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ธมัมโชติ 
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เก่ียวกับผู้ด ำเนินกำร 
 
             เน่ืองจากทางผู้จดัท าไมต้่องการให้ผู้อ่านอาศยัความเช่ือถือ หรือความศรัทธาในตวัผู้ด าเนินการ ใน
การยอมรับธรรมบรรยายตา่งๆ แตต้่องการให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเอง วา่สิ่งท่ีผู้ด าเนินการ
บรรยายไว้นัน้ถกูต้องหรือไม่ เม่ือทา่นพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเช่ือก็จงึเช่ือ เม่ือไมแ่น่ใจก็รับฟังไว้ แล้วลอง
ปฏิบตัใิห้ถึงขัน้นัน้ด ูหรือถ้าทา่นเห็นวา่ธรรมบรรยายนัน้ไมต่รงกบัความเป็นจริงก็ไมต้่องเช่ือ 
 

สมดงัท่ีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสไว้แก่พวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปตุตนิคม แคว้น
โกศล ดงัความในพระไตรปิฎก (เกสปตุตสตูร พระสตุตนัตปิฎก เลม่ท่ี 12 องัคตุตรนิกาย เอก-ทกุ-ตกินิบาต 
ข้อ 505) ดงันี ้

 
ดกูรกาลามชนทัง้หลาย มาเถอะทา่นทัง้หลาย ท่านทัง้หลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยค าท่ีได้ยินได้ฟัง

มา อยา่ได้ยดึถือตามถ้อยค าสืบๆ กนัมา อยา่ได้ยดึถือโดยต่ืนข่าววา่ ได้ยินว่าอย่างนี ้ อยา่ได้ยดึถือโดยอ้าง
ต ารา อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน อยา่ได้ยดึถือโดยตรึกตามอาการ อยา่ได้ยดึถือโดยชอบใจว่าต้องกนักบัทิฐิ
ของตน อย่าได้ยึดถือโดยเช่ือวา่ผู้พดูสมควรเช่ือได้ อยา่ได้ยดึถือโดยความนบัถือวา่สมณะนีเ้ป็นครูของเรา 

เม่ือใด ทา่นทัง้หลายพงึรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มมี่โทษ ธรรมเหลา่นีท้า่น
ผู้ รู้สรรเสริญ ธรรมเหลา่นีใ้ครสมาทานให้บริบรูณ์แล้ว เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกือ้กลู เพ่ือความสขุ เม่ือนัน้ท่าน
ทัง้หลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านัน้อยู่ 
   

ดงันัน้ ผู้ด าเนินการจงึไมข่อแสดงรายละเอียดใด ๆ เก่ียวกบัตนเอง 
 

"ถ้ำท่ำนจะยดึตดิกข็อให้ยดึที่ตัวธรรมเถดิ อย่ำได้ยดึตดิที่ตัวบุคคลใด ๆ เลย" 
 

 ทา่นสามารถอา่นบทความธรรมะเชน่เดียวกนันีท้างอินเทอร์เน็ตได้ฟรี 
ท่ีเว็บไซต์ธมัมโชต ิ :  www.geocities.ws/tmchote 

 
 

                                                                                              ด้วยความปรารถนาดี  
 

                                                                                                จาก 
                                                                                             ธมัมโชติ 
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ค ำแนะน ำในกำรอ่ำน 

ทา่นท่ีเข้ามาศกึษาธรรมท่ีน่ีเป็นครัง้แรก ควรเร่ิมจากการอา่น ๒ เร่ืองแรกในหมวดบทวิเคราะห์ คือ
เร่ืองล าดบัขัน้ของจิต และเร่ืองพทุธวิธีพฒันาจิต เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของพทุธศาสนาก่อน จากนัน้จงึ
เลือกอ่านเร่ืองท่ีทา่นสนใจในหมวดตา่งๆ ตอ่ไป จะท าให้เข้าใจเร่ืองตา่งๆ ได้ง่าย และลกึซึง้ขึน้ 

ส าหรับเร่ืองตา่งๆ ในหมวดวิปัสสนานัน้ ควรเร่ิมอา่นตัง้แตเ่ร่ืองแรกของหมวดก่อน แล้วจงึอา่นเร่ือง

ท่ี ๒, ๓, ๔, ... ไปตามล าดบั เพราะแตล่ะเร่ืองในหมวดนี ้จะอาศยัพืน้ฐานจากเร่ืองก่อนหน้าเป็นหลกัใน
การอธิบาย เพราะการท าวิปัสสนานัน้เป็นทางเดียวท่ีจะเข้าใจ และเข้าถึงแก่นแหง่พระพทุธศาสนาได้ 
ดงันัน้ วิปัสสนาจงึเป็นเร่ืองท่ีลกึซึง้ ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง 

 

                                                                                                  ธมัมโชติ 

 

 

 

 

บทส่งท้ำย 

ด้วยผลแหง่ความทุม่เทมาเป็นเวลา 2 ปีกวา่ ในการสร้างสรรค์บทความธรรมะเกือบ 200 
บทความ ซึง่ครอบคลมุความรู้ในการปฏิบตัธิรรม ทัง้ในเร่ืองของทาน ศีล สมาธิ และวิปัสสนา ตัง้แต่
เบือ้งต้นจนถึงขัน้สงู รวมทัง้ความรู้พืน้ฐานทางพระพทุธศาสนาในแง่มมุตา่งๆ ท่ีบคุคลทัว่ไปควรจะทราบ
อีกเป็นจ านวนมาก 
 
  บดันี ้ ผู้ด าเนินการคิดวา่เว็บไซต์ธมัมโชตแิหง่นี ้ มีความสมบรูณ์ในเนือ้หา ตามก าลงัความรู้ 
ความสามารถ เท่าท่ีผู้ด าเนินการจะสามารถกระท าได้แล้ว 
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ดงันัน้ จงึสมควรแก่เวลาแล้ว ท่ีผู้ด าเนินการจะได้ปลีกตวัออกแสวงหาความสงบ และความ
เจริญก้าวหน้าในธรรมในร่มกาสาวพสัตร์ตอ่ไป ถ้าไม่มีอะไรตดิขดั ผู้ด าเนินการก็จะออกบวชในเวลา
อนัใกล้นี ้

ขอฝากเว็บไซต์แหง่นีเ้อาไว้ในโลกอินเทอร์เน็ต เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สนใจในธรรม ในการค้นคว้าหา
ความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิ เพ่ือเข้าถึงแก่นแท้แห่งพระพทุธศาสนาโดยถ้วนทัว่กนั 

ผู้สนใจทา่นใดท่ีเห็นคณุคา่ของเว็บไซต์แหง่นี ้ และมีความประสงค์จะน าข้อมลูไปเผยแพร่ หรือ

ประชาสมัพนัธ์ ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงการท าเป็น Mirror Site เพ่ือยืดอายขุองบทความธรรมะ
เหลา่นี ้ ในโลกอินเทอร์เน็ตให้ยืนนาน (เพราะไมท่ราบว่าทาง Geocities จะเก็บเว็บไซต์ธมัมโชตนีิ ้
เอาไว้อีกนานเท่าไหร่) อนัจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพทุธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพ่ือประโยชน์สขุ
แก่ชาวโลกตอ่ไป ผู้ด าเนินการยินยอมให้กระท าได้ โดยไม่ต้องขออนญุาตใดๆ ทัง้สิน้ โดยมีเง่ือนไขดงันี ้

1. จะต้องไมข่ดัตอ่คณุธรรม และจริยธรรมอนัดี รวมทัง้กฎหมายบ้านเมืองใดๆ ทัง้สิน้ 

2. การเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์นัน้ จะเป็นการให้บริการฟรี หรือคิดคา่ใช้จา่ย (ในราคาอนัสมควร) 
ก็ได้ 

3. ลิขสิทธ์ิทัง้หมดของบทความ รวมทัง้ข้อมลูตา่งๆ ในเว็บไซต์แหง่นี ้ ผู้ด าเนินการขอมอบให้เป็นของ
พระพทุธศาสนา ผู้ด าเนินการไมข่อมอบลิขสิทธ์ิให้กบัผู้ใดผู้หนึง่เป็นการเฉพาะ แตอ่นญุาตให้
ผู้สนใจทกุทา่นน าบทความ รวมทัง้ข้อมลูตา่งๆ ในเว็บไซต์แหง่นี ้ ไปเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์ได้ 
ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบไุว้นี ้

4. กรุณาอยา่ย่อ หรือตดัข้อความในบทความตา่งๆ ออกไป เพราะบางเร่ืองผู้ด าเนินการอธิบายอย่าง
ละเอียดจนอาจดเูยิ่นเย้อ แตท่ี่ท าอย่างนัน้เพ่ือป้องกนัการเข้าใจคลาดเคล่ือนของผู้อา่น การตดั
ข้อความบางตอนออกไปอาจท าให้ผู้อา่นเข้าใจคลาดเคล่ือนได้ 

5. ถ้าจะมีการแทรกข้อความอะไรลงไปในบทความ กรุณาใสใ่นวงเล็บ และลงช่ือก ากบัเอาไว้ด้วย 
เพ่ือให้ผู้อา่นทราบท่ีมาท่ีชดัเจน  

บญุกศุลอนัใดท่ีบงัเกิดขึน้แล้ว และจกับงัเกิดขึน้ จากการสร้างสรรค์เว็บไซต์ธมัมโชตินี ้ ขอผลบญุ
นัน้จงดลบนัดาลให้ผู้ใฝ่ธรรมทกุๆ ทา่น มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ ขึน้ไป และขอให้หลกัธรรมของ
พระพทุธศาสนาแพร่หลาย และเจริญรุ่งเรืองอยู่คูโ่ลก เพ่ือสร้างความสงบสขุให้แก่โลก ตราบนานเท่านาน
เทอญ. 
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5 มีนาคม 2546  
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