วั

าม

ัททนั ตะอาสภาร
ดภ

อาสภาสาร
วัดภัททันตะอาสภาราม
วารสารรายสี่เดือน ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๔๗ ประจ�ำเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๗

โสรโท ภิกขุ

เจ้าอาวาส

วัดภัททันตะอาสภารามจ.ชลบุ รี

“

ถ้าเราท�ำใจไม่ได้
มันก็จะทุกข์ ทุกข์เยอะหน่อย
ถ้าคนที่ท�ำใจได้ ก็ฉลาด
คือพอเข้าใจบ้าง ทุกข์มันก็ลดลง

“
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สารจากบรรณาธิการ
นะมัตถุ ระตะนัตตะยัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับอาสภาสาร วารสารรายสี่เดือนของ
วัดภัททันตะอาสภาราม ฉบับที่ ๔๗ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคมที่ผ่าน
มา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๘ และเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือ
วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จพระราชด�ำเนินจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ไป
ประกาศพระศาสนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ และแสดงปฐมเทศนา
โปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ด้วยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และท่านพระโกณฑัญญะได้
บรรลุโสดาบันแล้ว พร้อมทัง้ ได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์จงึ ทรงประทาน เอหิ
ภิกขุอปุ สัมปทา ว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์
เพือ่ ท�ำทีส่ ดุ ทุกข์โดยชอบเถิด” ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะจึงนับเป็น “พระสงฆ์อริยสาวกองค์
แรก” ใน พระพุทธศาสนา ซึง่ วันนัน้ เป็นวันเพ็ญ กลางเดือนอาสาฬหะ หรือ วันขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่ เดือน
๘ เป็น วันทีพ่ ระรัตนตรัยครบบริบรู ณ์ บังเกิดขึน้ ในโลกเป็นครัง้ แรก คือมี “พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์” ครบบริบูรณ์
เนือ่ งในโอกาสดังกล่าวจึงขอน�ำบทความประวัตพิ ระอัญญาโกณฑัญญ เมือ่ ครัง้ ท�ำบุญมา
แต่อดีตชาติในสมัยของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากพระอรรถกถา อัญญาโกณฑัญญ
เถราปทาน มาแสดงดังต่อไปนี้
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ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญ ครั้งท�ำบุญมาแต่อดีตชาติ

      ได้ยินว่า พระเถระนี้ได้กระท�ำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลาย ก่อสร้าง
บุญทัง้ หลายอันเป็นอุปนิสยั แก่ววิ ฏั ฏะไว้ในภพนัน้ ๆ ในกาลแห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระนามว่า
ปทุมตุ ตระ ได้บงั เกิดในตระกูลของคฤหบดีมหาศาล ในหังสวดีนคร ถึงความเป็นผูร้ เู้ ดียงสาแล้ว
      วันหนึ่ง ฟังธรรมอยู่ในส�ำนักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ใน
ต�ำแหน่งเลิศแห่งภิกษุทงั้ หลายผูร้ ตั ตัญญูรแู้ จ้งธรรมก่อน ในพระศาสนาของพระองค์ แม้ตนเอง
ก็ปรารถนาฐานันดรนัน้ จึงยังมหาทานให้เป็นไปตลอด ๗ วัน แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้ามีภกิ ษุหนึง่
แสนเป็นบริวารแล้วได้กระท�ำความปรารถนาไว้
               ฝ่ายพระศาสดาทรงเห็นว่าความปรารถนาของเขานั้นไม่มีอันตราย จึงทรงพยากรณ์
สมบัตอิ นั จะมี. เขาท�ำบุญทัง้ หลายตลอดชัว่ ชีวติ เมือ่ พระศาสดาปรินพิ พานแล้ว เมือ่ มหาชนชวน
กันให้ประดิษฐานพระเจดีย์ เขาให้สร้างเรือนแก้วไว้ในภายในพระเจดียแ์ ละให้สร้างเรือนแก้วอัน
มีค่าจ�ำนวนหนึ่งพันรายล้อมพระเจดีย์
               เขาท�ำบุญทั้งหลายอย่างนี้ จุติจากชาตินั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เป็นกุฎุมพีชื่อว่ามหากาล ให้ฉีกท้องข้าวสาลี
ในนามีประมาณ ๘ กรีสแล้วให้จัดปรุงข้าวปายาสน�้ำนม ไม่เจือด้วยข้าวสาลีที่ถือเอาแล้ว ใส่
น�้ำผึ้ง เนยใส และน�ำ้ ตาลกรวดลงในข้าวปายาสนั้น แล้วได้ถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน. ที่ที่เขาฉีกท้องข้าวสาลีถือเอาแล้วๆ คงเต็มบริบูรณ์อยู่ตามเดิม
               ในเวลาข้าวสาลีเป็นข้าวเม่า ได้ให้ทานชื่อว่าเลิศด้วยข้าวเม่า, ในเวลาเกี่ยว ได้ให้
ทานเลิศในกาลเกีย่ ว, ในคราวท�ำขะเน็ด ได้ให้ ทานอันเลิศในคราวท�ำขะเน็ด, ในคราวท�ำให้เป็น
ฟ่อนเป็นต้น ได้ให้ทานอันเลิศในคราวท�ำเป็นฟ่อน. ได้ให้ทานอันเลิศในคราวขนเข้าลาน, ได้ให้
ทานอันเลิศในคราวท�ำให้เป็นลอม, ได้ให้ทานอันเลิศในคราวตวง, และได้ให้ทานอันเลิศในคราว
ขนขึ้นฉาง, ได้ให้ทานอันเลิศ ๙ ครั้งในหน้าข้าวกล้าครั้งหนึ่งๆ อย่างนี้ด้วยประการฉะนี้. ข้าว
กล้าแม้นนั้ ก็ได้สมบูรณ์ยงิ่ ๆ ขึน้ เขาท�ำบุญทัง้ หลายตลอดชัว่ ชีวติ ด้วยอาการอย่างนี้ จุตจิ ากชาติ
นัน้ บังเกิดในเทวโลก. ท่องเทีย่ วอยูใ่ นเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย ได้มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์
มหาศาล ในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทณวัตถุ ในที่ไม่ไกลจากนครกบิลพัสดุ์ ก่อนหน้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าของเราทั้งหลายอุบัติขึ้น.

6

เขาได้มีนามอันมาตามโคตรว่า โกณฑัญญะ. เขาเจริญวัยแล้ว เรียนจบไตรเพท และได้ถึงความ
ส�ำเร็จในลักษณมนต์ทั้งหลาย.
               สมัยนั้น พระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรี บังเกิดในพระราชมณเฑียร
ของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช ในกบิลพัสดุ์บุรี. ในวันเฉลิมพระนามของพระราชกุมารนั้น เมื่อ
เขาเชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนเข้ามา พราหมณ์ ๘ คนเหล่าใดอันเขาเชิญเข้าไปยังท้องพระโรง เพือ่
พิจารณาพระลักษณะ
               ในบรรดาพราหมณ์ ๘ คนนั้น โกณฑัญญพราหมณ์เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมด
เห็นความส�ำเร็จแห่งพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ตกลงใจว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าโดย
แน่แท้ จึงเที่ยวคอยดูการออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหาสัตว์.
               ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจริญด้วยบริวารหมู่ใหญ่ ถึงความเจริญโดยล�ำดับ ถึงความแก่กล้า
แห่งพระญาณแล้ว จึงเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ในพรรษาที่ ๒๙ ทรงผนวชทีฝ่ ง่ั แม่นำ�้ อโนมาน
ที เสด็จไปยังต�ำบลอุรุเวลาโดยล�ำดับ แล้วเริ่มบ�ำเพ็ญเพียร
               ในกาลนั้น โกณฑัญญมาณพรู้ว่าพระมหาสัตว์ทรงผนวชแล้ว จึงพร้อมกับพวกลูก
ของพราหมณ์ผทู้ ำ� นายพระลักษณะมีวปั ปมาณพเป็นต้น มีตนเป็นที่ ๕ พากันบวชแล้ว เข้าไปยัง
ส�ำนักของพระโพธิสัตว์โดยล�ำดับ บ�ำรุงพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ ๖ พรรษา เกิดเบื่อระอาเพราะพระ
โพธิสัตว์นั้นเสวยพระกระยาหารหยาบ จึงได้หลีกไปยังป่าอิสิปตนมิคทายวัน.
               ล�ำดับนั้น พระโพธิสัตว์ได้พระก�ำลังกายเพราะทรงบริโภคพระอาหารหยาบ จึง
ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก์ที่ควงไม้โพธิ์ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงเหยียบย�่ำกระหม่อมแห่ง
มารทั้ง ๓ เป็นพระอภิสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ที่โพธิมัณฑสถานนั่นแหละ ๗ สัปดาห์ ทรง
ทราบความแก่กล้าแห่งญาณของพระปัญจวัคคียแ์ ล้ว จึงเสด็จไปยังอิสปิ ตนมิคทายวันในวันเพ็ญ
เดือน ๘ แล้วตรัสพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์เหล่านั้น
               ในเวลาจบพระธรรมเทศนา พระโกณฑัญญเถระพร้อมกับพรหม ๑๘ โกฏิ ด�ำรง
อยู่ในพระโสดาปัตติผล. ครั้นในดิถีที่ ๕ แห่งปักษ์ ท่านได้ทำ� ให้แจ้งพระอรหัตด้วยอนัตตลักขณ
สูตรเทศนา
               พระโกณฑัญญเถระนั้น ครั้นบรรลุพระอรหัตอย่างนี้แล้วคิดว่า เราท�ำกรรมอะไร
จึงได้บรรลุโลกุตรสุข เมื่อใคร่ครวญดูก็ได้รู้บุพกรรมของตนโดยประจักษ์ เมื่อจะแสดงอปทาน
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แห่งความประพฤติในกาลก่อนด้วยอ�ำนาจอุทาน ด้วยความโสมนัส จึงกล่าวค�ำมีอาทิว่า ปทุมุ
ตฺตรสมฺพุทฺธํ ดังนี้
อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน ว่าด้วยผลแห่งการถวายปฐมภัตแก่พระพุทธเจ้า
“เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตุ ระ เชษฐบุรษุ ของโลก เป็นนายกอย่างวิเศษ บรรลุ
พุทธภูมิแล้ว เป็นครั้งแรก เทวดาประมาณเท่าไร มาประชุมกันที่ควงไม้โพธิทั้งหมด แวดล้อม
พระสัมพุทธเจ้าประนมกรอัญชลีไหว้อยู่ เทวดาทั้งปวงมีใจยินดี เที่ยวประกาศไปในอากาศว่า
พระพุทธเจ้านี้ทรงบรรเทาความมืดมนอนธกาลแล้ว ทรงบรรลุแล้ว เสียงบันลือลั่นของเทวดาผู้
ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านัน้ ได้เป็นไปว่า เราจักเผากิเลสทัง้ หลาย ในศาสนาของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เรารู้ (ได้ฟงั ) เสียงอันเทวดาทัง้ หลายเปล่งแล้วด้วยวาจา ร่าเริงแล้ว มีจติ ยินดี ได้ถวาย
ภิกษาก่อน พระศาสดาผู้สูงสุดในโลก ทรงทราบความด�ำริของเรา แล้วประทับนั่ง ณ ท่ามกลาง
หมู่เทวดา ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า เราออกบวชได้ ๗ วันแล้ว จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ ภัต
อันเป็นปฐมของเรา นี้เป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เทพบุตรได้จาก
ดุสิตมา ณ ที่นี้ ได้ถวายภิกษาแก่เรา เราจักพยากรณ์เทพบุตรนั้น ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว
ผู้นั้นจักเสวยเทวราชสมบัติอยู่ประมาณ ๓ หมื่นกัลป์ จักครอบครองไตรทิพย์ ครอบง�ำเทวดา
ทัง้ หมด เคลือ่ นจากเทวโลกแล้ว จักถึงความเป็นมนุษย์ จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เสวยราชสมบัติ
ในมนุษย์โลกนับพันครั้ง ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามว่าโคดม โดยพระโคตร ซึ่งสมภพใน
วงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ใิ นโลกผูน้ นั้ เคลือ่ นจากไตรทศแล้ว จักถึงความเป็นมนุษย์
จักออกบวชเป็นบรรพชิตอยู่ ๖ ปี แต่นนั้ ในปีที่ ๗ พระพุทธเจ้าจักตรัสจตุราริยสัจ ภิกษุมนี ามชือ่
ว่าโกณฑัญญะ จักท�ำให้แจ้งเป็นปฐม เมื่อเราออกบวช ได้บวชตามพระโพธิสัตว์ ความเพียรเรา
ท�ำดีแล้ว เราบวชเป็นบรรพชิตเพื่อต้องการจะเผากิเลส พระสัพพัญญูพุทธเจ้าเสด็จมา ตีกลอง
อมฤตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในป่าใหญ่กับเราด้วยนี้ บัดนี้ เราบรรลุอมตบทอันสงบระงับ อัน
ยอดเยีย่ มนัน้ แล้ว เราก�ำหนดรูอ้ าสวะทัง้ ปวงแล้ว ไม่มอี าสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสมั ภิท
า ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท�ำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล
ทราบว่า ท่านพระอัญญาโกณฑัญญเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล”
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ครัน้ กาลต่อมา พระศาสดาประทับนัง่ บนบวรพุทธอาสน์ทเี่ ขาปูลาดไว้ในท่ามกลางภิกษุ
สงฆ์ ในพระเชตวันมหาวิหาร เมื่อจะทรงแสดงความที่พระเถระเป็นผู้รู้แจ้งธรรมก่อนเพื่อน จึง
ทรงตั้งพระเถระนั้นไว้ในเอตทัคคะว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นเลิศแห่ง
ภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนาน
               พระอัญญาโกณฑัญญเถระนั้นประสงค์จะหลีกเลี่ยงความพินอบพิเทาที่พระอัคร
สาวกทั้งสองกระท�ำในตน และการอยู่เกลื่อนกล่นในเสนาสนะใกล้บ้าน และมีความประสงค์
จะอยู่ด้วยความยินดีในวิเวก ส�ำคัญแม้แต่การท�ำปฏิสันถารแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายผู้
เข้ามายังส�ำนักของตนว่าเป็นเหตุเนิ่นช้า จึงทูลลาพระศาสดาเข้าไปยังหิมวันตประเทศอันช้าง
ฉัททันต์ทั้งหลายบ�ำรุงอยู่ ได้อยู่ที่ฝั่งสระฉัททันต์ถึง ๑๒ พรรษา
               พระเถระอยู่ที่นั้นด้วยอาการอย่างนี้ วันหนึ่งท้าวสักกเทวราชเสด็จเข้าไปหา ทรง
ไหว้แล้วยืนอยู่ได้ตรัสอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดังจะขอโอกาส ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดง
ธรรมแก่กระผม
               พระเถระจึงแสดงธรรมแก่ท้าวสักกะนั้นอันมีห้องแห่งอริยสัจ ๔ ถูกไตรลักษณ์
กระทบประกอบด้วยสุญญตา วิจิตรด้วยนัยต่างๆ หยั่งลงสู่อมตะ ด้วยพุทธลีลา
               ท้าวสักกะทรงสดับธรรมนั้นแล้ว เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค์ จึงได้
ทรงกระท�ำการสรรเสริญว่า
                         เรานี้ได้ฟังธรรมอันมีรสใหญ่ยิ่ง จึงเลื่อมใสยิ่งนัก พระเถระ
                         แสดงธรรมอันคลายก�ำหนัด ไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวง ดังนี้
               พระเถระอยู่ที่ฝั่งสระฉัททันต์ ๑๒ พรรษา เมื่อกาลจะปรินิพพานใกล้เข้ามา จึงเข้าไป
เฝ้าพระศาสดา ขอให้ทรงอนุญาตการปรินิพพานแล้วไป ณ ที่เดิมนั่นแหละ ปรินิพพานแล้วแล.
                ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระอัญญาโกณฑัญญ เมื่อครั้งท�ำบุญมาแต่อดีต
ชาติในสมัยของพระปทุมตุ ตระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีไ่ ด้นำ� มาเสนอไว้เพือ่ ให้ทา่ นสาธุชนได้ระลึกถึง
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘
                สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่ ทีมงานกองบรรณาธิการ ผู้เขียน
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คอลัมน์ ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์ ทีมงานถอดเทปธรรมะ ทีมงานสมาชิก
สัมพันธ์ และผู้มีส่วนร่วมทุก ๆ ท่าน นิพพานัง ปัจจโย โหตุ ขออานิสงส์ผลบุญนี้เป็นปัจจัยให้
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พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

ยึดสิง่ ใดก็ทุกข์เพราะสิง่ นัน้
ตายแล้วเกิดใหม่

พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม เป็น
ช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิและถือโอกาสฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย วันนี้ก็
เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นวันแรกของเดือนมิถุนา ซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์ วัน
สุดท้ายของสัปดาห์แรกพอดี ศุกร์สุดท้าย พรุ่งนี้ก็เสาร์ อาทิตย์ ก็เป็นวันหยุด อย่างบางคนก็ถือ
โอกาส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ก็มาอยู่ปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิด
คิดว่าได้ บางครั้งอาจจะพาไปไม่ได้ สิ่งที่เราคิดว่าไม่ได้ บางครั้งอาจจะพาไปได้ ก็ได้ เหมือนสิ่ง
ที่ไม่มี แต่เผอิญเรามามี พอมีแล้วอาจจะกลายเป็นไม่มีก็ได้ สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน
เพราะทุกอย่างนั้นเป็นอนัตตา ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเท่านั้นเอง ถ้าเหตุปัจจัยยังเหลืออยู่หรือยัง
มีอยู่ ทุกอย่างก็ยังมีอยู่ แล้วก็เป็นอยู่ แต่เมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยะเมื่อไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ทุกอย่าง
ก็กลับกลายไปสูส่ งิ่ ทีไ่ ม่มอี กี เหมือนเดิม ถ้าคนเราอยูด่ ว้ ยความประมาทก็เหมือนกับใช้ชวี ติ เพียง
แค่ให้จบไปในวันหนึ่งๆ เท่านั้นเอง พอนอนหลับก็ลืมทุกอย่าง พอตื่นขึ้นมาก็เหมือนเรามีทุก
อย่างขึ้นมาอีก จริงๆ เนี่ยะการนอนหลับมันท�ำให้เราลืม ลืมสิ่งที่แล้วๆ มา แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตทีเ่ ราคิด บางครัง้ ถ้าเราเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเป็นการผลัดเปลีย่ นอย่างหนึง่ ผลัด
เปลีย่ นก็คอื ลืมไปชัว่ ขณะนะ ชัว่ ขณะทีห่ ลับสนิทก็ลมื ทุกอย่าง ลืมว่ารักใครเอาไว้ หรือชังใครเอา
ไว้ หรือยึดมัน่ ถือมัน่ เรือ่ งอะไร บางครัง้ พอหลับสนิทก็ลมื เสียสิน้ ไม่ได้รเู้ รือ่ งอะไร ตืน่ ขึน้ มาก็รสู้ กึ
ตัวขึ้นมา อื๊อ! บางคนก็ชา บางคนก็เหน็บ บางคนก็งัวเงีย งัวเงียขึ้นมา บางคนก็เอาหลังมือสีขึ้น
ตาก่อน บางคนก็ขยี้ขี้ตาก่อน มันแล้วแต่นะ บางคนก็ตั้งนาฬิกาไว้ ร�ำคาญนาฬิกาก็คว้าไปปิด
ก่อนยังเงี้ยะ พฤติกรรมของคนแต่ละคนเนี่ยะ ตื่นขึ้นมา อย่างบางคนนักปฏิบัติก็อาจมีสติบ้าง
ตื่นมาจะขยับซ้าย ขยับขวา จะลุกขึ้นนั่ง ก็ระลึกรู้ได้ ก็มีสติ จริงๆ ถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ มันก็คือ

22

ความจริงอย่างนึงในช่วงชีวิต ก็เรียกว่าในช่วงชีวิตของคนเราถ้ามองเป็นการเกิดการตาย โดย
เปรียบเทียบกับการนอนหลับ ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ตืน่ ขึน้ มาก็เหมือนคนทีเ่ คยมี ก็เหมือน
มี บางคนเคยสูญเสีย ตื่นขึ้นมาบางครั้งความสูญเสียก็อาจจะยังคงอยู่เพราะตอนหลับมันลืมได้
แต่ตอนตืน่ มันลืมไม่ได้ สลัดทัง้ ความชอบและความไม่ชอบเนีย่ ะออกจากจิตใจไม่ได้ บางครัง้ ถ้า
ไม่ยอมรับมันมันก็ทุกข์ ยิ่งทุกข์มาก ถ้ายอมรับได้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆ ปรับจูนเข้าหากัน มัน
มีจุดแห่งความสมดุล เมื่อไหร่ที่มันสมดุล ก็จะอยู่ได้นะ อยู่ได้ อยู่กับสิ่งที่แม้บางครั้งเราอาจจะ
รักหรือเกลียด หรือไม่รักไม่เกลียดก็ตาม ถ้าเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้ เหมือนอารมณ์ที่เข้ามา
ทีเ่ รารับเข้ามา แต่ละวันมีอารมณ์ไหนบ้างทีเ่ ป็นทีพ่ อใจ มีอารมณ์ไหนบ้างทีไ่ ม่นา่ พอใจ มันมีทงั้
พอใจ มีทั้งไม่พอใจ มีทั้งชอบและก็มีทั้งไม่ชอบ แม้แต่คนปฏิบัติเนี่ยะ บางวันก็ชอบใจในสิ่งที่
ตัวเองท�ำ บางวันก็ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่ปลื้มกับการปฏิบัติ บางครั้งเดินก็ไม่ปลื้ม นั่งก็ไม่ปลื้ม
นอนก็ไม่ปลื้ม อิริยาบถย่อยที่กำ� หนดไปก็ไม่ปลื้ม บางวันก็ปลื้ม ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม
พูด คิด รู้สึกดีไปหมดนะ รู้สึกดีไปหมด บางครั้งเนี่ยะ ถ้าเรายึดกับสิ่งไหนเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์
กับสิ่งนั้น อย่างบางคนยึดกับความปลื้มที่ได้ยังเงี้ยะ แต่พอปฏิบัติมันไม่ปลื้มก็รู้สึกเสียใจ มันก็
เปลี่ยนไปอยู่อย่างเงี้ยะตลอด ได้มาก็ใช่ว่าจะดีใจเสมอไป หรือเสียใจก็ใช่ว่าจะเสียใจเสมอไปก็
ไม่ใช่ บางครั้งได้มาอาจจะมีทั้งดีใจและเสียใจ หรือบางครั้งเสียไปก็อาจจะมีทั้งดีใจและเสียใจ
อีกเหมือนกัน มันอยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางมันก็ทุกข์ทั้งนั้น
แหละ เมือ่ มาปฏิบตั ิ ก็คอื มุง่ เน้นไปทีก่ ารมีสติปญ
ั ญาเท่าทัน เท่าทันเหตุการณ์ หรือทีเ่ ราเรียกว่า
สภาพธรรม หรืออารมณ์กรรมฐาน ทีม่ นั อยูเ่ ฉพาะหน้าก็คอื อารมณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั บางคนก็มอง
ว่าเป็นปัญหา บางคนก็มองว่าไม่เป็นปัญหา คนที่มีสติมีปัญญาก็มองว่า มันไม่เป็นปัญหาหรอก
ถ้าไม่มที กุ ข์ ไม่มปี ญ
ั หา ไม่มอี ารมณ์ ไม่มอี ปุ สรรค เราจะรูไ้ ด้ยงั ไงว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้ เราทัน
หรือไม่ทัน บางคนก็คิดได้อย่างงี้ มันเป็นที่เกิดของสติเป็นที่เกิดของปัญญา เราดับทุกข์ได้หรือ
ไม่ได้ เราจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เนี่ยะ มันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ ไม่อยู่ที่ใครนะ ไม่ได้อยู่ที่สถาน
ที่ใดนะ มันอยู่ที่ใจเราที่แหละ เวลาที่กระทบอารมณ์ ทางตาก็ดี ทางหูก็ดี ทางจมูกก็ดี กระทบ
รสทางลิ้น กระทบสัมผัสทางกาย หรือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็ตาม เมื่อไหร่ที่มีสติเมื่อนั้น
เหมือนกับเรารับได้นะ รับได้ แต่เมือ่ ไหร่ทส่ี ติไม่ทนั กับอารมณ์ หรือไม่ทนั กับจิตทีม่ นั น้อมนึกไป
ในอารมณ์ตา่ งๆ เราก็จะรูส้ กึ เป็นไปหลายสิง่ หลายอย่าง ทัง้ ส่วนทีช่ อบและส่วนทีไ่ ม่ชอบ เรายึด
ไว้ยงั ไงก็เป็นอย่างงัน้ แหละ เวลามาท�ำกรรมฐานเนีย่ ะเหมือนกับถ้ายึดกับอะไรก็ทกุ ข์กบั อันนัน้
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ยึดกับอารมณ์เล็กๆ น้อยๆ ก็ทุกข์กับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นั่นแหละ ทั้งๆ ที่มันเรื่องเล็กน้อย ไม่ใช่
เรื่องใหญ่โต แต่เวลาที่เราคิดเนี่ยะ มันเหมือนกับคิดไปตั้งไกลนะ คิดโน่น คิดนี่ บางคนก็ว่า เอ๊!
เมื่อไหร่เนี่ยะมันจะจบ ท�ำไมมันคิดไป คิดมา บางครั้งคิดมากๆ พาลให้นอนไม่หลับ เวลาหลับ
มันก็มีผลให้นอนหลับๆ ตื่นๆ พอตื่นมาก็รู้สึกอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดง่าย ร�ำคาญ ง่ายอีกเหมือน
กัน เนีย่ ะมันเป็นผลไปหมด แต่ถา้ ตายสนิทคือหลับสนิทเนีย่ ะ รูส้ กึ ว่าตืน่ มาแล้วมันสดชืน่ ไม่ตอ้ ง
รับรู้เรื่องอะไร แต่ถ้าหลับๆ ตื่นๆ เนี่ยะเหมือนมันยังรับรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ บางครั้งก็ฝันเฟื่องไป
หลายๆ เรื่อง เหมือนเค้าพูดตลกๆ เหมือนคนบ้าหวยก็จะฝันถึงแต่เรื่องหวย คนบ้าผีก็ชอบฝัน
แต่เรื่องผีๆ นะ คนบ้าเรื่องญาติพี่น้อง เรื่องอะไรต่อมิอะไรก็มักจะฝันถึงแต่เรื่องพวกนี้นี่แหละ
เค้าเรียกว่าจิตมันอาวรณ์อยู่ในระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่น ถ้าเป็นอย่างเงี้ยะมันก็มีผล มีผลข้างเคียง
พอตื่นมาแล้วเนี่ยะ อะไรนิดอะไรหน่อยบางครั้งก็หงุดหงิด อะไรนิดอะไรหน่อยก็ร�ำคาญ อะไร
นิดอะไรหน่อยก็เหมือนกับควบคุมจิตใจ ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ มันมีผลไปหมดเลย แต่เมื่อ
ไหร่ที่รู้สึกหลับน้อยก็จริง แต่หลับลึก หลับสนิท ตื่นมารู้สึกดี เวลาก�ำหนดก็ดีไปด้วย เนี่ยะเหตุ
ปัจจัยมันประกอบกัน มันเกื้อกูลกันนะ ที่ท่านบอกว่านอนน้อย อันนี้นอนคือนอนจริงๆ นะ ไม่
ใช่หลับๆ ตื่นๆ อย่างบางคนนอนมากแต่หลับๆ ตื่นๆ คุณภาพของการนอนมันไม่มีเลย
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มองให้รู้เป็นครูสอน

เหมือนกับช่วงทีเ่ รานัง่ กรรมฐานเนีย่ ะสมาธิไม่มเี ลย จิตมันจะมีกำ� ลังได้ยงั ไง ส่งเสริมสติ ส่งเสริม
ปัญญาได้ไม่ดีพอ มันอยู่ในฐานที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ บางครั้งเนี่ยะตั้งแล้วก็ล้ม แต่เราก็ต้อง
พยายามเรือ่ ยๆ จนกว่ามันจะตัง้ ได้ ถ้าท้อเสียก่อนก็จบกันนะ ตรงนีแ้ หละการเจริญวิปสั สนากร
รมฐานเนีย่ ะถึงแม้ลม้ ก็ตอ้ งพยายามลุกขึน้ มา ก�ำหนดแล้วก�ำหนดอีกนะ ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั อิ ารมณ์
ทุกอย่างเนี่ยะให้มองเป็นครู มองให้รู้เป็นครูสอน สอนให้เราเข้มแข็ง สอนให้เราอดทน สอนให้
เราพยายามมากขึน้ นะ พยายามมากขึน้ เหมือนทีบ่ อกว่าท้อก็ตอ้ งท้อหนอ ขีเ้ กียจไม่หา้ ม ขีเ้ กียจ
หนอได้ หรือเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยะ ฟุ้งซ่านได้มั้ย ฟุ้งซ่านได้ แต่ก�ำหนดฟุ้งซ่านหนอ ยิ่งดีกว่าอีกนะ
ท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับมัน ให้รู้เท่าทัน สุดท้ายก็จะอยู่กับมันได้ แต่คนที่อยู่ไม่ได้เนี่ยะเพราะว่า
ยึดมัน่ ถือมัน่ มากก็เป็นทุกข์นะ ทุกข์กบั เรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ บางคนก่อนมาก็คาดหวัง มานัง่ กรรมฐาน
มาปฏิบัติ พอไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์ ท้อใจ หงุดหงิดใจ ร�ำคาญใจ เพราะสิ่งที่ท�ำเนี่ยะมันไม่ได้อย่าง
ที่อยากท�ำนะ ไม่ได้อย่างที่อยากท�ำ  แต่ถ้าพอตกกลางคืนถ้านอนหลับมันก็ลืมแล้วละ ลืมเรื่อง
นั้นไปก็ดี แต่พอตื่นยังจ�ำได้อีก เอ๊า! ยุ่งอีกแล้ว นี่แหละ พบชาติมันเกิดต่อเนื่องกัน มันเกิดทีไร
ก็เป็นทุกข์นะ การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ เกิดแบบนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะ เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน
เกิดความยึดมัน่ ถือมัน่ เนีย่ ะแสดงว่ามันยังมีเหตุ มันไม่จบ อันนีเ้ ปรียบเทียบให้ฟงั ว่าถ้าเป็นเรือ่ ง
ของการเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏเนี่ยะ มันคล้ายๆ อย่างงี้แหละ ฉะนั้นถึงบอกว่าบางคน
อาจจะใช้เวลาช่วงที่ตัวเองว่าง ภาวนา เหมือนกับเราได้กับตัวเราเอง แต่บางคนก็ใช้เวลาว่างไป
เทีย่ วเตร่ กลัวจะไม่ได้ใช้สตางค์ กลัวจะไม่ได้เทีย่ ว กลัวจะไม่ได้กนิ มันก็เป็นเรือ่ งของแต่ละบุคคล
บางคนก็เห็นแก่กิน บางคนก็เห็นแก่เที่ยว บางคนก็เห็นแก่ได้ แล้วแต่นะ แล้วแต่ละคน แต่บาง
คนก็ไม่ใช่ไม่กิน ไม่ใช่ไม่เที่ยว แต่รู้จักเวล�่ำเวลา รู้จักแบ่งว่าตอนไหน ก็คือจัดเวลาให้มันสมดุล
จัดเวลาให้มนั เหมาะสม บางครัง้ ทุกอย่างเมือ่ มันสมดุลกันเนีย่ ะ บางครัง้ จิตมันก็ไม่ไปนึกถึงเรือ่ ง
เหล่านั้นหรอก ถ้ามันมีปมด้วยเนี่ยะ บางครั้งก็ไปนึกถึงอยู่แต่เรื่องนั้นๆ แหละ เหมือนบางคน
นั่งแล้วไม่ค่อยมีสมาธิ มันมีช่องโหว่เนี่ยะ โบราณเค้าบอกว่า เหมือนอะไร เหมือนแหที่เค้าสาน
เป็นถีๆ่ เป็นตาๆ เนีย่ ะ ถ้าตรงนัน้ มันขาดปลามันจะออกตรงไหนเวลาเค้าทอดแห มันก็ออกตรง
นัน้ แหละ วิง่ ไปไหนมาไหน มันก็มดุ ออกตรงนัน้ มุดออกอยูเ่ รือ่ ย เวลาหว่านทีไรมันก็ เอ๊า! ท�ำไม
มันออกช่องเดิม เอ๋า! ก็มันขาดตรงนั้นน่ะ เออ! ถ้าเราปะ เราชุน มันเรียบร้อยน่ะ มันเออก็ไม่
ออก ฉะนั้นโยคีทั้งหลายก็ต้องพยายามนะ มันรั่วตรงไหน มันรั่วที่ใจ อ้าว! ต้องพยายามดูใจให้
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มากหน่อย นั่นแหละ ก็ต้องสังเกตุนะ สังเกตุให้มันออก บอกให้มันได้ ใช้ให้มันเป็นนะ ถ้าอ่าน
ไม่ออก บอกไม่ได้ ใช้ไม่เป็น มันก็ต้องออกช่องที่มันขาดนั่นแหละ ไม่งั้นมันจะออกช่องไหน นะ
ก็ไม่แปลกนะ เวลาอารมณ์ เอ๊! ท�ำไมมันชอบคิดอย่างงี้ ท�ำไมมันชอบฟุ้งแต่เรื่องนี้ เรื่องอื่นมีให้
คิดตั้งเยอะตั้งแยะ ท�ำไมไม่คิด คิดอะไรนักหนา บางคนบ่นให้ตัวเอง เวลาอยู่กับตัวเองมากๆ นี่
แหละ มันก็ตอ้ งออกตรงนัน้ แหละ ช่องทีม่ นั ขาดนัน่ แหละ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกเลย แต่ถา้ เราปะแล้ว
อุดแล้ว อ้าว! มันจะไปออกตรงไหนล่ะ มันก็ต้องอยู่ ก็ต้องอยู่กับอารมณ์ภายในเป็นหลักละทีนี้
มันไม่น้อมนึกไปหาอารมณ์ภายนอกหรอก ก็ต้องอยู่กับยืน อยู่กับเดิน อยู่กับนอน ก้ม เงย คู้
เหยียด อยู่กับการก�ำหนดนี่แหละ อยู่ในฐานทั้งสี่เนี่ยะได้สบายๆ เลย ไม่ไปไหน แต่พอเรารู้ไม่
ทันน่ะ มันก็เป็นธรรมดา มันก็ต้องหลุดออกตรงช่องนั้นแหละ เราจะไปเครียดท�ำไม พยายาม
ต่อไปนะ เป็นเรื่องถ้ามองให้สบายใจก็เป็นเรื่องเล็กน้อย อย่าไปคิดให้เป็นเรื่องใหญ่โต มีหน้าที่
พยายามก็พยายาม เหมือนชีวิตของคนเราบางครั้งชอบท�ำเรื่องเล็กๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่นะ ทั้งๆ
ที่เรื่องในใจเป็นเรื่องนิดเดียว แต่บางครั้งเวลาอยู่คนเดียวมันเหมือนกับเราคิดเยอะ แต่เวลาอยู่
หลายคนก็คิดน้อยหน่อย มันไม่มีเวลาคิดเพราะต้องสนใจคนอื่น สนใจสิ่งอื่น ฉะนั้นคนบางคน
จึงต้องหาเพื่อน ขาดเพื่อนไม่ได้ หรือบางครั้งก็ต้องหาสถานที่เพื่อปลดปล่อย หาที่กินที่อะไร
เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยบางครั้ง ไม่ได้เผชิญหน้ากับความจริงเท่าไหร่ หนีความจริงไปเรื่อยๆ ก็
เลยใช้วิธีหนี หนีตลอดนะ แต่ถามว่าหนีพ้นมั้ย หนีไม่พ้นหรอก หนีไปไหนมันก็ไปด้วย แต่เวลา
หลับสนิทเท่านั้นแหละ เหมือนเราลืมมันได้ทุกอย่าง แต่พอตื่นขึ้นมาเอาอีกแล้วนะ ฉันอุตสาห์
หนีมาตั้งไกลเนี่ยะ มานั่งอยู่ที่ถำ 
�้ มานั่งอยู่ที่ป่า หรือมานั่งอยู่ที่เรือนว่าง มานั่งอยู่ที่ส�ำนักปฏิบัติ
ธรรมทีโ่ น่นทีน่ ี่ ยังอ๊าว! ยังตามฉันมาอีกเหรอเนีย่ ะ เห็นมัย้ ก็ตามมาได้หมดทุกที่ ไม่วา่ จะไปไหน
จะออกไปนอกโลก ไปอยู่ในอวกาศเนี่ยะ อ้าว! มันก็ไปได้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าไปด้วยไม่ได้ นี่แหละ
อ�ำนาจของกิเลส ตัณหา อ�ำนาจของความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันตามไปได้หมด
นะ แล้วตามไปมันก็ไม่ได้เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั นะ มันก็ตามไปของมันตามเหตุปจั จัย ถ้าสติเราไม่ไว
สติเราไม่เท่าทัน จริงๆ เนี่ยะ เราก็จะทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละวนเวียนอยู่เรื่อยๆ วนไปเวียน
มา วนไปเวียนมา เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไม่ยึด เราก็คิดเรื่องนั้นแหละแต่ไม่ทุกข์ พอฟุ้งเรื่องนั้นแต่
สบายๆ บางคนก็รู้สึกว่าเออ สบายๆ เนี่ยะพูดได้นะ แต่บางคนไม่ได้ หน้ายุ่ง หน้านิ่วคิ้วขมวด
เพราะมีเรื่องให้ทุกข์ มีเรื่องให้ยึดมั่นถือมั่น นี่คือการเยียวยาหรือการดูแลจิตใจเป็นเรื่องภายใจ
ถ้าใจเรายอมรับ หรือใจเราฉลาดพอ มีสติมปี ญ
ั ญามากพอ มันก็ไม่ทกุ ข์นะ ไม่ทกุ ข์หรอก ใครจะ
ว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขา เพราะไม่มีเราแล้วนี่ แล้วเขาจะมีได้ยังไง เพราะนั่นมันคือเหตุปัจจัย
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“

ฉะนัน้ ถ้าเราท�ำใจไม่ได้มันก็จะทุกข์
ทุกข์เยอะหน่อย
ถ้าคนที่ท�ำใจได้เนี่ยะก็ฉลาด
คือพอเข้าใจบ้าง ทุกข์มันก็ลดลง

“

ทิง้ สมมุ ติจึงวิมุติ
ทุกครั้งที่ตาเห็นก็กลายเป็นว่าเราเห็นไปแล้ว ถ้าเราหลงนะ เราก็จะหลง อ้อๆ เราเห็น ก็คือไม่รู้
ตามความเป็นจริง เห็นจริงแต่เห็นตามสมมุตินะ ฉะนั้นจิตเราก็เลยไม่วิมุติ ไม่ได้หลุดพ้นไปจาก
สิ่งที่เห็น ถามว่าเห็นจริงมั้ย จริง จริงตามที่สมมุตินั่นแหละ สมมุติว่าอะไร สมมุติว่าเราเห็น เห็น
คน เห็นสัตว์กแ็ ล้วแต่ เวลาได้ยนิ เอ้า! ก็เราได้ยนิ อีก เราก็สำ� คัญมัน่ หมายแต่วา่ เราได้ยนิ จริงมัย้
จริง จริงโดยสมมุติแหละ อย่างได้ยินเสียงเทศน์เนี่ยะก็ได้ยินจริง ได้ยินจริงๆ แต่ถ้าจะให้วิมุติ
ต้องรู้ตามเป็นจริงว่านั่นมันรูปกับนาม หรือสภาพธรรมมะที่เป็นรูปธรรมนามธรรม สภาพของ
เหตุปจั จัยทีม่ นั อาศัยกันเกิด เสร็จแล้วก็ดบั ไป ไม่มเี รา ไม่มเี ราเห็นนะ ไม่ได้มเี ราได้ยนิ แต่มนั เป็น
เหตุปัจจัยที่มาพบกัน มาเจอกัน ก็ถูกเรียกว่า เอ! เป็นนั่นเป็นนี่ไปเท่านั้นเอง แต่เราก็ไปส�ำคัญ
ว่า โอ้โห! เราเห็น อู้! นี่เราได้ยิน เวลาได้กลิ่นก็ อ้าว! เราได้กลิ่นอีก เวลาลิ้นรส อ้าว! เราเป็นผู้
ลิ้นรส เวลาถูกต้องสัมผัสก็เราอีกแล้วนะ ถูกต้องสัมผัส เวลาธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้น ก็เอ๊า! เราอีก
แล้วนะ ธรรมารมณ์ที่เราชอบใจ ธรรมารมณ์ที่เราไม่ชอบใจ หรือกุศลธรรมนี่ก็ของเรา อกุศล
ธรรมนี่ก็เรา เราท�ำ เรานั่น มันมีแต่เรา มีแต่ตัวเรา ฉะนั้นตัวเขาก็ต้องมี เมื่อเราไม่รู้ทันเหตุไม่รู้
ทันปัจจัยที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยะ แน่นอนเราก็ต้องส�ำคัญในสิ่งที่มัน ถ้าจะไม่ปฏิเสธ
ก็คอื จริง จริงโดยสมมุติ เมือ่ มันยังอยูด่ ว้ ยกันมันก็สมมุตวิ า่ เป็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แต่ถา้ เราจะวิมตุ ิ ก็คอื
ต้องรูต้ ามความเป็นจริง จิตมันจะไม่ไปติดอยูต่ รงนัน้ ไม่ได้ไปติดอยูแ่ ค่เห็นนะ ไม่ได้ไปติดอยูแ่ ค่
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เห็น ไม่ได้ไปติดอยู่แค่ได้ยิน ไม่ได้ไปติดอยู่แค่ได้กลิ่น ไม่ได้ไปติดอยู่แค่ลิ้มรส ไม่ได้ไปติดอยู่แค่
ถูกต้องสัมผัส ไม่ได้ไปติดอยูแ่ ค่คำ� ว่าชอบหรือไม่ชอบ จิตมันมีอสิ ระทีจ่ ะเห็น ทีจ่ ะได้ยนิ ได้กลิน่
ลิม้ รส ถูกต้อง สัมผัส หรือธรรมารมณ์ทเี่ กิดขึน้ กับใจ มันมีอสิ ระทีจ่ ะเห็น ฉะนัน้ เมือ่ มีอสิ ระทีจ่ ะ
เห็น ไม่มขี อ้ ผูกมัด ไม่มภี าระ มันก็รตู้ ามทีเ่ ป็นจริง จริงๆ รูต้ ามเหตุปจั จัยทีม่ าอาศัยกันนัน่ แหละ
อันนี้เค้าเรียกว่ารู้จริง เมื่อรู้จริงก็ทิ้งสมมุติ เมื่อรู้ไม่จริงก็ติดสมมุตินะ ติดสมมุติ ติดบรรยัติ ติด
โน่น ติดนี่นะ แต่เมื่อรู้จริงก็ทิ้งสิ่งที่เป็นสมมุติ จิตมันจึงอิสระก็คือทิ้งเงื่อนไข นี่เป็นเรื่องภายใน
จิตใจก็สบาย ถ้าจิตใจยังข้องแวะหรือยึดถือกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เนี่ยะ จิตใจเราก็จะขุ่นมัวเศร้าหมอง
ไปกับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ ขึ้นบ้างลงบ้าง เหมือนที่เรารู้สึกอยู่ทุกๆ วันนั่นแหละ ฉะนั้นถ้าเรา
ท�ำใจไม่ได้มันก็จะทุกข์ ทุกข์เยอะหน่อย ถ้าคนที่ทำ� ใจได้เนี่ยะก็ฉลาด คือพอเข้าใจบ้างทุกข์มัน
ก็ลดลง แต่คนที่รู้เท่าทันแล้วว่ามันไม่มีเรา มันเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัย สมมุติที่มีก็รู้แล้วก็วางไว้
เท่านั้นเอง ก็ละไปเรื่อยๆ ก็เรียกว่าละไปเรื่อยๆ วางไปเรื่อยๆ ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไป
เรื่อยๆ วางภาระที่หอบหิ้วมา หลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยะก็วางไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ไปวางของทิ้ง
เรีย่ ราดแล้วก็บอกปล่อยวางนะ คนละเรือ่ ง อันนัน้ มันเป็นคนละอย่าง ปล่อยวางแล้ว ว่างัน้ ขวด
น�ำ้ กินแล้วก็วางเฉ้ย อาสนะปูนงั่ ก็เดินหนีเฉ้ย ทิง้ ภาระไว้ให้คนอืน่ อย่างเงีย้ ะ ท�ำความสกปรกแล้ว
ก็เดินเฉ้ย ฉันปล่อยวางแล้ว ว่างั้น นั่นไม่ใช่นะ อันนั้น จริงๆ แล้วเนี่ยะ อันนั้นเค้าไม่เรียกว่าการ

ปล่อยวาง เค้าเรียกว่าปล่อยเป็นภาระกับผู้อื่น ถ้าบอกว่าเบียดเบียนคนอื่นด้วยมั้ย เบียดเบียน
เบียดเบียนคนอืน่ ไปด้วย ถามว่าเบียดเบียนเราด้วยมัย้ เบียดเบียนซิ นะ มันก็ทงั้ ทางตรงและทาง
อ้อม ถ้าเรารูธ้ รรมะเข้าใจธรรมะจริงๆ เนีย่ ะ มันเป็นทัง้ ประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ทา่ น แต่ถา้
เรารูเ้ พียงซีกใด ด้านใดด้านหนึง่ มันก็ตอบสนองอัตตาเรา แต่ยงั เบียดเบียนคนอืน่ ด้วย หรือบาง
ครัง้ เราบอกท�ำเพือ่ ผูอ้ นื่ แต่ทไี่ หนได้มนั ก็ยงั เบียดเบียนตัวเองอยูก่ ม็ ี เพราะเรารูไ้ ม่จริง เมือ่ เรารู้
ไม่จริงเนีย่ ะเราก็จะทิง้ สมมุตทิ งิ้ บรรยัตเิ หล่านัน้ ไม่ได้ เมือ่ เราทิง้ ไม่ได้เราก็จะทุกข์ ติดอยูใ่ นวังวน
ของสิง่ เหล่านัน้ แหละ มันเป็นเรือ่ งทีม่ นั เรียกว่าทุกข์แล้วทุกข์อกี ซ�ำ้ ซากนะ ซ�ำ้ ซาก บางคนบอก
ซ�้ำซากจ�ำเจ บางคนบอกเซ็ง บางคนบอกเบื่อ บางคนบอกท้อ บางคนบอกเมื่อไหร่จะจากโลก
นี้ไปซักที อ้าว! ไปโน่นเลยบางคน แต่พอหลับไปปุ๊บ ลืมหมดเล้ย! ไม่ได้รู้เรื่องเลย เห็นมั้ย เค้ามี
วิธีลืมอยู่นะ เค้ากลัวเราจะอยู่ไม่ได้ เค้าก็หลอกไว้ เอ้อ! ให้หลับแล้วก็ละลายทุกอย่างให้ลืม ให้
หลับสนิท ตืน่ มาก็รอู้ กี แล้ว นอกจากคนความจ�ำเสือ่ มนะ ไม่รเู้ ลย แต่กท็ กุ ข์อกี แบบคนความจ�ำ
เสือ่ มนะ ไม่ใช่ไม่ทกุ ข์ ไม่ได้รเู้ รือ่ งราว แต่กท็ กุ ข์อกี แบบหนึง่ นะ เราอย่าไปคิดแทนเขา เขาก็ทกุ ข์
ก็อยู่ในโลกของเขา เหมือนคนบ้าน่ะ เราอย่าไปคิดแทนนะ บางครั้งคนบ้าอาจจะไม่ทุกข์ หรือ
ทุกข์ยิ่งกว่าเราก็ได้นะ นั่นแหละ เหมือนที่เคยอุปมาอุปมัยว่าบางคนหูหนวกตาบอด เราคิดว่า
เออเค้าคงไม่ทุกข์ เราเพราะมีตามีหูนี่แหละเลยทุกข์ ในสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็ได้เห็น สิ่งที่ไม่อยาก
ได้ยินก็ได้ยิน มันเลือกไม่ได้นะ มันเลือกไม่ได้ ที่เราจะเห็นน่ะ บางครั้งลืมตามาเนี่ยะก็อาจจะ
เห็นทั้งสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจก็ได้ หรือบางครั้งอาจจะได้ยินทั้งเสียงที่เราชอบใจและไม่ชอบใจ
ก็ได้ มันเหมือนกะว่าเราจะไปเลือกอย่างโง้น อย่างงี้เนี่ยะบางครั้งมันก็เป็นทุกข์ไปอีก ทางที่ดี
แล้วเนี่ยะเราเลือกที่จะไม่ทุกข์กับการเห็นได้ ไม่ทุกข์กับการได้ยินได้ ไม่ทุกข์กับการได้กลิ่นได้
ไม่ทุกข์กับการลิ้มรสได้ ไม่ทุกข์กับการถูกต้องสัมผัสได้ ไม่ทุกข์ไปกับธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ
ได้ นะ ไม่ทุกข์ได้นะ ถ้ามีสติปัญญาเท่าทัน พ้นทุกข์นะ พ้นทุกข์ดับทุกข์ แต่ถ้าสติปัญญาไม่เท่า
ทัน เอ้า! ก็เป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นเรื่องของเหตุปัจจัย ที่จะต้องเป็นอย่างงั้น มันมีค�ำตอบ
อยู่ในตัวอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปแสวงหาค�ำตอบเลย เหตุผลมีอยู่นั้น เพราะเหตุมันจึงมีผลอย่างนี้
มันมีผลอย่างนี้ก็เพราะเหตุอย่างนั้น มันชัดเจนอยู่แล้ว ฉะนั้นบางคนถึงบอกว่าถ้าไม่อยากทุกข์
ก็อยากจะนอนหลับ หรือบางคนก็อยากจะให้มันหลับนานๆ ก็กินยานอนหลับ บางคนอยากจะ
หลับยาวๆ ก็กินยานอนหลับเกินขนาดเลยหลับไปเลยก็มีเหมือนกัน จริงๆ แล้วยังไม่อยากตาย
แต่มนั หลับยาวเพราะกินเยอะไปก็มี อย่างนีเ้ ป็นต้น นีแ่ หละ เพราะงัน้ ชีวติ ของคนเราเนีย่ ะ บาง
ครั้งถ้าสติปัญญาไม่เท่าทันจิตเนี่ยะ บางครั้งความคิดบางอย่าง เราก็คิด เอ๊อ! เราก็คิดไม่ฉลาด

เลยบางเรื่อง บางเรื่องก็คิดแล้วก็ชมตัวเองว่าฉลาด ว่างั้น ฉลาดหรือโง่ก็ยังไม่รู้ละ ถ้าฉลาดจริง
มันก็คงไม่กลับมาคิดอีก แต่นี่ฉลาดชั่วขณะ เสร็จแล้วก็กลับมาทุกข์อีก เออ! ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกนั่น
แหละ จึงเกิดเบื่อเกิดเซ็ง เกิดอยากจะหลับๆ ให้มันนานๆ หน่อย อย่างเงี้ยะ แต่ถ้าเป็นพระ
ปุถุชนที่มีฌานนะ ท่านก็ไม่อยากรับรู้ปัญหาหรอก ฉันบิณฑบาตเสร็จก็ เอ้า! ล้างบ่งล้างบาตร
เก็บบ่งเก็บบาตรให้เรียบร้อย เข้าฌานไปซะ จบ นิวงนิวรณ์ไม่ต้องมาท�ำให้มันรุ่มร้อนในหัวจิต
หัวใจ ท่านก็มีวิธีอยู่ของท่านนะในสมัยก่อน แต่สมัยนี้มันอยู่ยากนะ มันอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ เยอะ
แยะไปหมด ท�ำให้วุ่นวายไปหมด บางครั้งพระเราก็ไม่ได้สงบนะ เพราะมันมีเรื่องให้ทุกข์ มีเรื่อง
ให้กังวล มีภาระให้ต้องจัดต้องท�ำมากมาย ไม่ใช่เรื่องภาวนาอย่างเดียวแล้ว นั่นละ มันก็เลยวุ่น
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แก้นิวรณ์
บางเรื่องบางอย่าง โยคีทั้งหลายหรือโยคาวจร อย่างพระเราเนี่ยะก็พยายามนะ พยายามฝึก
พยายามปฏิบัติ อย่างน้อยมีสมาธิ จิตมันตั้งมั่น บางครั้งมันก็ยังไม่ค่อยวุ่นวายใจเท่าไหร่ แต่ถ้า
จิตเราแซ่ดแส่ส่าย หรือซัดส่ายเนี่ยะบางครั้งก็อยู่ไม่ค่อยเป็นสุข แต่ก็มีทางออกนะ บางครั้งเรา
ก็ท�ำกิจวัตร กวาดวัดบ้าง กวาดถนนหนทางบ้าง บางครั้งเก็บขย่งขยะ บางครั้งก็เพลินไป เก็บ
ขยะไปทิง้ บางครัง้ ก็ เออ! ได้สติดเี หมือนกัน ไม่งว่ ง พอเก็บไปเก็บมา ก็เอ๊อ! รูส้ กึ ได้สติขนึ้ มา แก้
ง่วง แก้ง่วงแก้นิวรณ์ต่างๆ พวกนี้ บางครั้งอย่าไปคิดว่าไม่มีประโยชน์นะ บางครั้งก็มีประโยชน์
อย่างบางรูปที่เคยมาเนี่ยะก็ฟุ้งมากๆ ให้ไปกวาดถนนหนทาง เช็ดถูเนี่ยะ บางครั้งรู้สึก ถ้างี้ผม
อยู่ได้ครับ ว่างั้น ก็เออ! ก็มี พอไปนั่งกรรมฐานแล้วก็ดีขึ้น มันมีตั้งหลายวิธีนะ บางครั้งบางคน
ต้องให้มันได้เหงื่อก่อน ถ้าไม่ได้เหงื่อเนี่ยะ บางครั้งต้องเหงื่อตกยางออกซะก่อน บางครั้งเหงื่อ
โซก ทีนี้พอไปนั่งกรรมฐานก็ดี อาบน�ำ้ อาบท่า เหมือนหลวงพ่ออาสภะฯ ท่านบอกว่า “บางครั้ง
แก้นิวรณ์บางอย่าง ให้ไปท�ำให้มันได้เหงื่อก่อน” ว่างั้น ท่านบอก มีอะไรก็ไปยก ไปจับ พอหาย
ง่วงหายซึมหายฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยะ ช�ำระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วมานั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง งี้ดี
ขึน้ ยังงีก้ ม็ ี เทคนิคหรือวิธแี ก้มนั มีตงั้ หมายวิธี หลายอย่าง ไม่ใช่วา่ จะต้องตายตัวว่าต้องเดินเร็วๆ
อย่างเดียว ไม่ใช่ นะ อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่ง หรือต้องเอาน�้ำลูบหน้าลูบตา หรือว่าไปท�ำโน่นท�ำนี่
บางครั้งมันก็สามารถท�ำได้เพราะเรามีงานหลักคือการภาวนาเป็นหลัก งานอื่นเนี่ยะมันก็เป็น
งานรองลงไป ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของเราที่จะบ�ำเพ็ญประโยชน์ บางครั้งเราก็แก้นิวรณ์เหล่านี้
ด้วยการบ�ำเพ็ญประโยชน์ผอู้ นื่ มันก็เป็นประโยชน์เพือ่ ผูอ้ นื่ ด้วย เป็นประโยชน์กบั เราด้วย อย่าง
เวลาเรากวาด เราเช็ด เราถู ก็เป็นประโยชน์เราด้วย เราได้เดินได้นงั่ ได้ใช้รว่ มกับผูอ้ นื่ ด้วย อย่าง
เงี้ยะ บางครั้งมันก็เลยรู้สึกดี เนี่ยะเห็นมั้ย สะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่ สะอาดที่อาศัย
บางครัง้ สภาพแวดล้อมเหล่านี้มนั ก็ชว่ ยกล่อมเกลา ท�ำให้ใจเราร่มเย็นดี สงบและก็เป็นระเบียบ
ช่วยได้มาก บางคนมัวแต่จมอยู่ตรงนั้น บางครั้ง เอ๊! ท�ำไมอารมณ์มันไม่เปลี่ยนเลยหลวงพ่อ
จมอยู่ แช่อยู่แต่กับอย่างเดิม อ้าว! ก็มันไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ จิตเรามันจม
อยู่ ยึดอยู่ ถืออยู่ ส�ำคัญมั่นหมายอยู่แต่กับสิ่งนั้น พอเปลี่ยนอารมณ์ไปบ้างเนี่ยะ อ้าว! รู้สึกว่า
ท�ำได้ดีนะ ท�ำได้ดี นั่นแหละ คนเราบางครั้งก็ยึดติด ยึดติดคิดว่าจะต้องอย่างงี้ อย่างงี้ อย่างงี้
บางครัง้ มันไม่ได้เสมอไป มันไม่ใช่กฎตายตัว เหมือนบางคนเนีย่ ะก็คดิ ว่าจะต้อง ไม่นอนเลย พอ
ไม่นอนมันก็หงุดหงิดซิ แต่พอนอนมันก็ลืม มันวางสิ่งที่เป็นภาระของเราหมดแล้ว หลับตื่นขึ้น
มากลับก�ำหนดได้ดกี ว่าอีก อ้าว! มันก็มี เพราะช่วงทีเ่ ราเคร่งเครียดกับการก�ำหนดน่ะ มันยึดถือ
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สัมภาระมากมาย ไม่รจู้ ะท�ำอะไรก่อนอะไรหลัง มันเครียดจนก�ำหนดทิศทางตัวเองไม่ถกู แต่พอ
วางลงไป อ้าว! รูส้ กึ ดีเลย เหมือนพระอานนท์นะ่ เครียดกับเรือ่ งทีจ่ ะต้องส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
เพราะประชุมสังคายนารออยู่ข้างหน้า แต่สุดท้ายท่านก็ เออ! วางได้ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ชั่ง
หัวมัน ขอพักซักหน่อย อย่างเงี้ยะ พอเอนหนอ เอนหนอ ลงมา อ้าว! ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอน
เลย หลังก็ยงั ไม่แตะพืน้ อ้าว! ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว อย่างเงีย้ ะ นัน่ แหละ บางครัง้ มันไม่ได้
ตายตัวว่าจะต้องแบบนัน้ จะต้องแบบนีเ้ สมอไปนะ แต่บางครัง้ เราก็ยดึ ยึดมัน่ ถือมัน่ กับรูปแบบ
หรือวิธีการเหล่านั้นมากเกินไป บางครั้งมันก็มี มีบางอย่างที่มันต้องนอกบ้าง นอกกรอบแต่ไม่
ได้นอกธรรมนอกวินัยนะ ก็ยังอยู่ในธรรมในวินัยนี่แหละ ไม่ได้นอกธรรมวินัย ปฏิบัติตามธรรม
วินัยนี่แหละ แต่ว่าเราท�ำไม่ถูกนะ บางครั้งเราก็ไม่ถูกเหตุปัจจัยในขณะนั้น เหตุปัจจัยนั้นมันก็
เลยไม่เปลีย่ น สภาวะหรืออารมณ์ตา่ งๆ มันก็เหมือนติดขัดอยู่ พอเราไปท�ำอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราคิดว่า
ท�ำแล้วกลัวจะเสียสมาธิ ท�ำแล้วกลัวสมาธิญาณตกต�ำ 
่ ท�ำแล้วกลัวโน่นกลัวนี่ กลัวจะไม่ได้ญาณ
สิบหกอย่างงี้ เอาไปเอามาเลยไม่ต้องได้ซักญาณแล้ว ยานโตงเตง ไปตามอายุขัยไปนั่นแหละ
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อาศัยธรรมะเป็นเรือส่งข้ามฝั่ ง

พอกังวลมากไป ส�ำคัญมั่นหมายมากเกินไป จะต้องได้แบบนั้นแบบนี้นั่นแหละ บาง
ครั้งก็เลยไม่ได้ซักญาณนั่นละ เนี่ยะมันเป็นเรื่องของความส�ำคัญมั่นหมาย กลายเป็นสิ่งที่เรา
ยึดถือไปหมด ทั้งๆ ที่ท่านสอนให้ละไว้ วางไว้ ให้เอาธรรมะเนี่ยะเป็นเหมือนเรือ เป็นเหมือน
แพ เหมือนเรือเหมือนแพที่จะพาเราข้ามฟาก ถ้ามัวแต่เสียดายเรือ เสียดายแพอยู่เนี่ยะ ก็เป็น
ได้แค่คนแจวเรือเท่านั้นแหละ แจวเรือเสร็จก็กลับมา คนอื่นเค้าก็อาศัยเรือที่เราแจวที่เราพายนี่
แหละข้ามฟากไปโน้นแล้ว เราก็ยังแจวอยู่นี่แหละ ไม่ยอมขึ้นฝั่งโน้นซักที ไปไม่ถึง แค่ส่งคนไป
นะ เสร็จแล้วก็กลับ เห็นแค่ค่าจ้างเท่านั้นเอง เห็นแค่เงินค่าจ้าง ท�ำให้เราผูกพันและติดยึดอยู่
ตรงนี้ ติดยึดอยู่ในเรือไง หรือสิ่งที่เราคิดว่าจะพาเราไป แต่แล้วเราก็ติดยึดอยู่กับสิ่งตรงนี้ เราก็
เลยขึ้นฝั่งไม่ได้ เมื่อขึ้นไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ตลอด ไม่หลุดไปซักที ส�ำคัญมั่น
หมายยึดถือเกินไป บางครั้งก็เลยไม่ได้ใช้เพื่อเป็นยานพาหนะไปถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเป็น
อย่างนี้เมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่ส�ำคัญมั่นหมายแล้ว ไปถึงจุดหมาย แต่คนที่ยังรู้สึกว่าค่า
จ้างรางวัลคือกามคุณอารมณ์ทั้งห้าในโลกนี้มันยังน่าเสพบริโภคอยู่เนี่ยะ ก็จะต้องกลับมาอีกไง
มันยังไม่พอ ยังไม่พอ ส่วนคนทีเ่ ห็นโทษแล้วก็ไม่กลับมา เหตุปจั จัยมันส่งให้หลุดให้พน้ ไปแล้ว ไม่
กลับมาอีก ส่วนผู้ที่ยังพร่องอยู่เนี่ยะ ก็ยังอยากจะเติมเต็มไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น เติมแล้วเติม
อีก เติมแล้วเติมอีก ไม่จบไม่สิ้น ก็จะเป็นอย่างงี้ฉะนั้นโยคีทั้งหลาย โยคาวจร ต้องพยายามรู้ให้
ทันนะ รู้ให้ทันที่เราอบรมกาย อบรมใจ อบรมสติ อบรมปัญญา ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน
ทั้งการก�ำหนดอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย เพื่อให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นจริงนะ ไม่ใช่สิ่ง
ที่เป็นเท็จ จริงสมมุติก็รู้ให้จริง จริงแท้ จริงโดยขั้นปรมัตถ์มีแค่ ธาตุสี่ ขันธ์ห้า มีแค่ธาตุแค่ขันธ์
เท่านั้นที่อาศัยกันอยู่ สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไร ถ้าเรารู้เท่าทันก็จะไม่มีเรา เมื่อไม่มีเราก็ไม่มีเขา ทุก
อย่างก็เป็นอนัตตา ธรรมะของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสรูน้ ะ่ ทรงเปิดเผยอนัตตานะไม่ใช่เปิดเผย
อัตตา เพราะอัตตาในโลกน่ะเค้าสอนกันอยู่แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะสอน
เรื่องอนัตตา สอนเรื่องวิปัสสนานี่แหละ เรื่องอนัตตาเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัย ไม่ใช่สอนเพื่อ
เอาใจใคร สมัยโน้นถ้าเอาใจพราหมณ์ก็ต้องสอนแบบให้คนยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของอัตตา แต่นี่
เป็นเรื่องของอนัตตาที่ทรงเปิดเผย ถ้ายังมีตัวตน ยังมีธาตุมีขันธ์ ยังมีอัตภาพโน่นนี่อยู่ เดี๋ยวมัน
ก็แตกสลายไปอย่างเดิมอีก เพราะมันตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์อยู่ นั่นแหละ
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“

ไม่ต้องบอกว่าไม่อยากบรรลุหรอก
ถึงเวลาบรรลุเนี่ยะ พู ดไม่ได้หรอก
บรรลุก็บรรลุแน่นอน ถ้าเหตุปัจจัยครบถ้วน

“

เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็ไม่มีอะไรขวางได้
ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งพยายาม ในเมือ่ ทุกอย่างมันเป็นอนัตตา ทีเ่ ห็นๆ คือเราบังคับมันไม่ได้ ทีไ่ ม่ได้ดงั่
ใจ ไม่ได้ดงั่ ปรารถนานีน่ ะ ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าเหตุปจั จัยมันครบถ้วน ใครจะไปบังคับได้ละ่ ไป
บังคับไปขวางกัน้ การบรรลุเนีย่ ะ เป็นไปไม่ได้ ถ้าเหตุปจั จัยมันพร้อม ไม่มเี หตุปจั จัยอืน่ ทีม่ กี ำ� ลัง
เหนือกว่า แน่นอนทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งบอกว่าไม่อยากบรรลุหรอก ถึงเวลาบรรลุ พูดไม่ได้หรอก บรรลุก็
บรรลุแน่นอน ถ้าเหตุปัจจัยครบถ้วน ถ้ายังไม่ครบถ้วน ถ้ายังไม่บริบูรณ์ จะปรารถนาแค่ไหน ก็
เป็นเพียงแค่ความปรารถนา เหมือนคนแค่นงั่ สมาธิแล้วก็นกึ ว่าตัวเองได้บรรลุขนั้ นัน้ ขัน้ นีเ้ ท่านัน้
เอง จะต่างอะไรกับคนที่หลับไม่สนิทล่ะ ก็นอนฝันไปว่าตัวเองได้ไปโน่นไปนี่เท่านั้นเอง ถ้าไปที่
ดีหน่อยตื่นมาก็รู้สึกดี ถ้าไปในที่ไม่ดีหน่อยก็วิ่งหนีแต่คนไล่ฆ่าไล่ฟันอยู่ วิ่งหนีผี กลัวผีหลอกอยู่
นี่ ตื่นมาจะลุกก็ลุกแทบไม่ไหว เหนื่อย อย่างงี้ก็มี นั่นแหละคนเราก็เป็นอย่างงั้น ถ้าหลับสนิทก็
เหมือนกับลืมทุกอย่างหมดเลยเหมือนกับนิพพานไปเลย ไม่มเี กิดไม่มตี ายอะไรเลย เงียบ ตืน่ มา
อีกถึงค่อยรู้ นั่นแหละ ให้เรามองเรื่องการหลับเรื่องการตื่นพวกเนี้ยะ ให้เป็นคติธรรมให้เป็นคติ
สอนใจเรา สอนจิตสอนใจเรา ถ้าเราหลับสนิทได้เราก็ลืมทุกอย่าง แต่ถ้าเราหลับไม่สนิทวันไหน
เนีย่ ะมันก็เหมือนกับลืมบ้างไม่ลมื บ้าง หรือถ้าเราตืน่ มาเนีย่ ะท�ำยังไง มันจะท�ำให้เรามีสติมปี ญ
ั ญา
เท่าทันในช่วงขณะทีเ่ ราตืน่ จะได้ไม่ตอ้ งทุกข์หรือจมอยูก่ บั อารมณ์ทเี่ ราเคยยึดเคยถือ จิตจะได้มี
อิสระจากสิง่ เหล่านัน้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ช่วงต่อไป ทีนใี้ ห้พวกเรานัง่ สมาธิ นัง่ กรรมฐานกันสักหน่อย
กลับไปที่อารมณ์หลัก กลับไปที่อารมณ์เดิม ไปที่นั่ง ไปที่ถูก ไปที่อาการะอาการ อาการพอง
อาการยุบก็ได้ หรืออารมณ์ไหนที่ชัดเจนอยู่ตอนนี้ อารมณ์นั้นก็พยายามก�ำหนด เอ้าตั้งใจนะ

นานาสาระจากพระอภิธรรมปิ ฎก
วงศ์พรรณ.โอ

กรรม (๖)
สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพ  ฉบับทีแ่ ล้วเราได้แสดงเรือ่ งของอกุศลกรรม  ข้อกาเมสุมฉิ า
จาร และ มุสาวาทไปแล้ว แต่ยังติดค้างเรื่องของสัมผัปปลาปะ  และอกุศลกรรมทางมโนทวาร
ไว้  ฉบับนี้เราจะมาต่อกันเลยนะคะ
๗. สัมผัปปลาปะ
          ก็คือการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่เป็นสาระ  องค์ประกอบมี ๒ ประการคือ
          ๑. เจตนากล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์
          ๒. กล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์นั้น
          สัมผัปปลาปะนี้  จึงส�ำคัญที่อกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวสัมผัปปลาปะ  ส่วน
ถ้อยค�ำที่กล่าวขึ้นเป็นผลขอสัมผัปปลาปะเจตนานั่นเอง  ค�ำพูดที่ไม่เป็นสาระนี้  พระพุทธองค์
ได้แสดงไว้ในสามัญผลสูตร  ศีลขันธวรรค พระบาลีว่า  มีอยู่ ๓๒ ประการ  ที่เรียกกันทั่วไปว่า
ดิรัจฉานกถา  คือค�ำกล่าวที่ขัดขวางต่อมรรค ผล นิพพาน  ดังต่อไปนี้คือ
๑. ราชกถํ
ได้แก่พูดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
			
ตลอดจนพระประยูรญาติ
๒. โจรกถํ
ได้แก่พูดเรื่องของโจรต่างๆ
๓. มหามตฺตกถํ ได้แก่พูดเรื่องข้าราชการ อ�ำมาตย์ ราชมนตรี รัฐบาล
๔. เสนากถํ ได้แก่พูดเรื่องทหาร ต�ำรวจ
๕. ภยกถํ
ได้แก่พูดเรื่องภัยต่างๆ
๖. ยุทธกถํ ได้แก่พูดเรื่องอาวุธ ยุทธศาสตร์
๗. อนฺนกถํ ได้แก่พูดเรื่องอาหารการกินต่างๆ
๘. ปานกถํ ได้แก่พูดเรื่องเครื่องดื่มต่างๆ
๙. วตฺถกถํ ได้แก่พูดเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

๑๐. สยนกถํ
ได้แก่พูดเรื่องที่หลับนอน
๑๑. มาลากถํ
ได้แก่พูดเรื่องดอกไม้และการจัดดอกไม้
๑๒. คนฺธกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องกลิ่นหอมต่างๆ
๑๓. ญาติกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องญาติ
๑๔. ยานกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องรถ เรือ ยานพาหนะต่างๆ
๑๕. คามกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องหมู่บ้านต่างๆ
๑๖. นิคมกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องนิคมต่างๆ
๑๗. นครกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องนคร หรือจังหวัดต่างๆ
๑๘. ชนปทกถํ
ได้แก่พูดเรื่องเมืองชนบทต่างๆ
๑๙. อิตฺถีกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องหญิง
๒๐. ปุริสกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องชาย
๒๑. กุมารีกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องหญิงสาว
๒๒. กุมารกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องชายหนุ่ม
๒๓. สุรกถํ 		
ได้แก่พูดเรื่องความกล้าหาญ
๒๔. วิสิขากถํ
ได้แก่พูดเรื่องถนนหนทางต่าๆ
๒๕. กุมฺภฏฺฐานกถํ ได้แก่พูดเรื่องท่าน�้ำต่างๆ
๒๖. ปุพฺพเปตกถํ ได้แก่พูดเรื่องญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
๒๗. นานตฺตกถํ
ได้แก่พูดเรื่องต่างๆนานา
๒๘. โลกกฺขายิกถํ ได้แก่พูดเรื่องโลกและผู้สร้างโลก
๒๙. สมุทฺทกฺขายิกถํ ได้แก่พูดเรื่องมหาสมุทรและผู้สร้างมหาสมุทร
๓๐. อิติภวาภวกถํ ได้แก่พูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมต่างๆ
๓๑. อรญฺญกถํ
ได้แก่พูดเรื่องป่าต่างๆ
๓๒. ปพฺพตกถํ
ได้แก่พูดเรื่องภูเขาต่างๆ
            สัมผัปปลาปะที่เป็นเดรัจฉานกถาเหล่านี้  โดยมากมักเกิดกับพวกนักร้อง  นักแสดง  
และ  นักประพันธ์นวนิยาย  ที่ไม่มีคติธรรมต่างๆ  หรือชาวโลกทั้งหลายที่อาศัยพูดจาท�ำมา
หากิน  เพื่อให้ชีวิตด�ำรงอยู่ได้  ส่วนใหญ่เป็นเดรัจฉานกถา  เว้นแต่ว่าจะเป็นการสนทนาธรรม  
เพื่อน้อมน�ำจิตใจให้ตั้งอยู่ในกุศลจิต  
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ปโยคะของสั ม ผั ป ปลาปะคื อ   การท� ำ ความเพี ย รเพื่ อ ให้ ส� ำ เร็ จ สั ม ผั ป ปลาปะนั้ น  
มีวจีปโยคะ อย่างเดียว  คือย่อมเกิดทางวจีทวารเป็นส่วนมาก
ผู้ใดย่อมกล่าวสัมผัปปลาปะอยู่เสมอๆเป็นนิตย์แล้ว  ย่อมจัดเป็นมหาสาวัชชะ  คือมี
โทษมาก  ส่วนผู้ที่กล่าวสัมผัปปลาปะบ้างเป็นบางครั้งบางคราว  ย่อมจัดเป็นอัปปสาวัชชะ  คือ
มีโทษน้อย
อกุศลวจีกรรม  คือ  มุสาวาท  ปิสุณวาจา  ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะ  ทั้ง ๔ ประการ
นี้  ชื่อว่าวจีกรรม  เพราะเกิดทางวจีทวาร  ได้แก่  วจีวิญญัติ เป็นส่วนมาก  วจีกรรมนี้  ได้แก่
กิริยาอาการเป็นไปของปาก  คือการพูดหรือการกล่าววาจา  ได้แก่ วิญญัติรูปนั่นเอง   วาจามี
๔ ประการ  คือ
๑. สัททวาจา ได้แก่ เสียงที่พูดขึ้น
๒. วิรตีวาจา ได้แก่ การงดเว้นจากวจีทุจริต
๓. เจตนาวาจา ได้แก่ เจตนาที่ท�ำให้วจีวิญญัติรูปเกิด
๔. โจปนวาจา ได้แก่ กิริยาอาการพิเศษที่เป็นไปในถ้อยค�ำพูด
				
และสามารถให้ผู้ฟังรู้ความประสงค์ของตนได้
วจี วิ ญ ญั ติ รู ป    เป็ น ประตู อ อกแห่ ง การเกิ ด ขึ้ น ของวจี ก รรมทั้ ง ๔ ประการนี้
มีมุสาวาท เป็นต้น
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             ต่อไปเราจะมาว่าด้วยเรื่องของอกุศลทางมโนกรรมกันนะคะ
             มโนกรรม  หมายถึง  การงานที่เกิดขึ้นทางใจ  อกุศลมโนกรรม  เป็นการงานที่รวม
อยู่ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ มี ๓ ประการ  ได้แก่  อภิชฌา พยาปาท และ มิจฉาทิฏฐิ
๘. อภิชฌา
             อภิชฌา  หมายถึง  ความเพ่งเล็งอยากได้ในทรัพย์สมบัติของผู้อื่น  องค์ธรรมได้แก่
โลภเจตสิก  โลภะมี ๒ อย่าง  คือ
๑. ธมฺมิยโลภ  คือความอยากได้โดยชอบธรรม  ได้แก่  บุคคลใดเมื่อประสบ
อารมณ์ที่ดี  ย่อมมีความพอใจอยากได้อารมณ์นั้น  จึงแสวงหา
ด้วยความสุจริต  โดยการซื้อ แลกเปลี่ยน  หรือขอ  เป็นต้น
๒. อธมฺมิยโลภ  คือความอยากได้โดยไม่ชอบธรรม  ได้แก่  ผู้ที่ประสบอารมณ์
ที่ ดี เ ป็ น ที่ พ อใจอยากได้    แล้ ว คิ ด หาหนทางขโมย ฉ้ อ โกง
จี้ ปล้น เป็นต้น  บุคคลที่มีความอยากได้แต่ไม่อยากซื้อ  แลก
เปลี่ยน  หรือขอ  เหล่านี้  จัดเป็น อธัมมยโลภะ  คือตัวอภิชฌา
องค์ประกอบแห่งอภิชฌา  มี ๒ ประการ คือ
๑. ปรภณฺฑํ   ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น
๒. อตฺตโน ปริณามนํ  มีจิตคิดให้เป็นของตน
            ถ้าครบองค์ประกอบทั้ง ๒ ประการนี้แล้ว  ย่อมเป็นอันว่า  ล่วงกรรมบถเป็นมโนทุจริต
ได้ตามองค์แห่งกรรมบถนี้   ปรภณฺฑํ  คือทรัพย์สมบัติของผู้อื่น  หมายเอาอวิญญาณกทรัพย์  
และสวิญญาณกทรัพย์  ที่เป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆ  รวมทั้งมนุษย์ หญิง ชาย ทีมีเจ้าของ  หรือคู่หมั้น
ที่หมายจองตัวไว้แล้ว  ส่วนคนอื่นนอกจากนี้ที่ไม่มีเจ้าของ หรือผู้จองตัวไว้แล้ว  ไม่จัดว่าเป็น
ปรภัณฑะ  เช่น  หญิง ๘ จ�ำพวกมีมาตุรกฺขิตา เป็นต้น จนถึง ธมฺมรกฺขิตา  เหล่านี้  ชายใดเพ่ง
เล็งพอใจอยากได้  ไม่เป็นอภิชฌา
             ปโยคะของอภิชฌา  มิได้แสดงไว้ในองค์ประกอบโดยเฉพาะเหมือนอกุศลกรรมบถ
ที่เกิดทางกายทวาร และวจีทวาร  เพราะเป็นเพียงการคิดนึก และความหนักเบาของอภิชฌา  
ต้องวินิจฉัยที่เจ้าของทรัพย์  ถ้าเจ้าของเป็นผู้มีศีลธรรม  ผู้เพ่งเล็งอยากได้ย่อมมีโทษมาก  ถ้า
เจ้าของทรัพย์เป็นผู้ไม่มีศีลธรรม  ผู้เพ่งเล็งย่อมมีโทษน้อย
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๙. พยาปาท
             พยาปาท  คืออาการที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น  ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ในอนิฏฐารมณ์  เป็น
อาการของโทสะตามธรรมดา  ยังไม่จดั ว่าเป็นมโนทุจริต  เป็นแต่เพียงพยาปาทกายคันถะ  หรือ
พยาปาทนิวรณ์เท่านัน้   ยังไม่ถงึ ขัน้ พยาปาททีเ่ ป็นมโนทุจริต พยาปาททีเ่ ป็นมโนทุจริตนัน้   ต้อง
เป็นโทสะชนิดหยาบมาก  มีอาการมุ่งร้ายต่อผู้อื่น  อันมีความปรารถนาที่จะท�ำลายประโยชน์
และความสุขของผู้อื่นให้เสียไป  เช่น  เมื่อโกรธแค้นผู้อื่น  ก็อาฆาต  คิดในใจหาวิธีการท�ำให้ผู้
นั้นเกิดความพินาศเสียหาย  หรือนึกแช่งผู้นั้นให้ได้รับอันตรายเสียหายต่างๆ  โทสะชนิดหยาบ
อย่างนี้  จึงจัดเป็นมโนทุจริต
องค์ประกอบแห่งพยาปาทมี ๒ ประการ คือ
๑. ปรสตฺโต    มีผู้อื่น
๒. วินาสจินฺตา  คิดให้ความเสียหายเกิดขึ้น
ถ้าครบองค์ประกอบ ๒ ประการนี้แล้ว  ก็เป็นอันว่าล่วงกรรมบทเป็นมโนทุจริต  อนึ่งผู้
มีความเศร้าโศกเสียใจ  คิดท�ำลายตนเองอยู่เสมอๆ  ไม่จัดเป็นพยาปาทมโนทุจริต  เพราะขาด
องค์ที่ว่า ปรสตฺโต  จึงไม่เป็นการล่วงกรรมบถ  
เรามาดูความแตกต่างระหว่างเจตนาของปาณาติบาตกับพยาบาทกันนะคะ
วธกเจตนาของปาณาติบาตนั้น  เป็นเจตนามุ่งร้ายกระท�ำต่อกายผู้อื่น  จัดเข้าในวีติกม
กิเลส  ส่วนวธกเจตนาของพยาบาทนั้น  เป็นเจตนาร้ายที่เกิดกับใจตนเอง  จัดเข้าในปริยุฏฐาน
กิเลส
ปโยคะของพยาบาท  มิได้แสดงเป็นองค์ประกอบไว้  จึงสงเคราะห์ได้เช่นเดียวกับปโย
คะของอภิชฌา  และความหนักเบาของพยาบาทก็ขึ้นกับผู้อื่น  ถ้าเป็นความพยาบาทมาดร้าย
ต่อผู้มีศีลคุณ  สมาธิคุณ และปัญญาคุณ ก็มีโทษมาก  ถ้าเป็นความพยาบาทต่อผู้ไม่มีศีลธรรม  
ก็มีโทษน้อย
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาทิฏฐิ  คือความเห็นผิดไปจากความเป็นจริง เรื่องมิจฉาทิฏฐินี้  พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้อย่างกว้างขวาง  มีสักกายทิฏฐิ  ความเห็นผิดที่ยึดมั่นในขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา มีมิจฉาทิฏฐิ
๖๒ ประการที่แสดงไว้ใน พรหมชาลสูตร  และ  นิยตมิจฉาทิฏฐิ  ที่แสดงไว้ในสามัญญผลสูตร
ส�ำหรับมิฉาทิฏฐิในมโนทุจริตนี้  มุ่งหมายเอานิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ ประการ  อันเป็นมิจฉา
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ทิฏฐิอย่างหยาบ  ที่ให้ส�ำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถได้  ส่วนมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นนั้น  เป็นเพียงทิฏฐิ
สามัญเท่านั้น  มารู้จักนิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ ประการนั้นกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ  ดังนี้
               ๑. นัตถิกทิฏฐิ  มีความเห็นว่า  ท�ำอะไรก็ตาม  ผลที่พึงได้รับนั้นย่อมไม่มี  ความ
เห็นผิดชนิดนี้   จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิด้วย  คือ เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็สูญ  ไม่มีการเกิด
อีก  ในสามัญญผลสูตรแสดงความเห็นผิดชนิดที่เป็นนัตถิกทิฏฐินี้ว่า  ได้มาจากความเห็นผิด
๑๐  อย่าง คือ
๑. นตฺถิ ทินฺนํ 		
เห็นว่าการให้ทานไม่ได้รับผลแต่อย่างใด
๒. นตฺถิ ยิฏฺฐํ 		
เห็นว่าการบูชาต่างๆไม่ได้รับผล
๓. นตฺถิ หุตํ 		
เห็นว่าการต้อนรับเชื้อเชิญไม่ได้รับผล
๔. นตฺถิ สุกตทุกฺกตานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก
					
เห็นว่าการท�ำดี ท�ำชั่ว ไม่ได้รับผลแต่อย่างใด
๕. นตฺถิ อยํ โลโก
เห็นว่าผู้มาเกิดในภพนี้ไม่มี
๖. นตฺถิ ปโร โลโก
เห็นว่าผู้ไปเกิดในภพหน้าไม่มี
๗. นตฺถิ มาตา
เห็นว่าคุณมารดาไม่มี
๘. นตฺถิ ปิตา
เห็นว่าคุณบิดาไม่มี
๙. นตฺถิ โอปปาติกา
เห็นว่าสัตว์ที่ผุดโตในทันที
					
คือ สัตว์นรก เปรต เทวดา พรหม ไม่มี
๑๐. นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ
		
โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ เห็นว่าสมณพราหมณ์ที่รู้แจ้งโลกนี้
		
และโลกหน้าด้วยตนเอง และสามารถแนะน�ำชี้แจงสมณพราหมณ์ ที่ถึง
		
พร้อมสามัคคี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบนั้นไม่มี
             ผู้มีนัตถิกทิฏฐิน  ี้ มีความเห็นปฏิเสธผล  ซึ่งเท่ากับปฏิเสธอ�ำนาจแห่งกุศล อกุศล
เจตนา  ทีเป็นเหตุให้เกิดผลต่างๆด้วย
             ๒. อเหตุกทิฏฐิ   คือผู้ที่มีความเห็นว่า  สัตว์ทั้งหลายที่ก�ำลังได้รับความล�ำบากหรือ
ความสบายก็ตาม ไม่ได้อาศัยเหตุใดๆให้เกิดขึน้ เลย  เป็นไปเองทัง้ นัน้   ผูม้ อี เหตุกทิฏฐิน  ี้ มีความ
เห็นปฏิเสธเหตุ  ไม่เชื่อว่า  กรรมดีหรือกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายได้กระท�ำกันอยู่ทุกวันนี้  จะเป็น
เหตุที่ก่อให้เกิดผลได้  ผู้ที่ปฏิเสธเหตุ  เท่ากับเป็นการปฏิเสธทั้งเหตุและผลพร้อมกันไปด้วย
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              ๓. อกิริยาทิฏฐิ   มีความเห็นว่า  การกระท�ำต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการท�ำดี ท�ำชั่ว ของ
สัตว์ทั้งหลายนั้น  จะท�ำเอง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำก็ตาม ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบาป บุญ แต่อย่างใด   ความเห็น
ผิดชนิดอกิริยาทิฏฐินี้   เป็นความเห็นที่ปฏิเสธกรรมอันเป็นตัวเหตุ   ฉะนั้นจึงเท่ากับว่าปฏิเสธ
ผลของกรรมด้วย  
               ในสามัญญผลสูตรได้แสดงนิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ ประการ  ของคณาจารย์เดียรถีย์ที่
เป็นครูทั้ง ๖ ว่า
อชิตเกสกัมพล มีความเห็นผิดชนิดที่เป็น นัตถิกทิฏฐิ
มักขลิโคสาล มีความเห็นผิดชนิดที่เป็น อเหตุกทิฏฐิ
ปูรณกัสสป มีความเห็นผิดชนิดที่เป็น อกิริยาทิฏฐิ
นิยตมิจฉาทิฏฐิน  ี้ เป็นความเห็นผิดชนิด  ทีส่ ามารถส่งผลให้เกิดในนิรยภูมอิ ย่างแน่นอน  
แม้พระพุทธองค์ก็โปรดไม่ส�ำเร็จ  ทั้งนี้เพราะ ทิฏฐิ กับ ปัญญา  มีสภาพตรงกันข้าม  เข้าร่วม
กันไม่ได้ เหมือนความมืด กับ ความสว่าง  หรือเหมือนคน ๒ คน ที่หันหลังให้กัน  แล้วออกวิ่ง
ไปข้างหน้า  ต่างก็จะห่างไกลกันออกไปทุกที   คือในด้านปัญญานั้น  มีความเจริญขึ้นจนรู้แจ้ง
อริยสัจ ๔ โดยได้รบั การอุปการะจากศรัทธา  วิรยิ ะ  สติ และสมาธิ  ไม่มสี งิ่ ใดจะมาท�ำลายปัญญา
ของผู้นั้นได้เลย  เขาย่อมมีความเลื่อมใสเป็นพิเศษในคุณพระรัตนตรัย  เชื่อในกรรม  และผล
ของกรรม  เชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีก  ถ้ากิเลสของผู้นั้นยังหลงเหลืออยู่  นั่นคือปัญญาของ
ผู้นั้นได้เข้าถึงความเป็น  สัมมัตตนิยต  คือปัญญานั้นมีสภาพเป็นความดี  และให้ผลที่แน่นอน  
ฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่า  เป็นพระโสดาบัน  พ้นจากการไปเกิดในอบายภูมิได้โดยแน่นอน
               ส่วนทางด้านทิฏฐินั้น  เมื่อมีความเจริญขึ้น  โดยได้รับการอุปการะจากมิจฉา
สังกัปปะ  มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ  ย่อมยึดในความเห็นผิดของตนไว้อย่างแน่นหนา  จนพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดไม่ได้  เวลานัน้ ทิฏฐิของผูน้ นั้ ก็เข้าถึง มิจฉตฺตนิยต  คือทิฏฐิทมี่ สี ภาพเป็น
ความชั่ว  และให้ผลแน่นอน  ฉะนั้นผู้มีความเห็นผิดชนิดนี้  ย่อมไม่มีความหวังส�ำเร็จมรรคผล
เป็นพระอริยบุคคลได้  แต่กลับต้องไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรก  เมื่อตายจากโลกนี้ไป
แล้วโดยแน่นอน
              องค์ประกอบของมิจฉาทิฏฐิ มี ๒ ประการ คือ
๑. อตฺถวิปริตตา  เนื้อความที่ได้ยึดไว้นั้นผิดจากความเป็นจริง
๒. ตถาภาวุปฏฺฐานํ  มีความเห็นว่าเป็นความจริง
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              ครบองค์ประกอบทั้ง ๒ นี้แล้ว  ความเห็นผิดนั้นก็เป็นอันล่วงกรรมบถเป็นมโนทุจริต
              ทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่า มิจฉาทิฏฐิ  เป็นเหตุให้ทุจริต ๑๐ อย่างเกิดขึ้นได้อย่างไร  
              ธรรมดามิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้น  ย่อมยึดมั่นในความเห็นผิด  ไม่ละอายและหวาดกลัว
ต่อการท�ำทุจริตต่างๆ  แต่ที่ไม่กล้าท�ำทุจริตลงไปนั้น  เพราะเกรงอ�ำนาจกฎหมายบ้านเมือง
เท่านั้น  ถึงแม้กระนั้นถ้ามีช่องทางหลบหลีก  หรือได้โอกาสเมื่อใด  ก็ย่อมจะกล้ากระท�ำลงไป
ทันที   แต่ส�ำหรับทุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายแล้ว  ย่อมกระท�ำได้อย่างเต็มที่   ไม่มีความเกรงกลัว
แต่อย่างใด  จึงประพฤติเป็นไปในทางทุจริตเป็นส่วนมาก  มีกายทุจริตบ้าง วจีทุจริตบ้าง มโน
ทุจริตบ้าง  จะมีการประกอบกุศลกรรมบ้าง  ก็มักเกี่ยวกับการหาชื่อเสียงในทางสังคม  และ
เกี่ยวกับประโยชน์ตนเป็นใหญ่  เช่น  ช่วยสร้างโรงเรียน  สร้างถนนหนทาง  สร้างโรงพยาบาล  
อันเป็นเพียงกุศลสามัญ เพราะมิได้เป็นไปด้วยอ�ำนาจกัมมัสกตาญาณ  แต่เป็นไปด้วยอ�ำนาจ
ของตัณหา มานะ ทิฏฐิ  เท่านั้น
             ส่วนมโนทุจริตเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมต่างๆอย่างนี้
อภิชฌา
ย่อมเป็นเหตุให้เกิดอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท
			
ปิสุณาวาจา สัมผัปปลาปะและมิจฉาทิฏฐิ
พยาปาท		
ย่อมเป็นเหตุให้เกิด ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาท
				
ปิสุณาวาจา และสัมผัปปลาปะ
มิจฉาทิฏฐิ
ย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุจริตทั้ง ๑๐ ประการ
              อภิชฌา  พยาปาท  และมิจฉาทิฏฐิ  ทั้ง ๓ ประการนี้  ชื่อว่า มโนกรรม  เว้น
กายวิญญัต  ิ และวจีวิญญัติแล้ว   มโนทวารเท่านั้น  คือเกิดทางใจ  ค�ำว่าทางใจ  ที่เรียกว่ามโน
ทวารนั้น  มีความหมายหลายอย่างคือ
๑. ในวิถีจิตต่างๆนั้น  ภวังคจิต  ชื่อว่า มโนทวาร  เพราะเป็นเหตุให้วิถีจิตเกิดขึ้น
๒. ในจิตทั้งหมดนั้น  จิตที่เกิดขึ้นก่อนๆทั้งหมด  ชื่อว่า  มโนทวาร  เพราะเป็นเหตุให้
จิตหลังๆเกิดขึ้น
๓. ในมโนกรรมนั้น   กุศลอกุศลชวนะ  ชื่อว่ามโนทวาร  เพราะชวนจิตเหล่านั้น  เป็น
เหตุให้มโนกรรม ส�ำเร็จลง  ฉะนั้น  ส�ำหรับในมโนทุจริตนี  ้ โลภชวนะ และโทสชวนะ  ที่เกิด
พร้อมด้วยอภิชฌา  พยาปาท  และมิจฉาทิฏฐิ  ชื่อว่ามโนทวาร  ส่วนโมหชวนะ  ไม่ชื่อว่าเป็น
มโนทุจริตทางมโนทวาร  เพราะไม่สามารถเป็นเหตุให้มโนทุจริตทั้ง ๓ ( อภิชฌา  พยาปาท  
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มิจฉาทิฏฐิ ) เกิดขึ้นได้
ในมโนกรรม ๓ ประการดังกล่าว  บางขณะก็เป็นเพียงบริวารชองกรรมอืน่   มีวธกเจตนา
และเถยยเจตนา  เป็นต้นเท่านั้น  เช่น ในขณะที่ก�ำลังฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์อยู่นั้น ก็มีอภิชฌา  พ
ยาปาท  มิจฉาทิฏฐิ เข้าประกอบด้วย  แต่ส�ำหรับมิจฉาทิฏฐินั้น  อาจไม่ประกอบโดยแน่อน  
เพราะขณะที่ก�ำลังลักทรัพย์ของผู้อื่นอยู่นั้น  มีความเห็นว่า  การลักทรัพย์นี้ไม่มีโทษ  มิจฉา
ทิฏฐิก็ประกอบอยู่ด้วยกับโลภะ  อันเป็นตัวอภิชฌา  แต่ถ้าขณะลักทรัพย์   ไม่มีความเห็นผิด
ประกอบอยู่ด้วย  ขณะนั้นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้เข้าประกอบ
ฉะนั้นในการลักทรัพย์   เมื่อกระท�ำส�ำเร็จลง  ย่อมเป็นการก้าวล่วงกรรมบถแห่ง
อทินนาทาน  ส่วนอภิชฌา  และมิจฉาทิฏฐิ  ไม่จัดว่าก้าวล่วงกรรมบถ  คงเป็นแต่เพียงบริวาร
ของเถยยเจตนา  คือเจตนาทุจริตที่คิดจะลักทรัพย์เท่านั้น
หรือดังตัวอย่างนี้คือ  ในขณะที่ก�ำลังฆ่าสัตว์  ก็เป็นท�ำนองเดียวกัน  คือมีโทสะอันเป็น
ตัวพยาปาทประกอบอยู่ด้วย  ถ้าผู้นั้นมีความเห็นว่า  ฆ่าสัตว์ไม่มีโทษแล้ว  มิจฉาทิฏฐิก็เข้า
ประกอบด้วย ในขณะนั้น  ปาณาติบาตเท่านั้นที่ก้าวล่วงกรรมบถ  ส่วนพยาปาท  และมิจฉา
ทิฏฐิ   ไม่จัดว่าก้าวล่วงกรรมบถ  เพราะเป็นแต่เพียงบริวารของวธกเจตนา  คือเจตนาทุจริตที่
คิดฆ่าเท่านั้น
ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับทุจริต ๓๐ ประการ มาบ้าง  การนับทุจริตโดยพิสดาร
ว่ามี ทุจริต ๓๐ ประการนั้น  เพราะการกระท�ำทุจริตอย่างหนึ่งๆ  คือ  กายทุจริต  วจีทุจริต  
มโนทุจริตนั้น  จะต้องประกอบด้วยเจตนา ๓ คือ
๑. ปุพฺพเจตนา ได้แก่ เจตนาที่เกิดก่อนกระท�ำ
๒. มุญฺจเจตนา ได้แก่ เจตนาที่เกิดในขณะกระท�ำ
๓. อปรเจตนา ได้แก่ เจตนาที่เกิดเมื่อได้กระท�ำแล้ว
ฉะนั้น ทุจริต ๑๐ คูณด้วย เจตนา ๓ จึงเป็นทุจริต ๓๐ ประการ ฉะนี้
ทุจริตกรรม  นับโดยพิสดารอีกนัยหนึ่งได้ ๔๐ ประการ  คือการท�ำทุจริตกรรมอย่าง
หนึ่งในทุจริต ๑๐ นั้น  ยังแบ่งการกระท�ำได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๑. สาหัตถิกะ ได้แก่ ท�ำด้วยตนเอง
๒. อาณัตติกะ ได้แก่ ใช้ให้ผู้อิ่นกระท�ำ
๓. วัณณภาสนะ ได้แก่ กล่าวแสดงประโยชน์ของการกระท�ำ
๔. สมนุญญา  ได้แก่  มีความพอใจในการกระท�ำนั้น
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ฉะนั้น ทุจริต ๑๐ คูณด้วยประเภททั้ง ๔ จึงเป็น ทุจริต ๔๐  จะขอยกตัวอย่างในทุจริต
๔๐ ประการ เช่น
             บุคคล ๔ คน ร่วมมือกันในการฆ่าสัตว์  คนหนึ่งเป็นผู้กล่าวแสดงประโยชน์ในการ
ฆ่า คนหนึ่งเป็นผู้ใช้ให้คนอื่นฆ่า  คนหนึ่งลงมือฆ่าเอง  และอีกคนหนึ่งมีความยินดีพอใจในการ
ฆ่า  เมื่อการฆ่าส�ำเร็จลง  ผู้กล่าวแสดงประโยชน์ก็ดี ผู้ใช้ให้คนอื่นฆ่าก็ดี ผู้ที่ลงมือฆ่าเองก็ดี  ทั้ง
๓ คนนี้จัดว่าล่วงอกุศลกรรมบถปาณาติบาตด้วยกัน  เพราะครบองค์ประกอบของปาณาติบาต  
ส่วนผู้ที่ยินดีพอใจในการฆ่านั้นไม่ล่วงกรรมบถ  เพราะขาดองค์ปโยโค คือท�ำความเพียรเพื่อฆ่า  
จึงไม่ล่วงกรรมบถด้วย
              ในอกุศลกรรมอื่น  ก็ย่อมมีการกระท�ำ ๔ ประเภทนี้  โดยท�ำนองเดียวกัน  และผล
ของอกุศลกรรมบถ ๑๐  ย่อมส่งผลให้ได้รับ  ทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  ด้วยอกุศลสันตี
รณวิบากจิต ๑ ดวง  และอกุศลวิบาก ๗ ดวง    สำ� หรับการส่งผลในปฏิสนธิกาล  ย่อมให้ปฏิสนธิ
วิญญาณด้วยอุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก  และปฏิสนธิกัมมชรูปในอบายภูมิ ๔ ภูมิใดภูมิหนึ่ง  
ตามควรแก่อกุศลกรรมบถนั้น คือให้บังเกิดเป็นสัตว์นรก  เปรต  อสุรกาย ดิรัจฉาน ในนิรยภูมิ  
เปตติภูมิ อสุรกายและดิรัจฉานภูมิ  ส่วนการส่งผลในปวัตติกาล อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
นี้   ถ้ายังไม่มีโอกาสให้ผลในปฏิสนธิกาล  ย่อมมีโอกาสให้ผลในปวัตติกาล  โดยสุตตันตนัยได้
ดังนี้คือ
ผลของปาณาติบาต มี ๙ ประการ

๑. ทุพพลภาพ  
๔. ก�ำลังกายเฉื่อยชา
ก�ำลังปัญญาไม่ว่องไว
  ๗. โรคภัย
ไข้เจ็บเบียดเบียน
๑. ด้อยทรัพย์  
๔. ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา

๒. รูปไม่งาม
๕. เป็นคนขลาดหวาดกลัว

๓. ก�ำลังกายอ่อนแอ
๖. ฆ่าตนเองหรือถูกฆ่า

  ๘. ความพินาศของบริวาร

๙. อายุสั้น

ผลของอทินนาทาน มี ๖ ประการ

๒. ยากจน
๕. พินาศเพราะภัยพิบัติ มี
อัคคีภัย อุทกภัย ราชภัย
โจรภัย เป็นต้น

๓. อดอยาก
๖. พินาศในการค้า
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ผลของกาเมสุมิจฉาจาร มี ๑๑ ประการ

๑. มีผู้เกลียดชังมาก

  ๒. มีผู้ปองร้าย

๓. ขัดสนทรัพย์

๔. อดอยาก ยากจน

๕. เกิดเป็นหญิง

๖. เป็นกระเทย

   ๗. เป็นชายในตระกูลต�่ำ

๘. ได้รับความอับอายเป็น
อาจิณ
๑๑. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก

๙. ร่างกายไม่สมประกอบ

๑๐. มากด้วยความวิตก
กังวล

ผลของมุ สาวาท มี ๘ ประการ

๑. พูดไม่ชัด
๔. ไอตัวร้อนจัด

๒. ฟันไม่เรียบ
๕. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ

๗. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย

๘. จิตใจรวนเรคล้ายคน
วิกลจริต

๓. ปากมีกลิ่นเหม็นมาก
๖. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้น
และปลายปาก

ผลของปิ สุณวาจา มี ๔ ประการ

๑. ต�ำหนิตนเอง   

๒. มักถูกกล่าวหา
โดยไม่เป็นจริง
๔. แตกกับมิตรสหาย

  ๓. ถูกบัณฑิตติเตียนเสมอ

ผลของผรุ สวาจา มี ๔ ประการ

๑. พินาศในทรัพย์  

๒.ได้ยินเสียงเกิดไม่พอใจ

  ๓.  มีกาย วาจา หยาบ

๔. ตายด้วยอาการหลงใหล
ผลของสัมผัปปลาปะ มี ๔ ประการ

๑. เป็นอธรรมวาทบุคคล   ๒.  ไม่มีผู้เลื่อมใสในค�ำพูด
ของตน
๔.วิกลจริต

  ๓.  ไม่มีอ�ำนาจ   
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ผลของอภิชฌา มี ๔ ประการ

๑. เสื่อมในทรัพย์และ
คุณความดี   

๒.  ปฏิสนธิในตระกูลต�่ำ

  ๓. มักได้รับค�ำติเตียน   

๔. ขัดสนในลาภสักการะ
ผลของพยาบาท มี ๔ ประการ

๑. มีรูปกายทราม

๒.  มีโรคภัยเบียดเบียน

  ๓. อายุสั้น    

๔. ตายด้วยถูกประหาร
ผลของมิจฉาทิฏฐิ มี ๔ ประการ

๑ .ห่างไกลต่อรัศมี
แห่งพระธรรม    

๒. มีปัญญาทราม

  ๓. ปฏิสนธิในพวกคนป่า
ที่ไม่รู้อะไร    

๔. เป็นผู้มีฐานะต�่ำไม่ทัดเทียมผู้อื่น
เป็นอย่างไรบ้างคะ  เราได้รไู้ ด้เข้าใจเรือ่ งของ วจีทจุ ริต และมโนทุจริตกันมากขึน้
แล้วนะคะ  จะได้ระมัดระวังไม่กระท�ำอกุศลกรรมบถกัน  เรื่องของอกุศลกรรมก็เป็นอันจบลง
แล้ว  ฉบับหน้าจะขอเริ่มเรื่องของกุศลกรรมกันบ้างค่ะ  เราจะได้เข้าใจและตั้งใจในการท�ำกุศล
กรรมกัน  อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ   พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ   ขอความเจริญในธรรมจง
มีแก่ท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ
		
หมายเหตุ: เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕ วิถี
มุตตสังคหวิภาค โดย นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

พระธรรมจากหลวงพ่อใหญ่
พระอาจารย์ใหญ่ ดร. ภัททันตะ อาสภะ มหาเถระ
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แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (ตอนที่ ๗)
อนึ่ง ขณะที่ก�ำหนด พอง-ยุบ อยู่นั้น จะเกิดรู้สึกคันขึ้นที่นั่นที่นี่ จงเพ่งตรงที่คันนั้นให้
จงดี แล้วก�ำหนดว่า คันหนอๆๆ การคันนี้ก็จัดว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่ง เมื่อก�ำลังคันอยู่ย่อมรู้สึก
อยากเกาขึ้นมาทันที แต่อย่าเพิ่งเกา จงก�ำหนดอยากเกาเสียก่อนว่า อยากเกาหนอๆๆ แล้วจง
ก�ำหนดการคันสืบไปอีก การคันนัน้ ก็จะหายไปเอง เมือ่ หายไปแล้วก็จงก�ำหนด พอง-ยุบ อันเป็น
อารมณ์เดิมสืบไป ถ้าคันที่ก�ำหนดนั้นไม่หายและจิตอยากเกาก็แก่กล้าขึ้น จงก�ำหนดจิตอยาก
นั้นอีกว่า อยากเกาหนอๆๆ พอเหยียดมือก็ก�ำหนดว่า เหยียดหนอ พอเคลื่อนมือก็จงก�ำหนด
ว่า เคลื่อนหนอ พอถูกที่คันก็จงก�ำหนดว่า ถูกหนอ เสียก่อนแล้วจึงเกา เมื่อเกาก็จงก�ำหนดว่า
เกาหนอๆๆ พอเกาหายคันแล้วหดมือเข้ารูปเดิมก็จ�ำต้องก�ำหนด เช่น เมื่อเหยียดมือออกไปเกา
ครั้งแล้วจงก�ำหนด พอง-ยุบ อารมณ์เดิมสืบไป
บางขณะนั้น ย่อมมีการขบเมื่อยเข้ามาแทรกให้อยากเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้เมื่อยนั้น
หายไป ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ย่อมจะเปลี่ยนอิริยาบทนั้นเสียโดยง่าย ไม่มีการก�ำหนดรู้
แต่ประการใด ตรงกันข้าม โยคีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมซึง่ จ�ำต้องก�ำหนดให้รใู้ นทุกสิง่ ทุกอย่างอยูเ่ ป็นปกติ
เมือ่ ได้เผชิญกับเวทนาทีท่ ำ� ให้ไม่สบายคือ ทุกข์แล้ว ก็ยอ่ มจะรูร้ สทุกข์ อย่างแท้จริงว่าเป็นสภาพ
ที่ทรมานเพียงใด ซึ่งบุคคลธรรมดาแล้วย่อมจะไม่ทราบได้เลย เนื่องด้วยบุคคลสามัญนั้นไม่ได้
พิจารณาให้แจ้งในความทุกข์นั้นจริงๆ นั่นเอง จึงเข้าใจผิดว่า ตนนี้อยู่สบายดีไม่มีการเจ็บป่วย
หรือสุขภาพไม่สมบูรณ์แต่ประการใดเลย ต่อเมื่อถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อกระดิกกายไม่ไหวนั้น
แหละ จึงจะได้สำ� นึกในความทรมานคือความทุกข์วา่ มีสภาพเป็นอย่างไร อิรยิ าบถย่อยอ�ำพราง
ปิดบังทุกข์ไว้ ดังนั้น โยคีผู้ปฏิบัติธรรมที่ประจักษ์ในความจริง ก็เพราะไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถ
ง่ายๆ เมื่อได้รู้แจ้งในความจริงโดยสิ้นเชิง จึงรู้ดีว่าความทุกข์อันแท้จริงนั้นมีสภาพเป็นอย่างนี้
เอง
ความจริงของทุกข์ทบี่ คุ คลส�ำคัญไม่รแู้ จ้งนัน้ เพราะขาดสติกำ� หนดพิจารณาให้รอบคอบ
จึงไม่รู้อะไรเลย ท่านทั้งหลายที่ก�ำลังอ่านกันอยู่นี้ลองพยายามตั้งใจพิจารณา โดยอย่าเปลี่ยน
อิริยาบถ คือ อย่าขยับเขยื้อนสัก ๕ หรือ ๑๐ นาที ท่านจะรู้สึกปวดที่นั่น ร้อนที่นี่ ต่อเมื่ออดทน
ต่อไปถึง  ๒๐ นาที แล้วก็รู้สึก เสมือนว่าการปวดร้อนนั้นได้ทรมานร้อนแรงยิ่งขึ้น คล้ายกับ
กระดูกจะหลุดออกเป็นชิน้ ๆ ทัง้ นีย้ อ่ มประจักษ์ในข้อว่า อิรยิ าบถอ�ำพรางปิดบังไว้ซงึ่ ความทุกข์
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นัน้ มีความจริงเพียงใดทันที โยคีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมย่อมมีสติกำ� หนดรูใ้ นความเป็นไปของอิรยิ าบถอยู่
ทุกขณะเมื่อก�ำหนดรูปนามอยู่ ดังนั้น ทันทีที่ปวดเมื่อยก็ละจากการก�ำหนดรูปนามที่นั้น หัน
มาก�ำหนดการปวดด้วยความพยายามเพ่งตรงที่เมื่อยโดยไม่ย่อท้อเกรงขามต่อการเมื่อย แล้ว
ก�ำหนดว่า เมื่อยหนอๆๆ พอจิตอยากเปลี่ยนอิริยาบถเกิดขึ้น ก็ก�ำหนดจิตนั้นว่า อยากเปลี่ยน
หนอๆๆ แล้วเพ่งก�ำหนดจิตในการเมื่อยนั้นต่อไป โดยก�ำหนดว่า เมื่อยหนอๆๆ โดยไม่ยอมให้
ตกเป็นทาสของเวทนา อิริยาบถที่อ�ำพรางไว้ซึ่งความทุกข์ เมื่อหมดโอกาสจะอ�ำพรางได้ก็ย่อม
แสดงออกซึง่ ความจริงให้ประจักษ์ โยคีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมจึงได้รแู้ จ้งในความจริงของทุกข์โดยสิน้ เชิง
การนัง่ ก�ำหนด เมือ่ พอสมควรแก่เวลาแล้วก็อยากจะลุกขึน้ เดินเป็นการเปลีย่ นอิรยิ าบถ
พอเกิดจิตอยาก ต้องก�ำหนดจิตอยากนัน้ เสียก่อนว่า อยากลุกหนอๆๆ เมือ่ ก�ำหนดจิตอยากแล้ว
ก็จงก�ำหนดอาการของท่าทางทีก่ ำ� ลังลุก เช่น ขยับกาย เหยียดกาย ยันกาย เป็นต้น กายทีล่ กุ ขึน้
นั้นย่อมมีน�้ำหนักด้อยลงกว่าน�ำ้ หนักที่กายนั่ง ดังนั้นเมื่อจะลุกขึ้นก็จงก�ำหนดว่า ลุกหนอ การ
ขยับเขยือ้ นไปในท่าทางต่างๆ พึงท�ำอย่างช้าๆ เนิบๆ และให้มสี ติกำ� หนดรูต้ ามไปตลอดทุกระยะ
ที่เปลี่ยนแปลง จงกระท�ำตนเสมือนคนไข้ที่มีอาการเพียบหนัก จะยกจะย้ายไปแต่ละทีก็เกิด
ความเจ็บปวดล�ำบากจึงค่อยๆ ยกย้ายคล้ายคนที่ขาดแรงมาเป็นแรมเดือนอย่างนั้นเทียว ก�ำลัง
สติสมาธิปญ
ั ญาจึงจะเฟือ่ ง ถ้าท�ำอย่างรวดเร็วแล้วย่อมจะไม่ได้ผลอะไรเป็นการตอบสนอง จาก
การที่ได้ท�ำเพียงท�ำอย่างนี้ นอกจากการไม่รู้ นับแต่การจ�ำได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเคยขยับเขยื้อน
ไหวกายด้วยความว่องไวเสมอมานัน้ เพิง่ จะมาเริม่ ท�ำตนเสมือนคนไข้อาการหนักก็ตอ่ เมือ่ เข้ามา
ปฏิบัติธรรม การที่ต้องท�ำตนเช่นนี้ ก็เพื่อให้สติได้สามารถก�ำหนดรู้อยู่ทุกๆ ระยะ เพื่อให้สมาธิ
และปัญญาได้กล้าแข็งขึน้ จนรูแ้ จ้งความจริงของรูปนามตามสภาวธรรมซึง่ มีการเกิดดับอยูอ่ ย่าง
รวดเร็ว ถ้าไม่ท�ำช้าๆ เนิบๆ เช่นนี้แล้วไหนเลยสติจะก�ำหนดตามรู้ได้ทัน เมื่อสติก�ำหนดตามรู้
ไม่ทันการเกิดดับของรูปนามแล้ว สติ สมาธิ และปัญญา ที่ได้เพียรท�ำมาก็ไม่มีความหมาย ดัง
นัน้ จึงต้องสลัดความเคยชินเสียให้สนิ้ และเปลีย่ นอาการท่าที เพือ่ ให้สติสมาธิและปัญญา ได้เกิด
รู้ซึ่งความจริงของความเป็นไปของรูปนาม
อนึ่ง “ตา” ที่สามารถจะมองเห็นอะไรๆ ในโลกได้โดยไม่มีขอบเขตนั้นก็ต้องส�ำรวมให้
จงหนัก อย่าไปมองนั่นมองนี่ตามนิสัยเคยชิน จงพยายามขะมักเขม้นอยู่แต่อารมณ์ที่ก�ำหนด
อยูเ่ ป็นส่วนใหญ่ เมือ่ ได้เป็นอะไรเข้ามาก็จงก�ำหนดซึง่ การเห็นนัน้ ว่า เห็นหนอ เมือ่ กล่าวกันโดย
ความจริงแล้ว บุคคลทีม่ องนัน่ มองนีโ่ ดยไม่มคี วามหมายนัน้ มักจะเจ็บตัว จึงกล่าวได้วา่ เป็นการ
เห็นทีใ่ ห้โทษมากกว่าคุณ จึงควรได้เอาเยีย่ งคนตาบอดเป็นตัวอย่าง กล่าวคือคนตาบอดนัน้ ย่อม
มิสามารถมองเห็นอะไรกับเขาได้ ดังนั้นเขาจะไม่สนใจกับสิ่งรอบด้านของเขาเลย และจะไม่
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พยายามแสดงความทะเยอทะยานมองนั่นมองนี่ เนื่องจากมองแล้วไม่เห็นประโยชน์อะไรเลย
นัน่ เอง เขาจึงไม่มองสิง่ ใดเลยเป็นอันขาด โยคีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมก็ควรได้สำ� รวมระวังต่อการดูนนั่ ดูนี่
ให้จงหนัก เช่นเดียวกับตนได้สังวรอยู่ในการก�ำหนดรู้ ซึ่งความเป็นไปของรูปนาม จนอาจท�ำให้
คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตนตาบอด ฉะนั้น
นอกจากส�ำรวมระวังทางตาแล้ว พึงได้สังวรการได้ยิน “ทางหู” ให้จงหนักด้วย บุคคล
ที่หูหนวกนั้น เขาจะไม่น�ำพาต่อเสียงต่างๆ ทั้งดี และไม่ดีแต่ประการใดเลย เนื่องจากหูของเขา
ฟังไม่รู้เรื่อง ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ชอบแส่หาเรื่องคอบสืบเสาะแต่ข่าวที่จะก่อให้เกิดแตกแยก
กัน มาเล่าสู่กันเป็นทอดๆไป ในที่สุดก็หาสาระอะไรไม่ได้เลย นับเป็นเรื่องที่น่าละอายและอดสู
ใจยิง่ นัก โยคีผปู้ ฏิบตั จิ งได้สำ� รวมการได้ยนิ ให้จงหนัก เมือ่ ได้ยนิ เสียงทีด่ กู นั ก็จงก�ำหนดว่า ได้ยนิ
หนอ เมื่อเกิดรู้สึกสนใจอยากได้ยินได้ฟังซึ่งการพูดนั้น ก็จงก�ำหนดว่า อยากได้ยินหนอๆๆ เมื่อ
ก�ำหนดรู้ซึ่งการได้ยินแล้วก็กำ� หนดซึ่งอารมณ์เดิม คือ พอง-ยุบ ข้อส�ำคัญพึงต้องท�ำตนเหมือน
คนหูหนวกที่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่
โยคีบคุ คลปฏิบตั ธิ รรมมีหน้าทีเ่ พียงแต่ใส่ใจมัน่ อยูใ่ นการก�ำหนดด้วยความเคารพเท่านัน้
ไม่พึงบังควรใส่ใจหรือสนใจต่อได้เห็นได้ยินให้ยิ่งไปกว่าอารมณ์ที่ตนก�ำหนดอยู่ การได้เห็นหรือ
ได้ยินนั้นแม้จะเป็นภาพหรือเรื่องเลอเลิศสักปานใดก็ตาม แต่ย่อมไม่ประเสริฐไปกว่าธรรมที่ตน
แสวงอยูไ่ ด้เลย นอกจากไม่ใส่ใจต่อสิง่ ต่างๆ แล้ว พึงกระท�ำตนเสมือนคนไข้ซงึ่ มีอาการเพียบหนัก
ในการก�ำหนดซึ่งรูปนาม ไม่ว่าจะลุก จะนั่ง จะเดิน จะนอน เมื่อจะลุกขึ้นพึงก�ำหนดว่า อยาก
ลุกหนอๆๆ ขณะที่ลุกขึ้นนั่งนั้นต้องก�ำหนดอาการต่างๆ ให้ได้มาก ที่สุด เท่าที่จะมากได้ด้วย
เมื่อลุกขึ้นยืนแล้วจงก�ำหนดว่า  ยืนหนอๆๆ ขณะที่ยืนอยู่นั้นเมื่อเห็นอะไรก็จงก�ำหนดในสิ่งนั้น
ว่า เห็นหนอๆๆ เมื่อออกเดินก็จงก�ำหนดว่า ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ (จงพยายามพิจารณาดู
การเขยื้อนเคลื่อนไปของอาการแห่งเท้าให้จงดี พร้อมกับก�ำหนดว่า ซ้ายย่างหนอ หรือขวาย่าง
หนอ) ตามกรณีของการเริ่มก้าว ถ้าเริ่มก้าวด้วยเท้าซ้ายก็ก�ำหนดว่า ซ้ายย่างหนอ  ถ้าเริ่มก้าว
ด้วยเท้าขวาก็กำ� หนดว่า ขวาย่างหนอ  การก�ำหนดเช่นนี้เป็นการก�ำหนดอย่างธรรมดา สามัญ
ในการไปไหนมาไหนนั่นเอง
จาก หนังสือ แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา โดย หลวงพ่อใหญ่ฯ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
(* โปรดติดตาม แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา ตอนที่ ๘ ใน อาสภาสาร ฉบับที่ 48)

ปกิณณกะธรรม
การใช้ ค�ำศัพท์กับพระสงฆ์

ส. มณี [๑]

ค�ำพระ หมายถึง ค�ำที่ใช้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะ  ถือว่าเป็นค�ำสุภาพ  และถูก
ต้องตามธรรมเนียมที่ใช้กันมาแต่โบราณ  เช่น  
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า  กิน, ดื่ม        พระสงฆ์ใช้ค�ำว่า  ฉัน
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า นอน       
พระใช้ค�ำว่า จ�ำวัด       
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า อาบน�้ำ     
พระใช้ค�ำว่า สรงน�้ำ     
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า  โกนหัว      พระใช้ค�ำว่า ปลงผม   
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า เขียนจดหมาย    พระใช้ค�ำว่า ลิขิตที่วัด   
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า สึก      
พระ ใช้ค�ำว่า  ลาสิกขา        
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า ให้      
พระใช้ค�ำว่า ถวาย   
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า เชิญ  
พระใช้ค�ำว่า นิมนต์ หรือ อาราธนา   
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า ป่วย     
พระใช้ค�ำว่า อาพาธ             
ค�ำชาวบ้านเขาพูดว่า  ตาย       
พระใช้ค�ำว่า มรณภาพ
น�้ำปานะที่ท่านก�ำหนดไว้มี ๘  ประการ  คือ  น�้ำมะม่วง  น�้ำชมพู่ น�้ำกล้วยมีเมล็ด  
น�้ำกล้วยไม่มีเมล็ด  ( คู่ ๑ ) น�้ำมะซาง   น�้ำองุ่น  น�้ำเหง้าบัว น�้ำมะปราง  หรือ  น�้ำลิ้นจี่
น�้ำปานะและเครื่องดื่มต่างๆ เช่น  น�ำ้ พุทธา  น�้ำแห้ว  น�้ำอ้อย  น�ำ้ ตาล   น�้ำอัดลมต่างๆ  ก็
อนุโลมเข้าด้วยฯ
น�้ำปานะที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรฉันได้ตลอดเวลา และเภสัชที่
ฉันได้มีผลมะขามป้อม ผลเสมอดองด้วยน�ำ้ มูตรเน่า  ให้ฉันแทนยาไว้ติดตัวไปไหนมาไหนก็จะ
ได้สะดวกใช้ในเวลาเดินทางไกลไปปฏิบัติธรรม  

[๑]พระมหาโสภณ มณีปัญญาพร, ป.ธ. ๙, พธ.ด., พระวิปัสสนาจารย์ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
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ข้อคิดค�ำคม
เรื่อง “ ชีวิต คือ การต่อสู้อย่างไม่ขาดสาย ”
การหัดเดิน หัดว่ายน�ำ 
้ ต้องอาศัยความมานะบากบั่นของตัวเราเอง  คนอื่นท�ำแทนไม่
ได้หรือช่วยเราไม่ได้   การต่อสู้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน  เราต้องเงยหน้าขึ้นมาก้าวไปข้างหน้าอย่าง
องอาจทระนง  ต้องต่อสู้   ต้องพึ่งพาล�ำแข้งของตนเอง  จึงจะหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์
ยากได้  ผงาดกายยืนขึ้นมาได้อยู่ในสังคมได้อย่างอาจหาญ
ความส�ำเร็จมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญ  แต่เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความมานะ
บากบั่น  ถ้าไม่ลงเรี่ยวแรง ก็ไม่มีผลเก็บเกี่ยว ไม่รดน�้ำพรวนดินดอกไม้ย่อมไม่เบ่งบานให้มนุษย์
ได้ชื่นชม  มีแต่คนที่กล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะอุปสรรคเท่านั้น  จึงจะเป็นผู้ประสบกับความส�ำเร็จ
อยู่เสมอ ต่อสู้ ต่อสู้ต่อไป จึงเป็นหลักสัจธรรมแห่งชีวิตของคนเรา.
ชีวิต คือ สมรภูมิสู้รบ
ที่เต็มไปด้วยเลือดและเพลิง
เพื่อนเอ๋ย อย่ามัวรีรออยู ่เลย
สงคราม  อย่ า ยอมเป็ น แพะ
ขอให้ใช้ สติปัญญาอย่างเต็มที่
ที่ ถู ก เชื อ ดนิ่ ม ๆ ท่ า มกลาง
สงคราม   เราต้ อ งมี จิ ต ใจที่ ก้าวสู่อนาคตอันรุ ่งโรจน์กันต่อไปเถิด.
ฮึ ก เหิ ม ห้ า วหาญ ก้ า วต่ อ ไป
ข้างหน้าอย่างองอาจทระนง
ชีวิตเปรียบประดุจดัง
ว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า  พลังชีวิตแม้จะเปราะบางดังสายป่าน  แต่ก็ยังคงรุดหน้าต่อไปอย่าง
มานะบากบั่น  มีแต่การต่อสู้เท่านั้นที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้   ต้องต่อสู้จึงจะสร้าง
โลกแห่งความสุขขึ้นมาได้ ต้องต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย   ชีวิตจึงจะมีค่ามีความหมายมากขึ้นต่อไป    
ชีวิต คือ ละครฉากหนึ่ง จะมีคุณค่าหรือไม่ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความดีมิใช่ความยาวของเนื้อหา
ในชีวิตของคนเรานั้น มีเรื่องที่ไม่สมหวังมากมาย จึงไม่ควรท�ำลายขวัญและก�ำลังใจของตนเอง  
เพราะอุปสรรคชั่วคราวคิดให้ปลงตกให้ได้   ชีวิตจึงจะมีความสุข พึงต่อสู้อย่างสุขนิยมปฏิบัติ
ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของนักปราชญ์เมธี  เสาะหาอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ อุทิศ
ชีวิตเพื่อสังคม เพื่อเพื่อนมนุษย์  สร้างสันติสุขแกชาวโลก
เพื่อนเอ๋ย  อย่ามัวรีรออยู่เลย  ขอให้ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ ก้าวสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์
กันต่อไปเถิด.     

“

“

เรื่องเล่าจากพระสูตร
กนฺตาโภ ภิกฺขุ

ภาพประกอบจากหนังสือ  Angulimala: Der Strassenräuber

ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ผู้ไฝ่ธรรมทุก ๆ ท่าน
มีวลีเด็ดที่ว่า “เราหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด” ค�ำพูดนี้เข้าใจว่า ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยิน
และจ�ำได้ว่าเป็นค�ำกล่าวของใคร และมีความหมายว่าอย่างไร ที่ยกค�ำนี้มาเพราะอยากจะน�ำ
เรื่องราวจากพระสูตรเรื่องหนึ่งมาให้อ่านกันแบบสบาย ๆ แต่แฝงไว้ด้วยคติธรรม ข้อคิดต่าง ๆ
เป็นเรื่องเล่า ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ ข้อที่ ๓๔๗ หน้าที่ ๔๒๑ (พระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มสีฟ้า) ชื่อว่า องคุลิมาลสูตร ท่านผู้มีอุตสาหะจะไปศึกษาอ่านรายละเอียด
ก็สามารถไปอ่านได้ตามพระสูตรดังกล่าว เรื่ององคุลิมาลสูตรมีเรื่องเล่ายาวต่อไปสู่เรื่องเล่า
อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่า ชาดก (สันสกฤต: บาลี: जातक) คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีต
ชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำ� เพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรง
น�ำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ จึง
เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า “ชาดก” ชาดกจึงเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียก
ว่า นิทานชาดก เรื่องราวของชาดกปรากฏในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๗,๒๘ เรื่องที่จะน�ำมา
เล่านี้ปรากฏอยู่ในเล่มที่ ๒๘ ข้อที่ ๓๗๑ หน้าที่ ๑๕๘ เป็นต้นไป ชื่อว่า “มหาสุตโสมชาดก”
กล่าวถึงเรื่อง “มนุษย์ก็กินคน” เรื่องราวจะเป็นอย่างไร จะจริงหรือไม่จริงในที่นี้ไม่ได้บังคับว่า
ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อ่านเอง
ขอท้าวความเรือ่ งราวเกิดขึน้ ทีว่ ดั พระเชตะวัน เมืองสาวัตถี หลังจากทีพ่ ระบรม
ศาสดาได้ปราบพยศของโจรองคุลิมาลให้กลับใจด้วยพระวาจาว่า “เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิยังไม่
หยุด” ในขณะที่องคุลิมาลโจรวิ่งไล่ตามไปติด ๆ เหนื่อยหอบแล้วหยุดยืนตะโกนบอกว่า “หยุด
ก่อนสมณะ” “เราหยุดแล้ว แต่ทา่ นยังไม่หยุด” ในขณะทีพ่ ระองค์ยงั ก้าวย่างพระบาทอยู่ ท�ำให้
องคุลมิ าลฉุกคิด ด้วยความอยากรู้ ตามประสาของผูม้ กี ารศึกษามาดี แต่เพียงแค่ถกู ชักน�ำในทาง
ทีผ่ ดิ ประกอบกับความอยากได้ในวิชาความรูท้ สี่ งู ขึน้ ไปตามค�ำหลอกลวง เมือ่ รูค้ วามหมายแล้ว
องคุลิมาลจึงได้สติกลับกลายเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ขอบวชในพระธรรมวินัย แต่เรื่องไม่ได้จบ
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เพียงแค่นั้น มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งท่านก็น�ำมานั่งสนทนากันว่า เป็นความอัศจรรย์อะไรเช่นนี้ ที่
องคุลิมาลโหดร้ายขนาดทหารของพระราชาทั้งกองทัพมีอาวุธครับมือยังปราบองคุลิมาลไม่ได้
แต่พระบรมศาสดาปราบองคุลิมาลได้ด้วยพระหัตถ์เปล่า ๆ น่าอัศจรรย์จริง ๆ
พระสงฆ์เหล่านัน้ จึงเข้าไปกราบทูลถามถึงความอัศจรรย์นนั้ ต่อหน้าพระพักตร์
พระองค์ตรัสตอบว่า เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ปราบโจรองคุลิมาลให้
หมดพยศ ขออุปสมบทในพระธรรมวินัย ไม่น่าอัศจรรย์เลย ในสมัยที่ยังไม่ตรัสรู้ ก็เคยปราบมา
แล้วน่าอัศจรรย์กว่าอีก ท�ำให้พระสงฆ์ยงิ่ สนใจเรือ่ งราวเข้าไปใหญ่กราบทูลขอให้พระองค์ทรงเล่า
ให้ฟัง พระบรมศาสดาจึงยกเอาชาดกมาเล่าให้พระสงฆ์เหล่านั้นได้ฟัง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร
ขอเชิญติดตามกันต่อไป
ในอดีตกาลนานมาแล้ว มีเมือง ๆ หนึ่งชื่อ “นครอินทปัต” ตั้งอยู่ในแคว้นกุรุ มี
พระราชาพระนามว่า “โกรัพยะ” อยูค่ รองราชย์สมบัติ เวลานัน้ พระโพธิสตั ว์ได้ถอื ก�ำเนิดในพระ
ครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าโกรัพยะ เมือ่ ประสูตกิ าลออกมา พระราชบิดาและพระราช
มารดา พร้อมพระประยูรญาติขนานนามให้ว่า “สุตโสม”เหตุผลเพราะมีพระพักตร์ที่เปล่งปลั่ง
ดั่งดวงจันทร์ และเจริญวัยขึ้นก็มีอัธยาศัยน้อมไปทางการด้านศึกษาหาความรู้ พระบิดาจึงได้
พระราชทานทองลิม่ ราคาหนึง่ พันกหาปนะ แล้วส่งไปศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ทศิ าปาโมกข์
ที่เมืองตักกศิลา และมีพระราชกุมารจากเมืองอื่น ๆ ก็เดินทางไปศึกษาด้วยเหมือนกัน หนึ่งใน
นั้นคือพระกุมารนามว่า “พรหมทัต” เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราช ผู้ครองนครพา
ราณสี เจ้าชายพรหมทัตได้กลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของพระเจ้าชายสุตโสม
เจ้าชายสุตโสม เป็นคนฉลาด สนใจในวิชาความรู้ และขยันหมัน่ เพียรอ่านต�ำรับ
ต�ำรา จนได้เป็นหัวหน้าห้อง ศึกษาไม่นานก็จบศิลปะวิทยาการทั้งปวง แต่ยังไม่กลับในระหว่าง
พักอยูก่ บั อาจารย์ อาจารย์ทศิ าปาโมกข์ ยังได้มอบหมายให้ทำ� หน้าทีส่ อนเพือ่ น ๆ แทนอาจารย์
ในคราวที่อาจารย์ไม่อยู่ จนเจ้าชายพรหมทัตส�ำเร็จการศึกษาได้ในไม่นานเช่นกัน เมื่อเพื่อน ๆ
รุ่นเดียวกันส�ำเร็จการศึกษาหมด จึงได้พากันร�่ำลาอาจารย์กลับเมืองของตน ๆ และก่อนจะ
แยกจากกันนั้น สุตโสมราชกุมาร ได้เน้นย�้ำให้เพื่อน ๆ ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก คือเว้นจาก
การเบียดเบียน และให้รักษาอุโบสถศีลทุกวันปักษ์ (วันพระทั้งข้างขึ้นข้างแรม) พระราชกุมาร
ทั้งหลายเหล่านั้นก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ แล้วแยกย้ายกันกลับไป หนึ่งในนั้นคือพระสหาย
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ที่สนิทที่สุดคือ “พรหมทัตกุมาร” ปรากฏชัดในองค์ความรู้ของเจ้าชายสุตโสม (เป็นความรู้ล่วง
หน้าไปในอนาคต เป็นความรู้พิเศษเข้าลักษณะอนาคตังสญาณคือความรู้ไปในอนาคต) ว่าเมื่อ
เจ้าชายพรหมทัตได้ครองราชย์ จะเป็นผู้นำ� ความหายนะมาสู่กรุงพาราณสี
พระราชกุมารเหล่านั้น เมื่อกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตน ก็ได้ขึ้นครอง
ราชย์แทนพระราชบิดา ทุกองค์ต่างส่งสารแสดงความยินดีต่อกันและกันทุกพระองค์ ส่วน
พรหมทัตผูเ้ ป็นพระสหายได้ขนึ้ ครองอาณาจักรแคว้นกาสี มีเมืองใหญ่คอื พาราณสีเป็นราชธานี
ลักษณะของพระเจ้าพรหมทัตอย่างหนึ่งคือเสวยพระกระยาหารแต่ละมื้อ จะขาดเนื้อไม่ได้เลย
จึงเป็นงานหนักของพ่อครัวทีท่ ำ� พระกระยาหารในแต่ละวัน วันหนึง่ พ่อครัวเก็บเนือ้ ไว้สำ� หรับปรุง
พระกระยาหารในวันรุง่ ขึน้ ไม่ดี มีสนุ ขั ตัวโปรดของพระราชาแอบเข้าไปขโมยกินหมด และวันนัน้
ก็ตรงกับวันพระซึ่งเป็นวันอุโบสถศีล ชาวเมืองงดเว้นการช�ำแหละเนื้อ พ่อครัวจึงไม่สามารถหา
เนือ้ จากทีไ่ หนมาทดแทนได้เลย และเรือ่ งไม่ได้จบแค่นนั้ มันหมายถึงชีวติ ของคนต้นครัวทุกคนที่
จะโดนประหารถ้ามื้อพรุ่งนี้ไม่มีเนื้อ จึงเป็นความทุกข์ใจกระวนกระวายของเหล่าคนต้นครัวทั้ง
หลาย
เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องหาวิธีแก้ พ่อครัวหัวใสคนหนึ่งจึงได้ปรึกษากับ
เพือ่ น ๆ ว่า เช้ามืดให้ใครคนใดคนหนึง่ เข้าไปในป่าช้าผีดบิ (คือป่าช้าทีท่ งิ้ ศพสด ๆ ไว้โดยยังไม่มี
การเผาหรือฝัง) ให้ไปตัดเอาเนื้อต้นหาของศพที่ยังสดใหม่มาปรุงพระกระยาหารตอนเช้า การ
วางแผนหาทางแก้ไขความทุกข์ใจก็สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี เมือ่ ยกส�ำรับพระกระยาหารไปถวาย
พระราชาตักพระกระยาหารเข้าปากแตะลิน้ เท่านัน้ รสชาติแผ่ซา่ นทัว่ ชิวหาประสาท เป็นรสชาติ
ที่อร่อยอย่างไม่เคยได้ล้ิมรสมาก่อนเลย แต่ทรงท�ำเป็นจะคายพระกระยาหารทิ้งเสีย แล้วถาม
พ่อครัวว่า นี่มันเนื้ออะไร พ่อครัวก็มีความผิดอยู่แล้วเมื่อถูกถามเช่นนั้นจึงมือไม้สั่นรีบกราบทูล
ว่า “เป็นเนื้อบริสุทธิ์ที่ควรเสวยได้พระเจ้าข้า”
จากนั้นพระเจ้าพรหมทัตได้รับสั่งเรียกพ่อครัวเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวเพื่อ
สอบถามอีกครั้ง พ่อครัวก็ตอบว่า “เป็นเนื้อที่เคยเสวยทุกวันแหละพระเจ้าข้า” พระราชา
ถามว่า “ท�ำไมทุกวันรสชาติมันไม่เหมือนมื้อนี้ ให้เจ้าบอกมาตรง ๆ” เมื่อถูกขู่จะประหารชีวิต
ทั้งครอบครัว (ความจริงคือพระราชาติดในรสเนื้อมนุษย์เสียแล้วสิ) พ่อครัวจึงต่อรองว่า “ถ้า
พระองค์จะอภัยโทษแก่หม่อมฉัน ๆ ก็จะทูลความจริงพระเจ้าข้า” พระราชาบอกว่า “เอาเถอะ
น่าเราอภัยโทษให้เจ้ารีบบอกมา”
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พอพ่อครัวกราบทูตความจริงเท่านั้นแหละ พระราชาพอพระทัยเป็นอย่างมาก
แล้วบอกว่า “เจ้าอย่าบอกใครนะ ต่อไปให้เจ้าปรุงเนือ้ แบบนีใ้ ห้เราทานทุกมือ้ ๆ” พ่อครัวตกใจ
มาก การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าของเขาคิดว่าจะจบกลายเป็นว่าต้องรับผิดชอบหนักขึน้ ไปอีก การ
จะหาเนือ้ มนุษย์มาปรุงอาหารมันไม่ใช่เรือ่ งง่าย จึงรีบกราบทูลว่า “ขอเดชะพระอาญามิพน้ เกล้า
ข้าพระพุทธเจ้าจะไปหาเนือ้ มนุษย์มาจากไหนได้ทกุ มือ้ พระเจ้าข้า” พระราชาย้อนถามว่า “อ้าว
! แล้ววันนี้เจ้าไปเอามาจากไหนละ” พ่อครัวตอบว่า “จากป่าช้าผีดิบพระเจ้าข้า ตัดเอาเนื้อขา
เป็นศพสด ๆ ทีญ
่ าตินำ� ไปทิง้ ไว้” พระราชาบอกว่า “โถ ๆ ต่อไปไม่ตอ้ งล�ำบากขนาดนัน้ ในเรือน
จ�ำมีนักโทษรอประหารเพียบ ไปเฉือนเอาเนื้อมาได้ทุกวัน”
ตั้งแต่นั้นพ่อครัวได้นำ� เนื้อของนักโทษประหารมาประกอบอาหารให้พระราชา
เสวยได้ทุกมื้อ จนกระทั่งนักโทษประหารหมดเรือนจ�ำ ส่วนนักโทษทีย่ ังไม่ถึงประหารก็ได้เลือ่ น
ขั้น กลายเป็นนักโทษประหารไปเสียหมด เมื่อนักโทษหมดจากเรือนจ�ำ  พ่อครัวจึงกราบทูล
พระราชาว่า “หมดแล้วพระเจ้าข้าจะท�ำอย่างไรต่อไป” พระราชาบอกว่า “กลางคืนให้เจ้าไป
ยืนซุ่มอยู่ที่ตรอก หรือซอย ทางสองแพร่ง หรือสี่แพร่ง แล้วล่าเนื้อล�่ำมา” จากนั้นซากศพของ
ชาวเมืองถูกเฉือนเอาเนื้อล�ำ้ ไปหมด ถูกทิ้งเกลื่อนพระนคร ชาวบ้านแตกตื่นบ้างก็ตามหาญาติ
ที่หายไป เกิดอลหม่าน คร�่ำครวญไปทั่วเมือง จึงพากันไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบและ
ตามหาคนฆ่าญาติพี่น้อง พระเจ้าพรหมทัตถามกลับว่า “พวกเจ้ารู้หรือว่าใครฆ่าญาติของพวก
เจ้า” ประชาชนตอบว่าไม่รู้พระเจ้าข้า “อ้าว ! เมือพวกเจ้าไม่รู้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร เพราะ
ไม่ใช่ต�ำรวจ” หมดกันพระราชาเป็นที่พึ่งของชาวเมืองไม่ได้อีกแล้ว ชาวเมืองจึงปรึกษากันต่อ
แล้วไปหาเสนาบดีที่ชื่อกาฬหัตถีผู้มีปัญญา เล่าเรื่องราวให้ทราบ เสนาบดีปลอบชาวบ้านให้
ใจเย็น ๆ ขอเวลาสัก ๗ วันจะสืบเรื่องให้
  เสนาบดีได้ให้คนไปดักซุ่มอยู่ที่ตรอก จึงจับผู้ร้ายที่หิ้วตะกร้าเนื้อมนุษย์ได้
คาหนังคาเขา แล้วน�ำมาสอบสวน พอทราบว่าเป็นค�ำสั่งของพระราชา จึงปรึกษากันว่าจะยึด
อ�ำนาจจากพระราชา แต่ด้วยขัตติยมานะ จะท�ำอย่างนั้นไม่ได้ง่าย ๆ จึงน�ำประชาชนจ�ำนวน
มากเข้าไปเฝ้าพร้อมพ่อครัวและตระกร้าเนื้อมนุษย์ ทูลถามพระราชาว่า “เรื่องที่เกิดขึ้นเป็น

57

ความจริงหรือพระเจ้าข้าว่า พระองค์เสวยเนื้อมนุษย์” เมื่อพระราชายอมรับแต่โดยดี เสนาบดี
จึงให้โอกาสกลับตัวทูลให้งดเสวยเนือ้ มนุษย์ แต่พระราชายังยืนกรานว่า “ชีวติ นีข้ าดเนือ้ มนุษย์
ไม่ได้” เมื่อประชาชนได้ยินดังนั้นจึงโห่ร้องให้ขับไล่พระราชา เสนาบดีจึงทูลว่า “หากพระองค์
งดเนือ้ มนุษย์ไม่ได้ พระองค์กไ็ ม่ควรเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไป” พระราชาจึงยอมสละราชสมบัติ
แต่โดยดีแล้วออกไปอยู่ป่า แต่ขอดาบเล่มหนึ่ง กับคนท�ำกับข้าวคนหนึ่งให้ตามไปด้วย จากนั้น
ได้เข้าป่าไปคอยดักจับคนที่หลงเข้าไปในป่ามาท�ำอาหาร ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพรมทัตถูกขนาน
พระนามใหม่ว่า “โจรโปริสาท” แปลว่า มนุษย์กินคน ใครที่ได้ยินชื่อนี้จะกลัวกันจนก้าวขาไม่
ออก เป็นอัมพฤกษ์ไปชัว่ คราวเลยทีเดียว อยูม่ าไม่นานโจรโปริสารท หาเนือ้ ไม่ได้หงุดหงิดเหมือน
คนติดยาติดเหล้า กลับมาบอกคนท�ำครัวให้ตั้งหม้อต้มน�้ำ  คนท�ำครัวรู้ตัวดีว่าเป็นเราต้องเสร็จ
แน่ ๆ จึงอ้อนวอนขอชีวิตแต่ไม่เป็นผล โจรโปริสาทได้ฆ่าพ่อครัวตัวเองต้มย่างกินซะแล้ว ชื่อ
เสียงกระฉ่อนไปทั่วชมพูทวีปว่า โจรโปริสาท มนุษย์กินคน
ต่อมามีพราหมณ์พอ่ ค้าคนหนึง่ จะไปค้าขายต่างเมืองได้รขู้ า่ วว่ามีโจรโปริสาท ฆ่า
คนกิน จึงได้ตระเตรียมผูค้ น จ้างคนน�ำทางและเกวียนจ�ำนวนเป็นร้อย เป็นขบวนเกวียนผ่านไป
โจรโปริสาทขึ้นซ่อนตัวอยู่บนคบต้นไม้คอยจ้องเหยื่อ เห็นฝูงเกวียนและคนมามากมายไม่สนใจ
แต่พอมองเห็นพราหมณ์หนุ่มพ่อค้าก็ถึงกับน�้ำลายไหล เมื่อขบวนเกวียนมาถึงใกล้ ๆ ก็ลงจาก
ต้นไม้แล้วแกว่งดาบตะโกนว่า “ข้าคือโจรโปริสาท” เท่านั้นแหละผู้คนทั้งหลายถึงกับก้าวขาไม่
ออก บ้างก็หมอบราบ โจรโปริสารทจึงจับเอาพราหมณ์หนุม่ มัดขาห้อยหลัง(แบก)เข้าป่าไป ส่วน
คนทั้งหลายที่รับค่าจ้างน�ำทางเมื่อได้สติมา คุยกันว่าเรารับเงินเขามาแล้วแต่คุ้มครองเจ้าของ
ทรัพย์ไม่ได้ เสียชือ่ หมดจึงพากันตามไป โจรโปริสาทเห็นคนตามไปมากจึงรีบแบกพราหมณ์หนุม่
หนีกระโดดข้ามคลอง ถูกตอไม้ทิ่มทะลุถึงหลังเท้า ทนเจ็บไม่ไหวจึงทิ้งพรหมณ์หนุ่มหนีเอาตัว
รอด ผู้คนทั้งหลายเมื่อได้พราหมณ์หนุ่มแล้วก็ไม่สนใจติดตามโจรต่อไป พากันน�ำพรหมณ์กลับ
ส่วนโจรโปริสารท หนีหลบเข้าไปซ่อนตัวรักษาแผลอยู่ในย่านต้นไทรได้รับความเจ็บปวดแสน
สาหัส แต่ความส�ำนึกชั่วดีไม่เกิดขึ้นเลย เพราะใจได้ด�ำดิ่งลงสู่ความมืดมิดเสียแล้ว...เรื่องราว
ของโจรโปริสาทจะเป็นอย่างไร ขอเชิญติดตามอ่านในตอนต่อไป ขอความเห็นธรรม ความเบิก
บานใจจงบังเกิดมีแก่ทุก ๆ ท่านโดยพลันเทอญ....

ธรรมะน่ารู้
(ที่มา: ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา วิถีมุตตสังคหะ)

ภพภูมิ ๓๑ (ตอนที่ ๓ สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์-03)
เรื่องพระอินทร์ทรงบ�ำเพ็ญกุศลในพระพุ ทธศาสนา
พระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชผูเ้ ป็นใหญ่กว่าเทวดาทัง้ ปวงในชัน้ ดาวดึงส์นี้ ระหว่างที่
พระศาสนาของพระสมณโคดมยังไม่อบุ ตั ขิ นึ้ นัน้ ความสวยงาม รัศมีและวิมานก็ดอ้ ยกว่าเทพยดา
ชัน้ ผูใ้ หญ่บางองค์ คงมีแต่อำ� นาจความเป็นใหญ่อย่างเดียว ต่อมาเมือ่ ศาสนาของพระสมณโคดม
ได้อบุ ตั ขิ นึ้ แล้ว ความสวยงามของวิมานและรัศมีของท้าวสักกะจึงมีบริบรู ณ์เต็มที่ ทัง้ นีเ้ ป็นด้วย
อ�ำนาจของกุศลกรรมที่ท้าวเธอได้มาถวายทาน แด่พระมหากัสสปเถระเจ้า ดังมีเรื่องว่า
ขณะที่พระอินทราธิราชเสวยทิพสมบัติอยู่ในชั้นดาวดึงส์นั้น ได้ทอดพระเนตรเห็น
เทพยดาชั้นผู้ใหญ่บางองค์มีรัศมีและวิมานสวยงามมากกว่าพระองค์ซึ่งเป็นใหญ่กว่า จึงทรง
นึกในพระทัยว่า เพราะเหตุใดเทวดาพวกนี้ จึงมีรัศมีและวิมานสวยงามมากกวา พระองค์ก็ทรง
ทราบได้ว่าการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เทวดาพวกนี้ได้สร้างกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาในขณะที่
ศาสนาด�ำรงอยู่ ฉะนั้น กุศลกรรมอันใด ที่บุคคลได้ท�ำไว้ ในเวลาที่ยังมีพระพุทธศาสนา กุศล
อันนั้น ย่อมมีอานิสงส์ไพบูลย์ยิ่งกว่ากุสลกรรมที่ท�ำในเวลา ที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
พระองค์ทมี่ รี ศั มีนอ้ ย มีวมิ านทีส่ วยงามน้อยกว่านัน้ ก็เพราะว่ากุศลกรรมทีพ่ ระองค์ได้ทำ� ไว้นนั้
เป็นไปในเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนา เมื่อทรงทราบดังนี้แล้ว ก็พยายามคอยหาโอกาสที่จะ
ทรงสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาให้จงได้
อยู่มาวันหนึ่ง พระองค์ทรงเล็งทิพยเนตรเป็นพระมหากัสสปเถระเจ้า ออกจากนิโรธ
สมาบัติ และก�ำลังจะไปโปรดคนที่ยากจน ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เมื่อพระองค์ทรงทราบดังนี้แล้ว
ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะคอยหาโอกาสที่จะท�ำบุญในพระพุทธศาสนามานานแล้ว จึง
ชวนนางสุชาดามเหสีเสด็จลงสู่มนุษยโลกพร้อมด้วยสุธาโภชน์ ส�ำหรับถวายแก่พระมหาเถระ
เจ้า เมื่อลงมาถึงมนุษยโลกแล้ว ก็เนรมิตองค์เป็นคนชราสองคนผัวเมียทอผ้าอยู่ในกระท่อมอยู่
ต้นทางที่พระมหาเถระจะผ่านมา
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เมือ่ พระมหากัสสปเถระเจ้าออกจากนิโรธสมาบัตแิ ล้ว ก็ตงั้ ใจว่าจะไปโปรดคนทีย่ ากจน
ในหมู่บ้านแห่งนั้น จึงจัดแจงครองจีวรและอุ้มบาตรเดินมา เมื่อถึงหมู่บ้านนั้นแล้วก็เข้าไปหยุด
ยืนอยู่ที่หน้าบ้านๆแรกที่ถึง สมเด็จอมรินทราธิราชแปลงเมื่อแลเห็น พระมหาเถระเจ้าหยุดยืน
ที่หน้าประตูกระท่อมของตนก็รีบออกมา แล้วบอกให้นางสุชาดายกเอาอาหารมาให้เพื่อจะได้
ใส่บาตร นางสุชาดาก็ยกเอาสุธาโภชน์ที่เตรียมมานั้นมาให้แก่พระสามี องค์อัมรินทร์จึงยกเอา
สุธาโภชน์นั้นใส่ลงในบาตรของพระมหาเถระเจ้า
ในชัน้ แรก พระมหาเถระเจ้าไม่ได้พจิ ารณารูว้ า่ สองสามีภรรยาผูใ้ ส่บาตรนีเ้ ป็นพระอินทร์
และพระมเหสี คิดว่าเป็นคนยากจนธรรมดาเหมือนกับคนอืน่ ๆ ต่อเมือ่ รับเอาอาหารทีพ่ ระอินทร์
ถวายแล้ว กลิ่นของอาหารนั้นมาสัมผัสจมูก ท่านก็รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่อาหารธรรมดา แต่เป็น
อาหารทิพย์ และชายชราและภรรยานัน้ ก็มใิ ช่คนธรรมดา แท้จริงเป็นพระอินทร์และมเหสีปลอม
แปลงมา พระมหาเถระรู้ดังนั้นแล้วก็ต่อว่าพระอินทร์ขึ้นว่า ในการที่อาตมาภาพมาโปรดสัตว์
ณ ที่นี้ มิได้ตั้งใจมาโปรดผู้ที่มีบุญอยู่แล้วเช่นองค์อัมรินทร์นี้ อาตมาภาพตั้งใจจะมาโปรดคน
ยากคนจน เหตุไฉน ท่านจึงมาท�ำเช่นนี้ พระอินทร์จึงบอกว่าข้าพองค์ก็เป็นคนยากจนเหมือน
กัน เพราะถึงแม้ว่าข้าพองค์จะเป็นใหญ่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ก็จริงอยู่ แต่ว่ารัศมีก็ดี วิมานก็ดี ของ
ข้าพระองค์นั้น ยังด้อยกว่าเทวดาองค์อื่นๆ บางองค์มากนัก ทั้งนี้ก็เพราะว่า ข้าพระองค์ไม่ได้
ท�ำกุศลในเวลาที่มีพระพุทธศาสนานั้นเอง มาบัดนี้ ข้าพระองค์ได้มาพบกับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว
จึงต้องการสร้างกุศลในศาสนา เพื่อให้รัศมีแห่งกายและวิมาน ของข้าพระองค์ได้มีความสว่าง
รุ่งโรจน์อย่างบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้แหละ ข้าพระองค์จึงต้องแปลงปลอมตนมากระท�ำดังนี้
อาศัยการถวายทานแก่พระขีณาสวะมหากัสสปเถระแล้ว เมื่อพระอินทร์กลับขึ้นไปสู่
ดาวดึงส์เทวโลกนั้น รัศมีกายของพระองค์ และรัศมีแห่งวิมานก็ปรากฏสว่างรุ่งโรจน์ สวยงาม
บริบูรณ์เต็มที่ด้วยประการดังนี้
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เรื่องท้าวสักกเทวราชเป็นโสดาบัน
และในอนาคตจะได้มาเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ในมนุษยโลก
ท้าวสักกเทวราชพระองค์นี้ เมื่อได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ใน
เรือ่ งพรหมชาลสูตรจบลงแล้ว ท้าวเธอก็ได้สำ� เร็จเป็นโสดาบัน และจะอยูใ่ นดาวดึงส์พภิ พตลอด
จนสิ้นอายุ และเมื่อจุติจากดาวดึงส์แล้ว ก็จะได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ในมนุษยโลก จะ
ได้ส�ำเร็จเป็นสกทาคามีเป็นล�ำดับที่ ๒ เมื่อสิ้นชีพจากมนุษย์ แล้วก็ไปบังเกิดในชั้นดาวดึงส์อีก
และได้ส�ำเร็จเป็นพระอนาคามีเป็นล�ำดับที่ ๓ เมื่อสิ้นอายุในภพดาวดึงส์จะได้ไปบังเกิดในชั้น
สุทธาวาสตั้งแต่ชั้นอวิหาเป็นต้นไป จนถึงชั้นอกนิฏฐา และปรินิพพานในชั้นนั้น เรื่องที่แสดงมา
นี้ มีมาในสักกปัญหสูตร พระบาลีมหาวรรคและอรรถกถา
(* โปรดติดตาม ธรรมะน่ารู้ - เรื่อง ภพภูมิ ๓๑ ตอนที่ ๔ ใน อาสภาสาร ฉบับที่ 48)
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The Seven Factors of Enlightenment (Part II)
Sayadaw U Pandita
MINDFULNESS: THE FIRST ENLIGHTENMENT FACTOR
(continued…)
Four More Ways to Develop Mindfulness
Commentators identify four additional factors which help develop
and strengthen mindfulness until it is worthy of the title bojjhaṅga.
1. Mindfulness and Clear Comprehension
The first is satisampajañña, usually translated as “mindfulness and
clear comprehension.” In this term, sati is the mindfulness activated
during formal sitting practice, watching the primary object as well
as others. Sampajañña, clear comprehension, refers to mindfulness
on a broader basis: mindfulness of walking, stretching, bending,
turning around, looking to one side, and all the other activities that
make up ordinary life.
2. Avoiding Unmindful People
Dissociation from persons who are not mindful is the second way
of developing mindfulness as an enlightenment factor. If you are
doing your best to be mindful, and you run across an unmindful
person who corners you into some long-winded argument, you can
imagine how quickly your own mindfulness might vanish.

3. Choosing Mindful Friends
The third way to cultivate mindfulness to associate with mindful
persons. Such people can serve as strong sources of inspiration. By
spending time with them, in an environment where mindfulness is
valued, you can grow and deepen your own mindfulness.
4. Inclining the Mind Toward Mindfulness
The fourth method is to incline the mind toward activating mindfulness. This means consciously taking mindfulness as a top priority,
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alerting the mind to return to it in every situation. This approach
is very important; it creates a sense of unforgetfulness, of non-absentmindedness. You try as much as possible to refrain from those
activities that do not particularly lead to the deepening of mindfulness. Of these there is a wide selection, as you probably know.
As a yogi only one task is required of you, and that is to be aware
of whatever is happening in the present moment. In an intensive
retreat, this means you set aside social relationships, writing and
reading, even reading scriptures. You take special care when eating
not to fall into habitual patterns. You always consider whether the
times, places, amounts and kinds of food you eat are essential or
not. If they are not, you avoid repeating the unnecessary pattern.
INVESTIGATION: THE SECOND ENLIGHTENMENT FACTOR
We say that the mind is enveloped by darkness, and as soon as
insight or wisdom arises, we say that the light has come. This light
reveals physical and mental phenomena so that the mind can see
them clearly. It is as if you were in a dark room and were given a
flashlight. You can begin to see what is present in the room. This
image illustrates the second enlightenment factor, called “investigation” in English and dhamma vicaya sambojjhaṅga in Pāli.
The word “investigation” may need to be elucidated. In meditation,
investigation is not carried out by means of the thinking process. It
is intuitive, a sort of discerning insight that distinguishes the characteristics of phenomena. Vicaya is the word usually translated as
“investigation”; it is also a synonym for “wisdom” or “insight.” Thus
in vipassanā practice there is no such thing as a proper investigation
which uncovers nothing. When vicaya is present, investigation and
insight coincide. They are the same thing.
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What is it we investigate? What do we see into? We see into dhamma. This is a word with many meanings that can be experienced
personally. Generally when we say “dhamma” we mean phenomena,
mind and matter. We also mean the laws that govern the behavior of phenomena. When “Dharnma” is capitalized, it refers more
specifically to the teaching of the Buddha, who realized the true
nature of “dhamma” and helped others to follow in his path. The
commentaries explain that in the context of investigation, the word
“dhamma” has an additional, specific meaning. It refers to the individual states or qualities uniquely present in each object, as well as
the common traits each object may share with other objects. Thus,
individual and common traits are what we should be discovering
in our practice.
Knowing the True Nature of Dhammas
The characteristic of investigation is the ability to know, through
discernment by a nonintellectual investigation, the true nature of
dhammas.
Dispelling Darkness
The function of investigation is to dispel darkness. When dhamma
vicayais present, it lights up the field of awareness, illuminating the
object of observation so that the mind can see its characteristics
and penetrate its true nature. At a higher level, investigation has
the function of totally removing the envelope of darkness, allowing
the mind to penetrate into nibbāna. So you see, investigation is a
very important factor in our practice. When it is weak, or absent,
there is trouble.
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Dissipating Confusion
As you walk into a pitch-dark room, you may feel a lot of doubt.
“Am I going to trip over something? Bang my shins? Bang into the
wall?” Your mind is in confusion because you do not know what
things are in the room or where they are located. Similarly, when
dhamma vicaya is absent, the yogi is in a state of chaos and confusion, filled with a thousand and one doubts. “Is there a person, or
is there no person? Is there a self, or no self? Am I an individual or
not? Is there a soul, or is there no soul? Is there have been plagued
by doubts like this. Perhaps you doubted the teaching of impermanence, suffering, and absence of self. “Are you sure that everything
is impermanent? Maybe some things aren’t quite so unsatisfactory
as others. Maybe there’s a self-essence we haven’t found yet.” You
may feel that nibbāna is a fairy tale invented by your teachers, that
it does not really exist.
The manifestation of investigation is the dissipation of confusion.
When dhamma vicaya sambojjhanga arises, everything is brightly
lit, and the mind sees clearly what is present. Seeing clearly the
nature of mental and physical phenomena, you no longer worry
about banging into the wall. Impermanence, unsatisfactoriness
and absence of self will become quite clear to you. Finally, you may
penetrate into the true nature of nibbāna, such that you’ll not need
to doubt its reality.
Ref: In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha,
Sayādaw U Pandita (1992)
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The manifestation of investigation
is the dissipation of confusion. When
dhamma vicaya sambojjhanga arises,
everything is brightly lit, and
thmind sees clearly what is present.

“

ประสบการณ์ใครเอ่ย
ทัศนีย์ คงนุ่น
ได้รับข้อความติดต่อผ่านไลน์จาก วัดภัททันตะอาสภาราม อ. บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้
เราเขียน “ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม” รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเหมือนได้รับพรก่อนนอน
(เนื่องจากเห็นข้อความตอนค�่ำแล้ว) รีบตอบตกลงทันที
เราชือ่ ทัศนีย์ คงสนุน่ อายุ 51 ปี เข้าวัดครัง้ แรกเพราะมารดาเสียชีวติ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554
ตอนนั้นเราอายุ 43 ปี ต้องการท�ำและส่งบุญกุศลให้พ่อและแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เริ่ม
จากใส่บาตรทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียว เป็นเวลา 1 ปี (จากนั้นก็ท�ำบ่อย ๆ และท�ำตามควร
แก่โอกาส) ไม่ว่าเดินทางไปไหนขึ้นเหนือ ลงใต้ ไปเขมร ก็ต้องเตรียมของติดกระเป๋าส�ำหรับ
ใส่บาตร เราเคยใส่บาตรและรับพรภาษาบาลีจากพระที่กัมพูชา แม้เดินทางโดยรถทัวร์หรือ
รถยนต์ส่วนบุคคล ก็จะไม่ให้พลาด เราเคยวิ่งตามพระเพื่อใส่บาตรริมถนนระหว่างเดินทางไป
นครศรีธรรมราช (ขอบคุณน้องเจ้าของรถที่เป็นผู้ขับและคอยมองหาพระให้ใส่บาตร)
จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม เราอยากนั่งวิปัสสนากรรมฐานส่งบุญกุศลให้พ่อและแม่
ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ในช่วงต้นเข้าพรรษา ปี 2554 เราก็ไปเดินจงกรม นัง่ สมาธิทวี่ ดั ดุสติ ฯ
เป็นครั้งแรก ป้าตุ๊ ป้าละออง ลุงมนัส พี่น้อย พี่ทวาย เป็นผู้อาวุโสที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจ�ำ
ทุกวัน ทุกท่านดูแลเราอย่างดี ให้การต้อนรับ ให้ค�ำแนะน�ำ โดยมีพระบาส (ปัจจุบันไม่แน่ใจว่า
ยังเป็นพระอยู่หรือเปล่า) เป็นผู้นำ� ปฏิบัติ
ช่วงเวลานั้น เราไปปฏิบัติฯ ที่วัดดุสิตฯ ทุกเย็น พยายามไม่ให้ขาดเกือบตลอดพรรษา
จนน�้ำท่วมวัดและบ้านเราในปลายเดือนตุลาคม 2554 จึงเว้นจากการปฏิบัติฯ ไปประมาณ 1
เดือนเศษ พอน�้ำลดก็กลับมาปฏิบัติฯ ต่อ ไม่เคยสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ที่ไหน ไม่รู้จัก
ว่าการส่งหรือสอบอารมณ์คืออะไร ท�ำอย่างไร ท�ำไมต้องสอบหรือส่งอารมณ์ หลังจากนั้น เรา
ไปปฏิบัติตามวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ เรื่อย ๆ เท่าที่จะมีโอกาส เท่าที่จะปฏิบัติได้ มี
สภาวะธรรมตามสมควรแก่ความตั้งใจในการปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา สภาวะครั้งแรกของเรา
เกิดขึน้ ระหว่างการฝึกเดินจงกรมในเดือนแรกของการเริม่ ต้นปฏิบตั ิ ในลักษณะของการเคลือ่ น

เท้าไปข้างหน้าช้า ๆ แต่มันเคลื่อนไปกะตึ๊ก ๆ ถี่ยิบ ไม่เรียบรื่น ไม่ใช่สั่น ไม่ใช่ลักษณะกระดก
ขึ้นลง และได้ทราบภายหลังว่า คือ การเห็นการเกิดดับ การเคลื่อนไหวร่างกายที่เรารู้สึกว่าต่อ
เนือ่ งนัน้ จริง ๆ แล้วมันมีการเกิดดับอยูต่ ลอดเวลา แต่เราไม่เคยรับรูไ้ ด้ เพราะสติและสมาธิของ
เราไม่มากพอ นี่คือ สภาวะธรรมครั้งแรกของเรา จากนั้นก็มีสภาวะเกิดขึ้นเนือง ๆ บางสิ่งต้อง
ปรับปรุง แก้ไข บางสิง่ ให้ดำ� เนินต่อไป บางสิง่ ต้องเพิม่ พูนท�ำให้ยงิ่ พอให้มกี ำ� ลังใจในการปฏิบตั ิ
ว่าเรามาถูกทาง หากออกนอกทางก็จะได้กลับตัวทัน เรามีสภาวะธรรมตามควร มากบ้างน้อย
บ้างตามก�ำลัง แต่ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะช่วงเวลาที่ปฏิบัติอยู่ที่วัดภัททันตะอาสภาราม
แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรม หลักก็คือ ลด ละ ขจัด ขัดเกลากิเลส ตัณหา ราคะ คือ
โลภะ โทสะ โมหะ เรียกว่า อกุศลจิต ให้เบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุด ช้าเร็วตามก�ำลังความ
แก่กล้าของศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา ของแต่ละบุคคล สภาวะต่าง ๆ เป็นเพียง
ป้ายบอกทิศทางให้ไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วรไม่ควรยึดติด ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ งุ่ ให้เกิด หรือหวังให้เป็น แต่หาก
เขาจะเกิดก็เกิดได้เอง เป็นอยู่เองตามธรรมชาติ รับรู้สภาวะได้ตามก�ำลังความตั้งมั่นของจิต สติ
และสมาธิ ไม่ใช่อยากให้ตั้งอยู่หรืออยากให้ดับ ถ้าเขาจะตั้งอยู่หรือดับ เขาก็ตั้งอยู่และดับเอง
ตามธรรมชาติ
เรามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 เดือน (เดือนต้นสิงหาคม ถึง สิ้นเดือนตุลาคม
2560) ที่วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ระหว่างที่ปฏิบัติฯ อยู่ที่วัดภัททันตะฯ ก็
มีสภาวะต่าง ๆ พอประมาณ อาจไม่วิจิตรพิสดารอะไรมากมาย ไม่ได้เทียบเคียงตนเองกับใคร
แต่เท่าที่ตนได้ก็รู้สึกดี มีก�ำลังใจให้ตั้งใจปฏิบัติฯ ต่อไป ก่อนไปปฏิบัติฯ มีอุปสรรคหลายอย่าง
เครียด และเมื่อไปถึงวัดช่วงแรก ๆ ก็ยังพบวิบากไม่ดีอีกหลายอย่าง ก็พยายามข่มใจ ดึงสติ
กลับมาก�ำหนดอิรยิ าบถย่อยให้มาก ไม่วา่ ซักผ้า อาบน�ำ 
้ ขัดห้องน�ำ 
้ กวาดถูกฏุ ิ เดิน ยืน นัง่ นอน
จนหลับและตื่น ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ตามค�ำแนะน�ำของกัลยาณมิตร คือ พระอาจารย์หลวงพ่อ
“พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)”
ในสัปดาห์แรกของการอยู่ที่วัดภัททันตะฯ เพราะความเครียด ความกังวล จากวิบาก
ต่าง ๆ ท�ำให้ตั้งใจมุ่งมั่น เพียรก�ำหนดรู้ จึงมีสภาวะ คือ คืนหนึ่งขณะนอนหลับอยู่ รู้สึกตัวตื่น
ขณะก�ำลังพลิกตัวจากตะแคงทับข้างซ้ายไปข้างขวา โดยมันก�ำหนดการพลิกตัวเอง อย่างช้า ๆ
ชัดเจน และนิ่มนวล แล้วก็ก�ำหนดจับผ้าห่มและดึงมาคลุมตัว แล้วก�ำหนดพลิกตัวจากทับข้าง
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ขวามาข้างซ้าย ตลอดเวลาของการพลิกตัวไปมาและการจับดึงผ้าห่ม มันก�ำหนดเองใช้เวลาปกติ
เหมือนเราพลิกตัวจับผ้าห่มในทุกวัน แต่รู้สึกถึงความช้า นิ่มนวล ชัดเจน แต่เราไม่ได้ท�ำ  ไม่ได้
เป็นเราที่ก�ำหนด มันท�ำเอง
อีกหลายวันต่อมา ขณะทีเ่ ราก�ำลังตืน่ จากท่านอนตะแคงทับข้างขวา เราก็กำ� หนดลืมตา
หนอ ขยับหนอ น�ำขาทัง้ 2 ข้างลงข้างเตียงเพือ่ จะลงสูพ่ นื้ ค่อย ๆ ก�ำหนดยกหนอ ลงหนอ ขณะ
เดียวกันก็ค่อย ๆ ดันตัวจากท่าตะแคงขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในท่านั่ง ก�ำหนดรู้ขยับหนอ ขึ้นหนอ ไป
ด้วย นับตั้งแต่การเอนกายมาที่ประมาณ 45 องศา เป็นต้นมา การก�ำหนดค่อย ๆ เอนกาย ขึ้น
หนอ ก�ำหนดขา ลงหนอ ก�ำหนดเท้าสู่พื้น ถูกหนอ ก�ำหนดกาย นั่งหนอ ตรงหนอ ลุกหนอ
ยืนหนอ เท้าขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ไปประมาณ 2 ถึง 3 ก้าว ทุกอย่างนี้มันท�ำ
เอง ก�ำหนดเอง เราไม่ได้ท�ำ เรามั่นใจ อาจไม่มีค�ำบริกรรม แต่รู้อาการช้า เนิบ
นาบ นิ่มนวล ชัดเจน ความเร็วเป็นปกติ แล้วมันก็หายไป กลับมาเป็นเรา
ก�ำหนดขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอเองตามเดิม ซึ่งเราก็สงสัยว่าถ้าเราไม่
ได้ท�ำแล้วใครท�ำ  ท�ำไมมันช้า เนิบนาบ นิ่มนวล แต่ชัดเจน และก็นึกไป
ถึงหลายปีก่อนที่ปกติเวลาเดินเราก็จะตามรู้ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
หรือระยะอื่น ๆ ตามแต่ที่เราจะก�ำหนดทัน ปกติเราจะตามรู้ได้ถึงระยะที่
4 ในเวลาที่เดินปกติ คือ ยกส้น ยก ย่าง เหยียบ วันนั้นเราก�ำลังเดินจาก
ตึกที่ท�ำงานจวนจะถึงประตูท่าน�้ำของ รพ. ศิริราช เราก็รู้สึกว่าการก้าวเท้า
มันช้า เนิบนาบ นุ่มนวลมาก ๆ แต่ชัดเจน ความเร็วตามปกติที่เราเดินอยู่ เป็น
อยู่ประมาณ 2 ก้าว ก็หายไป
ช่วงที่อยู่ที่วัดภัททันตะฯ ตอนแรกเราก็ช่วยกันกับโยคีท่านอื่น ๆ เก็บกวาดเช็ด
ถูศาลา ช่วยกันหลายคน เราชอบใช้น�้ำยาดันฝุ่นถูพื้น เพราะรู้สึกสนุก แต่เจ็บและปวดข้อมือ
(เราป่วยด้วยโรคปลอกเอ็นข้อมืออักเสบ และนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ล็อคอยู่แล้วประมาณ 4 หรือ 5
เดือน ก่อนมาปฏิบัติธรรมที่วัดภัททันตะฯ) เราทนไม่ไหวต้องขอผู้ดูแลว่าขอไม่ช่วยงานกวาด
ถูศาลา และต้องซักผ้าเองทุกวัน ก็ทรมานอยู่ แต่อดทนไป ก�ำหนดไปเท่าที่มีสติระลึกรู้และ
ก�ำหนดได้ ระหว่างที่ปฏิบัติฯ นั้น ขณะนั่งสมาธิบางบัลลังค์ ก็รู้สึกปวดแสบที่ข้อมือทั้งสองข้าง
ลักษณะคล้ายเชือกเกลียวเส้นใหญ่ทบี่ างช่วงหลุดรุย่ เกือบขาด บางครัง้ บางบัลลังค์แขนกระตุก
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เล็กน้อยสลับกันซ้ายบ้าง ขวาบ้าง บางที่ก็กระตุกแรงปานกลางแต่ไม่ได้เป็นทุกวันไม่ได้เป็นทุก
บัลลังก์ เว้นระยะแล้วแต่เขาจะเป็นในบัลลังก์ไหน รวมกระตุกอยู่ประมาณ 5 หรือ 6 บัลลังค์
จนวันหนึ่งระหว่างที่นั่งสมาธิ รู้สึกเหมือนใครเอาไม้หรือเหล็กเส้น ขนาดประมาณเท่าไม้เสียบ
ลูกชิน้ มาแทงและกดลงบนบริเวณปลอกเอ็นข้อมือข้างขวาทีป่ วดอยู่ ขณะนัน้ รูส้ กึ ปวดมากบอก
ไม่ถกู เลย แล้วแขนข้างขวาก็กระตุกจนพ้นหน้าตักแรงมากแล้วก็กลับไปทีเ่ ดิมเอง มือวางทับกัน
อยู่ท่าเดิมเอง และอาการปวดมาก ๆ แบบเมื่อครู่ก็หายไป พอคลายสมาธิ ก็รู้สึกดีที่ข้อมือทั้ง
2 ข้าง เหมือนทุกครั้งที่มีการกระตุกแขนหรือข้อมือในบัลลังค์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ที่ภายหลังการ
กระตุกจะรูส้ กึ ดี แต่ดอี ยูไ่ ม่นานก็ปวดอีก ส่วนการกระตุกครัง้ นีร้ สู้ กึ ดีไปประมาณ 1 วันกว่า
ๆ แต่ถ้าเคลื่อนไหวผิดท่าก็จะปวด หลังจากนั้นก็กลับมาเจ็บปวดเหมือนเดิม
เราเคยส่งอารมณ์กับพระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) เรา
เรียกท่านว่า พระอาจารย์หลวงพ่อฯ ว่า ขณะนัง่ สมาธิรสู้ กึ เหมือนมีแท่งอะไร
ค�ำ้ อยู่ในล�ำคอจากบริเวณล�ำคอส่วนบนที่ต่อกับเหนียงคางไปถึงส่วนบน
ของอกที่ต่อกับคอ พระอาจารย์หลวงพ่อฯ จึงเล่าว่าการก�ำหนดอิริยาบถ
ย่อยในการทานอาหาร พระอาจารย์หลวงพ่อฯ เคยมีสภาวะตอนกลืน
อาหารว่า มันกลืน ว้าบบบบ! ลงไป เราได้ยนิ ดังนัน้ ก็ตงั้ ใจก�ำหนดอิรยิ าบถ
ขณะทานอาหารและดื่มน�้ำปานะ เพราะอยากมีสภาวะ ว้าบบบบ! เวลา
กลืนอาหารแบบพระอาจารย์หลวงพ่อฯ บ้าง ไม่ว่าจะทานอะไร ดื่มอะไร
เราก็ตั้งใจตามรู้อาการขณะกลืน ว่ามันสัมผัสตรงไหนบ้าง ลงไปถึงไหน
แล้ววันหนึง่ ตอนนัน้ เราปฏิบตั ใิ นกุฏิ เมือ่ เดินจงกรมเสร็จ กระหายน�ำ 
้ ก็กำ� หนด
ตลอดเวลาตัง้ แต่เดินไปนัง่ ทีเ่ ตียง เหยียดแขนไปหยิบแก้วน�ำ้ บนโต๊ะมาดืม่ ไปหนอ ถูกหนอ
จับหนอ ยกหนอ มาหนอ ขึน้ หนอ ปากถูกหลอดก็ ถูกหนอ ดูดหนอ อมหนอ กลืนหนอ พอกลืน
น�้ำลงก็ตามรู้เวลากลืน และได้รู้สึกเหมือนลมในท้องดันผนังท้องด้านในให้ขยายพอง ฟื้บบบบ
เบา ๆ แต่ชัดเจน เหมือนเวลาเราเติมน�้ำใส่ลูกโป่งแล้วน�้ำมันดันลูกโป่งให้พองฟื้บบบบแบบนั้น
และในคืนหนึ่ง เราหลับอยู่แต่ต้องตื่นขึ้น เพราะเสียงจากการกลืนน�้ำลายนั้นดังมาก
เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ดังจากภายในช่องปากบริเวณเพดานปากด้านในที่ต่อกับล�ำคอ จึงลอง
ก�ำหนดกลืนหนอใหม่เพือ่ จะดูทมี่ าของเสียงว่าใช่ไหม ปรากฏว่ามันก็ดงั มากเหมือนคลืน่ กระทบ
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ฝั่งแต่เบากว่าครั้งแรกที่ท�ำให้เราตื่นนิดหนึ่ง เราก�ำหนดกลืนหนออีกทีให้มั่นใจ มันก็ดังเหมือน
คลื่นกระทบฝั่งอีก แต่คราวนี้เบาลงกว่าครั้งที่สองอีก เราก็ อืมมม รู้แล้วหนอ แล้วก็หลับไปไม่
ติดใจอะไร
สรุปว่าเราเห็นสภาวะอืน่ ทัง้ ทีต่ ามรูอ้ ริ ยิ าบถย่อยเดียวกันกับพระอาจารย์หลวงพ่อฯ ไม่
ได้เห็นอาการกลืน ว้าบบบ! อย่างทีพ่ ระอาจารย์หลวงพ่อฯ เห็น เพราะการเห็นสภาวะต่าง ๆ ใน
แต่ละขัน้ ไม่ใช่วา่ ใครเห็นอย่างไรแล้วเราต้องเห็นเหมือนกันกับเขา เช่น เปรียบเหมือนเราเดินขึน้
บันไดตึกหลายชั้น พอถึงชั้นที่ 1 เราเห็นป้ายโฆษณาบริษัทประกันภัย เพื่อนที่เดินมาก่อน หรือ
เดินมาพร้อมกัน หรือเดินมาหลังเรา พอถึงชั้นที่ 1 เขาอาจเห็น ป้ายโฆษณาการออมเงิน ป้าย
การกู้เงินลงทุน เป็นต้น
เช้าวันหนึง่ ตืน่ ขึน้ มามีเสียงออกมาจากหูขา้ งซ้ายทีเ่ รานอนทับอยู่ ดังเหมือนเราเอาใบไม้
มาเป่าที่ขอบใบดังปู้ววววว (ดัง ปู้วววว แบบคนเป่าใบไม้เป็นนะ ไม่ใช่ดังปรู้ดดด ๆ หรือ ฟู่ว
ๆ มีแต่เสียงลมออกจากปากมากระทบใบไม้นะ) เราก็พยายามจะทดลองเหมือนที่เราต้องลอง
ครั้งที่สอง ที่สาม ในการเกิดสภาวะอื่น ๆ ที่ผ่านมา ลองเอียงศรีษะให้ทับหูกับหมอนท่าโน้นก็
แล้ว ท่านี้ก็แล้ว ท่านั้นก็แล้ว เคยเห็นสุนัข หรือแมว ที่เขานอนแล้วเอาหัวซุกข้างโน้นที ข้างนี้
ที พลิกหันหัว หันหูไปมา อาการเราเป็นแบบนั้นเลย บ้าอยู่คนเดียว แต่ก็ไม่ได้ผล ไม่มีเสียงใด
ๆ ให้ได้ยินอีกเลย ก็ได้แต่สงสัยหนอไป พอความสงสัยหมดไปก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ในคืนหนึ่งขณะที่กำ� ลังกราบพระก่อนนอน สวดมนต์ มี อะระหัง สัมมาฯ เป็นต้น แผ่
เมตตาเสร็จ กราบพระครัง้ ที่ 1 ก็ปกติ คือ เป็นเราผูท้ ถี่ กู ครอบคลุมด้วยกิเลสตัณหา แต่พยายาม
ขัดเกลา ขณะก�ำลังกราบพระครั้งที่ 2 อยู่ดี ๆ จิตเราเกิดเป็นกุศลมากคิดว่า “สิ่งที่เราได้อยู่นี้
เป็นสิ่งที่เหนือสิ่งใด ๆ ไม่ต้องการอะไรแล้ว อภัยให้ทุกอย่างทุกคน ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่คิดคับ
แค้นใจใด ๆ รู้สึกมีเมตตาต่อคนทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย จิตเบิกบาน วาง ว่าง เบา และเป็นสุข
มาก” (ซึ่งจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า “สิ่งที่เราได้อยู่นี้...” ที่เราคิดขณะนั้น คืออะไร) เคยรู้สึกไหม
ที่ “พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สาว น้องชาย น้องสาว หรือคนที่คุณรัก เขาท�ำอะไรที่น่าโกรธเคืองมาก
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เลย แต่คุณไม่รู้สึกโกรธ แต่เข้าใจ ไม่เอาโทษ ไม่เอาผิด หรือไม่ถือเป็นความผิดเลยสักนิดเดียว
ตรงกันข้ามคุณ รู้สึกเมตตา สงสาร และอภัย เข้าใจ ยิ้มมมมม...ม” แบบนั้นน่ะ แต่ตอนที่เราอยู่
ในสภาวะที่จิตเป็นกุศลนั้น ความรู้สึกของการอภัย การเมตตาอย่างที่กล่าวมามันมากกว่าการ
อภัยให้พ่อ-แม่ และคนที่เรารักนั้นอีกมาก ๆ ๆ เลย ใจเราสงบ ใส เย็น มีแต่ความเมตตา อภัย
ไม่มีความคิดอะไรที่เป็นอกุศลเลย เป็นสุขมาก จนกราบพระครั้งที่ 5 เสร็จ เรากราบ 5 ครั้ง คือ
กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ และครูอาจารย์ ก็ก�ำหนดขยับหนอ ๆ ๆ เอนหนอ
ๆ ๆ ลงหนอ ถูกหนอ ขยับหนอ นอนหนอ ตามรู้พองหนอ-ยุบหนอไปเรื่อย ๆ ก็ยังรู้สึกจิตเป็น
กุศลแบบนั้นอยู่จนหลับไปอย่างเป็นสุข พอเช้ามืดตื่นลืมตามา คนเมื่อคืนหายไปไหนไม่รู้กลับ
มาเป็นมนุษย์กิเลสหนาตัณหาหนักที่พยายามขัดเกลาให้เบาบางคนเดิม มนุษย์จิตกุศลคนเมื่อ
คืนหายไปสิ้น ลุกนั่งบนเตียงนึกทบทวนแล้วก็ อืมมม ไม่เป็นไร มาให้เราได้รู้สึกได้รู้จักว่าเวลา
จิตเป็นกุศลจริง ๆ มันเป็นอย่างไรแว็บหนึ่งก็ประเสริฐสุดแล้ว ตั้งใจต่อไป
บางวันเรารู้สึกปวดเมื่อยหนอ บางวันเบื่อหนอ บางวันไม่สบายหนอ บางวันหดหู่หนอ
จนค�ำ่ วันหนึง่ ทีศ่ าลาพระสัทธรรม ช่วงเวลาการสาธยายธรรมของพระอาจารย์หลวงพ่อฯ เรานัง่
สมาธิไปด้วยฟังธรรมจากพระอาจารย์หลวงพ่อฯ ไปด้วย ตอนนัน้ เราปวดเมือ่ ยตามตัว ปวดหลัง
มาก นั่งสมาธิช่วงหลัง ๆ ก็หลังงอตลอด ครั้งนั้น ตอนเริ่มนั่งขัดสมาธิก็นั่งให้ถูกท่า มือขวาทับ
ซ้าย หลังตรงพอประมาณ สวยงามที่สุดเท่าที่ท�ำได้ในขณะนั้น ปิดเปลือกตาแล้วบอกจิตตนเอง
ว่า “จ�ำท่านี้ไว้นะ” แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร ตามรู้พองหนอ-ยุบหนอ ไปเรื่อย ๆ หลังก็งอลง ฟัง
หนอพระอาจารย์หลวงพ่อฯ บ้างประปราย ส่วนใหญ่กต็ ามรูพ้ องหนอ-ยุบหนอ ปวดหนอ ไปจน
ไม่รู้ตัว มารู้ตัวอีกทีตอนที่ลำ� ตัวมันเด้งดึ๊งหลังตรง เหมือนตอนที่เริ่มนั่งใหม่ ๆ เราไม่ได้พยายาม
ยืดตัว เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ตัว แต่รู้ตัวเพราะหลังมันเด้ง และไม่ได้ค่อย ๆ ยืด หรือ ยืดตัวเร็ว
ๆ แบบที่เราเคยท�ำ แต่หลังมันเด้งขึ้นมา ไม่แรงมากแต่เรียกว่าเด้งเหมาะที่สุด
เช้าวันหนึ่ง นั่งสมาธิบัลลังก์ก่อนอาหารมื้อเช้า ตามรู้พองหนอ-ยุบหนอ เหมือนปกติ
ทุกครั้ง มีสติรู้ตัวตลอด และรู้สึกหิว แค่รู้สึกหิวเท่านั้น เราก็เห็นภาพถาดอาหารหลายถาดวาง
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อยู่บนโต๊ะ มีแขนใครไม่รู้ก�ำลังใช้ทัพพีตักอาหารขึ้นมาดู แล้วภาพก็เลื่อนเรื่อยไปจนถึงจานรี ๆ
จานหนึ่งมีอาหารสีเหลือง ๆ คล้ายสับปะรดกวนหรือทุเรียนกวนพูนจาน ตอนนั้นเราก็คิดใน
ใจว่า “เดี๋ยวไปดูกัน” (คือ จะไปดูให้รู้ว่าเป็นทุเรียนกวน หรือสับปะรดกวน) แล้วภาพก็หาย
ไป ก็ไม่ได้คิดนึกอะไรต่อ จบอยู่แค่นั้น และกลับมาตามรู้พองหนอ-ยุบหนอ ต่อไปจนครบเวลา
คลายสมาธิ นับเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นจนคิดว่า “เดี๋ยวไปดูกัน” จนภาพหายไป น่าจะประมาณ 5
ถึง-10 วินาที พอไปถึงโรงทานก็ลืมไปแล้ว เราเข้าแถวตักอาหารตามปกติ แต่พอใกล้ถึงบริเวณ
ที่วางถาดผลไม้และของหวาน ก็นึกได้และคิดในใจว่า ดูซิ จะมีอะไรอย่างที่เห็นไหม พอเดิน
ถึงที่วางผลไม้ ของหวาน ตาก็เหลือบไปเห็นกล่องกระดาษใส่อะไรสีเหลือง ๆ เดินเข้าไปใกล้
ๆ มันคือ สับปะรดกวน ที่เหลืออยู่ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ใจก็คิด เจ้าภาพคงตั้งใจให้เราทานถึง
ให้เราเห็น เราก็เลยไม่ขัดศรัทธาด้วยปรารถนาให้เขาได้บุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมของเรา
(คิดแบบนี้จริง ๆ นะ) แล้วใช้ช้อนตัก กวาด หรือเรียกว่าขูดเลยดีกว่า ขูดมาหมดเลยได้ 1 ช้อน
โต๊ะพูน ๆ ตอนสอบอารมณ์ก็เล่าให้พระอาจารย์หลวงพ่อฯ ฟัง ท่านก็ข�ำน้อย ๆ ส�ำรวมแล้วพูด
ว่า “ไม่เหลือให้คนอื่นเลย” เราก็บอกว่า “ก็มันเหลือเท่านั้น เขาคงตั้งใจให้โยมทาน”
ขณะนั่งสมาธิ บางครั้งก็รู้สึกว่าใบหน้าเรามันส่าย หรือเด้งหันมาตั้งตรง เพราะเวลานั่ง
สมาธินานไป หลายคนน่าจะเป็นเหมือนกัน คือ ใบหน้าเราจะค่อย ๆ เคลื่อนหันไปซ้าย หรือ
ขวา บ้างคอเอียง บ้างก้ม บ้างเงย โดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหม เราก็คงเป็นแบบนั้น แต่สมาธิก็จะจัด
ท่าให้เราอยู่บ่อย ๆ จนบางบัลลังค์ มันส่ายนิด ๆ 2 ครั้งกึ๊ก ๆ จนเข้าที่ ก็ก�ำหนดรู้หนอแต่ไม่
วายทีจ่ ะคิดในใจว่าใบหน้าเราจะส่ายไปมาเร็ว ๆ เหมือนทีเ่ ขาเข้าทรงกันในงานประเพณีทางใต้
หรือเปล่านะ (นึกภาพออกใช่ไหมคะ ที่เขาเดินลุยไฟ ใช้เหล็กแหลมแทงลิ้น ระหว่างนั้นหน้าก็
ส่ายไปมารัว ๆ เร็ว ๆ) แล้วก็ตามรู้พองหนอ ยุบหนอ ต่อไป พอมาสอบอารมณ์กับพระอาจารย์
หลวงพ่อฯ ท่านก็จะข�ำเราแบบส�ำรวมอีก ท่านว่า “ดีไม่นึกว่าส่ายหน้าเป็นแบบหนังอินเดีย”
5555 เพราะเราชอบพูด หรือเล่าถึงความคิดในบางครั้งแบบข�ำ ๆ หลวงพ่อจึงบอกว่าเรา “บ๊อง
ส์ แต่บ๊องส์น่ะดี บรรลุเร็ว ดีกว่าเครียด”
          (อ่านเรื่องราวของคุณทัศนีต่อได้ฉบับหน้า)
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คุยกับหมอ
นิว่ ในระบบทางเดินปั สสาวะ

หมอพิม

Freepik

หลายคนคงจะสงสัยว่านิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ มีอาการอย่างไร เกิดได้ยังไง จะ
ป้องกันและรักษาอย่างไร ยาสมุนไพรสลายนิ่วในไตได้จริงหรือไม่ เช่นหญ้าหนวดแมว หรือยา
ล้างไต ช่วยรักษาการติดเชือ้ หรือขับสารพิษได้จริงหรือไม่วนั นีค้ อลัมคุยกับหมอจึงขอมาแนะน�ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนิ่วในไตกันค่ะ
ระบบทางเดินปัสสาวะคืออะไร?
อย่ า งที่ ทุ ก คนทราบกั น ดี ระบบทางเดิ น
ปัสสาวะประกอบด้วยไตมีสองข้าง (ซึ่งมี
หลอดเลือดมาเลี้ยงเป็นจ�ำนวนมาก และมี
เส้นประสาท ระบบทางเดินน�้ำเหลืองด้วย
เช่นกัน)  ซึ่งมีหน้าที่กรองของเสีย ยาบางตัว
และน�ำ้ ส่วนเกินจากเลือด ออกมาในรูปแบบ
ของปัสสาวะ รวมทัง้ มีหน้าทีด่ ดู กลับสารบาง
อย่างหรือเกลือแร่กลับเข้าสู่ร่างกาย เมื่อไต
ขับปัสสาวะออกมา ปัสสาวะก็จะถูกล�ำเลียง
ผ่าน กรวยไต ท่อไตสองข้าง และมาเปิดเข้า
สู่กระเพาะปัสสาวะ เมื่อมีปัสสาวะปริมาณ
หนึ่งๆ เส้นประสาทรอบกระเพาะปัสสาวะ
จะไปกระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง ท�ำให้
มนุษย์เราเกิดอาการปวดปัสสาวะ เมือ่ มีการ
เบ่งปัสสาวะ ปัสสาวะก็จะถูกบีบออกจาก
กระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะนั้น
เองค่ะ

ภาพจาก independent.co.uk
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นิ่วคืออะไร?
ถ้าจะให้นึกภาพง่ายๆ นิ่วก็เหมือนกับก้อนกรวด ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์
ตราบใดก็ตามหากมีการเกิดนิ่วขึ้น แสดงว่ามีความผิดปกติบางอย่าง เช่น มีแร่ธาตุบางอย่าง
อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะมากเกินไป ท�ำให้เกิดการตกผลึกขึ้น หรืออาจะขาดตัวยับยั้งไม่ให้
เกิดนิว่ มีการใช้ยาบางตัวเป็นระยะเวลานาน(Indinavir, Acetazolamide) การติดเชือ้ บางชนิด
โรคทางพันธุกรรม(Cystinuria) เป็นต้น
นิ่วท�ำให้เกิดอาการอย่างไร
นิ่วที่อยู่ตามต�ำแหน่งต่างๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ หากอยู่ที่ต�ำแหน่งกรวยไต หรือ
ท่อไต เมื่อนิ่วหลุดลงไป ก็ท�ำให้มีการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะ ท�ำให้ปัสสาวะไม่สามารถ
ไหลผ่านจุดอุดตันได้ เมื่อปัสสาวะค้างเหนือต่อจุดอุดตัน ก็จะท�ำให้เกิดการบีบรัดของท่อไต
ท�ำให้เกิดอาการปวดลักษณะปวดบีบๆ(Colicky pain) เป็นๆ หายๆอย่างรุนแรง(ปวดมากยิ่ง
กว่าคลอดลูกอีกค่ะ) ทีบ่ ริเวณเอว(Frank pain) และอาจร้าว(Radiating pain)มาทีข่ าหนีบหรือ
ลงมาถึงอัณฑะในผู้ชาย หรือแคมในผู้หญิง
นอกจากนี้ อาจจะมีอาการของปัสสาวะจะราด ต้องรีบวิ่งไปเข้าห้องน�้ำ  ไม่สบายท้อง
คลื่นไส้หรืออาเจียน และอาการที่มีนิ่ว ถึงแม้จะไม่มีการอุดตันก็ตาม ก็จะมาด้วยปัสสาวะเป็น
เลือดที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ได้
ในผู้ป่วยบางราย อาจไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้นเลย แต่อาจมาด้วยอาการของทางเดิน
ปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆ เช่น ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะขุ่น มีไข้หนาวสะบั้น ปวดบั้นเอว เป็นต้น
นอกจากการอุดตันที่ท�ำให้มีอาการปวดแล้วปัสสาวะที่ค้างนานๆ ก็อาจท�ำให้มีการติด
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เชื้อได้นั่นเองค่ะ
หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับ
การวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะ
การรักษานิ่ว ต้องท�ำยังไง

การรักษานิ่วขึ้นอยู่กับขนาดและต�ำแหน่งของนิ่ว นิ่วที่ขนาดเล็กมากๆ อาจจะหลุดเอง
ได้ (น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร) ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าหากจะทราบทั้งขนาดและต�ำแหน่ง
ก็ควรที่จะพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินนั่นเองค่ะ  
นอกจากนี้ หากมีการติดเชื้อจากนิ่ว จะต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อ หรือฉีดยาฆ่าเชื้อให้
ครบตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสการเป็นซ�้ำหรือเกิดเชื้อดื้อยา หรือถึงแม้จะ
รับประทานยาฆ่าเชื้อครบแล้วและยังมีอาการใหม่ ก็ควรเข้ารับการตรวจกับแพทย์ซ�้ำ เพื่อการ
รักษาเพิ่มเติมต่อไป
การป้องกันนิว่ ไม่ให้เป็นมากขึน้ เช่นการดืม่ น�ำ้ ปริมาณมากๆ หากไม่มขี อ้ ห้าม หลีกเลีย่ ง
การท�ำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ที่ทำ� ให้เสียเหงื่อมากๆ
หญ้าหนวดแมวรักษานิ่วได้จริงหรือไม่
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จากข้อมูลทางเภสัชศาสตร์พบว่าหญ้าหนวดแมว ช่วยเพิ่มการขับซิเตรท และอ๊อกซา
เลต การขับซิเตรทช่วยป้องกันการเกิดนิ่วไม่ให้เป็นมากขึ้น แต่ไม่อาจท�ำให้นิ่วสลายไปทั้งหมด
ได้ ดังนั้นการหาซื้อหญ้าหนวดแมวที่อยู่รูปชาสามารถท�ำได้ แต่อาจต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
แพทย์แผนปัจจุบันด้วย เนื่องจากยาหรือชาบางอย่างอาจมีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากหญ้า
นวดแมว ท�ำให้เราไม่ทราบว่าจะเกิดผลข้างเคียงใดๆ จากการใช้ยาดังกล่าวหรือไม่นั่นเอง
ยาล้างไตตามร้านขายยา ล้างได้จริงๆหรือไม่
ส่วนประกอบของยาล้างไต จริงๆแล้วมีฤทธิข์ บั ปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบ บาง
ต�ำหรับอาจมีการใส่สเี ช่น เมทิลนี บลู(methylene blue) ซึง่ เป็นสารสีนำ�้ เงิน ท�ำให้รบั ประทาน
ไปแล้ว ปัสสาวะจะมีสีน�้ำเงินหรือเขียว ขึ้นกับพื้นเดิมว่ามีปัสสาวะเหลืองหรือ ดังนั้นจะเห็นได้
ว่า คุณสมบัติของยา ไม่ได้มีคุณสมบัติในการล้างไตแต่อย่างใด จึงไม่ควรเรียกว่า “ยาล้างไต”
นอกจากนี้ หากใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจท�ำให้
1. ไม่ได้ผลในการรักษาโรค เช่น หากปวดเอว หรืออาการปัสสาวะขัดนั้นมีสาเหตุมา
จากนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ยานี้ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้
2. ได้รับผลเสียจากยา เช่น สารเมทิลีนบลู ห้ามใช้ในผู้ป่วยไตบกพร่องรุนแรง และ ไม่
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ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency) เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงท�ำให้
เม็ดเลือดแดงแตกง่าย และเมทิลนี บลู อาจจะมีผลข้างเคียงต่อยาบางอย่างเช่น ยารักษาในกลุม่
โรคซึมเศร้า  ท�ำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงได้ นอกจากนี้อาจมีโอกาสแพ้ส่วนประกอบอื่นๆจาก
ในต�ำรับยาอีกด้วย
สรุป นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากมีอาการดังกล่าวเช่น ปวดบีบๆ เป็นๆหายๆ
ทีเ่ อวร้าวมาขาหนีบ ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเเสบขัดหรือมีไข้ ควรเข้ารับการรักษากับแพทย์
แผนปัจจุบนั เพือ่ จะได้รกั ษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที วิธปี อ้ งกันคือ ดืม่ น�ำ้ ปริมาณมาก ในผูใ้ หญ่
โดยประมาณ 1-1.5 ลิตรต่อวัน หากไม่มีข้อห้าม นอกจากนี้การซื้อยาสมุนไพรหรือยาล้างไตมา
รักษาเอง นอกจากจะไม่ชว่ ยท�ำให้หายขาดจากโรคแล้ว ยังอาจจะท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ยาดังกล่าวรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ
อ้างอิง
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/192/ยาล้างไต-กับความเข้าใจผิดๆ/
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.10.7285
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=174
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-q-and-a-why-are-kidney-stones-sopainful/
Netter’s clinical anatomy, 3rd edition
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ตารางกิจกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๒
๑ มกราคม
๑๙-๒๙ มกราคม

มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
คอร์สปัญจบูชา

๕ กุมภาพันธ์
๑๙ กุมภาพันธ์
๑๙-๒๙ กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์
วันตรุษจีน
วันมาฆบูชา
คอร์สปัญจบูชา

๒-๑๑ มีนาคม
๑๙-๒๙ มีนาคม

มีนาคม
จารึกบุญ จาริกธรรม ณ ประเทศอินเดีย
คอร์สปัญจบูชา
เมษายน

๖ เมษายน
๘ เมษายน
๑๓ เมษายน - ๑๖ เมษายน
๑๙-๒๙ เมษายน

วันจักรี
วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันสงกรานต์
คอร์สปัญจบูชา
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ตารางกิจกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๒
๑ พฤษภาคม
๒-๑๖ พฤษภาคม
๑๓ พฤษภาคม
๑๘ พฤษภาคม
๒๐ พฤษภาคม
๑๙-๒๙ มิถุนายน
๑๖ กรกฎาคม

พฤษภาคม
วันแรงงาน
คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา
วันพืชมงคล
วันวิสาขบูชา และผ้าป่าสามัคคี
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
มิถุนายน
คอร์สปัญจบูชา
วันอาสาฬหบูชา

กรกฎาคม
๑๗ กรกฎาคม
วันเข้าพรรษา
๑๘ กรกฎาคม - ๑๓ ตุลาคม คอร์สสัจจานุปัสสนา (คอร์ส ๓ เดือน)
๒๘ กรกฎาคม
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐
๑๒ สิงหาคม

สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ
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ตารางกิจกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ตุลาคม
๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปวารณาออกพรรษา
๑๔ ตุลาคม
วันตักบาตรเทโวโรหณะ
๒๐ ตุลาคม
กฐินสามัคคี
๒๒-๒๙ ตุลาคม
คอร์ส มุทิตาอาจริยปฏิบัติบูชา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
๔-๑๔ พฤศจิกายน
จารึกบุญ จาริกธรรม ณ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
๑๙-๒๙ พฤศจิกายน
คอร์สปฏิบัติบูชา เนื่องในวันครบรอบมรณะภาพ
หลวงพ่อภัททันตะ อาสภมหาเถระ
๒๔ พฤศจิกายน
ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่
ธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๓
๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
๑๐ ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
๑๙-๒๙ ธันวาคม
คอร์สปัญจบูชา
๓๑ ธันวาคม - ๒ มกราคม ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า
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การสนับสนุนกิจกรรมของวัด
ญาติโยมและผูมีจิตศรัทธาที่ไมสะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภารามดวยตนเอง สามารถ
บริจาคปจจัยชวยเหลือคาใชจายและสนับสนุนกิจการตางๆ ภายในวัด โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับ
ปจจัยสนับสนุนผานธนาคาร ดังตอไปนี้

กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)

เพื่อเปนคาใชจายทั่วไป เชน คาบํารุงยานพาหนะคาน�้ำมัน คาน�้ำ-ไฟฟา คาใชจายเบ็ดเตล็ด
และใชเบิกจายสมทบบัญชีอื่นๆ ทุกประเภท

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย
เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๕-๐ ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๒-๑
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนกลาง)

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)

เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยคีบุคคล
ผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๗๖-๙
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๔-๘
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)
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กองทุนเผยแผ่

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ เชน คาพิมพ คาจัดทําหนังสือ
และคาเครื่องมือวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

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

กองทุนสงฆ์อาพาธ

เพือ่ เปนคาวัสดุอปุ กรณ เวชภัณฑ และคาตรวจรักษาโรค ในคราวจําเปนสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
ผูปฏิบัติธรรม

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

กองทุนที่ดิน

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

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

กองทุนอาสภาคาร

เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร ศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปนหลวงพอใหญฯ)

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

กองทุนก่อสร้าง

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารถาวรวัตถุ รวมทั้งซอมแซมอาคารสถานที่ซึ่งชํารุดเสียหาย

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

ขอเชิญผู ้มีจิตศรัทธา

ร่วมสมทบทุนสร้างอุ โบสถ ๓ ชัน้

วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุ รี

สามารถติดต่อร่วมบุ ญได้ท่ี ส�ำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม
หรือโอนเงินเข้าบัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุ โบสถ)
ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖
โทร. ๐๘๖-๘๑๙๘๓๕๘, ๐๘๕-๖๗๘๗๑๖๐, ๐๓๔-๑๖๐๕๐๙
e-mail: bhaddanta@gmail.com
ID Line @watbhaddanta.com
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