
อาสภาสาร
วัดภัททันตะอาสภาราม

วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๕๑ ประจ�าเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด

ภัทท
นัตะอาสภาราม

๕๑





พระครูภาวนาวราลังการ วิ. โสรโท ภิกขุ

เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี

“

“
 ถ้าเราตามไม่ทัน เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจ

เมื่อมันไม่ได้ดั่งใจ เราจะรู้สึกกระวนกระวายใจ คือเป็น

 ทุกข์ใจนั่นเอง แต่ถ้าเราท�าใจได้ ทุกอย่างมันก็จะผ่านไป

ในเมื่อมันไม่เที่ยง เราจะไปบังคับให้มันเที่ยงแท้อย่างนั้น

 ก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะมันเป็นกฎของมันอย่างนั้น
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สารจากบรรณาธิการ
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นะมัตถุ รัตตะนะตะยัสสะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย

      สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกคร้ังกับอาสภาสาร วารสารรายสี่เดือนของ 

วดัภัททนัตะอาสภาราม ฉบบัท่ี ๕๑ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา ทาง

วดัได้จดัพธิเีวยีนเทยีนเนือ่งในวนัมาฆบชูา ซึง่ในปีนีก้ย็งัอยูใ่นช่วงทีต้่องเฝ้าระวงัสถานการณ์โรค

โควิดระบาดรอบสองอยู่ ทางวัดก็ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ ญาติโยมบาง

ส่วนทีไ่ม่สะดวกมาทีว่ดักส็ามารถร่วมตดิตามชมและร่วมพธิต่ีางๆได้ทางออนไลน์ตลอดทัง้ปี ใน

บทความส่วนนี้ทางบรรณาธิการก็จะขอใช้พื้นกล่าวถึงความส�าคัญของวันมาฆบูชาสักเล็กน้อย

 วันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยจะตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม แต่ในปี ๒๕๖๔ 

น้ีมีเดือนอธิกมาส คือเดือน ๘ สองคร้ัง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๔ 

ตามจันทรคติ และตรงกับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้า 

เดือน ซึ่งหลักค�าสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความส�าคัญ จะ

มีเนื้อหาว่า “ท�าความดี ละเว้นความช่ัว ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์” ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชา ได้เกิดเหตุ

อัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๓ ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

 2. มีพระสงฆ์จ�านวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน 

เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุ

อุปสัมปทา”

          และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ท�าให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้

ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งค�าว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ

จาตุร แปลว่า สี่/ องค์ แปลว่า ส่วน/ สันนิบาต แปลว่า ประชุม

          ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ ๔” นั่นเอง
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 ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันพระพุทธ 

ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ หลักธรรมส�าคัญที่ทรงแสดงในมาฆบูชาคือ “โอวาท

ปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักค�าสอนส�าคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นมีดังต่อไปนี้

โอวาทปาฏิโมกข์

ขนฺติ ปรม� ตโป ตีติกฺขา

นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา

 น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

สมโณ โหติ ปร� วิเหฐยนฺโต

ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม

ผู้ท�าร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต

ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

สพฺพปาปสฺส อกรณ�      กุสลสฺสูปสมฺปทา

 สจิตฺตปริโยทปน�           เอต� พุทฺธานสาสน�

การไม่ท�าบาปทั้งปวง

การท�ากุศลให้ถึงพร้อม

การท�าจิตใจของตนให้ผ่องใส

นี้คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

“
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อนูปวาโท อนูปฆาโต      ปาติโมกฺเข จ ส�วโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ     ปนฺตญฺจ สยนาสน��

  อธิจิตฺเต จ อาโยโค       เอต� พุทฺธานสาสน�

การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

การไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ความส�ารวมในปาติโมกข์

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร

การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด

การประกอบความเพียรในอธิจิต

นี้คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

สุดท้ายนีข้อขอบพระคณุและอนโุมทนาบญุแก่ ทมีงานกองบรรณาธกิาร ผูเ้ขยีนคอลมัน์ ทมีงาน

ถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์ ทีมงานถอดเทปธรรมะ ทีมงานสมาชิกสัมพันธ์ และผู้มี

ส่วนร่วมทุก ๆ ท่าน นิพพานัง ปัจจโย โหตุ ขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน

      ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

            บรรณาธิการ

      ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

“
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พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐
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 พระโยคาวร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม เป็น

ช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ พยายามมีสติในขณะฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย 

วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 การประพฤติการปฏิบัติธรรมของพระโยคาวจรหรือโยคีผู ้เข้าปฏิบัติธรรม ซึ่งการ

ประพฤตกิารปฏบิตั ิบางคนกอ็าจจะมาเอาดเีฉพาะในห้องกรรมฐานแต่พออยูน่อกห้องกรรมฐาน

กไ็ม่ค่อยได้ก�าหนดเท่าทีค่วร มนักเ็หมอืนกบัว่าตอนทีอ่ยูใ่นห้องกรรมฐานกดี็ ท�าได้ต่อเนือ่ง แต่

พอนอกห้องกรรมฐานออกจากศาลาปฏิบัติ เดินไปท่ีพักอาศัย หรือเดินไปรับประทานอาหาร 

บางคนก็ก�าหนดไปด้วยแต่บางคนก็ไม่ได้ก�าหนด ซึ่งมันก็เป็นช่องว่างนะ เป็นช่องว่าง เหมือน

กับบางครั้งท�ามาเหนื่อยทั้งวัน เดินนั่ง เดินนั่ง เอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศาลา

ปฏิบัติ แต่พอออกจากห้องปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ได้น�าสติปัญญาหรือไม่ได้น�ากรรมฐานตามไปด้วย 

ก็ปล่อย เค้าเรียกว่าปล่อยทิ้งนะ ปล่อยทิ้ง ไม่ได้เอาสติปัญญาไปด้วย ถ้าปล่อยแบบนี้กิเลสมัน

เข้านะ ถ้าปล่อยวางอีกแบบนึงกิเลสมันไม่เข้า เรียกว่าปล่อยวางเป็น กิเลสไม่เข้า ปล่อยวางไม่

เป็นกเิลสมนัก็เข้าได้ มคีรบูาอาจารย์ในสายปฏบัิตท่ิานบอกว่าคนทีบ่อกปล่อยวาง บางคนเนีย่ะ

ปล่อยวางได้ในขณะท่ีมสีตปัิญญานะ รูเ้ท่าทันสภาวะหรอือารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะในห้องกรรมฐาน

หรือนอกห้องกรรมฐานนะ พูดง่ายๆ สั้นๆ ก็คือ พูดว่าก�าหนดได้นั่นเองนะ ก็คือก�าหนดได้ ส่วน

บางคนน่ะกค็อืปล่อยวางแล้ว ปล่อยวางเหมอืนกนั ค�าว่าปล่อยวางท่านบอกว่าปล่อยวางเหมอืน

ปล่อยวัวปล่อยควาย 

 ค�าว่าปล่อยววัปล่อยควายเนีย่ คงรูน้ะ แต่เด็กสมยันีอ้าจจะไม่รูเ้พราะไม่เคยเลีย้งววัเลีย้ง

ควาย ถ้าคนสมัยก่อนน่ะก็รู้ พอปล่อยปุ๊บเนี่ยะมันก็อาจจะไป ถ้าฤดูนี้ข้าวมันก�าลังเจริญเติบโต

มันก็อาจจะไปกินข้าวในนาซะนี่ หรืออะไรที่มันชอบมันก็อาจจะหนีไป เหมือนกับควบคุมไม่ได้ 

มนักจ็ะไป กเ็หมือนกบัพอเราปล่อยแบบนัน้กิเลสมนัก็เข้าเท่านัน้เองนะ กเิลสมนักเ็ข้า เค้าเรยีก

ว่าเหมือนปล่อยวัวปล่อยควาย ปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง ถ้าปล่อยวางแบบนั้นเค้าเรียกว่าปล่อยวัว

ปล่อยวาง เหมือนปล่อย วัวปล่อยควาย
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ปล่อยควายนะ ไม่ใช่ปล่อยวาง เพราะว่าความรับผิดชอบก็ไม่มี หน้าที่การงานก็ไม่ท�า อย่างนี้

เค้าเรียกว่าปล่อยววัปล่อยควาย ไม่ใช่ปล่อยวางแล้ว อย่างเวลาเราท�างานอริยิาบถย่อยกก็�าหนด

ไปอย่างเนี้ยะ ก็คือปล่อยวาง คือความรับผิดชอบที่มีน่ะ เหมือนคนมีหน้าที่การงานก็ท�าไป จะ

ปล่อยวาง ไม่ได้ท้ิงหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบท�างาน ท�าหน้าที่ปกติดี แต่เม่ือปล่อยวางแล้วก็

ไม่ทกุข์กบังานท่ีท�านะ ไม่ทุกข์กบังานท่ีท�า ฉะนัน้จงึไม่เหมอืนปล่อยววัปล่อยควายนะ เป็นค�าที่

เค้าเปรยีบเปรย ถ้าปล่อยววัปล่อยควายเนีย่ะมันไม่มาเข้าคอกแล้วนะ มนักไ็ปของมนั หญ้าตรง

ไหนที่มันอร่อยๆ มันก็ต้องไปกิน ไปเคี้ยว หรือไปเที่ยว แล้วแต่นะ มันก็ไปของมัน แต่ถ้าปล่อย

วางเป็นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นสติปัญญาก็ยังอยู่ สมาธิญาณก็ยังเจริญต่อไปได้

เรื่อยๆ นั่นละ อิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย หรือในห้องกรรมฐาน นอกห้องกรรมฐาน 
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 เรยีกว่าสามารถ ก็คอืไม่อ้าง ไม่อ้างว่าเพราะออกมาข้างนอกแล้วก�าหนดยาก คือข้ออ้าง 

แต่ไม่พยายามจะก�าหนดหรอืไม่พยายามจะแยบคาย หรอืบางคนกอ้็างว่าพอท�างานกไ็ม่ค่อยได้

ก�าหนดอีกแล้ว อย่างนี้เป็นต้น เราเหมือนกับยึดถืออยู่กับสิ่งที่เราเคยยึดถือ พอเราไม่ปล่อยวาง

ความรู้สึกพวกนี้ ใจเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันในขณะที่ท�าอยู่ก็ไปส�าคัญมั่นหมายอยู่กับสิ่งท่ีท�าไป

แล้ว นะ สิ่งที่ท�าไปแล้วและสิ่งท่ียังไม่ท�า มันก็เกิดช่องว่างช่องโหว่ขึ้นมา คนเราบางครั้งเนี่ยะ

ก็ทุกข์กับเรื่องที่ล่วงแล้วนั่นแหละ หรือทุกข์กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง อันนี้เอาแคบๆ แค่เราปฏิบัติ 

ถ้ากว้างไปกว่าน้ีบางคร้ังก็ยิ่งชัดเจน บางคนก็จะชอบมีข้ออ้าง อ้างโน่นอ้างน่ีไป หรือบางคนก็

โทษ ใช้วิธีโทษคนอื่น โทษคนอื่นแต่ไม่ได้ดูตัวเอง ไม่ได้ส�ารวจตรวจตรา ไม่ได้สติปัญญาเท่าทัน

กับสภาวะและอารมณ์พวกนั้น มันก็จะลักษณะอย่างนี้ ก็โทษ ใช้วิธีโทษ อย่างน้อยก็เหมือนกับ

ว่าตวัเองไม่มโีทษ อย่างบางคนท�างานร่วมกนักโ็ทษเพือ่นร่วมงาน หรอืปฏบิตักิรรมฐานร่วมกนั

ก็อาจจะโทษเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันนี่แหละ โทษใครก็ได้ สมมุติถ้าแมลงมันมาขบมากัด บางคน

ก็อาจจะรูส้กึว่า เอ๊! กโ็ทษว่าใครน้าเข้าออกประตเูนีย่ะ ท้ังๆ ทีมี่ป้ายไว้แล้วก็ปิดไม่สนทิ ยงุก็เข้า

มา แมลงกเ็ข้ามา แทนท่ีจะหันไปด ูเหลยีวด ูหรอืปิดให้มนัสนทิหน่อยก็ไม่ได้ กเ็อาความสะดวก

สบายของตัวเอง ไม่ได้ดู ประตูมันก็เปิดกว้างพอที่ยุง แมลง หรือแมว หมา มันก็เดินเข้ามาได้

อย่างเนี้ยะ นั่นแหละ แต่บางครั้งเราไม่ได้ดูตัวเราเอง บางครั้งเราก็นึกถึงคนอื่นแต่ว่าจริงๆ โอ๊! 

ตัวเราเองนี่เอง เดินเข้าเดินออกบ่อยแล้วก็ปิดไม่สนิทอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกับคนในสังคมนี้

แหละ ใครอย่าล้มแล้วกันนะ ถ้าใครล้มสังคมก็จะมีคนที่คอยซ�้า คอยเติม คอยโทษว่าเป็นอย่าง

โน้นอย่างนี้ แต่ถ้ายังเข้มแข็งอยู่เนี่ยะก็ไม่เป็นไร นั่นแหละ 

ข้ออ้ างนัก โทษ
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 คนเรามันก็มีกิเลส มันบังคับไว้ ถ้ายังบังคับได้ไม่พยายามนะ เพราะว่าถ้าแสดงอย่าง

นั้นออกไปเนี่ยะกลัว กลัวอะไร กลัวจะไม่ได้รับค�าสรรเสริญ ไม่ได้รับค�าสรรเสริญนะ ทั้งๆ ที่รู้ 

ทั้งๆ ที่เห็นเนี่ยะก็เก็บไว้ ปิดไว้ ระงับไว้ อย่างนี้เป็นต้น บางครั้งก็กิเลส คนเราเป็นอย่างนั้น ไม่

กล้าเปิดเผยกับตัวเอง นะ ไม่ได้เปิดเผยกับคนอื่นหรอก เปิดเผยกับตัวเองนะ เปิดเผยด้วยสติ

ด้วยปัญญา ท�าใจให้กว้างๆ ท�าใจให้โล่งๆ ท�าใจให้สบายๆ ให้มันเบาๆ มันก็จะเข้าใจสรรพสิ่ง 

เหมือนกับท�าความรู้ ความเห็นให้ถูก ทุกอย่างมันก็จะถูกขึ้นมาเรื่อยๆ เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆ สิ่งที่

พระพุทธเจ้าสอนนี่เห็นมั้ย ท่านทรงย�า้ไปย�้ามาในเรื่องของความมีสัมมาทิฐิ ความเห็นถูก ไม่ได้

ตรสัเยอะ พดูถงึความเหน็ทีถ่กู ถ้าคนเราเหน็ผิดแล้วเนีย่ะกจ็ะไม่เห็นมรรคเห็นผล จะไม่เห็นศีล

เห็นธรรม เห็นสวรรค์เห็นนิพพาน นะ มันก็ไปอีกทางหนึ่ง 

ท� า ใ จ ให้ โ ล่ ง  เ บา สบาย

ภาพประกอบ: Freepik
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 ถ้าท�าถกูมนักจ็ะเห็นหมดแหละเป็นธรรมดา เหมอืนกบัคนทีป่ระพฤตปิฏิบตัธิรรม ท่าน

บอกว่าถ้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุ

ขดัข้องหรือไม่อุปสรรคมาขดัขวาง หรอืไม่มสีิง่ทีม่าท�าให้หลง มาท�าให้ไขว้เขวในการปฏบิตั ิมันมี

เหมือนกัน เรียกว่า “วิปัสสนูปกิเลส” พอปฏิบัติได้ดีๆ นะ บางครั้งก็มักจะมีสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้ว

เข้ามาเหมือนกัน บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ท�าให้วิปัสสนาญาณของเราน่ะเศร้า

หมอง หรือท�าให้วิปัสสนาญาณไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปนะ เหมือนกับมันจมอยู่ติดอยู่กับภาวะที่

เราหลงผดิหรอืเข้าใจผดิ ซึง่วปัิสสนปูกเิลสเนีย่ะจะเกดิกต่็อเม่ือผูป้ฏบัิตวิปัิสสนากรรมฐานอย่าง

ถกูต้อง ส่วนผูท้ีจ่ะไม่มวีปัิสสนปูกเิลสเนีย่ะกค็อืคนทีป่ฏบิตัผิดิ ปฏิบตัผิดิไม่ได้ปฏบิตัถิกู ปฏบิตัิ

ผิดเนี่ยะไม่มีวิปัสสนูปกิเลส หรือผู้ที่ไม่มีวิปัสสนูปกิเลสอีกอย่างก็คือผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน

ไปแล้ว ก็จะไม่มีวิปัสสนูปกิเลสพวกนี้มากวน หรือบางคนเนี่ยะท่านบอกว่าเป็นผู้เกียจคร้าน 

คือไม่ค่อยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างเนี้ยะ ก็ไม่เกิดอีกเหมือนกัน นะไม่เกิด เกียจคร้าน บาง

คนก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ปฏิบัติผิด นะปฏิบัติผิด ปฏิบัติไม่ถูกอย่างเนี้ยะ นั่นแหละก็จะเป็น

อย่างนั้น ส่วนผู้ที่ปฏิบัติถูกแล้วหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยะก็ไม่มี เหมือนกับผ่านพ้นไปแล้ว การที่เรา

มีสภาวะพวกนี้เกิดขึ้นในบางครั้งมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามาถูกทาง พอมาถูกทางเนี่ยะมัน

ก็ต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ต้องพบ ต้องเห็น แต่เมื่อพบเมื่อเห็นแล้วก็อย่าไปหลงกลล่อ กลลวง 

อย่าไปส�าคัญมั่นหมายในคุณธรรมเหล่านั้น ในองค์คุณเหล่านั้น ถ้าเราไปหลงยึด หลงติด หลง

ส�าคญัมัน่หมายเนีย่ะแน่นอนท่ีสดุเรากจ็ะอยูแ่บบนัน้ต่อไปเรือ่ยๆ ไม่มคีวามเจรญิก้าวหน้าต่อไป

อีก ซี่งวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยะท่านกล่าวเอาไว้ มีอยู่สิบอย่างด้วยกัน อย่างข้อที่หนึ่ง ผู้ปฏิบัติที่ท�า

ต่อเนื่องแล้วผ่านญาณตั้งแต่ญาณท่ีหนึ่ง นามรูปปริเฉทญาณ ญาณที่สอง ปัจจยปริคคหญาณ 

ญาณที่รู้เหตุปัจจัยของรูปของนาม สัมมสนญาณ เป็นญาณที่สามที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

พระไตรลักษณ์ โดยเฉพาะทุกขเวทนาเนี่ยะเด่นชัด พอผ่านญาณนี้มาแล้วเนี่ยะใจก็สงบเพราะ

เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริง คือแสดงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเห็นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับ

ไป จนใจมันปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง 

ภาพประกอบ: Wirestock

วิ ปั สสนู ป กิ เ ลส
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 พอใจมันปล่อยวางได้ระดับหนึ่งใจมันก็สบาย พอใจสบายช่วงนี้แหละองค์คุณที่ว่านั้น

ก็จะเกิดข้ึนนะ เกิดขึ้นในระหว่างญาณท่ีสี่ ท่ีเรียกว่า อุทยัพพยญาณ อย่างอ่อนเรียกว่า ตรุณ

อุทยัพพยญาณ พวกนี้จะเกิดขึ้น ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะเรียกว่าวิปัสสนูกิเลส

เพราะมีรูปนามเป็นอารมณ์มาตลอด เห็นรูปนามเป็นพระไตรลักษณ์มาตลอดจนเกิดโอภาส 

พอใจสบายแล้วก็เกิดโอภาสเกิดแสงสว่าง นั่งหลับตาก็จริงแต่เหมือนกับมีแสงสว่าง เหมือน

กับมีรัสมีของตัวเองออกไปรอบตัว สว่างมากสว่างน้อยก็มี บางครั้งนั่งอยู่กลางห้องก็สว่างทั่ว

ห้อง หรือบางครั้งนั่งอยู่ในป่าในถ�้าก็สว่าง หรือบางครั้งความสว่างนี่ขึ้นไปถึงโน่นชั้นพรหมโลก

แล้วแต่ความรู้สึกที่ปรากฏในขณะที่ผู้ปฏิบัติ หรือบางครั้งความสว่างเหล่านี้โยคีหรือโยคาวจร

สามารถมองเห็นโน่นมองเห็นนี่ได้ ในท่ามกลางความมืดก็เหมือนมีแสงไฟมาส่อง บางคนคิดว่า

ไม่ก�าหนด ถ้าปล่อยให้จิตเพลดิเพลนิและเสพคุน้บ่อยๆ บางครัง้ความลุม่หลงกเ็กดิขึน้เพราะไม่

ก�าหนดไม่แยบคาย ไม่พยายามปรับแต่งอินทรีย์ให้เสมอกัน สมาธิญาณไม่แก่กล้าพอก็อาจจะ

ไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในความสว่างหรือบางครั้งจิตมันก็ส�าคัญว่าเราเนี่ยะได้คุณวิเศษ

ที่อาจจะไม่มีในมนุษย์หน้าไหนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยะยังไม่เคยมี เราอาจจะมีแล้วเป็นแล้ว 

เนีย่ะ โอภาส แสงสว่าง ความคดิมนัมกัจะเกดิขึน้อย่างเนีย้ะว่าเราได้พบแล้ว ได้ประสบแล้ว คุณ

วิเศษคือแสงสว่าง เนี่ยะแบบนี้ก็มีนะ เกิดขึ้นได้ ในหมู่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติถูกด้วยนะ ถ้าปฏิบัติ

ผิดหรือขี้เกียจก็ไม่เกิดหรือบางรูปก็บรรลุมรรคผลไปแล้ว 

โ อภาส
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 อันนี้อย่างที่สองเนี่ยะ ญาณ หมายถึง ความหยั่งรู้ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้ผิดนะ 

เป็นความรูท้ีถู่กเหมอืนกนัแต่อาศัยวปัิสสนปูกิเลส คอืความส�าคัญผดิไปว่าองค์คณุอนันีเ้ป็นองค์

คณุวเิศษหรอืพเิศษท่ีตวัเองได้แล้ว คือเข้าใจว่าความรูท้ีเ่กดิขึน้เนีย่ะไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน อย่าง

รูรู้ปรูน้าม รูส้ภาพธรรมะ ท่ีเกดิขึน้เสือ่มไปพวกเนีย้ะ หรอืบางครัง้กเ็กดิความแตกฉานในธรรมะ

ที่เคยเรียนมาศึกษามา สามารถอธิบาย นั่งคิดนั่งอธิบายธรรมะโยงไปหากันได้หมด เหมือนกับ

ว่าเราไม่เคยคดิได้ ไม่เคยรูส้กึว่าจะแตกฉานขนาดนี ้ธรรมะข้อนัน้ข้อนี ้อนันีมั้นเป็นความรูท้ีเ่กดิ

ขึน้ เหมอืนกบัเป็นความรูท้ีบ่างครัง้เรากร็ูส้กึว่าเราอ่านเราเรยีนมามนัสูค้วามรูอ้ย่างนีไ้ม่ได้ บาง

คร้ังความรู้เหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นมากมาย ท�าให้ผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองรู้ ตัวเอง

เห็นมันมีมากมายเป็นอัศจรรย์ ท่าทางตัวเรานี่จะได้บรรลุมรรคผลแล้ว ถึงได้รู้ธรรมะมากมาย

อย่างนี้ 

ญาณ

ปีติ

 ข้อที่สาม ปีติ ความอิ่มใจ อิ่มอกอิ่มใจ ซึ่งความอิ่มใจมันมีหลายอย่าง อิ่มใจจนขนลุก 

อิ่มใจจนเหมือนกับฟ้าแลบ อ่ิมใจจนกายฟูกายลอย โอนเอน หรือซาบซ่า แล้วแต่นะ แล้วแต่

ปีติ ในปีติห้าเนี่ยะ อันนี้ความอิ่มใจ เกิดขึ้น มันอิ่มอกอิ่มใจ อย่างบอกไม่ถูก ข้อที่สี่ ปัสสัทธิ คือ 

ความสงบ ความสงบเนี่ยะก็เกิดขึ้นเหมือนกัน พอผ่านพ้นความทุกข์ยากล�าบากมามากพอแล้ว 

ทั้งฟุ้งซ่าน ทั้งปวด ทั้งเมื่อย ทั้งเบื่อหน่ายทุกอย่าง ท้อแท้  
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 แต่พอเกิดปีติ ความอิ่มใจก็ตามด้วยปัสสัทธิ คือกายก็สงบลง ใจก็สงบ กายสงบใจสงบ 

หรือบางครั้งก็กายเนี่ยะนุ่มนวล กายมุทุตา จิตมุทุตา นุ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงาน ถ้าโยคี

ไม่แยบคายจริงๆ ภาวะพวกนี้ถ้าคนปฏิบัติต่อเนื่องมา ถ้าได้สัมผัสสภาวะที่แปลกไปแบบนี้อาจ

จะส�าคัญว่าตัวเองได้เจอมรรคเจอผล ได้บรรลุไปแล้ว เข้าใจผิดก็มีเพราะมันสงบนะ กายที่ไม่

เคยสงบมันดิ้นรน มันปวดมันเมื่อย ตอนนี้บางครั้งก็ยังคิดว่า เอ๊อ! จะนั่งให้นานกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่

ปวดไม่เมื่อย กายมันเบาใจมันเบา กายมันสงบใจมันสงบ กายมันนุ่มนวลใจมันนุ่มนวล กายใจ

ควรแก่การงานไปหมดเลย นี่แหละจะเป็นอย่างนั้น 

ปั สสั ทธิ

สุ ข

 และต่อมาเมื่อกายสงบใจสงบ ปัสสัทธิก็ท�าให้มีความสุข ความสุขก็เกิดขึ้น ซึ่งความสุข

ที่เกิดขึ้นเนี่ยะท่านเรียกว่า วิปัสสนาสุข มันเหมือนสุขที่เกิดจากการได้พบได้เสพ เหมือนกับ

เป็นความสุขที่พิเศษ แต่ก่อนแต่ไรก็ต้องอาศัยรูป อาศัยเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือบางครั้ง

ก็อาศัยการนึกคิด ปรุงแต่ง โน่นนี่ จึงรู้สึกว่ามีความสุข สุขที่เกิดจากการปรุงแต่ง แต่นี่ไม่ได้คิด

นกึปรุงแต่งอะไร แต่ความสขุเนีย่ะเหมือนกบัมนัปรากฏขึน้มา เรยีกว่าสขุมาก ไม่เคยพบเคยเหน็ 

ไม่เคยเสพมาก่อน ความสขุลกัษณะอย่างนีบ้างครัง้กจ็ะเข้าใจว่าเนีย่ะเป็นผลจากการทีเ่ราหมด

กเิลสแล้ว บรรลมุรรคผลแล้ว จงึท�าให้มคีวามสุขลักษณะอย่างนี ้บางครัง้กเ็ข้าใจอย่างนัน้เพราะ

ไม่เคยได้ ก็คิดว่าตัวเองได้แล้ว แต่ก่อนแต่ไรนี่ทั้งปวดทั้งคิด ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมด แต่พอ

กายใจมันสงบ มันก็มีสุขจนพรรณนาไม่ถูก เพราะว่าไม่มีอะไรจะไปเปรียบเทียบ เพราะความ

สุขที่เคยผ่านมาเนี่ยะมันก็ธรรมดา แต่ความสุขที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอามิสเนี่ยะมันเกิดขึ้นภายใน

ก็เลยท�าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าโอ้โห! มันสุดยอดของความสุขเลย 
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อธิ โ มกข์

 ทีน่ีเ้มือ่มสีขุแล้วเนีย่ะเกดิอะไรขึน้ อธโิมกข์ กท็�าให้เกดิศรทัธาซ ิรู้สกึว่ามัน่คงในพทุธคณุ 

ธรรมคุณ สังฆคุณมากเลย นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า นึกถึงคุณของพระธรรมที่พระองค์สั่ง

สอน แล้วก็นึกน้อมไปถึงพระสงฆ์ที่เป็นผู้สืบทอดน�าธรรมะมาเผยแพร่ แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาใน

ครูบาอาจารย์ที่บอกที่สอนให้ตัวเอง จิตมันก็จะน้อมไปแต่เรื่องพวกนี้ มันมีศรัทธามาก หรือถ้า

คดิอะไรกจ็ะเกีย่วข้องกบัวปัิสสนา ถ้าท�าบญุท�าทานหรอืบางคนกศ็รทัธามากข้ึนไปอีก อยากจะ

เปิดบ้านสอนธรรมะ อยากจะเปิดบ้านให้ผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติ เปิดรีสอร์ท เปิดโรงแรมอะไรก็แล้ว

แต่ ตัวเองก็จะไปเรียนวิปัสสนา หรือว่าตัวเองเรียนวิปัสสนามาแล้วก็จะได้บอกได้สอน เพื่อน

ร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมงาน ว่าไป ตั้งตนเป็นวิปัสสนาจารย์หญิง วิปัสสนาจารย์ชายเยอะแยะไป

หมด ถ้าเป็นพระกค็ดิทีจ่ะไปสร้างวดั สร้างส�านกักรรมฐาน บอกสอนเรือ่งวปัิสสนากรรมฐานให้

คนหลุดพ้น เพราะคนเราเนี่ยะมันหลง หลงนะ แต่ปรารถนาเกิด พอเกิดมาแล้วมันก็แก่ ก็เจ็บ 

ก็ตาย เราก็จะได้ช่วยคนให้หลุดให้พ้น สอนคนให้ปล่อยให้วาง อย่างเนี้ยะ ศรัทธามันมีมาก อธิ

โมกข์ คือความน้อมใจเชื่อในสิ่งนี้มันเกิดมีมากขึ้น ซึ่งแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยะก็ไม่ได้ศรัทธามากมาย

ขนาดนี ้กเ็ลยรูส้กึอัศจรรย์ใจตัวเองว่า สงสยัเราคงบรรลมุรรคผลแล้วนะ บรรลุมรรคผลนพิพาน

แล้วเนี่ยะ ใจมันคิด ใจมันนึก ใจมันน้อมไปเอง แล้วก็ส�าคัญตนว่า โอ้! น่ีบรรลุแล้ว ได้มาแล้ว

ของดี เนี่ยะศรัทธาจะมั่นคง อันนี้ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวนึง 
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 เมื่อมีความเชื่อ ความน้อมใจเชื่อเนี่ยะ ความเพียรพยายามไม่รู้มาจากไหนอีก ปัคคาหะ 

ความเพียร แต่ก่อนนี่เดี๋ยวก็ขี้เกียจ เดี๋ยวก็ท้อ แต่พอสภาวะนี้เกิดขึ้นเน่ียะไม่เบ่ือที่จะก�าหนด 

ไม่เบ่ือทีจ่ะพยายาม บางคร้ังไม่อยากจะเสียเวล�า่เวลา บางครัง้กไ็ม่อยากจะหลบัจะนอนด้วยซ�า้

ไปเพราะนอนมาเยอะแล้ว จะนอนไปท�าไมอีก เนี่ยะความเพียรมันเกิดขึ้น แต่ก่อนแต่ไรครูบา

อาจารย์คอยเคีย่วคอยเขน็ คอยขนาบแล้วขนาบอกี หรอืบางครัง้ก็คอยให้ก�าลงัใจเวลาท้อแท้ขึน้

มาอย่างเนีย้ะ ทัง้ข่มและกท็ัง้สรรเสรญิสารพดั จงึค่อยเดนิจงกรมน่ังสมาธ ิจงึค่อยท�าความเพยีร 

แต่เดีย๋วนีไ้ม่ต้องบอก ลกุขึน้ท�าความเพียรเอง ขยนัขนัแขง็ อศัจรรย์ใจ อศัจรรย์ใจตวัเองว่าท�าไม

ความเพียรเรามีมากมายอย่างนี้ ไม่ขี้เกียจขี้คร้าน ไม่เคยนึกเบ่ือหน่ายในการท�ากรรมฐานเลย 

ก็อาจจะนึกเผลอไปว่า โอ๊! เนี่ยะเราคงได้คุณวิเศษแล้ว บรรลุถึงมรรคถึงผลแล้ว เพราะความ

เพียรมันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลย มันเพียรก�าหนด จะในห้อง นอกห้องกรรมฐาน เพียรตลอด ก็

อศัจรรย์ใจตวัเอง ไม่ต้องให้ครบูาอาจารย์ชีช่้องว่างช่องโหว่ว่าเวลาอยูใ่นห้องกรรมฐานท�าดเีหลอื

เกิน แต่เวลานอกห้องกรรมฐานไม่ค่อยเอากรรมฐานไปด้วย ไม่ต้องบอกเลย ตอนนี้เพียรตลอด 

เหมือนช่องว่างช่องโหว่ ที่ห่างที่ว่าง ที่กิเลสจะแทรกเข้ามาเนี่ยะไม่ได้เลย ความเพียรมันเยอะ

มากมายขนาดนั้น อันนี้ปัคคาหะ 

ปั คคาห ะ
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 แล้วทีนี้ก็ อุปัฏฐานะ คือสติ สมัยก่อนเนี่ยะเดี๋ยวขาด เดี๋ยวเผลอ เดี๋ยวหลุดอยู่เรื่อย แต่

ตอนนี้จะอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย เหมือนสติมันเท่าทันหมดเลย เป็นอัศจรรย์หรือบางคนก็

บอกว่าทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม พูด คิด ทุกอย่าง สติรู้เท่าทัน

ไปหมดเลย จนรู้สึกเป็นอัศจรรย์ ก็นึกถึงค�าพูด ค�าเทศน์ว่า โอ๊! พระอรหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ 

บางคนก็น้อมไป ตอนนี้เรามีสติสมบูรณ์ สงสัยเราจะส�าเร็จอรหันต์แล้วก็ได้ บางครั้งมันก็อดนึก

ไม่ได้ ส�าคัญผิดไป คิดว่าตัวเองได้บรรลุมรรคผลแล้วก็มี เพราะมีสติสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เนี่ยะ ไม่

ขาดเลย สตกิ�าหนดได้หมดทกุอย่างทกุเรือ่ง แม้กระทัง่ความคดิเนีย่ะกท็นั มนัอศัจรรย์ ไม่เคยมี 

ไม่เคยเกดิขึน้ตัง้แต่ปฏบิตัมิา บางคนปฏบิตัมิานานแล้ว หลายปีดีดกัเพิง่รูส้กึอย่างนีก้ม็ ีเรยีกว่า

โยคี โยคาวจร มาถึงจุดนี้ก็จะรู้สึกว่า โอ๊! มีคุณวิเศษเกิดขึ้นมากมายอย่างนี้ นั่นละ

อุ ปัฏฐาน ะ

อุ เ บกขา

 คุณวิเศษข้อท่ีเก้าคือ อุเบกขา ความวางเฉย ปล่อยวาง วางจิตเป็นกลาง ไม่ยินดี ไม่

ยินร้าย กับอารมณ์ต่างๆ ตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นล้ิมรส กายถูกต้องสัมผัส ใจก็จะไม่

ยนิดไีม่ยนิร้าย มอีเุบกขาเหมอืนกับวางได้หมด ไม่มีความล�าเอยีงเพราะรกั เพราะชงั เพราะหลง 

เพราะกลัว ไม่มี เนี่ยะวางใจได้ดีมาก บางคนก็คิดว่า โอ้โห! ใจอย่างนี้ใจพระอรหันต์ อาจจะคิด

ว่าตัวเองส�าเร็จมรรคผลหรือเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว นี่แหละท่านถึงเรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส นะ 
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 กิเลสตัวสุดท้ายคือ นิกันติ ก็หมายถึงตัณหา นิกันติ คือความติดอก ติดใจ ในองค์คุณทั้ง

เก้าอย่างนี่แหละ ตัวนี้ท่านบอกว่าเป็นตัวกิเลส ตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยะเป็นองค์คุณที่ดีซึ่งเกิดขึ้น

นะ แต่เพราะอาศัยนิกันติ คือความติด ความมีตัณหา มันท�าให้เราเห็นผิดเพี้ยน ทะเยอทะยาน

ว่าตัวเองได้โน่นได้นี่ แล้วก็มานะความถือตัวเองว่า โอ๊! ได้แล้ว ได้เสพแล้ว แล้วทิฐิคือความเห็น

เนี่ยะก็เห็นผิดไป เห็นผิดไปก็เลยท�าให้การปฏิบัติเนิ่นช้าออกไป เหมือนกับจะวนเวียนอยู่กับ 

วปัิสสนปูกเิลส เพราะคดิว่าตวัเองได้บรรลแุล้ว ส่วนผู้ทีไ่ม่ประมาท ไม่ประมาทมัวเมาก็พยายาม

ก�าหนดปรับแต่งอินทรีย์ให้เสมอกัน เชื่อฟังครูบาอาจารย์ ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บาง

ครัง้กจ็ะเหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา เหน็การเกดิดบัของรปูของนามทีช่ดัขึน้ จนสามารถก้าวข้าม 

วิปัสสนูปกิเลสไปได้ 

 พอญาณท่ีสีอ่ย่างอ่อนมนัแก่กล้ากเ็รยีกว่า พลวอทุยพัพยญาณ พวกวปัิสสนปูกเิลสเนีย่ะ 

โยคี โยคาวจรก็จะเข้าใจได้ว่า อ๊อ! นี่เรามาหลงอยู่กับวิปัสสนูปกิเลส เสียเวลาอยู่ตั้งนาน คิดว่า

ตัวเองบรรลุแล้วอย่างเนี้ยะ ไปเข้าใจผิดๆ นะ เข้าใจผิดๆ บางครั้งก็เกิดมานะ เกิดความถือตัว

ขึน้มา หรอืบางครัง้กเ็กดิการลบหลูค่ณุครบูาอาจารย์กม็ ีคดิว่าครบูาอาจารย์ทีส่ัง่ทีส่อนนีค่งไม่มี

ความรู ้ไม่มคีวามเข้าใจ เรานีม่คีวามรูม้คีวามเข้าใจ เกดิองค์คณุต่างๆ ขึน้มากมายเนีย่ะ บางคน

ก็เกิดลบหลู่คุณท่านอีกต่างหาก บางคนก็ยกตนข่มท่านอีกต่างหาก พอเกิดวิปัสสนูปกิเลสเข้า

ครอบง�าก็มกัจะมอีาการแปลกๆ ท่ีไม่ด้ือกด็ือ้ ทีเ่คยเชือ่เคยฟังกไ็ม่ค่อยเชือ่ค่อยฟัง เนีย่ะบางคน

ก็เกิดอาการพวกนี้ขึ้นมา เพราะเชื่อว่าตัวเองได้สัมผัสหรือได้ครอบครองอริยสมบัติแล้ว สมบัติ

ทีเ่รียกว่า คนทีป่ฏบิติัจนเกิดญาณเกดิปัญญาหรอืเกดิมรรคเกดิผลทีจ่ะได้สมัผสัอรยิทรัพย์ทีแ่ท้

จรงิแบบนี ้บางครัง้กเ็ข้าใจผดิ พอเข้าใจผดินีก็่ไม่ไปไหน กจ็ะวนเวยีนอยูอ่ย่างนีเ้รือ่ยๆ ตดิอยูก่บั

วิปัสสนูปกิเลส แต่ผู้ที่ไม่หลง ปฏิบัติต่อไปจนญาณแก่กล้า เห็นเกิดเห็นดับ รูปนามชัดเจนแล้ว

กจ็ะผ่านไป หรอืเหน็รปูนามดบัไปอย่างเดยีวจนเกดิความกลัวความเวยีนเกดิเวยีนตายในวัฏฏะ

นิ กั นติ

พลว อุทยัพพยญาณ
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สงสาร แล้วกม็องเห็นโทษจนเกดิความรู้สกึเบือ่หน่ายแล้วกอ็ยากจะออก จติมันกจ็ะออกไป เม่ือ

ออกก็ทบทวนในญาณต้นๆ ที่ผ่านมาว่า เอ๊อ! ผ่านอะไรมาบ้าง เหมือนคนที่ทบทวนก่อนจะเดิน

ทางแล้ว ไปแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้ว จะไปในที่ที่นั้นแล้ว จะไม่มีทุกข์แล้ว มาทบทวนแล้วจิตก็

วางเฉยอกีครัง้หน่ึงเพ่ืออบรมอินทรีย์ให้แก่กล้ายิง่ขึน้ จนกระทัง่อนโุลมเข้ากนัได้จนกระทัง่ผ่าน

ไปถึงโคตรภ ูก้าวข้ามระหว่างโคตรปถุชุนกบัอรยิชน จนสดุท้ายมรรคปัญญาหรอืมรรคญาณเกดิ

ขึ้น ถึงจะละสังโยชน์ตัดกิเลสได้จริงๆ นะ แล้วก็ผลญาณ ผลที่เกิดจากการบรรลุ แล้วก็ปัจจเวก

ขณญาณ ญาณที่สิบหกก็ทบทวนดูว่าที่เราละเนี่ยะ ละได้จริงหรือเปล่า หรือหลอกๆ นั่นละ ก็

จะมีเกิดขึ้น 

 อันนี้ก็พูดให้ฟังว่าถ้าเราไม่หลง ไม่ยึด ไม่ติดกับวิปัสสนูปกิเลส โอกาสที่เราจะไปต่อก็มี

ตลอด นะมีตลอด อย่าไปหลง บางครั้งปฏิบัติต่อเนื่อง ต่อเนื่องมา บางครั้งมันก็มีความแปลก

เกิดข้ึนในใจเราเหมอืนกนั จติใจมันเปลีย่นไป เอ๊! ท�าไมมันสงบ ท�าไมสตเิราดจีงัเลย ท�าไมเราวาง

ได้ ไม่โกรธไม่เกลียดใคร ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ใจท�าไมมันเป็นอย่างนี้ บางครั้งก็อาจจะรู้สึกแปลก

ไป นะ อย่าให้ตัณหา มานะ ทิฐิมันครอบง�า ถ้ามันครอบง�าเมื่อไหร่ก็ท�าให้การปฏิบัติของเราช้า

ไปอีก เนิ่นนานออกไปอีก หรือเผลอๆ ก็อาจจะติดอยู่แบบนี้หลายวัน หลายเดือน หลายปี หรือ

หลายภพ หลายชาติ ก็ได้ จนกว่าจะแก้ไขได้นั่นแหละ ไม่หลงเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ไปต่อ นะ ฉะนั้น

ก็พยายาม อันนี้ก็คุยให้ฟังย่อๆ ไม่ได้พูดโดยพิสดาร เพื่อให้เรารู้ว่าบางครั้งอะไรที่มันดีๆ มันมา

ในรปูของสิง่ดีๆ ถ้าเราส�าคญัผดิปุบ๊เรากจ็ะไปตดิกบัสิง่ดีๆ  ซึง่มนัมสีิง่ทีด่มีากกว่าอกีนะ มนัยงัดี

มากกว่านี้ ไม่ใช่ดีอยู่เพียงแค่นี้ ถ้าอยู่เพียงแค่นี้เราก็ยังเวียนตาย เวียนเกิดอยู่ ถ้าได้มรรคได้ผล

จริงๆ เนี่ยะ ก็ไม่ต้อง หรือมาเวียนตายเวียนเกิดอีกก็ไม่ล�าบากแล้ว มาหกเจ็ดชาติ หรือมาชาติ

เดียว หรือไม่กลับมาอีกเลยอย่างเนี้ยะ ก็นิพพานอยู่บนโน้น ชั้นสุทธาวาส อันนี้ก็จะได้ไม่หลง 

เรากพ็ยายามฝึกหดัขดัเกลากันตอ่ไป ทนีี้ช่วงตอ่ไปให้นัง่สมาธกิันตอ่ นัง่สมาธิกลบัไปทีอ่ารมณ์

ปัจจุบนั อารมณ์ไหนมนัเด่นมนัชดัก็พยายามก�าหนดอารมณ์นัน้ เม่ือได้เวลาเดีย๋วค่อยแผ่เมตตา

ร่วมกัน เอ้าตั้งใจนะ

ไ ม่ หลง เมื่ อ ไ หร่ เ มื่ อนั ้นก็ ไ ปต่ อ
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นานาสาร ะจากพระอภิธรรม ปิฎก

วงศ์พรรณ.โอ

การปรากฏแห่งความตาย (ตอนที่ ๑)

ภาพประกอบ:



31

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ  จั่วหัวไว้แบบนี้  คงไม่ท�าให้ท่านตกใจ หรือ หวาดหวั่นไป

ก่อนที่จะได้อ่านกันนะคะ ความจริงเรื่องความตายเนี่ย  เป็นอะไรที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า

เป็นเรื่องปกติของคนเรา  แต่คิดว่ายังไม่ใช่เรื่องของเรา หรือไม่ก็ไม่อยากจะพูดถึงกัน เป็นเรื่อง

น่ากลัว เป็นเรื่องของความเศร้าโศก  แต่ ถ้าไม่พูดถึงเสียเลย ก็เท่ากับเราปฏิเสธความจริง  ถ้า

เรายอมรบัและเรยีนรูส้ิง่นี ้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อชวีติ  ทัง้ของเราเองและของคนทีเ่รารกั 

อย่าให้ความกลัวปิดกั้นปัญญาเลยค่ะ มาเรียนรู้กันดีกว่านะคะ 

 ในทางอภิธรรม  ท่านเรียกว่า  มรณุปปัตติจตุกกะ  หมายถึง  ความเกิดขึ้นแห่งความ

ตาย ๔ ประการ  ส�าหรับค�าว่ามรณะ  ซึ่งแปลว่าความตาย  หรือจุติ หรือดับ จ�าแนกได้เป็น ๓ 

ประเภทคือ

  ๑. ขณิกมรณะ  หมายถึงความดับของรูปนาม ตามอาการแห่ง อุปปาทะ ฐีติ 

ภังคะ  คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป  ขณะดับ  คือภังคักขณะ  ชื่อว่า  ขณิกมรณะ  

  ๒. สมมุติมรณะ  หมายถึงความตายของคนและสัตว์  อันเป็นไปตามโวหารของ

ชาวโลกที่ใช้กันทั่วไป 

  ๓. สมุจเฉทกมรณะ  หมายถึงการปรินิพพานของพระอรหันต์

 ในมรณุปปัตติจตุกกะนี้  มุ่งหมายเอาสมมุติมรณะและสมุจเฉทกมรณะเท่านั้น  ส่วน 

ขณิกมรณะไม่เกี่ยวข้องกับความตายแบบที่เราจะพูดกันนะคะ

 

  ตามนัยแห่งพระอภิธรรม  เหตุที่ท�าให้ความตายปรากฏขึ้นนั้น มี ๔ อย่างคือ

                    ๑. อายุขยมรณะ     ได้แก่   ตายเพราะสิ้นอายุ

                    ๒. กัมมักขยมรณะ    ได้แก่   ตายเพราะสิ้นกรรม

                    ๓. อุภยักขยมรณะ     ได้แก่  ตายเพราะสิ้นอายุและกรรม

                    ๔.อุปัจเฉทกมรณะ   ได้แก่   ตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอน   

 

 มาดูกันในรายละเอียดนะคะ

  ๑. อายขุยมรณะ ตายเพราะส้ินอายุ ค�าว่า อาย ุเม่ือว่าโดยสภาวธรรมนัน้  ได้แก่

๑
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ชีวิตรูป ในท่ีนี้มุ่งหมายเอาอายุขัยซ่ึงเป็นการก�าหนดขอบเขตแห่งการตั้งอยู่ของชีวิตรูปนั่นเอง 

เมื่อกล่าวโดยบุคลาธิษฐาน  การตายเพราะสิ้นอายุนั้น  หมายถึง ตายเมื่อแก่หรือแก่ตาย คือถึง

ความชราแล้วจึงตาย ในสมัยพุทธกาล  มนุษย์มีอายุขัย ๑๐๐ ปีโดยประมาณ นับแต่พระสัมมา

สมัพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้ว  อายขุยักล็ดน้อยลงในอตัราส่วนประมาณ ๑๐๐ ปี ต่อ ๑ ปี คอืเวลา

ล่วงไปแล้ว ๑๐๐ ปี อายุขัยของมนุษย์จะลดน้อยลง ๑ ปี  จนปัจจุบันล่วงปรินิพพาน ของพระ

ผู้มีพระภาคเจ้าไปแล้ว ๒,๕๐๐ ปี  มนุษย์จึงมีอายุขัยประมาณ ๗๕ ปี

  - ส�าหรับอายขุยัของพรหม  ของเทวดา ต่างกม็ขีอบเขตตามภมูขิองตนทีเ่กดิอยู่

  - ส�าหรับมนษุย์ในชมพูทวปีน้ัน  ก�าหนดอายขุยัไม่แน่นอน  มีขึน้ๆลงๆ  เม่ือเวลา

อายุขัยขึ้น ก็ขึ้นสูงถึงอสงไขยปี  เมื่อเวลาอายุลงต�่าก็ลงต�่าจนถึง ๑๐ ปี  ในปัจจุบันนี้ก�าหนด 

๗๕ ปีเป็นอายขุยั  จงึแสดงว่า  แม้สตัว์ท้ังหลายในโลกนี ้ ยงัมีอ�านาจของกรรมอปุถมัภ์ค�า้จนุอยู่

ก็จริง  แต่เมื่อครบอายุขัยแล้ว  ก็ต้องถึงแก่ความตายไปเป็นส่วนมาก  ผู้ที่จะมีอายุขัยเกินกว่า

ก�าหนดไว้ก็มอียูบ้่าง  ซึง่ต้องอาศัยอดตีกรรมท่ีเกีย่วกับการฆ่าสตัว์  เบยีดเบยีนสตัว์ไว้ไม่ม ี และ

ต้องอาศัยปัจจุบันกรรมในฝ่ายดี  มีการท�าบุญให้ทาน  รักษาศีล บ�าเพ็ญภาวนาไว้ให้ใจบริสุทธิ์  

ตลอดจนรักษาสุขภาพพลานามัยไว้อย่างดี  เหตุเหล่านี้จะช่วยอุปถัมภ์ให้มีอายุยืนนานได้เกิน

อายุขัยได้บ้าง  ดังในปัจจุบันนี้  มีผู้มีอายุเกิน ๗๕ ปี  ก็มีบ้าง  ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่หลายท่าน  

เช่นพระอานนท์  พระมหากัสสป  นางวิสาขา  เหล่านี้ อายุเกิน ๑๐๐ ปี  ดังนี้เป็นต้น

   ๒. กัมมักขยมรณะ  ตายเพราะสิ้นกรรม  ค�าว่า กรรม ที่เป็นผู้ก�าหนดความ

ตายนี้ มุ่งหมายเอา 

  - ชนกกรรม  คือ กรรมที่มีหน้าที่ส่งผลให้ปฏิสนธิปรากฏขึ้นในภพนั้นๆ

                 - อปุถมัภกกรรม  คอื กรรมทีม่หีน้าทีช่่วยอดุหนนุให้รปูนามทีเ่กดิจากชนกกรรม  

ให้ตั้งอยู่ได้ในภพนั้นๆ

                    การสิ้นสุดอ�านาจแห่งกรรมทั้งสองนี้แหละ ชื่อว่า กัมมักขยมรณะ ผู้ที่เกิด

มาโดยอ�านาจแห่งกรรมท้ังสองนี้ ให้ตั้งอยู่ได้เพียง ๑ เดือน ๑ ปี ๕ ปี และ ๑๐ ปี เหล่า

นี้เป็นต้น คงตั้งอยู ่ได้ไม่ครบก�าหนดแห่งอายุขัยของผู้นั้น เป็นเหตุให้ต้องตายลงโดยเร็ว

ดังกล่าวข้างต้น ย่อมแสดงว่า เป็นการตายด้วยความสิ้นสุดแห่งอ�านาจของกรรม เรียกว่า   

กมัมกัขยมรณะ การตายเพราะสิน้อ�านาจกรรมนีบ้างทก็ีเรยีกว่า  ปญุญกัขยมรณะ  หมายความ

ว่าตายเพราะส้ินบุญ หรือหมดบุญ ซึ่งมักใช้เรียกในความตายของเทวดาและพรหม ฉะนั้น
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ปุญญักขยมรณะ  ก็หมายถึง กัมมักขยมรณะ  นั่นเอง

  ๓. อุภยักขยมรณะ  คือตายเพราะสิ้นอายุด้วยและสิ้นกรรมด้วย 

  ความตายเพราะเหตุทั้งสองนี้  หมายความว่า  ผู้ตายมีอายุยืนอยู่ได้จนกระทั่ง

ครบอายขุยั  และอ�านาจของกศุล อกศุลชนกกรรมกพ็อดหีมดลงพร้อมกบัความสิน้สดุแห่งอายุ  

เช่น มนษุยท์ีเ่กดิมาในสมยันี ้ มกี�าหนดอาย ุ๗๕ ปี  เป็นอายุขยั  และอ�านาจแห่งกศุลชนกกรรม

ของผู้นั้นก็มีอ�านาจอยู่ได้ ๗๕ ปี เช่นเดียวกัน  เม่ือผู้นั้นมีอายุถึง ๗๕ ปี ก็ตายลง กล่าวได้ว่า  

ความตายของผู้นั้นเป็น  อุภยักขยมรณะ  หรือ สัตว์เดรัจฉาน เช่นสุนัข มีก�าหนดอายุประมาณ 

๑๐ - ๑๒ ปี เมื่อสุนัขนั้นมีอายุถึง ๑๐ - ๑๒ ปี ก็ตายลง กล่าวได้ว่า การตายของสุนัขตัวนั้น 

เป็น อุภยักขยมรณะ 

                         อนึ่ง การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และพระปัจเจกพุทธเจ้า  

ก็กล่าวได้ว่าเป็นอุภยักขยมรณะ เพราะต้องอยู่ถึงอายุขัย ไม่มีใครท�าอันตรายให้ตายได้ เป็นผู้

อยู่จนสิ้นกรรม

                         ๔. อุปัจเฉทกมรณะ คือการตายโดยกรรมเข้าไปตัดรอน  ได้แก่ ความตาย

เพราะประสบอุปัทวเหตุโดยการตายยังไม่ทันสิ้นอายุและสิ้นกรรม หมายความว่า ผู้ที่มีอายุยัง

ไม่ถึงขีดอายุขัย และอ�านาจของชนกกรรมก็ยังไม่หมด แต่ด้วยอ�านาจของอกุศลกรรมท่ีได้ท�า

แล้วในภพก่อนหรอืภพนี ้ เข้ามาตดัรอนให้ตายลงในสมัยทีย่งัไม่ถงึเวลาเพราะความหิวกระหาย  

ถูกไฟไหม้ ถูกวางยา ถูกอาวุธ ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียน เหล่านี้ชื่อว่าเป็น 

อุปัจเฉทกมรณะ 

                         เราลองอุปมาความตายทั้ง ๔ นี้ดูกันนะคะ  เพื่อจะช่วยให้เห็นชัดเจนขึ้น   

ก็เหมือนดวงประทีปที่จุดไว้ ดวงประทีปย่อมดับลงได้ด้วยอาศัยเหตุ ๔ อย่าง อย่างใดอย่าง

หนึ่ง  คือ ดับด้วยไส้หมด ดับด้วยน�้ามันหมด ดับด้วยไส้และน�้ามันหมดทั้งสองอย่าง และดับลง

ด้วยถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับ  ดวงประทีปเปรียบเหมือนชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ความดับของ

ดวงประทีปนั้นเหมือนกับความดับของชีวิต คือความตายที่สิ้นสุดลงในภพหนึ่งๆ  ผู้ที่สิ้นชีวิต

ลงโดยหมดอายุขัย  ก็เหมือนดวงประทีปที่ดับลงเนื่องจากไส้หมด  แต่น�้ามันยังมี  ผู้สิ้นชีวิตลง

โดยสิ้นกรรม  เหมือนดวงประทีปดับลงเพราะน�้ามันหมดแต่ไส้ยังมีอยู่  ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมด

ทั้งอายุและกรรมก็เหมือนดวงประทีปนั้นดับลง  เพราะไส้และน�้ามันหมดทั้งสองอย่าง  ผู้ที่สิ้น



34

ชีวิตลงโดยประสบอุปัทวเหตุต่างๆ  ก็เหมือนกับดวงประทีปดับ  เพราะถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้

ดับโดยที่ไส้และน�้ามันยังอยู่  

  ความตายทั้ง ๔ อย่างนี้  ถ้าตายโดยอายุกขยมรณะ กัมมักขยมรณะ อุภยักขย- 

มรณะ  ทั้ง ๓ อย่างนี้ เรียกว่า กาลมรณะคือเป็นการตายที่ถึงเวลาแล้ว ส่วนผู้ที่ตายโดย 

อุปัจเฉทกมรณะ เรียกว่า อกาลมรณะคือเป็นการตายที่ยังไม่ถึงเวลา  แม้จะตายด้วยประสบ

อุปัทวเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ย่อมละเว้นจากอดีตกรรมเสียไม่ได้ หมายความว่า จะต้องมี

อดตีเหตเุป็นผูอ้ดุหนนุ และมปัีจจบุนัเหตเุป็นผูจ้ดัการ หมายความว่า  ผูที้เ่คยท�าให้ผูอ้ืน่ตายลง

ด้วยการให้อดน�้า ให้งูกัด วางยา เอาไฟเผา ถ่วงน�า้ หรือฆ่าโดยใช้อาวุธ  เหล่านี้เป็นต้น  ผู้นั้นก็

ย่อมตายด้วยการอดน�า้  ถูกงูกัด  ถูกวางยา  ไฟคลอก  จมน�้า  ถูกอาวุธ  เช่นเดียวกัน  แสดงว่า 

อกาลมรณะเหล่านีจ้ะละเว้นเสยีจากอดตีกรรมไม่ได้  จงึเรียกอกาลมรณะนีว่้า อปัุจเฉทกมรณะ  

  อนึง่ ความตายชนดิทีเ่ป็นอกาลมรณะนี ้นอกจากความตายเพราะความหวิข้าว 

เพราะกระหายน�้า ถูกงูกัด ถูกวางยา ถูกไฟไหม้ จมน�้า และถูกอาวุธแล้ว ยังตายเพราะโรคภัย

ต่างๆ  เช่น โรคลม ดีพิการ โรคเกี่ยวกับเสมหะ โดยการปฏิบัติตนผิดอนามัย ไม่เป็นไปอย่าง

สม�า่เสมอ หรอืโดยความพยายามของตนเองและของผูอ้ืน่ ทีว่่าการปฏบิตัตินเป็นไปไม่สม�า่เสมอ 

หมายถงึการทีผู่น้ัน้ไม่มปัีญญาทีจ่ะบ�ารงุรกัษาร่างกายให้มชีวีติยนืยาวอยูไ่ด้จนตลอดอายขุยัไว้

โดยสม�่าเสมอนั่นเอง

  การที่สัตว์ท้ังหลายสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนั้น จะอาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวไม่

ได้  จ�าเป็นต้องมีการบ�ารุงรักษาร่างกายไว้ด้วยอาหารและยาพร้อมกับบริหารอิริยาบถใหญ่ให้

เป็นไปอย่างสม�า่เสมอจงึจะท�าให้สขุภาพด ี มอีายยุนืยาวตลอดอายขุยัได้  ฉะนัน้ความตายของ

คนที่ยังไม่ถึงอายุขัยนั้น เพราะไม่มีการบ�ารุงรักษาร่างกาย ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ให้เป็นไป

โดยสม�า่เสมอ  มวัปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมด้วยอ�านาจกเิลส  คือความโลภบ้าง ความโกรธ

บ้าง ความเหน็ผดิบ้าง ไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือคิดไม่ถงึบ้าง ท�าให้คนทัง้หลายต้องตายลงเป็นส่วนมาก

  การตายโดยความพยายามของตนเองหรือคนอื่น เช่น ผูกคอตาย ยิงตัวตาย  

กระโดดน�้าตาย กินยาพิษ เป็นต้น  หรือถูกศัตรูฆ่าตาย ถูกสัตว์ท�าร้ายจนถึงตาย หรือไม่ก็ถูก

เทวดาลงโทษจนถึงตาย เหล่านี้  ล้วนเป็นความตายที่เป็น อกาลมรณะ ทั้งสิ้น

  มาดูเรื่องของอุปัจเฉทกมรณะตามนัยแห่งวิภาวินีฎีกากันค่ะ

  ท่านกล่าวไว้ว่า ความตายด้วยอุปัจเฉทกมรณะนี้ ย่อมไม่มีแก่สัตว์ที่เกิดใน 
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นริยภูม ิ อุตตรกรุทุวปี (จะได้กล่าวโดยละเอยีดในเรือ่งของภพภมิู -ตดิตามกนัต่อไปนะคะ)  และ

เทวดาบางพวก ที่นอกจากภุมมัฏฐเทวดา ส�าหรับในนิรยภูมิและเทวดาบางพวก  ย่อมมีได้เช่น  

  - อุปัจเฉทกมรณะของสัตว์ในนิรยภูมิ เมื่อสัตว์นรกทั้งหลายถูกพระยายมราช

สอบถามเพื่อเอ้ือเฟื้อแก่การช่วยเหลืออยู่นั้น ถ้าสัตว์นรกนั้นมีสติระลึกได้ถึงกุศลที่ตนเคยท�า

ไว้เม่ือครัง้ยงัเป็นมนษุย์กจ็ะตายลงทันที ไปบงัเกดิเป็นมนษุย์หรอืเทวดาต่อไป เป็นการตายโดย 

กุศลอุปัจเฉทกมรณะคือกุศลตัดรูปนามที่เกิดจากอกุศลกรรมให้ตายลง

  - อุปัจเฉทกมรณะของเทวดาในเทวภูมิ  มีเรื่องเล่าว่า ภุมมัฏฐเทวดาเด็ก

น้อยอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ ภิกษุไปตัดต้นไม้นั้น ได้ฟันถูกเทวดาเด็กน้อยนั้นถึงแก่ความตาย เป็น 

อุป ัจเฉทกมรณะ มิใช ่แต ่ภุมมัฏฐเทวดาเท ่านั้น ยังมี เทวดาอื่นๆอีกมากที่ตายด ้วย 

อปัุจเฉทกมรณะ เช่น เทวดาท่ีชือ่ว่าขฑิฑาปโทสกิ มวัเพลดิเพลนิอยูด้่วยความสนกุสนานจนลมื

การบริโภค ปาจกเตโชได้เผาผลาญท�าลายกระเพาะอาหาร จนเสียไปหมดถึงซึ่งความตาย หรือ

อย่างเทวดาบางพวก ตายเพราะหัวใจถูกเผาด้วยความโกรธความเสียใจ ชื่อว่า มโนปโทสิกะ   

หรอื นางฟ้า ๕๐๐ ในชัน้ดาวดงึส์  ซึง่เป็นบรวิารของสพุรหมเทพบตุรเพลดิเพลนิอยูก่บัการเกบ็

ดอกไม้  ได้ตายลงด้วยอกุศลอุปัจเฉทกมรณะ  หรือพระโพธิสัตว์ที่เกิดในเทวภูมิหรือพรหมภูมิ 

ไม่มีความประสงค์จะอยู่จนครบอายุขัย เพราะท�าการสร้างบารมีไม่ได้นั้น ได้อธิษฐานจิตขอให้

ชีวิตดับลง  ความตายของพระโพธิสัตว์นั้น ก็เป็นไปตามอธิษฐาน ชื่อว่า อธิมุตติกาลังกิริยาคือ

การตายด้วยการอธิษฐานใจ จากตัวอย่างเหล่านี้  ย่อมแสดงว่า อุปัจเฉทกมรณะย่อมเป็นได้แม้

ในเทวภูมิทั้ง ๖ และพรหมภูมิ

 

  ต่อไปก็จะได้แสดงเรื่องของนิมิตที่มาปรากฏเมื่อใกล้จะตายนะคะ 

  ส�าหรับผู้ท่ีจะตายด้วยเหตุ ๔ ประการนั้น  อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเวลาใกล้จะ

ตาย กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมซึ่งให้เกิดปฏิสนธิในภพหน้าที่เป็นไป  เหมือนกับการแสดงตัว

ให้เด่นชัดตรงหน้ามาปรากฏ  เหมือนอยู่ในที่เฉพาะหน้าก็ดี จะมีนิมิต ๓ อย่างมาปรากฏ คือ 

                     ๑. กรรมอารมณ์

                     ๒. กรรมนิมิตอารมณ์

                    ๓. คตินิมิตอารมณ์  

อย่างใดอย่างหน่ึง  ย่อมมาปรากฏในทวาร ๖ ทวารใดทวารหนึง่เสมอในเวลาทีใ่กล้จะตาย  หรอื

๒
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ที่เรียกว่า มรณกาล ได้แก่เวลาตั้งแต่ ๑ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง  เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ในขณะที่จุติจิต

เกิด  แต่หมายถึงยกเอาขณะจิตที่เป็นไปในเวลาที่ใกล้ตายอันเป็นมรณาสันนกาล นิมิตทั้ง ๓ 

นี้ มิได้มาปรากฏพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน  แต่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่มาปรากฏ  

แล้วแต่ว่านิมิตไหนจะมีโอกาส  

  ถ้ากรรมมีโอกาส  หมายถึง กุศล อกุศลเจตนาที่เป็นสภาวธรรมล้วนๆ  ไม่ใช่รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างหนึ่งอย่างใด  ตัวกรรมคือ กุศล อกุศลเจตนา  จึงมาเป็นอารมณ์

ให้ปรากฏทางทวารทั้ง ๕ ไม่ได้  นอกจากปรากฏทางใจอย่างเดียว  ฉะนั้นผู้ที่ท�าความดี ความ

ชั่วแต่ภายในใจเป็นส่วนมาก  ไม่ใคร่ได้แสดงออกมาทางกาย วาจา เมื่อเวลาใกล้จะตาย  การ

ท�าดี ท�าชั่ว ด้วยกาย วาจา ก็ยังไม่ปรากฏ เช่นนี้แล้ว กรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาส

  อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนก่อนจะท�าบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 

ศกึษาเล่าเรยีน หรอืจะกระท�าทจุรติมจิฉาชพีกต็าม ก่อนจะกระท�านัน้ ย่อมคดิพจิารณาอยูเ่ป็น

เวลานานๆเสมอ แล้วจงึกระท�าลงไป  บคุคลเหล่านี ้หากยงัไม่มโีอกาสจะกระท�าสิง่ใดลงไปด้วย

กาย วาจา จนกระทั่งถึงเวลาใกล้จะตาย กรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาสปรากฏได้

  ถ้ากรรมนิมิตมีโอกาส หมายถึงอารมณ์ทั้ง ๖ ที่ได้ประสบพบแล้ว  ด้วยการ 

กระท�าทางกาย วาจา ใจของตน  กรรมนิมิต คือเครื่องหมายจากการกระท�า  ไม่ว่าจะเป็นการ

กระท�าดี ท�าชั่ว อย่างไรก็ตาม  ย่อมปรากฏได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  ดังนั้นผู้ใดให้

ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  หรือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดกาเม พูดปด หรือดื่มสุราอยู่เสมอ  และ

การกระท�าเหล่านั้น  หาได้คิดล่วงหน้าก่อนการกระท�าไว้เป็นเวลานานๆประการใดไม่  คิดขึ้น

ได้เวลาใดก็ท�าไป พูดไปในเวลานั้น ฉะนั้น บุคคลเหล่านี้  เมื่อเวลาใกล้จะตาย  เครื่องหมายจาก

การกระท�า คือกรรมนิมิตย่อมมีโอกาสปรากฏ

  ถ้าคตนิมิติมโีอกาส หมายถงึ อารมณ์ทัง้ ๖ ทีจ่ะได้ประสบพบเห็น และจะได้เสวย

ในภพชาติหน้า เป็นคตินิมิตอารมณ์บอกชี้ทางถึงภพภูมิที่จะไปเกิดให้ปรากฏ คตินิมิตอารมณ์

นี้ ย่อมปรากฏได้ในทวารท้ัง ๖ โดยที่ ผู้ที่มีกุศล อกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าในขณะที่กระท�า

ความดี  หรือกระท�าความชั่ว อันเป็นมุญจเจตนา รวมทั้งธรรมที่เป็นบริวารของกุศลและอกุศล

เจตนาเหล่านีก้ม็กี�าลงัแรงกล้าเช่นกนั  กล่าวคอื  ในขณะก�าลงัให้ทาน รักษาศลี เจรญิภาวนาอยู่

นั้น  มีศรัทธา สติ สมาธิ ปัญญา ประกอบกับจิตใจโดยชัดแจ้ง  หรือในขณะก�าลังกระท�าทุจริต

มิจฉาชีพ  มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดกาเม หรือพูดปด เป็นต้น ขณะนั้น ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

โทสะ โมหะ เป็นต้น เหล่านี้ปรากฏโดยชัดแจ้งเช่นกัน เหตุนี้ บุคคลเหล่านี้เมื่อใกล้จะตาย คติ
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นิมิตย่อมมีโอกาสปรากฏได้  นั่นคือ คตินิมิตอารมณ์ย่อมปรากฏได้โดยกุศล อกุศลเจตนา รวม

ทั้งธรรมที่เป็นบริวารมีก�าลังแรงกล้า ในขณะก�าลังท�ากุศล อกุศลนั่นเอง

  อกีประการหนึง่  บพุเจตนาและอปรเจตนา ในการท�าด ีท�าชัว่นัน้  เกดิขึน้ตดิต่อ

กนัอย่างไม่สร่างซา กเ็ป็นเหตใุห้คตนิมิติปรากฏได้เช่นกนั กล่าวคอืในการกระท�ากศุล อกุศลใดๆ 

กต็าม  ถ้าคดินกึตรึกตรองเตรียมวางแผนไว้ก่อนกระท�ากุศล อกศุลใดนัน้ๆ  มีมโนภาพเหน็กริยิา

อาการเกี่ยวกับการกระท�า การพูดของตนและคนอื่นๆ  ตลอดจนเห็นวัตถุอุปกรณ์  เครื่องใช้ใน

การท�ากุศลอกุศลเหล่านั้น  ที่เกี่ยวกับการท�าบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  หรือการปล้น

สะดม ตัดช่องย่องเบา ฉ้อโกงและทุจริตมิจฉาชีพต่างๆ  ครั้นเมื่อได้ท�ากุศลกรรม  อกุศลกรรม

ส�าเรจ็  ยงัคิดค�านึงถงึการงาน อันได้กระท�าไปแล้วนัน้อยูอ่กีเสมอๆ กริยิาอาการ  การกล่าววาจา

ของตนและของคนอืน่ๆ ตลอดจนเครือ่งใช้ประกอบในการงานนัน้ๆ ยงัเหน็เป็นภาพปรากฏอยู่

มริูลื้มเช่นนีแ้ล้ว ความเป็นไปแห่งบพุเจตนาและอปรเจตนาของกศุล อกศุลทัง้สองอย่างดงักล่าว

นี้ในเวลาใกล้จะตาย คตินิมิตย่อมปรากฏชัดเจน

  อนึ่ง ทางฝ่ายกุศลนั้น ถ้าก่อนที่จะท�าหรือภายหลังที่ได้ท�ากุศลนั้นแล้ว  บางคน

ปรารภไปในมนษุย์สมบติั  หรอืเทวสมบตัต่ิางๆนานา บุคคลเหล่านี ้เม่ือใกล้จะตาย คตนิมิิตย่อม

มโีอกาสปรากฏได้ นีก่คื็อคตนิมิติอารมณ์ ย่อมปรากฏขึน้ได้โดยอาศัยบุพเจตนาและอปรเจตนา

ทั้งสองประการที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่สร่างซาก่อนและหลังการท�ากุศลนั้นๆ อยู่เสมอๆ นั่นเอง

  อกีอย่างหนึง่ บรรดาพระอรหันต์พวกเดยีวเท่านัน้ทีใ่นเวลาใกล้จะตายไม่มีนมิิต

อย่างใดอย่างหนึง่มาปรากฏเลย เพราะท่านเหล่านัน้ไม่มกีารเกดิอกีต่อไปแล้ว แต่ส�าหรบัอบาย

สัตว์ มนุษย์ เทวดา และพรหม  ที่ยังเป็นปุถุชน หรือพระเสกขบุคคลนั้น ในเวลาใกล้จะตาย  

นมิติทัง้ ๓ อย่างใดอย่างหนึง่ย่อมปรากฏแน่นอน  เพราะบคุคลเหล่านีย้งัต้องไปสูก่ารเกิดในสคุติ

ภูมิ หรือทุคติภูมิอยู่อีก นอกจากนี้การปรากฏแห่งนิมิตทั้ง ๓ นี้ มีลักษณะอาการที่ไม่เหมือนกัน 

แล้วแต่ผู้ทีไ่ปสู่สุคตภิมูหิรือทุคตภูิม ิกล่าวคือ ผูใ้ดจะไปสูส่คุตภิมิู ย่อมมีกรรมอารมณ์ กรรมนมิติ

อารมณ์ คตินิมิตอารมณ์  ที่เป็นฝ่ายดีมาปรากฏ ส่วนผู้ใดจะไปสู่ทุคติภูมิ ย่อมมีกรรมอารมณ์ 

กรรมนมิติอารมณ์ คตนิมิติอารมณ์  ท่ีเป็นฝ่ายไม่ดมีาปรากฏ ลกัษณะอาการจะเป็นอย่างไร  จะ

ได้กล่าวต่อไปนะคะ

  ขอเพิ่มเติมในส่วนของพระอรหันต์อีกสักเล็กน้อยค่ะ  ที่ว่าพระอรหันต์ในเวลา

ใกล้จะตาย  ไม่มีนิมิตทั้ง ๓ ปรากฏขึ้นเลยนั้น  มีเหตุผลอย่างนี้ค่ะ
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  กรรมอารมณ์ไม่ปรากฏ เพราะการกระท�าของพระอรหันต์นั้นมิได้ส�าเร็จเป็น

กุศลกรรม หรือ อกุศลกรรมแต่อย่างใด การกระท�าเป็นเพียงสักแต่ว่าท�าไปตามปกติวิสัยของ

กาย ใจ ที่ยังต้องเป็นไปอยู่ในโลกเท่านั้น มิได้ท�าเพื่อให้ผลใดๆเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า  จึงเรียก

ว่าเป็นกิริยา ฉะนั้น เมื่อไม่มีกุศล อกุศลกรรมแล้ว  กรรมอารมณ์จึงไม่มีตัวที่จะมาปรากฏ

  ส่วนกรรมนิมติอารมณ์ไม่ปรากฏ  เพราะเมือ่กรรมอารมณ์ไม่มตีวัตนทีจ่ะปรากฏ

ได้แล้ว อารมณ์ต่างๆ ที่ประกอบในการกระท�าทางกาย วาจา ใจ ที่เรียกว่ากรรมนิมิต  ก็ไม่มีตัว

ตนจะมาปรากฏได้  ทัง้นีเ้พราะอารมณ์ต่างๆทีป่ระกอบในการกระท�าของพระอรหันต์นัน้  ไม่ใช่

เป็นกรรมนิมิต  หากแต่เป็นกิริยานิมิต

  และสุดท้าย คตนิมิติอารมณ์  ซึง่เป็นอารมณ์ทีจ่ะต้องได้พบเหน็ และเสวยในภพ

ชาติหน้า  แต่ชาติหน้าของพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่มี ดังนั้น คตินิมิตอารมณ์จึงไม่มีปรากฏ  

ฉะนั้นนิมิตทั้ง ๓ จึงไม่ปรากฏแก่พระอรหันต์ในเวลาใกล้จะปรินิพพาน ถ้าเช่นนั้น พระอรหันต์

ที่ใกล้จะปรินิพพาน ไม่มีอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ อารมณ์ที่เป็นรูปนาม บัญญัติ ที่ท่านมี

ความสนใจพิจารณาอยู่เสมอ อันเป็นกิริยานิมิตนั่นแหละ ท่ีจะเป็นอารมณ์แก่พระอรหันต์ใน

เวลาที่ใกล้จะปรินิพพาน  

  

  ต่อไปก็จะได้แสดงเรื่องของอารมณ์แต่ละอย่างให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะ  

  บรรดากุศล อกุศลกรรม อันใดได้โอกาสน�าปฏิสนธิในภพที่ ๒ กุศลกรรม อกุศล

กรรมนั้น ก็แสดงตัวให้เด่นชัดทางใจแก่ผู้ที่ใกล้จะตาย กุศลกรรม อกุศลกรรม อันนั้นเรียกว่า  

อภมิขุภีตู�  เปรยีบเหมอืน คนหลายคนซ้ือสลากกนิแบ่งทีจ่ะออกในงวดเดยีวกนั  และผูถ้อืสลาก

เหล่านั้นก็ล้วนแต่หวังจะได้รับรางวัลที่ ๑ เป็นต้น จนถึง รางวัลเลขท้ายด้วยกันทั้งสิ้น  ครั้นเมื่อ

ถึงเวลาที่จะน�าสลากมาแสดงเพื่อขอรับรางวัลเข้าจริงๆแล้ว หาใช่ว่าจะน�ามาแสดงได้ทั่วทุกคน

ทุกฉบับไม่  คงน�ามาแสดงเพื่อขอรับรางวัลได้เฉพาะแต่ฉบับที่มีเลขตรงกับเลขที่ออกรางวัล

เท่านั้น   อุปมานี้ฉันใด  การที่อุปปัชเวทนียกรรม หรือ อปราปริยเวทนียกรรรม   อย่างใดอย่าง

หนึ่งได้แสดงอย่างเด่นชัดขึ้นทางใจ เรียกว่า อภิมุขีภูต� ก็ฉันนั้น

  นั่นก็คือ  กุศลกรรม อกุศลกรรม ซึ่งให้ปฏิสนธิเกิดในภพหน้าเป็นเหมือนแสดง

ตัวให้เด่นชัดออกมาปรากฏอยู่เหมือนอยู่เฉพาะหน้า โดยฐานะเป็นกรรมอารมณ์นั่นเอง                              

๓
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  กรรมนิมิตนี้มี ๒ อย่างคือ 

  ๑. อุปลัทธกรรมนิมิต  หมายถึงอารมณ์ ๖ ที่ตนได้ประสบพบเห็นเป็นประธาน

ในขณะที่กระท�า 

  ๒. อุปกรณกรรมนิมิต  หมายถึงอารมณ์ ๖  ที่ตนได้ประสบพบเห็นแต่มิใช่เป็น

ประธานในการกระท�า  คงเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนประกอบในขณะที่กระท�าเท่านั้น  ดังนั้น

เมื่อจะจ�าแนกให้เห็นชัดขึ้น อาจจะจ�าแนกได้ดังนี้คือ 

ก. กรรมนิมิตฝ่ายกุศล

              ๑. ทานกุศล มีการใส่บาตร เลี้ยงพระ ทอดกฐิน สร้างวัดวาอาราม หรือสถาน

ศกึษา อารมณ์ทีเ่ป็นประธานคอื ภกิษุสามเณร อาหารคาวหวาน ไตรจวีร ทีเ่ป็นกฐินทาน โบสถ์

วิหาร หรืออาคารเรียน  อารมณ์ที่เป็นประธานในการกระท�าเหล่านั้นชื่อว่า อุปลัทธกรรมนิมิต  

ส�าหรับอารมณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบอุดหนุนให้ส�าเร็จทานกุศลต่างๆ ดังกล่าว ก็คือ ดอกไม้ธูป

เทียน พระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ภาชนะ เสื่อ อาสนะ ยานพาหนะ พร้อมด้วยผู้คนที่ช่วย

เหลือ  เหล่านี้  เป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนประกอบในการกระท�าชื่อว่า  อุปกรณกรรมนิมิต  

  อีกนัยหนึ่ง เครื่องไทยธรรมและพระภิกษุสามเณรที่เป็นปฏิคาหก (ผู้รับทาน) 

จัดเป็นอุปลัทธกรรมนิมิต เครื่องประดับตกแต่ง แขกเหรื่อ ดนตรี มหรสพ  เหล่านี้เป็นอุปกรณ

กรรมนิมิต 

  ๒. ศีลกุศล ภิกษุสามเณร  ผู้ให้ศีล  ค�าให้ศีล การเปล่งวาจารับศีลของตนจัด

เป็น  อปุลทัธกรรมนมิติ เคร่ืองไทยธรรมท่ีน�าไปสกัการะ และบคุคลทีอ่ยูใ่นสถานทีน่ัน้เป็นอปุก

รณกรรมนิมิต                

   ๓. ภาวนากุศล   ถ้าเป็นการเจริญสมถภาวนา อารมณ์กรรมฐานต่างๆ มีกสิณ

เป็นต้น ตลอดจนอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต อัปปนาฌาน และครูอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติ  

เหล่านี้เป็นอุปลัทธกรรมนิมิต ส่วนบุคคล สถานที่ เครื่องใช้และอาหารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติสมถภาวนา เหล่านี้เป็นอุปกรณกรรมนิมิต 

  ถ้าเป็นการเจริญวิปัสสนาภาวนา รูปนามขันธ์ ๕  อิริยาบถใหญ่น้อย  

สติสัมปชัญญะที่เป็นตัวก�าหนดอารมณ์  และครูอาจารย์  เป็นอุปลัทธกรรมนิมิต  บุคคล  สถาน

ที่ เครื่องใช้  และอาหารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนาชื่อว่า อุปกรณกรรมนิมิต

  หรือว่าการศึกษาเล่าเรียน  ต�ารับต�ารา  ครูอาจารย์  การท่องบ่นจดจ�าเป็น อุป
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ลัทธกรรมนิมิต  ส่วนสถานศึกษา นักเรียน เครื่องเขียนต่างๆ ก็จัดเป็น อุปกรณกรรมนิมิต

                               

ข. กรรมนิมิตฝ่ายอกุศล                                         

  ๑. ปาณาติบาต  สัตว์ที่ถูกฆ่า กิริยาอาการที่ท�าการฆ่าเป็นประธานในการกระ

ท�าชื่อว่า อุปลัทธกรรมนิมิต  สถานที่ อาวุธที่ใช้ในการประหาร ชิ้นส่วนของอวัยวะสัตว์ที่ถูกฆ่า 

เช่น เนื้อ หนัง ขนกระดูก เป็นต้น  เป็นส่วนประกอบชื่อว่า อุปกรณกรรมนิมิต

  ๒. อทินนาทาน  ทรัพย์สิน สิ่งของที่ลักขโมย  กิริยาอาการลักขโมยของตน เป็น

อุปลัทธกรรมนิมิต  ส่วนสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการลักทรัพย์เป็นอุปกรณกรรมนิมิต

  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร บุคคลที่ตนล่วงเกินและกิริยาอาการของตนเป็นอุปลัทธ

กรรมนิมิต  ส่วนสถานที่ ถ้อยค�าวาจาที่กล่าวเป็นอุปกรณกรรมนิมิต

  ๔. มสุาวาท ค�าพดูท่ีไม่จริงหรอืวตัถทุีม่ใิช่เป็นจรงิ  เป็นอุปลทัธกรรมนมิติ  บคุคล

ที่รับฟังเป็น อุปกรณกรรมนิมิต

  ๕. สุราเมรัย เหล้า เบียร์ ของมึนเมา พร้อมทั้งอาการเมาเป็นอุปลัทธกรรมนิมิต  

ขวดเหล้า กับแกล้ม พวกพ้อง ภาชนะ สถานที่ และเครื่องใช้ต่างๆ เป็นอุปกรณกรรมนิมิต

  รวมความตามที่กล่าวแล้ว อุปลัทธกรรมนิมิต และ อุปกรณกรรมนิมิต ทั้ง ๒ 

อย่างนี้  บรรดา สิ่งมีชีวิต  และไม่มีชีวิตก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการท�าความดี ท�าความชั่วโดยตรง 

เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต  สิ่งอื่นๆที่เป็นเครื่องประกอบอุดหนุนแก่การท�าดี ท�าชั่ว เหล่านั้น เป็น 

อุปกรณกรรมนิมิต  

   ได้ให้ตวัอย่างของนมิติทีจ่ะมาปรากฏในเวลาใกล้จะตายไปมากพอสมควรแล้ว

นะคะ  พอดหีน้ากระดาษหมดลงแล้วค่ะ  คราวหน้าเราจะมาต่อกนัด้วยเรือ่งของคตินมิติอารมณ์  

กค็อือารมณ์ของภพชาตทิีเ่ราจะได้เสวยในภพหน้า  พดูง่ายๆ กคื็อว่า เราจะได้ไปเกดิทีไ่หน เป็น

อะไร ในชาติหน้านั่นเอง  น่าสนใจมากใช่ไหมคะ  ติดตามกันต่อในฉบับหน้านะคะ  ขอความ

สวัสดี  มีสุขภาพแข็งแรง และเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแด่ท่าน

ผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านเทอญ 

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทที่ ๕  

              วิถีมุตตสังคหวิภาค โดย  นายวรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี   มูลนิธิแนบมหานีรานนท์



41



42

พระธรรมจากหลวงพ่อ ใหญ่

พระอาจารย์ใหญ่ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ

วิปัสสนาทีปนีฎีกา (ตอนที่ ๑)
จากหนังสือ วิปัสสนาทีปนีฎีกา โดย หลวงพ่อใหญ่ฯ ดร. ภัททันตะอาสภมหาเถระ



43

กัมมัฏฐานปริจเฉทที่ ๙

ในอภิธัมมัตถสังคหอรรถกถา

   

 ล�าดับนี้จะได้พรรณนาเนื้อความในวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหอรรถ

กถาต่อไป 

สมถวิปสฺสนานํ    ภาวนานมิโต ปรํ 

กมฺมฏฺฐานํ ปวกฺขามิ    ทุวิธมฺปิ ยถากฺกมํ 

 ภายหลังที่ได้แสดงปริจเฉทที่ ๘ แล้ว จะแสดงกัมมัฏฐาน ๒ ประเภท คือ สมถกัมมัฏ

ฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยล�าดับต่อไปนี้ 

๑. อธิบายวิสุทธิ ๗ โดยย่อ

 เมื่อท่านอนุรุทธาจารย์ได้แสดงสมถกัมมัฏฐานจบลงแล้ว ประสงค์จะแสดงวิปัสสนา

กัมมัฏฐานตามที่ได้ปฏิญญาไว้แล้ว ณ เบื้องต้น จึงได้พรรณนาถึงวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นต้น 

ต่อไป 

 ตามอภิธัมมัตถสังคหอรรถกถากล่าวว่า 

วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาเน ปน สีลวิสุทฺธิ จิตฺตวิสุทฺธิ ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ 

กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ 

ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ 

เจติสตฺตวิเธน วิสุทฺธิสงฺคโห 

 ในวิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ นักปฏิบัติควรรู้วิสุทธิสังคหะ ๗ คือ  

 ๑. สีลวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ของศีล 

 ๒. จิตฺตวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ของจิต

 ๓. ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ของทิฏฐิ 

 ๔. กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ของญาณที่ข้ามพ้นจากความสงสัย 

 ๕. มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งของญาณว่าเป็น 

มัคคปฏิปทาและมิใช่มัคคปฏิปทา 
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 ๖. ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งของญาณเป็นเครื่องด�าเนิน

ไปสู่มัคคปฏิปทาโดยส่วนเดียว 

 ๗. ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งของญาณ 

 ค�าว่า วิสุทฺธิ ในวิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ หมายความว่า ความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพิเศษ 

เมื่อแยกบทแล้วได้ ๒ บท คือ วิ บทหนึ่ง สุทฺธิ บทหนึ่ง วิ แปลว่า วิเศษ สุทฺธิ แปลว่า ความ

บริสุทธิ์ ดังแสดงวจนัตถะว่า วิเสเสน สุชฺฌน� = วิสุทฺธิ (วิ ปุพฺพ สุทฺธ ธาตุ) ความบริสุทธิ์จาก

กิเลสเป็นพิเศษชื่อว่า สุทฺธิ ได้แก่ ศีล, สมาธิ, ปัญญา คือวิสุทธิทั้ง ๗ ประการ จริงอยู่ ความ

บริสทุธิ์ต่างๆ ทีเ่ป็นไปในทางโลกก็มอียู ่เช่น น�า้บริสทุธิ์ หญิงสาวบรสิุทธิ ์บคุคลผู้บรสิุทธิ ์สถาน

ทีบ่รสิทุธิ ์เหล่านีเ้ป็นต้น แต่กห็าได้เรยีกว่า วสิทุธ ิไม่ เพยีงแต่เรยีกว่า สทุธ ิหรอื บรสิทุธิ ์เท่านัน้ 

ทีเ่ป็นดังนีก้เ็พราะว่า ความบรสิทุธิเ์หล่านี ้เป็นความบรสิทุธิธ์รรมดา หาใช่บรสิทุธิเ์ป็นพเิศษแต่

อย่างใดไม่ ส่วนความบริสุทธิ์ของ ศีล, สมาธิ, ปัญญา นั้น สามารถท�าให้บริสุทธิ์ถึงขั้นเป็นฌาน

ลาภีบุคคลและพระอริยบุคคล เหตุนี้แหละจึงเรียกว่า วิสุทธิ 

 แสดงวจนัตถะอีกนัยหนึ่งว่า วิสุชฺฌตีติ = วิสุทฺธิ (กตฺตุสาธน) ธรรมอันใดย่อมบริสุทธิ์

เป็นพิเศษ ฉะนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า วิสุทธิ 

 วิสุชฺฌติ เอตายาติ = วิสุทฺธิ (กรณสาธน) กาย วาจา ใจย่อมบริสุทธ์ิเป็นพิเศษโดย

ธรรมชาตินั้น ฉะนั้น ธรรมชาตินั้นชื่อว่า วิสุทธิ 

 วิสุชฺฌน� = วิสุทฺธิ (ภาวสาธน) ความบริสุทธิ์เป็นพิเศษชื่อว่า วิสุทธิ 

 ทั้ง ๕ ข้อนี้ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา คือวิสุทธิทั้ง ๗ นั้นเอง 

(๑)  สีลวิสุทฺธิ

 โดยสามญั นจิศลี ชือ่ว่า สลีวสิทุธฺิ ดงัน้ัน สลีวสิทุธขิองคฤหสัถ์กไ็ด้แก่ ศลี ๕, ของอบุาสก 

อุบาสิกา ได้แก่อุโบสถศีล, ของสามเณรได้แก่ศีล ๑๐, ของพระภิกษุได้แก่ศีล ๒๒๗ 

 ที่กล่าวว่า สีลวิสุทธิได้แก่นิจศีลนั้น ก็เพราะว่า ธรรมดานิจศีลนี้ย่อมช�าระกาย วาจา ใจ

ให้สะอาดหมดจดจากความเป็นผูทุ้ศีล ให้ส�าเรจ็กจิเป็นทีต่ัง้แห่งธรรมะชัน้สงู คอื ฌาน มรรค ผล

และกุศลธรรมอื่นๆ ก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อว่าโดยสามัญแล้ว นิจศีล จึงชื่อว่า สีลวิสุทธิ 

(๒)  จิตฺตวิสุทฺธิ

 อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ ชื่อว่า จิตฺตวิสุทฺธิ ก็เพราะมีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษ

ปราศจากมลทินคือนิวรณ์ และช�าระใจให้ปราศจากมลทินคือนิวรณ์ ท�าให้นิวรณ์สงบลงได้ แต่

ท่านได้ยกจิตที่เกิดพร้อมกับสมาธิทั้งสองนี้ขึ้นเป็นประธาน แล้วเรียกว่า จิตตวิสุทธิ ส่วน ขณิก

สมาธิ ที่เกิดขึ้นแก่สุทธิวิปัสสนายานิกะโยคีที่ก�าหนดรูป-นามนั้นเรียกว่า จิตตวิสุทธิ ได้เหมือน



45

กัน แต่จัดเข้าในอุปจารสมาธิโดยอนุโลม 

 สมาธิทั้งสองนี้ได้ชื่อว่าจิตตวิสุทธินั้น อยู่ภายในขอบเขตและมีอารมณ์ดังนี้ คือ อุปจารสมาธิ 

สมาธิที่อยู่ในมหากุศล มหากิริยา มีกัมมัฏฐานเป็นอารมณ์ อัปปนาสมาธิ สมาธิที่อยู่ในมหัคคตฌาน ๙ 

มีบัญญัติหรือปรมัตถ์ที่เนื่องมาจากกัมมัฏฐานเป็นอารมณ์ 

(๓) ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ

 นามรูปปริจเฉทญาณ ปัญญาท่ีก�าหนดรู้เห็นรูป-นาม ตามสภาวะที่เป็นจริง ชื่อว่า ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ 

เพราะช�าระใจของโยคีบุคคลให้ปราศจากสักกายทิฏฐิ  หรืออัตตทิฏฐิ 

(๔) กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ

 ปัจจยปริคคหญาณ ปัญญาที่ก�าหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยของรูป-นาม ที่เกิดภายในตนชื่อว่า กงฺขาวิ

ตรณวิสุทฺธ ิเพราะก้าวข้ามความสงสัย ๘ ประการ 

 ความสงสัย ๘ ประการมาในพระอภิธรรมปิฎก ได้แก่ 

 ๑. พุทฺเธ กงฺขต ิสงสัยในพระพุทธคุณทั้ง ๙ มี อรห� เป็นต้น ว่าจะเป็นจริงดังที่กล่าวมานั้นหรือ

ไม่ 

 ๒. ธมฺเม กงฺขติ สงสัยในพระธรรมคุณทั้ง ๖ มี สฺวากฺขาโต เป็นต้น ว่าจะเป็นจริงดังที่กล่าวมา

นั้นหรือไม่ 

 ๓.สงฺเฆ กงฺขต ิสงสัยในพระสังฆคุณทั้ง ๙ มี สุปฏิปนฺโน เป็นต้น ว่าจะเป็นจริงหรือไม่

 ๔. สิกฺขาย กงฺขต ิสงสัยในสิกขาคือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา ว่าข้อปฏิบัติต่างๆ ที่

พระพุทธโคดมได้ตรัสไว้นั้น จะผิดถูกประการใด และจะได้รับประโยชน์จริงหรือไม่

 ๕. ปุพฺพนฺเต กงฺขต ิสงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีต คือที่ว่าสัตว์ทั้งหลายได้เคยเกิดมาแล้วแต่ในอดีต

นั้น จริงหรือไม่ 

 ๖. อปรนฺเต กงฺขต ิสงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นอนาคต คือที่ว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็จะเกิดต่อ

ไปนั้น จะเป็นจริงหรือไม่

 ๗. ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีตและอนาคต คือ สัตว์ทั้งหลายที่ก�าลัง

ปรากฏอยู่ในบัดนี้นั้น กล่าวกันว่าได้เคยเกิดมาแล้ว และจะเกิดต่อไปอีกนั้น จะเป็นจริงหรือไม่ 

 ๘. อิทปฺปจฺจยตา ปฏจิจฺสมปุปฺนเฺนส ุธมเฺมส ุกงขฺต ิสงสยัในปฏจิจสมุปปันนธรรมมีสงัขารเป็นต้น 

โดยปฏิจจสมุปปันนธรรมมีอวิชชาเป็นต้น เป็นปัจจัย คือในเรื่องบุญบาป และการสืบต่อแห่งภพใหม่ 

การเห็นการได้ยินของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องมาจากความหลงและการจัดปรุงแต่งกาย วาจา 

ใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุนั้นจะเป็นจริงหรือไม่

    (* โปรดติดตาม วิปัสสนาทีปนีฎีกา ตอนที่ ๒ ใน อาสภาสาร ฉบับที่ ๕๒)
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เนื้อความย่อ

 บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จ

เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพขององค์กรสันติภาพและนักสันติภาพโลก ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างคือ นักสันติภาพโลก 5 คน องค์กรสันติภาพโลก 4 องค์กร และผู้ให้สัมภาษณ์เชิง

ลึก 25 คน 

 ผลการวิจัยท�าให้พบองค์ความรู้เรื่องเกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

สันติภาพขององค์กรสันติภาพและนักสันติภาพโลกใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการ

สร้างสันติภาพขององค์กรสันติภาพ 2) กระบวนการสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลก 3) 

แนวทางการชี้วัดความส�าเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพขององค์กรสันติภาพและนัก

สันติภาพโลก ท้ายสุดสรุปเป็นเกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพใน 4 

ประเด็น คือ (1) การระมัดระวังตนเอง มี 2 ตัวชี้วัด (2) การขจัดความขัดแย้งหรือความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นแล้ว มี 3 ตัวชี้วัด (3) การพัฒนาสันติภาพให้เจริญงอกงาม มี 4 ตัวชี้วัด และ (4) การ

อนุรักษ์รักษาสันติภาพให้ยาวนาน มี 5 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผลของเกณฑ์ชี้วัดความส�าเร็จเก่ียวกับ

กระบวนการสร้างสันติภาพที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถอธิบายความเชื่อมโยงและความ

สอดคล้องในกระบวนการสร้างสันตภิาพขององค์กรสนัตภิาพและนกัสนัตภิาพโลกได้เป็นอย่างดี 

ค�าส�าคญั: เกณฑ์ชีว้ดัความส�าเรจ็  กระบวนการสร้างสนัตภิาพ  องค์กรสนัตภิาพและนกัสนัตภิาพ

โลก 

บทนํา

ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้สันติภาพโลกบังเกิดข้ึนได้ มิได้อาศัยเพียงแต่การท�างานขององค์กรใน

ระดับโลก เพราะปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์กรสากลระดับโลกที่ผ่านมาก็มิได้ส�าเร็จ

ในภารกิจทุกครั้ง  บางกรณีที่มีการใช้ก�าลังเพื่อให้เกิดสันติภาพในบางประเทศที่มีความขัด

แย้งทางการเมือง ก็ประสบความล้มเหลว ในขณะที่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในบางประเทศ

สามารถส�าเร็จผลได้ด้วยผู้น�าหรือนักต่อสู้เพื่อสันติภาพในประเทศนั้นเองที่สามารถสร้างแรง

บนัดาลใจและความเชือ่มัน่ในจดุยนืของสงัคมในการเลอืกใช้สนัตวิธิเีพ่ือแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

ซึง่ช่วยให้ระดับความรนุแรงไม่ลกุลามถงึขัน้ประหตัประหารชวิีตกัน ผลงานการต่อสูก้บัอ�านาจ

รัฐ ระบอบจักรวรรดิและอัตตาธิปไตย ของผู้น�าเหล่านั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

เป็นนักสันติภาพโลกที่สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาค ความ
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ยุตธิรรมในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยด้วยสนัตวิิธแีละการไม่ใช้ความรนุแรง รวมถงึ

การให้ความช่วยเหลอืประชาชนด้านสงัคมสงเคราะห์ เศรษฐกจิ และการเมือง มี อาท ิมหาตมะ 

คานธี เนลสัน แมนเดลา มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ แม่ชีเทเรซา ดาไลลามะ องค์ที่ 14 และเทน

ซิน เกียตโซ เป็นต้น 

สิง่ส�าคญัทีสุ่ดในกระบวนการสร้างสนัตภิาพขององค์กรและนกัสนัตภิาพโลกทีจ่ะพจิารณาได้ถงึ

ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น จ�าเป็นจะต้องมีเกณฑ์การชี้วัด (Key Performance 

Indicators) ให้เห็นถงึองค์ประกอบท่ีเป็นรูปธรรมอันจะก่อให้เกดิเป็นรปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

ของกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนา ส่งเสริม เยียวยา ประสาน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และ

สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดสันติภาพในมิติของบุคคล ชุมชน และองค์กรในสังคมได้จริง จึงเป็น

ทีม่าของโครงงานวจิยัย่อยที ่2 : เกณฑ์ชีว้ดัความส�าเรจ็เกีย่วกบักระบวนการสร้างสันตภิาพของ

องค์กรและนักสันติภาพโลก เพื่อประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ใช้ในสังคมแต่ละระดับได้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย   

  1) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพขององค์กรสันติภาพ 

  2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลก 

  3) เพือ่วเิคราะห์เกณฑ์ชีว้ดัความส�าเรจ็เกีย่วกบักระบวนการสร้างสนัติภาพของ

องค์กรสันติภาพและนักสันติภาพโลก 

วิธีการดําเนินการวิจัย

 ใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพแบบภาคสนาม (Qualitative field Research) ประชากร

และผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ได้แก่ บุคคลในพหุศาสนาหลัก ได้แก่ คาทอลิค 

คริสเตียน อิสลาม ฮินดู และพระพุทธศาสนาในองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวพันกับสันติภาพ 

ความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ นักวิชาการ นักการศึกษา นักปกครอง ผู้ร่วม

ในกระบวนการยุติธรรม นักการศาสนา นักพัฒนาสังคม นักพัฒนา-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นัก

บ�าบัด-เยียวยาด้านสาธารณสุข และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพ เป็นต้น รวมจ�านวน 25 คน 

นอกเหนือจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักสันติภาพโลกที่โดดเด่น 5 คน ได้แก่ 1) มหาตมะ 

คานธี 2) มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ 3) เนลสัน แมนเดลา ทั้ง 3 ท่านนี้เป็นนักสันติภาพและ

นักการเมือง ท่ีไม่นิยมใช้ความรุนแรง (Non-violence) 4) แม่ชีเทเรซา นักสันติภาพสาย

สังคมสงเคราะห์ชาวโลกด้วยความรักบริสุทธิ์ และ 5) ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 นักสันติภาพที่
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สร้างสันติภาพจากภายใน (Inner Peace) สู่สันติภาพภายนอก (Outer Peace) รวมทั้งศึกษา

หลกัการ วสิยัทศัน์ เป้าหมาย เคร่ืองมอืปฏบิติัการ จากองค์กร-องค์การสนัตภิาพทีส่�าคญั ได้แก่ 

1) องค์การสหประชาชาต ิ(United Nations)  2) ส�านักงานโครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาติ 

(United Nations Development Program: UNDP) 3) องค์การยูเนสโก: องค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization: UNESCO) และ 4) องค์กรพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก: พ.ส.ล. 

(The World Fellowship of Buddhists) โดยมีขั้นตอนกระบวนการวิจัยดังนี้ 

 1) การศกึษาจาก หนงัสอื ต�ารา คมัภร์ีพระพทุธศาสนา เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อประมวลองค์ความรู้ และการน�าผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างสันติสุขในพหุศาสนา

จากโครงการวิจัยย่อยที่ 1 มาสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลในพหุศาสนาดังกล่าว 25 คน ประกอบด้วยบุคคลในพหุ

ศาสนาหลัก ได้แก่ คาทอลิค 1 คน คริสต์ 3 คน อิสลาม 5 คน ฮินดู 1 คน ซิกข์ 1 คน พุทธ 13 

คน และ ศาสนาเพื่อสันติภาพ (ไม่เจาะจงศาสนาใดศาสนาหนึ่ง) 1 คน  

 3) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่และ

ภารกิจในกระบวนการยุติธรรมในศาล นอกศาล ในกระบวนการยุติธรรมภาคสาธารณสุขและ

ภาคประชาสังคมอย่างละ 1 คน รวม ทั้งสิ้น 4 คน 

 4) การวเิคราะห์กลัน่กรองข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาในขัน้ตอนที ่3 อันเป็นการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงร่วมเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการน�าไปใช้พัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพที่เหมาะ

สมกับบริบทสังคมของการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการวิจัย 

 1) กระบวนการสร้างสันติภาพขององค์กรสันติภาพ 

 ผลการวิจัยท�าให้พบประเด็นน�าเสนอ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการหรือวิธีการสร้าง

สันติภาพ และด้านผลลัพธ์หรือความส�าเร็จที่ต้องการได้รับ 

 โดยมีข้อสังเกตจากองค์กร/องค์การสันติภาพที่เลือกศึกษาเกี่ยวกับหลักการ 

กระบวนการและความส�าเร็จหรือปลายทางในการสร้างสันติภาพ ดังนี้

  1. องค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นองค์การระหว่างประเทศ มีสมาชิก 193 
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ประเทศ ท�าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกแก่การร่วมมือในกฎหมายและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ หลักการ: แก้ไขข้อพิพาท, ระงับภัยคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการ 

กระท�าในลักษณะรุกราน; กระบวนการ: สันติวิธี, มาตรการการใช้ก�าลังระงับภัยคุกคาม, ส่ง

เสริมความร่วมมือ; ความส�าเร็จ: รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  2. ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) เป็นองค์กรพหุภาคีเพือ่

ช่วยเหลอืด้านการพฒันา ส�านกังานใหญ่อยูที่ก่รงุนวิยอร์ก สหรฐัอเมริกา มสีมาชกิ 170 ประเทศ 

หลกัการ: ขยายการให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการแก่ประเทศก�าลงัพฒันา กระบวนการ: สร้าง

ภูมิปัญญาในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ความส�าเร็จ: ท�าให้

ประเทศก�าลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนา 

  3. องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นทบวงการช�านัญพิเศษของสหประชาชาติ 

ส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีสมาชิก 195 ประเทศ หลักการ: สันติภาพจะ

ต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตส�านึกของมนุษยชาติ กระบวนการ: 

ส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ความส�าเร็จ: 

สังคมโลก เคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือเชื้อชาติ 

เพศ ภาษา หรือศาสนา

  4. องค์กรพทุธศาสนสมัพนัธ์แห่งโลก (พ.ส.ล) เป็นองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีศูนย์ภาคี 189 แห่งใน 50 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก หลักการ: เสริมสร้างความสามัคคี 

ภราดรภาพชาวพทุธ ความร่วมมอืกับองค์กรทีมี่จดุหมายเดยีวกนั (สงัคมสันตสิขุ) กระบวนการ: 

เผยแผ่ค�าสอน หลักธรรม กิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม 

ความส�าเร็จ: ความเป็นภราดรภาพชาวพุทธ สันติในระดับบุคคลและสังคม

 ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน

บ้าง แตก่็ยงัคงอยูใ่นกรอบการท�าใหโ้ลกเกิดสันติภาพ ดงันัน้เปา้หมายจงึเปน็การเน้นสันติภาพ

ในมิติของระดับประเทศเป็นส�าคัญ ในขณะที่องค์กรโลกที่เป็นด้านศาสนาจะเน้นมิติของระดับ

บุคคลแล้วแผ่ขยายไปสู่สังคมโดยมีค�าสอนทางศาสนาเป็นหัวใจส�าคัญ ที่น่าสนใจคือ การสร้าง

สนัติภาพของแต่ละองค์กรเน้นการพฒันาคนและประเทศให้เจรญิ มเีพยีงองค์การสหประชาชาติ 

(UN) ทีแ่ตกต่าง คือ เน้นความเป็นคนกลางระหว่างประเทศ รวมถงึการสอดส่องดแูลสถานการณ์

ทัว่โลกไม่ให้เกดิการใช้ความรนุแรง และยงัเป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีแ่ทรกแซงหากเห็นว่าความขดั
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แย้งนั้นเป็นภัยต่อมวลมนุษยโลก ขณะที่องค์กรสันติภาพอื่นมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งเชิงกายภาพ 

คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเชิงจิตภาพ คือ การสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบที่มนุษย์พึงมี 

นอกจากนี ้ยงัพบว่า สิง่ทีต้่องศกึษาและท�าความเข้าใจคอื มโนทศัน์หรอืหลกัการพืน้ฐานส�าคญั

เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ สาระส�าคัญ ได้แก่ 

  - ความท้าทายในการวัด: การวัดความขัดแย้งง่ายกว่าการสร้างสันติภาพ 

เนื่องจากการสร้างสันติภาพเป็นกระบวนการซับซ้อน 

  - ความคาดหวงั: กระบวนการสร้างสนัตภิาพบางครัง้กไ็ม่สามารถท�างานได้ แต่

ในหลายๆ ครั้งประชาคมนานาชาติอาจคาดหวังเรื่องเป้าหมายที่เกินกว่าจะบรรลุได้ 

  - การเปลี่ยนแปลง: เมื่อมีคนหลายฝ่ายเข้ามาอยู่ร่วมในการด�าเนินการอย่าง

พลวัต ความสนใจในประเด็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอด 

  - ความไม่ยึดติด: ต้องมีความพยายามในการท�าความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง

สันติภาพทั้งกระบวนการ มิใช่เพียงแต่วิธีการกระแสหลักเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา  

  - มีพื้นที่: ต้องมีการสร้างสภาวะในการสร้างพื้นที่ร่วมของการท�างาน 

  - หลกัวเิคราะห์: ต้องมกีารวเิคราะห์การสร้างสมดลุของการจดัการความขดัแย้ง 

  - หลักของเวลา: ต้องเข้าใจว่าการสร้างสันติภาพเป็นการสร้างศักยภาพใน

กระบวนการท�างานเพื่อตอบสนองทั้งการท�างานเฉพาะหน้าและงานในระยะยาว  

 ผลการวิจัยสรุปประเด็น ที่น�าเสนอสิ่งที่น่าสังเกตไว้ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการหรือ

วิธีการสร้างสันติภาพและผลลัพธ์หรือความส�าเร็จที่ต้องการได้รับ กล่าวคือ 

 (1) สร้างสันติภาพด้วยกระบวนการระงับเหตุแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงเพื่อ

ความมั่นคงและปลอดภัยของโลก: เป็นการระงับความรุนแรงที่ปลายเหตุ ดังจะเห็นได้จาก

องค์การสหประชาชาติ เสา 5 หลักในการสร้างสันติภาพของสหประชาชาติ ได้แก่ 

  1. ความมั่นคงและความปลอดภัย 

  2. กระบวนการทางการเมือง 

  3. สิทธิมนุษยชน 

  4. มิติทางเศรษฐกิจ 

  5. พืน้ฐานบรกิารต่างๆ ท�าให้บางสถานการณ์องค์การสหประชาชาตจิะเลือกใช้

วิธีการสนับสนุนการใช้ก�าลังเพื่อปราบปรามและขจัดปัญหาความรุนแรงระหว่างประเทศ การ
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เข้าไปแทรกแซงทางการเมือง แต่การใช้วิธีการนี้อาจท�าให้องค์การขาดความน่าเชื่อถือในฐานะ

คนกลางไกล่เกลี่ย ท�าให้แนวโน้มในการท�างานเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างสันติภาพ

โลกโดยเน้นการให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศและการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารหาหนทางระงบั

ข้อพิพาทด้วยสันติวิธี  

 (2) สร้างสันติภาพด้วยกระบวนการป้องกันเหตุที่น�าไปสู่ความขัดแย้ง: ความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศมีประเด็นหลักท่ีซ่อนเร้นคือเรื่องของผลประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติที่มี

จ�ากัด ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังอุดมสมบูรณ์ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา จึงท�าให้เป็น

โอกาสส�าหรับประเทศที่มีความเจริญและมีอ�านาจมากกว่าเข้ามาแสวงหาประโยชน์ที่น�าไปสู่

ความขัดแย้งเรื่องของการแย่งชิงดินแดนและผลประโยชน์ ดังนั้นองค์กรสันติภาพหลายแห่ง

จึงเน้นที่จะท�างานในเชิงป้องกันไม่ให้ประเทศที่ก�าลังพัฒนาตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอ�านาจ ดัง

เช่น หน่วยงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) เน้นกระบวนการสร้างสนัตภิาพด้าน

ภูมิปัญญา  

 (3) สร้างสันติภาพด้วยกระบวนการพัฒนาจติวิญญาณแห่งสนัติภาพ: แต่ละองค์กรต่าง

ก็มีมุมมองและให้สาระส�าคัญในการพัฒนาคนเรื่องสันติภาพแตกต่างไปตามบริบทขององค์กร 

องค์การยูเนสโก ที่เน้นเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี โดย

ไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ในขณะที่องค์กรพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก เน้นให้คน

รักษาศลี และน�าพทุธธรรมมาปฏบิตัเิพือ่การด�าเนินชวีติทีผ่าสกุในสังคมรอบด้าน รวมไปถงึการ

รักษาสภาพแวดล้อมและใช้ทรัพยากรฯ พอเพียง 

 (4) สร้างสนัตภิาพด้วยกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสร้างสนัตภิาพให้ยัง่ยนื: 

ทกุองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบังานสนัตภิาพ เร่ิมตระหนกัรูว่้าสนัตภิาพในโลกมิใช่เป็นเพยีงหน้าทีข่อง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือกัน ดังนั้นการท�างานด้านสันติภาพขององค์กร

สันติภาพต่างก็หันมาใส่ใจในกระบวนการของการสร้างเครือข่าย การสร้างความร่วมมือซึ่ง

เป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้สนัตภิาพโลกประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื ทัง้นีอ้งค์กรสนัตภิาพส่วน

ใหญ่จะเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเทศ และภูมิภาค แต่ส�าหรับองค์กรพุทธ

ศาสนสัมพนัธ์แห่งโลกใช้การสร้างความร่วมมอืผ่านกจิกรรมทางศาสนาเป็นการบ่มเพาะสะพาน

บญุสมัพนัธ์ขัน้พืน้ฐานก่อนทีจ่ะน�าไปสูค่วามร่วมมอืทีเ่ป็นวงกว้างขึน้ กล่าวได้ว่ารากฐานทีต้่อง

ท�าให้มั่นคงคือการสร้างสันติภายในระดับบุคคลที่ท�าให้เกิดพื้นที่ของหัวใจที่เปิดกว้างยอมรับผู้

อื่น เคารพผู้อื่น เห็นใจเอาใจใส่ผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของมนุษย์
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 ผลจากการศึกษาแนวคิดวิธีการท�างานขององค์กรด้านสันติภาพ พบว่าสมาชิกของ

องค์กรสันติภาพเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสันติภาพให้ส�าเร็จลุล่วงได้ ทั้งนี้

หลักการท่ีสมาชิกองค์กรและองค์กรต้องเป็นคู่ขนานไปในทางเดียวกันคือ การไม่น�าความเช่ือ

หลักศาสนามาเป็นเส้นแบ่งแยกในการท�างาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือองค์กรและสมาชิกควรมี

ปณิธานที่สอดรับกับหลักพหุศาสนา ได้แก่ 

 1. สมาชกิองค์กรต้องประกอบด้วยสนัตภิาพทางใจจากการเจรญิภาวนาพฒันาจติ รกัษา

ศีลอันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเพื่อน�าสู่การไม่ใช้ก�าลังกายในการเบียดเบียน 

ท�าร้าย ประหัตประหารผู้อื่น ไม่ลักขโมย ไม่ผิดประเวณี ไม่ใช้วาจากล่าวโทษเพื่อท�าลายน�้าใจ

หรือสร้างความเกลียดชัง มีสติ ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ร้ายรุนแรงต่างๆ 

 2. สมาชิกองค์กรต้องประกอบด้วยความรัก ความเมตตา มีความยุติธรรมต่อกัน ให้

เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันด้วยการมีความ

อดทนต่อกัน ให้อภัยกันด้วยจิตส�านึกอันบริสุทธิ์ เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อกัน 

 3. พหุศาสนองค์กรและสมาชิกทุกระดับต่างต้องร่วมมือกันส่งผ่าน “ลมหายใจแห่ง

สันติภาพ” (Breath of Peace) เพื่อจรรโลงสันติภาพและสันติสุขในทุกพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น 

ภาค รัฐ ประเทศชาติ และในโลกใบเดียวกัน เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ อาทิ การร่วมมือ

กันจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อการท�าความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม (International Symposium on Interfaith Dialogue and 

Peaceful Coexistence in Multicultural Societies) เป็นต้น

โปรดติดตามผลการวิจัย 2) กระบวนการสร้างสันติภาพของนักสันติภาพโลก ในเล่ม ๕๒
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เ รื่ อ ง เ ล่ าจากพระสู ตร

กนฺตาโภ ภิกฺขุ

พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองเวสาลี ทรงสอนรัตนสูตรให้พระอานนท์ท่องบริกรรม
พร้อมกับประพรมน�า้จากบาตรของพระพุทธเจ้าไปรอบก�าแพงเมือง 3 ชัน้
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 ขอท่านทั้งหลาย พร้อมญาติมิตรทั้งปวง จงได้รับประโยชน์และความสุข มีความเจริญ

งอกงามในพระพุทธศาสนา ไร้โรคาพาสุขทุก ๆ  ท่าน สถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า มี

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอีกครั้ง 

ท�าให้การด�าเนนิชวีติต้องปรบัเปลีย่นไปจากเดิมทีเ่คยเดินทางไปมาหาสู่กนัตามปกต ิกต้็องหยดุ

ลงเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ท�าการด�าเนินชีวิตจึงต้องปรับเปล่ียนใหม่ การใช้

ชีวิตต้องมีสติมากขึ้น ต้องปรับทั้งด้านกาย สภาพแวดล้อม และความรู้สึก จึงอยากให้ก�าลังใจ

แก่ทุก ๆ ท่านได้อดทนและร่วมสู้กันต่อไป

 บทความนีจ้ะได้น�าเอาพระสตูร ๆ  หนึง่ทีพ่ระสงฆ์ท่านน�ามาสาธยายเพือ่เป็นสริมิงคลแก่

ชาวไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 พระสูตรนั้นก็คือ รัตนสูตร จากพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ 

ซึ่งเป็นพระสูตรที่ท่านพระอานนท์ได้เรียนเอาจากพระพุทธเจ้าแล้วน�าไปสาธยายและประพรม

พระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ และปัดเป่าภัยอันตรายโรคร้ายต่าง ๆ แก่ชาวเมืองไวสาลี 

ในคราวที่เกิดอหิวาตกโรค ซึ่งมีผู้คนล้มตายกันจ�านวนมาก ซึ่งสถานการณ์ในยุคสมัยนั้นตาม

เรื่องเล่ามันหนักหนาสากรรจ์มากเนื่องจากเป็นโรคระบาดที่ติดต่อกัน มันคล้าย ๆ การระบาด

ของเชื้อโควิด 19 ที่ก�าลังเกิดอยู่ในปัจจุบัน โรคระบาดเช่นนี้ก็มิใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

มีมาแล้วอย่างโรคเอดส์ โรคซาร์ มาถึงโควิด 19 อย่างไรก็ตามความเชื่อทางศาสนาก็เป็นการ

เยียวยาทางใจ ในสถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ด้วย

พลังแห่งศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยของชาวพุทธ จึงได้มีการจัดให้มีการสาธยายรัตน

สูตร ตามความเช่ือและนบัถอืของชาวพุทธ เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่ปวงชนชาวไทยอกีทาง

หนึ่ง มีพุทธศาสนสุภาษิตว่า...

” 

” 

เต อัตถะลัทธา สุขิตา       

วิรุฬหา พุทธะสาสะเน

อะโรคา สุขิตา โหถะ                  

สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ 
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“สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตาฯ” 

เมื่อมีศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วจะยังประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ 

 ชาวพุทธเรามีความเชื่อในพระพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ การน�ารัตนสูตร

มาสาธยาย จึงเป็นไปตามความเช่ือเพื่อเป็นก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

อีกทางหนึ่ง ในการสาธยายรัตนสูตรนั้น ส่วนใหญ่ก็จะสาธยายกันเป็นภาษาบาลี จึงไม่ค่อยจะ

ได้รู้ความหมายว่าอย่างไร ท�าไมจึงเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าโรคภัยอันตรายต่าง ๆ  ได้ ผู้เขียนจะ

ได้น�าความหมายหรือค�าแปลที่นักปราชญ์บัณฑิตผู้ช�่าชองด้านภาษาบาลีท่านแปลไว้มาให้อ่าน

กัน เพื่อจะได้เข้าใจความหมายของบทสาธยายรัตนสูตรนี้ เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและปัญญาในกิจ

ที่ท�า กรรมที่ก�าลังด�าเนินไปอย่างรู้เห็นเป็นคุณค่า คู่ควรแก่การรักษาสืบทอดต่อไปด้วยกัน

 

 รัตนสูตร หรือ ระตะนะสูตร อีกอย่างเรียกว่า รัตนปริตร คือบทสาธยายเดียวกัน เนื้อ

ความของพระสูตร ๆ นี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน หลัก ๆ คือ 

 ตอนท่ี ๑ มีความหมายในเชิงว่า เป็นการบอกกล่าวแก่เหล่าภูตผีหรือเทวดาท่ีสิงสถิต

อยู่ในที่ต่าง ๆ  ณ บริเวณนั้น ๆ  เพื่อให้รับทราบว่า ขณะนี้พวกมนุษย์ที่ได้ท�าพลีกรรม กราบไหว้ 

บูชาด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ ต่อภูต ผี หรือภูมิเทวดาอยู่เป็นประจ�านั้น 

ก�าลงัได้รบัความทกุข์ ความเดอืดร้อน ขอให้เหล่าภตู ผี เทวดา จงฟังข้าพเจ้า (หมายถงึท่านพระ

อานนท์ทีท่่านน�าไปสาธยายในคราวนัน้) เมือ่ฟังแล้วอย่าได้ประมาท หรอืนิง่ดดูาย จงหนัมามอง

ว่ามนษุย์ได้ท�าการเซ่นสรวง บชูา ท�าพลกีรรมอะไรต่อภตูและเทวดาทัง้กลางวนัและกลางคนือยู่

บ้าง แล้วขออย่าได้ประมาท ตั้งเมตตาจิตในมวลมนุษย์ แล้วให้การปกป้องคุ้มครองมนุษย์ด้วย 

ซึ่งปรากฏอยู่ในบทสาธยาย และค�าแปลดังต่อไปนี้ 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ   ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตังฯ

 ขอเทวดาบนภาคพ้ืนและอากาศท้ังหลาย ผูม้าประชุมกนัอยูใ่นทีน่ีท้ัง้หมด จงเป็นผูเ้บกิ

บานใจ รับฟังถ้อยค�าด้วยความเคารพเถิด



57

ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพเมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิงตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

 ขอเทวดาท้ังปวงจงฟังข้าพเจ้า จงตัง้เมตตาจติในหมูม่นษุย์ทัง้หลาย เพราะเขาเหล่านัน้

ได้เซ่นสรวงท�าพลีกรรมทั้งกลางวันกลางคืน ขอท่านอย่าประมาท จงคุ้มครองพวกเขาด้วยเถิด

 ตอนท่ี ๒ ของบทสาธยายทีเ่ป็นการสรรเสรญิพระคณุของพระรตันตรยัตามล�าดบั ดงันี้

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา  สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ  พุทเธระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 ทรัพย์ในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะอันประณีตบนสรวงสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอ

เหมือนพระตถาคต (พระพุทธเจ้า) เลย ข้อนี้เป็นคุณพระรัตนะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า 

ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 พระศักยมุนี ผู้ทรงมีพระทัยอันตั้งมั่น ทรงบรรลุธรรมอันสิ้นกิเลส ปราศจากราคะ เป็น

อมตะ และประณีต ไม่มีสิ่งใดท่ีจะเสมอเหมือนพระธรรมนั้นเลย ข้อนี้เป็นคุณพระรัตนะอัน

ประเสริฐของพระธรรม ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงสรรเสริญสมาธิอันผ่องแผ้ว นักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญ

สมาธอัินประเสริฐทีใ่ห้ผลทนัท ีไม่มสีิง่ใดทีจ่ะเสมอเหมอืนสมาธนิัน้เลย ข้อนีเ้ป็นคณุพระรตันะ

อันประเสริฐของพระธรรม ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
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เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ ฯ

 พระสาวกของพระสุคตเจ้า ผู้เป็นพระอริยบุคคล ๘ จ�าพวก อันแบ่งเป็น ๔ คู่ ที่สัตบุรุษ

ทั้งหลายสรรเสริญ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน ทานที่ถวายแก่พระอริยบุคคลเหล่า

นั้นมีผลมาก ข้อนี้เป็นคุณพระรัตนะอันประเสริฐของพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความ

สวัสดี

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 พระอรหันต์ผู้บ�าเพ็ญเพียรด้วยจิตอันแข้มแข็งในพระพุทธศาสนาของพระโคดม เป็น

ผู้ปราศจากกิเลส ผู้เข้าถึงอมตธรรม ผู้บรรลุพระนิพพาน และผู้เสวยสันติสุขเอง ข้อนี้เป็นคุณ

พระรัตนะอันประเสริญของพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยาจะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 พระตถาคตตรัสเปรียบสัตบุรุษผู้เห็นแจ้ง เข้าถึงอริยสัจ ๔ ว่าเสาใหญ่ปักลงดิน อันไม่

ไหวติงเพราะแรงลมที่พัดมาทั้งสี่ด้าน ข้อนี้เป็นคุณพระรัตนะอันประเสริญของพระสงฆ์ ด้วย

สัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 บุคคลเหล่าใดเจริญอริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาอันลึกซึ้งตรัสไว้ดีแล้ว แม้ว่า

ท่านเหล่านัน้ยงัเป็นผูห้ลงเพลดิเพลนิอย่างมากอยู ่แต่ท่านกจ็ะไม่เกิดในชาตทิีแ่ปดอกี ข้อนีเ้ป็น

คุณพระรัตนะอันประเสริญของพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี
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สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ

สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 ท่านเหล่านั้น คือ พระโสดาบันผู้ละสังโยชน์ ๓ ประการ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

และสีลัพพตปรามาส และกิเลสอื่น ๆ ได้ในขณะที่เห็นธรรม ท่านเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจาก

อบายทั้ง ๔ ไม่กระท�ากรรมอันไม่สมควร ๖ ประการ (คือ อนันตริยกรรม ๕ และการไม่นับถือ

ศาสดาอ่ืน) ข้อนี้เป็นคุณพระรัตนะอันประเสริญของพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความ

สวัสดี

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 แม้ท่านเหล่านั้นยังท�าความผิดด้วยกาย วาจา หรือใจอยู่บ้างก็ตาม แต่ท่านก็ไม่ปกปิด

ความผิดนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้เห็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ปกปิดความผิด ข้อนี้เป็นคุณพระ

รัตนะอันประเสริญของพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห

ตะถูปะมัง  ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง  ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 ต้นไม้ในป่าที่แตกยอดอ่อน ในต้นเดือนคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) มีความงดงามฉันใด 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีความงามฉันนั้น ข้อ

นี้เป็นคุณพระรัตนะอันประเสริญของพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง  ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้แจ้งพระนิพพานอันเลิศ ทรงประทานพระธรรมอันยอด

เยี่ยม ทรงแนะน�าข้อปฏิบัติที่ดี ไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ ทรงแสดงธรรมอันสูงสุดแล้ว ข้อนี้เป็น
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คุณพระรัตนะอันประเสริญของพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 พระอรหันต์ผู้สิ้นเชื้อแล้ว ไม่ยินดีในภพอีก มีจิตหน่ายภพเบื้องหน้า สิ้นกรรมเก่า 

ปราศจากกรรมใหม่ที่จะส่งไปเกิดอีก ท่านเหล่านั้นเป็น ปราชญ์ดับสิ้นไปเหมือนประทีปดวงนี้ 

ข้อนี้เป็นคุณพระรัตนะอันประเสริญของพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอจงมีความสวัสดี

 เมื่อสาธยายถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระคุณของพระพุทธเจ้า พระคุณของพระ

ธรรม พระคุณของพระสงฆ์แล้ว 

 ตอนท่ี ๓ ของบทสาธยายตอนท้าย จึงเป็นการเชญิให้ภตูทัง้หลายให้ร่วมอนโุมทนา บชูา

สักการะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อความสุขสวัสดี ดังบทสาธยายต่อไปนี้

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 ขอเหล่าภูตผีเทวดาบนภาคพื้นและในอากาศทั้งหลาย ผู้มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ จง

ร่วมกันนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้เสด็จไปอย่างงดงาม อันเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายบูชาแล้ว  

จงมีความสวัสดี

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 ขอเหล่าภูตผีเทวดาบนภาคพ้ืนและในอากาศทั้งหลาย ผู ้มาประชุมกันอยู ่ในที่นี้  

จงร่วมกันนมัสการพระธรรม อันเป็นไปอย่างงาม อันเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายบูชาแล้ว  

จงมีความสวัสดี

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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 ขอเหล่าภูตผีเทวดาบนภาคพ้ืนและในอากาศทั้งหลาย ผู ้มาประชุมกันอยู ่ในที่นี้  

จงร่วมกันนมัสการพระสงฆ์ อันเป็นไปอย่างงาม อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว  

จงมีความสวัสดี

 จากความหมายท่ีแปลของบทสาธยายนัน้ ท�าไมสาธยายแล้วได้ผล จะเห็นว่าพระอานนท์

ซึง่เป็นพทุธอุปัฏฐากพระพทุธเจ้า เป็นทีเ่คารพย�าเกรงของพระสงฆ์ทัง้มวล ท่านเป็นผูม้ศีีล สมาธิ 

ปัญญา เมือ่กล่าวต่อมนษุย์และอมนษุย์ย่อมเป็นทีเ่ชือ่ถอื และเม่ือท่านกล่าวสรรญเสรญิพระคณุ

ของพระรตันตรัยย่อมไม่ใช่กล่าวเรือ่งเทจ็ เป็นการเปล่งวาจาสจั จะเห็นว่าผูมี้ศลีมีธรรมกล่าวค�า

ใดมกัเป็นค�าน้ัน ท่านได้ยกเอาคุณพระรัตนตรยัมากกล่าวให้ภูตผแีละเทวดาได้รบัฟังจนครบถ้วน

แล้วจึงขอร้องว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาท ขอให้มีเมตตาจิตต่อมวลมนุษย์ผู้ทุกข์ยากที่ท�า

พลีกรรมอ้อนวอนอยู่เช้าค�า่ ดังนั้นเมื่อผู้มีศีลมีธรรมมาบอก ภูตทั้งหลายจะนิ่งดูดายได้อย่างไร 

มนต์บทนี้จึงมีอานุภาพด้วยความหมายอย่างนี้

 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย อานุภาพเหล่าเทพเทวา และอานุภาพแห่งมนต์รัตน

ปริตร จงปกป้อง คุ้มครองปวงชนชาวไทยให้ผ่านพ้นจากโรคโควิด 19 ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุก

ท่านเทอญ...



62

ธรรมะน่ า รู้

(ที่มา: ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา วิถีมุตตสังคหะ)

ภพภูมิ ๓๑ (ตอนที่ ๗ นรกภูมิ ตอนที่ ๓)

ภาพประกอบ: http://dhammaforlearner.blogspot.com/ 
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เทวทูต ๕ จ�าพวก
(ที่มาในพระบาลีอุปริปัณณาสและอัฏฐกถา)

 บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ก�าลังเป็นไปในโลกทุกวันนี้ ย่อมมีอัธยาศัยจิตใจยิ่งหย่อนกว่า

กัน และกันในความประพฤติดีและไม่ดี มากบ้างน้อยบ้าง มากมายหลายประการแต่เฉพาะ 

ณ ที่นี้จะ ได้กล่าวโดยย่อๆ พอสมควรแก่ความประพฤติของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเพียง ๔ 

ประเภท คือ

 ๑. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยชอบบ�าเพ็ญกุศลมาก

 ๒. บางคนมีอัธยาศัยชอบบ�าเพ็ญกุศลและก่ออกุศลเท่าๆกัน

 ๓. บางคนชอบก่ออกุศลมากกว่ากุศล

 ๔. บางคนชอบก่ออกุศลฝ่ายเดียว

 บรรดาบคุคลทัง้ ๔ ประเภทนี ้บคุคลประเภททีห่นึง่ ในขณะใกล้จะตายย่อมระลึกนกึถงึ

กุศลได้มาก ฉะนั้น บุคคลจ�าพวกนี้ย่อมจะพ้นจากการไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔

 ส่วนบุคคลประเภทที่ ๒ นั้น ถ้าตัวเองพยายามระลึกถึงกุศลให้มาก หรือมิฉะนั้น ญาติ

คนใดคนหนึ่ง มาช่วยเตือนสติระลึกนึกถึงกุศล ก็สามารถช่วยให้พ้นจากการไปอบายได้เหมือน

กัน เว้นไว้แต่ตัวเองก็ไม่พยายามระลึกถึงกุศลที่ตนได้ กระท�าไว้และก็ญาติคนใดที่จะคอยเตือน

สตใิห้ คงเหลอืแต่ความกลุม้ใจเสยีใจ และห่วงใยในทรพัย์สมบัต ิเม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วกไ็ม่มีหนทาง

ที่จะพ้นจากอบายไปได้

 ส่วนบุคคลท่ีอยู่ประเภทท่ี ๓ นั้น อกุศลอาจิณณกรรมมากกว่ากุศล ล�าพังตัวเองแล้ว

ย่อมไม่สามารถนึกถึงกุศลนั้นได้ ยกเสียแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเท่านั้น ถึงกระนั้น 

การช่วยเหลอืโดยการเตอืนสตจิากผูอ้ืน่นัน้ ต้องเป็นการช่วยเหลือเป็นพเิศษจงึจะพ้นจากอบาย

ได้ ถ้าเป็นการช่วยเหลอือย่างสามญัธรรมดาแล้ว ผูน้ัน้กย็งัไม่สามารถทีจ่ะกลบัใจมารบัอารมณ์

ที่เป็นกุศลนั้นๆ ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลจ�าพวกนี้ย่อมจะต้องไปสู่อบายโดยแน่นอน

 ส่วนบุคคลประเภทที ่๔ นัน้ ย่อมไม่พ้นจากการไปสูอ่บายได้เลย นอกจากพระสมัมาสมั

พุทธเจ้า อัครสาวก และมหาสาวกเท่านัน้ ท่ีจะช่วยเหลอืได้ สาวกทีจ่ะได้รบัความช่วยเหลอื จาก

ท่านเหล่านี้ ผู้นั้นก็จะต้องมีกุศลอปราปริยกรรมที่มีก�าลังมากคือได้แก่กุศลที่ตนได้ เคยสร้างไว้
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แล้วในชาติก่อนๆ

 ฉะนั้น ถ้าบุคคลจ�าพวกน้ีไปสู่นรกแล้ว ก็ไปสู่นรกโดยตรง ไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับ

ยมราชเพื่อท�าการไต่ถาม

 ส่วนบุคคลประเภทที่ ๒ และที่ ๓ ถ้าต้องไปสู่นรกแล้ว ก็มีโอกาสได้พบกับยมราช เพื่อ

ท�าการไต่สวนและสอบถามถึงเรื่องเทวทูต ๕ จ�านวนมากเสียก่อน แล้วจึงจะได้ไปเสวยทุกข์ใน

นรกนั้นๆ ภายหลัง เมื่อบุคคลผู้นั้นได้มาสู่นรก นายนิรยบาลทั้งหลายต่างก็น�าตัวผู้ที่ต้องมาสู่

นรกนั้น มาหาพญายมราช

 ค�าถามของยมราชอันได้แก่เทวทูต ๕ จ�าพวกนั้น ดังนี้

 เทวทูตที่หนึ่ง คือ ความเกิด อันได้แก่ ทารกแรกเกิด

 เทวทูตที่สอง คือ ความแก่ อันได้แก่ คนชรา

 เทวทูตที่สาม คือ พยาธิ อันได้แก่ ผู้ป่วยไข้

 เทวทูตที่สี่ คือ ผู้ที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย อันได้แก่ คนต้องราชทัณฑ์

 เทวทูตที่ห้า คือ มรณะ อันได้แก่ คนตาย

 เมือ่ยมราชได้เห็นบคุคลเหล่านัน้ จงึกล่าวขึน้ว่า “นีแ่น่ะเจ้า ! บดันีเ้ราจะถามเจ้าว่า เมือ่

เจ้ายังอยู่ในมนุษยโลกนั้น ได้เคยเห็นเด็กแรกเกิดบ้างหรือเปล่า”

 สัตว์นรกกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยเห็น”

 ยมราชจงึถามต่อไปว่า “ในขณะท่ีเจ้าได้เหน็เดก็แรกเกดินัน้ เจ้าเคยนกึถงึตวัของเจ้าบ้าง

ไหมว่า ตัวของเจ้านี้ก็จะต้องเกิดอีกเช่นเดียวกัน และเคยพยายามสร้างทาน ศีล ภาวนา เพื่อจะ

ได้เป็นหนทางที่จะช่วยตัวเองในพ้นไปจากความเกิดอันเป็นชาติทุกข์บ้างไหม”

 สัตว์นรกได้ฟังค�าถามของยมราชเช่นนี้แล้ว ถ้าระลึกถึงกุศลได้ในขณะนั้นก็จะพ้นจาก

นรกโดยทันที ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดา ถ้าขณะนั้นระลึกถึงกุศลไม่ได้ในก็กล่าวตอบว่า

ข้าพเจ้าเคยเห็นเดก็แรกเกดิกจ็รงิ แต่กไ็ม่มคีวามนกึคิดอะไร คงมแีต่ความยนิด ีพอใจเพลดิเพลิน

สนุกสนาน ไปตามวิสัยธรรมดาของชาวโลกเท่านั้น
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 ยมราชจึงกล่าวต่อไปว่า “ถ้าเช่นนั้น ความประมาทของเจ้าก็ดี ความเพลิดเพลิน

สนุกสนานต่างๆของเจ้าที่ได้กระท�าไปแล้วก็ดี ล้วนแต่เป็นความประมาทเพลิดเพลินที่เกิดจาก

ตัวของเจ้าทั้งนั้น ไม่ใช่บิดามารดา บุตรภรรยา มิตรสหาย พี่น้อง ครูบาอาจารย์ หรือเทวดาทั้ง

หลายมากระท�าให้เจ้า ฉะนั้น เจ้าก็ต้องได้รับผลที่เจ้าเคยกระท�าไว้แล้วนั้นด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใด

จะมารับโทษแทนเจ้าได้ ตัวเจ้าได้ท�าไว้อย่างไรเจ้าก็ต้องเป็นผู้ได้รับผลอย่างนั้น”

 แล้วยมราชก็ถามต่อไปอีกว่า “ถ้าเช่นนั้น เจ้าเคยเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนต้องราชทัณฑ์ 

และคนตายบ้างไหม”

  สัตว์นรกก็กล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้าเคยเห็น”

 ยมราชจงึกล่าวถามต่อไปว่า “ในขณะท่ีเจ้าเหน็คนแก่ คนเจบ็ และคนต้องราชทณัฑ์ หรอื 

คนตายอยู่นั้น เจ้าเคยนึกถึงตัวของเจ้าบ้างไหมว่า ตัวเจ้านี้ก็ต้องมีความแก่ ความเจ็บ ต้องเป็น

คนต้องราชทัณฑ์ และมีความตายเป็นธรรมดา เช่นเดียวกันกับบุคคลที่เจ้าได้เป็นอยู่นั้น แล้ว 

พยายามสร้างทาน ศีล ภาวนา อันเป็นกุศลกรรมเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง และสามารถช่วย

ตนให้พ้นจากทุกข์โทษต่างๆบ้างหรือเปล่า ในเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลก”

 เมื่อสัตว์นรกได้ฟัง ค�าถาม ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ และครั้งที่ห้า ถ้าระลึกถึงกุศล

ได้กย่็อมพ้นไปจากนรก ถ้าระลกึถงึกศุลไม่ได้ กก็ล่าวตอบแก่ยมราชอย่างเดยีวกนักบัทีไ่ด้กล่าว

ไว้แล้วในเทวทูตที่หนึ่ง

 เมื่อเป็นเช่นนั้น ยมราชก็พยายามช่วยให้ระลึกให้ว่า สัตว์นรกผู้นี้ได้สร้างกุศลอะไรไว้

บ้าง เพราะตามธรรมดาคนที่สร้างกุศลนั้นย่อมแผ่ส่วนกุศลนั้นๆ ให้แก่ยมราช ฉะนั้น ถ้าบุคคล

ใดสร้างทาน ศีล ภาวนา แล้วได้อุทิศส่วนบุญนั้นให้แก่ยมราช ยมราชก็ย่อมจะระลึกนึกถึงกุศล

นั้นได้ เพราะตนเคยได้รับส่วนบุญจากบุคคลนั้นๆ ถ้าบุคคลใดสร้างทาน ศีล ภาวนาแล้ว แต่ยัง

ไม่ได้อุทศิส่วนบุญให้แก่ยมราช ยมราชกไ็ม่สามารถทีจ่ะระลกึถงึกุศลของบคุคลนัน้ได้ ถ้ายมราช

ช่วยระลกึให้ไม่ได้ก็นิง่เสยี เมือ่เป็นเช่นนีน้ายนริยบาลทัง้หลายกจ็ะน�าสตัว์นรกนัน้ออกไปลงโทษ 

ตามแต่อกุศลกรรมของสัตว์นรกนั้นได้กระท�ามา
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 ถ้าหากว่ายมราชระลกึถงึกศุลกรรมของสตัว์นรกผูน้ัน้ได้ กช่็วยบอกให้ เมือ่สตัว์นรกนัน้

ได้ฟังค�าบอกเล่าของยมราชแล้วกร็ะลกึได้ว่า เรานีก้ไ็ด้เคยสร้างทาน ศลี ภาวนา ไว้อย่างนี้ๆ  เม่ือ

ระลึกถึงกุศลกรรมของตนได้เช่นนี้ ในขณะนั้นก็พ้นไปจากนรก

 ฉะนั้น การช่วยเตือนสติให้ระลึกนึกถึงกุศลกรรมของยมราชจึงเป็นเหตุ ส่วนการระลึก

ได้ในกศุลกรรมของสตัว์นรกเอง เป็นผล และการระลกึถงึกุศลกรรมของตนได้ เป็นเหต ุการพ้น

จากนรกเป็นผล

เทวทูต ๕ จ�าพวก จบ

(* โปรดติดตาม ธรรมะน่ารู้ - เรื่อง ภพภูมิ ๓๑ ตอนที่ ๘ ใน อาสภาสาร ฉบับที่ ๕๒)
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ภาพประกอบ: https://www.wikiwand.com/th
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Eng l i s h  co lumn???
Sayadaw U Pand i t a

The Seven Factors of Enlightenment 
(Part VII)

ภาพประกอบ: http://www.what-buddha-said.net/
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COURAGEOUS EFFORT: 
THIRD FACTOR OF ENLIGHTENMENT (continued…)

A Heat that Vaporizes Defilements

The Buddha spoke of energy as a kind of heat, ātā-
pa. When the mind is filled with energy, it becomes 
hot. This mental temperature has the power to dry 
up defilements. We can compare the kilesas to mois-
ture; a mind devoid of energy is easily dampened and 
weighed down by them. If effort is strong, however, 
the mind can vaporize kilesas before it is even touched 
by them. Thus, when the mind is energized by effort,
mental defilements cannot touch it, or even come 
near. Unwholesome states cannot attack.

On matter’s molecular level, heat appears as increased 
vibration. A red-hot iron bar is actually vibrating rapid-
ly, and it becomes flexible and workable. This is so in 
meditation, too. When effort is strong, the increased 
vibration in the mind is manifested as agility. The en-
ergized mind jumps from one object to another with 
ease and quickness. Contacting phenomena, it heats 
them up, melting the illusion of solidity, so that pass-
ing away is clearly seen.

Sometimes when momentum is strong in practice, 
effort carries on by itself, just as an iron bar remains 
red-hot for a long time after it has left the fire. With 
the kilesas far away, clarity and brightness appear in 
the mind. The mind is pure and clear in its perception 
of what is happening. It becomes sharp, and very in-
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terested in catching the details of phenomena as they 
arise. This energetic mindfulness allows the mind to 
penetrate deeply into the object of observation and to 
remain there without scattering and dispersing. With 
mindfulness and concentration established, there is 
space for clear intuitive perception, wisdom, to arise.

Through diligent effort, then, the wholesome factors 
of mindfulness, concentration and wisdom arise and 
strengthen, and bring with them other wholesome, 
happy states. The mind is clear and sharp, and it begins 
to enter more deeply into the true nature of reality.

Disadvantages of Laziness and Delights of Freedom

If instead there is sloppiness and laziness, your atten-
tion becomes blunt and noxious states of mind creep 
in. As you lose focus, you do not care whether you 
are in a wholesome state of mind or not. You might 
think your practice can coast along with no help from 
you. This kind of audacity, a lazy sort of boldness, can 
undermine you, slow you down. Your mind becomes 
damp and heavy, full of negative and unwholesome 
tendencies, like a mildewed horse blanket that has 
been left out in the rain. Ordinarily the kilesas pull the 
mind into their field of sensual pleasures. This is espe-
cially true for rāga, lust, one aspect of desire. People 
who are devoid of courageous effort are helpless in 
rāga’s grip. They sink again and again into the field of
sensual pleasures. If effort is injected into the mind, 
though, the mind can free itself from this harmful en-



71

ergy field. The mind becomes very light, like a rocket 
that has succeeded in entering the weightlessness of 
outer space. Freed from the heaviness of desire and 
aversion, the mind fills instead with rapture and calm, 
as well as other delightful, free states of mind. This kind
of delight can only be enjoyed through the fire of one’s 
own efforts.

You may have experienced this freedom personally. 
Perhaps one day you were meditating while someone 
was baking cookies nearby. A delicious smell came 
floating into your nostrils. If you were really mindful, 
you simply noted this smell as an object. You knew it 
was pleasant, but no attachment or clinging arose. 
You weren’t compelled to get up from your cushion 
and ask for one of those cookies. It might have been
similar had an unpleasant object come to you. You 
would have felt no aversion. Confusion and delusion 
may also have been absent. When you see clearly 
the nature of mind and matter, unwholesome factors 
cannot control you.

Food can be one of the most difficult areas for medi-
tators, especially on retreat. Leaving aside the whole 
problem of greed, yogis often feel strong disgust to-
ward food. When one is really mindful, one can make 
the shocking discovery that food is quite tasteless on 
the tongue. As practice deepens, some yogis begin 
to find food so repulsive that they are unable to eat 
more than one or two bites. Alternatively, when yogis 
experience strong rapture, this rapture becomes a 
nourishment for their minds, such that they entirely 
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lose their appetite. Both of these types of yogis should 
try to overcome their initial reactions and make a con-
certed effort to eat sufficient food to maintain their
energy. When the body is deprived of physical nutri-
ment it loses strength and stamina, and eventually 
this undermines the meditation practice.

One may dream of getting the benefits of vīriya, but 
if one does not actually strive for them, it is said that 
one wallows in disgust. The Pāli word for such a person 
is kusīta. In the world a person who does not work to 
support him or herself and family will be looked down 
upon by others. He or she might be called a lazybones 
or insulted in various ways. The word kusīta refers spe-
cifically to someone who is abused verbally. In prac-
tice it is the same. At times energy is essential. A yogi 
who cannot muster the effort to confront a difficult 
experience, but cringes instead, could be said to be 
“chickening out.” He or she has no courage, no sense 
of boldness, no bravery at all.

A lazy person lives in misery, lives with suffering. Not 
only is he or she held in low esteem by others, but 
also kilesas arise easily when effort is low. Then the 
mind is assailed by the three kinds of wrong thoughts: 
thoughts of craving, of destruction and of cruelty. These 
mental states are oppressive, painful and unpleasant 
in themselves. A lazy person can easily be pounced 
upon by sloth and torpor, another unpleasant state.
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Furthermore, without energy it may be difficult to 
maintain the basic precepts. One breaks the precepts 
at one’s own expense; one loses the joy and benefit 
of moral purity. The work of meditation is seriously 
undermined by laziness. It robs a yogi of the chance 
to see into the true nature of things, or to raise his or 
her mind to greater heights. Therefore, the Buddha 
said, a lazy person loses many beneficial things.

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

นางถาวร แซ่เตยีว
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 ตั้งแต่โตมาไม่เคยอยู่ในความคิดเลยว่าจะมีความจ�าเป็นในชีวิตที่ต้อง “ไปปฏิบัติธรรม

ที่วัด” แค่คิดว่าจะต้องไปวัดก็มีเหตุผลมาโต้แย้งได้สารพัด 

 อยูบ้่านเปิดทวีทีิง้ไว้แล้วกน็ัง่สมาธ ิเสรจ็จากท�าสมาธกิท็�าให้นอนหลบัสบาย หายเครยีด

ได้แล้ว แค่นี้ชีวิตก็สบายดีแล้ว ท�าไมต้องไปท�าอะไรแปลกๆ ใส่ชุดขาวๆ เราเป็นคนไม่ค่อย

ระมัดระวัง เดี๋ยวเสื้อผ้าก็จะสกปรก อายคนเขาอีก ท�าสมาธิที่บ้านใส่ชุดอะไรก็ได้ สบายดีแล้ว

น่ีนา ต้องเดินช้าๆ ท�าท่าแปลกๆ ไม่ได้แน่ๆ ปกติเป็นคนใจร้อน เดินเร็ว ถ้าให้มาเดินช้าๆ คง

เครียดกว่าเดิม นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็พอแล้ว อยากนั่งตอนไหนก็ได้ จะไปวัดท�าไม ฯลฯ

 มีปัญหาและอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่ยกมาอ้าง เพื่ออธิบายว่าไม่จ�าเป็นต้องไป

ปฏบัิตธิรรมทีว่ดั แต่ด้วยเหตปัุจจยั ธรรมะจดัสรร กท็�าให้ได้มโีอกาสเข้ามาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัภทั

ทันตะฯ ได้ข้ึนกรรมฐานเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ ท่านพระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ ์

โสรโท)

 เมือ่มานัง่ทบทวนว่าเราได้อะไรบ้างจากการมาปฏบิตัธิรรมทีน่ี ่อมื! เยอะจนเรยีบเรยีงไม่

ถูก มีทั้งความแปลกใจ ความประทับใจ ความตื่นเต้น และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ทั้งนี้สิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุด ส�าคัญมากจนกระทั่งท�าให้การปฏิบัติธรรมที่วัดภัททันตะฯ เป็นงานที่จ�าเป็นที่สุดในชีวิต 

ก็คือประสบการณ์ที่ท�าให้ได้ “ค�าตอบ” เรามั่นใจว่าทุกๆ ค�าถามจะได้รับค�าตอบจากการมา

ปฏบัิตธิรรม จากทีเ่ป็นคนเกดิมามแีต่ความสงสยั มคี�าถามในทกุๆ เรือ่ง เมือ่มาพบพระอาจารย์ 

ไม่ว่าจะสงสัยหรือมีปัญหาเรื่องอะไร เราจะได้รับค�าตอบที่ชัดเจนและช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น 

เวลาที่เราคิดเอง หาทางแก้ปัญหาเอง มันมักจะยุ่งเหยิง แต่เวลาพระอาจารย์อธิบาย ค�าตอบ

ทุกอย่างของท่าน เป็นค�าตอบที่ไม่มีเรา ไม่มีเขา เรื่องราวทุกอย่างมันก็เลยดูง่าย ชัดเจน เราก็

ท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็เลยเป็นหนี่งในหลายเหตุผลที่จ�าเป็นต้องมาเพื่อหา “ค�าตอบ” ต่อไป
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 มีเรื่องหนึ่งท่ีส�าคัญมาก ซึ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแบบพลิกผัน 

คือ “การเดินจงกรม” ที่มาที่ไปอาจจะแปลกๆ แต่มันก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่จึงอยากจะแบ่ง

ปันประสบการณ์นี้ จากเดิมอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่า อยู่บ้านนั่งสมาธิก็หลับสบาย ทิ้งปัญหา

ได้แล้ว จึงไม่ชอบการเดินจงกรม และไม่รู้ว่ามีความส�าคัญอย่างไร ไม่อยากท�าเลย ตอนที่มาอยู่

ปฏิบัติธรรมที่วัดภัททันตะฯ ครั้งแรก ใจไม่ยอมรับเรื่องการเดินจงกรมเลย คิดว่าปฏิบัติธรรมก็

แค่ต้องการท�าให้จิตใจสบาย ไม่ทุกข์กับปัญหา นอนหลับได้ เท่านั้นเอง เมื่อมานั่งสมาธิก็ดีแล้ว 

พอแล้ว แต่เม่ือมาอยู่ในวัด มีระเบียบปฏิบัติ มีวิชา มีครูบาอาจารย์ เรื่องราวและความเข้าใจ

ต่างๆ จึงเปลี่ยนไป ต้องเดินจงกรมก่อนจึงค่อยนั่งสมาธิ มีการส่งสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ 

มีการปรับแต่งอินทรีย์ ประสบการณ์จากการปฏิบัตินี้ท�าให้ตระหนักว่า วิชาความรู้ที่เรียนมา

ทั้งหมดในชีวิตเป็นแค่เศษเสี้ยวของวิชาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม

 เมื่อได้ปฏิบัติธรรมในรูปแบบ ตามวิชาที่ครูบาอาจารย์สอน มีการเดินจงกรมสลับกับ

การนั่งสมาธิ ท�าให้ค่อยๆ เกิดความรู้และความเข้าใจว่า ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ได้มากขึ้นตาม

ล�าดับ วิชาความรู้ที่เรียนมาเพื่อใช้ประกอบอาชีพไม่ได้ท�าให้เกิดความเข้าใจเรื่องวิชาชีวิตเลย 

ยกตัวอย่างเช่น การเรียนเร่ืองสิ่งมีชีวิต โรงเรียนสอนให้ท่องจ�าว่า หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมี

ชีวิต คือ เซลล์ แล้วเมื่อมีหลายๆ เซลล์ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อ และหลายๆ เนื้อเยื่อประกอบ

กันเป็นอวัยวะ แต่ละสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหลายๆ อวัยวะ แต่อวัยวะเหล่านั้นยังก็เป็นของเรา 

เราปวดขา เราเสียใจ เราเจ็บใจ ฯลฯ เมื่อได้มาเดินจงกรม นั่งสมาธิ บางครั้งความปวดมันมีอยู่

แต่ไม่ได้ปวดที่ขา ไม่รู้ปวดตรงไหน รู้แค่ว่าปวด แบบนี้หรือเปล่าที่ครูบาอาจารย์ท่านพร�่าสอน

ว่า เมื่อไม่มีเราก็จบ เพียงแค่เดินๆ นั่งๆ ท�าไมหนอ จึงท�าให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆ เกิดขึ้นได้ 

ความสงสัยนี้ยังคงมีต่อไป นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ท�าให้ตระหนักว่า การปฏิบัติธรรม เป็นงานที่

จ�าเป็นที่สุดของชีวิต เพราะเราตั้งใจว่าจะต้องหาค�าตอบให้ได้ว่า ความรู้ทั้งหมดจากการปฏิบัติ

ธรรม คืออะไร 

 หากมีท่านผู้ใดได้อ่านถึงบรรทัดนี้ แต่ยังไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดภัททันตะฯ ก็อยาก

ชกัชวนให้ทกุท่านได้มาลองปฏบ้ิตธิรรมทีน่ี ่แม้ว่าประสบการณ์ปฏบัิตธิรรมของเราจะมน้ีอยมาก 

ไม่เคยไปอยูป่ฏบิตัทิีว่ดัอืน่เลย ไม่รูว่้ามลีกัษณะอย่างไรบ้าง แต่ส�าหรับวดัภทัทนัตะฯ รบัรองว่า

ทุกอย่างล้วนสัปปายะ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

 ในท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท ท่านเมตตาต่อลูกศิษย์

อย่างทีส่ดุ ขอขอบคณุเจ้าหน้าทีทุ่กท่านของวัดภทัทนัตะฯ ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกทุกๆ เรือ่ง
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ในการมาปฏบิตัธิรรม ทัง้เรือ่งสถานทีป่ฏบิตั ิกฏุทิีพ่กั อุปกรณ์ หมอน ผ้าห่ม ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ด้านอาหาร และอืน่ๆ ทีป่ระกอบกนัเป็นสถานทีป่ฏบัิตธิรรมทีสั่ปปายะ สมบูรณ์ทีสุ่ดส�าหรบัเรา
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คุยกับหมอ

หมอพมิ

ของแหลมต�ามือแหลม ๆ เล็ก ๆ เรื่องไม่เล็ก
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 สวัสดีค่าชาวอาสภาสารทุกท่าน คอลัมน์คุยกับหมอฉบับนี้ จะขอน�าเรื่องเล็ก ๆ  แต่อาจ

จะไม่เลก็ นัน่กคื็อเรือ่งของแหลมต�ามอื มาให้ทกุท่านประดบัความรู้กนัไว้ค่า คอลมัน์นีเ้ขียนโดย 

“หมอมอืซ้าย” ซึง่เป็นพีช่ายแท้ๆ ของหมอพมิเอง และได้รบัการขออนญุาตเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

คุณหมอมือซ้ายยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าความรู้ทางการแพทย์มาเผยแพร่ให้กับชาวอาสภาสารทุก

ท่าน เพื่อสุขภาพของพวกเราค่ะ 

 วันนี้จะมาเล่าเรื่อง เล็ก ๆ แต่บางที เรื่องเล็ก ๆ ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับ ในชีวิต

ประจ�าวันของคนเรา ผมเชื่อว่า หลายๆคนคงเคยมีประสบการณ์ถูก ของแหลมต�ามือ กันมา

บ้างแล้ว บางคนโชคดีเจ็บอยู่ไม่นานก็ หาย แต่ท�าไมบางคนมือบวมมากจนติดเชื้อต้องเข้านอน

รพ. รกัษาเป็นเดอืนๆ จนถงึขัน้ตดันิว้เลยกม็ ี(พอด ีมีคณุแม่ของเพือ่นลกูทีส่ระว่ายน�า้มาปรกึษา

เร่ืองนีพ้อด ีผมเลยได้โอกาสมาเขยีนเร่ืองนีใ้ห้ฟังกนัครบั) วนันีผ้มอยากมาเขยีนให้อ่านกนัเล่นๆ

เป็นความรู้ประดับตัวในแบบเข้าใจง่ายๆครับ 

 ของแหลมๆ เล็ก ๆ ที่มักจะทิ่มต�ามือน้อย ๆ ของเราได้แก่ เข็ม ก้างปลา ตะปู เศษไม้ 

เสี้ยน เจอบ่อย ๆ ก็เงี่ยงปลาดุกต�า เปลือกกุ้ง ของแหลม เล็ก ๆ เหล่านี้เวลาใช้มืออย่างไม่ระวัง 

ไอ้สิง่แหลม ๆ  เหล่านีก้จ็ะท่ิมต�าเข้าไปในมอืของเราได้ ทนีีปั้จจยัทีจ่ะท�าให้เกดิความรนุแรงหรอื

การติดเชื้อที่มือเกิดขึ้นได้แก่ 

 1. ความสกปรกและเชื้อโรคของสิ่งที่ทิ่มต�าเข้าไป ถ้าหากของแหลมนั้นมีความสกปรก

มาก เช่น ตะปูอยู่ใน ดินเป็นเวลานาน ๆ เศษเสี้ยนไม้ที่สกปรก ก้างปลาจากแม่น�้าเลอะโคลน 

เป็นต้น ถ้าหากของสกปรกมาก เชือ้โรคกจ็ะมากกว่าปกต ิเทยีบกบัปากกาต�า หรอืเขม็ต�า (เราจะ

เหน็ว่าเวลาหมอฉดียาจะมกีารใช้เขม็ ท่ีสะอาด และท�าการฆ่าเชือ้โรคอย่างตัง้ใจด้วยแอลกอฮอล์

ท่ีบริเวณผิวหนังเสมอครับ จึงไม่ติดเชื้อกันไงครับ) โดยส่วนมากเช้ือโรคมักจะเป็นเช้ือประเภท

แบคทีเรียครับ 

 2. ภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนที่ถูกต�า ถ้าหากภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง ปกติแล้ว

ร่างกายจะมีความ สามารถในการต้านทานเชื้อโรคเล็ก ๆ น้อย ๆอยู่แล้ว บางคนถูกของแหลม

ต�าจึงไม่เป็นอะไรมาก แต่ในคน ที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต�่า เช่น เป็นโรคเบาหวาน ที่หลอด

เลือดฝอยไม่ดี น�า้ตาลสูง เมื่อถูกอะไรต�านิด ๆ  หน่อย ๆ ก็จะเป็นที่อยู่ที่ดีของเชื้อโรค สู้กับเชื้อ

โรคไม่ไหว เชื้อลุกลามรุนแรงได้เร็วจนบางครั้งร่างกายสู้ไม่ ไหวเกิดเป็นเนื้อตายมาก ต้องตัดนิ้ว

ก็มีครับ 
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 3. แผลปิดหลังถูกทิ่มต�า ปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือเวลาถูกของแหลมพวกนี้ทิ่มแล้ว แผล

บริเวณผิวหนัง ภายนอกมักจะปิดตัวลงตามธรรมชาติ แต่ขณะที่ถูกทิ่มนั้น ส่วนปลายแหลมมัก

มีเชื้อโรค กลายเป็นว่าเชื้อ โรคถูกเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายลึกๆ แต่ไม่มีทางออก โดยทั่วไปแล้ว

เชื้อแบคทีเรียบางประเภท ไม่ชอบถูก อากาศ ชอบที่อับชื้น ๆ  การที่ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายลึกๆ

แล้วแผลปิดนีย่ิง่ชอบเลย คราวนีก้จ็ะเกดิการตดิ เชือ้ลามไปสูส่่วนต่าง ๆ  ของฝ่ามอืได้ครบั และ

บางคร้ัง ถ้าส่วนปลายของเสี้ยนหรือของแหลมหักคาอยู่ใน ร่างกาย ก็จะยิ่งเป็นแหล่งของเชื้อ

โรคที่ดีมาก 

 เห็นไหมครับว่า ของแหลมๆ เล็ก ๆ จริง ๆ แล้ว เรื่องไม่เล็ก นะครับ .........ทีนี้เรามาดู

วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อ ถูกของแหลมคมต�ากันว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง 

 1. ตั้งสติ ล้างแผลให้สะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อเช่น แอลกอฮอล์ หรือ เบตาดีน แล้วท�าแผล 

 2. ดูว่ามีเศษของปลายแหลมฝังอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็ให้ไปพบแพทย์เพื่อเอาออก 

 3. ดูว่าของที่ต�านี่มันสกปรกหรือไม่ ถ้าสกปรกมากควรไปหาหมอเพื่อประเมินเรื่องการ

ฉีดวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก และการให้ยาฆ่าเชื้อ หรือท�าการขยายรูแผลเพื่อล้างเอาเชื้อโรค

ออก 

 4. ดูสภาพร่างกายตนเอง ถ้าคุณมีโรคประจ�าตัวที่ท�าให้ติดเชื้อง่าย เช่น เบาหวาน  

โรคไตเรื้อรัง เมื่อเกิด ถูกอะไรต�าขึ้นให้ไปหาหมอไว้ก่อน เพื่อ ป้องกันภาวะการติดเชื้อที่รุนแรง 

ดกีว่าต้องมาแก้ไขครบั และที ่ส�าคญัถ้ามโีรคพวกนีอ้ยูก่ต้็องพยายามใช้งานมืออย่างระมดัระวงั

เสมอครับ(ให้คนอื่นท�าแทนก็ได้เน้อ) 

 5. บวม แดงมาก ปวดผิดปกติ ให้ไปรพ.ครับ 

อันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆ ให้ทุกคนดูแลตัวเอง เวลาถูก ของแหลมต�ามือ และเข้าใจสาเหตุของ 

โรคนะครับ การรักษาส�าหรับโรคเหล่านี้ในปัจจุบัน เช่น การกินหรือฉีดยาฆ่าเชื้อ การผ่าตัดเปิด

ล้างแผล ถือเป็น เรื่องที่ไม่ยากส�าหรับแพทย์เลยครับ แต่ หากเป็นรุนแรงมาก ทีนี้ก็ยากเหมือน

กันครับ ผมอยากให้ทุกคน ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคร้าบ มือใคร มือมัน ดูกันเอาเองน้า”

ขออนุโมทนาสาธุกับคุณหมอมือซ้ายมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ 
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อ้างอิงจาก: https://thaiorthospecial.com/ของแหลมต�ามือ/

รูปประกอบจาก: 

https://www.homedepot.com/c/ah/how-to-remove-a-splinter/9ba683603be9fa5395fab9013594e8c7

https://www.facebook.com/englishthebestenglish/photos/a.476236745809977/1966688143431489/
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มกราคม
๑ มกราคม (วันศุกร์)    วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์
๒๖ กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)   วันมาฆบูชา

๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ (วันจันทร์-วันอาทิตย์) คอร์สมาฆภาวนา

เมษายน
๖ เมษายน (วันอังคาร)    วันจักรี

๑๓ - ๑๕ เมษายน (วันอังคาร-วันพฤหัสบดี) วันสงกรานต์

 พฤษภาคม
๑ พฤษภาคม (วันเสาร์)    วันแรงงาน

๔ พฤษภาคม (วันอังคาร)   วันฉัตรมงคล

๑๐ พฤษภาคม (วันจันทร์)   วันพืชมงคล

๒๑ - ๒๘ พฤษภาคม (วันศุกร์-วันศุกร์)  คอร์สวิสาขภาวนา

๒๖ พฤษภาคม (วันพุธ)    วันวิสาขบูชา และผ้าป่าสามัคคี

มิถุนายน
๓ มิถุนายน (วันพฤหัสบดี)   วันอัฏฐมีบูชา และ

      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  

      พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  

      พระบรมราชินี 

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

๒๔ กรกฎาคม (วันเสาร์)   วันอาสาฬหบูชา

๒๕ กรกฎาคม (วันอาทิตย์)   วันเข้าพรรษา

๒๘ กรกฎาคม (วันพุธ)    วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ  

      พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

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

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สิงหาคม
๑๒ สิงหาคม (วันพฤหัสบดี)   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 

      สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

      พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 ตุลาคม
๑๓ ตุลาคม (วันพุธ)    วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม 

      ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

      บรมนาถบพิตร 

๒๑ ตุลาคม (วันพฤหัสบดี)   วันออกพรรษา

๒๒ ตุลาคม (วันพุธ)    วันตักบาตรเทโวโรหณะ

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

๒๓ ตุลาคม (วันเสาร์)    วันปิยมหาราช

๒๔ ตุลาคม (วันอาทิตย์)    กฐินสามัคคี

 พฤศจิกายน
๑๙ พฤศจิกายน (วันศุกร์)    วันลอยกระทง

๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน (วันอังคาร-วันอังคาร) คอร์สอาจริยอาสภปฏิบัติบูชา

๒๔ พฤศจิกายน (วันพุทธ)   ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่

ธันวาคม
๕ ธันวาคม (วันอาทิตย์)    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท 

      สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย 

      เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

๑๐ ธันวาคม (วันศุกร์)    วันรัฐธรรมนูญ

๓๑ ธันวาคม (วันศุกร์)    วันสิ้นปี
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กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
	 เพื่อเปนคาใชจายทั่วไป	เชน	คาบํารุงยานพาหนะคาน้ํามัน	คาน้ํา-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)
	 เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยค	ี

บุคคลผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)
	 เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)

การสนับสนุนกิ จกรรมของวัด

 ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม 

ด้วยตนเอง สามารถบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ 

ภายในวัด โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
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กองทุนเผยแผ่
	 เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ	เชน	คาพิมพ	คาจัดทําหนังสือ	และคาเครื่องมือวัสดุ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ
	 เพื่อเปนคาวัสดุอุปกรณ	เวชภัณฑ	และคาตรวจรักษาโรค	ในคราวจําเปนสําหรับพระภิกษ	ุ 

สามเณร	และผูปฏิบัติธรรม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน
	 เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนอาสภาคาร
	 เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร	ศาสนยิสสา	(ที่ตั้งรูปปนหลวงพอใหญฯ)

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

ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนก่อสร้าง
	 เพือ่เปนคาใชจายในการกอสรางอาคารถาวรวตัถุ	รวมท้ังซอมแซมอาคารสถานทีซ่ึง่ชาํรดุเสยี

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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