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	 สวสัดีครบัท่านผูอ่้านทุกท่าน	เนือ่งในโอกาสวนัปีใหม่	พทุธศกัราช	๒๕๖๒	ทีจ่ะถงึนี	้ทาง

กองบรรณาธิการขอส่งมอบความสุข	ด้วยอาสภาสารฉบับที่	๔๑	ปีที่	๑๓	ซึ่งเป็นวารสารรายสี่

เดือนของทางวัดภัททันตะอาสภาราม		

	 ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา	ทางวัดได้มีกิจกรรมส�าคัญหลายกิจกรรม	อาทิเช่น	พิธีตักบาตร

อาหารแห้ง	เนือ่งในเทศกาลออกพรรษา	งานท�าบุญทอดกฐิน	คอร์สมุทติาอาจารยิปฏบัิตบูิชาคร้ัง

ที	่๔	ฯลฯ	โดยในงานท�าบุญทอดกฐินประจ�าปีนี้	มีคุณเกรียงศักดิ์-คุณสุชาดา	จิราธิวัฒน์	พร้อม

ครอบครัว	มาร่วมเป็นประธานในการทอดกฐิน	นอกจากนี้ทางวัดได้รับเงินสนับสนุนจาก	อบจ.

จังหวัดชลบุร	ีโดยมีนายก	อบจ.	คุณวิทยา	คุณปลื้ม	มาเป็นประธานส่งมอบ	เพื่อร่วมสมทบทุน

สร้างอุโบสถ	จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญแด่	ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกๆ	ท่านที่ได้มาร่วมในงาน

บุญครั้งนี้

	 ส�าหรับงานวารสารฉบับนี้	กระผมขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่	ทีมงานกอง

บรรณาธิการ	ผู้เขียนคอลัมน์	ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์	ทีมงานถอดเทป

ธรรมะ	ทีมงานสมาชิกสัมพันธ์	และผู้มีส่วนร่วมทุกๆ	ท่าน	นิพพานัง	ปัจจโย	โหตุ	ขออานิสงส์

ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน

	 สุดท้ายนี้	ทางกองบรรณาธิการขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรับ	ช่วยดลบันดาลให้ท่าน

ผู้อ่านทุกท่าน	ประสบความสุข	ความเจริญก้าวหน้า	มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	เจริญด้วยทาน	

ศีล	และภาวนา	และขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งไว้ดังต่อไปนี้

สารจากบรรณาธิการ

นะมัตถุ ระตะนะตะยัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
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	 ลูกผู้ชายเมื่อทอดทิ้งความเพียรชอบเสียแล้ว	จะพึงได้บรรลุคุณวิเศษ

แม้แต่นิดหน่อยนั้น	ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย

(ที่มา:	วิสุทธิมรรค	เล่ม	๑	ภาคสมาธิ	ปริเฉทที่	๔	ปฐวีกสิณนิเทศ)

	 ก็บุคคลผู้ปรารภความเพียรมั่น	มีชีวิตอยู่วันเดียว	ประเสริฐกว่าบุคคล

ผู้เกียจคร้านมีความเพียรอันเลว	มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี

(ที่มา:	พระสุตตันตปิฎก	เล่มที่	๑๗	ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท	สหัสสวรรคที	่๘)

	 ผศ.ดร.พฤทธิ์	โกวิทวรางกูร

																																											บรรณาธิการ

	 ๒๕	ต.ค.	๒๕๖๐
"

"

"
"
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ที่ปรึกษา

พระครูภาวนาวราลังการ	วิ.	(สมศักดิ์	โสรโท)

พระมหาทองมั่น	สุทฺธจิตฺโต

พระปลัดอ�านาจ	ขนฺติโก

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พฤทธิ์	โกวิทวรางกูร

กองบรรณาธิการ

ดร.	พระมหายงยุทธ	กนฺตาโภ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ	พญ.โลจนา	ตันติยาทร

คุณพรพิมล	จิตต์จันทร์

พระมหาประยูร		สุนฺทโร

กราฟฟิกดีไซน์

คุณกฤตพล	กฤตพลพิมาน

คุณภูษณิศา	กฤตพลพิมาน

โสตทัศนูปกรณ์และภาพกิจกรรม

พระอ�านาจ	โชติวโร	(พระหิน)

คุณทินกร	ปิยะกุลชัยเดช

ถอดเทปธรรมะ

พระมหาภาณุวัฒน์		อคฺคจิตฺโต

คุณศศิมา	วีระประเสริฐศักดิ์

สมาชิกสัมพันธ์

คุณพรพิมล	จิตต์จันทร์

พิมพ์ที่

ส�านักพิมพ์เลี่ยงเชียง	เพียรเพื่อพุทธศาสน์

105/75	ถนนประชาอุทิศ	ซอย	45

แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140

http://www.lc2u.org/th/

สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามพิมพ์คัดลอกหรือตัดตอน	หรือพิมพ์	

จ�าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

รูปหน้าปก:	Designed	by	freestockcenter	/	

Freepik

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๒. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวัด
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คอร์สปฏิบัตธรรมของนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
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เทศบาลหนองปรือ
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วันลอยกระทง ๒๕๖๐
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ภาวนาขณะให้ เติมบุญใจให้เพิม่พูน

	 พระโยคาวจร	แม่ชีโยคีผู ้เข้าปฏิบัติ

วปัิสสนากรรมฐาน	ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม

และปฏิบัติธรรมร่วมกัน	ขอให้พวกเรานั่ง

กรรมฐานแล้วถอืโอกาสฟังธรรมไปด้วย	คณะ

ญาติโยมที่มาจาก	สยามคูโบต้า	ก็ได้นั่งสมาธิ

ฝึกกันมาแล้วทั้งวัน	ลองนั่งดู	จะนั่งขาทับกัน	

หรือนัง่เรยีงขา	ต้ังล�าตวัตรง	มสีต	ิระลึกรูอ้ยูท่ี่

กายใจ	ในขณะทีฟั่งกร็ะลกึรู้ไปทีอ่าการฟัง	น่ัง

หลับตาหรือนั่งลืมตาก็ได้	พยายามอย่าให้มัน

คอตก	พยายามให้หลงัตรง	ถ้าหลงัไม่งอก็อย่า

ให้งอ	คอไม่งอกอ็ย่าให้งอ	ยดืให้ตรง	มนักจ็ะดี

ข้ึน	ภาวะหรอืสภาพของร่างกายก็พยายามให้

มีความรู้สึกว่าผ่อนคลาย	การก�าหนดอาการ

พองหนอ	 ยุบหนอ	 	ช่วงที่เราพองหนอยุบ

หนอ	บางช่วงกอ็ยูก่บัท้องท่ีเคลือ่นไหว	อยูก่บั

ใจที่รู้	บางครั้งก็ไม่รู้สึกถึงอาการพอง-ยุบ	อัน

น้ีคือความจริงอย่างเราท�างาน	ถ้าเราใจลอย

แบบนี้	 ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงเราอาจจะ

พลาดได้	การฝึกสมาธ	ิการมสีตอิยูก่บัการกระ

ท�าได้ตลอด	นับว่าท�าได้ยากมาก	หลายๆ	คน	

มักจะประมาท	พอประมาทก็พลาด	งานเสีย

บางครั้งตัวเองก็บาดเจ็บหรือทุพพลภาพหรือ

ถึงแก่ชีวิตก็มีในการท�างาน	เมื่อทุกคนท�าการ

งานนั้นอย่างมีสติคือการอยู่กับปัจจุบันอย่าง

ไม่ประมาท	ในขณะที่เราท�างานจะท�าให้เกิด

ผลดีในการปฏิบัติ	ท�าให้การท�างานของเรา

นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	แล้วผล

ที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ	ฉะนั้นเราก็ค่อยๆ	

ฝึกไป	ค่อยๆ	ปฏิบัติกันไป	เวลาที่เราอยู่กับ

ตัวเองมันสั้น	ท�าไมถึงบอกว่ามันสั้น	เช่น	อยู่

กับอาการพอง	อาการยุบ	อยู่กับลมหายใจไม่

ถึง	๑	นาที	บางครั้งก็คิดไปเรื่องอื่น	เรื่องราว

ในอดีตบ้าง	เรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้าง	

ความเบาบางของชีวิตมันมีให้เราอยู่ทุกขณะ

ธรรมะจากพระอาจารย์
พระครูภาวนาวราลังการ	วิ.	(สมศักดิ	์โสรโท)
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จติ	ถ้าเรามวัเมาประมาท	ถ้าเป็นแบบนีบ่้อยๆ	

กไ็ม่ค่อยด	ีกเ็หมือนกบัชวีติของใครบางคนมกั

จะตดิจมอยูก่บัเรือ่งราวเก่าๆ	ในอดีตทีผ่่านมา

แล้ว	ถ้าเป็นเรือ่งทีท่�าให้ทกุข์ใจกท็กุข์ครัง้แล้ว

ครัง้เล่า	ทุกข์ซ�า้ซาก	ส่วนอนาคตเป็นเร่ืองท่ียงั

มาไม่ถึง	บุคคลบางคนก็ยังสามารถน�ามาคิด

นึกปรุงแต่งจนเกิดความวิตกกังวลใจจนเป็น

สาเหตุทีท่�าให้มทีกุข์ในทางจติใจได้	ความวิตก

กงัวลหรอืความคดิถงึสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้กท็�าให้

เราเป็นทุกข์	จนบางครั้งรู้สึกเจ็บปวดภายใน

จิตใจ	แต่เมื่อไรเรามีสติเท่าทัน	มันจะช่วยแก้

ภาวะความทุกข์เหล่านี้	ช่วยลดความเสี่ยงที่

ท�าให้ชีวิตมีความทุกข์	ขอให้พยายามฝึกฝน

อบรมจิตใจไปวันละเล็กละน้อยท�าบ่อยๆ	 ก็

จะเพิม่พนูทกัษะในวธิดีบัทกุข์ในทางพระพทุธ

ศาสนา

 

ให้เพื่อฝึกฝนอบรมจิต จะไม่จมอยู่กับทุกข์

	 เรื่องของการสั่งสมบุญ	หรือการสั่งสม

ความดี	พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ท�าความดี	

เราต้องท�าบ่อยๆ	ไม่ได้บอกว่าท�ามากหรือท�า

น้อยแต่ให้ท�าบ่อยๆ	ค�าว่าท�าบ่อยๆ	บางคร้ัง

ท่านก็อุปมาเหมือนเมล็ดฝน	ที่มันตกมาจาก

ฟ้า	ตกลงมาเรื่อยๆ	ถ้าเราเอาตุ่ม	หรือถังหรือ

หม้อไปรองไว้	ฝนทีมั่นตกต่อเนือ่งก็เตม็ด้วยน�า้	

ถ้าหม้อนั้นไม่แตกหรือมีรูรั่ว	ตามห้วยหนอง

คลองบึงก็เช่นกันเมี่อฝน	มันตกมาเรี่อยๆ	ไม่

ได้ตกหนักทีเดียว	ก็ตกเร่ือยๆ	หรือบางคร้ัง

ท่ีมันตกปลอยๆ	แทบจะไม่เปียกเราแต่ถ้ามัน

ตกต่อเนื่องหลายๆ	วัน	เห็นมั๊ยมันท�าให้พื้น

ดินชุ่มไปด้วยน�้า	ห้วยหนองคลองบึงก็มีน�้า

ไปด้วย	อาศัยระยะเวลา	ไม่ใช่เทน�า้ลงมาเลย

ทีเดียวอะไรท�านองนั้น	 เมื่อรู้จักเข้าใจดีและ

ฉลาด	ในการที่จะท�าความดีก็ต้องพยายาม

ท�าความพอใจในสิ่งที่เราท�า	อย่างเช่นในบุญ

กิริยาวัตถุ	๓	ท่านสอนให้เรารู้จักให้ทาน	ที่

เรียกว่าทานมัย	ท�ายังไงจะท�าให้เรารู้สึกว่า

เป็นผู้ให้กับเขาบ้าง	การเป็นผู้ให้ท�าให้ใจเรา

สบาย	แต่ถ้าเราจะเป็นคนเอาคงต้องรอเขา

มาให้	เราจะเอา	บางครั้งมันต้องอดทน	ต้อง

ทนรอ	ทนคอย	ต้องคิดแล้วคิดอีก	ว่าเขาจะมี

ให้เราไหมหนอ	แต่ถ้าเราให้แล้วมันสบายเบา

กว่า	รู้สึกว่าไม่เป็นหนี้ใครด้วย	ความรู้สึกเป็น

แบบนั้น	แต่ถ้าเราคิดจะเอาจากใครสักคนมัน

แน่น	อึดอัด	ไม่โปร่งโล่งในหัวใจในบางคร้ัง

แตกต่างกัน	ฉะนั้นการให้	ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่ง

ที่ท�าให้เราได้รับความสุข	ความสุขเหล่านี้	ไม่

ได้มีทัว่ไป	มันมีเฉพาะคนทีใ่ห้	ให้ก็ต้องให้ด้วย
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จติใจทีเ่ชือ่	ศรทัธา	เลือ่มใส	แต่ถ้าให้แบบทัว่ๆ		

ไป	แบบที่เขาให้	 เรียกว่าให้แบบที่หวังผล

ตอบแทน	สมมุติให้บาทนึงแต่หวังหลายล้าน

ก็มี	 เรียกว่าให้แบบคนซ้ือลอตเตอรี่ช่วยการ

กุศล	หวังจะถูก	๓๔	ล้าน	หวังตรงนั้น	ไม่ได้

ซือ้เพ่ือหวงัอย่างอืน่	หรือ	คนท่ีท�าบญุตกับาตร	

แค่แกงถุงหนึ่ง	ข้าวถุงหนึ่ง	แต่ปรารถนาให้ได้

มากกว่าเดิม	ก็มี	อันนั้นคือการท�าในลักษณะ

แบบนัน้	ถ้าเราไม่ได้ตามท่ีเราอยากได้	เหมอืน

เราคอย	เรารอ	ว่าเมือ่ไรส่ิงท่ีเราให้ไป	จะส่งผล	

บางครัง้ถ้ารอนาน	กจ็ะท�าให้เป็นทุกข์	ทกุข์ใจ

นานๆ	บางคนกบ่็นให้คนอืน่ฟังว่า	ฉนักท็�าบญุ

ท�าทานเป็น	๑๐		ปี	๒๐	ปี	ไม่เหน็บญุกศุลช่วย

อะไรฉนัเลย	บางผู้บางคนคิดถงึผลท่ีตนเองจะ

ได้เป็นเงินเป็นทอง	เพราะลงทุนไปหลายตังค์

แล้ว	ความรู้สึกของคนที่ให้ในลักษณะหวังผล

ตอบแทนมกัจะได้ผลตอบแทนไม่ทนัต่อความ

ต้องการของตน	ส่วนบางคนให้ประเภทที่ดู

ดีหรือสูงขึ้นมาหน่อย	อาจจะเป็นความหวัง

หรือการลงทุนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือ

เจ้านายบางท่านทีห่วงัผลจะให้คนท่ีช่วยเหลอื

ได้มหีลักมฐีานพึง่พาตนเองได้หรือตนเองหวงั

จะพึ่งพิงได้ด้วย	ถ้าวันข้างหน้าเขาเหล่านั้น

ไม่เป็นไปตามที่ท่านเหล่านั้นคาดหวัง	 เมื่อรู้

ไม่เท่าทันก็จะต้องมายืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข	์	

บางครั้งก็รอคอยผลตอบแทนที่เป็นวัตถุหรือ

การยกย่องสรรเสริญ	ยิ่งรอก็ยิ่งทุกข์	การให้

ที่หวังจะได้ผลตอบแทนมันท�าให้คนบางคน

จมอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ได้มากทีเดียว	

ถ้ารอแบบน้ีก็เป็นทุกข์	หรือบางครั้งท�าแล้ว

รอว่าให้เรามากมั๊ย	ถ้าเราท�าเพื่อให้	มันก็อีก

อย่างไม่ต้องรอต้องคอยก็รู้สึกอีกแบบหนึ่ง	

ในทางพระพุทธศาสนาการให้	 มีพุทธศาสน

สุภาษิตอีกบทหนึ่ง	ท่านบอกว่า	ผู้ให้ย่อมเป็น

ที่รัก	ถ้าคนไหนให้นู้นนี่ก็จะเป็นที่รักของคน

อ่ืน	อาตมาเคยไปประเทศอนิเดยี	ทีน่ัน่ขอทาน

มมีากขณะให้ทานต้องระมดัระวงั	ถ้าให้ไม่เป็น

ก็จะถูกขอทานรุมเลย	ขอทานเยอะ	ให้สิบคน	

อาจจะมามากเป็นร้อยคนกม็แีล้วแต่ท้องที	่ถ้า

มีสตางค์น้อยกใ็ห้ไม่ทัว่ถงึ	หรือบางคนให้แลว้

ก็ขอเพิ่ม	อาจจะเป็นคนละแบบกับที่บางคน

เคยพบเห็นมา	อินเดียบางคนประกอบอาชีพ

ขอทาน	มีหน้าที่ขอ	เรามีหน้าที่ให้	บางครั้ง

ขอทานก็มีระเบียบหรือไม่มีระเบียบก็มี	บาง

คนให้แล้วไม่เอาเพราะให้น้อยไป	หรือบาง

คนกใ็ห้ไม่เท่ากนักม็าต่อรองว่าให้คนนัน้เยอะ	

ให้ฉันน้อย	เหมือนให้ไม่เท่ากัน	ถ้าให้ไม่เท่า

กันมีเรื่องแน่	มีคณะผู้แสวงบุญบางคณะเคย

เจอปัญหาดังกล่าวนี้	 เหตุเพราะให้ขอทาน

ไม่เท่ากัน	พวกขอทานเยอะกว่าพวกเราน้อย

กว่า	ต้องช่วยกันควักให้ไม่เช่นนั้นขอทานจะ

ไม่ยอมให้คณะเดินทางออกจากพื้นที่นี่	 เออ	



มันมีอะไรหลายแบบ	ฉะนั้นการให้ท่ียังหวัง

ผลตอบแทนอยู่หรือให้ไม่เป็นก็เป็นทุกข์	เป็น

ปัญหาไม่รู้จบให้ไปแล้วก็ไม่สบายใจก็มี	

ให้เป็นจะมองเห็นทางดับทุกข ์

	 เมื่อรู้จักให้หรือให้จะเป็นไปเพื่อการ

ขัดเกลา	ไม่ได้ให้เพ่ือรอเอา	แต่ให้เพื่อการ

ขัดเกลาเป็นการให้เพื่อการก�าจัดหรือขจัด

ความเห็นแก่ตัว	หวงแหน	ยึดติด	ในสิ่งที่เรา

มี	ถ้าเราให้แล้ว	แทนท่ีมันจะเป็นเพียงทรัพย์

ภายนอก	ในทางพระพุทธศาสนาสิง่ท่ีเราให้จะ

เปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายใน	กลายเป็นบุญขึ้นมา	

ทรัพย์ภายนอกถ้าไฟไหม้เอาไปไม่ได้	ถ้าเราล้ม

หายตายจากไป	แก้วแหวนเงินทองทีเ่ราสะสม

มาชัว่ชวีติกเ็ป็นของคนอืน่ไป	ไม่ใช่ของเรา	คน
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ให้เป็นทรัพย์ภายในได้หรือท�าสิ่งชั่วคราวให้

ยนืยาวถาวรได้	มันเป็นของเราในทางธรรม	ซ่ึง

เราไมได้รู้สกึว่ามนัเป็นของเรา	เพราะสมบัตทิี่

เกดิขึน้โดยที	่เราไม่ได้หวงั	เมือ่เราไม่ได้หวงัมนั

กไ็ม่ทกุข์เพราะหวงัว่าจะได้	แต่ถ้าหวงัว่าจะได้

แล้วเรากไ็ม่ยดึ	กจ็ะรูส้กึว่าจะใช้	เมือ่ยดึว่าเป็น

ของเราเมือ่ไรกไ็ม่ใช่เป็นของเราหรอก	เรากจ็ะ

ทกุข์ในสิง่ทีย่ดึไว้เหมือนบางคนได้รถใหม่ถ้ามี

รอยขีดข่วน	ทุกข์มาก	หรือไปเฉี่ยวชน	ตอน

ไม่มีก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมีแล้วคิดเป็นทุกข์	

เป็นนู้นนี่มากมาย	แต่ตอนไม่มีไม่ทุกข์เรื่องนี้	

ทุกข์อย่างเดียวคืออยากมีกับเขาบ้าง	แต่พอ

มีแล้วทุกข์อย่างอื่นตามมาอีก	ฉะนั้นสิ่งเหล่า

นี้	คือ	ถ้าเราได้สิ่งเหล่าน้ีก็ได้อย่างอื่นตามมา

ด้วยถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็จะทุกข์กับสิ่งที่

ต้องการตลอด	แต่ถ้าเรามีสติปัญญาก็อาจจะ

ได้ประโยชน์จากสิง่ทีเ่รามมีากกว่า	คนทีย่ดึถอื

ส�าคัญม่ันหมาย	ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่

ทกุข์กบัสิง่ทีม่	ีเพราะยดึในสิง่นัน้มากกว่า	บาง

คนถึงบ่นว่า	สู้ฉันไม่มีก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่

ทกุข์	ตอนทีไ่ม่มกีร็ูส้กึธรรมดาทกุข์บ้าง	มีแล้ว

ทุกข์หนักกว่าเดิม	ฉะนั้นการให้ก็ดี	ก็เป็นการ

เสียสละที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมอย่างการ

เสียสละวัตถุสิ่งของแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	

การให้อาหาร	น�้า	บริจาคเป็นทาน	ท�าบุญใส่

บาตรรวมกับสิ่งเหล่านี้	ถ้าเราท�าบุญเพื่อขจัด

ความตระหนีเ่รากจ็ะไม่เป็นหนีใ้ครเหมอืนกบั

เขาต้องรอให้มาใช้	 มีตอบแทน	แต่ถ้าเราให้

เพื่อก�าจัดความตะหนี่เหมือนไม่ต้องรอ	มันมี

ผลโดยทันทีคือจิตใจเราก็จะเอิบอิ่ม	เบิกบาน	

เพราะธรรมชาตขิองบุญทีเ่กดิขึน้แล้วจะช�าระ

จิตใจให้ผ่องใส	เป็นทางเกิดบุญอีกแบบหนึ่ง	

ถ้าเรารู้จักให้บ้างก็จะมีความสุข	สุขที่ให้	สุข

จากทรัพย์เมื่อเราได้ให้เราก็จะได้รับมีความ

สุขอีกอย่าง	คนที่เป็นเศรษฐี	มหาเศรษฐีใน
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โลก	เขามีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุข	แต่พอมี

โอกาสได้ให้จึงค้นพบว่ามีความสุข	สุขยิ่งกว่า

การมี	สุขก็ได้อยู่แล้วแต่สุขท่ีได้ให้	 สุขยิ่งกว่า

อกี	มหีลายคนทีค้่นพบสิง่เหล่านี	้หรือบางครัง้

เขาให้เหมือนยิ่งให้ยิ่งรวย	เศรษฐีมหาเศรษฐี

บางคนในโลกนีเ้ขาให้เยอะ	คอืให้ตามผลก�าไร

ทีเ่ขาได้	เขามเีพราะคนืไปให้กบัสงัคมทีช่่วยให้

มี	พอมีเยอะขึ้นก็ให้เยอะขึ้น	พอได้ให้ไปแล้ว

ก็ไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนอะไร	จิตใจก็ไม่ติด

จมอยู่กับความทุกข์	 	จึงนับว่าเป็นความสุข

อีกแบบหนึ่งที่เป็นช่องทางให้เกิดบุญ	เพราะ

การสั่งสมบุญน�าความสุขมาให้

มีเจตนาในการงดเว้นจึงจะมีศีล

	 ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือ	ศีลมัย	

บุญเกิดขึ้นหรือส�าเร็จได้ด้วยการรักษาศีล	

คนบางคนคิดว่า	 เด็กแบเบาะ	 ไม่ได้ไปคิด

ร้ายไม่ได้ท�าร้าย	น่าจะมีศีล	หรือว่าพวกสัตว์

ต่างๆ	สุนัขไม่เคยกัดใคร	ไม่คิดร้ายใคร	มันก็

ซื่อสัตย์ดีน่าจะมีศีล	แต่อันนั้นไม่จัดว่าศีลนะ	

ศีลจะมีก็ต่อเมื่อเรามีเจตนา	 เจตนาเป็นตัว

กรรม	พระพุทธเจ้าตรัสไว้แบบนั้น	คนมีศีล

จะต้องเป็นคนที่มีเจตนาในการงดเว้นอย่าง

เราสมาทานศีลคือ	ประกาศเอาไว้	คือแสดง

เจตนารมณ์	คือไม่ฆ่าสัตว์	 ลักทรัพย์เป็นต้น	

คือเจตนาเมื่อเราสมาทานเราก็ต้องรักษา	ก็

ต้องรกัษาให้ได้	เมือ่เรารกัษาได้แล้วเชือ่ว่าเกดิ

บุญแล้ว	เนื่องจากการรักษาศีล	หรือเราไม่ได้

สมาทาน	แต่เรามีเจตนาในการงดเว้นอย่าง

สมมุติเราเห็นมด	แทนที่เราจะฆ่า	เราก็งดเว้น

จากการฆ่า	ถ้าเราเห็นแล้วหมั่นไส้เหยียบเลย	

อันนี้แน่นอนมีเจตนาในการฆ่ากลัวมันจะ

มากัดเรา	หรือเหมือนเด็ก	ช่วยๆ	กันตีงู	มัน

ยังไม่ได้คิดท�าอะไรเด็กเลย	เด็กก็ร้องให้คน

มาช่วยกันตี	ฆ่าตีมันจนตาย	ผิดศีลแน่นอน	

แต่ถ้างดเว้นเห็นแล้วฆ่าได้แต่ไม่ฆ่า	อันนี้ยก

ตัวอย่าง	อันนี้ก็เป็นศีล	 สัตว์เดรัจฉานหรือ

คนไม่มีเจตนาในการงดเว้นเขาไม่ได้ท�าร้าย

ใครเขาก็น่าจะมีศีลหมด	แต่ไม่ชื่อว่าบุญเกิด

ขึ้นจากการรักษาศีลเพราะเขาไม่ได้รักษา	

เพราะฉะนั้นศีลจะต้องมีเจตนาในการงดเว้น	

เฉพาะหน้าซึ่งการงดเว้นในลักษณะนี้	อย่าง

เช่น	ของที่เราเห็นแล้วเราลักขโมยได้หลาย

สตางค์	ถ้าเราลักขโมยของเคลื่อนที่เสร็จเลย

แต่ถ้าเราเหน็แล้วเราลกัได้ขโมยได้แต่เราไม่ท�า	

ก็อยู่อย่างเดิม	อันนั้นเรามีศีลแล้วบุญก็เกิดได้	

ฉะนัน้ต้องมีเจตนาในการงดเว้น	ศลีรกัษากาย	

วาจาเม่ือเรารกัษาได้ด	ีแล้ว	ศีลกจ็ะรกัษากาย	
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วาจา	ของเราให้เป็นปกติ	อย่างกาย	เราไม่ไป

ฆ่าสัตว์	ลักทรัพย์	ประพฤติผิดในกาม	ไม่พูด

โกหก	ไม่พูดเพ้อเจ้อ	สอดเสียด	ไม่ไปพูดค�า

หยาบ	งดเว้นแล้ว	หรือไม่ดื่ม	ไม่ไปเสพสุรา

ยาเมา	อันนี้ก็ชื่อว่าเรามีศีล	๕	แล้ว	รักษา

กายวาจา		บุญก็จะเกิดขึ้น	ด้วยการรักษาศีล

ไม่ต้องใช้สตางค์หรอืสิง่ของ	ถ้าเรารูจ้กัการงด

เว้นบุญก็เกิดขึ้นได้	 เป็นบุญวิธีๆท�าบุญอีกวิธี

หนึ่ง	เมือท�าแล้วท�าให้ใจสบายก็ต้องเอาออก	

ก็คือสมาธิสามารถจัดการกิเลสอย่างกลางๆ	

ปริยุฏฐานกิเลสได้

ภาวนาเป็น จะเห็นธรรมน�าสันติสุข

	 วธิทีี	่๓	ก็คือ	ภาวนามยั	บญุเกดิขึน้หรอื

ส�าเร็จเป็นบุญได	้ด้วยการภาวนา	การภาวนา

คือการท�าบ่อยๆ	จนสิ่งนั้นเจริญขึ้น	ท�าให้

เจริญข้ึน	อย่างเช่นเรามานั่งภาวนาก็เป็นการ

บ�าเพ็ญเพียรรักษาใจ	ในทางพระพุทธศาสนา	

คือใจที่เป็นนามธรรมเป็นใหญ่	อย่างเวลาเรา

ท�าไม่ด	ีพดูไม่ดี	ท�าไม่ดอีอกไปมนัเกดิขึน้ในใจ

เราก่อนแล้ว	ไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นนะ	เกิดขึ้นหลาย

คร้ังจงึสามารถ	มีก�าลงัในการทีจ่ะไปท�าสิง่นัน้

ได้	ถ้าเกิดขึ้นแค่ครั้ง	สองครั้งไม่มีก�าลังพอ	ที่

มันมีก�าลังพอที่ไปลักไปขโมย	 ไปพูดโกหก

ค�าหยาบเพ้อเจ้อได้	แปลว่ามีนานแล้ว	การ

ภาวนาช่วยรักษาใจของเราให้สงบ	สงัด	หรือ

ระวางใจของเราไม่ให้โลภ	โกรธ	หลง	นี้เป็น

เรื่องภายใน	ก็เป็นเรื่องที่ดี	เราก็ต้องพยายาม

ท�าให้เกิดบุญ	ท�าให้เกิดกุศล	อย่างเวลาที่เรา

ฝึกปฏิบัติใจจะไม่อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา	

ในบางครั้งร่างกายเคลื่อนไหวตลอดไม่ได้อยู่

เฉยๆ	พอเราอยู่เฉยๆ	มันก็จะเจ็บ	จะปวด	จะ

เหมื่อย	แปลว่าเราไม่ได้อยู่เฉยๆ	ถ้าอยู่เฉยๆ	

เรากจ็ะเป็นทุกข์	เรากแ็ก้ทกุข์แบบผดิๆ	ก็ม	ีไม่

ได้แก้ทุกข์ด้วยการก�าหนดรูท้กุข์	ไม่ได้ก�าหนด

รูมั้น	อริยิาบถก็เลยปกปิดไว้แบบนี	้การปฏบิตัิ

จึงท�าให้รู ้ว ่า	จริงๆ	แล้วมีทุกข์อยู ่เมื่อเรา

ก�าหนดรู้แล้วก็จะไม่ท�าให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอีก	

บางคนบอกว่า	ถ้าไม่นัง่กรรมฐานกไ็ม่ปวดแล้ว	

เรายนืนานมันกป็วดได้	เราเดนินานมันกเ็ม่ือย

ได	้นอนนานเราก็ไม่อยากนอนได้	ทุกคนล้วน

เป็นทกุข์	เพราะยงัมีธาตขัุนธ์อยู	่ทกุอย่างล้วน

มีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรตายตัว	อริยาบถมีไว้แก้

หรือบรรเทาทุกข์	ไปเป็นช่วงๆ	ในช่วง	๑	วัน

เรากจ็ะแก้ทกุข์ด้วยการสบัเปล่ียนอริยิาบถไป

เรื่อยๆ	เช่น	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	พลิกซ้ายขวา	

ก้มเงย	เดินเข้าออก	ห้องน�้า	ไปหนักไปเบา	
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สารพัดอย่างเราแก้ทุกข์ด้วยความเคยชินจึง

ไม่ค่อยเห็นทุกข์ชัดเจน	เพราะไม่ได้ก�าหนด

รู	้จึงมัวเมาประมาทลุ่มหลงยึดถืออยู	่เมื่อเรา

ไม่รู้จักทุกข์ในตัวเองอย่างแท้จริงจึงแก้ไม่ถูก

เหตุ	ว่าเหตุเกิดจากอะไร	บางครั้งเกิดจากใจ

เราที่ยึดมั่นถื่อมั่นนั่นแหละ	เมื่อจิตใจเรามีสติ	

เท่าทัน	จิตบ้างก็จะรู้จักทุกข์มากขึ้น	บางคน

รู้สึกว่าการภาวนาท�าให้เห็นทุกข์ชัดเจน	การ

แก้ทกุข์ในขณะภาวนาต้องท�าอย่างระมดัระวงั

และค่อยๆ	เปลีย่นไปอย่างมสีต	ิพลิกไปเปลีย่น

ไปด้วยสติปัญญา

	 การภาวนาดีอย่างนี้	 มันเป็นบุญถ้า

รักษาใจได้แล้วขึ้นชื่อว่ารักษากาย	วาจาได้

ด้วย	เมื่อรักษาใจไว้ไม่ได้	 เหมือนรักษากาย

วาจาไม่ได	้มันจึงหลุดไป	โบราณท่านบอกว่า

ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว	ใจเป็นหัวหน้า	ทุก

อย่างส�าเร็จจากใจ	ถ้าใจดีคิดก็คิดดี	 เวลาพูด

ก็พูดดี	 เวลาจะท�ามันก็ไม่ท�าส่ิงที่ไม่ดี	ก็ท�า

สิ่งท่ีดี	ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามถึงแม้เวลาสั้น

เราก็ได้สั่งสมบุญก็ได้ท�าทานรักษาศีลเจริญ

ภาวนา	บางคนนับถือพระพุทธสาสนาก็จริง

ไม่มีโอกาสได้เดินจงกรมนั่งภาวนาอย่างพวก

เราท�า	สวดมนต์เช้าเย็นนั้นง่ายๆ	บางคนบอก

ว่า	สวดมนต์แค่ยาทา	ภาวนาเป็นยากิน	คือ

เป็นยากนิไม่ใช่แค่ยาทา	แต่เราใช้ท้ังยาทาและ

ยากิน	เหมอืนมันปวดมนัเมือ่ยเรามทีัง้ยา	แล้ว	

ยากนิ	ทัง้ดม	ทัง้นวด	ทัง้ยาหม่อง	หรอืบางคน

กท็ัง้กนิ	เพือ่ให้หายปวด	กแ็ล้วแต่ความหมาย

คือการภาวนาจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นอุบาย

สงบใจ	ท�าให้เกิดบุญเป็นภาวนาเหมือนกัน	

สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น	สาธยายพระสูตร

ต่างๆ	ท�าให้ใจเราสงบได้ด้วย	หรือเราได้เดิน

จงกรมนั่งสมาธิ	 ก็อยู่กับตัวเองแม้ชั่วระยะ

เวลาสัน้ๆ	คดิไปนู้นนีเ่มือ่เรามสีตกิก็ลับมาเรว็	

มาไว	ถ้าเราไม่ย่อท้อ	ต่ออปุสรรคเลก็น้อยมอง

ให้เห็นเป็นอุปกรณ์	แต่อย่ามองเป็นอุปสรรค	

เราเผชิญทุกปัญหา	ถ้ามีความอดทนน้อยก็

เปราะบางกล็�าบาก	ถ้าเราอดทนมากก็จะผ่าน

ไปได้ด้วยด	ีอย่างบางคนท�างานท�าการไม่ค่อย

อดทน	เมื่อไม่ค่อยอดทน	มันก็อยู่ไม่ค่อยได้	

ท�างานที่ไหน	ก็โทษว่าเพื่อนไม่ดี	บางคร้ังก็

โทษว่าเจ้านายไม่ด	ีมหีลายอย่างทีอ่ดทนอย่าง

บางคนที่เขาอดทนสู้งานเขาไม่โทษใครสักคน	

กม็	ีเขาถงึไม่ได้นกึว่าทกุอย่างเป็นอปุสรรค	แต่

ทุกอย่างคืออุปกรณ์	ดูชีวิตแต่ละคนไม่ได้	ถ้า

ส�านวนเขาไม่ได้โรยด้วยกลบีกหุลาบเขา	แต่ละ

คนกว่าเขาจะมาเป็นเจ้านายเรา	กว่าเขาจะมี

แบบนั้น	แต่เราไปมองที่ความมี	แต่ก่อนที่เรา

จะมีไม่ได้ง่าย	กว่าเขาจะมีแบบนั้นเหมือนกับ

ที่เขาจะเป็นพระพุทธเจ้า	กว่าจะตรัสรู้	การ

บ�าเพ็ญบารมีมามากมายนับไม่ถ้วน	กว่าเรา

จะมีอะไรสกัอย่าง	กว่าเราจะมีเงนิร้อยนงึ	บาง
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คนหาไว้แล้วมี	

ได้เลย	แต่กว่าจะ

มี	ล�าบาก	อาตมาไป

อินเดียขอทานกว่าจะได้

มันก็ล�าบาก	ทนทุกวิถีทาง	พูดภาษาคนไหน	

ประเทศไทย	มันก็พยายามฝึกพูด	แสดงกิริยา

อาการเพือ่ให้เรารูส้กึว่าน่าสงสาร	ท�ายงัไงกไ็ด้	

ให้คนให้	ถ้าเขาท�าส�าเร็จเขาก็ได้เราก็ให้เขา

แล้วมันมีความอดทน	บางคนเดินไกลๆ	ก็เดิน

ตาม	ไปอีกที่หนึ่งมันก็ยังพยายามเดินไป	วิธีที่

ขอ	สดุท้ายเราแพ้ความอดทนมนั	อดึเหลอืเกนิ	

ควักให้	มันชนะใจเรา	มันแน่มาก	เราบอกว่า

มันแน่มาก	มันมีความอดทนสูง	จะไม่ให้ก็ไม่รู้

ยังไง	ไปสองสามที่ก็ยังเจอเจ้าหมอนี่	ขนาด

ขาเดินไม่ได้	 ก็

ใช้มือถูลู่ถูกังไป	

ก็ยังพยายาม	อดทน	

บางคนอะไรทุกอย่างดี	แต่

ความอดทนมีน้อยล�าบาก	อดทนไม่ถึงที่	พอ

โดนนิดหน่อยกระทบนิดหน่อยก็ไม่สู้แล้ว	พอ

ไปเริ่มงานที่อื่นก็เป็นแบบนี้อีก	แต่ถ้าตั้งหลัก

ได้แล้วมันก็ง่าย	มันง่ายไปหมดจะอยู่ที่ไหน

ก็อยู่ได้	แต่ก่อนท่ีไหนก็เลือกได้	ตอนที่เรายัง

ไม่มีหลักที่เกาะ	ที่ยึดเลยเหมือนไม่ได้	เหมือน

คนท�ากรรมฐาน	พอจิตมันตัง้ม่ันได้แล้วเหมือน

มันเลือกได้	เพราะอะไร	เพราะมองเห็นทุกสิ่ง

อย่างตามทีเ่ป็นจรงิแล้ว	มนัเป็นทกุข์ไม่น่ายดึ

น่าถือ	มันมองเห็นตามท่ีเป็นได้	ที่มีหลักแล้ว	
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หลักใจ	มีที่พึ่งแล้ว	ก็ไม่ได้กังวลอะไร	เหมือน

คนที่มีความอดทนสูง	มีศักยภาพใครก็อยาก

ได้เป็นธรรมดา	บางคนมีความรู้	สามารถแต่

แพ้ใจตัวเอง	แพ้ใจรู้นะ	พอโดนต�าหนิหน่อย

ก็ทนไม่ได้แล้ว	 โดนว่าหน่อยก็เกิดชก	ต่อย

กัน	เกิดมีปากเสียง	กับเจ้านายอยู่เรื่อย	ความ

เปราะบางแบบนี	้กท็�าให้ควบคุมจติใจอารมณ์

ไม่ได้	บางคนมคีวามรู้ด	ีมคีวามสามารถสงูเสยี

เพราะอารมณ์ก็ไม่มใีครเอาเหมอืนกนั	แต่บาง

คนที่ไม่มีความรู	้ความสามารถอะไรมากมาย

แต่มีความรู้	ความอดทนในจิตใจได้สูง	 เขา

เอา	เหมือนกับบางคนฉลาดเยอะแต่มันก็โกง

มากมันก็มี	ดังนั้นเขาจึงเลือกคนดีไม่โกงดี

กว่า	อันนั้นก็ควบคุมไม่ได้	เมื่อมีจุดที่จะเลือก

อยู่ก็ต้องเลือกอย่างเหมาะสม	คนเราไม่ได้มี

พร้อมทุกอย่าง	มีจุดดีมีจุดด้อยแตกต่างกันไป	

เพราะกรรมแต่งมาไม่ให้สมบูรณ์ทั้งหมด	แต่

เราก็สามารถเติมเต็มได้ด้วยการฝึกฝนอบรม

ตนเองอยู่เสมอๆ

ภาวนาช่วยเติมเต็มทุกๆ บ่อบุญ

	 การภาวนา	ถ้าเรามีสติเท่าทันอารมณ	์

ควบคุมอารมณ์	จิตใจ	ไม่พึงประสงค์ได้	 มัน

เติมเต็มจุดนี้ได้	ประสมกับศักยภาพท่ีเรามี

อยู่	มันท�าได้	 เพอร์เฟกต์	ทุกอย่างสมบูรณ์

ขึ้นมาทันที	 เราก็พยายาม	บางครั้งเราอยุ่ใน

สังคม	โลก	ก็ต้องอดทนต้องพยายามเท่าทัน

โลก	เท่าทันชีวิต	ถ้าเราไม่เท่าทันโลก	เท่าทัน

ชีวิตเราต้องใช้ชิวิตอย่างฉลาดอะไรที่มันไม่ดี

ไม่งาม	ไม่ถูกต้อง	เราก็ค่อยๆ	ละ	ค่อยๆ	วาง	

ท�าสิ่งที่ดี	 เพราะชีวิตของคนเราเกิดมา	เกิน	

๑๐๐ปี	มีไม่กี่คน	บางคนเกินไปก็ท�าอะไรไม่

ได้แล้ว	 เป็นภาระสังคมท่ีต้องเล้ียงดูอีกต่าง

หาก	เรายังมีเรี่ยวแรงก�าลัง	สติปัญญา	เรา

ใช้เรี่ยวแรงก�าลังสติปัญญาท�าประโยชน์ให้

กับตัวเองผู้อื่น	 เพราะเราไม่ได้อยู ่คนเดียว

ในโลก	เหมือนเราให้	สมมุติเราประหยัดไฟ	

ประหยัดน�้า	ประหยัดไปท�าไม	เราประหยัด

ให้กับเราด้วยประหยัดให้กับคนทั้งโลกด้วย	

อย่าไปคิดว่าคนนั้นยังไม่มีระเบียบเลย	 เรา

ต้องจดัระเบยีบตวัเอง	บางคนกช็อบให้คนอืน่

มีระเบียบแต่ตัวเองไร้ระเบียบ	ชอบจัดคนอื่น

แต่ไม่จัดตัวเอง	ถ้าเราจัดตัวเอง	ทุกอย่างก็จะ

เข้าที่ขอให้ใจเราเข้าที่	พอใจเราเข้าที่แล้ว	คน

อื่นก็มองไม่เห็นใครแล้วก็ต้องท�าตามแต่ทุก

คนไปเพ่งคนอืน่	ไม่จดัระเบยีบตวัเอง	ก็เลยวุน่	

ฉะนั้น	การภาวนาที่เรามาภาวนาก็คือการจัด



27

ระเบียบใจ	จัดระเบียบจากภายใน	กายก็จะ

ถูกจัดระเบียบ	วาจาก็ถูกจัดระเบียบให้เป็น

ปกติ	แล้วก็จะดีขึ้น	การควบคุมอารมณ์จิตใจ	

ศักยภาพที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจก็จะน�ามาใช้

ประโยชน์สูงสุดได้	ฉะนั้นเวลาอันส้ันท่ีเรามา

ฝึกปฏิบัติก็น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์	เวลาเช้า

ก็นั่ง	๕	นาที	๑๐	นาที	เราไม่ต้องไปหวังผล

อะไรหรอก	ท�าไปเรื่อยๆ	เหมือนมีฝรั่งคนหนึ่ง

นั่งสมาธ	ิ๕	นาที	ท�าให้ครบ	๑๐๐	วัน	ไม่ได้คิด

อะไร	นั่งๆ	ไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยน

โดยเฉพาะอารมณ์ต่างๆ	มันเปลี่ยนไปในทาง

ทีดี่ขึน้	แต่บางคนท่ีนัง่สมาธแิบบเครียดๆ	กจ็ะ

รู้สึกว่าน้อยไป	อาจจะมผีลต่างกนั	ฉะนัน้เราก็

พยายาม	กลับออกไปแล้วรับการฝึกฝนอบรม

แล้วก็ใช้วิชาชีพที่เราดีให้ควบคุมกับการมีสติ

ไม่ประมาท	มีสมาธิกับหน้าที่การงาน	แล้วยัง

หนุ่มแน่น	ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออม	ถนอม

รักษา	มีสติปัญญาคุ้มครองรักษาทรัพย์ที่หา

มาได้ใช้จ่ายเป็นประโยชน์	มีส่วนเก็บไว้ยาม

จ�าเป็นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีเงินรักษาหรือ

ฉุกเฉินสามารถน�าออกมาใช้ได้ทันท่วงที		เก็บ

ไว้ท�าบุญบ้าง	อย่าใช้จนหมดเกลี้ยงเลย	บาง

ครั้งคบเพื่อนไม่ได้เห็นแค่ความสนุก	เห็นแค่

ความหิวเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว	แต่เราไม่ได้

คิดตอนนั้น	ใช้เพียงช่ัวครั้งชั่วคราว	หลังจาก

น้ันก็ต้องมาท�างาน	งกๆ	เงิ่นๆ	กว่าจะได้มา

อีกมันยากล�าบากพอสมควร	พยายามใช้ชีวิต

ให้ดแีละอย่ามัวเมาประมาทในการด�าเนินชวีติ	

เมีอ่พลาดไปเท่ากับเราสญูเสยีโอกาสไปเรือ่ยๆ	

ช่วงต่อไปให้ทกุคนนัง่สมาธสิกัหน่อยก่อนทีจ่ะ

แผ่เมตตา
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พระนิพพาน

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	พบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระอภิธรรม	

ในฉบับก่อนเราได้เสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องรูปในแง่มุมต่างๆ	จนจบ	มาฉบับนี้จะขอพาท่าน

ผู้อ่านไปท�าความรู้จักเรื่องของพระนิพพานค�านี้เรามักได้ยินกันบ่อยๆ	 เช่นบางท่านบอกว่า

ปรารถนาพระนิพพานครูบาอาจารย์หลวงปูห่ลวงพ่อกส็อนให้เราลดละกเิลสจนในทีส่ดุให้เข้าถงึ

พระนิพพาน	พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่า	“นิพพานํ	ปรมํสุขํ”	แปลว่า	พระนิพพานเป็นสุขอย่าง

ย่ิง	บางท่านว่านิพพานเป็นเร่ืองไกลตัวสมัยนี้ไม่มีแล้วต่างๆเหล่านี้เป็นต้นน่าสนใจแล้วสินะคะ

ว่าตกลงพระนิพพานคืออะไรกันแน่

	 จะขอเริ่มต้นด้วยพระคาถาที่รวบรวมความหมายของค�าว่านิพพานที่พระพุทธองค์ได้

ตรัสไว้ว่า

“ปทมจฺจุตมจฺจนฺตํ	อสงฺขตมนุตฺตรํ

นิพฺพานมีติภาสติ	วานมุตฺตามเหสโย”

 คาถานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ังหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่	ผู้พ้นแล้วจากตัณหา

เครื่องร้อยรัดย่อมกล่าวสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้มีอยู่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวด้วยสังขตธรรม	

ไม่มคีวามตายและก้าวล่วงจากขนัธ์	๕	เสยีได้ไม่ถกูปรงุแต่งด้วยปัจจยัใดๆ	เรยีกธรรมทีป่ระเสรฐิ

สุดนั้นว่า	นิพพาน

นานาสาระจากพระไตรปิฎก
วงศ์พรรณ.โอ
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	 ดังที่พระอนุรุทธาจารย์ได้พรรณนาคุณของพระนิพพานไว้	๕	บทคือ

	 ๑.	ปทํ	แปลว่า	ส่วนหน่ึงหมายความว่าเป็นปรมัตถธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้มีอยู่โดย

เฉพาะไม่เกี่ยวกับสังขตธรรม	(คือ	ไม่ถูกปัจจัยใดๆ	ปรุงแต่ง)

	 ๒.	อจฺจุต	ํแปลว่า	ธรรมที่ไม่ตายหมายความว่าไม่มีความเกิดและไม่มีความตายเพราะ

เมื่อไม่มีความเกิดแล้วความตายก็มีไม่ได้

	 ๓.	อจฺจนฺต	ํแปลว่า	ธรรมที่เที่ยงคือก้าวล่วงขันธ	์๕	ที่เป็นอดีตและอนาคตหมายความ

ว่าพระนพิพานนัน้ก้าวล่วงจากขนัธ์	๕	ทีด่บัไปแล้วเป็นอดตีทีเ่รยีกว่า	ปพุพนัตขนัธ์	และก้าวล่วง

ขันธ์	๕	ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตที่เรียกว่าอปรันต์ขันธ์กล่าวคือพระนิพพานเป็นธรรมที่

พ้นจากกาลทั้ง	๓	เรียกว่า	เป็นกาลวิมุตและเป็นธรรมที่พ้นจากความเป็นขันธ์	๕	ที่เรียกว่า	ขัน

ธวิมุต

	 ๔.	อสงขฺต	ํแปลว่า	ธรรมนีม้ไิด้ถกูปรุงแต่งด้วยปัจจัย	๔	หมายความว่าพระนพิพานไม่ใช่	

จิต	เจตสิก	รูปที่เกิดขึ้นได้โดยมีปัจจัย	๔	คือ	กรรมจิตอุตุอาหารปรุงแต่ง	

	 ๕.	อนุตฺตรํ	แปลว่า	เป็นธรรมที่ประเสริฐหมายความว่าธรรมอื่นๆ	ที่จะประเสริฐกว่า

พระนิพพานนั้นไม่มี

	 เราได้เข้าใจความหมายของค�าว่า	นิพพาน	โดยนัยทั้ง	๕	แล้วต่อไปจะได้แสดงประเภท

ของพระนิพพานโดยลักษณะต่างๆ	ดังนี้

	 กล่าวโดยลักษณะ	นิพพานมีประเภทเดียว	คือ	สันติลักษณะ	หมายถึง	สงบจากกิเลส

และขันธ	์๕	ทั้งหลาย	เพราะพระนิพพานไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่มีสิ่งเดียวแต่มีผู้ใช้หลายคน

จะใช้สิ่งของนั้นๆ	พร้อมกันไม่ได้ต้องผลัดกันใช้ทีละคน	ส่วนพระนิพพานนั้น	พระอรหันต์ทั้ง

หลายเมื่อปรินิพพานแล้วย่อมเข้าถึงสันติสุขคือพระนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นคือพ้นจากความเกิด

และความตายหรือเข้าถึงความสิ้นไปของตัณหา
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	 กล่าวโดยปริยายแห่งเหตุ โดยอาการของขันธ์แล้วนิพพาน	มี	๒	ประเภทคือ

	 ๑.	สอุปาทิเสสนิพพาน	ได้แก่	นิพพานที่เป็นไปกับขันธ์	๕	

	 ๒.	อนุปาทิเสสนิพพาน	ได้แก่	นิพพานที่ไม่มีขันธ์	๕	

	 จะขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะว่า

	 สอุปาทิเสสนิพพาน	หมายถึง	นิพพานที่เป็นไปกับขันธ์	๕	ได้แก่วิบากและกัมมชรูปที่

เหลือจากกิเลสทั้งหลายที่ประหารลงได้ด้วยอรหัตตมัคคญาณแล้วได้แก่พระนิพพานของพระ

อรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่	ซึ่งเรียกอีกได้อย่างหนึ่งว่าทิฏฐธรรมนิพพาน	ก็ได้เพราะพระอรหันต์ทั้ง

หลายผู้เข้าไปรู้แจ้งพระนิพพานนั้นยังมีชีวิตอยู่

	 อนุปาทิเสสนิพพาน	หมายถึง	พระนิพพานที่ไม่มีขันธ์	๕	คือ	วิบากและกัมมชรูปเหลือ

อยู่ได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้ว	คือ	มรณภาพแล้วนั่นเอง	โดยจะเรียกได้อีก

อย่างหนึ่งว่าสัมปรายิกนิพพาน	เพราะพระอรหันต์ท้ังหลายเมื่อเข้าถึงปรินิพพานแล้วภพหน้า

ต่อไปก็ไม่มี

 

	 กล่าวโดยอาการเข้าถึง	หรือโดยอาการเป็นไปและอาศัยความรู้ในนิพพานอารมณ์แล้ว	

มี	๓	ประเภทคือ	

	 ๑.	อนิมิตตนิพพาน	

	 ๒.	อัปปนณิหิตนิพพาน

	 ๓.	สุญญตนิพพาน

	 ซึ่งลักษณะทั้ง	๓	นั้นจะขอเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้นะคะ

	 ๑.	อนิมิตตนิพพาน	หมายถึง	ภาวะของนิพพานนั้นไม่มีนิมิตเครื่องหมายรูปร่างสัณฐาน

สีสันวรรณะอย่างใดหมายความว่าพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนาภาวนานั้นย่อมเห็นความเกิด

ดับแห่งรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ก่อนเห็นแจ้งพระนิพพานถ้าการเห็นไตรลักษณ์ของ 

พระโยคาวจรนัน้เหน็โดยความไม่เทีย่งเป็นอนจิจงัปราศจากนมิิตเครือ่งหมายในอารมณ์วปัิสสนา

นัน้และเพ่งอารมณ์โดยความเป็นอนจิจงัต่อไปจนบรรลมุรรคผลมีนพิพานเป็นอารมณ์นพิพานที่

เป็นอารมณ์แก่พระโยคาวจรผูเ้หน็โดยความเป็นอนจิจงันัน้ชือ่ว่าอนมิติตนพิพานและผูท้ีจ่ะมอี

นิมิตตนิพพานเป็นอารมณ์นั้นต้องอาศัยบุญญาธิการแต่ชาติปางก่อนอบรมไว้แล้วด้วยศีล
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	 ๒.	อปัปณหิิตนพิพาน	หมายถงึ	ภาวะของนพิพานนัน้ไม่มีอารมณ์อนัเป็นท่ีน่าปรารถนา

และไม่มีตัณหาอันเป็นตัวต้องการอยู่ในนิพพานนั้นกล่าวคือสังขารธรรมทั้งหลายอันได้แก่รูป

ธรรมและนามธรรมก็ดีเหล่านี้ต้องมีสภาพปณิหิตะคือมีอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยโลภะหรือมี

ตัณหาในสงัขตธรรมอย่างใดอย่างหนึง่หรอืทัง้	๒	อย่างแม้โลกตุตรจติและเจตสกิทีป่ระกอบเหล่า

นี้จะไม่มีอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยโลภะและไม่มีตัวตัณหาอยู่ก็จริงแต่ไม่พ้นความเป็นปณิหิต

ธรรมเพราะต้องเกดิอยูก่บับุคคลแต่นพิพานนัน้เป็นธรรมภายนอกมิได้เกดิอยูภ่ายในบุคคลฉะนัน้

จึงชื่อว่าอัปปณิหิตะคือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยตั้งอยู่บนกองทุกข์คือรูป-นาม	นั่นเอง	หมายความ

ว่าพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาจนเห็นไตรลักษณ์โดยอาการเป็นทุกข์คือภาวะที่ทนอยู่

ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันหาปณิธิท่ีตั้งมั่นไม่ได้เช่นนี้แล้ว	เพ่งอารมณ์วิปัสสนาโดยความ

เป็นทกุข์ต่อไปจนบรรลมุรรคผลมนีพิพานเป็นอารมณ์นพิพานทีเ่ป็นอารมณ์ให้แก่ผู้เห็นทกุข์ชือ่

ว่า	อัปปณิหตินพิพานและผูม้อีปัปณหิิตนพิพานเป็นอารมณ์นีต้้องอาศยับญุญาธกิารแต่ชาตปิาง

ก่อนได้อบรมไว้ด้วยแรงสมาธิ
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	 ๓.	สุญญตนิพพาน	หมายถึง	ภาวะของนิพพานนั้นสูญสิ้นจากกิเลสและอุปาทานขันธ์	

๕	ไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้เป็นส่ิงผูกพันกังวลหมายความว่าพระโยคาวจรผู้เจริยวิปัสสนาภาวนา

จนเหน็ไตรลกัษณ์โดยความเป็นอนตัตาคอืเหน็ภาวะทีไ่ม่ใช่ตวัตนและบังคับบัญชาไม่ได้เม่ือเพ่ง

อารมณ์ของรปูนามโดยความเป็นอนตัตาจนบรรลมุรรคผล	มีนพิพานเป็นอารมณ์แล้วนพิพานที่

เป็นอารมณ์นั้นชื่อว่าสุญญตนิพพาน	ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานที่มีสุญญตนิพพานเป็นอารมณ์

นั้นมีบุญญาธิการแต่ปางก่อนแรงด้วยปัญญาคือได้สร้างปัญญาบารมีไว้แต่อดีตมานั่นเอง

 

	 เมื่อแยกแสดงตามนัยแห่งลักขณาทิจตุกะ	ของพระนิพพานแล้วได้ดังนี้คือ

 สนฺติลกฺขณ	ํ-	มีความสงัดจากกิเลสและขันธ์	๕	เป็นลักษณะ

 อจฺจุตรสา	-	มีความไม่แตกดับเป็นกิจ

 อนิมิตตปจฺจุปฏฺฐานา	(วา)	-	ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย	เป็นอาการปรากฏ

 นิสฺสรณปจฺจุปฏฺฐานา	-	หรือ	มีความออกจากภพเป็นผล

 ปทฏฺฐานํนลพฺภติ	-	ไม่มีเหตุใกล้ให้เกิด	(พระนิพพานพ้นจากเหตุปัจจัยทั้งปวง)
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	 กล่าวโดยประเภทแห่งมรรคนิพพานมี	๔	ประการ	คือ	นิพพานของโสดาปัตติมรรค

นิพพานของสกทาคามิมรรคนิพพานของอนาคามิมรรคและนิพพานของอรหัตตมรรค

	 กล่าวโดยอ�านาจแห่งการดับกามคุณมี	๕	คือ	ดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรส

และในโผฏฐัพพะ

 

	 กล่าวโดยอ�านาจการดบัตณัหาม	ี๖	ประการ	คอื	การดับรปูตณัหาสทัทตณัหาคนัธตณัหา	

รสตัณหาโผฏฺฐัพพตัณหาและธัมมตัณหา

นิพพานไม่มีนิมิต

	 พระนพิพานธาตพุระพทุธองค์ปฏเิสธสงัขารธรรมทัง้หมดทุกอย่างไม่ใช่ดนิน�า้ไฟลมไม่ใช่

วิญญาณไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลก

Designed by jcomp / Freepik
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หน้าไม่ใช่ภพไหนๆไม่ใช่อะไรๆที่มีอยู่ในโลกทั้งนั้นแต่ท�าไมเราจึงรู้ได้ว่าพระนิพพานมีจริงการ

ที่จะรู้ได้ว่าพระนิพพานมีจริงก็ต้องอาศัยการบรรลุของบุคคลผู้เข้าไปแจ้งพระนิพพานด้วยการ

เจริญมรรคที่สมควรแก่การบรรลุพระนิพพานนั้นถ้าพระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติคือมรรค	หรือ	

มัชฌิมาปฏิปทาก็จะถึงความเป็นหมันไปคือไร้ผล

	 อีกอย่างหนึ่งนะคะการที่จะเชื่อหรือควรจะเห็นว่าพระนิพพานมีจริงนั้นก็เพราะเหตุว่า

คณุของพระนพิพานมีประจกัษ์อยูค่วามดบักเิลสมีอยูค่วามหลดุพ้นมีอยูแ่ละผูด้บักเิลสมีอยูห่รอื

ผู้หลุดพ้น

	 ก็มีอยู่โดยนัยดังกล่าวมานี้การบัญญัตินามแห่งคุณของพระนิพพานจึงมีอยู่โดยอเนก

ประการจะได้น�ามาให้รู้จักกับคุณนามของพระนิพพานดังต่อไปนี้

	 ๑.	อเสสวิราคานิโรธ	เป็นธรรมที่ดับทุกข์โดยพ้นจากราคะโดยไม่มีเศษเหลือ

	 ๒.	อเสสภวนิโรโธ	เป็นธรรมที่ดับภพไม่มีเศษเหลือ

	 ๓.	จาโค	เป็นธรรมที่สละจากตัณหาทั้งปวง

	 ๔.	ปฏินิสฺสคฺโค	เป็นธรรมที่พ้นจากภพต่างๆสิ้นเชิง

	 ๕.	มุตฺติ	เป็นธรรมที่พ้นจากกิเลส

	 ๖.	อนาลโย	เป็นธรรมที่ไม่มีความอาลัย

	 ๗.	ราคกฺขโย	เป็นธรรมที่สิ้นราคะ

	 ๘.	โทสกฺขโย	เป็นธรรมที่สิ้นโทสะ

	 ๙.	โมหกฺขโย	เป็นธรรมที่สิ้นโมหะ

	 ๑๐.	ตณฺหกฺขโย	เป็นธรรมที่สิ้นตัณหา

	 ๑๑.	อนุปฺปาโท	เป็นธรรมที่ดับขันธ์ทั้ง	๕

	 ๑๒.	อปวตฺตํ	เป็นธรรมที่ดับนามรูป

	 ๑๓.	อนิมิตฺตํ	เป็นธรรมที่ปราศจากสังขารนิมิต

	 ๑๔.	อปฺปณิหิตํ	เป็นธรรมที่ปราศจากความต้องการ

	 ๑๕.	สุญญตํ	เป็นธรรมที่สูญจากทุกข์ได้โดยแท้จริง

	 ๑๖.	อปฺปฏิสนฺธิ	เป็นธรรมที่ไม่มีการเกิด

	 ๑๗.	อนุปฺปตฺติ	เป็นธรรมที่ไม่มีที่ไป
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	 ๑๘.	อนายูหน	ํเป็นธรรมที่ไม่มีความพยายาม

	 ๑๙.	อชาตํ	เป็นธรรมที่ไม่มีความเกิด

	 ๒๐.	อชร	ํเป็นธรรมที่ไม่มีความแก่

	 ๒๑.	อพยาธิ	เป็นธรรมที่ไม่มีความเจ็บไข้

	 ๒๒.	อคต	ิเป็นธรรมที่ไม่มีคติ

	 ๒๓.	อมต	ํเป็นธรรมที่ไม่มีความตาย

	 ๒๔.	อโสก	ํเป็นธรรมที่ไม่มีความโศก

	 ๒๕.	อปริเทวํ	เป็นธรรมที่ไม่มีการร้องไห้

	 ๒๖.	อนุปายาโส	เป็นธรรมที่ไม่มีการร�าพัน

	 ๒๗.	อสงฺกิลิฏฐํ	เป็นธรรมที่ไม่มีความเศร้าหมอง

	 ๒๘.	อสงฺขตํ	เป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง

	 ๒๙.	นิวานํ	เป็นธรรมที่พ้นจากเครื่องร้อยรัด

	 ๓๐.	สนฺต	ิเป็นธรรมที่สงบจากทุกข์ทั้งปวง

	 และพระนิพพานนั้นสงเคราะห์ลงในนามธรรมแต่ไม่ใช่นามขันธ์เพราะพระนิพพานพ้น

จากความเป็นขันธ์เพราะเป็นอสังขตธรรมแต่พระนิพพานเป็นอายตนะคือ	ธัมมายตนะเพราะ

เหตุว่าเป็นอารมณ์ของมัคคจิตและผลจิตส่วนมัคคจิตผลจิตนั้นเป็นมนายตนะ
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	 เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่านผูอ่้านเรากไ็ด้รู้เรือ่งราวของพระนพิพานกนัมากขึน้แล้วนะคะ

แม้ว่าเราจะยงัไม่สามารถจะเข้าถงึพระนพิพานกนัแต่การรูจ้กัและเข้าใจในเรือ่งของพระนพิพาน

ให้ถูกต้องก็เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้เข้าใกล้พระ

นิพพาน	จนถึงเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นสุขอย่างยิ่งให้สมกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบและ

น�ามาสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้พ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงนะคะ

	 ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามวารสารฉบับนี้มาตลอดจะได้รับสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม	

ในเรื่อง	จิตและ	เจตสิกที่เสนอโดย	ท่านอาจารย	์ดร.วิศิษฏ์	ชัยสุวรรณ	และที่ดิฉันได้มีโอกาส

น�าเสนอเรื่องรูปและเรื่องพระนิพพานก็เป็นอันว่าครบปรมัตถ์ธรรม	๔คือ	ความจริงอันเป็นพื้น

ฐานของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้จบลงแล้วนะคะ	ฉบับต่อๆไปดิฉันจะได้น�าเสนอเรื่องราวต่างๆ

ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัพระอภธิรรมโดยจะน�าเรือ่งเกีย่วกบักรรม	มาเล่าสู่กนัฟังตดิตามกนัต่อไปนะ

คะ	ขอความสุข	สวัสดี	และความเจริญในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุก

ท่านเทอญ

	 หมายเหตุ	เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา	พระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่	๖	รูปสังคห

วิภาคและ	นิพพาน	ปรมัตถ์โดยนายวรรณสิทธิไวทยะเสวีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (ตอนที่ ๑)

นโม	เต	พุทฺธวีรตฺถุ

 

	 โอกาสทีท่่านทัง้หลายได้มาเกดิในสมยัพทุธกาลเช่นนี	้ย่อมนับว่าเป็นโอกาสอันดสี�าหรบั

ท่านจักได้กระท�าตนให้ถึงพร้อมด้วยศีล	สมาธิและปัญญา

	 ศีล	คืออะไร	ศีล	คือ	ข้อปฏิบัติที่ทุกๆ	คนพึงมี	เพื่อสังวรและส�ารวมตน	ส�าหรับคฤหัสถ์

จ�าต้องมีศีล	๕	(อาชีวมัฏฐกศีล)	พระภิกษุต้องสมบูรณ์ด้วยปาติโมกขสังวรศีล	บุคคลที่สมบูรณ์

ด้วยศีลนั้น	ย่อมบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ	สวรรค์สมบัต	ิและสมบัติอื่นๆ	แต่ความบริบูรณ์นี้ยัง

ไม่เป็นที่มั่นใจได้ว่าจะไม่กลับกลอก	ผันแปรและพ้นจากอบายภูมิ	เพราะยังเป็นเพียงโลกียศีล

เท่านั้น

	 ดังนั้น	จ�าต้องปฏิบัติตนให้ถึงพร้อมด้วยโลกุตตรศีล	คือ	มรรคศีล	ผลศีล	โลกุตตรศีล	

เท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่า	พ้นจากอบายภูมิแน่นอน	การที่จะให้ถึงพร้อมด้วยมรรคศีล	ผลศีลนี้จ�า

ต้องลงมือปฏิบัติกันจริงๆ	ถ้าบุคคลพลาดโอกาสโลกุตตรศีลแล้วย่อมเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก

	 บรรดาอกุศลกรรมท่ีบุคคลได้กระท�ากันไว้ทั้งที่รู้และไม่รู้นั้น	เมื่อได้โอกาสเหมาะสมก็

ย่อมอ�านวยผลให้ได้ไปเกดิเป็นสัตว์นรก	สตัว์เดรัจฉาน	สตัว์เปรต	หรอืสตัว์อสุรกาย	ตามแต่กรณี

พระธรรมจากหลวงพ่อใหญ่
พระอาจารย์ใหญ่	ดร.	ภัททันตะ	อาสภะ	มหาเถระ
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ของกรรมชั่วที่ได้ท�าไว้	และอาจจะต้องใช้กรรมนั้นๆไป	นับได้เป็นแสนๆ	ล้านๆ	ปีทีเดียว	ดังนั้น

ท่านสาธุชนจึงไม่ควรปล่อยให้พลาดไปเสียจากโอกาสอันดีงามนี้	โดยล�าพังแต่ศีลแล้วย่อมเป็น

ไปไม่ได้	จ�าต้องมีสมาธิประกอบด้วย

	 สมาธิ	คืออะไร	สมาธิ	คือการท�าจิตให้สงบนั่นเอง	ธรรมชาติของจิตนั้นย่อมไม่อยู่นิ่งเลย	

มกัจะไปข้องหรอืจบัอยูใ่นอารมณ์ต่างๆ	ตามความเคยชนิ	ดงันัน้	เพือ่มใิห้จิตได้เตลดิไปหรอืน้อม

ไปตามอารมณ์ต่างๆ	จ�าต้องก�าหนดจิตไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้น	เพื่อให้จิตได้ข้องติด

อยู่	เมื่อจิตเริ่มติดในอารมณ์ที่ก�าหนดได้แล้ว	จะรู้สึกว่าจิตได้เริ่มข้องอยู่แต่ในอารมณ์ที่ก�าหนด

ให้	การที่จิตข้องหรือสงบอยู่ในอารมณ์ที่ก�าหนดให้นั้นจิตนั้นเรียกว่า	“สมาธิ”

	 สมาธิมีอยู่	๒	ประการ	คือ	โลกียสมาธ	ิและ	โลกุตตรสมาธิ

	 โลกียสมาธ	ิเป็นสมาธิที่ได้จากสมถภาวนา	จนได้รูปฌานและอรูปฌาน	เมื่อการบ�าเพ็ญ

ภาวนานี้จนเกิดฌานสมาธิแล้ว	ย่อมจะส่งผลให้ไปบังเกิดในพรหมโลก	ซึ่งมีอายุยืนตั้งแต	่ 

๑	กัปป	์๔	กัปป์	เป็นต้น	ไปจนถึง	๘	หมื่น	๔	พันกัปป์ทีเดียว	แม้จะได้เกิดเป็นพรหมมีอายุยืน

สกัปานใดกต็าม	เมือ่จตุลิงมาเกดิในมนษุย์โลกเพราะหมดอ�านาจของฌานสมาธแิล้วนัน้	ถ้าไม่มี

การสงัวรหรอืส�ารวมอนิทรย์ีให้จงดแีล้ว	กย่็อมจะกระท�ากรรมชัว่ได้อกี	เมือ่ได้สร้างกรรมชัว่ขึน้

แล้วผลกรรมนั้นก็จะบันดาลให้ไปเกิดในอบายภูมิ	มีนรกเป็นต้น	ได้อีก	ดังนั้น	โลกียสมาธิยังไม่

เป็นสมาธิที่น่าไว้วางใจได้	จ�าต้องสร้างโลกุตตรสมาธิจึงจะวางใจได้โดยแท้

	 โลกุตตรสมาธ	ิคือ	มรรคสมาธ	ิและผลสมาธินั่นเอง	แต่โลกุตตรสมาธินี้	จ�าต้องสมบูรณ์

ด้วยปัญญาจึงจะนบัได้ว่าเป็นโลกตุตรสมาธโิดยแท้	ดงันัน้	จงึต้องเริม่แสวงหาปัญญามาประกอบ	

ปัญญานี้มีอยู่	๒	ประการเช่นกันคือ	โลกียปัญญา	และ	โลกุตตรปัญญา

	 ปัญญา	คือ	หัตถปัญญา	(ปัญญา	คือ	ความฉลาดในการใช้มือ)	วาทปัญญา	(ปัญญา	คือ	

ความฉลาดในการใช้วาทะ	เป็นต้น)	ความฉลาดที่เกิดจากปัญญานี้ไม่สงเคราะห์เป็นปัญญา

ที่แท้ตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา	เพราะไม่เน่ืองด้วยภาวนาปัญญา	และไม่จัดเข้า

ในประเภทกุศลด้วย	เหตุท่ีไม่จัดเข้านั้น	เพราะเป็นปัญญาที่คลุกเคล้าอยู่ด้วยความโลภ	ความ

โกรธ	ความหลง	มุ่งแต่จะแสวงหาช่องทางคิดล้างกัน	เช่นในปัจจุบันนี้	สัตว์โลกต้องย่อยยับล้ม
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ตายลงเหลอืทีจ่ะนบัได้นัน้	กเ็พราะปัญญานีเ้อง	ปัญญาท่ีแท้นัน้ย่อมไม่เจอืปนด้วยอกศุลเลย	มุง่

แต่สร้างความดีความงามเสมอไป	โลกยีปัญญาท่ีแท้นัน้ย่อมเป็นความรูค้วามฉลาดทีถ่กูต้องตาม

คลองธรรม	เพือ่หวงัความเจริญก้าวหน้าของสตัว์โลก	เป็นสตุมยปัญญาบ้าง	จนิตามยปัญญาบ้าง	

ปัญญาเหล่านีเ้รยีกโลกยีปัญญา	เมือ่บคุคลสมบรูณ์ด้วยปัญญานีแ้ล้วกย่็อมจะให้เกดิศกัดิศ์รม่ัีงมี

ทรัพย์สนิเงนิทอง	เพยีบพร้อมไปด้วยการนบัถอืยกย่องสรรเสรญิ	แม้ปัญญาทีก่ล่าวนีก้ย็งัไม่อาจ

ให้ประกันได้ว่าจะไม่ไปสู่อบายภูมิ	ดังนั้นถ้าปรารถนาให้พ้นจากอบายภูมิอย่างเด็ดขาดแล้ว	ก็

จ�าต้องได้โลกุตตรปัญญาอันเป็นปัญญาที่ให้ความประกันได้อย่างแน่นอน

	 โลกุตตรปัญญา	ได้แก่	มรรคญาณ	ผลญาณ	เม่ือปรารถนาปัญญานี้ต้องปฏิบัติอย่างไร	

จะต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	อย่างครบครัน	

	 ในปัญญา	๓	ประการที่กล่าวมานี	้ เมื่อบริบูรณ์	สมบูรณ์ด้วยภาวนาปัญญาแล้ว	ก็เป็น

อันว่าถึงพร้อมด้วยศีล	สมาธ	ิปัญญาอย่างครบครัน

	 เพือ่ได้มาซ่ึงภาวนามยปัญญานี	้จะต้องปฏิบตัอิย่างไรบคุคลปราถนาเพือ่ได้มาซึง่ภาวนา

มยปัญญา	พึงพิจารณารูปธรรมนามธรรมท่ีเราทุกคนต่างมีอยู่	เพ่ือให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความ

เป็นจริง	สมัยนี้วิทยาศาสตร์ก�าลังเจริญ	ย่อมมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วน	สามารถแยก	รูปธาตุ	

พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงกันทุกประการ	แต่	นามธาตุ	นั้นยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะท�าเช่น

นั้นได	้ตรงกันข้ามวิธีแยกธาตุของสมเด็จพระบรมศาสดาของเรานั้น	ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยเครื่อง

มืออย่างใดให้เป็นที่เปลืองทรัพย์เปลืองสมอง	เพียงแต่ใช้จิตก�าหนดรู้เท่านั้น	ย่อมสามารถแยก

ได้ทั้งรูปธาตุและนามธาต	ุวิธีแยกธาตุนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเพียงแต่	ตามก�าหนดรู้	ซึ่งการเกิด

ดบัของรปูธรรมนามธรรมในขณะปัจจบุนัเท่านัน้	เม่ือการก�าหนดนัน้เกดิการช�านาญแล้ว	กย่็อม

จะรู้แจ้งเห็นจริงในการเกิดดับของรูปธรรม	นามธรรม	ตามความเป็นจริงทุกประการ

จาก	หนังสือ	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา	โดย	หลวงพ่อใหญ่ฯ	ดร.	ภัททันตะ	อาสภมหาเถระ
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วิลเลี่ยม เจมส์
นักปรัชญา และ นักจิตวิทยา ชาว อเมริกัน

(๑๑ มกราคม ๒๓๘๕ ถึง ๒๖ สิงหาคม ๒๔๕๓)

คนที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ทุกวัน
มีจิตใจเป็นสมาธิ

มีความตัง้ใจแน่วแน่
ปฏิเสธความเย้ายวนต่างๆ ได้

จะยืนหยัดมัน่คงเหมือนภูผาฉะนัน้

"
"
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หลักพระพุทธศาสนา
 

	 การไม่ท�าบาปท้ังหมด	การท�าความดีให้ถึงพร้อม	การท�าจิตใจของตนให้ผ่องใส	ทั้ง	๓	

อย่างนี้	เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

	 ศาสนาทกุศาสนาในโลกนี	้ย่อมมคี�าสอนส�าหรบัเป็นแนวปฏบัิตสิ�าหรบั	ศาสนกิในศาสนา

นั้นๆ	ซึ่งเป็นเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง	แม้ในพระพุทธศาสนาก็มีค�าสอนที่เป็นหลักอยู่เช่น

เดียวกัน	ค�าสอนที่เป็นหลักนั้นมีอยู่	๓	ประการ	คือ

	 ๑.	การไม่ท�าบาปท้ังปวง	คอื	ข้ึนชือ่ว่าบาปหรือความชัว่แล้วล้วนเป็นความไม่ดทีกุอย่าง			

เพราะมีโทษทุกอย่างแม้ท�าเพียงคร้ังเดียวก็ให้โทษได้		เหมือนกับยาพิษจะมาในรูปลักษณะใด

ก็ตาม	ก็ล้วนมีโทษทั้งสิ้น	ผู้ดื่มยาพิษแม้เพียงนิดเดียวก็ท�าให้ตายได้เช่นกัน

	 ๒.	สอนให้ท�าแต่ความดี	คือ	ความดีนั้นมีมากอย่างก็จริง	แต่ถ้าท�าได้จริงๆ	เพียงอย่าง

เดียว	ก็สามารถพาตัวให้อยู่ดีมีสุขได้ตามสมควร

	 ๓.	สอนท�าจิตใจให้ผ่องใส	คือ	สอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้มแข็งสามารถควบคุมจิต		

และก�าหนดทิศทางของจิตหรือความคิดให้อยู่ในกรอบให้ได้	เพราะทุกข์ทุกอย่างที่เกิดมากับ

จิตซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของกิเลส	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุก

อย่าง	จิตที่อยู่ในอ�านาจของกิเลสจะไม่เป็นอิสระ	จะถูกครอบง�าจะถูกบังคับให้ท�าตามอ�านาจ

ของกิเลสร�่าไป	ความทุกข์ก็เกิดร�่าไป	จิตท่ีปลอดภัยจากกิเลสจะเป็นอิสระเป็นไทแก่ตัว	จิตใจ

จะโปร่งใสเบาสบายสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลา

ปกิณณกธรรม
ส.	มณี
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	 ผูน้บัถือพระพุทธศาสนาจ�าเป็นทีจ่ะต้องรูเ้รือ่งนีอ้ย่างแท้จริงชดัเจน			จงึจะเข้าถงึศาสนา

และได้รบัผลจากการนบัถอืศาสนาอย่างแท้จริง		ไม่ต้องตดิอยูเ่พยีงแค่ไม่ท�าความชัว่ท�าแต่ความ

ดีเท่านัน้		เพราะท�าแค่นัน้ชวีติกย็งัไม่หมดทุกข์ได้จรงิๆ	การท�าจติให้หมดจดจากเิลสเท่านัน้จงึจะ

หมดทกุข์ได้		ผูฝึ้กจติเท่านัน้		นอกจากจะเข้าถงึศาสนาได้แล้ว	เขายงัจะสามารถเห็นพระพทุธเจ้า

ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเลยทีเดียว.
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ข้อคิดค�าคม

	 เรื่อง	“สั่งสมพลังเอาไว้”

	 ตวัหนอนก่อนท่ีกลายมาเป็นผีเสือ้นัน้		มนัจะต้องเก็บสะสมพลงังานเอาไว้ให้มากๆ	เพือ่

เตรียมพร้อมที่จะน�าไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นผีเสื้อที่สวยงาม

	 ปูเมื่อมันลอกคราบแล้วก็ต้องเตรียมพลังสะสมเอาไว้เช่นกัน	 เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นกระ

ดองที่แข็งแกร่งในการด�าเนินชีวิตต่อไป

	 ธรรมชาตขิองสตัว์ท้ัง	๒	ชนดินี	้สอนให้คนเรารูว่้า	การเปล่ียนแปลง	ไปสูค่วามแขง็แกร่ง		

ความดงีามได้นัน้	คนเราต้องสัง่สมพลงัของเรามไีว้ให้พร้อม	อันได้แก่	ความรู้	ความสามารถ	และ

ความประพฤติที่ดีงามเอาไว้มากๆ	เมื่ออยากจะเป็นอะไรก็ย่อมเป็นได้อย่างใจที่หวังเอาไว้
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พุทธกิจ ๕ ประการ (ตอนที่ ๒ พุทธกิจหลังฉัน)

[๒]		กิจในปัจฉาภัต

	 อถโข	ภควา	เอวํ	กตปุเรภตฺตกิจฺโจ	คนฺธกุฏิยา	อุปฏฺาเน	นิสีทิตฺวา	ปาเท	ปกฺขาเลตฺวา	

ปาทปีเ	ตฺวา	ภิกฺขุสํฆํ	โอวทติ	ภิกฺขเว	อปฺปมาเทน	สมฺปาเทถา	ติ.

	 ในขณะที่ทรงเสร็จกิจในปุเรภัตนั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงบ�าเพ็ญกิจในปุเรภัต

เสร็จเรียบร้อยตามนัยที่ได้กล่าวแล้ว	ประทับนั่ง	ณ	สถานที่ใกล้แห่ง/กับพระคันธกุฎี		ทรงล้าง

พระบาทแล้วประทบัยนืบนแผ่นกระดานส�าหรับล้างพระบาท	แล้วประทานโอวาทแก่ภกิษสุงฆ์

ว่า		“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย		เธอทั้งหลายจงยังสิกขา	๓		คือ		ศีล-สมาธิ-ปัญญา		ให้ถึงพร้อม		ด้วย

สติที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับความประมาทเถิด

 ทุลฺลโภ	พุทฺธุปฺปาโท	โลกสฺมึ,

	 และว่าการเกิดขึ้น/ขณะเวลาท่ีเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า		หาได้ยาก/ได้มาด้วยความ

ล�าบาก/ยากที่จะได้		ในโลก,		

 ทุลฺลโภ	มนุสฺสตฺตปฏิลาโภ,  

	 (เมือ่การเกดิขึน้อนัแสนยากของพระพทุธเจ้าอนัเราได้แล้ว)	การได้เกดิเป็นมนษุย์กย็าก

ที่จะได้,

ธรรมะน่ารู้
(ที่มา:	อรรถกถา	ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	พรหมชาลสูตร)
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 ทุลฺลภา	สมฺปตฺติ,  

	 (เมื่อความเป็นมนุษย์อันแสนยาก	เราได้แล้ว)	ความถึงพร้อมด้วยสมบัติ	คือความถึง

พร้อมหลายๆ	อย่าง	ก็ยากที่จะได้,

 ทุลฺลภา	ปพฺพชฺชา,

	 (เมื่อความถึงพร้อมต่างๆ	ที่แสนยาก	อันเราได้แล้ว)	การบวชเป็นสมณะ	ก็ยากที่จะได้,

 ทุลฺลภํ	สทฺธมฺมสฺสวนนฺ	ติ.

	 (เมือ่การบวชท่ีแสนยาก	อนัเรากไ็ด้แล้ว)	การได้ฟังธรรมของสตัตบรุษุกย็ากทีจ่ะได้		ดงันี้

 ตตฺถ	เกจิ	ภควนฺตํ	กมฺมฏฺานํ	ปุจฺฉนฺติ.

	 ภควาปิ	เตสํ	จริยานุรูป	ํกมฺมฏฺานํ	เทติ.

	 ณ	ที่นั้น/ในภิกษุเหล่านั้น	ภิกษุบางพวกทูลถามกัมมัฏฐานกับพระผู้มีพระภาคเจ้า	แม้

พระองค์ก็ประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะสมกับจริตของภิกษุเหล่านั้น.

 ตโต	สพฺเพปิ	ภควนฺตํ	วนฺทิตฺวา	อตฺตโน	อตฺตโน	รตฺติฏฺานทิวาฏฺานานิ	คจฺฉนฺติ.

	 เกจิ	อรญญํฺ,	เกจ	ิรุกฺขมูลํ,	เกจ	ิปพฺพตาทีนิ	อญฺญตรํ,	เกจิ	จาตุมฺมหาราชิกภวนํ	ฯ	เป	ฯ				

เกจิ	วสวตฺติภวนนฺติ.

	 ล�าดับนั้น	ภิกษุแม้ทั้งหมดถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว	ไปยังที่พักกลางคืนและ

กลางวันของตนๆ	บางพวกก็ไปป่า,	บางพวกก็ไปโคนต้นไม้,	บางพวกก็ไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่ง		

มีภูเขาเป็นต้น,	บางพวกก็ไปยังภพของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา	ฯลฯ	บางพวกไปยังภพของ

เทวดาชั้นวสวัตตี

 ตโต	ภควา	คนฺธกุฏึ	ปวิสิตฺวา	สเจ	อากงฺขติ,

	 ทกฺขิเณน	ปสฺเสน	สโต	สมฺปชาโน	มุหุตฺตํ		สีหเสยฺยํ	กปฺเปติ.

	 ในภายหลังจากเวลาที่พวกภิกษุกลับไปสู่ที่พักของตนๆ	แล้ว	พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
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เข้าไปในพระคันธกุฎี	ถ้ามีพุทธประสงค์(จะพักผ่อน)	ก็ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ	กระท�า/ส�าเร็จ

สีหไสยาสักครู่หนึ่ง	ด้วยพระปรัศว์เบื้องขวา

 อถ		สมสฺสาสิตกาโย		วุฏฺหิตฺวา		ทุติยภาเค		โลกํ		โวโลเกติ.

	 ในล�าดับที่เสร็จกิจสีหไสยานั้น	ทรงมีพระวรกายที่ปลอดโปร่งสดชื่น	แล้วเสด็จลุกขึ้น

ตรวจดูสัตว์โลกในภาคที	่๒

 

 ตติยาภาเค	ยํ	คาม	ํวา	นิคม	ํวา	อุปนิสฺสาย	วิหรติ,

	 ตตฺถ	มหาชโน	ปุเรภตฺตํ	ทาน	ํทตฺวา	ปจฺฉาภตฺตํ	สุนิวตฺโถ	สุปารุโต	คนฺธปุปฺผาทีนิ	อทาย	

วิหาเร	สนฺนิปตติ.

	 ในภาคที่	๓	พระองค์เสด็จเข้าไปประทับในหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง,	มหาชน

ในหมูบ้่านหรอืนคิมน้ัน	พากนัถวายทานก่อนเวลาฉนัภตัตาหาร(ปเุรภตั)	ภายหลังภตัตาหารนัน้		

นุง่ห่มอย่างเรียบร้อยแล้ว	กถ็อืเอาเคร่ืองบูชามขีองหอมและดอกไม้เป็นต้น	มาประชมุกนัในวดั.

 

 ตโต	ภควา	สมฺปตฺตาย	ปริสาย	อนุรูเปน	ปาฏิหาริเยน	คนฺตฺวา	ธมฺมสภายํ	ปญฺญตฺตว

รพุทฺธาสเน	นิสชฺช	ธมฺมํ	เทเสติ,

	 กาลยุตฺตํ	สมยยุตตํ,	อถ	กาลํ	วิทิตฺวา	ปริสํ	อุยฺโยเชติ,	มนุสฺสา		ภควนฺตํ	วนฺทิตฺวา	ปกฺ

กมนฺติ.

	 ในภายหลงัจากทีป่ระชมุพร้อมกนัแล้วนัน้	พระผูมี้พระภาคเจ้าเสดจ็ด้วยปาฏหิารย์ิตาม

สมควรแก่บริษัทที่มาพร้อมเพรียงกัน	ประทับนั่งบนพุทธอาสน์อันดีเลิศที่ปูลาดไว้ในธรรมสภา		

แล้วแสดงธรรมทีเ่หมาะสมกับกาลสมยั,	เม่ือเวลาทีท่รงแสดงธรรมจบลง	ทรงทราบกาลเวลา(อนั

ควร)	แล้ว	จงึทรงปล่อย/ส่งบริษัทกลับ,	เหล่ามนษุย์ต่างกพ็ากันกราบบงัคมพระผูม้พีระภาคเจ้า	

แล้วพากันหลีกไป

 อิทํ	ปจฺฉาภตฺตกิจฺจํ

	 นี่เป็นกิจในปัจฉาภัต
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SEVENTH ARMY: DOUBT (continued...)

Four Powers which Motivate Successful Practice

 In practice as much as in worldly 

endeavors, a vigorous and strong-mind-

ed person is quite sure of accomplishing 

whatever she or he desires. Vigor and 

strength of mind are only two of the four 

powers which motivate a successful 

practice. Chanda is willingness, the 

first power. Viriya is energy, or vigor, 

the second. Strength of mind is third, 

and wisdom or knowledge is the fourth. 

If these four factors provide the driving 

force for practice, one's meditation will 

unfold whether one has any desire to 

gain results from it or not. One can even 

reach nibbana in this way.

 The Buddha gave a rather homely 

example which illustrates just how the re-

sults of meditation are attained. If mother 

hen lays an egg with a sincere wish for 

it to hatch, but then runs off and leaves 

the egg exposed to nature's elements, 

the egg will soon rot. If, on the other 

hand, mother hen is conscientious in 

her duties toward the egg, sitting on it 

for long periods every day, the warmth 

of her body will keep the egg from rotting 

and will also permit the chick within to 

grow. Sitting on the egg is mother hen's 

most important duty. She must do this in 

the proper way, with her wings slightly 

The Ten Armies of Mara (Part V)

???

Sayadaw U Pandita
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spread out to protect the nest from rain. 

She must also take care not to sit heavily 

and crack her egg. If she sits in proper 

style and for sufficient time, the egg will 

naturally receive the warmth it needs 

to hatch. Inside the shell, an embryo 

develops beak and claws. Day by day 

the shell grows thinner. During mother 

hen's brief excursions from the nest, the 

chick inside may see a light that slowly 

brightens. After three weeks or so, a 

healthy yellow chick pecks its way out 

of its claustrophobic space. This result 

happens regardless of whether the hen 

foresaw the outcome. All she did was sit 

on the egg with sufficient regularity.

 Mother hens are very dedicated 

and committed to their task. At times 

they would rather be hungry and thirsty 

than get up from the egg. If they do have 

to get up, they go about their errands as 

efficiently as possible and then return to 

their sitting practice.

 I am not recommending that you 

skip meals, or stop drinking liquids, or 

cease going to the bathroom. I would 

simply like you to be inspired by the 

hen's patience and persistence. Imag-

ine if she became fickle and restless, 

sitting for a few minutes and then going 

out to do something else for a few min-

utes. Her egg would quickly rot, and the 

chick would lose its chance for life.

 So, too, for the yogi. If during sit-

ting meditation, you are prone to giving 

in to all those whims to scratch, to shift, 

to squirm, then the heat of energy will 

not be continuous enough to keep the 

mind fresh and free from attacks by the 

rotting influence of mental obscurations 

and difficulties such as the five mental 

fetters mentioned above: sense desire, 

attachment to our own bodies and to the 

bodies of others, gluttony, and craving 

for future sensual pleasures as a result 

of meditation practice.

 A yogi who tries to be mindful in 

each moment generates a persistent 

stream of energy, like the persistent heat 

of mother hen's body. This heat aspect 

of energy prevents the mind from rotting 

from its exposure to kilesa attacks, and it 
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also permits insight to grow and mature 

through its developmental stages.

 All five of the mental fetters arise 

in the absence of attention. If one is not 

careful when there is contact with a plea-

surable sense object, the mind will be 

filled with craving and clinging - the first 

mental fetter. With mindfulness, howev-

er, sense desire is overcome. Similarly, 

if one can penetrate the true nature of 

the body, attachment to it disappears. 

Our infatuation with the bodies of others 

diminishes in turn. Thus the second and 

third mental fetters are broken. Close 

attention to the whole process of eating 

cuts through gluttony, the fourth mental 

fetter. If one carries out this whole prac-

tice with the aim of realizing nibbana, 

hankering after mundane pleasures 

one might obtain in the afterlife will also 

disappear - wishing for rebirth in subtle 

realms is the fifth fetter of mind. Thus, 

continuous mindfulness and energy 

overcome all five fetters. When these fet-

ters are broken, we are no longer bound 

in a dark, constricted mental state. Our 

minds are freed to emerge into the light.

 With continued effort, mindfulness 

and concentration, the mind slowly fills 

with the warmth of the Dhamma which 

keeps it fresh and scorches the kilesas. 

The Dhamma's fragrance penetrates 

throughout, and the shell of ignorance 

grows thinner and more translucent. 

Yogis begin to understand mind and 

matter and the conditionality of all things. 

Faith based on direct experience arises. 

They understand directly how mind and 

matter are inter related by a process 

of cause and effect, rather than being 

moved by the actions and decisions of 

an independent self. By inference, they 

realize that this same causal process 

existed in the past and will continue 

into the future. As practice deepens, 

one gains deep confidence, no longer 

doubting oneself and one's practice, 

other yogis or teachers. The mind is 

filled with gratitude for the Buddha, the 

Dhamma and the sangha.

 Then one begins to see the ap-

pearing and disappearing of things, and 
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realizes their impermanent nature, their 

suffering and lack of a permanent self. 

Upon the occurrence of such insights, 

ignorance of these aspects disappears.

 Like the chick about to hatch, 

at this point you will see a lot of light 

coming through the shell. Awareness 

of objects moves ahead at a faster and 

faster pace; you will be filled with a sort 

of energy you have never experienced 

before, and great faith will arise.

 If you continue to incubate your 

wisdom, you will be led forward to the 

experience of nibbana - magga phala - 

path and fruition consciousness. You will 

emerge from the shell of darkness. Just 

like the chick who, filled with enthusiasm 

to find itself in the great world, runs about 

the sunny farmyard with its mother, so 

too will you be filled with happiness 

and bliss. Yogis who have experienced 

nibbana feel a unique, new-found hap-

piness and bliss. Their faith, energy, 

mindfulness and concentration become 

particularly strong.

 I hope you will take this analogy of 

mother hen into deep consideration. just 

as she hatches her chicks without hopes 

or desire, merely carrying out her duties 

in a conscientious way, so may you well 

incubate and hatch your practice.

 May you not become a rotten egg.
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Captain of My Own Ship
 

 I have spent a lot of time here on 

doubt and related problems because I 

know they are quite serious, and I want to 

help you avoid them. I know personally 

how much suffering doubt can cause. 

When I was twenty-eight or twenty-nine 

years old I began to meditate under the 

Venerable Mahasi Sayadaw, my prede-

cessor and the head of the lineage of 

Mahasi Sasana Yeiktha, the meditation 

center in Rangoon. After about a week 

at the meditation center, I began to feel 

quite critical of my fellow meditators. 

Some monks who were supposed to 

be meditating were not perfect in their 

morality; they did not seem scrupulous 

or meticulous to me. The lay meditators, 

too, seemed to communicate and move 

about in an uncivilized, impolite manner. 

Doubt began to fill my mind. Even my 

teacher, one of Mahasi Sayadaw's assis-

tants, came under the fire of my critical 

mind. This man never smiled and was 

sometimes abrupt and harsh. I felt that a 

meditation teacher should be filled with 

softness and solicitude.

 A competent meditation teacher 

can make quite an educated guess 

about a yogi's situation, based on ex-

perience with many yogis as well as on 

scriptural study. The master who was 

teaching me was no exception. He saw 
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my practice begin to regress. Guessing 

that a doubt attack was responsible, 

he gave me a very gentle and skillful 

scolding. Afterwards I went back to my 

room and did some soul-searching. I 

asked myself. "Why did I come here? To 

criticize others and test the teacher? No."

 I realized that I had come to the 

center to get rid of as many as I could of 

the kilesas I had accumulated through 

my journey in samsara. I hoped to ac-

complish this goal by practicing the 

Dhamma of the Buddha in the meditative 

tradition of the center where I was. This 

reflection was a great clarification for 

me.

 A simile popped into my mind. It 

was as if I had been on a sailboat. Out at 

sea I had been caught in a raging storm. 

Huge waves rose up and crashed down 

again on every side. Blown from left to 

right, up and down, I rocked helplessly 

in the mighty ocean. Around me other 

boats were in the same predicament. 

Instead of managing my own boat, I 

had been barking orders at the other 

captains:

"Better put up the sails! Hey, you! Better 

take them down." If I had remained a 

busybody, I might well have found my-

self at the bottom of the ocean.

This is what I learned for myself. After 

that I worked very hard and entertained 

no more doubts in my mind. I even be-

came a favorite of my teacher. I hope you 

can benefit from this experience of mine. 

Ref: In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha,

       Sayadaw U Pandita (1992)
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	 ผมและครอบครัว	เชื่อในพระธรรมค�าส่ังสอน	ของพระพุทธเจ้า	ยึดถือพระพุทธ	พระ

ธรรม	พระสงฆ์เป็นสรณะ	โดยเฉพาะภรรยา	ได้ประพฤติปฏิบัติ	ตามแนวทางพระพุทธศาสนา	

เคร่งครัดมาก	เช่นถือศีล	เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	เจริญกรรมฐาน	เดินจงกรม	ท�าที่บ้านเป็น

ประจ�า	และไปตามวัดต่างๆ	ตลอดถึงการท�าบุญทุกรูปแบบ	ตามโอกาส	และอัตภาพที่จะท�าได้	

ลูกๆก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	ไม่มีปัญหาท�าให้ผม	อยู่ในแวดวงที่ดีมีธรรมะ	จนเพื่อนบ้านและญาติ

ญาติกล่าวขานว่าเป็นครอบครัวธรรมะ	

	 ดงัได้กล่าวแล้วว่า	ภรรยาได้นัง่นิง่บรกิรรมอยูบ่่อยๆ	ไม่ทราบว่าเป็นการเจรญิกรรมฐาน	

หรือวิปัสสนากรรมฐาน	แต่มีน้อยครั้ง	ที่จะน�าประสบการณ์มาเล่ากันฟัง	บุตรชายเคยนั่งเมื่อ

อายุประมาณ	๑๐	ขวบ	เล่าว่า	สงบนิ่ง	มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาครอบคลุม	แต่ผมไม่ได้สนใจ

อะไรมากนัก	เพราะไม่มีประสบการณ์

	 จนกระทั่งบุตรชายได้บวชในพรรษานี้	มีศรัทธา	ที่จะอยู่ปฏิบัติตลอดพรรษา	ณ	วัด

ภัททันตะอาสภาราม	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	ผมซึ่งเกษียรราชการแล้วพอมีเวลา	จึงถือ

โอกาส	ขออยู่ใกล้ชิดให้ก�าลังใจ	พระลูกชายที่วัดด้วย	และถือโอกาสปฏิบัติธรรม	ระยะแรก	๑๕	

วัน	ตลอดเวลาผมได้นุ่งขาวห่มขาว	และสวดมนต์เช้าเย็น	เช่นเดียวกับอุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆ	

ไม่มีการพูดคุยกัน	หลังจากสวดมนต์	ผมปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ทราบว่า	เป็นการเจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน	หรือเจริญสมถกรรมฐาน

ประสบการณ์ใครเอ่ย
โกศล	โล่ห์วิสุทธิ์



60

	 วันที่	๑	ถึงวันที่	๕	จากที่ไม่เคยนั่งนานๆ	ท�าให้เมื่อยขบไปทางร่างกาย	จนทนไม่ไหว	

ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมสลับกันเป็นระยะๆ	๕	นาที	๑๐	นาทีครั้ง	วันที่	๖	นั่งได้นานหน่อย	ไม่

ต้องเปล่ียนอิริยาบถ	๑๐	ถึง	๒๐	นาทีพอวันที่	๗	อาการเม่ือยจะหายไป	นั่งได้ประมาณ	๓๐	

นาที	วันที่	๘	นั่งนิ่งสงบได้ไปเรื่อยๆ	ไม่มีอาการปวด	จนกระทั่งเสียงออดหมดเวลา	ก็ยังนั่งอยู่

ได้รู้สึกตัวจากเสียงออด	ลืมตา	รู้สึกจิตใจปลอดโปร่งใจดี	แต่เมื่อมานั่งในวันที่	๙	วันที่	๑๐	ไม่มี

ความรู้สึกที่ดีเหมือนวันที่	๘	วันที	่๑๑	เวลา	๗	โมงครึ่ง	ได้เข้าสอบอารมณ์กับพระอาจารย์	เล่า

ประสบการณ์ทีป่ฏบัิตใิห้พระอาจารย์ฟัง	ท่านกล่าวว่าเดนิมาถกูทางแล้ว	และแนะน�าให้ภาวนา	

ยุบหนอพองหนอ
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	 ผมได้ลาสิกขา	ต่อพระอาจารย์	ท่านได้อวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง	และเจริญในธรรม	

ประสบการณ์ตลอดเวลา	๑๐	วัน	ท�าให้ผมประทับใจและตั้งใจว่าจะศึกษาค้นคว้าต่อไป
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โรคสมองเสื่อม

	 สวสัดีค่ะชาวอาสภาสารทกุท่าน	กลบัมาพบกบัคอลมัน์คยุกบัหมอกนัอกีครัง้	วนันีห้มอ

มีเรื่องโรคที่แสนใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังกันค่ะ	"โรคสมองเสื่อม"	นั่นเองค่ะ

	 ในระยะเวลา	๑๐	ปีทีผ่่านมา	จ�านวนประชากรผูสู้งอายขุองไทยเพิม่มากขึน้	ดงันัน้	ความ

ผิดปกตทิีพ่บได้บ่อยในวยัสงูอายจุงึพบได้มากขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	โรคสมองเสือ่มเป็นภาวะ

ผิดปกตอิย่างหนึง่ทีพ่บได้มากในผูส้งูอาย	ุ(ร้อยละ	๖	ถงึ	๑๒	ของผูส้งูอาย	ุวยั	๖๕	ปีขึน้ไป)	ซึง่ส่งผล 

กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย	และภาระในการดูแลผู้ป่วยของครอบครัว	ดังนั้นความ

รู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะบรรเทาปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาวะนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ก็ตาม

				สมองเสื่อมเป็นความผิดปกติของการท�างานของระบบสมองส่งผลท�าให้มีการเส่ือมลงของ

ระบบ	ความจ�าและการใช้ความคิดในด้านอื่นๆและกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของคนผู้นั้น	ใน

กรณีที่มีความผิดปกติของความจ�าและการท�างานของสมองด้านใดด้านหนึ่งแต่ยังไม่มีการสูญ

เสยีต่อการใช้ชีวติประจ�าวนัควรค�านงึว่าอาจจะเป็นภาวะสมองเสือ่มในช่วงเร่ิมแรกควรตดิตาม

อาการอย่างต่อเนื่อง

คุยกับหมอ
หมอพมิ
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การประเมินผู้ป่วย
	 ควรประเมินความรวดเร็วของการเกิดอาการ	ระยะเวลาที่เป็น	ลักษณะการด�าเนินโรค

และความรุนแรงของโรคเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคและวางแผนในการดูแลรักษา	

การประเมินผู้ป่วย
	 สมองเสื่อมมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินข้อมูลต่างๆ	จากญาติร่วมด้วย

 

การวินิจฉัย
	 ๑.	ความผิดปกติของความจ�า	โดยเฉพาะความจ�าในระยะสั้น	ซึ่งเป็นความจ�าในช่วงไม่

กี่นาทีจนถึงชั่วโมง	

	 -	ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาความจ�าอย่างไรบ้างให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์	

	 -	ปัญหาเรื่องความจ�านั้นเป็นปัญหาความจ�าของเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานหรือ

เป็นเหตุการณ์ในอดีตเป็น	๑๐	ถึง	๒๐	ปีที่ผ่านมา	

	 -	วันๆหนึ่งมีปัญหาเรื่องความจ�าบ่อยแค่ไหน	

	 -	มีอาการจ�าชื่อหรือจ�าหน้าคนรู้จักคุ้นเคยหรือคนใกล้ชิดไม่ได้	

	 -	เคยออกจากบ้าน	เช่นเดินหรือขับรถแล้วกลับบ้านไม่ถูกบ้างหรือไม่

	 ๒.	ความผิดปกติของการใช้ภาษา	

	 -	รู้สกึว่ามปัีญหาในการทีจ่ะเลอืกใช้ค�าพดูให้ถกูต้อง	เช่นจะพดูถงึแก้วน�า้แต่ไม่สามารถ

บอกได้อาจจะเลี่ยงเป็นการชี้หรือพูดว่า	“ไอ้นั่น"	"ไอ้นี่”	หรือเลี่ยงพูดถึงหน้าที่ของมันเช่น	"ที่

เอาไว้ดื่มน�้า"	เป็นต้น

	 -	พูดผิดพูดถูกเช่นแทนท่ีจะพูดว่าโต๊ะกลับบอก

ว่าเก้าอี้

	 -	พูดๆ	อยู่แล้วความคิดหยุดพูดต่อไม่ได้

	 -	ประเมนิโดยตรงจากผูป่้วยโดยการช้ีสิง่ของแล้ว

ให้บอกว่าสิง่นัน้เรยีกว่าอะไรเช่น	นาฬิกา	ปากกา	กระดมุ	

ไม้แขวนเสื้อ	เป็นต้น
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	 ๓.	การสูญเสียทักษะในการท�ากิจกรรม		

	 -	ท�ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้เองหรือไม่	เช่นแปรงฟันหวีผมอาบน�้าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าได้

ถูก	แยกแยะเสื้อกางเกงผ้านุ่งได	้ทานอาหารรู้จักวิธีใช้ช้อนส้อม	

	 ๔.	การไม่รับรู้ในสิ่งที่เคยรู้มาก่อน	

	 -	จ�าสิ่งที่คุ้นเคยไม่ได้เช่นหน้าคนที่คุ้นเคยสถานที่หรือสิ่งของส่วนตัวที่คุ้นเคย

	 -	ประเมนิโดยตรงจากผูป่้วยโดยให้บอกสิง่ของทีก่�าอยูใ่นมอืในขณะทีห่ลบัตาเช่น	กุญแจ	

เหรียญเงิน

	 ๕.	ความผิดปกติในการบริหารจัดการ	

	 -	มีปัญหาในการที่จะเข้าใจตัดสินใจวางแผนที่จะท�าต่อไปในเหตุการณ์ทั่วๆ	ไป

	 -	มีปัญหาในการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆที่ใช้อยู่เป็นประจ�าเช่นการเปิดปิดเตาแก๊สหรือมี

ปัญหาในการเรียนรู้ที่จะใช้ของใหม่เช่นการใช้เตาไมโครเวฟ

	 ๖.	ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตมีปัญหา	เช่น	การจับจ่ายใช้สอย	การดูแลจัดการเงิน

ทองค่าใช้จ่ายประจ�าวัน	การหุงหาอาหาร	การออกนอกบ้าน	การนัดหมายหรือ	ตารางกิจวัตร

ประจ�าวันอื่นๆที่ท�าอยู่เสมอๆ	เป็นต้น

	 การวินิจฉัยภาวะสมองเส่ือม	ต้องมีความผิดปกติของความจ�าและมีความผิดปกติของ

การท�างานของสมองในด้านต่างๆเหล่านี้อย่างน้อย	๑	ด้าน

		 ก.	การแยกโรคสมองเสือ่มออกจากโรคอืน่ๆ	เช่น	ภาวะซมึสบัสนเฉยีบพลนั,	โรคซมึเศร้า,	

โรคต่อมไทรอยด์ท�างานน้อยเกินไป,	ภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากการติดเชื้อ	เช่น	HIV	โรคซิฟิลิส,	

ภาวะขาดวิตามินบ	ี๑๒		

	 ข.	การแยกโรคในกลุม่	โรคสมองเสือ่ม	เช่น	โรคอลัไซเมอร์,	ภาวะขาดเลอืดไปเลีย้งสมอง,	

ภาวะโพรงน�า้ในสมองขยายตวั,	โรคพาร์กนิสนั,	โรคเลือดออกในสมอง	ซึง่แพทย์จะเป็นผู้ท�าการ

วินิจชัยต่อไป
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การรักษา
	 ๑.	การรกัษาโดยการใช้ยา	ยากลุ่มประคบัประคองอาการสมองเสือ่ม	มกัใช้ในผูป่้วยสมอง

เสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์	 เป็นส่วนใหญ่	ผลข้างเคียงที่พบได้คืออาการกระวนกระวายหงุดหงิด

ท้องเสียนอกจากนี้ราคาของยากลุ่มนี้ค่อนข้างแพงมากจึงควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ	

	 ๒.	การรักษาโดยไม่ใช้ยา	 เป็นแนวทางที่ส�าคัญยิ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

เนือ่งจากในปัจจบุนัยงัไม่มยีาใดทีส่ามารถรกัษาและสามารถสงบอาการร่วมต่างๆได้เช่นอาการ

ทางจิตอาการกระวนกระวาย	ปัญหาในการนอน	นอกจากน้ีผลข้างเคียงของยาและราคายาที่

ค่อนข้างสูงมากท�าให้มีข้อจ�ากัดในการรักษาโดยการใช้ยา

	 -	ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง

	 -	อาการหรอืพฤตกิรรมใดท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อชวีติร่างกายของผูป่้วยและคนใกล้ชดิควร

พิจารณาการรักษาด้วยวิธีนี้

	 	 ๒.๑	กลุ่มอาการที่เป็นผลจากความจ�าบกพร่องเช่นหลงผิดเช่ือว่ามีคนในบ้าน

ขโมยของของตนเองไปหรือทึกทักว่าก�าลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับตนเช่นเชื่อว่ามีนัด

พบกับเพื่อน

	 แนวทางปฏิบัติ

	 -	เบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นสักครู่ผู้ป่วยจะลืมเรื่องที่ก�าลังทึกทักอยู่

	 -	หลีกเลี่ยงการอธิบายด้วยเหตุผลเนื่องจากผู้ป่วยเชื่อว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นเป็นความจริงใน

ที่สุดจะเกิดความขัดแย้งและปากเสียง

	 	 ๒.๒	กลุ่มอาการโรคจิต	เช่น	ประสาทหลอนหูแว่ว

	 แนวทางปฏิบัติ	

	 -	ในกรณีทีเ่ป็นไมม่ากและภาพหลอนหรือเสยีงแวว่นั้นไม่เป็นอันตรายต่อตวัผู้ป่วยหรอื

คนใกล้ชิดควรอธิบายให้ญาติและผู้ป่วยเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรคเท่านั้นอาจไม่ตอบสนอง

ต่อการใช้ยาและมักเกิดผลข้างเคียงตามมาได้

	 	 ๒.๓	กลุ่มอาการการนอนผิดปกติ	 เช่น	กลางคืนไม่นอนเดินไปมาหรือกลางวัน

นอนมากเกินไป
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	 แนวทางปฏิบัติ

	 -	พยายามให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างวันเช่นการเดินรับแสงแดดตอนเช้าหรือ

ตอนเย็นเป็นประจ�า

	 -	หลีกเลี่ยงการนอนระหว่างวันถ้าจะมีการงีบหลับช่วงเวลาที่เหมาะสมคือระหว่าง	

๑๒.๐๐	ถึง	๑๕.๐๐	น.

	 -	ปลุกให้ตื่นนอนตอนเช้าให้ตรงเวลาสม�่าเสมอทุกวัน

	 หากชาวอาสภาสารมญีาตท่ีิเป็นโรคสมองเสือ่มสามารถน�าความรูข้้างต้นไปใช้กบัผูป่้วย

ได	้และจะเป็นการยิ่งสร้างบุญให้กับตัวท่านยิ่งๆ	ขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ

Reference:	รศ.นพ.	จักรกฤษณ	์สุขยิ่ง	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล

รามาธิบดี
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ตารางกิจกรรม

มกราคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๑๙-๒๙	ม.ค.	๖๑		 	 	 คอร์สปัญจบูชา

กุมภาพันธ์
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๑๙-๒๘	ก.พ.	๖๑	 	 	 คอร์สปัญจบูชา

มีนาคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๑	มี.ค.	๖๑	 	 	 	 วันมาฆบูชา

๒-๑๑	มี.ค.	๖๑	 	 	 	 จารึกบุญ	จารึกธรรม

๑๙-๒๙	มี.ค.	๖๑		 	 	 คอร์สปัญจบูชา

เมษายน
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๑๓	เม.ย.	๖๑	 	 	 	 วันสงกรานต์

๑๙-๒๙	เม.ย.	๖๑	 	 	 คอร์สปัญจบูชา

พฤษภาคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๒-๑๖	พ.ค.	๖๑	 	 	 	 คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา

๒๙	พ.ค.	๖๑	 	 	 	 วันวิสาขบูชา	ผ้าป่าสามัคคี
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ตารางกิจกรรม

มิถุนายน
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	     

๗-๑๔	มิ.ย	๖๑	 	 		 	 สอนธรรมน�าปฏิบัติ	ณ	วัดพุทธวราราม

	 	 	 	 	 เมืองเดนเวอร์	มลรัฐโคโลราโด	ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๙-๒๙	มิ.ย.	๖๑		 	 	 คอร์สปัญจบูชา

กรกฎาคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม  

๑๔-๒๐	ก.ค.	๖๑		 	 	 สอนธรรมน�าปฏิบัติ	ณ	วัดวชิรธรรมปทีป	

	 	 	 	 	 ลองไอส์แลนด์	มลรัฐนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๙-๒๙	ก.ค.	๖๑		 	 	 คอร์สปัญจบูชา

๒๗	ก.ค.	๖๑		 	 	 	 วันอาสาฬหบูชา

๒๘	ก.ค.	๖๑		 	 	 	 วันเข้าพรรษา

สิงหาคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๒-๑๖	ส.ค.	๖๑		 	 	 	 คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา

กันยายน
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๒-๑๖	ก.ย.	๖๑	 	 	 	 คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา
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ตารางกิจกรรม

ตุลาคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๒๔	ต.ค.	๖๑	 	 	 	 วันปวารณาออกพรรษา

๒๕	ต.ค.	๖๑	 	 	 	 ตักบาตรเทโวโรหณะ

๒๒-๒๙	ต.ค.	๖๑		 	 	 คอร์สมุทิตาสักการะ

๒๘	ต.ค.	๖๑	 	 	 	 กฐินสามัคคี

พฤศจิกายน

ธันวาคม
วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๑๙-๒๙	ธ.ค.	๖๑		 	 	 คอร์สปัญจบูชา

๓๐	ธ.ค.	๖๑	-	๒	ม.ค.	๖๒	 	 ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

วันที่	 	 	 	 	 กิจกรรม	   

๔-๑๔	พ.ย.	๖๑	 	 	 	 จารึกบุญ	จารึกธรรม

๑๙-๒๘	พ.ย.๖๑		 	 	 สอนธรรมน�าปฏิบัติ	ณ	วัดพระมหาชก	บ้านพลังเพียร

	 	 	 	 	 เมืองกริฟฟิน	มลรัฐจอร์เจีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๙-๒๙	พ.ย.	๖๑		 	 	 คอร์สปัญจบูชา

๒๔	พ.ย.	๖๑	 	 	 	 ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่
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 ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภารามด้วยตนเอง	สามารถ

บริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ	ภายในวัด	โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับ

ปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร	ดังต่อไปนี้

กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
เพื่อเปนคาใชจายทั่วไป เชน คาบํารุงยานพาหนะคาน้ํามัน คานํ้า-ไฟฟา คาใชจายเบ็ดเตล็ด

และใชเบิกจายสมทบบัญชีอื่นๆ ทุกประเภท

๑.	ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย

เลขที	่๑๑๗-๒-๖๔๘๗๕-๐	ชื่อบัญชี	วัดภัททันตะอาสภาราม

๒.	ธ.กรุงไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที่	๒๑๐-๐-๓๙๕๕๒-๑	

ชื่อบัญช	ีวัดภัททันตะอาสภาราม	(กองทุนกลาง)

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)
เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยคีบุคคล 

ผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

๑.	ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที่	๑๑๗-๒-๖๔๘๗๖-๙	

ชื่อบัญช	ีวัดภัททันตะอาสภาราม

๒.	ธ.กรุงไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที่	๒๑๐-๐-๓๙๕๕๔-๘	

ชื่อบัญช	ีวัดภัททันตะอาสภาราม	(กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)
เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

๑.	ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที่	๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖	

ชื่อบัญช	ีวัดภัททันตะอาสภาราม

๒.	ธ.กรุงไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที่	๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓	

ชื่อบัญช	ีวัดภัททันตะอาสภาราม	(อุโบสถ)

การสนับสนุนกิจกรรมของวัด
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กองทุนเผยแผ่
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ เชน คาพิมพ คาจัดทําหนังสือ

และคาเครื่องมือวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที	่๑๑๗-๒-๖๔๘๘๕-๘	

ชื่อบัญชี	วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ
เพือ่เปนคาวัสดุอปุกรณ เวชภณัฑ และคาตรวจรักษาโรค ในคราวจาํเปนสาํหรบัพระภกิษสุามเณรและ

ผูปฏิบัติธรรม

ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที	่๑๑๗-๒-๖๔๘๗๘-๕	

ชื่อบัญชี	วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน
เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

ธ.กรุงเทพ	สาขาบ้านบึง	บัญชีฝากประจํา	๖	เดือน	เลขที่	๓๕๓-๒๑๖๘๙๔-๙	

ชื่อบัญชี	วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนก่อสร้าง
เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร ศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปนหลวงพอใหญฯ)

ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที	่๑๑๗-๒-๒๓๗๖๐-๔	

ชื่อบัญชี	ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนอาสภาคาร
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารถาวรวัตถุ รวมทั้งซอมแซมอาคารสถานที่ซึ่งชํารุดเสียหาย

ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	บัญชีออมทรัพย	เลขที	่๑๑๗-๒-๖๔๘๗๗-๗

ชื่อบัญชี	วัดภัททันตะอาสภาราม



ภิกษุทัง้หลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณ
ขึน้มาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วย
โยนิโสมนสิการ ก็เป็นตัวน�า เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิด

ขึน้ของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนัน้

อาสภาสาร วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๔๑ ประจ�าเดือนตุลาคม - ธันวาคม
จัดท�าโดยวัดภัททันตะอาสภาราม

๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี
โทรศพัท์ ๐๓๘-๑๖๐-๕๐๙, ๐๘๖-๘๑๙-๘๓๕๘ ID Line @watbhaddanta.com 

e-mail: bhaddanta@gmail.com website: www.watbhaddanta.com
"

"พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

(ยกมาจาก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๕๔)


