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หนังสือ “สติปญญา ” นี้  เรียบเรียงจากคำ
บรรยายในจัดปฏิบัติธรรมที่อาศรมมาตา  อ.ปกธงชัย
จ.นครราชสมีา  ระหวางวนัที ่  ๑ - ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๒
คำบรรยายเรื่องนี้บรรยายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ตอนเชา คณุชญัญาภคั พงศชยกร เปนผถูอดเทปผบูรรยาย
ไดนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

เนือ้หาทีบ่รรยายนัน้เกีย่วกบั  ลกัษณะของสตปิญญา
และอธบิายวธิกีารฝกใหเกดิขึน้  โดยอาศยัหลกัสตปิฏฐาน ให
เปนผมูสีตคิอืไมหลงลมืกายไมหลงลมืใจ   และมปีญญาคอืเขาใจ
ความจรงิของกายของใจ  อนัเปนตนทางสกูารรแูจงอรยิสจั

ขออนุโมทนาผูที่เกี่ยวของในการทำหนังสือเลมนี้
และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาตอผูบรรยาย
เสมอมาหากมคีวามผดิพลาดประการใด   อนัเกดิจากความดอย
สติปญญาของผูบรรยายก็ขอขมาตอพระรัตนตรัยและ
ครูบาอาจารยทั้งหลาย  และขออโหสิกรรมจากทานผูอานไว
ณ ทีน่ีด้วย

คำนำ

สภุรี ทมุทอง
            ผบูรรยาย
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บรรยายวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ เชา

             สวสัดคีรบัทานผสูนใจในธรรมะทกุทาน
เรามาปฏบิตัธิรรมกเ็พือ่ฝกฝนตนเอง  เพือ่ทีจ่ะได
มเีครือ่งมอืไปศกึษากายศกึษาใจใหเกดิปญญา
นี้เปนหนาที่ของเราที่เกิดมาเปนมนุษยนะ
เปนหนาทีท่ีจ่ำเปนสำหรบัเราทัง้หลาย เพราะเรา
ทั้งหลายนั้นเกิดมาจากความไมรู  เรายังไมรู
อริยสัจ  รูยังไมครบถวน  ยังรูไมแจมแจงคือ

สติปญญา
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ยังไมเปนพระอรหันตนั่นเอง  ก็เลยไดเกิดมา
เพราะฉะนั้น  เกิดมาแลวก็มีหนาที่ที่
สำคญักค็อืมาทำใหเกดิความรขูึน้   มาอาศยั
โลกกเ็พือ่เรยีนรโูลกใหมนัแจมแจง

๖

เราเกิดมานี้ไมมีอะไรเปนของเรานะ
เกิดมาอาศัยเฉยๆ บางคนมีสิ่งนั้นสิ่งนี้
เยอะเหลือเกินที่มันมีเยอะเพราะวาเราเขาใจ
ผดิไป  บางคนเกดิมาในโลกกบ็อกวาโลกของเรา
ลืมไปวาคนอื่นเขาก็คิดอยางนี้ เหมือนกัน
ไสเดอืนกิง้กอืกค็ดิอยางนีเ้ปน   คดิวา โลกของเรา
นี้มันเริ่มมาจากความเขาใจผิด  หลงยึดมั่น
ถอืมัน่   วากายนีใ้จนีเ้ปนตวัเราเปนของเรากอน
กเ็ลยพลอยยดึสิง่อืน่   เปนบานของเรา   ประเทศ
ของเรา  จนกระทัง่โลกของเรา  แททีจ่รงิแลวมนั
ไมใชนะ
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เราอาศยัรปูนามหรอืวากายใจนีอ้ย ู  เปน
ทีอ่าศยัชัว่ครัง้ชัว่คราวเทานัน้เอง  สกัหนอยก็
จะทิง้มนัไป  บานกเ็หมอืนกนั  เรากม็าอาศยั
ประเทศกเ็หมอืนกนั  ไมใชของเรา  เรามาอาศยั
อย ู  อาศยัชัว่ครัง้ชัว่คราวแลวกจ็ากไป  โลกก็
เหมอืนกนั  เรามาอาศยัอย ู อยไูมนานหรอกเดีย๋ว
กไ็ปแลว  ศาสนากเ็หมอืนกนั  แมแตพระพทุธ
ศาสนากไ็มใชของเรา  เรามาอาศยัทาน  อาศยั
รมเงาทาน  ถาเราไดอาศยัจรงิๆ  ไดรจูกัจรงิๆ
กร็มเยน็สงบสขุ  แตไมใชของเรานะ

ถาบางพวกเขามคีวามเขาใจผดิ  หลงยดึ
มัน่ถอืมัน่ กายนีใ้จนีเ้ปนของเรา แมแตศกึษา
ธรรมะ   กย็ดึวาพทุธศาสนาของเรา   ถาเกดิความ
เหน็ในทำนองอยางนีข้ึน้  กจ็ะเกดิความยดึมัน่

๗
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ถอืมัน่  ตองไปพยายามถกเถยีงวา  ฝายเราดี
ฝายเราถกู  ฝายเขาดเีหมอืนกนัแตดไีมเทาเรา
อะไรกว็ากนัไป  มนักเ็กดิความทกุข  เกดิความ
เครียด  เกิดความบีบคั้นซึ่งกันและกัน  ชีวิต
ไมเคยประสบกบัความสงบสขุ  ไมเคยประสบ
กบัความรมเยน็

แมแตความคดิตางๆ  ทีเ่กดิขึน้เปนครัง้ๆ
หากเหน็ผดิคดิวา  เปนความคดิของเรา  นีก่ม็ี
ปญหาแลว  ความคิดของเราตองถูก  ตองดี
ก็ตองเหน็ดเหนื่อยในการที่จะพยายามพูดให
คนอื่นเชื่อเรา  เพราะฉะนั้น  อยาพยายาม
ไปทำอยางนั้นนะ  มันไมใชของเราจริงหรอก
ตองพยายามเขาใจความจริง  ถาจะพูดให
คนอืน่ฟงกพ็ดูความจรงิ  เขาจะเชือ่หรอืไมเชือ่

๘
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กอ็กีเรือ่งหนึง่  ความจรงิไมจำเปนตองเชือ่นะ
เพราะความจริงก็เปนความจริงอยูวันยังค่ำ
นัน่แหละ  แตถามนัไมจรงิ  มนัเปนความเหน็
ของเรา  เราอยากจะใหเขาเชือ่นี ่  ลำบากลำบน
หาเหตผุลใหเขาเชือ่เรา  เขาเชือ่แปบเดยีวเดีย๋ว
เขาไปฟงคนอืน่  เขากไ็มเชือ่เราแลว  มนักล็ำบาก

ใหศกึษาเพือ่ใหเขาใจความจรงินะ  เรา
มาอาศยักเ็พือ่ศกึษาโลกใหเขาใจ  อาศยัพระ
พทุธเจา  เชือ่ทานกเ็พือ่จะเขาใจทาน  อาศยั
อาจารยก็เพื่อจะเขาใจสิ่งที่อาจารยไดสอน
อาศยัเพือ่การศกึษา  อยางมาทีอ่าศรมมาตานี้
กม็าอาศยัเพือ่ใหเกดิสตเิกดิปญญา  เกดิสกิขา
เกดิศลี  เกดิสมาธ ิ  เกดิปญญา  อาศยัศาลา
หลังนี้ก็เพื่ออยางนี้แหละ  อาศัยพระพุทธรูป

๙
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กราบพระพุทธรูปก็เพื่อใหเกิดสติปญญา
เกิดสิกขา  เพราะฉะนั้น  อะไรที่เรามีขึ้นมา
กเ็พือ่ใหเกดิการศกึษา  เปนทีอ่าศยัใหเกดิสติ
ปญญา  ใหเราอยรูอดได

ตัง้แตเดก็มา  เราอาศยัพอแม  ทนีีม้า
อาศยัพระพทุธเจา  อาศยัพระธรรม  ทายทีส่ดุ
กอ็าศยัครบูาอาจารย  กเ็พือ่จะฝกฝน  ใหเกดิ
การศกึษา  เพือ่จะใหเราอยรูอด  รอดพนจาก
ความทกุขทางใจ  รอดพนจากความทกุขทีต่ดิ
มากบัความเกดิ

มนษุยเรานีม่ขีอดอยเยอะ  แตขอดอย
ก็เปนขอดี  คือมนุษยนี้มันชวยตัวเองไมได
ถาไมไดฝกฝนนี่  จะชวยตัวเองไมไดสักอยาง

๑๐
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อยางทางดานรางกายเรานี ้  เราเกดิมาแลวชวย
ตวัเองไมไดซกัเรือ่งเดยีว  เกดิมาแลวถาเขาเอา
ไปวางไว  ตายเลย  ชวยตวัเองไมได  กนิหญา
กไ็มเปน  ดืม่น้ำกไ็มเปน  ทำอะไรกไ็มเปน  ไม
เหมอืนววัเหมอืนควายนะ   คลอดมาแลว  เดีย๋ว
เดยีว  เดนิตามแมกนิหญาไดสบาย  ถามองกนั
แงนี้  มนุษยนี้มันมีขอดอย  ดอยกวาวัวนะ
แตมนษุยดตีรงทีว่า  เราสามารถฝกได  ฝกแลว
มนัจะรอดได

อยางดานรางกายเรานี ้  ถาเราไมไดฝก
ไมรอดแนๆ    เอาไปวางไวตายลกูเดยีว    ตองฝก
แมแตการถายอุจจาระปสสาวะนี่ก็ทำไมเปน
ไปถายรดแมไมรกูีร่อบกวาจะถายเปนทีเ่ปนทาง
ทำไมเปน  หมาแมวมนัยงัทำเปนกวาเรา  เรานี่

๑๑
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หดัตัง้นานกวาจะเปน   แมดาแลวดาอกีวาอยามา
ถายตรงนี ้  กวาจะทำเปน กวาจะเขาหองนํา้เปน
กต็องฝกกนันาน  กนิขาวกไ็มเปนนะ  ตองฝก
เดินก็ไมเปน  กวาจะเดินเปนก็นานเลย  พูด
อะไรก็ไมรูเรื่อง  จะสื่ออะไรออกมาก็ไมเปน
ความรสูกึนะม ี  อยากไดนัน่อยากไดนี ่  จะสือ่
สารอะไรกไ็มเปน   พดูกบัใครกไ็มเปน   ถาไมได
ดงัใจกแ็หกปากอยางเดยีว   พวกจะเอาใจกไ็มรู
จะเอาใจยังไง  มันพูดไมเปน  กวาจะพูดกัน
รเูรือ่งกน็านมาก  ไมเหมอืนสตัว  ไมเหมอืนววั
ไมเหมอืนควาย  มนัไมไดยงุยากอยางนี ้  เกดิ
มาปบเดี๋ยวสักหนอยก็เดินเปนแลว  กินหญา
เปนแลว  ไมตองทำอะไรแลว  รอวนัตาย

๑๒
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มนษุยเรานี ่มขีอจำกดั มขีอดอยเยอะ
ขอดอยคือมันชวยตัวเองไมได  แตก็มีจุดแข็ง
ทีส่ดุ  จดุออนคอืชวยตวัเองไมได  จดุแขง็คอื
สามารถฝกได ดานรางกายนี้ เราก็ฝกกันมา
จนเปนคนอยูทุกวันนี้  พอชวยตัวเองได
กวาจะทำงานชวยตวัเองไดหลายปมากนะ  ววั
ไมตองเขาโรงเรยีน  มนักห็ากนิหญาไดสบาย
เรานีก้วาจะหากนิเปน  เขาโรงเรยีน  ผานครบูา
อาจารยมาไมรูกี่คนตอกี่คน  ฉะนั้น  เราจึง
ตองมานกึถงึ ไหวพอแม ครบูาอาจารย ไหวผู
มีพระคุณระลึกถึงคุณทานวา  ทานทำใหเรา
นี้อยูรอดได  เพราะเรานั้นมันอยูดวยตัวเอง
ไมได  อยูไมรอด  มันเปนขอดอยของมนุษย
แตในขอดอยกม็ขีอเดนคอืสามารถฝกได  ดาน
รางกายก็ฝกได  ทำใหมีชีวิตรอดได  แตมัน

๑๓
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มีขอจำกัดทางสรีระรางกายของแตละคน
บางคนกเ็ลนกฬีาชนดินัน้เกง  ชนดินีเ้กง  อยทูี่
สรีระรางกายดวย  อยูที่การฝกฝนดวย  เรา
ทัง้หลายกท็ำนองเดยีวกนันะ  เรากฝ็กได  ออก
กำลงักายได  แตมนักม็ขีอจำกดัดานสรรีะ

ทนีี ้ดานจติใจกท็ำนองเดยีวกนั  ถาเรา
ไมฝกฝนกจ็ะพึง่ตนเองไมได  ไมสามารถ
เปนที่พึ่งของตนเองได   ตายเหมือนกัน
ดานรางกายไมไดฝกฝนกต็าย ดานจติใจไมได
ฝกฝนกต็าย   รางกายเปนมนษุยแหละ   แตใจนี้
มนัไมเปนมนษุย  นีเ่รยีกวาตายเรยีบรอยแลว
ถาหมดกรรมนีแ้ลวกไ็ปอบาย  จติใจเราถาไม
ไดฝกนะมันก็ตายเลย  ไมไดเปนมนุษย
อีกแลว  กายอาจจะเปนมนุษยอยูเพราะวา

๑๔



ส ติ ป ญ ญ า

กรรมเกายังทำใหเปนอยูอยางนี้  แตใจอาจ
เปนอยางอืน่ไปแลว   ตายจากมนษุยไปแลว

เราทัง้หลายเปนมนษุยแลว  ทางกายก็
ตองฝกจงึจะอยรูอดได  ทางใจกต็องฝกจงึจะ
อยูรอดได  อยูรอดโดยสามารถเปนมนุษย
ตอไปอกี  หรอืวายิง่ขึน้ไปอกีรอดจากความเกดิ
ความแก  ความเจบ็  ความตาย  รอดพนจาก
ความทกุขทัง้ปวง

เรามคีวามเกดิเปนธรรมดา   มคีวาม
แกเปนธรรมดา  มคีวามเจบ็เปนธรรมดา
มคีวามตายเปนธรรมดา  แตเรามาฝกฝน
เพือ่ทีจ่ะไมเกดิ  ไมแก  ไมเจบ็  ไมตาย
มันตองฝกฝน  พวกสัตวทั้งหลายนั้นมันอยู

๑๕
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รอดได  ไมตองฝกฝนอะไรมาก  นัน่เปนขอเดน
ของมัน  แตก็เปนขอดอยของมันนะ  มันฝก
ไมได  เกดิมารบัผลของกรรมอยางเดยีว  สตัว
ทั้งหลายใชชีวิตตามสัญชาตญาณไป  ไมได
ฝกฝน   หมดกรรมแลวมาเกดิเปนมนษุย   คอยดู
กนัอกีทวีาไดฝกไหม ไมไดฝกกล็งไปใหม  ใชชวีติ
รบัผลของกรรมตามสญัชาตญาณไป  หมดกรรม
ก็ขึ้นมาใหม  ขึ้นมาแลวก็ดูวาไดฝกฝนไหม
ไมไดฝกฝนกล็งไปใหม   วนเวยีนไปมาอยอูยางนี้

เราทัง้หลายกผ็านความเปนอยางนัน้มา
เยอะแลว  เรากค็อยๆ พจิารณา   จะไดมกีำลงัใจ
ในการฝกฝนวา   โอ ... เราไดเปนมนษุย  มนักย็าก
แสนยาก   การจะไดเจอคำสอนของพระพทุธเจา
กย็ากแสนยาก  จะไดฟงวธิกีารปฏบิตัวิปิสสนา

๑๖
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กย็ากแสนยาก  การจะทำความเขาใจ  กย็าก
แสนยาก  ตองรีบฝกฝนเพื่อจะใหชีวิตเรานี้
มนัรอดปลอดภยั  พนจากความเกดิ  แก  เจบ็
ตาย  จะไดมีกำลังใจ  ขั้นแรก  เราก็ฝกฝน
เพื่อใหรอดจากอบายเสียกอน  ถาจะเกิดอีก
กไ็ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค  ถาจะใหดยีิง่ขึน้ไป
กวานั้น  คือไมตองเกิดอีกเลย  มันก็รอดเปน
ขัน้ๆ  ไป

การที่เราทั้งหลายมาฝกตน  ใหมีสติ
สัมปชัญญะนี่  เปนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรา
แลวนะ  สิง่สำคญัทีส่ดุของมนษุยเรากค็อืสิง่นี้
นั่นเอง  ตัวเราจะมีครอบครัว  ทำงานเปนครู
อาจารย  เปนพนกังานเอกชน เปนขาราชการ
อะไรกเ็ปนไป  มลีกูกเ็ลีย้งลกู  มสีามกีด็แูลสามี

๑๗
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มภีรรยากด็แูลภรรยา  มพีอแมกด็แูลไป  แตสิง่
ที่ตองฝกฝนอยู เสมอคือสติสัมปชัญญะ
มีความรูตัวอยูเสมอ  เพื่อที่จะไดศึกษาโลก
ใหเขาใจ  เรามาอาศยัโลก  เพือ่ทีจ่ะเขาใจโลก
แลวก็ทิ้งมันไป  กายนี้ใจนี้ก็ทำนองเดียวกัน
เรามาอาศัยกายอาศัยใจ   ก็เพื่อใหเกิดการ
ศึกษา  ใหเกิดศีล  เกิดสมาธิ  เกิดปญญา
เมื่อมีปญญาแลวก็ทิ้งมันไป  คืนโลกเขาไปก็
เทานีแ้หละ

เราเกดิมาในโลกนี ้ไมไดมาเพือ่เอาอะไร
เพราะเอาไปไมได  โลกนี้มันไมใชที่พึ่งถาวร
มนัไมมสีิง่ใดเทีย่ง  กายใจนีก้ท็ำนองเดยีวกนั
บานก็ทำนองเดียวกัน  ลาภยศสรรเสริญก็
ทำนองเดียวกัน  ทุกอยางนั่นแหละ  เรามา
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เรยีนรใูหเขาใจวา  ไมมสีิง่ไหนเปนทีพ่ึง่ไดเลย
สักอยางเดียว  เราก็จะไดที่พึ่งอันแทจริงเรา
ไมไดมาหาอะไรที่มันถาวร  ไมไดมาหาอะไร
ที่หยิบฉวยเอาได  แตมาศึกษาเรียนรูเพื่อ
ใหเหน็วา  มนัไมมอีะไรเปนทีพ่ึง่ได  ไมมอีะไร
ทีม่นัเทีย่ง

โดยสวนใหญเราทั้งหลายนี้  เวลาพูด
ถงึการปฏบิตัธิรรมกจ็ะมกัจะคดิวา  เรามาหา
อะไรทีม่นัเทีย่ง  มาหาอะไรทีเ่ปนทีพ่ึง่ได  มาหา
อะไรที่เราจะยึดเอาได  ความจริงมันตรงขาม
กบัทีเ่ราคดิ  คอืเรามาศกึษาเพือ่ใหรวูา  ในโลก
มันไมมีสิ่งไหนเที่ยง  ไมมีสิ่งไหนเปนที่พึ่งได
ไมมีสิ่งไหนที่พอจะยึดเอาไวได  มีแตสิ่งที่มา
หลอกเราใหหลงยึดเทานั้นเอง  ถาเราไมโดน
หลอก  กไ็มยดึมนัแลว   เรามาศกึษาใหรอูยางนีว้า

๑๙
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โลกมันไมมีอะไรนายึด  มีแตสิ่งที่หลอก
ใหเราหลงยดึ

เรามาปฏิบัติธรรม ไมยึดหรอกตอนนี้
ปฏบิตัไิปปฏบิตัมิา  มสีภาวะอนันีด้จีงั  สงบดจีงั
มนัหลอกเราใหไปหลงยดึอกีแลว  ใหศกึษามนัไป
ความสงบเกดิขึน้กร็ ู  คดิวาดจีงั  มนันาจะเปน
ทีพ่ึง่ได  เราคดิอยางนีก้ใ็หรวูาคดิ  ชวีติมนัเปน
อยางนี ้  มแีตของหลอกลวงใหเราไปยดึ ทาน
เรยีกวามนัเปนมายา  เปนปรากฏการณ เปนขนัธ
ขันธก็คือปรากฏการณของทุกขที่มันเกิดขึ้น
เปนครัง้ๆ  เกดิแลวกด็บัไป  มนัคอยหลอกเรา
ใหเราหลง  ใหเรายดึอยอูยางนัน้  ยดึไปยดึมา
ยดึสิง่นัน้สิง่นี ้  เปลีย่นเรือ่งยดึไปเรือ่ย  บางคน
ยึดตั้งแตเกิดไปจนตาย  ตายแลวจะไดโนน
จะไดนี ่  ยดึแมแตสิง่ทีม่องไมเหน็อกี

๒๐
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ในการปฏบิตัธิรรมนัน้  เราไมไดมาหา
สิง่ทีม่นัเทีย่งแทถาวร  เรามาศกึษาเรยีนรเูพือ่
ใหเกิดปญญาเห็นวา  ไมมีสิ่งไหนที่มันเที่ยง
แทถาวร  ไมมีสิ่งไหนอยูกับเราไดนาน  สิ่งที่
จะอยกูบัเราตลอดไปกค็อือนจิจงั  ไมมสีิง่ไหน
มนัเทีย่ง   อยามาหาวาสิง่ไหนจะอยกูบัเราไดนาน
เรามาศกึษาเพือ่ใหรวูา ไมมสีิง่ไหนอยกูบัเรา
ไดนาน   ผานมาแลวกผ็านไปทัง้หมด    บางคน
บอกวา  ผูชายคนนี้คงจะอยูกับเราไดนาน
แตงงานกบัเขาซะเถอะ  เปนสามเีราแลว   ผหูญงิ
คนนี้คงจะอยูกับเราไดนาน  แตงงานกัน
เปนภรรยาเราแลว   ลกูคงจะอยกูบัเราไดนาน
เราจะไดพึง่เขาเวลาแกตวัลง  หวงัลมๆ แลงๆ
ไปนะ  แททีจ่รงิจติใจเราเองมนักย็งัอยกูบัเรา
ไมไดนานเลย  เมือ่กีน้ีม้นัมสีขุแปบเดยีวกไ็ปแลว

๒๒
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มนัทกุข  คดิดีๆ แปบเดยีวมนักไ็ปแลว  ในโลก
ไมมสีิง่ไหนเปนทีพ่ึง่จรงิ   ถาเราไดความรอูนันี้
นะ   เราจะไดทีพ่ึง่อนัแทจรงิ    รวูา โลกทัง้หมดโลก
มนุษยก็ไมมีที่พึ่งที่แทจริง  ถึงจะไปสวรรค
กไ็มเทีย่งเหมอืนกนั   แมจะไปพรหมโลก   กเ็ปน
ทีพ่ึง่จรงิไมได  ความสงบนิง่ยาวนาน  มนักด็ี
อยหูรอก  แตมนักด็บัไปอยดู ี  ถงึจะนัง่นิง่อยู
ตั้งแตหัวค่ำจนสวาง  พอลุกขึ้นสักหนอยมัน
กห็ายไปอยดู ี  มนัเปนทีพ่ึง่แทจรงิไมได  เปน
พรหมกม็อีายยุาวนานมาก  สงบยาวนานมาก
กย็งัเปนทีพ่ึง่จรงิๆ ไมได  โลกทัง้หมดเปนเหมอืน
กบัถกูไฟไหมอย ูมนัมแีตของเกดิดบั  ไฟเผา
อยเูสมอ  ไฟ คอื ชาต ิชรา มรณะ  และไฟคอื
กเิลส   มรีาคะเปนตน

๒๓
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เราไดเกดิมาในโลก  เกดิมาเพราะยงัไมรู
อรยิสจั  ยงัรอูริยสจัไมแจมแจง  ไมเกดิปญญา
ไมเขาใจความจรงิ  ยงัไมมวีชิชา  หนาทีข่องเรา
คือมาอาศัยเพื่อศึกษาใหเขาใจความจริง
กายใจนีเ้ราไดมาเพราะยงัไมร ู  ยงัไมแจมแจง
ในอรยิสจั  ไดมาแลว  เราอาศยัมนั  อาศยักาย
อาศยัใจ  เปนฐานทีต่ัง้ใหเกดิสตปิญญา  เกดิ
ความร ู เกดิวชิชา  นีแ้หละทีพ่ระพทุธเจาทานเรยีก
วาสติปฏฐาน เปนทางเดียว เปนทางเอก

สตปิฏฐานนัน้เอากายกบัใจเปนฐานที่
ตัง้ใหเกดิความร ู  ใหเกดิสตปิญญา  ใหเกดิศลี
เกิดสมาธิ  เกิดปญญา  จนกระทั่งรอดได
ไมตองมาเวยีนเกดิเวยีนตายอกีตอไป   รอดตาย
คอืไมตองมาตายแลว  การที่จะไมตองตาย
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มวีธิเีดยีวเทานัน้ คอื ตองไมเกดิ  ถามาเกดิ
แลวกต็องตาย  มนัเปนของคกูนัอยู

ในโลกนี ้มนัมแีตของเปนคกูนั มนัเปน
ธรรมดา มนัเปนธรรมชาตขิองมนัอยางนัน้  เรา
ตองศกึษาของคใูหเขาใจวา  ของคทูัง้หมดเปน
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เทากัน
หมดเลย  เกดิกไ็มเทีย่ง จงึมแีก  แกกไ็มเทีย่ง
จงึมตีาย  ตายกไ็มเทีย่ง จงึมเีกดิ  ไดมาแลวก็
ตองเสยีไป  มแีลวกต็องหมดไป  พบกนัแลวก็
ตองจากกนัไป  สขุแลวกไ็มเทีย่ง  เปลีย่นเปน
ทกุขได  ทกุขแลวไมเทีย่ง  เปนสขุไดเหมอืนกนั
สงบแลวไมเทีย่ง  ฟงุซานอกีได  ฟงุซานไมเทีย่ง
เดีย๋วกส็งบใหมไดเหมอืนกนั  อยางนี้

๒๕
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เราอาศยักาย  อาศยัใจ  เปนทีต่ัง้ใหเกดิ
ความรู  เปนที่ตั้งของการศึกษา  จึงเรียกวา
สตปิฏฐาน  ทางรอดมทีางเดยีว  คงเคยไดยนิ
กันแลวนะ  เอกายนมรรค  ทางที่ทำใหเกิด
ความร ู  ใหเกดิสต ิ  เกดิปญญา  กายกบัใจนี้
เราไดมาแลว   กใ็ชมนัเปนเครือ่งศกึษา   อาศยั
ใหเกดิสตปิญญา   ความรทูีจ่ะเกดิจากการอาศยั
กายอาศยัใจนี ้  จะมอียสูองอยางหลกัๆ

ความรอูนัทีห่นีง่  เรยีกวา  ความรทูีเ่กดิ
จากการมสีต ิ  รวูากายเปนอยางนี ้  รวูาใจเปน
อยางนี ้ไมลมืกายไมลมืใจ  นีเ้รยีกวา  รแูบบมสีติ
ขัน้แรก   เราอาศยักายอาศยัใจ  ใหเกดิสต ิ ไมหลง
ลมืมนัไป ไมหลงไปตามโลก   ถาหลงไปตามโลก
กไ็มเกดิการศกึษา  ไมเกดิการเรยีนร ู  บางคน
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หลงออกไปจากกายจากใจของตวัเองมากหลง
ไปเรื่องนั้น  หลงไปเรื่องนี้  คิดเรื่องนั้น  คิด
เรือ่งนีเ้ยอะแยะเหลอืเกนิ   ทัง้ๆ  ทีเ่ราอาศยักาย
อาศยัใจในการทำสิง่ตางๆ  แตไมไดศกึษามนั
เลยนะ  ไปศกึษาแตเรือ่งทีอ่ืน่  เรยีนคณติศาสตร
เรยีนฟสกิส  เรยีนชวีวทิยา  เรยีนเรือ่งการทำงาน
เราเรยีนเรือ่งเหลานัน้กด็แีลว  จะไดทำงานหาเงนิ
เลี้ยงชีวิตได  ชวยใหเรารอดอยูในโลกไดโดย
ไมลำบากนกั

แตที่จะดียิ่งขึ้นไปกวานั้น  ก็คือเรียน
เรือ่งกาย  เรยีนเรือ่งใจของตนเอง  เพือ่ทีเ่ราจะ
อยรูอด  รอดจากความทกุข   รอดจากความตาย
ไมตองมาตายอีก  ถาเกิดมาแลว  ยังไงก็ไม
รอดนะ  ตายแนนอน  ทุกทานนี่แหละ ผม

๒๗
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พยากรณไดเลย  ตายแน  ไมตายตอนกลางวนั
กต็ายตอนกลางคนื  ผมเปนหมอดทูีแ่มนมาก
เกิดมาแลวก็ตายทุกคน  พบกันแลวก็ตอง
จากกนัทกุคน  มสีามแีลวกต็องเสยีสามแีนนอน
ไมทางใดกท็างหนึง่  ไมเสยีตอนดีๆ   กเ็สยีตอน
ตายจากไป  ไมตองไปหาหมอดเูลย  ใหผมดนูี่
ถกูหมดทกุคน    มนัเปนธรรมดาอยางนีข้องมนั

เราไดกายไดใจมาแลว  ไดมาเพราะ
ความไมร ูกใ็ชมนั อาศยัมนั เพือ่ใหเกดิความรู
ความรอูนัทีห่นึง่ทีเ่ราจะไดคอืรแูบบสต ิ  อาศยั
กาย อาศยัใจ ใหเกดิสต ิรวูากายมอีย ูใจมอียู
กายเปนอยางนี้  ใจเปนอยางนี้  กายมันนั่ง
กายมนัยนื  มนัเดนิ  มนันอน เหยยีด ค ู หายใจเขา
หายใจออก  กระพรบิตา  กนิอาหาร  ถายอจุจาระ

๒๘
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ถายปสสาวะ  นีเ้รยีกวามสีต ิ  ไมหลงลมืกาย
ใจมันเปนอยางนี้ ใจมันสุข ใจมันทุกข
ใจมนัเครยีด  ใจมนัวติกกงัวล  ใจมนัหลงไปคดิ
เรื่องนั้นเรื่องนี้  ใจมันสบาย  ใจมันไมสบาย
มันพอใจ  มันไมพอใจ  นี้เรียกวามีสติ
ไมหลงลมืใจ

ตอไปเปนความรอูกีอนัหนึง่  รูแบบมี
ปญญา คอืรวูา กายนีใ้จนี ้ไมใชตวัเรา มนัเปน
สิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปจจัย  เกิดมาแลว
กต็กอยภูายใตกฎไตรลกัษณ  เปนของไมเทีย่ง
เปนทกุข   เปนอนตัตา

อาศยักายอาศยัใจไดความรมูาสองอนั
รูวากายมีอยู รูวาใจมีอยู นี่รูแบบมีสติ อันที่
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สอง  รแูบบมปีญญา รวูา กายนีใ้จนีเ้กดิเพราะ
เหตปุจจยั  เกดิมาแลวเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข
เปนอนตัตา

ขัน้แรกทีเ่รามาฝกฝนคอืฝกใหเกดิสตกิอน
เราฝกสตปิฏฐานนี ่  ฝกใหไดความรสูองขัน้   ขัน้ที่
หนึ่ง ฝกใหเกิดสติ  ตามดูกาย ตามดูเวทนา
ตามดจูติ  ตามดธูรรม  เปนเหตใุหเกดิสต ิ เกดิ
สมัปชญัญะ  เกดิความรตูวั ไมลมืกาย ไมลมืใจ
พอไมลมืกาย  ไมลมืใจนี ่ จะเกดิสกิขาหรอืเกดิ
การศกึษาขึน้มาสองขัน้ตอน  คอืเกดิศลี  เกดิ
สมาธ ิ  ทนีีก้ต็ามดกูายดใูจตอไปอกี  เพือ่ใหเกดิ
ปญญา  เหน็ความจรงิของกายของใจ
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ใหเราตามดูกายตามดูใจ  การตามดู
เรียกวาอนุปสสนา  การตามดูกายเรียกวา
กายานปุสสนา  การตามดเูวทนาเรยีกวา เวทนา
นปุสสนา  การตามดจูติเรยีกวา  จติตานปุสสนา
การตามดูธรรมะคือกายกับใจนั่นแหละที่มัน
ไมเทีย่ง เปนทกุข  เปนอนตัตา เรยีกวา ธมัมา
นปุสสนา

การตามดู ก็หมายความวา เราไมได
ไปทำอะไรมนั  เราดมูนัทำ  ตามดเูพือ่ใหเกดิสติ
เกดิความรขูึน้มาวา มนัมอีย ู  มนัเปนยงัไงอยู
ตอนนี ้  ไมลมืมนั  ไมมวัแตใจลอย  ไมมวัแต
เหมอไป  กายมันเปนยังไงตอนนี้  จิตมัน
เปนยงัไงตอนนี ้  ถาตามรบูอยๆ  มนักช็นิ จติ
กจ็ำได  ตอไปมอีะไรเกดิขึน้  กน็กึไดเอง  ระลกึ
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ไดเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายในใจก็ระลึก
ไดไว  หลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไมหลงนาน
หลงไปกร็ะลกึได     อยางนีเ้รยีกวาคนมสีติ

เมื่อมีสติบอยๆ  เราทำอะไรก็จะรูตัว
กายกำลังเคลื่อนไหว  กำลังเดิน  กำลังนั่ง
กำลังทำกิริยาอาการอยางนี้  ใจกำลังคิด
กำลงันกึ  คดิอยางนีจ้งึพดูอยางนี ้  คดิอยางนี้
จงึทำอยางนี ้  กร็กูเ็หน็ อยางนีเ้รยีกวาคนมสีติ
ถาเราทำอะไรแบบไมรูตัว  ทำอะไรแบบคน
เหมอลอยไป  ใจลอยไปอยแูตกบัเปาหมายเรยีก
วาคนขาดสติ

ทีเ่ราไปทำผดิ  ไปวาคนอืน่  ไปวจิารณ
คนอืน่  ไปถกเถยีงกนัจนเปนทกุข  เครยีด  วติก
กังวล  เพราะอะไร  ก็เพราะขาดสติทั้งนั้น

๓๒
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กิเลสทั้งหลายมาจากการขาดสติ  จะดับ
กเิลสนี ่ดบัทีเ่หตนุะ  กเิลสมนัมากบัความมดื
มากบัการขาดสต ิ เรากม็าฝกใหมสีต ิ เมือ่มสีติ
กไ็มตองไปพดูถงึวา  กเิลสอยทูีไ่หน  เพราะมนั
ไมเกดิ  ความทกุขกไ็มม ี เหมอืนกบัถนนมนัมดื
เราไมตองไปโทษถนนทีม่นัมดืนะ  ไมตองไปฆา
ความมดื   เดีย๋วจะเหนือ่ยเปลา   จะตายเสยีเปลา
เรามไีฟฉายกส็องไป  มไีฟกจ็ดุไฟ  มนักส็วาง
ความสวางเขามา  ความมืดก็หายไป  กิเลส
กเ็หมอืนกนันะ  เราไมตองไปตอสกูบัมนั  ตอสู
กับมัน เราก็เหนื่อยเปลา  ตายทิ้งเปลาๆ
นั่นแหละ  คำวา ตายทิ้งเปลาๆ คือไดเกิด
มาใหมเกดิมาใหมกต็ายเหมอืนเดมิ  กไ็ดเกดิมา
ใหมอยเูรือ่ย  ไดตายอยเูรือ่ย  อนันีม้นัเกดิมา
ตายเปลาๆ   ไมไดรวูธิทีีจ่ะไมตาย
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หนาทีข่องเราคอืใสแสงสวางเขาไป
เปดไฟฉาย จุดไฟขึ้นมา ใหรู ใหมีสติ
ใหมีสัมปชัญญะ  กิเลสมันก็ไมมีที่อยูแลว
เหมอืนกบัความมดืนัน่เอง  เวลาเราเปดไฟขึน้มา
ความมดืไปไหนละ  ไมตองไปถามแลว  เพราะ
มนัสวางแลว   เวลามสีตกิไ็มตองไปถามหรอกวา
กเิลสอยไูหน  การผดิศลีอยทูีไ่หน  ความโลภ
โกรธ หลงอยทูีไ่หน  ไมตองถามนะ  เพราะสติ
มันคือความสวาง เมื่อมันสวาง กิเลสก็ไมมี
สวางอยางสงูสดุกเ็ปนพระอรหนัต  เปนผมูสีติ
สมบรูณ  มปีญญาสมบรูณ  วชิชากส็มบรูณ
กเ็ทานัน้แหละ

เราหลงเยอะ กิเลสก็เลยเยอะ  ทุกข
ก็เลยเยอะ  เมื่อหลงนอยลง  กิเลสก็นอยลง
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ทกุขกน็อยลง  สขุกม็ากขึน้  มนักม็เีทานัน้ละ
เวลาเราละกเิลส   กล็ะทีส่าเหตขุองกเิลส   สาเหตุ
ทีก่เิลสเกดิขึน้กเ็พราะเราขาดสต ิ เราตองมาฝก
สตินะ  เราฝกสติ  นี่แหละคือการละกิเลส
เราไมไดไปละแบบกลัวมันหรือไปตอสูกับมัน
แบบนัน้ไมไหว  เราจะเหนือ่ยตาย

อยาไปตอสูกับความมืด  อยาไปโทษ
ความมืด  มันไมเกิดประโยชน  ความโกรธ
เกิดขึ้นมาแลว  ราคะเกิดขึ้นมาแลว  เราก็
ไมตองไปโทษมัน  เราไมนาทำผิดเลย  วิตก
กงัวลไป  จะไปนรกหรอืเปลา  ทำยงัไงจะหาย
ไปทำอยางโนนอยางนี ้   แบบนัน้เรากย็งัหลง
เหมอืนเดมินะ  เรายงัทำแบบหลงๆ  กย็งัตองมา
เกดิมาตายเหมอืนเดมิ

๓๖
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ถาจะไมใหเกดิอกี  ไมใหตายอกี  เรา
ตองทำแบบร ูแบบมสีต ิมสีมัปชญัญะ ไมทำ
แบบหลงๆ   ฉะนัน้ เราทัง้หลายตองฝกฝนใหเกดิ
ความร ู อาศยักายอาศยัใจ  ใหเกดิความร ู  รวูา
กายใจมอีย ู  คอืมสีต ิ  รวูา กายใจนีเ้กดิเพราะ
เหตปุจจยั  เปนของไมเทีย่ง   เปนทกุขเปนอนตัตา
มแีตของผานมาแลวผานไป  มแีตของไมคงทน
มแีตของไมใชตวัเรา  ไมมใีครเปนเจาของ  มแีต
ของบงัคบับญัชาไมได  คอืมปีญญา

ในตอนแรก  เรามาตามดกูายดใูจ ใหมนั
เกดิสต ิ  ปกตเิราชอบหลงอยแูลว  หลงจนชนิ
เราจึงตองเตือนตัวเองบอยๆ  คลายกับถาม
ตวัเองบอยๆ วา ตอนนีก้ายมนัเปนอยางไร
ใหมาตามดกูาย  กายมอีะไรใหดบูาง  กายมนั
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หายใจเขาหายใจออก  เรากเ็ตอืนตวัเอง  ใหมา
ดกูาย   ตอนนีม้นัหายใจเขานะ   ตอนนีม้นัหายใจ
ออกนะ  อริยิาบถใหญ  ยนื  เดนิ  นัง่  นอน
เราดวูา  นีม่นัยนื  นีม่นัเดนิ  นีม่นันัง่  นีม่นันอน
ใหรสูกึถงึกายเฉยๆ  ไปตองไปคดิมาก  ไมตอง
ไปพดูมาก  ใหรสูกึวา  กายนอนมนัเปนอยาง
นีน้ะ  ราบลงกบัพืน้  แคไมลมืมนัเทานัน้แหละ
หลงลมืไปกใ็หรไูวๆ  อยาลมืนาน   อริยิาบถยอยๆ
กายเคลือ่นไหว  เหยยีดค ูกำมอืเขา แบมอืออก
ผงกหนา  กระพรบิตา  กลนืน้ำลาย  เราเตอืน
ตวัเอง ใหมารวูา กายมนัเปนอยางนี ้  เรยีกวา
ตามดกูาย  ตามดกูายใหเกดิสต ิ  ตอไปจะได
ไมลมืกาย

ตอไป  การตามดเูวทนา  ตามรคูวามรสูกึ
ความรสูกึทางกายม ี 2  อยาง  รสูกึสบายทางกาย
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กบัไมสบายทางกายสบายทางกายกเ็วลานัง่ที่
นุมๆ  ลมพัดเย็นสบาย  กายไมเคล็ดขัดยอก
ไมสบายทางกายกเ็จบ็ปวด   กระทบกบัของแขง็
เขากเ็จบ็  นัง่นานกป็วดหลงั  เดนินานกป็วดขา
หรอืบางคนปฏบิตัธิรรมไมถกู เพงนานไปหนอย
กป็วดคอ  ปวดไหล   ถาเวทนาอนัไหนชดัเรากร็ู
สึกลงไปวา  มันเปนอยางนั้น  เวทนาทางใจ
มีความสุขทางใจเรียกวาโสมนัส  ความทุกข
ทางใจเรียกวาโทมนัส  แลวก็ไมสุขไมทุกข
เฉยๆ หรือมึนงงสงสัย ไมรูวาจะสุขหรือทุกข
ไมรวูาจะดใีจหรอืเสยีใจ  มนัวนเวยีน  ดไูมออก
เลย  เฉยๆ นิ่งๆ ไป อยางนี้เรียกวาอทุกขม
สขุเวทนา  เรากต็ามดมูนัไป  ตอนนีร้สูกึอยาง
นี ้ จะไดไมหลงไมลมืตวัเอง

๓๙
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ตอไปก็ตามดูจิต  จิตมีราคะก็รูวาจิต
มีราคะ  เราตามดูไป  สักหนอยจิตมีราคะ
มนัหายไป  กก็ลายเปนจติไมมรีาคะ  กต็ามดทูัง้
2 อยางนะ  จติมรีาคะกร็วูาจติมรีาคะ  จติไมมี
ราคะกร็วูาจติไมมรีาคะ   จติมโีทสะ มคีวามโกรธ
มคีวามไมพอใจ มคีวามเครยีดเกดิขึน้  กร็วูาจติ
มโีทสะ  พอดไูปแปบหนึง่ บางคนกย็าวหนอย
บางคนก็สั้น  มันเกิดตามเหตุ  มันก็หายไป
ตามเหต ุ  เราไมไดดใูหมนัหายนะ  เราดใูห
มนัเหน็  ดใูหรวูามนัมอีย ู  ดใูหเหน็ความจรงิ
ของมนั  เหน็วามนัเปนอยางนี ้  นีม่นัโกรธนะ
ความโกรธเปนอยางนี ้  สกัหนอยมนักห็ายไป
กลายเปนจติไมมโีทสะ   ถามนัเกดิใหมอกีกด็อูกี
มนัหายไปกร็วูามนัหายไป   อยางนีเ้รยีกวาตาม
ดจูติ
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เมื่อจิตมีโมหะ  จิตหลงไปคิดเรื่องนั้น
เรือ่งนี ้ ยาวบางสัน้บาง  ตวัเรานีห้ายไปจากโลก
มแีตเรือ่งทีเ่ราคดิเปนจรงิเปนจงัขึน้มา   กใ็หรวูา
อาว .. เราหลงไปคดิแลวนี ่  จะคดินานหรอืไมนาน
กไ็มเปนไร  หลงนานหรอืไมนานกไ็มเปนไรจะ
คิดผิดหรือถูกก็ไมเปนไร  แครูวา  จิตมันคิด
มนัหลงไป  มนัลมืตวัเองไป  แคนีก้พ็อ  พอรอูยางนี้
ความคิดนั้นก็จะดับไป  พอมันดับจากเรื่องนี้
มนักห็ลงไปคดิเรือ่งอืน่อกี  เรากร็อูกี  มนัหลง
บอยหลงทัง้วนั  เรากร็บูอยๆ  มสีตบิอยๆ  เรือ่ง
ตางๆ กจ็ะสัน้ลง   ทกุขกจ็ะสัน้ลง   เราไมตองไป
พยายามใหมนัสัน้ลง  เพยีงแตเรารมูนักส็ัน้แลว
ทีม่เีรือ่งยาวๆ เปน 30 นาทเีปนชัว่โมงนีเ่พราะ
อะไร  เพราะไมร ู  ขาดสต ิ  ถาเรารแูทรกขึน้มา
มนักห็ายไปแลว

๔๑
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เราทัง้หลายกล็องสงัเกตด ู  มนัคดิอยไูด
ไมนานหรอก  คดิไปจนอิม่ตวัมนักเ็ลกิ  สมมตวิา
คดิถงึสามทีีบ่าน  เรากค็ดิไป  เขาจะทำอะไรนะ
ตอนนี ้  พอมนัอิม่ตวัแลวมนักเ็ลกิ  แลวกไ็ปคดิ
เรือ่งอืน่ตอ  วนัหนึง่ๆ  เราจงึรสูกึมเีรือ่งนัน้เรือ่งนี้
เตม็ไปหมด  หยดุความคดิไมได  หยดุไมเปน
บางเรือ่งไมอยากคดิกค็ดิ  กเ็ลยเกดิความทกุข
ตดิตามมาไมหยดุหยอน

ที่ เราหลงคิดจนเปนเรื่องนั้นเรื่องนี้
ขึน้มา  แสดงวาหลงไปนานแลว  ตอไปฝกใหรู
เรว็ๆ จนกระทัง่รวูา  จติมนัคดิ   คดิยงัไมเปน
เรือ่ง  ไมรวูามนัไปคดิอะไร   อยางนีด้ทีีส่ดุนะ  ทีเ่รา
เปนทกุขขึน้มา เพราะรเูรือ่งมากเกนิไป  ขาดสติ
หลงนานไป  ไปรเูรือ่งคนนัน้คนนี ้  คดิเรือ่งโนน

๔๒
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เรื่องนี้  เลยเปนทุกข  ถาไมรูวาคิดเรื่องอะไร
กไ็มรจูะทกุขกบัอะไร  ใหรทูนัจติทีม่นัหลงคดิ
แวบไปแวบมานีบ้อย  ๆ เวลามนัหลงไปกใ็หร ูเวลา
มันรูขึ้นมา  มันไมหลงก็ใหรูอีกเหมือนกัน
จิตมีโมหะก็ใหรูวาจิตมีโมหะ  จิตไมมีโมหะก็
ใหรูวาจิตไมมีโมหะ

จิตมีอาการเปนอยางไรก็ใหรู  เครียด
วติกกงัวล  ฟงุซาน  สงบกใ็หร ู  มสีมาธกิใ็หรู
ไมมีสมาธิก็ใหรู  บางคนเห็นจิตมันวุนวาย
เหลอืเกนิ  วกวนไปเรือ่งโนนเรือ่งนี ้  ไมมสีมาธิ
ซะท ี จะทำยงัไง  ไมตองทำยงัไงหรอก   ใหเรา
รวูา มนัไมมสีมาธ ิ  มนัวนเวยีนไปมา  พอรทูนั
สภาวะนั้นดับไป  ใจก็จะมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมา
พอจิตตั้งมั่นขึ้นมา  ก็ใหรูวาตอนนี้จิตตั้งมั่น

๔๓
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สักหนอยมันก็ดับไป  จิตมีสมาธิก็รูวาจิตมี
สมาธิ  จิตไมมีสมาธิก็ใหรูวาจิตไมมีสมาธิ

บางทเีกดิความรสูกึวา  มนัหลดุพนจาก
บางสิ่งบางอยาง  หลุดจากความเขาใจผิดๆ
ในบางเรือ่ง  ตอนนีเ้ขาใจแลว  จติมนัหลดุพน
ขึน้มาเปนครัง้คราวกใ็หรวูาจติหลดุพน   จติไม
หลดุ  เขาไปยดึกใ็หรวูาจติไมหลดุพน  ไมมกีเิลส
เปนครัง้ๆ คราวๆ  เกดิความเขาใจ  เกดิความ
ปลาบปลื้มขึ้นมา  จิตเขาฌานไปก็ใหรูวามัน
เปนอยางนี ้  มนัไมทิง้  มนัไปยดึอกี  กใ็หรวูา
มันไปยึด  จิตหลุดพนก็ใหรูวาจิตหลุดพน
จิตไมหลุดพนก็ใหรูวาจิตไมหลุดพน  เราก็รู
ไปเรือ่ยๆ  อยางนี้

๔๔
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ในการปฏบิตันิะ  ตอนแรกยงัไมเขาใจ
ก็ยึดนั่นยึดนี่ไปทั่ว   พอเกิดความเขาใจก็จะ
ทิง้ไป  พอทิง้อนันีแ้ลวกไ็ปยดึอนัอืน่  กใ็หรวูา
ไปอยางทีม่นัเปน  ไมตองไปดใีจเมือ่มนัหลดุพน
ไมตองไปเสยีใจเมือ่มันไปยดึอกี  แตหากมคีวาม
ดใีจเสยีใจเกดิขึน้กใ็หรทูนั   พอใจกใ็หรวูาพอใจ
สิ่งดีๆ ใครๆ ก็ชอบทั้งนั้นแหละ  แตมันไมอยู
นานหรอก มันเปนของไมเที่ยง  เหมือนเรา
มาเรยีนธรรมะ  พอไดเขาใจอะไรนดิหนอย  ก็
ดใีจ  เลยยดึ  ทิง้อนัเกามายดึอนัใหม   ยดึดกีไ็มดี
ยดึถกูกผ็ดินะ  ฉะนัน้  ใหเรารทูนัทกุๆ สภาวะ
พนกใ็หรวูาพน  ยดึกใ็หรวูายดึ

เราตองมสีต ิ มปีญญาอยเูสมอ   อาศยั
กายกับใจใหเกิดความรูยิ่งๆ ขึ้น ใหมีสติ

๔๖
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มากขึน้  ใหมปีญญามากขึน้  จนกระทัง่เกดิ
ความรูวา  ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น ลวนแต
ดบัไปทัง้หมด  สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เปน
ธรรมดา  สิง่นัน้ทัง้มวลลวนแตดบัไปเปนธรรมดา
ไมมสีิง่ไหนเปนทีพ่ึง่จรงิๆ ได  เมือ่เกดิความรู
อยางนีจ้งึจะไดทีพ่ึง่  เปนผทูีม่ัน่คง  คนทีม่จีติใจ
มั่นคง ก็คือผูที่เห็นวา ไมมีสิ่งไหนมั่นคงเลย
ไมใชไปทำใหมนัมัน่คงถาวร  พวกทีช่อบไปทำ
ใหมนัมัน่คง  พวกทีช่อบบงัคบัสิง่นัน้สิง่นีไ้ปทัว่
เปนพวกไมมั่นคง พวกงอนแงน พวกขี้กลัว
ไปพยายามทำใหมนันิง่ๆ  พวกนีจ้ะกลวัความ
เปลีย่นแปลง  กลวัสิง่ทีไ่มควรกลวั  ผทูีไ่ดเหน็
ความไมมั่นคงบอยๆ  มีแตของเกิดแลวดับ
ผานมาแลวผานไป  ในโลกไมวาจะเปนมนษุย
เทวดาหรอืพรหม  ไมมอีะไรเปนทีพ่ึง่ได   เปนผู

๔๗
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ที่เห็นความจริง  รูวาไมมีอะไรจริงแทเลยซัก
อนัเดยีว  ทีเ่คยคดิวา  อนันีน้าจะจรงิ อนันีน้า
จะสขุ  ดไูปดมูา  ไมจรงิซะแลว  ไมเทีย่งซะแลว
แปรปรวนไปแลว   ฉะนัน้ ไมตองไปหาของจรงิแท
ถาวรอะไรนะ  ศกึษาใหรวูา  มแีตของไมจรงิ
แลวจะไดของจริง  จะไดยังไงก็คอยวากัน
ไมตองไปหาอะไรที่มันมั่นคง  ศึกษาใหรูวา
ไมมอีะไรมัน่คง  แลวจะไดทีพ่ึง่อนัมัน่คง  ไดยงัไง
ก็คอยวากัน  ตอนนี้ใหรูสิ่งที่รูไดไปกอน  รู
กายรใูจอยางทีม่นัเปน   ใหมสีตทิีเ่ปนสตปิฏฐาน
ใหเกดิความร ู  เกดิสตมิากขึน้  บอยขึน้  รวูา
กายมอีย ู  ใจมอีย ู  รวูากายนีใ้จนี ้  ไมใชตวัเรา
เปนสิง่ทีเ่กดิจากเหตปุจจยั  เกดิมาแลวตกอยู
ภายใตกฎไตรลกัษณ   เปนของไมเทีย่ง  เปนทกุข
เปนอนตัตา

๔๘
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ตอไป  การตามดธูรรม  ทัง้กาย ทัง้ใจ
ทัง้รปู ทัง้นาม ทีเ่ปนของเปลีย่นแปลงอยเูสมอ
ทัง้กเิลส  ทัง้กศุล  กเิลสพวกนวิรณตางๆ  กอ็ยา
ไปรงัเกยีจ  ใหตามดมูนั  มนัเปนสภาวะอยางหนึง่
สภาวะดีๆ ที่เปนไปเพื่อการตรัสรู  ที่เรียกวา
โพชฌงค  กเ็ปนสภาวะอยางหนึง่  สตกิเ็ปน
สภาวธรรมอยางหนึง่  ถาเกดิขึน้กใ็หรวูาตอนนี้
จติมสีต ิ สกัหนอยกห็ลงได  มปีญญา มคีวามรู
เกดิขึน้กใ็หรวูาจติมปีญญา  สกัหนอยกด็บัไป
เกดิความงงขึน้มาได  มปีตกิใ็หรวูาม ี  มคีวาม
สงบระงบักใ็หรวูาม ี  มสีมาธกิใ็หรวูาม ี  มอีเุบกขา
กใ็หรวูาม ี สกัหนอยกด็บัไป

ทัง้ฝายดแีละฝายไมดกีเ็ทาเทยีมกนั  เรา
ศกึษาเพือ่ปลอยวางทัง้ดทีัง้ไมด ี  แตจะปลอย

๔๙



สุ ภี ร  ทุ ม ท อ ง

วางได  ตองรูจักความจริงของมัน อาศัยมัน
ใหเกดิความรกูอน  ใหเหน็โดยความเปนขนัธ
โดยความเปนปรากฏการณทีม่นัเกดิเปนครัง้ๆ
เปนรปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณ  โลกนี้
กเ็ปนปรากฏการณ  เราตายไปแลว  ฉากเหลานี้
กห็ายไป

รูการทำงานของอายตนะ  ตามอง
เห็นรูป  อาศัยตากับรูปกระทบกันเกิดการ
มองเห็นขึ้น  เกิดความรูสึกชอบใจไมชอบใจ
และเกดิกเิลสชนดิตางๆ ขึน้มา  เปนกระบวน
การเกิดขึ้นของธรรมะ  ทุกสิ่งมันอิงอาศัยกัน
และกนัเกดิขึน้ตามหลกัปฏจิจสมปุบาท ไมไดมี
ตัวตนถาวรที่ไหนเลย  ที่เกิดความปวดหลัง
ขึ้นมานี่  เพราะนั่งนานไปหนอย  อาศัยกาย
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กับสิ่งสัมผัสกระทบกัน  เกิดการรับรูทางกาย
ทำใหเกดิเวทนาชนดินี ้  พอเกดิเวทนาชนดินีข้ึน้
เราไมชอบมนั   กผ็ลกัไสมนั   ทำอาการอยางนัน้
อยางนีเ้พือ่แกมนั  ทกุอยางทีเ่กดิลวนไมไดมตีวั
มตีนอะไร   อาศยัผสัสะทีเ่กดิขึน้เปนคราวๆ  เกดิ
เวทนาเปนคราวๆ และเกิดสภาวะอื่นตามมา
เปนสภาวะแตละอยางๆ เกดิแลวดบัไป    เมือ่เหน็
ธรรมะอยางนีบ้อยๆ  ความรกูจ็ะรวบยอดลงมา
เหน็อรยิสจั

ขอใหทกุทานพยายามฝกฝน   แรกๆ ตอง
อาศยัความพยายาม  อดทน  หดัเอา  สงัเกตเอา
ใหรตูวับอยๆ  อยาไปคาดหวงัวาตองไดสตเิยอะๆ
ถาทำแลวเครยีด  มนึ ซมึกะทอื อยาไปทำนะ
บางคนทำซะจนออกมาทางกายกม็ ี  ใจเครยีด
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ยังไมพอ  บางคนก็จดจองมากตองเอาใหได
ทำจนกระทัง่คอแขง็  ขาแขง็  หลงัแขง็ไปหมด
อยาไปทำอยางนัน้นะ  เราฝกใหเกดิสต ิ สตเิปน
กศุล  ทำแลวเบาสบาย  ปลอดโปรง  ดคูวามโกรธ
ดคูวามไมพอใจ   ดคูวามเครยีด   ความวติกกงัวล
ความกลัว  ก็ดูแบบสบายๆ  ดูแบบหางๆ
ชำเลืองดู  สติที่แทจริงทำใหจิตเบาสบาย
รูกายรูใจไดดี

นีแ้หละ  เปนวธิตีามดกูายตามดใูจให
เกดิสต ิ เมือ่เกดิสต ิ เกดิความรตูวับอยๆ  แลวก็
มาตามดกูายดใูจตอไปกจ็ะเกดิปญญาเหน็ความ
จริงของกายของใจ  เห็นไตรลักษณถอดถอน
ความเหน็ผดิ   ถอดถอนความยดึมัน่ถอืมัน่ในกาย
ในใจได   เวลามสีตนิี ่ จะปองกนักเิลสได  กเิลส
ไมเกดิเพราะวามสีติ

๕๒
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หากกิเลสเกิดขึ้นแลวมีสติรูทัน กิเลส
กจ็ะไมโต  เวลาความโกรธเกดิขึน้  เรามองเหน็มนั
ความโกรธกไ็มรนุแรง  ความโลภเกดิขึน้  เรามอง
เหน็มนั  ความโลภกไ็มรนุแรง  อยางนีเ้รยีกวา
การละกเิลสดวยสต ิ  ละดวยการสงัวร คอืการ
ปองกันไมใหกิเลสเกิดขึ้น  มันเกิดขึ้นมาแลว
กไ็มใหตวัโต  พอตวัมนัไมโต  กไ็มครอบงำใหเรา
ไปทำผดิ  เราไมใหอาหารมนั  มนัเกดิเองกด็บั
เองนะ  แตถามนัตวัโตเมือ่ไร  เรากเ็รยีบรอยทกุที
ไปทำโนนทำนี ่ ใหพลงังานกบัมนัเยอะเลย

ขัน้แรกเราละกเิลสดวยสต ิดวยการสงัวร
ดวยการปองกนั มสีตกิล็ะกเิลสไดระดบัหนึง่   ทนีี้
ตามดกูาย   ตามดใูจกจ็ะเกดิปญญา   ปญญาจะ
ถอดถอนกิเลสเกาๆ  ความเขาใจผิดๆ ความ
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หมายรผูดิๆ  ทีย่งัละไมได  ความยดึมัน่เกาทีม่ี
อยูก็ถูกถอนขึ้น  สังวรก็ดวยสติ ถอดถอน
กด็วยปญญา  นีแ้หละ  เราอาศยักายอาศยัใจ
ใหเกดิสตปิญญา   ละกเิลสได

สมควรแกเวลาแลว  กใ็หทานไปปฏบิตัิ
ตามอธัยาศยั  ตามดกูาย ตามดใูจ  อยาลมืกาย
อยาลมืใจ   ขออนโุมทนาทกุทานครบั

๕๔
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วันเดือนปเกิด :  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕

บานหนองฮะ  ต.หนองฮะ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร

ประวัติ  อาจารยสุภีร  ทุมทอง

การศึกษา :  เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศ

  นียบัตรบาลีใหญ  วัดทามะโอ  จ.ลำปาง

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา

  มหาวิทยาลัยขอนแกน

งานปจจุบัน  (พ.ศ. ๒๕๕๒)

- ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัทบางกอกพร็อพเพอรตี้

  คอรปอเรชั่น จำกัด

  คณะกรรมการโครงการแปลพระไตรปฎกนิสสยะ

  และตรวจชำระคัมภีร

- อาจารยสอนพิเศษปริญญาตรีชั้นปที่ ๓ และ ๔

  วิชาพระอภิธรรมปฎก

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส  จ.นครปฐม

  บรรยายธรรมะตามสถานที่ตางๆทั้งในกรุงเทพฯ

  และตางจังหวัด

- เผยแผธรรมะทางเว็บไซด  www.a jsupee.com
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ลำดบั ชือ่-สกลุ                                 จำนวนเงนิ

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพ  หนังสือสติปญญา

1. คุณอนันตวัฒน  ศรีจรัสกุลและครอบครัว       17,500

2. คุณณรงคฤทธิ์ อุปถัมภและครอบครัว       11,600

3. มศว.ประสานมติรและคณะศรทัธา

   ดร.สนอง วรอไุร                                     10,020

4. หจก.สนิทวมีอเตอร                                10,000

5. คณุศศพินิท ตวงสทิธสิมบตั ิ                      5,000

6. คณุธญัภลกัษณ  วงศาโรจน                       5,000

7. คุณชวน  เครือเทียนทอง                   4,900

8. คณุเกษจนัทร  โลกวทิย                              4,760

9. คณุสำราญ  ธรรมเนยีมอนิทร                    3,150

10. พญ.แววตา-คณุผาณติา

    คณุภาณ ุหลอูารยีสวุรรณ                         3,000

11. บ.ฟตเนสเฟรสิ                                      3,000

12. คุณเพ็ญศิริ-คุณวิวัฒน  เจียมพานทอง      3,000

13. คุณอมรา-คุณวโิรจน  สินทวีวงศ              3,000

14. คุณประภาพร เภตราพูนสินไชย               2,120

15. คณุภาวณ ี วงศรจุ ิ                                 2,100

16. บ.ชงโควศิวกรรม                                  2,100

17. คณุสภุา  รตันาเสวตวฒัน                        2,000

18. คณุปยรตัน ตนัตบิญุช ู                            2,000



ส ติ ป ญ ญ า
19. คณุนวรตัน  สขุเสถยีรศร ี                        2,000

20. คณุชอ-คณุอารยี มงคลสวสัดิ ์                  2,000

21. คณุสมเกยีรต ิ  ปยะเวทนนท                    2,000

22. คณุนดิา พงศานรากลุ                             2,000

23. คณุอรทยั  ไทยผลตเิจรญิ                        1,430

24. คณุไนท                                               1,430

25. คณุสจุติรา  ชวนนัท                                1,400

26. คณุอรณุ ี ลพสนุทร                                1,360

27. คณุสมพล  ตัง้ธรรมพนูผล                      1,310

28. คณุพเิชษฐ  เจรญิศริวิฒัน                       1,300

29. คณุวมิลพรรณ ชมทมุ                             1,225

30. คณุพเิชษฐ  เจรญิศริวิฒัน                       1,200

31. ครอบครวัคณุเรวตัร

      คณุณชัชา สวุรรณกติต ิ                           1,200

32. คณุมณฑาทพิย  แซตัง้                                   1,100

33. คณุเสนห ชอบสะอาด                             1,000

34. คณุนฤมล คนงึเหต ุ                               1,000

35. คณุอรชัพร เทพวลัย                               1,000

36. คุณพินัดดา พิมลสุขและครอบครัว           1,000

37. คณุรชต  ชอบธรรมสกลุ                         1,000

38. คณุผสดุ ีอรยิวฒุยากร                            1,000

39. คณุอวรีทุธิ ์คณุศภุสริ ิอรยิวฒุยากร

     และครอบครวั                                      1,000



สุ ภี ร  ทุ ม ท อ ง
40. คณุเกศรา อรามรตันกลุและ

     คณุดสุติ แซตนั                                     1,000

41. คณุนฤมล ทพิยสงเคราะห                              1,000

42. คณุบปุผา  ศรเีจรญิ                                 1,000

43. ครุแนงนอย  อนนัตจรงุสขุ                       1,000

44. คณุมนสันนัท                                           970

45. คณุนทัธมน  ธญิญสกลุกจิ                          960

46. คณุกนกวรรณ ถนอมศกัดิศ์ร ี                      900

47. คณุประวทิย                                             810

48. คณุนลิรตัน  โพธกิลุ                                  810

49. คณุวเินต  เลิศวรีะศริกิลุ                             740

50. คณุกนกวรรณ  ถนอมศกัดิศ์ร ี                     710

51. คณุชืน้  พภิพลาภอนนัต                            700

55. คณุสวรรยา เลขาชนิบตุร                            680

56. คณุณฐัา  อนนัรตัน                                    670

57. คณุปราโมทย  จงสถติถาวร                        620

58. คณุพรรณ ี อทิธจิารกุลุ                               600

59. คณุกนกพร   มคัสงิห                                600

60. คณุสขุสวสัดิ ์ ชืน่สมบตั ิ                             520

61. คณุบญุเยีย่ม  พฤษะวนั                             500

52. คณุศริกิลุ  สนิลอืนาม                                700

53. พ.ต.อ.บุญเสริฒ-คุณยุพดี ศรีชมภู             700

54. คณุอรทยั ไทยผลตเิจรญิ                            695



ส ติ ป ญ ญ า
62. คณุยพุนิ  เทยีนอดุม                                  500

63. คณุวลยัพรรณ กนัทะคำ และ

     คณุสทุธพิงษ บวัเจรญิ                                500

64. คณุญาณภคั  อาวรณ                                  500

65. คณุยาเรไร สวุรรณกติต ิ                             500

66. คณุวฤษาย  แตไพสฐิพงษ                          500

67. พญ.ปารชิาต ชลดิาพงศ                             500

68. คุณธวัชชัย-คุณวรรณา วัฒนาธิบดี              500

69. คณุนริมล  ตนัตพินูธรรม                           500

70. คณุธนวฒัน  ออนแกว                               500

71. คณุสขุมุ  รศัมทิตั                                      430

72. คณุชำนาญ  วองพบิลูย                              420

73. คณุอภญิญา  พลางกรู                                360

74. คณุสพุรรณา  อศัวชยัอดุม                         330

75. คณุสมบรูณ  เอมอมรรตัน                          330

76. คณุสวุทิย  แซจวิ                                       310

77. คณุศรวีรรณ  พฤกษะวนั                            300

78. คณุพชิยั-คณุมาล-ีคณุฐานติา-

    คุณพิสุทธิ์ จันทรวัฒนรังกูล                    300

79. คุณสุมินทรวดี  พันนามและครอบครัว         300

80. คณุกญัจนณฏัฐ  เทอญชชูพี                        300

81. คณุพนัทพิย  ฉนัทะกลุ                              280

82. คณุทพิยวด ี เทศสแีดง                              260



สุ ภี ร  ทุ ม ท อ ง
83. คณุวมิล  พวัรกัษา                                     260

84. คณุโสภา  ชตุมิาเทวนิทร                            220

85. คณุอรทยั  สารพดั                                    240

86. คณุพงศเดช  มานะกลุ                               230

87. คณุพรทพิย ผลานวุตัร                              200

88. คณุเพญ็สริ ิไทยวฒันานนท                        200

89. คณุวนัทน ีผดงุเกศ                                    200

90. คณุชวนสม  ศภุวรรณเจษฎ                        200

91. คณุวนัเพญ็  เพชรรกัษ                               200

92. คณุดษุณ ีแกวรกัษ                                    200

93. พ.ต.อ.บญุเสรมิ ศรชีมภ ู                            200

94. คณุนภดล หอมหวาน                                200

95. คณุปาปา  วาสนาด ี                                   200

96. พระชยัพร  จนทฺวโํส                                  200

97. คณุจนิดารตัน  คณูทวลีาภ                         200

98. คุณพิพัฒน ทรัพยสโรชและคุณอริสา แซอึ้ง   200

99. คณุดวงรตัน เลศิวรศริกิลุ                           200

100. คณุยวุนชุ นงพรมมา                               200

101. คุณบุญเลิศ-คุณละเมียด นงพรมมา           200

102. คณุสพุจน  หลาจำศลิป                            200

103. คณุวศิาล สลีกูหวา                                   200

104. ครอบครวัตนับตุร                                   200

105. น.ต.ทศพล  ฉายานนท                            200



ส ติ ป ญ ญ า
106. คณุทำนอง ปงวฒันกลุ                             190

107. คณุสมบรูณ เอมอมรรตัน                       190

108. คณุปยุ                                                  165

109. คณุอรรถยา  วงษสาทอง                           150

110. คณุนฤมล เอีย่มสอาด                              150

111. คณุสนัต ิทพิยจนัทร                                140

112. คณุอดุมศกัดิ ์จรินนัฑกิาย                         120

113. คณุการณุ  ชนิชนานภุาพ                          120

114. คณุวมิล  นาคเวก                                    120

115. คณุษมวิสัต ภมูภิกัดพีรรณ                       120

116. คณุพลนาถ ณ มหาไชย                                  110

117. คณุปรชีา กติต ิ                                      110

118. คณุกลุธดิา  ภทัรโชคชวย                         100

119. คณุลลิลี ่ภทัรโชคชวย                              100

120. คุณทอ-คุณสุนันทา แหลมไพศาล             100

121. คุณสุจิตรา ประโคนชัยและครอบครัว         100

122. คณุเสาวนยี  ประโคนชยั                          100

123. ด.ญ.ฐิติรัตน สงแสงและครอบครัว            100

124. คณุกมลนทัธ เอีย่มเอก                             100

125. คณุอษุา สงางาม                                      100

126. คณุเบญ็จวรรณ เจยีระวงศ                        100

127. คณุอาจ-คณุกำพล-ด.ญ.พรไพลนิ

     หนองยางและคุณเสาวนีย กองดิน              100



สุ ภี ร  ทุ ม ท อ ง

128. คณุณฐัชนนัท  วสิทุธริตันกลุ                     100

129. คณุสมชาย แซเลา                                   100

130. คณุสมุน ถริจติตกลุ                                 100

131. คณุอรญั พราโนต                                    100

132. ครุวมิล พวัรกัษา                                     100

133. คณุอรทยั พลรฐัธนาสทิธิ ์                          100

134. คณุวนัเพญ็ ชยัเขือ่นขนัธ อทุศิให

       คณุอดุม ชยัเขือ่นขนัธ                                  100

135. คณุจงกล ทพิยเวศ                                  100

136. คณุธรีนาฏ ยนุสมาน                                100

137. คณุปลกี ยนุสมาน                                   100

138. คณุปรชีา ฉมิมาแกว                                 100

139. คณุสวุรรณ ทองอนิทร                               90

140. คณุอนนัต  อยุสยุ                                      80

141. คณุรชันก พบบอเงนิ                                  50

143. คณุทำนอง ปงวฒันกลุ                               40

144. คณุอธติานนัท นพรตันจนิดารกัษ                40

145. คณุจรุยี  พรวฒันากร                                20

146. คุณเพิ่มพงศ-ด.ช.เอกสหัส ธนพิพัฒนสัจจา  20

                           รวม        156,235



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


