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บทคัดยอ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สงผลใหเกิดภาวะโลกรอนทีน่ บั วันจะกอ
อันตรายตอโลก และสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง นักวิชาการและเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบในเรือ่ งนีต้ า งพยายาม
คนหาสาเหตุและวางมาตรการปองกันขึน้ หลายมาตรการตามทีเ่ ห็นสมควร ดังตัวอยางทีไ่ ดยก
มาเปนความนำของบทความนี้
ผเู ขียนขอเสนอมาตรการลดภาวะโลกรอนตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนาทีส่ อนใหแก
ปญหาที่สาเหตุ และสาเหตุที่สำคัญของปญหา เรื่องภาวะโลกรอน ไดแก อกุศลมูล ๓ คือ
โลภะ โทสะ และโมหะ ทีอ่ ยใู นใจของคนทุกคน ซึง่ ในบางกรณีโลภะ โทสะ โมหะ สำแดงออกมา
ในรูปของ ราคะ ตัณหา โกธะ(ความโกรธ) และอวิชชา(ความไมรจู ริง) ก็มี ถาชาวโลกพรอมใจ
กันลด ละ อกุศลมูลเหลานีล้ ง ภาวะโลกรอนจะบรรเทาลงและหายไปได
คำสำคัญ ภาวะโลกรอน, โลกตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา, อกุศลมูล ๓

Abstract
The change of climate arising all over the world causes the global warming
which can be the cause of the dangerous effects to the world and all the living
beings. Many academicians and officians respousible for this matter, therefore, try
to find out the real causes of the global worming and set out many measurements
to mitigate this state as quoted to introduce in this article.
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According to Buddhist view, the real cause of the global warming is the
roots of bad actions (Akusalamula) in our minds namely : greed (Lobha) hatred
(Dosa) and delusion (Moha). When we can get rid of these bad actions, the global
warming can be mitigated and vanished away.
Keywords state of the global warming, world in the Buddhist view, roots
of bad actions.
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ความนำ

เมือ่ ประมาณตนเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผเู ขียนไดรบั แผนพับฉบับหนึง่ มีขอ ความ
ชักชวนใหหยุดเพิม่ ความรอนใสกรุงเทพฯ ... กอนจะสายเกินไป โดยมีหวั ขอสำคัญ ๓ หัวขอ
คือ (๑) โลกรอน...มหันตภัยทีก่ ำลังคืบคลานส.ู ..กรุงเทพฯ (๒) อะไรจะเกิดขึน้ บางตอพืน้ ทีก่ รุงเทพ
มหานครในอนาคต และ (๓) ๑๐ ปฏิบตั กิ ารชวยกรุงเทพฯ ดวยตัวคุณเอง

หัวขอที่ ๑ มีคำบรรยายวา
“การประเมินสาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกรอนและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของ
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลของสหประชาชาติ ประกอบกับขอมูลทีน่ กั วิจยั ไทยไดมกี ารศึกษา
ในเบือ้ งตนบาง ลวนยืนยันความเปนไปไดอยางสูงทีป่ ระเทศไทยรวมทัง้ กทม. จะไดรบั ผลกระทบ
ทัง้ ในแงของสภาพอากาศทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและแปรปรวนจากในปจจุบนั ระดับน้ำทะเลทีเ่ พิม่ สูง
ขึน้ ผลผลิตการเกษตรทีจ่ ะเปลีย่ นไป ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรน้ำ โรคภัยไขเจ็บซึง่
คาดวาจะเริม่ เห็นผลกระทบทีเ่ ปนรูปธรรมในชวง ๑๕-๒๐ ปขา งหนานี้ กทม. และพืน้ ทีช่ านเมือง
เชน จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึง่ เปนพืน้ ทีใ่ กลทะเล จะไดรบั ผลกระทบทีค่ ลายคลึง
กันเนือ่ งจากเปนพืน้ ทีต่ ่ำและมีการทรุดตัวอยางคอนขางรุนแรง พืน้ ทีเ่ หลานีเ้ ปนพืน้ ทีอ่ ยอู าศัย
แหลงพาณิชย การคมนาคมและอุตสาหกรรม ซึง่ ลวนมีความสำคัญกับสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ถาเราไมมกี ารเตรียมรับและปรับตัวทีเ่ หมาะสม ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ จะมีปริมาณเหลือคณานับ”
หัวขอที่ ๒ มีคำบรรยายวา
- “อุณหภูมอิ ากาศทีส่ งู ขึน้ และฤดูรอ นทีจ่ ะยาวขึน้ นับสิบๆวัน จะนำไปสกู ารระบาด
ของโรคทางเดินหายใจ โรคเกีย่ วกับทางเดินอาหาร ฯลฯ
- มีการใชเครือ่ งปรับอากาศและไฟฟามากขึน้ เปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
ยังทำใหภาวะเรือนกระจกรุนแรงขึน้ อีกดวย
- ลมมรสุมฤดูฝนทีอ่ าจจะรุนแรง น้ำหลากจากลมุ น้ำเจาพระยาเพิม่ ขึน้ ทำใหภาวะ
น้ำทวมในพืน้ ที่ กทม. รุนแรงขึน้ บอยขึน้
- การละลายของน้ำแข็งและผลจากลมมรสุม ยิง่ ทำใหการแกปญ
 หาน้ำทวมยงุ ยาก
ขึ้น น้ำเค็มจะรุกล้ำเขาไปตามลำน้ำมากขึ้น สงผลกระทบไปถึงปากคลองประปาที่ ต.สำแล
จ.ปทุมธานี แหลงน้ำดิบหลักของกรุงเทพมหานครจะไดรบั ผลกระทบแนนอน
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- ภาวะเอลนิญโญและพายุหมุนเขตรอน โดยเฉพาะในอาวไทยจะเกิดถีข่ นึ้
- ภาวะโลกรอนจะกระทบกับทุกคนทัง้ ในจังหวัดอืน่ ๆ ของประเทศ ตลอดจนประเทศ
เพือ่ นบาน อาจจะมีผอู พยพทัง้ แบบชัว่ คราวและถาวรเขามาใน กทม. มากขึน้ ”
หัวขอที่ ๓ มีคำบรรยายวา
๑. ลดการใชไฟฟา
กรุงเทพมหานคร มี ๒ ลานครัวเรือน ถาทุกบานชวยกันปดไฟขนาด ๑๐๐ วัตต ๑๐ ดวง
นาน ๑๕ นาที
ใน ๑ วัน จะลดกาซคารบอนไดออกไซดได ๕๐ ตัน และประหยัดคา ใชจา ยได
๑๒๕,๐๐๐ บาท
ใน ๑ เดือน จะลดกาซคารบอนไดออกไซดได ๑๕๐ ตัน และประหยัดคา ใชจา ยได
๓.๗๕ ลานบาท
ใน ๑ ป จะลดกาซคารบอนไดออกไซดได ๑,๘๐๐ ตัน และประหยัดคา ใชจา ยได
๔๕ ลานบาท
๒. เปลีย่ นหลอดไสเปนหลอดตะเกียบ
การเปลีย่ นหลอดไส ๑๐๐ วัตต เปนหลอดประหยัดพลังงาน ๑๘ วัตต จำนวน ๑ ดวง
จะลดพลังงานได ๘๒ วัตต จะลดกาซคารบอนไดออกไซดได ๒๙๕ กก./ป และประหยัดเงินได
๗๓๘ บาท/ป
๓. ตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
การตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ทุก ๘ ชัว่ โมง จะลดคารบอนลง
๑,๐๙๘ ตัน/ป และ ประหยัดพลังงานได ๒.๔ หนวย
๔. ถอดปลัก๊ เครือ่ งใชไฟฟาทุกชนิดหลังการใชงาน
ปดและดึงปลัก๊ ทีวี คอมพิวเตอร เครือ่ งเสียงตาง ๆ ในบานแตละหลังออก เมือ่ ไมใชงาน
จะชวยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดนบั รอยกิโลกรัม/ป
๕. ปลูกตนไมยนื ตนขนาดใหญ
การปลูกตนไม ๑ ตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได ๑ ตันตลอดอายุของตนไม ดังนัน้
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ใหปลูกหรือวางตนไมในทุก ๆ จุดของบาน ทีเ่ หมาะสม จะเปนการชวยดูดซับมลพิษในบานได
เปนอยางดี
๖. แยก ลดปริมาณขยะ
ลดการกินทิ้งกินขวาง เพราะเศษอาหารและของที่บูดเนา เมื่อไปทับถมอยูที่กองขยะ
จะกลายเปนแหลงผลิตกาสมีเทน ซึง่ เปนกาซทีก่ อ ใหเกิดภาวะเรือนกระจกทีส่ ำคัญ
๗. ใชถงุ ผาแทนถุงพลาสติก
เพราะการผลิตถุงพลาสติก ตองใชพลังงานและกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด
๘. หลีกเลี่ยงการใชรถยนต
การขับรถยนตเปนระยะทาง ๑ กม. จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ๐.๑๘ กก. ถารถ
ใน กทม.ทัง้ หมด ๕.๕ ลานคัน รวมมือปฏิบตั กิ นั จะลดปริมาณคารบอนไดออกไซด ๑,๐๐๐ ตัน/
วัน
๙. ดับเครือ่ งยนตเมือ่ จอดรถรอนาน หรือ เติมน้ำมัน(ไมขบั ก็ดบั เครือ่ ง)
การดับเครือ่ งยนตทกุ ๕ นาที จะลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลง ๐.๑๓ กก. ประหยัด
น้ำมันได ๐.๑ ลิตร และ ควรขับรถในความเร็วไมเกิน ๙๐ กม./ชม. จะลดปริมาณการใชน้ำมันได
๒๐ %
๑๐. บริโภคของทีผ่ ลิตในประเทศ
การซื้อสินคาจากตางประเทศตองสิ้นเปลืองพลังงานในการขนสง บรรจุภัณฑและจัด
จำหนาย แตถา ใชของทีผ่ ลิตในประเทศนอกจากจะทำใหสามารถลดปริมาณกาซคารบอนได ออกไซดทจี่ ะเกิดขึน้ แลว ยังราคาถูก และทำใหเงินไมรวั่ ไหลออกนอกประเทศดวย”๑

โลกตามทรรศนะทางปรัชญา
นักปรัชญากรีกสมัยเริม่ แรกคนหนึง่ ชือ่ ธาเลส (Thales เกิดกอน พ.ศ.๘๑) มีทรรศนะเรือ่ ง
โลกอยางนาสนใจยิง่ คือ เชือ่ วา โลกมีลกั ษณะกลมแบน ลอยอยบู นผืนน้ำทีก่ วางใหญไพศาล
๑
พิมพ)

แผนพับชักชวนใหหยุดเพิ่มความรอนใสกรุงเทพฯ…กอนจะสายเกินไป (ไมบอกแหลงผลิต วันเดือนปที่
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หาขอบเขตมิได และไดตั้งปญหาถามถึงตนกำเนิดของโลกไววา โลกเกิดจากอะไร อะไรเปน
ปฐมธาตุของโลก๒
คำถามนีเ้ ปนการเปดประเด็นแนวคิดทางปรัชญาเปนครัง้ แรก เพราะชาวกรีกทัว่ ไปในสมัย
นัน้ เชือ่ ตามคำสอนของนักศาสนาวา โลกนีเ้ กิดขึน้ ดวยน้ำพระทัยของพระเปนเจาเบือ้ งบน จึง
ไมมใี ครคิดสงสัย ธาเลสไดจดุ ประกายใหสงสัยวา “เราจะอธิบายเหตุการณทงั้ หลายโดยไมอา ง
เบือ้ งบนไดหรือไม” ธาเลสคิดวา นาจะได ถาเชนนัน้ “จะอางอะไรเลา” สิง่ จะอางไดนอกจาก
เบือ้ งบนก็มี เบือ้ งลาง จึงตัง้ คำถามวา อะไรเปนปฐมธาตุของโลก๓ ทีต่ งั้ คำถามเชนนี้ เพราะ
ทานเชือ่ วาโลกเกิดจากการรวมตัวของสสารดัง้ เดิม ทานตองการใหคดิ วา กอนมีโลก คงมีอะไร
บางอยางอยแู ลว สิง่ นัน้ คืออะไร เปนเหตุปจ จัยใหเกิดโลกขึน้ หรือไม อยางไร
เพือ่ นำรองในการคิดทางปรัชญา ธาเลสจึงเสนอคำตอบวา “น้ำเปนปฐมธาตุชองโลก”
ตอมามีคนเห็นดวยก็มี ไมเห็นดวยก็มี คนทีเ่ ห็นดวยก็ไดอธิบายขยายความใหกวางขวางขึน้ สวน
คนทีไ่ มเห็นดวยก็ไดเสนอแนวคิดใหมๆ ขึน้ เชน ลมเปนปฐมธาตุบา ง ไฟเปนปฐมธาตุบา ง จน
มาถึงเอมเปโดเคลส (Empedocles เกิดเมือ่ พ.ศ. ๔๘) ใหคำตอบวา “ธาตุดนิ น้ำ ลม ไฟ เปน
ปฐมธาตุของโลก” แมนกั ปรัชญาทัง้ หลายของอินเดียก็เชือ่ วา ธาตุ ๔ นีเ้ ปนสวนประกอบของ
โลก
เหตุผลทีธ่ าเลสตอบวา น้ำเปนปฐมธาตุของโลกนัน้ เราไมพบหลักฐานวาทานอธิบายไว
อยางไร แตเราเชือ่ ตามทีอ่ าริสโตเติล (เกิดเมือ่ พ.ศ.๑๕๙) ตีความวา ทีธ่ าเลสเชือ่ เชนนีเ้ พราะ
ทานพบวาอาหาร ความรอน และเมล็ดพันธซุ งึ่ เปนสวนสำคัญทีท่ ำใหเกิดชีวติ ลวนมีความชืน้ ผสม
อยู น้ำหรือความชืน้ จึงเปนทีม่ าของสิง่ ทัง้ หลาย เบอรเนต (Burnet) ตีความวา ตามทรรศนะ
ของ ธาเลส โลกและสรรพสิง่ เกิดจากน้ำและจะกลับไปสสู ภาพของน้ำอีก น้ำเปนปฐมธาตุ เพราะ
น้ำมีประสิทธิภาพในการแปรรูปเปนสิง่ ตาง ๆ น้ำจับตัวเปนของแข็งก็ได ละลายเปนของเหลว
๒

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพสยาม, ๒๕๓๗),
หนา ๓๔-๓๕
๓
กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาประสาชาวบาน, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพดบั เบิล้ นายน, ๒๕๔๓), หนา ๙๔-๙๕
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ก็ได เมือ่ ระเหยขึน้ ฟา น้ำจะกลายเปนไอ เมือ่ ตองแสงอาทิตย น้ำจะแปรรูปเปนไฟ แตเมือ่ น้ำ
จับตัว เปนเมฆจะกลายเปนฝนตกสพู นื้ และจะกลายเปนดินได๔
เบือ้ งหลังของการตีความดังกลาวมานี้ เพราะเชือ่ วา ธาเลสผมู ชี วี ติ อยกู บั ธรรมชาติมา
ตลอด คงคนพบวา ธรรมชาติมกี ฏเกณฑ เอกภพมีกฏเกณฑ การเปลีย่ นแปลงตางๆ ตองเปนไป
ตามกฏเกณฑของเอกภพเอง
นักปรัชญาอินเดียทัง้ หมดยอมรับวา ธาตุ ๔ เปนสวนประกอบสำคัญของโลก แตราย
ละเอียดอาจเห็นแตกตางกันบาง เชน ปรัชญาเวทานตะ อธิบายวา ธาตุมี ๒ ชนิด คือ สุขมุ ธาตุ
(ธาตุละเอียด) และมหาภูตธาตุ (ธาตุหยาบ) แตละชนิดมี ๕ อยาง คือ อากาศ วายุ (ลม) อัคนิ
(ไฟ) อัป (น้ำ) และกษิติ (ดิน)
สุขมุ ธาตุ ไดแกอณูของอากาศ วายุ อัคนิ อัป และกษิติ สวนมหาภูตธาตุ ไดแก ธาตุที่
ผสมกันแลวระหวางสุขมุ ธาตุ และเรียกชือ่ เดิม ถามหาภูตธาตุใดมีอณูแหงอากาศธาตุผสมอยมู าก
มหาภูตธาตุนนั้ เรียกวา อากาศ ถามีอณูแหงวายุมาก ก็เรียกวา วายุ ดังนีเ้ ปนตน สวนผสม
ของมหาภูตธาตุทงั้ ๕ มีอตั ราสวนดังนี้
๑. อากาศ = ผสมดวยอากาศ ๑/๒ + วายุ ๑/๘ + อัคนิ ๑/๘ + อัป ๑/๘ + กษิติ ๑/๘
๒. วายุ = ผสมดวยวายุ ๑/๒ + อากาศ ๑/๘ + อัคนิ ๑/๘ + อัป ๑/๘ + กษิติ ๑/๘
๓. อัคนิ = ผสมดวยอัคนิ ๑/๒ + อากาศ ๑/๘ + วายุ ๑/๘ + อัป ๑/๘ + กษิติ ๑/๘
๔. อัป = ผสมดวยอัป ๑/๒ + อากาศ ๑/๘ + วายุ ๑/๘ + อัคนิ ๑/๘ + กษิติ ๑/๘
๕. กษิติ = ผสมดวยกษิติ ๑/๒ + อากาศ ๑/๘ + วายุ ๑/๘ + อัคนิ ๑/๘ + อัป ๑/๘
โลกประกอบดวยมหาภูตธาตุเหลานี๕้

๔
อางถึงใน พระเมธีธรรมาภรณ, ปรัชญากรีก, หนา ๓๕
๕
อดิศกั ดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๕), หนา ๓๕๖
๖
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑-๑๔๐/๘๓-๑๐๒
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โลกตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา
สภาพของโลกเมื่อแรกเกิด
พระพุทธเจาตรัสไวในอัคคัญญสูตร๖ ตอนหนึง่ ความวา ในชวงทีโ่ ลกกลับเกิดขึน้ ใหม
โลกมีสภาพเปนน้ำแผเต็มอวกาศอันเวิง้ วางวางเปลา ทัว่ บริเวณมืดมิด ไมมดี วงจันทร ดวงอาทิตย
และดวงดาวใดๆ โลกคอย ๆ แข็งตัวขึน้ มีพชื พรรณเกิดขึน้ ตามลำดับ อันดับแรก คือ งวนดิน
(โอชะดิน) ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนน้ำนม ทีเ่ คีย่ วจนแหง แลวทำใหเย็นสนิทจับเปนฝาอยขู า งบน มีสี
เหมือนเนยใสหรือเนยขนอยางดี มีกลิน่ หอม มีรสอรอยเหมือนน้ำผึง้ มิน้ ทีป่ ราศจากตัวผึง้ อันดับ
ที่ ๒ คือ สะเก็ดดิน (เกล็ดดิน) มีลกั ษณะเหมือนดอกเห็ด อันดับที่ ๓ คือ เครือดิน (เถาดิน)
มีลกั ษณะเหมือนเถาผักบงุ และอันดับที่ ๔ คือ ขาวสาลีเกิดเองตามธรรมชาติ เปนตน
คัมภีรส มุ งั คลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค (พระไตรปฎกเลม ๑๐) อธิบายการ
ดำรงอยขู องโลกมนุษยนวี้ า “ตัง้ อยบู นน้ำโดยมีพลังลมดันน้ำไว น้ำจึงรองรับโลกอยไู ด เหมือน
น้ำทีไ่ หลเขาไปในเครือ่ งกรองน้ำ (ธัมกรก) จนเต็ม เมือ่ ปดปากเครือ่ งกรองน้ำแลวยกขึน้ น้ำจะไม
ไหลกลับ เพราะพลังลมดันไว ฉันใดก็ฉนั นัน้ ”๗ คัมภีรม หาวัคคฎีกาอธิบายพลังลมทีด่ นั น้ำโดย
รอบพืน้ โลกจากชัน้ อวกาศเขาสโู ลก วา มีความสูงประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ โยชน (๑ โยชน = ๑๖
กิโลเมตร)๘
คติการเกิดและการสลายของโลก
พระพุทธเจาตรัสไวในสัตตสุรยิ สูตร๙ ตอนหนึง่ วา “สังขารทัง้ หลาย (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปรุงแตงหรือผสมกัน) เปนสภาวะไมเทีย่ ง ไมยงั่ ยืน ไมนา ชืน่ ชม นีเ้ ปนขอกำหนดควรเบือ่ หนาย
ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพนในสังขารทัง้ หลาย”
โลกเปนสังขารอยางหนึง่ ก็ตกอยใู นสภาวะไมเทีย่ ง ไมยงั่ ยืนเหมือนสังขารทัง้ หลาย ดัง
๗
ที.ม.อ. (บาลี) - /๔/๖
๘
ที.ม.ฏีกา (บาลี) - /๔/๘
๙
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒-๑๓๖
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ทีพ่ ระพุทธองคตรัสไวในพระสูตรเดียวกันนีว้ า
“ภิกษุทงั้ หลาย ขุนเขาสิเนรุยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน หยัง่ ลงในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน
สูงจากมหาสมุทรขึน้ ไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มีสมัยทีเ่ วลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว ฝนไม
ตกหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป เมือ่ ฝนไมตก พีชคาม (พันธพุ ชื ทีถ่ กู พรากจาก
ทีห่ นึง่ แลว ยังจะงอกขึน้ ไดอกี ) ภูตคาม (พันธพุ ชื ทีอ่ ยกู บั ที)่ และติณชาติทใี่ ชเขายา ปาไมใหญ
ยอมเฉา เหีย่ วแหง เปนอยไู มได”
ตอจากนัน้ พระพุทธองคไดตรัสถึงการเสือ่ มสลายและพินาศไปของสรรพสิง่ สรรพสัตว
และโลกตามลำดับ ดังนี้
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว มีดวงอาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏ
ขึน้ เพราะการปรากฏของดวงอาทิตยดวงที่ ๒ แมน้ำนอยหนองน้ำทุกแหง ระเหย เหือดแหง
ไมมนี ำ้
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว มีดวงอาทิตยดวงที่ ๓ ปรากฏ
ขึน้ เพราะการปรากฏของดวงอาทิตยดวงที่ ๓ แมน้ำสายใหญๆ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี ทุกแหงระเหยเหือดแหง ไมมนี ้ำ
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว มีดวงอาทิตยดวงที่ ๔ ปรากฏ
ขึน้ เพราะการปรากฏของดวงอาทิตยดวงที่ ๔ แหลงน้ำใหญๆ ทีเ่ ปนแหลงรวมของแมน้ำใหญๆ
เหลานัน้ คือ แหลงน้ำทีช่ อื่ วา สระอโนดาต สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ สระ
กุณาละ สระฉัททันต สระมันทากินี ทุกแหง ระเหยเหือดแหง ไมมนี ้ำ
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว มีดวงอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ
ขึน้ เพราะการปรากฏขึน้ ของดวงอาทิตยดวงที่ ๕ น้ำในมหาสมุทรงวดลงๆ จนหมดไมเหลือแม
เพียงแคขอ นิว้ มือเดียว
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว มีดวงอาทิตยดวงที่ ๖ ปรากฏ
ขึน้ เพราะการปรากฏขึน้ ของดวงอาทิตยดวงที่ ๖ แผนดินใหญนแี้ ละขุนเขาสิเนรุมกี ลมุ ควันพวย
พงุ ขึน้ เหมือนกลมุ ควันทีพ่ วยพงุ ขึน้ จากเตาเผาหมอของนายชางหมอ
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน บางครัง้ บางคราว มีดวงอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ
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ขึน้ เพราะการปรากฏขึน้ ของดวงอาทิตยดวงที่ ๗ แผนดินใหญนแี้ ละขุนเขาสิเนรุเกิดไฟลุกโชน
มีแสงเพลิงเปนอันเดียวกัน เปลวไฟนัน้ ถูกลมพัดพาขึน้ ไปถึงพรหมโลก แผนดินใหญและขุนเขา
สิเนรุถกู ไฟเผาผลาญพินาศไปสิน้ ไมเหลืออะไรเลยแมแตขเี้ ถาและเขมา
การเกิดขึน้ และการสลายไปของโลกทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวในอัคคัญญสูตรและสัตตสุรยิ
สูตรนัน้ ไมใชเรือ่ งทีท่ รงเลาตามตำนานปรัมปรา แตพระองคทรงรดู ว ยปุพเพนิวาสานุสติญาณ
(พระปรีชาหยัง่ รเู รือ่ งราวในอดีตชาติ หรือระลึกชาติได) ซึง่ คนทัว่ ไปไมอาจรเู รือ่ งในอดีตยอนหลัง
ไปไกลเชนนั้นได
โลกพินาศดวยเหตุ ๓ ประการ
พระอรรถกถาจารย๑๐ อธิบายวา พระพุทธองคทรงแสดงสัตตสุรยิ สูตร (พระสูตรทีว่ า
ดวยพระอาทิตย ๗ ดวง)นีแ้ กพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ผเู จริญอนิจจกรรมฐาน (กรรมฐานทีเ่ พงความ
ไมเทีย่ งของขันธทงั้ หลายเปนอารมณ) และบอกวา พระสูตรนีพ้ ระพุทธองคทรงแสดงความพินาศ
ของโลกดวยเหตุอยางหนึง่ คือ ไฟหรือความรอน (เตโชสํวฏฏทสฺสนวเสน) ในจำนวน ๓ อยาง
โดยแนะนำใหดูรายละเอียดในคัมภีรวิสุทธิมรรค๑๑ ตอนที่วาดวยปุพเพนิวาสานุสติญาณของ
พระพุทธเจา
เมือ่ โลกพินาศดวยไฟ
ในคัมภีรว สิ ทุ ธิมรรค ซึง่ รจนาโดยพระพุทธโฆสะ กลาวถึงเหตุทที่ ำใหโลกพินาศวามี ๓
อยาง คือ ไฟ น้ำ และลม โดยอธิบายรายละเอียด มีใจความวา เมือ่ โลกจะพินาศดวยไฟ สิง่
บอกเหตุอันดับแรกคือมีมหาเมฆลางโลกเกิดขึ้นทำใหฝนหาใหญตกลงครั้งเดียวทั่วแสนโกฏิ
จักรวาล พวกมนุษยพากันราเริง นำพันธพุ ชื ทุกชนิดออกมาหวาน เมือ่ ตนกลางอกขึน้ พอโคกิน
ได มหาเมฆรองเสียงเหมือนลา แตไมโปรยหยาดฝนลงมาเลยแมแตหยาดเดียว นับจากนัน้ มา
ฝนก็ขาดหายไปเลย เปนเหตุใหคนและสัตวทดี่ ำรงชีพโดยอาศัยน้ำฝนมีอนั ตองตายไป แมพวก
เทวดาทีอ่ าศัยตนไมกท็ ำกาละไป บรรดาบุคคลผทู ำบุญกุศลและมีฌานเทานัน้ เมือ่ ตายแลวได
ไปเกิดในพรหมโลก เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน มีดวงอาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏจนถึงดวงอาทิตย
๑๐
พระพุทธโฆสะ ผรู จนาคัมภีรม โนรถปูรณี (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย) เกิดเมือ่ พ.ศ.๙๐๐ ชาวพุทธคยา อินเดีย
๑๑
องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๖๖/๑๙๘
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ดวงที่ ๗ ปรากฏ เหตุการณตา งๆ ก็เปนไปดังทีพ่ ระพุทธองคทรงแสดงไวในสัตตสุรยิ สูตร แต
ใหรายละเอียดเพิม่ เติมวา
เปลวไฟทีเ่ ผาไหมโลก (รวมทัง้ อบายภูมิ ๔ คือ นรก กำเนิดดิรจั ฉาน ภูมแิ หงเปรต และ
ภพของพวกอสูร) นัน้ ไดลกุ ลามไปเผาไหมเทวโลกหรือสวรรค ๖ ชัน้ (จากต่ำไปหาสูง) คือ
๑. จาตุมหาราชิกา
๒. ดาวดึงส
๓. ยามา
๔. ดุสติ
๕. นิมมานรดี
๖. ปรนิมมิตวสวัตดี
แลวลุกลามไปไหมพรหมโลก ๕ ชัน้ แรกในจำนวน ๑๖ ชัน้ (จากต่ำไปหาสูง) คือ
๑. พรหมปริสชั ชา
๒. พรหมปุโรหิตา
๓. มหาพรหมา
๔. ปริตตาภา
๕. อัปปมาณาภา
พรหมโลกทีย่ งั เหลือนับจากต่ำไปหาสูง คือ อาภัสสรา ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา
สุภกิณหา อสัญญีสตั ตา เวหัปผลา อวิหา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี และอกนิฏฐา
มีสมัยหนึง่ เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน โลกทีพ่ นิ าศดวยไฟจะกลับเกิดขึน้ อีก สิง่ แรกทีเ่ กิด
ขึ้น คือมีมหาเมฆกอตัวขึ้นทำใหฝนละเอียดตกลงมา ณ จุดแรกดวยทอธารเทากานบัว และ
คอย ๆ ใหญขนึ้ เปนเทาไมสาก เทาลำตาลเปนตนโดยลำดับ สงผลใหพนื้ ทีท่ ถี่ กู ไฟไหมในแสน
โกฏิจกั รวาลเต็มนองดวยน้ำ แลวฝนก็หายไป จากนัน้ ลมเกิดขึน้ ในสวนลางและสวนกวาง (ดาน
ขางโดยรอบ) พัดน้ำนัน้ ใหงวดเปนแทงรูปกลมดุจหยาดน้ำบนใบบัว เมือ่ น้ำงวดลงๆ พรหมโลก
(ทีถ่ กู ไฟไหม) กลับปรากฏขึน้ ในทีเ่ ดิมตามลำดับ คือ เทวโลกชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี นิมมานรดี ดุสติ
และยามา ปรากฏขึ้น ณ ที่เดิม (ชั้นดาวดึงสและชั้นจาตุมหาราชิกา ยังไมปรากฏ เพราะ
ตอเนือ่ งกับแผนดินโลกมนุษย) ตอมาเมือ่ น้ำงวดลงจนถึงแผนดินทีเ่ คยมีกอ นถูกไฟไหม ก็มลี มกำลัง
แรงกลาพัดมาปดกั้นน้ำไมใหไหลบาออกไป ในที่สุดน้ำงวดลงเปนดินและเกิดพืชพันธุดังที่
พระพุทธองคทรงแสดงไวในอัคคัญญสูตร
เมือ่ โลกพินาศดวยน้ำ
เมือ่ โลกจะพินาศดวยน้ำ สิง่ บอกเหตุอนั ดับแรกเปนเชนเดียวกับเมือ่ โลกจะพินาศดวยไฟ
คือมีมหาเมฆลางโลกเกิดขึน้ ทำใหฝนหาใหญตกลงครัง้ เดียวทัว่ แสนโกฏิจกั รวาล พวกมนุษยพากัน
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ราเริงนำพันธพุ ชื ทุกชนิดออกมาหวาน เมือ่ ตนกลางอกขึน้ พอโคกินได มหาเมฆรองเสียงเหมือน
ลา แตไมโปรยหยาดฝนลงมาเลยแมแตหยาดเดียว นับจากนัน้ ฝนก็ขาดหายไปเลย เปนเหตุให
มนุษยและสัตวตอ งตายไป ... เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน มีมหาเมฆน้ำกรดเกิดขึน้ (แทนดวงอาทิตย
ดวงที่ ๒ เมือ่ โลกพินาศดวยไฟ) ทำใหฝนน้ำกรดตกลงมาเปนฝอยๆ แลวคอยๆ กลายเปนหยาด
น้ำใหญขนึ้ ๆ ตามลำดับจนเต็มแสนโกฏิจกั รวาล แผนดินภูเขาและสรรพสิง่ ทีถ่ กู น้ำกรดจึงละลาย
ไปสิน้ สวนน้ำกรดถูกลมกัน้ ไวโดยรอบ (เหมือนฝง มหาสมุทร) ทำใหน้ำกรดจับตัวสูงขึน้ ๆ จาก
แผนดินโลกมนุษย จนถึงพรหมโลกชัน้ ที่ ๘ คือ อัปปมาณสุภา นัน่ คือหลังจากทำใหอบายภูมิ
โลก และสวรรค ๖ ชัน้ ละลายราบคาบไปแลว ไดทำใหพรหมโลก ๘ ชัน้ แรกละลายไปหมด คงเหลือ
ชัน้ สุภกิณหา อสัญญีสตั ตา เวหัปผลา อวิหา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี และอกนิฏฐา (จะเห็นไดวา
พลังทำลาย ของน้ำรุนแรงกวาไฟ)
เมือ่ น้ำกรดไดทำลายอบายภูมิ โลก เทวโลกทัง้ ๖ ชัน้ และพรหมโลก ๘ ชัน้ จนไมเหลือ
อะไรแลวก็ระงับไป อากาศเบือ้ งบนกอตัวขึน้ อีก ซึง่ มีเหตุการณเกิดขึน้ ทำนองเดียวกับเมือ่ โลก
เกิดขึน้ หลังพินาศดวยไฟ
เมื่อโลกพินาศดวยลม
เมือ่ โลกจะพินาศดวยลม สิง่ บอกเหตุอนั ดับแรกคือมหาเมฆลางโลกเชนเดียวกับเมือ่ โลก
จะพินาศดวยไฟและดวยน้ำ จากนัน้ จะเกิดลมทำลายโลกขึน้ (แทนดวงอาทิตยดวงที่ ๒ และฝนน้ำ
กรดทีก่ ลาวขางตน) ลมนี้ ชวงแรกหอบเอาทรายละเอียด ... ทรายหยาบ ... กอนกรวด ... กอน
หิน ... จนถึงกอนหินขนาดเรือนยอดและตนไมใหญ กอนหินและตนไมเหลานัน้ เมือ่ ถูกลมพัดพาขึน้
บนอากาศจะถูกทำลายจนแหลกละเอียดหมด ไมมสี ว นใดตกลงสพู นื้ ดินอีกเลย เมือ่ เวลาผานไป
ยาวนาน เกิดลมภายใตแผนดินใหญแรงขึน้ ๆ จนพลิกแผนดินขึน้ ขางบนแลวพัดพาขึน้ ไปลอย
ควางบนอากาศ ทำใหแผนดินแหลกละเอียดเปนผุยผง ขุนเขาจักรวาล และขุนเขาสิเนรุถกู ลม
ยกขึน้ ซัดไปในอากาศกระทบกันแหลกละเอียดเชนเดียวกัน จากนัน้ พลังลมยังขึน้ ไปทำลายเทวโลก
ทัง้ ๖ ชัน้ และเลยขึน้ ไปทำลายพรหมโลกถึง ๑๐ ชัน้ คงเหลือ ๖ ชัน้ คือ เวหัปผลา อวิหา อตัป
ปา สุทสั สา สุทสั สี และอกนิฏฐา (แสดงวาพลังทำลายของลมรุนแรงกวาน้ำ)
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หลังจากพลังลมหมดไป เมือ่ เวลาผานไปยาวนาน โลกก็กลับกอตัวขึน้ อีกในลักษณะเดียว
กับทีก่ ลาวมาขางตน
วัฏจักรของพลังทำลายโลก
พระพุทธโฆสะผรู จนาคัมภีรว สิ ทุ ธิมรรคไดแสดงวัฏจักรของพลังทำลายโลกไวดงั นี้
๑. โลกพินาศดวยไฟติดตอกัน ๗ ครัง้ ครัง้ ที่ ๘ โลกพินาศดวยน้ำ ๑ ครัง้
๒. โลกพินาศดวยไฟ ๗ ครัง้ ดวยน้ำ ๑ ครัง้ ติดตอกันจนถึง ๗ รอบ จึงพินาศดวยลม
๑ ครัง้ (ดังแผนผัง)

ทีม่ า : ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๕ เลม ๒
๑๒

๑๒

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา ปริจเฉทที่ ๕ เลม ๑,
(กรุงเทพฯ : มูลนิธสิ ทั ธัมมโชติกะ, ๒๕๔๐), หนา ๑๓๒
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นอกจากนี้ ทานพุทธโฆสะยังไดวเิ คราะหสาเหตุสำคัญทีท่ ำใหโลกพินาศดวยไฟ น้ำ และ
ลม วา มาจากน้ำใจของมนุษยผมู อี กุศลมูลหนาแนน กลาวคือ
- สมัยใดมนุษยมรี าคะหนาแนนกวาโทสะและโมหะ สมัยนัน้ โลกจะพินาศดวยไฟ
- สมัยใดมนุษยมโี ทสะหนาแนนกวาราคะและโมหะ สมัยนัน้ โลกจะพินาศดวยน้ำ
- สมัยใดมนุษยมโี มหะหนาแนนกวาราคะและโทสะ สมัยนัน้ โลกจะพินาศดวยลม
อยางไรก็ตาม ทานบันทึกไววา อาจารยบางทานเห็นวา โทสะเปนสาเหตุใหโลกพินาศ
ดวยไฟและราคะเปนสาเหตุใหโลกพินาศดวยน้ำ แตไมไดอธิบายรายละเอียดไว๑๓
อกุศลมูลกับพลังทำลายโลก
คำวา อกุศลมูล มีความหมาย ๒ อยาง คือ (๑) รากเหงาหรือตนเหตุของอกุศลกรรมทัง้
หลาย หมายถึง เปนตนเหตุใหคดิ ชัว่ พูดชัว่ และทำชัว่ นานาชนิด (๒) รากเหงาหรือตนเหตุที่
เปนอกุศล หมายถึง เปนตนเหตุทชี่ วั่ จึงสงผลใหคดิ ชัว่ พูดชัว่ และทำชัว่ นานาชนิด๑๔
พระพุทธเจาทรงอธิบายอกุศลมูลไวในอกุศลมูลสูตร๑๕ มีใจความวา
อกุศลมูลมี ๓ ประการ คือ โลภะ (ความอยากได) โทสะ (ความคิดประทุษราย) และ
โมหะ (ความหลง) กรรมทีบ่ คุ คลผมู โี ลภะ โทสะ หรือโมหะทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ จัดเปน
อกุศลกรรม แมกรรมของบุคคลผมู โี ลภะ ถูกโลภะครอบงำ มีจติ ถูกโลภะกลมุ รุม ผมู โี ทสะ ถูก
โทสะครอบงำ มีจติ ถูกโทสะกลมุ รุม หรือผมู โี มหะ ถูกโมหะครอบงำ มีจติ ถูกโมหะกลมุ รุม กอ
ทุกขใหเกิดขึน้ แกผอู นื่ ดวยเรือ่ งไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจำ ทำใหเสียทรัพย ติเตียน
หรือขับไลโดยอวดอางวา “เรามีกำลัง ทรงพลัง” ก็จดั เปนอกุศลกรรม
บาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหลานีท้ เี่ กิดจากโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนแดนเกิด
มีโลภะเปนปจจัย ทีเ่ กิดจากโทสะ มีโทสะเปนเหตุ มีโทสะเปนแดนเกิด มีโทสะเปนปจจัย และ
ทีเ่ กิดจากโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด มีโมหะเปนปจจัย ยอมเกิดมีแกบคุ คล ผมู ี
โลภะ ผมู โี ทสะ และผมู โี มหะนัน้ ดวยประการฉะนี้
๑๓

พระพุทธโฆสเถระ, วิสทุ ธิมรรค, ฉบับแปลและเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร),
(กรุงเทพฯ : พิมพทบี่ ริษทั ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๔๘), หนา ๗๐๔-๗๑๒
๑๔
องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๒๑๔
๑๕
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๕-๒๗๙
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บุคคลเชนนีเ้ รียกวา อกาลวาที (ผพู ดู ไมถกู เวลา) บาง อภูตวาที (ผพู ดู เรือ่ งไมจริง) บาง
อนัตถวาที (ผพู ดู ไมองิ อรรถ) บาง อธัมมวาที (ผพู ดู ไมองิ ธรรม) บาง อวินยวาที (ผพู ดู ไมองิ
วินยั ) บาง เพราะบุคคลเชนนีก้ อ ทุกขใหเกิดแกผอู นื่ ดวยเรือ่ งไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จอง
จำ ทำใหเสียทรัพย ติเตียน หรือขับไลโดยอวดอางวา “เรามีกำลัง ทรงพลัง” เมือ่ เขาถูกวากลาว
ดวยเรือ่ งทีเ่ ปนจริงก็ปฏิเสธ ไมยอมรับ เมือ่ ถูกวากลาวดวยเรือ่ งทีไ่ มเปนจริง กลับไมพยายามที่
จะปฏิเสธ บุคคลเชนนี้ ยอมอยเู ปนทุกข ลำบาก คับแคน เดือดรอนในปจจุบนั หลังจากตาย
แลวยอมหวังไดทคุ ติ (คือนรก เปรต อสุรกาย และกำเนิดดิรจั ฉาน)
ตนสาละ ตนตะแบก หรือตนสะครอทีถ่ กู เถายานทราย ๓ ชนิด คลุมยอด พันรอบตน
ยอมถึงความเสื่อม ถึงความพินาศ ถึงความฉิบหาย ฉันใด บุคคลผูถูกบาปอกุศลธรรมที่มา
จากอกุศลมูล ๓ ประการครอบงำ กลมุ รุม ยอมอยเู ปนทุกข ลำบาก คับแคน เดือดรอนในปจจุบนั
หลังจากตายแลว พึงหวังไดทคุ ติ ฉันนัน้
ขอสังเกต
๑. อกุศลมูลที่ ๑ คือ โลภะ ในอกุศลมูลสูตรกับอกุศลมูลที่ ๑ คือ ราคะ ใน วิสทุ ธิมรรค
ขางตน เหมือนกันหรือตางกันอยางไร
นักอภิธรรมอธิบายวา อกุศลมูลทัง้ ๓ ประการนี้ เปนเจตสิกฝายอกุศลทำหนาทีป่ รุง
แตงจิตใหเปนอกุศลจิต จิตทีถ่ กู โลภะครอบงำ เมือ่ มีสงิ่ เราทีน่ า ใคร นาปรารถนา ก็สำแดงออก
มาเปนราคะ (ความกำหนัดยินดี ความติดใจ) เปนตัณหา (ความทะยานอยาก) จิตทีถ่ กู โทสะ
ครอบงำ เมือ่ มีสงิ่ เราทีไ่ มนา ใคร ไมนา ปรารถนา ก็สำแดงออกมาเปนโกธะ (ความโกรธ ความ
เคียดแคน) ซึง่ สงผลใหเกิดการเบียดเบียน ทำรายกัน จิตทีถ่ กู โมหะครอบงำ สำแดงออกมาเปน
อวิชชา (ความโง ความไมรเู ทาทัน ไมรคู วามจริง) เปนมิจฉาทิฏฐิ (ความเขาใจผิด เห็นผิด) ดัง
นีเ้ ปนตน ตามคำอธิบายนี้ สรุปเปนคำตอบวา ราคะ เปนอกุศลธรรม เกิดจากอกุศลมูลคือ
โลภะ
๒. ทีว่ า ราคะ เปนสาเหตุใหโลกพินาศดวยไฟ โทสะเปนสาเหตุใหโลกพินาศดวยน้ำ (หรือ
กลับกันตามมติของอาจารยบางทาน) และโมหะเปนสาเหตุใหโลกพินาศดวยลม นัน้ อธิบายวา
อยางไร
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พระสัทธัมมโชติกะ ธรรมาจริยะ(ชาวพมา) ผรู จนาคัมภีรป รมัตถโชติกะ อธิบายวา (๑)
เพราะราคะนัน้ รอนเหมือนเปลวไฟ ฉะนัน้ สมัยใดสัตวทงั้ หลายมีสนั ดานหนาแนนดวยราคะ สมัย
นัน้ โลกจึงพินาศดวยไฟ (๒) เพราะโทสะนัน้ รายเหมือนน้ำกรด ฉะนัน้ สมัยใดสัตวทงั้ หลาย มี
สันดานหนาแนนดวยโทสะ สมัยนัน้ โลกจึงพินาศดวยน้ำ และ (๓) เพราะโมหะนัน้ รายแรง เหมือน
ลมกรด ฉะนัน้ สมัยใดสัตวทงั้ หลายมีสนั ดานหนาแนนดวยโมหะ สมัยนัน้ โลกจึงพินาศ ดัวยลม
(กรด)๑๖
พระสารีบตุ ร (ชาวศรีลงั กา) ผรู จนาคัมภีรป รมัตถทีปนีฏกี า อธิบายความเห็นของอาจารย
บางทานไววา ทีว่ า โทสะเปนสาเหตุใหโลกพินาศดวยไฟนัน้ เพราะโทสะเปรียบเหมือนศัตรูทปี่ รากฏ
จึงควรเห็นเหมือนไฟ สวนราคะซึง่ เปรียบเหมือนศัตรูทไี่ มปรากฏ จึงควรเห็นเหมือนน้ำกรด๑๗

บทสรุป
อกุศลมูลคือโลภะ โทสะ และโมหะทีอ่ ยใู นจิตใจของชาวโลก เปนสาเหตุสำคัญสงเสริม
ใหเกิดพลังทำลายโลกในรูปของอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย ดังทีเ่ คยเกิดมาแลวในอดีต กำลัง
เกิดอยใู นปจจุบนั และจะเกิดมากขึน้ ในอนาคต ถาหากชาวโลกไมชว ยกันลด ละ อกุศลมูลในจิต
ใจของแตละคนใหนอ ยลงไปเรือ่ ยๆ
ปฏิบตั กิ าร ๑๐ ขอ เพือ่ หยุดเพิม่ ความรอนใสกรุงเทพมหานครทีน่ ำมากลาวไวใน ความ
นำของบทความนี้ นับเปนมาตรการทีด่ มี ากสำหรับใชลด ละอกุศลมูลดังกลาว เพราะเมือ่ แตละ
คนปฏิบตั ขิ อ ใดไดดี ก็แสดงวาทานไดลดละอกุศลมูลทีเ่ กีย่ วของกับปฏิบตั กิ ารขอนัน้ ๆ ไดบา งแลว
ถาทานปฏิบัติไดทั้งหมดและปฏิบัติไดสม่ำเสมอ ก็ชื่อวา ทานไดดับไฟภายในใจไดแลวจึงหยุด
เพิม่ ความรอนใสกรุงเทพมหานคร หรือใสโลกลงไดโดยเด็ดขาด ในทางกลับกัน ถาทานไมลดละ
อกุศลมูลในใจทานกอน ทานจะปฏิบตั ไิ มไดเลยแมแตขอ เดียว

๑๖
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ อางแลว, หนา ๑๓๔
๑๗
สารตฺถ.ฏีกา. (บาลี) ๑/ - /๓๕๙
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อักษรยอที่ใชในบทความ
ที.ปา.(ไทย) ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เลม ๑๑
ที.ม.อ.(บาลี) สุมงฺคลวิลาสินี ทีฆนิกายฏฐกถาย มหาวคฺควณฺณนา (ภาษาบาลี) ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที.ม.ฏีกา มหาวคฺคฏีกา (ฏีกา ทีฆนิกาย มหาวรรค) (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สารตฺถ.ฏีกา(บาลี) สารตฺถทีปนีฏีกา (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาค ๑
องฺ.ติก.(ไทย) อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เลม ๒๐
องฺ.ติก.อ.(บาลี) องฺคตุ ตรนิกาย ติกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ภาค ๒
องฺ.สตฺตก.(ไทย) อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลม ๒๓
องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) องฺคตุ ตฺ รนิกาย สตฺตกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ภาค ๓
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