา   ธัญ ดา รักษ   ๕๐๐ 
  ๗๑   คุณ ธนากร    พันธ นรา   ๕๐๐ 
 ๗๒   คุณ นันท วรรณ    วงษ ปญญา  ๕๐๐ 
  ๗๓   คุณ บุปผา   เบ็ญ จรัย พร 
 และ ครอบครัว   ๕๐๐ 
  ๗๔   คุณ เบ็ญจ วรรณ   ปริญญา กร   ๕๐๐  
  ๗๕  คุณ พวง ทิพย    นิล ประดับ แกว   ๕๐๐  
  ๗๖   คุณ พันธ เทพ   แซ เฮง   ๕๐๐  
  ๗๗   คุณ ไพบูลย   ดรุณ พันธ  ๕๐๐  
  ๗๘  คุณ แม พรรณี    สห สุนทร วุฒิ  ๕๐๐  
  ๗๙  คุณ วิมล    ชิน กุล นิ วัฒน  ๕๐๐  
  ๘๐  คุณ สุดา   แซ ลิ่ม   ๕๐๐ 
 ๘๑   คุณ อโธทัย    งดงาม   ๕๐๐ 
  ๘๒  ดร . โสภณ   ขำ ทับ  ๕๐๐  
  ๘๓  แม ชีว นิ ดา   ยิ้ม แยม  ๕๐๐  
  ๘๔  ร . ศ . ดร . สมชาย   ประการ เจริญ   ๕๐๐  
  ๘๕   คุณ สุ พัต รา   กาบ ตุม   ๔๔๐ 
  ๘๖  คุณ เจิม    เพชร สงค   ๔๓๐ 
  ๘๗  ผู ไม ประสงค ออก นาม    ๔๓๐ 
  ๘๘   คุณ ธิติ มา   บญุ เจริญ   ๔๒๐
 ๘๙  คุณ ฉวี   แกว ปะ ละ   ๔๐๐

 ๙๐   คุณ พร ทิพย    ไชย ณรงค 
 และ ครอบครัว  ๔๐๐ 
 ๙๑   คุณ สมชาย    เปล่ียน ศรี   ๔๐๐ 
 ๙๒   คุณ สรัล พร    พุทธ า   ๔๐๐
 ๙๓   คุณ อำนาจ   สมบูรณ ทรัพย   ๔๐๐ 
  ๙๔   คุณ สุทธิ นี   ศรี ตุลา  ๓๕๐ 
  ๙๕   คุณ มา ล ีวรรณ    บุญ วงศ   ๓๓๐ 
  ๙๖  พ . ต . อ . สม ศักดิ์    จิต ติ รัตน   ๓๓๐ 
 ๙๗  คุณ สุ รี รัตน    เรือง มณี   ๓๒๐ 
  ๙๘   คุณ กมล   ศรี นิเวศน   ๓๐๐ 
 ๙๙   คุณ ดา รุณี   สม เกลี้ยง   ๓๐๐ 
๑๐๐   คุณ ธนะ ผล - คุณ สุณี - 
 คุณ กมล ชนก - คุณ สรรเสริญ   ขำ ดี   ๓๐๐ 
 ๑๐๑   คุณ ธนัย    เทียน ใส   ๓๐๐ 
 ๑๐๒  คุณ น นท กร    สักกะ พลาง กูร   ๓๐๐ 
 ๑๐๓   คุณ รัตนา   สาคร   ๓๐๐
 ๑๐๔  คุณ วร วุฒิ    อิน ทน นท   ๓๐๐ 
 ๑๐๕  คุณ วา สินี   สักกะ พลาง กูร   ๓๐๐ 
 ๑๐๖   คุณ วิภา พร   สวย สำโรง   ๓๐๐
 ๑๐๗   คุณ อรรถ พล   พัน สด 
 และ ครอบครัว  ๓๐๐ 
 ๑๐๘   ด . ญ . ปวีณ กร   สักกะ พลาง กูร   ๓๐๐ 

๑๑๔



ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลำดับ  ชื่อ   สกุล   จำนวน เงิน ลลลลลลลำำำำำำำำำำดดดดดดดดับบบบบบบ  ชช่ือ   ส  จำนนนนววววววววนนนนนนน  เเเเเเเงงงงงิิิิิิิินนนนนน 

รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ ฯ

 ๑๐๙   วาที่ รอย ตรี   วิฑูรย   โย ชา วงษ   ๓๐๐ 
 ๑๑๐  คุณ ปทมา ภ รณ   อังส กุล วงศ   ๒๕๐ 
๑๑๑   คุณ สุ วิทย   แซ จิง   ๒๕๐ 
 ๑๑๒   คุณ วลี พร   เจ ริญวัฒ โน ภาส   ๒๓๐ 
 ๑๑๓   คุณ ทัศนีย    มิ่ง เจริญ  ๒๒๐
 ๑๑๔   คุณ ทิวา   โรจน กิตติ ชัย   ๒๒๐
 ๑๑๕   คุณ สม นึก    นิล จองหอ   ๒๒๐ 
 ๑๑๖  คุณ ทร รศ นีย   แซ ตึ้ง   ๒๑๐ 
 ๑๑๗   คุณ วินัย   เรือง สุวรรณ  ๒๑๐ 
 ๑๑๘   คุณ ฉลอง ชัย   คง บันเทิง   ๒๐๐ 
 ๑๑๙   คุณ ดา ริณี        ๒๐๐ 
 ๑๒๐  คุณ ทอ - คุณ สุ นันทา   แหลม ไพศาล  ๒๐๐ 
 ๑๒๑   คุณ นิรมล  ๒๐๐
 ๑๒๒   คุณ พิพัฒน   รุง พิริยะ เดช  ๒๐๐
 ๑๒๓   คุณ พิสิษฐ   จารุ วิจิตร รัตนา  ๒๐๐ 
 ๑๒๔   คุณ วัลลภ    สมบัติ พูล ภาส   ๒๐๐ 
 ๑๒๕  คุณ ศนิ ต   ดุษฎี วิโรจน   ๒๐๐ 
 ๑๒๖   คุณ สัก พงศ    โพธิ วิทย   ๒๐๐ 
 ๑๒๗   คุณ สุ พร   ทอง อัม  ๒๐๐ 
 ๑๒๘   นต . ชัช ชยั   ทอง ชื่น   ๒๐๐ 
๑๒๙   ราน แฮร ไทม  ๒๐๐
 ๑๓๐   คุณ ปญจ รัตน    ชมเชย   ๑๘๐ 

 ๑๓๑   คุณ จารึก    สุวรรณ รัตน   ๑๖๐
 ๑๓๒   คุณ ประทุม    พูล เพิ่ม คลาย   ๑๕๐ 
 ๑๓๓   คุณ ปราณี    มหา รำลึก   ๑๕๐ 
 ๑๓๔  พ . ต . อ . บุญ เสริม    ศรี ชมภู   ๑๕๐ 
 ๑๓๕   คุณ อารี ยา    พันธุ สุริยา นนท   ๑๔๐
 ๑๓๖   คุณ กาญจนา   ธงชัย รัตน   ๑๒๐ 
 ๑๓๗  คุณ นภา งค    ตึก ปาก เกล็ด    ๑๒๐ 
 ๑๓๘   คุณ จันทร กนก   กร ประเสริฐ วิทย   ๑๑๐ 
๑๓๙  คุณ ศิริ ธร   แกว พิจิตร   ๑๑๐ 
 ๑๔๐   คุณ จุ ไรณ   เจิม ศิริ   ๑๐๐ 
 ๑๔๑   คุณ ดวง นภา   สม สุร วณิชย   ๑๐๐ 
 ๑๔๒   คุณ ดวง รัตน    ดี วาจา   ๑๐๐ 
 ๑๔๓   คุณ นพรัตน    ปุณ ยาง กรู   ๑๐๐ 
 ๑๔๔   คุณ นันท นา   แซ เลา   ๑๐๐ 
 ๑๔๕   คุณ มยุรี    ทองใบ   ๑๐๐ 
 ๑๔๖   คุณ โรจ นิ นทร   ชา วิช เวียง วิเศษ   ๑๐๐
 ๑๔๗  คุณ ลัด ดา วัลย   วิ สุทธิ บัณฑิต   ๑๐๐ 
 ๑๔๘   คุณ วิชัย   สม โอชา   ๑๐๐ 
๑๔๙   คุณ วิไล   บุญ เต็ม   ๑๐๐
 ๑๕๐   คุณ วิวรณ    ยอดน้ำ คำ   ๑๐๐
 ๑๕๑   คุณ สายใจ    สุข ภพ   ๑๐๐ 
 ๑๕๒   คุณ สุ พัต รา   กลิ่น ระ คนธ   ๑๐๐ 

๑๑๕
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ราช รถ สู พระ นิพพาน 

 ๑๕๓   คุณ อร จิ รา   ลักขณา ภิ รักษ   ๑๐๐
 ๑๕๔   คุณ อารย า   ปฏิภาณ ทวี  ๑๐๐ 
 ๑๕๕   คุณ อำนาจ    ปลอด โปรง   ๑๐๐
 ๑๕๖   คุณ เอกชัย    นา พาณิชย   ๑๐๐ 
 ๑๕๗   คุณ กาน ติ มา    ผล ศรี แกว     ๘๐ 
 ๑๕๘  คุณ บุญ แตง   จา ติ กา นนท     ๘๐
๑๕๙  คุณ ศรีวิไล    บุศย ศรี     ๘๐ 
 ๑๖๐   คุณ ศุภ สัณห    แฉง ศิริ     ๘๐ 
 ๑๖๑   คุณ ณภ   วิชชา นนท     ๗๐ 
 ๑๖๒  คุณ ชูใจ   มานะ กิจ     ๖๐ 
 ๑๖๓  คุณ ธิดา   สุขใจ     ๖๐  
 ๑๖๔   คุณ พิริย า   รอด โพธิ์ทอง     ๖๐ 
 ๑๖๕  คุณ สม ถวิล   บุญ เต็ม    ๖๐
 ๑๖๖   คุณ สม พร    จักร หวัด     ๖๐ 
 ๑๖๗  คุณ สายัณห   แสง วงศ     ๖๐
 ๑๖๘   คุณ สุวภา   สมะ จิตต    ๖๐ 
 ๑๖๙  คุณ อำ พล  ทยา องค ณา     ๖๐ 
 ๑๗๐   คุณ กัญญา ชัญ   พุม สะอาด     ๕๐  
 ๑๗๑   คุณ นิตย    เปยม รัศมี     ๕๐  
 ๑๗๒  คุณ เบญญา ภา   จง หอม ขจร     ๕๐  
 ๑๗๓   คุณ พิณ ธิ ยา    เครือ ไธ สงค     ๕๐ 
 ๑๗๔   คุณ ภิญญ ดา    โก คน ริ นทร     ๕๐ 

 ๑๗๕   คุณ วรรณ อนงค   จำปา ทอง     ๕๐  
 ๑๗๖  คุณ วลัย ลักษณ    โต วิลัย     ๕๐  
 ๑๗๗   คุณ ศิริ นภา   อิน อวม     ๕๐  
 ๑๗๘  คุณ สิทธิชัย    ปญ คิว จณาณ     ๕๐  
 ๑๗๙   คุณ เอกชัย   สบายใจ     ๕๐ 
 ๑๘๐   คุณ เทว รักษ   จง จิตร     ๔๐
 ๑๘๑   คุณ นพรัตน   วรรณ ป พิณ ท     ๔๐ 
 ๑๘๒   คุณ พิมพ กมน   สิน มงคล พงศ     ๔๐ 
 ๑๘๓  คุณ สุ จินต - คุณ ธน กร    สุวรรณ ทิม     ๔๐ 
 ๑๘๔   คุณ อดิ สรณ   อมตะ สุนทร     ๔๐ 
 ๑๘๕   คุณ อารี   พึ่ง ตา     ๔๐
 ๑๘๖   คุณ เชอ รี่      ๓๐
 ๑๘๗  คุณ ปราณี    สุข จำลอง      ๓๐
 ๑๘๘   คุณ สันติ    พรม บุตร      ๓๐ 
๑๘๙  คุณ สุวรรณ     ๓๐ 
๑๙๐  คุณ อภิชาต    แกว พันธ อ่ำ     ๓๐ 
 ๑๙๑   คุณ จิรั ญ บูรณ   เภตรา พูน สิน ไชย     ๒๐ 
 ๑๙๒   คุณ ธนา ภา   เชื้อ อินทร     ๒๐ 
 ๑๙๓   คุณ นรา รัตน   ไชย ไพ ธร     ๒๐ 
 ๑๙๔   คุณ สายสมร    ลอม เมตตา     ๒๐ 
 ๑๙๕   คุณ อภิ ชา ภา   วัช ภาศิ นกุล     ๒๐ 
  ยอด รวม  ๒๔๑,๘๗๖ 

๑๑๖




