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คำนำ

 ปญัญาสารฉบบัที ่๑๓๖ นี ้จดัพมิพใ์นวนัมาฆบชูา ซึง่เปน็ 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์  

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 วันมาฆบูชานี้ เป็นวันคล้ายวันที่พระสงฆ์สาวก จำนวน 

๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวนาราม 

เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ 

ทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา 

และอภิญญาทั้งสิ้น และเป็นผู้ที่ได้รับอุปสมบทโดยตรงจาก 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดง 

โอวาทปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย เพื่อนำคำสอนของพระองค์ 

ไปเผยแพร่ ดังนี้ :-

 ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลาย มีความเพียรละกิเลส 

ทั้งปวง หมั่นทำกุศลให้ถึงพร้อม เพื่อความบริสุทธิ์หมดจด 

จากกิเลส ด้วยการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีอารมณ์เป็น 

สติปัฏฐาน ๔ อันเป็นหนทางเดียว ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายดำเนิน

ไปสู่ มรรค ผล นิพพาน หมดจดจากอาสวกิเลสทั้งปวงได้

 มูลนิธิฯ ได้นำคำสอนของพระพุทธองค์มาแผยแพร่ 

ในโครงการต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนพระอภิธัมมัตถ 

สังคหะพร้อมการปฏิบัติวิปัสสนาฯ แก่พระภิกษุ สามเณร 
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แม่ชีและประชาขนทั่วไป โดยมิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเสมอ 

มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๗ ปี

 มลูนธิฯิ ไดถ้อืโอกาสนี ้จดังานบำเพญ็กศุลเหมอืนเชน่เคย 

โดยนำวนักอ่ตัง้มลูนธิแินบฯ ครบรอบ ๓๗ ป ีมารวมบำเพญ็กศุล 

ในครั้งนี้ด้วย

 การบำเพ็ญกุศลวันนี้  โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ   

นำโดย คุณนิตยา คุณศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ, คุณทรงวุฒิ 

คุณรัตนา งามมีศรี และครอบครัว, คุณช้อฮั่ว แซ่โง้วและ 

ครอบครวั, อาจารยส์มุณฑา กระจาดทอง, คณุศริมิา คนืตกั, 

คณุวฒันา คณุวนัเนาว ์บลุสขุและครอบครวั เหน็ความสำคญั 

ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงรับเป็นประธานทอดผ้าป่า

สามคัคคีรัง้นี ้รว่มกบัคณะนกัศกึษาพระอภธิมัฯ วดัสามพระยา 

วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบฯ ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมญาติ มิตร และ 

สาธุชนทั้งหลาย เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่ายบูรณะซ่อมแซม 

อาคารสถานที่ที่พักอาศัยสำหรับคณาจารย์ พร้อมถมดิน 

รอบเข่ือน และสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ฯ 

 ปัญญาสารฉบับนี้ ได้นำบทความเรื่อง การเข้าถึง 

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ที่ท่านอาจารย์แนบ 

มหานีรานนท์ได้บรรยายไว้ และท่านอาจารย์วรรณสิทธิ 

ไวทยะเสวี  ได้ขยายความให้ เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น  

โดยสรุปความหมาย การเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการเจริญ ศีล 
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สมาธิและปัญญา อันเป็นการปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน 

ทางเดียวเท่านั้น ที่เข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ 

และยังมีบทความของอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นอารมณ์ของปัญญา

ได้ตามสมควรอีกด้วย

 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้ร่วมใจกัน 

บำเพ็ญกุศล เพื่อทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร

สืบไปครั้งนี้ ขอกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี้ จงเป็นพลวปัจจัย 

ใหท้กุทา่น ประสพความสขุความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรม 

และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมตาม 

คำสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมพทุธเจา้ จนถงึความพน้ทกุข ์

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ.

     เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

     กรรมการฝ่ายวิชาการ

     ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
โดย อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ 

ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ 

สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้สนใจในพระพุทธศาสนา 

ทั้ งหลาย พวกเราคงจะเคยสวดมนต์ไหว้พระ 

ตามคาถาข้างต้นนี้นะคะ เชื่อว่าต้องคล่องปาก ขึ้นใจ 

และเข้าใจความหมายด้วยกันทุกคนแล้วนะคะ คือ 

แปลว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ ขอถึงพระธรรม 

ขอถึงพระสงฆ์  เป็นที่พึ่ง แต่การขอถึงนี้ จะถึงอย่างไร 

และอย่างไรจึงจะเรียกว่า ถึงพระพุทธ พระธรรม 

พ ร ะ ส ง ฆ์  เ ป็ น ที่ พึ่ ง  ห รื อ ถึ ง พ ร ะ รั ต น ต รั ย 

นี่ก็เหมือนกันนะคะ
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 การขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

นั้นอย่างไร

 กอ่นทีเ่ราจะทราบถงึพระรตันตรยั คอื พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์วา่จะถงึไดอ้ยา่งไรนัน้ เรากค็วรจะ 

ได้ทราบความหมายของคำว่า พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เสียก่อน แปลว่าอะไร เราจะต้องรู้จักสิ่ง 

ทั้ง ๓ นี้ เสียก่อนนะคะ แล้วจึงจะรู้กันต่อไปว่า 

การถึงนั้น จะถึงได้อย่างไร? โดยวิธีใด?

 พระพุทธ คืออะไร

 พระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้ตรัสรู้ และพระพุทธ 

ที่เรากล่าวขอถึงกันนี้ หมายถึงอะไร คงไม่หมายถึง 

ร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นพระพุทธ  

เพราะเวลานี้ก็ ไม่มีร่างกายนั้นแล้ว ใช่ไหมคะ 

ท่านปรินิพพานไปแล้ว เราจะไปถึงร่างกายของ 

พระองค์ท่านได้อย่างไร พระรัตนตรัยนั้นมี ๓ นะคะ 

ถ้าหมายเช่นนั้น พระรัตนตรัยมีเหลือเพียง ๒ หรือ  

เพราะร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีแล้วเมื่อเป็น

เช่นนั้นแล้ว อะไรคือ พระพุทธ
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 พวกเราก็ทราบกันดีแล้วว่า พระพุทธเจ้า 

เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมที่ท่านตรัสรู้เองโดยชอบ จนได้ 

พระนามว่าพระพุทธเจ้านั้น ท่านตรัสรู้ อะไร 

ท่านตรัสรู้อริยสัจ ๔ นะคะ ปัญญาที่ตรัสรู้ด้วย 

พระองค์เอง โดยไม่ต้องอาศัยใครสั่งสอนนี่แหละค่ะ 

หมายเอา ปัญญาของท่าน นี่แหละ เป็นพระพุทธ 

เข้าใจแล้วนะคะ คำว่าพระพุทธนี่

 พระธรรม คืออะไร

 เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงแสดงธรรม 

ที่ตรัสรู้นั้น โปรดสัตว์ พระธรรมคำสั่งสอนของ 

พระองค์คือเหตุผลต่างๆ ของธรรมชาติ มีศีล สมาธิ 

ปัญญา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าธรรมทั้งหมด

ที่พระองค์สั่งสอน นั่นแหละ เป็นพระธรรม

 พระสงฆ์ คืออะไร

 ส่วนพระสงฆ์ ก็คือผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้า ที่สุดแม้หากได้โกนหัวนุ่งเหลืองก็ดี 

หรือทำการบรรพชาแล้วก็ดี แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตาม 

คำสั่งสอนหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของ 

พุทธองค์ก็ไม่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์ นะคะ ภิกษุสงฆ์สาวก 
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ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

ปฏบิตัถิกู สมควรทีจ่ะเคารพบชูา อยา่งนีค้อื พระสงฆ ์

นะคะ

 การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

คือถึงอะไร

 ทีนี้จะพูดการถึงพระพุทธนั้น คือ ถึงอะไร 

การถึงพระพุทธนั้น ก็คือถึงปัญญาของท่าน เราต้อง 

เกิดปัญญารู้อริยสัจธรรม นะคะ เพราะพระพุทธเจ้า 

รู้สิ่งนี้ ปัญญาของพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้และเมื่อเรารู้ 

อยา่งนีด้ว้ยกเ็รยีกวา่ ถงึพระพทุธ เหมอืนอยา่งพอ่แม่ 

สอนเราว่า อย่าทำอย่างนั้น อย่าทำอย่างนี้ แต่เรา 

ยงัไมรู่ว้า่ ทีส่อนนัน่นะ่ดหีรอืไมด่ ีทนีีพ้อเราไปประสบ 

เหตุการณ์อะไรอย่างหนึ่งที่พ่อแม่เคยสอนเราไว้ 

ก็นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาทันที นึกถึงคำสั่งสอน นึกถึง 

ความรู้ของพ่อแม่ว่า อ้อ นี่พ่อแม่เรารู้อย่างนี้แล้ว 

ก็สอนเราให้ทำอย่างนี้ ไม่ให้ทำอย่างนั้น เป็นต้น 

นี่เรียกว่า เราถึงความรู้นะคะ เมื่อพระองค์รู้สิ่งนี้ คือ 

อริยสัจธรรมแล้ว พระองค์ก็สอนให้เรารู้ เมื่อเรารู้ 

อย่างนั้นแล้ว ก็เรียกว่าถึงแล้ว คือถึงปัญญาความรู้ 
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ของพระองค์ นี่เรียกว่า ถึงพระพุทธ ส่วนธรรม คือ  

อริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ เมื่อเรารู้ธรรม

ทีพ่ระพทุธองคส์อนอยา่งนีแ้ลว้ กเ็รยีกวา่ ถงึพระธรรม 

ส่วนผู้ใดที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค ์

แล้วรู้ธรรมนั้น ก็เรียกว่า ถึงพระสงฆ์ พอเข้าใจแล้ว 

นะคะ

 พุทธ กับ อนุพุทธ ต่างกันอย่างไร

 พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ เรียกว่า พุทธะ ส่วนผู้ที่รู้ 

อริยสัจธรรมตอนหลังๆ ต่อมาจากพระพุทธเจ้า 

ไมช่ือ่วา่เปน็พระพทุธเจา้ ถงึแมจ้ะรูอ้ยา่งพระพทุธเจา้ 

ก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้า เพราะผู้รู้ตอนหลังนี้  

เป็นผู้รู้ตาม คือ เกิดปัญญา เพราะรู้ตามคำสั่งสอน 

ของพระพทุธเจา้ เรยีกทา่นผูรู้ต้อนหลงันีว้า่ อนพุทุธ 

ผู้รู้ตาม

 การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น 

ถึงพร้อมกันในคราวเดียว?

 เพราะฉะนั้น ที่เราขอถึง ก็คือ ขอถึงความรู้คือ  

รู้ถึงธรรมะที่พระพุทธองค์สั่งสอน คืออริยสัจธรรม 

เมื่อเกิดความรู้ คือถึงปัญญา ก็ถึงพระพุทธ เมื่อเรา 
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รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้ เรียกว่า เราถึงพระธรรมและ

ผูรู้ต้ามนัน่แหละ ชือ่วา่ถงึพระสงฆ ์การถงึกถ็งึพรอ้มกนั 

ทัง้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์คอื ถา้ใครถงึพระพทุธ 

กถ็งึพระธรรมดว้ย และเมือ่ใครถงึพระพทุธ พระธรรม 

ผู้นั้นก็ถึงพระสงฆ์ด้วย อย่างนี้เรียกได้ว่า การถึง 

เข้าใจแล้วนะคะ คืออย่างนี้ เรียกได้ว่า ถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์โดยแท้จริง

 เพียงการระลึกถึง จะไปถึงหรือไม่

 การถึ งนั้ นมีหลายอย่ าง  ถึ งด้ วยกายก็มี  

ถึงด้วยวาจาก็มี  ถึงด้วยใจก็มี  การถึงด้วยกาย 

ก็โดยเรากราบไหว้ขอถึง การถึงด้วยวาจา ก็โดย 

เราเปล่งเสียงออกมาขอถึง การถึงด้วยใจ ก็โดยการ 

เลื่อมใสศรัทธาด้วยจิตใจนึกถึง อย่างนี้ก็เรียกว่า 

เป็นการขอถึงได้เป็นขั้นต่างๆ ตามที่เราเลื่อมใสใน 

พระรัตนตรัย คือ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

นะคะ

 การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

โดยแทจ้รงิตอ้งถงึโดยการปฏบิตั ิศลี สมาธ ิปญัญา 

หรือ มหาสติปัฏฐานมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
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 แต่การที่จะให้ถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

โดยแท้จริงนั้น ทำอย่างไร จึงจะถึงพระรัตนตรัยทั้ง ๓ 

นี้ได้ เราจะไปกันด้วยอะไรจึงจะถึง จะไปด้วยรถยนต์ 

รถไฟ หรือ ก็ไม่ใช่ จะไปด้วยเรือบินรึ ก็ไม่ใช่  

ถ้าเช่นนั้น เราจะถึงโดยการไปด้วยอะไรกันเช่นนี้ 

เราก็ควรต้องรู้ ควรต้องเข้าใจนะคะ เราต้องถึงด้วย 

การปฏิบัติค่ะ ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่า ปฏิบัติกันอย่างไร 

จงึจะถงึ กต็อ้งดว้ยศลี สมาธ ิปญัญา หรอืมหาสตปิฏัฐาน 

ทีพ่ระพทุธองคบ์ญัญตัไิว ้วางไว ้หรอืชีไ้วว้า่ มทีางเดยีว 

เอกายโน มคฺโค มีทางเดียวเท่านั้น ที่เราจะทำให้ถึง 

พระรัตนตรัยทั้ง ๓ ได้ เข้าใจแล้วนะคะ

 การตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นที่นี้ ก็เพื่อเป็นยาน 

อยา่งหนึง่ สำหรบัการปฏบิตั ิ เพือ่จะใหถ้งึพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์

 เพราะฉะนั้น การที่ ได้มาตั้ งสำนักปฏิบัติ  

วิปัสสนาที่นี่ ให้มีการทำกรรมฐานที่นี่ มีทั้งพระภิกษุ 

และฆราวาสมาปฏิบัติกันหลายท่าน ก็ปฏิบัติเพื่อ 

จะให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะรู้กัน 

อยู่แล้วว่า การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น 
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จะไปให้ถึงด้วยยวดยานอะไรๆ ไม่ได้เลย ต้องไปด้วย

การปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้น จึงจะมีโอกาสถึงได้ 

เพราะฉะนั้น ที่มาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมนี้ ตั้งเพื่อเป็น

ยานอยา่งหนึง่สำหรบัการปฏบิตั ิจะปฏบิตัไิปไหนกนั 

ก็เพื่อจะไปให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ตามที่ประกาศขอไว้นั่นเอง ถ้าเราประกาศขอถึง 

ด้วยปาก จะถึงไหมคะ คือ ศีลก็ไม่ทำ สมาธิก็ไม่ทำ 

วปิสัสนากไ็มท่ำ แลว้จะถงึไหม เพราะฉะนัน้ การทีม่า 

ตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนานี้ จึงชื่อว่า มีประโยชน์ 

จะมีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ก็เพื่อที่จะได้ใช้ 

เดินทางให้ถึ งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

เพราะเราจะไปด้วยยวดยานอะไรๆ ไม่ได้ เราต้องไป 

ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้

 วิปัสสนาธุระ เป็นกิจอันสำคัญอย่างหนึ่งใน 

พระพุทธศาสนา

 ฉะนั้น ใครตั้งอยู่ในกิจนี้ คือ วิปัสสนาธุระ  

อันเป็นกิจสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ 

ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดี เป็นคนที่ประพฤติตนตามที่ได้ 
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ประกาศไว้ เพราะน้อยคนนักที่จะมาทำความเพียร 

อย่างนี้ ต้องเป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆ  

ต้องเอาชนะกิเลสมันมา อย่างทุกท่านที่มาที่นี่  

ก็เลื่อมใสกันทุกคน อยากถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์กันทั้งนั้นใช่ไหมคะ แต่ว่าจะมาปฏิบัติ  

อย่างนี้สัก ๓ วัน ๗ วัน จะได้ไหม ก็บอกว่าไม่ได้ 

ใชไ่หมคะ ใครหา้มไมใ่หเ้รามา ทราบไหมคะ กเิลสคะ่ 

มันห้ามไว้ เพราะเราอยู่ใต้อำนาจกิเลส ถ้าเราจะขอ 

กิเลส ขอลาไปทำวิปัสสนาสัก ๓ วัน หรือ ๕ วันเถอะ 

มันจะอนุญาตไหม มันจะว่าแกไปไม่ได้ แกมีธุระมาก 

แกมีภาระที่จะต้องทำมากมายอยู่ทางบ้าน บ้านแก 

ไม่มีคนอยู่ อย่างนี้ใช่ไหมคะ นี่ต้องแล้วแต่กิเลส 

เขาจะอนุญาต ถ้าเขาอนุญาตให้กี่วันก็มาได้เท่านั้น  

นี่แหละเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอย่างนี้ บางคนก็มา

ไม่ได้เลย บางคนก็มาได้เพียงวันพระ แม้กิเลสมันให้

มาเพียงวันพระวันเดียวก็ยังดี ถ้ามันไม่ให้เรามา 

เราก็มาไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะมาปฏิบัติอย่างนี้ได้ 

ก็ต้องเสียสละมา ต้องชนะกิเลสจึงมาได้ ใช่ไหมคะ
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 การสร้างกุศลให้ถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ก็เป็นการสร้างกุศล เพื่อให้ถึงความ 

พ้นทุกข์ หรือถึงพระนิพพานนั่นเอง

 ในการสร้างกุศลอย่างการปฏิบัติวิปัสสนา  

หรือสติปัฏฐานนี้ เราจะมีโอกาสสร้างได้ต่อเมื่อ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว แต่ก่อนนี้  คือ ก่อนที่  

พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ข อ ง เ ร า อุ บั ติ ขึ้ น  ก็ มี อ า จ า ร ย์   

มีฤาษีชีไพรอยู่แล้วมากมาย เขาสามารถเหาะเหิน 

เดินอากาศได้ มีตาทิพย์ หูทิพย์ เป็นต้น แต่ว่า 

ความตรัสรู้ไม่มี หนทางที่จะทำให้เกิดปัญญาความรู ้

ในอริยสัจธรรมไม่มี ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 

พระองค์จึงได้วางมหาสติปัฏฐาน อันเป็นหนทางนี้ 

ขึ้นไว้ว่า หนทางที่จะถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

หรือทางที่จะพ้นทุกข์ต้องอาศัยทางนี้ คือ มหา-

สติปัฏฐานนี่ สร้างกุศลอย่างนี้ จึงจะไปนิพพานได้ 

เพราะฉะนั้น เราเคารพกราบไหว้สรรเสริญบูชาท่าน 

ก็เพราะอย่างนี้ คือ หนทางที่จะถึงความพ้นทุกข์ 

หรือถึงพระนิพพานนั้น ไม่มีใครรู้ ศาสดาอื่นใดก็ไม่รู้ 

และไม่มีใครบัญญัติหนทางปฏิบัตินี้ได้เลย ต่อเมื่อ 
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พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาที่พระองค์ตรัสรู้ 

ขึน้มาแลว้ และวางหนทางไวใ้หป้ฏบิตั ิจงึไดป้ฏบิตักินั 

ในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่  ก็มีผู้ ได้รู้  

ได้ปฏิบัติกันมาก แต่มาถึงสมัยนี้พระพุทธศาสนา 

ล่วงเลยมาตั้งสองพันกว่าปีแล้ว จึงมีความเสื่อม 

ไปจากความเขา้ใจของคนสมยันี ้พทุธบรษิทับางทา่น 

ไม่รู้จักหนทางนี้ เลยก็มี นี่พระพุทธศาสนาก็จะ 

หมดลงไปแล้วนะคะ โอกาสที่เราจะสร้างกุศลอย่างนี้

ก็น้อยลง ต่อไปอาจจะหาไม่พบทางนี้ และบางท่านที่

ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นนรกบ้าง 

เห็นสวรรค์บ้าง นี่แหละความเข้าใจที่จะทำให้ถูกต้อง

ตามหนทางที่พระพุทธองค์วางไว้ก็เสื่อมไปแล้ว 

ทางที่ถูกก็จะหายากเข้าทุกที เพราะฉะนั้น ถ้า 

พทุธศาสนาหมดแลว้ เรากจ็ะไมม่โีอกาสไดส้รา้งกศุล

อย่างนี้ และไม่ใช่ว่า ตายแล้วก็สูญไม่มาเกิดอีก 

ถ้าตายแล้วไม่มาเกิดอีก ก็ไม่ต้องทำกุศลอย่างนี้ก็ได้ 

แต่พวกเราทุกคนนี่ก็เชื่อแล้วว่า เมื่อตายแล้วก็ต้อง 

ไปเกิดอีกแน่ ผู้ที่ไม่เกิดอีก ก็มีแต่พระอรหันต์ผู้หมด

กิเลสแล้วเท่านั้น และเมื่อเกิดแล้ว เราจะได้พบ 
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พระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ไม่รู้ หรือว่าเมื่อเกิดในชาติ 

ต่อๆ ไป อาจจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกเช่นเดี๋ยวนี้ 

แตจ่ะมโีอกาสไดท้ำกศุลทีจ่ะใหถ้งึพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ หรือไม่ก็ไม่รู้ และจะมีวิธีทำถูกต้องอยู่ 

หรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจไม่รู้หรือไม่พบก็ได้ เมื่อไม่พบ 

ก็ ไม่มี โอกาสจะสร้ างกุศลอย่ างนี้  เมื่ อ เช่นนี้  

การเกิดอีกก็ไม่ได้ปัจจัยไปเลย ใช่ไหมคะ ก็เมื่อ 

เชื่อกันแล้วว่า จะต้องไปเกิดอีก และถ้าเราได้สร้าง 

ปัจจัยในกุศลอย่างนี้ไป เมื่อเราเกิดอีก ก็มีปัจจัย 

เพิ่มอีก บารมีเพิ่มอีกใช่ไหมคะ

 ถ้าไม่สร้างกุศลที่จะทำให้ถึง พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ก็เหมือนเกิดมาไม่ได้พบ 

พระพุทธศาสนา

 เวลานี้ทุกคนก็มีวาสนาอันประเสริฐ ที่เกิดมา 

ได้พบพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการสมควรหรือไม่ 

ที่จะสร้างกุศลอย่างนี้ อย่างน้อย ๗ วัน หรือ ๑๐ วัน 

พระพุทธเจ้าท่านวางกำหนดการปฏิบัติ ไว้ ว่ า  

ไม่ ๗ วัน ก็ ๗ เดือน หรือไม่ก็ ๗ ปี ก็บรรลุได้ 

ถึงแม้ว่าเรายังมาไม่ได้ แต่เมื่อเราได้มาพบแล้วว่า 
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เวลานี้ กุศลอย่างนี้ยังคงอยู่ ยังมีโอกาสทำได้และ 

มีคนคอยช่วยแนะนำให้เราทำ เราก็ควรฉวยโอกาส 

ที่จะสร้างกุศลอย่างนี้ เพราะเมื่อไร เราจะได้มีโอกาส 

ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้หรือกัปไหนว่าง 

พระศาสนา ก็ไม่มีโอกาสสร้างกุศลอย่างนี้แล้ว 

หมดโอกาสแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า 

เราไม่สร้างกุศล อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์อะไร 

ในการที่เรามาพบพระพุทธศาสนา ถึงแม้ทานก็ดี 

ศีลก็ดี สมาธิก็ดี หรืออภิญญาสมาบัตินั้น ก่อนที่ 

พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เขาก็มีกันอยู่แล้ว เมื่อเรา 

มาพบพระพุทธศาสนากันแล้ว แต่เราไม่สร้างกุศล 

อย่างนี้เลย ก็เหมือนกับไม่ได้พบ กุศลอย่างอื่น 

เรามีโอกาสทำได้ทุกเมื่อ เพราะมีประจำในโลกแล้ว 

ทานก็มีอยู่แล้ว ศีลก็มีอยู่แล้ว สมาธิก็มีอยู่แล้ว 

ดังนั้นจึงถือว่า เป็นสิ่งที่ควรที่สุด สำหรับพวกเรา 

ที่นับถือพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสสร้างกุศล 

อย่างนี้บ้าง สร้างยากนะคะ ทุกท่านมารักษาศีล 

ก็ทำได้ อย่างเช่นวันพระ บางที่ ๓ วัน ก็มาทำได้ 

ทำทานหรือทำอะไรๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 
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ก็ทำได้หมดใช่ไหมคะ แต่การที่จะมาทำกุศล เพื่อให ้

ถึงพระรัตนตรัย อย่างนี้ทำได้ยาก เพราะการมาทำ 

กรรมฐานนี้ต้องชนะกิ เลสมันมา จึ งจะมาได้  

มิฉะนั้นก็มาไม่ได้ ดังนั้นทุกท่านที่มีโอกาสมาพบ 

พระพุทธศาสนาแล้ว ก็ควรสละเวลาเข้ามาปฏิบัติ 

กรรมฐานเพื่อเพิ่มบารมีสัก ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง 

ตามโอกาสที่จะมาได้ ทำได้มาก บารมีก็เพิ่มมาก

 พอเข้าใจแล้วนะคะ ส่วนคุณของพระพุทธเจ้า 

ท่านก็มีอยู่ในบทสวดอิติปิโส พระธรรมก็มีคุณอยู่ 

ในบทสวดสวากขาโต ส่วนพระสงฆ์มีคุณอยู่ใน 

บทสวดสุปฏิปันโน ท่านมีคุณอย่างที่เราสวดมนต์ 

ก็รู้อยู่แล้ว แต่ที่จะเป็นพระสงฆ์ได้ก็ต้องปฏิบัติ 

มิฉะนั้น กิเลสก็ไม่หมด ดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนา 

จึงเป็นธุระ จึงเป็นกิจอันสำคัญที่จะทำให้บุคคลถึง 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพระอริยะ 

หรือถึงนิพพาน เป็นความบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลส 

ถ้าท่านทั้งหลายไม่ขัดข้องเรื่องร่างกาย ก็ขอให้มากัน 

บ่อยๆ นะคะ

ต่อไปนี้เป็นการขยายความต่อท้ายธรรมบรรยาย

_17-0087.indd   20 1/26/17   11:20:47 AM



21

 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เรารู้จักกัน 

ในปัจจุบัน

 พระพุทธ คืออะไร?

 ตามความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนบางคน 

เข้าใจว่าคือ พระพุทธรูป ที่เราตั้งไว้บูชาในบ้านช่อง 

ของเรา ซึ่งรวมทั้งพระพุทธรูปที่เป็นพระประธาน 

ในโบสถ์วิหาร ตามวัดวาอารามต่างๆ บางท่านรู้ว่า 

พระพุทธรูปนั้นเป็นสิ่งสมมุติ องค์พระพุทธก็ต้อง 

หมายถึงพระสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้า ซึ่ง 

ดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว แต่ทรงตั้งผู้แทน 

พระองคไ์ว ้ดงัทีไ่ดต้รสักบัพระอานนทว์า่ “พระธรรม 

อันตถาคตตรัสไว้แล้วด้วยดี นี้แหละ จะเป็น 

พระศาสดาแทนตถาคต” เลยเข้ าใจเอาว่า 

ในปัจจุบันนี้พระพุทธไม่มีแล้ว ก็คงใช้พระธรรม 

เหลา่นัน้แทนองคพ์ระพทุธดว้ย สำหรบับางทา่นทีเ่คย 

สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำโดยระลึกถึงคุณของ 

พระองค์ ๙ ประการ อยู่เสมอๆ ก็มีความเชื่อมั่นว่า 

พุทธมนต์ หรือ พุทธคุณ นี่แหละคือ พระพุทธ ที่เรา

ยอมรบันบัถอืกนัอยูใ่นปจัจบุนั แตต่ามธรรมบรรยาย 
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ของท่านอาจารย์แสดงว่า พระพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ 

อริยสัจธรรม และเป็นการตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 

โดยไม่ ต้ อ งอาศั ย ใครสั่ ง สอน  จึ ง เ รี ย ก ว่ า 

“พระพุทธเจ้า” ส่วนผู้ตรัสรู้ตามภายหลังนั้น  

ต้องอาศัยคำสอนของพระองคเ์รียกว่า “อนุพุทธ” 

หรือ “พระอริยสาวก” เมื่อว่าโดยธรรมแล้ว ผู้ตรัสรู้ 

ก็หาใช่พระสรีระร่างกายของพระองค์ไม่และก็ไม่ใช่ 

พระพุทธรูป พระพุทธมนต์หรือพระพุทธคุณอะไร 

พระพุทธนั้นคือ ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่ตรัสรู้อริยสัจธรรมนั่นเอง

 พระธรรม คืออะไร

 เ มื่ อ พ ร ะ อ ง ค์ ต รั ส รู้ อ ริ ย สั จ ธ ร ร ม แ ล้ ว 

ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้นั้น เป็นปฐมเทศนาแก่ 

ปัญจวัคคีย์  คำสั่ งสอนของพระองค์  อัน เป็น 

“ศาสนธรรม” จะเรยีกวา่ พระธรรมวนิยั พระไตรปฎิก 

นวังคสัตถุสาสน์ หรือจะขยายออกไปเป็นพระธรรม 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็ตาม แม้คำสอนที่เป็น 

ขอ้ปฏบิตัทิีแ่สดงไวใ้นหมวดตา่งๆ มศีลี สมาธ ิปญัญา 

หรือสติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปทาน ๔, อิทธิบาท ๔, 
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อินทรีย์ ๔, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, มรรค ๘ 

ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ วิปัสสนาญาณ 

หรือวิสุทธิ ๗ ก็ประมวลอยู่ในธรรมที่ประกอบด้วย 

เหตุและผลต่างๆ เพื่อให้ปัญญาได้รู้แจ้งแทงตลอด 

ในอริยสัจธรรม คือ ให้เข้าถึงพระนิพพานนั่นเอง  

ข้ อธรรมทั้ งหมดที่ พระองค์ สั่ ง สอนนั่ นแหละ 

เป็น พระธรรม เมื่อว่าโดยธรรมแล้ว ก็หมายถึง 

อริยสัจธรรม อันเป็นปรมัตถธรรม คือ ธรรมชาติ 

ที่เป็นความจริงแท้ ไม่วิปริตผันแปร ได้แก่ จิต  

เจตสิก รูป และนิพพาน

 พระสงฆ์ คืออะไร?

 เมื่อพระองค์แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

โปรดปญัจวคัคยีเ์ปน็ปฐมเทศนา จนทา่นพระอญัญา- 

โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมต้ังอยู่ในโสดาปัตติมัค  

โสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาแล้ว ก็กล่าว 

กันว่า พระสงฆ์หมายถึง พระอริยสงฆ์ได้ปรากฏขึ้น 

แล้วในโลก ฉะนั้น พระสงฆ์จึงหมายถึงท่านผู้ได้ 

สดับตรับฟังธรรมของพระพุทธองค์ แล้วนำไป 

ป ร ะพฤติ ปฏิ บั ติ ต ามจนรู้ แ จ้ ง แท งตลอด ใน 
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อริยสัจธรรม พระพุทธองค์จึงทรงยอมรับว่า เป็น 

พุทธบุตร เป็นทายาทของพระองค์ พระสงฆ์ จึงมุ่ง 

หมายถงึ พระอรยิสงฆเ์ทา่นัน้ แตป่จัจบุนั หาอรยิสงฆ ์

ไม่ได้ ก็อนุโลมให้พระภิกษุที่ได้บรรพชาอุปสมบท 

ถูกต้องตามอุปสมบทวิธี จะปฏิบัติถูกต้องตามธรรม 

วินัยหรือไม่ ก็ยอมให้เป็นพระสงฆ์ทั้งนั้น

 แต่ท่านอาจารย์ฯ ได้ชี้สภาพความเป็นพระสงฆ์ 

ว่า ไม่ใช่เพียงการโกนผม ห่มผ้าเหลือง หรือแม้ได้ทำ

การบรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามศาสนพิธีแล้ว 

ก็ตาม แต่ถ้ามิได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ 

พระพทุธองคค์อืพระธรรมวนิยั กไ็มช่ือ่วา่เปน็พระสงฆ ์

สมดงัทีพ่ระพทุธองคต์รสัไว ้ในพระวนิยัปฎิกจลุวรรค 

ปาติโมกขฐปนขันธกะว่า “บุคคลผู้ใดเป็นผู้ทุศีล 

มีธรรมอันลามก มิใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะ  

มิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน 

ชุ่มโชกด้วยกิ เลส สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนี้   

ย่อมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแม้เธอนั่ง 

ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้น เธอชื่อว่า 

ไกลจากสงฆ์  และสงฆ์ก็ ไกลจากเธอ” ฉะนั้น 
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พระสงฆ์สาวกของพระองค์นั้น จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดี 

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติชอบ ตามสติปัฏฐาน 

จนเข้าถึงมัคญาณ ผลญาณ ทำให้เป็นพระอริยบุคคล 

มีพระโสดาปัตติมัคบุคคล เป็นต้น

 การถึ งความเป็นพระสงฆ์คื อ  อริ ยสงฆ์  

เมื่อว่าโดยธรรมแล้ว ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘ มัคจิต ๔ 

ผลจิต ๔ ดังพระบาลีที่กล่าวรับรองพระอริยสงฆ์ ๘ 

บคุคลวา่ “ยททิ ํจตตฺาร ิปรุสิยคุาน ิอฏฺ ปรุสิปคุคฺลา 

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ” 

 ความหมายของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

 ความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

จึงมีอยู่ ๒ นัย

 ๑) โดยสุตตันตนัย หรือ บุคคลาธิษฐาน

 พระพุทธ ย่อมหมายถึง องค์พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า  ผู้ตรัสรู้ เญยยธรรมโดยชอบด้วย 

พระองค์เอง

 พระธรรม หมายถึง คำสั่งสอนของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า ได้แก่ พระธรรมวินัย หรือพระไตรปิฎก
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 พระสงฆ์ หมายถึง พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี 

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า

 ๒) โดยอภิธรรมนัย หรือ ธรรมาธิษฐาน

 พระพุทธ หมายถึง ปัญญาที่ตรัสรู้อริยสัจธรรม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระธรรม หมายถึง อริยสัจธรรม ๔ ประการ 

มีพระนิพพานเป็นที่สุด

 พระสงฆ์ หมายถึง มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ ของ 

ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนของพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า เป็นอริยสงฆ์ ๘ บุคคล

 การถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 การถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตาม 

สุตตันตนัย หรือนัยพระสูตรนั้น อย่างดีที่สุดเพียง 

เข้าไปใกล้ด้วยการน้อมระลึกถึง ซึ่งเป็นการถึงด้วยใจ

ที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้น มิใช่เกิดจาก 

ปัญญาที่รู้ตามความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แม้เราจะกราบไหว้ขอถึง ปากรำพึงเปล่งวาจา 
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ใจศรัทธานอบน้อมนึกถึง ก็ไม่อาจถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ โดยตรงได้

 การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดย 

แท้จริงนั้น จะต้องถึงธรรมของท่าน คือถึงตามนัย 

อภิธรรมหรือโดยธรรมาธิษฐาน และต้องถึงได้ด้วย 

การปฏบิตัดิว้ยศลี สมาธ ิปญัญา หรอืมหาสตปิฏัฐาน 

เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะถึงได้ ดังที่พระองค์ 

ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า “เอกายโน อยํ 

ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ 

สมตกิกฺมาย ทกุขฺโทมนสสฺาน ํอตถฺงคฺมาย ายสสฺ 

อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร 

สติปฏฺานา” ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นเอก 

(เป็นทางเดียว) เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ 

ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วงความโศก ความร่ำไร 

เพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุเญยยธรรม 

เพ่ือกระทำพระนิพพานให้แจ้ง ทางน้ีคือ สติปัฏฐาน ๔

 ถึงพระพุทธ ก็ถึงพระธรรม พระสงฆ์ด้วย

 การถึงพระพุทธ จึงไม่ใช่ถึงอย่างพระวักกลิ- 

เถระเจ้า ในตอนท่ีเฝ้าดูพระสรีรสมบัติของพระบรม- 
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ศาสดา ไมอ่ิม่ดว้ยการเหน็พระสรรีสมบตั ิจงึบรรพชา 

เพื่อให้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นนิตยกาล ละกิจวัตร 

ท้ังหลาย มีการสาธยายและมนสิการในพระกัมมัฏฐาน 

เสียเที่ยวมองดูพระศาสดาอยู่ ครั้นพระองค์เห็นว่า  

ญาณปัญญาของเธอถึงความแก่กล้าแล้ว จึงตรัส 

โอวาทว่า “วักกลิ ประโยชน์อะไรของเธอด้วย 

การเฝ้าดูร่างกายอันเน่านี้, วักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม 

ผู้นั้นชื่อว่า เห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่า 

เห็นธรรม”

 พระวักกลินั้น แม้พระศาสดาสอนแล้วอย่างน้ัน 

ก็ไม่อาจเพื่อละการดูพระศาสดาไปในที่อื่นเลย

 ครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่า “ภิกษุนี้ ไม่ได้ 

เสพความสังเวชแล้วจะไม่ได้ตรัสรู้” เมื่อถึงฤดูฝน 

ใกล้วันเข้าพรรษา จึงเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ใน 

วันเข้าพรรษาทรงขับไล่ด้วยดำรัสว่า “วักกลิ เธอจง 

หลีกไป” พระวักกลิคิดว่า “พระศาสดาไม่ทรงรับสั่ง 

(พูด) กับเรา” จึงคิดว่า “ประโยชน์อะไรของเราด้วย 

ชีวิตเราจะยังตนให้ตกจากภูเขาเสีย” จึงขึ้นภูเขา 

คิชฌกูฏ พระศาสดาทราบความเมื่อยล้าแล้วดำริว่า 
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“ภิกษุนี้  เมื่อไม่ได้ปลอบโยนจากสำนักของเรา  

พึงยังอุปนิสัยแห่งมัคและผลทั้งหลายให้ฉิบหาย”  

จึ ง เ ป ล่ ง รั ศ มี เ พื่ อ แ ส ด ง พ ร ะ อ ง ค์ ใ ห้ ป ร า ก ฏ 

เมื่อพระวักกลิเห็นพระศาสดาแล้ว ความเศร้าโศก 

แม้เพียงนั้นก็หายไป ยังความปีติปราโมทย์ อันมี 

กำลังให้เกิดแก่พระเถระ

 เก็บความว่า พระวักกลิพบความสังเวชใจจาก 

การถูกขับไล่และสังเวชกายจากความเมื่อยล้า และ 

กลับมาปีติปราโมทย์ที่ได้เห็นพระศาสดา จึงแจ้ง 

ในอาการแห่งสังขารตนได้บรรลุถึงพระอรหัตตผล 

พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ใน 

ตำแหนง่เปน็ผูเ้ลศิกวา่ภกิษทุัง้หลาย ผูเ้ปน็สทัธาวมิตุ 

 พระธรรมบทนี้  เป็น เครื่ อ งชี้ ให้ เห็ นว่ า 

การเข้าถึงพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่การ

เพง่ดพูระสรรีสมบตัขิองพระองค ์ตอ้งปฏบิตัธิรรมจน

ปัญญาแจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมนี้ เป็นการถึง 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ของพระวักกลิเถระ 

ประการหนึ่ง

_17-0087.indd   29 1/26/17   11:22:09 AM



30

 ถึงพระธรรม ก็ถึงพระพุทธ พระสงฆ์

 อนึ่ง เรื่องพระโปฐิลเถระในพระธรรมบท 

ก็เช่นกัน พระโปฐิละนั้น เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก 

ในศาสนาของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ บอกธรรม 

แก่พระภิกษุ ๕๐๐ รูป พระบรมศาสดาดำริว่า  

“ภิกษุนี้ ย่อมไม่มีความคิด แม้ว่า จักทำการสลัด 

ออกจากทุกข์ให้แก่ตน พระองค์จักยังเธอให้สังเวช  

จึงตรัสกับพระเถระในเวลาที่มาสู่ที่บำรุงของพระองค์

ว่า “มาเถิด ผู้มีคัมภีร์เปล่า นั่งเถิดผู้มีคัมภีร์เปล่า 

ไปเถิดผู้มีคัมภีร์เปล่า แม้ในเวลาที่พระเถระลุกไป 

กต็รสัวา่ ผูม้คีมัภรีเ์ปลา่ จะไปแลว้ร?ึ” พระโปฐลิะคดิวา่ 

“เราย่อมทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา 

บอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปถึง ๑๘ คณะใหญ่ 

ไฉนพระศาสดายงัเรยีกเราเนอืงๆ วา่ “ผูม้คีมัภรีเ์ปลา่” 

พระองค์ตรัสเรียกเราอย่างนี้  เพราะความไม่มี 

คุณธรรมวิเศษเป็นแน่ ท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นแล้ว 

ท่านจึงจัดแจงบาตรและจีวร ได้ออกตามภิกษุผู้เรียน

ธรรมแล้วรุ่นสุดท้าย พระเถระเข้าไปหาพระภิกษุ  

๓๐ รูป ผู้อยู่ในราวป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังสาธยาย 
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อยู่บริ เวณนั้น ไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวว่า  

“ท่านผู้เจริญจงเป็นที่พึ่งของกระผม” พระสังฆเถระ 

เห็นพระอาจารย์เข้าก็กล่าวว่า “ผู้มีอายุ ท่านเป็น 

พระธรรมกถึก สิ่งอะไรอันพวกเราทราบได้ก็เพราะ 

อาศัยท่าน เหตุไฉนท่านจึงพูดอย่างนี้”

 พระเถระเหล่านั้นเป็นพระขีณาสพทั้ งนั้น 

ส่งพระโปฐิละไปสู่สำนักของสามเณร ผู้เป็นขีณาสพ 

มีอายุเพียง ๗ ขวบ ใหม่กว่าสามเณรทั้งหมด

 พระโปฐลิะประคองอญัชลไีปสำนกัของสามเณร

แลว้กลา่ววา่ “ทา่นสตับรุษุ ขอจงเปน็ทีพ่ึง่ของกระผม” 

สามเณรกล่าวว่า “ท่านอาจารย์  พูดอะไรนั่น 

ท่านผู้เป็นพหูสูตร เหตุอะไรๆ พึงเป็นกิจ อันผมควรรู้ 

ในสำนักของท่าน”

 พระโปฐิละก็ยังรบเร้าขอสามเณรเป็นที่พึ่ง 

เพื่อจะทราบมานะอาจารย์ สามเณรเมื่อจะทดลองว่า

พระเถระจะเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้หรือไม่ จึงให้ 

ท่านเดินลงสระน้ำ พอชายจีวรเปียก สามเณรก็ให้ 

ท่านขึ้นมายืนข้างบน แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 

ในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่  ๖ ช่อง ในช่อง 
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เหล่านั้นเหี้ยเข้าไปภายในโดยช่องๆ หนึ่ง บุคคล 

ประสงค์จะจับมัน จึงอุดช่องทั้ง ๕ นอกนี้ทำลาย 

ช่องที่ ๖ แล้ว จึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นเอง”

 บรรดาทวารทัง้ ๖ ทา่น จงปดิทวาร ๕ ทีเ่หลอืนัน้ 

จงเริ่มตั้งกรรมฐานไว้ในมโนทวาร ด้วยประมาณ 

เท่านี้ความแจ่มแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้ เป็นพหูสูตร 

ดจุการลกุโพลงแหง่ดวงประทปี ฉะนัน้ ทา่นโปฐลิะเถร 

ได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตตผลแล้วดังนี้  เรื่องนี้ เป็น 

การชี้ให้เห็นว่า การถึงพระธรรมนั้น ก็มิใช่การถึง 

ด้วยพระไตรปิฎก และการสอนธรรมแก่ภิกษุเป็น 

จำนวนมาก การถึงธรรมก็ต้องถึงได้ด้วยอาศัย 

การปฏิบัติ ดังพระโปฐิละเถระได้กระทำแล้ว

 จากหลักฐานในพระธรรมบทนี้ ย่อมชี้ประจักษ ์

ชัดว่า  การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

โดยแทจ้รงินัน้ ตอ้งถงึโดยการปฏบิตัดิว้ยศลี สมาธ ิ

ปัญญา อันเป็นการปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน 

ทางเดียวเท่านั้น
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 การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ต้องถึงพร้อมกัน

 ตามสาระธรรมของท่านอาจารย์ และที่กระผม 

ได้ขยายความมานั้น จะเห็นความสำคัญในการขอถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น ก็คือการขอถึง 

ความรู้ คือขอถึงปัญญาของพระองค์ ขอถึงธรรม 

ที่พระพุทธองค์สั่งสอน คือ อริยสัจธรรม หรือ 

มัค ผล นิพพาน

 เมือ่ถงึความรู ้ถงึปญัญา ของพระองค ์กช็ือ่วา่ถงึ 

พระพุทธ เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม 

ก็ชื่อว่าถึง พระธรรม และเมื่อผู้รู้ตาม คือ มัคคจิต 

รู้นิพพาน ก็ชื่อว่า ถึง พระสงฆ์

 ดังดำรัสของพระพุทธองค์ ที่ตรัสกับพระวักกลิ 

ว่า “โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ โย ธมฺมํ  

น ปสฺสติ โส มํ น ปสฺสติ”

 ดูก่อน วักกลิ บุคคลใดแลย่อมเห็นธรรม 

บุคคลนั้นชื่อว่า เห็นซึ่งเรา บุคคลใดไม่เห็นซึ่งธรรม 

บุคคลนั้นชื่อว่า ไม่เห็นซึ่งเรา
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 พุทธพจน์นี้ มีความหมายว่า ผู้ซึ่งมีปัญญาจักษุ 

เห็นปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน นี่แล้ว 

จึงได้พบเห็น ซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

อันแท้จริง เมื่อไม่มีปัญญาจักษุแล้ว ก็ไม่ได้เห็น 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันแท้จริง เหมือน 

บุคคลผู้ตาบอดฉะนั้น

 เพื่อให้ ได้ซึ่ งปัญญาจักษุ  ขอท่านสาธุชน 

ได้กระทำความเพียร ตามมหาสติปัฏฐาน คือ 

เจริญวิปัสสนากรรมฐานเถิด จะเกิดปัญญาจักษุ 

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้อย่างแน่นอน

 วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี

 (ผู้ขยายความ)
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มรดกธรรมที่ล้ำค่า
โดย อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 สวัสดีคะ ท่านที่เคารพ ความเกิด แก่ เจ็บ  
ตาย นี้  เป็นสมบัติประจำตัวของสัตว์โลกทั้งหลาย 
ทีไ่ดร้บัมาจากอวชิชา และ ตณัหา  ผูเ้ปน็เจา้ของมรดก  
ได้มอบให้แก่ ทายาท ผู้โง่เขลาเบาปัญญารับมา 
ตั้งแต่ แรกเกิด โดยทั่วถึงกัน
 มรดกอันนี้นับ เป็นมรดกอันแท้จริ ง  ที่ มี  
ความมั่นคงถาวรและแน่นอน ไม่มีอำนาจใด ๆ  
ในโลกที่จะทำลายสมบัติอันเป็นมรดกตกทอดนี้ 
ใหพ้นิาศยอ่ยยบัพน้ไปจากเราได ้ในเมือ่ เราเองยงัม ี
ความยินดีพอใจ  ยังต้องการที่จะใช้สมบัติอันนี้อยู ่
 มรดกอันเป็นสมบัติชิ้นนี้แหละ ที่พระพุทธองค ์
ตรัสว่า เป็น สัจธรรม อันหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ทุกขสัจจะ  
เพราะเป็นของจริงอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครจะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้
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 แต่พวกเรา ซึ่งเป็นทายาทผู้โง่เขลา เบาปัญญา 
หาได้เอามรดกเหล่านี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
ได้แม้แต่น้อยหนึ่งไม่ และมิหนำซ้ำ ยังเอาไปใช้ให้ 
เกิดโทษ นานาประการ มีการทำให้เศร้าโศกร่ำให้, 
ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความคับแค้นใจเป็นต้น  
ที่พวกเราทั้งหลายได้รับกันอยู่ทุก ๆ วันนี้มิได้  
เว้นแต่ละวัน เพราะเกิดจากการใช้มรดกไม่เป็น 
จึงต้องประสบทุกข์โทษภัยต่าง ๆ อย่างที่เป็นอยู่กัน 
ทุกวันนี้ 
 ส่วนทายาทที่เขามีปัญญา เช่นพระอริยเจ้า 
ทั้งหลายเป็นต้น  ท่านก็ได้รับมรดกคือ  ความเกิด 
แก่ เจ็บ ตายมาเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกัน  
แต่ท่านรู้จัก อ่านลายแทง เอามรดกอันนี้มาใช้ 
ให้ เกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่ งแก่ตัวของท่านได้   
จนสามารถทำให้รอดพ้นจากทุกข์ทั้ งปวง คือ 
ความเศร้าโศก ร่ำไห้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เป็นต้น  
เพราะรู้จักใช้สมบัติ คือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้น  
โดยใช้ เป็นยวดยานพาหนะ ให้ท่านได้อาศัย 
โดยสารพาก้าวล่วงไปสู่ดินแดนอันเป็นสันติสุข  
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คือ พระนิพพาน อันเป็นที่ดับเพลิงแห่งความทุกข์  
ความกระหายทั้งหลาย ที่เผาลนจิตใจให้เราต้อง 
เดือดร้อน กระสับกระส่ายกันอยู่ทุกวันนี้ จะได้เข้าถึง
ที่อันเยือกเย็นสนิทอยู่ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ ไม่มีวัน 
เสื่อมสลายได้
 เพราะอาศัยคุณ คือ ปัญญา ที่รู้จักการอ่าน 
ลายแทง  ตามกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงรู้จัก
การใช้สมบัติเหล่านั้นได้ถูกวิธี
 โดยเอามาใช้ให้เป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณา 
ตามนัยแห่ง มหาสติปัฏฐาน จนเกิดญาณปัญญา  
ได้ดวงตาเห็นธรรมตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้น 
ว่าเป็นของจริง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่ง 
เหตุปัจจัย และเป็น อนัตตธรรม มิได้มีผู้ใดทำให้ 
เกิดขึ้น ทั้งไม่อยู่ในอำนาจของใคร และไม่มีใครที่จะ 
มีอำนาจห้ามปรามมิให้เป็นไปเช่นนั้นได้
 ปัญญานั้นจะรู้แน่ชัดลงไปจนหมดความสงสัย   
และละความยึดมั่นในเบญจขันธ์เสียได้ ซึ่งเป็นเหตุ 
ให้เกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่ายในเบญจขันธ์
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 เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้ว ก็คลายความ 
กำหนัด เมื่อคลายความกำหนัดแล้ว จิตใจก็จะ 
บริสุทธิ์เข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ เมื่อพ้นจาก 
ทุกข์ได้แล้ว ก็ถึงแดนอันเกษมแห่งสันติสุข คือ 
พระนิพพาน  นั้นเอง
 ฉะนั้น ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นสมบัติ 
ประจำอยู่ที่ตัวเรานี้ ท่านผู้มีปัญญา ย่อมสามารถ  
เอากลับมาทำให้ เป็นประโยชน์อย่ างไพศาล 
ตามวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า หนทาง 
ที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์นั้น มีอยู่ทางเดียว คือ 
มหาสติปัฏฐาน ๔ เท่านั้น
 โดยเหตุนี้  ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้น  จึงถือว่า  
เป็นมรดกอันล้ำค่าประเสริฐยิ่งของพระอริยเจ้า 
ทั้งหลายส่วน ผู้ไร้ปัญญาแล้ว ย่อมถือประโยชน์ 
ในความเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ไม่ได้ ซ้ำร้ายกลับ 
ทำให้เป็นของที่น่าหวาดกลัว ไปเสียอีก
 ในเวลาที่ประสบ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
เข้าแล้ว เวลานั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน 
กระวนกระวาย มีความเศร้าโศก ร่ำไห้ เป็นต้น
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 จึงถือได้ว่า หากความ ไร้ปัญญา เกิดขึ้นใน 
ที่ใดแล้ว ย่อมไม่อาจถือเอาประโยชน์สุขในที่นั้น 
ได้เลย
 ทำไม สัตว์ทั้งหลายส่วนมาก จึงไร้ปัญญา  
เพราะไม่ได้สดับพระสัทธรรม ของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสงค์อะไร จึงทรง 
แสดงพระสัทธรรม? เพื่อประโยชน์อะไร? แก่ใคร?
 เพื่ อประโยชน์แก่สัตว์ โลก ในหมู่มนุษย์   
เทวดาและพรหม ผู้ยังบกพร่องในคุณธรรมระดับ 
โลกุตรธรรม คือมรรค ผล นิพพาน อยู่  
 ทำไมโลกุตรธรรม จึงบกพร่องเสื่อมไปในหมู่ 
มนุษย์, เทวดา และพรหมทั้งหลายเล่า ?
 เพราะไม่รู้ปรมัตถธรรม คือ จิต, เจตสิก, รูป 
และ นิพพาน
 เพราะเหตุใด จึงไม่รู้ปรมัตถธรรม ?
 เพราะ อวิชชา ปกปิดไว้ จึงทำให้เกิดความ 
เข้าใจผิดในปรมัตถธรรม โดยสำคัญผิดคิดว่า  
รูปนามขันธ์  ๕ เป็นอัตตาตัวเรา ด้วยอำนาจ 
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ความเห็นผิดของทิฏฐิกิเลส ประเภท สักกายทิฏฐิ  
จึงเกิดขึ้น ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องได้รับภัยจาก 
สักกายทิฏฐิ
 สักกายทิฏฐิ เป็นภัยอย่างไร ? เป็นภัย เพราะ
ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 
วัฏฏทุกข์ จึงประสบกับความเกิด แก่ เจ็บ ตาย  
ความเศร้าโศก ร่ำไห้ กันเรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
เพื่อให้พ้นจากวัฏฏภัย และได้รับผลจากโลกุตรธรรม  
พระพุทธองค์ทรงประกาศสิกขา ๓ คือ ศีล, สมาธิ, 
ปัญญา
 เพราะจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลาย สั่งสมไว้ 
ด้วยกิเลส ทั้งกิเลสอย่างหยาบ (วีติกกมกิเลส) กิเลส
อย่างกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส) กิเลสอย่างละเอียด 
(อนุสัยกิเลส) จึงต้องละกิเลสเหล่านี้ด้วย ศีล สมาธิ 
ปัญญา  ทรงเทศนาไว้เป็นคาถาว่า
 สีเลน วีติกฺกมนฺตํ ปริยุฏฺํ สมาธินา
 ปฺาย อนุสยํ ฉินฺทํ คจฺเฉ นิพฺพานมุตฺตมํ
 “พึงทำลายเสียซึ่งกิเลสอย่างหยาบ ด้วยศีล,  
กิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิ กิเลสอย่างละเอียดด้วย 
ปัญญา จึงจะถึงซึ่งพระนิพพาน อันอุดม”
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 กิเลสธรรมนั้น เป็นอย่างไร? มาจากใหน?   
และเกิดขึ้นได้อย่างไร?
 ธรรมชาติที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง เร่าร้อน  
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น ชื่อว่า  
“กิเลส” 
 กิ เลสธรรมเหล่านี้  ตามนอนเนื่องอยู่ ใน 
ขันธสันดานของสัตว์ ยึดเอานามรูปขันธ์ ๕ ว่าเป็น 
อัตตาตัวเรา ด้วยอำนาจทิฏฐิกิเลส แล้วก็ปรารถนา 
ความสุข ความสวย ด้วยอำนาจของโลภตัณหา  
ทัง้ปรารถนาใหต้วัเรามคีวามสขุ มคีวามสวยอยูน่านๆ  
เหมือนต้องการความเที่ยง ความมั่นคงยั่งยืน ด้วย 
อำนาจของทิฏฐิกิเลส เมื่อรับอารมณ์ทางตา หู จมูก  
ลิ้น กาย และใจ ถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอิฏฐารมณ์ 
คืออารมณ์ที่ดี ก็จะเกิดความยินดีพอใจ ด้วยอำนาจ 
ของโลภกิเลส
 ถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอนิฏฐารมณ์ คือ 
อารมณ์ที่ไม่ดี ก็จะเกิดความไม่พอใจ เสียใจ ด้วย 
อำนาจของโทสกิเลส 

_17-0087.indd   41 1/26/17   11:23:54 AM



42

 ถ้าเมื่อรับอารมณ์แล้ว ไม่ได้กำหนดรู้เท่าทัน 
อารมณ์ทั้งหลายที่จิตเข้าไปรับรู้ ก็ด้วยอำนาจของ 
โมหกิเลส
 เพื่อระงับความยินดี, ยินร้าย ที่จะเกิดขึ้น 
ในขณะรับรู้อารมณ์ทั้ง ๖ พระองค์ทรงให้ปฏิบัติ 
ตามนัยของ มหาสติปัฏฐาน คือ ให้ปฏิบัติ ศีล   
สมาธิ ปัญญา โดยพร้อมเพรียงกันในอารมณ์ของ 
สติปัฏฐาน ๔ มีกาย, เวทนา, จิตและธรรม จะได้ 
พ้นทุกข์ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วได้
 พระพุทธองค์ทรงอุตสาหะ สั่งสมบารมีมาถึง  
๔ อสงไขยแสนมหากัป  ก็เพื่อประโยชน์ที่จะประกาศ  
ปรมัตถธรรม เพื่อการเจริญ สติปัฏฐาน เพื่อ 
สงเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ให้รอดพ้นจาก 
วัฏฏภัยที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในสังสารวัฏ และ 
เวียนเกิด เวียนตาย กันมาแล้ว อย่างนับภพชาติ 
ไม่ถ้วน
 มหาสติปัฏฐานนี้ เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ 
สัตว์พ้นจากทุกข์ภัยในสังสารวัฏได้จริง และเป็น 
ข้อปฏิบัติที่จะละเสียซึ่งราคะ โทสะ โมหะ อันเป็น 
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ต้นเหตุก่อทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้จริง และเป็น 
คำสอนที่ต้องเกิดจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง 
 นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ผู้ ใด 
จะประกาศมหาสติปัฏฐานหาได้ไม่
 จึงนับว่ามหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นมรดกอัน 
ประเสริฐสุด ที่พระพุทธองค์มอบให้ไว้เป็นลายแทง 
เพื่อให้รู้จักใช้สมบัติ คือความเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ 
ให้เป็นประโยชน์ โดยเอาสมบัตินั้นมาพิจารณา 
ตามนัยของมหาสติปัฏฐาน ซึ่ งพระพุทธองค์  
ทรงชี้ประโยชน์  ตามนัยของพระบาลีว่า 
 “เอกายโน อย ํภกิขฺเว มคโฺค สตตฺาน ํวสิทุธฺยิา 
โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ 
อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส 
สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร  สติปฏฺานา”
  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางอันเป็นไปเพื่อ 
ความบริสุทธิ์หมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อ 
ก้าวล่วงเสียจากความเศร้าโศก ความร่ำไห้รำพัน  
เพื่อความดับสิ้นไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ 
บรรลุธรรมวิเศษที่ควรรู้ เพื่อทำให้แจ้งพระนิพพาน  
หนทางนั้นคือ สติปัฏฐาน  ๔
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ความหมายของสติปัฏฐาน ๔
 สติปัฏฐาน คือ อาการที่สติระลึกอยู่เนือง ๆ 
ในอารมณ์ของรูปนาม มีกาย เวทนา จิต และธรรม  
ดว้ยกจิอนัทำลายเสยีซึง่วปิลาสธรรม ๔  คอื สภุวปิลาส, 
สุขวิปลาส, นิจวิปลาส, และอัตตวิปลาส ที่สำคัญผิด 
ในรูปนามขันธ์ ๕ นั้น ว่างาม ว่าสุข ว่าเที่ยง 
และว่าเป็นตัวตน
 สติปัฏฐาน ๔ นี้  เป็นหนทางดำเนินไปสู่  
พระนพิพานทางเดยีว พทุธบรษิทั ๔ คอืภกิษ ุ ภกิษณุ ี 
อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย เมื่อได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ 
ที่ เป็นปุพพภาคมรรคนี้  ย่อมจะได้รับอานิสงส์   
๗ ประการ  คือ :-
 ๑.  ทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสในสันดานของตน
 ๒.  ย่อมละความเศร้าโศกเสียได้
 ๓.  ย่อมละปริเทวะ  คือร่ำไห้รำพัน
 ๔.  ละความทุกข์กาย
 ๕.  ละความโทมนัส คือทุกข์ทางใจ
 ๖.  ให้ได้อริยมรรค อริยผล 
 ๗.  ให้ได้ตรัสรู้พระนิพพาน 
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 สตปิฏัฐาน ๔ นี ้จงึนบัวา่ เปน็มรดกอนัประเสรฐิ 
ที่พระพุทธเจ้ามอบให้เพื่อนำไปใช้แสวงหาอมตสุข  
อันเป็นความสุขที่ไม่รู้จักตาย 
 มรดกอันประเสริฐ ที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้ 
เป็นมรดกธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อจักได้ 
เป็นเครื่องนำทางไปสู่ความพ้นทุกข์ 
 ดังนั้น จึงขอเสนอแนะว่า “ชีวิตของเราที่ต้อง 
เวียนเกิด เวียนตายในวัฏฏทุกข์ อันหาเบื้องต้นมิได้นี้  
ให้ประโยชน์อะไรแก่เรานักหนาหรือ?”        
 เรายังต้องการ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  
บนความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายกันอยู่ 
อีกหรือ? ทั้งที่รู้ว่า มันให้ความสุขที่แท้จริงอะไร 
ไม่ได้เลย
 จึงขอแนะนำให้ทำกุศล ในพุทธศาสนาคือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ที่เป็นไปในอารมณ์ของสติปัฏฐาน ๔ 
นี้กันเถิด จักได้รับสันติสุขที่แท้จริงได้
 สติปัฏฐาน ๔ นี้แหละคะ เป็นมรดกธรรม 
ที่ล้ำค่ายิ่ง
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 โดยเหตุนี้  จึ งควรถือว่ า  สติปัฏฐาน ๔ 
นี้เป็นธรรมที่ควรรู้ และควรทำความเข้าใจให้ดียิ่ง  
เพราะเป็นข้อปฏิบัติ ที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพาน 
อันเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเรา ที่ เป็น 
พุทธบริษัทด้วยกัน และยอมรับกันว่า เป็นธรรม 
ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา
 สมเด็จพระผู้มีพระภาค ถึงกับรับสั่งไว้ใน 
สติปัฏฐาน สูตรว่า จะเป็นมนุษย์ เทวดา หรือพรหม 
ก็ตาม หากได้ปฏิบัติตามนัยสติปัฏฐาน ๔ นี้แล้ว 
เราเรียกท่านผู้นั้นว่าเป็น  “ภิกขุ” 
 สติปัฏฐาน ๔ นี้  ในมหาปรินิพพานสูตร  
มีพระบาลีแสดงไว้เป็น ปัจฉิมพุทธพจน ์ว่า
 หนฺททานิ  ภิกฺขเว  อามนฺตยามิ  โว  วยธมฺมา  
สงฺขารา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ
 “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราตถาคตขอเตือน 
เธอทัง้หลายใหรู้ว้า่ รปูนามทัง้หลายทีเ่รยีกวา่ สงัขาร 
นั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยัง 
สัมมาปฏิบัติ ให้ถึงพร้อมด้วย ความไม่ประมาท เถิด !”
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ปฏิสนธิ
อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

 

  - ปฏิสนธิมีกี่อย่าง?
  -  ปฏิสนธิจิตมีเท่าไร?
  -  ปฏิสนธิย่อมมีในภพไหนด้วยจิตอะไร?
  -  อะไรเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิ?
  ชื่อหัวข้อเรื่อง รวมทั้งปัญหาทั้ง ๔ ข้อของ 
บทความนี้ ยกมาจากวิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓  
ตอน ๑ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเป็น 
หลักฐานการอธิบายขยายความต่อไป ดังนี้

ปฏิสนธิมีกี่อย่าง? ปฏิสนธิมีจิตเท่าไร?
  คำว่า ปฏิสนธิ คือ การสืบต่อภพชาติ หรือ 
การเกิดขึ้นของวิบากจิต เจตสิก และกัมมชรูป  
เป็นครั้งแรกในภพใดภพหนึ่ง ด้วยอำนาจการสืบต่อ 
ระหว่างภพเก่ากับภพใหม่ เรียกว่า ปฏิสนธิ
  ปฏิสนธิมี  ๒๐ อย่าง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ : 
  ๑. นามปฏิสนธิ ๒. รูปปฏิสนธิ
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  - นามปฏิสนธิ ได้แก่ ปฏิสนธิจิต ๑๙ มี 
อุ เ บกขาสั นตี รณจิ ต  ๒ ,  มหาวิ บ ากจิ ต  ๘ , 
รูปาวจรวิบากจิต ๕,  อรูปาวจรวิบากจิต ๔
  - รูปปฏิสนธิ ได้แก่ ชีวิตนวกกลาป

 
ปฏิสนธิย่อมมีในภพไหนด้วยจิตอะไร?

  กามปฏิสนธิจิต ๑๐ ปฏิสนธิในกามภูมิ ๑๑  
ดังนี้ :-
  - อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ  
ในอบายภูมิ ๔
  -  อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ  
ในมนุษย์ ๑, จาตุมหาราชิกาภูมิ ๑
  -  มหาวิบากจิต ๘ ปฏิสนธิ ในกามสุคติภูมิ ๗  
(มนุษย์ ๑, เทวภูมิ ๖)
  ปฏิสนธิ ๖ อย่าง ในรูปพรหมภูมิ ๑๖
  - ปฐมฌานวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ ในปฐมฌานภูมิ ๓
  - ทุติยฌานวิบากจิต ๑
               ปฏิสนธิ ใน ทุติยฌานภูมิ ๓
  -  ตติยฌานวิบากจิต ๑
  -  จตุตถฌานวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ ใน ตติยฌานภูมิ ๓
  -  ปัญจมฌานวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ ใน จตุตถฌานภูมิ ๖  
(เวหัปผลาภูมิ ๑, สุทธาวาสภูมิ ๕)
  - ชีวิตนวกกลาป ๑ ปฏิสนธิ ใน อสัญญสัตตาภูมิ ๑
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  อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ปฏิสนธิ ใน อรูป- 
พรหมภูมิ ๔
  - อากาสานัญจายตนวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ ใน 
อากาสานัญจายตนภูมิ ๑
  - วิญญานัญจายตนวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ ใน 
วิญญาณัญจายตนภูมิ ๑
  - อากิญจัญญายตนวิบากจิต ๑ ปฏิสนธิ ใน 
อากิญจัญญายตนภูมิ ๑
  -  เนวสญัญานาสญัญายตนวบิากจติ ๑ ปฏสินธ ิ 
ใน เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑

 
อะไรเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิ?

  อารมณข์องปฏสินธนิี ้หมายถงึ เมือ่เวลาใกลต้าย 
ในเวลามรณาสันนกาล หรือ มรณาสันนวิถี สำหรับ 
บุคคลที่ยังต้องเกิดอีก จะต้องมีอารมณ์ ๓ อย่าง คือ 
กรรมอารมณ,์ กรรมนมิติอารมณ,์ และคตนิมิติอารมณ ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอารมณ์ของกรรมที่จะนำเกิด 
ใหม ่มาปรากฏใน มรณาสนันวถิ ีเพือ่เปน็อารมณข์อง 
ปฏิสนธิจิต ซึ่งจะเกิดต่อทันทีที่จิตดับลง

_17-0087.indd   49 1/26/17   11:25:04 AM



50

  กรรมอารมณ์ หมายถึง กุศล อกุศลเจตนา 
ที่ทำไปแล้วในอดีต มาปรากฏในใจ เหมือนกำลัง 
ทำกรรมนั้นอยู่
  กรรมนิมิตอารมณ์ หมายถึง เครื่องหมายหรือ 
อปุกรณใ์นการทำกรรม ไดอ้ารมณ ์๖ ทัง้หมด ทัง้กรรม 
ฝ่ายบุญ และกรรมฝ่ายบาป ถ้าเป็นกรรมฝ่ายบุญ 
ก็จะไปสู่สุคติภูมิ ถ้าเป็นกรรมฝ่ายบาปก็จะไปสู่  
ทุคติภูมิ
  คตินิมิตอารมณ์ หมายถึงสถานที่ที่จะไปเกิด 
ในภพใหม ่เชน่ เหน็บา้นเรอืนมนษุย ์กจ็ะไปเกดิเปน็คน 
เหน็ราชรถของเทวดา กจ็ะไปเกดิในสวรรค ์เหน็ถำ้เหว 
ไฟนรก ก็จะไปเกิดในอบายภูมิ เป็นต้น
  อธิบายเพิ่มเติมปฏิสนธิจิต-ภวังคจิต-จุติจิต
  คาถาสังคหะ แสดงไว้ แปลความว่า ปฏิสนธิจิต 
ภวังคจิต และจุติจิต เป็นจิตประเภทเดียวกัน และ 
อารมณ์ของปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิต ก็เป็น 
อารมณ์อย่างเดียวกัน
  ความหมนุเวยีนในสงัสารวฏัฏ ์มพีระบาลสีรปุไว ้
แปลความว่า ในปัจจุบันภพนี้ ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต 
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และจุติจิต เกิดขึ้นสืบเนื่องกันฉันใด ในภพหน้า 
กระแสจิตที่มีปฏิสนธิจิต ภวังคจิต เป็นต้น ก็เกิด 
หมุนเวียนต่อเนื่องกันอีกฉันนั้น
 
                  สวัสดีค่ะ

 
เรียบเรียงจาก วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ 

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓-๔-๕ 

ของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์
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เรื่อง ท้าวสักกะ
อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

  พระศาสดา เมือ่ทรงอาศยัเมอืงเวสาล ีประทบัอยู ่
ณ กูฏาคารศาลา ทรงปรารภท้าวสักกเทวราช  
ตรัสพระธรรมเทศนานี้
  ความพิศดารว่า เจ้าลิจฉวีนามว่ามหาลิ อยู่ใน 
เมืองเวสาลี พระองค์ทรงสดับเทศนาในสักกปัญหสูตร 
ของพระตถาคตแล้ว ทรงดำริว่า “พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสมบัติของท้าวสักกะไว้มากมาย 
พระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัส หรือไม่ทรงเห็นแล้ว 
ตรัสหนอแล ทรงรู้จักท้าวสักกะหรือไม่หนอ เราจัก 
ทูลถามพระองค์”
  ครัง้นัน้แล เจา้ลจิฉวนีามวา่มหาล ิเขา้ไปเฝา้ถงึที่ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว  
จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่ง ณ ที่สมควร 
ข้างหนึ่ง เจ้ามหาลิจฉวี ครั้นนั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง 
แล้วแล ได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพ 
ทั้งหลาย พระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือ”
  พระผู้มีพระภาคเจ้า. มหาลิ ท้าวสักกะผู้เป็น 
จอมแห่งเทพทั้งหลาย อาตมภาพเห็นแล้วแล
  มหาลิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ท้าวสักกะนั้น 
จักเป็นท้าวสักกะปลอมเป็นแน่ เพราะว่าท้าวสักกะ 
ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย บุคคลเห็นได้โดยยาก 
พระเจ้าข้า
  พระผู้มีพระภาค. มหาลิ อาตมภาพรู้จักทั้งตัว 
ทา้วสกักะ ทัง้ธรรมทีท่ำใหเ้ปน็ทา้วสกักะ กท็า้วสกักะ 
ถึงความเป็นท้าวสักกะ เพราะสมาทานธรรมเหล่าใด 
อาตมภาพก็รู้จักธรรมเหล่านั้นแล
  มหาลิ. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย 
ในกาลก่อนเป็นมนุษย์ ได้เป็นมาณพชื่อ มฆะ 
เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า “ท้าวมฆวา”
  มหาลิ. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย 
ในกาลก่อนเป็นมนุษย์ ได้ให้ทานก่อน (เขา)
เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า “ท้าวปุรินททะ”
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  มหาลิ. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย 
ในกาลก่อนเป็นมนุษย์  ได้ ให้ทานโดยเคารพ 
เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า “ท้าวสักกะ”
  มหาลิ. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย 
ในกาลก่อนเป็นมนุษย์ ได้ให้ที่พักอาศัย เพราะฉะน้ัน 
เขาจึงเรียกว่า “ท้าววาสวะ”
  มหาลิ. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย  
ทรงดำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียว เพราะฉะนั้น 
เขาจึงเรียกว่า “สหัสสักขะ”
  มหาลิ. น า งอสุ ร กัญญาชื่ อ สุ ช าดา  เป็ น 
พระปชาบดีของท้าวสักกะผู้ เป็นจอมแห่งเทพ 
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า “ท้าวสุชัมบดี”
  มหาลิ. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย  
เสวยราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตย์แห่งเทพทั้งหลาย 
ช้ันดาวดึงส์ เพราะฉะน้ันเขาจึงเรียกว่า “เทวานมินทะ”
  มหาลิ ท้าวสักกะถึงความเป็นท้าวสักกะแล้ว 
เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ใด วัตตบท ๗ นั้น  
ได้เป็นอันท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย  
ซึ่ง (ครั้ง) เป็นมนุษย์ในกาลก่อน สมาทานให้ 
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บริบูรณ์แล้ว วัตตบท ๗ ประการเป็นไฉน คือ 
เราพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต พึงเป็น 
ผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ ใหญ่ในตระกูล 
ตลอดชีวิต พึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิต พึงเป็น
ผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต พึงมีจิตปราศจากมลทิน 
คือความตระหนี่ มีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว มีฝ่ามือ 
อันล้างแล้ว ยินดีแล้วในการสละ ควรแก่การขอ ยินด ี
ในการจำแนกทาน พึงอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิต 
พึงเป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิต พึงเป็นผู้ไม่โกรธ 
ตลอดชีวิต ถ้าความโกรธพึงเกิดแก่เราไซร้ เราพึง 
หักห้ามมันเสียพลันทีเดียว ดังนี้ มหาลิ ท้าวสักกะถึง 
ความเป็นท้าวสักกะเพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ใด 
วตัตบท ๗ นัน้ไดเ้ปน็ของทา้วสกักะ ผูเ้ปน็จอมแหง่เทพ 
ทั้งหลาย (ครั้ง) เกิดเป็นมนุษย์ในกาลก่อน สมาทาน 
ให้บริบูรณ์แล้ว ฉะนี้แล
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มหาลิ กรรมนี้ 
ท้าวสักกะทำไว้ในคราวเป็นมฆมาณพ ดังนี้แล้ว  
อันมหาลิลิจฉวีใคร่จะทรงสดับข้อปฏิบัติของท้าวสักกะ 
นั้นโดยพิศดาร จึงทูลถามอีกว่า “มฆมาณพปฏิบัติ 
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อย่างไร พระเจ้าข้า” จึงตรัสว่า “ถ้ากระนั้น จงฟังเถิด 
มหาลิ” ดังนี้แล้ว ทรงนำอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)
  ในอดีตกาล มาณพชื่อว่ามฆะ ในอจลคาม 
ในแคว้นมคธ ไปสู่สถานที่ทำงานในบ้าน คุ้ยฝุ่นด้วย 
ปลายเท้าในที่แห่งตนยืนแล้ว ได้ทำให้เป็นรัมณีย 
สถานแล้วพักอยู่  อีกคนหนึ่ ง เอาแขนผลักเขา 
นำออกจากที่นั้นแล้ว ได้พักอยู่ ในที่นั้นเสียเอง 
เขาไม่โกรธต่อคนนั้น ได้กระทำที่อื่นให้เป็นรัมณีย- 
สถานแล้วพักอยู่ คนอื่นก็เอาแขนผลักเขานำออก 
มาจากทีน่ัน้แลว้ ไดพ้กัอยูใ่นทีน่ัน้เสยีเอง เขาไมโ่กรธ 
แม้ต่อคนนั้น ได้กระทำที่อื่นให้เป็นรัมณียสถานแล้ว 
ก็พักอยู่ บุรุษทั้งหลายที่ออกไปแล้ว ๆ จากเรือน 
ก็เอาแขนผลักเขา นำออกจากสถานที่เขาชำระแล้ว ๆ  
ด้วยประการฉะนี้  เขาคิดเสียว่า “ชนเหล่านั้น 
แม้ทั้งหมด เป็นผู้ได้รับสุขแล้ว กรรมนี้พึงเป็นกรรม 
ให้ความสุขแก่เรา” ดังนี้แล้ว วันรุ่งขึ้นได้ถือเอาจอบ 
ไปทำที่เท่ามณฑลแห่งลานให้เป็นรัมณียสถานแล้ว 
ปวงชนได้ไปพักอยู่ในที่นั้นแล
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  ครั้นในฤดูหนาว เขาได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้น 
ในฤดรูอ้นไดใ้หน้ำ้ ตอ่มา เขาคดิวา่ “ชือ่วา่รมัณยีสถาน 
เป็นที่รักของคนทั้งปวง ชื่อว่าไม่เป็นที่รักของใคร ๆ 
ไม่มี จำเดิมแต่นี้ไป เราควรเที่ยวทำหนทางให้ 
ราบเรียบ” ดังนี้แล้ว จึงออกไป (จากบ้าน) แต่เช้าตรู่ 
ทำหนทางให้ราบเรียบ เที่ยวตัดรานกิ่งไม้ที่ควรตัด 
รานเสยี ภายหลงั บรุษุอกีคนหนึง่เหน็เขาแลว้ กลา่ววา่ 
“ทำอะไรเล่า เพื่อน”
  มฆะ. ฉันทำหนทางเป็นที่ไปสวรรค์ของฉันละซิ 
เพื่อน
  บุรุษ. ถ้ากระนั้น แม้ฉันก็จะเป็นเพื่อนของท่าน 
  มฆะ. จงเปน็เถอะเพือ่น ธรรมดาสวรรคย์อ่มเปน็ 
ที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก
  ตัง้แตน่ัน้มา กไ็ดเ้ปน็ ๒ คนดว้ยกนั แมช้ายอืน่อกี 
เห็นเขาทั้งสองแล้ว ถามเหมือนอย่างนั้นนั่นแล 
พอทราบแล้ว ก็เป็นสหายของคนทั้งสอง แม้คนอื่น ๆ  
อีกก็ได้ทำอย่างนั้น รวมคนทั้งหมดจึงเป็น ๓๓ คน 
ด้วยประการฉะนี้
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  ชนเหลา่นัน้แมท้ัง้หมด มมีอืถอืวตัถมุจีอบเปน็ตน้ 
กระทำหนทางให้ราบเรียบไปถึงที่ประมาณ ๑ โยชน์  
และ ๒ โยชน์
  นายบ้านเห็นชายเหล่านั้นแล้วคิดว่า “มนุษย์ 
เหล่านี้ประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบ แม้ถ้า 
ชนเหล่านี้พึงนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้น 
มาจากป่า หรือทำสุราแล้วดื่ม หรือทำกรรมเช่นนั้น 
อย่างอื่น เราพึงได้ส่วนอะไร ๆ บ้าง” ลำดับนั้น  
นายบ้านจึงให้เรียกพวกนั้นมาถามว่า “พวกแก 
เที่ยวทำอะไรกัน”
  ชนเหล่านั้น. ทำทางสวรรค์ ขอรับ
  นายบ้าน. ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลาย 
จะทำอย่างนั้นไม่ควร ควรนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและ 
เนื้อเป็นต้นมาจากป่า ควรทำสุราแล้วดื่มและควรทำ 
การงานทั้งหลายมีประการต่าง ๆ
  ชนเหล่านั้นคัดค้านคำของนายบ้านนั้นเสีย 
แมถ้กูเขาวา่กลา่วซำ้ ๆ  อยู ่กค็งคดัคา้นรำ่ไป เขาโกรธ 
แล้วคิดว่า “เราจักให้พวกมันฉิบหาย” จึงไปยังสำนัก 
ของพระราชา กราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นพวกโจร 
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เที่ยวไป ด้วยการคุมกันเป็นพวก พระเจ้าข้า” เมื่อ 
พระราชาตรสัวา่ “เธอจงไป จงจบัพวกมนัแลว้นำมา” 
ไดท้ำตามรบัสัง่แลว้ แสดงแกพ่ระราชา พระราชามทินั 
ได้ทรงได้พิจารณา ทรงบังคับว่า “พวกท่านจงให้ 
ช้างเหยียบ”
  มฆมาณพได้ให้โอวาทแก่ชนที่เหลือทั้งหลายว่า 
“สหายทั้งหลาย เว้นเมตตาเสีย ที่พึ่งอย่างอื่นของ 
พวกเรา ไม่มี ท่านทั้งหลายไม่ต้องทำความโกรธ 
ในใครๆ จงเป็นผู้มีจิตเสมอเทียวด้วยเมตตาจิต 
ในพระราชา ในนายบา้น ในชา้งทีจ่ะเหยยีบ และในตน” 
ชนเหล่านั้นก็ได้ทำอย่างนั้น
  ลำดับนั้น ช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ได้ เพราะ 
อานุภาพแห่งเมตตาของชนเหล่านั้น พระราชา 
ทรงสดับความนั้นแล้ว ตรัสว่า “ช้างมันเห็นคนมาก 
จงึไมอ่าจเหยยีบได ้ทา่นทัง้หลายจงไป เอาเสือ่ลำแพน 
คลุมเสียแล้วจึงให้มันเหยียบ” ช้างอันเขาเอา 
เสื่ อลำแพนคลุมชนเหล่านั้นไสเข้ าไปเหยียบ 
ก็ถอยกลับไปเสียแต่ไกลเทียว

_17-0087.indd   59 1/26/17   11:26:32 AM



60

  พระราชาทรงสดับประพฤติ เหตุนั้นแล้ ว 
ทรงดำริว่า “ในเรื่องนี้ ต้องมีเหตุ” แล้วรับสั่งให้ 
เรียกชนเหล่านั้นมาเฝ้า ตรัสถามว่า “พ่อทั้งหลาย 
พวกเจ้าอาศัยเรา ไม่ได้อะไรหรือ”
  พวกมฆะ. นี่อะไร พระเจ้าข้า
  พระราชา. ขา่ววา่ พวกเจา้เปน็โจรเทีย่วไปในปา่ 
ด้วยการคุมกันเป็นพวก
  พวกมฆะ. ใครกราบทูลอย่างนั้น พระเจ้าข้า
  พระราชา. นายบ้าน พ่อ
  พวกมฆะ. ขอเดชะ พวกขา้พระองคไ์มไ่ดเ้ปน็โจร 
แต่พวกข้าพระองค์ ชำระหนทางไปสวรรค์ของตนๆ 
จึงทำกรรมนี้ และกรรมนี้ นายบ้านชักนำพวกข้า 
พระองค์ในการทำอกุศล ประสงค์จะให้พวกข้า 
พระองค์ผู้ไม่ทำตามถ้อยคำของตนฉิบหาย โกรธแล้ว 
จึงกราบทูลอย่างนั้น
  ทีนั้น  พระราชาทรงสดับถ้อยคำของชน 
เหล่านั้น เป็นผู้ถึงความโสมนัส ตรัสว่า “พ่อทั้งหลาย 
สตัวด์ริจัฉานนี ้ยงัรูจ้กัคณุของพวกเจา้ เราเปน็มนษุย์ 
ก็ไม่อาจรู้จัก จงอดโทษแก่เราเถิด” ก็แล ครั้นตรัส 
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อย่างนั้นแล้ว ได้พระราชทานนายบ้านพร้อมทั้ง 
บุตรและภริยาให้เป็นทาส ช้างตัวนั้นให้เป็นพาหนะ 
นำสำหรับขี่ และบ้านนั้นให้เป็นเครื่องใช้สอยตาม
สบายแก่ชนเหล่านั้น
  พวกเขาพดูกนัวา่ “พวกเราเหน็อานสิงสแ์หง่บญุ 
ในปัจจุบันนี้ทีเดียว” ต่างมีใจผ่องใสโดยประมาณยิ่ง 
ผลัดวาระกันขึ้นช้างนั้นไป ปรึกษากันว่า “บัดนี้ 
พวกเราควรทำบุญให้ยิ่งขึ้นไป” ต่างไต่ถามกันว่า 
“พวกเราจะทำอะไรกัน” ตกลงกันว่า “จักสร้างศาลา 
เปน็ทีพ่กัของมหาชนใหถ้าวร ในหนทางใหญ ่๔ แยก” 
พวกเขาจึงสั่งให้หาช่างไม้มาแล้วเริ่มสร้างศาลา  
แต่เพราะปราศจากความพอใจในมาตุคาม จึงไม่ได้ 
ให้ส่วนบุญในศาลานั้นแก่มาตุคามทั้งหลาย
  ก็ในเรือนของมฆมาณพ มีหญิง ๔ คน คือ 
นางสุนันทา สุจิตรา สุธรรมา สุชาดา บรรดาหญิง  
๔ คนนั้น นางสุธรรมาคบคิดกับนายช่างไม้ กล่าวว่า  
“พี ่ขอพีจ่งทำฉนัใหเ้ปน็ใหญใ่นศาลานีเ้ถดิ” ดงันีแ้ลว้ 
ได้ให้ค่าจ้าง (แก่เขา) นายช่างไม้นั้นรับคำว่า “ได้”  
แล้วตากไม้สำหรับทำช่อฟ้าให้แห้งเสียก่อนทำสิ่งอื่น 
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แล้วถาก สลักทำไม้ช่อฟ้าให้สำเร็จ แล้วสลักอักษรว่า 
“ศาลานี้ชื่อสุธรรมา” ดังนี้แล้วเอาผ้าพันเก็บไว้
  ครั้นช่างไม้สร้างศาลาเสร็จ ในวันยกช่อฟ้า 
จึงกล่าวกะชน ๓๓ คนนั้นว่า “นาย ตายจริง! ข้าพเจ้า 
นึกกิจที่ควรทำอย่างหนึ่งไม่ได้”
  พวกมฆะ. ผู้เจริญ กิจชื่ออะไร
  ช่าง.     ช่อฟ้า
  พวกมฆะ. ชา่งเถดิ พวกเราจกันำชอ่ฟา้นัน้มาเอง 
  ช่าง.     ขา้พเจา้ไมอ่าจทำดว้ยไมท้ีต่ดัเดีย๋วนี้ 
ได้ ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่เขาตัดถากสลักแล้วเก็บไว้ก่อน 
นั่นแล จึงจะใช้ได้
  พวกมฆะ. เดี๋ยวนี้ พวกเราควรทำอย่างไร
  ช่าง.     ถ้าในเรือนของใครๆ มีช่อฟ้าที่ทำ 
ไว้ขาย  ซึ่งเขาทำเสร็จแล้วเก็บไว้ไซร้ควรแสวงหา 
ช่อฟ้านั้น
  พวกเขาแสวงหาอยู ่เหน็ในเรอืนของนางสธุรรมา 
แล้วให้ทรัพย์พันหนึ่ง ก็ไม่ได้ด้วยทรัพย์ที่เป็นราคา 
เมื่อนางสุธรรมาพูดว่า “ถ้าพวกท่านทำฉันให้มีส่วน 
บญุในศาลาดว้ยไซร ้ฉนัจกัให”้ ตอบวา่ “พวกขา้พเจา้ 
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ไม่ให้ส่วนบุญแก่พวกมาตุคาม” ลำดับนั้น ช่างไม้ 
กล่าวกะคนเหล่านั้นว่า “นาย พวกท่านพูดอะไร  
เวน้พรหมโลกเสยีสถานทีอ่ืน่ชือ่วา่เปน็ทีเ่วน้มาตคุาม 
ยอ่มไมม่ ีพวกทา่นจงรบัเอาชอ่ฟา้เถดิ เมือ่เปน็เชน่นัน้ 
การงานของพวกเรากจ็กัถงึความสำเรจ็” พวกเขา้รบัวา่ 
“ดีละ” แล้วรับเอาช่อฟ้าสร้างศาลาให้สำเร็จแล้วแบ่ง
เป็น ๓ ส่วน (คือ) ในส่วนหนึ่งสร้างเป็นที่สำหรับอยู่
ของพวกอสิรชน สว่นหนึง่ สำหรบัคนเขญ็ใจ สว่นหนึง่ 
สำหรับคนไข้
  ชน ๓๓ คน ใหป้กูระดาน ๓๓ แผน่ แลว้ใหส้ญัญา 
ช้างว่า “ผู้เป็นแขกมานั่งบนแผ่นกระดานอันผู้ใดปูไว้  
เจ้าจงพาแขกนั้นไปพักอยู่ที่เรือนของผู้นั้น ซึ่งเป็น 
เจ้ าของแผ่นกระดานนั้นแหละ การนวดเท้า 
การนวดหลัง ของควรเคี้ยว ควรบริโภค ที่นอน  
ทุกอย่างจักเป็นหน้าที่ของผู้นั้น ซึ่งเป็นเจ้าของ 
แผ่นกระดานนั่นแหละ”
  ช้างรับผู้ที่มาแล้วๆ นำไปสู่เรือนของเจ้าของ 
กระดานนั่นเทียว ในวันนั้น เจ้าของกระดานนั้น ย่อม
ทำกิจที่ ควรทำแก่ผู้ที่ ช้ างนำไปนั้น  นายมฆะ 
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ปลูกต้นทองหลางต้นหนึ่งไว้ ไม่สู้ห่างศาลา แล้วปู 
แผน่ศลิาไวท้ีโ่คนตน้ทองหลางนัน้ พวกทีเ่ขา้ไปแลว้ ๆ  
สู่ศาลา แลดูช่อฟ้าอ่านหนังสือแล้ว ย่อมพูดกันว่า 
“ศาลาชื่อสุธรรมา” ชื่อของชน ๓๓ คนไม่ปรากฏ 
นางสุนันทาคิดว่า “พวกนี้ เมื่อทำศาลาทำพวกเรา 
ไมใ่หม้สีว่นบญุดว้ย แตน่างสธุรรมากท็ำชอ่ฟา้เขา้รว่ม 
ส่วนจนได้เพราะความที่ตนเป็นคนฉลาด เราก็ควร 
จะทำอะไร ๆ บ้าง จักทำอะไรหนอ” ในทันใดนั้นนาง 
ก็ได้มีความคิดดังนี้ว่า “พวกที่มาสู่ศาลาควรจะได้ 
น้ำกินและน้ำอาบ เราจะให้เขาขุดสระโบกขรณี” 
นางให้เขาสร้างสระโบกขรณีแล้ว
  นางสุจิตราคิดว่า “นางสุธรรมาได้ให้ช่อฟ้า 
นางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณี เราก็ควรสร้าง 
อะไร ๆ บ้าง เราจักทำอะไรหนอแล” ทีนั้น นางได้มี 
ความคิดดังนี้ว่า “ในเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลา ดื่มน้ำ 
อาบน้ำแล้วไป ควรจะประดับระเบียบดอกไม้แล้ว 
จึ ง ไป  เ ราจั กสร้ า งสวนดอกไม้ ”  นาง ได้ ให้  
เขาสร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมย์แล้ว ผู้ที่จะ 
ออกปากว่า “โดยมากในสวนนั้น ไม่มีต้นไม้ที่เผล็ด 
ดอกออกผลชื่อโน้น” ดังนี้ มิได้มี
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  ฝ่ายนางสุชาดาคิดเสียว่า “เราเป็นทั้งลูกลุง 
ของนายมฆะ เป็นทั้งบาทบริจาริกา (ภริยา) กรรมที่ 
นายมฆะนั้นทำแล้ว ก็เป็นของเราเหมือนกัน กรรมที่ 
เราทำแลว้ กเ็ปน็ของนายมฆะนัน่เหมอืนกนั” ดงันีแ้ลว้ 
ไม่ทำอะไร ๆ  มัวแต่งแต่ตัวของตนเท่านั้น ปล่อยเวลา 
ให้ผ่านพ้นไปแล้ว

 
มฆมาณพบำเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ

  ฝ่ายนายมฆะบำเพ็ญวัตตบท ๗ เหล่านี้คือ 
บำรุงบิดามารดา ๑ ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญ 
ในตระกูล ๑ พูดคำสัตย์ ๑ ไม่พูดคำหยาบ ๑ ไม่พูด 
ส่อเสียด ๑ กำจัดความตระหนี่ ๑ ไม่โกรธ ๑ ถึงความ 
เป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างนี้ว่า
  ทวยเทพชั้นดาวดึ งส์  เรียกนรชนผู้ เลี้ ยง 
บิดามารดา มีปกติ ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ 
ใน ตระกูล กล่าว ถ้อยคำ ไพเราะอ่อนหวาน ละวาจา 
ส่อ เสียด ประกอบในอันกำจัดความตระหนี่   
มีวาจาสัตย์ ข่มความโกรธได้ นั้นแลว่า  “สัปบุรุษ”
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  ในเวลาสิ้นชีวิต ได้เกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 
ในภพดาวดงึส ์สหายของเขาแมเ้หลา่นัน้ กเ็กดิในทีน่ัน้ 
เหมือนกัน ช่างไม้เกิดเป็นวิสสุกรรมเทพบุตร

เทวดากับอสูรทำสงครามกัน
  ในกาลนั้น พวกอสูรอยู่ในภพดาวดึงส์ อสูร 
เหล่านั้นคิดว่า “เทพบุตรใหม่ ๆ เกิดแล้ว” จึงเตรียม 
(เลี้ยง) น้ำทิพย์ ท้าวสักกะได้ทรงนัดหมายแก่บริษัท 
ของพระองค์ เพื่อประสงค์มิให้ใคร ๆ ดื่ม พวกอสูร 
ดื่มน้ำทิพย์เมาทั่วกันแล้ว ท้าวสักกะทรงดำริว่า  
“เราจะตอ้งการอะไร ดว้ยความเปน็ราชาอนัทัว่ไปดว้ย 
เจ้าพวกนี้” ทรงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์แล้ว  
ใหช้ว่ยกนัจบัอสรูเหลา่นัน้ทีเ่ทา้ทัง้สองใหเ้หวีย่งลงไป
ในมหาสมุทร อสูรเหล่านั้นมีศรีษะปักดิ่งลงไปใน 
สมุทรแล้ว ขณะนั้น อสูรวิมานได้เกิดที่พื้นภายใต้ 
แห่งเขาสิเนรุ ด้วยอานุภาพแห่งบุญของพวกเขา 
ต้นไม้ชื่อจิตตปาลิ (ไม้แคฝอย) ก็เกิดแล้ว
  แลเมื่ อสงครามระหว่ าง เทวดาและอสู ร 
(ประชิดกัน) ครั้นเมื่อพวกอสูรปราชัยแล้ว ชื่อว่า  
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เทพนครในชั้นดาวดึงส์ประมาณหมื่นโยชน์เกิดขึ้น 
แล้ว และในระหว่างประตูด้านทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวันตกแห่งพระนครนั้น มีเนื้อที่ประมาณ 
หมื่นโยชน์ ระหว่างประตูด้านทิศใต้และทิศเหนือ 
ก็เท่าน้ัน อน่ึง พระนครน้ันประกอบด้วยประตูพันหน่ึง  
ประดับด้วยอุทยานและสระโบกขรณี ปราสาท 
นามว่าเวชยันต์ สูง ๗๐๐ โยชน์ ล้วนแล้วด้วยแก้ว  
๗ ประการ ประดับด้วยธงทั้งหลายสูง ๓๐๐ โยชน์  
ผุดขึ้นด้วยผลแห่งศาลาในท่ามกลางพระนครนั้น 
ที่คันเป็นทองได้มีธงเป็นแก้วมณี ที่คันเป็นแก้วมณี 
ได้มีธง เป็นทอง ที่ คัน เป็นแก้ วประพาฬได้มี  
ธงเป็นแก้วมุกดา ที่คันเป็นแก้วมุกดาได้มีธงเป็น 
แกว้ประพาฬ ทีค่นัเปน็แกว้ ๗ ประการ ไดม้ธีงเปน็แกว้ 
๗ ประการ ธงที่ตั้งอยู่กลางได้มีส่วนสูง ๓๐๐ โยชน์ 
ปราสาทสูงพันโยชน์ ล้วนแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ 
เกิดแล้วด้วยผลแห่งศาลา ด้วยประการฉะนี้
  ต้นปาริฉัตตกะ มีปริมณฑล (แผ่ไป) ๓๐๐ โยชน์ 
โดยรอบ เกิดข้ึนด้วยผลแห่งการปลูกต้นทองหลาง  
บัณฑุกัมพลศิลามีสีดังดอกชัยพฤกษ์สีคร่ังและสีบัวโรย 
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โดยยาว ๖๐ โยชน ์โดยกวา้ง ๕๐ โยชน ์หนา ๑๕ โยชน ์
ในเวลาท้าวสักกะประทับอยู่จะยุบลงไปถึงครึ่ง 
พระวรกาย ในเวลาเสด็จลุกข้ึนจะฟูข้ึนเต็มเหมือนเดิม  
เกิดขึ้นแล้วที่โคนไม้ปาริฉัตตกะ ด้วยผลแห่งการปู 
แผ่นศิลา
  ส่วนช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณ แท้จริง  
สตัวด์ริจัฉานทัง้หลายยอ่มไมม่ใีนเทวโลก เพราะฉะนัน้ 
ในเวลาท้าวสักกะเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยาน  
เทพบุตรนั้นจึงจำแลงตัวเป็นช้างชื่อเอราวัณ สูง 
ประมาณ ๑๕๐ โยชน์ ช้างเทพบุตรนั้นนิรมิตกระพอง 
๓๓ กระพอง เพื่อประโยชน์แก่ชน ๓๓ คน ในกระพอง 
เหล่านั้น กระพองหนึ่ง ๆ โดยกลมประมาณ ๓ คาวุต 
โดยยาวประมาณกึ่งโยชน์ ช้างเทพบุตรนั้นนิรมิต 
กระพองชือ่สทุสัสนะประมาณ ๓๐ โยชน ์ในทา่มกลาง 
กระพองทัง้หมด เพือ่ประโยชนแ์กท่า้วสกักะ เบือ้งบน 
แห่งกระพองนั้น มีมณฑปแก้ว ประมาณ ๑๒ โยชน์ 
ธงขลิบด้วยแก้ว ๗ ประการสูงโยชน์หนึ่ง ตั้งขึ้น 
ในระหวา่งๆ (เปน็ระยะๆ ) ในมณฑปแกว้นัน้ ขา่ยแหง่ 
กระดิ่งที่ถูกลมอ่อนๆ พัดแล้ว มีเสียงกังวานปาน 

_17-0087.indd   68 1/26/17   11:27:53 AM



69

เสียงทิพยสังคีต ประสานด้วยเสียงดนตรีอันมีองค์ ๕ 
ห้อยอยู่ที่ริมโดยรอบ บัลลังก์แก้วมณีประมาณโยชน์ 
หนึ่งเป็นพระแท่น ที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อ 
ทา้วสกักะ ในทา่มกลางมณฑป ทา้วสกักะยอ่มประทบั 
นั่ งเหนือบัลลังก์นั้น เทพบุตร ๓๓ องค์นั่ งบน 
รัตนบัลลังก์ ในกระพองของตน บรรดากระพอง  
๓๓ กระพอง ในกระพองหนึ่ง ๆ ช้างเทพบุตรนั้น 
นิรมิตงากระพองละ ๗ งา ในงาเหล่านั้น งาหนึ่ง ๆ 
ยาวประมาณ ๕๐ โยชน์ ในงาหนึ่ง ๆ มีสระโบกขรณี 
(งาละ) ๗ สระ ในสระโบกขรณแีตล่ะสระ มกีอบวัสระ 
ละ ๗ กอ ในกอหนึ่ง ๆ มีดอกบัวกอละ ๗ ดอก  
ในดอกหนึ่ง ๆ มีกลีบดอกละ ๗ กลีบ ในกลีบหนึ่ง ๆ 
(มี) เทพธิดาฟ้อนอยู่ ๗ องค์ มหรสพฟ้อนย่อมมี 
บนงาช้าง ในที่  ๕๐ โยชน์โดยรอบอย่างนี้แล  
ท้ าวสั กก เทวราชเสวยยศใหญ่ เสด็ จ เที่ ย ว ไป 
ด้วยประการฉะนี้
  แม้นางสุธรรมถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ไปเกิด 
ในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน เทวสภา ชื่อ สุธรรมา 
มีประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ได้เกิดแล้วแก่นาง ได้ยินว่า  
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ชื่อว่าสถานที่อื่นอันน่าปลื้มใจกว่านั้น ย่อมไม่มี 
ในวันอัฏฐมี (ดิถีที่ ๘) แห่งเดือน มีการฟังธรรม 
ในที่นั้นนั่นเอง จนกระทั่งทุกวันนี้ ชนทั้งหลายเห็น 
สถานทีอ่นันา่ปลืม้ใจแหง่ใดแหง่หนึง่เขา้ กย็งักลา่วกนั 
อยู่ว่า “เหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมา”
  แม้นางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ไปเกิดใน 
ภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน สระโบกขรณีชื่อสุนันทา 
มีประมาณ ๕๐๐ โยชน์ เกิดแล้วแก่นาง
  แม้นางสุจิตราถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดใน 
ภพดาวดงึสน์ัน้เหมอืนกนั สวนชือ่จติรลดา มปีระมาณ 
๕๐๐ โยชน์ ที่พวกเทวดาพาเหล่าเทพบุตรผู้มี 
บุรพนิมิตเกิดแล้วให้หลงเที่ยวไปอยู่  เกิดแล้ว 
แม้แก่นาง
  ส่วนนางสุชาดาถึงแก่กรรมแล้ว เกิดเป็น 
นางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่ง ท้าวสักกะทรงตรวจด ู
บริจาริกาของพระองค์ ทรงทราบว่า “นางสุธรรมา 
เกดิแลว้ในทีน่ีเ้หมอืนกนั นางสนุนัทาและนางสจุติรา 
ก็อย่างนั้น” พลางทรงดำริต่อไปว่า “นางสุชาดา 
เกิดที่ไหนหนอ” เห็นนางเกิดในซอกเขานั้นแล้ว 
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ทรงดำริว่า “นางสุชาดานี้เขลา ไม่ทำบุญอะไรๆ 
บัดนี้เกิดในกำเนิดดิรัจฉาน แม้บัดนี้ ควรที่เราจะให้ 
น า งทำบุญแล้ วนำมา ไ ว้ เ สี ยที่ นี้ ”  ดั งนี้ แ ล้ ว  
จึงทรงจำแลงอัตภาพ เสด็จไปยังสำนักของนางด้วย 
เพศที่เขาไม่รู้จัก ตรัสถามว่า “เจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่ 
ที่นี้”
  นางนกยาง. นาย ก็ท่านคือใคร
  ท้าวสักกะ.  เราคือมฆะ สามีของเจ้า
  นางนกยาง. ท่านเกิดที่ไหน นาย
  ท้าวสักกะ.  เราเกิดในดาวดึงส์เทวโลก ก็เจ้ารู้ 
สถานที่เกิดแห่งหญิงสหายของเจ้าแล้วหรือ
  นางนกยาง. ยังไม่ทราบ นาย
  ท้าวสักกะ.  หญิงแม้เหล่านั้น ก็เกิดในสำนัก 
ของเราเหมือนกัน เจ้าจักเยี่ยมหญิงสหายของ 
เจ้าไหมเล่า
  นางนกยาง. หม่อมฉันจักไปในท่ีน้ันได้อย่างไร
  ท้าวสักกะตรัสว่า “เราจักนำเจ้าไปในที่นั้น” 
ดังนี้แล้ว นำไปสู่เทวโลก ปล่อยไว้ริมฝั่งสระโบกขรณี 
ที่ชื่อสุนันทา ตรัสบอกแก่พระมเหสีทั้งสามนางนี้ว่า  
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“พวกหล่อนจะดูนางสุชาดาสหายของพวกหล่อน 
บ้างไหม”
  มเหสี.    นางอยู่ที่ไหนเล่า พระเจ้าข้า
  ท้าวสักกะ. อยู่ริมฝั่งสระโบกขรณีชื่อว่าสุนันทา
  พระมเหสีทั้งสามนั้น เสด็จไปในที่นั้น ทำการ 
เยาะเย้ยว่า “โอ รูปของแม่เจ้า โอ ผลของการแต่งตัว 
คราวนี้ ท่านทั้งหลายจงดูจงอยปาก ดูแข้ง ดูเท้า 
ของแม่เจ้า อัตภาพของแม่เจ้าช่างงามแท้” ดังนี้แล้ว 
ก็หลีกไป
  ทา้วสกักะเสดจ็ไปสำนกัของนางอกี ตรสั (ถาม) 
ว่า “เจ้าพบหญิงสหายแล้วหรือ” เมื่อนางทูลว่า 
“พระมเหสทีัง้สามนัน้ หมอ่มฉนัไดพ้บแลว้ (เขาพากนั) 
เยาะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ ไป ขอพระองค์จงนำ 
หม่อมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิด ดังนี้แล้ว  
ก็ทรงนำนางนั้นไปที่ซอกเขาตามเดิม ปล่อยไว้  
ในนั้นแล้ว ตรัสถามว่า “เจ้าเห็นสมบัติของหญิง 
ทั้งสามนั้นแล้วหรือ”
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  นางนกยาง. หม่อมฉันเห็นแล้ว พระเจ้าข้า
  ท้าวสักกะ.  แม้เจ้าก็ควรทำอุบายอันเป็นเหตุ 
ให้เกิดในที่นั้น
  นางนกยาง. จักทำอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า
  ท้าวสักกะ.  เจ้าจักรักษาโอวาทที่ เราให้ไว้  
ได้ไหม
  นางนกยาง.  รักษาได้ พระเจ้าข้า
  ลำดับนั้น ท้าวสักกะก็ประทานศีล ๕ แก่นาง 
แล้วตรัสว่า “เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาเถิด”  
ดังนี้แล้ว ก็เสด็จหลีกไป
  จำเดิมแต่นั้นมา นาง (เที่ยว) หากินแต่ปลา 
ที่ตายเองเท่านั้น โดยกาลล่วงไป ๒-๓วัน ท้าวสักกะ 
เสด็จไปเพื่อทรงประสงค์ลองใจนาง จึงทรงจำแลง 
เปน็ปลาตายนอนหงายอยูห่ลงัหาดทราย นางเหน็ปลา 
นัน้แลว้ ไดค้าบเอา ดว้ยสำคญัวา่ “ปลาตาย” ในเวลา 
จะกลืน ปลากระดิกหางแล้ว นางรู้ว่า “ปลาเป็น” 
จงึปลอ่ยเสยีในนำ้ ทา้วสกักะทรงปลอ่ยเวลาใหล้ว่งไป 
หน่อยหนึ่งแล้ว จึงทรงทำเป็นนอนหงายข้างหน้า 
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นางอีก นางก็คาบอีก ด้วยสำคัญว่า “ปลาตาย” 
ในเวลาจะกลนื เหน็ปลายงักระดกิหางอยู ่จงึปลอ่ยเสยี 
ด้วยรู้ว่า “ปลาเป็น” ท้าวสักกะทรงทดลองอย่างนี้ 
(ครบ) ๓ ครั้งแล้ว ตรัสว่า “เจ้ารักษาศีลได้ดี” 
ใหน้างทราบพระองคแ์ลว้ ตรสัวา่ “เรามาเพือ่ประสงค์ 
จะลองใจเจ้า เจ้ารักษาศีลได้ดี เมื่อรักษาได้อย่างนั้น 
ไม่นานเท่าไร ก็จักเกิดในสำนักของเราเป็นแน่ 
จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด” ดังนี้แล้ว เสด็จหลีกไป
  จำเดิมแต่นั้นมา นางได้ปลาที่ตายเองไปบ้าง 
ไม่ได้บ้าง เมื่อไม่ได้ โดยการล่วงไป ๒-๓ วันเท่านั้น 
ก็ซูบผอม ทำกาละแล้วเกิดเป็นธิดาช่างทำหม้อ 
ในเมืองพาราณสี ด้วยผลแห่งศีลนั้น
  ต่อมา ในเวลาที่นางมีอายุราว ๑๕-๑๖ ปี 
ทา้วสกักะทรงคำนงึถงึวา่ “นางเกดิทีไ่หนหนอ” (ได)้ 
เห็นแล้ว ทรงดำริว่า “บัดนี้ ควรที่เราจะไปที่นั้น” 
ดังนี้แล้วจึงทรงเอาแก้ว ๗ ประการ ซึ่งปรากฏโดย 
พรรณคล้ายฟักทอง บรรทุกยานน้อย ขับเข้าไป 
ในเมืองพาราณสี  เสด็จไปยังถนนป่าวร้องว่า 
“ท่านทั้งหลาย (มา) เอาฟักทองกันเถิด” แต่ตรัสกะ 
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ผู้เอาถั่วเขียวและถั่วราชมาสเป็นต้นมาว่า “ข้าพเจ้า 
ไม่ให้ด้วยราคา” เมื่อเขาถามว่า “ท่านจะให้อย่างไร” 
ตรัสว่า “ข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีล”
  พวกชาวเมือง.  นาย ชือ่วา่ศลีเปน็เชน่ไร สดีำ 
หรือสีเขียวเป็นต้น
  ท้าวสักกะ.   พวกท่านไม่รู้จักศีลว่า ‘เป็น 
เช่นไร’ จักรักษาศีลนั้นอย่างไรได้เล่า แต่เราจัก 
ให้แก่สตรีผู้รักษาศีล
  พวกชาวเมือง.  นาย ธิดาของช่างหม้อนั้น 
เทีย่วพดูอยูว่า่ ‘ขา้พเจา้รกัษาศลี’ จงใหแ้กส่ตรนีัน้เถดิ 
  ท้าวสักกะ.   เธอคือใคร
  ธิดาช่างหม้อ.  ฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีล ๕
  ท้าวสักกะ.   ฟักทองเหล่านั้น ฉันก็นำมาให ้
จำเพาะเธอ
  ท้าวสักกะทรงขับยานน้อยไปเรือนของนางแล้ว  
ประทานทรัพย์ที่เทวดาพึงให้โดยพรรณอย่างฟักทอง 
ทำมิให้คนพวกอื่นลักเอาไป ได้ให้รู้จักพระองค์แล้ว 
ตรสัวา่ “นีท้รพัยส์ำหรบัเลีย้งชวีติของเธอ เธอจงรกัษา 
ศีล ๕ อย่าได้ขาด” แล้วเสด็จหลีกไป 
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นางสุชาดาธิดาของอสูร
  ฝา่ยธดิาของชา่งหมอ้นัน้ จตุจิากอตัภาพนัน้แลว้  
เกดิในเรอืนของผูม้เีวรตอ่ทา้วสกักะ เปน็ธดิาของอสรู 
ผู้หัวหน้าในภพอสูร และเพราะที่นางรักษาศีลดีแล้ว 
ใน ๒ อัตภาพ นางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวย มีผิวพรรณ 
ดจุทองคำ ประกอบดว้ยรปูสริอินัไมส่าธารณ ์(ทัว่ไป) 
จอมอสูรนามว่าเวปจิตติ พูดแก่ผู้มาแล้วๆ ว่า  
“พวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้า” แล้วก็ 
ไม่ให้ธิดานั้นแก่ใครๆ คิดว่า “ธิดาของเราจักเลือก 
สามีที่สมควรแก่ตนด้วยตนเอง” ดังนี้แล้ว จึงให้ 
พลเมืองที่เป็นอสูรประชุมกัน แล้วได้ให้พวงดอกไม้ 
ในมอืของธดิานัน้ ดว้ยสัง่การวา่ “เจา้จงเลอืกผูส้มควร 
แก่เจ้าเป็นสามี”
  ในขณะนั้น ท้าวสักกะทรงตรวจดูสถานที่  
ที่นางเกิด ทราบความเป็นไปนั้นแล้ว ทรงดำริว่า  
“บัดนี้สมควรที่เราจะไปนำเอานางมา” ดังนี้แล้ว 
ได้ทรงนิรมิตเพศเป็นอสูรแก่ ไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัท 
แม้นางอสุรกัญญานั้น เมื่อตรวจดูข้างโน้นและข้างนี้ 
พอพบท้าวสักกะนั้น ก็เป็นผู้มีหทัยอันความรัก 
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ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจปุพเพสันนิวาสท่วมทับแล้ว 
ดุจห้วงน้ำใหญ่ ก็ปลงใจว่า “นั่น สามีของเรา”  
จึ ง โยนพวงดอกไม้ ไป เบื้ อ งบนท้ าวสั กกะนั้ น  
พวกอสูรนึกละอายว่า “พระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา 
ไมไ่ดผู้ท้ีส่มควรแกพ่ระธดิาตลอดกาลประมาณเทา่นี ้
บัดนี้ได้แล้ว ผู้ที่แก่กว่าปู่นี้แลสมควรแก่พระธิดา 
ของท้าวเธอ” ดังนี้แล้ว จึงหลีกไป
  ฝ่ายท้าวสักกะทรงจับอสุรกัญญานั้นที่มือแล้ว 
ทรงประกาศว่า “เราคือท้าวสักกะ” แล้วทรงเหาะไป 
ในอากาศ
  พวกอสรูรูว้า่ “พวกเราถกูสกักะแกล่วงเสยีแลว้” 
จงึพากนัตดิตามทา้วสกักะนัน้ไป เทพบตุรผูเ้ปน็สารถ ี
นามว่ามาตลี นำเวชยันตรถมาพักไว้ในระหว่างทาง  
ทา้วสกักะทรงอุม้นางขึน้ในรถนัน้แลว้ บา่ยพระพกัตร ์
สู่เทพนคร เสด็จไปแล้ว ครั้นในเวลาที่ท้าวสักกะนั้น 
เสด็จถึงสิมพลิวัน ลูกนกครุฑได้ยินเสียงรถ (ตกใจ) 
กลัว ร้องแล้ว ท้าวสักกะได้ทรงสดับเสียงลูกนกครุฑ 
เหล่านั้นแล้ว ตรัสถามมาตลีว่า “นั่นนกอะไรร้อง”
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  มาตลี.    ลูกนกครุฑ พระเจ้าข้า
  ท้าวสักกะ.  เพราะเหตุไร มันจึงร้อง
  มาตลี.     เพราะได้ยินเสียงรถแล้ว กลัวตาย
  ทา้วสกักะตรสัวา่ “อาศยัเราผูเ้ดยีว นกประมาณ 
เท่านี้ถูกความเร็วของรถให้ย่อยยับไปแล้ว มันอย่า 
ฉิบหายเสียเลย เธอจงกลับรถเสียเถิด”
  มาตลเีทพบตุรนัน้ ใหส้ญัญาแกม่า้สนิธพพนัหนึง่ 
ด้วยแส้ กลับรถแล้ว พวกอสูรเห็นกิริยานั้น คิดว่า 
“ท้าวสักกะหนีไปตั้งแต่สูรบุรี บัดนี้กลับรถแล้ว 
เธอจักได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่” จึงกลับเข้าไปสู่  
อสูรบุรีตามทางที่มาแล้วนั่นแล ไม่ยกศีรษะขึ้นอีก
  ฝ่ายท้าวสักกะทรงนำอสุรกัญญาชื่อสุชาดาไป 
เทพนครแล้ว ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้า 
นางอัปสร ๒ โกฏิกึ่ง นางทูลขอพรท้าวสักกะว่า 
“ขอเดชะ มหาราชเจ้า มารดาบิดาหรือพี่ชายหญิง 
ของหม่อมฉันในเทวโลกนี้ ไม่มี พระองค์จะเสด็จไป 
ในที่ใดๆ พึงพาหม่อมฉันไปในที่นั้นๆ (ด้วย)” 
ท้าวเธอได้ประทานปฏิญญาแก่นางว่า “ได้”
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  ก็จำเดิมแต่นั้นมา เมื่อดอกจิตตปาลิบาน 
พวกอสรูประสงคจ์ะรบกบัทา้วสกักะ ขึน้มา เพือ่หมาย 
จะต่อยุทธด้วยสำคัญว่า “เป็นเวลาที่ดอกปาริฉัตร 
ตกทิพย์ของพวกเราบาน” ท้าวสักกะได้ประทาน 
อารกัขาแกพ่วกนาคในภายใตส้มทุร ถดันัน้ พวกครฑุ 
ถัดนั้น พวกกุมภัณฑ์ ถัดนั้น พวกยักษ์ ถัดนั้น 
ท้าวจตุมหาราช ส่วนชั้นบนกว่าทุกๆ ชั้นประดิษฐาน 
รูปจำลองพระอินทร์ ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถ์ไว้ที่ 
ทวารแห่งเทพนคร พวกอสูรแม้ชำนะ พวกนาค 
เป็นต้นมาแล้ว เห็นรูปจำลองพระอินทร์ มาแต่ไกล 
ก็ย่อมหนีไปด้วยเข้าใจว่า “ท้าวสักกะเสด็จออกมาแล้ว”
 
อานิสงส์ความไม่ประมาท
  พระศาสดาตรัสว่า “มหาลิ มฆมาณพปฏิบัติ 
อัปปมาทปฏิปทาอย่างนี้  ก็แล มฆมาณพนั่น 
ไม่ประมาทอย่างนี้ จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นปานนี้ 
ทรงเสวยราชย์ในเทวโลกทั้ งสอง ชื่อว่าความ 
ไม่ประมาทนั่นบัณฑิตทั้ งหลายมีพระพุทธเจ้า 
เป็นต้นสรรเสริญแล้ว เพราะว่า การบรรลุคุณวิเศษ 
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ซึ่งเป็นโลกิยะและโลกุตตระ แม้ทั้งหมดย่อมมีได้ 
เพราะอาศัยความไม่ประมาท” ดังนี้แล้ว ตรัส 
พระคาถานี้ว่า
  “ทา้วมฆวะถงึความเปน็ผูป้ระเสรฐิกวา่เทพยดา 
ทั้งหลาย เพราะความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลาย 
ย่อมสรรเสริญ ความไม่ประมาท ความประมาทอัน 
ท่านติเตียนทุกเมื่อ”
  ในเวลาจบคาถา เจา้ลจิฉวนีามวา่มหาล ิทรงดำรง 
อยู่ ในโสดาปัตติผลแล้ว แม้บริษัทผู้ประชุมกัน 
เป็นอันมาก ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เป็นต้น ดังนี้แล

อ้างอิงจาก ร้อยธัมมรส สหัสสนัย คาถาธรรมบท
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สมัยที่โลกมีพระปัจเจกพุทธเจ้า
สมัยนั้นโลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ.นิตยา ปรีชายุทธ

 

พระปัจเจกพุทธเจ้าคือใคร?

  สมัยที่โลกยังไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อุบัติตรัสรู้ ในกาลบางคราวก็มีสมณะประเภทหนึ่ง 

บรรลุอริยธรรม ถึงความหมดจดจากสรรพกิเลสด้วย

ตนเอง (โดยมิได้ฟังเหตุแห่งความหลุดพ้นจากผู้ใด) 

ท่านเรียกพระสมณะกลุ่มนี้ว่า “พระปัจเจกพุทธะ” 

(พระผู้ตรัสรู้เองเฉพาะผู้เดียว, เป็นพระพุทธเจ้า 

ประเภทหนึง่ทีต่รสัรูเ้องเฉพาะตวั มไิดส้ัง่สอนใหผู้อ้ืน่

ตรัสรู้ตาม)

  พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่า...

  “ชนเหล่าใดส่ังสมบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองค์ แต่ยังไม่ได้ความหลุดพ้นจากกิเลส 

ในศาสนาของพระชินเจ้า
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  โดยมุ่งต่อความสังเวชน้ันน่ันแหละ ชนเหล่าน้ัน 

เป็นนักปราชญ์  มีปัญญาแก่กล้าดี  ถึ งจะไม่มี  

พระพุทธเจ้า ก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณได้ แม้ด้วย 

อารมณ์นิดหน่อย (=เห็นเหตุต่างๆ แล้วก็เกิดรู้แจ้ง 

ปัจเจกโพธิญาณได้ไม่ยาก)

  ในโลกทั้งปวง นอกจากเรา (=พระตถาคต 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า) ไม่มีใครเสมอกับพระปัจเจก 

พุทธเจ้าได้เลย” (ขุ.อป. ข้อ ๒)

  คัมภีร์อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ ให้นิยามว่า 

  “บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมตรัสรู้ซึ่งสัจจะ 

ทั้งหลายด้วยตนเอง ในธรรมทั้งหลายที่ตนไม่เคย 

ได้สดับมาก่อน แต่มิได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญู

ในธรรมนั้น. ทั้งไม่ถึงความแตกฉาน (วสี) ในธรรม 

อันเป็นกำลังทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า พระปัจเจก-

พุทธเจ้า” (อภิ.ปุ.ข้อ ๓๙)

  อรรถกถาอภิธรรมอธิบายว่า...

  “แท้จริง ในปัจฉิมภพ (ภพสุดท้าย) ของ 

พระปัจ เจกพุทธเจ้ า  ท่ านไม่ต้องอาศัยใครๆ 
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เป็นอาจารย์ ก็สามารถบรรลุสัจธรรมทั้ง ๔ ด้วย 

อัตตุกกังสิกญาณ (ปัญญาที่รู้เฉพาะตน) นั่นแหละ  

และท่านไม่ ได้บรรลุความเป็นผู้ชำนาญใน 

พระสัพพัญญุตญาณ (=ไม่มีพระสัพพัญญุตญาณ) 

และไม่ได้พระทสพลญาณ” (ปุคฺคล.อ.๒๑๐) คือ 

ไม่มีพระญาณ ๑๐ อย่างเช่น ฐานาฐานญาณ 

เป็นต้น

  กล่าวอย่างรวบรัดก็คือ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็น

ผู้หมดจดจากกิเลสเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธะ  

และพระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจา้ (พระสาวกขอ

งพระสมัมาสมัพทุธเจา้ระดบัพระอรหนัต)์ กจ็รงิอยู ่แ

ต่คุณสมบัติด้านพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ  

ก็ไม่ถึงระดับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ 

พระปจัเจกพทุธเจา้ไมอ่าจบญัญตัพิระธรรมทีต่วัทา่น

ตรัสรู้แล้วได้ ซึ่งเป็นด้านพระปัญญาคุณ เมื่อไม่อาจ 

บัญญัติคำสอนได้ ก็ย่อมไม่อาจแสดงธรรมให้ผู้อื่น 

รู้ตามได้ ซึ่งเป็นด้านพระกรุณาคุณ แต่ใช่ว่าท่าน 

จะไม่มีความกรุณาต่อสัตว์ก็หาไม่
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อภินิหาร (เหตุให้ความปรารถนาเร่ิมแรกสำเร็จ) ๕

  บุคคลผู้จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมตั้ง 

ความปรารถนาในพระปจัเจกโพธญิาณ (เชน่เดยีวกบั 

ผู้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งความปรารถนาใน

พระสมัมาสมัโพธญิาณ) และความปรารถนาจะสำเรจ็ 

หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ “เหตุแห่งอภินิหาร” (คืออำนาจ

บารมีที่สั่งสมไว้เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนา)  

โดยในชาติที่บุคคลตั้ งความปรารถนาจะเป็น 

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น จะต้องมีเหตุแห่งอภินิหาร ๕ 

(กรณีปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้อง 

ประกอบด้วยองค์ ๘ เรียกว่า ธรรมสโมธาน ๘,  

ส่วนพระสาวกของพระพุทธเจ้า เช่น พระอัครสาวก 

อภินิหารสมบูรณ์ด้วยองค์ ๒ คือ ๑. อธิกาโร  

๒.ฉนฺทตา) คือ

  ๑.  มนุสฺสตฺตํ-ความเป็นมนุษย์ หมายถึง  

ในชาตินั้นผู้ตั้งความปรารถนาจะต้องมีอัตภาพเป็น 

มนุษย์ เป็นผู้ไม่พิกลพิการ และมีสติปัญญาติดตัวมา

ตั้งแต่เกิด (ปฏิสนธิ)
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  ๒.  ลิงฺคสมฺปตฺติ-ความถึงพร้อมด้วยเพศ 

หมายถึง ในชาตินั้นผู้นั้นจะต้องเป็นบุรุษเพศ ไม่ใช่ 

สตรีเพศ

  ๓.  วคิตาสวทสสฺน-ํการเหน็ทา่นผูป้ราศจาก 

อาสวะ หมายถึง ในชาติที่ตั้งความปรารถนานั้น  

ผู้นั้นได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจก-

พุทธเจ้า หรือสาวก (=พระอรหันต์สาวกของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) องค์ใดองค์หนึ่ง

  ๔.  อธิกาโร-การกระทำอันยิ่งใหญ่ หมายถึง 

ในชาตินั้นผู้นั้นมีการทำการอันยิ่งใหญ่เพื่อบูชาท่าน 

ผู้ปราศจากอาสวะ (ดู ข้อ ๓) คือบูชาด้วยการทำสิ่งที่

คนทั่วไปทำได้ยาก (ดุจสุเมธดาบสใช้ร่างกายนอน 

ทอดร่องน้ำปรารถนาให้พระพุทธเจ้าทีปังกร วาง 

พระบาทเหยียบผ่านร่องน้ำสกปรกนั้น)

  ๕.  ฉนทฺตา-ความเปน็ผูม้ฉีนัทะ (ความพอใจ 

แรงกล้า) หมายถึง มีความรักความพอใจแรงกล้า 

ท่ีจะบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณ ไม่ย่อท้อ ไม่หวาดหว่ัน

ต่ออุปสรรค มุ่งมั่น ดำรงอยู่ในการบำเพ็ญบารมี ๑๐
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  ในอรรถกถาสุตตนิบาตระบุว่า ผู้จะสำเร็จ 

พระปัจเจกโพธิญาณ จะต้องบำเพ็ญคตปัจจาคตวัตร 

ด้วย ถ้าไม่บำเพ็ญไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ 

ก็จะบรรลุปัจเจกโพธิญาณไม่ได้ (ดู สุตฺต.อ.๑/๙๑) 

คตปัจจาคตวัตร หมายถึง การนำกรรมฐานไป  

(มนสิการกรรมฐานขณะเที่ยวไปบิณฑบาต และนำ 

กรรมฐานกลบัมา (มนสกิารกรรมฐานขณะเดนิกลบั) 

ระยะเวลาบำเพ็ญบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้า

  ผู้ปรารถนาบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณ ต้อง 

บำเพ็ญบารมี ๑๐ นาน ๒ อสงไขยกับแสนกัป 

(มากกว่าพระอัครสาวกที่บำเพ็ญนาน ๑ อสงไขยกับ 

แสนกัป หรือมหาสาวกทั้งหลายก็นาน ๑ แสนกัป)

  ดังที่ท่านกล่าวมาว่า “ถามว่า ความปรารถนา 

เปน็พระปจัเจกพทุธเจา้ทัง้หลาย ควร (บำเพญ็ บารม)ี 

นานเท่าไร? ตอบว่า ความปรารถนาเป็นพระปัจเจก

พทุธเจา้ทัง้หลาย ควรนานถงึ ๒ อสงไขยกบัแสนกปั 

ต่ำกว่านั้นไม่ควร” (สุตฺต.อ.๑/๘๙)

 

_17-0087.indd   86 1/26/17   11:30:30 AM



87

เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจ้า 

พระปจัเจกพทุธเจา้ และพระสาวกของพระพทุธเจา้ 

(=พุทธะ ๓ ประเภท) ทำให้เห็นกาลของปัจเจก- 

พุทธเจ้า จะไม่เกิดร่วมกาลกับพระพุทธเจ้า

  อรรถกถาอธิบายว่า

  “พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบำเพ็ญพระบารมี 

ทัง้หลาย ตลอดกาลตามทีก่ลา่วไว ้(เชน่พระพทุธเจา้ 

ประเภทปัญญาธิกะ บำเพ็ญบารมีนาน ๔ อสงไขย 

กับแสนกัป)... เมื่อจะทรงอุบัติขึ้นในโลก ก็ทรงอุบัต ิ

ในตระกูลกษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์เท่านั้น

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย (ระหว่างบำเพ็ญ 

บารมีทั้งหลายนั้น) ย่อมอุบัติในตระกูลกษัตริย์ 

ตระกูลพราหมณ์ หรือตระกูลคหบดี (แพศย์) 

ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้น

  ส่ วนพระอั ค รสาวกทั้ งหลาย  ก็ เ หมื อน 

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ย่อมอุบัติในตระกูลกษัตริย์ 

หรือตระกูลพราหมณ์เท่านั้น
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  พระพุทธเจ้าทั้งปวง ย่อมไม่อุบัติในกัปที่กำลัง 

เสื่อม ทรงอุบัติในกัปที่กำลังเจริญ

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมอุบัติ  

ในกาลที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ตรัสรู้เท่านั้น 

  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วย ทรงสอน 

ใหค้นอืน่รูด้ว้ย พระปจัเจกพทุธเจา้ทัง้หลายตรสัรูเ้อง 

แต่ไม่อาจสอนให้คนอื่นรู้ได้ ย่อมรู้แจ้งอรรถรส 

เท่านั้น ไม่รู้แจ้งธรรมรส เพราะพระปัจเจกพุทธเจ้า 

เหล่านั้น ย่อมไม่สามารถบัญญัติโลกุตรธรรมแล้ว 

ยกขึ้นแสดง (แก่ผู้อื่น) ได้ การบรรลุธรรมย่อมมีแก ่

พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันของ 

คนใบ้ (พูดเล่าความฝันให้ใครฟังก็ยากที่จะเข้าใจ)  

และเหมือนกับรสกับข้าวในเมืองที่พรานป่าได้ลิ้มรส 

ฉะนั้น

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบรรลุธรรม 

ทั้งหมด ทั้งอิทธิ สมาบัติ และปฏิสัมภิทา มีคุณวิเศษ

ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แต่เหนือกว่าพระสาวก 

ทั้งหลาย
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  ย่อมยังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชา ให้ศึกษา 

อภิสมาจารด้วยอุเทศนี้ว่า “พึงทำการขัดเกลาจิต 

ไม่พึงท้อถอย” และเม่ือจะทำอุโบสถ ย่อมประชุมกัน 

ทำที่รัตนมาละ ซึ่งอยู่บริเวณโคนต้นมัญชุสะ ในภูเขา 

คันธมาทน์แล” (ทั้งหมดที่กล่าวมา พึงดู สุตฺต.อ.๑/

๘๕-๙๐)

 

  เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในคำอธิบายของ 

พระอรรถกถาจารย์ คือ

  ๑.  พระปัจเจกพุทธเจ้ายังบุคคลเหล่าอื่นให้ 

บรรพชา หมายความว่าอย่างไร? 

  พระปัจเจกพุทธเจ้าบวชให้แก่ผู้มีศรัทธาได้ 

เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงทำหรือ?

  เมือ่สำรวจพจิารณาดใูนอรรถกถาขคัควสิาณ-

สูตร พบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าสามารถแสดงธรรม 

ได้ตามสมควร ซึ่งผู้ฟังที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพร้อม 

จะบรรลุปัจเจกโพธิญาณ ได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญา 

รูเ้หตผุล มใีจนอ้มไปในบรรพชาทนัท ีทา่นจงึกลา่ววา่ 
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“ยังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชา” ดังเรื่องที่ท่านเล่า 

ไว้ดังนี้

  ในอดีตคร้ังพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ 

ภิกษุ ๓ รูปเป็นสหายกัน บำเพ็ญคตปัจจาควัตรอยู่ 

๒๐,๐๐๐ ปี ไม่บรรลุอริยธรรม มรณภาพแล้วเกิด 

ในสวรรค์

  ต่อมา ทั้งหมดจุติจากเทวโลกเกิดเป็นมนุษย์  

คนหนึ่งเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี  

อีก ๒ คนเกิดเป็นพระโอรสของพระราชาในเขต 

ปัจจันตประเทศ หลายปีต่อมาพระโอรสทั้ง ๒ (จาก 

๒ ราชสกุล) เรียนกรรมฐาน และสละราชสมบัติ 

บวชแล้วบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณ เป็นพระปัจเจก-

พุทธเจ้า ไปอยู่ที่ภูเขานันทมูลกะ

  วันหนึ่ง ทั้งสองท่านระลึกถึงอดีตสหายอีกคน 

จึงใช้ญาณพิจารณา (บุพเพนิวาสานุสติญาณและ 

ทิพยจักษุ) ก็เห็นอดีตสหายเป็นพระราชาอยู่ใน 

กรุงพาราณสี เห็นว่า “พระราชาพระองค์นั้นทรงถึง 

พร้อมด้วยคุณ เช่น มีความปรารถนาน้อย เป็นต้น 
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พวกเราควรไปหา ไปกระตุ้นเตือน เพื่อพระองค์จะ 

เปลือ้งพระองคอ์อกมาบรรลโุลกตุรสขุอยา่งพวกเรา” 

  วันหนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่า พระราชา 

พาราณสีกำลังเสด็จไปสู่พระราชอุทยานด้วยขบวน 

เสด็จประกอบด้วยเครื่องอลังการ จึงเหาะไปทาง 

อากาศ ลงยืนที่โคนกอไผ่ทางเข้าพระราชอุทยาน

  หมู่มหาชนรับเสด็จเต็มสองข้างทาง พระราชา 

ทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ งสอง 

ทรงเกิดความเสน่หา ด้วยอำนาจความผูกพันในอดีต 

เสด็จลงจากคอช้างเข้าไปหาท่านทั้งสอง ตรัสถามว่า 

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านมีชื่อว่าอะไร?” ทูลตอบว่า 

“มหาบพิตร พวกอาตมภาพมีชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้อง” 

(=อสชฺชมาโน)

  พระราชาตรัสถามว่า “การไม่เกี่ยวข้องมี 

ประโยชน์อย่างไร?”

  พระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงธรรมถวายว่า

  “มหาบพิตร  เปรี ยบเหมือนบุ รุษมีดาบ 

ในมือตัดรากของกอไผ่แล้ วก็ยั ง ไม่อาจดึ ง ให้  

_17-0087.indd   91 1/26/17   11:31:13 AM



92

แยกออกจากกันได้ เพราะลำต้นและกิ่งไผ่ยังเกี่ยวพัน

กันอยู่ แม้ฉันใด ตัวพระองค์ก็ฉันนั้น ถูกตัณหาพัน 

ให้ยุ่งนุงนังทั้งภายในภายนอก ติดอยู่ในตัณหานั้น

  จงดูหน่อไผ่ แม้จะอยู่กลางกอไผ่ ก็ไม่เกี่ยวข้อง 

กับลำต้นและกิ่งไผ่ เพราะยังไม่แตกกิ่ง และใครๆ  

ก็สามารถตัดยอดหรือขุดรากยกนำหน่อนั้นไปได้ 

แม้ฉันใด พวกอาตมภาพก็ฉันนั้น เหมือนกัน 

ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรๆ ย่อมเที่ยวไปได้ทุกทิศ”

  จบแล้ว ท่านเหาะไปสู่ภูเขา ต่อหน้าพระพักตร ์

พระราชานั้นแล

  พระราชาทรงดำริว่ า  “ตัว เราก็พึ ง เป็นผู้  

ไม่เกี่ยวข้องอย่างพวกท่านบ้าง”

  ทรงตัดสินพระทัยประทับนั่งตรงนั้น ทรงทำให้ 

แจง้พระปจัเจกโพธญิาณ เปน็พระปจัเจกพทุธเจา้แลว้ 

(ดู สุตฺต.อ.๑/๑๑๙-๑๒๐)
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  ๒.  “ยังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชา ให้ศึกษา 

อภิสมาจาร” หมายความว่าอย่างไร? 

  การหาคำตอบในเรื่องนี้ พึงดูเรื่องที่อรรถกถา 

เล่าไว้เรื่องหน้าว่า ในครั้งพุทธสมัยของพระพุทธเจ้า 

กัสสปะ มีภิกษุ ๒ รูป บวชบำเพ็ญคตปัจจาคตวัตร 

อยู่  ๒๐,๐๐๐ ปี มรณภาพแล้วเกิดในสวรรค์

  กาลต่อมา อดีตภิกษุ ๒ สหายนั้น คนหนึ่ง 

เกิดมาเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี  

เกิดในวันเดียวกับอีกคนหนึ่งที่ เกิดเป็นปุโรหิต,  

ทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจนถึง 

วัยหนุ่ม

  ต่อมาทั้งสองต้องการศึกษาศิลปวิทยาเพื่อ 

เตรียมตัวเป็นกษัตริย์และปุโรหิต ไปถึงชนบท 

แห่งหนึ่ ง  ก็พบเห็นประชาชนนำอาหารต่างๆ  

มาเลี้ยงดูพระปัจเจกพุทธเจ้าจำนวนหลายองค์ 

บริเวณศาลาที่พวกท่านพำนัก ทั้งสองเห็นแล้วคิดว่า

บรรพชิตเหล่านี้คงมีความรู้ศิลปวิทยา คนถึง 

พากันมาทำสักการะบูชา
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  เมื่อประชาชนกลับไปแล้ว ทั้งสองได้เข้าไปหา 

พระปัจเจกพุทธะเจ้าเหล่านั้น กราบเรียนขอให้ 

สอนศิลปวิทยาให้, พวกท่านกล่าวว่า “พวกเรา 

ไม่อาจสอนให้ผู้ยังไม่ได้บวชได้” ทั้งสองจึงบรรพชา

  เมื่อบวชแล้ว “พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ไดบ้อกอภสิมาจารกิวตัร (=ธรรมเนยีมความประพฤต ิ

วา่ดว้ยมารยาทและความเปน็อยูท่ีด่งีาม) แกบ่รรพชติ 

ทั้งสองนั้น โดยนัยเป็นต้นว่า ท่านพึงนุ่งอย่างนี้ 

พึงห่มอย่างน้ี, แล้วมอบบรรณศาลาให้ท่านแยกกันอยู่  

แล้วสอนว่าความยินดียิ่งในความเป็นผู้อยู่คนเดียว  

เป็นความสำเร็จศิลปวิทยาของที่นี่  พวกท่านพึง 

นั่งคนเดียว จงกรม ยืน และนอนคนเดียวเถิด”

  ไม่นานนัก ทั้งสองก็ทำให้แจ้งพระปัจเจก-

โพธิญาณ (ดู สุตฺตงอ.๑/๑๔๐-๓)

  อีกเรื่องหนึ่งก็เล่าว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

นามว่า อาทิจจพันธ์ุ ให้โอวาท (แก่พระราชโอรสของ

พระเจ้ากรุงพาราณสี ผู้บวชเป็นบรรพชิตแล้วอยู่แต่ 

ในพระราชอุทยานตามคำขอของพระราชบิดา 
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พระราชมารดา ท่ีน่ันจึงเกล่ือนกล่นไปด้วยเหล่าราชา 

และอำมาตย์เป็นต้น) ว่า

  “ท่านไม่พึงแลดูสิ่งที่ไม่สมควร พระมารดา 

ของท่านเสด็จมาในเวลาเช้าพร้อมกับเหล่าสตรี 

๒๐,๐๐๐ นาง ทำให้พระราชอุทยานไม่สงบสงัด  

พระราชบิดาของท่ านก็ เสด็ จมาในเวลาเย็น 

พร้อมด้วยไพร่พลจำนวนมาก พวกราชบุรุษก็มา 

ปรนนิบัติท่านตลอดคืน พระราชอุทยานจึงไม่มี 

ความสงบสงัด ไม่เหมาะกับตัวท่านผู้เป็นบรรพชิต”

  ต่อมา บรรพชิต (=พระราชกุมาร) นั้น  

ก็แอบออกไปจากพระราชอุทยาน ไปอยู่ในวิหาร 

ในเขตหิมวันต์ ทำให้แจ้งพระปัจเจกโพธิญาณแล้ว  

(ดู สุตฺต.อ.๑/๑๕๘-๑๖๑)

  เปน็อนัพอกลา่วโดยสรปุวา่ พระปจัเจกพทุธเจา้

มีความรู้ความสามารถในการสอนในเบื้องต้น 

ให้เห็นโทษภัยของกิเลสและทุกข์ แต่ไม่อาจสอนเรื่อง

ปฏิปทาที่จักให้บรรลุโลกุตรธรรมได้ การบรรลุ 

โลกุตรธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลผู้บำเพ็ญ 
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บารมมีาเพือ่ปจัเจกโพธญิาณเอง ดงัทีท่า่นกลา่วไวว้า่ 

“พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านัน้ย่อมไม่สามารถบัญญัติ

โลกตุรธรรม (มรรค ผล นพิพาน) แลว้ยกขึน้แสดงได”้ 

(สุตฺต.อ.๑/๙๐) การสอนของท่านไม่ถึงระดับ 

การสอนในรูปแบบของศาสนาได้ และเมื่อมีผู้ศรัทธา

ในพระปจัเจกพทุธเจา้ ผูน้ัน้กส็ามารถบวชแลว้ดำรงชพี 

เหมอืนกบัพระปจัเจกพทุธเจา้นัน่แหละ ทา่นถงึเลา่วา่ 

“บุตรเศรษฐีนั้นไม่คำนึงถึงบริชนทั้งหมด (คนที่อยู่ 

แวดล้อม เช่นมารดาบิดา) ที่คร่ำครวญอยู่ ก็ไปสู่ 

ป่าอสิปตนะ บวชในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้า 

ทั้งหลาย” (สุตฺต.อ.๑/๑๕๑)

  

  ๓.  พระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยกับ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า?

  เป็นความจริงตามที่ท่านกล่าวในตอนต้นว่า 

“พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมอุบัติในกาลที่ไม่มี

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เท่านั้น” (สุตฺต.อ.๑/๙๐) 
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  คอื ถ้าสมัยใดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูแ้ละ

ประกาศธรรมอยู่ สมัยนั้นก็จะไม่มีผู้ตรัสรู้เฉพาะตน 

เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะผู้ที่บารมีเต็มเปี่ยม 

พร้อมตรัสรู้ก็จะเข้าไปฟังธรรมและบรรลุธรรม 

ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ในอรรถกถาขัคควิสาณสูตร เล่าเรื่ อง 

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์สุดท้าย มีชีวิตอยู่ร่วมกาล

กบัเจา้ชายสทิธตัถะ คอืมชีวีติอยู ่และทา่นปรนิพิพาน 

ไปก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

ได้ไม่นาน

  “ได้ยินว่า พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า มาตังคะ 

เป็นองค์สุดท้ายแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ท่านพำนักอยู่ในกรุงราชคฤห์

  ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์ของพวกเราอุบัติแล้ว 

(=เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชแสวงหาทางตรัสรู้)  

เทวดาทั้งหลายพากันมาเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์   

พวกเทพได้ เห็นพระมาตังคปัจเจกพุทธะแล้ว 

เรียนให้ท่านทราบว่า
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  “ท่านผู้นิรทุกข์ พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก”  

(=ตรัสรู้สัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว)

  พระปัจเจกพุทธเจ้ามาตังคะออกจากนิโรธ 

(สมาบัติ) ได้ฟังเสียงบอกเล่าของพวกเทพแล้ว 

กพ็จิารณาอายขุองตนเอง เหน็วา่ชวีติของเราหมดสิน้ 

แลว้ จงึเหาะไปทีภ่เูขามหาปปาตะในหมิวนัตประเทศ 

อันเป็นสถานที่ๆ พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ปรินิพพาน ท่านนำร่างกระดูกของพระปัจเจกพุทธเจ้า 

ทั้งหลายในกาลก่อน ใส่ลงในหุบเหว แล้วนั่งบน 

แผ่นหิน กล่าวคาถาว่า

  “บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว ทำลาย 

สังโยชน์ทั้งหลายแล้ว ไม่สะดุ้งกลัวในเวลาสิ้นชีวิต 

พึงเที่ยวไปคนเดียวดุจนอแรด ฉะนั้น”

  จบคาถาแล้ว ท่านปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส-

นิพพานธาตุ (ดู สุตฺต.อ. ๑/๑๙๘-๙, อป.อ. 

๑/๑/๓๕๐)
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  ๔.  “เมื่อจะทำอุโบสถ ย่อมประชุมกันทำที่  

รัตนมาละ” หมายความว่าอย่างไร?

  ตอบในเบื้องต้นได้ว่า การทำอุโบสถของ 

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย หมายถึงการประชุมกัน

ในวันอุโบสถเพื่อต้อนรับปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆ 

(ผู้ที่บรรลุทีหลัง) จะสอบถามผู้มาใหม่ว่าท่านบรรลุ 

อย่างไร? จากนั้นจะร่วมกันอนุโมทนา

  ความในอรรถกถาอธิบายสถานที่อยู่อาศัย 

สถานที่ประชุม และการทำอุโบสถของพระปัจเจก-

พุทธเจ้าไว้ดังนี้

  “ภูเขาคันธมาทน์นี้อยู่ ณ หิมวันตประเทศ 

อยู่ เลยจากภูเขา ๗ ลูกไป คือ จูฬกาฬบรรพต 

มหากาฬบรรพต นาคปลิเวฐนบรรพต จันทคัพภ-

บรรพต สุริยคัพภบรรพต สุวัณณปัสสบรรพต 

และหิมวันตบรรพต
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  ภูเขาคันธมาทน์ มีเงื้อมเขาชื่อ นันทมูลกะ  

เป็นสถานที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ภายในภูเขามีถ้ำ ๓ ถ้ำ คือ สุวัณณคูหา (ถ้ำทอง) ๑, 

มณิคูหา (ถ้าแก้ว) ๑, รัชตคูหา (ถ้ำเงิน) ๑

  ณ ทางเขา้ออกของมณคิหูา มตีน้ไมช้ือ่มญัชสูกะ 

(ต้นไม้สวรรค์) สูง ๑ โยชน์ กว้าง ๑ โยชน์ จะออก 

ดอกสะพรั่งในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาถึง

  ถัดจากต้นมัญชูสกะไป มีโรงรัตนะทุกชนิด 

ในโรงรัตนะนั้น ลมจะทำการพัดกวาดธุลีออกไป 

มีลมพัดเกลี่ยพื้นให้ราบเรียบ มีลมหอบน้ำจาก 

สระอโนดาตมาโปรยลงพื้น มีลมพัดพากลิ่นของ 

ดอกไม้หอมจากป่าหิมวันต์เข้ามา พร้อมกับโปรย 

ดอกไม้ลงตามพื้น และมีลมพัดปูลาดเครื่องลาดไว้ 

เรียบร้อย เพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

มานั่งประชุม ในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้น  

และในวันอุโบสถ นี้เป็นธรรมดาของสถานที่นั้น
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  พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ (=องค์ที่เพิ่งบรรลุ 

ปัจเจกโพธิญาณ) ไปในที่นั้นแล้ว นั่งบนอาสนะ 

ลำดบันัน้ ถา้ในเวลานัน้มพีระปจัเจกพทุะเจา้อืน่ๆ อยู ่

พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็จะมาประชุมกัน

  ครัน้นัง่แลว้ กจ็ะเขา้สมาบตับิางสมาบตั ิออกจาก 

สมาบัติแล้ว แต่นั้นเพื่อที่จะให้พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ทั้งปวงอนุโมทนา

  พระสังฆเถระ (พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอาวุโส 

สูงสุด) จะถามกรรมฐานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 

ผู้มาใหม่อย่างนี้ว่าท่านบรรลุอย่างไร? ในเวลานั้น  

พระปัจ เจกพุทธเจ้ าผู้มาใหม่ก็จะกล่าวตอบ”  

(อป.อ.๑/๑/๒๖๓)

  ๕.  ธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้?

  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ทั้งหลาย สำคัญหมายวิราคะ (=ปราศจากราคะ) 

ในวัตถุแห่งราคะ (=กิเลสกามและวัตถุกาม) มีจิต 

ปราศจากความกำหนัดในโลกที่มีความกำหนัด 
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ละธรรมเครื่องเนิ่นช้า ชนะทิฏฐิ  (มิจฉาทิฏฐิ   

๖๒ ประเภท) อันเป็นเหตุให้ดิ้นรน แล้วบรรลุ 

พระโพธิญาณ ในเพราะเหตุนั้นนั่นเอง” (ขุ.อป. 

ข้อ ๒)

  อรรถกถาเถรคาถาระบุว่า ตรัสรู้อริยสัจ ๔ 

เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสาวก 

ของพระพุทธเจ้านั่นแล (เถร.อ.๑/๑๔,๑๙ ดูหน้า ๙๒ 

เรื่อง พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท)

 
จากหนังสือตามรอยพุทธประวัติ ๘๐ พรรษา

การเสด็จอุบัติขึ้นในโลกของพระบรมศาสดา

คุณสุมารัตน์ วิประกษิต

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๘
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ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม
อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

  สวสัดคีรบัทา่นสมาชกิทีเ่คารพทกุทา่น วนัเวลา 
ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ถึงวันมาฆบูชาอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งทางมูลนธิฯ ก็จัดให้มีงานบุญทอดผ้าป่า เพื่อให้ 
ท่านสมาชิกทั้งหลายได้มีส่วนในการบำรุงมูลนิธิฯ  
ให้มีกำลังในการเผยแผ่ธรรมไปได้นานๆ และ 
ในครั้งนี้ก็จะมีการซ่อมแซมเรือนเมธี ให้เป็นที่พัก 
ของพระอาจารย์ ที่มาแสดงธรรมที่มูลนิธิแนบ 
มหานีรานนท์ของเรานี้ และมีท่านพระอาจารย์บุญมี
จากวัดเขาสนามชัย มาช่วยเรื่องของการอบรม 
วิปัสสนาปีละหลายๆ ครั้ ง ก็ขออนุโมทนากับ 
พระอาจารย์บุญมีด้วยครับ ทางสำนักจึงจัดให้มีการ 
ซ่อมแซมเรือนเมธี ที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลับมามี 
สภาพดีดังเดิม เพื่อให้ความสะดวกแก่พระอาจารย์ 
ทั้งหลายอย่างเต็มที่ ก็ขอกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา 
ของท่านทั้งหลายนี้ จงเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพาน 
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ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านครับ ขอเข้าสู่ 
สารธรรมที่น่ารู้เลยนะครับ
  
  คำถามที่ ๔๑ เคยได้ยินมาว่าสัตว์ทั้งหลายต้อง 
เวยีนวา่ยใน “ภพนอ้ยภพใหญ”่ คำวา่ ภพนอ้ยภพใหญ ่
หมายถึงอะไร
  คำตอบคือ ภพน้อยหรือปริตตภพ หมายถึง 
กามภพ ได้แก่ กามภูมิ ๑๑ มีอบายภูมิ ๔ มนุสสภูมิ 
๑ และเทวภมู ิ๖ ทีว่า่ภพเหลา่นีเ้ปน็ภพนอ้ย เพราะเปน็ 
ภูมิที่รับอารมณ์เป็นกามธรรมที่เกี่ยวกับ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์อันเนื่องด้วยกาม
เป็นส่วนมาก เป็นภูมิที่มีอานุภาพน้อยจึงได้ชื่อว่า 
ปริตตภพ หรือ “ภพน้อย”
  ภพใหญ่ หรือ มหัคคตภพ หมายถึง รูปภพ 
และอรูปภพ ได้แก่ รูปภูมิ ๑๖ และอรูปภูมิ ๔ ที่ว่า 
ภพเหล่านี้จัดเป็นภพใหญ่ เพราะเป็นภพภูมิที่มี 
อารมณอ์นัประณตีกวา่ คอื มอีารมณท์ีเ่กีย่วกบัรปูฌาน  
และอรูปฌาน ซึ่งมีสภาวะจิตที่สงบ และประณีตมาก 
และยังเป็นภพภูมิที่มีอานุภาพมาก คือ สามารถ 
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ขม่กเิลสนวิรณต์า่งๆ ไมใ่หก้ำเรบิเปน็วกิขมัภนปหาน  
ดังนั้นพรหมทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีกิเลสน้อยมาก 
อกุศลจิตแทบจะไม่ปรากฏเลย เพราะถูกข่มไว้ด้วย 
ฌานเกือบทั้งหมด กิเลสที่มีก็จะเป็นอย่างกลาง 
เล็กๆ น้อยๆ เช่นยังมีความยินดีในรูปฌานบ้าง 
อรูปฌานบ้าง ส่วนกาม ตัณหา และโทสะ ไม่เกิดกับ 
ท่านเหล่านี้เลย แม้ท่านจะไม่ได้อยู่ในฌานกิเลส 
อย่างหยาบๆ ที่เป็นนิวรณ์ก็ไม่เกิดกับท่านเพราะว่า 
ภวังคจิตของท่านเป็นอัปปนาจิต จึงสามารถข่มกิเลส
นิวรณ์ได้ชั่วอายุขัยของท่าน ภพภูมิเหล่านี้จึงได้ชื่อว่า 
“ภพใหญ่” หรือ มหัคคตภาพ
  อีกนัยหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า การนำ ๒ ภพ 
มาเปรียบเทียบกัน ภพใดอยู่สูงกว่าก็เป็นภพใหญ่ 
ภพใดอยู่ต่ำกว่าก็เป็นภพน้อย เช่น มนุษย์เทียบกับ 
สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ก็เป็นภพใหญ่สัตว์เดรัจฉาน 
ก็ เป็นภพน้อย แต่ถ้ามนุษย์ไปเทียบกับเทวดา 
มนุษย์ก็เป็นภพน้อย เทวดาก็เป็นภพใหญ่ ส่วน 
สัตว์เดรัจฉานเทียบกับเปรต สัตว์เดรัจฉานก็เป็น 
ภพใหญ่ เปรตก็เป็นภพน้อย เป็นต้น
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  มีข้อน่าสังเกตว่า ภพที่ใหญ่ที่สุดคือ อรูปภพชั้น 
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ แต่พระองค์ทรงเปล่ง 
อทุานวา่ ทา่นอาฬารดาบสและอทุกดาบสไปเกดิเปน็ 
อรูปพรหม ท่านทั้ง ๒ นี้ ฉิบหายใหญ่แล้ว ไปเกิดใน 
ภพภูมิที่สูงสุดแล้วจะฉิบหายได้อย่างไร ที่ว่าฉิบหาย 
หมายถึงว่าท่านได้วิบัติจากมรรคผลนิพพานเสียแล้ว 
เพราะเป็นอรูปภพ ไม่มีรูปใดๆ เลย (อรูเป นตฺถิ 
กิญฺจิปิ )  ดังนั้นจึ งไม่มีตาได้ เห็นผู้แสดงธรรม 
ไม่มีหูไว้ฟังธรรม เมื่อไม่ได้พบกัลยาณมิตร โอกาส 
บรรลุมรรคผลจึงไม่มีเลย พระพุทธองค์จึงทรงเปล่ง 
อุทานว่า อาจารย์ทั้ง ๒ ฉิบหายใหญ่แล้ว ก็มีผู้แย้งว่า
แม้ไปเกิดเป็นอรูปพรหมก็ไม่น่าเสียหายอะไร  
หมดอายุขัยหกหมื่นหรือแปดหมื่นสี่พันมหากัปป์  
ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ก็มีโอกาส 
ฟงัธรรมและบรรลธุรรมได ้แตว่า่เหตผุลสลบัซบัซอ้น
กว่านั้นมากครับ เพราะอรูปพรหมไม่มีตาไม่มีหูจึง 
ไม่มีเพื่อน แม้ออกจาอรูปฌานสมาปัติ ก็ไม่มีโอกาส 
พบเห็นใครๆ เลย ก็ไม่รู้จะทำอะไรจึงเข้าอรูปฌาน-
สมาบัติต่อ และการเข้าครั้งหนึ่งๆ ยาวนานมาก 
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บางครัง้เปน็มหากปัปเ์ลยกม็ ียิง่เขา้สมาปตัมิากสมาธ ิ
ก็ยิ่งมีกำลังมาก พอหมดอายุขัยจุติแล้วก็ปฏิสนธิ 
เปน็อรปูพรหมตอ่ไปอยา่งนีเ้รือ่ยๆ โอกาสทีจ่ะกลบัมา 
เกิดในกามภูมิจึงริบหรี่เต็มที ดังนั้น แม้พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ไปเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ท่านก็อยู่ของท่าน 
อย่างนั้นไปเรื่อยๆ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ใน 
อรูปภูมิสุดแสนจะยาวนาน ดังนั้น ใครที่ยังไม่ได้เป็น 
พระอริยบุคคล อย่าไปทำอรูปฌานเลยนะครับ 
เดี๋ยวจะหมดโอกาสบรรลุมรรคผล แต่ถ้าบรรลุเป็น 
พระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วทำอรูปฌาน 
ตายไปเกิดเป็นอรูปพรหม อย่างนี้  ไม่ เป็นไร 
เพราะท่านสามารถเจริญมรรคต่อๆ ไปจนบรรลุ 
เป็นพระอรหันต์และปรินิพพานในอรูปภพนั้น 
ได้ครับ
  กม็ผีูส้งสยัอกีวา่ พระพทุธองคม์อีภญิญาสามารถ 
สื่อกับใครทางใจก็ได้ แล้วทำไมไม่สื่อใจไปสอนธรรม 
ให้อาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ก็อธิบายว่า การสื่อทางใจกัน  
ทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องมีหทยวัตถุที่เป็นแหล่งรับส่ง 
สัญญาณครับ เมื่อผู้รับไม่มีหทยวัตถุที่เป็นเครื่องรับ 
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สัญญาณ จึงไม่อาจรับการสื่อสารจากพระพุทธองค์  
และอี ก เหตุ ผลคื อผู้ ที่ จ ะบรรลุ ม รรคแรกคื อ 
โสดาปัตติมรรคต้องมีอารมณ์เป็นรูปและนาม 
จึงจะเกิดนามรูป-ปริจเฉทญาณได้ เมื่อในอรูปภูมิ 
ไม่มีรูปใดๆ เลย การเกิดนามรูปปริจเฉทญาณที่เป็น
ญาณแรกจึงเกิดไม่ได้ โอกาสที่ญาณที่สูงขึ้นไปจะเกิด
จึงไม่มีครับ ดังนั้นในขณะที่เรามีทั้งนามรูป และ 
ยังมีกัลยาณมิตร ผู้ชี้แนะจึงควรหาเวลามาปฏิบัติ 
เจริญสติปัฏฐานบ้างนะครับ
  
  คำถามที่ ๕๒ ที่ท่านกล่าวว่า “ไม่เห็นทุกข์ 
ไม่เห็นธรรม” หมายถึงอะไร คนที่จะมาสนใจธรรมะ
ต้องมีความทุกข์เท่านั้นหรือจึงจะมาสนใจธรรมะ  
ส่วนคนท่ียังไม่มีทุกข์คงจะไม่มีโอกาสสนใจธรรมะเลย 
ใช่หรือไม่
  คำตอบคือ คนส่วนมากมักจะเข้าใจเช่นนั้นว่า  
“ถ้าไม่มีทุกข์คงจะไม่เข้าวัดมาฟังธรรมหรอก” ซึ่งก็มี 
คนเป็นจำนวนมากที่เป็นเช่นนั้นจริงๆ คือตอนที่ 
ไม่ทุกข์ก็เพลิดเพลินกับกามสุขไปเรื่อยๆ จะชวนมา 
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ฟังธรรมก็จะปฏิเสธไม่สนใจ และบอกว่าไว้รอแก่ๆ  
ก่อนหรือมีทุกข์ก่อนค่อยไปฟังธรรม แล้วแน่ใจ 
หรือครับว่าจะมีอายุอยู่ถึงแก่ชรา หรืออาจจะอยู่ได้ 
จนแก่ชรา แต่สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่มีเรี่ยวแรงจะมา 
ฟังธรรม หรือไม่ก็ต้องอยู่เลี้ยงหลานเลี้ยงเหลน  
ไม่มีเวลามาฟังธรรมก็มีข้ออ้างของกิเลสไปเรื่อยๆ
  แต่คำว่า “ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม” ต้องเห็น 
ทุกข์จึงจะเห็นธรรมได้ มีความหมายลึกซึ้งกว่านี้มาก
ครับ ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่เพียงทุกขเวทนาหรือโทมนัส-
เวทนาเทา่นัน้ แตเ่ปน็สงัขารทกุขท์ีม่คีวามเกดิแกเ่จบ็
ตาย หรือว่า รูปนาม ขันธ์ ๕ ที่มีความเป็นไตรลักษณ์ 
คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปอยู่เสมอๆ โดยที่เรา 
ไม่อาจไปรู้ได้ด้วยการนึกคิด สรุปแล้วที่ว่า ไม่เห็น 
ทุกข์นั้น หมายถึง ไม่ เห็นทุกข์สัจจะ ที่อยู่ ใน 
อรยิสจัจ ์๔ นัน่เอง สว่นทีว่า่ ไมเ่หน็ธรรมนัน้หมายถงึ 
ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม คือ การบรรลุมรรคผลนั่นเอง 
ดังนั้นผู้จะเห็นธรรมได้ คือได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุ
มรรคผลได้ ต้องมีการเห็นทุกข์ คือต้องรู้จักสภาวะ 
ของทุกขสัจจะเสียก่อน เมื่อกำหนดรู้ในทุกขสัจจะ 
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มีการเห็นว่ารูปนามขันธ์ ๕ เป็นกองทุกข์ที่ไม่ควร 
แก่การยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงมีการละสมุทัย ตัวตัณหา 
อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือรูปนามขันธ์ ๕ ทีละเล็ก 
ละน้อยเมื่อปัญญามีกำลังมากขึ้น การทำให้แจ้ง 
ซึง่พระนพิพานกใ็กลเ้ขา้มา และขณะเดยีวกนักเ็ทา่กบั 
กำลงัเจรญิมรรคมอีงค ์๘ ไปในตวั กเ็ทา่กบักำลงัทำกจิ 
ในอริยสัจจ์ ๔ อยู่ เมื่อทำเหตุถูกต้องแต่ต้นคือการ 
กำหนดรู้ทุกข์ การได้เห็นธรรมคือบรรลุมรรคผล 
จงึจะเกดิขึน้ได ้ดงันัน้คำวา่ “ไมเ่หน็ทกุข ์ไมเ่หน็ธรรม 
ตอ้งเหน็ทกุขจ์งึจะเหน็ธรรม” จงึเปน็คำกลา่วทีถ่กูตอ้ง 
ด้วยประการฉะนี้
  
  คำถามที่ ๕๓ คำกล่าวที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม 
ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต” หมายถึงอะไร ก็พระพุทธเจ้า 
ปรินิพพานไป ๒๕๕๙ ปีแล้วจะไปเห็นพระพุทธเจ้า 
อีกได้อย่างไร
  คำตอบคือ  คำว่า “ผู้ ใดเห็นธรรม” ก็มี 
ความหมายต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วคือ ได้ดวงตา 
เห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ส่วนคำที่ว่า 
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“ผู้นั้นเห็นเรา” ไม่ได้หมายถึงเห็นพระพุทธเจ้า 
แต่หมายถึงสภาวะพุทธะ คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
ในธรรม ซึ่งสภาวะเช่นนี้จะเกิดกับผู้ที่บรรลุเป็น 
พระอรยิบคุคล ผูน้ัน้กจ็ะเขา้ถงึความเปน็พทุธะในตน 
จงึเปน็ขอ้เปรยีบเทยีบวา่ “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา” 
ครับ
 
  คำถามที ่๕๔  ในหนงัสอืปรจิเฉทที ่๑ จติปรมตัถ ์
ได้เห็นว่าจิตมีชื่ออยู่ ๑๐ ชื่อ แต่มีชื่อที่อ่านแล้ว 
ไม่เข้าใจความหมายคือจิตที่มีชื่อว่า “ปัณฑระ” 
อยากทราบว่าหมายถึงอะไร
  คำตอบคือ  ปัณฑระ เป็นชื่อ ๆ หนึ่งของจิต  
แปลว่า ผ่องใส ที่ว่าผ่องใสหมายถึง จิตที่เป็นธรรมชา
ติที่รู้อารมณ์นั้น เฉพาะตัวของจิตโดยลำพัง ที่ไม่ได้ 
เกี่ยวกับเจตสิก มีสภาพผ่องใส เปรียบเหมือนแก้ว 
แก้วน้ำเปล่าที่ยังไม่ได้ใส่น้ำลงไป เมื่อใส่น้ำสีอะไร 
ลงไปก็มีน้ำ น้ำเปล่าที่ยังไม่ได้ใส่น้ำลงไป เมื่อใส่น้ำ 
สีอะไรลงไปก็มีน้ำสีนั้นอยู่ในแก้ว แต่ตัวแก้วน้ำนั้น 
ก็มีสีใสๆ อยู่อย่างเดิมนั่นเอง น้ำเหมือนเจตสิก 

_17-0087.indd   111 1/26/17   11:34:10 AM



112

แก้วเหมือนจิต ดังนั้นคำว่า ปัณฑระ จึงหมายถึง 
สภาพของจิตที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเจตสิกนั่นเอง 
แม้จะมีอกุศลเจตสิกมาประกอบ เฉพาะตัวอกุศล-
เจตสิกเท่านั้นที่เป็นอกุศล แต่ตัวจิตก็ยังคงความ 
ผ่องใสอยู่ในตัว จึงมีชื่อว่า ปัณฑระด้วยเหตุผลดังนี้
  
  คำถามที ่๕๕  แลว้คำวา่ “จติประภสัสร” แปลวา่ 
อะไร เหมือนกับ จิตปัณฑระ หรือไม่
  คำตอบคอื  เปน็การแสดงความหมายคนละนยั 
กนัครบั คำวา่ “จติประภสัสร” หมายถงึ สภาพของจติ 
ที่ผ่องใสเพราะไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยอกุศลเจตสิก 
องค์ธรรมได้แก่ภวังคจิต ๑๙ ภวังคจิตทั้ง ๑๙ ดวง  
ลว้นไมม่อีกศุลเจตสกิเขา้ประกอบเลยแมแ้ตด่วงเดยีว 
จึงมีสภาพผ่องใส เมื่อจิตขึ้นวิถีอารมณ์ใหม่และ 
ถูกปรุงแต่งด้วยอกุศล จิตจึงเศร้าหมองลงด้วยอกุศล 
เจตสกิทีม่าปรงุแตง่นัน้ เราเคยไดย่นิคำวา่ จติเดมินัน้ 
ผ่องใส เมื่อมีกิเลสจรมาจึงเศร้าหมอง คำว่าจิตเดิม 
ไม่มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกตรงไหนเลย คงจะเป็น 
โวหารว่าเดิมทีจิตเป็นภวังค์จึงผ่องใส เมื่อมีกิเลส 
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คอือกศุลเจตสกิมาปรงุแตง่สภาพของจติจงึดหูมองลง 
แต่ถ้าจิตถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกฝ่ายดีที่เป็นโสภณ 
เจตสิกจิตนั้นก็มีสภาพผ่องใส เรียกว่า จิตประภัสสร 
ก็ได้ครับ ดังนั้นเราจึงควรเลือกสรรให้เจตสิกฝ่ายดีๆ 
มโีสภณเจตสกิ ๒๕ มาปรงุแตง่จติบอ่ยๆ ยิง่ไดป้ญัญา 
เจตสิกมาปรุงแต่งก็ยิ่งดี จิตจะยิ่งผ่องใสมากยิ่งขึ้น  
และปญัญานัน้กจ็ะเปน็เหตใุหเ้ขา้ถงึมรรคผลนพิพาน
ได้ด้วยนะครับ
  ฉบับนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้ หากท่านสมาชิก 
อยากทราบเรื่องใด ก็โทรมาถามได้ที่หมายเลข  
๐๘๖-๓๑๗๙๗๗๑ นะครับ เผื่อคำถามของท่านเป็น 
ประโยชน์กับผู้อื่นได้ จะได้นำมาลงในปัญญาสาร 
ฉบับต่อไปด้วย ท้ายที่สุดนี้ขอความสุข ความเจริญ  
ความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมจงมีแก่ท่านสมาชิก 
โดยทั่วกันครับ
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โพธิปักขิยธรรม
ส.อภิมนต์บุตร

โพธิปักขิยธรรม คืออะไร ?
  โพธิปักขิยธรรม นี้ เมื่อแยกบทแล้วได้ ๓ 
ความหมาย คือ ;-  
  โพธิ + ปักขิย + ธรรม 
  โพธิ แปลว่า รู้ หมายถึง ปัญญาที่เข้าไปรู้ 
สภาพธรรม หรือ ที่เข้าไปตรัสรู้อริยสัจ ๔ ทำให้หมด
สิ้นกิเลสที่สั่งสมมาหลายภพชาติ 
  ปักขิย แปลว่า ปีก หรือ เป็นฝ่าย คือเป็นฝ่าย 
มัคคญาณ ปักษี นกมีปีก ๒ ข้าง 
  การเล่นฟุตบอล ผู้เล่นแบ่งเป็นปีกซ้าย ปีกขวา 
ช่วยกันทำงาน การรบทัพจับศึก 
  แม่ทัพก็แบ่งทัพออกเป็นปีกซ้าย ปีกขวา 
บุกโอบล้อมทำลายข้าศึก คือกิเลส
  ธรรม แปลวา่ สภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ ทำลายขา้ศกึ 
คือกิเลส 
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  โพธิปักขิยธรรม จึงหมายถึง สภาวธรรม 
ที่เกิดขึ้น เป็นฝ่ายของปัญญาที่เข้าไปรู้สภาพธรรม 
หรือ หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ ปัญญาในมรรค เข้าไป 
ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไป  
  โพธปิกัขยิธรรม นีม้แีสดงในพระสตูรมากมาย 
เป็นการแสดงโดย เทศนานัย ให้รู้การทำงานของ 
ศีล สมาธิ ปัญญา โดยพิสดาร
  ทีแสดงว่า โพธิปักขิยธรรม ที่เป็นฝ่ายของ 
มัคคญาณ ได้เพราะเป็นปัญญาในกุศลจิตที่เกิดจาก
การปฏิบัติเข้าไปรู้รูปนาม เป็นการละ อวิชชา 
อย่างหยาบที่ไม่รู้สภาพธรรม คือ อาการ นั่ง นอน  
ยืน เดิน ว่าเป็น รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน 
และประหารกเิลสคอืสกักายทฏิฐ ิทีม่มีาหลายภพชาต ิ
มีความเห็นผิดว่า เรานั่ง เรานอน เรายืน เราเดิน 
ออกไปทุกครั้งที่มีการกำหนดรู้ เมื่อรู้ว่าเป็นรูปนั่ง 
รู้ว่านามรู้รูปนั่งเป็นต้น 
  ย่อมละความยึดว่า อาการนั่ง นอน ยืน เดิน 
ที่เคยรู้ว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ออกไป 
เป็นขณะๆ นี้เป็นกุศลที่กำลังเกิดขึ้น ที่เรียกว่า 
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วิ วัฏฏคามินีกุศล  เป็น  กุศลที่ ละกิ เลสเป็น  
ตทังคปหาน ทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 
เพราะ ปัญญา+สติ ไปรู้ว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา 
ละความเห็นผิด ว่าเป็นเรา ละความยินดี ใน รูปนั่ง 
ว่าเป็น เรานั่ง เราสบาย ออกไป ละ ความเห็นผิด 
ที่เคยรู้ว่า เรานั่ง เราฉลาด ที่ทำให้นั่งสบายออกไป 
เพราะยิ่งตามรู้ ตามดู ไม่มีท่าไหนสบาย แม้นามที่รู้ 
ก็ไม่มีสิ่งที่น่ายินดี น่าพอใจเลย ผู้ที่ตามรู้ตามดู 
ย่อมเห็นแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเท่านั้น 
ตัณหา จึงอาศัยรูปนามที่กำหนดรู้นี้ไม่ได้ เพราะ 
สติและสัมปชัญญะที่ตั้งอยู่กับ รูปนาม แย่งอารมณ ์
ของ โมหะ(ความไม่รู้ )ที่ปิดบังรูปนามออกไป  
ตัณหา จึงถูกตัดจากอารมณ์ ขาดอาหารไม่มีโอกาส 
ไปยินดีใน อิริยาบถเหล่านั้นได้
  กุศล ใดๆ ที่ไม่มี นามรูปเป็นอารมณ์ กุศล 
เหล่านั้น ย่อมเป็นอาหารให้ ตัณหา ยินดีพอใจ 
ว่าเราได้ทำกุศล กุศลนั้นเป็นของเรา เราย่อมได้ 
สุขวิบาก กุศลเหล่านั้นจึง ชื่อว่า วัฏฏคามินีกุศล  
กุศลที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุดไม่ได้ 
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  ปกติ ตัณหา ย่อมเกิดได้ตลอดเวลา ไม่ว่า 
จะรู้เรื่องภายในตน หรือรู้เรื่องภายนอกตน ด้วย 
อาศัย อวิชชา ปิดบังไม่ให้รู้ความจริงของนามรูป 
ย่อมเห็น ย่อมยินดี ปรารถนาว่า นามรูปนั้น สวยงาม 
(สุภวิปลาส)  นามรูปนั้นให้ได้มาซึ่ งความสุข 
(สุขวิปลาส) นามรูปนั้นเที่ยง (นิจวิปลาส) 
นามรูปนั้นเป็นตัวตน (อัตตวิปลาส) 
  แต่เมื่อสติและสัมปชัญญะที่ตั้งอยู่กับ รูปนาม 
แย่งอารมณ์ของ โมหะ(ความไม่รู้)ที่ปิดบังรูปนาม 
ออกไป ยิ่งไปเห็นความดับไปสิ้นไปของนามรูป 
เกิดวิปัสสนาปัญญา ตัณหา จึงถูกตัดจากอารมณ์ 
ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสเกิด จะไปยินดีใน นามรูปที่ 
ไม่มีแก่นสาร ไม่มีสาระเหล่านั้นได้ ทั้ง สติ และ 
ปัญญา ที่ เกิดกับ กุศลจิตเหล่านั้นจึงเป็นเหตุ 
และเป็นฝ่ายให้เกิด มัคคญาณ (มรรคปัญญา)ธรรม
นี้จึงเป็นเหตุให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ พ้นการเวียนว่าย 
ตายเกิดในที่สุด
  ทีแ่สดงวา่ โพธปิกัขยิธรรม คอืธรรมทีเ่ปน็เหตใุห ้
ปัญญาในมรรค เข้าไป ตรัสรู้อริยสัจ ๔ คำว่า ธรรม 
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นี้หมายถึงสภาพธรรมที่มีการกำหนด รู้ทุกข์ คือ 
รูปนามภายในตน ตัว สติ + ปัญญา เป็นเหตุให้ละ 
สมุทัย คือโลภะ ที่เคยยินดีในสิ่งที่รู้ สิ่งที่มี สิ่งที่เป็น 
ตัวสติ + ปัญญา ย่อมตีต้อน ตามรู้ตามดูความจริง 
ของอารมณ์ รูปนาม มากเท่าไร รูปนาม ย่อมแสดง 
ความดับไป เสื่อมไป สิ้นไป มีแต่ ทุกข์ มีแต่ โทษ 
หาสาระ แก่นสารใดๆ ไม่ได้ เลย มีหูก็ปวดหู 
มีหัวก็ปวดหัว มีขาก็ปวดขา มีใจก็ทุกข์ใจ มีแต่โรค 
มีแต่โทษ มีลาภก็ ทุกข์ เพราะลาภนั้น มียศก็ ทุกข์ 
เพราะยศนัน้ มสีขุเพราะอะไรก ็ทกุขเ์พราะสขุเหลา่นัน้ 
มีสรรเสริญใดเกิดก็ ทุกข์ เพราะสรรเสริญนั้นๆ 
ธรรมเหลา่นัน้ลว้นบบีคัน้ใหเ้ปน็ ทกุข ์โดยการเกดิขึน้ 
โดยการตั้งอยู่ สภาพที่ทนได้ยากแม้อาการที่ดับไป 
สิ้นไปไม่เหลือ แล้วเกิดอีก ต้องรู้ ต้องทนรู้ แม้ทน 
ได้ยาก แต่ต้องจำทน จำต้องรู้ ตัณหา เหล่านั้นย่อม 
เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจลำดับแห่ง วิปัสสนาญาณ 
ทั้งหลาย เป็นเหตุไปแจ้ง นิพพาน ในขณะแห่ง  
มรรคจิต ด้วยอำนาจแห่ง องค์มรรค ที่ เจริญ 
ตามลำดับจนสมบูรณ์แล้ว 
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  ที่ชื่อว่า โพธิปักขิยธรรม สภาวธรรมที่เกิดขึ้น 
เป็นฝ่ายของ ปัญญา ที่เข้าไปรู้สภาพธรรม หรือ 
หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ ปัญญาในมรรค เข้าไป 
ตรัสรูอ้ริยสัจ ๔ 
  โพธิปักขิยธรรม เหล่านี้ว่าโดยองค์ธรรม 
ตัวทำงานมี ๑๔ ตัวคือ 
  เอกัตคตา ๑ วิตก ๑ วิริยะ ๑ ปีติ ๑ ฉันทะ ๑   
สัทธา ๑ สติ ๑ ปัสสัทธิ ๑ ตัตรมัชฌัตตตา ๑  
วีรตี ๓ ปัญญา ๑ จิต ๑    
  และแสดงสภาวะความสามารถทีรู่อ้ยูก่บัอารมณ ์ 
รูปนาม แตกต่างกันไป ๗ หมวด ๓๗ หน้าที่  
เกิดขึ้นในขณะแห่ง มรรคจิต ได้แก่ 
  ๑.  สติปัฏฐาน    มี  ๔ 
  ๒.  สัมมัปปธาน   มี  ๔
  ๓.  อิทธิบาท     มี  ๔
  ๔.  อินทรีย์     มี  ๕
  ๕.  พละ       มี  ๕
  ๖.  โพชฌงค์    มี  ๗
  ๗.  มรรค      มี  ๘  
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อุปมาการทำงานของหมวดธรรมทั้ง ๗ 
  ๑.  สติปัฏฐาน ๔ ความสามารถในการทำงาน
ของ ผู้ปฏิบัตินั้นมีการเรียนรู้ สตินั้นเป็นไปทั้ง ปริยัติ 
รูเ้พราะอาศยัสญัญา ความรูค้วามเขา้ใจจากการเรยีน 
เป็นทั้งปฏิบัติ เมื่อเริ่มเจริญสติ ยังไม่รู้ ปัจจุบันรูป 
ปัจจุบันนาม (เปรียบเหมือนเด็กอ่อน ยังไม่หัดเดิน) 
สักแต่ มีสต ิไม่หลงลืม ด้วยอำนาจ อินทรียสังวรศีล 
(เริ่มมีศีลวิสุทธิ)องค์คุณของ สติปัฏฐาน ได้แก่ 
(อาตาปี สัมปชาโน สติมา)
  สงเคราะห์ สติปัฏฐาน ลงใน ศีล,สมาธิ 
ปัญญา
  สตมิา เปน็ ศลี, อาตาป ีเปน็ สมาธ,ิ  สมัปชาโน 
เป็น ปัญญา 

  ๒.  สมัมปัปธาน ความเพยีรของผูป้ฏบิตัมิกีำลงั 
พยายามไม่ให้ตกไปจากปัจจุบัน รูปนาม ของตน 
ตามรู้ทัน ปัจจุบันรูป ปัจจุบันนาม ไม่ได้ขาด  
(เปรียบเหมือนเด็กโตขึ้น เริ่มหัดเดินด้วยตนเอง) 
จิตมีกำลังมุ่งมั่น ตัว สติ มีกำลังสามารถกั้น นิวรณ์  
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คือ อภิชฌา และ โทมนัสไว้ได้เป็นตทังคปหาน 
ถ้าผู้เจริญ สมถ จิตของโยคาวจร ผู้ปฏิบัตินั้น)
ย่อมเข้าถึง อุปจารภาวนา (มหากุศลจิต) อัปปนา-
ภาวนา (มหัคคตกุศลจิต) ที่เกิดขึ้นกั้นกระแสนิวรณ์ 
ไว้ได้ 
  สงเคราะห์ สัมมัปปธาน คือ วิริยะลงใน 
สมาธิขันธ์

  ๓.  อิทธิบาท ผู้ปฏิบัติชื่อว่ามี ฤทธิ์ ชนะกิเลส 
คือสามารถตั้งอยู่กับปัจจุบันรูปนาม รู้รูปโดยความ 
เป็นรูป รู้นามโดยความเป็นนามแล้ว สามารถแยก 
รปูนามออกจากกนั (เปรยีบเหมอืนเดก็โตรูค้วามแลว้) 
เข้าถึง ทิฏฐิวิสุทธิ เข้าถึง นามรูปปริจเฉทญาณ 
ตัวทำงาน คือ อาตาปี สติมา สัมปชาโนเป็นไป 
พร้อมกัน ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ด้วยอำนาจของ 
อิทธิบาท ที่เป็นไปพร้อมกันของ ฉันท วิริย จิตต 
วิมังสา 
  ฉันท ความพอใจในการตั้งอยู่กับอารมณ์ 
รูปนาม
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  วิริยะ ความเพียรที่มีกำลังให้สติตั้งอยู่กับ 
อารมณ์รูปนาม
  จิตต ความตั้งใจมั่นจดจ่ออยู่กับอารมณ์รูปนาม 
  วิมังสา ความเข้าใจที่มีกำลัง ทำให้ตั้งอยู่กับ 
อารมณ์ รูปนาม 
  สงเคราะห์ อิทธิบาท ลงใน ศีล, สมาธิ ปัญญา 
  ฉันทิทธิบาท  สงเคราะห์  ลงใน ศีลขันธ์
  วิริยิทธิบาท  สงเคราะห์  ลงใน สมาธิขันธ์  
  จิตติทธิบาท  สงเคราะห์  ลงใน สมาธิขันธ์
  วิมังสิทธิบาท สงเคราะห์  ลงใน ปัญญาขันธ์
และ อิทธิบาท ใน โพธิปักขิยธรรม นี้เป็นธรรม 
ที่มีกำลังแรงกล้า ยอมสละแม้ชีวิต เพื่อทำให้สำเร็จ 
โลกุตรกุศล ฤทธิ์  ที่ว่านี้ทำให้สำเร็จ ปัญญา 
ความรู้พิเศษ ๕ ประการคือ 
  ๑) อภิฺเ เยสุ ธมฺเมสุ อภิฺาสิทฺธิ ได้แก่ 
ฤทธิ์ คือ ปัญญา ที่เข้าไปรู้ เญยยธรรม คือรู้ รูปนาม 
ที่ควรรู้
  ๒) ปริฺเ เยสุ ธมฺเมสุ ปริฺาสิทฺธ ิได้แก่ 
ฤทธิ์ คือ ปัญญา ที่เข้าไปรู้ความจริงของ ทุกข์สัจจะ 
ที่ควรรู้
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  ๓) ปหาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ ปหานาสิทฺธิ ได้แก่ 
ฤทธิ์ คือ ปัญญา ที่สำเร็จการละ สมุทัย ที่ควรละ
  ๔)  สจฺฉิกาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ สจฺฉิกิริยาสิทฺธิ 
ได้แก่ ฤทธิ์ คือความสำเร็จการแจ้ง นิโรธสัจจะ 
ที่ควรแจ้ง
  ๕)  ภาเวตพฺเพสุ ธมฺเมสุ ภาวนาสิทฺธิ ได้แก่ 
ฤทธิ์ คือความสำเร็จในการเจริญ มัคคสัจจะ 
ที่ควรเจริญ

  ๔.  อินทรีย์ สภาวะที่เป็นใหญ่ เป็นผู้ปกครอง 
ธรรมทีเ่กดิรว่มกนักบัตน คอื จติ + เจตสกิ ใหเ้ปน็ไป 
ตามอำนาจของตน เข้าถึง พลวอุทยัพพยญาณ 
(รูว้า่อะไรเปน็ วปิสัสนกูเิลส รูว้า่ ไตรลกัษณ ์เทา่นัน้ 
ที่ เป็นอารมณ์ ของ วิปัสสนา) อุปมา เหมือน 
หนุ่ม สาวที่ปกครองตนเองได้แล้ว ช่วงนี้ผู้ปฏิบัติ 
จะมั่นใจรู้ด้วยตนเองไม่หลุดจากปัจจุบัน รูปนาม
  โดยสภาวะได้แก่ ภาวนาอินทรีย์ ๕ 
  ๑) สัทธินทรีย์ ทำให้ จิต + เจตสิก สัทธา 
ในการกำหนดอยู่กับ รูปนาม 
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  ๒) วิริยินทรีย์ ทำให้ จิต + เจตสิก เพียร 
ในการกำหนดอยู่กับ รูปนาม 
  ๓) สตินทรีย์ ทำให้ จิต + เจตสิก ระลึกรู้ 
กำหนดทันปัจจุบัน รูปนาม ไม่ตกไปจากอารมณ์ 
  ๔) สมาธนิทรยี ์ทำให ้จติ + เจตสกิ ตัง้มัน่อยู ่
ในการกำหนดทัน ปัจจุบันรูป ปัจจุบันนาม
  ๕) ปัญญินทรีย์ ทำให้ จิต + เจตสิก มีความรู้ 
ความเข้าใจเกิด วิปัสสนาญาณ ในขณะกำหนดอยู่ 
กับรูปนามนั้น 

  ๕.  พละ หรือ พลัง กำลังใจ ที่ไม่หวั่นไหว 
ในการต่อสู้กับกิเลส ไม่ยอมล้มเลิกการปฏิบัติ 
ตายก็ไม่กลัว ตัววิปัสสนาญาณ สงเคราะห์เข้าถึง 
(ภงัคญาณ-สงัขารเุบกขาญาณ) ปญัญามกีำลงัมาก 
แต่ตัวกิเลสอ่อนกำลังเพราะไม่ได้อาหาร ตัวสติ + 
ปัญญา มีกำลังมาก อุปมาเหมือนผู้อยู่ในวัยทำงาน 
มีกำลังสู้งาน ไม่ย่อท้อ
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  โดยสภาวะได้แก่ ภาวนาพละ ๕ 
  ๑) สัทธพละ ทำให้ จิต + เจตสิก สัทธา 
ในการกำหนดทนั ปจัจบุนัรปู กำหนดทนั ปจัจบุนันาม 
แม้อาหารน้อย ร้อนมาก หนาวมาก ที่อยู่ไม่สะดวก 
ก็ไม่ย่อท้อ ต่อ ตัณหา อยากสบาย เห็นโทษที่ต้อง 
เวียนเกิดเวียนตาย นี่น่ากลัว  
  ๒) วริยิพละ ทำให้ จติ + เจตสกิ ไมเ่กยีจครา้น 
ในการกำหนดอยู่กับ รูปนาม กลัวการเกิดในภพภูมิ 
ที่เหมือนหลุมถ่านเพลิงที่เผาไหม้รูปนามไม่มีหยุด 
ถ้ายังเกิด 
  ๓) สติพละ ทำให้ จิต + เจตสิก ระลึกรู้ 
กำหนดทันปัจจุบันรูปนาม ไม่ตกไปจากอารมณ์ 
วิปัสสนา 
  ๔) สมาธิพละ ทำให้ จิต + เจตสิก ตั้งมั่นอยู่ 
ในการกำหนดทัน ปัจจุบันรูป ปัจจุบันนาม ช่วยให้ 
สติ+ปัญญา มีกำลังยิ่งขึ้น
  ๕) ปัญญาพละ ทำให้ จิต + เจตสิก มีความรู้ 
ความเข้าใจเกิด วิปัสสนาญาณ ในการเห็นภัย 
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เห็นโทษของ รูปนาม เกิดปัญญาวางเฉย เพราะ 
ละคลายความยินดี เพียรรู้เพื่อปล่อยทิ้ง รูปนาม 
ต่อไป
  สงเคราะห์ อินทรีย์-พละ ลงใน ศีล, สมาธิ 
ปัญญา
  สัทธา   สงเคราะห์  ลงใน ศีลขันธ์
  วิริยะ   สงเคราะห์  ลงใน สมาธิขันธ์  
  สติ     สงเคราะห์  ลงใน สมาธิขันธ์
  สมาธิ   สงเคราะห์  ลงใน สมาธิขันธ์
  ปัญญา  สงเคราะห์  ลงใน ปัญญาขันธ์
 
  ๖.  โพชฌงค์ ส่วนประกอบ ที่ช่วยสนับสนุน 
ให้เข้าถึงการ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ของ อริยบุคคล 
ทั้งหลาย อุปมา เหมือน ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความ 
สามารถในงานทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้การงาน 
ต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ 
  ใน วิปัสสนาญาณ นี้มีกำลังมาก ที่เรียกว่า 
สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ เป็น 
ญาณปญัญา ทีเ่กดิใน มรรควถิ ีแตเ่ปน็ วปิสัสนาญาณ 
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เพราะยังมีอารมณ์ รูปนาม ที่เป็น ไตรลักษณ์  
อีก ๒ – ๓ ขณะจิต เพื่อให้ โคตรภูญาณ น้อมไปยัง 
นิพพาน อารมณ์ 
  อนุโลมญาณ  ชื่อว่า สัจจานุโลมิกญาณ 
เพราะยอดของ วปิสัสนาญาณ ที่เป็น โลกยีปฏเิวท-
ญาณ ที่มีกำลังมากที่สุด ทำหน้าที่ 
  เป็น  ปัญญา ที่รู้  ทุกขสัจ คือ (รูป-นาม) 
มาตลอด 
  เป็น  ปัญญา ละ สมุทยสัจ คือ (ตัณหา) ด้วย 
ในขณะกำหนดรู้ ทุกข์
  เป็น  ปัญญา ที่เพียรรู้ทุกข์ เพื่อให้แจ้ง นิโรธสัจ 
คือ (นิพพาน)
  เป็น  ปัญญา ที่รู้อุบายในการเจริญ มรรคสัจ 
(กำหนดรู้ ทุกข์) จนตัวภาวนามีกำลังมากที่สุด
  บคุคลทัว่ไปสว่นมากจะรูจ้กั โพชฌงัคปรติร วา่ 
ผู้สวด หรือผู้ฟังสวดจะหายจากโรค ภัย ไข้เจ็บ 
มีอายุยืน ด้วยอำนาจ พระปริตร 
  ผู้สวด พระปริตร และผู้ฟังมีสัทธา กุศลเกิด 
กุศลทั้งหลาย ย่อมเบียดเบียนอกุศล ผู้มีกุศลจิต 
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จิตย่อมแช่มชื่น ร่างกายผ่อนคลาย จิตใจสบาย 
เหมือนดั่งโรคภัย ไข้เจ็บ หายไปสิ้น
  ยิ่งผู้เจริญ สมถ – วิปัสสนา กุศลย่อมเกิดต่อ ๆ  
กัน ฉะนั้น ผู้ใดมีการเจริญกุศล ผู้นั้นย่อมไม่มีโรค คือ 
กิเลส ย่อมไม่เบียดเบียนตนเอง มีสุขภาพดี อายุยืน 
เป็นธรรมดา 
  ผู้ปรารถนาให้ตนอายุยืน ไม่มีโรค ก็ควรฝึก 
เจริญ สมถ – วิปัสสนา ภาวนาไว้ เพื่อประโยชน์ตน 
แต่ถ้าปฏิบัติ วิปัสสนา ละ กิเลส ได้ พ้นการเกิด 
ก็พ้นจากการตาย และไม่มีโรคแน่นอน จะสนใจกัน 
ไหมคะ?
  โพชฌงค์ มี ๗  ล้วนที่ช่วยสนับสนุนให้เข้าถึง 
การตรัสรู้อริยสัจ ๔
  สติสัมโพชฌงค์ จะเกิดขึ้นเมื่อ สติปัฏฐาน, 
สตินทรีย์, สติพละ, สัมมาสติ มีกำลังสมบูรณ์
  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์  จะ เกิดขึ้ น เมื่ อ  
วิมั งสิทธิบาท,  ปัญญินทรีย์ ,  ปัญญาพละ,  
สัมมาทิฏฐิ  มีกำลังสมบูรณ์  ในการพิจารณา 
รูปนาม
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  วิริยสัมโพชฌงค ์จะเกิดขึ้นเมื่อ สัมมัปปธาน, 
วิริยิทธิบาท, วิริยินทรีย์, วิริยพละ, สัมมาวายามะ 
มีกำลังสมบูรณ์ในการเพียรพิจารณา รูปนาม
  ปีติสัมโพชฌงค์ จะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเจริญ 
สติปัฏฐาน มีกำลังตั้งอยู่กับ รูปนาม จนมี นิพพาน 
อารมณ์
  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อ 
สติ รู้ทัน ปัจจุบันรูปนาม จนไปเห็น ไตรลักษณ์ 
ความสงบนี้มีกำลังมากในขณะแห่ง นิพพาน อารมณ ์
  สมาธิสัมโพชฌงค์ สมาธิจะเกิดเจริญขึ้นเมื่อ  
สตปิฏัฐานตัง้อยูใ่นอารมณร์ปูนาม, เขา้ถงึความเปน็ 
สมาธนิทรยี,์ สมาธพิละ, สมัมาสมาธ ิมกีำลงัสมบรูณ ์
  อเุบกขาสมัโพชฌงค ์มคีวามสมบรูณม์ากทีส่ดุ 
สามารถปรับให้ สัทธาเสมอกับ ปัญญา ไม่ให้ 
ยิ่งหย่อนกว่ากัน สามารถปรับให้ วิริยะ เสมอกับ 
สมาธิ  ไม่ ให้ยิ่ งหย่อนกว่ากัน จึ ง เป็นเหตุ ให้  
สัมมาสัมโพธิญาณ เข้าถึงการ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ 
  สงเคราะห์ โพชฌงค์ ลงใน ศีล, สมาธิ 
ปัญญา
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  โพชฌงค์ทั้ง ๖ สงเคราะห์ ลงใน สมาธิขันธ์
  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สงเคราะห์ ลงใน 
ปัญญาขันธ ์
 
  ๗.  มรรค สภาพธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้น 
สามารถทำลาย กิเลส เข้าถึง นิพพาน อารมณ์ 
ขา้มพน้ความเปน็ ปถุชุน (ผูห้นาดว้ยกเิลส) กลายเปน็ 
อรยิบคุคล ผูป้ระเสรฐิพน้จากอำนาจ กิเลส คลอบงำ  
ตัว ญาณปัญญา ที่เกิดขึ้นมีกำลังมาก 
  อุปมาดัง บุรุษผู้มีความสามารถรับผิดชอบ 
ในหน้าที่การงานทั้งหลาย มีความสำเร็จมั่นคง 
ในชีวิตและครอบครัว (ขณะแห่ง มัคคจิต เกิดที่ใน 
มรรควิถ)ี
  อริยมรรค มีองค์ ๘ นั้น  ได้แก่:-
  สัมมาทิฏฐ ิความรู้ใน ทุกข์ ตั้งแต่ สติปัฏฐาน 
จนถึงขณะแห่งมรรคจิต  ความรู้ในการละ ทุกขสมุทัย 
มาตลอด ความรู้แจ้งใน ทุกขนิโรธ คือ นิพพาน 
ขณะในมรรคจิต นี้  ความรู้ เข้าใจในการเจริญ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ (มรรค) นี้เรียกว่า  
สัมมาทิฏฐิ.
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  สัมมาสังกัปปะ ความดำริในอันออกจาก กาม 
ออกจาก นาม – รูป ความดำริในอัน ไม่พยาบาท 
ความดำริในอัน ไม่เบียดเบียน เกิดขึ้นขณะมี 
นิพพานอารมณ์ นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ. 
  สัมมาวาจา ความงดเว้นจากการ พูดเท็จ 
ความงดเว้นจากการ พูดส่อเสียด ความงดเว้น 
จากการ พูดหยาบ ความงดเว้นจากการ พูดเพ้อเจ้อ 
เกิดขึ้นขณะ มรรคจิต มี นิพพานอารมณ์ นี้เรียกว่า 
สัมมาวาจา.
  สัมมากัมมันตะ ความงดเว้นจากการ ฆ่าสัตว์ 
ความงดเว้นจากการ ลักทรัพย์ ความงดเว้น  
จากการ ประพฤติผิดในกาม เกิดขึ้นขณะ มรรคจิต 
มี นิพพานอารมณ์ นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ. 
  สัมมาอาชีวะ บุคคลผู้เป็น อริยสาวก ใน 
ศาสนานี้ เว้น กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ ที่เนื่องด้วย 
อาชีพ คือละ มิจฉาอาชีวะ แล้ว เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วย 
สัมมาอาชีวะ เพราะกำหนด นามรูป เห็นโทษของ 
วัฏฏภัย เข้าถึง มรรคจิต มี นิพพาน อารมณ์ 
นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ.
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  สัมมาสังกัปปะ. คือ เนกขัมมวิตก ความ 
ดำรใินอนัออกจาก กาม ออกจาก นาม – รปู ออกจาก 
ภพ เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ วีรตี ๓ รู้ นิพพานอารณ์ 
เว้นขาดจากทุจริตทั้งปวง เป็น สมุจเฉทปหาน 
ในขณะแห่ง มรรคจิต ได้สำเร็จ
  สัมมาวายามะ ภิกษุ (ผู้เห็นภัยของ วัฏฏะ) 
ในศาสนานี้ ทำฉันทะให้เกิด 
  พยายามปรารภ ความเพียร ประคองจิตไว้ 
ให้ตั้งอยู่กับ รูปนาม ทำความเพียรเพื่อป้องกัน 
บาปอกศุลธรรม (อภชิฌา-โทมนสั) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 
มิให้เกิดขึ้น 
  พยายามปรารภ ความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพยีรเพือ่ละ บาปอกศุลธรรม (สกักายทฏิฐิ)ิ 
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้หมดไป
  พยายามปรารภ ความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพยีรเพือ่สรา้ง กศุลธรรม (วปิสัสนาปญัญา-
มรรคปัญญา) ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น
  พยายามปรารภ ความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อให้ กุศล (ปัญญา ที่รู้รูปนาม) 
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เคยเกดิแลว้ ให ้ดำรงมัน่ ไมส่าบสญู ความ ภญิโญยิง่ 
ความไพบูลย์ความเจริญ ความบริบูรณ์ แห่ง มรรค-
กุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ.
  สัมมาสติ ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็น กาย, 
เวทนา, จิต, ธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งเนือง ๆ อยู่  
มี ความเพียร มี สัมปชัญญะ มี สติ กำจัด อภิชฌา-
โทมนัส เสียได้ในโลก (ในตน) จน มรรคจิต เกิด 
สตินี้เรียกว่า สัมมาสติ
  สัมมาสมาธิ ภิกษุในศาสนานี้ มีความตั้งอยู่ 
แห่งจิตคือ มี สมาธิ ใน รูปนาม อารมณ์ ให้ ปัญญา 
ไปรู้ไตรลักษณ์ เห็นภัยเห็นโทษ ของ รูปนาม และ 
กิเลส ละคลายความยึดใน นามรูป ปัญญาจึงน้อม 
เอานิพพาน  มาเป็นอารมณ์ได้  นี้คือ สมาธิ  
ความตัง้ใจชอบ ทีเ่รยีกวา่สมาธสิมัโพชฌงค ์อนัเปน็ 
องค์แห่งมรรค นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ.
  โพธิปักขิยธรรม ได้ชื่อว่า ธรรมกาย คือ 
กลุ่มกองของ นามธรรมที่ประชุมรวมกัน ทำงาน 
พร้อมกันในขณะแห่ง มรรคจิต เกิด เรียกว่า 
กองทัพธรรมก็น่าจะได้   
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  โพธิปักขิยธรรม เป็นเหตุแห่งการเจริญ 
วิปัสสนากรรมฐาน จนถึงมรรค ผล นิพพาน 
  วิสุทธิ  ๗  คือความบริสุทธิที่ เป็นผลของ 
โพธิปักขิยธรรมด้วย
  เพราะมีสติปัฏฐาน  เป็น เบื้ อ งต้นชื่ อว่ า 
ปุพพภาคมรรค (เป็นเบ้ืองต้นของ มรรคพรหมจรรย์) 
ส่วน มรรคอีก ๗ องค์ เป็น ปริโยสาน ของ 
โพธิปักขิยธรรม ต้องมีอารมณ์เป็นไปกับสติปัฏฐาน 
  องค์มรรค ทั้ ง  ๘ เป็น สัมปาปกเหตุ  
(เหตุสำคัญที่ทำให้ถึงซึ่ง นิพพาน อารมณ์
  วิสุทธิมี ๗ ประการคือ 
  ๑.  ศีลวิสุทธิ
  ๒.  จิตตวิสุทธิ
  ๓.  ทิฏฐิวิสุทธิ
  ๔.  กังขาวิตรณวิสุทธิ
  ๕.  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
  ๖.  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
  ๗.  ญาณทัสสนวิสุทธิ
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  ส่วน ผลจิต+ปัจจเวก นั้น เป็นผลที่เกิดจาก 
โพธิปักษ์ ทำงานสำเร็จแล้ว
  สรุป นี่คือความหมาย และธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โพธิปักขิยธรรม แต่รายละเอียดคงต้องเรียนรู้  
อีกมากทีเดียว อารมณ์ของ สัพพัญุตญาณ ไม่ใช่ 
สิ่งที่รู้ได้ง่ายเลย แค่เรียน จำ ก็ไม่หมด จะให้เข้าใจ 
สภาวะตา่งๆ กต็อ้งเขา้ ปฏบิตั ิกไ็มง่า่ยอกีจรงิไหมคะ 
กิเลส ไม่อนุญาต...

ส.อภิมนต์บุตร
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ข่าวอนุโมทนา

 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขอ 

อนุโมทนาท่านผู้มีอุปการะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

กับมูลนิธิแนบมหานีรานนท์

 ๑.  โรงพยาบาลราษฎรบ์รูณะ นำโดย คณุนติยา  

คุณศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ, คุณทรงวุฒิ คุณรัตนา 

งามมีศรี และครอบครัว, คุณช้อฮั่ว แซ่โง้วและ 

ครอบครัว, อาจารย์สุมณฑา กระจาดทอง, คุณศิริมา 

คืนตัก, คุณวัฒนา คุณวันเนาว์ บุลสุขและครอบครัว 

มีจิตศรัทธาและเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา จึงรับเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี 

ครั้งนี้ พร้อมคณะนักศึกษาอภิธัมฯ วัดสามพระยา 

วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบฯ ผู้ปฏิบัติธรรม ญาติมิตรและ 

สาธุชนทั้งหลาย เพื่อนำรายได้พร้อมทั้งบูรณะซ่อมแซม

อาคาร และถมดนิรอบเขือ่น พรอ้มสนนัสนนุจดัการเรยีน 

การสอนพระปริยัติธรรมพร้อมปฏิบัติวิปัสสนา และ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่าง ๆ ตามโครงการของ 

มูลนิธิฯ 
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 ๒.  ท่านที่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่างๆ  

ในวันงานทอดผ้าป่าสามัคคีนี้

 ๓.  ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุ 

และผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน

 ๔.  ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ 

มากมาย แด่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา

 ๕.  คุณสุภาณุพงศ์ พิรณฤทธิ์ พร้อมญาติ มิตร 

และตู้ใส่ จำนวน ๑ ตู้ พร้อมหนังสืออรรถกถา จำนวน 

๑๕ เล่ม รวมมูลค่า ๙,๖๒๕ บาท

 ๖.  คุณวรินทร สุขเอี่ยมและครอบครัว บริจาค 

ซองใส่ฎีกา จำนวน ๑,๐๐๐ ซอง

 ๙.  บริษัท แอคทีฟ พริ้น จำกัด จัดพิมพ์ใบฎีกา 

ผ้าสามัคคี จำนวน ๕๐๐ ชุด 

 ๑๐. อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ บริจาคค่าสถานีวิทยุ เดือน 

มกราคมถึงธันวาคม ๒๕๕๙  เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท 

รวมมูลค่า ๔๘,๐๐๐  บาท

 ๑๑. ทา่นทีบ่รจิาคทรพัยป์จัจยัทำนบุำรงุสมทบทนุ

มลูนธิแินบมหานรีานนท ์กองทนุคา่อาหาร  ธนาคารบญุ 
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ค่าพิมพ์หนังสือเผยแพร่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหาร 

พระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรม ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ 

สามเณร แม่ชี  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  

คา่เผยแพรธ่รรมทางสถานวีทิย ุคา่ซอ่มแซมอาคารตา่งๆ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั่วไป

 ท่านที่ไม่สามารถไปบริจาคด้วยตนเอง ได้บริจาค 

ปัจจัยผ่านทางไปรษณีย์ไร่ขิง ๗๓๒๑๐ หรือบริจาค 

เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา 

สำนักเพลินจิต เลขที่ ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ ประเภท 

ออมทรัพย์ และธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  

เลขที่ ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ ประเภทออมทรัพย์

 ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยัพรอ้มทัง้กศุลเจตนา

ทุกท่าน ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศล เพื่อทำนุบำรุง 

พระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป จงเป็น 

พลวปัจจัยให้ทุกท่านประสพความสุขความเจริญงอกงาม 

ไพบูลย์ในธรรมและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถ 

รู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า จนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลันด้วยกัน 

ทุกท่านเทอญ.
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รายชื่อผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ

พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ ๓๐๐๐ บาท

คุณเยาวเรศ บุนนาค ๓๐๐๐ บาท

คุณธนารัตน์ ธนสิริไกรศรี ๒๐๐๐ บาท

คุณแม่ชีสุภัทรา สว่างศรี ๑๖๐๐ บาท

คุณวีระ มะอะอุ-คุณลาวัณย์ อุปภักดี ๑๓๐๐ บาท

คุณกุลวีณา-จิณห์จิรา-ยุทธนา เรืองลอยขำ ๑๒๐๐ บาท

คุณชนินทร์ สุวพรหม ๑๒๐๐ บาท

คุณน้ำทิพย์ มีนพัฒนสันติ ๑๐๐๐ บาท

คุณบรรดาศักดิ์ ยศตระกูล ๑๐๐๐ บาท

พระภิกษุ วิทยนันท์ อติภทฺโท ๑๐๐๐ บาท

พล.ร.ต.หญิงวาทินี ชูเอม  ๑๐๐๐ บาท

แม่ชียุพา ริมชลการ แม่ชีบุญรอด กองแสงแก้ว  ๑๐๐๐ บาท

คุณวขิรสิทธิ์ เลิศอริยเศวต ๑๐๐๐ บาท

คุณวินัย เชาวน์ดี ๑๐๐๐ บาท

คุณสละ อยู่เล็ก ๑๐๐๐ บาท

คุณสุภาภรณ์  พัฒนพวงพันธ์ ๑๐๐๐ บาท

คุณอรุณ เกิดช่วย ๑๐๐๐ บาท

คุณอรรถนนท์ เทียนทอง ๘๐๐ บาท

คุณกมลวรรณ จุโลทัย ๗๐๐ บาท

คุณวิเศษศักดิ์ คุณนันท์ ณ ภัทรโคตรอาษา ๗๐๐ บาท

_17-0087.indd   139 1/26/17   11:38:22 AM



140

คุณสิวินีย์ บุญชนะวิวัฒน์ ๗๐๐ บาท

คุณนงลักษณ์ คุณชนัต บรรณวิทยกิจ ๖๐๐ บาท

คุณชุมสาย จิตร์แจ่ม ๕๐๐ บาท

คุณณัฐเชษฐ์ ธวัชผ่องศรี ๕๐๐ บาท

คุณณัฐธยาณ์ ธรรมกิจวัฒน์ ๕๐๐ บาท

คุณณัฐพงศ์ คงนิ่ม ๕๐๐ บาท

คุณดำรงค์ชัย ปัญญาวัฒนาสกุล ๕๐๐ บาท

คุณทรงชัย โรจน์สโรช ๕๐๐ บาท

คุณนุตยา กัลยาวุฒิพงศ์ ๕๐๐ บาท

คุณเบญญารัศมิ์ ศิริภัทร์ธานนท์ ๕๐๐ บาท

คุณประเทือง วงศ์รื่น ๕๐๐ บาท

คุณปราณี ข่มปรปักษ์ ๕๐๐ บาท

คุณพสุ พานิชศุภผล ๕๐๐ บาท

คุณพัชรี สว่างแจ้ง ๕๐๐ บาท

คุณมนตรี จิตไพศาลวัฒนา ๕๐๐ บาท

คุณมาลี สิทธิสงคราม ๕๐๐ บาท

คุณรวิวรรณ ข่มปรปักษ์ ๕๐๐ บาท

คุณสนอง รัตนเกียรติโกศล ๕๐๐ บาท

คุณอำนวยพร จันทน์แจ่ม ๕๐๐ บาท

คุณโชติมา ชั้นบุญ ๔๐๐ บาท

คุณผ่องศรี กิยะบุตร ๔๐๐ บาท

คุณยุพา แสงศรีอนันตเลิศ ๔๐๐ บาท

_17-0087.indd   140 1/26/17   11:38:31 AM



141

คุณฐิตารีย์ คูวิจิตรสุวรรณ ๓๐๐ บาท

คุณดวงกมล บุญชนะวิวัฒน์ ๓๐๐ บาท

คุณนิตยา-อรอินทร์-ยาซิซัง ๓๐๐ บาท

คุณปณชนา สนธิเดชขจิตพร ๓๐๐ บาท

คุณปราณี เกตุแก้ว ๓๐๐ บาท

คุณวิทิตย์ ไผ่ตง ๓๐๐ บาท

คุณอรอนงค์ คัยนันทน์ ๓๐๐ บาท

คุณอาภา บัวบาน ๓๐๐ บาท

คุณอรชุดา ไผ่ตง ๒๕๐ บาท

คุณกัลยารัตน์ มีลาภ ๒๐๐ บาท

คุณกิมเอ็ง-ไพบูลย์-ไพฑูรย์ ประดิษฐ์ ๒๐๐ บาท

คุณจะเด็จ คงสุขศรี ๒๐๐ บาท

คุณจันทร์ทิพย์ ศักดิ์ดำเนิน ๒๐๐ บาท

คุณฉัตรนภา กวั๊น ๒๐๐ บาท

คุณทยิดา ไทยถาวร ๒๐๐ บาท

คุณนลินพัณณ์ เอกภัควัฒน์ ๒๐๐ บาท

คุณนิตยา อังกาบูรณะ ๒๐๐ บาท

พระภิกษุ ทูล มหิทธิโก ๒๐๐ บาท

พระภิกษุ อภิรัตน์ สนธิเดชขจิตพร ๒๐๐ บาท

คุณภัณท์ลา ขอสุข ๒๐๐ บาท

คุณล้อม เสนียุทธ ๒๐๐ บาท

คุณวันชัย การะเทศ ๒๐๐ บาท
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คุณวิฑูรย์ สุวรรณจิตร ๒๐๐ บาท

คุณสุธาริณี ลิ้มมณี ๒๐๐ บาท

คุณอาภรณ์ ประเสริฐเกื้อกิจ ๒๐๐ บาท

คุณกุลยา เบญจกาญจน์ ๑๐๐ บาท

คุณดาราพร สรสิทธิ์ ๑๐๐ บาท

คุณธีระ ศรีรัตนพิทักษ์ ๑๐๐ บาท

คุณปิยนุช มนัสศิริเพ็ญ ๑๐๐ บาท

คุณมลฤดี ภิรมย์เพิ่ม ๑๐๐ บาท

คุณมัทธยา ไชยชนะ ๑๐๐ บาท

คุณมารศรี กัณฑา ๑๐๐ บาท

คุณมาลี ประสพแสง ๑๐๐ บาท

คุณระพีพันธ์ วยาจุต ๑๐๐ บาท

คุณวัลลภา ภูศรี ๑๐๐ บาท

คุณสมพิศ เพียงใจกล้า ๑๐๐ บาท

คุณสุปราณี แย้มนัยนา ๑๐๐ บาท

คุณอัญชลี ศรีสรานุกรม ๑๐๐ บาท
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ข่าวมูลนิธิ 

 มลูนธิแินบมหานรีานนท ์มวีตัถปุระสงคท์ำนบุำรงุ 
พระพุทธศาสนา ด้วยคันถะธุระและวิปัสสนาธุระโดยตรง  
  
ด้านคันถธุระ
 ๑)  จัดการเรียนการสอนพระอภิธัมมัตถสังคหะ 
พร้อมการปฏิบัติวิปัสสนาฯ ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร  
และแม่ชี หลักสูตรประจำ ๒ ปี ที่สำนักวิปัสสนามูลนิธิ 
แนบมหานรีานนท ์ถนนพทุธมณฑลสาย  ๕ โดยรบัสมคัร 
ปีละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๕๐ ท่าน

 โดยมีคุณสมบัติดังนี้.
 ๑.  มีอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๔๐ ปี
 ๒.  สำเร็จการศึกษาทางโลก ตั้งแต่ชั้นประถม ๔ 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 ๓.  เป็นผู้ไม่ติดภาระการศึกษาทางโลกและ 
ทางธรรมอื่น ๆ
 ๔.  เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรัง
 ๕.  เป็นผู้มีความต้ังใจในการศึกษาและการปฏิบัติ 
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 ๖.  ต้ อง ได้ รั บอนุญาตจากเจ้ าอาวาสหรือ 
เจ้าสำนัก ฯ ที่ตนอาศัยอยู่
 เปิดรับสมัคร วันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์มาก่อนได้  
วันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมและสอบ 
คัดเลือกพร้อมประกาศผลสอบ 
 ๒) จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมฯ 
เพือ่การปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป 
๓  แห่ง ดังนี้.
   ๒.๑ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา   
    ที่วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ 
    เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.
   ๒.๒ วัดสามพระยา เขตพระนคร   
    ที่อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 
    ห้อง ๑๐๑  และ ๑๐๒ เป็นประจำทุกวัน
    วันจันทร์ - ศุกร์ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๔.๓๐ น.
    วันเสาร์ - อาทิตย์ 
    เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น.
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  ๒.๓ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
    ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทุกวันอาทิตย์ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.
 ๓)  จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร 
แจกเป็นธรรมทาน ประมาณ ๓ เดือนต่อฉบับ สมัคร 
เป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงแต่ประการใด
 ๔) เผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ พล. ๑  
รักษาพระองค์ คลื่น AM.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
 
ด้านวิปัสสนาธุระ
 ๑) ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนา ณ เลขที่ ๘๔/๑  
หมู ่๒ ตำบลบางกระทกึ อำเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
มีเรือนปฏิบัติวิปัสสนา จำนวน ๖๐ หลัง เพื่อรับผู้ที่มี 
ความรูป้รมตัถธรรมตามสมควรเขา้ปฏบิตัธิรรม ผูส้นใจ
แจ้งความประสงค์เข้าปฏิบัติได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ  
หรือโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
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 ๒) จัดอบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน ดังนี้. 
   วันที่  ๙ - ๑๕  มกราคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๖ – ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
   วันที่  ๖ – ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๓ – ๙  เมษายน ๒๕๖๐
   วันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๕ - ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๐
   วันที่  ๓ – ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๗ – ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๔ - ๑๐  กันยายน ๒๕๖๐
   วันที่  ๑๖ – ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๖ - ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   วันที่  ๔ - ๑๐  ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๓)  จัดอบรมวิปัสสนาหลักสูตร ๓ วัน ดังนี้.
   วันที่  ๒๑ – ๒๓  มกราคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๒๕ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๒๐ – ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๒๔ – ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐
   วันที่  ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
   วันที่  ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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 ๔) พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตร 
ประจำ ดังนี้.
       วันที่ ๑๔ – ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ปี ๒)
   วันที่ ๒๒ - ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ปี ๑)
      วันที่ ๑๖ - ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ (ปี ๒)
       วันที่ ๒๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ปี ๑)
       วันที่ ๑๕ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (ปี ๒)
       วันที่ ๒๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐ (ปี ๑)
 ๕)  ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน 
ดังนี้. 
   พระภิกษุ   ๑๔๑ รูป
   สามเณร   ๗ รูป 
   แม่ชี    ๓๗ ท่าน 
   ฆราวาสชาย   ๗๘ ท่าน 
   ฆราวาสหญิง   ๔๗๔ ท่าน 
    รวม   ๗๓๗ ท่าน
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 ๖) ผู้เข้าอบรมวิปัสสนาระยะสั้น หลักสูตร  
๗ วัน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 
  พระภิกษุ  ๑๓ รูป
  แม่ชี   ๑๓ ท่าน 
  ฆราวาสชาย   ๖๓ ท่าน 
  ฆราวาสหญิง   ๒๔๖ ท่าน 
    รวม  ๓๓๕ ท่าน 
 ๗) ผู้ เข้าอบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๓ วัน  
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 
   พระภิกษุ   ๑ รูป
   แม่ชี    ๒  ท่าน 
   ฆราวาสชาย   ๒๒ ท่าน 
   ฆราวาสหญิง   ๑๐๒ ท่าน 
    รวม   ๑๒๗ ท่าน
 ๘) ผู้เข้าอบรม “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๒ รุ่น
   คณาจารย์   ๑๔ ท่าน 
   นักศึกษาชาย   ๑๔๗ ท่าน 
   นักศึกษาหญิง   ๖๖ ท่าน 
   รวม    ๒๒๗ ท่าน
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 ๙) นั ก ศึ ก ษ า พ ร ะ อ ภิ ธั ม มั ต ถ สั ง ค ห ะ 
หลักสูตรประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 
   พระภิกษุ   ๔๓ รูป
   สามเณร   ๓ รูป 
   แม่ชี    ๒ ท่าน 
   ฆราวาสหญิง   ๓ ท่าน 
    รวม   ๕๑ ท่าน

(รวมยอดผู้เข้าปฏิบัติธรรม ทั้ง ๕ โครงการ จำนวน  
๑,๔๗๗  ท่าน)
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ข่าวการบำเพ็ญกุศลประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้.

๑) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทอดผ้าป่าสามัคค ี

 (วันมาฆบูชา)

๒)  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทอดผ้าป่าสามัคคี  

 (วันวิสาขบูชา)

๓) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทอดผ้าป่าสามัคคี  

 (วันอาสาฬหบูชา)

๔) วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดกฐินสามัคคี

 ๑.  เนื่ อ งจากสำนั กวิ ปั สสนามู ลนิ ธิ แนบฯ 

ตั้งมานานกว่า ๓๐ ปี อาคารสถานที่เก่าชำรุด จึงต้องม ี

การทยอยบูรณะซ่อมแซมทีละอย่างตามสมควร จึงแจ้ง 

ข่าวมายังสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาในทานกุศล 

 ๒.  จัดพิมพ์หนั งสือพระอภิธัมมัตถสั งคหะ 

ปริจเฉทที่ ๖ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

 ๓.  จัดพิมพ์หนังสือหลักปฏิบัติวิปัสสนา จำนวน 

๒,๐๐๐ เล่ม
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ตดิตอ่รว่มบรจิาคไดท้ี ่มลูนธิแินบมหานรีานนท ์ทกุวนั 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หรือผ่านบัญชีมูลนิธิ 

แนบมหานีรานนท์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา 

สำนักเพลินจิต เลขที่ ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ ประเภท 

ออมทรัพย์ และธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  

เลขที่ ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ ประเภทออมทรัพย์ และ 

โปรดส่งสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีไปที่มูลนิธิแนบ  

fax. ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔ โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, 

๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔ และ ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓
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วันและเวลาการบรรยายธรรมะของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีดังน้ี.

สำนักวิปัสสนา ทุกวันอาทิตย์

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๑ ปริจเฉทที่ ๒ พระ อ.ม. ชลสา

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๒ ปริจเฉทที่ ๙ อ.แม่ชี สุภัทรา

เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. ห้อง ๒ ทัสสนานุตตริยะ อ.แม่ชี สุภัทรา

เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง ๒ มาติกา อ.แม่ชี สุภัทรา

วัดธาตุทอง ทุกวันอาทิตย์

อาทิตย์ที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ธัมมสังคณี พระมหาเกรียงศักดิ์

เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ภาษาบาลีเบื้องต้น พระมหาเกรียงศักดิ์

อาทิตย์ที่ ๒

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. ปริจเฉทที่ ๕ อ.นิตยา

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. มหาปัฏฐาน อ.สุมณฑา

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๑ อ.โชติ

อาทิตย์ที่ ๓

เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.ปราโมช น้อยวัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.ปราโมช น้อยวัฒน์

อาทิตย์ที่ ๔

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๘ อ.บุญณัฐศักดิ์

อาทิตย์ที่ ๕

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ทบทวนอภิธรรม อ.เทพฤทธิ์
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