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 เรื่องของปัจจุบันไม่ได้ท�าให้ใครทุกข์ มันเกิด มันดับของมัน 
แต่บางครัง้ไปทุกข์กับสิ่งที่ล่วงแล้ว กับสิ่งที่ยังไม่เกิด ถ้าเราทัน
ปัจจุบัน ไม่ไปหลงยึด มันเหมือนกับว่างเปล่าจากความยึดถือ 
กิเลสที่เกาะเกี่ยวก็จะลดลง การขัดเกลาไปเรื่อยๆ ทุกย่างก้าว 
ทุกกิจกรรม ทุกอารมณ์ที่มากระทบ เป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจ ให้
หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ให้หลุดพ้นจากอุปทานที่มีอยู่ แต่ถ้าไม่
ท�าเช่นนัน้แล้ว มันก็ยาก 

โอวาท

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

“
“
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	 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทกุท่าน	พบกันอกีครัง้กบัอาสภาสาร	วารสารรายสีเ่ดอืนของวดัภทั

ทันตะอาสภาราม	ฉบับที่	๔๙	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคมที่ผ่านมา	ตรงกับวัน

เพ็ญขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๘	และเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันอาสาฬหบูชา	

ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จพระราชด�าเนินจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้	 ไปประกาศพระ

ศาสนาทีป่่าอสิิปตนมฤคทายวนั	เมอืงพาราณส	ีแคว้นมคธ	และแสดงปฐมเทศนาโปรดพราหมณ์

ปัญจวคัคย์ี	ทัง้	๕	ด้วยพระธัมมจกักปัปวตัตนสตูร	และท่านพระโกณฑัญญะได้บรรลโุสดาบันแล้ว	

พร้อมทั้งได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท	พระพุทธองค์จึงทรงประทาน	เอหิภิกขุอุปสัมปทา	

ว่า	“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด	ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว	เธอจงประพฤติพรหมจรรย์	เพื่อท�าที่สุด

ทุกข์โดยชอบเถิด”	ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะจึงนับเป็น	“พระสงฆ์อริยสาวกองค์แรก”	ใน	

พระพุทธศาสนา	ซึ่งวันนั้นเป็นวันเพ็ญ	กลางเดือนอาสาฬหะ	หรือ	วันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๘	เป็น	

วันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์	บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก	คือม	ี“พระพุทธ	พระธรรม	พระ

สงฆ์”	ครบบริบูรณ์

	 และเนื่องในโอกาสดังกล่าวจึงขอน�าบทความ	เก่ียวกับพระอัญญาโกณฑัญญจากพระ

คัมภีร์	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	วังคีสสังยุตโกณฑัญญสูตรที่	๙	และพระอรรถกถา	โดยเป็น

เหตุการณ์ตอนท่ีพระอัญญาโกณฑัญญมากราบลาพระศาสดา	ขออนุญาตกาลปรินิพพาน	มา

แสดงดังต่อไปนี้

อห� อภิวนฺทิย ชิน� ติพุทธเขตฺเตกทิวากร�
วิสุทฺธสทฺธมฺมสหสฺสทีธิตึ สุพุทฺธสมฺโพธิยุคนฺธโรทิต� สธมฺมส�ฆ� สิรสา

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ดวงเดียวในพุทธเขตทัง้ ๓ 
ทรงมีพระรัศมีหลายพันคือพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์อย่างยิง่ 

ลอยขึน้เหนือภูเขายุคันธรคือพระสัพพัญญุตญาณอันพระองค์ตรัสรู้ดีแล้ว 
พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า 

(คนฺถารมฺภ ปทรูปสิทธิ)

สารจากบรรณาธิการ
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..... ครั้งนั้นแล ท่านพระวังคีสะได้ชมเชยท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ

เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรว่า

พระโกณฑัญญะเถระนี้ เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ 

เป็นผู้มีความเพียรเครื่องก้าวหน้าอย่างแรงกล้า 

เป็นผู้ได้ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขทั้งหลายอันเกิดแต่วิเวกเนืองนิตย์ 

คุณอันใดอันพระสาวกผู้ท�าตามค�าสอนของพระศาสดาพึงบรรลุ 

คุณอันนั้นทุกอย่างอันพระโกณฑัญญะเถระนั้น เป็นผู้ไม่ประมาท

ศึกษาอยู่บรรลุแล้วโดยล�าดับ พระโกณฑัญญะเถระเป็นผู้มีอานุภาพมาก 

เป็นผู้ได้วิชชา ๓ เป็นผู้ฉลาดในเจโตปริยญาณ เป็นทายาทของพระพุทธองค์ 

ไหว้อยู่ซึ่งพระบาททั้งสองของพระศาสดา ดังนี้ ฯ

(ตลอดกาลประมาณ	๑๒	ปีนี้ก่อนท่ีจะมากราบลาพระศาสดาเพื่อปรินิพพานนั้น	พระอัญญาโกณฑัญญา

ท่านได้อยู่ในสถานที่อยู่แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย	ใกล้สระมันทากินีโปกขรณี	ในถิ่นช้างตระกูลฉัท

ทันตะ.	เพราะมีความเคารพในวิหาร.	ความบางส่วนจากอรรถกถาโกณฑัญญสูตรที่	๙	มีอธิบายดังต่อไปนี้)

 ก็ท่านเป็นพระมหาสาวกผู้มีบุญ พระคุณของท่านแผ่ไปในภายในเทวดาและมนุษย์ทั้ง

หลายในหมื่นจักรวาล เหมือนพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า. เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไป

ยังส�านักของพระตถาคต กระท�าการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น คิดว่า ท่านเป็นพระ

สาวกผู้แทงตลอดธรรมเลิศ แล้วเข้าไปบูชาพระเถระถัดไป.  จริงอยู่ ธรรมดาว่าผู้ที่มาสู่ส�านัก

เป็นอันท่านต้องท�าธรรมกถา หรือปฏิสันถาร เห็นปานนี้. ก็พระเถระเป็นผู้หนักในวิหาร ด้วย

เหตุนั้น ธรรมนั้นของท่าน จึงปรากฏเป็นประหนึ่งเนิ่นช้า. เพราะท่านเป็นผู้เคารพในวิหารดัง

ว่ามานี้ ท่านจึงไปอยู่ในที่นั้น.

 

              อกีเหตหุนึง่ ก่อนอืน่ในเวลาภกิขาจาร พระสาวกทัง้ปวงย่อมไปตามล�าดบัพรรษา. ก็

ในเวลาแสดงธรรม เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาตกแต่งไว้ตรงกลาง พระธรรม

เสนาบดนีัง่ ณ ข้างพระหตัถ์เบือ้งขวา พระโมคคัลลานะนัง่ ณ ข้างพระหัตถ์เบ้ืองซ้าย. ส่วนเบ้ือง

หลังแห่งพระสาวกทั้ง ๒ นั้น เขาปูอาสนะไว้ส�าหรับพระอัญญาโกณฑัญญะ. เหล่าภิกษุที่เหลือ

นั่งแวดล้อมท่าน. พระอัครสาวกทั้ง ๒ มีความเคารพในพระเถระ เพราะท่านแทงตลอดธรรม
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อันเลิศและเป็นพระเถระผู้เฒ่า. ภิกษุท้ังหลายส�าคัญพระเถระเหมือนท้าวมหาพรหม เหมือน

กองไฟ และเหมือนอสรพิษ นั่งอาสนะในที่ใกล้ ก็ละอาย เกรงใจ.

 

 พระเถระคิดว่า ก็ภิกษุเหล่านี้บ�าเพ็ญบารมีสิ้นอสงไขยแสนกัป เพื่อต้องการอาสนะใกล้ 

บัดนี้นั่งในอาสนะใกล้ จึงย�าเกรง ละอายใจต่อเรา เราจะให้ภิกษุเหล่านั้นอยู่โดยความส�าราญ. 

พระเถระเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า กราบทลูว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระองค์ปรารถนา

จะอยู่ในชนบท. พระศาสดาทรงอนุญาตแล้ว.  พระเถระเก็บง�าเสนาสนะ ถือบาตรจีวรไปยังริม

สระมนัทากนิโีปกขรณี ถิน่ช้างตระกลูฉทัทันตะ. เมือ่กาลก่อนโขลงช้างตระกลูประเสรฐิประมาณ 

๘,๐๐๐ เคยช�านาญการปรนนิบัติพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พอเห็นพระเถระคิดว่า บุญเขต

ของพวกเรามาถงึแล้ว จึงเอาเลบ็เขีย่ท่ีจงกรม เอาหญ้าออก น�ากิง่ไม้เครือ่งกดีขวางออก จดัแจง

ที่อยู่ของพระเถระ ท�าวัตรทั้งหมด ประชุมปรึกษากันตั้งเวรกันไว้ว่า ก็ถ้าเราจะเสียสละว่า ผู้นี้

จกักระท�ากจิทีค่วรท�าแก่พระเถระไซร้ พระเถระทัง้ทีมี่บาตรเปล่า จกัไปเหมือนไปบ้านญาตโิยม

เป็นอันมากโดยวาระใดๆ เราก็จักปรนนิบัติโดยวาระนั้นๆ แต่เมื่อเวรของช้างหนึ่งมาถึงเข้า แม้

พวกนอกนั้นก็ไม่ควรละเลย.

 

 ช้างตัวที่อยู่เวร ตั้งน�้าบ้วนปากและไม้สีฟันท�าวัตรพระเถระแต่เช้าตรู่.  ก็สระโปกขรณี

ชื่อมันทากินีนี้กว้าง ๕๐ โยชน์. สระนั้นไม่มีสาหร่าย หรือจอกแหนในที่ประมาณ ๒๕ โยชน์. น�้า

นัน้แลย่อมใสเหมอืนสแีก้วผลกึ. ต่อแต่นัน้มดีงปทมุขาวแผ่ขยายไปกึง่โยชน์ในน�า้แค่ยนื ตัง้ล้อม

สระ ๕๐ โยชน์. ถัดจากนั้น อันดับแรกมีดงปทุมแดงขนาดใหญ่ ถัดจากนั้นดงกุมุทแดง. ถัดจาก

น้ันดงกมุทุขาว ถดัจากนัน้ดงอบุลเขยีว ถดัจากนัน้ดงอบุลแดง ถดัจากนัน้ดงข้าวสาลแีดงมีกลิน่

หอม ถัดจากนั้นผลเกิดแต่ต้นไม้เถามีรสอร่อยมีฟักทอง น�้าเต้าและฟักเขียวเป็นต้น ถัดจากนั้น

ดงอ้อยแผ่ขยายไปกึง่โยชน์ ในดงอ้อยนัน้มอ้ีอยแต่ละต้นขนาดเท่าต้นหมาก ถดัจากนัน้ดงกล้วย

ซึง่มคีนกนิผลสกุถงึ ๒ ผลย่อมล�าบาก. ถดัจากนัน้ดงขนนุมีผลขนาดตุม่ ถัดจากนัน้ดงมะม่วง ป่า

ชมพู่ ดงมะขวิด. โดยย่อ ในสระนั้นขึ้นชื่อว่าผลไม้ที่กินได้ ไม่พึงกล่าวว่าไม่มี.

 ในเวลาดอกไม้บาน ลมหอบละอองเกสรเป็นเกลียวไปไว้บนใบกอปทุม. ในใบกอปทุม

นัน้หยาดน�า้ตกเป็นหยดๆ สกุด้วยอาทิตย์เผาย่อมเป็นเหมอืนน�า้ตาลเคีย่ว. นีช่ือ่ว่าโปกขรมธนุ�า้

หวานบนใบบัว. ช้างทัง้หลายน�าโปกขรมธนุัน้มาถวายพระเถระ. รากบวัขนาดเท่าหวัไถ แม้ราก
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บัวนั้น ช้างทั้งหลายก็น�ามาถวาย. เหง้าบัวมีขนาดเท่ากลองและใบบัวใหญ่. เหง้าบัวนั้นแต่ละ

ข้อมีน�้านมประมาณหม้อหนึ่ง เหง้าบัวนั้นช้างทั้งหลายก็น�ามาถวาย ช้างทั้งหลายปรุงเมล็ดบัว

กับน�้าตาลกรวดถวาย. เอาอ้อยวางบนแผ่นหินแล้วใช้เท้าเหยียบน�้าหวานไหล ออกขังเต็มแอ่ง

และบ่อ. สกุด้วยอาทติย์เผากลายเป็นนมก้อนดัง่ก้อนหิน นมก้อนนัน้ ช้างทัง้หลายกน็�ามาถวาย. 

ในขนุนกล้วยมะม่วงสุกเป็นต้น ไม่จ�าต้องกล่าวถึง. เทพบุตรชื่อนาคทันตะ อยู่ ณ เขาไกรลาส. 

พระเถระไปทีป่ระตวูมิานของเทพบตุรนัน้ บางครัง้บางคราว เทพบุตรนัน้เอาข้าวปายาสไม่มีน�า้

ที่ปรุงด้วยเนยใสใหม่และผงน�้าหวานบนใบบัวบรรจุเต็มบาตรถวาย.

 ได้ยินว่า คร้ังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ท่านได้ถวายสลากน�้านมพร้อม

ด้วยเนยใสหอมระรื่นตลอด ๒ หมื่นปี. ด้วยเหตุนั้น โภชนะจึงเกิดขึ้นแก่ท่านด้วยอาการอย่างนี้.

พระเถระอยู่อย่างนี้ตลอด ๑๒ ปี ตรวจดูอายุสังขารของตน รู้ว่าสิ้นแล้ว คิดว่าเราจักปรินิพพาน

ที่ไหน เหาะไปยังส�านักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่า ช้างทั้งหลายบ�ารุงเราถึง ๑๒ ปี กระท�า

กิจที่ท�าได้ยาก เราจักขออนุญาตพระศาสดา ปรินิพพานในที่ใกล้ๆ ช้างเหล่านั้นแหละ. .....

 ..... พระเถระรู้ว่าบริษัทประชุมกัน จึงท�าปฏิสันถารกับพระศาสดา ขออนุญาตกาล

ปรินิพพานว่า ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ อายุสังขารของข้าพระองค์สิ้นแล้ว ข้าพระองค์จัก

ปรินิพพาน.

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า โกณฑัญญะ เธอจักปรินิพพานที่ไหน. 

 ทลูว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ช้างทัง้หลายทีเ่ป็นอปัุฏฐากของข้าพระองค์ได้กระท�ากจิที่

ท�าได้ยาก ข้าพระองค์จักปรินิพพานในที่ใกล้ๆ ช้างเหล่านั้น.

 พระศาสดาทรงอนุญาต.

 พระเถระท�าประทักษิณพระทศพลแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การเห็น

ครั้งนั้น เป็นการเห็นครั้งแรกของข้าพระองค์ ครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย ดังนี้ เม่ือมหาชน

คร�่าครวญอยู่ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ออกมายืนที่ซุ้มประตู สั่งสอนมหาชนว่า ท่านทั้ง
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หลายอย่าเศร้าโศกเลย อย่าคร�า่ครวญเลย เป็นพระพุทธเจ้าก็ตาม เป็นพุทธสาวกก็ตาม สังขาร

ที่เกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าไม่แตกท�าลาย ย่อมไม่มี ดังนี้ เมื่อมหาชนก�าลังเห็นอยู่นั่นแล ก็เหาะขึ้นไป

ยังเวหาส ลงทีร่มิสระมนัทากนิ ีสรงน�า้ในสระโบกขรณ ีนุง่สบงห่มจวีรแล้ว เกบ็ง�าเสนาสนะ เข้า

ผลสมาบัติล่วง ๓ ยาม ปรินิพพานเวลาจวนสว่าง. ต้นไม้ทุกต้นในหิมวันตประเทศได้โน้มน้อม

ออกผลบูชาพร้อมกับเวลาพระเถระปรินิพพาน.

 

 ช้างตัวเข้าเวรไม่รู้ว่าพระเถระปรินิพพาน จัดน�้าบ้วนปากและไม้ช�าระฟันท�าวัตรปฏิบัติ

แต่เช้าตรู ่น�าของควรเค้ียวและผลไม้มายนือยู่ทีท้่ายทีจ่งกรม. ช้างนัน้ไม่เหน็พระเถระออกมาจน

พระอาทิตย์ขึ้น คิดว่า นี่อะไรกันหนอ เมื่อก่อนพระผู้เป็นเจ้าจงกรม ล้างหน้าแต่เช้าตรู่ วันนี้ยัง

ไม่ออกจากบรรณศาลา จึงเขย่าประตูกุฎี แลดูเห็นพระเถระก�าลังนั่ง จึงเหยียดงวงออกลูบคล�า

ค้นหาลมอัสสาสปัสสาสะ รู้ว่าลมอัสสาสปัสสาสะขาด พระเถระปรินิพพานแล้ว จึงสอดงวงเข้า

ในปากร้องเสียงดงัลัน่. ทัว่หิมวนัตประเทศได้มีเสยีงบันลอืเป็นอนัเดยีวกนั. ช้าง ๘,๐๐๐ ประชมุ

กัน ยกพระเถระขึน้นอนบนกระพองของหวัหน้าโขลง ถอืกิง่ไม้ท่ีมดีอกบานสะพรัง่แวดล้อม แห่

ไปทั่วหิมวันต์แล้วมายังที่ของตนตามเดิม.

 ท้าวสักกเทวราชปรึกษาพระวิษณุกรรมเทพบุตรว่า พ่อ พ่ีชายของพวกเราปรินิพพาน

แล้ว เราจักกระท�าสักการะ เธอจงเนรมิตเรือนยอดขนาด ๙ โยชน์ล้วนแล้วด้วยรัตนะทุกอย่าง. 

พระวิษณุกรรมเทพบุตรท�าตามเทวบัญชาแล้ว ให้พระเถระนอนในเรือนยอดนั้น ได้มอบหมาย

ให้แก่ช้างทั้งหลาย. ช้างเหล่านั้นยกเรือนยอดเวียนเขาหิมวันต์ประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน์หลาย

รอบ. พวกอากาศเทวดารับจากงวงของช้างเหล่านั้นแล้วเล่นสาธุกิฬาแสดงคารวะ. ต่อแต่นั้น

วัสสพลาหกเทวดา สีตพลาหกเทวดา วาตพลาหกเทวดา เทพชั้นจาตุมหาราช เทพชั้นดาวดึงส์ 

รวมความว่า เรือนยอดได้ไปจนถึงพรหมโลกโดยอุบายนี้ ด้วยประการฉะนี้.

 พวกพรหมได้ให้เรอืนยอดแก่พวกเทวดา พวกเทวดาได้ให้เรอืนยอดแก่ช้างทัง้หลายตาม

เดิมโดยล�าดับด้วยประการฉะนี้อีก. เทวดาแต่ละองค์ได้น�าท่อนจันทน์ประมาณ ๔ องคุลีมา. ได้

มจีติกาธานประมาณ ๙ โยชน์. พวกเทวดายกเรอืนยอดขึน้สูจ่ติกาธาน. ภกิษปุระมาณ ๕๐๐ รูป

เหาะมาสาธยายตลอดคืน. พระอนุรุทธเถระแสดงธรรม. เทวดาเป็นอันมากได้ตรัสรู้ธรรม.
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 วันรุ่งขึ้น เวลาอรุณขึ้นน่ันเอง เทวดาทั้งหลายให้ดับจิตกาธานแล้ว เอาพระธาตุมีสีดัง

ดอกมะลติมูบรรจผุ้ากรองน�า้ น�ามาวางไว้ในพระหัตถ์ของพระศาสดา ในเม่ือพระองค์เสดจ็ออก

ถึงซุ้มประตูพระวิหารเวฬุวัน. พระศาสดาทรงรับผ้ากรองน�้า บรรจุพระธาตุแล้ว ทรงเหยียด

พระหัตถ์ไปที่แผ่นดิน. พระเจดีย์เหมือนฟองเงินช�าแรกแผ่นดินใหญ่ออกมา. พระศาสดาทรง

บรรจุพระธาตุในพระเจดีย์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์.

 ได้ยินว่า พระเจดีย์นั้นก็ยังด�ารงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล. .....

	 ทัง้หมดนีก้เ็ป็นเรือ่งเก่ียวกับพระอญัญาโกณฑญัญในกาลปรนิพิพาน	ทีไ่ด้น�ามาเสนอไว้	

เพื่อให้ท่านสาธุชนได้ระลึกถึง	เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	ในวันที่	๕	กรกฎาคมที่ผ่านมา	ซึ่งตรง

กับวันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๘	

	 สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุและอนโุมทนาบุญแก่	ทมีงานกองบรรณาธกิาร	ผูเ้ขยีนคอลมัน์	

ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์	ทีมงานถอดเทปธรรมะ	ทีมงานสมาชิกสัมพันธ	์

และผู้มีส่วนร่วมทุก	ๆ	ท่าน	นิพพานัง	ปัจจโย	โหตุ	ขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระ

นิพพาน

	 	 	 ผศ.ดร.พฤทธิ์	โกวิทวรางกูร

	 บรรณาธิการ

	 	 ๑๒	ก.ค.	๒๕๖๓
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	 พระโยคาวจร	แม่ชี	โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ช่วงต่อ

ไปเป็นช่วงฟังธรรม	เป็นช่วงปฏบิตัธิรรมร่วมกัน	ให้พวกเรานัง่กรรมฐาน

ฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย	วนันีเ้ป็นวนัจนัทร์ที	่๔	เดอืนมิถนุายน	ตรง

กับปีพุทธศักราช	๒๕๖๑	วันอาทิตย์ผ่านไปแล้วก็เป็นวันจันทร์	สมมติ

กนัแล้วกว็นมาใหม่	เป็นอยูอ่ย่างนี	้บางครัง้เรากล็มืไปบ้างว่าวนัไหนเป็น

วนัไหน	เพราะใจเราจดจ่ออยูก่บังานอยูก่บัหน้าที	่หรอือยูก่บัการอบรม

จติเจรญิปัญญากม็	ีไม่ได้นกึถงึ	ไม่ได้คดิถงึ	ไม่ได้ค�านงึถงึเรือ่งเวล�า่เวลา

ท่ีผ่านไป	ฉะนั้นบางครั้งก็เหมือนเราลืมเรื่องเวลา	เรื่องวัน	เรื่องเดือน	

เรื่องปีไป	แต่บางครั้งเราก็นึกได้	หรือระลึกว่าผ่านมากี่วัน	กี่เดือน	กี่ปี

แล้ว	ส่ิงเหล่านีก้ผ่็านไปตามเหตตุามปัจจยั	ถ้าคนทีค่�านงึหรอืยดึถอืกบั

เรื่องเวลาว่าเท่านั้นเท่านี้	บางครั้งก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย	เพราะการรอ	

เพราะการคอย	ให้เวล�า่เวลาที่เราปรารถนาจะได้	หรือปรารถนาจะไป	

หรอืปรารถนาจะออกจากสิง่นัน้สิง่นี	้ถ้าได้ตามปรารถนากด็ใีจ	ถ้าไม่ได้

ตามปรารถนาก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีใจ	แต่เสียใจ	อย่างนี้เป็นต้น	อย่าง

เรามาเข้าประพฤติปฏิบัติธรรม	บางคนก็มีระยะเวลา	พอเหนื่อยมาพอ

ท้อมา	พอเผลอกไ็ปนกึถึง	คอืนกึถงึสิง่ทีล่่วงมาแล้ว	หรอืบางครัง้กน็กึถงึ

สิง่ท่ียงัมาไม่ถงึกม็	ีบางครัง้จติเรากว็นเวยีนอยูก่บัความรูส้กึซึง่เป็นเรือ่ง

เก่าๆ	เร่ืองอดตีนัน่แหละ	บางคร้ังกเ็ป็นเรือ่งทีย่งัมาไม่ถงึ	กค็อืเป็นเรือ่ง

ของอนาคต	บางคนกร็อ	บางคนกค็อย	คนทีอ่ดทนได้กด็ไีป	คนทีอ่ดทน

ไม่ได้ก็กระวนกระวายในจิตในใจ	พอระยะเวลาเหมือนกับระยะเวลาที่

เราจะกลบั	หรือระยะเวลาทีเ่ราจะออกไป	มนักม็ทีัง้รูส้กึดใีจทีจ่ะได้ออก

กรรมฐาน	หรือดใีจทีจ่ะได้ไม่ต้องเดนิ	ต้องนัง่	ต้องก�าหนดเยอะๆ	อย่าง

เงี้ยะก็มี	จิตมันก็ดีใจ	หรือบางคนก็รู้สึกเป็นกังวลใจ	ว่าออกไปแล้วจะ

วางจติวางใจยงัไง	ถ้าเจออารมณ์ทีช่อบและไม่ชอบ	บางคนกกั็งวลว่าจะ

น�าธรรมะทีอ่บรมมา	หรอืจะท�ายงัไงกบัจติทีฝึ่กมา	จะวางท่าทแีบบไหน

อย่างไร	อย่างเนี้ยะ	ก็อาจจะเป็นกังวล	อันนี้คือเรื่องจิตใจ	เรื่องอารมณ์	

เรื่องความรู้สึกของแต่ละคนที่เกิดขึ้น	อาจจะไม่เหมือนกัน	บางคนก็

ค�านงึถงึเรื่องอนาคตมาก	แตบ่างคนก็จมอยูก่บัเรื่องเก่าๆ	เรื่องอดตี	ซึ่ง

ลืม

เวลา

พา

สุขใจ
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บางครั้งท้ังสองอย่างเนี่ยะ	เร่ืองเก่าคือเร่ืองอดีตก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว	และทุกอย่างก็จบไป

แล้วด้วย	เราก็ไม่มีโอกาสกลบัไปแก้ไข	หรอืบางครัง้สิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ทีเ่รากงัวลไปเองอย่างเงีย้ะ	

บางครั้งก็มี	ซึ่งถ้าจะแก้ไขหรือท�าให้ด	ีก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่เหตุปัจจัยที่เป็นปัจจุบัน	มันสกปรก

มาจากอดีตอย่างเงี้ยะ	เหมือนกับร่างกายเรามันสกปรกในแต่ละวัน	เราก็อาบน�้า	แปรงฟัน	แล้ว

แต่	อันนี้คือเรื่องร่างกาย	เรื่องความสะอาดภายนอก	เราก็ท�าความสะอาดเป็นปกติ	วันไหนที่ไม่

ได้ช�าระล้างร่างกาย	หรือบางคนไม่ได้อาบน�้า	ไม่ได้แปรงฟัน	ไม่ได้ท�าความสะอาดร่างกายก็จะ

รู้สึกไม่ดี	แต่ถ้าได้อาบน�้าช�าระล้างร่างกายก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัว	อย่างเงี้ยะ	นั่นคือสิ่งที่เกิด

ขึ้น	ส่วนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยะ	ทั้งดีและไม่ดี	ทั้งเราจะสมปรารถนา	หรือไม่สมปรารถนายังไง	ก็

เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ	จะได้ดั่งใจหรือไม่ได้ดั่งใจอะไรพวกนี้	บางคนก็ต้องอดทนรอ	อดทน

คอย	แต่ก็ห้ามใจไม่ให้ไปคดิถงึในเรือ่งทีย่งัมาไม่ถงึไม่ได้	แก้ไขได้ยงัไง	ก็อยูก่บัปัจจบัุนอกีเหมือน

กัน	สิ่งที่มันยังไม่แปดยังไม่เปื้อน	สิ่งที่มันยังไม่สกปรก	หรือไม่สะอาด	เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นใน

สิ่งที่เราคิดไปเอง	ในสิ่งที่มันยังไม่มี	เราคิดให้มันม	ีทั้งๆ	ที่มันยังไม่ม	ีเราก็ต้องท�ายังไง	ก็คือต้อง

ก�าหนดรู้ที่ปัจจุบันนี่แหละ	ที่รูป	ที่นาม	ท่ีอารมณ์ท่ีก�าลังเกิดดับอยู่เฉพาะหน้าเรานี่แหละ	ถ้า

เราไม่สามารถอยู่กับอารมณ์ท่ีเป็นปัจจุบันได้นี่เราก็จะทุกข์หน่อย	ก็จะอยู่กับอดีตบ้าง	อยู่กับ

อนาคตบ้างอยูอ่ย่างเง้ียะ	พอเท่าทนักท็�าให้เราสะอาดใจ	ใจสะอาดข้ึน	ร่างกายสะอาดใจกส็ะอาด	

เหมือนกับมันเป็นอดีตไป	ก็เหมือนกับมันผ่านการใช้งานมานะ	แต่ตอนน้ีปัจจุบันนี้เนี่ยะ	มัน

รู้สึก	มันเหนียวเนื้อ	เหนียวตัว	เราก็ต้องอาบน�า้	หรือตอนนี้จิตใจมันขุ่น	มันมัว	ก็ท�ายังไง	ก็ช�าระ

จิตใจให้ผ่องใส	ด้วยการเจริญพระกรรมฐานอย่างที่เราท�าเนี่ยะ	เจริญจิตภาวนา	มีสติระลึกรู้ไป

ที่กาย	ที่เวทนา	ที่จิต	ที่ธรรม	ด้วยการเดินจงกรม	นั่งสมาธิ	ฟังเทศน์ฟังธรรมในแต่ละวันเนี่ยะ	

ก็เป็นการช�าระใจ	เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ	ทั้งฟังทั้งปฏิบัติ	ทั้งแยบคายในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง

มาด้วย	แล้วก็น�ามาท�า	เวลาถูกกระทบต่างๆ	เนี่ยะ	ก็เป็นบททดสอบใจเราไปด้วยในตัว	คนไหน

ระมัดระวังดี	ก็เหมือนกับเราท�างานที่ต้องเสี่ยง	ถ้าระวังดีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ

มันก็น้อย	หรือบางครั้งก็ท�างานที่มันอาจจะเปียก	อาจจะสกปรกอย่างเงี้ยะ	ถ้าเราระมัดระวังดี

ก็อาจจะสกปรกน้อย	เปียกน้อยอย่างเงี้ยะ	นี่ก็คืออยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละ	อยู่ที่ปัจจุบันนี้	ขณะน้ี	

เดี๋ยวนี้แหละ	ไม่ได้ว่าพรุ่งนี้	หรือเมื่อวานนี้	ไม่ใช่	แต่คนเราชอบไปคิดถึงเมื่อวาน	คือเวลาที่มัน

ล่วงไป	แล้วก็ชอบไปคิดถึงพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง	แต่ไม่ท�าขณะนี้หรือวันนี้ให้ดี	บางครั้งก็ทุกข์กับ

เรื่องที่ผ่านมาแล้ว	หรือบางครั้งก็ทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น	ยังงี้ก็มี	ชีวิตของคนเราบางครั้งก็วน

เวียนอยู่แค่นี้เอง	วนเวียนอยู่แต่ละวัน	แต่ละวัน	ถ้าหลับสนิทไปแล้วมันก็จบไป	ตื่นขึ้นมาก็เป็น
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ใหม่	เป็นอยู่อย่างงี้แหละ	ถ้าคนไหนยึดถือหรือส�าคัญมั่นหมายมากก็ทุกข์มากหน่อย	ในเรื่องที่

มีที่เป็น	แต่ถ้าไม่ได้คิดมากอยู่กับปัจจุบัน	มีอะไรก็ก�าหนดรู้ไป	มีอะไรก็ท�าไป	บางครั้งก็มีความ

สุขดีเพราะละวางอดีต	และก็ละวางสิ่งที่ยังมาไม่ถึง	ไม่เอามาคิดค�านึง	เวลาก็เลยผ่านไปเร็วนะ	

บางคนก็เวลาผ่านไปเร็วเพราะไม่ได้นึกถึงเลย	เข้ากรรมฐานห้าวัน	สิบวัน	หรือเป็นเดือนก็แป๊บ

เดียว	หมดไปแล้ว	ส่วนบางคนมาสามวันก็คิดตั้งแต่วันแรก	นอนก็ไม่ค่อยหลับ	ว่าเมื่อไหร่จะถึง

วันที่สาม	พึ่งเดินเข้ามาเองแต่นึกถึงแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึง	นี่แหละ
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	 บางครั้งก็ทุกข์เหมือนเราอยู่ในชีวิตประจ�าวันนี่แหละ	บางคน

ก็ทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดนั่นแหละอย่างที่บอก	หรือบางคนก็ทุกข์ในสิ่ง

ที่ล่วงมาแล้ว	เหมือนย้อนไปดูว่า	 เอ๊ะ!	 เหมือนไปนับก้าวตัวเอง	ไป

นับพฤติกรรมที่ผ่านมา	นั่นแหละบางครั้งมันก็เลยทุกข์	แต่พออยู่กับ

ปัจจุบันทุกอย่างมันก็เป็นปกติดีนะ	ตอนนั้นที่เรามีสติ	ขณะที่เรามี

สติเนี่ยะเราก็อาจจะไม่โลภ	ไม่โกรธใคร	ไม่โลภอยากได้ของใคร	ไม่

พยาบาทปองร้ายใคร	ไม่เห็นผิดไปจากท�านองคลองธรรม	เพราะเห็น

ถูก	คือเห็นรูปเห็นนามที่เกิดดับอยู่ตามสภาพที่มันเป็นจริง	ถ้าอยู่กับ

การปฏิบัติอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ	บางครั้งมันก็สบายใจดี	 เหมือนกะเรา

ละวางภายใน	ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่แต่อย่างใด	หน้าที่การงานที่มีก็ท�าไป	

แต่ละความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น	ก็เลยท�าให้เรามีความสุข

กับการท�าหน้าที่กับการท�างาน	อย่างบางคนกวาด	ก็มีความสุขนะที่

กวาด	ไม่ต้องมีเหตผุลอะไร	บางครัง้พอมีเหตมีุผลมากขึน้เนีย่ะ	บางครัง้

มันก็ทุกข์เหมือนกันนะ	ทุกข์เพราะเหตุผลเยอะไป	ทุกข์เพราะข้ออ้าง	

หรือทุกข์เพราะท�าไปแล้วเพื่อโน้น	เพื่อนี้	บางครั้งก็ทุกข์มันเยอะ	แต่

กวาดคือกวาด	มันก็จบ	ส่วนผลมันก็คือสะอาดมาก	สะอาดน้อย	ก็อีก

เรื่องหนึ่ง	แต่ได้กวาดไปแล้ว	ถ้าท�าถูกตามขั้นตามตอนถูกต้อง	ผลของ

มันก็สะอาดอยู่แล้ว	แต่บางครั้งเราก็คิดไกลไปกว่านั้น	หาเหตุหาผลใน

บางเรื่อง	กลัวจะท�าได้ไม่ดีบ้าง	อย่างนี้เป็นต้น	กลัวท�าแล้วจะไม่เป็นที่

ถูกใจของใครต่อใคร	หรือท�าแล้วจะมีคนชมมั้ย	อย่างเงี้ยะ	ถ้าคนไม่ชม

กเ็ป็นทกุข์อกีแหละ	ถ้าคนชมกร็ูส้กึดใีจหน่อย	เหมอืนมกี�าลงัใจต่ออย่าง

เงี้ยะ	นั่นแหละ	บางครั้งมันก็เหมือนกับเราท�าบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็

รอคอยส่ิงเหล่านี้	ไม่ได้ท�าเพื่อธรรม	ท�าเพื่อธรรม	ก็คือท�าเพื่อธรรมะ

นั่นแหละ	หรือท�าเพื่อธรรมก็คือเราได้ท�าแล้ว	ท�าด้วยศีล	ท�าด้วยสมาธิ	

ท�าด้วยปัญญา	ส�าหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาถ้าท�าด้วยศีล	ก็เหมือนกับกาย

กถ็กูจดัระเบยีบ	วาจากถ็กูจัดระเบยีบ	ใจกถ็กูจดัระเบยีบไปด้วย	ความ

ส�ารวมกาย	วาจา	ใจ	เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด	ในขณะที่โยคีหรือโยคาว

กวาด

ก็มี

ความสุข

ที่กวาด
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จรทั้งหลายลงมือท�า	ลงมือปฏิบัติ	ลงมือก�าหนด	ก็คือลงมืองดเว้นนั่นแหละ	ถ้ามีบาปก็เว้นบาป	

นะ	ถ้าเป็นกิจของชาวบ้าน	ก็เว้นกิจกรรมของชาวบ้าน	ก็เป็นกิจของผู้ปฏิบัติ	คือละเว้นจากสิ่ง

เหล่านั้น	ท�ายังไงจะให้ศีลบริบูรณ์	เพราะถ้าท�าแล้วด้วยการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิ	ด้วย

การก�าหนดรู้	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	ตลอด	ความส�ารวมต่างๆ	เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะ	ท�าให้ศีล

ท่ีเราสมาทานไปด้วยเนีย่ะ	มผีลท�าให้สกิขาบทนัน้บริสทุธ์	บรบิรูณ์	เพราะในระหว่างท่ีประพฤติ

ธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยะไม่ได้ไปละเมิดสิกขาบทใดๆ	เลย	ในระหว่างที่เราอยู่เนี่ยะ	บางคน

อยู่เจ็ดวัน	บางคนอยู่สิบห้าวัน	บางคนอยู่เป็นเดือน	บางคนอยู่สามเดือนก็มี	หรือร้อยยี่สิบวัน

อย่างเงี้ยะ	หรือบางคนมีศรัทธามากก็ปฏิบัติอยู่เป็นปี	อันนี้คนที่มีเวลาภาวนามาก	ส่วนคนที่

ภาวนาบ้างแล้วน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันบ้าง	ก็เป็นอีกส่วนนึง	บางครั้งคนที่ภาวนาอย่างเดียว

สิง่ภายนอกกอ็าจจะกระทบได้น้อยเพราะสภาพแวดล้อมเนีย่ะเอือ้นะ	เอ้ือต่อการภาวนา	เหมอืน

กับจัดสภาพแวดล้อมไว้ให้ท่ีเรียกว่าเกื้อกูลได้มากกว่า	แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกสภาพแวดล้อมมัน

อาจจะไม่เอือ้	ถ้าสตไิม่ด	ีความอดทนไม่เพยีงพอ	ความพากเพยีรไม่ค่อยมีกล็�าบากทีเ่ราจะท�าได้	

พอกระทบนิดกระทบหน่อย	บางคนก็ตบะแตกแล้ว	อยู่ไม่ไหว	ใจมันเดี๋ยวก็โกรธ	เดี๋ยวก็เกลียด	

เดี๋ยวก็โลภ	เดี๋ยวก็หลง	บางครั้งก็ทนไม่ไหว	เจอใครต่อใคร	เจอคนรอบข้าง	หรือเจอคนในสังคม	

บางครั้งก็พูดรู้เรื่อง	บางครั้งก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็มี	สิ่งที่มันท�าให้อารมณ์เราหวั่นไหวน่ะมันมีมาก	

ฉะนั้นเวลาก�าหนดเนี่ยะก�าหนดยากหน่อย	แต่ถ้าคนก�าหนดได้เนี่ยะก็ดี	ไม่ใช่ว่าท�าไม่ได้นะ	ก็

ท�าได้	เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ให้ถูก	รู้ว่าสิ่งที่มากระทบน่ะไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่เรา	ถ้าคิดว่าเป็น

เราบางครั้งเราก็ทุกข์นั่นแหละ	เพราะค�าพูดถ้าจ�าได้ว่าพูดอะไร	พูดดีหรือพูดไม่ดี	แต่ถ้าเราคิด

ว่าค�าที่ไม่ดีน่ะเป็นค�าด่าปุ๊บ	เราก็มีเราทันที	เราถูกด่า	ถ้าค�าชมนั้นเราชอบใจ	ก็จะคิดว่าเค้าชม

เรา	อย่างเงี้ยะ	นั่นแหละ	มันก็มาหาเราทันท	ีแต่ถ้าเราทันกับค�าด่าหรือค�าชมเหล่านั้นมันก็เป็น

เพยีงแค่สภาพธรรมะทีเ่กดิแล้วกด็บัไปตามเหตปัุจจยัเท่านัน้เอง	อันนีก้อ็ยูไ่ด้	ใจกย็งัเยน็อยู	่ใจก็

ยังสงบ	ไม่กวัดแกว่ง	แต่เมื่อไหร่ที่เราเผลอ	เราลืม	ไม่ได้เห็นตามจริงอย่างนี้	ไม่ได้เห็นว่าธรรมะ

มันไม่ใช่เราคือเป็นอนัตตาเมื่อไหร่	เมื่อนั้นบัญญัติอารมณ์ต่างๆ	สิ่งสมมติต่างๆ	ก็เข้ามา	สมมติ

ว่าเป็นเรา	เราเห็น	เราได้ยิน	เราได้กลิ่น	เราลิ้มรส	เราถูกต้องสัมผัส	เรารู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ	เรา

ชอบ	เราชัง	เราหลง	ไปหมด	ถ้าเป็นอย่างงี้ก็เหมือนกะว่า	คนที่ทนได้ก็เก่งอยู่นะ	ก็เก่ง	แต่บาง

ครั้งเนี่ยะ	ที่ทนได้เพราะว่าบางคนก็เก็บไว้	เก็บไว้สะสมไว	้กลายเป็นความเครียดสะสมก็มี
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มี

เพื่อน

ก็ไม่ทุกข์

ไม่มี

เพื่อน

ก็ไม่ทุกข์

	 ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ทุกคนแข่งขันกัน	พอทรัพยากรมัน

น้อยลง	หรือคนแก่งแย่งกันมากขึ้น	แข่งขันกัน	และความขัดแย้งก็มี	

ไม่เฉพาะอื่นไกลหรอก	ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือหมู่ญาติกัน	บางครั้งถ้า

คุยกันไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์เหมือนกัน	เป็นทุกข์นี่คือสภาพแวดล้อมจาก

ภายนอกมนัจะมเียอะกว่าท่ีเราหลกีออก	หรอืเว้นจากตรงนัน้มาสูต่รงนี้	

มาสูท่ี่ส�าหรับภาวนา	แต่ไม่ใช่ไม่มนีะ	มนัม	ีคนมกีเิลสอยูเ่นีย่ะ	คนยงัไม่

หมดกเิลสไปท่ีไหนเนีย่ะ	ถ้ามตีัง้แต่สองคนขึน้ไปมนักว็ุน่แล้วละ	วุน่น้อย

หน่อยกแ็ค่สองคน	อาจจะคยุกนัรูเ้รือ่งเป็นบางครัง้	บางครัง้กค็ยุกนัไม่รู้

เรื่องก็มี	บางครั้งก็ดีกัน	บางครั้งก็ทะเลาะกัน	ก็มีปัญหาอย่างนี้แหละ	

ถ้าพื้นฐานไม่เข้าใจกันก็จะทะเลาะกัน	เคยมีพระเหมือนกัน	ไปธุดงค์

ด้วยกัน	ตอนแรกก็ไปดีแหละ	สมาทานกันไป	จากนี้พอไปแล้วเนี่ยะ	 

พอขึน้เขาลงห้วยมนัเหนือ่ย	เพือ่นกเ็ดนิไม่รอกนั	อย่างนีเ้ป็นต้น	อกีรปูก็

กลวั	เดนิทิง้ห่างกนัไป	แต่ตอนไปนีก่เ็ป็นอกีอย่าง	พอความเหนือ่ยความ

เพลยี	ความท้อแท้ต่างๆ	เกดิขึน้	อ้าว!	ตอนนีช้กัมเีรือ่งคยุกนั	เอาไปเอา

มา	ต้องแยกทางกันนะ	เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้ว	ต้องไปอยู่คนเดียว	พอ

ไปอยู่คนเดียวก็	โอ้ว!	กลัวอีกแล้ว	ก็ต้องหาที่	ทีแรกก็จะอยู่ป่าอยู่เขา	

อยูห่่างจากหมูบ้่านอะไรพวกนี	้เอาไปเอามา	กต้็องอาศยัวดับ้าน	อาศยั

ใกล้ๆ	บ้าน	อย่างนี้เป็นต้น	มันก็เกิดความกลัวขึ้นมา	คือ	มันไม่แน่นอน

นะ	พอไปคนเดียวเนีย่ะ	กเ็ป็นเรือ่งจติใจ	ถ้าจติใจมนัไม่มัน่คง	มนัแส่ส่าย

อยู่	บางครั้งพอกลัวมากๆ	ก็อยู่ไม่ได้หรอก	หรือบางครั้งไปนั่งที่ไหนนะ	

จะเรือนว่างก็ตาม	ที่ถ�้าก็ตาม	โคนไม้ก็ตาม	หรือป่าเขาที่ไหนก็ตาม	ถ้า

ใจเราไม่สงบ	ป่าที่มันสงบๆ	มันก็ไม่สงบหรอก	มันอยู่ที่ใจเรา	บางครั้ง

อุตส่าห์ไป	บางครั้งนี่แหละถ้าเราควบคุมใจไม่ได้หรือไม่มีสติรู้เท่าทัน

จิตใจเนี่ยะก็ยาก	ภาวนาไปด้วยความยากล�าบากนะ	ถ้าคนไม่มีความ

อดทน	ไม่มีความเพียรเพียงพอ	ไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับตัวเองเนี่ยะ 
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บางครั้งก็อยู่ไม่รอดนะ	ก็อยู่ไม่รอด	อยู่ไม่ไหวเพราะว่าบางครั้งก็ไม่มีอะไรทดสอบหรอก	แต่เรา

น่ันแหละทดสอบตวัเอง	ใจเราทีม่นัยงัมกีเิลสอยูน่ัน่แหละมันพาเราไปไม่ตลอดรอดฝ่ัง	บางครัง้ก็

โทษดนิโทษฟ้า	โทษสภาพอากาศ	กโ็ทษไปได้	นะ	แต่ว่าใจเรานีแ่หละ	ทีม่นัยงัมกีเิลสอยูน่ีแ่หละ	

มนัเลยพาให้เราไม่รอด	บางครัง้สขุภาพร่างกายพอหยดุหน่อยพกัหน่อย	บางคร้ังมนักฟ้ื็นฟดูแูล

คืนมา	ก็ดี	แต่ใจเรานี	่เอ๊อ!	มันไม่ดีซักที	นะ	เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลง	มันฟูมันแฟบอยู่เรื่อยๆ	

บางคร้ังกย็ากทีจ่ะควบคมุดูแล	รกัษายากมากเลย	ยิง่เวลาทีเ่ราไปภาวนา	เวลาทีเ่ราหลกีออกจาก

หมู่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยะ	เอาง่ายๆ	แค่อยู่ที่ห้องกรรมฐานเนี่ยะ	แค่แยกไปอยู่กุฏิเนี่ยะ	พอมาเดิน

ศาลาก็อย่างนึง	พอแยกไปอยู่ห้องก็อย่างนึง	ตอนแรกก็รู้สึกดีแหละ	พอตอนหลังก็แย่	เพราะใจ

มันแส่ส่าย	คิดมากกว่าเดิมอีก	แต่บางครั้งเราก็ได้เห็นว่า	เอ๊อ!	มันไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่นะ	จริงอยู่

บางครั้งเราหลีกออกบางครั้งมันก็ดีใจช่วงนึง	แต่พอจิตเรามันเริ่มคุ้นกับที่นั่นละก็	เอาอีกแล้ว	

แต่บางครัง้พออยู่ใกล้เพ่ือนใกล้ฝงูบางคร้ังกร็ะมดัระวงัหน่อย	พอเหน็เพือ่นเหน็ฝงูปฏบิตั	ิแต่ถ้า

อยู่ใกล้เพื่อนใกล้ฝูงที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง	เนี่ยะก็วุ่นวายเหมือนกัน	ฉะนั้นท่านจึง

สอนให้เราหลีกออก	หลีกออกจากหมู่จากคณะที่วุ่นวาย	นะ	แต่ว่าหมู่คณะที่ท�าความเพียร	ต่าง

คนต่างท�า	ไม่ได้สนใจกันหรอก	ต่างรูปก็ต่างก�าหนด	ต่างคนก็ต่างเดินต่างนั่ง	ไม่มีใครสนใจใคร	

สนใจตัวเอง	เอาใจใส่ดูแลตัวเองตลอด	ฉะนั้นเวลาก็ผ่านไปเร็ว	บางครั้งก็รู้สึกว่า	เออ!	อยู่ใกล้

เพื่อนใกล้ฝูงเนี่ยะดี	คือ	ไม่ได้เหมือนกับเราคลุกคลีกัน	อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละ	แต่ต่างคนต่าง

บ�าเพ็ญภาวนา	ต่างคนต่างท�าความเพียร	บางครั้งความรู้สึกก็เหมือนกับรู้สึกอบอุ่น	รู้สึกมีก�าลัง

ใจอย่างหนึ่ง	ถึงไม่ได้คุยกัน	ต่างคนต่างปฏิบัติก็เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง	แต่พอเราแยกออก

ไปก็อีกอย่างหนึ่ง	นั่นแหละ	พอห่างออกไปเราก็ต้องสังเกตจิตใจเราให้ดี	สังเกตจิตใจเราให้ได	้

บางช่วงมันไปอ่อนแอตอนไหน	มันเข้มแข็งตอนไหน	เหมือนบางคนเนี่ยะมีเพื่อนก็รู้สึกเข้มแข็ง

ขึ้น	พอไม่มีเพื่อนก็อ่อนแอก็มี	นั่นละ	บางครั้งเราก็ต้องเสริม	บางครั้งใจเรามันก็อ่อนไหว	บาง

ครั้งมันก็ไม่อ่อนไหว	ก็ขึ้นอยู่กับสตินะ	สติเราทันมั้ยล่ะ	ถ้าเท่าทันในสถานการณ์ต่างๆ	มันก็ไม่

ได้เลวร้ายอะไร	นะ	แต่ถ้าสติเราไม่ทันกับจิตเนี่ยะมันเหมือนสถานการณ์นั้นมันเหมือนเลวร้าย

ไปเรื่อย	โบราณถึงบอกว่าตั้งสติไว้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะ	แต่พอขาดสติแล้วก็	เอ๊!	ทุก

อย่างมันแย่ไปด้วย	ดูดีๆ	นะ	ดูดีๆ	ไม่ต้องเชื่อหรอก	เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
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กระทบ

แต่ไม่

กระเทือน

	 อย่างเวลาประพฤติปฏิบัติ	 เราพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้า

อยู่แล้วนะ	ว่ามันเกิด	มันดับ	จริงมั้ย	มันเป็นอัตตา	หรือมันเป็นอนัตตา

จริงมั้ย	อยู่ท่ีการฝึกอบรม	เพราะการฝึกอบรมเนี่ยะเป็นการดูภายใน	

นะ	กระทบก็จริง	มันไม่กระเทือนก็มีนะ	หรือบางทีก็แค่กระเทือนแต่

ไม่ได้รูส้กึเป็นเดอืดเป็นร้อนอะไรหรอืเป็นเดอืดเป็นแค้นอะไร	ก็ม	ีอนันี้

ก็อยู่ที่สติ	ฉะนั้นความส�ารวมที่เกิดขึ้น	ความระมัดระวังที่เกิดขึ้นเหล่า

นี้ก็เหมือนกับเป็นการจัดระเบียบ	จัดอยู่ในกลุ่มของศีลนี่แหละ	ความ

ส�ารวมตา	ห	ูจมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ส�ารวมอินทรีย์ทั้งหก	เวลาที่เราประพฤติ

ปฏิบัติธรรม	ความส�ารวมเหล่านี้มีมาหมด	ก็ปิดกั้นทวารทั้งหกได้ดี	ศีล

เหล่านี้ป้องกันกิเลสที่จะมาทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ได้	 เรียกว่า

ป้องกนักเิลสได้ทันท่วงทนีะ	เมือ่ป้องกนักเิลสได้ทนัท่วงทเีราก็ไม่มีจติที่

จะไปล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆ	ที่เราสมาทานไปแล้ว	ก็ท�าให้ศีลแต่ละ

ข้อ	แต่ละข้อสมบูรณ์ไปด้วย	บริสทุธิไ์ปด้วย	บรสิทุธิด้์วยการภาวนานะ	



25

การภาวนาท�าให้เราได้ช�าระศีลให้หมดจดยิ่งขึ้นไป

ด้วย	จากไม่หมดจดก็หมดจด	จากไม่เคยอาบน�้า

ก็ได้อาบน�า้	อย่างน้อยก็มีศีล	เห็นมั้ยได้เว้น	ถ้าอยู่

ข้างนอกเนี่ยะก็มันคนละเรื่อง	สภาพแวดล้อมอาจ

จะเป็นตัวบีบบังคับ	ถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงเนี่ยะก็

อาจจะทนไม่ไหว	กไ็ปท�า	ไปพดู	ละเมิดสกิขาบทได้

ง่ายกว่า	แต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยะ	สภาพแวดล้อมมันไม่

เอือ้ทีจ่ะให้ไปท�าอย่างง้ันอยูแ่ล้ว	แถมเราปฏบิตัต่ิอ

เนื่องเนี่ยะ	แน่นอน	ศีลก็หมดจดยิ่งขึ้น	อันนี้แหละ

ป้องกันกิเลสอย่างเห็นได้ชัด	ส�ารวม	กาย	วาจา	ใจ	

หรือส�ารวม	ตา	ห	ูจมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	คือ	ระมัดระวัง

ทวารทั้งหก	หรือทวารทั้งสาม	กายทวาร	วจีทวาร	

มโนทวาร	ป้องกันได้
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	 ทีนี้เรื่องของจิตใจก็เหมือนกัน	 เรื่องจิตใจบางครั้งมันก็ไม่สงบ

หรอก	โดยธรรมชาตขิองจติใจเราเนีย่ะ	ความระมัดระวงัทีเ่รามใีนขณะ

ที่ฝึก	ในขณะที่ปฏิบัติ	ไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ	หรือก�าหนด

อริิยาบถย่อยกต็าม	มันไม่ได้เลอืกนะ	ไม่ได้เลอืก	ไม่ได้เลอืกว่าตอนนีเ้รา

เดินจงกรมอยู่	ตอนนี้นั่งสมาธิอยู่	ตอนนี้ก�าหนดอิริยาบถย่อยอยู่	เม่ือ

ไหร่เราขาดสต	ิจิตกไ็ปคดิเรือ่งทีย่งัมาไม่ถงึกม็	ีหรอืสิง่ทีล่่วงแล้วก็ม	ีไป

คดิเรือ่งอดตี	ไปคิดถงึสิง่ทีย่งัมาไม่ถงึคอือนาคต	มนัไม่ได้อยูก่บัรปูหรอื

นามที่ก�าลังเกิดดับอยู่ในปัจจุบันขณะ	มันเผลอไป	พอเผลอไป	พอเรา

ได้สติ	เออ!	มันก็อยู่	ก็เกิดการส�ารวมใจ	เกิดจิตตั้งมั่นแต่ละขณะ	เรียก

ว่าขณะที่เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเนี่ยะ	สมาธิก็ตามมา	เรียก

ว่า	ขณิกสมาธิ	สมาธิท่ีเกิดขึ้นชั่วขณะที่เราเห็นรูปเห็นนามตามความ

เป็นจรงิ	เขาเรียกว่าสายปัญญา	หรือว่าวิปัสสนาน�า	ที่ท่านพระอานนท์

ท่านกล่าวเอาไว้ว่า	วิปัสสนาน�าสมาธกิต็าม	หรอืสมาธิน�าเหมอืนกบัเป็น

ตัวหลักแล้วปัญญาก็ตาม	อันนี้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็คือ	เห็นสภาวธรรม

หรืออารมณ์ต่างๆ	เกิดดับต้ังแต่แรก	ฉะนั้นทุกครั้งที่มีสติก็เหมือนกับ	

จติกม็สีมาธทิีต่ัง้มัน่	ตัง้ม่ันอยูท่ีไ่หน	อยูท่ีก่ารเหน็รูปเห็นนามตามความ

เป็นจริงนั่นแหละ	ปัญญาเกิด	พอเห็นแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย	ใจก็ไม่

ได้ไปชอบ	ใจก็ไม่ได้ไปชัง	ใจก็ไม่ได้ไปหลง	ความสงบก็มีไปโดยปริยาย	

ไม่ใช่ว่าไม่สงบนะ	สงบ	จิตก็ตั้งมั่น	ถ้ามั่นคงมากๆ	โน่นน่ะ	ขั้นญาณขั้น

สูงสุดนั่นน่ะ	สังขารุเปกขาญาณ	จะเห็นว่า	เออ!	นั่นล่ะมั่นคงนักแล	แต่

ในญาณต้นๆ	อย่างงีก้ธ็รรมดา	พอเหน็รูปเหน็นามตามความเป็นจรงิไป

เรื่อยๆ	สะสม	อันนี้มีสมาธินะ	พอต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยะ	เห็นอยู่เรื่อยๆ	

เห็นอยูบ่่อยๆ	กไ็ม่มเีรา	เมือ่ไม่มีเรากไ็ม่มีทกุข์	เมือ่ไม่มีเรากไ็ม่มีเขา	เม่ือ

ไม่มเีรากม็แีต่สภาพรปูธรรมนามธรรมทีเ่กดิๆ	ดบัๆ	อยูเ่ท่านัน้เอง	หรอื

มีแต่จิตที่รู้อารมณ์	หรืออารมณ์ที่ถูกจิตรู้	ที่เกิดดับอยู่เป็นปกติ	ไม่ได้มี

อะไรน่ายึด	น่าถือ	น่าส�าคัญม่ันหมาย	ในเมื่อเห็นอยู่อย่างเนี้ยะตลอด	

สมาธิก็มีก�าลัง	ขณิกสมาธิเนี่ยะไม่ได้มีก�าลังน้อยๆ	แค่ขณะหนึ่งนะ	แต่

หลายๆ	ขณะ	ก็มีก�าลังมากมายมหาศาล	เหมือนกับก�าลังของการเกิด

ขณิก

สมาธิ
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ดับของหลอดไฟนี่เห็นม้ัย	มันเกิดดับรวดเร็ว	เรามองไม่เห็นหรอกว่าจุดดับมันคือยังไง	เห็นแต่

แสงสว่าง	เกิดดับแล้วมันคายแสงสว่างออกมา	ฉะนั้นเราไม่เห็น	จิตก็เกิดดับเร็ว	เกิดดับเร็วอยู่

อย่างนี้ตลอด	ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงก็แน่นอน	ถามว่ามีผลมั้ย	ม	ีมีโดยอัตโนมัตินั่นแหละ	

แต่ถ้ามีเราเนี่ยะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะ	ถ้ามีเรา	ถ้าไม่มีเรามันก็ไม่มีภาระอย่างอื่น	มันก็จบที่

ปัจจุบันขณะนั่นแหละ	ที่รูปที่นามที่ก�าลังเกิดดับอยู	่กายก็เบาใจก็เบา	ภาระที่ยึดถือมาในอดีต

หรือภาระที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่หลงไปหอบหิ้วเอามันมา
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 	 เหมือนสมัยนี้ที่เค้ามีบัตรเครดิตที่เค้ามีเงินให้กู้ยืมในอนาคต

อย่างเงี้ยะ	 เค้าเรียกว่าเอาความทุกข์มาไว้ก่อนได้	แล้วก็ทุกข์ยิ่งขึ้น

นะ	คือทุกข์ไปก่อนได้	เหมือนกับสภาวะจิตของเรานี่แหละ	บางเรื่อง

ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไปนึกถึงแล้ว	ทุกข์	ส่วนเรื่องที่แล้วมาแล้วมันยังจ�า

ได้บ้างมันก็ยังไม่เท่าไหร่	แต่เรื่องในอนาคตเนี่ยะบางครั้งคนเราก็ทุกข์

ได้	นั้นแหละ	เพราะเรายึดถือ	เหมือนเราออกเรี่ยวออกแรง	เพื่อใช้หนี้

ในอนาคต	เหมือนคนที่เป็นหนี้ในอนาคตน่ะก็ต้องเหนื่อยเพื่อต้องหา

ตังค์ใช้หนี้เค้านะ	ใช้หนี	้อย่างเงี้ยะ	มันก็เหมือนกัน	เวลาไปคิดถึงเรื่อง

อนาคตมันก็เหมือนเรา	เฮ้อ!	ใช้หนี้	นะ	เหมือนกับใช้หนี้อารมณ์	ใช้หนี้

ความรู้สึก	ในสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่เกิด	แต่เราก็ไปทุกข์กับมันแล้ว	ไป

กังวลกับมันแล้ว	ไปวิตกทุกข์ร้อนในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้ว	เนี่ยะบาง

ครั้ง	ก็มี	หรือแม้แต่เรื่องจริงที่ทุกคนก็หนีไม่พ้นเนี่ยะก็ไปวิตกกังวล	

อย่างเช่นเร่ืองความตาย	ทุกคนก็หนีไม่พ้นอยู่แล้ว	มีใครบ้างที่ไม่ตาย	

เราก็ต้องฝึกหัด	ขัดเกลา	หรือซักซ้อม	หรือหมั่นระลึกถึงเอาไว้เรื่อยๆ	

เนอืงๆ	มนัจะได้ไม่กลวัเวลาต้องเผชญิ	ถ้าปุถชุนกก็ลวัทกุรายนัน่แหละ	

ไม่ต้องปากแข็งหรอก	เพราะยังไม่เห็นความจริง	ภาวนาอยู่	พองหนอ	

ยุบหนอ	พอเอาเข้าจริงๆ	เนี่ยะ	เสร็จทุกราย	นะ	กลัวตายทั้งนั้นแหละ	

ไม่ต้องห่วงหรอก	ตราบใดทีย่งัไม่หลดุ	ไม่พ้นน่ะ	พอถงึตรงนัน้แล้วเนีย่ะ 

คนเรากลัวทุกคน	นะ	แต่ถ้าเห็นความจริงไปแล้วเนี่ยะ	มีที่พึ่งภายใน

แล้วเนี่ยะ	เห็นความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง	ที่ในพระสูตรที่ท่านบอก

ว่าในเขมาเขมสรณทีปิกคาถาเนี่ยะ	ในธรรมบท	เห็นอริยสัจคือความ

จริงอันประเสริฐสี่อย่าง	เห็นทุกข์	 เห็นเหตุเกิดทุกข์	 เห็นทางดับทุกข์	

เห็นทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์	เห็นอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกแล้ว	โสดา

บันแล้วเนี่ยะ	ยอมรับได้	เพราะเป็นเรื่องจริง	เพราะเห็นความจริงแล้ว	

เป็นเรื่องจริง	แต่ปุถุชนเนี่ยะ	เออ!	พอมีคนมาให้สติสตังค์หน่อยก็	เอ้อ	

ดีขึ้น	มีขวัญ	มีก�าลังใจ	สู้!	สู้!	อย่างเงี้ยๆ	เออพอสักพักหนึ่ง	หงอยอีก

แล้ว	แฟบอีกแล้ว	ไม่ไหว	ต้องคอยปั้มอยู่เรื่อย	นะ	นั่นแหละ	เหมือน

ต้องคอยปลุก	ต้องคอยปลอบ	คอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ	ไม่งั้นก็	เพราะยัง

ที่พึ่ง

อัน

ประเสริฐ

สี่อย่าง
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ไม่เห็นความจริง	จริงแท้	เพียงแต่รู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเท่านั้นเอง	แต่ยังไม่ได้ประจักษ์

แจ้งในปัจจุบันขณะ	จริงๆ	เนี่ยะเค้าเรียกว่า	คนเราก็ตายทุกขณะนั่นแหละ	เกิดดับ	เกิดดับ	ตาย

ไปทุกขณะ	ทกุขณะ	แก่ไปทกุขณะ	ถ้าบอกเจบ็กเ็จบ็ไปทกุขณะ	ตายกต็ายไปทกุขณะ	จนกระทัง่

ขณะสุดท้าย	สมุทเฉทขณะนั่นละ	เรียบร้อยเลย	ขณะเด็ดขาดเลย	มรณะ	ตาย	ชีวิตไม่เหลือ	พอ

ถึงวันนั้น	อันเนี้ยะคือก็เป็นเรื่องความจริง	ฉะนั้นเราฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยะ	ถ้าเห็นรูปเห็นนาม

ตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยะใจมันสงบ	เพราะว่ามันไม่ดิ้นรน	เพราะมันเห็นความจริงแล้ว	มัน

ไม่ยินดี	ไม่ยินร้าย	เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไป	มันเป็นอยู่อย่างนี้	อันนี้ปัญญาน�า	สมาธิ

ก็มีตามมา	ทีนี่ปัญญาก็เรียกว่า	ปัญญาก็เจริญขึ้น	นะ	ปัญญาเจริญขึ้นเพราะมีสติ	นี่แหละ	สติ

ปัญญา	สติสัมปชัญญะเจริญขึ้นเรื่อยๆ	เพราะเห็นอะไร	เพราะเห็นความจริงอยู่เนืองๆ	จากที่ไม่

เห็นจริง	ตอนนี้ก็เห็นจริง	พอเห็นจริงแล้วเนี่ยะความสงบหรือความไม่สงบมันเป็นเรื่องธรรมดา	

มนัเกดิแล้วมนักด็บั	เรือ่งราวทีผ่่านมาแล้วหรอืยงัไม่เกดิขึน้เนีย่ะมนักเ็ป็นเหมอืนกะว่า	ในเมือ่รู้

จริงแล้วมนักเ็กิดแล้วมนักด็บั	เหมอืนกนัหมด	เหมอืนกนัหมดนะ	ไม่ได้เลอืกว่าคนรวย	คนจน	คน

โน้น	คนนี้	คนดี	คนเลว	ไม่ได้เลือกนะ	ก็เป็นเหมือนกันหมด	เกิดแล้วก็ต้องตาย	ถ้ามองธรรมดา

ธรรมชาติ	หรือเกิดแล้วก็ดับ	ดับไปเป็นเรื่องธรรมดา	เป็นเรื่องปกติเลย	คนที่ไม่เข้าใจความจริง

ก็จะยึดมั่น	ถือมั่น	นี่เป็นเรื่องของการอบรมปัญญา	เมื่อเราอบรมปัญญามาถูกทางเนี่ยะ	ไม่ต้อง

กลัวว่าจะไม่มีสมาธิหรอก	นะ	คนที่ฝึกแล้วปฏิบัติแล้วยืนยันได้เลยว่า	จิตมันสงบดียิ่งกว่าความ

สงบที่เราไม่รู้เรื่อง	เพราะเรารู้เรื่องใจมันเลยไม่วุ่นวาย	หนึ่งเราไม่กังวล	สองเราไม่ทุกข์ไม่ร้อน

กับสิ่งที่จะเกิดหรือไม่เกิด	นะ	เพราะมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับ	ไม่กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง	แล้วก็

ไม่อาลัยอาวรณ์กับเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว	คืออตีตารมณ์	คืออดีตเนี่ยะ	เมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้

เนี่ย	ใจมันไม่ไปไหนหรอก	เพราะใจมันมีปัญญา	มันฉลาดแล้ว	มันฉลาดแล้ว	มันไม่โง	่แล้วก็ไม่

ไปทุกข์กับรูปกับนามอีกแล้ว	ไม่ไปทุกข์กับสิ่งสมมติว่าเป็นของเราหรือตัวเราแล้วนั่นละ	ความ

สงบอย่างนี้ส�าคัญ	เพราะเราสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้	แต่ความสงบที่เราอยู่ในฌานเนี่ยะ	

เราจะต้องมเีวลานะ	อนันัน้เอาไว้ชวีติพระทีไ่ม่ต้องไปท�าโน่นท�านี	่กด็	ีนะ	ถงึแม้ไม่ได้บรรล	ุอย่าง

น้อยก็หลบัตาอยู่ในฌาน	ไม่ต้องยุง่เร่ืองชาวบ้านกด็เีหมอืนกนั	อนันัน้กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่	แต่ถ้ามี

ปัญญาด้วยนี่ก็	เออ!	ก็ยิ่งดี	เพราะพระพุทธเจ้าสอน	ต้องมีปัญญา	ต้องมีสัมมาทิฐ	ิถ้าไม่งั้นก็จะ

ยังไม่หลุดพ้นก็เป็นเพียงแค่ความหลุดพ้นชั่วคราวเท่านั้นเอง	แต่ยังไม่ได้หลุดพ้นถาวร	คือยังไม่

ได้หลุดพ้นจากกิเลส	ถ้าเผลอกิเลสมันก็ต้องย้อนมาให้คุณให้โทษเราอีก	นะ	ให้คุณ	เรามองเป็น

คุณ	ไม่งั้นท่านไม่เรียกว่ากามคุณหรอก	มันมีคุณ	สมัยก่อนหลวงพ่ออาสภะท่านบอกว่าถ้าแก้



30

อารมณ์กรรมไม่ได้เพราะยังมีมาก	ยังหนุ่มๆ	แน่นๆ	อยู่	สึกไปมีภรรยาแล้วก็หาย	อารมณ์พวก

นี้	ท่านบอก	เออ	ก็หายจริงๆ	ไม่ฟุ้งซ่าน	ไปฟุ้งซ่านเรื่องลูก	เรื่องแฟนต่ออีก	เรื่องครอบครัวไป

โน่น	แต่ตอนอยู่เป็นพระก	็โอ้ว!	คิดโน่น	คิดนี	่ท่านบอก	อู้ว!	ท่านนี่ฟุ้งซ่านเยอะเหลือเกิน	ท่าน

บอกถ้าสึกไปแล้วก็หายเลย	ท่านบอกเออนั่นแหละ	มันก็เป็นอย่างนั้น	อันนั้นคือฟุ้งเยอะ	แต่ถ้า

มีฌานก็ระงับได้	นะ	แต่ว่าพอเผลอ	ไม่ได้หยุดอยู่ในฌานเนี่ยะ	นิวรณ์พวกนี้มันก็ท�าร้ายอีก	มัน

ก็ย้อนมาท�าให้จิตใจปั่นป่วน	แต่ถ้าทางโลกเค้าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา	มันเป็นคุณด้วยซ�้าไป	

นะ	ในทางโลกนะ	แต่ในทางธรรมท่านกลับให้ลด	ให้ละ	ให้เว้นจากสิ่งเหล่านี้	คือ	ให้รู้เท่าทัน

นั่นแหละ	เราห้ามไม่ให้กระทบไม่ได้	ตาก็ต้องเห็นอยู่ดี	แต่เห็นแล้วเนี่ยะเราเลือกที่จะไม่ชอบ

ก็ได้	ไม่ชังก็ได้	ขอให้มีสติเท่าทัน	หูเนี่ยะก็ห้ามไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได	้มันได้ยินแล้วเนี่ยะท�ายังไงเรา

จะไม่ทุกข์	จะไม่มีกิเลสนั่นล่ะ	พูดง่ายๆ	จมูกเนี่ยะก็ห้ามไม่ได	้ถ้ามันยังดีๆ	อยู่ที่มันจะได้กลิ่น	

นะ	กลิ่นหอม	กลิ่นเหม็น	บางครั้งก็เลือกไม่ได้อีกเหมือนกัน	แต่เราเลือกได้ที่จะไม่โลภ	ไม่โกรธ	

ไม่หลง	อย่างเงี้ยะ	หรือลิ้นที่ลิ้มรสเนี่ยะ	เราก็เลือกไม่ได้อีกเหมือนกัน	หรือบางคนบอกเลือกได้	

พอแตะไปแล้วเนีย่ะมนั	เอ๊!	นีม่นัเผด็น้อ	หรือมนัเปรีย้ว	บางครัง้กค็�านวณด้วยสายตา	แต่พอกนิ

จริงมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างงั้นก็ได้	แต่เราก็ท�าได้ที่จะไม่โลภ	ไม่โกรธ	ไม่หลง	เมื่อกระทบแล้ว	

หรือสิ่งที่มากระทบกายอย่างเงี้ยะ	กระทบไปแล้ว	เย็น	ร้อน	อ่อน	แข็ง	เลือกที่จะไม่ชอบหรือชัง	

ก็อยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญา	ธรรมารมณ	์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยะ	ก็อยู่ที่สติอยู่ที่การอบรมปัญญาของเรา	ถ้า

เท่าทนั	โอ้ว!	ธรรมะน่ีมนัเป็นอนตัตา	แน่นอน	มนักส็ลายความยดึมัน่ถอืมัน่ทีม่	ีใจกว่็าง	ว่างจาก

ทุกข์
เพราะข้ออ้าง
เพราะเหตุผลเยอะไป
เพราะท�าไปแล้วเพื่อสิง่นัน้สิง่นี้้ื่ี ้
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อุปาทาน	พอว่างอย่างงี้	ว่างไม่ทุกข์	คนที่บอกว่างแล้วทุกข์นี่	เพราะมันว่างนานเลยทุกข์	ก็ยึด

ความว่างอยู	่ถ้าว่างจริงๆ	ว่างจากกิเลส	ว่างจากตัณหา	ว่างจากอุปาทานจริงๆ	เนี่ยะก็นิพพาน

แล้ว	นั่นละ	แต่นี่มันยังไม่นิพพาน	ใจมันยังฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่อยู่	มันก็ไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้ว	นะ	

มันเป็นความรู้สึกที่ว่า	ว่าง	หรือว่ามีอุปาทานในความรู้สึกแบบนั้น	พอได้ยินค�าว่าว่าง	พอได้ยิน

ค�าว่า	วาง	อยู่เรื่อยๆ	บางครั้งมันก็ยึดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้	ส�าคัญมั่นหมายไปก็ม	ีพอท�าไปซัก

หน่อย	อูย๊!	ว่างอกีแล้ว	อย่างเงีย้ะ	บางคนติดอยูข้่องอยูอ่ย่างนีน้านเหมอืนกนั	ถ้ามาทีว่ดัภัททนั

ตะฯ	เนี่ยะบางครั้งให้เดินจงกรมเยอะๆ	บางคนก็หายเกลี้ยงเลยก็มี	นะ	เดี๋ยวให้กวาดขยะเนี่ยะ

บางครั้งหายเลยก็มี	นะ	เหมือนกับเริ่มใหม่เลย	อย่างนี้เป็นต้น	นะ	วิธีแก้ก็มีเหมือนกัน	กวาดๆ	

ไป	เออ	พอใจมันอยากนั่งอยากเดินแล้วทีนี้	มานั่งมาเดินมันมีอารมณ์ไว้ให้ก�าหนดก็มี	ฉะนั้น

บางคร้ังอุปาทานเนี่ยะมันไม่ได้แก้ง่ายๆ	บางเร่ืองบางอย่างพอแก้ได้แล้วมันก็ปลอดโปร่ง	ทะลุ

ปรุโปร่งดี	อันนี้เป็นปัจจัตตังนะ	รู้ได้เฉพาะตน	ฉะนั้นโยคีทั้งหลายก็พยายามนะ	พยายามฝึกไป	

อบรมไปเรื่อยๆ	นะ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เนี่ยะท�าให้มันยิ่งขึ้น	นะ	ถ้ายิ่งขึ้นเมื่อไหร่นั่นละเราก็จะมี

ทีพ่ึง่	เมือ่ไหร่ทีเ่ราเหน็อรยิสจัคอืความจริงอนัประเสรฐิสีอ่ย่าง	นัน่แหละคอืทีพ่ึง่ทีป่ระเสรฐิ	คอื

ที่พึ่งสุงสุด	บุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้ว	ท่านบอกว่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้	นั่นเป็นจุดมุ่งหมายของ

การอุบัติขึ้นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ขอให้ตั้งใจนะ	ต่อไปนั่งสมาธิต่อ	ก่อนที่จะแผ่เมตตา	

อารมณ์ไหนชัดเจน	อารมณ์นั้นก็พยายามก�าหนด
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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ	คราวที่แล้วเราได้แสดงเรื่องของกามาวจรกุศลกรรมกันไป

บ้างแล้วนะคะ	ฉบับนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของกุศลกรรมบถ	๑๐	ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว	๔	ข้อ	

มารู้จักอีก	๖	ข้อที่เหลือกันค่ะ	ติดตามกันได้เลยนะคะ	

๕. เวยยาวัจจะ

	 คอืการช่วยเหลอืในกจิการต่างๆ	บคุคลทีม่คีวามพยายามเป็นพิเศษ	คอืเข้าถึงความเป็น

ผู้กังวลเอาใจใส	่บุคคลนั้น	ชื่อว่า	พยาวัฏะ	ได้แก่ผู้จัดการ	หรือผู้ท�าการช่วยเหลือกิจการต่างๆ	

การกระท�าของบคุคลผูม้คีวามเอาใจใส่เป็นพิเศษ	ชือ่ว่า	เวยยาวจัจะ	ได้แก่การช่วยเหลือกจิการ

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัปรยิตัธิรรม	การปฏบิตัธิรรมการบรจิาคทาน	การดแูลผูเ้จบ็ป่วย	การปฏสิงัขรณ์

วัดวาอาราม	และปูชนียสถาน	เป็นต้น	แม้การช่วยเหลือท�ากิจการงานต่างๆทางโลกที่ไม่มีโทษ	

ของบิดา	มารดา	ครู	อาจารย	์ญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	เหล่านี้	ก็จัดเป็นเวยยาวัจจะทั้งสิ้น

๖. ปัตติทาน

	 คอื	การให้ส่วนบญุท่ีตนได้มา	ได้แก่	การอทุศิส่วนบญุกศุลไปให้	บิดา	มารดา	คร	ูอาจารย์	

ญาติพีน้่อง	และ	สรรพสตัว์ท้ังปวงท่ีล่วงลบัไปแล้ว	องค์ธรรมได้แก่	เจตนาในมหากศุลจติตปุบาท	

ที่เกิดข้ึนขณะต้ังใจอุทิศส่วนบุญ	อาจมีข้อสงสัยอยู่ว่า	เมื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้บุคคลอื่นเช่นน้ี

แล้ว	บญุนัน้จะลดน้อยลงหรอืไม่	ข้อนีแ้ก้ว่า	มไิด้ลดน้อยลงแต่อย่างใด	มีแต่จะกลบัเพิม่พนูมาก

ยิง่ขึน้ไปอกี	ทัง้นีเ้พราะการให้บญุกศุลนัน้	ต่างกนักบัการให้วตัถส่ิุงของทีมี่อยู	่อปุมาเหมือนการ

จุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่ง	แม้จะน�าไปจุดต่อให้แก่เทียนเล่มอื่นจ�านวนหลายร้อยหลายพันเล่มก็ตาม	

แสงสว่างของเทียนเล่มแรก	ก็มิได้หมดสิ้นไปแต่ประการใด	มีแต่จะได้รับแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น	

จากแสงเทียนที่ต่อจุดใหม่เหล่านั้น	การอุทิศส่วนบุญให้แก่บุคคลอื่นๆก็เช่นเดียวกัน	ย่อมช่วย

ท�าให้กุศลที่ตนได้มา	มีอ�านาจยิ่งๆขึ้นไปทุกครั้งที่มีการอุทิศให้ฉันนั้น

๗. ปัตตานุโมทนา

	 คือการน้อมรับส่วนบุญท่ีเขาอุทิศให้	ด้วยการอนุโมทนาตามด้วยความอิ่มใจ	โดยเปล่ง

วาจาว่า	สาธ	ุโดยเจตนา	เจตนานั้นแหละชื่อว่า	ปัตตานุโมทนา	ได้แก่มหากุศลเจตนาที่เกี่ยวกับ

การอนุโมทนา	และปัตตานุโมทนาท่ีสมบูรณ์นั้น	จะต้องได้แก่เจตนาในมหากุศลโสมนัส	ส่วน

เจตนาในมหากุศลอุเบกขา	ชื่อว่าเป็นปัตตานุโมทนา	ที่ไม่สมบูรณ์	ทั้งนี้เพราะจิตขณะนั้นขาด
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ปีติโสมนัสต่อบุญกุศลที่เขาอุทิศให	้เพียงเปล่งวาจาว่า	สาธุ	ตามมารยาทของตนเท่านั้น	ฉะนั้น	

การอนโุมทนาทีเ่ป็นปัตตานโุมทนากศุลอย่างสมบรูณ์	จงึต้องมจีติประกอบ	ด้วยความปีตโิสมนสั	

และยิ่งประกอบด้วยญาณปัญญาด้วยแล้ว	ก็จะเป็นปัตตานุโมทนากุศลอย่างประเสริฐ

	 ท่านผูอ่้านคะ	การอนโุมทนาส่วนบญุทีผู่ก้ระท�ามิได้น�ามาบอกกล่าวอทุศิส่วนบญุนัน้ให้

แต่ประการใด	แต่เมือ่เราเหน็ผูอ้ืน่ก�าลงัท�าบญุกศุลอยู	่มกีารบรจิาคทาน	รกัษาศลี	เจรญิภาวนา	

หรือเห็นปูชนียสถาน	วัตถุก่อสร้างที่จารึกชื่อผู้สร้างถวาย	ก็เกิดปีติโสมนัส	และเปล่งวาจาสาธุ

อนโุมทนา	เหล่านีไ้มได้ชือ่ว่าเป็นปัตตานโุมทนาโดยตรง	หรอื	การประกาศช่ือผู้บรจิาคจตปัุจจยั	

เชญิชวนให้เราร่วมอนโุมทนา	กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นปัตตานโุมทนาโดยตรงเช่นกนั	เป็นเพยีงโดยอนโุลม

เท่านัน้	ส่วนการอนโุมทนาทีเ่ป็นปัตตานโุมทนาโดยตรงนัน้	ได้แก่บุญกศุลทีผู่ก้ระท�าได้น�ามาบอก 

กล่าวแผ่ส่วนบุญอุทิศให้เรา	ส่วนบุญที่เขาแผ่ให้นั้นมีดังนี้ค่ะ	

 ปัตต	ิคือส่วนบุญที่เขาแผ่ให้นั้น	มี	๒	ประการคือ

 ๑. อุทฺทิสฺสิกปตฺต	ิคือส่วนบุญที่เขาแผ่ให้โดยเจาะจง

 ๒. อนุทฺทิสฺสปตฺต	ิคือส่วนบุญที่เขาแผ่ให้โดยไม่เจาะจง

	 การแผ่ส่วนบุญทั้ง	๒	ประการนี้	ผู้ที่ได้รับส่วนบุญชนิดที่เขาแผ่ให้โดยเจาะจง	เมื่อเปล่ง

วาจารับส่วนบุญนั้นว่า	สาธุ	แล้ว	ก็ได้รับผลทันที

	 ส�าหรบัการแผ่ส่วนบญุชนดิท่ีเขาแผ่ให้โดยไม่เจาะจง	อานสิงส์แห่งการอนโุมทนานี	้ย่อม

ไม่สญูหายไปไหน	เมือ่ได้รับส่วนบญุชนดิให้โดยเจาะจง	เวลานัน้การอนโุมทนาชนดิไม่เจาะจง	ก็

เข้าอุดหนุนส่งเสริมส่วนบุญ	ที่เป็นการแผ่โดยเจาะจงให้มีก�าลังกล้าแข็งยื่งขึ้นในทันทีทันใด	

	 การอุทิศส่วนบุญที่กล่าวมาแล้วนี้	มุ่งหมายถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	

และผูท้ีล่่วงลับไปแล้วนัน้	ได้ไปเกดิเป็นปรทัตตปุชวีกิเปรต	หรอืวนิปิาตกิอสรุา	และเวมานิกเปรต

เท่านัน้	ส�าหรบัในหมูม่นษุย์ด้วยกนั	กม็กีารอนโุมทนาส่วนบุญชนดิเจาะจง	หรอืไม่เจาะจงได้เช่น

เดียวกัน	แต่ผลที่ได้รับนั้น	ไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัย	ข้าวของเครื่องใช้	หรืออาหารการกินเหมือนกับ

ทีพ่วกเปรตได้รบัไม่	คงเป็นเพียงการได้รบัความนยิมชมชอบว่าเป็นคนใจด	ีเป็นท่ีรกัของปวงชน

ทั่วไป	และตนเองก็ได้รับผลที่เป็นความสุขกายสบายใจ	ไม่เดือดร้อนเท่านั้น
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๘. ธัมมัสสวนะ 

	 คือการฟังธรรม	องค์ธรรมได้แก	่เจตนา	ในมหากุศลจิตตุปบาท	ที่มีโยนิโสมนสิการ	เป็น

ประธาน	การตั้งใจฟังฟังวิชาการต่างๆที่ไม่มีโทษ	ก็สงเคราะห์เข้าในธัมมัสสวนกุศลได้ทั้งสิ้นค่ะ	

การฟังธรรม	มี	๒	ประการคือ

	 ๑.	การฟังธรรมเพ่ือให้คนท้ังหลายชืน่ชมว่า	เราเป็นผูมี้ศรทัธา	ได้แก่การฟังธรรมทีป่รารภ

ว่า	เม่ือเราได้ไปฟังธรรมเสมอๆ	ชนท้ังหลายจะพากนันยิมชมชืน่ว่า	เราเป็นผูมี้ใจด	ีมัศรทัธา	การ

ฟังธรรมชนิดนี้	เป็นธัมมัสสวนกุศลท่ีไม่แท้จริง	เพราะเจือด้วยกิเลส	ย่อมมีผลน้อย	มีอานิสงส์

น้อย

	 ๒.	การฟังธรรมเพื่อให้จิตใจอ่อน	โดยมีสติปัญญา	รู้จัก	บาปบุญคุณโทษ	ประโยชน์	มิใช่

ประโยชน์	ท�าให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส	เลิกละความเคยชินที่เป็นโทษเสียได้	การฟังธรรมชนิดนี้	

จัดเป็น	ธัมมัสสวนกุศลอย่างแท้จริง	มีผลมาก	มีอานิสงส์มาก

๙. ธรรมเทศนา 

	 คอื	การแสดงพระธรรมเทศนา	ได้แก่เจตนาทีใ่นมหากศุลจติตปุบาท	ทีมี่	โยนโิสมนสกิาร	

เป็นประธาน	การแนะน�าช้ีแจงวิชาการต่างๆที่ไม่มีโทษ	ก็สงเคราะห์เข้าในธรรมเทศนานี้ได้

เหมือนกัน	วิชาที่ไม่มีโทษ	เช่น	

 สิปฺปายตนวิชา	ได้แก่	วิชาขี่ช้าง	ขี่ม้า	และขับรถ	เป็นต้น

 กมมฺายตนวชิา	ได้แก่	วชิากสกิรรม	พาณชิยกรรม	อตุสาหกรรม	และ	หัตถกรรม	เป็นต้น

 วชิชฺาฐานวชิา	ได้แก่	วชิาเศรษฐศาสตร์	แพทยศาสตร์	ดาราศาสตร์	โหราศาสตร์	เป็นต้น

	 การสอนวชิาต่างๆเหล่านี	้พระภกิษ	ุสามเณร	ทัง้หลายสอนไม่ได้	มีโทษต้องอาบตั	ิเพราะ

มิใช่เป็นธุระในพระพุทธศาสนา	เพียงแต่เป็นวิชาชีพส�าหรับคฤหัสถ์เท่านั้น

	 การแสดงธรรมเทศนาท่ีมีอานิสงส์มาก	ได้แก่	ผู้แสดงธรรมด้วยใจบริสุทธิ์	 มิได้หวังใน

ลาภ	สักการะ	ยศ	ความยกย่อง	แต่อย่างใด	มุ่งแต่ที่จะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์	 มีความรู้ความ

เข้าใจ	ในเหตุและผลอย่างเดียว	การแสดงธรรมอย่างน้ีจัดเป็นธรรมเทศนากุศลที่แท้จริง	และ

มีอานิสงส์มาก	

	 ส่วนธรรมเทศนาที่มีอานิสงส์น้อย	ได้แก่	ผู้แสดงธรรมด้วยใจท่ีไม่บริสุทธิ์	 โดยมุ่งหวัง

ในลาภ	สักการะ	ยศ	ความยกย่อง	พร้อมทั้งจิตคิดด้วยว่าจะให้ชนทั้งหลายได้รู้ว่า	ตนนี้เป็นครู	

อาจารย์ชั้นพระธรรมกถึก	การแสดงธรรมอย่างนี้จัดเป็นเทศนากุศลที่ไม่แท้	ไม่ถูก	มีอานิสงส์

น้อย	ไม่ไพบูลย์
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๑๐ ทิฏฐุชุกรรม 

	 คือ	การกระท�าความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริง	ได้แก่	กัมมัสสกตาญาณ	พร้อมด้วย

กุศลเจตนา	กัมมัสสกตาญาณ	คือ	ปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีสิทธิ์ในการกระท�าของตนเอง	ที่

เรียกว่ากรรมสิทธิ์	 ท้ังที่เป็นฝ่ายดี	และไม่ดีด้วยกันท้ังส้ิน	ส่วนทรัพย์สินเงินทอง	บิดา	มารดา	

สามี	ภรรยา	และบุตรธิดา	เหล่านี้	มิใช่เป็นสิทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้จริง	เพราะ

ไม่อาจน�าติดตามสัตว์ไปในภพอื่นได้	อย่าว่าแต่จะน�าไปภพอื่นได้เลย	แม้ในภพชาตินี้เอง	ก็ยังมี

กรรมสทิธิไ์ม่แน่นอนด้วยซ�า้ไป	เพราะยงัมภียัต่างๆนานามาแย่งชงิเอาไปได้	ความเหน็ทีว่่า	สัตว์

ท้ังหลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แห่งการกระท�าของตนไม่มีใครจะแย่งชิงเอาไปได้	เช่นนี้	ชื่อว่า	

ทิฏฐุชุกรรม

	 ธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กัมมัสสกตาญาณ	ม	ี๓	ประการคือ

 ๑. สุตมยปัญญา	ได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน	เป็นปัจจัยให้เกิดกัมมัสสก

ตาปัญญา	เช่น	เรื่องภูม	ิปฏิสนธิ	กรรม	และกิเลส	เป็นต้น

 ๒. จินตามยปัญญา	ได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาในความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้ง

หลาย	เช่น	คิดเกี่ยวกับความมีโรค	ไม่มีโรค	ความโง่	ความฉลาด	สุข	ทุกข์	อายุยืน	อายุสั้น	มั่งมี	

หรือยากจน	เหล่านี้เป็นต้น	เป็นปัจจัยให้เกิดกัมมัสสกตาญาณ	มีการพิจารณาเรื่องกรรมและ

ผลของกรรม	เป็นต้น

 ๓. ภาวนามยปัญญา	ได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนา	เป็นปัจจัยให้เกิดกัมมัส

สกตาญาณ	มีการเห็นนามรูป	พร้อมทั้งปัจจัยของนามรูป	เป็นต้น	

	 	อาจกล่าวได้ว่า	ปัญญามี	๒	อย่างคือ	ปัญญาที่เป็นเหตุอย่างหนึ่ง	กับปัญญาที่เป็นผล 

อย่างหนึ่ง	ปัญญาท่ีเป็นเหตุนั้น	ได้แก่	สุตมยปัญญา	จินตามยปัญญา	และ	ภาวนามยปัญญา	

ทั้ง	๓	ประการนี้	ส่วนปัญญาที่เป็นผลนั้น	ได้แก่	กัมมัสสกตาญาณ	ด้วยเหตุนี้เอง	ถึงแม้ว่าชน

ทั้งหลายจะยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ก็จริง	แต่เมื่อมีความเห็นตรงอยู่ในเครื่องวัดปัญญาที่เรียกว่า	

ทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ	๑๐	ประการนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว	ก็ชื่อว่า	กัมมัสสกตาญาณที่ส�าเร็จเป็นทิฏฐุ

ชุกรรมกุศล	ปรากฏขึ้นแล้ว
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 ทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการ	คืออย่างนี้ค่ะ

 ๑. อตฺถิ ทินฺน�	เห็นว่าการให้ทานนั้นได้รับผลดีมีประโยขน์

 ๒. อตฺถิ ยิตฺถ�	เห็นว่าการบูชาต่างๆ	ได้รับผลดีมีประโยชน์

 ๓. อตฺถิ หุต�	เห็นว่าการต้อนรับเชื้อเชิญ	ได้รับผลดีมีประโยชน์

 ๔. อตฺถิ สุกตทุกฺกตาน� กมฺมาน� ผล� วิปาโก	เห็นว่าการท�าดี	และท�าชั่ว	เหล่านี้	มีการได้

รับผลทั้งทางตรง	และทางอ้อม	

 ๕. อตฺถิ อย� โลโก	เห็นว่าภพหน้ามี	คือโลกและผู้ที่ก�าลังปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ม	ี

เพราะมีการเกิด

 ๖. อตฺถิ ปโร โลโก	เห็นว่าภพหน้ามี	คือโลก	และผู้ที่จะไปบังเกิดในอนาคตมี	เพราะผู้ที่

ยังมีกิเสล	เมื่อตายลง	ต้องมีการเกิดอีก

 ๗. อตฺถิ มาตา	เห็นว่าคุณของมารดาม	ีคือ	การท�าดี	ท�าชั่ว	ต่อมารดานั้น	มีการได้รับผล

 ๘. อตฺถิ ปิตา	เห็นว่าคุณของบิดาม	ีคือ	การท�าดี	ท�าชั่ว	ต่อบิดานั้น	มีการได้รับผล

 ๙. อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา	เห็นว่าสัตว์ที่บังเกิดขึ้นโดยเติบโตในฉับพลันทันที	คือสัตว์

นรก	เปรต	เทวดาและพรหม

 ๑๐. อตฺถิ โลเก สมณพฺรหฺมณา สมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญฺจ โลก� ปรญฺจ โลก� 

สย� อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ ฯ	เห็นว่าสมณพราหมณ์เหล่าใด	มีการรู้แจ้งทั้งโลกนี้	และ

โลกหน้าด้วยตนเองแล้วสามารถชี้แจงแนะน�าให้เข้าใจได้	สมณพราหมณ์ที่ถึงพร้อมด้วยความ

สามัคคี	และปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบเหล่านั้นย่อมมี

	 ทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ	๑๐	ประการนี้	ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเห็นของตนว่า	มี

ความเห็นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	ถ้าเห็นว่าเราถูกต้องครบถ้วนทั้ง	๑๐	ประการ	ตามที่แสดง

มานี้	ก็นับว่า	ความเห็นอย่างนี้	เป็นทิฏฐุชุกรรม	คือความเห็นชอบ	แต่ถ้ายังเห็นไม่หมดครบทั้ง	

๑๐	ประการ	เห็นชอบด้วยเพียง	๒-๓	ข้อเท่านั้น	ก็ยังจัดเป็นทิฏฐุชุกรรม	อันเป็นความเห็นชอบ

ไม่ได้	เพราะคนส่วนมากมักมีความเห็นไม่สุขุมลุ่มลึก	อาจมีความเห็นชอบได้เฉพาะในข้อ	๑-๒	

ซึ่งยังหยาบอยู่	ผิวเผินอยู	่ตั้งแต่ข้อ	๔	เป็นต้นไป	ย่อมคิดไม่ถึงและมองเห็นได้ยาก	ที่เป็นเช่นนี้	

เพราะบุคคลเหล่านี้	ส่วนมากไม่มีสุตมยปัญญา	คือขาดการสดับตรับฟัง	ไม่มีจินตามยปัญญา	

คือขาดการใคร่ครวญนึกคิดพิจารณา	และไม่มีภาวนามยปัญญา	คือขาดการปฏิบัติธรรมที่ถูก

ต้องจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง
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	 ฉะนั้น	ผู้ใด	ถ้าความเห็นของตนยังไม่ถูกต้องตรงตามหลักของทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิทั้ง	

๑๐	ประการนี้	ควรพยายามอบรมศึกษา	ทั้งในด้านปริยัติ	และปฏิบัต	ิเพื่อปรับปรุงแก้ไขความ

เห็นของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์	 อันเป็นผลก�าไรในชีวิต	บัณฑิตย่อมเห็นการเสียสละ	ลาภ	ยศ	

สรรเสริญ	สุข	ของตน	ว่าเป็นก�าไรชีวิต

	 ส�าหรับผู้มีความเห็นตรงตามหลักทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ	ครบถ้วนทุกประการแล้ว	ก็เป็น

อันว่า	กัมมัสสกตาญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่ผู้นั้น	การบริจาคทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนาของผู้นั้น	

ย่อมมีผลอานิสงส์มากค่ะ	ต่อไปก็จะได้แสดงเรื่องของทิฏฐุชุกรรมในเจตนาทั้ง	๓	นะคะ

 ๑. ทฏิฐชุกุรรมในบพุเจตนา	เช่น	ผูท้ีม่คีวามเหน็ยงัไม่ถกูต้องต่อพทุธศาสนาในเรือ่งการ

ตาย	การเกดิ	ภพภมิูอันเป็นท่ีเสวยทุกข์และสขุ	มีนรก	สวรรค์	เป็นต้น	ว่า	มนษุย์เราเมือ่ตายแล้ว	

ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้	เป็นมนุษย์อีกก็ได้	เกิดเป็นเทวดาก็ได้	หรือสัตว์เดรัจฉานตายแล้ว

เกดิเป็นมนษุย์	เป็นเทวดา	หรอืเป็นเดรจัฉานอกีกไ็ด้	ต่อมาได้ส�านึกรูส้กึตวัว่า	ความเหน็ของตน

ยังไม่ถูกตรงต่อพุทธศาสนา	ตนควรจะศึกษาเล่าเรียนธรรม	เพื่อท�าความเห็นของตนให้ถูกต้อง	

การส�านึกรู้ตัวได้เช่นนี้	ชื่อว่าเป็นทิฏฐุชุกรรมในบุพเจตนา	องค์ธรรมได้แก่	มหากุศลจิต	๘

 ๒. ทิฏฐุชุกรรมในมุญจเจตนา	เช่น	ผู้ที่คิดตกลงใจจะศึกษาเล่าเรียนความเป็นไปของ

ร่างกาย	และจิตใจ	ก็เริ่มท�าการศึกษาเล่าเรียนความเป็นไปในสิ่งที่มีชีวิต	และไม่มีชีวิต	และข้อ

ธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ	ได้รับความรู้	ความเห็นที่ถูกต้องดีขึ้นตามล�าดับ	จนกระทั่งมี

ความเหน็อย่างแจ่มแจ้งในเร่ืองการตายการเกดิ	ตลอดจนนรกสวรรค์	เหล่าน้ีเป็นต้น	ว่าเทจ็จรงิ

แค่ไหน	เพียงใด	ขณะมีความเห็นแจ่มแจ้งนี้แหละ	เป็นทิฏฐุชุกรรมในมุญจเจตนา	คือมหากุศล

ญาณสัมปยุตจิตเกิดขึ้น	คิดพิจารณาความเป็นไปของชีวิตจิตใจในขณะนั้น	องค์ธรรมของทิฏฐุ

ชุกรรมในมุญจเจตนา	จึงได้แก่	มหากุศลญาณสัมปยุตจิต	๔	ดวง	

 ๓. ทิฏฐุชุกรรมในอปรเจตนา	เช่น	ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีแล้ว	พิจารณาถึงความ

เป็นไปของตนว่า	แต่ก่อนเราเคยมีความเห็นผิดหลายอย่างหลายประการ	บัดนี้เราได้ท�าความ

เห็นของเรา	ให้ตรงต่อค�าสอนในพุทธศาสนาแล้ว	การพิจารณาเช่นนี้	เป็นทิฏฐุชุกรรมในอปร

เจตนา	ซึ่งพิจารณาด้วยมหากุศลจิต	๘	ดวง	ดวงใดดวงหนึ่ง	ฉะนั้น	องค์ธรรมของทิฏฐุชุกรรม

ในอปรเจตนา	จึงได้แก่	มหากุศลจิต	๘
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	 ก็เป็นอันว่าเราได้รู้จัก	บุญกิริยาวัตถุ	ทั้ง	๑๐	ครบแล้วนะคะ	ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่า	

ถ้าจะสงเคราะห	์บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ลงใน ทาน ศีล ภาวนา	จะเป็นอย่างไรบ้าง	

	 ปัตติทาน	และ	ปัตตานุโมทนา	สงเคราะห์เข้าใน	ทานกุศล

	 อปจายนะ	และ	เวยยาวัจจะ	สงเคราะห์เข้าใน	ศีลกุศล

	 ธรรมสวนะ	ธรรมเทศนาและทิฏฐุชุกรรม	สงเคราะห์เข้าใน	ภาวนากุศล

	 เหตุผลในการสงเคราะห์ปัตติทานและปัตตานุโมทนาลงในทาน	 เพราะทานกุศลเป็น

ปฏิปักษ์ต่ออิสสา และมัจฉริยะ

 อิสสา	คือ	ความไม่พอใจในทรัพย์สมบัต	ิหรือคุณความดีของผู้อื่น	

 มัจฉริยะ	คือ	ความหวงแหนสมบัติ	หรือคุณความดีของตน	

	 ทั้งสองอย่างนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการบริจาคทาน	ผู้ที่จะบริจาคทานได้	ต้องเอาชนะอิสสา

และมัจฉริยะนี้ให้ได้เสียก่อน	การบริจาคทานจึงจะส�าเร็จได้	ถ้ายีงมีอิสสาอยู่ตราบใด	ย่อมเกิด

ความไม่พอใจทีป่ฏคิาหก	คอืผูรั้บ	จะได้รับวตัถสุิง่ของไปจากตน	และถ้ายงัมีมัจฉรยิะอยูต่ราบใด	

กย่็อมเกดิความไม่พอใจในการทีท่รพัย์สมบตัขิองตนต้องหมดไป	ด้วยเหตนุี	้อสิสาและมจัฉรยิะ	

จึงเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริจาคทาน

	 การเกิดขึ้นของปัตติทาน	และปัตตานุโมทนา	ก็เช่นเดยีวกัน	คือถ้าผู้ใดยังมีอสิสา	ก็ย่อม

ไม่พอใจในการท่ีจะให้ผู้อ่ืนได้รับส่วนบุญจากตนโดยสะดวกสบาย	ไม้ต้องล�าบาก	และถ้ายังมี

มัจฉริยะอยู่	ก็จะไม่พอใจในการแบ่งส่วนบุญของตนให้กับบุคคลอื่น	ฉะนั้น	ปัตติทานกุศลจะ

ส�าเร็จได้	ต้องท�าการปราบอิสสาและมัจฉริยะให้ได้เสียก่อน	เช่นเดียวกับทานกุศล

	 ในปัตตานุโมทนาก็เช่นเดียวกัน	ถ้าจิตยังคิดอิสสาอยู่	จะเกิดความพอใจในการท�าคุณ

ความด	ีคอื	ทาน	ศีล	ภาวนา	ของผูอ้ืน่ไม่ได้	ยิง่เขากลบัมาแผ่ส่วนบญุให้ตน	ยิง่เหน็เป็นการโอ้อวด	

เย้ยหยัน	จึงไม่อาจจะน้อมรับส่วนบุญที่เขาแผ่ให้ได้	และถ้ายังมีมัจฉริยะอยู่	คือความหวงแหน

ทรพัย์สมบัติของตน	จะเอาอย่างคนทีเ่ขาแผ่ให้	ตนกย็งัท�าไม่ได้	ดงันัน้จงึไม่ยอมรบัส่วนบญุของ

ใครท่ีเขาแผ่ให้	ด้วยเหตุนี้	ปัตตานุโมทนากุศล	จะส�าเร็จขณะใด	ขณะนั้นต้องปราบอิสสาและ

มัจฉริยะ	ลงให้ได้เสียก่อน	จึงสงเคราะห์ปัตติทาน	และ	ปัตตานุโมทนา	เข้าในทานกุศล
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การภาวนา ท�าให้เรา
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ได้ช� าระศีลให้หมดจดยิง่ขึน้ไป
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	 เหตผุลในการสงเคราะห์อปจายนะและเวยยาวจัจะลงในศีล	เพราะอปจายนะ และ เวย

ยาวัจจะทั้งสองประเภทนี้	คือ	ความประพฤตอันดีงามของคฤหัสถ์	และ	บรรพชิต	จัดเป็นจา

ริตตศีล	ได้แก่	ศีลที่ส�าเร็จด้วยการปฏิบัติ

 อปจายนะ	คือ	การประพฤติคารวะอ่อนน้อม

 เวยยาวัจจะ	คือ	การช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ทั้งทางปริยัติ	และ	ปฏิบัติ

	 สิ่งนี้เป็นการกระท�าตน	และท�างานให้ดีมีประโยชน์	ซึ่งสัตบุรุษทั้งหลายย่อมชื่นชม	จึง

จัดสงเคราะห์ไว้ในศีลกุศล	

	 ส่วนเหตุผลในการสงเคราะห	์ธัมมัสสวนะ	ธรรมเทศนา	และ	ทิฏฐุชุกรรมลงในภาวนา

กุศล	เพราะงานทั้ง	๓	ประการนี้	ย่อมเก้ือกูลความสงบ	และปัญญาในกุศลธรรม	ให้มีความ 

เจรญิยิง่ๆขึ้น	เหมอืนการเจรญิสมถกรรมฐาน	และ	วิปสัสนากรรมฐาน	เหตนุั้นจึงสงเคราะหเ์ข้า

ไว้ในภาวนากุศล	ดังนี้

	 ส�าหรับธรรมเทศนานั้น	มีพุทธพจน์ว่า	สพฺพทาน� ธมฺมทาน� ชินาต	ิแปลความว่า	การให้

ธรรม	ย่อมชนะการให้ทั้งปวง	จึงสามารถจะสงเคราะห์ธรรมเทศนาเข้าในทานกุศลได้ด้วย

	 ส่วนทิฏฐุชุกรรม	นั้นเป็นเคร่ืองหมายแสดงความสมบูรณ์ของบุญกิริยาวัตถุท้ังปวง	

หมายความว่า	ทิฏฐุชุกรรมนี้สงเคราะห์เข้าในทานกุศล	ศีลกุศล	และภาวนากุศลได้ทั้งหมด	 

เพราะทฏิฐชุุกรรมนีเ้ปรยีบเหมอืนนายท้ายเรอืทีค่อยถอืหางเสอืให้แล่นไปให้ตรงทศิทางอยูเ่สมอ	

ถ้าขาดผู้ถือหางเสือแล้ว	เรือจะแล่นตรงไปไม่ได้	ผู้ที่บริจาคทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนา	ถ้าไม่มี

ทิฏฐุชุกรรมร่วมประกอบด้วยแล้ว	ทาน	ศีล	ภาวนาเหล่านี้	ก็ย่อมส่งผลได้ไม่สมบูรณ	์กล่าวคือ	

เมื่อให้ผลเกิดเป็นมนุษย์	หรือเทวดาชั้นต�า่	ก็จะมีอวัยวะบกพร่องไม่สมบูรณ์	หรือไม่ก็จะเป็นผู้

โง่เขลาเบาปัญญา	ได้รับความเดือดร้อนในเร่ืองสมบัติอยู่เสมอ	กุศลเหล่าน้ีที่ได้กระท�าไปส่วน

ใหญ่	เมื่อว่าโดยองค์ธรรมแล้ว	ได้แก่	ทวิเหตุกโอมกกุศล	(จะได้กล่าวต่อไป)

	 ส่วนกศุลของบคุคลทีม่ทีฏิฐชุกุรรม	ประกอบอยูด้่วยนัน้	ย่อมมีผลสมบูรณ์	กล่าวคือ	เม่ือ

ให้ผลเกดิเป็นมนษุย์	เทวดา	ก็ให้เกดิเป็นมนษุย์มอีวยัวะสมบรูณ์	มีสตปัิญญาเฉลยีวฉลาด	ได้รบั

ความสขุกาย	สบายใจ	ในเรือ่งทรพัย์สมบตัอิยูเ่ป็นนติย์	กศุลเหล่านีท้ีก่ระท�าไป	ว่าโดยองค์ธรรม

ได้แก	่ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล	หรือรองลงมาก็ได้แก	่ติเหตุกโอมกกุศล	
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	 ท่านผู้อ่านที่เคารพ	ทรัพย์สมบัติในโลกนี้	เราไม่สามารถจะน�าติดตัวไปในโลกหน้าได้ใช่

ไหมคะ	แต่มีทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง	ซึ่งเราสามารถจะฝากไว้ในขันธสันดานแห่งตน	เพื่อเข้าสู่พระ

นิพพาน	นั่นคือ	อุปนิธิภัณฑ์	ทรัพย์ที่ว่านี้เป็นกามาวจรกุศลกรรม	มีอยู	่๙๐	ประการ	คือ	สุจริต 

๓๐ บุญกิริยา ๓๐ และบารมี ๓๐	มาดูรายละเอียดกันค่ะ	

 สุจริตกรรม ๓๐	คือ	กุศลกรรมบถ	๑๐	คูณด้วย	เจตนา	๓	กาล	เป็น	๓๐

 บุญกิริยา ๓๐	คือ	บุญกิริยาวัตถุ	๑๐	คูณด้วยเจตนา	๓	กาล	เป็น	๓๐

 บารมี ๓๐	คือ	ทาน	ศีล	เนกขัมมะ	ปัญญา	สัจจะ	อธิษฐาน	ขันติ	วิริยะ	เมตตา	และ	

อุเบกขา	รวมบารมี	๑๐	ที่เป็นสามัญ	และที่เป็น	อุปบารม	ีและปรมัตถบารมี	รวมเป็น	๓๐

	 สรุปว่า	กามาวจรกุศลกรรมที่ได้แสดงมาแล้วนั้น	คือ	เจตนาที่อยู่ในอกุศล	๑๒	และมหา

กุศลจิต	๘

	 เมื่อว่าโดยองค์ธรรม	มี	๒๐	ได้แก่	อกุศลจิต	๑๒	มหากุศลจิต	๘

	 เมื่อว่าโดยทวาร	มี	๓	ได้แก่	กายทวาร	วจีทวาร	และมโนทวาร

	 เมื่อว่าโดยกิจการงาน	มี	๓๐	ได้แก่	ทุจริต	๑๐	สุจริต	๑๐	และ	บุญกิริยาวัตถุ	๑๐

	 ต่อไปเราจะแสดงการให้ผลของกามาวจรกุศลกรรมนะคะ

	 มนุษย์และ	เทวดาทั้งหลาย	ท่ีมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์เหล่านั้น	ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วย

อ�านาจของมหากุศลกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบุญกิริยาวัตถุ	๑๐	มีมหาวิปากจิต	๘	ดวง	ดวงใดดวง

หนึง่	เป็นปฏิสนธจิติ	ท่ีเรียกว่า	สเหตกุปฏสินธ	ิส่วนมนษุย์และเทวดาบางพวกทีเ่กดิมาไม่สมบรูณ์	

คือร่างกายและจิตใจ	มีอาการพิกลพิการ	เป็นใบ	้บ้า	บอด	หนวก	โง่เขลา	มาแต่ก�าเนิด	ย่อมมี

อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก	เป็นปฏิสนธิจิต	หรือเรียกว่า	สุคติอเหตุกปฏิสนธิ	จึงอาจกล่าวได้ว่า	

สเหตุกผล	ได้แก	่มหาวิบากจิต	๘	ส่วนอเหตุกผล	ได้แก่	อเหตุกกุศลวิบากจิต	๘	

	 ในผลทั้ง	๒	อย่างนี	้มหาวิบาก	๘	เป็นผลที่ได้รับเฉพาะในกามสุคติภูมิ	๗	เท่านั้น	ส่วน

อเหตุกกุศลวิบากจิต	๘	นั้น	เป็นผลที่ได้รับในกามภูมิ	๑๑	และ	รูปภูมิ	๑๕	(เว้นอสัญญสัตตภูมิ)	

ตามสมควรแก่ทวารและอารมณ์	กล่าวคือ	ในภูมิและบุคคลที่มีทวารครบ	ก็ได้รับอารมณ์ครบ	 

อเหตุกวิบากจิตก็ย่อมเกิดได้ท้ัง	๘	ดวง	ถ้าภูมิหรือบุคคลที่มีทวารไม่ครบ	ก็ได้รับอารมณ์ไม่

ครบ	ฉะนัน้	อเหตกุวบิากจติย่อมเกดิขึ้นได้ตามทวารทีม่อียู	่และมหีน้าที่เหน็	ได้ยนิ	ได้กลิน่	รูร้ส	 

รู้สัมผัส	ในอารมณ์ที่ดีของมนุษย์	เทวดา	พรหม	และอบายสัตว์	ได้ตามสมควร
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	 ท่านผู้อ่านที่เคารพคะ	ในมหากุศลกรรม	๘	นั้น	ใช่ว่าจะมีลักษณะเหมือนกัน	ให้ผลเช่น

เดียวกันทั้งหมดไม่	เราจึงอาจจ�าแนกประเภทของมหากุศลโดยเหตุ	ได้	๒	อย่างคือ	ติเหตุกกุศล

กรรม และ ทวิเหตุกกุศลกรรม 

 ติเหตุกกุศลกรรม	เช่น	ขณะที่ท�ากุศลต่างๆ	มีทาน	ศีล	ภาวนา	เป็นต้น	ด้วยกาย	วาจา	

และใจกต็าม	กศุลจติของผูน้ัน้ประกอบด้วยกมัมสัสกตาญาณ	หรอื	วปัิสสนาญาณอย่างใดอย่าง

หนึง่แล้ว	กศุลชนดินีช้ือ่ว่า	ตเิหตกุกศุล	เพราะเป็นกศุลทีเ่กดิพร้อมด้วยกศุลเหต	ุ๓	ประการ	คอื	

อโลภเหตุ	อโทสเหตุ	และอโมหเหตุ	องค์ธรรมได้แก	่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต	๔	ดวง	

 ทวิเหตุกกุศลกรรม	เช่น	ขณะที่ท�ากุศลต่างๆ	มีทาน	ศีล	ภาวนา	เป็นต้น	ด้วยกาย	วาจา	

และใจ	กต็าม	กศุลจติของผูน้ัน้	มไิด้ประกอบด้วยกมัมัสสกตาญาณ	หรอื	วปัิสสนาญาณแต่อย่าง

ใด	กุศลชนิดนี้	ชื่อว่า	ทวิเหตุกกุศลกรรม	เพราะเป็นกุศลที่เกิดพร้อมด้วยเหตุ	๒	ประการ	คือ	 

อโลภเหตุ	และ	อโทสเหต	ุเท่านั้น	องค์ธรรมได้แก	่มหากุศลญาณวิปปยุตตจิต	๔

	 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	มหากศุลกรรมทัง้	๒	ชนดิน้ี	ตเิหตกุกศุลนัน้	เป็นกศุลกรรมทีป่ระกอบ

ด้วยปัญญา	ถ้าประกอบด้วยกัมมัสสกตาญาณ	คือมีปัญญารู้เรื่องกรรม	และผลของกรรมว่า	ท�า

ดีย่อมได้รับผลดี	ท�าชั่ว	ย่อมได้รับผลชั่ว	บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้	มีกรรมเป็นใหญ	่มีกรรม

เป็นผู้จัดแจง	เมื่อได้กระท�าลงไปแล้ว	ย่อมต้องได้รับผลของการกระท�านั้นๆ	อย่างแน่นอน	จะ

ช้าหรือเร็วเท่านั้น	

	 ถ้ามหากุศลประกอบด้วยวิปัสสนาญาณ	คือมีปัญญารู้ว่า	สิ่งทั้งหลายในโลกนี้	จะมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิตก็ตาม	คงมีแต่นามกับรูป	๒	อย่างเท่านั้น	และนามกับรูปนี้ก็เป็นของไม่เที่ยง	เกิด

แล้วย่อมดับไป	ล้วนเป็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตาทั้งสิ้น	ปัญญาที่รู้เรื่องกรรมก็ดี	รู้เรื่องนามกับรูป

ก็ดี	เหล่านีย่้อมมีได้แต่เฉพาะพุทธศาสนกิชนเท่านัน้	ส่วนทวเิหตกุกุศล	ย่อมเกิดกบัชนในศาสนา

อื่นๆได้	แม้ในคนป่าคนดง	หรือสัตว์เดรัจฉานบางพวก	ทวิเหตุกกุศลย่อมเกิดขึ้นได้	
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	 ติเหตุกกุศล	และ	ทวิเหตุกกุศล	ยังจ�าแนกออกไปได้อีกอย่างละ	๒	พวกคือ	

 ติเหตุกกุศล ชนิดอุกกัฏฐะ	คือ	ชั้นสูง	ชนิดโอมกะ	คือ	ชั้นต�่า

 ทวิเหตุกกุศล ชนิดอุกกัฏฐะ	คือ	ชั้นสูง	ชนิดโอมกะ	คือ	ชั้นต�่า

 อุกกัฏฐะกุศล	คือ	กุศลชั้นสูงนั้น	หมายความว่า	ในการกระท�ากุศลใดๆก็ตาม	ย่อมจะ

ต้องมคีวามตัง้ใจในการกระท�าเสมอ	ซึง่ความต้ังใจในการกระท�านีเ้รยีกว่า	เจตนา	และความเป็น

ไปของเจตนาย่อมเกิดอยู่ตลอดเวลาในการกระท�า	ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น	๓	ระยะ	คือ	บุพเจตนา	

ได้แก่ความตั้งใจก่อนการกระท�า	มุญจเจตนา	ได้แก่ความตั้งใจขณะกระท�า	และ	อปรเจตนา	

ได้แก่ความต้ังใจเมือ่ได้กระท�าแล้ว	ถ้าการกระท�ากศุลใดมคีวามตัง้ใจด	ีมีความบรสิทุธิอ์ยูต่ลอด

เวลา	ไม่มอีกศุลเข้าเจือปน	จัดว่าเป็นอุกกัฏฐกศุล	คอื	กศุลชัน้สงู	เช่นในการบ�าเพ็ญกุศลต่างๆ	มี	

ทาน	ศีล	ภาวนา	เป็นต้น	ก่อนลงมือกระท�า	จิตใจของผู้นั้นมีความตั้งใจจะประกอบการงานอัน

เป็นกุศลนั้นอย่างแน่วแน่	แม้จะเหนื่อยยากล�าบากอย่างไร	ก็ไม่ท้อถอย	เช่นนี้	ชื่อว่าบุพเจตนา

ของผู้นั้นบริสุทธิ์	และเมื่อได้บ�าเพ็ญกุศลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ก็มีความยินดี	ไม่คิดถึงความ

เหนื่อยยากหมดเปลืองแต่อย่างใด	มีแต่ความปลาบปลื้มใจในการท�ากุศลนั้นอยู่เสมอ	เช่นนี้	ชื่อ

ว่าอปรเจตนาของผู้นั้นก็เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ	ทานกุศล	ศีลกุศล	และภาวนากุศลที่เกิดขึ้นนี้	จะ

เป็นติเหตุกกุศล	หรือทวิเหตุกกุศลก็ตาม	จัดเป็นชนิด	อุกกัฏฐะ	

 โอมกกศุล เป็นกุศลชัน้ต�า่	ได้แก่	การกระท�ากุศลทีม่อีกศุลเจอืปน	หมายความว่า	บคุคล

ท่ีบ�าเพ็ญกุศลต่างๆ	มีทาน	ศีล	ภาวนา	เป็นต้น	ก่อนลงมือกระท�า	ผู้นั้นมิได้มีความตั้งใจและ

เต็มใจจะกระท�า	หากแต่กระท�าไปด้วยความจ�าเป็นบังคับ	หรือเห็นผู้อื่นเขาท�ากุศล	ตนก็คิดท�า

แข่งกบัเขาบ้าง	หรือมฉิะนัน้กท็�ากศุลเพือ่หวงัประโยชน์ส่วนตวัในทางโลก	เช่นนี	้ก่อนกระท�าคือ

บพุเจตนาของผูน้ัน้เป็นไปโดยไม่บรสิทุธิ	์และครัน้เม่ือท�าไปแล้วกไ็ม่เกดิปีตโิสมนสัอย่างใด	กลับ

กลุ้มใจเสียดายทรัพย	์หรือคิดถึงความต้องเหนื่อยยากล�าบากต่างๆบ้าง	เช่นนี้ชื่อว่า	อปรเจตนา

ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์	ด้วยเหตุนี้	ทาน	ศีล	ภาวนา	ที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้น	จะเป็นติเหตุกกุศล	หรือ	ทวิ

เหตุกกุศลก็ตาม	ล้วนจัดเป็นกุศลชั้นต�่าชนิด	โอมกะ	
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	 ตามเหตผุลทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนี	้จะเหน็ว่า	ส�าคญัอยูที่เ่จตนาในการกระท�า	๒	ประการ	คอื	

บุพเจตนา	และ	อปรเจตนา	ที่จะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่ากุศลนั้นๆ	จัดเป็นอุกกัฏฐกุศล	หรือ	โอมก

กุศล	และในเจตนาทั้ง	๒	ประการนี้	อปรเจตนามีความส�าคัญมากกว่า	เพราะอปรเจตนาที่เกิด

ขึ้นภายหลังการกระท�ากุศลนั้น	อาจเกิดได้เป็นเวลานานเท่านาน	และยิ่งเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์

ด้วยแล้ว	 ย่ิงกระท�าให้มีก�าลังมาก	ด้วยเหตุนี้แม้บุพเจตนาจะไม่บริสุทธิ์	แต่อปรเจตนาบริสุทธิ์	

ก็จัดเป็นอุกกัฏฐกุศล	แต่ถ้าบุพเจตนาบริสุทธ์ิ	ส่วนอปรเจตนาไม่บริสุทธิ์	 กุศลนั้นย่อมตกเป็น

โอมกกุศลไป	นั่นก็คือ	อปรเจตนามีความส�าคัญมากกว่าบุพเจตนานั่นเอง

	 เรื่องกามารวจรกุศลกรรมเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญ	และเป็นประโยชน์แก่เราชาวพุทธ

ทั้งหลาย	เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	อันจะเกื้อกูลช่วยให้เราได้สั่งสมบุญบารมีไว้	เพื่อจะได้เป็น

เสบยีงเลีย้งตัวในสงัสารวฏั	ตราบจนกว่าจะท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ใหแ้จ้งจนถงึฝ่ังพระนิพพานกนันะ

คะ	ฉบับหน้าจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับกุศลในแบบอื่นๆต่อไปค่ะ	ขอความสวัสดี	และความ

เจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้อ่านทุกๆท่านนะคะ	พบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

ศีล สมาธิ ปัญญา
ท�าให้มันยิง่ขึน้ ถ้ายิง่ขึน้เมื่อไหร่ เราก็จะมีที่พึ่ง

เมื่อไหร่ที่เราเห็นอริยสัจ
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง

นัน่แหละคือที่พึ่งที่ประเสริฐ ที่พึ่งสุงสุด

“

“
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พระธรรมจากหลวงพ่อ ใหญ่

พระอาจารย์ใหญ	่ดร.	ภัททันตะ	อาสภะ	มหาเถระ

แนวทาง
ปฏิบัติวิปัสสนา (ตอนที่ ๑๐)
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  เมื่อตื่นนอนแล้วก็อยากลุกขึ้นเป็นธรรมดา	จงก�าหนดจิตนั้นว่า	อยากลุกหนอๆๆ	ใน

ทันใดนั้นส่วนต่างๆ	ของร่างกายก็จะเร่ิมเคลื่อนไหว	อาทิเช่น	ผงกศรีษะ	ตะแคงซ้าย	ตะแคง

ขวา	ทับเท้าซ้าย	ขยับเท้าขวา	ยกเท้าซ้าย	ยกเท้าขวา	ยันกาย	ฯลฯ	เพื่อลุกขึ้นนั่ง	อาการเหล่า

นี	้พึงก�าหนดให้หมด	ครั้งก็เริ่มก�าหนด	พอง-ยุบ	อันเป็นอารมณ์เดิมที่ก�าหนดอยู่สืบไป	ในขณะ

น้ัน	ถ้ามกีารคดินกึเกดิขึน้	กจ็งก�าหนดซึง่การคดินกึนัน้ด้วย	เม่ือลกุขึน้พงึก�าหนดว่า	ลกุหนอๆๆ	

เมื่อนั่งพึงก�าหนดว่า	นั่งหนอๆๆ	ขณะนั่งนั้นอาการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนั่ง	เช่น	งอขา	ขยับ

มือ	ฯลฯ	ย่อมจะปรากฏ	อาการที่ปรากฏขึ้นนั้น	จะต้องก�าหนดให้ครบเช่นกัน

	 เท่าทีก่ล่าวมานี	้เป็นการกล่าวเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวของอริยิาบถ	๔	ทัง้น้ัน	การแสดง

เป็นการแสดงอย่างรวบรัด	โยคีผู้ปฏิบัติธรรม	อาจก�าหนดได้ไม่ครบสิ้น	เน่ืองด้วยสติสมาธิยัง

อ่อนอยู่มาก	แม้กระนั้นก็จงอย่าได้ลดความพยายาม	ที่จะก�าหนดให้ได้เท่าที่จะก�าหนดได้	เมื่อ

เจรญิไปๆ	สตสิมาธกิจ็ะแขง็กล้าเขง็ขึน้	การก�าหนดกย่็อมจะไหวตามอาการของการเคลือ่นไหว

นั้น	เท่าที่กล่าวมานี้ย่อมจะไหวตามอาการของความเคลื่อนไหวนั้นๆ	เท่าที่กล่าวมานี้ย่อมเป็น

เพยีงสงัเขปเพ่ือใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการก�าหนดเท่านัน้	จากหลกัการนีจ้ะเหน็ว่ามีสิง่ทีต้่อง

ก�าหนดมากกว่านีอ้กี	แต่อย่าพงึท้อใจว่ายากและจะก�าหนดได้หมดหรอื	และจงอย่าประมาทว่า

เป็นเรื่องน้อยด้วย	เมื่อก�าหนดไปก็จะแจ้งเป็นล�าดับ	เรื่อยไป

	 นอกจากนี้ยังมีการ	ล้างหน้า	อาบน�้า	ช�าระกาย	ซึ่งจะต้องท�าอย่างฉับไว	ก็จงพยายาม

ก�าหนดให้ครบถ้วนเท่าท่ีจะพึงก�าหนดได้	เช่น	เอ้ือมมอื	หยบิขนั	ตกัน�า้	ลบูหน้า	รดน�า้	ถตูวั	ฯลฯ	

ความเคลื่อนไหวเหล่านี	้ต้องให้อยู่ในการก�าหนดทั้งสิ้น	

	 อนึ่ง	เวลาที่เดินไปยังที่รับประทานอาหาร	จงเดินด้วยการก�าหนดจนถึงที่รับประทาน	

เห็นถ้วยชาม	หรือมองหาถ้วยชามเอื้อมมือหยิบถูกถ้วยชาม	จับช้อน	อาหารร้อนหรือเย็น	ตัก

อาหารก้มศรีษะรับประทาน	หมดแล้ว	กลืนอาหารที่รวม	ฯลฯ	พึงก�าหนดตลอดไป	อย่าสักแต่

ว่ารับประทาน

	 เท่าที่กล่าวนี้	ก็พอเป็นแนวในการก�าหนดได้แล้ว	เมื่อได้ท�าไปจนเกิดความเคยชินแล้ว	

ย่อมจะก�าหนดได้สิ้นทุกระยะของอาการท่ีปรากฏขึ้นมาทีเดียว	ส�าหรับแรกก�าหนดนั้น	ก็ย่อม

มีการพลั้งเผลอบ้าง	เป็นธรรมดา	แต่จ�าต้องมีสติก�าชับอย่าให้เกิดความเผลอได้บ่อยนัก

อนึ่ง	เท่าที่กล่าวมานี้	แม้จะเป็นการกล่าวโดยสังเขปก็ตามอาจไม่สามารถก�าหนดจดจ�าได้หมด

สิ้น	จะขอกล่าวสรุปซ�า้อีกวาระหนึ่งเพื่อให้สามารถจ�าได้ซึ่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกัน	เมื่อกล่าว

โดยหลักใหญ่แล้วย่อมไม่มมีากนกั	เช่น	ในการเดนิกใ็ส่ใจการก้าวย่างพร้อมกบัค�าก�าหนดว่า	ซ้าย
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ย่างหนอ	ขวาย่างหนอ	ระยะเดียว	ขณะท่ีเดินช้าๆ	ก็ก�าหนด	๒	ระยะในก้าวหนึ่งว่า	ยกหนอ	

เหยียบหนอ	ขณะนั่งอยู่ก็ก�าหนดว่า	พองหนอ	ยุบหนอ	ขณะนอนก็	พองหนอ	ยุบหนอ	เช่นกัน	

เมื่อเวลานั่งนอน	ถ้าไม่มีอารมณ์อ่ืนใดต้องก�าหนดแล้ว	ก็ก�าหนดอารมณ์เดิมท่ีก�าหนดอยู่	คือ	

พองหนอ	ยุบหนอ	ต่อไป	นับว่าไม่เกินความสามารถอย่างไรเลย

	 ย่อมเป็นธรรมดาของปกติวิสยัจติ	มกัเตลดิเพลดิเพลนิไปตามชอบใจในขณะทีเ่ริม่ฝึกหดั	

เมื่อจิตพลัดตกจากอารมณ์ไปก็จงตามก�าหนดความเป็นไปของจิตนั้นจนกว่าจะกลับแนบใน

อารมณ์ทีก่�าหนดอยูเ่ดมิ	แล้วกจ็งก�าหนดว่า	พองหนอ	ยบุหนอ	ต่อไป	การก�าหนดเมือ่เกดิความ

เคยชินแล้ว	ก็ย่อมจะทวีการก�าหนดได้มากขึ้นตามความช�านาญ	เพราะแรกก�าหนดจิตที่เตลิด

ไปด้วยการขะมกัเขม้น	บ่อยครัง้เข้าจิตนัน้กจ็ะเริม่ติดอยูใ่นอารมณ์	เม่ือจติตดิอยูใ่นอารมณ์แล้ว	

การก�าหนดอารมณ์กย็งิกระชบัและทวมีากยิง่ขึน้	เมือ่ก�าหนดได้มากขึน้แล้ว	ก็จะรูส้กึเสมอืนว่า	

ขณะทีก่�าหนด	พอง-หนอ	พองรูปกบัจติทีรู่ใ้นรปูพองย่อมจะแนบเนือ่งกนัไป	ในท�านองเดยีวกนั

ในขณะท่ีก�าหนด	ยบุ-หนอ	รปูยบุกบัจติท่ีรู้ในรปูยบุนัน้กย่็อมจะแนบเนือ่งกนัไป	ขณะทีก่�าหนด

อยู่นั้นนอกจากรูปกับนามแล้ว	ไหนเลยจะมี	บุคคล	สัตว์	เรา	เขา	ตามที่คนสามัญเข้าใจกัน	เมื่อ

การก�าหนดน้ีได้แจ่มชัดขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่า	รูปพอง	กับจิตที่รู้นั้น	แม้จะเน่ืองกันอยู่	แต่ก็เป็น

คนละส่วน	ไม่ใช่ส่วนเดยีวกนั	จากการรูแ้จ้งเห็นจริงนี	้เม่ือได้แก่กล้าขึน้แล้ว	ไม่ว่าจะก�าหนดการ

เคลื่อนไหวใดๆ	ก็ย่อมจะแจ่มชัดขึ้นในความเป็นไปของรูปของนาม	เดิมซึ่งเข้าใจว่าเป็น	บุคคล	

สัตว์	เรา	เขา	ฯลฯ	นั้น	ย่อมสลายไปสิ้น	พร้อมกันนี้ก็เริ่มศรัทธา	เลื่อมใส	จากการรู้จริงเห็นแจ้ง

ว่า	มีเพียงแต่รูปและนามเท่านั้น	การรู้นี้เรียกว่า	ญาณ

	 รูญ้าณอย่างนีน้บัว่าเป็น	ปฐมญาณ	ของวปัิสสนาญาณ	นบัว่าเป็นญาณทีม่คีวามส�าคญัยิง่	

ในการทีจ่ะก�าหนดให้ถกูต้อง	เมือ่การก�าหนดได้สบืเนือ่งกนัไปแล้ว	พลังสมาธกิย่็อมเตบิกล้าขึน้

มาเป็นล�าดบั	ขณะท่ีก�าหนดอยูด้่วยความสนใจ	จะพงึได้เหน็การเกดิขึน้และเสือ่มไปในฉบัพลนั	

อนัเป็นการเหน็ท่ีตรงกนัข้ามกบัทัศนะของสามญัชนคนธรรมดา	กล่าวคอื	สามัญชนคนธรรมดา

ย่อมเห็นว่า	รูปนามนี้ทรงอยู่ตลอดเวลาชั่วชีวิต	นับแต่จ�าความได้เป็นต้นมาตราบถึงปัจจุบันนี้	

รูปเมื่อเด็กๆ	นั้นเอง	โตเป็นผู้ใหญ่มาความจ�าเมื่อเด็กๆ	นั้นเองที่ติดตามมาจนเป็นผู้ใหญ่	ทั้งรูป

ทั้งนามนี้แหละคือเรา	ร่างกาย	และจิตใจนี้คือเรา

	 แท้จรงิหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่	ชัว่ไม่ถงึระยะพริบตา	บรรดารปูทีเ่กดิมากย่็อมดบัลงสิน้	ไม่มี

รูปธรรม	นามธรรมใดที่จะคงทรงอยู่ได้เลย	เมื่อเกิดแล้วก็ย่อมดับลง	และเกิดใหม่ดับไปสลับกัน

อยู่เช่นนี้ตลอดเสมอไป 
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จาก	หนังสือ	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา	โดย	หลวงพ่อใหญ่ฯ	ดร.	ภัททันตะ	อาสภมหาเถระ

(*	โปรดติดตาม	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา	ตอนที่	๑๑	ใน	อาสภาสาร	ฉบับที่	๕๐)
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ปกิณณกะธรรม

ส.	มณี	[๑]

มัจจุราชไม่เคยปราณีใครเลย

[๑]พระมหาโสภณ	มณีปัญญาพร,	ป.ธ.	๙,	พธ.ด.,	พระวิปัสสนาจารย	์วัดราชโอรสาราม	เขตจอมทอง	กรุงเทพมหานคร
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	 คนเราทกุคนทีเ่กดิมานีก้�าลงัเดนิทางไปสูจุ่ดหมายสดุท้ายของชวีติกนัท้ังสิน้	ไม่มีใครหยดุ

ไม่มใีครพักอยูก่ลางทางได้	ต้องเดนิทางไปเรือ่ย	ๆ 	จนกว่าจะถงึจดุหมาย	เหมือนดวงอาทติย์เดนิ

ทางไปเรื่อย	ๆ	จนกว่าจะตกดินไป	อันจุดหมายของชีวิตนั้นก็คือ	ความตายที่เราขนานนามกัน

ว่า	“พญามัจจุราช”	ทุกคนที่เกิดมาในโลกน้ีไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษจาพญามัจจุราช	ทั้งพญา

มัจจุราชก็ไม่เคยให้สิทธิเช่นนั้นแก่ใครทั้งสิ้น	ทั้งยังไม่รับสินบนของใคร	ไม่เห็นแก่หน้าใครทั้ง

ส้ิน	ยตุธิรรมและเท่ียงตรงท่ีสดุกว่าทุกสิง่ในโลกนี	้เม่ือถงึเวลาของใครแล้ว	กม็าคร่าเอาชวีติของ

ผู้นั้นไปทันที	แต่ถึงกระนั้นพญามัจจุราชก็ยังใจดีและปราณีมนุษย์อยู่	คือ	ก่อนจะมาเอาชีวิตไป

นั้น	ได้ส่งบริวารมาเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเสมอ	บริวารของพญามัจจุราชที่ถูกส่งมานั้น	คือ	พยาธิ

กับชรา	หรือความเจ็บป่วยกับความแก่	ทั้งสองอย่างนี้เป็นบริวารมือซ้ายและมือขวาของพญา

มัจจุราช	ซื่อสัตย์ต่อพญามัจจุราชเสมอ	ดังนั้น	เมื่อพยาธิหรือชราอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง

อย่างปรากฏแก่ผู้ใด	ผู้นั้นผู้นั้นพึงรู้เถิดว่าพญามัจจุราชท่านมาเตือนให้เรารู้ตัวแล้ว	จะท�าอะไร

ก็ให้รีบ	ๆ	ท�าเสียอย่าได้มัวประมาทอยู่เลย

	 คนท่ีมวัประมาทมวัรอโน่นรอนีอ่ยูผ่ดัวันประกนัพรุง่ผดัเวลาอยูก่มั็กจะหมดโอกาสทีจ่ะ

ท�าสิ่งที่ควรท�า	เมื่อถึงเวลา	เรี่ยวแรงก็จะหมดไปเรื่อย	ๆ	อายุก็มากขึ้นเรื่อย	ๆ	แม้อยากจะท�า

ก็ท�าไม่ไหว	แม้ขอเวลาขอโอกาสให้ร่างกายแข็งแรง	ให้อาการดีขึ้นเพื่อมาท�าความดีท�าบุญท�า

กุศลก่อนจะจากโลกนี้ไป	พญามัจจุราชเขาคงไม่ยอม	เพราะหมดเวลาไปแล้วและเตือนให้รู้ล่วง

หน้ามานานแล้ว	จงึต้องไปตามอ�านาจของพญามจัจรุาช	และไปอย่างมอืเปล่า	ไม่มีหลกัประกนั

อะไรเลยในชีวติน้ี	น่าเสยีท่ีเกดิมาเป็นมนษุย์ได้พบพระพทุธศาสนาแต่ไม่ท�าบญุท�ากศุลประพฤติ

ปฏิบัติธรรมฝึกตนเองให้มีค่ากับที่ได้เกิดมานั่นเอง
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เมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีความมุ่งมัน่อย่างแรงกล้า
ก็ย่อมจะไม่หวัน่ไหว ประดุจขุนเขา

สิง่รอบข้างเป็นเพียงของเล็กน้อยเท่านัน้
คงยากที่ท�าให้สัน่คลอนได้ 

” 

” 

เหยอลิว่ซูไค่

ภาพประกอบ: Wirestock
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ข้อคิดค�าคม
เรื่อง “ผึ้งป่าบินไม่ได้”

	 ทีบ่รษัิทเยนเนอรลัมอเตอร์	มแีผ่นป้ายตดิฝาผนงัเอาไว้ให้คนของบรษิทัได้เหน็ทกุวนัว่า

	 “ตามทฤษฏีพลศาสตร์ทางอากาศและอาจจะมีการทดลองแล้วก็ได้ว่า	ผึ้งป่ามันบินไม่

ได้	อาจจะเป็นเพราะว่าขนาดน�าหนักและรูปร่างของมัน	เม่ือเทียบกับขนาดของปีกท่ีกางเต็ม

ที่แล้ว	จึงท�าให้มันไม่สามารถบินได้	แต่ผึ้งป่าอ่านความจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่ออก	ทดลองไม่

เป็นเอาแต่บินท่าเดียว	จนบินได้ในที่สุดสร้างน�้าผึ้งวันละเล็กวันละน้อยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน”

	 	ผึง้ป่าพวกนีส้อนมนษุย์เราได้เป็นอย่างด	ีผึง้ไม่เคยยดึตดิว่าตวัเองไม่มีความสามารถพอ	

แต่อาศยัความเพยีรพยายามมุ่งมัน่ตลอดเวลาสามารถท�าลายก�าแพงขดีจ�ากดัทางวทิยาศาสตร์

ได้หมด

	 เมือ่ผึง้ป่ายงัท�าได้	ท�าไมมนษุย์ตาด�า	ๆ 	อย่างพวกเราจะก้าวข้ามก�าแพงขดีจ�ากดัอนันีไ้ม่

ได้เชียวหรือ	คนเราเกิดมายากจน	ไม่ได้รับการศึกษา	อาการไม่ครบ	๓๒ครอบครัวล่มสลาย	ถูก

ทอดทิง้	ทัง้หมดน้ีไม่ใช่ขดีจ�ากดัของมนษุย์	ในเม่ือหลายคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในโลกนีก้ล้็วนมี

ขดีจ�ากดัด้วยกนัทกุคน	แต่ท�าไมเขาน�าพาชวีติของเขาไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ตามทีต่ัง้เป้าหมายเอา

ไว้

	 ยอร์ข	วอชิงตัน	คาร์เวอร์	เป็นลูกทาสในเรือนเบ้ียแต่สุดท้าย	คนอเมริกันต้องจารึกใน

ฐานะนักวิจัยที่เสียสละมากที่สุดที่เคยมีมา

G
eo

rg
e Warshington Carver
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เ รื่ อ ง เ ล่ าจากพระสู ตร

กนฺตาโภ	ภิกฺขุ

ภาพประกอบ: https://www.jademountains.net/happy-buddha8217s-enlightenment-day/
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	 	 ธรรมกับอธรรมจะลงกันไม่ได้	เพราะว่าธรรมย่อมน�าให้ถึงสุคติคือพระนิพพาน	

ส่วนอธรรมน�าให้ถึงทุคติคือ	นรก	เปรต	อสุรกาย	สัตว์เดรัจฉาน	(ขุ.ชา.อ.	๘/๔๒๖/๔๒๑)	ความ

เดิมตอนที่แล้ว	ได้เล่าถึงตอนพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์	ได้ลาพระราชบิดา-มารดาเพื่อกลับไปหา

โจรโปรสิาทตามสญัญาทีใ่ห้ไว้	แต่พระราชบิดา-มารดาได้ห้ามปรามโดยยกเหตผุลต่าง	ๆ 	มากมาย	

แม้กระทั่งว่าจะยกกองทัพไปปราบโจรโปริสาทเลยทีเดียว	แต่สุตโสมโพธิสัตว์ได้ตรัสห้ามและ

ยืนยันความสัตย์ที่ตนได้ตรัสไว้กับโจรโปริสาทว่า	“เม่ือเสร็จกิจแล้วจะกลับมาหา”	จากน้ันได้

กราบทูลลาพระราชบิดา-มารดา	เดินทางกลับไป	โดยมีเสนา	อ�ามาตย์	ข้าราชบริพาร	และ

ประชาชนที่จงรักภักดีติดตามไปจนถึงชายป่า	แล้วไม่ยอมกลับด้วยความจงรักภักดี	และกลัว

พระเจ้าสุตโสมจะมีภัยอันตราย	จะติดตามไปในป่าด้วย	พระโพธิสัตว์จึงยื่นค�าขาดว่า	“หาก

ใครจงรักภักดีต่อเรา	จงกลับไปห้ามผ่านเขตไม้นี้เข้ามา”	โดยหยิบเอากิ่งไม้มาวางขวางทางไว้	

ด้วยความจงรักภักดีของข้าราชบริพารและประชาชนทั้งหลายที่ติดตามไป	จึงไม่มีใครกล้าก้าว

ล่วงเขตแดนนั้นตามไปอีกจึงพากันกลับไป	พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ได้เดินทางเข้าป่าไปยังที่อยู่

ของโจรโปริสาทเพียงล�าพัง

	 	 ส่วนโจรโปริสาทได้ปลงใจแล้วว่า	พระเจ้าสุตโสมคงไม่ยอมกลับมาแน	่ๆ 	เพราะ

คดิว่า	“บคุคลเม่ือรอดพ้นจากเงือ้มมอืของมจัจรุาชไปแล้ว	ไม่มใีครอยากกลบัเข้ามาหาความตาย

อกีหรอก	เอาเถอะจะกลบัมาหรอืไม่กลบัเราก็มีเหล่ากษัตรย์ิอยูใ่นมือหลายพระองค์ทีจ่ะท�าการ

บูชายัญต่อเทวดา”	จึงได้เตรียมสุมกองไฟใหญ่	เอาไม้มานั่งเหลาเป็นหลาวแหลมอยู่	ขณะนั้น

พระโพธสิตัว์กเ็ดนิเข้าไปหา	โปรสิาทหันไปมองแล้วดใีจใหญ่จงึถามว่า	“สหายเอ๋ย!	ภารกจิไปพบ

พราหมณ์ของท่านเสรจ็สิน้แล้วหรอื”	พระโพธิสตัว์จงึตอบว่า	“ภารกจิของเราเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	

จงึกลบัมาขอให้ท่านจงฆ่าเราแล้วน�าไปบูชาเทวดาเถดิ”	โปรสิาทได้ฟังดงันัน้จงึคดิว่า	“พระเจ้า

สตุโสมนีไ้ม่มคีวามกลวัต่อความตายทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าแม้แต่น้อยเลย	นีม่นัอานภุาพของอะไร	หรอื

จะเป็นอานุภาพแห่งมนต์คาถาที่ได้ฟังมาจากพรามณ์หนุ่มที่ไปพบนั้น	อย่างไรเราจะถามดู	เผื่อ

เราจะได้ไม่ต้องสดุง้หวาดหวัน่เพราะกลวัต่อความตายบ้าง”	จงึกล่าวว่า	“ท่านสตุโสมการฆ่าท่าน

แล้วป้ิงย่างเคีย้วกนิในภายหลงักย็งัไม่สาย	ไม่เสยีหายส�าหรบัเรา	กองไฟนีก้ย็งัมคีวนัอยูม่าก	รอ

ให้เป็นถ่านเพลิงจะสุกดี	แต่ขณะรอ	เราขอฟังมนต์คาถาที่ชื่อ	“สตารหา”	(มีค่าตั้งร้อย)	ที่ท่าน

ได้ฟังมาจากพราหมณ์หนุ่มที่ไปพบนั้นก่อน

	 	 พระเจ้าสตุโสมเมือ่งได้ฟังดงันัน้	จงึคดิว่า	“เราจะต้องข่มคนใจบาปอย่างโปรสิาท

ให้ละอายชั่วกลัวบาปเสียก่อน	แล้วจึงจะให้ฟังสตารหาคาถา”	คิดดังนี้แล้วจึงตั้งจิตให้มีเมตตา
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ตรัสว่า	“โปริสาทสหายเอ๋ย!	ท่านเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องจึงประพฤติผิดธรรม	จนต้องหนี

ออกจากแว่นแคว้นมาทนทุกข์ยากล�าบากอยูใ่นป่า	ส่วน“สตรหาคาถา”	ล้วนแต่สรรเสรญิธรรม	

ธรรมกบัอธรรมเข้ากนัไม่ได้	คนผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม	จติใจหยาบช้า	มีฝ่ามอืชุม่ด้วยเลอืดเป็น

นิตย์นั้น	ย่อมไม่มีสัจจะ	ธรรมะจักมีแต่ที่ไหน	การสดับสตรหาจะมีประโยชน์อะไร”	

	 ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์	แม้โจรโปริสาทได้ฟังดังนั้นก็ยังไม่รู้สึกโกรธ	

จึงกล่าวว่า	“สหายสุตโสมเอ๋ย	ท่านว่าเราเป็นคนไม่ด	ีทีคนทั้งหลายเที่ยวล่าสัตว์ป่า	ฆ่าเนื้อเพื่อ

ปากท้องตัง้มากมาย	บัน้ปลายชวีติในโลกหน้ากเ็ท่าเทยีมกนั	มนัต่างกนัตรงไหนคนกบัสตัว์กเ็ป็น

สัตว์โลกเหมือนกัน	เมื่อคนกินสัตว์ได้ท�าไมคนจะกินคนไม่ได้”

	 พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า	“โปริสาทสหายเอ๋ย	มีเนื้อสัตว	์๑๐	ชนิด	(อันเดียวกันกับเนื้อ	

๑๐	อย่างที่ห้ามพระฉัน)	อันกษัตริย์ผู้รู้ขัตติยธรรมไม่ควรเสวย	พระองค์ก็เป็นหน่อเนื้อกษัตริย์

พระองค์หนึง่เสวยเนือ้มนษุย์ซึง่เป็นเนือ้ท่ีไม่ควรเสวย	เพราะฉะนัน้	พระองค์จงึชือ่ว่า	“ประพฤติ

ไม่ชอบธรรม”	เมื่อ	โปริสาทได้ฟังดังนั้น	จึงจนต่อเหตุผลรู้สึกตัวว่าเป็นกษัตริย์แต่ปฏิบัติตนไม่

ชอบธรรม	แต่ก็ยังอยากจะเหน็บแนมสุตโสมว่า	“ท่านก็เป็นกษัตริย์ฉลาดในขัตติยธรรมนัก

นี่	รอดพ้นจากเงื้อมมือของโจรอย่างเราไปแล้ว	ไปถึงปราสาทราชมณเฑียร	อันเป็นสถานที่

เพลิดเพลินในกามคุณารมณ์อย่างดีเยี่ยมแล้ว	ยังกลับมาสู่เงื้อมมือของเราผู้เป็นศัตรูอีก	อย่าง

นี้เรียกว่าฉลาดตายละ”

	 พระโพธิสัตว์กล่าวว่า	“เหล่าชนผู้ฉลาดในขัตติยธรรม	แต่ปฏิบัติอย่างท่านต้องตกนรก

เป็นอันมาก	เราจึงละขัตติยธรรมมาเป็นผู้รักษาความสัตย์	จึงกลับมาหาท่าน	ดูกรโปริสาท	เชิญ

ท่านรีบบูชายัญเถิด”	โปริสาทยังโต้ตอบต่อว่า	“ปราสาทราชวัง	มี	ราชสมบัติ	ช้าง	ม้า	สตรีที่

น่าอภิรมย์	ท�าไมท่านจึงเอามาแลกกับความสัตย์แบบโง	่ๆ”	พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า	“	รสทั้ง

หลายบรรดามีอยู่ในโลก	สัจจะเป็นรสที่ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ	สมณพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในความ

สัตย์ย่อมข้ามพ้นฝั่งแห่งชาติและมรณะได้	ทัศนะของผู้เป็นบัณฑิตย่อมห่างไกลจากทัศนะของ

ผู้เป็นพาล”

	 โปรสิาทได้ฟังดังนัน้จงึมองดใูบหน้าของของพระโพธสิตัว์ทีผ่่องใสไร้ความวติกกงัวลใด	ๆ 	

ทั้งที่กองถ่านเพลิงลุกโพลง	หลาวแหลมวางอยู่ต่อหน้า	แต่ไม่สะทกสะท้านเลย	จึงคิดว่า	“นี่มัน

อานุภาพแห่งสตรหาคาถา	หรืออานุภาพแห่งความสัตย์กันแน่”	จึงถามย�้าอีกว่า	“ท่านพันจาก

เงื้อมมือของเรา	กลับไปถึงแว่นแคว้นอันน่าอภิรมย์	ยังกลับมา	ท่านยึดมั่นความสัตย์	จนไม่กลัว

ความตายแม้แต่น้อยเลยหรือ”	
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ผู้ท�ากรรมดีไว้แล้วย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย

	 พระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงลีลาแห่งพุทธะจึงกล่าวว่า	

	 	 “เราได้ประกอบกัลยาณธรรมหลายอย่าง	(กรรมดี)	เช่น	การบูชายัญอันไพบูลย์

ทีบ่ณัฑติสรรเสรญิกไ็ด้ท�าแล้ว	ได้ท�าการบ�ารงุพระชนกและพระชนนแีล้ว	เราปกครองราชสมบัติ

โดยธรรมแล้ว	การอปุการะต่อประยรูญาติและมวลมิตรกไ็ด้ท�าแล้ว	ทานกใ็ห้แล้วมากมายแก่มวล

มหาชน	ทั้งอุปถัมภ์สนับสนุนสมณพราหมณ์ให้อิ่มหน�าส�าราญ	เราได้ช�าระเส้นทางไปยังปรโลก

ให้บริสุทธิ์แล้ว	ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม	เช่นนี้	ใครเล่าจะกลัวตาย	เราจึงไม่เดือดเนื้อร้อนใจที่จักไปยัง

ปรโลก	ดูกรโปริสาท	เชิญท่านจงบูชายัญย่างเนื้อเรากินเถิด”

	 โปรสิาทเมือ่ได้ฟังดงันัน้	เกดิความสะดุง้หวาดกลวัจงึคิดว่า	“สตุโสมนีเ้ป็นสตับุรษุ	เพยีบ

พร้อมด้วยความรูแ้ละความประพฤติด	ีทัง้กล่าวธรรมได้ลกึซึง้กินใจ	หากเราจะกนิเนือ้เขาเสยี	หวั

จะแตกเจ็ดเสี่ยง	แผ่นดินจะแยกสูบร่างเราแน่”	จึงกล่าวว่า	“ข้าแต่ท่านสุตโสม	ผู้รู้อยู่ว่าเป็นยา

พิษ	จะพึงกินยาพิษ	หรือจับอสรพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมีเดชกล้าได้หรือ	หากเราจะกินเนื้อบุคคลผู้

กล่าวค�าสัตย์เช่นท่าน	ศีรษะของเราจะแตกเป็น	๗	เสี่ยงแน่”	แล้วกราบทูลต่อไปว่า	“นรชนใด

เมือ่ได้ฟังธรรมแล้ว	ย่อมรูแ้จ้งบญุและบาป	หากหม่อมฉนัได้ฟังธรรมจากพระองค์	ใจของหม่อม

ฉันจะยินดีในธรรมได้บ้างกระมัง”

	 พระเจ้าสตุโสมทราบถงึจติใจทีอ่่อนโยนลงของโปรสิาท	เหมอืนภาชนะทีพ่ร้อมจะรองรบั

น�า้ธรรมอันใสบริสุทธิ์	จึงตรัสสหัสสารคาถา	ดังนี้;

๑.	ผู้สมาคมกับสัตบุรุษแม้คราวเดียวก็คุ้มครองผู้นั้นได้	การสมาคมกับอสัตบุรุษแม้มากมายก็

คุ้มครองอะไรไม่ได้เลย

๒.	บุคคลพึงคบหาสัตบุรุษ	ท�าความคุ้นเคยสนิทสมกับสัตบุรุษ	 เพราะเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมของ

สัตบุรุษแล้ว	ย่อมถึงความเจริญฝ่ายเดียว	ไม่มีความเสื่อม

๓.	ราชรถอันวิจิตรตระการตายังคร�่าคร่าเก่าแก่ลงได้	และแม้สรีระก็เข้าถึงชราโดยแท้	แต่ธรรม

ของสัตบุรุษ	ย่อมไม่เข้าถึงความคร�า่คร่าเก่าแก	่และชราได้เลย	สัตบุรุษเท่านั้นท่านย่อมรู้กันได้

๔.	ฟ้าและแผ่นดนิแม้ไกลกนัเพยีงใด	ฝ่ังของมหาสมุทรกล่าวกนัว่าห่างไกลไม่มีทางบรรจบกนัได้	

แต่ธรรมของสตับรุษุ	และธรรมของอสตับรุษุ	นกัปราชญ์ทัง้หลาย	กล่าวว่าห่างไกลกันยิง่กว่านัน้
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	 โจรโปริสาท	เมื่อได้ฟังสหัสสารคาถานี้แล้ว	มีจิตใจอ่อนโยน	เกิดความประทับใจ	มีปีติ

เกิดขึ้น	นึกถึงสมัยเคยเป็นศิษย์ร่วมส�านักเดียวกัน	ที่อาจารย์มอบให้ท่านสุตโสมท�าหน้าที่สอน

แทนเป็นประจ�า	จึงชื่นชมในธรรม	ไม่มีอะไรจะตอบแทนธรรมอันงดงามและไพเราะเช่นนี้	จึง

กล่าวว่า	“ข้าแต่ท่านสุตโสมสหายผู้จอมกษัตริย	์พระองค์ตรัสคาถาเหล่านี้มีอรรถมีพยัญชนะดี	

มีความไพเราะ	หม่อมฉันได้สดับแล้ว	เพลิดเพลิน	ปลื้มปีติใจ	ชื่นใจ	อิ่มใจเป็นอย่างมาก	หม่อม

ฉันขอถวายพร	๔	ประการแก่พระองค์”	

	 พระโพธิสัตว์จึงตรัสว่า	“ดูกรโปริสาท	ท่านเป็นผู้มีจิตใจอันกลับกลอก	ไม่รู้จักบาปบุญ	

ไม่รูจั้กนรกและสวรรค์	ไม่รู้สิง่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์	เป็นผู้ตดิในรส	ประกอบทุจรติ	

จะให้พรอะไรหม่อมฉนัได้	แม้พระองค์ให้พรแล้ว	กจ็ะกลบัไม่ให้อกีกไ็ด้	จะมบีณัฑติใดเข้ามาเป็น

พยานวินิจฉัยความทะเลาะวิวาทนี้ได้”

	 โปริสาทต้องการให้พระโพธิสัตว์เชื่อมั่นจึงกล่าวว่า	“คนเราให้พรใดแล้วจะกลับไม่ให้	

ย่อมไม่ควร	ดูกรพระสหาย	ขอพระองค์จงทรงมั่นพระทัยรับพรเถิด	แม้ชีวิตหม่อมฉันก็จะสละ

ถวายได้”

	 พระสุตโสมโพธิสัตว์คิดว่า	“หากเราจะขอให้โปริสาท	(พระเจ้าพรหมทัต)	นี	้เลิกกินเนื้อ

มนุษย์เป็นข้อแรก	จะเป็นการล�าบากยากใจเป็นยิ่งนัก	 เพราะการติดในรสถึงกับท�าทุจริตมา

ยาวนานนั้นมันยากที่จะเลิกได้	อย่างไรเสียเราจะขอพรข้ออื่น	ๆ 	ก่อน”	จึงกล่าวว่า	“พระอริยะ

กับพระอริยะย่อมมีศักดิ์เสมอกัน	ผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาย่อมีศักดิ์เสมอกัน	ขอให้พระองค์จง

ธรรมกับอธรรมจะลงกันไม่ได้ 
เพราะว่าธรรมย่อมน�าให้ถึงสุคติคือพระนิพพาน

ส่วนอธรรมน�าให้ถึงทุคติ
คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

(ขุ.ชา.อ. ๘/๔๒๖/๔๒๑) 

” 

” 
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มีอายุยืนเป็นร้อยปี	นี่เป็นพรข้อแรกที่หม่อมฉันปรารถนา”	โปริสาทคิดว่า	“เราเกือบจะท�าผิด

อย่างใหญ่หลวงต่อสัตบุรุษอย่างสุตโสมนี้เสียแล้ว	ขนาดเขารอดกลับไปแล้วยังกลับมาหาเราผู้

เป็นโจรกินเนื้ออีก	และเมื่อเราจะให้พร	เขายังขอพรข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นประการแรก

อีก”	จึงกล่าวว่า	“หม่อมฉันให้พรพระองค์”	

	 พระเจ้าสุตโสมจึงขอพรประการท่ีสองว่า	“ขอให้พระองค์อย่ากินเนื้อกษัตริย์ทั้งหลาย

ที่จับมา	นี้เป็นความปรารถนาข้อที่สอง	และขอให้พระองค์ปล่อยพระราชาทั้งหลายให้กลับไป

พระนครอย่างอิสระ	นี้เป็นพรข้อที่สาม”	โปริสาทจึงกล่าวว่า	“หม่อมฉันให้พรพระองค์ทั้งสาม

ข้อนั้น”	

	 พระเจ้าสุตโสมจึงขอพรข้อท่ีส่ีว่า	“ประชาชนในแว่นแคว้นของพระองค์เกิดความ

หวาดหวั่นขวัญเสียกันมานาน	บ้านไม่เป็นบ้าน	ต้องหลบ	ๆ	ซ่อน	ๆ	เพราะกลัว	ต่อไปนี้ขอให้

พระองค์เลิกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป”	โจรโปริสาทตบเข่าตัวเองแล้วอุทานว่า	“นึก

แล้วว่าท่านต้องขอข้อนี้	แต่นั่นมันคือชีวิตของหม่อมเราเลยนะ	ที่เราต้องระหกระเหินเร่ร่อน

มาอยู่ในป่านี	้ก็เพราะอยากกินเนื้อคน	ถ้าจะให้เลิกคงเลิกไม่ได้	เพราะลงทุนไปเยอะแล้ว	ตรง

นี้ท�าให้นึกถึงผู้ที่ติดยาหรือสูบหรี่นะ	ถ้าจะให้เลิกกันง่าย	ๆ 	มันคงยาก	ดังนั้น	พระโพธิสัตว์ท่าน

จะเกลีย้กล่อมโจรโปริสาทให้งดกนิเนือ้คนได้ส�าเรจ็หรอืไม่	ขอเชญิตดิตามอ่านในตอนต่อไป	ขอ

ความเป็นผูม้ปัีญญาสมัมาทฏิฐ	ิจงบงัเกิดมแีก่เราท่านทัง้หลาย	ตลอดท้ังลกูหลาน	อนุชนรุน่หลงั

ต่อ	ๆ	ไป	จงเป็นไปในทุกภพทุกชาติ	จนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ
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ธรรมะน่ า รู้

(ที่มา:	ปรมัตถโชติกะ	มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา	วิถีมุตตสังคหะ)

ภพภูมิ ๓๑
(ตอนที ่๕ นรกภมู)ิ

ภาพประกอบ: https://www.youtube.com/watch?v=jrZbz48c_VM
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นรกภูมิ อธิบายบทว่า นิรย โดยพิสดาร

	 ค�าว่า	นิรย	เมื่อตัดบทแล้วเป็นดังนี้คือ	นิ+อย	ในที่นี้	นิ	เป็นปฏิเสธบท	แปลว่าไม่มี,	อย	

แปลว่า	ความเจริญหรือความสุข,	เมื่อรวมกันเข้าเป็น	นิรยะ	มีวจนัตถะว่า

อยติ วฑฺฒตีติ อโย 

	 ความสุขความสบายย่อมเจริญขึ้น	เพราะเหตุนั้น	ความสุขความสบายนั้น	จึงชื่อว่า	อย

	 อีกนัยหนึ่ง	อยิตพฺโพ สาทิตพฺโพต ิอโย	ความสุขสบายเป็นธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายพึง

ปรารถนาด้วยอ�านาจแห่งโลภะ	เพราะเหตุนั้น	ความสุขความสบายนั้น	จึงชื่อว่า	อย

นตฺถิ อโย เอตฺถาติ นิรโย 

	 ความสุขความสบายไม่มีในภูมิใด	เพราะเหตุนั้นภูมินั้น	จึงชื่อว่า	นิรย	[แปลว่า	“นรก”]

มหานรก ๘ ขุม

๑	สัญชีวนรก

๒	กาฬสุตตนรก

๓	สังฆาตนรก

๔	โรรุวนรก	(ธูมโรรุวนรก)

๕	มหาโรรุวนรก	(ชาลโรรุวนรก)

๖	ตาปนนรก

๗	มหาตาปนนรก	(ปตาปนนรก)

๘	อวีจินรก

อุสสทนรก ๕ ขุม

๑	คูถนรก

๒	กุกกุฬนรก

๓	สิมพลีวนนรก

๔	อสิปัตตวนนรก

๕	เวตตรณีนรก

	 ในมหานรกขุมหนึ่งๆ	มี	อุสสทนรก	๑๖	ขุม	เป็นบริวาร	ฉะนั้น	อุสสทนรกทั้งหมดจึงมี	

๑๒๘	ขุม

หมายเหตุ : ที่นับเป็น ๑๒๘ นี้ นับโดยทิศทั้ง ๔ คือ ในทิศหนึ่งๆ มี อุสสทนรก ทิศละ ๔ = ๑๖ ขุมเล็ก x 

๘ ขุมใหญ่ = ๑๒๘ ถ้านับโดยทิศทั้ง ๘ แล้ว ในมหานรกขุมหนึ่งๆ มีอุสสทนรกเป็น บริวารขุมละ ๓๒ ขุม

เล็ก = ๓๒ ขุมเล็ก x ๘ ขุมใหญ่ = ๒๕๖ ขุม
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	 ในบรรดาอุสสทนรกทั้ง	๕	นั้น	ให้นับ	อสิปัตตวนนรก	และ	เวตตรณีนรกรวมกันเป็นขุม

เดียว	จึงนับได้เป็น	๔	ขุม	ในที่นี้	ค�าว่า	อุสสท	แปลว่า	มีมาก	ดังมีวจนัตถะว่า	อุสฺสีทนฺติ	นานา

ทุกฺขา	เอตฺถาต	ิสฺสทา	ทุกข์คือความล�าบากต่างๆ	มีมากในนิรยภูมินี้	จึงชื่อว่า	อุสสท	อุสสทน

รก	๑๒๘	ขุม	เรียกว่า	จูฬนรก	ก็ได้

ที่ตั้งแห่งมหานรก ๘ ขุม

	 มหานรก	๘	ขุม	ตั้งอยู่ภายใต้มนุษยโลกตรงกันกับชมพูทวีป	ท่ีติดต่อกับพื้นแผ่นดินที่

มนษุย์อาศยัอยู่นีค้วามหนาสองแสนสีห่มืน่โยชน์	ชัน้บนครึง่หนึง่เป็นดินธรรมดาเรยีกว่า	ปํสุปถว	ี

มหีนาความแสนสองหมืน่โยชน์	ชัน้ล่างคร่ึงเป็นหนิ	เรยีกว่า	สิลาปถว	ีมีความหนาแสนสองหมืน่

โยชน์

	 มหานรกทั้ง	๘	ขุมนี้	ตั้งอยู่ภายในดินธรรมดาเฉพาะขุมหนึ่งๆ	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

โดยล�าดับ	คือ

นับจากพื้นชมพูทวีปลงมาถึงมหานรกขุมที	่๑	ชื่อสัญชีวนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากสัญชีวนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๒	ชื่อกาฬสุตตนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากกาฬสุตตนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๓	ชื่อสังฆาตนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากสังฆาตนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๔	ชื่อโรรุวนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากโรรุวนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๕	ชื่อว่ามหาโรรุวนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากมหาโรรุวนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๖	ชื่อตาปนนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากตาปนนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๗	ชื่อตาปนนรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

นับจากมหาตาปนนนรกลงมาถึงมหานรกขุมที	่๘	ชื่ออวีจินรก	ห่างกัน	๑๕,๐๐๐	โยชน์

ดังนี้
หมายเหตุ : มหานรกทั้ง ๘ ขุมนี้ เป็นอุโมงค์อยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เมื่อถึง ๑๕,๐๐๐ 

โยชน์แล้วก็เป็นอุโมงค์ชั้นหนึ่งๆ เป็นล�าดับไป

	 พืน้แผ่นดนิทีห่นา	๒๔๐,๐๐๐	โยชน์น้ี	ตัง้อยูบ่นก้อนน�า้แข็งทีห่นา	๔๘๐,๐๐๐	โยชน์	ก้อน

น�้าแข็งนี้ตั้งอยู่บนพื้นลมที่หนา	๙๖๐,๐๐๐	โยชน์	[โยชน์หนึ่งๆ	เมื่อว่าด้วยไมล์	ประมาณ	๑๓	

ไมล์	เมื่อว่าโดยกิโลเมตร	เท่ากับ	๒๐	กิโลเมตร]	ต่อจากพื้นลมนี้ไปเป็นอากาศว่างเปล่าเรียกว่า	 

เหฏฐิมอัชฏากาศ	(บรรยากาศชั้นล่าง)	บรรยากาศที่อยู่เบื้องบน	จากเนวสัญญานาสัญญายตน

ภูมิขึ้นไปเรียกว่า	อุปริมอัชฏากาศ	(บรรยากาศชั้นบน)
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ที่ตั้งแห่งอุสสทนรก ๕ ขุม

	 อุสสทนรก	ซึ่งเป็นนรกขุมเล็กๆ	น้ัน	ตั้งอยู่แห่งเดียวกันกับมหานรกก็มี	ตั้งอยู่ตามป่า,	

ภูเขา,	มหาสมุทร	แม่น�้าคงคา	ทวีปเล็กๆ	และเกาะที่ไม่มีคนอยู่ก็มี

(*	โปรดติดตาม	ธรรมะน่ารู้	-	เรื่อง	ภพภูมิ	๓๑	ตอนที่	๖	ใน	อาสภาสาร	ฉบับที	่๕๐)

ภาพประกอบ: Facebook ‘Thai Graphic’



66

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

The Seven Factors 
of Enlightenment (Part V)
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INVESTIGATION: THE SECOND ENLIGHTENMENT 
FACTOR (continued…)

3. A Balanced Mind
 The third support for the arising of investigation 
is balancing thecontrolling faculties of faith, wisdom, 
mindfulness, energy and concentration. We treated 
them at length in an earlier chapter. Four of these five 
faculties are paired: wisdom and faith, effort and con-
centration. The practice depends in fundamental ways 
upon the equilibrium of these pairs.

 If faith is stronger than wisdom, one is apt to be-
come gullible or to be carried away by excessive de-
votional thoughts, a hindrance to practice. Yet, on the 
other hand, if knowledge or intelligence is in excess, a 
cunning and manipulative mind results. One can de-
ceive oneself in many ways, even about thetruth.

4-5. Avoiding Fools, Making Friends with the Wise
 The fourth and fifth supports for investigation are 
to avoid foolish, unwise persons and to associate with 
wise ones. What is a wise person? One person may be 
learned in the scriptures. Another may be able to think 
things through with great clarity. If you associate with 
these people, your theoretical learning will surely in-
crease and you will cultivate a philosophical attitude. 
This activity is not at all bad. Another sort of wise person, 
however, can give you knowledge and wisdom beyond 
what is found in books. The scriptures tell us that the 
minimum prerequisite defining such a person is that 
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he or she must have practiced meditation and reached 
the stage of insight into the arising and passing away 
of all phenomena. If one has not reached this stage, it 
goes without saying that one should never try to teach 
meditation, since associating with one’s students will 
not foster the arising of dhamma vicaya in them.

6. Reflection on Profound Truth
 The sixth support for investigation is reflection 
on profound Dhamma. This instruction to think about 
something might seem contradictory. Basically it 
means reflecting on the nature of physical and mental 
phenomena from the vipassanā point of view: as aggre-
gates, elements and faculties, all of them impersonal.

7. Total Commitment
 The last important support for the arising of in-
vestigation is total commitment to cultivating this 
factor of enlightenment. One should always have the 
inclination toward investigation, toward direct intuitive 
insight. Remember that it is not necessary to rationalize 
or intellectualize your experiences. Just practice med-
itation, so that you can gain a firsthand experience of 
your own mind and body.

COURAGEOUS EFFORT: THIRD FACTOR OF ENLIGHT-
ENMENT

 The third enlightenment factor, effort or vīriya, is 
the energy expended to direct the mind persistently, 
continuously, towardthe object of observation. 
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 In Pāli, vīriya is defined as vīrānaṃ bhāvo, which 
means “the state of heroic ones.” This gives us an idea of 
the flavor, the quality, of effort in our practice. It should 
be courageous effort. People who are hardworking and 
industrious have the capacity to be heroic in whatever 
they do. It is effort itself, in fact, that gives them a heroic 
quality. A person endowed with courageous effort will 
be bold in going forward, unafraid of the difficulties he 
or she may encounter in executing a chosen task.

 Commentators say that the characteristic of effort 
is an enduring patience in the face of suffering or dif-
ficulty. Effort is the ability to see to the end no matter 
what, even if one has to grit one’s teeth.

 Yogis need patience and acceptance from the 
very beginning of practice. If you come to a retreat, 
you leave behind the pleasant habits and hobbies of 
ordinary life. You sleep little, on makeshift mattresses 
in tiny cells. Then you get up and spend the day trying 
to sit immobile and cross-legged, hour upon hour. On 
top of the sheer austerity of practice, you must be pa-
tient with your mind’s dissatisfaction, its longing for 
the good things of home.

 Anytime you actually get down to the work of med-
itation, moreover, you are likely to experience bodily 
resistance and some level of pain. Say you are trying to 
sit still for an hour with your legs crossed. Just fifteen 
minutes into the sitting, a nasty mosquito comes and 
bites you. You itch. On top of that, your neck is a bit 
stiff and there’s a creeping numbness in your foot. You 
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may start to feel irritated. You are used to a luxurious 
life. Your body is so pampered and spoon-fed that you 
usually shift its position whenever it feels the slightest 
discomfort. Now, alas, your body must suffer. And be-
cause it is suffering, you suffer as well.

 Unpleasant sensations have the uncanny ability to 
exhaust and wither the mind. The temptation to give 
up can be very great. Your mind may fill with rational-
izations:

 “I’ll just move my foot a tiny inch; it’ll improve my 
concentration.” It may be only a matter of time before 
you give in.
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Patient Endurance
 You need courageous effort, with its characteristic 
of forbearance in the face of difficulty. If you raise your 
energy level, the mind gains strength to bear with pain 
in a patient and courageous way. Effort has the power 
to freshen the mind and keep it robust, even in difficult 
circumstances. To increase your energy level, you can 
encourage yourself, or perhaps seek out the inspira-
tion of a spiritual friend or guide. Fed with a bit more 
energy, the mind grows taut and strong once more.

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

ธมฺมสาโรภิกขุ
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	 อาตมาบวชเป็นพระครั้งนี้	คร้ังที่	2	ไม่รวมบวชเณร	เป็นการบวชแบบไม่มีก�าหนดสึก	

ก่อนบวชครั้งนี้พระอาจารย์กรรมฐานของอาตมา	หลวงพ่อทองใบ	จรณธมฺโม	ละสังขารไปปี	

59	ท่านสั่งให้ไปจ�าศีลที่วัดภัททันตะอาสภาราม	อาตมา	มาถึงวัดในวันที่	18	กุมภาพันธ์	2554	

วันศุกร์ที่อาตมาจ�าเรื่องราวครั้งนั้นได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนความจ�าดีหรือส�าเร็จวิชชา	8	ประการแต่

อย่างใดแต่ที่จ�ารายละเอียดได้ดีเพราะเป็นคนชอบเขียนไดอารี่	

	 ช่วงเวลานั้นยังเป็นอาเสี่ย	ขับรถถามทาง	มาผิดๆถูกๆ	จึงมาถึงเป็นเวลา	13:00	น	

เป็นการมาครั้งแรกไม่รู้จักใครเลยและต่อจากนี้จะขอใช้ค�าแทนตัวเองว่าข้าพเจ้า	เม่ือข้าพเจ้า

มาถงึกล็งทะเบยีนขออยู่และอยูแ่บบตามสบายเพราะลาออกจากงานแล้ว	ต้องการมเีวลาปฏบิตัิ

ธรรมเตม็ทีก่่อนบวชแต่ม	ีเงือ่นไขเลก็ๆในใจว่าจะบวชให้โยมพ่อทีเ่ป็นมะเรง็ได้ทนัเห็นผ้าเหลือง	

เมื่อลงทะเบียนและรับทราบตารางการปฏิบัติธรรมก็รู้สึกภูมิใจว่าที่นี่ใช้สรรพนามเรียกว่า	โยคี

รู้สึกมันไม่ไปกระตุ้นความรู้สึกเก่าๆที่เคย	ครอบครูเรียนคาถาอาคม	และเคยฝึกสมาธิในทาง

ไสยศาสตร์	บริกรรมหัวใจเทพให้เกิดอ�านาจ	จนจิตต้องเตือนตัวเองว่ามาปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็น

พุทธสาวกนะจ๊ะเมื่อเห็นสภาพแวดล้อมในวัดแล้วก็รู้สึกว่าท่านเจ้าอาวาสต้องเป็นคนใจดีจึง

ถามหาเจ้าอาวาสทันทีท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์	วิ.	ไม่อยู่ไปอินเดียต้องพรุ่งนี้จึงกลับฉะนั้น

วันนี้รับศีลและแนวทางปฏิบัติจากแม่ชีครูฝึกไปก่อนสถานที่พักผ่อนของข้าพเจ้าอยู่กุฏิท้ายสุด

ปลายก�าแพงวัดเมื่อมองเลยก�าแพงวัด	เป็นเนินเขามีสุสาน	ฮวงซุ้ยเป็นแนวยาวข้าพเจ้าอยู่กุฏิ

ท้ายสดุจึงเข้าใจว่ากฏุเิป็นหลงัๆทีเ่ดนิผ่านมาได้มผีูม้าอาศยัอยูก่่อนแล้วจงึออกส�ารวจดปูรากฏ

ว่าไม่มีใครอยู่เลยในระยะ	300	เมตรภายในวัด	ทั้ง	3	ด้านแล้วนอกก�าแพงวัดเป็นแนวฮวงจุ้ยมี

ข้าพเจ้าพกัอยูแ่ต่ผูเ้ดยีว	ถงึเวลาท�าวตัรเย็นจึงต้องเดนิไกลหน่อยมารวมตวัท�าวตัรเยน็	นัง่สมาธิ	

เดินจงกรม	พร้อมกบัพนกังานชายหญงิการไฟฟ้า	80	กว่าคนและมผีูม้าด้วยตวัเองแบบข้าพเจ้า

อีก	20	กว่าคนรวมแล้วก็ประมาณ	100	กว่าคนเมื่อฉันน�า้ปานะแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนมา

รวมตวัท�าวตัรเช้าปฏิบตักิรรมฐานอกีครัง้เวลา	3:30	น	กฏุโิดดเดีย่วทีข้่าพเจ้าไฟอยูน่ัน้ยกพืน้สูง

เพ่ือป้องกันสัตว์เลื้อยคลานและวัชพืชใกล้กันเป็นต้นไทรใหญ่	ขนาด	5	คนโอบ	เลยต้นไทรไป

เป็นห้องน�า้จึงรบีเข้าห้องน�า้แปรงฟันให้เรียบร้อยและรีบเข้ากฏุปิฏบิตัธิรรมเพราะอากาศหนาว

เยน็ฝนตกพร�าๆ	ตลอดได้เกดิเวทนาอย่างหนึง่ขึน้ในใจเป็นเวทนาทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มานานแล้วคือ

อาการกลัวผีอย่างจับจิตจับใจตั้งแต่เป็นวัยรุ่น	ครอบครูเรียนวิชาอาคม	บวชเณร	ก็แบกกลดถือ

ธุดงค์ก็ไม่เคยกลัวผีอีกเลยครั้งถึงวัยท�างานท�าธุรกิจต้องเดินทางไปทั่วประเทศต้องพักโรงแรม

ตลอดเวลาไม่เคยจองห้องพักเลยเมื่อถึงโรงแรมและห้องพักเต็มก็จะบอกฟรอนว่าขอพักห้อง
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ท่ีไม่มีใครกล้าพักก็จะมีห้องพักทุกครั้งไปแล้วก็	พ้นผ่านมาได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ในกุฏิพระในเขต

ธรณีสงฆ์แท้ๆความกลัวผีขนาดเสียวสันหลังได้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	ภายในกุฏิ

เป็นมุ้งลวดทุกด้านแล้วหน้าต่างปิดเปิดเป็นกระจกใสสูงเท่าคนยืน	จึงมองเห็นภายนอกกุฏิได้

ทุกด้านโปร่งใสไม่มีผ้าม่าน

	 การที่มองเห็นภายนอกได้ทุกด้านและชัดเจนอย่างนี้ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวขึ้นไปอีก

หลายเท่า	มีสิ่งลึกลับอาถรรพ์ท่ีทรงพลังอ�านาจแต่มองไม่เห็นรอคอยอยู่นอกกุฏิเป็นอันมาก

อาถรรพ์ผร้ีาย	พวกนีน้ีแ่หละทีก่ระหายและคอยลงโทษให้ร้ายและเบียดเบียนผูท้ีเ่คยท�าบาปท�า

ชัว่โดยทีไ่ม่เกรงใจพระศาสนา	และข้าพเจ้าก็เป็นผูห้นึง่ทีเ่คยมพีฤตกิรรมเช่นนัน้	ทัง้ความกลวัผี	

ทัง้ความส�านกึบาปและความไม่คุน้กบัสถานทีม่นัถาโถมเข้ามาในจติ	จงึรูต้วัว่าไม่สามารถเจรญิ

กรรมฐานได้แต่กลับมีน�้าตาไหลออกมาแทน	เวลา	21:00	น	ไฟส่องแสงทางและไฟห้องน�้าก็มืด

ลง	เอาละสิทีนี้จะท�าอย่างไรดีล่ะกู	มีความรู้ชั้นสูงที่รู้กันในหมู่นักเดินทางว่าวิธีที่จะแก้อาการ

กลัวผีได้ต้องนับถือและเคารพเจ้าที่เจ้าทางที่ช่องว่างใต้หลังคามีพระพุทธชินราชจ�าลองขนาด	

5	นิ้วประดิษฐานอยู่ขนาดซ้ายขวาด้วย	ภาพสีใส่กรอบเป็นภาพหลวงปู่ใหญ่	พระมหาเถราจาร

ย์	ดร.ภัททันตะ	และอีกภาพเป็นภาพพระอาจารย์	พระครูภาวนาวราลังการ	ครั้นไหว้มาที่ภาพ

หลวงปูใ่หญ่	เวลาน้ันเข้าใจว่าท่านยงัไม่ละสงัขารและเป็นอาจารย์ใหญ่ทีอ่ยูโ่ดดเดีย่วต้องมเีรือ่ง

ส�าคัญจริงๆจึงเข้าพบท่านได้ในภาพถ่ายสายตาหลวงปู่ใหญ่แข็งกร้าวและเข้มงวดมาก	สายตา

ของท่านเหมือนกับจะบอกว่าปฏิบัติให้คุ้มกับข้าวทุกเม็ดที่เจ้ากินเข้าไป	ครันไหว้มาที่ภาพพระ

อาจารย์มีรอยยิ้มนิดๆที่มุมปาก	เป็นการยิ้มแบบหยิ่ง	ๆ 	เหยียด	ๆ ให้กับวัฏสงสารและพญามาร

ท้ังหลายแต่สายตาของพระอาจารย์นีส่ท่ีิสะดดุใจมันเป็นสายตาของผูท่ี้ต้องแบกภาระหนกัหน่วง

และเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจึงหันมาไหว้พระประธานบ้าง	ครั้นมองซึ้งเข้าไปในสายพระเนตร

ของพระประธาน	เหมือนกับพระองค์ท่านจะสั่งว่าให้เลิกฟุ้งซ่านแล้วปฏิบัติธรรมได้แล้ว	ถ้าจิต

ของข้าพเจ้ามีพลัง	และบริสุทธิ์พอก็อยากจะส่งกระแสจิตตอบพระองค์ท่านไปว่าจะให้ข้าพเจ้า

ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรในเมื่อมีเสียงคนเดินอยู่รอบๆกุฏิอยู่ตลอดเวลา	ถ้าคิดในแง่ดีก็คงเป็นเจ้า

หน้าทีข่องทางวดัออกตรวจตราและดแูลสถานทีแ่ต่กใ็ห้แปลกใจตรงทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่ใช้ไฟฉายและ

ไม่เดินตรงทางเดินแต่กลับไปเดินฝ่ากอหญ้าและวัชพืช	แต่ที่แปลกกว่านั้นคือ	

	 ตามปกติเวลาคนเดินเสียงกบเขียดหรือเรไรจะต้องเงียบเสียง	แต่น่ีกลับส่งเสียงดังขึ้น

กว่าเดิม	จากความรู้ชั้นสูงที่ท�าให้หายกลัวผี	ข้าพเจ้าจึงก้มลงกราบพระที่ช่องใต้หลังคานั้นคือ

กราบไปเรื่อยๆและไม่เปิดตาเพราะกลัวจะเห็นภาพ	นอกกุฏิ	ครั้นกราบลงหลายสิบครั้งรู้สึกว่า



75

เสียงเดินจะใกล้กุฏิเข้ามาเรื่อยๆและไม่ใช่คนเดียวซะด้วยรู้สึกว่าจะมาหลายคนหรือว่าจะเป็น

เจ้าหน้าทีข่องทางวดัเดนิมาพดูคยุหรอืตกัเตอืนอะไรจงึเปิดตาและมองออกไปปรากฏว่าภายใน

กฏุปิิดไฟฟ้าอยูจ่งึมองไม่เห็นภาพนอกท่ีมดืสนทิ	จงึดบัไฟฟ้าเผือ่จะได้รูผู้ค้นทีอ่ยูน่อกกฏุเิขาท�า

อะไรกันหรือเป็นพวกจับกบจับเขียดหรือเป็นพวกชอบขโมยของวัดก็ไม่เห็นมีใครสักคนจึงเกิด

ความคิดว่า	นั่งสมาธิสิแล้วเอาบุญกุศลจากการนั่งสมาธินั้นแหละแผ่เมตตาให้พวกเขาไป	ส่วน

ว่า	เขาจะไม่รับหรือว่าบุญกุศลเขาเหนือกว่า	เพราะอยู่วัดมานานกว่า	มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจึง

นั่งสมาธิแบบเปิดตาจะได้ทราบความเคล่ือนไหวนอกกุฏิด้วย	แต่เลี่ยงที่จะไม่มองไปที่ต้นไทร

ใหญ่	เพราะบริเวณนั้น	น่ากลัวมากๆ	จึงนั่งสมาธิแผ่เมตตาและหามุมแคบๆในกุฏิด้านที่จะไม่

ต้องเห็นต้นไทรใหญ่และนอนหลับไป	หลับสนิทเพราะเหนื่อยและอากาศที่นี่บริสุทธ์ิมากเมื่อ

ส่องไฟฉายดูนาฬิกาเป็นเวลา	03:00	น.	เกิดความขัดแย้งขึ้นในใจ	คือเปิดไฟฉายและออกไปฉี	่

แล้วออกไปฉีจ่ะเจออะไรไหมถ้าไม่เจอกด็ไีปแต่ถ้าเจอกค็งไม่ถงึตายเพราะไม่เคยมใีครถกูผหีลอก

ตายแล้วท�าไมยงัมคีนกลวัผอียูท่ัว่ไป	ทีเ่ขากลวัผีไม่ใช่กลัวตายแต่เขากลัวเป็นบ้าหรอืถกูผีเข้าคน

เราพอเป็นบ้าแล้วบริหารอินทรีย	์5	ไม่ได้	ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้	เกิดมาก็เท่ากับเสียชาติเกิด	สรุป

คือไม่ออกไปฉี่เมื่อต้องอั้นฉี่จึงท�าให้นอนไม่หลับและอีกอย่างใกล้เวลาท�าวัตรแล้วจึงไม่นอนต่อ

ถ้านั่งจะยิ่งปวดฉ่ีจึงเดินจงกรมดีกว่าเวลาเดินหันหลังให้ภาพ	ต้นไทรใหญ่จะเปิดตาเดินแต่ถ้า

เดนิหนัหน้าไปทางต้นไทรใหญ่จะปิดตาเดนิฉะนัน้ช่วงปิดตาเดนินีแ้หละจะท�าให้เพยีงครึง่เดยีว	

และภาวนาว่าอยากกลับหนอ	อยากกลับหนอเดินจงกรมพอเหงื่อซึมๆ	ทั้งที่อากาศหนาวเหน็บ

รู้สกึว่าทัง้ร่างกายและจติใจเข้มแขง็อย่างประหลาดทัง้ทีภ่ายนอกกฏุมิเีสยีงเหมอืนผู้คนมาตัง้วง

กนิข้าวกนั	เสยีงระฆงัดงัขึน้ถงึเวลาต้องเปิดไฟฉายและเดนิไปบรเิวณลานท�าวตัร	แล้วหนอ	เวลา	

3:30	น	ภายนอกมดืสนิทฝนตกพร�า	ๆ ทางเดนิเชญิเฉอะแฉะและยงัสิง่ลกึลบั	สรปุกค็อื	จะไม่ออก

ไปท�าวัตรแต่จะเดินจงกรมแบบปิดตาในกุฏินี่แหละ	เมื่อคิดเพลินไปอย่างนี้ท�าให้ปิดตาเดินเลย	

ขอบเขตไปจึงเดินมา	ชนขอบหน้าต่างซึ่งเบื้องหน้าของข้าพเจ้าก็คือต้นไทรใหญ่นั่นเอง	แล้วจะ

ภาวนาว่ากระไรจะภาวนาว่าผิดท่ีหนอหรือยืนหนอหรืออยากกลับหนอหรือตายหนอ	ฉับพลัน

นั้นข้าพเจ้าก็ได้เห็นผีเป็นผีท่ีน่ากลัวท่ีสุดและความน่ากลัวก็ยิ่งทวีมากข้ึน	ผีที่หิวโหยและกิน	

ของสดได้ทกุอย่าง	ถกูน�า้ย่อยๆกระเพาะอาหารจนหายหมด	แล้วมาย่อยส่วนอ่ืนๆ	จนเหลวพอง

ไปหมด	ผเีจบ็ปวดจนลกูตาทะลกัออกมาจงึจบัลูกตามาเค้ียวกนิ	ลกูตามีสายยาวออกมาไป	ดงึส

มองติดออกมาเคี้ยวกินเข้าไปด้วย	ผีตัวเดิม	เมื่อไม่มีลูกตา	ก็ไขว่คว้าสะเปะสะปะมาเจอผีท้อง

แก่ใกล้คลอดผตีวัเดมิกเ็ข้าแหวกท้องเอาเดก็ในท้องออกมากนิผีท้องแก่โกรธแค้นดงึล้ินผตีวัเดมิ
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ออกมาเคี้ยวกิน	ข้าพเจ้าเห็นภาพเหล่านี้ไม่รู้สึกขนลุกหรือสะดุ้งกลัวแม้แต่น้อยเพราะเป็นภาพ

ทีเ่หน็ในจติของเองไม่ใช่เหน็อย่างเดยีวแต่รูไ้ปถงึบาปกรรมทีม่เีหล่านีเ้คยก่อไว้	ภาพทีเ่ห็นในจติ

เหน็อย่างชดัเจนมากเพราะหลายปีก่อนเคยฝึกเพ่งกสณิถงึแม้จะเพ่งกสณิไปนานแล้วก็ตาม	ทาง

ฝ่ายความรูก้ร็ูว่้าผท่ีีเกดิ	จากการท�าบาปท�าชัว่นัน้น่ากลวักว่าผเีจ้าทีเ่จ้าทางหลายเท่านกั	จงึสรปุ

ว่า	มาปฏิบัติธรรมมาท�าบุญท�ากุศลไม่ต้องกลัวผีจึงลืมตาขึ้นเห็นต้นไทรนอกกุฏิ	ต้องแสงจันทร์

และแสงดาวต้นไทรเป็นสทีองและส่งประกายเป็นแสงนวลๆเป็นภาพทีส่วยงามและเยน็ตามาก

ความหวาดกลัวและชิงชังภูตผีหมดไปแล้วมีแต่ความสงสารขึ้นมาอย่างจับใจ
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	 ถ้าเลือดเนื้อของเรา	พอจะประทังความหิวโหย	ของพวกเขาได้	ก็ยินดีที่จะสละให้ความ

คิดที่จะไม่ไปท�าวัตรเปลี่ยนไป	ถ้าจะช้าไปนิด	เพราะต้องแวะฉ่ีและล้างหน้าก็ยังดี	 เม่ือไปถึง

เป็นเวลาที่ญาติธรรมก�าลังนั่งสมาธิกันอยู่	มีอาสนะปลายแถวฝ่ายชายว่างอยู่หน่ึงที่บ่งบอก

ถึงประสิทธิภาพของการดูแลเอาใจใส่ของครูฝึกที่นี่	ก็ปฏิบัติจนถึงเวลาฉันเช้า	เป็นอาหารเช้า

ที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะฉันไปพร้อมกับความรู้ที่ว่า	การหยิ่งและเหยียดวัฏสงสารและพญา

มารมันเป็นอย่างไรหลังจากฉันเพล	ทราบว่าท่านเจ้าอาวาสกลับถึงวัดแล้ว	และจะมีการสอบ

อารมณ์กรรมฐานตามปกติ	ก็รีบมาก่อนเวลาเล็กน้อย	จะได้ไม่ต้องรอคิวกัน	ก็ได้พบกับพระ

อาจารย์เป็นครัง้แรก	แรกทีเ่หน็พระอาจารย์รูส้กึแปลกใจท่ีพระอาจารย์ไม่มอีาการเหนือ่ยอ่อน

หรือเพลียเครื่องเลย	อีกทั้งมีความรู้สึกสนิทคุ้นเคยกัน	จึงไม่สอบอารมณ์กรรมฐานแต่กลับไป

คุยเรื่องการใช้ชีวิตในเพศบรรพชิตแทน	พูดคุยกันพอสมควรก็มีผู้มารอสอบอารมณ์จึงออกมา

ปฏิบัติธรรมถึงเวลาค�่าพระอาจารย์	น�านั่งกรรมฐานและเทศน์	1	กัณฑ์ในสมุดไดอารี่เขียนว่า	

พระอาจารย์เทศน์ได้ดีและซาบซึ้งมากอยากให้คนทั้งโลกได้มานั่งฟังนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาคงไม่

สามารถท�าแบบนีไ้ด้คือลงจากเคร่ืองมากไ็ม่ได้หยดุพกัหรอืฉนัอาหารเสรมิเลย	และขณะทีเ่ทศน์

อยูน่ัน้พระอาจารย์กแ็สดงอาการเหนือ่ยอ่อนให้เหน็โดยการยกมือขึน้ปิดปากและไอแคก็ๆ	และ

พระอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าดีนะที่มันไอหนอ	ถ้าไอเลิฟยูก็จบกัน	อ้อลืมบอกไปพนักงานการไฟฟ้า

ที่เป็นโยคีหญิงรุ่นนั้น	มีที่หน้าตาน่ารักก็หลายท่านและพระอาจารย์ในเวลานั้นยังผิวคล�้า	กร�า

แดด	คางยังเหลี่ยม	แก้มยังตอบและตาคมไม่กลมกลึงและหย่อนคล้อยอย่างเวลานี้	ถึงตรงนี้คง

ต้องขอจบเรือ่งประสบการณ์ใครเอ่ย	แต่คงไม่ใครเอ่ยซะทีเดยีวเพราะมีหลายท่านคงรูว่้าอาตมา

เป็นใครและที่นี่ที่สมุทรปราการนี้อาตมาก็ดังพอสมควร	แต่ถึงอาตมาจะดังไปอีกกี่เท่าก็ตาม	ก็

ยังไม่ได้ครึ่งพระอาจารย์เพราะท่านพระอาจารย์ท่านดังไปถึงสามโลก
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คุยกับหมอ

หมอพมิ

วัณโรคปอด
(ต่อ)

ภาพประกอบ: https://www.rsm.ac.uk/
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การปฏิบัติตัวเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

 

สวัสดีค่ะชาวอาสภาสารทุกท่าน	ช่วงที่ผ่านมาเราทุกท่านได้ประสบกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่	 

“โควิดสิบเก้า”	(COVID-19)	หรือ	โคโรนาไวรัส	(Corona	virus)	ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อของระบบ

ทางเดินหายใจ	โดยระบาดไปท่ัวโลก	และท�าให้ผู้ติดเชื้อบางรายเสียชีวิต	และในช่วงสิงหาคม

ของทุกปี	ก็มักเป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดมากที่สุด	คอลัมคุยกับหมอวันนี	้จึงขอแนะน�าการ

ปฏิบัติตัวเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมาฝากกันค่ะ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจคืออะไร?

	 ยกตวัอย่างโควดิสบิเก้า	เป็นเชือ้ไวรสัอุบัตใิหม่ชนดิหนึง่	ซึง่ก่อให้เกิดโรคตดิเชือ้ทางเดนิ

หายใจ	โดยสามารถแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสฝอยละอองและพื้นผิวที่มีเชื้อ	 (Droplet	

transmission)	ภายหลังการติดเชื้อประมาณ	5-6	วัน	จะมีระยะที่ยังไม่มีอาการในช่วง	24-48	

ช่ัวโมง	แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้อื่นได้	เม่ือเริ่มมีอาการผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีไข้	น�้ามูก	ไอ	

จาม	หายใจล�าบาก	ท้องเสีย	ปวดเมื่อยตามตัว	โดยจะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก

และเสียชีวิต	ส่วนไข้หวัดใหญ่	เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกัน	อาการแสดงคล้ายคลึงกันและสามารถ

ติดต่อได้ทั้งทางการสัมผัสฝอยละอองและพื้นผิวที่มีเชื้อ	(Droplet	transmission)	และการสูด

ฝอยละออง	(Airborne	transmission)	ได้นั่นเองค่ะ

 

เราจะป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนี้อย่างไร?

	 สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคือการล้างมอืบ่อย	ๆ 	อย่างถกูวธิ	ีไม่สมัผสัใบหน้า	หลกีเลีย่งการใกล้ชดิ

ผู้ป่วย	รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกลาง	หรือแยกชุดอาหารกับผู้อื่น	ทานอาหารที่ปรุงสุก	ซึ่ง

เป็นวิธีที่ไม่ยากเลย	หากเราตั้งใจและมีสติเสมอ	
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การล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกต้อง ต้องท�าอย่างไร?

	 การล้างมอืส�าคัญยิง่กว่าวธิกีารป้องกันอืน่	ๆ 	หากเราล้างมือบ่อย	ๆ 	และถกูวธิ	ีกจ็ะท�าให้

เราลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างมีนัยส�าคัญ	โดยการล้างมือสามารถล้างมือด้วยน�้าและสบู	่

หรอืเจลแอลกอฮอล์ทีม่คีวามเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตัง้แต่ร้อยละ	70	ข้ึนไป	อย่างน้อยเป็นเวลา	

20	วินาทีให้ทั่วทั้งมือ	โดยท�าตามวิธีล้างมือ	7	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

	 โดยแนะน�าให้ล้างมอืก่อนและหลงัสัมผัสส่ิงของ/กลอนประต/ูปุ่มเปิด-ปิดไฟ	หรอื	ลฟิท์	

ก่อนและหลังรับประทานอาหาร	ก่อนและหลังเข้าห้องน�้า	และหมั่นท�าความสะอาดอุปกรณ์ที่

ต้องใช้งานบ่อยๆ	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว	กระเป๋า	โต๊ะท�างาน	ธนบัตรและ

เหรียญ	เป็นต้น
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หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย?

	 เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ	ยกเว้นเสียแต่

ว่าบคุคลทีเ่ราใกล้ชิดมปีระวตัสิมัผสักบัผูต้ดิเชือ้โดยตรง	หรอืแสดงอาการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ	

ดงันัน้เราจึงควรหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่ผีูค้นชกุชมุ	เช่น	ห้างสรรพสนิค้า	โรงหนงั	ตลาดนดัทีแ่ออดั	

สนามมวย	สถานบันเทิงทุกประเภท	หรือสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ยาก	เป็นต้น	งดเดินทางไป

ประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคดังกล่าว	ก็จะเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อได้นั่นเองค่ะ

 

การใส่หน้ากากอนามัยจ�าเป็นหรือไม่?

	 การใส่หน้ากากอนามัยในความจริงแล้ว	เหมาะส�าหรับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดิน

หายใจ	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อขณะไอ	หรือจาม,	บุคคลที่ต้องใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย

โดยตรง	เช่น	บุคลากรทางการแพทย์	ผู้ดูแลผู้ป่วย	เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยกระเด็นถูก

ใบหน้า	โดยเฉพาะจมูกและปาก,	หรือบางอาชีพที่ต้องท�างานในสถานที่ที่มีผู้คนชุกชม	เช่น	ขับ

รถโดยสารสาธารณะ	สนามบิน	แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันก็แนะน�าให้สวมหน้ากาก

อนามัยหากต้องออกนอกบ้านจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสงบ

	 โดยความส�าคัญของหน้ากากอนามัยคือ	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อของผู้สวมใส่	ใน

ขณะไอ	หรือจาม	และป้องกันฝอยละออง

จากสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ	

ให้แก่ผู ้สวมใส่	ดังนั้นการเลือกหน้ากาก

อนามัยที่ดีและการสวมใส่ที่ถูกต้องจึงเป็น

เรื่องส�าคัญ

 

หน้ากากอนามัยที่ดี เป็นอย่างไร?

	 หน้ากากอนามัยจะต้องมีคุณสมบัติ

กันน�้าที่ผิวด้านนอก	และสามารถดูดซับน�้า

ด้านในที่ท�าการสวมใส่	ดังนั้นหากหน้ากาก

ผ้ามคีณุสมบัติดงักล่าว	กส็ามารถใช้ทดแทน

หน้ากากอนามัยแบบ	surgical	mask	ได	้
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ภาพประกอบ: lifeforstock
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หน้ากากอนามัยชนิด surgical mask ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1.ท�าความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากาก

2.	หนัด้านทีม่สีอีอกด้านนอก(ด้านทีก่นัน�า้)	หนัด้านสขีาวเข้าตวั(ด้านทีซ่บัน�า้)

3.	จับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหู

4.	กดแกนโลหะด้านบนให้แนบกับหน้า

5.	ดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง

วิธีการถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1.	ใช้นิ้วเกี่ยวสายคล้องเพื่อทิ้งลงถังขยะ	

	ไม่ต้องพับหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง	

	เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากโดยตรง

2.	ห้ามสัมผัสหน้ากากโดยตรง

3.	หากสัมผัสหน้ากากที่ใช้แล้ว	ให้ล้างมือให้สะอาด

ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยท�าอย่างไร

1.	หาก	ไอ	จาม	ให้ใช้แขนเสื้อหรือผ้าปิดปากแทน	

	ไม่ควรใช้มือเพราะเชื้อโรคจะติดมากับมือ	ท�าให้มีโอกาสแพร่เชื้อสูง

2.	พกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์	

	ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมคือ	70%	หรือไม่ต�่ากว่า	50%

3.	เช็ดที่จับประตู	หรือสิ่งของที่มีคนจับบ่อย	ๆ

เอกสารอ้างอิง

-	ศ.	พญ.	ศศิโสภิณ	เกียรติบูรณกุล(2563).	ความเหมือนและความแตกต่าง	Covid-19	กับไข้หวัดใหญ่(ออนไลน์).	

	สืบค้นจาก	https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19/information/26mar2020-1129

-	ผศ.	นพ.	ก�าธร	มาลาธรรม(2563).	เรื่องที่ควรรู้ก่อนใส่หน้ากากอนามัย	แบบไหนถึงถูกต้อง(ออนไลน์).	

	สืบค้นจาก	https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/เรื่องที่ควรรู้ก่อนใส่/

-	พญ.	รพีพรรณ	รัตนวงศ์นรา	มอร์ด(2563).	วิธีล้างมือ	7	ขั้นตอน	สะอาดง่าย	ห่างไกล	Covid-19	(ออนไลน์).	

	สืบค้นจาก	https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19/regulation/14apr2020-1213

-	ผศ.	นพ.	ภาวิทย์	เพียรวิจิตร(2563).	10	จุดสะสม	Covid-19(ออนไลน์).

	สืบค้นจาก.	https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19/regulation/18apr2020-1542



84

 รั ตน สูตร
บทสวดขจั ดภั ย โ รคร ะบาด ความอดอยาก

รัตนสูตร หรือรัตนปริตร	 เป ็นพระสูตรในพระสุตตันตป ิฎก	 หมวด 

ขุ ททกนิ ก า ย 	 ขุ ททกปาฐะ 	 จั ด เ ป ็ นหนึ่ ง ใ นพระปริ ต ร	 

หรือพระคาถาพรรณนาสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย	และเป็นพระสูตรที่พระอานนท์รับการ

ถ่ายทอดมาจากพระพทุธเจ้าเพือ่ใช้สวดขจดัปัดเป่าภยัพบัิตร้ิายแรงทัง้หลายทีเ่กดิขึน้	เพือ่โปรด

ชาวกรุงเวสาลีให้รอดพ้นจากโรคระบาดอหิวาตกโรค	ปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่ก�าลัง

รมุเร้า	และให้รอดจากการเผชญิกบัความอดอยากเพราะฝนแล้งจนผูค้นล้มตายเกล่ือนกลาดเป็น

จ�านวนมาก	ต้องน�าศพไปทิง้นอกเมอืง	นอกจากน้ียงัมุง่หมายให้ชนทัง้หลายได้มีดวงตาเหน็ธรรม

‘รัตนสูตร’	มีใจความดังนี้

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา  

ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

เหล่าภูตทั้งหลาย	ทั้งที่อยู	่ณ	ภาคพื้นก็ดี	ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี	ที่มาชุมนุมกันอยู่	ณ	สถานที่นี้

ก็ดี	ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น	จงเป็นผู้มีใจดีเถิดและเชิญฟังค�าสดุดีพระรัตนตรัย	อันข้าพเจ้ากล่าว	

โดยเคารพเถิด

ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ  

หะรันติ เย พะลิง ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ 

ดกู่อนภูตทัง้หลาย	เพราะเหตนุัน้แล	ท่านท้ังหลายทัง้ปวงจงฟังข้าพเจ้า	ขอท่านทัง้หลาย	จงกระท�า 

เมตตาจิต	ในประชาชาวมนุษย์เถิด	 ซ่ึงเขาทั้งหลาย	ท�าเทวตาพลีอยู่	ทั้งกลางวันกลางคืน	 

เพราะเหตุนั้นแล	ท่านทั้งหลาย	จงเป็นผู้ไม่ประมาท	ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

ชาวมหาวิหาร
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ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถา

คะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ทรพัย์อย่างใดอย่างหนึง่ในโลกนี	้หรอืในโลกอืน่	หรอืรตันะอันใดอันสูงค่า	ในสรวงสวรรค์	ทรพัย์ 

หรือรัตนะนั้นๆ	ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า	 ไม่มีเลย	ข้อนี้	 จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง	 

ในพระพุทธเจ้า	ด้วยค�าสัตย์นี้	ขอความสวัสด	ีจงบังเกิดมีเถิด

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง, ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ  

สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พระศากยมุนีเจ้า	ทรงมีพระหฤทัยด�ารงมั่น	ได้บรรลุธรรมอันใด	เป็นที่สิ้นกิเลส	เป็นที่สิ้นราคะ	

เป็นอมตะอย่างแท้จริง	สิง่ใดๆท่ีเสมอด้วยพระธรรมนัน้	ย่อมไม่ม	ีข้อนี	้จดัเป็นรตันะคณุอนัสงูส่ง	

ในพระธรรม	ด้วยค�าสัตย์นี้	ขอความสวัสดี	จงบังเกิดมีเถิด

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ 

วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พระพทุธเจ้าผูป้ระเสรฐิสดุทรงสรรเสรญิสมาธิว่าเป็นธรรมอนัสะอาด	บัณฑติทัง้หลาย	กล่าวว่า 

สมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยล�าดับสม�่าเสมอ	คุณธรรมอื่น	ที่เสมอด้วยสมาธินั้น	ย่อมไม่มี	 

ข้อนี้	จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง	ในพระธรรม	ด้วยค�าสัตย์นี้	ขอความสวัสดี	จงบังเกิดมีเถิด

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ  

สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ  

สุวัตถิ โหตุ ฯ

บุคคลเหล่าใด	นับเรียงองค์ได้เป็น	8	นับเป็นคู่ได้	4	คู	่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว	บุคคล

เหล่านั้น	เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า	เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน	ทานทั้งหลาย	ที่บุคคลถวายใน

ท่านเหล่านั้น	ย่อมมีผลเป็นอันมาก	ข้อนี้	จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง	ในพระสงฆ์	ด้วยค�าสัตย์นี้	

ขอความสวัสด	ีจงบังเกิดมีเถิด
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มกราคม
๑	มกราคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันขึ้นปีใหม่

๘	-	๑๒	มกราคม	(วันพุธ-วันอาทิตย์)	 	 จารึกบุญ	จาริกธรรม	ณ	ประเทศศรีลังกา

๑๙	-	๒๖	มกราคม	(วันอาทิตย์-วันอาทิตย์)	 คอร์สปัญจบูชา

กุมภาพันธ์
๘	กุมภาพันธ์	(วันเสาร์)	 	 	 	 วันมาฆบูชา

๑๓	-	๑๗	กุมภาพันธ์	(วันพฤหัสบดี-วันจันทร์)	 จารึกบุญ	จาริกธรรม	ณ	ประเทศพม่า

๒๒	-	๒๙	กุมภาพันธ์	(วันเสาร์-วันเสาร์)	 	 คอร์สปัญจบูชา

มีนาคม
๕	-	๑๕	มีนาคม	(วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์)	 จารึกบุญ	จาริกธรรม	ณ	ประเทศอินเดีย

๒๒	-	๒๙	มีนาคม	(วันอาทิตย์-วันอาทิตย์)	 คอร์สปัญจบูชา

เมษายน
๖	เมษายน	(วันจันทร์)	 	 	 	 วันจักรี

๑๓	-	๑๕	เมษายน	(วันจันทร์-วันพุธ)	 	 วันสงกรานต์

๑๙	-	๒๖	เมษายน	(วันอาทิตย์-วันอาทิตย์)	 คอร์สปัญจบูชา

 พฤษภาคม
๑	พฤษภาคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันแรงงาน

๑	-	๗	พฤษภาคม	(วันศุกร์-วันพฤหัสบดี)		 คอร์สวิสาขภาวนา

๖	พฤษภาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันวิสาขบูชา	และผ้าป่าสามัคคี

มิถุนายน
๓	มิถุนายน	(วันพุธ)	 	 	 	 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ		

	 	 	 	 	 	 พระบรมราชินี

ตารางกิ จกรรม ปร ะจ� า ปี  ๒๕๖๓

* คอร์สยกเลิก	เนื่องจากวิกฤต	Covid	-	19
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 กรกฎาคม
๕	กรกฎาคม	(วันอาทิตย์)	 	 	 วันอาสาฬหบูชา

๖	กรกฎาคม	(วันจันทร์)		 	 	 วันเข้าพรรษา

๖	กรกฎาคม	-	๒	ตุลาคม	(วันจันทร์-วันศุกร์)	 คอร์สสัจจานุปัสสนา	(คอร์ส	๓	เดือน)

๒๘	กรกฎาคม	(วันอังคาร)	 	 	 วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ	 	

	 	 	 	 	 	 พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐

 สิงหาคม
๑๒	สิงหาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันแม่แห่งชาติ

 ตุลาคม
๒	ตุลาคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันออกพรรษา

๓	ตุลาคม	(วันเสาร์)	 	 	 	 วันตักบาตรเทโวโรหณะ

๔	ตุลาคม	(วันอาทิตย์)	 	 	 	 กฐินสามัคคี

๑๓	ตุลาคม	(วันอังคาร)		 	 	 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

	 	 	 	 	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

๒๒	-	๒๙	ตุลาคม	(วันอาทิตย์-วันอาทิตย์)	 คอร์ส	มทิุตาอาจรยิปฏบัิตบูิชา	ประจ�าปี	๒๕๖๓

๒๓	ตุลาคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันปิยมหาราช

 พฤศจิกายน
๖	-	๑๖	พฤศจิกายน	(วันศุกร์-วันจันทร์)			 ปฏิบัติธรรม	ณ	เมืองคยา

	 	 	 	 	 	 รัฐพิหาร	ประเทศอินเดีย

๒๒	-	๒๙	พฤศจิกายน	(วันอาทิตย์-วันอาทิตย์)	 คอร์สปฏบัิตบูิชา	เนือ่งในวนัครบรอบมรณะภาพ

	 	 	 	 	 	 หลวงพ่อภัททันตะ	อาสภมหาเถระ	

๒๔	พฤศจิกายน	(วันอังคาร)	 	 	 ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่

ธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๔
๕	ธันวาคม	(วันเสาร์)	 	 	 	 วันคล้ายวันพระราชสมภพ	รัชกาลที่	๙

๑๐	ธันวาคม	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันรัฐธรรมนูญ

๑๖	-	๒๓	ธันวาคม	(วันพุธ-วันพุธ)	 	 Internationnal	mindfulness

	 	 	 	 	 	 meditation	retreat

๓๑	ธันวาคม	-	๒	มกราคม 	 	 ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า
(วันพฤหัสบดี-วันเสาร์)
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กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
 เพื่อเปนคาใชจายทั่วไป เชน คาบํารุงยานพาหนะคาน้ํามัน คานํ้า-ไฟฟา คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

และใชเบิกจายสมทบบัญชีอื่นๆ ทุกประเภท

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนกลาง)

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)
 เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยคี 

บุคคลผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)
 เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)

การสนับสนุนกิ จกรรมของวัด

 ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม 

ด้วยตนเอง	สามารถบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ	

ภายในวัด	โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร	ดังต่อไปนี้
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กองทุนเผยแผ่
 เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ เชน คาพิมพ คาจัดทําหนังสือ และคาเครื่องมือวัสดุ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ
 เพื่อเปนคาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ และคาตรวจรักษาโรค ในคราวจําเปนสําหรับพระภิกษุ  

สามเณร และผูปฏิบัติธรรม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน
 เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

ธ.กรุงเทพ สาขาบ้านบึง บัญชีฝากประจ�า ๖ เดือน เลขที่ 353-216894-9 

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนอาสภาคาร
 เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร ศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปันหลวงพอใหญฯ)

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

ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนก่อสร้าง
 เพือ่เปนคาใชจายในการกอสรางอาคารถาวรวตัถุ รวมทัง้ซอมแซมอาคารสถานทีซ่ึง่ชาํรดุเสยี

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
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ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

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

สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ ส�านักงานวัดภัททันตะอาสภาราม
หรือโอนเงินเข้าบัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุโบสถ)

ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ 210-0-39551-3
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ 117-2-64886-6 

โทร. 086-8198358, 085-6787160, 034-160509
e-mail: bhaddanta@gmail.com
ID Line @watbhaddanta.com
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