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ครั้ง หนึ่ง เมื่อ พระพุทธเจา ประทับ อยู ณ พระ เชต
วันวิหาร ใกลนครสาวัตถี ประเทศอินเดีย เทพบุตรองคหนึ่ง
เหาะลงมาจากสวรรคเพื่อเขาเฝาพระพุทธองค พรอมบริวาร
นับพัน
แม ว า รั ศ มี อั น เจิ ด จ า แห ง เทพ บุ ต ร องค นี้ จะ แผ ไป
ทั่วพระเชตวัน ทานกลับดูเศราหมอง เมื่อนมัสการพระผูมี
พระภาคเจาแลว ก็คร่ำครวญวา

พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

๙

“ขาแตพระองคผูเจริญ เทวสถานแหงปวงเทพ ชาง
อึกทึก วุนวาย จริง หนอ เทวดา ทั้ง หลาย ดู ราวกับ หมู เปรต ที่
กำลังสนุกสนานราเริงอยู สรวงสวรรคชางสับสน วุนวายยิ่งนัก
ขอพระองคทรงชี้ทางออกใหขาพระพุทธเจาดวยเถิด”
แปลกนักที่คำกลาวนี้เปนคำกลาวของเทพบุตร สรวง
สวรรคเปนสถานที่อันควรยินดี เหลาเทวดาทั้งหลาย ผูมีความ
สงางามและรองรำประโคมดนตรีอยูเป
 นนิจ ไมนาเปรียบไดกับ
ฝูงเปรตที่อยูในความทุกขทรมานแสนสาหัส กลาวกันวาเปรต
บางจำพวกมีทองใหญโตมโหฬารและมีปากเล็กเทารูเข็ม ตอง
ทุกขทรมานอยูในความโหยหิวตลอดกาล
พระผูมีพระภาคทรงตรวจสอบอดีตชาติของเทพบุตร
องคนี้ดวยพระญาณ ทรงทราบวา ไมนานมานี้ เทพบุตรองคนี้
เกิดเปนมนุษยและใสใจในการปฏิบตั ธรรม
ิ ครัง้ ยังหนุม มีศรัทธา
ในพระธรรมวินัยถึงกับละทิ้งบานเรือนมาบวชเปนพระภิกษุ
หลังจากไดรับการฝกอบรมภายใตการดูแลของครูบาอาจารย
ครบหาปตามพุทธบัญญัตแล
ิ ว ก็มีความชำนาญในขอวัตรปฏิบตั ิ
และสามารถเจริญภาวนาไดโดยไมตองพึง่ พาครูอาจารย ทานจึง
ปลีกวิเวกไปอยูใน
 ปาดวยความปรารถนาอันแรงกลาทีจะ
่ บรรลุ

๑๐
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อรหัตตผล ทานจึงพากเพียรในการปฏิบัติอยางเครงครัด โดย
เวนจากการนอนและแทบจะไมฉันอะไรเลย เพราะตองการ
ทุมเท เวลา เพื่อ การ ปฏิบัติ ธรรม อยาง เต็ม ที่ แต แลว ทาน ก็
ทำลายสุขภาพของตนเองจนทำใหเกิดโรคลมจุกเสียดแทงใน
ทอง แมกระนั้นภิกษุหนุมก็ตั้งใจปฏิบัติดวยความมุงมั่นตอไป
อยางไมลดละ ความเจ็บปวดในกายทานทวีมากขึน้ จนกระทัง่
วันหนึ่งทานก็มรณภาพขณะกำลังเดินจงกรม
ภิกษุ รูป นี้ ได ไป เกิด ใน สวรรค ชั้น ดาวดึงส ทันใด นั้น
ราวกับตืน่ จากฝน ทานไดมายืนอยูหน
 าประตูวิมานอันเรืองรอง
ในเครื่องทรงทองอันประณีต ภายในวิมานนี้มีทวยเทพนับพัน
ทรงเครื่องงดงามรอคอยทานผูซึ่งจะมาเปนหัวหนาของเหลา
เทพนั้นอยู เหลาเทพตางยินดีที่เห็นทาน และโหรองตอนรับ
ดวยความเบิกบาน ทั้งยังนำสังคีตมาดีดสี เพื่อขับกลอมทาน
ดวย
ทามกลางความอึกทึกนี้ เทพบุตรผูนาสงสารไมทันได
มีโอกาสที่จะพิจารณาวาทานไดมรณภาพและปฏิสนธิในภพ
ใหมแลว ทานคิดวาเทวดาเหลานี้คือคฤหัสถที่มานมัสการทาน
เทพบุตรองคใหมหลุบสายตาลงต่ำและจับชายเครื่องทรงอัน
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๑๑

เปนทองของทานมาเฉวียงบาโดยอาการสำรวม เหลาเทพเห็น
อาการนั้นจึงกลาวกะทานวา “ทานอยูในสวรรคแลว ขณะนี้
ไมใชเวลาทำสมาธิ แตเปนเวลาแหงความสนุกสนานบันเทิง
มาเถิดทานมาเริงระบำกันเถิด”
เทพบุตรผูเคยเปนพระภิกษุมากอนแทบจะไมไดยิน
คำพูดของเหลาเทวดานัน้ เพราะทานยังเจริญอินทรียสังวรอยู
ในที่สุด เทวดา องค หนึ่ง ก็ เขาไป หยิบ กระจก บาน ใหญ จาก ใน
วิมานมาใหเทพบุตรองคใหมดู เมือ่ เห็นแลวทานจึงทราบวาทาน
มิไดเปนพระภิกษุเสียแลว ไมมสถาน
ี ทีใด
่ ในสรวงสวรรคนีที้ จะ
่
สงบเงียบพอที่จะเจริญภาวนา ทานตกอยูในกับดับเสียแลว
เทพบุตรจึงดำริดวยความทอแทวา “เมือ่ เราละทิง้ บาน
เรือนมาบวชเปนภิกษุ เราปรารถนาความสุขอันยิ่ง คือ อรหัตต
ผลเทานัน้ บัดนีเรา
้ เหมือนนักมวยทีลง
่ สนามเพือ่ ชิงเหรียญทอง
แตกลับไดหัวผักกาดแทน”
เทพบุตรผูเคยเปนพระภิกษุในอดีต กลัวแมแตจะกาว
เขาไปในเขตของวิมาน ทานทราบดีวาจิตใจของทานยังไมเขม
แข็ง พอที่ จะ อดทน ตอ ความ หฤหรรษ อัน ประณีต กวา ใน โลก

๑๒
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มนุษยนีได
้ ทันใดนัน้ ทานก็ระลึกไดวาเทวดายอมสามารถมายัง
โลกมนุษยทีซึ่ ง่ พระผูมี พระภาคเจาทรงสัง่ สอนเวไนยสัตวอยูได

ความคิดนี้ทำใหเทพบุตรรูสึกเบิกบานขึ้นมาได
ทานคิดวา “เราจะหาความสำราญในสวรรคเมือ่ ไรก็ได
แตโอกาสทีจะ
่ พบพระพุทธเจานัน้ มีนอยยิง่ นัก” ทานจึงเหาะลง
มาจากสวรรคโดยไมรีรอ พรอมกับหมูเทพนับพันที่เปนบริวาร
เมื่อพบพระผูมีพระภาคเจาที่พระเชตวัน เทพบุตร
จึงเขาไปเฝาและทูลขอความชวยเหลือ พระพุทธองคทรงเห็น
ความทุมเทในการประพฤติปฏิบัติของเทพบุตร จึงตรัสวา
“ดูกรเทพ หนทางที่ทานดำเนินอยูนี้ถูกตองแลว
และ ยอม นำ ทาน ไป สู ภูมิ ที่ ปลอด จาก ภัย เปน อิสระ จาก
ความหวาดกลัว ใดๆ อัน เปน จุด มุง หมาย ของ ทาน ทาน
จงขับยานอันสงัดเงียบ ลอทั้งสองจะเปนความพากเพียร
ทางกายและใจ หิริจะเปนพนักพิง สติเปนเกราะปองกำบัง
และ สัมมา ทิฏฐิ จะเปน สารถี บุคคล ไม วา หญิง หรือ ชาย
ผูครอบครองยานนี้และขับยานนี้ไปดวยดี ยอมดำเนินถึง
พระนิพพานเปนแนแท”
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สนุกบันเทิงเปนนิจนั้นผิดตรงไหน
เรื่อง ของ เทพ บุตร ผู เคย เปน ภิกษุ นี้ มี กลาว ใน คัมภีร
สังยุตตนิกาย ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาไวหลายประการ เราจะศึกษาเรื่อง
นี้ไปโดยลำดับ แตบางทีคำถามแรก ทาน
อาจ ตองการ ถาม วา “ เหตุ ใด จึง มี ผู
ไม พอใจ ที่ ได เกิ ด ใหม ใน สวรรค ”
เพราะสรวงสวรรคเปยมดวยความ
สุข สำราญ เหลา เทพ ยัง มี รูป กาย
ที่ งดงาม และ มีอายุ ยืนยาว ทั้ง ยัง
แวดลอมดวยกามสุขนานาประการ
ไม จำเปน เลย ที่ จะ ตอง ตาย เสีย
กอน แลวไป เกิด ใหม เพื่อ เขาใจ ความ รูสึก ของ เทพ บุตร องค
นี้ โลกนี้มีสถานที่เปนดังสวรรคอยูแลว แตจะหาความสุขอัน
เที่ยงแทและยั่งยืนในสถานที่เหลานั้นไดหรือ ยกตัวอยางเชน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญเปนเลิศทางวัตถุ ความสุข
ทางกายหาไดงาย เราจะเห็นผูคนมัวเมาจมปลักอยูในความ
บันเทิงและความหรูหรา ทานลองถามตัวเองดูเถิดวา คนเหลา
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นัน้ เขาคิดทีจะ
่ พิจารณาหรือพยายามหาความจริงเกีย่ วกับชีวติ
ใหลึกซึ้งบางหรือไม เขามีความสุขจริงหรือ
ครั้งยังเปนมนุษย เทพบุตรองคนี้มีศรัทธาแกกลาใน
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจาวาความสุขทีประเสริ
่
ฐสุด คือ
ความหลุดพนซึง่ เกิดจากการประพฤติปฏิบตั ธรรม
ิ เพือ่ แสวงหา
ความสุขอันประเสริฐ ทานจึงสละชีวติ ทางโลกออกบวชเปน
บรรพชิต ทานพากเพียรอยางมุงมั่น เพื่อการบรรลุเปน
พระอรหันต ที่จริงทานพากเพียรอยางอาจหาญเกิน
ไปจนมรณภาพกอนเวลาอันควร และแลวทานกลับ
พบวาทานตองกลับไปเริม่ ตนใหมโดยถูกแวดลอม
ดวยโลกียสุขนานาประการที่ทานพยายาม
ละหนีมา เราคงพอจะเขาใจความผิดหวัง
ของทานไดกระมัง
แทจริงแลวความตายเปนเพียงการเปลีย่ นสภาวะของ
การระลึกรูจาก
 ภาวะหนึง่ ไปสูอี กภาวะหนึง่ เทานัน้ ไมใชอะไรที่
แปลกใหม สภาวะของการตายและการเกิดใหม เกิดตอเนือ่ งกัน
โดยไมมีระหวางคั่น แตการเกิดของเทวดานั้นตางจากมนุษย
เนื่องจากเปนการปฏิสนธิทันที และปราศจากความเจ็บปวด
ดังนัน้ เทพบุตรผูเคย
 เปนพระมากอนองคนัน้ จึงมิไดเสียจังหวะ
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ในการปฏิบัติธรรมไปในระหวางการเกิดใหมแตอยางใด แลว
ก็ไมนาแปลกอีกเชนกันที่เทพบุตรจะบนวาเสียงอันอึกทึกใน
เทวโลก หากทานเคยปฏิบัติกรรมฐานในระดับที่ลึกซึ้งมาแลว
ก็จะรูวาเสียงอาจเปนเครื่องรบกวนและทรมานใจไดเพียงไร
ไมวาจะเปนเสียงที่ดังสนั่นเพียงครั้งเดียวหรือดังถี่ๆ แบบตอ
เนื่อง สมมุติวาในขณะนั่งกรรมฐานผูปฏิบัติเพิ่งจะเขาสูสภาวะ
ที่สงบนิ่ง แลวทันใดนั้นเสียงโทรศัพทก็ดังขึ้น สมาธิที่สะสมมา
ตลอดชัว่ โมงก็อาจแตกกระจายไปในพริบตา หากประสบการณ
นี้เคยเกิดกับใครก็อาจเขาใจความรูสึกของเทพบุตรผูเคยเปน
พระภิกษุมากอนองคนี้ที่เปรียบเทวดาเหมือนกับหมูเปรต เมื่อ
โทรศัพทดังขึ้น อาตมาสงสัยวาผูปฏิบัติจะนึกบนวาอยางไร
แมวาจะเปนเพื่อนของทานเองที่โทรมาก็ตาม
ในพระบาลีเดิม พระสูตรบทนี้มีการเลนคำกลาวคือ
เทพบุตรองคนี้พบวาตนเองอยูในอุทยานแหงสรวงสวรรคอัน
รื่นรมย ชื่อ “นันทวัน” ซึ่งเปนที่เลื่องลือวาเปนสถานที่อัน
งดงาม แตเมื่อทานกราบทูลพระพุทธองค ทานเรียกชื่อสถาน
ที่แหงนั้นเสียใหมวา “โมหะนะ” ซึ่งมาจากคำวา โมหะ ความ
หลง สถานที่ที่กอใหเกิดความสับสนและความวุนวายภายใน
จิตใจ
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หนทางแหงการสละโลก
ใน ความ เขาใจ ของ ผู ปฏิบัติ แนนอน วา เรา อาจ พึง
พอใจกับความหวั่นไหวในปติสุขที่ดื่มด่ำ บางทีเปาหมายของ
ผูปฏิบัติอาจไมใชอรหัตตผลเชนเทพบุตรองคนี้ หรืออาจจะ
ใช ไมวาผูปฏิบัติจะหวังผลประการใดจากการปฏิบัติ เชื่อ
แนวาผูปฏิบัติยอมเห็นคุณคาของสมาธิและความ
สงบ ที่ เกิดจาก การ เจริญ กรรมฐาน เพื่อเขา
ถึงสสภาวะดังกลาว การปลอยวางในระดับ
ห ่งเปนสิ่งจำเปน ทุกครั้งที่ผูปฏิบัตินั่งลง
หนึ
เพือ่ เจริญกรรมฐาน แมเพียงชัว่ โมงเดียว
่ แสวงหา
ยอมเทากับไดสละโอกาสทีจะ
ความสุขหรือเครื่องลอใจตางๆ ไปเปน
เวลาหนึ่งชั่วโมง แตกลับไดพบความ
ปลอดโปรงจากความวุนวาย และจาก
ความ ทุกข ใจ ใน การ ไขว ควา หาความ รูสึก
อันนายินดีทั้งหลาย หากผูปฏิบัติเขากรรมฐานนานๆ แมตอง
ละบานเรือน คนรัก และงานอดิเรกไป แตหลายคนก็พบวาการ
เสียสละนี้เปนสิ่งคุมคา
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แมวาทานจะพร่ำบนเกี่ยวกับเทวภูมิ แตเทพบุตรก็
มิไดตั้งใจจะดูหมิ่นวิถีชีวิตของเหลาเทพ ทานเพียงแตรูสึกผิด
หวังในตัวเองทีไม
่ อาจบรรลุเปาหมายของทานมากกวา ทำนอง
วา เราทำงานชิ้นหนึ่ง โดยหวังวาจะไดเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เรา
ทำงานหนักอยางขยันขันแข็ง และละเอียดถีถ่ ว น แตเมือ่ สิน้ วัน
งานชิ้นนั้นยังไมเสร็จ เราไดคาจางมาเพียง ๒,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ยอมทำใหผิดหวัง ทั้งนี้มิใชวาจะรังเกียจเงิน ๒,๐๐๐ บาท แต
เปนความรูสึกผิดหวังที่ไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว
ในทำนองเดียวกัน เทพบุตรโกรธตนเองและเปรียบตนเองกับ
นักมวยที่ชกไดหัวผักกาดแทนที่จะไดเหรียญทอง เหลาเทพ
บริวารทั้งหลายเขาใจทานดี และไมไดรูสึกวาถูกเหยียดหยาม
แทจริงแลวเหลาเทวดาก็สนใจในพระธรรมเชนกัน จึงติดตาม
ทานมายังโลกมนุษย ซึ่งทานเหลานั้นก็ไดรับประโยชนจากคำ
สั่งสอนของพระพุทธองค
หาก ผู ปฏิ บั ติ มี ความ มั่ น คง ใน ธรรม ปฏิ บั ติ แล ว
ความสนใจในการเจริญกรรมฐานจะติดตามไปทุกหนทุกแหง
แมในเทวโลก หาไมแลวในไมชา ชีวติ ทานยอมจะถูกรอยรัด
ดวย โลกีย สุข ของ ภูมิที่ ทาน ไป บังเกิด และ ความ พยายาม
ในการปฏิบัติธรรมของทานก็จะเหือดหายไป
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สรางความมั่นคงในการปฏิบัติธรรม
เรา ลอง มา ดู วา เทพ บุตร องค นี้ มี ความ มั่นคง ใน ธรรม
ปฏิบัติไดอยางไร กอนเขาไปอยูในปาตามลำพัง ทานอยูในความ
ดูแลของอุปชฌายอาจารยเปนเวลา ๕ ป รวมกับพระภิกษุอื่น
ทานบำรุงอาจารยดวยวิธีตางๆ มากบางนอยบาง รับคำสอนใน
การบำเพ็ญภาวนาจากอาจารยและประพฤติปฏิบัติตนตามพระ
วินัยโดยบริบูรณ ในแตละปทานจะเขาจำพรรษาเปนเวลาสาม
เดือน หลังจากนัน้ จะเขารวมพิธมหา
ี ปวารณา ซึง่ เปนธรรมเนียมที่
พระภิกษุจะกลาวถึงความผิดและตักเตือนซึง่ กันและกันดวยความ
เมตตากรุณา เพื่อใหเพื่อนภิกษุไดแกไขขอบกพรองของตน
ความเปนมาของเทพบุตรผูเคยเปนพระภิกษุองคนี้เปน
ตัวอยางสำคัญสำหรับโยคีทุกคน กลาวคือผูปฏิบัติพึงทำความ
เขาใจวิธีการรักษาศีลอยางแจมแจง จนกระทั่งสามารถรักษา
กายกรรม และ วจี กรรม ให บริสุทธิ์ หมดจด ได เปน ปกติ ใน ชีวิต
นอกจากนี้ผูปฏิบัติพึงมีความรับผิดชอบตอกันและกัน เพราะ
เราอาศัยอยูใน
 โลกนีร้ วมกัน เราพึงเรียนรูการ
 ปฏิสนั ถารดวยวิธี
ที่เกื้อกูลและเมตตาตอกัน สำหรับการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
เรายังตองพึ่งพาวิปสสนาจารยที่เชื่อถือไดและมีความสามารถ
จนกวาเราจะชำนาญและผานวิปสสนาญาณทุกขั้นแลว
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การแยกแยะแกนออกจากเปลือก
พระภิกษุรูปนี้มีคุณธรรมอันเลิศ ทานมีความมุงมั่นที่
จะบรรลุสัจจธรรม สำหรับทาน ไมมีสิ่งใดสำคัญเทาการปฏิบัติ
ธรรม ทานพยายามแยกแยะสาระแกนสารออกจากเปลือก
ดวยความระมัดระวังอยางสูง และหลีกเลี่ยง
กิจกรรมทีไม
่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ โดยใช
เวลาในการเจริญสติใหมากที่สุดเทาที่
จะทำได
เป น การ ดี หาก ผู ปฏิ บั ติ จะ
จำกัด ขอบเขต ความ รับ ผิด ชอบ ของ ตน
เพื่อจะไดมีเวลาในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น หากทำ
ไมได ขอใหนึกถึงเรื่องของแมโค เปนที่ทราบกันวา โคนั้น
จะเคี้ยวเอื้องตลอดเวลา และงวนอยูกับการกินหญาทั้งวัน
เมือ่ แมโคมีลูกออนวิง่ วุน ซุกซน หากแมโคยังเอาแตเล็มหญา
กินโดยไมคิดถึงลูก ลูกวัวก็คงจะวิ่งเตลิดไปจนเปนปญหา
แตหากวา แม โค เพิก เฉย ตอ ความ ตองการ ของ ตนเอง และ
เฝาดูลูกอยางเดียว แมโคก็คงตองเล็มหญากินทั้งคืน โยคี
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ผูปฏิบัติที่มีภาระหนาที่อื่นตองปฏิบัติไปพรอมๆกัน ก็ควร
เลียนแบบแมโคทำงานของตนไป แตก็ไมละทิ้งการปฏิบัติ
ธรรม พยายามไมใหจิตฟุงซานไปไกลเกินไปนัก
เราทราบกันแลววาพระภิกษุรูปนี้ขยันขันแข็งและมี
ความเพียรอยางแรงกลา ชวงเวลาทีท่ านตืน่ ทานพยายามเจริญ
สติอยางดีทีส่ ดุ อันเปนสิง่ ทีผู่ ปฏิ
 บตั พึิ งกระทำ พระพุทธองคทรง
อนุญาตใหพระสงฆนอนหลับได ๔ ชั่วโมง ในชวงมัชฌิมยาม
แตพระภิกษุรูปนี้เห็นความจำเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติ ทาน
จึงละทิ้งที่นอนและไมยอมแมกระทั่งคิดถึงการนอน ยิ่งไปกวา
นั้น ทานแทบจะไมฉันอะไรเลย ทานพอใจอยูกับการทำความ
เพียรอยางตอเนื่องเทานั้น
อาตมามิไดแนะนำใหผูปฏิบัติอดอาหารและอดนอน
อาตมา เพียง ประสงค ให ผู ปฏิบัติ ชื่นชม ความ มุง มั่น ของ เทพ
บุตรผูเคยเปนพระภิกษุองคนี้ ในระหวางการอบรมวิปสสนา
กรรมฐาน ผูปฏิบัติควรนอนใหเพียงพอตามพุทธดำรัส คือ ๔
ชั่วโมง หากทำได ในชีวิตปกติอาจจำเปนตองนอนมากกวา
นี้ แตก็ไมควรนอนมากเกินไปเสียจนทำใหเซื่องซึม สำหรับ
การ รับประทาน อาหาร ผู ปฏิบัติ ควร รับ ประทาน ตาม ความ
พอใจเพื่อใหมีกำลังเพียงพอสำหรับปฏิบัติภารกิจประจำวัน
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และการปฏิบัติธรรม แตก็ไมมากเกินไปจนรูสึกทองอืด และ
งวงนอน เรื่อง ของ พระ ภิกษุ ทาน นี้ ชี้ ให เห็น ถึง ความ จำเปน
ในการ รั บ ประทาน เพื่ อ บำรุ ง ร า งกาย อย า ง น อ ย ให ได รั บ
สารอาหารเพียงพอ
บุคคล ที่ เสีย ชีวิต ใน ระหวาง การ ปฏิบัติ ธรรม หรือ ใน
ระหวาง การ เทศนา ธรรม สามารถ เทียบ ได กับ วีรบุรุษ หรือ
วีรสตรีที่เสียชีวิตในสงคราม พระภิกษุองคนี้กำลังเดินจงกรม
อยู ขณะที่ถูกคมดาบของธาตุลมประหาร เมื่อตื่นขึ้นทานอยู
บนสวรรค ผูปฏิบัติทุกคนก็จะเปนเชนเดียวกัน หากเสียชีวิต
ในระหวางปฏิบัติธรรมแมจะยังมิไดบรรลุธรรมก็ตาม
แมในภพภูมิที่ดี ก็ยังอาจมีบุคคลที่ปรารถนาหนทาง
ที่จะหลีกเรนไปสูอิสรภาพและความปลอดภัยที่สมบูรณ เมื่อ
ทานไดไปปฏิสนธิในเทวภูมิ เทพบุตรผูเคยเปนพระภิกษุเกรง
วา ตัณหา ของทาน จะ กลับ กำเริบ ขึ้น หาก ทาน ยาง กราย เขา
ในวิมานแมเพียงกาวเดียว ทานรูวาศีลวัตรของทานอาจเสื่อม
คลายลง การบรรลุธรรมยังคงเปนเปาหมายสูงสุด และเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคนี้ ทานจำตองรักษาความบริสุทธิ์ไวใหครบ
ถวน ทานจึงหลีกหลบลงมายังวัดพระเชตวันและกราบทูลถาม
คำถามตอพระผูมีพระภาคเจา
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พุทธโอวาทชั้นสูง
คำตอบของพระพุทธองคนั้นรวบรัดผิดธรรมดา ปกติ
แลวพระองคจะทรงสั่งสอนเปนลำดับขั้น เริ่มดวยการอบรม
ศีล แลวจึงทรงแสดงเรื่องความเห็นถูกในเรื่องของกรรมและ
สมาธิ กอนที่จะทรงแสดงเรื่องการเจริญวิปสสนา ครั้งหนึ่ง
พระผูมีพระภาค เจา ทรง ยก ตัวอยาง อาจารย สอน ศิลปะ เพื่อ
อธิบาย ลำดับ ขั้น การ สอน นี้ เมื่อ มี ผู ที่ อยาก วาด ภาพ มา ขอ
ศึกษาเลาเรียนดวย อาจารยก็มิไดยื่นพูกันใหทันที บทเรียน
บทแรกคือสอนการขึงผาใบ เชนเดียวกับการที่ศิลปนไมอาจ
วาดภาพบนอากาศไดฉันใด ยอมเปนการเปลาประโยชนที่จะ
เริ่มการเจริญวิปสสนาโดยไมมีพื้นฐานของศีลและความเขาใจ
้ ว ก็ไมมพืี น้ ฐาน
ในเรือ่ งกฎแหงกรรม หากปราศจากสองสิง่ นีแล
(เหมือนผาใบ) ที่จะรองรับสมาธิและปญญา ในสถานปฏิบัติ
ธรรมบางแหง การอบรมศีลและกฎแหงกรรมถูกละเลย หาก
เปนเชนนี้ ก็ไมอาจหวังผลจากการเจริญภาวนาไดมากนัก
นอกจากนี้ พระพุทธองคยังทรงปรับคำสอนใหเหมาะ
สมแกภูมิหลังหรือจริตของผูฟงดวย พระองคทรงเห็นวาเทพ
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บุตรองคนีเคย
้ เปนพระภิกษุ และเคยปฏิบตั วิิ ปส สนากรรมฐาน
อยางแกกลามาแลว ทั้งยังมิไดทำศีลของทานใหขาดลงขณะ
ที่มาบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
ใน ภาษา บาลี มี คำ วา กา ระกะ หมาย ถึง บุคคล ที่
ซื่อตรงตอหนาที่และขยันขันแข็ง เทพบุตรผูเคยเปนพระภิกษุ
องคนี้เปนหนึ่งในบุคคลเหลานั้น ทานมิไดเปนโยคีแตเพียงใน
นามเทานั้น อีกทั้งมิใชนักปรัชญาหรือคนชางฝนที่ลุมหลงอยู
แตในความคิดและจินตนาการ อีกทั้งมิใชคนเอื่อยเฉื่อยที่เพง
มองทุกสิ่งทุกอยางไรความหมาย ในทางตรงขามทานเปนผู
ที่มีความอาจหาญและจริงใจในการปฏิบัติธรรม เทพบุตรผู
เคยเปนพระภิกษุรูปนี้เดินตามธรรมวิถีดวยความมุงมั่น ความ
ศรัทธา และความเชื่อมั่นอยางลึกซึ้งในการปฏิบัติ เกื้อหนุน
ใหทานสามารถ บำเพ็ญ เพียร อยาง ตอ เนื่อง ทาน พยายาม
นอมนำ คำ สอน ที่ ได รับ ฟง มา ปฏิบัติ ทุกๆ ขณะ เรา อาจ เรียก
ทานวานักปฏิบัติธรรมผูช่ำชองก็ได

ทางสายตรงสูการหลุดพน

พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

๒๕

พระพุทธองคตรัสสอนภิกษุผูมุ ง มัน่ นีด้ วยคำสอนชัน้ สูง
สำหรับผูเชี
 ย่ วชาญในการปฏิบตั ธรรม
ิ “มรรคาทีท่ านดำเนินอยู
 ทีที่ ปลอด
่
จากภัย เปน
นีถู้ กตรงแลว และยอมนำทานไปสูสถาน
อิสระจากความกลัวใดๆ อันเปนจุดหมายของทาน” มรรคาที่
กลาวถึงนี้หมายถึงอริยมรรคมีองคแปดนั่นเอง เทพบุตรองค
นี้ไดดำเนินมาตามหนทางนี้อยูแลว และพระพุทธองคไดตรัส
รับรองใหทานเดินตอไป พระองคทรงตระหนักดีวา เทพบุตร
องคนี้ประสงคจะบรรลุอรหัตตผลในชาตินี้ จึงทรงชี้ทางสาย
ตรงให นั่นคือ ทางสายวิปสสนา
อริยมรรคมีองคแปดเปนทางตรงโดยแท ไมมีทาง
แยก ไมคดโคงหรือคดเคี้ยว แตมุงตรงไปสูพระนิพพาน

อกุศลกรรมบถ ๑๐
เราอาจทำความเขาใจลักษณะของกุศลไดดีขึ้น โดย
การศึกษาจากสิ่งที่ตรงขามกัน คือ อกุศล ทานกลาววา อกุศล
กรรมหรือความประพฤติทุจริตมีอยู ๑๐ ประการ บุคคลที่
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ประกอบดวยลักษณะตางๆ เหลานี้ทั้งทางกาย วาจา และใจ
บัณฑิตมองวาเปนผูไมซื่อสัตย คดโกง ขาดคุณธรรม
กายทุจริตมีอยู ๓ ประการ
ประการ ที่ หนึ่ง เกิด จาก ความ รูสึก เกลียด ชัง และ
กาวราว หากบุคคลขาดเมตตาและกรุณา ความรักและความ
เห็นอกเห็นใจแลว เขาก็อาจยอมแพแกความรูสึกเชนนี้และ
แสดงออกมาทางกายกรรม บางคนอาจฆา ทำรายหรือกดขี่
ผูอื่น
ประการที่สอง กายทุจริตอาจเกิดจากความโลภ ซึ่ง
หากไมควบคุมแลวก็อาจนำไปสูการ
 ลักขโมยหรือการหลอกลวง
เอาทรัพยสินของผูอื่น
ประการที่สาม การประพฤติผิดในกามก็เปนกาย
ทุจริต บุคคลที่ถูกครอบงำดวยความใครปรารถนาที่จะสนอง
ตัณหาของตน ก็อาจประพฤติผิดในกามโดยไมคำนึงถึงความ
รูสึกของผูอื่น
วจีทุจริตมี ๔ ประการ คือ
หนึ่ง การพูดปด
สอง การพูดยุยงสอเสียดกอใหเกิดความแตกแยก
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สาม การพูดทำรายจิตใจผูอื่น พูดคำหยาบคาย
ดาทอ ลามก
และ สี่ การพูดตลกคะนอง (เพอเจอ)
มโนทุจริตมี สาม ประการ คือ
หนึ่ง การคิดประทุษราย
สอง การเพงเล็งอยากไดของของคนอื่น
สาม ความเห็นผิดเกี่ยวกับกฎแหงกรรม
ปฏิเสธกฎแหงกรรม ไมเชื่อวาการทำดีทำชั่วยอมให
ผลเหลานี้นับไดวาเปนมิจฉาทิฏฐิในทางพุทธศาสนา ความคิด
เปนพฤติกรรมประเภทหนึ่ง ความคิดเปนสิ่งสำคัญมาก เพราะ
เปนสาเหตุของการกระทำ การไมเชื่อกฎแหงกรรมสามารถ
ทำใหเกิดพฤติกรรม การกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ สราง
เหตุที่ทำใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอื่น
ยังมีมโนกรรมอื่นๆ อีกที่เปนอกุศล แตมิไดรวมอยูใน
อกุศลกรรมบถขางตน เชนความงวงเหงาหาวนอน ความฟุง ซาน
และกิเลสในลักษณะอืน่ ๆ อีกมากมาย บุคคลทีถู่ กอำนาจเหลา
นี้ครอบงำ นับไดวาเปนผูที่มีใจทุจริต
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อันตรายจากการเดินบนหนทางที่เปนอกุศล
บุคคล ที่ ยัง ถูก ครอบงำ ดวย พฤติกรรม อัน เปน ทุจริต
ทั้งภายในและภายนอกดังกลาว นับไดวากำลังเดินบนหนทาง
ที่เปนอกุศล เขาไมมีหวังที่จะบรรลุสถานที่ที่ปลอดจากภัยได
และตองเผชิญกับอันตรายตางๆ ตลอดเวลา
อันตราย ประการ หนึ่ง คือ ความ รูสึก ลงโทษ ตัว
เอง เสียใจและเศราใจที่ไดกระทำผิดในอดีต บุคคลอาจหาขอ
แกตัวในอกุศลที่ไดกระทำ ไมวาทางกาย วาจา หรือใจ บาง
คน อาจ ไมรู ดวย ซ้ำ วาการ กระทำ เชน นั้น เปน อกุศล แต หลัง
จากนั้นการระลึกถึงอดีตทำใหรูสึกเสียใจ บางคนนึกตำหนิ
ตนเอง “นั่นเปนการกระทำ ที่ โง มาก เลย” ความ เสียใจ ใน
สิ่งที่ไดทำไปแลวเปนสิ่งที่เจ็บปวดมาก และเปนความรูสึก
ที่ไมมีใครอื่นมาทำเรา การเดินตามหนทางที่เปนอกุศลนี้
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
ประมวลภาพชีวิตและการกระทำของแตละคนจะเกิดขึ้น
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เปน ฉากๆ หากบุคคลสั่งสม แต คุณธรรม และ เมตตา ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น จิตใจก็จะเปยมดวยความอบอุนและ
ความสงบ สามารถที่จะตายอยางสงบ แตหากบุคคลมิไดระวัง
รักษาศีล ความเศราและเสียใจก็จะครอบงำจิต เขาอาจคิดวา
“ชีวิตชางสั้นเสียนี่กระไร ฉันเสียเวลาไปเปลา ฉันพลาดโอกาส
ทีจะ
่ ไดใชชีวติ ในระดับทีสู่ งสุดทีมนุ
่ ษยควรจะเปน” เมือ่ ถึงตอน
นั้นก็สายเสียแลวที่จะแกไข เขาจะตายดวยความทุกขทรมาน
บางคนทุกขทรมานมาก ถึงขนาดที่ตองร่ำไหออกมา
การรูสึกลงโทษตนเองมิใชอันตรายเพียงอยางเดียว
ของผูเดินบนทางที่เปนอกุศล บุคคลผูนั้นยังตองรับคำตำหนิ
ติฉินจากบัณฑิต คนดียอมไมปรารถนาเปนมิตรหรือยกยอง
่ ใจไมไดหรือบุคคลทีชอบ
่ ความรุนแรง คนทีไร
่ คุณธรรม
ผูที ไว
จะกลายเปนที่รังเกียจในสังคม ไมอาจอยูรวมกับผูอื่นได
บนเสนทางทีเป
่ นอกุศล บุคคลอาจพบวาเขาตองตอสู
กับกฎหมายบานเมือง หากทำผิด กฎหมายก็จะตามลงโทษ
ตำรวจจะตามจับแลวจะตองถูกบังคับใหเสียคาปรับ หรือติดคุก
หรือบางทีอาจถูกตัดสินประหารชีวิต ทั้งนี้แลวแตความรุนแรง
ของความผิด โลกปจจุบันนี้ ก็เต็มไปดวยความรุนแรงอยูแลว
คนจำนวนมากทำผิดกฎหมาย ดวยความโลภ ความโกรธ และ
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ความหลง พวกเขาทำผิดซ้ำแลวซ้ำเลา ความลึกแหงหวงอกุศล
กรรมที่บุคคลอาจจมลงไปไดนั้นไมมีประมาณ เราอาจไดเห็น
ขาวพฤติกรรมอันรุนแรงเกี่ยวกับการฆาตกรรมตางๆ เมื่อเจา
หนาที่บานเมืองตามจับฆาตกรได บุคคลนั้นอาจตองชดใชดวย
ชีวติ ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวาผูเดิ
 นบนหนทางทีเป
่ นอกุศลยอม
ตองเสี่ยงกับอันตรายจากการถูกลงโทษ
แนนอน วา คน ที่ ฉลาด อาจ หนี รอด ไป ได หรือ อาจ
ทำผิดโดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย เขาอาจหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษ โดย เจา หนาที่ บาน เมือง ได แต เขา ไมมี ทาง หลีก หนี
การลงโทษตนเองไดเลยดังที่ไดกลาวมาแลว ความที่รูอยูแก
ใจ วา ตน ได กระทำ ผิด ไป นี้ เปน สิ่ง เจ็บ ปวด มาก เรา ยอม เปน
พยาน ให แก ตั ว เอง
ทีส่ ดุ เราไมอาจหนีตนเอง
อง ได ดี
ได และ ยัง ไม อาจ หลีก
หนี จาก อบายภูมิ เชน
สั ต ว เดรั จ ฉาน นรก
หรือเปรตได ครั้นเมื่อ
บุ ค คล ได กระทำ ผิ ด
กกรรม จะ ตาม ให ผล
หากไมใหผลในชาติติ
นี้ก็จะติดตามไปใน
อนาคต หนทางที่
เปนอกุศลยอมนำ
ไป สู ภยั น ตราย
ตางๆ เหลานี้

อริยมรรคมีองคแปด
อกุศลยอมไมอยูในอริยมรรคมีองคแปด โดยยอ
มรรคมีองคแปดก็คือ ศีล สมาธิ และปญญา อันนำมา
ซึ่งความบริบูรณ และความถูกตรงในชีวิตมนุษยทุกๆ ดาน
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อริยมรรคมีองคแปดหมวดศีล
สัมมาวาจา หรือวาจาชอบ คำวาสัมมาวาจา หาก
แปลตรงๆ ก็คือวาจาที่ถูกถวนหรือสมบูรณ หมายถึง คำพูด
ที่ตรงตอความเปนจริง นอกจากนี้ยังสรางความสามัคคีใหเกิด
ขึ้นในหมูชน มีเมตตา นาฟง ออนหวาน ไมประทุษราย และ
เปนประโยชน การมีสัมมาวาจาทำใหลวงพนจากพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมทางวาจา ๔ ประการ ดังไดกลาวแลว
สัมมากัมมันตะ หรือการกระทำชอบ การกระทำที่
ถูกตอง ยอมประกอบดวยความยับยั้งชั่งใจ บุคคลพึงเวนจาก
ความประพฤติที่เปนอกุศลกรรมทางกาย ๓ ประการ ไดแก
การฆา การลักขโมย และการประพฤติผิดในกาม
ประการสุดทาย สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ
กลาวคือ ดำรงชีวิตดวยความถูกตองเหมาะควรและปราศจาก
มลทิน ไมประกอบมิจฉาอาชีพ
การ ขจัด อกุศล กรรม ๓ ประการ นี้ ทำให บุคคล
สามารถควบคุมกิเลสอยางหยาบเอาไวได กิเลสเปนศัตรู
ของเรา ซึง่ บุคคลควรจะระลึกรูและ
 พิจารณาอยูเนื
 องๆ หาก
ปราศจากศัตรู บุคคลก็ปราศจากอันตราย
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อริยมรรคมีองคแปดหมวดสมาธิ
จิตที่ตั้งมั่นหรือสมาธิเปนหมวดที่ ๒ ของอริยมรรคมี
องคแปด ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ คือความเพียรชอบ
สติชอบ และสมาธิชอบ
หัวขอนี้นาจะเปนที่คุน หากทานเคยปฏิบัติกรรมฐาน
มากอน เมื่อผูปฏิบัติพยายามตั้งความระลึกรูไวที่ทอง (พอง
ยุบ) นี้คือความเพียรชอบ ซึ่งมีพลังอำนาจในการผลักใหกิเลส
หางไกลออกไป เมื่อผูปฏิบัติมีความเพียรชอบ สติก็จะเขมแข็ง
ขึ้น และสามารถเฝาดูอารมณตางๆ ได และสตินี้ก็จะทำหนาที่
ตามรักษา กลาวคือ ความเพียรผลักไสกิเลสใหหางไกล และ
สติจะทำหนาที่ปดประตูไมใหกิเลสกลับเขามาอีก คราวนี้จิต
จะสามารถรวมตัวตั้งมั่นได สติจะตามรูอารมณทุกขณะโดย
สำรวม ไมฟุงซาน สงบนิ่ง นี้คือสัมมาสมาธิ
หากองคธรรมทั้ง ๓ ปรากฏอยู ก็กลาวไดวา มรรคมี
องคแปดหมวดสมาธิเจริญขึ้น ณ จุดนี้ความดางพรอยทางจิต
(กิเลส) และอกุศลจิตจะถูกจำกัดใหอยูหางไกล หมวดสมาธินี้
ทำหนาที่ตอสูกับอกุศลจิตโดยตรง
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อริยมรรคมีองคแปดหมวดปญญา
ในทุกขณะ จิตจะมีความบริสุทธิ์และสงบดวยความ
พยายาม ของ ผู ปฏิบัติ เอง สมมุติ วา แตละ นาที ผู ปฏิบัติ มี จิต
ที่ปราศจากอกุศล ๖๐ ครั้ง ใน ๒ นาที ก็จะมีจิตที่บริสุทธิ์
๑๒๐ ครั้ง ลอง คิด ดู วา ใน หนึ่ง ชั่วโมง หรือ จนถึง หนึ่ง วัน ผู
ปฏิบัติสามารถ สราง วินาที แหง สันติสุข ได มาก เพียง ไร ทุกๆ
วินาทีมีคาทั้งสิ้น
ในแตละขณะเชนนี้ ผูปฏิบัติจะเห็นจิตหยั่งลงสูเปา
หมายคืออารมณที่ปรากฏชัดในปจจุบันขณะนี้ คือ การตั้งเปา
หมายไวชอบ (สัมมาสังกัปปะ) เปนหนึ่งในหมวดปญญาของ
อริยมรรคมีองคแปด เมื่อจิตปกลงสูอารมณเปาหมายอยาง
แมนยำ ยอมจะมองเห็นอารมณอยางชัดเจน ก็จะเกิดปญญาที่
 ธรรม
มองเห็นอารมณอยางชัดเจนและเปนการประจักษรูสภาว
ตามความเปนจริงซึ่งเปนอีกองคหนึ่งของอริยมรรค กลาวคือ
ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)
หากจิตตกลงสูอารมณเปาหมายอยางแมนยำ ปญญา
ก็จะเกิดขึ้น รับรูเงื่อนไขตามหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยง
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ระหวางสภาวธรรมทางกายและทางจิต เมื่อจิตสัมผัสกับความ
ไมเทีย่ ง จิตก็จะรูจ กั อนิจจังตามความเปนจริง ดังนัน้ เปาหมาย
ที่ตั้งไวชอบและความเห็นชอบ จึงสัมพันธกันอยู
ความ เห็ น ชอบ ที่ เกิ ด จาก การ ตั้ ง เป า หมาย ชอบ
มี พลังอำนาจ ใน การ ถอน ราก ของ จิต ที่ เปน อกุศล ราก ลึก
ของจิตที่เปนอกุศลนี้ หมายถึงอนุสัยกิเลสที่ซอนเรนอยูอยาง
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
พระพุทธองคจึงตรัสวา หนทาง นี้ เปน ทาง สาย ตรง อกุศล
ทางกาย วาจา และใจ จะสามารถเอาชนะไดดวยการฝกฝน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญาในอริยมรรคมีองคแปด
เมือ่ เดินตรงตามเสนทางนี้ ผูปฏิ
 บตั จะ
ิ สามารถกาวขามอกุศล
และรอดพนจากภยันตรายตางๆ
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พระนิพพาน และ อริยมรรค
ในฐานะสถานที่ที่ปลอดจากภัย
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 “สถานที่ปลอดจากภัย” นี้ มีการอธิบายเพิ่มเติมอยาง
ละเอียดในอรรถกถาของพระสูตรนี้ ความจริงคำนี้หมายถึง
พระนิพพานที่ซึ่งปราศจากภยันตรายหรือความนากลัวใดๆ
เหลืออยู สามารถ เอาชนะ ความ แก และ ความ ตาย ได โดย
เด็ดขาดหมดทุกขสิ้นเชิงนั่นเอง ผูใดที่ไดบรรลุพระนิพพานจะ
ไดรับการปกปอง จึงไดชื่อวา “ผูปราศจากความกลัว” กลาว
คือ เปนผูที่ปราศจากอันตราย
การจะเขาถึงสถานที่ที่ปลอดจากภัยคือพระนิพพาน
นี้ ผูปฏิบัติตองเดินไปทางโลกียมรรคของอริยมรรคกอน คำ
วา โลกีย ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ไมไดอยูเหนือโลก มีแตทางสายนี้
เทานั้นที่นำไปสูพระนิพพาน พระนิพพานเปนจุดหมายปลาย
ทางของหนทางเสนนี้
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เราไดกลาวถึงไตรสิกขาของหนทางเสนนี้แลววา คือ
ศีล สมาธิ และปญญา เมื่อบุคคลมีศีลบริสุทธิ์ก็จะปราศจาก
ความ รูสึก สำนึก ผิด และ คำ ตำหนิ ของ บัณฑิต ปลอดภัย จาก
การลงโทษทางกฎหมายและการเกิดในอบาย เมื่อบรรลุความ
บริสุทธิ์ ใน หมวด สมาธิ ผู ปฏิบัติ จะ รอดพน จาก ภัย อันตราย
ของกิเลสระดับกลาง กลาวคือ จิตที่ไหลไปสูอกุศลและความ
บีบคั้นอยูภายใน ปญญาในมรรคซึ่งเกิดจากการเจริญสติและ
สมาธิ มี พลา นุ ภาพ ทำลาย อนุสัย กิเลส ดัง นั้น แม จะ ยัง ไม ถึง
พระนิพพานที่ปลอดจากภัยอยางแทจริง ผูปฏิบัติก็จะไดรับ
การปกปองรักษาจากสิ่งที่นาสะพรึงกลัว ในระหวางที่ดำเนิน
อยูบนทางแหงอริยมรรค ดังนั้น อริยมรรคนี้เองก็เปนสถานที่
ที่ปลอดจากภัยดวยเชนกัน

กิเลส กรรม และผลของกรรม :
วงจงอุบาทวของสังสารวัฏ
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กิเลสเปนสาเหตุของภยันตรายตางๆ ในโลก อวิชชา
ตัณหา และอุปาทาน ลวนเปนกิเลส เมื่อมีอวิชชา ทั้งยังถูก
ผลักดันดวยตัณหา บุคคลประกอบกรรมแลวก็ตองรับผลของ
กรรมนั้น เพราะกรรมที่ทำในอดีตภพใดภพหนึ่ง เราจึงกลับ
มาเกิดในโลกนี้อีก ในอัตภาพที่เปนรางกายและจิตใจนี้ กลาว
อีก นัย หนึ่ง ก็ คือ ชีวิต ของ เรา ใน ปจจุบัน ชาติ เปน ผล มา จาก
เหตุในอดีต ในทางกลับกัน รางกายและจิตใจนี้กลายเปน
ที่เกาะกุมของตัณหาและอุปาทาน ตัณหาและอุปาทานนี้
เอง เปนเหตุ ที่ ทำให เรา กอ กรรม ทำให ตอง เกิด ใหม อีก ซ้ำ
แลวซ้ำเลา เพื่อเพิ่มพูนตัณหาและอุปาทานในกายและจิต
กิเลส กรรม และผลของกรรม จึงเปนองคประกอบ ๓ อยาง
ของวงจรอุบาทวในสังสารวัฏอันหาเบื้องตนไมได และหาก
ปราศจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานก็ไมอาจหาที่สุดได
เชนกัน
หากปราศจากอวิชชาหรือความหลงแลว วัฎจักรนี้ก็
ไมอาจตั้งอยูได ในเบื้องตนเราเปนทุกขจากอวิชชาคือความ
ไมรู ความมืดบอดลวนๆ ยิ่งไปกวานั้น อวิชชาคือความไมรู
จากความหลง ซึ่งหากเราไมปฏิบัติใหลึกซึ้ง ก็ไมอาจประจักษ
ถึงลักษณะที่แทของความเปนจริง นั่นคือ อนิจจัง ทุกขัง และ
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อนัตตา ไมอาจเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายและ
จิตอันเปนสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปทุกๆ ขณะไดอยาง
ชัดเจน ไมอาจเห็นทุกขอันมหันตที่เราตองเผชิญอยูจากการ
บีบคั้นของการเกิดขึ้นและดับไป มองไมเห็นวากระบวนการ
เหลานี้ปราศจากผูควบคุม ไมมีใครอยูเบื้องหลัง ไมมีใครเปน
ผูสงบ หาก เขาใจ ลักษณะ ทั้ง สาม ของ รูป นาม นี้ อยาง ลึก ซึ้ง
ตัณหาและอุปาทานก็มิอาจเกิดขึ้นได
ดัง นั้น เพราะ ความ หลง เรา จึง ปรุง แตง ความ จริง
เขาใจผิดวารูปและนามเปนสิ่งคงทนถาวรและไมเปลี่ยนแปลง
เราพึงพอใจกับการเปนเจาของรางกายและจิตใจนี้ และเขาใจ
วามี ตัว ตน ถาวร คือ “ ฉัน ” ทำ หนาที่ กำกับ ควบคุม รางกาย
จิตใจนี้
ความ ไม รู สอง ประเภท นี้ เอง ที่ ก อ ให เกิ ด ตั ณ หา
และอุปาทาน การยึดมั่นหรืออุปาทานก็เปนเพียงตัณหาหรือ
ความอยากที่พอกพูนหนาขึ้นเทานั้นเอง ดวยความปรารถนา
สิ่งนาพอใจทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรมารมณ
เราจึงไขวควาหาสิ่งใหมๆ ร่ำไป เมื่อไดสิ่งที่ปรารถนา เราก็จะ
กอดมันไวแนนและไมยอมปลอยมันไป เหลานี้กอใหเกิดกรรม
ซึ่งเปนสิ่งรอยรัดผูกมัดเราไวกับวัฏจักรของการเกิดใหม
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ตัดสังสารวัฎ
แนนอนวากรรมมีหลายอยาง อกุศลกรรมนำมาซึ่งผล
อันไมนาปรารถนาและทำใหบุคคลตองวนเวียนอยูใน
 สังสารวัฏ
เมื่อเริ่มเดินบนหนทางแหงอริยมรรค ผูปฏิบัติไมพึงวิตกกับผล
ของอกุศลกรรมที่เคยทำไวในอดีต เพราะผูปฏิบัติหลีกเลี่ยง
การกระทำที่เปนอกุศลอยูแลว ศีลยอมคุมครองผูปฏิบัติจาก
ทุกขภัยในอนาคต กุศลกรรมนำมาซึง่ ความสุขถึงแมวา ในขณะ
เดียวกันจะผลักดันเราไปสูการ
 เกิดใหม แตในระหวางการเจริญ
วิปสสนากรรมฐานไมมีการประกอบกรรมที่จะนำไปสูการเกิด
ใหม การเฝาดูอารมณที่เกิดขึ้นและดับไปเปนกุศลกรรม ทั้งยัง
เปนการตัดภพชาติในสังสารวัฏอีกดวย ในความหมายทีแ่ ทจริง
วิปส สนากรรมฐานไมกอใหเกิดผลกรรม ทีเรี่ ยกในภาษาบาลีวา
วิบาก กลาวคือ การกำหนดที่แมนยำจะปองกันมิใหตัณหาเกิด
ขึ้น รวมถึงการปองกันสิ่งอื่นๆ ที่เปนผลพวงของการเวียนวาย
ตายเกิดอันไดแก กรรม ชาติ ชรา และมรณะ
ทุกๆ ขณะการเจริญวิปส สนาสามารถตัดวงจรอุบาทว
ของสังสารวัฏ คือ กิเลส กรรม และผลของกรรมลงไดอยาง
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สิ้นเชิง เมื่อความเพียร สติ และสมาธิที่มั่นคงเกิดขึ้น การ
กำหนดอารมณอยางแมนยำจะชวยใหสัมปชัญญะแทงตลอด
เขาไปถึงลักษณะที่แทจริงของชีวิต ผูปฏิบัติจะมองเห็นสิ่งทั้ง
หลายตามความเปนจริง แสงสวางแหงปญญาจะขับไลความ
มืดบอดของอวิชชาออกไป เมือ่ ปราศจากอวิชชาแลวตัณหาจะ
เกิดขึน้ ไดอยางไร หากผูปฏิ
 บตั ประจั
ิ กษแจงใน อนิจจัง ทุกขัง
และอนัตตา ตัณหาไมอาจเกิดขึ้นได และอุปาทานก็ไมอาจ
เกิดตามมา ดังนั้น จึงกลาวไดวาอวิชชาทำใหเกิดอุปาทาน
แต เมื่อ มี วิชชา ก็ จะ ปราศจาก อุปาทาน เมื่อ ไมมี อุปาทาน
ก็ไมกอกรรมและก็ไมตองรับผลของกรรม
อวิชชาทำใหเกิดตัณหาและอุปาทานความยึดมั่น ทั้ง
ตอชีวติ และตอความเห็นผิดเกีย่ วกับตัวตน การดำเนินตามทาง
แหงอริยมรรคชวยใหผูปฏิบัติสามารถทำลายเหตุของอวิชชา
เมื่อไมมีเหตุเหลานี้แมเพียงชั่วขณะเดียว จิตก็จะเปนอิสระ
สังสารวัฏจะขาดลง นี่คือสถานที่ที่ปลอดจากภัยที่พระพุทธ
องคตรัสถึง เมื่อเปนอิสระจากอวิชชา และจากกิเลส รวมทั้ง
ผลกรรมอันนากลัวที่จะพึงกอใหเกิดทุกขในอนาคต ผูปฏิบัติก็
จะสามารถพบกับความปลอดภัยและความมั่นคง ตราบเทาที่
ยังดำรงสติอยู
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บางทีผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ รูส กึ วากายและจิตของตนนีน้ ากลัว
มากเสียจนอยากจะกำจัดมันไป อยางไรก็ตาม การคิดฆาตัว
ตายก็ไมชวยใหอะไรดีขึ้น หากตองการความหลุดพนจริงๆ ผู
ปฏิบัติพึงดำเนินชีวิตอยางฉลาด กลาวกันวา ตอเมื่อบุคคล
เฝาสังเกตผลเทานั้นเหตุจึงถูกทำลายลงได การทำลายนี้
มิใชการลงมือทำลายลางจริงๆ แตเปนการสิ้นสุดของพลัง
ที่เปนบอเกิดของเหตุ เมื่อจิตรวมลงดวยสัมมาสติ สัมมา
สมาธิ และสัมมาทิฏฐิ ปญญาจะทำหนาทีทำลาย
่
เหตุของรูป
และนามอันจะพึงเกิดในอนาคต กลาวคือ ทุกๆ ขณะที่เฝาดู
อารมณที่เกิดขึ้นทางทวารทั้งหก กิเลสจะไมสามารถบุกรุก
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 เมื่อปราศจากเหตุ เสีย แลว
ผลก็ไมอาจเกิดขึ้นได
เมื่อไดเดินตามหนทางแหงอริยมรรค ผานวิปสสนา
ญาณขั้นตางๆ ผูปฏิบัติก็จะบรรลุถึงพระนิพพาน อันเปนที่
ซึ่งปราศจากอันตรายไดในที่สุด การเขาถึงพระนิพพานมี ๔
ระดับ ในแตละขั้นกิเลสแตละอยางจะถูกทำลายไปอยางถาวร
เมื่อบรรลุพระนิพพานในระดับสุดทาย คือ อรหัตตผล จิต
จะบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง
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ผูถึงกระแส :
ประสบการณพระนิพพานครั้งที่หนึ่ง
เมื่อบรรลุพระนิพพานครั้งแรก ในขณะที่ผูปฏิบัติเขา
ถึงโสดาปตติมรรค สังสารวัฏ (กิเลส กรรม วิบาก) อันเปนเหตุ
ใหเกิดทุกขจะถูกทำลาย บุคคลผูนั้นจะไมไปเกิดในภูมิของ
ดิรัจฉาน เปรต หรือนรก เพราะกิเลสที่จะนำไปสูภพภูมิเหลา
นี้ไดถูกทำลายไป บุคคลผูนั้นจะไมประกอบกรรมที่จะนำไปสู
การเกิดในสภาวะเชนนั้นอีก และผลกรรมแตอดีตที่จะนำไปสู
ภพภูมิเหลานี้ก็จะกลายเปนอโหสิกรรมไปโดยปริยาย
ในการบรรลุธรรมในระดับที่สูงขึ้น กิเลสจะถูกทำลาย
มากขึน้ ๆ จนในทีส่ ดุ เมือ่ บรรลุอรหัตตผล กิเลสจะถูกทำลายไป
โดยสิ้นเชิง รวมถึงกรรมและผลของกรรม พระอรหันตจะไม
ถูกรบกวนดวยกิเลสเหลานี้อีก และเมื่อทานดับขันธก็จะเขา
สูสภาวะอันปลอดภัยคือพระนิพพาน ไมกลับมาเวียนวายใน
สังสารวัฏอีกตอไป
ผู ปฏิ บั ติ อาจ มี กำลั ง ใจ ที่ ได รู ว า แม ใน การ บรรลุ
ธรรมขั้นต่ำสุด ผูปฏิบัติจะรอดพนจากการบำเพ็ญเพียรทาง
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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
พุทธศตวรรษที่สิบ นอกจากนี้ผูปฏิบัติจะยังไดรับอานิสงสที่
ทำใหพนจากความรูส กึ ลงโทษตนเอง จากการตำหนิของบัณฑิต
จากอันตรายในการถูกลงทัณฑ และจากการตกลงไปอยูใน
อบายภูมิ

ราชรถที่สงัดเงียบ
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ปุถุชนที่ยังมิไดถึงกระแสแหงพระนิพพาน เปรียบ
ไดกับนักเดินทางที่เริ่มทองเที่ยวไปบนหนทางที่เต็มไปดวย
ภยันตราย มี อันตราย นานัปการ ที่ รอ คอย ผู ที่ ประสงค จะ
ขามทะเลทราย ปาดงดิบ หรือปาโปรงอยู บุคคลผูนั้นจะ
ตองเตรียมอุปกรณ เครื่อง มือ ให พรอม ซึ่ง หนึ่ง ใน จำนวน
นั้นคือพาหนะที่ดีและมีคุณภาพ พระพุทธองคประทานทาง
เลือกที่ล้ำเลิศแกเทพบุตร พระองคตรัสวา “เธอจงเดินทาง
ไปในราชรถที่สงัดเงียบ”
เรา คง พอ จะ เดา ได วา เทพ บุตร องค นั้น คงจะ เห็น
วาการเดินทางที่สงบเปนสิ่งควรยินดี หลังจากที่ตองเผชิญกับ
เสียงอึกทึกของนักดนตรีบนสวรรค แตความจริงยังมีความ
หมายอื่นอีก ณ ที่นี้
พาหนะสวนใหญมีเสียงดัง เกวียนและรถมาโบราณ
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
จำนวนมาก แมแตรถยนตและรถบรรทุกสมัยใหมก็ยังมีเสียง
อึกทึก แต ราช รถ ที่ พระพุทธ องค ประทาน ให นี้ มิใช ราช รถ
ธรรมดา แตเปนพาหนะที่บรรจงสรางมาอยางดีเสียจนสงัด
เงียบเวลาขับเคลื่อนไป ไมวาจะมีสรรพสัตวจำนวนลานหรือ
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พันลานขับอยูก็ตาม ราชรถนี้สามารถนำสรรพสัตวทั้งหลาย
ขามมหาสมุทร ขามทะเลทราย ผานปาอันรกชัฏแหงสังสารวัฏ
ได นีคื่ อราชรถแหงการเจริญวิปส สนาหรือราชรถแหงอริยมรรค
มีองคแปด
เมื่อพระพุทธองคยังทรงพระชนมอยู มีสรรพสัตวนับ
ลาน ทั้งมนุษยและเทวดา บรรลุธรรมโดยการฟงพระธรรม
เทศนาของพระพุทธองคเทานั้น เหลาสัตวนับพันนับแสนหรือ
นับ ลาน อาจ ฟง พระ ธรรม เพียง ครั้ง เดียว ก็ สามารถ กาว ขาม
สังสารวัฏไปในราชรถพรอมๆ กันได
ราช รถ อาจ ไม มี เสี ย ง แต ผู โดยสาร มั ก จะ แซ ซ อ ง
กันโดยมาก โดยเฉพาะผูที่ไปถึงฝงอันปลอดจากภัยแลวคือ
พระนิพพาน อริยบุคคลเหลานี้ยอมกลาวสรรเสริญและแสดง
ความปติยินดีอยางยิ่งยวด “ราชรถนี้ชางวิเศษเสียนี่กระไร เรา
ไดโดยสารแลวและไดรับอานิสงสจริงๆ ราชรถนี้นำเรามาถึง
พระนิพพาน”
ทานเหลานัน้ คือพระอริยบุคคล อันไดแก พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ผูซึ่งไดบรรลุ
ธรรมทัง้ ๔ ระดับ ทานเหลานีต้ างแซซองสรรเสริญราชรถนีเป
้ น
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อเนกปริยาย “จิตใจของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เปยมไปดวย
ศรัทธา ความแจมใสกระจางชัด และความเบิกบาน มีปญญา
รูชัดในสภาวธรรมทั้งหลาย จิตใจของเราเขมแข็งและมั่นคง
สามารถเผชิญกับความผันผวนของชีวิตไดอยางแยบยล”
พระ อริยบุคคล ผู ที่ เขา ถึง ฌาน ระดับ ตางๆ ก็ จะ แซ
ซองสรรเสริญราชรถนี้เชนกัน เชนเดียวกับพระอนาคามี และ
พระอรหันต ผูที่ไดเขานิโรธสมาบัติ ซึ่งเปนสภาวะแหงการดับ
ไปของจิต เจตสิก และสภาวธรรมที่เกี่ยวกับจิตทั้งหมด เมื่อ
ออกจากสภาวะเชนนี้แลว ทานก็จะเปยมไปดวยความสงบสุข
และชื่นชมยินดีในราชรถนี้ยิ่งนัก
ปกติเมื่อมีคนตาย ญาติมิตรจะโศกเศราเสียใจและ
รองไห มีทั้งความอาดูร โหยไห ตรอมใจที่ไดเห็นคนผูเปนที่รัก
จากโลกนี้ไป แตสำหรับพระอรหันตผูชำระกิเลสหมดจดแลว
ความตายเปนสิ่งที่ควรเฝารอคอย ทานอาจกลาววา “ในที่สุด
กอนทุกขนี้จะไดถูกทิ้งไปเสียที นี่เปนชาติสุดทายแลว เรามีแต
ความสุขในพระนิพพาน ไมตองเผชิญกับทุกขอีกแลว”
สภาวธรรมอันสูงสงของพระอรหันต อาจเปนสิง่ ทีเกิ
่ น
กวาความสามารถของผูปฏิบัติจะเขาใจได แตผูปฏิบัติอาจพอ
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เขาใจไดวาพระอรหันตรูสึกอยางไร โดยดูจากการปฏิบัติของ
ตนเอง ในขณะที่สามารถเอาชนะนิวรณคือความปรารถนา
กามสุข ความอาฆาตพยาบาท ความงวงเหงาหาวนอน ความ
ฟุงซาน และความสงสัย และเมื่อผูปฏิบัติสามารถประจักษ
ชัดในลักษณะที่แทจริงของอารมณตางๆ เห็นความแตกตาง
ระหวาง รูป กับ นาม หรือ เห็น การ เกิด ดับ ของ สิ่ง ตางๆ เปน
ขณะๆ ภาวะทีเห็
่ นการเกิดดับนีก้ อใหเกิดความรูส กึ ทีเป
่ นอิสระ
และปลาบปลื้มยิ่งนัก ปติและความแจมชัดของจิตคือผลของ
การปฏิบัติธรรม
พระพุทธองคตรัสวา “สำหรับบุคคลที่ออกบำเพ็ญ
เพียรภาวนาจนไดบรรลุฌาน จะมีปตผุิ ดขึน้ ภายในเปนความ
สุขที่เหนือกวาความสุขใดๆ ที่อาจแสวงหาไดในโลกมนุษย
หรือแมบนสวรรค”
ฌานในที่นี้อาจหมายถึงการเจริญสมาธิที่ตั้งมั่น หรือ
การเจริญขณิกสมาธิอยางตอเนื่องลึกซึ้งในระหวางการเจริญ
วิปสสนา ก็ได ดัง ที่ ได กลาว แลว สมาธิ ประเภท ที่ สอง นี้ มีชื่อ
เรียกวา วิปสสนาฌาน
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รสชาติที่ไมอาจเทียบได
ผูปฏิบัติที่สามารถเจริญสติไดอยางตอเนื่องจะไดรับ
ปติสุขอยางสูงในการปฏิบัติ นี่คือพระธรรมรสที่อาจไมเคยลิ้ม
ลองมากอน ไมมีรสใดเปรียบได ครั้งแรกที่ไดลิ้มรส ผูปฏิบัติ
จะเปยมดวยความอัศจรรยใจ “พระธรรมนี้ชางประเสริฐล้ำ
เลิศจริงๆ ไมนาเชื่อเลยวาเราจะสงบ ปติและสุขไดมากเทานี้”
ผูปฏิบัติจะเปยมดวยความศรัทธาและความเชื่อมั่น พรอมทั้ง
ความพึงพอใจและความสมหวัง จิตเริ่มคิดอยากจะแบงปน
ประสบการณ นี้ ให แก ผู อื่น บาง คน อาจ ถึง กับ เริ่ม วางแผน
การรณรงคเพื่อเผยแผพุทธศาสนา นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นในจิต
เปนเสียงที่แซซองสรรเสริญคุณของราชรถที่สงบเงียบ
กระนัน้ ยังมีอีกเสียงหนึง่ ทีอาจ
่ ไมกระตือรือรนเทา เปน
เสียงกรีดรองของผูปฏิบัติที่โดยสารราชรถที่ขาดความสงางาม
หรือความสุข โยคีเหลานั้นอาจโหนอยูบนราชรถได แตก็แทบ
เกาะไมอยู นีคื่ อผูปฏิ
 บตั ทีิ ขาด
่ ความเพียรในการเจริญวิปส สนา
ความเพียรต่ำยอมใหผลนอย ผูปฏิบัติที่ยอหยอนเกียจคราน
จะไมมวัี นไดรับรสของพระธรรม พวกเขาอาจไดรับความสำเร็จ
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ของผูอื น่ พวกเขาอาจเห็นผูอื น่ นัง่ นิง่ ตัวตรงดูประหนึง่ วามีความ
สุขกับสมาธิอันล้ำลึกและวิปสสนาปญญา ขณะที่ตนเองถูก
จูโจมดวยสิ่งกอกวนและนิวรณตางๆ ความสงสัยจะคืบคลาน
เขามาในใจ เกิดความสงสัยในวิปสสนาจารย ในวิธีปฏิบัติและ
ในราชรถเอง “นีเป
่ นพาหนะทีใช
่ ไมไดเลย มันคงไมพาฉันไปถึง
ไหนแน หนทางก็ขรุขระและมีเสียงดังหนวกหู”
บางทีเราอาจไดยินเสียงโอดครวญอยางหมดหวังมา
จากทางราชรถอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงของผูปฏิบัติที่มีศรัทธา
ในการปฏิบัติและกำลังพยายามอยางหนัก แตดวยเหตุผลบาง
อยาง เขาเหลานั้นยังไมกาวหนามากเทาที่หวัง พวกเขาเริ่ม
สูญเสียความเชื่อมั่น เริ่มสงสัยวาตนเองจะบรรลุจุดมุงหมาย
หรือไม

ยิ่งหลงทางเทาไร ยิ่งไดขาวมากเทานั้น
ในประเทศสหภาพพมามีคำกลาวที่จะใหกำลังใจแก
คนเหลานี้ คือ “ยิ่งอนาคาริกหลงทางมากเทาไร ก็จะไดขาว
มากขึ้นเทานั้น” อนาคาริก หมายถึง ผูสละโลกประเภทหนึ่ง
ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ทานเหลานี้ถือศีล ๘ หรือ
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ศีล ๑๐ ครองผาขาวและโกนศีรษะ เมื่อละทิ้งทางโลกแลว
เหลาอนาคาริกอาศัยอยูในวัด ดูแลวัด และใหความชวยเหลือ
พระสงฆในดานตางๆ หนึ่งในหนาที่นั้นคือการเขาไปในเมือง
ทุกๆ สองหรือสามวันเพื่อขอรับบริจาค ในพมาสิ่งของบริจาค
สวน ใหญ มัก จะ เปน ขาวสาร อาหาร แหง เห ลา อ นาคา ริก จะ
เดินไปตามถนน แบกคานไมไผมีกระจาดแขวนอยูที่ปลายทั้ง
สองขาง
บางครัง้ พวกอนาคาริกอาจไมคุน กับหนทางในหมูบ า น
และเมื่อถึงเวลาตองกลับวัดก็หาหนทางไมพบ ผูสละโลกที่
นาสงสารนี้เดินเขาไปเจอซอยตัน พอเดินวกกลับมาตามทาง
แคบๆ ก็หลงติดอยูในตรอกขางหลัง แตขณะเดียวกันพวก
ชาวบานคิดวานี่เปนการเดินเพื่อขอรับของบริจาคตามปกติ
จึงบริจาคขาวสารอยางตอเนื่อง ครั้นพบทางกลับอนาคาริกก็
มีขาวสารอาหารแหงที่รับบริจาคมากองใหญ
่ นหลงทางและเดินออมเปนครัง้
สำหรับนักปฏิบตั ทีิ เดิ
คราว ก็อาจคิดปลอบใจตนเองวาเราก็จะไดธรรมะกองใหญ
ในที่สุด

ความเพียรทางกายและใจ
คือลอทั้งสองของราชรถ
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ดังที่พระพุทธองคไดตรัสวา ราชรถคันนี้มีสองลอ ใน
อดีตกาลเกวียนถูกสรางขึ้นอยางนี้ ดังนั้นการอุปมานี้จึงเปน
ที่เขาใจสำหรับคนในสมัยนั้น พระพุทธองคทรงอธิบายวาลอ
ขางหนึ่งเปนความเพียรทางกาย และอีกขางหนึ่งไดแกความ
เพียรทางจิต
การเจริญวิปสสนากรรมฐานก็คลายกับการประกอบ
การอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งความเพียรเปนสิ่งสำคัญ บุคคลตอง
ทำงาน อยาง หนัก และ ขยัน ขัน แข็ง จึง จะ ประสบ ความ สำเร็จ
หากพากเพียรโดยไมทอถอย ก็สามารถกลายเปนวีรบุรุษหรือ
วีรสตรี ผู กลา หาญ ได ความ เพียร พยายาม อยาง กลา หาญ
เปนสิ่งที่จำเปนในการเจริญกรรมฐาน
ความเพียรทางกายเปนความเพียรในการดำรงรางกาย
ใหอยูในอาการนั่ง ยืน เดิน นอน สวนความเพียรทางจิตเปน
สิ่ง ที่ ขาด ไม ได ใน การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน เปน พลัง ที่ ผู
ปฏิบัติทุมเทในการรักษาสติและสมาธิเพื่อขับไลกิเลสออกไป
ใหหางไกล
ลอทั้งสองของความเพียรรวมกันพยุงราชรถแหงการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน ในการเดินจงกรมผูปฏิบัติก็ตองยก
เทาขึ้น ยางออกไปขางหนา แลวเหยียบเทาลงกับพื้น การทำ
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อยางนี้ซ้ำแลวซ้ำเลารวมกันเปนอาการเดิน เมื่อผูปฏิบัติเดิน
จงกรม ความเพียรทางกายกอใหเกิดอาการเคลือ่ นไหว ในขณะ
ที่ความเพียรทาง จิตกระตุนใหสติกำหนดรูความเคลื่อนไหว
อยางตอเนื่องไมขาดสาย ความเพียรทางกายชวยใหจิตตื่นตัว
และมีพลัง
ผูปฏิบัติจะตองไมมองขามความจริงที่วาความเพียร
เปนองคประกอบพื้นฐานที่สำคัญของราชรถที่พระพุทธองค
ตรัสไว เหมือนกับเกวียนในทางโลกทีล่ อทัง้ สองจะตองติดแนน
กับตัวรถ ในทางธรรม การขับเคลื่อนราชรถนี้ไปตามหนทาง
แหงอริยมรรคจะตองประกอบดวยความเพียรทางกายและ
ทางจิตอยูเสมอ ผูปฏิบัติคงไปไมถึงไหน หากไมพยายามสราง
ความเพียรทางกายในการนั่งกรรมฐาน หรือไมพยายามตาม
รูอารมณใหถูกตรง ตอเนื่องและแมนยำ ตราบใดที่ลอทั้งสอง
แหงความเพียรนี้ยังคงหมุนอยู ราชรถก็จะยังคงแลนตรงไป
ขางหนา
เพียงการรักษาอิริยาบถตางๆ เอาไว ก็ตองใชความ
พยายาม อยาง สูง อยู แลว หาก ผู ปฏิบัติ นั่ง อยู ก็ ตอง ใช ความ
พยายามไมใหลมคว่ำลงมา ในเวลาเดินก็ตองกาวขาออกไป
ผูปฏิบัติตองพยายามรักษาสมดุลระหวางอิริยาบถใหญๆ ทั้ง
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สี่ เพื่อรักษาดุลยภาพของความเพียรและสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ โดยเฉพาะระหวางการอบรมกรรมฐาน ตองใหเวลา
กับการนัง่ และการเดินทีเพี
่ ยงพอและลดหลัน่ ลงไปสำหรับการ
ยืน สวนการนอน เวลานอนก็ควรที่จะจำกัด
หากรักษาอิรยิ าบถไมเหมาะสม ผลคือความเกียจคราน
ก็จะเกิดขึ้น ในระหวางนั่งกรรมฐาน ผูปฏิบัติอาจพยายามหา
ที่พิง ผูปฏิบัติอาจสรุปเอาเองวาการเดินทำใหเหนื่อยเกินไป
หรือการทำงานอดิเรกสบายๆ อาจดีกวาการเจริญกรรมฐาน
เดาไดเลยวาความคิดเหลานั้น อาตมาไมแนะนำ
ความเพียรทางจิตก็ทำนองเดียวกัน ความยอหยอนใน
การภาวนามิใชสิ่งที่ดี ผูปฏิบัติตองเขาใจตั้งแตตนวาการเจริญ
ความเพียรทางจิตอยางไมยอทอและตอเนื่องเปนสิ่งจำเปน
บอกตนเองวาเราจะไมยอมใหมีชองวางในการกำหนดสติ
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
โอกาสบรรลุเปาหมายไดจริงๆ
ผูปฏิ
 บตั บาง
ิ คนไมชอบการเดินจงกรม เห็นวาเปนการ
เหนื่อยและเสียเวลาเปลา แตก็เดินเพราะอาจารยบอกใหเดิน
เนื่องจากการเดินจงกรมตองใชความเพียรทั้งสองดานพรอมๆ
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กัน การเดินจงกรมจึงเปนสิ่งที่จำเปนในการผลักดันวงลอ
ของความเพียรใหหมุนไปขางหนา หากกำหนดการเดินดีๆ
ผูปฏิบัติก็อาจบรรลุถึงเปาหมายไดโดยสะดวกงายดาย
ความเพียรทางจิตทีปรากฏ
่
อยูอย
 างตอเนือ่ งทุกๆ ขณะ
ทำใหกิเลสไมสามารถคุกคามจิตได กิเลสจะถูกปฏิเสธและ
ผลักไสออกไป
ผูปฏิบัติบางคนมีความเพียรไมสม่ำเสมอ แตทำเปน
ชวงๆ การปฏิบัติเชนนี้ทำใหยากที่จะไปสูเปาหมายได พลัง
ความเพียรที่สั่งสมขึ้นในการเจริญสติแตละครั้งก็จะสูญเสีย
ไปเปลา เพราะในขณะตอมา เมื่อขาดสติ กิเลสก็จะกลับมา
เปนเจาเรือนและเมื่อผูปฏิบัติกลับมาเจริญสติอีกก็ตองกลับ
ไปเริ่มตนใหม เมื่อพยายามแลวหยุด พยายามแลวหยุดอยู
อยางนี้ ผูปฏิบัติ ยอม ไม อาจ รวบรวม พลัง ที่ ทำให เกิด ความ
กาวหนาขึ้นได
บางทีผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ ตองสำรวมใจตนเองอยางซือ่ ตรง
วา เรากำลังมีสติอยูจริงๆ หรือเปลา เรากำลังพยายามที่จะ
สราง ความ เพียร ใน การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน อยาง ตอ
เนื่องและไมยอทอทุกๆ ขณะตลอดเวลาที่ตื่นอยางจริงจัง
และจริงใจหรือเปลา
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ประโยชนของความเพียรอยางอาจหาญ
ผูปฏิบัติที่ทำใหวงลอแหงความเพียรทางจิตเคลื่อนที่
ไปอยูเสมอนั้น กลาวไดวาเปนผูประกอบดวยความเพียรกลา
พระพุทธองคทรงสรรเสริญบุคคลเหลานี้ และตรัสวา “ผูที่
ประกอบ ดวย ความ เพียร อยาง อาจหาญ จะ มี ชีวิต ที่ เปนสุข”
เพราะเหตุใดก็เพราะความเพียรกลายอมสยบกิเลสลงได กอ
ให เกิด สภาวะ ทาง จิต ที่ สงบ เย็น นา พอใจ ปราศจาก ความ
โลภ ความคิดที่โหดราย ความคิดทำลาย ซึ่งลวนสรางความ
เจ็บปวด
ความดีงามของความเพียรอยางอาจหาญนี้หาที่สุด
มิได พระพุทธองคตรัสวา “การมีชีวิตอยูเพียงวันเดียวดวย
ความเพียรที่อาจหาญ ยังดีกวาอยูถึงรอย
ปโดยปราศจากความเพียร” อาตมาา
หวังวาผูปฏิบัติคงจะไดรับแรงบันดาล
ใจ จากเรื่องของความเพียรนี้ เพียง
พอที่จะ ทำให หัน มา หมุน วง ลอ แหง
ความเพียรได

หิริ คือ พนักพิงหลังของราชรถ
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สวนประกอบอีกอยางหนึง่ ทีพระพุ
่ ทธองคทรงบรรยาย
ไว คือ พนักพิงหลัง ซึ่งก็คือหิรินั่นเอง ในสมัยนั้นราชรถมีพนัก
พิงเพื่อค้ำยันผูขับ หากไมมีพนักแลว สารถีหรือผูโดยสารก็
อาจตกลงจากรถไดเมือ่ รถออกตัวหรือหยุดกะทันหัน นอกจาก
นีพนั
้ กพิงก็อาจเปนสิง่ อำนวยความสะดวกได ทำใหผูนั ง่ สามารถ
 เกาอีนวม
้ ตัวโปรด แลวเดินทาง
เอนหลังสบายๆ ราวกับนัง่ อยูใน
ไปสูจุดมุงหมาย ในที่นี้จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพาน

หิริและโอตตัปปะ
กอนอืน่ เราพึงเขาใจหนาทีของ
่ พนักพิงหลังของราชรถ
แหงวิปสสนา โดยการวิเคราะหเจาะลึกลงไปดูวา หิริ หมายถึง
อะไร พระพุทธองคทรงใชคำภาษาบาลีวา หิริ สวนโอตตัปปะ
นั้ น มี ความ เกี่ ย วข อ ง โดย อ อ ม แต มิ ไ ด ตรั ส ไว ใน พระ สู ต ร
สองคำนี้มักจะแปลวา “ความละอาย” และ “ความเกรงกลัว”
ตามลำดับ อยางไรก็ตาม คำเหลานี้ถูกนำมาใชใหมีความหมาย
ในทางลบ จึงไมถูกตอง และหากมีเวลาก็จะพยายามขยายความ
คำวาหิริและโอตตัปปะ
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พึงจำไววาทั้งหิริ และโอตตัปปะ มิไดมีความหมาย
ที่ สื่อ ถึง ความ โกรธ หรือ เกลียด ชัง ตาม นัย ความ หมาย ของ คำ
วา ความละอายและความเกรงกลัว การมีคุณธรรมทั้งสอง
ทำใหเราอับอายและเกรงกลัวในเรื่องของอกุศลกรรมเทานั้น
เมื่อบุคคลประกอบดวยหิริ และโอตตัปปะแลว ยอมมีสำนึก
ในทางศีลธรรมที่แจมชัด บุคคลผูเปยมดวยสำนึกในทางศีล
ธรรมยอมไมมีสิ่งใดที่จะตองอับอายหรือเกรงกลัว
หิริ หรือ “ความละอาย” เปนความรูสึกขยะแขยง
ตอกิเลส เมื่อผูปฏิบัติพยายามเจริญสติ จะพบวามีชวงที่กิเลส
สามารถแทรกซึมเขามาและทำใหผูปฏิบัติตกเปนเหยื่อของ
กิเลสได เมื่อกลับมีสติอีกครั้งก็จะรูสึกเกลียดชังหรืออับอาย
ที่เสียทาใหกิเลสไป ทัศนคติที่มีตอกิเลสแบบนี้คือ หิริ
โอตตัปปะ หรือ “ความเกรงกลัว” เปนการเกรงกลัว
ตอผลของอกุศลกรรม หากผูปฏิบัติปลอยใหตนเองตกอยูใน
ความ คิด อกุศล เปน เวลา นานๆ ระหวาง การ อบรม วิปสสนา
กรรมฐาน ความกาวหนาในการปฏิบัติจะเปนไปไดชา หากผู
ปฏิบัติประกอบอกุศลกรรมที่ครอบงำดวยกิเลส ไมวาเมื่อใด
ก็ตาม ก็จะเฝากังวลถึงผลกรรมนั้นดวยความทุกข เมื่อกลัวผล
ของอกุศลกรรมก็จะระมัดระวังมากขึน้ ในการตืน่ ตัวตอกิเลสซึง่

พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

๖๓

จะคอยแทรกซึมเขามาเสมอ ในระหวางนั่งกรรมฐาน ผูปฏิบัติ
ก็จะมีความมุงมั่นอยูกับอารมณหลักดวยดี
หิริ เกิดจากคุณธรรมและความซื่อตรงสวนบุคคล
โดยตรง ในขณะที่โอตตัปปะมักจะเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรม
และชื่อเสียงของพอแม ครูอาจารย และญาติมิตร
หิริ ทำ หนาที่ ได หลาย วิธี ยก ตัวอยาง เชน ชาย หรือ
หญิงทีได
่ รับการอบรมสัง่ สอนมาดี ไมวาเขาจะมาจากครอบครัว
ที่ มี ฐานะ อยางไร พอ แม ก็ จะ อบรม สั่ง สอน ถึง คุณธรรม ของ
มนุษย บุคคลเชนนี้ยอมคิดหนาคิดหลังใหดีกอนที่จะประกอบ
อกุศลกรรมใดๆ เชนปาณาติบาต พวกเขาจะคิดวา “พอแม
สอนใหเรามีเมตตาและรักเพื่อนมนุษย เราจะทำลายความ
เคารพตนเองโดยการยอมพายแพตอความคิดและความรูสึก
มุงทำลายอยางนี้หรือ เราจะยอมฆาสัตวอื่นในภาวะที่ออนแอ
โดยปราศจากความเมตตาและความเห็นใจเชนนี้หรือ เราจะ
ยอมละทิ้งคุณธรรมของเราแลวหรือ” หากผูใดคิดทบทวนเชน
นี้ และตัดสินใจที่จะไมฆาได ก็นับวาเปนผูประกอบดวยหิริ
อานิสงสของปญญาหรือการศึกษาก็อาจชวยใหบุคคล
ละเวนอกุศลกรรมได หากบุคคลใดไดรับการศึกษาและการ
อบรมมาดีแลว เขาผูนั้นยอมจะมีมโนธรรมสูง เมื่อถูกยั่วยุให
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กระทำสิง่ ผิดศีลธรรม เขาจะเห็นวาการกระทำเชนนัน้ ต่ำทราม
เกินไป และเพิกเฉยตอการยั่วยุนั้น หิริยังอาจเจริญไดเมื่ออายุ
มากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้น บุคคลมักจะระลึกถึงศักดิ์ศรีของ
ความเปนผูอาวุโสวา “ฉันเปนผูใหญแลวและรูจักผิดชอบชั่วดี
ฉันจะไมทำอะไรที่ไมเหมาะสม เพราะฉันเคารพในเกียรติภูมิ
ของตนเอง”
หิริ ยัง อาจ เกิด จาก ความ เชื่อ มั่น อยาง กลา หาญ เรา
อาจไตรตรองวา อกุศลกรรมเปนการกระทำของคนที่ออนแอ
ขลาด และขาดหลักการ คนที่มีความกลาหาญและศรัทธาเชื่อ
มั่นจะยืนหยัดอยูกับหลักการเสมอไมวาอะไรจะเกิดขึ้น นี่เปน
คุณธรรมของวีรบุรุษที่ไมยอมใหศักดิ์ศรีของตนตองมัวหมอง
โอตตัปปะ หรือความสะดุง กลัวในเชิงมโนธรรม จะเกิด
ขึน้ เมือ่ เราพิจารณาวา พอแม เพือ่ นฝูงและสมาชิกในครอบครัว
จะตองอับอายขายหนาจากการทำชัว่ ของเรา คุณธรรมขอนียั้ ง
เปนการตัง้ ความปรารถนาทีจะ
่ ไมทำลายคุณคาสูงสุดของความ
เปนมนุษยดวย
กรรมชั่วไมอาจปดบังได หากไดกระทำไปแลว บุคคล
ยอมรูอยูแกใจ และยังมีผูที่สามารถอานใจและสามารถมอง
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เห็นและไดยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูอื่นได หากเรารูวามีผูเปนเชนนี้
อยูจริง ๆ ก็อาจลังเลที่จะกอกรรมชั่วดวยเกรงวาผูอื่นจะลวง
รูได
หิ ริ และ โอตตั ป ปะ มี บทบาท ที่ สำคั ญ มาก ใน ชี วิ ต
ครอบครัว ดวยคุณธรรมขอ นี้เองที่ทำใหพอแมพี่นอง ชาย
หญิงสามารถอยูรวมกันไดอยางบริสุทธิ์ หากมนุษยปราศจาก
มโนธรรมดังกลาว ก็คงมีความสัมพันธที่ไมนับญาติกัน ซึ่งไม
ตางอะไรจากสัตวเดรัจฉาน
โลก ปจจุบัน นี้ มี ปญหา มากมาย ที่ เกิด จาก การ ขาด
คุณธรรมสองขอนี้ ความจริงแลว หิริ โอตตัปปะมีชื่อวาเปน
ธรรมคุมครองโลก ลองคิดถึงโลกที่ทุกคนเปยมดวยคุณธรรม
สองขอนี้เอาเถิด
นอกจากนี้ หิรและ
ิ โอตตัปปะยังไดชือ่ วาเปน สุกกฺ ธรรม
หรือธรรมที่บริสุทธิ์ เพราะเปนคุณธรรมที่จำเปนในการรักษา
ความประพฤติที่บริสุทธิ์ของคนในโลกนี้ สุกฺกธรรม ยังอาจ
หมายถึงสีขาวซึ่งเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์ ในทางตรง
ขาม ความไรยางอายและความไมเกรงกลัวผลของอกุศลกรรม
มีชื่อวา กณฺหธรรม หรือธรรมดำ สีดำดูดซับความรอน ขณะ
ที่สีขาวสะทอนความรอน ธรรมดำของความไรยางอายและ
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ไมเกรงกลัวคำครหาเปนตัวดูดซับตัวกิเลสไดดีที่สุด เมื่อสิ่ง
เหลานี้ปรากฏอยู ก็แนใจไดเลยวา กิเลสจะถูกซึมซับอยางชุม
โชกเขาสูจิตใจ ในขณะที่หากเมื่อธรรมขาวปรากฏอยู กิเลสก็
จะถูกสะทอนออกไป
มีการยกตัวอยางในพระคัมภีรถึงลูกเหล็กสองลูก
ลูกหนึ่งเปอนดวยอุจจาระ และอีกลูกหนึ่งรอนแดง เมื่อมี
คนใหลูกเหล็กทั้งสองนี้แกบุคคลใด เขาก็จะปฏิเสธลูกแรก
เพราะมันนาขยะแขยง และปฏิเสธลูกที่สองเพราะกลัวไหม
มือ การไมยอมรับลูกเหล็กที่เปอนอุจจาระ เปรียบเหมือน
คุณสมบัติของหิริ หรือจิตที่มีความละอาย การไรคุณธรรม
เปน สิ่ง นาขยะแขยง เมื่อ เทียบ กับ การ มี คุณธรรม การ ไม
ยอมรับลูกเหล็กรอน เปรียบเหมือนโอตตัปปะ ไดแก ความ
กลัว การกระทำชั่ว เพราะ เกรง กลัว ผล กรรม ที่ จะ ตาม มา
บุคคล ยอมรู วา จะ ตองตกนรกหรืออยูใน สภาวะ ทุกข ยาก
ลำบาก ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมบถทั้งสิบ ราวกับ
วาพวกมันคือลูกเหล็กทั้งสอง
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ความละอายและความกลัวที่ไรประโยชน
ความ ละอาย และ ความ เกรง กลั ว บาง ชนิ ด ไม มี
ประโยชน อาตมาเรียกวา ความอายและความกลัวจอมปลอม
บางคนอาจรูสึกอับอายหรือขวยเขินที่จะรักษาศีลหา ฟงธรรม
สนทนา หรือ ทำความ เคารพ บุคคล ซึ่ง ควร คา แก การ เคารพ
บางคนอาจอายทีจะ
่ อานหนังสือเสียงดังหรือพูดในทีสาธารณะ
่
บาง คน กลั ว การ ตำหนิ จาก ผู อื่ น แต ถ า การ ตำหนิ นั้ น มิ ไ ด
เกี่ยวของกับการทำผิดมโนธรรมก็เปนสิ่งที่ไมควรอาย
มีการกระทำ ๔ อยาง อันกอใหเกิดประโยชนและ
บุคคลไมพึงอายที่จะทำ สิ่งเหลานี้มิไดระบุไวในพระไตรปฎก
แตเปนเรื่องทางโลกที่สามารถนำมาเปนแนวทางปฏิบัติได
ประการ แรก บุ ค คล ไม พึ ง อาย ใน การ ประกอบ
การงานตามหนาที่หรือทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิต ประการที่สอง
ไม พึง อาย ในการ เขาไป หา ครู อาจารย เพื่อ ขอ ความ รู หรือ
ศึกษาวิชาชีพ หากอายที่จะกระทำแบบนี้เมื่อไรจะไดเรียน
รู ประการที่สาม ไมพึงอายที่จะรับประทานอาหาร หากไม
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สามารถทานอาหารไดก็จะอดตาย ประการสุดทาย สามีและ
ภรรยาไมพึงอายในการมีความสัมพันธที่ใกลชิดตอกัน
ยังมีสิ่งที่ไมควรกลัวอยางอื่นอีก เชน กลัวที่จะพบปะ
บุคคลสำคัญ หากการพบนี้เปนสิ่งที่จำเปนในการดำเนินชีวิต
เปนตน
ชาวบานมักกลัวในสิ่งที่ไมควรกลัว เมื่อเดินทางโดย
รถไฟ รถประจำทาง หรือทางเรือ ในที่นี้อาตมาหมายถึงชาว
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
กระทั่งการใชหองน้ำในระหวางเดินทาง นี่คือความกลัวที่ไร
ประโยชน บางคนอาจกลัวสัตว เชน สุนขั งู แมลง หรือกลัวการ
ไปในสถานที่ที่ไมเคยไปมากอน บางคนกลัวเพศตรงขาม หรือ
เกรงกลัวพอแม และครูอาจารยมากเสียจนพูดไมออกหรือไม
กลาเดินผานหนาทาน ผูปฏิบัติบางคนกลัวการสงอารมณกับ
วิปสสนาจารย พวกเขารออยูนอกประตูรูสึกพรั่นพรึงราวกับ
กำลังรอพบหมอฟน
เหลานีมิ้ ใชหิรโอตตั
ิ ปปะทีแ่ ทจริงเลย องคธรรมทัง้ สอง
เกี่ยวเนื่องกับอกุศลกรรมเทานั้น บุคคลพึงกลัวเกรงกรรมชั่ว
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และกิเลส เพราะหากถูกมันครอบงำแลว จะไมมีโอกาสรูเลย
วามันจะนำพาใหเรากอกรรมชั่วที่เลวรายเพียงใด
การ ระลึก ถึง หิริ และ โอตตัปปะ เปน สิ่ง ที่ ดี มาก ยิ่ง
คุณธรรมสองขอนี้เขมแข็งเพียงใด ผูปฏิบัติจะกระตุนความ
เพียรในการเจริญสติงายขึ้นเทานั้น ผูปฏิบัติที่กลัววาจะปฏิบัติ
ไดไมตอเนื่อง ก็จะพยายามมากขึ้นในการสรางความตื่นตัว
ดังนัน้ พระพุทธองคจึงตรัสกับเทพบุตรวา “ราชรถแหง
อริยมรรคอันงดงามนี้ มีหิรเป
ิ นพนักพิง” หากผูปฏิ
 บตั มีิ หิรและ
ิ
โอตตัปปะเปนพนักพิง ก็จะมีที่พึ่ง ที่ยึด ที่นั่งพิง อยางสบาย
ในขณะที่เรากำลังดำเนินไปสูพระนิพพาน เชนเดียวกับการที่
รถเสีย่ งกับอุบตั เิ หตุในการเดินทาง โยคีในราชรถแหง
ผูโดยสาร

อริยมรรคก็มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติเชนกัน หากคุณธรรม
(หิริโอตตัปปะ) นี้ออนแอ ผูปฏิบัติก็เสี่ยงภัยที่เกิดจากการขาด
สติและเผชิญกับอันตรายตางๆ ที่จะพึงตามมา
อาตมาขอใหผูปฏิ
 บตั จง
ิ เปย มดวยหิรและ
ิ โอตตัปปะ
สามารถกระตุนความเพียรอยางอาจหาญ จนสามารถเจริญ
สติไดอยางตอเนื่อง ขอใหผูปฏิบัติจงกาวหนาอยางราบรื่น
และรวดเร็วในอริยมรรคตราบจนบรรลุถึงพระนิพพาน

สติเปนเกราะหุมกำบังราชรถ
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เพื่อใหการเดินทางสายธรรมะนี้ปลอดภัยราชรถยอม
ตองมีตัวถัง ในสมัยพุทธกาล ราชรถทำดวยไมหรือวัสดุแข็ง
เพื่อปองกันหอกและธนู ในปจจุบันประเทศตางๆ ตางทุมเท
ทรัพยากรมากมายในการพัฒนาพาหนะหุมเกราะเพื่อใชใน
สนามรบ รถยนต เอง ก็ ใช โลหะ เปน ตัว ถัง เพื่อ ความ ปลอดภัย
ทุกวันนี้เราสามารถขับรถไปไหนมาไหนไดราวกับอยูในหอง
ที่สะดวกสบาย ปราศจากลม ความรอน ความหนาว และ
แสงแดด เมื่อตัวถังรถคุมครองเราจากธรรมชาติไดเปนอยางดี
เราก็สามารถเดินทางไดอยางสะดวก ไมวาฝนหรือหิมะจะตก
อยูภายนอก

รถหรือไม ตัวอยางทัง้ หมดนีแสดง
้ ใหเห็นหนาทีของ
่
สติในการคุม ครองผูปฏิ
 บตั จาก
ิ การโจมตีอันดุเดือดของกิเลส สติ
เปนเกราะปกปองจิตใหปลอดภัยเปนสุขและสงบเย็น ตราบเทา
ที่สติยังคงตั้งมั่นอยู กิเลสก็จะไมอาจยางกรายเขามาไดเลย
ไมมี ผู ใด เดิน ทาง ได อยาง ปลอดภัย ใน ราช รถ แหง
อริยมรรคมีองคแปดหากปราศจากเกราะปองกันของสติ เมื่อ
ราชรถเขาสูสงคราม เกราะนี้จะเปนตัวชี้ขาดความปลอดภัย
ของผูโดยสาร การเจริญวิปสสนาเปนการทำสงครามกับกิเลส
ซึ่งมีอำนาจเหนือความเปนไปของเรามากอนที่เราจะจำความ
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ได ผูปฏิบัติจำเปนตองมีเกราะที่แข็งแกรงเพื่อคุมครองใหพน
จากการโจมตีอันอำมหิตของกิเลส
การเขาใจวากิเลสเกิดขึน้ ไดอยางไร จะชวยใหผูปฏิ
 บตั ิ
เอาชนะมันไดงายขึ้น กิเลสจะเกิดขึ้นโดยอาศัยอารมณทาง
ทวารทั้งหก เมื่อใดขาดสติควบคุมที่ใดที่หนึ่งในหกทวารนี้ ผู
ปฏิบัติก็สามารถตกเปนเหยื่อของความโลภ ความโกรธ ความ
หลง และกิเลสอื่นๆ ไดงาย
เชนเมื่อเกิดอาการเห็นรูปเขามากระทบกับประสาท
ตา หากรูปนั้นนาพึงพอใจและผูปฏิบัติขาดสติ ตัณหาก็จะ
เกิดขึ้น หากรูปนั้นไมนาปรารถนา ความรังเกียจผลักไสจะ
เขาจูโจม หากอารมณนั้นจืดชืดและเปนกลาง ก็จะถูกกระแส
ของความหลงพัดพาไป แตเมื่อสติดำรงอยู กิเลสจะไมอาจ
เขามาในจิตสำนึกได เมื่อกำหนดรูอาการเห็น สติจะใหโอกาส
จิตทำความเขาใจกับลักษณะที่แทจริงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ประโยชนที่เห็นไดทันทีของสติก็คือ ความบริสุทธิ์
แจมใสของจิตและความสุข ผูปฏิบัติสามารถประสบกับสิ่ง
เหลานี้ไดทันทีที่สติปรากฏขึ้น การปราศจากกิเลสคือความ
บริสุทธิ์ เมื่อมีความบริสุทธิ์ความแจมใสและความสุขก็ตามมา
จิตที่มีความบริสุทธิ์และสะอาดสามารถนำไปใชงานไดดี
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ในการปรากฏของสิง่ ตางๆ โดยปราศจากความระลึกรู
อกุศลจิตมักเกิดขึ้นบอยกวากุศลจิต ทันทีที่ความโลภ ความ
โกรธ และความหลงเขามาสูจิตสำนึก บุคคลก็เริ่มกอกรรมชั่ว
ซึ่งจะใหผลทั้งในชาตินี้และในชาติตอไป การเกิดเปนผลของ
กรรมประการหนึ่ง เมื่อมีเกิดก็ตองมีตาย ระหวางการเกิดและ
การตาย สัตวโลกยอมกอกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
ทำสังสารวัฏใหดำเนินตอไป ดังนั้น ความประมาทจึงนำไปสู
ความตาย เปนสาเหตุของการตายทั้งในชาตินี้และในชาติหนา
่ นตอชีวติ
ดังนัน้ สติจึงเหมือนกับอากาศบริสทุ ธิที์ จำเป
ทุกชีวิตที่หายใจตองการอากาศบริสุทธิ์ หากตองสูดอากาศที่มี
มลพิษเขาไปเปนประจำ ไมชาก็จะเกิดโรคและอาจตายได สติ
่
อากาศบริสทุ ธิของ
์ สติ
จึงมีความสำคัญพอๆ กัน จิตทีปราศจาก
ไมชาก็จะเฉา หายใจแผวลง และสำลักกิเลสจนหายใจไมออก
คนทีหายใจ
่
เอาอากาศสกปรกเขาไปอาจปวยกะทันหัน
และทุกขทรมานมากกอนเสียชีวิตเมื่อขาดสติ เราก็หายใจเอา
อากาศที่มีพิษแหงกองกิเลสเขาไป แลวก็เปนทุกข เมื่อพบกับ
อารมณ ที่ นา ปรารถนา ก็ ถูก เสียด แทง ดวย ความ อยาก หาก
ประสบ อารมณ ไม นา ปรารถนา ก็ รูสึก หมอง ไหม ดวย ความ
รังเกียจเดียดฉันท หากพบวาอารมณนัน้ นาอับอายก็จะรูส กึ วา
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ถูกเชือดเฉือนดวยความทรนงในศักดิ์ศรี กิเลสมีหลายรูปแบบ
แตเมื่อมันเขาจูโจมเราแลว ใหผลเหมือนกันคือความทุกข ตอ
เมื่อผูปฏิบัติสามารถสกัดกั้นกิเลสมิใหเขามาไดเทานั้น ความ
สบาย ความสงบ และความเปนสุขอยางบริสุทธิ์ของจิตจึงจะ
เกิดขึ้นได
มลพิษ บาง ประเภท ทำให สิ่ง มี ชีวิต ที่ หายใจ เขาไป มี
อาการมึนงง และเสียการทรงตัว บางประเภททำใหตาย กิเลส
ก็เชนเดียวกัน การจูโ จมของกิเลสบางครัง้ ไมรุนแรง แตบางครัง้
อาจถึงตาย บางคนอาจมีอาการเคลิบเคลิ้มจากความสุขทาง
ผัสสะ หรืออาจถึงตายดวยเสนเลือดในสมองแตกเพราะความ
โกรธ ความมัวเมาในกามอยางรุนแรงสามารถประหารคนได
การปลอยตัวทำตามความโลภเปนเวลานานๆ หลายป ก็อาจ
ทำใหเกิดโรคราย การโกรธหรือกลัวมากๆ ก็อาจทำใหถึงตาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนโรคหัวใจ นอกจากนี้กิเลสยังเปน
สาเหตุของโรคประสาทของจิตวิปลาสดวย
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
แตมลทินของกิเลสแปดเปอนไปถึงภพหนา ไมจำตองเอยถึง
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ผลลบที่เกิดขึ้นแกสรรพชีวิตอื่นดวย เมื่อจิตหายใจเอากิเลส
เขาไปเปนผลใหกอกรรมซึ่งจะสงผลในอนาคต
เมื่อ จิต มี สติ อยู ทุกๆ ขณะ จิต จะ คอยๆ สะอาด
ขึ้น เชนเดียวกับปอดของคนที่หยุดสูบบุหรี่ที่คอยๆขับขี้เถา
และสารนิโคตินที่ติดอยูในปอดออกมา จิตที่บริสุทธิ์สามารถ
ตั้ ง มั่ น เป น สมาธิ ได ง า ย จาก นั้ น ป ญ ญา ก็ มี โอกาส เกิ ด ขึ้ น
กระบวนการ บำบัด รักษา นี้ เริ่ม ตน ดวย สติ เมื่อ การ ปฏิบัติ มี
รากฐานมาจากสติและสมาธิที่ตั้งมั่น ผูปฏิบัติก็จะผานญาณ
ระดับตางๆ มีปญญาสูงขึ้นตามลำดับ ในที่สุดอาจบรรลุถึง
พระนิพพาน ที่ ซึ่ง กิเลส จะถูก ขุด ราก ถอน โคน ไมมี สิ่ง แปลก
ปลอมหลงเหลืออีก
คุ ณ ค า ของ สติ จะ เข า ใจ ได ก็ โดย ผู ที่ ได เคย รั บ
ประโยชน จาก สติ มา แลว ใน การ ปฏิบัติ ดวย ตนเอง เทานั้น
เมื่อบุคคลออกแรงพยายามสูดหายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์
เขาไป สุขภาพ ดี ที่ เกิด ขึ้น ตาม มา จะ เปน สิ่ง พิสูจน คุณคา
ของความพยายามนี้ ในทำนองเดียวกันนักปฏิบัติที่ปฏิบัติ
ไดกาวหนามากๆ หรืออาจถึงขั้นพระนิพพาน จะรูไดอยาง
แทจริงวาสติมีประโยชนเพียงใด

สัมมาทิฏฐิเปนสารถี
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ไมวาราชรถจะดีเลอเลิศสักเพียงไร หากปราศจาก
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 ทั้ ง กำหนด แนวทาง การ พั ฒ นา ของ จิ ต พระ ไตรป ฎ ก
แจกแจงสัมมาทิฏฐิ ๖ ประเภท ซึ่งในพระธรรมเทศนาครั้ง
นั้น พระพุทธองคทรงหมายเฉพาะการเห็นชอบที่เกิดขึ้นใน
ขณะแหงมรรคจิต การระลึกรูม รรคญาณนี้ เปนหนึง่ ในหลายๆ
ญาณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป

สัมมาทิฏฐิวาทุกคนมีกรรมเปนของตนเอง
สัมมาทิฏฐิประการแรกคือ กมฺมสกตา ไดแกความ
เห็นที่วาทุกคนมีกรรมเปนของตน กรรมในที่นี้รวมทั้งกรรมดี
และกรรมชัว่ เรามีทัศนคติในความเปนเจาของและการควบคุม
วัตถุ สิ่งของ ตางๆ ซึ่ง โดย แทจริง แลว เปน เพียง ภาพลวงตา
เพราะทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเที่ยง ตองเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา
 บตั ิ
กรรมจึงเปนสิง่ เดียวในโลกนีที้ เรา
่ เปนเจาของไดจริงๆ ผูปฏิ

๗๘

ราชรถสูพระนิพพาน

พึงทำความเขาใจวา การกระทำไมวาดีหรือไมดีจะติดตามเรา
ไปตลอดในสังสารวัฏ กอใหเกิดวิบากที่ดีและชั่วสอดคลอง
กัน นอกจากนี้กรรมยังใหผลทันทีตอจิตใจ คือกอใหเกิดความ
สุข หรือความทุกข ขึ้นอยูกับวากรรมนั้นเปนกุศลหรืออกุศล
ขณะเดียวกันกรรมก็ใหผลในระยะยาวดวย อกุศลกรรมจะนำ
ไปเกิดในอบายภูมิ โลกียกุศลกรรมนำไปสูการเกิดในสุคติภูมิ
และ โลกุ ตต รกุศล กรรม ที่ สูงสุด ทำให หลุด พน จาก สังสารวัฏ
โดยสิ้นเชิง
การมองโลกในลักษณะนี้ ทำใหผูปฏิบัติมีพลังในการ
เลือกแนวทางในการดำรงชีวิต ดังนั้น กมฺมสกตา สมฺมาทิฐิ
จึงมีชื่อวา “แสงสวางของโลก” เพราะทำใหเรามองเห็นและ
ประเมินผลทางเลือกของเราเองได การเขาใจเรื่องกรรมอยาง
ถูกตอง เปรียบเหมือนชุมทางรถไฟซึ่งมีหลายทิศทางที่รถไฟ
สามารถวิ่งไป หรือเหมือนกับสนามบินนานาชาติที่เชื่อมโยง
กับจุดหมายปลายทางมากมาย เนื่องจากเราก็เหมือนกับสัตว
ทั้งหลายที่ปรารถนาความสุข ความเขาใจเรื่องกรรมจะทำให
เรา มี แรง จูงใจ อยาง แรง กลา ที่ จะ ประกอบ กรรม ดี มาก ขึ้นๆ
รวมทัง้ ปรารถนาทีจะ
่ หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีจะ
่ นำมาซึง่ ทุกขภัย
ในอนาคต
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การชวยเหลือผูอื่นดวยการใหทาน และการรักษาศีล
จะชวยใหเราไดไปเกิดในสภาพแวดลอมที่ดี กุศลกรรมนี้ยัง
ชวยใหสัตวโลกสามารถเดินทางไปสูพระนิพพานดวย

สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับฌาน
เพื่อกาวขาม กมฺมสกตา สมฺมาทิฐิ ไปอีกขั้นหนึ่ง
ผูปฏิบัติพึงเจริญสมาธิ สมาธินี้ใหผลทันที กลาวคือ ทำใหผู
ปฏิบัติอยูอยางเปนสุข ดื่มด่ำอยูกับอารมณกรรมฐาน ความ
เห็นชอบประเภทที่สองนี้ไดแก ฌานสมฺมาทิฐิ เปนความ
เห็นชอบเกี่ยวกับฌานและสมาธิขั้นตางๆ เปนความรูที่เกิด
ในขณะที่ฌานสมาบัติ ๘ ปรากฏ ประโยชนของความเห็น
ชอบเกี่ยวกับฌานมี ๓ ประการ คือ หนึ่ง ขณะที่กำลังจะสิ้น
ชีวิต หากผูปฏิบัติสามารถรักษาสมาธิไดอยางเขมแข็งก็จะได
ไปเกิดในพรหมโลก และสามารถดำรงอยูในพรหมโลกไดเปน
เวลานานๆ หลายกัปหลายกัลป สอง ฌานยังเปนบาทฐาน
ของการเจริญ วิปสสนาที่เขม แข็ง สาม ฌานยัง เปน พื้น ฐาน
ของการเจริญอภิญญาอีกดวย
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การปูทางสำหรับญาณสูงสุด :
การเจริญวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ
การ ที่ ผู ปฏิบัติ ทุมเท เวลา และ ความ เพียร มาก ที่สุด
ใหกับการเจริญสัมมาทิฏฐิประเภทที่สามใหเกิดในตน คือ
วิปสฺสนาสมฺมาทิฐิ เปนความเห็นชอบที่เกิดจากวิปสสนา
ญาณ เมื่อวิริยะ สติ หิริ และโอตตัปปะ มีอยูพรอม วิปสสนา
ญาณจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ พึงจำไววา สัมมาทิฏฐิ เปน
สิ่ง ที่ เหนือ กวา ความ คิด เห็น ธรรมดา สัมมา ทิฏฐิ เปน ปญญา
อันลึกซึ้งซึ่งเกิดขึ้นเองจากการที่ผูปฏิบัติเห็นสภาวธรรมตาม
ความเปนจริง
ปจจุบันนี้เมื่อผูนำประเทศจะออกจากที่พำนัก ตอง
มีการเตรียมการมากมายกอนที่ขบวนรถจะเคลื่อนที่ออกไป
กลุม เจาหนาทีรั่ กษาความปลอดภัย จะตรวจสอบวาหนทางโลง
และปลอดภัยหรือไม เจาหนาที่บางคนตรวจดูระเบิด วางดาน
กั้นฝูงชนตามขางถนน มอบหมายใหเจาหนาที่จราจรประจำที่
และลากรถทีอาจ
่ จอดขวางทางออกไป เมือ่ ทุกอยางพรอมแลว
ประมุขจึงจะออกจากที่พำนักมาขึ้นรถ ที่มีคนขับคอยทาอยู
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ใน ทำนอง เดี ย วกั น บน หนทาง แห ง อริ ย มรรค
วิ ป ส สนาสั ม มา ทิ ฏ ฐิ เปรี ย บ เหมื อ น กั บ ตำรวจ ลั บ
การประจักษใน อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา จะแผวถาง
หนทางใหปลอดโปรงจากความยึดมั่นถือมั่นนานาประเภท
รวมถึงความเห็นที่ผิดๆ ทฤษฎีความเชื่อสวนตัว ความเขาใจ
ผิดและอื่นๆ การทำลายความยึดมั่นนี้เกิดขึ้นเปนลำดับขั้น
เมื่อการเตรียมการเบื้องตนพรอมแลว การเห็นแจงอริยมรรค
ก็จะปรากฏ และขุดรากถอนกิเลสใหสิ้นไป

กระบวนการดับทุกข
ในหนทางสูมรรค
 จิต วิปส สนาญาณแตละขัน้ จะทำลาย
ความเห็นผิดหรือความเขาใจผิดเกี่ยวกับสภาวธรรมที่แทจริง
ของ ธรรมชาติ วิปสสนา ญาณ ขั้น ที่ หนึ่ง แสดง ให เห็น วา รูป
และนามมีสภาวธรรมที่แตกตางกัน และชีวิตก็มิใชอะไรอื่น
 บตั ละ
ิ สิง่ ทีเป
่ น
นอกจากรูปและนามทีไม
่ หยุดนิง่ ณ จุดนี้ ผูปฏิ
สวนเกินของชีวติ ชำระความเห็นใหบริสทุ ธิขึ์ น้ โดยถอดถอน
การปรุงแตงบางอยางทีเคย
่ มี เชน ทัศนะเกีย่ วกับชีวติ วาเทีย่ ง
และมีตัวตน
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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
วาความจริงมิใชเชนนั้น นอกจากนี้ยังสามารถประจักษแจง
โดยตรงวาสภาวธรรมตางๆ มิไดเกิดขึ้นจากเหตุภายนอก
เมื่อ วิปสสนา ญาณ มี ความ ลุม ลึก ขึ้น ผู ปฏิบัติ เห็น
ความ ไม เที่ยง 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
ถาวรและการแปรเปลี่ยนของสิ่งตางๆ ผูปฏิบัติก็จะระลึกได
เองวาไมมีที่สำหรับหลบภัย ไมสามารถพึ่งพาอะไรไดเลย ดัง
นั้น ผู ปฏิบัติ จึง พน จาก ความ คิด ผิดๆ ที่ วา สามารถ แสวงหา
สันติสุขและเสถียรภาพอันถาวรไดจากวัตถุสิ่งใดในโลกนี้ การ
ถูกกดดันบีบคั้นดวยสภาวธรรมอันไมเที่ยงตางๆ นับวาเปน
ความทุกขที่ยิ่งใหญ ผูปฏิบัติจะรูสึกเชนนี้จากกนบึ้งของ
หัวใจเมื่อถึงญาณขั้นที่สาม
ความรูสึกที่เกี่ยวเนื่องและติดตามมาจากความรูสึก
กลัวและกดดันอยางลึกซึ้งนี้ก็คือ การระลึกรูวา ไมมีใครที่
สามารถปองกันหรือควบคุมการเกิดขึน้ และดับไปของสิง่ ตางๆ
ทำใหผูปฏิบัติประจักษชัดไดเองวาไมมีตัวตนในสิ่งใดๆ ญาณ
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ทั้งสามลำดับหลังนี้ เปนจุดเริ่มตนของวิปสสนา สัมมาทิฏฐิ
ซึ่งเชื่อมโยงกับอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา โดยตรง

การปรากฏของวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ
เมื่อวิปสสนาสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้น ราชรถก็พรอมที่
จะออกเดินทาง ราชรถจะเริ่มขยับและคอยๆ เคลื่อนไปบน
หนทางที่จะนำไปสูพระนิพพาน ถึงตอนนี้ผูปฏิบัติก็สามารถ
บังคับรถใหเคลื่อนไปได รถมีเกราะกำบังแลว พนักพิงหลัง
มั่นคง และคนขับก็เขาที่เรียบรอย ผูปฏิบัติเพียงแตออกแรง
บังคับลอทั้งสองเบาๆ แลวราชรถก็จะทะยานออกไป
ครัน้ ผูปฏิ
 บตั มีิ ญาณหยัง่ รู อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
แลว ผูปฏิบัติจะเห็นสิ่งตางๆ เกิดขึ้นและดับไปเร็วขึ้นและ
ชัดเจนมากขึ้น เห็นการเกิดดับจากขณะหนึ่งสูอีกขณะหนึ่ง
ละเอียดยิบยิ่งกวาเศษเสี้ยววินาที ยิ่งการปฏิบัติกาวหนาขึ้น
ก็จะเห็นการเกิดดับเร็วขึน้ และในทีส่ ดุ ผูปฏิ
 บตั จะ
ิ ไมสามารถ
มองเห็นการเกิดไดเลย ไมวาจะมองไปทางไหนก็จะเห็นการ

๘๔

ราชรถสูพระนิพพาน

ดับไปอยางรวดเร็ว ผูปฏิบัติจะมีความรูสึกเหมือนกับมีคน
กระชากพรมใตฝาเทาใหหายไปในพริบตา การดับนี้มิใชสิ่ง
เลื่อนลอย แตจะครอบคลุมชีวิตจิตใจทั้งหมดในขณะนั้น
ผูปฏิบัติจะมีความกาวหนาขึ้นโดยลำดับ มุงเขาใกล
จุดมุงหมายไปทุกขณะ หลังจากวิปสสนาญาณขั้นตางๆ ผาน
ไปแลว มรรคญาณก็จะเขาแทนที่ และนำผูปฏิบัติเขาสูสภาวะ
ที่ปลอดจากภัย คือพระนิพพาน
แมเมื่อวิปสสนาญาณเกิดขึ้นแลว และกิเลสไมอาจ
กำเริบขึ้นมาได กิเลสยังมิไดถูกประหารไปโดยสิ้นเชิง กิเลส
อาจถูกกดขมเอาไว แตก็ยังรอคอยโอกาสที่จะกลับเขามากุม
อำนาจอีกครั้ง

เครื่องหมายสุดทาย :
การทำกิเลสใหออนแอและสิ้นไป
กิเลส จะ ถูก ประหาร โดย สิ้น เชิง ใน ขณะ ที่ อริยมรรค
สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเทานั้น
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ผูปฏิบัติอาจสงสัยวาการประหารกิเลสหมายถึงอะไร
กิเลสที่ไดเกิดขึ้นแลวนั้นไมสามารถอดถอนได เพราะเปนอดีต
ไปแลว เชนเดียวกับกิเลสที่ยังไมปรากฏก็ไมสามารถทำลาย
ได เนื่องจากยังไมเกิดขึ้นในขณะนี้ แมในปจจุบันขณะ กิเลส
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป แลวจะประหารกิเลสไดอยางไร อนุสัย
กิเลสหรือกิเลสที่นอนเนื่องอยูตางหาก คือ สิ่งที่จะถูกกำจัด
ออกไป กิเลสมีสองประเภท ประเภทแรกสัมพันธกับอารมณ
สวนอีกประเภทหนึง่ เกีย่ วกับความสืบเนือ่ งของขันธหรือของ
รูปนาม กิเลสประเภทแรก จะเกิดขึ้นเมื่อมีปจจัยเอื้ออำนวย
กลาวคือมีความเกี่ยวโยงกับสภาวธรรมทางกายหรือทาง
จิตและในขณะที่ไมมีสติ หากมีอารมณปรากฏขึ้นชัดแตผู
ปฏิบัติขาดสติในการกำหนดรูการกระทบของอารมณกับจิต
กิเลสซึ่งนอนเนื่องอยูก็จะปรากฏตัวออกมาใหเห็น แตหาก
มีสติ สภาวธรรมขณะนั้นก็จะไมเอื้ออำนวยใหกิเลสเกิดขึ้น
และกิเลสก็จะถูกกีดกันใหอยูหางไกล
กิเลสประเภทที่สอง เปนกิเลสที่นอนเนื่องและถูก
ฝงอยูในกระแสความรูสึกของเรา ตลอดการทองเที่ยวไปใน
สังสารวัฏ กิเลสประเภทนี้จะสามารถประหารไดดวยมรรค
ญาณเทานั้น
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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
และตามดวยอาการหนาวสั่นอยางฉับพลัน การรักษาขั้นแรก
ตองทำใหอุณหภูมิที่สูงสุดลงกอน ทำใหคนไขมีกำลังขึ้นและ
เชื้อโรคออนแอลง ในที่สุดเมื่อวงจรของไขสูงและอาการหนาว
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
เชื้อมาเลเรียก็ถูกกำจัดไปได
วิ ธี รั ก ษา ขั้ น แรก เปรี ย บ ได กั บ วิ ป ส สนา ญาณ ซึ่ ง
ทำใหกิเลสออนกำลังลง สวนยาเผด็จศึกก็คือมรรคญาณที่
ทำหนาที่ประหารกิเลสอยางเด็ดขาด
อีกตัวอยางหนึ่งไดแก กระบวนการรับรองเอกสาร
ของทางราชการ ซึ่งตองผานขั้นตอนมากมาย กระบวนการ
นี้ ตอง ใช เวลา นาน มาก เริ่ม ดวย ประชาชน ตอง เขาไป ติดตอ
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธทีชั่ น้ แรกของอาคาร จากนัน้ เจาหนาที่
ก็จะสงบุคคลนั้นขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อรับเอกสารและไปติดตอ
ขอลายเซ็นอนุมตั จาก
ิ ฝายหนึง่ สูอี กฝายหนึง่ เมือ่ ไปยืน่ เอกสาร
เจาหนาที่อีกฝายหนึ่งก็จะขอใหกรอกแบบฟอรมแลวรอจน
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กระทัง่ เจาหนาทีผู่ ร บั ผิดชอบลงนาม ตลอดทัง้ วันประชาชนคน
นั้นตองติดตอผานหนวยงานตางๆ จากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง
กรอกแบบฟอรมและรอรับลายเซ็น กวาจะไดเอกสารทั้งหมด
ครบถวนตองใชเวลานานมาก ในที่สุด บุคคลผูนั้นก็ขึ้นไปหา
เจาหนาที่สูงสุด และใชเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อใหเจาหนาที่
ผู นั้น ลง นาม เอกสาร ได รับ การ รับรอง เปน เอกสาร ที่ ถูก ตอง
ตามกฎหมายแลว แตเขาผูนั้นจำตองผานขั้นตอนของราชการ
ที่ยาวเหยียดเหลานั้นกอน
เช น เดี ย ว กั บ การ ปฏิ บั ติ วิ ป ส สนา มี กระบวนการ
มากมาย แตมรรคญาณเกิดเร็วกวาเวลาที่เจาหนาที่ระดับสูง
ผูนั้นใชในการลงนามเสียอีก ถึงกระนั้นผูปฏิบัติตองทำหนาที่
ของ ตน กอน เมื่อ ทุก อยาง พรอม มรรค ญาณ ก็ จะ ปรากฏ
และรั บ รอง อย า ง เป น ทางการ ว า กิ เ ลส ได ถู ก ประหาร ไป
หมดสิ้นแลว
ชวงแรกของวิปส สนาญาณอาจเรียกไดวาเปน “หนทาง
ของคนทำงาน” ผูปฏิบัติตองทำงานใหเสร็จโดยสมบูรณโดย
ไมหลบเลี่ยงมรรคญาณเปรียบเหมือนเจานายสูงสุดทำหนาที่
สั่งการ เจานายคงไมอาจลงนามในกระดาษเปลาที่ยังไมได
ผานขั้นตอนการทำงานเบื้องตนอยางสมบูรณได
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มรรคญาณและผลญาณ :
ดับไฟและชโลมน้ำลงบนเถาถานแหงกิเลส
เมื่อวิปสสนาญาณบริบูรณแลว มรรคญาณก็จะเกิด
ขึ้นโดยอัตโนมัติ ติดตามดวยผลญาณ ในภาษาบาลี สภาวจิต
นี้เรียกวา มรรคและผล องคประกอบของมรรคญาณ และผล
ญาณ ก็คือสัมมาทิฏฐิประเภทที่สี่และหาในหกประเภท
เมื่ อ เกิ ด มรรค ญาณ อริ ย มรรค สั ม มา ทิ ฏ ฐิ จะ ทำ
หนาที่ประหาร กิเลส ที่ จะ นำ เรา ไป เกิด ใน อบายภูมิ อัน เปน
สภาวะที่ทุกขทรมาน ภพเหลานี้ไดแก 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 เพราะอนุสัยกิเลสไดถูกประหารไปแลว ผลญาณ
สัมมาทิฏฐิทำใหกิเลสเย็นลง กองไฟแหงกิเลสอาจจะมอดไป
แลว แตก็ยังมีเถาถานอุนๆ เหลืออยู ผลญาณสัมมาทิฏฐินี้
ทำหนาที่ชโลมน้ำลงบนเถาถานเหลานั้น
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ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบประเภทที่หก คือ ปจจเวกขณสัมมา
ทิฏฐิ ทำหนาที่ทบทวนความรูที่ติดตามมาจากมรรคญาณ
ผลญาณและพระนิพพาน ญาณนี้จะพิจารณาทบทวนธรรม
๕ ประการคือ การเกิดมรรคญาณและผลญาณ นิพพานใน
ฐานะที่เปนอารมณๆ หนึ่ง กิเลสที่ไดถูกทำลายไปและสวน
ที่ยังเหลืออยู นอกจากนี้แลวไมมีหนาที่สำคัญอื่นใด
สัมมาทิฏฐิประเภทแรก คือ กมฺมสกตาสมฺมาทิฏฐิ
กลาววาเปนสิ่งถาวร กลาวคือเปนสิ่งที่จะไมหายไปจากชีวิต
โลกนี้อาจแตกสลายถูกทำลายไป แตยังคงมีสิ่งมีชีวิตซึ่งบางที
อาจจะอยูในอีกโลกหนึ่งก็ได ที่มีความเห็นถูกวาทุกคนมีกรรม
เปนของของตน
บุคคลที่ไมพยายามแยกแยะความแตกตางระหวาง
กุศลกรรมและอกุศลกรรมยอมตกอยูในที่มืด เปรียบเหมือน
เด็กทารกที่เกิดมาตาบอด บอดมาตั้งแตในครรภ และมืดบอด
เมื่อคลอดออกมาแลว หากทารกนี้โตขึ้น ก็ไมมีทางมองเห็น
พอที่จะชวยเหลือตนเองได คนตาบอดและขาดผูนำทาง ยอม
จะประสบกับอุบัติภัยมากมาย
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ฌานสัมมาทิฏฐิ จะยังคงมีปราฏอยูเสมอ ตราบเทาที่
มีผูปฏิบัติธรรมและบรรลุฌาน แมในชวงที่พระพุทธศาสนาไม
รุงเรือง ก็ยังจะมีผูเจริญสมาธิและเจริญฌานอยูเสมอ
อยางไรก็ตาม สัมมาทิฏฐิอีก ๔ ประเภทที่เหลือจะคง
อยูไดก็ตอเมื่อพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยูเทานั้น นับแตสมัย
พุทธกาลจนถึงปจจุบัน คำสอนของพระพุทธองคยังคงรุงเรือง
อยู ขณะนี้พระพุทธศาสนาเปนที่รูจักทั่วโลก แมในประเทศ
ที่มิไดนับถือพระพุทธศาสนา ก็ยังมีองคกรหรือกลุมชนซึ่งมี
หลักการที่มีรากฐานมาจากคำสอนของพระพุทธองค บุคคล
ที่พอใจเพียงความเห็นชอบในเรื่องของกรรมหรือฌานเทานั้น
ยังไมอาจไดรับแสงแหงพระธรรมได เขาอาจไดรับความสวาง
จากแสงทางโลก แตมิใชแสงของพระพุทธองค ความเห็นชอบ
อีก ๔ ประเภทที่เหลือจากวิปสสนาสัมมาทิฏฐิถึงปจจเวกขณ
สัมมาทิฏฐิเทานั้นที่ประกอบดวยแสงแหงพระพุทธธรรม
เมื่อผูปฏิบัติสามารถแยกรูปและนามออกจากกันได
ก็จะหลุดพนจากทิฏฐิวิปลาสในเรื่องของความเปนตัวตน และ
มานของความมืดชั้นที่หนึ่งก็จะถูกถอดออกไป กลาวไดวาแสง
แหงธรรมะไดเริ่มสองสวางผานเขามาถึงจิตสำนึกของผูปฏิบัติ
แลว แตก็ยังมีมานชั้นอื่นๆ ที่ยังตองถอดถอนออกไปอีก มาน
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แหงอวิชชาชั้นที่สองก็คือความเห็นที่วาสิ่งตางๆ เกิดขึ้นอยาง
ไมมีระเบียบและไมมีเหตุผล มานนี้จะถูกยกออกไปเมื่อเกิด
ญาณหยัง่ รูใน
 เหตุและผล เมือ่ ผูปฏิ
 บตั เห็
ิ นเหตุและผลของสรรพ
สิ่ง แสงสวางในจิตก็จะสวางเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย ผูปฏิบัติไมพึง
ประมาทในชั้นนี้ เพราะวาจิตยังมืดบอดดวยอวิชชา คือ ความ
ไมรใน
ู อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา เพือ่ กำจัดความมืดนี้ ผูปฏิ
 บตั ิ
พึงทำงานหนักอยางไมยอทอ เฝาดูอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้น ลับ
สติใหแหลมคม ทำสมาธิใหตั้งมั่น แลวปญญาก็จะเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
ถึงตอนนี้ผูปฏิบัติจะเห็นวา ไมมีที่ใดใหหลบภัยจาก
สภาวธรรมที่เปนอนิจจังเชนนี้ไดเลย ความเห็นนี้ทำใหเกิด
ความ ผิด หวัง อยาง แรง แต แสง ภายใน กลับ สวาง เพิ่ม ขึ้น ไป
อีก ผูปฏิบัติจะรูสึกไดชัดเจนวา สภาวธรรมทั้งหลายลวนเปน
ทุกขและไมมีตัวตน ขณะนั้นเองมีเพียงมานผืนเดียวที่เหลือ
อยูปดบังไมใหเห็นพระนิพพาน และจะถูกกำจัดไปไดก็ดวย
อริยมรรคญาณเทานั้น ตรงนี้แหละที่แสงแหงพุทธธรรมจะ
สองสวางเจิดจาอยางแทจริง
หาก ผู ปฏิ บั ติ สามารถ เจริ ญ สั ม มา ทิ ฏ ฐิ ได ทั้ ง ๖
ประการ จะมีความผองใส ผูปฏิบัติจะไมพรากจากแสงของ
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ปญญาอีกเลย ไมวาจะเดินไปทางใดในอนาคต ในทางตรง
ขาม ปญญาจะสองแสงสวางเจิดจาในตัวผูปฏิบัติตลอดการ
ทองเที่ยวที่เหลืออยูในสังสารวัฏ ในที่สุดจะมีแสงสวางไสว
ที่สุดปรากฏขึ้นเมื่อผูปฏิบัติบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผล ซึ่ง
เปนการบรรลุธรรมขั้นสุดทาย

การครอบครองราชรถ
“ ใคร ก็ตาม ไม วา ชาย หรือ หญิง ที่ ครอบ ครอง ราช
รถเชนนี้และสามารถขับขี่ไปดวยดี ก็ไมตองสงสัยเลยวาจะ
บรรลุถึงพระนิพพานโดยแนแท”
กลาวกันวา เมื่อเทพบุตรผูเคยเปนพระภิกษุมากอน
องคนั้นไดฟงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับราชรถ ทานเขาใจสิ่ง
ที่พระพุทธองคตรัสสอน และไดสำเร็จเปนพระโสดาบันทันที
ทานเขาครอบครองราชรถอันบรรเจิดคืออริยมรรคมีองคแปด
ถึงแมวาพุทธดำรัสมีเปาหมายสูงสุดอยูที่อรหัตตผล ทานยังไม
พรอมสำหรับการบรรลุธรรมขั้นสุดทาย บารมีของทานมีเพียง
พอที่จะเปนผูถึงกระแสแหงโสดาปตติผลเทานั้น
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ประโยชนของการเขาถึงกระแส :
การทำมหาสมุทรแหงสังสารวัฏใหเหือดแหง
ในการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งนี้ ผูปฏิบัติจะพนจาก
อันตรายทีจะ
่ นำใหตกไปสูอบายภู

มิ พระสูตรกลาวไววา กิเลส
๓ อยางถูกประหารไป คือ มิจฉาทิฏฐิ วิจิกิจฉา และการยึด
มั่นในการปฏิบัติที่ผิด (สีลัพพตปรามาส) ในอรรถกถากลาววา
ความอิจฉาริษยา และความตระหนี่ก็ถูกทำลายไปดวย
คงจะไมผิดที่จะสมมุติวาเทพบุตรองคนี้เคยไดญาณที่
ประจักษในลักษณะของรูปและนามมาบางแลวในชาติที่ทาน
เปนพระภิกษุ ในขณะไดดวงตาเห็นธรรมนี้ ทานก็ปราศจาก
ความเห็นผิดๆ ที่วา มีตัวตนภายในหรืออัตตา อยางไรก็ตาม
การละความเห็นทีผิ่ ดนีเป
้ นเพียงชัว่ คราวจนกวาจะไดเห็นพระ
นิพพาน เปนครั้งแรกเทานั้น ที่ความเห็นจะเปลี่ยนไปอยาง
ถาวร ผูที่ไดบรรลุโสดาบันจะไมเชื่อเรื่องของอัตตาอีกตอไป
กิเลสประเภททีสอง
่ ทีถู่ กประหารไปเกีย่ วของกับความ
เห็นผิดโดยตรง เมื่อผูปฏิบัติยังไมเขาใจธรรมชาติของสิ่งตางๆ
อยางถูกตอง ก็ยากที่จะตัดสินไดอยางมั่นใจ วาอะไรถูก อะไร
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ผิด เหมือนกับคนยืนอยูบนทางสองแพรง หรือเหมือนกับคนที่
ระลึกไดในทันทีทันใดวากำลังหลงทาง ก็ตองมีความสงสัยวา
จะไปทางไหนดี ความสงสัยนี้อาจทำใหออนเปลี้ยและหวั่นใจ
เมื่อผูปฏิบัติมองเห็นกระบวนการของเหตุและผล ก็
จะละทิ้งความสงสัยไดชั่วคราว ผูปฏิบัติจะเห็นวาธรรมะเปน
 ใตเงือ่ นไขแหงเหตุและ
ของจริง จิตและกายเปนสิง่ ทีตก
่ อยูภาย
ผล และไมมอะไร
ี เลยในโลกนีที้ ไม
่ ตกอยูภาย
 ใตเงือ่ นไขดังกลาว
อยางไรก็ตาม ความสิ้นสงสัยนี้จะตั้งอยูนานเทาที่สติและญาณ
่ หวัน่ ไหวในอานุภาพและความจริงแท
ยังคงอยู ความศรัทธาทีไม
ของพระธรรมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลไดเดินไปจนสุดทาง
ของอริยมรรคมีองคแปดคือพระนิพพานแลวเทานั้น ผูปฏิบัติ
ทีได
่ เจริญรอยตามพระบาทของพระพุทธองคจนสุดหนทางแลว
ก็จะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธองคและพระอริยบุคคลอื่นๆ ที่
ไดไปสูจุดหมายตามแนวทางเดียวกันนี้
กิเลสอยางที่สามที่พระโสดาบันผูถึงกระแสละไดก็คือ
ความเชื่อในการปฏิบัติผิดๆ ความเขาใจนี้คงพอจะมองเห็น
ไดชัดในกรณีทั่วๆ ไป และจะสามารถเขาใจไดอยางสมบูรณ
มากขึ้น หากพิจารณาจากอริยสัจสี่ เมื่อผูปฏิบัติที่มีโอกาสเขา
ถึงกระแสพระนิพพาน เริ่มเจริญมรรคมีองคแปดใหเกิดขึ้น
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ในตนเอง บุคคลเหลานั้นจะเรียนรูที่จะเขาใจอริยสัจขอแรก
กลาวคือทุกสิ่งทุกอยางไมนาพึงพอใจ รูปและนามลวนเปน
ทุกข พัฒนาการเบื้องตนของโยคีจะเริ่มจากการตามดูสิ่งตางๆ
ที่เปนทุกข เมื่อประจักษแจงอริยสัจขอแรกอยางสมบูรณ ผู
ปฏิบัติ ก็ จะ ประจักษ แจง อริยสัจ ที่ เหลือ อีก ๓ ประการ โดย
ปริยาย กลาวคือ การละตัณหาอันเปนอริยสัจประการที่สอง
การดับทุกขเปนอริยสัจประการที่สาม และการเจริญมรรคมี
องคแปดเปนอริยสัจประการที่สี่
การเจริญมรรคในเบื้องตนที่ยังเปนโลกียมรรคจะเกิด
ขึ้น ทุก ขณะ ที่ ผู ปฏิบัติ ดำรง สติ อยู เมื่อ ถึง จุด หนึ่ง ที่ มรรค มี
ความแกกลาพอก็จะกลายเปนโลกุตตรมรรค ดังนั้นเมื่อได
บรรลุนิพพาน เทพบุตรองคนี้จึงระลึกรูไดวา การปฏิบัติของ
ทานเปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะเขาถึงพระนิพพาน ทานประจักษ
วาทานไดประสบกับการดับทุกขที่แทจริง อันเปนสภาวะที่
ปราศจากสิง่ ปรุงแตง และรูว าไมมพระ
ี นิพพานอืน่ นอกเหนือไป
จากนี้ ผูปฏิบัติทุกคนจะมีความรูสึกเหมือนกันเมื่อมาถึงจุดนี้
มรรคมีองคแปดเปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะนำไป
สูพระนิพพาน ความเขาใจนี้มีความลุมลึกมากและจะเกิดขึ้น
ไดดวยการปฏิบัติเทานั้น เมื่อมีความเขาใจดังนี้ พระโสดาบัน
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หรือผูถึงกระแสพระนิพพานยอมละทิ้งความยึดมั่นหรือความ
เชื่อในอานุภาพของวิธีปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งมิไดประกอบดวยองค
แปดแหงอริยมรรค
อรรถกถาไดกลาวไวดวยวา ยังมีกิเลสอีกสองชนิดที่
ถูกประหารไปดวย ไดแก อิสฺสา หรือความริษยา ไมตองการ
เห็นผูอื่นเปนสุขหรือประสบความสำเร็จ และ มจฺฉริย หรือ
ความตระหนี่ ซึ่งเปนความไมพึงพอใจที่เห็นคนอื่นๆ เปนสุข
เสมอ ตน โดย สวน ตัว แลว อาตมา ไม เห็น ดวย กับ อรรถ กถา
เหลานี้สภาวจิตดังกลาวทั้งสองนี้ จัดอยูในหมวดของโทสะ
คือความโกรธ หรือความรังเกียจผลักไส มีคำกลาวขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจา ใน พระ สูตร วา พระ โสดาบัน
ประหารกิเลสที่มิไดเกี่ยวของกับโทสะเทานั้น อยางไรก็ตาม
เนื่องจาก การ เปน พระ โสดาบัน ได ปด ประตู สู อบายภูมิ แลว
ความอิจฉาและความตระหนี่ยอมไมมีกำลังมากพอที่จะทำให
พระโสดาบันไปเกิดใหมในอบายภูมิได
มีอรรถาธิบายทีน่ าสนใจในวิสุทธิมรรค ซึง่ มิไดเปนสวน
หนึ่งของพระไตรปฎก แตก็เปนที่เคารพอยางสูง กลาวไวโดย
อางอิงความในพระไตรปฎกวา พระโสดาบันอาจถูกครอบงำ
โดยความโลภ ความโกรธ และความหลง และยังอาจประกอบ
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ดวยทิฏฐิและมานะได อยางไรก็ตาม เนื่องจากอริยมรรคญาณ
ไดประหารกิเลสซึ่งนำพาไปสูอบายภูมิแลว เราอาจพอสรุปได
วา พระโสดาบันเปนผูปราศจากกิเลสที่รุนแรงเพียงพอ ที่จะ
ทำใหไปเกิดในภพภูมิที่ตกต่ำดังกลาว
นอกจากนี้ คัมภีรวิสุทธิมรรคยังไดชี้วา พระโสดาบัน
สามารถทำมหาสมุทรอันกวางใหญแหงสังสารวัฏใหเหือดแหง
ลงได ตราบใดที่บุคคลยังไมบรรลุธรรมในขั้นแรก ก็ยังจะตอง
ทองเที่ยวไปในสังสารวัฏอันหาเบื้องตนและที่สุดมิได ขอบเขต
แหงสังสารวัฏนั้นกวางใหญนัก เราตองเวียนวายตายเกิดครั้ง
แลวครั้งเลา แตพระโสดาบันจะเกิดอีกไมเกินเจ็ดชาติเทานั้น
ก็จะบรรลุอรหัตตผล เราจึงพอจะกลาวไดวา มหาสมุทรแหง
สังสารวัฏไดเหือดแหงลงแลว
อกุ ศ ล กรรม จะ เกิ ด ขึ้ น ได ด ว ย อำนาจ ของ อวิ ช ชา
และ ตัณหา เทานั้น เมื่อ อวิชชา และ ตัณหา เหือดแหง ไป ใน
ระดับหนึ่ง โอกาสที่จะเกิดอกุศลวิบาก หมายถึงการไปเกิด
ใน อบายภูมิ ก็ ยอม ลด ลง ไป ดวย เมื่อ ถูก จูโจม อยาง ไร ความ
ปรานีจากกิเลสอันไดแก มิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับอัตตาตัวตนหรือ
ความลังเลสงสัยเกี่ยว กับ มรรค มี องค แปด และ กฎ แหง กรรม
เราไมอาจทราบไดเลยวาบุคคลจะประกอบกรรมชั่วไดมากสัก
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เพียงใด สิ่งเลวรายที่เขาจะกระทำยอมนำเขาไปสูอบายอยาง
ไมตองสงสัย เมื่อปราศจากกิเลสเหลานี้ พระโสดาบันจะไมกอ
กรรมชั่ว ซึ่งจะนำไปสูอบายภูมิอีกตอไป ยิ่งไปกวานั้น กรรม
เกาในอดีตของพระโสดาบันบุคคลซึง่ อาจนำไปสูอบายภู

มก็ิ จะ
เปนอโหสิกรรมทันทีทบรรลุ
ี่ อริยมรรคญาณ พระโสดาบันจึงไม
ตองหวาดกลัวความทุกขอันรุนแรงเชนนี้อีกเลย

อริยทรัพย
คุณประโยชนอีกประการหนึง่ ของการเขาสูกระแส

พระ
นิพพาน คือ การไดอริยสมบัติ ๗ ประการ อริยบุคคล คือ ผูที่
หมดจดจากความชั่ว เปนบุคคลผูประเสริฐ เปนผูบรรลุธรรม
ขั้นใดขั้นหนึ่งในการบรรลุธรรม ๔ ระดับ อริยทรัพยไดแก
ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา
อริยทรัพยประการแรก คือ ศรัทธา ไดแก ความเชื่อ
มัน่ ทียั่ ง่ ยืนและไมหวัน่ ไหวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เปนความเชื่อมั่นที่ไมหวั่นไหว เพราะเกิดจากประสบการณ
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และการประจักษแจงของตนเองโดยตรง อริยบุคคลไมอาจถูก
ลวงลอหรือถูกติดสินบนใหละทิง้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ได ไมวาจะดวยวิธีการอันละมุนละมอม การใชเลหเพทุบาย
หรือการขมขูใดๆ อริยบุคคลจะไมมีวันยินยอมเพิกถอนความ
เชื่อมั่นนี้ไดเลย
อริยทรัพยประการทีสอง
่ คือ ศีล ไดแก ความบริสทุ ธิ์
ของความประพฤติ ในที่นี้หมายถึงศีลหา กลาวกันวา พระ
โสดาบันจะไมสามารถจงใจทำใหศีลขาด และไมสามารถคิด
หรือ กระทำ อกุศล กรรม ที่ จะ นำ ไป เกิด ใน อบายภูมิ ได พระ
โสดาบันจะรอดพนจากกายทุจริตทัง้ สาม จะเปนผูเว นจากการ
ประกอบวจีทุจริต หรือการเลี้ยงชีวิตมิชอบ อีกทั้งยังพนจาก
ความเพียรในการปฏิบัติธรรมในวิถีทางที่ผิดอีกดวย
อริยทรัพยประการทีสาม
่ และสี่ คือ หิรและ
ิ โอตตัปปะ
เราไดกลาวถึงไปแลว ผูถึ งกระแสพระนิพพาน จะประกอบดวย
คุณธรรมทั้งสองอยางแรงกลา และจะไมสามารถกระทำชั่วได
อริยทรัพยประการที่หา คือ พาหุสัจจะ (ความเปน
ผูไดเรียนรูมาก) หมายถึง ความรูในการเจริญกรรมฐาน และ
ความเขาใจทีเกิ
่ ดจากการปฏิบตั ิ พระโสดาบันนับวาเปนผูรู แจ
 ง
วิธีดำเนินบนอริยมรรคมีองคแปดสูพระนิพพานอยางแทจริง

๑๐๐

ราชรถสูพระนิพพาน

อริยทรัพยประการที่หก คือ จาคะ มักจะแปลกัน
วา การบริจาคทาน แทจริงแลวหมายถึงการละ พระโสดาบัน
ได ละกิ เ ลส ทั้ ง หลาย ที่ จะ นำ ไป สู อบายภู มิ นอกจาก นี้
พระโสดาบันยังใหทานโดยไมตระหนี่ ทานของทานนั้นเปน
ความโอบออมอารีอยางแทจริงและตอเนื่องอยูเสมอ
อริยทรัพยประการสุดทาย คือ ปญญา หมายถึง
วิปสสนา ปญญา การ เจริญ กรรมฐาน ของ พระ โสดาบัน จะ
ปราศจาก มิจฉา สติ และ มิจฉา สมาธิ อัน ไดแก การ กำหนด สติ
และเจริญสมาธิที่ผิดๆ พระโสดาบันจะเปนอิสระจากกิเลส
ที่รุนแรงซึ่งอาจจะพลุงพลานออกมาทางกาย วาจา หรือใจ
และปราศจากความกลัวการเกิดในอบายภูมิ
สันติสุข สวน บุคคล นั้น เปน สิ่ง สำคัญ อยาง สูงสุด
สันติสุขนี้จะเกิดไดเนื่องจากเปนอิสระจากความกลัว หาก
บุคคลจำนวนมากสามารถมีสันติสขุ เชนนัน้ หากคนทัง้ หลาย
สามารถมีสันติสุขภายในใจจริงๆ เราคงพอจินตนาการได
วา จะมีผลดีตอสันติภาพของโลกอยางไร สันติภาพของโลก
ตองเริ่มจากสันติสุขภายในจิตใจเทานั้น
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๑๐๑

พุทธบุตรที่แทจริง
ประโยชน อี ก ประการ หนึ่ ง ของ การ เข า ถึ ง กระแส
พระนิพพาน คือ ผูปฏิบัติจะกลายเปนพุทธบุตรที่แทจริง คน
จำนวน มาก อาจ มี ความ ศรัทธา ทุมเท อยาง ยิ่ง และ สักการ
บูชาพระรัตนตรัยเปนประจำทุกวัน แตเมื่อสถานการณตางๆ
เปลี่ยนแปลงไป ยอมเปนไปไดเสมอที่บุคคลอาจละทิ้งศรัทธา
ได เขาผูนั้นอาจเกิดในชาติใหมโดยปราศจากศรัทธา ในชาตินี้
เราอาจเปนบุคคลที่นาเคารพบูชาและมีจิตใจสูงสง แตในชาติ
ใหมเราอาจกลายเปนคนเลวทราม ไมมีสิ่งใดจะรับประกันได
เลยจนกวาเราจะไดบรรลุธรรมขั้นแรก และไดเปนพุทธบุตร
อยางแทจริง
คำภาษาบาลีที่ใชในวิสุทธิมรรค คือ โอรสปุตฺต ซึ่ง
หมายถึง ลูกผูเปนเลือดเนื้อเชื้อไขที่แทจริง คำวา ปุตฺต มัก
จะแปลวา ลูกชาย แตความจริงเปนคำที่มีความหมายทั่วไปถึง
ผูเปนลูก ซึ่งหมายถึงลูกหญิงดวย
วิ สุทธิ มรรค ยัง ได กลาว ดวย วา การ เขา ถึง กระแส
พระนิพพานนั้นมีคุณประโยชนอีกนานัปการอันที่จริงนับไม

๑๐๒

ราชรถสูพระนิพพาน

ถวน พระโสดาบันนั้นจะมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระธรรม
อยางไมมีขอแม มีความสนใจอยางยิ่งยวดในการฟงธรรมะ
ที่แทจริง และจะสามารถเขาใจธรรมะอันลึกซึ้งที่ผูอื่นเขาใจได
ยาก เมื่อพระโสดาบันไดฟงพระธรรมเทศนาที่แสดงไวดี ก็จะ
เปยมดวยปติสุข
และ เนื่ อ งจาก ได เข า ถึ ง กระแส พระ นิ พ พาน แล ว
หั ว ใจ ของ พระ โสดาบั น แนบ แน น จึ ง อยู กั บ พระ ธรรม ใน
การปฏิบัติหนาที่การงานในทางโลก พระโสดาบันจะเปน
เหมือนดังแมวัวที่กินหญา (ปฏิบัติหนาที่ทางโลก) พลาง
เฝาดูลูกวัว (เฝาดูจิต) ไปดวยแมวาจิตใจของพระโสดาบัน
นั้น จะ นอม ไป สูธรรมะอยู โดย ปกติ พระ โสดาบัน ก็ จะ ไม
ปฏิเสธความรับผิดชอบทางโลก นอกจากนี้ พระโสดาบัน
ยังสามารถรวมจิตเปนสมาธิไดงายมากหากมีความเพียรใน
การเจริญกรรมฐานอยางเหมาะสม เพื่อเดินทางตอไปตาม
อริยมรรค
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๑๐๓

พาหนะที่ไมมีวันพังทลายสำหรับทุกคน
พระพุทธองคทรงสรุปไวอยางชัดแจงวาความสำเร็จ
ในการเจริญกรรมฐานนั้นมิไดแบงแยกดวยเพศแตประการใด
ไมวาหญิงหรือชาย สามารถมั่นใจไดวาราชรถนี้สามารถนำ
ไปสูพระนิพพานไดอยางแนนอน ราชรถนี้เคยอยูในอดีตและ
ยังมีอยูในปจจุบันสำหรับทุกๆ คน
ในยุคสมัยใหม เรามีพาหนะมากมายหลายประเภท
ที่ใชในการเดินทาง มีสิ่งประดิษฐใหมๆ เกิดขึ้นในวงการเดิน
ทางขนสงอยูเสมอ มนุษยสามารถเดินทางบนบก ทางทะเล
หรือในอากาศ คนธรรมดาๆ สามารถเดินทางรอบโลกไดโดย
ไมยากนัก มนุษยไดเดินทางขึน้ ไปเหยียบดวงจันทรมาแลว ยาน
อวกาศมากมายเดินทางไปสูดวงดาวอื่นและไกลออกไปกวา
นั้นอีก
แตไมวายานอวกาศเหลานี้จะไปไดไกลสักเพียงไร ก็
คงไมอาจชวยใหเราไปถึงพระนิพพานได หากมียานพาหนะ
ใดที่ไปถึงพระนิพพานได อาตมาก็อยากจะมีไวสักลำ อยางไร

๑๐๔

ราชรถสูพระนิพพาน

ก็ตาม อาตมายังไมเคยไดยินโฆษณาหรือวามีใครรับประกัน
วา มี ยาน วิเศษ ที่ จะ นำ บุคคล ไป สู ความ สันติ อัน สมบูรณ ของ
พระนิพพานได
ไมวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีความกาวหนา
สักเพียงไร ก็ยังไมอาจรับประกันไดวา ยานพาหนะที่ประณีต
เลิศล้ำที่สุดจะปราศจากอุบัติเหตุโดยสิ้นเชิง อุบัติเหตุที่ทำให
ถึงแกชีวิตเกิดขึ้นทั้งบนบก ในทะเล ในอากาศ และในอวกาศ
คน จำนวน มาก เสีย ชีวิต ดวย เหตุ นี้ อาตมา มิได หมายความ
วาการเกิดอุบัติเหตุ ทำใหยานพาหนะตางๆ ไรประโยชน แต
หมายเพียงวา เราไมอาจรับประกันความปลอดภัยของยาน
พาหนะ เหลา นี้ ได ยาน พาหนะ ประเภท เดียว ที่ มี ประกัน ภัย
รอยเปอรเซ็นตมีเพียงอริยมรรคมีองคแปดเทานั้น
รถยนต สมั ย ใหม มี มาตรฐาน สมรรถนะ และ ความ
ปลอดภัยสูงมาก หากทานร่ำรวย ทานสามารถซื้อรถยนตที่
มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวดเร็วและหรูหราที่สุด ซึ่งจะพา
ทานเดินทางไปในที่ตางๆ เมื่อใดก็ได หากทานไมร่ำรวย ทาน
อาจขอกูยืมเงินเพื่อมาซื้อรถ หรือเชารถเกง หรือรถสปอรต
สักคันไวเปนเวลาสั้นๆ หรือไมก็นั่งรถโดยสารสาธารณะ แม
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๑๐๕

กระทั่งหากทานยากจน ทานก็อาจยืนขางถนนและโบกรถเพื่อ
ขอรวมทางโดยสารไปกับรถคันอื่น
อยางไรก็ตาม ไมเปนที่รับรองวาการเดินทางนั้นจะ
ราบรื่น แมวารถนั้นจะเปนรถของเราเอง เราตองนำรถไปเติม
น้ำมัน ดูแลบำรุงรักษา ซอมแซมเวลาทีรถ
่ เสียหาย มีภาระตางๆ
มากมาย และยานพาหนะทุกชนิดก็ตองถูกลากไปทิง้ ทีกอง
่ ขยะ
รถเกาไมวันใดก็วันหนึ่ง ยิ่งเราใชงานมากเพียงใด รถของเราก็
ใกลวันถูกทิ้งเขาไปมากเพียงนั้น
ดังนั้น จึงเปนการดีกวา ถาเราจะสรางยานพาหนะไป
สูพระนิพพานดวยวิธีการที่ล้ำเลิศและมีมาตรฐานที่สูงสงเชน
กัน เพราะยานพาหนะนี้จะไมมีวันเสื่อมสลาย จะเปนการดี
สักเพียงไรหากคนทั่วไปสามารถครอบครองยานพาหนะนี้ได
โดยงาย หากใครก็ไดสามารถเปนเจาของยานพาหนะสูพระ
นิพพาน ลองคิดดูวา โลกจะมีสันติสขุ สักเพียงใด ยานพาหนะนี้
นำไปสูสิ ง่ ทีประมาณ
่
คามิได พระนิพพานไมสามารถซือ้ หาหรือ
เชามาได ไมวาทานจะร่ำรวยสักเพียงใดก็ตาม ทานตองออกแรง
ทำความเพียรเพือ่ ใหไดมา พระนิพพานนัน้ จะเปนประโยชนตอ
ทานก็ตอเมื่อทานไดเปนเจาของพระนิพพานเองเทานั้น

๑๐๖

ราชรถสูพระนิพพาน

ใน โลก นี้ ยาน พาหนะ สวน ใหญ ลวน สราง ไว เสร็จ
เรี ย บร อ ย มา จาก โรงงาน แต ยาน พาหนะ สู พระ นิ พ พาน
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
ไดแกความปรารถนาอยางจริงใจและมุงมั่นจะเดินทางไปสูจุด
หมาย แตแรงบันดาลใจเพียงอยางเดียวจะพาผูปฏิบัติไปไมได
ไกล นอกเสียจากผูปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติจริงๆ ผูปฏิบัติตอง
ลงทุนลงแรง ใชความพยายามพากเพียรเจริญสติอยางไมยอทอ
ยืนหยัดภาวนาทุกๆ ขณะเพือ่ ใหสมาธิเกิดขึน้ และปญญาเจริญ
งอกงามและแกกลาโดยสมบูรณ
หากอริยมรรคสามารถประกอบไดสำเร็จรูปเหมือน
รถยนตที่มาจากสายการผลิตที่โรงงาน ก็คงจะดีไมนอย ทวา
มันมิไดเปนเชนนั้น ผูปฏิบัติที่นาสงสารอยางเรา ๆ จึงตอง
ลงมือสรางยานนี้เอง เราตองติดเครื่องมือใหตัวเราเองดวย
ศรัทธา และ ความ ปรารถนา อยาง แรง กลา ที่ จะ ไป ให ถึง เปา
หมาย เราตองตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติในทุกสถานการณ ฝาฟน
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๑๐๗

ความยากลำบาก ความเหนื่อยลา ความเบื่อหนาย และความ
ตึงเครียดจากการดิ้นรนที่จะประกอบยานของเราขึ้นมาเอง
เมื่อประกอบเสร็จแลว เราตองทุมเทความเพียรเพื่อใหลอของ
ยานนี้หมุนไป พยายามดำรงเกราะกำบังแหงสติไวใหมั่นคง
ตั้งมั่นอยูในหิริและโอตตัปปะ อันเปนเสมือนพนักพิงที่จะให
เราอิงอาศัยได ฝกสัมมาทิฏฐิอันเปนสารถีของเราใหขับเคลื่อน
ไปตามทางที่ถูกตอง ในที่สุด หลังจากที่ผานญาณลำดับตางๆ
ครบถวนแลว เราก็จะไดครอบครองราชรถแหงโสดาปตติมรรค
เมื่อราชรถดังกลาวเปนของเราแลว เราจะสามารถดำเนินสู
พระนิพพานไดอยางสะดวกและงายดายเปนอยางยิ่ง
เมื่อราชรถแหงการเขาสูกระแสพระนิพพานไดบรรลุ
เปาหมายแลว ก็จะไมมีวันเสื่อมคาหรือมีสมรรถภาพลดลง
ซึ่งแตกตางจากยานพาหนะอื่นๆ ที่มีอยูในโลกนี้ เราไมตอง
หยอดน้ำมันเครื่อง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงชิ้นสวน ยิ่งใช
ก็ยิ่งแข็งแรงและมีความประณีตยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ยังเปนยานพาหนะที่ปลอดอุบัติเหตุอยางสิ้นเชิง เมื่อเราเดิน
ทางบนยานพาหนะนี้ รับประกันไดวา จะมีความปลอดภัยรอย
เปอรเซ็นตเต็ม

๑๐๘
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ตราบเทาที่เรามีชีวิตอยูในโลกนี้ เราจะยังตองเผชิญ
กับความ ขึ้น ลง และ ความ ผันผวน ของ ชีวิต นานัปการ บาง
ครั้งอะไรๆ ก็ดำเนินไปอยางราบรื่นดวยดี แตบางครั้งกลับ
ตองประสบกับความผิดหวังความทอถอย ความทุกข และ
โทมนัสตางๆ อยางไรก็ตาม ผูที่ไดครอบครองยานพาหนะสู
พระนิพพาน แลว จะ สามารถ ขับ เคลื่อน ผาน เวลา แหง ความ
ทุกขยากไปไดอยางราบรื่น และไมเสียสมดุลจนเกินไปในยาม
ที่มีความสุข ประตูสูอบายไดปดตายลงแลว และบุคคลผูนั้น
สามารถดำเนินไปสูพระนิพพานอันเปนที่ที่ปลอดจากทุกขภัย
ทั้งปวงไดตลอดเวลา
เปนไปไมไดที่จะกลาวสรรเสริญความเลิศล้ำของราช
รถสูพระนิพพานไดทั้งหมด แตขอใหแนใจไดวา หากผูปฏิบัติ
สามารถสราง และครอบครองยานนี้ไดโดยบริบูรณ
จะไดพบกับความเต็มเปยมที่แทจริงของชีวิต
ไมพึงคิดยอมพายแพเปนอันขาด ขอเพียง
ทุม เทกำลังและความเพียรทัง้ หมดทีมี่ พยายาม
ประกอบ และมียานพาหนะนีไว
้ ในครอบครอง
ใหจงได

ปดประตูอบาย

๑๑๐

ราชรถสูพระนิพพาน

เมื่อประมาณกวา สองพันหารอยปมาแลว พระพุทธ
องคไดประกาศใหโลกไดรูจักราชรถสูพระนิพพาน อันเปนราช
รถแหงพระธรรมเปนครั้งแรก ในคราวที่ทรงแสดงปฐมเทศนา
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” หลังจากที่ไดตรัสรู
กอนที่พระพุทธองคจะเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลก สัตว
โลกทั้งหลายตกอยูในความมืดมิดแหงอวิชชาไมรูจักอริยมรรค
มีองคแปด ผูปลีกตัวจากโลก อนาคาริก นักพรต นักปราชญ
ทั้งหลายลวนมีความคิดเห็น คาดคะเน และตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับ
สัจจธรรมของตนเองไปตางๆ นานา
ใน เวลา นั้ น เช น เดี ย ว กั บ ใน ขณะ นี้ บาง คน เชื่ อ
วา พระนิพพาน คือ ความ สุข ทาง ผัสส ะ ทั้ง หลาย จึง พยายาม
บำรุง บำเรอ ตนเอง ดวย กาม สุข บาง พวก มอง พฤติกรรม ดัง
กล า ว ด ว ยความ ดู หมิ่ น เหยี ย ด หยาม และ ต อ ต า น ด ว ย การ
ทรมานหรือทำรายตนเอง พวกเขาละทิ้งความยินดีและความ
สุขสบายทางรางกาย โดยมองวานี้คือความเพียรอันประเสริฐ
โดยรวมแลวสัตวโลกมีชีวิตอยูในความหลง ไมมีหนทางเขา
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
ความคิดเห็นเชนนั้น ก็ทำอะไรไปตางๆ กัน มากมาย

พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

๑๑๑

พระพุทธองคทรงปฏิเสธการบำเรอตนเองดวยกาม
สุข หรือการทำรายเบียดเบียนตนเอง วิถีทางของพระองคตั้ง
อยูระหวางทางอันสุดโตงทั้งสอง เมื่อทรงประกาศอริยมรรค
มีองคแปดตอเวไนยสัตว ศรัทธาที่แทจริงอันมีรากฐานอยูบน
สัจจธรรมแหงชีวิตจึงปรากฏขึ้นได กลาวคือ เปนศรัทธาที่ตั้ง
มั่นอยูบนความเปนจริง มิใชเพียงแนวความคิด
ศรัทธา มี พลา นุ ภาพ ยิ่งใหญตอจิตสำนึกของแตละ
บุคคล ศรัทธา จึง เปน หนึ่ง ใน อินทรีย ทั้ง หา เมื่อ มี ศรัทธา
วิริยะก็จะเกิดขึ้นได ศรัทธากระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการ
เจริญกรรมฐาน และเปนบาทฐานของธรรมะอื่นๆทั้งหมด เชน
สมาธิ และปญญา เมื่อพระพุทธองคทรงประกาศอริยมรรค
มีองค แปด พระองค ทรง จุด ประกาย ให อินทรีย ทั้ง หา เจริญ
ขึ้นในหมูชน ความ เขาใจ ใน สัจ จ ธรรม ก็ เริ่ม ปรากฏ ขึ้น ใน
หัวใจของชาวโลก ทำใหสามารถเขาถึงอิสรภาพและสันติสุข
อันแทจริง
อาตมาขอใหศรัทธาในการปฏิบัติของทุกทาน จง
เปนศรัทธาที่จริงใจ และลึกซึ้ง และเปนรากฐานใหทุกทาน
บรรลุความพนทุกขโดยสิ้นเชิง

รายนามผูผูพมิ พพหนนัังสสืือรราชรถสู
าชรถสูพระนิพพาน
ลำดับ ชื่อ สกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

จำนวนเงิน

คุณวาสนา กุลรัตน
๒๘,๐๐๐
คุณแนงนอย ภิญโญชนม
๒๔,๐๐๐
คณะจากรัฐฟอริดา สหรัฐอเมริกา ๑๔,๖๐๐
คุณปารดมณ ลีกุลพิทักษ
๑๒,๐๐๐
คุณศนิต ดุษฎีวิโรจน
๑๐,๐๐๐
คณะปฏิบัติธรรม
๗,๒๐๐
วัดพระธาตุทรายทอง
คุณเกียรสถาน
๖,๕๐๐
คุณบรรพจน จันทรงาม
๖,๐๐๐
พญ.สงแสง ริวทอง
๕,๐๔๐
คุณควรนบ ดารุณี
๕,๐๐๐
บริษัทอยูเจริญวิสาหกิจ จำกัด ๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
คุณกิติพงษ สวางวงษ
พญ.ศรันยา สุคันธไชยงค
๔,๐๐๐
แมชีปยะพันธุ นนทพันธุ
๓,๗๐๐
นพ.ชัยวัฒน จันทนเนื้อไม
๓,๕๐๐
โรงพยาบาลสัตวนครักษ
หมอสวาง
๓,๔๐๐
คุณเสี้ยมฮั้ว แซลี้
๓,๑๖๐

ลำดับ ชื่อ สกุล

จำนวนเงิน

๑๘ คุณวิทยา หวังกิตติกาล
และครอบครัว
๑๙ คุณกรรณิการ สุริยะ
๒๐ คุณชลาวัลย นพวงศ ณ อยุธยา
๒๑ คุณบัณฑิต ปนมงคลกุล
๒๒ คุณวิเนต เลิศวีระศิริกุล
๒๓ ภญ.วารุณี เจือสันติกุลชัย
๒๔ คุณนิรนาม
จาก บริษัทเทคโนพระนครเหนือ
๒๕ คุณอรนันท เอื้อชัยกุล
๒๖ คุณบุญเรือง-ด.ญ.สุประภาด.ช.พิชาญ-ด.ช.อนุภัทร แซกวย
และคุณศระกุณา คานพรม
๒๗ คุณเสาวนิตย ชินะธิมาตรมงคล
๒๘ คุณผกายมาศ ปณฑะดิน
๒๙ คุณอวยพร ธรรมาวุธ
๓๐ คุณอำนวย-คุณอุไร แสงสวาง
และครอบครัว
๓๑ คุณพรปวีณ เกษมสวัสดิ์

๓,๑๒๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๖๐๐
๒,๔๒๒

๒,๒๖๐
๒,๒๐๐
๒,๑๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๖๕๐
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ลำดับ ชื่อ สกุล
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

คุณบุญสง วีรวงศนิรันดร
คุณอุไร พุมโพธิ์
อ.ทวี บุญศรี
คุณภิญญดา พรอุปถัมภ
คุณเพ็ญสีนี จรัสสุริยงค
คุณประยุทธ ปยะกาโส
คุณประภาพรรณ อุนเรือน
คุณพรต ธีรพจนี
คุณอดิศักดิ์
MICEDREAM
คุณจินตนา อยูคงศักดิ์
คุณเดช แสงภู
คุณเตี่ยง
คุณบุญยิ่ง รัตนกิตติกุล
คุณปราณี ฉัตรสมพร
คุณเพียงทิพย แซจิว
คุณรชต ชอบธรรมสกุล และ
คุณเฌอรินณณ นันทพูลทรัพย
๔๙ คุณสุกัญญา ศีลนาถ
๕๐ คุณสุดารัตน โตวิวัฒน
๕๑ คุณสุปรีดา พัฒนรัชต
และคุณพรทิพย ศังวณิช

จำน
จำนวน
นวนเเงิงิน
๑,๔๐๐
๑,๓๒๐
๑,๓๐๐
๑,๒๐๐
๑,๑๗๐
๑,๑๖๐
๑,๑๒๐
๑,๑๑๐
๑,๑๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

ลลำดั
ำดบั ชชืื่อ สสกุล
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

๑๑๓

จำนวนเงิน

คุณอเนก มัธยม
คุณอภิวัฒน มานิตยกุล
คุณอัปสร ตั้งมโนกุล
ด.ต.เผด็จ รัตนรอดและครอบครัว
นพ.สมคิด เพ็ญพิธนกุล
พล.ตต.ปญญา เองอวน
คุณมยุรี กมลบุตร
บจก.มันตรีนี บูติค รีสอรท
พตท.หญิงวรวิภา วรินทร
และคณะ
คุณสุภาพร ปานุวัฒนวาณิช
คุณพรทิพย ไชยณรงค
และครอบครัว
คุณพรรณี ลันตะยานนท
คุณศิริพรรณี นักรอง
คุณศิริวรรณ หัตถเสรีพงษ
คุณกุลนท แสงชนา
คุณธัญพร ภูบังบอน
และครอบครัว
คุณกรชาล กวินภูมิเสถียร
คุณบุหลัน กวินภูมิเสถียร,
คุณนกเทศ-คุณชอเพชร ยุคสูงเนิน

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๘๙๐
๘๒๔
๘๐๐
๗๗๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๖๕๐
๖๐๐
๖๐๐
๕๐๐

๑๑๔
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ลำดับ ชื่อ สกุล
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

คุณเครือวรรณ วงศชัยสุริยะ
คุณจิตนา ธัญดารักษ
คุณธนากร พันธนรา
คุณนันทวรรณ วงษปญญา
คุณบุปผา เบ็ญจรัยพร
และครอบครัว
คุณเบ็ญจวรรณ ปริญญากร
คุณพวงทิพย นิลประดับแกว
คุณพันธเทพ แซเฮง
คุณไพบูลย ดรุณพันธ
คุณแมพรรณี สหสุนทรวุฒิ
คุณวิมล ชินกุลนิวัฒน
คุณสุดา แซลิ่ม
คุณอโธทัย งดงาม
ดร.โสภณ ขำทับ
แมชีวนิดา ยิ้มแยม
ร.ศ.ดร.สมชาย ประการเจริญ
คุณสุพัตรา กาบตุม
คุณเจิม เพชรสงค
ผูไมประสงคออกนาม
คุณธิติมา บุญเจริญ
คุณฉวี แกวปะละ

จำน
จำนวน
นวนเเงิงิน
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๔๐
๔๓๐
๔๓๐
๔๒๐
๔๐๐

ลลำดั
ำดับ ชชืื่อ สสกุล

จำนวนเงิน

๙๐ คุณพรทิพย ไชยณรงค
และครอบครัว
๙๑ คุณสมชาย เปลี่ยนศรี
๙๒ คุณสรัลพร พุทธา
๙๓ คุณอำนาจ สมบูรณทรัพย
๙๔ คุณสุทธินี ศรีตุลา
๙๕ คุณมาลีวรรณ บุญวงศ
๙๖ พ.ต.อ.สมศักดิ์ จิตติรัตน
๙๗ คุณสุรีรัตน เรืองมณี
๙๘ คุณกมล ศรีนิเวศน
๙๙ คุณดารุณี สมเกลี้ยง
๑๐๐ คุณธนะผล-คุณสุณีคุณกมลชนก-คุณสรรเสริญ ขำดี
๑๐๑ คุณธนัย เทียนใส
๑๐๒ คุณนนทกร สักกะพลางกูร
๑๐๓ คุณรัตนา สาคร
๑๐๔ คุณวรวุฒิ อินทนนท
๑๐๕ คุณวาสินี สักกะพลางกูร
๑๐๖ คุณวิภาพร สวยสำโรง
๑๐๗ คุณอรรถพล พันสด
และครอบครัว
๑๐๘ ด.ญ.ปวีณกร สักกะพลางกูร

๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๓๕๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๒๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
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ลำดับ ชื่อ สกุล
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

จำน
จำนวน
นวนเเงิงิน

วาที่รอยตรี วิฑูรย โยชาวงษ
คุณปทมาภรณ อังสกุลวงศ
คุณสุวิทย แซจิง
คุณวลีพร เจริญวัฒโนภาส
คุณทัศนีย มิ่งเจริญ
คุณทิวา โรจนกิตติชัย
คุณสมนึก นิลจองหอ
คุณทรรศนีย แซตึ้ง
คุณวินัย เรืองสุวรรณ
คุณฉลองชัย คงบันเทิง
คุณดาริณี
คุณทอ-คุณสุนันทา แหลมไพศาล
คุณนิรมล
คุณพิพัฒน รุงพิริยะเดช
คุณพิสิษฐ จารุวิจิตรรัตนา
คุณวัลลภ สมบัติพูลภาส
คุณศนิต ดุษฎีวิโรจน
คุณสักพงศ โพธิวิทย
คุณสุพร ทองอัม
นต.ชัชชัย ทองชื่น
รานแฮรไทม
คุณปญจรัตน ชมเชย

๓๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๓๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๘๐

ลลำดั
ำดบั ชชืื่อ สสกุล
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

คุณจารึก สุวรรณรัตน
คุณประทุม พูลเพิ่มคลาย
คุณปราณี มหารำลึก
พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู
คุณอารียา พันธุสุริยานนท
คุณกาญจนา ธงชัยรัตน
คุณนภางค ตึกปากเกล็ด
คุณจันทรกนก กรประเสริฐวิทย
คุณศิริธร แกวพิจิตร
คุณจุไรณ เจิมศิริ
คุณดวงนภา สมสุรวณิชย
คุณดวงรัตน ดีวาจา
คุณนพรัตน ปุณยางกรู
คุณนันทนา แซเลา
คุณมยุรี ทองใบ
คุณโรจนินทร ชาวิชเวียงวิเศษ
คุณลัดดาวัลย วิสุทธิบัณฑิต
คุณวิชัย สมโอชา
คุณวิไล บุญเต็ม
คุณวิวรณ ยอดน้ำคำ
คุณสายใจ สุขภพ
คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ

๑๑๕

จำนวนเงิน
๑๖๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๑๐
๑๑๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๑๖

ราชรถสูพระนิพพาน

ลำดับ ชื่อ สกุล
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

คุณอรจิรา ลักขณาภิรักษ
คุณอารยา ปฏิภาณทวี
คุณอำนาจ ปลอดโปรง
คุณเอกชัย นาพาณิชย
คุณกานติมา ผลศรีแกว
คุณบุญแตง จาติกานนท
คุณศรีวิไล บุศยศรี
คุณศุภสัณห แฉงศิริ
คุณณภ วิชชานนท
คุณชูใจ มานะกิจ
คุณธิดา สุขใจ
คุณพิริยา รอดโพธิ์ทอง
คุณสมถวิล บุญเต็ม
คุณสมพร จักรหวัด
คุณสายัณห แสงวงศ
คุณสุวภา สมะจิตต
คุณอำพล ทยาองคณา
คุณกัญญาชัญ พุมสะอาด
คุณนิตย เปยมรัศมี
คุณเบญญาภา จงหอมขจร
คุณพิณธิยา เครือไธสงค
คุณภิญญดา โกคนรินทร

จำน
จำนวน
นวนเเงิงิน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๗๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐

ลลำดั
ำดับ ชชืื่อ สสกุล

จำนวนเงิน

๑๗๕ คุณวรรณอนงค จำปาทอง
๕๐
๑๗๖ คุณวลัยลักษณ โตวิลัย
๕๐
๑๗๗ คุณศิรินภา อินอวม
๕๐
๑๗๘ คุณสิทธิชัย ปญคิวจณาณ
๕๐
๑๗๙ คุณเอกชัย สบายใจ
๕๐
๑๘๐ คุณเทวรักษ จงจิตร
๔๐
๑๘๑ คุณนพรัตน วรรณปพิณท
๔๐
๑๘๒ คุณพิมพกมน สินมงคลพงศ
๔๐
๑๘๓ คุณสุจินต-คุณธนกร สุวรรณทิม ๔๐
๑๘๔ คุณอดิสรณ อมตะสุนทร
๔๐
๑๘๕ คุณอารี พึ่งตา
๔๐
๑๘๖ คุณเชอรี่
๓๐
๑๘๗ คุณปราณี สุขจำลอง
๓๐
๑๘๘ คุณสันติ พรมบุตร
๓๐
๑๘๙ คุณสุวรรณ
๓๐
๑๙๐ คุณอภิชาต แกวพันธอ่ำ
๓๐
๑๙๑ คุณจิรัญบูรณ เภตราพูนสินไชย ๒๐
๑๙๒ คุณธนาภา เชื้ออินทร
๒๐
๑๙๓ คุณนรารัตน ไชยไพธร
๒๐
๑๙๔ คุณสายสมร ลอมเมตตา
๒๐
๑๙๕ คุณอภิชาภา วัชภาศินกุล
๒๐
ยอดรวม
๒๔๑,๘๗๖

