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สมถะ - วิปสสนานารู

ปที่ ๗  ฉบับที่ ๖๕
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 คณะผูจัดทําเคยลองสอบถามผูอานจํานวนหน่ึง
วา อยากอานอะไรในโพธิยาลัย คําตอบมีหลากหลาย 
สวนหนึง่บอกวา อยากอานเรือ่งสมถะและวิปสสนา
วา ๒ อยางนี้มีความแตกตางกันอยางไร บางกลุม
บางพวกมีความเชื่อวา สมถะนาสนใจ นาเรียนรู
มากกวาวิปสสนา คนอีกจําพวกหนึ่งก็บอกวา 
วปิสสนามคีวามสาํคญัและนาเรียนรูมากกวาสมถะ 
ตางถกเถียงกันไปมาจนในที่สุดบานปลายกลายเปน
การโจมตีวา ความคิดของพวกตนเทานั้นที่ถูก อีกฝาย
ไมถูก จนบางครั้งกลายเปนการดูถูกเหยียดหยาม
กันและกัน เรื่องเชนนี้ นับวาเปนอันตรายอยางยิ่ง
ในพระพทุธศาสนา เพราะแทจรงิแลว ทัง้สมถะและ
วปิสสนามีความสําคญัดวยกนัทัง้คู และสามารถองิ
อาศยัซึง่กนัและกนั เพือ่พฒันาความเจรญิกาวหนา
ในการปฏิบัติกรรมฐาน
 อันที่จริง ทั้งสมถะและวิปสสนาในพระพุทธ
ศาสนาได  รับความนิยมแพร หลายไปทั่วโลก 
มหาวทิยาลยัชัน้นาํในสหรฐั เชน ฮารวารด เอม็ไอที 
ฯลฯ ก็มีการสอนวิปสสนา นักเขียนระดับเบส
เซลเลอร Prof. Dr. Yuval Noah Harari ก็ได
กลาววา วิปสสนาสอนใหเขาไดรูจักความจริงแท 
และเขาไดปฏิบัติวิปสสนาทุกวัน เชา ๑ ชม. เย็น 
๑ ชม. และเขาคอรสปฏิบัติแบบเขมขน ปละ 
๑ เดือน เขายังกลาวอีกวา จากการฝกวิปสสนา
ชวยใหเขาประสบความสําเร็จในการเขียนหนังสือ 
จนกระทัง่เขาอทุศิผลงานเรือ่ง Homo Deus ใหแก
วิปสสนาจารยของเขา สตัยา นารายัน โกเอน็ก้า
อานเรื่องของทานที่หนา ๙๓
 ดังที่ท านคันธสาราภิวงศไดบรรยายไวใน
บทความเรื่อง สมถะ - วิปสสนานารู ขอเชิญทาน

ผูสนใจ ติดตามอานทุกตัวอักษร เพื่อเพิ่มพูนความ
เขาใจใหชัดเจนและถูกตองตอไป 
 ในฉบบัน้ี ไมมปีจุฉา - วปิสสนาของทานเจาคณุ 
แตมบีทความวิชาการเรือ่ง สพัพัตถกกรรมฐาน ซึง่
กลาวถึงกรรมฐาน ๔ อยางคือ พุทธานุสสติ เมตตา
ภาวนา มรณัสสติ และอสุภภาวนา ที่จําเปนแก
ผูปฏบิตักิรรมฐาน  ในตอนแรกน้ีจะกลาวถงึพทุธา-
นุสสติกอน ติดตามอีก ๓ อยางในฉบับตอไป 
 ในชวงม.ค. - ก.พ. ที่ผานมานี้ ไดมีพระสงฆ
ผูทรงคุณอันประเสริฐและมีความสําคัญระดับโลก 
๒ รปูไดถงึแกมรณภาพลง รปูแรกคอื พระภทัทนัตะ
อภิชาตาภิวังสะ อายุ ๕๔ ป (พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๖๕) 
พระผูทรงพระไตรปฎกอันดับที่ ๑๒ แหงสหภาพ
เมียนมา ไดละสังขารไปในวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ทานเคยเดินทางมาประเทศไทยหลายครั้ง 
และไดแสดงพระธรรมเทศนาใหแกคนไทยและ
ชาวเมียนมาในประเทศไทยไดชื่นชมบารมี พระ
ผูทรงพระไตรปฎกรูปนี้ มีความนาสนใจเปนพิเศษ
คอื ทานสามารถระลกึชาตไิด ถอืไดวาเปนหลกัฐาน
อีกหลักฐานหน่ึงของการเวียนวายตายเกิด อาน
เรื่องของทานไดที่บทความอําลาอาลัย 
 และพระภิกษุอีกรูปหน่ึง ที่ละสังขารไปกอน
หนาน้ันคอื ทานตชิ นัท ฮันห (๒๒ มกราคม ๒๕๖๕) 
พระภิกษุเซนชาวเวียดนาม ผูมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 
บทความและธรรมเทสนาของทานเปนที่ชื่นชอบ
ของปญญาชนทั้งซีกโลกตะวันตก และตะวันออก 
คณะผูจัดทําไดคัดสรรบทความที่นาสนใจเกี่ยวกับ
ทานติช นัท ฮันห นํามาลงไวหลายเรื่อง ขอเชิญ
ติดตามอานไดตามอัธยาศัย
 คอลัมนสิ่งแวดลอมในฉบับนี้ เริ่มทวีความ



 วารสารโพธยิาลัย จดัพมิพดวยปจจยับรจิาคของทานผูมี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว 
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา
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เขมขนและนาสนใจมากขึ้น ใหขอมูลและความรู
ที่หลายคนอาจจะเคยไดยินมาบาง หลายคนไมเคย
ไดยินมากอน และหลายคนอาจจะไดยินแต
ไมละเอียดลออเทาที่ผูเขียนนําเสนอในครั้งนี้ เปน
ขอมูลที่พวกเราทุกคนสามารถนํามาใชเตือนสติ
ในการดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันนี้ ซึ่งกําลังกาว
ไปสูความหายนะ หากพวกเราไมรวมมือรวมใจ 
รวมกําลังกันปกปองโลกของเราใหพนจากหายนะ
ทีก่าํลงัจะมาถึง สิง่แวดลอมนัน้ มคีวามสาํคญัยิง่ตอ
มวลมนษุยชาติ เพราะคอืสวนหนึง่ของชีวิตของเรา 
แมเราจะมธีรรมะ แตส่ิงแวดลอมถูกทาํลายไป แลว
เราจะมีชีวิตอยูไดอยางไร หนทางไปสูพระนิพพาน
ของเราคงไปไดยาก เพราะไมมีโลกที่เกื้อกูลใหเรา
อยูอาศัยอีกตอไป 
 ฉบับหนา เปนฉบับวิสาขบูชา ขึ้นปที่ ๘ ของ
วารสารโพธิยาลัย คณะผูจัดทํามีความภูมิใจที่ได
นําเสนอผลงานที่มีคุณภาพมาตลอดระยะเวลา
ยาวนานนั้น และตั้งใจวา จะพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 
ฉบับหนา จะเปนฉบับครบรอบวิสาขบูชาอีกครั้งหนึ่ง 
ซึง่เราถอืวา เปนฉบบัทีส่าํคญัทีส่ดุในรอบป แมฉบบั
ปฐมฤกษเมื่อ ๗ ปที่แลวก็เริ่มในเดือนวิสาขบูชา 
ฉบับที่จะถึงนี้ก็เปนฉบับพิเศษอีกวาระหนึ่ง สวน
จะมีเนื้อหาอะไรบางนั้น ขอเชิญทานคอยติดตาม 

คณะผูจัดทํา



ในวิสุทธิมัคคกลาววา เมตตา และมรณสติ 
เปนสพัพัตถกกรรมฐาน อาจารยพวกหนึง่กลาววา แม
อสุภสัญญา (ความสําคัญวาไมงาม) ก็เปนสัพพัตถก-
กรรมฐาน สวนในสติปฏฐานสุตตมูลปณณาสฏีกา 
หนา ๔๓๐ กลาววา สพฺพตฺถกกมฺมฏฐานนฺติ 
พุทธานุสฺสติ เมตฺตา มรณสฺสติ อสุภภาวนา จ.  

บทวา สัพพัตถกกรรมฐาน ไดแก พุทธานุสสติ 
เมตตา มรณสติและอสุภภาวนา เพราะเหตุน้ัน 
กรรมฐานทั้ง ๔ เหลานี้ ชื่อวา สัพพัตถกกรรมฐาน

ความหมายของคําวา สัพพัตถกกรรมฐาน

พหูปการตฺตา สพฺพตฺถ อตฺถยิตพฺพํ
อิจฺฉิตพฺพนฺติ จ อธิปฺเปตสฺส 
โยคานุโยคกมฺมสฺส านนฺติ จ 
สพฺพตฺถกกมฺมฏานนฺติ วุจฺจติ. 
                           (วิ.ม. ขอ ๔๒)
กรรมฐานทั้ง ๔ มีเมตตากรรมฐาน เปนตนเหลานี้ 

เรียกวา สัพพัตถกกรรมฐาน เพราะอรรถวา (เปน
กรรมฐาน) พึงตองการ คือพึงปรารถนา ไดแก 

พึงใหเปนไป (อตฺถ) ดวยอํานาจแหงความเสพคุน
ในเบื้องตน ในกิจอันสมณะพึงกระทําทั้งปวง (สพฺพ 
มีกอนภิกขาจาร เปนตน) เพราะมีอุปการะมาก หรือ 
พึงปรารถนา ไดแก พึงใหเปนไป (อตฺถ) ดวยอํานาจ
แหงความเสพคุนในเบื้องตน ในการประกอบเนืองๆ 
ซึ่งกรรมฐานทั้งปวงคือ ในภาวนากรรมทั้งปวง (สพฺพ) 
เพราะมีอุปการะมาก และกรรมฐานทั้ง ๔ มีเมตตา
กรรมฐาน เปนตน เหลานี้ เรียกวา กรรมฐาน (ฉัฏฐี-
ตัปปุริสสมาส) เพราะหมายความวา เปนฐานะคือ
เปนเหตแุหงความอบุตัขิึน้ของกรรม คอืการประกอบ
เนืองๆ ซึ่งความเพียรที่ตนประสงค

วิ. สพฺพสฺมึ อตฺถยิตพฺพนฺติ สพฺพตฺถกํ. 
     สพฺพตฺถกํ จ ตํ กมฺมฏานฺจาติ 
     สพฺพตฺถกกมฺมฏานํ
สิ่งใดอันพระโยคีพึงปรารถนาในสมณกิจทั้งปวง 

หรือในกัมมัฏฐานานุโยคะทั้งปวง เพราะเหตุนั้น 
สิ่งนั้นชื่อวา สัพพัตถกะ (สิ่งที่ถูกปรารถนา  ในสมณกิจ
ทั้งปวง  สพฺพ + อตฺถ ธาตุ + ณฺวุ ปจจัยในกัมม-
สาธนะ)

สัพพัตถกกรรมฐาน
(กรรมฐานอันสมณะพงึปรารถนาในกจิทัง้ปวง)

พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ตอนท่ี ๑

ปจุฉา-วสิชันา



กรรมฐานที่เปนสัพพัตถกะ ชื่อวา สัพพัตถก
กรรมฐาน (วิเสสนปุพพปทกัมมธารยสมาส)

อนึ่ง สัพพัตถกกรรมฐานเหลานี้ อันพระโยคี
บุคคล พึงใหเปนไป ในกาลหนึ่งเทานั้น ไมเหมือน
อยางปาริหาริยกรรมฐาน ๔๐ อยางที่อนุกูลตอจริยา 
อันพระโยคีบุคคลพึงนําไป คือพึงประกอบเนืองๆ 
ตลอดกาลทั้งปวงเปนนิตย และเพราะเปนปทัฏฐาน
แก (วิปสสนา) ภาวนากรรมเบื้องสูง (ปริหริตพฺพนฺติ 
ปาริหาริยํ. ปริในอรรถ นิจฺจํ อุปริ + หร นําไป + ณฺย 
ปจจัยในอรรถกัมมะ)

นิจฺจํ ปริหริตพฺพตฺตาติ สพฺพตฺถกกมฺมฏานํ 
วิย เอกทาว อนนุยฺุชิตฺวา สพฺพกาลํ ปริหรณียตฺตา 
อนุยฺุชิตพฺพตฺตา (มหาฏีกา ขอ ๔๒) 

บทวา เพราะพึงบริหารเปนนิตย ความวา 
ปาริหาริยกรรมฐานไมประกอบแลว ในกาลหนึ่ง
นัน่เทยีว เหมือนสพัพตัถกกรรมฐาน เพราะพงึบรหิาร 
คือเพราะพึงประกอบเนืองๆ ตลอดกาลทั้งปวง 

มูลกมฺมฏานนฺติ ปกติยา อตฺตนา
กาเลน กาลํ ปริหริยมานํ
พุทฺธานุสฺสติอาทิสพฺพตฺถกกมฺมฏานํ 
                             (มหาฏีกา ๑๐๖)
บทวา มลูกรรมฐาน (กรรมฐานอนัเปนประธาน) 

คือสัพพัตถกกรรมฐานมีพุทธานุสสติ เปนตน อันตน
บริหารอยูตามกาลอันควรเปนบางกาลตามปกติ 

๑. วิธภีาวนาในเมตตาสพัพัตถกกรรมฐาน

อันภิกษุผู ประกอบเนืองๆ ในกรรมฐานเปน
ครั้งแรก กําหนดเอาหมูภิกษุทั้งปวงในวิหารนั้นกอน 
พึงใหเมตตาเจริญไปในหมูภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกัน
กับตนโดยนัยวา “ขอหมูภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกัน 
จงเปนผูมีความสุข ไมเบียดเบียนกันเถิด”

ตอจากนั้น พึงใหเจริญไปในหมูเทวดาผูอยูใน
สีมานั้น ตอจากนั้น พึงใหเจริญไปในชนผูเปนใหญ 
ในโคจรคาม ตอจากนั้น พึงใหเจริญไปในเหลา
สัตวทั้งปวง นับตั้งแตพวกมนุษยในโคจรคามนั้น 

ตามลําดับทีเดียวอยางนี้ คือ “ขอสัตวทั้งหลาย 
ในชนบทนัน้ ในรัฐ ในทวปี ในทวปีอืน่ แมในจักรวาล
ทั้งสิ้นจงเปนผูมีความสุข”

ความมีอปุการะมากของเมตตา

เพราะวา ดวยเมตตาที่ใหเจริญไปในหมูภิกษุ 
เธอยอมทาํความเปนผูมจีติออนโยนใหเกดิขึ้นแกหมู
ภิกษุท้ังหลายผูอยูรวมกัน ดังท่ีตรัสวา “มนุสสฺาน ํ

ปิโย โหต ิ- ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย” ดังนี้ 
เมื่อเปนเชนนั้น หมูภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ก็เปนผูมี
การอยูรวมกันเปนสุขสําหรับเธอ

ดวยเมตตาที่ใหเจริญไปในหมูเทวดาผูอยู ใน
สีมานั้น เธอยอมเปนผู ที่ เทวดาทั้งหลายผู มีจิต
อันเมตตานั้นทําใหออนโยนแลว ปองกันรักษาไว
อยางดี โดยการรักษาอันประกอบดวยธรรม

ดวยเมตตาที่ใหเจริญไปในหมูชนผูเปนใหญ
ในโคจรคาม เธอยอมเปนผูที่หมูชนผูเปนใหญผูมี
จิตสันดานอันเมตตานั้นทําใหออนโยนแลว รักษา
ลอมกันอยางดี โดยการรักษาอันประกอบดวยธรรม

ดวยเมตตาที่ใหเจริญไปในพวกมนุษย ในโคจร
คามนั้น เธอจะเปนผูที่พวกมนุษยเหลานั้นผูมีจิต
อันเมตตานั้นทําใหเล่ือมใสแลว ไมรังแก ยอมเท่ียว
ไปตามสบาย

ดวยเมตตาที่ใหเจริญไปในสัตวทั้งหลายทั้งปวง 
เธอยอมเปนผูเที่ยวไปไมถูกขัดขวางในที่ทั้งปวง

๒. วิธีภาวนาและความมีอุปการะมากของ
มรณสตสิพัพัตถกกรรมฐาน

อนึ่ง ดวยมรณัสสติ เธอเมื่อคิดภาวนาอยูวา 
“อวสฺสํ มยา มริตพฺพํ - อันเราตองตาย

เปนแนแท” ดังนี้
มรณสติยอมมีอุปการะมากโดยนัยมีอาทิวา 

ยอมละอเนสนา คือการแสวงหาที่ไมสมควรเสียได 
มีความสังเวชเจริญเพิ่มขึ้นๆ อยู เปนผูมีความประพฤติ
ไมยอหยอนในสัมมาปฏิบัติ.

๖๕๔



๓. วิธีภาวนาและความมีอุปการะมากของ
อสภุสญัญาสพัพัตถกกรรมฐาน

อน่ึง เมื่อเธอเปนผูมีจิตอันตนไดสั่งสมแลวใน
อสุภสัญญา ดังที่ตรัสไวในคิริมานันทสูตรวา ดูกอน
อานนท ก็อสุภสัญญาเปนไฉน? ดูกอนอานนท ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี ยอมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแหละ 
ตั้งแตฝาเทาขึ้นไป ต้ังแตปลายผมลงมา มีหนังเปน
ที่สุดรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ 
คือ

“ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด 
ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสมหะ 
นํ้าเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน นํ้าตา มันเหลว นํ้าลาย 
นํ้ามูก ไขขอ มูตร”

ยอมเปนผูมีการพิจารณาเห็นวาไมงาม อยูใน
กายนี้ ดวยประการอยางนี้ ดูกอนอานนท นี้เรียกวา 
อสภุสญัญา

ดวยเหตุนี้ อสุภสัญญายอมมีอุปการะมาก
โดยนัยมีอาทิวา อารมณทั้งหลาย แมที่เปนทิพย 
ก็ยอมไมครอบงําจิตของเธอ ดวยอํานาจแหงโลภะ 
จะปวยกลาวไปไยถึงอารมณนอกนี้เลา

๔. วิธภีาวนาในพุทธานุสสติ

ทั้งโดยสัพพัตถกะและปาริหาริยกรรมฐาน

ความหมายของคาํว่า พุทธานุสสติ

๑. อนุ อนุ สติ อนุสฺสติ ปุนปฺปุนํ อุปฺปชฺชนโต
ความระลึกเนืองๆ ชื่อวา อนุสสติ เพราะ

เกิดขึ้นบอยๆ
๒. สตเิยว อนุสสฺต.ิ

สตินั่นเอง ชื่อวา อนุสสติ

อยํ อนุ-สทฺโท “อุปลพฺภตี” ติอาทีสุ อุปสทฺโท 
วิย อนตฺถโก นาป “สฺชานนํ ปชานนนฺ” ติอาทีสุ 
สํสทฺทาทโย วิย อตฺถนฺตรทีปโกติ ทสฺเสติ.  

                                        (มหาฏีกา) 

อนุศัพทนี้  ท านแสดงวา ไมมีความหมาย 
เหมือนกับ อุปศัพท ในคํามีอาทิวา “อุปลพฺภติ”  
ทั้งไมเปนศัพทแสดงอรรถอื่น เหมือนกับ สํ ศัพท
เปนตน ในคํามีอาทิวา “สฺชานนํ - ความรูจํา สํ 
ในอรรถองฺก-เคร่ืองหมาย ปชานนํ ความรูโดย
ประการตางๆ ป ในอรรถ ปการ”

๓. ปวตฺติตพฺพฏานมฺหิเยว วา ปวตฺตตฺตา 
สทฺธาปพฺพชิตสฺส กุลปุตฺตสฺส อนุรูปา สตีติ 
อนุสฺสติ.

ชื่อวา อนุสสติ เพราะมีความหมายวา เปนสติ
ท่ีสมควรแกกุลบุตรผู บวชดวยศรัทธา เพราะ
ความเปนสติท่ีเปนไปในฐานะอันควรใหเปนไป
เทานั้น

พุทฺธํ อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ พุทฺธานุสฺสติ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภหนวงเหนี่ยวพระพุทธคุณ 

ชือ่วา พุทธานุสสต ิคาํวา พทุธานสุสต ินี ้เปนชือ่ของ
สติ ที่มีพระพุทธคุณทั้งหลายเปนอารมณ

บัดนี้ อันพระโยคี ผูถึงพรอมดวยศรัทธาที่ไม
สั่นไหว ผูปรารถนาเพื่อทําพุทธานุสสติใหเกิดขึ้น 
พึงเปนผูไปในที่ลับเพื่อกายวิเวก ในเสนาสนะที่
สมควร อันประกอบดวยองค ๕ ที่เวนโทษ ๑๘ 
อยาง เปนผูหลีกเรนจากอารมณตางๆ ในภายนอก 
แลวซอนเรนอยูในอารมณกรรมฐานพระพุทธคุณ
ทัง้หลายของพระผูมพีระภาคพทุธเจา เธอพงึภาวนา
ระลึกเนืองๆ ตามนัยที่มาแลว ในพระบาลีอยางนี้วา

“อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร 

ปุริสทมมฺสารถ ิสตถฺา เทวมนุสสฺาน ํพุทโฺธ ภควา”

อนุสสรณนัย

นัยแหงความระลึกในพระพุทธคุณทั้งหลาย
พระโยคียอมระลึกเนืองๆ อยางนี้วา

๑. โส ภควา อติปิิ อรหํ

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้
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ทรงเปนผูไกลจากสรรพกเิลส เพราะทรงทาํลาย
กิเลสทั้งหลาย พรอมทั้งวาสนา ดวยอริยมรรค 

ทรงเปนผูกําจัดขาศึก คือกิเลสท้ังหลาย ดวย
อริยมรรค

ทรงเปนผู ทําลายซี่กําแหงสังสารจักร ดวย
อริยมรรคทั้งหลาย ความวา ลอ คือสังสาระ (สํสาร
จกฺกํ) นี้ใด ที่เปนไปอยูตลอดกาล อันเวนเบ้ืองตน 
อันประกอบไวอยางดี ที่รถ คือภพทั้ง ๓ (ลอคือ
สังสาร) มีดุม (นาภิ) ทําดวยอวิชชา และภวตัณหา
อันเปนอวัยวะที่เปนมูลจึงเหมือนดุมของรถจักร 
มีอภิสังขาร ๓ คือปุญญาภิสังขารเปนตนเปนซ่ีกํา 
(อรํ) เพราะอภิสังขาร ๓ เปนตัวเชื่อมเกี่ยวอวิชชา
ตัณหาอันเปนปจจัยเขาไวกับชรามรณะอันเปนผล 
จึงเหมือนซี่กําที่เปนตัวเช่ือมเก่ียวดุมเขาไวกับกง 
มีชรามรณะเปนกง (เนมิ) เพราะปรากฏโดยภาวะ
เปนที่สุดรอบในภพนั้นๆ ใชเพลา (อกฺเขน) อันทํา
ดวยอาสวสมุทัย (เหตุเกิด คืออาสวะ เพราะเปน

การณะของอวิชชา เปนตน) สอดเขาแลว (ที่ดุม) 
ก็เพลาเปนปธานเหตุ แหงการหมุนไปของลอรถ 
ฉันใด อาสวสมุทัยก็เปนปธานเหตุ แหงการหมุนไป
ของลอ คือสังสาระ ฉันนั้น 

(ความวา ครั้นเม่ือเพลาขับหมุนอยู ดุมก็ยอม
หมุนไป คร้ันเมื่อดุมขับหมุนไปอยู ซ่ีกําก็หมุนไป 
ครั้นเมื่อซี่กําขับหมุนไปอยู กงก็ยอมหมุนไป เพราะ
เหตุนั้น ชื่อวา ลอหมุนไปอยู เพราะเพลาเปนปธาน
เหตุ)

อีกอยางหนึ่ง สังสารวัฏฏอันมีท่ีสุดที่บุคคล
ตามรูไมได เรียกวา สงัสารจักร อวิชชาเปนดุม (นาภิ) 
เพราะเปนมูล ชรามรณะเปนกง (เนมิ) เพราะเปน
ที่สุดรอบ ธรรม ๑๐ ที่เหลือเปนซี่กํา (อรํ) เพราะมี
อวิชชาเปนมูล และมีชรามรณะเปนที่สุดรอบ

ทรงเป นผู ควรต อทักขิณาวัตถุทั้ งหลายมี
ปจจัย ๔ และการบูชาอยางวิเศษ และทรงเปนผูไมมี
ที่ลับในการทําบาปทั้งหลาย

วสยีเตต ิวาสนา (วาส อุปเสวายํ + ยุ+ อา)
 ชื่อวา วาสนา เพราะอรรถวา กุศลหรืออกุศลที่
ถูกเสพคุน

กา ปนายํ วาสนา นาม? ปหีนกิเลสสฺสาป 
อปฺปหีนกิเลสสฺส ปโยคสทิส-ปโยคเหตุภูโต กิเลส
นิหิโต สามตฺถิยวิเสโส อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉสฺส 
วสลสมุทาจารนิมิตฺตํ วิย.

      (มหาฏีกา ขอ ๑๒๕ หนา ๒๕๙)
ถามว่า ก็ชื่อวา วาสนานี้ คืออะไร ? 
ตอบว่า คือความสามารถที่พิเศษ อันตั้งลงเพราะ
กิเลส ที่เปนเหตุแหงปโยคะ (ทางกายและวาจา) 
อันเหมือนกับปโยคะของบุคคลผูมีกิเลสยังไมถูกละ 
แมแหงพระขีณาสวะผูมีกิเลสถูกละแลว เหมือน
อยางที่เปนนิมิตเหตุแหงการเปลงวาจาขึ้นวา วสโล

(เจาคนถอย) ของทานปลินทวัจฉะ

๒. โส ภควา อติปิิ สมมฺาสมพฺุทโฺธ

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ 
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ทรงเปนผู ตรัสรู เญยยธรรม (ธรรมท่ีควรรู ) 
ทั้งหลายทั้งปวง คือ อภิญเญยยธรรมทั�งหลาย 

(ธรรมที่ควรรูดวยญาณอันยิ่ง) ไดแก สัจจธรรม ๔ 
ปริญเญยยธรรมทั�งหลาย (ธรรมที่ควรกําหนดรู) 

ไดแก ทุกขอริยสัจจ 
ปหาตพัพธรรมทั�งหลาย (ธรรมที่ควรละ) ไดแก

อกุศลธรรมทั้งหลายที่เปนฝายสมุทัย
สจัฉิกาตพัพธรรมทั�งหลาย (ธรรมที่ควรทําให

ประจักษแจง) ไดแก นิพพานและผลวิมุตติ 
และภาเวตัพพธรรมทั�งหลาย (ธรรมที่ควรให

เกิดขึ้น) ไดแก มัคคอริยสัจจ และฌานทั้งหลาย 
โดยชอบ คืออวิปรีตะ และดวยพระองคเอง

คือไมมีอาจารย ดวยอานุภาพแหงปฏิเวธญาณ 
ในวิปสสนาญาณ มัคคญาณและสัพพัญุตญาณ 
เปนตน ของพระศาสดา

๓. โส ภควา อติปิิ วิชชฺาจรณสมปฺนโฺน

วินฺทิยํ วินฺทตีติ วิชฺชา ยาถาวโต อุปลพฺภตีติ 
อตฺโถ อตฺตโน วา ปฏิปกฺขสฺส วิชฺฌนฏเน วิชฺชา

ตโมกฺขนฺธาทิกสฺส ปทาลนฏเนาติ อตฺโถ ตโต เอว 
อตฺตโน วิสยสฺส วิทิตกรณฏเนป วิชฺชา.

ชื่อวา วิชชา เพราะอรรถวา ไดสิ่งที่ควรได 
ความวา ไดตามความเปนจริง (วิท ญาณวีมํสนลาภ
ตุฏฐยํ + ณฺย + อา ทฺย เปน ชฺช) อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา 
วิชชา เพราะอรรถวา ทิ่มแทงปฏิปกษธรรมของตน 
ความวา เพราะอรรถวา ทําลายกองแหงความมืด
เปนตน (วิธ วิชฺฌเน) เพราะเหตุนั้นนั่นเอง จึงชื่อวา 
วิชชา แมเพราะอรรถวา กระทําอารมณของตนให
ปรากฏ (วิธ กาเร)

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ 
ทรงเปนผู สมบูรณ คือ ไมพรอง หรือประกอบ 
(สมฺปนฺนตฺตาติ สมนฺนาคตตฺตา ปริปุณฺณตฺตา วา 
อวิกลตฺตาติ อตฺโถ) ดวยวิชชา ๓ คือ ปุพเพนิวาสา-
นุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขย
ญาณ ที่ตรัสไวในภยเภรวสูตร และวิชชา ๘ คือ 

วิปสสนาญาณ มโนมยิทธิญาณ อิทธิวิธญาณ 
ทิพพโสตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ทิพพจักขุญาณ และอาสวักขยญาณ ที่ตรัส
ไวในอัมพัฏฐสูตร

และทรงเปนผู สมบูรณดวยจรณะ ๑๕ คือ 
สีลสังวร อินทฺริเยสุ คุตตทฺวารตา (ความเปน
ผู คุ มครองทวารในอินทรีย ทั้ งหลาย) โภชเน 

มัตตัญ�ุตา ชาคริยานุโยค (การประกอบวิริยะ
เนืองๆ) พระสัทธรรม ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริ 
โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญา และ 
รูปาวจรฌาน ๔ เปนความจริงวา เพราะเหตุคือ
พระอริยสาวก ยอมเท่ียวไป คือยอมไป สูอมตทิศ
ดวยธรรม ๑๕ ประการเหลานีแ้นนอน เพราะเหตนุัน้ 
จึงเรียกธรรม ๑๕ ประการเหลานี้วา จรณะ (ธรรม

เป็นเครื�องเที�ยวไปของพระอริยสาวก) ธรรม 
๑๕ ประการเหลานี้ใหสําเร็จโดยแนนอนในการ
นําไปสูนิพพาน เพราะสงเคราะหลงในสิกขา ๓ 
ดังตรัสไวในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปณณาสก.
ถามวา : ก็ วิชชาจรณสัมปทาน้ี ยอมได แมใน
เหลาพระสาวกดวยมิใชหรือ ?
ตอบวา  ยอมได แมก็จริง แตถึงอยางนั้น ก็ไมเหมือน
อยางของพระผูมีพระภาค ดังจะกลาวตอไปนี้คือ

ในความสมบูรณ ๒ อยางเหลานั้น วิชชา
สัมปทาทําความเปนพระสัพพัญูแหงพระผู มี
พระภาคใหเต็มเปยม จรณสัมปทาทําความเปน
ผู มีพระมหากรุณาใหเต็มเป ยม เพราะความที่
กรุณาพรหมวิหารเปนธรรมนับเนื่องในจรณธรรม 
และในจรณธรรมเหลานี้ กรุณาพรหมวิหารนั้น 
มีสภาวสาธารณะแกสัตวทั้งปวงนั้น เพราะถึงความ
เปนมหัคคตะ

พระผู มีพระภาคนั้นทรงรู แลว ซึ่งสิ่งที่เปน
ประโยชนและไมเปนประโยชนของสัตวท้ังหลาย 
ดวยความเปนพระสัพพัญู อันเปนประธานที่มี
กรุณาทํากิจรวมกัน ทรงเวนสิ่งอันไมเปนประโยชน 
ทรงชักนําในส่ิงที่เปนประโยชน ดวยความเปนผูมี
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พระมหากรุณา อันเปนประธานที่มีปญญาทํากิจ
รวมกันแกสัตวทั้งปวง เหมือนอยางทานผูสมบูรณ
ดวยวิชชาและจรณะแมทานอื่น ดวยคํานี้ แสดงวา 
น้ีเปนอสาธารณปฏิบัติของทานผูสมบูรณดวยวิชชา 
และจรณะเทานั้น

ก็วิชชาจรณสัมปทาของพระศาสดานี้เปนเหตุ
โดยแนนอนแหงสัมมาปฏิบัติของพระสาวกทั้งหลาย 
เพราะความที่พระศาสนาเปนนิยยานิกธรรม เพราะ
เหตุนั้น สาวกทั้งหลายของพระองคน้ัน จึงเปน
สุปฏิปนนบุคคล ไมเปนผูปฏิบัติชั่ว ดุจพวกสาวก
ของพวกเดียรถียผูมีวิชชา และจรณะวิบัติ เปนพวก
ทําตนใหเดือดรอน เปนอาทิ (สุปฏิปนนะ คือผูบรรลุ
อริยมรรค)
 อนึ่ง ในความสมบูรณ แหงวิชชาและจรณะทั้ง 
๒ อยางเหลานี้ ดวยวิชชาสัมปทา เปนอันประกาศ
ความยิ่งใหญแหงพระปญญาของพระศาสดา ดวย
จรณสัมปทา เปนอันประกาศความยิ่งใหญแหง
พระกรุณา
 ในธรรม ๒ อยางเหลานั้น พระผูมีพระภาค
ทรงถึงความเปนพระธรรมราชา ดวยพระปญญา 
ทรงแบงปนธรรมดวยพระกรุณา
 ทรงเบื่อหนายในสังสารทุกข ดวยพระปญญา 
ทรงอดทนตอสังสารทุกข ดวยพระกรุณา
 ทรงกําหนดรูทุกขของผูอื่น ดวยพระปญญา 
ทรงปรารภการบําบัดทุกขของผูอื่น ดวยพระกรุณา
 ทรงมุงพระพักตรสู ปรินิพพาน (ปรินิพฺพา-
นาภิมุขภาโว) ดวยพระปญญา ทรงบรรลุปรินิพพาน
นั้น (ตทธิคโม) ดวยพระกรุณา
 ทรงขามเองดวยพระปญญา ทรงยังสัตวเหลา
อื่นใหขามดวยพระกรุณา

ทรงสําเร็จความเปนพระพุทธเจา ดวยพระ
ปญญา ทรงสําเร็จพระพุทธกิจ ดวยพระกรุณา

ทรงมุ งพระพักตรสู สังสารวัฏฏ ในภูมิแหง
พระโพธิสัตว ดวยพระกรุณา ทรงไมมีความยินดี 
(อนภิรติ) ในสังสารวัฏฏนั้น ดวยพระปญญา

ทรงยังสัตวเหลาอื่นใหหมดภัยดวยพระกรุณา 
ทรงหมดภยัตนเองจากสตัวเหลาอืน่ ดวยพระปญญา

เมื่อทรงรักษาผูอื่นดวยพระกรุณา ยอมทรง
รักษาพระองคเอง เมื่อทรงรักษาพระองคเอง ดวย
พระปญญา ยอมทรงรักษาผูอื่น

ไมทรงทําสัตวอื่นใหเดือดรอน ดวยพระกรุณา 
ไมทรงทําพระองคเองใหเดือดรอน ดวยพระปญญา 
เพราะเหตุนั้น จึงทรงเปนผูสําเร็จความเปนบุคคล
ที่ ๔ คือทรงเปนบุคคลผูปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน
ตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่น สมดังที่ตรัสไววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏในโลก 
๔ จําพวกเป นไฉน คือบุคคลผู  ไม ปฏิบั ติ เ พ่ือ
ประโยชนตน และไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผู อื่น 
๑ ผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนผู อื่น แตไมปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชนตน ๑ ผู ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แต
ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผู อื่น ๑ ผูปฏิบัติท้ังเพ่ือ
ประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ ดังนี้

ทรงมีความเปนโลกนาถ (ที่พึ่งของชาวโลก) 
ดวยพระกรุณา ทรงมีความเปนอัตตนาถ (ที่พ่ึงของ
ตนเอง) ดวยพระปญญา

ทรงมีความออนโยน ดวยพระกรุณา ไมทรงมี
ความยกตน ดวยพระปญญา

ทรงเกิดการอนุเคราะหในสัตวทั้งปวง ดวย
พระกรุณา แตเพราะทรงดําเนนิตามดวยพระปญญา 
จะไมทรงเปนผูมีจิตคลายกําหนัด ในสัตวทั้งปวง
ก็หาไม ทรงเปนผูมีจิตคลายกําหนัดในธรรมทั้งปวง 
ดวยพระปญญา แตเพราะทรงดาํเนนิตามพระกรุณา 
จะไมทรงเปนไป เพ่ือการอนุเคราะหสัตวท้ังปวง 
ก็หาไม

เหมอืนอยางวา พระกรณุาของพระผูมีพระภาค 
เปนธรรมที่ละเวนจากความเสนหาและความโศก 
ฉันใด พระปญญากเ็ปนธรรมทีพ่นจากอหงัการ (การ
ทําความเห็นวาเปนเรา) และมมังการ (การทําความ
เห็นวาเปนของเรา) ฉันนั้น 

เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา คุณวิเศษทั้งหลาย 

๖๕๘



อันบรมบริสุทธิ์ มีการชําระซ่ึงกันและกันใหหมดจด 
เปนอันประกาศแลว ดวยความสมบูรณแหงวิชชา 
และจรณะ

มหากรณุาและอปุายโกศล เป็นปัจจัยแก่บารมี

เหมอืนอย่างอภินิหาร

(อ.จริยาปฎก หนา ๓๓๗ - ๘)
ยถา จ อภินีหาโร  เอวํ มหากรุณา อุปาย

โกสลฺลฺจ. ตตฺถ อุปายโกสลฺลํ นาม ทานาทีนํ 
โพธิสมฺภารภาวสฺส นิมิตฺตภูตา ปฺา ยาหิ 
มหากรุณูปายโกสลฺลตาหิ มหาปุริสานํ อตฺตสุข
นิรเปกฺขตา นิรนฺตรํ ปรหิตกรณปสุตตา สุทุกฺกเร
หิป มหาโพธิสตฺตจริเตหิ วิสาทาภาโว ปสาท
สมฺพุทฺธิทสฺสนสวนานุสฺสรณกาเลสุป สตฺตานํ หิตสุขปฺ
ปฏิลาภเหตุภาโว จ สมฺปชฺชติ. ตถา หิสฺส ปฺาย 
พุทฺธภาวสิทฺธิ กรุณาย พุทฺธกมฺมสิทฺธิ ปฺาย 
สยํ ตรติ กรุณาย ปเร ตาเรติ ปฺาย ปรทุกฺขํ 
ปริชานาติ กรุณาย ปรทุกฺขปติการํ อารภติ ฯ เปฯ 
พลเวสารชชฺนปฺิผตฺตตี ิ สพพฺสสฺาป ปารมติาผลสสฺ 
วิเสเสน อุปายภาวโต ปฺากรุณา ปารมีนํ ปจฺจโย. 
อิทฺจ ทฺวยํ ปารมีนํ วิย ปณิธานสฺสาป ปจฺจโย.

อนึ่ง อภินิหารเปนปจจัยแกบารมี ฉันใด มหา
กรุณา และความเปนผูฉลาดในอุบาย ก็เปนปจจัย
แกบารมี ฉันนั้น ชื่อวา อปุายโกสลัละ ไดแก ปญญา

อันเปนนิมิตเหตุแกโพธิสมภารภาวะ ของบารมี
ทั้งหลาย มีทาน เปนตน 
 การไมเพงเล็งสุขของตน ๑ การขวนขวาย
ในการทําประโยชนเกื้อกูลเพื่อผู อื่นโดยนิรันดร 
๑ ความไมมีแหงการไมยินดี คือไมมีความเหนื่อย
ออน ดวยความประพฤติของพระมหาโพธิสัตวแม
ทําไดโดยยากนัก ๑ และความเปนเหตุไดหิตสุขของ
สัตวทั้งหลาย แมในเวลาที่เลื่อมใส ที่รู ที่เห็น ที่ฟง 
ที่ระลึกเนืองๆ ๑ ยอมสําเร็จดวยดี แกมหาบุรุษ
ทั้งหลาย เพราะความเปนผู ฉลาดในอุบายแหง
มหากรุณาเหลาใด
 เป นความจริงอย างนั้น ความสําเร็จแหง
พุทธภาวะของมหาบุรุษนั้น ยอมมีดวยพระปญญา 
ความสําเร็จแหงการงานของพระพุทธเจา ยอมมี 
ดวยพระกรุณา
 ทรงขามเองดวยพระปญญา ทรงยังสัตวเหลา
อื่นใหขามดวยพระกรุณา
 ทรงกําหนดรูทุกขของผูอื่น ดวยพระปญญา 
ทรงปรารภการบําบัดทุกขของผูอื่น ดวยพระกรุณา

ทรงเบื่อหนายในสังสารทุกข ดวยพระปญญา 
ทรงอดทน คอืยอมรบั ตอสงัสารทกุข ดวยพระกรณุา

ทรงมุงพระพักตรสูนิพพาน (นิพฺพานาภิมุโข) 
ดวยพระปญญา ทรงถึงวัฏฏะ ดวยพระกรุณา

๖๕ ๙



ทรงมุ งพระพักตรสู สังสารวัฏฏ ในภูมิแหง
พระโพธิสัตว ดวยพระกรุณา ทรงไมมีความยินดี 
ในสังสารวัฏฏนั้น ดวยพระปญญา

ทรงเปนผูมีจิตคลายกําหนัดในธรรมท้ังปวง 
ดวยพระปญญา แตเพราะทรงดาํเนนิตามพระกรณุา 
จะไมทรงเปนไป เพื่อการอนุเคราะหสัตวทั้งปวง 
ก็หาไม ทรงอนุเคราะห แมในสัตวทั้งปวง ดวย
พระกรณุา แตเพราะทรงดาํเนนิตามดวยพระปญญา 
จะไมทรงเปนผู มีจิตคลายกําหนัดในสัตวทั้งปวง 
ก็หาไม
 ความเปนผู ไมมีอหังการและมมังการ ดวย
พระปญญา ความไมมีแหงความเกียจครานและ
ความเศราโศก ดวยพระกรุณา
 ความเปนที่พึ่งของตนและของคนอื่น ความ
เปนผู มีปญญาและมีความกลา ตามลําดับ ดวย
พระปญญาและพระกรุณา
 ความเปนผู ไมทําตนใหเดือดรอน ดวยพระ
ปญญา และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ดวยพระกรุณา
 ความสําเร็จประโยชนตน ดวยพระปญญา 
และความสําเร็จประโยชนผูอื่น ดวยพระกรุณา 

ความเปนผูไมมีภัยเอง ดวยพระปญญา และ
ความไมทําสัตวอื่น ใหหวาดกลัว ดวยพระกรุณา
 ความเปนผูมีธรรมเปนใหญ ดวยพระปญญา 
และมีโลกเปนใหญ ดวยพระกรุณา
 ความเปนผูรูคุณที่ผูอื่นทําแลว ดวยพระปญญา 
และเปนผูทําอุปการะกอน ดวยพระกรุณา
 ความปราศจากโมหะ ดวยพระปญญา และ
ความปราศจากตัณหา ดวยพระกรุณา
 ความสําเร็จแหงวิชชา ดวยพระปญญา และ
ความสําเร็จแหงจรณะ ดวยพระกรุณา
 ความสําเร็จแหงพละ ดวยพระปญญา และ
ความสําเร็จแหงเวสารัชชะ ดวยพระกรุณา
     เพราะเหตุนั้น ปัญญาและกรุณา เป็นปัจจัย 

แก่บารมีทั�งหลาย เพราะความเป็นอุบาย โดย

พิเศษแห่งผลของแม้บารมีทั�งปวง อนึ�ง ปัญญา

และกรุณาทั�ง ๒ นี� เป็นปัจจัย แม้แก่ปณิธาน  

เหมอืนอย่างเป็นปัจจัย แก่บารมทีั�งหลาย

อนึ่ง พระพุทธคุณทั้งหลาย แมอันพระสัมมา-
สัมพุทธเจา ก็ไมทรงสามารถเพื่อจะตรัสสรรเสริญ
ใหสิ้นสุดลง แมดวยกัปทั้งหลายมิใชนอย เพราะ
เปนธรรมหาที่สุดมิได หาปริมาณมิไดนี้เปนผลของ
บารมีทั้งหลายเหลานั้น สมดังที่กลาวไววา:-

พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเวยฺย วณฺณํ
 กปฺปมฺป เจ อฺมภาสมาโน
 ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร
 วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส.

(สุ.วิ.๑/๓๐๔/๒๕๙
ป.สู. ๒/๔๒๕/๓๐๔ อุทาน.อ. ๓๖๐)

หากวา แมพระพุทธเจาพึงพรรณนาซ่ึงพระคุณ
ของพระพุทธเจา ไมตรัสอยูซึ่งพระธรรมเทศนาอื่น 
แมตลอดกัป กัปยอมสิ้นไป ในระหวางเวลายาวนาน 
คุณของพระตถาคต หาไดสิ้นไปไม 
 และยังไดตรัสไวอีกวา ใครๆ ไมพึงนับพระนาม
ของพระมเหสเีจา โดยพระคณุทีม่อียู พงึยกพระนาม
ขึ้น โดยพระคุณแมตั้งพันนาม

๔. โส  ภควา  อติปิิ  สคุโต

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้
ทรงเปนผูมีทางไป คืออริยมรรคท่ีงดงาม อัน

เปนอุบายบรรลุทิศเกษม
ทรงเปนผู เสด็จไปสู ฐานะที่ดีงาม คืออมต

นิพพาน 
ทรงเปนผูเสด็จไปดวยดี คือไมทรงหวนกลับ

มาสูกิเลสทั้งหลายที่ทรงละแลว ดวยมรรคนั้นๆ อีก 
หรือทรงเปนผูทําประโยชนและความสุขแกชาวโลก
ท้ังปวงดวยสัมมาปฏิบัติ หรือวาเสด็จไปไมเขาใกล
สวนสุดเหลานี้ คือ สัสสตะกับอุจเฉทะ กามสุขกับ
อัตตกิลมถะ 

ทรงเปนผูตรัสพระวาจาดวยดี คือตรัสวาจาท่ี
สมควรเทานั้น ในฐานะที่ควร คือจริงแท ไดแก สัจจ

๖๕๑๐



วาจาอันเวนจากมุสาวาท ประกอบดวยประโยชน
คือเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชน ๓ มีทิฏฐธัมมิกะ
เปนตน ไดแก สภุาสติวาจาอนัเวนจากปสณุวาจาและ
ธมัมวาจาอนัเวนจากสมัผปัปลาปะ และวาจานัน้เปน
ปยวาจาอนัเวนจากผรสุวาจา ดงัทีพ่ระองคตรสัไววา

“ก็แล ตถาคตรูวาจาใดจริงแท ประกอบดวย
ประโยชน และวาจานั้น ไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ 
ของพวกชนเหลาอื่น ในขอนั้น ตถาคตยอมเปนผูรู
กาลในการกลาววาจานั้น

ก็แล ตถาคตรูวาจาใด จริงแท ประกอบดวย
ประโยชน และวาจานั้น เปนที่รัก เปนที่ชอบใจ ของ
พวกชนเหลาอื่น ในขอนั้น ตถาคตยอมเปนผูรูกาล 
ในการกลาววาจานั้น” ดังนี้

โดยแทจริงแลว พระวาจาของพระผูมีพระภาค 
แมไมเปนที่รักแกบางคน โดยเพียงแคมาปรากฏแก
โสตะ ก็ชื่อวา นารัก (ปยํ) นาชอบใจ (มนาป) เทานั้น 
เพราะเปนเหตุสําเร็จประโยชน คือ เปนเหตุนํามาซึ่ง
ประโยชนและความสุขแกสัตวโลกโดยสวนเดียว
 ทรงเปนผูมีการเสด็จไปสูเวเนยยชน อันเปน
กิริยาที่งดงาม เพราะใหสําเร็จหิตสุข แกเวเนยยชน
ทั้งหลายเหลาน้ัน หรือเปนผูมีการเสด็จไปดวยพระ
วรกายที่งดงาม เพราะความที่ทรงมีรูปกายประดับ
ดวยมหาปุริสลักษณะ และพระอนุพยัญชนะ หรือวา 
เปนผูมีการดําเนินไปดวยพระญาณที่งดงาม เพราะ
ความปราศจากโทษ และเพราะความนาํมาซึง่หติสขุ 
แกสัตวทั้งหลาย จําเดิมแตตั้งความปรารถนา จนถึง
ตรัสรูอยางยิ่งใหญ 

ทรงเปนผูเสด็จไป คือหยั่งรูโดยชอบ ดวยอํานาจ
ปริญญาภิสมัย เปนผูเสด็จไป คือลวงเลยไปโดยชอบ 
ดวยอํานาจปหานาภิสมัย เปนผูเสด็จไป คือบรรลุถึง
โดยชอบ ดวยอํานาจสัจฉิกิริยาภิสมัย เปนผูเสด็จไป
คือปฏิบัติโดยชอบ ดวยอํานาจภาวนาภิสมัย 

ทรงเปนผูเสด็จไป คือรูยิ่งซึ่งโลกพรอมทั้งเทวโลก
ทั้งปวงโดยชอบ คือโดยประจักษ ดุจดูผลมะขามปอม
บนฝามือ 

๕. โส  ภควา  อติปิิ โลกวิทู

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ 
ทรงเปนผูรู ขันธโลก โดยทุกขสภาวะ รู โลก

สมุทัย โดยเหตุเกิดขึ้นของโลก รูโลกนิโรธ โดยเปน
ที่ดับของโลก และรูโลกนิโรธคามินีปฏิปทา โดย
อุบายบรรลุนิโรธ

หรือ ทรงเปนผูรูโลกทั้ง ๓ อธิบายวา ทรงรู
สังขารโลก ดังคําที่ตรัสวา สัตวทั้งหลายทั้งปวง 
(ไดแก สังขารธรรม) มีความตั้งอยูไดเพราะอาหาร 
(ไดแก ปจจัย) เปนตน

ทรงรูสัตวโลก อธิบายวา ทรงรูอาสยะ คือ
ที่มาอาศัยอยูของจิต ๔ อยาง ความวา ทรงรูอาสยะ 
๒ อยางไดแก สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ ของ
สัตวปุถุชนทั้งหลาย และทรงรูอาสยะ ๒ อยาง ไดแก 
อนุโลมิกขันติญาณ และยถาภูตญาณของสัตว
ผูบริสุทธิ์ท้ังหลาย เม่ือทรงรู ก็ยอมรูแมในขณะท่ี 
ทิฏฐิและญาณเหลานั้นยังไมดําเนินไป และทรงรู
อนุสัย ๗ อยาง ที่กําลังเปนไป โดยภาวะที่ติดตามไป 
ในสันดานของสัตวนั้น ดวยเหตุท่ีกลาวมานี้ ชื่อวา 
ทรงรูอาสยะและอนสุยั ดวยอาสยานสุยญาณ เปนตน 

ทรงรู้ โอกาสโลก อธิบายวา พระผูมีพระภาค 
ทรงรูจักรวาลทั้งหลาย คือโลกธาตุทั้งหลาย อันไมมี
ที่สิ้นสุด คืออันใครเหลาอื่น ไมอาจนับไดวา มีอยู
ประมาณเทานี้ ดวยพุทธญาณ

ก็ คําวา โลกวิทู นี้ แสดงถึงทรงเปนผูรูดวย
อานุภาพแหงญาณทั้งหลาย มีสัพพัญุตญาณ 
อาสยานุสยญาณ เปนตน

๖. โส  ภควา  อติปิิ อนุตตฺโร ปุริสทมมฺสารถิ

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ 
ทรงเปนนายสารถ ีคอื ผูฝกบรุุษบคุคลผูควรแก

การฝกไมมีใครยิ่งกวา โดยประการท่ีบุรุษผูควรฝก
ทั้งหลายน่ังอยู โดยบัลลังกเดียวเทาน้ัน ยอมแลนไป 
ไมติดขัดสูทิศทั้ง ๘ คือสมาบัติ ๘ นิโรธสมาบัติทิศ 
และอมตทิศ
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๗. โส  ภควา  อติปิิ สตถฺา  เทวมนุสสฺานํ

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้
ทรงเปนผู อนุศาสนด วยประโยชน ๓ คือ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ ตาม
สมควรแกประโยชนน้ันๆ ของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย
 อีกนัยหนึ่ง ทรงเปนผูนําดุจนายหมู ที่ยังเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ผูเปนเวเนยยสัตวใหขามภพ
กันดาร ชาติกันดาร เปนตน

๘. โส  ภควา  อติปิิ พุทโฺธ

พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้
ทรงเปนผูตรัสรูเญยยธรรมท้ังสิ้น ดวยอํานาจ

แหงพุทธญาณแมทั้งปวงพรอมท้ังสัพพัญุตญาณ
อันตอจากอรหัตตผล (๑)

อีกนัยหนึ่ง ทรงเปนผู ยังสัตว  ท้ังหลายแม
เหลาอื่นใหตรัสรู ดวยอานุภาพแหงเทศนาญาณของ
พระศาสดา (๑)

๙. โส  ภควา  อติปิิ ภควา

(ภควา บทแรก ยกยองโดยพระนาม บทหลัง 

ยกยองโดยพระคุณ)
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ 

ทรงเปนภาคยวา คือผูมีพระกุศลบารมีที่สูงสุด
มีทาน ศีล เปนตน อันยังโลกิยสุขและโลกุตตรสุข
ใหบังเกิด และทรงมีมัคคกุศลที่ยังโลกุตตรสุข 
ใหบังเกิด 

ทรงเปนภัคควา คือผูหักทําลายกิเลสทั้งปวง 
ทรงเปนภคี คือผูมีภคธรรม ที่เรียกวาบุญญา-

ภินิหาร ๖ อยาง ไดแก 
๑. ทรงมีพระบรมอิสสริยะ ในจิตของพระองค 

ความวา การทีท่รงทาํจติ ของพระองคใหถงึความเปน
วสี อันเปนเหตุสําเร็จวิหารธรรมมีความเปนผูสําคัญ
ในสิง่ท่ีเปนปฏกิลูเปนตนวา ไมเปนปฏกิลูเปนตน แม
อิทธิวิธะมีอธิฏฐานิทธิ เปนตน ก็เปนอิสสริยะในจิต
เหมือนกัน 

หรืออิสสริยะที่ชาวโลกเขายกยองกัน มีการทํา
รางกายใหเล็ก ชื่อวา อณมิา การทํารางกายใหเบา 
โดยการเดินไปในอากาศ เปนตน ชื่อวา ลฆมิา การ
ทํารางกายใหใหญโต ชื่อวา มหิมา การเสด็จไปสู
ประเทศตามพุทธประสงค ชื่อวา ปัตต ิการใหสําเร็จ
ตามพุทธประสงคดวยอํานาจอธิฏฐานิทธิเปนตน 
ชื่อวา ปากมัมะ ความท่ีพระองคเองเปนผูมีอํานาจ 
ชือ่วา อสีติา ความเปนผูมวีส ีในอทิธวิธิะ ชือ่วา วสติา

เมือ่ไปทางอากาศกด็ ีเมือ่ทาํกจิทัง้ส้ินกด็ ีการถงึความ
เสร็จสิ้นลงไดในที่ทั้งปวง ชื่อวา ยัตถกามาวสายิตา

๒. ทรงมีโลกุตตรธรรม ๙ 
๓. ทรงมีพระกิตติยศอันแผไปในโลกทั้ง ๓ 
๔. ทรงมีพระสิริแหงอวัยวะนอยใหญทั้งปวง 
๕. ทรงมีพระกามท่ีหมายถึงความสําเร็จ

ประโยชนตน และผูอื่น ที่ทรงประสงคดวยอํานาจ
ปณิธาน ๓ มีมโนปณิธาน เปนตน 

๖. ทรงมีปยัตตะ คือวิริยบารมี และที่เปน
อริยมรรคอันเปนเหตุอุบัติ แหงความเปนครูของ
ชาวโลกทั้งปวง (๑ ภคี)

ทรงเปนวิภัตตวา คือผู จําแนกสรรพธรรม
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ทั้งหลายโดยประเภท มีกุศล เปนตน 
ทรงเปนภตัตวา คอืผูเสพวหิารธรรม วเิวกธรรม 

วิโมกขธรรม เปนตน 
ทรงเปนภเวส ุวันตคมนะ คอืผูคายท้ิงซึง่ตัณหา

ที่ใหเปนไปในภพทั้งหลาย
ทรงเปนภชิ คือผูแบงปนพระธรรมรัตนะ หรือ

เปนภชิ คือผูเสพเสนาสนะอันสงัด
ทรงเปนภาคี คือผูมีสวนแหงปจจัย ๔ หรือเปน

ภาคี คือผูมีการคบหาเปนปกติ กับโพธิปกขิยธรรม 
๓๗ เปนตน

ทรงเปนสุภาวิตัตตะ คือผูมีตนอันอบรมแลว
โดยชอบ ดวยญายธรรมทั้งหลาย คือลําดับแหง
ภาวนาเปนอเนก มกีายภาวนา ศลีภาวนา จติตภาวนา 
และปญญาภาวนา

ทรงเปนภวันตคะ คือผูถึงที่สุดแหงภพ
ว่าโดยย่อ พระพุทธคุณม ี๒ ประการ

ก็ ในพระพุทธคุณทั้ง ๙ เหลานี้ วาโดยยอ 
พระพุทธคุณมี ๒ ประการ คือ 

๑. อัตตหิตสมบัติ  ความถึ งพร อมแห  ง
ประโยชนสวนพระองค 

๒. ปรหิตปฏิบัติ การปฏิบัติเพื่อประโยชน
แกผูอื่น

ในพระพุทธคุณ ๒ ประการเหลานั้น อัตตหิต
สมบัติมี ๒ อยาง โดยแยกเปนปหานสัมปทา

(ความถึงพรอมแหงการละ) และญาณสัมปทา

(ความถึงพรอมแหงญาณ) สวนเพราะสัมปทา
ทั้งหลายมีอานุภาวสัมปทา เปนตน (ความถึงพรอม
แหงอานุภาพ เปนตน) ก็หยั่งลงภายในสัมปทาทั้ง 
๒ เหลานั้น เพราะไมมีการเวนจากสัมปทาทั้ง 
๒ เหลานั้น 

ปรหิตปฏิบัติ ก็มี ๒ อยาง โดยแยกเปนปโยคะ

(ความเพียร) และอาสยะ (อัธยาศัย)
ในปรหิตปฏิบัติ ๒ อยางเหลานั้น วาโดยปโยคะ 

ไดแก การทรงเพียรแนะนําธรรมอันนําออกไปจาก
ทกุขทัง้ปวง ของพระผูมพีระภาคผูมพีระทยั มไิดทรง

เพงเล็งลาภสักการะ เปนปรหิตปฏิบัติ โดยปโยคะ
วาโดยอาสยะ ไดแก ความเปนผูทรงแสวงหา

ประโยชนเปนนิตย แมในเหลาสัตวผูประทุษราย
ตอบตอพระองค การทรงรอคอยเวลาสุกงอมแหง
พระญาณเปนตน และอัตถจริยา (การทรงประพฤติ
ประโยชน) แมดวยการรับเอาอามิสเปนตน เปน
ปรหิตปฏิบัติ โดยอาสยะ

เพราะเหตุดังกลาวนั้น บัดนี้ พึงทราบการถือ
เอาบททั้งหลาย มีบทวา อรหํ เปนตน ในพระบาลี 
โดยเกี่ยวกับการเปดเผยพระพุทธคุณ ๒ ประการ
เหลานั้นตอไปเถิด

ในพระพุทธคุณทั้ง ๙ เหลานั้น ดวยบทวา อรหํ

นี้ ทานเปดเผย อัตตหิตสมบัติ (ความถึงพรอมแหง
ประโยชนสวนพระองค) ของพระผูมีพระภาค ดวย
อํานาจปหานสัมปทา (ความถึงพรอมแหงการละ)

ดวยบททั้งหลายวา สมฺมาสมฺพุทโฺธ และวา 
โลกวิทู เหลานี้ ทานเปดเผย อัตตหิตสมบัติ ดวย
อํานาจญาณสัมปทา (ความถึงพรอมแหงญาณ)
ถามว่า ก็ ความเปนสัมมาสัมพุทธะ ยอมถูกแสดง 
แมดวยบทนี้วา โลกวิทู มิใชหรือ ?
ตอบว่า เปนความจริง ยอมถูกแสดงไว แตความ
แตกตางกันมีอยู คือ 

ดวยบทวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ น้ี ทานแสดง 
อานุภาพแหงสัพพัญุตญาณ

สวนดวยบทวา โลกวิทู น้ี ทานแสดง แม
อานุภาพแหงญาณทั้งหลาย มีอาสยานุสยญาณ
เปนตนดวย

ดวยบทวา วิชชฺาจรณสมปฺนโฺน นี้ ทานเปดเผย 
อัตตหิตสมบัติแมทั้งหมด คือดวยอํานาจสัมปทาทั้ง 
๒ อยาง ของพระผูมีพระภาค

ดวยบทวา สุคโต นี้ ทานเปดเผย อัตตหิต
สมบัติทั้ง ๒ อยาง และปรหิตปฏิบัติทั้ง ๒ อยาง ของ
พระผูมีพระภาค จําเดิมแตทรงเริ่มประชุม บารมี
ขึ้นมา

ดวยบทท้ังหลายวา อนุตตฺโร ปุริสทมมฺสารถ ิ 
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สตถฺา เทวมนุสสฺาน ํ เหลานี้ ทานเปดเผย ปรหิต
ปฏิบัติทั้ง ๒ อยางของพระผูมีพระภาค

ดวยบทวา พุทโฺธ นี้ ทานเปดเผย อัตตหิต
สมบัติทั้ง ๒ อยาง และปรหิตปฏิบัติทั้ง ๒ อยาง ของ
พระผูมีพระภาค

ก็ เพราะอธิบายอยางนี้ ครั้นกลาวแลววา 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ คํากลาวอีกวา พุทโฺธ ก็ยอมเปน
คําสําเร็จประโยชนอยางดี เพราะบทวา สมฺมา

สมฺพุทโฺธ ทานเปดเผยอัตตหิตสมบัติเทานั้น ดวย
อํานาจญาณสัมปทาเทานั้น

ดวยเหตุนั้นแหละ ทานอาจารยวิสุทธิมัคค
จึงกลาววา 

จตฺตาริ สจฺจานิ อตฺตนาป พุชฺฌิ 
อฺเป สตฺเต โพเธสีติ พุทฺโธ
พระองคตรสัรูแลว ซึง่สจัจะ ๔ แมดวยพระองค

เอง (อัตตหิตสมบัติ) ก็แมทรงยังสัตวท้ังหลาย
เหลาอื่นใหตรัสรูแลว (ปรหิตสมบัติ) ฉะนั้น ชื่อวา 
พุทธะ

และแมดวยบทวา ภควา นี้ ทานเปดเผย 
อัตตหิตสมบัติทั้ง ๒ อยาง และปรหิตปฏิบัติท้ัง 
๒ อยางท้ังปวงของพระผูมีพระภาค จําเดิมแตเริ่ม
ประชุมบารมีขึ้นมา

ว่าโดยย่อ พระพุทธคุณม ี๓ ประการ

อกีนยัหนึง่ พงึทราบวา พระพทุธคณุ โดยสงัเขป
มี ๓ ประการ คือ 

๑. เหตุสมบัติ (ความถึงพรอมแหงเหตุของ
พระองค)

๒. ผลสมบัติ (ความถึงพรอมแหงผลของ
พระองค)

๓. การอปุการะแก่สตัว์

ในพระพุทธคุณทั้ง ๓ เหลานั้น ดวยบทเหลานี้
วา อรห ํสมมฺาสมพฺุทโฺธ วิชชฺาจรณสมปฺนโฺน โลกวิทู

ทานเปดเผยพระพุทธคุณท้ังหลาย ดวยอํานาจ
ผลสมบัติ

ดวยบทเหลานี้วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถ ิ

สตฺถา เทวมนุสสฺานํ ทานประกาศพระพุทธคุณ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจการอุปการะแกสัตว

ดวยบทวา พุทโฺธ นี้ ทานเปดเผย พระพุทธคุณ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจผลสมบัติ และดวยอํานาจการ
อุปการะแกสัตว

สวน ดวยบทเหลานีว้า สคุโต ภควา ทานเปดเผย
พระพุทธคุณทั้งหลาย ด วยอํานาจเหตุสมบัติ 
ผลสมบัติ และการอุปการะแกสัตว

พุทธานุสสตสิาํเรจ็อปุจารฌานเทา่นั�น

เมื่อพระโยคีผูเจริญพุทธานุสสติกรรมฐานนั้น 
ระลึกเนืองๆ ถึงพระพุทธคุณทั้งหลายวา “พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ทรงเปนพระอรหันต เพราะ
เหตุนี้ๆ ฯลฯ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงเปน
พระภควา เพราะเหตุนี้ๆ” อยางนี้

ในสมัยที่ระลึกเนืองๆ ถึงพระพุทธคุณนั้น จิต
ของเธอ ยอมไมเปนจิตที่ถูกราคะกลุมรุม ไมเปนจิต
ท่ีถูกโทสะกลุมรุม ไมเปนจิตท่ีถูกโมหะกลุมรมุทีเดียว 

ในสมัยนั้น จิตของเธอ ยอมเปนจิตที่ดําเนิน
ไปตรงด่ิงเทานั้น โดยการปฏิบัติสูสมถนิมิตอันเปน
มัชฌิมา เพราะปราศจากความหดหู  และความ
ฟุงซาน โดยการทําคุณของพระตถาคตเจาใหเปน
อารมณ

ก็ ธรรมทั้งหลายมีวิตกเปนตน เปนไปแลว โดย
ภาวะที่เดนชัดๆ ยิ่งๆ ขึ้นไปในสวนเบื้องตน โดย
ลําดับ เมื่อเปนธรรมที่เดนชัดถึงที่สุด โดยการปฏิบัติ
สูสมถนิมิตอันเปนมัชฌิมา และโดยภาวะที่อินทรีย
ทั้งหลายมีกิจรสเสมอกัน ในกาลนั้นองคฌาน
ทั้งหลายยอมเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันอยางนี้ คือ 
เมื่อเธอวิตกเนืองๆ ถึงพระพุทธคุณท้ังหลาย ตาม
ประการทีก่ลาวแลว ในตอนตน โดยนยัวา “โส ภควา 

อติิปิ อรห”ํ เปนตน วิตกและวิจาร อันโนมไปใน
พระพุทธคุณทั้งหลาย ยอมเปนไปแกเธอผูขมนิวรณ
ได เพราะไมมปีรยิฏุฐาน มรีาคะเปนตน แกเธอผูมจีติ

๖๕๑๔



ดําเนินไปตรงดิ่ง โดยภาวะที่จิตมุงหนาตอกรรมฐาน 
ตามนัยที่กลาวแลว

เมื่อคอยวิตกเนืองๆ คอยวิจารเนืองๆ ถึง
พระพุทธคุณทั้งหลาย ปติมีกําลังที่ใหสําเร็จอุปจาร-
ฌานยอมเกิดขึ้น

ความเรารอนแหงกายและจิต (คือกิเลสทั้งหลาย
ที่สหรคตกับอุทธัจจะ อันเปนปฏิปกษตอกายและ
จติตปสสทัธ)ิ ของเธอผูมจีติประกอบกบัปต ิยอมสงบ
ระงับ เพราะปสสัทธิ อันมีปติเปนปทัฏฐาน กายิกสุข
และเจตสิกสุขยอมเกิดขึ้นแกเธอผูมีความเรารอน
อันสงบระงับแลว
 จิตของเธอผูมีสุข เปนจิตมีพระพุทธคุณเปน
อารมณ ยอมเปนอุปจารสมาธิ ดังกลาวมาฉะนี้

สาํเรจ็เพียงอปุจารฌาน เพราะเหต ุ๓ ประการ

๑. เพราะภาวะท่ีพระพุทธคุณท้ังหลายลึกซึ้ง 
โดยอารมณ อธิบายวา สมถภาวนา ยอมไมไดท่ี
ตั้งมั่นในอารมณที่ลึกซึ้ง เหมือนกับเรือที่พลัดตก
ไปในนํ้าลึก ยอมไมตั้งมั่น

๒. เพราะภาวะท่ีพระพุทธคุณท้ังหลายลึกซึ้ง
โดยความเปนสภาวธรรม

๓. เพราะภาวะที่จิตนอมไปดวยความระลึก
เนืองๆ ถึงพระพุทธคุณ มีประการตางๆ ฉะน้ัน 
ฌานนี้ ยอมเกิดขึ้น ไมถึงอัปปนา ถึงอุปจาระเทานั้น

อธิบายวา สภาวธรรม ก็เปนภาวะท่ีลึกซึ้ง 
บัญญัติไมลึกซึ้ง
ถามแย้งว่า ก็ สภาวธรรม อันพระโยคียอมกําหนด
ถือเอาได ดวยอํานาจบัญญัติที่เกิดจากสภาวธรรม
นั้น (ตชฺชาปฺตฺติวเสน) มิใชหรือ ?
ตอบว่า เปนความจริงวา ในสวนเบ้ืองตน ยอม
กําหนดถือเอาสภาวธรรม ดวยอํานาจบัญญัติท่ี
เกิดจากสภาวธรรมนั้น แตเมื่อภาวนาเจริญไปอยู 
จิตกาวลวงแลวซึ่งบัญญัติ ยอมตั้งอยูในสภาวธรรม
เทานั้น
ถามแย้งว่า ก็ อรูปฌานที่ ๒ และที่ ๔ ยอมสําเร็จ

เปนอัปปนาในบางอารมณ แมท่ีเปนสภาวธรรมได 
มิใชหรือ ?
ตอบว่า เปนความจริง ยอมสาํเรจ็ได แตวา อรปูฌาน
ที่ ๒ และที่ ๔ นั้นแลยอมสําเร็จได ในอารมณมี
ประการเดียว สวนฌานอันมีพระพุทธคุณทั้งหลาย
เปนอารมณนี้ มีอารมณนานาประการ (๙)
มีคาํถามแย้งอกีว่า เมื่อพระโยคีทํามนสิการใหเปนไป 
ในโกฏฐาสทัง้หลาย มผีมเปนตน อนัมนีานาประการ 
(๓๒) ภาวนาก็ตั้งมั่นลงได ดวยสามารถแหงอัปปนา 
ในโกฏฐาสหนึ่งเดียวเทานั้น (คือในบรรดาโกฏฐาส 
๓๒ อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) ฉันใด ในพุทธา-
นุสสติกัมมัฏฐานนี้ เพราะเหตุไร ภาวนาจึงไมเปน
เหมือนกายคตาสติ ฉันนั้นเลา ?
ตอบว่า ขอเปรียบเทียบนี้ไมเหมาะสมกัน เพราะวา 
แมเมื่อโกฏฐาสทั้งหลายมีมากมาย (๓๒) ภาวนา ก็
ยอมเปนไป โดยประการเดียวเทานั้น คือโดยการ

ถอืเอาเฉพาะอาการที�เป็นปฏกูิลเท่านั�น (ในโกฏฐาส
อยางใดอยางหนึ่ง) แตในพุทธานุสสติกัมมัฏฐานนี้ 
ความที่พระพุทธคุณทั้งหลายมีนานาประการ (๙) 
โดยประการตางๆ (คืออรหํ มี ๕ ประการเปนตน) 
ภาวนานี้ ยอมไมอาจเพ่ือต้ังอยูในพระคุณประการ
เดียวเทานั้น เพราะความมีกําลังแหงศรัทธาใน
พระพุทธคุณทั้งหลายปรากฏอยู โดยประจักษ ดวย
กําลังแหงภาวนา

ฌานนี้ ยอมถึงซึ่งการนับวา เปนพุทธานุสสติ
นั่นเอง เพราะเปนฌานที่เกิดขึ้นดวยอํานาจความ
ระลึกเนืองๆ ถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย

อานิสงสพุ์ทธานุสสติ

๑. ก็แล ภิกษุนี้ ผูตามประกอบพุทธานุสสติ 
ย อมเป นผู มีความเคารพ มีความยํา เกรงใน
พระศาสดา เพราะพระพทุธคณุปรากฏโดยประจกัษ

๒. เปนผูบรรลุซึ่งความไพบูลยแหงศรัทธาที่
ไมหว่ันไหว ในเพราะวาทะแหงมิจฉาทิฏฐิ ความ
ไพบูลยแหงสติ ดวยอํานาจการระลึกเนืองๆ ถึง

๖๕ ๑๕



พุทธคุณทั้งหลาย ความไพบูลยแหงปญญา เพราะ
ความที่พระพุทธคุณลึกซึ้งยิ่งนัก และความไพบูลย
แหงบุญ เพราะความที่พระพุทธคุณเปนเขตบุญ 
อันโอฬาร

๓. เปนผูมากไปดวยปติและปราโมทย 
๔. เปนผูครอบงําตอความกลัวและอารมณท่ี

นากลัว
๕. เปนผูสามารถยอมรับตอความทุกข เพราะ

ความหมุนคลายออกไปของสรีรทุกข ดวยพุทธา-
นุสสติ

๖. เป นผู  ได ความสําคัญว าอยู ร วมกันกับ
พระศาสดา 

๗. แม สรีระของเธอที่อนุสสติในพุทธคุณ
ประทับอยู ยอมเปนสรีระควรแกการบูชา ดุจเรือน
พระเจดีย

๘. จิตของเธอยอมนอมไปในพุทธภูมิ
๙. ในเมื่อประจวบเขากับวัตถุท่ีพึงลวงละเมิด 

หิริโอตตัปปะย อมปรากฏแก เธอ ราวกับเห็น
พระศาสดาอยูตอหนา 

๑๐. เมื่อยังไมแทงตลอดสัจจะที่ยิ่งขึ้นไป เธอ
ยอมมีสุคติเปนที่ไป ในเบื้องหนา

ตสมฺา หเว อปฺปมาท ํ  กยิราถ สเุมธโส 

  เอว ํมหานุภาวาย   พุทธฺานุสสฺตยิา สทา.

เพราะเหตุนัน้แล บณัฑิตผูมปีญญาดี พึงทาํความ
ไมประมาท ในพุทธานุสสติ อันมีอานุภาพมากอยาง
นี้ ในกาลทั้งปวง

จตรุารกขฺนิทเฺทโส 

จตรุกขฺาติ

๔๖๑. พุทฺธานุสฺสติ เมตฺตา จ   อสุภํ มรณสฺสติ
 อารกตฺตาทินารหํ  สมฺมา สามฺจ พุทฺธโตฯ
๔๖๒. สมฺมาสมฺพุทฺธอิติ วา-นุสฺสติ ยา ปุนปฺปุนํ
 นวเภเท ภควโต  พุทฺธานุสฺสติ สา คุเณฯ
๔๖๓. สีมฏสงฺเฆ สีมฏ- เทวตาสุ จ อิสฺสเร
 ชเน โคจรคามมฺหิ  ตตฺถุปาทาย มานุเสฯ
๔๖๔. สพฺพสตฺเตสุ สุขิตา  โหนฺตาเวราติอาทินา
 ปริจฺฉิชฺช ปริจฺฉิชฺช   ภาวนา เมตฺตภาวนาฯ
๔๖๕. วณฺณสณฺานโอกาส-ทิสโต ปริจฺเฉทโต
 ววตถฺเปตวฺา เกสาท-ิ  โกฏาเส อนปุพุพฺโตฯ
๔๖๖. นาติสีฆฺจ สณิกํ   วิกฺเขป ปฏิพาหยํ
 ปณฺณตฺตึ สมติกฺกมมฺ มฺุจนฺตสฺสานุปพฺุพโตฯ
๔๖๗. วณฺณอาสยสณฺาน- คนฺโธกาเสหิ ภาวนา
 ปฏิกฺกูลาติ โกฏาเส  อุทฺธุมาตาทิวตฺถุสุ
 คเหตฺวา อสุภาการํ  ปวตฺตา ภาวนาสุภํฯ
๔๖๘. มรณํ เม ภวิสฺสติ   ชีวิตํ อุจฺฉิชฺชิสฺสติ

๖๕๑๖



มรณํ มรณํ วา”ติ   ภาวยิตฺวาน โยนิโสฯ
๔๖๙. วธกสฺเสวุปฏานา  สมฺปตฺตีนํ วิปตฺติโต
 อปุสหํรโต กาย-  พหุสาธารณา ตถาฯ

๔๗๐. อายุทุพพฺลโต กาล-ววตถฺานสสฺภาวโต

 อทธฺานสสฺ ปริจเฺฉทา  ภาวนา มรณสสฺตฯิ

(ขุทฺทสิกฺขา หนา ๕๙ - ๖๐) 

แสดงกรรมฐานเป็นเครื�องคุ้มครองรักษาจิต 
๔ ประการ 

(๔๖๑ - ๒) พุทธานุสสติ ๑ เมตตา ๑ อสุภะ ๑ 
และมรณัสสติ ๑ ชื่อวา อารักขกรรมฐาน ๔ ประการ 
ความระลึกเนืองๆ บอยๆ อันใด ถึงพระคุณทั้งหลาย 
มี ๙ ประเภท ของพระผูมีพระภาค วา “อรหํ”
เพราะความเปนผูไกลจากสรรพกเิลสเปนตน หรอืวา 
“สมมฺาสมพฺุทโฺธ” เพราะความเปนผูตรสัรู โดยชอบ
คือไมวิปริต และดวยพระองคเอง ความระลึกเนืองๆ 
อันนั้น ชื่อวา พุทธานุสสติ

(๔๖๓ - ๔) ภาวนาโดยกําหนดๆ โดยนัยมีอาทิ
วา “ขอจงเปนผูมคีวามสขุ จงเปนผูไมมศีตัรแูละบาป
ธรรมทั้งหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จงเปน
ผูไมมีความทุกขกายและทุกขใจ จงมีความสุขอัน
ไมมีโทษ ยังอัตตภาพของตนใหเปนไป โดยเปน
อยางนีเ้ถดิ” ในสงฆผูอยูในสมีาเดียวกนักบัตน ในหมู
เทวดาผูอยูในสมีา ในชนผูเปนใหญ ในโคจรคาม และ
ในเหลาสตัวทัง้ปวง นบัตัง้แตพวกมนุษย ในโคจรคาม
นั้น ชื่อวา เมตตาภาวนา

(๔๖๕ - ๗) ภาวนาที่กําหนดแยก โดยสีมีสีดํา
เปนตน โดยสัณฐานมี ยาว กลมเปนตน โดยสถานที่
ตั้งมีหนังสด เปนตน โดยทิศไดแกทิศเบื้องบน และ
ทิศเบื้องลาง และโดยการตัดตอนไดแก สภาคปริจเฉท
และวิสภาคปริจเฉท ตามลําดับในโกฏฐาส ๓๒ 
มีผมเปนตน (นี้เปนอุคคหโกสัลละ อุคคหนิมิต 
ปรากฏดวยอํานาจ วัณณะ สัณฐาน โอกาส ทิศ หรือ
ปริจเฉท) 

เมื่อพระโยคีกําหนดแยกอยางน้ีสําเร็จแลว พึง

มนสิการในโกฏฐาสวา “เปนปฏิกูล” โดยอาการ 
๕ คือ โดยสี โดยสถานที่อาศัย โดยสัณฐาน โดย
กลิ่น และโดยสถานที่เกิด ตามลําดับโกฏฐาส ไมเร็ว
นัก ไมชานัก หามความฟุงซานแหงจิตในอารมณ
มากมายภายนอก กาวลวงนามบญัญติัวา เกสา โลมา 
เปนตน พึงตั้งจิตไววา เปนปฏิกูล โดยปลอยโกฏฐาส
ที่ไมปรากฏไปตามลําดับ (นี้เปนมนสิการโกสัลละ 
ปฏิภาคนิมิต ปรากฏดวยอํานาจปฏิกูล โดยอาการ
ทั้งปวง คือโดยอาการ ๕ มีวัณณะ อาสยะ สัณฐาน 
คันธะ หรือโอกาส) 

และภาวนาท่ีถือเอาอาการวา “ไมงาม” อนัเปน
ไปในอสุภวัตถุท้ังหลาย ท่ีไมมีวิญญาณ ๑๐ อยาง 
มีอาทิวา อทุธฺุมาตก (เปนศพที่ขึ้นพอง) วินีลก (เปน
ศพมีสีเขียวปะปนดวยสีตางๆ) เหลานี้ ชื่อวา อสภุ

ภาวนา

(๔๖๘ - ๗๐) การใหเจริญขึ้นของผูมีอินทรียแกกลา
คอืยิง่ดวยญาณ โดยอบุายวา “ความตาย จกัมแีกเรา 
ชวีติินทรียของเราจักขาดหรือตายแนๆ ” ดังนี ้(เพราะ
ใหเปนไปอยางนี้เทานั้น นิวรณทั้งหลายยอมถูกขม 
กรรมฐานเปนอันถึงอุปจาระเทานั้น)

การใหเจริญข้ึนของผูมีอินทรียออน โดยอุบาย 
โดยอาการอยางนี้ คือ โดยความปรากฏใกลเฉพาะ
หนาของมรณะ ดุจบุคคลผูฆาถือดาบจออยูที่คอ 
โดยความวิบัติแหงสมบัติ คือชีวิต โดยการเปรียบ
เทียบตนกับบุคคลเหลาอื่น ดวยความเปนผูมียศ
ใหญ เปนผูมีบุญมากเปนตน โดยรางกายเปนของ
สาธารณะแกสัตวจํานวนมาก และแกเหลาปจจัย
แหงความตาย มีโรคหลายรอยชนิด และสัตวมีพิษ
ตางๆ โดยความทุรพลของอายุ เพราะชีวิตผูกพัน
ดวยอัสสาสะปสสาสะ และอิริยาบถเปนตน โดย
ไมมีกําหนดเวลาวา ในเวลาเชานี้เทานั้นเราพึงตาย 
เปนตน โดยมีกําหนดกาลแหงชีวิตอยางนี้วา ชื่อวา 
ชีวิตของพวกมนุษยในปจจุบันนี้เล็กนอย ผูใดเปน
อยูไดนาน เขาก็เปนอยูไดประมาณ ๑๐๐ ปนี้ ชื่อวา 

มรณสัสติ (อานตอฉบับหนา)
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ปจุฉา-วสิชันา

พระอาจารย ์ดร.คนัธสาราภวิงศ์

 ขอเจริญสุขทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย 
วันนี้ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
เปนวันขึ้นปใหมของพุทธศักราชนี้  ในโอกาสนี้ 
อาตมาประสงคจะแสดงธรรมบรรยายเกี่ยวกับ
วนัทีส่าํคญันี ้กลาวคือ พอถึงวันปใหมทกุคนตางก็
ดีใจที่เราไดมีอายุยืนขึ้นอีก ๑ ป มีอายุเพิ่มขึ้นมา 
๑ ป ไมลมหายตายจากไปในปกอน แตความจริงแลว
เมื่อถึงปใหม ก็หมายความวาชีวิตของเรานั้น
ลดนอยลง ๑ ป คือลดนอยลง ๓๖๕ วัน  

กาลเวลาเปนจอมเขมือบโลก

 ทัง้นีก้เ็นือ่งจากวาวนัเวลานัน้เปนจอมเขมอืบ
โลก  กลาวคือ กาลเวลาเปนจอมเขมือบโลกที่
กินตัวเอง และกินเหลาสัตวดวย คือวินาทีกิน
นาที นาทีกินช่ัวโมง ชั่วโมงกินวัน วันกินเดือน 
เดือนกินป และกาลเวลาก็กินเหลาสัตวทั้งหลาย 
คือนําเราทั้งหลายไปสูความแก ความเจ็บ และ
ความตาย ทุกคนหลังเกิดมาแลวจะตองแกทันที 

เด็กที่เกิดมาแลว ๑ วัน ก็แกไป ๑ วัน เมื่อมีอายุ 
๑ ป ก็แกไป ๑ ป เปนตนไป และเมื่อความแกได
ปรากฏเชนน้ี ตอมาก็จะเปนความเจ็บไขเน่ืองจาก
สังขารเสื่อมโทรม และติดตามมาดวยความตาย 
คือความแตกดับของรูปนามในภพหนึ่ง กาลเวลา
นัน้จงึถอืวาไดกลนืกนิตวัเองและกลนืกินเหลาสตัว
ทั้งหลาย และนําพวกเราไปสูความแก ความเจ็บ 
และความตาย 

พระอรหันตเปนผูกินกาลเวลาได

 แตวามบีคุคลผูหน่ึงซ่ึงไมถกูเวลากิน น่ันก็คอื
พระอรหนัตทัง้หลาย ซ่ึงในเรือ่งน้ีพระพทุธองคได
ตรัสไววา 
     กาโล ฆสต ิภตูานิ     สพพฺาเนว สหตตฺนา  
     โย จ กาลฆโส ภโูต    ส ภตูปจนึ ปจิ.
                           (ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๐/๖๗)
“กาลเวลายอมกินเหลาสัตวทั้งปวงพรอมกับตัว
เอง สวนผูใดกินกาลเวลาได ผูนั้นชื่อวาเผาตัณหา

ตอนท่ี
๑
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ที่เผาเหลาสัตวไดแลว” 
  หมายความวา พระอรหันตสามารถเผา
ตัณหา ที่เผาเหลาสัตวได จึงถือวาเปนผูที่กิน
กาลเวลาได กลาวคือ คนทั่วไป ที่ตองแกตอง
เจ็บตองตายอยูในวังวนของกาลเวลานี้ เพราะ
เราถูกมันนําไปสู ความแกความเจ็บความตาย 
หลงัจากนัน้กม็คีวามเกดิในภพใหมเรือ่ยๆ ไปดวย
อํานาจของตัณหา อยางเชนตัณหาในเรื่องนี้ 
ก็คือกามตัณหา ความพอใจในกามคุณ ๕ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส และสัมผัส คนทั่วไปที่ชอบรูปสวย 
เสยีงเพราะ กลิน่หอม รสอรอย สัมผัสถกูใจ ถือวา
ประกอบดวยกามตัณหา มีความพอใจในกามคุณ 
๕ เหลานี้ และสําหรับบางคนที่บรรลุฌาน ก็มี
ตัณหาอีกประเภทหนึ่ง คือรูปตัณหา ความพอใจ
ในรูปฌานและรูปภูมิ คือ ยินดีในการเสพฌาน
สุขเปนอารมณ และยังพอใจที่จะไปเกิดเปน
รูปพรหมในพรหมโลก ตัณหาอีกประเภทหน่ึง
ก็คืออรูปตัณหา ความพอใจในอรูปฌานและ
อรูปภูมิ ซึ่งบุคคลผูที่เจริญอรูปฌานนั้น เปนผูที่
เบือ่หนายในรปู เห็นประโยชนของนามอยางเดยีว 
โดยคิดวาถาไมมีรูปแลวก็คงไมตองทรมานดวย
ความเจ็บปวย จึงเจริญฌานคลี่คลายความพอใจ
ในรูปได บรรลุถึงอรูปฌาน ๔ และบุคคลนั้นก็
พอใจในการเขาฌานสมาบัติ พอใจที่จะไปเกิด
เปนอรูปพรหม ในอรูปภูมิ ถือวาตัณหาสามอยาง
เหลานี้หากวายังมีอยูแลว เหลาสัตวก็ตองเวียน
ตายเวียนเกิด ซ้ําแลวซ้ําเลา อยูในกามภูมิก็ตาม 
รูปภูมิก็ตาม อรูปภูมิก็ตาม 

พระอรหันตเผาตัณหาทั้งสามไดแลว

 แตสําหรับพระอรหันตนั้นทานไดเผาตัณหา
ทั้งสามอยางไดแลว ทานปราศจากความพอใจ
ในกามคุณ ๕ ในรูปตัณหา และอรูปตัณหา ดังนั้น 

จึงถือวาเปนผูกินกาลเวลาได เมื่อทานจะปรินิพพาน
ก็ไมตองไปเกิดอีกหลังจากปรินิพพานแลว คือ
หลงัจากสิน้ชวิีตในภพน้ีแลว ไมมตีณัหาทีจ่ะนําไป
สูภพใหมอีกตอไป แมวาทานจะตองแกตองเจ็บ
ตองตายอยูดวยอํานาจของรูปนามในภพนี้ก็ตาม 
แตวาหลังจากที่ตายแลวทานก็ไมตองไปเกิดอีก  
ถือวาพระอรหันตนั้น เปนผูปรารถนาความตาย
อยู เสมอ เหมือนกับคนที่ทํางานหรือกรรมกร
ตองการคาจาง คือกรรมกรที่ทํางานนั้นเขา
ตองการไดรับคาจางเงินเดือน ฉันใด พระอรหันต
ก็รอเวลาปรินิพพาน ฉันนั้น 
 เน่ืองจากวาพระอรหันตทั้งหลายอึดอัด
ตอรางกายของตวัเอง ทานตองกนิดืม่ตองขบัถาย
ตองบริหารรักษารางกาย พอยืนนานเกิดเมื่อยขึ้นมา 
ก็ตองน่ัง น่ังนานเมื่อยก็เดินอีก เดินตลอดไปก็
ไมได ก็ตองนั่ง ตองยืน  นี่คือการบริหารรักษา
รางกาย พระอรหันตนั้นจึงไดอึดอัดตอการรักษา
รางกาย เรื่องการขับถายบริโภคทําความสะอาด
รางกายเหลานี้ ทานจึงรอเวลาปรินิพพานเพื่อ
บรรลุถึงความดับรูปนาม คือพระนิพพานของ
พระอรหันตทีป่รนิพิพานแลวนัน้เรียกวา อนุปาทเิสส

นิพพาน เปนความดับกิเลสโดยไมมีขันธ ๕ เหลืออยู 
คือมีเพียงสภาวะสงบเย็นอยางเดียว ไมมีรูปนาม
แตอยางใด เพราะหากวามีความปรากฏของรูปนาม
ขึ้นมา ยังมีรูปนามเกิดขึ้น ก็ตองมีความต้ังอยูมี
ความดับไป  แตพระนิพพานนั้น มีเพียงสภาวะ
ของความสงบเทาน้ัน โดยทีไ่มมรูีปนามใดๆ ทัง้สิน้
 นี้คือกาลเวลาที่เราทั้งหลายไดพบกันใน
ตอนนี้ และหากวาเราไดใชกาลเวลาที่เหมาะสม 
ก็จะทําให กาลเวลาที่ เราได รับ น้ันเรียกว า 
นวมกัขณะ คือขณะที่ ๙ ซึ่งเปนขณะที่ไดพบกับ
พุทธศาสนาในขณะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติ
ธรรม และเนื่องจากวาในตอนนี้มีทานสาธุชนได
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มาปฏิบัติธรรมอยูที่สํานักแหงนี้หลายวัน อาตมา
ก็จะอธิบายหลักการเจริญวิปสสนาสักเล็กนอย 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติธรรม

การกําหนดสภาวะพองยุบ

 ในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู บางทานอาจจะ
รูสกึวาสภาวะพองยบุปรากฏชัดเจน สามารถรบัรู
สภาวะพองยุบไดดี  บางทานอาจจะถนัดกับการ
รับรูลมหายใจเขาออก ก็แตกตางกันออกไป ผูที่รับรู
สภาวะพองยุบไดนั้นควรกําหนดรู ๓ อยางดวยกัน 
อยางแรกก็คือ รูถึงสภาวะตึงและหยอนของทอง 
นี่คือลักษณะเฉพาะของธาตุลม ที่ เรียกวา
สภาวะตึงหยอน ดังคัมภีรวิสุทธิมรรคกลาววา 
วิตถฺมภฺนลกขฺณา วาโยธาต ุ- วาโยธาตมุลีกัษณะ
ตึงหรือหยอน นี่คือขอแรกที่เราไดรับรูลักษณะ
เฉพาะของธาตุลม  อยาไปรบัรูสภาวะเคลือ่นไหว
ของทองเพียงอยางเดียว โดยที่ไมรู สภาวะ
ตึงหยอน ขอใหรับรูสภาวะตึงหยอนเปนหลัก
สวนสภาวะเคลื่อนไหวใหรับรูเปนตัวรองลงมา 
กจ็ะทําใหเราไดสงัเกตรูเทาทนัลกัษณะเฉพาะของ

ธาตุลมไดดีขึ้น เพราะหากวาเราไปรับรูสภาวะ
เคลือ่นไหวของทองโดยทีไ่มรูสภาวะตงึหยอนแลว 
นั่นเปนการรูบัญญัติคือความเคลื่อนไหวของทอง 
ซ่ึงเหมอืนกับคนทีข่บัรถอยูก็รูวามอืเคลือ่นไหวอยู 
คนที่ตอยมวย เตะฟุตบอล หรือตีกอลฟ ก็รูวาเขา
เคลื่อนไหวรางกายอยู แตบุคคลเหลานั้นไมอาจ
รูสภาวะปรมัตถได ก็เพราะวารูความเคลื่อนไหว
เปนหลักนั่นเอง เวลาที่เรารูพองยุบนี้ จุดสําคัญก็
คือ ขอแรกเปนการรูสภาวะตึงหยอน  
 ขอที่ ๒  คือ ตามรูสภาวะตึงหยอนตั้งแตเริ่ม
จนถึงที่สุด หมายความวา หากวาเราไมรับรูอยาง
ตอเนื่องเชนนี้ ความฟุงซานจะเกิดแทรกซอน
ได  หากวาเรารับรูอยางตอเนื่อง ความฟุงซาน
ก็แทรกซอนไมได นี่คือ สตปัิฏฐาน แปลวาสติที่
ดํารงมั่น คือมีความตอเนื่องไมขาดชวง  
  และประการที่ ๓ ของการรับรูสภาวะพองยุบ 
ก็คือสังเกตถึงสภาวะเริ่มและสุดของพองกับยุบ
วา สภาวะพองเริ่มตนที่จุดไหน ดําเนินไปอยางไร 
และสิ้นสุดลงที่ไหน มันอาจจะเริ่มตนท่ีทองสวน
บน ดําเนินตอไปและสิ้นสุดที่ทองสวนลางก็ได 
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หรืออาจจะเริ่มตนที่ทองดานซาย แลวสิ้นสุดลงที่
ทองดานขวาก็ได นีค้อืการรบัรู การสงัเกตรูสภาวะ
เริม่กับสดุของสภาวะพองยบุเหลานี ้ก็จะทําใหเรา
ไดเกิดปญญารูเห็นไตรลักษณขั้นแรก คือความ
ไมเท่ียงวา สภาวะพองยบุเกดิขึน้ต้ังอยูดบัไป ไมได
คงอยูถาวร และเม่ือสภาวะพองยุบมิไดคงอยูถาวร
ในลักษณะนี้ ก็ทําใหเราอนุมานรูถึงรูปนามอื่นๆ วา 
แมกระทั่งรูปนามอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน มีความเกิดขึ้น
ตัง้อยูดบัไปตลอดเวลาเหมอืนกนั ขอท่ีสามนีถื้อวา
เปนการกอใหเกิดปญญาขั้นแรก คือ อนิจจัง
ความไมเที่ยง และหากวาเราไดเกิดปญญารูเห็น
ความไมเที่ยงดังกลาวมาน้ีแลว ปญญาตอมาก็
คือ ทุกขัง เปนความรูสึกอึดอัด นากลัว หลังจาก
ที่ไดรูเห็นความเกิดดับแลว และอนัตตา ความ
ไมใชตัวตน ก็เปนปญญาที่เราสามารถรูวาเปน
สิง่ท่ีบงัคบับญัชาไมได เราไมอาจทีจ่ะบงัคบับญัชา
สภาวธรรมเหลานี้ใหเที่ยงและเปนสุขที่ถาวร
ไดเลย การรับรูสภาวะพองยุบถือวามีประเด็นที่
สําคัญอยู ๓ ขอ ดวยกัน

การกําหนดลมหายใจเขาออก

 สําหรับผูที่รับรู อานาปานกรรมฐาน ก็คือ
สามารถรูเห็นลมหายใจเขาออกได ก็มีการปฏิบัติ
อยู ๓ ขอ เหมือนกัน  คลายๆ กันกับอยางแรกที่
กลาวมาแลว คอืขอแรก ใหรบัรูสภาวะเคล่ือนไหว
ของลมหายใจที่กระทบปลายจมูก  ในขณะที่เรา
หายใจเขาออกนั้น ลมหายใจเขาออกไมปรากฏ
สภาวะตึงหรือหยอนของทองเหมือนกับสภาวะ
พองยุบ แตวาปรากฏสภาวะที่เรียกวาหนาที่ของ
ธาตุลม ซึ่งคัมภีรวิสุทธิมรรคกลาววา สมุทรีณ รสา

- มหีนาทีเ่คลือ่นไหว คอืธาตลุมนัน้ มนัเคลือ่นไหว
กระทบปลายจมูกตลอดเวลา คัมภีรวิสุทธิมรรค
มหาฎีกา จึงระบุวาใหผูปฏิบัติรับรูสภาวะเคลื่อนไหว

ที่กระทบปลายจมูกในขณะรับรู ลมหายใจเขา
ออก นี่คือขอแรก ขอที่ ๒ คือ สังเกตรูลมหายใจ
เขาออกตั้งแตเริ่มจนถึงสุด ก็จะทําใหสติของเรา
ตอเนื่องเปนสติปฏฐาน คือสติที่ดํารงม่ัน และ
ขอที่ ๓ คือ สังเกตถึงสภาวะเริ่มสุดของลมหายใจ
วาลมหายใจเขานัน้ เริม่เวลาใด สิน้สดุเวลาใด และ
ลมหายใจออก เริ่มเวลาใด สิ้นสุดเวลาใด ถาเรา
ไดสังเกตเชนน้ี สามารถรับรูไดตามที่กลาวมาน้ี 
ก็จะถือวาไดหยั่งเห็นความไมเที่ยงของลมหายใจ
ในทุกๆ ขณะไดแลว ก็จัดเปนปญญาที่รู เห็น
อนิจจัง คือความไมเที่ยง 
 อยางไรก็ตาม ในขณะที่เราดูลมหายใจเขา
ออกนี้  ถือวามีวิธีปฏิบัติอยู ๒ อยาง คือจะปฏิบัติ
แบบสมถกรรมฐานก็ได แบบวิปสสนากรรมฐาน
กไ็ด ถาเราปฏบิตัแิบบสมถกรรมฐาน ตองการทีจ่ะ
เนนฌานเปนหลกัสาํคญัก็ใหสงัเกตวา ลมหายใจที่
เคลือ่นไหวมากระทบปลายจมกูอยูน้ัน มคีวามสัน้
ยาวตางกัน คือ ตามปกติลมหายใจเขามักจะสั้น
กวาลมหายใจออกเกือบ ๒ เทา และถาเราสังเกต
ทกุครัง้ทีห่ายใจวา ลมหายใจเขาสัน้กวาลมหายใจ
ออก ลมหายใจออกยาวกวาลมหายใจเขา หากวา
เราตามรูแบบนี้ ถือวาเปนการตามรูบัญญัติ คือ
สัณฐานสั้นยาวของลมหายใจ จัดเปนการเจริญ
สมถกรรมฐาน แตถาเรารับรูสภาวะเคลื่อนไหว
ที่กระทบอยูที่ปลายจมูก จัดเปนโผฏฐัพพารมณ 
ถือวาเปนวิปสสนากรรมฐาน และการรับรูลมหายใจนี้ 
ก็มีขอสําคัญเพิ่มเขามาอีกขอหนึ่ง คือขอที่ ๔ 
กลาวคอื หากวาผูปฏิบัติสามารถรบัรูวา ลมหายใจ
ออกอุนกวาลมหายใจเขา ก็ถือวาในตอนนั้นเรา
ไดเกิดสมาธิ ๑๐๐ เปอรเซ็นตแลว เมื่อใดก็ตามที่
สามารถรูวาลมหายใจออกอุนกวาลมหายใจเขา
ตลอดเวลา ความฟุงซานจะไมเกิดขึ้นเลยในขณะนั้น 
เพราะหากวาสมาธิของเรายังไมดีพอ เราจะยังไม
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อาจรูความอุนของลมหายใจได และถายังไมอาจรู
ถึงความอุนของลมหายใจไดเชนนี้ ความฟุงซาน
ก็มีสิทธิ์ที่จะแทรกซอนไดตามสมควร และในการ
ที่เราปฏิบัติธรรมอยูนี้ ความฟุงซานถือวาเปน
นิวรณที่สําคัญมากท่ีสุดในการปฏิบัติธรรม แลว
เราจะกําจัดความฟุงซานไดอยางไร 

ความฟุงซานเปนธรรมชาติของจิต

 อันที่จริงแลว ความฟุงซานนั้นถือวาเปน
ธรรมชาติของจิต มีผลวิจัยของฝรั่งวิจัยวามนุษย
เราคดิเรือ่งในอดตีวนัละประมาณ ๙๐ เปอรเซน็ต
ของความคิด ก็คือเกาหมื่นกวาครั้งตอวันทีเดียว 
และ ๘๐ เปอรเซ็นต ของความคิดในอดีตนี้เปน
ความคิดในเชิงลบ นั่นก็คือเราคิดเรื่องลบๆ เกือบ
ตลอดเวลา เรื่องที่เราหงุดหงิดรําคาญใจ วิตก
กังวล ไมพอใจ เสียใจ โกรธ เกลียด พยาบาท 
ปองราย เหลานี้เปนส่ิงที่จิตของเราไดถวิลหา
คิดถึงมันตลอดเวลา ซ่ึงนี่คือความเครียดที่เกิด
ในใจของเราโดยที่เราไมรูตัว เพราะวาเราชินแลว 
และอีก ๑๐ เปอรเซ็นตเปนความคิดในปจจุบัน
หรืออนาคต แตความคิดในปจจุบันและอนาคต
ของผูที่ไมไดปฏิบัติธรรมนั้น ถือวาเปนปจจุบันที่
รูเห็นบัญญัติเปนอารมณ เชน เวลาที่เราขับรถอยู 
ตีกอลฟอยู ดูทีวีอยู เราก็รูปจจุบันอยูวาทําอะไร
อยู รู ตัววาทําอะไรอยู แตการรูตัวในลักษณะ
นี้ไมใชสติปฏฐานเพราะมีความรูสึกวามีตัวตน 
เหมือนกับสัตวเดรัจฉานทั่วไปที่มันเหาหอนได 
มันกัดกันได มันก็รูตัววาทําอะไรอยู แตการรูตัว
ของผูปฏิบัตินั้นไมเหมือนกัน คือผูที่ไมไดปฏิบัติ
ธรรมนั้นเวลาที่พบกับอารมณทางทวาร ๖ คือ 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดแก ตาเห็นรูป หู
ไดยินเสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส รางกายกระทบ
สัมผัส หรือใจคิดเรื่องราวตางๆ ทุกขณะเหลานี้

เราจะมีความรูสึกวามีตัวตนตลอดเวลา มีตัวเรา
ที่เห็นอยู ไดยินอยู 
 อยางในตอนนี้ ทานทั้งหลายกําลังฟงธรรม
บรรยายอยู กร็ูสกึวามตีวัเราทีเ่ปนนาย ก. นาย ข. 
กาํลงัไดยนิเสยีงอยู และทกุขณะทีเ่รามคีวามรูสกึ
วามตีวัตนเชนน้ี เรากจ็ะปรงุแตงอารมณวาดหีรอื
ไมดี หลังจากน้ันจึงตอบสนองอารมณในเชิงลบ
หรือบวก ดวยความชอบหรือไมชอบ เมื่อเปน
เชนนั้นจิตของเรายอมไมอาจเปนอิสระจากกิเลส
ได คือมีกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ปรากฏอยู
ตลอดเวลา ความโลภเปนความพอใจในกามคุณ ๕ 
ความโกรธเปนความไมพอใจในอนิฏฐารมณทีเ่รา
ไมชอบ ความหลงเปนความทีเ่ราไดรูสมมตบิญัญตัิ
ตลอดเวลา เมือ่ใดก็ตามทีเ่รารับรูถงึสมมตบิญัญติั
ที่ไมใชรูปนาม เมื่อน้ันจัดวาเราเกิดโมหะตลอด
เวลา เพราะคําวาโมหะ ความหลง หรืออวิชชานี้ 
แปลวาความรูไมจริง หรือเปนการไมรูจริง คือ
เปนการไมรูรูปนามหรืออริยสัจ ๔ ที่มีจริง ดังนั้น 
ผูทีป่ฏบิตัธิรรมอยูจึงแตกตางจากคนทัว่ไปทีไ่มได
ปฏิบัติธรรม 

ปลอยวางบัญญัติ รูเทาทันปรมัตถ

 เวลาที่ เรารับรู ลมหายใจเข าออกก็ตาม 
สภาวะพองยุบก็ตาม ก็จะรูสึกวาลมหายใจเขา
ออกเปนสภาวะเคลื่อนไหว กระทบอยูท่ีปลาย
จมกูตลอดเวลา สภาวธรรมน้ีไมใชนาย ก. นาย ข. 
และไมมนีาย ก. นาย ข. อยูในลมหายใจเขาออกน้ี 
น่ีคอืการปลอยวางความรูสกึวามีตวัตน เปนการที่
เราเรียกวา “ไมมีตัวกู ของกู” นั่นเอง แตหากวา
เรายังรูสึกวามีบัญญัติอยู ซึ่งบัญญัติในเร่ืองน้ีมี
อยู ๒ อยาง คือ รูปรางสัณฐาน ของมือของเทา
ของรางกายทั้งหมด และคําสื่อความหมายอยาง
ใดอยางหน่ึง ซึง่หากวาเรายงัรบัรูบญัญตัอิยูเชนน้ี 
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ก็ไมถือวาไดเจริญสติ แตถาขณะที่เรารูลมหายใจ
เขาออกดังกลาวนั้น เรารูถึงลมหายใจที่มันเกิด
ตลอดเวลา ไมมีจมูก ไมมีกองลม มีเพียงอะไร
บางอยางท่ีกระทบเคล่ือนไหวอยูท่ีปลายจมกู หรอื
ขณะรับรูสภาวะพองยุบก็เหมือนกัน และเวลา
ที่เราเดินจงกรมรูสึกวามีเพียงอะไรบางอยางซึ่ง
ไมใชเทาของเราที่ยกขึ้น ยางออกไป และเหยียบ
ลงกับพื้น เวลายกเทาขึ้นมาใหรูสภาวะเบาของ
ธาตุไฟ เวลายางเทาใหรับรูสภาวะผลักดันของ
ธาตุลม เวลาเหยียบเทาลงใหรับรูสภาวะหนัก
ของธาตุนํ้า และเมื่อเทากระทบสัมผัสพื้นแลว 
ใหรับรูสภาวะแข็งหรือออนของธาตุดิน นี้คือการ
รับรูธาตุ ๔ ในขณะเดินจงกรม และหากวาจิต
ของเรายงัไมอาจรูเทาทันรูปนามปรมัตถอยางแทจรงิ 
ก็อาจจะมีความรูสึกวามีขาของเราที่เคลื่อนไหว
อยู ซึ่งก็เปนธรรมดาของคนทั่วไป เพราะหากวา
ทานทั้งหลาย พอเร่ิมปฏิบัติธรรมแลวสามารถ
รูปรมัตถไดทันที ถาเปนอยางนั้นก็คงจะบรรลุธรรม
กันไปนานแลว อาตมาก็คงไมมาพบกับพวกทาน
และพวกทานก็คงไมพบกับอาตมาดวย คงบรรลุ
ธรรมกันไปขางใดขางหนึ่งแลว ดังนั้นเราตองใช

เวลาในการปฏิบัติสักสองสามวัน เมื่อจิตเคยชิน
กับการรับรูรูปนามก็จะรูถึงสภาวะเบา ผลักดัน 
และหนักไดโดยที่ไมรูสึกวาเปนขาของเรา รูสึกวา
มีอะไรบางอยาง เปนกิ่งไม ทอนไม หรืออะไรก็ได
ที่ไมใชขา ซ่ึงมันเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา และ
สิ่งที่อธิบายมาน้ีก็คือเปนการรับรู ปรมัตถหรือ
รูปนามในปจจุบันขณะ 

วิธีกําหนดความฟุงซาน

  สิง่ทีส่าํคญัทีอ่าตมาประสงคจะกลาวถงึกค็อื
ความฟุงซานซ่ึงเราไมสามารถหยดุมนัได บางทาน
มาสอบอารมณกบ็อกวา “โยมไมอยากคดิถงึอดตี
เลย อยากอยูกับปจจุบันอยางเดียว แตจิตมันคิด
ไปเอง”  อาตมากถ็ามวา  “แลวทาํไมโยมถงึอยากคดิ
ใหจบเรือ่งละ” น่ีแสดงวาเราอยากคดิฟุงซาน โดย
ทั่วไปอาจารยพมาสอนใหกําหนดวา “คิดหนอ” 
เวลาที่คิดฟุงซาน  ก็คือใหรับรูสภาวะที่ฟุงซาน
โดยที่ไมรับรูเรื่องราวและไมสักแตบริกรรม แต
การกําหนดแบบนี้ถือวาทําไดยาก เพราะเวลาที่
เรากําหนดวา “คิดหนอ” เรามักจะสนใจตอคํา
บรกิรรมวา “คิดหนอ” ไมสามารถรูเทาทนัปรมตัถ

๖๕ ๒๓



คือความคิดฟุ งซานได หรืออาจจะไปคิดตาม
เรื่องราวที่กําลังคิดอยูจนกวาจะจบเร่ือง แลว
บริกรรมวา “คิดหนอ” ไปเรื่อยๆ ก็ได  
 ดังน้ัน อาตมาอยากแนะนําวิธีใหมวา ให
กําหนดวา “อยากคิดหนอ” เวลาคิดถึงนาย ก. 
ก็ “อยากคิดหนอ” นี่คือการกําหนดฉันทะที่
ประกอบดวยความโลภ ซึ่งตองการจะคิดถึงผูใด
ผู หน่ึง ถึงนาย ก. นาย ข. ดวยการกําหนด
กามฉันทะนิวรณ และเม่ือเรากําหนดไดเชนนี้ 
จะสามารถหยุดความฟุงซานไดที่ตนประโยคทุก
ครัง้ ภาษาไทยเปนภาษาทีมี่ประธานนาํหนา มักมี
ชื่อคนปรากฏขึ้นมาในความคิดฟุงซานของเรา 
ไมวาจะเปนนาย ก. หรอืนาย ข. กต็าม ดงันัน้หากวา
มีชื่อคนเกิดข้ึนมาใหกําหนดวา อยากคิดหนอ
ทันท ีและเราจะหยดุมันไดเมือ่นัน้ หากมันเกดิอกี
ก็กําหนดอีก โดยเฉล่ียทั่วไปแลว มักกําหนด
ประมาณ ๒ - ๓ วินาทีตอ ๑ ครั้ง หรือ ๕ วินาที 
๑๐ วินาที ตอ ๑ ครั้ง เมื่อใดก็ตามที่เกิดความคิด
ขึน้มา ยิง่เรากาํหนดมนัไดทนัทวงท ีกจ็ะทาํใหเรา
กาวหนาเร็วขึ้น 
 อยางไรกต็าม หากวามคีวามรูสกึทางอารมณ
เกิดรวมดวย เชน รูสึกชอบ หรือโกรธ ใหกําหนด
วา “ชอบหนอ” “โกรธหนอ” เนื่องจากวาขณะที่
เกิดความชอบนั้นความโลภเปนประธาน จึงเรียก
วา โลภมูลจิต แมความฟุงซานคือ อทุธจัจะ และ
โมหะจะเกิดรวมกันกับความโลภ แตความโลภ
เปนหลกัสาํคญั และเมือ่เกดิโลภมลูจติ หรอืจติทีม่ี
ความโลภเปนประธาน มคีวามโลภเปนหลกัสาํคญั
ในลักษณะนี้ เราจึงตองกําหนดวา “ชอบหนอ” 
หรือ “อยากหนอ” จึงจะถือวาถูกตอง และมัน
จะดับไป เพราะวาความชอบหรือความอยากนั้น
มนัรนุแรงข้ึนก็เพราะวาเราปรงุแตงมนั แตเวลาที่
กาํหนดวา “ชอบหนอ” ไมมเีรือ่งราวบคุคลสิง่ของ

ที่เราชอบ มีเพียงสภาวะชอบ กับจิตที่กําหนดรู
สภาวะชอบนั้น ไมมีตัวเรา ของเรา ไมมีบุรุษ ไมมี
สตรี ไมมีบุคคลหรือสิ่งของที่ชอบ 
 หรือวาเวลาที่เราโกรธขึ้นมา กําหนดวา 
“โกรธหนอ หวงหนอ  เสียใจหนอ” ในขณะนั้น
ไมมีบุคคลที่เราโกรธ ไมมีเรื่องที่เราไมพอใจ และ
ไมมีตัวเราดวย มีเพียงสภาวะที่ไมพอใจและสติที่
ตามรูความโกรธเทานัน้ นีก่เ็ปนการกาํหนดความ
ฟุงซานตามที่กลาวมาแลว ถาหากวาเราสามารถ
กําหนดความฟุงซาน และกําหนดวา “อยากคิด
หนอ” ก็ตาม หรอืกาํหนดความฟุงซานทีป่ระกอบ
รวมกับความโลภและความโกรธวา “ชอบหนอ 
โกรธหนอ เสียใจหนอ” เปนตนก็ตาม ก็จะทําให
เราสามารถดึงสติกลับมาสูปจจุบันได ขอที่สําคัญ
ก็คือ อยาหงุดหงิดกับความฟุงซาน เพราะความ
ฟุงซานก็เปนอารมณของจิตตานุปสสนา เปน
อารมณหนึง่ทีเ่ราตองกาํหนดรู และเปนประตบูาน
หนึ่งสูพระนิพพาน ซึ่งมีประตู ๔ บาน คือประตู
กายหรือประตูกองรูป ประตูเวทนาคือความรูสึก  
ประตูจิต ซึ่งจิตในเรื่องนี้ก็เปนจิตที่ประกอบดวย
ราคะ โทสะ เปนตน และประตูสภาวธรรม เมื่อมี
ประตู ๔ บาน ตามที่กลาวมานี้ เราก็ควรจะเจริญ
สติตามอารมณที่ปรากฏชัดเจน  
 ดังคัมภีร วิสุทธิมรรคมหาฎีกากล าวว า  
ยถาปากฏ ํ วิปสสฺนาภินิเวโส (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา 
๒/๖๙๔/๔๓๒) แปลวา พึงเจริญวิปสสนาตาม
อารมณที่มาปรากฏชัดเจน   และหากวาเราได
เจริญสติปฏฐาน ๔  โดยตามรูกองรูป เวทนา จิต 
และสภาวธรรม ตามที่กลาวมานี้ สติของเราก็จะ
ชัดเจนตอเนื่องมีกําลังมากขึ้น สงผลใหเกิดสมาธิ
และปญญาตอมา และปญญานั้นก็จะพัฒนาตาม
ลาํดบัโสฬสญาณ จนกระทัง่บรรลถุงึพระนิพพาน
ในที่สุด ฯ
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 ขอเจรญิสขุ ทานสาธุชนพทุธบรษัิททัง้หลาย 
วันนี้ตรงกับวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
เปนวันท่ีสองของปใหมนี้ เน่ืองในโอกาสสําคัญนี้
อาตมาจะไดบรรยายเกี่ยวกับการเจริญวิปสสนา
กรรมฐานสําหรับญาติโยมสาธุชนทั่วไปที่เรามา
ปฏิบัติธรรมอยู 
 อาตมาเขาใจวาการเจรญิวิปสสนากรรมฐาน
ในประเทศไทยนี้เปนส่ิงที่เริ่มแพรหลายในสมัย
ตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เพราะวากอนหนานั้น
สมัยคุณพอคุณแมของเรา สมัยปูยาตายายของเรา 
อยางมากก็เพียงไปที่วัด รักษาศีลอุโบสถ ทําวัตร
สวดมนต ไมไดมีโอกาสมาเจริญสมถกรรมฐาน 
เชน เมตตาภาวนา หรือ เจริญพุทธานุสสติ และ
วิปสสนากรรมฐาน ก็คือการรับรูสภาวะพองยุบ 
หรือลมหายใจเขาออกนั่นเอง โอกาสนี้ถือเปน
โอกาสที่ดีมากสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่
เราไดมีโอกาสในการเจริญกรรมฐานเหลานี้ 

หลักการปฏิบัติที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ
 อยางไรก็ตาม แมเราจะมีโอกาสมาปฏิบัติ 
แตหากวาเราไมเขาใจวิธีปฏิบัติอยางถูกตองแลว 
การปฏิบัติของเราก็จะผิดพลาด ไมตรงประเด็น 
ไมสามารถประสบความกาวหนาในการเจริญ
กรรมฐานทั้งสองอยางได
 ครั้งหนึ่ง อาตมาไดพบกับโยมคนหนึ่งซึ่งเคย
บวชพระมา ๑๕ ป แตวาเขาไมเคยเรียนหนังสือ
มากอน ไมเคยเรียนรู เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ 
ไมมีวิปสสนาจารย เดินธุดงคมาตลอด ๑๕ ป 
หลังจากนั้นก็ลาสิกขาไป ไดมาคุยกับอาตมา บอกวา 
“พระสมัยน้ีปฏิบัติธรรมไมไดครึ่งนึงของผมเลย 
ผมเดินธุดงคมา ๑๕ ป ไปนรกสวรรคมาหมดแลว 
ทองนรกทุกชั้น ทองสวรรคทุกชั้นมาหมดแลว” 
นี่คือการท่ีบุคคลนั้นไมไดกําหนดความฟุงซาน
ในใจ ก็เขาใจผิดวา ตนไปนรกไปสวรรค ทําให
การปฏิบัตินั้นไมถูกตอง ในที่สุดก็อาจทําใหเปน
โรคจิตไดเหมือนกัน

พระอาจารย ์ดร.คนัธสาราภวิงศ์

สมถะ - วปิัสสนาน่ารู ้ ตอนท่ี
๒

ปจุฉา-วสิชันา



หลักการเจริญเมตตาภาวนา

 หลกัการเจรญิสมถกรรมฐานหรอืสมถภาวนา
นั้น คือ การรับรูอารมณที่เปนบัญญัติเปนสวนมาก 
เชน การเจริญเมตตาภาวนา อาจบริกรรมสั้นๆ 
วา “เบิกบาน เปนสุข พนทุกข” ซึ่งเวลาเดินจงกรม
ก็เจริญเมตตาภาวนาได คือตอนยกสนเทาขึ้นมา
ใหบริกรรมวา “เบิกบาน” ยางเทาออกไปก็บริกรรม
วา “เปนสขุ” เหยยีบเทาลงบรกิรรมวา “พนทกุข” 
หรือเวลานั่งกรรมฐานอยูก็เจริญคํานี้ไดเหมือนกัน 
แตตองมีเทคนิคการเจริญคือ เวลาหายใจเขา 
ครั้งแรกไมตองวาอะไร หายใจออกครั้งแรก วา
คําใหม “เบิกบาน” โดยใหลมออกมาทางปาก
จะทําใหเราผอนคลายกลามเนื้อ หลังจากนั้นก็
หายใจเขา วาซํา้คาํวา “เบกิบาน” หายใจออก วา
คาํใหม “เปนสขุ” หายใจเขา ก็วาซ้ําวา “เปนสุข” 
หายใจออก วาคาํใหม “พนทกุข” หายใจเขา กว็า
ซํ้า “พนทุกข” นี่คือการเจริญเมตตาภาวนา วา
ไปเรื่อยๆ โดยอาจจะแผเมตตาใหตัวเองกอนก็ได 
 ในพระสูตรตางๆ พระพุทธเจาทานตรัส
สอนใหแผเมตตาใหตัวเองกอนเปนหลัก หลังจาก
นั้นก็แผเมตตาใหคนที่เราเคารพนับถือที่สุด ซึ่ง
อาจจะเปนบิดามารดา ครูบาอาจารยที่เปนเพศ
เดียวกัน จนกระทั่งไดบรรลุฌาน หลังจากบรรลุ
ฌานแลว จึงคอยเปลี่ยนบุคคล เปนคนที่เราสนิท
สนม เปนคนที่เราวางเฉย วางใจเปนกลาง ตลอด
จนถึงคนที่ไมรูจัก และคนที่เปนศัตรูของเราเปน
ลําดับสุดทาย นี้คือการเจริญเมตตาภาวนาที่รับ
เอาอารมณคือบัญญัติ ซี่งเรียกวา สัตวบัญญัติ 
หมายถึง เปนสัตวบุคคลผูใดผูหนึ่ง ไมวาจะเปน
ตวัเรากต็าม สรรพสตัวทัง้หลายกต็าม บดิามารดา
หรือครูบาอาจารยก็ตาม เหลานี้เปนบัญญัติ คือ
เปนสิง่ทีช่าวโลกสมมติขึน้มา ไมใชรปูนามปรมัตถ
ที่มีจริง

หลักการเจริญอนุสสติกรรมฐาน

 อยางไรก็ตาม ในการเจริญสมถกรรมฐานนี้ 
อาจจะมีกรรมฐานบางอยางที่มีอารมณเปนปรมัตถ
ก็ได ดังเชน พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนการ
หมั่นระลึกถึงพระพุทธคุณ หรือ ธัมมานุสสติ
กรรมฐาน การหมั่นระลึกถึงพระธรรมคุณ สังฆา-
นุสสติกรรมฐาน การหมั่นระลึกถึงพระสังฆคุณ 
เวลาทีเ่ราระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา พระธรรม 
และพระสงฆ คุณเหลาน้ีถือว าเป นปรมัตถ 
หมายความวา ปรมัตถนั้นเปนสิ่งที่ไมแปรปรวน 
เปนสภาวะที่สูงสุด คําวาปรมัตถ มาจากคําบาลี
วา ปรมตฺถ ซึ่งแยกออกเปน ปรม + อตฺถ ปรม 
แปลวา สูงสุด อตฺถ แปลวา สภาวะ สภาวะ
อันสูงสุด หมายถึง เปนสภาพที่ไมแปรปรวน คือ
ไมแปรปรวนโดยขึ้นอยูกับกาลเวลา บุคคล หรือ
สถานที่ เชน ปฐวีธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุดินน้ัน
ไมวาจะเกดิกบับคุคลใด เกดิกบัตวัเรา เกดิกบัผูอืน่ 
ไมวาจะเกิดในสถานที่ใด เกิดในโลกมนุษย ใน
สวรรค หรือในพรหมโลก ไมวาจะเกิดในเวลาใด 
จะเปนอดีต ปจจุบันหรืออนาคต ธาตุดินนี้ก็มี
ลักษณะแข็งหรือออนเชนเดียวกัน ไมแปรปรวน
ตามสภาพของตนเอง คุณของพระพุทธเจา คุณของ
พระธรรม และคุณของพระสงฆนี้ ก็เชนเดียวกัน 
เปนสิ่งที่คงอยูตลอดไป ไมไดเกิดจากการบัญญัติ
ของผู ใดผู หน่ึง คือการที่พระพุทธเจาน้ันทรง
เปนบุคคลผูที่หางไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบดวย
พระองคเอง เปนตน พระคุณทั้ง ๙ ประการ
เหลานี้ รวมไปถึงพระคุณอื่นๆ นั้นเปนสิ่งที่มีอยูจริง 
มิไดเกิดจากการบัญญัติ การยอมรับ การแตงตั้ง
ของผูใดผูหน่ึง เหมอืนกับการแตงตัง้เปนรฐัมนตรี 
เปนนายกรฐัมนตร ีเปน ส.ส. ทีต่องมกีารคดัเลอืก 
มีการโปรดเกลาฯ จากในหลวงแตงตั้งขึ้นมา 
แตคุณธรรมของพระพุทธเจา พระธรรม และ
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พระสงฆนี้เปนสิ่งที่มีอยูจริงในโลกนี้ ไมเกิดจาก
การแตงตั้ง บัญญัติ นําเสนอของผู ใดผู หน่ึง 
จึงถือวาเปนปรมัตถ อยางไรก็ตาม แมคุณธรรม
เหลานี้จะเปนปรมัตถ แตก็เปนความจริงของ
พระพุทธเจา ไมใชความจริงของตัวเรา ภายใน
รางกายทีก่วางศอกยาววาหนาคบืนี ้และเมือ่ไมใช
ความจริงของตัวเราเชนนี้ การเจริญพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณนั้นจึงถือวาเปน 
สมถกรรมฐาน คือเปนอุบายที่ทําใหจิตสงบ
ได แตไมกอใหเกิดปญญาที่รูแจงเห็นจริงนั่นเอง 
เนื่องจากวาเปนความจริงที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา 
ไมใชเปนความจริงคือรูปนามของตัวเรา 

หลักการเจริญวิปสสนากรรมฐาน

 สวนวิปสสนากรรมฐานนั้น เปนการรูเห็น
รูปนาม ไตรลักษณตามความเปนจริง โดยผาน
ลักษณะเฉพาะของรูปนามเสียกอน ซ่ึงอารมณ
ของการเจริญวิปสสนากรรมฐานนี้ก็คือ รูปนาม
หรือกายกับจิตนั่นเอง โดยสรุปแลว คือ รูป 
๒๘ อยาง กับนาม คือจิตและเจตสิก แตรูป 
๒๘ อยางเหลานี้  รูปที่ เป นหลักสําคัญก็คือ
มหาภูตรูป ๔ หรือธาตุ ๔ ไดแก ดิน นํ้า ไฟ ลม 
เปนรูปที่สําคัญ เปนหลักในการเจริญกรรมฐาน 
เนื่องจากวาเปน โอฬาริกรูป คือ รูปหยาบนั่นเอง 
และเม่ือเปนรูปหยาบเชนนี้จึงเปนอารมณหลัก
ของการเจริญรูปกรรมฐานได ดังนั้น การท่ีเรา
ไดมาเจริญวิปสสนากรรมฐานนี้ คือการที่เรา
ไดรับรูรูปนามที่เปนปรมัตถ รูปดังกลาว คือ ดิน 
นํ้า ไฟ ลม รวมไปถึงรูปอื่นๆ ก็ตาม หรือนาม 
อันไดแก จิต เจตสิก ก็ตาม ตางไมแปรปรวน
โดยขึ้นอยูกับกาลเวลา บุคคลหรือสถานที่ เชน 
ความโลภเปนความยึดติดผูกพันซ่ึงในคัมภีร
อรรถกถา กลาววา โลโภ อารมฺมณคคฺาหลกขฺโณ 

มกฺกฏาเลโป วิย. (วิสุทฺธิ. ๒/๔๗๙/๑๑๐) แปลวา 
ความโลภมีลักษณะยึดมั่นอารมณ เหมือนลิง
ติดตัง เวลาที่ลิงติดอยูกับตังแลว มันจะดึงมือ
ออกก็ไมได ดึงขาออกก็ไมได ตองติดอยูตรงนั้น 
ความโลภก็เหมือนกัน ความโลภของไทย จีน ฝรั่ง 
เหมือนกันหมด ไมขึ้นอยูกับบุคคล ไมขึ้นอยูกับ
กาลเวลา ในอดีต ปจจุบัน อนาคต และไมขึ้นอยู
กับสถานที่ ที่เกิดความโลภนั้น ไมวาจะเปนสถานที่
แหงนี้ สถานที่แหงอื่น ในโลกมนุษยนี้ ในเทวโลก 
หรือในพรหมโลก ก็มีลักษณะคือความโลภ ความ
ชอบใจ ความยึดติดผูกพันเหมือนกัน ความโกรธ
ก็เปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูกับกาลเวลา 
บุคคล และสถานที่ ความโกรธของไทย จีน ฝรั่ง 
ก็เปนสิ่งเดียวกัน 
 ดังนั้น สรุปความไดวา รูปนามนี้จึงเปนอารมณ
หลักของการปฏิบัติธรรม เพราะเปนสิ่งที่มีจริง 
และเมื่อเราไดรับรู ลักษณะเฉพาะของรูปนาม
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แตละอยางนั้น ซ่ึงเรียกวาสภาวลักษณะแลว 
ตอมาเราก็จะไดรู  เห็นสามัญญลักษณะ คือ 
ลักษณะทั่วไปของรูปนาม ซ่ึงก็คือ ไตรลักษณ 
อันไดแก ความไมเที่ยง ความเปนทุกข และความ
ไมใชตัวตน 

รับรูสภาวลักษณะเปนลําดับแรก

 ทานสาธุชนทั้งหลาย ในเบื้องแรกของการ
เจริญวิปสสนากรรมฐานนั้น ผูปฏิบัติจะตองรับรู
สภาวลักษณะ คือลักษณะเฉพาะเปนลําดับแรกกอน 
กลาวคือ เวลาที่เรารับรู สภาวะพองยุบอยูนั้น 
สภาวะตึงข้ึนและหยอนลงของทองนี้ถือวาเปน
ลักษณะเฉพาะของธาตุลม ซึ่งทานไดกลาวไววา 
วิตฺถมฺภนลกฺขณา วาโยธาตุ - ธาตุลมมีลักษณะ
ตึงหรือหยอน เวลาที่เราเดินจงกรมอยู อยารับรู
สภาวะเคลื่อนไหวของเทาเปนหลัก หรือเวลาที่
รับรูสภาวะพองยุบอยูก็อยารับรูสภาวะเคล่ือนไหว
ของทองเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากวา สภาวะ
เคลือ่นไหวนัน้ ไมใชหลกัสาํคญัในการปฏบิตัธิรรม 
เพราะวาสภาวะเคลื่อนไหวนั้นเปนหนาท่ีของ
ธาตุลม ซึ่งเรียกวา สมุทีรณรสา มีหนาที่เคลื่อนไหว 
แตวาเวลาที่เรารู สภาวะพองยุบน้ีจะตองรับรู 
สภาวะตึงหรือหยอนเปนหลัก สภาวะเคลื่อนไหว
เปนลําดับรองที่เรารับรูได มิฉะนั้นแลว หากเรา
ไมรูสภาวะตงึหรอืหยอนแตไปดสูภาวะเคล่ือนไหว
แลวก็เปนการรูบัญญัติลวนๆ ไมใชเปนการรับรู
สภาวะของธาตุลมอยางแทจริง 
 จะเห็นไดว า คนที่ขับรถอยู ก็รู ว าตัวเอง
เคลื่อนไหวมืออยู  นักมวยก็รู ว าตัวเองกําลัง
เคล่ือนไหวรางกายอยู นักวิ่งก็รูวาตัวเองว่ิงอยู 
บคุคลเหลานัน้รับรูสภาวะเคล่ือนไหวของรางกาย
อยู แตไมใชเปนการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 
ก็เพราะวารูความเคลื่อนไหวเปนหลักนั่นเอง

สภาวลักษณะของลมหายใจเขาออก

 สาํหรบัผูทีร่บัรูสภาวะของลมหายใจเขาออก 
เราก็ดูที่ลมกระทบปลายจมูก ซึ่งในคัมภีรวิสุทธิ
มรรคมหาฎีกาอธิบายวา เวลาที่เรารูกองลมน้ัน 
ขอใหรูสภาวะเคลื่อนไหว นี่คือหนาที่ของธาตุลม 
เพราะลมเคลือ่นไหวกระทบปลายจมกูตลอดเวลา 
ในสถานที่นั้นไมมีสภาวะตึงหรือหยอนของธาตุลม 
การปฏิบัตินี้ เราตองปฏิบัติใหถูกตองตามคํา
อธิบายในคัมภีรอรรถกถาและฎีกา จะทําใหเรา
ไดปฏิบัติอยางถูกตองและประสบความกาวหนา
ในการปฏิบัติตามสมควร จะเห็นไดวาในธาตุ
ทั้ง ๔ เหลาน้ี ธาตุดิน มีลักษณะแข็งหรือออน 
ความแข็งหรือออนน้ันถือวาเปนสิ่งเดียวกัน 
ตางกันที่ความหนาแนนหรือความเบาบางของ
สิ่งเหลานั้น ธาตุนํ้า หรืออาโปธาตุ มีลักษณะ
ไหลหรือเกาะกุม จะเห็นไดวา นํ้ากับนํ้าแข็งเปน
สิ่งเดียวกัน ตางกันที่การไหลหรือเกาะกุมเทานั้น 
ธาตุไฟ คืออุณหภูมิซึ่งเราตีคาแตกตางกัน และ 
ธาตุลม สภาวะหยอนหรือตึง ก็เปนสิ่งเดียวกัน 
ความแข็งหรือออน ไหลหรือเกาะกุม เย็นหรือ
รอน หยอนหรอืตงึเหลานี ้แตกตางกนัโดยการตคีา
ของมนุษยเทานั้น แตตามหลักพระอภิธรรมแลว
ถอืวาเปนธาตเุดยีวกัน และตามหลกัวทิยาศาสตร
แลวก็ถือวาเปนสิ่งเดียวกัน มิไดขัดแยงกับหลัก
วิทยาศาสตรแตอยางใด ตางกันเพียงความหนาแนน
และความเบาบาง ตางกันโดยการตีคาของแตละคน 
 บางคนอยูในหองที่มีอุณหภูมิ ๒๕ องศา
ก็รูสึกหนาว บางคนอาจรูสึกรอน ปลาบางชนิด
อยูในลาวา ใตภูเขาไฟก็ยังอยูได ไมถือวารอน 
เพราะถาปลาเหลาน้ันคิดวาร อนมันก็คงหา
แหลงที่อยูใหม ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอยางเหลานี้ตาม
หลักฟสิกสแลว ขึ้นอยูกับการตีคาของแตละคน 
แตตามหลักอภิธรรมและฟสิกสแลวจัดวา เปน
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ธาตุเดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้ สภาวธรรมเหลานี้ 
จึงถือวาเปนปรมัตถ เปนสิ่งที่ไมแปรปรวน และ
ผูท่ีรับรูลักษณะเฉพาะของธาตุดังกลาวในขณะ
รับรูสภาวะพองยุบคือหยอนตึงก็ตาม ขณะรับรู
สภาวะเคลื่อนไหวที่ปลายจมูกของกองลมก็ตาม 
ขณะทีเ่รายกเทาข้ึนมารับรูสภาวะเบาของธาตไุฟ 
เพราะธาตุไฟเบากวาธาตุลม จะเห็นไดวาไฟพุง
ขึน้สงู เวลายางเทาออกไปรบัรูสภาวะผลกัดนัของ
ธาตุลม ซึ่งสภาวะผลักดันนี้คัมภีรอรรถกถากลาว
วาเปนปจจุปฏฐาน คืออาการปรากฏของธาตุลม 
โดยทานกลาววา อภินีหารปจฺจุปฏานา - ธาตุลม
มีอาการปรากฏคือการผลักดัน เวลาเหยียบเทา
ลงใหรูสภาวะหนักของธาตุนํ้า เพราะนํ้าหนักกวา
ดิน จะเห็นไดวานํ้าไหลลงตํ่า และเมื่อเทากระทบ
สัมผัสพื้นแลวก็ใหรูถึงสภาวะแข็งหรือออน นี้คือ
ลักษณะเฉพาะของธาตุดิน ถาเราเดินจงกรมอยู 
ไปรบัรูสภาวะเคลือ่นไหวของเทา กค็งไมตางอะไร
กับนักมวยหรือนักวิ่ง ที่รู อาการเคลื่อนไหวแต
ไมไดรูลักษณะเฉพาะของธาตุแตละอยาง และนี้
คือลักษณะเฉพาะซ่ึงเปนอารมณหลักเบ้ืองแรก
ของการปฏิบัติธรรม 

สภาวลักษณะ กับ สามัญญลักษณะ

 อาจจะเปรียบไดวา จิตของมนุษยเรานั้น
เหมือนกับตนไมตนหนึ่ง ตนไมตนนี้ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญคือ เปลือกไม เนื้อไม และ
แกนไม เปลือกไมเหมือนสมมติบัญญัติ เนื้อไม
เหมือนสภาวลักษณะ คือลักษณะเฉพาะของ
รูปนาม และแกนไมเหมือนสามัญญลักษณะ คือ
ไตรลักษณ ในขณะนี้เราทั้งหลายอยู ในระดับ
เปลือกไมซ่ึงหอหุมเนื้อไมไว เราเห็นแตเปลือก
ไมไมอาจเห็นเนื้อไมได ตอเมื่อผาเปลือกไมออก
จึงจะพบเนื้อไม นั่นก็คือเราตองแยกจิตออกจาก

สมมติบัญญัติ เวลาที่รับรูสภาวะพองยุบก็ตาม 
ลมหายใจเขาออกกต็าม การเดนิจงกรมในขณะที่
รับรูสภาวะเบา ผลักดันและหนักของเทาก็ตาม 
อยาไปสนใจตอรูปรางสัณฐานของทอง ของจมูก 
หรอืของเทาทีเ่คลือ่นไหวอยู ใหตัง้ใจรับรูลกัษณะ
เฉพาะดังที่กลาวมาแลว และเมื่อจิตของเราเริ่ม
มีสมาธิมากขึ้น การปฏิบัติธรรมของเราใชเวลา
นานหลายนาที หลายชั่วโมง หลายวัน ก็จะทําให
เราคอยๆ รับรูสภาวะเหลาน้ันได โดยท่ีไมรูวา
เปนทองที่ขยับอยู รูเพียงวามีเพียงสภาวะตึงหรือ
หยอนของทองทีป่รากฏขึน้มาโดยไมมสีณัฐานของ
ทอง รูเพยีงวามอีะไรบางอยางกระทบทีป่ลายจมกู 
เขาๆ ออกๆ ไมมีจมกูของเรา ไมมีรางกายของเรา 
รูวาในขณะที่เดินจงกรมอยูนั้น มีอะไรบางอยาง
เหมือนกิ่งไมทอนไมที่เคลื่อนไปมา ไมใชขาของเรา 
นี้คือการที่ผู ปฏิบัติเริ่มรับรูสภาวะปรมัตถแลว 
และหลังจากนั้น ถาเราสังเกตสภาวะเริ่มสุดของ
พองยบุกต็าม สภาวะเริม่สดุของลมหายใจเขาออก
ก็ตาม สภาวะเริ่มสุดของสภาวะยกยางเหยียบ
แตละชวงก็ตาม ก็จะทําใหรูเห็นเริ่มและสุด ของ
สภาวะเหลาน้ันได น่ันก็คอืรูวาสภาวะพองเกิดขึน้
แลว ดําเนินตอไป และสิ้นสุดลง เมื่อสภาวะพอง
สิ้นสุดแลวจึงเกิดสภาวะยุบขึ้นมา สภาวะยุบเกิด
ขึ้นแลวดําเนินตอไปและสิ้นสุดลง จึงเกิดสภาวะ
พองขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอยางน้ันอยู ในวังวนของ
ไตรลกัษณ คอืความไมเทีย่งซ่ึงเราไดเหน็ประจักษ
จากการปฏิบัติของเราเอง ลมหายใจเขาออก
ก็เชนเดียวกัน สภาวะหายใจเขาเริ่มเกิดขึ้น
ครั้งแรกแลว ดําเนินตอไป สิ้นสุดลง หลังจากนั้น
จึงเกิดสภาวะหายใจออก ในลมหายใจออกไมมี
ลมหายใจเขา ในลมหายใจเขาก็ไมมีลมหายใจ
ออก ขณะที่เราเดินจงกรมอยู ในเบื้องแรกน้ัน
อาจเขาใจวาสภาวะเดินเปนชวงเดียวคือการเดิน 
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แตเมือ่เริม่รูเห็นไตรลกัษณแลวจะเขาใจวาสภาวะ
เดินมี ๓ ชวง คือสภาวะยกเกิดขึ้นแลว ดําเนิน
ตอไป สิ้นสุดลง หลังจากนั้นจึงเกิดสภาวะยาง 
ในสภาวะยางไมมีสภาวะยก และเม่ือสภาวะยาง
ส้ินสุดแลว จงึเกิดสภาวะเหยยีบ ในสภาวะเหยยีบ
ไมมีสภาวะยาง นี้คือการที่เราไดรูเห็นไตรลักษณ
ขั้นแรกแลวคือความไมเที่ยง แลวเราก็จะอนุมานรู
วาไมเพียงแตรูปนามปจจุบันที่เรารับรูอยูนี้ รูปนาม
ทั้งหมดไมวาเปนสภาวะเหยียดคู สภาวะเห็น 
ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส หรือนึกคิด
เรื่องราวตางๆ ก็เกิดขึ้นแลวดับไปอยูตลอดเวลา 
เมื่อไดรูเห็นความไมเที่ยงเชนนี้แลว ก็จะทําให
รูวารูปนามนั้นเปนทุกข คือเปนสภาวะที่นากลัว 
อึดอัด ไมนายินดีพอใจ และเขาใจวารูปนามนั้น
เปนอนัตตาไมใชตัวตน ไมอยู ในบังคับบัญชา
ของเรา ไมเปนไปตามความตองการของเราที่
อยากจะใหมันคงอยูตลอดไป เปนของเที่ยง และ
เปนสุขที่ถาวร เปนสิ่งที่นายินดีพอใจ นี้คือการที่
ผู ปฏิบัติสามารถผาเนื้อไมออก จึงจะพบกับ

แกนไมอันไดแกสามัญญลักษณะ คือลักษณะ
ทั่วไป เปนลักษณะที่เกี่ยวกับรูปนามทุกอยาง 
ไดแก ไตรลักษณ ความไมเท่ียง ความเปนทุกข 
และความไมใชตัวตนนั่นเอง 

สมถกรรมฐานชวยขมนิวรณไดงาย

  ผู ปฏิบัติที่ไดเจริญสติอยู น้ี ทุกขณะที่เรา
ไดรับรูสภาวะพองยุบก็ตาม ลมหายใจเขาออก
ก็ตาม สภาวะเดินยกยางเหยียบก็ตาม หรือวา
เวลายกมือขึ้นมา กําหนด ยกหนอ ยกหนอ 
ยกหนอ ยกหนอ ยกหนอ ยกหนอ วางมือลงก็
วางหนอ วางหนอ วางหนอ วางหนอ วางหนอ 
วางหนอเปนตน เหลาน้ี ทุกขณะเราไดรู เห็น
ลักษณะเฉพาะ และลักษณะทั่วไปของรูปนามได
ตลอดเวลา จะทําใหเราสามารถพัฒนาสติ สมาธิ 
และปญญาตอไป ซ่ึงการเจรญิวปิสสนากรรมฐาน
นี้เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติธรรม 
เน่ืองจากวาสมถกรรมฐานน้ันเปนกรรมฐานทีม่มีา
กอนสมยัพทุธกาลแลว แตวปิสสนากรรมฐานเปน

๖๕๓๐



สิง่ท่ีปรากฏในสมยัพุทธกาลเทานัน้ อยางไรกต็าม 
ผูปฏิบัติก็ควรเจริญสมถกรรมฐานควบคูไปดวย 
เนื่องจากวาเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอยูนี้ สิ่งที่เรา
จําเปนจะตองกําจัดมัน จะตองตอสูกับมันตลอด
เวลาก็คือ นิวรณทั้ง ๕ อยาง และเมื่อนิวรณทั้ง 
๕ อยางเหลานี้มันครอบงําจิตของเราตลอดเวลา 
เราตองกําหนด คิดหนอ หรือ อยากคิดหนอ
บาง ชอบหนอบาง โกรธหนอบาง งวงหนอบาง 
สงสัยหนอบาง เหลานี้ เพราะวานิวรณนั้นเปน
สิ่งที่ครอบงําจิตอยูเสมอ ถือวาเปนธรรมชาติของ
จิตที่อยูกับนิวรณ และหากวาเราไดเจริญกรรมฐาน
ทีเ่รยีกวาสมถกรรมฐานนัน้ กจ็ะสามารถขมนวิรณ
ไดงาย และเมื่อสมถกรรมฐานใชขมนิวรณไดงาย 
เมื่อจิตของเราปราศจากนิวรณไดอยางนี้ การ
ปฏิบัติวิปสสนาก็จะกาวหนาเร็วกวาเดิม 

การเจริญวิปสสนาของพระโพธิสัตว

 ในคัมภีรอรรถกถาไดเปรียบวา ผู ที่เจริญ
วปิสสนากรรมฐานอยางเดียว ทีเ่รียกวา วปิสสนา
ยานิก นั้น เปรียบไดกับคนวายนํ้าขามมหาสมุทร
ไปสูพระนิพพาน แตสําหรับผูที่เจริญสมถกรรมฐาน
ประกอบรวมดวย อยางนอยก็พยายามบรรลุ
อปุจารสมาธใิหได หรอืถาบรรลอัุปปนาสมาธ ิหรอื
ฌานสมาธิไดก็จะดีที่สุด เพราะจะทําใหบุคคลผูนั้น
เปรียบไดกับคนที่นั่งเรือสําเภาขามมหาสมุทร 
 อยางเชนพระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย 
พระองคไดเจริญฌาน หลังจากนั้นพระองค
ก็เข าฌาน และเมื่อออกจากฌานแลวจึงได 
เจริญวิปสสนาตอมา ซึ่งการเจริญวิปสสนาของ
พระโพธิสัตวนั้น เรียกวา อนุปทธัมมวิปสสนา
คือการหย่ังเห็นธรรมตามลําดับสมาบัติและ
องคฌาน หมายความว า วิป สสนาที่ เจริญ
ตามลําดับฌาน คือออกจากฌานแลวพิจารณา

องคฌาน รวมไปถึงสภาวธรรมที่เกิดในฌาน
เหลานั้นทีละอยางๆ โดยเขาฌานตั้งแตปฐมฌาน
เปนตนไป จนถงึอรปูฌาน คอืเนวสญัญานาสญัญา
ยตนฌาน แลวออกจากฌานพิจารณาองคธรรม
ของนามธรรม คอืจิตเจตสกิทีเ่กิดในฌานเหลาน้ัน 
 แตบางครั้งพระพุทธองคก็เกิดความเมื่อยลา
ทางพระวรกาย เพราะวาพระพุทธองคน้ันได
ดําริวา หากเราไมบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
ในคนืน้ีเราจะไมลกุจากอาสนะน้ี คอืพระองคทรง
น่ังกรรมฐานต้ังแต ๖ โมงเย็นเปนตนไป โดยที่
ไมไดลุกขึ้นเลย ก็เปนปกติที่พระวรกายตองเกิด
ความเมือ่ยลาเปนธรรมดา และเมือ่เกดิความเมือ่ย
ลา เกิดทกุขเวทนา เกิดความเจ็บปวดทางรางกาย 
พระองคก็จะเขาฌานสมาบัติ เสพฌานสุขเปน
อารมณ และหลงัจากนัน้ เม่ือออกจากฌานสมาบตัิ
แลว ความเมื่อยลาความเจ็บปวดความทรมาน
ทางรางกายก็จะหายไป เนื่องจากวา ฌานนั้นไม
เพียงสงผลตอจิตของเราอยางเดียว ยังสงผลตอ
รางกายอีกดวย คือทําใหรางกายหลั่งเอ็นโดรฟน
กับสารแหงความสุขตางๆ มากมายในรางกาย 
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ทาํใหสามารถบรรเทาและระงบัทกุขเวทนา ความ
เจ็บปวดเม่ือยลาทางรางกายไดเปนอยางดี นี้คือ
การเจรญิอนปุทธมัมวปิสสนาของพระโพธสิตัวทัง้
หลายที่ไดบรรลุธรรมเปนพระพุทธเจา 

การปฏิบัติธรรมเปนการสั่งสมเนกขัมมบารมี

 อยางไรก็ตาม การที่ผูปฏิบัติไดเจริญเมตตา
ภาวนา หรือวาเวลาที่เราทําวัตรสวดมนตก็
ถือวาเปนการเจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ ซ่ึงนับวาเปนการเจริญสมถกรรมฐาน
เชนเดียวกัน และเมื่อเราไดเจริญสมถกรรมฐาน
เชนน้ี รวมไปถึงวิปสสนาภาวนาก็จะทําใหเรา
เหมือนกับเดินมุงหนาสูพระนิพพานทุกยางกาว 
ทุกขณะที่เราเดินไมเสียเปลา เนื่องจากวาจิต
ของเรานั้น รื่นรมยในกิเลสตางๆ เหมือนกับเรา
หยดุพายเรอืไมได ตองพายเรอืทวนนํา้ตลอดเวลา 
ถาเราหยุดพายเรือ เรือก็จะลองไปตามกระแสนํ้า
ย่ิงไปไกลกวาเดิมอีก การปฏิบัติธรรมนี้จึงตอง
พยายามทําทุกวันๆ สั่งสมบารมี ที่เรียกวาเนกขัมม-
บารมีทุกวัน และเมื่อเราไดสั่งสมเนกขัมมบารมี
คือการปฏิบัติธรรมเชนนี้ เนกขัมมบารมีก็จะ
สงผลใหเราสามารถพัฒนากุศลบารมีเพื่อความ
พนทุกขตอไป 
 อันที่จริงแลว วิปสสนานั้นเปรียบไดกับ
เมลด็พนัธุแหงการตรสัรู เมือ่เราไดเจรญิวิปสสนา
จนกระทัง่รูเห็นความเกดิดบัได จงึจะถอืวาบคุคล
ผูนั้นไดสามารถปลูกเมล็ดพันธุแหงการตรัสรูได 
มิฉะนั้นแลว ถึงแมวาเราเจริญวิปสสนาก็จริง 
แตไมอาจรูเห็นความเกิดดับได ก็ยังถือวาไมมี
เมล็ดพนัธุแหงการตรสัรู การตรสัรูนีเ้ปนการรูแจง
เห็นจริงดวยตนเอง ในคัมภีรอรรถกถาไดเปรียบ
วาผูที่ไมไดเจริญวิปสสนานั้นเรียกวา วัฏฏขาณุ

แปลวา ตอไมแหงวัฏฏะ คือ เปนตอไมที่แหงตาย 

ไมอาจเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลเปนตนไมได 
แตเมื่อเราสามารถรูเห็นความเกิดดับไดดวย
วปิสสนาเชนน้ี ก็จะกอใหเกิดเมลด็พนัธุแหงความ
พนทุกขตอไป ซึ่งพระพุทธองคจึงไดตรัสอานิสงส
ของการเจริญวิปสสนาจนกระทั่งรูเห็นความเกิด
ดับวา :
      โย จ วสสฺสต ํชีเว     อปสสฺ ํอทุยพพฺยํ

      เอกาห ํชีวิต ํเสยโฺย   ปสสฺโต อทุยพพฺย.ํ

                                 (ขุ.ธ. ๒๕/๑๑๓/๓๖)
“ผูหยั่งเห็นความเกิดดับแหงสังขาร มีชีวิตอยู
วันเดียว ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยปของผู ไม
หยั่งเห็น”
 ดงันัน้ ขอใหทานสาธชุนทัง้หลายไดพยายาม
ปฏิบัติธรรมทุกวัน เจริญสมถกรรมฐานควบคูกับ
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหเราไดรูเห็นความเกิด
ดบั สามารถบมเพาะเมลด็พันธุแหงความหลดุพน
ไดตอไป 
 ในวันนี้อาตมาเห็นวาสมควรแกเวลาแลว 
จึงขอยุติธรรมบรรยายเก่ียวกับการเจริญสมถ
กรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐานโดยสังเขปแต
เพียงนี้ ดวยพุทธสุภาษิตวา :   
            ธมโฺม หเว รกขฺต ิธมมฺจารึ

            ธมโฺม สจิุณโฺณ สขุมาวหาติ

            เอสานิสโํส ธมเฺม สจิุณเฺณ 

            น ทุคคฺต ึคจฉฺต ิธมมฺจารี. 

                    (ขุ.เถร. ๒๖/๓๐๓/๒๙๓) 
“พระธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม 
พระธรรมทีบ่คุคลประพฤตดิแีลว ยอมนําสขุมาให 
ขอนี้แหละเปนอานิสงสในธรรมที่บุคคลประพฤติ
ดีแลว 
ผูประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ”  ฯ
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 วันที่ ๑๖ มกราคม เปนวันครูและวันครูใหญ 
เปนวันที่เราระลึกถึงคุณของหลวงปูชา ผูที่ได
มรณภาพเม่ือ ๓๐ ปทีแ่ลว วันนีค้รบ ๓๐ ปพอด ีหลวง
ปูชาเปนผูที่มีชื่อเสียงมาก เปนที่ยอมรับวาเปน
ครูผู สอนดวย ฝกดวย ครูบางคนสอนอยางเดียว 
แตไมรูจักฝก ที่สําคัญคือทานสอนตัวเองกอน
เมื่อทานสอนสิ่งใดคําพูดของทานจึงมีนํ้าหนัก
มากเปนพิเศษ เพราะผู เปนลูกศิษยลูกหาจะ
เชื่อมั่นวา ทานพูดจากประสบการณตรงของ
ทานเอง ไมไดพูดจากความทรงจํา เมื่อทานจะ
ขอใหลูกศิษย ฝนกิเลส ชนะกิเลส เราจึงเชื่อมั่น
วาทานทํามาแลว ทานสอนเราเพราะทานเปน
ตัวอยางผู ที่พิสูจนวาไมเหลือวิสัย ยากก็จริง 
แตเปนสิ่งที่ทุกคนทําได จึงเปนกําลังใจ 
     แทจริงแลว การเปนครูเปนอาจารยไมได
อยู ที่การถายทอดดวยภาษาคําพูดอยางเดียว 
แตอยูที่องคทานสามารถปลูกฝงศรัทธา ความ
เชื่อม่ันตอผูเปนศิษยไดอยางดี ผูมีหนาที่เปนครู
เปนอาจารยที่สอนไดดี และถายทอดเปนหนังสือ
ไดดี แตคําพูดไมถึงใจ ไมถึงขั้นที่ผูฟงจะเปล่ียน

ธรรมะวนัครู

พระธรรมพชัรญาณมนุ ี(ชยสาโร)

พฤตกิรรม หรอืเปลีย่นความคดิ จะเปนแคประดับ
ความรูเดิม แตการท่ีจะปฏิวัติความรูเดิม หรือ
ลางความรูเดิมที่ผิดๆ ตองขึ้นอยู กับบารมี 
ขึ้นอยูกับตัวผูพูดดวย หลวงปูชาทานสอนดวย
กิริยามารยาท ผูเขาใกลทานก็จะรูสึกทันที
 ความรูสกึเปนอยางไร อยางแรกความละอาย
ตอบาป ความเกรงกลัวตอบาปจะเพ่ิมขึ้นทันที 
มีความระวังตัว เมื่อเราอยูใกลทาน เรื่องเจริญสติ
ไมใชงานท่ีลองทําบาง ไมทําบาง แตจะรูวาการ
เจริญสติเปนขอบังคับเหมือนกับไมมีทางเลือก 
เราอยู กับทานเหมือนทานเปนกระจกสองเงา 
กิเลสและความไมดีทั้งหลายเล็กๆนอยๆที่อยู 
ในใจเรา ซ่ึงปกติเราจะมองขาม และไมรูสึกตัว 
แตเพราะเราอยูกับผูที่ปราศจากสิ่งเศราหมอง
เชนนั้นโดยสิ้นเชิง เราจึงรู สึกทันที เหมือนทํา
เนื้อผาที่ขาวสะอาดใหแปดเปอน เปนตน ผูที่ยังมี
ความโลภ ความเหน็แกตวั เปนคนอจิฉาพยาบาท 
จะรู สึกถึงความเศราหมองของกิเลสเหลาน้ัน 
เมื่อไดเขาใกลผู ที่ไมเปนเชนนั้น ผู ที่ยังขี้โกรธ 
ขี้โมโห จะรูสึกถึงความนาเกลียด และรูสึกในโทษ

ครูผูสอนดวยการกระทํา 



ของกิเลสตัวนั้น เมื่อเราไดเขาใกลผูท่ีมีเมตตา
อยางไมมีขอบเขต 

สิ่งท่ีเราไดจากการเขาใกลครูบาอาจารย
ระดับนี้ คือ“ความสํานึกแหงความรูสึกตัว” 
รูสึกในสิ่งที่ยังไมไดทํา สิ่งที่ตองทํา สิ่งที่ควรทํา 
และมีกําลังใจวาจะทําได จึงเปนสิ่งที่ไมนาแปลกใจ
เลยวา เหตุใดมีคนทั่วโลกเขามาอุปสมบทที่วัด
หนองปาพง โดยมีหลวงพอชาเปนครูบาอาจารย 
 อาตมาเองไมไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
มีความรู นอย แตเพื่อนสวนใหญมีการศึกษา
จบปริญญาตรี ปริญญาโท ดอกเตอร มีทั้งหมด 
และยอมรับในปญญาของหลวงปูชา ทั้งๆ ที่ทาน
เรียนหนังสือทางโลกแค ป.๔ เพราะสิ่งที่คนทั่วโลก
ไดสัมผัสคือ ผูมีปญญา ไมใชผูมีความรูอยางเดียว 
และผูคนทั้งหลายตองการปญญา เพราะเห็นวา
ความรูที่ขาดปญญา แทบจะไมมีความหมาย
    ท่ีหลวงปู ชาทานพูดภาษาตางประเทศไมได 
แตทานก็ไมถือวาเปนอุปสรรคสําคัญ ทานยัง
เปรียบเทียบลูกศิษยชาวตางประเทศอยางนาขบขัน
วาเหมือนควาย ทานบอกวา “เราสนตะพาย 

แลวก็ดึงไปดึงมา เดี๋ยวก็เปนเอง” ทานวาแบบนั้น 
ทานตองการฝกลูกศิษย เพราะสําคัญที่การฝก
สวนเรื่องการสอนโดยใชภาษาถายทอดนั้น คอยเปน
คอยไป แตเริ่มตนจากการทําใหเขาเกิดศรัทธากอน 
เกิดความเชื่อมั่น ยอมฝกตน การมีหลวงปูชา
เปนตัวอยาง ทานเปนผูที่พิสูจนวา การฝกเสียสละ
อยางนี้ การฝนความเคยชินในรูปแบบตางๆ นั้น 
ทําไดอยางมีความหมาย เปนกําลังสําคัญในเบื้องตน
 ตอมาเราจึงเริ่มเรียนภาษาไทยกัน ซึ่งใน
สมยักอนกไ็มใชเรือ่งงาย เพราะอปุกรณการเรยีน
ไมสูจะมี รุนอาตมาจะมีพวกสามเณรนอยหรือ
พระบวชใหม เปนเหมือนอาจารยสอนภาษาไทย 
แตวาสมยัน้ันสวนใหญชาวบานจะพดูภาษากลาง
ไมคอยชดั เปนภาษากลางและอีสานปะปนกันอยู 
ซึ่งทําใหการเรียนภาษายากขึ้นไปอีก แตสิ่งที่ไดมา
คือ ฉันทะ ความพอใจ และความกระตือรือรน 
เพราะวาอาตมาตองการฟงแลว เขาใจคําสอน
ของทาน แคน้ีโดยที่ยังฟงไมเขาใจเลย เรายังมี
ศรัทธา เลื่อมใส ถาเขาใจคําสอนดวยจะขนาดไหน 
เราเดนิทางมาไกลเหลือเกนิ เพ่ือจะมาอยูกับทาน 



ถาทานสอนอะไร แลวเราไมเขาใจ ก็นาเสียดาย 
จึงมีกําลังใจ
 หลวงปูทานปรับคําสอนของทาน ใหเหมาะ
กับผูมาใหม ชาวตางชาติที่ยังพูดภาษาไทยได
ไมกีคํ่า ทานกย็งัสอนได คําทีท่านสอนบอยๆ งายๆ 
ประโยคเดียว เราทุกข เพราะคิดผิด ทุกขเมื่อไร
ก็ใหสํารวจตัวเองวา คิดผิดตรงไหน ความคิดผิด
ของทานหมายถึง “อยากได อยากมี อยากเปน, 
ไมอยากได ไมอยากมี ไมอยากเปน, ทําไมตอง
เปนอยางนั้น ทําไมไมเปนอยางนี้, อยากใหเปน
อยางหนึ่ง ก็ไมเปนอยางที่ เราอยากใหเปน 
อยากใหเปนอยางอื่นก็ไมเปน” นี่คือคิดผิด
 ทานจะใหเราอยู ในส่ิงแวดลอม ที่เราไม
สามารถทําตามความชอบใจ ตามความเคยชินได 
จะมอีาการอึดอดั มีอาการคบัของใจ ทานใหเราดู
ตรงน้ัน วาเกดิเพราะอะไร เปนการสอนอรยิสัจส่ี
ที่ตรงไปตรงมาที่สุด ทานสอนดวยตัวทานเอง 
เขาใกลทาน เราก็รูสึกระมัดระวัง มีสติ ทานสอน
ดวยการใชภาษางายๆ ทานฝกใหเราทําในสิ่งที่
คิดวาทําไมได หรือที่เราไมอยากทํา แลวใหเราดู
ตรงนั้น ใหเราเจาะลึกตรงนั้น เจาะลึกในความทุกข
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
 วันพระวนัอโุบสถ ตองอยูเนสชัชิกไมใหนอน
ตลอดทั้งคืน ทุกขเหมือนกัน เหนื่อย งวง อะไร

ตางๆ ก็ไมใชวาอยูไดตลอดทั้งคืนโดยไมงวง คือ
ประสบความสําเร็จ ความสําเร็จคือ การยอม
อยูกับความเหน่ือย ยอมอยูกับความไมอยาก
อยูตรงนี้ การไมปลอยใหจิตคิดดวยเหตุผลวา 
“ถาเขาไปพักผอนสัก ๑ - ๒ ชั่วโมง แลวคอย
เริ่มตนใหม สมาธินาจะดีกวาน้ี การทําอยางน้ี
ไมเกิดประโยชนอะไร” คอืจิตจะคดิปรงุแตงตางๆ 
นาๆ ทานอยากใหเราดู อยากใหเรารู เวลาเปน
ทุกขใหลองดูสมอง สรางเหตุผลเกงเหลือเกิน 
ก็ไมตองฟงเหตุผล เหตุผลนี้เหมือนกับเปนลูกจาง
ที่มีประโยชนตอชีวิตเรา แตเรามักจะปลอยให
กิเลสตัณหาเปนเจานาย มากกวาสติและปญญา
 ตอจากนั้น ทานก็จะใชโลกธรรมชวยเปน
อาจารยอีกแรงหนึ่ง เชน ทานจะสรรเสริญพระ
บางรูป แลวดูวาหลงไหม จากนั้นก็จะตําหนิ จะดุ 
ดวูาเปนอยางไรไหม บางทานบอกวา ถาไดรบัการ
ยกยอง สรรเสริญ จะไมหลงหรอก แตเมื่อการ
ยกยองหายไป เริม่มกีารดวุาแทน จึงจะรูวา ตัวเอง
ก็ยึดติดเหมือนกัน รูสึกทุกขขนาดไหน

ธรรมชาตสิอนธรรม

 ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต ทานใชเปนเครื่องมือ
ในการสอน เราอยูกบัธรรมชาต ิทานกใ็ชธรรมชาติ
สอน ใชสิ่งแวดลอม เมื่อสมัยกอนหลวงปูสุเมโธ
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เลาวา มีอาคารหลังโรงฉันที่ใชเปนโบสถ อากาศ
รอนมาก ในสมัยนั้นยังไมไดสรางโบสถใหม ใน
ฤดูรอนถาฉันเสร็จแลว ๑๐-๑๑ โมงใหเขาไป
นัง่สมาธกินั โดยปดประตหูนาตางทัง้หมด เหมอืน
หองอบซาวนา ใครฉันมากเกินไป ก็ทรมานมาก 
ถึงฉันไมมาก เหงื่อก็เต็ม โชกหมดเลย หรือใน
ฤดูหนาว กลางคืนไมใหคลุมผากันหนาว คือ
ไมใชทรมานเพื่อจะทรมาน ไมใชวาทรมานแลวดี
แบบอัตตกิลมถานุโยค* แตเพื่อดูความรูสึกวา
เปนอยางไรไหม เปนทกุขทางกายแลว เปนทกุข
ทางใจดวยไหม สามารถปลอยใหเปนเร่ือง
ทางกายอยางเดียวไดไหม คําสอนของทานก็
ตรงไปตรงมา เอาสิ่งรอบตัวทานมาสอน ที่เปน
เชนนั้นเพราะทานเขาถึงหลักธรรมจริงๆ ทาน
สามารถจับหลักแลวนํามาประยุกตใช หรือ
สามารถนาํเรือ่งอืน่ท่ีดูเผินๆ เหมือนไมนาจะเกีย่ว 
แตทานทําใหเก่ียวกันได เปนอุปมาอุปไมย คือ
หลักธรรมที่เปนนามธรรม ที่เราคิดไมคอยออก 
แตทานสามารถทําใหเปนรูปธรรมที่พอจะสื่อ
ความหมายได
 แบบนี้เปรียบเทียบอีกทีก็ไดวา สมมติจะ
สื่อคําวาแข็ง ใหใครที่ยังไมรู ความหมายของ
คําวาแข็ง เราก็หยิบสิ่งของวา นี่คือแข็ง จับดูวา

แข็งใชไหม แข็งก็เปนกรอบความคิด (Concept) 
เปนนามธรรม แตสิ่งที่มีคุณสมบัติวาแข็งก็มีอยู
รอบตัว ในเรื่องท่ีละเอียดกวาคําวาแข็ง เรื่อง
หลักธรรมทานก็ใชวิธีนี้เหมือนกัน เพราะทาน
สัมผัสเอง ทานรูเปนประสบการณตรง ทานจึง
สามารถเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อสื่อความหมายได

ไก่บ้านกบัไก่ป่า

     พอเราอยู กับธรรมชาติ ทานก็จะนําเรื่อง
ตนไมมาเปรียบเทียบ นําสัตวตางๆ มาเปรียบเทียบ 
อยางเชนอยูในวัดมีไกปา หลวงพอทานชอบ แลว
ทานก็ยกยองดวย เพราะทานชอบเปรียบเทียบ
ไกกับพระ คือพระเราอยูไดดวยปจจัยสี่ที่โยม
ถวาย แลวสิ่งที่พระตองระวังตลอดก็คือ ความ
ไมประมาท ไมถือวามีสิทธิมนุษยชนที่จะรับ
ปจจัยสีจ่ากญาตโิยม แตตองเตอืนตวัเองตลอดเวลา
 หลวงพอเปรยีบเทยีบพระทีป่ระมาทเหมอืน
ไกบาน ไกบานมีผูเลี้ยงทุกวัน กินจนอวน ไปไหน
ก็ไปไมได จะบินขึ้นตนไมก็บินไดนิดเดียว บินได
ไมสูง เมื่อถึงเวลาเจาของก็ปาดคอเอาไปกิน 
 ทานบอกวาไกปามีอะไรดีๆ มากมาย มันระวัง
ตัวอยูตลอดเวลา แมระหวางการกินอาหาร คอย
มองซายมองขวาระวังอยู ไมเคยประมาท แมแต

* อัตตกิลมถานุโยค หมายถึงการบีบคั้นทรมานตนใหเดือดรอน เปนขอปฏิบัติที่ออกจากทางสายกลาง
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แมงมุมไมไดหลับนะ แมงมุมรู..รูอยู พรอมที่จะ
จัดการ แมแตแมงมุมทานก็ยกมาเปรียบเทียบได

อะไรอยู่ในย่าม

 มีคนถามหลวงพอวานั่งสมาธิเกงๆ เหาะได
ไหมครับ หลวงพอบอกวา “แมแตแมงกุดจี่ก็
เหาะได” ทานก็จะเปรียบเทียบอยางนี้ 
 พระฝรัง่รปูหนึง่เปนเพือ่นอาตมา แรกๆ ไปไหน
ก็ชอบ...รูสึกสงบ อยูมาไมนาน ไมชอบสถานที่ 
ไมชอบวดัมนัไมสงบ ไมศรทัธาเจาอาวาส กลบัมา
แลวไมดเีหมอืนทีค่ดิ พระชือ่อรญัญาโป หลวงพอ
วา “อรญัญาโปไปไหนเหมอืนมขีีอ้ยูในยาม ไปอยู
ทีไ่หน วางยามก็บอกวา โอย! ทีน่ี่เหมน็ แลวก็หยบิ
ยามไปนั่งตรงนูน วางยามแลวก็เหม็นอีก คิดวา
ความเหม็นอยูที่สถานที่ ความเหม็นอยูที่คนอื่น
ทีจ่ริงอยูทีต่วัเรา มขีีอ้ยูในยาม มีขีห้มาอยูในยาม”

สนัุขง่วงนอน

 เรื่องหมาหรือเรื่องสุนัข ทานก็เปรียบเทียบ
บอยๆ เหมือนกัน ทานชี้ที่กองขาวหนาบานของ
ชาวบานทีเ่พิง่เก่ียวขาวใหมๆ  เวลาอากาศอุนๆ จะ
มีสุนัขไปนอนกันบนกองขาว หลวงพอจะเปรียบ
เทียบวา“ขาวน้ีสําหรับสุนัขก็เปนหมอน เปนที่
นอนสบายๆ เขาไมรูหรอกวาภายในเปลือกขาว

ในเวลาที่กําลังมีความสุขอยู เวลาจะพักผอนก็
บินขึ้นไปอยูสูงๆ อยูในที่ปลอดภัย และทําหนาที่
ของมนัตลอด หนาทีค่อืขนั และขนัอยางสมํา่เสมอ
ตอเน่ืองตรงเวลา เราใชเปนนาฬกาปลุกไดเลย 
ขันในแตละวันก็ไมตองการสิ่งตอบแทนใดๆ ทํา
เปนหนาที่ ไมตองการใหใครชื่นชม ไมตองการ
รางวัล ขันเพราะเปนหนาที่ของไก
 พระที่ดีตองเปนอยางนี้ คือตองคอยระมัดระวัง
ตลอดเวลา ชอบสันโดษ ชอบสงบ ไมคลุกคลีกับ
หมูคณะมาก ไกปาไมคอยจะคลกุคลกีนั ไมเหมอืน
ไกบาน ไกบานชอบอยูเปนฝูงเปนกลุม พระปา
ตองทําหนาที่ของตน คือการปฏิบัติตัวอยาง
สมํ่าเสมอ ไมวารอนเย็น ไมวาแข็งแรง ไมวาปวย 
ตองทําตามหนาที่ ทานก็นําสัตวในปามาเปรียบเทียบ

แมงมุมยังไม่หลับ

 ทานบอกวาเวลานั่งสมาธิ เมื่อจิตสงบแลว
ไมตองไปหานั่นหานี่มาพิจารณา ตั้งสติ..ตั้ง
ปญญาเปนตวัรู ต่ืนรูอยูกบัปจจบุนั ถามอีารมณ
ปรากฏ มีความรูสึกนึกคิดปรากฏจึงคอยจัดการ 
การจดัการคอืเหน็ความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 
ทานก็เปรียบเทียบเหมือนแมงมุม แมงมุมก็อยู
นิ่งๆ จนกระทั่งมีแมลงมาติดอยูที่ใยแมงมุม ถึงมุง
ออกมาจับแมลง จับแลวก็กลับมาที่เดิม แตวา
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มีของกิน เขาไมมีปญญาที่จะทําใหขาวที่เพิ่ง
เกี่ยวใหมๆ นั้นเปนอาหารได จึงไมมีความหมาย
สําหรับเขา”
 มนุษยเราอยูกับธรรมะตลอดเวลา แตวา
ตาบอดตอธรรมะ ไมรูวาธรรมะปรากฏขึน้ในชีวิต 
ทัง้ทีธ่รรมะอยูรอบๆ ตวัเราตลอดเวลา เหมอืนเมือ่
เราเดินธุดงคหรือเดินบิณฑบาต ทานจะชี้ใหเห็น
สุนัขบางตัว กินขาวมากเกินไป นอนแลวขโมยจะ
เขาบานก็ไมรูตัว พระบางทานฉันขาวมากเกินไป 
พอลางบาตรเสร็จแลว กลับกุฏิเขาไปนอน กิเลส
จะเขามาในใจก็ไมสนใจ เอาความสขุในการกนิ
เปนหลัก 
     ถาเปนทางโลก ใครถูกเปรียบเทียบกับสุนัข  
เขาจะโกรธมาก เมื่อหลวงพอทานเปรียบเทียบ 
พวกเราก็ตองอมยิ้มยอมรับ ไมมีใครจะโกรธทาน
หรอก

ควายปล่อยวาง

 เรื่องควายทานก็สอนหลายเรื่อง อยางเชน
เรื่องการปลอยวาง ที่ลูกศิษยไมยอมซอมหลังคา
กุฏิ ฝนรั่วลงมาตรงนี้ ทานก็ยายบริขารมาอยู
ตรงนั้น อางวาฝกการปลอยวาง หลวงพอบอกวา 
“นีค่อืการปลอยวางของควาย ไมใชการปลอยวาง
ของมนุษย ไมใชการปลอยวางของนักปฏิบัติ”

การปลอยวางไมใชวามีความบกพรองเกิดขึ้น 
แลวปรับตัวเขากับความบกพรอง แบบนี้ความ
บกพรองจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทาํใหเรือ่งเลก็เรือ่งนอย
กลายเปนเรื่องใหญ
 เร่ืองการปลอยวาง คือการปลอยวางจาก
ความยึดมั่น ถือมั่น วาเรา...วาของเรา เรา
ปลอยวางภายในการกระทํา ในระหวางการ
กระทํา ไมใชปลอยวางตัวการกระทํา แบบนี้
เขาใจผิด เหมือนกับเปนการปลอยวางของควาย 
 บางคนใจรอนอยากใหถึงพระนิพพานเร็วๆ 
ทํานั่นทํานี่เกินตัว ฝนตัวเองมากเกินไป ทําอะไร
เกินพอดี ทานก็บอกวา “เหมือนจะไถนา ไถนา
ตองเดินหลังควายไมใชเดินหนาควาย เดินหนา
ควายไมใชจะเร็วขึ้น” คือทุกอยางใหเราฝก
สังเกต เชน การเลี้ยงควาย ตองรูวาตนขาวเปน
ของอรอยของควาย ธรรมชาติของควายก็อยากกิน 
แตหนาท่ีของผูเลี้ยง มิใชวาจะโกรธควาย ถือวา
เปนธรรมชาติธรรมดาของควาย แตไมปลอย
ใหกิน ตองคอยสัง่สอนควายวา อยาๆๆๆ ถาควาย
ดื้อจริงๆ ไมฟง บางทีก็ตองตีบาง
 จิตใจก็เหมือนกัน ชอบรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส มีกิเลสของมัน มีสิ่งที่ชอบตามธรรมชาติ 
เปนธรรมดาของจิตที่ยังขาดการฝกอบรม ตอง
คอยๆ สอน สอนดวยความอดทน มีเมตตา 
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แตวาไมปลอย จะไมตี แตถาดื้อจริงๆ บางทีตอง
ตีเหมือนกัน ตองรูจักกาลเทศะวาสอนอยางไร
จึงจะไดผล

นกอแีร้งบนิสงูกว่า

 เรื่องเปรียบเทียบกับสัตวตางๆ นี่มีมาก
เหมอืนกัน มีเรือ่งนกทีท่านเปรยีบเทยีบกับผูทีอ่าน
หนงัสอืมาก แตไมไดฝกตนวา เยอหยิง่แบบถอืตวั
ถือตน ทนงเหมือนนกอีแรงที่บินสูงๆ แตเวลา
จะกิน เวลาหิวอยูสูงๆ ไมได ตองลงมากินศพ กิน
ของเนา ทานจึงบอกวา “คนที่เรียนหนังสือมากๆ 
มคีวามคดิสงูๆ แตความตองการของรางกาย หรอื
ความตองการของกิเลสก็ยังเหมือนเดิม ถึงเวลา
มีกิเลสเกิดข้ึน ความคิดสูงๆ หายไป ก็ไมตาง
กับใครเลย ยิ่งรายกวาดวยซํ้าไป” เหมือนนก
เวลาจะกิน ไมไดอยูบนทองฟา ตองบนิลงมากนิ
ขางลาง แตถาเปนนกอีแรงก็กินศพที่เนาแลว

การฝกตนตองฝกทางกาย วาจา ใจ พรอมๆ 
กัน หลวงพอทานสอนใหเราอดทน เพราะการ
อดทนนั้นคือการเปดโอกาสใหเราไดศึกษาสิ่ง
รอบตัว ที่พรอมจะสอนเราอยูตลอดเวลา ถาเรา
ขาดความอดทน สติก็ตั้งอยูไมได สติตั้งมั่นอยู
ไมได สมาธิก็ไมเกิด ปญญาก็ไมเกิด เงื่อนไขของ
สติ ของปญญา คือความอดทน ถาเจอส่ิงที่

ไมชอบ สิง่ทีไ่มถกูใจ จะเกดิปฏกิริยิาโตตอบ ปฏเิสธ
ทันที การฝกความกาวหนาในธรรมยอมเกิดไมได 
ทานสอนดวย ฝกดวย ใหเราดูใจตัวเองดวย

กานํ�าร้อนในฤดูหนาว

     สมัยกอนมาเมืองไทย อาตมาเขาใจเองวา
เมืองไทยเปนเมืองรอน หมายถึงวาตองรอนทั้งป 
แตที่จริงหนาหนาวก็หนาวมากเหมือนกัน บางป
ก็ ๑๓-๑๕ องศา ปแรกอาตมาเปนผาขาว มีแต
อังสะบางๆ ๒ ตัว ผาคลุมไมมีเลย สเวตเตอรก็
ไมมี “โอโฮ...หนาวอยางที่ไมเคยหนาวมากอน
ในชีวิต” โกนหัวถึงไดรูวา อานิสงสของผมนี้กัน
หนาวไดในระดับหน่ึง หมวกไมตองกลาวถึงใน
สมัยนั้น ไมมีใครมี แมแตพระก็ไมมี ถุงเทาก็ไมมี 
หนาวมาก
 ในสมัยนั้นนํ้าปานะไมคอยมี ถามี ถือวา
พิเศษมาก สวนมากจะเปนวันโกน วันพระ และ
ถาทาํงานหนกัจะมพีเิศษ แลวปนัน้เราทาํงานหนกั 
ตองยกกอนหินไปทาํกําแพงอะไรสกัอยาง ทาํงาน
หนักมาก ตื่นตั้งแตตี ๓ ฉันมื้อเดียว แลวเปน
มื้อเดียวของผาขาวปลายแถว อาหารก็ไมคอย
จะสมบูรณ งานวันนั้นถึง ๔-๕ โมงเย็น เหนื่อย
ดวย เริ่มหนาวดวย แมชีเอากานํ้ารอนใหญๆ มา 
๒ กาเหมอืนจะมเีรดารน้ํารอนกําลงัทาํงาน เราจะ
รูทันทีเลยวามีนํ้าปานะรอนๆ มาแลว หลวงพอ
ทานยืนอยูใชไมเทาชี้ตรงนั้น...ชี้ตรงนี้ ทานก็ชี้วา 
“นํากานํ้าไปไวตรงนี้กอน เดี๋ยวทํางานใหเสร็จ” 
จากนัน้ทาํงานดวยสต ิเปนสติท่ีแตกเลยนะ เวลาที่
ผานเร็ว กลับชาลงๆ  ๑ นาทีเหมือน ๑๐ นาที 
เพราะสิง่ทีอ่ยูในใจ คอือณุหภมูขินาดน้ี ความเยน็
ขนาดน้ี น้ํารอนที่รอนขนาดน้ีจะเริ่มเย็นลง...
เย็นลง 
     หลวงพอเหมือนนักแสดงชั้นรางวัลออสการ
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เลยนะ ทานทาํเหมือนวาลืมนํา้รอน  จาํไดวาเวลา 
๓๐ นาที มีความรูสึกวานานเปนชั่วโมง แตก็คง
ไมถึง ในที่สุดหลวงพอก็บอกวา“นิมนตครับ 
นิมนตครับ ฉันนํ้ารอน” คําวานํ้ารอนนี่ เจ็บแสบ
ถงึใจเลย เพราะรูวาไมรอนแลว เยน็หมดแลว ทาน
ทาํเพือ่อะไร ไมใชทาํเพือ่ความสุขบนความทุกข
ของคนอืน่ แตทานตองการฝกใหเราดคูวามรูสกึ
เปนบทเรียนหนึ่งที่ตองเรียกวาทานประสบความ
สําเร็จ เพราะวา ๔๐ กวาปที่ผานมา อาตมาก็ยัง
จําได แสดงวาสอนดี 
     ถาเราถึงจุดที่อะไรก็ได...แลวแต เราก็จะ
ไมทุกขเหมือนกัน หลังจากนี้ทํางานไมไดคิดแลว 
วาจะเอานํ้ารอน ถาไดถือวาเปนโบนัส แตไมหวัง 
ถาไดก็จะขอบคุณ ไมมีก็ไมเปนไร จิตใจอยูได 
เราก็ไดเรียนรูอยางนี้

ครผูู้สอนด้วยการทาํเป็นตวัอย่าง

 หลวงพอทานสอนดวยการกระทํา ดวยการ
พูด ดวยการเปนตัวอยางดวย บางสิ่งบางอยาง
เราทําแลวรูสึกวายากเกินไป แตเมื่อพอเราไดฟง
ประวัติของทาน ปฏิปทาของทาน ขอวัตรปฏิบัติ
ของทาน ที่เราทํามา แค ๑ สวน ๑๐๐ ที่ทานได
ทําเอง ทีท่านใหเราฝนใจ หรอืทาํอะไรทีย่ากๆ น้ัน 

เพราะทานไดทําแลวไดรับผล ทานจึงเห็นวา ถา
ทําอะไรตามใจ ทําอะไรที่เราสะดวกสบาย เราก็
จะเสยีเปรยีบในทีส่ดุ เราจึงมัน่ใจในความเมตตา
กรุณาของทาน ถือไดวาเราเปนผูมีบุญคนหนึ่ง ที่
ไดมีโอกาสเขาไปฝากตัวเองเปนลูกศิษยของทาน 
ตั้งแตอายุ ๒๐ ป
 ตอนน้ันอาตมารูสกึเสยีดายอยางเดยีว วาเรา
อายุ ๒๐ ป ทานก็แกมากแลว ทานอายุถึง ๖๐ ป 
เมื่อเทียบสําหรับคนอายุ ๒๐ : ๖๐ แตตอนน้ี
เราเองก็ ๖๔ ปแลว ที่จริงตอนนั้นทานก็ไมไดแก
มากนะ (หัวเราะ) ความคิดเปลี่ยน  
    ที่จริงอาตมาก็มีเวลากับทานนอย เพราะวา
ตอมาทานก็ปวยหนัก นอนเปนอัมพาตอยูหลายป
เหมือนกัน แตสิ่งที่ทานสอน ไมใชจะตองสอนซํ้าๆๆๆ 
หลายครั้ง เพราะทานเปนครูที่สามารถสอนอะไร
แคครั้งเดียว หรือไมกี่ครั้ง แตเราจําไดตลอดชีวิต 
ทุกคําที่ทานพูดรูสึกวาเปนประโยชนทั้งนั้น

ที่สําคัญในวันที่เราระลึกถึงพระคุณทาน
เราแบงเวลาในการอาน การฟง ตั้งอกตั้งใจ ที่จะ
เจริญตามรอยของทาน ใหคุณธรรมที่ทานสราง
ขึน้มา ไดมผีูสบืทอดตอไป แลวมโีอกาสเจริญตาม
รอยทานไดทุกคน ไมวานักบวช ไมวาฆราวาส 
ทานเปนพระท่ีไดพสิจูนถงึศักยภาพของคนยุคนี้
วา เราทาํไดไมตางจากคนสมัยพทุธกาล เพราะวา
ธรรมชาติของคนสมัยนี้กับธรรมชาติของคนสมัย
กอนไมตางกันเทาไร ในเรื่องการละบาป บําเพ็ญ
กุศล และชาํระจิตใจของตนเองใหขาวสะอาด เปน
อกาลิโกไมมียุคสมัย ทานสอนใหเราฝกทํา เรา
เปนศิษยของทานและเปนผูมีศรัทธาในองคทาน 
เราจึงตองพยายามทําตาม 
 วันน้ีอาตมาก็ไดแสดงธรรมพอสมควรแก
เวลา 

๖๕๔๐





ขอนอมบุญกุศลกราบรำลึกบูชาในสังฆคุณ
กราบบูชาสาธุการในการบำเพ็ญบารมีธรรมดวยความเคารพศรัทธา นอมอาลัยเปนอยางยิ่ง



ขอนอมบุญกุศลกราบรำลึกบูชาในสังฆคุณ
กราบบูชาสาธุการในการบำเพ็ญบารมีธรรมดวยความเคารพศรัทธา นอมอาลัยเปนอยางยิ่ง





 ความประทบัใจท่ีขาพเจามตีอปฏิปทาของ
พระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ พระมหาเถระ
ชาวเมียนมา ซ่ึงเปนพระผู ทรงพระไตรปฎก 
อันดับที่ ๑๒ นั้น ยังชัดเจนอยูในความทรงจํา 
ถึงแมเวลาจะผานมาแลวหลายปก็ตาม
 จําไดวา เม่ือครัง้ทีข่าพเจาไดมโีอกาสเขาไป
กราบทานตอนทีไ่ปเมอืงมณัฑะเลยนัน้ ทานไดมา
รวมประชุมบาลี พระเถระท่ีแนะนําใหขาพเจา
เขาไปกราบ ไดเลาถึงปฏิปทา ความนานับถือใน
ตัวพระผูทรงพระไตรปฎกรูปนี้วา ทานเปนพระ
ที่มีจริยวัตรเรียบรอย เสมอตนเสมอปลาย ไมมี
ทิฏฐิมานะแมแตนอย  และไดเลาใหฟงตอนหนึ่ง
วา ทานเปนพระทีข่ยนั เรยีนหนงัสอืเกง ผานการ
สอบในสนามตางๆ ทั้งของรัฐ และเอกชนมาแลว 

๔๕ สนาม  
 นอกจากน้ี ทานยงัมปีฏปิทาทีน่าประทบัใจ 
คือเมื่อครั้งที่ทานยังเปนพระผูนอย ทานมีหนาที่
ประจําในวัด คือการจัดโตะอาหาร จัดวางจาน 
ชอน สําหรับโตะฉันอาหารที่หอฉันใหเรียบรอย 
ซึ่งเปนหนาที่ที่ทานทํามาตั้งแตเปนผูนอย แต
เมื่อเวลาผานไป แมทานไดสอบผานในระดับ
ตางๆ แลว ทานก็ยังทําหนาที่นั้นอยู พระในวัด
ไดขอรองวาทานไมตองทาํหนาทีด่งักลาวทีห่อฉนั 
แตทานบอกวา เคยทําเชนไรก็ทําเชนนั้น ทําตาม
วตัรปฏบิตัทิีท่านเคยทาํมา แมสหธรรมกิของทาน
ไดขอรองทาน แตทานก็มิไดละทิ้งหนาที่เดิม 
แสดงใหเห็นวาทานมิไดมีทิฏฐิมานะแมแตนอย 
      เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศกาลมาฆบูชาไดมี

ปฏิปทาพระภัททันตะ อภิชาตาภิวงัสะ

พิธีไว้อาลัยแด่พระผู้ทรงพระไตรปิฎกพม่า ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิต เปน็ประธานสวดสาธยาย
ตายปิฎกภายในงาน

พระภิกษสุามเณรร่วมสาธยายโดยพร้อมเพรียงกัน



การจัดงานฉลองการสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางประเทศไทย และสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ครบ ๗๒ ป ไดอาราธนา
พระผูทรงพระไตรปฎกมาที่ประเทศไทย ๙ รูป 
ทานเปนหนึ่งในนั้น
 ในครัง้นัน้ ทานพระภทัทนัตะ อภิชาตาภวิงัสะ 
ไดรับคําถามจากญาติโยมท่ีมารวมงานนั้นวา 
“การทรงจําพระไตรปฎกไมใชเร่ืองงาย ทาน
สามารถทรงจําพระไตรปฎกทั้งหมดไดอยางไร” 
 ทานตอบวา การทรงจาํพระไตรปฎกสาํหรบั
บางคนอาจจะเปนเรื่องยาก แตสําหรับชาวพุทธ 
เรามีชาติที่แลว ชาติปจจุบัน และมีชาติหนา ทาน
สามารถจําบานเกิดในชาติท่ีแลวไดหมด ต้ังแต
ตอนเปนเด็ก จากการสะสมในชาตทิีแ่ลว พอชาตนิี้ 
ทานอยากบวชตัง้แตเปนเดก็ ลกูของทานเมือ่ชาติ
ทีแ่ลว ชาตินีเ้ปนเจาอาวาส ตอนนีลู้กของทานที่
เปนเจาอาวาสมรณภาพ ทานก็ขึ้นมาเปนเจาอาวาส
แทน ภรรยาของทานเมื่อชาติท่ีแลว ตอนนี้ยัง
มีชีวิตอยู ทานก็จําได เมื่อไปถามวา ชาติที่แลว
ทานเมาเหลาภรรยาเอาไมตีศีรษะแตกใชไหม 
ภรรยาก็ตกใจวาทําไมทานยังจําได ทานก็บอกวา 
ภพชาติมันเชื่อมมาหลายภพหลายชาติ เชน เรา
จะเห็นเด็กเล็กคนหนึ่งซ่ึงเกงคณิตศาสตรมากๆ 
เรียนระดับมหาวิทยาลัย ตอมาเปนอาจารย
มหาวิทยาลยั หรอืทีร่สัเซยีมเีดก็คนหนึง่ พดูไดตัง้ 
๗ ภาษา เด็กบางคนอายุนอย แตมีความสามารถ

เหมือนอาจารยในมหาวิทยาลัย นั่นคือการสั่งสม
มาหลายภพหลายชาติ ทานก็สั่งสมมาในลักษณะ
อยางน้ี ดังน้ัน เรื่องการทรงจําน้ี จึงไมใชเรื่อง
แปลกสําหรับชาวพุทธ ... 
 ไมวาอะไรก็ตาม ถาฝกฝนอยูบอยๆ มัน
เกิดความคลอง เกิดความเคยชิน แลวมันก็สะสม 
การสะสมน้ีขามภพขามชาตไิดดวย เชน การสราง
บารม ีไมไดสรางชาตเิดยีว กวาบารมจีะเตม็ สราง
มาหลายภพหลายชาติ ทานเองก็จําชาติที่แลวได 
พอเกิดมาทานก็อยากจะบวช เพราะชาติที่แลว
ก็ยังเห็นวาเหตุการณเปนอยางไร เรื่องของภพชาติ 
ทานก็ประจักษมาดวยตัวเอง ทานไดบวชเปน
เณรแลว ไดเรียนจบพระไตรปฎก และทานได
รับเฉพาะสามเณรมาเรียนที่วัดทาน สรางศาสน
ทายาทดวยตัวทานเอง ยังความประทับใจให
ขาพเจายิ่งนัก 

พระราชวัชรบัณฑิต 
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) 

สาธุชนชาวเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในเมืองไทย แสดงความไว้อาลัยร่วมกัน 
ณ วัดจากแดง

ญาติโยมเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติและผลงานทางพระพุทธ-
ศาสนา ในชว่งที่ท่านดํารงสมณเพศ จนถงึวาระสดุท้าย

๖๕๔๖



 นอกจากองคทะไลลามะแลว ทานติช นัท 
ฮันห เปนภิกษุอีกรูปหนึ่งที่เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร
ไทม ยกยองใหเปน “hero” หรือผูมีผลงานอัน
โดดเดนและเปนแรงบันดาลใจใหแกคนทั้งโลก 
หนงัสอืหลายเลมของทานตดิอนัดบัหนงัสอืขายดี
ท้ังในยุโรปและอเมริกา ทุกหนแหงที่ทานไป
บรรยายจะมีผูฟงแนนขนัด แมตองเสียคาผาน
ประตูก็ตาม ยิ่งที่หมู บ านพลัมอันเปนสํานัก
ของทานในประเทศฝรั่งเศส ทุกปจะมีผูเขารวม
ปฏิบัติธรรมประจําฤดูรอนนับพันคนในคราว
เดยีวกัน คนเหลานีม้าจากแทบทกุทวปีทัว่โลก ไม
เวนแมแตแอฟริกาและอเมริกาใต
 คําสอนของทานนําความสงบเย็นและ
หวานความรักลงไปในจิตใจของผู คนนับลาน 
แตนอยคนจะตระหนักวาความสงบเย็นและ
ความรักทีอ่อกมาจากหวัใจของทานนัน้ มไิดกอ

เกิดจากการนั่งภาวนาในปาอันสงบสงัดเทานั้น 
หากยังกล่ันออกมาจากความทุกขยากแสนสาหัส
ทามกลางเพลิงสงครามอันยาวนาน สงคราม
เวียดนามไดสังหารญาติมิตร ศิษยและเพื่อน
รวมชาติของทานเปนจํานวนมาก แตกลับทําให
ทานมั่นคงยิ่งขึ้นในเมตตากรุณา แมกระทั่งกับ
ผูปลิดชีวิตบุคคลที่ทานรัก ทามกลางการตอบโต
ดวยความอาฆาตพยาบาท ทานเรียกรองการ
ใหอภัย ขณะเดียวกันก็อุทิศตนเพื่อนําสันติภาพ
กลับคืนมา ทานเคยกลาวถึงประเทศเวียดนาม
ของทานวาเปรียบเสมือน “ดอกบัวกลางทะเล

เพลิง” ชีวิตของทานจะวาไปแลวไมไดผิดไปจาก
อุปมาดังกลาวเลย
 หากจีนไมรุกรานธิเบต โลกก็คงไมรูจักองค
ทะไลลามะ ในทํานองเดียวกันหากรัฐบาล
เวียดนามใตไมปดประตูผลักไสใหทานกลายเปน

 นอกจากองคทะไลลามะแลว ทานติช นัท  นอกจากองคทะไลลามะแลว ทานติช นัท 
ฮันห เปนภิกษุอีกรูปหนึ่งที่เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร
ไทม ยกยองใหเปน “hero” หรือผูมีผลงานอัน
โดดเดนและเปนแรงบันดาลใจใหแกคนทั้งโลก 
หนงัสอืหลายเลมของทานตดิอนัดบัหนงัสอืขายดี
ทั้งในยุโรปและอเมริกา ทุกหนแหงที่ทานไป

เกิดจากการนั่งภาวนาในปาอันสงบสงัดเทานั้น เกิดจากการนั่งภาวนาในปาอันสงบสงัดเทานั้น 
หากยังกล่ันออกมาจากความทุกขยากแสนสาหัส
ทามกลางเพลิงสงครามอันยาวนาน สงคราม
เวียดนามไดสังหารญาติมิตร ศิษยและเพื่อน
รวมชาติของทานเปนจํานวนมาก แตกลับทําให
ทานมั่นคงยิ่งขึ้นในเมตตากรุณา แมกระทั่งกับ

พระไพศาล วสิาโล

ติช นัท ฮันห 
กับ มิติใหมของพุทธศาสนา

ธรรมทศันะ



ผู  ล้ีภัย โลกก็คงไมมีโอกาสดื่มดํ่าสัมผัสธรรม
ของทานนัท ฮันหอยางแพรหลายเชนทุกวันนี้ 
เมื่อทานไมอาจเขาประเทศเวียดนามไดหลังจาก
การไปรณรงคเรียกรองสันติภาพที่สหรัฐอเมริกา 
อเมริกาและยุโรปจึงเปรียบเสมือนบานของทาน
ตลอด ๓๙ ปทีผ่านมา หนงัสอืและคําสอนทีส่าํคญั
ของทานสวนใหญเกิดขึ้นในชวงนี้ ยิ่งทานมาตั้ง
สํานักที่หมูบานพลัมประเทศฝรั่งเศส สังฆะของ
ทานก็หยั่งรากลึกและเติบใหญจนกลายเปน
พลังที่สําคัญในทางศาสนธรรมและสันติภาพ 
ขณะเดยีวกันก็สรางมติใิหมใหแกพระพทุธศาสนา
ทั้งในระดับโลกและสําหรับเวียดนามเอง
 ทานนัท ฮันห เปนหนึ่งในบุคคลผูริเริ่มนํา
พุทธศาสนาออกมาสัมพันธกับโลกสมัยใหมอยาง
มพีลงั ในยามทีบ่านเมอืงเกดิศกึสงคราม ทานเหน็
วาจุดยืนของพุทธศาสนามิไดอยูที่การสนับสนุน
ฝายใดฝายหนึ่งที่จับอาวุธห้ําห่ันกัน หากอยูท่ี
การเสนอทางออกอยางสันติ โดยมีความเมตตา

ตอทัง้สองฝาย แมนัน่จะหมายถงึการถกูเขาใจผดิ
จากทุกฝายก็ตาม และในขณะท่ีผู คนกําลัง
เดือดรอนจากภัยสงครามและความยากจน 
ชาวพุทธไมควรเอาแตน่ังภาวนาหรือแผเมตตา
อยูในมุง หากควรออกไปชวยเหลือคนเหลาน้ัน 
โดยพรอมรวมทุกขรวมสุขกับเขา แตสิ่งที่ตองทํา
ควบคูกับปฏิบัติการทางสังคม ก็คือการเจริญ
สมาธิภาวนา เพื่อใหจิตบังเกิดความสงบ มีสติ 
เปยมดวยกรุณาและมีปญญากระจางแจง ทั้งน้ี
เพื่อใหเกิดทั้งประโยชนทานและประโยชนตน
อยางแทจริง
 นอกจากการนําพุทธศาสนามาสัมพันธกับ
สังคมแลว ทานนัท ฮันห ยังเห็นวาพุทธศาสนา
มิอาจแยกจากชีวิตได การปฏิบัติธรรมมิไดหมาย
ถงึการปลกีตวัออกจากกิจวัตรประจําวัน หากควร
ผสานใหกลมกลืนกับทุกอิริยาบถ ไมวาการกิน 
การดื่ม การทํางาน ลวนเปนโอกาสแหงการเจริญ
สมาธิภาวนาทั้งสิ้น พุทธศาสนาที่สัมพันธกับ

๖๕๔๘



ชีวิตและสังคมอยางแนบแนนดังกลาว ทานนัท 
ฮันห เรียกวา Engaged Buddhism ซึ่งเปน
แนวคิดที่ ได รับการยอมรับอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน
 เสนหแหงคําสอนของทานนัท ฮันห อยูที่
การประยุกตธรรมใหสมสมัย โดยอิงอาศัยหลัก
ไตรสิกขา กลาวคือศีล สมาธิ ปญญา แทนที่ศีล
จะจํากัดอยูแคศีล ๕ ในขอบเขตแคบๆ อยางที่
เราคุนเคย ทานไดขยายศีล ๕ ใหมีความหมาย
กวางขึ้นเพ่ือใหเหมาะกับสังคมสมัยใหมที่มี
ความซับซ อนแยบยลสูงจนผู คนสามารถ
เบียดเบียนกันไดแมจะไมเห็นตัวกัน เชน ศีล
ขอท่ี ๑ อันไดแกปาณาติบาต ทานไดขยาย
ความวาหมายถึง “การตั้งจิตมั่นที่จะไมทําลาย
ชีวิต ไมปลอยใหผูอื่นทําลายชีวิต รวมทั้งจะไม
สงเสริมการทําลายชีวิตใดๆ ในโลกนี้ โดยทั้ง
ความคิดและในทางการปฏิบัติ” ในแงนี้การ
สนับสนุนนโยบายฆาตัดตอนผู ค ายาเสพติด 

หรอืการบรโิภคท่ีสงเสรมิอตุสาหกรรมทารณุสตัว 
ก็เทากับผิดศีลขอที่ ๑ ดวย
 ในดานสมาธิ ทานเห็นวาหัวใจสําคัญของ
สมาธิภาวนา คือการเจริญสติ เพราะสตินําไปสู
ความตื่นรู  และความตื่นรู นั้นมิไดจํากัดอยูแค
การรูกายและใจของตนเทาน้ัน หากยังรูความ
เปนไปของสิ่งรอบตัว รวมทั้งรูถึงความทุกขยาก
ของผูคนดวย แตขณะเดียวกันจะตองไมปลอย
ใหความทกุขของผูอืน่ทวมทนจิต จนตนเองกลาย
เปนผูทุกขไปดวยอีกคน เราจะตองรักษาจิตให
ผองใสอยูเสมอ โดยมีสติเขาไปรับรูความเศราโศก 
ความโกรธ ความเกลียด และแปรใหเปนความ
สงบและความรัก การตื่นอยูเสมอดวยสตินั้น
เปนปาฏหิารยิในตวัเอง ดงัหนงัสอืเรือ่ง ปาฏหิาริย์

แห่งการตื�นอยู่เสมอ ของทาน เปนคูมือนําทาง
ใหแกเราไดเปนอยางดี โดยทีต่องไมลมืวา หนังสอื
เลมนี้ทานเขียนในขณะที่สงครามเวียดนามกําลัง
มาถึงจุดแตกหกั แมทานจะหวงใยกับสถานการณ
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ดังกลาวเพียงใด แตทานก็สงบนิ่งพอที่จะเขียน
หนังสืออันมีคุณคาลุมลึกทางจิตใจได
 ทานนัท ฮันห ยังเปนผูฉลาดในการนําพาให
เราเห็นโลกดวยปญญา กลาวคือไปพนจาก
ความหลงแหงทวิภาวะที่มองสิ่งตางๆ แยกออก
เปนขั้วๆ ทานชี้ใหเห็นวา สิ่งที่มองเห็นเปนขั้วนั้น
แทจริงเปนอีกดานของเหรียญเดียวกัน ไมวา 
ได-เสีย มา-ไป เกิด-ตาย เรา-ผูอื่น ขยะ-ดอกไม 
เหยื่อ-อาชญากร ทั้งหมดนี้ไมไดแยกจากกัน 
คนที่เปนอาชญากรนั้นก็เคยเปนเหยื่อมากอน 
เชนเดียวกับขยะซึ่งในอดีตเคยเปนดอกไม และ
ในอนาคตก็จะกลายเปนดอกไมอีก ในโลกแหง
ความเปนจริง ทุกอยางลวนสัมพันธกันและ
เปนเหตปุจจยัใหแกกนัและกนั (ดงัทานเรยีกวา 
“เปนดั่งกันและกัน” หรือ interbeing) เมฆกับ
กระดาษ เกี่ยวของกันอยางแยกไมออก ไมมีเมฆ 

ไมมีฝน ก็ไมมีตนไม และไมมีกระดาษ ดวยเหตุนี้
ทานจึงยํ้าใหเรามองกระดาษจนเห็นกอนเมฆ 
ดวงอาทิตย และคนตัดไม กลาวอีกนัยหนึ่ง
กระดาษนั้นไมมีตัวตนของมันเอง หากเกิดขึ้นมา
จากส่ิงที่ไมใชกระดาษ เชนเดียวกับรางกาย
ของเราลวนเกิดขึ้นจากธาตุหรือสารตางๆ ที่ไมใช
ตัวเรา เชน คารบอน แคลเซียม เหล็ก ฯลฯ 
ด วยคําสอนง ายๆ ที่ฝ กให เรามองสิ่งต างๆ 
อยางเพงพินิจ ทานไดพาใหเราเขาใจความจริง
อันลึกซึ้งอันไดแกอนัตตา คือความไมมีตัวตน
 คุณปูการสาํคญัอกีประการหน่ึงของทานนัท 
ฮันห ที่ควรกลาวย้ําในที่น้ีก็คือ การตั้งสังฆะ
ที่สมสมัย ทานตระหนักดีว าพุทธศาสนาจะ
ดํารงอยูได จําตองมีสังฆะที่เขมแข็ง แตแทนที่
สังฆะจะหมายถึงผู บวชที่ถือเพศพรหมจรรย
เทานั้น ทานไดขยายสังฆะใหคลุมไปถึงอุบาสก
และอุบาสิกา ขณะเดียวกันในฝายผูบวช ก็มิได
มีแตภิกษุเทานั้น หากยังมีภิกษุณีอีกดวย โดยมี
สิกขาบทที่ปรับปรุงใหเหมาะกับสังคมสมัยใหม
อยางนาสนใจ โดยเฉพาะการทวนกระแสบริโภค
นิยม ซึ่งกําลังเปนตัวกัดกรอนบั่นทอนชีวิตจิตใจ
ของนักบวชและผูใฝธรรมทั่วโลก ขณะเดียวกัน
ทานยังไดคิดคนพิธีกรรมใหมๆ ที่สื่อธรรมอยาง
นาประทับใจ ควบคูไปกับการสรางสามัคคีธรรม
ในหมูสังฆะเพื่อเปนชุมชนกัลยาณมิตรอยาง
แทจริง

ที่มา : https://visalo.org/article/person18NhatHanh.htm

เครดิตภาพ : พระอาจารยเซน ติช นัท ฮันห thaiplumvillage.org/
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 ดิฉันไดรับทราบขาวการละสังขารอยางสงบ
ของหลวงปูติช นัท ฮันห เม่ือเวลา ๐๐.๐๐ น.
ของวนัที ่๒๒ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๒ ณ วดัตือ่เฮีย้ว 
เมืองเว ประเทศเวียดนาม ดวยความอาลัยรัก
อยางยิ่ง
 เมื่อ ๒ ปที่แลว (๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ดฉินัและเพือ่นๆ จากสงัฆะหมูบานพลมัในไทยได
มี โอกาสไปเยี่ยมเยียนหลวงปู ที่วัดตื่อเฮี้ยว 
เมืองเว นครหลวงโบราณของเวียดนาม ที่ขณะนี้
วัดที่ทานพํานักไดรับการอารักขาจากรัฐบาล 
และโชคดีมากท่ีหลวงปู มีสุขภาพดีพอที่จะให
พวกเราเขาไปกราบเยี่ยมคารวะใกลชิดทานได 
ดวยความกรุณาของหลวงพี่นิรามิสา ซึ่งเปน
ภิกษุณีชาวไทยศิษยใกลชิดของหลวงปู นับเปน
เวลากวา ๔๐ ป ท่ีดิฉันไดพบทานอยางใกลชิด
อีกครั้งหนึ่ง

 ดฉินัและเพือ่นๆ ในกลุมอหงิสาเปนหนุมสาว
ชาวไทยกลุ มแรกท่ีมีโอกาสพบกับหลวงปูติช 
นทั ฮันห ที่ประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอนนั้น
เราเรียกทานวา ไถ ที่แปลวา "อาจารย" ไถมา
ประชุมอาศรมแปซิฟกรวมกับอาจารยสุลักษณ 
ศิวรักษ ในงานประชุมน้ัน มีสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย (ปยุตฺโต) สมัยที่ยังมีสมณศักดิ์
ที่พระราชวรมุนี และทานสวามี อัครนิเวศ จาก
อินเดีย และบอบ บอบิลิน หัวหนาแผนกวิชา
ศาสนาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย ณ วัดผาลาด 
จ.เชยีงใหม ซึง่เปนการประชุมของนักการศาสนา 
และคนหนุมสาวจากหลายประเทศมารวมประชมุ
 ในกลุมอหิงสามีสมาชิก เชน พระประชา 
ปสนฺนธมฺโม วิศิษฐ วังวิญู พจนา จันทรสันติ 
ไพศาล วงศวรวิสิทธิ์ (ปจจุบันคือ พระอาจารย
ไพศาล วิสาโล) สันติสุข โสภณสิริ วีระ สมบูรณ 
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อัจฉรา หังสพฤกษ ลัดดา วิวัฒนสุรเวช และ
สมลักษณ หุตานุวัตร เปนตน พวกเราเปนคน
หนุมสาวจากตางมหาวทิยาลยัทีส่นใจพทุธศาสนา 
และการเปลีย่นแปลงสงัคมดวยสนัตวิธิ ีการไดพบ
กบัไถในครัง้นัน้เปนแรงบนัดาลใจใหกบัพวกเราที่
ทํางานสังคมไปพรอมกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
คณุภาพจติดานใน ไถบอกกบัพวกเราวา พทุธศาสนา 
จะตองอยูกับเราในชีวิตที่เปนจริงทางสังคม อยูใน
เนือ้ในตัวของเราในขณะดาํเนนิกิจกรรมทางสงัคม 
พุทธศาสนาตองไมใชสิ่งที่อยูบนหิ้ง หรืออยูนอก
ชีวิตประจําวันของเรา ไถเรียกวาเปน “Engaged 
Buddhism” หรือท่ีพระอาจารยไพศาลพูดถึง 
การทํากิจ และการทําจิต ตองประกอบไปดวย
ธรรมะ
 ไถไดแสดงธรรมะของทานดวยการปฏิบัติ
ใหเหน็ และทานยงัไดกอตัง้คณะนกับวชหนุมสาว
รุนใหมที่เรียกวา “คณะเทียบหิน” The Sanga 
of Interbeing ชวงทีไ่ดพบทาน สงครามเวยีดนาม
ใกลสิ้นสุด ความรุนแรงของสงครามเวียดนาม
ไดทํารายลูกศิษย พระ และภิกษุณีในวัดของทาน 
รวมทัง้ลกูศษิยในโรงเรยีนคนหนุมสาวเพือ่บรกิาร
สังคม
 มีคนเวียดนามทีห่นสีงครามเขามาในไทยทาง

เรือที่รู จักในชื่อของ Boat People และถูก
โจรสลัดชาวไทยปลน ฆา ขมขืน ทานเขียนบทกวี
ชื่อ Call me by my true name บอกวา มนุษย
ไมใชศัตรูของเรา แตศัตรูท่ีแทจริงของเราคือ 
ความโลภ ความเกลียดชัง ความรุนแรงและ
ความหลงผิด ทานใชการภาวนาเพื่อปลดเปลื้อง
ความทุกขใจในชะตากรรมของพี่นองรวมชาติ 
และมุงหนาชวยเหลอืคนเหลานัน้ดวยความเมตตา
กรุณา
 ในตอนน้ันพวกเราไดชวยเหลือทานในการ
สงขาวและยา ไปใหวัดของทานที่เวียดนาม 
แมตอนน้ันทานมีช่ือเสียงและมีภารกิจลนมือ 
แตทานยังเมตตามีลิขิตดวยลายมือของทานเอง
ถึงดิฉัน เพื่อใหกําลังใจพวกเราในการภาวนา
เพื่อสังคม พวกเรายังนําศีลเทียบหิน ๑๔ ขอ* 
ของทานมาภาวนารวมกนัเปนครัง้คราวในเวลาน้ัน 
ซ่ึงดิฉนัยงัจําไดดีวา มีขอหน่ึงทีว่า จงอยาครอบงํา
ผูอื่นแมดวยวิธีทางการศึกษาหรือคิดวาความเชื่อ
ของเราเทานั้นท่ีถูกตอง และทานยังสอนให
พวกเราฟงเสียงความทุกขของผูอ่ืนอยางลึกซึ้ง 
ทําใหเราสามารถทํางานในทามกลางสังคมที่แบง
ฝกแบงฝายไดอยางไมเปนทุกข
 หนังสอืเลมแรกของไถนัท ฮนัห ทีค่ณุประชา 
หุตานุวัตร สมัยที่เปนพระประชา ปสันนธัมโม
แปลในชื่อวา “ปาฏิหารยแหงการตื่นอยูเสมอ” 
น้ันคือการสอนธรรมะใหเราอยูกับปจจุบันขณะ 
การอยูกับปจจบุนัขณะ ชวยปลดเปลือ้งความทกุข
ของเราจากความคิดที่ปรุงแตง และมายาภาพที่
หลอกลวงเราอยู 
 สมัยที่ไดพบทานเมื่อ ๔๐ กวาปกอน ทาน
ชวนพวกเราเสวนาและภาวนารวมกัน ทานจะ
ถามอยู  เสมอวา “เธอลืมลมหายใจของเธอ
หรอืเปลา” ลมหายใจคอืส่ิงทีเ่ชือ่มเรากบัปจจุบัน
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ขณะ เม่ือเรามีสติกับลมหายใจ เราจะอยู ใน
ปจจุบันขณะ อยู ในโลกที่เปนจริง ไมใชโลก
ในความคิดที่มีแตอดีตและอนาคตที่ทําใหเรา
เปนทุกข และกังวล
 ปจจุบันขณะไมใชวันนี้ ชั่วโมงนี้ หรือ แมแต
นาทีนี้ แตปจจุบันขณะคือทุกลมหายใจเขาออก
ของเรา เม่ือเรามีสติกับปจจุบันขณะไดตอเนื่อง
มากเทาไหร การทํากิจ และการทําจิตจะเปน
กระบวนการที่พัฒนาขัดเกลาตัวเอง ไปพรอมๆ 
กับการปฏิบัติการทางสังคมเพื่อประโยชนสวน
รวมไดอยางแทจริงมากขึ้น
 ในฐานะที่เปนสานุศิษยคนไทยคนหนึ่งที่
เลื่อมใสในคําสอนของทาน ดิฉันรูสึกภาคภูมิใจ
ที่อยางนอยไดมีสวนเผยแพรผลงานของทาน 
ดวยการแปลหนังสือพระพุทธประวัติ ที่ทาน
บรรจงนิพนธขึ้นอยางไพเราะงดงามในช่ือ OLD 
PATH WHITE CLOUD ซึ่งมีความหมายในทาง
ธรรมาธิษฐานอันลํ้าลึก กลาวคือ Old Path 
หมายถึง อริยมรรค ๘ หรือทางอันประเสริฐ 
๘ ประการ สวน White Cloud หมายถึง 
Interbeing การอิงอาศัยกันและกันของสรรพสิ่ง 

หรือสํานวนของทานคือ การเปนดั่งกันและกัน 
ปราศจากเมฆขาว ก็ปราศจากตนไม ปราศจาก
ชีวิตในธรรมชาติ เมื่อเห็นกระดาษแผนหนึ่ง 
จะเห็นดวงอาทิตย เมฆขาว ตนไม คนปลูกตนไม 
ในกระดาษแผ นนั้น ปราศจากสิ่งเหล านั้น 
ก็ปราศจากกระดาษแผนนั้น หรืออิทัปปจจยตา 
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี หนังสือเลมนี้ในฉบับแปล
เปนภาษาไทยใชชื่อวา “คือเมฆสีขาว ทางกาว
เกาแก” จัดพิมพโดยสํานักพิมพโกมลคีมทอง
 ดฉินัเคยทาํใจไวแลววา การไดรบัเมตตาจาก
ทานใหเขาพบเปนการภายในที่วัดตื่อเฮี้ยวเม่ือ 
๒ ปกอน อาจจะเปนปจฉมิทศันา แตประทปีธรรม
แหงการภาวนาเพื่อสังคมที่ทานจุดประกายไวให
พวกเรา ยงัสองสวางใหเรากาวเดนิไปใน “ทางกาว
เกาแก” หรือพระอริยมรรคแหงองคพระบรม
ศาสดา การดํารงสติในปจจุบันขณะดวยการหาย
ใจลึกๆ เมื่อนึกไดใหมากขึ้น จะชวยใหดิฉัน
กาวเดนิบนเสนทางสายเดยีวกับทาน และสาํหรบั
ดิฉัน ซ่ึง เป นเพียงต นหญ าตฤณชาติติดดิน 
ยังสามารถสัมผัสไดถึงความชุมเย็นของหยาดนํ้า
จากเมฆขาวบนฟากฟาเสมอ

รสนา โตสิตระกูล

เนื่องในวันละสังขารของหลวงปู ติช นัท ฮันห

วันเสารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

เนื่องในวันละสังขารของหลวงปู ติช นัท ฮันห

วันเสารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

๘ ประการ สวน White Cloud หมายถึง 
Interbeing การอิงอาศัยกันและกันของสรรพสิ่ง 

ดิ ฉันซึ่ ง เป นเพียงต นหญ าตฤณชาติติดดิน 
ยังสามารถสัมผัสไดถึงความชุมเย็นของหยาดนํ้า
จากเมฆขาวบนฟากฟาเสมอ

เนื่องในวันละสังขารของหลวงปู ติช นัท ฮันห

วันเสารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

๖๕ ๕๓



ตชิ นทั ฮนัห ์เขยีน
รสนา โตสติระกลู สนัตสิขุ โสภณสริ ิแปล

วรรณกรรมพทุธประวตัิ
สําหรับสามญัชน

     แมวากอนจะปรินิพพาน พระพุทธองคได
ตรัสแกพระอานนทวา “ธรรมและวินัยอันใด 
เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและ
วินัยอันนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอ โดยกาล
ลวงไปแหงเรา…” แตในความศรัทธาของพุทธ
บริษัทนั้น ยั งคงยึดถือว า  นอกเหนือจาก
"พระธรรมวนิยั”แลว พระบรมศาสดายงัไมลวงลบั
ไป หากคงปรากฏอยูทั้งในรูปลักษณที่เปนองค
พระพุทธรูปและพระพุทธประวัติอันแสดง
เรื่องราวแหงพุทธจริยาประหนึ่งวา ยังทรงดํารง
ความมีชีวิตชีวาอยูกับพวกเราในปจจุบัน
     อันที่จริง พระสูตรที่ว าดวยพุทธประวัติ
โดยเฉพาะนั้น มิไดมีอยูในพระไตรปฎก นับวา
ตางจากบางศาสนาใหญทีพ่ระคมัภีรหลกัของเขา
เปนเร่ืองราวชวีติของพระศาสดาเลยทเีดยีว ดงันัน้ 
การรจนาพุทธประวัติจึงตองรอยเรียงเรื่องราว
พระพุทธจริยาเทาที่ปรากฏกระจัดกระจาย

คือเมฆ
สีขาว 

ทางกาว
เกาแก

อยูตามพระสตูร และคมัภรีตางๆ แลวจึงประมวล
ขึ้นเปนพุทธประวัติตามจินตนาการของผูนิพนธ 
ดังน้ัน กวาทีฝ่ายพทุธจะมวีรรณกรรมพทุธประวัติ
ของเราเองก็ลวงเขาสู พุทธศตวรรษที่ ๖ แลว 
เมื่อพระอัศวโฆษ ภิกษุชาวอินเดียทางฝาย
มหายานไดรจนาเรื่อง “มหากาพยพุทธจริต” 
อันเปนโศลกคัมภีรท่ีพรรณนาพุทธประวัติไว
อยางงดงามอลังการตั้งแตประสูติ ตรัสรู และ
การดําเนินพุทธกิจจนถึงปรินิพพาน
 ในฝายไทยเราเองเพิ่งมี “ปฐมสมโพธิ” 
อันเปนวรรณกรรมพุทธประวัติ ฉบับภาษาบาลี
อักษรลานนา (วัดศรีบุญเรืองทาสอย เชียงใหม 
ไมปรากฏนามผูนิพนธ) เมื่อพ.ศ. ๒๐๑๓ อัน
เปนตนฉบับของ “ปฐมสมโพธิ” ของฝายเถรวาท
ในดินแดนอุษาคเนย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ทรงอาศัยคัมภีรพุทธประวัติดังกลาว



๖๕ ๕๕

สอบทานเทียบเคียงกับพระสูตรในพระไตรปฎก
และอรรถกถา แล วทรงรจนาขึ้นใหม  เป น 
“ปฐมสมโพธิกถา” ในฉบับภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๘๘  สมัยรัชกาลที่ ๓
     ดังนั้น จึงกลาวไดวา “ปฐมสมโพธิกถา” 
เปนวรรณกรรมพุทธประวัติภาษาไทยฉบับแรก
โดยปราชญเถรวาทไทย ซึ่งพรรณนาประวัติของ
พระพทุธเจา นบัตัง้แตชวงทีท่รงเปนพระโพธิสัตว
ประทบัอยูบนสวรรคชัน้ดสุติ แลวเสดจ็มาปฏสินธิ
ในพระครรภของพระพุทธมารดา จนถึงประสูติ 
ช วงเสวยความสุขในเพศฆราวาสจนอภิเษก
สมรส รวมเปนระยะเวลา ๒๙ ป จากนั้นจึง
สาธยายถึงชวงเสด็จออกผนวช แสวงหาสัจธรรม 
บําเพ็ญทุกรกิริยา กระทั่ งตรัสรู พระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ รวมเปนระยะเวลาอีก ๖ ป 
และตอดวยชวงเหตุการณหลังตรัสรู เนื้อเรื่อง
จบทีก่ารแสดงปฐมเทศนาพระธัมมจกักปัปวัตตน
สูตรและผลอันเกิดจากการแสดงธรรมนั้น
     ตอมาจึงมีนักปราชญชาวพุทธไทยไดรจนา
พุทธประวัติในแนวรวมสมัยที่แสดงภาพลักษณ
ของพระพุทธเจาที่ เป นสามัญมนุษยมากข้ึน 
อาทเิชน พทุธทาสภกิข ุผูเรยีบเรยีง “พุทธประวัติ

จากพระโอษฐ” อนัเปนดัง่หน่ึงพระอตัชวีประวตัิ
ตรัสเล าเอง จากพระบาลีไตรปฎกโดยตรง 
ปราศจากการเติมแตงของผูเรียบเรียง จึงเปน
แหลงความรูพุทธประวัติที่ทรงคุณคายิ่ง แตอาจ
จะขาดอรรถรสเชงิวรรณศลิปทีผู่คนทัว่ไปสามารถ
เขาถึงได 
 ในปจจุบัน กลาวไดว าวรรณกรรมพุทธ
ประวตัขิองฝายมหายานฉบบัรวมสมยัทีส่ดุ ไดแก
หนังสอื “คือเมฆสขีาว ทางก้าวเก่าแก่: เดนิตาม

รอยพระบาทพระศาสดา” ซึ่งแปลจาก Old 
Path White Clouds: Walking in the Foot-
steps of the Buddha ของ ติช นัท ฮันห 
     พระธรรมาจารยนิกายเซนชาวเวียดนาม
ผูมีชื่อเสียงระดับโลก ทานมีชื่อเสียงในฐานะเปน
ผู นําคําสอนพุทธศาสนาเขาสู บริบททางสังคม
สมัยใหม (Engaged Buddhism) โดยไมแยก
การปฏิบัติธรรมออกจากกิจกรรมทางโลก เชน 
การใชพลังแหงสติในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
การสรางสันติภาพโลกโดยเริ่มจากสันติภาวะใน
เรือนใจ
 ความแตกตาง กระทั่งกลายเปนความ
โดดเดนของวรรณกรรมพทุธประวตัฉิบบัพระเซน



๖๕๕๖

ชาวเวียดนามทานนี้ เริ่มต้ังแตช่ือหนังสือซึ่งเปน
รหัสธรรมลํ้าลึก ๒ คํา คือ Old Path และ 
White Clouds ซึ่งอาจไขคําไดวาหมายถึง มรรค 
๘ อันเปนทางเกาแกที่พระพุทธเจาทรงกาวเดิน
มากอน (Old Path) และ พระบรมศาสดาผูทรง
เปนประดุจปยุเมฆสขีาวบรสิทุธิ ์(White Clouds) 
หลุดพนจากสงัสารวัฏฏแหงการเวยีนวายตายเกิด
    แตส่ิงที่แตกตางจากพุทธประวัติทั่วไปก็คือ 
เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ซึ่งมิไดมีการลําดับ 
ตั้งแตการจุติ ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน 
ตามขนบการดําเนินเรื่องแบบโบราณ แตเปน
การเลาเรือ่งราวของพระพทุธเจาจากมมุมองของ
เดก็คนหนึง่ในวรรณะจณัฑาล ซึง่เปนชนชัน้ตํา่สดุ
ของสังคมอินเดียนับแตโบราณกาลมาจนถึง
ยุคปจจุบัน ตรงนี้เองนับเปนจุดหักมุมที่สําคัญ
ท่ีสุด เพราะเด็กจัณฑาลในทองเรื่อง ชื่อ สวัสติ
เปนเด็กเลี้ยงควายผูถวายหญากุสะหรือหญาคา
แดพระเจาชายสิทธัตถะเพื่อสําหรับประทับนั่ง
เปนโพธิบัลลังกกอนการตรัสรู 
    แตในพุทธประวัติฝ ายเถรวาทที่เราเคย
ทองจํากันมา ผูถวายหญาคา ๘ กําแดพระพุทธ
องค กลับเป นคนชั้นสูงในวรรณะพราหมณ 

ชื่อ โสตถิยพราหมณ ซึ่งชาวพุทธไทยเราไมเคย
เฉลียวใจเลยวา เหตุใดคนวรรณะพราหมณจึงมี
อาชีพเกี่ยวหญาเลี้ยงควาย แทนที่จะเปนหนาที่
ของชนชัน้ตํา่อยางวรรณะศทูรหรอืจณัฑาล ดงันัน้ 
การที่ทานติช นัท ฮันห ผูกเรื่องใหเด็กจัณฑาล
อายุเพียง ๑๑ ขวบ มีอาชีพเลี้ยงควายเปน
ผู ถวายหญาคา จึงน าจะฟงดูสมเหตุสมผล
มากกวา และจะสอดคลองกับหลักการ เลีย้งควาย
ที่ดี ๑๑ ขอที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรด
พระสวัสติใหสามารถเขาใจการปฏิบัติธรรม
ไดงายๆ โดยเปรียบเทียบกับงานเลี้ยงควายที่
พระหนุมคุ นเคยเปนอยางดีอยู แลว นับไดวา
ผูรจนาไดนําเอา “มหาโคปาลสูตร” อันเปนหลัก
ธรรมวาดวยการเลี้ยงโค ๑๑ ประการ จาก
พระไตรปฎก มาสอดแทรกไวในพุทธประวัตอิยาง
กลมกลืน
     จึงเห็นไดชัดวา ผูรจนามุงหมายแสดงหลัก
ธรรมสาํคญัดวยถอยภาษาทีเ่รยีบงายไพเราะสอด
แทรกไวตลอดเรื่องราวพุทธประวัติฉบับน้ี เพื่อ
เปนอุปายโกศลให “ผูใดเห็นพระพุทธเจา ผูนั้น
เห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา” 
นั่นเอง 
     แต  เหนืออื่นใด ผู รจนาประสงค จะสื่อ
พุทธธรรมแนว “พุทธเพื่อสังคม” (Engaged 
Buddhism) และ “หลักธรรมแหงการอยูรวม
อาศัยซ่ึงกันและกัน” (Interbeing) ไปยังกลุม
เป าหมายที่ เป นคนชนชั้นล างสุดของสังคม 
รวมทัง้คนรุนใหมทีไ่มสมาทานศาสนาใด โดยผาน
เรื่องราวพุทธประวัติในแบบที่เปนสามัญมนุษย 
อันสามัญชนทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา 
สามารถเขาถึงและเขาใจไดโดยงาย



การใชชีวิตบนพื้นฐานของธรรมะตางหาก ที่เปน
สิ่งจําเปนที่จะทําใหเราหลุดพนจากความทุกข
อยางแทจริง 
 อาตมาจะยกตัวอย างคน ๒ คนให ฟ ง 
คนแรกไปวัดเปน ๑๐ วัดทุกวัน เพียงเพื่อจะไป
จุดธูปไหวพระ สวดมนต  แลวกลับบาน คนที่ 
๒ แคนําธรรมะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เมื่อเราเปรียบเทียบคนทั้ง ๒ เราก็จะเห็นไดวา 
คนที่ ๒ คือคนที่มีความสุขมากกวา เพราะเขา
นําธรรมะของพระพุทธเจามาประยุกตใชใหเกิด
ผลอยางที่ควรจะเปน ประเด็นสําคัญที่อาตมา
อยากจะเนนย้ําก็คือ การทําตามหรือรักษา
ขนบธรรมเนียมนั่นเปนเรื่องดี แตอยาใหความ
สําคัญกับมันจนลืมแกนแทของพุทธศาสนาไป
 ที่ผานมาอาตมาก็ไดเห็นเรื่องของการเชื่อ
โชคลางและไสยศาสตรมาบางเหมือนกัน ซึ่งมัน
ก็เหมือนกับมายากล เพราะสุดทายมันก็ไมใช

หนังสือเลมโปรดของพระอโสโก
(Gagan Malik)

บทสมัภาษณบ์คุคลในความสนใจ

ทานอโสโกไดเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อไร?
พระอโสโก:  จริงๆ แลว อาตมาเริ่มตนจาก

การอานหนังสือชื่อ Old Path White Clouds 
(คือเมฆสีขาว ทางกาวเกาแก) ของทาน ติช นัท 
ฮันห ซึ่งมันคือหนังสือท่ีอาตมาชอบมากที่สุด
เลมหนึง่ ในหนงัสอืเลมนี ้คณุจะไดทราบเรือ่งราว
ของพระพุทธเจาและธรรมะของพระองค ผาน
ชวงเวลาต้ังแตลมหายใจแรกไปจนถึงลมหายใจ
สุดทาย ถาคุณมีโอกาสอานหนังสือเลมนี้สัก 
๒ - ๓ รอบ คุณจะไมตองไปหาอานอะไรอีกเลย 
 คุณรูไหมวา นาเสียดายที่คนปจจุบันนี้ให
ความสําคญักับขนบธรรมเนยีมประเพณจีนลมืเอา
แกนธรรมะมาใชกับชีวิต ไมวาจะเปนการถวาย
ดอกไม จุดธูป จุดเทียน บูชาพระตามวัดตางๆ 
สิ่งเหลานี้ลวนเปนส่ิงท่ีเราพยายามแสดงออกมา
ใหเห็นวาเราเปนชาวพุทธตามประเพณี แตการที่
จะหลุดพนจากความทุกขไดนั้น หัวใจของมันคือ

ชนิวฒุ ิฐติะฐาน แปลและถอดความ 



เรือ่งจรงิ เรือ่งนีเ้คยมตัีวอยางมาแลว เชน ในตอน
ท่ีพระพุทธเจากําลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
เหลาสาวกก็นั่งรองไห พระพุทธเจาจึงเตือนสติ
วา "จะเสียใจทําไม เราไมไดอยูตลอดไป ทุกส่ิง
ลวนเปนอนิจจัง" พระอานนทจึงทูลถามวา 
ถาพระพุทธเจาไมอยูแลว? พวกเราจะนับถืออะไร
เปนอาจารย พระพุทธเจาจึงตรัสวา "การที่พวก
ทานนําธรรมะที่เราสอนไปปฏิบัตินั่นแหละ คือ
การสักการะบูชาเรา" แตสาวกก็ยังคงถามหาส่ิง
ท่ีจะมาเปนตัวแทนของพระพุทธเจาอยูดี ดวย
ความที่พระองคทรงทราบวาวันหนึ่งเหลาผูคน
ก็จะกลับมาสรางวัตถุ รูปปนอยูดี พระพุทธเจา
จึงตรัสวา "ถาพวกเธออยากจะสักการะบูชาเรา
ก็ใหไปนั่งใตตนโพธิ์เถิด" เพราะพระองคทรง
ทราบวาตนไมผลิตออกซิเจนอยูตลอด และมัน
ก็ดีตอสุขภาพของสาวกดวย เฉกเชนเดียวกับ
การปลูกตนโพธิ์ ซึ่งนับเปนการสักการะบูชา
พระองคอยางดีเชนกัน 
 ยอนกลับมาท่ีตัวอาตมาเอง ณ ปจจุบัน
ที่ อ าตมากํ า ลั งจั ดหาพระพุทธรูปจํ านวน 
๘๔,๐๐๐ องคอยู นั่นก็เปนเพราะเหตุผลหลัก 
๒ ประการ คือ 
 ๑. อาตมาอยากนําพระพุทธรูปไปมอบให
ประชาชนชาวอินเดีย 
 ๒. คนอินเดียปจจุบัน ไมวาจะเปนชาว
พุทธหรือไมก็ตาม สวนใหญจะมีรูปภาพของ

พระพุทธเจาอยูในบานและที่ตางๆ เพราะเชื่อ
วาเปนสัญลักษณของสันติสุข แตกลับไมรูอะไร
เลยเกี่ยวกับธรรมะที่พระพุทธเจาสอน อาตมา
เลยอยากถือโอกาสที่จะนําพระพุทธรูปไปมอบ
ใหนี้ มอบแกนคําสอนของธรรมะไปดวย อาตมา
เช่ือวาพุทธศาสนาเปนวิถีชีวิตที่งดงาม ไมวา
คุณจะนับถือศาสนาใด ถาคุณปฏิบัติตามธรรมะ
ของพระพุทธเจา คุณจะเปนชาวคริสต ชาวซิกข 
หรือชาวมุสลิม... ที่ดีได 
 พระพุทธเจาไดใหคําสอนที่จะทําใหเรา
เปนมนุษยที่ประเสริฐได ถาเราทําตามคําสอน
ของพระองค โดยไมตองรอใหเทวดาองคไหน 
หรือพระพุทธเจาองคตอไปเสด็จมาโปรด สิ่งนี้คือ
แรงผลักดันท่ีทําใหอาตมาพยายามที่จะปลูกฝง
เรื่องนี้ใหคนอินเดีย อาตมารูวามันจะใชเวลามาก
ทเีดยีว แตอาตมาเช่ือวาสิง่ทีอ่าตมาวาดหวงัไวจะ
เกิดขึ้นไดจริง

๖๕๕๘



มาฆบูชารว่มสมัย
สมณเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (ทานจันทร)

ลลีาวาที

 ถาโควิด ติดตอ กอปญหา
วันมาฆะ ศาสดา พรอมหนาสงฆ
นาจะมี ระยะหาง ระหวางองค
เวฬุวัน คืนนั้นคง แคบทันใด

 แมเปนพระ อรหันต ผูสูงสง
หมดโลภโกรธหลงสิ้นสงสัย
หากโควิดติดตอกันมิมั่นใจ
พระอรหันต ทานไม ประมาทมาร

 หมูสงฆ สวมแมสก เปนแมนมั่น
รวมปองกัน แกไข โรคภัยผาน
ฟงหัวใจพุทธธรรมลํ้าโอฬาร
จากพระศาสดาจารยนาจดจํา

 หนึ่งเวนบาปทั้งปวงหวงผูอื่น
ฝกคือเต็ม-ใจฝน ฝนกระหนํ่า
รูหลบฝนมิลําบากตรากตรํา
ทุกขกาย คลายฝนพรํา ถึงพรั่งพรู

 สองสรางเสริมกุศลใหถึงพรอม
หมั่นฝกซอมความประเสริฐเลิศหรู
เหนือกิเลสยังไมพอเรียนตอครู
สอนสัตวโลกเรียนรูโลกุตระ

 สามทําจิตใหบริสุทธิ์ขาวรอบ
เปนคําตอบของชีวิตผูอิสระ
พระอรหันต ผูมีใจ ถึงชัยชนะ
ตองนําผู ไปพบปะ ชนะชัย

 วันมาฆบูชาในครานั้น
มาถึงวัน โรคระบาด ขนาดใหญ
ทบทวนพรปาฏิโมกขพัดโบกใจ
ยังเลิศลํ้า และนําสมัย เสมอมา

 เวนบาปกรรม ทํากุศล ฝกฝนจิต
เปนทางทิศแผนที่ธรรมเลิศลํ้าคา
พระพรอม นอมรับประทับอุรา
โยมพรอม นําพา ไปสูนิพพาน

 พุทธสอนพระ อรหันต ทุกหนแหง
จงแจกแจงอาหารใจแผไพศาล
เปนเอกภาพเลิศลํ้าธรรมทาน
ผูบริหาร แหงธรรม สุดสําคัญ

 ขอขอบคุณ คุณคา คืนมาฆะ
ขอขอบคุณ สมณะ อรหันต
ขอขอบคุณ ผูคุนเคย มาครบครัน
ขอขอบคณุ ขอ้สอบชั�นมาฆบชูา
   



ลลีาวาที

ขอเพียงใหใ้จมั�นในขนัติ
คือศริกินัเหตกิุเลสเผา
เผากิเลสเลศรา้ย คลาย บาง เบา
ไมร่อ้นเรา่ไปตามไฟสามกอง

เป็นตบะปรมตัถต์รสัสรรเสรญิ
ชว่ยดาํเนินชีวิตกนัจิตหมอง
หากวูว่ามตามไวมิไตรต่รอง
ก็จะนองเนตรชํ�าดว้ยนํ�าตา

อากาศรอ้นผอ่นพกัอยา่มกัโกรธ
ทาํประโยชนช์ว่ยตนผลผลา
ใหธ้รรมรู ้เป็นธรรมทาํ นอกตาํรา
จิตสกิขาพึ�งพิงไดจ้รงิเจียว

โพธิพฤกษฝึ์กใฝ่ที�ใตร้ม่
เมื�อรูข้ม่ รูส้กึ นกึเฉลียว
เยน็เป็นสขุ ทกุกา้วยา่ง โดยทางเดียว
เป็นยาเยียว ดบัโศก “ลดโรครอ้น” 

                  พระมหาวสิทุธิ ฐานากโร

“ลด โรค ร้อน”



สิ�งแวดลอ้ม

Breaking Boundaries:
ทะลขีุดจํากดั มุง่สูจุ่ดอวสาน

 ในอดีตนับแสนปกอน อุณหภูมิโลกผันผวน
ขึ้นลงอยางดุเดือด ในชวงเวลาไมกี่ปสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดถึง ๑๐ องศาเซลเซียส แตในชวง 
๑๑,๐๐๐ ปมาจนถึงปจจุบัน อุณหภูมิโลกกลับ
คงที่อยางนาอัศจรรย โดยขึ้นลงไมเกิน ๑ องศาจาก
คาเฉลี่ยเปนเวลายาวนานกวาหมื่นป นักธรณีวิทยา
เรียกยุคสมัยนี้วา โฮโลซีน (Holocene) สภาวะ
อากาศที่กําลังพอดีและคอนขางเสถียรในยุค
โฮโลซีนนี้ ทําใหโลกของเราเปนแหลงกําเนิด
อยางรวดเร็วของผืนปา สายนํ้า พืชพันธุและสัตว
ตางๆ อนัหลากหลายทัง้ในนํา้และบนบก  นาํไปสู
การพัฒนาของสังคมมนุษย และการผุดขึ้นของ
อารยธรรมตางๆ ทั่วโลก จนสืบเนื่องมาสูชีวิต
ในรูปแบบที่เปนอยูทุกวันนี้
 แตมาวันนี้นักวิทยาศาสตรจํานวนไมนอย 
เชื่อวายุคสมัยที่เรียกวา โฮโลซีนนั้นไดสิ้นสุดลงแลว 
โดยการกระทาํของมนษุย ในชวงเวลาเพยีง ๕๐ ป
ท่ีผานมา กิจกรรมของมนุษยทําใหโลกรอนขึ้น
เกินกวา ๑ องศา และรอนกวาปใดๆ ในยคุหนึง่หมืน่ป
ท่ีผ านมา ซึ่งถ าไม มีการยับยั้งอาจสงผลให

ธรรมชาติบนโลกสูญสิ้นเสถียรภาพอยางไมมีวัน
หวนกลับ 

 สารคดีเน็ตฟลิกซ เรื่อง Breaking Bound-
aries (ทะลุขีดจํากัด มุงสูจุดอวสาน) บรรยาย
โดย เซอรเดวิด แอตเทนบะระ (Sir David 
Attenborough)  ผู  บรรยายสารคดีและ
นักธรรมชาติวิทยาชื่อดังชาวอังกฤษ รวมกับ 
ศาสตราจารยโยฮัน ร็อคสตรอม (Professor 
Johan Rockström) นักวิชาการแนวหนาของโลก
ดานวิทยาศาสตรความยั่งยืนชาวสวีเดน โดย
สารคดีเรื่องน้ีเลาถึงการคนพบครั้งสําคัญของ 
ศ.โยฮันรวมกับนักวิทยาศาสตรอีก ๒๗ คน วาดวย
ขีดจํากัด (Boundary) ขององคประกอบดานตางๆ 
ของธรรมชาติ ที่หากกาวลํ้าไปแลวจะทําลาย
เสถยีรภาพขององคประกอบดานนัน้ๆ และสงผล
ใหโลกกาวผานจดุเปลีย่นสาํคญั (Tipping Point) 
จากเขตปลอดภัย (Safe Zone) เขาสูเขตอันตราย 

พนัธุร์พ ีนพรมัภา 

“วิถีความอยูรอดของมนุษยนั้นแหละ 
อาจเปนเหตุสูการสิ้นสลายของมนุษยเสียเอง”



(Danger Zone) หรือสภาวะที่ธรรมชาติมีความ
แปรปรวน จนเส่ียงตอความอยูรอดของมนษุยชาติ 

ขีดจํากัดทั้ง ๙ ของโลก 
(The 9 Planetary Boundaries)

 ทีมนักวิทยาศาสตรของ ศ.โยฮันกําหนด
ขีดจํากัดความปลอดภัยขององคประกอบตางๆ 
ที่รักษาสมดุลของโลก (Planet Boundaries) ไว
ทั้งหมด ๙ ดานดังนี้ 
๑. ขีดจํากัดดานสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Boundary)
 ในชวงสมยัโฮโลซีน กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) และกาซเรือนกระจกอื่นๆ มีปริมาณคอนขาง
คงที่มาเปนเวลาหมื่นกวาป ทําใหอุณหภูมิโลก
คอนขางคงที่เชนกันโดยเปลี่ยนแปลงไมเกิน 
๑ องศาเซลเซียสจากคาเฉลี่ยตลอดชวงเวลานั้น 
แตพอโลกเขาสู ช วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
เปนตนมา ปริมาณ CO2 ก็สูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
จนทาํใหอุณหภมูโิลกในปจจุบนัสงูขึน้ทะลเุพดาน 
๑ องศาดังกลาว โดยสูงขึ้นถึง ๑.๑ องศา และยัง
มีอัตราเพิ่มขึ้นตอเนื่องอยางรวดเร็ว 
 ศ.โยฮนัรวมทัง้นักวิทยาศาสตรอ่ืนอีกจํานวน
มากเชือ่วา การกาวขามขดีจํากัด ๑ องศาดงักลาว 
ทาํใหโลกไดเขาสูเขตอนัตราย และหากกาวขาม
ขดีจาํกดัถดัไปที ่๑.๕ องศา จะเขาสูเขตอนัตราย
สูงสุด โดยธรรมชาติจะเขาสูสภาวะขาดสมดุล
อยางไมมีวันหวนกลับ และเกิดความแปรปรวน
อยางหนักจนเปนภัยรายแรงตอมนุษยชาติ วิถทีาง
เดียวที่จะยับยั้งไมใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกินกวา 
๑.๕ องศา คือทุกประเทศทั่วโลกจะตองลดการ
ปลอยกาซ CO2 ลงจนเหลอืศนูย (Zero Carbon) 
ภายในป พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) ซึ่งเหลือเวลา
อีกไมถึง ๓๐ ป ทุกวันนี้มนุษยเราปลอยกาซ CO2

เขาสูชั้นบรรยากาศประมาณสี่หมื่นลานตันตอป 
หากเปนอยางนี้ตอไปอุณหภูมิโลกจะทะลุขีดจํากัด
ที่ ๑.๕ องศาเซลเซียสดังกลาวภายในเวลาเพียง

“สารคดีเรื่องนี้ อาจเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดที่
เคยปรากฏบนจอภาพยนตร” – คริสเตียนา 
ฟเกเรส (Christiana Figueres) อดตีเลขาธิการ
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว าดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

 เซอรเดวิดเชื่อวา ผลการวิจัยดังกลาว เปน
การคนพบทางดานวิทยาศาสตรที่สําคัญที่สุดใน
ยุคนี้ เพราะเปนส่ิงที่ทําใหเรารูวามนุษยเปนตัวการ
ที่ทําใหโลกลวงลํ้าขีดจํากัดความปลอดภัยของ
องคประกอบดานตางๆ หรือ Planet Bound-
aries ที่คอยหลอเลี้ยงความสมดุลของโลกตลอด
หนึง่หม่ืนปทีผ่านมาและเปนปจจยัใหสงัคมมนษุย
มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ได การ
คนพบดังกลาวชวยใหเราเห็นหนทางยับยั้งภัยพิบัติ 
ที่อาจเกิดข้ึนตอมนุษยชาติ อีกทั้งยังชวยบอกวิธี
กาวตอไปขางหนาไดอยางปลอดภัยและยั่งยืน

“เมื่อทานไดฟงเรื่องนี้ ทานอาจมองโลกใบนี้
ไมเหมือนเดิมอีกเลย” -- เซอรเดวิด แอตเทนบะระ
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แค ๗ ปเทานั้น จึงจําเปนที่ทุกประเทศจะตองลด
การปลอย CO2 อยางจริงจังเสียตั้งแตวันนี้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงหายนะที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย
ในเวลาอันใกลนี้
๒. ขีดจํากัดดานพ้ืนที่ปาไม (Forest Area 

Boundary)
 ปาไมเปรียบเสมือนโรงงานผลิตออกซิเจน
และคลังเก็บ CO2 ขนาดใหญของโลก และเปนที่
อยูอาศัยของพืชและสัตวนานาชนิด แตโลกได
สญูเสยีพืน้ทีป่าจํานวนมากไปกับการตดัไมไปขาย 
และการแปรสภาพปาเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเปน
ปจจัยหลักอยางหน่ึงที่ทําใหธรรมชาติเสียสมดุล 
ศ.โยฮันเชื่อวา ขีดจํากัดดานพื้นที่ปาไม คือการ
สูญเสียพื้นที่ปาไมไมเกินรอยละ ๒๕ ของพื้นที่ปา
ในอดีต แตปจจุบันโลกไดสูญเสียพื้นที่ปาไปแลว
กวารอยละ ๔๐ จึงสรุปไดวา โลกเราไดกาวขาม
ขีดจํากัดเขาสู เขตอันตรายมาระยะหนึ่งแลว 
และกําลังมุงสูเขตอันตรายสูงสุดในไมชา
๓. ขดีจํากดัดานความหลากหลายทางชวีภาพ 

(Biodiversity Boundary)
 พืชและสัตวจํานวน ๑ ลานสายพันธุ จาก
ทั้งหมด ๘ ลานสายพันธุทั่วโลก กําลังเสี่ยงสูญพันธุ 
ในเวลาเพียง ๕๐ ปที่ผานมา กิจกรรมของมนุษย
ไดคราชีวิตสัตวปาไปรอยละ ๖๘ ของจํานวน
สัตวปาทั้งหมด โดยหารูไมวาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือ Biodiversity เปนรากฐาน
สําคัญของระบบนิเวศซึ่งสรางทรัพยากรและ
คุณประโยชนมากมายตอชีวิตของมนุษย การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 
Loss) นั้นนําไปสูความเสื่อมถอยของธรรมชาติ 
และเปนภัยตอมนุษยเสียเอง  
 ยกตัวอยางเชน พันธุพืชผลสวนใหญ ที่เปน
อาหารสําหรับมนุษยจําเปนตองมีแมลงชวยใน

การผสมเกสรและขยายพนัธุ แตวันน้ี มนุษยทาํให
แมลงมจํีานวนลดลงอยางรวดเรว็ ซึง่กลับสงผลให
เกิดความสูญเสียตอชีวิตมนุษยเสียเอง
 ศ.โยฮนัเชือ่วา เราไดขามขดีจาํกดัดานความ
หลากหลายทางชีวภาพมานานจนไดถลําลึก
เขาสูเขตอันตรายสูงสุดมาระยะหนึ่งแลว จากนี้ไป 
จําเปนอยางยิ่งท่ีมนุษยจะตองตั้งเปาการสูญเสีย
พันธุพืชและสัตวปาใหเปนศูนย (Zero Bio-
diversity Loss) และชวยกันอนุรักษธรรมชาติ
เพื่อความอยูรอดของมนุษยเอง
๔. ขีดจํากัดดานทรัพยากรนํ้า (Freshwater  

Boundary)
 แมนํ้าลําธารตางๆ เปรียบเสมือนเสนเลือด
ใหญนอยที่หลอเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก มนุษยใชนํ้า
โดยเฉลีย่วนัละประมาณ ๓,๐๐๐ ลติร หรอื ๓ ตนั
ตอคน ประกอบดวย ๕๐ ลิตรสําหรับการบริโภค
และสุขอนามัย ๑๐๐ ลิตรสําหรับการซักลางและ
ทําความสะอาดที่อยูอาศัย ๑๕๐ ลิตรสําหรับ
อุตสาหกรรม และสวนใหญ ประมาณ ๒,๕๐๐ ลิตร
ใชสําหรับการผลิตอาหาร 
 ปริมาณการใชนํ้าของมนุษยเพิ่มขึ้นทุกวัน 
ทําให แหลงน้ําธรรมชาติในโลกจํานวนมาก
เหือดแหงลงอยางรวดเร็ว ศ.โยฮันเชื่อวาโลก
ยังอยูในเขตปลอดภัยดานทรัพยากรนํ้า แต
กําลังเขาใกลขีดจํากัดและมุงสูเขตอันตราย
อยางรวดเร็ว
๕. ขีดจํากัดด านปริมาณไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสในแหลงนํ้า (Nitrogen and 
Phosphorous Flow Boundary)

 ปริมาณปุ ยเคมีที่ถูกชะลงทะเลน้ันเปน
ภัยเงียบที่สรางความเสียหายรุนแรงตอธรรมชาติ 
แตกลับไมคอยมีคนกลาวถึง มนุษยเรามักใชปุย
ในการเกษตรมากกวาที่พืชจะสามารถดูดซับได 
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ทาํใหปุยสวนเกนิถกูชะลงสูแหลงนํา้ สารประกอบ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่อยูในปุยและของเสีย
ที่ปลอยลงในนํ้า เปนอาหารอยางดีของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กในนํ้าอยางสาหรายจําพวกแพลงกตอน
พืช กอใหเกิดกระบวนการยูโทรฟเคชัน (Eutro-
phication) เริ่มจากการรวมตัวขนาดใหญของ
ส่ิงมีชีวิตเหลานี้ หรือท่ีเรียกวาปรากฏการณ
สาหรายสะพรั่ง (Algae Bloom) เปล่ียนผิวนํ้า
เปนสเีขียวหรอืสแีดง และเมือ่แพลงกตอนเหลานี้
จมลงและยอยสลาย กจ็ะทาํใหนํา้เนาเสีย สงกล่ิน
เหม็น จนปลาตายเปนจํานวนมาก
 ตอจากนั้น นํ้าที่ เน าเสียก็จะปลอยสาร
ฟอสฟอรัสขึ้นสูผิวนํ้าทําใหเกิดสาหรายสะพรั่ง
เพิม่ขึน้อกี กระบวนการนีมั้กวนเวียนตอไปเรือ่ยๆ 
เปนวงจรสงผลใหนํา้เนาเสยีเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ บรเิวณ
ของแหลงนํา้ท่ีเกิดปรากฏการณเชนนีข้ึ้น มกัเรยีก
กันวาเปนเขตมรณะ หรือ Dead Zone ตัวอยาง
เชน ในกรณีของทะเลบอลติก (Baltic Sea) 
ตอนเหนือของทวีปยุโรป ซ่ึงปจจุบันเปนทะเล
ที่เนาเสียที่สุดในโลก และเปน Dead Zone ที่
ใหญทีส่ดุของโลก เหตุเนือ่งมาจากนํา้เสียทีม่นษุย
ปลอยลงทะเล 
 ที่แยไปกวานั้น ปจจุบันมีแหลงนํ้าทะเลซึ่ง
เนาเสียกลายเปน Dead Zone ถึงหลายรอย
แหงทั่วโลก สงผลเสียในหลายๆ ดาน รวมทั้งเปน
อันตรายตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
ในบริเวณใกลเคียง รวมถึงการตายและการสูญพันธ
ของสัตวนํ้าจํานวนมาก 
 ศ.โยฮัน เชื่อวาเราไดเลยขีดจํากัดเขามาใน
เขตอนัตรายอยางเตม็ตวัแลว และกาํลงัมุงสูเขต
อันตรายสูงสุดในดานนี้
๖. ขีดจํากัดดานความเปนกรดของนํ้าทะเล 

(Ocean Acidification Boundary)

 มหาสมุทรดูดซับ ๑ ใน ๓ ของกาซ CO2

ทั้งหมดที่ถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศ เมื่อมี CO2

มากไป นํ้าทะเลจะกลายสภาพเปนกรด ในชวง
เพียงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา ระดับความเปนกรด
ของนํ้าทะเลไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๒๖ ศ.โยฮัน 
เชื่อวาเรายังอยูในเขตปลอดภัยในดานความ
เปนกรดของนํ้าทะเล แตกําลังเขาใกลขีดจํากัด
ในดานนี ้และเตอืนวา ความเปนกรดของนํา้ทะเล
เคยเปนตนเหตุของการสูญพันธุ ของสิ่งมีชีวิต
ครั้งใหญ (Mass Extinction) มาแลวในอดีต เรา
จึงไมควรชะลาใจและควรชวยกันลดการปลอย 
CO2 ลงใหเร็วที่สุด
๗. ขีดจํากัดดานชั้นโอโซน (Ozone Layer 

Boundary)
 การหยุดทําลายชั้นโอโซนแทบจะเป น
ตัวอยางเดียว ที่คําเตือนของนักวิทยาศาสตรนํา
ไปสูการผลักดันเชิงการเมืองจนสามารถยับยั้ง
ภัยจากการกระทําของมนุษยที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอธรรมชาติไดสําเร็จ
 ในชวงคริสตทศวรรษ ๑๙๘๐ มีการคนพบ
ชองโหวขนาดใหญในชั้นโอโซนแถบขั้วโลกใต จน
นักวทิยาศาสตรและนักสาธารณสขุหลายสถาบนั
ออกมากลาวเตือนถึงอันตรายของการไมมีชั้น
โอโซนคอยคุมกันผิวโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต
ที่แผจากดวงอาทิตย เชน มะเร็งผิวหนังและ
โรครายอื่นๆ ทําใหเกิดกระแสความตื่นตระหนก
ไปทัว่สงัคมมนุษย และนําไปสูการยกเลกิการผลติ
และการใชสารเคมีโดยเฉพาะสาร Chloro-
fluorocarbons หรือ CFCs ซึ่งเปนตัวการใน
การทําลายชั้นโอโซน จนในที่สุดชองโหวโอโซน
ดังกลาวปดแคบลงอยางตอเนื่อง และหวนคืน
กลับสูสภาวะปกติไดดวยความรวมมือของคน
ในทุกประเทศทั่วโลก
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ศาสตราจารยโยฮัน ร็อคสตรอม กับขีดจํากัดทั้ง ๙ ของโลก

 ศ.โยฮัน กลาววาจากการทีโ่ลกเคยลํา้ขดีจาํกัด
ดานชั้นโอโซน ก็สามารถพนจากขีดอันตราย
ขั้นสูงสุดกลับเขาสู เขตปลอดภัยไดดวยความ
รวมมือของทุกๆ คน ซึ่งเปนเรื่องที่นาประทับใจ
อยางยิ่ง และชวยสรางความเชื่อมั่นวา เมื่อมนุษย
ทั่วโลกผนึกกําลังกัน ก็จะสามารถคลี่คลายวิกฤต
สิ่งแวดลอมดานอื่นๆ ไดเชนกัน หากเร่ิมลงมือทํา
กอนที่จะสายเกินแก 
๘. ขีดจํากัดดานมลพิษทางอากาศ (Air Pollu-

tion Boundary) และ ๙. ขีดจํากัดดานสาร
มลพิษ (Chemical Pollutant Boundary) 

 มลพิษทางอากาศ หรือ Aerosol (ละอองลอย) 
เปนภัยคุกคามตอชีวิตชาวเมืองกวา ๔ พันลานคน
ทั่วโลก รอยละ ๗๕ ของมลพิษทางอากาศคือไอเสีย
ที่มาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพ ในแตละปมีผูเสียชีวิตกอนวัย
อันควรจากการหายใจหมอกและควันพิษในเมือง
กวา ๗ ลานคนทั่วโลก โดยเฉลี่ยแลวมลพิษทาง
อากาศสงผลใหมนุษยแตละคนมีอายุสั้นลงถึง ๓ ป
 นอกจากหมอกควันแลว ยังมีสารพิษหรือ
สารเคมีอื่นๆ ซึ่งถูกปลอยสูธรรมชาติ (Chemical 
Pollutants) ไมวาปลอยสูอากาศ พื้นดิน หรือ
แหลงนํ้า เชน สารพิษที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ยาฆาแมลงหรือสารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีใชในการเกษตร 
หรอืแมแตสารเคมีทีใ่ชในครวัเรือนทัว่ไป ซึง่ทกุวนันี้
สารเคมีเหลานี้ ถูกนํามาใชในปริมาณที่มากเกินไป 
อีกทั้งยังถูกปลอยสูธรรมชาติ สงผลอันตรายตอทั้ง
ชีวิตมนุษย สัตวและพืช 
 ในตอนนี้ ทีมนักวิทยาศาสตรของ ศ.โยฮัน
ยังไมสามารถระบุไดวา ขีดจํากัดความปลอดภัย
ในดานมลพิษทางอากาศและสารพิษอื่นๆ อยู 
ตรงไหน แตเมือ่ดจูากผลกระทบตอสขุภาพอนามยั
ของมนุษยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตอระบบ
นิเวศแลว ก็ทําใหมั่นใจไดวา ปญหาดานมลพิษนี้ 

เปนปญหาที่ตองแกไขเปนการเรงดวนเชนกัน

สัญญาณเตือนภัย

 ดังที่ไดกลาวมา องคประกอบของธรรมชาติ
หลายดานไดข ามขีดจํากัดเข าสู  เขตอันตราย 
บางดานก็ไดเขาสูเขตอันตรายสูงสุดไปแลว เชน 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ แมบางดาน
ยงัอยูในเขตปลอดภัยหรอืยงับงชีข้ดีจํากดัไมได แต
ก็ลวนรุดหนาสูความแตกสลายอยางรวดเร็วดวย
กันทั้งนั้น 
 ในแตละป โลกจะสงสัญญาณเตือนภัยใหแก
มนุษย บงบอกใหรูถึงความบอบชํ้าของธรรมชาติ 
ทีเ่ริม่สูญเสียความสมดลุ และอาจจะรบัหนาทีห่ลอ
เลี้ยงอุมชูอารยธรรมมนุษยตอไปไดอีกไมนาน
 นักวิชาการจํานวนมากเชื่อวา ภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นบอยคร้ังและทวีความรุนแรงมากข้ึน
ทุกวันนี้ ไมวาจะเปนภัยแลง ไฟปา วาตภัย หรือ
อุทกภัยตางๆ นั้น สืบเนื่องมาจากสภาวะอากาศ
ของโลกที่รอนขึ้น และมีความแปรปรวนมากขึ้น

 วิกฤตไฟปามหากาฬในออสเตรเลีย
 ในช วงฤดูร อนป   พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
อุณหภูมิที่สูงสุดเปนประวัติการณ บวกกับภาวะ
แลงรนุแรงตอเนือ่งหลายเดือนบนเกาะออสเตรเลยี 
เปนชนวนใหไฟปาปะทุขึ้นเปนลูกโซตอเนื่องกัน
ในหลายพื้นที่แผกระจายท่ัวทั้งประเทศเปนเวลา
เกินกวาครึ่งป เผาผลาญพื้นที่ชุมชนและปาไมกวา 
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๕๐ ลานเอเคอร (เทียบเทากับ ๑๒๖.๕ ลานไร) 
คราชวีติและทําลายทีอ่ยูอาศยัของสตัวปารวมแลว
ไมนอยกวา ๓ พันลานชีวิต

อวสานแผนนํ้าแข็งกรีนแลนด
 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ยังส งผลใหนํ้าแข็ง
ขั้วโลกละลาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหธรรมชาติ
เสียความสมดุลอีกเชนกัน เพราะที่ผานมานํ้าแข็ง
ขั้วโลกทําหนาที่สะทอนความร อนสวนใหญ 
(ประมาณรอยละ ๙๐-๙๕) ที่มาจากดวงอาทิตย 
กลับออกสู อวกาศ แตเมื่อนํ้าแข็งละลาย จะ
เปลี่ยนเปนสีเขมขึ้น และดูดซับความรอนแทนที่
จะสะทอนกลับอยางเชนเคย ทําใหเกิดเปนวงจรที่
นํา้แข็งขัว้โลกจะละลายตอเนือ่งอยางไมมีอะไรหยดุ
รั้งไวได สิ่งท่ีนาเศราคือ กรีนแลนด เกาะนํ้าแข็ง
ขนาดใหญที่สุดของโลกไดเขาสูสภาวะเชนนั้นแลว 
โดยมีน้ําแขง็ละลายทีอ่ตัราเฉล่ีย ๑ หมืน่ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที และภายใน ๒๐ ปที่ผานมา ไดละลาย
ไปแลวกวา ๔.๗ ลานลานตัน ซึ่งเปนปริมาณนํ้า
ท่ีสามารถทวมสหรัฐอเมริกาไดสูงถึงคร่ึงเมตร
ทั่วทั้งประเทศ 
 กรีนแลนดกําลังนบัเวลาถอยหลงัสูวนัท่ีนํา้แข็ง
จะคอยๆ ละลายหมดไป ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น นํ้าทะเล
จะมีระดับสูงขึ้นถึง ๗ เมตร และอาจทําใหเมือง
ใหญๆ จํานวนนับรอยที่อยูตามแนวชายฝงจมนํ้า 

มหาวิกฤต โควิด-๑๙
 ปาไมถูกทําลาย ระบบนิเวศเสื่อมสลาย เมือง
ใหญเต็มไปดวยมลพิษ และมีประชากรหนาแนน

มากเกินไป สิ่งเหลานี้เปนปจจัยอยางเหมาะเจาะ
สําหรับการบมเพาะและแพรกระจายของไวรัส
ชนิดใหม 
 ดวยเหตุนี้จึงมีนักวิทยาศาสตรจํานวนไมนอย 
ที่ไดคาดการณไวลวงหนาแลววา ในไมชาโลกจะ
ตองประสบกบัการแพรระบาดขนาดใหญของไวรสั
ชนิดใหม เฉกเชน โควิด-๑๙ 
 วัคซีนอาจจะชวยใหมนุษยมีภูมิตานทาน
โรคโควิด-๑๙ และพนวิกฤตในครั้งนี้ไดในที่สุด 
แตวัคซีนโควิด ไมสามารถจะปองกันมนุษยจาก
โรคระบาดหรือภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดจากการเสีย
สมดุลของธรรมชาติได หากสังคมมนุษยไมปรับ
แกพฤติกรรมและยังเลือกแตความเจริญดาน
วัตถุที่แปลกแยกจากธรรมชาติแลว ก็หนีไมพนที่
ธรรมชาติจะแสดงอาการผิดปกติ ในรูปแบบของ
การเกิดไวรัส หรือโรคชนิดใหมๆ อยูเรื่อยไป

ทางเลี่ยงจุดจบ กลับสูเขตปลอดภัย

 ทีมของ ศ.โยฮันไดคนพบขีดจํากัดตางๆ ที่
ทาํใหรูวาเราไดเดินออกมาไกลแคไหนจากจุดทีค่วร
จะเปน และชวยใหเรามองเห็นหนทางเดินกลับสู
เขตปลอดภัยและสรางสรรคอนาคตทีย่ัง่ยนืสาํหรบั
สังคมมนุษย เชนดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑) ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปน

ศูนย
 วาระที่เรงดวนที่สุดของมนุษยชาติในเวลานี้
คือ การลดการปลอย CO2 รวมทั้งกาซเรือนกระจก
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ตางๆ ใหเหลือศูนย เพื่อหยุดยั้งไมใหโลกขาม
ขีดจํากัดเขาสู เขตอันตรายสูงสุด (คือการเพิ่ม
อณุหภมูโิลกเกนิ ๑.๕ องศาเซลเซยีส) มนษุยจะตอง
ลดการปลอย CO2 ลงจนเหลือศูนยภายใน ๓๐ ป 
(ภายในป ๒๕๙๓) ซึ่งทําไดดวยการลดและเลิกใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล1

 การเลิกใชเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากจะชวย
แกปญหาดานสภาพภูมิอากาศ (ขีดจํากัดดานที่ ๑ 
ขางตน) แลว ยงัจะชวยแกปญหามลพิษทางอากาศ 
(ขีดจํากัดดานที่ ๘) ลดความเปนกรดของนํ้าทะเล 
(ขีดจํากัดดานที่ ๖) และบรรเทาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ขีดจํากัดดานที่ ๓) ไดอีกดวย
๒) ชวยกันปลูกตนไม
 การปลูกปาหรือปลูกตนไมเปนวิธีกําจัด CO2

ที่มีอยูมากเกินไปออกจากชั้นบรรยากาศไดดีท่ีสุด 
ควรรณรงคใหทุกคนชวยกันปลูกตนไม จนถึงขั้น
ที่วา ที่ไหนที่ตนไมโตได ก็ใหปลูกตนไมตรงนั้น
 นอกจากจะบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ขีดจํากัดดานที่ ๑) แลว ตนไม
ยงัชวยเสรมิสรางความหลากหลายทางชีวภาพ (ขดี
จํากัดดานที่ ๓) เสริมสรางทรัพยากรนํ้า (ขีดจํากัด
ดานที่ ๔) อีกดวย
๓) รับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ
 ในระดับปจเจกบุคคล วิธีสรางความแตกตาง
ไดมากที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม ทําได
งายเพยีงแคเลอืกรบัประทานอาหารทีด่ตีอสขุภาพ 
ลดการบริโภคเนื้อแดง (เชน เนื้อวัว หรือเนื้อหมู) 
และแปง เปลี่ยนมาบริโภคอาหารจําพวกเนื้อปลา 
เนื้อไก ไข ผักผลไมและธัญพืชแทน จะชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของปศสุตัว (ขดีจํากดัดานที่ 
๑) ลดการถางปาเพื่อเกษตรกรรม (ขีดจํากัดดานที่ 
๒) และลดปญหาแหลงนํา้เนาเสยีจากสารประกอบ

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปุยเคมี (ขีดจํากัด
ดานที่ ๕)
๔) สรางสังคมไรขยะ
 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Econ-
omy) ประกอบดวยการออกแบบผลิตภัณฑที่
สามารถนํากลับมาใชใหม การใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และการใชพลังงานหมุนเวียน จะ
ทําใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดถูกนํามาใชได
อยางไมมีวันหมด ซึ่งจะลดผลกระทบเชิงลบตอ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนดานสภาพภูมิอากาศ 
(ขีดจํากัดดานที่ ๑) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ขีดจํากัดดานที่ ๓) ภาวะนํ้าเนาเสีย (ขีดจํากัดดาน
ที่ ๕) และมลพิษ (ขีดจํากัดดานที่ ๘ และ ๙) 

สงทาย

 จริงอยู ที่ปญหาที่เกิดกับธรรมชาติทุกวันนี้ 
ทําใหสถานการณดูนาเปนหวงเปนอยางมาก แต
ปญหาตางๆ ก็คือสัญญาณที่แจงเตือนภัยลวงหนา 
เพื่อที่เราจะไดแกไขและยับยั้งความเสียหายได
อยางทันทวงที 
 การแกไขวิกฤตชองโหวโอโซนที่กลาวมา
ขางตน ไดแสดงใหเห็นแลววา ถึงปญหาจะยิ่งใหญ
เพยีงใด หากมนษุยเรารวมมอืกนัแกไขอยางจรงิจงั 
ก็จะสามารถผานพนวิกฤตไปได 

นักวิทยาศาสตรอยางทีมของ ศ.โยฮัน ไมไดแค
ชวยทาํหนาทีเ่ตอืนภยั แตยงัไดบอกหนทางทีจ่ะนาํ
เรากลับสูความปลอดภัย แตเสนทางกลับสูความ
ปลอดภัยทีว่านี ้อาจยงัเปดอยูอกีไมนาน ความหวงั
ยงัไมสญูสลาย แตเราทกุคนตองพรอมใจกนั รบีเรง
แกปญหาอยางจริงจังตั้งแตวันนี้

“คริสตทศวรรษที่ ๒๐๒๐ - ๒๐๓๐ จะเปนสิบป
ที่ชี้ชะตาของสังคมมนุษยบนโลกใบนี้...  อนาคต
ไมมีใครลขิติ หากแตอยูในกาํมือของพวกเราเอง” 
-- ศาสตราจารยโยฮัน ร็อคสตรอม

1 เช้ือเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตวที่ตายทับถมกันนับลานป
ใตทองทะเลหรือพื้นดินลึก ไดแก ถานหิน นํ้ามันดิบ และกาซ
ธรรมชาติ เปนตน
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ธรรมะกบัสิ�งแวดลอ้ม

เหน็ขยะภายใน จากขยะภายนอก
พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

จะทําบุญได ตองมีเวลา แลวจึงจะไปทําบุญที่โนน
ทีน่ีไ่ด แตบญุขัน้พืน้ฐานนีไ้มตองใชเงนิ หรอืใชเวลา 
เปนการดูแลสุขภาพ ดูแลชีวติขั้นพื้นฐาน ถาเราทํา
สิ่งนี้ได คุณภาพชีวิตของทุกคนจะดีขึ้น
 “คุณภาพชีวิต” หลายคนมองวา การมีเงิน 
มีเทคโนโลยีสูงๆ มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย 
นัน่คอืคณุภาพชวีติทีด่ ีแตความจรงิแลว ใหดรูอบๆ 
ตัวเราสะอาดพอหรือยัง เราสบายใจหรือยัง ที่อยู
ท่ีอาศัยมองไปสบายหูสบายตาหรือยัง ถามอง
ไปแลว ยังขวางหูขวางตา ยังรกรุงรัง ยังสกปรก มี
ฝุนละออง PM 2.5 เต็มไปหมด เต็มไปดวยเชื้อโรค
ที่กําลังระบาดอยู แลวเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
อยางไร ฉะน้ัน บุญขั้นพื้นฐาน คือ ทําหมูบานให
เปนรมณีย ใหสะอาด สงบ รมรื่น ควรแกการที่จะ
ทาํบญุกศุลใหสูงๆ ยิง่ๆ ข้ึนไปได โดยเฉพาะการดแูล
สิ่งแวดลอม จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง

การดูแลสิ่งแวดลอม เปนการทําบุญข้ัน
พื้นฐานของเด็กๆ ทุกคน ยังไมตองมีเงินมีทอง 
ยังไมตองมีเวลา เพียงแคตั้งใจไปเก็บขยะ ๑ ชิ้นก็

ทําบุญพื้นฐาน ทําหมูบานใหเปนรมณีย

  จากนี้เปนตนไปจะนําธรรมะเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดลอม ซึ่งองคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดง
ไวแลว และหลวงพอสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ป. อ. ปยุตฺโต) ไดรวบรวมธรรมะหมวดนี้เอาไว ชื่อ
วา “ทําบุญพื้นฐาน คือ ทําหมูบานใหเปนรมณีย” 
มาแสดงเพือ่ใหศรทัธาญาติโยมสาธุชนไดเกิดธัมมัส
สวนมัยกุศล* ตอไป
 “ทาํบุญ” ในที่นี้คือเอากําลังกาย กําลังสติ
ปญญา กําลังความสามัคคี มาชวยกันทําบุญ
ทํากุศล หลายคนพอชวนทําบุญก็บอกวา ไมคอย
มีเงิน ไมคอยมีเวลา แตวันนี้จะพูดถึงการทําบุญ
ขั้นพื้นฐาน คือทําหมูบานใหเปนรมณีย ทําที่อยู
ท่ีอาศัยของเราใหสะอาด สงบ รมรื่น และมีอยู
มีกิน บุญสวนตรงนี้ คือบุญขั้นพื้นฐาน แตชาวพุทธ
กลบัมองขามไป คดิวาตองหาเงนิมาทาํบญุ ตองหา
เวลามาทําบุญ คิดวาเราตองมีสตางคกอน แลวจึง

* ธัมมัสสวนมัย [ทํา-มะ-สะ-วะ-นะ-ไม] บุญสําเร็จดวยการ
ฟงธรรม



บานท่ีสกปรกรกรุงรัง มันเหนื่อย แตพอทําเสร็จ 
มองเหน็ความสะอาดแลว คนทาํกร็ูสกึมคีวามสขุใจ
ขึ้นมาทันที 
      ๔. ผิวหนาผองใส เม่ือมีความสุข เกิดปติ 
ผิวหนาจะผองใสขึ้นมาเอง 
      ๕. ไดปฏิบติัธรรมตามคาํสัง่สอนของพระพุทธเจา 

ทําความสะอาด คือการปฏิบัติธรรมขั้นไหน 

      สวนมากเราจะนึกถึงการเดินจงกรม และนั่ง
สมาธิ วาเปนการปฏิบัติธรรมเทานั้น แตที่จริงแลว 
การปฏิบัติธรรมมี ๕ ขั้น  
 ขั้นที่ ๑. นะโม ๓ จบ  ไตรสรณคมน
     ขั้นที่ ๒. สมาทานศีล ๕ 
 ขั้นที่ ๓. กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ขั้นที่ ๔. การสวดมนต การทําสมาธิ 
 ขั้นที่ ๕. การเจริญวิปสสนา 
      “การปฏิบัติธรรม” เริ่มตั้งแต นะโม ตัสสะ... 
สวนการเก็บกวาดทําความสะอาด อยูในขั้นที่ ๒ 
ของการปฏิบัติธรรม คือเรื่องของศีล  ศีลที่เปน
ขอหาม เชน หามฆาสัตว หามลักทรัพย หาม
ประพฤติผิดในกาม หามพูดเท็จ หามดื่มสุราเมรัย 
สวนศีลที่เปนขอวัตรที่ควรทําก็มี เชน เสนาสน
วัตร ชวยเก็บกวาดทําความสะอาดที่อยู วัจจกุฎี
วัตร ดูแลทําความสะอาดหองนํ้า เจติยังคณวัตร
ทาํความสะอาดลานพระเจดีย การทาํความสะอาด
จึงถือไดวา เปนการปฏิบัติธรรมขั้นที่สอง 

อานิสงสของการทําความสะอาด  

     อานิสงส ขั้นสูงสุดของการเก็บกวาดทํา
ความสะอาด คือมีวิมานบนสวรรค แคเก็บกวาด
ทําความสะอาดก็มีวิมานบนสวรรคมาเกิดรอ
ดังตัวอยางของ คุณตาขอทานแกๆ คนหนึ่งที่อยู
วัดเชตวัน คุณตาขอทานนี้มานั่งรอพระฉันอาหาร 

สามารถทําได ขอยกตัวอยาง เด็กคนหนึ่งเห็นคน
กินกลวยแลวโยนเปลือกกลวยลงไปบนถนน เด็ก
คนนั้นจึงเก็บไปทิ้งถังขยะ หรือเอาไปทําปุย แตถา
เปลือกกลวยนั้นยังอยูบนถนน หากมอเตอรไซค
วิง่ผานไปเหยยีบเขา อะไรจะเกิดขึน้ รถมอเตอรไซค
จะแฉลบ ลมทันที เกิดอุบัติเหตุถึงแกชีวิต เพราะ
เปลือกกลวยแคชิ้นเดียว 
 สมัยกอน ตอนอาตมาเปนเด็ก พวกวัยรุน
ชอบแขงรถมอเตอรไซคกัน ผู ใหญหามเทาไรก็
ไมหยุด เขาจึงนําเปลือกกลวยไปโปรยไวตามทาง
ท่ีมอเตอรไซคจะบิดแขงกัน ไมถึง ๑๐ นาที รถ
มอเตอรไซคแฉลบไปคนละทศิคนละทาง เงยีบเสยีง
ไปเลย เขาไมไดอยากจะแกลงเด็ก แตบอกเทาไร
ไมหยุด จึงตองสั่งสอนกัน โดนเปลือกกลวยทีเดียว
เข็ด 
     ดังนั้น ถาเราเก็บเปลือกกลวย คนที่ใชถนน
หนทางก็ไดรับความปลอดภัย เปลือกกลวยที่เรา
เห็นเปนขยะนี้ หากใครมีหูด มีต่ิงเนื้องอก หรือ
ตาปลาอยู นําเปลือกกลวยดานในไปวางทาบบริเวณ
ติ่งเนื้อที่งอกเกินมา มันจะดึงออกไดท้ังราก จะ
เห็นไดวาเปลือกกลวยน้ันมีประโยชนหลายอยาง 
รักษาโรคก็ได ทําปุยก็ได ทําไดสารพัดเลย นี่เปน
เรื่องของเปลือกกลวย

การเก็บขยะชิ้นเดียวจะไดอะไร 

     ๑. มนุษยรักใคร ใครเห็นใครก็รักคนที่ชอบ
เก็บขยะ ทําความสะอาด เชน อยูที่บาน เห็นอะไร
ตกหลน ก็เก็บใหเรียบรอย แมเห็น แมก็รัก“โอ 
ลูกคนนี้ขยัน เก็บของเรียบรอยเลย” ถาคนอื่นเห็น 
คนอื่นก็ชม“โอ เด็กคนนี้ชอบความสะอาด”  
     ๒. เทวดารักใคร เทวดาจะคอยปกปกรักษา
คนที่ชอบเก็บกวาดทําความสะอาด
      ๓. เกิดความสขุใจ ตอนลงมอืทาํความสะอาด

๖๕ ๖๙



เพื่อจะรับอาหารที่เหลือไปรับประทาน
     อยูมาวันหนึ่ง พระโมคคัลลานะทานขึ้นไป
ทองเที่ยวบนสวรรค แลวไปพบเห็นวิมานหนึ่ง
มีแตนางฟา ไมมีเทพบุตร พระโมคคัลลานะจึง
ถามวา “เจริญพร นางฟาทั้งหลาย วิมานนี้แปลกนะ 
มีแตนางฟาตั้ง ๔ องค แตไมมีเทพบุตรสักองคเลย 
เทพบุตรไปไหนหมดหรือ” นางฟาจึงกราบเรียนวา 
“ทานเจาคะ เทพบุตรท่ีจะมาเกิดบนวิมานนี้ คือ
คนขอทานอาย ุ๘๐ กวาป ทีว่ดัเชตวนัเจาคะ” พระ
โมคคลัลานะไดถามวา “คณุตาแกๆ  คนนัน้ ทานเขา
ก็ไมให ศีลก็ไมรักษา ภาวนาก็ไมเจริญ แลววิมานนี้
เกิดรอเขาดวยบุญกุศลตรงไหนเลา” เพราะทาน
ไดทราบวา ชายขอทานผูนั่งรออาหารจากพระ 
ขณะที่พระยังฉันไมเสร็จ แกก็จับไมกวาด กวาด
ตรงโนนที...ตรงน้ีที พอพระฉันเสร็จ แกก็ทิ้ง
ไมกวาดแลวไปรับอาหารมารบัประทาน กวาดแบบ
ไมไดตั้งใจ 
     นางฟาเลยกราบเรียนพระโมคคัลลานะวา 
“ทานเจาคะ คุณตาแกๆ เขาไมไดต้ังใจกวาด
ลานวัดหรอก กวาดฆาเวลา แตถึงเขาจะไมไดตั้งใจ
กจ็รงิ แตบุญกุศลก็เกดิขึน้กบัเขาแลว มวีมิานเกดิรอ
เขา พรอมทั้งนางฟา ๔ องค” แลวนางฟาไดกราบ
เรยีนพระโมคคลัลานะตอ “ทานเจาคะ ถาทานกลบั
ไปเมอืงมนษุย ชวยบอกคณุตา ใหรบีๆ ละสงัขาร มา
เสวยสุขบนวิมานไดแลว นางฟารออยู”
  เมื่อพระโมคคัลลานะกลับลงมาเมืองมนุษย 
วันน้ันทานไปบิณฑบาตไดมา ทานก็แบงอาหาร
สวนหน่ึงใหคุณตารับประทานไดอิ่มเต็มที่ คุณตา
จึงไมตองไปน่ังรอพระ และเม่ือพระโมคคัลลานะ
ฉันภัตตาหารเสร็จ ลางบาตรเรียบรอยแลว จึง
เดินไปคุยกับคุณตาวา “ท่ีตากวาดลานวัดรอพระ
ฉันเสร็จนะ วิมานบนสวรรคเกิดรอแลว” คุณตา
กง็ง “วมิานอะไรครบั” พระโมคคลัลานะจงึบอกวา 

“ท่ีโยมไปกวาดลานวัด รอพระฉันเสร็จเพื่อไปรับ
เอาอาหารมาทานนะ แคกวาดลานวดัฆาเวลา วมิาน
บนสวรรคก็เกิดรอ มีนางฟา ๔ องครออยูบนวิมาน
นั้นดวย”  คุณตาดีใจ  “โอ...ขนาดไมไดตั้งใจกวาด 
ยังมีนางฟาตั้ง ๔ องค” 
     วนันีค้ณุตาไมตองรออาหาร พระโมคคลัลานะ
แบงใหไดทานจนอิ่ม มีแรงเต็มที่ เมื่อพระโมคคัลลานะ
เลาวา มีวิมานบนสวรรคเกิดรอก็ดีใจ คราวนี้จึง
ตัง้ใจกวาดเลย ใชเรีย่วแรงทีท่านอาหารเสรจ็ใหมๆ
คุณตาแกๆ คนเดียวกวาดวัดเชตวัน ๒๐๐ ไร พอ
กวาดเสร็จก็เหนื่อย ไปนั่งพักจนหลับไป พอตื่น
ขึ้นมา ตะลึง “อะไรนี่ นางฟาเต็มไปหมดเลย ตั้ง 
๑,๐๐๐ องค ตอนแรกพระโมคคัลลานะบอกวา มี 
๔ องค” คุณตากวาดลานวัดเสร็จแลวก็นั่งหลับ 
ภาษาชาวบานเรียกวาไหลตาย ไมมีเจ็บ ไมมีปวด 
พอรู สึกตัวอีกทีก็เปนเทวดาอยู บนสวรรคแลว 
ตอนแรกกวาดอยางไมตั้งใจ มีนางฟา ๔ องค พอ
ตั้งใจกวาด มีนางฟา ๑,๐๐๐ เปนบริวาร “เออ...
นี่เราฝนไปหรือวาจริงๆ ลองหยิกเนื้อตัวเอง อุย...
หยกิเจบ็ แสดงวาเราเปนเทวดาจรงิๆ แลว บญุอะไร
หนอ ไดมาเกิดเปนเทวดา มีนางฟาต้ัง ๑,๐๐๐” 
ยอนกลับไปดู กอนสิ้นลมหายใจ กวาดวัดเชตวัน 
๒๐๐ กวาไร แบบตั้งใจแควันเดียว มีวิมานใหญ
เกิดขึ้น มีนางฟาเปนบริวารเพิ่มจาก ๔ องคเปน 
๑,๐๐๐ องค เรื่องนี้มีบันทึกในพระไตรปฎก
      สรุปวา อานิสงสของการเก็บกวาดทําความ
สะอาดม ี๕ อยาง คอื  ๑. มนษุยรกัใคร ใครเหน็ใคร
กรั็ก มีเสนห  ๒. เทวดารักใคร เทวดาชอบความสะอาด  
๓. มีความสุขใจ ผิวพรรณผองใส  ๔. ไดปฏิบัติธรรม
ตามคาํสัง่สอนในเรือ่งของศลีวตัร  ๕. วมิานบนสวรรค
เกิดรอ เรื่องนี้มีกลาวไวโดยตรงในพระไตรปฎก 
คัมภีรอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต ถารูอยางนี้ เรา
ทําความสะอาดกันตั้งนานแลว 

๖๕๗๐



หนาบานสะอาด ใสบาตรทุกวัน

 ขอยกสถานที่ตัวอยาง ในระดับอําเภอ ที่อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายกเทศบาลเมือง
พนัสนิคมไดความคิดเร่ืองคัดแยกขยะทําความ
สะอาด ทําอําเภอพนัสนิคมใหสะอาดหมดจดนาอยู 
สวนระดับจังหวัด ที่จังหวัดนาน ตอนเชาชาวบาน
นําขาวและกับขาวไปวางหนาบาน เพื่อรอพระมา
บิณฑบาต ระหวางรอพระก็กวาดหนาบานตัวเอง 
กวาดเสร็จแลว แยกเอาใบไมไปทําปุย สวนกระดาษ
และพลาสติกเก็บไวขาย พอพระมาก็ลางมือใสบาตร 
ทําอยางนี้ทุกวัน หนาบานทุกคนจึงสะอาด คือ
ใชเวลา ๓๐ นาที รอใสบาตรดวย กวาดหนาบาน
แยกขยะไปดวย บานสะอาด ไดใสบาตรทกุวนั เปน
เทศบาลท่ีไมมีขยะ ถังขยะก็ไมมี ชาวบานชวยกัน
เก็บหมดแลว เหลือขยะใหเทศบาลเก็บไมมาก จึง
ไมตองตั้งถังขยะในตัวเมือง พอไมมีถังขยะมองไป
ทางไหนก็สะอาด พอสะอาดงบประมาณจดัการขยะ
ก็ไมตองมาก มองไปทีไรสะอาดตลอดเวลา เพราะ
ทกุคนชวยกนั จังหวัดน่านจึงได้รับรางวัลเทศบาล

สะอาดดีเด่นของอาเซียนเป็นปีที� ๓ ไมใชแคใน
ระดับประเทศ และในเชิงทองเท่ียว คนก็มาทองเท่ียว
เมืองนานกันมากขึ้น เมืองเล็กก็จริง แตสะอาด สงบ 
ถังขยะไมคอยมี ตอนนี้มีการเขาไปลงทุนดานการ
ทองเทีย่วมากขึน้ เริม่เขาไปเยอะ ขยะนาจะเกิดขึน้
บางแลว ชวงสองปนี้ที่เชื้อโควิดกําลังระบาดมากๆ 
ที่อื่นเงียบเหงา แตที่นานยังมีคนไปเที่ยว เปนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ระวัง..จัดการขยะไมถูกตอง

      จะเห็นไดวาที่ประเทศไทยนี้ ตัวอยางที่ดีๆ ก็
มีใหเห็น ไมใชไมมี แตวาเราไมเอาตัวอยางมาใช 
เพราะยังไมเห็นประโยชนชัดๆ วามันดีตอสุขภาพ
อยางไร ถาคนที่ไมเก็บกวาดทําความสะอาดเลย 

อยากทิ้งตรงไหนก็ทิ้ง จะมีผลอยางไร ถาวาตาม
พระสตูร เขาจะปวยเปนโรคผวิหนงั ปวยเปนโรค
ระบาด โรคที่รักษาไมคอยหาย  สําหรับคนที่ชอบ
ทิ้งขยะผิดที่ผิดทาง แตถาเปนพระทิ้งขยะลงคลอง 
ลงแมนํา้ ไมถกูที ่ไมถกูทาง จะถกูปรบัอาบตัทิกุกฏ 
แตถาสามเณรทิง้ขยะผดิทีผ่ดิทาง จะถกูทณัฑกรรม 
นี้ในแงของกรรม สวนไมตองถึงกรรม แคทิ้งขยะ
ผิดที่ จะเกิดอะไรขึ้น ฝุนละออง PM 2.5 มาแลว 
ถาขยะทับถมกันมากๆ ในบอขยะ เศษอาหารก็ทิ้ง 
ใบไมก็ทิ้ง พลาสติกก็ทิ้ง มันหมักหมมมากๆ ไมกี่วัน
จะเกิดเปนแกสมีเทน มันจะติดไฟขึ้นมาเอง แกส
มีเทนนี้ถาลุกไหมในรัศมี ๕ กิโลเมตร จะไปทําลาย
ระบบหายใจ และทําใหเปนมะเร็งปอด แตถาเรา
นําขยะมาหมักในถังหมักตามแบบมาตรฐานของ
วัดจากแดง เราก็จะไดปุย ไดแกสที่นําไปใชหุงตม
และสําหรับปนไฟ 
 ผลรายของการจดัการขยะไมถกูตองนี ้ไมตอง
พูดถึงกรรมในชาติหนา ผลลัพธในชาตินี้เห็นทันที 
แตคนมักไมตระหนัก โดยเฉพาะจะเห็นชัดๆ ใน
ชวงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวง
ที่อากาศรอน เศษอาหารที่ทิ้งทับถมกันทําใหเกิด
แกสไขเนา แกสมีเทน  ถาแกสมเีทนเกดิไฟลุกขึน้มา 
ใชนํา้ฉดีจะไมดบั ตองเอารถแบค็โฮ (backhoe) ไป
เกลีย่ใหขยะมนัแยกออกจากกนั แกสมนัจงึจะหาย 
พอหายแลวมันก็ดับเอง แตถาใชนํ้าฉีดมันจะไมดับ 
แลวแกสนี ้มนัลกุใตนํา้ไดดวย มนัผานนํา้แลวกเ็ปน
ไฟลุกจากใตนํ้า ที่เราเรียกกันวาบั้งไฟพญานาค 
      หลายคนสงสัยเรื่องบั้งไฟพญานาค เอาปน
ไปยิงขึ้นฟาหรือเปลา อาตมาไดลองพิสูจนในเชิง
วิทยาศาสตร และเห็นประจักษเองที่หลังกุฏิ เมื่อ
กอนตรงหลังกุฏิเปนที่ต่ํา ไมมีอะไรจะถม จึงเอา
เปลือกละหุงมาลงจนลึกประมาณ ๒ เมตร เปลือก
ละหุงทัง้นัน้เลย ขางบนเปนนํา้ แตจูๆ  กมี็ไฟลกุจาก
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ใตนํ้าขึ้นมาหลังกุฏิ ทั้งๆ ที่เปนพื้นนํ้า แตไฟมันผุด
จากใตนํ้าขึ้นมา พอนํ้าลดก็ไปเกลี่ยดู เปนเปลือก
ละหุงที่ทับถมจนเกิดเปนแกสมีเทน ทําใหนึกถึง
บั้งไฟพญานาค ท่ีซากพืชซากสัตวทับถม ทําใหมี
ไฟลกุจากใตแมนํา้โขง จนตองแหกนัไปชม และสวน
ที่วาเพราะคนเอาปนไปยิงเปนช่ัวขณะ แตถาเปน
แกสมีเทนจากซากพืชซากสัตว เปนเรื่องธรรมชาติ

เห็นเปนขยะ หรือวัตถุดิบผลิตสินคา

 ถาเราเขาใจในเชิงลึกตรงนี้แลว เรื่องของขยะ
ไมตองทิ้งเลย ไมมีขยะอีกตอไป เรามองเปนขยะ 
เพราะมนัปนกนัหมด ถาจับแยกกนั มันกค็อืวตัถดุบิ
ในการผลิตสินคา 
โฟม:
      อยากไดกาวยางอยางดี จะใชโฟมกับนํ้ามัน
เบนซินก็ได แตเหม็น โฟมกับทินเนอรไมเหม็น 
ตอนนี้อาตมาปูหญาเทียมตรงทางเขา โดยใชกาว
ที่มาจากโฟมกับทินเนอรผสมกัน มาทาหญาเทียม
กับพื้น พอมันแหงก็จะยึดติดแนนไมหลุดไปไหน 
เปยกนํ้าก็ไมหลุด ไมมีปญหา 
      โฟมยังใชทําอะไรไดอีกหลายอยาง เชน โฟม
ผสมปูนซีเมนตทําอิฐตัวหนอน ทําเปนกลองใส
ดินสอใหกับเด็ก แตตอนนี้เราปฏิเสธโฟม โนโฟม 
ไมเอาโฟม เนื่องจากวาไมรูจักวิธีการกําจัดโฟม แต
ถากําจัดเปน โฟมเปนวัตถุดิบที่ทําอะไรไดสารพัดเลย
      ถาใครเขาไปเทีย่วในคลองแคขางใน จะเห็นทุน
ดักขยะทํามาจากเศษโฟมและเศษอวนเกาๆ ที่เขา
ทิง้แลว อาตมาทาํเปนทุนดักขยะ เขาสงเขาประกวด
แขงขันในดานการทองเท่ียว ไดรับรางวัลดีเดน
กลับมา นั้นคือขยะโฟม แตใชไอเดียเอาอวนเกาๆ 
มาหุมหอ มีหัวพญานาคใสเขาไป เปนพญานาค

ดักขยะ ทําใหดูเปนตัวอยางวา
ถาแยกขยะออก

จากกัน เราจะไดวัตถุดิบในการผลิตสินคา 
เศษอาหาร:
      เศษอาหารสามารถนาํไปทาํปุยได สงใหมลูนธิิ
ชัยพัฒนา เฉพาะปุยเศษอาหารได ๖๐ กวาตันแลว 
ทางมูลนิธิไดถวายคาปุยมาดวย การทําปุยจาก
เศษอาหารสามารถทําไดปหนึ่งหลายรอยตัน 
เครื่องทําปุยจากเศษอาหาร ตอนแรกดูเครื่องใน
ประเทศไทย รูสึกวามันคอนขางแพง ทําเองก็ยังใช
ไมได จึงสั่งจากเมืองจีน เครื่องหนึ่งราคาประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท สัง่เขามา ๔ เครือ่ง วนัที ่๕ มนีาคม
จะมาถงึประเทศไทย อาตมาไปดเูครือ่งมาหมดแลว 
ทัง้ในประเทศไทย และเมอืงนอก ผลติอยางนี้ๆ  แลว
ไดมาตรฐานอยางนี้ วันนี้ทํา พรุงนี้ไดปุย วันหนึ่ง
ทําไดหลายสิบตัน เอาเศษอาหารท้ังหมดนี้ บดก่ิงไม 
ใบไม ทําปุยไดเลย 
      ใครอยากทําปุยอินทรีย ชวยเกษตรกร ชวย
ชาวนา ตอนนี้อาตมามีปุยตัวอยาง เปลือกมันกับ
แกลบดํา แคสองอยางนี่ก็เปนปุยอินทรียไดแลว 
ถาทําเองตันละ ๓๐๐ บาท ถาไปซื้อเขามาตันละ 
๔๗๐ บาท คารถคาขนสงดวย สตูรนีค้อืปุยธรรมดา 
ปุยอนิทรยีงายๆ แตถาตองการเรงดอก ใหผสมขีไ้ก
เขาไปเล็กนอย ถาไมตองการเรงดอกเรงผล ใชแคนี้
ไดเลย ไนโตรเจนสูง คา NPK ครบ ตามมาตรฐาน
ของปุย
 ในเรื่องของเศษอาหาร ถาแยกเศษอาหาร
ออกมาจะเปนขยะอินทรีย ๖๐% เปนปุยอยางดี
ชวยใหเกษตรกรไดใชปุ ยราคาถูก ไมตองไปหา
ที่ไหนเลย เศษอาหารก็ได เศษเปลือกมันก็ได ถา
ไมมีเศษอาหาร เปลือกออย ชานออย กากออยก็
ใชได แมแตเปลอืกทเุรยีนกย็งัใชได ตรงหนาวดัรวก
เขาขายทุเรียน ชวงที่ทุเรียนขายดีๆ เฉพาะเปลือก
ทุเรียน วันละ ๒ ตัน ตอนแรกเขาจาง อบต.มาเก็บ 
ตองจายคาเก็บเพิ่ม วันหนึ่งอาตมาไปเจอเขา ก็เอา

กลับมา นั้นคือขยะโฟม แตใชไอเดียเอาอวนเกาๆ 
มาหุมหอ มีหัวพญานาคใสเขาไป เปนพญานาค

ดักขยะ ทําใหดูเปนตัวอยางวา
ถาแยกขยะออก
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เปลอืกทเุรยีนมาทาํปุยใหเขาด ูเขากต็ามมาด ูไดทาํ
ไปครั้งหนึ่งจากเปลือกทุเรียนที่เขาขาย 
 ที่จริงเปลือกทุเรียนเหลาน้ันใชไดหมดเลย 
แตเนื่องจากวาเราไมไดคิดตอ ขายแคทุเรียน ปอก
ทุเรียนขายมันก็ไดเงินพอแลว เปลือกทุเรียน ๑ ตัน 
ถามาบดเสรจ็แลว ใสหวัเชือ้เหด็ฟางเขาไป เหด็ฟาง
ก็งอกดีมาก พอจะทําปุย เห็ดฟางก็ไมตองเก็บแลว 
ใชเปนปุยตอไดเลย นี่คือวิธีแปรรูปเปลือกทุเรียน
 ฉะนั้น ถาเราเขาใจสิ่งเหลานี้ เศษอาหาร
อยาทิ้ง กิ่งไม ใบไมก็อยาทิ้ง ถาเราเขาใจในเชิง
การแปรรูป ในการทําผลิตภัณฑตางๆ จึงอยากจะ
เชญิชวนวา ใครตองการปุยราคาถกู จะสอนให บอก
วธิกีารทําให ตองการเคร่ืองจกัรทีร่าคาไมสงู ทีไ่หน
เขาผลติเครือ่งจกัรอะไร อยางไร โดยเฉพาะโรงงาน 
ทาํไมอาตมารูจกัโรงงานเยอะขนาดนี ้ก็เพราะวาไป
บรรยายใหเครือโรงงานเกือบจะทุกโรงงานทั้งหมด 
ไปบรรยายทีโ่รงพยาบาลศริริาช รามา พระนัง่เกลา 
หัวเฉียว เทพธารินทร ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย 
และบริษัทประกันภัยเกือบทุกบริษัทก็ไปบรรยาย
มาแลว ฉะนั้น จะเอาเศษอาหารไปทําปุย ก็ไป
ขอความรูเขามา แลวก็มาทําปุย ฉะนั้น เร่ืองของ
เคร่ืองจักร เครื่องไมเครื่องมือในการทําปุยจึงพอ
จะแนะนําได
แกว:
 นอกจากเรื่องโฟม และเรื่องเศษอาหารแลว 
อกีอยางหน่ึงคอื เร่ืองขวดแกวทีห่ลายคนโยนทิง้กนั
เต็มไปหมด เมื่อเก็บกวาดทําความสะอาด คัดแยก
ขยะแลว จะนาํไปทาํอะไรไดบาง จงึทาํเปนตัวอยาง
ใหญาตโิยมด ูตอนนีอ้าตมาซือ้เครือ่งบดแกวมอืสอง
จากญีปุ่น ราคา ๕ - ๖ หมืน่บาท บดแกวไดมากมาย
เลย บดแลวไปทําโถแกว บาตรแกว บาตรเจ็ดสี 
โคมไฟแกว และไปทาํเปนพระพทุธรปูกไ็ด ตอนนี้
ทําพระพุทธรูปจากแกวหม่ืนกวาองค เลี่ยมทอง

ไวเรียบรอย ปลุกเสกแลว รอเปดตัววา แกวที่เรา
โยนทิ้งกันนั้น มาบดแลวไดอะไร ถาไมทําอะไรเลย 
นําไปเทลงบนชายหาดที่มันดําๆ ชายหาดก็จะขาว
ขึ้นมาทันที ถาขายใหโรงเหล็กเขาเอาไปพนสนิม
เหล็ก ขายไดเปนกิโลกรัม 

วิธีจัดการขยะติดเชื้อ

 เราสงสัยกันวา ขยะอะไรจะใชไดบาง ทําได
หมดนัน่ละ ยกเวนขยะตดิเชือ้จะสงไปใหเขาจดัการ
เผาตามมาตรฐาน แตมีบริษัทหนึ่งมาชวนวาขยะ
ติดเชื้อก็ทําได มีนํ้ายาฆาเช้ือ ฆาเชื้อไดหมดเลย 
ฆาเชื้อเสร็จนํามารีไซเคิลใหมไดทั้งหมด แตอาตมา
ยังไมอยากทําถึงขนาดนั้น เกรงจะมีปญหาในเรื่อง
กฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ดวย จึงใหเขานําขยะติดเชื้อ
ไปเผาตามปกติของเขา นอกนั้นใชไดหมดเลย 
      ขยะหนากากอนามัยที่เราใชแลวรวบรวมทิ้ง
ตามที่แนะนํา ทางการจะเอาไปเผาอยางเดียวเพื่อ
ความปลอดภัย แตถาจะเอาไปทําเชื้อเพลิง RDF* 
ก็ได เก็บมัดถุงใหแนน แตตองมีการขนสงที่ดี การ
บริหารจัดการดี ขยะติดเชื้อก็นํามาใชประโยชน
ไดหมด คนที่ใชหนากากอนามัยทุกวัน หากไมทิ้ง
กับทางการ ก็เผาเองเลย เผาไมยาก ควันไมคอยมี 

*RDF Refuse Derived Fuel การแปลงขยะใหเปนเชื้อเพลิง
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ทําใหมันเปนชิ้นเล็กๆ แลวก็จุดไฟเผาในปบ หมอดิน 
หรือในถังก็ได เผาเสร็จมันก็จบ แตถาใสถุงแลว
รอใหเขาเก็บ มันอาจหลุดจากถุงหรือถุงรั่ว จึงควร
ใสถุงมัดใหดี รถเก็บขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ นานๆ 
จะออกมาสักคัน จังหวัดสมุทรปราการยังไมมีเลย 
ใหคัดแยกขยะติดเชื้อเอาไว แตถึงเวลามาเก็บ ก็
รวมกันอยูดี 
 การบริหารจัดการขยะติดเชื้ อ  เฉพาะ
โรงพยาบาลทําไดแนนอน แตถาของชาวบาน
ทั่วๆ ไปที่เปนขยะติดเชื้อ เทาที่เห็นมายังไมมีอบต.
ไหนทําเปนกิจจะลักษณะ ฉะนั้น เราจัดการเองดี
ที่สุด ปลอดภัยที่สุด เคยไปดูงานมาแลว ขยะติด
เชือ้รวมถงึกระดาษชาํระในหองนํา้ เราจดัการเองได 
หาทอปูนมาทอหนึ่ง แลวเอานํ้ายาฆาเชื้อโซเดียม
ไฮโปคลอไรต หรือใชนํ้ายาซักผาขาวใสลงไป เชื้อ
มันจะตายหมด หรือจะเผาก็ได ชวงที่โควิดแรงๆ 
ทางวัดแจกชาวบานวันละเปน ๑,๐๐๐ ลิตร ซึ่ง
ฆาเชื้อไดแนนอน แตถาไมมีอะไร จะใชผงซักฟอก
ก็ได นํ้ายาซักผาขาวก็ได ฆาเชื้อไดทั้งหมด 
      ถาเราเผาขยะเหลานี้แลว มันเปนฝุนผง นํา
ไปใสในตนไม ปุยเปนกรดพอผสมกับขีเ้ถาทีเ่ปนดาง 
ตนไมก็ดูดซึมไปใชงานได บางทีตนไมที่เราปลูก
ไมคอยเจริญเติบโต ใสขี้เถาไปจะทําใหมันเจริญ
เติบโตดี เพราะ ๑. มันเปนดาง  ๒. แมลงจะไมมา
รบกวน โดยเอาขี้เถาผสมนํ้า รอใหมันตกตะกอน 
นํานํ้าไปพนก่ิงพนใบ แมลงหรือเพลี้ยนี่จะหายไป 
ถาไมมีขี้เถาจะใชปูนกินหมากสีแดงๆ มาหมักนํ้า
เอาไว แลวเอานํ้าไปฉีดพวกเพลี้ยหรือแมลงที่มา
กินใบผัก มันจะหนีไปหมด เราจะเห็นไดวาขี้เถาก็
ใชประโยชนได บางแหงจึงมีการเผาปา เพื่อใหเกิด
ความเปนดาง พวกเพลี้ยหนี ตนไมก็แตกยอดใหม 
เพราะความเปนดางทําใหตนไมเจริญดีขึ้น 
      แตการเผาก็สรางมลพิษ จึงตองดึงเอาควัน

ออกมาเผาอีกครั้งหนึ่ง ควันนั้นเขาเรียกวา แกส๊

ชีวมวล โดยทําทอดงึออกมา แลวใสเขาไปในไฟ มัน
กต็ดิไฟอกี ฝุนละอองกจ็ะไมม ีคอืเอาควนัมาเผาไฟ
อกีทหีนึง่ เมือ่เผาหมดแลว ฝุนกจ็ะไมม ีแตทีเ่ราเหน็
ฝุนควันฟุงๆ นั่นคือเผาไหมไมหมด 

ภัยจากขยะภายนอกและขยะภายใน

      คร้ังหนึ่งเทวดามาทูลถามพระพุทธองควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวโลกถูกขยะภายใน ถูก
ขยะภายนอกทวมทับ ขางนอกมองไปเห็นขยะ
เต็มไปหมด ทวมทับสัตวโลกอยู สวนขยะภายใน
ก็เต็มไปหมด ทวมทับอยู ใครบางมีความสามารถ
กําจัดไดทั้งขยะภายใน ทั้งขยะภายนอก 
      ขยะภายใน ขี้โมโหคือโทสะ ขี้งกคือโลภะ 
ขี้หลงขี้ลืมคือโมหะ ขี้อิจฉาคืออิสสา ขี้เหนียวคือ
มัจฉริยะ ขี้สงสัยคือวิจิกิจฉา  
      ขยะ ๑๐ กองที่อยูในสมองนี้ ใครบางมีความ
สามารถในการกําจัดขยะเหลานี้ ขยะภายนอกก็
กําจัดได ขยะภายในก็กําจัดได ขยะภายนอกถา
กาํจัดแลวเกบ็แลว จะไดมนษุยสมบัติ สวรรคสมบัติ 
แตกําจัดขยะภายในจะไดนิพพานสมบัติ 
มีเทวดามาทูลถามเปนภาษาบาลีวา 

“อนโฺต ชฏา พหิ ชฏา   ชฏาย ชฏติา ปชา  

ต ํต ํโคตม ปุจฉฺาม ิ    โก อมิ ํวิชฏเย ชฏนตฺ ิฯ”
 “ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวโลกถูกขยะ
ภายนอก ขยะภายในทวมทับอยู  ใครบาง
สามารถกําจัดขยะภายนอก ขยะภายในใหกับ
สัตวโลกได” 

พระพุทธองคตรัสตอบวา 
“สเีล ปตฏิฐาย นโร สปฺโ  จิตตฺ ํป�ฺฺจ ภาวย ํ

 อาตาปี นิปโก  ภิกขฺ ุ     โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ”  
สเีล ปตฏิฐาย คนที่ตั้งอยูในศีล นโร สปฺโ

นรชนคนนั้น เกิดมามีปญญามาต้ังแตเกิดดวย  
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จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวยํ เขาพัฒนาจิตดวยสมถ
กรรมฐาน พัฒนาปญญาดวยวิปสสนากรรมฐาน  
อาตาปี เขามคีวามเพยีรอยางตอเนือ่งแบบไมลดละ  
นิปโก มีปญญาในการบริหาร  โส ภิกขฺ ุคนที่เห็น
โทษเหน็ภัยในขยะภายนอก เห็นโทษเห็นภยัในขยะ
ภายใน และมีคุณสมบัติ ๖ ประการคือ ๑. มีศีล  
๒. มีปญญามาตั้งแตเกิด ๓. เจริญสมถะ  ๔. เจริญ
วิปสสนา  ๕. มีความเพียรตอเนื่อง  ๖. มีปญญา
ในการบริหาร  
 คนทีม่คีณุสมบตั ิ๖ ประการนี ้กําจดัไดทัง้ขยะ
ภายนอกและขยะภายใน 
      กาํจดัขยะภายนอก ไดสขุภาพ ไดมนษุยสมบติั 
ไดสวรรคสมบตั ิกาํจดัขยะภายใน ไดนพิพานสมบตัิ 
ฉะนั้น คุณสมบัติ ๑. มีศีล ศีล ๕ ตามปกติ และก็
ศีลที่เปนขอวัตร เชน เก็บกวาดทําความสะอาด  
๒. มีปญญา คือเห็นอะไรก็แยกแยะวาอันนี้ทํา
อยางนีไ้ด คนทีม่ปีญญามาต้ังแตเกิด เหน็อะไรก็จะ
คิดเปน  ๓. พัฒนาจิต คือทําสมถะ ทําใหจิตสงบ  
๔. พัฒนาปญญา คือเจริญวิปสสนา  ๕. มีความ
เพียรตอเนื่อง จะทําอะไร ทําความดี ทําตอเนื่อง 
อยาหยุดความเพียร ๔ ประการ  ๖. มีปญญาใน
การบริหาร บริหารเวลาไดอยางลงตัว ไปทํางาน
หาเงิน สวดมนตไหวพระ อาบนํ้า ตองทานอาหาร 
ตองพัก ถึงเวลาไปเที่ยว นี่คือ นิปกะ มีปญญาใน
การบรหิาร  คนทีม่คีณุสมบติั ๖ ประการดังทีก่ลาว
มาแลวนี้ กําจัดไดทั้งขยะภายนอก กําจัดไดทั้งขยะ
ภายใน ไดทั้งมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ แลวก็ได
ทั้งนิพพานสมบัติ

นักปฏิบัติเก็บขยะแลวไดอะไร  

 เก็บขยะ ๑ ชิ้น ลดกิเลสไป ๒ ตัว คือทิฏฐิกับ
มานะ ถามีทิฏฐิ มีมานะ ไมยอมกมหัวใหใคร ไมยอม
กมลงไปเก็บขยะแมแตชิ้นเดียว ถากมลงไปเก็บ 

แสดงวาทิฏฐกิบัมานะถกูจดัการลดลง ขยะชิน้เดยีว 
มันสกปรก แตยกชวีติของเราใหสงูขึน้ ไดบุญไดกศุล 
ความสะอาดดีตอสุขภาพ  วิมานบนสวรรคเกิดรอ 
ลดทิฏฐิ ลดมานะ นั่นคือกิเลสที่ถูกจัดการออกไป 
แตเรามองไมเห็นตางหาก ฉะนั้น ขยะชิ้นหนึ่ง ถา
เราเก็บแลว ๑. เก็บเพื่อใหคนปลอดภัย ๒. เกบ็เพื่อ
เอาไปใชประโยชนได ๓. เก็บใหไดประโยชนสูงสุด 
ขยะภายนอกที่เราเก็บไดนี้มันเก็บงาย แตขยะ
ในสมองของเราเก็บยากกวานี้มาก เก็บขยะขี้โมโห 
ออกดวยขันติและเมตตามากๆ เก็บขยะขี้หลงข้ีลืม 
ออกไดดวยการเจริญสติ เจริญสติปฏฐานใหมากๆ 
เก็บขยะขี้เหนียวขี้งกออกไปดวยจาคะ ฝกการ
บริจาค ไมมีอะไรจะทําบุญ ก็เอานํ้ามาถวาย
พระพุทธเจา ถวายนํ้า ๑ แกว ไดอานิสงส ๑๐ 
ประการ ถวายดอกไมสัก ๑ ดอก ไดอานิสงส
มากกวานั้นอีก ถาถวายอาหารสัก ๑ มื้อละ ได
อานิสงสมากกวานั้นอีก ฉะนั้น จาคะที่เราบริจาค
ออกไปๆ เรียกวาเก็บขยะขี้งกขี้เหนียวออกไปได 
      ถาเราขี้อิจฉา เห็นใครดีกวาก็ไมได เห็นใคร
รวยกวาก็ไมได เห็นใครเกงกวาก็ไมได ขี้อิจฉา 
เก็บขยะออกดวยมุทิตาพรหมวิหาร คนนี้เขารวย
มากเลย...สาธ ุแสดงวาชาตกิอนเขาทําทานกศุลมา
ไวดี คนนี้เกงกวาเราเยอะเลย...สาธุ แสดงวาชาติที่
แลวเขารักษาศีล ๕ ขอที่ ๕ เอาไวดี และชาตินี้เขา
ขยันอาน ขยันศึกษา เขาจึงมีปญญามาก อดีตเหตุ
เขาสรางไวด ีปจจบุนัเขาถงึไดด.ี..สาธ ุคนนีส้วยกวา
เราเยอะเลย แสดงวาชาติที่แลวเขาขมโทสะได นํา
เสื้อผามาทําบุญ ปจจุบันผลเขาสวยกวาเรา เพราะ
อดตีเหตเุขาสรางไวด.ี..สาธุ  ไมมกีารอจิฉา ไมมกีาร
ริษยา แคอนุโมทนา สาธุ ยินดีพอใจเทานั้น เรา
ไมตองมีเหมือนเขาหรอก แตมีความสุขเหมือน
กับที่เขามีได หรืออาจจะมีความสุขกวาเขาดวย
เราแคแสดงความยินดี คือสาธุที่อดีตเหตุเขาสราง
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ไวดี ปจจุบันผลเขาจึงไดดี ถาเราอยากไดดี ไดผลดี
อยางเขา เราก็สรางเหตุเหมือนเขา เราก็จะได
ผลเหมือนเขา แตถาอิจฉาเขา ไฟจะไหมตาทันที 
เพราะอจิฉาแลวตามันรอน อกีาก็จะมาเหยยีบหนา 
หนาเต็มไปดวยรอยตีนกา แตถาเราอนุโมทนาสาธุ
กับเขา หนาตาของเราก็จะสดชื่นแจมใส 

สะอาดสรางเสนห

     ถาถวายจีวรพระ รอไปสวยชาติหนาอีก ๕๐๐ 
ชาติ แตถาอยากสวยทันทีชาตินี้ มีขันติ ขมโทสะ 
แลวแผเมตตา แคนีก้จ็ะสวย หนาตาจะผองใสขึน้มา
ทันที ไมตองรอชาตหินาเลย แตถาถวายจวีร บรจิาค
เสื้อผาตองรอชาติหนา ยิ่งถาเก็บขยะ ยิ่งจะมีเสนห 
ใครเห็นใครก็รัก 
 ตอนนี้อาตมากําลังสอนกรรมฐานอยูที่ยุวพุทธิก
สมาคม กลับมาอาตมาก็สอนหนังสือ แลวอาตมา
ก็ชอบเก็บขยะ ชอบเก็บทําความสะอาด เมื่อกอน
เวลาไปติดตอหนวยงานตางๆ ติดตอยากมาก 
พอเริ่มเก็บขยะ นําพระเณรนําญาติโยมเก็บขยะ 
ตอนนีไ้ปติดตอหนวยงานไหนงายหมดเลย นอกจาก
งายแลว หนวยงานตางๆ ตัง้แต สาํนกัขาวรอยเตอร 
NHK ที่ญี่ปุน ทานทูต ๓ - ๔ ประเทศก็เขามา
สัมภาษณ และนักขาวจากเยอรมัน กําลังจะมาขอ
สัมภาษณ นี้คือแคเรื่องเก็บขยะ เอาขวดมาทําจีวร 

เขาก็อยากสัมภาษณ ทั้งๆ ที่ไมรูจักเขาเลย และ
ไมมีธุรกิจอะไรกับเขาดวย แคเก็บขยะก็ทําใหคน
สนใจไดแลว
      เม่ือกอนหนวยงานไมเคยเขามาชวยอะไร
สักอยาง พอทําเรื่องสิ่งแวดลอมเรื่องขยะขึ้นมา 
ทุกหนวยงานมาหมดเลย วันนี้รองผูวาราชการ 
พรอมกับทีมงานของจังหวัดสมุทรปราการ ยกทีม
มาท่ีนี่ทั้งหมด เขาป นจักรยานกันแลวมาจบท่ี
วดัจากแดง เพือ่มารบัฟงโอวาท และทาํงานจงัหวดั
รวมกับวัดจากแดง ทําเรื่องสิ่งแวดลอมและอื่นๆ  
      อานิสงสจากการเก็บขยะ ไมตองใครอื่น 
อาตมาเอง เก็บขยะแลวติดตอทีไ่หนกง็ายหมด เม่ือ
กอนนี้ไมไดเลย เขาไมรูจักเพราะไมมีผลประโยชน
กบัเขา แตพอเริม่เกบ็ขยะ นาํคนคดัแยกขยะเทานัน้ 
ผูวาราชการ นายอาํเภอกร็ูจกั คนในจงัหวดัรูจกักนั
มาก ไปพูดอะไร เขาก็ขอรวมดวย เพราะสิ่งเหลานี้
มันเปนประโยชน

ใชผาใหคุมคา 

      สมัยพุทธกาล มีคนถวายผาจีวรพระอานนท
กันมาก จึงมีคนสงสัยวาพระอานนทใชผาจีวร
อยางไร เมื่อโยมถวายจีวรใหมผืนหนึ่ง จีวรผืนเกา
ทานนําไปทําเปนผาปูที่นอน ผาปูที่นอนผืนเกา
นําไปทําเปนผาเช็ดโตะ ผาเช็ดโตะเกานําไปทํา
ผาเช็ดพื้น ผาเช็ดพื้นแลวใชไมได ทานผสมดิน
เหนียวโบกฉาบทากุฏิ ใชไดทั้งหมด ไมมีทิ้ง 
      ถาเรามีผาเกาๆ ไมเอาไปทําเปน RDF จะทํา
อะไรไดบาง ผาเกาๆ ผสมกับปูนซิเมนต ทําเปน
กระถางปลูกตนไมอยางสวยได ทําไมยากของท่ีใช
อะไรไมไดแลว ใสความคิดเขาไปนิดเดียว ทุกอยาง
ไมตองทิ้ง ทําไดหมด อยูที่วาเราจะทําอะไรแคนั้นเอง 
เราจะเอาแคมนุษยสมบัติ หรือจะเอาสวรรคสมบัติ 
นาํเสือ้ผาเกาและลางมือใหสะอาดแลว บรกิรรมไป

๖๕๗๖



วา รโชหรณ ํ รโชหรณ ํ จะเห็นวาผาเริ่มหมนแลว 
จากผาขาว กลายเปนผาหมน จากผาหมนกลายเปน
ผาดํา รางกายของเราเต็มไปดวยของปฏิกูลอยางนี้
หรอื จงึเหน็อสภุสญัญา จากนัน้บรกิรรมตอ ดังเชน
พระจูฬปนถกเถระไดบรรลุเปนพระอรหันตจาก
ผาผืนเดียว แคเอาผามานั่งบริกรรมก็ไดบรรลุ คือ
ทําสมถะแลวขึ้นสูวิปสสนา ลําดับญาณตั้งแตนาม
รูปปริเฉทญาณ จนถึงมรรคญาณตามลําดับ เมื่อ
เกดิขึน้แลวกบ็รรลธุรรมได จากผาผนืเดยีว ฉะนัน้ อยู
ทีว่าเราจะทาํอะไรกบัสิง่ๆ นัน้ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

เสนทางกอนจะเปนรมณียสถาน

      พื้นที่วัดจากแดงตรงนี้มองดูสะอาด แต
เมื่อกอน เปนท่ีท้ิงขยะ ตรงดานหนากองขยะเปน
เมรุ ที่เก็บศพ เปนหมูบานสันติสุข ถามาเมื่อกอน
จะรกรุงรัง ทั้งตัวเงินตัวทองตัวใหญมาก งูหลาม 
งูเหลือม ปลาตีน ปลาที่มันเดินได สัตวประหลาด 
สัตวตางๆ อยูแถวๆนี้เต็มไปหมด อาตมากําจัด
ขยะออก แลวเอากุฏิกรรมฐานเล็กๆ มาตั้ง ๓ หลัง 
กลางคืนลองมาจําวดัด ูปรากฏวาถูกลากลงจากกุฏิ 
มือที่มองไมเห็นลากลงจากกุฏิ สวดมนตก็สวดแลว 
แผเมตตาก็แผแลว ลองอีกสักคืน ก็โดนเหมือนกัน 
สวดมนตธรรมดาคงเอาไมอยู ดานหลังตรงนี้เปน
ท่ีเก็บศพรอเผา เก็บไวหลายป ถามาคนเดียวไมมี
ใครกลามาทั้งกลางวันกลางคืน เพราะผีดุมาก แลว
เม่ือกอนกองถายกันตนามาขออนุญาตเอาฉากตรงนี้
ถายหนังผี แคเห็นฉากขางหลังนี่ ขนลุกแลว มีคน
หนึ่งมาทดลองนอนสวดมนต มาไดสัก ๔ - ๕ วัน 
เขาเอานํ้าแดงมาดวย สวดมนตดวย ก็มีกุมารทอง
มาบอกเลข พอไปซื้อก็ถูกรางวัล 
      ตรงนี้เปนที่ผีดุมากๆ ตองสวดมนต แลวก็
ทําความสะอาด สุดทายทานไก (พอจ.ทิพากร อริโย) 

มาอยู คอยๆ เก็บขยะ คอยๆ ถมดินถมทราย ปรับ
พืน้ กลายเปนรมณยีสถาน จากสกปรกสดุๆ รกสดุๆ 
ตัวเงินตัวทองมากสุดๆ แลวก็ผีดุ กุฏิกรรมฐานเอา
ออกไปไวทีอ่ืน่ เมือ่กอนนัง่อยางนีไ้มได นากลวัมาก 
ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของผีหลอก สมัยกอนถาใคร
เดนิอยูในวดัจะโดนหลอกบอยๆ ไมตองถงึกลางคนื 
แค ๔ โมงเย็น เพราะพื้นที่ตรงนี้ ๑. เปนวัดเกาแก  
๒. เปนที่ตั้งฐานทัพของพระเจาตาก พระเจาตาก
แอบพาทหารที่บาดเจ็บมาพักรักษา เมื่อทหาร
เสยีชวีติ กฝ็งศพไวดานหลงัตรงนี ้ในพงศาวดารไทย
มีตอนหนึ่งบอกวา พระเจาตากเอาศพนางสนม 
๔ นางขึ้นฌาปนกิจที่วัดจากแดง พอดีวาคลอง
ดานหลงั มกีารขดุลอกคลองเพือ่จะทาํความสะอาด 
ก็ไปเจอโครงกระดูก ถามชาวบานวา มีใครเอาศพ
มาฝงแถวนี้ ชาวบานบอกวา ๕๐  - ๖๐ ปที่ผาน
มานี่ไมมีหรอก พอตกกลางคืนศพนั้นก็มาเขาฝน 
บอกวาศพที่ทานเห็นเมื่อกลางวันนั้น คือทหาร
ถือธงของพระเจาตาก ที่บาดเจ็บแลวก็ตาย ถูก
ฝงไวตรงนี้ แตยังมีอีกหลายศพ เขามาเขาฝนพระ
ที่ใหไปดูแลรถแบ็คโฮขุดลอกคลอง แลวเจอเปน
โครงกระดูก จึงนํามาทําบุญใหตรงนี้  นอกจากนี้ 
ที่วัดมีเรืออยู ๒ ลํา เปนเรือที่ขุดจากไมทอนเดียว 
ขางๆ เรือมีรหัสกองทัพของพระเจาตากอยู รหัส
กองทัพนี้ก็มีคนเอาแปงมาโรยแลวก็ไดไปงวดหนึ่ง 
อาตมาก็เลยใชไมตีปดไวไมใหเห็นเลข ตอมามีคน
มาแอบขโมยเรือไป ๑ ลํา เหลืออยู ๑ ลํา 

เสียงที่ชวยสิ่งแวดลอม

      ประวัติศาสตรของท่ีตรงนี้มีศพคนตายมากมาย 
ผีจึงดุ แตตอนนี้ไมดุแลว อาตมาสวดมนตนั่งกับ
พื้นดิน ใหพระนั่งจุดละ ๙ องค สวดทั่วทั้งวัด แลว
ก็ทําบุญกรวดนํ้าใหตรงนั้นเลย พระนั่งกับพ้ืน 
โยมกน็ัง่กบัพืน้ ปเูสือ่นัง่สวด แลวฉนักนัตรงนัน้ พอ
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ทําบุญกรวดนํ้าใหแลวก็คอยๆ ดีขึ้น ตอนนี้ไมมา
หลอกหลอนแลว ไดบุญไดกุศลกันถวนหนา แลว
ท่ีสําคัญการสวดมนต ปกติเราสวดมนตก็แคสวด
เอาบุญ แตหากสวดใหเห็นผล ตองทําดังนี้ ๑. สวด
ใหถูกอักขระชัดเจน ๒. แปลใหได รูความหมาย 
๓. มีเมตตาอันบริสุทธิ์ ถามีคุณสมบัติของการสวด 
๓ อยางนี้ครบ สวดครั้งเดียวก็เห็นผล ตองใชระยะ
เวลาในการฝกฝน ๒ เดือนครึ่ง สวดไปตอนแรกก็
เริ่มเห็นผลแลว ลองฝกสวดบทกรณียเมตตสูตร
      เมื่อกอนนี้อาตมาอยูที่นี่ใหมๆ ปจจัยทางวัด
ก็ยังไมมีเลยสักบาทเดียว จะทําเข่ือนตองใชงบ
ประมาณตั้ง ๕ ลาน เมื่อกอนหายากมากๆ ขอบอก
เทวดากอน เดินสวดมนตตั้งแต ๔ ทุมถึงเที่ยงคืน 
ทกุวนัๆ ภายในไมถงึ ๗ เดือน มีคนมาจากปทมุธานี 
ไมรูจักกันเลย ขายที่ได หาวัดทําบุญ หลังจากนั้นก็
ซื้อที่ออกไปอีก ๗ ไร ตอรองจาก ๔๐ ลาน เขาลด
ใหเหลือ ๒๕ ลาน เจาของที่เขาถามวา ทางวัดมี
กี่ลานแลว อาตมาตอบวายังไมมีเลยสักบาท เขา
เลยไมพอใจ มาตอรองเขาทาํไม อาตมาขอใหเขารอ
ภายใน ๖ เดือน แค ๔ เดือนก็ไดมา ๓๐ กวาลาน 
จากคนไมรูจัก เขาอยากจะซ้ือที่ถวายวัด อาตมา
กําลังหาปจจัยพอดี
      แนะนําใหสวดบทกรณียเมตตสูตร คาถา
ขันธปริตร และปตติทานคาถา สวดทุกวัน มีเวลา
วางเมื่อไรก็เปดฟงไปสวดไป จริงๆ แลว อาตมาก็
ทําเชนนี้จากไมมีอะไร จะซื้อที่แปลงหลังสุด ๒๐ ไร 
ตองใชเงินถึง ๖๐ ลานบาท เขาขายให แตอาตมา
ขอเวลา เพราะยังไมมีเลยสักบาท สวดมนตมา
เรื่อยๆ แลวก็บอกญาติโยม มีคนชวยมา บางคน
เขายงัไมอยากทาํบญุ แตเขาใหยมืกอน ยมืแบบไมมี
ดอก โยมใหยืม ๓ ลาน ๕ ลาน ไดเมื่อไรก็มาคืน แต
พอสวดมนตไปสวดมนตมา จากทีใ่หยมื ๕ ลาน เขา
ขอคืน ๒ ลาน จากใหยืม ๓ ลาน ขอคืนลานเดียว 

ใหยืม ๒ ลาน ขอคืนลานเดียว ถาโยมอยากไดคืน
เรว็ ขอใหโยมไปบอกญาติๆ  ใหมาทอดผาปา ญาติๆ 
เขามาทอดผาปา จงึครบเงนิ ๖๐ ลาน จากทีไ่มมเีลย
สักบาทหนึ่ง พอสวดมนตแผเมตตา คนโนนคนนี้ก็
มาชวย มันจึงจบไปได 
      จริงๆ แลว ปจจัยไมมีหรอก แตขอใหเทวดา
ชวย เทวดาไปเขาฝนเจาภาพที่ปากเกร็ด นนทบุรี 
ใหมาทําบุญ (แลวตอมาก็มาเรียนอภิธรรมท่ี
วัดจากแดง) ต่ืนขึ้นมาก็บอกลูกสาว ใหหาขอมูล 
วาชื่อวัดจากแดงมีไหม ลูกสาวคนหาในกูเกิลก็เจอ
จริงๆ ขับรถมาจากปากเกร็ด อีกคนหนึ่งขับรถมา
จากสามโคก ปทุมธานี เทวดาเขาฝนบอกใหมา
ทําบุญที่นี่  ทั้งจากปากเกร็ด นนทบุรี และสามโคก 
ปทุมธานี ไมเคยรูมากอนวาวัดจากแดงอยูที่ไหน 
ขับรถมาหาจนเจอ แลวไดทําบุญ นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น 

องครวมของความสําเร็จ

      หลายปกอนที่หวยเสนง จังหวัดสุรินทรแลง
จดั นํา้ในหวยเสนงแหงหมดเลย พอดรีูจกัหลวงพอ
เจาคณะจังหวัดสุรินทร จึงทราบวา นํ้าประปาไมมี
ใช แหงหมด ตองนาํมาจากตางจังหวดั อาตมาบอก
วาเดี๋ยวจะไปชวย เชิญชวนชาวบานมารวมมือกัน 
 ๑. เก็บขยะบริเวณนั้นทั้งหมด 
 ๒. นํานํ้ามาทําบุญ 
 ๓. ปลูกตนไม 
 ๔. บวงสรวงเทวดา 
 ๕. สมาทานศีล 
 ๖. สวดมนต
 หลวงพอถาม “แลวทําอะไรอีก” อาตมาวา 
“แคนี้ละครับ เด๋ียวผมจะไป” จึงสงขอมูลและ
เอกสารไป แลวใหคณะสงฆไปเตรียมพื้นที่ สิ่งแรก
พาชาวบานเก็บขยะทั้งหมดในเขตนั้น เก็บเสร็จ
เอาขยะไปทําประโยชน หลังจากนั้นก็ปลูกตนไม 
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บวงสรวงเทวดา นํานํ้ามาทําบุญคนละแพ็ก เสร็จ
แลวสมาทานศีล แลวจึงเริ่มสวดมนต บทหนึ่งสวด
สัก ๑๐๐ เที่ยว สวดตั้งแต ๙ โมงเชา ถึงบาย ๓ โมง 
และนัง่สมาธคิรึง่ชัว่โมง เสรจ็แลวแบงบญุใหเทวดา 
๔ โมงเย็นจึงลากลับมากรุงเทพฯ นั่งรถออกจาก
สรุนิทรไมถงึ ๓๐ นาท ีมองไปขางหลงั มดืฟามัวดิน 
ฝนเริม่ตกแลว อกีสกัครึง่ชัว่โมง สรุนิทรนํา้ทวม ฝน
ตกแรง จนนํา้ทวมเลย รถแบก็โฮตดิอยูในหวยเสนง
ตั้ง ๑๐ กวาคัน เอาขึ้นไมทัน 
      จริงๆ ก็คือ ทุกคนชวยกันเก็บขยะ เอานํ้า
มาทําบุญ แลวก็ปลูกตนไม แบงบุญใหเทวดาดวย 
เทวดาก็ชอบใจ ทําฝนเทียมกันตั้งหลายพันเที่ยว 
ไมตกเลยสักหยด แตวันนั้นไปสวดวันเดียว สวด
กลางวัน ตกเย็น ๔ โมงครึ่งฝนเริ่มตก ๕ โมงครึ่ง
นํ้าทวม พอหลังจากนั้น ก็มีนํ้าพอใช 
      กอนที่จะไปสุรินทร ไดลองสวดที่โคราชกอน 
แตที่โคราช ญาติโยมไมไดปลูกตนไม ไมไดเก็บขยะ 
มานั่งสวดมนต และเอานํ้ามาทําบุญ ที่โคราช
ฝนก็ตก แตตกไมมาก สวนที่หวยเสนงนี่ พอบอก
ใหเก็บขยะ เขาชวยกันเก็บหมดเลย ทั้งพระทั้ง
โยม บอกปลูกตนไม ก็มาปลูกกันเต็มที่ ใหนํานํ้ามา
ทําบุญ ก็มากันเต็มที่ พระประมาณ ๒๐๐ กวารูป
มาชวยสวด แลวญาติโยมหิ้วอาหารมารวมกัน
ทําบุญคนละอยาง ๒ อยาง วันนั้นทุกคนจิตเปน
กุศลหมด จึงเห็นผลทันที สวดตั้งแต ๙ โมงเชา 
ถึงบาย ๓ โมง นั่งสมาธิแผเมตตา ๔ โมงลากลับ 

เมฆฝนตั้งเคาขึ้น ๔ โมงถึง ๕ โมง เมฆมาจากไหน
ไมรู แตอาตมาออกมาแลว ฝนจึงตก เรื่องนี้เปน
ตวัอยาง สวดบทเดยีว สวดกลบัไปกลบัมาๆ ท้ังบาลี
ดวย แปลดวย พอแปลไดก็สวดบาลีอยางเดียว ได
ทั้งบาลีและคําแปล และสวดใหถูกอักขระ นี่คือวิธี
การสวดใหเห็นผล

ทําบุญพื้นฐาน คือ ทําหมูบานใหเปนรมณีย
ชวยกนัเกบ็กวาดทาํความสะอาด ไดบุญไดอานสิงส
มหาศาล และที่สําคัญ ขยะ ๑ ชิ้นที่เรากมเก็บ 
ลดกิเลสไป ๒ ตัว ทิฏฐิ กับมานะ ถามีทิฏฐิ มีมานะ 
ไมยอมกมจะทําอะไร กมหัวใหใครไมเปน 
      ในพระอภธิรรมปฎกกลาวไววา ถาไมเกบ็กวาด
ทาํความสะอาดกอน แตไปเจรญิวปิสสนาเลย อยาก
จะรีบปฏิบัติใหบรรลุ การไมเก็บกวาดทําความ
สะอาดเปนปลิโพธเล็ก ขวางไมใหวิปสสนาญาณ
เกิด แตถาเก็บกวาดทําความสะอาดใหเรียบรอย 
ก็จะไมมีปลิโพธ (ปลิโพธใหญมี ๑๐ อยาง ปลิโพธ
เล็กมี ๓๐) ถาไมทําความสะอาด ถือวาเปนปลิโพธ
เล็ก ไมตัดเล็บ ไมโกนผม ไมโกนหนวด ไมซัก
เสื้อผา ไมทําความสะอาดที่อยูที่อาศัย ไมทําความ
สะอาดลานจงกรม ถือวาเปนปลิโพธเล็ก ขวางไม
ใหวิปสสนาญาณเกิดไดงาย แคทําความสะอาด
กอน การปฏิบัติก็จะกาวหนา วิปสสนาญาณก็
เกิดไดงาย อนันีเ้ชือ่มโยงกบัการปฏิบัติโดยตรงจาก
พระอภิธรรมปฎก

๖๕ ๗๙



กัจจายนไวยากรณ

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ตอนท่ี ๑๗

ปาฬปิาโมกข ์

กัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณ
 ปุรเุษา (บุรุษสองคน)
๓. พหูพจน กลาวถึงตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป เชน 
 ปุรษุาะ (บุรุษทั้งหลาย)

วิภัตตนิามในสนัสกฤต ๒๑ ศพัท์

 วภิตัตนิามในสนัสกฤตม ี๒๑ ศพัทตามคมัภรี
มุคธโพธะ มีดังนี้ คือ
 วิภัตต ิ เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์

 ปฐมา สิ (สฺ) เอา ชสฺ (อสฺ)
ทุตยิา อมฺ  เอา ศสฺ (อสฺ)
ตตยิา ฏา (อา) ภฺยามฺ ภิสฺ
จตตุถ ี เง (เอ) ภฺยามฺ ภฺยสฺ
ปัญจม ี งสิ (อสฺ) ภฺยามฺ ภฺยสฺ
ฉัฏฐี  งสฺ (อสฺ) โอสฺ อามฺ
สตัตมี งิ (อิ) โอสฺ สุปฺ (สุ)

อนุพันธข์องวิภัตตนิาม

 วิภัตติเหลานี้ประกอบดวยวิภัตติจริงและ

การบญัญัตวิิภัตตใินภาษาบาลี

 ทานอาจารยอัคคญานาภิวงศ (อัครมหา
บัณฑิต) เจาอาวาสวัดมหาวิสุทธาราม และ
เจาอาวาสวัดวิสุทธาราม ชเวโบงวุน มัณฑะเลย 
กลาววา สารัตถะของกัจจายนไวยากรณที่สําคัญ
ทีส่ดุ คอื การบัญญตัวิิภัตตนิามและวิภัตตอิาขยาต
ในภาษาบาลี ผูเขียนจะกลาวถึงเรื่องการบัญญัติ
วิภัตตินามในภาษาสันสกฤตที่เปนตนแบบกอน 
แล วจึงจะเขียนเรื่องการบัญญัติ วิภัตตินาม
ในภาษาบาลีเปนลําดับตอไป

การบญัญัตวิิภัตตนิาม

 ในสันสกฤตมีวิภัตตินาม ๒๑ ศัพท โดย
แบงออกเปนวิภัตติ ๗ หมวด และพจนในภาษา
สันสกฤตจําแนกออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑. เอกพจน กลาวถึงสิ่งเดียว เชน 
 ปุรษุะ (บุรุษคนเดียว)
๒. ทวิพจน กลาวถึงสองสิ่ง เชน 



อนุพันธที่เปนสระหรือพยัญชนะซึ่งติดตามวิภัตติ 
(อนุพันธ คือ เครื่องสังเกตทางไวยากรณซึ่งมิได
มีอยูจริง เหมือนเงาที่ติดตามตัว จึงไมมีสูตรลบ
อนุพันธในไวยากรณสันสกฤตสายปาณินิ เชน 
ณ อนุพันธมีประโยชนเพ่ือใหมีการพฤทธิ์สระ, 
ก อนุพันธใน กฺต ปจจัยมีประโยชนเพื่อหามการ
พฤทธิส์ระตนธาตุ สวน ร อนพุนัธ มปีระโยชนเพือ่
ใหลบพยญัชนะทายธาต ุเปนตน) ดงันัน้ ในวิภตัติ 
๒๑ ศัพทเหลานี้จึงมีวิภัตติและอนุพันธระคนกัน
ในบางศัพท ซึ่งผูเขียนไดทําวงเล็บไวเปนเครื่อง
สังเกต มีทั้งหมด ๙ ศัพท คือ
 ๑. ปฐมา สิ (สฺ) คือ สฺ วิภัตติ + อิ อนุพันธ
 ๒. ปฐมา  ชส ฺ(อส)ฺ คอื อส ฺวภิตัต ิ+ ช ฺอนพุนัธ
 ๓. ทุติยา ศส ฺ(อส)ฺ คอื อส ฺวภิตัต ิ+ ศ ฺอนพุนัธ
 ๔. ตติยา ฏา (อา) คอื อา วิภัตติ + ฏ อนพุนัธ
 ๕. จตุตถี เง (เอ) คือ เอ วิภัตติ + งฺ อนุพันธ
 ๖. ปญจมี งส ิ(อสฺ) คอื อสฺ วิภัตต ิ+ ง ฺอนพุนัธ
 ๗. ฉัฏฐี งส ฺ(อสฺ) คอื อสฺ วิภัตต ิ+ ง ฺอนพุนัธ
 ๘. สัตตมี งิ (อิ) คือ อิ วิภัตติ + งฺ อนุพันธ
 ๙. สัตตมี สุปฺ (สุ) คือ สุ วิภัตติ + ปฺ อนุพันธ
 ปจจุบันการเรียนภาษาสันสกฤตในมหาวิทยาลัย
ทั่วโลกนิยมประกอบรปูศพัทด้์วยวิธง่ีายๆ โดย

ใช้เครื�องสังเกตแทนวิภัตติจริงที่มีประกอบ
อนุพันธ เชน อะ เอา อาะ เปนตน และไมได
ประกอบรูปศัพทดวยสูตรตามคัมภีรไวยากรณ 
อนึ่ง นามคณะแตละหมวดมีเครื่องสังเกตตาม
อาเทศที่สําเร็จมาแลว ทําใหวิภัตตินามมีรูปแตก
ตางกันออกไปตามการันตตางๆ

วิภัตตนิามโดยย่อ

 ขอสังเกตที่ใชแทนวิภัตติ มีดังตอไปนี้
 วิภัตต ิ เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์

 ปฐมา ะ เอา อาะ

อาลปนะ ะ เอ อาะ
ทุตยิา มฺ เอ [อา]นฺ
ตตยิา อิน ภฺยามฺ ไอะ
จตตุถ ี อาย ภฺยามฺ ภฺยะ
ปัญจม ี อตฺ ภฺยามฺ ภฺยะ
ฉัฏฐี  สฺย โยะ นามฺ
สตัตมี อิ โยะ ษุ

ตวัอย่างการลงวิภัตตนิามท้าย ราม ศพัท์

 ขอยกตัวอยางนามศัพท ปุงลิงค อ การันต 
คือ ราม ศัพทมาเปนตัวอยาง ดังตอไปนี้

ราม สททฺปทมาลา

 วิภัตต ิ เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์

 ปฐมา รามะ ราเมา รามาะ
อาลปนะ เห ราม เห ราเมา เห รามาะ

 ทุตยิา รามมฺ ราเมา รามานฺ
ตตยิา ราเมณ รามาภฺยามฺ ราไมะ
จตตุถ ี รามาย รามาภฺยามฺ ราเมภยฺะ
ปัญจม ี รามาตฺ รามาภฺยามฺ ราเมภยฺะ
ฉัฏฐี  รามสฺย รามโยะ รามาณามฺ
สตัตม ี ราเม รามโยะ ราเมษุ

 คําวา รามะ ใหอานวา รามส ฺสวน รามาสฺ

ใหอานวา รามาส ฺ คําอื่นๆ ก็อานคลายกับสะกด
ในภาษาไทย

การประกอบรปูศพัท ์ราม ตามวิภัตต ิ๗ หมวด

 ขอแสดงการประกอบรูปศัพทของ ราม ที่
กลาวไวในปทมาลาขางตนตามคัมภีรมุคธโพธะ 
(สูตร ๑๐๒-๑๑๑) ดังตอไปนี้
 ๑. รามะ ศัพทเดิมเปน ราม ลง สิ วิภัตติทาย 
ราม ศัพท (สันสกฤตถือวา สฺ เปนวิภัตติ สวน 
อิ เปนอนุพันธที่เปนเครื่องสังเกตทางไวยากรณ
เทานั้น) แปลง สฺ เปนวิสรรชนีย สําเร็จรูปเปน 

๖๕ ๘๑



รามะ (วิสรรชนียในภาษาสันสกฤตจัดเปนครุที่
ออกเสียงเปน สฺ) ดังนั้น คําวา รามะ จึงออกเสียง
เปน รามส)ฺ
 ๒. ราเมา ศัพทเดิมเปน ราม ลง เอา วิภัตติ
ทาย ราม ศัพท รวมสระ อ หนากับ เอา เปน เอา 
ในเพราะ เอา สําเร็จรูปเปน ราเมา
 ๓. รามาะ ศัพทเดิมเปน ราม ลง ชส ฺวิภัตติ
ทาย ราม ศัพท (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ 
สวน ชฺ เปนอนุพันธ) ในเพราะสระหลัง รวม
สระหนากับสระหลังเปน อา และแปลง สฺ เปน
วิสรรชนีย สําเร็จรูปเปน รามาะ (สันสกฤตถือวา 
ส ฺหรอื รฺ ทีอ่ยูทายบททีเ่รยีกวา วิรามะ ตองแปลง
เปนวิสรรชนียแนนอน)
 ๔. ราม ศัพทเดิมเปน ราม ลง ส ิ อาลปน
วิภัตติทาย ราม ศัพท ลบ สิ วิภัตติ (กัจจายนะตั้ง
ชื่อ สิ อาลปนะวา ค สวนมุคธโพธะตั้งชื่อวา ธิ) 
สําเร็จรูปเปน ราม (สันสกฤตเรียกอาลปนะวา
สมัโพธนะ คือ การเตือนใหรู, การรองเรียก)
 ๕. รามม ฺศัพทเดิมเปน ราม ลง อม ฺวิภัตติ
ทาย ราม ศัพท ลบ อ ของ อมฺ สําเร็จรูปเปน รามมฺ

 ๖. รามาน ฺศัพทเดิมเปน ราม ลง ศส ฺวิภัตติ
ทาย ราม ศัพท (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ 
สวน ศฺ เปนอนุพันธ) ลบ อ ของ ศสฺ วิภัตติ, ทีฆะ 
อ ใน ราม เปน อา แลวแปลง สฺ เปน นฺ สําเร็จรูป
เปน รามานฺ ขอนี้กลาวตามมติของคัมภีรมุคธ
โพธะ (สูตร ๑๐๓, ๑๐๔) สวนคัมภีรกาตันตระ 
(สูตร ๑๖) กลาววาใหทีฆะ อ ของ ศสฺ วิภัตติเปน 
อา แลวแปลง สฺ เปน นฺ
 ๗. ราเมณ ศัพทเดิมเปน ราม ลง ฏา วิภัตติ
ทาย ราม ศัพท (สันสกฤตถือวา อา เปนวิภัตติ 
สวน ฏ เปนอนุพันธ) แปลง อา เปน อิน, รวมสระ 
อ ของ ราม กบัสระ อ ิหลังเปนคณุสระคอื เอ แลว
แปลง น เปน ณ สําเร็จรูปเปน ราเมณ

หมายเหตุ มุคธโพธะ (สตูร ๑๐๖) แสดงการ
แปลงวิภัตติไวดังตอไปนี้
 ฏา = อิน ภิสฺ = ไอสฺ เง = อย
 งสิ = อาตฺ งสฺ = สฺย โอสฺ = โยสฺ
 ๘. รามาภยฺาม ฺศัพทเดิมเปน ราม ลง ภยฺาม ฺ

วิภัตติทาย ราม ศัพท ทีฆะ อ เปน อา ในเพราะ 
ภฺยามฺ วิภัตติ สําเร็จรูปเปน รามาภยฺามฺ

 ๙. ราไมะ ศัพทเดิมเปน ราม ลง ภิส ฺวิภัตติ
ทาย ราม ศัพท แปลง ภิสฺ เปน ไอสฺ แลวแปลง สฺ 
เปนวิสรรชนีย สําเร็จรูปเปน ราไมะ

 ๑๐. รามาย ศัพทเดิมเปน ราม ลง เง วิภัตติ
ทาย ราม ศพัท (สนัสกฤตถือวา เอ เปนวิภัตต ิสวน 
งฺ เปนอนุพันธ) แปลง เอ เปน อย แลวรวมสระ
หนากับสระหลังเปนทีฆะ สําเร็จรูปเปน รามาย

รามาภยฺาม ฺเหมือนเดิม
 ๑๑. ราเมภยฺะ ศัพทเดิมเปน ราม ลง ภยฺส ฺ

วิภัตติทาย ราม ศัพท แปลง อ เปน เอ ในเพราะ 
ภฺ อักษร แลวแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย สําเร็จรูป
เปน ราเมภยฺะ (บาลีแปลง อ เปน เอ ในเพราะ 
หิ และ สุ วิภัตติเหมือนสันสกฤต)
 ๑๒. รามาต ฺศพัทเดมิเปน ราม ลง งส ิวภิตัติ
ทาย ราม ศัพท (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ 
สวน งฺ และ อิ เปนอนุพันธ) แปลง อสฺ เปน อาตฺ 
แลวรวมสระหนากับสระหลังเปนสวัณณสระคือ 
อา สําเร็จรูปเปน รามาต ฺ[ในสันสกฤตถา อ พบ 
อ ก็เปน อา หรือ อ พบ อา ก็เปน อา, อา พบ อา 
ก็เปน อา]

รามาภยฺาม ฺและ ราเมภยฺะ เหมือนในจตุตถี
วิภัตติ
 ๑๓. รามสยฺ ศพัทเดมิเปน ราม ลง งส ฺวภัิตติ
ทาย ราม ศัพท (สันสกฤตถือวา อสฺ เปนวิภัตติ 
สวน งฺ เปนอนุพันธ) แปลง อสฺ เปน สฺย สําเร็จรูป
เปน รามสยฺ

๖๕๘๒



ทุตยิา อํ โย
ตตยิา นา หิ
จตตุถ ี ส นํ
ปัญจม ี สฺมา หิ
ฉัฏฐี ส นํ
สตัตมี สฺมึ สุ

เหตทุี�บญัญัต ิส ิวิภัตติ

 การบัญญัติ สิ วิภัตติเปนวิภัตติหลักในบาลี
นั้นก็เพราะวาสันสกฤตใชเปน สิ วิภัตติตามที่
กลาวมาแลว ทีจ่รงิในภาษาบาลมีวีธิเีปลีย่นแปลง 
สิ วิภัตติ ๔ ประการ คือ
 ๑. แปลง สิ ทาย อ การันต ปุงลิงค เปน โอ 
เชน ปุริส + สิ = ปุริโส

 ๒. แปลง สิ ทาย อ การันต ปุงลิงค ของ
ราชาทิคณะ (กลุมศัพทมี ราช เปนตน ซึ่งสันสกฤต
ใชเปนพยัญชนันตะ คือ มีพยัญชนะอยูทาย เชน 

 ๑๔. รามโยะ ศัพทเดิมเปน ราม ลง โอส ฺ

วิภัตติทาย ราม ศัพท แปลง โอสฺ เปน โยสฺ แลว
แปลง สฺ เปนวิสรรชนีย สําเร็จรูปเปน รามโยะ

 ๑๕. รามาณามฺ ศัพทเดิมเปน ราม ลง 
อาม ฺวิภัตติทาย ราม ศัพท รวมสระหนากับสระ
หลังเปน อา, ลง นฺ อาคม แลวแปลง นฺ เปน ณฺ 
สําเร็จรูปเปน รามาณามฺ

 ๑๖. ราเม ศัพทเดิมเปน ราม ลง ง ิ วิภัตติ
ทาย ราม ศพัท (สนัสกฤตถอืวา อ ิเปนวิภัตติ สวน 
งฺ เปนอนุพันธ) แปลงสระ อ ของ ราม กับสระ อิ 
หลังเปนคุณสระคือ เอ สําเร็จรูปเปน ราเม

 ในสัตตมีวิภัตติมีรูปเดียววา ราเม ไมมีรูปวา 
รามสมฺนิ,ฺ รามมหิฺ เหมอืนบาล ีเพราะรปูทีล่งทาย
ดวย สฺมินฺ มีใชเฉพาะในสรรพนาม โดยแปลง งิ 
เปน สมฺนิ ฺเชน สรฺวสมฺนิ ฺ(ในทุกอยาง), ปูรวฺสมฺนิฺ

(ในขางหนา), ยสมฺนิ ฺ(ในใด), ตสมฺนิ ฺ(ในนั้น) สวน
บาลีเอาช่ืออาเทศ สมฺนิ ฺในสันสกฤตเปนช่ือวิภัตติ

รามโยะ เหมือนในฉัฏฐีวิภัตติ
 ๑๗. ราเมษุ ศพัทเดิมเปน ราม ลง สปุ ฺวิภัตติ
ทาย ราม ศพัท (สนัสกฤตถอืวา สุ เปนวิภัตต ิสวน 
ปฺ เปนอนุพันธ) แปลง อ ของ ราม เปน เอ แลว
แปลง สฺ เปน ษฺ สําเร็จรูปเปน ราเมษุ

 การแปลง สฺ เปน ษฺ มีไดในสระทุกเสียง
ยกเวน อ และ อา เชน ราชส ุ (ในพระราชา) ไม
ตองแปลง สฺ เปน ษฺ (ราชสุ มาจาก ราชนฺ + สุ ลบ 
นฺ ไป)

วิภัตตนิามในภาษาบาลี

 ไวยากรณบาลีทกุสาย คอื กัจจายนไวยากรณ 
โมคคัลลานไวยากรณ และสทัทนตีปิกรณ กลาวถงึ
วิภัตตินาม ๑๔ ศัพทเหมือนกัน คือ
 วิภัตต ิ เอกพจน์ พหูพจน์

 ปฐมา สิ โย

๖๕ ๘๓



ราชนฺ, พฺรหฺมนฺ, อาตฺมนฺ) เปน อา เชน ราช + สิ 
= ราชา, พฺรหฺม + สิ = พรฺหมฺา, อตฺต + สิ = อตตฺา

 ๓. แปลง สิ ทาย อ การันต นปุงสกลิงค เปน 
อํ เชน จิตฺต + สิ = จิตตฺํ

 ๔. ลบ สิ วิภัตติทาย อา, อิ, อี, อุ, อู และ โอ 
การันตในลิงคทั้งสาม (ยกเวน อา การันต นปุง
สกลิงค) มีตัวอยางดังตอไปนี้
 ก. ปุงลิงค์ เชน สา + สิ = สา, อคฺคิ + สิ = 

อคฺคิ, ทณฺฑี + สิ = ทณฺฑี, ภิกฺขุ + สิ = ภิกฺขุ, 
อภิภู + สิ = อภิภู, โค + สิ = โค

 ข. อติถลิีงค์ เชน กฺญา + สิ = กฺญา, รตฺ
ติ + สิ = รตฺติ, นที + สิ = นที, ยาคุ + สิ = 
ยาคุ, ชมฺพู + สิ = ชมฺพู, โค + สิ = โค

 ค. นปุงสกลิงค์ เชน อฏฐิ + สิ = อฏฐิ, สุข
การิ + สิ = สุขการิ, อายุ + สิ = อายุ, โคตฺรภู 
+ สิ = โคตฺรภุ, จิตฺตโค + สิ = จิตตฺคุ

 เมื่อมีการแปลง สิ เปน โอ, อา, อํ หรือลบไป 
จึงตองบัญญัติ สิ วิภัตติเปนวิภัตติหลักตามรูป
สันสกฤตเดิม ไมบัญญัติเปน โอ วิภัตติหรือ อา 
วิภัตติเปนตนที่เปนตัวแปลงมาจาก สิ วิภัตติ 

ซึ่งมีใชไมแนนอนเฉพาะในบางศัพท

ทาํไมจึงแปลง ส ิเป็น โอ ท้าย อ การันต ์ปุงลิงค์

 สําหรับการแปลง สิ วิภัตติทาย อ การันต 
ปุงลิงคเปน โอ นั้น ก็เพราะวาคําวา ปุริส ในบาลี 
มรีปูในภาษาสนัสกฤตวา ปุรษุ (เสยีง ษ ออกเสยีง
เปน sh) เมือ่ลง ส ิวิภตัตแิลว คอื ลง ส ฺวิภตัตทิีม่ ีอิ 
เปนอนุพันธแลว ใหแปลง สฺ เปนวิสรรชนีย ไดรูป
วา ปุรษุะ (ปุรุษ + สฺ, สฺ > ะ = ปุรุษะ) วิสรรชนีย
ในภาษาสันสกฤตจัดเปนครุที่ออกเสียงเปน สฺ 
ดังนั้น คําวา ปุรษุะ จึงออกเสียงเปน ปุรุษสฺ ซึ่ง
คําวา ปุรษุะ เปนเสียงครุคลายกับ ปุริโส ในบาลี
 นอกจากนั้น เมื่อมีวิสรรชนียอยู หนาโฆส
พยัญชนะหรือสระ อ ใหแปลงวิสรรชนียเปน โอ 
เชน นโร คจฺฉติ = นระ + คจฺฉติ (ชนไปอยู), นโร
ยมฺ = นระ + อยมฺ (ชนผูนี้) แตถาอยูหนาอโฆส
พยัญชนะก็คงรูปวิสรรชนียไว เชน นระ ปจติ

(ชนหุงอยู) จะเห็นไดวา คําวา นโร ในสันสกฤตมี
รูปเหมือน นโร หรือ ปุริโส เปนตนในบาลี
 สรุปความวา การที่บาลีอนุญาตใหแปลง 
สิ วิภัตติทาย อ การันต ปุงลิงคเปน โอ มีสาเหตุ 
๒ ประการ คือ
 ๑. สันสกฤตอนุญาตให้แปลง สฺ เป็น

วิสรรชนีย์  ไดรูปวา ปุรษุะ และเสียงวิสรรชนียก็
เปนเสียงครุคลาย โอ เพราะออกเสียงเปน สฺ (แต
ในภาษาไทยออกเสียงเปนสระ อะ)
 ๒. แปลงวิสรรชนีย์เป็น โอ เมื�ออยู่หน้าโฆส

พยัญชนะหรือสระ อ เชน นโรยม ฺ= นระ + อยมฺ 
(ชนผูนี้), นโร คจฺฉติ = นระ + คจฺฉติ (ชนไปอยู) 
ทาํใหมรีปูเหมอืนกบัคาํบาลวีา นโร, ปุริโส เปนตน
 ฉบับตอไปจะกลาวถึงเหตุที่บัญญัติ โย ปฐมา
และทุติยาวิภัตติเปนตนตอไป 

ราชนฺ, พฺรหฺมนฺ, อาตฺมนฺ) เปน อา เชน ราช + สิ 

๖๕๘๔



 ลุทธฺมหิฺ าตมิติตฺา โน ตถา ทุฏเฺ ปิยา นปิ

 มูเฬหฺ กต��ฺุตา จาปิ นตเฺถวาต ิวิทู วทุ.ํ

 “ความโลภไมมีญาติมิตร ความโกรธไมมีคนรัก 
ความหลงไมมีบุญคุณ”
 คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา

วิทู อ.ผูรู ท. วทุ ํกลาวแลว อติ ิวา ญาตมิติตฺา

อ.ญาติและมิตร ท. โน (สนตฺ)ิ ยอมไมมี ลุทธฺมหิฺ

ในผูโลภแลว ฯ ตถา เหมือนอยางนั้น ปิยาปิ อ.ผูเปน
ท่ีรกั ท. ดวย น (สนตฺ)ิ ยอมไมม ีทุฏเฺ ในผูโกรธแลว ฯ 
กต��ฺุตา จาปิ อ.ความเปนผูรูซึ่งอุปการะที่อันเขา
กระทําแลวอีกดวย นตถฺิ เอว ยอมไมมี นั่นเทียว 
มูเฬหฺ ในผูหลงแลว ฯ

คําอธิบายโดยยอ
 ๑. คาํวา วิทู มาจาก วิทู ศัพท + โย ปฐมาวภัิตติ 
ลบ โย ทาย อู ที่ตั้งชื่อวา ล
 ๒. คําวา วทุ ํมาจาก วท ธาตุ (วิยตตฺยิ ํวาจายํ

= พูดชัดถอยชัดคํา) + อุ ํอัชชัตตนีวิภัตติ จึงแปลวา 
“กลาวแลว”
 ๓. คําวา ญาตมิติตฺ มีรูปวิเคราะหวา
 - ญาตโย จ มติตฺา จ ญาตมิติตฺา = ญาติและ
มิตร ชื่อวา ญาตมิติตะ (อสมาหารทวันทวสมาส)
 ๔. คําวา ลุทธฺ มาจาก ลุภ ธาตุ (คิทธฺมิหิฺ = 
อยากได) + ต ปจจัยในกัตตุสาธนะ อดีตกาล (ลุภ

ธาตุเปนทิวาทิคณะ) มีรูปวิเคราะหวา
 - ลุพภฺิตถฺาต ิลุทโฺธ = ผูโลภแลว ชื่อวา ลุทธะ

 ๕. คําวา ทุฏฺ มาจาก ทุส ธาตุ (อปฺปีตมิหิฺ= 
ไมพอใจ) + ต ปจจัยในกัตตุสาธนะ อดีตกาล (ทุส

ธาตุเปนทิวาทิคณะ) มีรูปวิเคราะหวา

 - ทุสสฺติถฺาต ิทุฏโฺ = ผูโกรธแลว ชื่อวา ทุฏฐะ

 ๖. คําวา ปิย มาจาก ปี ธาตุ (ตปฺปเน = เอิบ
อิ่ม) + ย ปจจัยในกรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะหวา
 - ปิยายิตพพฺาต ิปิยา = ผูอันเขาพึงรัก, ผูเปน
ที่รัก ชื่อวา ปิยะ

 ๗. คําวา มูฬหฺ มาจาก มุห ธาตุ (เวจิตเฺต = 
หลง) + ต ปจจัยในกัตตุสาธนะ อดีตกาล (มุห ธาตุ
เปนทิวาทิคณะ) มีรูปวิเคราะหวา

- มุยหิฺตถฺาต ิมูโฬหฺ = ผูหลงแลว ชื่อวา มูฬหะ

 ธาตุเหลานี้ คือ มุห, คุห, วห และ พห ธาตุ 
ตองทีฆะ อ ุเปน อ ูไดรปูวา มูโฬหฺ (หลงแลว), คูโฬหฺ 

(ปกปดแลว), วูโฬหฺ (พัดไปแลว) หรือทฆีะ อ เปน อา 
ไดรูปวา พาโฬหฺ (แรงกลาแลว) ตามสูตรในโมคคัล
ลานไวยากรณ (กัณฑที่ ๕ สูตร ๑๐๖) วา มุหพหาน�จฺ 

เต กานุพนฺเธ’เตฺว (ใหทีฆะสระของ มุห ธาตุ, 
พห ธาตุ และ คุห ธาตุ ชดิ ต ปจจัยทีม่ ีก อนพัุนธอนั
ไมมี ตวฺ อักษร [ใน ตวฺา ปจจัย และ ตวฺาน ปจจัย]), 
วหสสฺสุสฺ (ใหทีฆะสระ อุ ของ วห ธาตุ ชิด ต ปจจัย
ที่มี ก อนุพันธอันไมมี ตวฺ อักษร)
 คัมภีรนิรุตตทีปนี (สูตร ๗๕๖) ยังกลาวถึง รหุ

ธาตุวาใหทีฆะ อ ุเปน อ ูได เชน อารโูฬหฺ, รฬูหิฺ แต
โมคคัลลานปญจิกา (กัณฑที่ ๕ สูตร ๑๔๘) ระบุวา 
รหุ ธาตุไมอาจทีฆะได ดังนั้น พระไตรปฎกทุกฉบับ
จึงมีรูปวา อารโุฬหฺ, รฬุหีฺ เทานั้น
 ๘. คําวา กต��ฺุตา มาจาก กต��ฺู ศัพท + 
ตา ปจจัยในภาวตัทธิต มีรูปวิเคราะหวา
 - กต��ฺุโน ภาโว กต��ฺุตา = ความเปนผูรู

อุปการะอันเขากระทําแลว ชื่อวา กตญั�ุตา

 = ผูโกรธแลว ชื่อวา 

ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี ๘ตอนท่ี



สนทนาภาษาพระพุทธเจา้

สนทนาภาษาบาลี

นายธรรมดา

โภนโฺต ปาฬิมามกา.

สวสัดีครบั มิตรรกัแฟนบาลีทกุทา่น 
สพเฺพ อโรคิกา สขุติา โหนตฺตี ิปจจฺาสสึาม.ิ 

 กระผมหวังว่า ทุกท่านคงสุขสบายไรโ้รคา
นะครบั

อทีเิส โรคผุฏฺกาเล เจว สงคฺามกาเล จ สมมฺา 

อตตฺาน ํรกขฺนตฺ.ุ

ในชว่งวิกฤตดิว้ยโรคภยัไขเ้จ็บและผลพวงแหง่
สงครามเชน่นี � ขอใหท้กุทา่นหมั�นดแูลตนเองเป็น
พิเศษดว้ยนะครบั 

มยํ โข โภนฺโต โลเก ปชฺชลิเตปิ สมาเน 

อกามกา ชีวาม.

ไม่ว่าโลกจะรอ้นเป็นไฟอย่างไร แต่พวกเราก็
จะตอ้งมีชีวิตดาํเนินตอ่ไปครบั 

“น เม อทิ ํตถาทุกขฺ ํลพภฺา หิ ปุมุนา อทิน”ฺ

ต ิหิ โพธสิตเฺตน สวุณณฺสาเมน วุตตฺ.ํ

เหมือนกบัที�พระโพธิสตัวส์วุรรณสาม ทา่นได้
กลา่วในตอนที�ถกูยิงดว้ยลกูศรไวอ้ยา่งนา่ฟังวา่ 
 “เจ็บแค่นี �ไม่เป็นไร จิ�บๆ เพราะมันคือสิ�งที�
มนษุยผ์ูเ้กิดมาจะตอ้งเผชิญอยูแ่ลว้”

อถ ขฺวชฺช โภนฺโต ปิยมิตฺตา ยถาปุเร 

ปาฬิภาสาย กถาสลลฺาโป กถยีเต.

มิตรรกัแฟนบาลีที�เคารพครบั สาํหรบัครั�งนี � 
เราจะมาสนทนาภาษาบาลีกนัตอ่นะครบั 

มา โข โภนโฺต ปาฬภิาส ํกเถนตฺา พหุล ํจินเฺตถ.

เวลาทา่นทั�งหลายจะพดูบาล ีก็ไมค่วรคดิเยอะ 
พหุ หิ จินเฺตตวฺา กเถตุ น สกกฺุเณยยฺาถ.

เพราะวา่ หากคดิมากไปอาจทาํใหไ้มก่ลา้พดู
ตสมฺา ปุเร กเถม, สรูา สตมินโฺต อาตาปิโน 

จ สมมฺา สคารวา ปาฬิภาส ํกถยิสสฺาม.

ดงันั�น ก่อนที�เราจะพูดกัน ก็ขอใหต้ั�งใจพูด
ภาษาบาลอียา่งองอาจกลา้หาญ ระมดัระวงัและ
ขยนัสดุๆ ครบั
เอตตฺาวตา หิ อมหฺาก ํอยุโฺยชนกถา กถติา โหต.ิ

ทั�งหมดที�กล่าวมานี� เป็นเพียงคาํปลกุเรา้ให้
กาํลงัใจกนัและกนัครบั

หนฺท ทานฺยชฺช กิ�ฺจิ ภาสนวิธํ ตุมฺหาก ํ

ภาสิสฺสามิ ,  สุสมาหิตา สา ธุกํ สุ เณยฺยาถ 

มนสกิเรยยฺาถ.

เอาเถอะครบั สาํหรบัวนันี � กระผมใครข่อนาํวิธี
การใชภ้าษาบางอยา่งมาแสดง, ขอทา่นทั�งหลาย
จงมีสมาธิจดจอ่ฟังและใสใ่จใหดี้นะครบั

ตอนท่ี ๑๙



ปุจฉฺาวาจกโวหารา (Question Words)
ปุจฉฺาวาจก หมายถงึ คาํศพัทที์�แสดงคาํถาม 

เชน่  ก ึ = อะไร  โก = ใคร  กา= ใคร (สาํหรบั
ผูห้ญิง)

กตถฺ /กุหึ/ กวฺ/ กสิมฺ ึาเน = ที�ไหน
กทา, กสิมฺ ึกาเล, กสิมฺ ึสมเย, กาย ํเวลาย ํ=

เมื�อไร
กสมฺา, เกน การเณน, เกน วณเฺณน, กกึารณา, 

กนิึทานา = ทาํไม
 คาํเหล่านี �มีความหมายเป็นคาํถามอยู่ในตวั 
เราสามารถนาํไปใชถ้ามใหเ้หมาะสมตามสภาพ
ของคาํ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี�ครบั
 คณุทาํงานอยูที่�ไหน ?

กตฺถ ตฺวํ กมฺม ํกโรสิ.

(ปจฺุฉาวาจก+กตัตา+กรรม+กรยิา)
* ขอ้สงัเกต : ไมว่า่ คาํที�แสดงคาํถามในภาษาไทย
จะตอ้งอยูต่าํแหนง่ไหน เชน่ ในที�นี �อยูท่า้ยประโยค 
แตใ่นภาษาบาลนีั�น ทา่นไมใ่หซี้เรยีสเรื�องตาํแหนง่
ของคาํ พดูงา่ยๆ ก็คือ ตาํแหน่งของคาํแตล่ะคาํ
ไม่กาํหนดตายตัวนั�นเองครับ ทั�งนี � เพราะว่า
ภาษาบาลีมีความพิเศษเฉพาะตวั คือ เป็นภาษา
ที�คาํแตล่ะคาํ มีวิภตัตลิงทา้ยประกอบอยูข่องใคร
ของมัน ดังนั�น คาํแต่ละคาํจะอยู่ตาํแหน่งใด 
ก็ย่อมสามารถสื�อความหมายของตนไดเ้สมอ 
เวน้แต่บางครั�งก็เป็นสาํนวนคาํพดูที�นิยมเรยีงไว้
ตามลาํดบัแบบตายตวั ในกรณีนี �ก็ตอ้งถือเป็น
ขอ้ยกเวน้ครบั 
 ดงันั�น เวลาจะพดูประโยคขา้งตน้ เราสามารถ
วางตาํแหนง่ กตถฺ ซึ�งเป็น ปจุฉาวาจก ไวต้รงไหน
ก็ได ้เชน่
 ๑. กตฺถ ตฺว ํกมมฺ ํกโรส.ิ
 ๒. ตฺว ํกตถฺ กมมฺ ํกโรส.ิ
 ๓. ตฺว ํกมมฺ ํกตถฺ กโรส.ิ

 ๔. ตฺว ํกมมฺ ํกโรส ิกตถฺ.
อนึ�ง ใชว่า่แตค่าํ กตถฺ เทา่นั�น ที�สามารถวางได้

แบบนี� ผูพ้ดูสามารถนาํคาํบาลีอื�นๆ เชน่ ตวฺ,ํ กมมฺ ํ

กโรส.ิ วางไวแ้บบหมนุรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา 
ไดเ้ลยครบั ถงึตาคณุลองฝึกฝนดแูลว้ละ่
 * สว่นคาํตอบเวลาที�ถกูถามถงึสถานที�เชน่นั�น 
ซึ�งส่วนใหญ่นิยมลง สตัตมีวิภตัติ ทา้ยคาํที�เป็น
ปจุฉาวาจก เราอาจตอบไดด้งันี �วา่ 

อหํ “กรุงเทพ”มหานคเร กมฺม ํกโรมิ.

กระผม(ดฉินั) ทาํงานอยูที่�กรุงเทพมหานคร 
 (กัตตา+อาธาระ+กรรม+กริยา) “กรุงเทพ” 
เป็นคาํไทยก็จริง แต่ก็ถือเป็นชื�อเฉพาะ (อสา
ธารณนาม) ไปแลว้ จึงสามารถนาํมาต่อใชก้ับ
ภาษาใดก็ไดค้รบั 
 แต่หากเราอยากจะเปลี�ยนเป็นโวหารบาลี
ลว้นๆ ก็ยอ่มทาํไดค้รบั เชน่ “กรุงเทพ” แปลงเป็น 
ภาษาบาลีวา่ เทวมหานคร ํลงสตัตมีวิภตัต ิเป็น 
“เทวมหานคเร” แลว้ก็พดูเป็นประโยควา่ อหํ เทว

มหานคเร กมฺม ํกโรมิ. แตก็่ใหร้ะวงัคนฟังนิดหนึ�ง 
เผื�อเขาจะตามโวหารของเราไม่ทันครบั ดีไม่ดี 
พวกอาจคดิวา่เราทาํงานอยูบ่นสวรรคช์ั�นดาวดงึส์
ก็ไดน้ะครบั
 การสื�อสารคือการทาํใหผู้อื้�นเขา้ใจในคาํพดู
ของเรา มิใชพ่ดูเองเขา้ใจเอง ดงันั�น จงึควรคดิก่อน
แลว้ค่อยๆ ฝึกใชค้าํที�เขา้ใจง่าย และเป็นที�รูจ้กั
กนัในวงกวา้ง ไมใ่ช่ไปขดุเอาคาํที�ไหนออกมาใช ้
ประเภทแบบคน้จากพจนานกุรมออกมาโดยไมรู่ ้
ถงึระดบัความถี� (frequency) ของคาํที�ถกูนาํมา
ใช ้เพราะบางคาํมีความถี�ของการใชค้าํ ในคมัภีร ์
ต่างๆ นอ้ยมาก จดัอยู่ในประเภท ทุลลฺภวาจา

“คาํหายาก” ก็มี ในกรณีเชน่นี � เราก็ไมค่วรคดัเลอืก
เอาออกมาใชใ้นการสนทนา ยกเวน้แตห่าคาํอื�น
ไมไ่ดจ้รงิๆ ครบั 

๖๕ ๘๗
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา 
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล

๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ

๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน

๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล

๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

 คณุไดท้าํอะไรแลว้ ?
ก ึเต กต.ํ (หรอื) ตวฺ ํก ึอกาส.ิ 

ประโยคแรกเป็นประโยคกรรมวาจกใช้
กริยากิตก ์ ประโยคหลงัเป็นกัตตุวาจกใชก้ริยา
อาขยาต แต่เวลาแปลเป็นไทยก็แปลสาํนวน
เดียวกนัคือ “คณุไดท้าํอะไรแลว้” 
 คณุจะทาํงานนั�นเสรจ็เมื�อไหร ่?

กทา ตวฺ ํต ํกมมฺ ํกริสสฺส.ิ

คณุกาํลงัรอ้งไหท้าํไมขณะนี� ?
กสมฺา ทานิ โรทส.ิ

ตัวอย่างประโยคคาํถามที�ยกมาข้างต้นนี � 
ตอ้งการจะใหท้า่นทั�งหลายสงัเกตดตูาํแหนง่ของ
คาํในภาษาแตล่ะภาษาวา่ไมจ่าํเป็นตอ้งวางไวใ้น
ลาํดบัที�เหมือนกนัครบั
 อนึ�ง นอกจากการวางลาํดับของคาํแลว้ ก็
ยังมีประเด็นที�เกี�ยวกับกาลเวลาของกริยา ใน
ประโยคคาํถามนั�นๆ ดว้ย ที�ผูใ้ชภ้าษาบาลจีะตอ้ง
คาํนงึถงึ เช่น ในเวลาที�เราจะถามสิ�งที�กาํลงัเกิด
ขึ �นในปัจจบุนั เราก็เลือกใชว้ิภตัติอาขยาตหมวด
วตัตมานาไดเ้ลย ตวัอยา่ง

ก ึทานิ ตวฺ ํปิวส.ิ  ตอนนี� คณุกาํลงัดื�มอะไรอยู่
ตวฺ ํหิยโฺย ก ึปิวิ.   เมื�อวาน คณุดื�มอะไรมา

 หากจะถามกรยิาที�เป็นอนาคต ก็อาจถามวา่
ตวฺ ํสเฺว ก ึปิวิสสฺส.ิ  พรุง่นี � คณุจะดื�มอะไร

 จะอยา่งไรก็ตาม หากจะถามปัจจบุนั ที�กระทาํ
อยู่เป็นประจาํ ก็สามารถใชว้ตัตมานาวิภตัติได้
เลย 
 ตวัอยา่ง 

ก ึตวฺ ํทวิเส ทวิเส ปิวส.ิ 

ทกุๆ วนั คณุดื�มอะไรหรอื 
 แตถ่า้ตอ้งการจะถามวา่ 
 วนันี �คณุตอ้งการดื�มอะไร  ก็ควรพดูวา่

อชชฺ ตวฺ ํก ึปิวิตกุาโม’ส.ิ

ปิวิตกุาโมส ิตดัสนธิเป็น ปิวิตกุาโม + อส ิ

อส ิแปลวา่ “เป็น” เป็นคาํอาขยาต มาจาก อส 

ธาต ุส ิวตัตมานา มีการลบที�สดุธาต,ุ ปิวิตกุาโม

เป็นคาํนามทาํหนา้ที�เป็น วิกตกิตัตา ใน อส

 ประโยคนี� เราสามารถพดูไดห้ลายแบบอยู ่เชน่ 
อชชฺ ตวฺ ํก ึปิวิตุ อจิฉฺส.ิ

“วนันี � คณุตอ้งการเพื�อที�จะดื�มอะไร”
 เอาละครบั แค่นี �ก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอ
แลว้ คอ่ยๆ ไป (สณกิ ํสณกิ ํจเร) ครบั เพียงแค่
ท่านตั�งใจว่า ชาตินี� จะขอพูดบาลีให้ได้ ก็สาํเรจ็
ไปแลว้ ๕๐ เปอรเ์ซนต ์ครบั 

สพเฺพ สามาชิกา ลกขฺกิา โหนตฺ ุสขุปฺปตตฺา จ 

อโรคิกา.

ขอใหท้กุท่านโชคดีมีความสขุและปลอดจาก
โรคภยัทั�งปวง เทอญ

อยุโฺยชนกถา

ทวิเส ทวิเส นิจจฺ ํ    ปิฏก ํโสคต ํสเุณ

 อโุภ อตเฺถ สมาทาย ภิยโฺย ภิยโฺย วิโรจต.ุ

จงหมั�นศึกษาพระบาลีไตรปิฎกคาํสอนของ
พระพทุธองคเ์ป็นประจาํทกุๆ วนั 
 จงสามารถเก็บเกี�ยวผลประโยชนท์ั�งในโลกิยะ
และโลกตุระ ทั�งในโลกนี�และโลกหนา้ แลว้พฒันา
ตนใหรุ้ง่โรจนยิ์�งๆ ขึ �นเทอญ

๖๕๘๘



สะดวกในการศึกษา) คือ 
ก) ก่อนวิปัสสนาญาณ : ๑. นามรูปปริจเฉท

ญาณ (ญาณกําหนดแยกนามรปู (นามรปูปริจเฉท

ญาณ หรอืสงัขารปรจิเฉทญาณ ก็เรยีก)  ๒. (นาม

รปู) ปัจจัยปริคคหญาณ (ญาณกําหนดจับปจจัย
แหงนามรูป (บางทีเรียก กังขาวิตรณญาณหรือ
ธัมมัฏฐิติญาณ) ๓. สมัมสนญาณ ญาณพิจารณา
นามรูปโดยไตรลักษณ

ศัพท์น่ารู้
เกี่ยวกับสมถวิปัสสนา

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ปยตฺุโต) 

ธัมมัฏฐิติญาณ) ธัมมัฏฐิติญาณ) ๓. สมัมสนญาณ๓. สมัมสนญาณ ญาณพิจารณา ญาณพิจารณา
นามรูปโดยไตรลักษณนามรูปโดยไตรลักษณ

บาล ีเขา้ใจงา่ย

ญาณ ๑๖

ญาณที่เกิดแกผู บําเพ็ญวิปสสนาโดยลําดับ 
ตั้งแตตนจนถึงจุดหมาย คือมรรคผลนิพพาน 
๑๖ อยาง ญาณ ๑๖ นี้ มิใชเปนหมวดธรรมที่มา
ครบชุดในพระบาลีเดิมโดยตรง แตพระอาจารย
ปางกอนไดประมวลจากคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค 
และวิสุทธิมัคค แลวสอนสืบกันมา บางทีเรียกให
เปนชื่อชุดเลียนคําบาลีวา โสฬสญาณ หรือเรียก
กึ่งไทยวา “ญาณโสฬส” ทั้งนี้ ทานตั้ง วิปัสสนา

ญาณ ๙ เปนหลักอยูตรงกลาง แลวเติมญาณขั้น
ตนๆ ที่ยังไมจัดเปนวิปสสนา เพิ่มเขากอนหนา 
และเติมญาณขั้นสูงที่เลยวิปสสนาญาณไปแลว 
เขามาตอทายดวย ใหเห็นกระบวนการปฏิบัติ
ตลอดแตตนจนจบ จึงเปนความปรารถนาดีที่
เกื้อกูลแกการศึกษาไมนอย ญาณ ๑๖ นั้น ดังนี้ 
(ในที่นี้ จัดแยกใหเห็นเปน ๓ ชวง เพื่อความ



๖๕๙๐

ข) วปัิสสนาญาณ ๙ : ๔. อทุยัพพยานุปัสสนา

ญาณ ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแหง
นามรูป ๕. ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณตามเห็น
จาํเพาะความคบัเดนขึน้มา  ๖. ภยตปัูฏฐานญาณ

ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว  
๗. อาทนีวานุปัสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นโทษ  
๘. นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นดวย
ความหนาย  ๙. มุจจิตกุมัยตาญาณ ญาณหยั่งรู
อันใหใครจะพนไปเสีย ๑๐. ปฏสิงัขานุปัสสนา

ญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อจะหาทาง  
๑๑. สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไปโดย
ความเปนกลางตอสงัขาร ๑๒. สจัจานุโลมกิญาณ

ญาณเปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ
ค) เหนือวิปัสสนาญาณ : ๑๓. โคตรภญูาณ

ญาณครอบโคตร คือ หัวตอที่ขามพนภาวะปุถุชน  
๑๔. มคัคญาณ ญาณในอรยิมรรค  ๑๕. ผลญาณ

ญานในอริยผล ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ญาณที่
พิจารณาทบทวน
 อนึ่ง คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ ถือตางจาก
ที่กลาวมานี้บาง โดยจัดญาณที่ ๓ (สัมมสนญาณ) 
เปนวิปสสนาญาณดวย จึงเปน วิปสสนาญาณ 
๑๐ อีกทั้ ง เรียกชื่อญาณหลายข อให  ส้ันลง 
เปน ๔. อุทยพัพยญาณ ๕. ภงัคญาณ ๖. ภยญาณ  
๗. อาทนีวญาณ  ๘. นพิพทิาญาณ  ๑๐. ปฏสิงัขาร
ญาณ  ๑๒. อนโุลมญาณ (นอกนัน้เหมอืนกัน) ทัง้นี้
พึงทราบเพื่อไมสับสน 
 มีขอพึงทราบพิเศษวา เมื่อผูปฏิบัติกาวหนา
มาจนเกิดวิปสสนาญาณขอแรกคือ อทุยัพพยานุ

ปัสสนาญาณ ชื่อวาได ตรณุวิปัสสนา (วิปสสนา
ออนๆ) และในตอนนี้ วิปัสสนูปกเิลส จะเกิดขึ้น 
ชวนใหสําคัญผิดวาถึงจุดหมาย แตเมื่อรูเทาทัน 
กาํหนดแยกไดวาอะไรเปนทางอะไรมใิชทาง กจ็ะ
ผานพนไปได อุทัพพยญาณนั้นก็จะพัฒนาเปน

มัคคามัคคญาณ เขาถึงวิสุทธิคือความบริสุทธ์ิที่
สําคัญขั้นหนึ่ง เรียกวา มัคคามัคคญาณทสัสน

วิสทุธิ (วิสุทธิขอที่ ๕) อุทยัพพยญาณ (ท่ีกาว
มาถึงตอนน้ี คือเปนวิปสสนาญานที่เดินถูกทาง 
ผานพนวิปสสนูปกิเลสมาไดแลว ไดชื่อวาเปน 
พลววิปัสสนา (วิปสสนาที่มีกําลัง หรือแข็งกลา) 
ซ่ึงจะเดินหนาพัฒนาเปนวิปสสนาญาณที่สูงข้ึน
ตอๆ ไป
 บางทีทานกลาวถึง ตรุณวิปสสนา และ
พลววิปสสนา โดยแยกเปนชวง ซึ่งกําหนดดวย
ญานตางๆ คือ ระบุวา (ชวงของ) ญาน ๔ คือ 
สังขารปริเฉทญาณ กังขาวิตรญาณ สัมมสนญาณ 
และมัคคามัคคญาณ เป น ตรุณวิปัสสนา 

และ (ชวงของ) ญาณ ๔ คือ ภยตูปฏฐานญาณ 
อาทีนวญาณ มุญจิตุกัยตาญาณ และสังขารุเปก-
ขาญาณ เปน พลววิปัสสนา

 ในญาณ ๑๖ นี้ ขอ ๑๔ และ ๑๕ (มัคคญาณ 
และผลญาณ) เทานั้น เปน โลกุตตรญาณ อีก ๑๔ 
อยางนอกนั้น เปน โลกยีญาณ

วิปัสสนา ความเห็นแจง คือเห็นตรงตอความ
เปนจริงของสภาวธรรม; ปญญาที่เห็นไตรลักษณ
อันใหถอนความหลงผิดรู ผิดในสังขารเสียได, 
การฝกอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรู ชัด
ภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน (ขอ ๒ ใน 
กัมมัฏฐาน ๒ หรือภาวนา ๒) 
วิปัสสนากัมมัฏฐาน กรรมฐานคือวิปสสนา; 
งานเจริญปญญา 
วิปัสสนาภมูิ ภูมิแหงวิปสสนา, ฐานที่ตั้งอันเปน
พื้นที่ซึ่งวิปสสนาเปนไป, พื้นฐานที่ดําเนินไปของ
วิปสสนา 
๑. การปฏบิตัอินัเปนพืน้ฐานทีว่ปิสสนาดาํเนินไป 
คือ การมองดูเขาใจ (สัมมสนะ, มักแปลกันวา
พิจารณา) หรือรูเทาทันสังขารทั้งหลายตามที่มัน
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อยางออน (ตรุณวิปสสนา) แตกลายเปนโทษ
เครื่องเศราหมองแหงวิปสสนา โดยทําใหเขาใจ
ผิดวา ตนบรรลุมรรคผลแลว จึงชะงัก หยุดเสีย 
ไมดําเนินกาวหนาตอไปในวิปสสนาญาณ มี ๑๐ 
คือ ๑. โอภาส แสงสวาง ๒. ปติ ความอิ่มใจ
ปลาบปลืม้ เตม็ไปทัง้ตวั  ๓. ญาณ ความรูทีค่มชดั  
๔. ปสสัทธิ ความสงบเย็นกายใจ  ๕. สุข ความสุข
ฉํา่ชืน่ทัว่ตัวทีป่ระณตีอยางยิง่  ๖. อธิโมกข ศรัทธา
แรงกลาที่ทําใหใจผองใสอยางยิ่ง ๗. ปคคาหะ
ความเพยีรทีพ่อด ี ๘. อปุฏฐาน สตชิดั  ๙. อเุบกขา
ความวางจิตเปนกลางที่ลงตัวสนิท  ๑๐. นิกันติ
ความติดใจพอใจ 
 ธรรมทั้งหมดนี้ (เวนแตนิกันติ ซึ่งเปนตัณหา
อยางสขุมุ) โดยตวัมนัเอง มใิชเปนสิง่เสยีหาย มใิช
เปนอกุศล แตเพราะเปนประสบการณประณีต
ลํ้าเลิศที่ไมเคยเกิดมีแกตนมากอน จึงเกิดโทษ
เนื่องจากผู ปฏิบัติไปหลงสําคัญผิดเสียเองวา 
เปนการบรรลุมรรคผล
 วิปสสนูปกิเลสน้ี ไมเกิดขึ้นแกทานที่บรรลุ
มรรคผลแลว ไมเกิดขึ้นแกบุคคลที่ปฏิบัติผิดทาง 
และไมเกิดขึน้แกคนเกยีจครานผูทอดทิง้กรรมฐาน  
แตเกิดขึ้นเฉพาะแกผูที่เจริญวิปสสนามาอยาง
ถูกตองเทานั้น
 ในพระไตรปฎก เรียกอาการฟุงซานที่เกิด
จากความสําคัญผิดเอาโอภาสเปนตน นั้นเปน

เปนอนจิจะ ทกุขะ อนัตตา อนัดาํเนนิไปโดยลาํดับ 
จนเกิดตรุณวิปสสนา ซ่ึงเปนพื้นของการกาวสู
วิปสสนาที่สูงขึ้นไป 
๒. ธรรมที่เปนภูมิของวิปสสนา คือธรรมทั้งหลาย
อันเปนพื้นฐานที่จะมองดูรูเขาใจ ใหเกิดปญญา
เห็นแจงตามเปนจริง ตรงกับคําวา “ปญญาภูมิ” 
ไดแก ขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ อนิทรีย์ 

๒๒ อริยสจัส ์๔ ปฏจิจสมุปบาท และปฏจิจสมุป

ปันนธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่ง ทานเนน 
ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเปนที่รวมในการทําความ
เขาใจธรรมทัง้หมดนัน้ วาโดยสาระก็คือ ธรรมชาติ
ทั้งปวงที่มีในภูมิ ๓ 
วิปัสสนายานิก  ผูมวีปิสสนาเปนญาณ คอื ผูเจรญิ
วิปสสนาโดยยังไมไดฌานสมบัติมากอน 
วิปัสสนาสมาธ ิสมาธิที่ใชกับวิปสสนา, สมาธิเพื่อ
สรางปญญาที่รูแจง ซึ่งตั้งแตสมาธิในระดับขณิก
สมาธิถึงอุปจารสมาธิ ก็ใชได พูดอีกอยางหนึ่งวา 
วิปสสนาสมาธิก็คือ สมาธิตั้งแตขณิกสมาธิ ที่นํา
ไปใชในการเจริญวิปสสนา และมีความประณีต
ยิง่ขึน้ไปเพราะการปฏบิตั,ิ บางททีานบอกสัน้ๆ วา 
สมาธิที่เปนไปเพื่อปญญาชําแรกกิเลสนั่นแหละ
คือ วิปสสนาสมาธิ
วิปัสสนูปกเิลส อุปกิเลสแหงวิปสสนา, สภาวะ
ท่ีทําใหวปิสสนามัวหมองของขดั, สภาพนาช่ืนชม 
ซึ่งเกิดแกผูเจริญวิปสสนาในขั้นท่ีเปนวิปสสนา
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มรรคผลนิพพานวา “ธัมมุทธัจจะ” (ธรรมุธัจจ 
ก็เขียน), แตท านระบุ ช่ือโอภาสเปนตนนั้น 
ทลีะอยาง โดยไมมชีือ่เรยีกรวม, “วปิสสนปูกเิลส” 
เปนคําที่ใชในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา (พูดสั้นๆ 
ธรรมธุจัจ กค็อืความฟุงซานทีเ่กดิจากความสาํคญั
ผิดตอวิปสสนูปกิเลส)
 เม่ือวิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้น ผู ปฏิบัติ ที่มี
ป ญญานอย จะฟุ งซานเขวไปและเกิดกิเลส
อื่นๆ ตามมาดวย, ผูปฏิบัติที่มีปญญาปานกลาง 
ก็ฟุงซานเขวไป แมจะไมเกิดกิเลสอื่นๆ แตจะ
สาํคญัผดิ, ผูปฏบิตัทิีมี่ปญญาคมกลา ถงึจะฟุงซาน
เขวไป แตจะละความสําคัญผิดได และเจริญ
วปิสสนาตอไป สวนผูปฏบิตัทิีม่ปีญญาคมกลามาก 
จะไมฟุ งซานเขวไปเลย แตจะเจริญวิปสสนา
กาวตอไป 
 วิธีปฏิบัติในเร่ืองน้ี คือ เมื่อวิปสสนูปกิเลส
เกิดขึ้น พึงรูเทาทันดวยปญญาตามเปนจริงวา 
สภาวะนี้ (เชนวาโอภาส) เกิดขึ้นแลวแกเรา 
มันเปนของไมเที่ยง เกิดมีขึ้นตามเหตุปจจัย 

แลวก็จะตองดบัสิน้ไป ฯลฯ เมือ่รูเทาทนั ก็ไมหวัน่
ไหว ไมฟุงไปตามมัน คือกําหนดไดวา มันไมใช
มรรคไมใชทาง แตวิปสสนาที่พนจากวิปสสนู
ปกิเลสเหลานี้ ซึ่งดําเนินไปตามวิถีนั่นแหละเปน
มรรคเปนทางที่ถูกตอง
 นี่คือเปนญาณที่รู แยกไดวามรรคและมิใช
มรรค นับเปนวิสุทธิขอที่ ๕ คือ มัคคามัคคญาณ
ทัสสนวิสุทธิ
 วิปสสนาตั้งแตญาณเริ่มแรก (คือ นามรูป
ปรจิเฉทญาณ) จนถงึมคัคามคัคญาณทัสสนวสิทุธิ
น้ี ทานจัดเปนวปิสสนาอยางออน (ตรณุวปิสสนา) 
สวนวิปสสนาตั้งแตพนจากวิปสสนูปกิเลสเหลานี้
ไปแลว (จนถึงสังขารุเปกขาญาณ) จัดเปน
วิปสสนาที่มีกําลัง ที่แรงกลา หรืออยางเขม (พลว
วิปสสนา) 

*จากหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท พระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต)

 วารสารโพธิยาลัยขอเรียนเชิญทานผู อ าน
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ สงบทความที่ท านเขียนขึ้นเอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหมมาประดับวงการหนังสือธรรมะในยุคสมัย
ของเรา ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภาพหายากขึ้น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิยาลัยในฐานะที่เปนส่ือที่มีเปาหมายชัดเจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุ นใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้ 

 หากทานสนใจ กรุณาสงบทความ หรือกวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได 
 โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
email ดังกลาวไดเชนกัน
 โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้ 
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนท่ีดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ



อรชร ต ั�งวงษเ์จรญิ

Who is Who in Theravada Buddhism

สัตยา นารายัน โกเอ็นกา (Satya Narayan 
Goenka) ทานเปนวิปสสนาจารย สอนวิปสสนา
กรรมฐานในพระพทุธศาสนาสายเถรวาท ผูเผยแผ
คาํสอนของพระบรมศาสดา  เปนผูกอตัง้และเปน
ประธานสถาบันวิจัยวิป สสนา (Vipassana 
Research Institute) เพื่อปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตามที่ไดบันทึกไวในพระไตรปฎก โดยจัดอบรม
วิปสสนาหลักสูตร ๑๐ วัน เปนพื้นฐานในการ
อบรมจะเปดเทปคาํสอนเปนเสยีงของทานทีส่อน
เปนภาษาอังกฤษ ตามดวยคําแปลดวยภาษาของ
ประเทศนั้นๆ ทั้งน้ีจะมีอาจารยผูชวยสอนเปน
ผูดูแลชวยเหลือศิษยที่เขาอบรมใหไดรับความรู
และวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง   

วิปสสนาจารย
โกเอ็นกา

ผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลก

ซึ่งปจจุบันการอบรมวิปสสนาหลักสูตร ๑๐ วัน 
เปดการอบรมทั่วโลก ทุกศาสนาสามารถเขารับ
การอบรมไดโดยไมยดึตดิวาจะเปนเฉพาะผูนับถอื
ศาสนาพทุธ เพราะคาํสอนเรือ่งสมาธวิปิสสนาเปน
เรื่องของการชําระจิตใหบริสุทธิ์ปราศจากเครื่อง
เศราหมองถือเปนเรื่องสากล ที่ไมใชเรื่องของ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง กลาวกันวา เสียงคําสอน
ของวิปสสนาจารยสัตยา นารายัน โกเอ็นกา 
(Satya Narayan Goenka)  ดังอยูตลอดเวลา
ทั่วโลก ไมมีแมแตวินาทีเดียวที่เสียงคําสอนของ
ทานจะสงบเงียบ ดวยมีศูนยวิปสสนาที่สอนตาม
แนวทางนี้ อยูทั่วโลก ๓๖๒ ศูนย แยกเปน ศูนย
ถาวร ๒๒๕ ศูนยและศูนยชั่วคราว ๑๓๗ ศูนย 
ตั้งอยูในทวีปตางๆ ดังนี้ ทวีปแอฟริกา มี ๒๕ ศูนย 

ผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลกผูหมุนกงลอธรรมะไปทั่วโลก
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ทวีปอเมริกา  ๗๓ ศูนย ทวีปเอเชีย ๑๙๔ ศูนย 
ทวีปยุโรป ๕๗ ศูนย และในหมูเกาะ ๑๓ ศูนย 

สาํหรบัในประเทศไทย มศีนูยอบรมวปิสสนา
ตามแนวทางทานโกเอ็นกา ๙ ศูนย ต้ังอยูใน
จังหวัดตางๆทั่วประเทศ คือ ศูนยธรรมกมลา 
จ.ปราจีนบุรี  ศูนยธรรมอาภา จ.พิษณุโลก ศูนย
ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี ศูนยธรรมสีมันตะ 
จ.ลําพูน ศูนยธรรมจันทปภา จ.จันทบุรี ศูนยธรรม
โปราโณ จ.นครศรีธรรมราช ศูนยธรรมสุวรรณา 
จ. ขอนแกน ศูนยธรรมปุเนติ จ.อุดรธานี และ 
ศนูยธรรมธาน ีกทม. โดยมศูีนยทีก่าํลงักอสรางอกี 
๒ ศูนย คือ ศูนยธรรมปฐวี จ.เพชรบุรี และ ศูนย
ธรรมตโปทา จ.นครราชสีมา  

ประวัติ
ทานอาจารยโกเอ็นกาเปนชาวอินเดียที่ถือ

กําเนิดในประเทศพมาเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๗ ทาน
ประกอบธุรกิจจนประสบความสําเร็จมีช่ือเสียง
มากตั้งแตยังอยูในวัยหนุม ทั้งไดรับเลือกใหเปน
ผูนาํชุมชนชาวอนิเดยีในพมา  รวมทัง้เปนประธาน
องคกรตางๆ อาทเิชน  หอการคามารวารแีหงพมา
และสมาคมพาณิชยและอุตสาหกรรมแหงยางกุง  
นอกจากนีย้งัรวมเดินทางไปตางประเทศกบัคณะ
ผูแทนการคาของสหภาพพมาในฐานะที่ปรึกษา
อยูบอยๆ  

เม่ืออายุ ๓๑ ป ทานไดทดลองเขาปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานหลักสูตร ๑๐ วันเปนครั้งแรก
กับทานอาจารยอูบาขิ่น (วิปสสนาจารยท่ีชาวพมา
ใหความเคารพนับถืออยางยิ่งผูหนึ่ง) หลังจบจาก
การปฏิบัติตามหลักสูตร ๑๐วันแลว ทานโกเอ็นกา
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเนื้อหาสาระของ
คําสอนและในแนวทางปฏิบัติเปนอยางมาก 
จึงปวารณาตวัเขาปฏบิตัอิยางตอเน่ืองและจรงิจัง 
จนตอมาทานอาจารยอูบาขิ่นไดแตงตั้งใหทาน
ทําหนาที่เปนอาจารยผูชวย สอน

ป พ.ศ. ๒๕๑๒ ทานไดเดินทางกลับไปยัง
ประเทศอินเดียเพื่อเยี่ยมมารดาที่ล มป วย   
ระหวางที่อยูในอินเดีย ทานไดจัดอบรม วิปสสนา
ใหแกมารดาและญาติพี่นอง ซึ่งปรากฎวามีผูให
ความสนใจเปนอันมาก นับจากน้ันขบวนการ
เอหิปสสิโก ก็ไดเริ่มตน จากปากตอปากที่บอก
ตอๆ กันไป ทําใหมีผูมาขอเขาปฏิบัติกันมากขึ้น

และจากการที่ทานอาจารยอูบาขิ่นมีความ
ฝงใจอยูแตเดิมวา ประเทศอินเดียมีบุญคุณอยาง
ลนเหลือที่ไดหยิบยื่นธรรมอันบริสุทธิ์ขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแกประเทศพมา 
ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของทาน แตธรรมอัน
ลํ้าคานี้กลับไดสูญหายไปจากประเทศอินเดียอัน
เปนตนกําเนิดจนเกือบหมดส้ิน ทานโกเอ็นกาจึง
มคีวามปรารถนาท่ีจะทดแทนคุณประเทศอนิเดยี 
ดวยการหาทางนําเอาธรรมะอันลํ้าคาน้ีกลับไป
เผยแผอีกคร้ัง  ซ่ึงทานอาจารยอูบาข่ินก็ไดสงเสรมิ
และสนับสนุนใหทานเปดการอบรม วิปสสนาใน
แนวทางนี้ขึ้นในประเทศอินเดียอยางตอเนื่อง

ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ทานจึงไดกอตั้งสถาบัน
วปิสสนานานาชาต ิ“ธรรมครี”ี ขึน้ท่ีเมอืงอกิตัปรุี 
ใกลๆ กับเมืองบอมเบย ประเทศอินเดียนับ
จากน้ันมาก็ไดมีการจัดอบรมวิปสสนาหลักสูตร 
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๑๐ วันและหลักสูตรระยะยาวตอเนื่องเรื่อยมา  
ป พ.ศ. ๒๕๒๒ ทานเริม่เดินทางไปเผยแผวปิสสนา
ตามประเทศตางๆ ทัว่โลก  ทานไดอาํนวยการสอน
วิปสสนาหลักสูตร ๑๐ วันในประเทศอินเดีย
และประเทศอื่นๆ ทั้งในซีกโลกตะวันตกและ
ตะวันออกกวา ๔๐๐ หลักสูตร หลักการสอน
ของทานโกเอ็นกาไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 
ทั้งในอินเดีย ประเทศที่ยังคงมีความแตกตางทาง
ดานชนชัน้และศาสนาอยางมาก  และจากทัว่โลก  
ทั้งนี้เพราะคําสอนที่มีลักษณะเปนสากล มิไดขัด
ตอหลักศาสนาใด ทานเนนเสมอวามนุษยทุกคน 

ไมวาจะมีเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด และมีผิวสี
อะไร  ตางก็มีความทุกขในรูปแบบเดียวกันทั้งสิ้น  
ในเมื่อความทุกขของมนุษยเปนสากล วิธีการ
ปฏิบัติเพื่อใหพนจากความทุกขจึงตองเปนสากล
เชนกัน

ตอมาทานไดเริม่แตงตัง้อาจารยผูชวยใหชวย
ดําเนินการอบรมแทนทาน โดยใชเทปและวิดีโอ
ของทานเปนแนวทางในการสอน เพื่อรองรับกับ
ความตองการทีจ่ะเขาอบรมซึง่เพ่ิมสงูขึน้ ทกุวนัน้ี
มอีาจารยผูชวย และอาสาสมคัรชวยงานตางๆ อีก
นับพันๆ คน มีการจัดอบรมวิปสสนาในประเทศ 
ตางๆ ทั่วโลก ทั้งในอิหราน มัสกัต อาหรับเอมิเรตส
อัฟริกาใต ซิมบับเว จีน มองโกเลีย รัสเซีย 
เซอรเบีย ไตหวัน กัมพูชา เม็กซิโกและประเทศ
ตางๆ ในอเมริกาใต   ในแตละปจะมีการจัดอบรม
หลักสูตรวิปสสนาทั่วโลกกวาหน่ึงพันหลักสูตร  
โดยไมมีการเรียกเก็บเงินคาอบรม ที่พักหรือ
คาอาหารใดๆ ขึน้อยูกับความสมคัรใจทีจ่ะบรจิาค  
ทั้งตัวทานอาจารยโกเอ็นกาเองและอาจารย
ผูชวยตางๆ ก็ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ จากการ
อบรมดังกลาวแมแตนอย 

ทีผ่านมา ทานอาจารยโกเอน็กาไดรับเชญิให
ไปแสดงปาฐกถาธรรมตามสถาบันตางๆ รวมทั้ง
ในเวทีเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ประเทศ
สวิสเซอรแลนด  และการประชมุสดุยอดสนัติภาพ
โลกสหัสวรรษใหมที่สหประชาชาติดวย
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นอกจากกอตั้งสถาบันวิจัยวิปสสนาขึ้นใน
อินเดียเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ แลว ทานโกเอ็นกายัง
เปนผูริเริ่มสรางพระมหาเจดียวิปสสนาแหงโลก
ขึ้นท่ีเมืองมุมไบ เจดียดังกลาวเปนสถูปหินที่ไมมี
เสาค้ํายันที่ใหญที่สุดในโลก สูง ๓๒๕ ฟุต โดย
จําลองแบบจากเจดียชเวดากอง ประเทศพมา  
ภายในเปนโถงขนาดใหญ รองรับผู เขาอบรม
วิปสสนาได ๘,๐๐๐ คน ไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ วรรณะ นิกาย ฯลฯ  พระมหาเจดียแหงนี้
ยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ไดรับจาก
รัฐบาลศรีลังกาและสมาคมมหาโพธิ์ดวย

พ.ศ. ๒๕๕๔ ทานโกเอ็นกาไดรับรางวัล
ปทมภูสนะซ่ึงเปนเกียรติคุณช้ันสูงของพลเรือน 
ที่ รัฐบาลอินเดียมอบใหในฐานะที่ท านไดทํา
ประโยชนและมีคุณูปการแกสังคม ปถัดมา ทาน
เดินทางกลับมาเยี่ยมแผนดินเกิดเปนครั้งสุดทาย 
และกลาวปาฐกถา “๑๓๕ ป บนแผนดินธรรม” 

ณ โรงละครแหงชาติที่ยางกุง แสดงความรําลึก
คณุแผนดนิในวาระทีค่รอบครวัของทานตัง้รกราก
มานาน ๖ ชั่วคน และรําลึกถึงคุณของทาน
อูบาขิ่น ผูใหกําเนิดชีวิตทางธรรมของทานดวย

ทานโกเอ็นกาถึงแกกรรมคืนวันอาทิตย 
ที่ ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวยโรคชรา 
ขณะอายุ ๙๐ ป  หลังพิธีฌาปนกิจในวันอังคาร
ที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เมอืงมมุไบ ครอบครวั
ไดนําเถาอัฐิของทานกลับไปโปรยยัง ปากแมนํ้า
ยางกุง และแมนํ้าอิระวดี ณ เมืองมิตจีนา รัฐมัณฑะ-
เลย ประเทศพมา โดยขณะที่มารอเปลี่ยนเครื่อง
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ครอบครัวของทานไดนํา
โกศบรรจุเถาอัฐิของทานอาจารยใหศิษยชาวไทย
ไดเขารวมสักการะและกราบอําลาตออาจารย
ผูสอนธรรมอันลํ้าคาเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
ตอสรรพสิ่งทั้งปวง

ทุกครั้ งที่ ผู  เ ข  ารับการอบรมได กราบ
ขอบพระคณุอาจารยเม่ือจบคอรสการอบรม ทาน
อาจารยมกักลาวเสมอวา “ฉนัเปนแคผูบอกกลาว 
ขอใหขอบคุณธรรมะ และขอบคุณตัวเองที่
พยายามอยางหนักเพ่ือคนหาธรรมะน้ี” และ
เสียงอันทรงพลังเพื่อมอบสันติสุขใหมนุษยและ
ทุกสรรพสิ่งบนโลกก็ดังกึกกองทุกครั้งเมื่อจบ
การบรรยายธรรมะวิปสสนาจารยผูน้ีก็สงพรถึง
พวกเราทุกคน “May all be happy … 

be happy … be happy.”
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เกียรติคุณที่รัฐบาลอินเดียและรัฐตางๆ 
มอบใหแกทานอาจารยโกเอ็นกา

จากรัฐบาลอินเดีย
- ไดรับรางวัล “ปทมภูสนะ” ในฐานะที่

ทานไดบําเพ็ญคุณประโยชนและคุณูปการแก
สังคมในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากรัฐบาลแหงรัฐตางๆ 
ในประเทศอินเดีย

- ไดรับเชิญเปนอาคันตุกะของรัฐบาลแหง
รัฐตางๆ ในประเทศอินเดีย

จากสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
- ไดรับสมัญญาใหเปน “ผูมีกิตติคุณเลื่องลือ

ทั่วสากลโลก”
- ไดรับเชิญเปนอาคันตุกะของรัฐบาลพมา 

ตลอดจนไดรับมอบเกียรติคุณที่ มหาสัทธัมม-
โชติกธชะ อันหมายถึง “ผูชูประทีปแหงธรรม”

จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา

- ไดรับเชิญเปนอาคันตุกะแหงรัฐ
- ได รับมอบเกียรติ คุณในฐานะที่ เป น 

“สัญลักษณแหงการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา”

ปริญญากิตติมศักดิ์ตางๆ
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันบาลี

นวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
ในฐานะที่เปนผู ทรงคุณประดุจ “มหาสมุทร
แหงวิชา”

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันกลาง
ดานทิเบตศึกษาช้ันสูง แหงสารนาถ ประเทศ
อินเดีย ในฐานะ “ผูเปนเลิศในการบรรยายวิชา”

ประกาศเกียรติคุณจากองคกรตางๆ 
ทางพุทธศาสนา

- จากสมาคมมหาโพธิ์แหงประเทศอินเดีย 
ในฐานะที่เปน “ยอดราชาแหงวิปสสนา”

- คณะสงฆแหงประเทศอินเดยี มอบรางวัล 
ธรรมมุตติ

- มหาวิหารพะโคแห  งประเทศพม า 
มอบสมัญญา มหาอุบาสก วิศวะวิปสสีอาจารย 
(ฆราวาสผูเปนอาจารยสอนวิปสสนาผูยิ่งใหญ
ในสากล)

- วั ดปริ ยั ติ กลุ  ม ช า ติพั นธุ  ก ะ เหรี่ ย ง 
กรุงยางกุง ประเทศพมา มอบสมัญญาในฐานะ
ผูเปรียบดัง “พระเจาอโศกแหงยุคปจจุบัน”

- มหาสภาสงฆ สูงสุดแห งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มอบเกียรติคุณ
ในฐานะที่เปน “อาจารยแหงหลักธรรม”

- ได รับสมัญญา AggaMahaDham-
maPacaraka จากสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

คัดลอกจาก  https://www.thaidhamma.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
https://www.dhamma.org/en/locations/directory019#
https://en.wikipedia.org/wiki/S._N._Goenka



วันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ 

“คาของแผนดิน” ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 รางวลั “ค่าของแผ่นดิน” จดัขึ �นเพื�อประกาศเกียรติคณุบุคคล หน่วยงาน โครงการที�ไดท้าํ
คณุประโยชนใ์หแ้ก่ประชาชน สงัคม ประเทศชาติ และเป็นตน้แบบแห่งการสรา้งสรรคท์าํความดี
อนัพงึเป็นคณุลกัษณะที�ดีของสงัคม
 สาํหรบัดา้นการสง่เสรมิและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม มีบคุคลที�ไดร้บัรางวลั 
๗ ทา่น และหนึ�งในนั�นก็คือ พระราชวัชรบณัฑติ เจา้อาวาสวดัจากแดงดว้ย

ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง



ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง

๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทีว่ดัจากแดง ได้จัดใหม้นิีทรรศการพระผูท้รงพระไตรปิฎก 
“ภัททนัตะอภิชาตาภิวงัสะ” และความสาํคญัของการศึกษาพระปริยตัิธรรมของสงฆ ์

(พระผู้ทรงพระไตรปิฎก : พระสงฆ์ผู้เปน็สุตพุทธท่ีสามารถท่องจําพระไตรปิฎกได้ทุกบรรทัด ๒๔๐,๐๐๐ ตัวอักษร ๑๖,๐๐๐ หน้า 

ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ไม่มีตกหล่น)

Tipitaka Sayadaw Abhijatahivamsa Exhibition



วตัถปุระสงคเพือ่ใหความรูและฝกอบรมการคดัแยกขยะ
ตัง้แตตนทาง เพือ่ลดมลพษิจากขยะเนาเสยี และนาํขยะเปยก
ที่คัดแยกไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชประโยชนกับชุมชน 
 ถังขยะอัจฉริยะนี้ เม่ือเปดฝา จะมีเสียงบอกกลาวให
นาสนใจ อาจจะเปนคําทักทาย คําเตือนสั้นๆ หรือคําแนะนํา
สัน้ๆ (ขอความอะไรกไ็ด ทีไ่ดยนิแลวนาสนใจ อาทิ อนุโมทนา
สาธุนะโยม ที่ไดแยกขยะวันนี้/ นั่นแน เห็นนะวาทําอะไร/ 
โอโห นารักจัง ทิ้งถูกถังดวย เปนตน) 
 นอกจากใหเสียงแลว ถังนี้ยังใหแสงสวางในท่ีมืด โดย
แผงโซลาเซลล พรอมทั้งติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมการทิง้ของผูใช วามคีวามรูความเขาใจในการแยก
อยางไร เพ่ือนําพฤติกรรมเหลานี้มาศึกษาและพัฒนา หรือ
ตอยอดในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูใชในเชิงบวก

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เจาอาวาสพรอมคณะสงฆวัดสารอด เขตราษฏรบูรณะ มาศึกษางานดานสิ่งแวดลอม ณ วัดจากแดง 

สนใจนําถังขยะอัจฉริยะของวัดฯ ไปใชที่วัดสารอด

อยากรูเรื่องราวของถังขยะอัจฉริยะมากกวานี้ สนใจขอมูลติดตอ 

ศูนยการเรียนรูสิ่งแวดลอม โพธิ์สิกขาวัดจากแดง ๐๙๕-๙๙๘๑๖๕๔

“ถังขยะอัจฉริยะ” หรือ 
“ถังรับเศษอาหารสะอาด”

กองบรรณาธกิาร

ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง



นอมคุณคาวิสาขะ

ครุปูชา
*****

  ครุโก วนฺทนีโยว อาเจโร ปุคฺคโล สทา

 เขทํ คโต น กุสีโต สิสฺสานํ หิตมาวหํ.

ครู คือ ปูชนียบุคคลของมวลศิษย

เปนผูประสิทธิ์ความรูโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย

ขอเพียงไดทําประโยชนคือการอบรมสอนศิษย

ใหมีความรูดูแลตัวเองได ครูก็ภูมิใจแลว

เนื่องในวันครูปนี้ มวลศิษยทั้งหลาย 

ขอนอมใจรําลึกถึงพระคุณของครูทุกทานดวยความเคารพ.

18.5cm

26cm

0.5cm



ป ท่ี  ๗  ฉ บั บ ท่ี  ๖ ๕  เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  –  เ ม ษ า ย น   ๒ ๕ ๖ ๕

๖๕

 ธรรมะวิชาการ : สัพพัตถกกรรมฐาน ตอนที่ ๑
 สมถะ - วิปสสนานารู : สมถวิปสสนา ตอนที่ ๑
 สมถะ - วิปสสนานารู : สมถวิปสสนา ตอนที่ ๒ 
 ธรรมะวันครู : ครูผูสอนดวยการกระทํา
 อําลาอาลัย : อาลัยพระผูทรงพระไตรปฎก 
 ปฏิปทาพระภัททันตะ อภิชาตาภิวังสะ 
 บุคคลสําคัญ : ติช นัท ฮันห กับมิติใหมของพุทธศาสนา
 อาลัยพจน : เมฆสีขาวไมเคยตาย
 ชวนอานหนังสือ : คือเมฆสีขาว ทางกาวเกาแก  
 ทัศนะ :  หนังสือเลมโปรดของพระอโสโก (กากัน มาลิก)
 ลีลาวาที : มาฆบูชารวมสมัย
 ลีลาวาที : ลดโลกรอน

 สิ่งแวดลอม: Breaking Boundaries: 
 ทะลุขีดจํากัด มุงสูจุดอวสาน  
 ธรรมะกับสิ่งแวดลอม : เห็นขยะภายใน จากขยะภายนอก 
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : กัจจายนไวยากรณ (ตอนที่ ๑๐) 
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี ตอนที่ ๘
 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจา (ตอนที่ ๑๙)
 บาลีเขาใจงาย : ศัพทนารูเกี่ยวกับสมถวิปสสนา
 Who is Who in Theravada Buddhism : 
 วิปสสนาจารยโกเอ็นกา
 ใตฟา ณ วัดจากแดง : รับรางวัล คาของแผนดิน
 ใตฟา ณ วัดจากแดง : จัดนิทรรศการพระผูทรงพระไตรปฎก
 ใตฟา ณ วัดจากแดง : ถังขยะอัจฉริยะ

ป ที่  ๗  ฉ บั บ ที่  ๖ ๕  เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  –  เ ม ษ า ย น  พ
.ศ. ๒ ๕ ๖ ๕

18.5cm

26cm

0.5cm




