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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	พบกันอีกครั้งกับอาสภาสาร	วารสารรายส่ีเดือนของวัด

ภัททันตะอาสภาราม	ฉบับที่	๕๐	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๔	ตุลาคมที่ผ่านมา	ทางวัด

ได้จัดพิธีท�าบุญทอดกฐินสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างอุโบสถ	๓	ชั้น	ณ	วัดภัททันตะอาสภาราม	

และก็ได้มีญาติโยมมาร่วมท�าบุญกันเป็นจ�านวนมาก	ขออนุโมทนาบุญไว้	ณ	ที่นี้	และในโอกาส

นี้ขอน�าบทความตอนหนึ่งจาก	บทความเรื่อง	ทานที่มีอานิสงส์มาก	โดย	อ.ประณีต	ก้องสมุทร	

มาแบ่งปันเผยแพร่ไว้ดังนี้ครับ

	 “ในทานสูตร	องัคุตตรนกิาย	สตัตกนบิาต	ข้อ	๔๙	พระผู้มพีระภาคเจ้าตรสัถึงเหตปัุจจยั

ทีท่�าให้ทานทีใ่ห้แล้ว	มผีลมาก	แต่ไม่มอีานสิงส์มาก	และเหตปัุจจยัทีท่�าให้ทานทีใ่ห้แล้วมผีลมาก	

และมีอานิสงส์มาก	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ๑.	บคุคลบางคน	ให้ทานด้วยความหวงัว่า	เมือ่ตายไปแล้ว	จกัได้เสวยผลของทานนี	้เมือ่

ตายไป	ได้เกิดในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา	ส้ินกรรม	ส้ินฤทธิ์	สิ้นยศ	หมดความเป็นใหญ่ใน

เทวโลกแล้ว	ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้	 คือกลับมาเกิดในโลกนี้อีก	ทานอย่างน้ีมีผลมาก	แต่

ไม่มีอานิสงส์มาก

	 ๒.	บคุคลบางคนไม่ได้ให้ทาน	เพราะหวงัผลของทาน	แต่ให้ทานเพราะรูว่้าทานเป็นของดี	

เป็นบุญ	เป็นกุศล	จึงให้เมื่อตายไป	ได้เกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์	สิ้นกรรม	สิ้นฤทธิ์	สิ้นยศ	หมด

ความเป็นใหญ่ในเทวโลกแล้ว	กก็ลบัมาสูค่วามเป็นอย่างนี	้คอืกลบัมาเกดิในโลกนีอ้กี	ทานอย่าง

นี้มีผลมาก	แต่ไม่มีอานิสงส์มาก

	 ๓.	บุคคลบางคนไม่ได้ให้ทาน	เพราะหวังผลของทาน	ไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็น

ของด	ีแต่ให้ทานเพราะละอายใจที่	พ่อ	แม่	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	บรรพบุรุษเคยท�ามา	ถ้าไม่ท�าก็ไม่

สมควร	ครั้นตายลงได้เกิดในเทวโลกชั้นยามา	สิ้นกรรม	สิ้นฤทธิ์	สิ้นยศ	หมดความเป็นใหญ่ใน

เทวโลกแล้ว	ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้	 คือกลับมาเกิดในโลกนี้อีก	ทานอย่างน้ีมีผลมาก	แต่

ไม่มีอานิสงส์มาก

	 ๔.	บุคคลบางคน	ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทาน	ไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็น

ของด	ีไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษ	แต่ให้ทานเพราะเห็นสมณพราหมณ์เหล่านั้นหุงหากินไม่ได้	

เราหุงหากินได้	ถ้าไม่ให้ก็ไม่สมควร	ครั้นตายลงได้เกิดในเทวโลกชั้นดุสิต	สิ้นกรรม	สิ้นฤทธิ์	สิ้น

ยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวโลกแล้ว	ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้	คือกลับมาเกิดในโลกนี้อีก	

ทานอย่างนี้มีผลมาก	แต่ไม่มีอานิสงส์มาก
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	 ๕.	บุคคลบางคน	ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทาน	ไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็น

ของดี	ไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษ	ไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นว่า	สมณพราหมณ์หุงหากินไม่ได้	แต่

ให้ทานเพราะต้องการจ�าแนกแจกทานเหมอืนกบัฤาษทัีง้หลายในปางก่อนได้กระท�ามหาทานมา

แล้ว	เขาตายไปได้เกดิในเทวโลกชัน้นมิมานรด	ีสิน้กรรม	สิน้ฤทธิ	์สิน้ยศ	หมดความเป็นใหญ่แล้ว	

ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้	คือกลับมาเกิดในโลกนี้อีก	ทานอย่างนี้มีผลมาก	แต่ไม่มีอานิสงส์

มาก

	 ๖.	บุคคลบางคน	ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทาน	ไม่ได้ให้ทานเพราะว่าทานเป็น

ของดี	ไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษ	ไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นว่าสมณพราหมณ์หุงหากินไม่ได้	 ไม่

ได้ให้ทานเพราะต้องการจ�าแนกแจกทานเหมอืนฤาษีทัง้หลายในปางก่อนได้กระท�ามหาทานแต่

ให้ทานเพราะคดิว่าเมือ่ให้แล้ว	จติจะเลือ่มใสโสมนสัจงึให้	ครัน้ตายไปย่อมเกดิในเทวโลกชัน้ปร

นมิมติวสวตัด	ีสิน้กรรม	สิน้ฤทธ์ิ	สิน้ยศ	หมดความเป็นใหญ่แล้ว	กก็ลบัมาสูค่วามเป็นอย่างน้ี	คอื

กลับมาเกิดในโลกนี้อีก	ทานอย่างนี้มีผลมาก	แต่ไม่มีอานิสงส์มาก

	 ๗.	บุคคลบางคนในโลกนี	้ไม่ได้ให้ทานเพราะเหตุที่กล่าวแล้วทั้ง	๖	อย่างข้างต้นนั้น	แต่

ให้ทานเป็นเครือ่งปรุงแต่งจติ	คอืให้ทานนัน้เป็นเครือ่งขดัเกลาจติใจหมดจดจากกิเลสด้วยอ�านาจ

ของสมถะและวปัิสสนา	จนได้ฌานและบรรลุ	จนได้ฌานและบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคล	ตาย

แล้วได้ไปเกิดในพรหมโลก	เขาสิ้นกรรม	สิ้นฤทธิ์	สิ้นยศ	หมดความเป็นใหญ่ในพรหมโลกแล้ว	

เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีก	คือปรินิพพานในพรหมโลกนั้นเอง	ทานชนิดนี้เป็นทานที่มี

ผลมาก	และมีอานิสงส์มาก

	 สรปุรวมความว่า	ทานชนดิใดกต็าม	เป็นปัจจัยให้ต้องเกดิอีก	ทานชนิดนัน้แม้มีผลมาก	ได้

เกิดทีด่มีคีวามสขุอนัเป็นทพิย์	แต่ทานนัน้กไ็ม่มีอานสิงส์มาก	เพราะไม่สามารถจะท�าให้หมดจด

จากกิเลสได้

	 ส่วนทานชนิดใดเป็นปัจจัยให้ไม่ต้องเกิดอีก	ทานชนิดนั้นชื่อว่ามีผลมากด้วย	มีอานิสงส์

มากด้วย	เพราะท�าให้หมดจดจากกิเลส

	 ฉะนั้น	ค�าว่า	“อานิสงส์มาก”	ในที่นี้	จึงหมายถึงการหมดจดจากกิเลสทั้งปวง	ไม่ต้อง

เกิดอีก

	 จริงอยู่	การเกิดในสวรรค์แต่ละชั้นนั้น	มีความสุขมาก	เพราะได้รับกามคุณอันเลอเลิศ

ที่เป็นทิพย์	ละเอียดประณีตขึ้นไปตามล�าดับชั้น	แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่า	กามคุณนั้น

เป็นของเลว	เป็นของชาวบ้าน	เป็นของชวนให้หลงใหล	เป็นของมีสุขน้อย	แต่มีโทษมาก	เพราะ
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ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม	คือ	อนุปุพพิกถา	แก่คฤหัสถ์	จึงได้ทรงแสดงโทษของกามไว้

ด้วย	ผู้ที่ยินดีหลงไหลเพลิดเพลินในกาม	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	อันน่าใคร่	น่าพอใจ	ย่อม

ไม่อาจล่วงทุกข์ไปได้	ผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะเห็นโทษของกาม	ก้าวออกจากกามด้วยสมถะ

และวิปัสสนาเท่านั้น

	 ด้วยเหตุนั้น	ทานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต	ขัดเกลาจิตให้อ่อน	ให้ควรแก่การเจริญสมถะ

และวปัิสสนาจนบรรลมุรรคผลไม่ต้องกลบัมาเกดิอกี	จงึเป็นทานทีม่ผีลมาก	และมอีานสิงส์มาก

แม้สังฆทานที่กล่าวว่ามีผลมาก	มีอานิสงส์มาก	ก็เพราะผู้ถวายมีโอกาสได้ฟังธรรมจากสงฆ์แล้ว

บรรลุอริยสัจธรรม	ก้าวล่วงทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก

	 พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แก่สัตว์โลกแม้เมื่อทรงแสดงเรื่องทาน	ก็

ทรงแสดงให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ครบทั้ง	๓	ประการ	คือ	ประโยชน์ในโลกน้ี	ประโยชน์

ในโลกหน้า	และประโยชน์อย่างยิ่ง	คือ	มรรค	ผล	นิพพาน	ด้วยเหตุนี้	จึงควรท�าใจให้เล่ือมใส	

บ�าเพ็ญทานให้เกิดประโยชน์ท้ัง	๓	ประการ	จึงจะได้ชื่อว่า	ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระองค์

อย่างแท้จริง

“ควรหรือไม่ ที่เราจะท�าทานชนิดที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก”

	 สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุและอนโุมทนาบุญแก่	ทมีงานกองบรรณาธกิาร	ผูเ้ขยีนคอลมัน์	

ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์	ทีมงานถอดเทปธรรมะ	ทีมงานสมาชิกสัมพันธ	์

และผู้มีส่วนร่วมทุก	ๆ	ท่าน	นิพพานัง	ปัจจโย	โหตุ	ขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระ

นิพพาน	เทอญ

     

	 	 	 	 											 ผศ.ดร.พฤทธิ์	โกวิทวรางกูร

	 	 	 	 	 	 							 บรรณาธิการ

	 	 	 	 	 	 			20	พฤศจิกายน	2563
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	 พระโยคาวจร	แม่ชี	โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม	เป็น

ช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน	ให้พวกเรานั่งสมาธ	ิมีสติ	ฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย	

	 วันนี้เราก็อาจจะเรียกว่าเผชิญกับความจริงอย่างหนึ่ง	คือความ

ไม่เท่ียง	อนันีคื้อสถานการณ์จรงิทีว่่า	เวลาไฟไม่มาเป็นยงัไง	ฉะน้ันเรา

กต้็องพยายามตามเหตปัุจจยัให้ทนั	ถ้าเรารูท้นัก	็มนัเป็นเรือ่งธรรมดา	

เพราะมันไม่เทีย่ง	เพราะมนัไม่ได้อยูใ่นอ�านาจของเราตลอด	มันกต้็อง

เปล่ียนแปลงไปอย่างนี้	ถ้าเรารู้จักใช้สถานการณ์มันก็เกิดประโยชน	์

เวลาไฟมาเครือ่งใช้ไฟฟ้าทกุอย่างกส็ามารถอ�านวยความสะดวกให้กบั

เราได้ทัง้หมด	นอกเสยีจากว่าเครือ่งใช้ไฟฟ้าพวกนัน้มนัเสยี	แต่ถ้ามันดอียูพ่อมกีระแสไฟฟ้ามนั

กใ็ช้ได้	แต่ทนีีพ้อขาดกระแสไฟฟ้า	ถ้าจะเป็นพดัลมกต้็องใช้ก�าลังของเราเองนัน่แหละพดัเอา	ถ้า

คนไหนทนได้ก็ดูความร้อน	ถ้ามันร้อนก็ดูใจเราร้อนไปด้วยมั้ย	ดูใจเรา	ถ้าใจเรามันร้อนแสดงว่า

มนัไม่ได้ดัง่ใจ	มนัรูส้กึไม่พอใจ	แต่บางครัง้ความทกุข์เล็กๆ	น้อยๆ	มนัเกดิขึน้เพราะอย่างนีแ้หละ	

เกิดจากประสบกบัสิง่ท่ีไม่เป็นท่ีรัก	ไม่เป็นทีพ่อใจ	กเ็ป็นทกุข์ขึน้มา	หรอืได้สิง่ทีร่กัทีพ่อใจมาแล้ว

จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ	ก็เป็นทุกข์อีก	

 

	 ถ้าเราตามไม่ทนัเรากจ็ะรูส้กึว่ามันไม่ได้ดัง่ใจ	เมือ่มันไม่ได้ดัง่ใจ	

เราจะรู้สึกกระวนกระวายใจ	คือเป็นทุกข์ใจนั่นเอง	แต่ถ้าเราท�าใจได้

เนีย่ะทกุอย่างมนักจ็ะผ่านไป	ในเมือ่มนัไม่เทีย่ง	เราจะไปบงัคบัให้มนั

เทีย่งแท้อย่างนัน้กค็งเป็นไปได้ยาก	เพราะมนัเป็นกฎของมันอย่างนัน้	

ถงึแม้บางครัง้เราเสพคุน้กบัสิง่เหล่านีจ้นชนิ	จนคิดว่าเป็นเราเป็นของ

เราไปแล้ว	แต่พอมาวันนึง	วันดีคืนดี	มันรู้สึกว่าไม่ใช่	หรือเราเคยชิน

จนเหมือนกับบังคับมันได้ทุกอย่าง	แต่พอวันดีคืนดี	เอ๊า!	บังคับมันไม่

ได้ซะอย่างนั้น	นี่แหละกรรมฐาน	ฐานะหรือที่ตั้ง	ที่จะท�าให้เรามีสติ	มีปัญญา	ถ้าเราเห็นความ

จริงอย่างนี้เรื่อยๆ	แต่ถ้าเราจมอยู่กับความรัก	ความชัง	ความพอใจและความไม่พอใจ	เราจะไม่

ได้อะไรเลย	เราก็จะติดข้องอยู่อย่างนี้	แต่ถ้าเรารู้ว่าพอใจก็ยึดไม่ได้	ไม่พอใจก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้	

อย่าไปส�าคญัมัน่หมาย	จติของเรากจ็ะไม่หลง	ไม่ไปหลงยดึกบัความพอใจหรอืไม่พอใจกบัความ

ชอบหรอืความไม่อกีแล้ว	มนัจะค่อยๆ	ถอยออกมา	แล้วกท็�าให้จติของเรานัน้มีอสิระมากขึน้	เมือ่

มีอิสระมากขึ้นก็จะมองทุกอย่างโดยไม่มีอคต	ิ

ความไม่เที่ยง

ที่ตั้ง

ให้เกิด

ปัญญา
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๑ ฉันทาคติ
	 อย่างประเภทแรกนี่	 เอียงไปเพราะรัก	เพราะชอบ	เพราะรัก	รักสิ่ง

นั้น	ชอบสิ่งนั้น	หรือชอบคนนั้น	พอใจคนนั้นอย่างเนี่ยะ	ท่านเรียกว่าฉันทาคติ	

ล�าเอยีงไปเพราะรัก	เพราะรกักนัเพราะชอบกนั	เพราะพอใจในคนนัน้ในสิง่นัน้	

หรือในสภาวะนั้นๆ	จิตเรามันก็จะเอียงไปทันที	เราชอบไปแล้วมันก็จะเอียง

ไปเข้าข้างฝ่ายที่ถูกใจเรา	คือฝ่ายที่ชอบใจ	ล�าเอียงไปเพราะชอบ	เราก็จะเห็น

ชัดเจนเลย	มันเลือกเหมือนกับว่า	มันเลือกข้างที่ชอบ

๒ โทสาคติ
	 ทีนี้อย่างท่ีสองเนี่ยะก็คือ	ล�าเอียงไปเพราะไม่ชอบ	ไม่ชอบกันนะ	ไม่

ชอบกนั	ไม่พอใจกนั	หรือเคยประทษุร้ายอะไรต่างๆ	พอพบ	พอเจอ	พอประสบ

เข้ามันก็ไม่ชอบ	ท่านเรียกว่าโทสาคติ	ล�าเอียงไปเพราะไม่รัก	ไม่ชอบ	ไม่พอใจ

ในสิ่งเหล่านั้นด้วยอ�านาจของโทสะนี่แหละ	โทสาคติ

	 คนเราส่วนใหญ่แล้วยิ่งถ้าเป็น	เค้าเรียกว่า	“ปุถุชน”	ที่

ไม่ได้รบัการอบรม	เรยีกว่าไม่ได้รบัการอบรมเลยกม็กัจะมอีคติ	

ขนาดผู้ที่อบรมอยู่แล้วบางครั้งพอเผลอก็ยังมีอคติกับสิ่งต่างๆ	

ซึ่งอคติทั้ง	๔	อย่างเนี่ยะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้	อคติแปล

ว่า	ความล�าเอียงหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง	

อคติ

แปลว่า

ความล�าเอียง
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โมหาคติ
	 สุดท้ายก็คือ	 โมหาคติ	 เอียงไปเพราะหลง	อันน้ีชัดเจน	ที่เราไม่มี

ความยุติธรรมในใจเนี่ยะก็เพราะว่าเรามีความหลง	แต่ถ้าเรามีความยุติธรรม

ในใจ	ก็คือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กัน	อย่างตากับรูป	พอมันมากระทบ

กัน	มันก็ยุติ	มันก็ยุติธรรมนะ	มันกระทบกันมันเกิดแล้วมันก็ดับ	หรือพอเกิด 

ผสัสะกเ็กดิเวทนาขึน้	เกดิตณัหาขึน้	เกดิอุปาทานขึน้มา	เป็นเหตุปัจจยัต่อ	เกดิ

ภพเกดิชาติ	แต่สดุท้ายอารมณ์นัน้มนักแ็ก่ไปแล้วกต็ายไป	เป็นอยูอ่ย่างนีต้ลอด	

ฉะนั้นมันยุติของมันเอง	ไม่เกี่ยวกับเราหรือเขา	ถ้าเราไปส�าคัญว่าเป็นเราปุ๊บ	

เราก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งทันที	บางครั้งเอียงไปข้างชอบเพราะหลงชอบ	

หลงชัง	หลงกลัว	แต่ถ้ารู้แล้วว่ามันไม่น่ากลัวเลยเนี่ยะ	มันก็ไม่มีความหลงมัน

ก็ไม่กลัว	เพราะอ�านาจของความหลง

๔

๓ ภยาคติ
	 ข้อที่สามเนี่ยะ	ล�าเอียงไปเพราะความกลัว	ท่านเรียกว่า	ภยาคติ	บาง

ครั้งกลัวต่อสิ่งนั้น	ดูมันลึกลับ	ดูมันซับซ้อน	บางครั้งก็เกิดความกลัวโดยไม่มี

เหตผุล	หรอืบางคร้ังกเ็กรงกลัวอ�านาจ	ทัง้อ�านาจของคนทีมี่อ�านาจ	หรอือ�านาจ

ของสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์ะไรพวกเนีย้ะ	ทีเ่ราไม่ล่วงรูไ้ด้ว่าคอือะไร	บางครัง้กเ็กดิความ

กลัว	ก็ต้องเอียงไปตามนั้น
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	 การเจริญวิปัสสนากรรมฐานช่วยลด	ช่วยละ	ช่วยท�าให้เราเห็น

ความจริงมากขึ้น	ในเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะ	รู้ลักษณะของรูปหรือ

นาม	ของสภาพธรรมที่มันเกิดดับอยู่ตลอด	ไม่ว่าเราจะดูหยาบหรือ

ดูละเอียด	ทุกสิ่งทุกอย่างเน่ียะมันหยาบมันก็ดับแบบหยาบๆ	นั่น

แหละ	มันละเอียดมันก็ดับไปแบบละเอียดๆ	นั่นแหละ	ทุกอย่างเมื่อ

มเีกดิกม็หีมดไปเป็นธรรมดาเลย	ถ้าโยคไีม่เข้าใจกจ็ะทกุข์กบัสิง่เหล่า

นั้น	เพราะอะไร	เพราะเรายึดถือกับสิ่งเหล่านั้นมากไป	พอเรายึดถือกับสิ่งเหล่านั้นมากไปใจเรา

กเ็อยีงไปทางโน้นทีทางนีที้น่ันแหละ	พอรกักเ็อยีงไปเพราะรกั	พอชงักเ็อยีงไปเพราะชงั	พอกลวั

ก็เอียงไปเพราะกลัว	พอเกิดความหลงขึ้นมาก็เอียงไปเพราะความหลง	ไม่รู้สภาพธรรมะตาม

ความเป็นจริงก็เอียง	แต่เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้น	เห็นความจริงแล้ว	ถ้าผู้ที่ปฏิบัติในแนวนี้ท่าน

ก็บอกว่าทุกขณะท่ีเราก�าหนดรู้ก็เท่ากับก�าหนดละอุปาทานที่มีในรูป	ในเวทนา	ในสัญญา	ใน

สังขาร	ในวิญญาณไปด้วย	เมื่อลดเมื่อละ	แต่ละขณะที่รู้ความจริงเนี่ยะ	ทุกๆ	ขณะ	ทุกๆ	เสี้ยว

วินาที	หรือชั่วลัดนิ้วมือเดียว	ศีลเกิดขึ้น	สมาธิเกิดขึ้น	ปัญญาเกิดขึ้น	เรียกว่ามรรคมีองค์แปด

เป็นนั่นแหละ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เกิดขึ้นแทน	แทนที่จะรัก	แทนที่จะชัง	แทนที่จะกลัว	แทนที่

จะหลง	ก็ไม่รักแล้ว	ไม่ชังแล้ว	ไม่กลัวแล้ว	ไม่หลงแล้ว	เพราะเห็นความจริงแล้ว	พอเห็นความ

จริงแล้วทุกอย่างมันก็	“เท่านั้นเอง”	มันแค่นั้นเอง	ก็คือแค่นั้นหรือเท่านั้นตามที่เหตุปัจจัยมันมี

นะ	ไม่ได้มีมากหรือมีน้อยตามที่เราคิดเอาเอง	ทุกอย่างมันยุติธรรม	คือยุติในเหตุปัจจัยของมัน

ทั้งหมด	แต่พอเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ใส่	พอเรารักมากเราก็เพิ่มมาก	พอเราเกลียดมาก

เรากเ็พิม่ไปทางเกลยีดมาก	พอเรากลวัมากเรากเ็พิม่น�า้หนกัไปทางกลวันัน่แหละ	พอหลงมากๆ	

ก็เพิ่มน�้าหนักไปทางหลงนั่นแหละ	หลงยึดว่าธาตุขันธ์พวกนี้เป็นเรา	เป็นอัตตาของเรา	ทั้งๆ	ที่

สิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยง	ก็ไปยึดว่าเที่ยงอย่างเนี้ยะ	เพราะคิดว่าเป็นของเรา	แต่ในความเป็นจริง

มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้	 เราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นมานานแล้ว	ไม่ใช่ว่าเพ่ิงเป็นนะ	ไม่ใช่เพ่ิง

เป็น	มันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้ว	ไม่ใช่มันไม่เป็น	

 

ทุกอย่าง

มันก็

เท่านั้นเอง
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	 บางคร้ังน่ะเรากคิ็ดว่าจะพยายามไม่ให้มนัเป็น	แต่มนักยั็งเป็น

อยู่ดีนะ	ก็ยังเป็นอยู่ดี	เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงไง	มันไม่เที่ยง	สิ่งที่

มันไม่เที่ยงเราจะพยายามท�าให้มันเที่ยงมันก็ไม่สอดคล้องกับความ

จริง	เมื่อไม่สอดคล้องกับความจริง	สักวันมันก็ต้องแสดงความจริง

ออกมา	เมือ่ความจริงปรากฏ	ถ้าเรายดึเรากทุ็กข์	เพราะยดึกบัสิง่ทีมั่น

ไม่เที่ยงนั้นว่ามันเที่ยง	ถ้าเป็นความคิด	เป็นความเห็นเนี่ยะ	ก็เหมือน

กบัเราเหน็ผิดไปจากธรรมะหรือธรรมชาตท่ีิมันไม่เทีย่งอยูอ่ย่างนี	้มันมีสภาพทีเ่ปลีย่นแปลงหรอื

ผันแปร	ไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอด	ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน	ไม่ทุกข์ได้ยังไง	ก็จะทุกข์มาก

หน่อย	เมือ่ประสบเข้ากบัภาวะหรอืความเป็นจรงิอย่างนี	้เราก็หลอกตวัเองอยูเ่ร่ือยๆ	แต่สุดท้าย

เรากต้็องเผชญิกับความจริงเหล่านีอ้ยูว่นัยงัค�า่	ไม่ช้ากเ็รว็	แต่เวลาปฏบัิตทิ�าให้เราเหน็ความจรงิ

ได้ทุกข์ขณะ	เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	เพียงแต่ว่าเห็นมันเห็นด้วยสติ	เห็นด้วยปัญญา	บางครั้ง

เห็นแล้ว	ละแล้วก็ใช่ว่ามันจะหมด	เพราะเหตุปัจจัยยังมีอยู่	มันก็สามารถเกิดขึ้นได้อีก	ถ้าเราไม่

หลงเราก็จะไม่ยึดว่าเป็นเรา	ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย	ใจก็สบายขึ้น	เพราะอย่างน้อย

เราก็เห็นจริงแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยง	แทนที่เราเคยยึดเคยถือว่ามันเที่ยง	ตอนนี้เราก็คลาย	อ๋อ!	

มันไม่เที่ยง	อย่างเนี้ยะ	มันไม่เที่ยงทั้งสิ่งที่เป็นภายในภายนอก	อย่างไฟมันดับเนี่ยะเห็นมั้ย	นั่น

แหละ	ถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่มีการดับ	ไม่มีความผันแปร	ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไร	แสดงว่า

มันผันแปร	มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอด	ถ้าเรายึดก็เหมือนว่ามันดับไม่ได้นะ	พอมัน

มาแล้วอย่างเนี่ยะ	มันก็เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนนะ	พอมันเปลี่ยนแล้วมันก็เหมือนว่าทุกอย่างมันก็

ปกต	ิแต่เราก็ลืมนึกว่าเออจริงๆ	แล้วเดิมทีมันก็เป็นของมันอย่างนั้น	แต่ในเมื่อเราไม่สามารถรู้

เท่าทนัสภาวะหรอือารมณ์เหล่านัน้ตามความเป็นจรงิเรากท็กุข์	ทกุข์กบัส่ิงเหล่านัน้	เพราะอะไร	

เพราะยึด	เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว	มันก็คงยังไม่เที่ยงอยู่	มันไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่าง

อื่น	แต่เราต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราปรารถนา	หรือเป็นไปอย่างที่เราต้องการ	ฉะนั้นเมื่อมัน

ไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ทุกข	์

 

ถ้าเรายึด

เราก็ทุกข์
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	 ส่ิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์	ท�าให้เราได้เห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้	สิ่งใดไม่เที่ยง

สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์	เป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็น	ทุกข์เพราะอะไร	ทุกข์เพราะยึด	มันก็ต้องเปลี่ยนไป	

ทนไม่ได้	ทนอยู่ในสภาพเหล่านั้นไม่ได	้หรือทนได้ล�าบาก	มันไม่ได้เป็นอย่างน้ัน	ฉะนั้นสภาพ 

เหล่านี้เนี่ยะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุ	ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	ถ้าโยคีหรือโยคาวจรไม่เท่าทันกับสภาวะ

หรืออารมณ์พวกนี้	ก็แน่นอนนะ	เราก็จะทุกข์มากกว่าปกติ	คือรับกับความจริงพวกนี้ไม่ได้	แล้ว

ในเมือ่ส่ิงนัน้มนัไม่เท่ียง	มนัเป็นทุกข์	แล้วส่ิงน้ันอยูใ่นอ�านาจเราม้ัย	ก็ไม่อยูใ่นอ�านาจนะ	ส่ิงเหล่า

นั้นก็ไม่ได้อยู่ในอ�านาจ	มันอยู่นอกเหนือการบังคับหรือนอกเหนือการควบคุม	คือบังคับบัญชา

ไม่ได้	ถ้าเราบังคับได้ก็บังคับให้มันเป็นยังไงก็ได้	ตามใจปรารถนา	แต่เผอิญมันบังคับไม่ได้	มัน

ก็อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีใจเราปรารถนานะ	เราปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนี้	แต่เหตุปัจจัยมัน

ยังไม่เปลี่ยน	มันก็ไม่เป็นตามที่เราปรารถนาหรอก	แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแล้ว	อย่างเออ

กระแสไฟมันมาแล้วเนี่ยะ	เครื่องใช้ไฟฟ้ามันดีๆ	อยู่	เราเปิดมันก็ใช้ได้	แต่ถ้ากระแสไฟมันยังไม่

มา	ถึงแม้มันจะดีๆ	อยู่	มันไม่มีกระแสไฟมันก็เศษเหล็กธรรมดานั่นเอง	มันก็ไม่ได้มีประโยชน์

อะไร	มนักไ็ม่ได้อยูใ่นอ�านาจ	ถงึแม้บางครัง้เราคดิว่า	อปุกรณ์เคร่ืองไม้เครือ่งมือ	สิง่อ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	เรามาใช้เพือ่ให้สะดวกสบายขึน้	มันกไ็ด้ส่วนหนึง่	เราจะต้องท�าในใจโดยแยบคายไว้ 

เสมอๆ	ว่าสักวันนึงถ้าเกิดมันไม่มีเราจะท�ายังไง	เพราะในอนาคตเราก็ต้องเผชิญ	

ไม่มีกระแสไฟ

มันก็เศษเหล็ก

ธรรมดานั่นเอง
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		 ถ้าเราดูจากความเปลี่ยนแปลงของโลกเราเนี่ยะก็เห็นชัดเจน	บางครั้งก็ทุกสิบปี	ทุก

ยี่สิบปี	ทุกยี่สิบห้าปี	อะไรก็ว่าไป	ถ้าอย่างบ้านเราเห็นม้ัย	น�้าท่วมหรือในต่างประเทศบางครั้ง

ก็ไฟดับ	เวลามีพาย	ุมีแผ่นดินไหว	มีภัยธรรมชาติต่างๆ	บางครั้งก็จ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ได้	เราก็

จะเห็นว่าสักวนันงึเราก็ต้องเผชญิ	มนุษย์กพ็ยายามจะคดิหาวธิว่ีาจะท�ายงัไงเวลาเกดิเหตกุารณ์

แบบนี	้พยายามทีจ่ะหาเหตปัุจจยัท่ีจะมาดแูลในเรือ่งพวกนีเ้พือ่อดุช่องว่างช่องโหว่นีแ่หละ	กค็อื

พยายามต่อสูก้บักระแสทีม่นัเป็นอยูอ่ย่างนี	้มนักไ็ด้บ้างไม่ได้บ้าง	แต่ความจรงิมันกคื็อความจรงิ	

มันก็เปลีย่นอยูอ่ยา่งนี้แหละ	ถ้าเราเท่าทนักอ็าจจะทุกขน์อ้ยเพราะเราไม่ประมาท	มีการเตรียม

ความพร้อมไว้อยู่ตลอด	มันก็จะไม่ทุกข์	แต่ถ้าคนที่ไม่พร้อมเนี่ยะ	ไม่พร้อมทั้งร่างกาย	ไม่พร้อม

ทั้งจิตใจ	ไม่พร้อมทั้งสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยะ	เหมือนคนที่ตกในนั่นแหละ	ไปไหนไม่

ถูกเหมือนกัน	เวลาแผ่นดินมันเขย่าอาคารบ้านเรือน	บางคนยังยืนงง	มันเขย่าตัวเราเองด้วยไป

ไม่ถูก	บางครั้งบางคนท่ีไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นก็ตะโกนบอก	แต่ตอนนั้นน่ะมันตกใจ	มันไม่รู้

เรื่องหรอก	บางครั้งก็ไม่ได้สติสะตังกลับมาเลยเพราะความตกใจหรือตื่นกลัว	

ภัยธรรมชาติ

ภาพประกอบ: Wirestock
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	 บางครั้งเราก็จะเห็นภาพเหมือนในหนัง	คนที่อยู่ในอาคารสูงเวลาเกิดไฟไหม้	บางคน

ก็ตกใจเกินเหตุ	กระโดดลงมาไม่ใช่จะรอดนะ	ตายเหมือนกัน	แต่บางครั้งก็กลัวว่าไฟจะไหม้ 

ตายมั้ง	ความตกใจไง	แต่บางครั้งถ้าไม่โดดก็ยังอยู่ได้เพราะว่าดับเพลิงมาทันก็มี	หรือบางครั้งก็

ค่อยๆ	คิด	ค่อยๆ	หาช่องทางอย่างอย่างเนี้ยะก็ม	ีคนเราเวลาตกใจเนี่ยะมันท�าอะไรไม่ถูกหรอก	

ขนาดบางคนคิดว่าฝึกมาดีแล้วเนี่ยะบางคร้ังเวลาเจอสถานการณ์อย่างนั้นก็ควบคุมใจไม่ได้	ใจ

มันต่ืนตระหนก	มันพลุกพล่าน	บางคร้ังนั่นแหละ	ช่วงเวลาอย่างนั้นน่ะถ้าคนไหนมีสติ	คืออยู่

ด้วยความไม่ประมาทได้เนีย่ะกม็กัจะรอด	มกัจะปลอดภยั	ส่วนผูท้ีส่ตเิตลดิกมั็กจะเกดิปัญหาอยู่

เร่ือยๆ	เราเรยีนรู้จากสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาต	ิบางครัง้เรามาฝึกเรามาปฏบิตัเินีย่ะบางคร้ังถ้า

ไม่เจอเหตกุารณ์บางอย่างบ้าง	มนักเ็หมือนแค่จ�าลองเหตุการณ์ขึน้มา	เด๋ียวนีเ้ค้ามคีอมพวิเตอร์

มีอะไรจ�าลองภาพแผ่นดินไหว	จ�าลองภาพน�้าท่วม	จ�าลองภัยภิบัติทางธรรมชาติออกมาให้เห็น	

ค�านวณว่าเท่านัน้เท่านีจ้ะเสยีหาย	แต่พอเกิดขึน้จรงิเนีย่ะกอ็าจจะเสียหายมากกว่านัน้	หรอืเสีย

หายน้อยกว่านั้น	มันอาจจะเกิดน้อย	เกิดมาก	ไม่มีใครล่วงรู้ได้เพราะมันคือธรรมชาติ	บางครั้ง

เราก็แค่คาดการณ์หรือจ�าลองเอาไว	้ถ้าเราไม่ล่วงรู้ความเป็นจริงเนี่ยะมันยาก	เหมือนท�าไมเรา

พยายามแล้วพยายามอกี	เราจงึไม่ทันกบักเิลส	เอ๊า!	กเ็ราไม่ได้ล่วงรูว่้ากเิลสมันจะเกดิขึน้เม่ือไหร่	

พอกระทบปุ๊บมันก็เกิด	มันเหมือนกับมาพร้อมๆ	กันเลย	พอเห็นปุ๊บ	ชอบหรือไม่ชอบ	กลัว	หลง	

มาหมดนะ	ต้องมีอย่างใดอย่างหนี่งทันที	ต้องเอียงไป	ถ้าเห็นรูปสวยก็ชอบทันที	ถ้าเกิดรูปนั้น

เป็นคนที่เราไม่ชอบ	เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เอียงไปทันที	ไม่ชอบ	ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เรากลัวก็ตื่น

ตระหนกตกใจทันที	กลัว	หวาดกลัว	หวาดเกรงขึ้นทันที	เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็ยิ่งงงอยู่	มึนงง	

แยกแยะไม่ถูกว่าดีคืออะไร	ชั่วคืออะไร	บาปเป็นยังไง	บุญเป็นยังไง	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตาเป็น

ยังไง	เกิดดับเป็นยังไง	โลภะโทสะกิเลสเป็นยังไง	ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยอย่างเนี่ยะ	อันนั้นคือความ

หลงนะ	หลงไม่รู้จริง	อันนั้นยิ่งหนัก	พอหลงแล้วก็คิดว่ารู้	บางครั้งก็คือไม่รู้อย่างเนี้ยะ	อันนี้ก็ยิ่ง

หนักนะ	ดูไม่หนักแต่ถ้าเรามองดูแล้วก็หนัก	เมื่อไหร่จะรู้อย่างเนี้ยะ	ฉะนั้นการอยู่ในโลก	หรือ

การเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏเนี่ยะ	มันมีภัยอยู่รอบด้าน	

สติเตลิดมักจะ

เกิดปัญหา
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	 ภัยจากธรรมชาติก็คือส่วนหนึ่ง	อย่างภัยจากแผ่นดินไหว	ปฐวีภย	อย่างเน้ียะ	ภัยจาก

แผ่นดิน	ภัยจากดิน	เห็นอยู่แล้วว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวอย่างเนี้ยะ	ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์

สร้างขึน้ด้วย	และมนษุย์เองด้วยกเ็สยีหาย	หรอืล้มหายตายจากไป	ทัง้คนทัง้สตัว์	เราอยูบ่นแผ่น

ดินหรอืเราใช้ดิน	เรากเ็หมอืนได้ประโยชน์จากดนิแต่สดุท้ายเรากต้็องถกูดนินัน่แหละฝัง	หรอืเรา

กต็ายเพราะดนิอกีกม็	ีเนีย่ะคอืภยันะ	มนัเป็นภยั	บางครัง้กด็เูหมอืนเป็นคณุ	บางครัง้กด็เูหมอืน

เป็นโทษ	เพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรานี่นา	ถ้ามันเป็นเราเนี่ยะก็อย่างที่บอก	ทุกอย่างจะอยู่ในก�ามือ	

เราจะควบคุมแล้วท�าให้มันเป็นได้ทุกอย่างเหมือนกับเสกเอา	เนรมิตเอา	ให้เป็นอย่างนั้น	อย่าง

นั้น	แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่	นี่แหละ	

 

	 ภยัจากน�า้	อทุกภย	อทุกภยัเหน็ชัดเจน	เวลาน�า้ท่วมทัง้คนทัง้สตัว์	ทัง้คนทีร่กัคนทีไ่ม่รกั	

บางครั้งก็พลัดพรากจากกันด้วย	บางคนก็พลัดพรากหรือบางครั้งมีชีวิตอยู่ก็ได้เจอกัน	หรือบาง

ครั้งบางคนก็ล้มหายตายจากเพราะน�้ามันพัดพาไป	เห็นชัดเจนเวลาน�้าท่วม	คนก็กลัว	กลัวน�้า

ท่วมใหญ่ๆ	บางครัง้กห็นไีปบนทีส่งู	มนักไ็ม่แน่เสมอไปนะ	น�า้เวลาท่วมมนักท่็วม	บางครัง้กท่็วม

บนภเูขาเพราะคนปิดช่องเขาไว้	ปิดไว้เพือ่ใช้ประโยชน์	เวลาฟ้าฝนลงมามันกไ็ม่รูจ้ะไปไหน	บนที่

ลุ่มน�า้กเ็ลยแห้ง	บนภเูขาบนท่ีสงูคนกกัไว้เยอะแยะไปหมด	เวลาน�า้มากมนักก็วาดเอาตัง้แต่ข้าง

บนนั่นแหละลงมาข้างล่าง	อย่างนี้เป็นต้น	ถ้าคนเราไม่เข้าใจสภาพพวกนี้ก็ล�าบาก	มันก็ล้วนแต่

เป็นภัย	บางครั้งเราก็ได้อาศัยน�า้	เป็นน�้าดื่มด้วย	เป็นน�้าอาบด้วย	เรียกว่าอุปโภคบริโภค	ใช้สอย

น�า้เยอะนะ	น�้าเนี่ยะในบทมีคุณก็มีคุณ	ในบทที่ไม่มีคุณก็ไม่มีนะ	นั่นแหละ	มันมีทั้งคุณทั้งโทษ	

ฉะนัน้ถ้าเรามองยงัมองไม่เหน็ความเป็นภยัเรากไ็ม่อยากจะออกจากโลกนีห้รอก	ไม่อยากจะพ้น

โลกนี้ไปหรอก	อันนี้แค่ภัยธรรมชาตินะ	ภัยจากดิน	ภัยจากน�้า	

 

ปฐวีภัย

อุทกภัย
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	 ภยัจากลม	ทนีีเ้หน็มัย้	เหน็ชดัเจน	ภยัจากลม	ขนาดเหน็ลงเขามโีบสถุอ์ยูท่างแถวสพุรรณ

ก�าลังสร้างใหม่	ลมมันยกหลังคาที่มุงใหม่ๆ	ไปทั้งหมดเลย	อย่างนี้เป็นต้น	ก็เอาไม่อยู่นะ	ถ้าลม

หนักๆ	เนี่ยะอย่างไต้ฝุ่นเข้าบ้านเราหรือเข้าที่อื่นอย่างเนี้ยะ	ความเสียหายมีมากมาย	บ้านเรือน	

กระแสไฟไม่ต้องพดูถงึนะ	ปล่อยไปไม่ได้อยูแ่ล้ว	นัน่ละ	ปล่อยให้ใช้ไม่ได้	ไฟกต้็องดบัแล้วเราจะ

เอาไฟทีไ่หนให้แสงสว่าง	ให้ความอบอุน่	หรือเอามาหงุมาต้มอะไรเนีย่ะ	มนักเ็ป็นลูกโซ่หมด	เวลา

เกิดพายุ	เกิดวาตภัยนะ	วาตภัยท�าความเสียหายทุกมุมโลก	พายุหนักๆ	ขึ้นมาเหมือนมันไร้แรง

ต้านทาน	มันพัดไปได้หมดเลย	มันกวาดไปเกลี้ยง	ต้นไม้เนี่ยะมันฉีก	บิดไปเลย	เป็นพายุหมุนๆ	

โอ้!	เห็นแล้วบางครั้งเสียงมันเหมือนกับเสียงคนร้อง	กรีดร้องน่ากลัว	พายุเฮอริเคน	ทอร์นาโด	

ทางแถบอเมริกาโน่น	คนที่เผชิญแล้วก็รู้เลยว่า	โอ้โห!	บางครั้งก็เผชิญแค่พายุฤดูร้อนบ้านเราก็

ยังกล้าๆ	กลัวๆ	หรือถ้าคนอีสานเค้าก็เรียกว่า	ลมหัวกุด	หรือลมบ้าหม	ูหรือพายุงวงช้างก็แล้ว

แต่นะ	นั่นแหละ	เผชิญแค่นี้บางครั้งยังน่ากลัว	สมัยอาตมาเป็นเด็กๆ	ก็ไม่น่ากลัวนะ	แต่มันคง

แรงไม่พอม้ัง	พอเห็นมันเกิดพายุหมุนแบบนี้ก็ชอบ	ชอบเพราะไปอยู่ตรงใจกลางมัน	วิ่งเข้าไป	

เป็นเดก็ๆ	ไม่กลวัว่า	เอ๊!	อะไรมนัจะโดนเข้าเพราะมนัหมนุ	บางครัง้กองฟางกองใหญ่มนักเ็อาไป

ด้วย	แต่มันก็หมุนเอา	อุ้มเราขึ้นไปไม่ได้ด้วย	คงแรงไม่พอนะ	เราก็วิ่งเข้าไปในใจกลางของพายุ

หมุนนัน่น่ะ	เล่นสนุกไปเลยอย่างนีก้ม็	ีเรยีกว่าอนันีแ้หละมนักเ็ป็นภยั	แต่มนัหลายๆ	อนัรวมกนั

เป็นอันใหญ่มันก็กลายเป็นความรุนแรงขึ้น	จากเล็กๆ	นี่แหละนะ	อันนี้เกิดจากลมนะ	เกิดจาก

ดิน	เกิดจากน�้า	เกิดจากลม	

วาตภัย
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	 เกดิจากไฟ	ทีนีไ้ฟ	เยอะแยะ	ช่วงนีบ้างครัง้ทางภาคเหนอืเรากย็งัมไีฟป่า	ตามมาคือควนั	

มลพิษหรือไฟที่เกิดจากภูเขาไฟ	ความร้อนที่มีอยู่ในโลกมีเยอะ	ไฟพวกที่เราเอามาใช้ประโยชน์	

แม้ไฟอยู่ในร่างกายเราก็มี	ให้ความอุ่น	ให้ความร้อน	ให้ความเย็น	อุณหเตโช	มันก็มีอันตราย

นะ	มีคุณ	พอไฟอย่างที่เราเห็นนี่เห็นมั้ยเวลามันไหม้	คนก็กลัวหนีตาย	เกิดขึ้นจากไฟ	อันนี้แค่

ภัยธรรมชาตินะที่มองเห็น	

 

	 ภยัจากมนษุย์ด้วยกนัเองล่ะ	พวกโจรภยั	มีทัง้โจรทางบก	ปล้นตามบ้านเล็กๆ	ในหมูบ้่าน	

ปล้นต�าบล	อ�าเภอ	หรือปล้นพัฒนามาเรื่อยๆ	ก็ปล้นธนาคาร	เนี่ยะโจรภัยนะ	หรือบางครั้งก็โจร

ประเภทคดโกงบ้างอะไรพวกนี้	มาในรูปใหม่	พวกโจรภัย	ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองเยอะแยะ

เลย	ทั้งจี้ทั้งปล้น	ทั้งฆ่าฟันเบียดเบียนกัน	ภัยจากมนุษย์ที่ไม่ได้มองเหมือนกับมองตัวเอง	ไม่ได้

รักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย	ถ้าเรามองอย่างคนที่มีศีลมีธรรม	เราก็มองว่าคนนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรม	

อันนั้นคือคนที่คิดว่าตัวเองมี	แต่บางคนก็ไม่มีเหมือนกัน	เอาอะไรเป็นมาตรฐานนะ	อันนี้มัน

เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์อย่างหนี่ง	ซึ่งมันมาด้วยนะถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรม	ธรรมชาติอย่างนี้

มันก็ไปสู่ที่ต�่า	เวลาหิวก็ต้องกินนะ	กิน	นอน	สืบพันธุ์	แล้วก็หนีภัยธรรมชาติพวกเนี้ยะ	ไม่ต้อง

สอนนะ	กรรมแต่งมามันเป็นเอง	มันเป็นของมันไปโดยอัตโนมัติ	ฉะนั้นภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วย

กันเองมันก็มีอยู่แล้ว	น่ากลัว	

อัคคีภัย

โจรภัย
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	 หรือภัยในวัฏฏะ	เราเกิดมาก็ต้องมีความเกิด	ความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	มีความ

พลัดพรากจากสิ่งที่รัก	จากสิ่งที่พอใจ	จากสิ่งที่ไม่รัก	สิ่งที่ไม่พอใจ	ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น	

หรือได้ส่ิงใดต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีก	 เนี่ยะเห็นม้ัย	มันตามมาหมดเลย	ถ้าเรามี

ชาติคือความเกิด	ชราความแก่	มรณะความตาย	พวกน้ีก็ตามมาตลอด	แต่ถ้าผู้เจริญวิปัสสนา

กรรมฐานที่ยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้	รู้ความจริงแต่ละขณะ	ขณะ	เท่ากับภพชาติ	พวกน้ี

ก็สั้นเข้า	การเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏก็ลดลงนะ	ลดลงเรื่อยๆ	ลดลงเรื่อยๆ	จนสุดท้าย

เมือ่หมดเหตปัุจจยั	คอืหมดกเิลสกไ็ม่ต้องเวยีนตายเวยีนเกดิแล้ว	เมือ่ไม่มกีารเกดิ	มนักไ็ม่มชีรา	

ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย	แล้วก็ไม่มีความตาย	แล้วก็ไม่มีการพลัดพราก	ไม่มีรักไม่มีชังหรอก	มัน

หมดไปด้วยทั้งหมดเลย	แต่ถ้ามีสิ่งนี้อีกมันก็จะมีต่อไปตลอด	มันเป็นเหตุเป็นผล	เป็นเหตุเป็น

ปัจจัยให้เราเห็นชัดเจนเลย	ฉะนั้นอย่าประมาทนะ	อย่าประมาท	มีโอกาสก็ภาวนาไป	บางครั้ง

เหมือนพูดให้ฟังเมื่อวาน	งานสองอย่าง	งานภายนอก	งานภายใน	หรืองานที่มีโอกาสไปอบาย	

กับงานทีห่ลกีลีห้นอีบาย	ถ้าบอกว่างานไหนเร่งด่วนเนีย่ะ	ถ้าคนเหน็โทษเห็นภยัในวฏัฏะสงสาร	

งานออกจากอบายเนี่ยะ	งานปิดประตูอบายภูมินี่แหละคืองานเร่งด่วน	เพราะถ้าเรายังปิดไม่ได้	

เราท่องเทีย่วอยูน่ี่จะหนภียัพวกนีไ้ปไม่ได้	นอกจากภยัจากการเวียนตายเวยีนเกดิแล้วมนักม็ภียั

จากธรรมชาติที่มาผสมไปด้วย	มันเยอะแยะไปหมด	ฉะนั้นตราบใดที่เรายังเกิดอยู่	 มันก็เสี่ยง

นะ	เสี่ยงภัยตลอดนั่นแหละ	เราให้พรกันก็ขอให้ปลอดภัยอย่างเนี้ยะ	จริงๆ	ก็เสี่ยงภัยตลอดนั่น

วัฏฏภัย
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แหละ	แต่ว่าเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะ	แต่ในความเป็นจริงเนี่ยะมันเสี่ยงตลอดเวลา	ตราบ

ใดที่เรายังมีเกิด	เหตุอื่นมันก็ตามมา	เมื่อมีเหตุมันก็มีผล	มันก็มีสิ่งที่ตามมา	ถ้าเห็นโทษเห็นภัย

ในวัฏฏทุกข์พวกนี้แล้วเนี่ยะ	ก็รีบลด	รีบละ	เหตุปัจจัยที่มันจะท�าให้มีความเสี่ยง	แค่ลดลงได้ชั่ว

ขณะหนี่งก็ไม่เสี่ยงไปแล้วละ	แสนล้านโกฏิขณะ	จิตมันเกิดดับ	ก็ไม่เสี่ยงนะ	แต่ถ้าประมาทแค่

ชัว่ลดันิว้มอืเดียวเนีย่ะ	กน็ัน่แหละความเสีย่งกแ็สนล้านโกฏขณะอกีเหมอืนกนั	หลายล้าน	ล้าน	

ล้าน	ล้าน	ล้านขณะต่อวินาทีเนี่ยะ	มันเสี่ยงมาก	เพราะฉะน้ันถ้าเราอยากขจัดความเสี่ยงก็รีบ	

งานที่เร่งรีบก็คืองานปิดอบาย	เจริญวิปัสสนากรรมฐานนะ	หรืองานภาวนานั่นแหละ	คนที่เห็น

ประโยชน์เป็นงานเร่งด่วน	ส่วนงานพวกนั้นคือยังไงก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่	ยังไงก็ต้องมีแบบนี้

อยู่แล้วละ	ไม่ต้องล�าบากละ	มันมีความล�าบากมาเองนะ	ถ้ายึดถือก็ยิ่งล�าบาก	ถ้าไม่ยึดถือก็ดี

หน่อยนะ	แต่เม่ือไหร่ท่ีมีความเกิดเมื่อนั้นก็ความเสี่ยงต่างๆ	ก็ตามมาตลอด	ฉะนั้นก็พยายาม

นะ	พยายามฝึกฝนอบรมตนเองต่อไป
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	 สวสัดค่ีะท่านผูอ่้านท่ีเคารพ		คราวท่ีแล้วเราได้แสดงเรือ่งของกามาวจรกุศลกรรมกนัไป

เกือบจบแล้วนะคะ	พอดีหน้ากระดาษหมดเสียก่อน	ฉบับนี้เราจะมาต่อเรื่องของกามาวจรกุศล

กรรมที่เหลืออีกหน่อยกัน	แล้วจะได้พบกับเรื่องของรูปาวจรกุศลกรรมกันต่อไปนะคะ	ติดตาม

กันได้เลยค่ะ

	 	เรื่องของกามาวจรกุศลกรรมฉบับท่ีแล้วในตอนท้าย		ได้กล่าวถึงเจตนาในกาล	๓	ไป	

๒	กาลแล้ว	คือ	บุพพเจตนา	เป็นเจตนาก่อนที่จะท�ากุศล	และ	มุญจเจตนา	เป็นเจตนาในขณะ

ที่ก�าลังท�ากุศล	ต่อไปจะได้กล่าวถึง	อปรเจตนา	ซึ่งเป็นเจตนาหลังจากที่ได้ท�ากุศลไปแล้ว				

 อปรเจตนา   หมายถึง  ความต้ังใจในการกระท�ากุศลที่ได้กระท�าส�าเร็จแล้วใหม่ๆ  

สามารถแยกเป็น	จัดเป็น อปราปรเจตนา กล่าวคือ เมื่อได้กระท�าส�าเร็จไปแล้วนานๆ  กลับไป

นึกถงึอกี 	เช่นเมือ่นกึถงึการบรจิาคทาน	รกัษาศลี	เจรญิภาวนาของตนทีไ่ด้กระท�าส�าเรจ็แล้ว		แม้

จะล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายวนั	หลายเดอืน	หรือหลายปีกต็าม		ยงัมีความปีต	ิโสมนสั	ศรทัธา	ใน

กุศลของตนอยู่เสมอ		เช่นนี้	อปราปรเจตนา		เป็นกุศลชนิด	อุกกัฏฐะ		แต่ถ้าเมื่อนึกถึงกุศลของ

ตนที่ได้กระท�าไปแล้วนั้น			เกิดความไม่สบายใจ		กลุ้มใจ		เสียดาย		หรือเกิดความเพลิดเพลิน			

เพราะได้รับการสรรเสริญ		อันเป็นตัวมานะเช่นนี้		อปราปรเจตนานั้นเจือปนด้วยอกุศลตลอด

เวลา		จัดว่าเป็นชนิด	โอมกะ

	 ฉะนั้น	ทั้งทวิเหตุกกุศล		และ	ติเหตุกกุศล		เมื่อสรุปแล้ว		จะได้เป็น	๔	อย่าง	คือ	

         

	มุญจเจตนา
	ไตรเหตุ

	ทวิเหต	ุ
+ 	ตเิหตกุกศุล=

	ทวิเหตุกกุศล=

	อปรเจตนาดี + 	อุกกักฐุกกัฏฐะ=
	อุกกัฏโฐมกะ=

	อปราปรเจตนาดี

	อปราปรเจตนาไม่ดี

	อปรเจตนาไม่ดี + 	โอมกุกกัฏฐะ=
	โอมโกมกะ=

	อปราปรเจตนาดี

	อปราปรเจตนาไม่ดี
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	 ดังนั้น	เมื่อน�าติเหตุกกุศล		และ	ทวิเหตุกกุศล		จ�าแนกลงในอปรปรเจตนาแล้วจะได้

 

													๑.	ติเหตุกอุกกักฐุกกัฏฐกุศล	 	 ๒.	ติเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล

													๓.	ติเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล	 	 	 ๔.	ติเหตุกโอมโกมกกุศล

													๕.	ทวิเหตุกอุกกักฐุกกัฏฐกุศล	 	 ๖.	ทวิเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล

													๗.	ทวิเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล		 	 ๘.	ทวิเหตุกโอมโกมกกุศล		

													๙.	ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล	 	 	 ๑๐.	ติเหตุกโอมกกุศล

												๑๑.	ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล	 	 	 ๑๒.	ทวิเหตุกโอมกกุศล

												รวมเป็น	๑๒		ชนิด		แล้วกุศลแต่ละชนิด		จะส่งผลอย่างไรบ้าง	เรามาลองดูกันนะคะ

	 ๑. ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล		ให้ผลในปฏิสนธิกาล		คือ	ให้มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต	๔	

เป็นติเหตุกปฏิสนธิ		ให้เกิดเป็นมนุษย์		หรือเทวดาชั้นสูง			ในปวัตติกาลให้ได้รับผลอเหตุกกุศล

วิบาก	๘	ดวง		และมหาวิบากจิต	๘	ดวง	รวมเป็น	๑๖	ดวง	ให้ได้รับอารมณ์ต่างๆที่ดี		มีการเห็น	

การได้ยินที่ดี	เป็นต้น

	 ๒.	ติเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐะ  และ  ติเหตุกอุกกัฏโฐมกะ		ทั้ง	๒	ประเภทน้ี		โดยธรรม

มาธิษฐาน	ทั้งในปฏิสนธิกาล	และในปวัตติกาล		ให้ผลเช่นเดียวกับติเหตุกอุกกัฏฐกุศล	(ข้อ	๑)		

แต่เมื่อว่า	โดยบุคคลาธิษฐานแล้ว		ย่อมให้ผลต่างกันบ้าง		กล่าวคือ		ติเหตุกอุกกัฏฐุกัฏฐกุศล		

ย่อมให้ผลดีที่ประณีตกว่า		ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล		ส่วนติเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล		ย่อมให้ผลต�่ากว่า

ผลของติเหตุกอุกกัฏฐกุศล

	 ๓. ติเหตุกโอมกกุศล  และ ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล		ทั้ง	๒	นี้		ในปฏิสนธิกาล		ให้มหา

วิบากญาณ		วิปปยุตตจิต	๔		เกดิขึ้นเป็นทวิเหตุกปฏสินธิ		ใหเ้กิดเป็นมนษุย์และเทวดาชั้นกลาง		

ในปวัตติกาลให้ได้รับผลอเหตุกกุศลวิบากจิต	๘		และมหาวิบากญาณวิปปยุตตจิต		๔		รวม	๑๒	

ดวง			โดยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์			และเทวดาชั้นกลางแล้ว	ให้ได้อารมณ์ต่างๆ	อย่างดีปานกลาง		

เป็นอิฏฐมัชฌัตตารมณ์		มีการเห็นดี	การได้ยินดีปานกลาง		เป็นต้น

	 ๔.	ติเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล  ติเหตุกโอมโกมกกุศล  ทวิเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล  และ 

ทวิเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล	ทั้ง	๔	นี้		เมื่อว่าโดยธรรมาธิษฐานแล้ว	ทั้งในปฏิสนธิกาล	และปวัตติ

กาล		ให้ผลเช่นเดียวกับติเหตุกโอมกะและ	ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล		แต่เมื่อว่าโดยบุคคลาธิษฐาน		

ย่อมมีต่างกันบ้าง		คือ	ติเหตุกโอมกุกกัฏฐะ			และ	ทวิเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล			ย่อมให้ผลดีมี
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ความประณีตกว่า		ติเหตุกโอมโกมกะ		และทวิเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล		ส่วนผลของติเหตุกโอม

โกมกะ		และ	ทวิเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล		ทั้ง	๒	นี้		ย่อมเป็นผลที่ต�่ากว่าผลของติเหตุกโอมกะ		

และทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล

	 ๕.	ทวิเหตกุโอมกุกกฏัฐะ  และ ทวเิหตกุโอมโกมกกศุล		ทัง้	๒	นี	้เมือ่ว่าโดยธรรมาธิษฐาน

แล้ว		ทั้งในปฏิสนธิกาล	และปวัตติกาล		ให้ผลเช่นเดียวกับทวิเหตุกโอมกกุศล		แต่เมื่อว่าโดย

บุคคลาธิษฐานแล้ว				ย่อมมีผลต่างกันบ้างคือ		ผลของทวิเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศลนั้น		มีผลดี

ประณีตกว่าผลของทวิเหตุกโอมกกุศล		ส่วนผลของทวิเหตุกโอมโกมกะ		ย่อมต�่ากว่าผลของทวิ

เหตุกโอมกกุศล

	 ๖.	ทวิเหตุกโอมกกุศล 	ในปฏิสนธิกาล		ให้อุเบกขาสัณตีรณกุศลวิบากจิตเป็น		อเหตุก

ปฏิสนธิ		ให้เกิดเป็นมนุษย์		และเทวดาชั้นต�่า		คือเป็นมนุษย์ที่พิกลพิการ	ใบ้		บ้า	บอด	หนวก		

เป็นต้น		หรือเป็นเทวดาพวกวินิปาติกอสุรา		ในปวัตติกาลให้ได้		อเหตุกกุศลวิบากจิต	๘	ดวง	

เป็นผลให้ได้รับอารมณ์ต่างๆ		มีการเห็น	การได้ยินอย่างธรรมดาสามัญ		เป็นต้น

	 เรื่องสุดท้ายของกามาวจรกุศลกรรม	ที่จะน�ามาเสนอให้ทราบก็คือ	

 ปากฐาน ทีต่ัง้แห่งผลของกรรม 	กล่าวคือ	เมือ่บุคคลได้กระท�ากรรมทัง้หลายแล้ว		กรรม

เหล่านั้นย่อมส่งผลให้ได้รับ		แต่จะให้ได้รับผลที่ไหน	อย่างไร	และเมื่อใดนั้น		จะได้ขยายความ

โดยพิศดารให้ทราบดังต่อไปนี้ค่ะ	

	 อกุศลจิต	๑๑			(เว้นอุทธัจจสัมปยุต	๑)	ส่งผลในปฏิสนธิกาลให้อุเบกขาสันตีรณอกุศล

วิบากเกิดเป็นสัตว์นรก	เปรต		อสุรกาย		และดิรัจฉาน		ในอบายภูมิ	๔	ตามสมควร

	 อกุศลจิต	๑๒		ส่งผลในปวัตติกาล		ให้อกุศลวิบาก	๗	มีการเห็นไม่ดี	เป็นต้น		เกิดขึ้นได้

ในกามภูมิ	๑๑	และรูปภูมิ	๑๕	(เว้นอสัญญสัตตภูมิ	๑)	เฉพาะอุทธัจจเจตนา				หมายถึงเจตนา

ที่อยู่ในอุทธัจจสัมปยุตจิต	ซึ่งเป็นอกุศลจิตดวงหนึ่ง		ไม่มีอกุศลเจตสิกอื่นๆ		ที่มีก�าลังเป็นพิเศษ		

เช่น	โลภะ	โทสะ	มานะ	ทิฏฐิ	อิสสา	มัจฉริยะ		กุกกุจจะ		หรือวิจิกิจฉา		เข้าช่วยเหลือสนับสนุน

แต่อย่างใด		มีแต่เจตสิกสามัญประกอบเท่านั้น		จึงไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิกาลได้		คงส่ง

ผลได้เพียงในปวัตติกาลเท่านั้น			ด้วยว่ากรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิกาล		เป็นเรื่องส�าคัญ		เพราะ

มีการก่อภพ	ก่อชาติ	ให้ปรากฏขึ้นเป็นอบายสัตว์		เป็นมนุษย์		เป็นเทวดา		ฉะนั้นเจตนาเจตสิก

ที่เป็นตัวกรรม	จะต้องมีเจตสิกธรรมอย่างอื่นที่มีก�าลังเป็นพิเศษเข้าช่วยเหลือด้วย
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	 อีกอย่างหนึ่ง	อุทธัจจสัมปยุตเจตนานี้		ไม่ได้ถูกประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคแต่อย่าง

ใด		ถ้าอุทธัจจเจตนาสามารถส่งผลในปฏิสนธิกาลได้แล้ว		ก็จะต้องส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ	

๔	หากเป็นเช่นนี้		ผู้ที่ส�าเร็จเป็นพระโสดาบันแล้ว		ยังจะต้องเกิดในอบายภูมิได้อีก			ซึ่งเป็นการ

ขดักับพระบาลทีีว่่า		พระโสดาบนัย่อมพ้นจากอบายภมิู	๔		นะคะ		เรือ่งของกามาวจรกศุลกรรม

ก็เป็นอันจบแล้วค่ะ		

	 ต่อไปจะได้น�าเรื่องของรูปวจรกุศลกรรมมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

	 ๓.	รูปาวจรกุศลกรรม

																	รูปาวจรกุศลกรรม	เป็นกุศลกรรมที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนาจนส�าเร็จเป็น

อัปปนาสมาธ	ิคือ	ฌานสมาบัติ			เป็นมโนกรรมอย่างเดียว	เกิดทางกาย		ทางวาจาไม่ได้			ใน

การเจริญสมถกรรมฐานนั้น		ถ้ายังไม่ได้ฌาน		รูปาวจรกุศลก็ยังไม่เกิด	

																				อนึ่ง	การเกิดขึ้นของกามาวจรกุศลกรรมนั้น		ได้แก่มหากุศลจิตจ�านวน	๘	ดวง	

จ�าแนกตามสภาพธรรม	๓	ประการ	คือ	เวทนา		ญาณ	และสังขาร		ส่วนการเกิดขึ้นของรูปาว

จรกุศลกรรมนั้น		จ�าแนกโดยองค์ฌานเป็นหลัก		ตามองค์ฌานที่ประกอบมี	๕	อย่าง	คือ

                  ปฐมฌานกุศล				มีองค์ฌาน	๕		ได้แก่	 วิตก		วิจาร		ปีติ		สุข		เอกกัคคตา

                  ทุติยฌานกุศล 			มีองค์ฌาน	๔					“		 วิจาร		ปีต	ิ	สุข		เอกกัคคตา

                  ตติยฌานกุศล 			มีองค์ฌาน	๓					“	 ปีต	ิ	สุข		เอกกัคคตา

                  จตุตถฌานกุศล		มีองค์ฌาน	๒					“	 สุข		และ		เอกกัคคตา

                  ปัญจมฌานกุศล	มีองค์ฌาน	๒					“	 อุเบกขา	และ	เอกัคคตา

																		รูปาวจรกุศลจึงมีจ�านวนจิตเกิดได้	๕	ดวง	ตามองค์ฌานที่ประกอบ

																		รูปาวจรกุศลกรรม	๕	ที่ให้ผลเกิดขึ้นในรูปภูมิ	๑๖	ที่เป็นปฐมฌานอย่างต�า่		ย่อม

ให้เกิดในพรหมโลกชั้นพรหมปาริสัชชาภูมิ		เมื่อเจริญปฐมฌานอย่างกลางแล้ว		ย่อมให้เกิดใน

พรหมปุโรหิตาภูมิ		เมื่อเจริญอย่างประณีตแล้ว		ย่อมให้เกิดในมหาพรหมภูมิ		ทั้ง	๓	ภูมินี้เป็น

ปฐมฌานภูมิ		ในพรหมโลก

																	เมื่อเจริญทุติยฌาน	หรือ	ตติยฌานอย่างต�่าแล้ว		ย่อมให้ผลเกิดในปริตตาภูมิ		

เมื่อเจริญทุติยฌาน	หรือ	ตติยฌานอย่างกลางแล้ว		ย่อมให้ผลเกิดในอัปปมาณาภูมิ		เมื่อเจริญ
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ทุติยฌาน	หรือ	ตติยฌานอย่างประณีตแล้ว		ย่อมให้ผลเกิดในอาภัสสราภูมิ		ทั้ง	๓	ภูมิ	นี้จัด

เป็นทุติยฌานภูมิ

	 	 เมื่อเจริญจตุตถฌานอย่างต�่าแล้ว		ย่อมให้ผลเกิดในปริตตสุภาภูมิ		เม่ือเจริญ

จตุตถฌานอย่างกลางแล้ว		ย่อมให้ผลเกิดในอัปปมาณสุภาภูมิ			เม่ือเจริญจตุตถฌานอย่าง

ประณีตแล้ว			ย่อมให้ผลเกิดในสุภกิณหาภูมิ		ทั้ง	๓		ภูมินี้จัดเป็น	ตติยฌานภูมิ	

	 	 เมื่อเจริญปัญจมฌานแล้ว	 	 ย่อมให้ผลเกิดในเวหัปผลาภูมิ	 	 แต่ถ้าเจริญ

ปัญจมฌานโดยปราศจากความยินดีในสัญญา		คือ	นามแล้ว	 	ย่อมให้ผลเกิดในอสัญญสัต

ตภูมิ	ส่วนพระอนาคามีท่ีได้ปัญจมฌานเท่านั้น		ย่อมเกิดในสุทธาวาสภูมิ	 	ทั้งเวหัปผลาภูม	ิ 

อสัญญสัตตภูม	ิและสุทธาวาสภูมิ			๓	ภูมินี้		จัดเป็นจตุตถฌานภูมิ

	 	 ความเป็นไปแห่งรูปาวจรกุศลกรรมที่เป็น	อย่างต�่า	 	อย่างกลาง		และอย่าง

ประณีต	ที่เรียกว่า	ปริตตะ	มัชฌิมะ	และปณีตะ	นั้น		ย่อมเป็นไปด้วยอ�านาจธรรม	๒	ประการ

คือ		อธิบดีและการเข้าสมาบัต	ิ	รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ			

	 	 ๑.	องค์อธิบดี	๔	 ท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยฌานโดยความเป็นปริตตะ		มัชฌิมะ	และ	

ปณีตะ		นั้น		ก็คือตามธรรมดาผู้เจริญสมถภาวนาส�าเร็จฌานนั้น		ฉันทะ		วิริยะ		จิตตะ		วิมังสา

(ปัญญา)		ของผู้นั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง		จะต้องเข้าถึงความเป็นอธิบดี		และขณะเมื่อฌานจิตเกิด

ขึ้นนั้น		จะต้องมีองค์อธิบดีอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วย	และความเป็นอธิบดีเหล่านั้น		ถ้า

เป็นไปอย่างธรรมดาสามัญ	ฌานที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นปริตตฌาน		คือมีพลังอ�านาจอ่อน		ถ้าองค์

อธิบดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีก�าลังปานกลางเป็นมัชฌิมฌาน		คือมีพลังอ�านาจปานกลาง		และถ้า

องค์อธิบดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีก�าลังเข้มแข็ง		ฌานที่เกิดขึ้นนั้น		ก็เป็นชนิดปณีตะ		คือมีอ�านาจ

แก่กล้า

																ฉะนั้นฌานลาภีบุคคล		เมื่อไปบังเกิดในรูปาวจรภูมิ	ก็จะต้องเกิดในภูมิแห่งฌาน

ที่ตนได้		พร้อมทั้งอ�านาจของฌานนั้นๆด้วย

	 	 ๒.	การเข้าสมาบัติของฌานที่เก่ียวเนื่องกับความเป็นปริตตะ	มัชฌิมะ	และ	 

ปณีตะ	ตามธรรมดาฌานลาภีบุคคลหลังจากที่ได้ฌานแล้ว		ถ้าไม่เข้าฌานอยู่เสมอๆ	นานๆ	จะ

เข้าสักครั้ง		ฉะนั้นฌานที่ตนได้นั้นก็จัดเป็นชนิดปริตตะ		ถ้าเข้าฌานบ้างพอประมาณ		จัดเป็น 

มัชฌิมะ	ถ้าเข้าฌานเสมอจนช�านาญ		ฌานนั้นจัดเป็นชนิดปณีตะ

																	ความเป็นปริตตะ		มัชฌิมะ		และปณีตะ		ของฌานตามนัยทั้ง	๒	นี้		นัยที่	๑	เกี่ยว

เนื่องด้วยองค์อธิบดี	มีก�าลังอ่อน	ก�าลังปานกลาง	หรือก�าลังแก่กล้า		คือใช้ก�าลังขององค์อธิบดี
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เป็นเครื่องตัดสิน		ส่วนนัยที่	๒	เกี่ยวด้วยการเข้าสมาบัติให้ช�านาญ		จนเข้าถึงความเป็นวสี		ถ้า

นานๆ	เข้าฌานคร้ังหนึ่งก็เป็นปริตตะ	ถ้าเข้าฌานปานกลางก็เป็นมัชฌิมะ		ถ้าเข้าอยู่เสมอ	ๆ	

จนสามารถเป็นบาทให้ถึงฌานขั้นต่อไป		ก็จัดเป็นปณีตะ		ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงปัญจมฌานก็

เป็นไปโดยนัยเดียว		

																				แต่ส�าหรับปัญจมฌานนั้น	เมื่อเจริญปัญจมฌานแล้ว		ย่อมให้ผลเกิดในเวหัป

ผลาภูมิด้วยกัน		หมายความว่า	 	การส่งผลของปัญจมฌานนั้น	 	ไม่ว่าจะเป็นชนิดปริตตะ	 

มัชฌิมะ	หรือ	ปณีตะ		ก็ตาม		ย่อมส่งผลให้เกิดในเวหัปผลาภูมิ		ภูมิเดียวกันทั้งสิ้น	และมีอายุ

ขัยอยู่ได้	๕๐๐	มหากัปป์เท่ากัน		แต่ผลที่ต่างกันก็มีอยู่ตรงที่คุณสมบัติ	และทิพยสมบัต	ิ	คือผู้

ที่ได้ปัญจมฌานชนิดปณีตะ		ย่อมมีคุณสมบัติ	คือ	อ�านาจรัศมี	แสง	และทิพยสมบัติที่สูงกว่า		

ประณีตกว่าผู้ที่ได้ปัญจมฌานชนิดมัชฌิมะ	และ	ปริตตะ

																				ส่วนฌานลาภีบุคคลที่เป็นปุถุชน		เมื่อได้ปัญจมฌานแล้วมีการพิจารณาเห็น

โทษของนามธรรมว่า

	 ความทุกข์ต่างๆมีความเศร้าโศกเสียใจ	ความคับแค้นใจ		ตลอดจนความไม่

สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายเหล่านี้		ล้วนเนื่องมาแต่มีความจ�า	(สัญญา)	ความรู้สึก	

(เวทนา)	ที่มีปรากฏทางจิตใจท้ังสิ้น	ก็พิจารณาเห็นโทษของความจ�า	และความรู้สึก

เหล่านี้ว่าเหมือนแผลหรือโรคภัยที่ร้ายแรง		จึงปรารถนาภพชาติที่ปราศจากนามธรรม

                    

	 	 การบ�าเพ็ญเพียรเพื่อละนามธรรมนี้	 	ต้องต้ังต้นเพ่งวาโยกสิณ		เพื่อให้ปัญจม

ฌานเกิดแม้	ปํญจมฌานลาภีบุคคล		จะส�าเร็จด้วยกสิณอย่างใดก็ตาม		แต่เมื่อปรารถนาจะได้

ภพชาตทิีป่ราศจากนามธรรมแล้ว	จะต้องได้ปัญจมฌานท่ีส�าเรจ็มาจากวาโยกสิณเสมอ		มีความ

เห็นของอาจารย์บางท่าน	กล่าวว่า		ปัญจมฌานที่ส�าเร็จมาจากการเพ่งอากาสกสิณ		ก็ย่อมให้

ส�าเร็จประโยชน์ได้แหมือนกัน

	 	 เมื่อปัญจมฌานลาภีบุคคลเพ่งวาโยกสิณ	 	พร้อมการปรารถนาภพชาติที่

ปราศจากนามธรรมจนปัญจมฌานเกิดขึ้นแล้ว		ปัญจมฌานนั้นได้ชื่อว่าเกิดขึ้นพร้อมด้วยสัญญ

วิราคภาวนา		และเมื่อตายจากภพชาตินี้ไปแล้ว		ย่อมไปบังเกิดในอสัญญสัตตภูม	ิมีการปฏิสนธิ

ด้วยรูปคือ		ชีวิตนวกกลาป		อย่างเดียว		และในปวัตติกาลชีวิตนวกกลาปนั่นเองที่เกิดขึ้นท�า

“

“
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หน้าที่เป็นองค์รักษาภพ		ครั้นถึงกาลจุต	ิ	ชีวิตนวกกลาปเช่นเดียวกันท�าหน้าที่จุติ		

	 	 ส�าหรับรูปร่างกายของอสัญญสัตตพรหมนั้น		บังเกิดขึ้นในอิริยาบถต่างๆกัน		

กล่าวคือ		ขณะที่ปัญจมฌานลาภีบุคคลตายลงนั้น		ตายอยู่ในอิริยาบถใด	ไม่ว่าจะเป็นนั่งตาย	

นอนตาย	หรือยืนตาย		ก็ไปเกิดมีรูปร่างกายในอิริยาบถนั้นๆ	

																				ส่วนผู้ส�าเร็จเป็นพระอนาคามีทั้งหมด		เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว		ย่อมไปบังเกิด

ในสทุธาวาสภมู	ิ	หมายความว่าผู้ส�าเร็จเป็นพระอนาคามเีหล่านัน้จะได้ฌานขัน้ไหนก็ตาม		หรอื

ไม่เคยได้ฌานมาก่อนกต็าม		เมือ่ตายแล้วย่อมไปเกดิในสทุธาวาสเช่นเดยีวกนั		แต่เมือ่พจิารณา

ตามพระบาลีที่แสดงถึงการส่งผลของรูปาวจรกุศลกรรม		ที่ได้แสดงโดยฌานและภูมิตามล�าดับ

ดงักล่าวแล้ว		จะเห็นว่า		ภมูอินัเป็นทีต่ัง้แห่งการให้ผลของปัญจมฌานทีส่่งผลให้เกดิได้ในจตตุถ

ฌานภูมินั้น		มีฐานะไม่เสมอกัน	แบ่งได้	๓	ประเภทคือ	

	 	 ๑.	ผู้ที่ได้ปัญจมฌานอย่างธรรมดา		ย่อมไปเกิดในเวหัปผลาภูมิ		และไม่จ�ากัด

ประเภทบุคคลว่า	จะเป็นติเหตุกปุถุชน		หรือ	ผลเสกขบุคคล	๓	ก็ย่อมเกิดได้

	 	 ๒.	ผู้ที่ได้ปัญจมฌานที่ประกอบด้วยสัญญาวิราคภาวนา		ย่อมไปบังเกิดในอสัญ

ญสัตตภูมิ		และต้องเป็นเฉพาะปุถุชน		เพราะบรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้น		ย่อมไม่เจริญ

ฌานอันประกอบด้วยสัญญาวิราคภาวนาแน่นอน		ด้วยเหตุที่เห็นความจริง	คือ	อริยสัจจธรรม

แล้วนั่นเอง

	 	 ๓.	ผู้ที่ได้ไปเกิดในจตุตถฌานภูมิที่เหลืออีก	๕	ภูมิ		อันได้แก่สุทธาวาสภูมิ	๕	มี

แสดงไว้ในล�าดับความเป็นผลของปัญจมฌาน		และยังจ�ากัดบุคคลว่าจะต้องเป็นพระอนาคามี

เท่านั้น		

																			ฉะนั้น		คุณสมบัติของผู้ที่จะไปเกิดในสุทธาวาสภูมิได้นั้น		ต้องประกอบด้วย

คณุลกัษณะดงัน้ีคือ			จะต้องเป็นพระอนาคาม	ี	ต้องส�าเรจ็ปัญจมฌาน	ต้องมีอนิทรย์ีทัง้	๕	อย่าง

ใดอย่างหนึ่งแก่กล้าเป็นพิเศษ				ผู้ใดมีคุณสมบัติครบทั้ง	๓	ประการนี้		จึงจะไปเกิดในสุทธาวาส

ภมู	ิ	ถ้าพระอนาคามบีคุคลทีไ่ด้ปัญจมฌาน		แต่มีอินทรย์ี	๕	เป็นไปอย่างธรรมดา		ไม่แก่กล้าเป็น

พิเศษแล้ว		พระอนาคามีแม้เหล่านั้นย่อมไปบังเกิดในเวหัปผลาภูมิ		ย่อมไม่เกิดในสุทธาวาสภูมิ

																		สุทธาวาสภูมิ	มีคุณสมบัติ	๔	ประการคือ		
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	 	 ๑.	ผู้ที่ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแล้ว		ย่อมไม่ไปเกิดในรูปภูมิอ่ืนๆ		

หรือในอรูปภูมิ

	 	 ๒.	ย่อมไม่เกิดซ�้าที่ตนเกิดอยู่อีก

	 	 ๓.	เมือ่ตายจากสทุธาวาสภมูทิีต่นเกดิอยูแ่ล้ว		ย่อมไม่ไปเกิดในภมิูทีต่�า่กว่า	ต้อง

ไปเกิดในภูมิที่สูงกว่า	

	 	 ๔.	ต้องส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในสุทธาวาสภูมินั้นเอง

	 	 ส�าหรับในอกนิฏฐาภูมิ		ซึ่งเป็นภูมิชั้นสูงสุด		มีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง

คือ		พระอนาคามีที่อยู่ในอกนิฏฐาภูมินี้		จะต้องส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในภูมินั้นเอง

	 	 อนึง่	ทีก่ล่าวว่าการไปเกดิในสทุธาวาสภมูนิัน้		ต้องมอีนิทรย์ี	๕	แก่กล้าเป็นพเิศษ		

มีแสดงไว้ตามปัจจัยแห่งอินทรีย์ดังนี้คือ	

                  สัทธินทรียแ์ก่กล้าเป็นพิเศษให้ผลไปเกิดใน			 อวิหาภูมิ

                  วิริยินทรียแ์ก่กล้าเป็นพิเศษให้ผลไปเกิดใน		 อตัปปาภูมิ

                  สตินทรียแ์ก่กล้าเป็นพิเศษให้ผลไปเกิดใน		 สุทัสสาภูมิ

                  สมาธินทรียแ์ก่กล้าเป็นพิเศษให้ผลไปเกิดใน	 สุทัสสีภูมิ

                  ปัญญินทรียแ์ก่กล้าเป็นพิเศษให้ผลไปเกิดใน		 อวิหาภูมิ 

             

	 	 กล่าวได้ว่า		ผู้ส�าเร็จเป็นพระอนาคามีแล้ว		สิ้นชีวิตลง		ย่อมไปเกิดในพรหมภูมิ

ทั้งหมด	แม้พระอนาคามีเป็นสุกขวิปัสสก		คือไม่ได้ท�าฌานมาก่อนก็ตาม		แต่เมื่อเวลาใกล้จะ

ตายนั้น		ฌานจิตย่อมเกิดด้วยอ�านาจสมาธิ		ธรรมดาฌานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสมาธิเป็น

ก�าลังอันส�าคัญ		และธรรมที่เป็นข้าศึกของสมาธ	ิ	ก็ได้แก่กามฉันทนิวรณ์		ซึ่งพระอนาคามีเป็น

ผู้ที่ประหาณกามราคะได้โดยเด็ดขาดแล้ว		จึงไม่มีกามฉันทนิวรณ์		ที่เป็นข้าศึกของสมาธิ		ดัง

นั้นสมาธิของพระอนาคามีท้ังหลาย		จึงมีก�าลังแก่กล้าเป็นพิเศษ		เข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิเป็น

ประจ�าอยู่เสมอ		จึงสามารถท�าให้ฌานเกิดได้โดยฉับพลัน

	 	 อนึ่ง	ผู้ที่ปราศจากกามราคะแล้ว		ย่อมมีจิตเบื่อหน่ายต่อภูมิ	และอารมณ์ที่
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เก่ียวข้องด้วยกามราคะ		จิตย่อมน้อมไปสู่ภูมิที่ปราศจากกามคุณอารมณ์อยู่เป็นนิตย์		ฉะนั้น		

พระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตลง	แม้โดยกระทันหันก็ตาม		ก่อนจุติจิตจะเกิดนั้นฌานย่อมเกิดขึ้น

ก่อน	และออกจากฌานแล้วจึงจุติ		เมื่อจุติแล้ว	รูปาวจรกุศลกรรมคือ	ฌานกุศลจิตนั้น		ย่อม

ส่งผลให้เกิดในพรหมภูม	ิ	แต่จะเกิดในพรหมภูมิชั้นใด		ต้องแล้วแต่ฌานที่เกิดขึ้น		ถ้าเป็นเพียว

ปฐมฌานก็เกิดในปฐมฌานภูมิ		ถ้าเป็นทุติยฌานหรือตติยฌาน		ก็เกิดในทุติยฌานภูมิ	เป็นต้น		

ฌานทีเ่กดิขึน้แก่สกุขวปัิสสกอนาคามนีี	้	เรยีกว่า	มรรคสิทธฌิาน		หมายถงึฌานทีส่�าเรจ็ขึน้ด้วย

อ�านาจแห่งการเจริญอนาคามิมรรค

																	ท่านผู้อ่านที่เคารพ	คงพอจะมีความเข้าใจในเรื่องของรูปาวจรกุศลกรรมกันบ้าง

แล้วนะคะ		ต่อไปก็จะน�าเรื่องของอรูปาวจรกุศลกรรมมาเสนอต่อเลยค่ะ

																	๔.	อรูปาวจรกุศลกรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นกุศลกรรมท่ีเกิดจากการเจริญสมถภาวนา	 	ต่อจากปัญจมฌาน		 

เป็นอัปปนสสมาธ	ิ	เช่นเดียวกับ	รูปาวจรกุศลกรรมต่างกันโดยอารมณ์		กล่าวคือ	รูปาวจรกุศล

กรรมมีอารมณ์	๒๖	ประการ		ล้วนเป็นบัญญัติรูปธรรมทั้งสิ้น	มีกสิณ	๑๐	เป็นต้น		ส่วนอารมณ์

ของอรปูาวจรกศุลกรรมเป็นอรูปธรรม		มท้ัีงบญัญตัอิรปูธรรม		และปรมัตถอรปูธรรม		ล้วนเป็น

อรปูธรรมทัง้สิน้		และองค์ฌานของอรปูาวจรกศุลกรรมนัน้	มีองค์ฌาน	๒	คอื	อเุบกขา	และ	เอกั

คคตา	เท่ากับองค์ฌานของรูปปัญจมฌาน		

																	การเกิดขึ้นของอรูปาวจรกุศลกรรมเป็นมโนกรรมอย่างเดียว		ส�าเร็จด้วยภาวนา

มัยกุศล	และเข้าถึงอัปปนาฌาน		ว่าโดยประเภทแห่งอารมณ์แล้วมี	๔	ประการคือ

 

                 ๑. อากาสานัญจายตนกุศลจิต			มีกสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติเป็นอารมณ์	

                 ๒. วิญญาณัญจายตนกุศลจิต				มีอากาสานัญจายตนกุศลจิตเป็นอารมณ์

                 ๓. อากิญจัญญายตนกุศลจิต				มีนัตถิภาวบัญญัติเป็นอารมณ์

                 ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต			มีอากิญจัญญายตนกุศลจิตเป็นอารมณ์

 

	 	 โดยสรุป	ทั้งรูปาวจรกุศลกรรม	๕	และอรูปาวจรกุศลกรรม	๔	รวมเรียกว่า	 

มหัคคตกุศลกรรม	๙	ย่อมให้ผลเกิดขึ้นตามกุศลกรรมของตน		ตามภูมิที่ก�าหนดไว้ในปฏิสนธิ

กาลและปวัตติกาล		หมายความว่า

	 1.	ปฐมฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นปฐมฌานวิบากเกิดขึ้นใน	 ปฐมฌานภูมิ
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	 ๒.	ทุติยฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นทุติยฌานวิบากเกิดขึ้นใน	 ทุติยฌานภูมิ

	 ๓.	ตติยฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นตติยฌานวิบากเกิดขึ้นใน	 ทุติยฌานภูมิ

	 ๔.	จตุตถฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นจตุตถฌานวิบากเกิดขึ้นใน	 ตติยฌานภูมิ

	 ๕.	ปัญจมฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นปัญจมฌานวิบากเกิดขึ้นใน	 จตุตถฌานภูมิ 

	 ๖.	อากาสานัญจายตนกุศลย่อมให้ผลเป็นอากาสานัญจายตนวิบากเกิดขึ้นใน 

      อากาสานัญจายตนภูมิ

	 ๗.	 วิญญาณัญจายตนกุศลย ่อมให ้ผลเป ็นวิญญาณัญจายตนวิบากเกิดขึ้นใน 

      วิญญาณัญจายตนภูมิ

	 ๘.	อากิญจัญญายตนกุศลจิตย่อมให้ผลเป็นอากิญจัญญายตนวิบากเกิดขึ้นใน 

       อากิญจัญญายตนภูมิ

	 ๙.	เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลย่อมให้ผลเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนวิบากเกิดขึ้น

	 			ในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 

																					อาจจะมีค�าถามว่า		อภิญญากุศล	มีอ�านาจในการส่งผลเป็นปฏิสนธิได้หรือไม่	

ท่านตอบว่า	ไม่มีค่ะ		เพราะ

	 	 ประการแรก		กุศลอภิญญาเกิดข้ึนหลังจากที่ได้ปัญจมฌานแล้ว		จึงต้ังอยู่ใน

ฐานะที่เป็นผลของปัญจมฌาน

	 	 ประการต่อมา		กุศลอภิญญาเป็นผลชนิดประจักษ์สิทธิ	คือ	ให้ส�าเร็จอภิญญา

ต่างๆ		มีทิพยจักษุ		เป็นต้น		ทิพยจักษุนั้นเป็นผลของกุศลอภิญญา		นับว่าเป็นการให้ผลใน

ปัจจุบันนั่นเอง		มิใช่เป็นผลที่จะไปบังเกิดในภพชาติหน้า		การส่งผลปฏิสนธิของกุศลอภิญญา

จึงไม่มี	

	 	 ยงัมเีกร็ดเลก็ๆน้อยๆท่ีจะน�ามาเล่าสูก่นัฟังพอเป็นความรบัรูไ้ว้นะคะ		เช่น		หญิง

ท้ังหลายทีไ่ด้สมาบตั	ิ๘	เหล่าน้ี	จะเป็นพระอรยิะหรอืเป็นปถุชุนก็ตาม	จะไปเกิดเป็นพรหมบรษิทั

บริวารของมหาพรหม	เท่านั้น		ในการที่หญิงไปเกิดเป็นมหาพรหมไม่ได้		เพราะว่าอธิบดีทั้ง	๔	

ที่เกิดกับหญิงนั้น		ย่อมมีก�าลังไม่เข้มแข็ง	เหมือนอธิบดีที่เกิดกับชาย		ด้วยเหตุนี้ฌานที่เกิดขึ้น

กับหญิงนั้น	จะเป็นฌานไหนก็ตามย่อมได้เพียงปริตตฌาน		หรือ	มัชฌิมฌานเท่านั้น		ไม่ถึงขั้น

ปณีตฌาน			ฉะนั้นจึงเกิดเป็นมหาพรหมไม่ได้		ไม่ว่าในภูมิไหนก็ตาม	

	 	 ยังอีกเรื่องหนึ่งคือ		ผู้ที่เป็นฌานลาภีบุคคล		แต่มีนิกกันติตัณหา		หมายถึง
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ความติดใจในภูมิที่ตนเคยเกิดมาแล้วหลายชาติ		หรือมีเจโตปณิธิ		หมายถึงมีจิตปรารถนาใน 

ภูมินั้นๆ	ที่เป็นไปด้วยอ�านาจของฉันทะ		จะท�าให้การไปเกิดในภูมิต่างๆเป็นไปไม่แน่นอน	เช่น		

ฌานลาภีปุถุชน		เมื่อเวลาใกล้จะตาย		มีนิกกันติตัณหาในเทวภูมิ	ภูมิใดภูมิหนึ่งเกิดขึ้น		ฌาน

ที่ได้นั้นก็เสื่อมลง		ฉะนั้น	เมื่อตายลงก็ไปเกิดในเทวภูมินั้นๆโดยไม่ได้ไปเกิดในพรหมภูมิ		หรือ

มนุษย์และเทวดาที่ส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน		หรือสกทาคามี		เมื่อได้ฌานแล้ว		ย่อมไม่มีนิกกัน

ติตัณหาในกามสุคติภูมิ		เพราะฌานสมาธิของพระอริยบุคคลนั้น		มั่นคงยิ่งกว่าฌานสมาธิของ

ปุถุชน		จึงเสื่อมได้ยาก		เมื่อตายลงจึงไปเกิดในพรหมภูมิตามฌานของตน		เว้นอสัญญสัตตภูมิ

และสุทธาวาสภูม	ิ	และเมื่อไปเกิดเป็นพรหมแล้ว		แม้ยังไม่ส�าเร็จเป็นพระอนาคามี	ก็จะไม่กลับ

มาเกิดในกามสุคติภูมิอีก		พรหมอริยะ		๒	พวกนี้		จึงได้ชื่อว่าเป็นฌานอนาคามีด้วย

	 	 ปุถุชน	หรือ	โสดาบัน	หรือสกทาคามี		ที่เป็นมนุษย์หรือเทวดา		ที่ได้สมาบัติ	๘	

หรือ	๙	ถ้ามี	เจโตปณิธิในพรหมภูมิ		ภูมิใดภูมิหนึ่ง		ที่นอกจากอสัญญสัตตภูมิ		และสุทธาวาส

แล้ว		เมื่อตายลงก็จะไปเกิดในพรหมภูมิที่ตนปรารถนานั้นๆได้

	 	 เทวดาหรือมนุษย์ท่ีส�าเร็จเป็นพระอนาคามีที่ได้สมาบัติ	๘	หรือ	๙	ถ้ามีเจโต

ปณิธใินพรหมภมู	ิภมูใิดภมูหินึง่	ทีน่อกจากอสญัญสตัตภมูแิล้ว		เมือ่ตายลงย่อมไปเกดิในพรหม

ภูมิที่ตนปรารถนาได้เช่น	เดียวกัน			ดังเช่นพระอนาคามี		ถ้าปรารถนาไปเกิดในปฐมฌานภูมิ		

สุทธาวาสภูม	ิหรือ	อรูปภูมิ		ดังนี้แล้วก็ย่อมไปเกิดในภูมิที่ตนปรารถนาได้

	 	 เร่ืองราวเกี่ยวกับกรรม		ทั้งอกุศลกรรม		กุศลกรรม	รูปาวจรกุศลกรรม		และ

อรูปาวจรกุศลกรรม		ทั้ง	๔	ก็เป็นอันจบแล้วนะคะ	ฉบับหน้าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ		แม้

จะไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดกัน		แต่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่อาจหลบพ้นได้		จะเป็นเรื่องอะไร

นั้น		ขอได้โปรดติดตามกันต่อไปค่ะ	ขอความสวัสด	ี	ความเจริญในธรรม		และความตั้งมั่นใน

พระรัตนตรัย		จงมีแก่ท่านผู้อ่านที่เคารพค่ะ

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทที่ ๕  

              วิถีมุตตสังคหวิภาค โดย  นายวรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี   มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖

อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

“
“

ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไม่รู ้แล้ว ย่อมไม่กล่าวความส้ินสุดแห่ง

กรรมท่ีสัตว์ต้ังใจกระทําสั่งสมข้ึน ก็วิบากน้ันแล อันสัตว์ผู ้ทํา

 พึงได้เสวยในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียะ) ในอัตภาพถัดไป

 (อุปปัชชเวทนียะ) หรือในอัตภาพต่อๆ ไป (อปราปรเวทนียะ)

ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไม่รู ้แล้ว ย่อมไม่กล่าวการทําที่สุดทุกข์

แห่งกรรมท่ีสัตว์ต้ังใจกระทําส่ังสมข้ึน ในข้อน้ัน ความวิบัติอันเป็น

โทษแห่งการงานทางกาย ๓ อย่าง มีความต้ังใจเป็นอกุศล ย่อมมี

ทุกข์เป็นกําไร มีทุกข์เป็นวิบาก ความวิบัติอันเป็นโทษแห่งการงาน

 ทางวาจา ๔ อย่าง มีความต้ังใจเป็นอกุศล ย่อมมีทุกข์เป็นกําไร 

 มีทุกข์เป็นวิบาก ความวิบัติอันเป็นโทษแห่งการงานทางใจ ๓ อย่าง

มีความตั้งใจเป็นอกุศล ย่อมมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบาก ฯ

ภาพประกอบ: Wirestock
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ภาพประกอบ: Wirestock

ภาพประกอบ: กฤษณะ สุริยกานต์
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พระธรรมจากหลวงพ่อ ใหญ่

พระอาจารย์ใหญ	่ดร.	ภัททันตะ	อาสภมหาเถระ

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (ตอนที่ ๑๑)
จาก	หนังสือ	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา	โดย	หลวงพ่อใหญ่ฯ	ดร.	ภัททันตะอาสภมหาเถระ
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	 การก�าหนดนี้เมื่อเริ่มเกิดความเคยชินแล้วก็ย่อมประจักษ์ซึ่งความจริงในข้อเท็จจริง

ต่างๆ	ด้วยตนเอง	เช่น	จากการก�าหนด	พองหนอ	ยุบหนอ	อยู่เป็นต้น	ขณะที่ก�าหนดนั้นในทันที

ท่ีก�าหนดรูปพองว่า	พองหนอ	รูปพองนั้นก็เสื่อมจากไปทันที	พอก�าหนดว่า	ยุบหนอ	รูปยุบก็

เสื่อมจางไปทันทีเหมือนกัน	จากธรรมชาติที่ปรากฏนี้	 เมื่อได้ก�าหนดบ่อยครั้งแล้วย่อมรู้สึกว่า	

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงเลย	การที่ประจักษ์ความที่ไม่เที่ยงนี้	เรียกว่า	อนิจจานุปัสสนา

	 จติเมือ่ได้ถกูขะมกัเขม้นให้ก�าหนดอยูแ่ต่การไม่เทีย่งเช่นนีอ้ยูเ่รือ่ยๆ	ไปนัน้	ย่อมจะรูส้กึ

ว่าเป็นเร่ืองทีน่่าอดึอดัยิง่นกั	การอดึอดันีย่้อมจะท�าให้รูแ้จ้งซึง่ความทกุข์การเหน็ซึง่ทกุข์นีเ้รยีก

ว่า	ทุกขานุปัสสนา

	 อนึ่ง	ขณะท่ีก�าลังสนใจการก�าหนดอยู่นี้ความปวดเม่ือยขบชา	ย่อมจะเข้ามาท�าให้เกิด

ความท้อแท้ใจ	จงส�านึกว่าตนนี้เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์	การที่ส�านึกรู้เช่นนี้ก็จัดเป็น	ทุกขานุปัส

สนา	เช่นกัน

	 รปูนามทีก่�าหนดอยูด้่วยความสนใจ	การเกดิการดบัหรอืการเสือ่มจากไปของรปูนาม	ซึง่

สับเปลี่ยนเวียนวนกันอยู่โดยธรรมชาตินั้น	ย่อมจะท�าให้เกิดความรู้สึกว่า	ไม่สามารถจะหน่วง

เหนีย่วหรอืให้เป็นไปตามความต้องการปราถนาของตนหรอืใครผูใ้ดได้เลย	ซึง่ทัง้นีแ้ต่เดมิเคยยดึ

มัน่	และส�าคญัว่าเป็นตวัของตน	เป็นสตัว์	บคุคล	ฯลฯ	มา	แท้จริงน้ันย่อมเป็นเรือ่งของธรรมชาติ	

การเห็นซึ่งความจริงเช่นนี	้เรียวกว่า	อนัตตานุปัสสนา

	 ขณะที่ก�าหนดรูปนามอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงใน	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	จนเกิดญาณ

เป่ียมข้ึนแล้ว	อารมณ์ทีเ่ป็นสงัขารธรรมท่ีก�าลงัก�าหนดอยูน่ัน้	กพ็ลนัดบัลงพร้อมกบัจติทีก่�าหนด

และไหลไปสู่พระนิพพานทันที

	 สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	พร้อมด้วยพระอรหันต์ทัง้หลายทีไ่ด้เสดจ็ไปสูพ่ระนพิพาน

กันนั้น	ย่อมล้วนแต่เสด็จไปตามแนวนี้กันท้ังนั้น	ถ้าปราศจากวิปัสสนาแล้ว	จะไปนิพพานไม่

ได้เลยเป็นอันขาด	ตามท่ีกล่าวกันว่า	ขณะที่สดับพระธรรมเทศนาอยู่นั้น	ก็ย่อมสามารถบรรลุ

มรรคผลนิพพานกันได้นั้น	โดยแท้แล้วย่อมมีการก�าหนดรูปนามรวมอยู่ด้วย	ดังนั้นจึงกล่าวได

ว่า	วิปัสสนากรรมฐาน	คือ	ทางที่จะไปสู่พระนิพพาน	สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งพระ

อรหันต์หลายย่อมอาศัยทางนี้เสด็จไปสู่พระนิพพานด้วยกันทั้งนั้น	

	 ขึ้นชื่อว่าวิปัสสนาแล้วย่อมไม่แคล้วจากมหาสติปัฏฐานไปได้เลย	ไม่องค์ใดก็องค์หนึ่ง

ของ	๔	องค์	ในมหาสติปัฏฐานนี้รวมอยู่ด้วย

	 ดังนั้น	พึงกล่าวได้อีกนัยว่า	มหาสติปัฏฐานนี้	คือเส้นทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และพระอรหันต์ทั้งหลายได้อาศัยเป็นทางเสด็จไปสู่นิพพานกัน
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	 ท่านผู้ปฏิบัติธรรมท้ังหลายท่ีอ่านกันอยู่ในโอกาสนี้พึงตระหนักเถิดว่า	ท่านก�าลังอยู่

บนทางที่จะไปสู่พระนิพพานกันแล้ว	กุศลบารมีอันเป็นบุพพาธิการที่ท่านได้ท�าไว้	พร้อมด้วย

อธิษฐานขอให้ได้มาซึ่ง	มรรค	ผล	นิพพาน	นั้น	ย่อมถึงวาระที่จะสนองผลให้เป็นไปตามที่ต้ัง

ปณิธานไว้แล้ว	ดังนั้นท่านทั้งหลายจงท�าจิตให้ม่ันเถิดว่า	ท่านได้มาอยู่บนเส้นทางอันสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลายได้ใช้เป็นทางไปสู่พระนิพพานกันแล้ว	จงภูมิใจ

เถิดว่า	สมาธิธรรมและปัญญาธรรมอันวิเศษล�้า	ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์

ทั้งหลายได้พบได้เห็นกันไปนั้น	ท่านก็ย่อมได้พบได้เห็นเช่นกัน	พร้อมกันนี้รสพระธรรมอันสุขุม

คัมภีรภาพและลึกซึ้งฉ�่าซึ่งท่านไม่เคยได้ลิ้มได้ชิมมาในชั่วชีวิตนั้น	ก็ย่อมจะได้พบ	ได้เห็น	ได้ลิ้ม	

ได้ชิมกันโดยทั่วถ้วนอย่างแน่นอน

	 อนึ่ง	บรรดารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้ซึ่ง	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	นั้น	ก็ย่อมจะ

สว่างกระจ่างขึน้มาในปัญญาญาณของท่าน	นับจากลางๆ	เลอืนๆ	จนสว่างกระจ่างแจ่มตราบจน

ได้รู้แจ้งเห็นจริงในมรรค	ผลและนิพพาน	เสมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	และพระอรหันต์

ทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงกันไปแล้ว	ทั้งนี้โดยไม่ช้าไม่นานภายใน	๑	เดือน	๑๕	วัน	หรือ	๗	วัน	ก็

ย่อมอาจบรรลุได	้ถ้ามีกุศลบารมีแก่กล้าเป็นทุนหนุน	ก็ย่อมบรรลุได้ภายใน	๗	วัน

	 ดังนั้นพึงตระหนักเถิดว่า	การแสวงหาธรรมวิเศษนี้	ย่อมต้องท�าด้วยตนของตนเองไม่ใช่

ผู้อื่นท�าให้	จึงสามารถจะบรรลุได้ภายใน	๗	วันหรือ	๑๕	วันหรือ	๑	เดือน	เช่น	พระอริยเจ้าทั้ง

หลายที่ได้บรรลุกันไปแล้ว	และผลอันเกิดจากการบรรลุ	มรรค	ผล	นิพพาน	เพียงครั้งแรกนี	้

ย่อมจะประหาณทิฏฐิกับวิจิกิจฉา	และ	สีลพัตตปรามาส	อันเป็นวังน�้าวนที่ท�าให้ท่านต้องไปสู่

อบายภูมิเป็นสมุจเฉท	ไม่มีเศษเหลือแม้แต่น้อย	ความทุกข์ทั้งหลายท่ีจะต้องได้เสวยกันไปชั่ว

สังสารวัฏนั้น	ย่อมจะพินาศสลายลงในชั่วกาลขณะที่ท่านแสวงหาธรรมวิเศษนี้อย่างแน่นอน	

ขอจงพยายามขะมักเขม้นแสวงหาธรรมวิเศษนี้โดยปราศจากการย่อท้อในอุปสรรคทั้งปวงเถิด

	 ในท่ีสุดนี้	ขอท่านทั้งหลายจงประสบความส�าเร็จในการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่ง	มรรค	ผล	

นิพพาน	อันเป็นธรรมวิเศษที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า	พร้อมทั้งพระอรหันต์เจ้า	และพระ

อริยบุคคลทั้งหลายได้ประสบกันไป	แล้วแต่กาลอดีตโดยเร็วพลัน	เทอญ

 

        จิร� ติฏฐตุ สทฺธมฺโม

      ขอพระพุทธศาสนาจงด�ารงอยู่ชั่วกาลนิรันดร 
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ปกิณณกะธรรม

ส.	มณี	[๑]

กรรม

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

ภาพประกอบ: Dharmacakra (BuddhistWheel), Sun temple, Orissa  โดย Chaithanya.krishnan
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	 ขอความสขุความสวสัด	ีจงมแีด่ท่านสมาชกิวารสารอาสภาสารทกุๆ	ท่าน		ผู้เขยีนคอลัมน์

นี้ได้น�าเสนอหลักธรรมะในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมะที่พระเถระผู้ใหญ่ท่าน

เขยีนไว้บางอย่างมาเผยแผ่ให้ท่านสมาชกิวารและท่านนกัปฏบิตัธิรรมทกุท่านได้อ่านแล้วน�าไป

ใช้ในชีวติประจ�าวนัของตนเพ่ือน�าไปพัฒนาอบรมจติใจของตนเองให้สูงขึน้ไปตามหลกัไตรสกิขา	

คือ	ศีลสมาธิและปัญญา	พร้อมกับน�าเอาไปสอนลูกหลานของตนให้เป็นคนดีของพ่อแม่ต่อไป

ฉบับนี้ขอน�าเสนอปกิณณกะธรรมเรื่อง

	 “กรรม”		คือ	สิ่งที่ทุกคนได้ท�าไว้ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน	และกรรมที่ท�าไว้ในจะ

เป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดไป	ผู้ท�ากรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว	ย่อมเป็นเจ้าของและ

จะเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้น	เมื่อท�ากรรมใดไว้แล้วจะปฏิเสธผลของกรรมนั้นหาได้ไม่	เมื่อถึง

คราวที่กรรมนั้นให้ผล	เจ้าของกรรมก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย						

	 สตัว์โลกทัง้มวลมคีวามแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ	ทัง้โดยรูปร่างหน้าตา	สตปัิญญา	ฐานะการ

งาน	และฐานะการเงิน	บางคนรูปร่างดีสมประกอบ	บางคนขี้เหร่ไม่สมประกอบ	บางคนเฉลียว

ฉลาด	บางคนโง่เขลา	บางคนมียศศักดิ์สูง	บางคนด้อยยศศักดิ์	บางคนร�่ารวย	บางคนยากจน	

เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากกรรม	คือ	การกระท�าของผู้นั้น	ๆ	ทั้งสิ้น		เขาท�าอะไรที่ดีที่เป็นสุจริต	

เป็นบุญกุศลเข้าไว้แต่อดีตหรือปัจจุบัน	เขาก็ได้รับผลเป็นความดี	ได้รับแต่สิ่งที่ดี	ถ้าเขาท�าอะไร

ทีไ่ม่ดี	เป็นทจุรติ	เป็นบาปอกศุลเข้าไว้แต่อดตีหรอืปัจจบุนั	เขากไ็ด้รบัผลเป็นความไม่ด	ี	มีความ

ผิดปกติไปด้วยประการต่างๆ		สัตว์โลกหรือปวงประชาทั้งมวลย่อมเป็นไปตามกรรม

	 คนที่ท�ากรรมดีไว้		เมื่อกรรมดียังไม่ให้ผล	ก็อย่าเพิ่งท้อถอยเสียก่อน	พึงท�าความดีนั้น

ไปเรื่อย	ๆ	ส่วนคนชั่วที่ท�าความชั่วไว้ก็อย่าเพิ่งล�าพองใจว่าไม่เห็นจะได้ชั่วตรงไหนมีแต่จะได้ดี

มีสุขอย่างเดียว		แต่ถ้าความชั่วให้ผลเมื่อจะไรร้องไม่ออกเลยทีเดียว

คนที่เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรม		ย่อมอายชั่วกลัวบาปไม่ท�าอะไรที่เป็นบาปเป็นความผิด			

ไม่ก่อปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนและสังคมมุ่งท�าแต่ส่ิงที่ดีให้แก่ชีวิต		ส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมน้ีก็จะ

ท�าอะไรตามใจชอบ		เพียงเพื่อให้ตัวเองได้รับความส�าเร็จสมหวังเป็นพอ		ที่โลกเราลุกเป็นไฟ

ทุกหย่อมหญ้า		หาความสุขที่ถาวรไม่ได	้	ก็เพราะคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมมีมากขึ้นทุกวันนั่นเอง

คนที่ทํากรรมดีไว้  เมื่อกรรมดียังไม่ให้ผล 

อย่าเพิ่งท้อถอยเสียก่อน
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โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก ฝากให้คิด

ทางชีวิ ตจะรุ่งโรจน์ โสตถิผล

ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปรื่องตน

โง่สิบหน ดีกว่าเบ่ง เก่งเดี๋ยวเดียว 

” 

” 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ภาพประกอบ: Peter Newell 
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ภาพประกอบ: pressfoto/freepik.com

ข้อคิดค�าคม
เรื่อง “การเดินป่า”

	 ในการด�าเนินชีวิตของคนเราก็คล้ายกับการเดินทางไปในป่า		เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี

วางเอาไว้	บางครัง้เราต้องพบกบัอปุสรรคกบัตอไม้บ้าง	หลุมบ้าง	และบ่อน�า้บ้าง	ซึง่เป็นอปุสรรค

ขวางกั้น	ถ้าเราจะต้องตัดตอ	กลบหลุมหรือบ่อน�้าทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้ว	เราจะไปไม่ถึงจุด

หมายปลายทางของชีวิตเราเป็นแน่

	 ความเป็นจรงิในสงัคมมนษุย์เรานัน้		มขีวางหนามและตอไม้มากมายทีค่อยขดัขวางเป็น

เครือ่งกวนใจให้ต้องวติกกงัวลอยูต่ลอดเวลา	ถ้าเราเข้าใจท�าความคิดเห็นให้ถกูต้องแล้ว	เรากจ็ะ

เห็นว่าอุปสรรคเหล่านี	้บางครั้งเราก็สามารถหลบได้ก็ควรหลบหลีกบ้าง		อ้อมได้ก็ควรจะอ้อม

ให้พ้นไปเสียบ้าง		บางคนอาจมองว่าหลบปัญหา		แต่ความเป็นจริงในสังคมมีปัญหามากมาย

ร้อยแปดพันประการให้แก้ไขกันอยู่ตลอดเวลา		บางคนอย่างหลบได้ก็หลบ		บางอย่างหลีกได้ก็

หลีกไปเสีย		เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นเอง

	 คนเราส่วนมากท่ีไม่ประสบกับความส�าเร็จก็เนื่องมาจากยุ่งไปทุกเรื่อง		ไม่ว่าเร่ืองเล็ก

เรื่องใหญ่แยกกันไม่ออก		เจอหลุมต้องกลบหลุมก่อน	เจอตอต้องตัดตอให้ได้เสียก่อนจึงจะผ่าน

ไป		อย่างนี้เราก็ไปถึงที่จุดหมายได้ส�าเร็จ	แต่ถ้าไม่ท�าก็ไม่ไปถึงดวงดาวเสียที
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เ รื่ อ ง เ ล่ าจากพระสู ตร

กนฺตาโภ	ภิกฺขุ

ภาพประกอบ:จิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ภายในพระอุโบสถเก่าวัดหน่อพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี
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	 ตอนท่ีแล้วผู้เขียนได้เล่าถึงตอนโจรโปริสาท	ได้ฟังโอวาทธรรมของพระโพธิสัตว์แล้ว

ชอบใจ	จึงเอ่ยปากว่าจะให้พรแก่พระโพธิสัตว์	๔	ข้อ	ข้อที่	๑	พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ขอให้ 

โปริสาทเป็นผู้ไม่มีโรค	มีอายุยืน	ข้อที่	๒	ขอให้โปริสาทอย่าได้ฆ่าและกินกษัตริย์ที่จับไว้	ข้อที่	๓	

ขอให้ปล่อยกษัตริย์ที่จับไว้ทั้งหมด	และได้รับพรทั้งสามข้อ	ส่วนพรข้อที่	๔	พระโพธิสัตว์ขอให้

พระเจ้าพรหมทัตหรือโจรโปริสาทอย่ากินเนื้อมนุษย	์โจรโปริสาทถึงกับตบมือและหัวเราะ	แล้ว

กล่าวว่า	ท่านขอพรข้อนี้มันเท่ากับชีวิตของเราเลยนะ	แล้วเราจะให้ท่านได้อย่างไร	ขอให้ท่าน

โปรดขอพรข้ออื่นเถอะ	เพราะเนื้อมนุษย์เป็นอาหารที่เราชอบมากและกินมานานแล้ว	เรายอม

ทนล�าบากหนจีากเมอืงมาอยูป่่ากเ็พ่ือจะได้กนิเนือ้มนษุย์อย่างมีความสขุ	เรางดไม่ได้หรอก	ท่าน

ขอพร*	ข้ออื่นเถอะ	

 (* การขอพร การให้พร มคีวามหมายว่า จะให้ท�าหรอืไม่ให้ท�าอย่างใดอย่างหนึง่ เหมือน

การให้ค�ามั่นสัญญา แตกต่างจากค�าว่าการให้พร หรือขอพรที่เราใช้กันในปัจจุบัน)

 

	 ล�าดบันัน้	พระโพธสิตัว์จงึกล่าวว่า	“ท่านไม่สามารถละทิง้การกนิเนือ้มนษุย์ได้เพราะเป็น

สิ่งที่รักยิ่ง	ผู้ใดท�าบาปเพราะของรักผู้นั้นเป็นคนโง	่ดูกรโปริสาท	เมื่อท่านคิดว่าสิ่งนี้เป็นของรัก

ของเราแล้วท�าบาปเพราะของรักนั้น	ชื่อว่าได้พรากตนออกจากความดี	และจะไม่มีวันได้สิ่งอัน

เป็นทีร่กันัน้เลย	จงนกึถงึตนเอง	เพราะตนแลประเสรฐิทีสุ่ด	ตนท่ีอบรมดแีล้วจะได้รบัส่ิงอันเป็น

ที่รักภายหลังจึงกล่าวคาถานี้ว่า	

” 

” 

พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ 

พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต

เม่ือเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด

พึงสละทั้งอวัยวะและชีวิต เพ่ือรักษาธรรมไว้

(ขุ.ชา. ๒๘/๓๘๒/๙๙) 
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	 “ผู้ใดแล	มวัรกัษาของรกัว่านีเ่ป็นของรกัของเรา	ท�าตนให้เหนิห่างจากความด	ี	เสพ

ของรักทั้งหลายอยู่	 เหมือนนักเลงสุราดื่มสุราเจือยาพิษฉะนั้น	ผู้นั้นย่อมได้รับทุกข์ในโลก

หน้า	เพราะกรรมอันลามกนั้น	ส่วนผู้ใดในโลกนี	้พิจารณาแล้วละของรักได	้เสพอริยธรรม

ทั้งหลายแม้ด้วยความยากล�าบาก	เหมือนคนเป็นไข้ฝืนใจดื่มยาฉะนั้น	ผู้นั้นย่อมได้รับความ

สุขในโลกหน้า	เพราะกัลยาณกรรมนั้น”

	 พอพระโพธิสัตว์กล่าวธรรมจบ	โจรโปริสาทรู้สึกสะท้านหวาดหวั่น	คิดว่า	พระเจ้าสุต

โสมคงจะไม่ยอมละพรข้อนี้แน่	แล้วเราถ้าละเว้นเนื้อมนุษย์แล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างไร	จึงรู้สึก

เศร้ามีสีหน้าสลดดวงตาละห้อยกล่าวว่า“หม่อมฉันสู้ละทิ้งพระชนกและพระชนนี	ตลอดทั้ง

เบญจกามคุณที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจหนีเข้าป่ามากก็เพราะเหตุแห่งเนื้อมนุษย์	แล้วหม่อมฉัน

จะถวายพรข้อนั้นแก่พระองค์ได้อย่างไร”

	 พระโพธสิตัว์กล่าวต่อว่า	“บณัฑติท้ังหลายไม่กล่าววาจาเป็นสอง	สัตบรุษุทัง้หลายย่อมมี

ปฏญิาณเป็นสตัย์โดยแท้	เมือ่พระองค์ได้ตรสักะหม่อมฉนัว่า	เชญิรบัพรเถดิพระสหาย	พระองค์

ได้ตรัสไว้อย่างนี้	เมื่อเราขอรับพร	เหตุไฉนท่านจะบิดพลิ้ว	ค�าพูดของท่านย่อมไม่สมกัน

	 โปริสาทหน้าเศร้าหมองสะอื้นแล้วกล่าวต่อว่า	“หม่อมฉันต้องทนทุกข์ระก�าล�าบาก	

ทนรับบาปมานาน	ยอมเสื่อมลาภ	เสื่อมยศ	เสื่อมเกียรติทุกอย่าง	ก็เพราะอยากกินเนื้อมนุษย์	 

อยู่	ๆ	จะให้เลิก	พรข้อนี้หม่อมฉันจะให้ได้อย่างไร”

	 ล�าดับนั้น	พระโพธิสัตว์จึงกล่าวต่อว่า	“โปริสาทสหายเอ๋ย	ท่านกล่าวเองมิใช่หรือว่า	

บคุคลให้พรใดแล้วกลบัไม่ให้	กไ็ม่ควรจะให้พรน้ัน	ขอให้ท่านจงมัน่ใจรบัพรเถดิ	แม้ชวีติข้าพเจ้า

ก็อาจสละให้ได	้สหายเอ๋ยท่านจงระลึกเถอะว่าท่านเคยกล่าวค�านี้หรือไม	่ถ้าท่านระลึกได้ท่าน

จะท�าอย่างไรกบัค�าทีท่่านกล่าวไว้แล้ว”	และเพือ่จะกระตุน้ให้โปรสิาทเกดิความกล้าหาญในการ

ให้พร	จึงกล่าวต่ออีกว่า	

	 “การสละชวิีตได้นัน้เป็นธรรมของสตับรุษุ	สตับุรษุทัง้หลายย่อมมปีฏญิาณเป็นสจัจะโดย

แท้	พรที่ท่านได้ประทานไว้แล้วขอได้โปรดประทานเสียโดยพลันเถิด	ดูกรพระราชาผู้ประเสริฐ

สุด	(โปริสาท)	พระองค์จงทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมข้อนั้นเถิด	นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่ง

อวยัวะอันประเสรฐิ	เมือ่จะรกัษาชวีติไว้	พึงสละอวยัวะ	เมือ่ระลกึถงึธรรม	พึงสละทัง้อวยัวะ	ทัง้

ทรัพย์	และแม้ชีวิตทั้งหมด”
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	 พระโพธิสัตว์	เมื่อจะให้โปริสาทระลึกถึงพระองค์ว่าเคยเป็นอาจารย์สอนแทนอาจารย	์

(ปฤษฎาจารย์)	ของตนมาก่อน	จึงกล่าวต่อว่า	“บุคคลเมื่อรู้แจ้งธรรมจากผู้ใด	และชนเหล่าใด	

เป็นสัตบุรุษก�าจัดความสงสัยของบุรุษนั้นได้	ข้อนั้นเป็นที่พึ่งที่พ�านักของบุรุษนั้น	ผู้มีปัญญาจะ

ไม่พึงท�าลายไมตรีจากบุคคลนั้น”

	 โปรสิาทเมือ่ได้ฟังดังนัน้กค็ดิได้ว่าพระเจ้าสตุตโสมเป็นอาจารย์ของเรา	และเราก็ได้ให้พร

แก่พระองค์แล้ว	ธรรมดาบุคคลเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอน	ดังนั้นแม้เราจะต้องตายเพราะ

ไม่ได้กนิเนือ้มนษุย์กย็อม	เราจะให้พรข้อ	๔	นีแ้ก่พระเจ้าสตุโสม	คดิแล้วน�า้ตาซมึลกุขึน้ยนืถวาย

บังคมพระบาทพระเจ้าสุตโสมแล้วกล่าวว่า	“เน้ือมนุษย์เป็นอาหารสุดยอดที่ข้าพเจ้าพอใจเท่า

ชีวิต	ยอมสละทุกอย่างก็เพราะเนื้อมนุษย์	ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อมนุษย์อีกเลย	ข้าพเจ้า

ขอสละสิ่งมีค่าเท่าชีวิตนี้ให้พรท่าน”

	 พระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นเกิดปีติโสมนัส	จึงขอร้องให้โปริสาทตั้งอยู่ในศีล	๕	โปริสาท

ยอมรับด้วยดี	และแล้ว	พระโพธิสัตว์ได้ช่วยตัดเชือกที่มัดมือเพื่อปลดปล่อยกษัตริย์ทั้งหลาย	

และได้ขอร้องให้กษตัริย์ท้ังหลายให้อภยัแก่โปรสิาท	ด้วยความเคารพต่อพระโพธสิตัว์กษตัรย์ิทัง้

หลายจึงยนิยอมด้วยดี	ไม่ท�าร้ายโปริสาทเพราะคิดว่าการได้เป็นอสิระจากเงือ้มมอืของมจัจรุาช

ได้ก็เพราะพระเจ้าสุตโสม

	 จากนั้นพระเจ้าสุโสมโพธิสัตว์และพระเจ้าพรหมทัต	(โปริสาท)	พร้อมกษัตริย์ทั้งหลาย

ได้ท�าความคุ้นเคยสนิทสนมกันตลอดสามวันในป่า	จากนั้นพระเจ้าสุตโสมได้เชิญโปริสาทกลับ

สู่นครพาราณสี	แต่ด้วยความที่โปริสาทได้จากนครมานานพร้อมด้วยความเกลียด	หวาดกลัว

ของพสกนิกรจึงเป็นทุกข์ร้องให้ซบลงแทบบาทพระเจ้าสุตโสมกราบทูลว่า	“พระสหายเอ๋ย	ขอ

พระองค์	และพระราชาทั้งหลายจงเสด็จกลับไปเถิด	หม่อมฉันจะกินเผือกกินมัน	กินรากไม้อยู่

ในป่านี	้จนกว่าชีวิตจะหาไม่”

	 พระโพธสิตัว์ได้ฟังดงัน้ันรูส้กึสงสารย่ิงนกั	และพระองค์กท็รงทราบดีว่าเกิดอะไรขึน้	เพือ่

จะปลอบใจและรบัรองความปลอดภยัให้จงึกล่าวว่า	“โปรสิาทสหายเอ๋ย	ท่านรูจ้กัเราแล้วนีน่าว่า	

เราเป็นคนเช่นไร	คนโหดร้ายทารุณเช่นท่าน	เรายังฝึกให้ดีได้	ไฉนชาวเมืองพาราณสีที่เป็นคนดี

เราจะฝึกไม่ได้	ไปด้วยกนัเถิด	เราจะรบัรองและมอบราชสมบัตใินพาราณสใีห้ท่านปกครองดงัเดมิ	

แม้หากชาวเมืองพาราณสีไม่ยอม	เราก็จะแบ่งพื้นที่นครอินทปัตให้ท่านปกครองครึ่งหนึ่ง	สรุป

ว่า	พระเจ้าสุตโสมได้ใช้อุบายปลอบประโลมด้วยเหตุผลต่าง	ๆ	นานา	ให้โปริสาทกลับเข้านคร	

โดยได้เล่าถงึเหตกุารณ์สมยัทีเ่ป็นศษิย์อยูใ่นส�านกัอาจารย์เดยีวกนัและกล่าวถงึความรุง่เรอืงน่า
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อภิรมย์ของเมืองพาราณส	ีจนพระเจ้าพรหมทัตคล้อยตาม	จนได้กล่าวภาษิตต่าง	ๆ	ว่า

“พระสหายโสมเอ๋ย อะไรที่จะดียิ่งไปกว่าการคบกัลยาณมิตรเป็นไม่มี 

อะไรที่จะเลวยิ่งไปกว่าการคบปาปมิตรก็ไม่มีเช่นกัน”

“พระจันทร์ในคืนข้างแรมย่อมมืดลงทุกวัน ๆ ฉันใด 

การคบอสัตบุรุษก็ฉันนั้น มีแต่ตกต่ําเสื่อมถอยตามกาลเวลาที่ล่วงไป 

เหมือนหม่อมฉันคบพ่อคบคนครัวผู้ลามก 

จึงต้องทําบาปอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติ”

 “พระจันทร์ในวันข้างขึ้น ย่อมค่อย ๆ เต็มดวงขึ้นทุกวัน ๆ ฉันใด 

การคบสัตบุรุษก็ฉันนั้น ย่อมเจริญขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไป 

เหมือนหม่อมฉันได้อาศัยพระองค์ จึงได้ทํากุศลอันเป็นทางนําไปสู่สุคติ”

 

“น้ําที่ตกในที่ดอน ย่อมไม่คงที่อยู่ได้นานฉันใด 

แม้การคบอสัตบุรุษก็ฉันนั้น คบไม่ได้นาน...ตรงกันข้าม 

น้ําที่ตกในสระย่อมย่อมขังอยู่ได้นานฉันใด การคบสัตบุรุษก็ฉันนั้น 

ย่อมคบได้นาน เหมือนนํ้าขังในสระ”

 

“การคบสัตบุรุษเป็นคุณไม่เสื่อมทราม ย่อมคงทนถาวรตลอดชีวิต 

ส่วนการคบอสัตบุรุษย่อมเสื่อมเร็ว 

เพราะธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษไกลกันนัก”

 

	 จากนั้นพระโพธิสัตว์ได้พาโปริสาทกลับเข้านครและประกันความปลอดภัยให้จนเป็น
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ท่ียอมรับของพสกนิกรเมืองพาราณสี	ได้สั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตและชาวนครด้วยสุภาษิตอัน

ทรงคุณค่า	ซึ่งอาจารย์วศิน	อินทสระ	สรุปไว้ว่า	

 พระราชาที่คิดเอาชนะคนที่ไม่ควรเอาชนะ เช่น มารดาบิดา

         ไม่ควรเป็นพระราชา

 เพื่อนที่เอาชนะเพื่อน เป็นเพื่อนกันไม่ได้

 ภรรยาที่ไม่กลัวเกรงสามี (ที่ดี) ไม่ชื่อว่าเป็นภรรยา

 บุตรที่ไม่เลี้ยงบิดามารดาผู้แก่เฒ่าแล้ว ไม่ควรเรียกว่าบุตร

 ชุมชนที่ไม่มีสัตบุรุษ เป็นสภาไม่ได้

 ผู้พูดไม่เป็นธรรม ก็ไม่ควรเรียกว่าสัตบุรุษ

 ผู้ที่ละราคะ โทสะ และโมหะ แล้วพูดเป็นธรรมนั่นแล เป็นสัตบุรุษแท้

 บัณฑิตอยู่ปะปนกับหมู่พาล เมื่อไม่พูดก็รู้ไม่ได้ว่าเป็นบัณฑิต

 แม้พูดก็ต้องแสดงอมตธรรม จึงจะรู้ได้ว่าเป็นบัณฑิตแท้จริง

	 เรือ่งราวของมนษุย์กนิคนหรือยกัษ์โปรสิาทขอสรปุจบลงเพยีงเท่านี	้ขอเชญิตดิตามเรือ่ง

เล่าจากพระสูตรเรื่องใหม่ต่อไป	ขอความเป็นผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐ	ิจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย	

ตลอดทั้งลูกหลาน	อนุชนรุ่นหลังจงช่วยกันส่งเสริมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป	จนกว่าจะ

เข้าสู่พระนิพพานเทอญ...

ผู้ใดทําบาปเพราะของรัก ผู้นั้นเป็นคนโง่
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ธรรมะน่ า รู้

(ที่มา:	ปรมัตถโชติกะ	มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา	วิถีมุตตสังคหะ)

ภพภูมิ ๓๑ (ตอนที่ ๕ นรกภูมิ ตอนที่ ๒)

ภาพประกอบ: พระยม ในคติอินเดีย ทรงกระบองยมทัณฑ์,บ่วงยมบาศ ทรงกระบือเป็นพาหนะ มียมทูตเป็นบริวาร



61

ยมราชและนิรยบาล
ยมราชนัน้	เป็นเจ้าแห่งเวมานกิเปรต	บางทกีไ็ด้เสวยความสุขคอืได้อยูใ่นวมิาน	มต้ีนกลัปพฤกษ์	

มีสวนทิพย์	มีนางฟ้าฟ้อนร�าขับร้องเป็นบริวาร	บางทีก็ได้เสวยความทุกข์ที่เป็นผลของกรรมอัน

มีอยู่ในนรกนั้นเอง

ดังสาธกบาลีมัมาในอุปริปัณณาสอัฏฐกถา	และติกังคุตตรอัฏฐกถาว่า	

ยมราชานาม	เวมานิกเปตราชา	เอกสฺมึ	กาเล	ทิพฺพวิมานทิพฺพกปฺปรุกฺขทิพฺพอุยฺยานทิพฺ

พนาฏกทิพฺพสมฺปตฺตึ	อนุภวติ	เอกสฺมึ	กาเล	กมฺมวิปาก�.

ค�าว่า	ผลของกรรมนั้น	คือ	ผลของอกุศลกรรมนั้นเอง	ความพิสดารมีว่า	เจ้าแห่งเวมานิกเปรต

นี้	 เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้กระท�าอกุศลกรรมบ้าง	กุศลกรรมบ้าง	ครั้นตายก็ได้ไปบังเกิด

ในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชืกา	เป็นสุคติอเหตุกปฏิสนธิก็มีเป็นทุเหตุกปฏิสนธิก็มี	และเป็น 

ติเหตุกปฏิสนธิก็มี	เช่นเดียวกันกับวินิปาติกะเทวดาทั้งหลาย	ทั้งนี้ก็เพราะด้วยอ�านาจของกุศล

กรรม	เจ้าแห่งเวมานิกเปรตเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะได้มรรคผล	ส่วนในปวัตติกาลนั้น	บางคราว

ก็ได้เสวยผลของกุศล	บางคราวก็ได้เสวยผลของอกุศล	ตามสมควรแห่งกรรมที่ตนได้กระท�าไว้	

เจ้าแห่งเวมานิกเปรตองค์ใดได้อริยมรรค	เจ้าแห่งเวมานิกเปรตองค์นั้นก็ได้เสวยความสุขของ

กุศลตลอดไปนับแต่เวลาที่ได้อริยมรรคเป็นต้นมา	ขอให้นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบดังนี้

ดังสาธกบาลี	มีมาในอุปริปัณณาสฎีกา	และติกังคุตตรฎีกา	ว่า	

กมมฺวปิากนติฺ	อกสุลกมมฺวิปาก�	เวมานิกเปตา	ห	ิกณหฺสุกกฺวเสน	มสฺิสกกมมฺ�	กตฺวา	วนิปิาตกิ

เทวตา	วิย	สฺเกน	กมฺมุนา	ปฏิสนธึ	คณฺหนฺติ.	ตถา	หิ	เต	มคฺคผลภาคิโน	โหนฺติ,	ปวตฺติย�	ปน	

กมฺมานุรูปํ	กทาจ	ิปุญฺญผล�	กทาจ	ิอปุญฺญผล�	ปจฺจายภวนฺติ.	เยส�	ปน	อริยมคฺโค	อุปฺปชฺช

ติ,	เตส�	มคฺคาธิคมต	ปฏฐาย	ปุญฺญผลเมว	อุปฺปชฺชตีต	ิทฏฺฐพฺพ�.
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ในมหานรกขุมหนึ่งๆ	มิใช่มียมราชองค์เดียว	ความจริงมีอยู่	๔	องค์	คือ	ประตูละ	๑	องค์	๔	

ประตูเป็น	๔	องค	์ฉะนั้น	เมื่อรวมแล้วมียมราช	๓๒	องค์

ดังสาธกบาลี	มีมาในอุปริปัณณาสอัฏฐกถา	และติกังคุตตรอัฏฐกถา	ว่า	

น	เจส	เอโกว	โหติ,	จตูสุ	ปน	ทฺวาเรสุ	จตฺตาโร	ชนา	โหนฺติ.

ในบรรดามหานรก	๘	ขุมนั้น	ขุมหนึ่งๆ	มี	๔	ประตู	รวมเป็น	๓๒	ประต	ูในประตูหนึ่งๆ	๔	ขุม	

รวมเป็นอุสสทนรก	๑๒๘	ขมุ	ในประตหูนึง่ๆ	มียมราชประตลูะ	๑	องค์	รวมเป็นยมราช	๓๒	องค์

ดังสาธกบาลี	มีมาในสุตตสังคหอัฏฐกถา	และเทวทูตสูตรอัฏฐกถา	ว่า	

ตตฺถ	เอเกกสฺส	จตฺตาริ	จตฺตาริ	ทฺวารานิ	โหนฺติ,	เอกสฺมึ	ทฺวาเร	จตฺตาโร	

จตฺตาโร	จตฺตาโร	อุสฺสทนิรยา	เอเกโก	จ	ยมราชา.

นายนริยบาลนัน้มใิช่เป็นสตัว์นรก	เพราะการเกดิของนายนริยบาล	มิได้เกดิจากอกศุลกรรม	หาก

แต่เกิดจากมหากุศลกรรมชั้นต�่า	เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีชาติเป็นรากษส

ดังสาธกบาลี	มีมาในอุปริปัณณาสฎีกา	และกถาวัตถุอนุฎีกา	ว่า	

อเนรยิกา	นิรยปาลา	อนิรยคติส�วตฺตนิยกมฺมนิพฺพตฺติโต,	นิรยูปปตฺติส�วตฺตนิยกมฺมโต	หิ	

อญฺเญเนว	กมฺมุนา	เต	นิพฺพตฺตนฺต	ิรกฺขสชาติกตฺตา.

หากมีผู้ถามว่า	นายนิรยบาลทั้งหลายไม่ใช่สัตว์นรก	แต่เกิดในนิรยภูมินั้น	เพราะเหตุใด	?	

แก้ว่า	นายนิรยบาลเหล่านี้ที่ต้องไปเกิดอยู่ในนิรยภูมินั้น	ก็เพราะในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ใน

มนุษยโลก	มีแต่ความยินดีพอในในการท่ีจะเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ทั้งหลายเท่านั้น	แม้ว่าจะมี

การบ�าเพญ็บญุกศุลอย่างใดอย่างหนึง่อยูก่ต็าม	ส�าหรบัจติใจนัน้กย็งัคงมคีวามยนิดพีอใจอยูแ่ต่
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ในหน้าที่ที่มีการเบียดเบียน	ทรมาน	ลงโทษผู้อื่น	สัตว์อื่นอยู่มิได้รู้สึกเบื่อหน่ายเลย	ฉะนั้น	กุศล

กรรมชั้นต�่าที่เจือด้วยนิกกันติตัณหาต�าแหน่งหน้าที่ดังที่ได้กล่าวแล้วนี้	จึงท�าให้เกิดในนิรยภูมิ

เป็นนายนริยบาล	มร่ีางกายใหญ่โตเหมาะสมทีจ่ะท�าการลงโทษเบียดเบียนพวกสัตว์นรก	ฉะนัน้	

นายนริยบาลเหล่านีจ้งึร่างกายใหญ่โต	ก�าย�า	มกี�าลงัมากกว่าสตัว์นรกทัง้หลาย	และมกีารแสดง

กิริยาอาการดุร้ายมาก	สามารถให้สัตว์นรกสะดุ้งตกใจกลัว	พวกกาและสุนัข	เป็นต้น	ที่เกิดอยู่

ในนิรยภูมินี้	ก็มีรูปร่างสัณฐานใหญ่โตน่ากลัวท�านองเดียวกัน	นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบตาม

สาธกบาล	ีที่มีมาในอุปริปัณณาสฎีกา	และกถาวัตถุอนุฎีกาว่า

ย�	ปน	วทนฺต	ิ“อเนรยิกาน�	เตส�	กถ�	ตตฺถ	สมฺภโว”	ติ	เนรยิกาน�	ฆาตกภาวโต,	เนรยิกสตฺต

ฆาตนาโยคฺค�	ห	ิอตฺตภาว�	นิพฺพตฺเตนฺติ	กมฺม�	ตาทิสนิกนฺติวินามิต�	นิรยฏฺฐาเนเยว	นิพฺพตฺเต

ติ,	เต	จ	เนรยิเกห	ิอธิกตรพลาโรหปริณาหา	อติวิย	ภยานกสนฺตาสกุรูตฺตรปโยคา	จ	โหนฺติ,	

เอเตเนว	ตตฺถ	กากสุนขาทีน�ปิ	นิพฺพตฺต	ิส�วณฺณิตาต	ิทฏฺฐพฺพ�.

พวกนกแร้ง	กา	เหยี่ยว	สุนัขที่อยู่ในนรกเหล่านั้น	พึงทราบว่า	ได่แก่	นกแร้งยักษ์	กายักษ	์

เหยี่ยวยักษ์	และสุนัขยักษ์นั้นเอง	ส่วนนกแร้งเป็นต้นที่เป็นดรัจฉานธรรมดาย่อมไม่สามารถ

ที่จะมีร่างกาย	และการแสดงกิริยาอาการท่ีโหดร้ายน่ากลัวเหล่านี้ไม่สามารถปรากฏขึ้นได้แก	่ 

ดังสาธกบาล	ีมีมาในจตุตถปาราชิกกัณฑอัฎฐกถาว่า	

คิชฺฌาปิ	กากาปิ	กุลลาปีติ	เอเตปิ	ยกฺขคิชฺฌา	เจว	ยกฺขกากา	จ	ยกฺขกุลลา	จ	ปจฺเจตพฺพา,	

ปากติกาน�	ปน	คิชฺฌาทีน�	อาปาถมฺป	ิเอต�	รูป	ํนาคจฺฉต.ิ

(*	โปรดติดตาม	ธรรมะน่ารู้	-	เรื่อง	ภพภูมิ	๓๑	ตอนที่	๗	ใน	อาสภาสาร	ฉบับที	่๕๑)
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Eng l i s h  co lumn???
Sayadaw U Pand i t a

The Seven Factors of Enlightenment 
(Part V)

ภาพประกอบ: David M Masters



65

COURAGEOUS EFFORT: 
THIRD FACTOR OF ENLIGHTENMENT (continued…)

Support for the Exhausted Mind

 Commentators say that effort has the function 
of supporting. It supports the mind when it withers 
under attack by pain.

 Consider an old, dilapidated house on the point 
of  collapse. A slight gust of wind will bring it tum-
bling down. If you prop it up with two-by-fours, though, 
the house can continue to stand. Similarly, a mind 
withered by pain can be supported by courageous 
effort and can continue the practice with freshness
and vigilance. You may have experienced this benefit
personally.

 Yogis who suffer from chronic ailments may have 
difficulty practicing in a regular way. Confronting an 
ailment again and again saps physical and mental 
energy; it is taxing and discouraging. It is no surprise 
that yogis who have sicknesses often come to inter-
views full of despair and disappointment.

 They feel they are making no progress. They mere-
ly hit a wall again and again. It all seems so futile. Little 
thoughts occur to them, wanting to give up, wanting to 
leave the retreat or just stop meditating. Sometimes I 
can save this situation with a little discourse or a word 
of encouragement. The yogi’s face lights up and he or 
she is on the road again for a day or two.
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 It is very important to have encouragement and 
inspiration, not only from yourself but from someone 
else who can help you along, give you a push when 
you get stuck.

Courageous Mind: The Story of Citta

 The manifestation of effort is a bold, brave and 
courageous mind. To illustrate this quality, there is a 
story from the Buddha’s time of a bhikkhunī named 
Citta. One day she reviewed the suffering inherent in 
mind and body and was seized by a great spiritual ur-
gency. As a result she renounced the world and took 
nun’s robes, hoping to free herself from suffering. 
Unfortunately, she had a chronic ailment which came
in spasms, without warning. One day she would feel 
fine, and then suddenly she would fall ill. She was a 
determined lady, though. She wanted liberation and 
was not one to call it quits.

 Whenever she was healthy she would strive in-
tensely, and when she was sick she continued, though 
at a lesser pace. Sometimes her practice was very dy-
namic and inspired. Then the ailment attacked, and 
she would regress. Her sister bhikkhunīs worried that 
Citta would overstrain herself. They warned her to take 
care of her health, to slow down, but Citta ignored 
them. She meditated on, day after day, month after 
month, year after year. As she grew older she had to 
lean on a staff to move around. Her body was weak 
and bony, but her mind was robust and strong.
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 One day Citta decided she was sick of putting up 
with all this impediment, and made a totally commit-
ted decision. She said to herself, “Today I’m going to 
do my very best without considering my body at all. 
Either I die today or the kilesas will be vanquished.”

 Citta started walking up a hill with her staff. Very 
mindfully, step by step, she went. Old and thin and 
feeble, at times she had to get down and crawl. But 
her mind was persistent and heroic. She was absolute-
ly, totally committed to the Dhamma. Every step she 
took, every inch she crawled, toward the peak of the  
hill was made with mindfulness. When she reached 
the top, she was exhausted, but her mindfulness had 
not been broken.

 Citta made again her resolution to vanquish the 
kilesas once and for all or to be vanquished by death. 
She practiced on as hard as she could, and it seems 
that on that very day she reached her goal. She was 
filled with joy and rapture, and when she descended 
the hill it was with strength and clarity of mind.
She was a very different person from the Citta who 
had crawled up the hill. Now she was fresh and robust, 
with a clear and calmexpression. The other bhikkhunīs 
were astounded to see Citta like this. They asked her by 
what miracle she had been transformed. When Citta 
explained what had happened to her, the bhikkhunīs 
were filled with awe and praise.

 The Buddha said, “Far better is it to live a day 



68

striving in meditation than one hundred years with-
out striving.” In business, politics, social affairs and 
education, we always find that the leaders are people 
who work hard. Hard work brings you to the peak of 
any field. This is a fact of life. Effort’s role is obvious in 
meditation as well. Meditation practice takes a great
deal of energy. You have to really work to establish con-
tinuity of mindfulness and maintain it from moment 
to moment without a break. In this endeavor there is 
no room for laziness.

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

ธรรมกับอธรรมจะลงกันไม่ได้ 

เพราะว่าธรรมย่อมนําให้ถึงสุคติคือพระนิพพาน

ส่วนอธรรมนําให้ถึงทุคติ

คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

(ขุ.ชา.อ. ๘/๔๒๖/๔๒๑) 

” 

” 
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ประสบการณ์ ใคร เอ่ ย

นางถาวร	แซ่เตียว
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	 ก่อนทีจ่ะมาปฏบิตัธิรรมนัน้	กจ็ะเป็นคนทีช่อบท�าบุญให้ทานอยูแ่ล้วเพราะ	เหน็พ่อแม่ท�า

ตั้งแต่เด็ก	วันพระท่านก็ไปถือศีล	นอนค้างที่วัด	ตอนเช้าท่านกลับบ้านก็ท�าอาหาร	ฆ่าปลาหรือ

สัตว์อย่างอื่นแล้วแต่พ่อจะหาอะไรมาให้ท�า	ซึ่งเราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ท�า	เพราะยัง

ไม่เข้าใจเรื่องบุญ	ไม่รู้ว่าบุญคืออะไร		จนถึงพ.ศ	2550	เริ่มเข้าวัดแบบจริงจัง	

	 จ�าได้ว่าเป็นวันแม่	12	สิงหาคม	ไปแบบ	7วัน	การไปปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นพระท่าน

เทศน์ว่าและสวดมนต์เป็นส่วนใหญ่เลยท�าให้เริ่มรู้จักว่าศีล	5	คืออะไรท�าให้กลัวการท�าบาป

เป็นที่สุดแต่การนั่งสมาธินั้นก็จะนั่ง	10	ถึง	20	นาทีเข้าวัดปฏิบัติธรรมแบบ	7	วันบ้าง	3	วันแล้ว

แต่โอกาสอยู่แบบนี้	3	ปี	พ.ศ	2553	ก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานคร้ังแรก	3	วันที่ไป

ก็เพราะเพื่อนไปบอก	กรรมฐานดีนะได้บุญเยอะ	แก้กรรมได้ด้วย	พอไปปฏิบัติธรรมจริงๆ	มัน

ปวด	มันเมื่อย	ยิ่งตอนนั่งสมาธิ	มีแต่ความฟุ้งซ่าน	หงุดหงิดคิดแต่อยากสงบ	ดูคนอื่น	ท�าไม่เขา

นั่งนิ่งมากท�าไมเราเป็นแบบนี้	เมื่อยมาก	อยากกลับบ้าน	3	วันนี้ทรมานสุดๆหลังจากนั้นก็ลอง

ไปเข้าคอร์สเข้มแบบ	7	วันดูบ้าง	การมาในครั้งนี้ท�าให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้น	มีการสอบ

อารมณ์พระอาจารย์จะคอยแนะน�าแนวทางการปฏิบัติธรรมท�ายังไง	 เราถึงจะวางใจได้เป็นผู้ดู

ที่ดี	ไม่ต้องไปยุ่ง	ไปบงการอะไรทั้งนั้น	เราก็พยายามท�าตามได้บ้างไม่ได้บ้าง	แต่ก็สามารถเดิน

น่ัง	1-2	ชั่วโมงได้แบบไม่ทรมาน	อดทน	อดกลั้น	แบบไม่เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อน	หลังจาก

จบคอร์สเข้มในคร้ังนัน้แล้ว	กท็�าให้มกีารปฏบัิตธิรรมแบบคอร์สเข้มมาอกีเรือ่ย	ๆ 	เริม่สงัเกตเห็น

การเปลีย่นแปลงของตวัเอง	ใจเยน็และอดทนกบัสิง่ทีเ่ข้ามากระทบได้จนคนในครอบครวัสงสยั	

ที่ชัดเจนที่สุดคือความโกรธ	ขี้น้อยใจ	แต่ก่อนถึงโกรธจะเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ๆ	จะโกรธ

แบบข้ามคืน	3	ถึง	7	วัน	บางครั้งเป็นเดือนเลยทีเดียว	แต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นจะไม่เก็บความโกรธ

เอาไว้นาน	ไม่ใช่โกรธไม่เป็นยังโกรธเป็นอยู่	แต่จะหายเร็ว	มีสติสงบความโกรธไว้เร็วมากขึ้น	ไม่

เก็บเอาไว้ให้ข้ามวันข้ามคืนเหมือนแต่ก่อน

บุคคลเมื่อรู้แจ้งธรรมจากผู้ใด และชนเหล่าใด 

เป็นสัตบุรุษกําจัดความสงสัยของบุรุษนั้นได้ 

ข้อนั้นเป็นที่พึ่งที่พํานักของบุรุษนั้น 

ผู้มีปัญญาจะไม่พึงทําลายไมตรีจากบุคคลนั้น

” 

” 



72

		 มองย้อนกลับมาดูตัวเองท�าให้รู้ว่าเรานี้มีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง	แล้วก็พยายามแก้ไข	

แต่ก่อนเราจะหงุดหงิดคนเดียวท�าให้ทุกอย่างในบ้านมันอึมครึมไปหมด	ปัจจุบันครอบครัวมี

ความสุข	มีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันด้วยเหตุผล	ไม่ใช้อารมณ์	จ�าค�าที่พระอาจารย์ท่านเทศน์ว่า	

พวกเรามาวัด	มาปฏิบัติธรรมเราได้อะไร	รู้อะไรบ้าง	อย่าสักแต่ว่ามาเพื่อให้ผ่านพ้นไปวันๆต้อง

เอาสิง่ทีท่่านสอนน�าไปปฏิบตั	ิไปใช้ในชีวติประจ�าวนั	เราอยากให้คนอืน่ดกีบัเราๆ	กต้็องดกีบัเขา
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ก่อน	อย่างไปก็ต้องดีกับเขาก่อน	อย่าไปยึดติดในอดีตที่ไม่ดีทั้งตัวเราและคนอื่น	จงอยู่กับปัจจุบัน	พระ

อาจารย์ท่านย�า้เสมอว่าจ�าเอาไว้นะศาสนาพทุธของเรา	สอนแบบมีเหตมุผีล	ต้องลงมอืปฏบิตั	ิแล้วถงึจะ

เห็นผลเห็นด้วยตัวของเราเอง	อย่าไปเชื่อใครถ้ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ	จะช้าหรือเร็วอยู่ท่ีตัวเรา	ก็ได้แต่

รับค�าท่านในใจ	เจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกจะพยายามปฏิบัต	ิท�าเต็มที่เท่าที่	สติ	ปัญญา	ลูกจะท�าได้เจ้าค่ะ	

กราบสาธุค่ะ
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คุยกับหมอ

หมอพมิ

โรคไส้ติง่อักเสบ

ภาพประกอบ: Ireneusz Skorupa
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	 สวัสดีค่ะชาวอาสภาการทุกท่าน	คอลัมคุยกับหมอวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคไส้ติ่ง

อกัเสบ	โรคทีห่ลายๆ	คนอาจจะเคยเป็นและได้รับการผ่าตดัไปแล้ว	มนัคืออะไร	มอีาการอย่างไร	

คอลัมคุยกับหมอวันนี้	จะมาไขข้อข้องใจเองค่ะ

 

โรคไส้ติ่งอักเสบคืออะไร

	 “ไส้ติ่ง	 (Vermiform	appendix)”	คืออวัยวะหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆ	ลักษณะ

คล้ายหนอน	ขนาดความยาวตั้งแต่	2-20	เซนติเมตร	โดยมีลักษณะเป็นท่อปลายตัน	ที่เชื่อมต่อ

กับล�าไส้ใหญ่ส่วนต้น	(Cecum)	และมักจะอยู่ทางด้านขวาล่างของช่องท้อง	ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะ

มีไส้ติ่ง	และเมื่ออายุมากขึ้น	ไส้ติ่งก็มักจะมีขนาดเล็กและฝ่อลงไปในที่สุด	ดังนั้นโรคไส้ติ่งจึงมัก

จะเจอในเด็กหรือวัยหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ	่มากกว่าผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ

	 ไส้ติ่งจะประกอบไปด้วยหลายชั้น	ตั้งแต่เยื่อบุผิว	 (mucosa)	ที่ประกอบด้วยต่อมน�้า

เหลือง	(lymphoid	follicle)	จ�านวนมาก	ชั้นใต้เยื่อบุ	(submucosa)	ชั้นเยื่อบุช่องท้องที่หุ้ม

ไส้ติ่ง	(visceral	peritoneum)	

	 เมื่อเกิดภาวะอุดตันของไส้ติ่ง	เช่นจากมีอุจจาระไปอุดอยู่ภายในท่อของไส้ติ่ง	จะท�าให้

เกิดการขาดเลือด	หรืออักเสบโดยมักจะเริ่มจากชั้นเยื่อบุผิวในท่อของไส้ติ่ง	เมื่ออักเสบมากขึ้น	

การอักเสบจะลามออกไปจนถงึเยือ่บชุ่องท้อง	จงึท�าให้ผูท้ีเ่ป็นไส้ติง่อกัเสบนัน้	แสดงอาการปวด

ท้องขวาล่างได้นั่นเองค่ะ

	 โดยระยะเริม่แรกของการมอีาการ	ผูป่้วยมักจะปวดท้องรอบ	ๆ 	สะดอื	ยงับอกจุดกดเจบ็

ได้ไม่ชดัเจน	เมือ่เวลาผ่านไป	1-2	วัน	เมือ่การอกัเสบออกไปจนถงึเยือ่บุช่องท้องทีหุ้่มรอบตวัไส้ติง่	

จึงจะเริ่มมีอาการปวดย้ายที่มาทางด้านขวาล่าง	มีกดเจ็บ	จากการที่เยื่อบุช่องท้องมีการอักเสบ	

อาการปวดมกัจะเป็นมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ไม่ทเุลา	เม่ือขยบัหรอืเอีย้วตวั	จะกระตุน้ให้ปวดมากขึน้	ผู้

ป่วยมักจะต้องนอนนิ่งๆ	และอาจจะมีอาการอื่น	ๆ	เกิดขึ้นร่วมด้วยเช่น	มีไข้	คลื่นไส้และ/หรือ

อาเจียน	ท้องเสียหรือถ่ายเหลว	เบื่ออาหาร	กดเจ็บที่ด้านขวาล่าง	เมื่อยกมือปล่อยจากจุดที่กด

เจ็บบริเวณหน้าท้องแล้วปล่อยมือจะมีอาการเจ็บจนสะดุ้ง	(rebound	tenderness)	หรือท้อง

แข็ง	กดเจ็บ	(guarding)	จากภาวะเย่ือบุช่องท้องอักเสบจากไส้ติ่งอักเสบ	หรือหากเป็นระยะ

เวลานาน	ๆ	เป็นฝี	(appendiceal	abscess)	ก้อนไส้ติ่ง	(appendiceal	phlegmon)	หรือ

ร้ายกว่านั้นเกิดภาวะไส้ติ่งแตก	ช่องท้องอักเสบ	ติดเชื้อในกระแสเลือด	ความดันโลหิตตก	และ

อาจท�าให้ถึงแก่ชีวิตในที่สุด		หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
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การวินิจฉัย

	 เนื่องจากปัจจุบันการวินิจฉัยจะต้องอาศัยประวัติ	การตรวจร่างกาย	ผลเลือด	ผล

ปัสสาวะ	(เพื่อดูภาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบ	นิ่ว	ผลการตั้งครรภ์)	หรืออาจจะต้องตรวจด้วย

เครื่องเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวน์เพื่อหาไส้ติ่งหรือแยกโรคที่ท�าให้มีอาการคล้ายกับไส้ติ่ง

อักเสบเช่น	ท้องนอกมดลูก	นิ่วในท่อไต	ถุงน�้าดีอักเสบ	เป็นต้น	หากอาการยังไม่แน่ชัด	อาจจะ

ท�าการส่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่าง	(Computed	tomography	scan	หรือ	CT	

scan)	เพื่อช่วยวินิจฉัยนั่นเองค่ะ	หากอาการก�้ากึ่ง	บางครั้งแพทย์จะให้กลับไปสังเกตอาการที่

บ้านหรือนอนสังเกตอาการในโรงพยาบาล	หากอาการทุเลาลงเองก็มักจะไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบ	แต่

หากอาการปวดท้องมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ก็จะต้องกลับมาตรวจซ�้านั่นเองค่ะ

การรักษา

	 ปัจจุบันการรักษายังคงเป็นการผ่าตัด	โดยผ่าตัดเปิดช่องท้อง	หรือการส่องกล้องเพื่อ

ผ่าตัด	ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเช้ือทางหลอดเลือดด�า	ซึ่งแผลผ่าตัดใหญ่เล็กนั้น	จะขึ้นอยู่กับ

ความรุนแรงของตัวโรค	หากเป็นไส้ติ่งอักเสบระยะเริ่มแรก	แผลผ่าตัดก็มักจะเล็ก	เย็บปิดแผล

ผ่าตดัได้	พกัฟ้ืน	2-3	วนักส็ามารถกลบับ้านได้	แต่หากตวัโรครนุแรงมากเช่นไส้ติง่ขาดเลอืดหรอื

เน่า	แตก	เป็นหนอง	ก็อาจจะต้องเปิดแผลผ่าตัดใหญ่	เปิดแผลเพื่อระบายหนองออก	และอาจ

มีการักษาแบบอื่น	ๆ	อีกซึ่งอาจจะกล่าวได้ไม่หมดในครั้งนี้ค่ะ		

การดูแลรักษาภายหลังผ่าตัด

	 พยายามขยับลุกเดินตั้งแต่หลังผ่าตัดใหม่	ตั้งแต่วันแรก	ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้หาก

ไม่ได้มีข้อห้าม	เพ่ือกระตุ้นการท�างานของล�าไส้	ทานอาหารอ่อนในช่วงแรก	งดออกก�าลังกาย

หนักๆ	ช่วงหลังผ่าตัดระยะแรก	ตามที่แพทย์แนะน�าค่ะ		

	 กล่าวโดยสรุป	ไส้ติ่งอักเสบสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยแต่มักจะเกิดในเด็กหรือ

ผูใ้หญ่มากกว่าผูส้งูอาย	ุหากมอีาการปวดท้องรอบสะดอื	ย้ายมาขวาล่าง	มีคล่ืนไส้	อาเจยีน	ท้อง

เสีย	ถ่ายเหลว	ไข้	ที่สงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ	ก็ควรจะเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาล	เพื่อให้ได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที	เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ



77

เอกสารอ้างอิง

-	https://emedicine.medscape.com/article/773895-overview#a3

-	https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/รู้ได้อย่างไรว่าเป็น-ไส/

-	https://www.ajronline.org/doi/10.2214/ajr.185.2.01850406

-	https://medthai.com/ไส้ติ่งอักเสบ/

ภาพไส้ติ่งอักเสบจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภาพไส้ ภาพไส้ติ่งปกติจากการตรวจโดยการสวน

แป้งทางทวารหนักจากภาพเอกซเรย์ ติ่งอักเสบจาก

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ภาพจาก https://medthai.com/ไส้ต่ิงอกัเสบ/
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 รั ตน สูตร
บทสวดขจั ดภั ย โ รคร ะบาด ความอดอยาก

รัตนสูตร หรือรัตนปริตร	 เป ็นพระสูตรในพระสุตตันตป ิฎก	 หมวด 

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

หรือพระคาถาพรรณนาสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย	และเป็นพระสูตรที่พระอานนท์รับการ

ถ่ายทอดมาจากพระพทุธเจ้าเพือ่ใช้สวดขจดัปัดเป่าภยัพบัิตร้ิายแรงทัง้หลายทีเ่กดิขึน้	เพือ่โปรด

ชาวกรุงเวสาลีให้รอดพ้นจากโรคระบาดอหิวาตกโรค	ปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่ก�าลัง

รมุเร้า	และให้รอดจากการเผชญิกบัความอดอยากเพราะฝนแล้งจนผูค้นล้มตายเกล่ือนกลาดเป็น

จ�านวนมาก	ต้องน�าศพไปทิง้นอกเมอืง	นอกจากน้ียงัมุง่หมายให้ชนทัง้หลายได้มีดวงตาเหน็ธรรม

‘รัตนสูตร’	มีใจความดังนี้

ยานีธะ	ภูตานิ	สะมาคะตานิ	ภุมมานิ	วา	ยานิวะ	 อันตะลิกเข	สัพเพ	วะ	ภูตา	 สุมะนา	 

ภะวันตุ	อะโถป	ิสักกัจจะ	สุณันตุ	ภาสิตัง

เหล่าภูตทั้งหลาย	ทั้งที่อยู	่ณ	ภาคพื้นก็ดี	ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี	ที่มาชุมนุมกันอยู่	ณ	สถานที่นี้

ก็ดี	ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น	จงเป็นผู้มีใจดีเถิดและเชิญฟังค�าสดุดีพระรัตนตรัย	อันข้าพเจ้ากล่าว	

โดยเคารพเถิด

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

หะรันติ	เย	พะลิง	ตัส๎มา	หิ	เน	รักขะถะ	อัปปะมัตตา	ฯ 

ดกู่อนภูตทัง้หลาย	เพราะเหตนุัน้แล	ท่านท้ังหลายทัง้ปวงจงฟังข้าพเจ้า	ขอท่านทัง้หลาย	จงกระท�า 

เมตตาจิต	ในประชาชาวมนุษย์เถิด	 ซ่ึงเขาทั้งหลาย	ท�าเทวตาพลีอยู่	ทั้งกลางวันกลางคืน	 

เพราะเหตุนั้นแล	ท่านทั้งหลาย	จงเป็นผู้ไม่ประมาท	ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

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

คะเตนะ	อิทัมป	ิพุทเธ	ระตะนัง	ปะณีตัง	เอเตนะ	สัจเจนะ	สุวัตถิ	โหต	ุฯ

ทรพัย์อย่างใดอย่างหนึง่ในโลกนี	้หรอืในโลกอืน่	หรอืรตันะอันใดอันสูงค่า	ในสรวงสวรรค์	ทรพัย์ 

หรือรัตนะนั้นๆ	ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า	 ไม่มีเลย	ข้อนี้	 จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง	 

ในพระพุทธเจ้า	ด้วยค�าสัตย์นี้	ขอความสวัสด	ีจงบังเกิดมีเถิด

ขะยัง	วิราคัง	อะมะตัง	ปะณีตัง,	ยะทัชฌะคา	สักยะมุนี	สะมาหิโต	นะ	เตนะ	ธัมเมนะ	 

สะมัตถิ	กิญจิ	อิทัมปิ	ธัมเม	ระตะนัง	ปะณีตัง	เอเตนะ	สัจเจนะ	สุวัตถิ	โหต	ุฯ

พระศากยมุนีเจ้า	ทรงมีพระหฤทัยด�ารงมั่น	ได้บรรลุธรรมอันใด	เป็นที่สิ้นกิเลส	เป็นที่สิ้นราคะ	

เป็นอมตะอย่างแท้จริง	สิง่ใดๆท่ีเสมอด้วยพระธรรมนัน้	ย่อมไม่ม	ีข้อนี	้จดัเป็นรตันะคณุอนัสงูส่ง	

ในพระธรรม	ด้วยค�าสัตย์นี้	ขอความสวัสดี	จงบังเกิดมีเถิด

ยัมพุทธะเสฏโฐ	ปะริวัณณะยี	สุจิง	สะมาธิมานันตะริกัญญะมาห	ุสะมาธินา	เตนะ	สะโม	นะ	

วิชชะต	ิอิทัมปิ	ธัมเม	ระตะนัง	ปะณีตัง	เอเตนะ	สัจเจนะ	สุวัตถิ	โหต	ุฯ

พระพทุธเจ้าผูป้ระเสรฐิสดุทรงสรรเสรญิสมาธิว่าเป็นธรรมอนัสะอาด	บัณฑติทัง้หลาย	กล่าวว่า 

สมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยล�าดับสม�่าเสมอ	คุณธรรมอื่น	ที่เสมอด้วยสมาธินั้น	ย่อมไม่มี	 

ข้อนี้	จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง	ในพระธรรม	ด้วยค�าสัตย์นี้	ขอความสวัสดี	จงบังเกิดมีเถิด

เย	ปุคคะลา	อัฏฐะ	สะตัง	ปะสัตถา	จัตตาริ	เอตาน	ิยุคาน	ิโหนต	ิเต	ทักขิเณยยา	สุคะตัสสะ	 

สาวะกา	เอเตสุ	ทินนานิ	มะหัปผะลานิ	อิทัมปิ	 สังเฆ	ระตะนัง	ปะณีตัง	เอเตนะ	สัจเจนะ	 

สุวัตถิ	โหต	ุฯ

บุคคลเหล่าใด	นับเรียงองค์ได้เป็น	8	นับเป็นคู่ได้	4	คู	่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว	บุคคล

เหล่านั้น	เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า	เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน	ทานทั้งหลาย	ที่บุคคลถวายใน

ท่านเหล่านั้น	ย่อมมีผลเป็นอันมาก	ข้อนี้	จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง	ในพระสงฆ์	ด้วยค�าสัตย์นี้	

ขอความสวัสด	ีจงบังเกิดมีเถิด
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มกราคม
๑	มกราคม	(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

๑	พฤษภาคม	(วันอังคาร)	 	 	 วันฉัตรมงคล

๑๐	พฤษภาคม	(วันจันทร์)	 	 	 วันพืชมงคล

๒๑	-	๒๘	พฤษภาคม	(วันศุกร์-วันศุกร์)	 	 คอร์สวิสาขภาวนา

๒๖	พฤษภาคม	(วันพุธ)		 	 	 วันวิสาขบูชา	และผ้าป่าสามัคคี

มิถุนายน
๓	มิถุนายน	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันอัฏฐมีบูชา	

	 	 	 	 	 	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ	 	

	 	 	 	 	 	 พระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ		

	 	 	 	 	 	 พระบรมราชินี	

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

๒๔	กรกฎาคม	(วันเสาร์)	 	 	 วันอาสาฬหบูชา

๒๕	กรกฎาคม	(วันอาทิตย์)	 	 	 วันเข้าพรรษา

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

๒๘	กรกฎาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ	 	

	 	 	 	 	 	 พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐

 สิงหาคม
๑๒	สิงหาคม	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้า 

	 	 	 	 	 	 สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี	

	 	 	 	 	 	 พันปีหลวง	และวันแม่แห่งชาติ	วันแม่แห่งชาติ

 ตุลาคม
๑๓	ตุลาคม	(วันพุธ)	 	 	 	 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

	 	 	 	 	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

๒๑	ตุลาคม	(วันพฤหัสบดี)	 	 	 วันออกพรรษา

๒๑	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

๑๐	ธันวาคม	(วันศุกร์)	 	 	 	 วันสิ้นปี
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กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป	เช่น	ค่าบ�ารุงยานพาหนะค่าน�า้มัน	ค่าน�้า-ไฟฟา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	

และใช้เบิกจ่ายสมทบบัญชีอื่นๆ	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)
	 เพื่อเป็นค่าภัตตาหารส�าหรับพระภิกษุสามเณรในยามจ�าเป็นและเป็นค่าอาหารส�าหรับโยคี	

บุคคลผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

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)
	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

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
	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเผยแผ่ธรรมะ	เช่น	ค่าพิมพ์	ค่าจัดท�าหนังสือ	และค่าเครื่องมือวัสดุ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ�าเป็น

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ
	 เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์	เวชภัณฑ์	และค่าตรวจรักษาโรค	ในคราวจ�าเป็นส�าหรับพระภิกษ	ุ 

สามเณร	และผู้ปฏิบัติธรรม

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน
	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน

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

ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนอาสภาคาร
	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาอาคาร	ศาสนยิสสา	(ที่ตั้งรูปปนหลวงพ่อใหญ่ฯ)

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

ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนก่อสร้าง
	 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารถาวรวตัถุ	รวมท้ังซ่อมแซมอาคารสถานทีซ่ึง่ช�ารดุเสยี

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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