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สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุก ๆท่าน วารสารรายสี่เดือนของวัดภัททันตะอาสภารามฉบับนี้ เป็นฉบับ
ที่ ๓๗ นับตั้งแต่ได้มีการจัดท าวารสารของวัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑๒ ปีที่แล้ว  ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความ
ไว้อาลัยแด่ ท่าน ผศ. ดร. ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ซึ่งเป็นบรรณาธิการคนก่อนของวารสารฉบับที่ ๓๕ และ 
๓๖ ท่านอาจารย์ภาวนาได้จากไปด้วยโรคมะเร็งอย่างสงบพร้อมกับการบริกรรมก าหนดสติ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มี.ค. ๕๙  

ส าหรับในวารสารฉบับที่ ๓๗ นี้ กระผมได้รับมอบหมายจากท่านพระครูภาวนาวราลังการ วิ. ให้
มาท าหน้าที่บรรณาธิการ โดยในวารสารฉบับนี้ก็จะยังคงมีคอลัมน์หลัก ๆ เหมือนเดิม อาทิเช่น ภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ ธรรมะจากพระอาจารย์ นานาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก เรื่องเล่าจากพระสูตร เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้นับเป็นปีที่เราสูญเสียบุคคลและครูบาอาจารย์ที่ส าคัญไปหลายท่าน ซึ่ง
นอกจาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ที่ได้ละสังขารมรณภาพในช่วงต้นปีที่ผ่านไปแล้วนั้น 
ท่าน สยาดอร์ อู บัณฑิตา (พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานประเทศพม่า ผู้เป็นศิษย์เอกของพระ
มหาสีสยาดอร์ ร่วมสมัยกับหลวงพ่อใหญ่ภัททันตะอาสภะในอดีต) ก็ได้ละสังขารมรณภาพในเดือน

นะมัตถุ รัตตะนะตะยัสสะ. 

ขอนอบน้อมแด่พระรตันตรัย 
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เมษายนไปอีกท่านหนึ่ง ความสูญเสียนี้กระผมอยากขอให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาท  เร่งท า
ความเพียร เพราะเวลาของเราทุกคนก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้ว  

ส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ของทางวัดภัททันตะอาสภาราม นอกจากวารสารแล้ว ท่านผู้อ่านก็
สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/bhaddantaasabha และเว็บไซต์ที่ทาง
วัดจัดขึ้ น  โดยในเดือนเมษายนที่ ผ่ านมาทางวัด ได้จั ดท า เว็บ ไซต์ เวอร์ชั่ นที่ สามขึ้ น ใหม่ที่  
www.watbhaddanta.com ท่านที่อยากทราบข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น การเตรียมตัวก่อนมา
ปฏิบัติ ช่องทางการร่วมท าบุญสร้างอุโบสถของทางวัด หรือรายละเอียดทริปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา
ประเทศอินเดียในช่วงปลายปี เป็นต้น ก็สามารถค้นหารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว 

กระผมขอกราบนอบน้อมคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้ให้ค าปรึกษาในการจัดท าวารสารฉบับนี้ 
ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ แก่ทีมงานกองบรรณาธิการ ผู้เขียนคอลัมน์ ทีมงานถ่ายภาพ ทีมงาน
ถอดเทปธรรมะ ทีมงานสมาชิกสัมพันธ์ และผู้มีส่วนร่วมทุก ๆ ท่าน นิพพานัง ปัจจโย โหตุ ขออานิสงส์
ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน 

สุดท้ายนี้กระผมขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตไว้ ณ ที่นี้ ว่า " ปัญญาย่อมเกิดเพราะการท ากรรมฐาน 
ปัญญาสิ้นไปเพราะไม่ท ากรรมฐาน บัณฑิตรู้ทางสองแพร่ง แห่งความเจริญและความเสื่อมนี้แล้ว พึงตั้ง
ตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ " 

 

จิร  ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม 

ขอพระสัทธรรม จงตั้งอยู่ยั่งยืนนาน 

  

พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร 

บรรณาธิการ 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙  
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วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

๒. เพื่อเผยแผ่กิจกรรมของวัด 
 

ที่ปรึกษา: 
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) 

พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต 
พระอ านาจ ขนฺติโก 

บรรณาธิการ: 
ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร 

กองบรรณาธิการ: 
พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.โลจนา ตันติยาทร 
คุณพรพิมล จิตต์จันทร ์
คุณภูษณิศา โล่ห์วิสุทธิ ์

กราฟฟิกดีไซน์: 
คุณกฤตพล กฤตพลพิมาน 

ภาพถ่ายกิจกรรม: 
คุณทินกร ปิยะกุลชัยเดช 
คุณภาศิณี  โกมลมิศร ์

ถอดเทปธรรมะ: 
คุณแม่ชีศรีนวล แจ้งมงคล 

คุณศศิมา วรีะประเสริฐศักดิ ์
คุณทิฆัมพร สุทธิประภาและคณะ 

สมาชิกสัมพันธ์: 
คุณพรพิมล จิตต์จันทร ์

พิมพ์ที่: 
ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์  

105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
http://www.lc2u.org/th/ 

สงวนลิขสิทธิ ์
ห้ามพิมพ์คัดลอกหรือตัดตอน หรือพิมพ ์
จ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน 
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สารจากบรรณาธิการ           ๓ 
สารบัญ             ๖ 
ประมวลภาพกิจกรรม           ๗ 
ธรรมะจากพระอาจารย์         ๑๓ 
นานาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก        ๒๔ 
ปกิณกสาระ          ๓๒ 
เรื่องเล่าจากพระสูตร         ๓๗ 
ประสบการณ์ใครเอ่ย         ๔๑ 
คุยกับหมอ          ๔๕ 
กิจกรรมของวัดในปี ๒๕๕๙        ๔๘ 
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ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ 

 

ท าบุญ ตักบาตรเชา้วันแรกของปีใหม ่
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ท าวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน ในวันมาฆบชูา 
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ท่านพระครูภาวนาวราลังการ วิ. แสดงธรรมปฏิบัติ ที่ตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านพระครูภาวนาวราลังการ วิ. สอนกรรมฐานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แคมป์
สน เขาค้อ    
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โครงการจริยธรรมน าชีวิตดว้ยการฝึกสติ รุน่ที่ ๑๐ คณะ  พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

   



 

๑๑ 
 

ท าบุญ สรงน  าพระ ในวันสงกรานต ์ 



 

๑๒ 
 

บันทึกเทปรายการทีวี Dhamdee Daidee easy life  



 

๑๓ 
 

 

ตื่นรู้ อยู่อย่างมีสติ 
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. 

(สมศักดิ์ โสรโท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอให้พวกเราทุกคนนั่งสมาธิเจริญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะ
บูชา สังฆบูชา ให้แสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นในภายใน เกิดขึ้นจากจิต เกิดขึ้นจากใจที่มีสติระลึกรู้ในขณะ
ฟังธรรม ถึงแม้วันวิสาขบูชาในปีนี้จะเลื่อนมาเป็นเดือนมิถุนายน ในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ยังคงท าหน้าที่
ตามปกติ การมีสติก็เหมือนกับเราอยู่ในภาวะที่เป็นผู้ตื่น คือตื่นในที่นี้ก็คือ ไม่ได้เป็นผู้หลับใหล ค าว่าไม่ได้
เป็นผู้หลับใหล อุปมาอุปไมยก็เหมือนคนหลับ คนหลับนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย หรือบางครั้งหลับ ๆตื่น ๆ ก็
มี แต่ส่วนใหญ่ที่หลับแล้วก็จะไม่รู้เรื่อง แต่ค าว่าตื่นในความหมายนี้ก็คือ ตื่นจากความหลับ ความหลับใน
ที่นี้ได้แก่โมหะนั่นแหละ ซึ่งเปรียบเหมือนกับ ถ้าเป็นแสงสว่างท่านมักจะเปรียบกับปัญญา แต่ถ้าเป็น
ความมืดก็มักจะเปรียบกับโมหะ ค าว่ารู้ในที่นี้ก็คือรู้ปัจจุบัน รู้เท่าทันโดยภาวะของสติก็จะท าให้เกิดภาวะ



 

๑๔ 
 

ที่เรียกว่า ถ้าสิ่งที่กระทบอารมณ์ทางตาก็จะป้องกันกิเลสที่จะมาทางตาได้ มาทางหู  มาทางจมูก มาทาง
ลิ้น มาทางกาย มาทางใจ ค าว่า “สติเตสัง นิวาระนัง” สติกันกระแส คือไม่ได้ปิดกั้นกระบวนการเห็น แต่
กั้นกระแสที่เหนี่ยวน าเอาความโลภ น าเอาความโกรธ ความหลง ท าให้ใจเราหลับไม่ตื่น ท าให้ใจเราไม่รู้ 
ท าให้ใจเราไม่เบิกบาน มันขุ่นมัวมันเศร้าหมองไปด้วยโลภ โกรธ หลง หรือถ้าพูดสั้น ๆคือไปด้วยความ
หลับ หรือถ้าความไม่รู้คืออวิชาเท่านั้นเอง คือถ้ามีสติแล้วนี่ สติเป็นเหตุให้เราตื่นรู้ ให้เราเบิกบาน ที่เรา
เรียกศาสดาของศาสนาพุทธว่า พุทโธ ที่เราเรียกว่าพุทโธ ในเนื้อหาสาระส าคัญก็คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่เรามีสติเมื่อนั้นก็คือ เราก็เหมือนกับเดินตามผู้รู้ เดินตามผู้ตื่น เดินตามผู้เบิกบาน 
ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ เราไม่ตื่น ไม่เบิกบานนี่ มันก็เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ เป็นอยู่ก็จะอยู่ด้วยความโลภ 
ความโกรธ ความหลง เราก็พยายามระลึกรู้ในช่วงวันวิสาขบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง 

วิสาขบูชาวันแห่งสันติภาพโลก 

ในส่วนของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา 
อย่างในบ้านเราก็จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกวัด จริง ๆ 
ก็คื อทุ กวั ด ในประ เทศไทยเรา  หรื อแม้ ใน
ต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็จะมีนิกาย
เถรวาทแบบไทย ก็จะมีวันวิสาขบูชาตรงกันกับ
ประเทศไทย เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว 
ฯ แต่ว่าบางชาตินี่อาจจะไม่นับวันต่างจาก
ประเทศไทยบ้าง ปัจจุบันวันวิสาขบูชาองค์การ
สหประชาชาติเขาถือว่าเป็นวันส าคัญของโลกอีก
วันหนึ่ง  เป็นวันสันติภาพโลก แต่ก่อนก็ยังไม่ได้
ยอมรับว่าวันนี้เป็นวันส าคัญของโลก แต่ต่อมาจึง
ได้มีการรับรองวันวิสาขบูชา ในหมู่ของผู้นับถือ
พุทธศาสนาทั้งของเถรวาทและมหายานก็อาจจะ
มีการนับวันคลาดเคลื่อนที่ไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็
ก าหนดกันว่าเป็นวันส าคัญของโลก หรือเป็นวัน
แห่งสันติภาพโลกก็พูดได้ เพราะว่ายังมองไม่เห็น
ศาสนาใดที่เน้นการไม่เบียดเบียน ศาสนาพุทธนี่มี
ค าสอนที่ชัดเจนในการไม่ฆ่าหรือเบียดเบียนท า
ร้ายกัน เพราะถือว่าเป็นบาป เราจะฆ่ามิตร ฆ่า

ศัตรูก็บาปจะบาปมาก บาปน้อย ขึ้นอยู่กับ
ประโยชน์มากประโยชน์น้อยและเจตนาของ
ผู้กระท า  การใช้ความรุนแรงกับชีวิตทุกชีวิตมันดู
ไม่ดี เพราะสรรพชีวิตทั้งหลายนี้  เกิดมาเพื่อ
ต้องการจะอยู่ ไม่อยากจะตาย ถ้าไม่ผิดปกติ 
ฉะนั้นถ้าเราไปท าลายความหวังของสรรพชีวิต
ทั้ งหลายก็ เหมือนกับได้ท าร้าย และท าลาย
ความหวังของเราด้วย เพราะเราก็เป็นหนึ่งใน
สรรพสัตว์  บางท่านจึงบอกว่าเป็นศาสนาแห่ง
สั น ติ ภ า พ เ พ ร า ะ ไ ม่ เ น้ น ก า ร เ ข่ น ฆ่ า ห รื อ
ประหัตประหารซึ่งกันและกันเน้นการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันต ิ

 

ฆ่ากิเลสได้ใจก็เป็นบุญ 

เมื่อกล่าวถึงการฆ่า พระพุทธเจ้าท่าน
สอนให้ฆ่ากิเลสในจิตใจของแต่ละคน เมื่ อฆ่า
กิเลสซึ่งเป็นบาปอกุศลในใจตนได้แล้ว จึงจะอยู่
อย่างสันติสุข การฆ่าในลักษณะนี้เชื่อว่าได้บุญ 
คือ ฆ่าความชั่วที่อยู่ในจิตใจแล้วได้บุญ ฆ่าแล้วไม่
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มีบาป จัดว่าเป็นผู้ลอยบาปได้แล้ว แต่ความเชื่อ
ของพราหมณ์ ที่มักจะกล่าวถึงช่วงเวลาแห่งการ
ไปลอยบาปที่แม่น้ าคงคา จริง ๆแล้วก็เป็นความ
เชื่อของเขา ไม่รู้ว่ามีบาปมีกรรมอะไรถึงต้องไป
ลอยที่นั่น ลอยเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีบาปแล้ว 
บาปได้ถูกลอยไปกับแม่น้ าคงคา หรือไปอาบน้ า
ตามความเชื่อของเขาแต่ในทางพระพุทธศาสนา 
การฆ่าหรือการลอยบาปนี่ก็คือการฆ่ากิเลส การ
ฆ่าความเห็นแก่ตัว ฆ่าความโลภ ฆ่าความโกรธ 
ฆ่าความหลง ค าว่าฆ่าในที่นี้ไม่ได้เหมือนกับไปฆ่า
คนหรือไปฆ่าสัตว์ แต่เป็นการฆ่าสิ่งที่เราเรียกว่า
กิเลส กิเลสนั้นคือสิ่งที่ท าให้จิตเรามันขุ่นมัว มัน
เศร้าหมอง มันไม่มีความผ่องใส ฉะนั้นเมื่อก าจัด
เมฆหมอกเหล่านี้ออกไปก็จะท าให้จิตใจเราผ่อง
ใสขึ้น เบิกบานขึ้น รู้มากขึ้น ตื่นมากขึ้น ฉะนั้นสิ่ง
เหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนานี่ถ้ายึ่งเราฆ่ากิเลส
คือปหานะ ภาษาพูดคือการฆ่ากิเลสแต่ไม่ได้ไปฆ่า
ใคร ยิ่งฆ่ายิ่งได้บุญ แต่ถ้าฆ่าคนฆ่าสัตว์ก็จะได้แต่
สิ่งที่ไม่เกิดบุญ อาจจะผู้ที่สูญเสียหรือผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ อาจจะถูกสาป อาจจะถูกแช่งด้วย
อารมณ์ที่รักและหวงแหนชีวิต บางครั้งก็คนหรือ
สัตว์ที่เขารัก เรากลับไปเบียดเบียน ไปฆ่า ไป
ท าลาย หรือสิ่งมีชีวิตที่เราไปท าลายก็จะรู้สึกไม่ได้
ต่างไปจากเราเท่าใดนัก ขนาดสิ่งไม่มีชีวิตเราเดิน
ไปชนเขาเอง เรายังไม่ได้ด่าหรือต าหนิตัวเองว่า
ซุ่มซ่าม เมื่อเดินไปชนเพดาน เตะตอไม้ ก็ไปด่าสิ่ง
ที่มีไม่มีชีวิตแต่ไม่ได้ด่าตัวเอง บางครั้งคนเราก็มี
พฤติกรรมที่แปลก ๆ เพราะความหลง ความรัก
ตัวเองจนเกินไป 

ทบทวนชี้ชวนให้ระลึกถึงพุทธประวัติ 

เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาอีกครั้งหนึ่งก็ให้
เราระลึกถึงการประสูติ  การตรัสรู้  และการ
ปรินิพพาน ประสูติตามหลักฐานเขาบอกว่า ก่อน 
พ.ศ. ๘๐ ปี เรียกว่ามหาบุรุษ หรือบางคนก็ใช้ค า
ว่าพระโพธิสัตว์ ได้ประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๖ ไม่ได้ เกิดในวังแต่ เกิดในท่ามกลาง
ธรรมชาติคือสวนและเราก็เรียกว่าสวนลุมพินีวัน 
ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล ปัจจุบันได้มีการ
สร้างสถูปครอบซึ่งเชื่อว่าที่นั่นคือวิหารมายาเทวี 
ซึ่ งพระนางสิ ริมหามายาประสูติพระโอรส
พระองค์นั้นเมื่อ ๘๐ ปีก่อนพุทธศักราช เมื่อ
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจึงเริ่มนับ พ.ศ.   
ประสูติได้ ๕ วัน ตั้งชื่อว่า “สิทธัตถะ” ๗ วัน พระ
มารดาสิ้นพระชนม์ เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราช
โอรสของกษัตริย์อยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์ แต่เมือง
กบิลพัสดุ์กับเทวทหะจริง ๆ แล้วก็เกี่ยวข้องเป็น
ญาติกันศากยะและโกลิยะที่ เราเรียนในพุทธ
ประวัติ เมื่อพระครรภ์แก่ตามธรรมเนียมของ
พราหมณ์ก็จะต้องไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ของฝ่าย
หญิง ในระหว่างหยุดพักที่สวนลุมพินีจึงปวดพระ
ครรภ์และประสูติที่สวนลุมพินี เมื่อประสูติแล้วจึง
เสด็จกลับกบิลพัสดุ์ เมื่อนึกย้อนไปจะเห็นภาพ
ของความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า
อย่างมากมาย แต่มีสิ่งที่ เป็นข้อคิดอยู่ว่าเมื่อ
ประสูติออกมาแล้วเด็กสามารถเดินได้พูดได้จน
เกิดความเหลือเชื่อ บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะ
เป็นไปได้ เด็กจะสามารถพูดได้อย่างไรกัน “อัคโค
หะมัสมิ โลกัสสะ, เชฏโฐหะมัสมิ โลกัสสะ, เสฏโฐ
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หะมัสมิ โลกัสสะ” แปลความหมายได้ว่า “เรา
เป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็น
ผู้ประเสริฐแห่งโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่
ไม่มีอีกแล้ว” มันก็น่าคิดอยู่นะ เหมือนทิ้งให้เป็น
ปริศนา และบอกว่าเดินได้ ๗ ก้าว เป็นเด็กตัวเล็ก 
ๆ เดินได้ ๗ ก้าว บางคนก็บอกว่าไม่เชื่อหรอก 
บางคนก็เชื่อเพราะพระโพธิสัตว์ที่บ าเพ็ญบารมี
มาก็ต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่บ้าง เหมือนสัตว์บาง
ประเภท เช่น แมลง ที่ดูจากวงจรชีวิต มันเกิดมา
ไม่กี่นาทีก็สามารถบินได้และช่วยเหลือตัวเองได้
เหมือนสัตว์บางประเภทที่มันคลอดออกมาเป็น
ตัว มันก็สามารถเดินได้ภายในไม่กี่นาที มิเช่นนั้น
มันก็จะถูกฆ่า หรือ มันคลอดออกมาแล้ว มันก็
สามารถกินนมแม่มันได้เลยแม่มันก็จะใช้ปากเลีย
ที่รก ดูอย่างสัตว์ใกล้ตัวเรา  เช่น พวกวัว พวก
ควายมันก็เดินได้แล้ว ไม่ได้ร้องไห้แว้ ๆ ๆ หรือ
สัตว์ประเภทที่มี ๔ ขา เดี๋ยวมันก็เกิด เดี๋ยวมันก็
เดินได้ บินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ เหมือนกรรม
จัดสรรให้มันออกมาเป็นแบบนี้ แต่พระโพธิสัตว์
เป็นใครเราก็รู้อยู่แล้ว เพราะพระองค์บ าเพ็ญ
บารมี มาเพื่อการตรัสรู้ ฉะนั้นความเชื่อตรงนี้ก็
ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผล แต่เหตุผลมันอาจจะไม่
ตอบสนองตัวตนเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ประพฤติ
ปฏิบัติได้บ าเพ็ญบารมีเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไร 
ฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งคือมีที่มาที่ไปแต่บางคนก็
รู้สึกว่าคงจะมีความหมายว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้
แล้วก็ได้สอนธรรมะทั้งแคว้นใหญ่ ๆ ที่ประเทศ
อินเดียในสมัยนั้นไปถึง ๗ แคว้นก็คือมีกษัตริย์มี
นักบวชต่างหันหน้ามานับถือพระพุทธศาสนา
อย่างมากมายก็เลยเหมือนกับว่า ๗ แคว้นใหญ่ ๆ 

ตั้งแต่มคธ โกศล แคว้นสักกะ แคว้นอะวันตี เป็น
ต้น แคว้นหลัก ๆ ที่มีอ านาจในสมัยนั้น ฉะนั้นวิธี
เผยแผ่ของพระองค์นั้นไม่ได้เบียดเบียนใครนะ 
คือดูเหมือนจะยาก แต่ดูแล้วก็เหมือนจะง่าย 
อย่างไปมคธก็เคยรู้จักพระเจ้าพิมพิสารมาก่อน 
พอตรัสรู้แล้วนั้นก็เดินทางไปพบพระเจ้าพิมพิสาร
โดยใช้ความคุ้นเคยด้วยและใช้นักบวชที่พระ
เจ้าพิมพิสารเคยศรัทธา ก็คือชฎิลสามพี่น้อง คือ 
อุรุเวลกัสสปะ , นทีกัสสปะ , คยากัสสปะ ที่มี
บริวารเป็นพัน อีกทั้งพระพุทธเจ้าได้เข้าไปคุยกับ
นักบวชที่คนทั้งหลายนับถือ นักบวชหรือชฏิลที่
ไปพบเป็นลัทธิบูชาไฟ คนเหล่านั้นเชื่อว่าถ้าเขา
อยู่ ในเรือนไฟได้ก็แสดงว่ามีฤทธิ์  ที่สามารถ
เอาชนะพญางูหรือบางท่านมองว่าเป็นพญานาค
ใครเข้าไปก็จะไม่มี โอกาสรอดออกมาได้ แต่
พระพุทธเจ้าทรงรอดและก าราบพญางูจนราบ
คาบ พอคนเห็นว่าพระพุทธเจ้ารอดออกมาก็เกิด
ความศรัทธาแต่หนึ่งในสามพี่น้องที่พระพุทธเจ้า
เข้าไปคุยด้วยคนแรกนั้นก็ยังไม่เชื่อหรอกต้องมี
การสนทนากัน 
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ทิ้งเครื่องบูชามุ่งหน้าสู่ที่สุดแห่งธรรม 

สุดท้ายก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตนนับถือกันนั่นเป็น
สิ่งที่ไร้สาระ จึงเอาเครื่องบูชาต่าง ๆ ของตนเอา
ไปลอยทิ้งที่แม่น้ าซึ่งเป็นต้นสาย พอเห็นบริขาร
และเครื่องบูชาของอุรุเวลกัสสปะผู้เป็นพี่ชายลอย
ตามล าน้ ามาน้องชายคนรองสงสัยว่ามีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้นกับพี่ตนจึงได้ตามมา และต่อมาได้ฟัง
ธรรมจากพระพุทธเจ้าอีกจนเกิดดวงตาเห็นธรรม 
จากนั้นได้เอาของบูชาลอยตามน้ ามาพอน้องชาย
คนสุดท้ายเห็นของพี่ชายทั้งสองลอยตามน้ ามาก็
ได้ตามไปดูจนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและ
เกิดดวงตาเห็นธรรมจากพระพุทธเจ้าครบทั้งสาม
พี่น้อง เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าได้สาวกง่ายมาก
เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ก็ต้องมีบุญ
บารมีนะ ถ้าไม่มีบุญบารมีก็อาจจะไม่มีอ านาจ
ต่อรอง ค าว่าอ านาจต่อรองทุกคนก็จะมองนึกถึง 
เช่น อ านาจทางโลกก็นึกถึงอ านาจทางทหาร 
อ านาจของศาสนิกของตนหรือบริวารต่าง ๆ หรือ
อ านาจทางการเงิน ทางชื่อเสียงเกียรติยศนั่นคือ
อ านาจการต่อรองมีผลประโยชน์ที่สามารถใช้
ต่อรองกันได้ พระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไร มีแต่ใจใส 
ๆ ซื่อ ๆ และบริสุทธิ์ ปราศจากความเห็นแก่ตัว
ไม่ได้คิดจะเอาอะไร คือ เข้าไปหาแต่ไม่ได้คิดจะ
เอาอะไรจากเขา คิดอยากให้เขาเข้าใจธรรมะที่
พระองค์สอนไปนั่นแหละ แต่จะเข้าใจได้มากแค่
ไหนก็อยู่ที่บุญของแต่ละคนด้วย แต่ผลปรากฏว่า
ที่เหล่านั้นก็มีบุญถ้าเราได้อ่านประวัติของแต่ละ
อ ง ค์ นั้ น ก็ ยื ด ย า ว เ ห มื อ น กั น น ะ อ่ า น ใ น
พระไตรปิฎกก็สนุกดี ที่เป็นอดีตกรรมของพระ

สาวกต่าง ๆ ว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้บรรลุธรรมหรือ
เข้าใจในทันทีแต่มีการสั่งสมบุญมานับชาติไม่ถ้วน 
แ ม้ แ ต่ ก า รที่ ป ร า ร ถ น าจ ะ เ ป็ น ส า วกขอ ง
พระพุทธเจ้าก็ตาม มันก็เหมือนกับการให้ก าลังใจ
กับคนที่รู้สึกว่าท้อถอยและท้อแท้กับการกระท า
ของตนเองอยู่ว่าเมื่อไหร่จะประสบความส าเร็จ 
เมื่อไหร่จะเป็นนู่นเป็นนี่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดู
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง พ ร ะ ส า ว ก  ดู ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง
พระพุทธเจ้าของเราล้มลุกคลุกคลานเป็นทั้งคน
พาลเป็นทั้งบัณฑิต เป็นคนดี เป็นคนเลว ก็เป็นมา
หมดแล้ว สั่งสมมาทุกภพทุกชาติ กว่าจะมารู้ถึง
ขั้นได้บรรลุ ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้กลับมาเวียน
ว่ายตายเกิดอีก มันไม่ใช่จู่  ๆ มานั่งยุบหนอพอง
หนอ ไม่ใช่มานั่งฟังธรรมแล้วจะบรรลุ จริง ๆ มัน
มีที่มาของแต่ละคน ที่มานั่งแล้วก็บรรลุนี่มีที่มา 
คือสั่งสมมาบ้างแล้ว แต่ว่าเผอิญมาฟังอีกก็เข้าใจ
ในทันที ท่านเปรียบเสมือนว่าบัวที่ปกติก็พ้นน้ า
อยู่แล้ว แต่ว่ามันยังไม่บานพอมาเจอแสงอาทิตย์
ส่องแสงมาก็บานทันทีเหมือนฟังปุ๊บก็บรรลุเลย 
แต่ถ้าเกิดไม่มีพระพุทธเจ้าเข้ามาเทศน์ก็อาจจะไม่
บรรลุ เหมือนบางคนเป็น อุคติตัญญูและวิป
จิตัญญู กลุ่มนี้นั้นเป็นดอกบัวประเภทที่อยู่ปริ่ม
น้ า แน่นอนว่าวันรุ่งขึ้นก็ต้องโผล่พ้นน้ าแล้วก็บาน 
พอฟังหน่อยก็บานแล้วอยู่นานหน่อยก็เข้าใจแล้ว 
หรืออีกประเภทก็เป็นดอกบัวที่โผล่พ้นโคลนตม
แต่ยังไม่พ้นน้ าก็ต้องอาศัยอีกหลายวัน อาจจะวัน
สองวันถึงจะโผล่พ้นน้ าออกมาเป็นประเภทเนย
ยะบุคคล แต่อนาคตก็ เติมต่อไปอีกได้  มีอีก
ประเภทที่ท่านอรรถกถาจารย์กล่าวไว้คือ ปทปร
มะบุคคล ปทะ แปลว่าเท้า ปรมะ แปลว่าที่สุด



 

๑๘ 
 

ของเท้า ก็คือส้นเท้า บางคนก็แปลอย่างนั้น หรือ
มนุษย์ใต้สนเท้าก็ว่ากันไป เป็นบุคคลที่ท่านกล่าว
ว่าไม่อาจจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ อันนั้นก็
ว่ากันไปแต่อันนี้มาทีหลังนะ เพราะพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่ามีบัวแค่ 3 เหล่าแต่นี่มาเติมเพิ่ม เราก็
วิเคราะห์ได้หลายแบบ บางครั้งก็จะเกิดจากความ
ไม่พอใจที่สอนแล้วไม่รู้เรื่องไม่ท าตาม คนที่เขียน
ต าราในครั้งหลัง ๆ เลยใส่พวกนี้เป็นปทปรมะ 
มนุษย์ใต้ส้นเท้า เป็นต้น ดูเหมือนจะปราม ๆ 
หรือประณามไว้หน่อย ๆ ก็ได้ มันมองได้หลาย
แง่มุม เพราะคนเขียนยังไม่หมดกิเลส คนที่เขียน
ต าราขึ้นมาทีหลังยังมีโลภ โกรธ หลง  แต่ยัง
ปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณอย่างนี้ เป็นต้น มัน
ก็มองได้หลายแง่มุมถ้าเรามองก็อย่าคิดว่าเป็นบุญ
เป็นบาป บางครั้งบางคนคิดว่าไปติไปติงเดี๋ยวก็
บาปกรรม มันจับต้องไม่ได้เลย เหมือนคัมภีร์ของ
พราหมณ์นี่ ถ้าวรรณะอื่นไปจับไปต้องไม่ได้เลย 
ถ้าจับนี่ต้องตัดมือ ถ้าตาดูต้องควักลูกตา นั่น
แหละคือการท าตามกิเลสของตน ถ้าเราดูเนื้อ
แท้จริง ๆ แล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น ฉะนั้น
ทุกคนสามารถเข้าใจได้หมด อันนั้นคือสิ่งที่เติม
มานะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ จริง ๆ แล้วมีแค่ 
๓ คือบุคคลประเภทเหมือนบัวพ้นน้ า ปริ่มน้ า
และพ้นจากโคลนตมมาเพื่อที่จะบานต่อ ข้างกุฏิ
อาตมาก็มีดอกบัวอยู่ดอกหนึ่งมันจะบานเฉพาะ
ตอนกลางคืนนะ ตอนกลาง วันจะไม่บาน 
กลางคืนมาดูมันสดชื่นเหมือนจิตที่มันตื่นแล้ว รู้
แล้วอยู่ที่สว่าง ไม่มืด ตื่นรู้อยู่ตลอด ตื่นรู้อยู่ที่ไหน 
ก็คือตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเองขณะที่เรารับรู้
ผ่านทางอายตนะต่างๆนี่ถ้าเราท าได้นี่ก็จะดีมาก

เลย นั่นแหละคือการบูชาที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ 
ก่อนจะปรินิพพาน ตรัสกับพระอานนท์ ถ้าคิด
อย่างชาวบ้านเหมือนคนที่อายุมากแล้วมีเรื่อง
อะไรก็จะพูดคุยกับอุปัฏฐากของตนซึ่งถือเป็นคน
ใกล้ชิด 

สมัยที่อาตมาตามอุปัฏฐากหลวงพ่อภัท
ทันตะอาสภมหาเถระ เวลาพักที่วัดใดวัดหนึ่งก็
ต้องอยู่ใกล้ ๆ เพื่อคอยรับใช้เผื่อท่านต้องการ
อะไร บางครั้งเวลาที่หลวงพ่อฉันเสร็จท่านจะเดิน
จงกรมกลับไปกลับมาสัก ๓๐ นาทีจะไม่จ าวัด
ทันที  ท่านบอกว่าฉันแล้วจะนอนทันทีไม่ดี ท่าน
ก็เดินจงกรมเดินไปเดินกลับ ท่านบอกว่าพม่านั้น
ไม่ได้นอนในทันทีเดินจงกรมก่อน เดินไปซักพักก็
กลับมานั่งที่เดิมจากนั้นท่านมักจะมีเรื่องคุยให้ฟัง 
คนเราพออายุมากก็จะคุยกันในเรื่องอดีต แต่เป็น
เรื่องธรรมะ เรื่องชาดก และการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานของโยคี ร้อยคนก็ร้อยอย่าง เราก็พลอย
ได้มีความรู้ไปด้วยบางครั้งก็ไม่เคยได้ยิน บางครั้ง
บางอย่างก็ต้องไปปฏิบัติ บางอย่างต้องไปเปิด
พระไตรปิฎกดูว่าที่หลวงพ่อพูดนั้นมีไหม อยู่ใน
พระไตรปิฎกเล่มไหน บางครั้งได้เค้าโครงเรื่องนั้น
บ้างนี่บ้าง ในคัมภีร์ชั้นหลัง ๆ ท่านเขียนเป็นเรื่อง
ยาวไว้มีภาพประกอบเหมือนในคัมภีร์ของศรี
ลังกา พม่า  อย่างของเราก็มีสมัยล้านนา ท่านก็
ได้เขียนเป็นคัมภีร์ไว้ตั้ งหลายเล่ม อย่างเช่น
พระภิกษุล้านนาสมัยก่อนท่านมีสติปัญญาดีแต่ง
คัมภีร์ แต่งต ารับต าราทางพระพุทธศาสนามี
หลายเล่มเหมือนกันแต่ต้องอ่านด้วยสติปัญญานะ 
แต่ละอย่างแต่ละยุคแต่ละสมัยเหมือนกับว่า
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ศรัทธาและเทิดทูนพระพุทธเจ้านั้นแหละเราต้อง
ใช้สติใช้ปัญญานั้นแหละ อันนี้คือคุยให้ฟังนะไหน 
ๆ ก็ไหน ๆ วันวิสาขบูชาก็เวียนมาอีกครั้ง เราก็
พูดถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เท่านั้น
เท่านี้แล้วก็จบไป ปีนี้ก็บ่นให้ฟังหน่อยหนึ่ง บ่น
นู้นนี่หลาย ๆ เรื่อง เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องใน
บางเรื่องบางอย่าง แต่การตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน
อย่างมีสติรับรองได้ว่าถูกต้อง รับรองตอนไหน ก็
ตอนก่อนปรินิพพานพระองค์ก็รับรองว่าถ้าผู้ใดไม่
ประมาทผู้นั้นจะยังประโยชน์ตนเองผู้อื่นและ
ประโยชน์อย่างยิ่งคือ มรรค ผล นิพพานให้ส าเร็จ
ได ้

ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์
ท่านได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทว่า “วยธมฺมา สงฺขา
รา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.” สังขารทั้งหลาย มี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงยัง
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ถ้าสรุปให้สั้น
ที่สุดก็คือสตินั่นเอง ต้องมีสติ ถ้าประมาทนั้นก็
แสดงว่าไม่ใช่นะมันรวมทุกเรื่อง บางคนประมาท
ในการท าความดี อาจจะไม่ดีก็ได้ อาจจะต่อดี 
อาจจะหลงดี  อาจจะก่อดี อวดดี ท าไปท ามาก็ดี
แตก  ท าดีไม่ได้ตลอด ดีแตก ประมาท  บางคน
คิดว่าความเชื่อไม่มีผล ก็อย่าประมาท  เหมือนงู
ตัวเล็ก ๆ ท่านก็ว่าอย่าประมาทว่ามันตัวเล็กนะ
พิษมันก็เท่าเดิม โดนกัดเข้าก็ได้เรื่องเหมือนกัน 
ผึ้งบ้าง ต่อบ้าง มันตัวเล็กก็จริงนะแต่พิษมันก็
ยังคงท างานอยู่เราจะประมาทไม่ได้ ฉะนั้นไม่ว่า
จะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีจะประมาทในเรื่องใดก็

ตามก็ไม่ดีทั้งนั้น แต่ถ้าไม่ประมาทนี่มันก็จะไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง 

ทรงประสูติที่สวนลุมพินีทบทวนคร่าว ๆ
ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี ต่อมาพระองค์ก็ศึกษาเล่าเรียน
ตามปกติ แต่งงานตามภาษาชาวบ้านก็ ๑๖ ปี อยู่
ในบ้านเมืองจนถึงอายุ ๒๙ ปี จึงออกบวชและ
บ าเพ็ญเพียรอยู่นานถึง ๖ ปี เมื่อพระชนมายุ ๓๕ 
ปี  จึงได้บรรลุโพธิญาณคือได้ตรัสรู้ธรรมะใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันก็อยู่ที่เมืองคยา ในรัฐ
พิหารประเทศอินเดีย รัฐนี้เป็นรัฐที่มีคนจนมาก 
โ จ ร เ ย อ ะ  อ า ช ญ า ก ร ร ม เ ย อ ะ  เ ป็ น รั ฐ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในประเทศอินเดียมีหลายรัฐ
นะ  แต่คนจนจะไม่เยอะเท่ารัฐนี้ รวมทั้งภัยต่าง 
ๆ ทั้งน้ าท่วมอะไรต่อมิอะไรหน้าหนาวก็ตาย หน้า
ร้อนก็ตาย ท าให้เห็นสัจธรรมเหมือนกันนะ  เวลา
ร้อนมาก ๆ ต้องปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดเพื่อ
ไม่ให้เคลื่นแผ่เข้าไปในห้องได้ อาตมาเคยมีโอกาส
ไปอยู่ที่นั่นบ้างชั่วระยะไม่นานนัก จึงสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมได้บ้าง  ถ้าไม่ เคยอยู่ ในพื้นที่
เหล่านั้นอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มค า 

ธรรมชาติมีกลไกลแห่งการเปลี่ยนผ่าน
อยู่ตลอด ยุโรปหรืออเมริกาก็มีอากาศแบบนั้น 
เราอยู่ครบฤดูกาลเรารู้เลยว่าเวลาหน้าร้อนเป็น
อย่างนั้น หน้าร้อนเป็นอย่างนี้ ฤดูใบไม้ร่วงเป็น
อย่างไร เวลาใบไม้มันเหลืองมันสวยแบบไหน 
เวลาใบไม้มันร่วงหล่นหมดแล้วนี่ หิมะมันตกลง
มาก็สวยไปอีกแบบอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเรามอง
แบบธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองมันก็หมุนเวียน
เปลี่ยนไปบางครั้งเวลาต้นไม้ไม่มีใบเราก็คิดว่ามัน
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ตายก็ไม่ใช่นะบางครั้งมันก็สลัดทิ้งใบเพื่อเอา
ความอยู่รอดของมันเหมือนกันถ้ามันไม่มีใบมันก็
อยู่ได้ ในบางครั้งทั้งร้อนทั้งหนาวนั่นแหละ แต่พอ
ทุกอย่างมันสมบูรณ์อีกครั้งมันก็ต้องรีบ ตอนอยู่
อเมริกาเคยปลูกผักบุ้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิมันจะรีบ
โตไม่งั้นมันจะตายพอถึงเดือนตุลาคมเวลาลมมา
ใบไม้ก็เริ่มเหลืองมันก็แปลกดีนะที่เราเอาพืชจาก
เมืองร้อนไปปลูกพอถึงหน้าหนาวเราก็ต้องรีบเอา
ไปไว้ในบ้านเพราะถ้าปล่อยไว้ข้างนอกมันก็จะ
ตายอย่างนี้เป็นต้น ถ้าคนไม่ได้ไปอยู่ก็ไม่รู้ไม่ได้
สัมผัส บางครั้งก็อยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละแต่ถ้า
อยู่คนละซีกโลกมันก็แตกต่างกันไปความที่อยู่
หลาย ๆ ที่ท าให้เรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง จะมอง
ว่ามันแตกต่างมันก็เป็นธรรมชาติในช่วงเวลาของ
มันเท่านั้นเองอยู่ใกล้อยู่ไกลก็บาน ปัจจัยขนาด
ไหนที่ท าให้มันเป็นแบบนั้น บางครั้งมันก็อยู่ไกล 
บางครั้งมันก็อยู่ใกล้ บางครั้งเราก็ละวางมันได้ 
บางครั้งเราก็ละวางมันไม่ได้เราก็ทุกข์อยู่กับมัน
จมอยู่กับมัน แต่ถ้าวันใดเรามีสติเท่าทัน เราก็จะ
รู้สึกว่าสามารถวางมันได้นะ มันก็เหมือนกับ
สามารถวางความรู้สึกที่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นได้ 
พระพุทธเจ้าท่านเคยปรารภกับพระอานนท์ถึง
ความเจริญของพระพุทธศาสนา เพราะพุทธ
บริษัท ๔ ฉลาดมากขึ้นแล้ว คนเคารพนับถือและ
ลาภสักการะก็มีมากยิ่งขึ้น บางคนนิยมบูชาด้วย
อามิส บางคนก็บูชาด้วยการปฏิบัติตามค าสอน 
เพื่อป้องกันความสับสนพระองค์จึงตรัสสรรเสริญ
การบูชาด้วยการปฏิบัติถือว่า เป็นการบูชา
พระองค์ท่ านอย่างยิ่ ง  คือมีอานิสงส์คือผล
มากกว่าอามิส อันได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ของ

หอม ผู้นับถือลัทธิพราหมณ์เขาก็ชอบบูชา อย่าง
ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างนิยมบูชาด้วยดอก
ดาวเรือง อย่างดอกดาวเรืองของอินเดียก็ใหญ่ดี
นะ มันก็เป็นความเชื่อ เราจะบอกว่ามันถูกหรือ
ว่าไม่ถูกมันก็ไม่ใช่ เป็นความเชื่อของแต่ละคน
เพียงแต่ว่ามันได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อย 
เบียดเบียนใครรึ เปล่าท าให้ใครล าบากหรือ
เดือดร้อนรึเปล่า เราต้องใช้ปัญญา อย่าใช้เพียง
ความรู้สึกที่เราพอใจหรือไม่พอใจมาตัดสินหรือชี้
ชัดถึงกลไกลของธรรมชาติ พระพุทธเจ้าสอนให้
เราใช้สติใช้ปัญญา ถ้าบางคนรู้สึกไม่พอใจขึ้น
มาแล้วบอกว่ามันไม่ถูก ไม่ถูกของเราแต่อาจจะ
ถูกของเขา อย่างนี้ เป็นต้น เขาเชื่อของเขาอย่าง
น้ัน 

 

 

 

 

 

เชื่อถูกปลูกปัญญาน าพาสันติสุข 

มีเรื่องเล่าให้ฟังว่า มีกระทาชายนายหนึ่ง
เดินผ่านทางสี่แพร่ง พอดีมันมีมูลของสุนัข มันไป
ถ่ายเอาไว้นายคนนี้ก็กลัวว่าคนที่เดินผ่านไปมานี่
จะไปเหยียบแล้วจะท าให้แปดเปื้อนและส่งกลิ่น
เหม็น มันก็จะสกปรกเขาจึงเอาทรายไปทับเอาไว้  
พอชายคนที่สองเดินผ่านมาเห็นกองทรายอยู่ก็ท า
บ้างคือเอาทรายมาทับกองเดิมที่มีอยู่แล้ว พอคน
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ผ่านไปผ่านมาอีกก็ท าแบบนี้เรื่อย ๆ จนกองทราย
โตขึ้น ๆ พอโตขึ้นสูง ๆ คนที่ผ่านมาก็นึกสงสัยแต่
ก็เอาดอกไม้บ้าง เครื่องเส้นไหว้บ้างมาวาง ในทาง
สี่แพร่งนั้นก็เหมือนกับกลายเป็นเจดีย์ไปแล้ว 
กระทาชายคนนั้นใช้เวลาเดินทางหลายปีนะกว่า
จะเดินทางผ่านมาที่เดิม เดินทางตั้งแต่ยังเป็น
หนุ่ม ๆ อายุ ๑๖ ปี กลับมาอายุ ๖๐ กว่า  ตอน
กลับก็ต้องผ่านทางสี่แพร่งนี้ ก็นึกแปลกใจว่าทาง
สี่แพร่งนี้ท าไมถึงกลายเป็นเจดีย์ไปได้ คนก็มาไหว้
กันไปหมด ไหนจะของเส้นของไหว้อีกเยอะแยะ 
คนก็ขอนู่นขอนี่กันเต็มไปหมด ถ้ากระทาชายคน
นี้รู้ความจริงอยู่คนเดียวนี่ว่าข้างในมันคืออะไร
แล้วถ้าเกิดจู ่ๆ เขามาบอกว่า คุณมาบูชากันท าไม 
มันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรบูชามันก็แค่ขี้หมาดี ๆ นี่เอง 
ถ้าบอกไปอย่างนั้นเขาคงจะโดนเหยียบแน่  
ชาวบ้านคงจะบอกว่า “ลุง ไปไกล ๆ เลยนะถ้าไม่
อยากจะจมลงไปข้างล่าง” อย่างนี้เป็นต้น มันก็
จะเป็นอย่ างนั้น  เป็นความเชื่ อของคนเรา 
บางครั้งมันก็ห้ามไม่ได้เราต้องเข้าถึงความเชื่อ 
เหมือนที่พระพุทธเจ้ายอมรับในความเชื่อของ
พราหมณ์สามพี่น้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ เหมือน
ยอมรับให้ เขาพูด ให้ เขาแสดงได้ เต็มที่  แต่
พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ไปแล้ว พระพุทธเจ้า
กับพราหมณ์สามพี่น้องก็เหมือนกับเคยเกื้อกูลกัน
มาก่อนในอดีตชาติ เปรียบเหมือนหมอกับคนไข้ 
คือมาหาหมอคนนี้แต่รักษาไม่หาย ก็ต้องไปหา
หมอคนใหม่เขาก็ใช้ยารักษาซึ่งเป็นยาตัวเดียวกัน
กับหมอคนแรกแต่ท าไมถึงหาย เราก็ว่าหมอคน
ใหม่รักษาดี รักษาแล้วหาย คนอื่นก็มารักษาตาม 
เปรียบกับพวกเราเวลาไปปฏิบัติธรรม ครูบา

อาจารย์รูปนั้นรูปนี้แก้อารมณ์ได้ดีเหลือเกินก็
อาจจะเคยเกื้อกูลกันมา พอไปปฏิบัติกับอีกรูปฟัง
ไม่เข้าใจ ไม่รู้หลวงพ่อพูดอะไร อธิบายก็ไม่รู้เรื่อง 
ตามไม่ทันอย่างนี้เป็นต้น แต่พอไปฟังบางคนที่
เขาพูดแบบงู ๆ ปลา ๆ ท าไมถึงเข้าใจง่ายกว่ามัน
ก็มีหลายแบบ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เคยเกื้อกูลกันมา
ในอดีตพอพูดอะไร อธิบายอะไรบางครั้ งก็
เหมือนกับมันดีขึ้นมาทันที เหมือนคนที่เคยสร้าง
บารมีกับพระพุทธเจ้ ามาพอท่านตรัสปุ๊บก็
สามารถรู้ได้ทั้ง ๆ ที่เขาก็สอนให้ท าดีเหมือนกัน
ไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าองค์
ก่อน ๆ ก็สอนอย่างนี้ อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยให้
ฟัง 

เมื่อกล่าวถึงการบูชาก็ต้องพูดถึงความ
เกี่ยวข้องกันด้วย ไม่ได้พูดให้งงหรอกแต่พูดให้คิด
สติต้องตามให้ทัน เรื่องการบูชา เรื่องความเชื่อ
ความศรัทธานั้ นมั นห้ ามกั นยาก เหมื อนที่
ยกตัวอย่างมานั่นแหละ ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง
การบูชาว่าการบูชาด้วยสิ่งของนานไปมันจะท าให้
คนขี้ เ กี ย จอั นนี้ พู ดภาษาชาวบ้ านนะ  แต่
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้หรอก อันนี้พูดให้
เราเข้าใจว่านานเข้าคนเราจะขี้เกียจท า ขี้เกียจ
ปฏิบัติอะไร ๆ ก็บูชา อะไร ๆ ก็บนบานศาลกล่าว 
อะไร ๆ ก็ขอ ศาสนามันก็ไม่จีรังยั่งยืน และคงอยู่
ได้ไม่นานเมื่อไม่ปฏิบัติตามค าสอนก็ยากที่จะ
เข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนา เมื่อเข้าไม่ถึงจิตใจ  
จึงไม่สามารถดับทุกข์ภายในให้กับคนเราได้ คนก็
จะหันไปบูชา อ้อนวอนกันหมด เมื่อพุทธบริษัท
ปฏิบัติตามค าสอนย่อมดีกว่าการอ้อนวอนนับครั้ง
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ไม่ถ้วน ดังนั้นความเชื่อที่ถูกจะปลูกปัญญาน าพา
สันติสุขมาสู่ตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมโลกได้
อย่างยั่งยืน  การปฏิบัติบูชา เป็นการน าค าสอน
มาเว้นชั่ว มาท าความดี มาช าระจิตใจให้ผ่องใส 
จนปราศจากโลภ โกรธ หลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ 
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ เมื่อพระชนมายุได้ 
๓๕ พรรษา ก่อนการตรัสรู้พระองค์ได้บ าเพ็ญ
บารมีมาอย่างครบถ้วนจึงสามารถเอาชนะพญา
มารและเสนามารได้ ช่วงปฐมยาม ตั้งแต่ ๖ โมง
เย็นจนถึง ๔ ทุ่ม ก็ได้บรรลุญาณแรก เรียกว่า บุพ
เพนิวาสนุสสติญาณ คือการระลึกถึงชาติหนหลัง
ได้หมดเลย  ยามที่ ๒ คือ มัชฌิมยาม คือตั้งแต่ ๔ 
ทุ่ม จนถึง ตี ๒ ก็ได้บรรลุ จุตูปปาตญาณ คือ

ญาณที่รู้การเกิดและการตาย การจุติ การตาย 
การเคลื่อน การอุบัติขึ้นของสัตว์โลกทั้งหลาย 
เป็นไปตามอ านาจของกรรม  และยามสุดท้าย 
ตั้งแต่ตี ๒ จนถึง ๖ โมงเช้า พระองค์ก็ได้ตรัสรู้
อริยสัจ ๔ บรรลุถึงอาสวักขยญาณ ญาณที่ใช้
ก าจัดกิเลสให้หมดจากจิตใจ คือพระทัยของ
พระองค์อย่างเด็ดขาด เน้นคือเมื่ออดีตที่ต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย หลังจากตรัสรู้แล้ว
พระองค์ก็ได้เสวยวิมุติสุขอยู่ตรงนั้น ต่อมาก็ได้ไป
แสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ผู้ที่
เคยดูแลอุปัฏฐากพระองค์ที่ป่าอิสิปมฤคทายวัน 
ปัจจุบันคือ สารนาถที่อยู่ในเขตพาราณสี ห่างจาก
ตัวเมืองพาราณสีประมาณ ๙ กิโลเมตร ตรง
บริเวณนี้เป็นที่ก าเนิดพระอริยะสงฆ์รูปแรก และ
พระองค์ก็ทรงจ าพรรษาแรกที่นี่ พระพุทธเจ้าได้
เผยแผ่พระธรรมค าสอนจนมีคนเลื่อมใสและ
ปฏิบัติตามจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานตาม
พระองค์ท่านเป็นจ านวนมาก แต่สุดท้ายพระองค์
ได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน 
ภายใต้ต้นรังทั้งคู ่

เมื่อมีสติตื่นรู้ตามพ่อที่บอกเอาไว้ว่าทุก
อย่างเสื่อมไปนะอย่าประมาท จงท าทุกอย่างด้วย
ความไม่ประมาท การกระท าทุกอย่างที่เราท าถ้า
ท าด้วยความประมาทโอกาสพลาดมันมีสูง แต่ถ้า
เรากระท าด้วยการไม่ประมาทนั่นแหละจะเป็นไป
เพื่อมรรคผลนิพพาน แต่เราท าเพื่อมรรคเพื่อผล
แต่ถ้าเราประมาทนี่มันอาจจะแวะข้างทางได้ แต่
ถ้าเราไม่ประมาทมันก็เป็นไปตามทางของมัน 
ปมาโท มจฺจุ โน ปท  ความประมาทเป็นทางแห่ง
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ความตาย คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว แต่ผู้
ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย อปฺปมาโท อมต  ปท   
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ย่างก้าว
ต่อไป ต้องเป็นย่างก้าวแห่งการตื่นรู้เบิกบานนี่
เป็นย่างก้าวของพุทธ เมื่อเราฟังค าสอนก็คือเป็น
ย่างก้าวที่เราจะตามท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานก็คือ
พระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง 

วันนี้วิสาขบูชาเวียนมาบรรจบครบรอบ
อีกวาระหนึ่งเราก็มาระลึกนึกถึงแล้วก็ประพฤติ
ปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนที่เป็นปฏิบัติบูชา และส่วน
ที่เป็นอามิสบูชา ถ้าจะท าให้เป็นปฏิบัติบูชาด้วยนี่
เราก็ต้องมีสติมีปัญญา จะหยิบ จะจับ จะยก จะ

วางก็ต้องมีสติแล้วก็ให้สิ่งที่เราถืออยู่นี่เป็นไปเพื่อ
มรรคเพื่อผลเราก็สามารถท าให้เป็นไปได้ถ้ามี
โยนิโสมนสิการ คือความแยบคาย ถ้าไม่แยบคาย
ก็บูชาไปอย่างนั้นแหละ บางคนก็ปรารถนาไปคน
ละทางสองทาง ถ้าเราบูชาเป็นก็เกิดประโยชน์
สูงสุดเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 
ชีวิตของคนเราตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส มันก็
จะต้องเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะ
หมดเชื้อที่จะไม่เกิดอีก จงเชื่อฟังค าของพ่ออย่า
ประมาทเพราะสังขารก็มีวันเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
เถิด 
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เจตสิกฝ่ายดี (โสภณเจตสิก) 
  วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ 

โสภณเจตสิก มี ๒๕ ดวง เป็นเจตสิกฝ่ายดีงาม จะเข้าประกอบจิตปรุงแต่งจิตเฉพาะจิตที่เป็น
กุศล เท่านั้น หรือเกิดขึ้นในขณะที่จิตใจของคนที่ท าดี พูดดี คิดดี มีการท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
เป็นต้น เป็นผลท าให้ชีวิตของผู้นั้นเจริญก้าวหน้า มีความสุขความสมหวังติดตามมา 
  



 

๒๕ 
 

โสภณเจตสิก แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑. โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง  ๒. วิรตีเจตสิก ๓ ดวง 
๓. อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง  ๔. ปัญญินทรียเจตสิก ๑ ดวง 

รวมเป็น ๒๕ ดวง (ดูภาพข้างบนประกอบ) 
 
๑. โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง 

โสภณสาธารณเจตสิกทั้ง ๑๙ ดวงนี้ จะเข้าประกอบจิตใจ ในการท าความดีทุกประเภท เกิดขึ้น
ได้ในจิตใจของคนทั่วไป ขณะที่ท าคุณงามความดี เช่น ขณะที่ท าทาน รักษาศีล เจริญสมถวิปัสสนาหรือ
พูดง่าย ๆ ว่า เกิดขึ้นกับโสภณจิต ๕๙ ดวง หรือ ๙๑ ดวง ซึ่งเราได้ศึกษามาแล้ว คือกามาวจรโสภณจิต 
๒๔ ดวง (การท าบุญทั่วไป) มหัคคตจิต ๒๗ ดวง (การท ารูปฌานและอรูปฌาน) โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ 
๔๐ ดวง (การตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาด) ถ้ายังจ าไม่ได้ต้องไปทบทวนดูอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจ 

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง มีชื่อและความหมาย ดังน้ี 
๑. สัทธา  ความเลื่อมใสต่อกุศล 
๒. สติ   การระลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศล 
๓. หิริ   ความละอายต่อบาป 
๔. โอตตัปปะ  การสะดุ้งกลัวต่อบาป 
๕. อโลภะ  ความไม่อยากได้ 
๖. อโทสะ    ความไม่โกรธ 
๗. ตัตตรมัชฌัตตตา ความเป็นกลางในกุศล 
๘. กายปัสสัทธิ  เจตสิกสงบ ขณะท ากศุล 
๙. จิตตปัสสัทธิ  จิตสงบ ขณะท ากุศล 
๑๐. กายลหุตา  เจตสิกเบา ขณะท ากุศล 
๑๑. จิตตลหุตา  จิตเบา ขณะท ากุศล 
๑๒. กายมุทุตา  เจตสิกอ่อนโยน ขณะท ากุศล 
๑๓. จิตตมุทุตา  จิตอ่อนโยน ขณะท ากุศล 
๑๔. กายกัมมัญญตา เจตสิกเหมาะสม ขณะท ากุศล 
๑๕. จิตตกัมมัญญตา จิตเหมาะสม ขณะท ากศุล 
๑๖. กายปาคุญญตา เจตสิกคล่องแคล่ว ขณะท ากุศล 
๑๗. จิตตปาคุญญตา จิตคล่องแคล่ว ขณะท ากุศล 
๑๘. กายุชุกตา  เจตสิกซื่อตรง ขณะท ากุศล 
๑๙. จิตตุชุกตา  จิตซื่อตรง ขณะท ากุศล 



 

๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  ดวง มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. สัทธา เป็นธรรมชาติที่มีความเชื่อ มี
ความเลื่อมใส เมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเสมือน
เป็นหัวหน้าน าไปสามารถให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนาได้ ท าให้จิตใจผ่องใสไม่ขุ่นมัว ศรัทธาเป็น
ธรรมชาติที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมฝ่ายเดียวเท่านั้น 

๒. สติ เป็นธรรมชาติที่มีความระลึกได้ 
สติจะระลึกและใคร่ครวญธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลและไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
และรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์เกื้อกูล (กุศลธรรม) 
สิ่งใดเป็นธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล (อกุศล
ธรรม) แล้วสามารถเลือกสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ละ
ทิ้งอกุศลธรรมได้ สติที่เป็นสัมมาสติเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งองค์มรรคด้วย ดังนั้น สัมมาสติคือความระลึก
ชอบ จะสามารถน าให้ออกไปจากทุกข์ได้ สติ
เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเพราะตั่งมั่นในอารมณ์ 
และเหมือนนายประตูเพราะคอยรักษาจักขุนทรีย์ 

โสตินทรีย์ เป็นต้น ไว้ได้ กล่าวคือเมื่อสติเกิดขึ้น
ได้ขณะดู ฟัง เป็นต้น ก็จะไม่ท าให้อกุศลธรรมทั้ง
ปวงเกิดขึ้นเพราะมีการเห็น การได้ยินนั้นเองเป็น
เหตุ เพราะมีสตินั้นเองเป็นผู้รักษาเหมือนนาย
ประตูที่คอยตรวจตราผู้ที่จะผ่านไปมา 

๓. หิริ เป็นธรรมชาติที่มีความละอายต่อ
การประพฤติทุจริต อันเป็นสิ่งที่น่าละอาย ละอาย
ต่อการประกอบอกุศลกรรมทั้งปวง ละอายต่อ
การท าความชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งในที่ลับ
และที่แจ้ง 

๔. โอตตัปปะ (อ่านว่า โอต-ตัป-ปะ) เป็น
ธรรมชาติที่มีความเกรงกลัวต่อการประพฤติ
ทุจริต อันเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัว สะดุ้งกลัว หวั่น
เกรงต่อบาป เมื่อคิดจะกระท าความชั่วไม่ว่าจะ
เล็กน้อยหรือมาก เมื่อเกิดความเกรงกลัวต่อผล
ของบาปนั้น  ก็ จะหยุดการท าชั่ ว  หิ ริ  และ 
โอตตัปปะ มีสภาพที่คล้ายกัน จะเปรียบเทียบ
ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ ดังน้ี 

  



 

๒๗ 
 

หิริ โอตตัปปะ 
๑. มีเหตุภายใน คือ เมื่อหิริเกิดขึ้นในใจ 

ท าให้เกิดความละอายต่อบาป เช่น เมื่อพิจารณา
ถึง ชาติ วัย ความแกล้วกล้า ความคงแก่เรียนแล้ว 
ก็เกิดความละอายในการท าบาป 

๒. มีตนเป็นใหญ่ ท าให้เกิดความละอาย
ต่อบาป เช่นคิดตักเตือนตัวเองว่าการกระท า
กรรมชั่วน้ีไม่สมควรแก่คนอย่างเรา 

๓. หิริ คือ ความละอายบาป บุคคลไม่ท า
กรรมชั่วเพราะละอายในการท ากรรมชั่วนั้น 
 

๑. มีเหตุภายนอก ท าให้เกิดความเกรง
กลัวต่อบาป เช่น พิจารณาว่า ถ้าเราท ากรรมชั่ว 
เราจักต้องถูกติเตียนจากสังคม 

 
๒. มีโลกเป็นใหญ่ ท าให้เกรงกลัวไม่ท า

กรรมชั่วเพราะในโลกนี้เทวดา หรือ คนที่จะล่วงรู้
กรรมชั่วของเรามีอยู่ 

๓. โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวบาป 
บุคคลไม่ท ากรรมชั่วเพราะเกรงกลัวต่อโทษภัย ที่
จะได้รับ กลัวต ารวจจับ กลัวตกนรก 

๕. อโลภะ เป็นธรรมชาติที่ไม่โลภ ไม่ติด
ใจในกามคุณอารมณ์ ไม่ก าหนัดยินดีในอารมณ์ 
ไม่หวงแหนในทรัพย์และคุณความดี สภาพของ 
อโลภะที่มีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นเปรียบ
เหมือนหยาดน้ าที่ไม่ติดอยู่บนใบบัว 

๖. อโทสะ เป็นธรรมชาติที่ไม่มีความดุ
ร้าย ไม่แค้นเคือง ไม่อาฆาต มีความอดทนต่อเหตุ
ที่ท าให้เจ็บใจ มีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 

๗. ตัตตรมัชฌัตตตา (อ่านว่า ตัด-ตระ-
ระ-มัด-ชัด-ตะ-ตา) เป็นธรรมชาติที่เป็นกลางที่ท า
ให้จิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้น ท า
กิจของตน ๆ โดยสม่ าเสมอ เหมือนสารถีผู้วาง
เฉยต่อม้าอาชาไนยที่ว่ิงเรยีบไป ฉะนั้น 

๘.-๙. กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ (อ่านว่า 
กา-ยะ-ปัด-สัด-ธิ ,จิด-ตะ-ปัด-สัด-ธิ) 

กายปัสสัทธิ เป็นธรรมชาติที่ท าความ
สงบให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์) เช่น ขณะที่ใส่บาตรความทุกข์ใจที่
เคยมีมาก่อนก็สงบไป การปรุงแต่งจิตใจใน

ขณะนั้นก็ไปเป็นในการงานกุศล สงบจากความ
เร่าร้อน 

จิตตปัสสัทธิ เป็นธรรมชาติที่ท าความ
สงบให้จิต (วิญญาณขันธ์) ในการงานอันเป็นกุศล 

เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้ มีลักษณะ คือ เมื่อ
เกิดขึ้นประกอบกับจิตแล้วท าให้จิตและเจตสิก
สงบจากความเร่าร้อน คือมีหน้าที่ก าจัดความเร่า
ร้อนออกไปเสีย 

๑๐.-๑๑. กายลหุตา จิตตลหุตา 
กายลหุตา เป็นธรรมชาติที่ท าความเบา

ให้เจตสิกขันธ์ ๓ ในการงานอันเป็นกุศล  
จิตตลหุตา เป็นธรรมชาติที่ท าความเบา

ให้จิต ในการงานอันเป็นกุศล 
เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้ มีลักษณะ คือ การ

ท าให้จิตและเจตสิกนี้บรรเทาจากความหนัก เมื่อ
เจตสิกนี้เกิดขึ้นมีหน้าที่ก าจัดความหนักของจิต
และเจตสิกฉะนั้น กายลหุตาและจิตตลหุตา
เจตสิกนี้ จึงหมายถึงอาการแห่งภาวะที่เบา ความ
เบานี้มีความหมายว่า ธรรมเหล่านี้เปลี่ยนไปได้
เร็ว คือ สามารถเปลี่ยนโดยฉับพลันจากภาวะที่



 

๒๘ 
 

จิตยังหนักอยู่ด้วยเพราะมีกิเลส ไปเป็นสภาพจิต
ที่เป็นกุศลได้ทันที เช่น ในขณะที่จิตมีถีนมิทธะ 
(หดหู่ท้อถอย) เข้าครอบง า เมื่อกายลหุตาจิตตลหุ
ตาเข้าประกอบกับจิตที่ เป็นมหากุศลแล้ว ก็
สามารถขับไล่ความหดหู่ความง่วงนอนนั้นให้หมด
ไปได้ในขณะนั้น 

๑๒.-๑๓. กายมุทุตา จิตตมุทุตา 
กายมุทุตา เป็น ธรรมชาติที่ท าความ

อ่อนให้เจตสิกขันธ์ ๓ ในการงานอันเป็นกุศล 
จิตตมุทุตา คือ ธรรมชาติที่ท าความอ่อน

ให้จิต ในการงานอันเป็นกุศล ท าให้จิตอ่อนโยน
รับอารมณ์อันเป็นกุศลได้ง่าย 

เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้ มีลักษณะคือ ท าให้
จิตและเจตสิกสงบจากความกระด้าง มีหน้าที่
ยับยั้งท าให้ความกระด้างของจิตและเจตสิกไม่ให้
เกิดขึ้น 

๑๔.-๑๕. กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญ
ตา (อ่านว่า กา-ยะ-กัม-มัน-ยะ-ตา) 

กายกัมมัญญตา  เป็นธรรมชาติที่ท า
ความเหมาะควรแก่การงานท าให้เจตสิกขันธ์ ๓ 
ในการงานอันเป็นกุศล 

จิตตกัมมัญญตา  เป็นธรรมชาติที่ท า
ความเหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้จิต 

เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้ มีลักษณะ คือ มีการ
ท าให้จิตและเจตสิกเข้าสู่สภาวะที่สงบจากความที่
ไม่ควรแก่การงาน มีหน้าที่คือ ก าจัดความไม่ควร
แก่การงานของจิตและเจตสิก 

๑๖.-๑๗. กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญ
ตา (อ่านว่า กา-ยะ-ปา-คุน-ยะ-ตา) 

กายปาคุญญตา เป็นธรรมชาติที่ท าให้
เจตสิกขันธ์ ๓ คล่องแคล่วต่อการงานอันเป็นกุศล 

จิตตปาคุณญตา เป็นธรรมชาติที่ท าให้
จิตคล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศล เจตสิกทั้ง 
๒  ดวงนี้  มี สภาพท า ให้ จิ ต เข้ าถึ งสภาวะที่
คล่องแคล่ว มีหน้าที่คือ ก าจัดความไม่คล่องแคล่ว
ต่อการงานอันเป็นกุศล 

๑๘.-๑๙. กายุชุกตา จิตตุชุกตา (อ่านว่า 
กา-ยุ-ชุ-กะ-ตา) 

กายุชุกตา เป็นธรรมชาติที่ท าให้เจตสิก
ขันธ์ ๓ มีความช่ือตรงในการงานอันเป็นกุศล 

จิตตุชุกตา เป็นธรรมชาติที่ท าให้จิต มี
ความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศล 

เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้ มีลักษณะคือ มีความ
ซื่อตรงของจิตและเจตสิก มีหน้าที่ก าจัดความไม่
ซื่อตรงของจิตและเจตสิก 

สรุป โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวงนี้ 
เป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตกลุ่มที่เป็นโสภณจิต 
คือ ประกอบกับจิตที่ดีงาม ซึ่งเป็นจิตฝ่ายดีที่ควร
อบรมสั่งสมให้เกิดมีขึ้นในตนเองหรือในจิตใจ
อย่างสม่ าเสมอ 
 
๒. วีรตีเจตสิก ๓ ดวง 
เจตสิกฝ่ายดีใช้ในการรักษาศีล 

เรียกว่า วิรตีเจตสิก จะประกอบกับจิต
ของคน ในขณะรักษาศีล เป็นสภาวธรรมที่ปรุง
แต่งจิตให้ งดเว้นจากการท าบาปมี ๓ ลักษณะ
ด้วยกัน บางคนเว้นจากการท าบาป โดยอัธยาศัย 
มีจิตเมตตาต่อสัตว์ ทั้งหลายเป็นนิสัยประจ าตน 
บางคนเว้นจากการท าบาปเป็นวัน ๆ เช่น การ
สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ในวันพระ เป็นต้น และ
ลักษณะที่ ๓ เป็นการเว้นจากการท าบาปโดย
เด็ดขาด ไม่ท าทุจริตทางกายวาจาเลย ได้แก่ จิต
ของพระอริยบุคคล 
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วิรตีเจตสิก มี ๓ ดวง คือ 
๑) สัมมาวาจาเจตสิก ได้แก่ การตั้งใจงด

เว้นจากการท าบาปทางวาจา คือไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ 
เรียกว่า วจีทุจริต ๔ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานที่เป็น
อาชีพ 

๒) สัมมากัมมันตเจตสิก ได้แก่ การตั้งใจ
งดเว้นจากการท าบาปทางกาย คือการฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม เรียกว่า 
กายทุจริต ๓ ที่ไม่เกี่ยวกับการงานที่เป็นอาชีพ 

๓) สัมมาอาชีวเจตสิก ได้แก่ การงดเว้น
จากกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ ที่ เกี่ยวกับ
อาชีพ ในการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือ ศีล 
๒๒๗ จะต้องมีเจตสิก ๓ ดวงนี้เข้าปรุงแต่งจิตใจ
เสมอ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา (โลกียบุคคล) จะเข้า
ประกอบกับจิตไม่พร้อมกันและไม่แน่นอน แต่ถ้า
ประกอบกับจิตของพระอริยบุคคล (โลกุตตร
บุคคล) แล้ว จะเข้าประกอบพร้อมกันเรียกว่า 
เป็นองค์ของมรรค 

การงดเว้นจากการท าบาปนี้ ชื่อว่าเป็น
การเจริญกุศล ย่อมจะท าให้ผู้ปฏิบัติได้เกิดเป็น
มนุษย์หรือ เกิดเป็นเทวดา หรือเป็นเหตุให้เข้าถึง
นิพพานในที่สุด ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของบุคคล
ทั่วไป จะมีความสุขสวัสดี ทั้งยามหลับและยาม
ตื่น 
 
๓. อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง 
เจตสิกฝ่ายดีใช้ในการเจริญพรหมวิหาร 

เจตสิกฝ่ายดี เรียกว่า อัปปมัญญาเจตสิก 
มี ๒ ดวง คือ 

๑) กรุณาเจตสิก ได้แก่ ความสงสารที่
เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรา เมื่อเห็นคนอื่น หรือ

สัตว์อื่นก าลังได้รับความทุกข์ หรือจะได้รับความ
ทุกข์ ในกาลข้างหน้า ความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่า มี
ความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์ (ทุกขิตสัตว์) 

๒) มุทิตาเจตสิก ได้แก่ ความรู้สึกยินดีที่
เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อได้เห็นคนอื่นหรือสัตว์อื่น 
ก าลังได้รับความสุขอยู่  โดยปรารถนาให้เขา
เหล่านั้น มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น อย่าได้พลัดพราก
จากความสุขนั้น ๆ เลย ความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่า 
มีความสุขของสัตว์เป็นอารมณ์ (สุขิตสัตว์) 

ในชีวิตประจ าวันของเรา ถ้าได้เห็นคน
ยากจน หรือคนขอทาน ก าลังได้รับความทุกข์ 
หรือได้รับความอดอยากอยู่ จิตใจเราเกิดความ
สงสาร ปรารถนาต้องการให้เขาพ้นจากความ
ทุกข์ ขณะนั้นกุศลจิต คือกรุณาเจตสิกได้เกิดขึ้น
แล้วในจิตใจ ความสงบเยือกเย็นเป็นสุขย่อม
เกิดขึ้น ถ้าได้พบกับบุคคล ที่ประสบกับความสุข
ความสมหวังในชีวิต และจิตใจพลอยแสดงความ
ยินดี  ชื่นชมที่ เขาได้รับความสุขสมหวังนั้น 
ปรารถนาให้เขาได้รับความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่าได้
พลัดพรากจากความสุขนั้น ๆ เลย นี้ชื่อว่า มุทิตา
เจตสิก ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ท ากรุณาและ
มุทิตาให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญใน
พรหมวิหารธรรม จิตใจจะมีความอ่อนโยนเป็น
สมาธิ ถ้าท าให้มากขึ้น อาจถึงฌานได้ ผู้เจริญอยู่
ในพรหมวิหารธรรม จะท าให้มีความสุขปราศจาก
ทุกข์และศัตรู มีความสุขทั้งในยามตื่นและหลับ 
ท าให้เป็นผู้ฝันดี มีเทวดารักษา เป็นที่รักของ
มนุษย์และอมนุษย์ ไฟ ยาพิษ และอาวุธไม่กล้ า
กรายมาถึง ท าให้สีหน้าผ่องใสเมื่อใกล้ตายก็มีจิต
ผ่องใส เข้าถึงสุคติภพ 
 
๔. ปัญญินทรียเจตสิก ๑ ดวง 
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เป็นเจตสิกที่มีความส าคัญมาก เมื่อเข้า
ปรุงแต่งจิตแล้ว จะท าให้จิตนั้นรู้ และเข้าใจใน
เหตุผล สภาพความเป็นจริงของรูปนาม ท าให้
เห็นความเป็นไปของรูปนามว่า รูปนามนั้น ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ที่จะบังคับบัญชา
สั่งการ ให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ ตลอดจน
รู้แจ้งในอริยสัจ 

ปัญญามี ๓ ประเภท คือ  
๑)  ปัญญาที่ รู้ เ รื่ อ งกรรม  เ รี ยกว่ า 

กัมมัสสกตาปัญญา รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรม
เป็นของตน มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็น
ก าเนิด คนหรือสัตว์ทั้งหลายที่ท ากรรมดีกรรมชั่ว
ก็ตาม ย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น แน่นอน
ทั้งนั้น เช่น ผู้ที่ฆ่าท าร้ายบุคคลอื่น ก็ย่อมจะต้อง
ถูกฆ่า ถูกท าร้ายจากคนอื่นเช่นเดียวกัน บุคคลใด
ที่ลักขโมยท าลายทรัพย์เขา ทรัพย์ที่ ได้มา ก็
ย่อมจะได้รับความวิบัติเช่นเดียวกัน ดูได้จาก
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน แต่ละวันของคนเรา 
ถ้าเข้าใจในเหตุผล หรือมีความรู้เรื่องกรรมแล้ว 
ย่อมจะเห็นไดช้ัดเจนถึงผลของกรรมแต่ละคนได้ดี 

๒) ปัญญาที่ รู้ เรื่องวิปัสสนาเรียกว่า 
วิปัสสนาปัญญา จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้เข้าปฏิบัติ

ธรรม ก าหนดในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นอารมณ์ จะ
มีความเข้าใจชัด ในเรื่องของรูปนาม (ขันธ์  
อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ ปฏิจจสมุปบาท) ว่า 
มีลักษณะเปลี่ยนแปลง ไม่มั่นคง และบังคับ
บัญชาไม่ได้ ตกอยู่ ในกฎของ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา นั่นเอง 

๓) ปัญญาที่ รู้ ในอริยสัจ ๔ เรียกว่า 
โลกุตตรปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะท าให้จิตรู้แจ้ง
แทงตลอด ในความเป็นจริง คืออริยสัจ ๔ ได้แก่ 
ทุกขสั จ  รู้ แจ้ งว่ ารูปนามเป็นทุกข์  มีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถจะทนอยู่ใน
สภาพเดิมได้ การเกิดน้ันเป็นทุกข์ การแก่เจ็บตาย
ก็เป็นทุกข์ เป็นต้น สมุทัยสัจ รู้แจ้งในเหตุให้เกิด
ทุกข์ ได้แก่ ตัวโลภเจตสิก หรือ ตัณหา คือ ความ
พอใจยินดีติดอยู่ในกามคุณอารมณ์ ท าให้ต้อง
เวียนเกิดเวียนตายอีก หาที่สิ้นสุดไม่ได้ นิโรธสัจ 
ปัญญาที่เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ คือนิพพาน เป็น
การดับสนิทของตัณหา อันเป็นเหตุท าให้เกิดทุกข์ 
และการเวียนเกิดเวียนตาย มรรคสัจ การรู้แจ้ง
ทางเดินให้ถึงซึ่งนิพพาน ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ มี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น 

 

การจ าแนกปัญญา 

โลกียปัญญา  ปัญญาที่ยังข้องอยู่ในโลกทั้ง ๓ คือ กามโลก รูปโลก และอรูปโลก 
โลกุตตรปัญญา  ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ๔ 
สุตมยปัญญา  ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย หรือพระไตรปิฎก 
จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการน าเอาสิ่งที่ศึกษามาแล้ว มาคิดพิจารณาเหตุผล

ตามความเป็นจริง 
ภาวนามยปัญญา  ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
กัมมัสสกตาปัญญา ปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตนเอง 
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วิปัสสนาปัญญา  ปัญญาที่รู้รูปนามขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน 

กัมมัสสกตาปัญญา เรียกว่า ทสวัตถุสัมมาทิฏฐิ ๑๐ คือเห็นตรงตามความเป็นจริงในเรื่องของกรรม 
๑. เห็นว่า บุญทาน ที่ท าย่อมมีผลดี 
๒. เห็นว่า การบูชา ที่ท าย่อมมีผลด ี
๓. เห็นว่า การบวงสรวง ที่ท าย่อมมีผลดี 
๔. เห็นว่า การท าดีท าชั่วย่อมมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕. เห็นว่า โลกนี้มี ผู้ที่จะมาเกิดในโลกนี้ม ี
๖. เห็นว่า โลกหน้ามี ผู้ที่จะไปเกิดในโลกหน้ามี 
๗. เห็นว่า มารดามี ผู้ท าดีท าชั่วต่อมารดาย่อมจะได้รับผล 
๘. เห็นว่า บิดามี ผู้ท าดีท าชั่วต่อบิดาย่อมจะได้รับผล 
๙. เห็นว่า สัตว์ที่ปรากฏกายโตทันที (โอปปาติกก าเนิด คือ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย 

เทวดา พรหม) มี 
๑๐. เห็นว่า ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง และสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้มี 



 

๓๒ 
 

The Ten Armies of Mara (Part I) 
Sayadaw U Pandita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation can be seen as a war between wholesome and unwholesome mental 
states. On the unwholesome side are the forces of the kilesas, also known as “The Ten 
Armies of Mara.” In Pali, Mara means killer. He is the personification of the force that kills 
virtue and also kills existence. His armies are poised to attack all yogis; they even tried 
to overcome the Buddha on the night of his enlightenment. 

Here are the lines the Buddha addressed to Mara, as recorded in the Sutta Nipata: 

 Sensual pleasures are your first army, 
 Discontent your second is called. 
 Your third is hunger and thirst, 
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 The fourth is called craving. 
 Sloth and torpor are your fifth, 
 The sixth is called fear, 
 Your seventh is doubt, 
 Conceit and ingratitude are your eighth, 
 Gain, renown, honor and whatever fame is falsely received (are the ninth), 
 And whoever both extols himself and disparages others (has fallen victim to the 
tenth) That is your army, Namuci [Mara], the striking force of darkness. 

 One who is not a hero cannot conquer it, but having conquered it, one obtains 
happiness. 

To overcome the forces of darkness in our own minds, we have the wholesome 
power of satipatthana vipassana meditation, which gives us the sword of mindfulness, as 
well as strategies for attack and defense. 

In the Buddha’s case, we know who won the victory. Now, which side will win 
over you? 

 

FIRST ARMY: SENSE PLEASURE 

Sense pleasure is the First Army of 
Mara. Due to previous good actions in 
sensual or material realms, we find 
ourselves reborn in this world. Here, as in 
other sensual spheres, beings are faced 
with a wide assortment of appealing sense 
objects. Sweet sounds, rich smells, 
beautiful ideas, and other delightful 
objects touch all our six sense doors. As a 
natural result of encountering these 

objects, desire arises. Pleasant objects 
and desire are the two bases of sense 
pleasure. 

Our attachments to family, 
property, business and friends also 
constitute the First Army. Normally for a 
sentient being, this army is very difficult to 
overcome. Some humans fight it by 
becoming monks and nuns, leaving 
behind their families and all that they 
cling to. Yogis on retreat leave behind 
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their family and occupation temporarily in 
order to combat the force of attachment 
which ties us to the six kinds of sense 
objects. 

Anytime you practice meditation, 
especially in a retreat, you leave behind a 
large number of pleasant things. Even 
with this narrowing in range, though, you 
still find that some parts of your 
environment are more desirable than 
others. At this time it is useful to recognize 
that you are dealing with Mara, the enemy 
of your freedom. 

 

SECOND ARMY: DISSATISFACTION 

The Second Army of Mara is 
dissatisfaction with the holy life, with the 
meditation practice in particular. On a 
retreat, you may find yourself dissatisfied 
and bored: with the hardness or the 
height of your cushion, with the food you 
are given, with any of the elements of 
your life during the time of practice. Some 
issue crops up and, as a result, you cannot 
quite immerse yourself in the delight of 
meditation. You may begin to feel that 
this is actually the fault of the practice. 

To combat this discontent, you 
must become an abhirati, a person who is 
delighted in and devoted to the Dhamma. 
Having found and implemented the 
correct method of practice, you begin to 
overcome the hindrances. Rapture, joy 
and comfort will arise naturally from your 
concentrated mind. At this time you 
realize that the delight of the Dhamma is 
far superior to sense pleasures. This is the 
attitude of an abhirati. However, if you are 
not thorough and careful in your practice, 
you will not find this subtle and 
wonderful taste of the Dhamma, and any 
difficulty in your practice will cause 
aversion to arise in you. Then Mara will be 
victorious. 

The overcoming of difficulty in 
vipassana practice is, again, like warfare. 
The yogi will use an offensive, defensive 
or a guerrilla style of combat depending 
on his or her abilities. If he or she is a 
strong fighter, the yogi will advance. If 
weak, he or she may withdraw 
temporarily, but not in a helter-skelter 
fashion, reeling and running in disorder. 
Rather, the withdrawal will be strategic, 
planned and executed with the aim of 
gathering strength to win the battle at last. 
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Sometimes discontent with the 
environmental or other supports of 
meditation practice is not entirely Mara’s 
fault — not entirely due to the 
wanderings of a greedy mind. 
Nonetheless, pervasive discontent may 
interfere with meditative progress. To 
allow for meditation, certain necessities of 
life must be available. Yogis must have 
proper shelter and meals, as well as 
sundry other help. With these 
requirements met they can proceed 
wholeheartedly to practice meditation. 
The need for a suitable environment is 
the fourth of nine causes for 
development of the controlling faculties, 
and was discussed at length in the 
preceding chapter. If you find a deficiency 
in your environment that you are certain 
is hindering your meditation, it is all right 
to take reasonable steps to correct it. Of 
course, you should be honest with 
yourself and others; make sure that you 
are not merely succumbing to Mara’s 
Second Army. 

 

 

THIRD ARMY: HUNGER AND THIRST 

Is food the problem? Perhaps a 
yogi has to overcome desire and 
dissatisfaction, only to be attacked again 
by Mara’s Third Army, hunger and thirst. 
In the days of old and even now, Buddhist 
monks and nuns have depended for their 
food on the generosity of lay people. The 
normal practice for a monk is to go for an 
alms round every day in the community 
or village that supports him. Sometimes a 
monk may live in a secluded area and 
take all his support from a small group of 
families. One day his needs will be well 
taken care of, another day not. The same 
goes for lay yogis. At a retreat, the food is 
not quite like home. You do not get the 
sweet things you are fond of; or the sour, 
salty and rich foods you are accustomed 
to. Agitated by missing such tastes, you 
cannot concentrate and thus are unable 
to see the Dhamma. 

In the world also, one can spend 
a lot of money in a restaurant and then 
not like the dish. Rarely, in fact do human 
beings get everything precisely as they 
like. They may hunger and thirst not only 
for food, but also for clothing, 
entertainment, and activities either 
reassuringly familiar, or exotically exciting. 
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This notion of hunger and thirst relates to 
the entire range of needs and 
requirements. 

If you are easily contented, 
adopting an attitude of being grateful for 
whatever you receive, Mara’s Third Army 
will not bother you very much. One 
cannot always do everything one wishes 
to do, but it is possible to try to remain 
within what is beneficial and appropriate. 
If you concentrate your energy on 
furthering your meditation practice, you 
will be able to taste the real taste of the 
Dhamma, which is incomparably 
satisfying. At such a time, the Third Army 

of Mara will seem an army of toy soldiers 
to you. 

Otherwise it is hard to adjust to hunger 
and thirst. They are uncomfortable 
feelings which no one really welcomes. 

When they strike, if there is no 
mindfulness, the mind inevitably begins 
to scheme. You come up with fantastic 
justifications for getting what you want for 
the sake of your practice! Your mental 
health! To aid your digestion! Then you 
begin moving around to get the things you 
desire. Your body gets involved in 
satisfying your craving. 

 

Ref: Sayadaw U Pandita, In This Very Life, Chapter 3, The Ten Armies of Mara 

http://homepage.ntlworld.com/pesala/Pandita/html/mara.html 

 
ขอเชิญร่วมเปน็เจ้าภาพในการจัดงานมุทิตาสักการะในวันที่ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๙  

และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่มีฐานะยากจนได้ที่ วัดภัททันตะอาสภาราม 
หรือบริจาคผ่านทาง 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบา้นบึง ชื่อบัญชี "พระสมศักดิ์ วิลัย"  
บัญชีออมทรพัย์ เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๒๙๐๙-๘ 

แก่เด็กนักเรียนที่เรียนด ี
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กนฺตาโภ ภิกขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้อธิบายถึงการท าบุญ และการให้ผลของบุญ โดยเฉพาะเรื่องการให้ทานตาม
หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่บุคคลได้เคยกระท าไว้แล้วทั้งในอดีต และปัจจุบันย่อมส่งผล โดยยกตัวอย่างของ
นางวิสาขา มหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลาย ๆ คนที่ล้วนเคยให้ทานไว้ในอดีต 
จึงส่งผลให้พบสิ่งที่ดี ๆ ในชีวิต ในฉบับนี้จะได้เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการท าบุญ การให้ทาน และผลแห่ง
การให้ทานตามแบบฉบับของนักปราชญ์อีกพระสูตรหนึ่ง ที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นแสดงไว้เป็นหลัก เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน จะได้เกิดความมั่นใจว่าผู้ที่เจริญแล้วเวลาให้ทานเขาให้กันอย่างไร 

พระสูตร ๆ นี้เรียกว่า “สัปปุริสทานสูตร” คือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการให้ทานของสัตบุรุษ 
หมายถึง คนที่เป็นสัมมาทิฐิ เป็นคนดีที่น่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม จึงเรียกว่า 
“สัตบุรุษ” ท่านเหล่านั้นเวลาที่ท าบุญให้ทาน ท่านมีท่าที การวางตัวหรือท าตัวอย่างไร ข้อนี้พระพุทธองค์
ตรัสอธิบายไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเมื่อให้ทาน จะให้ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ 

๑. ให้ทานด้วยความศรัทธา 
๒. ให้ทานโดยความเคารพ 
๓. ให้ทานตามกาลอันควร 
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๔. ให้ทานมุ่งการอนุเคราะห์ (มีจิตอนุเคราะห์จึงให้ทาน) 
๕. ให้ทานไม่กระทบคือไม่ลบหลู่คุณของตนและผู้อื่น 

ทั้ง ๕ ประการนี้ ถือเป็นหลักการให้ทานตามแบบฉบับของสัตบุรุษ นักปราชญ์ บัณฑิต คือผู้รู้
ทั้งหลายที่ชาวพุทธควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการท าบุญให้ทาน เพราะเมื่อบุคคลให้ทานด้วยการวางตัว 
และท าใจให้เป็น การท าตัวให้ถูก แสดงท่าทีที่ดีงามอย่างต้ังใจต่อทานที่ให้และบุคคลที่รับทานนั้น ผลของ
ทานก็จะเผล็ดผลที่ดีงามตามความตั้งใจและกิริยาอาการของการวางตัว อันเกิดจากเจตนาของผู้ให้ทาน
นั้นด้วย จริงอยู่อานิสงส์หรือผลของการให้ทานดังที่ทราบกันโดยทั่วไปของชาวพุทธว่าเป็นที่มาของความ
เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก นั่นเป็นอานิสงส์หรือผลของการให้ทานโดยตรง แต่ไม่เพียงเท่านั้น 
การให้ทานด้วยความเชื่อ การวางตัวถูกกาลเทศะ การให้ถูกที่ถูกเวลา การท าใจได้ถูกต้อง ไม่เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนตนและคนอื่นนั้น ในแต่ละข้อ จะมีผลที่แตกต่างกันซึ่งสนับสนุนผลทานนั้นให้สมบูรณ์ 
บริบูรณ์มากย่ิงขึ้น ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดังนี ้

“ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศัทธาแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะ
มาก และเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูชม น่าเลื่มใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ด
ผล (ข้อนี้เป็นผลแห่งการให้ทานด้วยศรัทธา) เป็นผู้มีบุตรธิดา สามี ภรรยา ทาส คนใช้ 
คนงานที่เชื่อฟังด้วยดี คือตั้งอยู่ในโอวาส ทั้งสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอ ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 
(ข้อนี้เป็นผลแห่งการให้ทานโดยเคารพ) เป็นผู้สมปราถนาบริบูรณ์ในกาลอันควรในที่ที่
ทานเผล็ดผล (ข้อนี้เป็นผลแห่งการให้ทานตามกาลอันควร) เป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อ
บริโภคใช้สอยทรัพย์ที่มียิ่ง ๆ ขึ้นในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล (ข้อนี้เป็นผลแห่งการให้ทาน
ด้วยจิตที่อนุเคราะห์) และเป็นผู้มีทรัพย์สินอันมั่นคง ไม่มีภัยอันตรายใด ๆ เกิดแก่ทรัพย์
ที่ได้มา ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ าท่วม ถูกยึด ถูกลักขโมย และถูกโกงจากเพ่ือนหรือญาติพี่
น้องก็ตาม ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล” 

ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา 
กล่าวถึงบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยหลักแห่งการให้ทาน
ตามแบบฉบับของสัตบุรุษทั้ง ๕ ประการดังกล่าว
มานั้นมีใครบ้าง เราสามารถกล่าวได้ว่า มหา
เศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีนามว่า “อนาถบิณฑิก” 
ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นมหา
อุบาสก และนางวิสาขามหาอุบาสิกา  สองท่านนี้
เด่นชัดมาก จนได้รับการยอมรับและกล่าวถึงมาก
ที่สุดในหมู่ชาวพุทธ สองท่านนี้มีคุณสมบัติครบทั้ง 
๕ ข้อ ขอยกตัวอย่าง เช่น ท่านอนาถบิณฑิก

เศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังพระ
ธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔ (อนุ
ปุพพิกถา คือ พระธรรมเทศนาที่แสดงความลุ่ม
ลึกลงไปโดยล าดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้
หมดจดและประณีตขึ้นไปเป็นชั้น ๆ จากง่ายไป
หายาก) ในคราวที่ท่านเดินทางไปท าธุรกิจที่เมือง
ราชคฤห์ พอได้ฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม 
จึงอาราธนาให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสด็จไป
จ าพรรษา ณ เมืองสาวัตถีอันเป็นบ้านเกิดของตน 
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ครั้นกลับถึงบ้านก็ได้ออกส ารวจหาพื้นที่
สร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้า ในที่สุดได้ตกลงใจ
ว่าอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารเป็นที่ที่เหมาะยิ่ง
นัก จึงเจรจาขอซื้ออุทยานนั้น ส่วนเจ้าเชตเองก็
ไม่อยากขาย แต่จะปฏิเสธไปตรง ๆ ก็เกรงใจท่าน
เศรษฐี จึงหาทางออกว่า หากเอาเงินปูได้เต็ม
พื้นที่ตามที่ต้องการก็เอาไป ด้วยแรงศรัทธาของ
ท่านเศรษฐีที่ระลึกถึงแต่พระพุทธเจ้า จึงได้
ยอมรับข้อตกลงนั้นด้วยการขนเอาเงินไปปูจนเต็ม
พื้นที่อุทยาน แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ท่านเศรษฐี
มิได้ย่อท้อลบหลู่ความสามารถของตนจึงท าได้
เป็นผลส าเร็จ ได้สร้างวัดให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง ๔ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน ด้วยใบหน้าอันผ่องใส จิตใจที่เอิบอิ่มไป
ด้วยบุญ เจ้าเชตเห็นความตั้งใจของท่านเศรษฐี
ดังนั้นจึงขอมีส่วนร่วมบ้าง ท่านเศรษฐีมองเห็น
คุณของเจ้าเชตที่ยอมขายอุทยานให้แม้จะแพง
แสนแพงก็ตาม ท่านคิดว่าเจ้าเชตนี้ เป็นผู้มี
ชื่อเสียง มีคนรู้จักมาก การที่เจ้าเชตมาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาย่อมเกิดผลดี จึงยอมให้เจ้าเชต
ได้ร่วมบุญด้วยโดยได้สร้างซุ้มประตู ๗ ชั้น ณ 
พื้นที่ว่างจากเงินที่เศรษฐีน าไปปูนั้นเอง คนทั่วไป
จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดพระเชตวัน” อันเป็นการให้
เกียรติแก่เจ้าเชตราชกุมาร แต่คนก็รู้จักกันว่าเป็น
วิหารของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

จะเห็นว่าท่านเศรษฐีมีศรัทธาอย่างแรง
กล้าจึงสามารถท าได้ โดยมุ่งหวังจะอนุเคราะห์
พระสงฆ์ให้ได้มีที่พักพิงเพื่อเจริญสมณธรรมได้
อย่างไม่ล าบากเพราะ ลม ฝน และแดดกระทบ 
ครั้นสร้างวิหารเสร็จ พระพุทธองค์เสด็จถึงเมือง
สาวัตถี จึงได้มอบถวายอารามด้วยความเคารพ
ตามกาลอันสมควร และอุปัฏฐากพระสงฆ์ทั้งมวล 

ในเรื่องราวกล่าวถึงว่าท่านเศรษฐีมีลูกสาว ๓ คน 
คือ มหาสุภัททา จุลสุภัททา และนางสุมนา ธิดา
ทั้งสามคน ล้วนอยู่ในโอวาทของพ่อและได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่แทนพ่อได้เป็นอย่างดีทุก
คน ไม่มีใครโต้แย้งขัดขืน ทั้งข้าทาสบริวารก็ตั้งใจ
ช่วยเหลือกันในการอุปัฏฐากพระสงฆ์เป็นอย่างดี 
จนเศรษฐีได้เดินทางไปท าธุรกิจต่างเมืองได้อย่าง
สบายใจหายห่วง เมื่อลูกสาวคนโตและคนกลาง
ออกเรือนไปอยู่กับสามีของตน ท่านเศรษฐีก็ได้
มอบหมายหน้าที่ให้ลูกสาวคนเล็กคือนางสุมนาได้
ท าหน้าที่แทนตน จนท าให้นางได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจา้และได้บรรลุธรรมขั้นสูงกว่าบิดา 

ท่ าน เ ศ รษฐี มิ ไ ด้ ท า บุ ญ เ ฉ พาะกั บ
พระพุทธเจ้าและพระสงส์เท่านั้น แม้คนยากจน 
คนเดินทางคนที่ล าบากเดือดร้อน ท่านเศรษฐีก็ให้
การสงเคราะห์ จนถูกขนานนามว่า “อนาถบิณ
ฑิก” คือผู้ให้ก้อนข้าวส าหรับคนอนาถาขาดที่
พึ่งพิง จนผู้คนจดจ าชื่อว่าอนาถบิณฑิกะตั้งแต่นั้น
มา ท่านเศรษฐีท าอยู่เช่นนี้ตลอดทุกวันมิได้ขาด 
นานวันเข้าทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เริ่มร่อยหลอลงทุก
วัน จนเทวดาที่สิงสถิตอยู่ ณ ซุ้มประตูทนไม่ไหว 
เข้าไปขอร้องให้ท่านเศรษฐีหยุดให้ทาน  ท่าน
เศรษฐีเห็นว่าเทวดาตนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มา
ห้ามบุญกุศลของตน จึงขับออกจากบ้านไปให้ไร้ที่
อยู่ ภายหลังต่อมาเมื่อทรัพย์ของท่านเศรษฐีหมด
คลัง ของส าหรับท าบุญให้ทานจึงมีแค่ปลาย
ข้าวสารที่ใช้หุงกับน้ าต้มผัก แต่ท่านก็ยังท าต่อไป 
เทวดาตนนั้นจึงหวังไถ่โทษด้วยการไปน าเอา
ทรัพย์ของบรรพบุรุษท่านเศรษฐีที่ฝังไว้ในที่ต่าง ๆ 
มารวบรวมใส่ไว้ในคลังจนเต็มเหมือนเดิม ท่าน
เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงอนุโมทนาและยกโทษให้ 
เทวดาตนนั้นได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านตามเดิม 
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จากเรื่องเล่าดังกล่าวจะเห็นว่าท่าน
เศรษฐีถึงคราวคับขันยุ่งยากใจก็ ได้รับความ
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเทวดา 
ทั้งนี้ก็ด้วยการให้ทานด้วยจิตที่มุ่งการอนุเคราะห์
สงเคราะห์ผู้อื่นนั่นเอง ชาวพุทธเราจึงเชี่อว่า
คนเราหากมีบุญที่ได้เคยท าไว้แล้ว เมื่อถึงคราว
ตกทุกข์ได้ยาก ก็มักจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูล จึงมี
ค าพูดที่ติดปากของคนไทยเราอยู่ว่า “คนดีตกน้ า
ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” สิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต
ก็ด้วยอ านาจแห่งบุญที่เคยสั่งสมไว้ ดังส านวน
ของพระนักเทศน์ท่านกล่าวว่า “ยามบุญมา
วาสนาช่วย ที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รัก ยามบุญไม่
มาวาสนาไม่ช่วย ที่ป่วยอยู่ก็หนักที่รักอยู่ก็หน่าย” 

ดังนั้น ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านจง
ตั้งใจไตร่ตรองถึงการกระท าของตนให้จงดีว่า 
“สิ่งใดที่เราก าลังคิด ก าลังพูด หรือก าลังกระท า
อยู่ มันจะเป็นเหตุให้ตนเองและคนอื่นได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่” เพื่อจะได้ละเว้นเหตุแห่งความ
ทุกข์ เลือกกระท าแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข อัน
จะมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป 
หลักการท าบุญให้ทานคือการสละออก ไม่เฉพาะ
วัตถุสิ่งของที่เราได้สละออกไป แต่จิตใจของเราก็
บริสุทธิ์ขึ้นทุกครั้งที่เราให้ทาน หากเข้าใจหลัก
ทานนั้นได้ช าระมัจฉริยจิตของเราให้หมดไป จึง
ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุก ๆ ท่าน ขอให้บุญ
กุศลที่ทุกท่านได้กระท าดีแล้วจงเป็นปัจจัยแห่ง
พระนิพพานทุกท่านเทอญ 
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ณ วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในหลายที่  ที่ข้าพเจ้าได้เข้าอบรม
วิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ ย้อนอดีตกลับไป เมื่อครั้งเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติ มีคนบอก
ข้าพเจ้าว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีอานิสงส์มาก เหมือนการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร ข้าพเจ้าสงสัย
มากว่า ท าไมการปฏิบัติถึงมีค่ามากขนาดนั้น เลยเก็บวันหยุดและพาตัวเองเข้ามาปฏิบัติที่วัดแนว พอง -
ยุบ พอถึงเวลาก็มีอาจารย์มาสอนก าหนดการกราบสติปัฏฐาน สอนก าหนดการเดินจงกรม สอน
ก าหนดการนั่งสมาธิ แค่เห็นท่ากราบสติปัฏฐานครั้งแรก ข้าพเจ้าก็เครียดแล้ว พอถึงตอนข้าพเจ้ากราบให้
อาจารย์ดู ข้าพเจ้ากราบไปบ่นไป ท าไมช้าจัง (บ่นในใจ) อึดอัดขัดใจไปหมด พออาจารย์สอนเสร็จ 
(อาจารย์สอนเป็นผู้หญิง แต่เวลาสอบอารมณ์ สอบกับพระอาจารย์ค่ะ) ก็ปล่อยให้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติเอง 
ถึงเวลาก็เดินมาสอบอารมณ์ และสอบทุกวัน พระอาจารย์จะค่อย ๆ เพิ่มเวลาให้วันละ ๕ นาที วันแรก
เดิน นั่ง อย่างละ ๑๕ นาที วันที่ ๒ เดิน นั่ง อย่างละ ๒๐ นาที วันที่ ๓ เดิน นั่ง อย่างละ ๒๕ นาที วันที่ 
๔ เดิน นั่ง อย่างละ ๓๐ นาที เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเดิน นั่ง อย่างละชั่วโมง และวันที่เหลือเดิน นั่ง อย่าง
ละชั่วโมงตลอด 
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ครั้งแรกข้าพเจ้าลงทะเบียนไว้ ๒๑ วัน 
(ปฏิบัติทั้งวันตามตารางเวลาที่ทางวัดก าหนด) 
ตื่นตี ๔ นอน ๓ ทุ่ม วันแรกของการปฏิบัติผ่านไป
อย่างทรมานมาก เวลาผ่านไปช้ามาก พอครบ ๑ 
วันตัวระบมไปหมดเลย เพราะต้องทนเจ็บทน
ปวด ไม่ขยับจนกว่าจะถึงเวลาที่ตั้งสัจจะไว้ พอ
เดินไปสอบอารมณ์ก็เรียนถามพระอาจารย์ว่า 
พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ให้หนูท าอะไร หนู
เจ็บหนูปวดไปหมดเลย (อึดอัดขัดใจเหลือแสน) 
พูดไปร้องไห้ไป พระอาจารย์ก็บอกว่าให้ข้าพเจ้า
เพียรพยายามและอดทน ของดีไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ 
ได้มาง่ายพระอรหันต์ก็เต็มโลกแล้ว ยาก แต่ไม่ใช่
ว่าท าไม่ได้ แต่มันยากเฉย ๆ ลูกจะต้องเพียรและ
อดทน แล้วพระอาจารย์ก็เพิ่มการเดินการนั่งให้
ข้าพเจ้าไปปฏิบัติต่อ 

วันเวลาผ่านไปจนถึงวันที่ ๔ ตอนนั้นการ
เดิน-นั่งของข้าพเจ้าอย่างละ ๓๐ นาที พอไปสอบ
อารมณ์ ข้าพเจ้าเรียนพระอาจารย์ว่า พระ
อาจารย์ค่ะหนูท าไม่ไหวแล้ว หนูขอหยุดการ
ปฏิบัติแค่นี้ได้ไหม ข้าพเจ้าปฏิบัติไม่ไหวแล้ว แต่
ข้าพเจ้ากลับบ้านไม่เป็น (ปฏิบัติที่เชียงใหม่บ้าน
ข้าพเจ้าอยู่ชลบุรี ) ข้าพเจ้าบอกพี่ชายว่า ถ้า
ข้าพเจ้าปฏิบัติครบ ๒๑ วัน ให้พี่ชายขับรถขึ้นมา
รับข้าพเจ้าและเราจะไปเที่ยว เชียงราย เชียงใหม่ 
ไล่กลับลงชลบุรี พระอาจารย์ค่ะ ระหว่างที่รอ
พี่ชายมารับ ข้าพเจ้าจะไม่อยู่วัดเฉย ๆ ข้าพเจ้าจะ
ช่วยแม่ครัวท าอาหาร ช่วยล้างห้องน้ า (ส่วนรวม) 
ช่วยกวาดใบไม้ ข้าพเจ้าจะท างานให้ที่วัดทุกอย่าง 
แต่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติแล้วได้ไหมค่ะ พระอาจารย์
ตอบไม่ได้ (เสียงดังกว่าปกติ) ทุกคนมีห่วง มี
ภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย 
กว่าจะมีเวลามาปฏิบัติได้ไม่ใช่ง่าย ๆ ในเมื่อวันนี้

ลูกได้มีเวลามาปฏิบัติแล้ว และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติของลูกก็ไม่ได้มากมายอะไร เพียงแค่ไม่กี่
วัน ใช้เวลาตรงนี้ให้มีค่า ทรัพย์สินเงินทอง บ้าน 
รถ แม้กระทั่งคนที่เรารัก เวลาเราตายลงไป เรา
เอาเค้าไปไม่ได้ สิ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้คือ บุญ
และบาป และกุศลตรงนี้ เป็นกุศลที่สูงมาก ท า
แทนกันไม่ได้ ใครท าใครได้ ไม่เหมือนบุญอื่นเรา
ยังท าแทนกันได้ เช่น เธอฉันฝากปัจจัยไปผ้าป่า
หน่อย เราก็ยังได้ เธอฉันฝากปัจจัยไปกฐินหน่อย
นะ อยากไปแต่ไปไม่ได้ เราก็ยังได้ แต่ถ้าบอกว่า
เธอก าหนดกราบสติปัฏฐานก าหนดเดินจงกรม 
ก าหนดนั่งสมาธิให้ฉันหน่อย พระอาจารย์ถาม
ข้าพเจ้าว่าใครได้ ข้าพเจ้าเงียบ พระอาจารย์ตอบ 
คนท าได้ เราไม่ได้ อุปมาใครกินใครก็อิ่ม และตรง
นี้คือเสบียงบุญคืออริยทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไป
ได้ ลูกอดทนนะ ครบ ๒๑ วันแล้ว ลูกจะเปลี่ยนไป 

ข้าพเจ้าถามพระอาจารย์ทันทีเลยว่า 
เปลี่ยนได้อย่างไรค่ะ ลูกจะเปลี่ยนตัวเองมาตั้ง
หลายปียังเปลี่ยนไม่ได้ (ว่าจะไม่ขี้โกรธ ขี้โมโห 
อาละวาด เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่หนึ่ง ไม่ฟังใคร 
ดื้อรั้น ตัวเองถูกเสมอ ตอนนั้นอายุ ๓๐ ปีแล้วค่ะ) 
พระอาจารย์ให้ท าอะไรก็ไม่รู้ ให้แต่หนอ ๆ ๆ ๆ ๆ 
ๆ แล้วจะเปลี่ยนได้อย่างไร พระอาจารย์บอก
ข้าพเจ้าว่า เปลี่ยนได้ลูกรู้ไหม ลูกเปลี่ยนไปแล้ว 
ข้าพเจ้าถามเปลี่ยนอย่างไรค่ะ ข้าพเจ้าไม่เห็นรู้
เลย พระอาจารย์บอกข้าพเจ้าว่า อ้าว! ลูกไม่รู้ได้
อย่างไร อยู่บ้านลูกตื่นตี ๔ เตรียมตัวขึ้นมา
ภาวนาไหม ข้าพเจ้าพนมมือตอบ เปล่าค่ะ อยู่
บ้านลูกถือศีล ๘ ไหม ข้าพเจ้าตอบ เปล่าค่ะ 4 
วันมานี้ลูกเดินส ารวมอยู่ในวัด อยู่บ้านลูกเดิน
ส ารวมแบบนี้ไหม ข้าพเจ้าตอบ เปล่าค่ะ นี่ไงที่
เปลี่ยนแล้ว ถ้าลูกได้ หนอ ๆ ๆ ๆ ๆ จนครบ ๒๑ 
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วันลูกเปลี่ยนมากกวานี้อีก แต่สิ่งส าคัญไม่ว่าพระ
อาจารย์ให้ลูกเดิน นั่งกี่นาที ไม่ว่าลูกชา เจ็บ 
เหน็บ ปวดแค่ไหนลูกห้ามขยับ จนกว่าจะครบ
เวลาที่ลูกตั้งสัจจะเอาไว้ ครบ ๒๑ วันแล้ว ลูกจะ
เปลี่ยนไป ขอให้ลูกตั้งใจปฏิบัติเหมือน ๔ วันที่
ผ่านมา อ้าว ! ไปปฏิบัติต่อ ข้าพเจ้าตอบ ค่ะพระ
อาจารย์ ระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินกลับมาที่กุฏิก็คิด
ในใจไหน ๆ ก็มาแล้ว จะถอยก็ถอยไม่ได้ จะหยุด
ก็ไม่ให้หยุด สิ่งที่พระอาจารย์พร่ าสอน ก็พอเข้าใจ 
กลับบ้านไปตอนนี้ก็อายเค้า (อยู่ไม่ครบ ๒๑ วัน 
ร่ าร้องจะมาเอง ใครห้ามก็ไม่ฟัง) 

เมื่อเดินเข้าไปในกุฏิที่พัก ข้าพเจ้าพนม
มือตั้งจิตอธิษฐานว่า ๒๑ วันนี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ แต่ถ้าครบ ๒๑ วันแล้ว ข้าพเจ้า
ยังไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้ พอกันที ชีวิตนี้จะไม่เข้า
มาทางสายนี้อีกเด็ดขาด แล้วข้าพเจ้าก็ตั้งใจ
ปฏิบัติ ก าหนดหนอ ๆ ๆ ๆ วันเวลาผ่านไปวัน
แล้ววันเล่า จนมีอยู่วันหนึ่ง ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ 
ทุกขเวทนาปวดมาก ๆ ๆ ๆ (จริง ๆ ก็ปวดมาก ๆ 
อยู่ทุกวัน) ข้าพเจ้าก็ก าหนด ปวดหนอ ๆ ๆ ๆ ๆ 
ๆ  รู้สึกตอนนั้นในกายเหมือนจะระเบิดออกมา
เป็นจุลให้ได้ แล้วจิตก็พูดขึ้นว่าท าไมตัวเองชั่ว
ขนาดนี้ ณ ไม่กี่วินาทีนั้น มีภาพเกิดขึ้นเป็นฉาก ๆ 
เลย นี่ก็ไม่ควรท า นี่ก็ไม่เหมาะ นี่ก็ไม่ดี นั่นก็ไม่
สมควร นี่ก็ไม่งาม นั่นก็แย่ แต่เป็นภาพอดีตที่เรา
เคยท ามา เป็นสิ่งที่ท าโดยความเอาแต่ใจ ณ ตอน
นั้นน้ าตารินไหลลงมาเหมือนเขื่อนท านบแตก 
และรู้สึกว่าใจเราอ่อนโยนลง และพร้อมที่จะ
ปรบัปรุงแก้ไข อุปนิสัยไม่ดีของตัวเองโดยสดุด ี

คราวนี้ ศรัทธามาปรี๊ ด เลยค่ะ  พระ
อาจารย์สอนและเพิ่มการเดิน-นั่งเท่าไหร่ ข้าพเจ้า

เพียรฝึกอดทนก าหนด ๆ ๆ จนถึงเดิน-นั่งอย่าง
ล่ะ ๑ ชม และ ๑๑ วันที่เหลือ เดิน-นั่งอย่างละ ๑ 
ชม. ตลอด ปวดจนนั่งร้องไห้ตั้งหลายครั้ง นับครั้ง
ไม่ถ้วน เอาชีวิตเข้าแลกก็ตั้งหลายหน ถ้าจะตายก็
ให้มันตายตรงนี้ไปเลย เป็นตายยังไง ฉันจะไม่ลุก 
ไม่พลิก ไม่ขยับขา จนกว่าจะถึงเวลาที่ข้าพเจ้าตั้ง
สัจจะไว้ แล้ววันเวลาก็ผ่านเลยไปจนครบ ๒๑ วัน 
ข้าพเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเอง (ปัจจัต
ตัง รู้ได้เฉพาะตน จริง ๆ ค่ะ) เย้ ๆ ๆ ข้าพเจ้าดีใจ
มาก คุ้มมากเลยค่ะ กับการที่อดตาหลับขับตา
นอน ทนเจ็บทนปวด หลังจะหัก ขาจะแตก ตัวจะ
ระเบิด เย้ ๆ ๆ ข้าพเจ้ารีบไปกราบพระอาจารย์ที่
อบรมพร่ าสอนข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าก้มกราบพระ
อาจารย์เป็นสิบ ๆ ครั้ง ปากก็พร่ าพูดแต่ว่าพระ
อาจารย์ค่ะ หนูขอบพระคุณมากค่ะ ขอบพระคุณ
มากค่ะ ศีรษะของข้าพเจ้าก็ก้มค านับท่านเป็นสิบ 
ๆ ครั้ง จนพระอาจารย์บอกว่า พอแล้ว ๆ และ
ข้าพเจ้าก็เรียนท่านไปว่า คนเก่าได้ตายไปแล้ว นี่
คือข้าพเจ้าคนใหม่ชีวิตนี้  จะไม่ทิ้ งวิปัสสนา
กรรมฐานเลย (เร็วมากเลยค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ 
๑๑ ปีกว่ าแล้ วที่ ข้ าพเจ้ ามั่ นฝึกฝนตนเอง) 
ข้าพเจ้าเรียนถามพระอาจารย์ว่า อัศจรรย์มาก
เลยค่ะพระอาจารย์ แค่อยู่กับหนอ ๆ ๆ อะไร
เกิดขึ้นก็ให้ก าหนด ๆ ๆ ท าไมเราถึงเปลี่ยนตัวเรา
เองได้ พระอาจารย์บอกข้าพเจ้าว่า เปลี่ยนได้ 
เพราะเราดูตัวเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราคอย
ก าหนดสิ่งที่เกิดขึ้น กับกายกับใจเรา ถึงจุดหนึ่ง 
สติ สมาธิ ปัญญามีก าลัง เราจะเห็นข้อบกพร่อง
ของตัวเอง และเมื่อไหร่ ที่จิตเห็นข้อบกพร่องของ
ตัวเองด้วยตัวจิตเอง จิตจะน้อมรับปรับปรุงแก้ไข 
แต่ในขณะที่เราอยู่บ้าน สายตาของเรา ใจของเรา 
ไม่เคยอยู่กับตัวเอง เราคอยมองแต่คนอื่น สังเกต
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คนอื่น บ้านโน้นเป็นไง สามีคนนี้จังหวัดอะไร มี
ลูกกี่คน ตนโตอายุเท่าไหร่ เรียนโรงเรียนไหน มี
แฟนยัง เราเลยเห็นโทษคนอื่นใหญ่เท่าขุนเขา
โทษของเราเล็กเท่ารูเข็ม 

พระอาจารย์สอนข้าพเจ้าว่า ขอให้ลูก
เพียรพยายามและอดทน ฝึกฝนตนเองต่อไป
เรื่อยๆเมื่อถึงจุดนึ่ง จิตจะเกิดการเบื่อหน่ายและ

คลายก าหนัด ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีก 
และเมื่อนั่นจิตจะรู้ได้ด้วยตัวจิตเอง ว่าต้องเร่ง
สร้างบารมี เพื่อที่จะหลุดจะพ้นจากสังสารวัฏนี้ 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมก้มกราบ ครูบาอาจารย์ทุก 
ๆ รูป ที่พร่ าสอนอบรมข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะ
จดจ าค าพร่ าสอน และน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติ
สืบต่อไปให้ดียิ่ ง ๆ ขึ้น ตามก าลังสติปัญญา
ความสามารถของข้าพเจ้า 

 
เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา ทางสายนี้ยังมีอยู่ ยังไม่ได้สูญหายไปไหน คนชี้คนบอกก็มี

อยู่ (ครูบาอาจารย์) ท าไมเจ้าไม่เดินเล่า (การปฏิบัติ) ทุกคนสามารถท าได้ เพราะมีอยู่ในตัวของทุกคน แต่
ความเพียรและความอดทนของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ข้าพเจ้าขอเป็นก าลังใจให้ทุก ๆ ท่านได้มีความเพียร 
และความอดทน ฝึกฝนตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น จนเกิดดวงตาเห็นธรรม ด้วยกันทุก ๆ ท่านเทอญ 

ขอนบนอบน้อมก้มกราบครูอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง 

 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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โรคลมร้อน (HEAT STROKE) 
คุณหมอพิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะชาวอาสภาสาร อากาศช่วงเดือนเมษาค่อนข้างร้อนจัดนะคะ บางจังหวัดตามข่าว
พยากรณ์อากาศบ้านเราก็สูงถึง ๔๓ องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น ดังนั้นในคอลั่ม 'คุยกับหมอ' วันนี้ 
เราจะมาคุยกันเรื่องอันตรายจากความร้อน ซึ่งก็คือโรคลมร้อนหรือ Heat stroke นั่นเองค่ะ 

อันตรายจากความร้อน สาเหตุเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนจัด และร่างกายไม่
สามารถระบายความร้อนได้ คนเราโดยปกติกลไล
การระบายความร้อนคือการมีเหงื่อออกและเหงื่อ
ระเหย ดังนั้นภาวะขาดน้ าท าให้เหงื่อออกน้อยลง 
จึงท าให้ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ 
ร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่สูงโดยเฉพาะ 
มากกว่า 75% จะท าให้การระบายเหงื่อล้มเหลว 

 

อันตรายจากความร้อนสามารถเกิดได้ในทุกคน
โดยความรุนแรงจากน้อยไปมากได้ดังนี้ 

๑. ภาวะอ่อนเพลียจากความร้อน (Heat 
exhaustion) เป็นอาการที่ร่างกายสูญเสียน้ ามาก
เกินไป อาการดังกล่าวเช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 
มึนงง กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็น
อาการที่ไม่เฉพาะ ซึ่งถือว่ายังไม่รุนแรงถึงขั้นเป็น
ลมแดด เน่ืองจากสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ 

๒. ภาวะตะคริวจากความร้อน (Heat 
cramp) เกิดจากการเสียน้ าและเกลือแร่ทางเหงื่อ
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มากเกินไป จากดื่มน้ าเป็นจ านวนมากโดยไม่
ชดเชยเกลือแร่ ท าให้เกิดการเจือจางของอิเล็ก
โตรไลท์และกระตุ้นให้เกิดตะคริวได้โดยส่วนที่
เป็นตะคริวมักจะเป็นที่กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือขา 
จะเริ่มมีอุณหภูมิกายเปลี่ยน เหงื่อออกมาก 
กระหายน้ า หัวใจเต้นเร็ว 

๓. ภาวะลมแดด (Heat syncope) คือ
การหมดสติจากการขยายตัวของหลอดเลือดที่
ผิวหนัง ท าให้ความดันโลหิตต่ าและเลือดไปเลี้ยง
สมองไม่เพียงพอ อาการคือมีเหงื่อออกมาก ผิว
เย็นช้ืน ชีพจรเบา เร็ว เป็นลม หมดสต ิ

๔. โรคลมร้อน (Heat stroke) ร่างกาย
ไม่สามารถระบายความร้อนได้ อุณหภูมิกาย (วัด
ทางทวารหนัก) มากกว่า ๓๙.๕ หรือ ๔๐ องศา
เซลเซียส ความร้อนจะท าลายระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทท าให้ความรู้สึกตัว
เสียไป โดยมีอาการซึม สับสน ชัก หมดสติ ตัว
หรือปากเขียว เลือดออกทางปากหรือจมูก 
ปัสสาวะ/อุจจาระราด ระบบหายใจ หายใจเร็ว 
ไตวาย ตับ เลือด สูญเสียการท างาน ผิวหนังแห้ง
ไม่มีเหงื่อ ซึ่งอัตราการตายสูง 

บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจาก
ความร้อนได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ นักกีฬา ทหาร
ใหม่ที่ต้องรับการฝึกกลางแจ้ง คนงานก่อสร้างที่
ต้องท างานกลางแจ้ง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องระวัง
เป็นพิเศษ 

 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยจากความร้อน 

ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม 

๑. อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูง เช่น แดด
กลางแจ้ง รถยนต์ที่จอดในที่ร้อนจัด เรามักจะ
เห็นข่าวว่าลืมเด็ก ทารก หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
แล้วเจอว่าเสียชีวิต สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตส่วน
ใหญ่คือโรคลมร้อนนั่นเอง  

๒. ความช้ืนในอากาศสูง ซึ่งมีดรรชนีการ
วัดที่เรียกว่าความชืน้สัมพัทธ์ในอากาศ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. โรคอ้วน ดรรชนีมวลกาย (Body 
mass index: BMI) มากกว่ า  ๒๓ ในคนไทย 
วิธีการคิดคือ BMI = น้ าหนัก (กิโลกรัม)/ส่วนสูง 
(เมตร๒) ค่าปกติของคนไทยจะอยู่ในช่วง ๑๙–๒๓ 
กิโลกรัม/เมตร๒ 

๒. ความเคยชินของร่างกาย บุคลลที่เคย
ฝึกปรับสภาพกับความร้อน ย่อมเสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่
ไม่เคยท าให้ร่างกายเคยชินกับความร้อนมาก่อน  

๓. โรคและการใช้ยา ผู้ที่มีโรคประจ าตัว
เช่น โรคภูมิแพ้ หากต้องทานยาแก้แพ้เป็นประจ า 
ยาแก้แพ้จะท าให้หลอดเลือดหดตัวเมื่อต้องอยู่
กลางแจ้งก็ส่งผลท าให้ระบายเหงื่อไม่ได้ ความ
ร้อนในระบายออกไม่ได้ หรือคนไข้เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดผิดปกติ 
โรคหัวใจ เป็นไข้ ติดเชื้อ โรคผิวหนังขาดต่อม
เหงื่อ โรคเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเรื่องการระบาย
ความร้อนทั้งสิ้น 

๔. ขาดน้ า  



 

๔๗ 
 

๕. อดนอน  
๖. ดื่มเหล้า ซึ่งพวกเราทุกคนไม่ควรดื่ม

อยู่แล้วเนื่องจากผิดศีลหนอ ๆ  

การป้องกัน 

๑. เฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงและมีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น 

๒. สังเกตอาการเริ่มต้นของการเจ็บป่วย
จากความร้อน ได้แก่ ภาวะอ่อนเพลียจากความ
ร้อน ภาวะตะคริวจากความร้อน ภาวะลมแดด 

๓. เตรียมสภาพร่างกายให้ชินกับความ
ร้อน เช่น การเริ่มออกก าลังกายเบา ๆ ใน
อุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อน เช่น ตอนเย็น เมื่อร่างกาย
คุ้นชินอาจเปลี่ยนเวลาออกก าลังกายช่วงบ่ายเป็น
ต้น 

๔. การดื่มน้ าให้เพียงพอ เมื่อร่างกาย
สูญเสียเหงื่อเยอะ อาจทดแทนด้วยการดื่ม
น้ าเกลือแร่ 

๕. การใช้สัญญาณธง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในศูนย์ฝึกทหารทุกที่ 

การรักษาเบื้องต้น คือรีบท าการลดความร้อนให้เร็วที่สุด โดยการน าผู้ป่วยเข้าที่ร่ม เปิดพัดลม
ระบายอากาศแก่ผู้ป่วย ถอดเสื้อผ้าให้เหลือแต่กางเกงใน รีบเช็ดตัวลดไข้ อาจใช้อุปกรณ์ เช่น ผ้าห่มชุบน้ าที่
ผสมน้ าแข็งท าการห่อตัว เมื่อผ้าเริ่มไม่เย็นให้เปลี่ยนผ้าผืนใหม่ และรีบน าส่งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพใกล้
บ้านให้เร็วที่สุด ส่วนยาลดไข้พบว่าไม่ช่วยเรื่องการลดความร้อนในโรคลมร้อน 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง : ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

รูปภาพจาก : 
www.webmd.com/first-aid/placement-of-ice-bags-for-heatstroke 
https://lexleader.net/summer-temps-can-cause-heat-stroke-cause-heat-stroke/ 
https://dancesafe.org/heatstroke/
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วันที ่ กิจกรรม 

๑ มกราคม ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

๒๒ กุมภาพันธ์ ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 

๑-๓ เมษายน โครงการจริยธรรมน าชีวิตด้วยการฝึกสติ รุ่นที่ ๑๐   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๑๖๗ คน 

๑๓-๑๗ เมษายน  เทศกาลสงกรานต์ 

๒๐ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ 

๑๙ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

๒๐ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ (วันแม่แห่งชาติ) 

๑๖ ตุลาคม วันปวารณาออกพรรษา 

๑๗ ตุลาคม ตักบาตรเทโวโรหะ 

๒๒-๒๙ ตุลาคม ปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา แด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) 

๒๓ ตุลาคม กฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ 

๒๙ ตุลาคม มุทิตาสักการะแด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) 

๓-๑๓ พฤศจิกายน ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย 

๒๔ พฤศจิกายน ท าบุญเนื่องในวาระครบรอบวันละสังขาร  
พระอาจารย์  ดร.  ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหา
กัมมัฏฐานจริยะ (หลวงพ่อใหญ่) 

๑-๑๑ ธันวาคม จารึกบุญ จารึกธรรม อินเดีย-เนปาล 

๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) 

๒๗ ธันวาคม ๕๙ -๓ มกราคม ๖๐ ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่



 

๔๙ 
 

ญาติโยมและผูม้ีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภารามด้วยตนเอง สามารถ
บริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนนุกิจการต่าง ๆ ภายในวัด โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับ
ปัจจัยสนับสนนุผ่านธนาคาร ดังต่อไปน้ี 

กองทุนกลาง (มีสองบัญชี) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าบ ารุงยานพาหนะ ค่าน้ ามัน ค่าน้ า-ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และใช้เบิกจ่าย
สมทบบัญชีอื่นๆทุกประเภท 
๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๕-๐ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๒-๑ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
(กองทุนกลาง) 
 

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี) 
เพื่อเป็นค่าภัตตาหารส าหรับพระภิกษุสามเณรใน
ยามจ าเป็น และเป็นค่าอาหารส าหรับโยคีบุคคลผู้
มาอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด 
๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ 
เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๖-๙  
ชือ่บัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม  
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 
๒๑๐-๐-๓๙๕๕๔-๘ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภา
ราม (กองทุนภัตตาหาร) 

 
กองทุนที่ดิน 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน 
ธ.กรุงเทพ สาขาบ้านบึง บัญชีฝากประจ า 6 เดือน 
เลขที่ ๕๓๕-๒๑๖๘๙๔-๙  
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี) 
เพื่ อ เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการพัฒนาและงา นที่
เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด 
๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ 
เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖  
ชือ่บัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม  
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 
๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓  
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ) 

 
กองทุนอาสภาคาร 

เพื่อ เป็นค่า ใช้จ่ ายในการบ า รุ งรักษาอาคาร 
ศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปั้นหลวงพ่อใหญ่ฯ) 
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย ์ 
เลขที่ ๑๑๗-๒-๒๓๗๖๐-๔  
ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร 



 

๕๐ 
 

 
กองทุนก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุ รวมทั้งซ่อมแซมอาคารสถานที่ซึ่งช ารุดเสียหาย  
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๗-๗ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
 

กองทุนสงฆ์อาพาธ 
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาโรคในคราวจ าเป็นส าหรับพระภิกษุสามเณรและผู้
ปฏิบัติธรรม 
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๘-๕ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
 

กองทุนเผยแผ่ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเผยแผ่ธรรมะ เช่น ค่าพิมพ์ ค่าจัดท าหนังสือ และค่าเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็น 
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๕-๘ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 

หากญาติโยมผู้บริจาคท่านใด ประสงค์ให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ ท่านสามารถส่ง
หลักฐานการโอนเงินทางจดหมายหรือโทรสารมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม ทางวัดจะออกใบอนุโมทนา
บัตรและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งมา เมื่อทางวัดได้ตรวจสอบยอดเงินบริจาค
ประจ าเดือนแล้ว 

 

วัดภัททันตะอาสภาราม 

๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐ 

พิกัด GPS: ๑๓.๒๓๕๙๖๖๐, ๑๐๑.๒๐๙๕๙๐๐  

โทรศัพท:์ ๐๓๘-๑๖๐๕๐๙ มือถือ: ๐๘๖-๘๑๙-๘๓๕๘ 

อีเมล์: bhaddanta@gmail.com เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/bhaddantaasabha 

เว็บไซต์: www.watbhaddanta.com  



 

 
 

 

 

 

 

 

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ที่ตั้งแห่งการท าบุญ, ทางท าความดี) 

 

๑. ทานมัย ท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ 

๒. สีลมัย ท าบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี 

๓. ภาวนามยั ท าบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ 

๔. อปจายนมัย ท าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม 

๕. เวยยาวัจจมัย ท าบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ 

๖. ปัตติทานมัย ท าบุญด้วยการเฉลีย่ส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น 

๗. ปัตตานุโมทนามัย ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น 

๘. ธัมมัสสวนมัย ท าบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้ 

๙. ธัมมเทสนามัย ท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู ้

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง 

 

ข้อ ๔ และ ๕ จัดเข้าในสีลมยั 

ข้อ ๖ และ ๗ จัดเข้าในทานมัย 

ข้อ ๘ และ ๙ จัดเข้าในภาวนามัย 

ข้อ ๑๐ จัดเข้าได้ทั้งทาน ศีล และภาวนา 



 

 
 

 


