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ล าดับขัน้ของจติ 
 

*** ขอย า้ว่าเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก และเก่ียวข้องโดยตรงในชีวิตประจ าวันของทุกๆ 
ท่าน ในตำรำงจะมีศพัท์บำงค ำท่ีอำจจะยำกส ำหรับบำงทำ่น แตก็่จะมีค ำอธิบำยรำยละเอียดในชอ่งด้ำนขวำ 
ซึง่ทำงผู้ด ำเนินกำรได้พยำยำมท ำให้เข้ำใจได้ง่ำยท่ีสดุแล้ว ขอให้ทำ่นพยำยำมอำ่น และท ำควำมเข้ำใจให้จบ
ทัง้เร่ือง แล้วท่ำนจะได้ประโยชน์ ทัง้ในกำรใช้ในชีวิตประจ ำวนั และในกำรศกึษำธรรมของพระพทุธศำสนำ

ตอ่ไป *** 
จิตของคนแตล่ะคนในแตล่ะขณะนัน้ จะมีควำมประณีตแตกตำ่งกนัไปตำมสภำวะของจิตในขณะนัน้ 

ซึง่พอจะเรียงล ำดบัของสภำวะจิต จำกท่ีมีควำมประณีตมำกท่ีสดุไปหำน้อยท่ีสดุ คือมีความสุข เบาสบาย

ที่สุดไปหาจิตที่มีความทุกข์มากที่สุด หรือเย็นท่ีสุดไปหาร้อนท่ีสุด ได้ดงัตำรำงข้ำงลำ่งนี ้
 
หมายเหตุ 

กำรดตูำรำงขอให้ดูท่ีคอลัมน์ซ้ายสุดก่อน โดยดูไล่ลงไปตามแนวตัง้จนสุดตาราง จำกนัน้จงึดใูน
คอลมัน์ท่ีสองไลล่งไปจนสดุตำรำงเชน่กนั ท ำเชน่นีไ้ปเร่ือยๆ จนถึงคอลมัน์ขวำสดุ เพ่ือให้เห็นภำพรวมก่อน 
แล้วจงึดรูำยละเอียดไปทีละขัน้ จำกนัน้จงึกลบัมำดภูำพรวมซ ำ้อีกครัง้ จะท ำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึน้  
 
ตารางแสดงล าดับขัน้ของจิต (ตำรำงจะยำวตอ่เน่ืองถึงหน้ำถดัไป) 
 

จิตที่เยน็ท่ีสุด 

โลกตุตรจิต 
(จิตที่เหนือโลก) 

อรหตัตมรรค / อรหตัตผล (พระอรหนัต์) 

อนำคำมิมรรค / อนำคำมิผล (อนำคำมีบคุคล) 

สกทำคำมิมรรค / สกทำคำมิผล (สกทำคำมีบคุคล) 

โสดำปัตติมรรค / โสดำปัตติผล (โสดำบนั) 

สมำธิขัน้ฌำน 

อรูปฌำน 
4 ขัน้ 

เนวสญัญำนำสญัญำยตนะ 

อำกิญจญัญำยตนะ 

วิญญำณญัจำยตนะ 

อำกำสำนญัจำยตนะ 

รูปฌำน 
4 หรือ 5 ขัน้ 

(ปัญจมฌำน - ฌำนท่ี 5) 

จตตุถฌำน - ฌำนท่ี 4 

ตติยฌำน - ฌำนท่ี 3 

ทตุิยฌำน - ฌำนท่ี 2 

ปฐมฌำน - ฌำนท่ี 1 
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มหำกศุลจิต 

วิปัสสนำปัญญำขัน้ต้น สำมำรถปลอ่ยวำงได้ชัว่ครำว แตย่งัไมถ่งึขัน้มรรค/ผล 

สมำธิขัน้อปุจำระ 
สมำธิขัน้เกือบถึงฌำน คือจิตสงบประณีตมำกแล้ว แตย่งัไมต่ัง้มัน่ได้นำน

ตำมต้องกำร 

สมำธิขัน้ขณิกะ สมำธิขัน้ต้น สงบเป็นพกัๆ จิตเร่ิมประณีต 

มหำกศุลขัน้พืน้ฐำน 
เกิดจำกกำรให้ทำน รักษำศีล ควำมศรัทธำ หิริ โอตตปัปะ 

ควำมเมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ ธรรมปิติ 

อเหตกุจิต 
คือจิตทีเ่ป็นกลำงๆ ไมม่ีทัง้กศุลเหตแุละอกศุลเหต ุคือไมม่ีทัง้โลภะ(ควำมโลภ) โทสะ(ควำมโกรธ) โมหะ

(ควำมหลง-ไมรู้่ธรรมชำติที่แท้จริงของสรรพสิง่) 
และไมม่ีอโลภะ(กำรสละ) อโทสะ(เมตตำ) อโมหะ(วิปัสสนำปัญญำ) 

อกศุลจิต 

โมหมลูจิต 
(จิตที่มีโมหะเป็นมลูเหต)ุ 

อกศุลจิตทีม่ีแตโ่มหะ(ควำมหลง)ล้วนๆ โดยไมม่ีโลภะหรือโทสะเจือปน 
เพียงแตท่ ำให้เกิดควำมลงัเลสงสยั หรือฟุ้ งซำ่นขำดสตเิทำ่นัน้ 

โลภมลูจิต 
(จิตที่มีโลภะเป็นมลูเหต)ุ 

ขัน้ออ่น 
ควำมเพลดิเพลนิยินดใีนรูป เสยีง กลิน่ รส สมัผสัทำงกำย 
ควำมยดึมัน่แบบออ่นๆ ควำมเพลดิเพลนิในสมำธิ ควำมถือ

ตวัแบบออ่นๆ 

ขัน้กลำง 
ควำมอยำกได้ในสิง่ที่ถกูท ำนองคลองธรรม ควำมอยำกได้

ในสิง่ที่ไมถ่กูท ำนองคลองธรรม แตย่งัห้ำมใจไว้ได้ 
ควำมยดึมัน่ขัน้กลำง ควำมถือตวัขัน้กลำง 

ขัน้รุนแรง 
ควำมอยำกได้อยำ่งแรงกล้ำจนห้ำมใจไมอ่ยู ่ต้องท ำทกุ

วิถีทำงเพื่อให้ได้มำแม้ผิดศีลธรรม ควำมยดึมัน่อยำ่งรุนแรง  
ควำมถือตวัอยำ่งรุนแรง 

โทสมลูจิต 
(จิตที่มีโทสะเป็นมลูเหต)ุ 

ขัน้ออ่น 

ควำมเหงำ ควำมกลวั ควำมระแวง ควำมอิจฉำเลก็น้อย 
ควำมกงัวลใจ ควำมขดัแย้งในใจ ควำมร ำคำญใจ ไมส่บำย
ใจ เศร้ำโศกเสยีใจไมม่ำก ขดัเคืองใจ หงดุหงิด เครียด 
ควำมหมัน่ไส้ อดึอดัใจ น้อยใจ มองโลกในแง่ร้ำย 

ขัน้กลำง 
ควำมกลวัอยำ่งมำก ควำมอจิฉำอยำ่งมำก กงัวลใจมำก 
เครียดจดั ควำมโกรธแตย่งัพอห้ำมใจได้บ้ำง ควำมเสยีใจ

อยำ่งมำก 

ขัน้รุนแรง 
โกรธจดัจนห้ำมใจไมอ่ยู ่ต้องแสดงออกทำงกำย/วำจำ  
อำจถงึขัน้ท ำร้ำยผู้อื่น ควำมอำฆำตแค้น ควำมพยำบำท 

จองเวร 

จิตที่ร้อนที่สุด 

 

o เร่ืองโลกุตตรจิตขอให้ดใูนเร่ืองอริยบุคคล 8 ประเภท ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ 
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o เร่ืองสมาธิขัน้ฌานนัน้ ในชอ่งด้ำนขวำจะเป็นช่ือของฌำนขัน้ตำ่งๆ ซึง่มีควำมประณีตของจิต
สงูขึน้ไปตำมล ำดบั ส ำหรับคนทัว่ๆ ไปแล้ว อำจจะยงัไม่จ าเป็นต้องรู้ลึกในรายละเอียด ทำ่นท่ี
สนใจสำมำรถอำ่นรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ ในเร่ืองสัญโยชน์ 10 ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) 

(รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ในหมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ)) 
 

จิตในสภาวะต่างๆ นัน้ เปรียบเหมือนน า้ท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกัน จิตท่ียิ่งประณีตมำก (อยู่
ด้ำนบนของตำรำง) ก็เหมือนน ำ้ท่ีเย็นมำกและสงบนิ่งมำก สว่นโทสะ(ควำมโกรธ) ก็เหมือนน ำ้ท่ีก ำลงัเดือด
พลำ่นกลำยเป็นไอ ทัง้ร้อนทัง้ป่ันป่วนไปหมด 

กำรท่ีน า้จะเปล่ียนแปลงจำกอณุหภมูิสงูไปต ่ำ หรือจำกอณุหภมูิต ่ำไปสงู ก็ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงไป

ตามล าดับอุณหภูม ิ เชน่ 25  ํc เป็น 24  ํc เป็น 23  ํ c ...... 2  ํc เป็น 1  ํc เป็น 0  ํc 

ตำมล ำดบั ไมใ่ชอ่ยู่ๆ  ก็กระโดดจำก 25  ํc ไปเป็น 0  ํc ได้เลย แตท่ัง้นีก็้ขึน้กบัปริมำณควำมร้อน/เย็น
ท่ีมำกระท ำด้วย ถ้ำมีกำรกระท ำอยำ่งรุนแรง ก็ยอ่มจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วตำมไปด้วย 

จิตก็เชน่กนั กำรท่ีจิตจะประณีตมากขึน้หรือน้อยลง ก็จะค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปตามล าดับขัน้ 

เชน่ คนท่ีก ำลงัอยูใ่นควำมโกรธนัน้ จะท ำสมำธิให้เกิดขึน้ในทนัทีก็ยอ่มจะเป็นไปไมไ่ด้ ต้องคอ่ยๆ ปรับจิตไป
เร่ือยๆ จนจิตประณีตพอแล้วสมำธิจงึจะเกิดขึน้ 

น า้ท่ี 60  ํc ยอ่มเดือดได้ง่ำยกวำ่น ำ้ท่ี 10  ํc คือใช้เวลำและควำมร้อนไมม่ำกก็เดือดได้แล้ว 
จิตท่ีอยูใ่นระดบัมหำกศุลขัน้พืน้ฐำน ยอ่มโกรธได้ง่ำยกวำ่จิตท่ีอยูใ่นระดบัสมำธิและวิปัสสนำเชน่กนั 

คือใช้เวลำและเหตปัุจจยัท่ีรุนแรงน้อยกวำ่ก็โกรธได้แล้ว 

น า้ท่ี 10  ํc ยอ่มเป็นน ำ้แข็งได้ง่ำยกว่ำน ำ้ท่ี 60  ํc คือใช้เวลำและควำมเย็นน้อยกวำ่ ก็เป็น
น ำ้แข็งแล้ว 

จติท่ีอยูใ่นระดบัสมำธิและวิปัสสนำขัน้ต้น ยอ่มท ำสมำธิขัน้สงูและวิปัสสนำขัน้สงูขึน้ไป ได้ง่ำยกวำ่จิต
ท่ีอยูใ่นระดบัมหำกศุลขัน้พืน้ฐำนเชน่กนั 

น่ีคือเหตผุลว่ำท ำไมคนท่ีไมค่อ่ยท ำสมำธิ ไมค่อ่ยก ำหนดสต ิ (เจริญวิปัสสนำ) จิตใจถึงได้เร่าร้อนได้
ง่ายกว่าคนท่ีท ำสมำธิหรือก ำหนดสตอิยูเ่ป็นประจ ำ ขณะเดียวกนัคนท่ีไม่คอ่ยท ำสมำธิ ไมค่อ่ยก ำหนดสต ิก็จะ
ท าสมาธิได้ยากกว่าด้วย 

และกำรท่ีบางคนท าสมาธิได้ยาก แตบ่ำงคนกลบัท ำได้ง่ำยกวำ่ ก็เป็นเพรำะแตล่ะคนมีพืน้ฐำนของ
จิตใจท่ีแตกตำ่งกนั คือมีควำมประณีตของจิตโดยส่วนใหญ่ ท่ีแตกตำ่งกนันัน่เอง 

กำรท่ีคนเราจะรู้สึกเป็นสุขขึน้มานัน้ ก็เป็นเพราะจิตของเขาในขณะนัน้ มีความประณีตสูงขึน้

กว่าสภาวะจิตที่เป็นพืน้ฐาน หรือมีควำมประณีตสงูขึน้กวำ่สภำวะจิตท่ีเป็นปรกตธิรรมดำของเขำนัน่เอง เช่น  

คนท่ีมีชีวิตอยูใ่นสงัคมทัว่ไปนัน้ โดยสว่นใหญ่แล้วในชีวิตประจ ำวนัจะถกูควำมโลภขัน้กลาง หรือ

โทสะขัน้อ่อนครอบง ำอยูเ่ป็นประจ ำ (ดรูำยละเอียดของสภำพจิตแตล่ะชนิด ในตำรำงข้ำงบนประกอบ) 
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ดงันัน้เม่ือได้ดหูนงั ฟังเพลง เต้นร ำ ฯลฯ (โลภะขัน้อ่อนทัง้หลำย) ซึง่จะท ำให้จิตประณีตขึน้กวำ่ในสภำวะ
ปรกติ ก็จะท ำให้รู้สกึวำ่มีควำมสขุขึน้มำได้ 

ดงันัน้ กำรดหูนงั ฟังเพลง ซึง่ถึงแม้จะเป็นกิเลสก็ไม่ใช่จะมีผลเสียเสมอไป เพรำะอยำ่งน้อยก็ท ำให้
จิตประณีตขึน้มำได้ระดบัหนึ่ง แตก็่ควรควบคมุให้อยูใ่นระดับที่เหมาะสม มีสตรัิกษำตวัได้ 

แตก่ำรท่ีคนบำงคน เม่ือได้ท ำร้ำยตนเองหรือผู้ อ่ืนแล้วรู้สึกวำ่มีควำมสขุนัน้ เป็นเพรำะวำ่พืน้ฐำนจิตใจ
ของเขำอยูใ่นขัน้โทสมลูจิตขัน้รุนแรงท่ีรุนแรงกวำ่นัน้นัน่เอง เม่ือเขำสำมำรถเบ่ียงเบนความสนใจของตนเอง
ไปสู่สภาวะท่ีมีความรุนแรงน้อยลงได้ หรือสำมำรถท ำให้ความรุนแรงนัน้ผ่อนคลายลงได้ จงึท ำให้รู้สกึ
เป็นสขุขึน้มำได้ 

คนท่ีฉลำดในกำรพฒันำจิต จะต้องคอยสังเกต/ส ารวจจิตของตนอยู่เสมอ วำ่ตอนนีจ้ิตของตนอยู่
ในขัน้ไหน ดีขึน้หรือแยล่งอย่ำงไร 

ถ้ำจะให้ดี อยำ่งน้อยท่ีสดุควรพิจำรณำจิตของตนเองก่อนนอนทุกคืน วำ่วนันีท้ัง้วนัจิตอยูใ่นสภำพ
ไหนบ้ำง เพรำะถ้ำยิ่งรู้ทันจิตได้เร็วเท่าไหร่ โอกาสที่จิตจะถอยหลังลงไป ก็จะน้อยลงเท่านัน้ ถ้ำพลำด
พลัง้ไปก็จะแก้ไขได้โดยง่ำย เพรำะจิตยงัไมก่ระด้ำงเกินไป 

ถ้ำจะให้ดีท่ีสดุก็คือ ต้องฝึกให้มีสติรู้เท่าทันจิตอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะได้ประคบัประคองจิต ให้อยูใ่น
สภำพท่ีดีอยูเ่สมอ เป็นภูมิคุ้มกันจิตให้ตกไปอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีได้ยากขึน้ และยงัเป็นกำรเจริญวิปัสสนำ 
คือศกึษำธรรมชำตขิองจิตไปพร้อมกนัด้วย และเม่ือมีโอกำสท่ีจะพฒันำจิตได้มำกเป็นพิเศษ เชน่ กำรสมำทำน

อโุบสถศีล (ศีล8) กำรท ำสมำธิ กำรเจริญวิปัสสนำอย่ำงเข้มข้น ก็จะไมป่ลอ่ยให้โอกำสนัน้ผำ่นไปอย่ำงเปลำ่
ประโยชน์เลย แม้ในชีวิตประจ ำวนัตำมปรกติ ก็จะพยำยำมจดัเวลำให้กบักำรท ำสมำธิ และวิปัสสนำอยูเ่ป็น
ประจ ำ มำกบ้ำงน้อยบ้ำงตำมท่ีจะท ำได้ 

ทัง้นีก็้เพ่ือจะท าสภาพที่เป็นปรกตขิองจิตของตนเองให้ประณีตที่สุด คือเพ่ือให้จิตอยูใ่นสภำพท่ี
ประณีตท่ีสดุเป็นปรกตนิัน่เอง ซึง่จะสง่ผลให้จิตแปรปรวนไปสูส่ภำพท่ีหยำบกวำ่ หรือร้อนกวำ่ได้ยำกขึน้ และ
สำมำรถพฒันำจิตให้สงูขึน้ ประณีตขึน้ได้โดยง่ำย 

ตวัอยำ่งของกำรปรับสภำพจิต เชน่กำรแก้ควำมโกรธโดยการแผ่เมตตาให้แก่คนท่ีเราโกรธนัน้ ก็
เพ่ือเป็นกำรปรับสภำพจิตให้ประณีตขึน้โดยเร็ว คือจำกโทสะเป็นเมตตำ ซึง่เป็นสภาวะของจิตที่ตรงข้ามกัน 
ระหว่างร้อนกับเย็น ซึง่ถ้ำสำมำรถแผเ่มตตำให้กบัคนนัน้ได้อยำ่งสนิทใจ โทสะก็จะหำยไป และจิตก็จะ
ประณีตขึน้มำก 

แตถ้่ำไมส่ำมำรถท ำได้ในทนัที ก็อาจใช้การพจิารณาเพื่อข่มความโกรธเอาไว้ (ดวูิธีแก้ควำมโกรธ/

พยำปำทะ ในเร่ืองนิวรณ์ 5 และวิธีแก้ไข ในหมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ) ประกอบ) แล้วก็แผเ่มตตำ
ให้กบัตวัเองและสรรพสตัว์ทัว่ๆ ไปก่อน เพ่ือให้จิตเย็นขึน้ แล้วจงึคอ่ยๆ แผใ่ห้กบัคนท่ีเรำโกรธก็ได้ ต้องฝืนใจ
ยงัไงก็คงต้องพยำยำมฝึกเอำไว้ 
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ถ้ำยงัไมไ่หวอีก ก็พิจำรณำวำ่ท่ีเรำแผใ่ห้นัน้ จริงๆ แล้วก็เพ่ือประโยชน์ของตวัเรำเอง คือเพื่อปรับ
สภาพจิตของเราให้ดีขึน้ จะได้พ้นทุกข์จากไฟโทสะ ไมใ่ชเ่พ่ือคนท่ีเรำโกรธสกัหนอ่ย 

ลองคดิดเูถิดวำ่จะมีควำมปลำบปลืม้ใจเพียงใด ถ้ำวนัหนึง่ข้ำงหน้ำ สำมำรถแผเ่มตตำให้กบัคนท่ีเรำ
โกรธได้อยำ่งจริงใจ และสนิทใจเหมือนแผใ่ห้กบัตนเอง อยากให้ตัวเรามีความสุขเช่นไร ก็ปรารถนาให้ผู้ท่ี
เราโกรธมีความสุขเช่นนัน้ โดยไมรู้่สกึขดัแย้งในใจเลยแม้แตน่ิดเดียว ถึงวนันัน้ก็จะเป็นคนท่ีไม่มีศัตรูเลย 
คือใครจะโกรธ จะเป็นศตัรูกบัเรำก็เป็นเร่ืองของเขำ แตเ่รำจะไมเ่ป็นศตัรูกบัใครเลย มีแตค่วำมเมตตำให้แก่
สรรพสตัว์ทัง้หลำยอย่ำงเสมอกนัหมด ด้วยควำมจริงใจ 
 

ธมัมโชติ 

26 พฤศจิกำยน 2543 
 

พุทธวธีิพัฒนาจติ 
 

*** ก่อนท่ีทำ่นจะอ่ำนเร่ืองนี ้ทำงผู้ด ำเนินกำรขอแนะน ำให้ทำ่นอำ่นเร่ืองล าดับขัน้ของจิต ในหมวด

บทวิเคราะห์ ให้จบเสียก่อน จะท ำให้มองเห็นภำพรวมได้ชดัเจนขึน้ *** 
กำรพฒันำจิตใจ หรือกำรปรับสภาพจิตให้ประณีตขึน้ ตำมแนวทำงของพระพทุธศำสนำนัน้ มี

หลำยล ำดบัขัน้ ตัง้แตว่ิธีง่ำยๆ ใช้เวลำและควำมเพียรพยำยำมน้อย ไปจนถึงขัน้ท่ีต้องใช้เวลำและควำมเพียร
มำก ทัง้นีก็้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคล ซึง่แตล่ะขัน้แตล่ะวิธีก็ให้ผลท่ีแตกตำ่งกนัไป 

สรุปเป็นขัน้ ได้ดงันี ้
1.) กำรให้ทำน 
2.) กำรรักษำศีล 
3.) กำรท ำสมำธิ รวมทัง้กำรแผเ่มตตำ 
4.) กำรเจริญวิปัสสนำ 

 

การให้ทาน 
กำรให้ทำนนัน้ นบัว่ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในกำรปรับสภำพจิต ใช้เวลำและควำมพยำยำมน้อย สง่ผลให้

จิตใจประณีต ผ่องใส เบำสบำยได้ในระดบัหนึง่ (ระดบัมหำกศุลจิต ขัน้พืน้ฐำน) 
กำรให้ทำนท่ีแท้จริงนัน้ คือกำรให้ด้วยควำมปรารถนาดีแก่ผู้รับอย่างจริงใจ โดยไมห่วงัผลตอบแทน

ใดๆ เลย ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้จำกตวัผู้ รับเองและจำกผู้ อ่ืน กำรให้ท่ีบริสทุธ์ิมำกเทำ่ใด ก็จะให้ผล

ท่ีมำกขึน้เทำ่นัน้ (ดเูร่ืองท าบุญอย่างไรได้บุญมาก ในหมวดทาน ประกอบ) 
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กำรให้ทำนเป็นกำรลดความยดึม่ันถือม่ัน และลดควำมตระหน่ีในของท่ีให้เป็นทำนนัน้ลงไป และ

เน่ืองจำกควำมยึดมัน่ถือมัน่นีเ้องท่ีเป็นต้นเหตขุองกิเลสตวัอ่ืนๆ (ดเูร่ืองกิเลสเกิดจากอะไร ในหมวด
วิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) ดงันัน้ กำรให้ทำนจงึส่งผลให้เกิดกำรขัดเกลากิเลสตัวอ่ืนๆ ไปในตัวด้วย
เชน่กนั 

กำรให้ทำนจงึนบัเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีที่ สุดในกำรพฒันำจิตใจ เร่ิมต้นจำกกำรให้เล็กๆ น้อยๆ ก่อน เชน่ 
สิ่งของเหลือใช้ เงินไมก่ี่สตำงค์ กำรให้ควำมรู้ ให้ควำมชว่ยเหลือด้วยแรงงำน หรือแม้แตก่ำรให้อภยั เม่ือจิต
ประณีตขึน้เร่ือยๆ แล้ว กำรให้ท่ียิ่งใหญ่กว่ำนัน้ก็จะตำมมำเอง อนัจะท ำให้จิตใจประณีต ผ่องใส เบำสบำยขึน้
ตำมล ำดบั ชีวิตก็จะมีควำมสขุท่ีเบำสบำยมำกขึน้เร่ือยๆ 
 

การรักษาศีล 
กำรรักษำศีลนัน้ สำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย เพียงแตค่อยระวงั ไมใ่ห้เกิดกำร

ลว่งละเมิดทำงกำย หรือทำงวำจำเทำ่นัน้เอง และเน่ืองจำกกำรรักษำศีลนัน้ ต้องท ำอย่ำงตอ่เน่ืองเป็นเวลำนำน 
ท ำให้ต้องใช้ควำมพยายามมากกว่าการให้ทาน ผลท่ีได้จึงสูงกว่าด้วย (ถึงแม้จะท ำให้จิตอยูใ่นระดบัมหำ

กศุลขัน้พืน้ฐำนเหมือนกนัก็ตำม แตก็่มีก ำลงัมำกกวำ่ เพรำะต้องท ำอยู่ตลอดเวลำ จงึขดัเกลำจิตใจได้ดีกวำ่) 
กำรถือศีลแตล่ะข้อนัน้ จะสง่ผลให้เกิดกำรขดัเกลำ กำรปรับปรุงพฒันำจิต ในทิศทำงท่ีแตกตำ่งกนัไป 

ดงัท่ีแสดงรำยละเอียดเอำไว้ในเร่ืองประโยชน์ของศีล 5 ในหมวดศีล 

สาเหตุที่การรักษาศีลสามารถท าให้จิตประณีต ละเอียดอ่อนขึน้ได้ก็เพรำะ ศีลสว่นใหญ่ 

โดยเฉพำะศีล 5 นัน้ ถกูบญัญตัขิึน้มำเพื่อควบคมุ ไมใ่ห้มีกำรแสดงออกทำงกำย หรือทำงวำจำ ไปในทำงท่ี
ตอบสนองอ ำนำจของกิเลส 

ดงันัน้ กำรท ำผิดศีลแตล่ะครัง้ จงึท ำให้จิตหยาบกระด้างขึน้ ตำมลกัษณะของกิเลสท่ีครอบง ำจิตอยู่
นัน้ ถ้ำยิ่งท ำผิดศีลมำกครัง้ และบอ่ยครัง้มำกขึน้เท่ำไหร่ จิตก็จะยิ่งหยำบกระด้ำงขึน้ไปเร่ือยๆ จงึสำมำรถท ำ
ผิดได้รุนแรงมำกขึน้ไปเร่ือยๆ ซึง่ก็จะสง่ผลให้จิตหยำบกระด้ำงหนกัขึน้ไปอีก เป็นวังวนพอกพูนไม่รู้จบสิน้ 

ครัน้พอมำรักษำศีล กิเลสเหลำ่นัน้จงึครอบง ำจิตใจได้น้อยลง กิเลสจึงมีก าลังอ่อนลงเร่ือยๆ สง่ผล
ให้จิตประณีต ละเอียดออ่นขึน้ไปเร่ือยๆ 
 

การท าสมาธิ 
กำรท่ีจะท ำสมำธิ รวมทัง้กำรจะเจริญวิปัสสนำให้ได้ผลดี หรือสำมำรถท ำได้โดยง่ำยนัน้ ควรท่ีจะมีกำร

เตรียมความพร้อม โดยกำรปรับสภาพของจิตใจให้ประณีต ละเอียดออ่นขึน้มำก่อน ด้วยกำรให้ทำนและ
กำรรักษำศีล เพรำะถ้ำจิตใจไมป่ระณีตพอ จะท ำสมำธิและเจริญวิปัสสนำได้ยำก 

จิตที่มีกิเลสนัน้ ก็เหมือนน า้ที่มีเศษฝุ่นเศษดนิเจือปนอยู่ ครัน้พอน ำ้นัน้กระเพ่ือมไหว เศษตะกอน
ตำ่งๆ ก็ยอ่มจะฟุ้ งขึน้มำ น ำ้ก็จะอยูใ่นลกัษณะท่ีขุน่ข้น 
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จิตท่ีมีกิเลสก็เชน่กนั เม่ือซดัสำ่ยไปมำ ก็ย่อมจะขุน่ข้นไปด้วยกิเลส จิตจงึหยำบกระด้ำง ไมป่ระณีต
ละเอียดออ่น ท ำให้ไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็น 

จิตในสภำวะปรกติของคนทัว่ๆ ไปนัน้ จะซดัสำ่ยอยู่ตลอดเวลำ กำรท ำสมาธิหรือสมถกรรมฐาน ก็
คือกำรรวมจิตให้เป็นหนึง่ เพง่ไปยงัจดุยดึจิตเพียงจดุเดียว เพ่ือไม่ให้จิตซัดส่ายไปมา 

เหมือนกำรท ำน ำ้ท่ีกระเพ่ือมอยูใ่ห้นิ่ง เม่ือน ำ้นิ่งแล้วไมน่ำนนกัยอ่มตกตะกอน ท ำให้น ำ้ใสขึน้ฉนัใด  
เม่ือจิตนิ่ง ไมซ่ดัสำ่ย กิเลสก็ยอ่มจะตกตะกอนฉนันัน้ เพรำะจิตไมไ่ปเกำะเก่ียวอะไร ให้กิเลสแสดงตวัออกมำ 
จิตจงึประณีต ผอ่งใส เบกิบำน สงบ เย็นสบำย 

จิตท่ีมีสมำธิจะอยูใ่นสภำพท่ีประณีต ละเอียดอ่อนกว่าจิตขัน้มหากุศลขัน้พืน้ฐาน จงึท ำให้มี
ความสุขที่มากกว่ากำรให้ทำน และกำรรักษำศีล 

การแผ่เมตตานัน้ ก็จดัเป็นกำรท ำสมำธิชนิดหนึง่เชน่กนั เป็นกำรท ำสมำธิโดยมีสรรพสตัว์ทัง้หลำย 

(เป็นควำมรู้สกึท่ีไมเ่ฉพำะเจำะจงถึงใครโดยเฉพำะ เรียกวำ่เป็นกำรแผเ่มตตำแบบอัปปมัญญา คือแผไ่ปโดย
ไมมี่ประมำณ) เป็นจดุยึดเหน่ียวจิตใจ 

หรือจะแผเ่มตตำแบบเฉพำะเจาะจงบุคคลใดบคุคลหนึง่ก็ได้  แตจ่ะมีอานิสงส์น้อยกว่าแบบอปัป
มญัญำ เพรำะใจไมเ่ปิดกว้ำงเทำ่ 

กำรแผเ่มตตำนัน้นอกจำกเป็นกำรท ำสมำธิแล้ว ยงัมีผลในกำรขัดเกลากิเลสประเภทโทสะ (ควำม
โกรธ) โดยตรงอีกด้วย เพรำะเมตตำกบัโทสะนัน้เป็นสภำพจิตท่ีตรงข้ำมกนั เหมือนน ำ้แข็งกบัไฟเลยทีเดียว 
เพรำะฉะนัน้ คนท่ีโกรธง่ายจงึสมควรเป็นอยำ่งยิ่งท่ีจะแผเ่มตตำเป็นประจ ำ เพ่ือท ำใจให้เย็นลง 
 

การเจริญวปัิสสนา 
วิปัสสนำนัน้ไม่ใช่การท าสมาธิ แตก็่สำมำรถท าควบคู่กันไปได้ และทัง้สองอย่ำงนีก็้มีผลเกือ้หนุน

ซึ่งกันและกัน คือคนท่ีมีสมำธิก็จะเจริญวิปัสสนำได้ง่ำยขึน้ เพรำะจิตใจประณีต ไมข่ำดสติ และจิตใจไม่
วอกแวกซดัส่ำยไปมำ ท ำให้สงัเกตสิ่งตำ่งๆ ได้โดยง่ำย ละเอียด และชดัเจน 

ในขณะท่ีผลของกำรเจริญวิปัสสนำ คือควำมคลำยควำมยดึมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลงไปนัน้ ก็จะท ำให้จิตไม่
ไปเกำะเก่ียวกบัสิ่งตำ่งๆ จงึไม่มีอะไรมาคอยดงึจิตให้ซัดส่ายไปมา กำรท ำสมำธิจงึกลำยเป็นเร่ืองง่ำยไปใน
ตวั 

กำรเจริญวิปัสสนำ ก็คือกำรตำมสังเกตธรรมชาตขิองสิ่งต่างๆ โดยเฉพำะร่ำงกำยและจิตใจ เพ่ือให้
เห็นควำมจริงท่ีวำ่ สิ่งทัง้ปวงล้วนไม่ควรค่าแก่การยึดม่ันถือม่ัน เพรำะควำมท่ีไม่เท่ียง เป็นทกุข์ ไมอ่ยูใ่น
อ ำนำจ ไมเ่ป็นไปตำมควำมต้องกำรของใครนัน่เอง ซึง่ผลท่ีต้องกำรขัน้สงูสดุก็คือ กำรคลายความยดึม่ันในสิ่ง
ทัง้ปวงลงไป อนัจะเป็นผลให้กิเลสทัง้หลายถูกท าลายลงไปอย่างสิน้เชิง คือกำรบรรลุมรรค ผล นิพพาน
นัน่เอง 
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ส ำหรับรายละเอียดในเร่ืองกำรเจริญวิปัสสนำนัน้ ขอให้ดใูนเร่ืองตำ่งๆ ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) 

ซึง่ได้อธิบำยไว้อยำ่งละเอียด ตำมล ำดบัขัน้ตอนแล้ว 
กำรเจริญวิปัสสนานัน้ให้ผลสูงกว่าการท าสมาธิ เพรำะเม่ือเปรียบเทียบจิตท่ีมีกิเลสเหมือนน ำ้ท่ีมี

ฝุ่ น มีเศษดนิเจือปนแล้ว กำรท ำสมาธิเหมือนกำรท ำให้น ำ้นัน้ใสขึน้ด้วยกำรปล่อยให้ตกตะกอน ท ำให้น ำ้
สว่นบน หรือจิตส านึกใสขึน้มำได้ แตว่่ำตะกอน หรือกิเลสเหลำ่นัน้ก็ไมไ่ด้หำยไปไหน ยงัคงนอนก้นอยู่ใน

จิตใต้ส านึก (อนสุยักิเลส) อยูน่ัน่เอง รอวนัท่ีจะแผลงฤทธ์ิออกมำได้อีกในอนำคต (เม่ือมีโอกำส คือมีเหตุ
ปัจจยั/สิ่งแวดล้อมท่ีเหมำะสม) 

แตก่ำรเจริญวิปัสสนานัน้ เม่ือบรรลมุรรคผลแตล่ะขัน้ ก็เหมือนเป็นกำรกรองน า้นัน้ ด้วยไส้กรองท่ี
ละเอียดขึน้เร่ือยๆ ท ำให้เศษฝุ่ นเศษดนิหรือกิเลส ในน ำ้หรือในจิตนัน้ถูกก าจัดออกไปอย่างถาวร จงึไมมี่
โอกำสท่ีจะกลบัมำแผลงฤทธ์ิได้อีกเลย ไมว่ำ่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตำม เหมือนน ำ้ท่ีปรำศจำกสิ่งเจือปน จะเขยำ่ จะ
แกวง่ จะกวนให้กระเพ่ือมอย่ำงไร น ำ้นัน้ก็ยงัคงใสสะอำดอยูน่ัน่เอง 

กำรเจริญวิปัสสนำ จงึเป็นกำรท ำควำมสะอำดจิตใจให้หมดจด ผ่องใสอย่างแท้จริง ทัง้ในสว่นของ
จิตส ำนกึ และจิตใต้ส ำนึก อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา และเป็นขัน้สงูสดุของพทุธวิธีพฒันำ
จิต 
 

ธมัมโชติ 

6 ธนัวำคม 2543 
 

ความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอน 
 

ทกุวนันี ้เรำทำ่นทัง้หลำยคงเคยได้ยินได้ฟังค ำวำ่ประมาท หรือไม่ประมาท กนัมำแล้ว คนละนบัครัง้
ไมถ้่วน กนัทัง้นัน้ ครำวนีล้องมำดกูนัว่ำ ค ำวำ่ไมป่ระมำทท่ีพระพทุธเจ้ำทรงสอนนัน้ ทรงมุ่งเน้นในเร่ืองอะไร
กันแน่ 

ผู้ ท่ีเคยอำ่นพระไตรปิฎกมำมำกพอ (ไมใ่ชอ่ำ่นเพียงแคไ่มก่ี่สตูร) ก็จะมองเห็นภาพรวมของเนือ้หำ 
และจุดประสงค์ในกำรแสดงธรรมของพระพทุธเจ้ำได้วำ่ พระองค์ทรงมีพระมหำกรุณำธิคณุ ท่ีจะชีใ้ห้ผู้คน
ทัง้หลำย ได้มองเห็นความจริงของชีวิตท่ีว่ำ ชีวิตนีเ้ตม็ไปด้วยกับดัก ขวากหนาม หลุมพราง ในแทบจะทุก
ย่างก้าวของชีวิต 

ค ำวำ่กบัดกั ขวำกหนำม หลมุพรำง ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถงึสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม แตห่มำยถึงวำ่ ความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากล าบากทัง้หลำยนัน้ พร้อมท่ีจะเข้ำมำห า้หั่น บีบคัน้ ย ่ายีบีฑา เรำได้
ตลอดเวลำ 
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ไมว่ำ่จะเป็นทุกข์ทางใจ เชน่ ทกุข์จำกควำมโกรธ ควำมเครียด ควำมกงัวลใจ ควำมกลวั ควำมพลดั
พรำก ควำมผิดหวงั ควำมหดหูท้่อถอย ฯลฯ 

เรียกวำ่ ถ้ำเผลอขาดสติ หรือตัง้จิตไว้ผิดเม่ือไหร่ ก็ต้องเป็นทกุข์เม่ือนัน้ 
หรือจะเป็นทุกข์ทางกาย เชน่ ทกุข์จำกควำมหิว ควำมอิ่มจนเกินไป ควำมร้อน ควำมหนำว ควำม

เหน็ดเหน่ือย ควำมเจ็บปวด โรคภยัไข้เจ็บนำนำชนิด ควำมแก่ ควำมตำย ฯลฯ 
ซึง่ควำมทกุข์เหล่ำนี ้ ล้วนผลดัเปล่ียน หมนุเวียนเข้ำมำเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลา ไมว่ำ่จะมี

ทรัพย์สินเงินทองมำกมำยสกัเพียงใดก็ตำม ตรำบใดท่ียงัมีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีใครสำมำรถหนีพ้นไปได้เลย 
เม่ือชีวิตเตม็ไปด้วยอนัตรำยนำนปักำรอยำ่งนี ้ ผู้ ท่ียงัเพลิดเพลินในชีวิต เพลิดเพลินในภพ 

เพลิดเพลินในการเกิดอยู่ จงึได้ช่ือวำ่เป็นผู้ประมาทด้วยกนัทัง้นัน้ 
ผู้ ท่ีจะได้ช่ือวำ่เป็นผู้ไม่ประมาทก็คือ ผู้ ท่ีมีความเพียรในกำรท ำวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือจะได้พ้น

ทุกข์ท่ีจะตำมมำจำกกำรเกิดตลอดไปนัน่เอง เพรำะไมมี่ใครเลยท่ีจะรู้ว่ำ ตนเองจะมีชีวิตอยูเ่พ่ือจะท ำควำม

เพียรได้อีกนำนเทำ่ใด ดงัท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้วำ่ ไม่มีใครรู้ความตาย แม้ในวันพรุ่งนี ้ นัน่เอง (คือ
ถึงแม้พรุ่งนีบ้ำงคนจะต้องตำย แตว่นันีเ้ขำก็ยงัไมรู้่เลยวำ่ เขำเหลือเวลำดโูลกอีกเพียงวนัเดียวเท่ำนัน้เอง) 

ผู้ ท่ีพระพทุธเจ้ำทรงยอมรับอยำ่งแท้จริง วำ่เป็นผู้ ท่ีไม่มีความประมาทอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็มีแตพ่ระ
อรหันต์ทัง้หลำยเท่ำนัน้เอง เพรำะเป็นผู้ ท่ีพ้นจำกควำมทกุข์ทำงใจอยำ่งสิน้เชิงแล้ว และก ำลงัจะพ้นจำกควำม
ทกุข์ทำงกำยในเวลำอีกไมน่ำนนกั คือเม่ือปรินิพพำน 

ในปัจฉิมพุทโธวาท ท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสไว้ก่อนจะปรินิพพำนวำ่ " ดูกรภกิษุทัง้หลาย บัดนี ้ เราขอ
เตือนพวกเธอว่า สังขารทัง้หลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถดิฯ " 

จงึหมำยถึงให้ทกุคนมีความเพียรในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นัน่เอง ทัง้นีก็้เพ่ือประโยชน์ของ
ตวัผู้ปฏิบตันิัน้ นัน่เอง ซึง่แสดงให้เห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ พระองค์ทรงมีพระมหำกรุณำธิคณุตอ่ผู้คนทัง้หลำยมำก
เพียงใด ท่ีถึงแม้ในวำระสดุท้ำยของชีวิต ก็ยงัไมไ่ด้ทรงเรียกร้องสิ่งใดเพ่ือประโยชน์ของพระองค์เองเลย ทรง

หวังแต่ประโยชน์เกือ้กูลผู้อ่ืนทัง้สิน้. 

 
ธมัมโชติ 

4 มีนำคม 2544 
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น่าสงสารเจ้าก้อนดนิ !!! 
 

ดนิทัง้หลำย ไมว่ำ่จะเป็นผงดนิอยูบ่นผิวโลก บนยอดเขำ อยูใ่ต้น ำ้ หรือจะเป็นดินท่ีเขำน ำมำปัน้เป็น
แจกนัท่ีสวยงำม ปัน้เป็นยอดปรำสำทรำชวงั แม้แตปั่น้เป็นพระพทุธรูป ต่างก็คือดนิอยูน่ัน่เอง และในท่ีสดุก็
ต้องแตกหัก ย่อยสลายกลำยเป็นก้อนดินตำมพืน้ดินอยู่นัน่เอง หำได้มีอะไรท่ีแตกตำ่งกนัไม่ เพียงแตถ่กูเขำ
อุปโหลกขึน้มำช่ัวครัง้ช่ัวคราวเทำ่นัน้เอง จะมำยดึม่ันถือม่ัน เป็นจริงเป็นจงัได้อย่ำงไร 

เปรียบเหมือนรูปนาม (ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) ทัง้หลำยในวฏัสงสำร ตำ่งก็มี
จุดก าเนิดท่ีเหมือนกนั เพียงแตผ่ำ่นสิ่งแวดล้อม ผำ่นเหตุปัจจัยท่ีแตกตำ่งกนั จงึมีสัญญา (ควำมทรงจ ำ) 
และการปรุงแต่ง (กำรนึกคดิปรุงแตง่ของจิต) ท่ีแตกตำ่งกนั จงึได้กระท ากรรมท่ีแตกตำ่งกนั จงึมีก าเนิด
และวิบาก (ผลของกรรม) ท่ีแตกตำ่งกนัออกไปอยำ่งมำกมำย ถูกเขาอุปโหลก กนัไปตำ่งๆ นำนำ 

เหมือนกบัก้อนดนิท่ีถูกป้ัน ให้แตกตำ่งกนัออกไป แตท่ัง้หมดก็เป็นเพียงก้อนดนิเท่ำนัน้เอง โดยควำม
เป็นจริงแล้ว หำได้มีอะไรท่ีแตกตำ่งกนัไม ่ ตำ่งก็เป็นเพียงรูปนามเสมอเหมือนกนัหมด ผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า ก็
เพียงเพรำะบงัเอิญชำตนีิเ้กิดก่อนเขำเทำ่นัน้เอง ในชำตกิ่อนๆ ก็อำจจะเป็นเด็กกวำ่เขำก็ได้ ไมมี่อะไรแน่นอน ผู้
ท่ีเป็นใหญ่กว่าก็เพียงเพรำะ บงัเอิญกรรมดีท่ีท ำเอำไว้มีโอกำสสง่ผลก่อนเขำ เทำ่นัน้เอง หาใช่เป็นเพราะ
ความท่ีเป็นรูปนามท่ีเหนือกว่าเขาไม่ 

นัน่คือ ตำมควำมเป็นจริงแล้ว ไมว่ำ่จะเป็นใคร จะถกูอปุโหลกให้เป็นอะไร ก็เป็นเพยีงสภาวะหน่ึง ท่ี
เกิดขึน้ช่ัวขณะหน่ึงเทำ่นัน้ จะไปยดึม่ันถือม่ันหำได้ไม ่เพรำะท่ีแท้แล้วก็เป็นเพียงรูปนามธรรมดาๆ ด้วยกนั
ทัง้นัน้ เหมือนกบัดนิทัง้หลำย ไมว่ำ่จะเป็นอะไร หรืออยู่ท่ีไหน ตำ่งก็เป็นเพียงก้อนดินธรรมดา เทำ่นัน้เอง 

ผู้ ท่ีไมรู้่ควำมจริงในข้อนี ้ ตำ่งก็เกิดควำมยดึม่ันถือม่ันในตัวตนของตนขึน้ เกิดมานะ (ควำม
เยอ่หยิ่งถือตวั) ขึน้มำอยำ่งมำกมำย และต้องเป็นทุกข์อยูอ่ยำ่งมำกมำย เพรำะมำนะนัน้ (เชน่ เม่ือรู้สกึวำ่
ไมไ่ด้รับเกียรต ิ ไมไ่ด้รับควำมยอมรับนบัถือ เช่ือฟังตำมท่ีหวงัไว้) เปรียบเหมือนก้อนดนิท่ีถูกเขาป้ันเป็นแจกนั
ท่ีสวยงำม และถูกอุปโหลกวำ่เป็นของดี มีคำ่มีรำคำ แล้วก้อนดนิก้อนนัน้ก็เกิดควำมหลงตัว คิดวำ่ตนเองมี
คำ่เชน่นัน้ขึน้มำจริงๆ เกิดมานะ และต้องเป็นทุกข์เพรำะมำนะนัน้ไมรู้่จกัจบจกัสิน้ ทัง้ท่ีควำมจริงแล้ว อีกไม่
นาน ก็ต้องแตกสลาย กลำยเป็นก้อนดนิ ให้เขำเหยียบย ่าอยูเ่ชน่เดมิ 

 

ช่างน่าสงสารจริงๆ เจ้าก้อนดนิ (ผู้โง่เขลา) เอ๋ย !!! 
 

จะเอาอะไรกันมากมายกับชีวิตที่ไร้สาระ และเตม็ไปด้วยความทุกข์นี ้??? 

ในเม่ือหาอะไรท่ีเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เลย เพราะไม่มีอะไรท่ีอยู่ในอ านาจของใครทัง้สิน้... 

 
ธมัมโชติ 

7 มีนำคม 2544 
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สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในอนันตจักรวาล 
 

สิ่งท่ีจะกลำ่วถึงตอ่ไปนี ้ ไม่ใช่สัตว์ประหลาดจากต่างดาว ไมใ่ชโ่รคภยัไข้เจ็บ ไมใ่ชส่ิ่งไกลตวัท่ีไหน 
แตเ่ป็นจิตของเรำแตล่ะคนนัน่เอง ท่ีกลำ่ววำ่จิตของเรำเองคือสิ่งท่ีนำ่กลวัท่ีสดุในอนนัตจกัรวำลนัน้ ก็เพรำะวำ่ 
โดยควำมเป็นจริงท่ีแท้แล้วสิ่งอ่ืนหรือคนอ่ืนนัน้ ไมมี่อะไรหรือใครเลย ท่ีจะท ำให้เรำเป็นทุกข์ได้ ไมว่ำ่จะเป็น

ค ำพดู กำรกระท ำ สำยตำ กิริยำ ทำ่ทำง น ำ้เสียง ฯลฯ (ถ้ำจิตของเรำไมไ่ปยดึมัน่ถือมัน่ ไมห่วัน่ไหวไปตำมสิ่ง
เหลำ่นัน้) แตส่ิ่งท่ีท ำให้เรำเป็นทกุข์ ก็คือจิตของเรำเองท่ีหว่ันไหวไปตำมสิ่งเหลำ่นัน้ตำ่งหำก 

ไมว่ำ่คนอ่ืนจะแสดงกิริยำในทำงท่ีดีหรือไมดี่ก็ตำม ถ้ำจิตของเรำไปยดึม่ันก็ยอ่มจะหว่ันไหว ถ้ำไม่
หวัน่ไหวไปในทำงท่ีเป็นสุข ก็หวัน่ไหวไปในทำงท่ีเป็นทุกข์ คือถ้ำปรุงแตง่ให้สขุก็สขุ ปรุงแตง่ให้ทกุข์ก็ทกุข์ แต่
ถ้ำจิตไม่ไปยดึม่ันก็จะไม่หว่ันไหว เม่ือไมห่วัน่ไหวก็จะสงบระงับ ไมก่ระเพ่ือม ไมซ่ดัสำ่ย ไมโ่ยกโคลงเคลง
ไปมำ แล้วก็จะได้พบกบัความสุขอีกรูปแบบหน่ึง เป็นควำมสขุอนัประณีต ล ำ้ลกึ เป็นสภำวะของจิตท่ี
บริสุทธ์ิ ปลอดโปร่ง เบำสบำย ซึง่ผู้ ท่ีเคยสมัผสัมำแล้วย่อมจะซำบซึง้ใจได้ดี 

มำพิจำรณำถึงความน่ากลัวของจิตกนัตอ่ ไมใ่ชเ่ฉพำะควำมทกุข์ทำงใจเทำ่นัน้ ท่ีเกิดจำกจิตของเรำ
เอง แม้แตค่วำมทุกข์ทางกายทัง้หลำย เชน่ ควำมเจ็บปวด ควำมหนำว ควำมร้อน ก็ล้วนเกิดจำกจิตของเรำ
เองด้วย ลองพิจำรณำดสูิวำ่ คนท่ีหลบัสนิทนัน้ เป็นทกุข์เพรำะควำมเจ็บปวด ควำมหนำว ควำมร้อน ฯลฯ 
หรือไม ่ ท่ีไมเ่ป็นทกุข์นัน้ ไมใ่ชเ่พรำะเขำไมไ่ด้สมัผสักบัสิ่งแวดล้อมภำยนอกเลย แตเ่ป็นเพรำะวำ่ จิตของเขำ
ไมไ่ด้ไปรับรู้สภำวะแวดล้อมเหลำ่นัน้เลยตำ่งหำก 

น่ีก็เป็นเคร่ืองยืนยนัอยำ่งชดัเจนแล้ววำ่ สิ่งท่ีท ำให้เป็นทกุข์ทำงกำยนัน้ แท้จริงแล้วไมใ่ชส่ิ่งอ่ืนเลย แต่
เป็นเพรำะจิตของเรานีน้ัน่เอง ทกุข์ทำงกำยจงึเกิดขึน้ 

เพรำะจิตของเราเองเป็นต้นเหตท่ีุแท้จริงของทกุข์ ทัง้ทางกายและทางใจนัน่เอง จงึกลำ่วได้วำ่ จิต
ของเราเองคือสิ่งท่ีน่ากลัวที่สุดในอนันตจักรวาล สมดงัท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสไว้วำ่ 

 
ทิโส ทิส  ยนฺต  กยิรำ ... เวรี วำ ปน เวริน  

มิจฺฉำปณิหิต  จิตฺต  ..... ปำปิโย น  ตโต กเร 
 

โจรกบัโจร หรือไพรีกบัไพรี พงึท ำควำมพินำศให้แก่กนั 

สว่นจิตท่ีตัง้ไว้ผิด พงึท ำเขำให้เสียหำยยิ่งกวำ่นัน้. 
(จำกพระไตรปิฎก ขทุทกนิกำย คำถำธรรมบท) 

 
น ต  มำตำ ปิตำ กยิรำ ... อญฺเญ วำปิจ ญำตกำ 

สมฺมำปณิหิต  จิตฺต  ... เสยฺยโส น  ตโต กเร. 
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มำรดำบดิำหรือญำตเิหล่ำอ่ืน ไมพ่งึท ำเหตนุัน้ให้ได้ 
สว่นจิตท่ีตัง้ไว้ดีแล้ว พงึท ำเขำให้ดีกวำ่นัน้ 

(จำกพระไตรปิฎก ขทุทกนิกำย คำถำธรรมบท) 
 

มโนปพฺุพงฺคมำ ธมฺมำ ... มโนเสฏฺฐำ มโนมยำ 
มนสำ เจ ปทฏฺุเฐน .... ภำสต ิวำ กโรต ิวำ 
ตโต น  ทกฺุขมเนฺวติ ... จกฺก ว วหโต ปท  ฯ 

มโนปพฺุพงฺคมำ ธมฺมำ ... มโนเสฏฺฐำ มโนมยำ 

มนสำ เจ ปสนฺเนน ..... ภำสต ิวำ กโรต ิวำ 
ตโต น  สขุมเนฺวติ ...... ฉำยำว อนปุำยินี ฯ 

 
ธรรมทัง้หลำยมีใจเป็นหวัหน้ำ มีใจประเสริฐท่ีสดุ ส ำเร็จแล้วแตใ่จ 
ถ้ำบคุคลมีใจอนัโทษประทษุร้ำยแล้ว กลำ่วอยูก็่ตำม ท ำอยูก็่ตำม 

ทกุข์ย่อมไปตำมบคุคลนัน้ เพรำะทจุริต ๓ อย่ำงนัน้ 

(กำยทจุริต วจีทจุริต มโนทจุริต - ทจุริตทำงกำย วำจำ ใจ) 
เหมือนล้อหมนุไปตำมรอยเท้ำโคผู้ลำกเกวียนไปอยู่ ฉะนัน้ 

ธรรมทัง้หลำยมีใจเป็นหวัหน้ำ มีใจประเสริฐท่ีสดุ ส ำเร็จแล้วแตใ่จ 
ถ้ำบคุคลมีใจผ่องใส กลำ่วอยู่ก็ตำม ท ำอยูก็่ตำม 
สขุยอ่มไปตำมบคุคลนัน้ เพรำะสจุริต ๓ อยำ่งนัน้ 

เหมือนเงำมีปรกตไิปตำม ฉะนัน้ 

(จำกพระไตรปิฎก ขทุทกนิกำย คำถำธรรมบท) 
 

จะเห็นวำ่สิ่งท่ีท ำให้เรำได้ดี ได้ชัว่ ไปสูท่ี่สงูท่ีต ่ำ หรือเป็นสขุเป็นทกุข์ แท้จริงแล้วก็มีอยู่สิ่งเดียวเทำ่นัน้ 
ก็คือจิตของเรำ จิตของเรำเทำ่นัน้ท่ีจะบันดาลให้เรำเป็นไปตำ่งๆ ได้อยำ่งแท้จริง คนอ่ืนๆ จะมีผลบ้ำงก็เพียง
สว่นเล็กน้อย ผิวเผินในปัจจบุนัเทำ่นัน้เอง คือจะมีสว่นในกำรกระตุ้น ชกัจงู เหน่ียวน ำ ก่อกวน บอ่นท ำลำย 
แนะน ำ ให้ควำมรู้ ให้ก ำลงัใจ ให้กำรสนบัสนนุ ฯลฯ แตถ้่ำจิตของเรำแนว่แนม่ัน่คง ไมห่วัน่ไหว หรือเฉ่ือยชำ 
เฉยเมย ชำชิน คนอ่ืนเหล่ำนัน้ก็ท าอะไรเราไม่ได้ ไมว่ำ่จะท ำให้เรำดีขึน้ หรือแยล่ง จิตของเรำก็จะมีควำมคงท่ี 

(ดีคงท่ี กลำงๆ คงท่ี หรือแย่คงท่ี) ไมข่ึน้ไมล่ง 
แตถ้่ำจิตของเรำเองพุง่ตรงไปสูส่ิ่งท่ีไม่ดี คือเป็นจิตท่ีตัง้ไว้ผิดแล้ว ควำมเสียหำยทัง้ปวงก็จะตำมมำ 

ซึง่ควำมเสียหำยนัน้ จะรุนแรงกว่ำท่ีมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่จะท ำแก่เรำได้เสียอีก เพรำะมหำโจรนัน้จะท ำได้อยำ่ง
มำกก็เพียงแคท่ ำให้เรำตำยไปเทำ่นัน้เอง แล้วก็จบกันแค่นัน้ แตค่วำมเสียหำยท่ีจิตเรำสร้ำงขึน้มำเองนัน้ จะ
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ตดิตำมไปไม่รู้จักจบสิน้ หลำยภพหลำยชำติ จนกวำ่จะหมดแรงกรรมนัน้ แม้ในชำตนีิเ้อง ก็จะท ำให้จิตต้อง
เร่าร้อน เป็นทุกข์อยูเ่ป็นประจ ำ 

สว่นจิตท่ีพุง่ตรงไปสูส่ิ่งท่ีดี คือจิตท่ีตัง้ไว้ดีแล้วนัน้ ประโยชน์สขุทัง้หลำยก็จะตำมมำ ซึง่ประโยชน์นัน้ 
จะยิ่งใหญ่และมากมายจนเกินกวำ่ท่ีผู้ อ่ืนจะท ำให้ได้ เพรำะผู้ อ่ืนจะให้ได้เฉพำะควำมสขุ หรือประโยชน์ใน
ขณะนัน้ๆ เท่ำนัน้เอง ไมย่ัง่ยืน อยูไ่ด้อยำ่งมำกก็เฉพำะในชำตนีิเ้ท่ำนัน้ แตป่ระโยชน์สขุท่ีจิตเรำสร้ำงขึน้มำเอง
นัน้ จะตดิตามเราไปได้ทุกหนแห่ง หลำยภพหลำยชำติ จนกวำ่จะหมดแรงกรรมนัน้ แม้ในชำตินีก็้จะสง่ผล
ให้ได้รับความสุข ความสบายใจอยูเ่สมอ 

ค ำวำ่จิตที่ตัง้ไว้ผิดนัน้ก็คือ ตัง้ไว้ด้วยเจตนาแหง่ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมคดิท่ีจะเบียดเบียน ท ำ
ร้ำยผู้ อ่ืน อนัเป็นเหตใุห้ท ำผิดศีลธรรมนำนำประกำร ซึง่จะท ำให้ได้รับผลเป็นความทุกข์ จำกควำมกงัวลใจ 
ขดัเคืองใจ หวำดระแวง ต้องคอยระวงัศตัรูจะท ำร้ำย มีชีวิตอยู่ด้วยควำมหวำดกลวัอยูเ่สมอ ฯลฯ 

สว่นจิตท่ีตัง้ไว้ถูกก็คือ ตัง้ไว้ด้วยเจตนาแหง่ควำมเสียสละ ควำมเมตตำ กรุณำ มทุิตำ อเุบกขำ 
ควำมคดิท่ีจะชว่ยเหลือเกือ้กลูผู้ อ่ืน มีควำมเพียรในกำรรักษำศีล ท ำสมำธิ เจริญวิปัสสนำ อยูใ่นศีลธรรม ฯลฯ 
ซึง่เป็นเหตแุหง่กุศลกรรมทัง้ปวง อนัจะสง่ผลให้มีความสุข สบำยใจ ไมต้่องสะดุ้งหวำดกลวั 
 

ธมัมโชติ 

22 พฤษภำคม 2544 
 

เขตแดนระหว่างโลกกับธรรม 
 

เรำจะมำวิเครำะห์กนัว่ำ ขอบเขตหรือเขตแดนระหวำ่งโลก(โลกียะ) กบัธรรม(โลกุตระ - เหนือโลก) 
นัน้อยูท่ี่ตรงไหน หรืออะไรคือโลกอะไรคือธรรม ใครอยูใ่นโลกใครอยูใ่นธรรม 

ก่อนอ่ืนต้องขอยกพทุธพจน์ขึน้แสดงก่อน ดงันี ้
 

@ ภกิษุทัง้หลาย เราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรม 

ส่วนผู้ใด เรียนคาถาแม้คาถาเดียว (ศกึษำธรรมแม้เพียงเล็กน้อย - ธมัมโชติ) 
แล้วแทงตลอดสัจจะทัง้หลาย (เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรม = บรรลมุรรคผล - ธมัมโชติ) 

ผู้นัน้ช่ือว่าผู้ทรงธรรม. 

(จำก : อรรถกถำ ท่ี 3 ธมัมฏัฐวรรค ท่ี 19 ขทุทกนิกำย คำถำธรรมบท) 
 

ในควำมเห็นของผู้ เขียน เห็นวำ่เขตแดนระหวำ่งโลกกบัธรรมนัน้ ไม่ได้อยู่ท่ีก ำแพงวดั ไมไ่ด้อยูท่ี่ผนงั
โบสถ์ และผู้ ท่ีจะได้ช่ือว่ำอยูใ่นโลกหรืออยูใ่นธรรมนัน้ ก็ไม่ได้ขึน้กับเสือ้ผ้ำ เคร่ืองแตง่ตวั ทรงผม กิจวตัร
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ประจ ำวนั วิธีกำรหำเลีย้งชีพ กำรบริโภคอำหำร กำรท ำวตัรสวดมนต์ หรือแม้แตก่ำรศกึษำเลำ่เรียน รวมถึง
ไมไ่ด้ขึน้กบัวำ่ผู้นัน้ได้ผำ่นพิธีกรรมอะไรมำแล้วบ้ำง 

แตเ่ขตแดนระหว่างโลกกับธรรมนัน้ขึน้อยู่กับความยึดม่ันถือม่ัน คือเม่ือไหร่ท่ีจิตใจประกอบไป
ด้วยควำมยดึมัน่ถือมัน่ เม่ือนัน้ก็คือโลก แตเ่ม่ือไหร่ท่ีจิตใจไมมี่ควำมยดึมัน่ถือมัน่ เม่ือนัน้ก็คือธรรม 

ถงึแม้ว่าคนผู้นัน้จะอยูใ่นวดั หรืออยูใ่นโบสถ์ นุง่หม่จีวรย้อมด้วยน ำ้ฝำด โกนผมโกนหนวดจนเกลีย้ง
เกลำ อำ่นหนงัสือธรรม ท่องธรรม หรือสอนธรรมผู้ อ่ืนทัง้วนั หำเลีย้งชีวิตด้วยกำรบณิฑบำตทกุวนั บริโภค
อำหำรเพียงวนัละหนึง่มือ้ ท ำวตัรสวดมนต์ทกุเช้ำเย็น เรียนธรรมจนจบนกัธรรมชัน้เอก เป็นมหำเปรียญ ๙ 
ประโยค เป็นอภิธรรมบณัฑิต ผำ่นพิธีบรรพชำ อปุสมบทมำแล้วอย่ำงสมบรูณ์ ไมข่ำดตกบกพร่อง แตถ้่ำเม่ือใด
ท่ีจิตใจของเขาประกอบไปด้วยความยดึม่ันถือม่ัน เม่ือนัน้เขำก็ได้ช่ือว่ำตกอยู่ในกระแสแห่งโลก ถกูโลก
ครอบง ำไว้ อยูภ่ำยใต้อิทธิพลของกิเลส ไมอ่ำจพ้นจำกเขตแดนของโลกไปได้ เป็นโลกียะ 

ในทางกลับกัน ถึงแม้วำ่คนผู้นัน้จะเป็นผู้ครองเรือน มีครอบครัว ไมไ่ด้อยูใ่นวดั แตง่กำยอยำ่ง
ชำวบ้ำนทัว่ๆ ไป ไว้ผมยำวรุงรัง ชีวิตยุง่อยูก่บักำรท ำมำหำกินทัง้วนั มีอำชีพเหมือนคนทัว่ไปในสงัคม บริโภค

อำหำรวนัละ 4-5 มือ้ ไมเ่คยสวดมนต์ไหว้พระ ไมเ่คยศกึษำธรรมหรือศกึษำมำเพียงเล็กน้อย ไมเ่คยบรรพชำ
หรืออปุสมบทใดๆ ทัง้สิน้ แตถ้่ำเม่ือใดจิตใจของเขาไม่ประกอบไปด้วยความยดึม่ันถือม่ัน พ้นจำกอ ำนำจ
ของกิเลสทัง้ปวง เม่ือนัน้เขำก็ได้ช่ือว่ำอยู่ในเขตแดนแห่งธรรม อยูเ่หนือกระแสแหง่โลก ไมถ่กูโลกครอบง ำไว้ 

เป็นโลกุตระ อยูน่อกขอบเขตของโลก. 
แต่ก็เป็นท่ีแน่นอนว่า ผู้ ท่ีบวชอยูย่่อมมีโอกำสท่ีจะได้รับเหตปัุจจยัท่ีเอือ้อ ำนวยให้เข้ำถึงธรรม ท่ี

มำกกวำ่ผู้ครองเรือนอยูแ่ล้ว เพียงแตใ่ครจะใช้โอกำสท่ีมีอยูน่ัน้ให้เป็นประโยชน์ ได้มำกน้อยเพียงใดเทำ่นัน้เอง 
ถ้ำใครปลอ่ยให้โอกำสอนัดีนัน้ผำ่นเลยไปโดยเปลำ่ประโยชน์ ก็คงน่าเสียดายไม่น้อยเลย 

แล้วทำ่นผู้อำ่นมีควำมเห็นในเร่ืองนีเ้หลำ่นีอ้ยำ่งไรกนับ้ำงครับ ??? 

 
ธมัมโชติ 

28 พฤษภำคม 2544 
 

ระวังการยดึที่จะไม่ยดึ 
 

กำรหลดุพ้นหรือควำมไมย่ึดมัน่ในสิ่งทัง้ปวงนัน้ เป็นจดุมุง่หมำยท่ีส ำคญัของพระพทุธศำสนำ แต่
ควำมไมย่ดึมัน่นัน้ เป็นควำมรู้สกึท่ีลึกซึง้ละเอียดอ่อนเป็นอยำ่งยิ่ง ยำกท่ีคนทัว่ไปจะรู้ซึง้ถึงควำมรู้สึกของ
ควำมไมย่ดึมัน่ถือมัน่ได้อยำ่งแท้จริง จนท ำให้บำงคนเกิดอำกำรยึดที่จะไม่ยดึขึน้มำ แล้วเข้าใจผิดคดิว่ำนัน่
คือกำรไมย่ดึมัน่ 
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จะขอเลำ่เร่ืองประกอบเร่ืองหนึง่เพ่ือเป็นอทุำหรณ์ และเพ่ือให้เข้ำใจเร่ืองกำรยึดมัน่หรือไมย่ดึมัน่ ได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันี ้

เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง ณ ส ำนกัสงฆ์แหง่หนึง่ (รำยละเอียดบำงสว่นอำจคลำดเคล่ือนไปบ้ำง 

เพรำะเหตกุำรณ์นีเ้กิดขึน้ตัง้แต ่ พ.ศ. 2538) ท่ีส ำนกัฯ แหง่นีจ้ะเน้นมากในเร่ือง กำรไมย่ดึมัน่ถือมัน่ มี
ผู้ เก่ียวข้องในเร่ืองนี ้3 คน ขอใช้นำมสมมติดงันีคื้อ 

1.) ภกิษุ ก. เป็นผู้ ท่ีบวช ณ ส ำนกัฯ แหง่นี ้ได้รับกำรยอมรับนบัถือให้เป็นผู้สอนธรรม เป็นอนัดบัท่ีสอง 
รองจำกเจ้ำส ำนกัฯ 

2.) ภกิษุ ข. พึง่มำจำกท่ีอ่ืนได้ไมน่ำน 
3.) อุบาสก มำท ำกรรมฐำนท่ีส ำนกัฯ แหง่นีเ้ป็นวนัแรก 

 
เย็นวนันัน้ภกิษุ ก. เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีปอูำสนะส ำหรับนัง่ท ำวตัรเย็น และภิกษุ ก. ได้ปอูาสนะสีเหลือง 

(เชน่เดียวกบัท่ีปใูห้ภิกษุ) ไว้ให้อบุำสกนัง่ด้วย ครัน้ถึงเวลำท ำวตัรเย็น 

ภิกษุ ข. พดูกบัอบุำสก : อบุำสก ! หยิบอำสนะสีเทามำปนูัง่ด้วย 
ภิกษุ ก. : ไมต้่องหยิบมำหรอก ปอูำสนะเหลืองไว้ให้แล้ว 
ภิกษุ ข. : สีเหลืองเป็นสีของพระ อบุำสกนัง่ไมไ่ด้ 
ภิกษุ ก. : จะมำยดึอะไรกบัสี สีก็เป็นเพียงสี ใช้สีเหลืองดีแล้ว ถ้ำใช้สีเทำก็เป็นกำรยึดในสีนะ่สิ 
ภิกษุทัง้สองรูปจงึโต้เถียงกนัพกัใหญ่ โดยภิกษุ ข. พยำยำมยืนยนัวำ่สีเหลืองเป็นสีของพระ อบุำสกใช้

อำสนะสีเหลืองไมไ่ด้ ในขณะท่ีภิกษุ ก. พยำยำมใช้เหตผุลวำ่ถ้ำใช้สีอ่ืนก็แสดงวำ่ ยดึมัน่ถือมัน่ในสี 
เพรำะฉะนัน้ ต้องใช้สีเหลืองจงึจะแสดงวำ่ไมย่ดึมัน่ แตเ่น่ืองจำกในส ำนกัฯ แหง่นี ้สถำนภำพของภิกษุ ก. เป็น
ท่ียอมรับมำกกวำ่ ในท่ีสดุภิกษุ ข. ก็ต้องเป็นฝ่ำยยอมแพ้ 

 

วเิคราะห์ 

จะเห็นได้วำ่ภกิษุ ข. นัน้ มีควำมยึดมัน่ถือมัน่ในสีอยำ่งชดัเจน สว่นภกิษุ ก. นัน้ ดูคล้ายกับว่า ไมมี่
ควำมยึดมัน่ถือมัน่ แตค่วำมจริงแล้วภิกษุ ก. นัน้ ก็มีควำมยดึมัน่เชน่เดียวกนั แตเ่ป็นควำมยดึมัน่ถือมัน่ในขัน้
ที่สอง คือยดึม่ันว่าจะต้องไม่ยดึม่ัน จงึไมย่อมให้ใช้สีอ่ืน นอกจำกสีเหลือง 

ผู้ ท่ีไมมี่ควำมยึดมัน่ถือมัน่อย่างแท้จริงนัน้ จะต้องมีใจท่ีเสมอเหมือนกนัหมด ไมว่่ำจะใช้สีใดๆ ก็ตำม 
จะต้องไมมี่ควำมรู้สึกท่ีแตกตำ่งกนัเลย จะต้องมีใจท่ีเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง ไมย่ดึมัน่แม้กระทัง่ในควำมไมย่ดึ
มัน่ และไม่มีแม้กระทัง่ความคิดว่าจะไม่ยดึม่ันถือม่ัน เพรำะในท่ีสดุแล้วจะท ำให้เกิดควำมยึดมัน่ถือมัน่ใน
ควำมคดิอนันัน้ขึน้มำอีก ซึง่จะเป็นควำมยึดมัน่ท่ีละเอียดอ่อนมาก ยำกท่ีจะรู้สกึถึงควำมยดึมัน่อนันีไ้ด้ 
จนกวำ่จะพ้นจำกควำมยดึมัน่ถือมัน่ในระดบันีไ้ปแล้วจริงๆ 
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ท่านเว่ยหลาง หรือท่านฮุ่ยเน้ง (สงัฆนำยกองค์ท่ี 6 แหง่นิกำยเซ็น ในประเทศจีน) ได้กลำ่วถึง
สภำวะของจิต ท่ีพ้นจำกควำมยดึมัน่ถือมัน่เอำไว้วำ่ 

"เม่ือเรำใช้มนั(จิต/ควำมคดิ) มันแทรกเข้าไปได้ในทุกส่ิง แต่ไม่ตดิแจอยู่ในส่ิงใดเลย" 
 

ธมัมโชติ 

4 มิถนุำยน 2544 
 

อย่าคดิว่าตนเองเป็นนักปฏิบัต ิ
 

กำรปฏิบตัธิรรม ไมว่ำ่จะเป็นสมถกรรมฐำน หรือวิปัสสนำกรรมฐำน ถ้ำปฏิบัตอิย่างถูกทาง ก็ล้วน
เป็นสิ่งท่ีดี มีประโยชน์ด้วยกนัทัง้นัน้ 

แตถ้่ำผู้ปฏิบตัมีิควำมคิด หรือควำมรู้สกึว่ำตนเองเป็นนักปฏิบัต ิ ก็อำจจะไม่เป็นผลดีตอ่ตวัผู้ปฏิบตัิ

เอง (เฉพำะผู้ ท่ียงัมีกิเลสอยู่) เทำ่ใดนกั ทัง้นีเ้พรำะถ้ำมีควำมคดิหรือควำมรู้สึกดงักลำ่วขึน้มำ ก็เป็นกำรเส่ียง
ท่ีจะท ำให้เกิดสิ่งเหลำ่นีต้ำมมำ คือ 

1.) เกิดอตมิานะ คือควำมรู้สกึวำ่เรำเหนือกว่ำคนอ่ืน ซึง่เป็นกิเลสชนิดหนึง่ จะท ำให้จิตใจแข็งกระด้ำง 
ถือดี ท ำให้กรรมฐำนก้ำวหน้ำได้ยำกขึน้ 

2.) เกิดความยดึม่ันถือม่ันในการปฏิบัติ  กำรท ำกรรมฐำนท่ีจะได้ผลดีนัน้ จะต้องท าใจให้สบาย 
ไมมี่ควำมมุง่หวงัจะให้ได้รับควำมส ำเร็จ ควรคิดเพียงวำ่เรำจะท าในสิ่งที่ดี สว่นผลส ำเร็จนัน้จะได้
แคไ่หนก็แคน่ัน้ กำรคิดเชน่นีจ้ะท ำให้จิตใจละเอียด ประณีต โลง่สบำย จิตใจจะอยูก่บัสิ่งท่ีเป็น
ปัจจบุนั ไมฟุ่้ งไปหำควำมส ำเร็จท่ียงัมำไมถ่ึง กรรมฐำนก็จะก้ำวหน้ำไปได้ ตำมเหตปัุจจยัท่ีเกิดขึน้ 

แตถ้่ำเกิดความยดึม่ันถือม่ันในกำรปฏิบตัขิึน้มำแล้ว ผลจะเป็นในทำงตรงกนัข้ำม คือจะ
เกิดควำมเครียด จิตใจแข็งกระด้ำง ฟุ้ งซำ่นไปหำควำมส ำเร็จซึง่ยงัมำไมถ่ึง เพรำะมวัแตค่ดิวำ่ 
เม่ือไหร่จะส ำเร็จขัน้นัน้ขัน้นีส้กัที ยิ่งเครียดยิ่งฟุ้ งกรรมฐำนก็ยิ่งไม่ก้าวหน้า ในท่ีสดุก็อำจถึงขัน้หมด
หวงั ท้อแท้ แล้วเลิกท ำกรรมฐำนไปได้ 

ผู้ปฏิบตัิควรคดิอย่ำงมำกท่ีสดุก็เพียงวำ่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ คือศกึษำธรรมชำตขิองจิต หรือศกึษำ
ธรรมชำตขิองรูปนำม ท่ีก าลังปรากฏอยู่ในขณะนัน้ เพ่ือให้รู้ ให้เข้ำใจธรรมชำตขิองสิ่งตำ่งๆ ตำมควำมเป็น
จริง แล้วท ำกรรมฐำนรวมทัง้ใช้ชีวิตประจ ำวนั ไปอยำ่งท่ีสมควรจะให้เป็น ไมเ่คร่งเครียดโดยไมจ่ ำเป็น ถ้ำท ำ

ได้อยำ่งนีแ้ล้ว ควำมเจริญในธรรมก็จะตำมมำเอง (ค ำวำ่ก ำลงัศกึษำอยูนี่ ้ ขอให้มีควำมหมำยตำมตวัอกัษร
เชน่นัน้จริงๆ ไมไ่ด้หมำยถึงว่ำเป็นเสกขบคุคล อนัหมำยถึงอริยบคุคลท่ียงัไมเ่ป็นพระอรหนัต์) 

ธมัมโชติ 

10 มิถนุำยน 2544 
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รูป – การเกิดและการละ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Friday, June 29, 2001 5:22 AM 

Subject: ขอรำยละเอียดครับ 

 
ท่ีมำท่ีไปของกำรเกิดรูป(กำย) เป็นมำอยำ่งไร? 

ท ำไมสตัว์โลกจงึยดึอยำ่งเหนียวแนน่หำทำงออกอยำก และเป็นทกุข์....? 

วิธีกำรพิจำรณำเพ่ือละรูป.....และผลกำรทดสอบ....เป็นอยำ่งไร? 

 
ตอบ 

ขอบคณุมำกครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 
ผมขอตอบค ำถำมเป็นข้อๆ ดงันีน้ะครับ 

1.) ท่ีมาท่ีไปของการเกิดรูป(กาย)เป็นมาอย่างไร? 
1.1) ข้อนีต้้องท ำควำมเข้ำใจก่อนวำ่ ตำมค ำสอนของพระพทุธศำสนำนัน้ ชีวิตในวฏัสงสำร

สำมำรถเกิดได้ในหลำยภพภมูิ ซึง่แบง่ได้เป็น 31 ภมูิ ใน 31 ภมูินี ้27 ภมูิจะมีรูป(กำย) 
อีก 4 ภมูิจะมีเฉพำะนำมคือ เจตสิก+จิต = เวทนำ+สญัญำ+สงัขำร+วิญญำณ(จิต) 

โดยไมมี่รูป(กำย)อยูเ่ลย (ขอให้ดรูำยละเอียดในเร่ืองขันธ์ 5 และเร่ืองภพภูมิใน
พระพุทธศาสนา หมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 

1.2) ในชำตไิหนใครจะไปเกิดในภูมิใดนัน้ ขึน้อยู่กบัสภำพจิตตอนใกล้จะตำยเป็นส ำคญั คือถ้ำ
จติในตอนนัน้มีสภำพเป็นอย่ำงไร เม่ือตำยแล้วก็จะไปเกิดใหมใ่นภพภมูิท่ีมีลกัษณะอยำ่ง
เดียวกนันัน้ ส ำหรับพระอรหนัต์นัน้เน่ืองจำกไมมี่ควำมยินดีในกำรเกิดแล้ว เม่ือตำยไปแล้ว

จงึไมมี่เชือ้ให้ต้องเกิดอีก (ขอให้ดรูำยละเอียดในเร่ืองปฏิจจสมุปบาท หมวดธรรมทั่วไป 

และเร่ืองสัญโยชน์ 10 หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 
1.3)  นัน่คือ ท่ีมำท่ีไปของกำรเกิดรูป(กำย) ก็ประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

1. สภำพจิต(ซึง่ก็คือตณัหำในภพ) ในขณะท่ีใกล้จะตำยนัน้ เขำมีควำมยินดีในกำรมีรูป
(กำย)อยูด้่วย หรือยินดีในกำรเห็นรูป ได้กลิ่น ลิม้รส มีสมัผสัทำงกำย ซึง่จะเป็น
แรงผลกัดนัให้กำยเกิดขึน้มำ 
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2. เป็นธรรมชำติของภพภมูิท่ีเขำไปเกิดนัน้เอง ท่ีจะต้องมีรูป(กำย)อยู่ด้วย สว่นเม่ือไปเกิด
แล้วจะมีรูปกำยอย่ำงไรนัน้ ก็ขึน้กบัธรรมชำตขิองภพภมูินัน้ ประกอบกบักรรมท่ีเขำได้ท ำ
มำ  

2.) ท าไมสัตว์โลกจึงยดึอย่างเหนียวแน่นหาทางออกอยาก 

ท่ีเป็นเชน่นัน้เพรำะควำมรู้สึกวำ่รูปเป็นเรำ หรือเป็นของๆ เรำ หรือเป็นตวัเป็นตนของเรำ ควำมยดึมัน่
ถือมัน่จงึเกิดขึน้มำ และควำมรู้สกึนีมี้มำนำนนบัชำตไิมถ้่วนแล้ว จงึฝังแนน่อยูใ่นจิตใต้ส ำนกึ ไมอ่ำจท ำให้หมด

ไปได้ง่ำยๆ (ขอให้ดรูำยละเอียดในเร่ืองกิเลสเกิดจากอะไร หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 
3.) ... และเป็นทุกข์....? 

ขอให้ดรูำยละเอียดในเร่ืองทุกข์เกิดจากอะไร หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ 
4.) วิธีการพจิารณาเพ่ือละรูป 

ขอให้ดรูำยละเอียดในทกุๆ เร่ืองในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ ท่ีส ำคญัส ำหรับเร่ืองรูปก็คือ 
กำรสงัเกต + พิจำรณำ = ให้เห็นควำมทกุข์ + โทษ + ควำมน่ำเบื่อหนำ่ยในกำรบ ำรุงรักษำ + ควำมไม่
เท่ียงแท้แนน่อน + ควำมแปรปรวนไปตลอดเวลำ + ควำมไมอ่ยูใ่นอ ำนำจ + ไมเ่ป็นไปตำมท่ีปรำรถนำ + 

ควำมเป็นท่ีเกิดของสิ่งสกปรก + ควำมเป็นรังของโรคร้ำยนำนำประกำร + ฯลฯ ของรูป หรือท่ีมีสำเหตมุำจำก
รูป 

อนัท่ีจริงแล้วร่ำงกำยนีก็้มีเฉพำะผิวหนงั+เส้นผม+คิว้ เทำ่นัน้ท่ีพอจะมีควำมนำ่ดอูยู่บ้ำง แตพ่อลอก
ผิวหนงัออกแล้ว ก็จะเหลือแตส่ิ่งท่ีนำ่เกลียดน่ำกลวัน่ำขยะแขยง รวมทัง้ของเนำ่เสียตำ่งๆ อยูเ่ทำ่นัน้ 

ลองคดิดเูถิดวำ่ สิ่งท่ีไมอ่ยูใ่นอ ำนำจ ไมเ่ป็นไปดงัใจปรำรถนำ แถมเป็นบอ่เกิดแหง่ทกุข์นำนำประกำร
อยำ่งนี ้ ควรหรือท่ีจะเรียกว่ำเรำ หรือของๆ เรำ หรือตวัตนของเรำ และสิ่งท่ีไมเ่ท่ียงแท้แนน่อน แปรปรวนไป
ตลอดเวลำอยำ่งนี ้ ควรหรือท่ีจะยดึมัน่ถือมัน่ การยดึม่ันถือม่ันในส่ิงท่ีไม่อยู่ในอ านาจ แปรปรวนไปอยู่

ตลอดเวลา ก็มีแต่ทุกข์เท่านัน้ท่ีหวังได้ !!! 
แตค่วำมจริงแล้วผมไม่แนะน าให้ละรูปเพียงอย่างเดียวเทำ่นัน้ ท่ีถกูแล้วจะต้องดวูำ่ผู้ปฏิบตัรู้ิสกึว่ำ

สว่นไหนคือเรำ (อำจจะเป็นรูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร วิญญำณ หรือทัง้หมดรวมกนัเลยก็ได้) แล้วตำมดตูำม
สงัเกตสว่นนัน้ไปเร่ือยๆ เพ่ือให้เห็นธรรมชำติของสิ่งนัน้ๆ ชดัเจนขึน้เร่ือยๆ ก็จะคลำยควำมยึดมัน่ในสิ่งนัน้ไปได้

เร่ือยๆ เอง และเม่ือละ"เรำ" ได้แล้ว "ของๆ เรำ" ก็จะไมมี่ไปเอง 
เม่ือปฏิบตัไิปมำกขึน้ๆ ควำมรู้สกึวำ่เป็นเรำอาจจะย้ายจุดไปได้ เชน่ จำกรูป > สงัขำร > วิญญำณ 

เป็นต้น ก็ขอให้ย้ำยต ำแหนง่กำรสงัเกตตำมไปเร่ือยๆ 

นอกจำกนี ้ขอให้ดรูำยละเอียดในเร่ืองพระสารีบุตร หมวดตัวอย่างการบรรลุธรรม ประกอบด้วย. 
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5.) .....และผลการทดสอบ....เป็นอย่างไร? 

5.1) ผลทัว่ไปนัน้เป็นสิ่งท่ีรู้ได้เฉพำะตน ซึง่สำมำรถเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มำตรฐำนได้ โดยดท่ีู

เร่ืองอริยบุคคล 8 ประเภท หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ ท่ีส ำคญัคือดท่ีูควำม
ยดึมัน่ถือมัน่ท่ีเหลืออยู่ และกิเลสตำ่งๆ ท่ีมีอยู่ 

5.2) ส ำหรับเร่ืองรูปโดยเฉพำะนัน้ ก็ดท่ีูควำมยึดมัน่ถือมัน่ในรูป หรือควำมยินดีในรูปหรือกำรมี
รูป หรือควำมรู้สกึวำ่รูปเป็นเรำ หรือของๆ เรำ หรือเป็นตวัเป็นตนของเรำ เป็นส ำคญั 

 
หวงัวำ่จะให้ควำมกระจำ่งได้ตำมสมควรนะครับ 

ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรืออยำกทรำบอะไรเพิ่มเตมิ ก็ขอเชิญถำมมำใหมไ่ด้ตำมสบำย ไมต้่องเกรงใจนะ
ครับ ผมยินดีตอบให้ทกุฉบบั 

 
ธมัมโชติ 

11 กรกฎำคม 2544 
 

เก่ียวกับการฆ่าตัวตาย 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Friday, July 27, 2001 5:29 PM 
Subject: สวสัดีครับ 

ผมเข้ำไปอำ่นมำ ใน web อะครับ แตไ่มค่อ่ยเข้ำใจ บทควำมนี ้ ครับ (เร่ืองพระวักกลิ (อีกรูป

หน่ึง) ในหมวดตัวอย่างการบรรลุธรรม - ธมัมโชติ) ชว่ยอธิบำยหน่อยครับ 

การฆ่าตัวตายชนิดหน่ึงท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต าหนิ คือการฆ่าตัวตายที่ไม่ต้องเกิดใหม่อีก ซึ่ง
มีภกิษุหลายรูปได้ท าเช่นนี ้ โดยที่ส่วนใหญ่จะอาศัยการพจิารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึน้ก่อนตาย เพื่อ
ละความยนิดีพอใจในการเกิดใหม่ รวมถงึความยนิดีพอใจและความยดึม่ันถือม่ัน ในรูปนามทัง้หลาย
ลงไป เพราะเหน็ความทุกข์ท่ีเกิดขึน้จากรูปนามนัน้ 

ผมงงตรงท่ีวำ่ พอพระภิกษุ พิจำรณำทกุขเวทนำ แล้ว ก็ฆำ่ตวัตำย เลยเหรอครับ ท่ีไมบ่ำปเพรำะ ก่อน
ตำย จิตไมไ่ด้เศร้ำเหรอ ครับ 

ขอบคณุมำกครับ 
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ตอบ 
เรียน คณุ... 

ขอบคณุครับท่ีมีควำมสนใจในเว็บไซต์ธมัมโชติ 
 
ส ำหรับค ำถำมท่ีถำมมำนัน้ ผมขอตอบอยำ่งนีค้รับ 

ก่อนอ่ืนคงต้องท ำควำมเข้ำใจเร่ืองบำปกบับญุก่อน 

o บุญคือกำรช ำระจิตให้ผ่องใส(จำกกิเลส) 
o บาปคือกำรท ำให้จิตเศร้ำหมอง(ด้วยกิเลส - ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง - ขอให้ดู

รำยละเอียดของจิตแตล่ะประเภทในเร่ืองล าดับขัน้ของจิต ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบ) 
 

คนทัว่ไปก่อนฆ่ำตวัตำยนัน้ จิตจะน้อมไปในทำงโทสะ (ควำมโกรธ เศร้ำ หดหู่ หมดหวงั กลวั) (ดเูร่ือง
โทษของการฆ่าตัวตาย ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบ) แตก่ำรฆำ่ตวัตำยของภิกษุในกรณีท่ีพระพทุธเจ้ำ
ไมท่รงต ำหนินัน้ ผมเข้ำใจวำ่ทำ่นคงไมน้่อมใจไปในทำงโทสะ แตน้่อมใจไปในควำมเห็นโทษภยัของรูปนำม 

หรือร่ำงกำย/จิตใจ เพ่ือท่ีจะละคลำยควำมยึดมัน่ในรูปนำมทัง้หลำยลงไป ซึง่จิตในลกัษณะนีไ้มใ่ชกิ่เลส แต่
เป็นวิปัสสนำปัญญำซึง่เป็นมหำกศุลจิต 

และเม่ือทกุขเวทนำอนัแรงกล้ำก่อนท่ีทำ่นจะสิน้ลมบงัเกิดขึน้ ทำ่นก็ไมป่ล่อยให้โทสะเกิดขึน้ (คือไม่
รู้สกึหวำดกลวั หรือทกุข์ทรมำนใจใดๆ เลย จะมีก็เพียงทกุข์ทำงกำยเทำ่นัน้) และยงัใช้ประโยชน์จำก
ทกุขเวทนำทำงกำยนัน้ ในกำรตดัควำมเย่ือใย ยินดีในรูปนำมทัง้หลำย และชีวิตในวฏัสงสำรลงไป ซึง่จิตของ
ทำ่นในขณะเหลำ่นัน้ย่อมจะเป็นบญุ เป็นกศุลอยำ่งยิ่ง ไมไ่ด้เป็นบำปเลย 

หวงัวำ่จะพอท ำให้คณุ... หำยงงได้บ้ำงนะครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัในเร่ืองอ่ืนๆ อีก ก็เมล์มำถำมได้เร่ือยๆ นะครับ ผมยินดีตอบให้ทกุฉบบั 

ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 
1 สิงหำคม 2544 

 

ธรรมะจากเลขศูนย์ "0" 
 

เร่ืองนีเ้ขียนขึน้จำกกำรจดุประกำย ของค ำสอนอนัเป็นหลกัส ำคญัของนิกายมาธยมิก ซึง่เป็นนิกำยท่ี

ส ำคญัของศาสนาพุทธมหายาน ฝ่ายศูนยตวาทิน (เน้นเร่ืองศนูยตำ หรือสญุญตำ) ซึง่มีผู้น ำท่ีส ำคญัคือ
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อาจารย์นาครชุน ผู้แตง่คมัภีร์มาธยมิกศาสตร์ อนัว่ำด้วยเร่ืองทำงสำยกลำง ผู้ มีวำทะวำ่ สรฺวมฺ ศูนฺยมฺ 

(อำ่นวำ่ สะ-ระ-วมั ศนู-นะ-ยมั โดย ระ กบั นะ ออกคร่ึงเสียง เป็นภำษำสนัสกฤต ตรงกบัภำษำบำลีวำ่ สพพฺ 
สุญญฺ ) ซึง่แปลวำ่ ส่ิงทัง้ปวงล้วนเป็นของศูนย์ คือเป็นของว่างเปล่า 
 

ขอนอบน้อมแดส่มเดจ็พระผู้ มีพระภำคเจ้ำฯ 
พระธรรม 
พระสงฆ์ 

กรำบนมสักำรทำ่นอำจำรย์นำครชนุ 
 

ทำ่นทัง้หลำยลองมองเข้ำไปท่ีเลขศนูย์ "0" ดสูิ ไมว่ำ่จะมองจำกทิศทำงใด ก็จะเห็นเส้นขอบท่ีปิด
รอบอยำ่งมิดชิด แนน่หนำ ประดจุวำ่อดัแนน่ไปด้วยสำระเตม็เพียบไปหมด แตภ่ำยในสิ กลบัวำ่งเปลำ่ กลวงโบ๋ 
หำสำระแก่นสำรใดๆ ไมไ่ด้เลย 

ชีวิตทัง้หลำยในวฏัสงสำรก็เชน่กนั ดเูผินๆ ก็เหมือนกบัวำ่เตม็ไปด้วยสำระแก่นสำร นำ่รักนำ่ใคร่ นำ่
ปรำรถนำ ดจุวำ่จะยดึมัน่ถือมัน่ เป็นจริงเป็นจงัได้เชน่นัน้ แตพ่อเวลำผ่ำนไปได้ไมน่ำน สิ่งเหลำ่นัน้ก็กลำยเป็น
เพียงควำมวำ่งเปล่ำ เหลือเพียงควำมทรงจ ำลมๆ แล้งๆ ท่ีไมอ่ำจหวนคืนมำให้สมัผสัได้อีกเลย 

ไมต่ำ่งอะไรกบัควำมฝัน ในขณะท่ีก ำลงัฝันอยู ่ ก็รู้สึกเหมือนกบัวำ่เป็นจริงเป็นจงั สขุก็สขุจริง ทกุข์ก็

ทกุข์จริง เหน่ือยก็เหน่ือยจริง แตพ่อต่ืนขึน้มำ ... มีอะไรเหลืออยูบ้่ำงเลำ่ ??? 

แล้วชีวิตจริงกบัควำมฝันมีอะไรท่ีตำ่งกนัเลำ่ ทกุสิ่งทกุอยำ่งเกิดขึน้มำ ตัง้อยูไ่ด้ไมน่ำน แล้วก็แปรปรวน
ไป ดบัไป หำอะไรท่ีมีควำมเท่ียงแท้แนน่อน คงเส้นคงวำ ท่ีพอจะให้ยึดถือ ยดึมัน่ถือมัน่ วำ่สิ่งนัน้เป็นเช่นนัน้
จริงๆ ไมใ่ชเ่ป็นอยำ่งอ่ืน ไมมี่เลย อยำ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือหนงัสือท่ีคณุก ำลงัอำ่น ก ำลงัจ้องมองอยูใ่น
ขณะนี ้ มนัจะอยูใ่นสภำพท่ีใครๆ เรียกมนัวำ่คอมพิวเตอร์ หรือหนงัสือไปได้อีกนำนสกัเทำ่ไหร่ หลงัจำกนัน้จะ
กลำยสภำพเป็นอะไร ก็ไมส่ำมำรถจะคำดเดำได้เลย 

แล้วทรัพย์สมบตัิ หน้ำท่ีกำรงำน ยศฐำบรรดำศกัดิ์ หน้ำตำในสงัคม ควำมสขุ ควำมทกุข์ ควำมส ำเร็จ 
ควำมล้มเหลว หรือแม้แตพ่อ่ แม ่พ่ี น้อง เพ่ือนฝงู คนรัก รวมทัง้ทกุสิ่งทกุอยำ่ง ท่ีคณุมีคณุเป็นอยูใ่นเวลำนี ้มนั
จะอยูก่บัคณุไปได้อีกนำนเท่ำไรกนั ในท่ีสดุมนัก็จะเหลือเพียงควำมทรงจ ำลมๆ แล้งๆ อีกเชน่กนั 

ทำ่นทัง้หลำยเคยเห็นเศษกระดกูท่ีเหลือจำกกำรเผำ ของคนท่ีท่ำนเคยรู้จกัหรือเปล่ำ ทำ่นเห็นหรือ
เปลำ่วำ่ควำมสขุ ควำมทกุข์ ควำมยำกล ำบำก ควำมส ำเร็จ ควำมล้มเหลวตำ่งๆ นำนำ ท่ีคนๆ นัน้เคยตอ่สู้ ฝ่ำ
ฟันมำตลอดชีวิต ในท่ีสดุแล้วเหลืออะไรให้กบัเขำบ้ำง นอกจำกเศษกระดกูไมก่ี่ชิน้ ซึ่งจะกระจดักระจำย และ
ยอ่ยสลำยไปในท่ีสดุ บำงคนอำจจะเหลือสมบตัเิอำไว้ให้ลกูหลำนแยง่กนับ้ำง แล้วไมน่ำนก็หมดไป บำงคน
อำจจะมีช่ือเสียงดีบ้ำง ไมดี่บ้ำง เอำไว้ให้คนกล่ำวถึง แตไ่มน่ำนก็ย่อมจะหมดไปอีกเชน่กนั แตท่ี่แน่ๆ  สิ่งท่ีวำ่
เหลืออยูเ่หลำ่นัน้ มีประโยชน์อะไรกบัคนท่ีตำยแล้วบ้ำง สิ่งท่ีจะตดิตำมไปได้ก็มีเพียงบญุกบับำปท่ีเคยท ำ
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เอำไว้เทำ่นัน้ แตเ่ม่ือกรรมใดสง่ผลจนหมดสิน้ก ำลงัแล้ว กรรมเหลำ่นัน้ก็ย่อมจะหมดสิน้ไปด้วยเชน่กนั สรุป
แล้วในท่ีสดุก็จะเหลือเพียงควำมวำ่งเปลำ่ กบัควำมทรงจ ำลมๆ แล้งๆ เหมือนควำมฝันเทำ่นัน้เอง 

แล้วในวฏัสงสำรนีมี้อะไรท่ีตำ่งจำกควำมฝัน มีอะไรท่ีตำ่งจำกเลขศนูย์ "0" เลำ่ ??? 

จะเอาอะไรกันมากกับชีวติ !!! 
 

ธมัมโชติ 

27 ตลุำคม 2544  
 

ความรักที่ไม่เป็นทุกข์ 
 

ผู้คนทัง้หลำยเกือบจะทัง้หมดในโลกนี ้ ล้วนอยำกมีหรือแสวงหำควำมรักด้วยกนัทัง้นัน้ เพรำะเขำ
เหลำ่นัน้คิดว่ำควำมรักจะน ำมำซึง่ควำมสขุ แตจ่ะมีสกัก่ีคนท่ีมีควำมสขุจำกควำมรักได้อย่ำงแท้จริง โดยไมมี่

ควำมทกุข์มำเจือปนด้วยเลย ทัง้ในขณะเร่ิมต้น ทำ่มกลำง และท่ีสดุ (ซึง่จะต้องเกิดขึน้อยำ่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ไม่
วำ่จะเป็นกำรจำกเป็นคือทัง้สองฝ่ำยล้วนยงัมีชีวิตอยู่ หรือจำกตำยคือฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือทัง้สองฝ่ำยต้องตำย

จำกกนัไป) 
ควำมรักนัน้มีหลำยรูปแบบ ซึง่แตล่ะรูปแบบก็ท ำให้มีควำมสขุ ควำมทกุข์ท่ีแตกตำ่งกนัออกไป ความ

รักที่ท าให้เป็นทุกข์คือความรักที่ประกอบไปด้วยความยดึม่ันถือม่ัน ยดึมัน่วำ่เป็นของๆ เรำ เป็นคนรัก
ของเรำ เขำจะต้องมีเรำคนเดียวตลอดไป อยำ่ได้ไปชำยตำมองคนอ่ืนเลย เขำจะต้องรักเรำและอยู่กบัเรำ
ตลอดไป จะต้องเป็นไปตำมท่ีใจเรำปรำรถนำ ฯลฯ 

ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็ต้องรักโดยไม่มีความยดึม่ันถือม่ัน มีแตค่วำมเมตตำ ปรำรถนำดีตอ่เขำด้วย
ใจจริง แตไ่มย่ดึมัน่วำ่เขำจะต้องเป็นอยำ่งท่ีเรำปรำรถนำ หรือคำดหวงัจะให้เป็น ต้องรักในสว่นท่ีดีของเขำ 
ขณะเดียวกนัก็ต้องยอมรับหรือท ำใจในส่วนท่ีไมดี่ของเขำด้วย อย่ำคำดหวงัว่ำจะได้พบกบัคนท่ีสมบรูณ์ 
เพียบพร้อมไปทกุกระเบียดนิว้ 

และต้องยอมรับควำมจริงว่ำสิ่งตำ่งๆ ล้วนเปล่ียนแปลงไปตำมเหตปัุจจยั แม้ร่ำงกำยและจิตใจของเรำ

เองยงัเอำแน่อะไรไมไ่ด้เลย แล้วจะไปหวงัอะไรกบัคนอ่ืนเลำ่ วนันี ้ ตอนนีดี้ ใครจะรับรองได้วำ่อีก 1 นำที
ข้ำงหน้ำจะยงัดีอยูเ่หมือนเดิม กำรไปยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งท่ีไมอ่ยูใ่นอ ำนำจ มีควำมแปรปรวนเป็นธรรมดำ ก็มีแต่
ทกุข์เทำ่นัน้ท่ีหวงัได้ 

ถ้ำยอมรับควำมจริงเหลำ่นี ้และท ำใจได้อยำ่งแท้จริง สำมำรถรักได้โดยปรำศจำกควำมยดึมัน่ถือมัน่ มี
จิตท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยควำมเมตตำท่ีบริสทุธ์ิ รักเพ่ือจะให้โดยไมห่วงัอะไรตอบแทน ไมใ่ชรั่กเพ่ือจะรับ รักเพ่ือจะ

ให้คนท่ีเรำรักมีควำมสขุ ก็จะไมต้่องเป็นทกุข์ใจเพรำะควำมรักนัน้ (ควำมรู้สึกเชน่นีม้กัจะไมเ่รียกกนัวำ่ควำม
รัก แตจ่ะเรียกวำ่ควำมเมตตำ เพรำะโดยทัว่ไปแล้วควำมรักมกัจะประกอบไปด้วยควำมยึดมัน่ถือมัน่ 
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พระพทุธเจ้ำจงึตรัสวำ่ "โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส* ย่อมเกิดแต่ของท่ีรัก เป็นมาแต่ของ

ที่รัก") แตถ้่ำท ำใจเชน่นัน้ไมไ่ด้ กำรอยูค่นเดียวก็นำ่จะมีควำมสขุมำกกวำ่ ดงัค ำท่ีว่ำ: 
 

[๒๙๖] ..... ความเย่ือใยย่อมมีแก่บุคคลผู้เก่ียวข้องกัน 

ทุกข์นีย่้อมเกิดขึน้ตามความเยื่อใย 
บุคคลเล็งเห็นโทษอันเกิดแต่ความเยื่อใย 

พงึเท่ียวไปผู้เดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ ..... 
(ขคัควิสำณสตูรท่ี ๓ พระไตรปิฎก พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๗ 

ขทุทกนิกำย ขทุทกปำฐ - ธรรมบท - อทุำน) 
 

โสกะ – ควำมโศก 
ปริเทวะ - ควำมร ่ำไรร ำพนั, ควำมคร ่ำครวญ, ควำมร ำพนัด้วยเสียใจ, ควำมบน่เพ้อ 
โทมนสั - ควำมเสียใจ, ควำมเป็นทกุข์ใจ 
อปุำยำส - ควำมคบัแค้นใจ, ควำมสิน้หวงั 
 

ธมัมโชติ 

24 พฤศจิกำยน 2544 
 
 
 

พุทธพจน์เก่ียวกับแผ่นดนิ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 2 ทีฆนิกำย 

มหำวรรค มหำปรินิพพำนสตูร 
 

[๙๘] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ..... 
ดูกรอานนท์ มหาปฐพีนีต้ัง้อยู่บนน า้ น า้ตัง้อยู่บนลม ลมตัง้อยู่บนอากาศ ..... 

 

วเิคราะห์ 
1.) เม่ือดจูำกลกูโลกแล้ว จะเห็นวำ่พืน้ดนิบริเวณชมพทูวีป หรือแถบประเทศอินเดีย และเนปำลใน

ปัจจบุนันีน้ัน้ จะเป็นดงัในภำพตอ่ไปนี ้
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จะเห็นวำ่คนท่ีอยูบ่ริเวณชมพทูวีปนัน้ ถ้ำสำมำรถมองทะลพืุน้ดนิลงไปได้ แนวสำยตำนัน้ก็จะทะลผุำ่น
จดุศนูย์กลำงของโลก (ท่ีใจกลำงโลก) ลงไป จนถึงผิวโลกอีกด้ำนหนึง่ ทัง้นีเ้พรำะไมว่ำ่คนจะยืนอยูจ่ดุไหนของ

ผิวโลก ถ้ำเขำยืนตวัตรงแล้ว ล ำตวัของเขำจะตัง้ฉำกกบัผิวดนิท่ีเป็นพืน้รำบเสมอ (ผิวดนิท่ีไมมี่ควำมชนั) 
เม่ือดจูำกลกูโลกแล้ว จะเห็นวำ่ผิวโลกฝ่ังตรงข้ำมกบัชมพทูวีปนัน้ ก็คือมหำสมทุรแปซิฟิก ซึง่อยูท่ำง

ตอนใต้ของทวีปอเมริกำเหนือและประเทศเม็กซิโก และอยูเ่หนือทวีปแอนตำร์กตกิำ บริเวณขัว้โลกใต้ 
ดงันัน้ ผู้ ท่ีอยูท่ี่ชมพทูวีป และสำมำรถมองทะลพืุน้ดินลงไปได้ (ดภูำพด้ำนลำ่งประกอบ) ก็จะเห็นวำ่

พืน้ดนิตัง้อยูบ่นน ำ้ (มหำสมทุรแปซิฟิก) และเห็นวำ่น ำ้ตัง้อยู่บนลม (ลมท่ีพดัท่ีผิวน ำ้ทะเล) และเห็นวำ่ลม
ตัง้อยู่บนอำกำศ (อำกำศท่ีถดัจำกลมออกไป) 

ดงัในภำพข้ำงลำ่งนี ้ (ซึง่คนจะรู้สกึวำ่ตนเองอยูบ่นดนิ ไมใ่ชยื่นตะแคงอยูข้่ำงโลกดงัภำพข้ำงบน จงึ
ต้องหมนุโลกให้เหมือนคนอยูข้่ำงบน ตำมควำมรู้สึกของคนจริงๆ) 

 

 
 
 
ซึง่จะเห็นวำ่ตรงกบัท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสไว้ทกุประกำร 
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2.) บำงทำ่นอำจจะแย้งได้ว่ำ กำรท่ีจะคิดวำ่พืน้ดนิตัง้อยู่บนน ำ้นัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลก เพรำะพืน้ดนิมี
มหำสมทุรล้อมรอบอยูแ่ล้ว กำรท่ีจะจินตนำกำรไปวำ่แผ่นดนิเป็นก้อน ลอยอยู่ในน ำ้ เหมือนเรือ
ใหญ่ลอยอยูใ่นทะเล ก็เป็นเร่ืองท่ีจะเป็นไปได้เชน่กนั 

ค ำแย้งเชน่นีก็้ฟังดมีูเหตผุลท่ีเป็นไปได้ แตถ้่ำพิจำรณำถึงสว่นตอ่ไป คือ น ำ้ตัง้อยูบ่นลม 

และลมตัง้อยู่บนอำกำศแล้ว จะเห็นวำ่ถ้ำไมรู้่ไมเ่ห็นจริงๆ แล้ว (โดยเฉพำะด้วยควำมรู้พืน้ฐำนทำง
วิทยำศำสตร์เทำ่ท่ีคนทัว่ไปมีอยูใ่นสมยันัน้ ซึง่คงจะไมรู้่เร่ืองแรงดงึดดูของโลก และแรงดงึดดู

ระหวำ่งมวล) ก็คงจะเป็นไปไมไ่ด้เลย ท่ีจะมีคนจินตนำกำรได้ว่ำน ำ้จะสำมำรถตัง้อยูบ่นลม โดยท่ี
ลมนัน้ตัง้อยู่บนอำกำศได้ เพรำะถ้ำเป็นเชน่นัน้ก็คงจะต้องคดิวำ่ น ำ้ก็จะร่วงไหลลงไปอยำ่งไมต้่อง
สงสยั และแผน่ดนิก็จะต้องร่วงหลน่ตำมไปด้วย ใครเลำ่จะคดิว่ำน ำ้จะสำมำรถลอยนิ่งอยูไ่ด้บนลม 
และบนอำกำศ 

3.) จำกเหตผุล 2 ข้อข้ำงต้น ก็นำ่จะพอสรุปได้วำ่พทุธพจน์ท่ีวำ่ ..... มหาปฐพีนีต้ัง้อยู่บนน า้ น า้

ตัง้อยู่บนลม ลมตัง้อยู่บนอากาศ ..... นี ้ นำ่จะเกิดได้จำกพระสพัพญัญตุญำณของ
พระพทุธเจ้ำโดยแท้ 

 
ธมัมโชติ 

3 กมุภำพนัธ์ 2545  
 

การถูกให้ร้าย 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้ถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่ำนอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Tuesday, February 12, 2002 1:37 AM 
Subject: กำรถกูให้ร้ำย 
 

ผมมีค ำถำมเก่ียวกบัวิธีกำรจดักำรกบับคุคลท่ีคอยจะท ำร้ำยเรำ 
ในกำรท ำงำน ยอ่มมีเร่ืองขดัแย้งกบัคน บคุคลท่ีไมเ่ป็นมิตรพยำยำมหำทำงท่ีจะท ำร้ำยและให้ร้ำยเรำ 

ผมศกึษำธรรมะมำ ก็เห็นค ำสอนของพระพทุธเจ้ำวำ่ให้ปลอ่ยวำงและแผเ่มตตำ ใครโกรธตอบถือวำ่เลวกว่ำ
บคุคลท่ีโกรธเรำเสียอีก แตย่ิ่งเรำเฉย เขำก็คิดว่ำรังแกเรำได้โดยง่ำย ก็จะยิ่งหำเร่ืองเรำเข้ำไปอีก ดงันัน้ผมเลย
ไมแ่นใ่จในค ำสอนนีว้่ำจะใช้ได้ผลกบัคนชัว่ ผมยงัเป็นปถุชุนธรรมดำ ยงัมีควำมอ่อนไหวตอ่โลกธรรม ไม่
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เหมือนกบัพระอรหนัต์ท่ีไมห่วัน่ไหวเร่ืองใดๆ ทัง้สิน้ เพรำะหมดกิเลสแล้ว ดงันัน้ผมอยำกจะถำมวำ่ถ้ำเจอคนท่ี
จะคอยท ำร้ำยและให้ร้ำยเรำ เรำควรจะโต้ตอบดีหรือไม่ จะขดัแย้งกบัค ำสอนของศำสนำพทุธหรือไม่ มีวิธีกำร
จดักำรกบัคนชัว่ท่ีคอยให้ร้ำยเรำได้อย่ำงไร 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ในมงคลสตูรท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสถึงสิ่งท่ีเป็นมงคล 38 ประกำร (ดรูำยละเอียดได้ในเร่ืองมงคลใน

พระพุทธศาสนา ในหมวดธรรมทั่วไป) นัน้ 
มงคลข้อท่ี 1 ก็คือ กำรไมค่บคนพำล 
มงคลข้อท่ี 2 ก็คือ กำรคบบณัฑิต 
มงคลข้อท่ี 4 ก็คือ กำรอยูใ่นสถำนท่ีอนัเหมำะสม หรือสมควร 
มงคลข้อท่ี 6 ก็คือ กำรตัง้ตนไว้ชอบ 
 

กำรจดักำรกบัปัญหำนี ้ ขัน้แรกก็ควรท ำอยำ่งท่ีคณุ..... ได้กลำ่วเอำไว้แล้ว คือ ปลอ่ยวำง และแผ่
เมตตำให้ ขอเสริมอีกนิดวำ่ ขณะเดียวกนัก็คดิเสียวำ่เป็นกำรชดใช้กรรมเก่ำ ท่ีเคยท ำเอำไว้ในชำตนีิ ้ หรือชำติ

ก่อนๆ เม่ือใช้กรรมหมดไปแล้วก็จะได้หมดเวรกนัไป จะได้สบำยใจขึน้ ซึง่ตรงกบัมงคลข้อท่ี 6 

ถ้ำยงัไมห่ำยก็คงต้องใช้วิธีพดูกบัเขำดีๆ อยำ่งตรงไปตรงมำ ด้วยเหตผุล วำ่เขำเข้ำใจอะไรเรำผิดไป
หรือเปล่ำ ถ้ำมีกำรเข้ำใจผิดก็ควรปรับควำมเข้ำใจกนัใหม่ แล้วชีแ้จงให้เขำเข้ำใจว่ำท่ีผำ่นมำเขำท ำให้เรำรู้สกึ
อยำ่งไรบ้ำง แล้วตกลงกนัว่ำเรำจะยกโทษในเร่ืองท่ีแล้วไปแล้วทัง้หมด ตอ่ไปก็เร่ิมต้นกนัใหม่ ขอให้เป็นมิตรท่ีดี
ตอ่กนั บำงครัง้กำรให้ของก ำนลัเล็กๆ น้อยๆ ก็อำจจะสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้มำก็ได้ ขอให้ระลกึเอำไว้เสมอ
วำ่ เวรยอ่มระงบัได้ด้วยกำรไมจ่องเวร 

แตถ้่ำยงัไมห่ำย ก็ควรท ำตำมมงคลข้อท่ี 1 และ 2 คือ พยำยำมหลีกเล่ียงคนๆ นัน้ และพยำยำมเข้ำ
ใกล้คนท่ีดี มีศีลธรรม ซึง่ในทำงปฏิบตัิแล้วคงท ำได้ไมง่่ำยนกั โดยเฉพำะส ำหรับคนท ำงำน 

ถ้ำไมส่ ำเร็จก็คงต้องตัง้จิตอนัประกอบด้วยเมตตำ กรุณำ แล้วสัง่สอนให้เขำได้รู้ส ำนกึ เพ่ือให้เขำเลิก
ท ำบำปท ำกรรมกบัเรำตอ่ไป ขอย ำ้วำ่ท าด้วยความเมตตา กรุณา เพื่อให้เขากลับตัวกลับใจนะครับ ไมใ่ช่
ท ำด้วยควำมโกรธแค้น ตวัอยำ่งเร่ืองท ำนองนีท่ี้มีในพระไตรปิฎกก็มี เชน่ พระพทุธเจ้ำทรงทรมำนพญำนำคท่ี

โรงไฟของชฎิล, พระพทุธเจ้ำรับสัง่ให้พระโมคคลัลำน์ไปทรมำนพญำนำคเพ่ือให้เลิกท ำร้ำยคน ฯลฯ 
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ขัน้ตอนนีถ้้ำไมแ่นใ่จท่ีจะท ำคนเดียว ก็อำจหำเพ่ือนคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสถำนกำรณ์เดียวกนัมำเป็นแนว
ร่วมด้วยก็ได้ หรือถ้ำจ ำเป็นก็อำจต้องให้เร่ืองนี ้มีกำรรับรู้ไปถึงผู้ ท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชำของคนๆ นัน้ด้วย ขอย ำ้อีก
ครัง้วำ่ ต้องท ำด้วยควำมเมตตำ กรุณำ เพ่ือให้เขำกลบัตวักลบัใจจริงๆ นะครับ ไมใ่ชท่ ำด้วยควำมโกรธแค้น 

แตถ้่ำยงัไมส่ ำเร็จอีก ก็อำจจะต้องท ำตำมมงคลข้อท่ี 4 คือ ย้ำยท่ีท ำงำนซะเลย อำจจะเป็นกำรย้ำย
ห้อง ย้ำยหน้ำท่ี ย้ำยส ำนกังำนสำขำ หรืออำจถึงขัน้ย้ำยบริษัทตำมควำมเหมำะสม 

หรือไมก็่ต้องยอมรับควำมจริง วำ่โลกท่ีเตม็ไปด้วยคนท่ีมีกิเลสก็เป็นอยำ่งนีเ้ป็นธรรมดำ หนีไปไหนก็
คงจะต้องเจออีกไมม่ำกก็น้อย เพรำะฉะนัน้ก็ต้องยอมรับความจริงข้อนีแ้ล้วปล่อยวางให้ได้ พยำยำมมอง

หำข้อดีของเขำ (คนท่ีสร้ำงปัญหำให้เรำ) ให้เจอ แล้วนกึถึงแตข้่อดีของเขำ คดิวำ่อยำ่งน้อยเขำก็ยงัมีข้อดีอยู่
บ้ำง พยำยำมรักษาจิตของตนเองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพท่ีดีท่ีสุด เพ่ือจะสามารถอยู่ในโลกนีต่้อไปได้
อย่างไม่เป็นทุกข์มากนัก 

จะอยำ่งไรก็ตำมก็ขอให้ใจเย็นๆ เย็นท่ีสดุ พยำยำมท ำไปตำมขัน้ตอน จะได้ไมต้่องมำเสียใจภำยหลงั 
 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

17 กมุภำพนัธ์ 2545 
 

สภาวะจติบางอย่าง 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้ถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่ำนอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Friday, February 08, 2002 12:21 AM 
Subject: Dhamma Question 
 
สวสัดีครับ 

1.) ควำมเศร้ำ, ควำมสงสำร, ควำมอำลยั, ฯ ควำมรู้สกึ เหลำ่นีเ้ป็นอกศุลจิตหรือไมค่รับ 
2.) ถ้ำใช่ เม่ือเกิดกบัเรำถือวำ่เรำได้บำปหรือไมค่รับ 

 
ขอบพระคณุมำกครับ 
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ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 

1.) ควำมเศร้ำ ควำมอำลยั เป็นอกศุลจิตครับ โดยเป็นจิตประเภทโทสะอยำ่งอ่อน (จิตทกุประเภทท่ี
ประกอบด้วยควำมทกุข์ใจ ล้วนจดัเป็นโทสมลูจิตทัง้สิน้ คือเป็นจิตท่ีมีโทสะเป็นมลู โทสะนัน้ไม่

จ ำเป็นจะต้องถึงกบัโกรธ แคเ่พียงไมส่บำยใจ หรือกงัวลใจก็จดัเป็นโทสะแล้ว) โดยควำมอำลยันัน้
มีสำเหตมุำจำกอปุำทำน (ควำมยึดมัน่ถือมัน่) ซึง่อปุำทำนนัน้เป็นโลภมลูจิต (จิตท่ีมีโลภะเป็น
มลู) คือในกรณีนีโ้ลภะ (อปุำทำน) เป็นปัจจยัให้เกิดโทสะ (ควำมทกุข์ใจขณะเกิดควำมอำลยั คือ
เสียใจเพรำะควำมพลดัพรำกจำกสิ่งท่ีรัก ท่ีพอใจ) คือขณะยดึเป็นโลภะ ขณะทกุข์เป็นโทสะ 

สว่นควำมสงสำรนัน้ ถ้ำมีควำมทกุข์ใจประกอบด้วย ในสว่นท่ีเป็นทกุข์นัน้ก็เป็นอกศุลจิต 
คือเป็นโทสะออ่นๆ เชน่กนั แตใ่นสว่นท่ีไมท่กุข์ คือสว่นท่ีเป็นกรุณำจิต (ปรำรถนำให้ผู้ อ่ืนพ้นทกุข์) 

นัน้เป็นมหำกศุลจิตครับ คือบำงครัง้จิต 2 ประเภทนีเ้กิดสลบักนัอยำ่งรวดเร็วมำก ก็จะท ำให้ควำม
สงสำรนัน้มีทกุข์ปนอยูด้่วย เป็นกศุลและอกศุลสลบักนัไป 

2.) อกศุลจิตนัน้เม่ือเกิดขึน้ ก็จะท ำให้จิตเศร้ำหมอง ไมผ่อ่งใส ก็คือเป็นบำปครับ (บญุคือเคร่ืองช ำระ
จิตให้ผอ่งใส ประณีต เบำสบำย บำปคือเคร่ืองท ำจิตให้เศร้ำหมอง หยำบกระด้ำง) จะมำกจะน้อย
ก็ขึน้กบัควำมรุนแรง และระยะเวลำท่ีเกิดขึน้ เม่ือรู้ตวัแล้วก็ควรรีบแก้ไข โดยคดิถึงเร่ืองอ่ืนท่ีเป็น
กศุลแทน 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

17 กมุภำพนัธ์ 2545 
 

โทษของการฆ่าตัวตาย 
 

คน รวมทัง้สิ่งมีชีวิตทัง้หลำยในวฏัสงสำรนัน้ เม่ือตำยแล้วจะเกิดใหมเ่ป็นอะไร หรือจะไมต้่องเกิดอีก
นัน้ ก็ขึน้กบัสภำวะจิตตอนใกล้จะตำย ท่ีเรียกว่ำ มรณาสันนวิถี เป็นส ำคญั คือถ้ำขณะนัน้จิตผอ่งใส ไมเ่ศร้ำ
หมองด้วยกิเลส ก็จะไปเกิดใหมใ่นภพภมูิท่ีดี คือ สคุติภมูิ แตถ้่ำขณะนัน้จิตเศร้ำหมอง ไมผ่อ่งใส เพรำะถกู

กิเลส หรืออปุกิเลสครอบง ำแล้ว (ดเูร่ืองอุปกิเลส 16 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) ก็จะไปเกิดใหมใ่นภพ
ภมูิท่ีไมดี่ คือ ทคุตภิมูิ (คือจะไปเกิดในภพภมูิท่ีมีสภำพใกล้เคียงกบัจิตในมรณำสนันวิถีมำกท่ีสดุนัน่เอง) และ
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ถ้ำขณะนัน้จิตหมดควำมยินดีพอใจ หรือหมดควำมยดึมัน่ถือมัน่ในภพภมูิใดๆ รวมทัง้ในสิ่งทัง้ปวงแล้ว ก็จะ

หมดเหตใุห้ต้องเกิดอีก (ดเูร่ืองปฏิจจสมุปบาท ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 
ดงัท่ีพระพทุธเจ้ำได้ตรัสเอำไว้ ดงันี ้
 

พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฎก เล่ม 4 มัชฌิมนิกาย 
มูลปัณณาสก์ วัตถูปมสูตร 

[๙๒] พระผู้มีพระภาคจึงตรัสดังนีว่้า ดูกรภกิษุทัง้หลาย ผ้าที่เศร้าหมองมลทินจับ ช่างย้อม
พงึน าเอาผ้านัน้ใส่ลงในน า้ย้อมใดๆ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมภู ผ้านัน้พึงเป็นของมีสีท่ีเขา
ย้อมไม่ดี มีสีมัวหมอง ข้อนัน้เพราะเหตุอะไร? เพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธ์ิ ฉันใด เม่ือจิตเศร้า
หมองแล้ว ทุคตเิป็นอันหวังได้ ฉันนัน้. 

ผ้าท่ีบริสุทธ์ิสะอาด ช่างย้อมพงึน าเอาผ้านัน้ใส่ลงในน า้ย้อมใดๆ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
หรือสีชมภู ผ้านัน้พงึเป็นของมีสีที่เขาย้อมดี มีสีสด ข้อนัน้เพราะเหตุอะไร? เพราะผ้าเป็นของ
บริสุทธ์ิ ฉันใด เม่ือจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคตเิป็นอันหวังได้ ฉันนัน้. 

 
คนทัว่ไปก่อนฆ่ำตวัตำยนัน้ จิตจะน้อมไปในทำงโทสะอย่ำงแรงกล้ำ (ควำมโกรธ เศร้ำ หดหู ่หมดหวงั 

กลวั ควำมทกุข์ทำงใจทัง้หลำย) เพรำะธรรมดำแล้ว ชีวิตของตนย่อมเป็นท่ีรักย่ิงของคนทัว่ไป คนทัว่ไปนัน้เม่ือ
รู้ตวัว่ำควำมตำยก ำลงัจะมำถึง จะมีควำมหวำดหวัน่ พร่ันพรึง กลวัตำย และจะพยำยำมท ำทกุวิถีทำงเพื่อ
รักษำชีวิตเอำไว้ แม้จะต้องอยูอ่ยำ่งยำกล ำบำก ก็ยงัดีกวำ่จะต้องตำยไป แม้สตัว์ทัง้หลำยก็ยงัดิน้รนเพ่ือหนี
ควำมตำย 

ดงันัน้ คนท่ีจะสำมำรถฆำ่ตวัตำยได้นัน้ ขณะนัน้จะต้องถกูควำมทกุข์ทำงใจ (ทกุทำงใจทกุชนิด เป็น
จิตท่ีมีโทสะเป็นมลู) ครอบง ำอยำ่งรุนแรง จงึจะสำมำรถท ำลำยชีวิตอนัเป็นท่ีรักย่ิงของตนลงได้ ซึง่ควำมทกุข์
ทำงใจ หรือโทสมลูจิตนี ้อำจจะมีสำเหตจุำกเร่ืองทำงใจ หรือเร่ืองทำงกำยก็ได้ เชน่ อกหกั ผิดหวงั เป็นหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั ควำมล้มเหลวในชีวิต ฯลฯ 

เม่ือเป็นดงันีแ้ล้ว หลงัจำกตำยไปก็ย่อมจะต้องไปเกิดในทคุตภิมูิอยำ่งไมต้่องสงสยั และด้วยควำม
รุนแรงของไฟโทสะท่ีครอบง ำจิตใจนัน้ ทคุตภิมูิท่ีวำ่ก็คงไมพ้่นนรกอยำ่งแน่นอน เพรำะเป็นภพภมูิท่ีมีสภำพ
ใกล้เคียงกบัโทสะท่ีสดุนัน่เอง 

ดงันัน้ ผู้ ท่ีคิดสัน้จะยตุปัิญหำด้วยกำรฆำ่ตวัตำยนัน้ ขอให้คดิดใูห้ดี เพรำะนอกจำกจะต้องไปพบกบั
ทกุข์ครัง้ใหมใ่นนรก ซึง่เป็นทกุข์ท่ีรุนแรงกวำ่แล้ว ยงัเป็นกำรสร้ำงทกุข์ สร้ำงปัญหำให้กบัคนอ่ืนๆ ท่ียงัมีชีวิตอยู่ 
ให้ต้องรับควำมทกุข์ท่ีเขำไมไ่ด้ก่ออีกด้วย กรุณำให้ควำมเป็นธรรมกบัเขำเหลำ่นัน้ด้วย 
 

ธมัมโชติ 

22 กมุภำพนัธ์ 2545 
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ชอบคดิถงึอดีต 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Monday, March 04, 2002 11:39 AM 
 

ดฉินัอำย ุ 28 ปี ในวยัเดก็ดฉินัถกูเลีย้งดโูดยคณุยำย และมำรดำไมไ่ด้เลีย้งด ู เม่ือสมยัดฉินัยงัเรียน
หนงัสืออยู ่ ดฉินัไปขอเงินคณุแม่ ซึง่แตง่งำนใหมไ่ปแล้ว เขำมกัไมย่อมให้ และพดูจำวำ่ให้ไปขอพอ่มงึโน่น มำ
ขออะไรก ูและท ำควำมรู้สกึให้ดฉินัแย่ท่ีสดุหลำยอยำ่งตัง้แตจ่ ำควำมได้คะ่ 

ปัจจบุนั ดฉินัชอบคิดถึงอดีต และไมรู้่สกึรักทำ่นเทำ่ไหร่ ดฉินัรู้วำ่มนัไม่ดีมำกๆ แตอ่ำจำรย์พอจะมีวิธี
ชว่ยดฉินัไมใ่ห้คดิถึงอดีตบ้ำงไหมคะ่ ดฉินัไมอ่ยำกเป็นแบบนีเ้ลย กลวัตกนรกคะ่ และกลวัควำมไมเ่จริญจะมำ
เยือนชีวิตคะ่ อำจำรย์ได้โปรดชว่ยดฉินัด้วย 

เวลำคนอ่ืนท ำอะไรให้โกรธ ดฉินัจะโกรธไมน่ำน แตถ้่ำเป็นมำรดำของดฉินั ดฉินัจะเก็บเอำมำคิดเสมอ 
ดฉัินพยายามนึกถึงความดีงามบางอย่างที่ท่านได้ท า เพื่อจะได้ให้มันหักล้างกัน แตบ่ำงครัง้ก็ส ำเร็จ 
บำงครัง้ก็ไมส่ ำเร็จ 

 
ขอบคณุคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 
 

เทำ่ท่ีอำ่นดแูล้ว คดิวำ่คณุ ..... มีควำมเช่ือในเร่ืองกฎแหง่กรรมอยูไ่มน้่อย เม่ือเช่ือวำ่กรรมท่ีท ำใน

ปัจจบุนัจะสง่ผลไปถึงชำตหิน้ำได้ ก็นำ่จะมีควำมเช่ือด้วยวำ่สิ่งท่ีคณุ ..... ประสบมำตัง้แตว่ยัเดก็จนถึง
ปัจจบุนันัน้ ก็เป็นผลจำกกรรมท่ีท ำไว้ในชำตกิ่อนๆ นัน่ก็คือเหตกุำรณ์ท่ีไมดี่ต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้ ก็ควรจะโทษ

กรรมท่ีคณุ ..... ได้เคยท ำเอำไว้ในชำตกิ่อนๆ แทนท่ีจะไปต ำหนิคณุแมข่องคณุเอง 
คณุแมข่องคณุก็หนีไมพ้่นกฎแหง่กรรมเชน่เดียวกนั กรรมท่ีทำ่นท ำไว้ก็จะตอบสนองท่ำนเองด้วยควำม

ยตุธิรรม เพรำะกฎแหง่กรรมเป็นกฎท่ียตุธิรรมท่ีสดุ คณุ ..... ก ำลงัชดใช้กรรมเก่ำท่ีได้ท ำเอำไว้ในชำตกิ่อนๆ 
ขณะเดียวกนัคณุแมข่องคณุก็ก ำลงัสร้ำงกรรมใหม่ 
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คณุ ..... ควรจะสงสำรคณุแมข่องคณุมำกกวำ่ท่ีจะโกรธทำ่น (ท่ีทำ่นก ำลงัสร้ำงกรรมท่ีไมดี่) ถ้ำชว่ย
เตือนสตทิำ่นได้ก็เป็นสิ่งท่ีดี ถ้ำช่วยไมไ่ด้ก็คงต้องท ำใจให้เป็นอเุบกขำ แล้วก้มหน้ำชดใช้กรรมเก่ำให้หมด

โดยเร็ว อย่ำสร้ำงบำปกรรมใหมข่ึน้มำอีก ท่ีท ำไปแล้วก็ควรจะขอขมำทำ่น (ท่ีคิดไมดี่กบัทำ่นเอำไว้) ถ้ำ
สำมำรถไปขอขมำทำ่นด้วยตวัเองได้ก็จะดีมำก แล้วขอให้ทำ่นยกโทษให้ (ซึง่ก็จะเป็นกำรเตือนสตทิำ่นไปในตวั
ด้วย) แตอ่ยำ่งน้อยก็ควรอธิษฐำนจิตขอขมำท่ำนไปก่อน แล้วตัง้ใจว่ำจะไมโ่กรธท่ำนอีก ก็จะสบำยใจขึน้
ได้มำก 

ตอนนีถ้้ำสำมำรถให้ทำน รักษำศีล ท ำสมำธิ หรือเจริญวิปัสสนำได้ก็ควรจะท ำ เพ่ือให้จิตใจผอ่งใสขึน้ 
สิ่งร้ำยๆ ตำ่งๆ จะได้มำเยือนได้ยำกขึน้ 

อยำ่งน้อยก่อนนอนทกุคืนก็ควรจะแผเ่มตตำให้สรรพสตัว์ และมนษุย์ทัง้หลำย รวมทัง้เจ้ำกรรมนำยเวร

ทัง้หลำย ถ้ำสวดมนต์ไหว้พระด้วยก็จะดีมำก เทำ่นีก็้น่ำจะท ำให้คณุ ..... มีควำมสขุขึน้อีกมำกเลยละครับ 

พยำยำมแผเ่มตตำให้คณุแม่ของคณุบอ่ยๆ นะครับ วนัละหลำยๆ ครัง้ ด้วยใจจริง จะชว่ยล้ำงควำมฝัง
ใจท่ีร้ำยๆ ได้ และทกุครัง้ท่ีคิดถึงทำ่นในทำงท่ีไม่ดี ก็พยำยำมฝืนใจ พยำยำมนกึถึงควำมดีตำ่งๆ ของทำ่น และ
แผเ่มตตำให้ทำ่นมำกๆ จนกวำ่ควำมรู้สกึไมดี่ตอ่ทำ่นจะหำยไป ถ้ำจิตมีก ำลงัมำกพอและท ำจำกใจจริงๆ ไม่
นำนก็คงเห็นผล 

ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

10 มีนำคม 2545 
 

ฆราวาสกับการปฏิบตัธิรรม 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Tuesday, March 12, 2002 8:36 AM 
Subject: สภำวะกำรมีครอบครัว... 
 

สภำวะกำรมีครอบครัวท่ีเรำยงัต้องมีหน้ำท่ีของภรรยำท่ีต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ เป็นสำมี กบักำรปฏิบตัธิรรมจน
จิตใจสะอำด สงบ ระงบัจำกควำมยินดีในกำมรำคะ จะไปด้วยกนัได้อย่ำงไรคะ 

ขอบคณุคะ่ 
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ตอบ 
สวสัดีครับ คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 
 

ชีวิตของฆรำวำสนัน้ ถ้ำต้องกำรปฏิบตัธิรรมให้บริสทุธิ และได้ผลอยำ่งรวดเร็วนัน้ ท ำได้ไมง่่ำยนกั 
เพรำะมีข้อติดขดัหลำยประกำร ทัง้หน้ำท่ีกำรงำน ครอบครัว ฯลฯ แตก็่ไมใ่ชว่ำ่จะท ำไมไ่ด้เสียทีเดียว 

ในสมยัพทุธกำลก็มีตวัอยำ่งอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก เชน่ นำงวิสำขำมหำอบุำสิกำ (มิคำรมำตำ) นัน้เป็น
โสดำบนัตัง้แตอ่ำย ุ7 ขวบ พอโตขึน้ก็แตง่งำน มีลกูหลำนหลำยคน และก็ไมไ่ด้ทิง้ธรรม 

ผู้ ท่ีจะงดเว้นจำกกำมรำคะได้อย่ำงสิน้เชิงก็ต้องเป็นอนำคำมีบคุคล หรือพระอรหนัต์เทำ่นัน้ สว่นผู้ ท่ียงั

อยูใ่นขัน้ต ่ำกวำ่นัน้ (ตัง้แตส่กทำคำมีบคุคลลงมำ) ก็ยงัมีกิเลสในเร่ืองนีอ้ยูต่ำมขัน้ เพียงแตกิ่เลสนัน้จะแสดง
ตวัออกมำหรือไมเ่ทำ่นัน้ เช่น พระอำนนท์ทำ่นกล่ำววำ่ ตัง้แตท่ำ่นบวชมำแล้วควำมก ำหนดัในกำมไมไ่ด้เกิด
ขึน้กบัท่ำนเลย แม้ในขณะท่ียงัเป็นโสดำบนัอยู่ก็ตำม ซึง่เร่ืองนีก็้อยูท่ี่จริตของแตล่ะบคุคล 

ดงันัน้ ผู้ ท่ีสนใจธรรมอย่ำงแท้จริง ถ้ำสำมำรถออกจำกเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้ก็เป็นกำรดี แตถ้่ำยงัมี
ภำระหน้ำท่ี ไมส่ำมำรถท ำเชน่นัน้ได้ ก็ควรจะปฏิบตัธิรรมให้มำกท่ีสดุเทำ่ท่ีจะท ำได้ในวิสยัของฆรำวำส เชน่ 
กำรปฏิบตักิบัสำมี หรือภรรยำ ก็ท ำไปโดยสมควรตำมหน้ำท่ี ไมใ่ชท่ ำไปด้วยอ ำนำจของกิเลส กำรบริโภค
อำหำรก็บริโภคเพ่ือแก้หิว เพ่ือไมใ่ห้เจ็บป่วย เพ่ือให้ชีวิตเป็นไปได้ตำมสมควร ไมใ่ชเ่พ่ือควำมเอร็ดอร่อย ไมใ่ช่
เพ่ือควำมสนกุสนำนเพลิดเพลิน ไมใ่ชเ่พ่ือตอบสนองกิเลส ฯลฯ 

กำรกระท ำอย่ำงอ่ืนๆ ก็ท ำนองเดียวกนั คือ พยำยำมท ำไปในทำงท่ีไมใ่ห้กิเลสงอกเงย หรือครอบง ำ
จิตใจได้ สร้ำงสมบญุบำรมีเอำไว้ทีละเล็กละน้อยตำมก ำลงัท่ีจะท ำได้ ทัง้ในด้ำนทำน ศีล สมำธิ และวิปัสสนำ 

เม่ือใดถกูกิเลสครอบง ำ พอมีสตริะลกึได้ก็รับรู้ตำมสภำพควำมเป็นจริง แล้วปลอ่ยวำง (เพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุง ในโอกำสตอ่ๆ ไป) อยำ่ยึดมัน่ เสียใจ เพรำะควำมยึดมัน่ เสียใจก็เป็นกิเลส จะดงึให้จิตตกต ่ำไป
เปลำ่ๆ 

ถ้ำสำมำรถพดูคยุกบัคูส่มรสให้ปฏิบตัธิรรมไปด้วยกนัได้ ก็จะยิ่งดีขึน้มำก และจะลดควำมขดัแย้งทำง
จิตใจในกำรปฏิบตัติวัได้มำก หรืออยำ่งน้อยก็ควรพดูให้เขำเข้ำใจสภำพจิตใจของเรำ แตล่ะฝ่ำยก็จะได้ท ำตวั
ได้ง่ำยขึน้ 

สรุปคือท าเท่าที่จะท าได้ ได้แค่ไหนก็แค่นัน้ อย่าคิดมาก อย่ากังวล แต่ถ้าออกบวชได้ก็จะดี
ที่สุด 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
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ธมัมโชติ 

16 มีนำคม 2545 

การปฏิบัตธิรรมในชวีติประจ าวัน 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Wednesday, March 27, 2002 4:26 PM 
Subject: thumma question 
 
เรียน คณุธมัมโชติ 
สวสัดีครับ 
ขอเรียนถำมปัญหำดงันีน้ะครับ 

1.) กำรพยำยำมมีสตริะลกึอยู่กบัลมหำยใจในขณะท่ีใช้ชีวิตประจ ำวนั หรือบำงครัง้พยำยำมมีสตริะลกึ
อยูก่บักริยำอำกำรตำ่งๆของร่ำงกำย ถือเป็นกำรปฏิบตัใินข้อกำยำนปัุสนำสตปัิฏฐำนหรือไมค่รับ 

2.) ถ้ำใชถื่อวำ่เป็นกำรท ำบญุหรือไมค่รับ และเรำสำมำรถแผ่ผลบญุนีอ้อกไปได้หรือไม่ครับ 
 
ขอขอบพระคณุลว่งหน้ำครับ 

 
ตอบ 

สวสัดคีรับ คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 
 

1.) กำรมีสตริะลึกอยู่กบัลมหำยใจ และกำรมีสตริะลกึอยู่กบักริยำอำกำรตำ่งๆของร่ำงกำยนัน้ จดัเป็น

กำยำนปัุสนำสตปัิฏฐำนครับ คือกำรมีสตอิยู่กบักำย (ลมหำยใจเป็นส่วนท่ีปรุงแตง่ร่ำงกำย และ
เก่ียวเน่ืองกบัร่ำงกำย จดัเป็นกำยชนิดหนึง่) ซึง่เป็นได้ทัง้สมถกรรมฐำน และวิปัสสนำกรรมฐำน 
โดยมีรำยละเอียดท่ีลึกลงไปดงันี ้

ถ้ำมีสตเิพียงเพื่อยึดจิตไว้ไมใ่ห้ซดัสำ่ย ก็เป็นกำรท ำสมำธิ จดัเป็นสมถกรรมฐาน แตถ้่ำ

คอยสงัเกตควำมเป็นไปของลมหำยใจ (หรือร่ำงกำย แล้วแตก่รณี)ในแตล่ะขณะด้วย เพ่ือให้เห็น
ธรรมชำตท่ีิแท้จริงของลมหำยใจ (หรือกริยำอำกำรของร่ำงกำย รวมทัง้ตวัร่ำงกำยเองด้วย) ซึง่เป็น
รูปชนิดหนึง่ และมีธรรมชำตเิชน่เดียวกบัรูปนำมอ่ืนๆ ทัง้หลำย (ควำมไมเ่ท่ียง แปรปรวนไป
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ตลอดเวลำ เอำแน่อะไรไมไ่ด้ คำดหวงัอะไรไมไ่ด้เลย ยึดมัน่ถือมัน่ไมไ่ด้ ฯลฯ) ก็จะเป็นวิปัสสนา
กรรมฐาน 

และถ้ำคอยสงัเกตสภำวะจิตประกอบไปด้วย (ในท ำนองเดียวกบักำรสงัเกตลมหำยใจ) ก็
จะเป็นจิตตานุปัสสนา ซึง่จะได้ประโยชน์ยิ่งขึน้ไปอีก 

2.) ถือวำ่เป็นกำรท ำบญุครับ คือเป็นกำรช ำระจิตให้ผอ่งใส กำรท ำสมำธินัน้เป็นบญุท่ีมำกกวำ่กำรให้
ทำน เพรำะท ำให้จิตผอ่งใสมำกกว่ำกำรให้ทำน กำรท ำวิปัสสนำเป็นบญุท่ีมำกกว่ำกำรท ำสมำธิ
เพรำะก ำจดักิเลสได้ถำวร 

และเรำสำมำรถแผผ่ลบญุนีอ้อกไปได้แนน่อนครับ ถ้ำมีกำรแผ่เมตตาก่อนกำรแผผ่ลบญุก็
จะดีมำก 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

27 เมษำยน 2545  
 

การช่วยเหลือเดก็พเิศษ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Thursday, March 28, 2002 12:59 AM 
Subject: Re: thumma question 2 
 
เรียน คณุธมัมโชติ 

1.) ผมจะหำซือ้ หำอำ่นหนงัสือท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของชวนะจิตได้ท่ีไหนครับ และอยูใ่นหมวดใดครับ 

2.) ผมมีลกูชำยคนท่ี 2 จดัเป็นเดก็ปัญญำอ่อน ผมควรท ำอะไรบ้ำงครับ เพ่ือชว่ยเหลือให้เขำรับวิบำก
ในชำตนีิเ้ป็นชำตสิดุท้ำย 

ขอขอบพระคณุลว่งหน้ำนะครับ 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 
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ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ขอตอบค ำถำมดงันีน้ะครับ 

1.) หนงัสือท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของชวนะจิตนัน้หำซือ้ได้ท่ีวดัมหำธำตุ ทำ่พระจนัทร์ ท่ีตกึอภิธรรม (หรืออะไร

ท ำนองนี ้ ท่ีเขำเรียนอภิธรรมกนั) ซึง่อยูข้่ำงในวดั (ไมใ่ชร้่ำนหนงัสือท่ีอยูข้่ำงวดั) แตถ้่ำอยู่
ตำ่งจงัหวดัก็ลองถำมวดัท่ีมีกำรสอนอภิธรรมดนูะครับ (ผมไมท่รำบวำ่คณุ ..... อยู่ท่ีไหน) 

เป็นหนงัสือเรียนของชัน้ มชัฌิมอำภิธรรมิกะตรี (มชัฌิมะ-ตรี) ซึง่เป็นชัน้ท่ี 4 แตจ่ะอำ่น
ของชัน้นีใ้ห้เข้ำใจก็คงต้องมีพืน้ฐำนจำกชัน้ก่อนหน้ำนัน้ก่อน คืออภิธรรมมีทัง้หมด 9 ระดบัชัน้ 
ตัง้แต ่ จฬู-ตรี, จฬู-โท, จฬู-เอก, มชัฌิม-ตรี, มชัฌิม-โท, มชัฌิม-เอก, มหำ-ตรี, มหำ-โท, 

มหำ-เอก 
ลองคยุกบัคนขำยดก็ูแล้วกนันะครับวำ่ควรอ่ำนเลม่ไหนเป็นพืน้ฐำนก่อนบ้ำง ผมอำ่นมำ

หลำยปีแล้วจ ำรำยละเอียดของแตล่ะชัน้ไมไ่ด้แล้ว ถ้ำมีเวลำมำกพอก็ซือ้มำอำ่นทัง้ 9 ชัน้เลยก็ได้
ครับ จะเข้ำใจเร่ืองสภำวะจิตได้ดีขึน้ ผมอ่ำนจบ 9 ชัน้แล้วได้ข้อสรุปสัน้ๆ วำ่ "สัพเพ ธัมมา 

อนัตตา" ซึง่ผมคดิวำ่เป็นพืน้ฐำนของธรรมะทัง้หมด รวมทัง้ของธรรมชำตทิัง้หมดด้วย 
ส ำหรับในพระไตรปิฎกนัน้ ก็จะกระจดักระจำยอยูใ่นพระอภธิรรมปิฎก โดยเฉพำะใน

อภิธรรมปิฎก เลม่ 1 ภำค 1-2 ธรรมสังคณี ซึง่จะต้องจบัควำมจำกส่วนตำ่งๆ มำวิเครำะห์ และ
ประมวลเอำเอง ไมส่ะดวกเหมือนในหนงัสือเรียน 

2.) เร่ืองลกูชำยคนท่ี 2 ท่ีจดัเป็นเดก็ปัญญำอ่อนนัน้ ก็คงต้องพยำยำมยกสภำวะจิตของเขำให้สงูท่ีสดุ
เทำ่ท่ีจะท ำได้ เชน่ ชกัชวนให้เขำให้ทำน ฝึกให้เขำเป็นคนเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ไมเ่ห็นแก่ตวั ให้ไหว้พระ
สวดมนต์เป็นประจ ำ รักษำศีลห้ำให้บริสทุธ์ิ ให้แผเ่มตตำอยูเ่สมอ ให้นัง่สมำธิเทำ่ท่ีจะมีก ำลงัท ำได้ 
ฝึกให้เขำคดิโดยใช้เหตผุลให้ได้มำกท่ีสดุ ให้ฟังธรรมตำมโอกำส ฯลฯ 

ท ำให้เขำรู้สึกอบอุน่ใจ พยำยำมหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีจะท ำให้จิตใจเขำตกต ่ำเศร้ำหมอง 
และพยำยำมสอนให้เขำมีสติ และปลอ่ยวำงเม่ือพบกบัเร่ืองท่ีไมดี่ ให้เขำเตรียมตวัเตรียมใจไว้รับ
เหตกุำรณ์ท่ีไมค่ำดฝันตำ่งๆ เอำไว้ด้วย สอนให้เขำรู้วำ่ธรรมดำของโลกเป็นเชน่นัน้ มิเชน่นัน้แล้วเขำ
อำจจะท ำใจไมไ่ด้เม่ือเหตกุำรณ์เหลำ่นัน้มำถึงก็เป็นได้ 

บญุท่ีจะสง่ผลให้เป็นผู้ มีปัญญำนัน้มีหลำยอย่ำง เชน่ กำรบริจำคหนงัสือหรือสิ่งประเทือง
ปัญญำ โดยเฉพำะหนงัสือธรรมะและพระไตรปิฎก กำรฟังธรรม กำรอำ่นหนงัสือธรรมะ กำรสนทนำ
ธรรม กำรให้ธรรมะเป็นทำน กำรไมด่ถูกูผู้ อ่ืนในเร่ืองสติปัญญำ กำรไมเ่สพของมนึเมำอนัท ำให้ขำด
สติ กำรฝึกให้มีสติอยูเ่สมอ กำรท ำสมำธิ และท่ีสงูท่ีสดุก็คือกำรเจริญวิปัสสนำ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
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ธมัมโชติ 

27 เมษำยน 2545 

การเกิดดับของวญิญาณและการหลุดพ้น 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Tuesday, April 09, 2002 9:19 PM 

Subject: ปัญหำ 
 
เรียน คณุ ธมัมโชต,ิ 
ผมมีปัญหำเรียนถำมดงันี ้

1.) ผมอำ่นเร่ือง เร่ืองของการเกิดใหม่ (ในหมวดธรรมทั่วไป - ธมัมโชติ) ในเว็บ เขียนไว้ท ำนองว่ำ 
วิญญำณ เกิดดบัตลอดเวลำ วิญญำณท่ีไปเกิดก็เป็นวิญญำณใหมท่ี่มีวิญญำณเก่ำสืบทอดสภำวะ 

ถ้ำเป็นเชน่นัน้ กำรท่ีเรำตัง้ใจท ำให้ใจเรำหลดุพ้น ท ำควำมดีในชำตนีิ ้ ก็เพ่ือให้วิญญำณ
ใหมซ่ึง่ไมเ่ก่ียวข้องอะไรกบัปัจจบุนั ได้มีโอกำสหลดุพ้นในชำติตอ่ไปเชน่นัน้หรือ ถ้ำเป็นเชน่นัน้ เรำ
ไมค่วรยดึถือแม้แตว่ิญญำณของเรำในชำตนีิว้่ำเป็นของเรำใชไ่หมครับ 

2.) จำกข้อ 1. ท ำให้คดิว่ำท้ำยท่ีสดุวิญญำณทกุดวงจะไปอยูท่ี่จดุเดียวกนัคือนิพพำนหรือครับ และถ้ำ
เป็นเชน่นัน้ วิญญำณเกิดมำเพ่ืออะไรครับ 

 
ขออภยัถ้ำข้อควำมสบัสนไปครับ ด้วยควำมเคำรพและขอบพระคณุอย่ำงสงู 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ส ำหรับค ำถำมท่ีถำมมำนัน้ ผมขอตอบดงันีค้รับ 

1.) วิญญำณมีกำรเกิดดบัสืบทอดตอ่เน่ืองอยำ่งรวดเร็วตลอดเวลำ (ในเวลำ 1 วินำที วิญญำณเกิดขึน้
แล้วดบัไปสืบทอดกนันบัครัง้ไมถ้่วน) โดยวิญญำณท่ีเกิดภำยหลงัมีวิญญำณท่ีดบัไปก่อนหน้ำนัน้
เป็นปัจจยัให้เกิดขึน้ ดงันัน้ จงึกลำ่วไมไ่ด้วำ่วิญญำณใหมไ่มเ่ก่ียวข้องอะไรกบัปัจจบุนั เพรำะ
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วิญญำณใหมจ่ะเป็นตวัสืบทอดสภำวะตำ่งๆ ของวิญญำณท่ีดบัไปก่อนหน้ำนัน้ จนเกือบเหมือนกบั
เป็นวิญญำณอนัเดียวกนั โดยควำมเป็นจริงแล้วจะท ำให้รู้สกึวำ่เป็นวิญญำณเดียวกนัเลยก็วำ่ได้ 

ดงันัน้ กำรสร้ำงเหตปัุจจยัในปัจจบุนัเพ่ือควำมหลดุพ้นในอนำคต จงึเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ 

เพรำะจะท ำให้กระแสแหง่กำรเกิดดบัของวิญญำณกระแสนี ้ พ้นจำกทกุข์อย่ำงสิน้เชิงได้ในอนำคต 
ถ้ำไมเ่ชน่นัน้แล้วก็จะต้องจมอยูใ่นกองทกุข์จำกควำมยึดมัน่ถือมัน่ไปอยำ่งไมจ่บสิน้ 

และแนน่อนครับวำ่โดยควำมจริงแล้ว เราไม่ควรยดึถือสิ่งใดๆ เลยว่าเป็นของเรา 
รวมทัง้วิญญาณในขณะปัจจุบันและในอดีตด้วย เพราะไม่มีอะไรเลยท่ีเม่ือยดึม่ันถือม่ัน
แล้วจะไม่น าทุกข์มาให้ทัง้ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

2.) ส ำหรับเร่ืองท่ีวำ่ท้ำยท่ีสดุวิญญำณทกุดวงจะไปอยู่ท่ีจดุเดียวกนัคือนิพพำนหรือไมน่ัน้ ผมระลกึ
ไมไ่ด้วำ่มีกลำ่วไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม ่ และอธัยำศยัของแตล่ะคนก็ตำ่งกนั ดงันัน้ วิญญำณบำง
กระแสก็อำจจะมวัเพลิดเพลินกบัโลกอยูจ่นไมส่นใจพระนิพพำนก็ได้ สิ่งท่ีจะสำมำรถสรุปได้ก็เพียง
วำ่ พระนิพพานเป็นจุดท่ีสมควรท่ีสุดส าหรับผู้ท่ีต้องการพ้นจากกองทุกข์ทัง้ปวง 

ข้อท่ีวำ่วิญญำณเกิดมำเพื่ออะไรนัน้ ก็ขอตอบว่ำเกิดมำเพ่ือสนองตณัหำ (ควำมทะยำน

อยำก) คือตอบสนองควำมยินดีพอใจ ควำมเพลิดเพลินในสิ่งตำ่งๆ เชน่ ในรูปสวยๆ เสียงเพรำะๆ 
กลิ่นหอมๆ รสอร่อยๆ สมัผสัท่ีนุม่นวลสบำย หรือแม้แตค่วำมเพลิดเพลินในสมำธิระดบัตำ่งๆ 

(เพรำะถ้ำสิน้ตณัหำทัง้ปวงแล้ว ก็จะหมดเหตปัุจจยัให้วิญญำณในภพใหมเ่กิดขึน้อีกตอ่ไป) โดยมี
อวิชชำ (คือควำมไมรู้่ในทกุข์ ในเหตแุหง่ทกุข์ ในควำมดบัแหง่ทกุข์ และในทำงปฏิบตัเิพ่ือพ้นจำก
ทกุข์อยำ่งสิน้เชิง) เป็นเคร่ืองหอ่หุ้มปกคลมุจิตเอำไว้ ท ำให้มืดมนตอ่ทำงพ้นทกุข์ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

ธมัมโชติ 

27 เมษำยน 2545 
 

กะเทยกับการบรรลุธรรม 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้ถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่ำนอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

ขอควำมเห็นจำกคณุธมัมโชตท่ีิมีตอ่เพ่ือนร่วมโลกท่ีเป็นเกย์ ในพระไตรปิฎกมีท่ีไหนท่ีกลำ่วถึงเร่ืองนีไ้ว้
บ้ำง คณุธมัมโชตติคิดวำ่โอกำสท่ีเขำจะบรรลธุรรมมีน้อยกวำ่คนอ่ืนหรือไม่ 
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สงสยั

 
ตอบ 
เรียน คณุสงสยั 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ส ำหรับค ำถำมท่ีถำมมำนัน้ ผมขอตอบดงันีค้รับ 

1.) ในพระไตรปิฎกมีกลำ่วถึงเร่ืองนีไ้ว้แตเ่พียงวำ่ กำรเกิดเป็นกะเทยนัน้เป็นผลของกรรม คือ กำรคบชู้
ภรรยำผู้ อ่ืน 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ทกุวนันีมี้กำรผิดศีลข้อกำเมสมุิจฉำจำร (กำรประพฤตผิิดทำงกำม) 
กนัมำกขึน้ ในขณะเดียวกนัคนท่ีเป็นกะเทย รวมทัง้คนท่ีมีควำมผิดปรกตทิำงเพศอ่ืนๆ ก็มีปรำกฏ
ให้เห็นกนัมำกขึน้เชน่กนั 

2.) ในสว่นของอรรถกถา (กำรอธิบำยขยำยควำมพระไตรปิฎก โดยอำจำรย์สมยัหลงัพทุธกำล เชน่ 
พระพทุธโฆสะ ผู้รจนำคมัภีร์วิสทุธิมรรค เม่ือ พ.ศ. 900 กวำ่ เป็นต้น) มีกลำ่วเอำไว้วำ่ 

ผู้ ท่ีเป็นกะเทยนัน้ปฏิสนธิด้วยอเุบกขำสนัตริณจิต (อเหตกุมโนวิญญำณธำต ุ ท่ีเป็นกศุลวิ
ปำกจิต) เชน่เดียวกบัคนท่ีเป็นบ้ำ เป็นใบ้ ตำบอด หหูนวก แตก่ ำเนิด ซึง่ปฏิสนธิจิตประเภทนีเ้ป็น
ประเภทท่ีแยท่ี่สดุท่ีเกิดเป็นคนได้ (ประเภทท่ีแยก่วำ่นีจ้ะเป็นอกศุลวิปำกจิต ท ำให้เกิดในอบำยภมูิ 

คือ นรก เปรต อสรุกำย และสตัว์เดรัจฉำน) 
คนท่ีปฏิสนธิด้วยจิตประเภทนี ้ ถ้ำท ำสมำธิก็จะไมไ่ด้ถึงขัน้ฌำน ถ้ำท ำวิปัสสนำก็จะไมถ่ึง

ขัน้บรรลมุรรคผล คือจะได้เพียงแคส่มำธิ หรือวิปัสสนำปัญญำขัน้ต้นๆ เทำ่นัน้ (แตก็่จะเป็นเหตุ
ปัจจยัท่ีดีให้มีปฏิสนธิจิตท่ีดีขึน้ ในชำตติอ่ๆ ไป) 

3.) ส ำหรับควำมเห็นส่วนตวันัน้ ผมคดิว่ำคนประเภทนีจ้ะมีควำมกดดนัในใจสงู อนัเน่ืองมำจำกควำม
ขดัแย้งภำยในใจเพรำะร่ำงกำยและจิตใจไมเ่หมำะสมกนั และควำมกดดนัท่ีมำจำกสงัคมรอบข้ำง 

ควำมกดดนัตำ่งๆ นี ้จะท ำให้จิตใจไมป่ลอดโปร่ง ประณีต เบำสบำยอยำ่งท่ีควรจะเป็น ซึง่
จะเป็นอปุสรรคอยำ่งมำกตอ่กำรท ำสมำธิ และเจริญวิปัสสนำ เพรำะสมำธิและวิปัสสนำปัญญำขัน้
สงูจะเกิดขึน้ได้เม่ือจิตใจมีควำมปลอดโปร่ง ประณีต เบำสบำยตำมสมควร 

แตถ้่ำน ำเอำควำมทกุข์ ควำมกดดนัเหลำ่นี ้ รวมทัง้สภำวะตำ่งๆ ท่ีเป็นอยู ่ มำเป็นข้อมลูใน
กำรพิจำรณำประกอบกำรเจริญวิปัสสนำ เพ่ือให้เห็นทกุข์ เห็นโทษภยัของกำรเกิด เห็นควำมไมอ่ยู่
ในอ ำนำจ ไมเ่ป็นไปตำมใจปรำรถนำของสิ่งตำ่งๆ ก็จะเป็นประโยชน์แก่วิปัสสนำปัญญำได้เชน่กนั 

4.) ผมคดิว่ำเรำไมค่วรจะให้ควำมส ำคญั กบัเร่ืองควำมยำกง่ำยในกำรบรรลธุรรม ของแตล่ะคนให้มำก
นกั แตท่กุคนควรจะท ำควำมเพียรให้เตม็ท่ีมำกกวำ่ เพรำะไมว่ำ่กบัคนประเภทไหน ถ้ำมีควำมเพียร
ท่ีถกูทำงแล้ว ควำมเพียรนัน้ยอ่มจะไมส่ญูเปลำ่อยำ่งแน่นอน 
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ถึงแม้คนท่ีไมส่ำมำรถบรรลมุรรคผลได้ในชำตนีิ ้ ก็จะเป็นเหตปัุจจยัให้บรรลไุด้ง่ำยขึน้ใน
ชำตติอ่ๆ ไป และยงัสง่ผลให้เป็นผู้ มีปัญญำมำกขึน้ทัง้ในชำตปัิจจบุนั และชำติตอ่ๆ ไปอีกด้วย และ
อยำ่งน้อยควำมปลอดโปร่ง ประณีต เบำสบำยของจิต กำรมีสขุภำพกำยและใจท่ีดีขึน้ หน้ำตำท่ี
ผอ่งใส อนัเป็นผลมำจำกควำมเพียรนัน้ ก็จะเป็นอำนิสงส์ท่ีเห็นได้ในปัจจบุนัอยูแ่ล้ว 

แตถ้่ำมวัแตท้่อถอย หรือมวัแตป่ระมำทอยู ่ ชำตินีก็้ไมไ่ด้รับอำนิสงส์จำกควำมเพียรใดๆ 
และชำตติอ่ๆ ไป ก็อำจจะแยล่งไปกวำ่ชำตนีิก็้เป็นได้ 

 
ธมัมโชติ 

5 พฤษภำคม 2545  
 

สัมภเวสี และโอปปาตกิะ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Tuesday, May 07, 2002 1:51 PM 
Subject: Thamma Question 
 
เรียน คณุธมัมโชติ 
สวสัดีครับ 
ขอเรียนถำมปัญหำดงันีน้ะครับ 

1.) กรุณำอธิบำยควำมหมำยของ สมัภเวสี และ โอปปำตกิะ ให้ทรำบด้วยครับ 

2.) และทัง้ สมัภเวสี และ โอปปำตกิะ จดัอยูใ่นภพภมูิใดของ 31 ภพภมูินีค้รับ 
 
ขอขอบพระคณุลว่งหน้ำครับ 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ขอตอบปัญหำดงันีค้รับ 
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1.) สัมภเวสี คือ สตัว์ผู้ยงัแสวงหำท่ีเกิด ซึง่ได้แก่ปถุชุนและพระเสขะ (อริยบคุคลท่ียงัไมเ่ป็นพระ
อรหนัต์) ในทกุภพภมูิ ซึง่เป็นผู้ ท่ียงัแสวงหำภพท่ีเกิดอีก สรุปง่ายๆ คือ ทุกชีวิตที่ยังต้องเกิดอีก

นัน่เองครับ แตค่นไทยมกัใช้ในควำมหมำยวำ่เป็นพวกเปรตซะมำกกวำ่ 
โอปปาตกิะ คือ ผู้ ท่ีผดุเกิด คือเกิดแล้วโตทนัที ไมต้่องเป็นไข ่หรือเป็นตวัออ่นก่อน ไมต้่อง

มีพอ่มีแมใ่ห้ก ำเนิด (เพียงแตมี่ตณัหำในภพ ซึง่เปรียบเสมือนเป็นแมผู่้ให้ก ำเนิดเทำ่นัน้) เม่ือเกิดก็
ปรำกฏเป็นร่ำงกำยขึน้มำเลย เม่ือตำยก็ไมมี่ซำกเหลืออยู ่ เชน่ สตัว์นรก เปรตบำงจ ำพวก อสรุกำย
บำงจ ำพวก เทวดำบำงจ ำพวกโดยเฉพำะเทวดำชัน้สงูๆ ทัง้หลำย รูปภมูิ อรูปภมูิ แตค่นไทยมกัใช้
เรียกพวกท่ีเป็นกำยทิพย์ทัง้หมด ทัง้ท่ีกำยทิพย์บำงพวกมีก ำเนิดชนิดอ่ืน เชน่ อณัฑชะ ชลำพชุะ 
เป็นต้น 

(พวกกำยทิพย์ในทกุก ำเนิดมีช่ือเรียกรวมๆ วำ่อทิสสมานกาย คือเป็นกำยละเอียด คน
ทัว่ไปมองไมเ่ห็น) 

ก าเนิดมี 4 ชนิด คือ 
o อัณฑชะ เกิดในไข่ก่อนแล้วจงึฟักเป็นตวั เช่น นก ไก ่
o ชลาพุชะ เกิดในครรภ์ เชน่ มนษุย์ แมว สนุขั 
o สังเสทชะ เกิดในยำงเหนียว ตรงนีม้กัยกตวัอยำ่งกนัว่ำเป็นพวกหนอนท่ีเกิดในท่ีชืน้

แฉะ ท่ีสกปรก (ซึง่ท่ีจริงเกิดจำกไข่) แตผ่มยงัไมปั่กใจในสว่นนีเ้พรำะยงัมีสิ่งมีชีวิตอีก
หลำยชนิดท่ีคนเรำยงัไมรู้่จกั โดยเฉพำะในภพภมูิอ่ืน ซึง่อำจเกิดจำกยำงเหนียว
โดยตรงเลยก็ได้ 

o โอปปาตกิะ ผดุเกิด คือเกิดแล้วโตทนัที 

2.) สัมภเวสี อยูใ่นแทบทกุภมูิ ท่ีอำจจะยกเว้นก็คือ อกนิฏฐำภมูิ ซึง่เป็นชัน้สงูสดุของสทุธำวำสภมูิ 5 

(สทุธำวำส เป็นภมูิท่ีอนำคำมีบคุคลไปเกิด) ซึง่ผู้ ท่ีเกิดในอกนิฏฐำภมูิแล้วจะบรรลเุป็นพระอรหนัต์
และปรินิพพำนในชำตนิัน้ ดงันัน้ ผู้ ท่ีเกิดในภมูินีท้กุคนจึงมีชีวิตเป็นชำตสิดุท้ำย 

ผู้ ท่ีเกิดในภมูินีแ้ล้วแตย่งัไมเ่ป็นพระอรหนัต์ คือยงัเป็นอนำคำมีบคุคลอยู่ ซึง่เป็นท่ีแนน่อน
วำ่จะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ในชำตนีิแ้น่ๆ  นัน้ ผมไมท่รำบวำ่จะเรียกว่ำเป็นสมัภเวสีด้วยหรือไม่ 

ผู้ ท่ีเกิดในสทุธำวำสภมูิท่ี 1 - 4 นัน้ อำจจะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ในชำตนิัน้หรือไมก็่ได้ 
ถ้ำไมบ่รรลก็ุจะไมเ่กิดซ ำ้ภมูิเดมิ และไมเ่กิดในภมูิท่ีต ่ำลงไป แตจ่ะเกิดในภมูิท่ีสงูขึน้ไปเร่ือยๆ จนถึง

อกนิฏฐำภมูิ ดงันัน้ อนำคำมีบคุคลจงึเกิดอีกไมเ่กิน 5 ชำต ิ เทำ่กบัจ ำนวนของชัน้สทุธำวำส (ดู
รำยละเอียดในเร่ืองภพภูมิในพระพุทธศาสนา ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 

โอปปาตกิะ มีกระจำยอยูห่ลำยภมูิ เชน่ นรก เปรตบำงพวก อสรุกำยบำงพวก เดรัจฉำนท่ี
เป็นกำยทิพย์บำงพวก ว่ำกันวำ่มนษุย์ยคุต้นๆ ก็เป็นโอปปำตกิะ เทวดำชัน้ต ่ำบำงจ ำพวก เทวดำ
ชัน้สงูทัง้หมด รูปภมูิ อรูปภมูิ 
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ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
ธมัมโชติ 

12 พฤษภำคม 2545 

การสิน้สุดของอกุศลวบิาก 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Tuesday, May 07, 2002 1:51 PM 
Subject: Thamma Question 
 
เรียน คณุธมัมโชติ 
สวสัดีครับ ขอเรียนถำมปัญหำดงันีน้ะครับ 

กำรท่ีอกศุลกรรมก ำลงัให้ผลเป็นวิบำกอยู่ และมีกศุลกรรมท่ีเคยท ำไว้อยำ่งมำก มำตดัรอนอกศุลกรรม
ไป หมำยควำมว่ำ อกศุลกรรมท่ีให้ผลเป็นวิบำกอยูจ่ะถกูยตุลิงเพียงแคน่ัน้ ไมต้่องชดใช้ตอ่ ใชห่รือไมค่รับ 

ขอขอบพระคณุลว่งหน้ำครับ 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ขอตอบปัญหำดงันีค้รับ 

อกศุลกรรมท่ียงัให้ผลเป็นวิบำกไมส่มบรูณ์จะยตุลิงไปอย่ำงสิน้เชิง และถำวรได้ก็ในขณะปรินิพพำน
ของพระอรหนัต์เทำ่นัน้ครับ แม้พระอรหนัต์ท่ียงัมีชีวิตอยูก็่ยงัหนีผลของกรรมไมพ้่น วิบำกท่ียงัเหลืออยูน่ัน้จะ
รอให้ผลในโอกำสตอ่ๆ ไป ซึง่จะให้ผลอยำ่งเตม็ท่ีจนรับรู้ได้ชดัเจน หรือจะให้ผลทีละเล็กละน้อยจนแทบไมรู้่สกึ 
เพรำะมีกรรมดีอ่ืนๆ มำชดเชยก็ได้ 

เชน่ กรรมท่ีหนกัจนท ำให้เกิดในนรกนัน้ ครัน้กรรมดีมำตดัรอนท ำให้พ้นจำกนรกนัน้ ไปเกิดในภพภมูิท่ี
สงูขึน้ แตเ่ศษของกรรมท่ีเหลืออยู่ก็ยงัตำมมำสง่ผลได้อีก เชน่กรรมจำกกำรเป็นชู้กบัภรรยำผู้ อ่ืนท่ีท ำไว้หนกัจน
ตกนรก พอพ้นจำกนรกไปเกิดเป็นสตัว์เดรัจฉำน เศษของกรรมก็จะท ำให้ถกูตอน หรือท ำให้ลกูอณัฑะเนำ่จน

เป็นหมนั พอพ้นจำกเดรัจฉำนไปเกิดเป็นมนษุย์ เศษของกรรมท่ีเหลือก็จะท ำให้เป็นกะเทย เป็นต้น (เร่ืองนีมี้ใน
พระไตรปิฎกด้วยครับ) 
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ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
ธมัมโชติ 

12 พฤษภำคม 2545  

การปฏิบัตธิรรมควรเร่ิมอย่างไร 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Friday, May 17, 2002 6:36 PM 
Subject: กำรปฏิบตัธิรรม 
 
เรียน คณุธมัมโชติ 
ขอขอบพระคณุมำก ส ำหรับค ำตอบท่ีเคยถำมไป ผมมีข้อเรียนถำมเพิ่มเตมิดงันี ้

1.) กำรปฏิบตัธิรรมควรเร่ิมอยำ่งไรครับ และเรำจะรู้ได้อย่ำงไรวำ่วิธีไหนเหมำะกบัเรำ ท ำให้ไปได้เร็ว 
2.) ควรมีอำจำรย์หรือไมค่รับ แล้วจะหำได้ท่ีไหนครับ 

ขอบพระคณุมำกครับ 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ขอตอบค ำถำมดงันีน้ะครับ 
1.) กำรปฏิบตัธิรรมควรเร่ิมดงันีค้รับ 

1. หำควำมรู้พืน้ฐำนให้เข้ำใจเสียก่อนครับ วำ่มีหลกักำร เหตผุล วิธีกำร จดุมุง่หมำยอยำ่งไรบ้ำง 
2. หำค ำตอบให้ได้ก่อนวำ่เรำต้องกำรอะไรจำกกำรปฏิบตัธิรรมนัน้ และมีเวลำให้มำกแคไ่หน 
3. เลือกวิธีกำรและสถำนท่ีท่ีคิดวำ่เหมำะสมกบัเรำมำกท่ีสดุ 
4. ปฏิบตัิตำมท่ีเลือกเอำไว้ และประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขตอ่ไป ตำม

ควำมเหมำะสม 
5. ถ้ำติดขดัก็ถำมผู้ รู้ หรือหำควำมรู้เพิ่มเตมิ 
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o ส ำหรับเร่ืองวิธีท่ีเหมำะสมกบัเรำนัน้ ผู้ ท่ีจะรู้จริงๆ ก็คือพระพทุธเจ้ำเทำ่นัน้ครับ แม้พระสำรี
บตุรก็ยงัปรำกฏวำ่ไมรู้่เลยครับ เพรำะฉะนัน้ก็คงต้องใช้วิธีทดลองปฏิบตัิดสูกัระยะหนึง่ก่อน 
แล้วลองประเมินผลดวูำ่เหมำะสมกบัเรำหรือไม่ แตว่ิธีท่ีคอ่นข้ำงใช้ได้ทัว่ไปคือ 

 สมำธิใช้อานาปานสต ิ (ก ำหนดลมหำยใจ) ดรูำยละเอียดได้ในหมวดสมถกรรม
ฐาน (สมาธิ) 

 คนโกรธง่ำยให้แผ่เมตตาบอ่ยๆ 

 คนรักสวยรักงำมให้พิจำรณำอสุภกรรมฐาน (ซำกศพตำ่งๆ ควำมสกปรกของ
ร่ำงกำย ควำมไมง่ำมตำ่งๆ ของร่ำงกำย เชน่ ควำมแก่ เคร่ืองใน กระดกู) 

 วิปัสสนำใช้สตปัิฏฐาน (ดรูำยละเอียดได้ในเร่ืองตำ่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองแรกของหมวด

วิปัสสนา (ปัญญา)) 
2.) เร่ืองอำจำรย์นัน้ถ้ำมีได้ก็ดีครับ (ต้องเป็นอำจำรย์ท่ีรู้จริง ไมเ่ชน่นัน้แล้วอำจพำหลงทำงได้) แตถ้่ำหำไมไ่ด้ก็

ต้องใช้หนงัสือเป็นอำจำรย์ไปก่อน หนงัสือท่ีนำ่อำ่นก็ลองดรูำยช่ือได้ในเว็บไซต์ธมัมโชต ิ ในสว่นของ 
หนังสือน่าอ่าน นะครับ 

กำรถำมอำจำรย์หรือผู้ รู้นัน้ ก็ต้องพิจำรณำค ำตอบท่ีได้มำให้ดีด้วย วำ่มีเหตผุลน่ำเช่ือถือหรือไม่ 
เพรำะพระพทุธเจ้ำปรินิพพำนไปนำนมำกแล้ว ค ำสอนตำ่งๆ ก็ถกูบิดเบือนไปตำมกำลเวลำ หำคนรู้จริง
ยำกขึน้เร่ือยๆ 

3.) ขอแนะน ำเพิ่มเตมิวำ่ ควรอำ่นควำมรู้พืน้ฐำนเหลำ่นี ้ได้แก่ 
o สองเร่ืองแรกในหมวดบทวิเคราะห์ (ล าดับขัน้ของจิต และ พุทธวิธีพัฒนาจิต) เพ่ือจะได้ใช้พทุธ

วิธีตำ่งๆ ประกอบกนัได้อย่ำงเหมำะสม 
o จำกนัน้ก็อำ่นเร่ืองอ่ืนๆ ในหมวดตำ่งๆ ตำมควำมสนใจ 

คดิว่ำข้อมลูตำ่งๆ ท่ีมีอยูจ่ะช่วยให้กำรปฏิบตังิ่ำยและเร็วขึน้ไมน้่อยเลยครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

ธมัมโชติ 

28 พฤษภำคม 2545 
 

เป็นคนดีแล้วต้องปฏิบัตธิรรมไหม 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้ถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่ำนอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้
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ค าถาม 
เม่ือ: 09. มิถนุำยน 2002 เวลำ 16:13 

ถ้ำผมพยำยำมท ำตวัให้เป็นคนดี แล้วต้องปฏิบตัธิรรมหรือเปลำ่ ถ้ำไมไ่ด้ต้องกำรบรรล ุ หรือตดักิเลส
ทัง้หมด 

 
ตอบ 
ก่อนตอบค ำถำมนีก็้คงต้องย้อนถำมก่อนนะครับวำ่ 

1.) ทกุวนันีค้ณุรู้สกึวำ่มีควำมสขุตำมท่ีต้องกำรหรือยงั 
2.) ถ้ำมีควำมสขุท่ีประณีต เบำสบำยกวำ่ควำมสขุท่ีคณุสมัผสัอยูใ่นปัจจบุนันี ้ คณุสนใจท่ีจะสมัผสักบั

ควำมสขุท่ีวำ่นัน้หรือไม่ 
ถ้ำข้อ 1. คณุตอบวำ่ "ยัง" หรือข้อ 2. คณุตอบวำ่ "ต้องการ" หรือ "อยากลองดูบ้าง" กำร

ปฏิบตัธิรรมก็เป็นสิ่งท่ีควรกระท ำ เพรำะกำรปฏิบตัธิรรมไมว่ำ่จะเป็นขัน้ศีล สมำธิ หรือวิปัสสนำ (ปัญญำ) ก็
ล้วนท ำให้จิตใจประณีต เบำสบำยขึน้ทัง้นัน้ ถึงแม้จะยงัไมถ่ึงขัน้บรรลธุรรม หรือตดักิเลสได้อยำ่งถำวรก็ตำม 
 

ธมัมโชติ 

15 มิถนุำยน 2545 
 

อกุศลกรรมในอดีต 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Tuesday, June 25, 2002 10:15 AM 
 
สวสัดีครับ 
ขอรบกวนคณุธมัมโชติดงันีค้รับ 

 
เร่ืองกำรพิจำรณำอกศุลกรรมท่ีผำ่นไปแล้ว คือค ำสอนๆ ให้อยูก่บัปัจจบุนั ไมเ่ศร้ำหมองกบัสิ่งท่ีลว่งไป

แล้ว แตส่งสยัครับวำ่ อำจเป็นกำรท ำให้คนนัน้ก่ออกศุลกรรมใหม่อีก หำกเขำไมรู้่สกึเศร้ำหมองในแง่ท่ีว่ำ 
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ส ำนกึผิดและละอำยตอ่บำปท่ีได้ท ำไป อีกทัง้ไมไ่ด้พิจำรณำ หรือวิเครำะห์สำเหตท่ีุพลำดไปเพ่ือจะได้น ำมำใช้
เป็นบทเรียนไมใ่ห้พลำดไปอีก 

มีค ำสอนเก่ียวกบัเร่ืองกำรพิจำรณำอดีต ในแง่ให้บทเรียนเพ่ือกำรปรับปรุงตน อยำ่งไร หรือในแง่มมุ
อ่ืนใดไหมครับ 

 
ขอบคณุมำกครับ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

เร่ืองกำรรักษำจิตให้ได้ผลดีนัน้ ต้องท ำหลำยๆ อยำ่งประกอบกนัครับ เพรำะแตล่ะอยำ่งท่ีท ำนัน้ก็จะ

ให้ผลในแง่ท่ีตำ่งกนัออกไป ถ้ำใช้วิธีใดวิธีหนึง่เพียงอยำ่งเดียวก็จะให้ผลไมส่มบรูณ์ อยำ่งท่ีคณุ ... ได้แสดง
ควำมเห็นมำ วิธีกำรท่ีควรใช้ประกอบกนั เชน่ 

1.) กำรพิจำรณำอกศุลกรรมท่ีผ่ำนไปแล้ว คือค ำสอนๆ ให้อยูก่บัปัจจบุนั ไมเ่ศร้ำหมองกบัสิ่งท่ีลว่งไป
แล้วนัน้ เพ่ือไมใ่ห้เร่ืองท่ีผำ่นไปแล้วย้อนกลบัมำท ำให้เกิดอกศุลจิตในปัจจบุนัอีก อนัจะเป็นกำรท ำ
ให้บำปกรรมนัน้มีก ำลงัท่ีแรงขึน้โดยไมจ่ ำเป็น แตข่ณะเดียวกนัก็ควรใช้วิธีในข้ออ่ืนๆ ร่วมกนัไปด้วย 
ดงัจะได้กลำ่วถึงในข้อตอ่ไป 

(เพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์ในข้อนี ้ และให้ได้ประโยชน์ท่ีมำกขึน้ แตอ่ำจจะท ำได้ยำกส ำหรับ
คนทัว่ไป ก็คือกำรพิจำรณำสิ่งท่ีผำ่นมำแล้วด้วยควำมไม่ยดึมัน่ คือคดิวำ่สิ่งเหลำ่นัน้ได้ผำ่นพ้นไป
แล้ว กลบัไปแก้ไขอะไรไมไ่ด้แล้ว เพรำะฉะนัน้เรำจะไมท่ ำจิตให้เศร้ำหมองเพรำะเร่ืองนัน้อีก แตเ่รำ
จะใช้เหตกุำรณ์เหล่ำนัน้ให้เป็นประโยชน์ โดยพิจำรณำเพ่ือให้เกิดข้อคดิ เพ่ือไมใ่ห้สิ่งเหลำ่นัน้เกิดซ ำ้

ขึน้มำอีก ใช้อดีตเป็นบทเรียนเพ่ืออนำคตท่ีดีขึน้ตอ่ไป) 

2.) กำรรักษำศีลท่ีสมควรแก่ตน เชน่ ฆรำวำสทัว่ไปก็รักษำศีล 5 

3.) กำรส ำรวมอินทรีย์ คือ ส ำรวมตำ ห ู จมกู ลิน้ กำย ใจ ไมใ่ห้อกศุลธรรมเข้ำครอบง ำได้ (ดเูร่ือง
อินทรียสังวร ในหมวดศีล ประกอบ) 

4.) มีหิริ และโอตตปัปะ 
5.) ท ำสมำธิ และวิปัสสนำตำมสมควรแก่ก ำลงั 
6.) ฯลฯ ตำมก ำลงั และศรัทธำท่ีจะท ำได้ 
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ถ้ำสำมำรถใช้วิธีกำรตำ่งๆ ได้อยำ่งเหมำะสมก็จะเป็นผลดีกบัผู้ประพฤติปฏิบตัอิยำ่งสมบรูณ์ 

ไมเ่ชน่นัน้ก็จะเหมือนกบักำรอ้ำงเร่ืองไมย่ดึมัน่ แล้วไปเท่ียวท ำสิ่งไมดี่ตำ่งๆ ด้วยควำมไมย่ดึมัน่ กำรใช้ธรรมะ
อยำ่งผิดวตัถปุระสงค์นัน้ก็จะเป็นผลเสียแก่ตวัผู้นัน้เอง 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

29 มิถนุำยน 2545 

ปัญหาสังคมไทย 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้ถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่ำนอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

อยำกขอเสนอให้ท่ำนพิจำรณำวิเครำะห์ปัญหำสงัคมไทยท่ีเกิดขึน้ให้ฟังหนอ่ย วำ่ปัจจบุนัเกิดอะไรขึน้ 
ท ำไมถึงได้มีปัญหำมำกมำยขนำดนี ้เชน่ 

o ประเดน็ในเร่ืองของกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ของคน(นกักำรเมือง) 
o ประเดน็ในเร่ืองยำเสพตดิ กำรมัว่สุม่ของวยัรุ่นเพ่ือท ำพฤติกรรมท่ีไมดี่ ฯลฯ 

เขียนเม่ือวนัท่ี: 24 มิถนุำยน 2545 เวลำ: 15:48 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 
ขอวิเครำะห์ดงันีค้รับ 
เน่ืองจำกเหตผุลตำ่งๆ เหลำ่นีคื้อ 

1.) ควำมเจริญทำงวตัถนุัน้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำก 
2.) ควำมสขุท่ีหำได้จำกทำงวตัถนุัน้หำได้ง่ำย ใช้เวลำน้อย ใช้ควำมพยำยำมน้อย ให้ผลทนัตำแบบจบั

ต้องได้ คือเพียงแคมี่เงินก็สำมำรถซือ้หำมำได้ โดยไมต้่องล ำบำกไปท ำ หรือประดษิฐ์ขึน้มำเอง 
3.) สิ่งลอ่ใจทำงวตัถนุัน้มองเห็นได้ชดัเจน มีมำกมำยมองเห็นได้ทัว่ไป มีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์กนั

มำก จงึดงึดดูใจมำก 
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4.) ควำมส ำเร็จทำงวตัถนุัน้เห็นได้ชดัเจน เห็นได้ง่ำยวำ่ใครมีมำกมีน้อย สร้ำงหน้ำตำให้กบัผู้ เป็น
เจ้ำของได้ง่ำย โอ้อวดได้ชดัเจน 

5.) มีเงินทนุ บคุลำกร เทคโนโลยี ท่ีคอยชว่ยกนัพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงวตัถอุยูม่ำกมำย 
6.) ควำมส ำเร็จทำงวตัถนุัน้สำมำรถสร้ำงเกียรติยศ ต ำแหนง่หน้ำท่ี ฐำนะทำงสงัคม ควำม

สะดวกสบำยให้กบัผู้ เป็นเจ้ำของได้ 
7.) ควำมสขุท่ีได้รับจำกควำมเจริญทำงจิตใจนัน้ต้องพยำยำมด้วยตนเอง คนอ่ืนท ำแทนกนัไมไ่ด้ ไมว่ำ่

จะเป็นกำรให้ทำน รักษำศีล ท ำสมำธิ เจริญวิปัสสนำ กำรแผเ่มตตำ กำรปล่อยวำง กำรรู้สกึว่ำพอ 

(พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่) ฯลฯ 
8.) ควำมสขุท่ีได้รับจำกควำมเจริญทำงจิตใจนัน้ต้องสมัผสัด้วยตนเองถึงจะรู้ได้ ไมส่ำมำรถบอกให้คน

อ่ืนเข้ำใจได้ชดัเจน เพรำะเป็นควำมรู้สกึท่ีประณีต ละเอียดออ่น จงึยำกในกำรชกัจงูให้คนเห็น
ควำมส ำคญัจนถึงขัน้มีควำมเพียรท่ีจะลองท ำดเูอง 

9.) ควำมเจริญทำงจิตใจนัน้ถ่ำยโอนกนัไมไ่ด้ แตล่ะคนต้องเร่ิมต้นท ำกนัเอง กำรตอ่ยอดในกำรพฒันำ
จงึแทบเป็นไปไมไ่ด้ อย่ำงมำกก็เพียงจดัสิ่งแวดล้อมให้ และแนะน ำเทคนิคบำงอย่ำงให้เทำ่นัน้ สว่น
ท่ีเหลือต้องปฏิบตักินัเอง กำรพฒันำจงึท ำได้ช้ำกว่ำวตัถมุำก 

10.) ควำมเจริญทำงจิตใจนัน้วดักนัได้ยำก มองเห็นไมช่ดัเจน จงึขำดแรงดงึดดูให้คนมำสนใจ 

11.) จำกเหตผุลในข้อ 10. ท ำให้ควำมเจริญทำงจิตใจไมส่ำมำรถสร้ำงหน้ำตำให้กบัคนในยคุปัจจบุนั
ได้ หรือถ้ำได้ก็น้อยเตม็ที และไมใ่ชส่ิ่งจะน ำไปโอ้อวดกนั 

12.) ทกุวนันีค้วำมเจริญทำงวตัถมีุมำกกวำ่ควำมเจริญทำงจิตใจมำก คนสว่นใหญ่จงึตกไปในกระแส
ของวตัถโุดยอตัโนมตัิอยูแ่ล้ว 

13.) จำกกระแสของโลกท ำให้กำรพฒันำทำงจิตใจนัน้ขำดแคลนทัง้บคุลำกร เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เงินทนุ
สนบัสนนุ อีกทัง้ยงัมีปัญหำท่ีบคุลำกรด้ำนนีบ้ำงคนถกูกระแสวตัถเุข้ำครอบง ำ จนท ำตวัให้เส่ือม
เสีย สง่ผลให้คนจ ำนวนมำกหนัหลงัให้กบัศำสนำมำกขึน้เร่ือยๆ เป็นกำรซ ำ้เตมิพฒันำกำรทำงจิตใจ
ให้แยล่งไปอีก 

14.) ควำมส ำเร็จทำงจิตใจนัน้ไม่สำมำรถสร้ำงเกียรติยศ ต ำแหนง่หน้ำท่ี ฐำนะทำงสงัคม ควำม
สะดวกสบำยให้กบัผู้ เป็นเจ้ำของได้ หรือได้ก็ไมช่ดัเจนเทำ่วตัถุ 

15.) ควำมเจริญทำงจิตใจนัน้ไมส่ำมำรถใช้แสดงเป็นผลงำนของรัฐบำลได้ชดัเจน เหมือนควำมเจริญ
ทำงวตัถ ุ ดงันัน้ รัฐบำลทัง้หลำยจงึใสใ่จกบัด้ำนจิตใจน้อยกว่ำด้ำนวตัถมุำก จงึขำดแรงขบัดนัใน
กำรพฒันำ 

 
จำกเหตผุลตำ่งๆ เหล่ำนี ้ ท ำให้ควำมเจริญทำงวตัถกุ้ำวหน้ำไปอยำ่งรวดเร็ว ในขณะท่ีทำงด้ำนจิตใจ

นัน้กลบัถอยหลงัไปอย่ำงรวดเร็ว คนจ ำนวนมำกให้ควำมส ำคญักบัวตัถมุำก จนแทบจะเรียกได้วำ่ไมส่นใจเร่ือง
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ของจิตใจเลย ไมส่นใจเร่ืองของศีลธรรมแม้กระทัง่ศีลธรรมขัน้พืน้ฐำน ท ำทกุวิถีทำงเพ่ือให้ได้วตัถมุำมำกท่ีสดุ 

แม้วำ่จะท ำให้คนอ่ืนๆ และสงัคม รวมถึงประเทศชำตต้ิองเสียหำยอยำ่งไรก็ตำม (ซึง่เป็นสำเหตท่ีุส ำคญัของ
กำรทจุริต คอร์รัปชัน่ของคนในทกุวงกำร) ปัญหำทำงสงัคมตำ่งๆ จงึตำมมำอย่ำงมำกมำย และทบัถม สบัสน
ปนเปกนัจนยำกท่ีจะแก้ไข 

แตเ่น่ืองจำกควำมสขุจำกควำมเจริญทำงวตัถนุัน้เป็นควำมสขุท่ีฉำบฉวย มีควำมสขุเพียงเล็กน้อยเป็น
เคร่ืองลอ่ แตก่ลบัมีควำมทกุข์ตดิตำมมำอยำ่งมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นทกุข์จำกกำรแสวงหำ กำรแก่งแยง่ชิงดีชงิ
เดน่ กำรฟำดฟันคูแ่ขง่ ควำมกงัวลควำมกลวักำรท ำร้ำยของคูแ่ขง่ ควำมไมม่ัน่คงของระบบเศรษฐกิจ ควำม
ผิดหวงั ควำมล้มเหลว ฯลฯ นอกจำกนีเ้ม่ือได้ทรัพย์ตำ่งๆ มำครอบครองแล้ว ยงัต้องกงัวล เป็นหว่งเป็นใย กลวั
วำ่จะถกูแยง่ชิงไปด้วยกลวิธีตำ่งๆ อีกด้วย และเม่ือต้องสญูเสียไปจริงๆ ก็ต้องเป็นทกุข์ขึน้มำอีก 

ดงันัน้ เม่ือวตัถเุจริญมำกขึน้แทนท่ีควำมสขุจะมำกขึน้ กลบัเป็นตรงกนัข้ำม แม้ร่ำงกำยจะมีควำมสขุก็
จริง แตจ่ิตใจนัน้กลบัเตม็ไปด้วยควำมทกุข์สำรพดัรูปแบบ ทัง้ควำมกลวั กงัวล ว้ำเหวเ่พรำะขำดคนท่ีจะคบ

ด้วยอยำ่งจริงใจ เหงำ ร้อนรุ่มด้วยไฟรำคะ โทสะ โมหะ (ควำมโลภ โกรธ หลง) ฯลฯ 
คนทัง้หลำยจงึพยำยำมหำทำงแก้ทกุข์กนัสำรพดัวิธี ซึง่วิธีท่ีง่ำยและสะดวกสบำย เห็นผลได้รวดเร็ว ก็

เชน่ กำรหนัหน้ำเข้ำหำอบำยมขุชนิดตำ่งๆ ไมว่่ำจะเป็นเหล้ำ บหุร่ี ยำเสพติดชนิดตำ่งๆ ฯลฯ น้อยคนนักที่จะ
หันหน้าเข้าสู่ทางท่ีจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง คือการแก้ที่จิตใจโดยตรงด้วยการปฏิบัตธิรรม 

จำกกำรท่ีคนจ ำนวนมำกตัง้หน้ำตัง้ตำแสวงหำวตัถจุนไมมี่เวลำให้กบัครอบครัว ท ำให้ต้องเลีย้งดู
ครอบครัวด้วยเงิน แทนท่ีจะเป็นควำมรัก ควำมเข้ำใจ ควำมอบอุน่ ก ำลงัใจ ควำมเป็นน ำ้หนึง่ใจเดียวกนั ดงันัน้ 
ปัญหำในครอบครัวจงึตำมมำ ถ้ำหนกัมำกก็ถึงขัน้หยำ่ร้ำง หรือฆำ่กนัตำยก็มี เบำลงมำหนอ่ยก็มีปัญหำกบั
ลกูๆ 

เม่ือเดก็ขำดควำมอบอุน่จำกพอ่แม่ จงึต้องหำควำมอบอุ่นจำกท่ีอ่ืนมำทดแทน ซึง่ก็คงหนีไมพ้่นเพ่ือนๆ 
และถ้ำโชคร้ำยคบเพ่ือนท่ีไมดี่ ก็มกัจะชกัจงูกนัไปหำควำมสขุท่ีฉำบฉวย หำได้ง่ำย ก็คือเหล้ำ บหุร่ี และยำเสพ
ตดิตำ่งๆ นัน่เอง 

นอกจำกนีก็้ยงัมีกำรหำควำมสขุอยำ่งอ่ืนเชน่ กำรแตง่ตวัตำมแฟชัน่เพ่ืออวดกนั กำรแขง่รถ ฯลฯ อนั
เป็นควำมสขุเล็กๆ ท่ีพอหำได้ และเม่ือวยัรุ่นมำรวมตวักนัเป็นกลุม่ใหญ่มำกขึน้ ควำมรู้สกึวำ่กลุม่ของตนเข่ืองก็
ตำมมำ จงึเป็นสำเหตขุองกำรยกพวกเข้ำท ำร้ำยกนั ดงัท่ีเป็นขำ่วอยู่บอ่ยๆ 

และเน่ืองจำกกำรเจริญเติบโตมำอยำ่งขำดควำมอบอุน่ของเดก็จ ำนวนมำกนีเ้อง ท ำให้เดก็พยำยำมหำ
ท่ีพึง่ทำงใจตำ่งๆ เชน่ กำรมีแฟน กำรเรียนให้ได้ผลกำรเรียนดีท่ีสดุเพ่ือให้คนอ่ืนยอมรับ ฯลฯ และพยำยำม
ทุม่เทให้กบัสิ่งท่ีตนคดิว่ำเป็นท่ีพึง่นัน้อยำ่งหมดตวัหมดหวัใจ เม่ือผิดหวงัจงึรู้สกึเหมือนโลกนีไ้มมี่อะไรเหลืออีก
แล้ว กำรฆำ่ตวัตำยจงึตำมมำ 

และเน่ืองจำกกำรชอบแสวงหำควำมสขุแบบฉำบฉวย ประกอบกบักำรทุม่เทให้กบัสิ่งท่ีคดิว่ำเป็นท่ีพึง่
ทำงใจอยำ่งหมดตวัหมดหวัใจนีเ้อง กำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอนัควรจงึตำมมำ ไมว่ำ่จะด้วยควำมยินยอม
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พร้อมใจ หรือขดัอีกฝ่ำยไมไ่ด้ก็ตำม (รวมทัง้กรณีท่ีคนท่ีมีเงินน้อย แตพ่ยำยำมแสวงหำควำมสขุจำกวตัถใุห้ได้
มำกๆ จนถึงกบัยอมเอำร่ำงกำยแลกกบัเงินด้วย) ปัญหำกำรตัง้ท้องโดยไมพ่ร้อม กำรท ำแท้ง กำรคลอดลกู
แล้วทิง้อนัท ำให้เกิดปัญหำเด็กเร่ร่อน ปัญหำเร่ืองโรคเอดส์ ฯลฯ จงึเกิดขึน้อยำ่งมำกมำย 

ปัญหำทำงสงัคมทัง้หลำยจงึเกิดขึน้ พอกพนู ทบัถม ซบัซ้อน ยำกท่ีจะแก้ไข ด้วยประกำรฉะนี ้
 
ท่านคิดว่าถงึเวลาแล้วหรือยัง ท่ีจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาจิตใจให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

(อย่างมากๆ) ??? 

ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 
30 มิถนุำยน 2545 

 

เจ้ากรรมนายเวร 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
สวสัดีครับ 
เรียนถำมเร่ือง เจ้ำกรรม นำยเวรครับ เข้ำใจวำ่เป็นคตท่ีิเกิดในภำยหลงั 
รวมทัง้เร่ืองกำรขอขมำ อโหสิ 
 
ขอบคณุมำกครับ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ผมไมค่อ่ยเข้ำใจค ำถำมนะครับวำ่ถำมในแง่ไหน ขอตอบดงันีค้รับ 

เร่ืองกำรจองเวรนัน้เป็นธรรมดำของปถุชุนในทกุภพภมูิครับ ในโลกมนษุย์นีก็้มีให้เห็นกนัโดยทัว่ไป ใน
พระไตรปิฎกท่ีกลำ่วถึงเร่ืองนีท่ี้จ ำได้ก็มีในสว่นอรรถกถาของธรรมบท (ในเนือ้พระไตรปิฎกเองพระพทุธเจ้ำ
ตรัสเอำไว้เป็นภำษิตสอนใจสัน้ๆ แล้วอำจำรย์รุ่นหลงัก็ได้ขยำยควำม อธิบำยท่ีมำและรำยละเอียดของธรรมบท 
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บทนัน้อีกทีหนึง่) ท่ีมีกำรจองเวรกนัหลำยภพหลำยชำติ จนกระทัง่ได้ฟังธรรมจำกพระพทุธเจ้ำถึงได้เลิกจองเวร 
แล้วหนัมำชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 

ผมขออธิบำยตำมควำมเข้ำใจของผมดงันีน้ะครับ 

มนษุย์รวมทัง้สตัว์ทัง้หลำยท่ียงัหนำแนน่ไปด้วยกิเลสนัน้ เม่ือถกูใครท ำให้ไมพ่อใจอยำ่งรุนแรง ก็จะ
เป็นไปได้ท่ีจะผกูโกรธเอำไว้ จนกลำยเป็นควำมอำฆำตพยำบำทอยำ่งรุนแรงฝังอยูใ่นใจ เม่ือตำยไปแล้วไมว่่ำ
จะไปเกิดใหมใ่นภพภมูิใด ควำมอำฆำตในใจนัน้ก็จะท ำหน้ำท่ีเหมือนเป็นแรงอธิษฐำน 

(ผู้ ท่ีอธิษฐำนสิ่งใดเอำไว้ด้วยจิตท่ีมีก ำลงัแรง เม่ือเกิดในชำติตอ่ๆ ไป ค ำอธิษฐำนนัน้ก็ยงัสำมำรถ
สง่ผลตอ่ไปได้ เชน่ ผู้ ท่ีอธิษฐำนเป็นพระพทุธเจ้ำด้วยจิตท่ีแนว่แน ่ มีก ำลงัแรง เม่ือเกิดชำติตอ่ๆ ไป ก็จะยงัคง
สร้ำงบำรมี เพ่ือให้ได้เป็นพระพทุธเจ้ำตอ่ไปเร่ือยๆ ถึงแม้จะระลกึชำตไิมไ่ด้ หรือจ ำไม่ได้วำ่เคยอธิษฐำนเอำไว้ก็
ตำม และเม่ือพยำยำมเจริญวิปัสสนำเพื่อให้บรรลมุรรคผลในชัน้สำวกภมูิ แรงอธิษฐำนนัน้ก็จะมำขดัขวำง

มรรคผลเอำไว้ นอกจำกจะอธิษฐำนจิตเลิกค ำอธิษฐำนเดิมเสียก่อน) 
เร่ืองแรงอำฆำตนัน้ก็นำ่จะส่งผลในลกัษณะเดียวกนั คือจะสง่ผลให้คอยจองเวรไปไมรู้่จบสิน้ จนกวำ่

จะเลิกรำกนัไปเอง ถึงแม้ในบำงกรณีจะระลกึชำตไิมไ่ด้ก็ตำม แตเ่ม่ือเจอกนัแล้วก็จะรู้สกึไมช่อบใจขึน้มำได้
โดยอตัโนมตัิ 

เร่ืองกำรขอขมำ อโหสินัน้ จะสมัฤทธ์ิผลได้ก็เม่ือเจ้ำกรรมนำยเวรนัน้รับรู้ และยอมเลิกจองเวรด้วยใจ
จริงครับ ซึง่ถ้ำเป็นคนด้วยกนัก็คยุกนัง่ำยหนอ่ย มีปัญหำอะไรก็คยุกนัอยำ่งเปิดเผย จริงใจ เร่ืองก็จบลงได้ง่ำย 
แตถ้่ำอยู่กนัคนละภพภมูิก็คงล ำบำกหน่อยครับ นอกจำกจะมีควำมสำมำรถพิเศษสำมำรถติดตอ่พดูคยุกนัได้ 

โดยทัว่ไปแล้วเท่ำท่ีท ำได้ก็คือ กำรท ำบญุอทุิศสว่นกศุลไปให้ กำรแผเ่มตตำให้ เพ่ือลดควำมเร่ำร้อนใน
ใจของทัง้สองฝ่ำยลง แล้วอธิษฐำนจิตท ำควำมเข้ำใจกนั และขอขมำ ขออโหสิกนัไป ท ำเชน่นีไ้ปเร่ือยๆ จนกวำ่
อีกฝ่ำยจะเลิกจองเวร 

และถ้ำเรำรู้สกึส ำนกึผิดในสิ่งท่ีท ำไปแล้ว อยำ่งจริงใจ ทัง้สิ่งท่ีตัง้ใจ ไมต่ัง้ใจ รู้ตวั ไมรู้่ตวั โอกำสท่ีอีก
ฝ่ำยจะให้อภยัก็มำกขึน้ครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

ธมัมโชต ิ

17 สิงหำคม 2545 
 

การลดการผูกโกรธ – บุพเพสันนิวาส 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้
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ค าถาม 
Subject: ผกูโกรธ บพุเพฯ 

อยำกเรียนถำมวำ่ กำรลดกำรผกูโกรธ แรงอำฆำตพยำบำท ไมย่อมให้อภยัจริงๆ แตก็่ไมถ่ึงกบัตัง้ใจจะ
เอำคืน ท ำอยำ่งไรได้ผลดี เร็ว แผเ่มตตำแล้วใจก็ยงัไมค่อ่ยอยำกให้อภยัง่ำยๆ เหมือนอำบน ำ้แล้วแตก็่ไมรู้่สกึ
วำ่สะอำด จะเหม็นก็ไมเ่ชิง จะสบำยตวัก็ไมใ่ช่ 

ไมอ่ยำกมีอะไรตกตะกอนอยู่ในใจคะ่ กลวัวำ่จะเป็นเชือ้กรรมให้มำใช้คืนกนัอีกไมรู้่จบ เป็นฝ่ำยกระท ำ
ก็ไมอ่ยำกเป็นอยูดี่ 

บพุเพสนันิวำสคืออะไร หลบเล่ียงได้ไหมคะ? 

 
สองค ำถำมคะ่ ขอบคณุคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

1.) เร่ืองกำรลดกำรผกูโกรธ แรงอำฆำตพยำบำท อยำ่งกรณีท่ีถำมมำนี ้ ก็คงต้องใช้กำรพิจำรณำ
ประกอบด้วยครับ คือพิจำรณำโทษของกำรผกูโกรธ และคณุของกำรปล่อยวำง 

โทษของกำรผกูโกรธ เชน่ จติใจของเรำเองก็จะเป็นทกุข์เร่ำร้อน หยำบกระด้ำง ไมเ่ป็นอิสระ 
ไมป่ระณีตเบำสบำย สขุภำพกำยและใจก็แย่ หน้ำตำก็ไมผ่อ่งใส 

แตถ้่ำปลอ่ยวำงได้ก็จะเป็นตรงกนัข้ำม คือ จิตใจประณีต เบำสบำย มีควำมสขุกำยสบำย
ใจ เป็นอิสระ หน้ำตำผ่องใส ฯลฯ 

คดิพิจำรณำวำ่กำรผกูโกรธเอำไว้นัน้ไมมี่ประโยชน์อะไรเลย มีแตโ่ทษอยำ่งเดียว และผู้ ท่ี
ได้รับผลจำกควำมรู้สกึเชน่นัน้อยำ่งเตม็ท่ี แท้จริงก็คือตวัเรำนัน่เอง เหมือนกบัวำ่ไมพ่อใจคนอ่ืน แต่
กลบัมำท ำร้ำยตวัเอง จริงๆ นะครับ คิดดใูห้ดี 

ควรจะคิดว่ำปล่อยให้เป็นไปตำมกรรมดีกว่ำ ใครท ำกรรมอะไรเอำไว้ ก็จะได้รับผลกรรมอนั
นัน้เอง ไมใ่ชห่น้ำท่ีของเรำท่ีจะไปสง่ผลกรรมนัน้ให้กบัเขำ 

และก็ไมมี่ประโยชน์อะไรท่ีเรำจะคอยติดตำมดวู่ำ เขำได้รับผลกรรมอนันัน้หรือยงัด้วย 
เพรำะถ้ำท ำอยำ่งนัน้ ก็จะสง่ผลเชน่เดียวกบักำรผกูโกรธเอำไว้นัน่เอง อยำ่งน้อยก็ท ำให้ใจเรำไม่
เป็นอิสระ 
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นอกจำกนีก็้ควรพิจำรณำเร่ืองเหตปัุจจยัประกอบไปด้วยนะครับ คือคิดดวูำ่ ตวัเรำเองยงัไม่
สำมำรถก ำหนดชีวิตของเรำเองได้ทกุอยำ่งเลย ดงันัน้ กำรท่ีเขำท ำให้เรำไมพ่อใจนัน้ ก็คงเป็นเพรำะ
ถกูเหตปัุจจยัตำ่งๆ บีบบงัคบัมำเชน่กนั รวมถึงอำจเกิดจำกควำมเข้ำใจผิด หรือควำมไมรู้่ หรือ
รู้เทำ่ไมถ่ึงกำรณ์ก็ได้ แม้ตวัเรำเองก็ยงัเป็นเชน่นัน้ได้ ก็ควรจะให้อภยัในควำมผิดพลำดของคนอ่ืน
ด้วยเชน่กนันะครับ 

แตถ้่ำพิจำรณำแล้วยงัไมห่ำย ก็คงต้องรอให้ปัญญำเกิดขึน้ก่อนแล้วหละครับ คือต้องให้ทน
ทกุข์จำกกำรผกูโกรธเอำไว้ จนกระทัง่เห็นโทษภยั และควำมไร้สำระ ด้วยปัญญำของเรำเองอยำ่ง
แท้จริง แล้วจิตก็จะวำงลงได้เองโดยอตัโนมตัิ 

หรือเม่ือเห็นควำมจริงของชีวิตมำกขึน้เร่ือยๆ แล้ว ก็จะพ้นจำกควำมยึดมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลง
ไปได้เองครับ 

2.) บพุเพสนันิวำส คือกำรท่ีเคยอยูร่่วมกนัมำในชำตปิำงก่อนครับ (บพุพ = ก่อน, นิวำส = ท่ีอยู่
อำศยั) คืออำจจะเคยเป็นพ่อ แม ่ลกู หลำน สำมี ภรรยำ เพ่ือน ฯลฯ กนัในชำติก่อนๆ เม่ือเจอกนัใน
ชำตนีิจ้งึท ำให้รู้สกึคุ้นเคยกนั ได้ง่ำยกว่ำคนทัว่ๆ ไป 

เน่ืองจำกเป็นสิ่งท่ีผำ่นไปแล้ว (ในชำตกิ่อนๆ ) จงึไมส่ำมำรถหลีกเล่ียงควำมคุ้นเคยท่ียงัฝัง
อยูใ่นใจได้ครับ จะหลีกเล่ียงได้ก็เฉพำะกำรกระท ำในปัจจบุนันีเ้ท่ำนัน้ คือเรำสำมำรถเลือกได้ 

(ตำมเหตปัุจจยั) วำ่เรำจะท ำอยำ่งไร หรือจะสร้ำงเหตปัุจจยัใหมอ่ย่ำงไร 
 

ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
ธมัมโชติ 

19 ตลุำคม 2545 
 

เจ้ากรรมนายเวรและการแผ่เมตตา 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

หำกกำรท่ีไมไ่ด้เป็นเจ้ำกรรมนำยเวรกนัมำก่อน มีโอกำสจะสร้ำงของใหม ่ เบียดเบียนกนัให้ได้รับควำม
เดือดเนือ้ร้อนใจได้ไหมคะ ถ้ำอยำ่งนีเ้รำเอง ก็ต้องมีของท่ีต้องชดใช้อยูส่ิคะ ถึงจะไมใ่ช้กบัเจ้ำนีก็้ตำม 
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กรณีแบบนีแ้ผเ่มตตำให้เขำจะลดควำมรุนแรง หรือควำมเป็นอปุสรรคใดๆ ลงได้บ้ำงไหมคะ หรือถ้ำ
เป็นเจ้ำกรรมนำยเวรกนัมำแตเ่ก่ำก่อน ท ำอยำ่งไร จะลดลงได้บ้ำง แผเ่มตตำก็แล้ว นัง่สมำธิก็แล้ว อธิฐำนจิต
ขอผอ่นปรนออกไปบ้ำงก็แล้ว ก็ยงัหนกัอยู่ เป็นอปุสรรคทำงกำรเรียนและกำรงำนล้วนๆ มีอะไรตอ่เน่ืองตลอด 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ

1.) เร่ืองเจ้ำกรรมนำยเวรนัน้ก็สำมำรถเกิดขึน้มำใหมไ่ด้เร่ือยๆ หละครับ ตรำบใดท่ียงัมีกิเลสกนัอยู ่ เจ้ำ
กรรมนำยเวรเก่ำๆ นัน้ ก็เร่ิมจำกท่ีไมเ่คยมีเวรกนัมำก่อนทัง้นัน้ เพรำะแรกสดุเลยเม่ือชีวิตอบุตัิ

ขึน้มำใหม่ๆ  ก็ไมมี่ใครเคยมีเวรกบัใครมำก่อนทัง้นัน้ (ตำมหลกัควำมจริงนะครับ) แล้วควำม
กระทบกระทัง่ก็คอ่ยๆ เร่ิมขึน้ทีละน้อย จนใหญ่โตในท่ีสดุ 

กำรแผเ่มตตำนัน้ชว่ยได้แนน่อนครับ ถ้ำเมตตำมีก ำลงัไมม่ำกพออยำ่งน้อยก็ท ำให้จิตเรำ
เย็นขึน้บ้ำง แตถ้่ำเมตตำจิตนัน้มีก ำลงัมำกๆ แม้แตส่ตัว์เดรัจฉำนท่ีดรุ้ำยยงัอ่อนให้เลยครับ 

 
2.) เร่ืองอปุสรรคตำ่งๆ นัน้เป็นเร่ืองธรรมดำของชีวิตครับ คิดดวูำ่อยำ่งพระพทุธเจ้ำซึง่ท ำประโยชน์

ให้กบัผู้ อ่ืนมำตลอด ยงัเจออปุสรรคเลยครับ ถกูลอบปลงพระชนม์ก็หลำยครัง้ แตด้่วยพระบำรมีเลย
ปลอดภยัทกุครัง้ 

โลกธรรม 8 อยำ่งนีเ้ป็นของคูโ่ลก คือ ได้ลำภ เส่ือมลำภ ได้ยศ เส่ือมยศ ได้รับกำร
สรรเสริญ ถกูนินทำ เป็นสขุ เป็นทกุข์ เพรำะฉะนัน้เม่ือมีชีวิตอยูก็่ต้องยอมรับสภำพควำมจริงอนันี ้
รักษำจิตไว้ให้มัน่คงท่ีสดุ จะได้เป็นทกุข์น้อยท่ีสดุ แล้วก็คอ่ยๆ แก้ปัญหำกนัไปตำมสภำพ 

 
3.) แตล่ะคนก็มีปัญหำแตกตำ่งกนัไป จะวำ่ใหญ่หรือเล็กก็ขึน้กบัมมุมองของแตล่ะคน และท่ีส ำคญัก็

ขึน้กบัก ำลงัใจของคนท่ีเผชิญปัญหำนัน้ด้วย เพรำะฉะนัน้ก็คงยำกท่ีจะตดัสินว่ำปัญหำของใครใหญ่
หรือเล็กกวำ่กนันะครับ 

แตถ้่ำท ำใจรับสภำพควำมจริงของโลกได้ ก็คงไมมี่ปัญหำอะไรท่ีจะเรียกว่ำใหญ่จนเกินไป

นะครับ อยำ่งมำกก็แคต่ำยเทำ่นัน้เอง (ไมไ่ด้มีเจตนำจะไมส่ภุำพ และไมไ่ด้หมำยถึงวำ่ให้ไปฆำ่ตวั
ตำยนะครับ แตห่มำยถึงวำ่ไมมี่ปัญหำอะไรใหญ่โต มำกมำยอย่ำงท่ีเรำวิตกกงัวลกนัไป) ซึง่ทกุคน
ก็หนีไมพ้่นควำมตำยอยูแ่ล้ว 

ใครท่ีรักษำจิตได้ดีอย่ำงสม ่ำเสมอ ก็คงไมต้่องกลวัควำมตำยหรอกนะครับ เพรำะโอกำสจะ
ตกไปสูท่ี่ต ่ำนัน้ก็จะน้อยลงไปตำมขัน้ 
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ปัญหำท่ีก ำลงัเจออยูค่งไมห่นกัถึงขัน้นัน้ใชม่ัย้ครับ เพรำะฉะนัน้ก็สบำยใจได้ :) ใจเย็นๆ 
คอ่ยๆ แก้ไปนะครับ กลำงคืนผำ่นไปกลำงวนัก็เข้ำมำแทนท่ี ฝนตกหนกัไมน่ำนฟ้ำก็ใส ปัญหำตำ่งๆ 
ก็มีวนัสิน้สดุเช่นกนัครับ 

 
ธมัมโชติ 

9 พฤศจิกำยน 2545 
 

การแก้กรรม 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

เร่ืองกำรแก้กรรม คือ บำงท่ำนมีควำมเช่ือวำ่ กรรมเก่ำสำมำรถชดใช้ หกัล้ำงได้ และต้องแก้ด้วยกรรม
ประเภทนัน้ เชน่ ฆ่ำชีวิต ก็ให้ท ำทำนชีวิต ปลอ่ยปลำ เป็นต้น 

บำงทำ่นว่ำ ใช้กำรนัง่กรรมฐำน (และท ำทำน) แก้กรรม 
 
เรียนขอควำมเห็นครับ 

ขอบคณุครับ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ส ำหรับเร่ืองกรรมตำมควำมเข้ำใจของผมนัน้ ขอแยกเป็นกรณีดงันีค้รับ 

ตำมแนวพระสูตรแล้ว ผลของกรรมจะสิน้สดุได้อยำ่งแท้จริง ก็เม่ือปรินิพพำนไปแล้ว (ผลของกรรม
นัน้อำจจะยงัเหลืออยู ่แตห่มดโอกำสสง่ผลได้อีก) หรือไม่ก็กรรมนัน้สง่ผลจนหมดก ำลงัแล้วเทำ่นัน้นะครับ (ผล
ของกรรมนัน้หมดสิน้ไปแล้ว จงึไมส่ง่ผลอีกตอ่ไป) แม้แตพ่ระพทุธเจ้ำเอง เม่ือยงัทรงพระชนม์ชีพอยู ่ ก็ยงัถกู
กรรมเก่ำตำมให้ผลหลำยครัง้ 

แตถ้่ำเป็นค ำสอนในแนวอภธิรรมนัน้ จะมีกำรกลำ่วถึงอโหสิกรรม คือกำรท่ีกรรมไมส่ำมำรถสง่ผล

ได้อยู่ด้วย (ในชำตปิรกติ) แตผ่มมองเร่ืองนีว้่ำเป็นกำรวิเครำะห์อย่ำงเฝือเกินไป (โดยอำจำรย์รุ่นหลงัๆ ) 
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เพรำะมีกำรแบง่กำรท ำกรรมออกเป็นขณะจิตในชวนจิต (ทัง้ๆ ท่ีเป็นกำรกระท ำเพียงครัง้เดียว แตช่ว่งท่ีท ำ
กรรมนัน้จิตเกิดดบัติดตอ่กนัอยำ่งรวดเร็วหลำยวิถีจิต) 

คือมองวำ่ในกำรท ำกรรมครัง้เดียวนัน้ มีวิถีจิตเกิดขึน้หลำยวิถีจิต และในแตล่ะวิถีจิตก็มีชวนจิตเกิดได้

เตม็ท่ี 7 ดวง หรือ 7 ขณะ แล้วก็วิเครำะห์ตอ่ว่ำจิตดวงไหน (ดวงท่ี 1 ถึง 7 ของชวนจิตในแตล่ะวิถีนัน้) 
นำ่จะมีก ำลงัแรงท่ีสดุ ปำนกลำง น้อยท่ีสดุ จำกนัน้ก็วิเครำะห์วำ่จิตท่ีมีก ำลงัขนำดไหนควรจะสง่ผลในชำตไิหน 

(ชำติปัจจบุนั, เป็นกรรมน ำเกิดในชำติตอ่ไป, สง่ผลในชำตท่ีิ 2-3, สง่ผลหลงัจำกนัน้ไปอีก) (ซึง่กำร
วิเครำะห์นี ้ก็มีควำมเห็นท่ีไม่คอ่ยจะตรงกนัในแตล่ะอำจำรย์ รวมถึงไมมี่พทุธพจน์รับรองด้วย) 

จงึสรุปออกมำวำ่ กำรท ำกรรมในขณะของชวนจิตดวงไหนจะสง่ผลในชำตไิหน เม่ือวิเครำะห์ถึงขัน้นี ้
แล้ว จงึมองวำ่กรรมท่ีเกิดในชวนจิตดวงท่ีคดิว่ำจะต้องสง่ผลในชำตใิดนัน้ เม่ือยงัไมส่ง่ผลแตต่ำยพ้นจำกชำติ
นัน้ไปก่อนจงึหมดโอกำสสง่ผล จงึกลำยเป็นอโหสิกรรมไป เหลือแตก่รรมท่ีเกิดในขณะจิตอ่ืนๆ ของชวนจิตท่ีจะ

รอสง่ผลตอ่ไป (ซึง่เป็นกรรมท่ีท ำในครัง้เดียวกนันัน้) 
ซึง่จะตำ่งจำกแนวพระสตูรท่ีจะมองกำรท ำกรรมรวมเป็นกรรมนัน้ๆ ทัง้ก้อน ไมแ่ตกยอ่ยเป็นขณะจิต 

ดงันัน้ ถ้ำกรรมในก้อนนัน้ (คือในกำรกระท ำครัง้นัน้ๆ ไมว่ำ่ในขณะจิตใด) ยงัสง่ผลได้อีก ก็จะถือวำ่ยงัไมเ่ป็น
อโหสิกรรม ดงันัน้ กำรสง่ผลของกรรมจะสิน้สดุได้ ก็ตอ่เม่ือกรรมนัน้สง่ผลจนหมดก ำลงัไปแล้ว หรือเม่ือ
ปรินิพพำนไปแล้วเท่ำนัน้ 

ซึง่กำรวิเครำะห์ตำมแนวพระสตูรนี ้ จะพบได้ทัว่ไปในพระไตรปิฎก ดงันัน้ ผมจงึยดึตำมแนวพระสตูร
เป็นหลกัครับ 

ในประเดน็ท่ีถำมมำถึงกำรแก้กรรมเก่ำนัน้ (คงจะหมำยถึงกำรท ำให้กรรมเก่ำหมดไป คือสง่ผลไมไ่ด้
อีก โดยกำรท ำกรรมดีแก้กนั) ขอแยกตอบเป็น 2 ประเด็นนะครับ 

1.) กรณีกำรจองเวรของเจ้ำกรรมนำยเวร คือกำรท ำให้เขำเลิกจองเวรนัน้ ก็คงมีอยู่หลำยวิธีนะครับ เชน่ 
เขำท ำให้เรำเดือดร้อนจนพอใจแล้วจงึเลิกจองเวร, จองเวรจนเบื่อแล้วเลยเลิกไปเอง, เรำส ำนกึผิด

ได้อยำ่งจริงใจแล้วเขำเลยพอใจเลิกจองเวร, เรำท ำควำมดีแล้วอทุิศส่วนกศุลให้เขำจนเขำพอใจเลย
เลิกจองเวร, เขำเข้ำถึงธรรม หรือเห็นโทษของกำรจองเวรแล้วเลยเลิกจองเวร ฯลฯ 

กำรเลิกจองเวรนัน้เป็นสว่นของเวรเทำ่นัน้นะครับ ไมไ่ด้หมำยถึงวำ่เลิกจองเวรแล้วผลของ
กรรมนัน้จะสิน้สดุไปด้วยนะครับ 

2.) กรณีมองท่ีตวักรรมโดยตรงนัน้ กรรมจะเลิกสง่ผลได้อยำ่งแท้จริง ก็คงต้องเป็นอย่ำงท่ีอธิบำยไปแล้ว
ข้ำงต้นนะครับ 

แตก่ารท าบุญทดแทนนัน้ ก็นำ่จะสง่ผลได้หลำยกรณี เชน่ บญุนัน้ขวำงกรรมเก่ำเอำไว้

ก่อน ท ำให้กรรมเก่ำไมส่ำมำรถสง่ผลได้ในขณะนัน้ ต้องรอสง่ผลในโอกำสตอ่ๆ ไป, กรรมเก่ำและ
กรรมใหม ่ (บญุท่ีท ำทดแทนนัน้) สง่ผลพร้อมๆ กนั ท ำให้ไมเ่ดือดร้อนเพรำะกรรมเก่ำมำกนกั 
เหมือนกรรมเก่ำท ำให้ต้องทนร้อนอยูก่ลำงแดด แตก่รรมใหมท่ ำให้ได้ด่ืมน ำ้เย็นๆ ชว่ยคลำยร้อนไป
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ได้บำงสว่น หรือกรรมเก่ำท ำให้อำยสุัน้ แตก่รรมใหม่ท ำให้อำยยืุน ผลจงึท ำให้อำยไุม่สัน้แตก็่ไมยื่น

ยำวมำกนกั เป็นต้น (ผมตอบตำมแนวพระสตูรนะครับ) 

และถ้ำบญุท่ีท ำนัน้สง่ผลในทำงตรงข้ำมกบับำปกรรมเก่ำโดยตรง ก็นำ่จะเป็นกำรแก้ท่ีตรง

จดุดีนะครับ สว่นกำรท ำกรรมฐำนนัน้ เน่ืองจำกว่ำเป็นบญุท่ีมีผลมำก (ดเูร่ืองเวลามสูตร : 

เปรียบเทียบผลบุญชนิดต่างๆ ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) ดงันัน้ ถึงแม้วำ่อำจจะเป็นกำร
แก้ท่ีไมต่รงจดุนกั แตก็่นำ่จะชว่ยได้เชน่เดียวกนันะครับ 

สรุปง่ำยๆ วำ่ สิ่งใดเป็นบญุก็ท ำๆ ไปเถอะครับ ไมมี่อะไรเสียหำยอยูแ่ล้ว 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

14 ธนัวำคม 2545 

 

ฆ่าตัวตาย-ถูกฆ่าตาย 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

คนท่ีฆำ่ตวัตำยในชำติก่อน เชน่ ยิงตวัตำย ต้องไปรับกรรมท่ีไหนบ้ำง (เพรำะเคยอำ่นเจอวำ่เป็นกรรม
หนกัหนึง่ในห้ำอย่ำง) กำรกลบัมำเกิดเป็นคนใหมใ่นชำติภพตอ่มำเป็นไปได้มำกน้อยแคไ่หน 

และเคยอ่ำนวำ่ คนท่ีฆำ่ตวัตำยมีแนวโน้มของจิตท่ีจะโน้มไปสูก่ำรฆำ่ตวัตำยได้อีกในชำตติอ่ๆ มำ มี

วิธีกำรชว่ยเหลือคนเหลำ่นีอ้ยำ่งไรบ้ำงคะ ท่ีชว่ยไมใ่ห้จิตโน้มไปแบบนัน้อีก (ถ้ำเป็นไปได้ ตอ่ๆ ไปชำตถิดัๆ ท่ี
เหลือด้วยก็ดี) 

และเป็นไปได้หรือไมว่ำ่มีโอกำสมำเกิดเป็นคนได้เร็วๆ เขน่ตำยไป ส่ีห้ำปีก็มำเกิดอีกเป็นคน และเป็น
คนท่ีมีคณุสมบตัคิอ่นข้ำงดี (ไมน่ำ่เช่ือวำ่เป็นจิตเก่ำของคนท่ีฆำ่ตวัตำยมำก่อน) และเกิดใหมไ่ด้เร็วขนำดนัน้ 
ไมต้่องรับกรรมก่อนเหรอคะ 

อีกนยั หำกถกูฆำ่ตำยแบบไมรู้่ตวั เชน่ ถกูลอบวำงแผนฆำ่ อยำ่งนีจ้ิตจะตำมอำฆำตหรือเปลำ่คะ 
เพรำะตอนตำยไมรู้่ตวัว่ำโดนฆำ่ตำยน่ีคะ และหำกเป็นเชน่นัน้ ตดักรรมกนัอยำ่งไร เพรำะตอนตำยก็ไมไ่ด้

อำฆำตมำดร้ำย (เพรำะไมรู้่) แตผู่้ ท่ีฆำ่ ตำมหลกักรรมก็ต้องถกูเหน่ียวมำชดใช้กนัอยูดี่ ซึง่ก็เป็นวงจรท่ีไมจ่บ 
ค ำถำมคือ ท ำไงให้จบ หรือสัน้ท่ีสดุ 

ขอบคณุคะ่ 
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ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

เร่ืองกำรฆำ่ตวัตำยนัน้ไม่จดัอยูใ่นอนนัตริยกรรม 5 นะครับ อนนัตริยกรรม 5 มี 5 อยำ่ง คือ 
1.) มำตฆุำต – ฆำ่มำรดำ 
2.) ปิตฆุำต – ฆำ่บิดำ 
3.) อรหนัตฆำต – ฆำ่พระอรหนัต์ 

4.) โลหิตปุบำท – ท ำร้ำยพระพทุธเจ้ำจนห้อเลือด 
5.) สงัฆเภท – ยสุงฆ์ให้แตกแยกจนไมล่งโบสถ์ท ำสงัฆกรรมร่วมกนั 

 
เร่ืองบาปกรรมของกำรฆำ่ตวัตำยนัน้ ลองดเูร่ืองโทษของการฆ่าตัวตาย ในหมวดบทวิเคราะห์ 

ประกอบนะครับ 
โอกาสการได้กลับเป็นคนนัน้ ก็ขึน้กบัพืน้ฐำนจิตใจของคนนัน้ด้วยนะครับ ถ้ำเป็นคนท่ีปรกตพืิน้ฐำน

จิตใจดี ท ำบญุอย่ำงสม ่ำเสมอ แล้วมำถกูเหตปัุจจยับีบคัน้อยำ่งรุนแรง จนตัง้ตวัไม่ตดิ แล้วพลำดพลัง้ฆำ่ตวั
ตำยนัน้ โอกำสได้กลบัมำเกิดเป็นคนก็เร็วหน่อย คือเม่ือใดเขำนกึถึงบญุเก่ำได้ จิตใจก็จะประณีต ผ่องใสขึน้ ถ้ำ
จิตประณีตเพียงพอแก่กำรเกิดเป็นคน ก็พร้อมจะเกิดเป็นคนได้ทนัทีถ้ำขณะนัน้เป็นโอปปำตกิะอยู่ แตถ้่ำอยูใ่น

ภมูิอ่ืน เชน่ เป็นสตัว์เดรัจฉำน ก็ต้องรอให้พ้นจำกภพภมูินัน้ก่อนครับ (รอจนกว่ำจะตำย) เพรำะจะไมส่ำมำรถ
เปล่ียนภพภมูิได้รวดเร็วเหมือนโอปปำติกะ 

แตถ้่ำเป็นคนท่ีพืน้ฐำนจิตใจแยก็่คงต้องรอนำนหนอ่ยนะครับ เพรำะโอกำสท่ีจะนกึถึงบญุกศุลก็
ยอ่มจะน้อยลงไปตำมขัน้ 

เร่ืองท่ีคนท่ีฆำ่ตวัตำย มีแนวโน้มของจิตท่ีจะโน้มไปสู่กำรฆำ่ตวัตำยได้อีกในชำตติอ่ๆ มำนัน้ ก็เป็นไป
ได้ครับ เพรำะธรรมดำคนท่ีคดิฆำ่ตวัตำยนัน้ มกัจะมีสภำพจิตใจท่ีไมป่รกตเิทำ่ไหร่ เชน่ ไมมี่ควำมพยำยำมใน
กำรแก้ปัญหำ คิดสัน้ ไมเ่ห็นคณุคำ่ในตวัเอง เก็บกด ซมึเศร้ำ ฯลฯ เม่ือตำยไปแล้วสภำพจิตเชน่นีก็้ย่อมจะตำม
ไปด้วย จนกว่ำจะมีเหตปัุจจยัอ่ืนๆ มำลดก ำลงัของสภำพจิตเชน่นีล้งไป 

ทางแก้ก็คือ ถ้ำสงัเกตเห็นวำ่ใครมีสภำพจิตท่ีมีแนวโน้มไปเชน่นี ้ ก็พยำยำมสร้ำงเหตปัุจจยัท่ีดีให้แก่
เขำ เพ่ือให้เขำพ้นจำกสภำพจิตเดมิๆ เชน่ ท ำให้เขำเห็นคณุคำ่ในตวัเอง มีควำมมุง่มัน่ บำกบัน่ เพ่ือแก้ปัญหำ
ตำ่งๆ เพ่ือให้ชีวิตประสบควำมส ำเร็จ ให้เขำยอมรับควำมจริงวำ่ชีวิตก็มีขึน้มีลง มีควำมส ำเร็จและควำม

ล้มเหลวสลบักนับ้ำงเป็นธรรมดำ ให้ยอมรับในโลกธรรม 8 ให้เขำคิดยำวๆ คิดถึงผลกระทบตำ่งๆ ท่ีจะตำมมำ
จำกกำรตดัสินใจของเขำ ทัง้ผลกระทบตอ่ตนเอง และบคุคลอ่ืน ให้เขำกล้ำพดูเพ่ือระบำยควำมรู้สกึในใจ ให้
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คนท่ีไว้ใจได้และมีควำมหวงัดีฟัง ให้เขำรู้จกัหำควำมร่ืนรมย์ให้กบัชีวิต เชน่ ท ำสมำธิ เข้ำวดัฟังธรรม ไปพกัผอ่น
ตำกอำกำศ ให้เขำรู้วำ่ยงัมีคนท่ีรักและหวงัดีกบัเขำอยู ่ไมไ่ด้อยู่ตวัคนเดียวในโลก ให้เขำรู้จกัปล่อยวำง ฯลฯ 

ท่ีวำ่เป็นไปได้หรือไมว่ำ่มีโอกำสมำเกิดเป็นคนได้เร็วๆ นัน้ ก็ขึน้กบัพืน้ฐำนจิตใจของเขำ อยำ่งท่ี
กลำ่วไปแล้วนะครับ 

ส ำหรับกรณีถูกฆ่าตายแบบไม่รู้ตัว แล้วจิตจะตำมอำฆำตหรือเปลำ่นัน้ ก็ขึน้กบัแตล่ะคนนะครับ 

เพรำะตอนแรกไมรู้่ตวั แตพ่อตำยไปแล้วก็สำมำรถรู้ตวัได้ (ขึน้กบัภพภมูิท่ีไปเกิดใหมด้่วย) และเม่ือรู้ตวัแล้วจะ
อำฆำตหรือเปลำ่นัน้ ก็ขึน้กบัพืน้ฐำนจิตใจของแตล่ะคนนะครับ วำ่จะให้อภยักนัหรือเปลำ่ 

กำรจะตดักรรมกนันัน้ ขอแยกเป็น กำรตดัเวร และกำรตดักรรม นะครับ 
กำรตดักรรมได้ก็เม่ือกรรมท่ีท ำไว้นัน้สง่ผลจนอ่อนก ำลงัไปแล้ว หรือผู้นัน้เป็นพระอรหนัต์และ

ปรินิพพำนไปแล้วกรรมจงึสง่ผลตอ่ไปอีกไมไ่ด้ เชน่ พระอหิงสกะ (องคลุิมำล) ดเูร่ืองการแก้กรรม ในหมวด
บทวิเคราะห์ ประกอบนะครับ 

สว่นกำรตดัเวรนัน้ จะเป็นไปได้ก็เม่ือทัง้สองฝ่ำยเลิกจองเวรกนั มีหลำยกรณี เชน่ จองเวรกนัจนพอใจ
แล้ว จิตใจสงูขึน้เลยเลิกจองเวร ฝ่ำยหนึง่เลิกจองเวรแล้วพยำยำมท ำควำมดีชดเชยจนอีกฝ่ำยพอใจ เชน่ 
ท ำบญุอทุิศส่วนกศุลไปให้ ส ำนกึผิดอย่ำงแท้จริง ฯลฯ ฝ่ำยหนึง่ปรินิพพำนไปแล้วอีกฝ่ำยเลยตำมจองเวรไมไ่ด้
อีก 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

22 ธนัวำคม 2545 
 

ผิดหวังในความรัก 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

ผิดหวงัในควำมรัก ท ำอยำ่งไรให้รู้สกึเป็นกลำงได้เร็วๆ ไมมี่อะไรเสียหำย แตเ่สียใจ ไมรุ่นแรง เพรำะ
เผ่ือใจไว้แล้ว แตล่ึกมำก และรู้สกึวำ่เล่ียงไมไ่ด้ท่ีจะต้องมำเจอกนั มำท ำให้เกิดเหตกุำรณ์ในรูปแบบอยำ่งนี ้ทัง้ๆ 
ท่ีจริงก็พยำยำมเล่ียงมำตลอดแล้ว แตใ่นท่ีสดุก็หนีไมพ้่น ต้องพดูคยุผกูพนักนั อยำ่งนีม้ำจำกไหน ท ำไมเล่ียง
ไมไ่ด้ 
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นัง่และเดนิจงกรม หรือ แม้แตส่วดมนต์ก็ไมส่ำมำรถท ำให้ใจสงบอย่ำงท่ีเคยท ำได้ ท ำอยำ่งไรดีคะ ใช้
เหตผุลวิเครำะห์ ก็ยอมรับควำมจริงนะคะ วำ่มนันำ่จะลงเอยแบบนี ้ ถึงเป็นเหตผุลท่ีพยำยำมเล่ียงไงคะ แต่
อยำ่งท่ีเรียนให้ทรำบ ไมเ่ข้ำใจวำ่ท ำไมเล่ียงไมพ้่น แตใ่จมนัแยม่ำกๆ ทรมำนคะ่ 

ขอบคณุคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ

ชีวิตก็อยำ่งนีแ้หละครับ มีสมหวงั แล้วก็มีผิดหวงั มีสขุ แล้วก็มีทกุข์ เป็นเร่ืองธรรมดำของโลก วิธีแก้ไข
ควำมทกุข์ท่ีเกิดขึน้นี ้เทำ่ท่ีนึกออกตอนนีก็้มีดงันีค้รับ 

1.) ยอมรับควำมจริงของโลกวำ่โลกธรรม 8 อยำ่งนีเ้ป็นเร่ืองธรรมดำของโลก (คือ ได้ลำภ เส่ือมลำภ 
ได้ยศ เส่ือมยศ ได้รับกำรสรรเสริญ ถกูนินทำ เป็นสขุ เป็นทกุข์) ตรำบใดท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นโลกก็ต้อง
ท ำใจ และยอมรับควำมจริงข้อนี ้

2.) คดิว่ำควำมผิดหวงัครัง้นีก็้มีประโยชน์หลำยอยำ่ง เชน่ ท ำให้ได้เรียนรู้โลกเพิ่มขึน้อีกพอสมควร เป็น
กำรฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งขึน้เพ่ือกำรเผชิญชีวิตในโอกำสตอ่ๆ ไป 

3.) คดิว่ำกำรท่ีผิดหวงัในตอนนีน้บัวำ่เป็นสิ่งท่ีดีมำก เพรำะถ้ำตอนนีย้งัคบกนัด้วยดีอยู่ แล้วถล ำลกึไป
กวำ่นีม้ำกขึน้เร่ือยๆ แล้วไปผิดหวงัในวนัข้ำงหน้ำ คิดดวู่ำจะเป็นทกุข์มำกกว่ำนีก่ี้เท่ำครับ 

4.) เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกำส โดยกำรใช้ควำมทกุข์ในครัง้นีใ้ห้เป็นพลงัในกำรท ำควำมเพียร เพ่ือ

ควำมพ้นทกุข์อย่ำงสิน้เชิงในโอกำสตอ่ๆ ไป (เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน) คือใช้พิจำรณำให้เห็น
ควำมไมน่ำ่ยินดีของโลก แล้วน้อมใจไปในพระนิพพำน ท่ีพ้นจำกควำมวุน่วำยตำ่งๆ เพรำะถ้ำตรำบ
ใดยงัอยูใ่นโลก ก็ต้องเจอกบัควำมทกุข์สำรพดัรูปแบบเป็นระยะๆ ตลอดไป 

5.) อยำ่ไปนึกโกรธ หรือเกลียดคนท่ีท ำให้ผิดหวงันัน้ เพรำะจะท ำให้เป็นทกุข์เพรำะไฟโทสะอีกกองหนึง่ 
ควรนึกขอบคณุเขำท่ีเป็นครูสอนให้เรำได้เรียนรู้ชีวิตให้ดีขึน้อีก วนัหน้ำวนัหลงัจะได้ไมพ่ลำดจนต้อง
เป็นทกุข์อีก แล้วท ำใจให้เป็นกลำงๆ จะได้หมดเวรตอ่กนัโดยเร็ว 

6.) คดิว่ำคนท่ีเป็นทกุข์กวำ่เรำยงัมีอีกมำก ทัง้ในเร่ืองควำมรัก และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเรำเจอนีเ้ป็นเร่ืองท่ี
เล็กน้อยกวำ่คนอ่ืนมำก ลองคดิดนูะครับ บำงคนท้องโดยหำพ่อให้ลกูไมไ่ด้ บำงคนต้องทนทกุข์
เพรำะสำมีมีคนอ่ืนอีก บำงคนเจอปัญหำหมดตวัล้มละลำย บำงคนทนทกุข์กบัโรคเอดส์ บำงคนถกู
ขม่ขืน บำงคนลกูเสียชีวิต บำงคนครอบครัวมีปัญหำทะเลำะกนัทกุวนั ฯลฯ 

7.) หำอะไรท ำ อย่ำปล่อยให้ว่ำง จะได้ไมมี่เวลำคดิมำก 
8.) หำเพ่ือนคยุ 
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9.) พยำยำมก ำจดัสิ่งท่ีจะกระตุ้นให้นกึถึงเขำออกไปครับ เช่น ของขวญั ของฝำก จดัห้องจดับ้ำนพกั
ใหม ่หลีกเล่ียงสถำนท่ีท่ีเคยเจอกนั 

10.) นกึถึงคนท่ีเรำรักและรักเรำอยำ่งจริงใจให้มำกๆ เชน่ พ่อ แม ่ พ่ี น้อง พยำยำมอยำ่ไปนกึถึงคนท่ีท ำ
ให้เรำเสียใจเลยนะครับ 

11.) ลองดเูร่ืองความรักที่ไม่เป็นทุกข์ ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบด้วยนะครับ เผ่ือจะชว่ยได้ 
12.) สิ่งใดถ้ำคดิถึงแล้วท ำให้เป็นทกุข์ไปโดยเปลำ่ประโยชน์ ไมส่ำมำรถกลบัไปแก้ไขอะไรได้ คิดไปก็ไม่

ท ำให้อะไรดีขึน้มำได้ มีแตจ่ิตใจจะแยล่ง ก็อยำ่ไปคดิถึงสิ่งนัน้เลยนะครับ คิดวำ่จะท ำวนันีใ้ห้ดีท่ีสดุ
ได้อยำ่งไรดีกวำ่นะครับ 

คนเรำแตล่ะคนจะมีชีวิตอยูไ่ด้อีกสกัก่ีปีก็ไมรู้่ จะตำยวนัตำยพรุ่งก็ไมรู้่ อยำ่ปล่อยให้เร่ือง

แคนี่ม้ำท ำให้ชีวิตท่ีเหลือ (ซึง่ไมรู้่วำ่จะอยูไ่ด้นำนเทำ่ไหร่) ต้องแยไ่ปเลยนะครับ ไมคุ่้มกนัเลย 
 
ถ้ำตรำบใดท่ียงัปล่อยวำง หรือลืมเร่ืองนีไ้มไ่ด้ ก็ยำกท่ีใจจะสงบลงได้ครับ เพรำะควำมรักก็สงเครำะห์

ได้ในกำมฉนัทนิวรณ์ (ดเูร่ืองนิวรณ์ 5 และวิธีแก้ไข ในหมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ) ประกอบ) ควำม
โกรธ ควำมเสียใจ ควำมทกุข์ใจทัง้หลำยก็สงเครำะห์ได้ในพยำปำทนิวรณ์ เม่ือนิวรณ์เกิดขึน้ สมำธิก็ไมส่ำมำรถ
เกิดได้ครับ 

ต้องคอ่ยๆ ปล่อยวำง ท ำใจให้สบำยๆ คิดเสียว่ำท่ีผ่ำนมำแล้วก็ให้ผำ่นไป อย่ำให้อดีตมำท ำร้ำย
ปัจจบุนั มำเร่ิมต้นกนัใหมแ่ล้วท ำปัจจบุนัให้ดีขึน้ดีกวำ่ แล้วใจก็จะคอ่ยๆ สงบขึน้เร่ือยๆ เองครับ 

ถ้ำท ำใจยงัไมไ่ด้แล้วใช้วิธีพยำยำมบีบบงัคบัใจ ก็เหมือนพยำยำมจบัม้ำพยศให้นิ่ง มนัก็มีแตจ่ะดิน้รน
ขดัขืนขึน้ไปใหญ่ครับ ต้องใช้น ำ้เย็นเข้ำลบู คือกำรคอ่ยๆ พิจำรณำแล้วปล่อยวำงครับ 

ท ำใจเย็นๆ อยำ่หวงัอะไรมำก หรือไม่ต้องหวงัเลยได้ยิ่งดีนะครับ คือคิดเพียงวำ่ท ำวนันีใ้ห้ดีแล้ว
อนำคตก็จะดีเอง โดยไมไ่ปหวงัอะไรกบัอนำคต แล้วคอยสงัเกต คือมีสติอยูก่บัสิ่งท่ีปรำกฏอยูใ่นปัจจบุนั แล้ว
สมำธิก็จะดีขึน้เร่ือยๆ เองครับ ถ้ำยิ่งหวงัก็จะยิ่งหำ่งจำกสมำธิ เพรำะใจจะไมอ่ยูก่บัปัจจบุนัอย่ำงแท้จริง 

คอ่ยๆ พิจำรณำท ำใจไปนะครับ ถ้ำไมไ่หวก็หำเพ่ือนคยุ หรือหำอะไรท ำให้ยุง่ๆ เข้ำไว้ จะได้ไมค่ดิมำก 
สกัพกัก็ดีขึน้เองหละครับ 

ปลอ่ยวำงให้ได้เร็วๆ นะครับ ชีวิตยงัมีสิ่งดีๆ อีกมำก เร่ืองนีเ้ป็นเพียงเศษเสีย้วของชีวิตครับ ไมใ่ช่
ทัง้หมดของชีวิต อยำ่คดิอะไรมำกเลย 
 

ธมัมโชติ 

18 มกรำคม 2546 
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การจองเวร (พระเทวทัต-พระพุทธเจ้า) 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

มีค ำถำมเร่ืองกำรผกูเวร อยำ่งกรณีของพระเทวทตักบัพระพทุธเจ้ำ (พระพทุธโคดม) อำ่นในเร่ืองท่ี
เขียนเลำ่กนัมำ ไมแ่นใ่จวำ่ไปอำ่นจำกท่ีไหนนะคะ สองจิตน่ีผกูเวรผกูกรรมกนัมำนำนเป็นหลำยกปัหลำยกลัป์ 
ใครผกูใคร เพรำะในชำตภิพหลงัๆ ท่ีจิตดวงท่ีเป็นของพระพทุธเจ้ำก็ไมไ่ด้อำฆำตจองเวร และได้บ ำเพ็ญเพียร
ท ำแตค่วำมดีมำตลอด ท ำไมยงัสำมำรถถกูจิตของมำรตำมรังควำนได้ตลอดมำหละ่คะ 

สงสยัวำ่ ถึงแม้ไมใ่ชผู่้กระท ำ แถมเป็นผู้ถกูกระท ำอีกตำ่งหำก ขนำดอโหสิกรรมตอ่กนัด้วยจิตท่ีบริสทุธ์ิ 

ท ำไมยงัหนีกนัไมพ้่น แถมในบำงกรณีท่ีถกูรังควำนหนกัๆ ก็ได้รับทกุขเวทนำไปในรูปแบบตำ่งๆ กนั (ถึงแม้ใน
ท่ีสดุจะรอดก็ตำม) 

ตำมหลกัของเวรกรรม พระพทุธองค์ไมค่วรท่ีจะได้รับทกุขเวทนำ (เลย) เพรำะพระองค์ไมไ่ด้ท ำเลวท ำ
ชัว่ต้องมำชดใช้ขนำดนัน้น่ีคะ 

 
ขอบคณุคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

เร่ืองพระเทวทตักบัพระพทุธเจ้ำนัน้ เทำ่ท่ีผมสงัเกตดจูำกเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในชำติตำ่งๆ นัน้ คิดวำ่ไมใ่ช่
ลกัษณะของกำรจองเวรเท่ำไหร่นะครับ คดิว่ำเร่ืองท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นลกัษณะจิตโดยปรกตขิองพระเทวทตัเอง คือ
พืน้ฐำนจิตใจของพระเทวทตัเป็นเชน่นัน้ คือ มีควำมมกัใหญ่ใฝ่สงู เจ้ำเลห์่เพทบุำย ขีโ้กง เอำเปรียบ ไมซ่ื่อสตัย์ 
ฯลฯ เม่ือใครเข้ำใกล้ หรือไปเก่ียวข้องด้วย ก็ย่อมจะต้องเดือดร้อน ยำกท่ีจะหลีกเล่ียงได้ เหมือนไฟท่ีใครเข้ำ
ใกล้ก็ย่อมจะต้องรู้สึกร้อนเป็นธรรมดำ 

สงัเกตได้จำกท่ีหลำยชำตพิระเทวทตัไมไ่ด้เป็นภยัเฉพำะกบัพระโพธิสตัว์เทำ่นัน้ หรือไมไ่ด้ตัง้ใจเจำะจง
พระโพธิสตัว์ แตพ่ระโพธิสตัว์ไปท ำให้พระเทวทตัไมพ่อใจ หรือเสียประโยชน์ไป ก็เลยถกูปองร้ำย 
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แม้ในสมยัพทุธกำลเอง กำรปองร้ำยก็เร่ิมต้นจำกกำรท่ีพระเทวทตัตดิในลำภสกักำระ แล้วจงึเกิดควำม
มกัใหญ่ใฝ่สงู จนถึงขัน้คิดอยำกจะเป็นพระพทุธเจ้ำเสียเอง ในท่ีสดุจงึถึงขัน้ปองร้ำยพระพทุธเจ้ำ คือไมใ่ชป่อง
ร้ำยตัง้แตแ่รก 

และอีกอยำ่งก็คือ วฏัสงสำรอนัยืดยำวนบัชำตไิมถ้่วนนี ้ ท่ีมีกลำ่วเอำไว้ในคมัภีร์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

พระเทวทตักบัพระโพธิสตัว์นัน้ ก็มีอยูไ่มก่ี่เร่ืองเทำ่นัน้ (อำจจะดมูำกแตก็่น้อยมำกเม่ือเทียบกบัจ ำนวนชำตท่ีิไม่
เจอกนั) คือไมใ่ชต่ำมจองเวรไปทกุภพทกุชำติ 

เร่ืองท่ีพระพทุธเจ้ำได้รับควำมเดือดร้อนเพรำะพระเทวทตันัน้ ก็เป็นเพรำะกรรมเก่ำของพระองค์เอง
ด้วยนะครับ อยำ่งเชน่ท่ีถกูกลิง้หินเข้ำใสจ่นห้อเลือดขึน้มำนัน้ พระองค์ก็ตรัสว่ำเป็นผลของกรรมเก่ำของ

พระองค์เอง มีกลำ่วถึงในพระไตรปิฎกด้วยครับ (ดเูร่ืองบุพกรรมของพระพุทธเจ้า ในหมวดธรรมทั่วไป 

ประกอบ) 
กฎแหง่กรรมเป็นกฎท่ีเป็นธรรมท่ีสดุอยูแ่ล้วครับ ถ้ำเรำไมเ่คยท ำกรรมท่ีไมดี่เอำไว้ ก็ไมมี่ใครท ำร้ำยเรำ

ได้ แตว่ฏัฏะอนัยืดยำวนี ้ ก็ยอ่มจะต้องเคยผิดพลำดกนัมำบ้ำงไมม่ำกก็น้อยอยูแ่ล้วนะครับ ก็เลยต้องใช้กรรม
กนัตอ่ไป 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

25 มกรำคม 2546 
 

อานิสงส์ของการสวดมนต์ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

ปกตสิวดมนต์ก่อนนอน แตไ่มค่อ่ยแปลเป็นภำษำไทย สวดเป็นบำลีเท่ำนัน้ ตำ่งกนัมัย้คะ แปลกบัไม่
แปล 

อีกอยำ่งอำนิสงส์ของกำรสวดมนต์คืออะไรคะ อนัหลงันี ้ ชวนให้คนสวดมนต์ แตห่ำเหตผุลไมเ่จอเวลำ
ถกูถำมกลบัวำ่สวดไปท ำไมหนะ่คะ่ เพรำะตวัเอง สว่นตวัเวลำสวดมนต์ เพรำะสว่นนึงก็เป็นนิสยั และอีกอยำ่ง
สมำธิก็นิ่งดีขณะสวด แตรู้่สึกเหตผุลไมพ่อจะให้โน้มน้ำวคนอ่ืนหนะ่คะ่ 

ดีเหมือนกนั ไมถ่กูถำมกลบัก็ไมรู้่วำ่เรำยงัไมรู้่อะไรอีกมำกมำยน่ีนำ 
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ขอบคณุมำกคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

เร่ืองกำรแปลหรือไมแ่ปลอยูใ่นข้อ 3. นะครับ อำนิสงส์ของกำรสวดมนต์ก็ขึน้กบัตวัผู้สวดเองด้วยนะ
ครับ เชน่ 

1.) ถ้ำสวดด้วยจิตท่ีจดจอ่ แนว่แน ่ก็ได้สมำธิในขัน้ต้นอยูแ่ล้ว และถ้ำมีกำรนัง่สมำธิหลงัจำกสวดมนต์ก็
จะท ำสมำธิได้ง่ำยขึน้ เพรำะจิตเป็นสมำธิอยูพ่อสมควรก่อนแล้วครับ คล้ำยๆ กบักำรเดนิจงกรม
ก่อนนัง่สมำธิ 

2.) ถ้ำสวดด้วยควำมเล่ือมใส ก็จะท ำให้จิตประณีตและผ่องใสขึน้ในระดบัหนึง่ 
3.) ถ้ำแปลได้ (รู้ควำมหมำยภำษำบำลี หรือสวดแบบแปลไทยด้วย) แล้วพิจำรณำตำมไปด้วย ก็จะ

เกิดปัญญำเข้ำใจธรรมชำตขิองชีวิตได้มำกขึน้ เหมือนกำรฟังธรรมจำกพระพทุธเจ้ำโดยตรง (กรณีท่ี
สวดบทท่ีเป็นค ำสอนของพระพทุธเจ้ำ เชน่ ธมัมจกักปัปวตันสตูร อนตัตลกัขณสตูร อำทิตตปริยำย

สตูร หรือแม้แตบ่ทท ำวตัรเช้ำ ฯลฯ) 
4.) คนท่ีก ำลงัเป็นทกุข์ใจ ถ้ำสวดมนต์ โดยเฉพำะสวดแบบข้อ 1,2,3 ก็จะชว่ยลดควำมทกุข์ได้ใน

ระดบัหนึง่ อยำ่งน้อยก็ในขณะสวดมนต์อยู่ แตถ้่ำจิตมีก ำลงัของศรัทธำ ปิติ สมำธิ หรือปัญญำ
มำกๆ ก็จะชว่ยได้มำกหรือนำนขึน้ครับ 

5.) คนท่ีก ำลงัอยูใ่นห้วงแหง่ควำมกลวั กงัวล ฯลฯ กำรสวดมนต์ก็พอจะสร้ำงขวญัและก ำลงัใจได้ครับ 
6.) กำรสวดมนต์ก่อนนอนก็จะเป็นกำรปรับสภำพจิตได้ดี ท ำให้หลบัง่ำย และลดโอกำสของกำรฝันร้ำย

ลงไปด้วยครับ 
7.) คนท่ีมีศรัทธำ กำรสวดมนต์ก็จะเป็นเคร่ืองเตือนใจไมใ่ห้ท ำบำปได้ทำงหนึง่ 
8.) เป็นกำรสืบทอดค ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำได้ทำงหนึง่ครับ โดยเฉพำะกำรสวดบทท่ีเป็นธรรมะ

โดยตรง 
9.) กำรสวดมนต์เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีอย่ำงหนึง่ในกำรพฒันำจิตใจ ตำมแนวทำงของพระพทุธศำสนำ คือ

ท ำให้น้อมใจไปสูก่ำรปฏิบตัิขัน้อ่ืนๆ ได้ง่ำยขึน้ และยงัเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนในกำรปฏิบตัธิรรมในขัน้
สงูๆ ขึน้ไปด้วยครับ คือท ำให้นกึถึงกำรปฏิบตัธิรรมอยูอ่ยำ่งสม ่ำเสมอตำมกำรสวดมนต์ และคอย
เตือนใจเม่ือจะก้ำวสูท่ำงท่ีไมดี่ 

10.) เป็นกำรถ่ำยทอดประเพณีท่ีดีสูค่นในรุ่นตอ่ๆ ไปด้วยนะครับ ศำสนำพทุธจะได้อยูคู่โ่ลกไปนำนๆ 
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ตอนนีน้กึได้เท่ำนีค้รับ 

 

***** ที่น่าเป็นห่วงกค็ือ บำงทำ่นสวดมนต์โดยคดิว่ำเป็นของศกัดิส์ิทธ์ิ คดิว่ำจะชว่ยดลบนัดำลให้เป็น
นัน่เป็นน่ี ได้นัน่ได้น่ี หรือท ำให้แคล้วคลำดปลอดภยั จนบำงครัง้ถึงกบัท ำให้ประมำท หรืองอมืองอเท้ำ ไมมี่
ควำมเพียรอยำ่งท่ีควรจะเป็น 

คือถ้ำสวดมนต์เพ่ือสร้ำงขวญั ก ำลงัใจในกำรท ำควำมเพียร หรือท ำควำมดีอ่ืนๆ แล้วไมต่กอยูใ่นควำม
ประมำท รวมถึงสวดด้วยเหตผุลอ่ืนๆ ท่ีสมเหตสุมผลก็เป็นสิ่งท่ีดีครับ 

เน่ืองจำกกำรสวดมนต์มีผลในกำรปรับสภำพจิตให้ประณีต และผอ่งใสขึน้ ในแง่มมุตำ่งๆ ดงัท่ีได้
ยกตวัอย่ำงเป็นข้อๆ ไปแล้วนัน้ จงึมีผลพลอยได้ตำมมำ คือ เม่ือจิตประณีต ผ่องใสแล้ว สิ่งท่ีดีๆ ตำ่งๆ ก็จะ
ตำมมำ เชน่ เป็นท่ีรักใคร่ชอบใจของคนอ่ืนๆ ใครๆ เห็นแล้วก็รู้สกึสบำยใจ ไว้เนือ้เช่ือใจ และอยำกให้กำร
สนบัสนนุในแง่ตำ่งๆ เกิดควำมรู้สกึเมตตำ และเป็นมิตร ฯลฯ 

(ในสว่นหลงันีเ้ป็นเพียงผลพลอยได้เท่ำนัน้นะครับ อยำ่ไปคำดหวงัในเร่ืองเหลำ่นี ้ เพรำะถ้ำสวดมนต์
เพ่ือหวงัผลเหลำ่นีโ้ดยตรง จิตก็อำจจะประกอบไปด้วยควำมโลภ ซึง่นอกจำกจิตจะไมป่ระณีต ผ่องใสขึน้แล้ว 

ยงัอำจจะท ำให้จิตแยล่งด้วยนะครับ แล้วผลพลอยได้ท่ีวำ่นีก็้จะไมเ่กิดขึน้) 
 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

2 กมุภำพนัธ์ 2546 
 

ดวง หรือชะตาชีวติ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

“ดวง” หรือ “ชะตาชีวิต” หรือ “ลิขิตสวรรค์” (อนัหลงัน่ีมขุตลกนะคะ คลำยเครียด) คืออะไร มี
อิทธิพลตอ่ชีวิตหนึง่ๆ มำกน้อยเพียงใด ฝืนได้หรือไมไ่ด้ ท ำไมถึงมีสว่นถกูมำก ตวัอยำ่งมีมำกมำยตัง้แตส่มยั
พระพทุธกำล ดงันัน้ นำ่จะมีสว่นถกูและจริงบ้ำง ไมม่ำกก็น้อย 
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ค ำถำมท่ีสองตอ่เน่ืองจำกค ำถำมท่ีแล้ว เน่ืองจำกหลกัค ำสอนของศำสนำพทุธสอนให้เช่ือ “เร่ือง

กรรม” กำรกระท ำในอดีตมีผลตอ่ปัจจบุนั และกรรมปัจจบุนัสง่ผลตอ่อนำคต และถ้ำ “ดวงชะตา” มีสว่น
ก ำหนดให้ปัจจบุนัรับผลจำกอดีต (อำจจะไกลขนำดอดีตชำติ) ออกมำในรูปของดวงแล้ว แปลวำ่ ชีวิตนัน้
ก ำหนดทิศทำงโดยรวมของชีวิตในชำตนิัน้ไมไ่ด้เลยหรือคะ 

อำจต้องใช้ตวัอย่ำงประกอบ เชน่ คนๆ หนึง่ มีดวงวำ่สมบรูณ์ทกุอยำ่ง อ ำนำจ วำสนำ สตปัิญญำ 

ยกเว้น บริวำรตกหำยนะ (ซึง่ก็ตรงกบัหลกัศำสนำท่ีวำ่ทกุชีวิตเกิดมำชดใช้และสร้ำงกรรม ตรำบเทำ่ท่ียงัมี
กิเลส) ตอ่มำสงัเกตบริวำร ชดัๆ ก็คือบตุร เป็นคนไมดี่ ทัง้ๆ มีท่ีมำพร้อมทกุอยำ่ง ยำกท่ีมนษุย์ผู้หนึง่จะมีได้ มี
โอกำสดีมำก ทัง้โอกำสทำงโลก และทำงธรรม 

ค ำถำมไมไ่ด้อยูท่ี่ตวับพุกำรี แตอ่ยูท่ี่บตุร วำ่ถึงแม้มีของเก่ำสง่มำดี แตเ่สมือนว่ำเขำถกูก ำหนดมำให้
เป็นคนไม่ดี และสร้ำงของใหมไ่มดี่เชน่นัน้หรือคะ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

1.) “ดวง” หรือ “ชะตาชีวิต” นัน้ ควำมจริงก็คือกระแสกำรสง่ผลของกรรมนัน่เองครับ เน่ืองจำกสตัว์
โลกรวมทัง้มนษุย์ด้วย ยอ่มเป็นไปตำมกรรม ดงันัน้ กระแสกำรสง่ผลของกรรมจงึมีอิทธิพลตอ่ชีวิต
อยำ่งมำก 

ยกตวัอย่ำง เชน่ เจ้ำชำยสิทธตัถะนัน้ จะกล่ำววำ่มีดวงจะได้เป็นพระพทุธเจ้ำ หรือชะตำ
ชีวิตก ำหนดให้เป็นพระพทุธเจ้ำ ก็สำมำรถจะพดูได้ แตค่วำมจริงแล้ว สิ่งท่ีท ำให้พระองค์ตรัสรู้เป็น
พระพทุธเจ้ำ ก็คือกรรมเก่ำ ท่ีพระองค์ทรงสร้ำงเอำไว้ในอดีตชำต ิรวมถึงกรรมใหม่ คือควำมเพียรท่ี
พระองค์ได้ทรงท ำในชำติท่ีเป็นเจ้ำชำยสิทธัตถะนัน่เอง เพรำะถ้ำขำดปัจจยัทัง้สองอยำ่งนีแ้ล้ว 
พระองค์ก็ย่อมจะไมไ่ด้เป็นพระพทุธเจ้ำอยำ่งแนน่อน 

เพรำะฉะนัน้ ก็พดูได้อยำ่งเตม็ปำกวำ่ พระองค์ทรงสร้ำงดวง และก ำหนดชะตำชีวิตของ

พระองค์เอง (ตัง้แตอ่ดีตชำตินำนมำแล้ว) 
2.) ท่ีวำ่ฝืนได้หรือไมน่ัน้ ขอตอบวำ่ ฝืนได้ครับ ตวัอยำ่งเช่น ในสมยัพทุธกำลนัน้ ภิกษุท่ีได้เป็นอคัร

สำวกเบือ้งขวำของพระพทุธเจ้ำ ก็คือพระสำรีบตุร ครัง้หนึง่ พระสำรีบตุรได้บอกกบัศษิย์ของท่ำน 

ซึง่ขณะนัน้บวชเป็นสำมเณรอยู ่ วำ่สำมเณรนัน้จะมีชีวิตอยูไ่ด้อีกไมเ่กิน 7 วนั ก็จะต้องตำย (ซึง่
ตรงนีจ้ะบอกวำ่ดวงก ำลงัจะถึงท่ีตำยก็คงได้นะครับ) 

สำมเณรนัน้จงึได้ลำพระสำรีบตุรเพ่ือกลบัไปตำยท่ีบ้ำนเกิด จะได้บอกลำญำตด้ิวย ใน
ระหวำ่งทำงท่ีจะไปท่ีบ้ำนเกิดนัน้ สำมเณรได้เจอปลำท่ีก ำลงักระเสือกกระสน จะเอำชีวิตให้รอดใน
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แอง่น ำ้ท่ีก ำลงัแห้งขอด สำมเณรเห็นแล้วเกิดควำมสงสำร จงึจบัปลำนัน้ไปปล่อยในท่ีท่ีมีน ำ้มำก 
ปลำนัน้จงึรอดตำย 

สำมเณรก็ได้เดินทำงตอ่ไปจนถึงบ้ำน แล้วรอควำมตำยอยูท่ี่บ้ำนนัน้ ผำ่นไปหลำยวนัก็ยงั
ไมต่ำยสกัที ก็เลยเดนิทำงกลบัไปหำพระสำรีบตุร แล้วได้เข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ พระพทุธเจ้ำตรัสวำ่
สำมเณรรอดตำยเพรำะบญุท่ีได้ชว่ยชีวิตปลำนัน้เอำไว้ 

(เน่ืองจำกผู้ด ำเนินกำรหำแหลง่อ้ำงอิงข้อมลูท่ีชดัเจนของเร่ืองนีไ้มพ่บ แตก็่ได้สอบถำม
จำกผู้ รู้หลำยทำ่น และมีไมน้่อยกว่ำ 6 ทำ่นท่ีทรำบเร่ืองนี ้โดยแตล่ะทำ่นจ ำรำยละเอียดได้แตกตำ่ง
กนัไปบ้ำง แตก็่ไมมี่ทำ่นใดเลยท่ีจ ำได้วำ่อยูใ่นคมัภีร์เลม่ใด ดงันัน้ หากเร่ืองนีมี้ความ
คลาดเคล่ือนไปประการใด ทางผู้ด าเนินการก็ขอกราบขออภัยผู้เก่ียวข้องทุกๆ ท่าน ไว้ ณ 
ที่นีด้้วย - ธมัมโชต)ิ 

ธรรมดำแล้วค ำท ำนำยท่ีจะไมผ่ิดพลำดเลยนัน้ ก็คงมีเฉพำะค ำท ำนำยของพระพทุธเจ้ำ
เทำ่นัน้ สว่นค ำท ำนำยของคนอ่ืนก็ยอ่มมีโอกำสผิดพลำดได้ เชน่ค ำท ำนำยของพระสำรีบตุรนัน้ 

ทำ่นวำ่ตำมกรรมเก่ำท่ีก ำลงัจะสง่ผล แตท่ำ่นไมท่รำบว่ำสำมเณรจะท ำกรรมใหม่ (คือกำรชว่ยชีวิต
ปลำ) ซึง่มีผลรุนแรงกวำ่กรรมเก่ำอนันัน้ กรรมเก่ำท่ีจะท ำให้ตำยนัน้ก็เลยสง่ผลยงัไมไ่ด้ ค ำท ำนำย
ก็เลยผิดพลำดไปเพรำะกรรมใหมน่ัน้ กรรมเก่ำนัน้ก็เลยต้องรอสง่ผลในโอกำสตอ่ๆ ไป 

จำกตวัอย่ำงนีก็้คงชดัเจนนะครับ วำ่ดวง หรือชะตำชีวิตนัน้ฝืนได้หรือไมไ่ด้ 
3.) ท่ีวำ่ดวงนัน้มีสว่นจริงบ้ำงหรือไม ่ ก็คงอยูท่ี่วำ่ใครเป็นผู้ท ำนำยนะครับ ถ้ำเป็นพทุธท ำนำยก็ยงัไม่

เห็นจะมีควำมผิดพลำดเลย แตถ้่ำเป็นคนอ่ืนท ำนำย บำงคนทำยถกูตำมกรรมเก่ำ แตถ้่ำมีกรรมใหม่
มำขวำงกัน้ ค ำท ำนำยก็ย่อมผิดพลำดได้ นอกจำกนีย้งัมีบำงคนท่ีทำยมัว่ๆ หลอกคนอ่ืนไปวนัๆ ก็มี 
ซึง่ก็อำจมีตรงบ้ำงตำมหลกัสถิตนิะครับ 

เพราะฉะนัน้แล้ว จึงไม่ควรใส่ใจกับเร่ืองดวงให้มากนัก มาพยายามสร้างกรรมใหม่
ให้ดีๆ เอาไว้จะดีกว่านะครับ 

4.) "ชีวิตนัน้ก ำหนดทิศทำงโดยรวมของชีวิตในชำตนิัน้ไมไ่ด้เลยหรือคะ" จำกค ำตอบท่ีผ่ำนๆ มำ ก็คง
ตอบได้นะครับว่ำก ำหนดได้ แตก็่ขึน้กบัวำ่จะท ำกรรมใหมท่ี่มีก ำลงัแรงกวำ่กรรมเก่ำได้มำกขนำด
ไหน 

ชีวิตก็เหมือนกับเรือ กรรมเก่าก็เหมือนกับกระแสน า้ กรรมใหม่เหมือนการพาย
เรือ 

o ถ้ำไมอ่อกแรงเลย เรือก็ย่อมจะไปตำมกระแสน ำ้ (ไปตำมกรรมเก่ำ) 

o แตถ้่ำออกแรงมำกพอ เรือก็ยอ่มจะลอยทวนน ำ้ไปได้ (ชีวิตเป็นไปตำมกรรมใหม่) 
o แตถ้่ำออกแรงกลำงๆ เรือก็ยอ่มจะไปตำมน ำ้บ้ำง ทวนน ำ้บ้ำง แตก็่ไมเ่หมือนกบั 2 กรณี

แรก (ชีวิตเป็นไปตำมกรรมเก่ำบ้ำง กรรมใหมบ้่ำง) 
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o แตถ้่ำแทนท่ีจะพำยเรือทวนน ำ้ กลบัพำยเรือตำมน ำ้ เรือก็จะแลน่ตำมน ำ้ไปอย่ำงรวดเร็ว

กวำ่ทกุกรณีข้ำงต้น (ชีวิตเป็นไปตำมกรรมทัง้เก่ำและใหมเ่สริมแรงกนั) เชน่ กรรมเก่ำดี 
แล้วปัจจบุนัก็ท ำดีด้วย หรือกรรมเก่ำไมดี่ แล้วปัจจบุนัก็ท ำไมดี่อีก 

 
แนน่อนวำ่คนท่ีกรรมเก่ำดี ถ้ำปัจจบุนัท ำดีด้วย ควำมดีก็จะสง่ผลมำก แตถ้่ำปัจจบุนัท ำไมดี่ 

ควำมดีท่ีมีอยูเ่ดมิก็จะสง่ผลได้น้อยลง ควำมไมดี่ท่ีท ำใหมก็่จะสง่ผลไม่มำกนกั เพรำะมีกรรมเก่ำท่ีดี
มำคอยกัน้ผลเอำไว้ เชน่ คนท่ีเคยให้ทำนเอำไว้มำกๆ แม้ชำตนีิจ้ะไมต้่องพยำยำมมำกนกัก็ร ่ำรวยได้ 
แตถ้่ำพยำยำมมำกก็จะยิ่งรวยขึน้ไปใหญ่ 

คนท่ีกรรมเก่ำไมดี่ ถ้ำปัจจบุนัท ำไมดี่ด้วยแล้ว ควำมไมดี่ก็จะสง่ผลมำกขึน้ไปอีก เพรำะ
กรรมเก่ำและกรรมใหมส่ง่ผลเสริมแรงกนั แตถ้่ำปัจจบุนัท ำดี ควำมดีท่ีท ำใหมก็่จะสง่ผลไมม่ำก
เทำ่ท่ีควร เชน่ คนท่ีในอดีตชำตไิมเ่คยให้ทำน หรือให้น้อย แม้ชำตินีจ้ะขยนัท ำงำนมำกแตก็่ไมร่วย
เทำ่ท่ีควร แตถ้่ำยิ่งไมข่ยนัด้วยแล้วก็อำจถึงขัน้อดตำยไปเลย 

5.) จำกตวัอย่ำงเร่ืองบตุรไมดี่นัน้ ก็เป็นเพรำะกรรมเก่ำนัน้มีทัง้ดีและไมดี่ประกอบกนัครับ เชน่กรณีของ
บตุรคนนีน้ัน้ ชำตกิ่อนๆ เขำคงท ำบญุบำงอยำ่งเอำไว้ เช่น ให้ทำน ท ำให้เขำเกิดมำในครอบครัวท่ีมี
ฐำนะดี แตช่ำติก่อนอำจจะไมไ่ด้รักษำศีล ไมไ่ด้ท ำสมำธิ หรือวิปัสสนำเลย พืน้ฐำนจิตใจของเขำถึง
ได้ไมค่อ่ยดี เชน่ อำจจะทจุริตได้เงินมำ แล้วเอำเงินท่ีทจุริตนัน้ไปท ำบญุ เป็นต้น 

เขำจงึเกิดมำในสิ่งแวดล้อมท่ีดี แตเ่พรำะพืน้ฐำนจิตใจของเขำไมดี่ เขำจงึแสดงออกมำ
ในทำงท่ีไมดี่ ซึง่ทัง้หมดก็เป็นผลจำกกรรมเก่ำท่ีดีและไมดี่ปนกนัครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

14 กมุภำพนัธ์ 2546 
 

สร้างความสุขให้ชีวติ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้ถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่ำนอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

อยำกได้ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีกำรสร้ำงควำมสขุซึง่มีควำมเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมมนษุย์ 
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ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 
ค ำถำมนีก้ว้ำงมำกเลยนะครับ ขอตอบเป็นข้อๆ นะครับ 

1.) ใช้หลกัสังคหวัตถุ 4 : คณุเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใจของผู้ อ่ืนไว้ได้ 4 อยำ่ง คือ 
o ทาน กำรแบง่ปันเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นั 
o ปิยวาจา พดูจำนำ่รักนำ่นิยมนบัถือ 
o อัตถจริยา บ ำเพ็ญประโยชน์ 
o สมานัตตตา ควำมมีตนเสมอ คือ ท ำตวัให้เข้ำกนัได้ เชน่ ไมถื่อตวั ร่วมสขุร่วมทกุข์กนั เป็น

ต้น 

(จำกพจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)) 
 

2.) ใช้หลกัมงคล 38 ประการในมงคลสูตร (ดรูำยละเอียดได้ท่ี เร่ืองมงคลในพระพุทธศาสนา 
หมวดธรรมทั่วไป) 

3.) มองโลกในแง่ดี 
4.) เอำใจเขำมำใสใ่จเรำ อยำ่เอำแตใ่จตนเอง 
5.) ลดควำมยึดมัน่ในสิ่งตำ่งๆ ลงไป เพรำะไมมี่ใครท ำให้ทกุอยำ่งเป็นดงัใจปรำรถนำได้ตลอดเวลำ คือ

รู้จักปล่อยวาง 
6.) ปรับตวัปรับใจให้มีความสุขกับสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน มีชีวิตอยู่กบัปัจจบุนั ไมเ่พ้อหรือ

กงัวลถึงอนำคตท่ียงัมำไมถ่ึง ไมค่ร ่ำครวญถึงอดีตท่ีผำ่นไปแล้ว ย้อนกลบัไปแก้ไขอะไรไมไ่ด้แล้ว 
7.) ยอมรับสภำพท่ีแท้จริงของสิ่งตำ่งๆ ไมจ่ินตนำกำร หรือคำดหวงัในสิ่งท่ีไมเ่ป็นจริง เชน่ ยอมรับวำ่ตวั

เรำเป็นอยำ่งนี ้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถแคนี่ ้ มีคณุสมบตัอิย่ำงนี ้ ยอมรับคนอ่ืนแตล่ะคนในควำม
เป็นตวัเขำ ในสภำวะตำ่งๆ ท่ีเขำเป็นอยูจ่ริงๆ พอใจในสิ่งท่ีแตล่ะคนเป็นอยูจ่ริงๆ แล้วปรับตวัปรับ
ใจให้มีควำมสขุกบัสภำวะท่ีเป็นจริงตำ่งๆ เหลำ่นัน้ ไมไ่ปคำดหวงัให้ใครๆ เป็นไปอยำ่งท่ีเรำต้องกำร

ให้เป็น (ซึง่ไมใ่ชส่ภำวะท่ีแท้จริงของเรำหรือเขำ และเป็นไปไมไ่ด้ท่ีเรำหรือเขำจะมีสภำวะอยำ่งท่ี
เรำคำดหวงันัน้ ถึงเป็นได้ก็เป็นอยำ่งไมมี่ควำมสขุ) สรุปคือพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่เป็นอยู่ 

8.) ยอมรับสภำพควำมจ ำเป็นของคนอ่ืน ท่ีบำงครัง้ไมส่ำมำรถท ำในสิ่งท่ีเรำต้องกำรได้ 
9.) มีชีวิตอยูด้่วยควำมเมตตำ กรุณำ มทุิตำ อเุบกขำ 
10.) ใช้เหตผุลเป็นตวัตดัสิน อยำ่ใช้อำรมณ์ หรือกิเลสเป็นตวัตดัสิน 
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11.) ยอมรับควำมจริงในเร่ืองควำมแตกตำ่งระหวำ่งบคุคล 

12.) ยอมรับควำมจริงในเร่ืองโลกธรรม 8 คือ สิ่งท่ีเป็นของคูโ่ลก 8 ประกำร ท่ีมีอยูเ่ป็นธรรมดำ 
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ ได้แก่ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ ได้รับการสรรเสริญ ถูกนินทา มีสุข มี

ทุกข์ เม่ือเหตกุำรณ์ใดใน 8 อย่ำงนีเ้กิดขึน้ ก็ให้เห็นวำ่เป็นเร่ืองธรรมดาของโลก ไมค่วรไปยินดี
ยินร้ำย เชน่เดียวกบัท่ีเห็นพระอำทิตย์ขึน้ลง เม่ือสิ่งใดเกิดขึน้แล้วไมน่ำนก็จะแปรเปล่ียนไป ไม่
แนน่อน 

13.) เร่ืองสิ่งท่ีควรปฏิบตัติอ่บคุคลตำ่งๆ นัน้ มีในเร่ืองทศิ 6 : ข้อควรปฏิบัตต่ิอบุคคลต่างๆ ใน
หมวดธรรมทั่วไปครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

21 กมุภำพนัธ์ 2546 
 

โรคทางจติ 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

คนท่ีจิตใจไมน่ิ่ง สำ่ยไหวตลอดเวลำ (แบบออ่น) จนกลำยเป็นอำกำรทำงจิตแบบตำ่งๆ เชน่โรคทำง
จิตตำ่งๆ (แบบรุนแรงจนแสดงอำกำร) อำท ิ โรคซมึเศร้ำ โรคหวำดระแวง หลงลืม โรคบคุลิกภำพหลำยแบบ 

(มีหลำยบคุลิกในหนึง่คน) ฯลฯ 
ถำมทำงกรรมเก่ำ ท ำอะไรมำ กรรมปัจจบุนัท ำอะไร (ด่ืมสรุำเน่ียปัญญำอ่อนใชม่ัย้คะ แตก่ลุม่นีน่ี้

ฉลำดปรกติคะ่) 
ถำมปัจจบุนั ถ้ำเจอคนแบบนี ้แก้ไขได้อยำ่งไร ชว่ยนะคะ ไมใ่ชห่นีหำ่งๆ อนันัน้ง่ำยไป เพรำะคนกลุม่นี ้

สว่นมำกจะไมย่อมรับวำ่ตวัเองมีภำวะผิดธรรมชำติ และไมมี่ควำมต้องกำรท่ีจะแก้ไขหนะ่คะ่ 
 
ขอบคณุคะ่ 

 
ตอบ 
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สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

โทษของกำรด่ืมสรุำ (รวมถึงกรรมชนิดอ่ืนๆ ด้วย) นัน้มีอยูห่ลำยระดบัควำมรุนแรงนะครับ ถ้ำขัน้เบำๆ 
ก็ไมจ่ ำเป็นต้องถึงกบัปัญญำออ่นครับ เชน่ อำจจะท ำให้ขำดสตไิด้ง่ำย เล่ือนลอย ไมค่อ่ยมีสมำธิ (หมำยถึง
สมำธิตำมธรรมชำตนิะครับ) ซึง่ก็จะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีจะสง่ผลให้เกิดปัญหำทำงจิตด้ำนตำ่งๆ ได้ง่ำยขึน้ 

แตก็่ควรพิจำรณำปัจจยัด้ำนอ่ืนๆ ประกอบด้วยนะครับ เชน่ กำรพดูปด พดูสอ่เสียด (ยใุห้เขำแตกแยก
กนั) พยำบำท อภิชฌำ (อยำกได้ของของคนอ่ืนอยำ่งไมช่อบธรรม) เหลำ่นีก็้จะท ำให้เกิดควำมหวำดระแวง 
มองโลกในแง่ร้ำย คดิหรือกลวัวำ่คนอ่ืนจะท ำเชน่นัน้กบัตนเองบ้ำง ก็จะเป็นตวัเสริมให้เกิดควำมผิดปรกติตำ่งๆ 
ทำงจิตได้เชน่กนัครับ หรือแม้แตก่ำรชอบพดูเพ้อเจ้อ ถึงแม้จะไมเ่ป็นกรรมหนกั แตก็่สง่ผลให้จิตไมห่นกัแนน่ 

เล่ือนลอย ไมค่อ่ยมีสำระได้เชน่กนัครับ 

ซึง่กรรมตำ่งๆ นัน้ ไมว่ำ่จะเป็นกรรมเก่ำ หรือกรรมในปัจจบุนัก็สง่ผลได้ทัง้นัน้ครับ ยิ่งถ้ำมีทัง้กรรมเก่ำ
และกรรมปัจจบุนัประกอบกนั ก็ยิ่งสง่ผลได้มำกและรุนแรงขึน้ครับ 

ส ำหรับการช่วยเหลือบคุคลเหลำ่นีน้ัน้ ถ้ำท ำให้เขำยอมรับควำมจริงได้ก็ง่ำยขึน้นะครับ แตถ้่ำเขำไม่
ยอมรับควำมจริงก็ยำกหนอ่ย 

ถ้ำมองในแง่ของกรรม ก็ต้องแก้ด้วยกำรให้ท ำกรรมใหมท่ี่ให้ผลในทำงตรงข้ำมกนัครับ เชน่ ให้เลิก

ด่ืมสรุำ ให้รู้จกักำรฝึกสตใินชีวิตประจ ำวนั กำรรักษำศีล 5 รวมถึงกำรปรับสภำวะจิตเพ่ือแก้ปัญหำกำรมอง
โลกในแง่ร้ำย และควำมหวำดระแวงตำ่งๆ เชน่ กำรบริจำคทำน (เป็นกำรฝึกท ำประโยชน์ให้คนอ่ืนอย่ำง

จริงใจ) กำรท ำสำธำรณะประโยชน์ตำ่งๆ กำรแผเ่มตตำ ถ้ำได้อยูใ่กล้ชิดกบักลัยำณมิตร ก็จะท ำให้เขำปรับ
มมุมองตอ่บคุคลภำยนอกได้ง่ำยขึน้ด้วยครับ 

นอกจำกนี ้ ถ้ำเป็นไปได้ก็ควรยกระดับจิตให้ประณีตขึน้ เชน่ กำรท ำสมำธิ กำรเจริญวิปัสสนำ (แต่
ส ำหรับกำรท ำสมำธิ และเจริญวิปัสสนำส ำหรับผู้ มีปัญหำทำงจิตนัน้ ต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังเป็นพเิศษ

ด้วยนะครับ ควรมีกำรดแูล และสอบอำรมณ์อยำ่งใกล้ชิด และสม ่ำเสมอ ไมง่ัน้เส่ียงท่ีจะเพีย้นไปได้ง่ำยๆ) 
ในกรณีท่ีเขำไมย่อมรับว่ำตนเองผิดปรกติ หรือไมมี่ควำมต้องกำรท่ีจะแก้ไข ก็คงต้องใช้กำรแสดง

อำนิสงส์ด้ำนอ่ืนๆ เข้ำล่อครับ เพรำะกำรกระท ำตำ่งๆ นัน้มีประโยชน์หลำยด้ำนประกอบกนัอยูแ่ล้ว ไม่
จ ำเป็นต้องบอกเขำวำ่ ให้ท ำเพ่ือแก้ไขปัญหำทำงจิตของเขำก็ได้ครับ (ถ้ำบอกตรงๆ อำจได้รับแรงต้ำนก็ได้นะ

ครับ) 
เชน่ กำรไมด่ื่มสรุำ ก็อำจแสดงเหตผุลในเร่ืองกำรทะเลำะวิวำท สขุภำพกำย สขุภำพจิต อบุตัเิหตุ 

ควำมสิน้เปลืองทรัพย์สิน ควำมนำ่เช่ือถือ ฯลฯ กำรฝึกสติ ก็อำจพดูในแง่ของกำรไม่ให้สมองเส่ือมเร็วกวำ่เวลำ
อนัควร หรือประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรเรียน ฯลฯ กำรรักษำศีล ก็อำจพดูในแง่ของอำนิสงส์ของศีลข้อ
ตำ่งๆ ในแง่ตำ่งๆ ทัง้ทำงโลก ทำงธรรม ส ำหรับกำรให้ทำน กำรแผเ่มตตำ ฯลฯ ก็ท ำนองเดียวกนัครับ 
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ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

ธมัมโชติ 

26 กมุภำพนัธ์ 2546 
 

โน้มน้าวให้คนสนใจปฏิบัตธิรรม 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

คนท่ีเป็นคนดีโดยรวม ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตมำก มีคณุธรรมในใจมำกพอประมำณ แตไ่มส่วด

มนต์ ภำวนำ ปฏิบตัิ ท ำยงัไงโน้มน้ำวเค้ำนะ่คะ? 

อำยขุองคนนีก็้ไมน้่อยแล้ว เอำแบบกลมกลืนนะคะ ไปฝืนใจเค้ำคงไมไ่ด้หนะ่คะ่ ดีไมดี่กลำยเป็นท ำให้
เค้ำรู้สกึร ำคำญเอำซะอีก 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 
เร่ืองท่ีถำมมำนัน้ ก็คงท ำได้หลำยอย่ำงประกอบกนันะครับ เชน่ 

1.) เวลำคยุกนัตำมปรกติก็คอ่ยๆ สอดแทรกเร่ืองประโยชน์ของกำรปฏิบตัธิรรม ไปตำมโอกำสท่ี
เหมำะสม ลองอำ่นเร่ืองเหลำ่นีป้ระกอบก็ได้นะครับ 
o เป็นคนดีแล้วต้องปฏิบัตธิรรมไหม 
o ล าดับขัน้ของจิต 
o พุทธวิธีพัฒนาจิต 
(ทัง้ 3 เร่ืองอยูใ่นหมวดบทวิเคราะห์ นะครับ) 

2.) ถ้ำมีโอกำสก็ชวนให้ไปท ำกิจกรรมด้ำนกำรปฏิบตัธิรรมร่วมกนั เชน่ สวดมนต์ ไหว้พระ ท ำกรรมฐำน 
เพ่ือให้ได้ลองสมัผสักบัควำมสขุแบบเรียบง่ำยจำกกำรปฏิบตัิดบู้ำง 

3.) ท ำเป็นตวัอยำ่งให้เขำเห็น คือให้เขำเห็นวำ่ปฏิบตัธิรรมแล้วมีผลดีอยำ่งไรบ้ำง 
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ลองท ำไปตำมโอกำสอยำ่ให้เขำรู้สกึวำ่สัง่สอน หรือบีบคัน้นะครับ คงต้องใช้เวลำพอสมควรนะครับ ใจ
เย็นๆ คอ่ยๆ ท ำไป อยำ่คำดหวงัมำกจนจิตใจเป็นทกุข์ หรือตกต ่ำนะครับ ท ำไปด้วยจิตท่ีเป็นกศุลแล้วดีเองครับ 

อยำ่งน้อยถึงเขำจะไมไ่ด้อะไรมำก แตจ่ิตใจของเรำเองก็เป็นบญุเป็นกศุล มีควำมสขุท่ีได้ชว่ยเหลือคนอ่ืนแล้ว
ครับ 

ขออนโุมทนำในกศุลเจตนำด้วยครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

26 กมุภำพนัธ์ 2546 
 

สัมผัสที่ 6 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

สมัผสัท่ีหก คืออะไร พบบอ่ยแคไ่หน เช่ือได้แคไ่หน ท ำไมถึงถกูต้องได้บอ่ยๆ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

สมัผสัท่ี 6 คือกำรรับรู้ทำงจิตครับ คนท่ีชำตกิ่อนๆ ท ำสมำธิมำพอสมควรชำตนีิก็้จะมีสมัผสัท่ี 6 ได้
ง่ำย เพรำะพืน้ฐำนของจิตประณีตพอ แตค่นท่ีไมมี่พืน้ฐำนมำจำกชำตกิ่อนๆ เลย ก็ต้องท ำสมำธิได้ขัน้สงู

พอสมควรจงึจะรับรู้ทำงสมัผสัท่ี 6 ได้ 
สมัผสัท่ี 6 ท่ีสมบรูณ์จริงๆ นัน้ ต้องเป็นของผู้ ท่ีได้ฌำนขัน้สงู จงึจะรับรู้ได้อยำ่งชดัเจน และเช่ือถือได้

มำก แตส่ ำหรับคนทัว่ๆ ไปนัน้ กำรรับรู้จะไมช่ดัเจน จงึมีกำรคิดปรุงแตง่ตอ่เตมิเข้ำมำประกอบด้วย ดงันัน้ 

ควำมนำ่เช่ือถือจงึลดลงไปตำมขัน้ เผลอๆ บำงครัง้อำจเป็นควำมคดิปรุงแตง่ล้วนๆ เลยก็ได้ ดงันัน้ เม่ือรู้สึกวำ่มี

สมัผสัท่ี 6 เกิดขึน้จงึควรพิจำรณำให้ดีด้วยครับ 
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ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

1 มีนำคม 2546 
 
 

ญาตอิารมณ์ร้อน 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

มีญำตผิู้ใหญ่ท่ำนหนึง่ เอำแตใ่จตวัเองมำก อำรมณ์ร้อน และคงเคยชินติดเป็นนิสยั ตอนนีก็้แก้ยำก
มำกแล้ว ไมแ่นใ่จวำ่เร่ืองธรรมะจะสนใจมำกน้อยเพียงใด แตเ่ทำ่ท่ีเห็นไมเ่คยปฏิบัติคะ่ ท ำบญุตำมเทศกำล
บ้ำง ปัญหำอยูท่ี่ตอนนีมี้เหตจุ ำเป็นบำงประกำร ท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กบัคณุแม่ดฉินัอยำ่งใกล้ชิด คณุแมด่ฉินัก็

อดทนแตเ่ป็นอดแบบเก็บ นำนมำก (ก็เพิ่งทรำบเชน่กนั) จนปะทใุนท่ีสดุ แบบสภุำพนะคะ แตก็่ปะท ุ
ค ำถำมข้อท่ีหนึง่ ท ำอยำ่งไรให้คณุแมไ่มรู้่สกึบำป เพรำะทำ่นบอกเสมอวำ่ เหมือนมีวจีกรรม แต่

มโนกรรมหนะ่นำนแล้ว เชน่ หงดุหงิด ร ำคำญ แล้วก็รู้สกึบำปทกุที 
สอง จะท ำอยำ่งไรให้ญำติผู้ใหญ่ทำ่นนัน้เย็น และมอง และพยำยำมปรับตวัเองบ้ำง อำจจะยำก 

เพรำะอำยมุำกแล้ว แตใ่นฐำนะหลำนพออำ่นค ำตอบเร่ืองบตุร (เร่ืองดวง หรือชะตาชีวิต ในหมวดบท
วิเคราะห์ - ธมัมโชติ) ก็อยำกให้โน้มจิตเข้ำมำทำงนีบ้้ำง สงสำร กลวัวำ่มนัจะไกลเกินโน้มได้ในชำติตอ่ๆไป 

อยำกช่วยเพรำะสว่นหนึง่ญำตทิำ่นนีก็้รักและเอ็นดดูฉินัมำก 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

1.) เร่ืองญาตผู้ิใหญ่ท่ีอารมณ์ร้อน (โทสจริต) นัน้ ก็อยูท่ี่วำ่ทำ่นยอมรับควำมจริง และคดิท่ีจะปรับปรุงตวั
หรือไม ่
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ถ้าท่านไม่ยอมรับความจริง คนอ่ืนก็คงท ำได้แคเ่พียงจดัสิ่งแวดล้อมให้นำ่อยู่ สงบ ร่มร่ืน เย็น
สบำย ไมมี่สิ่งกวนใจโดยไม่จ ำเป็น ผู้ ท่ีอยูใ่กล้ก็ควรท ำใจให้เย็นท่ีสดุ ไมท่ ำให้ทำ่นขดัเคืองโดยไมจ่ ำเป็น 
และพยำยำมท ำควำมเข้ำใจวำ่ธรรมชำตขิองทำ่นเป็นอย่ำงนีเ้อง แล้วยอมรับควำมจริงตำมสภำพ 

อำจมีกำรหยอ่นใจเป็นระยะๆ เชน่ พำไปเท่ียวสวนสำธำรณะ ฯลฯ 
แต่ถ้าท่านคิดที่จะปรับปรุงก็ท ำได้ดงันี ้

1. พดูคยุให้ทำ่นทรำบวำ่ คนอ่ืนรู้สกึวำ่ท่ำนเป็นคนอำรมณ์ร้อน เพรำะบำงทีทำ่นอำจจะท ำไป
ด้วยควำมเคยชิน จนไมรู้่ตวัเองเลยก็ได้ แล้วก็พดูคยุถึงผลเสียจำกกำรเป็นคนอำรมณ์ร้อน
นัน้ เชน่ ตวัทำ่นเองก็ไมมี่ควำมสขุ คนท่ีอยูใ่กล้ก็ไมมี่ควำมสขุ เป็นผลเสียตอ่สขุภำพทัง้
ร่ำงกำยและจิตใจ ฯลฯ เพ่ือให้ทำ่นมีควำมคิดท่ีจะพยำยำมปรับปรุงตวัอยำ่งจริงจงั 

2. จดัสิ่งแวดล้อมเชน่เดียวกบัท่ีได้กลำ่วเอำไว้แล้ว 
3. ให้ทำ่นท ำสิ่งตำ่งๆ ให้ช้ำลง ประณีตขึน้ เป็นระเบียบขึน้ เพ่ือให้ใจเย็นขึน้ 
4. ให้ทำ่นแผเ่มตตำบอ่ยๆ โดยแผอ่อกไปรอบๆ ตวั ให้กบัคน และสรรพสตัว์ทัง้หลำยโดยทัว่ไป 

จิตก็จะเย็นขึน้เร่ือยๆ 
5. ให้ทำ่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ ำ สวดบทยำวๆ ย่ิงดี เพ่ือเป็นกำรฝึกจิตให้เย็นขึน้ 
6. ให้ทำ่นให้ทำน รักษำศีล ท ำสมำธิ วิปัสสนำ ตำมก ำลงัท่ีจะท ำได้ 
7. เวลำอยู่วำ่งๆ ก็ให้ตำมรู้กำรเข้ำออกของลมหำยใจไปเร่ือยๆ 
8. ให้พยำยำมปลอ่ยวำงเร่ืองตำ่งๆ ให้มำกท่ีสดุ คิดถึงหลกัควำมจริงท่ีว่ำ ไม่มีใครท าอะไรให้

ได้อย่างใจของเราไปทุกอย่างหรอก แม้แต่ตัวเราเองก็ยังท าให้ตัวเราพอใจไม่ได้
ตลอดเลย 

 
2.) ส าหรับคุณแม่ของคุณนัน้ ก็คงต้องท ำควำมเข้ำใจเร่ืองของเหตปัุจจยัให้มำกท่ีสดุ คือ สิ่งตำ่งๆ ล้วนไมมี่

อ ำนำจในตนเองอย่ำงแท้จริง (อนตัตำ) ตำ่งก็แปรผนัไปตำมเหตปัุจจยัด้วยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ ไมมี่อะไรท่ี
ผิดหรือถกูในตวัของมนัเองอยำ่งแท้จริง เพรำะการกระท าทุกอย่างก็เป็นเพียงผลการตอบสนองต่อ
เหตุปัจจัย (อำ่นเร่ืองตำ่งๆ ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบนะครับ) 

อยำ่งกำรท่ีทำ่นทนไมไ่หวจนกระทัง่มีปฏิกิริยำโต้ตอบออกมำ ไมว่ำ่จะเป็นทำงกำย หรือทำงใจก็
ตำม ก็ล้วนเกิดจำกเหตปัุจจยัท่ีบีบคัน้อยำ่งรุนแรงทัง้สิน้ จะโทษวำ่เป็นควำมผิดของทำ่นก็ไมถ่กู และทำ่น
ก็ไมมี่เจตนำท่ีจะให้เป็นเชน่นัน้ ดงันัน้ ถึงจะบำปก็บำปไมรุ่นแรง 

หรือแม้แตก่ำรท่ีญำตผิู้ ใหญ่ทำ่นนัน้มีลกัษณะนิสยัอยำ่งนัน้ ก็ล้วนเป็นผลของเหตปัุจจยัท่ีรุมเร้ำ
ทำ่นมำในอดีตเชน่กนั จงึสง่ผลให้ปัจจบุนัทำ่นเป็นเชน่นี ้

 
เพรำะฉะนัน้ อยำ่ได้กงัวลในเร่ืองเหลำ่นี ้ เชน่ เร่ืองใครท ำบำปท ำกรรม หรือใครผิดใครถกู ให้มำก

นกั เพรำะถึงอยำ่งไรก็ไมส่ำมำรถย้อนเวลำกลบัไปแก้ไขได้อยู่ดี ยิ่งคดิก็จะยิ่งทกุข์กนัไปเปลำ่ๆ 
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แตค่วรหันมายอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แล้วหาทางปรับปรุง 
หรือรักษาสภาพจิตให้ดีขึน้ต่อไปในอนาคตดีกว่า 

 
ขอเสนอแนวทำงท่ีคณุแมข่องคณุนำ่จะท ำได้ ดงันีค้รับ 

1.) ยอมรับควำมจริงตำมท่ีกล่ำวมำแล้วทัง้หมด แล้วพยำยำมปลอ่ยวำงให้ได้ อำจจะคดิว่ำเป็น
กำรใช้หนีก้รรมเก่ำก็ได้ครับ 

2.) แผเ่มตตำให้ญำตผิู้ใหญ่ทำ่นนัน้ให้มำกๆ ถ้ำญำติทำ่นนัน้ไมดี่ขึน้ อยำ่งน้อยจิตของคณุแมข่อง
คณุก็เย็นขึน้ 

3.) หำโอกำสอยูห่ำ่งๆ ญำตทิ่ำนนัน้เป็นระยะๆ เพ่ือผอ่นคลำยบ้ำง จะได้ไมเ่ครียดจนเกินไป 
อำจจะท ำกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบ เชน่ ไปเท่ียว ดโูทรทศัน์ ไปท ำบญุท่ีวดัและคยุกบัพระ สวด
มนต์ไหว้พระ ท ำสมำธิ เจริญวิปัสสนำ ฯลฯ 

4.) พยำยำมอยำ่ท ำให้ญำตทิำ่นนัน้ขดัเคืองใจ หรือถ้ำเกิดเหตสุดุวิสยัขึน้ ก็พยำยำมใช้ควำมเย็น
ดบัควำมร้อน เช่น พยำยำมแผเ่มตตำสวนกลบัไปให้ตัง้มัน่และทนักำลท่ีสดุ ซึง่อำจจะท ำได้
ยำกแตถ้่ำท ำได้ก็จะเห็นผลทนัตำครับ คือ 
1. จิตของคณุแมค่ณุก็เย็นขึน้ 
2. ไมไ่ปก่อปฏิกิริยำลกูโซ่ คือ โกรธกนัไปโกรธกนัมำจนเร่ืองวุน่วำยใหญ่โต ท ำให้เร่ืองระงบั

อยูแ่คน่ัน้ 
3. ถ้ำก ำลงัของเมตตำจิตมีมำกพอ ญำตทิ่ำนนัน้ก็จะระงบัควำมโกรธได้อย่ำงรวดเร็ว 
4. คณุแมข่องคณุก็จะไมต้่องมำกงัวลกบัเร่ืองกลวับำปในเร่ืองนีอี้ก 
5. ถ้ำคิดวำ่พอเป็นไปได้ ก็หำโอกำสท่ีเหมำะสม พดูคยุกบัญำติทำ่นนัน้ตำมท่ีได้กลำ่วแล้ว

ในข้อ 1. (ข้อแรกสดุ) 
6. อะไรท่ีไมเ่หลือบำ่กวำ่แรงนกัก็ตำมใจท่ำนไปเถอะครับ จะได้อยูก่นัอย่ำงสงบ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

1 มีนำคม 2546 
 

ควรอ่านธรรมะมากแค่ไหน 
 

ผู้สนใจทำ่นหนึง่ได้เมล์มำถำมปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทำงผู้ด ำเนินกำรเห็นวำ่นำ่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทำ่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุำตน ำมำลงเอำไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้
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ค าถาม 

ต้องอ่ำนธรรมะมำกแคไ่หนควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิ เพรำะดฉินัเพิ่งตำม (พยำยำม) อำ่นพระไตรปิฎก 
หลงัจำกเจอ web ของคณุธมัมโชตน่ีิแหละคะ่ ก่อนหน้ำนีอ้่ำนแบบวิเครำะห์มำตลอด สอบอำรมณ์ก็ตอบ
ไมไ่ด้ทกุที (เร่ืองหวัข้อธรรมะท่ีเป็นช่ือยำกๆ นะคะ) เรียกไมถ่กู แตก็่สนใจอยูม่ำกคะ่ คำดวำ่จะพยำยำมท ำ
ควำมเข้ำใจไปเร่ือยๆ หำกมีโอกำส จะพยำยำมหำให้ได้ในชำตนีิแ้หละคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ควำมสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ

กำรอ่ำนธรรมะนัน้มีทัง้ข้อดีและข้อเสียครับ ถ้ำอำ่นน้อยไปก็อำจปฏิบตัผิิดทำงได้ แตถ้่ำอำ่นมากไปก็
จะท ำให้ปฏิบตัไิด้ผลช้ำ เพรำะเวลำปฏิบตัเิวลำอำกำรตำ่งๆ เกิดขึน้ ก็จะมวัแตน่ัง่คิดเทียบเคียงกบัทฤษฎีอยู ่
กำรปฏิบตัเิลยไปไมถ่ึงไหนซกัที 

แล้วเผลอๆ เข้ำใจผิดว่ำปฏิบตัไิด้ขัน้นัน้ขัน้นี ้เพรำะเอำสัญญา (ควำมจ ำได้หมำยรู้) จำกกำรอำ่น มำ
คดิว่ำเป็นปัญญา (ควำมรู้แจ้ง) จำกกำรปฏิบตัไิปเลยก็มี เพรำะสญัญำกบัปัญญำนัน้มีควำมลกึซึง้ตำ่งกนั 
แตเ่ข้ำใจผิดได้ง่ำย 

แตก่ำรอำ่นมำกก็มีข้อดีอยูเ่หมือนกนั คือถึงแม้จะปฏิบตัไิด้ผลช้ำ แตถ้่ำปฏิบตัไิด้ผลแล้วก็จะสอนคน
อ่ืนได้มำก เพรำะความรู้จะแน่นกว่า 

ดงันัน้ ถ้ำจะปฏิบตัใิห้ได้ผลเร็วแล้ว ก็ควรอำ่นให้เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัตไิปได้อย่างม่ันใจ 

หลงัจำกนัน้ถ้ำติดปัญหำอะไร ก็อำ่นเพิ่มเตมิตำมกรณีท่ีเหมำะสม (แตถ้่ำมีอำจำรย์ท่ีเก่งๆ อยูใ่กล้ๆ ทำ่นก็จะ
พิจำรณำได้วำ่ควรให้เรำท ำอะไรเวลำไหน ก็จะได้ผลเร็วท่ีสดุครับ) 

สรุปวำ่กำรอ่ำนมำกหรือน้อย ก็มีทัง้ข้อดีและข้อเสียแตกตำ่งกนัไปนะครับ จะเลือกแบบไหนก็ขึน้กบั
ควำมชอบของแตล่ะทำ่นนะครับ แตไ่มว่ำ่จะอำ่นมำกหรือน้อยก็ตำม การอ่านนัน้ก็ควรเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัตนิะครับ ถ้ำยิ่งอำ่น มำนะ (ควำมเย่อหยิ่งถือตวั) ยิ่งสงู กิเลสยิ่งหนำ หรือมวั
เพลิดเพลินอยูก่บักำรอำ่น จนไมมี่เวลำหรือไมส่นใจกำรปฏิบตัธิรรม อยำ่งนัน้ก็ควรพิจำรณำให้ดีนะครับ 

 
ถ้ำยงัไมก่ระจำ่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถำมมำได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

1 มีนำคม 2546 
 


