
อาสภสาร
วัดภัททันตะอาสภาราม

วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๕๒ ประจ�าเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด

ภัทท
นัตะอาสภาราม

๕๒





พระครูภาวนาวราลังการ วิ. โสรโท ภิกขุ

เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี

“

“
ชีวิตเราดูราวดั่งไอหมอก

เมื่อแดดออกทุกอย่างก็จางหาย

ชั่วชีวิตดิ้นรนจนเกือบตาย

วันสุดท้ายก็ต้องพรากจากกันไป



2

สารจากบรรณาธิการ

นะมัตถุ รัตตะนะตะยัสสะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	พบกันอีกครั้งกับอาสภสาร	วารสารรายสี่เดือนของ 

วัดภัททันตะอาสภาราม	ฉบับท่ี	5๒	ประจ�าปี	พ.ศ.256๔	ในช่วงเมษายนที่ผ่านมาก็ยังอยู่ใน

ช่วงที่โรคโควิด-1๙	ยังระบาดอยู่โดยนับเป็นการระบาดระลอกที่	๓	ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า

พันรายต่อวัน	ทางวัดจึงได้จัดกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมภายในวัด	และ

มีญาติโยมมาร่วมไม่มาก	ภายในงานทางวัดมีแผนกคัดกรอง	จัดให้มีการสวมหน้ากาก	ใช้เจล

แอลกอฮอล์	วดัอณุหภมู	ิและเว้นระยะห่างตลอดเวลา	ซึง่ในวนัสงกรานต์กไ็ด้จดัให้มีพธิใีส่บาตร

ข้าวสกุและท�าบญุบงัสกุลุอทุศิบญุให้ผูว้ายชนม์	อาท	ิหลวงพ่อใหญ่	ดร.ภทัทนัตอาสภะมหาเถระ	

แม่ชีขวัญบางกระสอ	และในปีนี้ก็มีคุณแม่ชีล�าจวน	อติเรก	ที่ได้ล่วงลับไปอีกท่านหนึ่ง	เมื่อวันที่	

๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ด้วยโรคชรา	สิริอายุ	๘๘	ปี

	 ส�าหรับเนื้อที่ในคอลัมน์นี้ก็จะขอน�า	ชีวประวัติ	คุณแม่ชีล�าจวน	อติเรก	มาแสดงไว้โดย

สังเขป	

	 	คุณแม่ชีล�าจวน	อติเรก	เกิดเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2476	ที่	ต.ป่างิ้ว	อ.เมือง	

จ.อ่างทอง		เป็นบุตรของนายจอง	-	นางพร้อม	อติเรก		มีพี่น้อง	7	คน	ดังนี้

	 1.	คุณแม่ชีล�าจวน	อติเรก		(ผู้วายชนม์)

	 2.	พลโทจุล		อติเรก	(ถึงแก่กรรม)

	 3.	นายทองเจือ	อติเรก	(ถึงแก่กรรม)

	 4.	นางบรรจง		จันทโชติ	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

	 5.	นางประภาจิตร	อติเรก		ข้าราชการบ�านาญส่งเสริมการเกษตร

	 6.	นางพรรัตน์	กลิ่นขจาย	ข้าราชการบ�านาญกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 7.	นางศศิธร	อติเรก		ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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	 การศึกษา	จบชั้นประถม	4	โรงเรียนวัดไทรย์	ต.ป่างิ้ว		อ.เมือง	จ.อ่างทอง	ต่อมาปี	พ.ศ.	

2506	ได้บวชเป็นแม่ชีที่วัดท่าช้าง	อ.วิเศษชัยชาญ	จ.อ่างทอง	ด้วยความใฝ่รู้ในการปฏิบัติ

ธรรม	และศึกษาเพ่ิมเติมท่ีกรุงเทพมหานคร	โดยพักอยู่ที่วัดอรุณอัมรินทร์	เขตบางกอกน้อย	

สอนธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุ	ศึกษาแพทย์แผนโบราณจนส�าเร็จหลักสูตร	และได้

รับประกาศนียบัตรแพทย์แผนโบราณของกระทรวงสาธารณสุข	จบมัธยม	8	ธรรมศึกษาเอก	

อภิธรรมบัณฑิต	สอนวิปัสสนากรรมฐาน

	 ได้เดินทางธดุงค์ไปในสถานทีต่่างๆ	เพือ่ฝึกฝน	เพิม่ความรู	้และหาประสบการณ์	ในการ

ปฏิบัติธรรม	เข้าร่วมกิจกรรม	และรับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ�าส�านักยุวพุทธสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ของคุณแม่สิริ	กริณชัย		จนเกษียณอายุ	และได้รับเงิน

บ�านาญเพื่อครองชีพจากยุวพุทธตลอดมาจนทุกวันนี้

	 ได้ริเริม่บกุเบกิการก่อสร้างสถานปฏบิตัธิรรม	สมมติรปราณ	ีและโบสถ์หลงัเก่า	โดยการ

สนับสนุนการก่อสร้างของคุณสิทธิบุญ	ทวีรุจจนะ

	 ท่านใช้ชวีติ	ณ	สถานปฏิบตัธิรรมแห่งนีด้้วยความภาคภมิูใจ	และต่อมาสถานปฏิบตัธิรรม

แห่งนีไ้ด้พฒันาและเจรญิรุ่งเรอืงโดยพระครภูาวนาวราลังการ	ว.ิ	เจ้าอาวาสวดัภทัทนัตะอาสภา

ราม

	 เมื่อวันท่ี	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	หลานๆ	ได้มาพักผ่อนที่บ้านเกิด	เลขที่	33	ต.ป่า

งิ้ว	อ.เมือง	จ.อ่างทอง	ร่างกายท่านเริ่มถดถอย	โดยทานอาหารได้น้อยลงจนไม่ทานอาหารเลย	

ท�าให้ร่างกายอ่อนแอ	ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	วันที่	1	เม.ย.	พ.ศ.	2564	น้องๆ	และหลานๆ	น�า

ส่ง	รพ.	โพธิ์ทอง	อ.โพธิ์ทอง	จ.อ่างทอง	และเสียชีวิตลงอย่าสงบ	เมื่อวันที่	6	เม.ย.	พ.ศ.	2564	

เวลา	14.16	น.	สิริอายุ	88	ปี	58	พรรษา

	 สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุและอนโุมทนาบุญแก่	ทมีงานกองบรรณาธกิาร	ผูเ้ขยีนคอลมัน์	

ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์	ทีมงานถอดเทปธรรมะ	ทีมงานสมาชิกสัมพันธ	์

และผู้มีส่วนร่วมทุก	ๆ	ท่าน	นิพพานัง	ปัจจโย	โหตุ	ขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระ

นิพพาน

	 	 	 	 	 	 ผศ.ดร.พฤทธิ์	โกวิทวรางกูร

	 	 	 	 	 	 						บรรณาธิการ

	 	 	 	 	 	 		๒๐	เมษายน	๒๕๖๔
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ถอดเทปธรรมะ
พระมหาก�าจัด	เอกจารี
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สงวนลิขสิทธิ ์: ห้ามพิมพ์คัดลอกหรือตัดตอน	หรือพิมพ์จ�าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน



5

สารจากบรรณาธิการ	 	 	 	 	 	 	 	 2

ประมวลภาพกิจกรรม	 	 	 	 	 	 	 	 6

ธรรมะจากพระอาจารย์	 	 	 	 	 	 	 10

นานาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก	 	 	 	 	 	 22

พระธรรมจากหลวงพ่อใหญ่	 	 	 	 	 	 	 32

ปกิณกะธรรม	 	 	 	 	 	 	 	 	 38

เรื่องเล่าจากพระสูตร	 	 	 	 	 	 	 	 48

ธรรมะน่ารู้		 	 	 	 	 	 	 	 	 56

English	column	 	 	 	 	 	 	 	 64

ประสบการณ์...ใครเอ่ย		 	 	 	 	 	 	 68

คุยกับหมอ		 	 	 	 	 	 	 	 	 74

ตารางกิจกรรม	 	 	 	 	 	 	 	 	 78

สารบัญ



6

ปร ะมวลภาพกิ จกรรม

๑. ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน) มี.ค. และ เม.ย.๖๔



7

๒. ปาฏโิมกขแ์ละสง่อารมณ ์มนีาคม ๒๕๖๔



8

๓. ท�าบุญวันสงกรานต์ ๒๕๖๔



9

๓. ท�าบุญวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔



ธรรมะจากพระอาจารย์

พระครูภาวนาวราลังการ	วิ.	(สมศักดิ์	โสรโท)

ประตูทัง้ ๖
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	 พระโยคาวจร	แม่ชี	โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม	เป็น

ช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน	ให้พวกเรานั่งสมาธิ	มีสติในขณะฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย	วันนี้เป็น

วันอังคารที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๖๒	

  

 

	 การประพฤติการปฏิบัติธรรมของโยคาวจรก็ดี	โยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็ตาม	การปฏิบัติจะ

ต่อเนือ่งไม่ต่อเน่ืองก็ขึน้อยูก่บัความเอาใจใส่ของพระโยคาวจรหรอืโยค	ีบางคนกเ็อาใจใส่ไม่มาก	

บางคนกเ็อาใจใส่ในการประพฤตปิฏบิตัค่ิอนข้างมาก	ซึง่การขวนขวายในแต่ละอย่าง	แต่ละครัง้

แต่ละคราวบางคนกข็ยนัขนัแขง็ท�าต่อเนือ่งได้เป็นระยะเวลายาวนาน	แต่บางคนกท็�าได้ต่อเนือ่ง

บ้าง	ขาดความต่อเนือ่งบ้าง	ซึง่สิง่เหล่านีแ้ต่ละคนกอ็าจจะมีความอดทนทีแ่ตกต่างกนั	บางคนก็

มีความอดทนค่อนข้างมาก	บางคนก็อดทนไม่ค่อยมาก	เมื่ออดทนไม่มากบางครั้งระยะเวลาใน

การท�าก็อาจจะต่างกันไปอีกด้วย	อย่างคนล�าบากแค่ไหนแต่ก็ทน	อากาศจะร้อนอบอ้าวขนาด

ไหนก็อดทนไหว	ถึงจะเจ็บจะปวดหรือจะไม่ได้ดั่งใจยังไงก็มีความอดทน	แต่บางคนก็ขาดความ

อดทน	ทะเลาะกับคนอื่นถ้าไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็มี	นี่แหละเค้าเรียกว่า	พอขาดสติ	ความอดทนที่

มีก็ไม่มี	กรรมฐานที่เคยท�าต่อเนื่องก็ขาดความต่อเนื่อง	ที่ท�าดีมาตลอดบางครั้งท�าไม่ดีแค่ครั้ง

เดียวเหมือนมันหมดเกลี้ยงเลย	เพราะเราขาดสติ	

 

 

	 บางครั้งการที่โยคีไม่เข้าใจสภาพที่แท้จริงก็เลยไม่เท่าทันกับความเป็นจริง	เมื่อไม่เท่า

ทันกับความเป็นจริงก็จะขึ้นๆ	ลงๆ	หรือลุ่มๆ	ดอนๆ	ตามอารมณ์หรือตามความรู้สึก	อารมณ์

ดีก็อย่างนึงอารมณ์ร้ายก็อีกอย่างนึง	แต่ถ้าโยคีเข้าถึงรูปถึงนามตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยะก็

จะไม่ขึ้นไม่ลง	เค้าเรียกว่าจิตใจจะไม่ค่อยฟู	ค่อยแฟบ	คือไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	

อันนี้จะเห็นได้ชัด	พิสูจน์ได้	ส�าหรับผู้ท่ีเข้าใจความจริงแล้วมันเหมือนเรียนรู้ได้ตลอด	ไม่มีสิ้น

ไม่มีสิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไข

ความอดทน
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สุด	ไม่มีเงื่อนไขว่าเท่านั้นเท่านี้	เพราะเงื่อนไขต่างๆ	เนี่ยะถูกละวางหมดแล้ว	แต่บางคนก็ชอบ

ตั้งเงื่อนไข	ชอบวางเง่ือนไข	เสร็จแล้วพอท�าไม่ได้ดั่งใจก็จะรู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งที่ท�า	บางครั้งก็

เหมือนกับวนไปวนมา	วนไปแล้วก็วนมา	ขึ้นๆ	ลงๆ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้โยคีแต่ละคนก็จะเข้าใจดีว่าตัว

เองปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้าง	ซึ่งอารมณ์หรือสภาวะของแต่ละคนเนี่ยะ	อย่างบางคนก็อยู่กับอา

รมณ์หลักๆ	ได้ดี	อยู่กับอาการพองอาการยุบได้ดี	ได้ชัดเจน	คือจิตไม่ค่อยจะออกนอก	ถึงไม่มี

พองไม่มียุบก็ยังมีนั่งมีถูก	หรือบางคนถึงแม้มีเจ็บมีปวด	มีชามีเหน็บก็จริง	แต่ก็สามารถอยู่กับ

ชา	เหน็บ	เจ็บปวด	เหล่านั้นได้	 ซ่ึงอันนี้ก็ต่างกัน	บางคนคิดหนอบ่อย	แต่ก็ไม่เครียดกับความ

คิด	สามารถปล่อยวางมันได้	จิตมันต้องคิดมันต้องท�าหน้าที่	รู้สภาวะรู้อารมณ์ตามที่มันปรากฏ

ขึ้นมา	ซึ่งคนที่เข้าใจธรรมชาติของจิตได้ดีแล้วก็จะไม่ไขว้เขว	จิตก็จะไม่ไปซ้ายบ้างไปขวาบ้าง	

หรือขึ้นบ้างลงบ้าง	พอมันเห็นจริงมันก็มีค่าเดียว	ไม่มีหลายค่าคือถ้ามีเกิดก็มักจะมีดับ	พอมีสุข

ก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีทุกข์	หรือมีทุกข์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสุข	ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีเพราะ

มนัมเีหตุอยู	่ถ้ามนัไม่มเีหตเุนีย่ะ	สขุทกุข์	ไม่สขุไม่ทกุข์มนักไ็ม่ม	ีแต่นีเ่วทนามนัยงัมอียูม่นักต้็อง

เสวยอารมณ์เป็นธรรมดา	เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเรายึดถือมันก็จะเป็นไปตามนั้น	คือยึดไว้ถือไว้เมื่อ

มันไม่ได้ด่ังใจเรา	เราก็จะทุกข์	อย่างบางคนยึดว่าฉันจะต้องไปก่อน	ฉันจะต้องกินก่อน	ฉันจะ

ต้องถึงก่อนอย่างเนี้ยะบางคน	ถ้าไปทีหลังก็อาจจะเป็นทุกข์	เนี่ยะมันก็มี	อันนี้คนที่มีกิเลสเรื่อง

กนิ	คนทีม่กีเิลสเร่ืองอ่ืนๆ	กม็	ีบางคนเร่ืองกนิกเ็ป็นเรือ่งใหญ่	เรือ่งไม่ได้กนิเป็นเรือ่งใหญ่	จะต้อง

ได้กิน	พอไม่ได้กินก็เหมือนไม่ได้ดั่งใจ	ใครขวางก็เรียกว่าลุยอย่างเดียว	บางคนจะเป็นอย่างนั้น	

จิตใจไม่รู้จักระงับยับยั้ง	บางคนจะท�ากรรมฐานมากี่ปี	จะเข้าคอร์สมากี่คอร์ส	บางครั้งมันก็เอา

ไม่อยูห่รอก	เงือ่นไขทีม่นัอริงุตงุนงัแต่เราไม่ได้ละวางเลย	มันเหมือนกบัมันหนกัแล้ว	มันก็จะโยน

ให้คนอื่น	สิ่งที่ตัวเองหอบมาจะโยนให้คนอื่น	แต่หารู้ไม่ว่ามันก็สะท้อนกลับมาหาเรา	ไม่ไปไหน

หรอก	นั่นเค้าเรียกว่าวิธีวางไม่ถูก	คือถ้าโยนไปอย่างนั้นมันจะย้อนกลับมา	เหมือนโบราณที่เค้า

บอกว่า	ถ่มน�้าลายขึ้นฟ้าจะหล่นลงมารดหน้าเรา	ถ้าไม่เห็นตามเป็นจริงเนี่ยะก็ใช้วิธีแบบนี้	มัน

ก็จะกลับมาเรื่อยๆ	ถ้ารู้เห็นสภาพพวกนี้ตามความเป็นจริง	มันเกิดแล้วมันก็ดับ	ถึงมันจะมีเหตุ

มันก็เกิดอีกดับอีก	เกิดดับ	อดทนดูมันไป	เดี๋ยวมันก็จบ	มันจบไปแต่ละครั้ง	แต่ละครั้ง	
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	 บางครั้งเราขาดการเรียนรู้นั่นแหละ	ขาดการก�าหนด	ก็เลยไม่ค่อยเท่าทัน	 เวลามี

สถานการณ์ทีเ่ราต้องเผชญิเนีย่ะบางคร้ังกแ็ก้ปัญหาตรงนัน้ไม่ได้	มันกแ็ก้ทกุข์ไม่ได้	หรอืดบัทกุข์

ไม่ได้	ทั้งๆ	ที่บางครั้งวิธีดับทุกข์เนี่ยะก็มีอยู่	แต่พอประมาทขาดสติก็ใช้ไม่ถูก	ใช้ไม่เป็น	แทนที่

จะใช้วิธีดับทุกข์กลับใช้วิธีเพิ่มทุกข์	มันไม่ได้แก้มันก็ไม่หลุดไปเรื่อย	เนี่ยะบางครั้งมันเหมือนกับ	

เอ๊!	ท�าไมกิเลสเรามันยังไม่หมด	ตัวโยคีเองก็รู้	มันไม่หมดเพราะว่าเรายึดเราถือ	ส�าคัญมั่นหมาย

ในเรื่องโน้นเรื่องนี้	แม้มาปฏิบัติบางครั้งก็ไม่ได้ขัดเกลานะ	จะมาเอามากกว่า	อย่างถ้าคนมาเอา

ความสะดวกสบายเนี่ยะก็มักจะทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วละ	แต่ถ้าบางคนคิดจะลด	จะละ	จะวาง	ไม่

มาเอาตั้งแต่แรก	เสียสละ	ก็จะไม่ทุกข์ตั้งแต่คิดแล้ว	แล้วก็วิธีท�า	ปัญหาหรือขวากหนามที่จะ 

ขวางกั้นเนี่ยะมันก็ไม่มีแล้ว	เพราะอะไร	เพราะว่าเวลาคิดก็คิดถูกแล้ว	มันไม่คิดจะเอา	บางคน

เนี่ยะคิดจะเอา	จะเอาให้ได้	บางคนเอาไม่ได้ก็ต้องไปหาเอาที่อื่น	เนี่ยะเห็นมั้ยไปหาเอาที่อื่นนะ	

ถ้าทีอ่ื่นเค้ามใีห้กต้็องไปเอาทีอ่ืน่	ยกตวัอย่าง	อย่างบางคนเนีย่ะปรารถนาอยากจะได้ญาณสบิหก

อย่างเนี้ยะ	อยากจะเป็นพระโสดาบัน	ทั้งๆ	ที่จริงหรือเท็จก็ไม่รู้ละ	เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ใช่

จะรู้ทะลุทะลวงในเรื่องนั้นๆ	มันเป็นเรื่องภายใน	เราลด	เราละ	ไม่มีใครรับรองใครได้	เพราะว่า

พระพทุธองค์กเ็หลอืแต่ค�าเทศน์ค�าสอน	บางครัง้สิง่ทีพ่ระองค์เทศน์	พระองค์สอนไว้เนีย่ะบางคน

กไ็ม่ได้เอา	ไม่น�าพา	เอาความคดิตวัเอง	หรือบางครัง้กเ็ป็นนยัยะในรุน่หลงัทีแ่สดงความคดิความ

เห็นในเรื่องนั้นๆ	ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็มี	บางครั้งก็รู้ได้ยาก	

 

	 ถ้าเราไปดใูนบทธรรมคณุ	ปัจจตัตงั	เวทติพัโพ	วญฺิญูหีต	ิ	รูไ้ด้เฉพาะตน	ปฏเิสธไม่ได้เวลา

เจออารมณ์ถูกใจ	เวลาเจออารมณ์ไม่ถูกใจ	มนัเป็นยงัไงเนีย่ะมนัรู้ได้ทนัท	ีเจอถีห่รือนานๆ	เจอที	

อย่างเนีย้ะ	ถ้านานๆ	เจอทบีางครัง้มนักอ็าจจะไม่มีปฏกิริยิาอะไรมาก	หรอืบางครัง้ถ้านานๆ	เจอ

ทีอาจจะมปีฏกิริยาตอบสนองมากกไ็ด้	หรือบางครัง้เจอบ่อยๆ	อาจจะชนิๆ	แต่ไม่ได้หมายความ

ว่ากิเลสพวกนั้นมันถูกลดละไปหมดแล้ว	ไม่ใช่	บางครั้งมันก็ชินไปเองเฉยๆ	ก็มี	เหมือนบางคน

ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างก็ปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้	แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลส

แล้ว	แต่มันพอทนได้แต่พอมากเกินกว่าจะรับเนี่ยะมันถึงจะแสดงออกมาก็ม	ีอาศัยสิ่งเหล่านี้

แหละจึงจะรู้ได้	แต่เราก็ต้องตรงไปตรงมาหรือยุติธรรม	ต้องมีความยุติธรรมในใจคือยุติธรรม

นั่นแหละที่เกิดดับอยู่	ณ	ปัจจุบันขณะนั้นน่ะ	เวลาเจอเข้ากับเหตุการณ์	ไม่ใช่เข้าข้างตัวเอง	ถ้า

ยุติธรรม

ปฏิบัติแต่ไม่ขัดเกลา
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เราไม่เข้าข้างตวัเองน่ะ	อารมณ์เหล่านัน้มนักเ็หมอืนกบัเป็นเครือ่งมือทีจ่ะวดั	หรอืประเมนิ	หรอื

ทดสอบ	ว่าเราผ่านเกณฑ์นี้มั้ย	เนี่ยะเรื่องพื้นฐานทั้งนั้น	แต่บางคนน่ะพื้นฐานเหล่านี้ยังไม่ผ่าน

เลยนะ	ยังไม่ผ่านเลยแต่อยากจะไปบรรลุถึงขั้นโน้น	สูงสุดแล้ว	อย่างนี้ก็มี	พื้นฐานยังท�าไม่ได	้

บางครั้งเหมือนกับการสร้างบ้าน	สร้างเรือน	สร้างตึก	ถ้าไม่มีฐานที่มั่นคง	บางครั้งมันก็อาจจะ

อยู่ได้ไม่นาน	เวลาถูกกระทบกระเทือนหน่อยนึง	บางครั้งมันก็หัก	มันก็โค่น	มันก็ล้มลงมา	อัน

นี้แหละบางครั้งโยคีก็ต้องพยายาม	

 

	 อารมณ์ทุกอารมณ์ที่เข้ามาทางตา	ทางหู	ทางจมูก	ทางลิ้น	ทางกาย	ทางใจ	สิ่งที่มา

กระทบพวกนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายาม	วิธีดับทุกข์เรามีแล้วเราจะต้องท�ายังไงจึงจะ

ดับได้	ละสมุทัยคือเหตุ	ท�ายังไงจะละอุปาทาน	ท�ายังไงจะละความเห็นผิด	เห็นว่าเป็นสัตว์	เป็น

บคุคล	เป็นเรา	เป็นเขา	จะเหน็เป็นเพยีงแค่รปูกบันาม	คอืสภาพธรรมะทีม่นัเกดิดับอยูเ่นีย่ะ	จติ

มนัละมนัวางได้เนีย่ะจะท�ายงัไง	วธิเีนีย่ะกบ็อกทกุวนัแต่ว่าเวลากระทบแล้วเนีย่ะเรากจ็ะได้บ้าง

ไม่ได้บ้าง	ทันบ้างไม่ทันบ้าง	รู้บ้างไม่รู้บ้าง	หลงบ้างเผลอบ้าง	เนี่ยะมีสติบ้างขาดสติบ้างอย่าง 

เนี้ยะ	เป็นอย่างนี้ตลอด	ในความเป็นจริงเนี่ยะโดยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆ	อย่างนี้	เราต้องยอมรับ

นะ	เมื่อยอมรับก็ต้องพยายามฝึก	ฝึกเรื่อยๆ	นะ	ฝึกเรื่อยๆ	ท�าบ่อยๆ	ถึงแม้เราท�าน้อยก็จริง	แต่

ท�าต่อเนื่อง	อย่างบางคนน่ะเดินได้ทีละสามสิบนั่งได้ทีละสามสิบ	สลับกันไปเรื่อยๆ	ส่วนบาง

คนก็เดินเป็นชั่วโมงนั่งเป็นชั่วโมง	หรือบางคนจะเอาหลายๆ	ชั่วโมง	บางครั้งมันก็เหนื่อยล้าก็มี	

พอท�าน้อยๆ	แต่ต่อเนื่อง	ช่องว่างช่องโหว่ไม่ค่อยมี	อิริยาบถย่อยต่างๆ	ก็เก็บได้เท่าที่ควร	อย่าง 

เนี้ยะ	ถึงแม้จะบริกรรมไม่ได้ทุกๆ	ขณะ	อย่างน้อยที่สุดก็สามารถระลึกได้ว่าก�าลังท�าอะไร

อยู่	ก�าลังคู้ก�าลังเหยียด	ก�าลังก้มก�าลังเงย	ก�าลังปัดกวาดเช็ดถู	 เคี้ยวกลืน	ปิดเปิดประตูต่างๆ	

ท�าให้ดูมันเป็นธรรมชาติ	แล้วก็มีความใส่ใจ	มนสิการในอาการนั้นๆ	เรื่อยๆ	เราจะเห็นความ

เปลีย่นแปลง	แต่ถ้าเราไปพยายามเพ่งจ้อง	เหมือนเราจะไปจ้องจบั	บางครัง้มันกท็�าให้เราเครยีด	

บางครั้งก็ไม่เห็นสภาพที่แท้จริง	เหมือนเราไปสะกดตัวเองไว้	ไปบังคับ	บางครั้งก็ไม่เห็นจริงอีก	

มันมีจุดของความพอดีอยู่	ซึ่งโยคีก็ต้องค้นหาเอาเอง	เวลาเราไปถึงตรงนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่า	อ๊อ!	

มันเป็นอย่างนี้เหรอ	มันเป็นแบบนี้	พอมันมาลงล็อกตรงนี้มันจะเป็นทุกครั้ง	แล้วมันก็สะสมไป

เรื่อยๆ	จนกระทั่งมันมีทักษะนะ	

วิธีละวาง
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	 บางครัง้เทคนคิน่ะมเียอะแต่ว่าบางครัง้มันไม่เกดิทกัษะนะ	ถ้ามันมีทกัษะเนีย่ะกเ็หมือน

กับว่ามีทักษะในการก�าหนด	บางคนก�าหนดทางตา	ก�าหนดอารมณ์ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	

ทางอายตนะเนีย่ะได้ด	ีพอมทีกัษะทีด่เีนีย่ะมนักอ่็านออกบอกได้แล้วกใ็ช้เป็นเลย	คอืดบัทกุข์ได้

น่ันเอง	มันสามารถดับได้ทันท่วงที	กิเลสไม่เข้าแล้ว	แต่บางคนเนี่ยะ	โอ๊ย!	เทคนิคอาจารย์นั้น

ว่าอย่างนี้	หลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้เยอะไปหมด	บางครั้งเทคนิคมากมายแต่ใช้ไม่ได้ซักอย่าง	มี

กิเลสเข้าอีก	มัวแต่นึกถึงเทคนิค	หรือบางครั้งก็พูดถึงแต่เทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีทักษะ	

เทคนคิวธินีัน้วธินีีห้ลากหลาย	แต่หยบิมาใช้ไม่ได้ซักอย่างเลย	เนีย่ะมนักเ็หมอืนกบัเราไม่มอีะไร

เลย	แต่ถ้ามทีกัษะเนีย่ะไม่ต้องเรยีกใช้	เวลากระทบปุ๊บมันจะเกดิขึน้อัตโนมัต	ิเรียนรูไ้ด้ฉับไวเท่า

ทัน	กระทบปุ๊บมันตัดได้	หิริโอตัปปะ	ความละอายชั่วกลัวบาปเกิดขึ้น	ความส�ารวมระมัดระวัง

เกิดข้ึนนะ	มันกลั้นจิตให้ห่างจากสิ่งท่ีไม่ดี	หรือกลั้นจิตไม่ให้ชอบหรือชัง	หรือหลงอย่างทัน

ท่วงท	ีเนี่ยะถ้ามันมีทกัษะจนเกดิเป็นวสคีือความช�านาญแล้วเนีย่ะ	นัน่ละใชไ้ด้ผล	ใชไ้ด้ผลเวลา

เจอสถานการณ์ต่างๆ	มันก็จะอาศัยเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น	แล้วก็ตัดขาดจากความยึดมั่นถือมั่น

อย่างทันท่วงที	เวลาที่กระทบถึงบอกเห็น	ไม่ใช่เห็นหนอธรรมดานะ	มันเป็นอัศจรรย์ของการ

เห็น	เห็นหนอ	ได้ยินหนอ	กลิ่นหนอ	รสหนอ	ถูกหนอ	ดีใจหนอ	เสียใจหนอ	มันเป็นอัศจรรย์ถ้า

จบแค่หนอ	แต่ถ้าเลยหนอไปบางครั้งก็เป็นเรื่อง	กิเลสเข้าแล้ว	แต่ถ้าจบแค่สักแต่ว่า	ก็คือหนอ

เนีย่ะ	มนักต็ดัไปแล้วล่ะ	ตดัสิง่ทีม่นัจะเชือ่มต่อกบัวฏัฏะ	เรยีกว่าถ้าเป็นตณัหากคื็อละสมุทยั	คือ

ละตัณหาได้	มันก็จบแค่เห็น	จบแค่ได้ยิน	จบแค่ได้กลิ่น	จบแค่ลิ้มรส	จบแค่ถูกต้องสัมผัส	จบแค่

ผัสสะนั่นเอง	คือจบแค่ตรงนั้น	ไม่ต่อให้ยืดยาว	

 

หนอ คือสักแต่ว่า
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	 แต่ถ้ากิเลสมันแทรกเข้ามาได้เนี่ยะ	ไม่ว่าชอบหรือชังหรือหลงมันก็จะยาวต่อไปเรื่อยๆ	

เวลาทีม่นัเกดิขึน้มาเนีย่ะท�าไมเราจงึไม่ทัน	บางคนพอแรกๆ	กด็	ีอยูใ่นสถานการณ์แบบนีก้	็เอ๊อ!	

รู้สึกดี	รู้สึกปลอดโปร่ง	พอสักพักเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะ	มันก็เปลี่ยนไป	พอมันเปลี่ยน

ไปเนีย่ะ	อ๊าว!	ท�าไมใจเราคดิอย่างนี	้ถ้าไม่สงัเกตจะไม่เหน็ความเปลีย่นแปลงนะ	บางครัง้เราพดู

ออกไปอย่างนี้	เอ๊!	ท�าไมเราท�าออกไปอย่างนี้	แสดงกิริยาท่าทาง	พอมานึกทีหลังก็เสียใจว่า	เอ๊!	

ท�าไมพูดไปได้ยังไง	ท�าไมเราท�าไปได้ยังไงเนี่ยะ	บางครั้งมันเหมือนกับถ้าสองสามครั้งเนี่ยะบาง

ครั้งแล้วเราปรับเปลี่ยนได้มันก็ดี	แต่ถ้าหลายๆ	ครั้งมันก็เหมือนกับ	เอ๊อ!	ซ�้าซากนะ	มันเหมือน

ถ้าเป็นคนก็	คนท่ีท�าผิดบ่อยๆ	เนี่ยะ	คนท่ีให้อภัย	ให้อโหสิกรรมเน่ียะก็ขี้เกียจ	ขี้เกียจให้อภัย 

แล้วอย่างเนีย้ะ	มนัเยอะ	มนับ่อย	มนัเหมอืนกบัว่าไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะท�าหรอืเปลีย่นแปลงเลย	อย่าง

เนีย้ะ	กเ็ลยท�าจนเคยชนิเป็นปกต	ิถ้าเป็นภกิษเุนีย่ะในทางพระพทุธศาสนา	ในทางพระวนิยัท่าน

เรียกว่า	เป็นภิกษุท่ีมากด้วยอาบัติ	เป็นนานาสังวาส	สังวาสที่ไม่เสมอกับภิกษุปกตินะ	อย่าง 

เนี้ยะ	ต้องอาบัติแล้ว	ต้องอาบัติอีกอยู่อย่างนั้นน่ะ	มันก็ล�าบากนะ	อยู่ร่วมกับภิกษุผู้มีศีลก็ยาก	

ก็เดือดร้อนนะ	เพราะตัวเองไม่มีสังวาสเสมอกัน	บางครั้งความอาจหาญ	ความร่าเริงก็ไม่มี	ต้อง

หลบๆ	นะ	ไม่แกล้วกล้านะ	เพราะมีความอ่อนด้อยเรื่องพวกนี้	ก็มักจะหลบ	

  

	 โยคีเองก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยะไม่กล้าเผชิญกับความจริง	ก็หลบไปตรงโน้น	หลบไป

ตรงนี	้หลบไปไหนได้	ไม่ใช่ว่าเราหลบแล้วกเิลสมนัจะไปอยูอ่กีฝ่ังหนึง่	แล้วเราหลบมาฝ่ังนีไ้ม่ถกู

กิเลสครอบง�า	ไม่ใช่	กิเลสมันอยู่ในใจเนี่ยะ	เรียกว่าไม่มีอะไรขวางมันได้	ถ้าชอบ	หรือชัง	หรือ

หลงเมื่อไหร่เนี่ยะ	จะอยู่ไหนมันก็เกิดได้หมดนะ	นั่นละมันเข้าไปได้หมดนั่นแหละ	มันอยู่ในใจ	

หรอืนัง่หลบัตาปฏเิสธการเหน็	หรอือดุหไูว้	อย่างเนีย้ะ	พอเอาเข้าจรงิๆ	เนีย่ะใจมันกย็งัคิดถงึนะ	

ไปนึกถึงรูปารมณ์	สัททารมณ์	ที่เคยเสพที่เคยคุ้น	เราก็มาปรุงมาแต่งจนเกิดโลภ	เกิดโกรธ	เกิด

หลงขึ้นมา	สังเกตจากเรานั่งกรรมฐานเนี่ยะ	บางครั้งก็	เอ๊!	เราก็ไม่ได้ไปนั่งรับอารมณ์กรรมฐาน

ที่ไหน	เราก็เดินอยู่ในห้องกรรมฐาน	อย่างดีก็เห็นเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกัน	ก็เดินไปแค่โรงทานก็

เห็นแค่เพื่อนปฏิบัติ	มาห้องกรรมฐานเข้ากุฏิ	วันหนึ่งๆ	ถ้าไม่ได้ใส่ใจก็แทบจะไม่มีอะไรเลย	แต่

โทษทุกอย่าง แต่ไม่ก�าหนด

นานาสังวาส
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เวลาเรานั่งกรรมฐานท�าไม	เอ๊!	มันคิดอะไรอย่างนี้	มันเอาอะไรมาคิด	เนี่ยะบางคนพอรู้ก็ต�าหนิ

ตัวเอง	บางคนพอหลงก็ผสมโรงไปเลย	คิดไปยาว	กลายเป็นฟุ้งซ่าน	พอรู้ตัวก็โทษว่า	เอ๊!	ท�าไม

เราก�าหนดไม่ได้	ท�าไมเราชอบเป็นแบบนี้	หรือเราไม่มีบุญ	อย่างเนี้ยะ	หรือมีบุญมาแค่นี้	อย่าง

เนี้ยะ	บางครั้งก็คิดไปแล้วแต่	หรือบางคนก็โทษ	ใช้วิธีโทษ	โทษผู้อื่นนะ	หรือโทษสิ่งอื่น	มันก็มี

หลายแบบนะคนเรา	อย่างบางคนเนีย่ะโทษตวัเอง	ว่าตวัเองคดิเยอะ	ว่าตวัเองฟุง้	ว่าตวัเองชอบ

เก็บเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคิด	ทั้งๆ	ที่เรื่องไม่มีสาระ	อันนี้โทษตัวเอง	โทษว่าตัวเองละวางไม่ได้บ้าง 

อย่างเนี้ยะ	นั่นละ	แต่บางคนไม่ใช่	เป็นเพราะคนนี้แหละ	มาพูดอย่างนี้	มาท�าอย่างนี้	ท�าให้เรา

เสยีสมาธ	ิท�าให้เราก�าหนดไม่ได้	หรอืบางคนกโ็ทษว่าเป็นเพราะความร้อน	เป็นเพราะฝนตก	เป็น

เพราะเทวดาแกล้ง	เป็นเพราะโดนของ	ว่าไปอีก	เป็นเพราะถูกผีหรอก	อะไรก็แล้วแต่	โอ๊!	เยอะ

แยะไปหมดเลย	สารพัดที่จะโทษนะ	บางคนนี่ก็ใช้วิธีโทษคนอื่น	โทษสิ่งอื่น	บางคนก็โทษตัวเอง	

แต่ไม่ได้ก�าหนดนะ	นีแ่หละโยคมีกัจะลมืก�าหนด	บางครัง้พอเจอสถานการณ์อย่างนีก้เ็ผลอไป	ไม่

ได้คิดหนอ	ไม่ได้ฟุ้งหนอ	ไม่ได้ปรุงแต่งหนอแล้ว	ไม่ได้ก�าหนด	ไม่ได้ระลึกรู้แล้ว	มนสิการไม่เป็น

ซะแล้ว	บอกให้แยบคายกแ็ยบคายไม่ทนัแล้ว	ไหลไปตามชอบหรอืชงั	สิง่ทีเ่ราชอบบางครัง้กค็อื

สิง่ทีเ่ราไม่ชอบ	เพราะหลงจงึไปเล่นกบัมนั	พอไปเล่นกบัมันกม็าโทษตวัเอง	หรอืบางคนกไ็ปโทษ

คนอื่นสิ่งอื่น	อย่างเนี้ยะ	ทั้งๆ	ที่มันเกิดจากเหตุนะ	ถ้าเราไม่ละเหตุพวกนี้มันก็จะต้องวนมาเป็น

อย่างนี้อีก	เนี่ยะเค้าเรียกว่าทุกข์ในวัฏฏะเหมือนกัน	ก็วนมาทุกข์	วนมา	มันอยู่ในใจแล้ว	ถึงบาง

ครั้งบุคคลสถานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยะ	มันอาจจะเกี่ยวข้องแล้วมันก็จบไปแล้ว	ณ	ปัจจุบันไม่มีแล้ว	

แต่มันเป็นความคิดที่เราคิดขึ้นมา	ปรุงขึ้นมาชั่วขณะนั้นน่ะ	เสร็จแล้วมันก็หายไปอีก	ถ้าคิดอีก

มันก็ปรุงไปอีก	มันก็เกิดดับ	เกิดดับ	อยู่ตลอด	ความจริงมันมีอยู่แค่นี้เอง	เกิดแล้วก็เสื่อมไป	พอ

มสีงัขารแล้วสงัขารนัน้ก็เสือ่มสลายไป	คอืหายไปแล้วกเ็กดิมาใหม่	นบัไม่ถ้วน	แต่โยคีไม่รูไ้ม่เห็น	

เมื่อไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยะก็จะไม่เป็นอย่างที่เรารู้สึกได้ยังไง	

 

	 เมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น	มีเหตุมีผลนะ	มีเหตุก็ต้องมีผลอย่างนี้	ถ้าเหตุมัน

เปลี่ยนไปเมื่อไหร่	เมื่อนั้นเราก็จะรู้ว่าท�าไมนะ	ท�าไมเราไม่โกรธ	ท�าไมเราถึงไม่โลภ	ท�าไมเราถึง

ไม่หลงยึดหลงถอืกบัสิง่เหล่านัน้	มนับอกได้ในภายในนะ	บางคนนัน่แหละพอไม่รูค้วามจริงกต้็อง

พยายามวิ่ง	ต้องพยายามแสวงหา	เค้าเรียกว่าพยายามแสวงหาความจริง	ทั้งๆ	ที่พระพุทธเจ้า

ความจริงอยู่ที่ไหน
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ว่าความจริงมันอยู่ที่กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	หรืออยู่ที่รูปที่นาม	ความจริงอยู่ที่นี่	อยู่ที่กายที่ใจ	ที่

ก�าลังเกิดดับอยู่ชั่วขณะนี้แหละ	แต่บางคนก็คิดว่าความจริงอยู่ที่อื่น	อยู่ที่อ่ืนนะ	ความจริงอยู่

ที่ไหน	อ้าว!	อยู่ที่สถานที่ก็ไปแสวงหาสถานที่	ความจริงอยู่ที่คนก็ไปแสวงหาบุคคล	ก็มีให้เห็น	

ความจริงอยู่ท่ีอาหารก็ไปแสวงหาอาหาร	บางครั้งก็โทษโน่นโทษนี่ไปเรื่อย	แต่ไม่ได้ดูว่า	เอ๊ะ!	 

สาเหตหุลกัๆ	มนัไม่ได้อยูท่ีต่รงนัน้เสมอไป	อันนัน้เป็นเหตปัุจจยัซึง่มันอาจจะมีส่วนบ้าง	แต่ส่วน

ที่ส�าคัญที่สุดเนี่ยะคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆ	มันมีเหตุ	มีอุปาทาน	มันจึงมีจึงเป็น	จึงเกิด

ความทกุข์แบบนี	้เมือ่เราก�าจดัตวัความไม่รูไ้ด้แล้ว	เกดิความรูข้ึน้มาสิง่นัน้กอ็นัตรธานไปทนัทนีะ	

อันตรธานไปในขณะนั้นเหมือนกันนะ	ไม่ต้องรอ	ไม่ต้องรอว่าพรุ่งนี้	มะรืนนี้	ชาติหน้าหรือชาติ

ต่อๆ	ไป	เหตุปัจจัยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทันที	เหตุมันเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนทันที	มันเย็นเราเข้า

ใกล้มันก็จะค่อยๆ	เย็นลง	แต่ถ้าเราเข้าใกล้ความร้อนเนี่ยะมันก็จะร้อน	จุดที่มันพอดีเนี่ยะ	บาง

คนเวลาหนาวๆ	ชอบนั่งใกล้ๆ	เตาผิงหรือกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นนะ	เราสามารถนั่งอยู่อย่าง

นั้นได้นาน	ได้เป็นคืน	เป็นวัน	เป็นเดือน	เป็นปี	นั่งได้อยู่ได้	แต่ถ้าเราขยับเข้าไปใกล้กว่านั้นก็อยู่

ไมไ่ด้	เพราะมันจะไมใ่ห้แค่ความอบอุน่แลว้	มนัจะให้ความร้อนซึง่เราจะทนตอ่ไปไม่ได	้นัน่กค็ือ

ไม่พอดแีล้ว	หรอืความเยน็เนีย่ะถ้ามนัเยน็มากกว่านัน้เรากอ็ยูไ่ม่ได้อกี	มนัต้องเยน็พอทีเ่ราจะอยู่

ได้	ความพอดี	หรือบางครั้งถ้าเราไม่รู้เท่านั้นน่ะ	มันก็จะกลายเป็นเกินบ้างขาดบ้าง	แล้วแต่เหตุ

ปัจจัย	ถ้ารู้ไม่ทัน	ถ้ารู้ทันปุ๊บ	อ้าว!	มันก็ดับ	ตรงนั้นลงไปได้	ก็ดูดีๆ	นะ	ดูดีๆ	เวลาที่เรามาปฏิบัติ	

บางคนมาใหม่เนี่ยะใจมันยังไม่ค่อยจะอยู่กับท่ีกับทาง	เราก็ต้องอดทนนะ	อดทน	อย่าไปตีตน

ไปก่อนไข้นะ	ตีตนไปก่อนไข้เนี่ยะบางครั้ง	เอ๊อ!	เรายังไม่ได้เจ็บได้ไข้เลย	ไปคิดว่าตัวเองเจ็บไข้

ได้ป่วยซะแล้ว	ยังไม่ได้ลงมือท�าเลยคิดว่าตัวเองคงท�าไม่ได้แล้ว	ก็ไม่ใช่นะ	ต้องลงมือท�าซะก่อน	

คิดซะก่อน	พูดซะก่อน	ท�าซะก่อน	ในสิ่งที่มันถูกต้องนะ	ต้องท�าซะก่อน	ถ้าไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไง	

บางครั้งเรามาวันสองวัน	บางคนก็ก�าลังคิดก�าลังฟุ้ง	ก�าลังปวดก�าลังเมื่อย	จิตใจที่มันรับอารมณ์

มาหลายปีดีดักนะ	ไม่เคยมานั่ง	ไม่เคยมาเดินจงกรม	ไม่เคยมาสวดมนต์ไหว้พระ	ไม่เคยมาอยู่

กับตัวเองแบบนี้ก็มี	แล้วจู่ๆ	มานั่งมาเดินเนี่ยะมันก็ยังไม่สมเหตุสมผลนะ	มันจะหยุดนิ่งเหมือน

พระพุทธรูปไม่ไหวไม่ติง	เป็นไปไม่ได้เพราะค�าว่าตัวเราเนี่ยะมันมีทั้งรูปทั้งนาม	รูปน่ะไม่เป็นไร

หรอกก็เหมือนพระพุทธรูป	ไม่รู้อารมณ์อะไร	แต่ตัวเราเนี่ยะมันมีรูป	รูปน่ะมันไม่รู้หรอก	แต่

นามเนี่ยะมันรู้	พอมันรู้ขึ้นมาเนี่ยะ	โอ๊!	นี่เย็น	นี่ร้อน	นี่อ่อน	นี่แข็ง	นี่ตึง	นี่หย่อน	นี่เจ็บ	นี่ปวด	
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อ้าว!	นี่คิด	เอาไปแล้ว	พอมีนามเข้ามาเกี่ยวข้อง	แต่รูปกับนามก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน	แต่รูป

กับนามเองก็ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตานะ	อย่าไปยึดเข้าเชียว	เรียนรู้แล้วอยู่กับเขาให้ได้	มี

อิสระจากเขาแล้วใจเราก็จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์	เหนือความเป็นลบเป็นบวก	เพราะว่าจิตไม่

ไปมีอุปาทานในเรื่องพวกนั้น	ความรู้สึกอันนั้นโยคีจะสัมผัสได้เองเมื่อปฏิบัติไปถึง	ณ	จุดๆ	นั้น	

เหมอืนบางครัง้เรามาส่ง	มาสอบอารมณ์	มาสอบถามครบูาอาจารย์กเ็พือ่ความมัน่ใจเท่านัน้เอง	

แต่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยะ	ถ้ามันประจักษ์แจ้งแล้วเนี่ยะมันก็จริงอยู่อย่างนั้น	

 

	 ความจรงิก็คือความจริงไม่มใีครไปเปลีย่นมันได้	เพราะพระพทุธเจ้าท่านตรสัเรือ่งความ

จรงิ	ความจรงิเป็นยงัไงกค็อืเป็นอย่างนัน้	จะสองพันหกร้อยปีผ่านมาแล้วความจรงิในเรือ่งนีก้ย็งั

อยู่	ความจริงที่สรรพสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยะ	ก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้น	ถ้ามีเกิดก็มีดับเป็นของคู่

กัน	มันก็ยังเปลี่ยนแปลง	ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นตัวเราหรือโลกที่เราอาศัยอยู่	โลกคือตัวเรา	คือภาย

ในเนี่ยะ	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	หรือที่เราเรียกรูป	เรียกนามเนี่ยะ	ที่สมมุติกันว่า

เป็นตัวเรา	สมมุติเนี่ยะมันมีเยอะ	ตั้งชื่อให้แล้วก็ยังมียศ	มีต�าแหน่งอีก	ให้เรียกอีกเยอะแยะนะ	

มนัซบัซ้อนมาก	สมมตุบิญัญติั	บางคร้ังสิง่เหล่านีก้ท็�าให้เราหลงเรายดึ	จรงิๆ	แล้วมีแต่ดนิ	แต่น�า้	

แต่ลม	แต่ไฟ	แต่ธาตุ	แต่ขันธ์	มันอาศัยกันและกันเป็นอยู่	ถึงเวลามันก็ต้องจากกันไปนะ	มันไม่

อยู่หรอก	มาจากดินก็ไปเป็นดิน	มาจากน�้าก็ไปเป็นน�้า	ในส่วนมหาภูตรูป	มาจากลมก็ไปเป็นลม	

มาจากไฟก็ไปเป็นไฟ	อย่างเวลาที่เราตายไปเค้าเอาไปเผา	เห็นมั้ยเหลืออยู่นิดเดียว	เหลือแต่ขี้

เถ้ามกีระดกูอยูไ่ม่กีช่ิน้	บางครัง้เค้ากก็วาดๆ	เกบ็ๆ	เอาไปหว่านไปโปรย	ลงแม่น�า้ลงทะเลอกีต่าง

หาก	คืนสู่ธรรมชาติไป	แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่ดูมันอะไรต่อมิอะไรมากมายเหลือเกิน	แต่ในความ

เป็นจริงแล้วเนีย่ะ	ถ้าเราพดูแบบทีเ่รามองเหน็เนีย่ะ	ตอนแรกมนัเหมอืนกบัยงัไม่มนีะ	เหมอืนกับ

ยังไม่มี	แต่พอมามีเสร็จแล้วก็ไปสู่ความไม่มีอีกนะ	ตอนแรกเรายังไม่รู้นะ	ไม่มีเลย	นายโน้นนาย

น้ีนีย่งัไม่ม	ีแต่พอมามปีุบ๊เนีย่ะ	อ้าว!	สดุท้ายก็ไปสูค่วามไม่ม	ีกเ็หลอืแต่ชือ่	บางครัง้มคีนจดจ�าได้	

มีคนบันทึกไว้ยังไม่เสื่อมไปหมด	เค้าก็อาจจะมาอ่าน	หรือคนจดจ�าก็	เอ๊อ!	เหตุการณ์เรื่องราว

ก็อาจจะมีปรากฏอยู่	แต่มันก็ไม่ใช่	มันก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้น	สมมุติที่ไม่มีอยู่จริงนะ	ไม่มี

อยู่จริง	บางครั้งก็สมมุติที่มีอยู่จริง	ที่เราเรียก	แต่ทุกอย่างมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	ถ้า

เราไปยึดไปถือ	ไปส�าคัญมั่นหมายมากเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้น	ยึดเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้น	

สมมุติบัญญัติ
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	 แม้แต่เรือ่งปฏบิตันิะ	ถ้าปฏบิตัไิม่ได้ด่ังใจกท็กุข์นะ	ไม่ใช่ไม่ทกุข์	หรอืท�าแล้วมีข้อขดัข้อง	

แทนที่จะแก้ทุกข์หรือดับทุกข์จากข้อขัดข้องนั้นได้	ก็อาจจะไปโทษผู้อื่น	อย่างนั้นก็ได้	โทษสิ่ง

อื่นก็ได้นะ	บางครั้ง	เพราะมันไม่ได้เกิดอยู่ตลอด	แต่สิ่งท่ีมันเกิดอยู่ตลอดเวลาก็คืออะไร	ก็คือ

จิตที่มันเกิดดับ	กับอารมณ์	มันเกิดอยู่ตลอดทุกๆ	ขณะ	ไอ้ที่ดับไปเราก็เลยไม่รู้	เข้าภวังค์ไปแล้ว	

จิตที่ทางตา	ทางหู	ทางจมูก	ทางลิ้น	ทางกาย	ทางใจ	ที่มันรับรู้ทางทวารทั้งหกเนี่ยะมันก็ปิดไป

ด้วย	แต่พอเกิดมาปุ๊บเนี่ยะมันก็เกิดรับใหม่นะ	รับผู้คนที่จะมา	ประตูทั้งหกเนี่ยะมีทั้งคนดี	คน

ไม่ดี	มีทั้งคนที่เราชอบ	คนที่เราไม่ชอบก็ได้	ถ้ามองเป็นคนนะ	จะเข้ามาทั้งหกประตูเนี่ยะถ้าใคร

เท่าทันหรือดูแลดีก็จะไม่มามีปัญหาภายใน	ไม่มีภายในก็คือ	จิตนคร	ก็คือจิตเรานี่แหละมันจะ

ไม่มีความวุ่นวายนะ	ไม่มีความวุ่นวาย	แต่ถ้าเราไม่เท่าทันอารมณ์หรือสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้น

ผ่านทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เนี่ยะ	ทั้งรูปสวย	เสียงเพราะ	กลิ่นหอม	รสอร่อย	การสัมผัสที่

นุ่มนวล	ธรรมารมณ์ที่เป็นที่พอใจ	หรือรูปขี้เหร่นะ	ไม่เป็นที่พอใจก็ได้	รูปขี้เหร่	เสียงไม่เพราะ	

กลิ่นไม่หอม	รสไม่อร่อย	สัมผัสหยาบกระด้าง	ธรรมารมณ์ที่ใช้ไม่ได้อย่างเนี้ยะ	นี่ถ้าดูไม่ดีปุ๊บ 

เนี่ยะสิ่งเหล่านี้อาจจะเข้ามาป่วน	ป่วนท่ีไหน	ป่วนที่จิตนี่	จิตนครก็จะวุ่นวาย	คนก็จะคอยไป

ข่มไปปราบ	ไปกดเอาไว้	เหมือนหินทับหญ้าเนี่ยะเห็นมั้ย	ถ้าไม่รู้เท่าทันความจริงมันก็แค่กดไว้	

บังคับไว้เท่านั้นแหละ	แต่สุดท้ายมันก็วุ่นวายเหมือนเดิมนะ	แต่ถ้ารู้เท่าทันความจริงแล้ว	ถึงมัน

วุ่นวายก็จริงแต่มันก็เกิด	มันดับ	พอรู้ความจริงแล้วเนี่ยะ	อ๊อ!	เราก็ปล่อยวางได้	อย่าให้กิเลสมัน

เข้าไปประกอบเท่านั้นเองนะ	ต้องเอามันออก	ถ้ามันเข้ามาวุ่นวาย	เราอย่าให้มันเสริม	เราต้อง

ระวัง	ระวังไว้	เอามันออก	แล้วก็ต้องท�าให้ต่อเนื่อง	ภาวนาแล้วก็ต้องรักษา	ถ้าอย่างเนี้ยะมันมี

แต่จะเบาบางไปเร่ือยละ	กเิลสมนัแอบมานะ	มนัแอบมากบัรปู	ล�าพงัรปูน่ะมนัไม่ใช่กิเลสนะ	มนั

มากับรูป	มันแอบมาเพราะความไม่รู้	รูปก็คือรูป	มันไม่รู้อะไรแต่นามเนี่ยะมันรู้	แต่สังขารโผล่

มา	อ้าว!	มาปรุงต่ออีก	เนี่ยะมันเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาทันที	เกิดมาแล้วก็เสื่อมไปอีก	ถ้าเรารู้ทันมัน

ก็ไม่ได้มีอะไรนะ	มันก็หมด	แต่ถ้าเรายึดไว้มันก็ต่ออีก	ก็ปรุงไปเรื่อย	มันก็ไม่จบ	เกิดแล้วดับอีก	

ดับแล้วเกิดอีก	จากสิ่งที่ไม่มีก็ไปสู่สิ่งที่มี	คือมันไม่มีมาก่อน	เมื่อมันมีแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ไม่มี	แต่บาง

ครัง้มนัก็กลบัมาม	ีแล้วกก็ลายไปเป็นสิง่ทีไ่ม่มอียูอ่กี	เนีย่ะมนัมามนัไปอยูอ่ย่างนีต้้องรูใ้ห้ทนันะ	

ต้องรูใ้ห้ทนั	ถ้ามนัไม่มจีรงิๆ	มนักจ็ะไม่กลบัมาอีก	แต่ถ้ามันมีมันกจ็ะกลับมาอีกนะ	อันไหนทีเ่รา

ประตูทั้งหก
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มอุีปาทานเนีย่ะมันจะกลบัมาอยูเ่ร่ือยๆ	มนักจ็ะทกุข์กบัสิง่นัน้เร่ือยๆ	แต่ถ้าอนัไหนเราหมดอปุา

ทานแล้วเนีย่ะเราจะรูส้กึเหมือนคนหมดหนีแ้ล้ว	กจ็ะรูส้กึอกีแบบหนึง่	เหมือนคนหมดกงัวลเรือ่ง

ลูก	เรื่องแฟน	เรื่องใครต่อใคร	มันเหมือนกับ	เอ๊!	มันหายไปไหน	ความวิตก	ความกังวล	ความ

ทุกข์ร้อนในเรือ่งนี	้มนัไม่โผล่นะ	มนัพสิจูน์ได้ด้วยตวัเราเองนะ	ถ้าท�าถกู	พยายามต่อไปนะ	ต่อไป

ให้พวกเรานัง่สมาธต่ิอไปสกัเลก็น้อย	กลบัไปทีอ่ารมณ์หลกัไปทีอ่ารมณ์เดิม	ก่อนทีจ่ะแผ่เมตตา	 

เอ้า!	ตั้งใจนะ
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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน		ฉบับที่แล้ว	เราได้ไปท�าความรู้จักกับเรื่องของ

กรรมนิมิตกันไปพอสมควรแล้ว		ฉบับนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของคตินิมิตอารมณ์		ซึ่งเป็น

เรื่องที่น่าสนใจมากๆ	เพราะเป็นเรื่องของตัวเราเองว่า	จะได้ไปเกิดเป็นอะไรในภพชาติหน้า		มา

ติดตามกันเลยกันนะคะ	

 คตนิมิติ	หมายถงึ		อารมณ์ของภพชาติหน้าท่ีจะพงึถงึ		ได้แก่อารมณ์ของภพชาตทิีจ่ะได้

เสวยในภพหน้า		คตินิมิตนี้		ได้แก่อารมณ์	๖	แต่อารมณ์	๖	ที่เป็นคตินิมิตนี้	หาใช่เป็นอารมณ์

ที่เกี่ยวกับภพนี้ไม่		แต่เป็นอารมณ์	๖	ที่พึงจะได้พบ	ได้เห็น	ได้เสวย	ในภพหน้าส่วนเดียว			คติ

นิมิตนี้	มี	๒	อย่าง	คือ	

	 ๑.	อุปลภิตัพพคตินิมิต 		หมายความว่า		อารมณ์	๖	ของภพชาติที่จะพึงเห็น

	 ๒.	อุปโภคคตินิมิต  						หมายความว่า		อารมณ์	๖	ของภพชาติที่จะพึงเสวย	

	 เมื่อจ�าแนกตามคตินิมิต	๒	อย่างนี้แล้ว		จะได้ดังนี้

	 อุปลภิตัพพคตินิมิต	อุปโภคคตินิมิต	ผู้ที่จะไปเกิดในพรหมโลก		คตินิมิตทั้ง	๒	อย่าง 

ดังกล่าวนั้น	ย่อมไม่มี		มีแต่บัญญัติกรรมนิมิตและมหัคคตกรรมนิมิตเท่านั้น

 ผู้ที่จะไปเกิดในเทวโลก			ถ้าเห็นราชรถ	วิมาน	เทพบุตร	เทพธิดา	เครื่องประดับ	สวน	

สระน�้า	เหล่านี้	จัดเป็น	อุปลภิตัพพคตินิมิต		แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าตนเองได้นั่งอยู่บนราชรถก็ดี		

ก�าลังเทีย่วไปในสถานท่ีต่างๆ	ด้วยความสนกุสนานเบกิบานใจกด็	ี	ได้บรโิภคสทุธาโภชน์ร่วมกบั

เทพบุตรเทพธิดา	สวมใส่เครื่องอาภรณ์ก็ดี		เหล่านี้เป็น	อุปโภคคตินิมิต

 ผู้ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ 	ถ้าได้เห็นครรภ์มารดา		เห็นบ้านเรือน		หมู่บ้าน		ผู้คน		ยาน

พาหนะ	และ	เครื่องใช้สอยภายในบ้านเรือน		เหล่านี้	จัดเป็น	อุปลภิตัพพคตินิมิต		แต่ถ้ามีความ

รู้สึกว่า	ตนเองก�าลัง	อยู่ในสถานที่นั้นๆ	ก�าลังสนทนาปราศรัยกับผู้ใดผู้หนึ่งอยู่		ประกอบการ

งานอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ก็ดี		หรือคล้ายกับตนได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ก็ดี	เหล่านี้จัดเป็น	อุปโภค

คตินิมิต	

 ผู้ที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน 	เห็นสัตว์ต่างๆ	เช่น	สุนัข		เป็ด	ไก่	นก	ปลา	ช้าง	ม้า	วัว	

ควาย	เป็นต้น		หรือสถานที่ๆ	สัตว์อาศัย		เช่น		ห้วย		หนอง		คลอง		บึง		คอก		กรง	พุ่มไม้		ป่า

ไม้		เป็นต้น		เป็น	อุปลภิตัพพคตินิมิต
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 ผู้ที่จะเกิดเป็นเปรตและอสุรกาย		เห็นป่า	เหว	แม่น�้า	ทะเล	ภูเขา	ที่สงบสงัดเยือกเย็น

เป็นที่	น่าหวาดเสียว	เห็นเปรต	อสุรกาย	เหล่านี้	เป็น	อุปลภิตัพพคตินิมิต		ถ้ารู้สึกว่าตนก�าลัง

เดนิเล่นอยูใ่นสถานทีต่่างๆ	ดงักล่าวแล้วกด็	ี	รูสึ้กว่าร่างกายของตนน่าเกลียด	น่ากลัว	หรอืก�าลัง

อดอยากหวิโหย	ก�าลงัเสาะหาน�า้	และอาหารบรโิภคอยูด้่วยความกระหาย		เหล่านี	้เป็น	อุปโภค

คตินิมิต

 ผู้ที่จะไปเกิดในนิรยภูม	ิ	เห็นเครื่องประหาร		สุนัข		แร้ง		กา		พระยายม		นายนิรยบาล		

สัตว์นรก		และสถานที่อยู่ของสัตว์เหล่านั้น		เป็น	อุปลภิตัพพคตินิมิต		ถ้ารู้สึกว่า	ตนก�าลังถูกฉุด

คร่า	ถูกท�าร้ายทุบตี		ถูกสุนัขบ้ากัด		ถูกแร้งกา		จิกตี		ถูกจองจ�าด้วยเครื่องพันธนาการต่างๆ	ก็

ดี			รู้สึกว่าร่างกายเจ็บปวดบอบช�้าอยู่ก็ดี		เหล่านี้		เป็น	อุปโภคคตินิมิต

 

	 ถ้าจะมีค�าถามว่า		การปรากฏแห่งนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น		เกิดมาจากเหตุอันใด	ก็

ไม่ต้องไปหาค�าตอบจากที่ไหนค่ะ		เพราะเป็นไปด้วยอ�านาจของกรรมที่ได้โอกาสส่งผลปฏิสนธิ

ในภพหน้านั่นเองค่ะ	

		 กรรมที่ได้มีโอกาสส่งผลในภพชาติหน้านี้		เป็นอาจิณกรรมก็มี		อาสันนกรรมก็มี			หรือ	

กฏัตตากรรมก็มี		ด้วยเหตุนี้	กรรมต่างๆ	ที่ตนได้เคยท�าไว้มาปรากฏให้เห็นเหมือนว่า		ตนก�าลัง

กระท�าอยู่	 	จนถึงกับกล่าววาจาเพ้อออกมาบ้าง		แสดงกิริยาอาการต่างๆบ้าง	อันเป็นกรรม

อารมณ์		ตลอดจนปรากฏเป็นอารมณ์ที่จะให้เข้าถึงภพชาติหน้า		อันเป็นคตินิมิตอารมณ์		เหล่า

นี้		เกิดขึ้นด้วยอ�านาจของกรรมทั้งสิ้น

	 นิมิตที่เป็นกรรมนิมิตอารมณ์		และคตินิมิตอารมณ์		ทั้งสองอย่างนี้		จะมาปรากฏทาง

ใด		ต้องแล้วแต่สภาพของนิมิตนั้นๆ		ถ้าเป็นปัจจุบันรูปารมณ์	(รูปต่างๆ)	ก็ปรากฏทางจักขุ

ทวารและมโนทวาร		ถ้าเป็นอดีตรูปารมณ์		ก็จะปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว		สัททารมณ์

จนถึงโผฏฐัพพารมณ์		(เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส)		ก็จะปรากฏโดยท�านองเดียวกัน		แต่ส�าหรับนิมิต

ธรรมารมณ์		ย่อมปรากฏทางมโนทวารเพียงอย่างเดียว

	 อนึ่ง	คตินิมิตอารมณ์นั้น		แม้จะได้อารมณ์ทั้ง	๖	ก็จริง		แต่ส่วนมากที่ปรากฏย่อมเป็น					

รูปารมณ์		และบัญญัติธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับรูปารมณ์นั้นๆ	ฉะนั้น		ในบรรดาทวารทั้ง	๖	นี้		คติ

นิมิตอารมณ์	ย่อมปรากฏทางจักขุทวาร		และมโนทวารเป็นส่วนมาก	
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	 	ต่อไปจะได้น�าเรื่องกระแสจิตเมื่อใกล้จะตายมาเล่าสู่กันฟังนะคะ		

 

	 หลังจากที่มีกรรม		กรรมนิมิต	และคตินิมิต		เหล่านั้นมาปรากฏแล้ว		อาศัยอารมณ์ที่มา

ปรากฏตามอาการนั้นๆนั่นเอง		กระแสจิตจะบริสุทธิ์		หรือเศร้าหมองก็ตาม		แล้วแต่กรรมที่จะ

ส่งผล		และมีการเป็นไปคล้ายกับว่า		น้อมไปในภพชาติที่จะพึงเกิด		แล้วแต่ภพชาติที่จะได้ไป

เกิดนั้นๆ	ย่อมเกิดขึ้นเนืองๆ	เป็นส่วนมาก		

	 อปุมาเหมอืนกระแสจติของผูท้ีก่�าลงัผกูพนัอยูกั่บการเล่นหรือก�าลงัดมูหรสพ		เช่น	ก�าลงั

เล่นไพ่		เล่นหมากรุก		หรือก�าลังฟังวิทยุ		ดูโทรทัศน์		เหล่านี้		ด้วยจิตใจอันจอจ่ออยู่กับภาพ		

หรอืเสยีงทีป่รากฏอยูเ่ฉพาะหน้า		หาได้คดินกึไปในเรือ่งราวอย่างอืน่ไม่		แม้ว่าจะมคีนมาพดูจา

ไต่ถาม		หรือใช้สอยบ้าง		ก็ไม่ได้สนใจสักแต่พูดไป		ท�าไปอย่างนั้นเอง		ส่วนจิตใจหาได้เลิกละ

ติดตามอารมณ์ที่ตนสนใจต่อไปไม่		คงจดจ่ออยู่กับภาพที่ก�าลังดูหรือเสียงที่ก�าลังฟังอยู่เท่านั้น		

อุปมานี้ฉันใด		กระแสจิตของผู้ใกล้จะตาย		แม้ว่าร่างกายจะทรมานด้วยอาการเจ็บปวด		หรือมี

ผูม้าพดูจาแนะอารมณ์ท่ีดใีห้ประการใดกต็าม		กระแสจติของผูน้ัน้		กย็งัคงยดึอยูใ่นนมิิตอารมณ์

ที่มาปรากฏอยู่เป็นระยะๆ	สืบต่อกันเรื่อยไป

	 หมายความว่า		กรรมที่จะส่งผลให้ปฏิสนธินั้น		ถ้าเป็นกุศลกรรมแล้ว		กระแสจิตย่อม

ผ่องใสเยือกเย็น		แต่ถ้าเป็นอกุศลกรรม		กระแสจิตย่อมขุ่นมัวเศร้าหมอง		ความเป็นไปของ

กระแสจิตเหล่านี้		ย่อมเกิดขึ้นเนืองๆ		กระแสจิตที่เกิดขึ้นเนืองๆ	เหล่านี้		ถ้ากระแสจิตของผู้

ใกล้จะตายผ่องใสแล้ว		แม้ร่างกายจะถูกเบียดเบียนทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร		หรือมีผู้

อื่นมาพูดเรื่องราวที่ไม่ดี		มีการโต้เถียง		แก่งแย่งสมบัติของผู้ใกล้จะตายอยู่ใกล้ๆ	ก็ตาม		จิตใจ

ของผู้ใกล้จะตายนั้น		เพียงเศร้าหมองไปชั่วขณะหนึ่ง		แล้วก็กลับผ่องใสขึ้นมาตามเดิม		ฉะนั้น

กล่าวได้ว่า		เวลาใกล้จะตาย	กระแสจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นเนืองๆ		

	 ถ้ากระแสจิตขุ่นมัวเศร้าหมองเกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตาย		แม้ร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้

เจ็บทรมานอยู่ก็ตาม		ท้ังบุตรธิดา		ญาติพ่ีน้อง		คอยเฝ้าปรนนิบัติอยู่อย่างด	ี	มิได้พูดถึงเร่ือง

ราวไม่ดีให้เป็นที่ร�าคาญใจ		มีแต่พูดจาปราศรัยกันแต่เรื่องดีๆ	ทั้งสิ้นก็ตาม		เพียงแต่ท�าให้จิตใจ

บรรเทาความเศร้าหมองได้ชั่วขณะหนึ่งๆ	 เท่านั้น		กระแสจิตอื่นๆ	นอกน้ันก็กลับขุ่นมัวเศร้า

หมองดังเดิม

	 แต่ถ้าผู้นั้นจะไปเกิดในอบายภูมิ		ภูมิใดภูมิหนึ่ง		ก็จะน้อมไปในภูมินั้นๆ	อุปมาเหมือนผู้

จะเดินทางไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง		แม้ตนยังไม่ทันจะเดินทางไปถึง		กายยังวุ่นอยู่กับการจัด
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ธุระการงานอยู่ก็จริง		แต่ใจคือกระแสจิตนั้น		ย่อมน้อมนึกถึงสถานที่ที่จะเดินทางไปเสมอๆ		

	 แต่ส�าหรับพระอรหันต์		เม่ือใกล้จะปรินิพพานนั้น		แม้จะมีอารมณ์เป็นโลกียอารมณ	์	

บญัญัติอารมณ์		หรอืโลกตุตรอารมณ์บ้างกต็าม		กระแสจติเมือ่ใกล้จะปรนิพิพานนัน้		ย่อมน้อม

ไปในพระนิพพานอย่างเดียว		ทั้งนี้เพราะภพชาติที่จะต้องเกิดอีกไม่มีแล้ว		

	 ที่กล่าวว่ากระแสจิตเกิดขึ้นเนืองๆ	เป็นส่วนมาก		หมายความว่า		กระแสจิตนั้น	เป็นไป

ต่างๆ	ด้วยความบริสุทธิ์	หรือ	เศร้าหมอง		และน้อมไปในภพชาติที่จะเกิดนั้น		มิใช่เป็นไปโดย

สม�่าเสมอ		กล่าวคือ		ถ้าผู้ตาย	ตายด้วยอาการเจ็บป่วยมากเป็นเวลานานๆ		หลายนาที		หลาย

ชั่วโมง		หลายวัน		เหล่านี้เป็นต้น	กระแสจิตย่อมเกิดขึ้นเนืองๆ		ด้วยความเศร้าหมอง	หรือ	

บริสุทธิ์	 	แต่ส่วนผู้ตายโดยกะทันหัน		อาการเป็นไปต่างๆ		ของกระแสจิตดังกล่าวนั้นหามีไม่		

เช่น	ประสบอุบัติเหตุตายทันที		มีการถูกยิง		ถูกระเบิดโดยไม่รู้ตัว		จึงต้องยกเว้นกระแสจิตของ

ผู้ตายด้วยอาการดังกล่าวนี้

	 ในฉบับที่แล้ว		ได้เกริ่นเรื่อง		การปรากฏแห่งกรรมอารมณ์ที่เป็น	อภิมุขีภูตํ 	ไว้เล็กน้อย		

จะขอขยายความเพิ่มเติมนะคะว่า		เป็นการปรากฏด้วยอ�านาจแห่ง		ปุพเพกตสัญญา  คือ จํา

ความรู้สึกของจิตใจท่ีเป็นไปแล้วในกาลก่อน	เช่น	เคยมีปีติโสมนัสในขณะให้ทาน		รักษาศีล		

เจริญภาวนา		เมื่อ	๕-๖	ปีที่ผ่านมาแล้ว			และมาบัดนี้ก็ยังระลึกนึกจ�าปีติโสมนัส		อันเกิดแต่

กุศลนั้นได้อยู่			หรือเคยเศร้าโศกเสียใจจากพยสนะ	๕	ประการ	เช่น	ถูกไฟไหม้บ้าน		สูญเสีย

ญาติผู้มีพระคุณ		ถูกโกง		หรือทะเลาะวิวาท		ฟ้องร้องกับผู้ใดผู้หนึ่งในกาลก่อน	๕-๑๐	ปีล่วง

มาแล้ว			ครั้นเวลาใกล้จะตาย			ก็หวนระลึกจดจ�าความเศร้าโศก	เสียใจ		หรือความโกรธแค้น

เหล่านั้นได้		อุปมาเหมือนคนชราที่ระลึกนึกเทียบเคียงจิตใจของตนในวัยชรากับเมื่อยังเยาว์วัย

เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่		มีความเบิกบานสนุกสนานในชีวิตอย่างไร		ก็ยังจดจ�าความเบิกบานนั้นๆ	

ได้		การปรากฏแห่งกรรมอารมณ์ตามปุพเพกตสัญญาที่เป็น		อภิมุขภูต�	ก็ฉันนั้นแหละ

	 มกีารปรากฏแห่งกรรมอารมณ์อกีแบบหนึง่ทีเ่รยีกว่า		อภนิวกรณวเสน		เป็นการปรากฏ

ด้วยอ�านาจ		สัมปติกตสัญญา  คือ  จําความรู้สึกของจิตใจภายในตน		เป็นไปคล้ายๆ	กับว่าได้

กระท�าอยู่ในขณะนั้น		เช่นเคยมีความปีติโสมนัสในการให้ทาน		รักษาศีล		เจริญภาวนา		หรือ

เคยเศร้าโศกเสียใจในขณะที่ประสบพยสนะ	๕	ประการ	เช่น	ถูกไฟไหม้		ถูกโกง		หรือโกรธแค้น

ผูห้นึง่ผูใ้ด		ล่วงมาเป็นเวลานานหลายปี		มาบดันีเ้มือ่ครัน้ถงึเวลาใกล้จะตาย		ความปีตโิสมนสัก็

เกิดขึ้น		คล้ายๆ	กับว่าตนก�าลังท�าทาน		รักษาศีล		เจริญภาวนาอยู่		หรือเศร้าโศกเสียใจคล้าย

กับว่าตนก�าลังถูกไฟไหม้		ถูกโกง		ถูกปล้น		หรือทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับคนใดคนหนึ่ง		อุปมา
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เหมือนความสนุกสนานเกิดขึ้นในใจของผู้ที่ก�าลังฝัน		อันเนื่องมาจากการที่ได้ไปดูหนัง		ดูละคร

มาแล้ว		การปรากฏแห่งกรรมอารมณ์ตามสัมปติกตสัญญา	ที่เป็น		อภินวกรณวเสน		ก็ฉันนั้น	

ถ้าจะให้ค�าจ�ากัดความสั้นๆ			

       อภิมุขีภูตํ = แสดงตัวให้เด่นชัด

                         อภินวกรณวเสน = ทําตนให้เหมือนกับเกิดขึ้นใหม่ๆ

	 บุคคลที่ใกล้จะตาย		เมื่อจุติจิตดับลงในที่สุด		โดยไม่มีระหว่างค่ันนั้นเอง		จิตที่ชื่อว่า

ปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้น		ด้วยการสืบต่อชาติใหม่และชาติเก่าทั้งสองต่อกัน		มีสังขาร	๓	อย่างใด	

อย่างหนึ่ง	 	ซึ่งมีอวิชชาและตัณหาที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเป็นรากฐานตามสมควรแก่

สังขารที่เป็นกุศลและอกุศล		ได้จัดแจงให้เกิดขึ้น		ถือเอาอารมณ์ที่ชื่อว่า		กรรม		กรรมนิมิต		

คตินิมิต		ที่รับเอามาในเวลาใกล้จะตาย		ตามอาการที่ปรากฏในทวารใด		ทวารหนึ่ง		ในบรรดา

ทวารทั้ง	๖		จะมีวัตถุที่อาศัยหรือไม่มีวัตถุที่อาศัยก็ตาม		ทั้งเป็นประธานและเป็นที่ตั้งอยู่ในภพ

ใหม่		ขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนั่นเอง

 ความสําคัญนั้นอยู่ท่ีว่า  เม่ือจุติจิตน้ันดับลงแล้ว  ในลําดับแห่งจุติจิตโดยไม่มีระหว่าง

คัน่นัน้แหละทีป่ฏสินธจิติกต็ัง้ขึน้ในภพใหม่ทนัท ี คือ		ในขณะทีเ่กดิขึน้นัน้เองซ่ึงเป็นการท�าลาย

ความเห็นผิดชนิดอันตรภวทิฏฐิของบุคคลท่ีเห็นว่า  ระหว่างจุติกับปฏิสนธิ  หรือระหว่างภพ

เก่ากับภพใหม่นั้น  มีภพชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวของสัตว์ทั้งหลายที่ตายลง  จะต้องไป

เกิดพักอยู่ที่ภพนี้ก่อนเพื่อรอคอยผู้ที่จะเป็นมารดา   บิดา  ได้สมสู่อยู่ร่วมกัน  และในระหว่าง

ที่พักอยู่ในภพชั่วคราวนั้น  สามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆ  ได้อย่างปกติ  คือ มีการเห็น ได้ยิน  ไป

ในสถานที่ต่างๆ ได้  แสดงตัวให้ปรากฏและหายตัวได้  คล้ายผู้ที่ได้อภิญญา  ความเห็นเหล่านี้

ชื่อว่า  อันตรภวทิฏฐิ  เป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริงทั้งสิ้น		ซึ่งเหตุจูงใจให้เข้าใจผิดมีอยู่

ด้วยกัน	๒	ประการคือ

	 ๑.	ผู้ที่ตายไปแล้ว	มาแสดงตัวให้ผู้อ่ืนเห็นได้		โดยรูปร่างสัณฐาน	กิริยาอาการ		หรือ

เครื่องแต่งกายคล้ายกับเมื่อยังมีชีวิตอยู่		ซึ่งความจริง	ผู้ที่ตายไปแล้วนั้น		ได้ไปเกิดเป็นโอปปา

ติกะก�าเนิด		เป็นเปรตอยู่หมู่บ้าน	หรือเป็นวินิปาติกเทวดา	คือ	พวกเทวดาชั้นต�่า		ซึ่งมีความ

ยึดมั่นอยู่ด้วยอ�านาจอุปาทาน	๓	ประการ	มี	กามุปาทาน		ทิฏฐุปาทาน	และอัตตวาทุปาทาน		

และมีโอกาสมาแสดงตัวให้เห็นได้										



28

	 ๒.	ผูท้ีไ่ด้ยนิ	ได้ฟัง	ค�าว่า	สมัภเวส	ี		ทีม่มีาในบทสวดมนต์เจด็ต�านานฉบบัหลวง		ซึง่แปล

ว่า		“สัตว์ที่ก�าลังเร่ร่อนแสวงหาที่เกิด”		เลยเข้าใจว่าสัตว์ที่ตายแล้วยังแสวงหาภพใหม่		โดยยัง

ไม่ได้ผุดได้เกิดก็มี

	 ความจรงิ		สตัว์ทีช่ือ่ว่า		สมัภเวส ีนัน้ หมายถงึ ผูท้ีย่งัต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยู ่ ตายแล้ว

เกิดทันที 	ได้แก่	ปุถุชน	๔	จ�าพวก		และพระเสกขบุคคล	๓	จ�าพวก		เพราะยังละภวสังโยชน์

ไม่ได้		บุคคลเหล่านี้		มีความเกิดยังไม่สิ้นสุด		ต้องแสวงหาภพชาติต่อไปอีก		ด้วยอ�านาจแห่ง

กรรมของตนนั่นเอง

 

ภาพประกอบ: https://sanmalhot.wordpress.com/
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	 มาดูเรื่องของปฏิสนธิจิตกันให้ละเอียดสักหน่อยนะคะ		

	 ปฏิสนธิจิตที่เกิดในภพใหม่นี้				มีอารมณ์เป็นอันเดียวกันกับ			อารมณ์ของจิตใน

มรณาสันนชวนะ		(ชวนะใกล้ตาย)	ที่เกิดในภพก่อน		ถ้าอารมณ์ของมรณาสันนชวนะเป็นกรรม

อารมณ์		อารมณ์ของปฏสินธกิเ็ป็นกรรมอารมณ์ด้วย		ถ้าอารมณ์ของมรณาสนันชวนะเป็นกรรม

นมิติ	หรอืคตนิมิติ		ปฏสินธกิม็อีารมณ์เป็นอย่างนัน้ด้วย		ส่วนจตุจิติในภพเก่า	กค็งมีอารมณ์เป็น

อันเดียวกันกับอารมณ์ของปฏิสนธิในภพเก่านั้นเอง

	 ฉะนั้นการเปลี่ยนอารมณ์หรือการเปลี่ยนแปลงภพเก่ากับภพใหม่นั้น		ก็เปลี่ยนกันตรง

ที่ปฏิสนธิจิตนั่นเอง		ปฏิสนธิจิตที่มีวัตถุเป็นที่อาศัยนั้น			ชื่อว่า	สวตฺถุก	ํเป็นปฏิสนธิจิตที่เกิดใน

ปัญจโวการภูมิ	(ภูมิที่มีขันธ์	๕)	มีหทัยวัตถุรูป	(หัวใจ)	เป็นที่อาศัย		ส่วนปฏิสนธิจิตที่ไม่มีหทัย

วัตถุรูปเป็นที่อาศัย	ชื่อว่า	อวตฺถุก	ํ	เป็นปฏิสนธิจิตที่เกิดในจตุโวการภูมิ	(ภูมิที่มีขันธ์	๔	คือไม่มี

รูป		มีแต่นามซึ่งจะได้แสดงในเรื่องของภพภูมิ	ในฉบับต่อๆ	ไปค่ะ)		

	 ปฏสินธจิิตนัน้		มสีงัขาร	๓	อย่างใดอย่างหนึง่		ซึง่มอีวชิชาทีน่อนเนือ่งอยูใ่นขนัธสนัดาน

เรยีกว่า	อวชิชานสุยั		เป็นผูค้รอบครอง			และมตีณัหานสุยั	ตณัหาทีน่อนเนือ่งอยูใ่นขนัธสนัดาน		

เป็นรากฐานจัดการให้เกิดขึ้น		หมายความว่าการกระท�าด้วยกาย	วาจา	ใจ	ของสัตว์ทั้งหลาย		

ที่ส�าเร็จเป็นบุญเป็นบาป		อันสังขารท�าการจัดแจงให้ปฏิสนธิเกิดในภพใหม่ได้นั้น		จะต้องมี	

อวิชชาเก่ียวเน่ืองด้วยเสมอไป		ถ้าการงานต่างๆ	ไม่มีอวิชชาเกี่ยวข้องด้วย		การงานนั้นๆ	จะ

ส�าเร็จเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้		เป็นแต่กิริยาที่กระท�าให้ส�าเร็จลงเฉพาะหน้าเท่านั้น

	 อุปมาเหมือนสตรีที่ยังมีระดู		เมื่ออยู่ร่วมกับสามีแล้ว		ย่อมท�าให้มีบุตร	ธิดา	ปรากฏขึ้น

ได้		แต่ครั้นระดูหมดไปแล้ว		ถึงอยู่ร่วมกันก็ไม่ท�าให้มีบุตร	ธิดา	ปรากฏขึ้นได้ฉันใด		การกระ

ท�าด้วยกาย	วาจา	ใจ	ของผู้ที่ยังมีอวิชชานุสัย	ที่ท�าให้ส�าเร็จเป็นบุญเป็นบาป		และการกระท�า

ของผู้ที่ไม่มีอวิชชานุสัย		ที่ไม่ให้เป็นบุญเป็นบาป		ก็ฉันนั้น

	 สังขาร	๓	อย่าง	ปญุญาภสิงัขาร  อปญุญาภสิงัขาร  และอาเนญชาภสิงัขาร	อย่างใดอย่าง

หนึง่ทีม่ตีณัหาเป็นรากฐานนัน้	หมายถงึ	การกระท�าการงานด้วยกาย	วาจา	ใจของสตัว์ทัง้หลาย

ในโลกนี้	 	ไม่ว่าจะกระท�าในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม	ย่อมมีการหวังผลตอบแทนด้วยอ�านาจของ

ตัณหาอยู่เสมอเป็นส่วนมาก		จนอาจกล่าวได้ว่า	ถ้าไม่มีตัณหาเป็นตัวการหวังผลตอบแทนแล้ว		

การงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวหรือส่วนรวม	และแม้การงานทางธรรมที่ยังเกี่ยวข้อง

กับทางโลกจะต้องหยุดชะงักไป		เพราะไม่มีตัณหาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง		จะยังคงด�าเนินไปได้ก็
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แต่เฉพาะงานทางธรรมที่ไม่เกี่ยวกับทางโลก	เช่น	การเจริญวิปัสสนากรรมฐานของปุถุชนบาง

ท่าน	และของพระอริยบุคคล		ตลอดจนการพิจารณา	มรรค	ผล		นิพพาน		กิเลสที่ละแล้ว		หรือ

ที่ยังเหลืออยู่	การเข้าผลสมาบัติ		นิโรธสมาบัติเท่านั้น	หากโลกมีแต่งานทางธรรมที่ไม่เกี่ยวกับ

ทางโลกดังนี้แล้ว	โลกจะเหงียบเหงา	แห้งแล้ง	เปล่าเปลี่ยว	ไม่สนุกครึกครื้น

	 อุปมาเหมือนสายลมที่พัดอยู่เป็นประจ�าธรรมดาทั่วทุกทิศ		มีอันเป็นต้องหยุดพัดระงับ	

ไปประมาณครึ่งชั่วโมง		สัตว์ทั้งหลายก็จะพากันล้มตายเป็นอันมาก	จะคงเหลือแต่สัตว์ที่อาศัย

อยูใ่ต้พืน้ดินและใต้พ้ืนน�า้เท่านัน้		และถ้าสายลมแรงพดัจดัเป็นพาย	ุกย่็อมน�าความพนิาศหายนะ

มาสูห่มูส่ตัว์เช่นกนั	ข้ออปุมานีฉ้นัใด		อ�านาจของตณัหากย่็อมน�ามาซึง่ประโยชน์อย่างใหญ่หลวง

แก่สัตว์โลก	เหมือนสายลมที่พัดอยู่เป็นประจ�าธรรมดาทั่วทิศ		และถ้าอ�านาจของตัณหามีก�าลัง

มากเกินไป		ก็เหมือนสายลมแรงพายุจัด		ย่อมน�าความวิบัติหายนะมาสู่หมู่สัตว์ทั้งหลายฉันนั้น

	 ส่วนจิตในเวลาใกล้จะตายนั้น		จะมีวิถีจิตเกิดขึ้น		ที่เรียกว่า มรณาสันนวิถี  คือ วิถีจิต 

ทีเ่กิดขึน้ในเวลาใกล้จะตาย	ซึง่วิถจีติท่ีเกดิขึน้ในเวลาใกล้จะตายนี	้	จะมกี�าลงัลดน้อยลง		เพราะ

กระแสจิตมีก�าลังอ่อน	ทั้งหทัยวัตถุ	(หัวใจ)	อันเป็นที่อาศัยของจิต	เจตสิกทั้งหลาย	ก็มีก�าลังลด

น้อยลง		เม่ือหทัยวัตถุมีก�าลังอ่อนลงแล้ว	จิต	เจตสิก	ที่อาศัยหทัยวัตถุเกิด		ย่อมมีก�าลังอ่อน

ตามลงไปด้วย		อุปมาเหมือน		ขบวนรถไฟที่วิ่งไปบนรางที่ช�ารุด		ย่อมต้องลดก�าลังความเร็วลง		

กระแสจิตที่มีก�าลังอ่อนลง		มิได้เกี่ยวกับอายุ	แต่เกี่ยวกับหทัยวัตถุและกาลเวลาแห่งการเกิด

ขึ้นของจิต	ถ้าเกิดใน	มรณาสันนกาล	(เวลาใกล้จะตาย)	อติตรุณกาล	(ในเวลาที่คลอดออกจาก

ครรภ์มารดาใหม่ๆ)	มุจฉากาล (ในเวลาที่หลง)	วิสัญญีภูตกาล	(	ในเวลาที่สลบ)	กระแสจิตก็มี

ก�าลงัอ่อน		แต่ถ้ากระแสจติเมือ่ยามปกต	ิ	ทีน่อกจากกาลดงักล่าวนี	้	กระแสจติกม็กี�าลงัเข้มแขง็		

อุปมาเหมือนความร้อนแห่งดวงอาทิตย์เมื่อยามเช้าตรู่และยามเย็น		กับเวลากลางวัน		ย่อมมี

ก�าลังความร้อนทีแ่ตกต่างกนั	คือเวลากลางวนัย่อมร้อนแรงกว่าเวลาเช้าตรู	่	และยามเยน็		ฉะนัน้

การที่กระแสจิตมีก�าลังอ่อนลง	จึงเนื่องจากหทัยวัตถุ	และเวลาแห่งการเกิดขึ้นของจิตนั้นเอง		

	 เหตุที่หทัยวัตถุมีก�าลังอ่อนลงนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกัน	เช่น	เพราะเป็นอติตรุณกาล		

หมายความว่า	ทารกท่ีหยัง่ลงสูค่รรภ์มารดา		ยงัมีอวยัวะเกดิขึน้ไม่ครบ		เวลานัน้ร่างกายมสีภาพ

อ่อนมาก		ฉะนั้น		หทัยวัตถุ	จึงมีก�าลังอ่อนด้วย

	 ถ้าหทัยวัตถุพิการ		เช่นเป็นโรคหัวใจ		วางยาสลบ		ก็เป็นสาเหตุให้หทัยวัตถุมีก�าลังอ่อน

ได้

	 หทยัวตัถุมกี�าลงัอ่อนในเวลาใกล้จะตายนัน้	ตามธรรมดากัมมชรปูย่อมเกิดขึน้ทกุๆ	ขณะ
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จติ		แต่เวลาใกล้จะตาย		กมัมชรปูจะไม่มเีกิดเพิม่อีก	คงมีแต่กมัมชรปูทีก่�าลังดบัลงเท่านัน้		กมัม

ชรูปจึงมีน้อยลง		และจะดับหมดพร้อมกับจุติจิต	ฉะนั้นในเวลาใกล้จะตาย	หทัยวัตถุจึงมีก�าลัง

อ่อนลง		จิต	เจตสิก	ที่อาศัยหทัยวัตถุเกิด		จึงมีก�าลังอ่อนลงตามไปด้วย

	 และในวิถีจิตธรรมดา		กามชวนะที่จะให้ส�าเร็จเป็นการท�า	พูด	คิดนึกได้นั้น	ต้องเกิดขึ้น		

๗	ขณะ		เว้นแต่ผู้มีปัญญาบารมีมาก		เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	และพระอัครสาวก	ชวนะจิต

เกิดเพียง		๔-๕	ขณะ	ก็ส�าเร็จการงานได้		แต่เป็นการงานพิเศษ	โดยมีสติเป็นประธาน		ส่วนชว

นะ	๕	ขณะ		ย่อมมีแก่ผู้ใกล้จะตายโดยทั่วไป		และขณะนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวกาย		วาจา		หรือ

แม้แต่นึกคิด			คืออยู่ในสภาพหมดความรู้สึกนั่นเอง		

	 ได้น�าเสนอเรื่องของคตินิมิตและจิตในขณะใกล้จะตาย	ให้ท่านได้ทราบพอเป็นความรู้

ความเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะ		ฉบับหน้าเราจะพาท่านไปรู้จักกับปฏิสนธิจิตที่ไปเกิดในภพภูมิ

ต่างๆ		ค่ะ			ขอความสวัสดี		มีสุขภาพแข็งแรง		และความเจริญในธรรม	จงมีแก่ท่านผู้อ่านทุก

ท่านค่ะ	

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทที่ ๕  

              วิถีมุตตสังคหวิภาค โดย  นายวรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี   มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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พระธรรมจากหลวงพ่อ ใหญ่

พระอาจารย์ใหญ่	ดร.	ภัททันตะ	อาสภมหาเถระ

วิปัสสนาทีปนีฎีกา (ตอนที่ ๒)
จากหนังสือ	วิปัสสนาทีปนีฎีกา	โดย	หลวงพ่อใหญ่ฯ	ดร.	ภัททันตะอาสภมหาเถระ
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กัมมัฏฐานปริจเฉทที่ ๙
ในอภิธัมมัตถสังคหอรรถกถา

(ต่อจาก	วิปัสสนาทีปนีฎีกา	ตอนที่	๑	ใน	อาสภสาร	ฉบับที่	51)

(๕) มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ

	 สัมมสนญาณ	ญาณที่ไตร่ตรองในลักษณะทั้ง	๓	ของรูปนาม	และอุทยัพพยญาณเบื้อง

ต้น		คือ	ปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูป-นาม	แต่ยังอ่อนอยู่	 ในระหว่างนั้นเป็น 

มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ	ิเพราะว่าวปัิสสนาญาณทัง้สองนีช้�าระใจให้พ้นจากคาหะทัง้	๓	คอื	

ความยึดมั่นโดยตัณหา	มานะ	ทิฏฐิ	ในอุปกิเลส	๑๐	อย่างซึ่งเป็นหนทางผิดเสียได้	ฉะนั้น	เมื่อ

อุทยัพพยญาณเบื้องต้น	(อย่างอ่อน)	ของโยคีที่เห็นความเกิดดับของรูป-นามนั้น	เกิดขึ้นติดต่อ

กันอย่างไม่ขาดสายโดยสะดวกสบาย	แม้ว่าจะมีอุปกิเลส	๑๐	อย่าง	อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น

รบกวนขัดข้องอยู่ก็ตาม	ใจก็ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยุ่งอยู่กับอุปกิเลส	๑๐	นี้แต่ประการใด	คงเห็น

อยู่แต่ความเกิดดับของรูป-นามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนเวลานั้นแลได้ชื่อว่า	มคฺคามคฺคญาณ

ทสฺสนวิสุทฺธิ	

(๖) ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ

	 วิปัสสนาญาณทั้ง	๙	มีอุทยัพพยญาณเบื้องปลาย	(อย่างแก่)	ที่ผ่านพ้นจากอุปกิเลส	๑๐	

อย่างเป็นต้นจนถึงอนุโลมญาณ	หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า	สัจจานุโลมิกญาณ	ทั้งหมดนี้เรียกว่า	

ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ	 เพราะว่าวิปัสสนาญาณทั้ง	๙	นี้	ช�าระใจให้พ้นจากความส�าคัญผิด

ทั้ง	๓	มีนิจจสัญญา,	สุขสัญญา,	อัตตสัญญาเสียได้	จึงได้ชื่อว่า	ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ	

 

(๗)  ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ

	 มรรคญาณทั้ง	๔	มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น	เชื่อว่า	ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ	เพราะช�าระใจให้

พ้นจากมลทินคือ	โมหะ	ความหลง	ความไม่รู้ในเรื่อง	๘	อย่างเสียได้	

	 เรื่อง	๘	อย่างนั้น	คือ	:-	

	 ๑.		ไม่รู้ว่ากายใจนั้นเป็นตัวทุกข์	

	 ๒.		ไม่รู้ว่าความยินดีพอใจนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด	

	 ๓.		ไม่รู้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับทุกข์	
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	 ๔.		ไม่รู้องค์มรรค	๘	นั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพาน	

	 ๕.		ไม่รู้ในภพชาติที่เคยมีมา	หมายถึง	ไม่มีความเชื่อในภพก่อนๆ	(แต่ไม่รู้ในภพชาติที่

จะมีต่อไป)	

	 ๖.		ไม่รูใ้นภพชาตทิีจ่ะมใีนข้างหน้า	หมายถงึ	ไม่เชือ่ในการทีจ่ะเกดิต่อไป	(แต่ไม่รูใ้นภพ

ชาติที่เคยมีมา)	

	 ๗.		ไม่รู้ในภพชาติที่เคยมีมาและจะมีต่อไป	หมายถึง	ไม่มีความเชื่อทั้งภพก่อนและภพ

หน้า	คงเชือ่อยูแ่ต่ในปัจจบุนัภพนีว่้า	มกีารก�าเนดิขึน้มาจากบิดามารดา	เม่ือตายแล้วกห็มดเรือ่ง

กัน	

	 ๘.	ไม่รู้ในความเป็นไปแห่งสัตว์ทั้งหลายว่า	ได้แก่	ธรรมที่เป็นเหตุและเป็นผลมีอวิชชา,	

ตัณหาเป็นที่อาศัยและเกิดขึ้นติดต่อเกี่ยวเนื่องกัน	ในระหว่างที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานนั้นว่า	

ไม่ใช่ธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแต่อย่างใด	คงเกิดขึ้นและเป็นไปตามอ�านาจของพระเจ้าที่ได้จัด

สร้างขึ้น	

	 ผู้ที่มุ่งหวังจะส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วเข้าสู่พระนิพพานนั้น	พึงทราบความส�าคัญ

แห่งวสิทุธทิัง้	๗	ว่า	เบ้ืองต้นแห่งการปฏบิตัจิะต้องมสีลีวสิทุธแิละจิตตวิสทุธทิัง้สองนีเ้ป็นรากฐาน

แห่งการปฏบิตัเิสยีก่อน	ทฏิฐวิสิทุธเิป็นต้นจนถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสุิทธจิงึจะส�าเรจ็ลงได้ตาม

ล�าดับ	ต่อแต่นั้นญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นวิสุทธิที่ส�าคัญยิ่งก็จะส�าเร็จต่อไป	ถ้าการปฏิบัติขาด 

สลีวสิทุธแิละจติตวสิทุธท้ัิงสองนีเ้สยีแล้ว	ทิฏฐวิสุิทธเิป็นต้น	จนถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธกิม็ี

ขึน้ไม่ได้	เมือ่วสิทุธทิัง้	๔	นีม้ขีึน้ไม่ได้	ญาณทสัสนวสิทุธอัินเป็นวสิทุธิสดุท้ายกเ็กดิขึน้ไม่ได้เช่นกนั	

ดังนั้น	จึงเปรียบวิสุทธิทั้ง	๗	ประการนี้เสมือนหนึ่งการสร้างพระสถูปเจดีย์หรือร่างกายของคน	

	 เปรยีบเหมอืนกบัการสร้างพระสถูปเจดย์ีน้ัน	คอื	สลีวสิทุธแิละจติตวสิทุธ	ิทัง้สองเปรยีบ

เสมอืนหนึง่รากฐานขององค์พระสถปูเจดย์ีทีไ่ด้จดัสร้างขึน้ไว้ภายในพืน้ดนิอันแขง็แรงเป็นอย่าง

ดี	เพื่อเป็นที่รองรับองค์พระสถูปเจดีย์	ซึ่งจะได้สร้างขึ้นต่อไปอย่างใหญ่ยิ่งให้ตั้งอยู่อย่างมั่นคง

ถาวร		ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิทั้ง	๔	นี้		เปรียบเหมือนกับองค์พระ

สถปูเจดย์ี		ญาณทสัสนวสิทุธ	ิเปรียบเหมอืนกบัฉตัรทองทีป่ระดบัโดยรตันะ	ซึง่เปน็ยอดสดุของ

องค์พระสถูปเจดีย์	

	 เปรยีบเหมอืนร่างกายของคนนัน้	คอื	สีลวสุิทธแิละจติตวสุิทธทิัง้สองนีเ้ปรยีบเหมือนขา	

เปรียบเทียบวิสุทธิทั้ง ๗
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ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิทั้ง	๔	นี้	เปรียบเหมือนตัว	ญาณทัสสนวิสุทธิ

เปรียบเหมือนศีรษะ	ฉะนี้	

จบวิสุทธิ	๗	โดยย่อ

๒. แสดงลักขณะ ๓ ตามอภิธัมมัตถสังคหบาลี

อนิจฺจลกฺขณ�	ทุกฺขลกฺขณ�	อนตฺตลกฺขณญฺเจติ	ตีณิ	ลกฺขณานิ

ลักขณะมี	๓	คือ

  

อธิบายบาลีข้อที่	๒	ที่แสดงถึงลักขณะ	๓

	 ค�าว่า	ลักขณะ หมายความว่า เป็นเครื่องหมายของสังขารธรรม ดังนั้นสิ่งทั้งหลายท้ัง

ปวงทีป่รากฏมอียู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นรูปหรอืนาม	สิง่ทีม่ชีวีติหรอืไม่มชีวีติทัง้ภายในและภายนอก

นั้น	ถ้าได้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้มีเครื่องหมายทั้ง	๓	คือ	อนิจฺจตา	ทุกฺขตา	อนตฺตตา	ครบถ้วน

บรบิรูณ์แล้ว	กจ็ะตดัสนิใจได้ทนัทว่ีา	สิง่เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสงัขารธรรมทัง้สิน้	คอื	ธรรมทีป่รากฏ

ขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง	ดังมีวจนัตถะแสดงว่า	

ลกฺขนฺติ ลกฺขิตพฺพํ อเนนาติ = ลกฺขณํ

 บัณฑิตทั้งหลายย่อมกําหนดรู้ธรรมที่ควรรู้ (ว่าเป็นสังขตะ) โดยเครื่องหมายนั้น ฉะนั้น

เครื่องหมาย (อันเป็นเหตุแห่งการรู้จําธรรมที่ควรรู้ว่าเป็นสังขตะ) นั้น ชื่อว่า ลักขณะ 

 

๑. อนิจฺจสฺส ลกฺขณํ = อนิจฺจลกฺขณํ 

	 เครื่องหมายของสังขตธรรมท่ีไม่เท่ียงชื่อว่าอนิจจลักขณะ	ได้แก่	ความสิ้นไปดับไป	ดัง

ที่แสดงว่า	อนิจฺจ�	ขยฏฺเฐน	ชื่อว่าเป็น	อนิจจะ	โดยอรรถว่า	สิ้นไปดับไป	นั่นเอง	

อีกนัยหนึ่ง	อนิจฺจสฺส	ภาโว	=	อนิจฺจตา/	อนิจฺจตาเยว	ลกฺขณ�	=	อนิจฺจลกฺขณ�	

๑. อนิจฺจลกฺขณํ     ลักขณะที่ไม่เที่ยง 
๒. ทุกฺขลกฺขณํ       ลักขณะที่เป็นทุกข์ 
๓. อนตฺตลกฺขณํ     ลักขณะที่เป็นอนัตตา

“

“
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	 ความเป็นอยู่คือ	สิ้นไปดับไปอยู่เรื่อยๆ	ติดต่อกัน	ของสังขตธรรมที่ไม่เที่ยง	ชื่อว่า	 

อนิจจตา	หรือความเป็นอยู่คือ	สิ้นไปดับไปอยู่เรื่อยๆ	ติดต่อกัน	ของสังขตธรรมที่ไม่เที่ยงนั่น

แหละ	เป็นเครื่องหมายให้รู้จ�าได้	ชื่อว่า	อนิจจลักขณะ	

๒. ทุกฺขสฺส ลกฺขณํ = ทุกฺขลกฺขณํ 

	 เครื่องหมายของสังขตธรรมที่เป็นทุกข์	ชื่อว่าทุกขลักขณะ	ได้แก่	ความทนอยู่ไม่ได้ต้อง

ดับไป	ตามที่แสดงว่า	ทุกฺข�	ภยฏฺเฐน	ชื่อว่า	เป็นทุกข์	โดยอรรถว่าเป็นภัยที่น่ากลัวนั่นเอง	

อีกนัยหนึ่ง	ทุกฺขสฺส	ภาโว	=	ทุกฺขตา/		ทุกฺขตาเยว	ลกฺขณ�	=	ทุกฺขลกฺขณ�	

	 ความอยู่ไม่ได้	ต้องดับไปอยู่เรื่อยๆ	ติดต่อกันของสังขตธรรม	ชื่อว่า	ทุกขตา	หรือความ

ทนอยูไ่ม่ได้	ต้องดบัไปอยูเ่รือ่ยๆ	ตดิต่อกนั	ของสงัขตธรรมทีเ่ป็นทุกข์นัน่แหละเป็นเครือ่งหมาย

ให้รู้จ�าได้	ได้ชื่อว่า	ทุกขลักขณะ	
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๓. อนตฺตสฺส ลกฺขณํ = อนตฺตลกฺขณํ

	 เครื่องหมายของธรรมท้ังปวงท่ีไม่ใช่อัตตะ	ชื่อว่า	อนัตตลักขณะ	ได้แก่ความไม่มีแก่น

สาร	ปราศจากเราเขาท่ีจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการ	ดังที่แสดงว่า	อนตฺตา	 

อสารกฏฺเฐน	ชือ่ว่าเป็น	อนตัตา	เพราะอรรถว่า	ไม่มแีก่นสาร	ปราศจากเราเขาทีจ่ะบงัคบับญัชา

ให้เป็นไปตามความต้องการนั่นเอง	

	 อีกนัยหนึ่ง	อนตฺตสฺส	ภาโว	=	อนตฺตตา/	อนตฺตตาเยว	ลกฺขณ�	=	อนตฺตลกฺขณ�	

ความไม่มีแก่นสาร	ปราศจากเราเขาที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการของธรรมทั้ง

ปวง	ชื่อว่า	อนัตตตา	หรือความไม่มีแก่นสาร	ปราศจากเราเขาที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตาม

ความต้องการของธรรมทั้งปวงนั่นแหละ	เป็นเครื่องหมายให้รู้จ�าได้	ชื่อว่า	อนัตตลักขณะ	

   (* โปรดติดตาม วิปัสสนาทีปนีฎีกา ตอนที่ ๒ ใน อาสภสาร ฉบับที่ ๕๓)
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 2)	กระบวนการสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลก  

	 ผลการวิจัยนักสันติภาพโลก	ได้แก่	มหาตมะ	คานธี	(Mahatma	Gandhi)	เนลสัน	แมน

เดลา	(Nelson	Mandela)	มาร์ติน	ลูเธอร์	คิง	จูเนียร์	(Martin	Luther	King	Jr.)	คุณแม่เทเร

ซา	(Mother	Teresa)	แห่ง	กัลกัตตา	ดาไลลามะองค์ที่	14	เทนซิน	เกียตโซ	พบว่า	เบื้องหลัง

การสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลกเหล่านี้ที่มีหลักคิดไปสู่การปฏิบัติและได้ผลเป็นเกณฑ์

ส�าคัญเชิงคุณภาพในการชี้วัดหรือบ่งชี้ถึงความส�าเร็จในกระบวนการที่น�าไปสู่สันติภาพทั้งมิติ

สันตภิาพภายในและภายนอกท่ีได้จากนกัสนัตภิาพโลกผู้เป็นบคุคลหรอืนกัต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุย

ชนในทางสันติวธีิ	ปราศจากการใช้ความรนุแรง	หรอืผูท้ีไ่ด้รบัการยกย่อง	หรอืได้รบัรางวลัโนเบล

สาขาสันติภาพในฐานะผู้ขับเคลื่อน	และมีบทบาทส�าคัญในการสร้างสันติภาพ	สนับสนุนการใช้

สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในบริบทต่างๆ	ดังนี้	

	 	 1.		เป็นผู้ที่เข้าใจในกระบวนการสร้างสันติภาพภายใต้กรอบแห่งความจริง	4	

ประการ	(อริยสัจ	4)	(Phra	Dhampitaka,	B.E.	2545)	

	 	 2.	ลดความเบียดเบียนกันด้วยหลัก	“อหิงสา”	คือการไม่ใช้ความรุนแรงต่อชีวิต

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	

	 	 3.	ต้องท�าความเข้าใจกันระหว่างศาสนา	ด้วยการเริ่มจากปัจเจกฯ	ที่ต้องเข้าถึง

หัวใจแห่งศาสนาของตน	ใจกว้างในหลักต่างศาสนาที่ต่างก็เน้นให้รักเพื่อนมนุษย์เช่นรักตนเอง	

และเน้นการสร้างสันติภายในด้วยหลักเสมือนการรักสันติภาพที่ปราศจากความรุนแรง	

	 	 4.	ต้องก�าจัดความต้องการเอาชนะ	การเพ่งโทษต่อผู้อื่น	ด้วยการ	พัฒนาความ

กรุณาให้มากกว่าพัฒนาสมอง	

	 	 5.	ต้องมคีวามเพยีร	4	ด้าน	ได้แก่	การระวงัเหตแุห่งความขดัแย้ง	การขจดัความ

ขัดแย้งอนัจะลกุลามน�าสูค่วามรนุแรง	การป้องกนัความขดัแย้ง	และการรกัษาพฒันาให้เกดิความ

สงบสันติสุขอย่างยั่งยืน	(ปธาน	4)	(Phra	Bhramakunabhorn,	B.E.	2551)	โดยใช้หลักพุทธ 

ธรรมอ่ืนๆ	และหลกัค�าสอนในพหุศาสนา	มาร่วมเป็น	“พลงัทางศาสนา”	ซึง่เม่ือน�ามาบรูณาการ

ร่วมกนักจ็ะเป็นเครือ่งมอือนัทรงประสทิธภิาพสู่ความสัมฤทธผิลต่อกระบวนการสร้างสันตภิาพ

โดยจะสามารถแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งรุนแรง	(violent-conflict	transformation)	มาเป็น

บรรยากาศแห่งความปรองดอง	ความสมานฉันท์ต่อกันในสังคม	รู้จักแบ่งปัน	“ลมหายใจแห่ง

สันติภาพ”	(Sharing	Breath	of	Peace)		ด้วยคติพจน์	“จากขันติและสติ	สู่สันติอย่างยั่งยืน”	

(Phramaha	Hansa,	Assoc.	Prof.,	Dr.,	B.E.	2547)	
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	 	 6.	มเีป้าหมาย	2	ทาง	คอื	การสร้างสันตภิาพด้วยการควบคุมความขดัแย้งทีน่�าสู่

ความรนุแรงให้ได้เป็นเบือ้งต้น	(Peace	Keeping)	จากนัน้คอืยตุคิวามขัดแย้งทีน่�าสูค่วามรนุแรง	

(Peace	Making)		การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในมุมมองของนักสันติวิธีมิได้เป็นหลัก

ประกันว่าทุกกรณีจะต้องส�าเร็จ	หรือทุกวิธีจะสามารถสร้างสันติภาพภายนอกให้เกิดในสังคม

ได้	ขณะที่บางกรณีสันติวิธีก็อาจใช้ไม่ได้เลย	นักสร้างสันติภาพต้องมีวิธีจัดการความขัดแย้งใน	 

2	มิติหลักๆ	คือ	มิติของความขัดแย้งด้านในในเชิงปัจเจกฯ	และมิติของการจัดการความขัดแย้ง

ด้านนอกในเชิงสังคม	7.	ในกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อความปรองดอง	สมานฉันท์	ต้องยึด

หลักการท�างานแบบมีส่วนร่วม	(participation)	อย่างเต็มใจ	และเข้าถึงชุมชนและสมาชิกใน

สงัคม	การมส่ีวนร่วมภายใต้การสือ่สารอย่าง	“กระจ่างชดัด้วยสนัต”ิ	เป็นส่วนส�าคญัของปฏบิตัิ

การร่วมสร้างสันติภาพ		

 3)	แนวทางการชีว้ดัความส�าเรจ็เกีย่วกบักระบวนการสร้างสนัตภิาพขององค์กรสนัตภิาพ

และนักสันติภาพโลก	ผลการวิจัยพบว่า

	 	 (1)	มิติศาสนา	

		 	 1.	พลังศาสนาเป็นตัวแปรส�าคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้าง

สันติภาพ	เพราะศาสนาทุกศาสนามีคุณค่าในการใช้	“ขันติ”น�าสู่	“สติ”	และ	“สันติ”	

	 	 	2.	กระบวนการสร้างสันติภาพต้องประกอบด้วยมิติของศาสนาเพื่อชักน�ากัน

ให้หลดุพ้นจากความขัดแย้งอันจะน�าสูค่วามรนุแรง	น�าค�าสอนของศาสนามาช่วยกนัพฒันาการ

สร้างสันติภาพ	

	 	 	3.	ทุกศาสนาล้วนมีนัยยะที่มุ่งเน้นให้ศาสนิกในหมู่มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่าง

สงบและสันติด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะเป็นพุทธที่เน้นการอยู่ร่วมกันด้วยการร่วม

วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหาอันเป็นอุปสรรคแห่งการสร้างสันติภาพ	หาหนทาง	วิธีการหรือเครื่อง

มอืทีจ่ะสามารถขจดัปัญหาเหล่านัน้ในทางสนัต	ิ(อรยิสจั	4)	ครสิต์ทีเ่น้นการรกัผูอ้ืน่เฉกเช่นการ

รักตนเอง	มีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ	ที่ส่งเสริมสันติภาพ	อิสลามที่เน้นหลักของความยุติธรรม	

การให้เกยีรติและศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์	มุง่สูส่นัตสิขุ	ฮินดทูีเ่น้นการสร้างสนัตภิายในด้วยหลกั

ของการรกัสนัตภิาพ	ไม่ใช้ความรนุแรง	หลกัพระธรรมศาสตร์ทีเ่น้นความอดทนอดกลัน้	ระงบัจติ	
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ยึดสัจจะ	ไม่โกรธ	อันเป็นหนทางสู่สันติภาพ	และซิกซ์ที่เน้นการก้าวสู่สุขนิรันดร์	ซึ่งในขั้นตอน

ต่างๆ	นับเป็นก้าวย่างของศาสนิกสู่สันติสุขภายใน	(Phramaha	Duangden,	Dr.	and	Team,	

B.E.	2559)	อันจะสามารถขยายออกสู่ภายนอกในการอยู่ร่วมกันกับพหุชนโดยไม่เบียดเบียน

กันได้เป็นอย่างดี	

	 	 (2)	หลักการส�าคัญของนักสันติภาพโลก	

		 	 1.	สงัคมระดบัจลุภาค:	สถาบนัครอบครวัหน่วยย่อยส�าคญัของสงัคมระดบัมหัพ

ภาค:	แม่ชเีทเรซาแห่งกลักตัตา	ได้รบัการยกย่องว่าเป็นนกัสันติภาพโลกในสายสังคมสงเคราะห์

ที่เน้นในเรื่องของ	“ความรักอันบริสุทธิ์”	ว่าเริ่มต้นจากที่บ้าน	แต่ทุกวันนี้ปัญหาครอบครัวเกิด

จากการขาดการแบ่งปัน	ไร้สุขในการรับใช้กันและกัน	หาใช่ความยากจนไม่	(Mother	Teresa,	

2004)	มโนทัศน์ของคุณแม่เทเรซามีความลึกซึ้งกลมกลืนในหลักค�าสอนของพหุศาสนา	เพราะ

ความรกัอนับรสิทุธิจ์ะเกดิไม่ได้หากผูส้ร้างครอบครวัร่วมกนัไม่พยายามสร้างสันติภายในตนเอง	

ให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก	

	 	 	2.	สังคมระดับมหัพภาค:	สถาบันการเมืองและการปกครอง:		

 

	 	 1)	มหาตมะ	คานธ	ีนกัสนัตภิาพโลกในแนวทางการไม่ใช้ความ		รนุแรง	(Non-vi-

olence)	เป็นผู้ที่ได้เสนอวิธีการเพื่อการสร้างสันติภาพในรูปแบบ	3	แนวคิดหลักๆ	ได้แก่	สัตย์	

อหิงสา	และสัตยาเคราะห์	(Mahatma,	1948)	ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลยืนยันแนวคิดดังกล่าวก็คือ	

สถานการณ์การต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย	
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	 	 2)	ดาไลลามะองค์ท่ี	14	เทนซิน	 เกียตโซ	นักสันติภาพโลกในแนวคิด	“จิต

เดิมแท้ของมนุษย์คือความกรุณา”	ได้ยืนยันว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์เรานั้นมีความอ่อนโยน	แต่

ความก้าวร้าวรนุแรงเกดิจากการพฒันาสมองทีไ่ม่ได้สมดลุ	จงึน�าไปสูก่ารท�าลายและความวกิฤต	ิ

(Dalai	Lama	the	14th	&	Howord,	2006)	สิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์กลับมามีความกรุณาต่อ

กันได้	คือ	การส่งเสริมในทุกองคาพยพของสังคมทุกระดับให้บ่มเพาะการเจริญ	“ภาวนา	4”	

(Phra	Bhramakunabhorn,	B.E.	2551)	ซึ่งจะสามารถน�าพาสันติสุขให้เกิดภายในบุคคล

และสามารถส่งออกสู่สังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี	

	 	 	 3)	เนลสัน	แมนเดลา	เป็นผู้ที่อดทน	อุทิศเวลาทั้งชีวิตเสียสละตนเองใน

การต่อสู้เพื่อประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้ที่ต้องการความเท่าเทียมกันแม้จะต้องโทษอยู่ใน

เรือนจ�านานถึง	27	ปี	จนกระทั่งพ้นโทษและได้รับการเลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี

ของประเทศแอฟริกาใต้ด้วยสภาวะของความเป็นผู้น�าที่โดดเด่นทั้งจิตภายในและภายนอก	

สามารถน�าพาประเทศแอฟรกิาใต้เข้าสูย่คุใหม่แห่งการอยูร่่วมกนัอย่างปรองดองของคนพืน้เมอืง	

2	กลุ่ม	ทีต่่างทัง้ผวิพรรณและภาษา	เขาสามารถน�าพาประเทศไปสูก่ารเปลีย่นผ่านทางการเมือง	
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(Political	Transformation)	โดยมิต้องเผชิญกับความรุนแรงจากการต่อสู้ทางการเมืองและ

ผ่านไปได้อย่างสงบจนถงึปัจจบุนั	แม้จะเสยีชวีติไปแล้ว	แมนเดลา	กย็งัเป็นแรงบนัดาลใจแก่นกั

สนัตภิาพทัว่โลกโดยยกย่องผลงานการเป็นผู้น�าของเขาว่า	“รปูแบบเนลสนั”	(Nelson’s	Model)	

หากน�าหลกัพทุธสันติวธิไีปวเิคราะห์	จะพบว่าเครือ่งมือในการสร้างสนัตภิาพของเขาตรงกบั	หลกั	

“สังคหวัตถุ	4”	(Thai	Tipitaka,	1996,	21/32/37)	อันเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สามารถยก

ระดับคุณค่าทางจิตใจของผู้คน	ท�าให้มีแต่สันติสุขร่วมกัน	(Narongrit,	B.E.	2558)			 	

	 	 	 4)	มาร์ติน	ลูเธอร์	คิง	จูเนียร์	นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน	(Civil	Right)	

เขาเป็นผู้น�าขบวนการเรียกร้องสิทธิเสมอภาคของชาวผิวด�า	ในสหรัฐอเมริกา	ด้วยนโยบาย

และแนวทางต่อต้านที่ใช้ความนุ่มนวลตามหลัก	“อหิงสา”ของ	คานธี	และแมนเดลา	รวมถึง

ทักษะการพูดต่อสาธารณะที่เป็นที่เลื่องลือ	คิง	ได้รับรางวัลสันติภาพเคเนดี้	รางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพ	ความส�าเร็จสูงสุดของเขา	คือ	การท้าทายอ�านาจของกฎหมายแบ่งแยกผิวในภาคใต้

ของสหรัฐอเมริกา	นัยยะส�าคัญที่เห็นเด่นชัดในการต่อสู้ของเขาคือความเสมอภาค	และความ

ยุติธรรมในมวลมนุษย์	

	 	 (3)	สรุปเกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพ	

	 	 (3.1)	เกณฑ์ชีว้ดัความส�าเร็จฯ	ในประเดน็ที	่1:	การระมดัระวงัตนเอง		ประกอบ

ด้วย	2	ตัวชี้วัด:		

	 	 	 1.	การระมัดระวังพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย	วาจา:	มีศีล	

(Kachaporn,	10/7/16;	Dr.	Meechai,	31/7/16;	Dr.	Pawarut,	21/8/16)	อดทน	อด

กลั้น	เป็นกลาง	เป็นศาสนิกชนท่ีดี	 ส่ือสารท�าความเข้าใจผู้อื่นในด้านต่างๆ	อย่างสร้างสรรค์	

(Chalat,	10/7/16)	
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	 	 	 	2.	การระมดัระวงัความคดิ:	ใช้คตธิรรมคนด	ีคดิ-รู้สกึ-พยายามท�าความ

เข้าใจความหลากหลายของผู้คน	ชุมชน	สังคม	วัฒนธรรม	เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ

ชุมชน	ให้โอกาสคน	มีมุมมองการสร้างและการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม	(Nantha,	19/7/16;	

Patteera,	23/7/16;	Areena,	30/8/16)	 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนต่าง

ศาสนา	สร้างสันติภาพให้เกิดในใจตนก่อนด้วยวิปัสสนาสมาธิ	(Suwannee,	1/8/16;		)	

	 	 (3.2)	เกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จฯ	ในประเด็นที่	2:	การขจัดความขัดแย้งหรือความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว		ประกอบด้วย	3	ตัวชี้วัด:		

	 	 	 1.	ท่าทีการแสดงออกอย่างสันติ:	อดทน	อดกลั้นในความแตกต่าง	

พยายามเพื่อหยุดความรุนแรงตรงหน้าให้ได้และหาทางควบคุมมิให้ความรุนแรงขยายวงกว้าง

ขึ้นจากเดิม	 (Patteera,	23/7/16)	ใช้หลักมรรคมีองค์	 (Chalhong,	21/8/16)	8	พรหม

วิหาร	4	(Anunt,	21/7/16)	เพื่อหลบเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้ง	 เสียสละละความต้องการ

ของตนเอง	หรือประนีประนอมคนละครึ่งทาง	(Dr.	Pawarut,	21/8/16)		

	 	 	 2.	ปรบัทศันคตอิย่างเข้าใจ:	ยอมรบัว่าความขดัแย้งเป็นเรือ่งธรรมดาของ

มนุษย์	ศึกษาเรียนรู้ให้มากเพื่อสามารถเดินหน้ากันต่อไปได้อย่างสันติ	(Chalat,	10/7/16)			

	 	 	 3.	 สื่อสารอย่างสันติ:	 ไกล่เกลี่ยกรณีที่ความขัดแย้งยังไม่เข ้าสู ่

กระบวนการยตุธิรรม	จดัท�าเวทสีาธารณะ	สือ่สารกนัแบบตวัต่อตวัอย่างสันต	ิดกีว่าการใช้ความ

รุนแรงแก้ปัญหา	(Chalat,	10/7/16;	Nantha,	19/7/16)	

	 	 (3.3)	เกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จฯ	ในประเด็นที่	3:	การพัฒนาสันติภาพให้เจริญ

งอกงาม		ประกอบด้วย	4	ตัวชี้วัด:		

	 	 	 1.	กฎแห่งความสัมพันธ์:	 ให้ความส�าคัญแก่สถาบันครอบครัวอัน

มีระบบเครือญาติและชุมชนเกื้อกูลกัน	ไว้วางใจ		มีคติวิธีในสังคมคือปฏิบัติการ	“ไร้ความ

รุนแรง”	(non-violent	operations)	ส่งเสริมความเข้าใจอันดีของบุคคลในองค์กรด้วยเป้า

หมาย-เป้าประสงค์ตรงกัน	(Chokechai,	1/9/16)	แบ่งปันกัน	น�าหลักสังคหวัตถุ	4	มาใช้	

Kachaporn,	10/7/16;	Dr.	Kongchit,	18/8/16)		

	 	 	 2.	กฎแห่งความเสมอภาคและการให้เกยีรต:ิ	ละเอียดอ่อนในเรือ่งความ

แตกต่างทางเพศ	รูค้ณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น	ร่วมแก้ปัญหาโครงสร้างทีจ่ะท�าให้สงัคมมคีวามเป็น

ธรรมที่สุด	สร้างความตระหนักถึงความจ�าเป็นในความรักสามัคคี	ร่วมกันสร้างความสงบสุขใน

ชุมชน-พื้นที่ต่างๆ	ส่งเสริมหลักเสมอภาคสากล	(Mahatma,	1948)	คือใส่ใจในคุณค่าความ
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เป็นมนุษย์ในคนทุกคน		

	 	 	 3.	กฎแห่งการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้:	 ใช้ความพยายาม-ความ

อดทนในการแก้ปัญหา	ให้การเรียนรู้แก่คนในระดับต่างๆ	เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีการเสวนา

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น-น�าเสนอทิศทางการด�าเนินงานต่อผู้มีอ�านาจ	ต้องส่งเสริมความรู้ด้าน

สันติศึกษาเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งอันจะสามารถน�าไปพัฒนาตน	องค์กรและสังคมได้	(Chalat,	

10/7/16;	Muhummet,	30/8/16)		4.	กฎแห่งการเยียวยา:	กระตุ้นและค้นหาศักยภาพใน

การเป็นผูร่้วมสร้างสนัตภิาพของผู้ได้รับผลกระทบหรือผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์ความรนุแรง	(Nantha,	

19/7/16)

	 	 (3.4)	เกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จฯ	ในประเด็นที่	4:	การอนุรักษ์รักษาสันติภาพให้

ยาวนาน:		ประกอบด้วย	5	ตัวชี้วัด:		

	 	 	 1.	กฎแห่งจิตส�านึกและความใส่ใจ:	ปลูกฝังจิตส�านึกในคนรุ่นต่อไป

ให้ตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	 (Col.	Kittipong,	

10/7/16)	ต้องสร้างส�านึกร่วมในสังคมให้เข้าใจในไตรลักษณ์ที่ว่าสรรพสิ่งย่อมผันแปรไปตาม

กาล	(Patteera,	23/7/16)		

	 	 	 2.	กฎแห่งการบ�ารุงรักษาสัมพันธ์:	ละเอียดอ่อน-รอบคอบ-ตรวจสอบ-

เฝ้าสังเกตการณ์	ลงสู่ภาคปฏิบัติท่ียั่งยืน	(Jariya,	7/7/16)	แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเม่ือเกิด

ปัญหาความรุนแรง	ใช้หลักสาราณียธรรม	6	เพื่อการระลึกถึงกัน	(Kachaporn,	10/7/16)	

และสงเคราะห์กันด้วยหลักฆราวาสธรรม	4	(Anunt,	21/7/16)	

	 	 	 3.	กฎแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต:	มีความเข้าใจ-มองภาพกว้างในเรื่อง

สนัตภิาพ	ต้องหยดุการใช้อาวธุ-มวีธิปีฏบัิตกิารไร้ความรนุแรง	มคีวามกงัวลถงึระบบท่ีผดิพลาด

มากกว่าที่จะกังวลเรื่องสันติภาพ	(Dr.	Suneet,	20/9/16)	พยายามให้ความรู้แก่ผู้คนเรื่อง

ความส�าคัญของการมีสันติภาพโดยประชาสัมพันธ์ถึงผลดีแห่งการร่วมมือกัน	สร้างสัญลักษณ์

ความสงบสุข	(Thongchai,	6/10/16)	

	 	 	 4.	กฎแห่งพื้นที่แสดงความเห็น:	แสวงจุดร่วม-สงวนจุดต่าง	หารือ-แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกัน	(Nantha,	19/7/16)		

	 	 	 5.	กฎแห่งการแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยหลักธรรมาภิบาล:	สร้าง-ส่ง

เสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสิทธิที่เท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล	(Dr.	Suneet,	20/9/16)
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แผนภาพแสดงเกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จในกระบวนการสร้างสันติภาพใน 4 ประเด็น 

(เปรียบเป็นบันได 4 ขั้น)

กระบวนการสร้างสันติภาพ

1
การระมัดระวังตนเอง

2 ตวัชีว้ดั: การระวงัพฤตกิรรม
การแสดงออกทางกาย-วาจา 
และการระวังความคิด

2
การขจัดความขัดแย้ง/
รุนแรงที่เกิดขึน้แล้ว

3 ตัวชีว้ัด: 
- ท่าทีแสดงออกอย่างสันติ
- ปรับทัศนคติอย่างเข้าใจ
- สื่อสารอย่างสันติ
 

3
การพัฒนาสันติให้งอกงาม

4 ตัวชีว้ัด: 
- กฏแห่งความสัมพันธ์ 
- ความเสมอภาค ให้เกียรติ
- การมีส่วนร่วม การเรียนรู้
- การเยียวยา

4
การอนุรักษ์สันติภาพ

ให้ยาวนาน

5 ตัวชีว้ัด: 
- กฏแห่งจิตส�านึก ใส่ใจ
- รักษาสัมพันธ์
- เรียนรู้ตลอดชีวิต
- พืน้ที่แสดงความเห็น
- แบ่งปันผลประโยชน์
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อภิปรายผล

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพที่ได้

จากการศึกษาวิจัยนี้	สามารถอธิบายความเชื่อมโยงและความสอดคล้องในกระบวนการสร้าง

สนัติภาพขององค์กรสนัตภิาพและนกัสนัตภิาพโลก	คอื	หลกัคดิทีว่่า	การพฒันางานด้านสนัตภิาพ

มีจุดเริ่มต้นแรกเป็นเร่ืองของสันติภาพในตัวบุคคล	ดังข้อความขององค์การสหประชาชาติท่ีว่า	

“สงครามเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์ฉันใด	ความหวงแหนสันติภาพก็ต้องสร้างขึ้นในจิตใจของ

มนษุย์ด้วยฉันนัน้”	ซึง่สอดคล้องจากการศกึษานกัสนัติภาพโลกแต่ละท่านกเ็ริม่ต้นจัดการความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตนเองก่อนทีจะไปจัดการความขัดแย้งและสร้างสังคมให้เกิดสันติภาพอย่าง

ยั่งยืนได้	โดยเปรียบได้กับบันไดในการจัดการ	4	ขั้น	ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพข้างต้น	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย		

				 	 	1)	ให้มีการน�าเกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพของ

องค์กรสันติภาพและนักสันติภาพโลกที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยอื่นๆ	

เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุศาสนา	วัฒนธรรมและประเพณี		

				 	 	2)	ให้มีการศึกษาวิจัยในเชิงนวัตกรรมการสร้างและการรักษาสันติภาพอย่าง

ยั่งยืนในยุคดิจิทัล

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อนโยบายและการปฏิบัติ

	 	 ให้มีการบรรจุเนื้อหาจากผลการวิจัยนี้ไว้ในหลักสูตรทางการศึกษาในรายวิชา

ของสนัตศิกึษา	รฐัศาสตร์	สงัคมศาสตร์โดยเฉพาะในรายวชิาสงัคมพหุวฒันธรรม	และจรยิศาสตร์	

ในสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทัง้ของภาครฐัและเอกชน	เพือ่เป็นพืน้ฐานการสร้างสงัคม

สันติสุขในโลกยุคดิจิทัล	
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 เ รื่ อ ง เล่ าจากพระสู ตร

กนฺตาโภ	ภิกฺขุ

ภิกษุผู้ท�าให้ป่างาม

ภาพประกอบ: Asanka Brendon Ratnayake / Getty Images
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	 ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงผ่านพ้นจากโรคภัยทั้งปวง	ปราศจากความเดือดร้อนทั้งหลาย	

จงพ้นจากคู่เวรทั้งปวง	ขอให้ทุกท่านถึงความดับทุกข์มีความสุขกันทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้				

	 ขณะเขยีนบทความเรือ่งนี	้ผูเ้ขยีนอยูบ่นหุบเขาในป่าสน	ณ	ศูนย์พฒันาศาสนาแคมป์สน	

อ.เขาค้อ	จ.เพชรบรูณ์	คือได้น�าพระสงฆ์จ�านวน	๑๓๐	รปู	ทีส่อบผ่านเข้ารบัการฝึกอบรมเป็นพระ

ธรรมทูตสายต่างประเทศ	รุ่นที่	๒๗	ไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ปิดวาจา	ถือธุดงค์วัตร	พัก

ปกกลดอยู่ในป่า	เป็นระยะเวลา	๓๐	วัน	เป็นการเข้าคอร์สกรรมฐานที่เข้มตามหลักสูตร	ซึ่งเดิน

ทางไปแคมป์สนตั้งแต่วันที่	๒	เมษายน	๒๕๖๔	เมื่อไปถึงเป็นช่วงพายุเข้าพอดีจึงมีฝนตกหนัก

ติดต่อกันหลายวัน	ท�าให้การเตรียมพื้นที่ปักกลดเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	เนื่องจากดินบน

เขาเป็นดินทีโ่ดนน�า้แล้วเหนยีวตดิเท้า	ต้องลยุกนัท�ากจิกรรมแบบทลุกัทเุลพอควร	จากนัน้พระ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท�ากิจกรรมสารธารณูปการ	ส�ารวจซ่อมแซมกุฏิ	และสร้างกุฏิหลังใหม่

ขึ้น	๑	หลังเพื่อเป็นอนุสรณ์ประจ�ารุ่น	จนถึงวันที่	๑๗	เมษายน	จึงขึ้นพระกรรมฐาน	และปฏิบัติ

พระกรรมฐานไปจนถึงวันที่	๑๗	เดือนพฤษภาคม	จะครบ	๓๐	วัน	เมื่อออกจากกรรมฐานแล้ว

จะเป็นภาควิชาการต่อไป

	 ดังนั้น	เมื่อมาอยู่ในป่า	ท�าให้หวนระลึกนึกถึงพระสงฆ์สมัยพุทธกาลว่าท่านอยู่ในป่า

กันอย่างไร	สมัยก่อนพระท่านก็อาศัยป่า	แต่น่าจะไม่ใช่ป่าดงดิบหนาทึบ	มีสัตว์ร้าย	หรือไม่มี

แสงแดดส่องประมาณนัน้	ในความหมายของป่ากค็อื	ชายป่า	ป่าละเมาะ	ป่าไม้ชายทุง่	หรอืป่าที่

พอมหีมูบ้่านคนอาศัยอยูบ้่าง	การอยูป่่าท�าให้มปีระสบการณ์ต่าง	ๆ 	มากมาย	ทัง้สภาพแวดล้อม

พันธุพ์ชื	ต้นไม้ชนิดต่าง	ๆ 	และพระท่ีอยูป่่าท�าให้ป่ามีคณุค่า	เพราะพระสงฆ์จะช่วยรกัษาป่า	คอื

ไม่ท�าลายป่าตามพระวินัยบัญญัติไว้	จึงท�าให้ป่าเกิดความเจริญงอกงาม	ป่างามเพราะพระสงฆ์

ท่านอยู่	แต่ปัจจุบันไล่พระออกจากป่าเพื่อจะเข้าไปจัดสรรเอาผลประโยชน์จากป่าซึ่งมันกลับ

กัน	ในพระสูตร	ๆ	หนึ่ง	ชื่อว่า	“มหาโคสิงคสูตร”	เป็นป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะซ่ึงเป็นสูตรใหญ	่

พระสงฆ์ท่านได้ไปอาศัยพัก	และยกปัญหาขึ้นมาถามกันเรื่องความงดงามของป่ามีใจความว่า
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												สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะ	พร้อมด้วยพระเถระผู้เป็น

สาวกท่ีมีชื่อเสียงหลายรูป	เช่น	ท่านพระสารีบุตร	ท่านพระมหาโมคคัลลานะ	ท่านพระมหา

กัสสปะ	ท่านพระอนุรุทธะ	ท่านพระเรวตะ	ท่านพระอานนท์	และพระสาวกที่มีชื่อเสียงรูป 

อื่น	ๆ	อีกหลายรูป

												วันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะ	ได้ออกจากที่หลีกเร้น	(ในที่นี้หมายถึงผลสมาบัติ

ชั้นสูงสุด)	 ในเวลาเย็น	ได้เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่	 แล้วได้ชวนท่านพระมหา 

กสัสปะไปหาท่านพระสารบีตุรด้วยกนัเพือ่ฟังธรรม	และยงัได้ชวนท่านพระอนรุุทธะไปด้วย	ส่วน

ท่านพระเรวัตตะกับท่านพระอานนท์	ก็ไปพบพระสารีบุตรเช่นกันเพื่อฟังธรรม

												พระสารีบุตรท่านมองเห็นพระเรวตะและพระอานนท์ก�าลังเดินมาแต่ไกล	จึงได้กล่าว

นิมนต์ท่านอานนท์ด้วยยินดีว่า	“นิมนต์	ๆ	ท่านอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า	 

ผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค	ท่านมาดีแล้ว	ป่าโคสิงคสาละ	เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์	กลางคืนก็แจ่ม

กระจ่าง	ไม้สาละก็บานสะพรั่งทั่วทุกต้น	ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลดุจกลิ่นทิพย์ฟุ้งกระจายไป	

แล้วได้ถามท่านอานนท์ว่า	ป่าโคสิงคสาละ	จะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรหรือ”

	 พระอริยบุคคลย่อมมีทรรศนะที่แตกต่างกันได้:	

 ทรรศนะของท่านพระอานนท	์ ได้ตอบพระสารีบุตรไปว่า“พระภิกษุในพระธรรมวินัย

นี้	 เป็นพหูสูต	ทรงสุตะ	ส่ังสมสุตะ	(พหูสูต	หมายถึงได้ศึกษาเล่าเรียนนวังคสัตถุศาสน์	คือค�า

สอนของพระศาสดามีองค์	๙	มาครบถ้วนโดยบาลี	และอนุสนธิ		ทรงสุตะ	หมายถึงสามารถทรง

จ�านวังคสัตถุศาสน์นั้นไว้ได้แม่นย�า	แม้เวลาผ่านไป		๑๐	ปี	๒๐	ปีก็ไม่ลืมเลือน	เมื่อถูกถาม	ก็

สามารถตอบได้	สั่งสมสุตะ	หมายถึงจดจ�านวังคสัตถุศาสน์นั้นไว้ได้จนขึ้นใจดุจรอยขีดที่หิน	คง

อยู่ไม่ลบเลือน	ฉะนั้น)	เป็นผู้ได้ฟังธรรมมาก	มีความงามในเบื้องต้น	มีความงามในท่ามกลาง	มี

ความงามในท่ีสุด	พร้อมท้ังค�าอธิบายและการย่อความ	ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์	บริบูรณ์

ครบถ้วน	ทรงจ�าไว้ได้	คล่องปาก	ขึ้นใจ	และแทงตลอดดีด้วยทรรศนะ	ภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่

บริษัท	๔	ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่	ขาดสายเพื่อถอนอนุสัย	

	 สรปุท่านพระอานนท์ท่านตอบพระสารบีตุร	ว่าป่าโคสงิคสาละจะพงึงามด้วยพระภกิษทุี่

เป็นพหูสูต	เหมือนท่านกล่าวถึงคุณของพระสารีบุตร	เพราะท่านพระสารีบุตรได้รับยกย่องจาก

พระพทุธเจ้าว่าเป็นพระอคัรสาวกผูม้ปัีญญามาก	แม้ตวัท่านพระอานนท์เองท่านกเ็ป็นพหูสูตจ�า

พระสูตรต่าง	ๆได้ไม่ลืมเลือนเหมือนรอยขีดบนหินเช่นกัน	นั่นคือท่านกล่าวยกย่องคุณลักษณะ

ของพระภิกษุที่พึงท�าให้ป่าโคสิงคสาละงดงาม	คืองดงามด้วยสมณธรรมของพระสงฆ์
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 ทรรศนะของพระเรวตะ	ต่อจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านเรวตะในค�าถาม

เดียวกัน	ท่านพระเรวตะตอบว่า	“ท่านสารีบุตร	พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้	เป็นผู้มีความหลีก

เร้นเป็นทีม่ายินด	ียนิดแีล้วในความหลกีเร้น	หม่ันประกอบธรรมเครือ่งระงบัใจภายในตน	ไม่เหนิ

ห่างจากฌาน	(หมายถงึเจรญิสมาธิระงบันวิรณ์อยูเ่สมอ	ๆ )	ประกอบด้วยวปัิสสนา	(หมายถงึอนุ

ปัสสนา		๗		ประการ		คือ		

	 (๑)	อนิจจานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง	

	 (๒)		ทุกขานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์	

	 (๓)		อนัตตานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน	

	 (๔)	นิพพิทานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความน่าเบื่อหน่าย	

	 (๕)	วิราคานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความคลายก�าหนัด	

	 (๖)	นิโรธานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความดับกิเลส	

	 (๗)	ปฏินิสสัคคานุปัสสนา:	พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งกิเลสได้)	เพิ่มพูนเรือนว่าง	ในที่นี้

หมายถงึการเรยีนกมัมฏัฐาน	คอื	สมถะและวปัิสสนา	เข้าไปสู่เรอืนว่างแล้วนัง่พจิารณาอยูต่ลอด

คนืและวนั		และบ�าเพ็ญอธจิิตตสกิขาด้วยสมถกัมมฏัฐาน		บ�าเพญ็อธปัิญญาสกิขาด้วยวปัิสสนา

กัมมัฏฐาน	

	 สรุปท่านพระเรวัตตะตอบพระสารีบุตรว่า	“พระภิกษุท่ีเจริญสมถะและวิปัสสนาอยู่

ตลอดวันและคืน(คือมีความเพียรและสันโดษ)	ท�าให้ป่าโคสิงคสาละงดงาม

 

 ทรรศนะของพระอนุรุทธะ:	จากนั้นท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านอนุรุทธะว่า	“ป่าโค

สิงคสาละจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร”	ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า	“พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี	้

ย่อมตรวจดโูลกธาต	ุ(หมายถงึโลกธาตขุนาดเลก็ทีเ่รยีกว่า	สหสัสโีลกธาต	ุประกอบด้วยจกัรวาล		

๑,๐๐๐		จักรวาล)	๑,๐๐๐	โลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์		เหมือนบุรุษผู้มีตาดีขึ้น

ปราสาทอันโอ่อ่าชั้นบน	จะพึงมองดูวงกลมแห่งกงล้อจ�านวน	๑,๐๐๐	ได้ฉันนั้น	

	 สรุปว่าทรรศนะของพระอนุรุทธะท่านยกย่องพระภิกษุผู้มีตาทิพย์เหนือมนุษย์	จึงตอบ

ท่านสารีบุตรว่า	พระภิกษุเช่นนี้จะท�าให้ป่าโคสิงคสาละงดงาม
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 ทรรศนะของพระมหากัสสปะ:	ท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระมหากัสสปะ	และ

พระมหากัสสปะ	ตอบว่า	“ท่านสารีบุตร	พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้	ตนเอง	อยู่ป่าเป็นวัตร	

และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร	ตนเองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	และ

กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	ตนเองถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	และ

กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	ตนเองถือไตรจีวรเป็นวัตร	และกล่าว

สรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัตร	ตนเองเป็นผู้มักน้อย,	และกล่าวสรรเสริญคุณ

แห่งความเป็นผู้มักน้อย	ตนเองเป็นผู้สันโดษ	และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษ,				

ตนเองเป็นผูส้งดั,	และกล่าวสรรเสรญิคณุแห่งความเป็นผูส้งดั	ตนเองเป็นผูไ้ม่คลกุคลี	และกล่าว

สรรเสรญิคณุแห่งความเป็นผูไ้ม่คลกุคล	ีตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียร	และกล่าวสรรเสรญิคุณ

แห่งความเป็นผู้ปรารภความเพียร	ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล	และกล่าวสรรเสริญคุณแห่ง

ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล	ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ	และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความ

เป็นผูส้มบรูณ์ด้วยสมาธ	ิตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ด้วยปัญญา	และกล่าวสรรเสรญิคุณแห่งความเป็น

ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา	ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ	และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้

สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ	ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ	และกล่าวสรรเสริญคุณแห่ง

ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ	

	 สรปุทรรศนะของพระมหากัสสปะ	ท่านตอบพระสารีบุตรว่า	ป่าโคสงิคสาละพงึงามด้วย

ภิกษุเช่นนี้	คืองามด้วยองค์คุณคือการถือธุดงค์วัตร	ที่เป็นการฝึกหัด	ขัดเกลาตนเองจนได้บรรลุ

คุณธรรมที่สูงขึ้นไปตามล�าดับนั่นเอง

            

 ทรรศนะของพระมหาโมคคัลลานะ:	จากนั้นท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระมหา 

โมคคัลลานะว่า				“ท่านโมคคัลลานะ	ป่าโคสิงคสาละ	เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์	ราตรีแจ่มกระจ่าง	

ไม้สาละบานสะพรัง่ทัว่ทกุต้น	มกีลิน่ดจุกลิน่ทิพย์ย่อมฟุง้กระจายไป	ป่าโคสงิคสาละนี	้จะพงึงาม

ด้วยพระภิกษุเช่นไรหนอ”	ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่า	ท่านสารีบุตร	ภิกษุ	๒	รูปในพระ

ธรรมวินัยนี้	ท่านกล่าวอภิธรรมกถากัน	เธอทั้ง	๒	รูปนั้น				ถามปัญหาพระอภิธรรมกะกันและ

กันแล้ว	แก้กันเองอย่างไม่หยุด		และธรรมีกถาของเธอทั้ง	๒	นั้นก็ด�าเนินต่อไป	ท�าให้ป่าโคสิง

คสาละพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นนี้	คือพระมหาโมคคัลลานะท่านยกย่องภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรม
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 ทรรศนะของพระสารีบุตร: จากนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ถามกลับต่อท่านพระ

สารบีตุรว่า	“ท่านละ	เหน็ว่าป่าโคสงิคสาละ	จะพงึงดงามด้วยภกิษเุช่นไรหรอื”	ท่านพระสารบีตุร

ตอบว่า	“ท่านโมคคลัลานะ	พระภกิษใุนพระธรรมวนิยันี	้ท�าจติให้อยูใ่นอ�านาจ(ของตน),และไม่

ยอมอยู่ในอ�านาจของจิต	เธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้า	ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติ

นั้นในเวลาเช้า,	หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง	ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลา

เที่ยง,	หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น	ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็น	เหมือน

หีบผ้าของพระราชาหรือราชมหาอ�ามาตย์ซึ่งเต็มด้วยผ้าที่ย้อมแล้วเป็นสีต่าง	ๆ		เมื่อพระราชา

หรือราชมหาอ�ามาตย์นั้น	หวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้า	ก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเช้า	หวังจะห่มผ้าคู่

ใดในเวลาเทีย่ง	กห่็มผ้าคูน่ัน้ในเวลาเทีย่ง	หวงัจะห่มผ้าคูใ่ดในเวลาเยน็	กห่็มผ้าคูน่ัน้ในเวลาเยน็	

ฉันนั้น	

	 สรปุว่าทรรศนะของท่านพระสารบีตุร	ท่านยกย่องพระภกิษุผู้ฝึกจติของตน	จนท�าจติให้

อยู่ในอ�านาจ	ของตนได้	และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อ�านาจของจิตหรือความรู้สึกนึกคิดอีกต่อไป	

มีสติเหนืออารมณ์อยู่เสมอ	และฝึกจิตได้จนช�านาญในการก�าหนดจิต	เข้า-ออก	ในธรรมารมณ์

ภายในที่ท่านใช้ค�าว่า	“สมาบัติ”หมายถึงสมาบัติที่เป็นเครื่องอยู่ทั้งที่เป็นโลกียะ	และเป็น 

โลกุตตระ	ท่านพระสารีบุตรจึงสรรเสริญพระภิกษุเช่นนี้ว่า	ท�าให้ป่าโคสิงคสาละ	งดงาม

	 เมื่อพระมหาเถระท่านได้แสดงทรรศนะตามอัธยาศัยและปฏิภาณของท่านแล้ว	ท่าน

พระสารีบุตรได้ชวนพระมหาเถระทั้งหมดไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	เพื่อถามถึงความถูกต้องของ

ทรรศนะต่าง	ๆ	ว่าเป็นอย่างไร	แล้วจะจารึกจดจ�าความน้ันไว้ต่อไป	ฉะนั้นเชิญทุกท่านมาฟัง

พระทรรศนะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	ว่าพระองค์จะทรงมีทรรศนะว่าอย่างไร	

	 เมื่อพระมหาเถระทั้งหลายเข้าไปเฝ้ายังที่ประทับแล้วได้กราบทูลเรื่องที่เป็นไปเป็นมา

เรียบร้อย	พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธทรรศนะต่าง	ๆ	ของพระเถระเหล่านั้นเลย	ทรงรับรอง

ทรรศนะของพระเถระทั้งหมดว่าถูกต้องดีงาม	และเป็นสุภาษิต	แล้วตรัสว่า	“ดีละ	ดีละ”	 

	 จากนัน้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า	“เธอทัง้หลายจงฟังค�าตอบของเรา	หากมคี�าถามว่า	‘ป่า

โคสิงคสาละ	จะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร’	เราจะตอบว่า	‘ภิกษุในธรรมวินัยนี้กลับจากบิณฑบาต	

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว	นั่งคู้บัลลังก์	ตั้งกายตรง	ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า	ว่า	‘จิตของเรา

ยังไม่หมดความถือมั่น	(และ)	ไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใด	เราจักไม่ท�าลายบัลลังก์
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นี้เพียงนั้น’	สารีบุตร	ป่าโคสิงคสาละ	พึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้แหละ”เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้

ภาษิตนี้แล้ว	ท่านพระเถระเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค	ดังนี้

แล

	 สรุปว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงเคารพในคุณธรรมของพระเถระสาวกที่ได้

แสดงออกมาตามความถนดัของตน	และทรงรบัรองว่าถกูต้อง	เป็นภาษติ	ไม่ผดิเพีย้นหากปฏบิตัิ

ตามนั้น	แล้วพระองค์ได้สรุปว่า	หากต้องการจะไปถึงจุดนั้นได้	จะต้องอาศัยหลักธรรมใดจึงจะ

รวบรัดสู่เป้าหมายนั้นได้	จึงตรัสสรรเสริญภิกษุผู้มีความเพียรในการช�าระจิตของตน	เพื่อลดละ

ความยึดมั่น	ถือมั่นให้หมดไป	จนจิตหลุดพ้นอยู่เหนือโลกธรรมทั้งปวง	สมกับพุทธภาษิตว่า	 

“วิริเยนะ	ทุกขมัจเจติ:	บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร”	เมื่อหลุดพ้นได้แล้วลักษณะ

ของใจของผู้หลุดพ้นจะวางอยู่อย่างไร	สมกับพระพุทธภาษิตว่า	“สัพเพ	ธัมมา	นาลัง	อภินิเวสา

ยะ	:	ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น	ถือมั่น”	นั่นเอง	

	 ดังนั้น	ขอความเป็นผู้รู ้แจ้ง	 เห็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

จงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน	เทอญ...
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วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ 

บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร

เมื่อหลุดพ้นได้แล้วลักษณะของใจ

ของผู้หลุดพ้นจะวางอยู่อย่างไร 

สมกับพระพุทธภาษิตว่า

สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น
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ธรรมะน่ า รู้

(ที่มา:	ปรมัตถโชติกะ	มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา	วิถีมุตตสังคหะ)

ภพภูมิ ๓๑ (ตอนที่ ๘ นรกภูมิ ตอนที่ ๔)

ภาพประกอบ: Pattanasak Banchornsuwan
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มหานรก ๘ ขุม 
วจนัตถะและค�าอธิบายโดยพิสดาร	มหานรก	๘	ขุม	โดยล�าดับ

สัญชีวนรก
สํ ปุนปฺปุนํ ชีวนฺติ เอตฺถาติ สญฺชีโว

“สัตว์นรกทั้งหลาย	ย่อมเป็นอยู่ในนรกนั้นบ่อยๆ	เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	สัญชีวะ”

ชลิตาวุธหตฺเถหิ ขณฺฑิตาปิ เนรยิกา

ชีวนฺตา ยมฺหิ ปุนาปิ สญฺชีโวติ ปวุจฺจเต.

ในนรกใด	นายนิรยบาลผู้มีมือถืออาวุธอันมีแสง	ฟันสัตว์นรกทั้งหลาย	

สัตว์นรกเหล่านั้นถึงถูกฟันจนตายแล้วก็กลับฟื้นคืนชีพได้อีก	นรกนั้น	เรียกว่า	สัญชีวะ

กาฬสุตตนรก
กาฬสุตฺตํ ฐเปฉนฺติ เอตฺถาติ กาฬตฺโต

“นายนิรยบาลทั้งหลายใช้เชือกด�าตีเส้นแล้วก็ถากหรือเลื่อยตัดสัตว์ที่เกิดในนรกนั้น	

เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	กาฬสุตตะ		

อีกนัยหนึ่งตั้งวจนัตถะว่า

กาฬสุตฺตานิ ปาเตตฺวา วาสิปรสุกุทารีอาทีหิ 

ตจฺฉนฺติ เอตฺถ นิพฺพตฺเต สตฺเตติ กาฬสุตฺโต

“นายนิรบาลทั้งหลายใช้เชือกด�าตีเส้นแล้วก็ถากหรือเลื่อยสัตว์ที่เกิดในนรกนั้น	

ด้วยเครื่องประหาร	มีมีดขวานจอบ	เลื่อย	เป็นต้น	เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	กาฬสุตตะ”

๑

๒
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กาฬสุตฺเตน ตจฺฉนฺติ ยมฺหิ นิรยปาลกา 

อนุพนฺธา ปปตนฺเต กาฬสุตฺโต ปวุจฺจเต.

ในนรกใด	นายนิรยบาลทั้งหลายใช้เชือกด�าตีเส้น	แล้วติดตามถากหรือเลื่อย

ซึ่งสัตว์นรกที่ก�าลังหกล้มอยู่	นรกนั้นเรียกว่า	กาฬสุตตะ

สังฆาตนรก
สํฆาเฏนฺติ เอตฺถาติ สํฆาโต

“ภูเขาเหล็กย่อมบดซึ่งสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นอย่างแรง(อยู่ในนรกใด)	

เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	สังฆาตะ”	

อีกนัยหนึ่ง	ตั้งวจนัตถะว่า

มหนฺตา ชลิตา อโยปพฺพตา สํฆาเฏนฺติ จุณฺณวิจุณฺณํ กโรนฺติ เอตฺถ นิพฺพตฺเต สตฺเตติ สํฆาโต

“ภูเขาเหล็กที่สูงใหญ่มีแสงไฟอันลุกโพลง	ย่อมบดซึ่งสัตว์ที่เกิดในนรกนั้น	

ให้ละเอียดเป็นจุณไป(อยู่ในนรกใด)	เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	สังฆาตะ”

อโยมยปถพฺยํ กฏิมตฺตํ ปเวสิเต 

อโยเสลา สํฆาเฏนฺติ สํฆาโตติ ปวุจฺจเต.

ในนรกใด	๓	เขาเหล็กที่มีเปลวไฟบดสัตว์นรกทั้งหลายที่ก�าลังจมลงไปในแผ่นดินเหล็ก	

ลึกถึงสะเอว	นรกนั้น	เรียกว่า	สังฆาตะ

๓
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โรรุวนรก (ธูมโรรุวะหรือจูฬโรรุวะ)
หารวํ รวนฺติ เอตฺถาติ โรรุโว

“สัตว์นรกทั้งหลายร้องไห้ด้วยเสียงอันดังในนรกใด	เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	โรรุวะ”	

อีกนัยหนึ่ง	ตั้งวจนัตถะว่า

มหนฺเตหิ สทฺเทหิ นิจฺจกาลํ รวนฺติ เอตฺถ นิพฺพตฺตา สตฺตาติ โรรุโว 

“สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนรกนั้น	ย่อมพากันร้องไห้ด้วยเสียงอันดังอยู่ตลอดเวลา	

เหตุนั้น	นรกนั้นเรียกว่าโรรุวะ”

ธูเมหิ ปวิสิตฺวาน เสทมานา ทยาวหํ 

มหารวํ รวนฺเตตฺถ วุจฺจเต ธูมโรรุโว.

ในนรกใด	สัตว์นรกทั้งหลายถูกควันไฟเข้าไปสู่ทางทวารทั้ง	๙	อบให้เร่าร้อน	

แผดร้องด้วยเสียงอันดังน่าสงสาร	นรกนั้นเรียกว่า	ธูมโรรุวะ

มหาโรรุวนรก (ชาลโรรุวะ)
มหนฺโต โรรุโว มหารรุโว

“นรกที่มีการร้องไห้เสียงดังกว่าจูฬโรรุวนรก	เรียกว่า	มหาโรรุวนรก”

ชาลาหิ ปวิสิตฺวาน ฑยฺหมานา ทยาวหํ

มหารวํ รวนฺเตตฺถ วุจฺจเต ชาลโรรุโว.

สัตว์นรกทั้งหลายถูกเปลวไฟเข้ามาทางทวาร	๙	ไหม้อยู่	แผดร้องด้วยเสียงอันดังน่าสงสาร	

อยู่ในนรกใด	นรกนี้เรียกว่า	ชาลโรรุวะ	หรือ	มหาโรรุวะ

๔

๕
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ตาปนนรก (จูฬตาปนะ)
ตาเปตีติ ตาปโน

	“นรกที่แผดเผาสัตว์ทั้งหลายให้เร่าร้อนอยู่	เหตุนั้น	นรกนั้นเรียกว่า	ตาปนะ”	

อีกนัยหนึ่ง	ตั้งวจนัตถะว่า	

นิจฺจเล สตฺเต ตาเปติ เอตฺถาติ ตาปโน 

“ไฟนรกย่อมไหม้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ถูกตรึงอยู่ในนรกนั้น	เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	ตาปนะ”

ชลิเต อยสูลมฺหิ นิจฺจลํ นิสิทาปิเต

ตาเปติ ปาปเก ปาเณ ตาปโนติ ปวุจฺจเต.

นรกใดยังสัตว์ทั้งหลายผู้ลามก	ให้รั้งตรึงติดอยู่ในหลาวเหล็กอันร้อนแดงแล้วให้ไฟไหม้อยู่	เหตุ

นั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	ตาปนะ

มหาตาปนนรก (ปตาปนะ)
อติวิย ตาเปตีต มหาตาปโน 

“นรกที่แผดเผาสัตว์ทั้งหลายให้เร่าร้อนเหลือประมาณ	เหตุนั้น	นรกนั้น	

จึงเรียกว่า	มหาตาปนะ

	อีกนัยหนึ่ง	ตั้งวนัตถะว่า	

มหนฺโต ตาปโนติ มหาตาปโน 

“นรกที่ยังสัตว์	ทั้งหลายให้เร่าร้อนยิ่งกว่าจูฬตาปนนรก	เหตุนั้น	

นรกนั้น	เรียกว่า	มหาตาปนะ”

๗

๖
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อยเสลํ อาโรเปตฺวา เหฏฺฐา สูลํ ปตาปิย

ปาปเก โย ปตาเปติ ปตาปโนติ วุจฺจเต.

นรกใด	ยังสัตว์ทั้งหลายผู้ลามกให้ขึ้นสู่ภูเขาเหล็กที่ก�าลังร้อนแล้วตกลงไปสู่หลาวที่อยู่ข้างล่าง	

ด้วยอ�านาจของลมและไฟไหม้อยู่	เหตุนั้น	นรกนั้นเรียกว่า	ปตาปนะ	หรือมหาตาปนะ

อวีจินรก
นตฺถิ วีจิ เอตฺถาติ อวีจิ

“ช่องว่างแห่งเปลวไฟสัตว์นรกและความทุกข์	ไม่มีในนรกนั้น	เหตุนั้น	นรกนั้น	เรียกว่า	อวีจิ”	

อีกนัยหนึ่ง	ตั้งวจนัตถะว่า

สตฺตานํ วา อคฺคิชาลานํ วา ทุกฺขเวทนานํ วา นตฺถิ วีจิ อนฺตรํ เอตฺถาติ อวีจิ

“ระหว่าง	แห่งสัตว์ทั้งหลายและเปลวไฟ	การเสวยทุกข์ไม่มีว่าง	เลยในนรกนั้น	

เหตุนั้น	นรกนั้นจึงเรียกว่า	อวีจิ”

ชาลานํ สตฺตานํ ยตฺถ นตฺถิ ทุกฺขสฺส อนฺตรํ

พาลานํ นิวาโส โส หิ อวีจีติ ปวุจฺจเต.

ช่องว่างแห่งเปลวไฟ	สัตว์นรกทั้งหลายและความทุกข์

ไม่มีในนรกใด	เหตุนั้น	นรกอันเป็นที่อยู่แห่งสัตว์พาลทั้งหลาย

เสมอนั้น	เรียกว่า	อวีจิ	

มหานรกทั้ง	๘	ขุม	จบ

๘
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Eng l i s h  co lumn???
Sayadaw U Pand i t a

The Seven Factors of Enlightenment 
(Part VIII)

ภาพประกอบ: https://tricycle.org/magazine
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COURAGEOUS EFFORT: 
THIRD FACTOR OF ENLIGHTENMENT (continued…)

Persistence

For effort to develop to the point of being a factor of
enlightenment, it must have the quality of persistence. 
This means that energy doesn’t drop or stagnate. Rather, 
it continually increases. With persistent effort, the mind 
is protected from wrong thoughts. There is so much 
energy that sloth and torpor cannot arise. Yogis feel a 
sort of durability of precepts, as well as of concentration 
and insight. They experience the benefit of effort, a mind 
that is bright and clear and full of strength, active and 
energetic.

Understanding about good effort is clear just after one 
has enjoyed a major success in meditation. Perhaps 
one has watched extremely painful sensations and  
penetrated them without reacting or becoming  
oppressed by them. The mind feels a great satisfaction and 
heroism in its own accomplishment. The yogi realizes for  
himself or herself that, thanks to effort, the mind has not  
succumbed to difficulty but has gone beyond it and 
has emerged victorious.
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Wise Attention is the Cause of Energy

The Buddha was brief in describing how effort or en-
ergy arises. It is caused by wise attention, he said, wise 
reflection on being committed to arousing the three 
elements of effort.

Stages of Energy: Leaving the Field of the Kilesas

The Buddha’s three elements of effort are launching 
effort, liberating effort, and persistent effort.

Launching effort is needed at the beginning of a period 
of practice, particularly on a retreat. At first the mind is
overwhelmed by the new situation, and may long 
for all the things left behind. To get moving on the 
path of meditation, you reflect on the benefits of your 
task and then start really putting in the effort to be  
mindful. When a yogi first starts to practice, only very basic  
objects are prescribed. You are directed just to watch the 
primary object and only to attend to other objects when 
they become distracting. This simple yet fundamental 
endeavor comprises the first kind of effort, launching 
effort. It is like the first stage of a rocket which gets the 
rocket off the ground.

Once you can be mindful of the primary object for 
some time, you still do not always have smooth sailing.  
Hindrances come up, or painful sensations, or  
sleepiness. You find yourself an innocent victim of pain, 
impatience, greed, drowsiness and doubt. Perhaps you 
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have been enjoying some degree of calm and comfort 
because you have been able to stay with the primary 
object, but suddenly difficult objects assault you. At this 
time the mind has a tendency to become discouraged 
and lazy. Launching effort is no longer enough. You 
need an extra boost to face pain and sleepiness, to get 
above the hindrances.

The second stage of energy, liberating energy, is like 
the second stage of a rocket which pushes through 
the earth’s atmosphere. Encouragement f rom a  
teacher might help here, or you can reflect for yourself 
on the good reasons to arouse liberating energy. Armed 
with internal and external encouragements, you now 
make a concerted effort to observe the pain. If you 
are able to overcome your difficulty, you will feel very  
exhilarated; your energy will surge. You will be ready to go for 
anything that comes into your field of awareness.  
Perhaps you overcome a back pain, or you look into an 
attack of drowsiness and see that it vanishes like a little 
wisp of cloud. The mind grows refreshed, bright and 
clear. You may feel an energy high. This is the direct 
experience of liberating energy.

After this the practice may go smoothly, and the mind 
may feel satisfied. Do not be surprised if the teacher 
suddenly assigns you extra homework, such as asking 
you to pay attention to several touch points on the 
body. This guidance is to encourage persistent energy, 
the third kind of energy. Persistent energy is necessary 
to keep deepening your practice, drawing you toward 
your goal. It is like the third stage of a rocket which 
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gives it the energy to escape altogether from the earth’s  
gravitational field. As you develop persistent energy, you 
will begin to travel through the stages of insight.

It is easy to forget that the temporary happiness you 
feel today in practice will pass away when you return 
to the world, unless you attain some deeper level of 
peace. You might reflect on this for yourself. Why are 
you practicing? I feel that the minimum goal is to  
become a sotāpanna, or stream enterer, to reach the first 
stage of enlightenment, which frees you from rebirth in  
dangerous and painful lower realms. Whatever your 
goal is, you should never be complacent until you reach 
it. For this you need to develop a persistent effort that  
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neither decreases nor stagnates. It grows and grows until it  
finally brings you to your destination. When effort is well 
developed in this way, it is called in Pāli paggahita vīriya.

Finally, at the end of practice, effort achieves a fourth 
aspect, called fulfilling effort. This is what takes 
you completely beyond the gravity field of sense  
pleasures into the freedom of nibbāna. Perhaps you are  
interested to see what this is like? Well, make an effort 
and you might find out.

Ref: In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, 
Sayādaw U Pandita (1992)

ภาพประกอบ:A Buddha statue in Langza, India | Photo by Yash Raut 
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ประสบการณ์ ใคร เอ่ ย

มรดกธรรมอันล�า้ค่า

ภาพประกอบ: Irene Rinaldi
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	 ตอนแรกที่ได้รับการติดต่อจากทางวัดภัททันตะอาสภาราม	ให้แบ่งปันประสบการณ์	ก็

ลงัเลใจเพราะไม่คดิว่าตวัเองมปีระสบการณ์ทีพ่เิศษ	พสิดาร	น่าอศัจรรย์อะไร	เป็นเพียงนกัปฏบิติั

ธรรมดาคนนึง	แต่ที่ตัดสินใจเล่าเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาอบรม

พร�า่สอน	และแบ่งปันประสบการณ์การปฏบิติัเพือ่เป็นธรรมทานแด่เพือ่นๆโยคแีละกลัยาณมติร

ทุกท่านที่สนใจการปฏิบัติ	พิมโชคดีมากๆ	ที่ได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกับคณะวิปัสนา

จารย์หลายรูป	แต่ละรูปจะมีเทคนิคที่ดีแตกต่างกัน	สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจริต

ของเรา

	 พิมเริ่มสนใจการปฏิบัติเพราะเห็นคุณแม่เตรียมท�ากับข้าว	เก็บล้าง	ซักผ้า	รีดผ้า	วนอยู่

อย่างนี้ทั้งวัน	เดือน	ปี	จึงเกิดค�าถามผุดขึ้นในใจว่า	ชีวิตเราเกิดมาท�าไม?		เกิดมาเพื่อจ�าท�าสิ่งนี้

แล้วก็ตายไปหรือ?	จึงเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรม	แต่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดี	จนหลวงพ่อมาเทศน์ที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และได้ไปกราบเรยีนถามท่านจงึทราบว่า	วดัท่านอยูท่ีช่ลบรุ	ีบ้านเกดิ

พิมเอง	ขอให้คุณพ่อขับรถมาส่งจึงได้มีโอกาสมาปฏิบัติที่วัด	7	วัน	มาครั้งแรกยังจ�าได้ดีนึกแล้ว

ก็อดข�าไม่ได้บอกท่านว่าอยากเป็นพระอรหันต์	แบกความอยากมาเต็มกระบุงแต่ไม่รู้ตัว		ท่าน

ก็ไม่ได้ว่าอะไร	พิมตั้งใจปฏิบัติเพราะนิสัยเป็นคนจริงจัง	ขยัน	ทุ่มเท	อดทน	จากนั้นก็เพียรมา

ปฏิบัติ	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	จนกระทั่งได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สเข้มที่เชียงใหม่	30	วัน	บ้าง	15	วัน	

บ้าง	7	วัน	บ้าง	3	วัน		บ้าง	เรียกว่าวันหยุดพักผ่อนไม่เคยใช้ไปเที่ยวไหน	หวงไว้ส�าหรับลาไป

ปฏิบัติธรรมและรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดในชีวิตที่ได้ให้ของขวัญกับตัวเอง	จึงพาพ่อแม่	พี่น้องใน

ครอบครัวไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมด้วยกัน	

	 ความฉลาดในทางธรรมแตกต่างจากทางโลกมากนัก		พิมเป็นนักเรียนทุน	ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	ตรี	โท	ต่างประเทศ	จริตนิสัยเป็นคนชอบวิเคราะห์	ตั้งค�าถาม	หาเหตุ	หาผล	แต่

ในทางธรรม	พิมไม่ค่อยอ่านหนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติเพราะกลัวจะท�าให้จดจ�าและสับสน

ระหว่างวิปัสสนากับวิปัสสะนึก	จึงไม่ค่อยรู้ค�าศัพท์	เวลาส่งอารมณ์ก็เล่าแบบลูกทุ่งตามที่เห็น	
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ที่เกิดกับเรา	ตอนแรกก็รู้สึกอายมากๆ	เพราะโยคีท่านอื่นเค้าพูดเก่งจัง	 เราไม่มีศัพท์แสงหรูๆ	

ทางวิชาการอะไร	ตอนนั้นก็ไม่ได้กลับมาดูใจเราที่คิดเปรียบเทียบและน้อยเนื้อต�่าใจ	แต่ก็ไม่คิด

ไปอ่านอภธิรรมเพราะกลวัมากด้วยความเป็นคนหัวด	ีจ�าเก่งกลัวจะจดจ�าสภาวธรรมในต�ารามา

เป็นของเรา	หลงัจากใช้ทนุเสรจ็	พมิลาออกจากงานทีม่เีกยีรตเิป็นองค์กรทีม่แีต่คนคนอยากเข้า

โดยไม่รู้สึกเสียดายอะไร	คิดแต่เพียงว่าจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่	พิม

เพียรเข้าคอร์สเข้ม	1	เดือนบ้าง	15	วันบ้าง	ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืน	ขยัน	ทุ่มเท	ตั้งใจมาก	ตั้งใจท�า

ละเอียดจะเก็บให้ได้ทุกขณะ	ไม่ให้ตกหล่น	ก่อนไปเข้าคอร์สจะทบทวนอิริยาบถย่อยและฝึก

ซ้อม	ไม่ให้มีช่องว่าง	ช่องโหว่ให้กิเลสเข้าได้	และหลังจากกลับจากคอร์สก็ทบทวนข้อบกพร่อง	

และต้ังใจว่าในคอร์สต่อไปจะต้องอุดรอยรั่วให้หมดต้ังแต่ตื่นจนถึงหลับ	แต่ก็ยังไม่บรรลุธรรม	

รู้สึกทุกข์มาก	เพราะมันไม่เหมือนอย่างทางโลก	ที่เราขยันทุ่มเท	แล้วเราจะสมหวัง	แต่ยิ่งหวังก็

ผิดหวัง	ยิ่งอยาก	ยิ่งไกล	จนคิดอยากจะเลิกการปฏิบัติ	คิดว่าเราพยายามและทุ่มเทมากขนาด

นีแ้ล้วเราคงไม่มีวาสนาท่ีจะได้บรรลุธรรม	กเิลสกม็ากระซบิให้ออกมาให้ทาน	รกัษาศลี	มาสร้าง

บารมก่ีอน	แต่ลกึๆในใจกย็งัโหยหาการปฏบิตัแิละม่ันใจว่าเป็นสิง่สงูค่าทีส่ดุในชวีติมากกว่าความ

ส�าเรจ็ในโลกใดๆ	กเิลสกแ็อบมากระซิบหรือว่าการปฏบัิตทิีน่ีจ่ะไม่เหมาะกบัเราต้องเสาะแสวงหา

ครบูาอาจารย์ใหม่ท่ีเหมาะกบัจริตนสิยัเรา	จงึมีโอกาสไปเข้าปฏบิตัทิีน่งึทีเ่ค้ารบัรองว่าพมิส�าเรจ็

เป็นพระโสดาบันตอนนั้นดีใจมากที่สุดของความพยายามและแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึง	แต่เอ๊ะ

ลึกๆในใจก็รู้ดีว่าจิตใจเรายังไม่เปลี่ยนแปลง	ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สามารถเปลี่ยนจิตใจคน

แต่ท�าไมเรายงัรูส้กึเหมอืนเดมิ	เรายงัหนาแน่นเตม็ไปด้วยกเิลสทีเ่กาะเตม็หัวใจ	จงึได้กราบเรยีน

ถามหลวงพ่อทั้ง	2	รูปที่เคารพยิ่ง	ท่านก็เมตตาบอกว่าไม่ใช่	ความรู้สึกตอนนั้นแว๊บแรกก็เสียใจ

แต่ลึกๆแล้วกลับดีใจที่ธรรมะของสมเด็จพ่อต้องสามารถถอนความเป็นเราได้จริง	ละโลภ	โกรธ	

หลง	ไม่ใช่อย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้	ไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสเราเบาบางเลย

	 จนได้กลับมาปฏิบัติที่วัดฯ	อีกครั้ง	ต้องปรับตัวมาก	เพราะแบกมานะ	ความเป็นเรา	มา

เต็มที่	คนอื่นเดินไม่ช้า	ท�าไม่ละเอียดเท่าเรา	เรานี่ดีกว่าเขา	เก่งกว่าเขา	แต่ก็ยังทุกข์อยู่	จึงเกิด

เอะใจ	ที่เรารู้	คงรู้ไม่ถูก	เพราะยังทุกข์ในสิ่งที่รู้		ถ้ารู้จริงรู้ถูก	คงไม่ทุกข์อย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้	

เราแค่เข้าใจแต่ไม่เคยเข้าถงึธรรมะท่ีแท้จริง	ทีป่ราศจากความเป็นเรา	เงือ่นไขต่างๆ	ทีเ่ราก�าหนด

ไว้ตั้งไว้	ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกถึงจะดี	ใจไม่มีอิสระ	ไม่ผ่องใส	ไม่เป็นกลาง	ต้องใช้เวลาปรับตัว	

ปรบัใจ	อยูห่ลายปีจงึค่อยๆ	เริม่ดขีึน้	โชคดท่ีีสุดทีไ่ด้รบัความเมตตาค�าแนะน�าของหลวงพ่อ	ท่าน

มคีวามสามารถในการสอนธรรมตามจรตินสิยัของลูกศิษย์แต่ละคน	ท่านรูจ้กัพมิมากกว่าทีพ่มิรู้
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จักตัวเอง	ท่านช่วยถอดสลัก	คลายปมเงื่อนไขต่างๆ	หลายครั้งที่ไม่ได้ไปส่งอารมณ์	แต่ฟังเทศน์

ท่านเหมอืนช่วยหงายถ้วยทีค่ว�า่อยู	่เป็นแสงธรรมส่องใจ	ช่วยแก้ไขสภาวะธรรมทีเ่ราตดิขดั	ท�าให้

มคีวามเข้าใจมากขึน้ประกอบกบัพ้ืนฐานด	ี		ทีค่ณะวปัิสสนาจารย์ได้เมตตาพร�า่สอนตอนพมิท�า

ในรูปแบบมาถึง	15	ปี	 จึงสามารถมาต่อยอดท�านอกรูปแบบสลับในรูปแบบได้	 เรียนรู้ธรรมะ

ก็คือธรรมชาติ	ปฏิบัติ	เหมือนไม่ปฏิบัติ	มีแต่ความเพียร	แต่ไม่มีเราเพียร	เม่ือเข้าใจอะไรมาก

ขึ้น	จิตผ่องใสและเป็นอิสระจากเง่ือนไขท่ีเราผูกไว้เอง	เมื่อเข้าใจตัวเอง	ก็เข้าใจคนอื่น	เพราะ

กิเลสเรากับเขามันก็ไม่ต่างกัน	ท�าให้การกลับมาใช้ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น	ทุกข์น้อยลง	และ

มีความสุขในปัจจุบันทุกขณะที่เดินทางสู่พระนิพพาน	ไม่ต้องรอให้ถึงจุดหมายจึงจะมีความสุข	

เป็นความสุขที่เต็มมาจากข้างใน	ไม่ต้องอาศัยสิ่งของหรือคนอื่นที่จะท�าให้เรามีความสุข	จัดใจ

เราให้เข้าใจคนอื่น	ไม่ใช่จัดการ	เจ้ากี้เจ้าการ	คนอื่นให้ถูกใจเรา	เลิกนิสัยคิดแทนคนอื่น	คิดวน	 

เกิดเหตุการณ์อะไรจะดูท่ีใจเราก่อน	แก้ไขท่ีใจเราก่อนไปแก้ใขข้างนอกตัวหรือคนอ่ืน	จริงๆใน

ชีวิตประจ�าวันก็มีอารมณ์มากระทบตลอดทั้งวันทั้งอายตนะ	6	สังเกตใจว่าเราฟู	แฟบ	ขึ้นลง

อย่างไร	ได้ทดสอบใจว่าเรามธีรรมะมากเพียงใด	ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราส�าเรจ็หรอืยงัเพราะ

ตัวเราเองรู้ดีที่สุดว่าเรามีกิเลสมากน้อยแค่ไหน	ถ้าเราไม่รู้จักหน้าตาของกิเลส	เราจะประหาร

กิเลสในใจเราได้อย่างไร	เวลามีอารมณ์มากระทบธรรมเรากระเทือน	ปรุงแต่ง	สติเราเท่าทันแค่

ไหน	ทุกวันนี้	ทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะสติก็เป็นอนัตตา	บังคับบัญชาไม่ได้	เมื่อพากเพียรระลึกรู้

บ่อยๆ	สติก็จะเท่าทันปัจจุบันมากขึ้นเอง	พิมได้ประโยชน์และได้น�าปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติ

ธรรมมาใช้ได้จริง	เช่น	เหตุการณ์ไฟไหม้	3	ครั้งและ	น�้าท่วมห้างสรรพสินค้าที่สามีพิมประกอบ

ธรุกจิ	พษิเศรษฐกิจจากโรคระบาดไวรสัโคโรน่า	การเจ็บป่วย	การพลดัพรากสญูเสียจากคนทีเ่รา

รัก	ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็คงไม่เข้าใจว่าทุกอย่างส�าเร็จมาจากเหตุ	ไม่ได้คิดว่าคนดีเช่นเราท�าไมถึงมา

เจอเหตุการณ์แบบนี้	ซึ่งการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอานิสงส์เกราะป้องกันภัยไม่เกิดไฟไหม้	แต่เป็น

เกราะป้องกนัใจไม่ให้ทกุข์ใจเมือ่เกดิเรือ่งร้ายใดๆ	นีค่อืความอศัจรรย์ในค�าสอนขององค์สมเดจ็

พ่อเป็นของล�้าค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกคือพระรัตนตรัย	

	 ความภาคภมูใิจท่ีได้พาท้ังครอบครัวได้เข้าสูเ่ส้นทางธรรม	ทกุวนันีท้กุคนในครอบครัวก็

ประพฤติปฏิบัติธรรม	สลับกันมาวัดถ้าไม่ได้มาวัด	ทุกครั้งที่ได้กลับมาที่วัด	เหมือนได้พาใจกลับ

บ้านที่แท้จริง	ได้มาชาร์จแบตเตอรี่เต็ม	บรรยากาศที่วัดร่มรื่น	สงบ	สัปปายะ	ควรแก่การปฏิบัติ

ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง	จนพิมสามารถน�ามาประยุกต์ใข้ชีวิตประจ�าวัน	ไม่ยึดติดที่ต้องมาปฏิบัติ

แต่ที่วัด	ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติธรรมได้	เพราะมีกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	ที่ไหนที่ก�าหนดรู้	ก็อยู่ใน
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สติปัตฐาน	4	จะในรูปแบบหรือนอกรูปแบบ	ก�าหนดตอนไหนก็เป็นกรรมฐานเมื่อนั้น	ถ้าตอน

ไหนที่พิมติดภารกิจไม่สามารถมาวัดได้ก็เปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด		ทุกวันพระคุณพ่อและคุณแม่

จะถือศีล	8	ทุกเย็นก็จะฟังเทศน์หลวงพ่อและท�าวัตรพร้อมกัน	เป็นกิจกรรมส�าคัญที่สมาชิกทุก

คนในครอบครวัจะท�าร่วมกนัทกุวนั		พมิและสามกีท็�าวตัรเยน็พร้อมกนั	ครอบครวัไหนทีป่ฏบิตัิ

จะเป็นครอบครวัทีม่คีวามสขุ	พากันท�า	ทาน	รกัษา	ศลี	เจรญิภาวนา	ต่างกันกต่็างขดัเกลากเิลส

ของตนและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน	ทุกวันนี้ทุกคนต่างนับถอยหลังและใข้เวลาที่เหลืออยู่กับ

ชีวิตที่เป็นของน้อยสะสมอริยทรัพย์	พิมดีใจที่สุดที่ได้เห็นคุณพ่อ	คุณแม่ก็มีความสุขมากขึ้น

เพราะได้พาท่านเข้าสู่เส้นทางธรรม	ท่านมีรอยยิ้ม	แววตาเปี่ยมสุขที่เกิดมาจากความสุขภายใน

ที่แท้จริง		พิมกล้ายืนยันเพราะความสุขในทางโลกท่ีว่าเลิศก็ได้ลิ้มรสมามากมาย	เช่นการท่อง
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เท่ียวทั่วโลก	ทานอาหารมิชลินสตาร์	พักโรงแรม	5-6	ดาว	ใช้เสื้อผ้า	กระเปาแบรนด์เนม	รถ

หร	ูทกุอย่างเป็นความสขุชัว่คราวเหมอืนสิง่เสพตดิต้องหามาเพิม่	มาเตมิเท่าไรกไ็ม่อ่ิม	ไม่พอ	ไม่

เต็ม	ต่างจากความสุขที่ได้จากการปฏิบัติมันสุขเต็ม	เต็มมาจากข้างในและไม่ต้องการอามิสสุข

จากภายนอก	จึงอยากเชญิชวนทุกท่านอย่าพลาดโอกาสทองทีไ่ด้เกดิมาเป็นมนษุย์	พบพระพทุธ

ศาสนา	มีโอกาสปฏิบัติธรรม	มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์	มีสถานที่สัปปายะ	มี

ทุกอย่างพร้อม	รอทุกคนมารับมรดกธรรมอันล�้าค่าที่องค์สมเด็จพ่อประทานไว้ให้คือ	พระพุทธ	

พระธรรม	พระสงฆ์	 รีบมารับมรดกกันนะคะ	ด้วยกันลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะ	มรดกอัน

ล�้าค�่า..รอทุกท่านอยู่ค่ะ
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คุยกับหมอ

หมอพมิ

โรคกรดไหลย้อน เป็นแล้วหายได้มัย้?
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สวสัดค่ีะชาวอาสภสารทุกท่าน	คอลมั	“คุยกบัหมอ”	วนันี	้มสีาระดีๆ 	มาฝากทุกท่านกนัอีกแล้ว

นะคะ	เช่ือว่าหลายท่านคงจะเคยมีอาการกลืนล�าบาก	จุกแน่น	แสบร้อนบริเวณหน้าอก	หรือ

บางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนหัวใจถูกเผา	(heart	burn)	และมักจะเป็นหลังรับประทานอาหาร

ไม่นาน	หรอื	เป็นช่วงทีเ่วลารบัประทานอาหารผิดเวลา	ภาวะดงักล่าวมักเกีย่วข้องกบั	“โรคกรด

ไหลย้อน”	นัน่เองค่ะ	วนันีจ้งึน�าความรูด้ีๆ 	มาแนะน�าให้ทกุท่านรูจ้กัปัจจยัเสีย่งของการเกดิโรค

นี้	การป้องกัน	และการรักษากันนั่นเอง

โรคกรดไหลย้อนคืออะไร

โรคกรดไหลย้อน	หรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า	Gastroesophageal	reflux	disease	(GERD)	

หรือที่บางท่านติดปากเรียกว่าโรคเกิร์ด	 (GERD)	เป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรดใน

กระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหารซึ่งเป็นอวัยวะที่เป็นทางผ่านของอาหารในช่องอก	ก่อนเปิด

เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้อง	โดยปกติแล้วนั้น	หลอดอาหารและกระเพาะอาหารจะมีหูรูด	

เพื่อป้องกันการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร	และมีการบีบตัวของ

หลอดอาหารเพื่อไล่อาหารลงไปในกระเพาะอาหาร	แต่เมื่อใดก็ตามที่มีปัจจัยกระตุ้นการหลั่ง

กรดในกระเพาะอาหารที่เพิ่มมากขึ้น	เช่น	การสูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์	ชา	กาแฟ	ภาวะเครียด	

หรือเนื้องอกในกระเพาะอาหารบางชนิด	ปริมาณแรงดันในกระเพาะอาหารมากข้ึน	เช่น	จาก

การรับประทานอาหารปริมาณมาก	โรคอ้วน	รับประทานแล้วนอนภายใน	3	ชั่วโมง	หรือการ

ท�างานของหูรูดหรือการบีบตัวของหลอดอาหารผิดปกติ	ก็จะท�าให้เกิดภาวะนี้ได้นั่นเองค่ะ

อาการของโรคกรดไหลย้อน

อาการที่พบได้บ่อยมีได้ตั้งแต่	แสบ	หรือจุกแน่นหน้าอก	กลืนล�าบาก	หรืออาการที่อาจพบได	้

ก็ต้ังแต่	ไอ	หรือหายใจมีเสียงวี๊ด	เสียงแหบ	เจ็บคอ	หูชั้นกลางอักเสบ	เจ็บหน้าอกชนิดที่ไม่

สัมพันธ์กับโรคหัวใจ	หรือฟันผุเรื้อรัง	บางท่านอาจเคยสัมผัสอาการของกรดไหลย้อน	เดือนละ

ครัง้	สปัดาห์ละครัง้	หรอืทกุวนัขึน้อยูปั่จจยักระตุน้ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่ราสัมผสั	หากหลกี

เลีย่งปัจจัยกระตุน้ดงักล่าวได้	อาการของกรดไหลย้อนกมั็กจะดขีึน้เองโดยไม่ต้องรบัประทานยา

ลดกรด	หรือผ่าตัด	แต่ในบางท่านหากเป็นกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจขาดเลือด	เช่น	มี

โรคประจ�าตวั	เช่น	เบาหวาน	ความดนัโลหิตสงูทีค่มุไม่ด	ีโรคหวัใจขาดเลอืดเดมิ	อายเุกนิ	45-60	

ปีขึ้นไป	หากมีอาการคล้ายกับกรดไหลย้อน	แต่อาการเป็นรุนแรงทันที	เวลาผ่านไป	1-2	ชั่วโมง
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ไม่ดีขึน้	มเีหงือ่แตก	หรอืใจสัน่ร่วมด้วย	กค็วรพึงระวงัว่าจะเป็นอาการของภาวะหัวใจขาดเลอืด

เฉียบพลัน	ซึ่งหากมีอาการควรเข้าตรวจที่ห้องฉุกเฉินและรับการประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจทันที

การรักษาโรคกรดไหลย้อน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น	มีหลากหลายปัจจัยที่กระตุ้นท�าให้เกิดกรดไหลย้อน	หากเป็นผู้ที่ชอบ

สูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์	หรือดื่มชา	กาแฟ	ก็ควรหลีกเลี่ยง	หากมีโรคอ้วนก็ควรจะลดความอ้วน	

โดยคุมอาหารไม่รับประทานอาหารท่ีมีแป้ง	หรือไขมันท่ีเป็นส่วนประกอบมากจนเกินไป	ลด

หวาน	ลดเค็ม	ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม	หรือหลังทานอาหารไม่ควรนอนราบทันที	ต้องนั่ง

หัวสูงอย่างน้อย	3	ชั่วโมงก่อนจึงค่อยนอนราบได้		หากมีภาวะเครียด	ควรท�าการฝึกสติ	ปฏิบัติ

กรรมฐานอย่างทีเ่รา	ๆ 	ได้ท�าหรอือาจหากจิกรรมอย่างอืน่ท�าเพือ่ผ่อนคลาย	และหากแก้ไขภาวะ

ดงักล่าวทัง้หมดอย่างเคร่งครัดแล้วอาการยงัไม่หายไป	อาจรกัษาด้วยการรบัประทานยาลดกรด

หรือยาเคลือบกระเพาะ	(กลุ่ม	antacids,	H2	receptor	antagonists,	proton	pump	inhib-

itors	หรือ	prokinetic	agents)	ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป	โดยทั่วไปแล้วไม่แนะน�าให้

รับประทานยาลดกรดติดต่อกันนานเกิน	1	เดือน	หากมีอาการกรดไหลย้อนนานเกิน	1-2	เดือน	

หรือมีน�้าหนักลด	กลืนล�าบากมากขึ้น	ท้ังของแข็งและ/หรือของเหลว	ควรเข้ารับการตรวจกับ

แพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีที่ต้องท�าการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่	เช่น	

การส่องกล้องเข้าไปในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร	(esophagogastroduodenosco-

py)	การรักษาด้วยยาอื่น	ๆ 	หากมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร	หรือหากมีเนื้องอก	หรือมีการ

เคลื่อนของหูรูดกระเพาะอาหารส่วนต้นเข้าสู่ทรวงอก	อาจจะมีการรักษาด้วยการผ่าตัด	ขึ้นอยู่

กับสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการนั่นเองค่ะ

กล่าวโดยสรุป	โรคกรดไหลย้อนอยู่ใกล้ตัวเรามาก	หากเรารู้ปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดกรดไหลย้อน	

และหลีกเลีย่งได้	โรคนีก็้มักจะไม่มาให้เรากวนใจ	หรอืหากเรามีปัจจยัเสีย่งต่อหวัใจขาดเลอืด	ดงั

ที่กล่าวข้างต้นก็ควรเฝ้าพึงระวังว่าอาจจะไม่ใช่อาการของกรดไหลย้อมธรรมดา	อาจเป็นภาวะ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	ก็ควรพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ	นั่นเองค่ะ

อ้างอิงจาก

-	https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/กรดไหลย้อน-รักษาอย่างไร/

-	https://emedicine.medscape.com/article/176595-medication

-	https://tulsagastro.com/conditions-symptoms-faq/what-is-gerd/
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	 อาการที่พบได้บ่อยมีได้ตั้งแต่	แสบ	หรือจุกแน่นหน้าอก	กลืนล�าบาก

	 อาการอาจคล้ายโรคกรดไหลย้อน	แต่ควรพงึระวงัว่าจะเป็นอาการของ	ภาวะหวัใจขาด				 

									เลือดเฉียบพลัน	หากเป็นกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหัวใจขาดเลือ

	 ไม่แนะน�าให้รับประทานยาลดกรดติดต่อกันนานเกิน	1	เดือน	หากมีอาการนานเกิน	 

									1-2	เดือนควรพบแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุอื่นๆ
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มกราคม
๑	มกราคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์
๒๖	กุมภาพันธ์	(วันศุกร์)	 	 	 วันมาฆบูชา

๒๒	-	๒๘	กุมภาพันธ์	(วันจันทร์-วันอาทิตย์)	 คอร์สมาฆภาวนา

เมษายน
๖	เมษายน	(วันอังคาร)	 	 	 	 วันจักรี

๑๓	-	๑๕	เมษายน	(วันอังคาร-วันพฤหัสบดี)	 วันสงกรานต์

 พฤษภาคม
๑	พฤษภาคม	(วันเสาร์)		 	 	 วันแรงงาน

๔	พฤษภาคม	(วันอังคาร)	 	 	 วันฉัตรมงคล

๑๐	พฤษภาคม	(วันจันทร์)	 	 	 วันพืชมงคล

๒๑	-	๒๘	พฤษภาคม	(วันศุกร์-วันศุกร์)	 	 คอร์สวิสาขภาวนา

๒๖	พฤษภาคม	(วันพุธ)		 	 	 วันวิสาขบูชา	และผ้าป่าสามัคคี

มิถุนายน
๓	มิถุนายน	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันอัฏฐมีบูชา	และ

	 	 	 	 	 	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ	 	

	 	 	 	 	 	 พระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ		

	 	 	 	 	 	 พระบรมราชินี	

กรกฎาคม 
๒๓	กรกฎาคม	-	๒๐	ตุลาคม	(วันศุกร์-วันพุธ)	 คอร์สสัจจานุปัสสนา	(คอร์ส	๓	เดือน)

๒๔	กรกฎาคม	(วันเสาร์)	 	 	 วันอาสาฬหบูชา

๒๕	กรกฎาคม	(วันอาทิตย์)	 	 	 วันเข้าพรรษา

๒๘	กรกฎาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ	 	

	 	 	 	 	 	 พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

ตารางกิ จกรรม ปร ะจ� า ปี  ๒๕๖๔
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*	คอร์สยกเลิก	เนื่องจากวิกฤต	Covid	-	19

กรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สิงหาคม
๑๒	สิงหาคม	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้า 

	 	 	 	 	 	 สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี	

	 	 	 	 	 	 พันปีหลวง	และวันแม่แห่งชาติ

 ตุลาคม
๑๓	ตุลาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันคล้ายวันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระบรม	

	 	 	 	 	 	 ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช		

	 	 	 	 	 	 บรมนาถบพิตร	

๒๑	ตุลาคม	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันออกพรรษา

๒๒	ตุลาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันตักบาตรเทโวโรหณะ

๒๒	-	๒๙	ตุลาคม	(วันอังคาร-วันอังคาร)	 	 คอร์สมุทิตาอาจริยปฏิบัติบูชา	ครั้งที่	๘

๒๓	ตุลาคม	(วันเสาร์)	 	 	 	 วันปิยมหาราช

๒๔	ตุลาคม	(วันอาทิตย์)		 	 	 กฐินสามัคคี

 พฤศจิกายน
๑๙	พฤศจิกายน	(วันศุกร์)		 	 	 วันลอยกระทง

๒๓	-	๓๐	พฤศจิกายน	(วันอังคาร-วันอังคาร)	 คอร์สอาจริยอาสภปฏิบัติบูชา

๒๔	พฤศจิกายน	(วันพุทธ)	 	 	 ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่

ธันวาคม
๕	ธันวาคม	(วันอาทิตย์)		 	 	 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	พระบาท	

	 	 	 	 	 	 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย	

	 	 	 	 	 	 เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	(วันพ่อแห่งชาติ)

๑๐	ธันวาคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันรัฐธรรมนูญ

๓๑	ธันวาคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันสิ้นปี
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กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
	 เพื่อเปนคาใชจายทั่วไป	เชน	คาบํารุงยานพาหนะคานํ้ามัน	คานํ้า-ไฟฟา	คาใชจายเบ็ดเตล็ด	

และใชเบิกจายสมทบบัญชีอื่นๆ	ทุกประเภท

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64875-0

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

๒. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39552-1 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนกลาง)

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)
	 เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยคี	

บุคคลผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64876-9 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

๒. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39554-8

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)
	 เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117–2–64886–6

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

๒. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39551-3 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)

การสนับสนุนกิ จกรรมของวัด

 ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม 

ด้วยตนเอง	สามารถบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ	

ภายในวัด	โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร	ดังต่อไปนี้
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กองทุนเผยแผ่
	 เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ	เชน	คาพิมพ	คาจัดทําหนังสือ	และคาเครื่องมือวัสดุ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64885-8 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ
	 เพื่อเปนคาวัสดุอุปกรณ	เวชภัณฑ	และคาตรวจรักษาโรค	ในคราวจําเปนสําหรับพระภิกษ	ุ 

สามเณร	และผูปฏิบัติธรรม

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64878-5

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน
	 เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

ธ.กรุงเทพ สาขาบ้านบึง บัญชีฝากประจํา ๖ เดือน เลขที่ 353-216894-9 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนอาสภาคาร
	 เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร	ศาสนยิสสา	(ที่ตั้งรูปปนหลวงพอใหญฯ)

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-23760-4 

ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนก่อสร้าง
	 เพือ่เปนคาใชจายในการกอสรางอาคารถาวรวตัถุ	รวมทัง้ซอมแซมอาคารสถานทีซ่ึง่ชาํรดุเสยี

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64877-7

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
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ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ ๓ ชัน้
วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ ส�านักงานวัดภัททันตะอาสภาราม
หรือโอนเงินเข้าบัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุโบสถ)

ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ 210-0-39551-3
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ 117-2-64886-6
โทร. 086-8198358, 085-6787160, 034-160509

e-mail: bhaddanta@gmail.com
ID Line @watbhaddanta.com
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