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หมดสิน้แลว ลาภ-ยศ-สรรเสรญิ-สขุ นนิทา-ทกุข-เสือ่มลาภ-ยศ  หมดความหมาย
เมือ่รางหนึง่  นอนสงบ  พบความตาย ทิง้ดชีัว่  ไวให  ไดคำนงึ

แมแสนรกั  แสนหวง  แสนหวงหา แสนเคารพ  แสนบชูา  แสนคดิถงึ
แสนสงสาร  แสนเศราโศก  แสนซาบซึง้ จะยือ้ยดุ  ฉดุดงึไว  ไมไดแลว

จงึใหผ ู อยหูลงั ไดยัง้คดิ รบีฝกจติ  ภาวนาให  ใจผองแผว
ตายทีไ่หน ตายเมือ่ไร  ไรวีแ่วว เมือ่ตายแลว  จะไปไหน  ไมบอกลา

นาฏกรรม ชวีติหนึง่ ถงึตอนจบ ไรมอืปรบ ไรเสยีงสัง่ ไรสงัขาร
ไรสญัญา ไรวญิญาณ ไรเวทนา ไดเวลา  เดนิทางตอ กอวฏัฏวนฯ

 คำนำ
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กลอนบทนี ้ผเูขยีนไดเขยีนไวในงานพระราชทานเพลงิศพงานหนึง่  มนักลัน่ออกมาจากความ

สงัเวชสลดใจ ทีจู่ๆ  กลัยาณมติรทีร่จูกัคนุเคยกนั ไดมาดวนจากไปอยางไมไดเอยลาใครแมแตคนเดยีว
ทามกลางความเศราโศกของผูเปนที่รัก

นกึถงึพทุธดำรสัทีว่า อชัเชวะ กิจจะมาตปัปง, โก ชญัญา มะระณงั สเุวฯ ซึง่แปลวา ควรทำวนันี้
ใหดทีีส่ดุ เพราะไมรวูาเมือ่ไรความตายจะมาถงึ เปนเครือ่งเตอืนใจวา “ไยเรายงัประมาทกนัอยอูกีเลา”

ทีส่ำคญักค็อื หลายคนยงัหลงไหล สนกุสนานเพลดิเพลนิกบัสิง่ไรสาระ จนลมืแกลืมตาย  ได
แตปลอบใจตนเองวา ยังไมถึงคิวของฉันหรอกนา ที่นาประหลาดใจไปยิ่งกวานั้นก็คือ บางคนนอน
พะงาบๆ อยบูนเตยีงในโรงพยาบาลอยแูทๆ  กย็งัคดิวาฉนัยงัไมยอมตาย ยือ้แยงชวีิตตนเองกบัมจัจรุาช
อยนูัน่เอง

คนฉลาดจะนำเอาความแก เจ็บ ตาย มาเปนเครื่องมือสอนชีวิตใหสถิตอยูดวยสติปญญา
แตคนโงจะนำเอาความแก เจบ็ ตาย มาทำรายตนใหทกุขทวมทนยิง่ขึน้

เกดิเพือ่ดบั เจอะเพือ่จาก พบเพือ่พราก มาเพือ่ไป อยเูพือ่ตาย เริม่เพือ่หยดุ ชีวิตทีแ่ทจรงิเปน
อยางนี ้มองชวีติใหตลอดสายเถดิ ความประมาทมวัเมายอมหายไป
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สิ่งที่จะเขียนตอไปนี้ มิใชแชงใหทานรีบตาย ไมไดหวังวาจะสรางความหดหูใจใหกับใครๆ

แตหวงัวาผอูานจะไดเรยีนรวูาความเกดิกบัความตายคอืสิง่เดยีวกนั และความตายไมใชจดุสิน้สดุของ
ชวีติ แตเปนเพยีงจดุเริม่ตนใหมอกีครัง้ ถาไมอยากตายกอ็ยากลบัมาเกดิอกี...แคนัน้เอง

คนสวนมากคดิวา “เลอืกเกดิไมได แตเลอืกเปนคนดไีด”  แตแทจรงิแลว กอนเกดิเราทกุคน
เลือกได  เลือกวาจะเกิดในภพภูมิไหน มีชีวิตความเปนอยูอยางไร ขอเพียงอยางเดยีวคือศึกษาใหเขา
ใจ ปลกูสมัมาทฐิใิหงอกงามขึน้มาในใจใหได แลวจะร ูวา “ชวีติออกแบบไดดวยตวัของเราเอง”

หวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปน “เพือ่นรวมทาง” ทีด่สีำหรบัการกาวเดนิ เพือ่ใหถึง จดุ
หมายปลายทางอันเปนบานที่แทจริงกันเสียที

          พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส
ตลุาคม  ๒๕๕๑
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คำอนโุมทนา

หนังสือเลมนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินทางใจ ที่ติดคางไวกับกัลยาณมิตรคือ
ดร.ทิพยวรรณ  กิตติพร และดร.พุทธิธาดา  เดชพิทักษ  ผูถวายเครื่องคอมพิวเตอรพีซีหนึ่งชุดมา
เกอืบป เพือ่การนีแ้ละคณุณฎัณชินนัทน  ดำรงสทิธิ ์ผถูวายเครือ่งปริน้เตอร รวมทัง้กรรมการสรางสขุ
ใจ ของโรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก คอืคณุสพุชิญา หรรษนนัท ซึง่ไดนมินตใหเขยีนหนงัสอื
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายมาตั้งแตกอนเขาพรรษา ผูเขียนไดแตผลัดวันประกันพรุง จนจะ
กลายเปนผปูวยระยะสดุทายเอาเสยีเอง เพราะเหตวุามงีานบรรยายทีร่บันมินตไวตลอดพรรษาทัง้ใน วดั
และนอกวัด จนใกลจะออกพรรษาอยูแลวจึงพอมีเวลาไดหายใจบาง

ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานทีม่สีวนรวมในหนงัสอืเลมนี ้ทัง้ผพูสิจูนอกัษรและบรจิาคทรพัย
รวมถึงครอบครัว “จิตตเสถียร” ซึ่งไดรวมบริจาคตนทุนการผลิตสวนหนึ่ง เพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับ
คณุครพูสิฐิ  จติตเสถยีร ผวูายชนม
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และเพือ่ตอบแทนน้ำใจคณะศรทัธาผมูารวมงานบญุกฐนิสามคัค ีในวนัที ่๒ พฤศจกิายน อัน

มีกัลยาณมิตรชาวบานวังหิน, บานวัดตาล, บานทาตะเคียน, บานแมธรณีทอง, บานพลายชุมพล,
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม,  คณะสงัคมศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร,  วิทยาลยั
สาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก, โรงพยาบาลบางระกำ, โรงพยาบาลวังทอง, โรงแรมรัตนาปารค,
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห,  โรงเรียนพิบูล
มังสาหาร, โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล,  รวมทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุบลราชธานี
โดยมีชมรมจริยธรรม-กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เปนแมงาน  หนังสือเลมนี้คงพอใชหนี้สินดังที่กลาวแลวไดบาง

ดวยผลกุศลที่อาตมาและทานไดบำเพ็ญมา จงเปนดุจนาวาธรรม นำทุกทานไปถึงความพน
ทุกข พบสุขอันเกษมศานติ์ กลาวคือมรรคผลนฤพาน ดวยกันทุกทาน...เทอญ

ดวยการุณยธรรม
พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส

ตลุาคม  ๒๕๕๑
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๑๐๑ บทที ่ ๔ ฝกตายกอนตาย
๑๔๒ บทที ่ ๕ เกื้อกูลผูอื่น
๑๖๕ บทที ่ ๖ ฝกใจอยางไรใหคลายทุกข
๒๐๐ บทสงทาย ถึงบานที่แทจริง
๒๐๕ เสนทางสรางบุญ
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หลงวัฏฏะ
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คงเปนทีน่าประหลาดใจ หรอืนาหวัเราะเยาะสกัเพยีงใด  หากมใีครมาขอพกัคางคนืทีบ่านทาน
พอตืน่เชากท็กึทกัเอาวา บานทีข่อนอนชัว่ขามคนื คอืบานของเขา

แลวยงับงัอาจกลาวตเูอาดือ้ๆ วาบดิา มารดา ภรรยาหรอืสาม ี  ลูกๆ และทรพัยสมบตัทิัง้หมด
ที่มีอยูในบานนั้น ก็เปนของเขาดวย

หากเปนทานจะทำอยางไร  คงจะรบีหาวธิกีารขบัไลเขาใหพนจากรัว้บานโดยเรว็ทีส่ดุ กอนที่
เขาจะปวนไปมากกวานั้น

...วันหนึ่งมีนักเดินทางผูเดียวดาย มาแวะพักในศาลาพักรอนที่ชื่อวา ศาลามนุษย   ดวยคิดวา
พอหายเหนื่อยก็จะเดินทางตอไป

และบงัเอญิวา มนีกัแสวงโชคอกีหลายคน เขามาแวะพกัทีศ่าลาพกัรอนนัน้อยกูอนแลว
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นักเดินทางผูนั้น ไดยินคนที่มากอนถกเถียงกันวา ศาลาหลังนี้เปนของเขา ทั้งที่คนทั้งหมด

ซึ่งอยูในศาลานี้ ก็ลวนแตมาพักอยูเพียงครูเทานั้น
“ศาลามนุษยหลังนี้ มีคนทั้ง ๑๐ คนเปนเจาของอยางนั้นหรือ  ชางนาประหลาดใจจริงๆ”

เขาคำนงึอยางขบขนั“คนเหลานี้ คงบาไปแลว” แลวเขาก็ยิ้มกับตัวเองอยูอยางเงียบๆ

แตพอพักไดเพียงชั่วขามคืน ดวยหนทางอันกันดารและการเดินทางที่แสนเหน็ดเหนื่อย เมื่อ
พบกบัทีพ่กัอนัอบอนุ น้ำทาอนัอดุม เขากลบัมคีวามคดิเหมอืนคนอืน่ๆ วา

“หากเราไดพักอยูในศาลาหลังนี้ตลอดไป ก็คงไมตองเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางอีกแลว”
เมื่อทานอานขอความขางตนนั้นจบลง ทานคิดเชนไร แลวเชื่อหรือไมวาทานก็คือหนึ่งใน

จำนวนคนประหลาดเหลานั้นดวย
เพราะแทที่จริงแลว เราทั้งหลายเปนเหมือนกับนักเดินทางผูเดียวดายนั้น ซึ่งมาแวะพักอยูใน

ศาลามนุษยหรือโลกมนุษยนี้เพียงชั่วคราว ถึงวันหนึ่งเราตองเดินทางตอไป
บางคนไมนานนกักไ็ดกลบัมายงัภพมนษุยนี ้แตบางคนอกีนานแสนนาน กวาจะไดยอนกลบั
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มาอกีครัง้ จนลมืไปวา ไดเคยมาแวะพกัอยใูนศาลามนษุยนี ้แตไมวาจะมาพกับอยหรอืไมแคไหนกต็าม
เมือ่ถงึเวลาจะจากคราใด กอ็ดไมไดทีจ่ะหวงหา อาลยั อาวรณ ยึดตดิวาสิง่ทีอ่ยรูอบตวันัน้คอืของเรา

และเพราะความยดึมัน่ถอืมัน่นีแ่หละ จึงเปนเหตแุหงทกุข คอืการแก  เจบ็ ตาย การพลดัพราก
จากสิง่อนัเปนทีร่กัเคารพ การประสบกบัสิง่ทีช่งั ดงัพทุธพจนวา

“น้ำตาทีห่ลัง่ไหลของพวกเธอผทูองเทีย่วไปในวฏัฏสงสารนี ้คร่ำครวญหวลไห เพราะพบกบั สิง่
ทีไ่มพอใจ หางไกลจากสิง่ทีร่กั ตลอดระยะเวลายาวนานนี ้กบัน้ำในมหาสมทุรทัง้ ๔ อยางไหนจะ มากกวา
กนั ...พวกเธอไดประสบมรณกรรมของมารดาบดิา, ของพีน่องชาย พีน่องหญงิ,ของบตุรธดิา ไดประสบ
ความสญูเสยีญาต.ิ..ความสญูเสยีทรพัย...ความเจบ็ปวยตลอดระยะเวลายาวนาน น้ำตา ที่หลัง่ไหลพรัง่พรู
ของเธอเหลานัน้  มากกวาน้ำในมหาสมทุรทัง้ ๔  เพราะเหตไุร? เพราะวาสงัสารวฏันี ้หาทีส่ดุเบือ้งตน
เบือ้งปลายไมได ...” ๑

หากจะถามวา เราหลงทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏนี้นานแคไหนแลว พระพุทธเจาไดให
คำตอบไวแลววา
๑ อัสสุสูตร  พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
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“...ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนภเูขาศลิาแทงทบึ ยาวหนึง่โยชน (หนึง่โยชน = ๑๖ กโิลเมตร)

กวางหนึง่โยชน สงูหนึง่โยชน ชายหนมุผหูนึง่นำเอาผาเนือ้ละเอยีดจากแควนกาสมีาปดภเูขานัน้ ๑๐๐ ป
ตอครัง้ ภเูขาศลิาแทงทบึนัน้ พงึหดเหีย้นหายไปเพราะการปดนี ้ยงัเรว็กวา สวนเวลาหนึง่กปัยงัไมหมดไป
แมกปัหนึง่จะนานถงึเพยีงนี ้แตพวกเธอทองเทีย่วอยใูนวฏัฏสงสารนี ้มใิชหนึง่กปั มใิชรอยกปั มใิชพนักปั
มใิชแสนกปั เพราะเหตไุร เพราะวาวฏัฏสงสารนีก้ำหนดทีส่ดุ เบือ้งตนเบือ้งปลายไมไดเลย...” ๒

เมื่อนึกถึงการเดินทางที่ไรจุดจบ นึกถึงการเวียนวายตายเกิด เหมือนคนหลงทางอยูกลางปา
ไมรูวาจะพบทางออกจากการหลงวนเวียนนี้เมื่อไร ก็แทบจะนอนตายอยูตรงนั้นใหสิ้นเรื่องไป

“ราตรขีองผนูอนไมหลบัแสนนาน ระยะทางของคนทีเ่หนือ่ยลาแลวแสนไกล สงัสารวฏัของ
คนพาลผไูมรพูทุธธรรม  ยาวไกลกวานัน้เสยีอกี”๓

แตยงัไมสิน้หวงัเสยีทเีดยีว มคีนทีค่นพบเสนทางนีแ้ลว  นัน่คอืพระบรมครขูองเรา  การทำให
วฏัฏสงสารนีส้ัน้ลง กเ็พยีงแตศกึษาใหเขาใจพทุธธรรม ซึง่พระพทุธองคทรงแสดงแผนทีแ่ละวธิหียดุการ
เดนิทางไวโดยละเอยีดแลว อยทูีว่าผอูานพรอมจะเดนิตามรอยบาทของพระบรมครแูลวหรอืยงั
๒ ปพพตสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค๓ เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง .. อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕
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บทที่๑
เรยีนรกูอนเดนิทาง
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เคยเหน็มดไตอยบูนปากถวยอาหารบางไหม? มนัพากนัเดนิพาเหรดรอบปากถวย รอบแลว รอบ
เลา มนัคงคดิวาเดนิทางมาไกลแลว แตทีไ่หนได มนัยงัเดนิวนเวยีนอยทูีเ่ดมิ ตอใหเดนิเหนือ่ย จนขาดใจ
ตาย กย็งัวนอยทูีเ่ดมินัน่เอง

ทกุทานทราบไหมวา เรากเ็หมอืนกบัมดทีไ่ตอยปูากถวยอาหารนัน่เอง เวียนเกิด เวียนตายกัน
รอบแลวรอบเลา เดนิทางกนัอยางหาจดุจบมไิด  แลวเราจะเดนิไปเพือ่อะไร

“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทอนไมที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ บางครั้งก็ตกลงทางโคน บางครั้ง
กต็กลงทางขวาง บางครัง้กต็กลงทางปลาย แมฉนัใด
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สตัวทัง้หลายผมูอีวชิชาเปนดจุเครือ่งกัน้ มตีณัหาเปนเครือ่งประกอบไว ทองเทีย่วไปมาอยกูฉ็นันัน้

บางคราวกจ็ากโลกนีไ้ปสปูรโลก บางคราวกจ็ากปรโลกมาสโูลกนี ้นัน่เปนเพราะเหตไุร เพราะวาวฏัฏสงสาร
นี ้หาทีส่ดุเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได...”๔

“โลหติทีห่ลัง่ไหลทะลกัของพวกเธอ ผทูองเทีย่วไปมา ซึง่ถกูตดัศรีษะโดยระยะเวลายาวนานนี้
มากกวาน้ำในมหาสมทุรทัง้ ๔ เมือ่เธอทัง้หลายเกดิเปนโค, แกะ, แพะ, เนือ้ , สกุร, ไก หรอืเมือ่พวกเธอ
ถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาฆาคนตาย, ปลนชาวบาน, ประพฤติผิดในภรรยาของผูอื่นตลอดระยะเวลา
ยาวนาน โลหิตที่หลั่งลนทะลักของพวกเธอนั้น มากกวาน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ นั่นเปนเพราะเหตุไร
เพราะวาวฏัฏสงสารนี ้หาทีส่ดุเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได ...”๕

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตัดทอนหญา, ไม, กิ่งไม, ใบไมในชมพูทวีปนี้
แลวจงึมดัรวมกนัไว มดัๆ ละ ๔ นิว้ วางไวโดยสมมตวิานีเ้ปนมารดาของเรา นีเ้ปนยายของเราโดยลำดบั
มารดาของมารดาแหงบรุษุนัน้ไมพงึสิน้สดุ แตหญา, ไม,  กิง่ไม, ใบไม ในชมพทูวปีนีพ้งึหมดสิน้ไป...

เมือ่เหลาสตัว ผมูอีวชิชาเปนดจุเครือ่งกัน้ มตีณัหาเปนเครือ่งประกอบไว  ทองเทีย่วไปมาอยกูเ็ชนกนั
๔ ทัณฑสูตร - ๕ ติงสมัตตาสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
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ยอมไมปรากฏที่สุดเบื้องตน พวกเธอไดเสวยทุกขเรารอนและความพินาศ ไดทำใหปฐพีนี้เปนปาชา
ตลอดระยะเวลายาวนาน เหมอืนฉะนัน้...”๖

“ดกูรภกิษทุัง้หลาย สงสารนีก้ำหนดทีส่ดุเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได...สตัวทีไ่มเคยเกดิเปนมารดา
บดิา, บตุรธดิา, พีน่องชายหญงิ โดยเวลาอนัยาวนานนี ้หาไมไดงายๆ เลย นัน้เปนเพราะอะไร เพราะวา
วฏัฏสงสารนี ้ หาทีส่ดุเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได...

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตเุพยีงเทานี ้ กเ็พยีงพอแลวทีจ่ะเบือ่หนายในสงัขารทัง้ปวง เพยีงพอที่
จะคลายกำหนดั เพยีงพอทีจ่ะหลดุพน” ๗

คำวาสงสารกด็ ีวฏัฏะกด็ ีวฏัฏสงสารกด็ ีสงัสารวฏักด็ ีหรือวฏัฏจกัรกด็ใีชแทนกนัได  แปลวา
การเวยีนวายตายเกดิอยางทีเ่ราคนุหนูัน่เอง

เมือ่อานพทุธวจนะเหลานีแ้ลว พอทีจ่ะเบือ่หนาย คลายกำหนดัหรอืมคีวามประสงคจะหลดุพน
จากวงัวนเหลานีด้งัทีพ่ระพทุธองคตรสัไวแลวหรอืยงั

๗ นัยแหงสูตรที่ ๔ - ๙ แหง อนมัคฆตสังยุตต  พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

๖ ติณกัฏฐสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
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เสนทางสงัสารวฏั
กอนอื่นลองมาเรียนรูถึงเสนทางสายสังสารวัฏ ที่เราหลงเพลินเดินวนกันมาอยางยาวนาน

วามหีนาตาเปนอยางไร
ก. ทคุตภิมู ิคตชิัว่, ภมูชิัว่, ทางดำเนนิทีม่คีวามเดอืดรอน, สถานทีไ่ปเกดิอนัชัว่ ไดแก

 ๑. สตัวนรก คอืเหลาสตัวผอูบุตัดิวยอำนาจแหงโทสะ
 ๒. เปรตหรอือสรุกาย คอืเหลาสตัวผอูบุตัดิวยอำนาจโลภะ
 ๓. สตัวเดรจัฉาน คอืเหลาสตัวผอูบุตัดิวยอำนาจของโมหะ
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ข. สคุตภิมู ิคตดิ,ี ภมูทิีด่,ี ทางดำเนนิทีม่คีวามสขุ, สถานทีไ่ปเกดิอนัดี

๔. มนษุย คอืเหลาสตัวผอูบุตัดิวยอำนาจแหงกศุลอนัมศีลีเปนตวันำใหเกดิ
๕. เทวดา คอืเหลาสตัวผอูบุตัดิวยอำนาจแหงมหากศุลอนัมคีวามอายชัว่ กลวับาป เปนตวันำ

ใหเกดิ
๖. พรหม คอืเหลาสตัวผอูบุตัดิวยอำนาจแหงสมาธริะดบัฌานทัง้หลาย เปนตวันำใหเกดิ

ค. โลกตุรภมู ิ ภาวะทีอ่ยเูหนอืโลก เหนอืวฏัฏสงสาร
             ๗. พระนพิพาน ภาวะทีพ่นจากการเกดิการตายหรอืพนทกุขอยางสิน้เชงิ
ทกุวนันีจ้ะหาคนทีเ่ชือ่เรือ่งนรกสวรรคไดยากขึน้ทกุท ี  ซึง่นาเปนหวงอยางยิง่ เพราะผทูีไ่มเชือ่

เรือ่งนี ้  กย็อมไมเชือ่เรือ่งบญุบาป ชาตหินา ชาตทิีแ่ลว รวมถงึเรือ่งกฎแหงกรรมดวย เพราะเรือ่งเหลานี้
ลวนมคีวามสมัพนัธกนั เปนเหตเุปนผลกนัอยางแยกไมออก บางคนไมเชือ่วาปรโลกมอียกูไ็มเปนไร
แตหากเชือ่ไวบางกไ็มเสยีหาย เพราะหากสวรรคนรกไมม ีกท็ำใหเราไมทำผดิคดิชัว่ ไมทำใหสงัคม
เดอืดรอน เปนทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุภาพ ดงัทีพ่ระพทุธองคไดตรสัไว
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“...ผรู ู ยอมตระหนกัวา ถาโลกหนามอียจูรงิ เมือ่ตายไปจกัเขาถงึสคุตโิลกสวรรค หากโลกหนาไมมี

จรงิ..ทานกเ็ปนผทูีว่ญิชูนสรรเสรญิในปจจบุนัวาเปนคนมศีลี มสีมัมาทฏิฐ.ิ..ธรรมทีผ่นูัน้ยดึถอืไวดี
สมาทานดแีลวนี ้ยอมแผไปทัง้ในปจจบุนัและอนาคต  ยอมละเหตแุหงอกศุลเสยีได”๘

หากไมอางพระพทุธพจนแลวกค็งไมมพียานหลกัฐานทีพ่อจะเปนทีน่าเชือ่ถอืไดวานรก สวรรค
มีจริง แมจะมีผูคนที่กลาววาสามารถถอดจิต สงวิญญาณไปเที่ยวสวรรคนรกได แตนักวิทยาศาสตร
ทัง้หลายตางกอ็างเหตผุลวาอาจเปนเพราะอาการทางสมองผดิเพีย้นไปกไ็ด

จงึขอนำพทุธวจัน ทีต่รสัไวในมหาสหีนาทสตูร๙ ซึง่พระองคไดทรงตรสัเปรยีบเทยีบภาวะแหง
สตัวผเูกดิในภพภมูติาง ๆ ไดอยางเหน็ภาพชดัวา

“ดกูรสารบีตุร เรายอมรวูาระจติของคนบางคนในโลกนีว้า บคุคลนีป้ฏบิตัอิยางนัน้ ประพฤตติวั
อยางนั้นและดำเนินชีวิตอยางนั้น หลังจากตายไป จักเขาถึงอบายภูมิ ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ซึง่เหน็ชดัแจงกวามงัสจกัษขุองมนษุยทัว่ไป ”
๘ อปณณกสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๓ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก
๙ มหาสีหนาทสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๒ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก
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๑. อปุมาบคุคลผเูขาถงึนรก
“...ดกูรสารบีตุร  เปรยีบเหมอืนหลมุถานเพลงิทีม่คีวามลกึทวมหวัคน เตม็ไปดวยถานเพลงิ

รอนจัดจนไรเปลวและควัน  ขณะนั้นบุรุษผูถูกความรอนเผาผลาญ เหน็ดเหนื่อย กระวนกระวาย
หิวกระหาย มุงหนามาสูหลุมถานเพลิงนั้น เดินตกลงไปในหลุมถานเพลิงอันแสนรอนนั้น  ประสบ
กบัทกุขเวทนาแสนสาหสั...

๒. อปุมาบคุคลผเูขาถงึภาวะแหงเปรตและอสรุกาย
...ดกูรสารบีตุร เปรยีบเหมอืนหลมุอจุจาระ ลกึทวมหวัคน เตม็ไปดวยอจุจาระ ขณะนัน้บรุษุ

ผูถูกความรอนเผาผลาญ เหน็ดเหนื่อย กระวนกระวาย หิวกระหาย มุงหนามาสูหลุมอุจจาระนั้น
แลวตกลงในหลมุคถูนัน้ ประสบกบัทกุขเวทนาแสนสาหสั...

๓. อปุมาภาวะแหงสตัวเดรจัฉาน
...ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนตนไมเกิดในพื้นที่อันไมราบเรียบ มีใบโกรน มีรมเงาโปรง

ขณะนัน้บรุษุผถูกูความรอนเผาผลาญ เหนด็เหนือ่ย กระวนกระวาย หวิกระหาย มงุหนามาสตูนไมนัน้
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แลวนัง่หรอืนอนใตตนไมนัน้ ประสบกบัทกุขเวทนาแสนสาหสั...

๔. อปุมาภาวะแหงมนษุย
...ดกูรสารบีตุร เปรยีบเหมอืนตนไมเกดิในพืน้ทีอ่นัราบเรยีบ มใีบหนา  มรีมเงาหนาทบึ  ขณะนัน้

บรุษุผถูกูความรอนเผาผลาญ เหนด็เหนือ่ย กระวนกระวาย หวิกระหาย มงุมาสตูนไมนัน้ แลวนัง่หรอื
นอนใตรมเงาตนไมนัน้ ประสบกบัสขุเวทนาเปนอนัมาก...

๕. อปุมาบคุคลผเูขาถงึเทวโลกและพรหมโลก
...ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนปราสาทอันอบอุน ตกแตงอยางงดงาม ขณะนั้นบุรุษผูถูก

ความรอน เผาผลาญ เหนด็เหนือ่ย กระวนกระวาย หวิกระหายมงุมาสปูราสาทนัน้ แลวนัง่หรอืนอน
บนบลัลงักในปราสาทนัน้ เสวยสขุเวทนาอนัเปนทพิย...

๖. อปุมาผเูขาถงึภาวะพนทกุขหรอืพระนพิพาน
...ดกูรสารบีตุร เปรยีบเหมอืนสระโบกขรณ ีมนี้ำสะอาดเยน็ใสตลอดป  มทีาน้ำอนันารืน่รมย
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และในทีไ่มไกลจากสระโบกขรณนีัน้  กม็รีาวปาทบึ  ขณะนัน้ บรุษุผถููกความรอนเผาผลาญ  เหนด็เหนือ่ย
กระวนกระวาย หวิกระหาย  มงุมาสสูระโบกขรณนีัน้  แลวลงสสูระโบกขรณ ีอาบและดืม่กนิ ระงบั
ความกระวนกระวาย ความเหนด็เหนือ่ย และความรอนหมดแลว ขึน้ไปนัง่หรอืนอนในราวปานัน้เสวย
สขุเวทนาเปนอนัมาก...”

พงึสงัเกตวา ในการอปุมาถงึภาวะนพิพาน พระองคทรงตรสัเปรยีบเทยีบวามนี้ำอนัฉ่ำเยน็ไวแก
กระหาย ไวใหไดอาบและดืม่กนิดวย สวนในภาวะอืน่นัน้ไมมี
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วธิพีสิจูนภพชาตขิองพระพทุธเจา

หลายคนมีความรูสึกวาทำไมตองเชื่อพระพุทธเจาดวย มีตัวตนอยูจริงหรือเปลาก็ไมรู เรื่องนี้
สามารถพสิจูนได ดวยโบราณสถานทางพทุธศาสนา ทีม่อียใูนประเทศอนิเดยี เนปาลเปนตน ซึง่แสดง
ใหรวูาพระพทุธเจามตีวัตนอยจูรงิ

และขอตัง้คำถามใหคดิวา แลวทำไมเราตองเชือ่นกัวทิยาศาสตรทัง้หลาย เชนมดีวงดาวตาง ๆ
อยใูนจกัรวาล มสีสาร พลงังานตาง ๆ  อยมูากมาย มคีลืน่ไฟฟา คลืน่วทิยอุยใูนอากาศ ทกุคนกค็งตอบไดวา
เพราะสามารถพสิจูนไดทางอายตนะทัง้ ๕ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้และกาย ดวยวธิกีารทางวทิยาศาสตร

เชนเดยีวกนัสิง่ทีพ่ระพทุธเจาตรสัไวกต็อง เอหปิสสโิก คอืทาใหพสิจูน โดยการ โอปะนะยโิก
คอืนอมเขามาใสตวั ดวยวธิกีารของพระพทุธองคคอื พสิจูนดวยจติ ซึง่มพีทุธสาวกทัง้หลายทัง้บรรพชติ
และฆราวาสสามารถพสิจูนไดและยอมรบักนัมานกัตอนกัแลว
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แตทีส่ำคญัซึง่พสิจูนไดวา พระพทุธเจามจีรงิ กค็อืพระธรรมคำสอนของพระองคทีเ่ปนสจัธรรม
มัน่คงมากวา ๒๕๐๐ ป หากใครนำมาปฏบิตั ิกส็ามารถสมัผสัผลไดในขณะนัน้

เพราะฉะนัน้ผเูขยีนขอเสนอวธิพีสิจูนวา นรก สวรรคมจีรงิหรอืไม ดงัตอไปนี้
๑. พสิจูนดวยการอนมุาน เชนเหน็คนทีม่คีวามสขุเพยีบพรอมมอียใูนโลกนี ้กน็าจะอนมุานไดวา

เทวดาผเูสวยสขุอนัเปนทพิยมอียจูรงิ หรอืเหน็คนยากจนเขญ็ใจมอียใูนโลกนี ้กน็าจะอนมุาน
ไดเชนกนัวา นรกจรงิๆ นาจะมี

๒. พสิจูนดวยจติทีเ่ปนสมาธ ิคอืฝกสมถกรรมฐานจนไดฌานสมาบตั ิมฤีทธิท์างจติ(มโนมยทิธ)ิ
จนสามารถไปเทีย่วนรกสวรรคทางจติไดจรงิ

๓. พสิจูนดวยชวีติ ถาอยากรวูาชาตหินามจีรงิ กก็ลัน้ลมหายใจซกั ๕-๑๐ นาท ีกส็ามารถเดนิทาง
ไปถงึชาตหินาไดอยางรวดเรว็

๔. หากยงัไมเชือ่อกีกต็องพสิจูนดวยคมัภรี  (เรยีกวา ตถาคตโพธสิทัธา คอืเชือ่ในการตรสัรขูอง
พระพทุธเจา)
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 หากไมสามารถทำในขอ ๒ และขอ ๓ ได กต็องอานเอาเองในคมัภรีพระไตรปฎก เชนทีท่รงตรสั

ไวในวมิานวตัถ ุหรอืเปตวตัถเุปนตน ซึง่ในปจจบุนันี ้สามารถคนหาอานไดอยางงายดายทางอนิเตอรเนต
เชนเวบ็ไซต  www.84000.org  เปนตน ถาหากเชือ่วาพระพทุธเจามจีรงิ ตรสัรจูรงิ กต็องเชือ่วาสิง่ทีบ่นัทกึ
ไวในพระไตรปฎกนัน้เปนของจรงิ เพราะเปนทีย่อมรบัของนกัปราชญโดยทัว่ไปวา พระไตรปฎกของ
เถรวาทยงับรสิทุธิแ์ละรกัษาพทุธพจนไวไดเปนอยางดี

ผูเขียนขอยกตัวอยางวิวาทะระหวางเจาปายาสิผูครองเมืองเสตัพพยะ ผูไมเชื่อเรื่องภพชาติ
กบัพระกมุารกสัสปะ ผซูึง่ไดรบัการยกยองจากพระพทุธเจาวาเปนสดุยอดทางดานแสดงธรรมไดไพเราะ
วจิติร ซึง่มบีนัทกึไวใน ปายาสริาชญัญสตูร พระไตรปฎกเลมที ่๑๐ ทฆีนกิาย มหาวรรค ผเูขยีนขอสรปุ
ยนยอไวดวยสำนวนของตนเองดงัตอไปนี้

เจาปายาสิมีแนวความคิดทางดานวัตถุนิยมสุดขั้ว คือมีความเห็นวาโลกหนาไมมี ฉะนั้น
สตัวทีจ่ะไปเกดิในโลกหนาจงึไมม ี  และผลแหงกรรมดกีรรมชัว่ไมม(ีตายแลวสญู)  ซึง่ทานเองกไ็มได
คดิขึน้มาลอยๆ อยางไรเหตผุล แตไดทำการพสิจูนทดลองวจิยัมาแลวเปนอยางดี

วนัหนึง่เจาปายาสไิดแสดงทฐิขิองทานกบัพระกมุารกสัสปะดวยเหตผุลวา
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“ญาตขิองขาพเจาคนหนึง่ ซึง่คดิชัว่ ทำชัว่ พดูชัว่ พดูงายๆ คอืชัว่สมบรูณแบบ หากพดูตามคำของ
สมณะพราหมณทัง้หลาย กต็องบอกวาตายไปตองเกดิในอบายภมูแินนอน  ขาพเจาจงึสัง่นกัสัง่หนาวา
‘หากทานไปเกิดในนรก โปรดชวยมาแจงขาว หรือสงคนมาบอกเราดวยวา ในนรกนั้นเปนอยางไร’
แตจนบดันี ้ขาพเจากย็งัไมเหน็วาญาตผินูัน้ของเราจะมาแจงขาวใหทราบไดเลย แสดงวาตายแลว สญูแนๆ ”

ทานกมุารกสัสปะจงึชีแ้จงวา
“ทานอยาพึ่งดวนสรุปอยางนั้น หากทานจับมหาโจรได  และสั่งใหโบยตีจับมัดแหประจาน

ไปรอบเมอืง กอนทีจ่ะถกูนายเพชรฆาตบัน่คอเสยีบประจานไว หากโจรจะขออนญุาตนายเพชรฆาตวา
ขอกลบัไปสัง่เสยีญาตพิีน่องเสยีกอน แลวจะกลบัมาใหตดัคอ ทานคดิวาเขาควรไดรบัการผอนผนัไหม?”

“ไมมใีครยอมใหทำอยางนัน้แน พระคณุเจา”
“เชนเดยีวกนั หากญาตขิองทานผปูระพฤตชิัว่ไปเกดิในนรกแลว ไดขอผอนผนัแกนายนริยบาลวา

เดีย๋วกอนอยาพึง่ลงโทษขาพเจาเลย ขอไปบอกเจาปายาสเิสยีกอนวา ขาพเจาไปเกดิในนรก โลกหนามจีรงิ
ผลแหงกรรมมจีรงิ ไมใชตายแลวสญู ทานคดิวานายนริยบาลจะอนญุาตเขาไหม?”
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“นายนริยบาลคงไมอนญุาตแนพระคณุเจา แตถงึทานจะยกเหตผุลมาโตแยงอยางไร ขาพเจาก็
เชือ่วาตายแลวสญูอยดู ีเพราะวาครัง้หนึง่ มญีาตคินหนึง่ของขาพเจาซึง่เปนคนดมีากๆ ปวยหนกัใกลตาย
หากตายแลวเขาควรจะไดไปเกดิในสวรรค ตามวาทะของสมณะพราหมณทัง้หลาย ขาพเจาไดสัง่เสยี ไววา
ขาพเจาไวใจทานมากสิ่งที่ทานเห็นจะเปนเหมือนกับสิ่งที่เราเห็น ทานโปรดกลับมาบอกเราดวยวา
ความเปนอยูในสวรรคนั้นเปนอยางไร หรือจะบอกขาพเจาดวยวิธีใดก็ได ขาพเจาจะเชื่อตามนั้น
แตจนบดันีก้ย็งัไมเหน็เขาโผลหนามาแจงใหขาพเจาทราบเลย”

“ใจเยน็ๆ มหาบพติร อปุมาเหมอืนคนทีพ่ลาดทาตกลงไปในหลมุสวม จมอยใูนอจุจาระจนมดิ
ศรีษะ เมือ่ไดรบัการชวยเหลอืใหขึน้จากหลมุอจุจาระอนัแสนสกปรก และไดชำระรางกายจนสะอาดแลว
เขายงัปรารถนาทีจ่ะลงไปอยใูนหลมุสวมนัน้อกีหรอืมหาบพติร”

“คงไมมใีครปรารถนาอยางนัน้แน พระคณุเจา”
“ก็เชนเดียวกัน หมูมนุษยนั้นนับวาไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น และเปนสิ่งปฏิกูลดุจหลุมสวม

สำหรับทวยเทพแลวกลิ่นมนุษยเหม็นไปตั้งหลายรอยโยชน หากญาติของทานไปเกิดในสวรรค
เขาจะมาทลูทานหรอืวาตายแลวไมไดสญูนะ”
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“ทานอปุมาไดดนีะ พระคณุเจา  แตขาพเจากย็งัเชือ่มัน่ในความเหน็ของขาพเจาอยดู”ี
“ถาอยางนั้นลองฟงอีกอุปมาหนึ่ง รอยปของมนุษยเปนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของทวยเทพ

ชัน้ดาวดงึส พนัปทพิยเปนอายขุองเทวดาในชัน้นี ้ (๓๖ ลานปของมนษุย) หากญาตขิองทานไปเกดิเปน
เทพชัน้ดาวดงึส เพลดิเพลนิกบัการเสวยสขุอนัเปนทพิย ดวยคดิวา ‘ขอสนกุสกัสองสามวนักอนแลว
คอยไปทลูเจาปายาส’ิ ทานคดิวาเขาควรจะมาบอกทานไดหรอืวาชวีติในโลกหนามอียจูรงิ”

“คงไมรจูะบอกใครไดแลวละพระคณุเจา เพราะพวกเราคงจะพากนัตายไปนานแลว แตขาพเจา
สงสยัอยหูนอย แลวเทวดาทีไ่หนมาบอกพระคณุเจาวา  เทพชัน้ดาวดงึสมอียจูรงิ หรอืเทพเหลานัน้จะมอีายุ
ยนืไดถงึขนาดนัน้จรงิๆ ขาพเจาไมใชคนหเูบาเชือ่งายถงึปานนัน้”

“ถาอยางนัน้อาตมาจะอปุมาใหฟง หากมคีนตาบอดกลาววา สดีำ แดง ขาว เหลอืง หรอืดวงดาว
ดวงจนัทร ดวงอาทติย ไมมอียจูรงิ เพราะไมเคยรจูกัและไมเคยมองเหน็สิง่เหลานัน้ ทานคดิวาเขาควร
จะพดูเชนนัน้หรอื?”

“ไมควรแนๆ  พระคณุเจา”
“สิง่ทีม่หาบพติรตรสัไวกไ็มสมควรเชนกนั เพราะนรกสวรรคนัน้ไมสามารถมองเหน็ไดดวย
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มังสจักษุ หากสมณะใดพอใจในเสนาสนะอันสงัด มีความไมประมาท บำเพ็ญเพียรอยู มีทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์เกิดขึ้นแลว ยอมมองเห็นไดทั้งโลกนี้และโลกหนา ไมใชดวยมังสจักษุดั่งมหาบพิตรตรัส
เพราะฉะนัน้อาตมายนืยนัวา โลกหนามอีย ูสตัวทีเ่กดิในโลกหนามอีย ูผลของบญุและบาปมอียจูรงิ”

“ถาอยางนัน้ พระคณุเจาลองอธบิายใหขาพเจาฟงหนอยเถดิวา ทำไมบรรดาสมณพราหมณผมูศีลี
มกีลัยาณธรรมและเชือ่อยเูตม็อกวา ชาตหินามจีรงิ ผลบญุมจีรงิ ทำไมไมรบีฆาตวัตายไปซะ จะไดไปเสวย
สขุในสวรรค ขาพเจากเ็หน็มแีตรกัตวักลวัตายกนัทัง้นัน้นีน่า”

“อาตมาจะยกนทิานเรือ่งหนึง่ใหฟง มหาบพติร...
มีชายแกคนหนึ่งมีบุตรซึ่งมีอายุประมาณ ๑๐ ป กับภรรยาคนแรกซึ่งดวนตายจากแกไปกอน

ดวยความเปนหวงลกูชายอยากใหมคีนคอยดแูล แกจงึแตงงานกบัหญงิอืน่ จนหญงินัน้ตัง้ทองใกลคลอด
ชายแกกด็วนจากโลกนีไ้ปอกีคน ลกูชายตวันอยคงจะไดรบัการยยุงจากญาตอิืน่ๆ  จงึกลาวทวงมรดกวา...

“แม...ทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองทั้งหมดนั้นเปนของฉัน แมหามีสวนอะไรในทรัพย
สมบตันิีไ้ม ขอแมจงมอบมรดกซึง่เปนของพอใหแกฉนัเถดิ”

แมแมเลีย้งจะชีแ้จงวา
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“ขอลูกจงรอจนกวาแมจะคลอดเถิด ถาลูกที่คลอดออกมาเปนชาย เขาจะไดรับสวนแบงใน

มรดกนัน้ ถาเปนหญงิ กจ็ะยกใหเปนภรรยาของเจา” (ตามธรรมเนยีมของพราหมณในสมยันัน้)
แตเดก็นอยนัน้กพ็ร่ำพดูอยอูยางนัน้ถงึ ๓ ครัง้
แมเลีย้งทนรำคาญไมไหว จงึไดฉวยเอามดีผาทองของตนเองเพือ่จะไดรวูา เดก็ทีอ่ยใูนทองเปน

หญงิหรอืชาย หญงินัน้จงึไดถงึแกความตายดวยความโงของตนเอง ฉนัใด
มหาบพติร...กฉ็นันัน้เชนกนั ผไูมฉลาด แสวงหาโลกหนาดวยอุบายไมแยบคาย ยอมถงึความ

พนิาศ สมณพราหมณผฉูลาด ยอมไมเรงผลไมทีย่งัไมสกุใหรบีสกุ จงึรอใหผลไมนัน้สกุเอง อนัชวีติของ
สมณพราหมณผมูศีลี มกีลัยาณธรรม แปลกกวาคนอืน่ๆ ทานดำรงอยนูานเทาใด กย็อมประสบบญุมาก
เทานัน้ และปฏบิตัเิพือ่อนเุคราะหโลก เพือ่ประโยชน เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุแกเทวดาและมนษุยทั้งหลาย
ดกูรมหาบพติร โดยคำอธบิายเชนนีแ้ล อาตมาขอยนืยนัวาตายแลวไมสญูแนนอน”

“เหตผุลของพระคณุเจานาฟง แตขาพเจากย็งัมัน่ใจในความเหน็ของขาพเจาอยดู ีเพราะขาพเจาได
ทดลองดวยการใหคนของขาพเจา จบัโจรทีส่มควรไดรบัโทษประหารใสในหมอใบใหญ และใหรดั
หมอใหแนน พอกดวยดนิเหนยีว ยกขึน้ตัง้บนเตาไฟ  จนมัน่ใจวาโจรนัน้ไดตายแลว จงึไดสัง่ใหเขาคอยๆ
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เปดฝา แกะเอาดนิเหนยีวออก เพือ่จะไดสงัเกตวามชีวีะ (วญิญาณ) ของโจรลอยออกมาไหมแตขาพเจา
กย็งัไมเคยเหน็วาจะมชีวีะอะไรลอยออกมาใหด ูขาพเจาจงึมัน่ใจวาชวีิตในโลกหนาไมมแีนๆ ”

“อยางนั้นหรือมหาบพิตร ถาอยางนั้นขาพเจาขอถามหนอยเถอะวา เมื่อทานบรรทมกลางวัน
คงจะมีหญิงรับใชทั้งหลายคอยดูแลอยูใกลชิดเปนแน ทานเคยฝนเห็นสวนดอกไม ปาหรือ
สระโบกขรณอีนันารืน่รมยหรอืไม?”

“เคย พระคณุเจา”
“คนเหลานัน้เคยเหน็ชวีะของมหาบพติรออกหรอืเขาบางหรอืเปลา”
“หามไิด พระคณุเจา”
“ก็ชีวะของคนที่มีชีวิตอยูยังเห็นไมได แลวชีวะของคนที่ตายแลว ทานจะทอดพระเนตร

ไดอยางไร”
แตเจาปายาส ิกย็งัดนัทรุงัหาเหตผุลมาสนบัสนนุทฐิขิองตนตอไป
“เดีย๋วกอน พระคณุเจา ขาพเจายงัไมเชือ่งายๆ หรอก เพราะขาพเจาเคยใหคนจบัโจรรายมาทดลอง

ดวยการคอยๆ ชำแหละหนงั เนือ้ เอน็ กระดกูทลีะนดิๆ โดยไมใหชอกช้ำ ทัง้ๆทีม่ชีวีิตอยนูัน่แหละ
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เมื่อโจรนั้นใกลตาย ขาพเจาไดสั่งใหจับพลิกคว่ำพลิกหงาย จับตะแคง ทุบดวยมือ เคาะดวย

กอนดนิ กอนหนิ ลากไปลากมา เผือ่วาบางทจีะไดเหน็ชวีะของเขาออกมาบาง แตแมจะทำอยางไร กย็งั
ไมเหน็ชวีะของเขาอยดู ีตากย็งัมอียแูตมองไมเหน็ หกูย็งัมอียแูตไมไดยนิ จมกูกย็ังมแีต ไมไดกลิน่ ลิน้กม็นีะ
แตลิม้รสไมได ดกูรพระคณุเจา ขาพเจาจงึยงัมัน่ใจในความเหน็ของตนวาถกูตอง”

“ถาเชนนัน้ อาตมาจะยกอปุมาหนึง่ถวาย”
มคีนเปาสงัขคนหนึง่ เดนิทางไปในชนบท ยนือยกูลางหมบูานแลวเปาสงัขใหดงัขึน้มา ๓ ครัง้

แลวจงึวางสงัขไวทีพ่ืน้ดนิ ยนืนิง่เฉยอย ูคนในชนบทนัน้ไดยนิเสยีงอนัไพเราะเพราะพริง้จบัใจของสงัข
แลว พากนัวางภาระการงาน เขามารมุลอมคนเปาสงัข แลวไตถามดวยความตืน่เตนวา

“เสยีงทีด่งัเมือ่สกัครนูี ้ เสยีงอะไร ชางไพเราะเหลอืเกนิ”
คนเปาสงัขชีไ้ปทีส่งัขอนัวางอยบูนพืน้นัน้แลวกลาววา
“นัน่คอืเสยีงสงัข”
ชาวบานจับสังขนั้นหงายขึ้น คว่ำลง ตะแคง เคาะดวยฝามือ ทุบดวยกอนดินกอนหิน

ลากไปลากมาแลวพูดวา
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“พดูสพิอสงัข พดูส ิ เราอยากไดยนิเสยีงอนัเสนาะโสตของเจาอกี”

คนเปาสงัขนกึสงัเวชชาวบานเหลานัน้อยใูนใจวา ชางโงเหลอืเกนิ จงึหยบิสงัขขึน้มาเปา ๓ ครัง้
แลวเดนิจากไป

ชาวบานเหลานัน้จงึถงึบางออวา
“เมือ่ใด สงัขนีป้ระกอบดวยคน ความพยายามและลม เมือ่นัน้ สงัขจงึจะมเีสยีงได”
“ฉนันัน้เหมอืนกนัมหาบพติร เมือ่ใดกายนีป้ระกอบดวยอาย ุไออนุและวญิญาณ เมือ่นัน้กายนี้

กาวไปไดถอยกลบัได ยนืได นัง่ได สำเรจ็การนอนได เหน็รปูดวยนยันตาได ฟงเสยีงดวยหไูด ดมกลิน่
ดวยจมกูได  ลิม้รสดวยลิน้ได ถกูตองโผฏฐพัพะดวยกายได รธูรรมารมณดวยใจได ดกูรมหาบพติร อาตมา
จงึขอกลาวเชนเดมิวา โลกหนาม ีสตัวทีเ่กดิในโลกหนาม ีและผลแหงบญุบาปมอียแูนนอน”

เนื้อหาในเรื่องนี้ยังมีอีกยาว ทานผูสนใจพึงเปดอานในพระไตรปฎกเอาเองเถิด
เพือ่ไมใหหนงัสอื หนาเกนิไป จงึขอสรปุวา

ในทีส่ดุ เจาปายาสถิงึกบัจนปญญาทีจ่ะโตตอบกบัพระกมุารกสัสปะและไดยอมรบักบัทาน
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โดยตรงวา ใครๆ ก็ทราบดีวาทานมีทิฐิเชนนี้ จะใหยอมเชื่อในพุทธธรรมงายๆ ก็รูสึกเสียหนา
แตเมือ่จนดวย เหตผุลแลว โดยวสิยัแหงบณัฑติ กย็อมนอมรบัเอาพระไตรรตันเปนสรณะไปจนตลอดชวีติ

คำอปุมาของพระกมุารกสัสปะ อธบิายเรือ่งของภพชาตไิดอยางนาทึง่ นกึไมถึงวาเพยีงแคระดบั
สาวกยงัมปีญญามากถงึเพยีงนี ้ผอูานไดโปรดพจิารณาเอาเองเถดิ จะเชือ่หรอืไมกไ็มสำคญั แตทีส่ำคญักค็อื
ไดทำความดีอันเปนเครื่องประกันชีวิตของตนวา หากชาติหนามีจริง ก็ขอใหไดเกิดเปนมนุษย
พบพระพทุธศาสนา สขุภาพรางกายสมบรูณ มสีตปิญญา เกดิในตระกลูสมัมาทฐิ ิอนัจะเปนเครือ่งมอื
ตอยอดใหถงึพระนพิพานโดยเรว็หรอืยงั
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บทที่๒
สวรรคในอก นรกในใจ
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นรกสวรรค ไมไดเปนสิง่ทีพ่ระพทุธเจาหรอืใครๆ เปนผสูราง แตเปนสิง่ทีม่อียอูยางนัน้เอง ผใูด
ทำกรรมดกีไ็ปสภูพภมูทิีด่ ีผใูดทำกรรมชัว่กไ็ปสภูพภมูทิีช่ัว่ เปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ

หลกัอรยิสจัสี ่กฎแหงกรรมหรอืปฏจิจสมปุบาทกเ็ปนสิง่ทีม่อียแูลวอยางนัน้  พระพทุธเจาเปนผู
คนพบหลักความจริงทั้งปวง จึงไดนำความจริงเหลานั้นมาสั่งสอนหมูสัตวทั้งหลาย ใหไดเดินตาม
อฏัฐงัคกิมรรคอนัประเสรฐิ (ทางสายกลาง) อนันำไปสคูวามดบัทกุขทัง้มวล

ดงันัน้ไมวาสตัวเหลาใด ชือ่อะไร เกดิประเทศไหน นบัถอืศาสนาอะไร กค็อืสตัวโลกเชนกนั
ยอมไมแตกตางกนั  ทำดไีดความดเีขาถงึสคุต ิ ทำชัว่ไดความชัว่เขาถงึทคุคติ
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นรกสวรรค ทีก่ลาวไวในพทุธศาสนานัน้เปนสากล กลาวคอืไมใชเฉพาะคนทีน่บัถอืศาสนาพทุธ
เทานัน้ทีท่ำดแีลวไปสวรรค หรอืทำชัว่แลวลงนรก แมคนทีน่บัถอืศาสนาอืน่หรอืไมไดนบัถอืศาสนา
อะไรเลย หากทำดยีอมไดด ีทำชัว่กย็อมไดชัว่เชนกนั ดจุถานรอน แมจะรหูรอืไมกต็าม หากเผลอไปจบัเขา
แลว กร็งัแตทำใหมอืพองไดทัง้นัน้

ตอไปนี้จะนำทุกทานไปทองนรก ทัวรสวรรคจริงๆ โดยไมตองใชวิธีการพิสูจนทั้ง ๔ อยาง
ดังที่กลาวแลวทั้งสิ้น เพียงแคทานตามระลึกรูอารมณที่เกิดกับจิตในแตละขณะเทานั้น ทานจะเห็น
นรกสวรรคหรอืแมกระทัง่นพิพานไดในปจจบุนัขณะนีเ่อง

ดงันยัแหงคมัภรีอภธิรรมมตัถสงัคหะ ปรจิเฉทที ่๑ ไดอธบิายไวดงันี้
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๑. สภาพจติของสตัวนรก มกัรอนรน หงดุหงดิ

เมือ่พดูถงึนรก เรามกัจะนกึถงึสตัวนรกทีถ่กูนายนริยบาลจบัโยนลงกระทะทองแดง แตเมือ่พดูถงึ
สภาพจติแลว จติของสตัวนรกยอมรอนรนเพราะประกอบดวยโทสะซึง่แสดงอาการดงัตอไปนี้

๑.๑ โกรธงายหายเรว็  แตโกรธไดบอยๆ ในแตละวนั สวนมากมกัมาจากเหตปุจจยัภายนอก เชน
ถกูเจานายด ุเมยีบน คนขบัรถปาดหนาเปนตน

๑.๒ หงุดหงิด ดีกรีความรุนแรงอาจไมมากเทาความโกรธ แตสรางมลภาวะใหจิตไดทั้งวัน
   โดยแทบไมรตูวั มกัมาจากกรณเีลก็ๆ เชน ฝนตก รถตดิ หมาเหา เปนตน
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๑.๓ กลมุใจ ดวยคดิถงึอดตีบาง คาดหวงัอนาคตบาง สภาพจติเหมอืนถกูรมดวยควนัไฟจากนรก

   อยตูลอดเวลา
๑.๕ นอยใจ ถาเปนหญงิเรยีกวา งอน หนาหงกิหนางอ ตอมทำยิม้ชำรดุมอีาการเหมอืนหวัใจ

    ถกูบบีใหเหลอือยกูระจดิรดิ สวนมากมกัเกดิกบัคนทีต่นเองรกั เชน พอ แม แฟน กิก๊
 ๑.๖ เสยีใจ สวนมากอาการนี ้มกัเปนกบัคนดทีัง้หลาย เชน เราไมนาคดิไมดอียางนีเ้ลย หรอืเรา

    ไมนาจะพดูอยางนัน้เลย ทำใหเพือ่นไมสบายใจ แลวตนเองกพ็ลอยเสยีใจไปดวย
 ๑.๗ กลวั เชน กลวัวาเจานายจะดา อาจารยจะตำหน ิกลวัจิง้จก ตกุแก หรอืกลวัอยางไรเหตผุล

     สวนมากมกัคดิกลวัไวกอน เชน กลวัผ ีเปนตน อันเปนอนาคตอารมณ
 ๑.๘ เกลยีด เกลยีดเพือ่นรวมงาน ทีท่ำใหเราเสยีฟอรมตอหนาคนอืน่เปนตน

 ๑.๙ พยาบาท อาฆาต ผกูโกรธ คอือาการเดยีวกนั นกึถงึคนทีเ่ราเกลยีดทไีร มกัปรงุแตงวาอยาก
    ทำรายเขา อยากดาเขา ใจเราเหมอืนถกูไฟเผาทกุที

๑.๑๐ หงึ หงึสาม ี หงึภรรยา หงึกิก๊ และรวมไปถงึหงึนองเมยีดวย
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๑.๑๑ หวงหรือตระหนี่ หวงวัตถุสิ่งของ หวงความรู หวงวิชาการ หวงแฟน กลัวคนอื่นไดดี
     กวาตนเอง

๑.๑๒ กระวนกระวายใจ ผดุลกุ ผดุนัง่ หากไมไดดัง่ใจ หรือไมทนัใจตนเอง มกัเปนกบัคนใจรอน
          ซึง่ฟองถงึสภาพจติทีก่ำลงัถกูไฟโทสะเผารน
๑.๑๓ อจิฉา รษิยา ตารอนเวลาเหน็คนอืน่ดกีวา เชน เขาสวยกวา เขารวยกวา เขาเกงกวา เริด่กวา
         ใครมอีาการนีบ้อย ๆ แสดงวาดอยกวาคนอืน่นัน่เอง
๑.๑๔  ลบหล ู ดหูมิน่บญุคณุของผมูพีระคณุทัง้หลาย ดแูคลนบคุคลรอบขาง ดถูกูแมคนทีต่นรกั
๑.๑๕ สงสาร ในทีน่ีไ้มใชกรณุาซึง่เปนตวักศุล แตเปนโทสะซอนรปู เชน ดลูะครเศรากร็องให

      เดอืดเนือ้รอนใจไปกบัตวัละครดวย สงัเกตจติดจูะเหน็ถงึความหมนหมอง เศราสรอย
เอาแคสภาพจติของสตัวนรกอยางเดยีว มองเหน็กนัหรอืไมวา เราตกนรกอยทูัง้วนั หรอืวนัละ

หลายๆ รอบ และไฟนรกทีอ่ยใูนใจเรานีแ่หละ เผาใจเราใหรอนรมุอยไูดทัง้วนัหากเราขาดสต ิและนรก
ทีเ่ราสรางขึน้ในปจจบุนันีเ่อง จะกอใหเกดิภพนรกจรงิๆ ขึน้มา
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ทีส่ำคญักค็อื กเิลสกลมุโทสะเปนกเิลสทีร่ไูดงายสำหรบัผฝูกสต ิเพราะเหตวุาจติโกรธมกัเปนจติ

ปฏฆิะคอืขนุมวั เรารอน หยาบกระดาง หากมสีตริะลกึรไูดทนั อาการโกรธจะคอยๆ คลายไปตามลำดบั
โบราณาจารย ทานเปรยีบเทยีบโทสะเหมอืนกบัไฟไหมฟาง โกรธงาย หายเรว็ แตโทษอนัเกดิจาก

โทสะไมไดหายงายอยางนัน้ เพราะหากบนัดาลโทสะขึน้มามกับาวบูเดยีว แตทำรายพอแมกไ็ด ดดุา
วากลาวผมูพีระคณุกไ็ด ฆาคนตายกไ็ด วธิกีารงายๆ สำหรบัดบัไฟนรก คอื

๑. นกึโกรธใครเมือ่ไร แผเมตตา ใหทนัท ี เชนขอให....(นกึชือ่ผทูีเ่ราโกรธ) จงมคีวามสขุเถดิ
เคลด็ลบัทีส่ำคญัคอื ตองเปนจติทีป่รารถนาใหเขาเปนสขุจรงิๆ

๒. พยายามคดิแงบวก (Positive thinking) เราโกรธเขา เรานัน่แหละเปนทกุข สวนคนทีเ่ราโกรธ
ไมไดมารบัรอูะไรดวย หรอืบางครัง้เขาไมไดตัง้ใจทีจ่ะทำใหเราโกรธเลยกม็ี

๓. คิดเสียวาเปนวิบากกรรม  เพราะบางครั้งมองเห็นหรือไดยินเรื่องเดียวกันกับเพื่อน
เพือ่นรสูกึเฉยๆ แตเรากลบัโกรธ นัน่เปนเพราะวาเรากำลงัไดรบัวบิากแหงกรรมชัว่อยนูัน่เอง

๔. เปลี่ยนอารมณ  โดยการไปคดิเรือ่งอืน่ทีท่ำใหเราสบายใจ เชน สวดมนต ไปออกกำลงักาย
กวาดบาน ถบูาน ปลกูตนไมเปนการระบายความโกรธออกไปจากใจเราดวย
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๕. ขมอารมณโกรธไว  โดยการเพงอารมณ เชนไมสนใจอารมณโกรธนัน้ ประคองจติไวทีพ่องยบุ

หรอืลมหายใจเพยีงอยางเดยีว ซึง่เปนวธิขีองสมถกรรมฐาน
๖. แตหากจะแกอยางถาวร กเ็พยีงแตระลกึรใูนอาการโทสะเหลานัน้ รอูยางไมมสีวนไดสวนเสยี

กบัมนั คอืเปนเพยีงผสูงัเกตการณเทานัน้ ไมจดัการอะไรและไมนอมตามโทสะนัน้ อนัเปนวธิกีารของ
วปิสสนากรรมฐาน

หากไมรูวาอารมณที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเปนโทสะหรือไม ก็ลองสังเกตอาการเฉพาะตัว
(วเิสสลกัษณะ) ของโทสะ๑๐ซึง่มอีย ู ๕ ประการคอื

๑. สภาพจติมคีวามขนุมวั รอนรน หยาบกระดาง  เปนลกัษณะ
๒. มคีวามกระสบักระสาย พลงุพลาน เปนหนาที่
๓. มกีารประทษุรายตนเองและผอูืน่  เปนผล
๔. มบีคุคลหรอืสิง่ของอนัเปนทีต่ัง้แหงความอาฆาต เชน อาฆาตเขา เพราะคดิวาเขาทำความ

๑๐ อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส อัฏฐกวัคคิกะ กามสุตตนิทเทส



เพื่อนรวมทาง 47

เสยีหายใหแกเรา, แกผทูีเ่รารกั, ทำลายของๆ เรา หรอืเขาทำคณุประโยชนใหแกผทูีเ่ราเกลยีดเปนตน
เปนตวัเราหรอืเหตใุกลใหเกดิโทสะ

และทีส่ำคญัโทสะนีม้กัซอนเรนเขามาบงการใจของผฝูกเจรญิสตหิรอืปฏบิตัธิรรมอย ูคอืในขณะ
ทีเ่ผลอเพงอารมณอยางไมตัง้ใจอยนูัน้ จติจะแขง็ เกรง็ อดึอดั เพราะพยายามจะเอาชนะความคดิ ความฟงุ
ความงวงนอนหรอืความเจบ็ปวดอย ู เลยกลายเปนวาปฏบิตัธิรรมไปดวย ตกนรกไปดวยกม็ี
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๒. สภาพจติเปรตและอสรุกาย คอื สตัวทีห่วิโหยและหวาดกลวัไรความรืน่เรงิ

คนโบราณมกักลาววา สภาพรางกายของเปรตนัน้มอืใหญเทาใบลาน ปากเลก็เทารเูขม็ ซึง่กค็อื
การเปรยีบเปรยกบัคนทีโ่ลภมาก อยากกอบโกยใหไดมากๆ แตเวลากนิกก็นิไดนดิหนอยพอๆ กบัคนอืน่
นัน่แหละ ฉะนัน้เปรตจงึมกัถกูครอบงำดวยอำนาจแหงโลภะ ดงัมอีาการตอไปนี้

๒.๑ เหน็แกตวั  เปนอาการทีแ่สดงออกมาอยางรนุแรงทีส่ดุของโลภะ มอีาการปกปองอตัตาตนเอง
    ไมรบัผดิ แตรบัชอบ

๒.๒ เหน็แกไดหรอืโลภ ออกอาการอยากได อยากม ีอยากเปน อยางออกหนาออกตา อยากไดมาก
    อยากเสยีนอย อยากไดทัง้หมด แตไมอยากเสยีอะไรเลย หรอืทำงานนอยๆ อยากไดสองขัน้
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๒.๓ ตณัหา คอืความทะยานอยาก, ความดิน้รน, ความปรารถนา, ความเสนหา มอีย ู๓ ประการคอื
 ก. ความดิน้รนอยากไดในกามคณุคอื รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั อนันารกัใคร พดูงายๆ

คอื เปนทาสของอารมณทีต่นชอบ
ข. ความดิน้รนอยากไดในภพ เชน อยากเปนคนด ีอยากใหมคีนยกยอง อยากใหเขานบัถอื

อยากใหผอูืน่ยอมรบั
ค. ความอยากทีป่ระหลาดคอื อยากไมม ีอยากไมเปน คอือยากไมเปนนัน่ อยากไมเปนนี่

อยากพนไปจากความเปน ความมีในปจจุบัน อยากดับสูญไปเสีย อยากใหอารมณ
ทกุขหายวบัไปกบัตา เปนตน

๒.๔ มจิฉาทฐิ ิ เชนเหน็วาบาปบญุไมมผีล ชาตหินาไมม ีตายแลวสญู เปนตน และทีส่ำคญัหากยงั
    ไมใชพระโสดาบนับางครัง้กม็สีมัมาทฐิ ิ บางครัง้กเ็ปนมจิฉาทฐิิ

๒.๕ มานะ คนไทยมกัแปลวาขยนั แตภาษาบาลแีปลวาความเยอหยิง่ จองหอง ถอืตวั ความรสูกึ
เปรยีบเทยีบกบัผอูืน่ เชน ฉนัดกีวาคนนัน้ ฉนัแยกวาคนนี ้หรอืฉนักบัแกกพ็อๆ กนันัน่แหละ

๒.๖ มายา  เจาเลห ฟอรมจดั มเีลหเหลีย่มมาก เพือ่ใหไดมาซึง่สิง่ทีต่นปรารถนา
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๒.๗ โออวด พดูอวดเพราะอยากใหคนอืน่เหน็วาตนด ี เกง ขยนั  มคีวามคดิสรางสรรคเปนตน
๒.๘ ราคะ ความกำหนดั รกัใคร ยนิดแีละตดิอย ูเชน

ก. ความตดิอยใูนกาม, ความตดิใจในกามคณุทัง้ ๕
ข. ความตดิใจในอารมณแหงรปูฌานทีส่งบปราณตี อยากสงบสบายนานๆ
ค. ความยนิดใีนอารมณแหงอรปูฌานทีส่งบลกึซึง้ยิง่กวารปูฌานเสยีอีก

๒.๙ อปุาทาน ความยดึมัน่ถอืมัน่ ดวยอำนาจตณัหา หรอืผกูพนัโดยเอาตวัตนเปนทีต่ัง้ ดงันี้
ก. ความยดึมัน่ในกาม คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีน่าใคร นาพอใจ
ข. ความยดึถอืในทฐิหิรอืทฤษฎ ีคอืความเหน็ ความเชือ่ในลทัธ ิหรอืหลกัคำสอนตางๆ
ค. ความตดิอยใูนหลกัความประพฤต ิขอปฏบิตั ิหรอืลัทธพิธิตีางๆ อยางงมงาย เพราะเชือ่วา

 ขลงัหรอืศกัดิส์ทิธิ ์ เชน เชือ่วาปดทองลกูนมิติ ๙ วดัแลวไมตกนรก เปนตน
ง. ความยดึมัน่วากายใจนีเ้ปนเรา หรอืตวักขูองก ูเพราะแทจรงิแลวไมมอีตัตาจรงิๆ จะใหยึด

๒.๑๐ ความรกั ซึง่เรามกัอางวาคอืสิง่งดงาม แตหากเราเจาะระหสัความรกัแลว มกัมคีวามใคร
     รวมผสมโรงดวย ทีแ่ทกค็อืราคะอนัเปนความตดิใจใน รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสันัน่เอง



เพื่อนรวมทาง 51
๒.๑๑ เหงา อางวาง วาเหว  เปลาเปลีย่ว เดยีวดาย ปรารถนาความเขาใจหรอืเหน็ใจจากผอูื่น
สำหรับจิตที่มีโลภะประกอบรวม เปนกิเลสที่คนทั่วไปมักติดอยูไดโดยงาย เพราะสภาพจิต

ประกอบไปดวยโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา คือจิตที่เปนสุขและจิตเฉยๆ เชน เห็นสาวสวยๆ
อยากไดมาเปนแฟน เปนสขุกบัการไดเหน็หญงิสาวนัน้ หากอยากไดจนเกนิไป กส็ามารถทำได แมจะเปน
เรือ่งฉดุครา อนาจาร หรอืหลอกลวงกต็าม แตพอผานไปสกัพกั กเ็ริม่รสูกึเฉยๆ มากขึน้ แตหากใครจะมา
ยงุกบัหญงิสาวของตน กย็งัหงึหวงอยนูัน่เอง

ทานเปรยีบเทยีบวา โลภะเหมอืนกบัไฟไหมฟน ตดิยากและดบัยาก เวลารกัขึน้มากร็ักแทบตาย
เมือ่อยากไดขึน้มากต็องเอาใหได เพราะมนัคอืกเิลสทีร่กันัน่เอง จติจงึไมอาจพรากออกไดงายนกั

วธิกีารสงัเกตวาจติเปนโลภะหรอืไม ตองดทูีค่วามพเิศษเฉพาะตวั ซึง่มอีย ู ๔ ประการคอื๑๑

๑. มคีวามยดึอารมณ  เปนลกัษณะ
๒. มคีวามของตดิอยใูนอารมณ เชน อารมณชอบ ความปรารถนาฯลฯ  เปนหนาที่
๓. มคีวามไมยอมละ ไมยอมวาง   เปนผล

๑๑ อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส อัฏฐกวัคคิกะ กามสุตตนิทเทส
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๔.มคีวามรสูกึสำราญชืน่ฉ่ำใจในการผกูพนั  เปนตวัเรงเราใหเกดิ
“ตณัหานีเ้มือ่เกดิกเ็กดิทีส่ภาวะทีน่ารกันาเจรญิใจ   เมือ่ตัง้อยกูต็ัง้อยทูี่สภาวะทีน่ารกันาเจรญิใจนี้

(ปยรปู สาตรปู) อะไรเปนสภาวะทีน่ารกันาเจรญิใจในโลกนี”้
ตา, ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, ใจ หรอืรปู, เสยีง, กลิน่, รส, สมัผสั, ธรรมารมณ  เปนสภาวะทีน่ารกันาเจรญิใจ

ในโลก ตณัหานี ้ เมือ่เกดิกเ็กดิทีต่า,ห,ูจมกู,ลิน้,กาย,ใจ หรอืรปู, เสยีง, กลิน่, รส, สมัผสั, ธรรมารมณนี้
เมือ่ตัง้อยกูต็ัง้อยทูีต่า,ห,ู จมกู, ลิน้, กาย, ใจหรอืรปู, เสยีง, กลิน่, รส, สมัผสั, ธรรมารมณนี ้ฯลฯ

สภาวธรรมนีเ้รยีกวา ทกุขสมทุยอรยิสจั (คอืสมทุยั  ตนเหตแุหงทกุข) ” ๑๒

“ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เปนทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก เมือ่จะละตณัหา ยอมละเสยีไดในทีน่ี ้เมือ่จะดบั
ยอมดบัในทีน่ี ้รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ เปนทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก เมือ่จะละตณัหา
ยอมละเสยีไดในทีน่ี ้เมือ่จะดบัยอมดบัในทีน่ี”้ ๑๓

วธิกีารละโลภะ (หรอืราคะ ตณัหา อปุาทานซึง่กค็อืโลภะนัน่เอง) กต็องทำอยางทีพ่ระพทุธเจา
๑๒ ทุกขสมุทยอริยสัจ  พระไตรปฎก เลมที่ ๓๕ วิภังคปกรณ
๑๓ มหาสติปฏฐานสูตร สัจจบรรพ ธัมมานุปสสนา พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ ทีฆนิกาย มหาวรรค
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๓. สภาพจติสตัวเดรจัฉาน

หากเราสังเกตพฤติกรรมของสัตวเดรัจฉาน จะเห็นไดวามันดำรงชีวิตดวยสัญชาตญาณดิบ
ดำเนนิชวีติอยางไรสาระ  เพราะไมรเูลยวาอะไรควร อะไรไมควร อะไรถกู อะไรผดิ เพราะวาถกูครอบงำ
ดวยอำนาจแหงโมหะ ซึง่มอีาการดงันี้

๓.๑ โมหะ หรอือวิชชา คอืความโง ความหลง ความไมรใูนอรยิสจั ๔ คอื ไมรทูกุข ไมรเูหตใุห
    เกดิทกุข  ไมรคูวามดบัทกุข  ไมรหูนทางใหถงึความดบัทกุข

๓.๒ ไมอายชัว่  กลวับาป  จติใจหยาบกระดาง มวัเมาหมกมนุอยกูบัอกศุลกรรมทัง้หลาย
๓.๓ ฟงุซาน จติรบัอารมณไมมัน่คง ซดัสายไปมา สบัสนอลหมาน
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๓.๔ งวงเหงา หาวนอน จติเซือ่งซมึ ไมสดชืน่ เบลอ เออ จติขีเ้กยีจ
๓.๕  สงสยั โดยเฉพาะสงสยัในพระรตันตรยัวามอียจูรงิหรอืไม สงสยัในการเจรญิสมถกรรมฐาน

     และวปิสสนากรรมฐานวาทำใหพนทกุขไดจรงิไหมหนอ
๓.๖  ลงัเลใจ จติโลเลไมแนนอน
โดยเฉพาะโมหะนี ้เปนเหตใุหโลภะและโทสะเกดิขึน้ ดจุสำนวนทีว่าหลงชอบ หลงชงั เปนตน

สภาพของจติโมหะ ประกอบดวยอเุบกขาเวทนาอยางเดยีว คอืจติมกัจะเฉยๆ แตโง  เปนเหมอืนเมฆหมอก
บางๆ ทีค่อยปดบงัไมใหจติรบัรอูารมณตามความเปนจรงิ ปญญาเกดิไดยาก เพราะมสีภาพตรงกนัขาม
กบัปญญา พดูใหงายกค็อื เมือ่ไมร ู(โมหะ) ความร ู(ปญญา) กด็บัไป

เมือ่โมหะเกดิขึน้ จงึสงัเกตไดยากมากทานเปรยีบเหมอืนไฟไหมแกลบ มองแทบไมเหน็วา
มไีฟอย ู เพราะมลีกัษณะปดบงัความจรงิ อาการเฉพาะตวัของโมหะม ี๔ ประการคอื ๑๔

๑. มคีวามไมรสูภาวธรรมทีแ่ทจรงิหรอืใจมดืบอด เปนลกัษณะ
๑๔อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส อัฏฐกวัคคิกะ กามสุตตนิทเทส
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๒. มกีารปกปดสภาวะอารมณหรอืมคีวามไมรแูจงสภาวธรรม เปนหนาที่
๓. ผลทีต่ามมากค็อืการปฏบิตัผิดิ ทำผดิ คดิผดิ พดูผดิ
๔. มกีารใสใจในอารมณโดยไมแยบคาย (อโยนโิสมนสกิาร) เปนตวัเราใหเกดิ
โมหะหรอือวิชชานี ้ เปนกเิลสทีน่ากลวัทีส่ดุ เพราะเปนเหตใุหเกดิวงจรการเกดิการตายอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด แมแตผูฝกเจริญสติเองหากเจอภาวะของโมหะ สติสัมปชัญญะก็เกิดไดอยางยากเย็น
ยกตวัอยางเชน เมือ่เกดิอารมณโกรธขึน้มา (โทสะ)  ผไูมเคยเจรญิสตกิจ็ะคลอยตามความโกรธนัน้ (โมหะ)
อยางไมรตูวั แตผทูีเ่คยเจรญิสต ิ เมือ่เกดิความโกรธ (โทสะ) ขึน้มา กพ็ยายามเขาไปจดัการกบัโทสะนัน้
(โมหะ) อยากใหโทสะหาย (โลภะ) ทัง้ๆ ทีท่กุอารมณทีป่รากฏเปนอนตัตา เกดิเอง ดบัเอง แตเพราะ
อำนาจแหงโมหะจึงทำใหลนลานและพยายามเขาไปจัดการอยางไมรูตัว
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กลไกทางจติ๑๕ คอืตวัอยางของกเิลสทีแ่สดงออกมาเปนรปูธรรม

โลภะ โทสะ โมหะมมีายาทีแ่สดงออกมาหลอกตนเอง แมผเูจรญิสต ิกอ็าจหลงทางได นกัจติวทิยา
ไดแสดงกลไกทางจติหรอืกลวธิานทางจติวา เปนกลไกการปองกนัตนเองของมนษุย เปนเวทสีำหรบั
การแสดงออกของโลภะ โทสะ โมหะโดยตรง ดงัมลีกัษณะตอไปนี้

๑. การปฏเิสธไมยอมรบัความจรงิ  เปนวธิกีารทีบ่คุคลไมยอมรบัร ู ไมยอมเขาใจ ไมยอมเผชญิกบั
สภาพความเปนจรงิทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง หนปีญหา (โมหะ)

๒. การหาเหตผุลเขาขางตนเอง การใชวธิกีารปองกนัตนเองแบบนี ้คลายๆกบั การ “แกตวั”
นัน่เอง คอืพยายามหาเหตผุล อางขอมลูตางๆ เพือ่สนบัสนนุการกระทำของตน เชน
๑๕ http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/SSC334/def_m_files/frame.htm
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   ๒.๑ การกระทำนั้นแมจะเปนความดี แตก็ไมเหมาะกับตนเอง ตนยังไมสมควรทำ

หรือรอใหอายุมากกวานี้เสียกอนฯลฯ
         ๒.๒ หรอืความชัว่ทีต่นทำนัน้ ใครๆ เขากท็ำทัง้นัน้ ไมเหน็จะเปนไรเลย

๓. การกลาวโทษผอูืน่หรอืการโยนความผดิใหแกผอูืน่ เปนการยายหรอืโยนความผดิ ความไมดี
ไมงามของตนเอง หรือความรับผิดชอบจากผลของการกระทำของตนเอง หรือผลจากความคิดที่ไม
เหมาะสมของตนไปใหบุคคลอื่น “เปนการไมยอมรับความผิดของตนนั่นเอง” ลักษณะนี้คือความ
เหน็แกตวันัน่เอง มกัเปนกนัมากในองคกรตางๆ ทำใหการพฒันาองคกรทำไดยาก

๔. การแสดงความกาวราว เปนการกระทำเมือ่ถกูขดัแยงหรอืขดัขวางความคดิ ความตองการ
ของตน จงึแสดงการตอสดูวยความกาวราวเพือ่ทำลายผอูืน่ เปนอาการโดยตรงของโทสะ

๕. การเกบ็กด หมายถงึ การเกบ็กดความรสูกึไมสบายใจหรอืความรสูกึผดิหวงั ความคบัของใจ
ไวในจติใตสำนกึ สวนมากมกัเปนกบัคนโมหจรติ ไมกลาแสดงออกถงึสิง่ทีต่นตองการตรงๆ กอใหเกดิ
อาการซมึเศราซึง่เปนอาการทางจติเวชไดในภายหลงั
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๖. การถดถอย หมายถึงการแสดงพฤติกรรมถดถอยไปเปนการหนีกลับไปอยูในสภาพอดีต
ที่เคยทำใหตนมีความสุข หรืออาการขี้ขลาด ไมสูปญหา ไมหาทางแกเปนอาการหนึ่งของความกลัว
(โทสะ)

๗. การแสดงปฏิกิริยาตรงกันขามกับความปรารถนาที่แทจริงการแสดง พฤติกรรมตรงขาม
กบัความรสูกึของตนเอง ปกปด ซอนเรนความตองการของตน และสวนมาก มกัแอบทำเมือ่อยลูับหลงั
ผอูืน่ ดงัสำนวนทีว่า “ตอหนามะพลบั ลบัหลงัตะโก” (มายา)

๘. การสรางวิมานในอากาศ หรือการฝนกลางวันกลไกปองกันตัว ประเภทนี้เปนการสราง
จินตนาการ หรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนมีความตองการหรือเพอฝนไปวันๆ สรางโครงการ
พนัแปดรอยลานในสมอง แตทำจรงิไมไดสกัอยาง ซึง่เปนการแสดงออกของความฟงุซาน

๙. การแยกตวั หมายถงึ การแยกตนใหพนจากสถานการณทีน่ำความคบัของใจ เปนการสรางโลก
สวนตัวขึ้นมา เพื่อหลบเลี่ยงความจริง อาการอยางนี้มักเปนกันมากกับผูที่ติดความสงบ หรือติดสุข
ในสมาธิ
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๑๐. การหาสิง่มาทดแทน เปนการระบายอารมณโกรธหรอืคบัของใจตอตนหรอืสิง่ของทีไ่มได

เปนตนเหตขุองความคบัของใจ เชน ตวีวักระทบคราด ตลีกูประชดสาม ีทำลายถวยชามประชดภรรยา
เปนตน เปนอาการของโทสะโดยตรง

๑๑. การเลยีนแบบ หมายถงึ การปรบัตวัโดยการเลยีนแบบพฤตกิรรม คานยิม และการมคีวาม
รูสึกรวมกับผูที่เราเลียนแบบ ในความสำเร็จและความลมเหลวจากบุคคลอื่น วิธีการนี้กอใหเกิด
ศาสนาใหม คือศาสนาบริโภคนิยม เพื่อนำมาเติมเต็มความพรองที่มีอยูในใจมนุษย แตก็ไม
อาจทำใหหายพรองได จงึทำใหมนษุยสขุยาก ทกุขงายมากขึน้

แมนกัจติวทิยาตะวนัตก จะหาศพัทบญัญตัสิวยหรมูาเรยีกพฤตกิรรมของมนษุยอยางไรกต็าม
แทจรงิแลวกค็อื การแสดงออกถงึภาวะทางจติทีถ่กู โลภะ โทสะ โมหะครอบงำนัน่เอง วธิกีารแกไข
ที่ถูกตอง ก็คือตองเขาใจและเรียนรูอยางที่เขาเปน โดยไมหลีกเลี่ยง คลอยตามหรือกดขมอารมณ
เหลานั้นไว จนในที่สุดจิตจะเขาใจสภาพของโลภะ โทสะและโมหะวาเกิดและดับไปตามธรรมดา
เชนนั้นเอง
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๔. สภาพจติของมนษุยและเทวดา

มนษุยแปลตรงตวัวา ผมูใีจสงู และเทวดาในพจนานกุรมใหความหมายวา พวกชาวสวรรคทีม่ี
หทูพิย ตาทพิยและกนิอาหารทพิย มกัมสีภาพจติทีป่ระกอบดวยกศุลดงัตอไปนี้

๔.๑  เลือ่มใสในสิง่ทีถ่กูตอง เชือ่อยางมเีหตผุลไมงมงาย ไรสาระ หรือเชือ่ดวยปญญา
๔.๒ มสีต ิ คอืความระลกึได จติทีเ่ปนกศุลตองมสีตริตูวัอยเูสมอ ไมเผลอเรอ ซมุซาม
๔.๓ มหีริแิละโอตตปัปะ คอืความอายชัว่ กลวับาป
๔.๔ ไมโลภ ความไมตดิในอารมณคอืรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั
๔.๕ ไมโกรธ ไมประทษุรายใคร เพราะมเีมตตา ปรารถนาใหผอูื่นเปนสขุ มกัปรากฏในจติ

ของพอแม อาการของเมตตานีแ่หละคอืความรกัแท
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๔.๖ ความมใีจเปนกลางในทกุอารมณ คอืวางเฉยตอสขุ หรอืทกุขทีป่ระสบอยู
๔.๗ ความสงบ, ความเบา, ความออนโยนและนมุนวล, ความควรแกการงาน, ความคลองแคลว

และความซือ่ตรงแหงใจ (คอืจติและเจตสกิอนัเปนเครือ่งปรงุแตงจติ)
๔.๘  จติทีม่ศีลีภายใน คอื จติทีเ่วนการพดูเทจ็ พดูเสยีดแทงใจผอูืน่ พดูหยาบคาย พดูเพอเจอ ไรสาระ

รวมถงึการประกอบการงานสจุรติ และประกอบสมัมาอาชพีดวยตวัของจติเอง
๔.๙  มคีวามกรณุา ปราณ ีปรารถนาใหผอูืน่พนทกุข ขอนีค้อืความสงสารทีแ่ทจรงิ จติตองโปรงเบา

 นมุนวล ไมเศราหมองรองไห
๔.๑๐  มมีทุติาจติ  พลอยยนิดเีมือ่ผอูืน่ไดด ีไมอจิฉารษิยาใครเขา
๔.๑๑  มปีญญา คอืความรคูวามเขาใจในอรยิสจั ไมลมุหลงมวัเมาในชวีิต
สังเกตดูงายๆ ก็คือ จิตที่ประกอบดวยกุศลมักจะโปรงเบา สบาย ไมอึดอัดขัดของ ไมติดยึด

ออนโยน นิม่นวล คลองแคลวและเปนจติทีม่คีวามรสูกึเปนสขุหรอืเฉยๆ โปรดระมดัระวงัดวย เพราะ
สภาพเวทนาของกศุลคลายกบัของโลภะ คอืบางครัง้กเ็ปนสขุ บางครัง้กเ็ฉยๆ เหมอืนกนั อาจหลงผดิ
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คดิวากศุลกบัโลภะเปนจติชนดิเดยีวกนัได
จติกศุลเปนเหตใุหสิง่ทีท่ำคำทีพ่ดูพลอยเปนกศุลไปดวย  เปนพืน้ฐานแหงคณุงามความดทีัง้ปวง

และเปนฐานแหงการสัง่สมบญุบารมสีำหรบัผแูสวงหาทางพนทกุขดวย ดงัพทุธดำรสัทีว่า
“ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สำเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใสแลว

พดูอยกูด็ ีทำอยกูด็ ีความสขุยอมตดิตามเขา ดจุเงาตดิตามตวัฉะนัน้” ๑๖

แตสำหรบัการทีจ่ะรือ้ภพชาตนิัน้ แมกศุลเองกต็องไมยดึตดิ  แมจติจะมสีขุหรอืเฉยๆ โปรงเบา
สบาย ผฝูกจติกเ็พยีงทำหนาทีร่ะลกึรอูยเูทานัน้ ไมหลงตดิแมจติกศุลนีด้วย

๑๖ คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  ขุททกนิกาย ธรรมบท
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๕. สภาพจติของพระพรหม ซึง่เปนชาวสวรรคทีส่งูกวาเทวดาทัว่ไป

เปนสภาพจติทีเ่ปนมหคัคตกศุลจติ คอืจติเปนฌาน มกีำลงัของสมาธชิัน้สงู สภาพจติจงึอาจหาญ
แกลวกลาในการทำความดเีปนอยางยิง่ อนัเกดิจากการเจรญิสมถกรรมฐาน มลีักษณะดงัตอไปนี้

๕.๑ รปูพรหมเกดิได เพราะมรีปูฌาน คอืฌานทีม่รีปูธรรมเปนอารมณ ม ี๔ ระดบั ไดแก
ก. ฌานที ่๑ ประกอบดวยองคฌาน ๕๑๗ คอื การตรกึนกึในอารมณ เชน ลมหายใจหรอื
พองยบุเปนตน, ความตรองหรอืพจิารณาอารมณ, ความอิม่เอบิใจ, ความสขุเบกิบาน
ในใจ และจติตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีวทีก่ำลงัตรกึนกึนัน้

๑๗ ความหมายขององคฌาน ๑.วิตก ความตรึกอารมณ ๒.วิจาร ความตรองหรือพิจารณาอารมณ ๓. ปติ ความปลาบปลื้มในอารมณ,ความอิ่มใจ

    ๔. สุข ความสบาย, ความสำราญ ๕. เอกัคคตา  ความมีอารมณเปนหนึ่งเดียว ๖. อุเบกขา  ความวางเฉย
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ข. ฌานที ่๒ ประกอบดวยองคฌาน ๓ คอืละความตรกึและตรองในอารมณอันเปนตวั
ความคดิไปไดแลว เหลอืเพยีงความอิม่เอบิใจ, ความสขุเบกิบานในใจ และจติตัง้มัน่
อยใูนอารมณเดยีว

ค. ฌานที ่๓ ประกอบดวยองคฌาน ๒ คอื ละความอิม่เอบิใจทีห่ยาบนัน้ไปเสยีไดหลอื
เพยีงความสขุใจและจติตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีว เมือ่ถงึฌานนีล้มหายใจหรอืพองยบุ
กไ็มมเีหลอื

ง. ฌานที ่๔ ประกอบดวยองคฌาน ๒ คอื เพราะละความสขุนัน้ไปไดแลว จงึเหลอืเพยีง
จติทีว่างเฉยตออารมณและจติตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีว เหลอืแตเพยีงผรูอูนัเดนดวง
อยเูทานัน้

๕.๒ อรปูพรหมเกดิขึน้ได เพราะอรปูฌาน คอืฌานระดบัอรปูฌาน ซึง่มอีงคฌานเทากบัฌานที่
๔ คอื จติอเุบกขาและตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีวแตละเอยีดลกึซึง้กวารปูฌาน ม ี๔ ระดบั ไดแก

ก. อรปูฌานที ่๑ ฌานอนักำหนดอากาศคอืชองวางอนัหาทีส่ดุมไิดเปนอารมณ
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ข. อรปูฌานที ่๒ ฌานอนักำหนดวญิญาณอนัหาทีส่ดุมไิดเปนอารมณ
ค. อรปูฌานที ่๓ ฌานอนักำหนดภาวะทีไ่มมอีะไรๆ เปนอารมณ
ง. อรปูฌานที ่๔ ฌานอนัเขาถงึภาวะมสีญัญา (ผรู)ู กไ็มใช ไมมสีญัญากไ็มใช

อารมณเหลานีน้ีแ่หละคอืตวัสมัมาสมาธ ิอนัเปนบาทฐานใหปญญาทำลายอาสวกเิลสทัง้หลาย
ไดงายหากไมตดิอยเูพยีงฌาน แลวหมัน่ยกจติขึน้สวูปิสสนา  ทานผอูานไดโปรดสงัเกตลกัษณะพเิศษ
เฉพาะตวั๑๘ ของสมัมาสมาธดิงันี้

๑. มลีกัษณะไมฟงุซาน จติตัง้มัน่อยใูนอารมณเชนลมหายใจ หรอืพองยบุเปนตน
๒. มหีนาทีร่วบรวมธรรมทีเ่กดิพรอมกนั (ไดแก วติก วิจาร ปต ิสขุ อเุบกขา และตวัเอกคัตา

คือตัวสมาธิเองดวย)
๓. มคีวามสงบเปนผล
๔. มสีขุเวทนา เปนเหตใุกลใหเกดิ

๑๘ อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส อัฏฐกวัคคิกะ กามสุตตนิทเทส
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สภาพจติชนดินี ้ เปนกรรมหนกัในฝายกศุล มคีณุอนนัต แตมโีทษมหนัตเชนกนั

ทีว่ามคีณุอนนัตเพราะเปนศาลารมิทาง (ไปนพิพาน) คอืเปนทีพ่กัจติอยางยอดเยีย่ม แตถาพกั
นานนกั กเ็สยีเวลามากเพราะบางคนพกัอยหูลายชาต ิเชนหากตายในฌานยอมนำไปเกดิในภพภมูแิหง
พรหมโลกซึง่มอีายยุนืยาวมาก สวนจติกต็ดิแชอยใูนความสงบ ความวาง ความวางเฉยอยอูยางนัน้

ที่วามีโทษมหันตเพราะหากติดแชอยูกับฌานจะไมเห็นไตรลักษณเพราะเห็นแตความเที่ยง
เปนสุขและเปนอัตตา และผูมีฌานจิตมักมีของแถมติดมาดวยเชนรูวาระจิตผูอื่น รูอดีต รูอนาคตได
ทำใหติดอยูในความวิเศษของตน เปนเหตุใหสังสารวัฏนี้ยาวนาน แตหากถอนจิตออกจากฌานแลว
ยกจติขึน้สวูปิสสนา คอืจติเหน็ความสขุ ปต ิความสงบ ความสบาย ความวางแหงฌานจตินัน้วา ไมเทีย่ง
ทนอยูในสภาพเดิมไมได และบังคับบัญชาไมไดแลว ยอมทำใหถึงความสิ้นทุกขไดโดยเร็ว เพราะ
กำลังสมาธิอันยอดเยี่ยมนั้น เปนบาทฐานแหงปญญาไดเปนอยางดี
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๖. สภาพจติของผปูระจกัษแจงนพิพานหรอืโลกตุรจติ

ไมวาจะเปนจติทีเ่ปนกศุล  อกศุลกต็าม ลวนแลวแตพาใหวนเวยีนอยใูนวฏัฏะนีไ้มรจูบ แตมจีติ
อีกชนิดหนึ่งที่เรียกวาโลกุตรจิต เปนจิตของบุคคลที่อยูในโลกนี้ แตจิตอยูเหนือโลก คือไมติดอยูใน
อารมณ สขุทกุข ชอบชงั ดชีัว่ พนแลวจากสภาพทีเ่ปนทวภิาวะ คอืธรรมอนัเปนของคทูัง้หลาย มผีสัสะ
อนับรสิทุธิ ์คอืสกัวาเหน็ สกัวาไดยนิ สกัวารกูลิน่ สกัวาลิม้รส สกัวาถกูตอง สกัวาคดิ เปนตน

“ ดกูรพราหมณ การเปนเทวดา คนธรรพ ยกัษหรอืมนษุย เพราะยงัละอาสวกเิลสเหลาใดไมได
แตอาสวกเิลสเหลานัน้เราละไดแลว ตดัรากขาดแลวดจุตาลยอดดวน ทำใหไมม ีไมใหเกดิขึน้อกีตอไป
เปนธรรมดา
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๑๙โทณสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๒๑ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

เปรยีบเหมอืนดอกปทมุชาตทิีเ่กดิในน้ำ เจรญิในน้ำ แตตัง้อยพูนน้ำ น้ำมไิดแปดเปอน  เรากเ็ปน
เชนนัน้ เกดิในโลก เตบิโตขึน้ในโลก แตอยเูหนอืโลก โลกมไิดแปดเปอน ฉะนัน้ ทานจงรเูถดิวาเราเปน
พทุธะ” ๑๙

ในขณะจิตหนึ่งๆ เราเกิดเปน สัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มนุษย เทวดาหรือ
อาจเปนพรหมอยูบางในขณะฝกกรรมฐาน แตก็ไมพนการเกิด คือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่รับ
อารมณอยตูลอดเวลา สำนวนพระกรรมฐานบางรปูทานใชคำวา “จติเกดิ”

และอาการของ “จิตเกิด” นี่แหละ หากเกิดบอยจนเปนอาจิณณกรรม (กรรมที่ทำสม่ำเสมอ)
ก็ยอมเปนเหตุใหการเกิดในภพชาติใหมมีขึ้นไดจริง โกรธบอยๆ จนกลายเปนคนหงุดหงิดงาย
กอนตายไฟโทสะยอมเผาลนใหหงดุหงดิ กระสบักระสาย หากตายไปยอมทำใหไปสนูรก   หรอืตดิอยู
ในอาการสงบสบายของสมาธ ิหากตายในขณะนัน้ยอมสงใหเกดิเปนพรหมไดทนัทเีชนกนั และเมือ่
พนภาวะแหงพรหมแลว ยอมตองเวียนวายตายเกิดตอไปไมรูจบตามแรงสงแหงตัณหา

วธิตีดัภพ ลบชาต ิมเีพยีงพระพทุธเจาเทานัน้ทีค่นภพทานเรยีกวา “วิปสสนากรรมฐาน”
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พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุโต) ไดอธบิายไวในหนงัสอืพทุธธรรมวา
“วปิสสนา แปลงายๆ วาความเหน็แจง หรอืวิธทีำใหเกดิการเหน็แจง หมายความวาขอปฏบิตัิ

ตาง ๆ ในการฝกฝนอบรมปญญาใหเกดิความเหน็แจงรชูดัสิง่ทัง้หลายตรงตอสภาวะของมนั คอืใหเขาใจ
ตามความเปนจรงิ หรอืตามทีส่ิง่เหลานัน้มนัเปนของมนัเอง (ไมใชเหน็ไปตามทีเ่ราวาดภาพ ใหมนัเปนดวย
ความชอบชัง ความอยากได หรือความขัดใจของเรา) รูแจงชัดจนถอนความหลงผิด รูผิดและยึดติด
ในสิง่ทัง้หลายได ถงึขัน้เปลีย่นทาทตีอโลกและชวีติใหม ทัง้ทาทแีหงการมอง การรบัร ูการวางจติใจ
และรสูกึทัง้หลาย ความรคูวามเขาใจถกูตองทีเ่กดิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในระหวางการปฏบิตันิัน้ เรยีกวาญาณ
ญาณสำคัญในขั้นสุดทายเรียกวา วิชชา เปนภาวะตรงขามที่กำจัดอวิชชา คือความหลงผิดไมรูแจง
ไมรจูรงิใหหมดไป ภาวะเชนนีเ้ปนภาวะทีส่ขุสงบ ผองใสและเปนอสิระ เพราะลอยตวัพนจากอำนาจ
ครอบงำของกเิลส”

หรอืกลาวใหเขาใจงายๆ วปิสสนากรรมฐาน กค็อื “การรปูจจบุนัอารมณตามความเปนจรงิ”
ปจจบุนัอารมณ กค็อื รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสัและความนกึคดิปรงุแตงทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ๆ
เพือ่ทำใหประจกัษแจงในภาวะแหงพระนพิพานอนัเปนทีส่ดุแหงทกุข  ซึง่พระพทุธเจาทรงอปุมาไววา
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“ดกูรภกิษทุัง้หลาย แดน (อายตนะ) นัน้มอีย ูดนิ น้ำ ไฟ ลม...โลกนี ้โลกหนา พระจนัทรและ

พระอาทติย ยอมไมมใีนแดนนัน้  เราไมเรยีกแดนนัน้วา มกีารมา  มกีารไป  มกีารตัง้อย ู มกีารตาย  มกีารเกดิ
แดนนัน้หาทีต่ัง้ทีอ่าศยัมไิด  มไิดเปนไป หาอารมณมไิด นีแ่หละเปนทีส่ดุแหงทกุข ”๒๐

“...ดกูรภกิษทุัง้หลาย สิง่นัน้ไมเกดิแลว ไมเปนแลว หาเหตปุจจยัไมไดแลว ปรงุแตงไมไดแลว
มอีย ู ฉะนัน้การสลดัออกซึง่สิง่ทีเ่กดิแลว เปนแลว มเีหตปุจจยั...ปรงุแตงแลวจงึปรากฏ” ๒๑

“ความหวัน่ไหวยอมมแีกบคุคลผมูตีณัหาและทฐิ ิ  ยอมไมมแีกผลูะตณัหาและทฐิแิลว  เมือ่ความ
หวั่นไหวไมม ีกย็อมมคีวามเบากายเบาใจ เมือ่มเีบากายเบาใจ กย็อมไมมคีวามยนิด ี เมือ่ไมมคีวามยนิดี
ก็ยอมไมมีการมาการไป เมื่อไมมีการมาการไป ก็ไมมีการตาย การเกิด เมื่อไมมีการตายและการเกิด
โลกนีโ้ลกหนากไ็มม ีระหวางโลกทัง้สองกไ็มม ีนีแ่หละเปนทีส่ดุแหงทกุข”๒๒

พระโพธญิาณเถร (หลวงปชูา สภุทโฺท) กลาวในเชงิเปรยีบเทยีบวา “มากไ็มใช  ไปกไ็มใช  หยดุ
อยกูไ็มใช” “หนกักร็แูลว  เบากร็แูลว แลวที ่ไมหนกัไมเบานัน้รหูรอืเปลา” กอ็าจเปนคำอธบิายพระนพิพาน
ในสำนวนของทานกไ็ด
๒๐-๒๑-๒๒ นิพพานสูตรที่ ๑-๓-๔  อุทาน ปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘ พระไตรปฎกเลมที่ ๒๕
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ผเูขาถงึนพิพานอยางแทจรงินัน้ สมมตบิญัญตัเิรยีกวาพระอรหนัต แตผเูขาถงึความไรกเิลสจรงิๆ
กลบัไมเรยีกวาตนเปนอะไร เพราะไมมตีวักทูีจ่ะเปนอะไรตอไปไดแลว

“สิง่ทีค่วรยดึถอืไมมแีกผใูด สิง่ทีค่วรปลอยวางกไ็มมแีกผนูัน้ สิง่ทีค่วรปลอยวางไมมแีกผใูด
สิง่ทีพ่งึยดึถอืกไ็มมแีกผนูัน้...ผนูัน้ผเูปนพระอรหนัต ลวงพนความยดึถอืและปลอยวางแลว ลวงเลย
ความเจรญิและความเสือ่มแลว”๒๓

ฉะนัน้นพิพานจงึไมใชภพใดๆ อนัเปนทีไ่ปเกดิ หรอืกลาวใหงายกค็อื เมือ่ไมมวีฏัฏะคอืการ
เวียนวายตายเกิด วิวัฏฏะคือการพนจากการเวียนวายตายเกิดก็ปรากฏเอง หรือเมื่อความมืดหายไป
ความสวางจงึเกดิเอง ในขณะทีค่วามรอูนัเกดิจากการเจรญิวปิสสนาเกดิขึน้  กท็ำลายความไมรคูอือวชิชา
ใหดบัไป นพิพานจงึมอียทูีน่ี ่เดีย๋วนี ้ในปจจบุนัขณะนีเ่อง

๒๓ ปุราเภทสุตตนิทเทสที่ ๑๐ พระไตรปฎก เลมที่ ๒๙ ขุททกนิกาย มหานิทเทส
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อาการของจติทีเ่กดิไดกบัจติทกุประเภท

ยงัมอีาการของจติอกี ๒ กลมุ ทีส่ามารถประกอบและปรงุแตงจติใหเปนกศุลกไ็ด  อกศุลกไ็ด
เปนวบิากคอืผลของกรรมกไ็ด เปนกริยิาคอืจติของพระอรหนัตกไ็ด เปนฌานกไ็ดหรอืโลกตุระ คอืจติ
ในขณะบรรลมุรรคผลกไ็ด ผฝูกเจรญิสตอิาจสงัเกตเหน็ไดบาง แตบางครัง้ไมรวูาคอือะไร ผเูขยีนจงึขอ
รวบรวมไวในทีน่ีด้วย ดงัมอีาการดงัตอไปนี้

กลมุแรก เปนกลมุทีเ่กดิรวมกบัจติไดทกุชนดิ คอืทัง้กศุล อกศุล ฌาน วบิาก กริยิาและโลกตุระ
๑.อาการทีจ่ติกระทบอารมณ (ผสัสะ) เกดิไดแมกบัจติทีย่งัไมรอูารมณ (ภวงัคจติ)
๒.การเสพอารมณ  (เวทนา) คอื สขุเวทนา ทกุขเวทนาและอเุบกขาเวทนา ฉะนัน้เวลาปวดขา

ปวดหวัแลว ความปวดแลนมาถงึใจ ตวันีแ้หละทีก่ำลงัทำงานอย ูทีค่นเรารสูกึสขุกายหรอืทกุขกายได
แทจริงแลวเวทนาขันธตัวนี้ตางหาก กำลังทำหนาที่อยูนั่นเอง พูดใหงายคือกายหรือรูปไมเคยรูสึก
สขุทกุขเลย มแีตใจหรอืนามเทานัน้ทีส่ขุทกุขได
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๓.การจำอารมณ (สญัญา) ซึง่เปนเหตใุหปญญาเกดิไดงาย เชน ถริสญัญา จติจำอารมณไดแมนยำ
กท็ำใหสตสิมัปชญัญะทำงานไดคมชดัมากขึน้ จงึสงตอใหสมาธ ิแลวกอใหเกดิปญญาตามมา

๔.ความตัง้ใจ (เจตนา) ซึง่อาจตัง้ใจทำด ีคดิด ีพดูดกีไ็ด ทำชัว่ คดิชัว่ พดูชัว่กไ็ด
๕.จติเปนสมาธ ิ(เอกคัคตา) จติตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีว ในการทำชัว่ เชน เลนไพ ในขณะนัน้จติก็

เปนสมาธไิด หรอืทำด ีเชน สวดมนตอยจูติกเ็ปนสมาธไิด
๖. ตวัรกัษาสภาพชวีติ (ชวีตินิทรยี) คอืตวัเจตสกิทีท่ำหนาทีท่ำใหกายใจทำงานเชือ่มประสาน

สอดคลองกนัไดอยางลงตวั
๗. ความใสใจ (มนสกิาร) ทำใหรปูทีเ่หน็ เสยีงทีไ่ดยนิ สิง่ทีร่เูปนตน คมชดัมากกวาเดมิ

กลมุทีส่องคอือาการของจติทีเ่กดิไดกบัจติทีเ่ปนทัง้กศุล อกศุล โลกยีะ โลกตุระ บางดวง  ไมใชจติ
ทั้งหมด ผูเขียนไมอาจแจกแจงไวไดโดยละเอียดในที่นี้ มิเชนนั้นหนังสือคงหนากวานี้อีก ๒ เทา
แตพมิพเอาไวเพือ่ใหผทูีฝ่กเจรญิสตนิำมาตรวจสอบสภาพจติของตนเองเทานัน้
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๑. ตรกึอารมณ (วติก) คอือาการของจติทีถ่กูยกขึน้สอูารมณ
๒. ตรองอารมณ (วจิาร) คอือาการทีจ่ติวจิารณอารมณ เคลาคลงึอารมณ ทัง้วติกและวจิารคอื

ตวัทีท่ำใหจติคดิ คดิไดทัง้กศุลและอกศุล แมจติทีเ่ปนปฐมฌาน กม็ ี๒ ตวันีเ้ปนองคฌานอยดูวย
๓. ตดัสนิอารมณ (อธโิมกข) คอืตวัตดัสนิอยางเดด็ขาดไมวาจะทำดหีรอืชัว่กต็าม
๔. ความเพยีร (วริยิะ) ขยนัทำดกีม็ ี ทำชัว่กม็ี
๕. ปลาบปลืม้ใจ (ปต)ิ เลนการพนนัชนะกป็ลาบปลืม้ได (โลภะ) ทำบญุยิง่อิม่เอมใจ (กศุล) หรอื

ซาบซานไปทัง้ตวัในขณะอยใูนอปัปณาสมาธกิค็อืปต ิแมแตกลวัผขีนลกุขนชนั (โทสะ) กเ็ปนอาการของ
ปตไิดเหมอืนกนั

๖. พอใจในอารมณ (ฉนัทะ) พอใจในอารมณทีเ่ปนทัง้กศุล และอกศุลกไ็ดทัง้นัน้
ที่ตองเขียนอธิบายไว เพื่อใหนักปฏิบัติธรรมไมหลงทาง เพราะอาการของจิตบางอยางทำให

เขาใจผดิไดงาย เชน ความคดิ ปต ิหรอืแมกระทัง่สมาธกิเ็กดิไดกบัจติทีเ่ปนทัง้กศุลและอกศุล
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บทที่๓
ไปอยางไรใหมีความสุข
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สงสยัไหมวา ทำไมผเูขยีนใชคำวา “ไป” แทนคำวา “ตาย” กเ็พราะเหตวุาไมเคยมใีครตายจรงิๆ
สกัท ีมแีตสมมตวิาตาย(สมมตมิรณะ) ยกเวนพระอรหนัตเทานัน้ทีจ่ะตายจรงิๆ ทานเรยีกวาสมจุเฉทมรณะ
หรอืนพิพาน เพราะพระอรหนัตไมตองกลบัมาเกดิมาตายอกีแลว

คนทีม่องโลกในแงราย อาจจะมองความตายเปนสิง่นากลวั แตหากมองในมมุของพทุธแลว
ความตายไมใช  End  of  Life แตเปน Start  of  Life เปนเพยีงจดุเริม่ในการเดนิทางใหมของชวีติเทานัน้เอง
ดงัที ่พระธรรมสงิหบรุาจารย (หลวงพอจรญั  ฐติธมัโม) วดัอมัพวนั จงัหวดัสงิหบรุ ีไดกลาววา

“...ความตายกับความเกิดมันก็อันเดียวกัน เหมือนเรานั่งอยูในหองก็เห็นประตูทางออก
พอไปยนือยนูอกหองกเ็หน็ประตทูางเขา ทีจ่รงิมนักป็ระตบูานเดยีวกนันัน่แหละ...”
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บางทีท่านใชคำวา จตุ ิซึง่แปลวาเคลือ่น คอืเคลือ่นจากภพเกาไปสภูพใหม ซึง่มกัใชคกูบัคำวา

ปฏสินธ ิคอืเกดิใหม ฉะนัน้ผเูขยีนจงึมองวา ชาตะ-มรณะ, อย-ูไป, พบ-พราก, เจอะ-จาก, จตุ-ิปฏสินธ,ิ
เกดิ-ตาย, เกดิ-ดบั หรอือนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กเ็ปนเรือ่งเดยีวกนัทัง้สิน้

ฉะนัน้ความตาย จงึเปนเพยีงวธิกีารปรบัเปลีย่นตนเองของธาตขุนัธ อนัเปนผลของกรรมเกา
ทีม่าในรปูของอายตนะภายในคอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจในภพใหม เพือ่จะไดกอกเิลสใหทำ กรรมใหม
อนัเปนทีม่าของสงัสารวฏันัน่เอง

สัตวโลกจึงเปรียบเหมือนกับคนที่วายน้ำอยูในมหาสมุทร หยุดวายก็จมน้ำ จะวายตอก็มอง
ไมเห็นฝง ชีวิตจึงไรเปาหมายอยางสิ้นเชิง หากมนุษยเราไมไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา คงมีชีวิต
ทีอ่างวาง วาเหว สิน้หวงั ไรเปาหมายแน โชคดทีีพ่ระพทุธเจาไดคนพบฝงและบอกวธิกีารไวใหแลว
เพยีงแตวา เราจะเดนิตามรอยบาทของพระองคทานหรอืไม ดงัพระดำรสัทีว่า

“...เปรียบเหมือนมหาสมุทร ที่มีบุรุษหนึ่งโยนบวง ซึ่งมีชองเดียว ลงไปในมหาสมุทรนั้น
ลมพัดแอกไปตามทิศตางๆ เตาตาบอดมีอยูในมหาสมุทรนั้น รอยปมันจึงโผลขึ้นมาครั้งหนึ่ง...
เตาตาบอดนัน้จะสอดคอเขาไปในแอกซึง่มชีองเดยีวนัน้เปนของยาก
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ฉนันัน้ภกิษทุัง้หลาย การไดเกดิเปนมนษุยเปนของยาก พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา
จะอบุตัใินโลกเปนของยาก ธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศแลวจะรงุเรอืงในโลกกเ็ปนของยาก...” ๒๓

ทานผอูานทัง้หลาย อตัตภาพแหงมนษุยเรากไ็ดมาแลว พระพทุธเจากอ็ุบตัแิลวในโลก และ
ธรรมวินัยที่พระองคประกาศแลวก็รุงเรืองอยูในโลก แลวเรากำลังทำอะไรอยู เราทุกคนมีกายใจซึ่ง
เปรยีบเหมอืนดนิน้ำมนัคนละกอน เราจะปนดนิน้ำมนันีใ้หเปนอะไรด ี เปนพระพทุธรปู เปนเทพเจา
เปนมนษุยชายหญงิ หรอืจะปนใหเปนววัควาย กแ็ลวแตทานจะเลอืกเอาเถดิ

ในฐานะทีเ่ปนชาวพทุธเคยถามตวัเองบางไหมวา
๑. เกดิมาทำไม?
๒. มชีวีติอยเูพือ่อะไร?
๓. เตาะแตะ เตงตงึ โตงเตง และตองตาย ชวีติมแีคนีห้รอื?
๔. เปาหมายชวีติทีแ่ทจรงิคอือะไร?
๔. ธรรมะทีพ่ระพทุธองคสอนไว เราไดศกึษา ปฏบิตัแิละสมัผสัผลแลวหรอืยงั?

๒๔ ฉิคคฬสูตรที่ ๒  พระไตรปฎก เลมที่ ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
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ดงัทีก่ลาวแลววา เปาหมายของชาวพทุธทกุคนคอืขึน้ฝงแหงพระนพิพาน แมยงัมองไมเหน็ฝง

แตเราไดเริ่มตั้งความเพียรกันแลวหรือยัง หรือไดแตลอยคอรอคอยใหหมดแรงจมน้ำตายอยูเทานั้น
พระมหาบุรุษของเราก็ไมตางอะไรกับเราๆทานๆ มีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกัน เพียงแตพระองคมี
ความเพียรไมยอทอจึงขึ้นสูฝงแหงพระนิพพานได

ในคมัภรีปคุคลบญัญตั ิ๒๕ ไดเปรยีบเทยีบบคุคลจมน้ำไว ๗ ประเภทคอื
๑.  บคุคลผจูมแลวจมเลย  คอืพาลปถุชุนทัง้หลาย ทีเ่อาแตทำแตอกศุลกรรมไมเคยแยแสวาใครเขา

จะเดอืดรอน ยอมจมลงสอูบายภมูอิยางดยีว
๒. บคุคลโผลขึน้มาแลว จมลงไปอกี คอืผทูีท่รงคณุธรรมมศีรทัธาเปนตน แตทนสิง่เยายวนไมไหว

จงึเวยีนกลบัไปเปนคนเลวอกี
๓. บคุคลโผลขึน้แลว หยดุอย ูไดแกผทูรงคณุธรรมไวได ไมดขีึน้ แตกไ็มเลวลง
๔. บคุคลโผลขึน้แลว เหลยีวมองดูฝง ไดแกผทูรงคณุธรรมไวไดและทำใหยิ่งขึน้ไป จนทำลาย

กเิลส ละความเหน็วามตีวัตนไปได เปนพระโสดาบนับคุคลผมูองเหน็ฝงแหงพระนพิพานแลว
๒๕ สัตตปุคคลบัญญัติ สัตตกมาติกา พระไตรปฎก เลมที่ ๓๖  ปุคคลบัญญัติ
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๕. บคุคลโผลขึน้แลว วายเขาหาฝงไดแกพระสกทาคามบีคุคล ผเูหน็ฝงแหงนพิพานชดัเจนและ

ขดัเกลาราคะ โทสะใหเบาบางไปบางแลว
๖. บุคคลโผลขึ้นแลวและวายไปถึงที่ตื้นพอเทาหยั่งถึงแลว ไดแกผูทรงคุณธรรมระดับ

พระอนาคามผีสูามารถทำลาย ราคะโทสะไดอยางเดด็ขาด ละความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายไดแลว
๗. บคุคลโผลขึน้และขามไปถงึฝงแลว เปนผปูระเสรฐิยนือยบูนบก ไดแกพระอรหนัต ผหูางไกล

จากกเิลส ละความยดึมัน่ถอืมัน่วามอีตัตาตวัตน ทำลายมานหมอกแหงอวชิชาและตดักระแสสงัสารวฏั
ไดโดยสิน้เชงิ

อานมาหลายหนาแลวผอูานอาจคดิวาไมเหน็จะเกีย่วกบัความตายตรงไหนเลย ทีจ่รงิแลวเพือ่ปู
พืน้ฐานความเขาใจและมองความตายดวยมมุมองอยางพทุธ ดงัทีพ่ระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต)
กลาวไวในหนงัสอืพทุธธรรมวา

“การคดิถงึความตาย ถามอีโยนโิสมนสกิารคอืทำใจหรอืคดิไมถูกวธิ ีอกศุลธรรมกจ็ะเกดิขึน้เชน
คดิถงึความตายแลวสลดหดห ูเกดิความเศรา ความเหีย่วแหงใจบาง เกดิความหวัน่กลวัหวาดเสยีวใจบาง
ตลอดจนเกดิความดใีจเมือ่นกึถงึความตายของคนทีเ่กลยีดชงับางเปนตน”



เพื่อนรวมทาง 83
“แตถามโียนโิสมนสกิาร คอื ทำใจหรอืคดิใหถกูวธิ ีกจ็ะเกดิกศุลธรรม คอื เกดิความรสูกึตืน่ตวั

เราใจ ไมประมาท เรงขวนขวายปฏบิตักิจิหนาที ่ทำสิง่ดงีามเปนประโยชน ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ตลอดจน
รเูทาทนัความจรงิทีเ่ปนคตธิรรมดาของชวีติ”

เมือ่คดิไดอยางนีแ้ลว จะไดเลกิหวงหนา คอืไมรวูาตายแลวจะไปเจออะไร เกดิเปนอะไรและ
พะวงหลงั คอืกงัวลวา แลวสามภีรรยา ลกูหลานญาตมิติรจะอยอูยางไร หากขาดเราไปสกัคน ซึง่อนัทีจ่รงิ
แลว เราเปนเพยีง ๑ ใน ๖,๖๐๕ ลานคนทัว่โลกเทานัน้(สำรวจเมือ่ป ๒๕๕๐) ทีจ่ะตองพลดัพรากจาก
บคุคลอนัเปนทีร่กัไป พดูงายกค็อื เกดิเทาไร ตายเทานัน้
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ความตายในมมุมองแพทย ๒๖

ทางการแพทยถือวาบุคคลเสียชีวิตแลวโดยวัดจากคลื่นสมอง แมวายังมีการหายใจหรือหัวใจ
ยงัเตนอย ูแตมนีกัวทิยาศาสตรทีพ่ยายาม อธบิายในประเดน็ทีซ่บัซอนกวานัน้ ดอกเตอรเชอรวิน นแูลนด
(Dr.Sherwin Nuland) ไดตั้งประเด็นวา สาเหตุของความตายเกิดขึ้นจากการตายของเซลล เดิมที
นกัวทิยาศาสตรเชือ่วา ผปูวยจะไมสามารถฟนขึน้มาไดอกีครัง้ หากวาเนือ้เยือ่สมองและเนือ้เยือ่หวัใจ
เสยีหายอยางหนกัอนัเนือ่งมาจากการขาดออกซเิจนประมาณ ๔-๕ นาท ีและยงัไมไดรบัการกชูวีติคนืใน
ชวงเวลานัน้ หรอืทำใหหวัใจเตนอกีครัง้ในชวงเวลาถดัมาเลก็นอย
๒๖ http://th.wikipedia.org/wiki/
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แตจากการศกึษาเนือ่เยือ่หวัใจทีข่าดออกซเิจนดวยกลองจลุทรรศน (microscope) พบวาหลงัจาก

ขาดออกซเิจนไปถงึ ๑ ชัว่โมง ยงัไมพบวาเซลลเนือ้เยือ่หวัใจตาย  เซลลเนือ้เยือ่หวัใจทีข่าดเลอืดหลอเลีย้ง
จะตายในเวลาประมาณ ๑ ชัว่โมง ซึง่คานกบัความเชือ่เดมิทีว่าหากขาดออกซเิจน ๔-๕ นาทกีจ็ะหมด
โอกาสรอด แตอนัทีจ่รงิแพทยกไ็มสามารถชวยชวีติผปูวยทีข่าดออกซเิจนเกนิ ๕ นาทไีด ถงึแมวาเซลล
เนือ่เยือ่หวัใจจะยงัไมตายกต็าม

ภาวะสมองตาย (brain death)
เปนบทนยิามทีท่างนติศิาสตรและทางแพทยศาสตรใชหมายเอาการตายของบคุคล ซึง่ไดรเิริม่

ขึ้นในชวง พ.ศ. ๒๕๐๓ ทั้งนี้ โดยทั่วไปมักหมายเอาภาวะที่ไมสามารถฟนฟูระบบการทำงานของ
สมองไดอกีแลว อนัเปนผลมาจากการตายหมดแลวทกุสวนของเซลลประสาทในสมอง เพราะเหตทุี่
ไดขาดเลือดและออกซิเจนหลอเลี้ยง
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ความตายในมมุมองพทุธ
ในคมัภรีอภธิรรมมตัถสงัคหะ สงัคหะวภิาค ไดพรรณนาถงึความตายไววา

๑. การสิน้ไปแหงอายหุรอืกมัมชรปู คอืรปูทีเ่กดิจากกรรม ไดแก ประสาทรบัอารมณทางตา ห ูจมกู
ลิ้น กาย, ความเปนหญิง-ชาย, รูปอันเปนที่อาศัยเกิดของจิต, รูปที่รักษาชีวิตหรือชีวิตรูป, และรูปที่
แยกจากกนัไมได ๘ อยางคอื ดนิ น้ำ ไฟ ลม ส ีกลิน่ รสและอาหารรปู (วิตามนิ,โปรตนีทีอ่ยใูนรางกาย)
กมัมชรปูเหลานีด้บัไปกอน พอถงึเวลาทีจ่ะตายจรงิๆ สิง่ทีส่งัเกตไดงายกค็อื การสือ่สารทางประสาท
สมัผสั คอืตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ดบัไปกอน ชวีติรปูทีท่ำใหกายนีท้ำงานประสานสอดคลองกนัดบัไป ธาตทุัง้
๔ ไหลกลบัไปสธูาตเุดมิแทอนัไรความยดึมัน่

๒. การสิน้ไปแหงเตโชธาต ุ (อสุมาเตโช) คอืธาตไุฟทีท่ำใหรางกายอบอนุ จงึเหน็ไดวาคนตาย
รางกายเยน็ชดื ไรความอบอนุ แขง็ หนกั ไมนิม่นวลควรแกการงานใดๆ ทัง้สิน้
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๓. การสิน้ไปแหงวญิญาณคอืภวงัคจติ (จติรกัษาภพ) เมือ่จตุจิติ (จติตาย) ดบัไป ปฏสินธจิติ

(จติเกดิ) กเ็กดิขึน้ตอเนือ่งทนัท ีไมมภีวงัคจติเขามาเกดิแทรก หรอืไมมวีญิญาณลองลอยรอเกดิใดๆ ทัง้สิน้
เพราะถาไมเปนเชนนัน้กจ็ะกลายเปนวาวญิญาณเทีย่งหรอืวญิญาณเปนอตัตาไป

โดยทานแยกประเภทแหงความตายไวดงันี้
๑. กาลมรณะ คอืถงึเวลาทีค่วรตาย แบงออกเปน
    ก.ตายเพราะหมดอายขุยั หลายคนมาคร่ำครวญใหฟงวา พออาย ุ๗๓ ปแลว ปวยเปนโรค

มะเรง็ระยะสดุทาย สงสารพอ ไมอยากใหทานจากไปเรว็แบบนี ้ผเูขยีนจงึตองปลอบใจวาอายปุนูนีแ้ลว
ถาไมเปนโรคมะเรง็ตาย กค็งตายดวยโรคอืน่ เพราะคนไทยในปจจบุนั อายโุดยเฉลีย่อยทูี ่๗๐ - ๗๕ ป
หญิงไทยมีอายุ เฉลี่ย ๗๓.๙ ป ชายไทยมีอายุเฉลี่ย ๖๙.๙ ป ซึ่งหมายความวาอยางไรก็ตองตาย
หากมชีวีติอยคูรบอายขุยั แลวกจ็ากโลกไปอยางเงยีบ ๆ แสดงวาโชคดทีีส่ดุแลว  ตอใหมบีญุเกาหนนุ
กอ็ยยูาก เพราะเซลลตางๆ เริม่ทำงานสบัสน อวยัวะภายในชกัรวนเร ทานเปรยีบเหมอืนตะเกยีงหมดไส
ตอใหมนี้ำมนัเหลอือย ูอยางไรกต็องดบัอยดูี

ข. ตายเพราะหมดกรรม คอืผลแหงชนกกรรมทีส่งผลใหเกดิและอปุตถมัภกกรรมทีค่อยอดุหนนุ
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ใหอตัตภาพนีด้ำรงอยไูดถงึคราวยตุลิงแลว บางคนอาจอยไูดเปน  ๑๐๐ ป รางกายแขง็แรงไรโรค แสดงวา
ไมไดทำบาปเกีย่วกบัการฆาสตัวหรอืทรมานสตัวมา บางคนอยไูดแค ๑ เดอืน ๑๐ ป ๓๐ ป กร็บีเดนิทาง
ไปสปูรโลกเสยีแลว แตบางคนบาปยงัสงผลเบยีดเบยีนบบีคัน้ อยกูไ็มได ตายกไ็มลง แมเจบ็ปวยแคไหน
กไ็มยอมตายเสยีท ีทานเปรยีบเหมอืนตะเกยีงทีน่้ำมนัหมด แมจะมไีสอย ูกห็มดสทิธิส์งประกายชวีติตอไป

ค. ตายเพราะหมดทัง้อายแุละกรรม เมือ่มชีวีติอยคูรบตามอายขุยั กบ็งัเอญิใหหมดบญุเกาทีค่อย
เกือ้หนนุพอด ีทานเปรยีบเหมอืนตะเกยีงทีห่มดทัง้ไส ทัง้น้ำมนัไปพรอมๆ กนันัน่เอง

๒. อกาลมรณะ
คอืยังไมถงึเวลาตาย หรอืยังไมสมควรตายกด็วนจากลาญาตมิติรไปเสยีกอน ไดแก ตายเพราะ

อุบัติเหตุหรือกรรม (อุปฆาตกรรม) มาตัดรอน เชน ตกน้ำตาย รถชนตายหรืออาจตายเพราะโรคภัย
ที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน เชน หัวใจวายเฉียบพลัน โรคลมเปนตน เปนการตายเพราะปจจุบันกรรม
หรือตายเพราะดำเนินชีวิตดวยความประมาทนั่นเอง ทานเปรียบเหมือนตะเกียงที่แมจะมีไส มีน้ำมัน
อยกูต็าม แตถกูลมพดัดบัไปเสยีแลว
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ในประเทศไทยสำรวจเมือ่ป ๒๕๔๙ ๒๗ มกีารเสยีชีวิต ๓๙๑,๑๒๖ ราย,  เพศชาย ๒๒๒,๘๑๑
ราย, เพศหญงิ ๑๖๘,๓๑๕ ราย โดยเกดิจากสาเหตตุางๆ เชน  ตายเพราะฆาตวัตายหรอืถกูฆาตาย ๖,๙๗๑
ราย, ตายดวยอบุตัเิหตตุาง ๆ  ๓๗, ๔๓๓ ราย และตายดวยโรคภยัไขเจบ็ทัง้หลายประมาณ ๓๔๖,๗๒๓
ราย โดยเฉพาะโรคมะเรง็มจีำนวนมากทีส่ดุถงึ ๕๒,๐๖๒ ราย

ที่เขียนตัวเลขนาปวดหัวอยางนี้ ก็เพื่อชี้ใหเห็นวา ความตายนั้นอยูใกลแคเอื้อม เพราะทุกคน
อาจตายดวยสาเหตุใดก็ได เราเปนเพียงสวนหนึ่งของคนที่ตองเจ็บและตองตายเปนธรรมดาทั้งสิ้น

แตถงึแมจะตายดวยวธิใีดกต็าม หรอืรวดเรว็ขนาดไหนกต็าม ศพจะสวยหรอืไมกต็าม ลวนแต
มอีารมณ ๓ อยางตอไปนี ้เกดิขึน้อยางแนนอน คอื
๒๗ http://203.157.19.191/Death.html



เพื่อนรวมทาง90
๑. กรรมอารมณ อารมณชนดินีเ้กดิขึน้ทางใจเทานัน้
ไดแกความคดิถงึเรือ่งทีเ่คยกระทำมา ไมวาจะดหีรอืชัว่ หากเปนเรือ่งทีท่ำอย ู เปนปกตวิสิยั

จิตก็ผูกพันในเรื่องนั้นมาก เชน เคยดุดาวากลาวพอแมผูมีคุณอยูเสมอ เมื่อใกลตายจิตยอมทุรนทุราย
เมือ่หวลนกึถงึกรรมชัว่ทีต่นทำ เคยใหทานอยเูปนประจำ สภาพจติอนัเปนกศุลเกดิอยบูอยๆ เมือ่ใกลตาย
จติยอมนอมนกึแตเรือ่งการใหทาน หากเปนเรือ่งทีด่ ีกท็ำใหตายอยางสงบ แตหากเปนเรือ่งไมด ียอมทำให
ผใูกลตายมอีาการหวาดสะดงุกลวัตอมรณภยันัน้

๒. กรรมนมิติอารมณ  อารมณชนดินีม้กัเปนนมิติปรากฏขึน้มาทางตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ
ถาเปนฝายบญุกศุล กท็ำใหรเูหน็เครือ่งหมายแหงบญุกศุลทีต่นเคยทำแลว เชน โบสถ กฏุ ิวหิาร

โรงเรยีน โรงพยาบาลทีต่นเคยสราง เหน็ภาพพระภกิษทุีต่นเคยบวช เหน็พระพทุธรปูทีต่นเองเคยสราง
เหน็ขนัขาวหรอืทพัพทีีต่นเคยตกับาตรเปนตน หรอืภาพนมิติแหงกริยิาอาการทีต่นเคยทำบญุกศุลนัน้ๆ
มาปรากฏแกตนในเมือ่เวลาจวนจะตาย เมือ่จติหนวงเอาภาพนมิตินัน้มาเปนอารมณ กย็อมนำไปเกดิใน
สคุต ิ เพราะมจีติใจเบกิบาน ไมเศราหมอง แตถากรรมนมิติทีเ่ปนอกศุลกรรม เชน เคยฆาสตัว ลกัทรพัย
มาปรากฏ กท็ำใหเหน็เครือ่งมอื หรอือปุกรณ ในการทำกรรม เชน เหน็หอก ดาบ อวน เหน็เครือ่งประหาร
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เบยีดเบยีนสตัว ทีเ่คยใชในการทำบาปมาแลวเปนตน บางคนทำใหสะดงุหวาดเสยีว รองไหเสยีงลัน่ คดิวา
มคีนมาทำรายตน บางคนถาเคยฆาหม ูกร็องเสยีงเหมอืนหม ูฆาววั กร็องเสยีงเหมอืนววั  ถากรรมนมิติ
ฝายบาปอกศุลมาปรากฏเปนอารมณเมือ่จวนตายเชนนี ้กย็อมนำไปเกดิในทคุติ

๓. คตนิมิติอารมณ  มกัเปนภาพนมิติทีป่รากฏใหเหน็ทางใจ
คอืคตทิีจ่ะไปเกดิไมวาจะเปนสคุตหิรอืทคุตกิต็าม  อนับงบอกใหทราบถงึภพภมูทิีจ่ะไปเกดิ เชน
ก. ภพนรก มกัมองเหน็เปลวไฟในนรก เหน็ภาวะทีด่ำมดืนากลวั เหน็ภตูผิปีศาจ
ข. ภพเปรตและอสรุกาย มกัเหน็หบุเขา ถ้ำอนัมดืมดิอดึอดั
ค. ภพเดรจัฉาน มกัเหน็ทงุหญา ปาไม ภเูขา ชา มา ววั ควายเปนตน
ง. ภพมนษุย มกัเหน็กอนเนือ้เลก็ๆ ในครรภมารดา
จ. ภพเทวดา มกัเหน็วมิาน สวนสวรรค เทวดา นางฟา นมิติสวยงามวจิติร
อารมณทัง้ ๓ นี ้อาจเรยีกไดวา เปนความฝนครัง้สดุทายของชวีติกไ็ด ถาฝนไมดคีอื เหน็อารมณ

นมิิตไมด ีกไ็ปเกดิในทคุต ิ ถาฝนด ีคอืเหน็อารมณนมิติทีด่กีไ็ปเกดิในสคุติ
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อาการของผปูวยระยะสดุทาย ทีอ่าจอนมุานไดวาจะไปเกดิในภพภมูใิด ๒๘

ก. ผทูีจ่ะไปเกดิในภพนรก มกัมอีาการทรุนทรุาย รอนรน หนาซดีเผอืด ทกุขเวทนาบบีคัน้
รนุแรง  เหงือ่กาฬไหลเปยกไปทัง้ตวัหรอืเอะอะโวยวาย ดวยอำนาจแหงความกลวั (โทสะ) ปรากฎเปน
คตินิมิตอารมณใหเห็น หากตนเองทำบาปไวมากกวาบุญ ความรูสึกหวาดกลัวตอสัมปรายภพยิ่ง
ปรากฏมาก เพราะไมมัน่ใจตอชวีติหลงัความตาย เกรงวาตนเองจะไปเกดิในทคุติ

ข. ผูที่จะไปเกิดในภพเปรตและอสุรกาย มักแสดงอาการคอแหงผาก หิวโหย มักขอน้ำดื่ม
บางคนรบัประทานอะไรไมลงมานาน แตพอใกลตายกลบัลกุขึน้มารบัประทานอาหารได แลวจงึสิน้ใจ
ไปดวยอำนาจแหงโลภะ ญาติที่ฉลาดจึงไมควรพูดหรือแสดงกิริยาอาการใดๆ ใหผูปวยเปนหวง
เชนรองไหคร่ำครวญอยขูางเตยีง หรอืพดูคยุเรือ่งคารกัษาพยาบาลใหผปูวยไดยิน แมผปูวยจะสือ่สาร
กบัเราไมไดกต็าม
๒๘http://dungtrin.com/whatapity/00.htm
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ค.ผูที่จะไปเกิดในภพเดรัจฉาน มักไรสติ เบลอๆ บางรองครวญครางอยูผูเดียว สื่อสารกับ

คนภายนอกไมได เพราะอำนาจแหงโมหะ
ง. ผทูีจ่ะไปเกดิเปนมนษุย  มกัแสดงอาการสงบ ยิง่มญีาตพิีน่องทีฉ่ลาด ใหฟงซดีธีรรมะหรอืเทป

บทสวดมนต ใหอารมณอนัเปนกศุลแกผปูวย เชน เตอืนใหนกึถงึบญุทีเ่คยทำมา เตอืนใหเจรญิสตอิยเูสมอ
เปนตน ยิง่ทำใหจติของผใูกลตายมคีวามสงบยิง่ขึน้

จ. ผทูีจ่ะไปเกดิเปนเทวดา มกัแสดงอาการยิม้แยมแจมใส ไมหวงใยอาลยัอาวรณผอูยเูบือ้งหลงั
เพราะคตนิมิติทีเ่หน็ คอืสวรรค วมิานอนัเปนผลแหงกศุลอนัเปนทพิย เปนสภาพจติทีม่กีศุลเปนนมิติ

ฉ. ผทูีภ่าวะแหงนพิพานแลว ยอมไมมอีาการใดๆ ทีแ่สดงใหเหน็ถงึความหวงอาลยั หรอืกระสบั
กระสายใดๆ เพราะปลอยวางความยดึมัน่ในกายใจทัง้ปวงไดทัง้หมด จงึไมมอีะไรตองตายอกีแลว

ฉะนัน้หากรจูกัตกกระไดพลอยโจน เมือ่ใกลตายอยาไดฝนมนั ปลอยให เปนไปตามธรรมชาติ
ปลอยวางทกุอยางแมกระทัง่ตวักขูองก ูมสีตสิมัปชญัญะระลกึรรูปูนามอยเูสมอ อาจควาเอามรรคผล
นพิพานไวได ขณะทีจ่ตุจิติจะเกดินัน่แหละ อาจเปนวนิาททีองสำหรบัผฉูลาด ไมมใีครทีไ่มตาย แตเมือ่
ใกลตาย ควรวางใจอยางไร ฝกตายไวกอนตายเสยีตัง้แตบดันีจ้ะไดไมเสยีใจในภายหลงั
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๒๙ http://mail.vcharkarn.com/vcafe/11581

ลกัษณะเฉพาะของภาวะใกลตาย
มกีารศกึษา สมัภาษณเกีย่วกบับคุคลทีเ่ฉยีดตาย พบวามกัประสบเหตกุารณคลายกนั บางกรณี

มลีกัษณะเหมอืนอารมณ ๓ ประการ ดงัทีไ่ดกลาวไวแลวขางตน

Bruce Greyson จติแพทยชาวอเมรกินัและนกัวจิยัเกีย่วกบัภาวะใกลตายไดศกึษาลกัษณะ เฉพาะ
ของภาวะดังกลาวอยางนาสนใจ เหตุการณเหลานี้มักเกิดขึ้นในคนที่กำลังเผชิญกับภาวะใกลตาย
หรอืตายแลวฟนตามความเขาใจของคนทัว่ไป แตนอยคนจะมเีหตกุารณทกุอยางครบหมด ดงัตวัอยาง
ตอไปนี ้๒๙

๑. ความรูสึกสงบ คนสวนมากมีความรูสึกเปนสุขสงบศานติและดื่มด่ำอยางลนพน ซึ่งเปน
ประสบการณครั้งแรกที่เกิดขึ้นและจำไดดีที่สุด ความรูสึกเจ็บปวดและความทุกขทรมานที่มีอยูเดิม
มกัหายไป
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๒. ประสบการณนอกกายเนือ้  มกัเกดิความรสูกึวา มรีางอกีรางหนึง่ ออกไปจากรางเดมิ  บางคน

เรยีกวากายละเอยีด ซึง่หลดุลอยออกไปจากกายเนือ้ โดยมสีายโยงใยสเีงนิเชือ่มตอระหวางกายทัง้สองนี้
กายนี้มีลักษณะโปรงใสไรน้ำหนัก มักลองลอยอยูบริเวณเบื้องบนใกลเพดานและมองเห็นกายเดิม
นอนสงบอยเูบือ้งลาง เคลือ่นทีไ่ปตามทีต่างๆ โดยไรจดุหมาย

๓. การเขาไปสอูโุมงค กายละเอยีดอาจเคลือ่นเขาสคูวามมดื ซึง่มกัเปนอโุมงคทีม่ดืทบึ มคีวามรสูกึ
เหมือนวาสามารถผานเขาไปไดอยางรวดเร็วโดยไมตองใชความพยายามใดๆ เมื่อถึงปลายอุโมงค
จะมองเหน็แสงสวางเปนจดุเลก็และเมือ่เคลือ่นเขาไปใกลๆ  แสงสวางนีจ้ะใหญขึน้ ๆ สำหรบับางคน
ภายในอโุมงคเตม็ไปดวยแสงสวาง

๔. การพบญาตพิีน่อง บางคราวไดมโีอกาสพบกบัคนอืน่ โดยเฉพาะญาตพิีน่องทีต่ายไปแลว
รวมทัง้เพือ่นฝงูหรอืคนแปลกหนาทีเ่พิง่พบกนัและยงัมชีีวติอย ู บางครัง้บคุคลเหลานีก้พ็ยกัหนา โบกมอื
ใหหรอืทำทาคลายจะเปนสญัญาณบอกใหกลบัไป บางคนไดมโีอกาสพดูคยุกบัคนทีเ่สยีชวีติแลว

๕. การเขาหาแสงสวาง  แสงสวางเปนประสบการณที่สำคัญอยางหนึ่งสำหรับคนเหลานี้
เปนจำนวนมาก มลีกัษณะเปนแสงทีส่วยจาสกุใส มสีขีาวหรอืสทีอง แตไมทำใหตาพราหรอืระคายตา
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แสงนีม้ลีกัษณะคลายแมเหลก็ พยายามดงึดดูกายละเอยีดเอาไว

๖. สิง่กดีขวาง ในขณะทีก่ายละเอยีดลองลอยไปตามทีต่างๆ อยนูัน้ บางครัง้จะรสูกึวามสีิง่กดีขวาง
ระหวางตวัเขากบัแสงสวาง สิง่กดีขวางเปนเสมอืนสิง่หนึง่ทีเ่ตอืนวา ไดมาถงึจดุทีจ่ะกลบัมาไมไดอกีแลว
หลายคนอาจเหน็สิง่กดีขวางนีเ้ปนคน สิง่ทีม่ชีวีติ ประต ูหรอืรัว้ทีค่อยหามไว บางครัง้อาจเกดิความรสูกึ
ขึน้มาเองวาไดมาถงึจดุทีไ่มสามารถผานตอไปอกีไดแลว

๗. สถานทีอ่กีแหงหนึง่  เกดิความรสูกึวาตนหรอืกายละเอยีดไดทองเทีย่วไป ตามสถานทีต่าง ๆ
เหน็ทวิทศัน, ทองทงุ, ไรนา, ขนุเขาทีม่ทีงุหญาเขยีวขจ ีเตม็ไปดวยแสงสสีวางนาตืน่ตา บางครัง้อาจเหน็
สถานทีเ่หลานัน้อยนูอก สิง่กดีขวางออกไป

๘. ผูที่อยูในแสง ในชวงนี้กายละเอียดอาจพบกับผูที่อยูในแสงสวาง ถาเปนผูที่มีศรัทธา
ในศาสนาอาจมองเหน็ พระพทุธเจา อคัรสาวก พระเยซคูรสิต พระนาบมีะหะหมดั ศาสดาในศาสนา ตางๆ
นกับญุ เทพเจา เทพบตุร เทพธดิา และบคุคลอืน่ ๆ ผมูคีวามสำคญัในศาสนาทีต่นนบัถอื การเหน็บคุคล
เหลานีเ้ปนประสบการณทางอารมณอยางรนุแรง จนไมสามารถจะบรรยายออกมาเปนคำพดูได เปน
เรือ่งทีน่ายนิด ีปลืม้ปต ิซาบซึง้ และมคีวามรสูกึวาไดรบัการตอนรบัอยางอบอนุจากบคุคลเหลานี้
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๙. การเห็นภพภูมิตางๆ กายละเอียดอาจประสบภพภูมิตางๆ ที่ไมเคยเห็นมากอน สามารถ

ทองเทีย่วไปตามทีต่างๆ ไดคลองแคลวและรวดเรว็ตามใจปรารถนา บางครัง้อาจไปปรากฏในแดนที่
สวยสดงดงาม เปนสถานทีอ่นักอรปดวยแสง ส ีและดนตรอีันไพเราะคลายสวรรค

๑๐. ภาพนรก บางโอกาสกายละเอียดกลับทองเที่ยวไปในสถานที่ที่นากลัว วังเวงและหดหู
มบีรรยากาศทีเ่ตม็ไปดวยความรอนหรอืความเยน็จนทนแทบไมได บางทไีดยนิเสยีง หรอืเหน็สตัวนรก
กำลงัถกูทรมานอยางแสนสาหสั

๑๑. การทบทวนวถิชีวีติ แตละคนมกัเหน็เหตกุารณในชวีิตปรากฏตอหนาอยางชดัเจน มองเหน็
กศุลกรรม หรอือกศุลกรรมทีเ่คยกระทำไว เปนการทบทวนบญุและบาป ความดแีละความชัว่ของตน
อกีครัง้หนึง่ บางคนมปีระสบการณราวกบัวาไดมาถงึวนัพพิากษาครัง้สดุทาย บางครัง้มกีารระลกึถงึ
ธรุกจิทีย่งัไมเสรจ็สิน้ ซึง่ทำใหเขาตองกลบัไปจดัการใหเสรจ็เสยีกอน

๑๒. จดุแหงการตดัสนิใจ คนสวนมากตองการทีจ่ะอยใูนภาวะเชนนีต้อไปนานๆ  แตกเ็ขาใจวา
เปนไปไมได มีความรูสึกวาครอบครัวยังตองการเขาอยู บางคนก็ถูกสงกลับไปสูที่เดิมโดยผูที่อยู
ในแสงสวาง เพือ่นหรอืญาตพิีน่องทีไ่ดพบ ไมมใีครยอมใหผานสิง่กดีขวางไปได
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๑๓. การกลบั การกลบัคนืของกายละเอยีดสกูายเนือ้มกัเปนไปอยางรวดเรว็มาก เกดิความรสูกึ

คลายกบัวามพีลงัผลกัใหกลบัเขาสอูโุมงคดวยความเรว็ทีส่งูสดุจนเขาไปอยใูนกายเนือ้ตามเดมิ

๑๔. ภายหลงักลบัมาแลว สำหรบัคนเปนจำนวนมาก ภาวะใกลตายเปน ประสบการณทีช่ดัเจน
ทีส่ดุอยางหนึง่ในชวงชวีติของเขา มกัจะจดจำอยางตดิตาตดิใจเปนเวลาหลายป หรอืจนชัว่ชีวิต สิง่ที่
ทุกคนรายงานเหมือนกัน คือวาเขาไมมีความกลัวตายแมวาไมมีใครที่ตองการจะตาย เจตคติของคน
เหลานี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถืออยูมากขึ้น มีความเชื่อในเรื่องของ
ผลบญุและบาป และกฎแหงกรรมมากกวาแตกอน บางคนคดิวาตนมอีำนาจจติมากขึน้ สามารถลวงรู
เหตกุารณลวงหนา หรอืสามารถรกัษาโรคภยัไขเจบ็บางอยางได

แมนักวิทยาศาสตรจะทำการวิจัยทดลองและสรุปวาสมองบางสวนถูกกระตุนทำใหเกิด
ภาวะใกลตายเหลานี้ได แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นชัดเจน เปนระเบียบและเปนเรื่องราวติดตอกัน
ตามลำดบัอยางดนีัน้ เกดิขึน้ในสมองทีแ่ปรปรวนขณะหมดสตไิดอยางไร อาจเปนไปไดไหมวามจีติหรอื
วญิญาณอกีสวนหนึง่ทีไ่มไดขึน้อยกูบัสมอง แตในเวลาเดยีวกนักต็องอาศยัสมองในการทำหนาที ่จากจดุ
นีเ้อง ทีท่ำใหนกัวทิยาศาสตรหลายคนเกดิแนวคดิกาวไปอกีขัน้หนึง่วา จติใจ (mind) และสมอง (brain)
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เปนคนละสวนกนั ทัง้สองสวนทำงานรวมกนัและตองพึง่พงิซึง่กนัและกนั และในบางครัง้จติใจสามารถ
ทำงานเปนอิสระไดโดยไมตองอาศัยสมอง และความจำบางอยางจะถูกเก็บสั่งสมไวในจิตใจรวมทั้ง
ในสมองดวย

จดุทีน่าสงัเกตกค็อื ภาวะเหลานีค้ลายกบัประสบการณทางจติของผฝูกสมาธ ิ เชนมกีายละเอยีด
ลอยออกจากกายหยาบ เหน็พระพทุธเจา พระอรหนัตสาวก เหน็แสงสวาง อาการทีจ่ติไปเทีย่วนรกสวรรค
หรอื เหน็ญาตพิีน่องและเขาสอูโุมงคหรอื ทอ ซึง่มกัเหน็แสงสวางอยทูีป่ลายอโุมงค คนทีม่ปีระสบการณ
อยางนีค้อืคนทีส่มาธมิกีำลงัมาก อาจเปนไปไดวา ในขณะทีผ่ปูวยอยใูนภาวะใกลตาย จติเกดิปลอยวางเอง
โดยอตัโนมตั ิจติจงึเปนสมาธโิดยธรรมชาตหิรอือาจเพราะเคยฝกมาแตอดตีชาต ิจงึสงผลใหประสบกบั
เหตกุารณเชนนัน้ได
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บทที่

๔
ฝกตายกอนตาย
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ชวีติเหมอืนความฝน หากฝนด ีกส็นกุสนาน เบกิบาน ยนิด ียิ้มไดแมกระทัง่หลบัอย ูแมตืน่แลว
กอ็ยากหลบัตอ อยากใหฝนอนับรรเจดินัน้เปนจรงิชัว่นรินัดร

แตหากฝนราย ก็โศกเศรา เหน็ดเหนื่อย ผลักไส ปานประหนึ่งวาความฝนนั้นคือความจริง
พอตืน่จากฝนบางครัง้ถงึกบัขำตนเองวา ทีเ่ศราโศกรองไหเมือ่ครนูี ้ทีแ่ทกแ็คฝนเทานัน้เอง

เชือ่ไหมวาชวีติในชาตหินึง่ของเรา กค็อืฝนๆ หนึง่...ฝนวาเรยีนจบสงู มงีานดีๆ  ทำ มคีรอบครวั
อนัแสนอบอนุ มคีนใกลชดิทีร่กัและคอยใหกำลงัใจเราอยเูสมอ แตจากฝนดกีลบักลายเปนรายขึน้มา
เมือ่ชวีติยางเขาสวูยัชรา ทีต่องถกูบงัคบัใหฝนวากลายเปนคนงกเงิน่ เรีย่วแรงเริม่ถดถอย เจบ็ไขไดปวย
สามวนัดสีีว่นัไข และในทีส่ดุจำใจฝนวาตาย ตองจากคนรกั ตองพลดัพรากจากสิง่ทีห่วง แมแสนหวง
อยางไรกต็าม
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ขอความในบทนี ้คอืบททีจ่ะชวยปลกุทกุทานใหตืน่จากฝน ขึน้มารบัรคูวามจรงิวา แทจรงิแลว

ไมมใีครเกดิ ไมมใีครแกและไมมใีครตาย  มแีตอปุาทานทีเ่ปนนกัสรางภาพวา มเีราทีแ่ก เจบ็และตาย
แคนัน้เอง ดงัทีท่านพทุธทาสภกิข ุกลาววา “โดยปรมตัถ (ความจรงิแท) แลว ไมมใีครเกดิ ไมมใีครอยู
ไมมใีครตาย มแีตกระแสแหงสงัขารการปรงุแตงตามกฎอทิปัปจจยตาของธาตตุามธรรมชาต ิเมือ่ไมมใีคร
ตาย แลวจะมใีครเกดิ”

กอนที่จะฝกตายกอนตาย ขอใหทุกทานไดเรียนรูเรื่องกรรม ที่ทำใหเกิดและตายเสียกอน
พระพทุธโฆษาจารย กลาวไว ในคมัภรีวสิทุธมิรรควา

๑.  ครกุรรม กรรมหนกั
ฝายบญุ คอืฌานทัง้รปูฌานและอรปูฌาน หากเสยีชวีติในขณะทีจ่ติทรงฌานอย ูยอมสงผล

ใหเกดิในพรหมโลกทนัที
ฝายบาป คอือนนัตรยิกรรม ๕ ประการคอื ฆาพอ, ฆาแม, ฆาพระอรหนัต, ทำรายพระพทุธเจาถงึ

ขัน้หอพระโลหติและทำลายสงฆใหแตกความสามคัคเีมือ่ถงึคราวเสยีชวีิต กรรมนีย้อมสงใหเสวยผลบาป
ในนรกภมูทินัที
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๒. อาจณิณกรรม กรรมทำบอยๆหรอืกรรมทีท่ำจนเคยชนิ ใหผลรองลงมา สวนมากคนทีท่ำ

ครกุกรรมมนีอย ขอนีจ้งึมโีอกาสใหผลมากทีส่ดุ เพราะความทีจ่ติคนุชนิกบักรรมชนดินีม้าก
ฝายบญุ เชน ตกับาตรทกุเชา, สวดมนตทกุวนั, นัง่สมาธทิกุคนืกอนนอน, เจรญิสตติลอดเวลา,

ชวยเหลอืผปูวยดวยจติเมตตา เบกิบาน ผองใสอยทูกุคราวครัง้ฯลฯ
ฝายบาป เชน หงดุหงดิไดทกุวนั, ขีบ้นเปนประจำ, ทำงานดวยความมกังาย, ดแูลผปูวยดวย

ความรสูกึเบือ่หนายรำคาญวาเมือ่ไหรจะหมดเวลาทำงานเสยีท,ี คอยจบัผิดคนอืน่อยเูสมอฯลฯ
อาจิณณกรรมนี้เอง คือสนามประลองยุทธที่จะใหเราไดฝกตายเสียกอนตาย จะทำกิจกรรม

ประจำวนัอะไร กข็อใหตระหนกัเสมอวาเรากำลงัสรางบารม ี เกบ็แตมความดใีหกบัตนเอง
๓. อาสนันกรรม กรรมจวนเจยีนหรอืกรรมใกลตาย กรรมนีเ้ปรยีบเหมอืนรถตดิไฟแดง รถทีต่ดิ

อยคูนัแรก แมจะเกาหรอืคนขบัจะแกกต็าม แตถาไฟเขยีว รถเกายอมวิง่นำหนาไปกอน ผานไปสกัพกั
รถใหมๆ  ทีอ่ยหูลงัจงึจะแซงได

ฝายบญุ เชน แมเราจะเคยทำชัว่มามากกวาด ีแตเมือ่ใกลตาย มญีาตหิรอืพยาบาลผฉูลาด ไดคอย
หาอารมณอนัเปนกศุลมาใหรบัรเูสมอ เชน พดูใหยอมรบัความตายทีจ่ะมาถงึเพือ่จะไดไมดิน้รนตอตาน
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ดวยอำนาจแหงความกลวัหรือโทสะ แนะนำใหเจรญิสต ิใหสวดมนต พดูถงึแตบญุกศุลทีผ่ใูกลตายเคย
กระทำมา นมินตพระมาแสดงธรรมหรอืรบัสงัฆทานขางเตยีง หาซดีธีรรมะ-บทสวดมนตมาใหฟงเปน
ประจำ จนจติผปูวยโนมนอมมาสบูญุยอมสงผลนำใหเกดิในสคุตไิด

ฝายบาป เชน แมตลอดชวีติเราจะทำดมีากกวาชัว่ หากไมเคยเจรญิสตมิาจนช่ำชอง เมือ่ใกลตาย
มแีตคนปอนอารมณฝายชัว่ใหเสมอ เชน พยาบาลขีบ้น ญาตพิีน่องหาแตเรือ่งรอนใจมาพดูใหฟงเปน
ประจำ ผปูวยเตยีงใกลกนักเ็อาแตเอะอะโวยวายไรสต ิจติใจเรากค็งพลอยเปนอกศุลทรุนทรุายไปดวย

ในคราวใกลตายอาสนันกรรมจงึมโีอกาสสงผลใหทกุคนทีไ่มเคยฝกเจรญิสต ิแมจะทำดมีาก
กวาชัว่ ชวีติกม็สีทิธิล์งนรกไดเหมอืนกนั

สังเกตไหม บางคนเกิดมาเปนมนุษยไดไมนาน ก็พาลจากลาไปเสียดื้อๆ นั่นเปนเพราะวา
อาสนันกรรมฝายกศุลสงผลใหเกดิเปนมนษุย แตอาจณิณกรรมฝายอกศุลตามมาตดิๆ เหมอืนหมาลาเนือ้
พอไลเหยือ่ทนัมนักต็ะครบุทนัที

อาสนันกรรมแมอาจสงผลไมนานนกั แตเมือ่ไดเกดิในภพภมูอิันเปนสคุตแิลว ยอมมโีอกาสที่
จะไดสัง่สมบญุบารมใีหอยใูนสคุตภิมูนิานมากขึน้ เพราะมนีอยคนมากทีไ่มไดทำ อาจณิณกรรมไว
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ถาเขาใจกรรมขอนีด้ ี เรายอมสามารถชวยตนเอง ชวยญาตมิติรซึง่เปนผปูวยระยะสดุทายได กอนทีเ่ขา
จะลาโลกไป

๔. กตตัตากรรม กรรมสกัวาทำ คอืทำดวยเจตนาออนหรอืมไิดมเีจตนาใหเปนอยางนัน้ จะสงผล
จนถงึระดบัปฏสินธ ิ(คอืสงใหเกดิ) ได กต็อเมือ่ไมมกีรรม ๓ ขอขางตนใหผล ซึง่กรรมขอนีม้โีอกาสใหผล
นอยทีส่ดุ

ฝายบญุ เชน ขวางกระดกูไกดวยเจตนาโยนทิง้ แตไดตอชวีติสนุขัผอมโซตวัหนึง่อยางไมตัง้ใจ
เพือ่นแจกซองผาปากฐนิ กใ็สซองไปพอใหพนๆ โดยไมสนใจดวยซ้ำวาเขานำไปทอดทีว่ดัไหน

ฝายบาป เชน ใชหนงัสติก๊ยงินกขางทาง แตดนัไปโดนกระจกรถทีว่ิง่ผานมาแตก ขบัรถอยดูีๆ
กม็สีนุขัชะตาขาดวิง่ตดัหนารถ เลยชนตายอยางไมตัง้ใจ เดนิทอดนองชมทวิทศันอยดูีๆ  แตเผลอไปเหยยีบ
มดตายเสยีหลายตวัเปนตน

ผูเขียนขอยกตัวอยาง อาจิณณกรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว เพื่อการลิขิตชีวิตตนเองใน
อนาคตดงัตอไปนี้
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“...ภกิษผุปูระกอบดวยศรทัธา ศลี สตุะ (การศกึษา) จาคะ (การเสยีสละ) และปญญา เธอตัง้ความ

ปรารถนาไววา เราเมือ่ตายไปแลว จงเกดิเปนมนษุยหรอืเทวดาเถดิ เธอจงึตัง้ใจ อธษิฐานจติ นกึถงึบอยๆ
ความปรารถนาและธรรมเปนเครื่องอยู(คือ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา) ที่เธอทำใหเจริญแลวอยางนี้
ทำใหมากแลวอยางนี ้ยอมเปนไปเพือ่ความสำเรจ็ในภาวะทีเ่ธอปรารถนานัน้ ดกูรภกิษทุั้งหลาย นีค้อื
วถิทีางเพือ่ความสำเรจ็  ในการเกดิเปนมนษุยหรอืเทวดานัน้ ฯลฯ...

ภกิษเุปนผปูระกอบดวยศรทัธา...เธอตัง้ความปรารถนาอยางนีว้า เราจงเขาถงึความ...หลดุพน
เถดิ เธอจงึตัง้ใจ อธษิฐานจติ นกึถงึบอยๆ  ความปรารถนาและธรรมเปนเครือ่งอย ูที่เธอทำใหเจรญิแลว
อยางนี ้  ทำใหมากแลวอยางนี.้..จงึประจกัษแจง(นพิพาน)เพราะรยูิง่ดวยตนเองในปจจบุนัอย ู  ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย ภกิษนุีย้อมไมเกดิในทีไ่หนๆ อกีเลย”๓๐

การตั้งจิตอธิษฐาน รำลึกถึง ตั้งความปรารถนาอยูบอยๆ และหมั่นเจริญศรัทธาเปนตน
ยอมเปนไปเพือ่ความสำเรจ็ในภาวะแหงการเกดิในสคุตภิมู ิหรอืแมกระทัง่การทำลายความยดึมัน่ถอืมัน่
อนัไมตองกลบัมาเวยีนวายตายเกดิอกี
๓๐สังขารูปปฎิสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๔  มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
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ผไูมประมาท จงึควรประกอบอาจณิณกรรมฝายกศุลไว เพราะเมือ่เวลาใกลตาย อาจไมมใีคร

ยื่นมือมาชวย หรือบางคนที่บาปหนักหนอยอาจมีผูหวังดีแตประสงครายมาชวยดวยความไมเขาใจ
อาจทำใหจิตใจแยไปกวาเดิม ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวิธีการฝกอาจิณณกรรมหรือฝกตายไวกอนตาย
ตามแนวทางที่พระพุทธเจาแสดงไวดังตอไปนี้

ก. มศีรทัธาตอพระไตรรตัน
ข.  ฝกหดัเพิม่บารมี
ค.  ไมคลกุคลกีบัพาลชน
ง.  ฝกฝนใจไวดบักรรม
จ. หากเพลีย่งพล้ำขอโทษและใหอภยั
ฉ.  ฝกทำใจไวทกุขณะจติ
ช. ตลอดชวีติขยนัรสูกึตวั
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ก.  มศีรทัธาในพระไตรรตัน

หลายคนเอาแตทำงานหาเงนิ จนไมมเีวลาเงยหนาขึน้มาทำสิง่ทีเ่ปนอรยิทรพัยใหกบัตนเอง
จะฟงใครเขาพดูเรือ่ง ทาน ศลี ภาวนา กค็ดิวาไรสาระ ไมพยายามเขาใจ หรอืไมสนใจทีจ่ะรบัร ูกวาจะรตูวั
อกีท ีกแ็ก เจบ็และตายไปแลว เสยีชาตกิำเนดิทีไ่ดเกดิมาเปนมนษุยไปอกีหนึง่ชาต ิ เวยีนวายตายเกดิ
ดวยความไมรตูอไป

พระธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงไวนัน้ ชดัเจน ลึกซึง้ สขุมุคมัภรีภาพ จนเจาลทัธใินสมยั
โบราณ ถงึกบัหามปรามศษิยของตนทีจ่ะไปโตวาทะกบัพระพทุธองควา พระพทุธเจานัน้ มมีนตกลบัใจ
และทกุคนทีไ่ดสดบัธรรมของพระองคตางเปลงอทุานออกมาดวยความปลาบปลืม้ปตวิา
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“ขาแตพระผมูพีระภาคเจาผเูจรญิ ภาษติของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรม

ไดชดัเจน เปรยีบเหมอืนหงายของทีค่ว่ำ เปดของทีป่ด บอกทางแกคนหลงทาง หรอืจดุประทปีในทีม่ดื
ดวยหวงัวาคนตาดจีะมองเหน็ได”

สำนวนอยางนี ้มอียใูนพระไตรปฎกมากมาย ลองไปยมืจากวดัใกลบานมาอานบาง แลวจะทึง่อึง้
ตะลึงงันวาคนสมัยสองพันปที่แลวคิดไดอยางไร  สังเกตดูเถิด แมแตแนวคิดทฤษฎีของนักปราชญ
ราชบณัฑติทัง้หลายทีโ่ดงดงัเปนทีฮ่อืฮาอยใูนปจจบุนันีท้ัง้ไทยและตางประเทศ กล็วนคดัลอกมาจากของ
พระพทุธเจาแทบทัง้นัน้ แถมยงัแอบอางวาเปนทฤษฎขีองตนเองดวยซ้ำไป

หากเราเปนชาวพทุธ แตไมเคยตระหนกัถงึวถิแีหงพทุธ ไมเคยศกึษาเรยีนรใูหเกดิความเขาใจ
ในพทุธธรรม กค็งไมตางอะไรกบัทพัพทีีต่กัแกงอยทูกุวนั แตไมเคยรรูสแกงเลย

“พทุธะ” คอืผรูคูวามจรงิของชวีติ ผตูืน่จากความลมุหลงทัง้ปวง และเบกิบานในการทำดอีนั
เปนมรรคาแหงชวีติ

พระพทุธเจากบัพระธรรมกค็อืสิง่เดยีวกนั ดงัทีพ่ระองคตรสัวา “ผใูดเหน็ธรรม ผนูัน้เหน็เรา”
เมือ่พระสงฆรแูจงธรรมทีพ่ระพทุธเจาตรสัไว จงึชือ่วาเหน็พระพทุธเจาดวย ฉะนัน้พระพทุธเจาและ
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พระสงฆ จงึเปนตวัตนทีส่ามารถจบัตองไดของพระธรรม ดงันัน้พทุธภาวะ ธรรมภาวะและสงัฆภาวะ
ลวนรวมเปนหนึง่ ซึง่ทกุคนสามารถสมัผสัไดดวยจติของตนเอง

ฉะนั้นเราพึงตระหนักรูวาเราจะมีปญญาเปนเข็มทิศนำทางชีวิต  เราจะฝกฝนจิตใจตนเอง
ใหมคีวามบรสิทุธิ ์และเราจะเปยมลนไปดวยความเมตตากรณุาอยางพระพทุธองค

พระธรรม และพระวนิยัเปนศาสดาแทนองคพระพทุธเจา  เราพงึตระหนกัรวูาเราจะมพีระธรรม
และระเบยีบวนิยั (ศลี) เปนดจุหางเสอื ทีจ่ะใชควบคมุชวีติใหดำเนนิไปอยางถกูตอง

พระสงฆ คอืแบบอยางของหมชูนทีม่ชีวีติอยอูยางเรยีบงาย ถอมตน แตเปนประโยชนสงูสดุ
แกโลก  เราพงึตระหนกัรวูาเราจะมชีวีติอยางเรยีบงาย ดำรงอยอูยางมสีตใินปจจบุนัขณะตามวถิีแหงสงัฆะ

ผลของการศรทัธาในพระพทุธเจา
“...ดกูรภกิษทุัง้หลาย ในธรรมทีเ่รากลาวไวดแีลวอยางนี ้เปนของตืน้ เปดเผย ปรากฏ แยกขยาย

แลว บคุคลเหลาใด มเีพยีงความเชือ่ เพยีงความรกัในเรา บคุคลเหลานัน้ทัง้หมด เปนผมูสีวรรคเปนทีไ่ป
ในเบือ้งหนา”๓๑

๓๑ อลคัททูปมสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๒  มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก
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ถามวาเพยีงแคเชือ่หรอืรกัในพระพทุธเจาจะทำใหไปสวรรคไดเลยเชยีวหรอื ไมตรสัเขาขาง

พระองคเองไปหนอยหรอื
ขอตอบวาเมือ่เชือ่ความตรสัรขูองพระพทุธเจา (ตถาคตโพธสิทัธา) แลว หรอืมัน่ใจในองค

พระตถาคตวาทรงเปนพระสมัมาสมัพทุธะ ทรงพระคณุทัง้ ๙ ประการ ตรสัธรรม บญัญตัวินิยัไวดวยดี
ทรงเปนผนูำทางทีแ่สดงใหเหน็วา มนษุยคอืเราทกุคนนัน้ หากฝกตนดวยดแีลว กส็ามารถเขาถงึภมูธิรรม
สงูสดุบรสิทุธิห์ลดุพนได ดงัทีพ่ระองคไดทรงบำเพญ็ไวเปนแบบอยางมาแลว อยาวาแตไปสวรรคเลย
แมกระทัง่การประจกัษแจงในพระนพิพานกไ็มใชสิง่เหลอืวสิยัเลย

เมือ่ตนศรทัธาไดงอกงามขึน้มาในใจของเราแลว จะกอใหเกดิศลี สมาธ ิและปญญา จนรวูาตน
เกดิมาทำไม,  มชีวีติอยเูพือ่อะไร,  ควรดำเนนิชวีติอยางไร,  เปาหมายของชวีิตทีแ่ทจรงิคอือะไรเปนตน

ชาวพทุธทกุคนจงึควรมชีวีติอยเูพือ่ศกึษา ปฏบิตั ิและสมัผสัผล(ปฏเิวธ) จนกวาจะถงึความ
พนทกุขอยางถาวร จงึควรดำเนนิชวีติตามแบบอยางแหงพระไตรรตันจนกวาจะถงึเปาหมายทีแ่ทจรงิ
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ข.  ฝกหดัเพิม่บารมี

ปกตชิวีติของคนเราอยกูบัการทำงานวนัละ ๘ ชัว่โมงเปนอยางนอย บางคนทำถงึ ๑๖ ชัว่โมง
ดวยซ้ำไป หากรจูกัวางใจใหมวา ในขณะทำงานอยนูัน่แหละ เรากำลงัออกแบบชวีติตนเองในอนาคต
จะเปนการทำงานทีม่คีณุคาเปนอยางยิง่

หากทำงานไปเครยีดไป กลายเปนการฝกจติเพือ่ไปสนูรกไวแตเนิน่ๆ หรอืทำงานไป ในสมอง
มีแตตัวเลขกำไร-ขาดทุนอยูตลอดเวลา เปนการเตรียมใจใหพรอมสำหรับไปเปนเปรตหรือ อสุรกาย
หรอืสกัวาทำไปดวยความฟงุซาน จบัจด หดห ู เบือ่หนายตอการทำงาน อาการอยางนีเ้ปนการจองตัว๋
เดนิทางไปสคูวามเปนสตัวเดรจัฉานเรว็ขึน้
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 คำวาทำงานในที่นี้ รวมไปถึงการทำกิจกรรมประจำวันทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนกวาดบาน

ลางจาน ออกกำลงักาย ซกัผา ดทูวี ีหรอืแมกระทัง่เขาหองน้ำทำกจิสวนตวัดวย

ทำอยางไรใหทกุการกระทำเปนการสัง่สมบารมไีด กอนอืน่ตองทำความเขาใจคำวา “บารม”ี
กอน ในพจนานกุรมพทุธศาสตรฉบบัประมวลศพัท ของทานป.อ.ปยตุโต ใหความหมายวา

“คณุความดทีีบ่ำเพญ็อยางยิง่ยวด เพือ่บรรลจุดุหมายอนัสงูยิง่” เชนความเปนพระพทุธเจา
หรอือคัรสาวกเปนตน ในพจนานกุรม แปลวา “คณุความดทีี่ไดบำเพญ็มา”

 แตในชวีติจรงิมคีนใชในความหมายวา เปนผยูิง่ใหญ มคีวามสามารถสงู หลายคนเชือ่ผดิๆ วา
บารมเีปนคณุสมบตัขิองผบูรหิารระดบัสงู ขาราชการ ผมูยีศฐาบรรดาศกัดิ ์ผมูฐีานะร่ำรวย หรอืเจาพอ
ผมูบีอดีก้ารดลอมหนาลอมหลงัเทานัน้ คนทำงานตำแหนงเลก็ๆ หรอืชาวบานธรรมดาทัว่ไป คงไมมี
บารมอียางเขาหรอืทานเหลานัน้แนๆ

ในความเปนจรงิแลวเราทกุคนสามารถสรางบารมขีึน้มาเองได ดวยการทำความด ีโดยไมจำเปน
ตองรอใหมวีฒุภิาวะหรอืเจรญิกาวหนาในหนาทีก่ารงานแตอยางใด สำหรบัวธิกีารสรางเสรมิบารมใีหกบั
ตวัเองมดีงันี้
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๑. รจูกัการให (ทานบารม)ี
ไมตระหนีถ่ีเ่หนยีว การแบงปนใหคนรอบขาง ไมเหน็แกตวั  มนี้ำใจเอือ้เฟอเผือ่แผ ตอคนรอบขาง

ดวยความบรสิทุธิใ์จโดยไมหวงัผลตอบแทน หรอืคดิถงึแตผลประโยชนสวนตวั หรอืใหโอกาส แกผอูืน่
ไดทำความดเีพิม่ขึน้ พยายามฝกการใหอยางนอยวนัละ ๑ ครัง้ โดยเริม่จากคนใกลตวัเสยีกอน

๒.ฝกรกัษาศลี (ศลีบารม)ี
 เริม่ตนจากศลี ๕ แรกๆ อาจจะรสูกึฝน แตพอทำบอยเขา กจ็ะกลายเปนความปกตขิองชวีิตไปเอง

เพราะศลีคอืพืน้ฐานแหงความเปนมนษุย  ฝกเปนคนคดิด ีพดูด ีทำด ีไมใหรายผอูืน่ ไมทำรายทำลายสตัว
แมเลก็นอย ดวยตระหนกัวาเขากค็อืหนึง่ชวีติเหมอืนกบัเรา พยายามมสีตริสูกึตวั ไมทำอะไรตามความ
เคยชนิ เชนตบยงุ บีม้ด หรอืพดูโกหกแกตวัอยางขอไปที

๓. ฝกออกจากกาม (เนกขมัมบารม)ี
คำวากามคอื การตดิอยใูน รปูสวย เสยีงเพราะ กลิน่หอม รสอรอย สมัผสันมุนวล ฝกลดการ

ปรนเปรอสนองความอยากของตน ไมเปนคนหมกมนุ ฝกใฝ มงุหวงัประโยชนใหตนเองจนเกนิไปนกั
ฝกเปนคนอยงูาย ทานงาย ไมมากเรือ่ง
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๔. ฉลาดรอบร ู(ปญญาบารม)ี
ฝกเปนคนรจูกัคดิและเรยีนรสูิง่ใหมๆ  อยเูสมอ ซึง่จะมปีระโยชนในการทำงาน แกไขปญหา

เฉพาะหนา ตลอดจนชวยเหลอืใหคำแนะนำผอูืน่ไดดวย

๕. ขยนัหมัน่เพยีร (วริยิบารม)ี
เปนคนขยนั กลาเผชญิกบังานยาก ไมทอถอยตัง้ใจเรยีนรงูาน ปฏบิตังิานดวยความเพยีรอุตสาหะ

๖. อดทนอดกลัน้ตอปญหาหรอืสิง่เราตางๆ (ขนัตบิารม)ี
ตอสูกับปญหาตางๆ ไดโดยไมหวาดหวั่น ไมทอถอยสามารถควบคุมอารมณ ใชสติปญญา

ไตรตรอง แกไขปญหาใหผานพนไปไดดวยความรอบคอบและลลุวงดวยดี

๗. ซือ่สตัย (สจัจบารม)ี
ความซือ่สตัยและซือ่ตรงเปนหวัใจสำคญัในการทำงาน ไมคดิคดโกง รกัความจรงิ คอืพดูจรงิ

ทำจรงิ และจรงิใจกบัเพือ่นหรอืองคกร ทำใหเปนคนนาเชือ่ถอื  มเีครดติดี
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๘. มคีวามตัง้ใจแนวแน (อธษิฐานบารม)ี
คำวาอธษิฐานคนสวนมากเขาใจวา คอืความปรารถนาทีจ่ะได จะม ีจะเปน แตตามหลกัธรรม

แลวหมายถึงความปรารถนาที่จะทำเพื่อใหถึงเปาหมายที่วางไว  เชนเมื่อมีหนาที่ตองรับผิดชอบแลว
ก็ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสำเร็จลุลวงดวยความแนวแน อาศัยความเพียรพยายาม
สตปิญญาและความอดทน โดยมงุหวงัความสำเรจ็เปนทีต่ัง้

๙. มเีมตตา (เมตตาบารม)ี
 ใหความรักใครและเมตตาปรารถนาใหผูอื่นเปนสุขชวยเหลือเกื้อกูลคนรอบขางชี้แนะให

คำปรกึษา ชวยแกไขปญหาเทาทีต่นจะสามารถทำได

๑๐. มใีจเปนกลาง (อเุบกขาบารม)ี
วางใจเปนกลางหรอืวางใจสงบราบเรยีบสม่ำเสมอเทีย่งธรรม ไมเอนเอยีงไปดวยความชอบชงั

มีความยุติธรรม ไมลำเอียงเขาขางผูใด ดวยถือความสนิทสนม หรือเอาความเกลียดชังมาเปนที่ตั้ง
ในการตดัสนิใจหรอืพจิารณา



เพื่อนรวมทาง118
หากใครดำเนนิชวีติเชนนีไ้ด งานกไ็ดผล คนกเ็ปนสขุ เพราะทกุกจิกรรมคอืการสัง่สมบารมี

อนัจะเปนหลกัประกนัชวีติวา หากชาตหินามจีรงิ ชวีติไมตกต่ำแนนอน

ในขณะทำงานบางครั้งเราก็กำลังสั่งสมบารมีโดยไมรูตัวอยูแลว ลองสังเกตตนเองดูซิวา
หากขณะนัน้ทำงานไปดวยจติใจเบกิบาน เบาสบาย ราเรงิ ปรารถนาใหผอูืน่เปนสขุ แมตนจะลำบากบาง
กไ็มถอืสา บงใหทราบถงึสภาพจติแหงพระโพธสิตัว หรอืพทุธภาวะอนัมอียภูายในใจ ฉะนัน้หากทำงาน
ดวยความเขาใจทีถ่กูตรง ยอมทำใหการสัง่สมบารมเีปนไปอยางถกูตอง ไมกลายเปนคนดงัตอไปนี้

๑. คนตระหนี ่ถีเ่หนยีว ใจแคบ (ขาดทานบารม)ี

๒. คนไมมรีะเบยีบวนิยั ชอบฝาผนืกฎเกณท (ขาดศลีบารม)ี

๓. มีความคิดฝกใฝในกาม บากามกลายเปนคนประเภทสมภารกินไกวัด ทำใหเสียการ
 ปกครอง ขาดความไววางใจจากลกูนองหรอืคนรอบขาง (ขาดเนกขมัมบารม)ี

๔. ไมสนใจฝกฝนพฒันาปญญา อยากเปนผบูรหิารแตสนัดานไมให หรอืมนัสมองไมสนอง
อำนาจ (ขาดปญญาบารม)ี
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๕. ขีเ้กยีจ ขออางเยอะ ดนิพอกหางหม ูตองรอใหไฟลนกนกอนจงึจะทำ (ขาดวริยิะบารม)ี

๖. ไมอดทน  ทำงานเหยาะแหยะ เหยยีบขีไ้กไมฝอ เปลีย่นงานบอยยิง่กวาเปลีย่นโทรศพัทมอืถอื
(ขาดขนัตบิารม)ี

๗. ปลิน้ปลอน การกระทำหรอืคำพดู ขาดความนาเชือ่ถอื เพราะนยิมสวมหนากากเขาหาผอูื่น
ตลกรบัประทานไปวนัๆ (ขาดสจัจบารม)ี

๘. ไมมเีปาหมาย ไมมคีวามมงุมัน่วาจะทำอะไร เชาชามเยน็ชาม (ขาดอธษิฐานบารม)ี

๙.  ใจแคบ ไรเมตตา ไรเพือ่น จงึขาดคนจรงิใจดวย (ขาดเมตตาบารม)ี

๑๐. ขาดความยตุธิรรม ลำเอยีง หรอืใจรอน ลกุลีล้กุลน ไมสงบ นิง่ไมเปนกเ็ปนใหญยาก
(ขาดอเุบกขาบารม)ี

นีค่อืการสรางบารมซีึง่ไมใชสิง่ทีส่รางไดดวยเงนิ ดวยอำนาจหรอืดวยบรวิาร แตเกดิจากความ
พากเพยีรอนัประกอบดวยปญญาของเราเอง ชวีติในปจจบุนัชาตกิด็ขีึน้ ชีวิตในอนาคตชาตยิอมงดงาม
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ค.ไมคลกุคลกีบัพาลชน

“ดกูรภกิษทุัง้หลาย ลกัษณะเครือ่งหมาย เครือ่งอาง วาเปนพาลของคนพาลนี ้ม ี ๓ อยางคอื
คนพาลในโลกนี้มักคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ถาคนพาลจักไมเปนผูคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่วแลว

บณัฑติพวกไหนจะพงึรจูกัเขาไดวา ผนูีเ้ปนคนพาล เปนอสตับรุษุ”๓๒

คำวา “พาล” แปลวา โง  เขลา ไมฉลาด สวนมากมกัเปนผทูีไ่มเชือ่กฎแหงกรรม ชอบทำผดิศลี
๕ เสมอ ชอบคดิชัว่ ทำชัว่ พดูชัว่ แตบางครัง้กร็ไูดยากหากเปนคนทีม่กีารศกึษา ผเูขยีนจงึขอยกตวัอยาง
การกระทำของคนพาลบางสวนทีพ่อสงัเกตไดดงันี้
๓๒ พาลบัณฑิตสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๔ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
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๑. คนพาลมกัชอบนนิทาวารายผอูืน่
“...การนนิทาหรอืการสรรเสรญินีม้มีาแตโบราณ มใิชพึง่มวีนันี ้ผนูัง่นิง่ ผพูดูมาก หรอืพดูพอ

ประมาณกถ็กูนนิทาทัง้นัน้ ผไูมถกูนนิทาไมมใีนโลก ผถูกูนนิทาอยางเดยีว หรอืถกูสรรเสรญิอยางเดยีว
ไมมใีนอดตี ในปจจบุนั และในอนาคต ” ๓๓

บางคนชอบพดูเพอเจอไรสาระ นนิทาคนโนน ตอวาคนนี ้ทกุคนทีเ่ขาพดูถงึมกัหาดไีมคอยได
การทีค่อยเงีย่หฟูงคนประเภทนี ้ไมไดกอประโยชนอะไรใหเกดิขึน้กบัชวีติเรา ทำใหจติใจหดห ูฟงุซาน
งานกใ็ชไมได ใจพลอยเสยีไปดวย

การกระทำแบบนีค้อืการกอปปบาปจากผอูืน่ มนษุยเปนสตัวสงัคม อยางไรกค็งหลกีหนคีน
ประเภทนีไ้มพน ทางทีด่คีวรหลบเลีย่งเสยี แตถาหลบไมไดเขาอยากพดูอะไรกป็ลอยเขาไป หนัมามสีติ
อยกูบักายใจของตนเอง ใหเขาพดูเพอเจอไปคนเดยีวเถดิ

๒. การโกรธตอบ อาการแหงคนใจพาล
“...ผใูดโกรธตอบบคุคลผโูกรธแลว ผนูัน้เปนผโูงกวาบคุคล (ผโูกรธคนแรก) นัน้  บคุคลผไูมโกรธ

๓๓ คาถาธรรมบท โกธวรรค พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  ขุททกนิกาย ธรรมบท
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ตอบ ชื่อวายอมชนะสงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบเสียได
ผูนั้นเรียกไดวาประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแกตนและแกบุคคลอื่น (คือตนเองก็ไมทุกขใจ
คนโกรธนัน้กไ็มผกูเวรกบัเรา)...” ๓๔

ใครเขากำลงัเอาไฟเผาใจเขาอย ูกอ็ยาโงกวาดวยการตอไฟจากใจเขามาเผาใจเรา พลอยทำให
ทัง้ ๒ ฝายรอนรนกระวนกระวายไปดวยกนัทัง้คู

วธิกีารจดัการกบัความโกรธของพระพทุธเจาคอื มสีตริะลกึรอูาการโกรธนัน้ ตามทีม่นัเปน
อยางนัน้ ไมเขาไปขมบงัคบัคลอยตามหรอืหนอีารมณนัน้ ไมเขาไปมสีวนเกีย่วของ หรอืพยายามจดัการ
แกไขใดๆ ทัง้สิน้ เมือ่ทำจนชำนาญแลว จะทำใหจติใจสงบเยน็ รเูทาทนัอารมณโกรธนัน้วาเกดิแลวก็
ดบัไปเปนธรรมดาอยางนัน้เอง

วธิกีารนี ้เปนการฝกอาจณิณกรรมชัน้ยอด ฝกใหจติไดปลอยวางอตัตาตวัตน เพราะการทีค่นเรา
โกรธได ก็เพราะมีความรูสึกวาตัวตนของเราถูกกระทำ จึงหาวิธีการแกแคนเพื่อการดำรงอยูแหง
อตัตาตอไป
๓๔ อักโกสกสูตรที่ ๒ พระไตรปฎก เลมที่ ๑๕ สังย ุตตนิกาย สคาถวรรค
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๓. ความงมงาย สดุยอดแหงความเปนคนพาล
สิ่งที่มีมากในสังคมไทยเรา ก็คือความงมงายซึ่งอาจมีประโยชนเพียงแคเปนเครื่องปลอบ

ประโลมใจ สำหรบัคนทีไ่มเขาใจพทุธศาสนาอยางแทจรงิ เชน เชือ่ในโชคลาง ทรงเจา เขาผ ีฤกษงาม ยามดี
ของขลงัสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ซึง่ผเูขยีนไมไดคดัคานอะไร เพยีงแคเปนหวงวาหากยดึถอืมากเกนิไป
กท็ำใหเปนคนออนแอพึง่พงิตนเองไมได กลายเปนชาวพทุธเพยีงชือ่ แตใจเปนไสยศาสตรเตม็พกิดั

เพราะแทที่จริงแลว ดวง โชค ความอัศจรรย หรือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เราทุกคนลวน
สรางสรรค ใหเกดิขึน้ไดดวยตวัของเราเอง ดงัตวัอยางเชน

“สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย...วาจา...ใจในเวลาเชา เชานั้นก็เปนเวลาที่ดีของสัตว
เหลานัน้ สตัวเหลาใดประพฤตสิจุรติดวยกาย...วาจา...ใจ ในเวลาเทีย่ง เทีย่งนัน้กเ็ปนเวลาทีด่ขีองสตัว
เหลานัน้ สตัวเหลาใดประพฤตสิจุรติดวยกาย...วาจา . .ใจในเวลาเยน็  เยน็นัน้ กเ็ปนเวลาทีด่ขีองสตัว
เหลานัน้    สตัวทัง้หลายประพฤตชิอบในเวลาใด เวลานัน้ชือ่วาเปน ฤกษด ีมงคลด ีสวางด ีรงุด ีขณะด ียามดี
และบชูาด.ี..”๓๕

๓๕ สุปุพพัณหสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
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แปลใหงายกค็อื ทำดเีวลาไหน ฤกษดเีวลานัน้ ฉะนัน้หากไดยิน ไดเหน็ ไดสมัผสักบัสิง่งมงาย

ทัง้หลาย กพ็งึระแวงไวเถดิวา อาจพาใหใจไขวเขวไปควาเอาสิง่ทีม่ปีระโยชนนอย มาทำใหรกใจไปเปลาๆ
เพราะแทจรงิ แคศรทัธาและปฏบิตัติามธรรมของพระพทุธเจาเทานัน้กพ็นทกุขไดแลว

นีเ้ปนเพยีงตวัอยางสวนหนึง่อนัทำใหจติใจเปนพาล แททีจ่รงิแลว สภาพจติทีม่โีลภะ โทสะ
โมหะทุกชนิด ลวนกอใหเกิด “พาลภายใน” ไดทั้งนั้น จึงควรสังเกตจิตใจตนอยูบอยๆ  เมื่อรูสึกถึง
สภาพจติทีข่นุมวั เกาะเกีย่วหรอืมดืมน ควรใชสตสิมัปชญัญะฝกรใูนสภาพจตินัน้ทนัที

และสิง่ทีค่วรกระทำกค็อื การกอปปบญุจากผอูืน่ เชนเมือ่เหน็ใครทำความด ีไดดมีคีวามสขุ
ไดรับการสรรเสริญยกยองจากนาย  เราก็ปรับใจพลอยชื่นชมยินดีกับเขา ความอิจฉาริษยาก็ไมเกิด
อานสิงสทีเ่กดิขึน้กค็อื ทำใหจติใจสงบเยน็เปนสขุโดยไมตองลงมอืทำเองดวยซ้ำไป

หรอืเขาใกลคนประเภทคดิด ีทำด ีพดูดแีลว ทำใหจติสงบเยน็ สนทนาดวยแลวเราใหกศุลเกดิ
ควรเสวนากบัคนเชนนัน้บอยๆ พระพทุธเจาถอืวาการคบบณัฑติเชนนีเ้ปนมงคลชวีิต

การกอปปบญุบอยๆ แบบนี ้ เปนการฝกใจใหสัง่สมอาจณิณกรรมฝายกศุลอยเูสมอ ทำใหเปน
อปุนสิยั เวลาใกลตายใจจะไดนอมนกึถงึความดทีีต่นทำไดงาย
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ง.  ฝกฝนใจไวดบักรรม

เรามกัไดยนิวา มกีารอาบน้ำมนต ๗ วดัลางซวย ไปรวมกจิกรรมฟงพระสวดเพือ่สะเดาะเคราะห
มกีารนัง่สมาธติดักรรม หรอืพธิเีสรมิดวง เสรมิบารมฯีลฯ ซึง่ลวนแตเปนศาสนาเนือ้งอกทีพ่ระพทุธเจา
ไมเคยสอนเอาไว พธิกีรรมเหลานี ้คนรนุหลงัสรางขึน้มาเพือ่เอาใจคนทีไ่มเขาใจวาการสะเดาะเคราะห
ตอชะตาหรือตัดกรรมจริงๆแลวก็คือ การทำความดีตามหลักของศีล สมาธิ ปญญา หรือกลาว
ใหถกูจรงิกเ็ปนเพยีงพทุธพาณชิยชนดิหนึง่ทีห่ลอกเอาสตางคคนโงแคนัน้เอง พระพทุธเจาทรงแสดง
ตวัอยางวธิดีบักรรมเอาไวอยางเรยีบงาย เชน
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“ ดกูรภกิษทุัง้หลาย ธรรมชาต ิ๓ อยางนีเ้ปนเหตใุหเกดิกรรม คอื โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลายกรรมใดซึ่งบุคคลทำดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง, เกิดแตความโลภ
ความโกรธ ความหลง, มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงเปนเหต,ุ มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง
เปนแดนเกดิ กรรมนัน้เปนอกศุล กรรมนัน้มโีทษ กรรมนัน้มทีกุขเปนผล กรรมนัน้เปนไปเพือ่การเกดิ
กรรมตอไป กรรมนัน้ไมเปนไปเพือ่ความดบักรรม

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ธรรมชาต ิ๓ อยางนี ้เปนเหตเุพือ่ใหดบักรรม คอื อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ อโมหะ
๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทำดวยความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง, เกิดแตความไมโลภ
ไมโกรธ ไมหลง, มคีวามไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงเปนเหต, ุมคีวามไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงเปนแดนเกดิ
กรรมนั้นเปนกุศล กรรมนั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม
กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป”๓๖

เมือ่ประสบกบัคำพดูหรอืการกระทำอนัไมพงึประสงค คนทัว่ไปมกัคดิวาตาตอตา ฟนตอฟน
เขาดาเรา เราดาตอบ เขาทำรายเรา เราตองเอาคนืเปนตน แตแททีจ่รงิแลวในโลกนีไ้มมใีครทีเ่ราสมควร
ดาหรอืสมควรทำรายเขาเลย เพราะผลทีเ่ราไดรบัในขณะนี ้ลวนแตเราเปนผสูรางเหตมุาแลวทัง้สิน้
๓๖ นิทานสูตรที่ ๑ พระไตรปฎก เลมที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
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  พระพทุธเจาทรงเตอืนสตวิา
“พงึชนะความโกรธดวยความไมโกรธ พงึชนะความไมดดีวยความด ีพงึชนะความตระหนี่

ดวยการให  พงึชนะคนมกักลาวคำเหลาะแหละดวยคำสตัย”๓๗

ทุกครั้งที่มีอารมณที่เราไมชอบใจมากระทบ แสดงวาเรากำลังไดรับผลแหงอกุศลกรรม
ที่เคยกระทำมาทั้งในชาติที่แลวหรือในอดีตของชาตินี้ หากเรากระทำตอบ นั่นคือการตอกรรม
คอืสรางกรรมใหมดวยอำนาจกเิลสทีก่ำลงัเกดิขึน้

หรอืมอีารมณอนันาชอบใจเชนมหีนมุหลอหนาใส มาสนใจเรา ทัง้ๆ ทีเ่ราเองกม็คีคูรองอยแูลว
หากเรารูเทาทันอารมณนั้น ไมกดขมหรือบังคับอารมณชอบนั้น เพียงทำหนาที่รูแลวไมสนองตอบ
หรอืวิง่ตามอารมณคอืไมยอมเปนทาสของอารมณ กรรมใหมทีเ่รากำลงัจะสรางดวยการตามใจตนเอง
ไปแสวงหาสิง่ทีท่ำใหผดิศลีกจ็ะถกูตดัไปทนัที

การทีค่นเราตองไดรบัเคราะห กเ็พราะเราไปสรางเหตทุีไ่มดเีอาไว ทำรายเขากเ็ทากบัทำราย
ตนเอง เพราะฉะนัน้ถาตองการรบัผลทีด่ ีกต็องสรางเหตทุีด่เีชน
๓๗ คาถาธรรมบท โกธวรรค  พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕  ขุททกนิกาย ธรรมบท
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๑. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมอีายสุัน้คอื เปนผชูอบฆาสตัว
๒. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมอีายยุนืคอื เวนจากการฆาสตัว
๓. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมโีรคมากคอื เปนผชูอบเบยีดเบยีนสตัว
๔. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมโีรคนอยกค็อื เปนผไูมเบยีดเบยีนสตัว
๕. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมผีวิพรรณทรามคอื เปนคนมกัโกรธ
๖. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมผีวิพรรณผดุผอง นาเลือ่มใสคอื เปนคนไมมกัโกรธ
๗. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมศีกัดาหรอือำนาจนอย คอื มใีจรษิยา มงุราย อจิฉา
๘. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนมศีกัดามากนี ้คอื มใีจไมรษิยา
๙. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนยากจนกค็อื ไมใหทาน
๑๐. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนคนร่ำรวยคอื การใหทาน...
๑๑. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนผเูกดิในตระกลูต่ำนี ้คอื เปนคนกระดาง เยอหยิง่
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๑๒. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความเปนผมูตีระกลูสงูคอื เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิง่ ออนนอม
๑๓. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่ความไรปญญา คอื ไมหมัน่สอบถามผรู ูเชนถามวา อะไรเปนกศุล

อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ คนเชนไรควรคบ คนเชนไรไมควรคบ อะไรเมื่อทำ
ยอมไมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน หรือวาอะไรเมื่อทำ ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้กลู เพือ่ความสขุ สิน้กาลนาน ฯ

๑๔. ขอปฏบิตัทิีเ่ปนไปเพือ่การมปีญญามากคอื หมัน่สอบถามผรู.ู..๓๘

พระสตูรนีไ้ดแสดงใหเหน็วา ไมวาจะเปนสขุหรอืทกุข, รวยหรอืจน, โงหรอืฉลาด ฯลฯ กต็าม
ลวนแตเราเปนผูทำเหตุมาแลวทั้งสิ้น วิธีแกกรรม ตัดกรรม หรือดับกรรมที่ถูกตอง ก็ควรทำตามที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวเถิด รับรองวาปลอดภัย ไมตองจายคาโง คือเสียเงินแลวแตยังโง
เหมือนเดิม

๓๘ จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๔  มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
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จ.  หากเพลีย่งพล้ำขอโทษและใหอภยั

ทกุคนทีเ่กดิมาลวนแลวแต “บญุกท็ำ กรรมกส็ราง” บางครัง้กท็ำด ีพดูด ีคดิด ีบางทกีท็ำชัว่ พดูชัว่
คิดชั่ว คละเคลากันไป และคนอื่นก็เปนเชนเดียวกับเรา หากเรายังไมใชพระโสดาบันขึ้นไป ก็พึง
ระลกึอยเูสมอเถดิวา เรากบัเขากม็กีเิลสมากพอๆ กนั อาจเลวหรอืดไีดพอๆ กบัคนอืน่  เพยีงแตวาเราจะเอา
สวนดหีรอืชัว่มาแสดงออกมากกวากนั

ฉะนัน้ไมวาเราจะเคยทำผดิกบัใครไวกต็าม ฝกขอโทษจากใจจรงิๆ ไมใชเพยีงแคปาก กอนนอน
ทกุคนืควรระลกึอยเูสมอวา วนันีพ้ลาดพลัง้ลวงเกนิใครไปบาง ควรทีจ่ะไดแสดงความขอโทษตอหนาเขา
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บางคนอาจรูสึกเสียศักดิ์ศรีหากตองขอโทษใคร นั่นแสดงวาไดแบกอัตตาตัวตนหรือมานะ

ทฐิไิว จนใจเครยีด สมองโปง ซึง่ไมกอใหเกดิประโยชนอะไรกบัตนเองเลย แทจรงิแลวการขอโทษชวยให
ศกัดิศ์รขีองเรายิง่ใหญ แสดงออกถงึปญญาทีม่อียใูนเรา และเปนเครือ่งเรากศุลใหเกดิแกผทูีเ่ราขอโทษดวย

การขอโทษไมใชการแกตวั แตเปนการแกไขตวัเราเอง ไมมใีครทีไ่มเคยทำผดิ แตผดิแลวรจูกั
ขอโทษนัน่แหละเปนวถิทีางของบณัฑติ

การขอโทษเปนทีม่าแหงการใหอภยั หากไมมกีารขอโทษแลว การใหอภยัยอมเปนไปไดยาก
คนทีร่จูกัใหอภยัแสดงออกถงึคณุธรรมคอืความเมตตา กรณุาทีม่อียใูนตน และทกุครัง้ทีใ่หอภยั ความ
นากลวัและเวรภยัทัง้หลายยอมระงบัดบัลงไปดวย

“เวรทัง้หลายยอมไมระงบัเพราะเวรเลย แตยอมระงบัไดเพราะไมจองเวร” ๓๗

หากคนทีเ่ราเคยทำผดิไวกบัใคร เปนลกูนองกท็ำใหนายแหนงหนาย หากเปนเจานายกท็ำให
ลกูนองรงัเกยีจ แลวถายิง่เปนผมูพีระคณุ เปนพระอรยิบคุคลหรอืมคีณุธรรมสงูกวา แมทานไมรกูต็าม
รงัแตจะเพิม่วบิากกรรมฝายอกศุลใหแกตนเองยิง่ขึน้  การขอโทษจากใจจรงิจงึเปนการลดน้ำหนกัของ
๓๗ เรื่องฑีฆาวุกุมาร พระไตรปฎก เลมที่ ๕  มหาวรรค ภาค ๒
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กรรมลงไดพอสมควร แมอาจจะไมใชทัง้หมดกต็าม

คำพดูประโยคสัน้ๆ ทีอ่อกมาจากใจวา “ขอโทษคะ, ขอโทษครบั”  “ไมเปนไรคะ, ชางมนัเถอะ
ครบั” จงึเปนเหมอืนน้ำเยน็ฉ่ำชืน่ใจทีช่วยลดความรอนแหงไฟโทสะ ไฟอาฆาต ไฟพยาบาท ไฟรษิยาได
เปนอยางดีและที่สำคัญความไมดีที่ เคยติดคางใจกับใครเขาไวก็ เบาบางผอนปรนลงไปได
อยางนาอศัจรรย

ฝกอาจณิณกรรมชนดินีไ้วใหเคยชนิ ถงึคราวตองเดนิทางไกลไปในสงัสารวฏั  จะไดไมมหีนีส้นิ
ตดิคางพะรงุพะรงัและเดนิทางดวยความเบาสบาย หากยงัตองเกดิอกี ภพชาตใิหมจะไดสดใสกวาเดมิ
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ฉ. ฝกทำใจทกุขณะจติ

คนสวนมากมกัชอบวิง่หนคีวามจรงิ แมพยายามหลอกตวัเองอยางไร กร็ตูวัอยแูลววา หนคีวาม
จรงิไปไมพน พระพทุธเจาจงึตรสัสอนใหยอมรบัความจรงิเสยีดวยการพจิารณาเนอืงๆ คอืคดิถงึบอยๆ
(อภณิหปจจเวกขณ)๓๘  เปนการเตรยีมพรอมทีด่ดีวยวธิกีารพจิารณาทกุๆวนัวา

๑. เรามคีวามแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได
จะไดไมวิง่ไปแตง โปะ ดงึ ดดู รดี (ไขมนั) ใหยงุยากไปเสยีเวลากบัการดดัแปลงแตงเตมิเสรมิ

รางกาย หลอกตวัเองไปวนัๆวาฉนัยงัหนมุยงัสาวอย ู ผเูขยีนเคยสงัเกตเหน็บางคนทีด่งึหนา เขยีนคิว้ถาวร
ตอนเปนสาวกด็สูวยด ีแตเมือ่อายสุกั ๗๐ ไปแลวดปูระหลาดชอบกล จะทำอะไรกน็กึเผือ่ตอนแกไวบาง
ทางทีด่หีนัมาดแูลใจตนเองใหมากขึน้กวาเดมิไมดกีวาหรอื เปนหนมุสาวจะไดดสูดใส แมชราวยักง็ามสงา
๓๘ ฐานสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๒๔ อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต
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๒. เรามคีวามเจบ็ไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็ไขไปได
คนเราสามารถปวยไดตลอดเวลา เพราะรางกายนีเ้ปนกอนทกุข เปนปาชาทีใ่หญทีส่ดุในโลก

ตัง้แตเกดิมาจนถงึเวลานี ้กนิสตัวนอย สตัวใหญไปกีห่มืน่ชวีติแลว รางกายจงึเปนรงัแหงโรค มทีัง้โรคภยั
อนัเกดิขึน้จากอาหารทีร่บัประทานเขาไป ซึง่ลวนเตม็ไปดวยสารพษิ  อากาศทีห่ายใจเขาไปกเ็ตม็ไปดวย
สิง่ปนเปอน หรอืแมกระทัง่การดำเนนิชวีติดวยความประมาท กอ็าจทำใหเกดิโรคภยัไดโดยงาย การนกึ
ขอนีบ้อยๆ เปนเหตลุะหรอืบรรเทาความประมาทมวัเมาในความแขง็แรงมสีขุภาพดเีสยีได

๓. เรามคีวามตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได
ไมมใีครเกดิมาแลวไมตาย หายใจเขาแลวไมหายใจออกกต็าย หรอืหายใจออกไมหายใจเขา

ก็ตายแลว ชีวิตเราจึงเหมือนแขวนอยูบนเสนดายตลอดเวลา ความตายอาจเปนความทารุณโหดราย
สำหรบัคนทีม่คีวามสขุ แตเปนดจุหตัถเทพเจาทีย่ืน่เขามาโอบอมุสำหรบัคนทีป่ระสบทกุขแสนสาหสั
ฝกนกึถงึความตายอยบูอยๆ (ไมใชนกึอยากฆาตวัตาย) วา ถาอกี ๗ วนัเราตองตายหรอืหากคนืนีน้อนหลบั
ไป แลวพรงุนีไ้มยอมตืน่ขึน้มา เราควรวางใจอยางไรด ี  นกึถงึความตายทกุทเีบรรเทาความประมาท
มวัเมาในชวีติ ดนีกัแล
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๔. เราตองพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้
หากมองในแงดแีลว ความพลดัพรากเปนเรือ่งทีท่ำใหสิง่ของหรอืบคุคลทีเ่รารกั ทรงคณุคา

อยใูนหวัใจเราไดชัว่นรินัดร หากเราชอบวตัถสุกัชิน้หนึง่หรอืรกัใครสกัคน เปนธรรมดาทีส่ิง่อนัเปนทีร่กั
นั้นตองเปลี่ยนแปลง อยางนอยก็เสื่อมสภาพหรือแกเฒาไปตามกาลเวลา บางคนนิสัยเปลี่ยนไปดวย
แยกวาเดมิ ถาตองทนอยดูวยกนัทัง้ชวีติจะทกุขสกัปานใด การนกึถงึขอนีบ้อยๆ ชวยบรรเทา ความยดึตดิ
ผกูพนัในของรกัหรอืคนรกัทัง้หลายเสยีได

๕. เรามกีรรมเปนของตวั เราทำดจีกัไดด ีเราทำชัว่จกัไดชัว่
ชัว่ดอียทูีเ่ราทำ  เวรกรรมอยทูีเ่ราสราง ไมมใีครมาแชงใหเราชัว่ หรอืชมใหเราดขีึน้มาได  หากทน

ไมไดทีจ่ะตองทำความชัว่ กต็องทำใจยอมรบัผลแหงกรรมชัว่นัน้ เพราะสกัวนัตองสงผลใหเราไดรบั
ความทกุขอยางแนนอน เปนเหตลุะหรอืบรรเทาความทจุรติทางกาย วาจา ใจโดยตรง
เ ในเมือ่หนคีวามจรงิไมได กย็อมรบัความเปนธรรมดานีเ้สยี เตรยีมใจใหพรอม เหมอืนนกัมวย
ทีฝ่กซอมมาด ี เมือ่ขึน้ชกบนเวทหีรอืเจอเหตกุารณจรงิเขา จะไดยิม้รบัและบอกตนเองไดวา “ฉนัคดิแลว
...วาตองเปนอยางนี”้
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แลวพระตถาคตกท็รงสรปุวา
“สตัวทัง้ปวงบรรดาทีม่กีารมา การไป การตาย การเกดิ ลวนมคีวามแก ความเจบ็ ความตาย

ความพลดัพรากจากของรกั และมกีรรมเปนของตน เปนทายาทของกรรม มกีรรมเปนกำเนดิ มกีรรมเปน
เผาพนัธ ุ  มกีรรมเปนทีพ่ึง่อาศยั ทำกรรมใดไว  ดหีรอืชัว่กต็าม  ตนนัน่แหละเปนผรูบัผลของกรรมนัน้
เมื่ออริยสาวกนั้น พิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมทำบอยๆ  อบรม
ทำใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชน (กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว) ได  อนุสัย (กิเลสที่นอนเนื่อง
อยใูนสนัดาน)  ยอมสิน้ไป”

เมื่อการพิจารณาขยายวงกวางออกไป ก็จะเห็นไดวามิใชตนเองผูเดียวที่ตองเปนอยางนี้
แตเปนเรื่องธรรมดาของสัตวทั้งปวงที่จะตองเปนอยางนี้ เมื่อพิจารณาเห็นเสมอๆ มรรคก็จะเกิดขึ้น
เมือ่เจรญิมรรคนัน้มากเขา กจ็ะละความยดึตดิถอืมัน่ทัง้หลายไปได

การฝกอาจิณณกรรมขอนี้ เรียกวาเปนการฝกโยนิโสมนสิการ คือตระหนักรูถึงสิ่งที่ดีที่ชั่ว
ยงักศุลธรรมใหเกดิขึน้โดยอบุายทีช่อบ เพือ่จะไมใหเกดิอวชิชาและตณัหา ไมใชแคเอาไวทำใจเทานัน้
แตอาจสงตอไปถงึมรรคผลนพิพานเลยทเีดยีว
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ช. ตลอดชวีติ...เพยีรรสูกึตวั

วธิกีารฝกอาจณิณกรรมฝายกศุลทัง้ ๖ ขอ ทีท่านอานผานมาแลวนัน้ ไมจำเปนวาตองทำตาม
ลำดบัขัน้ สามารถทำไปพรอมๆ กนัได แลวแตวาเวลาไหนควรทำอะไร

แตการฝกอาจณิณกรรมในขอสดุทายนี ้ควรทำตลอดเวลา ตลอดชวีติ ยกเวนเวลาเผลอหรอื
หลบัไปเทานัน้ เมือ่รสูกึตวัใหเริม่ใหมไดทนัท ีวธิกีารโดยละเอยีดสำหรบัผเูริม่ตน ผเูขยีนไดเขยีนไวแลว
ในหนงัสอื “สขุงายๆ แคปลายจมกู”

การเพยีรรสูกึตวั ยอมาจาก ๓ คำ คอื อาตาป(เพยีรเผากเิลส), สมัปชาโน(รตูวัทัว่พรอม) และสตมิา
(ระลึกรู) หมายถึงการดำรงชีวิตอยูอยางเปนธรรมชาติธรรมดาอยางสูงสุดแคนั้นเอง เพราะทุกวันนี้
เราวิง่หนคีวามเปนธรรมดากนัมากเกนิไปจนกไูมกลบั หลงทางกนัไปไกลแลว
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ผเูขยีนชืน่ชอบนทิานเซน็อยเูรือ่งหนึง่ ซึง่แสดงถงึความสำคญัของปจจบุนัขณะไดเปนอยางดี

เรือ่งมอียวูา
ชายหนมุคนหนึง่เดนิทางขึน้ไปบนภเูขาสงู ในขณะทีเ่ขากำลงักมๆ เงยๆ หาของปาเพือ่นำไป

เปนอาหารอยนูัน่เอง
กลิน่สาบเสอืโชยมากระทบจมกูพรอมกบัเสยีงรองขกูองคำราม เขาตกใจจนแทบหยดุหายใจ

ภาพทีม่องเหน็กค็อื เสอืลายพาดกลอนตวัยกัษ อยหูางเขาไปไมไกลนกั กำลงัทำทาจะกระโจนใส
สิง่ทีเ่ขาทำโดยไมตองคดิกค็อืวิ่งสดุชวีติ โดยทีเ่ขาไมรตูวัวา นีค่อืการวิง่ทีเ่รว็ทีส่ดุในชวีติ ของเขา
จนมาถงึหนาผาสงูชนัแหงหนึง่ ไมมทีางอืน่ทีจ่ะหนไีด เขาจงึกระโจนควาเถาวลัยทีย่อยหอย

อยทูีต่นไมใกลปากเหว รดูตวัเองกบัเถาวลัยลงไปจนถงึครึง่เหวอยางไมรตูวั
เมือ่ตัง้สตไิดเขากมลงมองไปทีก่นเหว สิง่ทีเ่หน็ทำใหเขาอยากตายไปเสยีใหรแูลวรรูอด นัน่คอื

เสอืดาวฝงูหนึง่ ซึง่กำลงัหยอกลอเลนกนัอยู
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จะขึ้น...เสือลายพาดกลอนก็เฝารอขย้ำ จะลง...เสือดาวอีกฝูงกำลังเห็นเขาเปนอาหารวาง

เมือ่ไมรจูะทำอยางไร และในขณะนัน้เอง ชายหนมุเหลอืบสายตาไปทีผ่นงัเหว
สิง่ทีม่องเหน็กค็อืเถาองนุซึง่กำลงัเผลด็ผล สกุงอม หอยเปนพวงระยานาทานอยตูอหนาตอตาเขา
หวิกส็ดุหวิ เหนือ่ยกแ็สนเหนือ่ย เขาจงึยืน่มอืไปเดด็ผลองนุใสปากเคีย้วกนิอยางเอรด็อรอย

.......นทิานเรือ่งนีก้จ็บลงเพยีงเทานี ้จบลงอยางสัน้ๆ หวนๆ แคลกึล้ำ
นทิานเรือ่งนีส้อนใหรวูา
เสอืลายพาดกลอน คอือดตีทีผ่านไปแลว จะโหดรายหรอืงดงาม มนักจ็บไปแลว
เสอืดาวฝงูนัน้คอือนาคตทีย่งัมาไมถงึ แมจะฝนเฟองหรอืเรอืงรงุถงึปานใด มนักย็ังไมเกดิขึน้
สวนผลองนุอนัเอรด็อรอยนัน้คอืปจจบุนัขณะ...เดีย๋วนีเ้อง
ชวีติจรงิๆ ของทกุคนคอืปจจบุนัขณะเทานัน้ ลองสงัเกตดเูถอะ ในขณะทีจ่ติเราคดิเรือ่ยเปอย

ไปในอดตีบาง อนาคตบางนัน้ อตัตาตวัตนหรอืความรสูกึวามตีวักไูมไดมอียเูลย
แตเมือ่เราหนักลบัมารอูยกูบัปจจบุนัขณะ เราจงึเหน็ไดวาตวัตนของเราอยตูรงนี ้และหากจะฝก
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วางอตัตาตวัตน กต็องอยกูบัตวัตนในปจจบุนัขณะนีแ่หละ เพราะความเปนอนตัตากอ็ยกูบักายใจทีเ่รา
คดิวาเปนอตัตานีเ่อง

วธิกีารทีง่ายทีส่ดุกค็อื กายอยตูรงไหน ใจอยตูรงนัน้ หรอืรสูกึสขุ ทกุข โกรธ เกลยีด ชอบ ชงั
อยตูรงไหน กข็อใหมผีรูอูยดูวย “รดูวยการรสูกึตวั” ไมใชรดูวยการคดินกึพจิารณา คาดคะเน วิเคราะห
วพิากษ วจิารณ คาดหวงั กะเกณฑ บงัคบัหรอืคลอยตามใดๆ ทัง้สิน้
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บทที่๕
เกือ้กลูผอูืน่
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ภาวะใกลตายในทรรศนะของพทุธศาสนา

หลกัคำสอนในพทุธศาสนาเนนเรือ่งสงัสารวฏั หรอืการเวยีนตายเวยีนเกดิ ตราบใดทีค่นยงัมี
อวชิชา ตณัหา อปุาทานและกรรมอย ู เมือ่ตายจากชาตนิีแ้ลวกต็องเกดิอกีในชาตหินา แรงขบัอนัสำคญั
ทีท่ำใหคนตองเกดิอกีคอืตณัหา

รางกายของคนประกอบดวยสวนทีส่ำคญัสองสวนคอื กายกบัใจ หรอืรปูกบันาม
รปู คอืสิง่ทีร่อูะไรไมได รางกายทกุสวนรวมทัง้สมอง และพฤตกิรรมทกุอยางของรางกาย  รวมทัง้

สสารและพลงังาน จดัอยใูนสวนทีเ่ปนรปู
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นาม คอืสิง่ทีส่ามารถรบัอารมณหรอืสิง่เราทีม่ากระทบกบัตา ห ูจมกู ลิ้น กาย และใจ สามารถ
รบัร ูจำ รสูกึและนกึคดิเรือ่งราวตางๆ ได นามมชีือ่เรยีกอกีอยางหนึง่วาใจ, จติหรอืวิญญาณ

ดงันัน้ สมองคอืรปูอยางหนึง่ซึง่ไมสามารถนกึคดิอะไรได ซึง่แตกตางจากจติใจคอืนาม ซึง่มคีวาม
สามารถเชนนัน้ได ทัง้สมองและจติใจตองอาศยัซึง่กนัและกนัอยางใกลชดิ ทำนองเดยีวกนักบัรปูและ
นาม ซึง่ไมสามารถแยกออกจากกนัได จติหรอืวญิญาณในพทุธศาสตรแบงกวางๆ ไวสองประเภทคอื

๑. วถิจีติ  หมายถงึจติทีข่ึน้วถิรีบัอารมณ (สิง่เรา) ทางทวารทัง้ ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ
ดงันัน้ วถิจีติ จงึม ี๖ อยาง ไดแก

๑. การเหน็ (จกัขวุญิญาณ)  คอืรอูารมณทางตา

๒. การไดยนิ (โสตวญิญาณ)  คอืรอูารมณทางหู

๓. การไดกลิน่ (ฆานวญิญาณ)  คอืรอูารมณทางจมกู

๔. การลิม้รส (ชวิหาวญิญาณ)  คอืรอูารมณทางลิน้
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๕. การสมัผสั (กายวญิญาณ)  คอืรอูารมณทางกาย

๖. การนกึคดิ (มโนวญิญาณ) คอืรอูารมณทางใจ

วถิจีติเกดิขึน้ในขณะทีค่นเราตืน่ตวัหรอืรสูกึตวัวากำลงัทำอะไรอยนูัน่เอง วิถจีติเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัจติวทิยาพลศาสตร  กค็อืจติสำนกึและจติกอนสำนกึนัน่เอง

๒. ภวงัคจติ  หมายถงึจติทีไ่มขึน้วถิ ีคอืไมรบัอารมณหรอืสิง่เราในปจจบุนั ทางตา ห ูจมกู ลิน้
กายและใจ ตวัอยางของภวงัคจติ คอืจติทีเ่กดิขึน้ในคนทีน่อนหลบัสนทิ และไมฝนหรอืคนทีห่มดสตจิน
ไมรสูกึตวัเลย เปนจติรกัษาภพ ขณะใดทีจ่ติไมรบัอารมณทางทวารทัง้ ๖ จติกเ็ปนภวงัค เปนจติตัง้แต
ปฏสินธคิอืเกดิ จนถงึจตุคิอืเคลือ่นออกจากภพเดมิไปสภูพใหม ถงึแมจะเปนจติทีร่บัอารมณทีเ่ปนอดตี
แตกท็ำงานอยตูลอดเวลาคอืการเกดิขึน้ตัง้อยแูละดบัไป

ภวังคจิต สามารถเปรียบเทียบไดกับจิตไรสำนึก ตามแนวคิดของฟรอยด (Sigmund Freud)
และกบัจติไรสำนกึรวม ตามทรรศนะของจงุ (Carl Jung) เพยีงแตวาภวงัคจติในพทุธศาสนา มขีอบเขต
กวางขวางและลกึซึง้กวาจติวทิยาสมยัใหมมาก ภวังคจติเปนทีเ่กบ็สัง่สมประสบการณในอดตีทีผ่านมา
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ทัง้บญุ บาป กศุลกรรม อกศุลกรรม ความดแีละความชัว่ทัง้หลาย ทีไ่ดกระทำมาแลว ไมสญูหายไปไหน
แตจะถูกเก็บรวบรวมไวในภวังคจิต เมื่อไดโอกาส วิบากกรรมจะปรากฏผลออกมา ในรูปแบบ
ทีแ่ตกตางกนั

ในคมัภรีอภธิรรมมตัถสงัคหะกลาววา เวลาใกลการเดนิทางไกลแบงออกไดเปน ๒ ระยะคอื

๑. มรณาสนันกาล หมายถงึ เวลาใกลจะตาย ซึง่อาจจะอยเูปนวนั เปนเดอืนหรอืเปนปกไ็ด  ผทูีอ่ยู
ในชวงเวลานีจ้ติจะรบัอารมณอยเูสมอ ไมทวารใดกท็วารหนึง่ คอื ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย และใจ สวนผทูี่
สลบหรอืหมดสตไิป อารมณจะเกดิขึน้เฉพาะทางใจเทานัน้

๒. มรณาสนันวถิ ีคอืวถิสีดุทายขณะทีจ่ติเคลือ่นออกจากภพ (จตุ)ิ ซึง่ถาหากเขาสมูรณาสนันวถิี
นีเ้มือ่ใดแลว กไ็มมหีวงัทีช่วีติจะกลบัคนืมาไดอกี ประเภทตายแลวฟนไมมแีน

ดังนั้น ผูที่มีประสบการณของภาวะใกลตาย และกลับฟนคืนขึ้นมาอีกแสดงวายังอยูใน
มรณาสนันกาล  ยงัไมตายจรงิ ในชวงนีก้รรมทีไ่ดกระทำอยเูสมอๆ (อาจณิณกรรม) มกัจะปรากฏผล
ออกมา เชน เคยทำกศุลหรอือกศุลในทางใดเสมอๆ กรรมทีถู่กเกบ็สัง่สมไวกจ็ะออกมากระทบกบัจติ
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เปนนมิติทัง้ ๓ ดงัทีไ่ดอธบิายไปแลว มรณาสนันกาล จงึเปนหวัเลีย้วหวัตอของชวีิต โลกหนาจะไป
สงูหรอืต่ำ ดำหรอืขาว กอ็ยทูีช่วงเวลานี ้ พระพทุธเจาทรงตรสัไวชัดเจนวา

“เมือ่จติเศราหมองแลว ทคุตเิปนอนัหวงัได...เมือ่จติไมเศราหมองแลว สคุตเิปนอนัหวงัได”๓๙

“การตายด”ีในแงพทุธศาสนานัน้  ทานเจาคณุพระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต)  ไดเขยีนไวใน
หนงัสอื “การแพทยยคุใหมในพทุธทศัน” วา

“ในคัมภีรพุทธศาสนา พูดถึงเสมอวาอยางไรเปนการตายที่ดี ทานมักใชคำสั้นๆ วา มีสติ
ไมหลงตายและที่วาตายดีนั้น ไมใชเฉพาะตายแลวจะไปสูสุคติเทานั้น แตขณะที่ตายก็เปนจุดสำคัญ
ทีว่าตองมจีติใจทีด่ ี คอืมสีตไิมหลงตาย”

“ทีว่าไมหลงตาย  คอืมจีติใจไมฟนเฟอน ไมเศราหมอง ไมขนุมวั จติใจดงีาม ผองใส เบกิบาน
จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยูกับสิ่งที่ดี  จึงมีประเพณีที่วาจะใหผูตายไดยินไดฟงสิ่งที่ดีงาม เชน
บทสวดมนต  หรอืคำกลาวเกีย่วกบัพทุธคณุ อยางทีใ่ชคำวา “อรหงั” กเ็ปนคตทิีใ่หรวูาเปนการบอกสิง่
๓๙ วัตถูปมสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๒ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก
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สำหรับยึดเหนี่ยวในทางใจใหแกผูที่กำลังปวยหนักในขั้นสุดทาย ใหจิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยูกับ
พระรตันตรยั เรือ่งบญุกศุลหรอืเรือ่งทีไ่ดทำความดมีา เปนตน”

“อยางไรกต็าม ยงัมกีารตายทีด่กีวานัน้อกี คอืใหเปนการตายทีใ่จมคีวามร ู หมายถงึความรเูทาทนั
ชีวิต จนกระทั่งยอมรับความจริงของความตายหรือความเปนอนิจจังได เพียงแควาคนที่จะตาย มีจิต
ยดึเหนีย่วอยกูบับญุกศุลความดกีน็บัวาดแีลว  แตถาเปนจติใจทีม่คีวามรเูทาทนั  จติใจนัน้กจ็ะมคีวามสวาง
ไมเกาะเกีย่ว ไมมคีวามยดึตดิ เปนจติใจทีโ่ปรงโลงเปนอสิระแทจรงิ  ขัน้นีแ้หละถอืวาดทีีส่ดุ”

พดูงายๆ กค็อื ตามแนวทางของพทุธศาสนา มนษุยเรามสีทิธิล์นุจนวนิาทสีดุทายของชวีติ วาเรา
จะเลือกเดินเสนทางไหน หรือเลือกเกิดเปนอะไรดี ขอเพียงแตมีความเขาใจที่ถูกตองและไดฝก
เลอืกกอนตายบางเทานัน้เอง
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ขัน้ตอนการตาย๔๐

เมือ่ตน ค.ศ. ๑๙๖๐ Dr. Elisabeth  Kubler  Ross นกัจติวทิยา ไดนำเสนอทฤษฎเีกีย่วกบัขัน้ตอน
การปรบัตวัสำหรบัผปูวยใกลตาย ชือ่วา “The  Kubler-Ross  Staging  System  of  Dying” โดยมกีาร
แบงขบวนการตาย ออกเปน ๕ ขัน้ตอน คอื

๑. การปฏเิสธ และการไมเชือ่
เปนอุบายที่ผูใกลตายมักนำมาใชในการสนองตอบตอการรับรูถึงขอมูลวากำลังจะตาย

บอยครั้งที่พบวา เปนเพียงพฤติกรรมที่ใชตอตานเทานั้น
๒. ความโกรธ
เปนการสนองตอบที่ใชกันในลักษณะที่เปนแบบอยางธรรมดาทั่วไปตอความไมสมหวัง

โดยเฉพาะเมื่อถึงจุดที่มีการสูญเสียถึงการควบคุมของการมีชีวิตอยูตอไป
๔๐นายแพทยสถาพร ลลีานนัทกจิ, คมูอืการดแูลรกัษาสขุภาพผปูวยระยะสดุทาย: โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, กรงุเทพฯ, ๒๕๔๗
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๓. การตอรอง
โดยเริ่มตนดวยการใชความพยายามในการใหสัญญาหรือตกลงบางอยาง เชน การปฏิบัติตน

บางอยาง เพือ่แลกกบัการมชีวีติทีย่นืยาวขึน้
๔. อาการสลดหดห ู
เปนชวงเวลาที่ผูใกลตายยอมสละทุกสิ่งทุกอยางที่เขารูวาจะตองสูญเสียหรือจากไปในไมชา

มักถอยหนีจากสังคม จากบุคคลอื่นๆ โดยแสดงออกถึงการตองการอยูเพียงลำพัง
๕. การยอมรบั
เปนขั้นตอนสุดทาย ที่ผูใกลตายใหการยอมรับถึงความสูญเสียของเขา และยอมเผชิญความ

เปนจรงิ ซึง่ขัน้ตอนนีช้วงสดุทายจะเกดิความสงบสขุบางระดบัขึน้ในตวัผปูวย เพราะพรอมทีจ่ะจาก
ไป และถือเปนขั้นตอนสำคัญ บอยครั้งที่พบวาผูที่มีโอกาสไดอยูใกลผูตายในชวงนี้ จะไดรับการ
บอกกลาวจากตัวผูใกลตายวาเปนชวงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดตลอดเวลาที่มีชีวิตมา และสิ่งที่
ผูใกลตายกลัวมากที่สุดในชวงนี้คือ การถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว
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การชวยเหลอืผปูวยดวยวธิแีบบพทุธ
พระไพศาล  วสิาโล ไดสรปุหลกัในการชวยเหลอืผปูวยระยะสดุทายไวโดยละเอยีดในหนงัสอื

การชวยเหลอืผปูวยดวยวธิแีบบพทุธ ไว ๗ ประการ ดงันี้

ประการที ่๑ การใหความรกั ความเขาใจ
ผปูวยใกลตายมกัจะมคีวามกลวัหลายอยาง เชน กลวัถูกทอดทิง้ กลวัเปนภาระ กลวัตายคนเดยีว

ซึง่เราควรใหความมัน่ใจวาจะไมทอดทิง้เขา ใหเขามัน่ใจและมกีำลงัใจทีจ่ะขามพนความเจบ็ปวด และ
ความทกุขทางใจไปได และอาจทำใหความทกุขทางกายเบาบางไปไดดวย โดยญาตมิติรจะตองมคีวาม
อดทน อดกลัน้ มสีต ิมเีมตตา ไมฉนุเฉยีวกบัปฏกิริยิาของผปูวย
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ประการที ่๒ ชวยใหเขายอมรบัความตายทีจ่ะมาถงึ
การพูดจาใหเขายอมรับความตายเปนศิลปะ ซึ่งไมสามารถทำไดดวยการเทศนาสั่งสอนวา

ความตายเปนของเที่ยง ทุกคนตองตายและปลอยวาง เพราะคนเราจะปฏิเสธไวกอน ไมเชื่อวาเปน
ความจรงิ ไมยอมรบัสิง่เหลานี้

ดงันัน้ จงึตองอาศยัการซกัถามใหเขาเหน็ตวัเอง เชนถามวา ไมอยากตายเพราะอะไร เขากลวั
หรอืกงัวลอะไรเปนตน

ประการที ่๓ ชวยใหเขาจดจอในสิง่ทีด่งีาม
เชน ใหนกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ หรอืความด ีความภาคภมูใิจทีเ่ขาเคยทำ เพือ่ใหจติ

เปนกศุล เกดิความอิม่เอบิใจ มัน่ใจ ไมพลดัไปสกูรรมนมิติ หรือคตนิมิติทีไ่มด ีและทีส่ำคญัจะทำใหจติใจ
สงบไมทรุนทรุาย

ประการที ่๔ ชวยใหเขาปลดเปลือ้งสิง่คางคาใจ
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สิ่งคางคาใจนี้อาจหมายถึง การแบงมรดก ความนอยเนื้อต่ำใจคนใกลตัว ความโกรธแคน
ความรสูกึถกูผดิ ฯลฯ    ซึง่เราควรชวยจดัสภาพแวดลอมหรอืหาโอกาสใหเขาไดปลดเปลือ้งสิง่คางคาใจ
ตาง ๆ เหลานัน้ เพือ่ใหเขาจากไปอยางเบาสบายมากทีส่ดุ

ประการที ่๕ ชวยปลอยวางสิง่ตาง ๆ
แมบางคนอาจไมมสีิง่คางคาใจทีเ่ปนกศุล แตกต็องปลอยวางสิง่ตางๆ ทัง้หมดเชนกนั ทัง้รปูธรรม

นามธรรม แมแตความรกักต็องปลอยวาง ซึง่การจะชวยใหผปูวยเขาใจเรือ่งนีอ้าจตองพจิารณาภมูปิญญา
หรอืภมูธิรรมของเขาวามแีคไหนดวย

ประการที ่๖ สรางบรรยากาศทีเ่อือ้ใหใจสงบ
เชน การนำพระพทุธรปูทีเ่ขานบัถอืมาใหบชูา หรอืบรรยากาศทีญ่าตมิติรพรอมเพรยีงกนั ชวยกนั

สวดมนต ทำสมาธ ิหรอืถาเขาไมสนใจธรรมะ อาจเปดเพลงทีเ่ขาชอบเบา ๆ กไ็ด

ประการที ่๗ กลาวคำอำลา
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หากเขาคดิวาจะอยกูบัเราไดไมนาน กค็วรกลาวคำอำลา อาจพดูขอบคณุสิง่ดีๆ  ทีเ่ขาทำใหกบั

ทกุคนหรอืแนะนำใหเขาปลอยวาง เตรยีมตวัเตรยีมใจ ระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ และขอขมา
เจากรรมนายเวร ซึง่การนำทางไปสสูคุตเิชนนี ้ลกูหลานญาตมิติรสามารถชวยได

การชวยเหลอืผปูวยทีอ่ยใูนภาวะใกลตายตามหลกัทางการแพทย
ในทางการแพทยไดมีความสนใจและมีความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยาของภาวะใกลตายมากขึ้น

ซึ่งเมื่อผนวกเขากับความรูวา “อยางไร คือการตายดี” ก็จะทำใหสามารถเผชิญกับความตายไดดีขึ้น
และลดความทกุขทรมานของภาวะใกลตายทีจ่ะเกดิขึน้แกผใูกลตาย

ความตายเปนสิ่งที่ทุกคนเคยไดยินไดฟง และเปนสิ่งตองเกิดขึ้นกับทุกคนไมวันใดก็วันหนึ่ง
เมือ่ใดกเ็มือ่นัน้ แตคนทัว่ไปสวนใหญกย็งัคงไมสนใจ และรจูกัความตายตามภาพทีต่นเองจนิตนาการ
ขึน้มา ซึง่มกัจะทำใหรสูกึกลวัความตายมากขึน้ การขาดความรคูวามเขาใจเกีย่วกบัภาวะใกลตายและ
ความตาย ทำใหเกดิความทกุขทรมานกบัทกุฝาย ทัง้ตวัผปูวย ครอบครวั ญาตมิติร และผใูหการรกัษา
เปนปญหาของสงัคมทัว่โลก
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จากบทความเรือ่งความเขาใจเกีย่วกบัภาวะใกลตาย โดยแพทยหญงิสมุาล ี นมิมานนติย  ผชูำนาญ

การชวยเหลอืผปูวยระยะสดุทาย๔๑ไดแนะนำวา

ความเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย
๑.  เมือ่ใกลตาย  ความออนเพลยี  เปนสิง่ทีค่วรยอมรบั  และไมจำเปนตองใหการรกัษาใด ๆ  สำหรบั

ความออนเพลยีทีเ่กดิขึน้  เพราะจะเกดิผลเสยีมากกวาผลด ี  ควรใหผปูวยในระยะนีไ้ดพกัผอนใหเตม็ที่

๒.  คนใกลตายจะเบือ่อาหาร  และกนิอาหารนอยลง  จากการศกึษาพบวาความเบือ่อาหารทีเ่กดิขึน้
เปนผลดมีากกวาผลเสยี  เพราะทำใหมสีารคโีตนในรางกายเพิม่ขึน้  สารคโีตนจะทำใหผปูวยรสูกึสบายขึน้
และบรรเทาอาการเจบ็ปวดได

๓. คนใกลตายจะดืม่น้ำนอยลงหรอืงดดืม่เลย ภาวะขาดน้ำทีเ่กดิขึน้เมือ่ใกลตายไมทำใหผปูวย
ทรมานมากขึ้น ตรงกันขามกับกระตุนใหมีการหลั่งสารเอ็นดอรฟน  ทำใหผูปวยรูสึกสบายขึ้น
หากปากรมิฝปากแหง  จมกูแหงและตาแหง  ใหหมัน่ทำความสะอาด และรกัษาความชืน้ไว  โดยอาจใช
๔๑ http://www.vcharkarn.com/varticle/36460



เพื่อนรวมทาง156

สำลหีรอืผาสะอาดชบุน้ำแตะทีป่าก รมิฝปาก หรอืใชสผีึง้ทารมิฝปาก สำหรบัตากใ็หหยอดน้ำตาเทยีม

๔. คนทีใ่กลตายจะรสูกึงวงและอาจนอนหลบัตลอดเวลา ผดูแูลควรใหผปูวยหลบั ไมควรพยายาม
ปลกุใหตืน่

๕. เมือ่คนใกลตายไมรสูกึตวั ไมควรคดิวาเขาไมสามารถรบัรหูรอืไดยนิสิง่ทีม่คีนพดูกนัอยขูางๆ
เพราะเขาอาจจะยงัไดยนิและรบัรไูดแตไมสามารถสือ่สารใหผอูืน่ทราบได จงึไมควรพดูคยุกนัในสิง่ที่
จะทำใหเขาไมสบายใจหรอืเปนกงัวล

๖. การรองครวญคราง หรอืมหีนาตาบดิเบีย้วอาจไมไดเกดิความเจบ็ปวดเสมอไป แตอาจเกดิขึน้
จากการเปลีย่นแปลงทางสมอง  ซึง่แพทยสามารถใหยาระงบัอาการเหลานีไ้ด

๗. คนใกลตายอาจมเีสมหะมากควรใหยาลดเสมหะแทนการดดูเสมหะซึง่นอกจากไมไดผลแลว
ยงัทำใหผปูวยรสูกึทรมานเพิม่ขึน้ดวย (ทัง้นีห้มายถงึเฉพาะคนทีใ่กลตายเทานัน้  มไิดรวมถงึผปูวยอืน่ๆ
ทีจ่ำเปนตองไดรบัการดดูเสมหะ)
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ความเปลีย่นแปลงดานจติใจ

โดยทัว่ไปเมือ่กายปวยใจจะปวยดวยเสมอ ยิง่คนทีป่วยหนกัใกลตายแลวกย็ิ่งตองการการดแูล
ประคบัประคองใจอยางมาก

จากการศกึษาตางๆ พบตรงกนัวา สิง่ทีค่นใกลตายกลวัทีส่ดุคอื การถกูทอดทิง้ การอยโูดดเดีย่ว
และสิง่ทีค่นใกลตายตองการคอื ใครสกัคนทีเ่ขาใจและอยขูางๆ เขาเมือ่เขาตองการ แตละคนกอ็าจมคีวาม
รสูกึและความตองการตางกนัไป

ฉะนัน้ผทูีอ่ยใูกลชดิกค็วรใหโอกาสคนใกลตายไดแสดงความรสูกึและความตองการโดยการ
พูดคุยและเปนผูรับฟงที่ดี และควรปฏิบัติตามความตองการของคนใกลตาย ซึ่งหมายรวมถึงความ
ตองการในดานการรกัษา

ทัง้นีค้วรตองประเมนิกอนวา  ความตองการนัน้เกดิจากการตดัสนิใจบนพืน้ฐานใด หากเปนการ
ตดัสนิใจบนพืน้ฐานของอารมณ  ไมใชความตองการทีแ่ทจรงิ  กค็วรชลอการปฏบิตัไิวกอน  และควรให
การประคบัประคองใจจนสบายใจขึน้กบัทัง้ใหโอกาสผใูกลตายเปลีย่นความตองการและความตัง้ใจไดเสมอ
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การฝกใจเพือ่คลายทกุข

ปวยกายอยาใหใจปวยดวย
ไมวาจะเปนผูปวยระยะไหนก็ตาม หากตองปวยเปนเวลานานๆ จิตยอมเกิดความเครียด

ความกังวลอยางแนนอน จึงจำเปนตองรูจักการผอนคลายตนเองทั้งทางกายและทางใจ
โดยเฉพาะผูปวยนั้น ชวงเวลาที่ตองอยูในโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งไมไดรับการเอาใจใสจาก

บุคลากรทางการแพทยพอสมควร (ซึ่งเปนไปไมไดที่แพทยหรือพยาบาลจะมีเวลาดูแลทุกคนอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผูปวยเปนจำนวนมาก) จึงกอใหเกิดความทุกขเปน
อยางมาก
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การฝกเจริญสติ จึงเปนการแพทยทางเลือกอยางหนึ่งที่ชวยใหผูปวยไดผอนคลายความทุกข

และไดเรียนรูตัวเองมากขึ้นและขณะที่ปวยนี่แหละ อาจเปนนาทีทองของชีวิตก็ได พระพุทธเจาทรง
แนะนำวิธีการมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพแมรางกายจะเจ็บปวยไว ผูเขียนขอสรุปยอวา

“ บคุคลชือ่วาเปนผมูกีายกก็ระสบักระสายและจติกระสบักระสายดวย...คอื ปถุชุนผไูมเคยฟง
ไมเคยเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ มิไดรับแนะนำในอริยธรรม
มไิดเหน็สตับรุษุทัง้หลาย ไมฉลาดในธรรมของสตับรุษุ มไิดรบัการแนะนำในสปัปรุสิธรรม

ยอมเหน็ขนัธ ๕ (หรอืกายใจ) วาเปนตวัเรา (๑) ยอมเหน็ตวัเรามขีนัธ ๕ (๑) ยอมเหน็ขนัธ ๕
ในตวัเรา (๑) ยอมเหน็ตวัเราในขนัธ ๕ (๑)

เปนผตูัง้อยดูวยความยดึมัน่วา เราเปนขนัธ ๕, ขนัธ ๕ ของเรา. เมือ่เขาตัง้อยดูวยความยดึมัน่
อยางนั้น ขันธ ๕ ยอมเปลี่ยนแปลงไป ความเศราโศก คร่ำครวญ ทุกขกาย ทุกขใจและคับแคนใจ
จึงเกิดขึ้น”๔๒

พดูใหงายกค็อื ตราบใดทีย่งัยดึวา กายใจนีเ้ปน “ตวัก-ูของกู” ตราบนัน้เมือ่กายกระสบักระสาย
๔๒ นกุลปตาสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๗  สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค
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๔๓นายแพทยสถาพร ลลีานนัทกจิ, คมูอืการดแูลรกัษาสขุภาพผปูวยระยะสดุทาย: โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, กรงุเทพฯ, ๒๕๔๗

ใจก็ยอมทุรนทุรายไปดวยแนนอน วิธีการที่จะทำใหกายทุกข แตใจไมทุกข ก็คือการใหใจไดรูวา
กายใจนี้ไมใช “ตัวกู-ของกู” อาจรูสึกยาก แตความจริงแลวไมยากเกินกวาที่มนุษยจะทำได เพราะ
พระธรรมเกือบทั้งหมด พระพทุธเจานำมาสอนมนุษยนั่นเอง

ผูเขียนขอยกตัวอยางทุกขเวทนาทางกาย ของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย๔๓ กอนเดินทาง
สภูพชาตใิหม ดงันี้

๑. หมดเรีย่วแรง เหนือ่ยออน เบือ่อาหาร ปวด คลืน่ไสอาเจยีน ยังคงเปนอาการสำคญัตลอด
ชวงเวลาของการปวยไข โดยเฉพาะอาการปวดเกิดขึ้นไดกับผูปวยมะเร็งทุกระดับอายุ แตสวนมาก
ผูมีอายุนอยมักปวดมากกวาผูสูงอายุ

๒.  น้ำหนกัลด เบือ่อาหาร และนอนไมหลบั กลายเปนเรือ่งไมคอยสำคญัเมือ่ใกลเสยีชวีิต
๓. หายใจลำบาก มกัเปนมากขึน้เมือ่ใกลเสยีชวีติ
๔. ทองผกู, ไอ
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๕. ปญหาดานชองปากและการเกิดมีสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจรวมถึงอาการทาง

ปอด ภาวะงวงซมึ การกระตกุของกลามเนือ้ กลบัเปนอาการเดนชดัในชวงวนัทายๆ ของชวีติ
๖. ผูปวยโดยมากเปนอาการที่รุนแรง และกอใหเกิดความทุกขทรมานหลายอาการพรอมกัน
สุภาษิตธิเบต กลาววา ชาติหนาอาจมาถึงเร็วกวาวันพรุงนี้ หากอานอาการของผูปวยมะเร็ง

ระยะสุดทายแลว เกิดความหวาดกลัว ก็ขอใหระลึกรูและนึกเสียวา บางคนควรตายเพราะปวยหนัก
แตดันตายเพราะประสบอุบัติเหตุก็มี บางคนเห็นยิ้มแยมแจมใส ทำทาจะหายปวยอยูดีๆ กลับตาย
เอาดือ้ๆ กม็าก

แทจรงิแลว ความมชีวีติกบัความตาย เกดิขึน้ตอเนือ่งกนัตลอดเวลา เชนในแตละวนัมเีซลลใน
รางกายของเราตายวันละหาหมื่นลานเซลล  ตราบใดเรายังอยูในทวิภาวะคือภาวะอันเปนของคู
ตราบนัน้ กค็งหนไีมพนการเกดิ-ตาย, สขุ-ทกุข, ด-ีชัว่,ได-เสยี หรอืถกู-ผดิอยนูัน่เอง

หลวงพอพุทธทาสสอนวา คนใกลตายก็เหมือนกับคนตกกระไดพลอยโจนใหพน มิเชนนั้น
ขาอาจหักได ไหนๆ ก็จะตายแลว อยาไปหวงหาอาลัยใครตอใครใหมากนัก ปลอยวางเอง กับถูก
ความตายบงัคบัใหวาง อยางไหนดกีวากนั
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วธิกีารฝกใจใหคลายทกุข

การปฏิบัติธรรม เปนวิธีที่ชวยใหคลายทุกขไดดีที่สุด แตการปฏิบัติธรรมไมไดหมายถึง
นั่งหลับตาทำสมาธิหรือเดินจงกรมเทานั้น พระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการที่จะนำไปสูความพนทุกข
ไววาแมจะทำสิ่งตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งก็เปนเหตุใหถึงความพนทุกขได๔๔

ก. ฟงธรรม
ข. แสดงธรรม
ค. สาธยายธรรม(สวดมนต)
ง. พจิารณาธรรม
จ. ฝกเจรญิสติ

๔๔ วิมุตติสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๒๒  อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต
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ก. ฟงธรรม

ผูเขียนเคยเขาไปเยี่ยมกัลยาณมิตรผูเจ็บปวยในโรงพยาบาลของรัฐ ไดยินเสียงเพลงจาก
เครื่องเลนซีดีลองลอยมาจากเคานเตอรของบุคลากรทางการแพทยแลว ใหรูสึกเสียดายเปนอยางยิ่ง
เพราะผปูวยบางคนนอนอยใูนวอรด (ward) นัน้หลายเดอืน หากเขาไดมโีอกาสฟงธรรม ซึง่แมจะรสูกึ
ฝนบางในบางคนที่ไมมีพื้นฐานภูมิธรรมมาเลยก็ชางเถิด หากไดฟงบอยๆ จิตยอมซึมซาบรับเอา
ธรรมะไปไดเอง

ซึ่งรวมทั้งผูดูแลผูปวย คุณหมอ พยาบาลและผูชวยพยาบาลก็จะไดฟงไปดวย เพราะไมวา
จะเปนใครกต็าม สกัวนัหนึง่กต็องปวยและตายเหมอืนคนอืน่ๆ ในปจจบุนัสามารถฟงธรรมไดโดยงาย
จากสถานวีทิยเุชนสงัฆทานธรรม FM 89.25 หรอืเสยีงธรรมเพือ่ประชาชน ของหลวงตามหาบวั FM
103.25 ซึง่รบัฟงไดทัว่ประเทศ หรอือาจจะ Download ไดจากเวบ็ไซตธรรมะ ทีม่อียหูลายรอยเวบ็ไซต
ทั้งไทยและตางประเทศ
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สำหรับทานที่รักษาตัวอยูในหองพิเศษ หรือที่บานก็ยิ่งฟงธรรมไดสะดวก อยาคิดวาการ

ฟงธรรม หรือการกระทำที่เกี่ยวกับธรรมะ จะเปนการแชงใหตายเร็ว หรือเปนการกระทำที่ไรสาระ
เพราะแทที่จริงแลว ธรรมะเปนโอสถที่ชวยรักษาใหใจหายปวย แมกายจะไมหายก็ตาม โดยไมตอง
เสยีเงนิแมแตบาทเดยีว หากยงัไมถงึเวลาเดนิทางไกล อาจชวยใหหายเรว็ขึน้ดวยซ้ำ

แมแต พระบรมศาสดากย็งัตองแก  เจบ็ และปรนิพิพาน นบัประสาอะไรกบัเราทานทัง้หลายเลา
ครัง้หนึง่ พระอานนทเขาเฝาพระผมูพีระภาค ถวายการบบีนวดพระวรกายของพระพทุธองค

พลางกราบทูลวา
“เวลานี้พระฉวีวรรณของพระผูมีพระภาคไมบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนเมื่อกอน พระสรีระก็

หยอนยน พระวรกายกค็อมไปขางหนา และความแปรปรวนของรางกายปรากฏอย"ู
พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกอนอานนท  ในความเปนหนุมสาวก็มีความแกอยูแลวตาม

ธรรมชาติ ในความไมมีโรคก็มีความเจ็บไขอยูแลวตามธรรมชาติ ในชีวิตก็มีความตายอยูแลว
ตามธรรมชาต.ิ...” ๔๕

๔๕ ชราสูตร  พระไตรปฎก เลมที่ ๑๗  สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค
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ข. การแสดงธรรม

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน (ใหวัตถุ) และธรรมทาน บรรดาทาน ๒
อยางนี ้ธรรมทานเปนเลศิ..

ดกูรภกิษทุัง้หลาย การอนเุคราะห ๒ อยางนี ้คอื การอนเุคราะหดวยอามสิและการอนเุคราะห
ดวยธรรม บรรดาการอนเุคราะห ๒ อยางนี ้การอนเุคราะหดวยธรรมเปนเลศิ” ๔๖

การแสดงธรรมในที่นี้ สำหรับผูดูแลผูปวย ก็คือการกลาวถอยคำอันกอใหเกิดความสบายใจ
เบาใจ สงบใจ หรอืคำแนะนำทีเ่หมาะสมอนัประกอบดวยเมตตา รวมทัง้การอานหนงัสอืธรรมะใหฟง
หรือเปดซีดีธรรมะใหผูปวยไดฟงเปนตน
๔๖ทานสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
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ผูปวยที่นอนอยูนั้น หากวางใจไมเปนยอมสรางทุกขมาทำรายตนเองอยางนาสงสาร เปรียบ

เหมอืนกบัคนกำลงัจมน้ำ ในขณะนัน้หากมใีครยืน่กิง่ไม แมเพยีงกิง่เลก็ๆ มาใหเกาะ เขายอมควาเอาไว
กอน หากเรามโีอกาสไดเปนตวัแทนของพระพทุธเจา หยบิยืน่ธรรมะแมเพยีงเลก็นอย สมัมาทฐิอิาจผดุ
พรายขึน้ในใจของผปูวย แมกายจะไมรอด แตอาจชวยใหรอดทางดานจติวญิญาณได

การที่ญาติแนะนำธรรมะแกคนปวยอาจทำไดยาก เพราะความที่คุนชินกันมานาน แตหาก
บุคลากรทางการแพทยทำหนาที่นี้ จะทำใหผูปวยยอมรับไดงายขึ้น คุณหมอบางคนอาจมีความรูสึก
ขดัแยงวาการทำอยางนีข้ดักบัหลกัวทิยาศาสตร แตแทจรงิแลวมไิดขดัแตประการใด เพยีงแตรธูรรมะ
ไมลกึพอแคนัน้เอง อยาลมืวาครสิตศาสนาสามารถเผยแผไปไดทัว่โลก กจ็ากแพทยหรอืครทูีท่ำหนาที่
เผยแผศาสนา (Missionary) ไปดวยนัน่เอง และทีส่ำคญัคณุหมอและพยาบาล ตองหนัมาสนใจ ใสใจ
ยอมรับ ฝกฝนตนเองเสียกอน จะทำใหการบำเพ็ญมหากุศลนี้ดำเนินไปไดดวยความมั่นใจ

ตัวอยางวิธีพูดเพื่อชี้ทางนิพพานแกผูปวย
๑.คำถามนำควรพูดใหเขาเบาใจกอน “ทานจงสบายใจเถิดวา ทานมีความศรัทธาอันมั่นคง

ในพระพทุธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ ... มศีลีบรสิทุธิ์” หรอืพดูถงึความดอียางอืน่ของเขา
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๒.พูดถึงคนที่เขาหวงใยที่สุดกอน เพื่อสรางความเปนกันเอง “ทานมีความหวงใยในมารดา

บดิา บตุรภรรยาอยหูรอืไม?” ถาเขากลาววา “เรายังมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยู”
ควรใหเหตุผลกับเขาวา “ทานกับเราก็ตายเหมือนกัน ถึงแมทานจะหวงใยหรือไม มารดา

บดิา บตุรภรรยา ทานกจ็ะตองตายเชนกนั ขอทานจงละความหวงใยเสยีเถดิ”
ถาเขากลาววา “เราละความหวงใยในมารดาและบิดาของเราไดแลว”
๓. พดูถงึสิง่ทีเ่ขาหวงใยเปนอนัดบัตอไปเชน “ทานยงัมคีวามหวงใยในกามคณุ ๕ (คอืรปู เสยีง

กลิน่ รส สมัผสั) อนัเปนของมนษุยอยหูรอื?” (คอืยังยดึมัน่ในภพภมูแิหงมนษุยอยหูรือเปลา)
ถาเขากลาววา “เรายงัมคีวามหวงใยในกามคณุ ๕ อนัเปนของมนษุยอย”ู
ควรจูงจิตของเขาใหดำเนินไปสูงกวานั้นเชน “กามอันเปนทิพยยังดีกวา ประณีตกวากาม

อนัเปนของมนษุย ขอทานจงนอมจติไป (เพือ่เกดิเปน) เทวดาเถดิ”
ถาเขากลาวอยางนี้วา “จิตของเราออกจากกามอันเปนของมนุษยแลว จิตของเรานอมไปใน

พวกเทพฯลฯแลว”
๔. อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา “ดูกรทานผูมีอายุ แมพรหมโลกก็ไมเที่ยง ไมยั่งยืน
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ยงันบัเนือ่งในความยดึถอืวาเปนตวัตน ขอทานจงพรากจติใหออกจากพรหมโลก แลวนอมนำจติเขาไป
ในการดบัความยดึถอืวาเปนตวัตนเถดิ” ๔๗

นีค่อืตวัอยางทีพ่ระพทุธเจาตรสัไวสำหรบัจงูจติผปูวย แตอยาลมืวาผปูวยระยะสดุทายนัน้ ตอง
เปน “นกัเลงธรรมะ” อยพูอสมควรจงึจะพดูเชนนีไ้ด มเิชนนัน้จะพาลพาใหตรอมใจตายเรว็กวาเดมิได

แตถาหากผปูวยไดฟงธรรมมาพอสมควรแลว การนอมจติของเขาใหยอมรบัธรรมดาของชวีติ
เชนนีย้อมเปนไปไดงาย โดยจงูจติใหนอมมาตามลำดบั ตัง้แตใหยนิดใีนความดขีองตนกอน แลวจงึให
ปลอยวางบคุคลอนัเปนทีร่กั ปลอยวางความยดึถอืในมนษุยภาวะ หลงัจากนัน้จงึนำสคูวามทพิยภาวะ
และอธบิายใหเหน็วาแมแตพรหมกไ็มเทีย่ง สิง่ใดไมเทีย่งสิง่นัน้กเ็ปนทกุข ปลอยวางทกุอยางเลยดกีวา
จะไดประจักษแจงในภาวะแหงความพนทุกข นี่คือความงดงามแหงการใชถอยคำโดยแท

๔๗ คิลายนสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
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ค. สาธยายธรรม (สวดมนต)

ในแตละวอรด (Ward) ของโรงพยาบาล หากหัวหนาแผนกหรือบุคลากรทางการแพทย
ใหความเอาใจใสใชใจรักษาใจของผูปวย (แมจะไมใชผูปวยระยะสุดทายก็ตาม) ก็จะทำใหผูปวย
ผอนคลายทุกขไดมากและอาจทำใหอาการเจ็บปวยดีขึ้นได

คำวา “มนต” โดยทัว่ไปหมายถงึถอยคำทีข่ลงัหรอืศกัดิส์ทิธิ ์สามารถทำใหเกดิผลทีม่งุหมาย
บางอยางดวยอานภุาพของมนตนัน้

แตในพระพทุธศาสนา ซึง่เนนในเรือ่งการใชปญญาพจิารณาเหตผุล คำวามนต หมายถงึ หลกัธรรม
บทสอนใจมากกวาถอยคำทีข่ลงัหรอืศกัดิส์ทิธิ ์แตถาจะตคีวามไปถงึถอยคำทีข่ลงัหรอื ศกัดิส์ทิธิใ์หจงได
ก็จะตองอธิบายวาขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ไดเมื่อนำไปสอนใจ นำไปเปนขอปฏิบัติใหเกิดผลที่ปรารถนา
ไดอยางนาอศัจรรย นอกจากนัน้การทำจติใหสงบในบทสวดกม็คีณุคาเปนอยางมาก
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เมือ่ป ค.ศ. ๑๙๘๘ มงีานวจิยัของคณุหมอโรคหวัใจชาวอเมรกินัทานหนึง่ ชื่อแรนดอลฟ  เบริด

(Randolf  Byrd, M.D.)ไดทำการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งการสวดมนตวามผีลอยางไรตอคนไขทีไ่ดรบัการ
สวดมนต ให โดยไดทดลองกับคนไขโรคหัวใจขาดเลือดจำนวน ๓๙๓ คน ที่โรงพยาบาล
ซานฟรานซสิโก โดยแบง เปน ๒ กลมุ กลมุแรก ๑๙๒ คนเปนคนไขทีม่คีนคอยสวดมนตภาวนาให
โดยใหกลมุสวดมนตในโบสถ ทางครสิตศาสนาเปนผสูวดภาวนาให และกลมุทีส่องจำนวน ๒๐๑ คน
เปนคนไขทีไ่มมคีนคอยสวดมนต ให ตวัแปรดานอืน่ๆ เชน การใชยา อาย ุ เพศ ความหนกัของโรค
ไดรบัการควบคมุใหเปนไปอยางสมุตาม มาตรฐานงานวจิยัเปนอยางด ีผลการทดลองเมือ่ผานไป ๑๐ เดอืน
พบวาคนไขกลุมแรก ใชยาปฏิชีวนะ นอยกวาคนไขในกลุมที่สอง ๕ เทา เกิดสภาวะแทรกซอน
ของโรคหวัใจในเรือ่งน้ำทวมปอด (Pulmonary Edema) นอยกวา ๓ เทา ถกูใสทอชวยหายใจ (Endotracheal
Intubation) นอยกวา ๑๒ เทา ผลการทดลองครัง้นีม้นียัสำคญัทางสถติทิีเ่ชือ่ถอืไดวา ไมไดเปนเรือ่งที่
เกดิขึน้โดยบงัเอญิ

ถือวางานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่ประวัติศาสตรตองบันทึกไว หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพเกือบ
ทุกเลมอางถึงงานวิจัยชิ้นนี้ แตก็ยังเปนที่กังขาของบรรดาแพทยเปนจำนวนมาก หลายคนอธิบายวา
อาจเปนผลทางออมในแงมมุทางจติวทิยาของผเูขารวมการทดลองมากกวา
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คณุหมอเอลซิาเบท  ทารก (Elisabeth Targ, M.D.) จติแพทยในระบบและเปนหนึง่ในแพทย
ที่ไมเชื่อและสงสัยงานวิจัยของคุณหมอเบิรด เธอจึงพยายามคิดคนการออกแบบงานทดลองใหม
เพือ่อดุชองโหวทีง่าน วจิยัของคณุหมอเบริดทำไว โดยทีง่านทดลองครัง้นี.้..

ตัดองคประกอบเรื่องความเปนศาสนาออกไป โดยเธอไดคัดเลือก “ผูมีอำนาจพิเศษ” ในการ
สวดมนตจำนวน ๔๐ คนทัว่สหรฐัอเมรกิา โดยทีใ่นกลมุนีม้ทีกุศาสนา และผไูมนบัถอืศาสนาใดๆ รวมดวย

ตดัองคประกอบเรือ่ง “การรถูงึงานวจิยั” วาอาจจะทำใหเกดิผลทางดานจติใจ คอืม ีความเปน
Double-Blind Study ตามทีม่าตรฐานงานวจิยันยิมกนั กค็อืไมบอกใหคนไขทีเ่ขารวมในงานวจิยัทราบ
และคุณหมอผูดูแลคนไขก็ไมทราบวาคนไขคนไหนไดรับการสวดมนตให

โดยไดเลือกผูปวยเอดสระยะสุดทายที่มีอาการใกลเคียงกันจำนวนเพียง ๒๐ รายเทานั้น
นำรายชื่อ รูปถาย อาการทางคลินิก และจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด T (T-cell count) มาใสซองให
นักวิจัยคนที่หนึ่งเรียงเลขหมายไว สงใหนักวิจัยคนที่สองเพื่อสลับเลขทั้งหมดอีกจดไว แลวสงให
นักวิจัยคนที่สามสลับตำแหนงซองอีก แลวแบงคนไขเปนสองกลุมโดยการสุม แลวจึงเก็บรายชื่อ
นั้นไวในล็อกเกอรใสกุญแจไว
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สำหรับรายชื่อและเอกสารฉบับกอปปของกลุมแรกนั้นถูกสงให “ผูสวดมนต” โดยใหสวด

วนัละอยางนอย ๑ ชัว่โมง หกวนัตอสปัดาห  เปนเวลา ๑๐ สปัดาหตดิตอกนั โดยการจดัใหคนไขแตละ
คน ไดรบัการสวดจาก “ผสูวด” ๑๐ คน โดยการสมุและ “ผสูวด” แตละคนจะสวดใหคนไข ๕ คน
โดยการสุมสลับ

ผลการทดลองในชวงเวลา ๖ เดอืนผานไป พบวากลมุทีไ่มไดรบัการสวดมนตให ตายไป ๔๐%
กลมุทีไ่ดรบัการสวด ไมมคีนไขรายใดเสยีชวีติเลย ทัง้ยงัพบวาแตละคนมสีขุภาพทีด่ขีึน้ดวย คณุหมอ
ทารก แทบไมเชื่อผลการทดลองครั้งนี้ และไดกลับไปทบทวนดูทุกขั้นตอนของการวิจัยวามีอะไร
ผิดพลาดในกระบวนการวิจัยหรือไม

ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ เธอจึงไดทำการทดลองอีกครั้ง โดยเพิ่มคนไขขึ้นเปน ๔๐ คน แตผลการ
ทดลอง กอ็อกมาเหมอืนเดมิ กลมุทีไ่ดรบัการสวดมนตใหนัน้มผีลการรกัษาทีด่กีวากลมุทีไ่มไดรับการ
สวดมนตอยางชัดเจนในการวัดผลทุกชนิด

ขอมลูในเรือ่งนี ้ไมไดจบแคงานของคณุหมอทารก ในป ค.ศ.๑๙๙๙ เทานัน้ ยังมงีานวจิยัของ
สถาบนั MAHI (Mid-American Heart Institute) ไดทำงานวจิยัในรปูแบบคลายๆ กนัขึน้มาดวย แตที่
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แตกตางกนัและนาสนใจมากกค็อื งานวจิยัของสถาบนันี ้ผสูวดไมไดเปน “ผมูพีลงัพเิศษ” แตเปนเพยีง
คนธรรมดาเหมือนเราทานๆนี่เองและพยาบาลซึ่งทำงานในสังกัด ที่พอจะเชื่อเรื่องพลังของ
การสวดมนตเทานั้น

ผลการวิจัยออกมาเปนที่นาทึ่งวา ในเวลา ๑๒ เดือนของการศึกษาผูปวยโรคหัวใจใน
หอผปูวยหนกั (CCU)  มผีลคอืผปูวยกลมุทีไ่ดรบัการสวดมนตใหมอีาการลดลงมากกวา ๑๐ %  ซึง่เปน
การประเมินผลจากอายุรแพทยโรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดของ MAHI จำนวน ๓ ทาน
และการศกึษาเรือ่งนีข้องสถาบนัไดมกีารควบคมุการวจิยัคลายกบัของคณุหมอทารกดวย เพือ่เปนการ
ตัดความเปนไปไดในเรื่องผลทางจิตวิทยา คือคณะแพทยในสถาบันไมทราบวาคนไขคนไหน
เปนผูถูกสวดมนตให และคนไขเองก็ไมทราบวามีการทำวิจัยเรื่องนี้ตลอดการวิจัย๔๘

ผลของงานวจิยัชิน้นี ้ชีใ้หเหน็วาเราทานทกุคน ลวนม ี“พลงัพเิศษ” ในตวัอยแูลว เพยีงแตไมเคย
ทดลองใช ฉะนัน้เริม่ทดลองสวดมนตใหญาตขิองทานทีป่วยอย ูหรอืพยาบาลทดลองสวดมนตใหกบั
คนไขในวอรด (ward) หรอืหากเปนไปไดกน็ำคนไขสวดมนตนัง่สมาธทิกุวนั กจ็ะเหน็ผลภายในเวลา
๔๘ นายแพทยวธิาน  ฐานะวฑุฒ, จบัจติดวยใจ : สำนกัพมิพศยาม :กรงุเทพฯ, ๒๕๔๙
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ไมถงึเดอืนวาคนไข (รวมทัง้ตวัผสูวดดวย) มสีขุภาพกาย และจติทีด่ขีึน้อยางแนนอน

เพราะฉะนัน้ การทีค่นปวยมอีาการดขีึน้เพราะการสวดมนตอาจเปนความขลงัหรอืศกัดิส์ทิธิ ์กไ็ด
ซึ่งมิใชเปนสิ่งเหลือวิสัย เพียงแตทำใหถูกเรื่อง ทำใหเปน ก็อาจเกิดสิ่งที่ไมนาเชื่อไดอยางมีเหตุผล
รวมความวาทางพระพทุธศาสนา ไมปฏเิสธความขลงัหรอืศกัดิส์ทิธิ ์อันเกดิ จากอำนาจจติ อำนาจคณุงาม
ความด ีแตจะสอนใหควบคมุใหใชอำนาจนัน้ ๆ  ในทางทีถ่กูทีค่วรเทานัน้ ไมสงเสรมิใหใช ไปในทางชัว่ชา
ทจุรติอยางเดด็ขาด

สรุปวา บทสวดมนต เปนบทแสดงหลักธรรมคำสั่งสอน หรืออุดมคติตางๆ เพื่อใหสามารถ
ทบทวน จดจำหรอืเปนคตเิตอืนใจสอนใจ สามารถดแูลตวัเองใหเปนไปในทางทีถ่กูทีค่วร แตถาใคร จะมงุ
ไปในทางใหขลงัหรอืศกัดิส์ทิธิ ์ เพราะเหตทุีท่ำใหจติเปนสมาธ ิในขณะทีส่วดเองหรอืฟงสวดกไ็มหาม
คดิเชนนัน้

อานมาถงึตรงนีแ้ลว หากอยากจะสวดมนตขึน้มากเ็ริม่ไดแลว ไมตองรอใหปวยเสยีกอนกไ็ด
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ง. พจิารณาธรรม

“...เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู การสมมติวาสัตวยอมมีฉันนั้น ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด
ทกุขยอมตัง้อย ูและเสือ่มสิน้ไป นอกจากทกุขไมมอีะไรเกดิ นอกจากทกุขไมมอีะไรดบั” ๓๕

ขนัธ กค็อืกองหรอืกลมุของกายใจทีอ่ปุาทานไปหลงยดึไวมอีย ู๕ ประการ หรอืทีพ่ระพทุธเจา
ตรสัเรยีกวาอปุาทานขนัธ  คอืการยดึมัน่ในขนัธ ๕ วาเปน “ตวัก-ูของก”ู พอหลงเขาไปยดึแลวจงึทำให
“มสีิง่ไหน กท็กุขเพราะสิง่นัน้” เชนมแีขนกท็กุขเพราะแขน มหีวักท็กุขเพราะหวั มรีถกท็กุขเพราะรถ
มลีกูกท็กุขเพราะลกูเปนตน อาการยดึม ี ๕ รปูแบบ คอื
๓๕วชิราสูตร ภิกขุณีสังยุตต พระไตรปฎก เลมที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สถาควรรค
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๑. ยดึในรปูขนัธ (สสารและพลงังานฝายวตัถ)ุ เชนยดึวา ขาก ูแขนก ูหวัก ูรถก ูบานก ูผวักู

เมยีก ูลกูก ูเปนตน
๒. ยดึในเวทนาขนัธ  (ความรสูกึ สขุ ทกุข เฉยๆ) เชนยดึวา กปูวด กเูมือ่ย กสูขุ กทูกุข กเูฉยๆ
๓. ยดึในสญัญาขนัธ (ความจำได-หมายร)ู เชนยดึวา กจูำได กนูกึออกแลว กเูขาใจแลว
๔. ยดึในสงัขารขนัธ  (ความคดิ, ความปรงุแตง) เชนยดึวา กคูดิ กจูนิตนาการ กเูกลยีดมนั กชูอบ

กชูงั กเูบือ่ กรูำคาญ กหูงดุหงดิ กรูกั กคูดิถงึ กสูบาย กแูน กเูจง กสูดุยอด กเูกงระดบัเทพฯลฯ
๕. ยดึในวญิญาณขนัธ  (จติ,ใจ, ตวัรหูรอืผรู)ู คอืยดึวากรู ูกเูหน็ กไูดยิน กรูกูลิน่ กรูรูส กรูอนฯลฯ
ทั้งๆ ที่ขันธทั้ง ๕ นี้ ก็ทำงานดวยตัวของมันเองตามเหตุปจจัย เกิดและดับไปอยางรวดเร็ว

เหมอืนฟาแลบโดยกฏเกณฑของธรรมชาตแิม จะไมม ี“ก ูหรอื เรา” มานัง่ยดึ นอนยดึอย ูมนักท็ำงาน
ของมนัอยแูลว เชน ขนัธ ๕ มนัจะปวยกป็วยเอง มนัจะทกุขกท็กุขเอง มนัจะสงบกส็งบเอง มนัจะสขุ
ก็สุขเอง แมเราจะอยากใหมันเปนอยางโนนอยางนี้ มันก็ไมเคยเปนอยางที่เราตองการเลย เพราะมัน
เปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณนั่นเอง
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หลวงพอชา  สภุทโฺท ซึง่เปนเซน็แหงอสีาน วดัหนองปาพง จ.อบุลราชธาน ีทานใหคำบรกิรรม

งาย ๆ ไวแตครอบคลมุกฎเกณฑธรรมชาตไิวไดทัง้หมด กค็อื โศลกธรรมทีว่า “มนัไมแน”
สงบมนักไ็มแน เดีย๋วมนัก็ฟงุซาน
ปวดมันก็ไมแน เดี๋ยวมันก็หายปวด
สขุกไ็มแน เพราะเดีย๋วมนักท็กุข
ชงักไ็มแน  เดีย๋วมนักช็อบ ฯลฯ
พจิารณาธรรมเชนนีบ้อย ๆ  จนใจนอมไปสคูวามเปนธรรมชาต ิธรรมดา ยอมรบัความเปนจรงิ

ของชวีติไดเอง ดจุนางปฏาจาราภกิษณุ ีพจิารณาธรรมวา
วนัหนึง่ นางปฏาจารากำลงัเอาหมอตกัน้ำลางเทา เทน้ำลง น้ำนัน้ไหลไปหนอยหนึง่แลวกซ็มึ

หายไปกับดิน ครั้งที่ ๒ น้ำที่นางเทลงไปอีก ไหลไปไกลกวาครั้งแรกนิดหนอย ครั้งที่ ๓ น้ำที่เทลง
ไดไหลไปไกลกวาครัง้ที ่๒ อกีเลก็นอย

นางถือเอานำ้นั้นนั่นแหละเปนอารมณ แลวพิจารณาเทียบเคียงกับชีวิตสัตวทั้งหลายวา
“บางคนตายเสยีตัง้แตเดก็กม็เีหมอืนน้ำทีเ่ราเทลงครัง้แรก, ตายเสยีในวยักลางคนกม็ ีเหมอืนน้ำทีเ่ราเท
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ครัง้ที ่๒, ตายเมือ่ตอนแกกม็เีหมอืนน้ำทีเ่ราเทลงครัง้ที ่๓”

พระศาสดาประทับในอยูพระคันธกุฎี ทรงแผพระรัศมีไปดุจประทับยืนตรัสอยูตอหนา
ของนาง แลวตรสัวา

“ปฏาจารา เธอพจิารณาถกูแลว เพราะวาความเปนอยวูนัเดยีวกด็ ีขณะเดยีวกด็ ีของผเูหน็ความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมแหงขันธ ๕ ยังประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของผูไมเห็นความเกิดขึ้น
และความเสือ่มแหงขนัธ ๕ เลย”๔๙

คุณภาพชีวิตในมุมมองของพุทธศาสนา จึงขึ้นอยูกับระดับสติปญญา แมจะมีชีวิตอยูวันเดียว
หรอืขณะเดยีวของผเูหน็สจัธรรม กย็งัมคีณุภาพมากกวาคนทีเ่กดิมา ๑๐๐ ป แตไมเคยเรยีนรใูหเขาใจ
เลยวา ชีวิตจริงก็มีเพียงขันธ ๕ ที่เกิดดับไปตามเหตุปจจัยนี้เทานั้นเอง หากคิดเปน ก็เปลี่ยนทุกข
ใหเปนสุขไดแลว

๔๙ นางปฏาจารา อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘
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จ. ฝกเจรญิสต ิ กค็อืความเพยีรรสูกึตวันัน่เอง

คำวาสมาธิ แปลวาจิตตั้งมั่น คือตั้งมั่นอยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง จิตไมซัดสายไปมาโดย
อาศยัอารมณ ซึง่มทีัง้ทีเ่ปนสมถะและวปิสสนา

๑. อารมณของสมถะ คอืบญัญตัเิชน กสณิ อสภุะ เมตตาฯลฯ
๒. อารมณของวปิสสนา คอือารมณอนัเปนปรมตัถไดแก รปู-นาม หรอืกาย-ใจนัน่เอง
หากผปูวยเคยฝกสมถกรรมฐานมา และจติมสีมาธเิปนเครือ่งอาศยัไดแลว กค็วรเขาไปพกัจติ

ในสมาธนิัน้บอยๆ แตถาหากไมมกีำลงัของสมาธเิปนฐานของจติแลว กค็วรมสีตริะลกึรใูนกายใจอนั
เปนอารมณของวิปสสนากรรมฐาน
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ในคมัภรีอภธิรรมมตัถสงัคหะ กรรมฐานสงัคหวภิาค ไดแยกจรติของคนออกเปน ๒ คอื
๑.  ผมูตีณัหาจรติ  มกัรกัสวย  รกังาม  มคีวามชอบ ความพอใจ ในสิง่ที ่สะดวก สบาย  สวยงาม

สะอาด เปนคนเจาระเบยีบ ตดิสขุ จติสงบไดงาย  ควรเจรญิกายานปุสสนาสตปิฏฐานเพือ่ละสภุวปิลาส
(คือความเขาใจผิดวากายเปนของสวยงาม) และเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เพื่อละสุขวิปลาส (คือ
ความเขาใจผิดวาเวทนาเปนสุข)

๒.  สวนผมูทีฐิจิรติ  เมือ่นอมใจเชือ่สิง่ใดสิง่หนึง่แลว มกัจะยดึถอือยางเหนยีวแนน  ถอืความ
คดิ ความเหน็ของตนเปนใหญ หรอืมคีวามคดิมาก จติไมคอยสงบ ควรเจรญิจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
เพือ่ละนจิจวปิลาส (คอืความเขาใจ ผดิวาจติเปนของเทีย่ง) และเจรญิธมัมานปุสสนาสตปิฏฐานเพือ่ละ
อตัตวปิลาส (คอืความเขาใจผดิวา ธรรมทัง้ปวงเปนตวัตน)

กายานุปสสนาสติปฏฐานเปนวิถีแหงความบริสุทธิ์ของบุคคลผูเปนมีตัณหาจริตหรือสมถ-
ยานกิ (มสีมาธเิปนบาทฐาน) ทีม่ปีญญานอย

เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน  เปนวิถีแหงความบริสุทธิ์ของบุคคลผูเปนตัณหาจริตหรือ สมถ-
ยานกิ (มสีมาธเิปนบาทฐาน)  ทีม่ปีญญาแกกลา
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จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนวิถีแหงความบริสุทธิ์ ของบุคคลผูเปนทิฐิจริต หรือวิปสสนา

ยานกิ (มปีญญาเปนบาทฐาน) แตมปีญญานอย
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนวิถีแหงความบริสุทธิ์ ของบุคคลผูเปนทิฐิจริต หรือวิปสสนา

ยานกิ (มปีญญาเปนบาทฐาน) แตมปีญญาแกกลา
แตเมือ่วาโดยการลงมอืปฏบิตัแิลว กาย เวทนา จติและธรรมยอเหลอื ๒ เทานัน้คอื
๑. การรกูาย เชนลมหายใจ พองยบุ กายทีเ่คลือ่นไหวอย ู เจบ็ปวดอยเูปนตน
๒. การรใูจ คอื รอูาการ หรอืพฤตกิรรมของใจ เชน หงดุหงดิ เบือ่ รำคาญ ชอบ ชงั รกั เปนตน
แลวจะมกีรรมฐานอยางใดอยางหนึง่เกดิขึน้ อนัเปนผลแหงการมสีตสิมัปชญัญะ คอื
๑. เมื่อจิตเพงจับอารมณเพื่อความนิ่ง ความสงบตั้งมั่น รูตื่นในอารมณ แนบแนนในอารมณ

เรยีกวา สมถกรรมฐาน ไมวาตวัอารมณจะเปนกายหรอืใจกต็าม
๒. เมือ่จติพนิจิอารมณเพือ่ความรแูจง เหน็แจงในไตรลกัษณ เชนเหน็ความไมเทีย่งของอารมณ

ทีป่รากฏ หรอืเหน็ความเกดิดบัของทกุปรากฏการณ อยางนีเ้รยีกวาวปิสสนากรรมฐาน ไมวาตวัอารมณ
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จะเปนกายหรือใจก็ตาม
หรือสังเกตไดอีกอยางหนึ่งก็คือ
๑. สมถกรรมฐาน จะเหน็สภาวะ เทีย่ง เปนสขุและอตัตา จติสงบตัง้มัน่แชนิง่อยู
๒. วิปสสนากรรมฐาน จะเห็นสภาวะไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงและไรอัตตาตัวตน เพราะเห็น

ความเกิดดับของกายใจอยู
โดยสภาพจิตจะมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ดังตัวอยางตอไปนี้
๑. ผูที่เปนสถมยานิกหรือตัณหาจริต เวลานั่งเจริญสติ หรือนอนเจริญสติ จิตจะสงบไดงาย

เมือ่จติสงบแลว บางคนนัง่โยกโคลง เหวีย่งไปมา หรอืแสดงอาการของฤษดีดัตนฯลฯ, สำหรบัคนทีม่ี
นมิติจะเหน็ภาพนมิติเชน สวนสวรรค เทวดา พระพทุธเจา หรอืเหน็แสง หรอืดวงเปนสตีางๆ เปนตน
หนาทีข่องผเูจรญิจติภาวนากค็อื แครู  แตเมือ่มอีาการสงสยัในภาพทีเ่หน็ ในอาการทีเ่ปน กร็เูบาๆไป
ทีค่วามรสูกึสงสยันัน้ ไมบงัคบั หรอืคลอยตามความรสูกึ หรอืความสงสยันัน้โดยเดด็ขาด

๒. ผูที่เปนวิปสสนายานิกหรือผูมีทิฐิจริต  จิตจะตั้งมั่นไมนานนัก  เพราะมีความสงสัยมาก
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ความคดิมาก ฟงุกร็วูาฟงุ คดิกร็วูาคดิ โกรธกร็วูาโกรธ แมจะพยายามนัง่สมาธจิติกไ็มสงบ หรอืสงบ
ไดยาก ไมเห็นนิมิตอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสมาธิมักจะอยูเพียงขั้นขณิกสมาธิ (ตั้งมั่นชั่วขณะหนึ่ง)
เพราะปญญาเขาไปพิจารณาอารมณโดยความเปนไตรลักษณเสียสวนมาก

สมาธ ิ๓ ระดบั
๑. ขณิกสมาธิ เปนสมาธิชั่วขณะ เปนสมาธิธรรมชาติที่คนทั่วไปใชสำหรับการดำเนินชีวิต

วปิสสนากรรมฐานใชกำลงัของสมาธชินดินี ้ ถงึแมจะเปนสมาธทิีม่กีำลงันอย แตกม็ากพอทีจ่ะขดัเกลา
กเิลส ขณกิสมาธนิีเ้ปนฐานใหสตสิมัปชญัญะเกดิขึน้ไดงาย

๒. อุปจารสมาธิ เปนสมาธิที่เฉียดฌาน ทรงตัวอยู มีกำลังตั้งมั่น และมีระยะเวลาอยูนาน
พอสมควร เปนสมาธทิีย่งัรบัรภูายนอก ไดยนิเสยีง ฯลฯ แตมสีตสิมัปชญัญะอย ูสามารถเจรญิวปิสสนา
จากตรงนี ้จติพรอมจะเขาไปดรูปูนามกายใจ เพราะมกีำลงัพอสมควร การเจรญิวปิสสนาทีถู่กตองนัน้
จะตองมีสติสัมปชัญญะ จิตตั้งมั่น ในผูที่เจริญตามแนวสมถยานิก ใชจิตที่สงบนี้รูปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นทุกอยาง เห็นเปนไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แมแตจิตที่สงบหรือวาง ก็จะแสดง
ไตรลกัษณใหปรากฏ  เหน็สิง่ทีเ่ขามาเกดิดบัไปอยเูสมอ
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๓. อปัปนาสมาธ ิเปนสมาธริะดบัฌาน จติมคีวามแนบแนน บางครัง้กเ็รยีกวาจติรวม ตดัความ
รบัรภูายนอก จติมกีำลงัมาก แมจะออกจากสมาธแิลว กส็ามารถทรงกำลงัของฌานไดนาน เมือ่ถอน
ออกจากอัปปนาสมาธิ ก็ใชจิตชนิดนี้มาพิจารณารูรูปนามไดตามความเปนจริง

ไมวาจะเปนสมถะหรือวิปสสนาก็ตาม จำเปนตองมีสติและสัมปชัญญะเปนองคประกอบอยู
ดวยเสมอ แมในบางทีท่านจะใชคำวาสตเิพยีงเดยีว แตกม็งุเอาทัง้สต ิและสมัปชญัญะนัน่เอง เพือ่ให
จดจำสภาพจิตของตนเองไดโดยงาย ผูเขียนขอนำเอาอาการพิเศษเฉพาะตัวของสติ มาเปนเครื่องมือ
ในการสังเกตดังนี้

๑. มลีกัษณะระลกึรไูดในอารมณ เชน เหน็กร็วูาเหน็  คดิกต็ามรวูาคดิ เปนตน
๒. มหีนาทีไ่มหลงลมื เหมอลอย เผลอไผล หรอืไหลคลอยไปตามอารมณ
๓. มคีวามจดจอตออารมณ แตไมใชเพงอารมณ เปนผลปรากฏ
๔. มีความจำอันมั่นคง (ถิรสัญญา คือสัญญาขันธจำอารมณนั้นๆ ได เชนอารมณนี้เปนกุศล

อารมณนัน้เปนอกศุลเปนตน) หรอืมสีตปิฏฐาน ๔ เปนเหตใุกลใหเกดิ
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เมือ่เจรญิสตสิมัปชญัญะอยเูนอืงๆ สมัมาสมาธคิอืการทีจ่ติตัง้มัน่ในอารมณเดยีว (แมเพยีงแค
ระยะสัน้ๆ)  ซึง่เปนเหตปุจจยัใหเกดิปญญายอมปรากฏขึน้

สิ่งที่ตองระวัง คือตัวสมาธิเองโดยเฉพาะที่เปนมิจฉาสมาธิ สามารถเกิดไดกับจิตบาปหรือ
อกุศลจิตไดทุกประเภท คือทั้งโลภะ โทสะ และโมหะ แตสมาธิที่ชวยใหเกิดปญญา ตองเปน
สัมมาสมาธิเทานั้น

ตวัอยางเชน นัง่ลนุไพ (เกดิโลภะ) จติกเ็ปนสมาธไิด เพราะขณะนัน้ไมรบัรอูารมณอืน่ๆ เลย
ขณะทีเ่ชยีรมวย (เกดิโทสะ) อยนูัน้ จตินิง่อยกูบัภาพมวยบนจอทวี ีจติกต็ัง้มัน่ได หรอืนัง่เคลิม้หลบัอยู
(เกดิโมหะ) จติกน็ิง่อยไูดเพราะไมรบัรโูลกภายนอก สภาพอยางนีเ้ปนมจิฉาสมาธ ิเพราะจติเปนอกศุล
สวนสมัมาสมาธ ิสภาพจติตองโปรง เบา สบาย เบกิบาน นมุนวล ตรงตอสภาวะเทานัน้ และทีส่ำคญั
ตองมีสติสัมปชัญญะรูสึกอยูที่กายใจตนเองเทานั้น

เมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้น ยอมเปนเหตุใหเกิดปญญาคือ ภาวะที่รูสภาพธรรมตามความเปนจริง
เชน รอูรยิสจั  รไูตรลกัษณเปนตน มใิชรเูรือ่งราวทางโลกอืน่ๆ เพราะฉะนัน้เวลาฝกเจรญิสต ิจะนำเอา
ความฉลาดทางโลกมาเปนเครื่องวัดไมได ปญญาของแทมีอาการพิเศษเฉพาะตัวดังนี้
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๑. มลีกัษณะรแูจงสภาวธรรม วาไมเทีย่ง ทนอยใูนสภาพเดมิไมได ไมใชตวัตนเปนตน
๒. มหีนาทีก่ำจดัโมหะซึง่ปกปดมใิหเหน็สภาวธรรมตามความเปนจรงิ หรอืทำใหแจมแจงใน

อรยิสจั คอืรวูารปูนามนีเ้ปนกอนทกุข โดยมตีณัหาเปนเหตใุหทกุขเกดิเปนตน
๓. มกีารไมหลงจากความจรงิ คอืรตูามความเปนจรงิ เชน ไมม ี“ก”ู ทีแ่มจรงิอย ู เมือ่ไมม ี“ก”ู

“ของก”ู กไ็มมดีวย เปนผลปรากฏ
๔. มสีมัมาสมาธเิปนเหตใุกลใหเกดิ
อานบทนีแ้ลวอาจจะมนึงง กไ็มเปนไร เพราะการเขาใจสภาพจติของตนเอง ตองเกดิจากการ

ลงมือปฏิบัติ คือการมีความเพียรรูกายใจตามความเปนจริงใหเทาทันปจจุบันอารมณเทานั้น มิได
เกิดจากการอานหรือการฟงหรือการคิดใดๆ ทั้งสิ้น ทางโลกอาจสอนใหคิดนอกกรอบ แตทางธรรม
ตองอยูนอกกรอบของความคิดใหได
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วธิฝีกรสูกึกายใจ สำหรบัผปูวยทกุระยะ

เหนือ่ยไหม กบัการแบกภาระรบัผดิชอบมาตลอดชวีติ ในขณะทีป่วยนีเ้ปนโอกาสทองของเรา
แลว ทีจ่ะไดวางภาระการงานทัง้หลาย แลวหนักลบัมาเพยีรรสูกึทีก่ายใจของเรา เพือ่วางภาระทีแ่ทจรงิ
คอืการแบกขนัธลงใหได โดยทดลองใชวธิกีารตอไปนี้

วธิทีี ่๑ ขณะนอนอยบูนเตยีง ฝกนอนจงกรม ดวยการกำหนดรคูวามรสูกึทีก่าย ซึง่กระทบกบั
ทีน่อน มจีดุกระทบอยหูลายจดุ เชน ศรีษะ, สะบกัขวา-ซาย, แขนขวา-ซาย, ศอกขวา-ซาย, สนัมอืขวา-
ซาย, แผนหลัง, กนขวา-ซาย, นองขวา-ซาย, ตาตุมขวา-ซาย, ดานขางของเทาขวา-ซาย ดวยการ
ระลกึรเูบาๆ ไมเพง ไมบงัคบั วธินีีเ้หมาะกบัคนทีง่วงนอนไดงาย
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วิธีที่ ๒ มีสติรูลมหายใจเขาออก หากจิตฟุงซานมากใหใชคำบริกรรมดวย เชนหายใจเขา

บริกรรมวาพุทธ  หายใจออกบริกรรมวาโธ รูเบาๆ ไมพยายามบังคับหรือฝนลมหายใจ เพื่อใหรูชัด
มากกวานัน้  ใหรเูทาทีจ่ะรไูด แตสวนมากหากผปูวยอยกูบัอริยิาบถนอนนานๆ มกัจะทำใหหลบัไดงาย

วธิทีี ่๓ มสีตริทูองพองยบุ รเูบาๆ สบายๆ หากจติฟงุซานใหใสคำบรกิรรมดวย เชน ทองพองขึน้
บรกิรรมวา พองหนอ  ทองยบุลงบรกิรรมวา ยบุหนอ คำบรกิรรมกบัทองทีก่ำลงัพองยบุใหพอดกีนั
(ผูเขียนไมนิยมใชคำวาหายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ  เพราะวาหากสภาวญาณเปลี่ยน
ลมหายใจกับทองพองยุบอาจไมตรงกันก็ได)

วธิทีี ่๔ หากไมสามารถระลกึรไูดทัง้ ๓ วธินีัน้ แตมอืและแขนพอจะเคลือ่นไหวได  ใหใชนิว้ชี้
หรือนิ้วอื่นๆ เคาะกับพื้นที่นอนขางลำตัว สลับไปมาระหวางมือขวาและซาย แลวยายจิตตามรูความ
รสูกึกระทบนัน้เบาๆ พอเมือ่ยแขนกย็ายจติไปสงัเกตลมหายใจหรอืทองพองยบุใหมวา พอจะรไูดบาง
หรอืไม หากรไูดกร็ะลกึรทูีล่มหายใจหรอืพองยบุ สลบักบัการเคาะนิว้

วธิทีี ่๕ หากมทีกุขเวทนารนุแรง ใหยายจติไประลกึร ูความรสูกึปวดทีก่าย สลบักบัสงัเกตที่
ใจของตนไปดวยกนั รอูยางนมุนวล ออนโยน การสลบัรอูยางนี ้กเ็พือ่ปองกนัมใิหจติทรุนทรุายมาก
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 เกนิไปนกั ทีส่ำคญักค็อื ไมใชระลกึรเูพือ่ใหหายปวดรางกาย มใิชระลกึรเูพือ่ใหใจหายทกุข แตเพือ่ให
ใจไดศกึษาเรยีนรวูา ไมวาจะทกุขขนาดไหน ความทกุขนัน้กเ็กดิ-ดบัได หรอืกายทกุข แตใจไมจำเปน
ตองทุกขก็ได

ทุกขเวทนานั้นเปนฐานใหเกิดสมาธิไดเปนอยางดี เพราะเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตจะเกาะยึด
อยูที่ทุกขเวทนานั้น คนที่ไมเคยฝกสติก็จะทุรนทุรายไปกับทุกขนั้น ลองปรับเปลี่ยนมุมมองใหมวา
ทุกขมีไวใหเห็น ไมไดมีไวใหเปน ขอเพียงแคมีความอดทน ขยันรูเบาๆ ไปที่ทุกขเวทนาเทานั้น
อาจพลิกกอนหินใหเปนดอกไมได

พระโพธนินัทมนุ ี(สมศกัดิ ์ปณฺฑโิต) ไดเลาเรือ่งของหลวงปดูลูย  อตโุล พระอรยิบคุคลแหง
จงัหวดัสรุนิทรไวในหนงัสอื “หลวงปฝูากไว” วา

เมือ่ ไฟไหมจงัหวดัสรุนิทรครัง้ใหญไดผานไปแลว  ผลคอืความทกุขยากสญูสิน้เนือ้ประดาตวั
และเสยีใจอาลยัอาวรณในทรพัยสนิ  ถงึขัน้เสยีสตไิปกม็หีลายราย  วนเวยีนมาลำเลกิใหหลวงปฟูงวา
อตุสาหทำบญุเขาวดั  ปฏบิตัธิรรมมาตัง้แตปยูาตายาย  ทำไมบญุกศุลจงึไมชวย  ทำไมธรรมะจงึไมชวย
คมุครอง ไฟไหมบานวอดวายหมดแลว เขาเหลานัน้กเ็ลกิเขาวดัทำบญุไปหลายราย เพราะธรรมะไม
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ชวยเขาใหพนจากไฟไหมบาน ฯ

หลวงปสูอนวา  “ไฟมนัทำตามหนาทีข่องมนั  ธรรมะไมไดชวยใครในลกัษณะนัน้  หมายความ
วา  ความอนัตรธาน ความวบิตั ิความเสือ่มสลาย ความพลดัพรากจากกนั มนัมปีระจำโลกอยแูลว ทนีี้
ผูมีธรรมะ ผูปฏิบัติธรรมะ เมื่อประสบกับภาวะเชนนั้นแลว จะวางใจอยางไรจึงไมเปนทุกข อยางนี้
ตางหาก ไมใชธรรมะไมใหแก ไมใหตาย ไมใหหวิ ไมใหไฟไหม ไมใชอยางนัน้”

การฝกมีความเพียรรูกายรูใจนั้น ไมใชเพื่อใหหายโรคหายภัยใดๆ มิใชเพื่อใหพนจาก
ความพินาศแหงทรัพยสมบัติ  หรือใหพนจากความตาย เพราะกฎของไตรลักษณ ก็ทำงานไปตาม
ธรรมชาติ แตฝกเพื่ออยูใหเย็น เปนใหสุข แสวงหาความพนทุกข จากความทุกขที่กัดกินใจเราอยู
นี่แหละ จนกวาจะถึงความพนทุกขอันเปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา
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สรปุวิธกีารรกัษาจิตวญิญาณของผูปวยทุกระยะ

เมือ่อานหนงัสอืเลมนีแ้ลว โปรดหนัมามองดตูนเองเถดิ อายทุีไ่ดมากค็อืชวีติทีเ่สยีไป สะทอน
ใจหรือไมวา จะอยูไปไดอีกซักกี่ฝน จะทนไดอีกซักกี่หนาว อาจจะถึงคราวของเราตองเดินทางไกล
ไปในสงัสารวฏั อยางหาจดุเริม่ตนและสิน้สดุไมไดดงัเชนคนอืน่ๆ เตรยีมเสบยีงคอืบญุบารมสีำหรบั
เดินทางไกลแลวหรือยัง

วิธีการตอไปนี้เปนการเพิ่มบารมี ใหแกผูที่ทำหนาที่ดูแลผูปวย โปรดทำดวยจิตที่เมตตา
ออนโยนปรารถนาใหเขาเปนสขุ เพราะสภาพจติทีอ่อนโยนของเราจะสงผลไปยงัผปูวย ทำใหเขาผอน
คลายความทกุขไปได โดยการเปลีย่นมมุมองวา ผปูวยอยใูหเราดแูลเพือ่ใหเราไดเพิม่บารมีนัน่เอง

๑. ชวนผูปวยพูดคุยเพื่อสรางความเปนกันเองกอน เชนถามเรื่องครอบครัวหรือบุคคลที่เขา
เปนหวงชวยปลอบใจ ใหขอคิดที่จะทำใหผูปวยคลายความกังวลใจ
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๒. ชวนผปูวยสนทนา เรือ่งบญุทีเ่ขาเคยทำมา ความดทีีท่ำใหเขาภมูใิจ เพือ่ทำใหจติใจเบกิบาน
๓. นำสวดมนต, หาหนังสือสวดมนต หรือหาซีดีบทสวดมาเปดใหผูปวยฟง และควรใหเขา

สวดตามดวย หากเปนไปไดเจาหนาที่ทั้งวอรด (ที่วางงาน) ควรสวดมนตดวย ทำใหเปนกิจกรรม
สำคัญของวอรดที่ทุกคนตองมีสวนรวมดวยไดยิ่งดี

๔. นำฝกเจรญิภาวนา เชน นำนัง่สมาธ ินอนสมาธ ิสอนใหมคีวามเพยีรรกูายใจตลอดทัง้วนั
ใจของผูปวยจะไดไมไปเกาะเกี่ยวกับความคิดจนกอใหเกิดความเครียดมากนัก

๕. หากพยาบาลเคยฝกปฏิบัติมาแลว หรือเปนผูที่มีความเพียรรูกายใจอยูเสมอ ก็ควร
เตอืนสตผิปูวยเวลาทีเ่กดิความทกุข เกดิความเครยีด หรอืหวาดกลวัเปนตน(หรอืเรยีกวาสอบอารมณ)

๖. ควรสอบถามสภาพทางจติของเขา เชน เครยีดไหม เบือ่ไหม วางใจอยางไร ระลกึรอูยางไร
และเตอืนใหเขารอูารมณตามความเปนจรงิ โดยไมดดัแปลงแตงเตมิใดๆ ทัง้สิน้

๗.ในรายที่ไมมีสติ หรือไมสามารถพูดคุยสื่อสารได เชน เด็กทารก หรือผูปวยที่ไรสติแลว
ก็ควรอธิษฐานจิตอันประกอบดวยเมตตาปรารถนาใหเขาเปนสุข แลววางมือไปบนรางกายผูปวย
สงผานกระแสเมตตานั้นสูรางกายของเขาทางฝามือ
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๘. หากผูปวยนับถือศาสนาอื่นๆ ก็ควรพูดคุยสอบถามหรือศึกษาเรื่องราวของศาสนาตางๆ

ใหเขาใจ ซึง่สามารถหาอานไดจาก วกิซิอรซ (http://th.wikisource.org/wiki/) เปนตน
๙. ในรายผปูวยสงูอาย ุหากเขาตดิอยกูบัพธิกีรรม กค็วรนมินตพระมารบับณิฑบาต หรอืถวาย

สงัฆทานขางเตยีง หากไมสามารถทำได ญาตคิวรนำสิง่ทีจ่ะตกับาตรหรอืถวายสงัฆทานมาใหเขาได
อนุโมทนากอน แลวจึงนำไปตักบาตรหรือถวายสังฆทานที่วัดตอไป

๑๐. หากมอีะไรตดิคางในใจผปูวย กค็วรสอบถามและชวยเหลอืเทาทีจ่ะชวยได เชนเคยทำผดิ
ตอพอแม ควรใหเขาไดกลาวคำขอขมาตอหนาพอแม จะชวยใหเขาเบาใจยิง่ขึน้

๑๑. หาภาพพระพทุธรปู พระสงฆทีผ่ปูวยนบัถอื เจาแมกวนอมิ พระเยซคูรสิต  พระแมมารี
หรอือืน่ๆ ทีผ่ปูวยนบัถอืมาใหเหน็เปนอนสุสตใิหจติผปูวยระลกึถงึ หรอืนอมไปเปนอารมณกรรมฐาน
กไ็ด เชน เพงดูรูปแลวหลับตา นอมเอาใบหนาของรูปภาพนั้นมาไวในใจ บริกรรมชื่อนั้นเบาๆ เชน
พทุโธๆๆ, เยซูๆ ๆ, อลัเลาะหๆ ๆ เปนตน

๑๒. ในรายที่ไมนับถือศาสนาอะไรเลย ก็ควรหาสิ่งที่เขาชอบมาเปนเครื่องเตือนสติ เชน
บทเพลงบรรเลงที่ฟงแลวชวยผอนคลาย หรือเสียงระฆังนุมหูซึ่งชวยใหจิตสงบ
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๑๓. หากผปูวยมทีกุขเวทนารนุแรง จงดงึเขากลบัมาดวยสมัผสัของเรา เชนบบีนวดทีร่างกาย

ของผูปวยแลวใหผูปวยตามรูสึกที่อาการแหงสัมผัสนั้น
๑๔. วธิกีารชวยเหลอืผปูวย ผเูขยีนไมสามารถลงรายละเอยีดไดทัง้หมดเพราะบรบิทแตกตาง

กัน ขอเพียงใหทานเริ่มทำ ก็จะรูเองวาการชวยเหลือผูปวยแตละคนควรทำอยางไร
๑๕.สำหรบัผชูวยเหลอืซึง่ฝกจติมาพอสมควรแลว ระวงัการสงกระแสจติไปยงั ผปูวยทีก่ำลงั

ประสบกบัทกุขเวทนารนุแรง เพราะอาจมกีระแสของทกุขเวทนานัน้สงกลบัมาทีต่นเอง เชน มนึหวั
ปวดราวไปทั้งตัว หากรับรูถึงกระแสทุกขเวทนานั้น ใหรีบกลับมารูที่กายใจของตนเองทันที

อานสิงสแหงการชวยเหลอืผปูวยดวยเมตตาธรรมนี ้ยอมสงผลใหผดูแูลมสีขุภาพกาย สขุภาพ
จติทีด่ ีหากกระทำกบับพุพการ ียอมทำใหลกูหลานมองเหน็เปนแบบอยาง โดยไมตองสอนเรือ่งความ
กตัญูกตเวทีแมแตคำเดียว
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บทสงทาย

ถงึบานทีแ่ทจรงิ
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หนังสือเลมนี้ ไดรวมเดินทางกับทานมาจนถึงบทสุดทายแลว เพื่อบอกใหทุกทานทราบวา
ในสงัสารวฏันี ้ เราตางคนตางเดนิ ตางมา ตางไป ไมอาจยดึอะไรไวเปนของเราทีแ่ทจรงิไดเลย

พอแม สามภีรรยา บตุรธดิาและทรพัยสมบตัอินัสดุรกัแสนหวงซึง่เปนองคประกอบของบาน
ที่ทุกคนคิดวาเปนของเรานั้น สักวันหนึ่งเราก็จำตองทิ้งเขาไปแลวเดินทางตอ และยังไมเคยเดินทาง
ถงึบาน ทีแ่ทจรงิกนัเสยีที

สติสัมปชัญญะ เปนมรรคาที่จะนำเราไปสูบานที่แทจริงได มรรคายอมมิใชเปาหมาย แตจะ
ไปถึงเปาหมายไดก็จำตองเดินไปบนเสนทาง การที่จะมีกำลังเดินนั้นจำเปนตองมีเสบียงบุญไวคอย
เกื้อหนุนเสริมกำลัง
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เสบียงบุญนั้นหาไดงายแสนงาย และสามารถทำไดทุกขณะจิต นั่นคือการมีสติสัมปชัญญะ

รูสึกที่กายใจตนเองใหทันปจจุบันอารมณนั่นเอง เพราะสติเปนธรรมที่เปนกุศล ในขณะที่กุศลเกิด
อกุศลยอมเกิดไมได ในแตละวันหากไมเพียรรูสึกกายใจ เราก็เผลอสั่งสมเสบียงบาปโดยไมตั้งใจ

กุศลแปลวาฉลาด คือฉลาดรูวาอะไรคือความจริง เชนรูวาความจริงของกายใจนี้คือเกิดดับ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ฉลาดรูวาความเกิด ความตายเปนเพียงเรื่องสมมติ หากเราศึกษาอยาง
เขาใจความจริงของกายใจแลว ความกลัวตายจะหายไป เพราะเห็นความจริงอยางชัดเจน

แตไมวาใจจะเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม ก็ลวนแตทำใหสังสารวัฏนี้ยาวนานปานประหนึ่ง
ทศนิยมไมรูจบ เพราะตองเวียนเกิดเวียนตายอยูอยางไมสุดสิ้น

เสนทางแหงสงัสารวฏันีย้งัมอีย ูกเ็พราะยงัมกีารเดนิ หยดุเดนิไดเมือ่ไรเสนทางกส็ิน้สดุเมือ่นัน้
และหยดุเดินไดเมือ่ไรกจ็ะถงึบานทีแ่ทจรงิเมือ่นัน้ หมายความวาบานอนัเปนทีพ่กักายใจทีแ่ทจรงิอยู
ภายในไมใชภายนอก และวิธีการหยุดเดินนั้นก็ยังตองใชวิธีการเดิมคือมีความเพียรในการรูสึกตัว
จนเกิดปญญาประจักษแจงตามความเปนจริงวา ภพชาติทั้งหลายเกิดขึ้นไดเพราะมีอุปาทานไปหลง
ยดึมัน่ถอืมัน่วา “ตวัก-ูของก”ู กด็วยความไมรนูัน่เอง
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ภพชาตใิหญๆ  นัน้ กเ็กดิจากภพชาตเิลก็ๆ ทีอ่ยใูนใจของเรานัน่เอง เชน พอเหน็รปูหากไรสติ

จะมคีวามรสูกึหนึง่ขึน้มาทนัทวีา “กเูหน็” ในขณะนัน้ “ชาตหิรอืการเกดิ” หรอื “จติเกดิ” โผลขึน้มา
ทนัท ีจติอาจเกดิเปนมนษุย เทวดา พรหม สตัวนรก เปรต อสรุกาย สตัวเดยีรจัฉานไดทนัที

เมือ่เกดิ “ชาต”ิ กก็อใหเกดิ “กเิลส” หากเกดิความรสูกึวา “กชูอบรปูนัน้” จติของเปรตกท็ำงาน
หรือเกิดความรูสึกวา “กูไมชอบรูปนั้น” จิตของสัตวนรกก็ทำงาน หากเห็นแลวเราใหเกิดกุศล
จติของมนษุยหรอืเทวดากเ็กดิขึน้ เมือ่ “กเิลส” เกดิกท็ำให การกระทำ “กรรม” เกดิขึน้ เชน แสวงหา
สิ่งที่เห็นแลวชอบทุกวิถีทางที่จะได หรือผลักไสไลสง ไมอยากจะเห็นสิ่งนั้นอีก ซึ่งอาจกอใหเกิด
การกระทำอกศุลกรรมทีร่นุแรงขึน้มา หรือถาเหน็แลวเกดิกศุลจติใจเบกิบาน กอใหเกดิ “กรรม” ทีเ่ปน
กุศลนั้นขึ้นมา

เมือ่กระทำกรรมทัง้กศุลและอกศุลแลว ทำให “วบิาก” หรอื “ผลแหงกรรม” เกดิขึน้ เชนเมือ่
ทำชัว่ ผลทีเ่กดิกค็อื “ใจเศราหมอง” เมือ่ทำด ีผลทีจ่ะเกดิกค็อื “ใจผองใส” และเพราะใจเศราหมองกท็ำ
ใหกายเศราหมองไปดวย เมื่อใจผองใสก็ทำใหกายผองใสไปดวย

ทัง้กรรม กเิลส และวบิากนีแ้หละทีพ่ระพทุธเจาเรยีกวา วฏัฏะ ๓ ทีว่นเวยีนอยใูนใจเรา
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แลวจงึกอใหเกดิภพชาตจิรงิๆ แบบขามภพขามชาตติอไป ฉะนัน้หากตองการทำลายวงจรอบุาทวนี้
สิ่งที่ควรทำก็คือการหยุดสรางภพสรางชาติ โดยการมีสติสัมปชัญญะรูสึกที่กายใจของเรา

ทุกครั้งที่มีความรูสึกที่กายใจใหเทาทันปจจุบันอารมณ กรรมใหมก็เกิดไมได กิเลสก็ดับไป
โดยไมจำเปนตองพูดถึงวิบากซึ่งมีคาเทากับศูนยทันที

การศกึษาทางโลก เรยีนอยางไรกไ็มจบ เกดิชาตใิหมกต็องนบัหนึง่ใหมทกุคราวครัง้ ไมมอีะไร
ทีเ่ราไมเคยทำ ไมเคยเรยีน ไมเคยร ูไมมทีีไ่หนทีเ่ราไมเคยเกดิ ไมเคยอย ูไมเคยตาย ทีท่กุคนยงัเวยีนวาย
ตายเกดิอยกูเ็พราะไมรอูรยิสจั ๔

ไดแก กายใจอันเปนกอนทุกข ตัณหาอันเปนบอเกิดแหงทุกข นิพพานคือจุดสิ้นสุดทุกข
และมรรค ๘ หรอื ศลี สมาธ ิปญญา อนัเปนวถิทีางแหงความพนทกุข การทีจ่ะเรยีนร ูใหจบกต็องเรยีนรู
อริยสัจที่กายและใจของเรานี่เอง

เรยีนทีไ่หน? กเ็รยีนทีต่า ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจอนัเปนชองทางแหงการทำงานของตณัหา อุปาทาน
นีเ่อง พระพทุธองคทรงใชคำตรสัเรยีกสัน้ๆ วา “สกัวา”
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“ดูกรพาหิยะ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเห็นก็สักวาเห็น เมื่อฟงก็สักวาฟง เมื่อทราบ

กส็กัวาทราบ เมือ่รแูจงกส็กัวารแูจง...
ดูกรพาหิยะ เวลาใด เมื่อทานเห็นก็สักวาเห็น เมื่อฟงก็สักวาฟง เมื่อทราบก็สักวาทราบ

เมื่อรูแจงก็สักวารูแจง เวลานั้น ตัวทานยอมไมมี เมื่อตัวทานไมมีโลกนี้ก็ไมมี โลกหนาก็ไมมี
ระหวางโลกทัง้สองยอมไมมไีปดวย นีแ่หละเปนทีส่ดุแหงทกุข” ๔๘

ในขณะทีม่คีวามเพยีรรสูกึตวัหรอืสกัวารูทีก่ายใจเรานีเ่อง ขณะนัน้ความยดึมัน่วา “ตวัก-ูของก”ู
ไมมี เพราะแทจริง “ตัวกู-ของกู” ก็ไมเคยมีมาแตตนอยูแลว เมื่อความยึดมั่นไมมี ผูที่เกิดในโลกนี้
โลกหนาหรือโลกไหนๆก็ไมมีทั้งสิ้น  นี่แหละคือการถึงบานที่แทจริงที่ชื่อวานิพพานหรือความ
พนทุกขที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นเอง

 ๔๘ พาหิยสูตร พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน
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เสนทางสรางบญุ

๑. เชญิรวมทำบญุ สรางอโุบสถวดัวงัหนิ ตดิตอบรจิาคไดทีพ่ระครปูลดัวมิลสริวิฒัน เจาอาวาส
หรอืพระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส  โทร. 087-3084387  หรอืโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารออมสนิ สาขาทา-
มะปราง พษิณโุลก บญัชเีลขที ่04 - 2708 - 20 - 0407020

๒. กองทุนจิตภาวนาชินวงส เพื่อการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ติดตอสอบถาม คุณสมจิตร
คำมนิเสก โทร.089-6443467 หรอืบรจิาคโดยการโอนเงนิเขาบญัช ีธนาคารไทยพานชิย  บญัชเีลขที่
873 - 203 - 755 - 9

๓. กองทุนเผยแผธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะและหนังสือธรรมะ ติดตอบริจาคไดที่
พระมหาวิเชียร  ชินวํโส โทร. 087-3084387 โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนน
สงิหวฒัน  พษิณโุลก บญัชเีลขที ่535 - 0 - 22451 - 4

๔. เพื่อบริจาคคาน้ำประปา-ไฟฟาวัดวังหิน ติดตอบริจาคไดที่ วัดวังหิน โทร. 087-3084387
หรอืโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารกรงุเทพฯ สาขาถนนสงิหวฒัน  พษิณโุลก บญัชเีลขที ่535 - 0 - 274717
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หากทานใด คณะใด ประสงคจะพมิพเผยแผเปนธรรมบรรณาการ
โดยไมเรยีกรองคาตอบแทน  กใ็หกระทำโดยไมตองขออนญุาต โปรดตดิตอ
ทีโ่รงพมิพโดยตรง แตหากมกีารจำหนายขอสงวนสทิธิ์

ทานทีไ่ดรบัหนงัสอืนีแ้ลว หากไมอานหรอืไมมคีวามประสงคจะเกบ็ไว
ขอไดโปรดนำไปบรจิาคทีว่ดั โรงเรยีน โรงพยาบาล หรอืมอบใหแกผมูอีัน
จะตองตายเปนธรรมดาที่สนใจธรรมะ ทานก็จะเปนผูหนึ่งซึ่งไดบำเพ็ญ
ทานบารมคีอืการใหธรรมะเปนทาน อนัเปนทานทีม่อีานสิงสอยางเยีย่มยอด


