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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการขับเคลือ่นหมูบ้าน วัด โรงเรยีน  

  ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม ฟังธรรมวนัพระ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทน า 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ก าหนดแผนปฏิรูปประเทศที่มุ่งเน้นสร้าง สังคม
และชุมชนที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับบุคคล ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ รู้จักการออม 
มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยการน าพลังประชารัฐและพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาสร้างสังคม 
ไทย ให้เป็น "สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก 
เพ่ือให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เล็งเห็นความส าคัญที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน จึงจัดให้โครงการขับเคลื่อนหมูบาน วัด โรงเรียน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นฐานขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามแผนแม่บทฉบับดังกล่าว สนับสนุนทุกๆ กิจกรรม ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี ให้ "คุณธรรมน าการพัฒนา” โดยให้คนในชุมชนปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดี
งาม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาร่วมบูรณาการการท างาน โดยใช้กลไก
พลังบวรและกลไกประชารัฐส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบนพ้ืนฐานของความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน การแบ่งงานกันท า การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกันใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพลังบวรแบบบูรณาการ ในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนหมูบาน วัด โรงเรียน  
                      ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมฟังธรรมวันพระ 

๒. สถานภาพของโครงการ : โครงการประจ า 

๓. ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
      บุคคล พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร./นายทรงพล โชติกเวชกุล 

๕. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าโครงการบริการวิชาการไปบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ข้อที่ ๓.๑ งานบริการวิชาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ตัวช้ีวัด สกอ.องค์ประกอบที่ ๓ บริการวิชาการ  
                ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑๐ (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวชี้ วัด มาตรฐานอุดมศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๓ ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒) การบูรณาการโครงการกับรายวิชาเทศกาลและพธิีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓) อ่ืนๆ 

๖. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ก าหนดแผนปฏิรูปประเทศที่มุ่งเน้นสร้าง สังคม
และชุมชนที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับบุคคล ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ รู้จักการออม 
มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยการน าพลังประชารัฐและพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาสร้างสังคม 
ไทย ให้เป็น "สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก 
เพ่ือให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เล็งเห็นความส าคัญที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน จึงจัดให้โครงการขับเคลื่อนหมูบาน วัด โรงเรียน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นฐานขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามแผนแม่บทฉบับดังกล่าว สนับสนุนทุกๆ กิจกรรม ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี ให้ "คุณธรรมน าการพัฒนา” โดยให้คนในชุมชนปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดี
งาม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาร่วมบูรณาการการท างาน โดยใช้กลไก
พลังบวรและกลไกประชารัฐส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบนพ้ืนฐานของความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน การแบ่งงานกันท า การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกันใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพลังบวรแบบบูรณาการ ในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 ทั้งนี้ ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท าโครงการโครงการขับเคลื่อนหมูบาน วัด โรงเรียน 
ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม ฟังธรรมวันพระ เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชน ในเขตพ้ืนที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๗. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชน ในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยจรรโลงไว้ซึ่ง
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
   ๑) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดได้ จ านวน ๘๐ รูป/คน   
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ 
  รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 

๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่       จ านวน   ๑๐ รูป/คน 
 ๒. พระภิกษุสงฆ์ สามเณร      จ านวน    ๑๐ รูป/คน 
 ๓. ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน      จ านวน    ๔๐    คน 
 ๔. นิสิต นักเรียน เยาวชน  จ านวน   ๒๐ รูป/คน 
      รวมทั้งสิ้น    จ านวน   ๘๐ รูป/คน    

๑๐. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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๑๑. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
  
๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ๑.ขั้นเตรียม (Plan)             
๑ ขออนุมัติด าเนินการ             
๒ แต่งตั้งคณะท างาน             
๓ ประชุมคณะท างาน             
 ๒.ขั้นปฏิบัติ (Do)             

๔ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริม ปลูกฝัง 
คุณธรรมฟังธรรมวันพระ 
๑.วันพระ ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดย พระราชประสิทธิคณุ รองเจ้า
คณะจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง สารานยิธรรมกถา 
๒.วันพระ ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดย พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
เรื่อง อนภินิเสกถา ว่าด้วยการไม่ยดึ
มั่นถือมั่น 
๓.วันพระ ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดย พระโสภณพัฒนบณัฑิต,รศ.ดร. 
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง ความส าคญัวันจารตุรงค
สันนิบาต 

            

 ๓.ขั้นติดตามผล(Check)             
๕ ประเมิน สอบถาม สังเกต             
๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
 ๔.ขั้นสรุปรายงานผล(Action)             

๗ เสนอผู้บริหารพจิารณาปัญหา 
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ 

            

 
๑๓. งบประมาณ () แผ่นดิน ( ) รายได้ จ านวนทั้งสิ้น  ๗๐,๐๐๐ บาท   

๑๔. ผลที่ได้รับ 
 ๑) ได้เครือข่ายวัด ชุมชน และสถานศึกษา แบบบูรณาการภารกิจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและชุมชน อย่างยั่งยืน 
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๑๕. การประเมินผลโครงการ 
 ๑) สรุปโครงการ จ านวน ๑ เล่ม 

๑๖. การติดตามผล  
 ๑)  ติดตามโครงการหรือสรุปโครงการเครื่องมือที่ใช้คือ รายงานสรุปโครงการต้องส่งรายงานการ
ติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการภายใน ๑๕ วัน  
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องค์ความรู้ 

ประวัติความเป็นมาของวันธรรมสวนะ 

https://th.wikipedia.org/wiki สืบค้นเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ในสมัยพุทธกาล พระราชาพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระวิหาร
ชื่อว่าเชตวัน และกราบทูลว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์แลเห็น ซึ่งนักบวชศาสนาอ่ืนอีก ได้มีวัน
ก าหนดนัดหมายประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมค าสั่งสอนในที่ประชุมของเขาทั้งหลาย เหล่านั้น แต่ว่า ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนศาสนาพุทธของเราทั้งหลายย่อมมีวันก าหนดนัดหมายเพ่ือประชุมกันหามิได้ ดังนี้." อัน
อันพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลแล้ว พระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้เหล่าภิกษุสงฆ์สาวก
ประชุมกันเพ่ือสนทนาและแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย ได้ฟังกันในวันขึ้น ๘ ค่ า 
หรือ หรือว่า วันขึ้น ๑๔ ค่ า หรือว่า วันขึ้น ๑๕ ค่ า พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพ่ือ
ก าหนดให้มีการประชุมพร้อมเพรียงกันฟังธรรม 

ในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกเพ่ือทรงแสดงพระ
ปาฏิโมกข์ ในช่วงเข้าพรรษา การประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์นั้นก็ได้นัดหมายกันไปในที่ประชุม 
ต้องมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งเป็นองค์สวดพระปาฏิโมกข์ พระภิกษุสงฆ์สาวกที่ร่วมเข้าฟังพระปาฏิโมกข์ ก็จะ
พร้อมเพียงกนัส ารวมกาย วาจา และตั้งใจฟังจนกระทั่งสวดจบ เป็นอันเสร็จพิธี 

ค าว่า "สวนะ" แปลว่า การฟัง และค าว่า "ธรรมสวนะ" แปลว่า การฟังธรรม , วันฟังธรรม ภาษาพูดที่
เรียกว่า วันพระ เพราะ ค าว่า" พระ"นั้น ใช้เรียกภิกษุจ านวนมากกว่า ๔ รูป ขึ้นไป ซึ่งก็หมายถึงความเป็นหมู่
คณะ จึงเรียกว่า พระ หรือ สงฆ์ ทางพระพุทธศาสนาก็ยังได้ก าหนดเรียกว่า วันอุโบสถ ซึ่งแปลว่า วันถือศีลของ
อุบาสกและอุบาสิกาผู้มีสัทธา ร่วมกันประพฤติและปฏิบัติตามธรรมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ทางด้านศาสนพิธีของชาวบ้านนั้น พระพุทธศาสนาก็ได้ก าหนดให้มีพิธีต่างๆ มีการร่วมท าบุญตักบาตร 
ถวายภัตตาหาร จังหัน หวานคาวแด่พระภิกษุสงฆ์ และก็สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนาที่วัด 
ตามล าดับ 

ในวันธรรมสวนะนี้ พุทธศาสนิกชนก็จะเข้าวัดร่วมกันประพฤติและปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมต่างๆ มีการ
สมาทานศีล เช่น สมาทานและรับศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนา 
หรือ ธรรมสากัจฉา หรือ สนทนาธรรมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ในข้อธรรมต่างๆ ซึ่งนับว่าเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง[3] 

ความส าคัญ 

จากพุทธานุญาตให้มีตัวแทนพระสงฆ์รูปหนึ่งสวดทบทวนสิกขาบท ที่ทรงบัญญัติไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและเพ่ือความบริสุทธิ์ในเพศสมณะที่ต้องบริบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญาอัน
เป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามเส้นทางของพระพุทธศาสนา โดยมีภิกษุผู้สวดทบทวน เมื่อสวดถึงข้อใด

https://th.wikipedia.org/wiki
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แล้วมีภิกษุรูปใดรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับนั้น จะเปิดเผยท่ามกลางที่ประชุม หรือที่เรียกว่าแสดงอาบัติ 
ซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อๆ กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ก่อให้เกิดผลดังนี้ คือ 

๑. เกิดความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ ด้วยระเบียบปฏิบัติที่หมั่นทบทวนและเตือน
ตนด้วยการแสดงการยอมรับในสิ่งที่ตนละเมิด เพ่ือแก้ไขต่อไป ในข้อนี้มีปรากฏการณ์เด่นชัดเมื่อครั้งพุทธกาล 
คือเมื่อครั้งพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแว้งแตกความสามัคคีกันภายหลังเมื่อกลับมีความสามัคคีใหม่ 
พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์เป็นกรณีพิเศษ ที่เรียกว่า วันสามัคคีอุโบสถ 

๒. การหมั่นทบทวนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้พระธรรมค าสอนไม่คลาดเคลื่อน เลือนหายและท าให้หมู่
คณะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ วันอุโบสถนั้น นอกเหนือจากเป็นวัน
ส าคัญของทางคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นวันประชุมฟังธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาล
จนถึงปัจจุบันนี้ 

ความหมายของวันพระ 

วันพระคือวันที่มีการท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน นั่งสมาธิ ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นความชั่ว ละ
เว้นอบายมุขต่างๆ ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังธรรมเทศนา สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ 
รักษาศีล มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ มีพระสงฆ์คอยรับถวายสังฆทาน 

พิธีกรรมวันธรรมสวนะ 

วันธรรมสวนะ คือวันก าหนดประชุมฟังธรรม ที่เรียกเป็นค าสามัญทั่วไปว่า "วันพระ" เป็นประเพณียิน
ยมของพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล โดยถือว่า 

การฟังธรรมตามกาลที่ก าหนดเป็นประจ าไว้ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟังอย่างน้อยก็
ได้รับธรรมสวนานิสงส์อยู่เสมอ วันก าหนดฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ๔ วัน ในเดือนหนึ่งๆ คือ วัน ๘ 
ค่ า วัน ๑๔ ค่ า หรือ ๑๕ ค่ าของปักข์ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม นับโดยจันทรคติ วันทั้ง  ๔ นี้ จึงถือกันเป็นวัน
ก าหนดประชุมฟังธรรมโดยปรกติ และนิยมเป็น วันรักษาปรกติอุโบสถส าหรับฆราวาสผู้ต้องการอบรมกุศลด้วย 

เพราะความมุ่งหมายและเหตุผลมีเช่นนี้ การประชุมฟังธรรมในวันธรรมสวนะ จึงมี พิธีกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติเกิดข้ึน โดยนิยมเป็นระเบียบทั่วๆไปดังนี้ 

ระเบียบพิธี 

๑. ในวันธรรมสวนะตอนเช้า ประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชุม
พร้อมกันในสถานที่ก าหนดแสดงธรรม จะเป็นโรงอุโบสถวิหาร ศาลาการเปรียญ ภายในวัด หรือ พุทธสถาน
สมาคม แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ จัดให้นั่งกันตามที่เป็นสัดส่วนเรียบร้อย มีพระพุทธรูปและที่บูชาประดิษฐานอยู่
เบื้องหน้า จัดให้มีสง่า 

๒. เมื่อพร้อมกันแล้วภิกษุสามเณรเริ่มท าวัตรเช้า ตามแบบนิยม ซึ่งทั่วๆไปใช้ระเบียบ คือ 
ก) น าบูชาพระรัตนตรัย (อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา ...) 
ข) สวด ปุพฺพภาคนมการ (นโม ...) 
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ค) สวด พุทฺธาภิถุติ (โย โส ตถาคโต ...) 
ฆ) สวด ธมฺมาภิถุติ (โย โส สุปฏิปนฺโน ...) 
ง) สวด สงฺฆาภิถุติ (โย โส สุปฏิปนฺโน ...) 
จ) สวด รตนตฺตยปฺปณามคาถา และ สงฺเวคปริกิตฺตนปาฐ ต่อ (พุทฺโธสุทฺโธ...) 

๓. เมื่อภิกษุสามเณรท าวัตรจบเพียงเท่านี้ อุบาสกอุบาสิกาเริ่มท าวัตรตามบท ซึ่งกล่าวแล้วในเรื่องพิธี
รักษาอุโบสถ 

๔. เสร็จพิธีท าวัตร หัวหน้าอุบาสก หรืออุบาสิกา ประกาศอุโบสถ พระธรรมกถึกขึ้นธรรมาสน์ 

๕. เมื่อจบประกาศอุโบสถแล้ว อุบาสก อุบาสิกาท้ังหมดคุกเข่าประนมมือ กล่าวค าอาราธนาอุโบสถศีล
พร้อมกัน พระธรรมกถึกในศลี ๘ เป็นอุโบสถศีลเต็มที ่

แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะรักษาเพียงศีล ๕ เท่านั้น ก็รับสมาทานเพียง ๕ ข้อ ในระหว่างข้อที่ ๓ ซึ่งพระ
ธรรมกถึกให้ด้วยบทว่า อพฺรหฺมจริยา...พึงรับสมาทานว่า กาเมสุมิจฺฉาจารา... เสีย และรับต่อไปจนครบ ๕ ข้อ 
เมื่อครบแล้วก็กราบ 3 ครั้ง ลงนั่งราบ ไม่ต้องรับต่อไป 

๖. ต่อจากรับศีลแล้ว พระธรรมกถึกแสดงธรรม ระหว่างแสดงธรรม พึงประนมมือฟังด้วยตั้งใจจนจบ 

๗. เมื่อเทศน์จบแล้ว หัวหน้าน ากล่าวสาธุการตามแบบที่กล่าวในเรื่องพิธีรักษาอุโบสถ จบแล้วเป็นอัน
เสร็จพิธีประชุมฟังธรรมตอนเช้าจะกลับบ้านหรือจะอยู่ฟังธรรม 

ในตอนบ่ายก็แล้วแต่อัธยาศัย ส าหรับพิธีตอนบ่ายแจ้งอยู่ในเรื่อง พิธีรักษาอุโบสถ 
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ประเพณีการฟังเทศน์ ฟังธรรม 

https://www.m-culture.go.th/lampang/ewt_news.php?nid=2247&filename=index สืบค้น
เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

        ประเพณีการฟังเทศน์ ฟังธรรม ฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งเรียกกันแบบชาวบ้านว่า "เข้าวสา” ในภาคเหนือมี
ประเพณีส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมประชาชนทุกบ้านทุกเรือน เป็นการกล่อมเกลาจิตใจ
ให้ผ่องแผ้วและรู้ดี รู้ชอบ ปลูกสร้างจิตใจให้เกิด หิริโอตัปปะ ละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมทั้งมวล สมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโต) วัดบรมนิวาสได้ให้ค านิยามแก่ประชาชนคนไทยในถิ่นต่างๆ ว่าภาคเหนือเรียก 
"ถิ่นไทยงาม” ภาคอีสานเรียก "ถิ่นไทยดี” ภาคใต้เรียก "ถิ่นไทยอุดม” และภาคกลางเรียก "ถิ่นจอมไทย” โดย
มีความหมายภาคเหนือเป็นถิ่นไทยงามนั้นน่าจะหมายถึงความงามทางภูมิประเทศทางวัตถุ วัตธรรมที่ชาว
ภาคเหนือสร้างขึ้นไว้และสิ่งที่ส าคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง คือชาวภาคเหนือได้รับการสั่งสอนอบรมมาจากวัดด้วย
การฟังเทศน์ ฟังธรรมและการได้รับค าสั่งสอนของพ่อแม่ผู้มีศีลธรรมเนื่องจากได้รับการอบรมมาจากวัดแล้ว 
การเข้าวัดฟังเทศน์ คือ การฟังค าสั่งสอนโดยพระสงฆ์เป็นผู้ชี้แจงชี้แนะบอกกล่าว และสอนสั่งตามหลักธรรม
ของศาสนา บางครั้งการสอนการชี้แจงนี้ชาวบ้านจะน ามาใช้ในการดุด่าว่ากล่าวก็มีเช่น "เดี๋ยวจะโดนเทศนา” 
การเทศน์สั่งสอนนี้ทางภาคเหนือเรียกว่า "เทศน์ธรรม” การฟังเทสน์ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า "ฟังธรรม” ธรรม 
คือ คัมภีร์ใบลานผูกที่พระสงฆ์น ามาเทศน์ เทศน์กี่ครั้งเรียกว่าเทศน์เท่านั้นผูกเท่านี้ผูกหากจะถามว่าอะไรคือ
ผูก ได้แก่ การน าเอาใบบานมาจารึกพระธรรมค าสอนแล้วท าการลบธรรมด้วยการใช้เขม่าน้ ามันยางมาทา ใบ
ลานที่จาร (เขียน) แล้วขัดถูด้วยมะพร้าวจนสะอาด แล้วน ามาร้อยด้วยด้าย หรือเชือกเส้นเล็กๆ ไว้เป็นมัดๆ 
โบราณท่านว่า ๑ มัดเท่ากับ ๑ ผูก คือการจาร (เขียน) ข้อความหมาดไปหนึ่งตอนก็ขมวดไว้เป็น ๑ ผูก หากมี
หลายผูกเพราะข้อความในเรื่องยืดยาวเขาก็จะมารวมกันใช้ประกบธรรมซึ่งเป็นไม้ประกบไว้ทั้งสองด้านเรียกว่า 
"กับธรรม” หรือธรรม ๑ กับ หมายถึง คัมภีร์ธรรมหนึ่งชุด การฟังเรื่องค าสอนจากคัมภีร์ธรรมที่พระสงฆ์น ามา
เทศน์ เรียกว่า "ฟังธรรม” หากจะถามชาวบ้านชนบทภาคเหนือว่าไปไหนในวันพระเขาจะตอบว่า "ไปวัดฟัง
ธรรม” ค่านิยมของการฟังธรรม ชาวภาคเหนือถือว่า คนที่เข้าวัดฟังธรรมเป็นคนดีน่าคบหา มีค ากล่าวว่า "เปิ้น
ชอบเข้าวัดเข้าวา” "เปิ้นชอบฟังน้ าฟังธรรม” "เปิ้นชอบถือศีลกินตาน” เหล่านี้เป็นค ายกย่องสรรเสริญ หากจะ
ต าหนิติเตียนคนไม่ดีมักจะพูดกันว่า "บ่ดีคบคนบ่ดีหนา” "คนดีคบคนปาลา” "บ่ดีคบคนตี้วัดบ่เข้า พระเจ้าบ่
ไหว้” "บ่ดีคบคนทรพี บ่ฮู้คุณป้อคุณแม่” การเข้าวัดฟังธรรมของคนภาคเหนือจึงมีความมุ่งหมายต่อไปนี้ ๑. 
เพ่ืออบรมจิตใจให้ผ่องใสนั้น มีความส าคัญยิ่งในชนบท ประชาชนชอบอยู่ด้วยกันความสงบสุขมีชีวิตใกล้เคียง
กับธรรมชาติ บางครั้งกระทบกับวุ่นวายในครอบครัวไม่มีที่แก้ไขหากเข้าวัดรับสีล ฟังเทศน์ได้ชี้ให้เห็นความดีชั่ว
ผิดหรือถูก ท าให้ความคิดดีงามเกิดข้ึนบางวัดมีการเจริญภาวนาด้วย ชาวบ้านมีโอกาสเรียนรู้การพัฒนาทางจิต 
เรยกว่า กัมมัฏฐาน ภาวนาท าใจให้สงบและเกิดความผ่องใสเบิกบาน ๒. พระสงฆ์จะน าเอาความรู้ทางศาสนา
มาชี้แจงให้ฟังเป็นข้อๆ เป็นวรรคเป็น ท าให้รู้ซึ้งถึงกระแสธรรมบางครั้งสนทนากันกับผู้มาฟังเทสน์ได้ทราบ
ความเจริญทางวิชาหรือได้ความรู้จากการได้พบความรู้อะไรใหม่ๆ ของเพ่ือนบ้าน มักจะน ามาสนทนากันใน
ตอนช่วงพักก่อนหรือหลังฟังเทศน์ฟังธรรม ๓. ได้ทราบข่าวคราวเป็นไปของบ้านเมือง ในสมัยโบราณวัดเป็น
ศูนย์รวมแห่งจิตใจและศิลปวัฒนธรรมชาวบ้านทุกคนต้องเข้าวัดไปท าบุญกุศลก่อนประกอบพิธีแต่ละคนก็จะ
เล่าเรื่องที่ตนได้ประสบพบเห็นมาแต่ละแห่งที่คนไปวัด จะได้ฟังได้รู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ จากเพ่ือนบ้านเรียกว่า

https://www.m-culture.go.th/lampang/ewt_news.php?nid=2247&filename=index
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ทราบข่าวคราวความเป็นไปของคนและบ้านเมืองใดจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ๔. เพ่ือให้สังคมยอมรับ
ตน ข้อนี้มีความส าคัญมาก สุภาษิตโบราณว่า "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องให้หลิ่วตาตาม” หมายถึง การท าตนให้เข้า
ได้กับเพ่ือนฝูงที่อยู่ในละแวดบ้านเดียวกันในสังคหวัตถุ ได้กล่าวถึงการจะท าให้ผู้คนรักชอบต้องมีสังคหวัตถุ 
ได้แก่ ให้ทานแบ่งปันข้าวของเผื่อแผ่แก่เพ่ือนบ้าน ปิยวาจาพูดอ่อนหวาน น่ารักน่าชม อัตถจริยา ท าตนให้เป็น
ประโยชน์จนสังคมยอมรับให้เป็นคนส าคัญของสังคมนั้น คือ ท าเหมือนคนอ่ืนๆ การไปวัดของชาวชนบทถือ
เป็นเรื่องส าคัญมาก บางหมู่บ้านเคร่งครัดมีระเบียบวางไว้ หากใครขาดการไปวัดจะถูกปรับเงินหรือท างาน
ชดใช้ ดังนั้น การไปวัดของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสังคมว่าจะมีระเบียบปฏิบัติกันอย่างไร คนที่ไม่ไปวัด
จะถูกประณามว่า "วัดไม่เข้า พระเจ้าไม่ไหว้” เขาจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจ เพราะปฏิบัติตนไม่เหมือนคนอ่ืนจะ
อยู่สังคมด้วยความสบายใจ การไปวัดจึงถือว่าเป็นเรื่องการรับรองจากคนในสังคม ๕. เพ่ือความสามัคคีในหมู่
คณะข้อนี้ส าคัญมากในทางพุทธศาสนากล่าวถึง "ทิฏฐสัมโภคา” การได้เห็นและได้คบหาเป็นคนดี คนที่ได้กินได้
นอนได้ท างาน หรือศรัทธาท าบุญวัดเดียวกัน จะมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันโดยวิสัยของคนไทยมีความรัก
พวกพ้องดังค าพังเพย "รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” ดังนั้น การไปวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม นับว่าไปเพ่ือให้เกิด
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ๖. เพ่ืออนุรักษ์มรดกของปู่ย่าตายาย ชาวบ้านถือว่า การปฏิบัติตนตามจารีต
ประเพณี เช่น การเข้าวัดฟังธรรมนี้เป็นการถูกต้อง กล่าวกันว่าปฏิบัติตามพ่อเฒ่าแม่เฒ่า คือ ท่านปฏิบัติมา
อย่างใดก็ปฏิบัติตามจะได้มีความรุ่งเรือง "ตามฮีตตามออย” ดังนั้น ประชาชนทุกหมู่บ้านในภาคเหนือจึงเข้าวัด
ฟังธรรมตามฮีต คือ "ไปอาบน้ าฟังธรรม” เป็นการฟังนิยายชาดกของปู่ย่าตายาย ๗. เพ่ือสร้างแบบอย่างแก่
ลูกหลาน คนไปฟังเทศน์ฟังธรรม มักจะน าเรื่องที่ตนไปได้ยินได้ฟังมาบอกเล่าแก่ลูกหลานที่อยู่ยังบ้าน เช่น การ
ฟังนิยายชาดกทางพระพุทธศาสนา แล้วน ามาเล่าให้ลูกหลานฟังด้วย เพ่ือให้เขารู้ดีรู้ชั่วตามบทของตัวละคร
ฝ่ายดีฝ่ายชั่วตามที่ปรากฏในคราวนิยามธรรม การไปฟังธรรมควรปฏิบัติตนอย่างไร การไปฟังเทศน์ฟังธรรม 
นิยมปฏิบัติตนดังนี้ หากผู้ชายไปวัด ฝ่ายหญิงจะตระเตรียมขันข้าวตอกดอกไม้ เป็นเครื่องสักการะไปกราบไหว้
บุชา เรียกว่า "สหัตเถหิ คันธมาลาทีหิ” มีดอกไม้ธูปเทียนไปถวายแก่พระพุทธเจ้าเป็นอามิสบูชา ดังนั้น ผู้ไปวัด
ต้องเตรียมพานดอกไม้ไปด้วยเพ่ือใส่ "ขันแก้วทั้งสาม” - คนไปวัดต้องอาบน้ าแต่งตัวให้สะอาดหมดจด บางคน
นุ่งห่มเสื้อผ้าขาว เรียกว่า "นุ่งขาวห่มขาว” บางแห่งก็แต่งตัวด้วยผ้าสีสันต่างๆ แล้วแต่สะดวก ข้อส าคัญคือ 
การช าระร่างกายให้สะอาดหมดจดควรแก่การท าคุณความดี - บางบ้านไปวัดทั้งผู้ชายผู้หญิงให้ลูกชายลูกสาว
เฝ้าบ้าน ตัวเองพากันไปวัดฟังธรรมน าเอาวัตถุไทยธรรมไปด้วย บางครั้งน าผลไม้ข้าวสารหรือสิ่งที่ตนปลู กเมื่อ
เกิดผลจะน าถวายพระสงฆ์ตามฤดูกาล 
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ประโยชน์การฟังธรรม 

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) 
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
http://www.palipage.com/watam/buddhology/42-07.htm สืบค้นเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ผู้มีปณิธานม่ันคง และ มีผลงานพัฒนาคนให้สูงด้วยคุณธรรม 

            การฟังธรรม เปรียบเหมือนการสร้างถ้ าให้แก่จิตใจ แต่บางท่านไม่สนใจฟังธรรม ถ้าท่านสร้างถ้ าไว้ใน
จิตใจอยู่ด้วยความสงบ ฟังไปก็เกิดความรู้ ความดี มีพลังและปัญญา แต่บางคนก็ไม่อยากฟัง มันใกล้ชิดกัน
เกินไป เหมือนสัปเหร่ออยู่ใกล้ผี ชีอยู่ใกล้พระ ใกล้เกลือกินด่าง 

          การฟังธรรมนั้นก็ยาก บางคนต้องจ้างมาฟัง จ้างก็ยากท่ีจะฟังอีก การที่จะมาพบพระพุทธเจ้ามาตรัสใน
โลกก็แสนจะยากแล้ว ท่านน่าจะตีปัญหาให้ได้ก าไรชีวิตสักวันหนึ่ง ๑ สัปดาห์ ๗ วัน ฟังธรรมวันเดียวก็ไม่เต็ม
วัน เพียง ๑ ชั่วโมงเดียวที่จะฟังธรรมก็หาฟังยาก 

            ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เรามาวัดเพ่ือหาก าไรชีวิตใช้หรือไม่ หรือต้องการให้มันขาดทุนชีวิต
เสียดายกับโยม การที่มาถวายเงินเป็นแสนให้อาตมานั้น อาตมาไม่ได้สนใจกับโยมหรอก อย่าคิดว่าเอาปัจจัยมา
ถวายอาตมา อาตมาจะดีใจเสมอไป อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมของอาตมาก็ได้ที่ต้องมารับเงินรับทองของโยมมา
กองไว้อยู่ตรงหน้า ขอฝากไปคิดเป็นข้อคิดว่า อาตมาสนใจต้องการให้โยมได้บุญได้กุศลเท่านั้น 

            วันพระเรามาแสวงหาพระ เรามาพบพระสักวันหนึ่ง ท่านจะใจประเสริฐในการพบพระ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของท่าน โดยเฉพาะในกรอบของสติสัมปชัญญะ ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือ สติสัมปชัญญะ บางคนขาด
สติมาก ไม่มีโอกาสที่จะแสวงหาธรรมะได้แล้ว พลาดทั้งโอกาสอันดีงาม ท่านจะเสียดายเวลาของท่านที่เกิดมา
ในสากลโลกนี้อย่างแน่นอน 

            เพราะฉะนั้นในวันพระคือ วันฟังธรรม ฟังให้เกิดประโยชน์ ฟังธรรมเหมือนสร้างถ้ าให้จิตใจของเรา
เอง ท าให้จิตใจเรามีสติสัมปชัญญะ ฟังให้เกิดความรู้ ใจเปรียบเหมือนเสือ เสียงธรรมะเปรียบเหมือนถ้ าคอย
ก าบัง หูเราฟังใจเราคิด จิตจะได้สบาย เกิดความรู้ ความดี มีพลังและปัญญา 

อานิสงส์หรือผลดีอันเกิดจากการฟังนั้นมีประโยชน์มากมายหลายสถาน เช่น 
๑.     ท าให้ได้ฟังเรื่องใหม่ ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อน 
๒.    ได้ใส่ใจในเรื่องเก่า ทบทวนหวนคิดถึงอดีตชีวิตที่ผ่านมา ศรัทธาฟัง สนใจฟัง ทบทวน จดหัวข้อ 

ปฏิบัติทันที่อย่ารอรีแต่ประการใด 
๓.    บรรเทาความกังขา ปิดประตูความกังวลสงสัยเสียได้ 
๔.    เป็นสัมมาทิฏฐิ ไม่เข้าใจสิ่งใดในทางที่ผิด 
๕.    มีสติมั่นคง มีสติดี จริตไม่แปรปรวนทวนกระแส 

สิ่งส าคัญท่ีสุด การฟังต้องมีหลัก ๓ ประการ คือ 

๑.   ตั้งใจฟัง 
๒.   ตั้งใจท า 

http://www.palipage.com/watam/buddhology/42-07.htm%20สืบค้น
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๓.    ตั้งใจน าไปปฏิบัติ 

ท่านจะได้ประโยชน์โสถิผลของท่านโดยเฉพาะ แต่บางคนก็ไม่ตั้งใจจ า ไม่ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งใจปฏิบัติ จ าได้
บ้างไม่ได้บ้างก็ทิ้งไป ถ้าฟังได้ประโยชน์โทษไม่มี ฟังดีย่อมมีปัญญา บางท่านพูดถึงการฟังแปลกแตกต่างจาก
ผู้อ่ืน ซึ่งมีทั้งประเภท ฟังได้ฟังเสีย บางคนฟังได้ บางคนก็ฟังเสียเอาดีไม่ได้ แล้วแต่ทัศนคติในการฟังว่าจะ
เป็นไปในทางใด เช่น 

๑.     ฟังเล่น บางเรื่องไม่จริงจัง สักแต่ว่าฟัง หรือ ฟังแบบเสียไม่ได้ ก็ฟังส่งเดชไปอย่างนี้ ไม่ได้เรื่องได้
ราว 

๒.    ฟังลอง เป็นการฟังเพ่ือเปรียบเทียบลองดู ลองความรู้ ลองพ้ืนความรู้ และ ลองภูมิว่าผู้นี้จะสู้ผู้
นั้นได้หรือไม่ หรือ ใครจะเก่งกว่ากัน 

๓.    ฟังเอาเรื่อง พระสงฆ์จะได้สาระ หรือ อรรถรสแห่งธรรม และ ข้อปฏิบัตินั้น 
๔.    ฟังหาเรื่อง เป็นการฟังเพ่ือจับผิด ฟังด้วยจิตเป็นอกุศล ไม่ได้สนใจในการฟังแต่ประการใด จิต

เป็นอกุศลกรรม คนนั้นจะดีไม่ได้แน่นอน 
๕.    ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไปหลับไป หรือคุยกัน ผลสุดท้ายไม่รู้เรื่อง จ าไม่ได้ และไม่รู้จะเอาอะไรเป็นข้อ

ปฏิบัติ 

ขอเจริญพรว่าผู้ที่ฟังได้ผลไม่เท่ากัน บางคนตั้งแต่ต้นก าหนดจดจ าน าไปปฏิบัติแน่นอน บางคนก็สับสน
ชนปลาย ไม่เข้าใจในการฟัง นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลาย ไม่ใช่จะเข้าใจทุกคน ไม่ใช่รู้ทุกคน ตั้งหมั่นฟัง หมั่น
จ า หมั่นจดหมั่นจ า สิ่งใดงามอย่าได้งด หมั่นจดหมั่นจ าเป็นต ารา เอาตาชั่งเข้ามาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง ไม่ใช่ฟัง
แล้วทิ้งไป เลยไม่ได้เรื่อง 

จุดประสงค์ของการฟัง ก็เพ่ือ รู้แล้วน าไปคิดเพ่ือใคร่ครวญด้วยปัญญา เห็นว่าถูกต้องสอดคล้องด้วย
เหตุผลก็น าไปใช้ได้ น าเอาไปใช้ได้ประโยชน์ หลีกเลี่ยงที่เป็นโทษต่อชีวิต ดังบัณฑิตท่านกล่าวไว้ว่า “รู้แล้วคิด
พิชิตศัตรู รู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรู รู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรู รู้แล้วท าหยิ่งจะยิ่งด้วยศัตรู” พูดเท่านี้บางคนไม่รู้ไม่
เข้าใจ โง่เป็นคุณ ฉลาดเป็นภัย เสนียดจัญไรส าหรับคนฉลาด ไม่เอาการเอางาน คนฉลาดไม่เอาการเอางาน รู้
มากไม่ปฏิบัติธรรม ไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชีวิตแต่ประการใด 

ขอเจริญพระท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ย เราจะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่ก าลังพนมมือว่าเป็นชาว
พุทธ เป็นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จะรู้ได้ข้อเดียวว่า เขาปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าหรือ
เปล่า ถ้า ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเขาเป็นชาวพุทธ พนมมือเรียบร้อย แต่ไม่เคยปฏิบัติตาม
ค าสอนของพระพุทธเจ้าเลย จะเรียกว่าชาวพุทธได้อย่างไร เป็นชาวพุทธแบบปลอม หาท านองคลองธรรมไม่ได้
เลย ขอฝากไว้ 

มีค ากล่าวที่น่าคิด ท่านกล่าวไว้ว่า โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก เมื่อสมัยอาตมาเป็นเด็ก จ าได้ว่า ท่านกล่าว
ไว้ว่า โง่บ่เป็น บ่เป็นใหญ่ โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก ซึ่งก็ถูกต้อง และ ตรงกับหลักที่ว่า รู้แล้วคิดพิชิตศัตรู รู้แล้ว
เงียบได้เปรียบศัตรู แต่ อาตมาใคร่จะฝากให้ท่านคิดต่ออีกนิดหนึ่งสักประโยคว่า โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยากนั้น
ถูกต้อง แต่ถ้าโง่มาก ๆ ก็ยากท่ีจะเป็นใหญ่ 
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ความโง่มีท้ังโง่เป็นคุณและโทษ คนไม่สนใจปฏิบัติก็ถือว่าเป็นคนฉลาด ไม่ใช่โง่ แต่ก็โง่เป็นคุณ เป็นคุณ
ปฏิบัติได้หรือ ความโง่มีทั้งเหตุทั้งเป็นคุณและเป็นโทษ โง่ที่เป็นคุณคือ โง่ในทางที่จะทรยศคดโกงผู้อ่ืน ปฏิบัติ
กิจวัตรหน้าที่ของอุบาสก อุบาสิกา ไม่โกงการปฏิบัติ ไม่โกงหลักกติกากฎหมาย ประเทศชาติบ้านเมือง โง่ใน
การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน โง่ในการไม่น าตนไปสู่อบายหายนะ โง่อย่างนี้ควรจะช่วยกันโง่ให้มาก ๆ 

อนึ่ง แม้ ความฉลาดก็เช่นเดียวกัน มีทั้งฉลาดที่เป็นภัยและฉลาดที่ เป็นคุณ ฉลาดที่เป็นภัยเช่น ฉลาด
ในการใช่เล่ห์เพทุบาย เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ฉลาดในการทรยศคดโกงประเทศชาติบ้านเมือง ฉลาดในการเอา
ตัวรอด แต่กลับท าให้เพื่อนล่มจม ฉลาดในการน าชีวิตเข้าสู่ทางพิบัติจัดเป็นอันตรายทั้งนั้น 

แม้ระหว่างโง่กับฉลาดก็ยังมีข้อแตกต่างให้สังเกตกัน ฉลาดแต่เกียจคร้านก็ไม่ดี ฉลาดเลี่ยงงานเก่งไม่
เอาการเอางานเลยก็ไม่ดีเท่าไรนัก โง่แต่ขยันก็อันตราย ก็ขอฝากญาติโยมให้เป็นหลักปฏิบัติ ธรรมทัศน์กับโลก
ทัศน์ บางคนไม่เข้าใจธรรมทัศน์กับโลกทัศน์ 

อาตมาขอยก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คราวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ความ
ตอนหนึ่งว่า “การรู้จักฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมา
อ านวยประโยชน์ เป็นการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์และมีสติปัญญาสมบูรณ์นั่นเอง” 

ฉะนั้นการเป็นนักฟังจะช่วยในความคิดในการพัฒนาการ อย่างน้อยก็เปลี่ยนแปลงมนสิการไปในทางที่
ดีงามได้ อาตมาจ าได้ว่า พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ปราชญ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
ท่านได้กล่าวไว้ให้คิดว่า บุคคลที่จะแก้ไขและพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้ก้าวหน้า จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.     มองกว้าง มีวิสัยทัศน์ที่ไม่แคบ 
๒.    คิดไกล คิดถึงโอกาส วัน เวลา และอนาคตข้างหน้าให้ได้ 
๓.    ใฝ่สูง มุ่งดีใฝ่ดี ท าดี คือ ใฝ่ในธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ความถูกต้อง 

ส่วน บุคคลที่มีลักษณะตรงกันข้าม อันเป็นเครื่องหมายแห่งการไม่พัฒนา ซ้ าถอยหลังเข้าคลอง ได้แก่
บุคคลผู้มีปกติดังนี ้

๑.     มองแคบ มีวิสัยทัศน์หรือโลกทัศน์คับแคบมาก ใจแคบไม่เอาการเอางาน เลี่ยงงานเก่ง พวกใจ
แคบไม่ท าหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ไม่มีมนุษยสัมพันธ์แต่ประการใด ใจแคบมาก เจอก็ไม่ทัก ไม่มีวิสัยทัศน์ 
จิตใจคับแคบทั้งข้างนองข้างใน แคบทั้งหลักการและวิธีการเห็นแก่ได้อย่างเดียว เสียก็ไม่เอาด้วย  ขอฝากไว้
อย่า 

๑.     มองแคบ ผู้มองแคบก็คือ คนใจแคบ วิสัยทัศน์ใจแคบมาก 
๒.    คิดใกล้ ไม่ค านึงถึงเหตุการณ์วันข้างหน้าเลย อย่าคิดแค่หัวบันได คนเราเดี๋ยวนี้คิดแค่หัวบันได 

ไม่ได้พิจารณาตัวเองเลย คับแคบมาก ได้ก็เอาเสียไม่เอาด้วย เหมือนคนที่บ้านใกล้เรือนเคียง มีงานก็ไม่เคยช่วย 
เขามีงานเราไม่มองแต่ตัวเองมีงานบ้างไม่มีใครช่วย วิสัยทัศน์แคบมาก เพราะไม่เคยเจริญพระกรรมฐาน   ถ้า
บุคคลใดเจริญพระกรรมฐาน จะมีมนุษยสัมพันธ์ จิตใจสดชื่นหรรษา พิจารณาธรรมมองเห็นโลกกว้าง คนคิด
ใกล้ไม่ค านึงถึงเหตุการณ์ที่จะมาวันข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร 
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๓.    ใฝ่ต่ า มุ่งร้าย ใฝ่เลว ท าชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาป คนใฝ่ต่ านี้มุ่งร้ายใฝ่เลว ท าชั่ว ไม่กลัวบาป ไม่มี
วิสัยทัศน์แต่ประการใด 

เพราะฉะนั้น ธรรมทัศน์ที่น ามากล่าวนี้คือ การเจริญพระกรรมฐาน มีสติสมบูรณ์แบบ เพราะเป็นธรรม
ทัศน์ อุปกรณ์ช่วยให้ท่านฟัง ให้ท่านปฏิบัติพระกรรมฐาน ตาดู หูฟัง ปากนิ่ง ตีนรีบวิ่ง มือท าแต่ความดี นั่นคือ 
ธรรมทัศน์ ชื่อว่า ธรรมทัศน์ อ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวตาย จะได้คลายทิฏฐิ จะได้ด าริชอบ จะ
ได้ประเกอบกุศล ผลงานเป็นหลักฐานส าคัญ ตรงนี้ธรรมทัศน์ 

ผู้ที่ปฏิบัติพระกรรมฐานได้ ผู้นั้นจะมีธรรมทัศน์ มองโลกอันสว่างไสว อารีอารอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตใจ
เบิกบาน อยากจะให้ อยากจะช่วย อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องนี้ได้ คือ ผู้ฟังต้องไม่มองโลก
ในแง่ร้าย 

ท่านทั้งหลายอย่ามองโลกในแง่ร้าย ท่านมีธรรมทัศน์ ท่านจะมองโลกในแง่ดี ไม่มองคนในแง่ร้าย
ตลอดไป คนที่จิตใจเลว ไม่มีธรรมทัศน์ เข้าวัดก็จะไปดูของไม่ดี ตาสกปรก เปรียบเหมือนพวกแมลงหวี่ แมลง
วันที่ชอบไปดมของสกปรกต่าง ๆ ในกองขยะ แต่แมลงผึ้งบินมาจากดงดอยเข้าไปเคล้าคลอ ดมเกสรแล้วสวัสดี
มีชัย กลับไปจะบินสูง โบราณท่านว่าไว้ นอนสูงต้องนอนคว่ า นอนต่ าต้องนอนหงาย น่าจะคิดธรรมทัศน์ ถ้า
ท่านเจริญวิปัสสนาญาณ ท่านจะทราบด้วยญาณวิถีของท่านว่าเป็นประการใด 

คนดีมีปัญญาเขาดูกันที่ข้อปฏิบัติ ดูที่กิจวัตรปฏิบัติของเขา เช่น ฆราวาส ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา 
เนกขัมมะ ดูซิว่าข้อปฏิบัติท าได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ไม่มีความหมายอันนี้ นี่แหละมองใฝ่ต่ า มุ่งร้ายใฝ่เลว ท าชั่ว
ไม่เกรงกลัวต่อบาปออกมาอย่างนี้ชัด เพราะฉะนั้น ธรรมทัศน์ที่กล่าวมานี้ คือ การเจริญพระกรรมฐาน เรียกว่า 
ธรรมทัศน์ จึงเป็นธรรมทัศน์ที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราฟังรู้เรื่อง สนใจในการเข้าใจฟังในเหตุผลข้อเท็จจริง
จากธรรมทัศน์ ไม่มองโลกในแง่ร้าย และ ไม่หมายโลกในแง่ดี คือ เข้าใจความเป็นไปของโลกทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้ง
สมหวัง และ ผิดหวัง 

โลกล้วนมีทั้งสมหวัง และ ผิดหวัง ทั้งเสียใจ ทั้งร้องไห้ ทั้งหัวเราะอย่างนี้ทั้งนั้น ไม่มีโลกทัศน์ใดเลยที่
จะสมหวัง และ เสมอต้นเสมอปลาย เสมอชีวิตด้วยความถูกต้อง มีแง่นี้ทั้งนั้น คือ เข้าใจความเป็นไปของโลกทั้ง 
๒ ฝ่าย ทั้งสมหวัง และ ผิดหวัง ทั้งได้ทั้งเสีย ทั้งชื่นชม และ ติเตียน 

                กระแสของโลก และ ธรรมชาติของโลก จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ยิ้มได้เมื่อถูกเยาะ หัวเราะได้เมื่อ
ถูกเย้ย วางเฉยได้เมื่อถูกชมภิรมย์รัก และเอาตาชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง นี่แหละธรรมทัศน์ ได้แก่การ
เจริญพระกรรมฐาน ขื่นก็ต้องอม ขมก็ต้องกลืนอยู่ในจิตใจ ชุ่มชื่นและเบิกบานหรรษา รื่นฤดีตรีปิฎกหยิบยกไว้
ในใจ ชีวิตจะแจ่มใสตลอดกาลปาวสาน 

            คนที่เจริญพระกรรมฐาน นิสัยจะนิ่งและหนักแน่น ไม่มีเหลาะแหละเหลวไหลเหมือนปุยนุ่น คนที่
เจริญพระกรรมฐาน ก็ต้องมีมารมาผจญ มารไม่มีบารมีไม่เกิด ได้ยินเสียงอะไรหนีเลย เป็นคนขาดสติไม่ครบ
วงจรสมบูรณ์แบบ เป็นคนไม่สมบูรณ์ เป็นคนบกพร่องมาก เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แล้ว เป็นคนสุก ๆ ดิบ ๆ 

            นี่แหละที่ท่านกล่าวว่า บุคคลที่เจริญพระกรรมฐานเป็นผู้มีพ้ืนอารมณ์นิสัยนิ่ง และ หนักแน่นชนิดที่
เรียกว่า ยิ้มได้เมื่อภัยมา ไม่โศกาเมื่อทุกข์มี นั่นเอง ขอฝากท่านทั้งหลายว่า การเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ท าให้
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วงจรของสติครบสมบูรณ์ จะยืน เดิน นั่ง นอน คู้เหยียด เหยียดขา มีสติสัมปชัญญะ จะได้ระลึกเหตุการณ์ชีวิต
ได ้
            อาตมาไม่สามารถไปเสก เป่า ให้ท่านดีได้ทุกคน เพราะคนเรามีทั้งดีไม่ดี ญาติโยมจะดีทุกคนก็คง
ไม่ได้แล้วแต่โลกทัศน์ของท่าน มีแคบบ้าง กว้างบ้าง สูงบ้าง ต่ าบ้าง ไม่เท่ากัน ปัญญาก็ไม่เท่ากัน แต่เรามา
ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน เสมอต้นเสมอปลายแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ ท่านจะมีธรรมทัศน์ ธรรมะจะเกิดขึ้นแก่
ท่านโดยเฉพาะออกมาอย่างนี้ชัดมาก ขอเจริญพรอย่างนั้น 
            ค าว่า ธรรมทัศน์ ก็คือ ทัศนศึกษาชีวิต ท าให้เรา 

๑.   เกิดความรู้ ปฏิบัติ 
๒.   เกิดความคิด 
๓.   เกิดความตั้งใจ 
๔.    เกิดประสบการณ์ เรียกว่า ธรรมทัศน์ ปฏิบัติธรรมได้จะเกิดความรู้ขึ้นมาทันที เกิดความตั้งใจ

จริง จะท าอะไรก็มีความตั้งใจจริง 
๔.๑ จริงต่อการงาน 
๔.๒ จริงต่อหน้าที่ 
๔.๓ จริงต่อสัจจะ 
๔.๔ จริงต่อบุคคล 
๔.๕ จริงต่อความดี ท่านจะมีธรรมทัศน์ออกมาชัดเจนอย่างนี้ 

๕.   ได้ประสบการณ์ เรียกว่า วิทยานิพนธ์ชีวิตจะเกิดขึ้นแก่ท่าน 
  บางคนบวชมาหลายพรรษา ยังไม่เคยพบพระ พบแต่พระโดยสมมติสงฆ์ แต่ถ้าพบพระในใจเมื่อไหร่ 
ท่านจะซ้ึงใจ ใฝ่ดี มีสัจจะ เรียกว่า มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อตัวเอง ต่อคนอ่ืน จะออกมาเป็นธรรมทัศน์ชัดเจน
มาก แต่บางคนก็ไม่ชัดเจนมาก แต่บางคนก็ไม่ชัดเจนก็ขอให้ท่านหายใจยาว ๆ แล้วท่านจะได้ธรรมทัศน์ที่
เหมาะสม ท่านจะมีสติปัญญากว้างขวาง จะมีพลังสูงได้แก่ข้อปฏิบัติธรรมของท่านโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นท่าน
จะได้ 

๑.     ระลึกชาติ 
๒.    จะรู้กฎแห่งกรรม 
๓.    จะแก้ไขปัญหาได้ 

คิดอะไรไม่ออก หายใจยาว ๆ ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่ คิดหนอ... คิดหนอ.... สมาธิท่านดีมีอยู่แล้ว ปัญญาเกิด 
ท่านจะคิดออกทันที ไม่ต้องไปถามคนอ่ืนเลย เสียใจ ดีใจ ก็ก าหนดไว้ กฎแห่งกรรมจะแจ้งชัดกับเราเอง 
         ชั่วหรือดีที่ท ากรรมทั้งหลาย         ไม่หนีหายสูญสิ้นไปถิ่นไหน 
ย่อมอยู่ดีกินดีไม่มีภัย                           รวมเก็บไว้ที่จิตติดตัวเรา 
          ประพฤติธรรมส าคัญอยู่ที่จิต       ถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใส 
ถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจ                   สติใช้คุมจิตไม่ผิดนา 
            ขอให้เอาดีติดตัวไป หมั่นฝึกฝน เดินจงกรมปฏิบัติ จะหยิบอะไรก็ตั้งสติไว้ อย่าให้มันฝืนธรรมชาติ
ทวนกระแสโลก ทวนกระแสธรรม แต่ต้องฝืนใจจึงจะดีได้ ถ้าฝืนใจไม่ได้ ปล่อยไปตามอารมณ์ตน ตามสายชล
สายธาร ชีวิตท่านจะเป็นหมัน ทรัพยากรชีวิตท่านจะไม่มีอะไรอีกแล้ว 
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            ฝากญาติโยมไว้ คนดีมีปัญญาไม่ต้องพูดมาก คนที่ไร้เหตุผลไม่ได้สนใจความดีอันนี้ ก็มากหลายไม่ได้
ว่าอะไรกันเลยนะ แล้วแต่ท่านท้ังหลายเถิด ท่านจะดีชั่วประการใดอยู่ที่ตัวท่าน รวมอยู่ที่จิตใจของท่านแล้ว ถ้า
ท่านเป็นใหญ่แค่ไหนก็ตาม มีฟ้าเหนือฟ้า อะไรเหนือกฎแห่งกรรมเป็นไม่มี ท่านจะต้องไปเสวยกรรมในโลกหน้า 
เสวยกรรมในปัจจุบันนี้ ท่านจะทนทุกข์ทรมานในอนาคตเบื้องหน้าสืบไป 
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วันพระ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดย พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 

เร่ือง สารานิยธรรมกถา 
 

สาราณียธรรม 6 : หลักการในการอยู่ร่วมกัน 

https://mgronline.com/daily/detail/9620000029668  สืบค้นเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สาราณียธรรม คือ ค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่
ขนาดเล็ก เช่น ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระท่ังในระดับโลกมีอยู่ ๖ ประการ ซึ่งป.ปยุตฺโต หรือ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในปัจจุบันได้น ามารวบรวม และอธิบายความไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรมดังต่อไป 

๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้า และลับหลังคือ ช่วยเหลือกิจ
ธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า และลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่
เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือน ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือทั้งต่อหน้า 
และลับหลัง 

๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคิตา ได้สิ่งของใดมาก็แบ่งปัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมา แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว 
น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มี
ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
เห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการ อันจะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ ขจัดปัญหา 

โดยนัยแห่งสาราณียธรรม ๖ ประการข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ หรือท างานร่วมกัน จะต้องมีเมตตา คือ ความหวังดีต่อกัน ไม่ริษยากัน ไม่ชิงดี ชิงเด่นต่อกันและกัน 
ไม่ว่าจะด้วยการกระท าหรือจะด้วยการพูด หรือแม้กระทั่งการคิดใน ๓ ประการแรก 

ส่วน ๓ ประการหลัง เป็นการวางเงื่อนไขหรือกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยก าหนดให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันต้อง
รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และจะต้องมีความประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน และที่ส าคัญที่สุดคือ จะต้อง
มีความคิดเห็นถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผู้อื่น 

https://mgronline.com/daily/detail/9620000029668%20%20สืบค้น
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ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ เนื่องจากประชากรของประเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นิกายเถรวาทหรือหินยาน 

ด้วยเหตุนี้ วิถีชีวิตของคนไทยจึงผูกพันอยู่กับค าสอน และพิธีกรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธ จึงท า
ให้ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชนบทอยู่อย่างสงบ และเรียบง่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักสันโดษ ๓ ประการ
คือ 

๑. ยถาลาภสันโดษ คือ ยินดีตามท่ีหามาได้โดยชอบธรรม 

๒. ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามก าลังของตน เช่น ก าลังกายมีน้อยก็ท าแต่น้อย และก าลังทรัพย์มีน้อย 
ก็จ่ายแต่น้อย เป็นต้น 

๓. ยถาสารุปปสันโดษ คือ ยินดีตามสมควรแก่สถานะของตนเอง ทั้งในด้านสังคม และทางเศรษฐกิจ 

นอกจากอยู่อย่างสงบ และเรียบง่ายแล้ว คนไทยผู้เป็นพุทธมามกะจะอยู่ร่วมกัน และมีความสามัคคี
ภายในกลุ่ม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากค าสอนของศาสนาพุทธที่เรียกว่า สาราณียธรรม ๖ ประการข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชนบทซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิที่มีความสัมพันธ์ภายในกลุ่มในรูปแบบขององค์กรอรูปนัย 
(Informal Organization) 

แตใ่นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันในรูปแบบข้างต้นได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในสังคมเมือง ซึ่งเป็นสังคมทุติย
ภูมิ ดังนั้น ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มจึงขาดหายไป สมาชิกภายในกลุ่มต่างคนต่างอยู่ จะรวมกันได้ก็โดยมีการ
จัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือที่เรียกว่า องค์กรรูปนัย (Formal Organization) และสังคมในรูปแบบนี้เองที่ขาด
เอกภาพ จึงท าให้ความสามัคคีภายในกลุ่มเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากขาดหลักสาราณียธรรมข้อสาธารณโภคิตา 
คือ การแบ่งปัน จึงท าให้ผู้คนในสังคมต่างคนต่างอยู่ ไม่พ่ึงพาอาศัยกัน 

ดังนั้น ถ้าจะให้ผู้คนในสังคมลักษณะนี้มีเอกภาพ และเกิดความสามัคคี ก็จะต้องให้ผู้คนเรียนรู้ และ
ปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ โดยเฉพาะข้อที่ ๕ และข้อที่ ๖ ก่อน แล้วข้อ ๑-๔ ก็จะเกิดขึ้น
ตามมาเอง 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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วันพระ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดย พระบุญ วรปญฺโญ 

เร่ือง อนภินิเสกถา ว่าด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่น 
 

ตามหลักพระพุทธศาสนา 

http://www.ebrain1.com/braintraining3.html สืบค้นเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ศาสนาพุทธ ค าสอนเพ่ือความรู้ คิดอย่างมีเหตุผล พิจารณาความจริงตามธรรมชาติ (สภาพที่ ทนอยู่
ไม่ได้:ทุกข,์ มีการเปลี่ยนแปลง:อนิจจัง, ไม่มีตัวตนที่แท้จริง:อนัตตา)และความจริง (อริยสัจ ๔) คิดอย่าง มีเหตุ 
และผล แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เมื่อไม่มีตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่มีความทุกข์ ถ้ามีตัวตน มีความยึดมั่นถือมั่นก็มี
การเกิดแก่เจ็บตายตามสภาวะธรรม ความอัจฉริยะของพระพุทธเจ้าที่สามารถคิดความจริงดังกล่าวได้ด้วย
ตนเองซึ่งยังไม่มีมนุษย์ผู้ใดคิดมาก่อนและสามารถสอนได้ตรงกับที่บุคคลที่ควรสอนให้ปฏิบัติได้ส าเร็จพ้นทุกข์
ได้จริงค าสอนก็สั้นง่ายได้ใจความสามารถย่อออกมาเพียงไม่กี่ประโยค สามารถขยายใจความและครอบคลุม
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งหัวใจของศาสนาเพียง ๙ คาถาแปลจากภาษาบาลี 

ไม่ท าชั่ว (ศีล), ท าความดี (ธรรม), ท าใจให้บริสุทธิ์ (ก าจัดกิเลสในใจ), มีความอดทน,มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พ้นทุกข์ความร้อนสิ่งเสียดแทง(นิพพาน), ไม่เบียดเบียน, ไม่กล่าวร้าย, ไม่ท าร้าย, ส ารวมระวังในศีล, ส ารวมใน
อาหารการกิน, อยู่ในที่สงบ, ท าจิตให้ยิ่ง (คิดให้รู้ความรู้ที่ท าให้พ้นทุกข์ที่จะไม่ต้องคิดอีกต่อไป) 

ท่านทรงสอนทางปฏิบัติ ๔๐ วิธี เพ่ือท าใจให้เกิดสมาธิมีความสงบแล้วใช้สมองคิดพิจารณาความจริง
ตามธรรมชาติจนพ้นทุกข์ ขยายเป็นค าสอน ๘๔,๐๐๐ บทในคัมภีร์ ๓ เล่ม (ไตรปิฎก)รวบรวมโดยสาวก
หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหรือย่อใจความส าคัญเป็นมรรคมีองค์ ๘ โพชฌงค์ ๗ ประการ สติ ธรรม
วิจัย วิริยะ ปิติ ปัสสาธิ สมาธิ อุเบกขา ย่อลงเป็น ๓ ศีล สมาธิ ปัญญา,๒ สติ ปัญญา (ความฉลาด) , ๑ ปล่อย
วาง 

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็นความรู้ที่ส าคัญ (ญาณทัสนะ) คืนวันวิสาขะ ยามต้นคืนเห็นอดีตชาติซึ่ง
เกิดมาไม่มีที่สิ้นสุด ยามกลางคืนเห็นอนาคตไม่มีที่สิ้นสุด ยามปลายคืนใกล้สว่างปัจจุบันส าคัญที่สุด รู้ความรู้ที่
ท าให้สิ้นภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดพ้นทุกข์ (อริยสัจสี่ประการเหตุและผล ทุกข์และการดับทุกข์) เมื่อเห็นภัย
ของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งอดีตและอนาคตซึ่งไม่สิ้นสุดจึงเกิดความฉลาด (อาสวักขยญาณ) รู้วิธีการแก้ปัญหา
ที่ง่ายที่สุดที่เรียกว่าท าจิตให้ยิ่งหรือการท าใจให้เบิกบานขจัดขยะสิ่งสกปรกความขุ่นมัวเศร้าหมอง (กิเลสตัณหา
หรือสังโยชน์ ๑๐ ประการ) ออกจากใจจนหมดสิ้น, เกิดความฉลาดเบื่อหน่ายต้องการเกิด , สิ้นความอยากเกิด 
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยึดมั่นในโลก ส าเร็จกิจ บรรลุนิพพานพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
ก่อนรุ่งสาง 

สิ่งที่เรียนมาทั้งหมดจากส านักต่างๆ เช่นการทรมานตน,การเข้าสมาธิบ าเพ็ญฌานเป็นเวลานานถึง ๖ 
ปีไม่ช่วยให้ส าเร็จอรหันต์บรรลุนิพพาน ต่อเมื่อปล่อยวาง เข้าใจความจริง เกิดความฉลาดรู้เหตุและผล เรื่องที่
ง่ายมากเมื่อไม่อยากเกิด ตัดสิ่งที่ผูกพันท าให้เกิด (สังโยชน์ ๑๐ ประการ ๑.การยึดถือตัวตน ๒.ความสงสัย 

http://www.ebrain1.com/braintraining3.html
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ความรู้จริงของผู้รู้จริง ๓.การกระท าผิดปกติทุศิีล (ศีล คือความเป็นปกติ) ๔.ความโกรธไม่พอใจ ๕.ความหลงรัก
พึงพอใจ ๖.ความพอใจในรูปฌาณ ๗.ความพอใจในความสุขจากอรูปฌาณ ๘.ความถือตัวตน ๙.ความฟุ้งซ่าน 
และสิ่งสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดซึ่งผู้ที่เข้าใจจะพบความฉลาดพ้นทุกข์ คือ ๑๐.อวิชชาความโง่ ความโง่อันเป็นบ่อ
เกิดของการเวียนว่ายตายเกิด คนฉลาดจึงเข้าใจว่าท าอย่างไรจึงละสังโยชน์ หรือสลัดสิ่งผูกมัดสัตว์ให้ติดอยู่
ในวัฏสังสารการเวียนว่ายตายเกิดมิรู้จบสิ้นในโลก คนฉลาดจึงพ้นความโง่เมื่อขจัดความโง่จนหมดสิ้นหรือที่
เรียกว่าปล่อยวาง (อุเบกขา ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโลก) เมื่อจิตใจสามารถปล่อยวางจากเรื่องต่างๆเป็นอิสระเหนือ
สิ่งผูกมัดให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด สิ้นอวิชชา เป็นวิชชา ไม่รู้เป็นรู้จริงฉลาดอย่างแท้จริง คนบางคนพ้นความโง่
อย่างรวดเร็วโดยเข้าใจความโง่ อวิชชา ส าเร็จโดยง่ายไม่ต้องสลัดที่ละอย่าง แต่สลัดความโง่ทันทีละอวิชชา
(ความโง่) มีวิชชา (ฉลาด) ก็ไม่ต้องเกิด นิพพาน (ดับสิ่งเสียดแทง,ความร้อน) พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งที่ง่าย
ที่สุดที่ท าให้คนฉลาดที่สุด วิธีการคิด ดังนั้นพึงท าความเข้าใจค าสอนและใช้สติปัญญาคิดอย่างผู้ฉลาดก็จะ
ส าเร็จกิจพ้นทุกขอย่างรวดเร็ว 

การฝึกฝนสมองและจิตใจ (กระบวนการคิด) สามารถคิดได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิตใจที่เข้มแข็ง
สามารถควบคุมความคิดและใช้พลังจิต (จิตตานุภาพ) ให้เกิดประโยชน์ตามที่ตนต้องการ โดยไม่พ่ึงพาวัตถุ
ภายนอกไม่ต้องใช้เงินและไม่เก่ียวกับเงินหรือวัตถุ (อามิส) เป็นการฝึกจากสิ่งที่มีอยู่ กาย ใจ สอนและฝึกได้ทุก
ที่ทุกเวลาทุกอิริยาบถ 

ดังนั้นการฝึกสมองในทางพุทธศาสนา เป็นวิธีที่ง่าย ดีและเร็ว โดยภาวนา (ท าให้เกิดขึ้น) ด้วยการหมั่น
ใช้สติ และความคิด ควบคุมความคิดให้ถูกต้องและใช้สมองแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้ง
ปวง 

การฝึกสติ,สมาธิ เพื่อใช้ในการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ รับข้อมูลมาคิดวิเคราะห์
มีปัญญาความฉลาดรู้เห็นตามความเป็นจริง คิดดี ไม่คิดชั่ว ตอบสนองด้วยการกระท าที่ดีซึ่งย่อมได้รับผลที่ดี 
ตามหลักกรรมท่ีเป็นความจริงตามธรรมชาติ 

ตัวอย่างการฝึกใช้สมองคิด 

มีสติและคิด , เหตุคืออะไร ผลคืออะไร , คิด พูด ท า แล้วได้อะไร , เกิดมาท าไม ท าไมต้องเกิด , ตาย
ท าไม ท าไมต้องตาย , ตายแล้วไปไหน , ตายแล้วได้อะไร , ตายแล้วเอาอะไรไปได้หรือไม่ , แสวงหาความสุข
ท าไม ทุกข์ท าไม 

โกรธท าไม เกลียดท าไม อิจฉาริษยาท าไม อาฆาตพยาบาทท าไม ฆ่าท าไม รักท าไม หลงท า ไม โลภ
ท าไม อยากท าไม ไม่อยากท าไม คิดท าไม ท าท าไม พูดท าไม ท าชั่วท าไม ท าดีท าไม รู้ท าไม ไม่รู้ท าไม โง่ท าไม 
ฉลาดท าไม เกิดท าไม แก่ท าไม เจ็บท าไม ตายท าไม 

หัดฉลาดคิดตอบค าถามเหล่านี้ เมื่อคิดแล้วหัดควบคุมความคิดที่จะไม่คิด  (ปล่อยวาง) ได้แล้วจะมี
ความสุขเหมือนอรหันต์ทัง้หลาย 
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อรหันต์ทั้งหลายท่านมีความสุขตลอดเวลา ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลา จิตใจสงบเย็น บรมสุข ไม่มีทุกข์ 
สติปัญญานั้นฉลาดที่สุด รู้สิ่งที่ควรรู้ ท่านคิดจนรู้ความรู้ที่ส าคัญยิ่งอริยสัจ ไม่ยึดติดกับโลกและเรื่องของโลก
แล้วเลิกคิด 

ค าสอนถึงการดับทุกข์เข้าสู่นิพพาน ความจริง ๔ ประการ (อริยสัจ) ๑.ทุกข์ ๒.เหตุแห่งทุกข์ ๓.การดับ
ทุกข์ ๔.วิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ 

รู้เหตุและผล 

ทุกข์เป็นสิ่งที่รู้จักกันดีและทุกคนต้องประสบ(เกิดแก่เจ็บตาย ความโศกเศร้า สูญเสีย พลัดพรากจาก
สิ่งที่รัก ประสบสิ่งที่ชัง) เมื่อทุกข์เป็นผลเกิดจากเหตุ ทราบเหตุ ดับที่เหตุ ผลคือทุกข์จึงดับไป 

เหตุแห่งทุกข์ คือ อวิชชา (ความไม่รู้ โง่) ตัณหา (ความอยาก) อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น)เกิดที่
อายตนะ (อวัยวะรับความรู้สึก) ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบกับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมาราณ์
(อารมณ์) ผูกสังโยชน์ระหว่างสิ่งกระตุ้นและอวัยวะรับรู้ แล้ว เกิดการรับรู้ (วิญญาณ) จดจ า  (สัญญา) เกิด
ความรู้สึกทุกข์ สุข (เวทนา) เกิดการคิดปรุงแต่ง(สังขาร) ตอบสนองด้วยการคิด พูด ท า อันก่อให้เกิดการ
กระท า(กรรมดี หรือชั่ว) เกิดผลแห่งการกระท า เป็นการเกิดเหตุและผลต่อเนื่องไม่สิ้นสุด (อิทัปปัจจยตา) มีการ 
เกิดแก่เจ็บตาย ความทุกข์ต่างๆ 

การดับทุกข์ ดับที่เหตุ ละตัณหาอุปาทาน(วิราคะ) และอวิชชา(ความโง่) ที่จะก่อให้เกิดการเวียนว่าย
ตายเกิด, มีวิชชา(ความรู้) จะดับเหตุก็ที่กายและใจ ,ที่อายตนะอวัยวะที่รับความรู้สึก รับรู้อย่างมีสติไม่ปรุงแต่ง
(ไม่คิดเรื่องต่างๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย) ,มีความรู้(เหตุผล ,เห็นความจริงไตรลักษณ์ ไม่ยินดีและไม่ยึดมั่นถือมั่นใน
รูปนาม เห็นภัยของการเกิด ดับ เบื่อหน่าย) ไม่ยึดติด ปล่อยวาง เป็นผลให้ จิตหลุดพ้นเป็นอิสระ เข้าสู่นิพพาน, 
นิพพานจึงอยู่ใกล้อยู่กับจิตตลอดเวลา(หรือจะกล่าวว่านิพพานอยู่ที่ตัวเราเองที่อยาตนะกายใจ มิใช่วัตถุ
ภายนอกและมิใช่สถานที่ที่จะต้องค้นหา มีสติรู้เมื่อใดนิพพานก็อยู่ที่นั้น) , จิตจะมีความฉลาดรู้สภาวะพ้นโลก 
สุขนิรันดร มีสติปัญญา 

วิธีการปฏิบัติเพ่ือพ้นทุกข์ ฝึกคิดไม่ยึดติดกับโลก โดยมรรคมีองค์แปด ๑.ความเชื่อที่ดี (สัมมาทิฏฐิ) 
เชื่ออย่างมีเหตุผล (อริยสัจ) ๒.ด าริตั้งใจคิดดี (สัมมาสังกัปปะ) ออกจากกาม ละความคิดพยาบาท ละการ
กระท าการเบียดเบียน ๓.พูดดี(สัมมาวาจา) ไม่พูดค าหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ นินทา ๔.พยายามดี
(สัมมาวายามะ) ละความชั่วที่มี ป้องกันไม่ให้เกิดความชั่ว ท าดี รักษาและท าให้เจริญซึ่งความดี ๕.ท าดี
(สัมมากัมมันตะ) ๖.ประกอบอาชีพดีสุจริต (สัมมาอาชีโว) ๗.สติดี (สัมมาสติ) ๘.สมาธิดี (สัมมาสมาธิ) 

ย่อเป็นสาม ศีล สมาธิ ปัญญา หรือสรุปย่อเป็นการฝึกสติปัญญา การฝึกมีสติคิดจนเกิดความฉลาด 
มหาสติปัฏฐานสี่ อนุสสติสิบประการ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ๔ ประการ ซึ่งเป็นทางสายเอกมุ่งตรงสู่นิพพานทางแห่งการพ้นทุกข์ การฝึกสติ
และฝึกจิตพิจารณาธรรม คิดจนเกิดความฉลาด (ปัญญา) ละโลก 
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สติระลึกรู้ ๔ ประการ กาย เวทนา จิต ธรรม 

๑. กาย : ระลึกรู้ ลมหายใจ สั้น ยาว เข้า ออก , ท่าทางยืน เดิน นั่ง นอน, สัมปัชัญญะ ในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ขยับแขนขาร่างกายกิน นอน ขับถ่ายท ากิจกรรม ,ธาตุทั้งสี่ที่ประกอบเป็นร่างกาย ดินน้ า
ลมไฟ ,อวัยวะต่างๆในร่างกาย,ความสกปรกสิ่งปฏิกูลของร่างกาย,ความไม่สวยงามของกาย (อสุภะ) ซากศพ
เมื่อตาย,รู้ธรรมดาของการเกิด เสื่อมของกาย,เมื่อรู้ ระลึกรู้เรื่องของกายก็สักว่ารู้ระลึกรู้ ไม่ยึดติดกับกาย ไม่
ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่ยึดติดกับโลก 

๒. เวทนา (ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์,เสวยอารมณ์) : ระลึกรู้อารมณ์ สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ จาก
อามิส (วัตถุท่ีท าให้พอใจ,ไม่พอใจ) หรือไม่มีอามิส (ไม่มีวัตถุท่ีท าให้พอใจ,ไม่พอใจ) รู้ธรรมดาของการเกิด เสื่อม
ของเวทนา,เมื่อรู้ ระลึกรู้เรื่องของเวทนาก็สักว่ารู้ระลึกรู้ ไม่ยึดติดกับเวทนา ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่ยึดติดกับโลก 

๓. จิต : ระลึกรู้จิต จิตมีหรือไม่มี ราคะ (ความชอบ,รัก) โทสะ (โกรธ) โมหะ (หลง,โง่) ฟุ้งซ่าน หดหู่ 
สมาธิ ตั้งมั่น หลุดพ้นเป็นอิสระ (วิมุตติ) รู้ธรรมดาของการเกิด เสื่อมของจิต,เมื่อรู้ ระลึกรู้เรื่องของจิตก็สักว่ารู้
ระลึกรู้ ไม่ยึดติดกับจิต ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่ยึดติดกับโลก 

๔. ธรรม : ความรู้เรื่องรูปนาม (กาย ใจ) ขันธ์๕ กาย (รูป), เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ(ใจ :
กระบวนการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ การคิด) อยาตนะ ๖ (อวัยวะรับสัมผัสและสิ่งกระตุ้น) ภายในภายนอก 
ตา-รูป,ห-ูเสียง,จมูก-กลิ่น,ลิ้น-รส,ผิวหนัง-สัมผัส,ใจ-อารมณ์ การกระทบ (ผัสสะ) เกิดสังโยชน์การผูกกันของสิ่ง
กระตุ้นและอวัยวะรับสัมผัส, เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ (เวทนา) ,เกิดความจ า (สัญญา) ,การคิดปรุงแต่ง (สังขาร),
เกิดการรู้ (วิญญาณ) เกิดนิวรณ์๕ (อุปสรรคของจิตปิดกั้นความคิดดี) กามฉันทะ(พอใจในกาม) ,พยาบาท,ง่วง
นอน,ฟุ้งซ่าน,ความสงสัย มีสติรู้ว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นในใจ ขจัดอุปสรรคเพ่ือกระบวนการคิดให้ฉลาดด าเนินไปได้
ด้วยดีโดยคิดหาทางป้องกันและขจัดนิวรณ์จากใจ คิด ด้านตรงข้ามแก้กาม (ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรส
สัมผัสอารมณ์ที่ตนชอบ) ด้วยอสุภะ (ความไม่งามของกาย) แก้พยาบาทด้วยเมตตา (ความรัก) แก้ง่วงนอนด้วย
การเพ่งแสงสว่าง แก้ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิ แก้สงสัยด้วยศรัทธา (ความเชื่อ) พิจารณาคิดถึงความรู้(ธรรม)ที่ท าให้
หลุดพ้นโพชฌงค๗์ประการ มีสติ สมาธิ พิจารณาธรรม (ธรรมวิจัยะ) ความพยายาม (วิริยะ) ความอ่ิมเอิบใจ (ปิ
ติ) ความสงบ (ปัสสัทธิ) สมาธิ ปล่อยวาง(อุเบกขา) และคิดมรรค๘ดังกล่าวข้างต้น ดับเหตุแห่งทุกข์ ความอยาก
(ตัณหา)ซึ่งเกิดที่อยาตนะ (สิ่งที่กระตุ้น อวัยวะรับรู้) กระบวนการคิด ละความอยาก (วิราคะ) ที่อยาตนะและ
กระบวนการคิด เมื่อพิจารณาจนเกิดความเข้าใจปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายพยายามท า
จิตให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหา 

รู้ธรรมดาของธรรมภายนอก ธรรมภายใน ธรรมทั้งภายนอกและภายใน การเกิด เสื่อมของธรรม,เมื่อรู้ 
ระลึกรู้เรื่องของธรรมก็สักว่ารู้ระลึกรู้ ไม่ยึดติดกับธรรม ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่ยึดติดกับโลก พิจารณาผลที่ได้รับ
ว่ายังมีกิเลสหรือเครื่องผูกมัดในใจหรือไม่ ปล่อยวางส าเร็จ เข้าสู่สภาวะนิพพาน 

การฝึกสติปัฏฐาน ฝึกได้ทุกที่ทุกเวลามีกายกับใจไว้ฝึก ฝึกจิตให้รู้จักคิด ฉลาด มีสติ ใช้สมาธิระดับต้น
(ขณิกะสมาธิ) เพ่ือคิดให้เกิดความฉลาด ระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรม สักว่าระลึกรู้มิใช่ตัวตนบุคคล ไม่ยินดีไม่ยิน
ร้าย ไม่ยึดมั่นถือมั่น ในโลก ปล่อยวาง 
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เห็น ความจริงของทุกสรรพสิ่ง อนิจจัง ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลง, ทุกขัง ไม่คงทน,อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน
ที่จะยึดมั่นถือมั่น เห็นภัยของการเกิด เสื่อม ทั้งเกิดและเสื่อม เบื่อหน่ายต่อโลก ต้องการนิพพาน เลิกยึดติด 
ปล่อยวาง เข้าสู่นิพพาน 

เมื่อปฏิบัติด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ฝึกสติคิดจนฉลาด ย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติอย่างเร็ว๗วัน,
อย่างช้า ๗ ปี เป็นอัจฉริยะผู้ฉลาด อริยบุคคลผู้เจริญ อนาคามีผู้ไม่หวนกลับมาเกิดยังโลก หรือ อรหันต์ผู้ไกล
กิเลส สิ้นสุดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดพ้นทุกข์ 

อนุสสติ ๑๐ ประการ การตั้งสติอย่างง่าย คิดถึงสิ่งที่ดีเป็นฐานที่ตั้งของจิต 

๑. อุปสมานุสติ ระลึก(คิด)ถึงนิพพาน ตั้งสติไว้ที่นิพพาน สภาวะที่เย็น ดับร้อนและสิ่งเสียดแทง 
ปราศจากทุกข์ 

๒. พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น คิดพุทโธขณะหายใจเข้าออก 

๓. ธรรมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม ความรู้ที่ท าให้หลุดพ้น 

๔. สงฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ 

๕. มรณานุสติ ระลึกถึงความตาย เพื่อปล่อยวาง ไม่มีใครหนีพ้น 

๖. เทวดานุสติ ระลึกถึงเทวดา ความดีท่ีท าให้เกิดเป็นเทวดา 

๗. อาณาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจ เข้าออก สั้น ยาว 

๘. กายคตานุสติ ระลึกถึงกาย ดังกล่าวในกายานุสติมหาสติปัฏฐานสูตร กายเต็มไปด้วยของสกปรกไม่
ยึดติดในกาย 

๙. จาคานุสติ ระลึกถึงการบริจาคทาน 

๑๐. ศีลานุสติ ระลึกถึงศีล(ความเป็นปกติ) 

มีสติคุมจิต(ความคิด)ให้อยู่ในอารมณ์ท่ีดี มีความสุขปราศจากความเดือดร้อนจากความคิดที่ไม่ดี ที่ง่าย
ที่สุดคือคิดถึงนิพพานเป็นอารมณ์ อารมณ์ของอรหันต์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ใด มีความ
ปรารถนาที่ถูกต้องคือปรารถนานิพพาน มีนิพพานเป็นที่ตั้งของจิต (ความคิด) สภาวะนิพพานเป็นเช่นใด อาจ
คิดอย่างง่ายคือออกจากที่ร้อนสู่ที่เย็นสบายเช่นใด นิพพานสบายเช่นนั้น นิพพานได้ทั้งขณะมีชีวิตและหลังจาก
เสียชีวิต นิพพานได้ทุกท่ีทุกเวลาตั้งจิต(ความคิด)ที่นิพพาน 

มีสติระลึกรู้เท่าทันการเกิดดับที่อยาตนะ ดับการปรุงแต่งทางความคิด ไม่ประมาท ปล่อยวาง จิต
(ความคิด) ทรงอารมณ์ท่ีดีไว้ตลอดมีความสุขนิรันดร 

หัวใจพุทธศาสนา (Heart of truth) ไม่ท าชั่ว, ท าดี, ท าจิตใจผ่องแผ้วเบิกบาน, มีความอดทน , มี
เป้าหมายเพ่ือจิตสงบเย็นไม่เร่าร้อนเป็นทุกข์ด้วยกิเลสตัณหา , ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและตนเอง , ไม่กล่าวร้าย, 
ส ารวมในศีล(ความเป็นปกติ) , ส ารวมในอาหารและพอใจในที่อยู่อันสงบ , ท าจิตให้ยิ่งคิดพิจารณาเพ่ือปล่อย
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วาง ,เกิดความรู้เท่าทันความจริง กระท าสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมทางสายกลางไม่เคร่งเครียดและไม่หย่อน
เกินไป, เข้าใจเรื่องของกรรม บุคคลท าสิ่งใดย่อมรับผลในสิ่งนั้น ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ผลในปัจจุบันเกิดแต่เหตุ
ที่ท าไว้ในอดีต แก้ไขที่ปัจจุบันอย่างมีเหตุผล เป็นการกระท าที่ง่าย ไม่ยุ่ งยากและไม่พ่ึงหรือเกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุ 
เมื่อท าดีแล้วสภาพจิตดีเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น มีความสุขสงบทุกที่ทุกเวลา 

       การปฏิบัติธรรมนั้นกล่าวให้ง่ายคือการฝึกคิดให้เกิดความฉลาด หัวใจค าสอนพระพุทธศาสนาสอนเรื่อง
ความฉลาดเริ่ม ละชั่วแล้วเป็นดีท าสิ่งใดก็ดี ท าได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความฉลาดที่จะเข้าใจเหตุผลและละเหตุ
ของความชั่ว ซึ่งเกิดผลความดี จิตใจจึงเบิกบาน บริสุทธิ์ (ปราศจากความขุ่นมัว ปราศจากความโง่) 

การฉลาดคิดถึง 

เหตุของความชั่ว คือความอยาก (ตัณหา อุปาทาน) 

เหตุของความอยากคือกิเลส (โลภ โกรธ หลง) 

เหตุของกิเลสคือการมีอัตตาตัวตน 

เหตุของอัตตาตัวตนคือความโง่ 

ดังนั้นดับเหตุแห่งความชั่วที่ความโง่ ละชั่วเป็นการท าดีตั้งต้นจากละเหตุความความชั่วที่ละความโง่
ด้วยความฉลาด 

เมื่อมีความฉลาด (ความรู้ ธรรมชาติที่ไม่คงทน เปลี่ยนแปลง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง) 

เมื่อมีความรู้ จะฉลาด 

ละอัตตา (ตัวตน) เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน ที่จะให้กองกิเลสตั้งอยู่ จึงไม่มีกิเลส 

ละกิเลส (โลภ,โกรธ,หลง) จากการไม่มีตัวตนให้กองกิเลสตั้งอยู่ได้ จึงไม่มีความอยาก 

ละความอยาก จากการไม่มีกิเลส จึงไม่ท าชั่ว 

ละความชั่ว จากการไม่มีความอยาก จึงดี 

ดีแล้วจิตใจจึงเบิกบานผ่องแผ้ว 

จิตคืออะไร จิตเป็นกระบวนการคิด 

ความเบิกบานผ่องแผ้วเป็นเช่นใด ความเบิกบานผ่องแผ้ว ปราศจากความขุ่นมัว ความโง่ 

มีเป้าหมายสูงสุด คือพ้นทุกข์ ปราศจากความร้อน และสิ่งเสียดแทง นิพพาน 

ละเหตุแห่งการเกิด ละความโง่ ละความอยาก ละอัตตาตัวตน เป็นอนัตตา ฉลาด 

ไม่ต้องเกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ทุกข์ 

ใช้ความอดทน 
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ไม่เบียดเบียน (ตนเองและผู้อ่ืน) เป็นผู้สงบระงับการเบียดเบียน(สมณะ) 

สมณะท าอะไร สมณะนักบวชฝึกความฉลาดให้มีในตน ดังนั้นสมณะมิใช่รูปกาย โกนผมนุ่งกาสาวะ แต่
เป็นสมณะละความโง่ ฝึกความฉลาด ไม่ท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นสมณะไม่ถูกจ ากัดด้วย เพศ การแต่งกาย 
วรรณะ อายุ เด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ เทวดา พรหม ผู้หญิง ผู้ชาย ฆารวาส (ผู้ไม่แต่งกายแบบพระภิกษุสงฆ์) เป็น
สมณะได้ทั้งสิ้นเมื่อมีความฉลาด ไม่โง่ สมณะ (สงฆ์) ปฏิบัติดังนี้ 

ไม่ท าร้ายด้วยค าพูด 

ไม่ท าร้ายด้วยการกระท า 

ปกต ิ(ศีล) 

ทานอาหารพอประมาณ 

นั่งนอนในที่สงบ สบายแก่ตน 

ท าจิตให้ยิ่ง คิด พิจารณาสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เหตุและผล =ปล่อยวางจากความคิด 

ทุกบทสวด (เช่น มหาสติปัฏฐาน กาลามสูตร โพชฌงค์ คิริมานนันทสูตร ) จบลงที่ปล่อยวาง 

เมื่อจิตเป็นกระบวนการคิด การปล่อยวางไม่คิด จึงไม่มีจิตที่จะคิด ไม่มีอัตตาตัวตน 

เรื่องง่ายที่เข้าใจสิ่งที่อัจฉริยะสั่งสอน 

สิ่งใดเกิดแต่เหตุ ดับเหตุผลสิ่งนั้นย่อมดับไป ไม่มีจิต ไม่มีตัวตน เป็นอนัตตา 

ละเหตุแห่งการเกิด จึงไม่ต้องเกิด (นิพพาน) มีความฉลาดรู้จักโลกรู้จักจัดการกับความคิด ปล่อยวาง
จากทุกสรรพสิ่ง ดังเช่นพระพุทธเจ้าทรงชนะตนเอง ชนะโลก ชนะการแก่ การเจ็บ การตาย ด้วยความรู้
ดังกล่าว 

การส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและรักษาโรคที่ เกิดกับจิตใจโดยวิธีการประยุกต์ใช้ค าสอนทางพุทธ
ศาสนาดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ควรเผยแพร่เพ่ือมนุษย์ทุกคนจะได้รู้จักคิด ฝึกจิตให้สงบ
สุข ,เมื่อประชากรโลกเป็นคนดีมีสุขภาพจิตดีโลกจึงสงบสุข 

คิริมานนทสูตร (Dhamma drug) พระสูตรหรือความรู้เพ่ือความระงับทุกข์จากโรค 

ยามเจ็บป่วยการพิจารณาธรรมเป็นยาระงับโรคทางกายและทางใจ 

ความรู้สัญญา ๑๐ ประการ เมื่อท าจิตให้สงบระลึกรู้ จ าได้ถึงวิธีปฏิบัติ ๑๐ ประการและปฏิบัติเพ่ือ
สงบระงับทุกข์จากโรค เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ไปบอกต่อพระคิริมานนทซึ่งป่วยอยู่ เมื่อ
ฟังพระสูตรและพิจารณาด้วยสติพิจารณาธรรม คิดได้ทีละข้อตามล าดับ ปฏิบัติได้ก็หายป่วย เริ่มจากพิจารณา
ไตรลักษณ์ ทุกข์=ความเจ็บป่วยที่ประสบ, อนิจจัง สิ่งทั้งหลายทั้งรูป นามไม่เที่ยง ,อนัตตา สิ่งทั้งหลายไม่ใช่
ตัวตนที่จะยึดม่ันถือมั่น, ละความยึดถือยินดีในตัวตนร่างกายด้วยเห็นโทษและความไม่สวยงามของร่างกาย, ละ
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อกุศลจิต ความคิดในทางชั่ว ละความยึดถือยินดีในโลก, ละสังขารทั้งหลาย,ท าสมาธิตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ(อาณา
ปานสติ)พิจาณาแบบสติปัฏฐานสี่ จนปล่อยวางสังขารการคิดปรุงแต่งสงบระงับความทุกข์กายใจ 

๑. อนิจจสัญญา รูป นาม(เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไป 

๒. อนัตตสัญญา อยาตนะคู่ รูป-ตา, เสียง-หู, กลิ่น-จมูก, รส-ลิ้น, สัมผัส-ผิวหนัง,ธรรมารมณ์ (อารมณ์ 
เรื่องราวที่คิด)-ใจ ไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดม่ันถือมั่น 

๓. อสุภสัญญา เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่สวยงามประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา 

๔. อาทีนวสัญญา เห็นว่าร่างกายเป็นของที่มีโทษ แปรปรวนไปด้วยเหตุภายในมีความเจ็บป่วย ,หิว
,กระหาย ,ปวดปัสสาวะอุจจาระ, เหตุภายนอกแปรปรวนด้วยอากาศ ร้อน เย็น 

๕. ปหานะสัญญา ละความคิดพยาบาท(สาปแช่ง) ละวิหิงสา(ความคิดเบียดเบียนสัตว์) ละกามฉันทะ
(ความพอในในกามคุณ) ละอกุศลกรรม ก าจัดและป้องกันอกุศลมิให้เกิดขึ้นในจิต 

๖. วิราคะสัญญา ธรรมอันเป็นสิ่งละเอียด ละตัณหา สิ้นกิเลส 

๗. นิโรธสัญญา ธรรมอันเป็นสิ่งละเอียด ละตัณหา เป็นเหตุให้สิ้นกิเลส 

๘. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ไม่ยินดีและยึดมั่นถือมั่นในโลก 

๙. สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ไม่ยินดีและยึดมั่นถือมั่นในสังขาร 

๑๐. อาณาปานสติสัญญา เข้าสมาธิพิจารณาลมหายใจ มีสติระลึกรู้กับลมหายใจเข้าออกสั้นยาว สงบ
ระงับกายแล้วพิจารณาเวทนา(ความรู้สึกสุข-ทุกข์) พิจารณาสภาพจิต เปลื้องจิตจากนิวรณ์ละจากอกุศลธรรม 
ท าจิตให้เบิกบานตั้งมั่น พิจารณาธรรมที่ท าให้จิตหลุดพ้นดับกิเลสตัณหา เบื่อหน่ายและปล่อยวาง  

ทุกขเวทนาจากโรคภัยจึงสงบระงับ หรือ การใช้ธรรมโอสถรักษาโรค 

สิ่งใดเกิดขึ้น มีสติ ฉลาด รู้ ปล่อยวาง จากสิ่งนั้น โลกเป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น ไม่ยินดีไม่ยินร้าย เรื่อง
ของโลก จิตพ้นจากโลกและความทุกข์ทางโลก 

กาลามสูตร 

ค าสอนเรื่องความเชื่อ (ศรัทธา,ทิฎฐิ) พึงมีความเชื่อที่ถูกต้อง มีเหตุผล ใช้สติปัญญาพิจารณาความจริง 

ความเชื่อมี2ชนิด ความเชื่อที่ถูก (สัมมาทิฎฐิ) ความเชื่อที่ผิด (มิจฉาทิฎฐิ) 

ความเชื่อที่ถูก มีเหตุผล ,เป็นสิ่งดี (กุศล ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน), ท าแล้วเกิดประโยชน์, ผู้รู้
สรรเสริญยกย่อง 

ความเชื่อที่ผิด ไม่มีเหตุผล ,เป็นสิ่งชั่ว (อกุศล ท าร้ายตนเองหรือผู้อื่น),ท าแล้วเกิดโทษ, ผู้รู้ติเตียน 

มีความเชื่อที่ถูกเพ่ือปฏิบัติในทางท่ีดี ละความเชื่อที่ผิด ไม่ท าชั่ว 

เมื่อท าดี แล้ว ปล่อยวาง ละวางจากความเชื่อทั้งหลาย จึงพบความจริง ความสุขสงบ 
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ตัวอย่างเช่น คนแบกหามของหนัก (คิดมาก,ยึดติดมาก) ปวดเมื่อย (เป็นทุกข์) ,เมื่อวางของหนักท่ีแบก
ลง (ไม่คิด,ปล่อยวาง) แล้วสบาย (เป็นสุข) 

มงคล ๓๘ ประการ (ท าดี) 

สิ่งใดที่ดีที่เป็นมงคลท าแล้วเกิดประโยชน์แก่ตน 

๑.) ไม่คบพาล คนโง่ 

๒.) คบคนฉลาด 

๓.) บูชาบุคคลที่ควรบูชา พ่อแม่ พระสงฆ์ ครูอาจารย์ที่ดี 

๔.) อยู่ในถิ่นที่ควรอยู่ 

๕.) บ าเพ็ญความดีที่เป็นบุญเช่นที่ท าในอดีต 

๖.) ตั้งตนชอบ ด ารงชีวิตที่ดี 

๗.) ฟังมากเป็นผู้รอบรู้ 

๘.) ศึกษาศิลปวิทยาการ 

๙.) มีวินัย 

๑๐.) วาจาสุภาษิต พูดค าพูดที่ดีสอนคนให้ท าดี 

๑๑.) เลี้ยงดูบิดามารดา 

๑๒.) เลี้ยงดูลูก 

๑๓.) เลี้ยงดูภรรยา 

๑๔.) ท างานไม่คั่งค้าง 

๑๕.) ให้ทาน 

๑๖.) ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามสิ่งที่สอน 

๑๗.) สงเคราะห์ (ช่วยเหลือ) ญาติ 

๑๘.) ท างานที่ไม่มีโทษ 

๑๙.) ไม่ท าชั่ว (๑๐ประการ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค า
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภ พยาบาท เห็นผิดเป็นชอบ) 

๒๐.) ไม่เสพสุรา 

๒๑.) ไม่ประมาท 
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๒๒.) เคารพผู้ควรเคารพ 

๒๓.) อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดเบ่ง 

๒๔.) สันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็น 

๒๕.) กตัญญู 

๒๖.) ฟังธรรมตามกาล 

๒๗.) อดทน ต่อความล าบาก,ความไม่สบายกายใจ,ความเจ็บใจ,กิเลส 

๒๘.) เป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย ไม่ดื้อ 

๒๙.) พบเห็นสมณะ ผู้สงบกาย วาจา ใจ 

๓๐.) ซักถามธรรมตามกาล 

๓๑.) ตบะ ท าให้กิเลสความร้อนหมดไป 

๓๒.) ประพฤติพรหมจรรย์ (ไม่ส าส่อนทางเพศ ท าดี ) 

๓๓.) เห็นในอริยสัจจ์ (เหตุผล) 

๓๔.) กระท านิพพานให้แจ้ง(ปล่อยวาง) 

๓๕.) ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม (๘ ประการได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา 
สุข ทุกข์) 

๓๖.) ไม่เศร้าโศก 

๓๗.) ปราศจากธุลี (ไม่คิดให้เกิดความอยาก กิเลส) 

๓๘.) สุขสงบ (ปล่อยวางไม่คิด) 

จิตคืออะไร จิตเป็นกระบวนการคิด ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์=กระบวนการท างานของเซลล์ประสาท
(Neuronal function) เพราะการรับรู้ การคิด การสั่งการ เกิดจากการท างานของเซลล์ประสาทซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟ้า จิตใจ จึงไม่ใช่อวัยวะสิ่งที่จับต้องได้เพราะเป็นการท างานของเซลล์
ประสาท(มากมายนับล้านล้านเซลล์)และระบบประสาท=Electric energy 

จิตวิญญาณ (Psychospirit)=ความคิด การรับรู้=Electric energy 

ปฏิบัติธรรม ท าสมาธิ(meditation)=Control neuronal function=คิดที่จะไม่คิด=ไม่คิด=การ
ปล่อยวาง=Control neuronal signal=Control neuronal electrical discharge= คลื่นไฟฟ้าสมองจะสงบ
ลง(low amplitude EEG)=Control electrical energy=Function without Function= สงบ=สบาย=
นิพพาน(Nirvana) 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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วันพระ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  

เร่ือง ความส าคัญวันจารตุรงคสันนิบาต 
 
จาตุรงคสันนิบาต (อ่านว่า จาตุรงคะ-) แปลว่า การประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่ 
 จาตุรงคสันนิบาต หมายถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ อย่างในวันเดียวกัน คือเกิดในสมัย
พุทธกาลในวันขึ้น ๑๔ ค่ าเดือน ๓ ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ซึ่งต่อมาถือกันว่าเป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า วันมาฆบูชา เหตุการณ์ ๔ อย่าง คือ 

๑. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้
กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย 

๒. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

๓. พระสงฆ์ท้ังหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา ๖ ข้อ 
๔. วันที่พระสงฆ์ท้ังหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓) 

 ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าโอวาทปาฏิ
โมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอีกด้วย 
 
ประวัติและความส าคัญของวันมาฆบูชา 
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๓ ถือเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง  

ความหมายของวันมาฆบูชา 
 ค าว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน ๓ ย่อมาจากค าว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวัน
เพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓ 
 
ความส าคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา 
          ความส าคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"แก่
พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน ซึ่งหลักค าสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติ
ต่างๆ หากสรุปเป็นใจความส าคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์" 
          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง ๔ ประการ อันได้แก่ 
          ๑. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 
          ๒. มีพระสงฆ์จ านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ 
แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
          ๓. พระสงฆ์ท่ีมาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 
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          ๔. พระสงฆ์ท้ังหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" 
          และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ ๔ ประการข้างต้น ท าให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงค
สันนิบาต" ซึ่งค าว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ 
          จาตุร แปลว่า ๔ 
          องค์ แปลว่า ส่วน 
          สันนิบาต แปลว่า ประชุม 
          ดังนั้น "จาตุรงคสันนบิาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" นั่นเอง 
          ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ 
 
หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา 
          หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเป็นหลักค าสอนส าคัญอันเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เพ่ือไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ ดังนี้ 
 
 หลักการ ๓ คือหลักค าสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 
          ๑. การไม่ท าบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ท าบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งเป็นทาง
แห่งความชั่ว ๑๐ ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา 
(การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อ่ืน การผูกพยาบาท และ
ความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม) 
          ๒. การท ากุศลให้ถึงพร้อม คือ การท าความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ ๑๐ ทั้งความดีทางกาย (ไม่
ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิด
ในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภ
อยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามท านองคลองธรรม) 
          ๓. การท าจิตใจให้ผ่องใส คือ ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความ
สงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท,้ ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย 
 
สรุปใจความส าคัญได้ว่า "ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์" นั่นเอง 
 มีผู้อธิบายว่าทั้งสามข้อนี้อาจอนุมานเข้ากับ ศีล สมาธิ และปัญญา 
 ทรงกล่าวถึงอุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนานี้ อันมีลักษณะที่
แตกต่างจากศาสนาอ่ืน อันอาจเรียกได้ว่า อุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

๑. ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้พึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่งที่
ไม่ชอบใจทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตนักบวช เช่น ประสงค์ร้อนได้เย็น ประสงค์เย็นได้ร้อน 

๒. การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช มิใช่สิ่งอ่ืนนอกจากพระนิพพาน 
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๓. พระภิกษุและบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้  (เช่นภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขมานา) ไม่พึงท า
ผู้อื่นให้ล าบากด้วยการเบียดเบียนท าความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ว่าจะในกรณีใดๆ 

๔. พึงเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตกท้ังหลายมีความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น  
 
 การที่ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธ์  พระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมี
เป็นจ านวนมากให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพ่ือจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่ วิธีการ
ทั้ง ๖  

๑. การไม่กล่าวร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเชื่อผู้อื่น) 
๒. การไม่ท าร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่ใช้ก าลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆ) 
๓. ความส ารวมในปาติโมกข์ (รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส) 
๔. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร (เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง) 
๕. ที่นั่งนอนอันสงัด (สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ) 
๖. ความเพียรในอธิจิต (พัฒนาจิตใจเสมอมิใช่ว่าเอาแต่สอนแต่ตนเองไม่กระท าตามท่ีสอน) 

 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา 
          การปฏิบัติตนส าหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปท าบุญตักบาตร ไปวัด
เพ่ือฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดส ารับคาวหวานไปท าบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม
เทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ า น าดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน ๓ รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียน
เทียนนั้นจะเวียนขวา จ านวน ๓ รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล ส าหรับตามบ้านเรือน 
สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
- อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































