วั

าม

ัททนั ตะอาสภาร
ดภ

อาสภสาร
วั ด ภั ท ทั น ตะอาสภาราม

วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕๔ ประจ�ำเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕๔

“

ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่มุ่งความสุขความเจริญ
ก็จะต้องละ มีหน้าที่ในการละความชั่ว สัพพะปาปัสสะ
อะกะระณัง เว้นจากการท�ำบาป อะไรที่เป็นบาปก็เว้น
กุสะลัสสูปะสัมปะทา ก็คือการท�ำกุศล
อะไรที่เป็นกุศลก็ควรท�ำให้ถึงพร้อม

“

พระครูภาวนาวราลังการ วิ. โสรโท ภิกขุ
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี
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สารจากบรรณาธิ ก าร
นะมัตถุ ระตะนะตะยัสสะ
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับอาสภสาร วารสารรายสี่เดือนของวัด
ภัททันตะอาสภาราม ฉบับที่ ๕๔ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบสี่เดือนที่ผ่านมา ส�ำหรับพื้นที่
ในคอลัมน์นี้ ในฉบับนี้ ก็จะขอน�ำบทความเรื่องพญาช้างปาลิเลยยกะ มาฝากไว้เป็นเกร็ด
ความรู้นะครับ
หลายๆ ท่านคงจะเคยเห็น พระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีช้างและลิงท�ำการบูชาพระพุทธ
องค์อยู่ พระพุทธรูปปางนี้ก็มาจากเหตุการณ์ ๆ หนึ่งนั้นเอง โดยในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรง
หลีกเร้นเสด็จจ�ำพรรษาอยู่ที่ควงไม้สาละใหญ่ในราวป่ารักขิตวัน อยู่ใกล้บ้านปาลิเลยยกะ
(ซึ่งป่านี้บางทีภิกษุก็เรียกว่า ป่าปาริเลยยกะบ้าง) ในบริเวณใกล้นั้นเอง ก็ได้มีช้างฝูงหนึ่ง และ
พญาช้างปาริเลยยกะ ก็ได้หลีกหนีจากฝูงช้างมาแต่ผเู้ ดียวเพือ่ หาความสงบผาสุก และมาได้เจอ
กับพระพุทธเจ้าพอดี พญาช้างปาริเลยยกะ จึงได้ท�ำการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ ซึ่งในเรื่องนี้ จะ
ขอยกค�ำบรรยาย จากอรรถกถา ( อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ เรื่อง
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี) มาให้ดูโดยตรงดังนี้นะครับ
.........................................................................................................
ครัง้ นัน้ แล พระยาช้างนัน้ หลีกออกจากโขลง เข้าไป ณ บ้านปาริเลยยกะ ราวป่ารักขิตวัน
ควงไม้สาละใหญ่ (และ) ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่แล้ว; ก็แลครั้นเข้าไปแล้ว ถวายบังคม
พระผู้มีพระภาคเจ้า แลดูอยู่ไม่เห็นวัตถุอะไรๆ อื่น จึงกระทืบควงไม้สาละใหญ่ด้วยเท้า ถาก
(ให้เรียบ) ถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาด ตั้งแต่นั้นมา พระยาช้างนั้นจับหม้อด้วยงวง ตักน�้ำฉันน�้ำใช้มา
ตั้งไว้ เมื่อทรงพระประสงค์ด้วยน�้ำร้อน ก็จัดน�้ำร้อนถวาย
พระยาช้างนั้นจัดน�้ำร้อนได้อย่างไร?
พระยาช้างนั้นสีไม้แห้งด้วยงวงให้ไฟเกิด ใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้น เผาศิลาในกองไฟนั้นแล้ว
กลิ้งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ ทิ้งลงในสะพังน้อยที่ตัวก�ำหนดหมายไว้ ล�ำดับนั้น หย่อน
งวงลงไป รู้ว่าน�้ำร้อนแล้ว จึงไปถวายบังคมพระศาสดา
พระศาสดาตรัสว่า “ปาริเลยยกะ น�้ำเจ้าต้มแล้วหรือ?” ดังนี้แล้ว เสด็จไปสรงในที่น้ัน
ในกาลนั้น พระยาช้างนั้นน�ำผลไม้ต่างอย่างมาถวายแด่พระศาสดา. ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จ
เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต พระยาช้างนั้นถือบาตรจีวรวางไว้บนตระพอง ตามเสด็จพระศาสดาไป
พระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วรับสั่งว่า “ปาริเลยยกะ ตั้งแต่ที่นี้ เจ้าไม่อาจไปได้ เจ้าจงเอา
บาตรจีวรของเรามา” ดังนี้แล้ว ให้พระยาช้างนั้นเอาบาตรจีวรมาถวายแล้ว เสด็จเข้าบ้านเพื่อ
บิณฑบาต
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ส่วนพระยาช้างนั้นยืนอยู่ที่นั้นเอง จนกว่าพระศาสดาจะเสด็จออกมา ในเวลาพระ
ศาสดาเสด็จมา ท�ำการต้อนรับแล้ว ถือบาตรจีวรโดยนัยก่อน (น�ำไป) ปลงลง ณ ที่ประทับ
อยู่แล้ว ถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ แสดงวัตรอยู่ในราตรี พระยาช้างนั้นถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวง
เที่ยวไปในระหว่างๆ แห่งราวป่ากว่าอรุณจะขึ้น เพื่อกันอันตรายอันจะมีแต่เนื้อร้ายด้วยตั้งใจ
ว่า “จักรักษาพระศาสดา”
ได้ยนิ ว่า ราวป่านัน้ ชือ่ ว่ารักขิตวันสัณฑะ จ�ำเดิมแต่กาลนัน้ มา ครัน้ อรุณขึน้ แล้ว พระยา
ช้างนั้นท�ำวัตรทั้งปวงโดยอุบายนั้นนั่นแล ตั้งต้นแต่การถวายน�้ำสรงพระพักตร์
.........................................................................................................
ในเวลาต่อมานั้น อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายได้ขอร้องพระอานนท์ให้เชิญพระศาสดา
เสด็จกลับออกจากป่า ในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จกลับออกมานั้น พญาช้าง ได้มีความอาลัย
อาวรณ์มาก ดังความในอรรถกถาคือ
.........................................................................................................
พระอานนท์เถระกราบทูลสาสน์ที่ตระกูลใหญ่ๆ มีท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นต้นส่ง
มาแล้ว กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยสาวก ๕ โกฏิ มีท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็น
หัวหน้า หวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่”
พระศาสดาตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น เธอจงรับบาตรจีวร” ดังนี้แล้ว ให้พระเถระรับบาตร
จีวรแล้ว เสด็จออกไป พระยาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้ ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น ทูลถามพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระยาช้างท�ำอะไร?”
พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ช้างหวังจะถวายภิกขาแก่เธอทั้งหลาย ก็แลช้างนี้ได้
ท�ำอุปการะแก่เราตลอดราตรีนาน, การยังจิตของช้างนี้ให้ขัดเคืองไม่ควร ภิกษุทั้งหลาย ขอเธอ
ทั้งหลายกลับเถิด” พระศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้ว
ฝ่ายช้างเข้าไปสู่ราวป่าแล้ว รวบรวมผลไม้ต่างๆ มีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาท�ำให้
เป็นกองไว้ ในวันรุ่งขึ้น ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้
หมดสิ้น ในกาลเสร็จภัตกิจ พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแล้ว พระยาช้างไปตาม
ระหว่างๆ แห่งภิกษุทง้ั หลาย ยืนขวางพระพักตร์พระศาสดาไว้ ภิกษุทงั้ หลายเห็นดังนัน้ ทูลถาม
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ช้างนี้ท�ำอะไร?”
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ศ. ภิกษุทั้งหลาย ช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้ว ชวนให้เรากลับ
ภ. อย่างนั้นหรือ? พระองค์ผู้เจริญ
ศ. อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย.   
.........................................................................................................
ล�ำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะช้างนั้นว่า “ปาริเลยยกะ นี้ความไปไม่กลับของเรา
ฌานก็ดี วิปัสสนาก็ดี มรรคและผลก็ดี ย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้ เจ้าหยุดอยู่เถิด”
พระยาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้ว ได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้ เดินตามไปข้างหลังๆ
ก็พระยาช้างนั้น เมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้ พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวิต
ฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านนั้นแล้ว ตรัสว่า “ปาริเลยยกะ จ�ำเดิมแต่นี้ไป มิใช่ที่
ของเจ้า เป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์ มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้าง, เจ้าจงหยุดอยู่เถิด”
ช้างนั้นยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้น ครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองจักษุไป มีหัวใจแตก
ท�ำกาละแล้ว เกิดในท่ามกลางนางเทพอัปสรพันหนึ่ง ในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์
เพราะความเลือ่ มใสในพระศาสดา ชือ่ ของเทพบุตรนัน้ ว่า “ปาริเลยยกเทพบุตร” ฝ่ายพระศาสดา
ได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยล�ำดับ
.........................................................................................................
       อนึ่ง ในคัมภีร์อนาคตวงศ์ได้แสดงว่า พญาช้างปาลิเลยยกะนี้ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์
ที่ ๕ ถัดไปในอนาคตกาล มีพระนามว่า “พระสุมงคลสัมมาสัมพุทธเจ้า”
       สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่ ทีมงานกองบรรณาธิการ ผู้เขียนคอลัมน์
ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมและโสตทัศนูปกรณ์ ทีมงานถอดเทปธรรมะ ทีมงานสมาชิกสัมพันธ์ และ
ผูม้ สี ว่ นร่วมทุก ๆ ท่าน นิพพานัง ปัจจโย โหตุ ขออานิสงส์ผลบุญนีเ้ ป็นปัจจัยให้ถงึ ซึง่ พระนิพพาน
ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
      บรรณาธิการ
  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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วั ต ถุ ป ระสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่พุท ธธรรม และการปฏิ บั ติวิ ป ั สสนากรรมฐาน
๒. เพื่อเผยแผ่กิจกรรมของวั ด

ที่ปรึกษา

โสตทัศนูปกรณ์และภาพกิจกรรม

พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) พระธีรภัทร จนฺทสุวณฺโณ
พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
พระเคน สทฺธาธิโก
พระปลัดอ�ำนาจ ขนฺติโก
คุณณุภัทรณีย์ นุติพรรณ
ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

กองบรรณาธิการ

ดร. พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.โลจนา ตันติยาทร
คุณพรพิมล จิตต์จันทร์

ถอดเทปธรรมะ

พระมหาก�ำจัด เอกจารี
ผศ.ดร.วราพร วีระพลากร

สมาชิกสัมพันธ์

คุณพรพิมล จิตต์จันทร์

กราฟฟิกดีไซน์

คุณภูษณิศา กฤตพลพิมาน
คุณกฤตพล กฤตพลพิมาน
ภาพหน้าปกจากเวบไซต์ 84000 พระธรรมขันธ์
พิมพ์ที่ : หจก.แอลซีพี ฐิติพรการพิมพ์
๑๐๕/๑๑๐-๑๑๒ ซอยประชาอุทิศ ๔๕ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
https://www.thitiporn.com
สงวนลิขสิทธิ์ : ห้ามพิมพ์คัดลอกหรือตัดตอน หรือพิมพ์จ�ำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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สารบั ญ

สารจากบรรณาธิการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมะจากพระอาจารย์
นานาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก
พระธรรมจากหลวงพ่อใหญ่
ปกิณกะธรรม
เรื่องเล่าจากพระสูตร
ธรรมะน่ารู้
English column
แว่นธรรมปฏิบัติ
คุยกับหมอ
ตารางกิจกรรม
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10
14
24
34
40
44
50
56
62
68
72
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ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมบรรยาย
.โดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

ถาม - ตอบ
ปัญหาโยคี

เรื่อง จิตชอบซุกซน
จึงต้องทนทุกข์

เรื่อง ปล่อยวาง กับ
ปล่อยปละละเลย
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ธรรมบรรยาย
แนวทางในการเจริญสติปัฏฐาน ๔
โดย พระอาจารย์อ�ำนาจ ขนฺติโก

ธรรมบรรยาย
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ ๔ ประการ
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โดยพระอาจารย์มหาสมเกียรติ
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ธรรมะจากพระอาจารย์
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

ช�ำระมลทินในใจ

ภาพวาดพุ ทธประวัติ โดย อ.กฤษณะ สุริยกานต์
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พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม
เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ มีสติในการฟังธรรมบรรยาย วันนี้ตรงกับวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โอวาทปาฏิโมกข์
ก็เหลืออีกไม่กี่วัน ประมาณวันพระหน้าก็ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำเดือน ๓ เป็นวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันมาฆบูชา ซึ่งก็เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ คือสอนให้รู้หลักการทั่วๆ ไป ในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักทั่วไป
ในเรื่องของการเว้นจากความชั่ว ความชั่วทั้งหลาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่มุ่งความสุขความเจริญ ก็จะต้องละ มีหน้าที่ในการละความชั่ว
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง เว้นจากการท�ำบาป อะไรที่เป็นบาปก็เว้น กุสะลัสสูปะสัมปะทา
ก็คือการท�ำกุศล อะไรที่เป็นกุศลก็ควรท�ำให้ถึงพร้อม เป็นสิ่งที่ควรสะสม สะสมกุศล แล้วก็ข้อ
ที่สามหลัก สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การช�ำระจิตของตนให้ผ่องใส นี้เรื่องกายเรื่องวาจา เรื่อง
จิตใจก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นเรือ่ งทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเน้นในเรือ่ งของ
การช�ำระมลทินที่ท�ำให้จิตเราขุ่นมัวหรือเศร้าหมอง

ช�ำระจิตใจให้ผ่องใส
ที่คนเรามีทุกข์มีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยะบางครั้งไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียว หรือไม่ใช่เรื่อง
สังคม เรื่องสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องภายใน คือเรื่องของจิตใจ จิตใจที่ขาด
สติขาดปัญญา และบางครั้งก็เลยน�ำพาจิตใจนั้นให้เศร้าหมองขุ่นมัว แล้วก็เป็นทุกข์อยู่กับเรื่อง
บางครัง้ พอเราได้สติได้ปญ
ั ญา หรือเข้าใจเหตุผลหรือความจริงในสิง่ นัน้ แล้วเนีย่ ะก็จะรูส้ กึ ว่ามัน
เป็นเรื่องที่ไร้สาระ ไม่มีแก่นสารอะไร แต่จิตใจก็ไปติดไปจม ไปครุ่นไปคิด ไปขุดไปคุ้ย ไปท�ำให้
มันวิปริตผันแปรไป บางครัง้ ก็ทกุ ข์เพราะไม่รู้ พอรูจ้ ริงแล้วก็ไม่ทกุ ข์ ก็สลับกันไปกันมา บางครัง้
จิตที่เศร้าหมองเนี่ยะ หน้าที่หลักๆ ของพุทธบริษัทคือ มีหน้าที่ต้องช�ำระ ท่านบอกว่าช�ำระจิต
ให้ผอ่ งใสหรือช�ำระใจให้ผอ่ งแผ้วอยูเ่ สมอๆ ถ้าท�ำได้ ถ้าท�ำได้นะจะรูส้ กึ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างค่อยๆ
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ดีขึ้นนะ มันค่อยๆ ดีขึ้น ไม่ได้ดีขึ้นไปอย่างที่เราอยาก ดีคือดี ไม่ใช่ดีเพราะเราอยากให้ดี แต่จะดี
พร้อมเพราะมีเหตุมปี จั จัยอันเหมาะสมเท่านัน้ จะไม่องิ ทีเ่ ราหรือเขา จะอิงทีเ่ หตุปจั จัยทีถ่ กู ต้อง
เท่านั้น

ยิ่งดิ้นยิ่งเกี่ยว
ฉะนัน้ จึงแตกต่างจากทีโ่ ยคีทงั้ หลายรูม้ าเวลาทีป่ ฏิบตั ิ บางครัง้ ความทุกข์มนั เหมือนกับ
เจ็บปวดที่ร่างกายหรือเมื่อยล้า แต่จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับจิตใจ จิตใจที่มันยึดถือในเรื่องนั้นๆ
บางครัง้ มันทุกข์ ทุกข์แล้วทุกข์อกี เหมือนกับเราติดอยู่ ติดแล้วก็ขอ้ ง เมือ่ เราดิน้ รนจะออกเนีย่ ะ
เหมือนกับมันติดมันข้อง ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งเกี่ยว เพราะมันข้องอยู่กับสิ่งนั้น การจะออกจากสิ่งนั้น
เนี่ยะไม่ได้ออกง่าย ถ้าออกง่ายๆ เนี่ยะก็ออกกันไปได้หมดแล้วจากทุกข์ในสังสารวัฏ แต่เผอิญ
ยิ่งพยายามออก ยิ่งพยายามจะออกก็ยิ่งเห็นทุกข์ บางครั้งมันเจ็บเหมือนคนที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปลา
เหมือนคนที่ถูกหนามเกี่ยว ยิ่งเราดิ้นจะออกมันก็ยิ่งเจ็บ หรือแม้แต่บ่งเพื่อจะเอามันออกมันก็
ยิ่งเจ็บ ถ้าไม่อดไม่ทน ไม่พากเพียรพยายามจริงๆ บางครั้งก็ออกยาก ฉะนั้นเราจึงยอมที่จะจม
อยู่ ยอมติดยอมจมอยูก่ บั สิง่ เหล่านัน้ พูดง่ายๆ ก็คอื อยูก่ บั ความไม่จริง อยูก่ บั สิง่ ทีม่ นั ไม่ใช่อตั ตา
ตัวตนอะไร หรือบางครัง้ มันก็ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นสาระแก่นสารแต่เราก็สยบยอมทีจ่ ะอยูด่ ว้ ยความไม่รู้
ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนั่นเอง

ไม่อยากติดข้อง ต้องรู้ให้ถูก
เมือ่ เป็นอย่างนีจ้ งึ ไม่แปลกใจว่าท�ำไมเราถึงออกไม่ได้ ถึงไม่หลุดถึงไม่พน้ ไปสักที บางครัง้
ก็เหมือนจะหลุดจะพ้นไปแล้วแต่กต็ อ้ งกลับมาเกีย่ วข้องอยูอ่ กี กลับเข้ามาเกีย่ วข้องอยูเ่ รือ่ ยๆ บาง
ครัง้ เหมือนกับเดินหนีไปตัง้ ไกลแล้วแต่สดุ ท้ายก็ยงั วนกลับมาติดข้องอยูก่ บั สิง่ นัน้ อีก เหมือนคน
ทีต่ ดิ ข้องอยูใ่ นรูปก็จะเวียนวนมาติดข้องอยูใ่ นรูป คนทีต่ ดิ ข้องอยูใ่ นเรือ่ งเสียง ไม่วา่ ชอบหรือไม่
ชอบ ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงก็จะวน วนมาชอบวนมาไม่ชอบอยู่กับสิ่งเหล่านี้ กลิ่นก็
เหมือนกัน ถ้าเราชอบก็วนมาชอบ ถ้าไม่ชอบก็วนมาไม่ชอบอย่างนี้ รสที่เราลิ้ม เวลาลิ้นลิ้มรสก็
เหมือนกัน รสทีเ่ ราชอบกับไม่ชอบ บางครัง้ ก็เหมือนกัน บอกว่าเราไม่ตดิ ในรสแต่พอเอาเข้าจริงๆ
ก็วนมา วนมาติดอยู่ในรสชาด ติดอยู่ในการถูกต้องสัมผัส โผฏฐัพพารมณ์ที่มากระทบร่างกาย
บางครั้งก็ท�ำให้เราชอบไม่ชอบ วนมาอย่างนี้ หรือธรรมารมณ์ต่างๆ อิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่เป็น
ที่ตั้งแห่งความชอบใจ อนิฏฐารมณ์ อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ชอบใจพวกนี้ มันก็ไปแล้ว
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ก็มา เหมือนกับไปไกลแล้ว ไปไกล แต่สดุ ท้ายก็ยงั รูว้ า่ ยังติดอยู่ ยังติดอยูย่ งั จมอยู่ เมือ่ ติดอยูห่ รือ
จมอยู่มันก็ออกยากนะ ออกยาก ฉะนั้นเมื่อเราไม่อยากติดไม่อยากข้องก็ต้องค่อยๆ พยายาม
ค่อยๆ พยายามเข้าใจไปเรื่อยๆ เริ่มต้นจากการรู้ให้ถูกต้อง รู้รูปรู้นาม รู้กายรู้ใจ รู้ความจริงแท้
ว่าสรรพสิง่ ทัง้ หลายเนีย่ ะไม่ใช่เรา เมือ่ กีก้ ส็ วดกันไปแล้ว สาธยายกันไปในอนัตตลักขณสูตร สูตร
ที่ว่าด้วยเรื่องความไม่ใช่ตัวตนนั้นเอง ไม่ใช่อัตตา เป็นพระสูตรต้นๆ ที่ท�ำให้มีอริยบุคคลถึงขั้น
พระอรหันต์ ยืนยันค�ำสอนของพระศาสดาได้มนั่ คงยิง่ ขึ้นอีกว่าค�ำสอนนีถ้ กู ต้อง ไม่บดิ เบีย้ ว ถูก
ต้องตรงกับความเป็นจริง เพราะพระองค์ตรัสรู้ในสิ่งที่มีจริง ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงพระผู้มีพระภาค
ก็ไม่ทรงตรัสรู้ จะเอาอะไรมาสอนถ้าสิ่งที่มันไม่มี ก็ต้องสอนสิ่งที่มี มีจริง แล้วสิ่งที่มีจริงนี่ก็ต้อง
ดับทุกข์ได้ ถ้าดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่น�ำมาสอน

ความพยายามไม่ใช่เราพยายาม
ความจริงมีอยู่ นิโรธสัจ นี่แหละความดับทุกข์ และวิธีที่จะท�ำให้ดับทุกข์ได้เนี่ยะก็มีอยู่
นะ มีอยู่ ก็คอื มรรคมีองค์แปดนัน่ เอง หรือทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา ทางปฏิบตั หิ รือปฏิปทาเครือ่ ง
ด�ำเนินไปสู่ความดับทุกข์ก็มีนะ มีให้เห็น มีให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นเครื่องมือ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยะ
โยคีทั้งหลายที่พากเพียรประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนบางครั้งเราก็
จะได้ยินว่าความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น อันนี้คือความพยายามนะ ไม่ใช่เราพยายาม แต่ถ้าเราพยายาม
เนี่ยะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จก็ไม่รู้เพราะไม่หมดเราก็ไม่หมดเรื่อง แต่ถ้าความเพียรน่ะไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะความเพียรก็คือความเพียร ไม่ใช่เรา เราอาจจะเป็นผู้ปรารภแต่ความเพียรไม่ใช่ของเรา
ความเพียรก็เป็นธรรมะ ถ้าไปเข้าใจว่าเป็นเราน่ะบางครั้งมันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วย อย่าง
เวลาที่ได้ดั่งใจก็อาจจะรู้สึกดีแต่เวลาที่ไม่ได้ดั่งใจอาจจะรู้สึกว่าไม่สู้จะดี ความเพียรจึงเหมือน
มีขึ้นมีลง มีย่อมีหย่อน ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาหรือพึงประสงค์ แต่ตัวความเพียรเองไม่ได้ขึ้น
อยู่กับเราหรือเขา ผู้ท่ีปรารภได้ถูกต้องความเพียรก็เกิดเพราะมีเหตุ ท่านอุปมาเหมือนเราเอา
ไม้มาสีกัน ผลจากการสีนั่นอุณหภูมิหรือความร้อนก็ปรากฏ แต่ก็ต้องเข้าใจเหตุปัจจัย ถ้าอยู่ใน
อุณหภูมิที่เหมาะสม อย่างไม้แห้งกับไม้แห้งสีกันไป หรือแม้แต่มือเราสองข้างสีกันบางครั้งมันก็
ยังเกิดความร้อนขึ้นมา มันต้องมีเหตุแต่ไม่ใช่เรานะ
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สัลเลขสูตร
บางครั้งเราเข้าใจผิดก็คิดว่านั่นเป็นเรา จริงๆ มันไม่ใช่ คือเหตุปัจจัยที่มาอาศัยกัน
พอมาอาศัยกันก็มีอีกสิ่งนึง แต่เราก็ไปยึดสิ่งนั้นว่าเราท�ำได้ ก็เลยติดข้อง เลยเหมือนกับว่าบาง
อย่างก็ไปต่อไม่ได้ ท่านอุปมาโดยสังเขป ท่านจุณทะในสัลเลขสูตร ทีบ่ อกว่าเหมือนคนทีต่ ดิ หรือ
ข้องอยูใ่ นสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เนีย่ ะเหมือนกับติดอยูใ่ นหล่ม หรือในโคลนในตมทีม่ นั ลึกแล้วจะช่วยคนที่
ติดหล่มและจมลึกยิง่ กว่าตนหรือพอๆ กับตนเองนีม่ นั ก็ จะช่วยกันขึน้ มาเนีย่ ะมันก็ยาก นอกจาก
ผู้ที่ขึ้นมาแล้วถึงจะมีโอกาสขึ้นมาจากตมนั้นได้ มันติดอยู่ลึก มันจมอยู่ลึก ตื้นๆ ก็ค่อยยังชั่ว
แต่นี่มันจมอยู่ลึก มันยาก

ความคิด นิสัย อุปนิสัย
เมือ่ เป็นอย่างนีเ้ นีย่ ะโยคีทงั้ หลายแม้เดินอยู่ นัง่ อยู่ หรือก�ำหนดทัง้ อิรยิ าบถใหญ่ อิรยิ าบถ
ย่อย พยายามแล้วพยายามอีกเห็นมั้ย บางครั้งก็ดูได้ดี ดูว่าท�ำได้ดีเป็นที่พึงพอใจ ถึงแม้จะมี
ความคิดบ้าง ความฟุง้ เข้ามาเกีย่ วข้องบ้าง ก็รสู้ กึ ว่าปล่อยวางได้ ละวางความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นโน่นเป็น
นี่ได้ แต่บางครั้งก็ท�ำอย่างนั้นไม่ได้ พอท�ำอย่างนั้นไม่ได้จิตก็ยิ่งดิ้นรนใหญ่ พอดิ้นรนใหญ่ก็เป็น
ทุกข์ ท่านบอกว่าความคิดเนี้ยะ พอเราคิดบ่อยๆ เนี่ยะมันก็ติดเป็นนิสัย คิดเรื่องดี เรื่องดีมันก็
เหมือนกับเป็นกุศล ถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นอกุศลอย่างเนี้ยะ เราคิดบ่อยๆ ความคิดเนี่ยะมันเหมือน
กับสร้างการเรียกว่า สร้างนิสัย แล้วนิสัยมันก็สร้างให้เรากระท�ำ  การกระท�ำบ่อยๆ จนกระทั่ง
เป็นอุปนิสัยไปแล้ว ถ้าเป็นอุปนิสัยไปแล้วก็แก้ยาก บางครั้งนิสัยก็ยังพอที่จะแก้ได้อยู่บ้าง

สมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา
ฉะนั้นเราจึงต้องจัดการที่สาเหตุ หลักๆ ก็คือเรื่องจิตใจ ในทางพุทธศาสนาท่านจึงเน้น
ไปที่การช�ำระจิตใจ จึงมีการฝึกใจค่อนข้างเยอะ เห็นมั้ย มีการภาวนา มีทั้งสมถภาวนา มีทั้ง
วิปัสสนาภาวนา สมถภาวนาเนี่ยะอย่างน้อยท่านบอกไว้ว่าก็ยังถือว่าเป็นอุบายนะ เป็นอุบาย
ท�ำใจให้สงบ หรือดีขึ้นมาหน่อย ปราณีตขึ้นมาหน่อยก็ในระดับฌานที่สี่ ผู้ที่ได้ฌาน พระพุทธ
องค์บอกว่าเป็นเครื่องอยู่ ท่านตรัสกับท่านมหาจุณทะว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบัน
เรียกว่าเป็นวิหารธรรม หรือมากกว่านั้นก็ในส่วนที่เป็นตั้งแต่ฌานห้าจนถึงฌานแปด ก็ถือว่า
เป็นสันติสุข คือเหมือนกับละเอียดอยู่สงบภายใน แต่ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา
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ขัดเกลาคือเอาโลภะ เอาโทสะ เอาโมหะกิเลสออก น่ะ เราจะเห็นว่า เออ! บางครั้งมันต้องใช้
ปัญญาอีกระดับ ระดับวิปัสสนาปัญญาที่จะต้องเห็นจริง เห็นความจริง เห็นอนิจจัง เห็นทุกขัง
เห็นอนัตตา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เห็นความไม่ใช่เราก็คอื อนัตตานัน่ แหละ ถ้าไม่รไู้ ม่เห็นตามความ
เป็นจริงแล้วบางครัง้ ก็ตดิ ข้อง แต่ผทู้ รี่ คู้ วามจริงแล้วก็จะไม่ตดิ ข้อง ก็เพียร เรียกว่าเพียรต่อ หรือ
ท�ำต่อ ภาวนาต่อ

มลทินโทษ
ซึ่งการขัดเกลาเนี่ยะบางครั้งก็อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กน้อย อย่างกุศลกรรมบถเนี่ยะก็จัด
อยู่ในกลุ่มนี้ เรียกว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา เริ่มตั้งแต่คิดนะ คิดเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปก็ต้อง
เหมือนละ ละบาปแล้วก็บ�ำเพ็ญบุญอย่างเนี้ยะ เป็นการขัดเกลาไปเรื่อยๆ ฉะนั้นเมื่อเราจะเอา
อย่างใจเนี่ยะบางครั้งก็ ส่วนใหญ่มันจะได้บาปมันจะไม่ได้บุญ เราลองนึกเล่นๆ ไม่ต้องใช้ศัพท์
หรือภาษาอะไรให้มันมากมาย บางครั้งสิ่งที่เราอยากได้บางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูก บางครั้งไม่ใช่สิ่ง
ที่มีสาระอะไร แต่บางครั้งเราก็อยากได้ มันจึงเป็นที่มาของอภิชฌา คือความเพ่งเล็งอยากได้
หรือโลภ โลภะ มันละโมบ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเห็นมั้ย อย่างคนที่จะบ�ำเพ็ญเพียรทางจิต
ให้ประสบผลส�ำเร็จ บางครัง้ ก็ตอ้ งละมลทิน มลทินพวกนี้ ทัง้ พวกความตระหนี่ พวกความอิจฉา
พวกความริษยา พวกหัวดือ้ พวกโอ้อวดสาเถยยะพวกเนีย้ ะ หรือพวกพูดปดอย่างเนีย้ ะก็มี หรือ
พวกชอบโกรธ ลบหลู่บุญคุณท่านพวกเนี้ยะก็มี หรือไม่เห็นผิดนะ เรียกว่ามลทิน คือฝุ่นละออง
ของจิตเนี่ยะมันท�ำให้ขุ่นมัวถ้ามีอารมณ์พวกนี้ มันมีอยู่ในจิต ถ้าขจัดมันได้เนี่ยะมันก็เป็นเรื่อง
ดีไง ขจัดมลทินออกไปก็จะท�ำให้จิตใจผ่องใสขึ้น ถ้าไม่งั้นจิตใจก็ไม่ค่อยผ่องใส เมื่อไหร่ที่เรามี
ความโลภเห็นมัย้ มันไม่คอ่ ยผ่องใสหรอก จิตใจมันก็ไม่คอ่ ยเบิกบาน มันเหมือนกับขุน่ มัวไปโดย
ปริยาย

พูดน้อย
เราดิ้นรนไปกับความอยาก ความอยากมันมากับบางครั้งก็พูดมากไปด้วย บางครั้งพูด
มากก็ไม่ได้ถูกมากนะ ผิดมาก พูดน้อยบางครั้งถ้าพูดค�ำจริงก็ไม่ผิด นี่ก็มี ระมัดระวังดี แต่คน
ที่พูดมากโอกาสผิดพลาดน่ะมีเยอะ ส่วนใหญ่มักจะพูดผิด พูดแล้วก็จะก่อทุกข์ให้กับตัวเอง ให้
กับบุคคลอื่น ท่านถึงบอกว่า โอ๊ย! มันเป็นมลทินโทษ นั่นแหละเวลาที่ปฏิบัติจริงพ่อแม่ครูบา
อาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติมาท่านถึงบอกว่า ต้องพยายามพูดหรือคุยให้มันน้อยหน่อย ไม่
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ได้ห้ามไม่ให้พูด ไม่ให้สนทนาแต่ให้มันน้อย น้อยหน่อย แต่มันก็บังคับไม่ได้นะ บางครั้งถ้ามี
คนเยอะๆ ในสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระหลายร้อยหลายพัน บางครั้งห้ามไม่ได้พระองค์ก็ต้อง
มีช่องให้ระบาย ก็เลยให้สนทนากันแต่เรื่องที่เป็นธรรม เป็นธรรมะ เรียกว่ากถาวัตถุ กถาวัตถุ
๑๐ สนทนาในเรือ่ งความดับทุกข์เนีย่ ะก็เป็น ถ้าคนทีอ่ ยากจะหลุดอยากจะพ้น ในเรือ่ งของความ
หลุดพ้น ในเรื่องศีล ในเรื่องสมาธิ จัดกรอบให้ อย่าไปสนทนากันในเรื่องไร้สาระที่เป็นเดรัจฉาน
วิชา มันก็จะท�ำให้ฟุ้งซ่านไป จิตมันก็ส่งออกนอกแล้วก็ห่างไกลความจริงไปเรื่อย แต่ถ้าอยู่ใน
เนี้ยะก็ยังพอไหว

จิตกุศล จิตอกุศล
แต่ปถุ ชุ นก็อย่างว่า บางครัง้ สนทนาธรรมก็ตา่ งคนต่างไม่รจู้ ริงนะ พอไม่รจู้ ริงก็ยงั มีเอาแพ้
เอาชนะ เอาผิดเอาถูกกัน ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยะจะเข้าใจเลยว่า อ๊อ! มันล้วนแต่เจอปัญหา
นะ พอมีช่องมีทาง ท�ำตามช่องนั้นแล้วปุถุชนก็ปุถุชนจริงๆ ก็ไปส�ำคัญมั่นหมาย เอาโน่นเอานี่
ยกโน่นยกนี่ มาถกมาเถียง เอาไปเอามาก็ไม่เผาผีกันแล้วก็มี เนี่ยะแค่สนทนาธรรมนะ เป็นคน
ทีเ่ คยรักเคยเคารพกันก็เลิกรักกันเลิกเคารพกัน เลิกนับถือกันก็มี อย่างนีก้ ม็ นี ะ เนีย่ ะเราจะเห็น
ว่า เออ! สิ่งที่จริงๆ แล้วมันไม่เป็นโทษ แต่ปุถุชน คนมีกิเลสเนี่ยะ ไปหยิบจับมันขึ้นมาบางครั้ง
มันท�ำให้เป็นโทษได้ เหมือนคนจับไม้มา คนที่มีกุศลอยู่ในจิตเขาก็จะคิดแต่เรื่องที่จะเกื้อกูลนะ
เกื้อกูลเป็นประโยชน์ ไม่ได้ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ท�ำให้ตัวเองเดือดร้อน แต่ถ้าปุถุชนที่มากไป
ด้วยอกุศลเนี่ยะ อย่างมีปาณาติบาตเนี่ยะโห จิตมันคิดจะฆ่านั่นแหละ เห็นมั้ยนั่นละ ถ้าฝนตก
พายุจะเข้า เอ๊! จับกบ จับเขียด จับอึ่ง ไหนๆ จับไม่ได้ต้องใช้ไม้ตีมันนี่เห็นมั้ย มันก็มีแล้ว เดี๋ยว
จะตี จะฆ่า จะโน่นจะนี่ อ้าว! ใช้ไม้เป็นอาวุธ ตีคนก็ได้ ใครที่เราไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนั้น มัน
จะคิดคนละอย่าง ซึ่งนั่นก็คือเหตุปัจจัย บางครั้งเราเห็นแล้วว่ามันไม่ถูก เราก็อยากจะให้เป็น
อย่างนั้น แต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย ก�ำลังอันไหนมันมากมันน้อย
ถ้าก�ำลังมันมากยังไงก็บังคับไม่ได้ ถ้าก�ำลังมันน้อยมันก็หมดก�ำลังไปท่านถึงบอกว่าให้สั่งสม ให้
พยายามคิดอยู่แต่เรื่องดีๆ ไว้ จะได้มีการกระท�ำที่ดี มีนิสัย มีอุปนิสัยออกมาในทางที่ดี

ปาฏิหาริย์
เนี่ยะมันค่อยๆ เปลี่ยน ค่อยๆ เปลี่ยน ค่อยๆ ผ่านไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราจะเอาให้มันได้ทัน
ทีเนี่ยะบางครั้งบางคนก็รอเหมือนว่า เอ๊อ! รอปาฏิหาริย์ จะได้มีปาฏิหาริย์ ซึ่งปาฏิหาริย์เนี่ยะ
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มันเกิดขึน้ ยากเพราะมันต้องมีเหตุมปี จั จัยเหมือนกัน แต่อนุสาสนีปาฏิหาริยเ์ นีย่ ะเกิดขึน้ ได้ทกุ ๆ
ขณะ อโหธัมโม เนี่ยะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์จริง ถ้าเรารู้ความจริงในแต่ละค�ำใน
แต่ละขณะ อัศจรรย์อยู่แล้ว นั่นละคืออนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ ส่วนอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยะบางคนก็
มองว่าเป็นสิ่งดี เหนือมนุษย์ บางครั้งมองอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะ นั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์ หรือ
อาเทสนาปาฏิหาริย์ การรู้จักดักใจทายใจคนพวกนี้ บางคนก็ชอบ ดักโน่นดักนี่ แต่คนที่รู้จริง
เนี่ยะรู้ธรรมะ รู้ว่าธรรมที่เกิดขึ้นแต่ละขณะๆ มันเกิดมันดับ มันไม่ใช่เรา มันอัศจรรย์ มันดับ
ทุกข์ได้ ดับทุกข์ภายในได้ ได้ถอนขึ้นมาจากตม สะสมสิ่งที่เป็นกุศลไว้ได้เรื่อยๆ ขัดเกลาไปเรื่อย
ทีละขณะๆ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยะหลุดพ้น หมดนิสัยเดิมๆ หมดอุปนิสัย หมดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ต่างๆ

ขัดเกลาความตระหนี่
นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าวางเป็นหลักไว้ว่า เว้นชั่วนะ ท�ำดีนะ แล้วก็อย่าลืมลงลึก
ลงลึกไปถึงเรื่องของจิตใจ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับการขัดเกลาไปด้วย แต่ถ้าเราหลง
ผิดเนี่ยะมันก็ไม่ขัดเกลา ถ้าไม่แยบคายในสิ่งที่ท�ำอยู่ แม้แต่เรื่องทาน เราก็ไปเพ่งเล็งเรื่องอย่าง
อื่น แต่ไม่ได้เน้นไปในเรื่องขัดเกลา จริงๆ ขัดเกลา เรื่องของความตระหนี่แต่เราไปติดที่ว่า เอ๊อ!
ความอยากได้มาก อยากมีอยากเป็น ก็เลยไปเพ่งเล็งพวกนั้น แต่จริงๆ นั้นผลจากการขัดเกลา
ผลจากการไม่เอามันก็เลยเหลือความโลภ มันก็เลยเป็นเหตุท�ำให้จิตขุ่นมัวอีก เนี่ยะวนไปวนมา
อยู่อย่างเนี้ยะ มันก็เลยติดอยู่ข้องอยู่ในนี้แหละ

ขัดเกลาตบะ
เรื่องศีลก็เหมือนกันบางครั้งมันก็เป็นไปในการขัดเกลา ถ้าเราแยบคายถ้าไม่แยบคาย
ก็ติดอยู่แค่ว่าเป็นผู้ที่มีศีลดีเท่านั้นเอง ก็ใช้ความเป็นผู้ได้ข่ม ไม่ได้ข่มกิเลส ไม่ได้ขัดเกลาตัว
เอง แต่ใช้สิ่งที่มีนั้นไปข่มเหงรังแก หรือยกตนข่มท่าน ลบหลู่คุณท่าน หรือโอ้อวดอย่างเนี้ยะ
มันก็ไปหมด มันมีหลายอย่าง ก็เลยท�ำให้แทนที่จะได้ขัดเกลาก็ไม่ได้ขัดเกลา ก็เลยเอาว่า เอ๊อ!
ตัวเองจะได้เป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านตบะไป ก็มุ่งไปอีกอย่างหนึ่ง หรือผู้ที่ภาวนา ภาวนานุสัย
อย่างเนี้ยะ คือมีภาวนาเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยะ บางคนถ้าไม่ติดไม่ข้อง บางคนก็ไปติดอยู่ที่ฌาน
อรูปฌาน จริงอยู่ อยู่ผาสุกในปัจจุบัน แต่ว่าก็ยังไม่หลุดไม่พ้นอย่างเนี้ยะมันก็มี
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สิ่งที่มีจริง
จึงต้องออกมา อย่าไปติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้น บางขั้นก็ยังไม่ถึงกับหลุดกับพ้น ในทาง
พระพุทธศาสนาเนี่ยะจึงสอนให้เราอย่าไปยึดติดในความมีหรือเป็นในตัวตนในขณะ เพราะใน
ขณะทีม่ นั มีมนั เป็นเนีย่ ะมันก็อาศัยกัน มันมีเหตุ แต่พอมันดับมันก็หมด เสร็จแล้วมันก็มเี หตุใหม่
เข้ามา จริงๆ ความจริงมันสอนเราอยู่อย่างนั้น นั่นคือสิ่งที่มีจริงอยู่ ที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่ามี
จริง แต่พอเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงก็มองสิ่งที่มีจริงว่าไม่มีจริง ก็เลยอะไรที่มีจริงล่ะ ลาภ
สักการะ ยศ ชื่อเสียง มาหมด แทนที่จะเป็นการขัดเกลาก็ อ้าว! ไม่มีแล้ว กลายเป็นจมอยู่กับ
สิ่งเหล่านั้นแทน นั่นละมันหายไป มันหายไปตอนไหนน่ะก็ตอนที่เราใช้ธรรมพวกนี้แหละเป็น
เครือ่ งมือในตอนแรก แต่พอท�ำได้แล้วเนีย่ ะมันมีสงิ่ นัน้ สิง่ นีม้ า แล้วก็เลยเหมือนกับหลง เขาเรียก
ว่าความหลง ไม่รู้จริงตลอด มันก็เลยถูกลาภสักการะ ถูกเกียรติยศชื่อเสียง บริวารอะไรต่างๆ
เข้าครอบง�ำหมด ลืมธรรมเครื่องขัดเกลาแล้วนะ ไม่ได้ขัดเกลา ไม่ได้เอาสิ่งนี้ออก บางครั้งก็เลย
กลายเป็นว่าจมอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามนะ พยายาม

ภาวะจิตใจกับการปฏิบัติ
ที่เดินๆ นั่งๆ กันน่ะ บางครั้งเดินช้าบ้าง เดินเร็วบ้าง แล้วแต่สภาวะหรืออารมณ์ แล้ว
แต่ภาวะของจิตใจหรือความรูส้ กึ บางครัง้ ความรูส้ กึ มันหยาบ การเดินของเรามันก็หยาบไปด้วย
เวลาอารมณ์ปราณีตสงบหรือเย็นเนีย่ ะบางครัง้ การก้าวย่างมันก็สมั พันธ์กนั เหมือนบางคนน่ะดู
ลมดูพองยุบน่ะเห็นมั้ย เวลาที่ใจสงบมันก็สัมพันธ์กันมันก็ละเอียด แต่เวลามันหยาบนี่ฉุนเฉียว
ขี้โมโห ไม่ค่อยพอใจ มันวูบๆ วาบๆ เหมือนลม เหมือนพองยุบนั่นแหละ ถ้าเราช่างสังเกตนะ
เราจะหลุดออกมาจากวังวนพวกนี้ได้ บางครั้งเราก็ติดอยู่วังวน มึนงงอยู่กับมันเห็นมั้ย วนเวียน
อยู่กับมัน แต่พอเราถอยออกมาดูแล้วเนี่ยะ อ๊อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เราไม่หลุดจากมัน พอไม่
ได้อย่างนั้นเราก็รู้สึกไม่พอใจ หรือถ้าเกิดมีเสียงอะไร มีคนมาพูดอะไรเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็
ร�ำคาญ เหมือนไม่ได้ดั่งใจ บางครั้งก็เผลอพูดออกไป โต้ตอบออกไป ทะเลาะเบาะแว้งนั่นแหละ
นี่คือเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงออกมา มันก็มาจากสิ่งที่เราติดข้องอยู่ข้างในนั่นแหละ บางคนขี้เกียจ
อธิบายก็มาจากอัตตาของเรา บางคนบอกอย่างนั้น อัตตา อัตตาที่เรายึดถือไว้นั่นละ ติดข้องไว้
อยูข่ า้ งใน ไม่วา่ เรือ่ งเล็กเรือ่ งน้อย หรือเรือ่ งทีเ่ ราคิดว่ามีสาระอะไร แต่ไม่รคู้ วามจริงเนีย่ ะมันก็มี
พยายามนะ พยายามฝึก พยายามปฏิบัติ
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อยู่คนเดียวท่านให้ระวังจิต
ที่เดินที่นั่ง ที่ท�ำต่อเนื่องเนี่ยะบางครั้ง ต่อเนื่อง ต่อเนื่องเนี่ยะมันก็ไม่เป็นไรหรอก ช่วง
ที่เรายึดถือว่าต่อเนื่อง ไอ้ช่วงที่บอกว่ามันหลุดนี่แหละจะมีปัญหา พอหลุดแล้วจะไปโดนเสาก็
ไม่เป็นไร เสามันใหญ่อยู่ ถ้าหลุดแล้วไปโดนใครละก็เป็นเรื่องนะ อารมณ์แต่ละอย่าง บางทีคน
เราอยู่คนเดียวท่านให้ระวังจิตระวังใจเนี่ยะก็เป็นอย่างนี้ พออยู่ใกล้กับใครๆ เนี่ยะต้องระวังค�ำ
พูดวาจา ขนาดระวังแล้วยังหลุดไปกระทบคนอืน่ ได้ เนีย่ ะเห็นมัย้ เวลาอยูก่ บั สังคมเนีย่ ะมันเป็น
อย่างนั้น แต่เวลาอยู่คนเดียวก็ทุกข์ อยู่คนเดียวได้ยาก ถ้าไม่มีกรรมฐาน ไม่มีสติไม่มีปัญญาอยู่
ล�ำบากนะ ไม่ได้อยู่ง่าย แต่พอมีสติมีปัญญาเข้าใจความจริงแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ อยู่กับเพื่อนฝูง
หรืออยู่กับสังคมก็ท�ำให้สังคมนั้นสงบสุขไปด้วย ไม่ได้ท�ำให้สังคมนั้นวุ่นวาย บางครั้งก็เป็นหลัก
ให้กับคนให้กับสังคมได้ด้วย แต่บางครั้งถ้าเราไม่มีมันก็เป็นหลักให้ใครไม่ได้

วิธีแก้อธิกรณ์
บางครั้งค�ำพูดเนี่ยะก็ยิ่งท�ำให้เลวร้าย สู้ไม่พูดบางครั้งทุกอย่างก็สงบดี แต่คนเราปุถุชน
เนีย่ ะทุกอย่างก็อดคิดไม่ได้อกี แหละ พอไม่พดู ก็หาว่าหยิง่ อีก นีแ่ หละคือคิดเองนะ คิดเอง ท�ำไม
ไม่พูด พูดกันซิจะได้รู้เรื่อง มีอะไรต้องเคลียร์กัน ยิ่งเคลียร์ยิ่งวุ่น ยิ่งเคลียร์ยิ่งไม่จบ บางครั้งเออ
นัน่ แหละ พูดกันไม่รกู้ รี่ อ้ ยรอบแล้ว อย่างนีก้ ม็ นี ะในหลายๆ ที่ แต่บางทีเ่ ออพอหยุดไปสักสามสี่
วันทุกอย่างเคลียร์ด้วยตัวมันเองอย่างนี้เออก็มี นั่นแหละ ซึ่งในวิธีแก้ปัญหาของพระในอธิกรณ์
บางอย่างก็กลบไว้เฉยๆ บางอย่างก็ตอ้ งถกให้ชดั เจนอย่างเนีย้ ะ มันมีตงั้ หลายวิธี ฉะนัน้ บางครัง้
ด้วยความไม่ร้นู ั่นแหละ ปุถชุ นก็คิดว่าวิธีที่ตวั เองคิดขึ้นมานั่นแหละคือวิธีทถี่ ูก นี่แหละเขาเรียก
ว่าตามกิเลสตามความรูส้ กึ ไม่ได้ตามความเป็นจริง คือตามใจหรือตามอัตตา ถูกก็คอื ถูกใจไม่ได้
ถูกต้อง อันนี้บางครั้งเราก็ไม่ได้ตรงต่อพระศาสดา ไม่ตรงต่อธรรมค�ำสอนของพระองค์ ไม่ตรง
ต่ออริยสงฆ์สาวก เราเอาค�ำของเรา เอาความรูส้ กึ ของเราไปใส่ในค�ำของพระศาสดาแทน มันไม่
ได้ใช้ค�ำของศาสดาแต่มันเป็นค�ำของเราที่มีทั้งโลภ มีทั้งโกรธ ทั้งหลง ใส่เข้าไปเต็มๆ อานุภาพ
หรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยะก็ลดลง มันเหมือนเพชรที่แม้เป็นเพชรแต่มันอยู่ในโคลนในตมไป
แล้ว มันก็มองไม่เห็นแล้วละ กิเลสมันครอบง�ำไปหมด เราต้องออกมาจึงจะผ่องใสขึ้นมา
ช่วงต่อไปให้พวกเรานัง่ กรรมฐานต่อ กลับไปทีอ่ ารมณ์หลักไปทีอ่ ารมณ์ปจั จุบนั อารมณ์
ไหนที่มันชัดเจนก็พยายามตั้งสติก�ำหนด ตั้งใจนะ
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นานาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก
วงศ์พรรณ.โอ

ภพภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ตอน ๑
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน  พบกันอีกครั้งนะคะ   ฉบับนี้เป็นต้นไป จะพา
ท่านผูอ้ า่ นไปท�ำความรูจ้ กั กับเรือ่ งของภพภูมติ า่ งๆ  ในทางพุทธศาสนา ซึง่ อาจจะเป็นเรือ่ งแปลก
ใหม่ส�ำหรับบางท่าน  หรืออาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อส�ำหรับบางท่านไปเลยก็ได้   แต่ พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ในหลายๆพระสูตร  ในอภิธรรมมัตถสังคหะก็มีรวบรวมไว้ในปริจเฉทที่ ๕  ว่าด้วย
วิถีมุตตสังคหวิภาค  ในปริจเฉทที่ ๕ นี้มี ๔ หมวดด้วยกัน  ได้น�ำเสนอไปแล้ว ๓ หมวดคือ เรื่อง
ปฏิสนธิจตุกกะ  เรื่องกรรมจตุกกะ  เรื่องมรณุปปัตติจตุกกะ  ส่วนเรื่องที่จะน�ำเสนอเป็นเรื่อง
สุดท้ายคือเรื่องภูมิจตุกกะที่จะได้กล่าวต่อไป
แต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียด มาท�ำความเข้าใจค�ำว่าภูมิกันก่อนนะคะ

ภูมิ

ความหมายทั่วไป

ความหมายทางธรรม
๑. ฐานภูมิ คือภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้ง
หลาย  ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด  ๓๑  ภูมิ ได้แก่
อบายภู มิ ๔ มนุ ษ ย์ ภู มิ ๑  เทวภู มิ ๖  
รูปภูมิ ๑๖  และอรูปภูมิ ๔
กามอวัตถาภูมิ
ภูมิที่ถูกก�ำหนดขอบเขต
โดยกามตัณหา
ซึ่งได้แก่ กามวจรจิต ๕๔
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘

๑.  แผ่นดิน ทีด่ นิ หรือพืน้ เพ เช่น ภูมลิ ำ� เนา
๒. สง่าผ่าเผย องอาจ สวยงาม  เช่น ภูมิใจ
๒. อวัตถาภูมิ คือภูมขิ องธรรมทีถ่ กู ก�ำหนด
ขอบเขต  โดยกามตัณหา  รูปตัณหา  และ
อรูปตัณหา  อวัตถาภูมิมี ๔ อย่าง

รูปอวัตถาภูมิ
ภูมิที่ถูกก�ำหนดขอบเขต
โดยรูปตัณหา ซึ่งได้แก่
รูปาวจรจิต ๑๕  
เจตสิก ๓๐

อรูปอวัตถาภูมิ
ภูมิที่ถูกก�ำหนดขอบเขต
ไว้โดยอรูปตัณหา  ซึ่ง
ได้แก่ อรูปาวจรจิต ๑๒
เจตสิก ๓๐

โลกุตตรอวัตถาภูมิ ภูมิที่พ้นจากการถูกก�ำหนดขอบเขตไว้โดยตัณหาทั้ง ๓
ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน ๑
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ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิแล้ว  ย่อมมีความหมายได้ในภูมิทั้ง ๒
อย่างคือ ฐานภูมิ และอวัตถาภูมิ
ส่วนโลกุตตรภูมินั้นมีความหมายได้เฉพาะในอวัตถาภูมิอย่างเดียว  
ภูมิที่จะกล่าวต่อไปในรายละเอียดก็จะเป็นภูมิทั้ง ๔ คือ อบายภูมิ   กามสุคติภูมิ
รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ  เรามาเริ่มกันเลยนะคะ

อบายภูมิ
ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งสัตว์จ�ำพวกที่ท�ำกุศลได้ยาก  มาจากค�ำว่า  
อป แปลว่าปราศจาก อย  แปลว่ากุศล  ภูมิ  แปลว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์
เมื่อรวมกันเข้าหมายถึง ภูมิที่ปราศจากกุศลธรรม คือมีโอกาสท�ำกุศลได้ยาก หรือปราศจาก
โอกาสท�ำกุศล   อีกนัยหนึ่ง  อบายภูมินี้มีชื่อเรียกว่า  ทุคติภูมิ  แปลว่าไปเกิดในที่ไม่ดี ที่ยาก
ล�ำบาก
ภูมิที่ชื่อว่าทุคติ  เพราะเป็นที่เกิดแห่งความล�ำบาก  ทุคติมี ๓ อย่างคือ
๑. อคาริยปฏิปตั ติ ทุคติ หมายถึงคฤหัสถ์ผคู้ รองเรือนได้ทำ� ทุจริตกรรมด้วยอ�ำนาจของ
กิเลส
๒. อนาคาริยปฏิปัตติ ทุคติ  หมายถึงภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติผิด  ท�ำลายศรัทธาที่มีอยู่
ในขันธสันดานของพุทธศาสนิกชนให้เศร้าหมองไป  หรือท�ำตัวเป็นหมอดู หมอยา เป็นต้น
๓. คติทุคติ  หมายถึงคฤหัสถ์ หรือ ภิกษุ สามเณร  ที่ได้กระท�ำผิดมาแล้ว  เมื่อตายย่อม
ไปเกิดในอบายภูมิ ๔
ด้วยเหตุนี้  ทุคติ  จึงหมายเอา คติทุคติ  และเมื่อรวมทุคติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว
ย่อมได้แก่ อบายภูมินั้นเอง อบายภูมิทั้ง ๔ คือ นิรยภูมิ  เปตติภูมิ  อสุรกายภูมิ และดิรัจฉาน
ภูม  ิ ชือ่ ว่าทุคติภมู ิ เพราะเป็นภูมอิ นั เป็นทีเ่ กิดแห่งสัตว์ทงั้ หลายด้วยความล�ำบาก  ในอบายภูมิ
นี้มี ทุคติ ๒ อย่าง  คือ
๑. ทุคติภูมิโดยตรง  หมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ส่วนมากที่ต้องได้รับความ
ล�ำบากโดยแน่นอน  ได้แก่ สัตว์นรก  เปรต  อสุรกาย  สัตว์ทั้ง ๓ พวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในภพ
ใหม่  ก็มีร่างกายใหญ่โตทันที  เป็นโอปปาติกะก�ำเนิด  ในบางปกรณ์ท่านเรียกสัตว์นรก เปรต  
อสุรกาย  ว่า เปตติ  อย่างเดียวกัน  เพราะมีการเกิดอย่างเดียวกัน   นอกจากนั้น  รูป ร่างกาย  
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ยังเป็นอนิฏฐารมณ์ (ไม่น่าดู) เหมือนกันอีกด้วย
๒. ทุคติภูมิโดยอ้อม  หมายถึง  ภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ที่ได้รับความล�ำบากโดยไม่
แน่นอน  เช่นสัตว์เดรัจฉาน  เพราะดิรจั ฉานบางจ�ำพวก เช่นพระยาราชสีห  ์ พระยานาค  พระยา
ครุฑ  พระยาช้างฉัททันต์ เป็นต้นเหล่านีล้ ว้ นมีฤทธิม์ าก  มีความสุขมาก  แม้สตั ว์เลีย้ งบางจ�ำพวก  
มีสนุ ขั นก ไก่เป็นต้นเหล่านัน้ เจ้าของรักหวงแหน ปรนนิบตั ใิ ห้ได้รบั ความสุขสบายอย่างดี ก็นบั
ว่ามีความสุขมาก  ดิรัจฉานพวกนี้จัดเข้าทุคติภูมิโดยตรงไม่ได้  จึงจัดไว้ในประเภททุคติภูมิโดย
อ้อม  ฉะนั้นในบรรดาอบายภูมิทั้ง ๔  มี นรก เปรต อสุรกาย ชื่อว่าทุคติภูมิโดยตรง  ดิรัจฉาน  
ชื่อว่าทุคติภูมิโดยอ้อม

ทุคติภูมิโดยตรง
ได้แก่ สัตว์นรก
เปรต อสุรกาย

ทุคติภูมิโดยอ้อม
ได้แก่
สัตว์เดรัจฉาน

เรามารู้จักอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก  เปรต  อสุรกาย และดิรัจฉาน กันเลยค่ะ

นิรยภูมิ ( ภูมิของสัตว์นรก )

เมื่อแยกศัพท์ เป็น  นิ + อย + ภูมิ เป็นที่อยู่ของสัตว์นรก
นิ  แปลว่า  ไม่มี   อย  แปลว่า  ความเจริญ  รวมความแล้วก็คือ  ภูมิที่ไม่มีความเจริญ  
ไม่มีความสุข  หรือไม่มีกุศลเกิดขึ้น  นิรย หรือ  นรก  มี ๔  อย่างคือ
๑. มหานรก    ได้แก่นรกขุมใหญ่  มี ๘ ขุม
๒. อุสสทนรก  ได้แก่นรกขุมย่อยลงมาจากมหานรก  ซึ่งเรียกว่า จูฬนรก มี ๑๒๘ ขุม
๓. ยมโลกนรก  มี ๓๒๐  ขุม
๔. โลกันตนรก  มี ๑ ขุม
๑. มหานรก ๘ ขุม
๑.๑ สัญชีวนรก  เป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์นรกทีต่ อ้ งถูกประหารด้วยอาวุธ  มีดาบเป็นต้น  ฟาด
ฟันให้ตาย แม้ถกู ฟันตายแล้วกลับเป็นขึน้ มาอีก  และต้องถูกฟันให้ตายลงอีก  เป็นเช่นนีไ้ ปตลอด
เวลา นายนิรยบาลผูถ้ อื อาวุธอันมีแสงฟาดฟันสัตว์นรกทัง้ หลาย  สัตว์นรกเหล่านัน้ ถึงแม้ถกู ฟัน
จนตายแล้วกลับเป็นขึ้นได้อีก
๑.๒ กาฬสุตตะนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ถูกตีด้วยเส้นเชือกด�ำ  แล้วถากหรือตัดซึ่ง
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สัตว์นรกนั้น ตามรอยเชือกที่ตีไว้นั้น ด้วยเครื่องประหารมี ขวาน จอบ มีด เลื่อยเป็นต้น
๑.๓ สังฆาตนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ต้องถูกภูเขาเหล็กอันสูงใหญ่ มีเปลวไฟลุก
โพลงบดทับสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นอย่างแรง ให้ละเอียดเป็นจุณไป
๑.๔ โรรุวะนรก (ธูมโรรุวะ หรือ จูฬโรรุวะนรก)  เป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์นรกทีถ่ กู ทรมานด้วย
ควันไฟอบอ้าว  ให้เข้าไปสู่ทวารทั้ง ๙ ท�ำให้ร้องด้วยเสียงอันดังตลอดเวลา
๑.๕ มหาโรรุวะนรก (ชาลโรรุวะ) เป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ถูกไฟเผาตามทวารทั้ง ๙  
ท�ำให้ต้องร้องครวญครางด้วยเสียงอันดังยิ่งกว่า จูฬโรรุวะนรก
๑.๖ ตาปนะนรก (จูฬตาปนะ) เป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ต้องถูกตรึงด้วยหลาวเหล็กอัน
ร้อนแรงแล้วให้ไฟไหม้อยู่
๑.๗ มหาตาปนรก (ปตาปนะ) เป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์นรกทีต่ อ้ งไต่ขนึ้ ไปบนภูเขาทีก่ ำ� ลังร้อน
แรง แล้วตกลงไปสู่หลาวที่ปักอยู่เบื้องล่าง ทั้งถูกไฟเผาให้เร่าร้อนเหลือประมาณยิ่งกว่า จูฬตา
ปนะนรก
๑.๘ อวีจินรก (อเวจีนรก) เป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ถูกตรึงด้วยหลาวเหล็กอันร้อนแดง
ทั้ง ๔ ด้าน และถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นเลย
คราวนี้ก็มาถึงเรื่องส�ำคัญค่ะว่า ท�ำบาปอะไรที่ให้ไปเกิดในนรก

เหตุที่สัตว์ต้องไปอุบัติเป็นสัตว์นรก เสวยทุกข์เวทนาอย่างสาหัสอยู่ในขุมนรก
เพราะท�ำอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ นั่นเอง
หากอกุศลกรรมบถนั้น  ท�ำด้วยเจตนาอันแรงกล้า  และกระท�ำต่อผู้มีคุณอันวิเศษแล้ว  
ย่อมต้องได้รับผลไปเกิดในนรกได้   เช่นกระท�ำปัญจานันตริยกรรมด้วยกาย  มีฆ่าบิดา  มารดา  
พระอรหันต์ ท�ำพระพุทธเจ้า ให้ห้อพระโลหิต  ทางวาจามีการยุยงสงฆ์ให้แตกแยกกัน   และ
ทางใจ  มีความเห็นผิดอย่างแรงกล้า เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม  เป็นต้น
อกุศลกรรมบถเหล่านี้   เมื่อส่งผลให้เกิดในนรกขุมใหญ่แล้ว  อ�ำนาจอกุศลกรรมยังไม่
สิ้น  ต้องไปบังเกิดในขุมย่อยอีก  นอกจากนั้น ยังมีรายละเอียดตัวอย่างเกี่ยวกับการไปเกิดใน
นรกขุมนั้นๆโดยเฉพาะดังนี้
๑. เบียดเบียนบุคคลที่ต�่ำต้อยกว่า  พาไปสู่ สัญชีวนรก  เช่นบุคคลผู้มีอ�ำนาจมากใน
โลก  เบียดเบียนบุคคลที่ต�่ำต้อยกว่าตนโดยไม่เป็นธรรม  หรือพวกมหาโจรที่ปล้นและท�ำลาย
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บ้านเรือน  ทรัพย์สมบัติ  บุคคลนั้น  เมื่อตายแล้วย่อมได้ไปเสวยทุกข์ใน สัญชีวนรก เป็นส่วน
มาก
๒.เบียดเบียน  หรือ ฆ่านักบวช มีภกิ ษุ  สามเณร ดาบส หรือเพชฌฆาตทีม่ หี น้าทีป่ ระหาร
บุคคล  หรือภิกษุ  สามเณร  ผู้ทุศีล  เป็นอลัชชี  บุคคลเหล่านี้เมื่อตายแล้วได้ไปเสวยทุกข์ ใน
กาฬสุตตนรก
๓. บุคคลมีหน้าที่ทรมานสัตว์ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น และบุคคลที่เบียดเบียน
สัตว์ทตี่ นก�ำลังใช้ประโยชน์โดยไม่มคี วามกรุณาสงสาร  และพวกนายพรานนก พรานเนือ้ บุคคล
เหล่านี้  เมื่อตายแล้วได้ไปเสวยทุกข์ใน สังฆาตะนรก เป็นส่วนมาก
๔. บุคคลที่จุดไฟป่าอันสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ เพื่อจับสัตว์นั้น  หรือชาวประมงที่ลาก
ชักอวน ใช้ไฟฟ้า ใช้ยาพิษ หรือบุคคลที่ขังสัตว์ไว้ฆ่า  หรือบุคคลที่เสพสุราเพื่อประทุษร้ายผู้อื่น
โดยไม่ควร  บุคคลเหล่านี้เมื่อตายแล้วได้ไปเสวยทุกข์ใน จูฬโรรุวะนรก เป็นส่วนมาก
๕. บุคคลที่ลักทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือภิกษุ สามเณร ดาบส แม่ชี
ให้ได้รับความล�ำบาก ลักเครื่องสักการะบูชา  บุคคลเหล่านี้เมื่อตายแล้วได้ไปเสวยทุกข์ใน มหา
โรรุวะนรก เป็นส่วนมาก
๖. บุคคลที่เผาบ้านเมือง กุฏิ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ  บุคคลเหล่านี้เมื่อตายแล้ว  
ได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน จูฬตาปนะนรก เป็นส่วนมาก
๗. มิจฉาทิฏฐิบุคคลที่เชื่อว่า ธรรมะ เป็นของไม่ดี ไม่มีสาระประโยชน์ ส่วน อธรรม เป็น
ของดี มีสาระประโยชน์ คือบุคคลที่มี นัตถิกทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ และสัสสตทิฏฐิ ที่ท�ำทุจริตกรรม  
ย่อมน�ำบุคคลเหล่านั้นให้เสวยทุกข์ใน มหาตาปนะนรก หรือ เวตตรณีอุสสทนรก แล้วแต่กรรม
มีก�ำลังมากและน้อย
นัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่าไม่มี) ๑๐ ประการ
ที่น�ำไปสู่มหาตาปนะนรก หรือเวตตรณีอุสสทนรก คือ
นัตถิ ทินนัง เห็นว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล
นัตถิ ยิฏฐัง เห็นว่า การบูชาพระรัตนตรัยไม่มีผล
นัตถิ หุตัง เห็นว่า การบวงสรวงเทวดาไม่มีผล
นัตถิ สุกฏทุกกฏานัง กัมมานัง ผะลัง วิปาโก คือ เห็นว่า ผลของกรรมดี และกรรมชั่วไม่มี
นัตถิ มาตาเห็นว่า คุณของมารดาไม่มี
นัตถิ ปิตา เห็นว่า คุณของบิดาไม่มี
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นัตถิ อะยัง โลโก เห็นว่า โลกนี้ คือ ผู้มาเกิดชาตินี้ไม่มี
นัตถิ ปรโลโก เห็นว่า โลกหน้า คือ ผู้ไปเกิดชาติหน้าไม่มี
นัตถิ สัตตา โอปปาติกา เห็นว่า โอปปาติกสัตว์
ได้แก่ เทวดา พรหม เปรต อสุรกายสัตว์ นรก ไม่มี
นัตถิ โลเก สมณพราหมณา สัมมาปฏิปันนา เห็นว่า สมณพราหมณ์
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบจนประจักษ์แจ้งสัจจธรรมด้วยตนเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มี
๘. บุคคลทีฆ่ า่ บิดา มารดา พระอรหันต์ ท�ำพระพุทธเจ้าให้หอ้ พระโลหิต ท�ำสังฆเภท คือ
ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน และบุคคลที่ท�ำลายพุทธเจดีย์ พระพุทธรูป ต้นโพธิที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดย
จิตคิดประทุษร้าย และบุคคลที่ติเตียนพระอริยสงฆ์ บุคคลที่กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วย่อมเสวย
ทุกข์ใน อเวจีมหานรก หรือ โลหกุมภีนรก อุสสทนรก  แล้วแต่กรรมที่มีก�ำลังมากและน้อย  
๙. หญิ ง ที่ ช อบท� ำ ลายลู ก ในครรภ์ ข องตน   เมื่ อ ตายแล้ ว ย่ อ มไปเสวยทุ ก ข์ ใ น
เวตตรณีอุสสทนรก
๑๐. หญิงที่ชอบคบชู้และแย่งสามีของผู้อื่น  หรือผู้ชายที่ชอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น  
เมื่อตายแล้วย่อมเสวยทุกข์ใน สิมพลิวนะอุสสทนรก หรือ โลหกุมภีนรก ที่มีน�้ำร้อนเหมือนไฟ  
แล้วแต่กรรมที่มีก�ำลังมากและน้อย
มหานรกทัง้ ๘ ขุมนี้ ไม่ได้ตงั้ อยูใ่ นระดับเดียวกัน  แต่จะตัง้ ซ้อนเรียงรายกันอยูเ่ ป็นชัน้ ๆ
หรือเป็นขุมๆ แต่ละขุมอยู่ห่างกันประมาณ ๑๕,๐๐๐ โยชน์ และแต่ละขุมนั้นมีประตูเข้าออก
ทั้ง ๔ ทิศ ทิศละ ๑ ประตู ภายนอกประตูนั้น เป็นที่ตั้งของอุสสทนรกหรือนรกขุมย่อยเรียกว่า
จูฬนรก ตั้งอยู่ล้อมรอบประตูละ ๔ ขุมย่อย
มหานรก ๘ ขุมนี้ ขุมหนึ่งๆ มีประตู ๔ ประตู ฉะนั้นประตูนรกจึงมี ๓๒ ประตู แต่ละ
ประตูมีพญายมราชประจ�ำอยู่ประตูละ ๑ องค์ พญายมราชจึงมี ๓๒ องค์
๒. อุสสทนรก
อุสสทนรก คือ นรกขุมย่อย หรือ จูฬนรก ล้อมรอบมหานรกทั้ง ๘ ขุมอยู่ทั้ง ๔ ทิศ ทิศ
ละ ๔ ขุมย่อย รวมมหานรกขุมหนึ่งๆ มีอุสสทนรกอยู่ ๑๖ ขุมย่อย มหานรกทั้ง ๘ ขุม จึงมี
อุสสทนรก ๑๒๘ ขุมย่อย
อุสสทนรกที่ล้อมรอบประตูมหานรก ๔ ขุมย่อยนั้น มีชื่อเหมือนกันทุกประตูมหานรก
จะต่างกันก็เพียงโทษหนักเบาไม่เท่ากัน  อุสสทนรกทั้ง ๔ ที่เป็นบริวารล้อมรอบประตูมหานรก
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นั้นมีชื่อตามล�ำดับดังนี้ คือ
๒.๑ คูถนรก คือ นรกขุมย่อยที่เต็มไปด้วยอุจจาระอันเน่าเหม็น สัตว์นรกทั้งหลายที่ยัง
มีอกุศลกรรมเหลืออยู่  ถึงแม้พ้นจากอเวจีมหานรกแล้ว  ก็ยังไม่หลุดพ้น  ยังต้องเสวยทุกข์ต่อ
ไป  คือต้องถูกเบียดเบียนให้อยู่ในนรกอุจจาระเน่าที่อยู่ติดกับอเวจีมหานรกนั่นเอง
๒.๒ กุกกุละนรก  คือนรกขุมย่อย ที่เป็นหลุมขี้เถ้า สัตว์นรกทั้งหลายที่ยังมีอกุศลกรรม
เหลืออยูถ่ งึ แม้พน้ จากนรกอุจจาระเน่าแล้ว ก็ยงั ไม่หลุดพ้น  ยังต้องเสวยทุกข์ตอ่ ไป  คือถูกเบียด
เบียนในนรกขี้เถ้าร้อน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับคูถนรกนั่นเอง
๒.๓ สิมพลิวนะนรก  คือนรกขุมย่อยทีเ่ ป็นป่าไม้งวิ้   สัตว์นรกทัง้ หลายทีย่ งั มีอกุศลกรรม
เหลืออยู่  ถึงแม้พ้นจากนรกขี้เถ้าร้อนไป  แล้วยังไม่หลุดพ้น  ยังต้องเสวยทุกข์ต่อไปในนรกป่า
ไม้งิ้ว ซึ่งอยู่ติด กับกุกกุละนรกนั้นเอง  หรือบางทีนรกขุมย่อยอันเดียวกันนี้   เป็นนรกขุมย่อย
ที่มีป่าไม้ใบดาบ เรียกว่าอสิปัตตวนะนรก ซึ่งป่าไม้งิ้วและป่าไม้ใบดาบทั้งสองนี้นับเป็นนรกขุม
เดียวกัน สัตว์นรกทั้งหลายที่ยังมีอกุศลกรรมเหลืออยู่  ถึงแม้พ้นจากนรกป่าไม้งิ้วไปแล้วยังต้อง
เสวยทุกข์ต่อไปในนรกป่าไม้ใบดาบ ซึ่งอยู่ติดกับสิมพลิวนะนรกนั่นเอง
๒.๔ เวตตรณีนรก  คือนรกขุมย่อยที่มีแม่น�้ำเค็มเต็มไปด้วยหนามหวาย  สัตว์นรกทั้ง
หลายที่ยังมีอกุศลกรรมเหลืออยู่   ถึงแม้พ้นจากนรกป่าไม้ใบดาบแล้ว  ยังไม่หลุดพ้น  ยังต้อง
เสวยทุกข์ต่อไปในแม่น�้ำเค็มที่เต็มไปด้วยหนามหวาย ซึ่งอยู่ติดกับอสิปัตตวนะนรกนั่นเอง
๓. ยมโลกนรก
สัตว์นรกทั้งหลาย  เมื่อได้รับโทษเสวยทุกข์ในมหานรก  และอุสสทนรกตามสมควรแก่
กรรมแล้ว  ยังจะต้องเสวยทุกข์ในนรกขุมอื่นอีก  ได้แก่ ยมโลกนรก  ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปจาก
อุสสทนรก  เป็นนรกที่ตั้งเรียงรายล้อมรอบอุสสทนรกทั้ง ๔ ทิศ ทิศละ ๑๐ ขุมย่อย  รวมทั้ง ๔
ทิศ มียมโลกนรก ๔๐ ขุมย่อย
ฉะนั้นเมื่อนับยมโลกนรกที่รายล้อมมหานรกทั้ง ๘ ขุม จึงมีรวมทั้งสิ้น ๓๒๐ ขุมย่อย
ยมโลก นรกทั้ง ๑๐ ขุมย่อย มีชื่อดังนี้ค่ะ
๓.๑ โลหกุมภีนรก นรกหม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่มีน�้ำเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลา
๓.๒ สิมพลีนรก  นรกป่างิ้ว  มีหนามแหลมคมมีพิษ  ลงโทษหญิงหรือชายที่ประพฤติ
ผิดทางเพศ
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๓.๓ อสินขนรก นรกที่มีสัตว์นรก  ใช้เล็บมือเล็บเท้าอันแหลมคมของตนเป็นอาวุธ  ขุด
ตะกุยหนังของตนกินเป็นอาหาร
๓.๔ ตามโพทกนรก  นรกที่มีหม้อเหล็กต้มน�้ำทองแดง
๓.๕ อโยคุฬนรก  นรกที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดลุกเป็นไฟ ที่สัตว์นรก
ต้องบริโภคเป็นอาหาร
๓.๖ ปิสสกปัพพตนรก  นรกที่มีภูเขาใหญ่ตั้งอยู่ทั้ง ๔ ทิศ เป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้  กลิ้ง
บดสัตว์นรกให้ตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่  ได้รับทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลา
๓.๗ ธุสนรก  สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้ มีความหิวกระหายน�้ำเป็นอย่างยิ่ง
๓.๘ สีตโลสิตนรก  นรกที่มีน�้ำเย็นยะเยือก ยิ่งกว่าความเย็นอื่นใดทั้งหลาย สัตว์นรก
ตกลงไป ต้องตายด้วยความเย็น  แล้วกลับเป็นขึ้นมาใหม่อีก นายนิรยบาลจับโยนลงไปอีกเป็น
อยู่อย่างนี้ชั่วกาลนาน
๓.๙ สุนขนรก  นรกที่เต็มไปด้วยสุนัขนรก
๓.๑๐ ยันตปาสาณนรก นรกที่มีภูเขา ๒ ลูก กระทบกันอยู่เสมอ  นายนิรยบาลจับสัตว์
นรกโยนเข้าไปในระหว่างภูเขา ๒ ลูกที่จะกระทบกันนั้น
๔. โลกันตนรก
โลกันตนรก เป็นนรกขุมใหญ่พิเศษ  อยู่ขอบจักรวาลจึงอยู่ในระหว่างช่องว่างขอบ
จักรวาล ๓ จักรวาลที่ต่อเนื่องกัน โลกันตนรกนี้มีความมืดมิดยิ่งนัก  
สัตว์ที่อุบัติขึ้นในโลกันตนรกนี้ มีร่างกายใหญ่โต มีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บเกาะอยู่
ตามขอบเชิงจักรวาล  ห้อยหัวโยนตัวอยู่ตลอดเวลา
รวมจ�ำนวนขุมนรกทั้งหมด  มีดังนี้ค่ะ
มหานรก     มี  ๘  ขุม
อุสสทนรก   มี ๑๒๘ ขุม
ยมโลกนรก  มี ๓๒๐ ขุม
โลกันตนรก  มี ๑ ขุม
รวมนรกขุมน้อยใหญ่ทั้งหมด   ๔๕๗  ขุม
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เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้อ่านที่เคารพ  เรื่องของนรก  หลายคนอาจจะไม่เชื่อ เพราะ
พิสูจน์ไม่ได้ ไม่ได้เห็นกับตา  ผู้ที่เคยไปก็ไม่สามารถจะจดจ�ำแล้วน�ำมาบอกได้  บางท่านอาจจะ
คิดว่าเป็นเรือ่ งทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ ให้คนกลัว  ไม่กล้าท�ำบาป  ก็สามารถคิดเช่นนัน้ ได้คะ่   แต่ถา้ เราเชือ่
ในพระปัญญาตรัสรูข้ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทีพ่ ระองค์ทา่ นน�ำมาเล่าให้ฟงั   ก็เพือ่ เป็นเครือ่ ง
เตือนใจให้พุทธศาสนิกชน  ตระหนักว่า  ผลของกรรมมีจริง ท�ำกรรมชั่วหนักจนต้องตกนรกนั้น  
จะต้องได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส  พวกเราจะได้ไม่ท�ำกรรมชั่วใดๆเลยค่ะ
ฉบับหน้าจะพาท่านผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับภพภูมทิ เี่ หลือในอบายภูมกิ นั นะคะ  ขอความสวัสดี  
มีสุขภาพแข็งแรง และความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จงมีแด่ท่านผู้อ่านที่
เคารพทุกท่านค่ะ  พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ภาพโดย www.dmc.tv

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕
วิถีมุตตสังคหวิภาค โดย นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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พระธรรมจากหลวงพ่อใหญ่
พระอาจารย์ใหญ่ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
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จากหนังสือ วิปัสสนาทีปนีฎีกา โดย หลวงพ่อใหญ่ฯ ดร. ภัททันตะอาสภมหาเถระ

ผลงาน อาจารย์จักรพันธุ ์ โปษยกฤต
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กัมมัฏฐานปริจเฉทที่ ๙
ในอภิธัมมัตถสังคหอรรถกถา

(ต่อจาก วิปัสสนาทีปนีฎีกา ตอนที่ ๓ ใน อาสภสาร ฉบับที่ ๕๓)
๓. แสดงอนุปัสสนา ๓ ตามอภิธัมมัตถสังคหบาลี

.อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา เจติ ติสฺโส อนุปสฺสนา
อนุปัสสนา มี ๓ คือ :๑. อนิจฺจานุปสฺสนา คือ พิจารณาเห็นโดยอาการไม่เที่ยง
๒. ทุกฺขานุปสฺสนา   คือ พิจารณาเห็นโดยอาการเป็นทุกข์
๓. อนตฺตานุปสฺสนา คือ พิจารณาเห็นโดยอาการเป็นอนัตตา
อธิบายบาลีข้อที่ ๓ ที่แสดงถึงอนุปัสสนา ๓
อนุปัสสนา หมายความว่า การรู้เห็นเนืองๆ เมื่อแยกบทแล้วได้ ๒ บทคือ อนุ+ปสฺสนา
อนุ แปลว่า เนืองๆ ปสฺสนา แปลว่า การรู้เห็น เมื่อรวมแล้วเป็น อนุปัสสนา แปลว่า การรู้เห็น
เนืองๆ ดังนั้นค�ำว่า อนุปัสสนา ก็ได้แก่ปัญญาเจตสิก คือวิปัสสนาญาณที่มีการพิจารณารู้เห็น
ในเตภูมิกสังขตธรรมโดยความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหตุนี้แหละ อนุปัสสนาจึงมี ๓
อนุปัสสนา ๓ เมื่อแสดงวจนัตถะคือ ความหมายของศัพท์แล้วก็จะได้ดังนี้ :-

อนิจฺจสฺส อนุปสฺสนา = อนิจฺจานุปสฺสนา

อนิจฺจตาย อนุปสฺสนา = อนิจฺจานุปสฺสนา

การพิจารณารู้เห็นรูป-นามที่เป็นอนิจจัง
การพิจารณารู้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆ
อยู่เนืองๆ จนอนิจจลักขณะปรากฏ ชื่อว่า
ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนา
อนิจจานุปัสสนา
		
ค� ำ ว่ า อนิ จ จานุ ป ั ส สนาในวจนั ต ถะข้ อ ที่ ๒ นี้ ถ้ า ว่ า ตามวจนั ต ถะวิ ค คหะแล้ ว
ก็ ต ้ อ งส� ำ เร็ จ รู ป เป็ น อนิ จฺ จ ตานุ ป สฺ ส นา แต่ ใ นที่ นี้ ล บ ตา ปั จ จั ย ออกเสี ย ส� ำ เร็ จ รู ป เป็ น
อนิจฺจานุปสฺสนา
ส่วนทุกขานุปสั สนาและอนัตตานุปสั สนานัน้ วจนัตถะ ความหมายก็เป็นท�ำนองเดียวกัน
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มหาวิปัสสนา ๑๘
ปัญญาที่ได้ชื่อว่า อนุปัสสนา นี้เมื่อว่าโดยยอดยิ่งก็คือ ไตร-ลักษณ์ มี ๓ ดังที่ได้กล่าวมา
แล้ว แต่ถ้าจะว่าอย่างกว้างขวางโดยพิสดาร ที่ได้ชื่อว่า มหาวิปัสสนาแล้วก็มี ๑๘ ประการ ดังมี
ที่มาใน วิสุทธิมรรคอรรถกถาว่า

อฏฺฐารส มหาวิปสฺสนา นาม อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา ปญฺญา
๑.  อนิจฺจานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต นิจฺจสญฺญํ ปชหติ
๒.  ทุกฺขานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต สุขสญฺญํ ปชหติ
๓.  อนตฺตานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต อตฺตสญฺญํ ปชหติ
๔.  นิพฺพิทานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต นนฺทึ ปชหติ
๕.  วิราคานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต ราคํ ปชหติ
๖.  นิโรธานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต สมุทยํ ปชหติ
๗.  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต อาทานํ ปชหติ
๘.  ขยานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต ฆนสญฺญํ ปชหติ
๙.  วยานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต อายูหนํ ปชหติ
๑๐. วิปริณามานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต ธุวสญฺญํ ปชหติ
๑๑. อนิมิตฺตานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต นิมิตฺตํ ปชหติ
๑๒. อปฺปณิหิตานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต ปณิธึ ปชหติ
๑๓. สุญฺญตานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต อภินิเวสํ ปชหติ
๑๔. อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนํ ภาเวนฺโต สาราทานาภินิเวสํ ปชหติ
๑๕. ยถาภูตญาณทสฺสนํ ภาเวนฺโต สมฺโมหาภินิเวสํ ปชหติ
๑๖. อาทีนวานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต อาลยาภินิเวสํ ปชหติ
๑๗. ปฏิสงฺขานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต อปฺปฏิสงฺขํ ปชหติ
๑๘. วิวฏฺฏานุปสฺสนํ ภาเวนฺโต สงฺโยคาภินิเวสํ ปชหติ
ชื่อว่ามหาวิปัสสนา ๑๘ อย่างนั้นคือ ปัญญาที่พิจารณาเห็นเตภูมิกสังขารธรรม โดย
ความเป็นอนิจจังอยู่เนืองๆ เป็นต้น ๑๘ อย่างนั้น คือ ในมหาวิปัสสนา ๑๘ อย่างนี้
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๑. เมื่อโยคีบุคคลท�ำให้ อนิจจานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นว่าไม่เที่ยง เจริญขึ้น
ย่อมละ นิจจสัญญา ความส�ำคัญว่าเที่ยง ให้หมดไปได้
๒. เมื่ อ ท� ำ ให้ ทุ ก ขานุ ป ั ส สนา คื อ ปั ญ ญาที่ ต ามเห็ น ว่ า เป็ น ทุ ก ข์ เจริ ญ ขึ้ น
ย่อมละ สุขสัญญา ความส�ำคัญว่าสุข ให้หมดไปได้
๓. เมื่ อ ท� ำ ให้ อนั ต ตานุ ป ั ส สนา คื อ ปั ญ ญาที่ ต ามเห็ น ว่ า ไม่ ใช่ ต น เจริ ญ ขึ้ น
ย่อมละ อัตตสัญญา ความส�ำคัญว่าเป็นตน ให้หมดไปได้
๔. เมื่อท�ำให้ นิพพิทานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นว่าเป็นสิ่งน่าเบื่อหน่าย เจริญขึ้น
ย่อมละ นันทิ ความเพลิดเพลิน ให้หมดไปได้
๕. เมื่อท�ำให้ วิราคานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นว่าเป็นสิ่งน่าคลายความก�ำหนัด
เจริญขึ้น ย่อมละ ราคะ ความก�ำหนัด ให้หมดไปได้
๖. เมื่ อ ท� ำ ให้ นิ โ รธานุ ป ั ส สนา คื อ ปั ญ ญาที่ ต ามเห็ น ความดั บ ไป เจริ ญ ขึ้ น
ย่อมละ สมุทัย ความเกิด ให้หมดไปได้
๗. เมื่อท�ำให้ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นความสละคืนจากการถือว่า
เป็น นิจจะ สุขะ อัตตะ สุภะ แล้วน้อมนึกไปในพระนิพพาน เจริญขึ้น ย่อมละ อาทานะ การ
รับกิเลส กล่าวคือการให้กิเลสเกิดโดยที่ไม่ได้เห็นโทษของสังขตธรรม ให้หมดไปได้
๘. เมื่อท�ำให้ ขยานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นความสิ้นไปแห่งรูป-นาม เจริญขึ้น
ย่อมละ ฆนสัญญา ความส�ำคัญว่าเป็นก้อน เป็นกอง เป็นแท่ง ให้หมดไปได้
๙. เมื่อท�ำให้ วยานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นความเสื่อมไปของสังขตธรรมที่ดับไป
แล้วและจะมีขนึ้ ในข้างหน้า โดยเปรียบเทียบกับความเสือ่ มไปของสังขตธรรมทีก่ ำ� ลังมีอยูเ่ ฉพาะ
หน้า เจริญขึ้น ย่อมละ อายูหนะ คือกิเลสเป็นเครื่องประมวลมาซึ่งกองทุกข์ ให้หมดไปได้
๑๐. เมื่อท�ำให้ วิปริณามานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นความแปรไปไม่คงที่ เจริญขึ้น
ย่อมละ ธุวสัญญา ความส�ำคัญว่าเที่ยงคงที่ ให้หมดไปได้
๑๑. เมื่อท�ำให้ อนิมิตตานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นว่าไม่มี นิมิต, รูปร่าง, สัณฐาน
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ยืนยง เจริญขึน้ ย่อมละนิมติ ทัง้ ๒ คือ ฆนนิมติ และนิจจนิมติ ความมีรปู ร่าง, สัณฐาน
อันใดอันหนึ่ง ตั้งมั่นคงที่อยู่ ให้หมดไปได้
๑๒. เมื่อท�ำให้ อัปปณิหิตานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นว่าไม่มีสิ่งที่น่ายินดีน่า
ปรารถนา เจริญขึ้น ย่อมละ ปณิธิ ความยินดีปรารถนาในเวทยิตสุข ให้หมดไปได้
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๑๓. เมื่อท�ำให้ สุญญตานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นว่ามีแต่ความว่างเปล่าจากเรา
เขา ไม่อยู่ในอ�ำนาจบังคับบัญชาของใครๆ ทั้งสิ้น เจริญขึ้น ย่อมละ อภินิเวส ความถือมั่นว่าเป็น
เราเป็นเขาอยู่ในอ�ำนาจบังคับบัญชาให้หมดไปได้
๑๔. เมื่อท�ำให้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นชัดแจ้งอย่างยิ่งในอารมณ์
และอารัมมณิกว่า  เป็นแต่รูปกับนามซึ่งเป็นสังขตธรรมเท่านั้นที่หมดไปสิ้นไปหาใช่มีเรา เขา
หมดสิ้นไปแต่ประการใด อาศัยการเห็นอย่างประจักษ์กับการดับไปของรูป-นามที่เป็นฝ่าย
อารมณ์และอารัมมณิกเจริญขึ้น ย่อมละ สาราทานาภินิเวส ความงมงายถือมั่นในรูป-นาม ที่
ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสาร ให้หมดไปได้
๑๕. เมือ่ ท�ำให้ ยถาภูตญาณทัสสนะ คือ ปัญญาทีต่ ามเห็นรูป-นาม และธรรมทีเ่ ป็นปัจจัย
ของรูป-นาม ตามความเป็นจริง เจริญขึ้น ย่อมละ สัมโมหาภินิเวส การถือมั่นโดยความเฉยอยู่
ในเรื่องวิจิกิจฉาว่าเป็น เรา เขา หรือเปล่าเป็นต้น และทิฏฐิว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นต้น ให้
หมดไปได้
๑๖. เมื่อท�ำให้ อาทีนวานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นโทษในรูป-นามโดยอาศัยความ
ดับไปสิ้นไปอย่างน่ากลัว เจริญขึ้น ย่อมละ อาลยาภินิเวส ความยึดมั่นจดจ่อในรูป-นาม ว่าเป็น
ที่พึ่งที่อาศัย ให้หมดไปได้
๑๗. เมื่อท�ำให้ ปฏิสังขานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นรูปนามมีสภาพเป็นอนิจจัง
ทุ ก ขั ง อนั ต ตาเกิ ด ขึ้ น เสมอ เพื่ อ จะสลั ด เลิ ก ละจากอารมณ์ คื อ รู ป และนาม เจริ ญ ขึ้ น
ย่อมละ อัปปฏิสังขา ความไม่พิจารณาให้แจ้งประจักษ์ในรูป-นาม มีสภาวะเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาอันเป็นตัวโมหะ ให้หมดไปได้
๑๘. เมื่อท�ำให้ วิวัฏฏานุปัสสนา คือ ปัญญาที่ตามเห็นรูป-นามมีสภาพเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เกิดการที่จะปล่อยละทิ้งอันเป็นตัวสังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ เจริญขึ้น
ย่อมละ สังโยคาภินิเวส ความยึดมั่นประกอบติดอยู่ในรูป-นาม อันเป็นตัวตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ให้หมดไปได้
(* โปรดติดตาม วิปัสสนาทีปนีฎีกา ตอนที่ ๕ ใน อาสภสาร ฉบับที่ ๕๕)
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พุ ทธจริต 21 ผลงาน อาจารย์จักรพันธุ ์ โปษยกฤต
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ปกิ ณ กะธรรม
กนฺตาโภ ภิกฺขุ

พุทธภูมิดินแดนแสนวิไล
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ฉบับที่แล้วได้น�ำเรื่องของ อินเดีย บ่อเกิดอารยธรรมของโลก โดย พระมหาทองเก็บ
ญาณพโล, ป.ธ. ๗, ดร. อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต ในฐานะที่ท่านได้ไปศึกษาและปฏิบัติ
ศาสนกิจอยู่แดนพุทธภูมิหลายปี จึงมีประสบการณ์และข้อคิดดี ๆ ดังนั้น เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา
และปัญญาให้ตอ่ เนือ่ ง ฉบับนีจ้ งึ ขออนุญาตท่านพระครูสริ ปิ ริยตั านุศาสก์ (ดวงจันทร์ คุตตุ สโล)
เจ้าอาวาสวัดพันแหวน อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตศึกษา ผูช้ ว่ ยอริการบดีฝา่ ยวิชาการ มจร. เชียงใหม่
รองเจ้าคณะอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่และพระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. อาจารย์
วิทยาลัยพระธรรมทูต น�ำเอาข้อคิดและค�ำคม ที่ท่านได้บรรยายไว้ในโครงการอบรมพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ในหัวข้อเรื่อง “พุทธภูมิ: ดินแดนแสนวิไล” มาให้อ่านกันเบา ๆ
แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิดค�ำคมสั้น ๆ โดยผู้เขียนได้สรุปประเด็นไว้ดังต่อไปนี้
ท่านได้บรรยายถึงหน้าที่ความเป็นพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ยอมเหน็ดเหนื่อยประกาศ
พระศาสนาตลอดระยะเวลายาวนานถึง ๔๕ พรรษา ก่อนเข้าสู่ปรินิพพานว่า

จอมศาสดา

พุทธปณิธาน ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงตั้งมโนปณิธานให้พุทธ
บริษัท ๔ มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. รู้แจ้ง
๒. ปฏิบัติจริง
๓. ช�ำนาญยิ่งในการเผยแผ่
๔. แก้ปัญหาพระศาสนาเป็น

พุทธภูมิ

ดินแดนแสนวิไล เพราะเป็นบ่อเกิดพระพุทธศาสนา “เสน่ห์พระพุทธศาสนา เสน่หา
อินเดีย” ที่น�ำพาให้คนไทยไปเยือนและไปอยู่
๑. ไปศึกษาเล่าเรียน
๒. ไปหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่
๓. ไปกราบไหว้พุทธบิดร
๔. ไปสร้างวัดอนุสรณ์ถึงพระพุทธองค์
ภาพซ้ าย: แดนพุ ทธภูมิ พุ ทธคยา และหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่อุทธยานลุมพินี พระบรมบรรพต
(ภูเขาทอง) แลพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช (ที่มารูป หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9)
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สถานการณ์อดีต-ปัจจุบัน ไทย-อินเดีย

สมัยก่อนพระนักศึกษาไทยต้องเดินทางไปศึกษาทีป่ ระเทศอินเดีย เพราะการศึกษาของ
พระในเมืองไทยสมัยก่อนถูกปิดกั้น แต่ที่อินเดียเปิดกว้าง ปัจจุบันอินเดียเริ่มปิดกั้น เมืองไทย
เปิดกว้าง (ปัจจุบันพระนักศึกษาไทยในอินเดียลดลง)
จากนั้น พระมหาทองเก็บ ญาณพโล,ดร. อ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ได้ให้ข้อคิด เกร็ด
ธรรม ข้อคิด ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นพระธรรมทูตไว้ ดังนี้
ความเป็นพระธรรมทูต เกิดขึน้ แก่พระพุทธองค์เป็นองค์แรก ยกตัวอย่างการเผยแผ่ของ
พระศาสดาของเรา คือความเป็นพระธรรมทูต ค�ำสั่งของพระศาสดาที่ ๑/๑ คือ

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย”
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป
เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ�ำนวนมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลกนั้นเถิด”
ตรัสรับสั่งที่สารนาถ ทรงส่งพระสาวกรุ่นแรก ๖๐ องค์ไปประกาศพระศาสนา ขอชื่นชมพระ
ธรรมทูตรุ่นนี้ ๕ ประเด็น คือ ความดี ความตรงต่อเวลา การร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่ก�ำหนด ความเป็นเพื่อน

ความเป็นพระธรรมทูตต้องมี 3Hs

Head (หัว) ต้องมีวิชชา พุทธภูมิ พุทธองค์ พุทธรรม
Heart (หัวใจ) จรณะ กิริยามารยาท ต้องออกมาจากหัวใจ ส�ำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
Hands (มือ) ลงมือท�ำ ถ้าจะให้บรรยายพุทธภูมิ
ความเป็นพระธรรมทูตไม่ใช่คนที่เขาปูพรมรอ มีแต่เรื่องจะต้องแสวงเอง เราไปอยู่ต่าง
แดนมันไม่สุขเหมือนบ้านเรา ความเป็นพระธรรมทูตต้นแบบเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
สารธรรมฝากเป็นข้อคิดไว้
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พระธรรมทูตต้องรู้หัวใจของธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ชี้ทางต�่ำ กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค
น�ำทางถูก มรรคมีองค์แปด จุดส�ำคัญทรงวางทิฏฐิของมนุษย์ไว้เป็นอันแรก ถ้าความเห็นผิด
มันจะผิดหมดเหมือนโดมิโน ถ้ามีอคติตั้งแต่ทีแรกมันก็จะเสียทั้งหมด
ปลูกความจริง อริยสัจสี่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ๔

พระธรรมทูตต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง

ผู้ฟังมี ๔ ประเภท คือ
			บางคนชอบพระหน้าตาดี
รูปัปปมาณิกา
			
บางคนชอบเสียงไพเราะ
โฆสัปปมาณิกา
			
บางคนชอบพระปอน ๆ
ลูขัปปมาณิกา
			
บางคนชอบธรรม		
ธัมมัปปมาณิกา
ขอความเจริญงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแก่ทุกท่าน
เทอญ...

การแพร่กระจายของพุ ทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (ที่มา http://www.madchima.org)
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เรื่ อ งเล่ า จากพระสู ต ร
กนฺตาโภ ภิกฺขุ

สาเหตุท�ำให้คนเกิดมาต่างกัน (๒(
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อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุฯ

ขอให้สิ่งที่ท่านปรารถนา จงส�ำเร็จโดยเร็วพลันด้วยเทอญ....
การอธิษฐานจิต คือ การตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องดีงามตามท�ำนองคลองธรรมแล้ว
ลงมือกระท�ำตามที่ตั้งใจไว้ จึงประสบผลส�ำเร็จ ตามค�ำที่ว่า “มโนมยา ส�ำเร็จได้ด้วยใจ” ล�ำพัง
เพียงแค่คิดจิตไม่ถึงก็ส�ำเร็จยาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid 19) ณ ปัจจุบนั ยังคงแพร่ระบาดอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และก�ำลังจะกลายเป็นเชือ้ โรคประจ�ำ
ท้องถิ่นพื้นบ้านต่อไปแล้ว การด�ำเนินชีวิตของเราก็จะต้องด�ำเนินกันไปอย่างปกติใหม่ ต้องอด
ต้องทนกับความไม่เคยชิน ใช้ความระมัดระวัง ความมีสติมากขึ้น ก่อนออกจากบ้านไปท�ำธุระ
การงาน ส�ำหรับผู้มีงานท�ำ  ส�ำหรับผู้ที่ตกงานก็ต้องสู้กันต่อไป ขอให้พระรัตนตรัย จงส่งเสริม
ก�ำลังใจให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นสถานการณ์น้ีไปอย่างมีสติและปัญญา ขอให้ทุกท่านจงอย่าท้อใจ
อย่าหมดก�ำลังใจ ตั้งใจและตั้งเป้าหมายในทางแห่งความดีงามต่อไป
การร้องขอ หรือ การอ้อนวอน มีมาพร้อม ๆ กับมีมนุษย์ เมื่อเกิดมา มีความกลัว หรือ
เมือ่ อยากได้ ต้องการสิง่ ทีป่ รารถนา สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ก็มกั ท�ำการร้องขอ หรืออ้อนวอนต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ตนเคารพ หรือจินตนาการสร้างสิ่งเคารพขึ้นมาเป็นก�ำลังใจ ซึ่งได้พัฒนาการมาเป็นลัทธิการ
บูชา บวงสรวง อ้อนวอน และศาสนาต่าง ๆ ขึ้นมาในโลก
คอลัมน์ฉบับนี้ขอจะน�ำพระสูตรเรื่อง “ปัตตกัมมสูตร” พระสูตรที่ว่าด้วยการกระท�ำที่
สมควรมาให้อ่านกัน ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬา ฯ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๑ เป็น
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ความปรารถนาที่ได้ยากในโลก

เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ที่ประทับ
กราบถวายบังคมแล้ว นั่งตามที่อันสมควร (พระพุทธองค์น่าจะสังเกตเห็นอาการความตั้งใจเข้า
พบของท่านอนาถะ หรือไม่กร็ ใู้ จ ดักใจท่านเศรษฐีได้ดว้ ยพระญาณ) พระพุทธองค์จงึ ได้ตรัสกับ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า “ท่านเศรษฐี มีอยู่ ๔ เรื่อง แม้เป็นสิ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
ที่ชาวโลกปรารถนาโหยหากัน แต่ก็หาได้ยากในโลก” สี่เรื่อง นั้น มีอะไรบ้าง
๑. ขอให้โภคะสมบัติจงเกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับความชอบธรรม
๒. ขอให้ยศเจริญเฟื่องฟูแก่เรา พร้อมญาติสนิท มิตรสหาย
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๓. ขอให้เราจงมีชีวิตอยู่ยืน ยาวนาน
๔. ขอให้เราเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หลังจากตายแล้ว
สี่เรื่องนี้แม้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ แต่ก็หาได้ยากในโลก ที่จะประสบ
ผลส�ำเร็จเพียงแค่การร้องขอ หรือการอ้อนวอน (ยิ่งในยุคเศรษฐกิจบ้านเมืองฝืดเคืองเนื่องจาก
สถานการณ์คบั ขัน เราได้พบเห็นได้จากข่าวคราวการแสวงหา โชค ลาภ ทรัพย์ จากการเดินทาง
ไปกราบไหว้ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งบางคนโชคดี ส�ำเร็จบ้าง ไม่ส�ำเร็จบ้าง)
อย่างไรก็ตาม ๔ เรื่องนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลส�ำเร็จด้วยการลงมือกระท�ำ เช่น ขยัน
หาทรัพย์ เก็บหอมรอมริบ คบมิตรดี ใช้ทรัพย์ให้พอเหมาะ ซึ่งทรัพย์ที่ได้มานั้นก็เป็นทรัพย์ที่ได้
มาโดยชอบธรรม เป็นต้น

ความปรารถนาที่เป็นไปได้ในโลก

โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแนวทางหรือหลักปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในสิ่งที่
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ไว้ว่า ถ้าอยากประสบสิ่งที่ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ให้ปฏิบัติตาม
หลักธรรมเหล่านี้
๑. สัทธาสัมปทา : ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา
๒. สีลสัมปทา : ความถึงพร้อมด้วยศีล
๓. จาคสัมปทา : ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ
๔. ปัญญาสัมปทา : ความถึงพร้อมด้วยปัญญา
จากนั้น ท่านได้อธิบายขยายความเป็นข้อ ๆ ต่อไปว่า
๑. ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ (ชาวพุทธ) ต้องตั้งศรัทธา
คือ เชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่าน
จึงได้น�ำมาเป็นบทสวดสาธยาย ท�ำวัตรเช้า-เย็น ในบทพระพุทธคุณ ๙ ว่า “อิติปิโส ภควา ฯลฯ
ภควาติ ฯ” เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรูช้ อบด้วยพระองค์
เอง ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่าง
ยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า เป็นผู้จ�ำแนกธรรม” นี้
เรียกว่า “สัทธาสัมปทา”
๒. ความถึงพร้อมด้วยศีล คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
เว้นขาดจากการลักขโมย เว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท นี้เรียกว่า “สีลสัมปทา”
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๓. ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากความ
ตระหนี่อันเป็นมลทิน มีจาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีใน
การให้ทาน นี้เรียกว่า “จาคสัมปทา”
๔. ความถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ รู้ว่า สิ่งที่ท�ำให้จิตใจเศร้า
หมองคือ ความโลภที่ครอบง�ำจิตอยู่ เมื่อบุคคลมีใจถูก (อภิชฌาวิสมโลภะ) ความโลภครอบง�ำ
อยู่ มักท�ำสิ่งที่ไม่ควรท�ำ  ไม่ใส่ใจสิ่งที่ควรท�ำ  จึงละความโลภนั้นเสีย, รู้ว่าพยาบาทท�ำให้จิต
เศร้าหมอง จึงละความพยาบาทนั้นเสีย, รู้ว่าความหดหู่ง่วงซึมท�ำให้จิตเศร้าหมอง จึงละเสีย,
รู้ว่าความฟุ้งซ่านร�ำคาญจะท�ำให้จิตเศร้าหมอง จึงละเสีย, รู้ว่าความสงสัยท�ำให้จิตเศร้าหมอง
จึงละเสีย อย่างนี้ ชือ่ ว่า เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก มีปญ
ั ญากว้างขวาง มองเห็นแนวทาง เป็นผูบ้ ริบรู ณ์
ด้วยปัญญา นี้เรียกว่า “ปัญญาสัมปทา”
เหตุผลที่บุคคลผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในธรรม พยายามลดละนิวรณ์ธรรมภายใจจิต เพราะ
เกิดความรู้ว่า จิตใจของบุคคลที่ถูกความโลภครอบง�ำอยู่, ถูกความพยาบาท ความคิดปองร้าย
ครอบง�ำอยู่, ถูกถีนมิทธะ ความหดหู่และความเซื่องซึมครอบง�ำอยู่, ถูกอุทธัจจกุกกุจจะ ความ
ฟุ้งซ่านและร้อนใจร�ำคาญใจครอบง�ำอยู่, ถูกวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ตัดสินใจลงไปไม่ได้
ครอบง�ำอยู่, แม้ข้อใดข้อหนึ่งก็ท�ำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมอง เมื่อบุคคลมีจิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง
อยู่ มักท�ำสิ่งที่ไม่ควรท�ำ ไม่ยินดีสิ่งที่ควรท�ำ เมื่อท�ำสิ่งที่ไม่ควรท�ำ ไม่ยินดีสิ่งที่ควรท�ำ จึงเสื่อม
จาก ยศ และความสุข, ผู้มีปัญญาเห็นในธรรมจึงพยายามละนิวรณ์ธรรมนั้นเสีย          
ดังนั้น เมื่อปฏิบัติตามธรรม ๔ ประการดังกล่าวได้ ก็จะเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บรรลุเป้า
หมาย หรือความปรารถนาที่หาได้ยากในโลก ๔ ประการนั้น
ขออธิบายขยายความ ค�ำว่า “อริยสาวกในธรรมวินัยนี้” ตามความหมายของค�ำ
ภาษาบาลีว่า “อริยสาวโก”นั้น ว่าโดยผลหมายถึง อริยะสาวก ๔ จ�ำพวก คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ โดยตรง ถ้านับโดยมรรคด้วยก็เป็น ๘ บุคคล แต่
ที่ผู้เขียนได้วงเล็บว่า (ชาวพุทธ) เพื่อให้เข้าใจว่า “อริยสาวกในธรรมวิจัยนี้” ไม่ได้หมายเอา
เฉพาะพระสงฆ์ แม้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ก็เรียกว่า
อริยสาวกได้ ค�ำว่า “ชาวพุทธ” อาจไม่ตรงความหมายนัก เพราะค�ำว่า “ชาวพุทธ” มีความหมาย
กว้างครอบคลุมทั้งหมดที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ และยังมีระดับศีลาจารวัตรที่แตกต่าง
กัน แต่เพื่อมิให้เข้าใจไปว่า เรามิใช่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ไม่ปฏิบัติก็ได้
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“อริยสาวกในธรรมวิจัยนี้”
ไม่ได้หมายเอาเฉพาะพระสงฆ์ แม้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
ก็เรียกว่าอริยสาวกได้
ความจริงเป้าหมาย คือ ต้องการให้ชาวพุทธได้เกิดก�ำลังใจ แรงบันดาลใจ ภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติตามหลักค�ำสอนเพื่อพัฒนาตนเองขึ้นสู่ความเป็นพระอริยบุคคล ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
ชั้นสูง ๆ ยิ่งขึ้นไป ตามที่พระพุทธองค์ตรัสก่อนปรินิพพานว่า...

“ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘
ตราบนั้นโลกก็จะยังไม่สิ้นพระอรหันต์”
ขึน้ ชือ่ ว่าการปฏิบตั ธิ รรม คือ ปฏิบตั ติ ามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ อยูน่ นั่ เอง เมือ่ ยังมีการ
ปฏิบตั ธิ รรมอยู่ ก็ชอื่ ว่าก�ำลังด�ำเนินตามอริยมรรค จึงขอให้กำ� ลังใจในการน�ำหลักธรรมมาปฏิบตั ิ
เพือ่ พัฒนาตน จนสามารถเรียกตนเองได้อย่าเต็มปากเต็มค�ำว่า “อริยสาวกในพระธรรมวินยั นี”้
ไม่วา่ จะเป็นพระเป็นคฤหัสถ์ เป็นพระก็เป็นพระทีร่ ธู้ รรม เข้าใจธรรม เป็นคฤหัสถ์กเ็ ป็นคฤหัสถ์
ผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัย เข้าใจหลักปฏิบัติใน ทาน ศีล ภาวนา เข้าใจในหน้าที่ความเป็นชาวพุทธ
ที่ดีสืบไป
ขอบารมีพระรัตนตรัยทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ เป็นพลังใจ ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามเป็นชาว
พุทธที่ดีงาม จงเป็นเกราะแก้ว ป้องกันภัย น�ำพานาวาชีวิตดุจส�ำเภาทอง ให้ลอยล่องผ่านคลื่น
พ้นภัย อุปสรรค อันตรายนานาประการ สูฝ่ ง่ั แห่งความดีงามสูงสุด มีสนั ติสขุ โดยทัว่ กัน เทอญ...
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ผลงาน อาจารย์จักรพันธุ ์ โปษยกฤต
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ธรรมะน่ า รู ้
(ที่มา: ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา วิถีมุตตสังคหะ)

ภพภูมิ ๓๑ ตอนที่ ๘ - นรกภูมิ ตอนที่ ๖
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การจ�ำแนกโทษของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องไปสู่นรก
๑. พระราชามหาอ�ำมาตย์และผู้มีอ�ำนาจมาก (กายพละ โภคพละ อาณาพละ) เวลา
อยู่ในมนุษยโลกเบียดเบียนบุคคลที่ต�่ำกว่าตนโดยความไม่เป็นธรรม หรือ พวกมหาโจรที่ปล้น
และท�ำลายบ้านเมืองตลอดถึงฆ่าคน แล้วก็เอาทรัพย์สมบัติหนีไป บุคคลที่ได้กล่าวมานี้
เมื่อตายแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน สัญชีวนรก เป็นส่วนมาก
๒. บุคคลที่เบียดเบียนหรือฆ่า ภิกษุ สามเณร ดาบส
หรือเพชฌฆาตที่มีหน้าที่ประหารบุคคล พวกภิกษุสามเณรผู้ทุศีลเป็นอลัชชี
บุคคลที่ได้กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในกาฬสุตตนรก เป็นส่วนมาก
อีกนัยหนึ่ง บุคคลที่ฆ่าพ่อแม่ก็ได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน กาฬสุตตนรก นี้เช่นกัน
(แสดงไว้ในสังกิจจชาดก)
๓. บุคคลที่มีหน้าที่ทรมานช้าง ม้า โค กระบือ ฯลฯ
และบุคคลที่เบียดเบียนสัตว์ที่ตนก�ำลังใช้ประโยชน์ โดยไม่มีความเมตตาสงสารสัตว์
และจ�ำพวกนายพรานนก นายพรานเนื้อ เหล่านี้ เป็นต้น
บุคคลที่ได้กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน สังฆาตนรก เป็นส่วนมาก
๔. ชาวประมงและบุคคลที่จุดป่าอันสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่นั้น หรือบุคคลที่ขังสัตว์ไว้
มีจ�ำพวกนกเป็นต้นแล้วจึงฆ่าให้ตาย บุคคลที่กินเหล้าเมาประทุษร้ายผู้อื่นที่ไม่สมควร
บุคคลที่ได้กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วย่อมไปเสวยทุกข์อยู่ใน จูฬโรรุวนรก เป็นส่วนมาก
๕. บุคคลที่ขโมยทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือขโมยของภิกษุสามเณรดาบส
แม่ชี ให้ได้รับความล�ำบาก หรือขโมยเครื่องสักการะที่เขาบูชาพระรัตนตรัยหรือโกงเอาของ
คนอื่นมาเป็นของตน และผู้ที่ขโมยด้วยประการหนึ่งประการใดในบรรดาขโมย ๒๕ อย่างนั้น
บุคคลที่ได้กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน มหาโรวนรก เป็นส่วนมาก
ภาพซ้ าย: ระหว่างจักรวาล 3 จักรวาล เป็นที่ตงั ้ ของโลกันตนรก แต่แดนก�ำแพงจักรวาลถึงเขายุ คุนธร
เป็นที่ตงั ้ ของพระอาทิตย์ 7 ดวง (ที่มารูป หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9)
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๖. บุคคลที่เผาบ้านเมือง กุฏิ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ปราสาท ท�ำลายเจดีย์
บุคคลที่กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน จูฬตาปนนรก
๗. บุคคลที่เข้าใจอยู่ว่า
ธรรมไม่ดีไม่มีสารประโยชน์อะไร ส่วนอธรรมนั้นเข้าใจว่าดีมีสาระ หรือ
บุคคลที่มี อุจเฉททิฏฐิ
คือผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรเกิดอีก
บุคคลที่มี สัสสตทิฏฐิ
คือผู้ที่มีความเห็นว่า เมื่อเป็นสุนัข, เป็นมนุษย์, เป็นคนจน,
เป็นคนรวย, เป็นเทวดา, เป็นพรหม เหล่านี้เป็นต้น แล้วก็กลับเป็นสุนัขอีก, เป็นมนุษย์อีก,
เป็นคนจนอีก, เป็นคนรวยอีก, เป็นเทวดาอีก, เป็นพรหมอีก, ไม่เปลี่ยนแปลง
บุคคลที่มี นัตถิกทิฏฐิ
คือผู้ที่เข้าใจว่าการท�ำบุญกุศล การรักษาศีล
การเจริญสมถวิปัสสนาก็ไม่ได้รับผล การฆ่าสัตว์ ขโมยทรัพย์ก็ไม่ได้รับโทษ
บุคคลที่มี อเหตุกทิฏฐิ
คือผู้ที่เข้าใจว่า เป็นมนุษย์, เป็นสัตว์, เป็นคนรวย, เป็นคนจน, เป็นคนขี้เหร่,
เป็นคนมีโรค ไม่มีโรค, เป็นคนมีอายุยืน อายุสั้น, เป็นคนฉลาด เป็นคนโง่,
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุ
บุคคลที่มี อกิริยทิฏฐิ
คือผู้ที่เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายที่ท�ำอะไรๆ ก็ไม่มีเหตุผลที่ก�ำลังเป็นอยู่ก็ไม่มีเหตุ
และบุคคลที่ชักชวนผู้อื่นให้เชื่อตามมติของตน
บุคคลที่ได้กล่าวมานี้ เมื่อตายแล้วจะต้องได้เสวยทุกข์อยู่ใน มหาตาปนนรก
หรือเวตตรณีอุสสทนรก แล้วแต่ว่ากรรมจะมีก�ำลังมากหรือน้อย
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ส�ำหรับนัตถิกทิฏฐิ ๑๐ อย่างในข้อที่ ๗ นี้ พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ใน
เนมิราชชาดก ดังนี้
๑) นตฺถิ ทินฺนํ เห็นว่า ทานที่ถวายแก่สมณพราหมณ์ไม่มีผล
๒) นตฺถิ ยิฏฺฐํ เห็นว่า ทานที่ให้แก่สาธารณชนไม่มีผล
๓) นตฺถิ หุตํ เห็นว่า การสักการะด้วยเครื่องสักการะและการต้อนรับต่างๆไม่มีผล
๔) นตฺถิ สุกฎทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลวิปาโก คือ ผลของกรรมดี และกรรมชั่วไม่มี
๕) นตฺถิ มาตา เห็นว่า มารดาไม่สามารถให้คุณหรือโทษได้
๖) นตฺถิ ปิตา เห็นว่า คุณบิดาไม่สามารถให้คุณหรือโทษได้
๗) นตฺถิ สมณพฺราหฺมณา เห็นว่า ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
สมณะและพราหมณ์ไม่สามารถให้คุณหรือโทษได้
๘) นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา เห็นว่า โอปปาติกสัตว์ คือ เทวดา, พรหม, เปรต, อสุรกาย,
และสัตว์นรกไม่มี
๙) นตฺถิ อยํ โลโก เห็นว่า ไม่มีโลกนี้
๑๐) นตฺถิ ปรโลโก เห็นว่า ไม่มีโลกหน้า
บุคคลใดมี นัตถิกทิฎฐิ ๑๐ อย่าง แม้อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดานัตถิกทิฏฐิเมื่อตายไป
จะต้องได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ใน มหาตาปนนรก หรือ เวตตรณีอุสสทนรก

นรกใหญ่ขุมที่ 7 มหาตาปะนรก (ที่มารูป หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9)
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๘. ในบุคคลที่ฆ่าบิดามารดา พระอรหันต์ ท�ำพระบาทพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ท�ำ
สังฆเภท คือยุยงสงฆ์ที่สามัคคีให้เกิดแตกแยกกัน และบุคคลที่ท�ำลายพุทธเจดีย์ พระพุทธรูป
ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้โดยจิตคิดประทุษร้าย และบุคคลที่ติเตียนพระสงฆ์ พระอริยบุคคล
ผู้มีคุณแก่ตน ผู้ที่ยึดถือ นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ (นัตถิกะ อเหตุกะ อกิริยะ) บุคคลที่ได้กล่าวมานี้
เมื่อตายแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน อวีจิมหานรก หรือ โลหกุมภีอุสสทนรก
แล้วแต่กรรมจะมีก�ำลังมากหรือน้อย
๙. ผู้หญิงท�ำลายลูกในครรภ์ของตนเอง
เมื่อตายแล้วได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน เวตตรณีอุสสทนรก
๑๐. ผู้หญิงที่ชอบคบชู้และแย่งสามีของผู้อื่น ผู้ชายที่ชอบคบชู้และแย่งภรรยาของผู้อื่น
บุคคลเหล่านี้ เมื่อตายไปแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ใน สิมพลิวนอุสสทนรก ต่อไปยังมีการ
เสวยทุกข์อยู่ใน โลหกุมภีนรก ที่มีน�้ำร้อนเหมือนไฟ แล้วแต่ว่ากรรมจะมีก�ำลังมากหรือน้อย
อีกนัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในเนมิราชชาดกว่า
ผู้หญิงที่ชอบคบชู้และแย่งสามีของผู้อื่น เมื่อตายไปแล้วได้ไปเสวยทุกขเวทนาอยู่ใน
สังฆาตนรก โดยเฉพาะ ส่วนหนึ่งในบรรดา สังฆาตนรก เหล่านั้น ส่วนผู้ชายที่ชอบเป็นชู้กับ
ภรรยาผู้อื่น บุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วได้ไป เสวยทุกขเวทนาอยู่ใน
อังคารกาสุนรก คือนรกหลุมถ่านเพลิง

ภาพขวา: พระยายมราชพิจารณาถ้อยความด้วยความเป็นธรรม
ตัดสินให้ผู้ตายขึน้ สวรรค์หรือลงนรก (ที่มารูป หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9)
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COURAGEOUS EFFORT:
THIRD FACTOR OF ENLIGHTENMENT (continued…)
4. Appreciation for Support
A fourth causative means for arousing effort is
respect and appreciation for alms food and the other requisites essential to a renunciate’s way of life. For
ordained monks and nuns, this means respecting the
donations of lay supporters, not only at the moment
that the gift is made, but also by having a continuous
awareness that the generosity of others makes possible
the continuation of one’s practice.
Lay yogis also may be dependent on others’ support in many ways. Parents and friends may be helping
you, either financially or by taking care of your business
so that you can participate in intensive retreats. Even if
you pay your own way on a retreat, nonetheless many
things are provided to support your practice. The building which shelters you is ready-made; water and electricity are taken care of. Food is prepared by volunteers,
and your other needs are cared for. You should have a
deep respect and appreciation for the service given to
you by people who may not owe you anything, people
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who have good hearts and deep benevolence.
You can say to yourself, “I should practice as hard
as possible to live up to the goodness of those people.
This is the way to reciprocate and return the goodwill
shown by faithful supporters. May their efforts not go
to waste. I will use what I am given with mindfulness so
that my kilesas will be slowly trimmed and uprooted, so
that my benefactors’ meritorious deeds will bring about
an equally meritorious result.”
The Buddha laid down rules of conduct to govern
the orders of bhikkhus and bhikkhunīs, monks and nuns.
One of these rules was permission to receive what is
offered by well-wishing lay supporters. This was not to
enable monks and nuns to live a luxurious life. Requisites
could be accepted and used in order that monks and
nuns might care for their bodies appropriately, giving
them the basic right conditions for striving to get rid
of the kilesas. Receiving support, they could devote all
their time to practicing the threefold training of sīla,
samādhi and paññā, eventually gaining liberation from
all suffering.
You might reflect that it is only by practicing diligently that you can reciprocate or return the goodwill
shown by your supporters. Seen in this way, energetic
mindfulness becomes an expression of gratitude for all
the help you have received in your meditation practice.
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5. Receiving a Noble Heritage
The fifth means to arouse energy is reflection on
having received a noble heritage. The heritage of a noble
person consists of seven nonmaterial qualities: faith or
saddhā; morality or sīla; moral shame and moral dread
or hirī and ottappa, discussed at length in “Chariot to
nibbāna,” the last chapter of this book; knowledge of
the Dhamma, and generosity — one is very generous in
giving up the kilesas, and in giving gifts to others; and
lastly, wisdom, which refers to the series of vipassanā
insights and finally the wisdom of penetrating into
nibbāna.
What is extraordinary about this inheritance is that
these seven qualities are nonmaterial and therefore
not impermanent. This contrasts with the heritage you
may receive from your parents upon their death, which
is material and therefore subject to loss, decay and
dissolution. Further more, material inheritances may
be unsatisfying in various ways. Some people quickly
squander whatever they receive. Others do not find their
new possessions useful. The heritage of a noble one is
always beneficial; it protects and ennobles. It follows its
heir through the gates of death, and throughout the
remainder of his or her saṃsāric wanderings.
In this world, however, if children are unruly and
wayward, their parents may disown them so that the
children receive no material inheritance. Similarly in
the world of the Dhamma, if one has come into contact
with the Buddha’s teaching, and then is sloppy and lazy
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in practice, one will again be denied the seven types of
noble heritage. Only a person endowed with enduring
and persistent energy will be worthy of this noble inheritance.
Energy is fully developed only when one is able
to go through all the levels of insight, up to the culmination of the series in noble path consciousness. This
developed energy, or Fulfilling Energy as it is called, is
precisely what makes one worthy of the full benefits of
the noble heritage.
If you continue to perfect the effort of your practice, these qualities will become permanently yours.
Reflecting in this way, you may be inspired to practice
more ardently.
6. Remembering the Greatness of the Buddha
A sixth reflection which develops energy is considering the greatness and ability of the person who
discovered and taught this path to liberation. The Buddha’s greatness is demonstrated by the fact that Mother
Earth herself trembled on seven occasions during his life.
The earth first trembled when the Bodhisatta (Sanskrit:
Bodhisattva), the future Buddha, was conceived for the
last time in his mother’s womb. It trembled again when
Prince Siddhattha left his palace to take up the homeless
life of a renunciate, and then when he attained supreme
enlightenment. The earth trembled a fourth time when
the Buddha gave his first sermon, a fifth time when he
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succeeded in overcoming his opponents, a sixth time
when he returned from Tāvatiṃsa Heaven, having given
a discourse on
Abhidhamma to his mother who had been reborn
there. The earth trembled for the seventh time when
the Buddha attained Parinibbāna, when he passed
from conditioned existence forever at the moment of
his physical death.
Think of the depth of compassion, the depth of
wisdom the Buddha possessed! There are innumerable
stories of his perfections: how long and devotedly the
Bodhisatta worked toward his goal, how perfectly he
attained it, how lovingly he served humanity afterwards.
Remember that if you continue to strive, you too can
share the magnificent qualities the Buddha had.
Before the Buddha’s great enlightenment, beings
were engulfed in clouds of delusion and ignorance. The
path to liberation had not yet been discovered. Beings
groped in the dark. If they sought liberation, they had to
invent a practice or follow someone who made a claim
to truth that was, in fact, unfounded. In this world a
vast array of pursuits have been devised for the goal of
attaining happiness. These range from severe sell-mortification to limit less indulgence in sense
pleasure.
Ref: In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha,
Sayādaw U Pandita (1992)
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แว่ น ธรรมปฏิ บั ติ ตอนที่ ๑
พระอาจารย์ใหญ่ ดร. ภัททันตะ อาสภะ มหาเถระ
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บทที่ ๑
สัญโญชน์ ๑๐

สญฺโญเชนฺติ พนฺธนฺตีติ สญฺโญชนานิ
ธรรมชาติใด ท�ำการร้อยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏ
ฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชื่อว่า สัญโญชน์
อธิบายว่า ธรรมดาสัตว์ทงั้ หลายทีต่ อ้ งเวียนเกิดเวียนตาย และได้รบั สุขบ้างทุกข์บา้ งนัน้
ย่อมเนื่องมาจากเหตุที่ตนได้ประกอบไว้ เหตุมี ๖ ประการ ซึ่งเป็นฝ่ายกุศล ๓ อกุศล ๓

เหตุฝ่ายกุศล ๓

อโลภเหตุ
อโทสเหตุ
อโมหเหตุ

องค์ธรรมได้แก่
องค์ธรรมได้แก่
องค์ธรรมได้แก่

อโลภเจตสิก
อโทสเจตสิก
ปัญญินทรีย์เจตสิก

เหตุฝ่ายอกุศล ๓

โลภเหตุ
โทสเหตุ
โมหเหตุ

องค์ธรรมได้แก่          โลภเจตสิก
องค์ธรรมได้แก่
โทสเจตสิก
องค์ธรรมได้แก่
โมหเจตสิก

สัญโยชน์ทั้งหลายมีอยู่ ๑๐ ประการ เป็นเครื่องผูกหรือร้อยรัดสัตว์โลกให้ติดอยู่กับภพ
ให้ตอ้ งเสวยผลแห่งการกระท�ำของตน ไม่ให้มโี อกาสพ้นไปจากสังสารวัฏได้เลย จนกว่าสัญโยชน์
นัน้ จะขาดเพราะถูกท�ำลายโดนอ�ำนาจของอริยมรรค เท่านัน้ จึงจะมีโอกาสพ้นจากสังสารวัฏได้
สัญโญชน์ ๑๐ ประการ คือ
			
๑. ทิฏฐิสัญโญชน์
๒. วิจิกิจฉาสัญโญชน์
			
๓. สีลัพพตปรามาสสัญโญชน์ ๔. กามราคสัญโญชน์
			
๕. ปฏิฆสัญโญชน์
๖. รูปราคสัญโญชน์
			
๗. อรูปราคสัญโญชน์
๘. มานสัญโญชน์
			
๙. อุทธัจจสัญโญชน์
๑๐. อวิชชาสัญโญชน์
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๒. วิจิกิจฉาสัญโญชน์
๑
๑. ทิฏฐิสัญโญชน์
๒
๔. กามราคสัญโญชน์
๓. สีลัพพตปรามาสสัญโญชน์ ๓
๔
๖. รูปราคสัญโญชน์
๕. ปฏิฆสัญโญชน์ ๕ สัญโญชน์ ๖
๑๐ ประการ
๘ ๘. มานสัญโญชน์
๗. อรูปราคสัญโญชน์ ๗
๙
๑๐ ๑๐. อวิชชาสัญโญชน์
๙. อุทธัจจสัญโญชน์

๑. ทิฏฐิสัญโยชน์

สนฺ กาโย สกฺกาโย
สกฺกาเย ปวตฺตา ทิฏฺฐิ สกฺกายทิฏฺฐิ
สภาวธรรมที่มีอยู่อย่างแท้จริงนั้น คือ ขันธ์ ๕
ความเข้าใจผิดในขันธ์ ๕ ชื่อว่า สักกายทิฏฐิ
ทิฏฐิสัญโญชน์นี้หมายถึง สักกายทิฏฐิ   ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ส�ำคัญยิ่งในอันที่จะท�ำให้
สัตว์ทั้งหลายต้องวนอยู่ในห้วงแห่งวัฏฏะ  โดยจะนับประมาณเวลามิได้   จึงเป็นสภาวธรรม
อันสมควรที่ท่านสาธุชนทั้งหลาย  จะพึงศึกษาและพิจารณาให้ทราบถึงสภาวลักษณะเพื่อ
เป็นแนวทางที่จะน�ำความสุขสวัสดีมาสู่ชีวิตของท่าน ในเมื่อท่านได้ถอนหรือท�ำลายเสียได้ซ่ึง
สักกายทิฏฐินี้โดยเด็ดขาด
		ถาม    ค�ำว่า  สักกายทิฏฐิ  หมายความว่าอย่างไร  ?
		ตอบ    สักกายทิฏฐิหมายความว่า ความเห็นผิดในขันธ์  ๕  โดยมีความเชื่อว่า  
ขันธ์  ๕  นั้น  เป็นสัตว์  เป็นบุคคล  ตัวตน  เราเขา  เช่นในการนั่งว่าเรานั่ง  ในการนอนว่าเรา
นอน  ในการยืนว่าเรายืน  ในการเดินว่าเราเดิน  ความเข้าใจผิดเช่นนี้ชื่อว่า  สักกายทิฏฐิ  อัน
เป็นความเห็นผิด
		ถาม    ปฏิบัติอย่างไร  จึงชื่อว่าละสักกายทิฏฐิได้  ?
		ตอบ    การก�ำหนดรูปนาม  โดยมีสติก�ำหนดสังขารอารมณ์๑  ตามทวารทั้ง  ๖  
ในขณะกระทบกับอารมณ์ภายนอก  มีสติก�ำหนดรู้เฉพาะปรมัตถอารมณ์   ละเสียซึ่งบัญญัติ๒
ต่าง ๆ การปฏิบัติดังกล่าวนี้ จัดว่าละสักกายทิฏฐิได้
๑. สังขารอารมณ์ คือ รูปนาม ๒. บัญญัติ คือ ผู้หญิง ผู้ชาย สีเขียว ขาว ด�ำ แดง เป็นต้น
๓. วัฏสงสาร คือ การเกิดแล้วต้องแก่ และ ตาย แล้วก็ต้องเกิด แก่ และตายอีก

65

		ถาม    การก�ำหนดรูปนามเช่นนี้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ?
		ตอบ   การก�ำหนดเช่นนี้ย่อมท�ำลาย  สักกายทิฏฐิ   อันยึดถือว่ามีสัตว์บุคคล  
ตัวตน  เราเขา  ซึ่งเป็นเหตุให้ติดอยู่ในความหมุนเวียนของวัฏสงสาร๓  อันเต็มไปด้วยทุกข์
		ถาม    การก�ำหนดรู้รูปนามตามสภาวอารมณ์ดังกล่าวมานี้   จะมีให้แก่บุคคล
ใดบ้าง  ?
		ตอบ     จะมีได้เฉพาะผู้ที่มีสมาธิญาณแก่กล้า  ซึ่งได้แก่พระอริยบุคคล  มีพระ
โสดาบันบุคคลเป็นต้น๔
		ถาม    พระโสดาบันบุคคลจะเห็นรูปนามโดยปรมัตถ์อารมณ์อยู่เสมอหรือ  ?
		ตอบ    หามิได้  พระโสดาบันบุคคลจะเห็นรูปนามโดยปรมัตถอารมณ์  เฉพาะ
ในขณะที่มีสติก�ำหนดรู้เท่านั้น  ถ้าไม่มีสติก�ำหนดรู้ก็ย่อมเห็นตามบัญญัติ  อารมณ์นั้นเอง
		ถาม    ที่กล่าวเช่นนี้  มีหลักฐานแสดงให้ปรากฎได้บ้างหรือไม่  ?
		ตอบ    มีปรากฎอยู่หลายเรื่อง  แต่ในที่นี้จะแสดงเพียงเรื่องเดียว  คือ  ในสมัย
พุทธกาลนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งได้บรรลุโสดาปัตติผล  ในขณะฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธองค์เมื่อมีอายุได้เพียง  ๗  ปี  ภายหลังเมื่อมีวัยอันสมควรเธอก็ได้เข้าสู่ชีวิตครองเรือน  
และมีบุตรธิดาเป็นจ�ำนวนถึง  ๒๐  คน  จึงแสดงให้เห็นว่าพระโสดาบันบุคคลนั้น  ไม่ได้เห็นรูป
นามโดยปรมัตถ์อารมณ์เสมอทุกขณะ
		ถาม    เพราะเหตุใด  พระอริยบุคคลอย่างเช่นนางวิสาขา   จึงไม่สละสมบัติ
เคหสถาน เพื่อไปบ�ำเพ็ญพรตอยู่ตามป่า  ?
		ตอบ    ข้อนี้ต้องตอบยาวหน่อย  โดยยกเรื่องในสมัยพุทธกาลให้ปรากฎ  ใน
สมัยนั้น  ณ  กรุงสาวัตถีมีพลเมืองประมาณ  ๗  โกฏิเศษ ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้บรรลุธรรมขั้น
อริยบุคคล  ประมาณ  ๕  โกฏิเศษ  อีก  ๒  โกฏิเศษ  ยังเป็นปุถุชนอยู่  ในจ�ำนวน  ๒  โกฏิ
เศษนี้เป็นพุทธมามกะ  ๑  โกฏิเศษ  อีก  ๑  โกฏิเศษถือลัทธิอื่น  พระอริยบุคคลดังกล่าวนี้
นอกจากพระอรหันต์แล้วยังปกครองบ้านเรือนอยู่ทั้งสิ้น  แต่ท่านประกอบการเลี้ยงชีพเป็น  
สัมมาอาชีวะ๕โดยสุจริตธรรม  เหตุทยี่ งั ไม่สละสมบัตเิ คหสถานเพือ่ ไปบ�ำเพ็ญพรต   กเ็ พราะยังละ
โลภทิฏฐิคตวิปปยุตตจิตตุปทานไม่ได้
๔. ผู้เป็นปุถุชน แม้บางขณะ จะมีการเห็นรูปนามโดยปรมัตถอารมณ์ก็ตาม แต่การท�ำลาย สักกายทิฏฐินั้น เป็นเพียงตทังคะ คือท�ำลายได้ชั่ว
ขณะที่มีการก�ำหนดและวิปัสสนาญาญเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้าวิปัสสนาณาญเสื่อม สักกายทิฏฐิก็เจริญขึ้นอีก ซึ่งต่างกับอริยบุคคล เพราะเมื่อท�ำลาย
ด้วยอริยมรรคแล้ว สักกายทิฏฐินั้น ไม่กลับเจริญขึ้นได้อีกเลย
๕. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ได้แก่การค้าขายสินค้าซึ่งเว้นของ ๕ อย่างคือ (๑) ค้าขายสุรา (๒) ค้าขายยาพิษ (๓)
ค้าขายสัตว์ (๔) ค้าขายเนื้อสัตว์ (๕) ค้าขายมนุษย์ ผู้ค้าของ ๕ อย่างนี้ แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม เป็นมิฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพผิดทั้งสิ้น
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		ถาม    ถา้ เช่นนัน้ ก็จะไม่ผดิ อะไรกับสามัญชนนัก  เพราะยังมีการประกอบอาชีพ
อยู่  หรือจะมีอะไรที่ท่านละได้เป็นพิเศษบ้าง  ขอให้อธิบายด้วย  ?
		ตอบ    มี  และส�ำคัญยิ่ง  คือท่านละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาด  และการประกอบ
อาชีพก็เป็นสัมมาอาชีวะ
		ถาม    ถ้าเช่นนั้น  ขอได้อธิบายถึงประโยชน์ของการละสักกายทิฏฐิด้วย  ?
		ตอบ    การที่พระอริยบุคคลทั้งหลาย  มีพระโสดาบัน เป็นต้น  ละสักกายทิฏฐิ
ได้เด็ดขาดนัน้   เป็นผลให้การเกิดการตาย  คือความหมุนเวียนในวัฏสงสารของท่านน้อยลง  โดย
ก�ำหนดอีกเพียง  ๗  ชาติ  เป็นอย่างมาก  และจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ  ๔  คือ  นรก  เปรต  
อสุรกาย  สัตว์ดิรัจฉาน  เลย  หมายความว่าปิดประตูอบายได้เด็ดขาด
เรื่องสักกายทิฏฐินี้พระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาแด่พระภิกษุ   ดังปรากฎอยู่ใน
สังยุตตนิกายพระบาลี  ว่า

สตฺติยา วิย โอมฏฺโฐ ทยฺมาโน ว มตฺถเก
สกฺกายทิฏฺฐิ ปหานาย สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช.
แปลเป็นใจความว่า  ภิกษุผู้เห็นภัยในสงสาร รู้สึกตนประหนึ่งว่าถูกศัตราวุธ
อันมีคมทิ่มแทงอยู่ หรือดุจถูกไฟไหม้ลวกอยู่บนศรีษะ พึงเป็นผู้มีสติ ไม่ประมาท อยู่เถิด๖
เพื่อจะได้ก�ำจัดเสียซึ่ง สักกายทิฏฐิ ความยึดถือมั่นว่าเบ็ญจขันธ์เป็นรูปกายนามกายของตน
อธิบายว่า  เปรียบเหมือนบุคคลผูถ้ กู อาวุธมีคมแหลม  (หอก)  ปักอยูท่ อี่ ก  บุคคล
นั้นต้องเพียรพยายามเพื่อถอนออก  ยิ่งกว่าคิดท�ำธุระอื่น
หรือเปรียบเหมือน  บุรุษผู้ถูกไฟเผาลวกอยู่บนศรีษะ  มีความร้อนยิ่งนัก  ต้อง
เร่งรีบที่จะดับไฟอยู่มิได้หยุดยั้ง
อุปมานี้ฉันใด  สักกายทิฏฐิก็มีอุปมัยฉันนั้น  คือ บุคคลทั้งหลาย๗ ต้องได้รับ
ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้วยทุกข์ทั้งหลาย  มีชาติทุกข์เป็นต้น  ให้เวียนวนลงสู่อบายภูมิโดย
ไม่อาจนับครั้งได้  ก็เพราะอ�ำนาจของสักกายทิฏฐินี้

๖. ค�ำว่า มีสติไม่ประมาทอยู่ในที่นี้ ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือก�ำหนด กาย เวทนา จิต ธรรม
๗. ค�ำว่า บุคคลทั้งหลายในที่นี้ หมายเอาเฉพาะปุถุชน

67

ฉะนั้ น   เมื่ อ สาธุ ช นทราบเช่ น นี้ แ ล้ ว   พึ ง พยายามประกอบความเพี ย ร
เจริญสติปัฏฐานทั้ง  ๔  โดยการก�ำหนดรูปนามให้เห็นชัด  ก�ำจัดเสียซึ่งบัญญัติทั้งหลาย  เพื่อให้
เห็นปรากฏชัดตามสภาวธรรม  อันเป็นทางที่จะบรรลุถึงซึ่งอริยมรรค  อริยผล  จึงจะเป็นการ
ท�ำลายล้างสักกายทิฏฐิให้ปราศจากไปโดยไม่มเี หลือ  สักกายทิฏฐิสญ
ั โญชน์นพี้ ระโสดาบันบุคคล
ละได้เด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน)

จบ สักกายทิฏฐิสัญโญชน์

”

ภิกษุผู้เห็นภัยในสงสาร
รู้สึกตนประหนึ่งว่าถูกศัตราวุธอันมีคม
ทิ่มแทงอยู่ หรือดุจถูกไฟไหม้ลวกอยู่
บนศรีษะ พึงเป็นผู้มีสติ ไม่ประมาท
อยู่เถิด๖ เพื่อจะได้ก�ำจัดเสียซึ่ง
สักกายทิฏฐิ ความยึดถือมั่นว่า
เบ็ญจขันธ์เป็นรูปกายนามกายของตน

”
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คุ ย กั บ หมอ
หมอพิม

มะเร็งปากมดลูก
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สวัสดีค่ะชาวอาสภสารทุกท่าน ช่วงเดือนที่ผ่านมา หมอพิมได้มีโอกาสดูแลกลุ่มผู้ป่วย
มะเร็งที่เข้ารับการรักษาโดยการฉายแสง และใส่แร่ เพื่อรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก โดยผู้ป่วย
กลุ่มนี้มักมีระยะโรคที่เป็นค่อนข้างมากแล้ว แต่ยังสามารถพอที่จะรักษาได้ แต่มีโอกาสไม่
หายขาดหรือ หายแต่โรคกลับมาเป็นซ�้ำและลุกลาม ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเสี่ยง
หรือ เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะเริม่ ต้น ซึง่ สามารถรักษาให้หายขาดได้ คอลัมน์คยุ กับหมอ
ฉบับนี้จะน�ำชาวอาสภสารทุกท่านมารู้จักภัยเงียบ “มะเร็งปากมดลูก” กันค่ะ

ปากมดลูกคืออะไร
ปากมดลูกเป็นส่วนอวัยวะสืบพันธุข์ องเพศหญิง ทีต่ อ่ จากมดลูกในอุง้ เชิงกราน และโผล่
ยืน่ ออกมาบริเวณช่องคลอด ปากมดลูกยังเป็นทางผ่านของประจ�ำเดือนซึง่ ถูกขับออกจากโพรง
มดลูกเมื่อเกิดการหลุดลอกเยื่อบุโพรงมดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ หรือเป็นทางผ่านของอสุจิ
ภายหลังการมีเพศสัมพันธุ์เพื่อเกิดการปฏิสนธิกับไข่ภายในช่องโพรงมดลูก รวมถึงยังเป็นทาง
ผ่านเมื่อทารกจะคลอดออกมาดูโลกนั่นเองค่ะ

มะเร็งปากมดลูกพบบ่อยแค่ไหน
โรคมะเร็งปากมดลูก จัดเป็นโรคมะเร็งในสตรีทนี่ บั ว่าเจอบ่อยเป็นอันดับต้นๆ จากข้อมูล
ปัจจุบัน (ICO/IARC HPV Information center ตีพิมพ์วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564) พบ
ประชากรในไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 26 คนต่อแสนรายต่อปี และเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศเช่นกัน

อาการแสดงของมะเร็งปากมดลูก
ในระยะแรกอาจไม่มีอาการเลย หากโรคเป็นมากขึ้นเช่น ตกขาวเปลี่ยนสี มีเลือดออก
ผิดปกติทางช่องคลอด หรือเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
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สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก
ตัวการหลักที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคคือ การติดเชื้อฮิวแมนแป๊ปปิโลม่าไวรัส (Human
papilloma virus) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า “เอชพีวีไวรัส (HPV virus)” ซึ่งจะติดต่อจากบุคคลสู่
บุคคลผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ในผูห้ ญิงบางรายอาจเคยได้รบั เชือ้ แต่รา่ งกายสามารถก�ำจัดเชือ้ นี้
ไปได้ แต่ในบางรายไม่สามารถก�ำจัดเชือ้ นีไ้ ปได้ รวมถึงเมือ่ อายุทมี่ ากขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงเซลล์
เยื่อบุปากมดลูก และเมื่อโดนกรดบริเวณปากมดลูกท�ำให้เซลล์มีการกลายพันธุ์ น�ำไปสู่โรคของ
ปากมดลูกเช่น หูดหงอกไก่ มะเร็งปากมดลูกและอื่นๆ ตามมาได้นั่นเองค่ะ
ถึงแม้ปัจจุบันการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ
นี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ผู้ปกครองควรสนับสนุนลูกหลานทั้งหญิงและชาย เข้ารับการฉีด
วัคซีนเอชพีวี (HPV vaccine) ป้องกันตั้งแต่เด็กซึ่งแนะน�ำให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 11-12 ปีขึ้นไป
หรือควรฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ และแนะน�ำเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (หรือที่
เรียกว่าแปปสเมียร์ (Pap smear), HPV test, HPV/Pap cotest) แต่วิธีที่จะลดปัจจัยเสี่ยงที่
ดีที่สุดคือ การไม่มีเพศสัมพันธ์เลยนั่นเองค่ะ
นอกจากนีป้ จั จัยเสีย่ งอืน่ ๆ ได้แก่ การสูบบุหรี่ (ปัจจัยเสีย่ งของมะเร็งเกือบทุกชนิด), การ
มีคู่นอนหลายคน, มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย เป็นต้น

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจเพื่ออะไร ต้องเริ่มตรวจและหยุดตรวจเมื่อไหร่
การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หวังประโยชน์เพื่อหามะเร็งปากมดลูกในระยะ
เริม่ ต้น เพราะเมือ่ พบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรก สามารถรีบท�ำการรักษาให้หายขาดจาก
โรคมะเร็งได้สูง จากค�ำแนะน�ำล่าสุด (2020 ACR) แนะน�ำให้เริ่มคัดกรองตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป
จนถึงอายุ 65 ปี หากปกติมาตลอด หลังอายุ 65 ปี ก็ไม่แนะน�ำให้ท�ำการตรวจแล้ว หากตรวจ
โดยวิธีการแปปสเมียร์ (Pap smear) แนะน�ำให้ตรวจทุก 3 ปี แต่หากตรวจ เอชพีวีเทส (HPV
test) หรือ เอชพีวี/แปป โคเทส (HPV/Pap cotest) แนะน�ำให้ตรวจทุก 5 ปี ซึ่งการตรวจทั้ง
สามวิธี ผู้ตรวจจะต้องขึ้นขาหยั่งเพื่อรับการตรวจภายในโดยแพทย์ ดังนั้นผู้เข้ารับการคัดกรอง
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ควรจะต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจภายในดังนี้
1. เว้นการตรวจภายในช่วงมีประเดือน หรือภายใน 5 วันหลังประจ�ำเดือนหมด
2. ไม่แนะน�ำให้สอดยาเหน็บช่องคลอดเพื่อรักษาก่อนมาตรวจหากมีตกขาวผิดปกติ
3. ก่อนขึน้ ขาหยัง่ แนะน�ำให้ปสั สาวะออกให้หมดก่อน เนือ่ งจากแพทย์ตอ้ งตรวจภายใน
และคล�ำดูขนาดและต�ำแหน่งของมดลูก
4. งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจภายในเป็นเวลาอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
5. ไม่จ�ำเป็นต้องงดน�้ำหรืออาหารก่อนมาตรวจ
6. หากมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดสามารถเข้ารับการตรวจได้เลย
หลังตรวจเสร็จ แพทย์จะสรุปผลการตรวจร่างกายภายใน และแจ้งผลการตรวจ
แปปสเมียร์/เอชพีวีเทส/เอชพีวี-แปป โคเทส ในภายหลัง ระยะเวลาแล้วแต่ทางโรงพยาบาล
จะแจ้งอีกทีค่ะ

การรักษามะเร็งปากมดลูก
หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก การรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคว่า
เป็นมากน้อยแค่ไหน หากเป็นระยะแรก อาจรักษาโดยการขึ้นขาหยั่งและตัดปากมดลูกที่เป็น
รอยโรคออก หรือหากเป็นระยะที่มากกว่านั้น การรักษาเป็นได้ตั้งแต่ การผ่าตัด, ฉายแสง
(radiation therapy), ฝังแร่ (brachytherapy), การให้เคมีบ�ำบัด (chemotherapy) หรือ
การประคับประคองลดความเจ็บปวด เป็นต้น โดยแพทย์และทีมการรักษาจะแนะน�ำเรื่องการ
รักษา การตรวจการกระจายตัวของโรคเพิ่มเติมด้วยภาพคอมพิวเตอร์สแกน (Computed
tomography scan) หรือตรวจด้วยเครื่องสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance
imaging scan) เพื่อวางแผนก่อนท�ำการรักษาค่ะ
หวังว่าบทความนีจ้ ะท�ำให้ทกุ ท่านได้รบั ความรู้ ปัจจัยเสีย่ งทีป่ อ้ งกันได้ เรือ่ งการสนับสนุน
การได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีตั้งแต่ยังเด็ก (แนะน�ำเริ่มฉีดที่อายุ 11-12 ปี) รวมถึงการเข้า
รับการคัดกรองแต่เนิ่นๆ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะคะ
อ้างอิงจาก
- https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2020/cervical-cancer-screening-hpv-test-guideline
- https://hpvcentre.net
- https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center/th/protfolio/knowledge/gyne/servix
- https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1426
- https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html
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ตารางกิ จ กรรม ประจ� ำ ปี ๒๕๖๕
มกราคม
๑ มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์
๑๖ กุมภาพันธ์
๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ (วันจันทร์-วันอาทิตย์)

วันมาฆบูชา
คอร์สมาฆภาวนา

เมษายน
๖ เมษายน
๑๓ - ๑๕ เมษายน 			

วันจักรี
วันสงกรานต์

พฤษภาคม
๑ พฤษภาคม
วันแรงงาน
๔ พฤษภาคม 			
วันฉัตรมงคล
๑๓ พฤษภาคม
วันพืชมงคล
๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม
คอร์สวิสาขภาวนา
			วันวิสาขบูชา และผ้าป่าสามัคคี
๑๕ พฤษภาคม
๒๓ พฤษภาคม
วันอัฏฐมีบูชา
มิถุนายน
๓ มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
กรกฎาคม
๑๓ กรกฎาคม - ๑๐ ตุลาคม
๑๓ กรกฎาคม
๑๔ กรกฎาคม

คอร์สสัจจานุปัสสนา (คอร์ส ๓ เดือน)
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
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๒๘ กรกฎาคม

สิงหาคม
๑๒ สิงหาคม

ตุลาคม
๑๐ ตุลาคม
๑๑ ตุลาคม
๑๓ ตุลาคม
๑๖ ตุลาคม
๒๒ - ๒๙ ตุลาคม 			
๒๓ ตุลาคม
พฤศจิกายน
๘ พฤศจิกายน
๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน
๒๔ พฤศจิกายน
ธันวาคม
๕ ธันวาคม 		

วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันออกพรรษา
วันตักบาตรเทโวโรหณะ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
กฐินสามัคคี
คอร์สมุทิตาอาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๙
วันปิยมหาราช
วันลอยกระทง
คอร์สอาจริยอาสภปฏิบัติบูชา
ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อใหญ่

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
๑๐ ธันวาคม 		
วันรัฐธรรมนูญ
๓๑ ธันวาคม 					วันสิ้นปี
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การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของวั ด
ญาติโยมและผูมีจิตศรัทธาที่ไมสะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม
ดวยตนเอง สามารถบริจาคปจจัยชวยเหลือคาใชจายและสนับสนุนกิจการตางๆ
ภายในวัด โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับปจจัยสนับสนุนผานธนาคาร ดังตอไปนี้

กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)

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

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117-2-64875-0
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 210-0-39552-1
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนกลาง)

กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)

เพื่อเปนคาภัตตาหารสําหรับพระภิกษุสามเณรในยามจําเปนและเปนคาอาหารสําหรับโยคี
บุคคลผูมาอยูปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117-2-64876-9
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 210-0-39554-8
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)

กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

๑. ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117–2–64886–6
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
๒. ธ.กรุงไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 210-0-39551-3
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)
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กองทุนเผยแผ่

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเผยแผธรรมะ เชน คาพิมพ คาจัดทําหนังสือ และคาเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117-2-64885-8
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนสงฆ์อาพาธ

เพื่อเปนคาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ และคาตรวจรักษาโรค ในคราวจําเปนสําหรับพระภิกษุ
สามเณร และผูปฏิบัติธรรม

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117-2-64878-5
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนที่ดิน

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อที่ดิน

ธ.กรุงเทพ สาขาบานบึง บัญชีฝากประจํา ๖ เดือน เลขที่ 353-216894-9
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม

กองทุนอาสภาคาร

เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร ศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปนหลวงพอใหญฯ)

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117-2-23760-4
ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

กองทุนก่อสร้าง

เพือ่ เปนคาใชจา ยในการกอสรางอาคารถาวรวัตถุ รวมทัง้ ซอมแซมอาคารสถานทีซ่ งึ่ ชํารุดเสีย

ธ.กสิกรไทย สาขาบานบึง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 117-2-64877-7
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
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ขอเชิญผู ้มีจิตศรัทธา

ร่วมสมทบทุนสร้างอุ โบสถ ๓ ชัน้

วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุ รี

สามารถติดต่อร่วมบุ ญได้ท่ี ส�ำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม
หรือโอนเงินเข้าบัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุ โบสถ)
ธ.กรุ งไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ 210-0-39551-3
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ 117-2-64886-6
โทร. 086-8198358, 085-6787160, 034-160509
e-mail: bhaddanta@gmail.com
ID Line @watbhaddanta.com
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