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 ปีใหม่นีต้้องดีกว่าปีเก่า   มุ่งขัดเกลาจิตใจไม่หลุ่มหลง
เว้นชัว่หยาบปราบกิเลสเหตุปลดปลง  ใจซ่ือตรงท�าดพีรอ้มยอมละวาง
 ขยันคิดพูดท�าตามทางถูก   จิตไม่ผูกยึดติดคิดขัดขวาง
บุญเพื่อบุญดีเพื่อดีนี่ถูกทาง   มุง่ปลอ่ยวางตวัตนพน้ชอบชงั
 อยู่ในโลกอย่าหลงโลกโศกถามหา  พิจารณาให้ดีหนีกรงขัง
ชีวิตนีอ้ีกไม่นานก็พุพัง    มรณงัจกัมาเยอืนอยา่เชือนแช
 รีบท�าทานรักษาศีลภาวนา   มีเมตตาต่อกันหมัน่แยแส
กรุณาช่วยได้ไม่รังแก     ปัญญาแทอุ้เบกขาวางจติตรง
 สรรพสิง่ล้วนเกิดดับนับไม่ถ้วน  สติทวนกัน้จิตมิติดหลง
ปัญญาไวเห็นเกิดดับลาลับลง   จติหมดหลงปลงไดไ้ปนพิพานฯ

"
"

“กลอนปีใหม่ ๒๕๖๒”

โสรโท ภิกขุุ



4

	 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทกุท่าน	พบกันอกีครัง้กบัอาสภาสาร	วารสารรายสีเ่ดอืนของวดัภทั

ทันตะอาสภาราม	ฉบับที่	๔๕	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๒	เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	ตรงกับ

วันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๓	และเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันมาฆบูชา	

วันที่พระอรหันต์ขีณาสพ	เอหิภิกขุอุปสัมปทา	(พระพุทธองค์ทรงบวชให้)	 เม่ือครั้งพุทธกาล

จ�านวน	๑,๒๕๐	รูป	ได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย	ในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระ

โอวาทปาติโมกข์อันมีใจความตอนหนึ่งที่เราควรน้อมระลึกเสมอดังต่อไปนี้

	 สัพพะปาปัสสสะ	อะกะระณัง	 การไม่ท�าบาปทั้งปวง,

	 กุสะลัสสูปะสัมปะทา	 	 การท�ากุศลให้ถึงพร้อม,

	 สะจิตตะปะริโยทะปะนัง	 การช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส,

	 เอตัง	พุทธานะสาสะนัง		 ธรรม	๓	อย่างนี	้เป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย.

	 เมื่อพูดถึงข้อที่ว่าการไม่ท�าบาปทั้งปวงนั้น	กระผมขอยกพระพุทธศาสนสุภาษิตตอน

หนึ่ง	ที่มักเรียกกันว่า	หัวใจเปรต	(ท	ุสะ	นะ	โส)	ซึ่งมีแสดงอยู่ในอรรถกถา	ขุททกนิกาย	คาถา

ธรรมบท	พาลวรรคที	่๕	และ	ขุททกนิกาย	เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ	มาแสดงไว	้ณ	ที่นี้	เพื่อเป็นเครื่อง

เตือนใจให้เราได้ละเว้นจากบาปทั้งหลาย	ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

นะมัตถุ ระตะนัตตะยัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

สารจากบรรณาธิการ
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	 สมัยกาลครั้งหนึ่ง	พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ทรงออกประกาศสัจจธรรม	ได้เสด็จมาถึงนคร

พาราณส	ีชาวเมอืงทัง้หลายต่างกพ็ากนัตืน่เต้นดใีจ	ด้วยความเล่ือมใสเป็นอันมาก	ได้ชักชวนกนั

มา	ถวายภัตตาหาร	ในครั้งนั้นมีลูกชายของเศรษฐี	๔	คน	ซึ่งพ่อแม่มีทรัพย์สินมากมายแทนที่

จะเกดิความเลือ่มใส	ร่วมใจกนัท�าบญุท�าทาน	กลบัดหูมิน่ดแูคลนคดิว่าคนทัง้หลายโง่เขลา	แล้ว

ร่วมกนัเสพสุรายาเมา	ประพฤตผิดิกาเมสมุจิฉาจาร	เมือ่ลกูชายเศรษฐทีัง้	๔	สิน้ชวีติลงแล้ว	ชนก

กรรม	น�าเกิดในอเวจีมหานรกแดนนิรยภูมิ	ชื่อว่า	โลหกุมภีนรก	เป็นนรกหม้อน�้าร้อน	กว้าง	๖๐	

โยชน์	(๑	โยชน์เท่ากบั	๑๖	กโิลเมตร)	ได้รบัความทกุข์ทรมาน	ด�าผุดด�าว่ายจากปากหม้อน�า้ร้อน

จมลงสู่ก้นหม้อน�้าร้อน	และจากก้นหม้อน�้าร้อนก็ลอยขึ้นสู่ปากหม้อน�้าร้อน	เหมือนเมล็ดข้าวที่

อยู่ในหม้อเวลาเดือด	จะผุดขึ้น	ผุดลงตลอดเวลา	เป็นเช่นนี้ตลอดกาลนาน

	 สัตว์นรกตนหนึ่ง	เมื่อลอยขึ้นสู่ปากหม้อน�้าร้อนพบหน้าเพื่อน	ก็อยากจะระบายความ

ทรมานที่ได้รับอยู่	โดยจะพูดว่า	“	ทุชฺชีวิตมชีวิมฺหา	เยสนฺโน	น	ททามฺห	เส	วิชฺชมาเนสุ	โภเคสุ	

ทีปํ	นากมฺห	อตฺตโนติ	ฯ”	แปลความว่า	เพราะพวกเราไม่ได้ท�าบุญกุศล	เหมือนกับคนอื่นเขา	

หลงมัวท�าแต่บาปกรรม	จึงต้องมาได้รับความทุกข์ทรมานถึงปานนี้	แต่เขาพูดได้เพียงค�าว่า	ทุ…	

ค�าเดียว	แล้วก็จมหายไปสู่ก้นหม้อน�้าร้อนตามเดิม
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	 สัตว์นรกอีกตนหนึ่ง	 เมื่อลอยขึ้นมาปากหม้อน�้าร้อนพบหน้าเพื่อน	ก็อยากจะระบาย

ความทุกข์ทรมานเหมือนเพื่อนคนแรก	โดยจะพูดว่า	“สฏฺฐีวสฺสสหสฺสาน	ิปริปุณฺณานิ	สพฺพโส	

นิรเย	ปจฺจมานาน�	กทา	อนฺโต	ภวิสฺสติ”	แปลความว่า	ตั้งแต่เราด�าผุดด�าว่ายอยู่ในหม้อนรกอัน

ร้อนแรงนีเ้ป็นเวลานานถงึ	๖๐,๐๐๐	ปี	แล้ว	เมือ่ไรเราจะพ้นนรกขุมนีเ้สยีท	ีแต่เขากพ็ดูได้เพยีง

ค�าว่า	สะ…	ค�าเดียว	แล้วก็ต้องจมหายลงไปสู่ก้นหม้อน�า้ร้อนตามเดิม

	 สัตว์นรกอีกตนหนึ่ง	 เม่ือลอยขึ้นมาถึงปากหม้อน�้าร้อน	พบหน้าเพ่ือนอยากจะพูดว่า	

“นตฺถ	ิอนฺโต	กุโต	อนฺโต	น	อนฺโต	ปฏิทิสฺสติ	ตทา	ห	ิปกต�	ปาป	ํมม	ตุยฺหญฺจ	มาริสา	ฯ”	แปล

ความว่า	เมื่อไรหนอจะพ้นโทษที่ทรมานนี้เสียท	ีไม่มีวี่แววว่าจะพ้นไปได้เลย	บาปกรรมที่ตัวเรา

ท�าไว้	ให้ผลแก่เราสาสมเหลือเกิน	แต่เขาก็เอ่ยได้เพียงค�าว่า	นะ...	ค�าเดียว	แล้วก็จมลงในหม้อ

น�้าร้อนตามเดิม

	 สัตว์นรกอีกตนหนึ่ง	เมื่อพบหน้าเพื่อนอยากระบายว่า	“โสห�	นูน	อิโต	คนฺตฺวา	โยนึ	

ลทฺธาน	มานุสึ	วทญฺญู	สีลสมฺปนฺโน	กาหามิ	กุสล�	พหุนฺติ	ฯ”	แปลความว่า	หากเราได้พ้น

ทกุขเวทนาในแดนนรกนีไ้ปแล้ว	เมือ่เกดิเป็นมนษุย์อกี	เราจะตัง้หน้าต้ังตาบรจิาคทานและรกัษา

ศีลเป็นการใหญ่ทีเดียว	แต่เขาก็พูดได้เพียงค�าว่า	โส…	ค�าเดียว	แล้วก็จมลงหายไปสู่หม้อน�้าที่

เดือดพล่าน	ค�าโอดครวญของสัตว์นรก	๔	ตนที่กล่าวว่า	ทุ	สะ	นะ	โส	๔	ค�านี้	เรียกกันว่า	หัวใจ

เปรต
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	 หวงัว่าเรือ่งจาก	เสฏฐปุิตตเปตวตัถ	ุนี	้กจ็ะเป็นเครือ่งเตอืนใจอกีอย่างให้เราได้ประพฤติ

ตามค�าสอนของพระศาสดา	คือการละเว้นจากบาปทั้งปวงนะครับ	สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ

และอนุโมทนาบุญแก่	ทีมงานกองบรรณาธิการ	ผู้เขียนคอลัมน์	ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและ

โสตทัศนูปกรณ์	ทีมงานถอดเทปธรรมะ	ทีมงานสมาชิกสัมพันธ์	และผู้มีส่วนร่วมทุก	ๆ	ท่าน	

นิพพานัง	ปัจจโย	โหต	ุขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน

	 	 	 	 	 ผศ.ดร.พฤทธิ์	โกวิทวรางกูร

	 	 	 บรรณาธิการ

	 	 	 	 ๒๐	ก.พ.	๒๕๖๒
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นาวาไม่ติดคา ย่อมมุ่งหน้าสู่นิพพาน

“ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา, กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ.

ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ, สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.”

	 ล�าดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องเพิ่มพูนกุศลและศรัทธา

พร้อมกับยังสัมมาปฏิบัติให้เกิดแก่พระโยคาวจร	โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	สาธุชนทั้ง

หลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควร

	 สิ่งที่ผ่านมาแล้วคืออดีต	สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้คือ

ปัจจุบัน	ปัจจุบันขณะส�าคัญ	อย่างไรก็ตามบางครั้งเราคิดว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้ส�าคัญ	แต่จริงๆแล้วสิ่ง

ท่ีส�าคัญที่สุดคือ	ปัจจุบันขณะนี่แหละ	อยู่ใกล้เราที่สุด	บางครั้งอดีต	เมื่อดูไปแล้วในความเป็น

จรงิดับไปแล้ว	มันอาจจะเป็นเพยีงแค่ความทรงจ�า	อนาคตกย็งัเป็นเพยีงแค่ความคดิ	แต่ยงัไม่มี

เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างที่คิดปรุงแต่งไปเลย	แต่ปัจจุบันนี้มีรูปนาม	มีสภาพธรรมเกิด-ดับ	

อยู่ทุกๆขณะ	สิ่งทั้งปวงที่คิดนึกปรุงแต่งกันไปจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย	เม่ือรู้อย่างนี้

จะต้องพยายามระลึกรู้และแยบคายอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ก�าลังเกิดดับ	ถ้าระลึกรู้และแยบคาย

ได้ทันท่วงทีจะเป็นแนวทางในการลดละปล่อยวางอุปาทานในความเป็นเราได้มากขึ้น	บางคน

อยากปล่อยวางก็จะได้ปล่อยวางได้	อดตีมนัล่วงไปแล้ว	อนาคตกย็งัมาไม่ถงึอย่าไปวติกกงัวลถงึ

มันไม่ใช่อนาคตไม่ส�าคัญหรืออดีตไม่ส�าคัญ	แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	ณ	ขณะนี้ก็คือ	ปัจจุบัน	ปัจจุบัน

ขณะ	น้ันคอืสิง่ท่ีไม่มแีล้ว	อดตี	อนาคต	มันเหมอืนจากสิง่ทีไ่ม่มมีาสูค่วามม	ีความเป็นอย่างทีเ่รา

รู้เราเห็นอยู่ปัจจุบัน	แล้วสุดท้ายก็ไปสู่สิ่งที่ไม่ม	ีเพราะรูปนาม	หรือธาตุขันธ์	อาศัยเหตุปัจจัยก็

ประชมุกนั	จึงสมมตกินัว่ามอียูเ่ท่านัน้เอง	เม่ือเปรยีบอัตภาพของคนเราเหมอืนกับเรอืเหมอืนกบั

ธรรมะจากพระอาจารย์

พระครูภาวนาวราลังการ	วิ.	(สมศักดิ	์โสรโท)
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นาวา	นาวาล�าน้อยๆ	บางคนอาจจะบรรทุกอะไรไปมากมาย	เช่น	บรรทุกสิ่งของ	บรรทุกอะไร

บ้างหละที่เราไปผูกพัน	ผูกพันกับใคร	บางคนมีลูกมีสามีก็ผูกพัน	เรือมันก็ไปได้ยากเหมือนกัน	

หรือบางคนก็ผูกพันหรือติดยึดกับลาภยศสุข	สรรเสริญ	อ�านาจต่างๆบางครั้งถ้าบรรทุกหนัก

เกินไป	นาวาล�าน้อยนี้ก็อาจจะจมลงในห้วงน�้าใหญ่ได้	 เพราะน�้าหนักมันมากจึงไม่สามารถจะ

ข้ามโอฆะคือห้วงน�า้ใหญ่นี้ไปได้	

	 ห้วงน�้า(โอฆะ)	พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี	๔	ประการ

 ๑.กาโมฆะ	ห้วงน�้าคือกามได้แก่	ความใคร่	ความพอใจ	ความยินดี	ความปรารถนา	

ความต้องการอยากได้ในวัตถุกาม	มีกามคุณอารมณ์ทั้งหลาย	 เช่น	 รูป	 เสียง	กลิ่น	 มีรส	 

โผฏฐัพพารมณ์การสัมผัสถูกต้อง	เมื่อติดยึดหรือส�าคัญมั่นหมายมากเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุ

ท�าให้เรือหนักและจมลงในห้วงน�้าคือกามได้	การขาดสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันห้วงน�้าคือกามจะ

ท�าให้เรือล�าน้ีค่อยๆจมลงไปเร่ือยๆ	ถึงแม้เราจะอาศัยความเพียรแต่ความเพียรเราไม่มากพอ	

บางครั้งมันหนัก	ถ้าเราไม่ละ	ไม่วางลงบ้าง	เรือน้อยๆล�านี้มีโอกาสจะจมลงได้เหมือนกัน	

 ๒.ภโวฆะ	ห่วงน�า้คือความใคร่ความตดิใจในความมีความเป็น	เพราะความฝังใจว่า	ยศ	

อ�านาจ	ต�าแหน่งหรือฐานะนัน้จะอ�านวยความสขุให้แก่ตน	แม้กระทัง่ความรูส้กึว่ามีความรูส้กึว่า

เป็น	ในบางครั้งอาจจะรู้สึกเป็นโน่นเป็นนี่ตามสมมต	ิบางคนจึงยึดติดในความมีความเป็นต่างๆ

เราจะเหน็ว่า	พอถกูกระทบหน่อย	เรามอีย่างนี	้เราเป็นอย่างนีพ้อเขาบอกไม่ตรงกับทีต่วัเองรูส้กึ

ว่าฉันมีฉันเป็นบางครั้งจึงเกิดอาการอึดอัด	ขัดข้องไปเสียทุกเรื่อง	ความรู้สึกดังกล่าวนี้ล้วนมา

จากอัตตาตัวตนทั้งนั้นติดกับความมีความเป็นก็ไปได้ยาก	เช่น	บางคนมียศ	มีลาภ	มีบริวาร	มี

บุตร	มีภรรยา	มีสามี	มีทรัพย	์มีอ�านาจ	เป็นต้น	พอติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้น�้าหนักของเรือมันก็

เยอะขึ้น	การจะขับเคลื่อนต่อไปยิ่งยากล�าบาก	

 ๓.ทิฎโฐฆะ	หมายถึง	ห้วงน�้าคือความเห็น	ซึ่งโดยปกติทิฐิมักจะเป็นค�ากลางๆ	แต่มา

ในลักษณะอย่างนี้หมายถึงความเห็นผิด	เพราะการติดยึดกับทิฐิ	คือทฤษฎีหรือสิ่งที่เราเรียนมา

รู้มาซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้	แบบนั้น	จิตยึดมั่นไม่ยอมละไม่ยอมคลาย	ไม่ปล่อย	ไม่วาง	ใน

ความคิด	ความเห็นท่ีจดจ�ามาแบบนี้	ท่านจึงเปรียบด้วยห้วงน�้าที่ไหลบ่าท่วมทับใจสัตว์ผู้ยังไม่

เห็นภัยในวัฏสงสาร
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 ๔.อวิชโชฆะ	คืออวิชชา	ความไม่รู้	ความเขลา	ซึ่งความไม่รู้จริงในสิ่งทั้งหลาย	ในต�ารา

ที่เราเรียนกันท่านว่าไว้มีอยู่	๘	ประการ	คือ	ไม่รู้จริงในทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	ไม่รู้จริงในเรื่อง

ในอดีต	อนาคตกาล	ไม่รู้จริงทั้งอดีตอนาคต	และการไม่รู้ธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแก่กันและ

กัน	ปฏิจจมุปบาท	การติดยึดอยู่กับสิ่งดังกล่าวนี้ท�าให้ติดจมอยู่ในสังสารวัฏ	เรือมันติดมันไปไม่

ได้กต้็องจมลงเพราะห้วงน�า้เหล่านีท่้วมทบั	นาวาล�านีมั้นกอ็ยูแ่ค่นีไ้ปไม่ได้	เม่ือประสงค์จะให้มัน

ขับเคลื่อนต่อไปได้มันก็จะต้องพยายามลดน�้าหนัก	เพราะการท่องเที่ยวในสังสารวัฏจะต้องพบ

เจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก	บางครั้งเจอลม	เจอคลื่น	เจอกับสัตว์ร้าย	เป็นต้น	เวลาเดินทางข้าม

โอฆะสงสาร	มนัต้องไปเจอและเผชิญกับสิง่ต่างๆ	มากมาย	เม่ือมันหนกัหรอืมีภาระมากมายด้วย

เรื่องพวกนี้	โอกาสจะก้าวข้ามไปได้มันก็ยากขึ้นหลายเท่า	

	 ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เข้าประพฤติปฏิบัติหรือพระคุณเจ้า	ถ้าจะละวางได้ในเรื่อง

ดังกล่าวนี้	มันก็จะเบาท�าให้เวลาเราถ่อเราพายมันก็จะเหมือนว่ามันไม่หนักมาก	เรือล�านี้ก็จะ

สามารถแล่นไปข้ามโอฆะสงสาร	ไปเกยฝั่งพระนิพพานได้	แต่ถ้ามันหนักเกินก็แน่นอน	มันไม่

ไปเกย	มันก็อยู่อย่างนี้หละ	มันเป็นธรรมดาและเรายังติดยังยึดอยู่	บางคนก็ติดในสิ่งที่สมมุติที่

เขาสมมุติให้มีให้เป็น	ติดอยู่อย่างนี้แหละ	บางคนสมมุติให้เป็นนักปฏิบัตินะ	ถ้าติดอยู่ในความ

เป็นผู้ปฏิบัติ	 เรายึด	เราก็ทุกข์นะ	ถ้าคนมาต�าหนิติติงว่าปฏิบัติท�าอะไรไม่ได้เรื่องเลยจะรู้สึก

แย่รู้สึกเสียใจ	จะรู้ว่าเรายึดก็ต่อเมื่อถูกกระทบ	หรือถูกพูดในสิ่งที่ตรงกันข้าม	เพราะเรารับไม่

ได้	และมันกระทบอัตตาเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราไปแล้ว	ของเรามันมาได้อย่างไรเพราะ

มีเรา	เพราะมีเราจึงมีแบบนั้นถ้าไม่มีเราตั้งแต่แรกมันก็เป็นเพียงแค่สภาพธรรมท่ีมันอาศัยกัน

และกันเป็นอยู่เท่านั้นและสภาพเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมไป	สัพเพ	ธัมมา	

อนัตตา	ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา	พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้	ธรรมทั้งหลายเป็น	อนัตตา	

โดยบางครั้งเราก็จะได้ยินพุทธพจน์ที่บอกว่า	สัพเพ	นาลัง	อภินิเวสาย	ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึด

มั่นถือม่ัน	เมื่อไหร่ที่เรายึดมั่นว่าเป็นเรา	ธรรมที่เรายึดติดมันจะทะเลาะกับเขาทุกครั้งไป	ถ้ามี

เราก็มีเขา	ในครั้งพุทธกาลพระปัญจวัคคีย์ทั้ง	๕	ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วบวชจ�าพรรษาที่ป่าอิสิ

ปตนมฤคทายวัน	เมื่ออินทรีย์แก่กล้า	พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ	

คือไม่ติด	ไม่ยึดมั่นถือมั่นใน	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	พระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัส
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สอนในครัง้โน้นชือ่ว่า	อนตัตลกัขณสตูร	ท่านถามว่ารปูนีเ้ทีย่งหรอืไม่เทีย่ง	เวทนานีเ้ทีย่งหรอืไม่

เทีย่ง	เอาโดยสังเขป	สัญญาความจ�าเท่ียงหรอืไม่เทีย่ง	สงัขารความคดิทีเ่ราปรงุแต่ง	เทีย่งหรอืไม่

เที่ยง	วิญญาณ	ความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ	เที่ยงหรือไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	หรือเป็นสุข	เมื่อ

พระองค์ตรัสถามท่านเหล่านั้นก็บอกว่าไม่เที่ยง	เพราะเห็นอยู่ว่า	มันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์	

หรอืเป็นสขุ	ท่านก็ตอบว่า	มนัเป็นทุกข์	พระพทุธเจ้าข้า	แล้วในเมือ่มนัไม่เทีย่งเป็นทกุข์ควรหรอื

ที่เราจะยึด	ยึดถือ	หรือส�าคัญมั่นหมายว่ารูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	มันเป็นอัตตา	คือ

เป็นตัวเรา	ท่านกต็อบว่าไม่ควรพระพทุธเจ้าข้า	ฉะนัน้สิง่ใดไม่เทีย่งสิง่นัน้เป็นทกุข์	สิง่ใดเป็นทุกข์

สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตา	ไม่ใช่ตัวเรา	ไม่ใช่อัตตาของเรา	พระองค์ท่านตรัสสอนจนกระทั่งท่านเหล่า

นั้นรู	้เข้าใจอย่างถ่องแท	้ว่ารูปนี้นามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆจิตก็หลุดพ้นหลุดจาก

ความยึดมั่นถือมั่น	เป็นพระอรหันต์ครั้งแรกในโลก	ถ้าไม่นับพระพุทธเจ้าในอดีต	พระพุทธเจ้า

ของเราเป็นองค์แรก	ปัญจวัคคีย์ภิกษุ	ทั้ง	๕	มีท่าน	อัญญาโกณฑัญญะ	วัปปะ	ภัททิยะ	มหานา

มะ	อัสสชิ	เมื่อฟังอนัตตลักขณสูตรแล้ว	จึงได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์	มีพระอรหันต์เกิดขึ้นใน

โลก	จ�านวน	๖	รูป	กับพระพุทธเจ้ามีผู้รู้ตามไปเรื่อยๆอริยบุคคลได้เกิดขึ้นแล้วในโลก	ถ้าเรายัง

ยึด	ยังติด	ยังส�าคัญมั่นหมายกับโน่นกับนี่อยู่	บางครั้งเราจะรู้สึกเลยว่าท�าไมเราจึงทุกข์	เพราะ

ว่ายึดติดในสุขพอไม่ได้อย่างนั้นจึงทุกข์	อย่างบางคนยึดติดในเรื่องที่อยู่	ทุกข์นะมันล�าบากเรื่อง

ทีอ่ยู	่ถ้าเราปล่อยวางได้บางคร้ังกส็บายหน่อย	อย่างบางคนเคยนอนห้องแอร์	มีพดัลม	ถ้าวางใจ

ได้	อ๋อมีพัดลมก็ยังดีอย่างนี้เป็นต้น	บางคนเคยนอนเป็นส่วนตัวถ้าติดยึดว่าต้องนอนคนเดียวก็

จะรูส้กึเป็นทกุข์	เมือ่มาปฏบิตัใินช่วงเทศการอย่างบางคนมาวดัภทัทนัตะอาสภารามจะรูส้กึว่า

ต้องนอนหลายคนบางคร้ังกน็อนศาลาเพราะมากนัเยอะ	เจ้าหน้าทีส่่งจ�านวนผูเ้ข้าปฏบิตั(ิเฉพาะ

ช่วงนี)้	๒๗๐	กว่าชวีติ	เม่ือยดึตดิหรอืส�าคญัมัน่หมายในสิง่ต่างๆ	เราจะไม่มคีวามสขุเลย	แต่บาง

คนไม่ยึดไม่ติดยังไงก็ได้เลิกจากปฏิบัติไป	พอหัวถึงหมอนก็หลับแถมกรนเทศนาธรรมให้เพ่ือน

ฟังด้วยก็มี	 เพื่อนก็ไม่ฟังไม่ยินดี	กลับยินร้ายอย่างนี้เป็นต้น	หรือบางคนก็ไม่ว่าอะไรแต่รู้สึกว่า

ท�าไมเธอหลับง่ายจังฉันเป็นคนหลับยากน่าอิจฉาจัง	อย่างน้ีเป็นต้น	กินแล้วก็นอนหลับสบาย

ไม่ต้องคิดอะไร	บางคนนอนไม่หลับเพราะคิดฟุ้งซ่านจึงเป็นเหตุให้หลับยาก	ความทุกข์ในเรื่อง

นีจ้งึเกดิกับบางคน	ส่วนบางคนไม่ทุกข์อะไรหวัถงึหมอนกห็ลบัปุย๋เลย	ไม่ต้องคดิไม่ต้องทบทวน

ไม่มเีรือ่งให้ปวดหวั	บางคนนอนไปมอืก่ายหน้าผากหรอืบางครัง้ก่ายหน้าผากไม่พอต้องพลกิซ้าย
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บ้างขวาบ้าง	เพราะมันนอนไม่หลบั	เหน็ไหมมนักท็กุข์	ยดึกบัเรือ่งโน้นเรือ่งนีไ้ม่รูเ้รือ่งอะไร	กว่า

จะละวางความรู้สึกเรื่องนี้ได้	พอละวางได้จิตจึงย่างเข้าสู่ความหลับได	้บางอย่างเมื่อพจิารณาดู

ดีๆ	จะพบว่าเมื่อติดยึดกับเรื่องใดบางครั้งเราก็ทุกข์กับเรื่องนั้นได้	

	 ตัวอย่างเรื่องการกิน	บางคนมีปัญหาเรื่องกิน	กินอิ่มก็บ่น	ไม่อิ่มก็บ่น	กินอร่อยก็บ่น	กิน

ไม่อร่อยก็บ่นอีก	นี่คือคนเรา	บางคนที่ติดในเรื่องกิน	บางคนอยากกินในสิ่งที่ตัวเองอยากจะกิน

มันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่ง	ส่วนบางคนไม่ยึดอะไร	ที่กินได้ก็กิน	ที่มันไม่เป็นโทษ	ไม่ได้ติดในเรื่องรส

เรื่องชาติของอาหาร	ขอให้มีสารอาหารที่

จ�าเป็นกับร่างกาย	ถ้าเป็นพระคุณ-

เจ้าพระโยคาวจรก่อนฉันอาหาร

ต้องพิจารณาอาหารก่อน	

เช ่น	 ปฏิสังขาโยนิโส	

ปิณฑะปาตัง	ปฏิเสวา

มิ	ฯลฯ	พิจารณาโดย

แยบคายแล้วจึงฉัน

macrovector / 
Freepik
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อาหาร	จึงรับประทานอาหารจะไม่ฉันด้วยความคึกคะนองหรือเมามันหรือสรุปสั้นๆก็คือรับ

ประทานอาหารเพยีงแค่อนเุคราะห์ให้เรามีเรยีวแรงก�าลังเพือ่ปฏิบัตธิรรมเพือ่การขดัเกลากเิลส	

เพือ่อนุเคราะห์พรหมจรรย์เท่านัน้เอง	จดุมุง่หมายหลกัๆเพือ่อย่างนัน้	แต่เรามุ่งไปทีไ่หน	มุ่งไปที่

ความอร่อยเป็นหลัก	บางครั้งบางคนพยายามจะโยงว่าอาหารต้องสัปปายะ	จึงจะท�าให้ก�าหนด

ได้ดี	เช่น	บางคนเคยได้ยินมาว่า	อาหารต้องสัปปายะ	ถ้าไม่สัปปายะ	จะไม่มีเรี่ยวแรงก�าลังบาง

ครั้งก็หาเหตุผลเข้าข้างอัตตา	นี่แหละเค้าเรียกว่ากิเลส	เรื่องกิน	เรื่องอยู่	ถ้าเราติดในเรื่องพวกนี้

มากเกนิไป	ท�าให้เรอืนีห้นกัข้ามโอฆะได้ยากเรอืไปไม่ได้เหมอืนกนัมนัไปไม่รอดถงึแม้จะพยายาม

พายขนาดไหน	โยคีบางคนเดินจงกรมนั่งสมาธิก�าหนดอิริยาบถย่อย	แต่พอเจออารมณ์ที่หลาก

หลายหรือสิ่งที่ตัวเองชอบ	ไม่ชอบ	เข้ามามักจะก�าหนดไม่ค่อยทัน	เหมือนกับเรือที่วนอยู่ตรงนี้

วนอยู่กับความชอบ	ไม่ชอบอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเรือมันขยับไปไหนเลย	บางคนก็ทุกข์ในเรื่องความ

ยดึมัน่ถอืมัน่นี	้พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกท่านถงึสอนให้ปล่อยให้วางความยดึม่ันถอืม่ันลงบ้าง	

นาวาจะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้

	 โยคจีะละวางได้กต่็อเมือ่มสีตทินัอตัตา	เม่ือไม่เท่าจงึส�าคญัผิดไปว่า	แม้ธรรมทีศ่กึษาเล่า

เรียนอยู	่รู้อยู่	ฟังอยู	่เห็นอยู	่ได้ยินอยู่	ได้กลิ่นอยู่	ลิ้มรสอยู	่สัมผัสอยู	่เป็นเราหรือของเรา	เมื่อว่า

ตามสภาพทีแ่ท้จรงิเหมอืนกบัขีโ้กงว่ามนัเป็นของเราแต่จรงิๆไม่ใช่ของเราสภาพธรรมกค็อืสภาพ

ธรรม	สภาพของเหตปุัจจยัหรือธรรมกค็ือธรรม	ไม่ใช่ธรรมเราไมใ่ช่ของเรา	แตเ่ราคิดว่าเป็นของ

เรา	เมื่อส�าคัญผิดว่าเป็นของเราแล้ว	เราจึงต้องทุกข์	นี้เรียกว่าทุกข์เพราะยึดถือ	พอมาติดตรงนี้

พายต่อไปไม่ได้พายแล้วพายอีกอยู่นั่นแหละ	ไม่รู้กี่ปีแล้ว	ยังติดอยู่แค่นี้เองติดอยู่แค่ความยินดี

ยินร้าย	หรือบางคนบอกว่าฉันก็ยังติดอยู่กับเรื่องกินนั่นแหละฉันยังละกิเลสตัวนี้ไม่ได้เลย	บาง

คนบอกว่าฉันยังติดอยู่แค่เร่ืองที่นอนน่ีแหละ	บางครั้งฉันไปไหนมาไหนต้องแบกที่นอนไปเอง	

ถ้าไปนอนทีน่อนคนอ่ืนนอนไม่หลับ	บางคนมทีกุข์คนละแบบ	บางคนบอกมวีบิากคนละแบบไป

ไหนกห็อบพะรงุพะรงัไปเพราะมนันอนไม่สบายนอนเส่ือผืนหมอนใบมันไม่นุม่เลยแขง็นอนแล้ว

มันทรมาน	ให้เหตุให้ผลกันไป	เพื่อให้ใจเรายอมรับได้	กิเลสมันเก่งนะ	เมื่อไม่พยายามเข้าใจใน

สิ่งที่เราเป็น	ก็จะเอามันออกไม่ได้	หรือว่าเราจะละวางมันไม่ได้	เรือเราจะแล่นไปไม่ได้	เพราะ

น�้าหนักมันเยอะ	มันมีแต่จะจมลงเท่านั้นเอง	ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้	ถ้าเราไม่ตระหนักถึงสิ่ง
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เหล่านี้	บางครั้งท�าไมถึงเป็นอย่างนี้	 เหมือนกับบุญถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของบุญเราก็จะคิด

ว่าไปเอาบุญนั้นไปเอาบุญนี้	บางคนก็หนักบุญ	เอาไปเอามาบุญก็อาจจะท�าให้เรือจมก็ได้นะถ้า

เป็นบุญแบบหนักๆ	ถ้าเป็นบุญที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วช�าระจิตให้ผ่องใสท�าใจให้เบิกบาน

ธรรมชาติอย่างนั้นไม่ต้องสั่งสม	เมื่อมีเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นส�าเร็จเป็นบุญอย่างทันท่วงที	เมื่อคิด

จะไปเอาบุญค่อนข้างจะทุกข์หน่อย	อย่างบางคนจะไปเอาบุญทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	ไปเอาบุญ

ที่โน่นที่นี่บางครั้งต้องขับรถขับเรือไป	ต้องนั่งเครื่องบินไป	เป็นต้น	กว่าจะไปถึงบางครั้งบุญมัน

ตกหล่นเสียหายไปเท่าไหร่	หรือตั้งใจไปเอาแล้วไม่ได้อย่างที่จะเอา	พอไปพบไปเจอมันไม่ถูกใจ

ไม่ถูกกิเลส	ก็เป็นทุกข์กลับมา	เพราะเราจะไปเอา	หรือบางคนก็ติดค�าว่าได้บุญ	ได้บุญ	พอรู้สึก

ว่าไม่ได้บุญก็ไม่อยากท�าบุญแล้ว	เขาเรียกว่าติดบุญหรือบางคนก็ติดดี	ถ้าดีจริงๆไม่ต้องติด	ถ้า

บุญจริงๆไม่ต้องติดบุญๆจะติดตามเราเองเม่ือมีเหตุปัจจัย	เพราะเป็นบุญอยู่แล้ว	อย่าไปคิดว่า

บุญเป็นเรา	บุญคือบุญ	เกิด-ดับได้	กุศลก็ยังคงเป็นกุศล	บุญก็ยังคงเป็นบุญ	ดีก็ยังคงเป็นดี	แต่

เรารู้ไม่ทันก็เลยคิดว่าดีนั้นเป็นของเรา	พอมีใครมาพูดในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรายึดอยู่เรา

ก็รู้สึกเป็นทุกข์	เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น	บางครั้งก็ติดในเรื่องเล็กๆน้อยต่อไปต้องบอกใหม่	ว่า

ไม่เอาหรอกบุญ	เมื่อยังปรารถนาบุญก็เหมือนกับมาเพิ่มบุญ	มาต่อบุญ	มาเติมบุญ	เพราะบุญ

มีอยู่แล้ว	ถ้ารู้จักท�าก็เป็นบุญหมดนั้นแหละ	เมื่อมีปัญญารู้จักท�าบุญก็จัดเข้าใน	องค์มรรค	๘	ที่

พระพทุธเจ้าท่านสอนในวนัอาสาฬหบชูาท�าได้หมดเข้าได้อย่างไร	มรรคมอีงค์	๘	เหมือนเม่ือวาน

ที่แยกเป็นหมวดหมู่ให้เห็น	หมวดปัญญา	หมวดศีล	หมวดสมาธ	ิซึ่งท่านเรียกว่าไตรสิกขา	เอา

มาเรียงใหม่ว่า	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เมื่อเราท�าให้สอดคล้องมันก็เป็นบุญ	เป็นไปเพื่อรู้ธรรม	เพื่อ

เห็นธรรมตามความเป็นจริง

	 เมื่อจะกล่าวในลักษณะอย่างนี้ทุกครั้งที่ท�า	ต้องท�าถูกต้อง	เมื่อท�าไม่ถูกก็ไม่เกิดบุญ	

หรอืบางครัง้มนัเกดิบญุน้อย	เกดิบญุไม่มาก	พวกเราอาจจะเคยได้ฟังนทิานธรรมบท	หรอืเทศน์

อานสิงส์ทีพ่ระท่านเทศน์แต่ละงานๆหรอืฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์หยบิยกชาดกเร่ืองโน้น

เรื่องนี้มา	หรือในอนุพุทธต่างๆประวัติพระสาวกบางรูป	ท่านแค่ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรม

แล้ว	บางคนก็รู้สึกว่า	มาในยุคเราท�าไมมันยาก	ท�าบุญท�ากุศลมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน	

อันนั้นเขาแค่ฟังธรรมก็ได้บรรลุแล้ว	สมัยนี้บางคนก็บอกว่าฟังมาตั้งแต่เล็กจนโตจนป่านนี้แล้ว
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ก็ยังไม่เห็นบรรลุเลย	มันก็น่าคิดนะ	บางครั้งเราฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่า	เพราะเข้าใจว่าสิ่งที่

เราฟังนั้นคือเราได้	เรามีเราเป็น	แต่ส่ิงท่ีเราฟังไม่ได้เป็นไปเพื่อลด	อาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อละ	

อาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลา	แต่บางครั้งเป็นไปเพื่อเอานะ	สังเกตบางคนขยันฟัง	ฟังจัง

ไม่ว่าครูบาอาจารย์รูปไหน	เดี๋ยวนี้หลายคนนิยมฟังธรรมไม่ฟังเพลงและเด๋ียวนี้	เสียบหูฟังปั๊บ

ในมือถือก็ฟังธรรม	แต่ฟังแล้วไม่ได้หมายความว่าจะละวางได้	บางคนขณะฟังห้ามใครไปยุ่งถ้า

ไปยุ่งโกรธมากกว่าคนธรรมดา	เป็นคนขี้โมโหโกรธา	บางเจ้ากี้เจ้าการบอกสอนคนอื่นด้วย	ว่า

ต้องมีธรรมข้อน้ันข้อนี้	แต่ตัวเองไม่ได้น�าธรรมะที่ฟังไปใช้เพื่อระงับความโกรธ	ฟังไปเท่าไหร่ก็

ยังโกรธ	ยังโลภ	ยังหลง	ยังประพฤติทุจริตอยู่	แต่ขยันฟังเหลือเกินธรรมะ	อย่างนี้ก็มี	เขาเรียก

ว่าฟังเท่าไหร่ก็บรรลุยาก	เพราะธรรมไม่ได้ช่วยให้กาย	วาจา	ใจ	สะอาดเลย	ไม่ช่วยให้สะอาด

ข้ึนธรรมชาตท่ีิเราเรียกว่าบญุมนัไม่ม	ีบางครัง้มนักเ็ป็นบญุเหมอืนกบัในนาม	เหมอืนเป็นบญุแค่

ความรู้สึกว่าได้ไปท�าสิ่งนี้ได้บุญ	กลายเป็นเรื่องความรู้สึกขลังๆ	ศักดิ์สิทธิ์ๆ	หรือบางคนรู้ความ

หมายในภาษาบาลี	บางครั้งรู้สึกความขลังลดลง	ลดความศักดิ์สิทธิ์ลง	เช่น	รู้ความหมาย	พุทโธ	

แปลว่าผู้รู	้ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	แต่พอ	พุทโธ	เฉยๆรู้สึกขลังดีรู้สึกมีอานุภาพ	แต่พอไปแปลว่า	ผู้รู้	

ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ก็จะรู้สึกเฉยๆๆ	ไม่ซาบซึ้งบางคนก็สวดอยู่นั่นแหละ	อันนี้บางครั้งเล็กๆน้อยๆ	

เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ผ่านหผู่านตาผ่านโสตประสาทผ่านจติผ่านใจเราไปเยอะแต่มันไม่สามารถ

เข้าไปช�าระชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในใจเราได้เลย	อันนี้มันก็น่าคิดนะ	
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	 จะท�าอย่างไรจงึจะเป็นบญุอย่างแท้จรงิ	กต้็องรูจ้กับุญอย่างถกูต้อง	เมือ่ท�าบุญไปต้องให้

ถกูบญุ	เหมอืนท�าดต้ีองถกูด	ีท�าดต้ีองให้สอดคล้องกับความพอดีคอื	มชัฌมิาปฏปิทา	คอืทางสาย

กลางหรอืมรรคมอีงค์	๘	ต้องท�าให้สอดคล้อง	เหมือนเรอืทีม่นับรรทกุไม่มากเกนิก�าลงัยงัสามารถ

แล่นไปได้	เมื่อบรรทุกหนักเกินก�าลังหมดสิทธิ์เพราะยึดติดมากจนเกินก�าลังที่เรือจะแล่นไปได	้

แต่ถ้าบรรทุกไปไม่มากไม่น้อยนิดๆหน่อยพอเป็นเสบียง	คนเราพอมันเหนื่อยมันก็ต้องมีน�้าดื่ม

มีข้าวกินมีอะไรต่างๆเรานึกถึงความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเสบียงแต่ถ้าเราบรรทุกหนักจน

เกินเหตุติดในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	ติดในลาภ	ยศ	สุข	สรรเสริญ	อ�านาจบริวารต่างๆแก้วแหวนเงิน

ทองทีม่เีรอืมนัก็มแีต่จะจมเท่านัน้เอง	ถ้าเราลดเราละเราวางลงไปบ้าง	มนักเ็บาลง	นาวายงัแล่น

ไปได	้ถ่อไป	พายไป	ขวาย่างหนอ	ซ้ายย่างหนอ	พองหนอ	ยุบหนอ	เห็นหนอ	ได้ยินหนอไป	มัน

ก็ยังเบาบางไปเร่ือย	แต่เห็นหนอก็ยังเราเห็นอยู่อย่างนี้	ก็ยากอยู่เหมือนกัน	สักแต่ว่าเห็นหนอ	

ไม่รู้กี่หนอแล้ว	ยังรู้สึกว่ายังไม่เท่าทัน	เห็นทีไรก็ชอบหรือชังหลงทุกทีเลย	มันน่าคิดเหมือนกัน

นะจะหนอซกักีห่นอบางครัง้	บุญมนัไม่เพิม่เลยบญุมนัไมเ่กดิเพราะมันไม่ได้สอดคล้องกบัความ

เป็นจริง	เราต้องละไปบ้างแล้วท�าให้มันสอดคล้องกับมรรคมีองค์	๘	ท�าดีให้ถูกดี	ท�าบุญให้ถูก

บญุ	แล้วท�าดใีห้พอด	ีต้องให้พอดนีะ	ท�าดบีางครัง้ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกนั	คือต้องให้มันถงึด	ี

เมื่อยังไม่ถึงเราก็ยังไม่พบไม่เจอเหมือนบางคนทนรอไม่ได้	ปลูกมะพร้าว	ปลูกขนุน	ปลูกมะม่วง	

สู้ซื้อเขาเอาดีกว่า	ถ้าคนปลูกก็ต้องรอต้องคอยเป็น	เราให้เหตุปัจจัยมันไปแล้ว	มันไม่ได้งอกมา

ทันทมีนัไม่ได้เกดิมาทนัท	ีมรรคผล	นพิพาน	ไม่ได้ใช้เงนิซือ้เหมอืนมะม่วง	มะพร้าว	ขนนุ	ทเุรยีน	

มังคุด	ไม่ต้องปลูกไม่ใช่	บางครั้งเราเข้าใจเป็นแบบนั้น	ส่วนคนที่ต้องลงทุนลงแรงทุกอย่างปลูก

จะรู้ว่า	มันเป็นความจ�าเป็นหรือจ�ายอม	เพราะรู้อยู่ว่ามันจะออกดอกหรือออกผลเมื่อไหร่	

macrovector / Freepik
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	 เมื่อเป็นเรื่องของ	มรรค	ผล	นิพพาน	เป็น	อกาลิโก	ไม่จ�ากัดเวลา	พระพุทธเจ้าทรงตรัส

ว่าไม่ได้จ�ากดักาล	ผลหมากรากไม้ต่างๆมนัมรีะยะเวลาของมนั	แต่ธรรมของพระพทุธเจ้าถ้าคน

ที่รู้จริง	เข้าใจจริง	รู้ถูก	เข้าใจถูกปฏิบัติถูกต้องตามธรรมอาจจะให้ผลโดยทันที	ปฏิบัติตอนเช้า

อาจจะได้รับผลตอนบ่าย-เย็นเลยก็เป็นไปได้เมื่อเหตุปัจจัยบริบูรณ์	บรรลุตอนเย็นหรือปฏิบัติ

ไป	๗	วันก็บรรล	ุหรือปฏิบัติไป	๗	ปีถึงค่อยบรรลุธรรมก็ได้	มันไม่แน่หรือ	๗	ชาติก็เป็นไปได้ถ้า

มีเหตุปัจจัย	เมื่อได้สั่งสมเหตุปัจจัยไว้ครบถ้วน	เพราะระยะเวลามันไม่แน่นอนไม่จ�ากัดเวลาไม่

จ�ากัดกาล	อาจจะเร็วกว่าก็ได้หรือช้ากว่านั้นก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัย	เวลาเราท�าบุญไม่ใช่เพียงแค่

ทาน	บุญกิริยาวัตถุถ้าโดยพิสดาร	มีถึง	๑๐	อย่างที่เคยพูดให้ฟัง	เมื่อว่าโดยสังเขปๆมีอยู่	๓	ทาน	

ศีล	ภาวนา	หรือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	อย่างเราให้ทาน	ก็ต้องมีศีลนะ	หรือวัตถุทานที่ได้มาก็ต้อง

เป็นวัตถุที่บริสุทธิ์ต้องสะอาด	ต้องสอดคล้องกัน	ถ้าไปลักไปขโมยเขามา	ไปโกงเขามาบ้างก็ไม่

สะอาดทัง้หมด	บางคนคดิว่าเป็นเพยีงแค่เปน็บุญเฉยๆที่จริงมันเจอืปนอกุศล	จริงๆมนัไม่ได้ปน

กนัหรอกกศุลกับอกศุลมนักแ็ยกกนัแต่มนัสลบักนัเหมือนกบัว่า	ชวีติของคนบางคนบางครัง้กส็ขุ

บ้างทุกข์บ้างมีโน่นมีนี่บ้าง	บางช่วงก็ตกต�่าบ้างบางช่วงก็เจริญรุ่งเรืองขึ้น	ไม่ค่อยสม�า่เสมอหรือ

ไม่เสมอต้นเสมอปลาย	เมือ่ดดูีๆ ก็เหมอืนการกระท�าของคนบางคนนัน้แหละ	ทีไ่ม่ค่อยสม�า่เสมอ

หรือไม่เสมอต้นเสมอปลาย	ลองตรวจสอบดูด้วยสติปัญญาว่า	มันสอดคล้องกับการกระท�าใน

มรรคมีองค์	๘	หรือไม่	แต่บางคร้ังก็ไม่สอดคล้อง	บางคร้ังสิ่งที่เราได้มาก็บอกที่มาไม่ได้	หรือ

บางครั้งขณะที่เราให้มันก็ไม่มีศีล	ก่อนให	้ขณะให้	หรือหลังจากให้ไปแล้วเราก็ไม่มีศีล	อย่างนี้

เป็นต้น	คอืค�าว่าไม่มศีีลเป็นอย่างไร	คือยงัประพฤตกิายทุจรติอยู	่อย่างยงัฆ่าสตัว์	ยงัเบียดเบยีน

สัตว	์ยังลัก	ยังขโมย	ยังฉกชิงวิ่งราว	จี้ปล้นทุจริตคอรัปชั่นอยู่	หรือยังประพฤติผิดในกามยังผิด

ศลีข้อ	๓	อยู่	จะเห็นว่าอาชพีบรสิทุธ์	เป็นสมัมาอาชวีะหรอืไม่	พอพจิารณาให้ดอีาชพีทีป่ระกอบ

อยู่เป็นมิจฉาอาชีวะยังประพฤติอาชีพที่ไม่สุจริตเป็นมิจฉาชีพอยู่	บางครั้งการที่บุญมันจะเจริญ

ขึ้นนั้นมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยเหมือนกัน	พอมาดูแล้ว	กายก็ยังทุจริต	คือ	ฆ่าสัตว์	เบียดเบียนสัตว์	

ลักทรัพย์	ประพฤติในกาม	วจีทุจริตพูดโกหก	ค�าหยาบ	เพ้อเจ้อ	ส่อเสียด	คือใส่ความข้างโน้น

ข้างน้ีท�าให้คนทะเลาะเบาะแว้งกนั	พอเราดลูงลกึไปในพฤติกรรมเหล่านี	้มนัเหมอืนกบัมนัไม่ใช่

ธรรมชาติของบุญที่จะเข้าไปชะล้างพฤติกรรมทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ	มรรคมีองค	์๘	ต้องมา

จากเจตนาคอืความตัง้ใจ	เมือ่มเีจตนาท่ีดใีนการงดเว้นซึง่มาจากภายใน	เม่ือใจเป็นบุญ	คดิกเ็ป็น



31

บุญ	พูดก็เป็นบุญ	ท�าก็เป็นบุญ	เมื่อใจดี	คิดก็ด	ีพูดก็ดี	ท�าก็ดี	เหตุและผลสอดรับและไปด้วยกัน

หมดเลย	ถ้าใจบรสิทุธิค์�าพดูกบ็รสิทุธิ	์เพราะมันออกมาจากจติทีบ่รสุิทธิ	์การกระท�ากบ็รสุิทธิไ์ป

ด้วยเป็นสุจรติ	ถ้าอย่างน้ีได้ผลแน่	เห็นผลแน่นอน	อาจจะได้ผลเรว็	เมือ่ดอูย่านีจ้ะรูว่้าการกระท�า

ไม่สอดคล้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา	หรือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน�า	กลางบ้าง

ไม่กลางบ้าง	เพราะมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาคั่นเยอะแยะไปหมด	พอมาดูเรื่องศีล	สัมมาวาจา	

สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	ที่มีอยู่ในองค์มรรค	อันนี้เป็นศีลในมรรคมีองค์	๘	ทีนี่มาดูสมาธิ

บ้าง	สมาธิก็ตั้งแต่สัมมาวายามะ	เพียรชอบหรือยัง	สัมมาสต	ิระลึกชอบหรือยัง	สัมมาสมาธ	ิจิต

เราตัง้มัน่ชอบหรอืยงั	บางคนตอบได้ทันทว่ีายัง	เพราะธรรมชาตทิีเ่ป็นจรงิๆยงัไม่เกิด	เพราะไม่มี

การส�ารวมระวังใดๆเลย	บาปอกุศลจึงแทรกเข้ามาได้ตลอด	ตัวอย่างบางคนเผลอไปชอบไปชัง	

ไปหลง	โลภะ	โทสะ	โมหะ	กิเลส	ยังเข้าอยู่	น�้าหนักของเรือยังเพิ่มอยู่เรื่อยๆ	มันมีแต่จะจมหรือ

พอมาดู	ปหานปธาน	เพียรละเพียรประหารบาปอกุศลที่เกิดขึ้น	ในเวลาที่ตาเห็นรูป	หูได้ยิน	

จมูกได้กลิ่น	ลิ้นลิ้มรส	กายถูกต้องสัมผัส	ความชอบ	ความชัง	ความหลงยังเกิดได้	เมื่อก�าหนด

ทันจึงสามารถลดละประหาร	ความชอบ	ความชัง	ความหลง	ลงไปได้เรื่อยๆ	บางครั้งโยคีต้อง

แยบคายอย่างยิ่งแทนท่ีจะสะอาด	ก็สกปรก	แทนที่จะเบาก็หนักก็เพิ่ม	เหมือนการสะสมอะไร

ที่หนักๆ	เมื่อกาย	วาจา	ใจเป็นบุญ	จะรู้สึกกายเบาใจเบา	

	 เมื่อจิตใจเป็นบุญบางท่านอาจจะรู้สึกว่า	กายและจิตคล่องแคล่ว	กายลหุตา	กายเบา	

จิตตลหุตา	จิตเบา	จิตตมุทุตา	จิตอ่อนนุ่มนวล	อ่อนโยน	กายมุทุตา	กายนุ่มนวลอ่อนโยน	กาย

และจิตควรแก่การงาน	บางคนปฏิบัติไม่มีอาการบ่งบอกอะไรเลย	เหมือนเราไปท�าบุญ	ใจเกิด

ปราโมทย์	 เกิดปีติขึ้น	มักจะท�าให้กายเราเบา	ใจเราเบา	บางครั้งเกิดกุศลเกิดบุญขึ้นมาจิตใจ

เบิกบาน	จิตใจผ่องใส	เวลาท�าสมาธิก็เหมือนกันถ้าธรรมชาติเหล่านี้มันเกิดขึ้น	จะรู้สึกว่า	กาย

เบาใจเบาใจที่ไม่เคยสงบก็สงบ	เมื่อภาวนาคือท�าให้เจริญขึ้น	ศีลเจริญขึ้นไหม	ท�าสมาธิให้เจริญ

ขึ้นไหม	ท�าปัญญาให้เจริญได้ไหม	แต่บางครั้งมันก็ยังไม่ได้เพิ่ม	มันเหมือนกับยังอยู่แบบเดิมอยู	่

ถ้าจะบอกว่ายังไม่สามารถพัฒนาบุญก็ถูกนะ	ปุญญัง	ปวัฑฒติ	บุญเจริญหรือยังไม่พัฒนา	บุญ

ยังไม่เจริญไปกว่านี้	หรือค�าให้พรมีอยู่ค�าหนึ่ง	อัคคัง	ปุญญัง	ปวัฑฒติ	บุญเจริญยิ่งขึ้นหรือยัง	มี

คุณภาพมากข้ึนหรือยงั	เจริญขึน้ประเสริฐขึน้หรอืยงั	มันเลศิเหมือนทีเ่ราบอกว่าให้สิง่ทีเ่ลศิ	ย่อม
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ได้สิ่งที่เลิศ	ให้ทานด้วยของอันเลิศ	เราก็จะได้สิ่งที่เลิศด้วย	แต่ทีนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้น	มันยัง

ไมสอดคล้องกบัมรรคมอีงค์	๘	บางคนคิดว่ามาท�าในห้องกรรมฐานนีค้อืส่วนหนึง่เท่านัน้นะ	บาง

ครั้งมันต้องเกื้อกูลท้ังภายในท้ังภายนอกมันต้องเกื้อกูลกัน	บางคนต้องคิดว่าการมาอยู่ปฏิบัติ

ต้องเอาให้ได	้ต้องเอาให้ส�าเร็จ	ต้องเอาให้บรรลุ	หน้าด�าคร�่าเครียด	เป็นทุกข์มากๆเลย	เพราะ

จะเอาให้เป็นให้ตายกนัไปข้างหนึง่	เพราะมุง่ม่ันจะฆ่ากเิลสให้ตาย	กเิลสต้องตาย	แต่ตัวเอง(ธาตุ

ขันธ์)แย่ลงทกุวนั	ส่วนใหญ่ตวัจะตายก่อนกเิลสจะตาย	บางครัง้ต้องวเิคราะห์ตวัเองว่ามันใช่หรอื

ไม่ใช่	เราจะได้สังเคราะห์ตัวเองได้ถูก	บางครั้งบางขณะเราท�าด้วยอ�านาจของความโลภก็มีท�า

ด้วยอ�านาจของความโกรธความไม่พอใจคือโทสะก็มี	บางครั้งก็ท�าด้วยความหลงคือไม่รู้จริงๆ	

ในสภาพธรรมที่เกิด-ดับ	เหมือนกับบางคนมาบวชพระแต่ไม่ได้มุ่งไปที่การลดละกิเลสเป็นหลัก	

เพราะความไม่รู้จริงๆก็อาจจะบวชมาปฏิบัติเพื่อไปเป็นเทวดาอย่างนี้	เป็นต้น	จริงๆแล้วในครั้ง

พุทธกาลส่วนใหญ่บวชมาปฏิบัติมาเพื่อท�าพระนิพพานให้แจ้ง	ไม่ใช่จะมุ่งหมายไปเกิดเป็นเทพ	

เป็นเทวดาคนละเรือ่งกบัจดุมุง่หมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา	บางท่านรกัษาศลีกต็ดิอยูเ่พยีง

แค	่สีลัพพตปรามาส	ยึดมั่นถือมั่นศีลวัตรข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไป	เพื่อขัดเกลากิเลสเลย	ซึ่งในทาง

พระพุทธศาสนาเน้นการขัดเกลากิเลสเป็นหลัก	

	 ใน	สัลเลขธรรม	ธรรมที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส	การปฏิบัติตามธรรมทั้งหลายจะ

ต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลา	อีกอย่างธรรมปฏิบัติต้องเป็นฝักฝ่ายแห่งการบรรลุธรรมท่านเรียก

ว่าธรรมสามัคคี	ธรรมสามัคคี	บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน	จริงๆก็หมายถึง	โพธิปักขิยธรรมทั้ง	

๓๗	ประการนั่นแหละ	ธรรมเหล่าน้ีต้องสามัคคีกัน	ไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเจริญอีกอย่าง

หนึ่งไม่เจริญตามมันขัดกัน	จริงๆ	ต้องไปด้วยกัน	ในธรรมสามัคคีในโพธิปักขิยธรรม	๓๗	ตั้งแต่ 

สติปัฏฐาน	๔	สัมมัปปธาน	๔	อิทธิบาท	๔	อินทรีย์	๕	พละ	๕	โพชฌงค์	๗	มรรคมีองค์	๘	ต้อง

สามคัคกัีนนะ	ถ้าไม่สามัคคีกันกไ็ม่ได้เป็นไปเพือ่เป็นฝักฝ่ายแก่การบรรลโุพธญิาณ	เม่ือท�าจรงิๆ

จะต้องเป็นอย่างนัน้	ต้องเป็นอย่างนัน้จริงๆเพ่ือเกือ้กลูทัง้ภายในภายนอก	ธรรมเหล่านีเ้ป็นเหตุ

เป็นปัจจัยคือเป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่กันและกันได้	อุดหนุนเก้ือกูลกันแก่กันและกัน	เหมือน

กับบุญอุดหนุนให้บุญ	หรือบูรณาการให้บุญทุกบุญบริบูรณ์สมบูรณ์	บางครั้งเราก็เข้าใจแค่ว่า

ให้ทานก็ได้บุญ	รักษาศีลก็เป็นบุญ	ภาวนาก็เป็นบุญ	พอพูดถึงบุญมันครอบคลุมไปทั้งหมด	ถ้า
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เราพูดถึงทานก็เป็นทานให้เกิดบุญอีกอย่างนะ	ถ้าพูดถึงศีลอย่างเดียวมันก็ไม่ครบอีก	ถ้าพูดถึง

ภาวนาอย่างเดียวมนักย็งัไม่สมบรูณ์ต้องมศีลี	ต้องมสีมาธ	ิต้องมปัีญญา	ฉะนัน้เวลาปฏบิตัธิรรม

ต้องสามคัคกีนันะห้ามแยกกัน	ต้องเป็นธรรมสามคัค	ีแต่ไม่ใช่ธรรมเรานะ	ธรรมกค็อืธรรม	ถ้าไป

คิดว่าเป็นของเราเมื่อไหร	่เอาอีกแล้วเรือใกล้จะจมแล้วนี่	ระวังนะอย่าให้มันจมก่อน	ถ้าจมก่อน

ชาติหน้าถ้าไปด้วยสตปัิญญากค่็อยยังชัว่	เกิดว่าตอนนัน้ความหลงครอบง�า	ไม่รูว่้าจะไปเป็นอะไร

มนักย็งัเสีย่งอยู	่เพราะเราปิดประตอูบายภมูยิงัไม่ได้	ในเรือ่งของความเพียรต้องเป็นความเพยีร

ชอบ	สติการระลึกชอบต้องระลึกไปที่	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	อย่างที่เราระลึกนี่แหละ	ต้องเห็น

รูปเห็นนามที่เป็นปัจจุบัน	และสัมมาสมาธิ	อยู่ในกลุ่มของสมาธิ	จิตต้องตั้งมั่นชอบ	ผู้ใดมีจิตตั้ง

มัน่ผูน้ัน้จะรูต้ามความเป็นจรงิ	เหมอืนน�า้ทีม่นันิง่นัน่แหละเราจะมองเหน็ตะกอนในน�า้ได้ชดัเจน	

อย่างช่วงเวลาที่ก�าหนดได้ต่อเนื่อง	ท�าไมจึงมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟูขึ้นมา	บางคนไม่รู้ก็กวนให้ขุ่นต่อ

อีก	ไปปรุงแต่ง	แทนที่จะด	ูและรู้ตามความเป็นจริง	นั่นมันไม่ใช่เรา	จิตหลงคิดว่าเป็นเราตลอด

เวลา	ในห้วงเวลานัน้คงช่วยอะไรไม่ได้	เพราะเขาโผล่มาให้เหน็อยูแ่ล้ว	จติไม่ยอมละ	ไม่ยอมวาง	

หลงไปสร้าง	ไปปรุงแต่งอยู่เรื่อยไป	

	 จริงๆต้องมสีตเิท่าทนัตามความเป็นจรงิปล่อยให้เขาเกดิ	เขาดบัของเค้า	เราเป็นเพยีงผูด้	ู

แต่กลายเป็นผูจ้ดัการทกุครัง้ไปกเ็ลยต้องวุ่นวายอยูอ่ย่างนี	้เพราะไม่ได้เหน็ตามเป็นจรงิ	ธรรมะก็

เลยกลายเป็นธรรมเรา	ธรรมกเ็ลยไม่สามคัคีกนัเสียท	ีหรอืมรรคก็ไม่ได้เป็นมรรคสามคัค	ีไปเป็น

อริยมรรค	ก็เลยสะเปะสะปะอยู่บางครั้งก็ศีลดี	บางครั้งก็สมาธิดี	บางครั้งก็ปัญญาดี	ไม่ได้พอดี

กันซักท	ีไม่ได้	มัชฌิมาปฏิปทาเลย	ทีนี้ในเรื่องของปัญญาบ้าง	ปัญญาคือตัวสัมมาทิฐ	ิตัวความ

เห็น	ต้องเห็นถูกต้องเห็นชอบ	สัมมาสังกัปปะ	ด�าริก็ต้องชอบ	ถ้าเรารู้จักธรรมชาติของบุญอย่าง

ถูกต้องแล้ว	คิดก็เป็นบุญ	พูดก็เป็นบุญ	ท�าก็เป็นบุญ	หยิบจับอะไรก็เป็นบุญไปด้วย	แล้วเวลาที่

จะท�าอะไรมันก็เหมือนกับเพิ่ม	หรือเกื้อกูลอุดหนุนให้บุญต่างๆเจริญขึ้น	อัคคัง	ปุญญัง	บุญจึง

เลศิประเสรฐิ	อคัคงั	ปญุญงั	ปวฑัฒต	ิว่าไปต่อเรือ่ยๆ	ในภาษาบาล	ีเป็นบญุไปหมดเลยเพราะไป

สอดคล้องกบัมรรคมีองค์	๘	บางครัง้เราท�าข้างนอกมันเกือ้กูลข้างใน	เวลาเรามาประพฤตปิฏิบัติ

ธรรมก็สอดรับกัน	บางคนมาเอาดีเฉพาะช่วงปฏิบัติ	แต่พอออกจากการประพฤติปฏิบัติไม่ค่อย

ระวงั	รกัษากาย	รกัษาวาจา	รกัษาใจให้เป็นสจุรติ	เม่ือมาเข้าปฏิบตักิรรมฐาน	ต้องพยายามรกัษา



34

กาย	รักษาวาจา	รักษาใจให้สะอาดขึ้น	เมื่อจิตยังไม่มีก�าลังพอก็ต้องอดทน	ถ้ามองด้วยเหตุด้วย

ผลก็เหมือนท�าบุญ	ยังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยบุญ	ท�าบุญไม่ถูกบุญ	ท�าบุญไม่ถึงบุญ	ท�าบุญจิต

ยังไม่ร่าเริงอาจหาญในบุญ	ท�าเกินพอดี	บุญที่ท�าจึงไม่สอดคล้องกับเหตุปัจจัย	

	 บุญเป็นเหตุเป็นธรรมชาติที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว	ช�าระจิตของผู้กระท�าให้ผ่องใส	ช�าระกาย	

วาจา	ใจ	ให้เป็นสุจริต	ให้สะอาด	กายเป็นบุญก็กายสุจริตนั่นแหละ	วาจาเป็นบุญก็วจีสุจริตนั่น

แหละ	ใจเป็นบุญก็มโนสุจริต	ถ้า	กาย	วาจา	ใจเป็นบุญมันพร้อม	บริบูรณ์สมบูรณ์เหมือนคนที่

จะท�าสติปัฏฐานให้เจริญได้	ต้องท�า	กาย	วาจา	ใจ	ให้หมดจดด้วย	ในขณะเดียวกัน	ในทางกลับ

กันตัวกาย	วาจา	ใจ	ก็ท�าให้สติปัฏฐานเจริญขึ้น	สติปัฏฐานก็ท�าให้	สัมมัปปธาน	4	เจริญขึ้นฯ	ไป

ด้วยกันต้องสามัคคีกัน	เมื่อไม่เข้าใจก็คิดว่าแยกกัน	เมื่อกล่าวโดยสรุปจริงๆบุญที่เป็นบุญจริงๆ

คือบุญในเรื่องของความมีสติคือความไม่ประมาท	พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทก่อน

ปรินิพพานว่า	“อัปปมาเทนะ	สัมปาเทถะ”	เธอทั้งหลาย	จงยังความไม่ประมาทให้ถงึพร้อมเถดิ	

มนัมาจบตรงน้ีแหละ	เมือ่เราประมาทกเิลสมนักเ็ข้าได้	ถ้าไม่ประมาทกิเลสกเ็ข้าไม่ได้	ถ้าอยูด้่วย

ความไม่ประมาทกม็โีอกาสในการท�าความดยีิง่ๆขึน้ไป	ส่วนใหญ่คนเรามักอยูด้่วยความประมาท

ขาดสต	ิจึงไม่ค่อยเท่าทันไปกับความเป็นที่ก�าลังเกิด-ดับในปัจจุบันขณะ	บางคนติดอยู่กับสิ่งที่

ไม่มีว่ามี	จากนั้นก็ไปคิดว่าสิ่งที่มีแล้วจะมีอีก	แต่จริงๆแล้วมันมาจากสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มี	จากนั้นก็

กลับไปสู่ความไม่มี	หรือบางคนบอกว่าหามีไม	่มันไม่มีอีกแล้ว	เมื่อยังไม่รู้ตามเป็นจริง	ว่าสรรพ

สิ่งมันเป็นอนัตตา	หรือธรรมที่ยึดเป็น	ธรรมเรา	มันไม่ใช่	สพัเพ	ธมัมา	นาลงั	อภนิเิวสายะ	อย่างที่

พระพทุธเจ้าสอนว่าธรรมทัง้หลายทัง้ปวงไม่ควรยดึมัน่ถอืมัน่	ต้องปล่อยให้มนัเป็นไปตามธรรม	

เมือ่เราเข้าใจธรรมชาตทิีม่นัเป็นบญุ	หรือก่อให้เกดิบุญ	ผูท้ีรู่จ้กับุญอย่างแท้จรงิไม่ว่าจะเป็นบุรษุ

หรือสตรีหรือใครก็ตามท่านจึงนิยมสั่งสมบุญ	

	 สมดังพุทธศาสนสุภาษิตในพุทธศาสนา	จากพระคาถาธรรมบทว่า	 “ปุญฺญญฺเจ 

ปุริโสกยิรา, กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ. ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ, สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.	เมื่อไหร่ท�าบุญ	ควร

ท�าบุญนั้นบ่อยๆและท�าความพึงพอใจในบุญนั้น	เพราะการสั่งสมบุญน�าความสุขมาให้”	เมื่อ

รูจ้กัธรรมชาตทิีเ่ป็นบญุแล้ว	จะไปท�าทีไ่หนวดัใด	เม่ือไหร่	อะไรทีไ่หน	ถ้าเข้าใจธรรมชาตนิีก้ต้็อง
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ท�าความคุ้นเคยหรอืท�าบญุนั้นบอ่ยๆเพราะการสั่งสมบุญ	น�าความสุขมาให้	เมือ่สั่งสมบุญอยา่ง

ที่พูดให้ฟังทุกครั้งที่เราสั่งสมก็จะมีความสุข	กุศลวิบากของกุศลก็คือความสุข	อกุศลวิบากของ

อกุศลก็คือความทุกข์	ชัดเจนอยู่ในตัว	เมื่อเป็นบุญท่านถึงบอกว่าธรรมชาติอย่างนั้นควรสั่งสม	

สั่งสมในที่นี้คือท�าบ่อยๆจึงจะส่ังสมไปเอง	อยู่ในจิตของผู้กระท�าคือสะสมเก็บไว้เองด้วยเหตุ

ปัจจัยอันเป็นบุญ	เมื่อจงใจจะเก็บบุญ	บางคนมักจะเก็บไม่อยู่	บุญจึงจะรั่วไหล	หรือมักจะไป

โทษใครเขาก็ได้	ว่าท�าให้บุญฉันร่วงหล่น	จิตจึงเกิดมีอกุศลเข้ามาแทรกเรื่อย	ๆ	เพราะรู้สึกว่ามี

คนมาแย่งบญุไปจากเรา	หรอืมคีนมาท�าบญุให้ตกหล่น	หรอืมคีนมาขวางบญุอยูเ่รือ่ย	ถ้าจะเกบ็

บุญไว้เองไม่ต้องเก็บ	ให้บุญเก็บบุญ	ให้ธรรมเป็นธรรม	ให้ความจริงเป็นความจริง	ให้ธรรมชาติ

คงเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลอุดหนุนกัน	

	 ฉะนัน้พวกเรากต้็องพยายามสัง่สมสต	ิสัง่สมปัญญา

ที่จะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลยิ่งๆขึ้นไป	ความสุขที่แท้จริง	ไม่

ได้อยู่ไกลหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละ	ถ้าท�าถูกต้อง	มรรค	ผล	นิพพาน	อาจจะอยู่แค่ใกล้ๆลม

หายใจเข้าหายใจออก	แค่พอง	แค่ยุบ	แค่ขวาย่างหนอ	ซ้ายย่างหนอ	แค่ตาเห็น	หูได้ยิน	

จมูกได้กลิ่น	ลิ้นได้รส	กายถูกต้องสัมผัส	แค่ธัมมารมณ์	ที่เกิดดับ	เกิดดับ อยู่ในใจเรา	

เมื่อรู้ถูก	เข้าใจถูก	ปฏิบัติถูกต้องจริงๆ	มรรค	ผล	นิพพานอาจ จะปรากฏ

ขึ้นได้ทุกเมื่อ	ไม่ได้จ�ากัดกาล	

	 เอวัง	ก็มีด้วยประการฉะนี้

Freepik





กรรม (๔)

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านท่ีเคารพ	เร่ิมปีใหม่	๒๕๖๒	กันด้วยเรื่องของกรรมกันต่อนะคะ	ใน

หมวดสุดท้ายคือ	ปากฐานจตุกกะ	ซึ่งเป็นหมวดท่ีมีเนื้อหามาก	อาจจะไม่จบในตอนเดียวนะ

คะ	หมวดปากฐานจตุกกะนี้แสดงที่ตั้งแห่งผลของกรรม	คือวิปากจิตและกัมมชรูป	อันเป็นผล

ของกุศลกรรมและอกุศลกรรม	อันเป็นเหตุให้เกิดผล	มี	๔	อย่างคือ

	 ๑.	อกุศลกรรม	ได้แก่	เจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต	๑๒

	 ๒.	กามาวจรกุศลกรรม	ได้แก่	เจตนาที่อยู่ในมหากุศลจิต	๘

	 ๓.	รูปาวจรกุศลกรรม	ได้แก่	เจตนาที่อยู่ในรูปาวจรกุศลจิต	๕

	 ๔.	อรูปาวจรกุศลกรรม	ได้แก่	เจตนาที่อยู่ในอรูปาวจรกุศลกรรม	๔

	 จตุกกะที่เราได้เคยน�าเสนอมาแล้ว	๓	จตุกกะ	๓	ตอน	นั้นเป็นการแสดงโดยสุตตันตนัย	

ส่วนจตุกกะที่	๔	นี้	จะแสดงโดยอภิธัมมนัย	จะเป็นอย่างไร	มาเริ่มกันเลยค่ะ

 ๑. อกุศลกรรม 

	 อกุศลกรรม	ได้แก่	เจตนาท่ีอยู่ในอกุศลจิต	๑๒	เม่ือว่าโดยการแสดงออกของเจตนาที่

เป็นเหตุให้ส�าเร็จการกระท�าแล้ว	(กรรมทวาร)	มี	๓	อย่างคือ	

	 ๑.	กายทวาร	หมายถึง	การท�าอกุศลที่เกิดทางกาย	ได้แก	่กายวิญญัติรูป

	 ๒.	วจีทวาร	หมายถึง	การกระท�าทางวาจา	ได้แก่	วจีวิญญัติรูป

	 ๓.	มโนทวาร	หมายถึง	การกระท�าที่เกิดทางใจ	ได้แก่	อกุศลจิต	๑๒

	 ตามธรรมดาของคนเรานั้น	เมื่อจะกระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม	ต้องมีความตั้งใจเกิดขึ้น

ก่อน	ด้วยเหตุที่การกระท�าต่างๆทั้งหลายนั้นจึงมีความตั้งใจอันได้แก่	เจตนา	เป็นผู้น�าอยู่เสมอ	

นานาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก

วงศ์พรรณ.โอ
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พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า	เจตนานี้แหละชื่อว่ากรรม	ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว	เจตนากับกรรมท้ัง	

๒	อย่างนี้	มีความแตกต่างกัน	คือเจตนาเป็นปุพพภาคธรรม	หมายถึง	ธรรมที่เกิดก่อน	ส่วน

กรรมเป็นปัจฉาภาคธรรม	หมายถึงธรรมที่เกิดภายหลังเจตนา	แต่นี้เป็นการแสดงโดยมิได้แยก

ประเภท	จึงกล่าวว่าเจตนานี้คือกรรม	หมายถึงเจตนาที่ประกอบในอกุศลจิต	๑๒	โลกียกุศลจิต	

๑๗	อกุศลเจตนาเมื่อว่าโดยกรรมบถ	คือ	ทางของการกระท�า	หรือการกระท�าที่เป็นหนทางไป

สู่อบาย	มี	๑๐	อย่าง	เรียกว่า	อกุศลกรรมบถ	๑๐	ได้แก่

	 ๑.	ปาณาติบาต	การฆ่าสัตว์

	 ๒.	อทินนาทาน	การลักทรัพย์

	 ๓.	กาเมสุมิฉาจาร	การล่วงประเวณี	ทั้ง	๓	นี้เป็นอกุศลกายกรรม	๓

	 ๔.	มุสาวาท	การพูดปด

	 ๕.	ปิสุณวาจา	การพูดส่อเสียด	

	 ๖.	ผรุสวาจา	การพูดค�าหยาบ

	 ๗.	สัมผัปปลาปะ	การพูดเพ้อเจ้อ	ทั้ง	๓	นี้เป็นอกุศลวจีกรรม	๓

	 ๘.	อภิชฌา	การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น

	 ๙.	พยาบาท	การคิดปองร้าย

	 ๑๐.	มิจฉาทิฏฐิ	มีความเห็นผิด	ทั้ง	๓	นี้เป็นอกุศลมโนกรรม	๓	

	 ต่อไปจะได้ขยายความในแต่ละอย่างตามล�าดับนะคะ

 ๑. ปาณาติบาต
	 การท�าอกุศลกรรมต่างๆนั้น	ที่เข้ากรรมบถก็มี	ไม่ล่วงกรรมบถก็มี	ถ้าล่วงกรรมบถแล้ว	

การกระท�านั้นส�าเร็จเป็นชนกกรรมสามารถน�าให้เกิดในอบายภูมิได้	แต่ถ้าไม่เข้าถึงกรรมบถ	

การให้ผลปฏิสนธิในอบายภูมิก็มีความไม่แน่นอน	เพียงให้ผลในปวัตติกาล	คือท�าให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ของผู้นั้นต้องประสบกับความล�าบากต่างๆ	ปาณาติบาตท่ีจะก้าวล่วงกรรมบถนั้น	ต้อง

ประกอบด้วยองค์	๕	คือ	๑.ปาโณ	สัตว์นั้นมีชีวิต	๒.ปาณสญฺญิตา	รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต	๓.วธกจิตฺ

ต�	มีจิตคิดจะฆ่า	๔.ปโยโค	ท�าความเพียรเพื่อให้ตาย	๕.เตน	มรณ�	สัตว์ตายลงเพราะความเพียร

นั้น	ถ้ายังไม่ครบองค์	๕	ก็ยังไม่ชื่อว่าส�าเร็จกรรมบถ
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	 องค์ธรรมของปาณาติบาตได้แก่	เจตนาที่อยู่ในโทสมูลจิต	๒	มีอารมณ์เก่ียวกับการฆ่า

สัตว์

	 มาดูกันต่อค่ะว่าปาณาติบาตไหนมีโทษน้อยหรือมีโทษมาก

	 การฆ่าสัตว์จะมีโทษมาก	คือ	มหาสาวัชชะ	หรือมีโทษน้อย	คือ	อัปปสาวัชชะ	ย่อมขึ้น

อยู่กับสัตว์ที่ถูกฆ่าและความพยายามของผู้ฆ่า	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	๓	ประการคือ

	 ๑.	ร่างกายของสัตว์ที่ถูกฆ่า	ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เช่น	ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	เป็นต้น	ก็มีโทษ

มากเป็น	มหาสาวชัชะ	เพราะชวีตินวกกลาปของสตัว์พวกนีถ้กูท�าลายลงเป็นจ�านวนมาก	แต่ถ้า

สัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นสัตว์ตัวเล็ก	เช่น	มด	ยุง	ริ้น	ไร	เป็นต้น	ก็มีโทษน้อย	เป็นอัปปสาวัชชะ

	 ๒.	คณุธรรมของสตัว์ทีถ่กูฆ่า	ในระหว่างสตัว์เดรจัฉานกบัมนษุย์	ฆ่ามนษุย์มโีทษมากกว่า

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่า	แต่ส�าหรับการฆ่ามนุษย์ด้วยกัน	ฆ่าผู้ที่มีศีลธรรม	เช่น	พระ

ภิกษ	ุสามเณร	อุบาสก	อุบาสิกา	เป็นต้น	มีโทษมากกว่าฆ่าผู้ไม่มีศีลธรรม	เช่น	โจรผู้ร้าย	เป็นต้น	

ถ้าผู้ถูกฆ่าเป็นบิดา	มารดา	พระอรหันต	์จัดเป็นอนันตริยกรรม	ยิ่งมีโทษมากเป็นพิเศษ	

	 ๓.	ความเพียรของผูฆ่้า	อาศยัตดัสนิโดยปโยคะ	คอื	ในขณะทีฆ่่านัน้	ได้ใช้ความพยายาม

มากน้อยเพียงใด	ถ้าใช้ความพยายามมาก	ก็มีโทษมาก	ถ้าใช้ความพยายามน้อยก็มีโทษน้อย	

นอกจากนีถ้้าผู้กระท�าปาณาตบิาตโดยรู้ว่าการกระท�าเช่นนีเ้ป็นอกศุลกรรม	มีโทษไม่ควรกระท�า	

แต่ก็ได้กระท�าลงไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม	ย่อมมีโทษน้อยกว่าผู้กระท�าปาณาติบาตโดยไม่รู้

ว่าเป็นอกุศล	มีโทษไม่ควรท�า	ทั้งนี้เพราะย่อมประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้า	จึงต้องรับ

โทษมากเป็นมหาสาวัชชะ

	 เปรยีบเหมอืนช่างตเีหลก็เผาเหล็กจนร้อนจดั	แล้วเอาออกจากเตามาวางไว้	ช่างตเีหลก็

นัน้ย่อมรูว่้าก้อนเหลก็นัน้ร้อน	ฉะนัน้เมือ่จ�าเป็นต้องเอามือไปจบัก้อนเหลก็นัน้	ก็ย่อมรูป้ระมาณ

ในความร้อน	ไม่จบัมัน่คัน้หมายลงไปเตม็ที	่แต่ถ้าผูท้ีม่าภายหลงัหรอืบุคคลอืน่	ไม่รูว่้าก้อนเหล็ก

นั้นร้อน	ย่อมจับก้อนเหล็กนั้นอย่างเต็มที	่จนท�าให้มือไหม้เกรียมไป

	 อกีอย่างหนึง่	ปโยคะ	คอืความเพยีรพยายามในการท�าปาณาตบิาต	อนัเป็นองค์ประกอบ

อย่างหนึ่งที่ท�าให้เข้าถึงอกุศลกรรมบทนั้น	มีความเพียรพยายามอยู่	๖	อย่างคือ	

	 ๑.	สาหัตถิกะ	ได้แก่	พยายามกระท�าด้วยตนเอง

	 ๒.	อาณัตติกะ	ได้แก่	ใช้ให้ผู้อื่นกระท�า
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	 ๓.	นิสสัคคิยะ	ได้แก่	มีการปล่อยอาวุธ	ขว้าง	ปา	เป็นต้น

	 ๔.	ถาวระ	ได้แก่	พยายามสร้างเครื่องประหารไว้อย่างถาวร	มีการท�า	หรือ	ซื้ออาวุธ	ปืน	

มีด	หรือขุดหลุมพราง	วางบ่วงดักไว้เป็นต้น

	 ๕.	วิชชามยะ	ได้แก่	พยายามโดยใช้วิชาอาคม	ไสยศาสตร์ต่างๆ

	 ๖.	อิทธิมยะ	ได้แก่	พยายามใช้อิทธิฤทธิ	ที่เป็นกรรมชอิทธิของตนประหาร	เช่น	ท้าว

เวสสุวรรณ	ระหว่างที่ยังมิได้ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคล	ก็เคยฆ่าพวกยักษ์ที่เป็นบริวารด้วยการ

ถลึงตา	เป็นต้น	

 ๒. อทินนาทาน
	 การก้าวล่วงกรรมบถแห่งอทินนาทานนั้น	จะต้องประกอบด้วยองค์	๕	คือ	

	 ๑.	ปรปริคฺคหิต�	ได้แก่	วัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของ

	 ๒.	ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา	ได้แก่	รู้ว่าวัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของ

	 ๓.	เถยฺยจิตฺต�	ได้แก่	มีจิตคิดจะลักทรัพย์

	 ๔.	ปโยโค	ได้แก่	ท�าความเพียรเพื่อลักทรัพย์นั้น	

	 ๕.	อวหาโร	ได้แก่	ได้สิ่งของนั้นมาด้วยความเพียรนั้น

	 เมื่อการกระท�าครบองค์ทั้ง	๕	ประการนี้แล้ว	ผู้นั้นได้ชื่อว่าก้าวล่วงกรรมบถ	ถ้ากระท�า

ไม่ครบองค์	๕	ย่อมไม่ส�าเร็จเป็นกรรมบถ	ส�าหรับความเพียรพยายามในการลักทรัพย์ที่เรียกว่า	

ปโยคะ	นั้น	มี	๖	ประการ	เหมือนกับปโยคะของปาณาติบาต	คือ

	 ๑.	สาหัตถิกะ	ลักทรัพย์ด้วยตนเอง

	 ๒.	อาณัตติกะ	ใช้คนอื่นให้ลักทรัพย์โดยวาจา	หรือเขียนหนังสือ	

	 ๓.	นิสสัคคิยะ	ท้ิงวัตถุสิ่งของไว้	หรือโยนให้คนอื่นพวกเดียวกัน	หรือทิ้งของที่ต้องเสีย

ภาษีออกไปให้พ้นเขต

	 ๔.	ถาวระ	สั่งสมัครพรรคพวกไว้	ได้โอกาสให้พยายามลักทรัพย์นั้นมา	

	 ๕.	วิชชามยะ	ใช้เวทย์มนต์คาถาให้เจ้าของทรัพย์หลงใหลหยิบยื่นทรัพย์นั้นให้	ใช้คาถา

สะกดให้เจ้าของหลับ	แล้วเข้าลักทรัพย์

	 ๖.	อิทธิมยะ	ใช้อิทธิฤทธิต่างๆ	ที่นอกจากวิชชามยะ
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	 แต่ผู้มีอิทธิฤทธิย่อมไม่ท�าอทินนาทานที่เป็นโลกวัชชะ	คือ	การกระท�าที่มีโทษทางโลก	

กระท�าแต่หยิบฉวยมาใช้ชั่วคราว	ที่เจ้าของทรัพย์นั้นไม่มีความเสียหายแต่ประการใด	ข้อน้ีไม่

จัดว่าเป็นการลักทรัพย์ที่ครบองค์ประกอบ	

	 การลักทรัพย์จะมโีทษมากหรือน้อย	ขึน้อยูก่บัทรพัย์สิง่ของทีข่โมยนัน้เป็นประการส�าคญั	

เมื่อว่าโดยราคาแล้ว	ถ้าทรัพย์สิ่งของที่ขโมยนั้นมีราคามาก	ก็เป็นมหาสาวัชชะ	คือมีโทษมาก	

ถ้ามีราคาน้อยก็เป็นอัปปสาวัชชะ	คือมีโทษน้อย	และในทรัพย์สิ่งของที่มีราคาเสมอกัน	ต้อง

วินิจฉัยที่เจ้าของทรัพย์นั้น	กล่าวคือ	ถ้าเจ้าของเป็นผู้มีศีลธรรม	ผู้ลักขโมยนั้นก็มีโทษมาก	ถ้า

เจ้าของเป็นผู้ไม่มีศีลธรรม	ผู้ลักขโมยนั้นก็มีโทษน้อย

	 เราอาจจะจ�าแนกเจ้าของทรัพย์ได้เป็น	๔	ประเภท	คือ

	 ๑.	คิหิสนฺตก	ทรัพย์นั้นเป็นของฆราวาส

 ๒.	ปุคฺคลสนฺตก	ทรัพย์นั้นเป็นของพระ	หรือ	เณร	องค์ใดองค์

หนึ่ง

	๓.	คณสนฺตก	ทรัพย์นั้นเป็นของพระ	หรือ	เณร	๒	หรือ	

๓	รูป

Freepik
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	 ๔.	สงฺฆสนฺตก	ทรัพย์นั้นเป็นของพระ	หรือ	เณร	ตั้งแต่	๔	รูปขึ้นไป

	 ผู้ใดลักทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์	ทั้ง	๔	ประเภท	ย่อมมีโทษมากน้อยไปตามล�าดับ	ถ้าลัก

ทรัพย์ของ	สงฺฆสนฺตก	มีโทษมากท่ีสุด	หรืออีกนัยหนึ่ง	เราสามารถจะแสดงเจ้าของทรัพย์เป็น	

๕	ประเภท	คือ

	 ๑.	ปุถุชฺชนสนฺตก	เจ้าของทรัพย์เป็นปุถุชน

	 ๒.	โสตาปนฺนสนฺตก	เจ้าของทรัพย์เป็นพระโสดาบัน

	 ๓.	สกทาคามีสนฺตก	เจ้าของทรัพย์เป็นพระสกทาคามี

	 ๔.	อนาคามีสนฺตก	เจ้าของทรัพย์เป็นพระอนาคามี

	 ๕.	อรหนฺตสนฺตก	เจ้าของทรัพย์เป็นพระอรหันต์	

	 ผู้ลักทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์	๕	ประเภทนี้	ย่อมได้รับโทษมากน้อยตามล�าดับ	การลัก

ทรัพย์ของพระอรหันต์มีโทษมากที่สุด	นอกจากนี้การขโมยหรือการลักทรัพย์สิ่งของต่างๆ	อาจ

จ�าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้	๕	ประเภท	คือ

	 ก.	นานาภณฺฑปญฺจก	การขโมยทรัพย์สิ่งของต่างๆ	ทั้งที่มีชัวิตและไม่มีชีวิต

	 ข.	เอกภณฺฑปญฺจก	การขโมยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิต

	 ค.	สาหตฺถิกปญฺจก	การขโมยด้วยตนเอง

	 ง.	ปุพฺพปโยคปญฺจก	อทินนาทานที่ส�าเร็จก่อนที่จะกระท�าการขโมย

	 จ.	เถยยฺาวหารปญจฺก	การฉ้อโกง	เปลีย่นแปลงวตัถสุิง่ของ	ท�าวตัถปุลอมปน	ตดัช่องย่อง

เบาโดยมิให้	 เจ้าของรู้ตัว	เหล่านี้ในแต่ละข้อก็จะมี	๕	อย่าง	ดังจะได้แจกแจงรายละเอียดทั้ง	

๒๕	ต่อไปดังนี้นะคะ

	 ก.	นานาภณฺฑปญฺจก	การขโมยสิ่งของต่างๆทั้งที่มีชีวิต	และไม่มีชีวิต	มี	๕	ประการคือ

	 ๑.	อาทิยน	อทินฺนาทาน	ได้แก่การท�าให้ทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวกับที่ดิน	นา	สวน	หรือบ้าน

เรอืน	ของผู้อ่ืนให้ตกมาเป็นสมบตัขิองตน	โดยวธิกีารฟ้องร้องต่อศาลซึง่ไม่เกีย่วข้องกบัการเป็น

หนีส้นิต่อกนั	อาศัยทีต่นถอืกรรมสทิธิค์รอบครองสถานทีน่ัน้ๆ	ถ้าเจ้าของทีด่นิหรอืเจ้าของบ้าน

นัน้ๆ	เกดิความท้อแท้คิดว่าทรัพย์สมบตัขิองเราจะต้องตกเป็นของผูอ่ื้นแน่แล้ว	ผูฟ้้องร้องเพือ่มุ่ง

เอาทรัพย์สมบัตินั้น	ก็เป็นอันก้าวล่วงกรรมบถนี้

	 ๒.	หรณ	อทินฺนาทาน	ได้แก่ผู้ที่ก�าลังน�าทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปตามหน้าที่การงานของ
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ตน	ขณะก�าลังน�าไปนั้น	มีจิตคิดจะขโมยมาเป็นของตน	เมื่อจิตคิดจะขโมยเช่นนี้แล้ว	แม้เพียง

ขยับสิ่งของนั้นเคลื่อนจากที่เดิม	เช่น	ถือของนั้นมาด้วยมือซ้าย	ขยับย้ายมามือขวาเป็นต้น	ก็ได้

ชื่อว่าก้าวล่วงกรรมบถนี้

	 ๓.	อวหารณ	อทินฺนาทาน	ได้แก่	มีผู้อื่นน�าสิ่งของหรือน�าเงินทองมาฝากไว้กับตน	ครั้น

เจ้าของมาขอรบัคืน	กลบัปฏเิสธว่าไม่ได้รับของน้ันไว้	ชือ่ว่าเป็น	อวหารณ	อทนินฺาทาน	และเม่ือ

เจ้าของหมดหวังที่จะได้คืนโดยคิดว่าสูญแน่	เช่นนี้	ผู้รับของฝากนั้นได้ก้างล่วงกรรมบทนี้

	 ๔.	อริยิาปถ	วโิกปน	อทนินฺาทาน	ได้แก่	ขณะทีเ่จ้าของทรพัย์อยูใ่นอริยิาบถนัง่	นอน	ยนื	

หรอื	เดนิอยูก่ต็าม	ผูข้โมยนัน้คดิหาวธิทีีจ่ะเอาตวัเจ้าของทรพัย์ไปเสยีจากทีน่ัน้	จงึลงมอืท�าการ

หลอกลวงขู่ขวัญ	หรือด้วยวิธีหนึ่ง

วธิใีดกต็าม	ท�าให้เจ้าของทรัพย์เคลือ่นกายไปจากทีน่ัน้เพียงก้าวเดยีว	กช็ือ่ว่าผูค้ดิขโมยนัน้ส�าเรจ็

เป็น	อิรยิาปถ	วโิกปน	อทนินฺาทาน	เมือ่เจ้าทรพัย์ก้าวไปตัง้แต่ก้าวทีส่องขึน้ไป	กเ็ป็นอนัว่าผูข้โมย

นั้นก้าวล่วงกรรมบถนี้	หรือถ้าขโมยนั้นอุ้มเจ้าทรัพย์	ก้าวเท้าเคลื่อนไป	ก็เป็นไปโดยนัยเดียวกัน

	 ๕.	ฐานาจาวน	อทนินฺาทาน	ได้แก่ทรพัย์ส่ิงของต่างๆ	ทีเ่จ้าของวางไว้ในทีใ่ดทีห่นึง่กต็าม	

ผู้ขโมยนั้นมีจิตคิดจะขโมย	จึงหยิบสิ่งของนั้นเคลื่อนไปจากที่เดิม	แม้เคลื่อนไปเพียงเล็กน้อย	ก็

เป็นอันว่าผู้ขโมยนั้นส�าเร็จกรรมบถนี้

	 ข.	เอกภณฺฑปญฺจก	การขโมยเฉพาะสิ่งมีชีวิต	๕	ประการ	คือ

	 ๑.	อาทิยน	อทินฺนาทาน	ได้แก่การยึดเอาสวิญญาณกทรัพย์	มีคนหรือสัตว์เลี้ยง	ของผู้

อื่นมาเป็นสมบัติของตนโดยวิธีฟ้องร้องต่อศาล	

	 ๒.	หรณ	อทนินฺาทาน	ได้แก่ผูท้ีมี่หน้าทีจ่ะต้องพาคนหรอืสตัว์เลีย้งไปยงัทีใ่ดทีห่นึง่	ขณะ

ที่ก�าลังพาไปนั้นมีจิตคิดจะลักพาไปเป็นของตน	หรือพาไปขาย	

	 ๓.	อวหารณ	อทินฺนาทาน	ได้แก่	มีผู้น�าคนหรือสัตว์เลี้ยงมาฝากไว้	ครั้นผู้ฝากมาขอรับ

คืน	กลับกล่าวเท็จว่ามีผู้มารับไปแล้ว	หรือหนีไปแล้ว	โดยคิดจะถือเอาคนหรือสัตว์เลี้ยงนั้นมา

เป็นของตน	

	 ๔.	อริยิาปถ	วโิกปน	อทนินฺาทาน	ได้แก่ผู้ทีล่่อลวง	ลกัพา	ฉุดคร่า	คนหรือสตัว์เลีย้ง	มเีดก็

และผู้หญิงเป็นต้น	เมื่อคนหรือสัตว์เลี้ยงเคลื่อนกายจากอิริยาบทเดิม	ผู้นั้นก็ส�าเร็จอทินนาทาน

นี	้
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	 ๕.	ฐานาจาวน	อทินฺนาทาน	ได้แก่การลักขโมยสัตว์ที่เจ้าของผูกหรือขังไว้	สัตว์นั้นนั่ง	

นอน	หรือยืนอยู่ก็ตามผู้ขโมยอุ้ม	จูง	หรือต้อนสัตว์นั้นเคลื่อนกายจากที่เดิมเพียงเล็กน้อย	ก็

ส�าเร็จอทินนาทานนี้

	 ค.	สาหตฺถิกปญฺจก	การขโมยด้วยตนเอง	๕	ประการดังนี้คือ

	 ๑.	สาหตฺถิก	อทินฺนาทาน	ได้แก่การขโมยทรัพย์สินต่างๆด้วยตนเอง

	 ๒.	อาณตฺติก	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การใช้ให้ผู้อื่นขโมย

	 ๓.	นิสฺสคฺคิย	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การขโมยโดยท้ิงหรือโยนสิ่งของที่ต้องเสียภาษีไปให้

พ้นเขต

	 ๔.	อตฺถสาธก	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การสั่งให้พรรคพวกขโมยสิ่งของนั้นเมื่อได้โอกาส	จะ

นานเท่าใดก็ตาม	ผู้รับค�าสั่งนั้นขโมยเมื่อใดผู้สั่งก็เป็นอันส�าเร็จอทินนาทานนี้
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	 ๕.	ธุรนิกฺเขป	อทินฺนาทาน	ได้แก่	 ในเวลาท่ีมีผู้ฟ้องร้องต่อศาล	ขอยึดกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินต่างๆ	ที่ตนครอบครองอยู่	หรือเจ้าของทรัพย์มารับทรัพย์ที่ฝากตนไว้	หรือที่ตนได้

หยิบยืมมา	หากปฏิเสธบิดพลิ้วไม่รับรู้	และเจ้าของทรัพย์นั้นคิดปลงใจว่า	ต้องสูญทรัพย์สินนั้น

แน่แล้ว	ผู้ปฏิเสธการฟ้องร้องหรือทวงถามนั้น	ก็เป็นอันส�าเร็จการขโมยชนิดนี้

	 ข้อแตกต่างระหว่าง	อาณตฺติก	อทินฺนาทาน	กับ	อตฺถสาธก	อทินฺนาทาน	คือ	อาณตฺติก	

อทินฺนาทาน	คือ	อาณตฺติก	อทินฺนาทาน	นั้น	เป็นการใช้ให้ผู้อื่นขโมยในปัจจุบัน	ส่วน	อตฺถสาธก	

อทินฺนาทาน	เป็นการใช้โดยสั่งให้ผู้อื่นขโมยเมื่อได้โอกาสในอนาคต

	 ง.	ปุพฺพปโยคปญฺจก	ส�าเร็จเป็นอทินนาทานก่อนท�าการขโมย	เป็นต้น	มี	๕	ประการ	คือ

	 ๑.	ปุพฺพปโยค	อทินฺนาทาน	เมื่อได้กล่าววาจาใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดขโมย	ผู้กล่าววาจา	ได้ชื่อ

ว่าเป็นปุพฺพโยค	อทินฺนาทาน

	 ๒.	สหปโยค	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การที่ผู้ใดมีจิตคิดขโมยทรัพย์สิ่งของของผู้อื่น	แล้วกระ

ท�าทรัพย์สิ่งของนั้นให้เคลื่อนจากที่เดิมไป	หรือคิดโกง	แกล้งย้ายหลักที่ดิน	ที่บ้าน	ที่สวน	ก็ตาม	

ขณะที่ก�าลังพยายามย้ายนั้นแหละ	เป็นอันล่วงกรรมบถนี้

	 ๓.	ส�วทิาวหาร	อทนินฺาทาน	ได้แก่คณะบคุคลตัง้แต่	๒	คนขึน้ไป	ร่วมกนัคดิขโมยสิง่ของ

ของผู้อื่น	แล้วร่วมทางกันไป	บุคคลเหล่านี้	แม้คนใดคนหนึ่งลงมือขโมยเพียงคนเดียว	ท�าให้

ทรัพย์นั้นเคลื่อนไปจากที่เดิม	บุคคลที่ไปร่วมกันทั้งหมดนั้น	ก็เป็นอันล่วงกรรมบถนี้

	 ๔.	สงฺเกตกมมฺ	อทนินฺาทาน	ได้แก่ผูท้ีใ่ช้ให้ผูอ่ื้นไปท�าการขโมย	โดยก�าหนดเวลาให้ลงมือ

กระท�าไว	้เช่น	ให้ลงมือขโมยในตอนกลางคืนเวลา	๐๒.๐๐	น.	ผู้รับค�าสั่งลงมือขโมยตามเวลา

ที่ก�าหนดไว้	ผู้ใช้ก็เป็นอันล่วงกรรมบท	แต่ถ้าผู้รับค�าสั่งไปขโมยในเวลากลางวันก่อน	หรือเกิน

เวลาที่ก�าหนดไว้	ผู้ใช้ย่อมไม่ก้าวล่วงกรรมบถ	แต่ผู้ขโมยก้าวล่วงกรรมบถฝ่ายเดียว

	 ๕.	นิมิตฺตกมฺม	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การใช้ให้ผู้อื่นขโมยโดยใช้อาณัติสัญญาณให้ลงมือ

ท�าการ	เช่น	ยกมือ	โบกผ้า	พยักหน้า	ผิวปาก	เป็นต้น	ผู้รับค�าสั่งเมื่อเห็นสัญญาณก็ลงมือท�าการ

ทันที	ผู้ใช้ก็เป็นอันล่วงกรรมบถ	เช่นเดียวกับผู้รับค�าสั่ง	แต่ถ้าผู้รับค�าสั่งท�าการขโมยก่อน	หรือ

หลังจากได้รับสัญญาณ	ผู้รับค�าสั่งคือผู้ขโมยฝ่ายเดียวที่ล่วงกรรมบถ

	 จ.	เถยฺยาวหารปญฺจก	การลักขโมยโดยไม่ให้เจ้าของเห็น	เป็นต้น	ม	ี๕	ประการ	คือ

	 ๑.	เถยฺยาวหาร	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การลักขโมยโดยไม่ให้เจ้าของเห็น	 เช่น	ผู้ท�าการ
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ค้าขายโดยชั่ง	ตวง	วัด	สิ่งของที่ค้าขายนั้นไม่ตรงตามจ�านวน	หรือเป็นผู้ซื้อช�าระด้วยเงินปลอม

ก็ด	ีหรือ	ผู้ท�าการลักทรัพย์โดยการตัดช่อง	ย่องเบา	ก็ดี	เหล่านี้เป็นการขโมยไม่ให้เจ้าของเห็น

	 ๒.	ปสยฺหาร	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การขู่เข็ญ	แย่งชิง	ท�าร้ายเจ้าทรัพย์	มีลักษณะดังพวก

โจร	ท�าลายความสงบสุขของชนทั้งหลาย	หรือผู้มีอ�านาจใช้อิทธิพลข่มขู่ให้ผู้ที่มีก�าลังน้อยด้อย

กว่าน�าทรัพย์สินเงินทองมาบรรณาการให้ตน

	 ๓.	ปริกปฺปาวจร	อทินฺนาทาน	ได้แก่การขโมยโดยก�าหนดวัตถุ	หรือก�าหนดโอกาสใน

การขโมย	จึงม	ี๒	อย่าง	คือ

	 ๓.๑	ภณฺฑปริกปฺปาวหาร	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การตั้งใจเจาะจงลงไปว่า	จะขโมยสิ่งของ

นั้นๆ	แล้วท�าการขโมยสิ่งของนั้นตามความตั้งใจของตน	เช่น	ตั้งใจจะไปขโมยเครื่องเพชรนิล

จินดา	เมื่อเข้าไปลักทรัพย์	เห็นหีบห่อเพชรนิลจินดาก็ลักขโมยมา	ก็เป็นอันส�าเร็จการกระท�า

อทินนาทานประเภทนี้	แต่ถ้าในหีบห่อไม่มีเพชรนิลจินดา	มีแต่อาวุธปืนหรือของอื่นแล้วละก็	

ขณะที่ยกมานั้นยังไม่ล่วงกรรมบถ	แต่ถ้าคิดว่าแม้เป็นของอย่างอื่น	ก็เป็นการดีเหมือนกัน	คิด

เช่นนั้นแล้วก็ตัดสินใจยกหีบห่อไป	ก็เป็นอันล่วงกรรมบถนี้เช่นกัน

	 ๓.๒	โอกาสปริกปฺปปาวหาร	อทินฺนาทาน	ได้แก่การก�าหนดเขตสถานที่ไว้	เพื่อการย้าย

สิ่งของที่จะขโมยน�าไปพัก	คอยโอกาสลักขโมยไป	เช่น	ผู้ขโมยเข้าไปในบ้านของเจ้าทรัพย์	เห็น

วัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยากได	้คิดหาวิธีการเคลื่อนย้ายไปพักไว้ในสถานที่แห่งหนึ่ง

แห่งใดก่อน	เช่น	ประตูบ้าน	หรือ	รมิรัว้	ฉะน้ันเมือ่ได้น�าของเคลือ่นย้ายไปถงึเขตทีก่�าหนด	ขณะ

นั้นยังไม่เป็นการล่วงกรรมบถ	ต่อเมื่อน�าออกไปพ้นจากเขตที่ก�าหนดไว้	จึงจัดว่าได้ก้าวล่วง

กรรมบถนี้ส�าเร็จ

	 ๔.	ปฏจิฉฺนนฺาวหาร	อทนินฺาทาน	ได้แก่	การขโมยโดยปกปิดส่ิงของทีจ่ะขโมยนัน้ไว้ก่อน	

เช่น	ผู้ที่เข้าไปในบ้านถึงห้องน�้า	ห้องครัว	ของผู้อื่น	เห็นวัตถุมีค่า	มีสร้อย	แหวน	นาฬิกา	เป็นต้น	

ที่เจ้าของถอดวางไว้	หรือท�าตกไว้	คิดหาทางอยากได้มาเป็นของตน	แกล้งเอาสิ่งของอันใดอัน

หนึ่งปกปิดไว้	หรือหยิบไปซุกซ่อนไว้	หรือเอาเท้าเหยียบไว้	รอโอกาสเม่ือเจ้าของจากที่นั้นไป

แล้วกจ็ะน�าไปเป็นของตน	ขณะท่ีท�าการปกปิดสิง่ของอยูน่ัน้	ยงัไม่เป็นการก้าวล่วงกรรมบถ	แต่

เมื่อเจ้าของหาสิ่งของนั้นไม่พบ	และตั้งใจว่าจะกลับมาหาใหม่ภายหลัง	แล้วก็จากที่นั้นไป	เมื่อ

เจ้าของเคลื่อนไปจากที่นั้น	ก็เป็นอันก้าวล่วงกรรมบถส�าเร็จ
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	 ๕.	กุสาวหาร	อทินฺนาทาน	ได้แก่	การเปลี่ยนชื่อเจ้าของวัตถุที่มิใช่เป็นของตนให้เป็นชื่อ

ของตน	เช่น	มารดาเมื่อรู้ตัวว่าใกล้จะตาย	ได้บอกให้บุตรชายคนโต	หาคนมาเขียนพินัยกรรม	

บตุรชายคนโตได้น�าเพือ่นซึง่เป็นทนายความมาเขยีนพนิยักรรม	โดยมารดาให้ผู้เขยีนพนิยักรรม

นัน้	เขยีนข้อความระบใุห้ลกูชายคนโตได้ทีน่าและสวน	ส่วนบุตรชายคนเล็กให้ได้รบัทีด่นิ	พร้อม

ทั้งตึกแถวท่ีติดท่ีดินทั้งหมด	เม่ือมารดาถึงแก่กรรม	บุตรชายคนโตแอบจัดการเปล่ียนแปลง

พินัยกรรมเสียใหม่	เป็นให้บุตรชายคนโตได้รับที่ดินและตึกแถวทั้งหมด	ส่วนน้องชายคนเล็กให้

ได้ที่นาและที่สวน	ดังนี้	เมื่อเปิดพินัยกรรมต่อหน้าญาติทั้งหลาย	ก็เป็นอันว่าบุตรชายคนโตได้ที่

ดินพร้อมตึกแถว	ส่วนบุตรชายคนเล็กได้ที่นาและที่สวน	ตามที่บุตรชายคนโตได้เปล่ียนแปลง

เสียใหม่	ก็เป็นอันล่วงกรรมบถนี้

	 เป็นอย่างไรบ้างคะ	เรื่องของอทินนาทานนี้มีรายละเอียดมากค่ะ	ท�าให้เราได้เข้าใจ

มากขึ้นแล้วนะคะ	น่าเสียดาย	หน้ากระดาษหมดแล้ว	ขอน�าอกุศลกรรมบถข้อที่	๓	คือ	เรื่อง

กาเมสุมิจฉาจารมาเล่าให้ฟังต่อในฉบับหน้านะคะ	ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้อ่านทุก

ท่านค่ะ

หมายเหตุ

เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา	พระอภิธัมมัตถสังคหะ	ปริจเฉทที่	๕	วิถีมุตตสังคหวิภาค	โดย	นายวรรณสิทธิ	ไวทยะเสวี	

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์



แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (ตอนที่ ๕)
 

	 ในการก�าหนด	พอง-ยุบ	นั้น	ก่อนอ่ืนต้องวางจิตไว้ที่หน้าท้อง	เพื่อสังเกตการณ์สูดลม

หายใจเขา้ออกใหจ้งดี	เมื่อสดูลมหายใจเขา้ไปยอ่มจะท�าใหห้น้าท้องพองออกมา	และในท�านอง

เดียวกัน	เมื่อระบายลมหายใจออกแล้วหน้าท้องก็จะยุบเข้า	ขณะที่หน้าท้องพองออกมานั้น	จง

เพ่งดูอาการพองแล้วก�าหนดว่า	พองหนอ	ในท�านองเดียวกัน	เม่ือหน้าท้องยุบเข้าก็จงก�าหนด

ว่า	ยุบหนอ	ในที่นี้พึงสังเกตว่าเมื่อวางจิตไว้หน้าท้อง	เพื่อท�าการก�าหนดอาการพอง-ยุบ	หาก

ก�าหนดได้ไม่ชัด	พึงให้วางมือลงบนหน้าท้อง	แล้วหายใจปกติ	อย่าหายใจแรง	หรือพึงกลั้นลม

หายใจไว้เพื่อประโยชน์ในการก�าหนด	ทั้งนี้จะท�าให้เหนื่อย	และเกิดคามเบื่อหน่ายที่จะก�าหนด

สืบไป	เมื่อก�าหนดผิดจงเริ่มก�าหนดใหม่	อย่าปล่อยเลยไป

พระธรรมจากหลวงพ่อใหญ่

พระอาจารย์ใหญ่	ดร.	ภัททันตะ	อาสภะ	มหาเถระ



	 ในการเพ่งก�าหนด	พอง-ยุบ	นี้	 ไม่ต้องออกเสียง	เพียงแต่ก�าหนดรู้อยู่แต่ในใจเท่านั้น	

ฉะน้ันการเจริญวิปัสสนาย่อมส�าคัญอยู่ที่ต้องรู้	การออกเสียงก็ย่อมจะก่อความร�าคาญแก่ผู้

ประพฤติธรรมด้วยกัน	แล้วยังไม่ก่อประโยชน์อื่นใดเลย	ขณะที่อาการพองเกิดขึ้นนั้น	พึงสนใจ

เพ่งในอาการนัน้ด้วยจติตัง้ไว้หน้าท้องให้รู้แจ้งเสมอืนเหน็ด้วยตา	แล้วก�าหนดอาการนัน้ว่า	พอง

หนอ	เมือ่ยบุไปให้ก�าหนดว่า	ยบุหนอ	การก�าหนดนีเ้ม่ือได้ท�าอยูบ่่อยๆ	แล้วจะรู้สึกว่ารปูพองกบั

จิตที่ก�าหนดรู้อาการของรูปพองนั้น	ย่อมเป็นไปในจังหวะเดียวกันพอดี	และในท�านองเดียวกัน	

เมื่อก�าหนดในรูปยุบนั้นรูปยุบกับการรู้ซึ่งรูปยุบนั้นจะเป็นไปในจังหวะเดียวกัน

	 ขณะทีไ่ม่มีอะไรต้องก�าหนดเป็นพเิศษนอกเหนอืไปจาก	พอง-ยบุ	นัน้	จติย่อมไหลไปตาม

อารมณ์	ต่างๆ	ตามความเคยชนิ	ทัง้นีเ้ป็นด้วยพลงัสมาธไิม่มกี�าลงัส่งพอ	แม้จะได้เพยีรพยายาม

ให้จิตข้องอยู่ในอารมณ์นานสักเท่าใดก็ตาม	ย่อมจะข้องอยู่ไม่นานนัก	ในเมื่อความเคยชินยังไม่

เกิด	จิตจะตกจากอารมณ	์พอง-ยุบ	เตลิดไปตามอารมณ์ใหม่	ก็จงตามก�าหนดรู้ซึ่งการเตลิดไป

ของจิตนั้น	๓-๔	ครั้ง	แล้วกลับมาก�าหนด	พอง-ยุบ	ต่อไป	เมื่อจิตตกจากอารมณ์อีก	ก็จงตาม

ก�าหนดซึง่จติทีต่กจากอารมณ์นัน้อีก	จติท่ีตกจากอารมณ์	เพราะความเคยชินยงัไม่เกิดนัน้	ย่อม

จะรู้สึกว่า	ในบางขณะก็ไปพูดกัน	บางขณะก็คิดเรื่อยเปื่อยไป	บางขณะก็สนุกสนาน	บางขณะก็

เศร้า	ฯลฯ	เมื่อรู้ว่าพูดกันก็จงก�าหนดว่าพูดกันหนอๆๆ
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	 เมื่อคิดก็ก�าหนดว่า	คิดหนอๆๆ

	 เมื่อสนุกก็ก�าหนดว่า	สนุกหนอๆๆ

	 เมื่อเศร้าก็ก�าหนดว่า	เศร้าหนอๆๆ

	 ตามกรณีที่จิตได้เตลิดไปจากอารมณ์	การก�าหนดนี้	เรียกว่า	จิตตานุปัสสนา

	 สามัญชนย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่จะก�าหนดให้รู้ซึ่งความเป็นไปของจิตจึงได้ส�าคัญผิดคิดว่า

เป็น	บุคคล	สัตว์	เรา	เขา	ฯลฯ	การคิดก็เราคิด	การนึกก็เรานึก	ไม่ว่าจะท�าอย่างไรเราก็เราท�า

ทัง้นัน้	นบัแต่สมยัเด็กทีเ่ริม่จ�าความได้เป็นต้น	มาตราบจนถงึปัจจบัุนนีท้เีดยีว	แท้จรงินัน้เราไม่มี	

นอกจากจติทีเ่กดิดบัซบัซ้อนกันอยูอ่ย่างไม่สร่างเท่านัน้	ดงันัน้จงึจ�าต้องเพ่งก�าหนดให้รูซ้ึง่ความ

จริงกัน	สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงเทศนาไว้	ในธรรมบทว่า

 ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คุหสยํ

 เย จิตฺตํ สญญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา

	 แปลเป็นใจความว่า	ชนเหล่าใด	จักส�ารวมจิตซึ่งรับอารมณ์ในที่ไกล	ดวงเดียวเที่ยวไป	

ไม่มีสรีระร่างกาย	มีถ�้าเป็นที่อยู่อาศัยไว้ได้	ชนเหล่านั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร

 ทรูงคฺม	ํแปลว่า	จิตท่ีรบัอารมณ์ซึง่อยูไ่ปไกลได้	อธิบายว่าจตินัน้ย่อมสามารถเตลดิไปรบั

อารมณ์ที่อยู่	ในระยะไกลๆได้เสมอแม้ร่างกายนั้นจะอยู่ในห้องกรรมฐานก็ตาม	แต่จิตนั้นหาได้

อยู่ด้วยไม	่และอารมณ์นั้น	จะอยู่ไกลแสนไกลเท่าใด	ในทันทีที่เกิดความนึกคิด	จิตก็แล่นไปรับ

ซึ่งอารมณ์นั้นๆ	ทันที

 เอกจรํ	แปลว่า	จิตที่เที่ยวไปโดดเดียวปราศจากสหาย	อธิบายว่า	จิตนี้นอกจากแล่นไป

รบัซึง่อารมณ์ทีอ่ยูไ่กลแสนไกลแล้ว	ในการรบัอารมณ์นัน้กย่็อมไปโดยโดยเดีย่ว	ในทรรศนะของ

สามัญชนธรรมดา	ซึ่งขาดการไตร่ตรองในความจริง	ย่อมทึกทักเอาว่าเป็นจิตเดียว	หาได้ค�านึง

ถึงการเกิดดับซับซ้อนแต่ละประการไม่	การเห็น	การได้ยิน	การนึกคิด	เป็นต้น	ที่ล่วงไปก็จิตนี้	

การรู้อยู่เดี๋ยวนี้ก็จิตนี้	นอกจากในขณะที่เห็น	ที่ได้ยิน	ที่ได้ถูกกระทบสัมผัส	เป็นต้น	ก็ด้วยจิตนี้

อีกเช่นกนั	ความจรงิหาได้เป็นไปตามทีเ่ข้าใจกนัน้ันไม่	และข้อเทจ็จรงินีย่้อมประจกัษ์แก่ท่านทัง้

หลาย	เมือ่ได้ลงมอืพสิจูน์กนัด้วยตนเอง	ขณะทีค่ดิอยูน่ัน้	พอได้ก�าหนดว่า	คิดหนอ	การคิดนัน้ก็

หายไปทนัที	กลายเป็นนึกขึ้นมาทันทพีอก�าหนดการนึกนั้นว่า	นึกหนอ	ความนึกก็ดับลงไป	การ

เกิดดับของจิตนี้เมื่อได้หมั่นก�าหนดรู้อยู่แล้ว	ย่อมจะรู้แจ้งทันทีว่า	จิตเดิมที่เข้าใจว่ามีดวงเดียว
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นัน้	แท้จรงิหาใช่ดวงเดยีวตามทีเ่ข้าใจนัน้ไม่	หากแต่การเกดิดบัของจติทีเ่นือ่งกนัอยูเ่หมือนพวง

ลูกประค�าจึงท�าให้เข้าใจผิดไป	

 อสรรี	ํแปลว่า	จติไม่มตีวัตนเป็นทีป่รากฏ	อธบิายว่า	จตินัน้โดยธรรมชาตย่ิอมไม่มีตวัตนั

ทีจ่ะช้ีให้เหน็เหมอืนรปูได้	ดงันัน้	เม่ือถามว่า	รปูมสีณัฐานอย่างไร	เรากย่็อมบอกสณัฐานของรปู

ได้อย่างถี่ถ้วน	แต่เมื่อถามว่านามคืออะไร	มีสัณฐานอย่างไรแล้วก็เป็นอันหมดปัญญาที่จะไขค�า

นั้นให้กระจ่างได้	เพราะไม่มีตัวตน	เหมือนรูป	จึงไม่อาจบอกสัณฐานของนามได้นอกจากบอก

ได้เพียงว่า	นามย่อมมีสภาพน้อมไป	หรือสามารถรับรู้และรู้ซึ่งอารมณ์เท่าน้ัน	เนื่องจากการที่

ไม่อาจชี้ให้เห็นได้อย่างเด่นชัด	พวกนักวิทยาศาสตร์ก็จนต่อการท่ีจะใช้เหตุผลเหมือนรูป	แต่

ในพุทธศาสนา	ย่อมมีวิธีที่จะรู้ในความเป็นไปของนามได้	ด้วยการเพ่งก�าหนดดูมันด้วยความ

สนใจจริงๆ	แรกเพ่งก�าหนดนั้นย่อมจะไม่ได้เห็น	ต่อเมื่อความเคยชินเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสามารถ

จะเห็นได้	เสมือนได้ลูบคล�าดูทีเดียว	ทันทีที่อารมณ์กับวัตถุได้สัมผัสกันแล้ว	จิตก็จะเกิดตามรู้

ซึ่งอารมณ์นั้นๆ	ทันท	ีดังนั้น	พึงได้ตามก�าหนดให้รู้ให้เห็นซึ่งจิตที่ไม่มีตัวตนให้เป็นที่ปรากฏ

	 ค�าว่า	จิตฺตํ	แปลว่า	ธรรมชาติที่คิดและรู้อารมณ์โดยพิเศษจากสัญญาและปัญญา

 คุหาสยํ	มีถ�้า	 (คือ	มหาภูตรูป	๔)	 เป็นท่ีอาศัย	บุคคลผู้แสวงธรรมทั้งหลายเหล่าใด 

สญฺญเมสฺสนฺติ	จักส�ารวมจิตไว้ด้วยดี	บุคคลผู้แสวงธรรมซ่ึงได้สังวรกันอยู่เห็นอันดีเหล่านั้น 

มารพนฺธนา โมกฺขนฺต	ิย่อมสามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการของมารได้

	 อธิบายว่า	จิตท่ีสามารถน้อมหา	สามารถรับ	สามารถรู้อารมณ์	โดยมีหทัยรูป	(หัวใจ)	

เป็นที่พ�านักพักพิงเป็นหลักแหล่งนั้น	ควรให้หมั่นก�าหนดให้รู้ทุกครั้งที่เกิด	จนสามารถตามได้

ทันแล้ว	เครื่องพันธนาการของมารนักฆาตกรที่ได้พรางดักไว้	เพื่อมิให้หลุดพ้นไปได้นั้นย่อมจะ

ไม่มีความหมายใดๆ	ส�าหรับท่านที่ตื่นรู้ในความเป็นไปของจิตอยู่และตามก�าหนดรู้อยู่ไม่ขาด

ระยะ	เมื่อเกิดแล้วก็ย่อมดับลงในฉับพลัน	ดับแล้วก็เกิดขึ้น	ในฉับพลันนั้นอีก	เมื่อได้ก�าหนดจิต

แล้ว	ก็จงเริ่มก�าหนดในอารมณ์เดิมสืบไป	คือ	พองหนอ	ยุบหนอ

จาก	 หนังสือ	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา	โดย	หลวงพ่อใหญ่ฯ	ดร.	ภัททันตะ	อาสภมหาเถระ

	 (*	โปรดติดตาม	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา	ตอนที่	๖	ใน	อาสภาสาร	ฉบับที่	๔๖)



กิจวัตรประจ�าวันพระสงฆ์และการปวารณา
 

 กิจ	คือ	สิ่งที่จะต้องท�าทุกวันไม่มีวันหยุด	มีอยู่	๓	อย่าง	คือ	

	 ๑.	กจิวตัร	คอื	กจิทางศาสนาทีพ่ระภกิษุสามเณรท�าเป็นประจ�าทกุวนั	ทกุครัง้	ทีก่�าหนด

ไว้	คอื	บณิฑบาต	–	การท�าวตัรเช้า	–	การท�าวตัรเยน็	–	การสวดมนต์ไหว้พระและการปลงอาบัติ	

	 ๒.	กิจสงฆ์	คือ	งานของสงฆ์	เช่น	การรักษาพระธรรมวินัย	การท�าสังฆกรรมบวชพระ

การดูแลรักษาวัด	การเผยแผ่พระศาสนา	การลงอุโบสถ	การลงฟังพระปาฏิโมกข์

	 ๓.กิจนิมนต์	คือ	งานที่ต้องไปอนุเคราะห์ญาติโยมตามค�านิมนต์	คือ	งานท�าบุญขึ้นบ้าน

ใหม่	งานแต่งงาน	งานเทศนาธรรม	งานสอนหนังสือ	งานสงเคราะห์อื่นๆ

 ปวารณา	หมายถงึ	การยอมให้ขอ	ได้แก่การยอมรับใช้และการยอมให้ว่ากล่าวตกัเตอืน
ได้	มีอยู่	๒	อย่างคือ

	 ๑.	ปวารณา	หมายถึง	การยอมให้ขอ	การยอมรับใช้	พูดอนุญาตให้พระภิกษุสามเณร

เรียกร้องขอในสิ่งต่างๆ	ที่ต้องการได้	หรือยอมท�าสิ่งที่ต้องการให้	 ผู้ยอมให้ขอ	หรือยอมรับใช้

ด้วยการ	พูดอย่างนี้	เรียกว่า	ผู้ปวารณา	ถ้าเขียนเป็นหนังสือปวารณา	ก็เรียกว่า	ใบปวารณา	

	 ๒.	ปวารณา	หมาย	ถึงการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนได้เป็นสังฆกรรมที่พระสงฆ์ผู้อยู่จ�า

พรรษามาแล้ว	ต้องท�าเป็นการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้	ก่อนท่ีจะแยกย้ายกันไป

ปวารณานี้ก�าหนดให้ท�าในวันขึ้น	๑๕	ค�่าเดือน	๑๑	ซึ่งเป็นวันออกพรรษา	จึงเรียกว่า	วันมหา

ปวารณาหรือวันออกพรรษานั่นเองฯ

ปกิณณกะธรรม

ส.	มณี	[๑]

[๑]พระมหาโสภณ	มณีปัญญาพร,	ป.ธ.	๙,	พธ.ด.,	พระวิปัสสนาจารย	์วัดราชโอรสาราม	เขตจอมทอง	กรุงเทพมหานคร
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ข้อคิดค�าคม

	 เรื่อง	“สติปัญญาแท้กับสติปัญญาเทียม”

	 เพลโต้ได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า	“	ผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาให้เหมาะสมกับโอกาส	คือ	

คนที่ดื้อรั้นมาก	ผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็น	คือ	คนโง่	ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญา	คือ	คนที่เป็นทาสของ

ความคิดนั่นเอง”.

	 ทองค�า	คือ	สิ่งที่ปุถุชนเห็นว่ามันเป็นของล�้าค่าที่สุด	แต่ถ้าน�าทองค�ามาเปรียบกับไข่มุก

แล้วไซร	้ทองค�าก็กลายเป็นของไร้ค่าทันที

	 ปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า	“	ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด	ผู้ที่มีสติปัญญา	คือ	ผู้ที่มีบุญ

วาสนาบารม	ีเพราะว่าการมสีตปัิญญานัน้ย่อมเหนอืกว่าการมีทรพัย์สินทัง้หลายทัง้ปวง	ทองค�า

และไข่มุกฤาจะสู้การมีสติปัญญาที่ดีได้”

	 สตปัิญญาจะไม่โพนทะนาประโยชน์ใช้สอยของมนัต่อผูใ้ด	ดงันัน้	คนโง่เง่าจงึดถูกูดแูคลน

สตปัิญญา	ปุถุชนจงึคลัง่ไคล้หลงใหลในสตปัิญญา	มแีต่คนฉลาดเท่านัน้ทีรู้่จกัใช้สตปัิญญาให้เกดิ

ประโยชน์อย่างมากมาย

	 สติปัญญามีอยู่	๒	ชนิด	คือ	สติปัญญาแท้กับสติปัญญาเทียม	สติปัญญาแท้เป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากมาย	สติปัญญาเทียมเป็นสิ่งที่ให้โทษต่อมวลมนุษย์มากมายเช่น

เดียวกัน

	 ถ้าคุณอยากจะประสบกับความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	และในชีวิตประจ�าวันของคุณ	

เง่ือนไขข้อแรกก็	คือ	คุณจะต้องแสวงหาสติปัญญาแท้ให้พบให้ได้เสียก่อน	แล้วคุณก็จะถึงจุด

หมายปลายทางที่คุณตั้งใจเอาไว้นั่นเอง





 ขอความมสีต	ิมีปัญญา	รูแ้จ้งเหน็จริงพระไตรลกัษณ์	จงบงัเกดิแก่ผูเ้จรญิสตแิละผูต้ดิตาม

อ่านวารสารแห่งสติทุกท่าน	ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขออภัยผู้อ่านทุก	ๆ	ท่าน	ที่เคยติดตามคอลัมน์

เรื่องเล่าจากพระสูตรตลอดมา	แต่ได้ขาดหายไปช่วงหน่ึง	ถ้าจ�าไม่ผิดตั้งแต่ฉบับปี	๕๙-๖๑	

เนือ่งจากผูเ้ขยีนได้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทตูสายต่างประเทศ	รุน่ที	่๒๒	เมือ่จบแล้วต้องเดนิทาง

ไปปฏบิตัศิาสนกจิ	ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์	เป็นระยะเวลา	๑	พรรษา	ตามพนัธกจิของโครงการ

อบรม	หลังจากกลับมาแล้ว	ก็ได้รับภาระงานประจ�าอยู่ที่วิทยาลัยพระธรรมทูต	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	โดยต้องดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	

รุ่นที่	๒๓-๒๔	ต่อมา	ประกอบกับภาระงานหลักคืองานวิจัยของสายวิชาการ	และภาระงานอื่น	

ๆ	ที่ได้รับมอบหมายในวิทยาลัยยังไม่ลงตัว	จึงได้หยุดเขียนบทความไปช่วงระยะหนึ่ง	เมื่อได้รับ

การตดิต่อจากคณุเอ๋	เจ้าหน้าทีฝ่่ายสมาชกิสมัพนัธ์ของวารสารว่าคอลมัน์เรือ่งเล่าจากพระสตูร

ยงัไม่มผีูเ้ขยีน	และครูบาอาจารย์ยงัอยากจะคงคอลมัน์นีไ้ว้ต่อไป	จงึได้รบัปากว่าจะเขยีนต่ออกี

ขณะทีก่�าลงัเขยีนบทความเรือ่งนี	้อยู่ในช่วงของการเริม่ต้นปีใหม่	๒๕๖๒	มกีารส่ง	ส.ค.ส.	อ�านวย

อวยพรกนั	ในแบบข้อความภาพ	ทีส่่งทางไลน์	ทางเฟสบุค๊	แม้ผูเ้ขยีนเองก็ได้รบัอานสิงส์ข้อความ

ภาพต่าง	ๆ	นั้นด้วย	ในค�าอวยพรหลาย	ๆ	ข้อความมักใช้ค�าว่า	“ขออ�านาจส่งศักดิ์สิทธิ์	จงดล

บันดาลให้....ฯลฯ”	หรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่อวยพรปีใหม่ออกสื่อ	ออกทีวี	ก็ใช้

ค�านี้อยู่หลายท่าน	แม้พระสงฆ์บางรูปเองก็มีใช้ค�านี้อยู่เหมือนกัน	เมื่ออ่านแล้ว	ฟังแล้วก็ไม่ได้

มีพิษมีภัยอะไร	ถ้าไม่ได้คิด	ก็รู้สึกดีมีความภูมิใจว่ามีคนอวยพรให้เรา	แต่ในฐานะที่เราเป็นชาว

พุทธ	ผู้เขียนได้อ่าน	ได้ฟัง	ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่า	การใช้ค�าดังกล่าว	ขาดความรอบคอบ	ไม่ค่อย

จะถูกต้องตามแนวค�าสอนของพระพทุธเจ้า	เพราะถ้าหากใช้กนับ่อย	ๆ 	อาจท�าให้เข้าใจไปว่า	สิง่

ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอ�านาจดลบันดาลได้จริง	ๆ	ซึ่งแย้งต่อค�าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง	กลาย

เป็นค�าสอนของศาสนาเทวนยิมไป	พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูด้้วยพระองค์เอง	แล้วประกาศสจัธรรม

ค�าสอนให้ชาวพุทธเกิดปัญญาได้รู้ตาม	จึงไม่แปลกใจเลยว่า	ข่าวการแห่กราบไหว้ต้นไม้	วัตถุ	

เรื่องเล่าจากพระสูตร

กนฺตาโภ	ภิกฺขุ
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โดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์ที่มีฤทธ์ิดลบันดาลได้	จึงมีอยู่ท่ัวไปในสังคมไทยเรา	โดยเฉพาะใกล้จะ

กลางเดือนและสิ้นเดือน	สื่อมักน�าเสนอข่าวอยู่บ่อย	ๆ	

	 ทัง้หมดท้ังมวลทีก่ล่าวมา	ไม่ได้ต้ังใจจะต�าหนหิรอืว่ากล่าวใคร	แต่ฐานะชาวพทุธ	ผูเ้ขยีน

เหน็ว่า	เราควรมหีลกัใจให้มัน่คง	โดยเฉพาะหลกัของศรทัธา	คือความเชือ่	๔	ประการ	ไม่เช่นนัน้

เรากจ็ะไขว้เขวไปตามเขาอย่างไม่มหีลกั	หลกัของศรทัธา	คอือะไร	ผู้เขยีนจะขอน�าเอาเนือ้ความ

ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	ปราชฌ์เอกทางพระพุทธศาสนา	

ท่านได้เรียบเรียงไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับประมวลธรรม	ดังนี้

ค�าว่า	“ศรัทธา”	หมายถึง	ความเชื่อ,	ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	

faith;	belief;	confidence	ศรัทธา	๔	ได้แก่

 ๑. กัมมสัทธา	ได้แก่	เชือ่กรรม,	เชือ่กฎแห่งกรรม,	เชือ่ว่ากรรมมีอยูจ่รงิ	คอื	เชือ่ว่าเม่ือท�า

อะไรโดยมีเจตนา	คือ	จงใจท�าทั้งรู	้ย่อมเป็นกรรม	คือ	เป็นความชั่ว	หรือความดีมีขึ้นในตน	เป็น

เหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป	การกระท�าไม่ว่างเปล่า	และเชื่อว่าผลที่ต้องการ

จะส�าเร็จได้ด้วยการกระท�า	มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค	เป็นต้น	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	

belief	in	Karma;	confidence	in	accordance	with	the	law	of	action

 ๒. วิปากสัทธา	ได้แก่	เชื่อวิบาก,	เชื่อผลของกรรม,	เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง	คือ	เชื่อ

วา่กรรมที่ท�าแล้วตอ้งมผีล	และผลตอ้งมเีหตุ	ผลดีเกิดจากกรรมด	ีผลชั่วเกดิจากกรรมชั่ว	ภาษา

อังกฤษใช้ค�าว่า	belief	in	the	consequences	of	actions

 ๓. กัมมัสสกตาสัทธา	ได้แก่	เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน,	เชื่อว่าแต่ละคนเป็น

เจ้าของ	จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	belief	in	

the	individual	ownership	of	action

 ๔. ตถาคตโพธิสัทธา	ได้แก่	เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า,	มั่นใจในองค์พระตถาคต	

ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ	ทรงพระคุณทั้ง	๙	ประการ	ตรัสธรรม	บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี	ทรง

เป็นผู้น�าทางที่แสดงให้เห็นว่า	มนุษย์คือเราทุกคนนี้	หากฝึกตนด้วยดี	ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรม

สูงสุด	บริสุทธิ์หลุดพ้นได้	ดังที่พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	

confidence	in	the	Enlightenment	of	the	Buddha

	 หลักแห่งศรัทธา	๔	ประการนี้	มิใช่มีความหมายว่าเป็นเรื่องของศรัทธา	คือความเช่ือ
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เท่านั้น	แต่หมายถึงตัวปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิด้วย	เมื่อมีศรัทธาที่ถูกต้อง	(หมายถึงศรัทธา

บนฐาน	๔	ประการดังกล่าว)	นั่นหมายถึงเราได้ด�าเนินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคืออริยมรรคมี 

องค์	๘	ด้วย	ในพระสุตันตปิฏก	ขุทกนิกายมหานิเทศ	(ฉบับมหาจุฬา)	เล่มที่	๒๙	ข้อท่ี	๗๐ 

เรื่องมาคันทิยะ	ในหน้าที	่๒๒๔	มีการอธิบายลักษณะแห่งสัมมาทิฏฐิไว้	๑๐	ประการ	คือ

	 ๑.	ทานที่ให้แล้วมีผล	 	 ๒.	ยัญที่บูชาแล้วมีผล

	 ๓.	การเซ่นสรวงมีผล	 	 ๔.	ผลวิบากของกรรมที่ท�าดีท�าชั่วมีอยู่

	 ๕.	โลกนี้มี	 	 	 ๖.	โลกหน้ามี

	 ๗.	มารดามีคุณ		 	 ๘.	บิดามีคุณ

	 ๙.	สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่

	 ๑๐.	สมณพราหมณ์ผูป้ฏบิตัดิ	ีปฏบิตัชิอบ	รูแ้จ้งโลกนี	้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอน

ให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลก

	 หากชาวพุทธเราเชือ่มัน่ใน	“ตถาคตโพธสิทัธา”	คอื	เชือ่มัน่ในความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

อย่างมัน่คงเช่นนีแ้ล้ว	จะเชือ่เรือ่งกรรม	คอืการกระท�า	เชือ่ผลของการกระท�า	เชือ่ว่าสัตว์มีการก

ระท�าของเอง	และเป็นไปตามการกระท�านั้น	ๆ	ซึ่งเป็นเหตุเป็นผล	จะไม่เชื่อว่ามีใครหรือสิ่งใด

จะมาดลบันดาลอะไรให้ส�าเร็จได	้นอกจากลงมือกระท�าด้วยตัวเอง	ฉะนั้นใน	๔	ข้อ	นั้น	ข้อที่	๔	

จึงรวมเอา	๓	ข้อข้างต้นนั้นเข้าไว้ด้วย

	 ดังนั้น	หากชาวพุทธเราเข้าใจและตั้งมั่นในข้อที่	๔	อย่างมั้นคงไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน	

จะมีตนเป็นที่พึ่ง	ชีวิตจะไม่เป็นหมัน	ความเป็นอริยะเบื้องต้นนั้นอยู่ไม่ไกล	เพราะเชื่อมั่นในคุณ

พระรตันตรัยอย่างมัน่คง	โดยเฉพาะพระปัญญาคุณของพระพทุธเจ้า	ย่อมมุ่งตรงในเส้นทางของ

พระอริยะ	สู่ความหลุดพ้นได้	คือหลุดพ้นจากความเชื่อผิด	ถือผิด	ปฏิบัติผิด	ชีวิตก็จะไม่ยุ่งยาก	

ขอให้ความสุขสวัสดี	ความเป็นผู้มีปัญญาชอบ	จงมีแก่ทุกท่าน	เทอญ

(*	โปรดติดตาม	ธรรมะน่ารู	้-	เรื่อง	ภพภูมิ	๓๑	ตอนที่	๓	ในอาสภาสาร	ฉบับที่	๔๖)



หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9



ภพภูมิ ๓๑ (ตอนที่ ๒ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ (ต่อ))

	 อิฏฐารมณ์ต่างๆ	ที่มีอยู่ในชั้นดาวดึงส์

	 เทพยดาทั้งหลายที่ได้มาบังเกิดในชั้นดาวดึงส์นี้	ล้วนแต่เป็นผู้ได้เสวยทิพยสมบัติ	อัน

เป็นผลทีไ่ด้รับมาจากกศุลกรรมในอดตีภพ	ฉะน้ัน	อารมณ์ต่างๆ	ทีไ่ด้รบัในชัน้ดาวดงึส์นี	้จงึล้วน

แต่เป็นอารมณ์ที่ดีงามทั้งนั้น	เทวดาผู้ชายนั้นมีรูปร่างลักษณะอยู่ในวัยที่มีอายุราว	๒๐	ป	ีส่วน

เทวดาผู้หญิงก็มีรูปร่างอยู่ในวัยที่มีอายุราว	๑๖	ปีเหมือนกันทุกๆ	องค์	ความชราคือ	ผมหงอก	

ฟันหัก	ตามัว	หูตึง	เนื้อหนังเหี่ยวย่น	เหล่านี้ไม่ม	ีมีแต่ความสวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไป

	 พยาธ	ิคอืความเจบ็ไข้กไ็ม่ม	ีอาหารทีเ่ป็นเครือ่งอปุโภคก็เป็นชนดิละเอยีดเป็นสธุาโภชน์	

ด้วยเหตุนีภ้ายในร่างกายจงึไม่มอีจุจาระ	ปัสสาวะ	เทวดาผูห้ญงิกไ็ม่มปีระจ�าเดอืนและไม่ต้องมี

ครรภ์	ส่วนภุมมัฏฐเทพธดิาบางองค์นัน้	มปีระจ�าเดอืนและมคีรรภ์	เหมอืนกบัมนษุย์หญงิธรรมดา

	 ธรรมดาบุตรและธิดาทั้งหลายในเทวโลกนั้น	จะได้บังเกิดเหมือนมนุษย์นั้นหามิได้	แต่

บุตรธิดาเหล่านั้น	ย่อมบังเกิดในตักแห่งเทวดาทั้งหลาย	ถ้าแลนางฟ้าท้ังหลายจะบังเกิดเป็น

บาทบริจาริกา	ก็ย่อมบังเกิดขึ้นในที่นอน	เทวดาที่เป็น	พนักงานตกแต่งประดับอาภรณ์วิภูษิต	

เครื่องทรงเป็นต้นนั้น	ย่อมบังเกิดล้อมรอบที่นอน	ถ้าจะเป็นไวยาวัจจกรนั้นย่อมบังเกิดขึ้น

ภายในวมิาน	ดังมสีาธกบาลแีสดงไว้ในลกักปัญหสตุตนัตอรรถกถา	และมูลปัณณาสอรรถกถาว่า 

เทวานํ ธีตา จ ปุตฺตา จ องฺเก นิพฺพตฺตนฺติ ปาทปริจาริกา อิตฺถิโย สยเน นิพฺพตฺตนฺติ ตาสํ 

มณฺฑนปสาธน การิกา เทวตา สยนํ ปริวาเรตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ เวยฺยาวจฺจกรา อนฺโตวิมาเน 

นิพฺพตฺตนฺติ.

ธรรมะน่ารู้

(ที่มา:	ปรมัตถโชติกะ	มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา	วิถีมุตตสังคหะ)
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	 เมื่อเทวดาทั้งหลาย	ไปบังเกิดขึ้นภายในวิมานของเทวดาองค์หนึ่งองค์ใดแล้ว	ย่อมเป็น

อนัว่าเทวดาหรอืนางฟ้ากต็ามทีบ่งัเกดิขึน้ใหม่นัน้	ต้องเป็นบริวารของเทวดาผู้เป็นเจ้าของวมิาน

นั้นๆ	โดยท่ีเทวดาองค์อื่นๆ	จะมาวิวาทแย่งชิงเอาไปไม่ได้เลย	ถ้าเทพบุตรก็ดีหรือเทพธิดาก็ดี	

บังเกิดขึ้นภายนอกระหว่างกลางเขตแดนวิมานต่อวิมานแล้วเทวดาที่เป็นเจ้าของวิมานนั้น	ก็

บังเกิดการวิวาทแก่กัน	เพื่อแย่งชิงเอาเทวดาทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นใหม่นั้นมาเป็นกรรมสิทธิของ

ตน	ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าเทวดาที่บังเกิดขึ้นใหม่นั้นจะเป็นของใครได้แล้ว

ก็พากันไปสู่ส�านักแห่งท้าวสักกเทวราชผู้เป็นอธิบดีใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวง	ถ้าวิมานของเทวดา

องค์ใดอยูใ่กล้กว่ากนั	ท้าวสกักะเทวราชกพ็พิากษาให้เป็นของเทวดาองค์นัน้	ถา้เทวดาผูบ้งัเกดิ

ใหม่ปรากฏขึ้นในที่ท่ามกลางเสมอกันแห่งวิมานของเทวดา	๒	องค	์เทวดาที่บังเกิดใหม่นั้น	เล็ง

แลดูวิมานของเทวดาองค์ใด	ท้าวสักกะก็พิพากษาให้เป็นของเทวดาองค์นั้น	ถ้าเทวดาผู้บังเกิด

ใหม	่มิได้ดูแลซึ่งวิมานหนึ่งวิมานใด	แล้วท้าวสักกะก็พิพากษาให้เป็นของพระองค์เสียเอง	เพื่อ

ตัดความวิวาทแห่งเทวดาทั้งหลายเสีย	เทวดาบางองค์ก็มีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกา	๕๐๐	บ้าง	

๗๐๐	บ้าง	๑๐๐๐	บ้าง	เรือ่งนีแ้สดงให้เหน็ว่า	เทวดาทีไ่ม่มีวมิานอยูโ่ดยเฉพาะของตนกมี็อยูเ่ป็น

จ�านวนมาก	และในเทวโลกนี้ก็เป็นไปคล้ายๆกับในมนุษยโลกคือมีการทะเลาะวิวาทกัน	และมี

ผู้พิพากษาตัดสินความเช่นกัน

	 เทพบุตรและเทพธิดาท่ีอยู่ในเทวโลกนี้	ก็มีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน	เช่น

เดยีวกบัมนุษยโลก	จะพงึรูไ้ด้จากเรือ่งเทพบุตรทีเ่ป็นนกัเล่นดนตรอีงค์หนึง่ชือ่ว่าปัญจสิขะ	เทพ

บุตรองค์นี้	ช�านาญในการดีดพิณท่ีมีชื่อว่าเพลุวะ	และช�านาญในการขับร้องมีความรักใคร่ในสู

ริยวัจฉสาเทพธิดา	ซึ่งเป็นธิดาของเทวดาผู้ใหญ่องค์หนึ่งชื่อว่าติมพรุเทพบุตร

	 วันหนึ่ง	ปัญจสิขะเทพบุตรได้ไปหาสูริยวัจฉสาเทพธิดา	และได้ติดพิณขับร้องมีใจความ

ว่า

 ยํ เม อตฺถิ กตํ ปุญฺญํ อรหนฺเตสุ ตาทิสุ

 ตํ เม สพฺพงฺคกลฺยาณิ ตยา สทฺธึ วิปจฺจตํ.



61

	 แปลความว่า	แน่ะ	นางที่มีเรือนร่างที่งดงาม	กุศลใดๆ	ที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างสมมาแล้ว

ต่อพระอรหันต์ท่ีมีคุณต่างๆ	ขอกุศลนั้นๆ	จงเป็นผลส�าเร็จแก่ข้าพเจ้า	และแม่นางทุกประการ

เทอญ

	 แต่เทพธิดาสุริยวัจฉสานั้น	ได้รักใคร่กันกับสิขันติเทพบุตร	ซึ่งเป็นบุตรของมาตุลีเทพ

บุตร	เมื่อทั้ง	๒	ฝ่ายมีความรักไม่ตรงกันเช่นนี้	ท้าวโลกีย์เทวราชทรงพิจารณาเห็นว่า	ปัญจสิข

เทพบุตรเป็นผู้มีความดีความชอบ	และท�าคุณประโยชน์	ให้แก่พระองค์มาก	จึงตัดสินพระทัย

ยกสูริยวัจฉสาเทพธิดาให้แก่ปัญจสิขเทพบุตร

	 เทพธดิาบางองค์มวีมิานอยูโ่ดยเฉพาะๆ	ของตนแล้วแต่ยงัขาดคูค่รอง	ก็ท�าให้เกดิความ

เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตน	ไม่มีความเบิกบานและร่าเริงเหมือนกับเทพธิดาที่มีคู่ครอง

ทั้งหลาย	ส่วนเทพธิดาที่มีคู่ครอง	ต่างก็ชวนกันไปแสวงหาความสุขส�าราญในสถานทั้ง	๔	แห่ง	

พร้อมด้วยบริวารของตน

	 อนึ่ง	บริวาร	วิมาน	และรูปารมณ์ต่างๆ	อันเป็นสมบัติของเทพยดาทั้งหลายนั้น	มีความ

สวยงามย่ิงหย่อนกว่ากันและกัน	แล้วแต่กุศลกรรมที่ตนได้สร้างสมไว้	ฉะนั้น	รัศมีที่ซ่านออก

จากร่างกายและอาภรณ์ภูษาที่เป็นเครื่องประดับเครื่องทรงของเทพบุตรเละเทพธิดาทั้งหลาย	

พร้อมทั้งวิมานอันเป็นที่อยู่ของตนๆนั้น	บางองค์ก็มีรัศมีสว่าง	๑๒	โยชน์	ถ้าองค์ใดมีบุญมาก	ก็

มีรัศมีสว่างถึง	๑๐๐	โยชน์	ดังมีสาธกบาลีแสดงไว้ในอรรถกถาแห่งทีฆนิกายมหาวรรคว่า

 ยา สา สพฺพเทวตานํ วตฺถาลงฺการวิมานสรีรานํ

 ปภา ทฺวาทสโยชนานิ ผรติ, มหาปุญฺญานํ ปน สรีรปฺปภา โยชนสตํ ผรติ

	 มีปัญหาว่า	บรรดาเทวดาทั้ง	๖	ชั้นนี้	จะแลเห็นซึ่งกันและกันได้หรือไม่?
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	 ข้อนีว้สิชันาว่า	เทวดาทีอ่ยูใ่นชัน้เบ้ืองบนย่อมเหน็เทวดาทีอ่ยูช่ัน้ต�า่กว่าตนได้	แต่เทวดา

ที่อยู่ช้ันต�่าจะเห็นเทวดาท่ีอยู่สูงกว่าตนไม่ได้	 เพราะธรรมดาเทวดาท่ีอยู่ชั้นสูงๆ	 น้ันมีร่างกาย

ละเอยีดมากกว่าเทวดาทีอ่ยูช่ัน้ต�า่	นอกจากเทวดาทีอ่ยูช้ั่นเบ้ืองบนนัน้จะเนรมิตร่างกายให้หยาบ

ขึ้น	เทวดาที่อยู่ต�่ากว่าจึงจะเห็นได้	ทั้งนี้เป็นไปตามล�าดับชั้นกันดังมี	สาธกบาลีแสดงไว้ในอรรถ

กถาแห่งฑีฆนิกายมหาวรรคว่า

 เหฏฺฐา เหฏฺฐา หิ เทวตา อุปรูปริเทวานํ โอฬาริกํ

 กตฺวา มาปิตเมว อตฺตภาวํ ปสฺสิตํ สกโกนฺติ

	 ในระหว่างมนษุย์และเทวดากเ็ช่นเดยีวกนั	มนษุย์จะไม่สามารถมองเห็นเทวดาได้	เพราะ

เทวดามีรูปร่างละเอียด	นอกจากเทวดานั้นจะเนรมิตรูปให้หยาบ	พวกมนุษย์จึงจะสามารถเห็น

ได้

	 อนึง่	ได้กล่าวไว้แล้วตอนต้นว่า	อารมณ์ต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นช้ันดาวดงึส์นีล้้วนแต่เป็นอฏิฐารมณ์

ทัง้สิน้	และบรรดาเทพบตุรเทพธดิาทีอ่ยูใ่นชัน้นีก้เ็ป็นเสวยแต่ทพิยสมบตัเิครือ่งทรง	และอาภรณ์	

ตลอดจนร่างกายก็เป็นทิพย	์ไม่มีสิ่งโสโครกปฏิกูลที่จะไหลออกจากทวารทั้ง	๙	เลย	ซึ่งต่างกับ

พวกมนษุย์ทีเ่ตม็ไปด้วยสิง่ปฏกิลูต่างๆ	ทีไ่หลออกจากทวารทัง้	๙	อยูเ่สมอ	เทวดาทัง้หลาย	เมือ่

ได้กลิ่นมนุษย์เข้าแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไร?

	 ตอบว่า	เทวดาทัง้หลายเมือ่ได้กลิน่มนษุย์ทีอ่ยูห่่างกันถงึ	๑๐๐	โยชน์ในขณะใดขณะนัน้

จะรู้สึกเหมือนกับได้กล่ินสุนัขเน่า	แม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิ์	ซึ่งในวันหนึ่งมีการสรงน�้า	๒	ครั้ง	
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เปลีย่นฉลองพระองค์	๓	ครัง้	และทรงลบูไล้พระวรกายด้วยสุสคุนธรส	อนัดเีลศิเช่นนีแ้ล้วกต็าม	

ถ้าเทวดาท้ังหลายได้กลิ่นของพระเจ้าพักรพรรดิ์ที่อยู่ในระยะห่างกัน	๑๐๐	โยชน์ในเวลาใด	ก็

เหมอืนกบัได้กลิน่สนุขัเน่าทีเ่อามาผกูตดิอยูท่ีค่อฉะนัน้	ดงัมสีาธกบาลแีสดงไว้ในอรรถกถาแห่ง

ฑีฆนกายมหาวรรคว่า

 ทิวสสฺส ทฺวิกฺขตฺตํ นฺหาตฺวา วตฺถานิ ติกฺขตฺตํ 

 ปริวตฺเตตฺวา อลงฺกตปฏิมณฺฑิตานํ จกฺกวาตฺติอาทีนมฺปิ

 มนุสฺสานํ คนฺโธ โยชนสเต ฐิตานํ เทวตานํ กณฺเฐ อาสตฺตกุณปํ วิย พาธติ

	 ความงามวิจิตรงดงาม	และความสุขที่เป็นทิพยสมบัติในชั้นดาวดึงส์นี้ไม่สามารถจะ

บรรยายให้หมดสิน้ได้	สมบตัต่ิางๆ	ท่ีมอียูใ่นมนษุยโลก	จะเป็นสมบัตขิองพระเจ้าจกัรพรรดิห์รอื

ของราชเศรษฐี	คหบดีก็ตาม	ก็ไม่อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับเทวสมบัติซึ่งเป็นของทิพย์ได้	

	 อฏิฐารมณ์ต่างๆ	ทีม่อียูใ่นชัน้ดาวดึงส์นัน้	อิฏฐารมณ์ทีมี่อยูใ่นสวนนนัทวนัเป็นอฏิฐารมณ์

ที่ดีเลิศ	ยิ่งกว่าอิฏฐารมณ์ที่มีอยู่ในสถานที่ต่างๆ	ทั้งหมดในชั้นดาวดึงส์	 เพราะว่าถ้าเทพบุตร

หรือเทพธิดาองค์ใดเกิดโสกะปริเทวะพิไรร�าพันกลัวความตายที่จะได้รับอยู่น้ัน	ถ้าได้เข้าไปยัง

สวนนันทวันแล้ว	ความโสกะปริเทวะเหล่านั้นก็หายสิ้นไป	ฉะนั้น	เทวดาองค์ใดหรือมนุษย์องค์

ใดก็ตาม	ถ้ายังไม่เคยเข้าไปในสวนนันทวันแล้ว	จัดว่าบุคคลนั้นยังไม่รู้ถึงความสุขที่ดีเลิศที่มีอยู่

ในชั้นดาวดึงส	์ดังมีสาธกบาลีแสดงไว้ในพระบาลีสคาถาวรรคสังยุตว่า

 น เต สุขํ ปชานนฺติ เย น ปสฺสนฺติ นนฺทนํ

 อาวาสํ นรเทวานํ ติทสานํ ยสฺสสินํ.

	 แปลความว่า	บุคคลเหล่าใดยังไม่เคยชมสวนนันทวัน	อันเป็นสถานที่หย่อนใจของเทพ

บุตรเทพธิดาทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีบุญ	มีความสวยงาม	มีบริวารมากในชั้นดาวดึงส์นี้บุคคลนั้นได้

ชื่อว่า	เป็นผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ต่อการเสวยความสุขในกามคุณที่มีอยู่ในเทวภูมิชั้นนี้
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	 อนึ่ง	สวนนันทวันนี้มิใช่มีอยู่แต่เฉพาะชั้นดาวดึงส์แห่งเดียวเท่านั้น	ในเทวภูมิชั้นอื่นๆก็

มีเช่นเดียวกันทุกชั้น	ส�าหรับเหตุผลในการต้ังชื่อสวนว่านันทวันนั้น	ในเทวภูมิชั้นอื่นๆ	ก็มีเช่น

เดียวกันทุกชั้น	ส�าหรับเหตุผลในการตั้งชื่อสวนว่านันทวันนั้น	ก็เพราะว่าเป็นสถานที่ที่น่ายินดี

น่าเพลิดเพลนินัน้เอง	ดงัมสีาธกบาลแีสดงไว้ในอรรถกถาแห่งฑฆีนกิายมหาวรรคว่า	สพเิพส	ุเทว

โลเกสุ	หิ	นนฺทวน�	อตฺถิเยว

	 ในสารตัถทปีนฏีกีาแสดงไว้ว่า	ในบรรดาสวน	๖	แห่ง	ทีมี่อยูใ่นช้ันดาวดงึส์นีมี้ต้นไม้ทพิย์

อยู่ทุกๆสวน	สวนหนึ่งๆ	มีต้นไม้ทิพย์นี้อยู่พันต้น	ดังมีบาลีแสดงว่า

 ตํ ปน ทิพฺพรุกฺขสหสฺสปฏิมณฺฑิตํ ตถา นนฺทวนํ ผารุสกวนญฺจ

	 ภายในสวนจติรดามต้ีนไม้เครอืเถาชือ่ว่า	อาสาวต	ีหนึง่พันปีของชัน้ดาวดงึส์นีจ้งึจะมีผล

ครั้งหนึ่ง	ข้างในมีน�้าเรียกว่าน�้าทิพย์	น�้าทิพย์ที่อยู่ข้างในผลไม้นี้แหละเป็นสุราของพวกเทวดา

ชั้นดาวดึงส์	เทวดาองค์ใดได้ดื่มแล้วจะเกิดความมึนเมา	และฤทธิ์ของความเมานี้ท�าให้หลับไป

เป็นเวลานานถึง	๔	เดือน	จึงจะสร่างความเมา	ดังมีสาธกบาลีแสดงไว้ในพระบาลีชาดกและ 

พระบาลีอปทาน	ว่า	

 อาสาวตี นาม ลตา ชาตา จิตฺตลตาวเน

 ตสฺสา วสฺสสหสฺเสน เอกํ นิพฺพตฺตเต ผลํ.

	 แปลความว่า	เครือเถาทิพย์ที่เรียกว่า	อาสาวตีนี้	มีอยู่ในสวนจิตรดาและเครือเถาทิพย์

หนึ่งพันปีจึงจะมีผลครั้งหนึ่ง	ดอกเครือเถานี้ก็เป็นดอกไม้ทิพย์

(*	โปรดติดตาม	ธรรมะน่ารู	้-	เรื่อง	ภพภูมิ	๓๑	ตอนที่	๓	ในอาสภาสาร	ฉบับที	่๔๖)





BECOMING A NOBLE ONE

 One does not become enlightened by merely gazing 
into the sky. One does not become enlightened by reading 
or studying the scriptures, nor by thinking, nor by wishing 
for the enlightened state to burst into one’s mind. There are 
certain necessary conditions or prerequisites which cause
enlightenment to arise. In Pāli these are known as the-
bojjhaṅgas, or factors of enlightenment, and there are 
seven of them.

The Seven Factors of Enlightenment (Part I)

???

Sayadaw U Pandita
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 The word bojjhaṅga is made up of bodhi, which means
enlightenment or an enlightened person, and aṅga, caus-
ative factor. Thus a bojjhaṅga is a causative factor of an 
enlightened being, or a cause for enlightenment. A sec-
ond sense of the word bojjhaṅga is based on alternative 
meanings of its two Pāli roots. The alternative meaning of 
bodhi is the knowledge that comprehends or sees the Four 
Noble Truths: the truth of universal suffering or unsatisfac-
toriness; the truth that desire is the cause of this suffering 
and dissatisfaction; the truth that there can be an end to 
this suffering; and the truth of the path to the end of this 
suffering, or the Noble Eightfold Path. The second mean-
ing of aṅga is part or portion. Thus, the second meaning of 
bojjhaṅga is the specific part of knowledge that sees the 
Four Noble Truths.

 All vipassanā yogis come to understand the Four Noble 
Truths to some extent, but true comprehension of them re-
quires a particular, transforming moment of consciousness, 
known as path consciousness. This is one of the culminating 
insights of vipassanā practice. It includes the experience of 
nibbāna. Once a yogi has experienced this, he or she deeply 
knows the Four Noble Truths, and thus is considered to con-
tain the bojjhaṅgas inside him or herself. Such a person is 
called noble. Thus, the bojjhaṅgas or enlightenment factors 
also are parts or qualities of a noble person. Sometimes they 
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are known as the sambojjhaṅgas, the prefix sam- meaning 
full, complete, correct, or true. The prefix is an honorific 
and intensifier, and adds no crucial difference in meaning.

 These seven factors of enlightenment, or seven quali-
ties of a noble person, are: mindfulness, investigation, effort, 
rapture, calm, concentration and equanimity. In Pāli, the 
list would be sati, dhamma vicaya, vīriya, pīti, passaddhi, 
samādhi, upekkha. These seven can be found in all phases of 
vipassanā practice. But if we take as a model the progressive 
stages of insight, we can say that the seven enlightenment 
factors begin to be very clear at the stage of insight where 
a yogi begins to see the arising and passing of phenomena.

 How can one develop these factors in himself or her-
self? By means of satipaṭṭhāna meditation. The Buddha 
said, “Oh bhikkhus, if the four foundations of mindfulness 
are practiced persistently and repeatedly, the seven types 
of bojjhaṅgas will be automatically and fully developed.”

 Practicing the four foundations of mindfulness does 
not mean studying them, thinking of them, listening to 
discourses about them, nor discussing them. What we 
must do is be directly and experientially aware of the four 
foundations of mindfulness, the four bases on which mind-
fulness can be established. The satipaṭṭhāna Sutta names 
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them: first, the sensations of the 
body; second, feeling; the painful, 
pleasant or neutral quality inherent 
in each experience; third, the mind 
and thought; and fourth, all other 
objects of consciousness; feelings 
seen, heard, tasted and so forth. 
The Buddha said, furthermore, that 
one should practice this aware-
ness not intermittently, but rather 
persistently and repeatedly. This is 
exactly what we try to do in vipas-
sanā meditation. The tradition of 
vipassanā meditation taught and 
developed by Mahāsi Sayādaw is 
oriented toward developing fully 
the seven factors of enlightenment, 
and eventually experiencing noble 
path consciousness, in accordance 
with the Buddha’s instructions.
 

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





ศรัทธา และ โอกาส

	 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบชูาพระผูม้พีระภาคเจ้า	คณุพระธรรม	และคณุพระสงฆ์สาวก	ด้วย

เศียรเกล้า

	 ณ.กุฏิ	๑๕	...	กุฏิหลังน้อยที่ข้าพเจ้าได้รับ	โอกาส	ที่ดีที่สุดในชีวิต	ได้เข้าปฏิบัติธรรม	

แนวสติปัฏฐาน	๔	ช่วงเดือน	พ.ย.๖๑	-	ม.ค.๖๒	ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ข้ามปี

เลยทีเดียวค่ะ...

	 “	สายวิปัสสนาวงศ์	”	ข้าพเจ้าได้อ่านจาก	หนังสือบันทึกธรรมโสรโทภิกขุ	๒๕๖๑	เป็น

ชื่อเรียกที่อ่านคร้ังแรกก็จ�าได้และชอบมาก	เรียกกันสั้นๆ	“	สายหนอ	”	นั่นละ	วัดภัททันตะ

อาสภาราม	เป็นสถานที่เดียว	ที่แรกและครั้งแรกในชีวิต	ที่ข้าพเจ้าเดินไปเดินมา	ซ้ายย่างหนอ

ขวาย่างหนอ	นั่งภาวนาหยุบหนอพองหนอ	ตอนแรกจับความรู้สึกพองยุบไม่ได้ลมตีขึ้นจุกเลย

ค่ะ	เหตุก็มีอยู่เพราะข้าพเจ้าภาวนาดูลมหายใจ	มานานถึง	๘	ป	ีแต่ตอนนี้พองยุบสั้นยาวขึ้นลง

ออกข้างได้หมดสบายมาก	ด้วยความอดทนและความพยายาม	ไม่มีวันใดที่รู้สึกท้อแท้	ท้อถอย	

ด้วยแรง	ศรทัธา	เชือ่มัน่ในค�าสอนและแนวทางปฏบิตัไิด้พบครบูาอาจารย์ผูเ้ลศิคณุทกุท่าน	ท่าน

ต้องบ�าเพญ็ขนัตบิารมมีามากสดุๆ	ต้องสอบอารมณ์กรรมฐานโยคถีงึวนันีค้งนบัจ�านวนไม่ถูกแน่

แล้ว	ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งในนั้น	ช่วงแรกสอบอารมณ์	สองวันครั้ง	ค่อยๆ	ขยับวันเว้นวัน	ตอน

น้ีสอบอารมณ์เกือบทุกวัน	บางอาทิตย์สอบทุกวัน	ข้าพเจ้าพูดเบาๆ	กับครูบาอาจารย์ท่านว่า	

อย่าพึ่งเบื่อหน้าลูกศิษย์นะคะ	“	ท่านก็หัวเราะบอกไม่เบื่อๆ	ไม่เบื่อเลย	สอบทุกวันมาได้เลย	”	

ท่านบอกแบบนี้ละ	

	 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองตามปกติและมีโอกาสเข้า

คอร์สปัญจบูชา	ก�าหนดตามครูบาอาจารย์แนะน�า	โดยเฉพาะเวลาสอบอารมณ์	เล่าตามความ

ประสบการณ์ใครเอ่ย
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เป็นจริงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น	ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	อิริยะบทหลักและย่อย	ทุก

เหตุการณ์ที่พบเจอะเก็บทุกรายละเอียด	เล่าทุกเรื่อง	เพื่อจะได้เป็นไปตามขั้นตอน	ไม่ท�าผิด

พลาด	อารมณ์กรรมฐานเป็นอย่างไร	ท่านจะได้แนะน�าแก้ไขเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก	เพื่อการพัฒนา

ตนเอง	และเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริง	เกิดแก่เจ็บตาย	ความไม่เที่ยง	เกิดดับ	ในสภาวะธรรมที่

เกดิขึน้จริง	ผลท่ีเกดิจากการภาวนาส�าคัญทีส่ดุคอื	รูเ้หน็กิเลสและอปุนสิยัทีถ่กูกดทบัเอาไว้	มนั

ออกมาให้เหน็จนตวัเองกต็กใจ	เพราะคิดว่าไม่มีหรอืมีกน้็อยมาก	เปล่าเลยมันไม่เป็นเช่นนัน้เลย	

มเีหตมุปัีจจัยเข้ามากระทบภายในหรอืภายนอกเม่ือใด	เหน็กเิลสพญามารตวัสงูใหญ่	มากนัครบ	

เสียน�้าตาเยอะมาก	(	กรรมฐานแบบนี้ก็มีด้วยสุดยอดเลยค่ะ	)	

	 เรื่องทุกขเวทนา	ก็ทุกข์จริง	 เจ็บจริง	 เห็นทุกข์ทั้งร่างกายและความคิดที่เต็มไปด้วย

อารมณ์ความรู้สึกท่ีสะสมกิเลสมานานมาก	เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	ล้วนเป็นเหตุแห่งทุกข์

ทั้งส้ิน	ยอมรับตามความเป็นจริง	เม่ือรู้ว่าทุกข์จริง	จึงจะละทุกข์นั้นได้	ถึงจะเป็นช่ัวขณะแห่ง

เหตุและปัจจัยที่ส่งผลก็ตาม	ฝึกต่อไปพยายามต่อไป	ความเคยชินใหม่ก็เกิดขึ้น	อุปนิสัยเดิม	ๆ	

ก็ค่อยๆ	ถูกแก้ไข	ผู้เขียนก็ยังคงมีกิเลสอยู่นะคะ	แต่ตอนน้ีกรรมฐานเปิดใจเรา	ให้เห็นมุมมอง

ใหม่ที่กว้างขึ้น	ดูกายดูใจ	เฝ้าดูอยู่แบบนี้	“	หลวงพ่อท่านเทศน์เห็นโจรก็ให้รีบจับโจร	”	ตอน

แรกจับไม่ค่อยจะทันโจรกวาดทรัพย์เรียบ	ตอนนี้จับทันบ้างแล้วละ	เริ่มสะสมทรัพย์ภายในเพิ่ม

มากขึ้น	ป้องกันไม่ให้โจรเข้ามาดีกว่าคอยเฝ้าจับโจรเยอะเลย	ส่วนหนทางป้องกันภัยจากโจร

ร้าย	นายพญามาร	หลวงพ่อพระครูภาวนาและพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่าน	เมตตาเป็นอย่างสูง

เทศนาธรรมโปรดผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	เทศน์ละเอียดทุกขั้นตอน	องค์ธรรมความรู้ที่

ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น	หลวงพ่อท่านย�้าเสมอว่า	“	ต้องเข้าใจถูกด้วยนะ	ถ้าเข้าใจถูก

ก็ท�าถูก	”	ผู้เขียนบอกตัวเองเสมอว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่ได้มี	โอกาส	ปฏิบัติธรรม	“	สายหนอ	

”	ในปัจจุบันขณะนี้

	 ประโยชน์ที่ได้รับก็ยังมีเรื่องของสุขภาพ	บุคลิกภาพ	สมดุลยภาพ	อัตภาพธรรม	ตาม

ความเป็นจริง	เรื่องหลัก	ส�ารวมกายวาจาใจ	รักษาศีลงดเว้นการท�าบาป	สร้างกุศลบุญภาวนา	

เพิ่มก�าลังสมาธิตั้งมั่น	สติก�าหนดรู้รูปนาม	จิตจดจ่อตามรู้อาการ	ปัญญารู้ตามความเป็นจริง	

พัฒนาตามล�าดับการฝึกกรรมฐาน	ผู้เขียนมีต้นทุนเดิมอยู่พอสมควรการฝึกฝนก�าลังสมาธิอยู่

เนืองๆ	หน้าที่การงานอดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน	บริหารจัดการ	วางระบบแผนงานตามขั้น
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ตอน	จนถึงบทสรุป	ประเมินผล	ปรับแก้	ให้งานสมบูรณ์ที่สุด	มีระเบียบวินัย	ละเอียดเรื่องการ

งาน	จึงมีผลเกื้อกูลการฝึกกรรมฐาน	แต่ไม่ละเอียดเรื่องอารมณ์	สร้างอัตตาตัวตน	ยึดมั่นถือมั่น	

เป็นทาสของกเิลสอยูน่าน	กรรมฐานท�าให้เหน็อตัตาและกเิลสชดัทีส่ดุ	ผลจากฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา

กรรมฐาน	น�าไปสูก่ารขดัเกลากเิลสได้บ้างแล้วในตอนนี	้อนัทีจ่รงิประสบการณ์เรือ่งการภาวนา

มีหลายเรื่อง	เช่น	เพราะความไม่รู	้จึงมีเรื่องท�าผิดกฎระเบียบ	ห้ามพูดคุยก็แอบพูด	(	โดนดุด้วย

ละแอบข�าตัวเอง	)	แต่ตอนนี้เข้าใจดีแล้วว่าการปฏิบัติธรรมก็มีกฎข้อห้ามที่ควรท�าตามอย่างยิ่ง	

เรื่องสนุกๆ	ก็ยังมีอีกค่ะ	กลัวท่านผู้อ่านจะเบื่อเสียก่อน	ขอเล่าความสั้นๆ	พอประมาณ	อีกเรื่อง

ที่ละเลยไม่ได้	กราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการดูแลผู้เข้าปฏิบัติธรรมอ�านวยความ

สะดวกเป็นอย่างดี	

	 เนื่องด้วยวันที่เขียนเรื่องราวนี้ตรงกับวันครู	ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสนี้	ขอนอบน้อมบูชา

ครูบาอาจารย์ทุกท่าน	ด้วยความศรัทธา	ด้วยความเคารพ	ด้วยเศียรเกล้า	ระลึกรู้ถึงพระคุณ

อย่างสูงสุดอย่างหาที่สุดมิได้	ด้วยท่านวางกลอุบายเอาไว้อย่างแยบยลแยบคาย	ในทุกขั้นตอน

การปฏิบัติ	เพื่อน�าพาผู้ปฏิบัติได้เห็นรูปนามหรือกายใจของตนเองด้วยตนเอง	รู้ตามความเป็น

จริงด้วยตนเอง	รู้แจ้งด้วยปัญญาญาณ	เพรียรเผากิเลส	ตัณหา	อุปาทาน	เหตุแห่งทุกข์	สิ้นชาติ	

สิ้นภพ	

	 ข้าพเจ้ายอมรบัว่าเป็นเรือ่งใหม่	ประสมการณ์ใหม่หากมข้ีอผดิพลาดจากเรือ่งราวทีเ่ขยีน

มานีห้รอืข้าพเจ้าได้ล่วงเกนิโดยใช้ถ้อยค�าไม่เหมาะสมประการใด	ข้าพเจ้ากราบขออภยัด้วยกาย

วาจาใจ	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 ผู้เขียนขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติ	“	สายหนอ	”	ทุก	ๆ	ท่าน	เหตุปัจจัยมีไม่เท่ากัน

แต่เดินเส้นทางเดียวกันช้าเร็วก็มีหวังถึงฝั่งนิพพาน	“	อดทนและพยายามกันต่อไป	”	(	ค�า

สอนหลวงพ่อ	พระครูภาวนาวราลังการ	วิ.	)	ท่านย�้าเตือนอยู่เนือง	ๆ





PM 2.5 อันตรายจริงหรือไม่

	 สวัสดีชาวอาสภาสารทุกท่านค่ะ	คอลัมคุยกับหมอครั้งนี	้ต้องขอยกเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นจิ๋ว	

หรือที่เรียกว่า	PM	2.5	(PM	ย่อมาจาก	Particle	Matters	ซึ่งค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาด

เล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	2	ชนิด	ได้แก่	PM	10	และ	PM	2.5	ส่วนตัวเลข	

2.5	นัน้มาจากหน่วย	2.5	ไมครอนหรือไมโครเมตรนัน่เองค่ะ	)	ซึง่เป็นทีพ่ดูถงึในขณะนีม้ากทีสุ่ด	

ว่าอันตรายต่อระบบทางเดนิหายใจและโรคหลอดเลอืดและหวัใจ	ท�าให้เกดิมะเรง็ปอด	และเพิม่

อัตราตายในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง	มีหลายเสียงวิภาควิจารณ์	บางคนก็บอกว่าเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพจริง	บางคนก็บอกว่าเป็นกลไกทางการตลาด	บริษัทขายเครื่องฟอกอากาศกับหน้ากาก

กันฝุ่นจะได้มากขึ้น	คอลัมคุยกับหมอวันนี้จึงได้ไปหาข้อมูลจากทั้งไทยและต่างประเทศและมา

สรุปให้อ่านกันค่ะ

	 ความจรงิแล้ว	มกีารศกึษาและวจิยัเร่ืองมลภาวะทางอากาศจากฝุน่ทีมี่ความเข้มข้นสงูมา

นานเป็นสบิปีแล้ว	และมงีานวจิยัจากหลายๆ	ประเทศทีก่ล่าวถงึผลกระทบต่อร่างกายมนษุย์จาก

ฝุ่นจิ๋วเหล่านี้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา	ทวีปยุโรป	ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศจีน	และอีกหลายๆ

ประเทศที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้	โดยมีการทดลองทั้งในหนู(สัตว์ทดลอง)	และเก็บข้อมูลมนุษย์ที่ได้

รับผลกระทบจากฝุ่นว่ามีอัตราการตายที่สูงขึ้นโดยแปลผันตรงกับความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้น

ของฝุ่นและฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ	

เด็กทารกและเด็กเล็ก	หญิงตั้งครรภ์	ผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคประจ�าตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

เช่น	หอบหืด	ถุงลมโป่งพอง	ภูมิแพ้อากาศ	โรคปอดเรื้อรัง	หรือโรคท่ีเกี่ยวกับหลอดเลือดและ

โรคหัวใจต่างๆ	มักจะได้รับผลกระทบหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	นั่นเอง	ดังนั้น

เราทุกคนความทราบ	ทุกข์(การเกิดโรคจาก	PM	2.5,	PM	10)	สมุทัย	(สาเหตุที่ท�าให้เกิด	PM	

คุยกับหมอ

หมอพมิ
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2.5)	นิโรธ	(การดับ	PM	2.5)	และมรรค	(แนวปฏิบัติในการลด	PM	2.5	เพื่อให้พวกเราทุกคนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ

 

 สาเหตุของฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เกิดจากอะไร

	 โรงผลิตไฟฟ้า	ควันท่อไอเสียจากรถยนต	์การเผาไม้ท�าลายป่า	เผาขยะ	รวมถึงควันบุหรี่

ด้วย	 ซ่ึงปกติแล้วกิจกรรมต่างๆ	ที่คนเราท�าทุกวันก็ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นอยู่

แล้ว	แต่แหล่งต้นตอส�าคัญของ	PM	2.5	ในบรรยากาศ	คือ	การเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไม่

สมบูรณ	์และฝุ่นจากการก่อสร้าง	ยิ่งตอนนี้หมอท�างานใช้ทุนอยู่ต่างจังหวัด	จะไปแห่งหนใดใน

ช่วงนี	้ก็เห็นแต่การเผาป่าไร้อ้อย	เห็นคนสูบบุหรี่มากมาย	กลับมากรุงเทพ	การก่อสร้างตึกใหม่	

ท�าทางรถไฟ	รถบนถนนท่ีนับวันเพ่ิมขึ้นทุกวัน	 ส่ิงเหล่านี้ก่อให้เกิดฝุ่นในปริมาณสูงทั้งนั้น	จะ

เห็นได้ว่าฝุ่นจิ๋วเกิดมาจากมือของมนุษย์ทุกคนนั่นเองค่ะ

  

 PM 2.5 เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร

	 ฝุ่นละออง	PM	2.5	เป็นเจ้าฝุ่นร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	ไม่มีกลิ่น	ขนาดเล็กมาก	

เมื่อมนุษย์สูดหายใจเอาฝุ่นจิ๋วเข้าไป	ฝุ่นสามารถผ่านเข้าไปในร่างกายเราลึกได้ถึงถุงลมปอด	

และมีการทดลองในหนูทดลองพบว่า	ฝุ่นจิ๋วกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระ	ลดแอนตี้ออกซิแดนท์	

รบกวนสมดลุต่างๆ	ของร่างกาย	และกระตุ้นยนีทีเ่กีย่วข้องกบัการหลัง่สารอกัเสบ	ซึง่มีอันตราย

ต่อเนื้อเยื่อในร่างกายของเรามาก	แล้วส่งผลกระทบต่างๆ	ตามมา	ดังนี้

	 กระตุ้นให้คนท่ีมีโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรังเกิดอาการก�าเริบ	 เช่น	โรคจมูกอักเสบ

ภูมิแพ	้โรคหอบหืด	และโรคถุงลมโป่งพอง

	 กระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการก�าเริบ	โดยเฉพาะโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

	 ส�าหรับผลระยะยาวจะท�าให้การท�างานของปอดถดถอย	อาจเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้

แม้จะไม่สูบบุหรี่ก็ตาม	และเพิ่มโอกาสท�าให้เกิดมะเร็งปอดได้ด้วย
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 การป้องกันและลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

	 ๑.	หยดุใช้ยานพาหนะท่ีมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์	เกดิควนัด�า	และหันมาใช้รถสาธารณะ

แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

	 ๒.	หยุดการเผาไร่	 เผาป่า	เพ่ือใช้งานการเตรียมที่ทางเกษตรกรรม	ใช้วิธีไถกลบแทน	

เนื่องจากเผาจะท�าให้โครงสร้างหน้าดินถูกท�าลาย	ท�าให้ได้ผลผลิตที่ต�่าลงและปนเปื้อนมาก

	 ๓.	หยุดสูบบุหรี่

	 ๔.	หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารโดยการใช้ถ่านที่ท�าให้เกิดควันปริมาณมาก

	 ๕.	จ�ากัดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้าง

	 ๖.	ลดการสร้างขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ถุงพลาสติกและภาชนะที่ท�าจากพลาสติก	หา

บรรจุภณัฑ์ทีส่ามารถใช้ซ�า้และน�ามาล้างได้แทนถงุกบัข้าวใช้แล้วทิง้	ลดการเผาขยะเองในท่ีโล่ง

แจ้ง

	 ๗.	หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายในที่แจ้งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเข้มข้นฝุ่นเกิน

มาตราฐาน

	 ๘.	สวมหน้ากากป้องกนัฝุน่	(N95)	หากตรวจสอบแล้วพบว่ามคีวามเข้มข้นฝุน่เกนิมาตรา

ฐาน

	 ๙.	เปิดเครื่องกรองอากาศ(ถ้ามี)หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเข้มข้นฝุ่นเกินมาตรา

ฐาน

 

 หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองควรใช้แบบใด

	 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าความเข้มข้นฝุ่นเกินค่ามาตราฐาน	ควรป้องกันตนเองด้วยการ

สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้	คือ	หน้ากาก	N95	ส่วนหน้ากาก

ประเภทอื่นนั้น	ช่วยป้องกันได้เพียงส่วนหนึ่ง	และควรใส่ให้ถูกวิธี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใช้งาน	แต่วิธีที่ดีสุด	คือ	การแก้ที่ต้นเหตุ	ดังนั้น	มาร่วมด้วยช่วยกันคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ทุก

ท่าน	โดยควบคุมเจ้าฝุ่นร้าย	PM2.5	ไม่ให้เกินมาตรฐานนั่นเองค่ะ

Reference	:	 ๑.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740125/

	 	 ๒.	https://www.honestdocs.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants

	 	 ๓.	https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31999
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ตารางกิจกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒

มกราคม
๑	มกราคม	 	 	 วันขึ้นปีใหม่

๑๙-๒๙	มกราคม	 	 คอร์สปัญจบูชา

กุมภาพันธ์
๕	กุมภาพันธ์	 	 	 วันตรุษจีน

๑๙	กุมภาพันธ์		 	 วันมาฆบูชา

๑๙-๒๙	กุมภาพันธ์	 	 คอร์สปัญจบูชา

มีนาคม
๒-๑๑	มีนาคม			 	 จารึกบุญ	จาริกธรรม	ณ	ประเทศอินเดีย

๑๙-๒๙	มีนาคม	 	 คอร์สปัญจบูชา

เมษายน
๖	เมษายน	 	 	 วันจักรี

๘	เมษายน	 	 	 วันหยุดชดเชยวันจักรี

๑๓	เมษายน	-	๑๖	เมษายน	 วันสงกรานต์

๑๙-๒๙	เมษายน	 	 คอร์สปัญจบูชา
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ตารางกิจกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒

 พฤษภาคม
๑	พฤษภาคม	 	 	 วันแรงงาน

๒-๑๖	พฤษภาคม	 	 คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา

๑๓	พฤษภาคม		 	 วันพืชมงคล

๑๘	พฤษภาคม		 	 วันวิสาขบูชา	และผ้าป่าสามัคคี

๒๐	พฤษภาคม		 	 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

มิถุนายน
๑๙-๒๙	มิถุนายน	 	 คอร์สปัญจบูชา

๑๖	กรกฎาคม		 	 วันอาสาฬหบูชา

 กรกฎาคม
๑๗	กรกฎาคม		 	 วันเข้าพรรษา

๑๘	กรกฎาคม	-	๑๓	ตุลาคม	 คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา	(คอร์ส	๓	เดือน)

๒๘	กรกฎาคม		 	 วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 	 	 	 รัชกาลที	่๑๐

 สิงหาคม
๑๒	สิงหาคม	 	 	 วันแม่แห่งชาติ
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ตารางกิจกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒

 ตุลาคม
๑๓	ตุลาคม	 	 	 วันคล้ายวันสวรรคต	

	 	 	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

	 	 	 	 วันปวารณาออกพรรษา

๑๔	ตุลาคม	 	 	 วันตักบาตรเทโวโรหณะ

๒๐	ตุลาคม	 	 	 กฐินสามัคคี

๒๒-๒๙	ตุลาคม	 	 คอร์ส	มุทิตาอาจริยปฏิบัติบูชา	ประจ�าป	ี๒๕๖๒

๒๓	ตุลาคม	 	 	 วันปิยมหาราช

 พฤศจิกายน
๔-๑๔	พฤศจิกายน		 	 จารึกบุญ	จาริกธรรม	ณ	เมืองคยา	รัฐพิหาร	ประเทศอินเดีย

๑๙-๒๙	พฤศจิกายน	 	 คอร์สปฏิบัติบูชา	เนื่องในวันครบรอบมรณะภาพ

	 	 	 	 หลวงพ่อภัททันตะ	อาสภมหาเถระ	

๒๔	พฤศจิกายน	 	 ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่

ธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๓
๕	ธันวาคม	 	 	 วันคล้ายวันพระราชสมภพ	รัชกาลที่	๙

๑๐	ธันวาคม	 	 	 วันรัฐธรรมนูญ

๑๙-๒๙	ธันวาคม	 	 คอร์สปัญจบูชา

๓๑	ธันวาคม	-	๒	มกราคม	 ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า
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 ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภารามด้วยตนเอง	สามารถ

บริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ	ภายในวัด	โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับ

ปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร	ดังต่อไปนี้

กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
เพื่อเปนคาใชจายทั่วไป เชน คาบํารุงยานพาหนะคานํ้ามัน คานํ้า-ไฟฟา คาใชจายเบ็ดเตล็ด

และใชเบิกจายสมทบบัญชีอื่นๆ ทุกประเภท

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย

เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๕-๐ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนกลาง)

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)
เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยคีบุคคล 

ผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)
เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)

การสนับสนุนกิจกรรมของวัด
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กองทุนเผยแผ่
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ เชน คาพิมพ คาจัดทําหนังสือ

และคาเครื่องมือวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๕-๘ 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ
เพือ่เปนคาวัสดอุปุกรณ เวชภณัฑ และคาตรวจรกัษาโรค ในคราวจาํเปนสาํหรบัพระภกิษสุามเณรและ

ผูปฏิบัติธรรม

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๘-๕ 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน
เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนอาสภาคาร
เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร ศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปนหลวงพอใหญฯ)

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๑๗-๒-๒๓๗๖๐-๔ 

ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนก่อสร้าง
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารถาวรวัตถุ รวมทั้งซอมแซมอาคารสถานที่ซึ่งชํารุดเสียหาย

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๗-๗

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม



ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

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

สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ ส�านักงานวัดภัททันตะอาสภาราม
หรือโอนเงินเข้าบัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุโบสถ)

ธ.กรุงไทย	สาขาบ้านบึง	เลขที	่๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓

ธ.กสิกรไทย	สาขาบ้านบึง	เลขที	่๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖	

โทร.	๐๘๖-๘๑๙๘๓๕๘,	๐๘๕-๖๗๘๗๑๖๐,	๐๓๔-๑๖๐๕๐๙

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