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ประวัติความเป็ นมาบ้านหนองสวง
บ้านหนองสวง เดิมเป็ นป่ าเบญจพันธุ์หรื อป่ าดงมูล มีเสื อ ,ช้าง,ฟาน,เต่า,ลิง,อง,ละมัง่ ,กระต่าย, นก
แร้งและสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากมาย หรื อจะเรี ยกว่าป่ าดงดิบก็ได้ เพราะเป็ นที่อยูข่ องสัตว์ป่านานาชนิด
ลักษณะเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม
สาเหตุทไี่ ด้ มาตั้งบ้ านเรือนในบริเวณนี้
เดิมทีประชาชนบ้านแจ้งและบ้านคาศรี บ้านคาศรี ชาวบ้านเรี ยกในสมัยนั้นว่า บ้ านแขนอู่ ได้นาวัว
ควายมาเลี้ยงในบริ เวณนี้เพื่อหนีโรคห่า เนื่องจากชาวบ้านไม่รู้วา่ โรคที่วา่ นั้นเกิดจากสาเหตุใดและจะรักษา
ด้วยวิธีใดให้หายขาดได้ จึงได้นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริ เวณป่ าแห่งนี้ซ่ ึ งมีหนองน้ าเป็ นที่ดื่มกินของสัตว์
ชนิดต่างๆ หนองน้ าแห่งนี้มีพืชเลื่อยไปตามน้ าและได้เรี ยกชื่อพืชชนิดนี้วา่ “ต้ นสวง” โดยมีพอ่ ใหญ่เสน
ภักดีรักษ์, พ่อใหญ่เพีย พรมคามูล พ่อใหญ่ศิลา ศิลาพัฒน์ , พ่อใหญ่บุปผา พันธุ์บุปผา, ทั้ง 4 ท่าน
นี้ได้นาวัวควายมาเลี้ยงในบริ เวณหนองสวงแห่งนี้เพื่อหนีห่า ประมาณปี พ.ศ ๒๔๖๑ เป็ นต้นมาและมีความ
อุดมสมบูรณ์ดี ทั้ง 4 ท่านจึงได้ปรึ กษาหารื อกันว่า เห็นสมควรที่จะตั้งบ้านเรื อนขึ้น ณ บริ เวณนี้ จึงได้ให้
พ่อใหญ่บุปผา ศิลาพัฒน์เป็ นคนเสี่ ยงทายโดยใช้หอย (หอยเดื่อ) โดยเก็บมารวมกันเป็ นกองใหญ่แล้วตั้งสัจ
อธิ ษฐานว่า “ถ้ าตั้งบ้ านเรื อนในบริ เวณนี้เป็ นทีอ่ ุดมสมบูรณ์ เจริ ญรุ่งเรื อง ก็ให้ หอยทีก่ องอยู่จากเย็นนี้จนถึง
รุ่งเช้ า ก็ให้ หอยกองอยู่เหมือนเดิม ถ้ าจะมีอันเป็ นไปขอให้ หอยทีก่ องอยู่นี้กระจัดกระจายไป” เมื่อถึงรุ่ งเช้า
มาดูหอยก็กองอยูเ่ หมือนเดิม จึงได้มีการตั้งบ้านเรื อนเป็ นที่แน่นอน (บริ เวณบ้านหนองสรวงหมู่ที่ ๒ ใน
ปัจจุบนั ) และได้ต้ งั ชื่อบ้านตามพืชที่เกิดอยูเ่ ต็มหนองน้ าว่า
“บ้ านหนองสวง” เริ่มจาก พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็ นต้ นมา
การตั้งบ้านเรื อนเป็ นลักษณะแบบเรี ยบง่ายโดยสร้างเป็ นฮือนย้าว (ภาษาเรี ยกสมัยนั้น) แบบพออยู่
ได็ (เฮือนย้าวที่วา่ นี้ เป็ นแบบบ้านติดกับพื้นดินต่อกับเรื อนครัวหรื อสู งกว่าพื้นดินประมาณ ๑ เมตร
ปั จจุบนั มีอยูแ่ ถบภาคเหนือแต่ในภาคอีสานนิยมนามา สร้างเป็ นกะต๊อบเล็ก ๆ พออาศัยนัง่ เล่นหรื อจะเห็นได้
ตามร้านอาหาร) โดยนาหญ้าแฝงนามาไพเพื่อมุงเป็ นหลังคา และนาไม้ไผ่มาทาเป็ นเสาและสับเป็ นฟากปู
พื้นและใช้ไม้ไผ่ผา่ ครึ่ งมัดหนีบฟากยึดไว้โดยไม่ใช้ตะปูยดึ เพื่อสะดวกเวลาลื้อก็เอาไม้ไผ่ที่หนีบไว้ออกแล้ว
ก็นาไปสร้างที่อื่นได้
เมื่อ 4 ท่านได้สร้างบ้านเรื อนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ได้นาเอาครอบครัวมาอยูอ่ าศัยและมีเพื่อนบ้าน
จากบ้านแจ้งและบ้านคาศรี มาเยีย่ มเยียนก็เห็นว่า เป็ นที่หน้าอยูอ่ าศัยไม่ลาบากทั้งข้าวปลาอาหาร จึงพากัน
ย้ายจากบ้านแจ้งและบ้านคาศรี มาอยูด่ ว้ ยกันมากขึ้น ๆ จนมีบา้ นเรื อนประมาณ 30 หลังคาเรื อน จึงได้ต้ งั
ผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกขึ้น คือพ่อใหญ่ใบ ภักดีรักษ์ ขึ้นต่อ ตาบลโคกเครื อ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖
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การประกอบอาชีพ
ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงวัวควาย ทานาตามชายฝั่งลาห้วย ทาการเกษตร เช่น ปลูกปอ ปลูกฝ้ าย เพื่อ
ใช้สอยในครอบครัวเท่านั้น
เนื่องจากเกิดข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจของประเทศตกต่า จึงได้ยบุ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ไปขึ้นกับ
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔
ลาดับผูใ้ หญ่บา้ นที่ข้ ึนต่อตาบลหนองบัว อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดมหาสารคามดังนี้
๑. ผูใ้ หญ่แก้ว ศรี นวล ๒. ผูใ้ หญ่โก พันธุ์บุปผา
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการได้ยกฐานะกาฬสิ นธุ์ข้ ึนเป็ นจังหวัดกาฬสิ นธุ์จนถึง
ปัจจุบนั
ลาดับผูใ้ หญ่บา้ นที่ข้ ึนต่อตาบลหนองบัว อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ดังนี้
๑. ผูใ้ หญ่พร ศิลาพัฒน์ ๒. ผูใ้ หญ่บุญ ทรารักษ์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตาบลหนองบัวได้ข้ ึนต่อกิ่งอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และมีลาดับ
ผูใ้ หญ่บา้ นดังนี้
๑. ผูใ้ หญ่จาปี จานงอุดม ๒.ผูใ้ หญ่เกณฑ์ พันธ์บุปผา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ บ้านหนองสวงได้ขอแยกขึ้นเป็ นตาบลหนองสวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ และมีลาดับผูใ้ หญ่บา้ น ดังนี้
๑. ผูใ้ หญ่เกณฑ์ พันธุ์บุปผา ๒. ผูใ้ หญ่บุญหนา ศิลาพัฒน์ ๓. ผูใ้ หญ่เส็ ง ภักดีรักษ์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ บ้านหนองหินได้ขอแยกเขตปกครองออกจากตาบลหนองสวง ไปเป็ นตาบล
หนองหิ น และชื่อบ้านหนองสวงและตาบลหนองสวงจากคาว่า “สวง” เดิม ได้เปลี่ยนเป็ น “บ้ านหนอง
สรวง ตาบลหนองสรวง” เป็ นต้ นมาจนถึงปัจจุบัน
ลาดับผูใ้ หญ่บา้ นหนองสรวงและกานันตาบลหนองสรวง ดังนี้
หมู่ที่ ๑ คือ ๑. ผูใ้ หญ่บวั พา ศรี ลาพัฒน์ ๒. ผูใ้ หญ่เฉลิม ภูสดศรี ๓. ผูใ้ หญ่จาปี ศรี มี
หมู่ที่ ๒ ๑. ผูใ้ หญ่สุวรรณ นาสมใจ ๒. ผูใ้ หญ่อ่อน พรมคามูล ๓. ผูใ้ หญ่พนั ศรี ลาพัฒน์
๔. ผูใ้ หญ่คามี จันทร์ พิพฒั น์
หมู่ที่ ๔ กานันเส็ ง ภักดีรักษ์
หมู่ที่ ๑๐ ผูใ้ หญ่ทวี แก้วกิตติ
การสร้ างวัด
เมื่อมีการตั้งบ้านเรื อนเป็ นที่แน่นหนาถาวรแล้ว จึงได้ต้ งั วัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ชาวบ้านได้
นิมนต์ท่านอาจารย์อ้ งั ซึ่ งท่านได้เดินธุ ดงค์มาโดยไม่ทราบว่าท่านมาจากที่ใด และได้นิมนต์ท่านอยูจ่ า
พรรษาพร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นที่บริ เวณต้นโพธิ์ เยื้องไปทางทิศใต้ของหมู่บา้ น (ติดกับโรงเรี ยนหนองสวง
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วิทยาคมในปัจจุบนั ) สมัยต่อมาพระต่อพระเกิดทะเราะกันเองได้บงั ฟันกันถึงตาย (บังฟัน หมายถึงการใช้
ไสยศาสตร์ ) เป็ นเหตุให้พระที่มาอยูภ่ ายหลังไม่สามารถอยูว่ ดั แห่งนี้ได้ จึงได้ยา้ ยมาตั้งวัดแห่งใหม่ข้ ึน ณ
วัดหนองสวงปัจจุบนั เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็ นต้นมา โดยมีเจ้าอาวาสตามลาดับดังนี้
๑.
พระอาจารย์พิมพ์ พรมคามูล ท่านเป็ นลูกพ่อใหญ่เพีย พรมคามูล เนื่องจากวัดตั้งขึ้นใหม่
ไม่มีพระอยูจ่ าพรรษาท่านจึงบวชและได้เป็ นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ต่อมาได้ลาสิ กขาไปตั้ง
ครอบครัวที่บา้ นหนองแสง
๒. พระอาจารย์ครู ทดั ชาวบ้านกราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านส่ องดาว อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ซึ่ งท่านเป็ นนักเทศน์เสี ยง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
๓.
พระอาจารย์คามูล ศรี คามูล กราบนิมนต์มาจากบ้านแจ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ และท่านได้
ลาสิ กขาตั้งครอบครัวที่บา้ นหนองสวงกับแม่ใหญ่บวั ไข ศิลาพัฒน์
๔.
พระอาจารย์นวล กราบนิมนต์ท่านจากบ้านโคกโหย (กิ่งอ.สามชัย ปัจจุบนั ) เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๓ และท่านได้ลาสิ กขาในเวลาต่อมา
๕.
พระอาจารย์บุญ แก้วสิ มมา กราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านแจ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ และท่าน
ได้ลาสิ กขาที่ต้ งั ครอบครัวที่บา้ นหนองสวงกับแม่จนั ลา อุตรดิษฐ์ ปั จจุบนั ท่านทั้งสองยังมีชีวติ อยู่
๖.
พระปลัดอ่อน ขนฺ ติโก (หลวงปู่ ตาแจ้ง) ท่านยาคูโสมบ้านนาเชือกได้ท่านมาอยูเ่ ป็ นเจ้า
อาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และวัดนี้ได้เปลี่ยนเป็ นวัดธรรมยุตตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั
๗.
พระครู ปัญญาสิ ริคุณ กราบนิมนต์ท่านมาจากวัดชลประทานนิมิต เขื่อนลาปาว มาเป็ นเจ้า
อาวาสและเจ้าคณะอาเภอท่าคันโท – หนองกุงศรี (ธรรมยุต) เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔
๘.
เจ้าอธิ การสมัย กิตฺติสมโย หลวงปู่ พระครู ปัญญาสิ ริคุณ ลาออกจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะ
อาเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) ให้เจ้าอธิการสมัย เป็ นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) แทน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่านได้ลาสิ กขาไปตั้งครอบครัวที่บา้ นบุ่งเข้ อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
๙.
พระมหาอุธ ฐิตปญฺ โญ เป็ นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) เมื่อ วันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๓๖ และได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ที่ พระครู สุธีวรสาร (เจ้าคณะอาเภอชั้นโท
จอ.ชท.) ณ พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอาเภอชั้นโท เป็ นเจ้าคณะอาเภอชั้นเอก จากสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอาเภอชั้นเอก เป็ นเจ้าคณะอาเภอชั้นพิเศษ จากสมเด็จพระพุฒา
จารย์ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จนถึงปัจจุบนั
การสร้ างโรงเรียน
เดิมมีการเรี ยนการสอนที่ศาลาการเปรี ยญวัดหนองสวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็ นต้นมา
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ประวัติความเป็ นมาบ้านหนองสวง
บ้านหนองสวง เดิมเป็ นป่ าเบญจพันธุ์หรื อป่ าดงมูล มีเสื อ,ช้าง,ฟาน,เต่า,ลิง,อง,ละมัง่ ,กระต่าย,นก
แร้งและสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากมาย หรื อจะเรี ยกว่าป่ าดงดิบก็ได้ เพราะเป็ นที่อยูข่ องสัตว์ป่านานาชนิด
สาเหตุที่ได้มาตั้งบ้านในบริ เวณนี้
เดิมทีประชาชนบ้านแจ้งและบ้านคาศรี บ้านคาศรี ชาวบ้านเรี ยกในสมัยนั้นว่า บ้านแขนอู่ ได้นาวัว
ควายมาเลี้ยงในบริ เวณนี้เพื่อหนีโรคห่า เนื่องจากชาวบ้านไม่รู้วา่ โรคที่วา่ นั้นเกิดจากสาเหตุใดและจะรักษา
ด้วยวิธีใดให้หายขาดได้ จึงได้นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริ เวณป่ าแห่งนี้ซ่ ึ งมีหนองน้ าเป็ นที่ดื่มกินของสัตว์
ชนิดต่างๆ หนองน้ าแห่งนี้มีพืชเลื่อยไปตามน้ าและได้เรี ยกชื่อพืชชนิดนี้วา่ “ต้ นสวง” โดยมีพอ่ ใหญ่เสน
ภักดีรักษ์, พ่อใหญ่เพีย พรมคามูล พ่อใหญ่ศิลา ศิลาพัฒน์, พ่อใหญ่บุปผา พันธุ์บุปผา, ทั้ง 4 ท่าน
นี้ได้นาวัวควายมาเลี้ยงในบริ เวณหนองสวงแห่งนี้เพื่อหนีห่า ประมาณปี พ.ศ ๒๔๖๑ เป็ นต้นมาและมีความ
อุดมสมบูรณ์ดี ทั้ง 4 ท่านจึงได้ปรึ กษาหารื อกันว่า เห็นสมควรที่จะตั้งบ้านเรื อนขึ้น ณ บริ เวณนี้ จึงได้ให้
พ่อใหญ่บุปผา ศิลาพัฒน์เป็ นคนเสี่ ยงทายโดยใช้หอย (หอยเดื่อ) โดยเก็บมารวมกันเป็ นกองใหญ่แล้วตั้งสัจ
อธิ ษฐานว่า ถ้าตั้งบ้านเรื อนในบริ เวณนี้เป็ นที่อุดมสมบูรณ์เจริ ญรุ่ งเรื อง ก็ให้หอยที่กองอยูจ่ ากเย็นนี้จนถึงรุ่ ง
เช้า ก็ให้หอยกองอยูเ่ หมือนเดิม ถ้าจะมีอนั เป็ นไปขอให้หอยที่กองอยูน่ ้ นั กระจัดกระจายไป เมื่อถึงรุ่ งมาดู
หอยก็กองอยูเ่ หมือนเดิม จึงได้มีการตั้งบ้านเรื อนเป็ นที่แน่นอน และได้ต้ งั ชื่อบ้านตามพืชที่เกิดอยูเ่ ต็มหนอง
น้ าว่า บ้านหนองสวง
การตั้งบ้านเป็ นลักษณะแบบเรี ยบง่ายโดยสร้างเป็ นเรื อนย้าว (ภาษาเรี ยกสมัยนั้น) แบบพออยูไ่ ด็
(เรื อนย้าวที่วา่ นี้ ปั จจุบนั มีอยูแ่ ถบภาคเหนือแต่ในภาคอีสานนิยมนามา สร้างเป็ นกะต๊อปเล็ก ๆ พออาศัย
นัง่ เล่นหรื อจะเห็นได้ตามร้านอาหาร) โดยนาหญ้าแฝงนามาไพเพื่อมุงเป็ นหลังคา และนาไม้ไผ่มาทาเป็ น
เสาและสับเป็ นฟากปูพ้นื และใช้ไม้ไผ่ผา่ ครึ่ งมัดหนีบฟากยึดไว้โดยไม่ใช้ตะปูยดึ เพื่อสะดวกเวลาลื้อก็เอาไม้
ไผ่ที่หนีบไว้ออกแล้วก็นาไปสร้างที่อื่นได้
เมื่อ 4 ท่านได้สร้างบ้านเรื อนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ได้นาเอาครอบครัวมาอยูอ่ าศัยและมีเพื่อนบ้าน
จากบ้านแจ้งและบ้านคาศรี มาเยีย่ มเยียนก็เห็นว่า เป็ นที่หน้าอยูอ่ าศัยไม่ลาบากทั้งข้าวปลาอาหาร จึงพากัน
ย้ายจากบ้านแจ้งและบ้านคาศรี มาอยูด่ ว้ ยกันมากขึ้น ๆ จนมีบา้ นเรื อนประมาณ 30 หลังคาเรื อน จึงได้ต้ งั
ผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกขึ้น คือพ่อใหญ่ใบ ภักดีรักษ์ ขึ้นต่อ ตาบลโคกเครื อ อาเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด
มหาสารคาม (ประมาณ พ.ศ 2466 ) ผูใ้ หญ่แก้ว ศรี นวล, ผูใ้ หญ่ใถ พันบุปผา, ผูใ้ หญ่พร ศิลาพัฒน์,
ผูใ้ หญ่บุญ ทรารักษ์, พ่อใหญ่จาปี จานงอุดม, พ่อใหญ่เกณท์ พันธ์บุปผา, พ่อใหญ่บุญหนา
ศิลาพัฒน์, ผูใ้ หญ่เส็ ง ภักดีรักษ์,
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4 กานันเส็ ง ภักดีรักษ์
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 2 ผูใ้ หญ่สุวรรณ นาสมใจ, ผูใ้ หญ่อ่อน พรมคามูล,
ผูใ้ หญ่พนั ศรี ลาพัฒน์, ผูใ้ หญ่คามี จันทร์ พิพฒั น์
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ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 1 ผูใ้ หญ่บวั ภา ศรี ลาพัฒน์, ผูใ้ หญ่เฉลิม ภูสดศรี ,
ผูใ้ หญ่จาปี ศรี มี,
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 10 ผูใ้ หญ่ทวี แก้วกิตติ 2 สมัย
หมายเหตุ ห้ามเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อความในเอกสารชุดนี้ เนื่องจากผูพ้ ิมพ์ยงั หาข้อมูลไม่ครบ
ตามที่ต้ งั ใจเอาไว้และยังไม่ได้ตรวจสอบตัวอักษร
พระครู สุธีวรสาร ผู้รวบรวมข้ อมูล
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
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ประวัติวดั หนองสวง
“วัดหนองสวง ตั้งอยูท่ ี่บา้ นหนองสวง หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองสวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๙๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ
๖ เส้น จดหมู่บา้ น ทิศใต้ประมาณ ๖ เส้น จดสระสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ ๕ เส้น
จดทุ่งนานายสิ งห์ ทิศตะวันตกประมาณ ๕ เส้น จดถนนสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ศาลาการเปรี ยญกว้าง ๑๖
ยาว ๕๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ กุฎิสงฆ์จานวน ๑๐ หลัง เป็ นอาคาร ๒ หลัง ครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ๗
หลัง ตึก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ศาลาบาเพ็ญ
บุญจานวน ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรู ปไม้ จานวน ๔ องค์
วัดหนองสวง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ สาเหตุที่เรี ยกว่า หนองสวง เพราะที่หนองน้ ามีตน้ สวงขึ้นอยู่
เต็มไปหมด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสี มา กว้าง
๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รู ปที่ ๑ พระอธิการพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕
รู ปที่ ๒ พระอธิการคามูล พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๐
รู ปที่ ๓ พระอธิการนวล พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๔
รู ปที่ ๔ พระอธิการบุญ พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๐
รู ปที่ ๕ พระอธิการใบ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๓
รู ปที่ ๖ พระปลัดอ่อน ขนฺ ติโก พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๒๔
รู ปที่ ๗ พระครู ปัญญาสิ ริคุณ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๓
รู ปที่ ๘ พระสมัย กิตฺติสมโย พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕
รู ปที่ ๙ พระมหาอุธ ฐิตปญฺ โญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบนั
การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
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มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม เปิ ดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกบาลี เปิ ดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิ ดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖”1 ทะเบียนเลขที่ ๑๒๘๘
มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิ ดทาการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปั จจุบนั โอนไปขึ้นกับ อบต.
หนองสรวง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตามหนังสื อ ว.๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๑
การแบ่ งพืน้ ทีป่ ระโยชน์ ใช้ สอย
เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตลานปฏิบตั ิธรรม เขตอเนกประสงค์ เขตสวนป่ า
สมุนไพร
การสร้ างวัด
เมื่อมีการตั้งบ้านเรื อนเป็ นที่แน่นหนาถาวรแล้ว จึงได้ต้ งั วัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ชาวบ้านได้
นิมนต์ท่านอาจารย์อ้ งั ซึ่ งท่านได้เดินธุ ดงค์มาโดยไม่ทราบว่าท่านมาจากที่ใด และได้นิมนต์ท่านอยูจ่ า
พรรษาพร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นที่บริ เวณต้นโพธิ์ เยื้องไปทางทิศใต้ของหมู่บา้ น (ติดกับโรงเรี ยนหนองสวง
วิทยาคมในปัจจุบนั ) สมัยต่อมาพระต่อพระเกิดทะเราะกันเองได้บงั ฟันกันถึงตาย (บังฟัน หมายถึงการใช้
ไสยศาสตร์ ) เป็ นเหตุให้พระที่มาอยูภ่ ายหลังไม่สามารถอยูว่ ดั แห่งนี้ได้ จึงได้ยา้ ยมาตั้งวัดแห่งใหม่ข้ ึน ณ
วัดหนองสวงปัจจุบนั เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็ นต้นมา โดยมีเจ้าอาวาสตามลาดับดังนี้
พระอาจารย์พิมพ์ พรมคามูล ท่านเป็ นลูกพ่อใหญ่เพีย พรมคามูล เนื่องจากวัดตั้งขึ้นใหม่ไม่มีพระ
อยูจ่ าพรรษาท่านจึงบวชและได้เป็ นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ต่อมาได้ลาสิ กขาไปตั้งครอบครัวที่บา้ น
หนองแสง
พระอาจารย์ครู ทดั ชาวบ้านกราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านส่ องดาว อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ซึ่ งท่านเป็ นนักเทศน์เสี ยง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
พระอาจารย์คามูล ศรี คามูล กราบนิมนต์มาจากบ้านแจ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ และท่านได้ลาสิ กขา
ตั้งครอบครัวที่บา้ นหนองสวงกับแม่ใหญ่บวั ไข ศิลาพัฒน์
พระอาจารย์นวล กราบนิมนต์ท่านจากบ้านโคกโหย (กิ่งอ.สามชัย ปัจจุบนั ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓
และท่านได้ลาสิ กขาในเวลาต่อมา
พระอาจารย์บุญ แก้วสิ มมา กราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านแจ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ และท่านได้ลา
สิ กขาที่ต้ งั ครอบครัวที่บา้ นหนองสวงกับแม่จนั ลา อุตรดิษฐ์ ปั จจุบนั ท่านทั้งสองยังมีชีวติ อยู่
พระปลัดอ่อน ขนฺ ติโก (หลวงปู่ ตาแจ้ง) ท่านยาคูโสมบ้านนาเชือกได้ท่านมาอยูเ่ ป็ นเจ้าอาวาส
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และวัดนี้ได้เปลี่ยนเป็ นวัดธรรมยุตตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั
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ประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, ๒๕๓๗. หน้า ๒๓๔
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พระครู ปัญญาสิ ริคุณ กราบนิมนต์ท่านมาจากวัดชลประทานนิมิต เขื่อนลาปาว มาเป็ นเจ้าอาวาส
และเจ้าคณะอาเภอท่าคันโท – หนองกุงศรี (ธรรมยุต) เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔
เจ้าอธิ การสมัย กิตฺติสมโย หลวงปู่ พระครู ปัญญาสิ ริคุณ ลาออกจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาเภอ
หนองกุงศรี (ธรรมยุต) ให้เจ้าอธิการสมัย เป็ นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) แทน เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่านได้ลาสิ กขาไปตั้งครอบครัวที่บา้ นบุ่งเข้ อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พระมหาอุธ ฐิตปญฺ โญ เป็ นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๓๖ และได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ที่ พระครู สุธีวรสาร (เจ้าคณะอาเภอชั้นโท จอ.ชท.) ณ
พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอาเภอชั้นโท เป็ นเจ้า
คณะอาเภอชั้นเอก จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอาเภอชั้นเอก
เป็ นเจ้าคณะอาเภอชั้นพิเศษ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จนถึงปั จจุบนั
รับรองตามนี้

(พระครู สุธีวรสาร)
เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
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พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
คือ กรอบแนวคิด ในการพัฒนาชี วติ ครอบครัว ชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคมในทุกภาคส่ วน เพือ่ ให้
สามารถดารงอยู่ได้ อย่ างสมดุล มั่นคง ยัง่ ยืน ท่ ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้

ทางสายกลาง

พอประมาณ
มี
เหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน แบ่งปน

นาสู่

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

สมดุล มั่นคง ยั่งยืน
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กรรมฐานเบือ้ งต้ น
กิจเบือ้ งต้ นของการเจริญภาวนา
๑. การชาระศีลให้บริ สุทธิ์
๒. การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
๓. การพิจารณาความเป็ นของปฏิกลู ในร่ างกาย
๔. การเจริ ญมรณัสสติ
๕. การตัดความกังวล
๖. การเจริ ญเมตตา
๗. การระลึกอารมณ์เฉพาะในปัจจุบนั
มหาสติปัฏฐาน
๑. กายานุปัสสนา
- พิจารณาลมเข้า –ออก
- พิจารณาอิริยาบท
- พิจารณาความน่าเกลียดของร่ างกาย
- พิจารณาซากศพ
- พิจารณาธาตุ
๒. เวทนานุปัสสนา
- สุ ข
- ทุกข์
- ไม่สุขไม่ทุกข์
๓. จิตตานุปัสสนา
- โลภะ
- โทสะ
- โมหะ
๔. ธัมมานุปัสสนา
- นิวรณ์ ๕
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- ขันธ์ ๕
- อายตนะ ๑๒
- อริ ยสัจ ๔
วิปัลลาส
- สุ ภวิปัลลาส เห็นว่างามในของไม่งาม แก้ดว้ ย กายานุปัสสนา
- สุ ขวิปัลลาส เห็นว่าสุ ขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ แก้ดว้ ย เวทนานุปัสสนา
- นิจจวิปัลลาส เห็นว่าเที่ยงในสิ่ งไม่เที่ยง แก้ดว้ ย จิตตานุปัสสนา
- อัตตวิปัลลาส เห็นว่าตัวตนของเรา แก้ดว้ ย ธัมมานุปัสสนา
กรรมฐาน ๓
หนังสื อคันคว้า ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับมหาจุฬา เล่ม ๑๑
เรื่ องสติปัฎฐานสู ตร ประมาณ ๑๖ แผ่น
ตรัสสติปัฎฐานสู ตรที่แคว้นกุรุ แก่ภิกษุ/ชาวบ้านในหมู่บา้ นชื่อกัมมาสธัมมะ คาอุเทส (เนื้อความย่อ,คา
ขึ้นต้น,ประโยชน์)
๑. เอกายโน มคฺ โค เป็ นทางทางเดียว (ทางสายเอก)
๒. โสกปริ เทวาน อติกฺกมาย ก้าวล่วงความเศร้าโศกและคร่ าครวญ
๓. ทุกฺขโทมนสฺ สาน อตฺ ถงฺ คมาย เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส
๔. ยสฺ ส อธิคมาย เพื่อความรู้ยงิ
๕. นิพพาน สจฺฉิกิริยา เพื่อทาพระนิพพานให้แจ้ง
๖. สตฺ ตาน วิสุทฺธิยา เพื่อความบริ สุทธิ์ แห่งสัตว์ท้ งั หลาย
มรรค ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ เห็นชอบตามธรรมนองครองธรรม ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
๒. สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ คิดออกจากกาม, ไม่คิดพยาบาท, ไม่คิดเบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไม่พดู เท็จ, คาหยาบ, ส่ อเสี ยด, เพ้อเจ้อ
๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ประกอบอาชีพที่สุจริ ต
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรมและหลักกฎหมาย
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ ให้กุศลเกิด และรักษากุศลไว้ ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นระงับอกุศลที่เกิดขึ้น
แล้วให้ดบั
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ ในกาย, เวทนา, จิต, ธรรม
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งมัน่ ชอบ ตั้งมัน่ ในผลของกรรมฐาน
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กรรมฐาน = กาย, เวทนา, จิต, ธรรม
มหาสติปัฏฐาน ๔
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณากายในกาย
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาเวทนาในเวทนา
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาจิตในจิต
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาธรรมในธรรม
กายานุปัสสนา แบ่ งเป็ น ๖ หมวด
๑.๑ อานาปานสติบรรพ หมวดว่าด้วยการพิจารณาลมหายใจเข้าออก
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้วา่ หายใจเข้ายาว
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ส่าหายใจเข้าสั้น
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้วา่ หายใจออกยาว
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้วา่ หายใจออกสั้น
รู ้ตวั ว่า เรากาหนดรู ้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า
รู ้ตวั ว่า เรากาหนดรู ้กองลมทั้งปวง หายใจออก
รู ้ตวั ว่า เราระงับกายสังขาร หายใจเข้า
รู ้ตวั ว่า เราระงับกายสังขาร หายใจออก
 ด้วยวิธีน้ ี ภิกษุพิจารณากายในกายในภายใน-ภายนอก พิจารณาเห็นธรรมเป็ นเหตุเกิด-ดับ
(ลมหายใจ) ในกายอยู่
 มีสติปรากฏเฉพาะว่า “กายมีอยู”่ ก็เพียงเพื่ออาศัย เจริ ญสติเท่านั้น ไม่อาศัยตัณหา
และทิฏฐิ และไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อะไรในโลก
คาว่าระงับกายสังขาร หมายถึง การผ่อนคลายลมหายใจหยาบให้ละเอียดขึ้นโดยลาดับ ถึงขั้นที่จะ
พิสูจน์วา่ มีลมหายใจอยูห่ รื อไม่
๑.๒ อิริยาบทบรรพ ว่าด้วยการกาหนดอิริยาบท
เมื่อ เดิน ก็ รู ้วา่ เราเดิน
เมื่อ ยืน ก็ รู ้วา่ เรายืน
เมื่อ นัง่ ก็ รู ้วา่ เรานัง่
เมื่อ นอน ก็ รู ้วา่ เรานอน
เมื่อดารงกายอยูโ่ ดยอาการใด ๆ ก็รู้ชดั กายที่ดารงอยูก่ ายนั้น ๆ
๑.๓สัมปั ชชัญญบรรม การกาหนดสัมปชัญญะ (ความรู้ตวั )
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-ทาความรู ้ตวั ในการก้าวไป-ถอนกลับ
-ทาความรู้ตวั ในการแลดู -เหลียวดู
-ทาความรู ้ตวั ในการกูเ้ ข้า -เหยียดออก
-ทาความรู้ตวั ในการครองสังฆาฏิ – บาตรและจีวร
-ทาความรู้ตวั ในการฉัน -ดื่ม เคียว และการกลื่น
-ทาความรู ้ตวั ถ่ายอุจจาระและปั สสาวะ
-ทาความรู ้ตวั ในการเดิน ยืน นัง่ นอน ตื่น พูด และการนัง่
๑.๔ ปฏิกลู บรรพ ว่าด้วยการกาหนดความเป็ นมาของปฏิกลู (ของน่าเกลียด) “ในกายนี้มี ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลาไส้ใหญ่ ลาไส้เล็ก
อาหารเก่า อาหารใหม่ น้ าดี น้ าเสลด น้ าหนอง เลือด เหงื่อ น้ ามันข้น น้ าตา น้ ามันเหลว น้ าลาย น้ ามูก
น้ าไขข้อ น้ ามูตร”
พิจารณาเห็นการนี้ ตัง่ แต่ฝ่าเท้าขึ้นไปตัง่ แต่ปลายผมลงมาเบื้องล่าง มีหนังหุ ม้ อยูโ่ ดยรอบ เต็มไปด้วยสิ่ งที่
ไม่สะอาดต่าง ๆ
๑.๕ ธาตุบรรพ การกาหนดธาตุท้ งั ๔
“พิจารณา ดิน น้ า ลม ไฟ ประกอบกันขึ้นไปแตกสลายแล้วไม่มีอะไร เป็ นการถอน
” “อัตตทิฏฐิ ”
(ความเห็นว่าเป็ นตัวตน) การยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนออกไปได้
๑.๖ นวสี วสิ กาบรรพ การกาหนดป่ าช้า ๙ ชนิด
๑. เห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่ าช้า ๑-๓ วัน เป็ นศพขึ้นอืด เขียวคล้ า น้ าเหลืองไหลโอบ
๒. ๑-๓ วันถูก กา แร้ง สุ นกั สัตว์เล็ก ๆ หลายชนิดกัดกินอยู่
๓. ๑-๓ วัน เป็ นโครงกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด มีเอ็นรึ งรัดอยู่
๔. ๑-๓ วัน เป็ นโครงกระดูก ไม่มีเนื้อและเลือด มีเอ็นรึ งรัดอยู่
๕. ๑-๓ วัน เป็ นโครงกระดูก ไม่มีเนื้อและเลือด แต่มีเอ็นรึ งรัดอยู่
๖. ๑-๓ วัน เป็ นโครงกระดูก สี ขาวไม่มีเอ็นรึ งรัดอยู่ กระดูกกระจัดกระจายไปในที่ต่าง ๆ
๗. ๑-๓ วัน เป็ นท่อนกระดูกสังข์
๘. ๑-๓ วัน เป็ นท่อนกระดูกกองเกินกว่า ๑ ปี
๙. ๑-๓ วัน เป็ นท่อนกระดูกเปื่ อยผุ เป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
๒. เวทนานุปัสสนากรรมฐาน หมวดเวทนา
๒.๑ เมื่อเสวย (รู้รส) สุ ขเวทนา ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยสุ ขเวทนา
๒.๒ เมื่อเสวย (รู้รส) ทุกขเวทนา ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยทุกขเวทนา
๒.๓ เมื่อเสวย (รู้รส) ความไม่สุขไม่ทุกข์ ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยความไม่สุขไม่ทุกข์
๒.๔ เมื่อเสวย (รู้รส) สุ ขเวทนาที่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยสุ ขเวทนาที่มีอามิส
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๒.๕ เมื่อเสวย (รู้รส) ทุกขเวทนาที่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส
๒.๖ เมื่อเสวย (รู้รส) สุ ขเวทนาที่ไม่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยสุ ขเวทนาที่ไม่มีอามิส
๒.๗ เมื่อเสวย (รู้รส) ทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยสุ ขเวทนาที่ไม่มีอามิส
๒.๘ เมื่อเสวย (รู้รส) ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยความไม่มีสุขไม่มี
ทุกข์ที่มีอามิส
๒.๙ เมื่อเสวย (รู้รส) ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่ไม่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยความไม่มีสุข
ไม่มีทุกข์ที่ไม่มีอามิส
 มีสติต้ งั มัน่ ว่า เวทนามีอยูก่ ็เพียงเพื่ออาศัย เจริ ญรู ้ เจริ ญสติเท่านั้น
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาจิต
๓.๑ จิตมีราคะ ก็รู้ชดั ว่า จิตมีราคะ
๓.๒ จิตไม่มีราคะ ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่มีราคะ
๓.๓ จิตมีโทสะ ก็รู้ชดั ว่า จิตมีโทสะ
๓.๔ จิตไม่มีโทสะ ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่มีโทสะ
๓.๕ จิตมีโมหะ ก็รู้ชดั ว่า จิตมีโมหะ
๓.๖ จิตไม่มีโมหะ ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่มีโมหะ
๓.๗ จิตหดหู่ ก็รู้ชดั ว่า จิตหดหู่
๓.๘ จิตฟุ้ งซ่าน ก็รู้ชดั ว่า จิตฟุ้ งซ่าน
๓.๙ จิตใหญ่ ก็รู้ชดั ว่า จิตใหญ่
๓.๑๐ จิตไม่ใหญ่ ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่ใหญ่
๓.๑๑ จิตมีจิตอื่นยิง่ กว่า ก็รู้ชดั ว่า จิตมีจิตอื่นยิง่ กว่า
๓.๑๒ จิตไม่มีจิตอื่นยิง่ กว่า ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่มีจิตอื่นยิง่ กว่า
๓.๑๓ จิตเป็ นสมาธิ ก็รู้ชดั ว่า จิตเป็ นสมาธิ
๓.๑๔ จิตไม่เป็ นสมาธิ ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่เป็ นสมาธิ
๓.๑๕ จิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ชดั ว่า จิตหลุดพ้นแล้ว
๓.๑๖ จิตไม่หลุดพ้นแล้ว ก็รู้ชดั ว่า จิตไม่หลุดพ้นแล้ว
หมายเหตุ จิตใหญ่ หมายถึง จิตที่ได้ฌาน
จิตไม่ใหญ่ หมายถึง จิตของคนเราทัว่ ไป (กามาวจรจิต)
จิตที่ยงิ่ หมายถึง อรู ปาวจรจิต
จิตไม่ยงิ่ หมายถึง รู ปาวจรจิต
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาธรรมะ
ท่านแยกธรรมที่เป็ นอารมณ์มาพิจารณาไว้ ถึง ๕ หมวดมีท้ งั ธรรมที่เป็ นกุศล อกุศล และกลาง
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ธรรม ที่ยกขึ้นสู่ การพิจารณา มี ๕ หมวด คือ
๑. นิวรณ์ ๕
๒. อายตนะ ๑๒
๓. ขันธ์ ๕
๔. โพชฌงค์ ๗
๕. อริ ยสัจ ๔
๑. นิวรณ์ ๕ (อุปสรรค์ป้องกันมิให้บรรลุความดี ความสาเร็ จ)
๑) กามฉันทะ ความพอใจในกาม อุ. เหมือนคนเป็ นหนี้
๒) พยาบาท ความคิดร้าย ปองร้าย เคียดแค้น อุ. เหมือนคนเป็ นโรค
๓) ถีนมิทธะ ความหดหู่ เชื่องซึ ม ซึ มเศร้า อุ. เหมือนคนติดคุก
๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้ งซ่าน ร้อนใจ กระสับกระส่ าย กระวนกระวาย อุ. เหมือนคน
ใช้
๕) วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจ อุ. เหมือนคนเกินทางใจ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตามให้ตามดูนิวรณ์ละเอียด ๔ ขั้น
ขั้นที่ ๑ ดูให้ชดั ว่า ข้อใดข้อหนึ่งมีอยูใ่ นจิตหรื อไม่
ขั้นที่ ๒ ดูให้ชดั ว่า นิวรณ์ขอ้ นั้น ๆ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ขั้นที่ ๓ ดูให้ชดั ว่า จะละนิวรณ์ขอ้ นั้น ๆ ที่มนั เกิดขึ้นได้อย่างไร
ขั้น ที่ ๔ ดูให้ชดั ว่า ทาอย่างไรนิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่กบั มาเกิดอีก
กฎแห่ งกรรม
ขอบเขตของกฎแห่งกรรม
๑. กฎแห่งกรรมในฐานะเป็ นกฎธรรมชาติ
๒. กฎแห่งกรรมในฐานะเป็ นกฎแห่งศีลธรรม
ความหมาย
กรรม แปลว่า การกระทา
พุทธปรัชญา ถือว่า การกระทาที่จะจัดเป็ นกรรมและมีผลทางศีลธรรมจะต้องเป็ นกรรมที่
ประกอบด้วยเจตนา
๑. แบ่งตามกาลให้ผล
- กรรมให้ผลในปัจจุบนั (ทิฏฐเวทนียกรรม) เกินในชวนจิตดวงที่ ๑
- กรรมให้ผลในชาติที่ ๒ (อุปัชชเวทนียกรรม) ที่ ๗
- กรรมให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป (อปราปริ ยเวทนียกรรม) ที่ ๒-๖
- กรรมล่วงเลยเวลาให้ผล (อโหสิ กรรม)
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๒. กรรมที่แบ่งตามกาลังให้ผล
๒.๑ กรรมหนัก (ครุ กรรม)
ก. ฝ่ ายกุศลได้แก่ มหัคคตจิต ๙ ประการ
ข. ฝ่ ายอกุศลได้แก่
๑. นิตยมิจฉาทิฏฐิกรรม คือความเห็นผิดอันดิ่งลงไป
๒. อนันตริ ยกรรม
๒.๒ กรรมใกล้ตาย (อาสันนกรรม)
๒.๓ กรรมที่ทาประจาเป็ นสม่าเสมอ (อาจินนกรรม)
๒.๔ กรรมที่สักแต่วา่ กระทาลงไป (กตัตตากรรม)
๓. กรรมเบาตามหน้าที่ให้ผล
- กรรมทาหน้าที่ ให้เกิด (ชนกกรรม)
- กรรมอุปถัมภ์ (อุปถัมภกรรม)
- กรรมเบียดเบียน (อุปปี ฬกกรรม)
- กรรมตัดรอน (อุปฆาตกรรม)
๒. สมุทยั ในอริ ยสัจ
๑. กามตัณหา ความอยากในกาม
๒. ภวตัณหา ความอยากในภพ (ในนัน่ ในนี้)
๓. วิภวตัณหา ความไม่อยากเป็ นนัน่ เป็ นนี้
๓. นิโรธในอริ ยสัจ (นิพพาน)
๑. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสแต่ยงั เหลือเชื้อ
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสโดยไม่เหลือเชื้อ
 ๔. มรรคในอริยสั จ
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ได้แก่เห็นชอบในอริ ยสัจ ๔
๒. สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ คิดออกจากกาม, คิดไม่เบียดเบียน, ไม่พยาบาท
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ เว้นจากการพูดเท็จ, พูดส่ อเสี ยด, พูดเพ้อเจ้อ, พูดคาหยาบ
๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ เว้นจากการฆ่าสัตว์, ลักทรัพย์, การประพฤติผดิ ในกาม
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวติ โดยสุ จริ ตถูกกฎหมายและศีลธรรม
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ สารวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น ละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ทากุศล
ให้เกิดขึ้นแล้ว รักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่ให้เสื่ อม
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ ระลึกในกาย, เวทนา, จิต, ธรรม, นาไปสู่ ความสงบ
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งมัน่ ชอบ ความสงบอันเกิดจากผลของสมถกรรมฐานจนบรรลุทางทั้ง ๔
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การปฏิบัติกรรมฐาน ๔
วิปัสสนาประกอบด้วย วิ+ปัสสนา
วิ แปลว่า อาการหลายอย่างและอาการพิเศษ
ปั สสนา แปลว่า การเห็น
กรรมฐาน แปลว่า ที่ต้ งั แห่งการกระทาความเพียนที่เป็ นเหตุปัจจัย เพื่อให้บรรลุคุณวิเศษ คือ ฌาน
มรรค ผล และนิพพาน
วิปัสสนา หมายถึง การเจริ ญภาวนาอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเห็นแจ้ง “โดยอาการหลายอย่าง
และอาการพิเศษในสภาวธรรม
หลักธรรมเบือ้ งต้ นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
หลักการปฏิบตั ิธรรมเบื้องต้น พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุญ ๔ ประการ คือ
๑. บุญที่ได้เกิดมา เป็ นมนุษย์
๒. บุญที่ได้เกิดมาในประเทศพบพระพุทธศาสนา
๓. บุญได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
๔. บุญได้มาปฏิบตั ิธรรมของพระพุทธเจ้า

ศีล อานิสงส์ ของศีล2

ศีล คืออะไร ?
การสารวมกาย วาจา ให้เรี ยบร้อย คือศีล
ศีล อานิสงส์ ของศีลและโทษของการผิดศีล ๕
ศีลข้ อที่ ๑ ปาณาติบาต การฆ่ าสั ตว์ หรือการมุ่งร้ ายทาลายผู้อนื่
องค์ประกอบที่เป็ นปาณาติบาตได้ มีองค์ ๕ คือ
๑. ปาโณ คนหรื อสัตว์น้ นั มีชีวติ
๒. ปาณสญฺ ญิตา (ผูฆ้ ่า) รู ้อยูว่ า่ สัตว์น้ นั มีชีวติ
๓. วธกจิตฺต มีความตั้งใจจะฆ่า
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๔. อุปกฺกโม กระทาความพยายาม
๕. เตน มรณ คนหรื อสัตว์มีชีวติ ตายด้วยความพยายามนั้น
อนึ่ง ถ้ากระทาปาณาติบาตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบองค์ ๕ ถือว่าไม่เป็ นปาณาติบาต
เมื่อใดที่มนุษย์มากด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นมูลเหตุ เมื่อนั้นมนุษย์ก็ยงั ไม่พน้ จากการ
กระทาบาปทั้งปวง เช่น ฆ่าสัตว์ ตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่ มีการฆ่าตนเอง, ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, ล้างเชื้อ
ชาติ, ทาให้ไม่รู้จกั พอ กอบโกย ตักตวงและตัดตอน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์
ส่ วนที่ฆ่าตัวตาย ทาร้ายผูอ้ ื่นเพราะความหวาดระแวงและอุบตั ิเหตุ ที่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่นต้อง
เสี ยชีวติ เป็ นจานวนมาก จากการเมายาเสพติดแล้วเกิดความประมาท เป็ นต้น
ผลจากการทาผิดศีลข้ อนี้ คือ
ทาให้อายุส้ นั , มีโรคเบียดเบียน, ถูกปองร้าย, ถูกทาร้าย, ถูกทรมาน, ถูกฆ่า, ขี้ขลาดหวาดกลัว,
ตายไปตกสู่ อบายภูมิ, เกิดชาติใหม่จะเป็ นคนพิการ ทุพพลภาพ ฯลฯ
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ทาให้อายุยนื มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทาให้เป็ นผูไ้ ม่มีภยั
๓. ทาให้จิตใจสบาย นึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม
๔. ไว้ใจกันได้ไม่ตอ้ งหวาดระแวง
๕. ทาให้ไม่ตอ้ งมีความกังวล มุ่งหน้าศึกษาเล่าเรี ยน ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาบ้านเมืองให้
เจริ ญก้าวหน้า
ศีลข้ อที่ ๒ อทินนาทาน การถือเอาสิ่ งของทีเ่ จ้ าของไม่ ได้ ให้ (การลักทรัพย์ )
องค์ประกอบที่เป็ นอทินนาทานได้ มี ๕ คือ
๑. ปรปริ คฺคหิ ต ของนั้นมีเจ้าของครอบครองหวงแหน
๒. ปรปริ คฺคหิ ตสญฺ ญิตา รู ้อยูว่ า่ เป็ นของมีผคู ้ รอบครองหวงแหน
๓. เถยฺยจิตฺต มีความตั้งใจลักขโมย
๔. อุปกฺกโม กระทาความพยายาม
๕. เตน หรณ นาเอามาได้ดว้ ยความพยายามนั้น
โดยปกตินิสัยมนุษย์ มักจะมีความรักทนุถนอมและหวงในสิ่ งของอันเป็ นของตนเองไม่อยากให้
ใครมาทาลาย หรื อทาให้เกิดความเสี ยหาย การกระทา (โจรกรรม) ที่เข้าข่ายการผิดศีลข้อนี้ได้แก่ ๑. ลัก
๒. ฉก ๓. กรรโชก ๔. ปล้น ๕. ตู่ ๖. ฉ้อ ๗. หลอก ๘. ลวง ๙. ปลอม ๑๐. ยักยอก ๑๑. ลักลอบ
๑๒. สับเปลี่ยน ๑๓. เบียดบัง ๑๔. ตระบัดสัตย์ (ยืมแล้วไม่คืน)
ผลจากการผิดศีลข้ อนีค้ ือ
๑. เกิดมายากจนตระกูลต่า ไม่มีเกียรติ ไม่มีศกั ดิ์ศรี
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๒. หวาดระแวงภัยตลอดเวลา มีทรัพย์สินอะไรก็ห่วง กลัวเสี ยหาย กลัวคนอื่นขโมย
๓. มีทรัพย์ก็จะพินาศด้วยไพต่าง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย อุบตั ิภยั และโจรภัย เป็ นต้น
๔. ถูกพรากของรัก มีทรัพย์สินอะไรก็จะถูกยืม ถูกขอ ถูกขโมย แตก หัก เสี ยหายเป็ นประจา
แล้วหาผูร้ ับผิดชอบไม่ได้
๕. ตายแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิ ๔ เช่น เป็ นสัตว์เดรัจฉาน เปรต เป็ นต้น
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ทาให้ไว้ใจกัน อยูก่ นั อย่างสงบสุ ข
๒. นอนตาหลับไม่ตอ้ งคอยระวังโจรผูร้ ้าย
๓. ทรัพย์สินไม่สูญหาย มีแต่เจริ ญเพิ่มพูนขึ้น
๔. งานที่สร้างสรรค์ข้ ึนได้ผลสมบูรณ์ มีคุณภาพดี การพัฒนาเจริ ญก้าวหน้าเร็ วขึ้น
ศีลข้ อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร การประพฤติผดิ ประเพณีในหญิงชายทีม่ ีเจ้ าของหวงแหน
องค์ประกอบที่เป็ นกาเมสุ มิจฉาจารได้มี ๔ คือ
๑. อคมนียวตฺ ถุ สตรี หรื อบุรุษที่ไม่ควรล่วงละเมิด
๒. ตสฺ มึ เสวนจิตฺต มีความตั้งใจจะเสพในสตรี หรื อบุรุษนั้น
๓. เสวนปฺปโยโค กระทาความพยายามในการเสพ
*
๔. มคฺ เคน มคฺ คปฏิปตฺ ติอธิ วาสน ยินดีในการปฏิบตั ิมรรคให้ถึงกันด้วยมรรค
การกระทาผิดศีลในเรื่ องดังกล่าวสื บเนื่องมาจากความหลง โดยไม่มีความละอายสร้างความเดือน
ร้อนในสังคม ผูช้ ายก็มกั กระทาผิดในลูก-เมียคนอื่น ผูห้ ญิงก็จะมากชูส้ ู่ ชาย หลงระเริ ง มัว่ สุ มทางเพศ
สร้างปั ญหาการทาแท้งและโรคร้ายจากการติดเชื้อ หรื ออื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ผลจากการผิดศีลข้ อนี้ คือ
๑. มีคนเกลียดชังมาก
๒. มีผปู้ องร้ายมาก
๓. ขัดสนทรัพย์, อดอยากยากจน
๔. เกิดเป็ นหญิง (ถูกกดขี่ทางเพศ)
๕. เกิดเป็ นกระเทย หรื อบัณเฑาะ
๖. เกิดในตระกูลต่า
๗. ได้รับความอับอายเป็ นอาจิณ
๘. ร่ างกายไม่สมประกอบ
๙. มากด้วยความวิตก
*

มรรค ในที่น้ ีหมายถึง อวัยวะเพศ ทวารหนัก ทวารเบา และปาก
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๑๐. พัดพรากจากผูท้ ี่ตนรัก
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ตนเองก็ไม่มีศตั รู ผูอ้ ื่นก็ไม่ระแวง มีความไว้ใจกัน อยูอ่ ย่างสงบสุ ข
๒. ทาให้ครอบครัวมีความสุ ข มีความอบอุ่น ผูกพันและเคารพเชื่อฟังกัน
๓. ทาให้มีความภาพภูมิใจในเกียรติแห่งวงศ์สกุลของตน
๔. ทาให้เกิดความสามัคคี ไม่มีความสับสนในทางประเพณี
ศีลข้ อที่ ๔ มุสาวาท การหลอกลวง กล่าวเท็จ (การพูดปด)
องค์ประกอบของศีลข้อนี้ ๔ คือ
๑. อตถ วตฺ ถุง เรื่ องไม่จริ ง
๒. วิสวาทนจิตฺต ตั้งใจพูดให้ผดิ
๓. ตชฺ โช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจนั้น
๔. ปรสฺ ส ตทตฺ ถวิชานน คนอื่นรู ้เรื่ องความนั้น
การผิดศีลข้อนี้เกิดขึ้นจากวาจาเกือบทั้งสิ้ น แต่มีบา้ งที่เกิดทางกาย เช่น ขีดเขียน ส่ ายหน้า ฯลฯ
(การกระทาเหล่านี้ก็ถือว่าผิดศีลทั้งสิ้ น เช่น ปด, สาบาน, ทาเล่ห์กล (อ้างความศักดิ์สิทธิ์ ให้เชื่อ), มายา,
ทาเลศนัย (เจตนาพูดเท็จแต่เล่นสานวน), เสริ มความ (ทาเรื่ องเล็กให้ใหญ่), อาความ (ทาเรื่ องใหญ่ให้เล็ก
ผลของการผิดศีลข้ อนี้ คือ
๑. พูดไม่ชดั
๒. ฟันไม่เรี ยบ ไม่งาม
๓. ปากเหม็นมาก
๔. ไอตัวร้อนจัด
๕. ตาไม่อยูใ่ นระดับปกติ
๖. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
๗. จิตใจเรรวนคล้ายคนวิกลจริ ต
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. เป็ นที่เชื่อถือเคารพรักใคร่ ซ่ ึ งกันและกัน
๒. ทาให้เกิดความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
๓. ทาให้กิจการต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและสาเร็ จด้วยดี
๔. ทาให้เกิดความกล้าหาญเข้มแข็งและเชื่อมัน่ ในตัวเอง
ศีลข้ อที่ ๕
สุ ราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
(น้ าเมา มีสุราและเมรัย เป็ นต้น)

การเสพของเสพติดให้โทษอันเป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท
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องค์ ประกอบของศีลข้ อนี้ ๔ คือ
๑. มชฺ ชภาโว เป็ นของเมา
๒. ปาตุกมฺ ยตาจิตฺต มีความตั้งใจปรารถนาจะดื่ม
๓. ตชฺ โช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจ
๔. อชฺ โฌหรณ ดื่มกลืนเข้าไป
สุ รา คือ น้ าเมาที่กลัน่ เรี ยกว่า
“เหล้า” เมรัย คือน้ าเมาที่เกิดจากการหมักดอง และมัชช
ปมาทัฏฐาน ได้แก่ ยาเสพติดทั้งหลายที่ทาให้เกิดความประมาท ยาบ้า ยาอี ยากล่อมประสาท ฝิ่ น กัญชา
กาว เป็ นต้น การผิดศีลข้อนี้ ทาให้เป็ นคนขาดสติ ควบคุมการกระทาต่าง ๆ ของตนเองไม่ได้ และเป็ น
อันตรายที่สุดในบรรดาศีลทั้ง ๔ ข้อที่กล่าวมาแล้ว เพราะเมื่อผิดศีลข้อนี้แล้ว ทาให้เป็ นคนขาดสติและ
สามารถผิดศีลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ดว้ ย เพราะความประมาทและขาดสตินนั่ เอง
ผลของการผิดศีลข้ อนี้ คือ
๑. ทาให้เสี ยทรัพย์
๒. เป็ นเหตุก่อวิวาท
๓. ก่อโรคร้าย
๔. ทาให้เสี ยชื่อเสี ยง
๕. ทาที่สิ่งน่าละอายโดยไม่ละอาย
๖. บัน่ ทอนสติปัญญา
๗. ตายแล้วไปเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ไม่บนั่ ทอนสุ ขภาพและสติปัญญา
๒. ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สิน
๓. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท
๔. ไม่ถูกชักจูงในทางที่ชวั่ ร้ายง่าย
๕. ไม่มีภาระกังวลจุกจิกโดยใช่เหตุ
๖. ไม่เป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท
๗. เป็ นที่เคารพนับถือของคนทัว่ ไป
ความสาคัญของการสมาทานศีล
อานิสงส์ การสมาทานศีล ๕
๑. การไม่ ฆ่าไม่ เบียดเบียนกัน มีอานิสงส์
๑) ทาให้เป็ นผูไ้ ม่มีภยั
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๒) ทาให้จิตใจสบายนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม
๓) ทาให้มีอายุยนื และมีสุขภาพดี
๔) ไว้ใจกันได้ไม่ตอ้ งหวาดระแวง
๕) ทาให้ไม่ตอ้ งมีความกังวลมุ่งหน้าศึกษาเล่าเรี ยน ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาบ้านเมืองให้
เจริ ญก้าวหน้า
๒. การไม่ ลกั ไม่ เอารัดเอาเปรียบกัน มีอานิสงส์
๑) ทาให้ไว้ใจกัน อยูก่ นั อย่างสงบสุ ข
๒) นอนตาหลับไม่ตอ้ งคอยระวังโจรผูร้ ้าย
๓) ทรัพย์สินไม่สูญหาย แต่เจริ ญเพิ่มพูนขึ้น
๔) งานที่สร้างสรรค์ข้ ึนได้ผลสมบูรณ์ มีคุณภาพดีทาให้การพัฒนาเจริ ญก้าวหน้าโดยเร็ วขึ้น
๓. การไม่ ละเมิดสิ่ งทีผ่ ้ อู นื่ หวงแหน มีอานิสงส์
๑) ตนเองก็ไม่มีศตั รู ผูอ้ ื่นก็ไม่ระแวง มีความไว้ใจกัน อยูอ่ ย่างสงบสุ ข
๒) ทาให้ตนเองและครอบครัวมีสุข อบอุ่น ผูกพัน และเคารพเชื่อฟังกัน
๓) มีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวงศ์สกุลของตน
๔) ทาให้เกิดความสามัคคี ไม่มีความสับสนในทางประเวณี
๔. ไม่ พูดเท็จ มีอานิสงส์
๑) เป็ นที่เชื่อถือเคารพรักใคร่ ของคนทัว่ ไป
๒) ทาให้เกิดความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
๓) ทาให้กิจการต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและสาเร็ จด้วยดี
๔) ทาให้เกิดความกล้าหาญเข้มแข็งและเชื่อมัน่ ในตัวเอง
๕. การไม่ เสพของเสพย์ติดให้ โทษ มีอานิสงส์
๑) ไม่บานทอนสุ ขภาพและสติปัญญา
๒) ไม่เปลืองทรัพย์
๓) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท
๔) ไม่ถูกชักจูงในทางที่ชวั่ ร้ายง่าย
๕) ไม่มีภาระกังวลจุกจิกโดยใช่เหตุ
๖) ไม่เป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท
๗) เป็ นที่เคารพนับถือของคนทัว่ ไป
ความสาคัญของการสมาทานศีล ๘
ศีล ๘ คือศีลที่อุบาสกอุบาสิ กาบางพวก (ส่ วนมากเป็ นชีและปะขาว) รักษาเป็ นประจา ถ้า
สมาทานรักษาเฉพาะวันอุโบสถเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า อุโบสถศีล
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ศีล ๘,๕ ข้อแรก เหมือนศีล ๕ ต่างแต่ขอ้ ๓ เปลี่ยนเป็ น
“อพฺรหฺมจริยา” คือเว้นจากการ
ประพฤติผดิ พรหมจรรย์ และเพิ่มอีก ๓ ข้อ คือ
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงอรุ ณของวันใหม่
๗. เว้ นจากการฟ้อนรา ขับร้ อง บรรเลงดนตรีดูการละเล่ น อันเป็ นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรง
ดอกไม้ของหอมและเครื่ องลูบไล้ ซึ้ งเป็ นเครื่ องประดับตกแต่ง
๘. คือเว้ นจากการนอนในทีน่ อนอันสู งใหญ่ หรู หราฟุ่ มเฟื อย
อานิสงส์ การสมาทานศีล ๘
๑. เป็ นเครื่ องเหนียวรั้งไม่ให้ลุ่มหลงในกามสุ ข
๒. เป็ นเครื่ องเตือนสติไม่ให้ลืมตัว รู ้จกั นึกถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์
๓. เป็ นเครื่ องตัดกังวลจากสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิธรรม
๔. เป็ นกาฝึ กหัดเอาชนะตนเอง
๕. เป็ นการฝึ กให้มีความอดทนและแกล้วกล้าปฏิบตั ิธรรม
๖. เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิธรรมเบื้องสู งขึ้นไป
ความสาคัญของการสมาทานศีล ๑๐
ศีล ๑๐ คือศีลที่สามเณรและสามเณรี รักษาเป็ นประจา หรื ออุบาสกอุบาสิ กาผูม้ ีความอุตสาหะจะ
รักษาได้
ศีล ๑๐,๙ ข้อแรก เหมือนศีล ๘ โดยแยกข้อที่ ๗ อกเป็ น ๒ ข้อคือ
๗. เว้ นจากการฟ้อนรา ขับร้ องบรรเลงดนตรี ดูการเล่ น อันเป็ นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
๘. เว้ นจากการทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องประดับตกแต่ง
๙. เหมือนศีล ๘ ข้ อที่ ๘
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน
อานิสงส์ การสมาทานศีล ๑๐
เช่นเดียวกับศีล ๘ เป็ นแต่ยงิ่ ยวดกว่า และยังเพิ่มอีกต่อไปนี้
๑. ทาให้เป็ นคนมักน้อยสันโดษ ไม่สะสมทรัพย์สมบัติ
๒.ทาให้สานึกว่า การเป็ นอยูข่ องตนต้องอาศัยผูอ้ ื่น
๓.ทาให้คลายมานะความถือตัวลงได้มาก
๔. เป็ นการฝึ กฝนอบรมตนเพื่อรับการอุปสมบทต่อไป
ความสาคัญของการสมาทานศีล ๒๒๗
ศีล ๒๒๗ คือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อพระภิกษุสงฆ์
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ศีล ๒๒๗ ข้อนี้ แบ่งเป็ นหลายชั้นหลายระดับ แต่กล่าวโดยย่อกาหนดโทษไว้ ๒ สถานคือ โทษ
หนัก และโทษเบา
ศีล ๒๒๗ นี้ กล่าวเฉพาะที่มาในพระปาติโมกข์เท่านั้นที่มานอกปาติโมกข์ยงั มีอีกมาก สวนใหญ่
เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน บริ ขาร เครื่ องใช้สังฆกรรม และ ระเบียบต่างๆ
อานิสงส์ การสมาทานศีล ๒๒๗
๑. ทาให้เกิดสังคมตัวอย่างในทางที่ดี
๒. ทาให้ภิกษุมีความประพฤติดีงามสมฐานะ
๓. ทาให้เป็ นบุคคลเลี้ยงง่าย มีความมักน้อยสันโดษ สมกับบานะของภิกษุที่เลี้ยงชีพด้วยการอาศัย
ผูอ้ ื่น และมีหน้าที่เป็ นผูน้ าทางจิตใจ โดยความเป็ นผูป้ ระพฤติเป็ นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชน
๔. ทาให้เกิดความสะดวกในการบาเพ็ญธรรมของสมณะ
๕. ทาให้เป็ นอยูง่ ่าย ไร้กงั วล จะได้บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ได้เต็มที่
๖. ทาให้เกิดความเสมอภาพ เสรี ภาพ และภราดรภาพอันเป็ นรากฐานแห่งประชาธิ ปไตย
๗. ทาให้ภิกษุสงฆ์อยูร่ ่ วมกันโดยผาสุ ก
๘. เป็ นการป้ องกันความเสื่ อมเสี ยมิให้เกิดขึ้น
๙. เป็ นการสร้างเสริ มศรัทธาของประชาชน
๑๐. ทาให้พระศาสนาเจริ ญมัน่ คง
ส่ วนศีล ๓๑๑ ของภิกษุณีน้ นั เป็ นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อภิกษุณีสงฆ์
********************
อานิสงส์ การสมาทานศีล ๕3
โดยหลวงปู่ มั่น ภูริทตฺโต
ศีล คือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทาลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกัน
ศีล คือพืชแห่งความดีอนั ยอดเยีย่ มที่ควรมีประจาชาติมนุษย์แม้โลกเจริ ญด้วยวัตถุจนกองสู งกว่า
พระอาทิตย์ แต่ความรุ่ มร้อนแผดเผาจะทวีคุณยิง่ กว่าพระอาทิตย์ ถ้ามัวคิดว่าวัตถุที่ค่ามากกว่าศีลธรรม
มนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็ นรั้วกั้นเป็ นเครื่ องประดับตัวจะมีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัย ฉะนั้น
พุทธศาสนิกชนควรรักษาศีล ๕ เพราะ
๑. สิ่ งมีชีวติ เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหงและทาลายคุณค่าแห่งความเป็ นอยูข่ อง
เขาให้ตกไป
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อานิสงส์การสมาทานศีล ๕ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๔๖.
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๒. สิ่ งของของใครๆ ก็รักและสงวน ไม่ควรทาลาย ฉาก ลัก ปล้น จี้ เป็ นต้น อันเป็ นการทาลาย
สมบัติและทาลายจิตใจกัน
๓. ลูก หลาน สามี ภรรยา ใครๆ ก็รักสงวนอย่างยิง่ ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็ น
การทาลายจิตใจของผูอ้ ื่นอย่างหนัก และเป็ นบาปไม่มีประมาณ
๔. มุสา การโกหกพกลม เป็ นสิ่ งทาลายความเชื่อถือของผูอ้ ื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้
เดรัจฉาน เขาก็ไม่พอใจคาหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย
๕. สุ รา ยาเสพติด เป้ นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทาให้คนดีๆ กายเป็ นคนบ้าได้ ลด
คุณค่าลงโดยลาดับ ผูต้ อ้ งการเป็ นคนดี มีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุ รา เครื่ องทาลายสุ ขทาง
ร่ างกายและใจอย่างยิง่ เป็ นการทาลายตัวเอง และผูอ้ ื่น
อานิสงส์ ของการรักษาศีล ๕
๑. ทาให้อายุยนื ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทรัพย์สมบัติที่อยูใ่ นความปกคลองมีความปลอดภัย จากโจรผูร้ ้ายมาราวีเบียดเบียนทาลาย
๓. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริ ยา อยูด่ ว้ ยกันเป็ นผาสุ กไม่มีผคู ้ อยล่วงล้ ากล้ ากลาย ต่างครองกัน
อยูด่ ว้ ยความเป็ นสุ ข
๔. พูดอะไร มีผเู ้ คารพเชื่อถือ คาพูดมีเสน่ห์เป็ นที่จบั ใจ ไพเราะ ด้วยสัตย์ ด้วยศีล
๕. เป็ นผูม้ ีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลังจับโน่นชนนี้เหมือนคนบ้าคนบอหา
สติไม่ได้
โดยพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่ เทศก์ เทสฺ รสี )
ถ้าหากถือศีล ๕ อยูป่ ระจาเนืองนิตย์ ไม่ขากตกบกพร่ องท่านให้เกียรติยศชื่อเสี ยงว่า โสดาบัน
บุคคล เมื่อเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมแล้ว การที่จะไม่รักษาศีล ๕ นั้นไม่มี การรักษาศีล ๕ ย่อมทา
ได้ง่าย และศีลย่อมรักษาตัวเรา คุม้ ครองตัวเราให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขปราศจากอุปัทวันตรายทั้งปวง
อานิสงส์ ของศีล
๑. ผูร้ ักษาศีลมีปกติกาย วาจา ใจไม่กาเริ บ คือไม่ทากาย วาจา ใจให้ผดิ ปกติธรรมดา
๒. ผูร้ ักษาศีล เป็ นผูม้ ีปกติไม่หวัน่ ไหว มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญ ไม่ยอมทาตามอานาจของความ
ชัว่
๓. ผูร้ ักษาให้บริ สุทธิ์ แล้ว ย่อมได้รับความเยือกเย็น ไม่เดือนร้อนใจในภายหลัง
๔. ผูร้ ักษาศีลได้แล้ว เป็ นผูส้ ู งส่ งด้วยคุณธรรม เพราะศีลเป็ นของเลิศของประเสริ ฐในโลก
๕. ศีลเป็ นของวิเศษอยูใ่ นตัว ผูม้ ารักษาศีลก็มีของวิเศษอยูใ่ นตัว สามารถกระทาตนให้พน้ จาก
ความชัว่ นอกจากศีลแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะขจัดความชัว่ ในตัวคนเราได้
ศีลอยูท่ ี่เจตนา เจตนางดเว้นอันนั้นแหละเป็ นศีล
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โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ ชา สุ ภทฺโท)
สี เลนโภคสัมปทา บุคคลผูม้ ีศีลนั้นเป็ นโภคะ โภคะภายนอกก็คือสิ่ งทั้งหลายทั้งปวงที่หามาเลี้ยงชีพ
เป็ นสัมมาอาชีวะ สิ่ งที่หามาทางสัมมาอาชีวะ ถึงแม้นอ้ ยแต่มนั ก็มาก มันมากเพราะว่ามันมีคุณค่า ท่านจึง
จัดเป็ นโภคะสัมปทา ถึงพร้อมด้วยโภคะ อย่างเพชรนิลจินดาแม้กอ้ นนิดเดียวก็มีราคามาก เพราะมัน
ปราศจากสิ่ งที่ไม่มีราคา ได้สิ่งทั้งหลายที่เรานามาเลี้ยงชีวติ ชีวติ ของเรานั้นมันปราศจากสิ่ งที่ไม่มีโทษแล้ว
มันก็เป็ นราคา เป็ นโภคะ
ถาดทองใบหนึ่งมีราคามาก ในสมัยต่อมาเขาเลิกใช้กนั แล้ว ถาดทองใบนั้นมันจะมีสีสุกขนาดไหน
มีราคาขนาดไหนก็ตอ้ งลดราคา ศีลนี้ก็ดี ถ้าหากคนไม่ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่นบั ถือ มันก็ไม่เกิดประโยชน์กบั
ใครทั้งนั้น

โดยพระธรรมโกษาจารย์ (ปญฺญานนฺทภิกฺขุ)
การรักษาศีล ก็เหมือนกัน ผลที่เกิดจากศีลก็คือ ความเย็นใจ ความสบายใจ ความไม่มีเวรกับใคร
ๆ เพราะเราไม่คิดจะฆ่าใคร ไม่คิดจะลักของใคร ไม่คิดจะไปล่วงเกินของรักของชอบใจของใคร ๆ ไม่คิด
จะพูดโกหกหลอกลวงใครให้เสี ยหาย เราไม่เสพของมึนเมาเสพติดทุกประเภท อันเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสื่ อมสุ ขภาพทางกาย เสื่ อมสุ ขภาพทางจิต ผลก็เกิดขึ้นในปั จจุบนั คือความเย็นใจสงบใจ นัง่ ก็เป็ นสุ ข
นอนก็เป็ นสุ ข จะไปในที่ใดก็มีความสุ ขทางกาย ทางใจ เพราะไม่มีภยั ไม่มีเวรกับใคร ๆ อันนี้เป็ นผลที่เรา
เห็นได้ดว้ ยตัวของเราเอง
ประเทศลังกา เด็กตัวน้อย ๆ ถือศีลในวันวิสาขบูชา นุ่งขาว ห่มขาว ไปอยูท่ ี่วดั นอนบนพื้น
กระดาน รับประทานอาหารมื้อเช้า มื้อเพล ตอนเย็นไม่ตอ้ ง อาหารเขาก็ให้ทานง่าย ๆ ข้าวราดแกงคนละ
จาน ๆ เสร็ จแล้วไปนัง่ รวมกลุ่มไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงทางศาสนา อ่านหนังสื อ ฟังพระเทศน์ เด็ก
เหล่านั้นทาตลอดวัน ตลอดคืน
ได้ลองสัมภาษณ์เด็กบางคนว่า เธอมาถือศีลอุโบสถอดข้าวเย็น หิ วไหม เขาบอกว่าหิ วเหมือนกัน
แต่ตอ้ งอดทนเป็ นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องอดทน พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อดทนหนักแน่น พระองค์
อดอาหารมากกว่าเราอดทนจนกระทัง่ ร่ างกายซูบผอมเหลือแต่หนังหุ ม้ กระดูก ลุกขึ้นเดินไปก็ลม้ ลง เราอด
เพียงวันเดียวคืนเดียวเท่านั้นไม่สาคัญอะไร เขาก็ตอบเข้าทันที มีแนวคิด แสดงว่ามีปัญญามีความเข้าใจใน
เรื่ องนั้น เราฝึ กเด็กให้กระทาอย่างนี้จะได้เกิดความอดทน ความหนักแน่น รู ้จกั บังคับตัวเอง ไม่ปล่อยให้
วันสาคัญทางศาสนาผ่านพ้นไปเฉย ๆ
เวลาว่างเราไม่ไปไหน ก็ชวนกันมาคุยกันในเรื่ องธรรมะกับเด็ก ๆ ถามเรื่ องพุทธเจ้า ประวัติของ
พระพุทธเจ้า ถามถึงคาสอนขั้นต้น ๆ ให้เด็กเข้าใจ พูดอะไรในเรื่ องที่เรี ยกว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึง
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พระธรรม นึกถึงพระสงฆ์ในวันสาคัญทางศาสนา ก็จะเชื่อว่าได้ประโยชน์จากวันนั้น เป็ นการบูชา
พระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบตั ิบูชาอย่างแท้จริ ง
โดยพระราชวิทยาคม (หลวงพ่ อคูณ ปริสุทฺโธ)
การปฏิบตั ิธรรมตาหลักศีล ๕ คนไทยจะต้องละความชัว่ ทาดี มีศีลธรรมประจาใจ หลวงพ่อสอน
ว่า “อยากให้บา้ นเมืองเจริ ญนะ” ไม่ยากหรอก ขอให้คนไทยตั้งมัน่ อยูใ่ นศีล ๕ คือ รักษาศีล ๕ ให้
บริ สุทธิ์ ไม่ให้ขาด อย่าให้ด่างพร้อย เป็ นมนุษย์สุดประเสริ ฐหรื อใครก็ตาม แม้แต่เป็ นพระเราก็ตอ้ งรักษา
ศีล ๕ ถ้าไม่มีศีล ๕ ประจาใจ ไม่วา่ พระรู ปหนึ่งรู ปใดก็เป็ นพระไม่ได้เหมือนกัน
โลกของเราจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขได้ อุบาสกอุบาสิ กา ต้องตั้งอยูใ่ นคุณธรรม มีศีลห้าประจาใจ เมื่อ
นั้นแหละโลกของเราจึงจะเจริ ญอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขได้ เวลานี้โลกมันวุน่ วายอย่างหนักก็เพราะทุกคนมันไร้ศีล ๕
ไร้คุณธรรม ความดีงามไม่มีประจาสันดาน

โดยพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
อาชญากรรมที่ร้ายแรงแทบทั้งหมด เป็ นเรื่ องของการละเมิดศีล ๕ ในสังคมที่มากด้วยการสังหาร
ผลาญชีวติ การปองร้าย การทาร้ายกัน การลักขโมย ปล้น แย่งชิง การทาความผิดทางเพศ มีคดีฆาตกรรม
โจรกรรม การข่มขืน หลอกลวง การเสพของมึนเมาและสิ่ งเสพติดเหล่านั้น ระบาดแพร่ หลายทัว่ ไป ชีวติ
และทรัพย์สินไม่ปลอดภัย จะอยูไ่ หนหรื อไปที่ไหนก็ไม่มีความมัน่ ใจเต็มไปด้วยความห่วงใยวิตกกังวล
จิตใจหวาดผวาบ่อย ๆ ผูค้ นพบเห็นกันแทนที่จะอบอุ่นใจ ก็หวาดระแวงกัน อยูก่ นั ไม่เป็ นปกติสุข
สุ ขภาพจิตของประชาชนย่อมเสื่ อมโทรม ยากที่จะพัฒนา คุณภาพและสมรรถภาพของจิต และ
สังคมนั้นก็ไม่เป็ นสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลสาหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป เพราะมีความเดือน
ร้อนระส่ าระสายยุง่ แต่การแก้ปัญหา และมีแต่กิจกรรมที่บ่อนทาลายให้สังคมเสื่ อมโทรมลงไปทุกที
การขาดศีล ๕ จะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม จึงย่อมเป็ นมาตรฐานวัดความเสื่ อมโทรมของสังคม
ส่ วนสภาพพฤติกรรมและการดาเนินชีวติ ที่ตรงข้ามจากนี้นนั่ แหละคือ การมีศีล ๕ ดังนั้น ศีล ๕ จึงเป็ น
เกณฑ์มาตรฐานอย่างต่าที่สุดของความประพฤติมนุษย์ สาหรับรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้อยูใ่ นภาวะ
เกื้อกูล และเป็ นพื้นฐานของการดาเนินชีวติ ที่ดีงาม
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ไตรสิ กขาสาหรับปุถุชนเพือ่ คลายทุกข์
ศีล คือ การปฏิบตั ิเพื่อทาใจให้สะอาด
สมาธิ คือ ความมีจิตใจตั้งมัน่ ไม่โอนเอนไปตามอานาจกิเกส
ปัญญา คือ รู้ถูกต้องตามเป็ นจริ ง
การศึกษา (สิ กขา)4
แยกซอยออกไปเป็ น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ที่มี ๓
ด้านคือพฤติกรรม จิตใจและปั ญญา เรี ยกว่าไตรสิ ขา ซึ่ งมีสาระสาคัญดังนี้
ศีล คือการฝึ กฝนด้ านพฤติกรรม
หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธุ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องมี
ผลดี สิ่ งแวดล้อม ที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธุ์มี ๒ ประเภทคือ
(๑) สิ่ งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ (ในความหมายของนักเดินทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งสัตว์อื่นทั้งหลายทั้งปวงด้วย)
(๒) สิ่ งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปั จจัย ๔ เครื่ องใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีและสิ่ ง
ทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ
4

พระธรรมปิ ฎก. พระพุทธศาสนาพัฒนาตนและสั งคม. มปป.
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ศีลแบ่งเป็ นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ๔ หมวด คือ
(๑) การรักษาวินัยแม่ บทของชุ มชน (ปาฏิโมกขสั งวร) เมื่อคนอยูร่ ่ วมกัน หรื อทางานทากิจการ
ร่ วมกันเป็ นชุมชน เป็ นหน่วยงาน เป็ นองค์กร ตลอดจนเป็ นประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์กติกา ตลอดจน
กฎหมาย เพื่อจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรี ยบร้อย ความประสานสอดคล้อง ความเกื้อหนุนต่อกันความ
รับผิดชอบ และสามัคคี ที่จะเอื้อโอกาส หรื อเป็ นหลักประกันให้ชีวติ ความเป็ นอยู่ และกิจการต่าง ๆ ดาเนิน
ไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวติ หรื อกิจการของชุมชนนั้น ดังเช่นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีวนิ ยั
ที่เรี ยกชื่อเฉพาะว่า ปาฏิโมกข์ ซึ่ งเรามักเรี ยกกันง่าย ๆ ว่าศีล ๒๒๗ ชุมชนอื่น เช่นโรงเรี ยนก็ตอ้ งมีกฎ
กติกาที่เป็ นวินยั แม่บทของตนเช่นเดียวกัน
วินยั แม่บทสาหรับสังคมคฤหัสถ์หรื อสังคมแห่งมนุษยชาติท้ งั หมด ก็คือศีล ๕ ซึ่ งถือว่าเป็ นมนุษย์
ธรรม เพราะเป็ นบรรทัดฐานที่จะทาให้มนุษย์มีวถิ ีชีวติ ที่สูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน อยูร่ ่ วมกันโดยไม่เบียดเบียนกัน
และรักษาสังคมให้มีสันติสุข
สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่น ประเทศ สถาบันองค์กร และหน่วยงานต่างๆนอกจากจะต้องรักษา
ศีล ๕ แล้วก็ยงั ต้องปฏิบตั ิตามวินยั แม่บทที่เป็ นส่ วนเฉพาะองตนเองย่อยลงไปอีก เช่น กฎหมาย ตั้งแต่
รัฐธรรมนูญลงมา จรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อน เป็ น
ต้น ฯลฯ การจัดตั้งวางระเบียบชีวติ และระบบสังคม ด้วยการบัญญัติกฎกติกาอันชอบธรรม ที่เรี ยกว่าวินยั
แม่บทนั้น พึงมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ
ก. เพื่อความสงบเรี ยบร้อยอยูร่ ่ วมกันผาสุ ก
ข. เพื่อความสอดคล้องประสานกลมกลืน
ค. เพื่อความเกื้อหนุนกัน โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรี ยบกัน
ง. เพื่อความมีส่วนร่ วมและร่ วมรับผิดชอบ
จ. เพื่อความพร้อมเพรี ยงสามัคคี
ฉ. เพื่อป้ องกันความชัว่ และความเสื่ อมเสี ยหาย
ช. เพื่อกั้นคนชัว่ ร้าย และให้โอกาสคนดี
ญ. เพื่อเอื้อโอกาสให้ชีวติ และกิจการพัฒนาและดาเนินสู่ จุดหมาย
ฎ. เพื่อความดีงามงดงามมีวฒั นธรรมของสังคม
ฏ. เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงแห่งหลักการ
(๒) การรู้ จักใช้ อนิ ทรีย์ (อินทรียสั งวร) เรารับรู ้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรี ย ์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ถ้ารับรู ้ใช้หูตาไม่เป็ น เช่น ดูไม่เป็ น ฟังไม่เป็ น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษเช่น เกิดความลุ่ม
หลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่ อมเสี ยสุ ขภาพเป็ นต้น ตลอดจนนาไปสู่ การใช้มือและสมองเพื่อการแย่งชิง
หรื อทาลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ อินทรี ย ์ ให้ดู ฟัง เป็ นต้นอย่างมีสติ เมื่อดูเป็ น ฟังเป็ น เช่น ดู
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ทีวเี ป็ น ฟังวิทยุเป็ น รู ้จกั ใช้ตาหู แสวงหาความรู ้เป็ นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้คุณภาพชีวติ และนาไปสู่ การ
ใช้มือและมองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทาการสร้างสรรค์
หลักปฏิบัติทสี่ าคัญในการใช้ อนิ ทรีย์ คือ
ก) รู ้จกั พิจารณาเลือกเฟ้ นสิ่ งที่จะดู จะฟัง เป็ นต้น แยกแยะได้อย่างรู ้เทาทันว่าสิ่ งใด รายการใดดีงาม
หรื อไม่ เป็ นคุณประโยชน์หรื อเป็ นโทษเป็ นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่ งที่ชวั่ ร้ายเป็ น โทษภัย และรับดูรับฟังสิ่ งที่
ดีงามเป็ นประโยชน์
ข) ดู ฟัง เป็ นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู ้จกั ประมาณ รู ้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา ตก
เป็ นทาสของสิ่ งที่ดูที่ฟังเป็ นต้นนั้น อันจะทาให้สิ้นเปลืองเงินทอง สู ญเสี ยเวลา เสี ยสุ ขภาพเสี ยการงาน เสี ย
การเล่าเรี ยนเป็ นต้น
ค) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยูแ่ ค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่รู้จกั ดู รู ้จกั ฟัง ให้ได้
คูณค่าที่ดีงามเป็ นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่สาคัญคือ ต้องให้ได้ปัญญา และคติที่จะนามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชีวติ และสังคม
(๓) การหาเลีย้ งชี พทีบ่ ริสุทธิ์ (อาชี วปาริสุทธิ) การทามาหาเลี้ยงชีพเป็ นพฤติกรรมหลักในการ
ดาเนินชีวติ ของมนุษย์ ถ้ามีผหู ้ าเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริ ต เป็ นมิจฉาชีพ จอกจากชีวติ ของคนนั้นเองจะชัว่ ร้าย
เสื่ อมแล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้าเน้นกันอย่างยิง่ ในเรื่ องการพัฒนา สัมมาชีพ
และส่ งเสริ มให้ประชาชนฝึ กฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือหาเลี้ยงชีวติ โดยทางสุ จริ ตเพราะไม่ผดิ
กฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลกั ษณะที่สาคัญ ๆ ดังนี้
- เป็ นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่ก่อเวรภัย หรื อ สร้างความเดือดร้อนเสี ยหายแก่สังคม
เป็ นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปั ญหา หรื อสร้างสรรค์ชีวติ และสังคมในทางใดทางหนึ่ง
- เป็ นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผทู ้ าได้พฒั นาชีวติ ของตนให้งอกงามยิง่ ขึ้นทางด้านพฤติกรรมด้าน
จิตใจและด้านปัญญา
- เป็ นอาชีพการงานที่ไม่ทาลายคุณค่าของชีวติ และไม่เสื่ อมเสี ยคุณภาพชีวติ แต่ทาให้ชีวติ ของตนมี
คุณค่าน่าภาคภูมิใจเป็ นอาชีพการงานที่ทาให้ได้ปัจจัยชีวติ มาด้วยเรี่ ยวแรงกาลังกาย กาลังสติปัญญาความ
เพียรพยายามความสามารถและฝี มือของตน และทาให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญจัดเจน หรื อฝึ กปรื อ
ฝี มือ ในทางสร้างสรรค์ยงิ่ ขึ้นไป
( ๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ ในที่สุดก็มาลงที่
การกิน ใช้ เสพ บริ โภค ถ้ามนุษย์ไม่พฒั นาพฤติกรรมในการเสพบริ โภค ก็จะก่อปั ญหาอย่างมากทั้งแก่
ชีวติ แก่สังคม และแก่โลกเพราะเขาจะกิน ใช้ บริ โภคปั จจัย ๔ และสิ่ ง ของเครื่ องใช้ท้ งั หลาย รวมทั้ง
เทคโนโลยีดว้ ยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ฟุ้ งเฟ้ อ ความเสื่ อมเสี ยคุณภาพชีวติ การใช้จ่าย
สิ้ นเปลือง การขัดแย้ง แย่งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อมลภาวะ
เป็ นต้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริ โภค ให้เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากปั ญญาที่รู้เข้าใจ และ
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ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีน้ นั ๆ เริ่ มแต่รับประทานอาหารเพื่อ
บารุ งเลี้ยงร่ ากายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่กินเพียงเพื่อเอร็ ดอร่ อย อวดโก้ อวดฐานะ หรื อตื่นตามค่านิยมฟู่
ฟ่ า ให้เป็ นการกินด้วยปั ญญาที่ทาให้รู้จกั ประมาณในการบริ โภค หรื อกินพอดี ที่เรี ยกว่า โภชเนมัตตัญญุตา
ตลอดจนการใช้สอยสิ่ งต่างๆ อย่างประหยัด ซึ่ งทาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยสิ้ นเปลืองน้อยที่สุด
ปั จจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้ปัญญาทาความเข้าใจและบริ โภคปั จจัยทั้งหลายให้ได้ผลเต็มพอดี ตามคุณค่า
แท้ที่เป็ นจุดหมายของการบริ โภคสิ่ งนั้นๆ ศีล หมวดนี้มีหลักในการปฏิบตั ิดงั นี้
ก) บริ โภคด้วยความรู ้ตระหนักว่าการมี-ใช้-บริ โภคสิ่ งเหล่านั้นมิใช้เป็ น จุดหมายของชีวติ แต่มนั
เป็ นปั จจัยเครื่ องช่วยเกื้อหนุนให้เรา สามารถพัฒนาชีวติ และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่สูงยิง่ ขึ้ง
ข) บริ โภคด้วยความรู ้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของการบริ โภคใช้สอยสิ่ งนั้น ๆ เช่น การ
สวมรองเท้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยปกป้ องเท้า มิให้เป็ นอันตรายจากสิ่ งที่จะมากระทบกระทั้งและเชื้อโรค
เป็ นต้น และเพื่อช่วยให้เดินวิง่ ได้สะดวกรวดเร็ ว ทนนาน เป็ นต้น มิใช่สวมใส่ เพื่ออวดโก้แสดงฐานะกัน
ตามค่านิยมที่เลื่อยลอย
ค) บริ โภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริ มาณ ประเภท และคุณสมบัติของสิ่ งที่บริ โภคตรง
พอดีกบั วัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของการบริ โภคสิ่ งนั้น เช่น บริ โภคอาหารในปริ มาณและประเภท ซึ่ งพอดี
กับความต้องการของร่ างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี
ง) สามารถละเว้นหรื อเลิกเสพบริ โภคสิ่ งที่ไม่เป็ นปั จจัยเกื้อหนุนชีวติ เช่น สิ่ งที่ทาลายสุ ขภาพ
เป็ นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรสหรื อความโก้หรู หราเป็ นต้น
สมาธิ คือ การตั้งใจมั่น
หมายถึง การฝึ กฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะจิตใจเป็ นฐานของพฤติกรรม
เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรื อเจตนาและเป็ นไปตามเจตจานงและแรงจูงใจที่อยู่
เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย
แม้ความสุ ข ความทุกข์ในที่สุดก็อยูท่ ี่ใจ ยิง่ กว่านั้นปั ญญาจะเจริ ญงอกงามได้ตอ้ งอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู ้
ปั ญหาเอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ทอ้ ถอยยิง่ เรื่ องที่คิดหรื อพิจารณานั้นยาก หรื อละเอียด
ลึกซึ้ งก็ยงิ่ ต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิ จึงจะคิดให้
ชัดเจนเจาะลึกทะลุได้และมองเห็น ทัว่ ตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็ นฐานะที่ให้ปัญญาทางานและพัฒนาอย่าง
ได้ผล
การพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิ เป็ นแกนหรื อเป็ นศูนย์กลางจึงเรี ยกง่าย ๆ ว่า
“สมาธิ” และอาจแยกออก
ได้เป็ นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่าง ๆ คือ
ก) พัฒนาคุณธรรมทีเ่ ป็ นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริ มสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็ นจิตใจที่
สู ง ประณี ต และประเสริ ฐ เช่น
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เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี เป็ นมิตร อยากให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข
กรุ ณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์
มุทติ า คือ ความพลอยยินดี พร้อมที่จะส่ งเสริ มสนับสนุน ที่ประสบความสาเร็ จ มีความสุ ขหรื อ
ก้าวหน้าในการทาสิ่ งที่ดีงาม
อุเบกขา คือ ความวางตัววางใจเป็ นกลาง เพื่อรักษาธรรมเมื่อผูอ้ ื่นควรจะต้องรับผิดชอบต่อการ
กระทาของเขาตามเหตุและผล
จาคะ คือ ความมีน้ าใจเสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ไม่เห็นแก่ตวั
กตัญญูตกเวทิตา คือ ความรู ้จกั คุณค่าแห่งการกระทาของผูอ้ ื่น และแสดงออกให้เห็นถึงการรู ้
คุณค่านั้น
หิริ คือ ความอายบาป ละอายใจต่อการจะทาความชัว่ ทั้งทางกาย วาจา และแม้แต่การคิดชัว่
โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชัว่ คร้ามขยาดต่อทุจริ ต
คารวะ คือ ความเคารพ ความใส่ ใจรู ้จกั ให้ความสาคัญแก่สิ่งนั้นนั้น อย่างถูกต้องเหมาะสม
มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุ ภาพ นุ่มนวล ไม่กระด้าง
ข) พัฒนาสมรรถภาพและประสิ ทธิภาพของจิตใจ โดยเสริ มสร้างคุณสมบัติที่ทาให้จิตใจมีความเข้มแข็ง
หนักแน่น มัน่ คง แกล้วกล้าสามารถทากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น
ฉันทะ คือ ใฝ่ รู ้ใฝ่ สร้างสรรค์ อยากให้ความจริ งและใฝ่ ที่จะทาสิ่ งดีงามให้สาเร็ จ อยากเข้าถึงภาวะ
ดีงามอันเลิศสู งสุ ด
วิริยะ คือ ความเพียร บุกฝ่ าไปข้างหน้า เอาธุ ระรับผิดชอบไม่ยอมทอดทิ้งกิจหน้าที่
อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู ้ ความสู ้ยากบากบัน่ ไม่ยนั่ ไม่ถอย
ขันติ คือ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความทนทาน หนักแน่น มัน่ คง
จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ ใส่ ใจ อุทิศตัว อุทิศใจให้แก่กิจหน้าที่หรื อสิ่ งที่ทา
สั จจะ คือ ความตั้งใจจริ ง จริ งใจและจริ งจัง เอาจริ งเอาจังแน่วแน่ต่อสิ่ งที่ทา ไม่เหยาะแหยะ ไม่
เรรวน ไม่กลับกลาย
อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ความมุ่งมัน่ แน่วแน่ต่อจุดหมาย
ตบะ คือ พลังเผากิเลส (เผาความเศร้าหมองในใจ) กาลังความเข้มแข็งพากเพียรในการทากิน
หน้าที่ให้สาเร็ จ โดยแผดเผาระงับยับยั้งกิเลสตัณหาได้ ไม่ยอมแก่ทุจริ ต และไม่เห็นแก่ความสุ ขสาราญ
ปรนเปรอ
สติ คือ ความระลึกนึกได้ ไม่เผอเรอ ไม่เลื่อยลอย ทันต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น เป็ นไป ซึ่ งจะต้องเกี่ยวข้อง
ทุกอย่าง กาหนดใจไว้กบั กิจหน้าที่หรื อสิ่ งที่ทา กั้น ยั้งใจจากสิ่ งที่เสื่ อมเสี ยหายเป็ นโทษ และไม่ปล่อย
โอกาสแห่งประโยชน์ หรื อความดีงาม ความเจริ ญให้เสี ยไป
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สมาธิ คือ ภาวะจิตที่ต้ งั มัน่ แน่วแน่ ได้ที่ อยูต่ วั สงบอยูก่ บั สิ่ งที่ตอ้ งการทา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่แกว่ง
ไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้
ค) พัฒนาความสุ ขและภาวะทีเ่ กือ้ หนุนสุ ขภาพของจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริ มสร้างขึ้นให้มีอยูป่ ระจาใน
จิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ
ปราโมทย์ คือ ความร่ าเริ ง สดชื่น เบิกบานใจ ไม่หดหู่หรื อห่อเหี่ ยว
ปี ติ คือ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้ม เปรมใจ ฟูใจ ไม่โหยหิ วแห้งใจ
ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผ่อยคลายกายใจ ไมคับ ไม่เครี ยด
สุ ข คือ ความคล่องใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไม่มีอะไรบีบคั้นติดขัดคับข้อง
สันติ คือ ความสงบ ปราศจากความเร้าร้อนกระวนกระวาย
เกษม คือ ความปลอดโปร่ ง ความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย โล่งโปร่ งใจไร้กงั วล
สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย ไม่มีอะไรแผดเผาใจ ไม่ตรอมตรม
เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรี เป็ นอิสระ ไม่ถูกผูกมัดติดข้องจะไปไหนก็ไปได้ตามประสงค์
ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใส ผุดผ่อง แจ่มจ้า กระจ่างสว่างใจ ไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง
วิมริยาทิกตั ตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน ไม่กีดกั้นจากัดตัว หรื อหมดมุ่นติดค้าง มีจิตใจใหญ่
กว้างไร้ขอบคันเขตแดน
คุณสมบัติท้ งั หลายที่กล่าวมานี้ แม้จะดีงามเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แต่บางอย่างอาจถูกนาไปใช้
ในทางที่ผดิ ก่อให้เกิดโทษได้ (เช่น เพียรในการลักของเขา) หรื อนาไปพ่วงกับการกระทาที่ไม่ดี (เช่น ปี ติ
ปลื้มใจที่รังแกเขาได้) หรื อใช้ผดิ เรื่ อง ผิดที่ ผิดกรณี ผิดสถานการณ์ (เช่น มุทิตาพลอยยินดีส่งเสริ มคนที่
ลาภ หรื อประสบความสาเร็ จโดยทางทุจริ ต) เป็ นต้น จึงต้องศึกษาให้เข้าใจความหมาย ความมุ่งหมาย
และการใช้งานเป็ นต้นให้ชดั เจน และรู้จกั ปฏิบตั ิให้ถูกต้องพอดี
การพัฒนาทางด้านจิตใจนี้ เมื่อปฏิบตั ิสูงขึ้นไปความสาคัญของสมาธิ ที่เป็ นแกน หรื อเป็ น
ศูนย์กลางจะยิง่ เด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิ เจริ ญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่งอยูต่ วั อย่างแท้จริ งแล้ว ผูบ้ าเพ็ญสมาธิ
นั้นก็จะบรรลุภาวะจิตที่เรี ยกว่า “ฌาน” ซึ่ งเป็ นสมาธิ จิตชั้นสู ง
การพัฒนาจิตใจ หรื อเรื่ องของสมาธิ ท้ งั หมดนี้แม้จะมีประโยชน์มากมาย นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ได้หลายอย่าง เช่น ในเรื่ องพลังจิต และในด้านการหาความสุ ขทางจิตใจ แต่คุณค่าที่แท้จริ งท่านมุ่งหมายก็
คือเพื่อเป็ นฐาน หรื อเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนการพัฒนาปั ญญา
การทางานทางปั ญญาที่ยงิ่ ละเอียดซับซ้อนและลึกซึ้ งมากขึ้นก็ยงิ่ ต้องการสมาธิ จิตสู งขึ้น การพัฒนา
จิตใจหรื อสมาธิ น้ ีจึงมีความสาคัญมาก
ปัญญา คือ ความรอบรู้ ทวั่ ถึง
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หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสาคัญสู งสุ ด เพราะปัญญาเป็ นตัวนาทาง และควบคุม
พฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร แค่ไหน ก็อยูท่ ี่วา่ จะมีปัญญาชี้นาหรื อบอกทางให้
เท่าใด และปั ญญาเป็ นตัวปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญญาติดขัดอยูพ่ อเกิด
ปั ญญารู ้วา่ จะทาอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็ นอิสระได้ การพัฒนาปั ญญาเป็ นเรื่ องกว้างขวางแยกออกไปได้หลาย
ด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น
ก) ปัญญาทีช่ ่ วยให้ ดาเนินชีวติ อย่างมีประสิ ทธิภาพประสบความสาเร็จ
ความรู ้ความเข้าใจข้อมูลความรู ้ รวมทั้งศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายได้ถูกต้อง
ชัดเจน
การรับรู ้เรี ยนรู ้อย่างถูกต้องตามเป็ นจริ ง ตรงตามสภาวะของสิ่ งนั้น ๆ หรื อตามที่มนั เป็ น
ความรู ้จกั จับสาระของความรู ้หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ รู ้จุดรู ้ประเด็น สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นชี้แสดง
หรื อยกขึ้นวางเป็ นหลักได้
ความรู ้จกั สื่ อสารถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจและความต้องการของตนให้ผอู ้ ื่นรู ้ตาม เห็นตาม เป็ น
ต้น
การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง ความรู้จกั แยกแยะวิเคราะห์วจิ ยั สื บสาวเหตุปัจจัย
ของเรื่ องราวต่าง ๆ ที่จะทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาและทาการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้ ความรู ้จกั จัดทา
ดาเนินการหรื อบริ หารจัดการกิจการต่าง ๆ ให้สาเร็ จผลตามที่มุ่งหมาย
ความรู ้จกั เชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู ้ต่าง ๆ โยงเข้ามาประสานเป็ นภาพองค์
รวมที่ชดั เจนหรื อโยงออกไปสู่ ความหยัง่ รู ้ หยัง่ เห็นใหม่ ๆ ได้
ข) ปัญญาทีช่ ่ วยให้ ดาเนินเข้ าสู่ วถิ ีชีวติ ทีถ่ ูกต้ องดีงาม
ความรู ้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่ งทั้งหลาย ที่อิงอาศัยสื บเนื่องส่ งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย
มองเห็นภาวะกระบวนการที่ชีวติ สังคมและโลกคือหมู่สัตว์มีความเป็ นมาและสื บไป
การพัฒนาคนตามหลักไตรสิ กขา5
องค์ ประกอบ ๓ ด้ านของการศึกษา
ไตรสิ กขา มี ๓ ข้อ เราเรี ยกกันเป็ นภาษาง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา แต่ความจริ งในภาษาของ
ทางวิชาการ ทางธรรมแท้ ๆ ท่านใช้ศพั ท์วา่
๑. อธิศีลสิ กขา
๒. อธิจิตตสิ กขา
5

วารสารพุทธธรรม ปี ที่ ๕๓ ฉบับที่ ๓๐๘, ๒๕๔๘. หน้า ๓๕-๓๘.

หลักสูตรอบรมกรรมฐานวัดหนองสวง
โดย พระครู สุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) | ๓๖

๓. อธิปัญญาสิ กขา
เรี ยกเต็งต้องเรี ยกอย่างนี้ แต่บางทีเราเรี ยกง่าย ๆ ว่า มี ศีลสิ กขา จิตตสิ กขา ปั ญญาสิ กขา ซึ่ งไม่ถูก
หลักวิชา
ถ้าจะเรี ยกให้ส้ นั ต้องเรี ยกว่า
ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็ นศัพท์สาหรับเรี ยกเป็ นหมวดธรรมหรื อเป็ น
การแบ่งประเภทเป็ นจาพวก แต่ถา้ เรี ยกเป็ นตัวการฝึ กฝนเป็ นสิ กขา ต้องเรี ยกว่า อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา
อธิปัญญาสิ กขา
๑. อธิศีลสิ กขา การฝึ กฝนในศีลอันยิง่ หรื อฝึ กฝนให้มีศีลยิง่ ๆ ขึ้งไป
๒. อธิจิตตสิ กขา การฝึ กในเรื่ องจิตที่ยงิ่ หรื อฝึ กในเรื่ องจิตให้ยงิ่ ๆ ขึ้นไป
๓. อธิปัญญาสิ กขา การฝึ กฝนในปั ญญาอันยิง่ หรื อฝึ กฝนให้มีปัญญายิง่ ๆ ขึ้นไป
ในขั้นนี้จะอธิ บายไว้พอเป็ นแนว
๑.
อธิศีลสิ กขา ที่เรี ยกสั้น ๆ ว่า ศีล เป็ นเรื่ องชั้นนอก ชั้นกาย วาจา ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและ
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป การไม่เบียดเบียนซึ่ งเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นของการอยูร่ ่ วมกันด้วยดีกบั ผูอ้ ื่นในสังคม และ
ปฏิบตั ิวตั ถุอุปกรณ์ท้ งั หลายในทางที่ไม่เกิดโทษ
๒.
อธิจิตตสิ กขา เป็ นการฝึ กลึกเข้าไปมาสู่ ข้ นั จิตใจ คือการพัฒนาในเรื่ องจิตใจของตนเองถ้าจะ
แจกแจงด้วยภาษาสมัยใหม่ อธิ จิตตสิ กขาก็คือการฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพจิตดี สมรรถภาพจิตดี
และสุ ขภาพจิตดี
๑) คุณภาพจิตดี หมายความว่า จิตใจมีคุณธรรม เช่นมีเมตตา มีกรุ ณา มีมุทิตา มีศรัทธา มีความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความเคารพ มีความกตัญญู เป็ นต้น
๒) สมรรถภาพจิตดี เช่น มีขนั ติ ความอดทน มีสมาธิ ความมีใจตั้งมัน่ อธิ ษฐาน ความเด็ดเดี่ยว
วิริยะ ความเพียร สติความระลึกเท่าทัน เป็ นต้น เป็ นจิตที่เข้มแข็งมีความสามารถ มีความพร้อมที่จะ
ทางานได้
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตนี้มีขอ้ สาคัญอยูท่ ี่วา่ เมื่อฝึ กให้มีสมาธิ แล้ว ก็จะใช้งานได้ดีเป็ นบาทฐานของ
ปั ญญาต่อไป ใช้งานได้ดี เรี ยกว่า กัมมนียงั แปลว่า จิตควรแก่การงาน หรื อ เหมาะงาน
๓) สุ ขภาพจิตดี จิตที่มีสุขภาพดีก็สบาย มีปีติ มีปราโมทย์ มีความเอิบอิ่ม แช่มชื่น เบิกบาน ผ่อง
ใส สบายใจ และทาให้สบายได้เรื่ อย ๆ
การฝึ กตนในอธิ จิตตสิ กขา ก็อยูใ่ นเรื่ อง ๓ อย่างนี้ คือมีคุณภาพ สุ ขภาพ และสมรรถภาพที่ดี
๓. อธิปัญญาสิ กขา ฝึ กอบรมในเรื่ องปั ญญา ปั ญญาก็คือความรู ้เข้าใจในสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ น
จริ ง หรื อรู ้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวติ ทาให้จิตใจเป็ นอิสระไม่ตกอยูใ่ นอานาจครอบงาของกิเลส หรื อ
อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพากิเลส พ้นทุกข์พน้ ปั ญหา ปั ญญาเป็ นตัวคุมท้าย ครบกระบวนการฝึ ก
นี้เป็ นการกล่าวโดยย่อ ที่เราปฏิบตั ิกนั ในทางพระพุทธศาสนาก็อยูใ่ นหลักเรื่ อง ศีล สมาธิ ปั ญญา
หรื ออธิศีลสิ กขา อธิจิตตสิ กขา อธิปัญญาสิ กขา ๓ ข้อนี้เท่านั้นเอง

หลักสูตรอบรมกรรมฐานวัดหนองสวง
โดย พระครู สุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) | ๓๗

การศึกษา ๓ ด้ าน สาหรับประชาชน
มีเกร็ ดที่ควรทราบเพิ่มอีกว่า ตามปกติพระพุทธเจ้ามักจะทรงสอนเรื่ องสิ กขา ๓ หรื ออธิศีล อธิจิต
อธิ ปัญญา แก่พระสงฆ์ ไม่พบที่ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น ความจริ งนั้นสอนเช่นกัน แต่
ท่านมีถอ้ ยคาใหม่มาใช้เพื่อให้เหมาะกับคฤหัสถ์
จะห็นว่ามีสิกขาสาหรับคฤหัสถ์ ๓ อย่างเหมือนกัน แต่ใช้ศพั ท์ใหม่เรี ยกว่า
ทาน ศีล ภาวนา ได้
ยินกันมาแต่โบราณว่า ทาน ศีล ภาวนา รวมเป็ นชุดเรี ยกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ หรื อบุญกิริยา ๓ อย่าง
แปลว่าการทาบุญ โดยมากใช้กบั ญาติโยมคฤหัสถ์ ความจริ งก็คือ ไตรสิ กขานั้นเอง แต่มีขอ้ แตกต่างอยูท่ ี่
การเน้นย้าขยายให้หนักแน่นคนละด้าน
ของพระให้สังเกตดู จะเห็นว่าท่านเน้นด้านในมาก คือตัวเองภายในนี้เน้นหนัก ส่ วนของคฤหัสถ์
เน้นด้านนอก ของพระมีอธิ ศีลเป็ นด้านนอกอยูข่ อ้ เดียว พอถึงข้อที่ ๒-๓ เน้นเรื่ องภายใน คือ จิตกับ
ปั ญญา แต่ของคฤหัสถ์จะเห็นว่า
๑. ทาน เป็ นเรื่ องภายนอก การอยูก่ บั ผูอ้ ื่น ช่วยเหลือสงเคราะห์กนั
๒. ศีล คือการไม่เบียกเบียนผูอ้ ื่น ความเกี่ยวข้องอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยดี ก็เป็ นด้านนอกเหมือนกัน
คฤหัสถ์ท่านเน้นด้านนอก เพราะคฤหัสถ์มีชีวติ เกี่ยวข้องกับภายนอก อยูใ่ นสังคมกว้างทัว่ ไปของ
ชาวโลกและยังเกี่ยวข้องกับวัตถุมาก ฉะนั้น จึงขยายความขั้นต้นกระจายออกไปมาก เป็ นทานกับศีล แต่
สาหรับพระเน้นเรื่ องนามธรรมด้านในเน้นเรื่ องจิตใจ คฤหัสถ์มีดา้ นในข้อเดียว คือ
๓. ภาวนา สาหรับคฤหัสถ์ ภาวนา ในที่น้ ีก็คือรวบรวมข้อ ๒ กับ ๓ ข้องพระ ได้แก่จิตตภาวนา
และปั ญญาภาวนา ทั้งฝึ กอบรมจิตและพัฒนาปั ญญาเข้ามาอยูใ่ นข้อ ๓ เป็ นภาวนาตัวเดียวทั้ง สมถภาวนา
และ วิปัสสนาภาวนา ก็อยูใ่ นภาวนาข้อเดียวหมด
จึงเห็นชัดว่า สาหรับคฤหัสถ์น้ นั ท่านเน้นด้านนอกมาก กระจายข้อต้นออกไป เพราะว่าทานกับ
ศีลนั้นในทางหลักวิชาบางแห่งถือว่าเป็ นศัพท์แทนกันได้ดว้ ย ทานก็เป็ นศีลอย่างหนึ่ง เป็ นส่ วนหนึ่งของศีล
การแบ่งเป็ นทานกับศีล ก็เป็ นการขยายเรื่ องศีลนั้นให้ชดั เจนออกไปอีก เป็ นรู ปธรรมเน้นวัตถุมากขึ้น เน้น
ภายนอกมากขึ้น
แม้แต่ดา้ นในสาหรับคฤหัสถ์คือข้อภาวนา ท่านก็เน้นการเจริ ญเมตา ซึ่ งจะเห็นว่าเป็ นเรื่ อง ของ
ความสาพันธ์กบั ผูอ้ ื่นการที่อยูร่ วมกันด้วยดีตนเองก็มีจิตใจสุ ขสบายและก็อยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันด้วย
เป็ นอันว่า แม้แต่เรื่ องภาวนา ซึ่ งเป็ นด้านจิตและปั ญญา สาหรับคฤหัสถ์ท่านก็ไปเน้นข้อเมตตา
ที่เกี่ยวข้องกับข้างนอกมาก
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่เรี ยกว่า
ทาน ศีล ภาวนา นี้ บางแห่งท่านใช้อีกชื่อหนึ่งว่า ทาน สัญญมะ
และ ทมะ เป็ นไวพจน์กนั
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ทาน ก็ ทาน ศีลตรงกับสัญญมะ ที่วา่ เมื่อกี้คือการควบคุมตนเองในการแสดงออกเพื่อไม่ให้
เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่ก่อความเดือดร้องเสี ยหายต่อสังคม และ ทมะ ก็ตรงกับคาว่าภาวนา อยูแ่ ล้ว
ตัวแท้จริ งตัวหลักใหญ่ก็อยูท่ ี่ทมะนั้นเองสองข้อแรกเป็ นการขยายหลักเบื้องต้นให้ชดั เจนซอย
ละเอียดออกไป
นอกจากเรี ยกบุญกิริยาวัตถุแล้ว ในคัมภีร์อิติวตุ ตกะแห่งหนึ่ง ท่านบรรยายเป็ นภาษาบาลีวา่ ปุญญ
สิ กขฺ ติ เรี ยกเป็ นศัพท์ ก็คือ บุญญสิ กขา นั้นเอง สิ กขานั้นแหละ แต่เป็ นสิ กขาที่มุ่งคฤหัสถ์ คือเน้นการฝึ ก
การสร้างเสริ มคุณสมบัติที่ดี ที่เรี ยกว่า “บุญ” ให้เจริ ญงอกงามขึ้นในชีวติ หรื อชีวติ เจริ ญขึ้นในบุญเรี ยกว่า
บุญญสิ กขา ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา หรื อ ทาน สั ญญมะ ทมะ
นี้เป็ นความรู ้ตามหลักด้านวิชา อาจไม่คอยพบกันโดยเฉพาะ สัญญมะ ทมะ แทบจะไม่พดู ถึงกัน
เลย แต่ความจริ งชุดนี้ก็ตามหลักวิชาเหมือนกันเป็ นไวพจน์ของ ทาน ศีล ภาวนา
พูดถึงสิ กขามาก็พอสมควร คงจะผ่านได้ แต่ก่อนจะไปถึงภาวนาขอแทรกอีกนิดหนึ่ง
เครื่องช่ วยและเครื่องวัดการพัฒนา
การพัฒนา
สาหรับคาว่า พัฒนา นั้น ในภาษาบาลีมีศพั ท์คล้ายกันอยูค่ าหนึ่งเรี ยกว่า วุฒิ หรื อ
วัฒิ วุฒิ แปลว่าความเจริ ญ มีรากศัพท์ (ธาตุ) เดียวกับพัฒนา วุฒิหรื อวัฒิเป็ นหลักธรรมสาหรับ
นามาใช้ประกอบในการสร้างความเจริ ญหรื อพัฒนา
ยกตัวอย่าง
วุฒิธรรม ที่เป็ นหลักธรรมเบื้องต้น ท่านสอนไว้ ๔ ประการ เรี ยกเต็ม ๆ ว่าปั ญญา
วุฒิธรรม แปลว่า ธรรมเป็ นไปเพื่อความเจริ ญทางแห่งปั ญญา สาหรับช่วยในการพัฒนาตน ด้านปั ญญา คือ
๑. สั ปปุริสูปัสสยะ แปลว่า คบหาสัตบุรุษ คบคนมีปัญญา มีคุณธรรม มีความรู ้ความเข้าใจใน
ธรรมซึ่งเป็ นหลักความดีงาม
๒. สั ทธัมมัสวนะ ฟังธรรม ฟังคาสองที่เป็ นความจริ งความดีงามนั้น
๓. โยนิโสมนสิ การ ทาในใจโดยแยบคายรู ้จกั พิจารณาสิ่ งที่ได้เล่าเรี ยน สามารถจับสาเหนียกเอามา
ด้วยดี โยนิโสมนสิ การเป็ นตัวแกนของการสร้างปั ญญา ที่เรี ยกว่าสาเหนียกนัน่ แหละคือ รู ้จกั จับ รู ้จกั เรี ยก
เอามาใช้ประโยชน์
๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ
ปฏิบตั ิธรรมให้ถูกหลัก ที่ท่านว่า ปฏิบตั ิธรรมแก่ธรรม หายความว่า
ปฏิบตั ิสอดคล้องกันตามระบบความสัมพันธ์ที่วา่ ธรรมข้อนี้เป็ นไปเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร และไปสัมพันธ์
กับธรรมข้อไหนปฏิบตั ิดว้ ยความตระหนักชัด และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายนั้น
ธรรมชุดนี้เป็ นหลักประกอบที่สาคัญเป็ นหลักช่วยในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังมีหลักที่
เรี ยกว่า วัฒิ ธรรมสาหรับวัดความงามของอริ ยาสาวก โดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิ กา ว่ามีความเจริ ญในการ
พัฒนาตนแค่ไหน วัดด้วย วัฒิธรรม ๕ ข้อ คือ
๑. ศรัทธา มีความเชื่อถูกหลัก เชื่อมีเหตุมีผลหรื อไม่เพียงไร
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มีความประพฤติดีงาม ถูกต้องตามหลักพระศาสนาแค่ไหน
๓. สุ ตะ มีความรู ้หลักธรรมคาสองที่จะไปช่วยตนเองและแนะนาผูอ้ ื่นได้พอสมควรไหม
๔. จาคะ มีความเสี ยสละ มีน้ าใจช่วยเหลือเผือ่ แผ่ผอู ้ ื่นเป็ นอย่างไร
๕. ปัญญา
รู ้เข้าใจความจริ งต่าง ๆ รู ้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวติ พอทาจิตใจให้พน้ เป็ นอิสระ
โปร่ งโล่งแค่ไหน
๒. ศีล

พุทธพจน์ เตือนให้ ม่ ุงหน้ าพัฒนาตน
การพัฒนาตนนี้ เป็ นหลักการแห่งการ เจริ ญงอกงามก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นเรื่ อยไป ผูท้ ี่เดินตาม
หลักการพัฒนาตน จะคิดเพียงว่า เราจะรักษาความดีงามที่ได้บาเพ็ญมาแล้ว หรื อพอใจที่เราได้ทาดีมาแล้ว
พัฒนาตนดีแล้ว ไม่ได้คนที่พอใจอย่างนั้น หรื อทรง ๆ อยูแ่ ค่น้ นั คือ หยุดอยู่ หรื อคงอยูเ่ ท่าเดิม ท่าน
เรี ยกว่าเป็ นคน ประมาท ผิดหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้พิจารนาพุทธพจน์ต่อไปนี้เป็ นเครื่ อง
เตือนใจ
“ภิกษุท้ งั หลาย จะกล่าวไปใยถึงความเสื่ อม ถอยในกุศลธรรมทั้งหลาย เราไม่สรรเสริ ญแต่
ความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่สรรเสริ ญความคงอยูก่ บั ที่ ไม่สรรเสริ ญความเสื่ อมถอย
อย่างไรเป็ นความเสื่ อมถอยในกุศลธรรม ทั้งหลาย...? ภิกษุมีคูณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา ศีล สุ ตะ
จาคะ ปั ญญา ปฏิภาณ ธรรมเหล่านั้นของเธอไม่ลด ไม่เพิ่ม
อย่างไรเป็ นความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา ศีล สุ ตะ
จาคะ ปั ญญา ปฏิภาณ ธรรมเหล่านั้นของเธอไม่หยุด ไม่ลดลง...?
“นันทิย อย่างไร อริ ยสาวกชื่อว่าเป็ นอยูด่ ว้ ยความประมาท ? คือ อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี้เป็ นผู ้
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า..เธอสันโดษ (พอใจ) ด้วยความเลื่อมใสอย่าง
ไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้านั้น...เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวัน่ ไหวในพระธรรม....เธอ
สันโดษ (พอใจ) ด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวัน่ ไหวในพระธรรมนั้น...เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความเลื่อมใส
อย่างไม่หวัน่ ไหวในพระสงฆ์..เธอสันโดษ (พอใจ) ด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวัน่ ไหวในพระสงฆ์น้ นั ...
เป็ นผูป้ ระกอบด้วยศีลทั้งหลายอันเป็ นที่พอใจของพระอริ ยเจ้า เธอสันโดษ (พอใจ) ด้วยศีลนั้น ไม่เพียร
พยายามยิง่ ๆ ขึ้น เพื่อสงัดในทิวา เร้นในราตรี เมื่อเธอเป็ นผูอ้ ยูป่ ระมาทอย่างนี้... ธรรมทั้งหลายย่อมไม่
ปรากฏ...
คนไทยจะมีวถิ ีชีวติ ทีม่ ีสุขได้ อย่ างไร ?
คนทุกคนต้ องการความสุ ขพรั่งพร้ อม ทุกอย่างตามใจ แต่กเ็ ป็ นไปไม่ได้เพราะการกระทาของคน
ทั้งหลาย ทั้งอดีตและปั จจุบนั มีความแตกต่างไม่เหมือนกัน เมื่อสร้างเหตุไม่เหมือนกัน ก็ได้รับผลไม่
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เหมือนกันเป็ นธรรมดา เมื่อได้รับความสุ ขน้อยไป ก็ไม่ตอ้ งไปสร้างความเดือนร้อนให้สังคมหรื อ
เดินขบวนประท้วง หรื อน้อยเนื้อต่าใจให้เสี ยเวลา
ถ้าต้องการความสุ ขพรั่งพร้อมสมบูรณ์ ก็ตอ้ งหมัน่ ทาเหตุดีให้พรั่งพร้อมทุกแง่ทุกมุม ทั้งใน
อดีตชาติและปั จจุบนั ชาติ กรรมอดีตชาติล่วงมาแล้ว แก้ไขกรรมในอดีตชาติไม่ได้แน่นอน ทุกคนจะแก้ไข
ได้ก็เฉพาะในปั จจุบนั เท่านั้น คือสร้างเหตุแห่งความสุ ขที่มีผลในปั จจุบนั ชาติน้ ี เช่น ให้ทาน รักษาศีล
(สารวมกาย วาจาให้เรี ยบร้อย) ทาใจให้เบิกบานแจ่มใจตลอดเวลา
วิธีทาให้ เกิดความสุ ขทีเ่ ป็ นไปได้ ๑๒ ข้ อ แบบง่ าย ๆ โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย
๑. ต้ องบารุ งเลีย้ งชี วติ ด้ วยอาหารทีเ่ หมาะสม คือ อาหารทั้งที่จะบารุ งร่ างกาย ทั้งที่จะบารุ งใจ
เหมาะสม สะอาด ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่เป็ นภัยอันตรายต่อกายและใจ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่นเพื่อเลี้ยง
ชีวติ
๒. ต้ องอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ หมาะสม (ปฏิรูประเทศ) กล่าวคือ ที่อยูอ่ าศัยเหมาะสม, บุคคล
เหมาะสม, อากาศเหมาะสม, อาหารเหมาะสม, มีการงานเหมาะสม, มีลทั ธิ ศาสนาที่ดี มีเหตุผลนาทางแห่ง
ความสุ ข
๓. ต้ องทาการงานหน้ าทีส่ มควรแก่อตั ภาพ เพศ วัย (อนวชฺ ชานิ กมฺ มานิ การงานที่ไม่มีโทษ) ไม่
ทางานมากเกินไปหรื อหนักเกินไป ทางานที่ตนถนัด มีเวลาพักผ่อนเหมาะสม และไม่หลงกามสุ ขมาก
เกินไป ระวังหน้าที่กบั การงานเป็ นของต้องมาร่ วมกันกับความรับผิดชอบ คนที่รู้หน้าที่แล้วทางานครบถ้วน
ถูกต้องดีงามตามกฎกติกา ย่อมมีความสุ ขอยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างราบรื่ น
๔. ต้ องประกอบสั มมาอาชีพให้ มีทรัพย์เลีย้ งชีวติ เว้นกรรมเป็ นบาป เพื่อไม่ให้ประสบความขาด
แคลน ไม่เห็นงานเป็ นศัตรู ต้องเห็นงานเป็ นชีวติ ที่จะต้องอดทนรับ ไม่ทอ้ ถอยหรื อหน่ายหนีงานสุ จริ ต
๕. พยายามเตือนตนเองอยู่เสมอ ไม่ ให้ เป็ นทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะถ้ามัว
เมาในความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจก็ไม่พน้ จากความชัว่ ซึ่ งเป็ นบ่อเกิดแห่งความเดือนร้อนทั้ง
แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และแก่สังคมส่ วนรวม
๖. ใช้ นโยบายสั นโดษเป็ นชีวติ กล่าวคือตนเองต้องมีความยินดี ๓ ประการคือ ๑) ยินดีตามได้ ได้
ผลได้ลาภอะไรมาในทางที่ชอบ ต้องพอใจยินดี ไม่นอ้ ยอกน้อยใจ ว่าเราได้สิ่งนี้สิ่งนั้นน้อยเกินไป
๒) ยินดีตามกาลัง ทาอะไรคานึงถึงพละกาลังความสามารถของตนที่ดอ้ ยกว่าเขาหรื อมากกว่าเขา พอใจ
เท่าที่กาลังตนทาได้ ๓) ยินดีตามควร คือตนอยูใ่ นฐานะอะไร ก็ควรประพฤติปฏิบตั ิให้เหมาะสมตาม
ฐานะนั้น ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การประดับตกแต่ง การอุปโภคบริ โภคปั จจัยเครื่ องอาศัยต่าง ๆ การทาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่ใช่ทาอะไรตามใจเราคนเดียวโดยไม่คานึงถึงกฎเกณฑ์
ของสังคม เช่น การเห่อตามแฟชัน่ ตามค่านิยมทางวัตถุ ตามสื่ อและเทคโนโลยีที่ไม่จาเป็ น เป็ นต้น
๗. พยายามระงับความโกรธให้ ได้ มีความอดกลั้น อดทน อย่าให้เกิดความโกรธหรื อความไม่
พอใจใด ๆ เกิดขึ้นภายในใจเราได้อย่างเด็ดขาด “ฆ่ าความโกรธได้ มีความสุ ข ” ถ้าเราไม่ใช้ความเพียรฆ่า
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ความโกรธ ๆ ก็จะฆ่าเราและคนอื่น ให้มีบาปเพิ่มพูนขึ้นและสั่งสมทุกข์เพิ่มพูนไม่มีสิ้นสุ ด ทาให้เดือนร้อน
มีการฆ่าตัวเองตาย ซึ่ งเป็ นที่รักอย่างยิง่ เพราะการสงบระงับความโกรธที่ตนก่อขึ้นไม่ได้
๘. แผ่เมตตาให้ ตนเองและสั ตว์อนื่ ให้ กว้างขวาง เพราะอานาจของเมตตารักษาใจเรา ไม่ให้โกรธ
กริ้ วไม่ให้ทาบาปเบียดเบียนกันและกัน ทาให้เป็ นมนต์วเิ ศษเรี ยกร้องคล้องใจคนอื่นสัตว์อื่น ให้เข้ามาเป็ น
มิตรสนับสนุนอุปถัมภ์เรา มีอานิสงส์มากถึง ๑๑ ประการ พึงเจริ ญให้มีในใจทุกเวลานาทีและเป็ นบุญกุศล
เหนือกว่าทาน ศีล (นี่แหละคือ ภาวนา ของคฤหัสถ์)
๙. เข้ าใจไตรลักษณ์อย่างถ่ องแท้ คือ คิดถึงความที่ชีวติ และธรรมชาติของสิ่ งต่าง ๆ ล้วนตกอยูใ่ น
ลักษณะไม่ เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ มีตัวตน เมื่อจิตพิจารณาใจยอมรับความจริ ง รับรู้ ความจริงกฎธรรมชาติ คือ
ไม่ ฝืนธรรมชาติให้ ได้ ตามใจตน ก็มีแต่ความสบายกาย สบายใจ แม้มีอะไรจะสู ญเสี ยไป ก็ถือว่าเป็ นกฎ
ธรรมชาติหรื อกฎแห่งไตรลักษณ์
๑๐. ศึกษาหาความรู้ ในคาสอนของพระพุทธเจ้ า พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เหนือหลักวิทยาศาสตร์ ใครทาใครได้ ทาเมื่อไรได้เมื่อนั้น พุทธธรรมทุกข้อ
คือ ๘๔,๐๐๐ ข้อ (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์) ช่วยให้เรามีความสุ ขพ้นทุกข์ได้เสมอ ถ้าเรารู ้จกั ใช้ให้เหมาะ
แก่กาลเทศะ เหมาะแก่ตน เหมาะแก่คนที่เราเกี่ยวข้อง ฉะนั้น เราจึงควรอบรมบ่อย ๆ ฟังบ่อย ๆ ปฏิบตั ิทุก
วัน ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุด พระธรรมของพระองค์มีแต่ส่งเสริ มให้เกิดความสุ ข ปลด
เปลื้องความทุกข์ท้ งั มวล
๑๑. เพียรอบรมใจให้ เกิดความสงบ และรู้ แจ้ งเห็นจริง (ภาวนา)
เพราะจิตเป็ นตัวคิดให้เกิด
อุปาทาน (ความยึดมัน่ ถือมัน่ ) ฝื นกฎแห่งไตรลักษณ์ ทาให้ใจไม่สงบจึงเกิดทุกข์ เพราะใจสงบจึงสยบ
ความทุกข์ได้ และเกิดปั ญญาความรู ้แจ้งเห็นแจ้งสิ่ งทั้งปวงตามความเป็ นจริ ง (รู้ เข้าใจ ธรรมชาติ) ไม่หลง
คิดยึดติดให้ใจเป็ นทุกข์
๑๒. หัวใจสาคัญคือ ศีล สมาธิ ปัญญา นาพาให้ พ้นทุกข์ ได้ จริง เมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนผิด
จากศีลธรรมอันดีงามแล้ว มีใจสงบระงับ มีปัญญารู ้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราก็มีแต่ความสุ ขกาย สุ ขใจ
ไร้ทุกข์ท้ งั มวล ถ้าไร้ศีล ไม่มีสมาธิ ขาดปั ญญา ก็จะมีแต่ความทุกข์กาย ทุกข์ใจตลอดทั้งชาติน้ ี ชาติหน้า
และชาติต่อ ๆ ไป

ไตรสิ กขาเป็ นกระบวนการฝึ กอบรมอย่างต่ อเนื่อง
๑.
ศีลสิ กขา คือ การฝึ กอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุ จริ ตทางกาย วาจา และ
การเลี้ยงชีพ เรี ยกง่าย ๆ ว่า ศีล
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๒.
จิตตสิ กขา คือ การฝึ กอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ
และสุ ขภาพจิต เรี ยกง่าย ๆ ว่า สมาธิ
๓.
ปัญญาสิ กขา คือ การฝึ กอบรมทางปั ญญา เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ทาให้แก้ไขปั ญหาไป
ตามแนวทางเหตุผล รู ้เท่าทันโลกและชีวติ จนสามารถทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ หลุดพ้นจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
สิ่ งต่าง ๆ ดับกิเลส ดับทุกข์ได้ เป็ นอยูด่ ว้ ยจิตใจอิสระ ผ่องใสเบิกบาน เรี ยกง่าย ๆ ว่า ปั ญญา
บ่ อเกิดแห่ งปัญญา
๑. ปั ญญาเกิดแต่การสดับตรับฟัง เรี ยกว่า สุ ตตมยปั ญญา
๒. ปั ญญาเกิดจากการคิด การพิจารณาหาเหตุผล เรี ยกว่า จินตามยปั ญญา
๓. ปั ญญาเกิดแต่การฝึ กอบรมปฏิบตั ิ เรี ยกว่า ภาวนามยปั ญญา
ไตรสิ กขา
ข้ อปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ
ขั้นศีล
ได้แก่ การละเว้นชัว่ ประพฤติดี ปฏิบตั ิเพื่อความปกติสงบเรี ยบร้อย ไม่ทาให้ตนและผูอ้ ื่น
เดือดร้อน ข้อปฏิบตั ิเหล่านี้ เรี ยกว่า ศีลสิ กขา แปลว่า สิ่ งที่ควรศึกษาอบรม เป็ นขั้นศีล
ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึ กฝน หรื ออบรมจิตให้เหมาะสม ตั้งมัน่ ในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบตั ิตาม
คือพิจารณาความเป็ นจริ ง เพื่อเป็ นทีมงานของการเจริ ญปั ญญา การฝึ กบังคับจิตให้ต้ งั มัน่ โดยระลึกรู ้ตวั ทัว่
พร้อมดังนี้ เรี ยกว่า จิตตสิ กขา
ขั้นปัญญา ได้แก่ การฝึ กอบรมในการภาวนา สิ่ งทั้งปวงให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ ง หมายถึง การฝึ กอบรมจนเกิดความรู ้แจ้งเห็นจริ งในสิ่ งทั้งปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวช
เบื่อหน่ายในสิ่ งที่ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตาได้จริ ง ๆ การฝึ กฝนเช่นนี้ เรี ยกว่า ปั ญญาสิ กขา
การนาไตรสิ กขากับการดาเนินชีวติ
ในขณะที่นกั เรี ยน เรี ยนในห้องเรี ยน นักเรี ยนมีท้ งั ศีล สมาธิ และปั ญญา ดูได้จากการที่นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบของห้องเรี ยน ไม่คุย ไม่เล่น ไม่เดินไปมา เรี ยกว่า มีศีล นักเรี ยนตั้งใจฟังคาบรรยาย
ของครู เรี ยกว่า มีสมาธิ และนักเรี ยนจาได้ เข้าใจสิ่ งที่เรี ยนสามารถทางานตามที่ครู กาหนด หรื อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้เรี ยกว่า มีปัญญา
การไม่ทาความชัว่ ทั้งปวง ทาแต่ความดี และทาจิตให้บริ สุทธิ์ น้ ีลงตัวกับศีล สมาธิ และปั ญญา
กล่าวคือ การเว้นชัว่ ทุกอย่างจัดเข้าอยูใ่ นศีล การทาดีทุกอย่าง จัดเข้าอยูใ่ นสมาธิ การทาจิตให้บริ สุทธิ์ จดั
เข้าในปัญญา ๓ อย่างนี้ เป็ นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิ กขา
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หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรี ยกว่า
ไตรลิกขา หรือ สิ กขา ๓
เป็ นข้อปฏิบตั ิที่เป็ นหลัก
สาหรับศึกษาในการฝึ กอบรมกาย วาจา จิตใจ และปั ญญา ให้ยงิ่ ขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสู งสุ ดคือพระ
นิพพาน เรี ยกโดยทัว่ ไปว่าหลักศีล สมาธิ ปั ญญา คือ
๑. การฝึ กฝนอบรม ในด้านความประพฤติ ระเบียบวินยั ความสุ จริ ตทางกายวาจาและอาชีวะ
เรี ยกว่า อธิศีลสิ กขา หรื อ ศีลสิ กขา
๒. การฝึ กฝนอบรมทางจิตใจ
การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริ มคุณภาพ สมรรถภาพและสุ ขภาพ
ของจิต เรี ยกว่า อธิจิตตสิ กขา หรื อ สมาธิสิกขา
๓. การฝึ กฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามเป็ นจริ ง รู ้ความเป็ นไป
ตามปั จจัยที่ทาให้แก้ไขปั ญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู ้เท่าทันโลกและชีวติ จนสามารถทาจิตใจให้บริ สุทธิ์
หลุดพ้นจากความยืดติดถือมัน่ ในสิ่ งต่าง ๆ ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็ นอยูด่ ว้ ยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน
เรี ยกว่า อธิปัญญาสิ กขา หรือ ปัญญาสิ กขา
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ขอ้ คิดไว้วา่ หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดว่างขึ้นไว้ โดย
อาศัยหลักปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า วิธีแก้ปัญหาของอารยชนเป็ นพื้นฐาน วิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนนี้ เรี ยกตามคา
บาลีวา่ อริยมรรค แปลว่าทางดาเนินสู่ ความดับทุกข์ที่ทาให้เป็ นอริ ยชน อริ ยมรรคนี้มีองค์ประกอบที่เป็ น
เนื้อหาหรื อรายละเอียดของการปฏิบตั ิ ๘ ประการ คือ
๑.
ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนะคติ ค่านิยมต่าง ๆ ที่ดีงามถูกต้อง
สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง หรื อตรงตามสภาวะ เรี ยกว่า สั มมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
๒.
ความคิด ความดาริ ตริ ตรอง หรื อการคิดต่าง ๆ ที่ไม่เป็ นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น ไม่
เศร้าหมองขุ่นมัว เป็ นไปในทางสร้างสรรค์ประโยชน์สุข เช่น คิดในทางเสี ยสละ หวังดี มีไมตรี
ช่วยเหลือเกื้อกูลและความคิดที่บริ สุทธิ์ และความที่บริ สุทธิ์ อิงสัจจะ อิงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความเห็น
แก่ตวั ความคิดจะได้เอาหรื อความเคียดแค้น ชิงชัง มุ่งรายคิดทาลาย เรี ยกว่า สัมมาสั งกัปปะ (ดาริ ชอบ)
๓.
การพูด หรื อการแสดงออกทางวาจา ที่สุจริ ต ไม่ทาร้ายผูอ้ ื่น ตรงความจริ ง ไม่โกหก
หลอกลวง ไม่ส่อเสี ยด ไม่ให้ร้ายป้ ายสี ไม่หยาบคาย ไม่เหลวไหล ไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอย แต่สุภาพนิ่ม
นวลชวนให้เกิดไมตรี สามัคคีกนั ถ้อยคาที่มีเหตุผลเป็ นไปในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์เรี ยกว่า (วาจา
ชอบ)
๔. การกระทาทีด่ ีงาม สุ จริ ต เป็ นไปในทางสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทาร้ายผูอ้ ื่น ซึ่ ง
สร้างความสัมพันธุ์ที่งาม ทาให้อยูร่ ่ วมกันด้วยดี ทาให้สังคมสงบสุ ข คือการกระทา หรื อการทาต่างๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้อง หรื อไม่เป็ นไปเพื่อการทารายชีวติ ร่ างกาย การทาลายทรัพย์สินผูอ้ ื่น การล่วงละเมิดสิ ทธิ ใน
คู่ครองหรื อของรักของห่วงแหนของผูอ้ ื่น เรี ยกว่า สั มมากัมมันตะ (กระทาชอบ)
๕.
การประกอบอาชี พทีส่ ุ จริต ไม่ก่อความเดือนร้อนเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น เรี ยกว่า
สั มมาอาชีวะ
(อาชีพชอบ)
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๖.
การเพียรพยายามในทางทีด่ ีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเว้นป้ องกันสิ่ งชัว่ ร้ายอกุศลที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นเพียรละเลิกกาจัดสิ่ งชัว่ ร้ายอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรสร้างสรรค์สิ่งดีงามหรื ออกุศลธรรมที่ยงั ไม่ได้
เกิดให้ได้เกิดขึ้นเพียรส่ งเสริ มพัฒนาสิ่ งดีงามหรื ออกุศลธรรมที่เกิดมีแล้วเพิ่มพูนเจริ ญงอกงามยิง่ ขึ้นไปจน
เพียบพร้อมไพบูลย์ เรี ยกว่า สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
๗.
การมีสติกากับตัว ควบคุมใจไว้ ให้อยูก่ บั สิ่ งที่เกี่ยวข้องต้องทาในเวลานั้นๆระลึกได้ถึงสิ่ งที่
ต้องใช้สิ่งที่ดีงาม สิ่ งที่เกื้อกูลเป็ นประโยชน์ ไม่หลงใหลเลื่อนลอย ไม่ละเลยหรื อปล่อยตัวเผลอเลอ
โดยเฉพาะสติที่กากับทันต่อพฤติกรรมของร่ างกาย ความรู ้สึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไม่
ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรื อยัว่ ยุมาฉุ ดกระชากให้หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสี ย เรี ยกว่า สัมมาสติ (ระลึก
ชอบ)
๘.
ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดาเนินอยูใ่ นจิตในงานหรื อในสิ่ งที่กาหนด (อารมณ์) ได้สม่าเสมอ แน่ว
แน่เป็ นอันหนึ่งอันเดียว สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหวัน่ ไหว บริ สุทธิ์ ผ่องใส ไม่ข่นุ มัว นุ่มนวล ผ่อน
คลาย ไม่เครี ยดกระด้าง เข้มแข็ง เอางาน ไม่หดหู่ทอ้ แท้ พร้อมที่จะใช้งานทางปั ญญาอย่างได้ผลดี
เรี ยกว่า สั มมาสมาชิก (จิตมัน่ ชอบ)
หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิ กขา นั้น
ก็จดั วางรู ปขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลัก
ปฏิบตั ิแห่งอริ ยมรรค (มรรควิธีแก้ปัญหา หรื อ มรรคแห่งความดับทุกข์) คือ เป็ นการฝึ กฝนอบรมให้องค์
ทั้ง ๘ แห่ง มรรคนั้น เกิดมีและเจริ ญงอกงาม ใช้ประโยชน์ได้บริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้น แก้ไขปั ญหาดับทุกข์ได้ดี
ยิง่ ขึ้นตามลาดับจนถึงดีที่สุด กล่าวคือ
๑. อธิศีลสิ กขา คือ การศึกษาด้านหรื อขั้นตอนการฝึ กปรื อให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
และสัมมาอาชีวะ เจริ ญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ วินยั และความสัมพันธ์ทาง
สังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เป็ นพื้นฐานแก่การสร้างเสริ มคุณภาพจิตได้ดี
๒. อธิจิตตสิ กขา คือ การศึกษาด้านหรื อขั้นตอนที่ฝึกปรื อให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ เจริ ญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและ
สุ ขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็ นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปั ญญาได้ดี
๓. อธิปัญญาสิ กขา คือ การศึกษาด้านหรื อขั้นตอนที่ฝึกปรื อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ
เจริ ญงอกงามขึ้นจนบุคลพร้อมทางปั ญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดารงชีวติ อยูด่ ว้ ยปั ญญา มี
จิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมัน่ ต่างๆ เป็ นอิสรเสรี ดว้ ยปั ญญาอย่างแท้จริ ง
ไตรสิ กขานี้ บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็ นคาสอนภาคปฏิบตั ิแบบที่เข้าใจง่ายๆ และชาวพุทธ
มักนามาอ้างกันบ่อยๆ ดังปรากฏเป็ นส่ วยสาคัญอยูใ่ นหลักโอวาทปาฏิโมกข์ (คาสอนที่เป็ นหลักใหญ่ของ
พระพุทธเจ้า) มี ๓ ข้อ คือ
๑. สพฺ พปาปสฺ ส กรณ การไม่ทาบาปทั้งปวง

หลักสูตรอบรมกรรมฐานวัดหนองสวง
โดย พระครู สุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) | ๔๕

๒. กุสลสู ปสมฺ ปทา การบาเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม
๓. สจิตฺตปริ โยทปน การทาจิตของตนให้ผอ่ งใส
จากหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวไตรสิ กขาและการฝึ กอบรมตามหลักอริ ยมรรคแล้ว เรา
สามารถพิจารณาได้วา่ ครอบคลุมหลักการศึกษาตาแนวคิดของนักการศึกษาในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาตามแผนภูมิแสดงจุดมุ่งหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ต่อไปนี้คือ
พุทธพิสัย
(
ปัญญาสิ กขา
- สัมมาทิฏฐิ
- สัมมาสังกัปปะ

Cognitive Domain)

ทักษะพิสัย จิตตพิสัย
(
Psychomotor Domain) (
ศีลสิ กขา สมาธิสิขา
- สัมมาวาจา - สัมมาสติ
- สัมมากัมมันตะ
ดี - สัมมาสมาธิ
- สัมมาอาชีวะ - สัมมาวายามะ

เก่ง

Affective Domain)

มีสุข

แผนภูมิแสดงจุดมุ่งหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยหลักการแกนนาแห่งกระบวนการของการศึกษานั้น ได้แก่ สั มมาทิฏฐิ จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัย
ปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิ การ ดังนั้น ในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การศึกษาจุดสนใจที่ควรเน้นกันเป็ นพิเศษ คือ เรื่ องปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ที่เป็ นจุดเริ่ มต้น เป็ นแหล่ง เป็ น
ที่มาของการศึกษา คาที่พดู กันว่า การให้การศึกษา ก็อยูท่ ี่ปัจจัย ๒ ประการนี้เอง ส่ วนกระบวนการของ
การศึกษา เรี ยกว่า ศีล สมาธิ ปั ญญานั้น เพียงแต่รู้เข้าใจไว้ เพื่อคอยเสริ มคุมให้เนื้อหาของการศึกษาหัน
เบนดาเนินไปตามกระบวนการนั้น
เมื่อทาความเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะมองเห็นรู ปร่ างของกระบวนการแห่งการศึกษา ซึ่ งเขียนให้ดู
ดังนี้
จุดเริ่มต้ น กระบวนการ
หรือแหล่งทีม่ าของการศึกษา ของการศึกษา
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สั มมาทิฏฐิ

๑. ปรโตโฆสะที่ดี ๑. อธิศีลสิ กขา
(เสี ยงจากที่อื่น
(ความประพฤติ วินยั
อิทธิพลจากภายนอก) สุ จริ ตกาย วาจา และอาชีพ)
๒. โยนิโสมนสิ การ ๒. อธิจิตตสิ กขา
(รู้จกั คิด คิดถูกวิธี (คุณธรรม คุณภาพ สุ ขภาพ
ปัจจัยภายใน)
และสมรรถภาพของจิต)
๓. อธิปัญญาสิ กขา
(ความเชื่อ ค่านิยม ความรู ้
ความที่ถูกต้องดีงามตรง
ตามจริ ง)
เมื่อปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา แล้วได้ อะไร
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น การจะกระทาอะไรก็ตามให้ยดึ หลัก ๓ ประการในการดาเนินชีวติ ดังนี้
๑. ปริยตั ิ
คือการศึกษาเล่าเรี ยนทาความเข้าใจในสาขาวิชานั้น ๆ ให้ถ่องแท้เสี ยก่อน เช่น ศีล คือ
อะไร (การระมัดระวังกาย วาจา ไม่ให้เป็ นไปเพื่อเกิดโทษแก่ตนและคนหรื อสัตว์อื่น) สมาธิ คืออะไร
(การรักษาใจให้บริ สุทธิ์ คือเพ่งใจไว้ในอารมณ์อนั เดียว ไม่ให้เกาะเกี่ยวเศร้าหมองด้วยนิวรณ์ท้ งั ๕ คือ มัก
มากในกาม, พยาบาท, ง่วงเหงาหาวนอน, ลังเลสงสัย, ไม่มีความมัน่ ใจ)
ปัญญา คืออะไร (การทา
ความเห็นตามสภาพความเป็ นจริ ง คือไม่ฝืนธรรมชาติให้เป็ นไปตามใจอยาก)
๒. ปฏิบัติ คือ เมื่อผูใ้ ดตั้งใจปฏิบตั ิตาม ศีล สมาธิ ปั ญญา รักษากาย วาจา ใจ และทาความเห็น
ให้ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมแล้ว หมัน่ อบรมทาความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละ จนเห็นคุณค่าหรื อ
อานิสงส์ของศีล ก็จะไม่เดือดร้อนไม่ก่อเวร อยูอ่ ย่างมีความสุ ข เป็ นต้น เห็นคุณค่า ของสมาธิ มีความ
เชื่อมัน่ แม่นยา ไร้กงั วล เป็ นต้น เห็นคุณค่า ของปัญญา รู ้จริ ง เข้าใจสรรพสิ่ งอย่างถ่องแท้ ไม่ยดึ ติดกับสิ่ ง
ที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไป ไม่ยดึ มัน่ ไม่ถือมัน่ ปล่อยวางอย่างไม่สงสัย
๓. ปฏิเวธ การที่ได้ศึกษาเล่าเรี ยนทาความเข้าใจในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างถ่องแท้ แล้วลงมือปฏิบตั ิ
ตามด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละ พอใจที่จะทา พยายาม เอาใจใส่ หมัน่ ตรึ กตรองเสมอ ปฏิบตั ิ
ฝึ กอบรม ทดลองจนประสบผลสาเร็ จ จนไม่เกิดความลังเลสงสัยแม้แต่นิดเดียว ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิรู้แจ้งแทง
ตลอดเฉพาะตัวด้วยปัญญา ความรู้ จริง เห็นจริง ว่าศีลมีประโยชน์อย่างนี้ สมาธิ มีประโยชน์อย่างนี้ ปั ญญา
มีประโยชน์อย่างนี้
จนในที่สุดเมื่อมีการศึกษา ลงมือปฏิบตั ิ ประสบผลสาเร็ จ เกิดความรู ้แจ่มแจ้งแทงตลอดโดยไม่มี
ความสงสัย สามารถนามาพูดได้ อธิบายได้ ทาได้ สอนคนอื่นให้เข้าใจได้ จนสามารถนาไปทดสอบ
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พิสูจน์ได้ดว้ ยตนเอง “สอนให้ ร้ ู ทาให้ ดู อยู่ให้ เห็น ” ไม่ซ่อนเร้นปิ ดบัง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงทาเป็ น
แบบอย่าง และท้าทายให้ทุกคนที่เกิดมาในภายหลังพิสูจน์ได้ตลอดเวลา
เปรี ยบเหมือนชาวนาที่ดูพ้นื ที่จะทานาว่า ที่ดอนจะทาอย่างไร ที่ลุ่มจะทาอย่างไร แล้วทาการไถ
คาด หว่านกล้า ปั กดา เก็บเกี่ยว ตามกาลเวลาที่เหมาะสมของธรรมชาติ แล้วใช้สอยผลผลิตที่ได้จากการ
ทานานั้น การศึกษา ปฏิบตั ิ เห็นอานิสงส์และความสาคัญของศีล สมาธิ ปั ญญา ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน
****************************

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงบทกรรมฐานที่สาคัญบทหนึ่ง คือ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น เพื่อที่จะให้ท่านที่
จะสนใจในการบาเพ็ญภาวนา ได้เข้าใจวิธีปฏิบตั ิและทราบหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
อานาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้ ผูป้ ฏิบตั ิกรรมฐานโดยทัว่ ไปไม่ค่อยจะได้ยนิ ได้ฟังกันมากนัก แต่ก็เป็ น
พระสู ตรสาคัญสู ตรหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอานาปานสติสูตร คัมภีร์มชั ฌิมนิกาย
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อานาปานสติภาวนา หรื ออานาปานสติสมาธิ ที่เราได้ฟังกันโดยทัว่ ไปนั้น เป็ นอานาปานสติเพียง
๔ ขั้นแรก ซึ่ งอานาปานสติท้ งั ๔ ขั้นนี้ เราจะพบในพระสู ตรต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น
- อานาปานสติ ในอนุสสติ ๑๐
- อานาปานสติ ในมหาสติปัฏฐานสู ตร
พระสู ตรดังกล่าวมาล้วนแต่กล่าวถึงอานาปานสติเพียง ๔ ขั้นเท่านั้นแต่อานาปานสติภาวนาในอา
นาปานสติสูตานั้นสมบูรณ์ที่สุด เพราะแสดงหลักฐานทั้งในด้านปริ ยตั ิ และด้านปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์ที่สุด
เกี่ยวกับอานาปานสติ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ต้น ๆ จนถึงขั้นสู งสุ ดในพระพุทธศาสนา
อานาปานสติท้งั ๑๖ ขั้นนั้น คือ
๑. เมื่อหายใจเข้า – ออกยาว ก็รู้วา่ เราหายใจเข้า – ออกยาว
๒. เมื่อหายใจเข้า – ออกสั้น ก็รู้วา่ เราหายใจเข้า – ออกสั้น
๓. กาหนดรู ้กายทั้งปวง หายใจเข้า – ออก
๔. ทากายสังขารให้ระงับ หายใจเข้า – ออก
๕. กาหนดรู ้ปีติ หายใจเข้า – ออก
๖. กาหนดรู ้สุข หายใจเข้า – ออก
๗. กาหนดรู ้จิตสังขาร หายใจเข้า – ออก
๘. ทาจิตสังขารให้ระงับ หายใจเข้า – ออก
๙. กาหนดรู ้จิต หายใจเข้า – ออก
๑๐. ทาจิตให้ปราโมทย์ หายใจเข้า – ออก
๑๑. ทาจิตให้ต้ งั มัน่ หายใจเข้า – ออก
๑๒. ทาจิตให้คลาย หายใจเข้า – ออก
๑๓. ตามเห็นอนิจจัง – ความไม่เที่ยง หายใจเข้า – ออก
๑๔
. ตามเห็นวิราคะ – ความจางคลาย (คลายติด) หายใจเข้า – ออก
๑๕. ตามเห็นนิโรธ – ความดับโดยไม่เหลือ (ดับสนิท) หายใจเข้า – ออก
๑๖. ตามเห็นปฏินิสสัคคะ – ความสละคืน (ปล่อยวาง) หายใจเข้า – ออก
นี้คืออานาปานสติ ๑๖ ขั้น ตามอานาปานสติสูตร ในคัมภีร์มชั ฌิมนิกาย ต่อไปนี้จะได้อธิ บายแต่
ละขั้นตามลาดับ เพื่อให้ท่านผูส้ นใจได้เข้าใจหลักการปฏิบตั ิได้ดียงิ่ ขึ้น
ในอานาปานสติท้ งั ๑๖ ขั้นนี้ แบ่งออกเป็ น ๔ หมวด คือ
หมวดที่ ๑ ตั้งแต่ข้ นั ที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๔ ว่าด้วยการกาหนดลมหายใจเข้า – ออก เป็ น กายานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน
หมวดที่ ๒ ตั้งแต่ข้ นั ที่ ๕ ถึงขั้นที่ ๘ ว่าด้วยการกาหนดเวทนา เป็ นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
หมวดที่ ๓ ตั้งแต่ข้ นั ที่ ๙ ถึงขั้นที่ ๑๒ ว่าด้วยการกาหนดจิต เป็ นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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หมวดที่ ๔ ตั้งแต่ข้ นั ที่ ๑๓ ถึงขั้นที่ ๑๖ ว่าด้วยการกาหนดธรรมที่ปรากฏในจิต เป็ น ธัมมานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน
ในอานาปาสนติต้ งั แต่ข้ นั ที่ ๑ ถึง ๔ นี้ ว่าด้วยการกาหนดลมหายใจเข้า – ออก เป็ นกายานุปัสส
นาสติปัฏฐาน ตั้งแต่ข้ นั ที่ ๑ ถึง ๔ นั้น เรามักปฏิบตั ิอานาปานสติกนั โดยทัว่ ไป แต่บางท่านอาจยังไม่
ทราบชัดว่าตนกาลังปฏิบตั ิอยูใ่ นขั้นใดของขั้นทั้ง ๔ นี้
ขั้นที่ ๑ เมื่อหายใจเข้า - ออกยาว ก็รู้ ข้อนี้หมายความว่าในการกาหนดลมหายใจของมนุษย์
โดยทัว่ ไปนั้น ถ้าหายใจปกติแล้ว มนุษย์เราจะหายใจเข้า – ออกยาว เพราะฉะนั้นในการกาหนดขั้นแรก จึง
เป็ นการกาหนดตามปกติของมนุษย์เรา เมื่อเรานัง่ สมาธิ ลมหายใจเข้า
– ออกยาว เป็ นปกติของจิต
เพราะฉะนั้น การกาหนดนี้จึงเป็ นการกาหนดขั้นแรก เมื่อหายใจเข้า - ออกยาว เราก็กาหนดรู่ ถ้าผูใ้ ด
กาหนดได้ในขั้นที่หายใจเข้า – ออกยาว ซึ่ งเป็ นการหายใจตามปกติของมนุษย์เรานี้กาหนดได้โดยมิ
พลั้งเผลอ ทั้งหายใจเข้า - ออก แสดงว่าผูน้ ้ นั ได้สาเร็ จในขั้นที่ ๑ คือ การกาหนดลมหายใจเข้า – ออกยาว
ขั้นที่ ๒ เมื่อลมหายใจเข้า – ออกสั้น ก็รู้วา่ เรากาลังหายใจเข้า – ออกสั้น ลมหายใจเข้า – ออกสั้น
เป็ นลมหายใจที่ปกติ เช่น เมื่อโกรธจัด เศร้าใจ เสี ยใจ ตกใจ ลมกายใจจะเข้า - ออกสั้น ถ้าเมื่อใดลม
หายใจเข้า – ออกสั้น เราก็รู้วา่ ลมหายใจเข้า – ออกสั้น คือสามารถจะติดตามลม แม้ในขณะที่ตกใจ เสี ยใจ
กลัว เป็ นต้น ก็สามารถที่จะกาหนดได้ แม้จะสั้นก็กาหนดได้ การกาหนดได้อย่างนี้ เรี ยกว่า สาเร็ จในขั้น
ที่ ๒ คือ เมื่อลมหายใจเข้า – ออกสั้น ก็กาหนดรู ้วา่ เราหายใจเข้า – ออกสั้น
ขั้นที่ ๓ ตั้งใจกาหนดว่า เราจะรู ้กายทั้งปวง หายใจเข้า – ออก บาลีใช้คาว่า สพฺ พกายปฏิสเวที
แปลว่า รู ้เฉพาะซึ่ งกายทั้งปวง คาว่า กายทั้งปวงในที่น้ ี คือ ลมหายใจนัน่ เอง พระพุทธเจ้าตรัสเรี ยกลม
หายใจว่า “กาย” ทั้งนี้ก็เพราะว่า ตราบใดที่มนุษย์เรายังมีลมหายใจเข้า – ออกอยู่ หรื อสัตว์ท้ งั หลายยังมีลม
หายใจเข้า – ออกอยู่ ก็แสดงว่ายังมีกายปกติอยู่ ถ้าเมื่อใดลมหายใจขาดแล้ว เมื่อนั้นชีวติ สังขารก็ขาดไปด้วย
เพราะฉะนั้น กายก็คือลมหายใจ
ลมหายใจจัดเป็ นกาย แต่เป็ นกายภายใน ดังที่กล่าวไว้ในสติปัฏฐานสู ตรว่า “กาเยน
กายา
นุปสฺ สี วิหรติ มีปกติตามรู ้กายในกายอยู่ ” การกาหนดรู ้กายในกาย แม้กาหนดลมหายใจก็ถือว่าเป็ นการ
กาหนดกาย
คาว่า “รู ้กายทั้งปวง” ในที่น้ ี หมายความว่า “รู ้ลมหายใจที่ผา่ นจุดทั้ง ๓ ในร่ างกายของเรานี้ ” คือ
ผ่านมาที่จมูกเราก็รู้ มาถึงท่ามกลางออกเราก็รู้ มาถึงที่ทอ้ งเราก็รู้ รู ้ลมทุกกระบวนการที่ผา่ นมาในร่ างกาย
ของเรา การรู ้ลมทุกส่ วนอย่างละเอียดอย่างนี้ทุกระยะ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ตลอดเวลาอยูอ่ ย่างนี้
เรี ยกว่าสาเร็ จใจขั้นที่ ๓ คือ ขั้นกาหนดรู ้กายทั้งปวง ได้แก่ การกาหนดลมหายใจได้ทุกส่ วนนัน่ เอง
ขั้นที่ ๔ การกาหนดกายสังขารให้สงบระงับ ขั้นนี้ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเรี ยกลมหายใจว่า
“กายทั้งปวง” แต่ตรัสเรี ยกลมหายใจว่า “กายสังขาร” คาว่า “สังขาร” คือสภาพที่ปรุ งแต่ง เพราะฉะนั้น
คาว่า “กายสังขาร” จึงหมายถึงสภาพที่ปรุ งแต่งกาย
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ปกติวา่ ถ้ายังมีลมหายใจร่ างกายนี้ ก็เป็ นไปได้ กายสังขารก็คือลมหายใจนี้เอง เป็ นสิ่ งที่ปรุ งแต่ง
ให้เรามีชีวติ อยู่ แต่ลมหายใจนี้ ถ้ายังหยาบ ยังไม่ละเอียด กายในก็หยาบด้วย พระพุทธองค์จึงตรัสให้ผู ้
บาเพ็ญถึงขั้นนี้ทากายให้สงบระงับ คือทาลมหายใจทั้งเข้าและออกให้ละเอียด ให้สงบระงับเกินเป็ นสมาธิ
ขึ้น สมาธิ ในขั้นสงบระงับนี้ จะเป็ นขั้นอุปจารสมาธิ ก็ได้ เป็ นขั้นอัปปนาสมาธิ ก็ได้ ในขั้นที่ ๔ นี้ เป็ นขั้น
บังคับกายแล้ว คือบังคับลมหายใจให้สงบแล้ว ใครก็ตามเจริ ญสมาธิ ถึงขั้นนี้ ก็แสดงว่า ผูน้ ้ นั สาเร็ จในขั้น
กายานุปัสสนา หรื อถึงขั้นฌานก็ได้ อันฌานตั้งแต่ข้ นั ที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๔ หรื อแม้แต่ฌาน ๘ ก็อยูใ่ นขั้นทา
กายสังขารให้สงบระงับทั้งสิ้ น ผูเ้ จริ ญอานาปานสติข้ นั สู งสุ ดของกาย ก็คือทากายสังขารให้สงบระงับ
นัน่ เอง
ผูใ้ ดสามารถสาเร็ จถึงขั้นนี้ ปี ติ ความสุ ข และความละเอียดของจิตจะเกิดขึ้นอย่างยิง่ พลังจิตจะ
เกิดขึ้นมาก อานาจจิตจะนาไปใช้ได้มาก เพราะจิตเข้าสู่ ข้ นั มีพลังมาก ความสงบระงับในขั้นนี้ถึงกับลม
กายใจละเอียดอย่างยิง่ ถ้าถึงขั้นฌานที่ ๔ แล้ว ท่านกล่าวว่า ลมหายใจดับหมด
บางคน เมื่อลมหายใจละเอียดเข้า ไม่อาจจะกาหนดได้วา่ ขณะนี้ เราหายใจเข้าหรื อหายใจออก นี้
แสดงว่า สติยงั ไม่เพียงพอ จึงไม่อาจจะได้สมาธิ ที่แนบแน่นได้ จะต้องกาหนดให้ได้ทุกขณะจิตทั้งเข้าทั้ง
ออก แม่ลมละเอียดก็รู้ได้วา่ ตนหายใจเข้าหรื อหายใจออก แม้ลมจะดับแล้ว แต่ก็ยงั มีสติรู้อยู่
บางท่านตกใจมาก เมื่อกาหนดว่า ขณะนี้ตวั เองไม่มีลมหายใจเสี ยแล้ว เพราะไม่อาจจะกาหนด
สัมผัสส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ที่ลมผ่านมาได้ก็ตกใจ บางคนถึงกับลุกขึ้น เลิกทาสมาธิ บางคนตกใจติดว่าตัวเอง
จะตายเสี ยแล้ว เพราะลมหายใจละเอียดมาก ถ้าใครทาสมาธิ ถึงขั้นนี้ แสดงว่าสมาธิ น้ นั ดีมากแล้ว แต่ถา้ สติ
ยังไม่เพียงพอ ก็ไม่อาจจะทาจิตให้แนบแน่นได้ เพราะเหตุน้ ี อาจารย์กรรมฐานจึงสอนว่า ในขณะที่ลม
หายใจสงบระงับไปนั้น ก็อย่าตกใจ ขอให้เตือนตัวเองว่า คนที่ตาย เป็ นต้น เท่านั้น จึงไม่มีลมหายใจ แต่
ในขณะนี้ เรายังมีลมหายใจ เรายังไม่ตาย เป็ นเพียงแต่ลมหายใจละเอียดเท่านั้น เราจึงรู ้สึกเหมือนกับว่าไม่
มีลมหายใจ แท้ที่จริ งแล้ว คนที่ไม่หายใจนั้นได้แก่คน ๗ จาพวก ที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วสิ ุ ทธิ มรรค คือ
๑.
เด็กที่อยูใ่ นท้องแม่
๒.
คนดาน้ า
๓.
อสัญญีสัตว์ (อสัญญีพรหม)
๔.
ผูเ้ ข้าฌาน ๔
๕.
คนตาย
๖.
พวกที่อยูใ่ นรู ปภพและอรู ปภพ
๗.
ท่านผูเ้ ข้านิโรธสมาบัติ
ในที่น้ ี พระอรรถกถาจารย์สอนผูต้ กใจว่า “อย่างกลัวเลย คนที่ไม่มีลมหายใจเท่านั้น ไม่ใช่คน
อย่างเรา คนอย่างเรานี้ยงั ไม่ได้ตาย แต่จิตมันสงบระงับอย่างยิง่ เท่านั้น อย่าได้ตกใจ ” ใครที่ลมหายใจ
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ละเอียดดับลมได้หมด ขั้นนี้เป็ นขั้นสู งของสมาธิ ในพระพุทธศาสนาแล้ว เป็ นขั้นที่ ๔ ของการเจริ ญ อานา
ปานสติ
จงพิจารณาดูเถิดว่า อานาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้ ขนาดถึงขั้นฌานแล้ว ยังเป็ นเพียงขั้นที่ ๔ ของการ
เจริ ญเท่านั้น และขั้นสู งกว่านี้ คาสอนในพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีอยูเ่ พียงขั้นฌานเท่านั้น พระพุทธศาสนา
นั้น มีคาสอนที่สูงกว่าคาสอนของศาสนาอื่นใดในโลก เพราะสอนถึงขั้นวิปัสสนา
ขั้นที่ ๕ กาหนดรู ้ปีติ หายใจเข้า – ออก คือผูท้ ี่ได้ฌานนั้น จะต้องได้ปีติ และได้ความสุ ข คนได้
ฌาน ย่อมได้ปีติและความสุ ขอย่างยิง่ ขั้นที่ ๕ นี้ พระพุทธเจ้าสอนให้กาหนดรู ้ปีติที่เกิดขึ้น ให้มีสติรับรู ้
ทุกขณะหายใจเข้าและหายใจออก ตั้งแต่ปีติเป็ นต้นไปนี้ เป็ นลักษณะของเวทนา เมื่อผ่านขั้นที่ ๕ ไปแล้ว
ก็ยกจิตขึ้นสู่ ข้ นั ที่ ๖ ต่อไป
ขั้นที่ ๖ กาหนดรู ้ความสุ ข หายใจเข้า – ออก ความสุ ขที่เกิดจากฌานนี้ท่านกล่าวว่า ความสุ ขชนิด
นี้ ไม่ใช่ความสุ ขทางกาย แต่เป็ นนิรามิสสุ ข เป็ นความสุ ขที่เกิดจากความสงบ ท่านใช้คาว่า “อติมธุร”
คือความสุ ขที่เลิศยิง่ ไม่มีความสุ ขใดในโลกที่จะเทียบความสุ ขนี้ได้ เมื่อความสุ ขจิตอย่างยิง่ เกิดขึ้น ก็รู้วา่
เป็ นตัวความสุ ข หายใจเข้า – ออก มีสติไม่พลั้งเผลอแล้วผูป้ ฏิบตั ิน้ นั ก็ขยับจิตสู งขึ้นไปตามลาดับถึงขั้นที่
๗
ขั้นที่ ๗ กาหนดรู ้จิตสังขาร หายใจเข้า – ออก คาว่า “สังขาร” คือการปรุ งแต่ง ในที่น้ ี สังขาร
หมายถึงปี ติ และความสุ ขนัน่ เอง อันเป็ นสภาพที่ปรุ งแต่งจิตให้มีความเบิกบาน ให้มีความสุ ข ผูเ้ จริ ญอานา
ปานสติในขั้นที่ ๗ นี้ จะกาหนดรู ้ท้ งั ปี ติ ทั้งสุ ข อันเป็ นตัวจิตสังขารซึ่ งปรุ งแต่งจิตหายใจเข้าและหายใจ
ออก รู ้อยูท่ ุกขณะ แล้วขยับจิตของตนให้สูงขึ้นไปอีกถึงขั้นที่ ๘
ขั้นที่ ๘ ทาจิตสังขารให้สงบระงับ หายใจเข้า – หายใจออก จิตสังขารคืออะไร ? จิตสังขาร ก็คือ
ปี ติและสุ ขนัน่ เอง ทาไม ของดีแท้ ๆ จึงต้องทาให้สงบระงับเสี ย ให้ดบั เสี ย ? ก็เพราะเหตุที่วา่ ทั้งปี ติท้ งั
สุ ขนั้นยังใกล้ต่อราคะ ยังใกล้ต่อสิ่ งที่จะให้เกิดตัณหา ฉะนั้น ผูท้ ี่ปฏิบตั ิสูงขึ้นไป จะสงบระงับปี ติและสุ ข
เสี ย เมื่อสามารถจะระงับปี ติและสุ ขได้ หายใจเข้า – ออก ก็รู้ตวั อยูท่ ุกขณะ แสดงว่าสาเร็ จขั้นที่ ๘ อันเป็ น
ขั้นสุ ดท้ายของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อรู ้สึกว่าจิตคล่องแคล้วแล้ว ก็ขยับจิตของตนขึ้นไปสู่ ข้ นั ที่ ๙
ขั้นที่ ๙ กาหนดรู ้จิตของตน หายใจเข้า - หายใจออก คือ เมื่อจิตโกรธ ก็รู้วา่ โกรธ จิตโลภก็รู้วา่
โลภ จิตมัน่ คงก็รู้วา่ มัน่ คง จิตได้ฌานก็รู้วา่ ได้ฌาน จิตเสื่ อมจากฌานก็รู้วา่ เสื่ อมจากฌาน ในที่น้ ีกาหนดรู ้
จิตทุกขณะที่หายใจเข้า – ออก
เพราะฉะนั้น ผูท้ ี่บาเพ็ญขั้นสู งขึ้นมา ถ้าความโกรธเกิดขึ้นจะปะทะความโกรธได้ดว้ ยกาลังของสติ
ในขั้นนี้เอง เวลาความอยากได้สิ่งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้น ก็กาหนดรู ้วา่ ตังเองกาลังอยากได้ หายใจเข้า – ออก
แล้วบรรเทาความอยากได้น้ นั เสี ย เพราะสติมีกาลังมากขึ้น หรื อเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจ
ต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง ก็รู้และยับยั้งความโกรธนั้นเสี ยได้ หรื อแม้จะยับยั้งไม่ได้ ก็รู้วา่ นี้คือจิตโกรธ นี้คือจิตหลง

หลักสูตรอบรมกรรมฐานวัดหนองสวง
โดย พระครู สุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) | ๕๒

หรื อจิตได้สมาธิ ก็รู้วา่ นี้คือจิตได้ฌาน นี้คือจิตตั้งมัน่ เป็ นการกาหนดรู ้จิต ๑๖ อย่าง ๘ คู่ ถ้าหากผูใ้ ด
กาหนดรู ้ขบวนจิตในขณะหายใจเข้า – ออก ผูน้ ้ นั ถือว่าสาเร็ จในขั้นที่ ๙
แม้แต่เราเองซึ่ งยังเป็ นปุถุชนอยู่ ถ้าในขณะใด จิตฟุ้ งซ่าน ก็รู้วา่ จิตฟุ้ งซ่าน แล้วหายใจเข้า – หายใจ
ออก จิตกาลังท้อแท้ ก็รู้วา่ นี้จิตกาลังท้อแท้หายใจเข้า – ออก ก็เป็ นการเจริ ญจิตตานุปัสสนาอันเป็ นขั้นที่ ๙
เช่นกัน ผูใ้ ดกาหนดได้ก็แสดงว่าสาเร็ จในขั้นที่ ๙
ขั้นที่ ๑๐ ทาจิตให้ปราโมทย์ หายใจเข้า – หายใจออก ขั้นนี้เป็ นการนาพลังจิตมาใช้ คือจิตที่เข้าถึง
ขั้นได้ฌาน ได้อานาจฌานแล้ว ผูท้ ี่ถึงขั้นที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ เป็ นการนาพลังจิตในระดับต่าง ๆ มาใช้
กล่าวคือในขั้นที่ ๑๐ ทาจิตให้เกิดความปราโมทย์ หายใจเข้า - หายใจออก คือ ผูท้ ี่เจริ ญอานาปานสติถึง
ขั้นสามารถทาจิตของตนให้เบิกบาน ปราโมทย์ หรื อจะทาอย่างไรก็ได้ เพราะมีอานาจจิตเสี ยแล้ว ก็บงั คับ
จิตของตนให้ปราโมทย์ให้เบิกบานได้ หายใจเข้า – หายใจออก เกิดความสุ ขอันเกิดจากความปราโมทย์เมื่อ
ชานาญแล้ว ก็ผา่ นจากขั้นนี้ เข้าสู่ ข้ นั ที่ ๑๑
ขั้นที่ ๑๑ ทาจิตให้ต้ งั มัน่ หายใจเข้า – หายใจออก เป็ นการสร้างความสามารถของจิตที่ได้ฌาน
ขึ้นมาอีก อันเป็ นการบังคับจิตให้ต้ งั มัน่ ได้ทนั ทีทนั ใด จิตตั้งมัน่ แล้ว หายใจเข้า – หายใจออกก็รู้
ขั้นที่ ๑๒ ทาจิตให้คลาย หายใจเข้า – หายใจออก ทาไม เมื่อจิตมีพลังดีแล้ว จึงต้องให้มนั คลาย
เสี ย ? ก็เพราะว่าถ้ายังยึดมัน่ ถือมัน่ แม้ในขั้นฌาน ก็เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการ เพราะฉะนั้น จะต้อง
ทาให้คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่ งทั้งปวงลง โดยเฉพาะในขั้นฌานอันเป็ นสิ่ งที่ตนติดอยูเ่ สี ยเมื่อนั้นจิต
คลาย หายใจเข้า – หายใจออก ก็รู้ เป็ นความสาเร็ จในขั้นที่ ๑๒
ขั้นที่ ๑๓ ตามเห็นอนิจจัง – ความไม่เที่ยง หายใจเข้า – หายใจออก จากขั้นที่ ๑๓ เป็ นต้นไป ขึ้น
สู่ วปิ ั สสนาล้วน ๆ เป็ นตัวปั ญญาแท้ ๆ เป็ นการทาลายกิเลสโดยตรง ในขั้นที่ ๑๓ นี้ พระพุทธองค์ทรง
สอนให้ตามกาหนดโดยใช้คาว่า “อนุปสฺ สี – ตามกาหนด” คือตามกาหนดอนิจจัง ความไม่เที่ยง หายใจเข้า
– หายใจออก คือให้เห็นว่า จิตนี้ก็ไม่เที่ยง สุ ขนี้ก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยง ฌานที่เราได้น้ ีก็ไม่เที่ยง เมื่อสิ่ ง
ใดไม่เที่ยง สิ่ งนั้นก็เป็ นทุกข์ สิ่ งใดเป็ นทุกข์ก็ไม่ใช่ตวั ตน การตามเห็นความไม่เที่ยงในที่น้ ี ก็คือเห็นพระ
ไตรลักษณ์นนั่ เอง เมื่อเห็นพระไตรลักษณ์ในขณะหายใจเข้า – หายใจออก อยูอ่ ย่างนั้น ก็ชื่อว่าเจริ ญ
วิปัสสนาโดยตรง ผูใ้ ดแม้จะนัง่ เฉย ๆ แต่กาหนดความไม่เที่ยง หายใจเข้า – หายใจออก อยูอ่ ย่างนั้น ก็ชื่อ
ว่าเจริ ญอานาปานสติในขั้นที่ ๑๓
ในขณะที่จิตไม่ต้ งั มัน่ คือแม้จิตปกติ เมื่อได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงหายใจเข้า – หายใจออก ก็
สามารถจะสาเร็ จในขั้นนี้ได้ บางคนอาจจะค้านว่า “ทาไม เพียงเจริ ญอนิจจตาเท่านั้น ก็เป็ นเหตุเจริ ญไตร
ลักษณ์ดว้ ย” ข้อนี้ ขอตอบว่า “อันอนิจจตา ความไม่เที่ยงนั้น มีความเกี่ยวข้องกับความเป็ นทุกข์ และ
ความเป็ นอนัตตาได้อย่างชัดเจน เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “ยทนิจจ สิ่ งใดไม่เที่ยง ต ทุกฺข สิ่ งนั้นเป็ น
ทุกข์ ย ทุกฺข สิ่ งใดเป็ นทุกข์ ต อนตฺ ตา สิ่ งนั้นไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน”
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เพราะฉะนั้น ผูใ้ ดเห็นความไม่เที่ยง คือ อนิจจัง หายใจเข้า – หายใจออก ผูน้ ้ นั ชื่อว่าเห็นไตร
ลักษณ์ดว้ ย ผูใ้ ดก็ตามแม้จะไม่ได้ฌานถ้าเจริ ญอยูใ่ นขั้นนี้ ก็ชื่อว่าเจริ ญวิปัสสนาหรื อเจริ ญอานาปานสติใน
ขั้นที่ ๑๓
ขั้นที่ ๑๔ ตามเห็นวิราคะ หายใจเข้า – หายใจออก คือการเห็นวิราคะ ความจางคลาย
หายใจเข้า – หายใจออก ถามว่า จางคลายในเรื่ องอะไร วิราคะในเรื่ องอะไร ? ตอบว่า จางคลายโดยความ
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิ่ งทั้งปวง เพราะสิ่ งทั้งปวงนั้น ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา แล้วก็คลายความยึดติด
คลายจิตออกจากความถือมัน่ ในสิ่ งเหล่านั้นว่า เป็ นเรา เป็ นของ ๆ เรา เป็ นตัวเป็ นตน คือให้เห็นสิ่ ง
ทั้งหลายว่า เนต มม สิ่ งนั้นไม่ใช่ของเรา เนโสหมสฺ มิ นัน่ ไม่ใช่เรา น เมโส อตฺ ตา นัน่ ไม่ใช่ตวั ของเรา
แล้วก็คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ เพราะเห็นความไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตาในสิ่ งทั้งปวง ผูใ้ ดคลายความ
ยึดมัน่ คลายความกาหนัดเป็ นวิราคะ หายใจเข้า – หายใจออก ชื่อว่าสาเร็ จในขั้นที่ ๑๔
ขั้นที่ ๑๕ ตามเห็นนิโรธ ความดับโดยไม่เหลือ หายใจเข้า – หายใจออก ถามว่า ดับอะไร ? ตอบ
ว่า ดับความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่ งทั้งปวง ในสังขาร ในกาย ในเวทนา ในจิต ในทุกสิ่ งทุกอย่าง เพราะสิ่ งทั้ง
ปวงที่เข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ นั้น ล้วนเป็ นทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “สพฺเพ ธมฺ มา นาล อภินิเวสาย
สิ่ งทั้งปวง ไม่ควรเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ” เพราะมันไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และไม่ใช่ของ ๆ เรา เมื่อผูใ้ ดตาม
พิจารณาเห็นความดับ หายใจเข้า – หายใจออก อยูต่ ลอดเวลาอย่างนี้ ผูน้ ้ นั ชื่อว่า สาเร็ จในขั้นที่ ๑๕
ขั้นที่ ๑๖ ตามเห็นปฏินิสสัคคะ ความเสี ยสละคืน หายใจเข้า – หายใจออก ถามว่า สละคืนอะไร
? ตอบว่า สละคืนความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่ งทั้งปวง สละคืนมันเสี ยอย่างร่ างกายและจิตใจเรานี้ เป็ นสิ่ งซึ่ ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมัน ร่ างกายนี้ก็มาจาก ดิน น้ า ไฟ ลม เมื่อเป็ นของ ดิน น้ า ไฟ ลม ก็สละคืน
ให้เข้าสู่ ธรรมชาติเดิม คือ ดิน น้ า ไฟ ลม อันไม่ใช่ของ ๆ เรา ซึ่ งเรายึดถือว่าเป็ นของ ๆ เรา สละคืน
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่ งทั้งปวง ในเรา ในของ ๆ เรา ผูใ้ ดกาหนดพิจารณาความสละคืน หายใจเข้า
–
หายใจออก อยูเ่ ป็ นนิตย์ จนเกิดความชานาญแล้ว สละคืน คือละกิเลสทุกชนิดได้หมด ผูน้ ้ นั ชื่อว่าสาเร็ จอา
นาปานสติข้ นั ที่ ๑๖
ท่านทั้งหลาย คงจะเห็นได้ชดั เจนแล้วว่า อานาปานสติ ๑๖ ขั้นที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ใน อานา
ปานสติสูตรนี้ มีความสาคัญเพียงไร ผูท้ ี่เจริ ญอานาปานสติ จึงมิใช่วา่ เป็ นเพียงสมถกรรมฐานเท่านั้น แต่มี
ความกินตลอดไปถึงวิปัสสนากรรมฐาน เป็ นการเจริ ญตลอดสายกันทีเดียว ผูใ้ ดต้องการจะพ้นทุกข์ ผูน้ ้ นั
จงเจริ ญอานาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้เถิด
พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรว่า “ อานาปานสติ ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา
จตฺ ตาโร สติปฏฺฐาเน ปริ ปูเรนฺ ติ ภิกษุท้ งั หลาย อานาปานสติที่บุคคลเจริ ญแล้ว ทาให้มากแล้ว ย่อมทาสติ
ปั ฏฐานทั้ง ๔ ให้บริ บูรณ์ ”

หลักสูตรอบรมกรรมฐานวัดหนองสวง
โดย พระครู สุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) | ๕๔

พระองค์ตรัสต่อไปอีกว่า “ สติปัฏฐาน ๔ ที่บุคคลทาให้บริ บูรณ์แล้ว ย่อมทาโพชฌงค์ ๗ ให้
บริ บูรณ์ “ และตรัสต่อไปว่า “โพชฌงค์ ๗ ที่บุคคลทาให้มาก ทาให้บริ บูรณ์แล้ว ย่อมทาวิชชาและวิมุติ
ให้บริ บูรณ์ ”
หมายความว่า ใครก็ตาม ถ้าเจริ ญอานาปานสติท้ งั ๑๖ ขั้นนี้แล้ว ผูน้ ้ นั ชื่อว่าเจริ ญสติปัฏฐาน ๔
ชื่อว่าเจริ ญโพชฌงค์ ๗ และชื่อว่าทาวิชชาและวิมุตติให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้น ผูใ้ ดต้องการที่จะปฏิบตั ิเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า โดยหวังผลดังกล่าวแล้ว ก็จงเจริ ญอา
นาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้ แม้ข้ นั ใดขั้นหนึ่ง ที่เราสามารถจะทาได้ ก็ยอ่ มได้รับแห่งการปฏิบตั ิของตนในขั้นนั้น
ๆ อย่างแน่นอน
หรื อผูใ้ ดหวังผลของอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริ ญไว้วา่ “อานาปานสติสมาธิ น้ ีแล ที่
บุคคลเจริ ญทาให้มากแล้ว
( ย่อมได้อานิสงส์ ๕ อย่าง คือ )
๑. เป็ นผูส้ งบระงับยิง่ นัก
๒. เป็ นผูป้ ระณี ตละเอียดอย่างยิง่
๓. ไม่รดน้ าก็เย็น
๔. มีความสุ ขเป็ นเครื่ องอยู่
๕. สามารถทาบาปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อนั ตรธานสงบระงับไปได้”
ผูน้ ้ นั พึงเจริ ญอานาปานสติเถิด
ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้เจริ ญอานาปานสติเป็ นประจาเถิด แล้วจะได้รับอานิสงส์ท้ งั ๕ ประการ
ตามสมควรแก่การปฏิบตั ิของตนอย่างแน่นอน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาตั้งแต่ตน้ นี้ ท่านสาธุ ชนทั้งหลายคงจะพอจะเห็นได้แล้วว่าอานาปานสติท้ งั
๑๖ ขั้นนี้ เป็ นหลักปฏิบตั ิภาวนาในพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าสู งมาก เป็ นพระสู ตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
อย่างสมบูรณ์ที่สุดทุกขั้นตอน ผูใ้ ดต้องการความสงบสุ ขในขั้นนั้น ๆ จนถึงขั้นพ้นทุกข์ ก็อย่าได้ละทิ้งการ
เจริ ญอานาปานสติน้ ี ขอให้ทาอยูเ่ ป็ นนิตย์ ก็จะประสพความสุ ขและความสาเร็ จตามความปรารถนาของตน
ๆ และขอให้ทาเป็ นประจาด้วยความไม่ประมาทเถิด.

