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การได้ฟังพระสัทธรรมแสนยาก, การเสด็จอุบัติข้ึนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายแสนยาก.
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ค�ำน�ำ

 ปัญญำสำร ฉบับที่ ๑๔๐ นี้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 
ซึ่งเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหน่ึง ส�าหรับในปี ๒๕๖๑ นี้  
ตรงกบัวนัพฤหัสบดีที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๑ ขึน้ ๑๕ ค�า่ เดือน ๔ (เดอืนมาฆะ) 
 วนัมาฆบชูาน้ี เป็นวนัคล้ายวนัทีพ่ระสงฆ์สาวก จ�านวน ๑,๒๕๐ รปู  
เดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ 
แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์สาวกท้ังหมดเหล่านั้น  
ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู ้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาท้ังสิ้น  
และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย  
มีหลักใหญ่ใจความเป็นต้นว่า การไม่ท�าบาปอกุศลทั้งปวง (กรรมที่
ประกอบด้วยอกุศล ๑๒) การท�ากุศลให้สมบูรณ์พร้อม (กุศลท่ีเป็นไป 
ในภูมิ ๔) การท�าจิตใจให้ขาวสะอาด (ความเป็นพระอรหันต์) ดังนี้
 ทางมูลนิธิฯ ได้น�าค�าสอนของพระพุทธองค์มาเผยแผ่ ทั้งทาง
ด้านคนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ ด้านคนัถธรุะน้ัน ได้จดัการเรยีนการสอน
พระอภิธรรม โดยใช้คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับแปลอธิบาย) อันเป็น
คัมภีร์ที่สรุปเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถามาโดยสังเขป 
เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา ชั้นสูงๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ส�าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร  
แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย ส่วน
ด้านวิปัสสนาธุระ มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ๓ วัน  
และ ๗ วัน เน้นฝึกการปฏิบัติวิปัสสนาตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร
และอรรถกถา ฎีกา โดยตรง
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 ในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑ นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานบ�าเพ็ญกุศล 
ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี คุณโนรีย์ ชัยฤกษ์ถวิล คุณฤดี คงสิน 
และครอบครัว รับเป็นประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วย 
บรรดาญาติมิตร ร่วมกับคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรม 
วัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม 
ตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย เพ่ือน�ารายได้ที่เกิดจากงานการกุศลครั้งนี้  
ไปใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป
 วารสารฉบับนี้ ได้น�าบทความของภัททันตะวิลาสมหาเถระ 
บูรพาจารย์ของส�านักวิป ัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ เรื่อง  
“ข้อปฏิบัติแห่งโยคี” ในหัวข้อ “จ�ำแนกกรรม ๔ ประกำร” และ  
“ปฏิจจสมุปปำทธรรม” และบทความของ อ.แนบ มหานีรานนท์  
เรื่อง “กำรถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” มาลงไว้ และนอกจากนั้น 
ยังได้น�าบทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เป็นอารมณ์ของปัญญา 
ตามสมควรมาลงไว้อีกด้วย
 สุดท้ายนี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลเจตนาที่ท่าน
ทั้งหลายได้ร่วมใจกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา จงเป็นพลวปัจจัยให้ 
ทุกท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสติปัญญา
งอกงามไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรม เห็นธรรม ตามค�าสอน 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วด้วยกัน 
ทุกท่านเทอญ

    เทพฤทธิ์  สำธิตกำรมณี
    รองประธานกรรมการและกรรมการฝ่ายวิชาการ
    ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
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 “...‘ความศรัทธาไม่มีปัญญารักษาแล้ว’ เหมือน 

หนึ่งคล้ายๆ กับว่าศรัทธาเลื่อมใสแล้ว กลายเป็นตัณหา

ความรักใคร่เข้าเจอืปน ในส่วนไม่ควรเลือ่มใส ไปเลือ่มใสเข้า  

เหมือนว่าจะเป็นกุศลแล้ว กลายเป็นโมหชวนะ มักเป็น 

อกุศลไป ‘ปัญญาไม่มีศรัทธารักษาแล้ว’ มักเห็นว ่า 

ทานกุศลนั้น เข้าใจว่าหยาบ จึงมักไม่ใคร่กระท�าทานกุศล 

เป็นต้น การที่เป็นเช่นนี้ เป็นอกุศลเทียว...”

(ข้อปฏิบัติโยคี เล่ม ๑ หน้า ๖-๗)
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  “...บรรพบุรุษของเรา ท่านเคร่งครัดในธุระทั้งสอง  

(คนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ) ในพระพุทธศาสนานี ้พระพทุธ- 

ศาสนา จึงด�ารงอยู่มาถึงเราทุกวันนี้ได้ แต่บัดนี้ น้อยคนนัก 

ที่จะรู้จักธุระท้ังสองในพระพุทธศาสนา บางคนก็ปฏิเสธ

ปริยัติว่า ไม่ต้องเล่ารียน ปฏิบัติอย่างเดียวพอ เมื่อไม่เรียน 

ก็ไม่รู้ว่าปริยัติคืออะไร ปฏิบัติคืออะไร ใครเขานิยมอะไรกัน

มาก ก็เฮไปกับเขา โดยไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเลย...”

(หนงัสอืโพธปัิกขยิธรรม บรรยายโดยอาจารย์แนบ มหานรีานนท์ หน้า ๕๕)
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มำฆบูชำร�ำลึก

  “มำฆบูชำ” เป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

เถรวาทและเป็นวนัหยดุราชการในประเทศไทย “มำฆบชูำ”  

ย่อมาจาก “มำฆปูรณมีบูชำ” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ

กลางเดือนมาฆะ ตรงกับเดือน ๓ ตามปฏิทินจันทรคต ิ

ของไทย (ช ่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใด 

มีเดือน ๘ สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปท�าในวันเพ็ญ 

เดือน ๓ หลัง (วันเพ็ญเดือน ๔) 

  ในสมัยพุทธกาล หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้

แล้ว ๙ เดือน ในวันเพ็ญเดือนมาฆะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์

ส�าคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา ดังอรรถกถาทีฆนขสูตร  

ได้แสดงไว้ว่า เมื่อพระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม

โปรดทีฆนขปริพาชก ณ ถ�้าสูกรขาตา ท่ามกลางภูเขา 

คิชฌกูฎ ทีฆนขปริพาชกได้บรรลุพระโสดาบัน และ 

ในขณะนัน้พระสารบีตุรถวายงานพดัอยู ่กไ็ด้บรรลพุระอรหัต 

เมื่อทรงจบเทศนานี้แล้ว ก็เสด็จลงจากเขาคิชฌกูฎไป 

พระวิหารเวฬุวัน แล้วทรงประชุมพระสาวก อันเป็น 

การประชุมประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
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  ๑.  วันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค�่า ประกอบด้วย

มาฆนักษัตร

  ๒.  ภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ประชุมกันตามธรรมดา 

ของตนๆ ไม่มีใครนัดหมายมา

  ๓.  ในภิกษุเหล่านั้น ไม่มีแม้สักรูปหนึ่งที่เป็นปุถุชน  

หรือเป็นพระอริยบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ในบรรดา 

พระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหันต์ 

ผู้สุกขวิปัสสก ภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ได้อภิญญา ๖ ทั้งนั้น

  ๔.  และในบรรดาภกิษเุหล่านัน้ ไม่มภีกิษแุม้รปูเดยีว  

ที่ ช่ือว่าปลงผมด้วยมีดโกนแล้วบวช ภิกษุทั้งหมดล้วน 

เป็นเอหิภิกขุ๑ 

  ดั ง นั้ น  จึ ง มี ค� า เรี ย กวั นนี้ อี กค� าหนึ่ ง ว ่ า  วั น 

“จำตรุงคสนันบิำต” หมายถงึ วนัทีม่กีารประชมุพร้อมด้วย 

องค์ ๔ ดังกล่าวแล้ว

๑ ดเูพิม่เตมิในอรรถกถาทฆีนขสตูร มชัฌมินกิาย มลูปัณณาสก์ พระไตรปิฎก 
 และอรรถกถาแปล ฉบับ มมร. (สีแดง) เล่มที่ ๒๐ หน้า ๔๖๓
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  อรรถกถามหาปทานสตูร แสดงจ�านวนภกิษ ุ๑,๒๕๐ รูป  

คือ บุราณชฎิล ๑,๐๐๐ รูป บริวารของพระอัครสาวก  

๒๕๐ รูป และในการประชุมคร้ังนั้น ได ้ทรงแสดง 

พระปาติโมกข์ด้วย๒ 

๒ ดูเพิ่มเติมในอรรถกถามหาปทานสูตร ทีฆนิกายมหาวรรค พระไตรปิฎก 
 และอรรถกถาแปล ฉบับ มมร. (สีแดง) เล่มที่ ๑๓ หน้า ๗๘-๗๙
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ปำติโมกฺขปำโ๓ 

       ขนฺตี ปรม ตโป ติติกฺขำ

       นิพฺพำน ปรม วทนฺติ พุทฺธำ

              น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆำตี

          สมโณ โหติ ปร วิเหยนฺโต.

  สพฺพปำปสฺส อกรณ      กุสลสฺสูปสมฺปทำ

  สจิตฺตปริโยทปน         เอต พุทฺธำน สำสน.

      อนูปวำโท อนูปฆำโต    ปำติโมกฺเข จ สวโร

     มตฺตฺุตำ จ ภตฺตสฺมึ   ปนฺตฺจ สยนำสน�

      อธิจิตฺเต จ อำโยโค      เอต พุทฺธำนสำสน�.๔ 

  แปลควำมว่ำ ; 

  ความอดทนคือความอดกล้ันเป ็นตบะอย ่างยิ่ ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นธรรมอันยอดยิ่ง 

ผู ้ท�าร้ายผู ้อื่นไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต ผู ้เบียดเบียนผู ้ อ่ืน 

ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ.

๓ ปำติโมกข์ ในที่นี้มิได้หมายถึง อำณำปำติโมกข์ (ประมวลพุทธบัญญัติ 
 ที่ทรงตั้ งขึ้นเป ็นพุทธอาณา ได ้แก ่  อาทิพรหมจริยกสิกขา ที่ มี 
 พระพุทธานุญาตให้สวดในท่ีประชุมสงฆ์ทุกก่ึงเดือน) แต่หมายถึง  
 โอวำทปำติโมกข์ ซ่ึงประกอบด้วยคาถา ๓ คาถามี “ขนฺตี ปรม�  
 ตโป ติติกฺขา” เป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงแสดงเอง  
 (วิ.อ. ๑/๑๙/๑๙๐-๑๙๒ มจร.)
๔ ที.ม. ๑๐/๕๔/๕๗ (สฺยา.)
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  การไม่ท�าบาปท้ังปวง๕ การท�ากุศลให้ถึงพร้อม๖  

การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว๗ นีค้อืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

ทั้งหลาย.

  การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความ

ส�ารวมในปาติโมกข์๘ ความเป็นผู้รู ้จักประมาณในอาหาร  

อยู่ในเสนาสนะที่สงัด ประกอบความเพียรในอธิจิต๙ นี้คือ 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

๕ บำป หมายถึง กรรมที่มีโทษซึ่งสหรคตด้วยอกุศลจิต ๑๒ ดวง (ที.ม.ฏีกา  
 ๙๐/๙๒ มจร.)
๖ กุศล หมายถึง กุศลที่เป็นไปในภูมิ ๔ (ที.ม.อ. ๙๐/๖๙ มจร.)
๗ กำรท�ำจิตให้ผ่องแผ้ว หมายถึง การท�าจิตให้สว่างนั้นย่อมมีได้โดยความ 
 เป็นพระอรหันต์ (ที.ม.อ. ๙๐/๖๙ มจร.)
๘ ปำติโมกข์ แปลว่า การพ้นทั่วยิ่ง คือ ศีลสูงสุด ย่อมรักษาด้วยความวิเศษ  
 คือ สุคติ และย่อมให้พ้นจากภัย คือ ทุคติ หรือย่อมรักษาสุคติ ย่อมให้ 
 พ้นทคุต ิเพราะฉะนัน้ ศลีนัน้ท่านเรยีกว่า ปาตโิมกข์  (ท.ีม.อ. ๙๐/๗๐ มจร.)
๙ การอยู่ในเสนาสนะที่สงัดและการประกอบความเพียรในอธิจิต หมายถึง  
 ความเป ็นผู ้ช�านาญในสมาบัติ ๘ อันเป ็นบาทฐานแก่วิป ัสสนา  
 (ที.ม.อ. ๙๐/๗๐, ที.ม.ฏีกา. ๙๐/๙๔ มจร.)
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  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  

พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญ 

เดือน ๓ ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญยิ่ง  

ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  

ให้จัดการพระราชกศุลมาฆบชูาขึน้ การประกอบพระราชพธิ ี

คงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

ต่างๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็น 

พุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวง 

ต่างๆ เป็นต้น ในช่วงแรก พธิมีาฆบชูาคงเป็นการพระราชพธิี 

ภายใน ยงัไม่แพร่หลายทัว่ไป ต่อมาความนยิมจดัพธีิมาฆบูชา

จึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร๑๐ 

๑๐ อ้างอิง ; มาฆบูชา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

-18-0118.indd   14 2/13/61 BE   2:06 PM



15

วิลำสมหำเถรตฺถุติคำถำ

 วิลำโลติ มหำเถโร  เสฏฺโ มรมฺมรฏฺโก
 สฺวำคโต โส จ ‘ไทย’รฏฺ�  รกฺขำย พุทฺธสำสน�.
 พระมหาเถระใด มีนามว่า “วิลาสะ” ผู้ประเสริฐ  
ผูเ้ป็นชาวพม่า พระมหาเถระนัน้ เป็นผู้มาดีแล้วสูป่ระเทศไทย 
เพื่อการรักษาพระพุทธศาสนา.

 จตฺตำฬีสอธีเกสุ    จตุสฺสตุตฺตเรสุ จ
 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ พุทฺธนิพฺพุตกำลโต
 โส ชำโต ‘เป้ำมะไย’คำเม สำวตฺถิย� มรมฺมเก.
 พระมหาเถระนั้น ถือก�าเนิดแล้ว ณ หมู่บ้านเป้ามะไย 
เมืองสาวัตถี (จังหวัดเปียงมะนา) ประเทศพม่า ในปี ๒๔๔๐ 
แต่กาลปริพพานของพระพุทธเจ้า.

 เทฺวปฺำสอธีเกสุ   จตุสฺสตุตฺตเรสุ จ 
 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ พุทฺธนิพฺพุตกำลโต
 ปุปฺผำรำเม สำมเณโร  โสย� ปพฺพชิโต ภวี. 
 พระมหาเถระนั้น บรรพชาเป ็นสามเณรแล ้ว  
ณ วัดปปุผาราม (โหย่งซูจอง) ในปี ๒๔๕๒ แต่กาลปรนิพิพาน
ของพระพุทธเจ้า.
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 นวปฺำสำธิเกสุ   จตุสฺสตุตฺตเรสุ จ 
 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ พุทฺธนิพฺพุตกำลโต
 มหำวิสุทฺธำรำเม โส   ลทฺธูปสมฺปโท ภวี.
 พระมหาเถระนั้น อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล ้ว  
ณ วัดมหาวิสุทธาราม (กรุงมัณฑะเลย์) ในปี ๒๔๕๙  
แต่กาลปรินิพพานของพระพุทธเจ้า.

 ตสฺมึ ปพฺพชิตสฺมิฺจ ธุรำนิ โส ปวตฺตยิ
 สวณฺณน� ติปฏก�  วเรน เตน สุสิกฺขิต�
 วิปสฺสนำ จ ภำวิตำ   วสฺสสฺมึ ทสเม อิติ
 ยถำภูตฺจ ปจฺจกฺโข วสฺเส พำรสเม ภเว.
 เมื่อพระมหาเถระนั้นบวชแล้ว ท่านยังธุระทั้งหลาย 
(ในพระพุทธศาสนา) ให้เป็นไปแล้ว คือ พระไตรปิฎกพร้อม
กับอรรถกถา ฎีกา (คันถธุระ) พระมหาเถระผู้ประเสริฐนั้น 
ได้ศึกษาดีแล้ว วิปัสสนา (วิปัสสนาธุระ) พระมหาเถระ 
ผู้ประเสรฐินัน้ให้เจรญิแล้วในพรรษาที ่๑๐ และพระมหาเถระ 
นัน้ เป็นผูป้ระจักษ์ยถาภูตธรรม (ความจริง) ในพรรษาที ่๑๒ 
(และ ๑๓).  
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 เตสตฺตติอธีเกสุ    จตุสฺสตุตฺตเรสุ จ 
 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ พุทฺธนิพฺพุตกำลโต
 มณิวำณิชกำน� โส  นำมิเก กำฺจเน ปุเร 
 อชฺเฌสนำย สทฺธมฺม�  เทสนำย จ อำคโต.
 พระมหาเถระนั้น เดินทางมาแล้ว (สู่ประเทศไทย)  
เพื่อการแสดงพระสัทธรรม ด้วยการอาราธนาของบรรดา
พ่อค้าพลอยทั้งหลายในจังหวัดกาญจนบุรี ในปี ๒๔๗๓  
แต่กาลปรินิพพานของพระพุทธเจ้า.

 จตุสตฺตตฺยำธิเกสุ    จตุสฺสตุตฺตเรสุ จ 
 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ พุทฺธนิพฺพุตกำลโต
 ‘ปรก’ นำม เทวนคเร  อำรำมสฺสำธิโป ตโต
 ชินสฺส สำสเน เตน ธุรำนิ ชำลิตำนิ จ.
 ล�าดับนั้น พระมหาเถระนั้น เป็นเจ้าอาวาสวัดปรก ที่
กรุงเทพฯ ในปี ๒๔๗๔ แต่กาลปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
ธรุะทัง้หลาย (คนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ) ในพระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าผูท้รงชนะมาร พระมหาเถระนัน้ให้รุง่เรอืงแล้ว. 
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 นวุตียำ อธีเกสุ   จตุสฺสตุตฺตเรสุ จ 
 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ พุทฺธนิพฺพุตกำลโต
 ‘ระฆังโฆสิตำรำม’ นำม อำรำเม ปม� อิธ  
 สิกฺขน� อภิธมฺมสฺส  ปติฏฺำเปสิ โส ธุว�.
 พระมหาเถระนั้น ยังการศึกษาพระอภิธรรมให ้
ตั้งขึ้นเฉพาะแล้ว ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นครั้งแรก  
ในประเทศไทยนี้แน่นอน ในปี ๒๔๙๐ แต่กาลปรินิพพาน
ของพระพุทธเจ้า. 

 นโม เม ตสฺส เสฏฺสฺส ปำเจรสฺสตฺถุ สพฺพทำ
 อิมินำ กตปฺุเน  นิพฺพำนปจฺจโย ภเว.
 ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระมหาเถระ 
ผู้ประเสริฐ ผู้เป็นปาจารย์ (แห่งมูลนิธิแนบมหานีรานนท์)  
รูปนั้น ในกาลทุกเมื่อ ด้วยบุญท่ีข้าพเจ้าได้กระท�าแล้วนี้  
จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเทอญ.
 

ติดตามอ่านประวัติภัททันตะวิลาสมหาเถระได้ที่ 
http://nab.or.th
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ข้อปฏิบัติแห่งโยคี
ภัททันตะวิลาสมหาเถระ

๑. จ�ำแนกกรรม ๔ ประกำร
  จตฺตำริมำนิ, ภิกฺขเว, กมฺมำนิ มยำ สย� อภิฺำ  
สจฺ ฉิกตฺวำ ปเวทิตำนิ. กตมำนิ  จตฺตำริ  ? อตฺถิ ,  
ภิกฺขเว, กมฺม� กณฺห� กณฺหวิปำก�; อตฺถิ, ภิกฺขเว, กมฺม�  
สุกฺก�  สุกฺกวิปำก� ; อตฺถิ ,  ภิกฺขเว, กมฺม�  กณฺหสุกฺก�  
กณฺหสุกฺกวิปำก�; อตฺถิ, ภิกฺขเว, กมฺม� อกณฺหอสุกฺก�  
อกณฺหอสุกฺกวิปำก� กมฺมกฺขยำย ส�วตฺตติ.๑ 
  ภิกฺขเว (ดูกร)สงฆ์ จตฺตำริ ๔ อิมำนิ กมมำนิ กรรม 
ทั้งหลายนี้ มยำ เราตถาคต สย� โดยล�าพัง อภิฺำย  
ทรงรูเ้หน็แล้ว สจฺฉกิตวฺำ กระท�าเฉพาะหน้าแล้ว ปเวทติำนิ  
ทรงแสดงแล้ว, จตฺตำริ กรรมท้ังหลาย ๔ นั้น กตมำนิ  
กรรมอย่างไร ? 
  ภิกฺขเว (ดูกร)สงฆ์ กณฺห� มีสภาพด�ามัว กณฺหวิปำก�  
มผีลให้ด�ามวั กมมฺ� อกศุลกรรมนัน้ อตฺถ ิม,ี ภกิขฺเว (ดกูร)สงฆ์  
สุกฺก� มีสภาพขาวสะอาด สุกฺกวิปำก� มีผลขาวสะอาด  
กมฺม� กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรกุศลกรรมนั้น อตฺถิ มี, 

๑ องฺ.จตุกฺก (บาลี) ๒๑/๒๓๒/๓๑๓ (สฺยา.)
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๒ กรรมด�ำ ในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ที.ปา. ๑๑/๓๕๙/ 
 ๒๘๔, องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐ มจร.)
๓ วิบำกด�ำ คือ มีผลน�าสัตว์ให้เกิดในอบาย (ทางเสื่อม) มี ๔ ประการ คือ  
 (๑) นิรยะ นรก, ภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย (๒) ติรัจฉานโยนิ 
 ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓) ปิตติวิสัย แดนเปรต (๔) อสุรกาย พวกอสูร  
 (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐ มจร.)
๔ วิบำกขำว ในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ตรงข้ามกับ 
 อกศุลกรรมบถ) มวีบิากขาว หมายถึง มสีขุเป็นผล น�าสตัว์ให้เกดิในสวรรค์  
 (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐ มจร.)

ภิกฺขเว (ดูกร)สงฆ์ กณฺหสุกฺก� มีสภาพซึ่งขาวกับด�าปนกัน 
กณฺหสุกฺกวิปำก� มีผลขาวกับด�าปนกัน กมฺม� กามาวจรกุศล
และอกุศลกรรม อตฺถิ มี, ภิกฺขเว (ดูกร)สงฆ์ อกณฺหอสุกฺก� 
มีสภาพไม่ใช่ขาวและด�านั้น อกณฺหอสุกฺกวิปำก� มีผลไม่ใช่
ด�าและขาวนั้น ย� กมฺม� อันว่ามรรคกรรม ๘ ใด อตฺถิ มี,  
ต� กมฺม� อันว่ามรรคกรรม ๘ นั้น กมฺมกฺขยำย อกุศลกรรม
อันด�ามวั กศุลกรรมอนัขาวสะอาด และเพ่ือจะให้หมดสิน้จาก
กรรมด�ากรรมขาว กุศลกับอกุศล กรรมซึ่งระคนปนกันทั้ง ๓ 
ประการนี้ ส�วตฺตติ ย่อมให้เป็นไปแล้วด้วยดี.
  [ พระผู ้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย กรรม  
๔ ประการน้ี เราท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว  
จึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม กรรม ๔ ประการอะไรบ้าง ? คือ   
(๑) กรรมด�า๒ มีวิบากด�า๓ (๒) กรรมขาวมีวิบากขาว๔  
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(๓) กรรมท้ังด�าและขาวมีวิบากทั้งด�าและขาว (๔) กรรม 
ทั้งไม่ด�าและไม่ขาว๕ มีวิบากทั้งไม่ด�าและไม่ขาว เป็นไป 
เพื่อความสิ้นกรรม ]
  อธิบำยว่ำ ; “อปุญญาภิสังขาร” คือ อกุศลกรรม
เจตนาอย่างหนึ่ง กุศลกรรมเจตนา คือ “ปุญญาภิสังขาร” 
“อเนญชาภิสังขาร” เป็นกรรมอย่างหนึ่ง กุศลอกุศล 
ระคนปนกัน มิสสกเจตนากรรมอย่างหนึ่ง อันว่ากรรม  
๓ ประการนี ้เป็นเจตนาเจตสกิท้ังนัน้ นอกจากเจตนาเจตสกิ 
คือ “มัคคังค์ ๘” นี้ รวมกรรม ๔ ประการ ดังนี้ 
  เมื่อนับสภาพแห่งมัคคังค์ ๘ น้ี แล้วไม่เป็นเจตนา
เจตสิก เป็นญาณสัมปยุตเนื่องด้วยกุศลจิต คือ ปัญญา วิตก  
วิรตีเจตสิก ๓ วีริยะ สติ และเอกัคคตาเจตสิก ได้ ๘ ดังนี้  
อันว่ามัคคังค์ ๘ แห่งกรรมนี้ สามารถให้ล่วงหมดสิ้นเสีย 
ซึ่งเนื่องด้วยกุศลอกุศลจิตอันเป็นเจตนาเจตสิกกรรม 
ทั้งหลายเหล่านี้ได้ดังนี้ เพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณ มรรค  
ผล ปัญญานั้น รวมเข้าอยู่ในมังคังค์ ๘ เป็นองค์วิชชาแล้ว 

๕ กรรมทั้งไม่ด�ำและไม่ขำว ในที่นี้หมายถึงมรรคญาณ ญาณในอริยมรรค  
 คือ ความหยั่งรู้ที่ให้ส�าเร็จภาวะอริยบุคคล ๔ ประการ (โสดาปัตติมรรค  
 สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค) ซึ่งเป็นเหตุท�าให ้
 หมดกรรม มีวิบากทั้งไม่ด�าและไม่ขาว ในที่นี้หมายถึงไม่ให้วิบากทั้ง  
 ๒ อย่าง  (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐ มจร.)
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และย่อมสามารถท�าลายขจัดเสียซึ่งเจตนากรรมอันให ้
เป็นโมหะและอวิชชานั้นด้วยปัญญา คือเป็นวิชชาเสียแล้ว 
เพราะว่าอวิชชาซึ่งเป็นเหตุแห่งเจตนากรรมนั้นสลายหาย
ไปแล้ว ไม่สามารถให้เป็นผลแห่งเจตนากรรมได้เทียว เมื่อ
มูลเหตุแห่งอวิชชา คือเจตนากรรมทั้ง ๓ เสื่อมเสียละลาย
แล้ว ขนัธ์นามรูประงับดบัแล้ว จักได้เสวยซึง่สนัตสิขุแน่นอน  
ขอให้วิญญูชนทั้งหลายได้พิจารณาเทอญ 
  ในที่นี้จักแสดงวัฏ วิวัฏ กุศล ๒ ประการต่อไปอีก
  วฏฺฏ� นำม เตภูมิก�, วฏฺฏปำท� นำม วฏฺฏปฏิลำภำย 
กมฺม�, วิวฏฺฏ� นำม นว โลกุตฺตรธมฺมำ, วิวฏฺฏปำท� นำม  
วิวฏฺฏปฏิลำภำย กมฺม�.๖ 
  วฏฺฏ� นำม ชื่อว่า วัฏ เตภูมิก� ธรรมอันบังเกิด 
ในภูมิ ๓, วฏฺฏปำท� นำม ชื่อว่า เป็นบาทเป็นมูลแห่งวัฏนั้น  
วฏฺฏปฏิลำภำย การได้แห่งวัฏ กมฺม� เป็นเชื้อนิสสิตกรรม
เทียว, วิวฏฺฏ� นำม ชื่อว่า ได้พ้นจากวัฏธรรมนั้น นว  
โลกุตฺตรธมฺมำ โลกุตตรธรรม ๙ ประการเทียว, วิวฏฺฏปำท� 
นำม ชื่อว่า การพ้นจากวัฏธรรมนั้น วิวฏฺฏปฏิลำภำย การ
ได้ซึ่งธรรมพ้นจากวัฏ กมฺม� เป็นเชื้อวิวัฏฏนิสสิตมรรคกรรม
เทียว.

๖ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๑-๒๒/๔๖ (มจร.)
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  [ ภูมิ ๓ ชื่อว่า วัฏฏะ กรรมเพื่อการได้เฉพาะวัฏฏะ  
ชื่อว่า วัฏฏบาท โลกุตตรธรรม ๙ ประการ ชื่อว่า วิวัฏฏะ 
กรรมเพื่อการได้เฉพาะวิวัฏฏะ ชื่อว่า วิวัฏฏบาท ]
  ในการท�าทาน ศีล การกุศลเป็นต้นเหล่านี้ ท�าลายเสีย
ซึง่อวชิชาแล้ว ให้เนือ่งเป็นเบือ้งหน้าในวชิชาญาณเช่นนีแ้ล้ว 
จักเป็นมรรคกรรม
  (ธมฺมำยตเน) “ภิกฺขเว... เนต� มม, เนโสหมสฺมิ,  
น เมโส อตฺตำติ... สมฺมปฺปฺำย ทฏฺพฺพ�”๗ 
  [ ดูกรภิกษุท้ังหลาย... เธอท้ังหลายพึงเห็น ด้วย 
ปัญญาอันชอบ... ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ 
อัตตาของเรา ]
  ภกฺิขเว (ดกูร)สงฆ์... เอต� อนัว่าทานกศุลนี ้มม แห่งข้า  
กุสล� (เป็น)กุศล โหติ ย่อมเป็น อิติ ดังนี้ น อุปำทิยเต 
ย่อมไม่ยึดถือ, เอโส อันทานกุศลนี้ อห� อันว่าเรา อสฺมิ  
ย่อมเป็น อิติ ดังนี้ น อุปำทิยเต ย่อมไม่ยึดถือ, เอโส  
อันทานกุศลนี้ เม เป็นขันธ์ ๕ รูปนามธรรม อตฺตำ ว่าเรา 
คือกายเทียว อิติ ดังนี้ น อุปำทิยเต ย่อมไม่ยึดถือ, กสฺมำ 
เพราะเหตุใด ? น อุปำทิยเต จักไม่ยึดถืออย่างไร อตฺตำน�  

๗ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๒/๒๗ (สฺยา.)
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มีสภาพกายของตนเป็นต้น อภำวโต เพราะไม่มีอะไร
เทียว (ธมฺมำยตเน) ในสภาวะธัมมายตนะมีทานเป็นต้น 
สมฺมปฺปฺำย รู ้เห็นซึ่งยถาภูตสภาวะอันถ่องแท้โดย 
วิชชาญาณ ทฏฺพฺพ� พึงรู้.
  อธิบำยว่ำ ; เมื่อจะท�ากุศลทานเป็นต้น อย่าให้มีและ
ยึดถือที่ว่าเรา ว่ากาย ว่าตน ไม่มีอะไรจะยึดถือหรือเป็น 
ที่ระลึกอย่างใด เมื่อรู้เห็นซึ่งทานเป็นต้นแห่งธัมมายตนะ 
รปูนามสภาวะ โดยยถาภูตถ่องแท้ เป็นเชือ้วชิชาญาณเท่านัน้ 
จึงจะซึมซาบในมรรคกรรม ๘ แล้วก็จะพ้นจากกัณห-สุกก- 
กัณหสุกกมิสสกรรมเหล่านี้แล้วซึ่งไม่ใช่อกัณห-อสุกกะ, 
(ไม่ใช่)ด�าขาวแล้วย่อมจดถึงมรรคกรรม ขอให้รู ้กันเป็น 
อย่างดีๆ ดังนี้
  เป็นข้อควรระวังก็คือ เดี๋ยวนี้บางท่านท่ีรู้เห็นเข้าใจ
ผิดกันอยู่โดยมากนั้น รู้แต่สังสารจักร คือปฏิจจสมุปบาท
หมุนเวียนเท่านั้น เมื่อไม่รู้หนทางซึ่งจะออกจากสังสารจักร
แห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่เช่นนี้ ท�ากุศลก็เป็นปุญญาภิสังขาร 
จะไม่พ้นจากวงสังสารจักร ท�าอกุศลเข้าก็จะไม่พ้นจากวง
สงัสารจกัร ทานเป็นต้น คอืการกุศลนัน้ ท�าให้ยดืเนิน่นานอยู่
ในสงสาร ไม่ควรกระท�าดังนี้ก็ดี ปาณาติบาตเป็นต้น อกุศล
นั้น ท�าให้ยาวเนิ่นนานอยู่ในสงสาร ไม่ควรกระท�าดังนี้ก็ดี 
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เป็นการพูดผิด กล่าวผิด เชื่อถือผิด ไม่ควรจะพูด ไม่ควร
กล่าว และไม่ควรเชื่อถือเช่นนั้น เมื่อเช่ือถือเช่นนี้ เป็นการ
เชื่อถือผิด เมื่อกล่าวว่ากรรมแล้ว โดยมากรู้แต่เจตนากรรม
อันเดียวเท่านั้น และเพราะไม่รู้ว่ามัคคังค์ โพชฌงค์ เป็นต้น 
คือ โพธิปักขิยธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า กรรม จึงพาให้เข้าใจผิด 
ถือผิดกันโดยมากอย่างนี้
  ศรัทธานั้นปัญญารักษา ปัญญาก็ศรัทธารักษา จึงจะ
ตรงคลองธรรม, ศรัทธานั้นย่อมท�าให้ใจมีสภาพเลื่อมใส  
มีทานเป็นต้น กุศลนั้น มีสภาพเป็นการเชื่อแน่ว่า สามารถ 
ให้ผลดีตามปรารถนา, ปัญญานั้น มีสภาพย่อมตระหนักรู ้
สิ่งอันแท้จริงในการควรไม่ควร
  ความศรัทธาไม่มปัีญญารักษาแล้ว เหมือนหนึง่คล้ายๆ 
กับว่าศรัทธาเล่ือมใสแล้ว กลายเป็นตัณหาความรักใคร่ 
เข้าเจือปน ในส่วนที่ไม่ควรเลื่อมใสไปเลื่อมใสเข้า เหมือนว่า
จะเป็นกุศลแล้ว กลายเป็นโมหชวนะ มักเป็นอกุศลไป
  ปัญญาไม่มีศรัทธารักษาแล้ว มักเห็นว่าทานกุศลนั้น 
เข้าใจว่าหยาบ จึงมักไม่ใคร่กระท�าทานกุศลเป็นต้น การที่
เป็นเช่นนี้ เป็นอกุศลเทียว
  ถ้อยค�าทีก่ล่าวนีจ้รงิ การทีเ่ข้าใจว่าทานกศุลหยาบนัน้ 
เหมือนว่าคล้ายๆ กับปัญญาอันตระหนักสิ่งจริงควรไม่ควร 
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กลายไปเป็นตระหนักในสิ่งไม่จริงไม่ควรเช่นนี้ นับว่าเป็น 
การรูไ้ม่จรงิ คือ โมหะเทียว จติท่ีไม่ใคร่จะท�าทานนัน้ คล้ายๆ 
กับเป็นสังเวคจิต กลายไปเป็นไม่ใคร่สละทรัพย์ของตน เป็น
ที่เสียดายโลภจิตเทียว, เกียจคร้านในการท�าบุญให้ทานนั้น 
คือถีนะมิทธะเทียว, ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสในบุคคลผู้รับทาน
นั้น เป็นพยาบาทเทียว, ศรัทธาน้อยปัญญามากแล้ว เพราะ
ตระหนักด้วยปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเหมือนกัน จึงตัณหา
โมหะนัน้ตามรับรองปัญญา เหมอืนกบัปัญญาท�าเป็นปัญญา
เทียมดูเหมือนจะจริง มักเป็นธรรมไม่จริง กลายไปไตร่ตรอง
เป็นการตระหนี่เหนียวแน่นไป ผู้มีปัญญาญาณเขลาตระหนี่
แล้ว ผู้อื่นไม่สามารถแก้ความโง่เขลาตระหนี่ได้
  พลวปฺโ มนฺทสทฺโธ เกรำฏิกปกฺข�  ภชติ ,  
เภสชฺชสมุฏฺโต วิย โรโค อเตกิจฺโฉ โหติ.๘ 
  พลวปฺโ ปัญญามีก�าลังกว่าศรัทธา มนฺทสทฺโธ  
เป็นบุคคลที่มีศรัทธาอ่อน เกรำฏิกปกฺข� พิจารณาไปทาง
ตระหนี่เหนียวแน่น ภชติ ย่อมให้เป็นไป เภสชฺชสมุฏฺโต 
เป็นเพราะยาที่ผิด โรโค วิย ประหนึ่งว่าโรคความเจ็บไข้  
อเตกิจฺโฉ รักษายาก โหต ิย่อมเป็น

๘ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๖๒/๑๔๑ (มจร.)
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  [ บคุคลผู้มปัีญญาท่ีมกี�าลัง ผู้มศีรัทธาอ่อน ย่อมส้องเสพ 
ซึ่งธรรมฝ่ายความตระหนี่, เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นเพราะยา 
เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ ]
  โลภะแทรกแล้ว ยากแก่การให้ทาน, ไม่กลัวไม่ละอาย
แล้ว ยากแก่การรักษาศีล, ไม่ศึกษาไม่มีการฟังแล้ว ยากแก่
การปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
  บรรดาซึ่งท่องเท่ียวอยู่ในสังสารภพนั้น เสียงซึ่งว่า
วิปัสสนาธรรม เป็นการยากยิ่งที่จะได้ยิน ในพระศาสนา 
มีกลิ่นวิปัสสนาหอมรื่นแพร่หลาย บรรดาท่านที่ได้ประจวบ
พบอยู่แล้วในภพชาตินี้ เป็นแต่เพียงได้ดมกลิ่น คือเพียงแต่
ได้เคยกระท�าความเพียรก็ดี จงขอให้กระท�าความเพียรกัน
เทอญ
  ร�่าเรียนรู้หนังสือแล้ว จึงจะกระท�าความเพียรได้  
รู้หนังสือแล้วจึงจะถูกแบบแผน ไม่รู้หนังสือท�าความเพียร 
ไม่ได้ มักเข้าใจว่ามันไม่ถูกแบบแผน ขอจงอย่าเข้าใจอย่างนี้  
เมื่อครั้งพระพุทธกาล ผู้ไม่ได้ร�่าเรียน ไม่รู้หนังสือ ท้ังผู้ไม่รู้ 
หนังสือเช่นน้ี ได้ถึงพระนิพพานกันมากมายนับไม่ถ้วน 
กระท�าตามผู้เป็นอาจารย์ส่ังสอน ได้กระท�าความเพียรกัน
แล้ว ก็สามารถเข้าใจกันท�าได้
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๒. ปฏิจจสมุปปำทธรรม
  ส�าหรบัท่านผูท้ีต้่องการรูส้งัสารวัฏโดยถ่องแท้ กบัท่าน
ผู้ที่แสวงหาวิธีออกจากสังสารวัฏนั้น ขอให้ดูสังสารวัฏธรรม 
ซึ่งมีแจ้งดังต่อไปนี้
  ที่เรียกว่าสังสารวัฏนั้น คือ ปฏิจจสมุปปาทธรรมนี้เอง  
อันว่าธรรมนี้ ย่อมกระท�าให้สัตว์ทั้งหลายใน ๓ ภูมิ ต้อง 
วนเวียนอยู ่ ประหนึ่งว่าล้อรถอันหมุนเวียนฉะนั้น จาก 
ชาต-ิมรณะ จากมรณะ-ชาต ิเกดิไป ตายไป ตายแล้ว-เกดิอกี 
เกิดแล้ว-ตายอีก กับตายบ่อยๆ เกิดบ่อยๆ กลับเป็นธรรม 
อันใหญ่หลวง ซึ่งต้องตายๆ เกิดๆ อยู่ไม่มีที่สุดสิ้นลงได้  
อันการที่ต้องตายๆ เกิดๆ เกิดๆ ตายๆ วนเวียนอยู่เช่นนี้  
เหตุเพราะอวิชชาเป็นสังขาร เพราะสังขารเป็นวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเป็นนามรูป เป็นต้น เหตุที่ต้องเป็นอยู่ ย่อม
ไม่แลเห็นได้ซึ่งเงื่อนที่สุดเช่นนี้ มีสภาพเป็นปุถุชน รวมสัตว์
ทั้งหลายเหล่านี้ เรียกว่าเป็นผู้ต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ
  ถ้าชี้ประถมเบื้องต้นของมนุษย์ภพหนึ่งได้แล้ว ย่อม
จะเข้าใจสภาวะของสงสาร คือใน ๓๑ ภูมิ ซึ่งบุคคลผู้หนึ่ง
ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์ภูมินี้ ย่อมมีเหตุเดิมส่งเสริม 
มาให้เกิด เมื่อไม่มีเหตุแต่ชาติก่อนมาที่จะให้เกิดแล้ว จะมา
เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ขอให้สังเกตดูว่ามนุษย์กับสัตว์ดิรัจฉาน
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ที่มาบังเกิดนั้น ข้างไหนมากกว่ากัน การที่จะมาเกิดเป็น
มนุษย์น้ัน ไม่ได้กระท�าเหตุที่จะให้มาเป็นแล้ว เป็นมนุษย์ 
ไม่ได้ ย่อมจะเป็นดิรัจฉาน นรก ในอบายภูมิ
  การท่ีได้มาเป็นมนุษย์เช่นนี้ มีเหตุมาแต่ชาติก่อน  
๕ ประการ คือ อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน กรรมภพ 
ที่เป็นตัวการก็คือ อวิชชา ตัณหา กรรม เป็นธรรมเหล่าน้ี  
ก็บุคคลที่ได้มาเป็นมนุษย์นั้น ในสงสารแต่ก่อนๆ ไม่มี
ก�าหนดจดจ�ามาว่าในภพชาตใิดในภพหนึง่ ไม่ได้รูเ้ห็นจรงิจัง 
ซึ่งอริยสัจธรรม ๔ เช่นนี้แล้ว แต่มีความปรารถนาฉันทะใน
โลกิยสมบัติ คือ สุขวิปลาส เป็นมนุษย์ เทวดา เศรษฐี คหบดี 
เป็นต้น ถ้าเคยกระท�าความเพียรมาในกุศลกรรมเหล่านี้ 
(ส่วนชาวอบายทั้ง ๔ นั้น เคยกระท�าเพียรมาในอกุศลกรรม) 
ด้วยอ�านาจทาน ศีล เป็นต้น อันบุคคลได้มาเป็นมนุษย์ ด้วย
ปุญญาภิสังขารแห่งกุศลกรรมเก่าเท่านั้น เม่ือได้พิเคราะห์
แล้ว มีหลัก ๕ ประการดังนี้ คือ
  (๑) เมื่อไม่รู้ไม่เห็นซ่ึงอริยสัจ ๔ แล้ว ก็เข้าใจเชื่อว่า 
โลกิยสมบัตินั้นเป็นของดี เช่นนี้ คือ อวิชชา
  (๒) การที่ต้องการใคร่อยู่ในโลกิยะความสุขนั้น คือ 
ตัณหา
  (๓) การที่ใคร่ยึดอยู่ในตัณหานั้น คือ อุปาทาน
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  (๔) การท่ีพยายามเพ่ือจะกระท�ากุศลโดยเจตนานั้น 
คือ ปุญญาภิสังขาร
  (๕) การที่พยายามจนส�าเร็จนั้น คือ เป็นกรรมภพ
  เพราะเหตุ ๕ ประการนี้ ในเมื่อบุคคลเวลาใกล้จะตาย
นัน้ เหต ุ๕ ประการนีเ้ป็นนมิติ คอื กรรม กรรมนมิติ คตนิมิติ 
ปรากฏเช่นนี้แล้วก็จุติดับไป เพราะด้วยฤทธิ์เดชแห่งอ�านาจ 
๕ ประการนี้ มาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาโดยปัจจุบัน  
เป็นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา บังเกิดเป็น 
ผล ๕ ดังนี้ เรียกว่า ชาติ แต่ชาตินี้เป็นต้น คือ ชรา โสกะ  
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เหล่านี้เป็นไปจนกระทั่ง 
ถึงมรณะ อาการที่เป็นไปนั้น คือ 
  (๑) ปฏิสนธิจิต คือ วิญญาณ 
  (๒)  วิญญาณจิตตามที่บังเกิดเป็นตามควร รูปกับ
เจตสิกธรรมนั้น คือ รูปนาม 
  (๓)  ในนามรูปบังเกิดเป็นอายตนะภายใน ๖ คือ  
จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ 
  (๔)  ส�าหรับอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก
กระทบกัน บังเกิดเป็นผัสสะ ๖ คือ รูป สัททะ คันธะ รส 
โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ 
  (๕)  การรับเสวยอารมณ์แต่ผัสสะ ๖ บังเกิดเป็น 
เวทนา ๖
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  โดยฤทธิเ์ดชแห่งเหต ุ๕ ประการ แต่ภพก่อนนัน้ จนถึง
ภพชาติเดี๋ยวนี้เป็นต้น คือมีวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ  
ผสัสะ เวทนา ธรรมเหล่านี ้เราทัง้หลายได้พบเหน็กนัอยู ่และ
ได้พบปะกันอยู่เสมอเนืองนิจจนกระทั่งมรณะ
  ตามท่ีรับเสวยซึ่งผล ๕ ประการนี้ ส�าหรับภพหน้า  
เพื่อที่จะได้เป ็นไปในเบื้องหน้า ในภพนี้ได ้ ส่ังสมเหตุ  
๕ ประการอีก การสัง่สมนัน้ ตามกล่าวแล้ว คอื เวทนา ๖ นัน้  
ความสุขก็มี ความทุกข์ก็มี เมื่อพบความสุข ผู้เสวยเป็นท่ี
ยนิดพีอใจยิง่ เมือ่ต้องการรบัเสวยความสขุอกีเช่นนี ้กบั็งเกิด
เป็นตัณหา เมื่อรับเสวยความทุกข์นั้น เกิดโทมนัสเป็นก�าลัง 
และมีใจที่จะใคร่พ้นจากทุกข์ และการที่จะใคร่พ้นจาก 
ทุกข์นั้น (มีใจ ความแปลว่า อยากได้ความสุขเทียว) ต่อไป 
ทุกชาติ ขออย่าได้พบทุกข์ ต้องการขอพบแต่ความสุข
เท่านั้น ความสุขมากเพียงใดยิ่งดี และรับรองว่าไม่กลัว 
การที่รับรองและยึดถืออยู่ในความสุขเช่นนี้ เป็นอุปาทาน 
เพราะต้องการความสุขในสงสารต่อไป จึงกระท�าการกุศล
เพราะเจตนาทีต้่องการความสขุ บรรดาทีก่ระท�าการกศุลนัน้  
คอืกลบัเป็นกรรมภพ ปญุญาภสิงัขารอกี อนัว่าปญุญาภสิงัขาร 
นี้ ตามกล่าวแล้ว เป็นเพราะอวิชชาอีกเช่นนี้ จึงได้บังเกิด 
เป็นมนษุย์ในภพปัจจุบนัเดีย๋วนีด้้วยตณัหา อปุาทาน กรรมภพ  

-18-0118.indd   31 2/13/61 BE   2:06 PM



32

สังขาร ว่าเพราะอวิชชาจึงกลับซ�้าเป็นเหตุใหม่ ๕ ประการ
อีกดังนี้
  อันว่าเหตุใหม่ ๕ ประการนั้น เมื่อเวลาใกล้จะตายนั้น  
ก็มาปรากฏเป็นนิมิต คือ กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต เหมือน 
เช่นภพก่อน คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
จักถึงเป็นการแน่แท้ มีชาติ โสกะ ปริเทวะ ดังนี้เป็นต้นแล้ว 
กองทุกข์อันใหญ่หลวงนั้นไปจนถึงมรณะ เมื่อการเป็นเช่นนี้  
โดยกล่าวในพระบาฬี (ไตรปิฎก) อัฏฐกถา ฎีกา แสดงว่า  
เหตุในอดีต ๕ ประการ ผลในปัจจุบัน ๕ ประการ เหตุใหม ่
ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้  ๕ ประการ ผลใหม่ในภพอนาคต  
๕ ประการ รวมมีอาการ ๒๐ ประการ จึงทรงเทศนาไว้ 
ในปฏิจจสมุปบาทดังนี้
   ตามที่เป็นเช่นนี้ แต่อวิชชาเป็นภพ แต่ภพเป็นอวิชชา 
แต่ตัณหาเป็นภพ แต่ภพเป็นตัณหา แต่ชาติเป็นมรณะ  
แต่มรณะเป็นชาติอีก ตายๆ เกิดๆ เป็นอยู่เช่นนี้ ท�าการกุศล 
กว่็าวนเวยีนอยูใ่นสงสาร ท�าอกุศลกว็นเวยีนอยูใ่นสงสาร ดงันี้ 
จะได้รู้เห็นเทียว ธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายนั้น เหมือนหนึ่ง
ไข่ไก่ ไข่เป็ด ที่หาเงื่อนไม่ได้เช่นนั้น จะหาเงื่อนต้นและที่สุด
ไม่ได้ฉันนั้น
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  การที่จะท�ากุศลหรืออกุศลก็ยาก กุศลก็ไม่ท�า อกุศล 
ก็ไม่ท�า จะเป็นจิตใจอยู่เช่นนี้ การที่เป็นจิตใจอยู่อย่างนี้ 
และเป็นอยู่ในเมื่อก�าลังพูดอยู่เช่นนี้ กุศลก็ไม่ท�า อกุศลก็
ไม่ท�า เช่นว่านี้นั้น และที่คิดเห็นเช่นน้ี เพราะไม่รู้ไม่เห็น 
ซึ่งอริยสัจ ๔ จึงกลับเป็นอวิชชาโมหะอีก ขอให้เข้าใจว่า  
การที่เป็นจิตใจเช่นนี้ เป็นก�าลังของอวิชชาส่งเสริม คือ  
อปุญญาภิสังขาร นี้น่าวิตกว่า ผลที่จะให้อนาคต ๕ ประการ 
เป็นชาติที่จะเป็นมนุษย์ไม่ได้เสียด้วย
  เมื่อเป็นเช่นนี้ จงแสวงหาซึ่งงานอันแท้จริง ที่จะท�าให้
ออกจากสงัสารจกัรโดยถ่องแท้นัน้ เป็นงานส�าคญัอนัใหญ่ยิง่
ที่จะต้องขวนขวายอันหนึ่ง ขอจงสาธุชนทั้งหลาย จงระวัง
เอาใจใส่ให้มาก คือรวมทั้งคฤหัสถ์บรรพชิต
  วิธีการที่แสวงหาหนทางที่จะออกจากสังสารจักร  
แห่งโพธิสัตว์สิทธัตถกุมารนั้น ล่วงแสนถึง ๔ อสงไขย แล้ว
จึงได้วิธีออก และวิธีออกซึ่งจะกล่าวนี้ เป็นวิธีออกของ 
พระราชกุมารสิทธัตถกุมารเทียว
  เปรียบอุปมาว่า มีไหใหญ่ใบหนึ่ง เพื่อจะให้เป็นเหล้า 
เอารากยาแช่ไว้ โดยเวลานานวนัปีเดอืน น�า้เหล้าซึง่มภีายใน
ไหนั่น เป็นส่ากลิ่นน�้าเมาแล้ว ไหนั่นเป็นกลิ่นน�้าเมาจับ  
บรรดาผู ้ดื่มน�้าเมานั้น ให้เมามึนไม่เห็นทางไม่เห็นฝั ่ง  
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เหมอืนหนึง่เป็นบ้า ขันธ์อัตตภาพเราท่านท้ังหลายนัน้ เหมือน 
ในไหเหล้า คอื โลภะ ทิฏฐิ โมหะ ซ่ึงแช่ดองมานานปี มอีกศุล
เชื้อยาอันส่าน�้าเหล้าทั้งหลาย แต่ชาติหนึ่ง ยิ่งกว่าชาติหนึ่ง 
เป็นกลิ่นเปรี้ยวจับจนทนกลิ่นไม่ไหว เราท่านทั้งหลายต้อง
ส้องเสพอยู่ทุกวัน จึงแลไม่เห็นซึ่งทุกข์ทุกขสมุทัยของตน  
ซ่ึงต้องวนเวียนอยู่ในสงสาร ก็ไม่รู ้ว่าตนต้องวนเวียนอยู่  
ก็การที่เป็นเช่นนี้ เรียกว่า อวิชชาสวะ เพราะอาสวะแห่ง 
น�้าเหล้า คือผู้ดื่มเป็นอวิชชา จงจ�าไว้ว่าเป็นอยู่ดังนี้
  เมื่อเป็นเช่นนี้ เราท่านท้ังหลายจะคิดอ่านอย่างไร ? 
เพื่อจะให้หายมึนเมา ในขั้นแรกจะคิดอย่างไร ? ที่ว่ามึนเมา
นั้นเป็นตัวอวิชชา อันว่าอวิชชานี้ ย่อมปกปิดก�าบังเสีย 
ไม่ให้รู้ ไม่ให้เห็นซึ่งสภาวะหนทางแห่งธรรมอันมีจริงเทียว  
เมื่อเป็นเช่นนี้ เพื่อจะท�าลายไม่ให้เป็นอวิชชา เมื่อขณะมี
อาจารย์ ให้ตั้งใจกระท�าความเพียรซึ่งอริยสัจธรรม ๔ นี้ คือ
เรียกวิชชาธรรม และขอให้รู้สึกเข้าใจว่าเป็นวิชชาธรรมแล้ว 
จึงจะสามารถละให้ห่างจากอวิชชาได้ดังนี้
  เมื่อปฏิจจสมุปบาทวงจักรหมุนแล้ว วิธีท�าไม่ให้หมุน
ได้จักมีแน่นอน อุปมามีร้อนแล้วย่อมมีเย็น ธรรมตายมีแล้ว 
ย่อมมธีรรมทีท่�าไม่ให้ตาย ควรมสีตริูไ้ด้ดงันี ้เราท่านทัง้หลาย
นี ้เพ่ือจะไม่ให้เป็นอวชิชา เป็นข้อใหญ่ใจความทีจ่�าเป็นทีส่ดุ 
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จะต้องเสาะแสวงหาซึง่เป็นวชิชาธรรม เม่ือไม่เป็นอวชิชาแล้ว 
สังขาร วิญญาณ นามรูป ก็ย่อมไม่เป็น เพราะฉะนั้น ขอให้
พิจารณาโดยวิชชาญาณแห่งอริยสัจ ๔ ในปฏิจจสมุปปาท
ธรรมทุกบทๆ
  การพิจารณาน้ัน แต่อวิชชาเป็นต้นไป จนถึงชรา 
มรณะ ธรรม ๑๒ ประการนี้ ทรงเทศนาว่า เป็นก้อนทุกข์ 
อันใหญ่หลวงแท้จริง แต่อวชิชาถงึชรา มรณะ ๑๒ ประการนี้  
ทุกบทให้จ�าว่าเป็นกองทุกข์ เป็นหมวดทุกขสัจ
  ทุกขสัจธรรมนี้ ยังมีเหตุแห่งธรรมนี้อีก เหตุก็คือ 
เพราะเหตุเรียกว่า สมุทัยสัจ อุปมาอวิชชานั้นเป็นทุกขสัจ  
และเพราะอาสวธรรมจึงเป็นอวิชชา เพราะฉะนั้นจึงรวม
อาสวธรรมทั้ง ๔ เป็นสมุทัยสัจ อันว่าอวิชชานี้ เม่ือถึง 
อสังขตนิพพานแล้ว จึงจะสงบระงับเย็นดังนี้ นิพพาน 
เป็นนิโรธสัจ วิธีฆ่าอวิชชา คือทางวิชชาธรรมนั้น เป็น 
อัฏฐังคิกมรรค ๘ นั้นเป็นมรรคสัจ โดยเหตุนี้ ในค�าว่า 
อวิชชานี้ จักบังเกิดเป็นสัจญาณ ๔ 
  สังขารเป็นพนักงานปรุงท�ากุศลอกุศล จึงสังขาร 
เป็นกองทุกข์ใหญ่อันหนึ่ง รวมเข้าในทุกขสัจ และเพราะ
อวิชชาเป็นสังขาร จึงรวมเข้าเป็นสมุทัยสัจ อันว่ากุศลและ
อกุศลเป็นต้นเป็นกองทุกข์นั้น เมื่อได้นิพพานแล้วจึงจะเป็น
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ความเยน็ นพิพานจงึเป็นนโิรธสจั อนัว่ากศุลอกศุล คือเจตนา
กรรมภพนั้น ฆ่าด้วยมรรค(มีองค์) ๘ จึงจะตาย เพราะฉะนั้น 
มรรค(มีองค์) ๘ รวมเข้าในมรรคสัจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ในสังขาร
ได้สัจญาณ ๔
  ในปฏิจจสมุปบาท ๑๒ นั้น ได้สัจญาณ ๔ แล้วใน  
๑๒ ประการนั้น ได้อริยสัจ ๔๘, ๔๘ นั้น เป็นวิชชา  
๔๘ ประการ โดยชวนะ ๑ ครั้ง ในชวนะครั้งหนึ่งเป็น 
วิชชาชวนะ ๔๘ x ๗ = ๓๓๖ รวมได้วิชชาชวนะดังนี้ ส�าหรับ 
ผู ้กระท�าความเพียร เมื่อได้ท�าเพียรโดยมาก ครั้นแล้ว 
จะได้แก่ผู้นั้น รวมวิชชาชวนะตั้งพัน หมื่น แสน ล้าน ดังนี้ 
  เมื่อมีวิชชาแท้จริงเพียงใด ย่อมละอวิชชา ห่างไกล
จากอวิชชาตั้งพัน หมื่น แสน ล้าน เมื่อพ้นจากอวิชชา 
เพียงใด ย่อมพ้นจากสังขาร ตัณหา กรรม เหตุที่เป็นเพราะ
อวชิชา ตัณหา กรรม พ้นแล้ว กย่็อมพ้นจากผล คอื วญิญาณ 
นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ธรรมเหล่านีย่้อมพ้นตลอด
  ตามซึ่ งชี้ แจงมาแล ้ ว โดยนั ย อุป เทศ จงรู ้ ว ่ า 
ปฏิจจสมุปบาท คือสังสารจักรอันใหญ่หลวงนี้ กล่าวคือ  
ทุกขสัจ สมุทัยสัจ ๒ ประการเทียว ส่วนอริยสัจอีก ๒ คือ  
มัคคสัจ นิโรธสัจ ข ่มเหงชนะได้เช ่นน้ีแล้ว เป็นวิธีที ่
ท�าให้พ้นจากปฏิจจสมุปบาทสังสารจักรนั้น มรรคสัจ คือ  
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อัฏฐังคิกมรรคเทียว เมื่อเป็นเช่นนี้ หาได้เรียกว่า มัคคังค์ คือ 
อัฏฐังคิกมรรค ๘ ไม่ เปลี่ยนชื่อเรียกอย่างง่ายๆ เพื่อให้ 
เข้าใจง่ายว่า ปัญญา วิตักกะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  
สมัมาอาชีวะ วรียิะ สต ิเอกคัคตา กจ็ะเป็นเจตสิก ๘ ประการ
ดังนี้, ปัญญากับวิตักกะ รวมเรียกว่า ปัญญำ, สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ รวมเรียกว่า ศีล, วีริยะ สติ  
เอกัคคตา รวมเรียกว่า สมำธ,ิ เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ๓ องค์
ดังนี้  
  ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ ประการนี้ เป็นยาแก้ซึ่งอาสวะ
น�้าเหล้า แก้ให้หายมึนเมา ไม่เป็นอวิชชา ไม่เป็นสังขาร เป็น
วธินียัทีใ่ห้พ้นออกจากปฏจิจสมปุปาทธรรม ผูซ้ึง่หาพบแบบ
วิธีนัยนี้เป็นชาวอินเดีย ชื่อเมื่อก่อนตรัสรู้ คือ สิทธัตถะ เมื่อ
เตบิโตแล้ว (ตรสัรู)้ เรยีกว่า โคตมพทุธะ พระองค์ทรงส่ังสอน
ไว้ก่อนสูพ่ระปรนิพิพาน โดยพระบาฬีปรนิพิพานสตูรว่าดงันี้  
  สีลปริภำวิโต สมำธิ มหปฺผโล โหติ มหำนิส�โส.  
สมำธิปริภำวิตำ ปฺำ มหปฺผลำ โหติ มหำนิส�สำ.  
ปฺำปริภำวิต� จิตฺต� สมฺมเทว อำสเวหิ วิมุจฺจติ.๙  
  เคยพบกันแล้ว ภิกฺขเว สงฆ์ทั้งหลาย สีลปริภำวิโต 
ประกอบพร้อมด้วยศีล สมำธิ สมาธิธรรมนั้น มหปฺผโล 

๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๗๕/๙๕-๙๖ (สฺยา.)
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เป็นผลใหญ่หลวง มหำนิส�โส เป็นอานิสงส์ใหญ่หลวง  
โหติ ย ่อมเป ็น. สมำธิปริภำวิตำ พร ้อมด ้วยสมาธิ 
ปฺำ วิตกกับปัญญาเจตสิก ๒ นั้น มหปฺผลำ เป็นผล 
ใหญ่หลวง มหำนิส�สำ เป็นอานิสงส์ใหญ่หลวง โหต ิย่อมมี,  
ปฺำปริภำวิต� วิตกปัญญาเจตสิกทั้ง ๒ เคยส่งเสริม 
มาแล้วนั้น จิตฺต� จิต สมฺมเทว เป็นการดีโดยไม่มีเศษเหลือ 
อำสเวหิ จากอาสวธรรมทั้ง ๔ คือน�้าเหล้า วิมุจฺจติ ย่อมพ้น.
  [ สมาธท่ีิมศีลีอบรมรอบแล้ว มผีลมาก มีอานิสงส์มาก, 
ปัญญาทีม่สีมาธอิบรมรอบแล้ว มผีลมาก มีอานสิงส์มาก, จติ
ที่มีปัญญาอบรมรอบแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะ
ทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ]
  เมื่อพ้นจากอาสวะแล้ว ไม่สู่อวิชชา ไม่มีสังขารแล้ว 
นอกจากแบบวิธีออกนี้แล้ว ไม่มีแบบแผนอันใดที่จะออกได้
อีกแล้ว
  มีค�าแทรกแซงว่า เมื่อมีแต่วิธีแบบอย่างที่จะออกจาก
สังสารจักรอย่างเดียวตามกล่าว เป็นการจริงแล้ว เท่าธรรม
ขันธ์ ๘๔,๐๐๐ นั้น ทรงเทศนาไว้ส�าหรับอะไร ? ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์ มีอยู่จริง อันว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น 
ย่อมรวมเข้าอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา การที่พระพุทธองค์ต้อง
ทรงเทศนา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์นัน้ พระองค์ทรงเทศนา
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ตามจริตอัธยาศัยของบุคคลต่างๆ และเป็นการทรงเทศนา
โดยนัยอันมากมาย ท่ีแท้จริงพระธรรมขันธ์ทั้งสิ้นนั้น ย่อม
รวบความในศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมอยู่ดังกล่าวแล้ว
  อุปมาประหนึ่งว ่า แม่น�้าน ้อยคลองน้อยอนันต ์
ทั้งหลายนั้น ย่อมรวมลงสู่มหาสมุทรฉันนั้น และรอยเท้า 
แห่งสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายนั้น มีรอยเท้าช้างอันใหญ ่
ย่อมอมมิดซึ่งรอยเท้าเหล่านั้นได้ฉันนั้น ถ้อยค�าพระวาจา
ของพระพุทธโคดม คือ นิกาย ๕ ปิฎก ๓ พร้อมด้วย 
องค์ ๙ (นวังคสัตถุศาสน์) นั้น๑๐ ย่อมรวมเข้าในมรรคสัจ
เท่านัน้ นอกจากมรรคสัจธรรมแล้ว ไม่มธีรรมอนัใดทีจ่ะท�าให้
ถึงถึงเฉพาะนิโรธสัจ มรรคสัจเท่านั้นที่จะท�าให้ถึงนิโรธสัจ  
ขอให้จ�าว่าเป็นการแน่นอนดังนี้

๑๐ นิกำย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย  
 ขุททกนิกาย
 ปฎก ๓ คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก
 นวังคสัตถุศำสน ์ค�าสอนของพระศาสดามีองค์ ๙ คือ สุตตะ (พระสูตร)  
 เคยยะ (ร้อยแก้วผสมร้อยกรอง) เวยยำกรณะ (ร้อยแก้วล้วน) คาถา  
 (ร้อยกรองล้วน) อุทาน (คาถาที่ทรงเปล่งด้วยโสมนัสสญาณสัมปยุต)  
 อติวิตุตกะ (พระสตูรท่ีตรสัโดยนยัว่า “วตุตฺ� เหต� ภควตา”) ชำตกะ (ชาดก)  
 อัพภูตธัมมะ (พระสูตรว่าด้วยเรื่องอัศจรรย์) เวทัลละ (พระสูตรที่มีการ 
 ถามตอบ ซึ่งผู้ถามได้ความพอใจ)
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กำรถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อ.แนบ มหานีรานนท์

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส.

พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ. 

ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ. 

สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ.

สวัสดีค่ะ

  ท่านผู ้สนใจในพระพุทธศาสนาท้ังหลาย พวกเรา 

คงจะเคยสวดมนต์ไหว้พระ ตามคาถาข้างต้นนี้นะคะ  

เช่ือว่าต้องคล่องปาก ขึ้นใจ และเข้าใจความหมายด้วยกัน 

ทุกคนแล้วนะคะ คือ แปลว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ ขอถึง 

พระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แต่การขอถึงนี้ จะถึง

อย่างไร และอย่างไรจึงจะเรียกว่า ถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์เป็นท่ีพ่ึงหรือถึงพระรัตนตรัย นี่ก็เหมือนกัน 

นะคะ

กำรขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั้นอย่ำงไร ?

  ก่อนที่เราจะทราบถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ  
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พระธรรม พระสงฆ์ ว่าจะถึงได้อย่างไรนั้น เราก็ควรจะ  

ได้ทราบความหมายของค�าว่า พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เสียก่อน แปลว่าอะไร เราจะต้องรู้จักสิ่งทั้ง ๓ นี้เสียก่อน 

นะคะ แล้วจึงจะรู้กันต่อไปว่า การถึงนั้น จะถึงได้อย่างไร? 

โดยวิธีใด ?  

พระพุทธ คืออะไร ?

  พระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้ตรัสรู้ และพระพุทธ ที่เรา

กล่าวขอถึงกันนี้ หมายถึงอะไร คงไม่หมายถึง ร่างกายของ

พระพทุธเจ้าท่านว่าเป็นพระพทุธ เพราะเวลานีก้ไ็ม่มีร่างกาย

นัน้แล้ว ใช่ไหมคะ ท่านปรนิพิพานไปแล้ว เราจะไปถงึร่างกาย

ของพระองค์ท่านได้อย่างไร พระรัตนตรัยนั้นมี ๓ นะคะ 

ถ้าหมายเช่นนั้น พระรัตนตรัยมีเหลือเพียง ๒ หรือ เพราะ

ร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว 

อะไรคือ พระพุทธ พวกเราก็ทราบกันดีแล้วว่า พระพุทธเจ้า 

เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมที่ท่านตรัสรู้เองโดยชอบ จนได้พระนามว่า

พระพุทธเจ้านั้น ท่านตรัสรู้อะไร ท่านตรัสรู้อริยสัจ ๔ นะคะ 

ปัญญาที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยไม่ต้องอาศัยใครสั่งสอน

นีแ่หละค่ะ หมายเอา ปัญญาของท่าน นีแ่หละ เป็นพระพทุธ 

เข้าใจแล้วนะคะ ค�าว่าพระพุทธนี่
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พระธรรม คืออะไร ?

  เม่ือพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงแสดงธรรม ที่ตรัสรู้นั้น  

โปรดสัตว์ พระธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์คือเหตุผล

ต่างๆ ของธรรมชาติ มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ซ่ึงเป็น 

ข้อปฏิบัติ หรือว่าธรรมทั้งหมดที่พระองค์สั่งสอน นั่นแหละ  

เป็นพระธรรม

พระสงฆ์ คืออะไร ?

  ส ่วนพระสงฆ์ ก็คือผู ้ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้า ท่ีสุดแม้หากได้โกนหัวนุ ่งเหลืองก็ดี หรือ 

ท�าการบรรพชาแล้วก็ดี แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนหรือ

ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพุทธองค์ก็ไม่ชื่อว่า

ภิกษุสงฆ์ นะคะ ภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าต้องเป็น 

ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติถูก สมควรที่จะเคารพบูชา 

อย่างนี้คือ พระสงฆ์ นะคะ

กำรถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือถึงอะไร ?

  ทีนี้จะพูดการถึงพระพุทธนั้น คือ ถึงอะไร การถึง

พระพุทธนั้น ก็คือถึงปัญญาของท่าน เราต้องเกิดปัญญารู้ 
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อริยสัจธรรม นะคะ เพราะพระพุทธเจ้ารู้สิ่งน้ี ปัญญาของ 

พระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้ และเมื่อเรารู้อย่างนี้ด้วยก็เรียกว่า  

ถึงพระพุทธ เหมือนอย่างพ่อแม่สอนเราว่า อย่าท�าอย่างนั้น  

อย่าท�าอย่างนี้ แต่เรายังไม่รู ้ว่า ที่สอนนั่นน่ะดีหรือไม่ดี  

ทีนี้พอเราไปประสบเหตุการณ์อะไรอย่างหนึ่งที่พ่อแม่เคย

สอนเราไว้ ก็นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาทันที นึกถึงค�าสั่งสอน นึกถึง  

ความรู้ของพ่อแม่ว่า อ้อ นี่พ่อแม่เรารู้อย่างนี้แล้ว ก็สอน

เราให้ท�าอย่างนี้ ไม่ให้ท�าอย่างนั้น เป็นต้น นี่เรียกว่า เราถึง 

ความรู้นะคะ เมื่อพระองค์รู ้สิ่งนี้ คือ อริยสัจธรรมแล้ว 

พระองค์ก็สอนให้เรารู้ เม่ือเรารู้อย่างนั้นแล้ว ก็เรียกว่าถึง

แล้ว คอืถงึปัญญาความรูข้องพระองค์ นีเ่รยีกว่า ถงึพระพทุธ 

ส่วนธรรม คือ อริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ เมื่อเรา 

รูธ้รรมทีพ่ระพุทธองค์สอน อย่างนีแ้ล้วกเ็รยีกว่าถงึพระธรรม 

ส่วนผู้ใดที่ได้ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ แล้วรู้

ธรรมนั้น ก็เรียกว่า ถึงพระสงฆ์ พอเข้าใจแล้ว นะคะ

พุทธ กับ อนุพุทธ ต่ำงกันอย่ำงไร ?

  พระพุทธเจ้าเป็นผู ้รู ้  เรียกว่า พุทธะ ส่วนผู ้ที่รู ้  

อริยสัจธรรมตอนหลังๆ ต่อมาจากพระพุทธเจ้า ไม่ชื่อว่า
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เป็นพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะรู้อย่างพระพุทธเจ้า ก็ไม่เรียกว่า 

พระพุทธเจ้า เพราะผู้รู้ตอนหลังนี้ เป็นผู้รู ้ตาม คือ เกิด

ปัญญา เพราะรูต้ามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เรยีกท่านผู้รู้ 

ตอนหลังนี้ว่า อนุพุทธ ผู้รู้ตาม การถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์นั้น ถึงพร้อมกันในคราวเดียว  

  เพราะฉะนั้น ที่เราขอถึง ก็คือ ขอถึงความรู้ คือรู้ถึง

ธรรมะที่พระพุทธองค์ส่ังสอน คืออริยสัจธรรม เม่ือเกิด 

ความรู ้ คือถึงปัญญา ก็ถึงพระพุทธ เมื่อเรารู ้ธรรมที่

พระพทุธเจ้ารู ้เรยีกว่า เราถงึพระธรรม และผูรู้ต้ามนัน่แหละ 

ช่ือว่าถงึพระสงฆ์ การถึงกถึ็งพร้อมกนัท้ัง พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ คือ ถ้าใครถึงพระพุทธก็ถึงพระธรรมด้วย และเมื่อ

ใครถึงพระพุทธ พระธรรม ผู้นั้นก็ถึงพระสงฆ์ด้วย อย่างนี้

เรียกได้ว่า การถึง เข้าใจแล้วนะคะ คืออย่างนี้ เรียกได้ว่า  

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โดยแท้จริง

เพียงกำรระลึกถึง จะไปถึงหรือไม่ ?

  การถึงนัน้มหีลายอย่าง ถงึด้วยกายก็มี ถงึด้วยวาจากมี็  

ถึงด้วยใจก็มี การถึงด้วยกาย ก็โดยเรากราบไหว้ขอถึง  

การถึงด้วยวาจา ก็โดยเราเปล่งเสียงออกมาขอถึง การถึง
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ด้วยใจ ก็โดยการเลื่อมใสศรัทธาด้วยจิตใจนึกถึง อย่างนี ้

ก็เรียกว่าเป็นการขอถึงได้ เป็นขั้นต่างๆ ตามที่เราเลื่อมใส

ในพระรัตนตรัย คือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นะคะ

   การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยแท้จริง 

ต้องถงึโดยการปฏิบติั ศีล สมาธ ิปัญญา หรอื มหาสตปัิฏฐาน

มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น

  แต่การที่จะให้ถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

โดยแท้จริงนั้น ท�าอย่างไร จึงจะถึงพระรัตนตรัยทั้ง ๓ นี้ได้ 

เราจะไปกันด้วยอะไรจึงจะถึง จะไปด้วยรถยนต์ รถไฟ หรือ 

ก็ไม่ใช่ จะไปด้วยเรือบินรึ ก็ไม่ใช่ ถ้าเช่นนั้น เราจะถึงโดย 

การไปด้วยอะไรกันเช่นนี้ เราก็ควรต้องรู้ ควรต้องเข้าใจ 

นะคะ เราต้องถึงด้วยการปฏิบัติค่ะ ทีนี้เราก็ต้องรู ้ว ่า  

ปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะถึง ก็ต้องด้วยศีล สมาธิ ปัญญา หรือ

มหาสติปัฏฐาน ที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ วางไว้ หรือชี้ไว้ว่า  

มีทางเดียว เอกำยโน มคฺโค มีทางเดียวเท่านั้น ที่เราจะ 

ท�าให้ถึงพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ได้ เข้าใจแล้วนะคะ

   การตัง้ส�านกัวปัิสสนาขึน้ท่ีนี ้กเ็พือ่เป็นยาน อย่างหนึง่ 

ส�าหรบัการปฏบิตั ิเพือ่จะให้ถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

เพราะฉะนั้น การท่ีได้มาต้ังส�านักปฏิบัติวิปัสสนาที่นี่ ให้มี

-18-0118.indd   45 2/13/61 BE   2:06 PM



46

การท�ากรรมฐานท่ีนี ่มท้ัีงพระภิกษุ และฆราวาสมาปฏบิตักินั 

หลายท่าน ก็ปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เพราะรู้กันอยู่แล้วว่าการถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์นั้น จะไปให้ถึงด้วยยวดยานอะไรๆ ไม่ได้เลย  

ต้องไปด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้น จึงจะมีโอกาสถึงได้ 

เพราะฉะนั้นที่มาตั้งส�านักปฏิบัติธรรมนี้ ตั้งเพื่อเป็นยาน

อย่างหนึ่งส�าหรับการปฏิบัติ จะปฏิบัติไปไหนกัน ก็เพื่อจะ

ไปให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามที่ประกาศขอ

ไว้นั่นเอง ถ้าเราประกาศขอถึงด้วยปาก จะถึงไหมคะ คือ 

ศีลก็ไม่ท�า สมาธิก็ไม่ท�า วิปัสสนาก็ไม่ท�า แล้วจะถึงไหม 

เพราะฉะนั้น การที่มาตั้งส�านักปฏิบัติวิปัสสนานี้ จึงชื่อว่า 

มปีระโยชน์ จะมปีระโยชน์อย่างไร ประโยชน์กเ็พือ่ทีจ่ะได้ใช้ 

เดินทางให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะเราจะไป

ด้วยยวดยานอะไรๆ ไม่ได้  เราต้องไปด้วยการปฏิบัติอย่างนี้

 

วปัิสสนำธุระเป็นกจิอนัส�ำคัญอย่ำงหนึง่ในพระพทุธศำสนำ

  ฉะนั้น ใครตั้งอยู่ในกิจนี้ คือ วิปัสสนาธุระ อันเป็นกิจ

ส�าคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดี 

เป็นคนที่ประพฤติตนตามที่ได้ประกาศไว้ เพราะน้อยคนนัก
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ที่จะมาท�าความเพียร อย่างนี้ ต้องเป็นคนที่มีความเลื่อมใส

ศรัทธาจริงๆ ต้องเอาชนะกิเลสมันมา อย่างทุกท่านที่มาที่นี่  

ก็เลื่อมใสกันทุกคน อยากถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กันทั้งนั้น ใช่ไหมคะ แต่ว่าจะมาปฏิบัติอย่างนี้สัก ๓ วัน  

๗ วัน จะได้ไหม ก็บอกว่าไม่ได้ ใช่ไหมคะ ใครห้ามไม่ให ้

เรามา ทราบไหมคะ กิเลสค่ะ มันห้ามไว้ เพราะเราอยู่ใต้

อ�านาจกเิลส ถ้าเราจะขอกเิลส ขอลาไปท�าวิปัสสนาสกั ๓ วนั  

หรือ ๕ วันเถอะ มันจะอนุญาตไหม มันจะว่าแกไปไม่ได้  

แกมีธุระมาก แกมีภาระที่จะต้องท�ามากมายอยู่ทางบ้าน 

บ้านแกไม่มีคนอยู่ อย่างนี้ใช่ไหมคะ นี่ต้องแล้วแต่กิเลส  

เขาจะอนุญาต ถ้าเขาอนุญาตให้กี่วันก็มาได้เท่านั้น นี่แหละ

เราอยู ่ใต้อ�านาจของกิเลสอย่างน้ี บางคนก็มาไม่ได้เลย  

บางคนก็มาได้เพียงวันพระ แม้กิเลสมันให้มาเพียงวันพระ 

วันเดียวก็ยังดี ถ้ามันไม่ให้เรามา เราก็มาไม่ได้ เพราะฉะนั้น 

ผู้ที่จะมาปฏิบัติอย่างนี้ได้ ก็ต้องเสียสละมา ต้องชนะกิเลส

จึงมาได้ ใช่ไหมคะ

  การสร้างกุศลให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ก็เป็นการสร้างกุศล เพ่ือให้ถึงความพ้นทุกข์ หรือถึง 

พระนิพพานนั่นเอง
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  ในการสร้างกุศลอย่างการปฏิบัติวิป ัสสนา หรือ 

สติปัฏฐานนี ้เราจะมโีอกาสสร้างได้ต่อเมือ่พระพทุธเจ้าตรสัรู้

แล้ว แต่ก่อนนี้ คือ ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้น ก็มี

อาจารย์ มีฤาษีชีไพรอยู่แล้วมากมาย เขาสามารถเหาะเหิน 

เดินอากาศได้ มตีาทิพย์ หูทิพย์ เป็นต้น แต่ว่าความตรสัรูไ้ม่มี  

หนทางที่จะท�าให้เกิดปัญญาความรู ้ในอริยสัจธรรมไม่มี  

ต ่อเมื่อพระพุทธเจ ้าตรัสรู ้ แล ้ว พระองค ์จึ งได ้วาง 

มหาสติปัฏฐาน อันเป็นหนทางนี้ขึ้นไว้ว่า หนทางที่จะถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือทางที่จะพ้นทุกข์ต้อง

อาศัยทางนี้ คือ มหาสติปัฏฐานนี่ สร้างกุศลอย่างนี้ จึงจะไป 

นิพพานได้ เพราะฉะนั้น เราเคารพกราบไหว้สรรเสริญ 

บูชาท่าน ก็เพราะอย่างนี้ คือ หนทางที่จะถึงความพ้นทุกข์ 

หรือถึงพระนิพพานนั้น ไม่มีใครรู้ ศาสดาอื่นใดก็ไม่รู้ และ

ไม่มีใครบัญญัติหนทางปฏิบัตินี้ได้เลย ต่อเมื่อพระพุทธเจ้า

ประกาศพระศาสนาที่พระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาแล้ว และวาง

หนทางไว้ให้ปฏิบัติ จึงได้ปฏิบัติกัน ในสมัยที่พระองค์ยัง

ทรงพระชนม์อยู่ ก็มีผู้ได้รู้ ได้ปฏิบัติกันมาก แต่มาถึงสมัยนี ้

พระพุทธศาสนา ล่วงเลยมาตั้งสองพันกว่าปีแล้ว จึงมี 

ความเสื่อมไปจากความเข้าใจของคนสมัยนี้ พุทธบริษัท 
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บางท่าน ไม่รู้จักหนทางนี้เลยก็มี นี่พระพุทธศาสนาก็จะ  

หมดลงไปแล้วนะคะ โอกาสท่ีเราจะสร้างกุศลอย่างนี้ 

ก็น้อยลง ต่อไปอาจจะหาไม่พบทางนี้ และบางท่านที่  

ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นนรกบ้าง เห็น

สวรรค์บ้าง นีแ่หละความเข้าใจท่ีจะท�าให้ถูกต้อง ตามหนทาง 

ที่พระพุทธองค์วางไว้ก็เสื่อมไปแล้ว ทางที่ถูกก็จะหายาก

เข้าทุกที เพราะฉะนั้น ถ้าพุทธศาสนาหมดแล้ว เราก็จะ

ไม่มีโอกาสได้สร้างกุศลอย่างนี้ และไม่ใช่ว่าตายแล้วก็สูญ 

ไม่มาเกิดอีก ถ้าตายแล้วไม่มาเกิดอีก ก็ไม่ต้องท�ากุศล 

อย่างนี้ก็ได้ แต่พวกเราทุกคนนี่ก็เชื่อแล้วว่า เมื่อตายแล้ว 

ก็ต ้องไปเกิดอีกแน่ ผู ้ ท่ีไม ่เกิดอีก ก็มีแต่พระอรหันต ์

ผู ้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น และเมื่อเกิดแล้ว เราจะได้พบ 

พระพทุธศาสนาหรือไม่กไ็ม่รู้ หรือว่าเมือ่เกดิในชาต ิต่อๆ ไป 

อาจจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกเช่นเดี๋ยวนี้ แต่จะมีโอกาส 

ได้ท�ากุศลที่จะให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ 

ก็ไม่รู ้ และจะมีวิธีท�าถูกต้องอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู ้ อาจไม่รู้

หรือไม่พบก็ได้ เมื่อไม่พบก็ไม่มีโอกาสจะสร้างกุศลอย่างนี้ 

เมื่อเช่นนี้การเกิดอีกก็ไม่ได้ปัจจัยไปเลย ใช่ไหมคะ ก็เม่ือ

เชื่อกันแล้วว่าจะต้องไปเกิดอีก และถ้าเราได้สร้างปัจจัย 
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ในกุศลอย่างนี้ไป เมื่อเราเกิดอีกก็มีปัจจัยเพิ่มอีก บารมีเพิ่ม

อีกใช่ไหมคะ

  ถ้าไม่สร้างกุศลที่จะท�าให้ถึง พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ก็เหมือนเกิดมาไม่ได้พบพระพุทธศาสนา

  เวลานี้ทุกคนก็มีวาสนาอันประเสริฐที่เกิดมาได้พบ 

พระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการสมควรหรือไม่ ที่จะสร้างกุศล

อย่างนี้ อย่างน้อย ๗ วัน หรือ ๑๐ วัน พระพุทธเจ้าท่านวาง

ก�าหนดการปฏิบัติไว้ว่า ไม่ ๗ วัน ก็ ๗ เดือน หรือไม่ก็ ๗ ปี 

ก็บรรลุได้ ถึงแม้ว่าเรายังมาไม่ได้ แต่เมื่อเราได้มาพบแล้วว่า

เวลานี้ กุศลอย่างนี้ยังคงอยู่ ยังมีโอกาสท�าได้และมีคนคอย

ช่วยแนะน�าให้เราท�า เราก็ควรฉวยโอกาสท่ีจะสร้างกุศล

อย่างนี้ เพราะเมื่อไรเราจะได้มีโอกาส ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได ้

มาตรัสรู ้หรือกัปไหนว่างพระศาสนา ก็ไม่มีโอกาสสร้าง

กุศลอย่างนี้แล้ว หมดโอกาสแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น 

ถ้าหากว่าเราไม่สร้างกุศล อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์อะไร  

ในการที่เรามาพบพระพุทธศาสนา ถึงแม้ทานก็ดี ศีลก็ดี 

สมาธิก็ดี หรืออภิญญาสมาบัตินั้น ก่อนที่พระพุทธเจ้า 

จะมาตรัสรู้เขาก็มีกันอยู่แล้ว เมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนา

กันแล้ว แต่เราไม่สร้างกุศลอย่างนี้เลย ก็เหมือนกับไม่ได้พบ  
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กุศลอย่างอื่น เรามีโอกาสท�าได้ทุกเมื่อ เพราะมีประจ�า 

ในโลกแล้ว ทานก็มีอยู่แล้ว ศีลก็มีอยู่แล้ว สมาธิก็มีอยู่แล้ว 

ดังนั้นจึงถือว่า เป็นส่ิงที่ควรท่ีสุดส�าหรับพวกเราที่นับถือ

พระพุทธศาสนาจะได ้มีโอกาสสร ้างกุศลอย่างนี้บ ้าง  

สร้างยากนะคะ ทกุท่านมารกัษาศลี กท็�าได้อย่างเช่นวันพระ 

บางที่ ๓ วัน ก็มาท�าได้ ท�าทานหรือท�าอะไรๆ เช่น ทอดกฐิน  

ทอดผ้าป่า ก็ท�าได้หมดใช่ไหมคะ แต่การที่จะมาท�ากุศล 

เพื่อให้ถึงพระรัตนตรัย อย่างนี้ท�าได้ยาก เพราะการมา 

ท�ากรรมฐานนี้ต้องชนะกิเลสมันมา จึงจะมาได้ มิฉะนั้นก็มา 

ไม่ได้ ดังนั้นทุกท่านท่ีมีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว 

ก็ควรสละเวลาเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเพ่ิมบารมีสัก  

๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ตามโอกาสที่จะมาได้ ท�าได้มาก บารมี

ก็เพิ่มมาก

  พอเข้าใจแล้วนะคะ ส่วนคุณของพระพุทธเจ้า ท่าน

ก็มีอยู ่ในบทสวดอิติปิโส พระธรรมก็มีคุณอยู่ในบทสวด 

สวากขาโต ส่วนพระสงฆ์มีคุณอยู่ในบทสวดสุปฏิปันโน  

ท่านมีคุณอย่างที่เราสวดมนต์ ก็รู ้อยู ่แล้ว แต่ที่จะเป็น 

พระสงฆ์ได้ก็ต้องปฏิบัติ มิฉะนั้น กิเลสก็ไม่หมด ดังนั้น 

การปฏบิตัวิปัิสสนาจงึเป็นธรุะ จงึเป็นกจิอนัส�าคญัทีจ่ะท�าให้
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บุคคลถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพระอริยะ หรือ

ถึงนิพพาน เป็นความบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลส ถ้าท่าน 

ทั้งหลาย ไม่ขัดข้องเรื่องร่างกาย ก็ขอให้มากันบ่อยๆ นะคะ

 

กำรขยำยควำมต่อท้ำยธรรมบรรยำยของ

อำจำรย์แนบ มหำนีรำนนท์

อาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เรำรู้จักกัน ในปัจจุบัน

พระพุทธ คืออะไร ? 

  ตามความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนบางคน เข้าใจว่า

คอื พระพทุธรปู ท่ีเราตัง้ไว้บชูาในบ้านช่องของเรา ซึง่รวมท้ัง 

พระพุทธรูปท่ีเป็นพระประธานในโบสถ์วิหาร ตามวัดวา

อารามต่างๆ บางท่านรู ้ว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นสิ่งสมมุติ  

องค ์พระพุทธก็ต ้องหมายถึงพระสรีระร ่างกายของ

พระพุทธเจ้า ซ่ึงดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว แต่ทรงตั้ง 

ผู้แทนพระองค์ไว้ ดังที่ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า “พระธรรม 

อันตถาคตตรัสไว้แล้วด้วยดี นี้แหละ จะเป็นพระศาสดา 
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แทนตถาคต” เลยเข้าใจเอาว่า ในปัจจุบันนี้พระพุทธไม่ม ี

แล้ว ก็คงใช้พระธรรมเหล่านั้นแทนองค์พระพุทธด้วย 

ส�าหรับบางท่านที่เคยสวดมนต์ไหว้พระอยู ่เป็นประจ�า 

โดยระลึกถึงคุณของพระองค์ ๙ ประการ อยู่เสมอๆ ก็มี 

ความเชือ่มัน่ว่า พทุธมนต์ หรอื พทุธคณุ นีแ่หละคือ พระพทุธ  

ที่เรายอมรับนับถือกันอยู่ในปัจจุบัน แต่ตามธรรมบรรยาย

ของท่านอาจารย์แสดงว่า พระพุทธ แปลว่า ผู ้ตรัสรู ้  

อริยสัจธรรม และเป็นการตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดย 

ไม่ต้องอาศัยใครสั่งสอน จึงเรียกว่า “พระพุทธเจ้า” ส่วน 

ผู้ตรัสรู ้ตามภายหลังนั้น ต้องอาศัยค�าสอนของพระองค์ 

เรียกว่า “อนุพุทธ” หรือ “พระอริยสาวก” เมื่อว่าโดยธรรม

แล้ว ผู้ตรัสรู้ก็หาใช่พระสรีระร่างกายของพระองค์ไม่และ

ก็ไม่ใช่พระพุทธรูป พระพุทธมนต์ หรือพระพุทธคุณอะไร 

พระพุทธนั้นคือ ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้

อริยสัจจธรรมนั่นเอง

พระธรรม คืออะไร ?

  เมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจธรรมแล้ว ทรงแสดงธรรม

ที่ตรัสรู้นั้นเป็นปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ค�าสั่งสอนของ
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พระองค์ อันเป็น “ศาสนธรรม” จะเรียกว่า พระธรรมวินัย 

พระไตรปิฎก นวังคสัตถุสาสน์ หรือจะขยายออกไปเป็น 

พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็ตาม แม้ค�าสอนที่เป็น 

ข้อปฏิบัติที่แสดงไว้ในหมวดต่างๆ มี ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ

สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปทาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๔,  

พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, มรรค ๘ ในโพธิปักขิยธรรม  

๓๗ ประการ วิปัสสนาญาณ หรือวิสุทธิ ๗ ก็ประมวลอยู ่

ในธรรมที่ประกอบด้วย เหตุและผลต่างๆ เพื่อให้ปัญญา 

ได้รูแ้จ้งแทงตลอด ในอริยสจัธรรม คอื ให้เข้าถงึพระนพิพาน

นั่นเอง ข้อธรรมท้ังหมดท่ีพระองค์ส่ังสอนนั่นแหละ เป็น 

พระธรรม เมื่อว่าโดยธรรมแล้ว ก็หมายถึง อริยสัจธรรม  

อันเป็นปรมัตถธรรม คือ ธรรมชาติ ที่เป็นความจริงแท้  

ไม่วิปริตผันแปร ได้แก่ จิต  เจตสิก รูป  และนิพพาน

พระสงฆ์ คืออะไร ? 

  เมื่อพระองค์แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรด

ปัญจวัคคีย์เป็นปฐมเทศนา จนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ 

ได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งอยู่ในโสดาปัตติมัค โสดาปัตติผล เป็น

พระอริยบุคคลขึ้นมาแล้ว ก็กล่าวกันว่า พระสงฆ์หมายถึง

พระอริยสงฆ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลก
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   ฉะนั้น พระสงฆ์จึงหมายถึงท่านผู้ได้สดับตรับฟังธรรม

ของพระพุทธองค์ แล้วน�าไปประพฤติปฏิบัติตามจนรู้แจ้ง

แทงตลอดในอริยสัจธรรม พระพุทธองค์จึงทรงยอมรับว่า 

เป็นพทุธบตุร เป็นทายาทของพระองค์ พระสงฆ์ จงึมุ่งหมาย

ถึงพระอรยิสงฆ์เท่านัน้ แต่ปัจจบุนัหาอรยิสงฆ์ไม่ได้ ก็อนโุลม

ให้พระภิกษุท่ีได้บรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามอุปสมบทวิธี  

จะปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยหรือไม่ ก็ยอมให้เป็น 

พระสงฆ์ทั้งนั้น

  แต่ท่านอาจารย์ฯ ได้ชี้สภาพความเป็นพระสงฆ์

ว่าไม่ใช่เพียงการโกนผม ห่มผ้าเหลือง หรือแม้ได้ท�าการ

บรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามศาสนพิธีแล้วก็ตาม แต่ถ้า

มิได้ประพฤติปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์คือ

พระธรรมวินัย ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ สมดังที่พระพุทธองค์

ตรัสไว้ในพระวินัยปิฎก จุลวรรค ปาติโมกขฐปนขันธกะ ว่า 

“บุคคลผู้ใดเป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก มิใช่สมณะปฏิญาณ

ว่าเป็นสมณะ มิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี  

เน่าภายใน ชุ่มโชกด้วยกิเลส สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนี้  

ย่อมประชุมกนัยกเธอเสยีโดยพลนั ถงึแม้เธอนัง่ในท่ามกลาง

ภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างเธอช่ือว่าไกลจากสงฆ์ และสงฆ์ 

ก็ไกลจากเธอ” นั้น ฉะนั้น พระสงฆ์สาวกของพระองค์นั้น  

-18-0118.indd   55 2/13/61 BE   2:06 PM



56

จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติชอบ 

ตามสติปัฏฐาน จนเข้าถึงมัคคญาณ ผลญาณ ท�าให้เป็น 

พระอริยบุคคล มีพระโสดาปัตติมัคคบุคคล เป็นต้น

  การถึงความเป็นพระสงฆ์ คือ อริยสงฆ์ เมื่อว่าโดย 

ธรรมแล้ว ได้แก่ โลกตุตรจิต ๘ มคัคจิต ๔ ผลจติ ๔ ดงัพระบาลี 

ที่กล่าวรับรองพระอริยสงฆ์ ๘ บุคคลว่า “ยทิท� จตฺตำริ  

ปุริสยุคำนิ อฏฺปุริสปุคฺคลำ เอส ภควโต สำวกสงฺโฆ”  

ความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงมีอยู่ ๒ นัย

  ๑) โดยสุตตันตนัย หรือ บุคคลำธิษฐำน

  พระพุทธ ย่อมหมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ผู้ตรัสรู้เญยยธรรมโดยชอบด้วยพระองค์เอง, พระธรรม 

หมายถึง ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่  

พระธรรมวินัย หรือพระไตรปิฎก, พระสงฆ์ หมายถึง  

พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ ตามค�าสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ๒) โดยอภิธรรมนัย หรือ ธรรมำธิษฐำน

  พระพุทธ หมายถึง ปัญญาที่ตรัสรู้อริยสัจธรรม ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรม หมายถึง อริยสัจธรรม 
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๔ ประการ มีพระนิพพานเป็นท่ีสุด, พระสงฆ์ หมายถึง  

มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยสงฆ์ ๘ บุคคล

กำรถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

  การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามสุตตันตนัย 

หรอืนยัพระสตูรนัน้ อย่างดทีีส่ดุเพยีงเข้าไปใกล้ด้วยการน้อม

ระลกึถึง ซึง่เป็นการถงึด้วยใจ ทีเ่กิดจากความเลือ่มใสศรทัธา

เท่านัน้ มใิช่เกดิจากปัญญาท่ีรูต้ามความตรสัรูข้องพระสมัมา-

สัมพุทธเจ้า แม้เราจะกราบไหว้ขอถึง ปากร�าพึงเปล่งวาจา

ใจศรัทธานอบน้อมนึกถึง ก็ไม่อาจถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ โดยตรงได้

  การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยแท้จริงนั้น  

จะต้องถึงธรรมของท่าน คือถึงตามนัยอภิธรรม หรือ 

โดยธรรมาธิษฐาน และต้องถึงได้ด้วยการปฏิบัติด้วยศีล  

สมาธิ ปัญญา หรือมหาสติปัฏฐาน เพราะเป็นทางเดียว

เท่านั้นที่จะถึงได้ ดังที่พระองค์ ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐาน

สูตรว่า
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  “เอกำยโน อย� ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตำน� วิสุทฺธิยำ 

โสกปริเทวำน� สมติกฺกมำย ทุกฺขโทมนสฺสำน� อฏฺงฺคมำย 

ำยสฺส อธิคมำย นิพฺพำนสฺส สจฺฉิกิริยำย ยทิท� จตฺตำโร 

สติปฏฺำนำ”

  (แปลความว่า) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นเอก 

(เป็นทางเดียว) เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ท้ังหลาย  

เพื่อความก้าวล่วงความโศก ความร�่าไร เพื่อดับไปแห่งทุกข์

และโทมนัส เพื่อบรรลุเญยยธรรม เพื่อกระท�าพระนิพพาน

ให้แจ้ง ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔

ถึงพระพุทธ ก็ถึงพระธรรม พระสงฆ์ด้วย

  การถึงพระพุทธ จึงไม่ใช่ถึงอย่างพระวักกลิเถรเจ้า 

ในตอนที่เฝ ้าดูพระสรีรสมบัติของพระบรมศาสดา ไม่

อิ่มด้วยการเห็นพระสรีรสมบัติ จึงบรรพชา เพื่อให้เห็น 

พระตถาคตเจ้าเป็นนิตยกาล ละกิจวัตรทั้งหลาย มีการ

สาธยายและมนสิการในพระกัมมัฏฐาน เสียเที่ยวมองด ู

พระศาสดาอยู่ ครั้นพระองค์เห็นว่าญาณปัญญาของเธอถึง

ความแก่กล้าแล้ว จึงตรัสโอวาทว่า
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  “วักกลิ ประโยชน์อะไรของเธอด้วยการเฝ้าดูร่างกาย

อันเน่านี้, วักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่า เห็นเรา ผู้ใดเห็น

เรา ผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรม”

  พระวักกลินั้น แม้พระศาสดาสอนแล้วอย่างนั้น  

ก็ไม่อาจเพื่อละการดูพระศาสดาไปในที่อื่นเลย

  ครัง้นัน้พระศาสดาทรงด�ารว่ิา “ภกิษนุี ้ไม่ได้เสพความ

สังเวชแล้วจะไม่ได้ตรัสรู้” เมื่อถึงฤดูฝน ใกล้วันเข้าพรรษา  

จึงเสด็จไปสู ่กรุงราชคฤห์ ในวันเข้าพรรษาทรงขับไล ่

ด้วยด�ารัสว่า “วักกลิ เธอจงหลีกไป” พระวักกลิคิดว่า  

“พระศาสดาไม่ทรงรับสัง่ (พูด) กบัเรา” จงึคิดว่า “ประโยชน์

อะไรของเราด้วย ชีวิตเราจะยังตนให้ตกจากภูเขาเสีย”  

จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ พระศาสดาทราบความเมื่อยล้าแล้ว 

ด�าริว่า “ภิกษุนี้ เมื่อไม่ได้ปลอบโยนจากส�านักของเรา พึงยัง 

อุปนิสัยแห่งมัคและผลทั้งหลายให้ฉิบหาย” จึงเปล่งรัศม ี

เพือ่แสดงพระองค์ใ ห้ปรากฏ เมือ่พระวกักลิเห็นพระศาสดา 

แล้ว ความเศร้าโศกแม้เพียงนั้นก็หายไป ยังความปีติ

ปราโมทย์ อันมีก�าลังให้เกิดแก่พระเถระ เก็บความว่า  

พระวกักลพิบความสงัเวชใจจากการถกูขบัไล่และสงัเวชกาย 

จากความเมื่อยล้า และกลับมาปีติปราโมทย์ที่ได้เห็น 
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พระศาสดา จึงแจ้งในอาการแห่งสังขารตน ได้บรรลุถึง 

พระอรหัตตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา พระพุทธองค์ทรงตั้ง

ไว้ในต�าแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นสัทธาวิมุต

  พระธรรมบทนี้ เป็นเครื่องช้ีให้เห็นว่า การเข้าถึง 

พระศาสดา คือ พระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่การเพ่งดูพระสรีร-

สมบตัขิองพระองค์ ต้องปฏิบติัธรรมจนปัญญาแจ้งแทงตลอด

ในอริยสัจธรรมนี้ เป็นการถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ของพระวกักลเิถระ ประการหนึง่ถงึพระธรรม กถ็งึพระพทุธ

พระสงฆ์                                                                                         

  อนึ่ง เรื่องพระโปฐิลเถระในพระธรรมบทก็เช่นกัน  

พระโปฐิละน้ัน เป็นผู ้ทรงพระไตรปิฎก ในศาสนาของ

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ บอกธรรมแก่พระภิกษุ ๕๐๐ รูป 

พระบรมศาสดาด�าริว่า “ภิกษุนี้ ย่อมไม่มีความคิด แม้ว่า 

จักท�าการสลัดออกจากทุกข์ให้แก่ตน พระองค์จักยังเธอให้

สงัเวช จงึตรสักบัพระเถระในเวลาทีม่าสูท่ีบ่�ารงุของพระองค์ 

ว่า “มาเถิด ผู้มีคัมภีร์เปล่า นั่งเถิดผู้มีคัมภีร์เปล่า ไปเถิด 

ผู้มีคัมภีร์เปล่า แม้ในเวลาท่ีพระเถระลุกไป ก็ตรัสว่า ผู้มี

คมัภร์ีเปล่า จะไปแล้วร ึ?” พระโปฐลิะคดิว่า “เราย่อมทรงไว้ 

ซึง่พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา บอกธรรมแก่ภกิษ ุ๕๐๐ รปู 

ถึง ๑๘ คณะใหญ่ ไฉนพระศาสดายังเรียกเราเนืองๆ ว่า  
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“ผู้มีคัมภีร์เปล่า” พระองค์ตรัสเรียกเราอย่างนี้ เพราะความ

ไม่มีคุณธรรมวิเศษเป็นแน่ ท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นแล้ว 

ท่านจึงจัดแจงบาตรและจีวร ได้ออกตามภิกษุผู้เรียนธรรม

แล้วรุ่นสุดท้าย พระเถระเข้าไปหาพระภิกษุ ๓๐ รูป ผู้อยู่

ในราวป่าแห่งหนึ่ง ซ่ึงก�าลังสาธยายอยู่บริเวณนั้น ไหว้พระ

สงัฆเถระแล้วกล่าวว่า “ท่านผูเ้จริญจงเป็นทีพ่ึง่ของกระผม” 

พระสังฆเถระเห็นพระอาจารย์เข้าก็กล่าวว่า “ผู้มีอายุ ท่าน

เป็นพระธรรมกถกึ สิง่อะไรอันพวกเราทราบได้กเ็พราะอาศัย

ท่าน เหตุไฉนท่านจึงพูดอย่างนี้” พระเถระเหล่านั้นเป็น 

พระขีณาสพท้ังนั้น ส่งพระโปฐิละไปสู่ส�านักของสามเณร 

ผู้เป็นขีณาสพ มีอายุเพียง ๗ ขวบ ใหม่กว่าสามเณรทั้งหมด

  พระโปฐิละประคองอัญชลีไปส�านักของสามเณร  

แล้วกล่าวว่า “ท่านสัตบุรุษ ขอจงเป็นที่พ่ึงของกระผม” 

สามเณรกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ พูดอะไรนั่น ท่านผู้เป็น 

พหสูตูร เหตอุะไรๆ พงึเป็นกจิอันผมควรรู ้ในส�านกัของท่าน” 

พระโปฐิละก็ยังรบเร้าขอสามเณรเป็นที่พึ่ง เพื่อจะทราบ

มานะอาจารย์ สามเณรเมื่อจะทดลองว่า พระเถระจะเป็น 

ผูอ้ดทนต่อโอวาทได้หรือไม่ จงึให้ท่านเดนิลงสระน�า้ พอชาย

จีวรเปียก สามเณรก็ให้ท่านขึ้นมายืนข้างบน แล้วกล่าวว่า 

“ท่านผู้เจริญ ในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่ ๖ ช่อง ในช่อง  
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เหล่านั้นเหี้ยเข้าไปภายในโดยช่องๆ หนึ่ง บุคคลประสงค ์

จะจับมันจึงอุดช่องทั้ง ๕ นอกนี้ท�าลาย ช่องที่ ๖ แล้ว  

จงึจบัเอาโดยช่องท่ีมันเข้าไปนัน่เอง” บรรดาทวารทัง้ ๖ ท่าน 

จงปิดทวาร ๕ ที่เหลือนั้น จงเริ่มตั้งกรรมฐานไว้ในมโนทวาร 

ด้วยประมาณ เท่านีค้วามแจ่มแจ้งได้มแีก่ภกิษผุูเ้ป็นพหสูตูร 

ดจุการลกุโพลงแห่งดวงประทปี ฉะนัน้ ท่านโปฐิละเถร ได้ตัง้

อยู่ในพระอรหัตตผลแล้ว ดังนี้

  เรื่องนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า การถึงพระธรรมนั้น ก็มิใช่

การถึงด้วยพระไตรปิฎก และการสอนธรรมแก่ภิกษุเป็น

จ�านวนมาก การถึงธรรมก็ต้องถึงได้ด้วยอาศัยการปฏิบัติ  

ดังพระโปฐิละเถระได้กระท�าแล้ว จากหลกัฐานในพระธรรม- 

บทนี้ ย่อมชี้ประจักษ์ชัดว่า การถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ โดยแท้จรงินัน้ ต้องถึงโดยการปฏบัิตด้ิวยศลี สมาธิ 

ปัญญา อันเป็นการปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานทางเดียว

เท่านัน้ การถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องถงึพร้อมกนั

ตามสาระธรรมของท่านอาจารย์ และท่ีกระผมได้ขยาย

ความมานั้น จะเห็นความส�าคัญในการขอถึง พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์นั้น ก็คือการขอถึงความรู้ คือขอถึง

ปัญญาของพระองค์ ขอถึงธรรมที่พระพุทธองค์สั่งสอน คือ  
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อริยสัจธรรม หรือมัค ผล นิพพาน เมื่อถึงความรู้ ถึงปัญญา 

ของพระองค์ ก็ช่ือว่าถึงพระพุทธ เมื่อรู ้แจ้งแทงตลอด 

ในอริยสัจธรรม ก็ชื่อว่าถึงพระธรรม และเมื่อผู ้รู ้ตาม  

คือมัคคจิต รู ้นิพพาน ก็ชื่อว่าถึงพระสงฆ์ ดังด�ารัสของ 

พระพุทธองค์ ที่ตรัสกับพระวักกลิ ว่า 

  “โย โข วกฺกลิ ธมฺม� ปสฺสติ โส ม� ปสฺสติ โย ม� ปสฺสติ 

โส ธมฺม� ปสฺสติ”

  (แปลความว่า) ดกู่อนวกักล ิบคุคลใดแลย่อมเหน็ธรรม 

บุคคลนั้นชื่อว่า เห็นซึ่งเรา บุคคลใดเห็นเรา บุคคลนั้นชื่อว่า

เห็นธรรม

  พุทธพจน์นี้ มีความหมายว่า ผู้ซึ่งมีปัญญาจักษุ เห็น

ปรมตัถธรรม คือ จติ เจตสกิ รปู นพิพาน นีแ่ล้ว จงึได้พบเห็น 

ซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันแท้จริง เมื่อไม่มีปัญญา

จักษแุล้ว ก็ไม่ได้เหน็ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อนัแท้จรงิ 

เหมือนบุคคลผู้ตาบอดฉะนั้น

  เพื่อให้ได้ซึ่งปัญญาจักษุ ขอท่านสาธุชนได้กระท�า 

ความเพียร ตามมหาสติปัฏฐาน คือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

เถิด จะเกิดปัญญาจักษุ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ได้อย่างแน่นอน
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กรรมวิบำก
อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

	 	 	 	 			 	❖ สภาพธรรมของกรรม
	 	 	 	 			 	❖ สภาพธรรมของวิบากจิต
	 	 	 	 			 	❖ แสดงกรรมวิบากเป็นคู่ๆ

สภำพธรรมของกรรม
  “กรรม” คือ การกระท�า ดังวจนัตถะแสดงไว ้  
(กโรติ เอเตนำติ กมฺม�) แปลความว่า สัตว์ทั้งหลาย  
ย่อมส�าเร็จการกระท�า โดยอาศัยธรรมชาตินั่น ธรรมชาติ 
ที่เป็นเหตุให้ส�าเร็จการกระท�านั่น ช่ือว่า “กรรม” ได้แก่ 
เจตนาเจตสิก ท่ีประกอบในอกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑  
แยกประเภทออกได้ ดังนี้
  ❖		 เจตนาในอกุศลจิต ๑๒ เรียกว่า อกุศลกรรม ๑๒

  ❖		 เจตนาในมหากุศลจิต ๘ เรียกว่า มหากุศลกรรม ๘

  ❖		 เจตนาในรปูาวจรกศุลจติ ๕ เรยีกว่า รปูวจรกศุลกรรม ๕

  ❖		 เจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ เรียกว่า อรูปาวจรกุศล 

    กรรม ๔
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  ❖		 เจตนาในโลกุตตรกุศลจิต ๔ (มัคคจิต ๔) เรียกว่า  

    โลกุตตรกุศลกรรม ๔

  รวมเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ = กรรม ๓๓

สภำพธรรมของวิบำกจิต
  อรรถแห่งวบิาก แสดงไว้ (อฺมฺวสิิฏฺำน� กสุลำ
กุสลำน� ปำกำติ วิปำกำ) แปลความว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็น
ผลของกศุลและอกศุล ทีพ่เิศษกว่ากันและกนั ชือ่ว่า “วบิาก”
  ผลที่พิเศษกว่ากันและกันนั้น คือ กุศลให้ผลที่ดี เป็น 
“อิฏฐผล” (ผลที่น่าปรารถนา) ส่วนอกุศลให้ผลที่ไม่ดี เป็น 
“อนิฏฐผล” (ผลที่ไม่น่าปรารถนา)
  ❖		 วิบากจิตไม่ใช่เป็นจิตต้องท�าให้เกิดขึ้น
  ❖		 วิบากจิตเป็นจิตที่สงบ
  ❖		 วิบากจิตไม่ปรากฏชัด
  ❖		 เจตสิกที่เกิดกับวิบากจิต ก็มีก�าลังอ่อนไปด้วย
  วิบำกจิต มี ๓๖ ดวง แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
  ❖		 กำมวิบำก ๒๓ ได ้แก ่ อกุศลวิบากจิต ๗  
    อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘
  ❖		 รูปำวจรวิบำกจิต ๕ ได้แก่ ปฐมฌานวิบากจิต ๑  
    ทุติยฌานวิบากจิต ๑ ตติยฌานวิบากจิต ๑  
    จตตุถฌานวบิากจติ ๑ และปัญจมฌานวบิากจติ ๑
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  ❖		 อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ได้แก่ อากาสานัญจายตน 
    วิบากจิต ๑ วิญญาณัญจายตนวิบากจิต ๑  
    อากิญจัญญายตนวิบากจิต ๑ เนวสัญญานา 
    สัญญายตนวิบากจิต ๑
  ❖		 โลกุตตรวิบาก หรือ ผลจิต ๔ ได้แก่ โสดาปัตติผล 
    จิต ๑ สกทาคามิผลจิต ๑ อนาคามิผลจิต ๑  
    อรหัตตผลจิต ๑

แสดงกรรมวิบำกเป็นคู่ๆ
  ❖		 อกุศลกรรม ๑๒ ส่งผลเป็น อกุศลวิบากจิต ๗
  ❖		 มหากุศลกรรม ๘ ส ่งผลเป็น อเหตุกกุศล 
    วิบากจิต ๘ และมหาวิบากจิต ๘
  ❖		 รูปาวจรกุศลกรรม ๕ ส่งผลเป็น รูปาวจรวิบาก 
    จิต ๕
  ❖		 อรปูาวจรกศุลกรรม ๔ ส่งผลเป็น อรปูาวจรวิบาก 
    จิต ๔
  ❖		 โลกุตตรกุศลกรรม หรือ มัคคจิต ๔ ส่งผลเป็น  
    โลกุตตรวิบาก หรือ ผลจิต ๔
  รวมกรรม ๓๓ ส่งผลเป็นวิบากจิต ๓๖
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  อธิบำยเพิ่มเติม ; ในปฏิจจสมุปบาท องค์ ๑๒ แสดง
สังขาร ๓ ซึ่งเป็นผลของอวิชชา ได้แก่ ปุญญาภิสังขาร ๑๓  
อปญุญาภิสงัขาร ๑๒ และอเนญชาภสิงัขาร ๔ คือ กรรม ๒๙ 
ส่งผลเป็นวิบากจิต คือ วิญญาณ ๓๒ 
  ส่วนโลกุตตรกุศลธรรม หรือ มัคคจิต ๔ ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในที่นี้ เพราะโลกุตตรกุศลกรรม หรือ มัคคจิต ๔  
ไม่มีหน้าที่ท�าให้รูปนาม ขันธ์ ๕ เกิดภพชาติ เป็นไปใน 
วัฏฏทุกข์ แต่กลับมีหน้าที่ท�าลายภพชาติ และเจตนาใน 
โลกุตตรกุศลจิต ก็ไม่ใช่ผลของอวิชชา
  กรรม ๒๙ ได้แก่ เจตนาในอกุศลจิต ๑๒ โลกิยกุศล 
จิต ๑๗ เป็นเหตุให้เกิดผลได้ โลกิยวิบากจิต ๓๒ คือ  
กามวิบากจิต ๒๓ และมหัคคตวิบากจิต ๙
        
                   สวัสดีค่ะ 

  เรียบเรียงจำก ; พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑, ๕, ๘  
ฉบับอธิบายของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ และวิสุทธิมรรคแปล  
ภาค ๓ ตอน ๑ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มหำสติปัฏฐำนสูตร หมวดอิริยำบถ ๔๑ 
อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์ 

อิริยำบถกถำ๒ 

  “ปุน จปร� ภิกฺขเว” ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก
  เอว� อสฺสำสปสฺสำสวเสน กำยำนุปสฺสน� วิภชิตฺวำ  
อิทำนิ อิริยำปถวเสน วิภชิตุ� ปุน จปรนฺติอำทิมำห.๓ 
  เมือ่พระพุทธองค์ทรงจ�าแนกกายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน 
โดยลมหายใจเข้าออกอย่างนี้แล้ว บัดนี้ มีความประสงค ์
ที่จะทรงจ�าแนกโดยอิริยาบถ จึงตรัสพระด�ารัสเป็นต้นว่า 
“ปุน จปร� ภิกฺขเว” เข้าไว้ว่า “ภิกฺขุ คจฺฉนฺโต วำ คจฺฉำมีติ  
ปชำนำติ” ภิกษุ เมื่อเดินอยู ่  ก็ รู ้ชัดว ่าก�าลังเดินอยู ่  
“โต วำ โตมฺหีติ ปชำนำติ” เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่  

๑ ข้อความอกัษรตวัหนา เป็นข้อความจากพระบาล ีอรรถกถา ฎกีา, ข้อความ
 อกัษรตวัธรรมดา เป็นข้อความแปลจากพระบาลี อรรถกถา ฎกีา, ข้อความ
 อักษรตัวเอียง เป็นข้อความอัตโนมติของผู้เรียบเรียง
๒ ข้อความในเครื่องหมาย “.......” เป็นพระบาลีพุทธพจน์ จาก ที.ม. (บาลี)  
 ๑/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
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“นิสินฺโน วำ นิสินฺโนมฺหีติ ปชำนำติ” เม่ือนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่า 
นั่งอยู่ “สยำโน วำ สยำโนมฺหีติ ปชำนำติ” เมื่อนอนอยู่ 
ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ “ยถำ ยถำ วำ ปนสฺส กำโย ปณิหิโต โหติ,  
ตถำ ตถำ น� ปชนำติ” ก็หรือว่าเธอตั้งกายไว้โดยอาการ 
อย่างใดอย่างใด ก็ให้รู้ชัดซ่ึงกายนั้น โดยอาการอย่างนั้น
อย่างนั้น
  “อิติ อชฺฌตฺต� วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ” ภิกษ ุ
มีการพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงกายในกาย ภายในของตน  
(ด้วยอิริยาบถวิหาร) บ้าง
  “พหิทฺธำ วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ” มีการ
พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งกายในกาย ภายนอกของตน  
(ด้วยอิริยาบถวิหาร) บ้าง
  “อชฺฌตฺตพหิทฺธำ วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ”  
มีการพิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งกายในกาย ทั้งภายใน  
ทั้งภายนอก (ด้วยอิริยาบถวิหาร) บ้าง
  “สมุทยธมฺมำนุปสฺสี วำ กำยสฺมึ วิหรติ” มีการ
พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมคือความเกิดขึ้นในรูปกาย  
(ด้วยอิริยาบถวิหาร) บ้าง
  “วยธมฺมำนุปสฺสี วำ กำยสฺมึ วิหรติ” มีการพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมคือความเสื่อมในรูปกาย (ด้วยอิริยาบถ
วิหาร) บ้าง
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  “สมุทยวยธมฺมำนุปสฺสี  วำ กำยสฺมึ  วิหรติ”  
มีการพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมคือท้ังความเกิดขึ้น  
ทั้งความเสื่อมไปในรูปกาย (ด้วยอิริยาบถวิหาร) บ้าง
  “อตฺถิ กำโยติ วำ ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺตำ โหติ  
ยำวเทว ำณมตฺตำย ปฏิสฺสติมตฺตำย” ก็หรือว่า สติของ
เธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงเพื่อญาณ เพียงเพื่อสติ
อาศัยก�าหนดเท่านั้น
  “อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก อุปำทิยติ” เธอ
เป็นผูอ้นัตณัหาและทฏิฐไิม่อาศยั ย่อมอยูด้่วยอิรยิาบถวหิาร 
และย่อมไม่ถือมั่นซึ่งอะไรๆ ในโลก
  “เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ”  
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย แม้อย่างนี ้ภกิษชุือ่ว่ามกีารพจิารณาเห็น
เนืองๆ ซึ่งกายในกาย ย่อมอยู่ด้วยอิริยาบถวิหาร (อิริยาบถ
บรรพจบ)
  อิริยำปถวเสนำติ อิริยน� อิริยำ, กิริยำ, อิธ ปน  
กำยิกปโยโค เวทิตพฺโพ. อิริยำน� ปโถ ปวตฺติมคฺโคติ  
อิริยำปโถ, คมนำทิวเสน ปวตฺตำ สรีรำวตฺถำ.๔ 

๔ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๗๙ (มจร.)
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  บทว่า “อิริยำปถวเสน” ได้แก่ การผลัดเปลี่ยน คือ 
การผ่อนปรน ได้แก่ กิริยา แต่ในบทนี้ผู้ปฏิบัติพึงทราบว่า 
เป็นเรื่องทางกาย คือทางของความเป็นไปแห่งความผลัด
เปลีย่นทัง้หลาย เหตนุัน้ จงึได้ชือ่ว่า อริยิาบถ หมายความว่า  
การก�าหนดสรรีะ ซึง่เป็นไปได้ด้วยอ�านาจของการเดนิเป็นต้น 
(มหาวรรคฎีกา)
  อิริยำย กำยิกกิริยำย ปวตฺติปถภำวโต อิริยำปโถ,  
คมนำทิ, อตฺถโต ตทวตฺถำ รูปปฺปวตฺติ. ตมฺป สนฺธำเรติ  
ยถำปวตฺต� อุปตฺถมฺเภติ. ยถำ หิ วีถิจิตฺเตหิ อพฺโพกิณฺเณ  
ภวงฺเค ปวตฺตมำเน องฺคำนิ โอสีทนฺติ, น เอวเมเตสุ  
ทฺวตฺตึสวิเธสุ, วกฺขมำเนสุ จ ฉพฺพีสติยำ ชำครณจิตฺเตสุ  
ปวตฺตมำ เน สุ .  ตทำ ปน อ งฺคำนิ  อุปตฺ ถทฺ ธำนิ  
ยถำปวตฺตอิริยำปถภำเวเนว ปวตฺตนฺติ.๕ 
  ชื่อว่า “อิริยาบถ” เพราะความเป็นทางของความเป็น
ไปแห่งการเคลื่อนไหว คือ กิริยาทางกาย ได้แก่ การเดิน 
เป็นต้น ว่าโดยสภาวะ ได้แก่ ความเป็นไปของรูป ที่ก�าหนด
ด้วยกริยิาทางรปูกาย มกีารเดนิเป็นต้น สภาวะของอริยิาบถ 
คือ รูปปวัตติ ความเป็นไปของรูปที่แสดงลักษณะของ

๕ วิภาวินีฏีกา (บาลี) ข้อ ๓๒/๒๘๒ (มจร.)
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ร่างกาย (อาการท่าทาง) อันเป็นรูปรวม ซึ่งมีการแปรปรวน
เป็นลักษณะ อัปปนาชวนะ ย่อมยังแม้อิริยาบถนั้นให้ทรงไว้  
ย่อมท�าอิริยาบถตามที่เป็นไปแล้วให้ตั้งม่ัน เมื่อภวังคจิต  
อันไม่ปะปนด้วยวิถีจิตทั้งหลาย ก�าลังเป็นไป อวัยวะ 
ทั้งหลาย ย่อมล้มลงฉันใด เมื่อจิต ๓๒ ดวง คือ โวฏฐัพพนะ 
กามาวจรชวนะ ๒๙ และอภิญญา ๒ ที่เป็นไปทางมโนทวาร 
ย่อมยังวิญญัติให้ตั้งขึ้น ไม่ใช่ยังรูปและอิริยาบถให้ต้ังขึ้น 
อย่างเดียวเท่านั้น และเมื่อชครณจิต ๒๖ ดวงเหล่านั้น 
ก�าลังเป็นไป อวัยวะย่อมล้มลงหามิได้ แต่ว่าในกาลนั้น 
อวยัวะทัง้หลายกม็อีนัแขง็กระด้าง ย่อมเป็นไปโดยความเป็น
อิริยาบถตามที่เป็นไปแล้วนั้น (วิภาวินีฎีกา)
  การก�าหนดอิริยาบถ คือการก�าหนดร่างกายที่มี
อิริยาบถอยู่ เพราะเป็นอาการที่แตกต่างกันของร่างกาย 
อันเป็นท่ีมาของศัพท์ภาษาไทยว่า “รูปยืน รูปเดิน รูปนั่ง 
รูปนอน” จริงอยู่สัตว์จะท�ากิริยาที่ควรท�าทางกาย ก็ต้อง
ท�าขณะเดิน ยืน นั่ง หรือนอนอยู่ การตามดูอิริยาบถของ 
ผู้ปฏิบัติที่มีปัญญา จะเข้าถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า 
“ร่างกายทัง้หมด มอีริยิาบถทีแ่ตกต่างกนั เป็นเพยีงรปูธรรม  
เพราะเป็นธรรมมืดบอด รู ้อารมณ์ใดๆ ไม่ได้เลย มีแต ่
ความเสื่อมสลายไปเพราะปัจจัยท่ีเป็นข้าศึก” “อิริยาบถ” 
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เป็นอาการ เป็นเคร่ืองหมายของกาย ของรปู ย่อมถกูก�าหนด
ด้วยสติสัมปชัญญะ ให้ความจริง คือ รูปกายปรากฏได้
  ตตฺถ กำม� โสณสิงฺคำลำทโยป คจฺฉนฺตำ “คจฺฉำมำ” 
ติ ชำนนฺติ, น ปเนต� เอวรูป ชำนน� สนฺธำย วุตฺต�.๖ 
  ในพระด�ารัสเหล่านั้น พวกสุนัขบ้านและสุนัขป่า
เป็นต้น เมือ่มนัเดนิอยูก่ร็ูว่้า “เราก�าลงัเดนิ” แต่พระพทุธองค์ 
มิได้ตรัสหมายถึงความรู้ชนิดนั้น (มหาวรรคอรรถกถา)
  สุนัขบ้านและสุนัขป่า เมื่อเดินอยู่ ก็รู้ว่าเดิน แต่รับรู้
ด้วยอัตตาตัวตน เป็นเราที่เดินอยู่ การเดินมีความเที่ยง ไม่
แปรปรวน เพราะกิริยาเดินด�ารงอยู่เหมือนเดิน มิได้ปรากฏ
เป็นสภาวธรรม คือ รปูทีก่�าลงัเคลือ่นไหว ความรูส้กึของสตัว์
และคนทั่วไป จึงมีอัตตสัญญา คือความส�าคัญว่าเป็นตัวตน 
ไม่เพิกถอนความส�าคัญว่าเป็นสัตว์ บุคคล ออกไปได้ 
  “คจฺฉนฺโต วำ”ติอำทิ คมนำทิมตฺตชำนนสฺส,  
คมนำทิคตวิเสสชำนนสฺส จ สำธำรณวจน� , ตตฺถ  
คมนำทิมตตฺชำนน� น อธิ นำธปิเฺปต�, คมนำทคิตวเิสสชำนน�  
ปน อธิปฺเปตนฺติ ต� วิภชิตฺวำ ทสฺเสตุ� “ตตฺถ กำม”นฺติอำทิ 
วุตฺต�.๗ 

๖ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
๗ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
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  พระด�ารสัทีว่่า “คจฉฺนโฺต วำ” เป็นต้น เป็นพระด�ารสั
ทัว่ไปแก่ความรู้เพยีงเดนิเป็นต้น และแก่ความรูท้ีแ่ปลกไปว่า  
รูปเดิน เป็นต้น, ในความรู้ ๒ ชนิดดังกล่าวนั้น ความรู้ 
เพียงเดินเป็นต้น มิใช่เป็นความประสงค์ในที่นี้ ส่วนความรู ้
แปลกไปว่า รูปเดิน เป็นต้น จึงจัดเป็นความประสงค์  
เพราะเหตุนั้น เพ่ือต้องการจะแสดงแยกความรู้ทั้ง ๒ นั้น 
ออกจากกนั พระอรรถกถาจารย์จงึกล่าวค�าว่า “ตตถฺ กำม�” 
(มหาวรรคฎีกา)
  เอวรูปฺหิ ชำนน� สตฺตูปลทฺธึ น ปชหติ, อตฺตสฺ�  
น อุคฺฆำเฏติ, กมฺมฏฺำน� วำ สติปฏฺำนภำวนำ วำ  
น โหติ.๘ 
  เพราะว่าความรู้ชนิดนี้ ละความยึดถือว่าเป็นสัตว์
บุคคลยังไม่ได้ ยังถอนความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนยังไม่ได้  
จึงไม่ได้เป็นการเจริญกรรมฐาน หรือยังไม่เป็นการเจริญ 
สติปัฏฐาน (มหาวรรคอรรถกถา)
  สตฺตูปลทฺธินฺติ “สตฺโต อตฺถี”ติ อุปลทฺธึ สตฺตคฺคำห�.  
น ปชหติ น ปริจฺจชติ “อห� คจฺฉำมิ, มม คมน”นฺติ  
คำหสพฺภำวโต.๙ 

๘ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
๙ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
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  บทว่า “สตตฺปูลทธฺ”ึ แปลว่า ละ คอืสละความเหน็ผดิ 
ที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์ว่า “สัตว์มีอยู่” ยังไม่ได้ เพราะมี 
ความยึดถือว่า “เราเดิน การเดินเป็นของเรา” ดังนี้ 
(มหาวรรคฎีกา)
  ตโต เอว อตฺตสฺ�  “อตฺถิ อตฺตำ กำรโก เวทโก”ติ  
เอว�  ปวตฺต�  วิปรีตสฺ�  น อุคฺฆำเฏติ  นำปเนติ  
อปฺปฏิปกฺขภำวโต, อนนุพฺรูหนโต วำ.๑๐ 
  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ถอน คือน�าเอาความจ�าผิดว่า 
มีตัวตน มีผู ้สร้างและมีผู ้เสวยออกยังไม่ได้ เพราะไม่มี 
ฝ่ายตรงข้าม หรือไม่มีฝ่ายพอกพูน (มหาวรรคฎีกา)
  เอว�ภูตสฺส จสฺส กุโต กมฺมฏฺำนำทิภำโวติ อำห 
“กมฺมฏฺำน� วำ สติปฏฺำนภำวนำ วำ น โหตี”ติ.๑๑ 
  ก็เมื่อเธอเป็นอยู่อย่างนี้แล้ว ความมีกรรมฐานเป็นต้น 
จกัมมีาจากไหน เพราะเหตนุัน้ พระอรรถกถาจารย์จงึกล่าวว่า  
“หาเป็นการเจริญกรรมฐาน หรือเป็นการสติปัฏฐานไม่” 
(มหาวรรคฎีกา)

๑๐ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
๑๑ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
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  อิมสฺส ปน ภิกฺขุโน ชำนน� สตฺตูปลทฺธึ ชหติ, 
อตตฺสฺ�  อคุฆฺำเฏต,ิ กมมฺฏฺำนฺเจว สตปิฏฺำนภำวนำ 
จ โหติ.๑๒ 
  ส่วนความรู้ของภิกษุผู้ปฏิบัตินั้น สามารถละความ
ยึดถือว ่าเป็นสัตว ์บุคคลออกได้ ถอนความทรงจ�าว ่า 
มีตัวตนออกได้ จึงเป็นการเจริญกรรมฐานและเป็นการ 
เจริญสติปัฏฐานด้วย (มหาวรรคอรรถกถา)
  “อมิสสฺ ปนำ”ตอิำท ิสกุกฺปกโฺข, ตสฺส วตุตฺวปิรยิำเยน  
อตฺโถ เวทิตพฺโพ. ตเมว หิ อตฺถ� วิวริตุ� “อิทฺหี”ติอำทิ 
วุตฺต�.๑๓ 
  ค�าของพระอรรถกถาจารย์ที่ว่า “อิมสฺส ปน” เป็นต้น 
ถูกต้อง ท่านนักปฏิบัติควรทราบเนื้อความที่ถูกต้องน้ัน 
โดยตรงข้ามกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ก็เผื่อต้องการจะ 
เปิดเผยข้อความที่ตรงกันข้ามนั้นนั่นเอง จึงได้กล่าวค�า 
เป็นต้นว่า “อิทฺหิ” ดังนี้ (มหาวรรคฎีกา)
  อิทฺหิ “โก คจฺฉติ, กสฺส คมน�, กึ กำรณำ คจฺฉตี”ติ 
เอว� สมฺปชำนน� สนฺธำย วุตฺต�. ำนำทีสุป เอเสว นโย.๑๔ 

๑๒ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
๑๓ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
๑๔ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
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  อันที่จริงกรรมฐานข้อนี้ พระผู ้มีพระภาคเจ้าตรัส 
หมายถึงความรู้ชัดอย่างนี้ว่า “ใครเดิน ? การเดินของใคร ?  
เพราะเหตุใดจึงเดินได้ ?” แม้อิริยาบถทั้ง ๓ ที่เหลือ  
มีอิริยาบถยืนเป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน (มหาวรรคอรรถถา)
  ตตฺถ โก คจฺฉตีติ ? น โกจิ สตฺโต วำ ปุคฺคโล วำ  
คจฺฉติ.๑๕ 
  ในความรู้ท้ัง ๓ ข้อนั้น ความรู้ข้อที่ว่า “ใครเดิน”  
แก้ว่า ไม่มีสัตว์หรือบุคคลใดๆ เดิน (มหาวรรคอรรถกถา)
  ตตฺถ โก คจฺฉตีติ สำธน�, กิริยฺจ อวินิพฺภุตฺต� กตฺวำ 
คมนกริยิำย กตตฺปุจุฉฺำ, สำ กตตฺภุำววสิฏฺิอตฺตปฏกิเฺขปตฺถำ 
ธมฺมมตฺตสฺเสว คมนสิทฺธิทสฺสนโต.๑๖ 
  ในค�าถามทั้ง ๓ ข้อนั้น ค�าถามที่ว่า “ใครเดิน” เป็น
ค�าถามถึงผู้ท�ากิริยาเดิน เพราะไม่สามารถจะแยกผู้ท�าการ
เดินให้ส�าเร็จ กับกิริยาเดินให้ออกจากกันได้ ค�าถามนั้น
ต้องการปฏิเสธว่า มีตัวตนเดิน ซึ่งต่างจากการเดิน เพราะ
แสดงว่าการเดินส�าเร็จมาได้เน่ืองจากสภาวธรรมล้วนๆ 
(มหาวรรคฎีกา)

๑๕ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
๑๖ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
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  อาการท่าทางที่เดิน เป็นเพียงอาการของรูปธรรม
เท่าน้ัน รูปนั่นแหละเดิน หามีสัตว์บุคคลชายหญิงเดินไม่  
การพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ เป็นไปเพื่อถอนทิฏฐิ คือ
ความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้เดิน
  ความรู ้ว่ารูปเดิน เป็นเพียงปฏิเสธความมีอยู ่แห่ง
สัตว์บุคคลผู้เดิน อันไม่มีอยู่จริง สิ่งที่มีอยู่จริงที่สร้างความ 
เข้าใจผิดว่ามีผู้เดินในเวลานั้น คือ รูปเดินเท่านั้น เป็นความรู ้
ที่ถ่ายถอนทิฏฐิ คือความเห็นผิดตรงๆ
  กสฺส คมนนฺติ ? น กสฺสจิ สตฺตสฺส วำ ปุคฺคลสฺส วำ 
คมน�.๑๗  
  ความรู้ข้อท่ีว่า “การเดินเป็นของใคร” แก้ว่า ไม่ใช่ 
การเดินของสัตว์ หรือของบุคคลใดๆ (มหาวรรคอรรถกถา)
  กสฺ ส  คมน นฺ ติ  ต เ ม วตฺ ถ�  ป ริ ย ำ ยนฺ ต เร น  
วทติ สำธน�, กิริยฺจ วินิพฺภุตฺต� กตฺวำ คมนกิริยำย  
อกตฺตุสมฺพนฺธีภำววิภำวนโต. ปฏิกฺเขปตฺถฺหิ อนฺโตนีต�  
กตฺวำ อุภยตฺถ� กึสทฺโท ปวตฺโต.๑๘ 

๑๗ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
๑๘ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
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  ค�าถามทีว่่า “การเดนิของใคร” ท่านพดูถงึเนือ้ความเดมิ 
นั่นเองอีกแง ่มุมหนึ่ ง  โดยการประกาศถึงกิริยาเดิน  
ไม่เกี่ยวเนื่องกับผู้เดิน เพราะสามารถแยกผู้ท�าการเดินให้
ส�าเร็จออกจากกิริยาเดินได้ (มหาวรรคฎีกา)
  อาการท่าทางทีเ่ดนิไม่ใช่ของสตัว์ ของบคุคล ตลอดจน
ไม่ใช่ของผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ของโยคี เพราะเป็นเพียงชื่อบัญญัติ 
เพ่ือประโยชน์แก่การใช้สื่อความหมายในเวลาพูดถึง ฉะนั้น
การเดนิ จะเป็นของใครท่ีไหนได้ กเ็ป็นเพยีงของรปูนัน่แหละ
  ความรูว่้าการเดนิเป็นของรปู เป็นการปฏเิสธแม้ความ
เป็นบุคคลพิเศษ คือ เป็นผู้ปฏิบัติ เป็นโยคี อันพิเศษกว่า 
คนธรรมดาที่ไม่ได้เข้าปฏิบัติ มีความรู้สึกว่าตนพิเศษกว่า
คนอ่ืน นอกจากจะเห็นผิดด้วยทิฏฐิว่าเป็นสัตว์บุคคลแล้ว 
ยังส�าคัญว่าสัตว์บุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติด้วยมานะ เป็นความ
ถือตัว เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วย และเมื่อส�าคัญว่ามีผู้ปฏิบัติ
อันเป็นบุคคลพิเศษอย่างนี้แล้ว ย่อมยังความประพฤติของ
ตนให้พิเศษกว่าบุคคลอื่นทั่วไป แต่งท่าทางการเดินของตน
ให้แปลกไปจากท่าทางการเดินของคนผู้ไม่ปฏิบัติ ซึ่งเป็น 
การท�าอริยิาบถให้ผดิปกตไิป โดยเห็นว่าเป็นสาระ เป็นของดี  
เป็นประโยชน์ อันเป็นความไม่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติ กิเลส 
เข้าอาศัย เมื่อเป็นเช่นนี้ โอกาสที่จะท�าปัญญาให้เกิดขึ้นมา 
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เห็นความจริงในรูปอิริยาบถว่าเป็นรูปเดิน เป็นของไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อันเป็นการเห็นว่าไม่เป็นสาระ ไม่เป็น
ของดี ย่อมมีได้ยาก 
  กึ กำรณำ คจฺฉตีติ ? จิตฺตกิริยวำโยธำตุวิปฺผำเรน 
คจฺฉติ.๑๙ 
  ความรู้ข้อท่ีว่า “เพราะเหตุใดจึงเดิน” แก้ว่า เพราะ
ความผลักดันของวาโยธาตุ อันเกิดจากพลังงานของจิต 
จึงเดินได้ (มหาวรรคอรรถกถา)
  กึ กำรณำติ ปน ปฏิกฺขิตฺตกตฺตุกำย คมนกิริยำย  
อวิปรีตกำรณปุ จฺฉำ .  อิทฺ หิ  คมน�  นำม อตฺตำ  
มนสำ ส�ยุชฺชติ, มโน อินฺทฺริเยหิ, อินฺทฺริยำนิ อตฺเตหีติ  
เอวมำทิ มิจฺฉำกำรณวินิมุตฺตอนุรูปปจฺจยเหตุโก ธมฺมำน�  
ปวตฺติอำกำรวิเสโส. เตนำห “ตตฺถำ”ติอำทิ.๒๐ 
  ก็ค�าถามที่ว่า “เพราะเหตุใดจึงเดิน” เป็นการถามถึง
เหตุที่ไม่วิปริตของกิริยาเดินซ่ึงถูกปฏิเสธถึงผู้ท�า ความจริง 
ขึ้นช่ือว่าการเดินนี้ ก็คืออาการเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลาย
อย่างหนึง่ ทีม่เีหตอุปุการะทีเ่หมาะสม อนันอกเหนอืจากเหต ุ
ทีผ่ดิๆ มอีาทอิย่างนีว่้า คนประกอบด้วยจิต จติประกอบด้วย

๑๙ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
๒๐ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๐ (มจร.)
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อนิทรย์ีทัง้หลาย อนิทรย์ีทัง้หลายกป็ระกอบด้วยตนทัง้หลาย 
(มหาวรรคฏีกา)
  น โกจิ สตฺโต วำ ปุคฺคโล วำ คจฺฉติ ธมฺมมตฺตสฺเสว  
คมนสิทฺธิโต, ตพฺพินิมุตฺตสฺส จ กสฺสจิ อภำวโต. อิทำนิ 
ธมฺมมตฺตสฺเสว คมนสิทฺธึ ทสฺเสตุ “จิตฺตกิริยำวำโยธำตุ- 
วิปฺผำเรนำ”ติอำทิ วุตฺต�.๒๑ 
  ไม่มีสัตว์หรือบุคคลใดๆ เดิน เพราะว่าการเดินส�าเร็จ
มาจากธรรมะเท่านั้น และไม่มีอะไรๆ ที่จะนอกเหนือไป
จากธรรมะนั้นเลย เพื่อจะแสดงถึงความส�าเร็จการเดินของ
สภาวะสักว่าธรรมะเท่านั้น พระอรรถกถาจารย์จึงได้กล่าว
ค�าว่า “เพราะความผลกัดนัของวาโยธาต ุอันเกดิจากอ�านาจ
ของจิตเป็นต้น” (มหาวรรคฎีกา)
  ตตฺถ จิตฺตกิริยำ จ สำ, วำโยธำตุยำ วิปฺผำโร  
วิปฺผนฺทนฺจำติ จิตฺตกิริยำวำโยธำตุวิปฺผำโร, เตน. เอตฺถ 
จ จิตฺตกิริยคฺคหเณน อนินฺทฺริยพทฺธวำโยธำตุวิปฺผำร�  
นวิตเฺตต,ิ วำโยธำตวิุปผฺำรคคฺหเณน เจตนำวจวีฺิตตฺเิภท�  
จิตฺตกิริย� นิวตฺเตติ, อุภเยน ปน กำยวิฺตฺตึ วิภำเวติ.๒๒ 

๒๑ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๑ (มจร.)
๒๒ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๑ (มจร.)

-18-0118.indd   81 2/13/61 BE   2:06 PM



82

  ในบทที่พระอรรถกถาจารย์ได้อ้างมานั้น ท่านตั้ง 
วเิคราะห์ไว้ว่า อ�านาจของจตินัน้ด้วย ความผลกัดนั คอืความ
ขับเคลื่อนของวาโยธาตุด้วย เหตุนั้นจึงชื่อว่า อ�านาจของจิต
อันเป็นความผลักดันของธาตุลม ด้วยพลังของจิตอันเป็น
ความผลักดันของธาตุลมนั้น อนึ่งในเรื่องนี้ ท่านห้ามความ
ผลักดันของธาตุลม ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเข้าไว้ด้วยศัพท์ว่า  
“จิตฺตกิริยำ” และห้ามอ�านาจจิตอันต่างด้วยวจีวิญญัติ  
อนัเกิดจากความจงใจเข้าไว้ด้วยศพัท์ว่า “วำโยธำตวุปิผฺำร”  
แต่ประกาศให้ทราบชัด ถึงกายวิญญัติไว้ด้วยบททั้งสอง 
(มหาวรรคฎีกา)
  ตสฺมำ เอส เอว� ปชำนำติ – “คจฺฉำมี”ติ จิตฺต�  
อุปฺปชฺชติ, ต� วำย� ชเนติ, วำโย วิฺตฺตึ ชเนติ,  
จิตฺตกิริยวำโยธำตุวิปฺผำเรน สกลกำยสฺส ปุรโต อภินีหำโร 
คมนนฺติ วุจฺจติ. ำนำทีสุป เอเสว นโย.๒๓ 
  เพราะฉะนั้น ภิกษุนี้จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่า จิตคิดว่าจะเดิน
เกิดข้ึน จิตนั้นก็ท�าให้เกิดลมขึ้น ลมก็ท�าให้เกิดวิญญัติขึ้น 
เพราะความผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกิดจากอ�านาจของจิต 
กายทุกส่วนจึงเคลื่อนไปข้างหน้า ท่านจึงเรียกว่าเดิน ถึงใน
อิริยาบถยืนเป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน (มหาวรรคอรรถกถา)

๒๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
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  วำย� ชเนตีติ วำโยธำตุอธิก� รูปกลำป อุปฺปำเทติ,  
อธิกตำ เจตฺถ สำมตฺถิยโต, น ปมำณโต.๒๔ 
  ค�าว่า “วำย� ชเนติ” แปลว่า ท�าให้เกิดลม หมายถึง  
ท�ากลุ่มรูปท่ียิ่งด้วยธาตุลมให้เกิดขึ้น อนึ่ง ความยิ่งในที่นี้  
มุง่ถึงความสามารถ มใิช่มุง่ถงึจ�านวนธาตลุม (มหาวรรคฎกีา)
  ธาตุลมที่ก�าลังผลักดันไปโดยอาการอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
ปัจจัยแก่การพยุง การทรง และการเคลื่อนไหวของรูปกาย 
ทีเ่กดิพร้อมกนั ซึง่ตัง้ขึน้ได้เพราะจติคดิจะเดนิ อาการของกาย 
จึงก้าวไปข้างหน้า เป็นการเคลื่อนกายไปโดยส่วนเบื้องหน้า 
ชื่อว่า รูปเดิน
  อาการท่าทางที่เดินเกิดขึ้นได้ เพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่
ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย คือเหตุปัจจัยให้เกิดการเดินนั้น ได้แก่ 
วาโยธาตุ เพราะการแผ่ขยายของวาโยธาตุ ที่เกิดจากการ 
กระท�าของจิต วาโยธาตุย่อมยังกายวิญญัติให้เกิด เมื่อจิตมี
ความคดิว่าจะเดนิ จตินัน้ย่อมยงัวาโยธาตใุห้ตัง้ขึน้ในบรเิวณ
อวัยวะที่จะเคล่ือนไหว โดยเฉพาะขาทั้งสอง วาโยธาตุนั้น
ย่อมผลักดันให้อวัยวะเคล่ือนไหวไปตามประสงค์ของจิต 
อาการก้าวจึงเกิดขึ้น เรียกว่า เกิดการเดิน

๒๔ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๑ (มจร.)
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  แต่ว่าความรู้ตามประการท่ีกล่าวมานี ้หมายเอาความรู้ 
ปัจจัยท่ีท�าให้รูปอิริยาบถนั้นๆ เกิดขึ้น อันเป็นผลจาก 
การปฏิบัติที่ถูกต้องมาก่อนหน้า มิได้หมายเอาความรู ้ 
ที่สักแต่ว่าคิดนึกเอาคล้อยตามปริยัติที่เรียนมา อันยัง 
ไม่ได้สัมผัสสภาวะของจริง ความรู้ถึงปัจจัยดังกล่าวนี้ 
ย่อมเกิดขึ้นเองแก่ผู้ปฏิบัติ ผู้มีปัญญารอบรู้ว่ามีแต่รูปนาม 
เท่านั้น สัตว์บุคคลไม่มี เมื่อปฏิบัติถูกต้อง ญาณความรู ้
ที่เกิดขึ้นทีแรก เป็นญาณความรู้ว่ามีแต่รูปนามเท่านั้น และ
เมื่อเห็นอย่างนี้ซ�้าๆ ปัญญาก็จะแกล้วกล้าไปตามล�าดับ  
จนสามารถหยั่งรู้ถึงปัจจัยของนามรูปนั้นได้ว่า นามรูปเกิด
เพราะปัจจัย แม้รูปอิริยาบถเกิดก็มีปัจจัย คือมีจิตและ 
จิตชวาโยธาตุ เป็นปัจจัยท�าให้เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นผู้เริ่ม
ปฏิบัติ ซึ่งยังไม่บรรลุผลชั้นนี้ ไม่ควรใส่ใจปัจจัย คือ จิตและ
วาโยธาต ุเพราะจะกลายเป็นเพยีงความนกึคิดใคร่ครวญเอา
ตามที่ได้เรียนมา ไม่ได้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของตน
  ตตฺรำป หิ “ติฏฺำมี”ติ จิตฺต� อุปฺปชฺชติ, ต� วำย�  
ชเนติ, วำโย วิฺตฺตึ ชเนติ, จิตฺตกิริยวำโยธำตุวิปฺผำเรน 
สกลกำยสฺส โกฏิโต ปฏฺำย อุสฺสิตภำโว ำนนฺติ วุจฺจติ.๒๕ 

๒๕ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓-๓๖๔ (มจร.)
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  ถงึแม้ในอริยิาบถ ๓ ทีเ่หลือเหล่านัน้ มีความพิสดารว่า 
จิตคิดจะยืนเกิดขึ้น จิตนั้นก็ท�าให้ธาตุลมเกิดขึ้น ลมก็ท�าให้
เกิดวิญญัติขึ้น เพราะความผลักดันของวาโยธาตุ ที่เกิดจาก
อ�านาจของจติ ภาวะท่ีกายทุกส่วนตัง้ขึน้ ท่านเรยีกว่า “ยนื” 
(มหาวรรคอรรถกถา) 
  คือตั้งแต่ส่วนล่างสุดแต่พื้นเท้าขึ้นไป
  “นิสีทำมี”ติ จิตฺต� อุปฺปชฺชติ, ต� วำย� ชเนติ, วำโย 
วิฺตตฺ ึชเนต,ิ จติตฺกริยิวำโยธำตวิุปผฺำเรน เหฏฺมกำยสสฺ 
สมิฺชน� อุปริมกำยสฺส อุสฺสิตภำโว นิสชฺชำติ วุจฺจติ.๒๖ 
  จิตคดิจะนัง่เกดิขึน้ จตินัน้กท็�าให้เกดิลมขึน้ ลมกท็�าให้
เกิดวิญญัติขึ้น ความผลักดันของวาโยธาตุที่เกิดจากอ�านาจ
ของจิต กายท่อนล่างคู้เข้า กายท่อนบนต้ังขึน้ ท่านจงึเรยีกว่า  
“นั่ง” (มหาวรรคอรรถกถา)
  “สยำมี”ติ จิตฺต� อุปฺปชฺชติ, ต� วำย� ชเนติ, วำโย 
วิฺตฺติึ ชเนติ, จิตฺตกิริยวำโยธำตุวิปฺผำเรน สกลสรีรสฺส 
ติริยโต ปสำรณ� สยนนฺติ วุจฺจตีติ.๒๗ 

๒๖ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
๒๗ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
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๒๘ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
๒๙ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๑-๓๘๒ (มจร.)

  จิตคิดจะนอนเกิดขึ้น จิตนั้นก็ท�าให้เกิดลมขึ้น ลมก็
ท�าให้เกิดวิญญัติขึ้น ความผลักดันของวาโยธาตุที่เกิดจาก
อ�านาจของจิต สรีระทุกส่วนจะเหยียดขวางออกไป ท่านจึง
เรียกว่า “นอน” (มหาวรรคอรรถกถา)
  ตสฺส เอว� ปชำนโต เอว� โหติ “สตฺโต คจฺฉติ,  
สตฺโต ติฏฺตี”ติ วุจฺจติ, อตฺถโต ปน โกจิ สตฺโต คจฺฉนฺโต 
วำ โต วำ นตฺถิ.๒๘ 
  เธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้ เข้าใจเป็นอย่างนี้ ชาวโลกเรียกกัน
ว่า สัตว์เดิน สัตว์ยืน แต่โดยสภาวะแล้ว ก็หามีสัตว์ใดๆ เดิน
หรือยืนไม่ (มหาวรรคอรรถกถา)
  เอว� ปชำนโตติ เอว� จิตฺตกิริยวำโยธำตุวิปฺผำเรเนว  
คมนำทิ  โหตีติ  ปชำนโต. ตสฺส เอว�  ปชำนนำย  
นิจฺฉยคมนตฺถ� “เอว� โหตี”ติ วิจำรณำ วุจฺจติ โลเก ยถำภูต�  
อชำนนฺเตหิ มิจฺฉำภินิเวสวเสน, โลกโวหำรวเสน วำ.๒๙ 
  เมือ่ผูป้ฏิบตัริูอ้ยูว่่า การเดินเป็นต้นจะเกดิขึน้ได้ เพราะ
ความผลักดันของวาโยธาตุที่เกิดขึ้นเพราะอ�านาจจิตเท่านั้น 
เพื่อตัดสินความรู้ชัดอย่างนี้ของผู้ปฏิบัติ พวกปุถุชนผู้ไม่รู้ถึง
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ความเป็นจรงิในโลก กล่าววิพากษ์วจิารณ์กนัว่า เป็นอย่างนัน้ 
อย่างนี้ตามความยึดถือผิดๆ หรือตามโวหารของชาวโลก 
(มหาวรรคฎีกา)
  คจฺฉนฺโต วำ หิ สตฺโต กำเยน กำตพฺพกิริย� กโรติ  
โิต วำ นิสินฺโน วำ นิปนฺโน วำติ, เตส� อิริยำปถำน� วเสน, 
อิริยำปถวิภำเคนำติ อตฺโถ.๓๐ 
  จริงอยู่ สัตว์จะท�ากิริยาที่ควรท�าทางกาย จึงต้องท�า
ขณะเดนิ ยนื นัง่ หรอืนอนอยู ่เพราะฉะน้ันพระผูมี้พระภาคเจ้า  
จึงทรงจ�าแนกกายานุปัสสนาโดยการจ�าแนกอิริยาบถ ๔ 
เหล่านั้น (มหาวรรคฎีกา)

...ยังมีเนื้อหำต่อในฉบับหน้ำ...

๓๐ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๗๙ (มจร.)
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ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ
อ.นิตยา ปรีชายุทธ

  พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มี ๘๔,๐๐๐  
พระธรรมขันธ์ มี
  - พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
  - พระสูตรปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
  - พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
  พระวินัยปฎก (ขุททกนิกาย) ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์
ปฏิบัติเพื่อความมีศีล จารวัตร อันเป็นที่น่าเลื่อมใส ให้
ประจักษ์ในองค์คุณแห่งศีล (อธิศีลสิกขา)
  พระสูตร คือ ทีฆนิกำย มัชฌิมนิกำย สังยุตตนิกำย 
อังคุตตรนิกำย ขุททกนิกำย ว่าด้วยธรรมเทศนา ธรรม 
แต่ละประเภท พทุธประวตั ิและตวัอย่างการประพฤติปฏบิตัิ  
พระโพธิสัตว์ตรัสแสดงถึงการประพฤติชอบถูกควรที่เป็น  
สุจริตธรรมและนัยที่ตรงกันข้ามกับผลลัพธ์ที่จะได้ทั้งที่
เป็นอกุศล (ทุจริต) และ กุศล (สุจริต) ซึ่งเป็นเรื่องราวของ 
พระโพธิสัตว์ ซึ่งได้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะท่ีเป็นสัตว์เดรัจฉาน
และเป็นเทวดาที่สามารถรู้ภาษาของสัตว์ต่างๆ ได้ เพราะ
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ว่าภาษาที่สื่อใช้กัน คือ ภาษามคธ หรือ ภาษาบาลี ซึ่งมีใช ้
ทั้ง ๓๑ ภพภูมิท่ีสัตว์ได้เวียนว่ายเกิดแล้วเกิดเล่า และ 
เรื่องราวของบุคคล เช่น พระเทวทัต และพระอริยสาวก คือ 
พระสารีบตุรและพวกทีอ่บุตัขิึน้มาในสมยัพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
ทรงเล่าอดีตกาลของบุคคลต่างๆ มีความประพฤติทั้งที ่
เป็นกุศลและอกุศลและมนุษย์ต้นกัปก็ใช้ภาษาบาลีด้วย
  นิรุตติกถำ คือ ภาษาท่ียอดเยี่ยม ภาษาที่ใช้ใน  
๘ หมืน่โลกธาต ุซึง่เป็นเฉพาะสัพพญัญวูทิยาของพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้าแต่พระสาวกทีไ่ด้อภิญญา ๕ สมาบติั ๘ กส็ามารถ
รู้ได้แต่ไม่เท่าพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  พระอภิธรรม (อธิปัญญาสิกขา) หรือ ปรมัตถธรรม  
อันเป็นธรรมชาติท่ีแสดงว่าในโลกนี้มีแต่เพียงสภาวะ ไม่มี
สัตว์บุคคลตัวตน อันเป็นเครื่องมือให้ถึงความหลุดพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง ว่าด้วยหลักธรรมความจริงแท้ที่ละเอียดลึกซึ้ง 
ถึงที่สุด การกระท�าทุจริตก็จะมีความทุกข์วนเวียนเกิดแล้ว
เกิดเล่า โดยแสดงว่ามีจิต เจตสิกรูปและพระนิพพานเป็น 
ปรมัตถ์ธรรมจิต เป็น ธรรมชำติที่วิจิตร ด้วยสามารถแห่ง
สัมปยุตธรรม ภูมิ อารมณ์ เป็น หีนะ  มัชฌิมะ ปณีตะ และ
อธบิดี บรรดาจติเหล่านีเ้ป็นจติแต่ละดวงมิใช่จติทัง้หลายเลย 
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ค�าต่างๆ ที่ใช้เรียกชื่อจิต
  จิตฺต – ธรรมชาติที่คิด
  มน – ธรรมชาติที่น้อมไปสู่อารมณ์
   มานส – ธรรมชาติที่มีความพอใจอยู่ภายใน
  หทย – ธรรมชาติที่รวบรวมอารมณ์ไว้ภายใน
  ปณฺฑร – ธรรมชาติที่ผ่องใส
  มนายตน – ธรรมชาติที่เป็นเครื่องต่อ
  มนินฺทฺริย – ธรรมชาติที่ครองความเป็นใหญ่
  วิญฺญาณ – ธรรมชาติที่รู้อารมณ์
  วิญฺญาณขนฺธ – ธรรมชาติที่เป็นกลุ่มเป็นกอง
  มโนวิญฺญาณธาตุ – สภาวะที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์

  พระพุทธพจน์ ว่า โลกอันจิต จิตย่อมน�าไป อันจิต  
จิตย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอ�านาจของ 
ธรรมชาติ อันหนึ่งคือจิต ชื่อว่า จิตวิจิตร เพราะ 
  - ท�าให้กิริยาอาการวิจิตร มโนทวาราวัชชนจิต ๑  
   กามชวนจิต ๒๙ อภิญญาจิต ๒
  - สภาพของตน วิจิตรจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑
  - ย ่อมรักษาไว ้ เป ็นวิบากท่ีเกิดจากกุศลกรรม  
   อกุศลกรรม และกิเลส เท่ากับ โลกีย์วิบากจิต ๓๒
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  - ย ่อมรักษาไว ้ซึ่ งร ่างกาย ปฏิสนธิกรรม ๒๐  
   จิตตชรูป ๑๗
  - ท�าให้สันดานเกิดข้ึนติดต่อกันโดยไม่ขาดสาย  
   เท่ากับ โลกียชวนะ ๔๗ ที่เป็นอาเสวนปัจจัยได้
  - มีอารมณ์วิจิตรพิสดาร เท่ากับ จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑
  ชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งหมด ประกอบด้วย  
จติดวงเดยีวขณะของจตินัน้ย่อมไปเรว็พลัน เพราะจติไม่เกดิ 
สัตว์โลกก็ชื่อว่าไม่เกิด เพราะจิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้า สัตว์โลก
กเ็ชือ่ว่าเป็นอยู ่เพราะความแตกดบัแห่งจติสตัว์โลกจงึชือ่ว่า
ตายแล้วนี้เป็นบัญญัติเนื่องด้วยปรมัตถ์
  
จ�ำแนกอำรมณ์ของจิต โลกียจิต
  จิตมีรำคะ – จิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภจิต ๘ ดวง
  จิตปรำศจำกรำคะ – จิตที่พ้นกุศลและอัพยากฤต 
ฝ่ายโลกียะ
  จิตที่มีโทสะ – จิต ๒ ดวงที่เกิดพร้อมด้วยโทมนัส
  จิตที่ปรำศจำกโทสะ – จิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤต  
(เป็นกริยาจิต ๒๐ ดวง วิบากจิต ๓๒ ดวง รูป ๒๘)  
ฝ่ายโลกียะ คือ อกุศลจิต ๑๐ ดวง (เว้นโทสมูลจิต ๒ ดวง)
  จติทีม่โีมหะ – จติ ๒ ดวง คอื วิจกิจิฉาส� และ อทุธจัจะส�  
แต่โมหะย่อมเกิดได้ในอกุศลจิต ๑๒ ดวง
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  จิตปรำศจำกโมหะ – จิตที่เป็นกุศลและอพยากฤต 
ฝ่ายโลกียะ
  จิตหดหู่ – จิตที่ตกไปในถีนมิทธะ (ถีนมิทธะเจตสิก)
  จิตฟุ้งซ่ำน – จิตที่เกิดพร้อมด้วยอุทธัจจะ (อุทธัจจะ
เจตสิก)
  จิตเป็นมหัคคตะ – จิตท่ีเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร 
(รูปวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง) 
  จิตที่ไม่เป็นมหัคคตะ – จิตที่เป็นกามาวจร
  สอุตฺตร� – จิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ได้แก่ จิตที่เป็น 
กามาวจร คือ จิตที่เป็นรูปาวจร
  อนุตฺตร� – จิตที่เป็นรูปาวจร
  สมำหิต� – จิตท่ีตั้งม่ันแล้ว ได้แก่ อุปจารสมาธิ  
อัปปนาสมาธิ
  อสมำหิต� – จิตไม่ตั้งมั่น
  วิมุตฺต�  – จิตที่หลุดพ ้นด ้วยตทังควิมุตติและ 
วิกขัมภนวิมุตติ
  อวิมุตฺต� – จิตที่เว้นจากวิมุตติทั้งสองใน วิมุตฺต�

เจตสิก เป ็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดมี ๕๒ ดวง มี  
ลักขณำทิจตุกกะ คือ 
  – ลักษณะอาศัยจิตเกิด จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณ�
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  – เกิดร่วมกับจิต อวิโยคุปฺปำทนรส�
  – รับอารมณ์เดยีวกนักบัจติ เอกำลมฺพนปจจฺปุฏฺำน�
  – มกีารเกดิขึน้ของจติเป็นเหตใุกล้ จติตฺปุปฺำทปทฏฺำน�
  เจตสิกจะรับรู ้อารมณ์ได ้ก็ เพราะอาศัยจิตเป ็น
หัวหน้า จิตและเจตสิกเป็นนามขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ ๑  
เวทนาขนัธ์ ๑ และ เจตสกิท่ีเหลอือกี ๕๐ ดวงเป็นสงัขารขันธ์

กำรแสดงกลุ่มนำมธรรม
  ๑. ในโลภจิต ดวงท่ี ๑ อกุศลจิต ๑๒ ดวง ประกอบด้วย  
โสมนสัสมัปยตุด้วยทิฎฐ ิมรูีปเป็นอารมณ์ มีเสยีงเป็นอารมณ์ 
มีกลิ่น มีรส มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์  
หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น
  ธรรมเป็นอกุศล อกุศลจิตสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุต
ด้วยทิฎฐิ
  - ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต
  -  วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
  -  วิริยินทรีย์ สมาธินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์  
   ชีวิตินทรีย์
  - มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ  
   มิจฉาสมาธิ
  -  วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ
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  -  โลภะ โมหะ
  -  อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ
  - อหิริกะ อโนตตัปปะ
  -  สมถะ
  -  ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยน้ัน (รวมจิต และ 
เจตสิกประกอบ ๒๙ ดวง)
  ก็หรือว่านามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น แม้อ่ืนใด มีอยู ่
ในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นอกุศล
  ๒. มหำกศุลจติ ดวงที ่๑ กามาวจรกศุลจติ ประกอบด้วย  
โสมนัสสัมปยุตด้วยญาณ (ปัญญา) 
  ธรรมเป็นกุศล กามาวรกุศลจิตสหรคตด้วยโสมนัส 
สัมปยุตด้วยญาณ
  - ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต (ผัสสปัญจกะ)
  - วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (องค์ฌาน)
  -  สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์  
   ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์                     
   (อินทรีย์)
  -  สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวายามะ สมัมาสติ  
   สัมมาสมาธิ (องค์มรรค)
  -  สทัธาพละ วริยิพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ  
   หิริพละ โอตตัปปะพละ (พละ)
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  - อโลภะ อโทสะ อโมหะ (มูล)
  - อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ (กรรมบถ) 
  -  หิริ โอตตัปปะ  (โลกนาสกธ)
  -  กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา  
   กายมทุตุา จติตมทุตุา กายกมัมญัยตา จติตกมัมญัตา  
   กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา  
   จิตตุชุกตา 
  สติ สัมปชัญญะ
  สมถะ วิปัสสนา
  ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น (มีจิตประกอบ 
เจตสิก ๕๔)
  ก็หรือว่านามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดขึ้น แม้อ่ืนใดมีอยู ่
ในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล
  ด�าเนนิความในชาดกที ่๖ ซึง่มนีามว่า  สีลวมัิงสชำดก  
ว่าด้วยเรื่องพราหมณ์ผู้ทดลองคุณแห่งศีล ชาดกนี้สมเด็จ 
พระมนุนิทรศาสดา เมือ่ประทับอยูท่ี่พระเชตวนาราม ได้ทรง
ปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งทดลองศีลให้เป็นต้นเหตุ แล้วทรง
แสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย
  ดังได้สดับมาว่า พราหมณ์ผู้นั้นเป็นปุโรหิตาจารย์ของ
พระเจ้าโกศล ในกรุงสาวัตถี เป็นผู้มีศีล ๕ ประจ�าตัว ทั้งตั้ง
อยูใ่นพระไตรสรณคมน์และแตกฉานในไตรเทพ  เป็นทีน่บัถือ
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แห่งภูมินทเรศกรุงโกศลยิ่งกว่าคนเหล่าอื่น พราหมณ์นั้น 
จึงคิดสงสัยว่า พระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือเราย่ิงกว่าผู้อื่น 
จะเป็นเพราะชาติโคตรตระกลูและศิลปศาสตรแ์หง่เรา หรือ
เป็นเพราะศลีทีเ่รารกัษาเป็นประการใดหนอ เราควรทดลอง
ให้รู้แน่ เมื่อพราหมณ์ค�านึงนึกอย่างนี้แล้ว วันหนึ่งเมื่อกลับ
จากที่เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้แวะมาที่บ้านพนักงานคลัง 
คนหนึ่ง ได้หยิบเงินกหาปณะหนึ่งจากกระดานนับเงิน  
โดยไม่บอกกล่าวประการใดแล้วกลับไป ส่วนพนักงานคลัง
ก็ไม่ว่ากล่าวประการใด เพราะมีความเคารพย�าเกรงต่อ
พราหมณ์น้ัน รุ่งขึ้นวันท่ี ๒ พราหมณ์น้ันได้หยิบเอาทรัพย์
ไปอีก ๒ กหาปณะ รุ่งขึ้นวันที่ ๓ ได้ถือทรัพย์ไปเต็มก�ามือ
เจ้าพนักงานคนนั้นจึงร้องขึ้นว่า พราหมณ์นั้นขโมย แล้ว 
ช่วยกันทุบตีคนละ ๒ – ๓ ที เสร็จ แล้วจึงมัดมือไปถวาย
พระเจ้าแผ่นดิน
  พระเจ้าแผ่นดินทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอันมาก 
แล้วตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ เหตุไรท่านจึงเสียศีลอย่างนี้  
แล้วรับสั่งให้ราชบุรุษลงอาชญา แต่พราหมณ์ได้กราบทูล
ชี้แจงขึ้นก่อนว่า ขอเดชะมหาราชเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้
เป็นโจร ข้าพเจ้าได้ท�าเพื่อทดลองศีลดูต่างหากว่า พระองค์
ทรงนับถือข้าพระพุทธเจ้าเพราะชาติตระกูล ศิลปวิทยา  
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หรือเพราะศีลเป็นประการใด บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทราบ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมแล้วว่า พระองค์นับถอืข้าพระพทุธเจ้า 
ด้วยศีล ข้าพระพุทธเจ้าเห็นชัดแล้วว่า  ศีลเป็นใหญ่ในโลกนี้  
ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลลาบรรพชา รักษาศีลในพระพุทธ-
ศาสนา ขอพระองค์จงโปรดประทานให้ข้าพระพุทธเจ้า  
ได้บรรพชาเถิด พระแผ่นดินก็ทรงอนุญาตตามค�าร้องขอ 
พราหมณ์นั้นก็ถวายบังคมลากลับไปสู่เคหสถาน สั่งบุตร
ภรรยาญาติมิตรทั้งปวงแล้วก็ออกไปบรรพชาอุปสมบท  
ในส�านักพระศรีสุคตศาสดาจารย ์  ไม ่ช ้าก็ ได ้ส�าเร็จ 
พระอรหัตผลแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลแด่สมเด็จพระทศพล 
ให้ทรงทราบ
  อยู ่มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายจึงประชุมสนทนากัน 
ในธรรมสภาปรารภเรื่องพราหมณ์ทดลองศีลนั้นขึ้น เมื่อได้
ทราบถงึพระโสตแห่งพระทศพล พระองค์จงึเสดจ็สูธ่รรมสภา
แล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์นี้จะได้ทดลองศีล 
จะได้ที่พึ่งแต่คนเดียวนี้ก็หามิได้ ถึงคนอ่ืนก็เหมือนกัน 
แล้วทรงแสดงเร่ืองอดีตว่า ในอดีตกาลครัง้พระเจ้าพรหมทตั 
ผ่านสมบัตอิยู่ในกรุงพาราณส ีมพีราหมณ์ปโุรหติาจารย์ของ
ท้าวเธอคนหนึ่งเป็นผู้ทดลองศีล จนถึงเจ้าพนักงานหาว่า 
ลกัพระราชทรพัย์จบัตวัไปถวายพระเจ้าแผ่นดนิ  เหมอืนกบั
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เร่ืองของพราหมณ์ในปัจจุบันที่แสดงมาแล้วนั้น แต่ในเวลา 
ที่เขาจับมัดไปนั้น  มีพวกเล่นงูอยู่ในระหว่างทาง โดยจับ 
หางงูบ้าง จับคองูบ้าง เอางูพันคอตนบ้าง พราหมณ์จึง
ห้ามพวกหมองูว่า พ่อเอ๋ย เจ้าอย่าพากันเล่นงูเลยงูจะกัด 
พวกเจ้าตาย พวกหมองูจึงว่า งูตัวนี้มีศีลมีความประพฤติดี
ไม่เป็นคนทุศีลเหมือนกับตัวท่าน ส่วนตัวท่านเป็นผู้ไม่มีศีล 
ถูกเขามัดมาว่าเป็นโจรลักพระราชทรัพย์ พราหมณ์นั้น 
จึงคิดไม่แน่ใจว่า เพียงแต่งูไม่กัดผู้ใดยังได้ชื่อว่าเป็นงูมีศีล 
ไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์ ศีลเป็นของสูงสุดในโลก ไม่มีสิ่งอ่ืน 
จะเสมอเหมือน ดังนี้ เมื่อไปถึงท่ีเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็ได้
กราบทูล ชี้แจงตามความจริงให้ทรงทราบว่า ตนไม่ได้ขโมย 
เพียงแต่ท�าเพื่อจะทดลองศีลเท่านั้น แล้วกราบทูลถึงเรื่อง
งูนั้นด้วย ลงท้ายจึงกราบทูลสรรเสริญด้วยสีลคาถาว่า  
สลี� กิเรว กลยฺำณ�  เป็นอาท ิ ดงับาลทีีไ่ด้ยกขึน้ไว้ในเบือ้งต้น
นั้นแล้ว แปลว่า ศีลเป็นของดี ศีลเป็นของสูงสุดในโลก ดูแต ่
งูซึ่งไม่ท�าร้ายผู้ใด เขาก็ยังเรียกว่ามีศีล ดังนี้ คร้ันกราบทูล 
อย่างนี้แล้วก็ทูลลาออกบวชเป็นฤๅษีได้ส�าเร็จณานสมาบัติ  
อันเป็นโลกีย์แล้วได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลก
  ครัน้สมเดจ็พระบรมศาสดา  โปรดประทานอดตีเทศนา
อย่างน้ีแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่า  พระเจ้าแผ่นดนิในครัง้นัน้ 
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ได้เกิดมาเป็นอานนท์ ในบัดนี้ ส่วนพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์ 
ผู้ทดลองศีลนั้นได้เกิดมาเป็นเราตถาคตนี้แล จบ สีลวิมังส- 
ชาดกแต่เท่านี้ ในชาดกนี้เป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นว่าชาติตระกูล 
และยศศักดิ์สมบัติบริวาร หรือศิลปวิทยาการอย่างใด 
อย่างหน่ึงซึ่งมีอยู่ในโลกย่อมไม่ประเสริฐเท่าศีล เพราะถ้า
เสียศีลแล้วย่อมไม่มีผู้นับถือ ต้องได้รับโทษทุกขภัย ทั้งใน
ปัจจัยและอนาคตเหมือนอย่างพราหมณ์ที่ทดลองศีลด้วย
การขโมยพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองนั้น 
เป็นพยาน ด้วยประการฉะนี้
  ในชาดกที่ ๗ เรียกว่า มังคลชาดกๆ นี้  สมเด็จ 
พระบรมศาสดาทรงแสดงทีพ่ระเวฬวุนัมหาวิหาร เพราะทรง
ปรารภพราหมณ์คนหนึง่ผูถ้อืลกัษณะผ้าสาฎกให้เป็นต้นเหตุ
  มีเรื่องมาว่า พราหมณ์นั้นเป็นชาวกรุงราชคฤห์ เป็น 
ผู้ถือสิ่งต่างๆ ว่าเป็นมงคล เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เลื่อมใสใน 
พระรัตนตรัย เป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติบ่าวไพร่บริวาร อยู่
มาคราวหนึ่ง หนูได้กัดผ้าสาฎก พราหมณ์นั้นคิดว่าผ้าสาฎก 
ที่หนูกัดคู ่นี้ถ ้ายังอยู ่ในบ้านเรือนก็จะเกิดความพินาศ  
ถ้าบ่าวไพร่กรรมกรเป็นต้น ถือเอาผ้าคู่นี้ไป เขาก็จะเกิด 
ความพินาศ เราควรเอาไปทิ้งเสียในป่าช้าผีดิบ แต่เราจะใช ้
คนอื่นไม่สมควร เพราะเขาจะเกิดความโลภแล้วถือเอาไป 
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เราควรจะใช้บุตรของเราเอาไปจึงจะเป็นการดี ครั้นคิดแล้ว 
จงึเรยีกบตุรมาสัง่ว่า เจ้าจงเอาผ้าหนกูดันีไ้ปทิง้เสยีในป่า แต่อย่า 
ถกูต้องด้วยมอื ให้เอาไม้คอนไป เมือ่ทิง้แล้วจงอาบน�า้ด�าเกล้า
ก่อนแล้วจึงกลับบ้าน สั่งแล้วก็ส่งบุตรไป
  ในเวลาใกล้รุ ่งวันนั้น พระพุทธองค์ทรงพิจารณา 
ดูสัตว ์ โลกด ้วยพุทธจักษุญาณ ก็ได ้ทรงเห็นอุปนิสัย 
พระโสดาปัตติผล ของพราหมณ์พ่อลูกทั้ง ๒ คน พอรุ่งขึ้น 
พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู ่ที่ป ่าช้าผีดิบ ทรงเปล่ง 
พระรัศมี ๖ ประการ ให้โอภาสชัชวาลไปทั่วป่าช้า เมื่อบุตร
ของพราหมณ์น�าผ้าไปถึงที่นั่นพระองค์จึงตรัสถามว่า ดูก่อน
มาณพเธอจะท�าอะไร กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้น�าผ้า 
หนูกัดเป็นกาลกัณณีมาทิ้งในสถานที่นี้ ตามค�าสั่งของบิดา
จึงตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นเธอจงทิ้งเถิด พอมาณพนั้นทิ้งแล้ว
พระองค์กต็รสัว่า  ผ้านีย่้อมสมควรแก่เรา แล้วพระองค์กท็รง
ถือเอาผ้าสาฎกคู่นั้น มาณพได้ทูลห้ามว่า อย่าถือเอาไปเลย 
เพราะผ้าหนูกัดนี้เป็นกาลกัณณี ดังนี้ถึง ๓ ครั้ง พระองค์ก็
ไม่ทรงเช่ือฟังทรงถือเอาผ้าสาฎกคู่นั้นเสด็จไปสู่พระเวฬุวัน
มหาวิหาร มาณพนั้นก็ได้ตะลีตะลานไปบอกบิดา บิดาจึง 
คิดว่า ผ้าสาฎกคู่นั้นไม่เป็นมงคล เป็นของกาลกัณณี เม่ือ
พระสมณโคดมน�าไปใช้จะถึงซึ่งความพินาศทั้งตัวเองและ
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วัดวาอาราม คนท้ังหลายก็จะติเตียนเราได้ เราควรจะน�า 
ผ้าผืนใหม่ไปถวาย ขอเอาผ้าสาฎกผืนนั้นคืนมา เมื่อ 
พราหมณ์นั้นคิดตกลงอย่างนี้แล้ว ก็ให้คนใช้ถือเอาผ้าสาฎก 
เป็นอนัมากไปเฝ้าสมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้าทีพ่ระเวฬวุนาราม 
แล้วกราบทลูถามว่า ข้าแต่พระสมณโคดมพระองค์ได้ทรงถอื 
เอาผ้าสาฎกคู่นั้น มาจากป่าช้าจริงหรือประการใด ตรัส 
ตอบว่า จริง ทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผ้าคู ่นั้นไม่ใช่ของ 
เป็นมงคล ถ้าพระองค์ใช้ก็จะถึงความพินาศ ถ้าผ้านุ่งผ้าห่ม
ของพระองค์ไม่พียงพอ ขอจงรับผ้าสาฎกเหล่านี้ แล้วทิ้ง 
ผ้าสาฎกนั้นเสียเถิด จึงตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์เราเป็น
บรรพชติมกีจิท่ีจะต้องแสวงหาผ้าทีเ่ขาทิง้ในป่าช้าผีดบิ หรอื
กลางถนนหนทางนั่นแหละเป็นการดี ส่วนตัวท่านจะถือได้
ลัทธินี้แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ ถึงในปางก่อนก็เหมือนกัน
พราหมณ์จึงทูลขอให้ทรงแสดงเรื่องอดีต พระองค์จึงโปรด
ประทานอดีตเทศนาว่า
  ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าแผ่นดินชาวมคธตั้งอยู ่ใน
ยุติธรรมบ�ารุงไพร่ฟ้าประชาชนในกรุงราชคฤห์นั้น มีฤๅษี 
อยู่ตนหนึ่ง เป็นผู้ได้อภิญญาสมาบัติมาจากป่าหิมพานต์ 
พักอยู่ในพระราชอุทยานกรุงราชคฤห์ รุ ่งเช้าขึ้นก็เข้าไป
บิณฑบาตในพระนคร พระเจ้ากรุงราชคฤห์มีความเลื่อมใส
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นมินต์ให้เข้าไปฉนัในพระราชวงั แล้วอาราธนาให้กลับไปพัก
อยู่ในพระราชอุทยาน  
  ในกาลคร้ังนั้น มีพราหมณ์ผู ้ถือลักษณะผ้าสาฎก
คนหนึ่งอยู ่ในกรุงราชคฤห์นั้น หนูได้กัดผ้าสาฎกของ
พราหมณ์นั้นๆ ได้น�าไปท้ิงป่าช้า ฤๅษีได้เก็บผ้าสาฎกนั้นไป  
พราหมณ์ได้ตามไปว่ากล่าวให้ทิ้งผ้าสาฎกนั้น ฤๅษีนั้น 
ตอบว่า ผ้าที่บุคคลทิ้งไปในป่าช้าย่อมเป็นผ้าที่สมควรแก่เรา
เราไม่ถือมงคลงมงายอย่างตัวท่าน การถือมงคลงมงายนั้น
พระพทุธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและโพธสิตัว์เจ้าย่อมไม่ทรง
สรรเสริญ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็แสดงธรรมแก่พราหมณ์ 
เมือ่พราหมณ์นัน้ได้ฟังธรรมแล้วกล็ะลทัธนิัน้เสยี ครัน้สมเด็จ
พระบรมศาสดาทรงแสดงเร่ืองอดีตอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่า  
ยสฺส มงฺคลำ สมูหตำ, อุปฺปำตำ สุปนำ จ ลกฺขณำ จ,  
โส มงฺคลโทสวีติวตฺโต, ยุคโยคำธิคโต น ชำตุเมติ. แปลว่า  
การถือมงคล การถืออุบาต การถือความฝัน การถือลักษณะ
เหล่านี้ ผู้ใดสละได้แล้วผู้นั้นเป็นผู้พ้นโทษแห่งการถือมงคล
เป็นผู้ครอบง�าซึ่งกิเลสเป็นผู้จะไม่เกิดอีกต่อไป ดังนี้
  พระอรรถกถาจารย์ ขยายความออกไปให้พิสดารว่า 
มงคลนัน้ม ี๓ อย่าง ตามท่ีคนภายนอกพระพทุธศาสนานบัถอื 
คือเขาถือสิ่งที่ได้เห็น ๑  สิ่งที่ได้ยิน ๑ สิ่งที่รู้ ๑ ว่าเป็นมงคล  
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คือถือว่าเป็นเครื่องท�าให้เจริญ แต่ทางพระพุทธศาสนา
ถือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคล ค�าว่าอุบาตคือถือ  
จันทคาธ สุริยคาธ นักขัตคาธ อุกกาบาต และแสงไฟ 
อันโพลงขึน้ในทีต่่างๆ รวมเป็น ๔ อย่างด้วยกัน คนภายนอก
พระพุทธศาสนาย่อมหลงเชื่อว่าสิ่งทั้ง ๔ นี้ อาจจะให ้
เกิดความดีและความชั่ว ความเจริญและความพินาศแก ่
บ้านเมืองได้ การถือความฝันนั้นได้แก่ถือว่า ฝันอย่างนั้น
จะดี ฝันอย่างนี้จะร้าย การถือลักษณะนั้นได้แก่ถือลักษณะ
คน สัตว์ สิ่งของว่า ลักษณะอย่างนั้นดี ลักษณะอย่างนี้ชั่ว 
การถือเหล่านี้ท้ังหมดล้วนเป็นการถืองมงาย ท�าลายเสีย
ซึ่งประโยชน์ ส่วนผู้ที่ไม่ถือสิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้ถือถูกต้อง
ตามคลองธรรม คือเมื่อผู้ใดถือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็น
ประมาณ ผู้น้ันจะต้องพ้นจากทุกข์โทษภัย ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตจะได้รับความสุขในมนุษย์ สวรรค์ นิพาน ดังนี้
  ครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงแสดงอดีต
เทศนาอย่างนี้แล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจสืบต่อไป เม่ือจบ
อริยสัจลงพราหมณ์พ่อลูกทั้ง ๒ คนก็ได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล 
แล้วสมเด็จพระทศพลจึงทรงประชุมชาดกว่าบิดาและบุตร 
ในอดีตกาลนั้น ได้มาเกิดเป็นพราหมณ์บิดาและบุตร 
ในปัจจุบันนี้ ส่วนฤๅษีนั้นคือเราตถาคตนี้แล จบมังคลชาดก 
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ที ่๕ แต่เพยีงเท่านี ้ ในชาดกนีเ้ป็นเครือ่งบ่งชดัว่า พระพทุธเจ้า
ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ถือสิ่งอ่ืนนอกจากความประพฤติเป็น
ประมาณ ให้ถือความประพฤติเป็นหลักเป็นประธานว่า 
ประพฤติดกีไ็ด้ดี ประพฤตชิัว่กไ็ด้ชัว่เท่านัน้ ด้วยประการฉะนี้
  ปรมัตถ์ธรรมอีก ๒ อย่างคือ
  - รูปปรมัตถ์
  - นิพพานปรมัตถ์
  จะน�าเสนอในปัญญาสารฉบับต่อไป

จาก หนังสือก้าวเข้าสู่พระไตรปิฎก

เรียบเรียงจัดท�าโดย

คุณธนะ ภวกานตานันท์

จากพระสุตตันตปิฎก มหานิบาตชาดก

(พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ)
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ปัญหำน่ำรู้ส�ำหรับผู้เรียนอภิธรรม
        อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

  สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพ งานชาตกาล ๑๒๐ ป ี
ของท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ก็ผ่านไปด้วยดี  
มีข้อคิดเห็นจากพระภิกษุท่ีเป็นศิษย์เก่าที่จบจากมูลนิธิฯ  
ได้ช้ีแนะเก่ียวกบัการส่ือสารระหว่างอาจารย์และพระลกูศษิย์ 
ให้เกิดความผูกพันเป็นกันเองให้มากขึ้น ก็ขอน้อมรับมา
ประพฤติปฏิบัติต่อไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของมูลนิธิฯ 
งานต่อไปคืองานผ้าป่าวันมาฆบูชาเวียนมาอีกครั้ง ท่าน
สมาชิกก็จะได้มาร่วมบุญกันอีกวาระหนึ่ง ซึ่งท่านจะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างท่ีดูงดงามขึ้นกว่าเดิม เช่น 
การบูรณะทาสีเรือนกัมมัฏฐาน การปรับปรุงศาลารัตนินท่ี
เกาะกลางน�้า พร้อมท้ังปลูกต้นพุทธรักษารอบเกาะ ดูเป็น
ภาพทีน่่าเจรญิตาเจรญิใจเป็นอย่างยิง่ ซ่ึงทางคณะกรรมการ
ก็จะพัฒนามูลนิธิฯ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นเท่าที่ความสามารถจะเป็น
ไปได้
  ฉบับนี้เป็นเล่มที่ ๑๔๐ ขอน�าเสนอธรรมะเกี่ยวกับ 
เรื่องกิจหน้าที่ของจิตและเจตสิกต่อจากฉบับที่แล้ว
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ค�ำถำมที่ ๖๖ จิตท่ีท�าหน้าท่ีต่างๆ มีอะไรบ้างและแต่ละ
หน้าที่มีกี่ดวง
ค�ำตอบคือ จิตที่ท�าหน้าที่ทั้ง ๑๔ อย่างมีดังนี้
  ๑. ปฏิสนธิกิจ จิตที่ท�าหน้าที่สืบต่อภพใหม่ (น�าเกิด) 
มี ๑๙ ดวง คือ
   อุเบกขาสันตีรณจิต ๒
   มหาวิปากจิต ๘         = ๑๙ ดวง
   มหัคคตวิปากจิต ๙ 
  อธิบำย ในอุเบกขาสันตีรณจิต ๒ นั้น
  อุเบกขำสันตีรณอกุศลวิปำกจิต ๑ น�าเกิดใน 
อบายภูมิ ๔ ด้วยอ�านาจแห่งอกุศลท่ีท�าไว้ในภพก่อนๆ  
น�าไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน  
กล้็วนปฏสินธด้ิวยจติดวงนีด้้วยกนัทัง้สิน้ และยงัได้กมัมชรปู
ของสัตว์ในอบายภูมิทั้ง ๔ ด้วย ซึ่งเราท่านทั้งหลายล้วน 
เคยปฏิสนธิด้วยจิตดวงนี้มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น และเป็น 
ส่วนมากด้วย อาจเกิดจากการไม่ได้ฟังพระสัทธรรม ไม่ได้ 
พบกลัยาณมติร หรือไปพบกบัปาปมติร และไปฟังอสทัธรรม 
จึงเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายภูมิท้ัง ๔ 
มาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วน แต่ปัจจุบันนี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรมาแล้ว 
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อนัจะเป็นเหตใุห้เราน้อมน�าเอาค�าสอนน้ันมาประพฤตปิฏบัิติ
เจริญกุศลให้เพิ่มพูนงอกเงยให้มากย่ิงขึ้น อันจะเป็นเหตุให้
ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิ และยังเป็นเหตุให้พ้นจากวัฏฏะ
ได้อีกด้วย จึงควรหมั่นฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสั่งสมเป็น
เหตุปัจจัยฝ่ายดีอยู่เนืองๆ
  อุเบกขำสันตีรณกุศลวิปำกจิต ๑ น�าเกิดเป็นมนุษย์
หรือเทวดา ชั้นจาตุมหาราชิกา แต่เป็นเทวดาระดับบริวาร 
ซึ่งผู้ที่ปฏิสนธิด้วยจิตดวงนี้เป็นจิตที่มีก�าลังน้อย เพราะไม่มี
โสภณเหตุเข้าประกอบเลยแม้แต่ดวงเดียว จึงท�าให้ แม้เกิด
เป็นมนุษย์และเทวดา ก็มีความบกพร่องทางกายหรือทางใจ 
เป็นตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ เป็นคนสติฟั่นเฟือน หรือเป็น 
คนปัญญาอ่อน เป็นต้น เพราะเหตุท่ีท�ากุศลในอดีตที่เป็น 
กุศลทวิเหตุ (เหตุ ๒) และยังเป็นโอมกะ คือ มีอกุศลมาเป็น
บริวารล้อมหน้าล้อมหลังอีก จึงเป็นเหตุให้ อกุศลเหตุ ๒ 
คือ อโลภะ และ อโทสะ นั้นหมดก�าลังลงไม่สามารถตามไป 
ในปฏิสนธิจิตได้ ปฏิสนธิจิตจึงไม่มีโสภณเหตุประกอบ
  ดงัน้ันการท�ากศุลของเราจึงควรท�ากศุลทีป่ระกอบด้วย
ปัญญา คือ คิดพิจารณาเหตุผลก่อนท�าว่าเราจะท�ากุศลนี ้
เพื่ออะไร เป็นประโยชน์อย่างไร ด้วยเหตุผลแล้วจึงท�า  
และไม่ต้องไปหวังผลของกุศลนั้นๆ หรืออย่าให้มีอกุศลมา 
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ล้อมหน้าล้อมหลัง เพียงเท่านี้ เราก็จะปลอดภัยจากการไป
ปฏิสนธิด้วยจิตดวงนี้แล้ว แม้ว่าปฏิสนธิจิตดวงนี้ จะน�าเกิด
เป็นมนุษย์หรือเทวดาก็จริง แต่ด้วยก�าลังของกุศลเหตุที่มี
ก�าลังอ่อน ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยฉลาด เรียนรู้อะไรได้ยาก 
และยังได้กัมมชรูปที่ไม่สวยงาม มีความบกพร่องด้วย 
การท�ากรรมของเรา จึงต้องมีการส�ารวมระวังป้องกันอกุศล
ให้ดี
  มหำวปิำกจิต ๘ น�าเกดิเป็นมนษุย์ ๑ และเทวดา ๖ ชัน้  
ที่มีรูปร่างสมประกอบ เพราะเป็นปฏิสนธิจิตที่มีโสภณเหตุ
เข้าประกอบ ๒ เหตุบ้าง ๓ เหตุบ้าง แต่โอกาสที่จะปฏิสนธิ
ด้วยมหาวิบากนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพาะต้องมีก�าลัง
ของมหากุศลท่ีมีก�าลังในอดีตชาติเป็นปัจจัย ต้องงดเว้น
จากบาปทุจริต คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ และต้องเจริญใน
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อีกอยู่เสมอๆ ให้เป็นอาจิณกรรม จึงจะ
มีสิทธิที่จะปฏิสนธิด้วยมหาวิปากจิต ๘ ดวงนี้ หากท�ากุศล
ที่ประกอบด้วยปัญญาคือ กัมมสกตาปัญญา และวิปัสสนา
ปัญญาอยู ่เสมอก็มีโอกาสปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณ
สัมปยุตจิต ๔ ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง และเป็นผู้ที่มีปัญญา 
มาตั้งแต่เกิด เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นคนฉลาด รู ้เหตุรู ้ผล 
ได้ง่าย และหากไปปฏบิตัสิมถภาวนากม็โีอกาสจะส�าเรจ็ฌาน  

-18-0118.indd   108 2/13/61 BE   2:06 PM



109

ถ้าไปปฏิบัติวิปัสสนาก็มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพาน  
แต่ถ้าท�ากุศลด้วยศรัทธาน�าแต่ไม่มีปัญญา คือไม่รู้เหตุผล 
ของการท�าบุญกุศลนั้น สักแต่ว่าเป็นบุญก็อยากจะท�า กุศล
ที่ไปท�ากับส�านักที่มีค�าสอนเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ มีค�าสอน 
ทีไ่ม่ถกูต้อง ผดิจากค�าสอนของพระพทุธเจ้ากไ็ม่รู ้กศุลเช่นนี้ 
มีแต่ศรัทธา แต่ไม่มีปัญญาประกอบ อานิสงส์จึงมีน้อย 
ปฏิสนธิจิตจึงเป็นผลน�าเกิด จึงมีเพียงเหตุ ๒ คือ อโลภะ  
และ อโทสะ แต่ไม่มีปัญญาเข้าประกอบ ผู้ที่ปฏิสนธิด้วย
มหาวิบากญาณวิปปยุติจิต ๔ ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง แม้จะมี
รูปร่างสมประกอบ ไม่ได้โง่ปัญญาอ่อน แต่ก็ไม่ฉลาด เพราะ
ไม่มีปัญญามาพร้อมปฏิสนธิ การเรียนรู้จึงค่อนข้างช้า และ
ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ มักจะถูกหลอกลวงได้ง่ายเป็นต้น
  มหัคคตวิปำกจิต ๙ น�าเกิดเป ็นรูปพรหมและ 
อรูปพรหมด้วยอ�านาจแห่งสมถภาวนาที่ท�าไว้ในชาติก่อน 
ถ้าเป็นการเจริญรูปฌาน และขณะใกล้ตายฌานไม่เสื่อม 
ก็จะไปเกิดเป็นรูปพรหม ด้วยรูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวง  
(และยังมีรูปปฏิสนธิของอสัญญสัตตาพรหมอีก ๑ ภูมิ)  
ส่วนผู ้ที่เจริญอรูปฌาน และขณะใกล้ตายฌานไม่เสื่อม 
ก็จะไปเกิดเป็นอรูปพรหมด้วยอรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวงใด
ดวงหนึ่งที่มีอายุยืนยาวมากๆ ได้
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  ๒. ภวงัคกจิ จติท่ีท�าหน้าท่ีรักษาองค์แห่งภพ ๑๙ ดวง 
เช่นเดยีวกบัปฏสินธจิติ เพราะใครปฏสินธด้ิวยจติดวงใดกจ็ะ
มีภวังคจิตดวงนั้นไปตลอดชีวิต ได้แก่
   อุเบกขาสันตีรณจิต ๒
   มหาวิปากจิต ๘         = ๑๙ ดวง
   มหัคคตวิปากจิต ๙
  ๓. อำวัชชนกิจ จิตท�าหน้าที่พิจารณาเปิดรับอารมณ์
ใหม่ มี ๒ ดวง คือ
  ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑ ท�าหน้าที่พิจารณาอารมณ์
ที่มาปรากฏทางปัญจทวาร มี ตา หู จมูก ลิ้น และกาย  
ว่าอารมณ์นั้นมาทางทวารใด แล้วก็เปิดรับอารมณ์นั้นเข้าสู่
คลองทวารท�าให้เกิดปัญจทวารวิถีจิต
  มโนทวำรำวัชชนจิต ๑ ท�าหน้าที่อาวัชชนะเปิดรับ
อารมณ์ทางมโนทวาร (ทางใจ) เพื่อให้เกิดมโนทวารวิถีจิต  
และยังท�าหน้าที่ตัดสินอารมณ์ทางปัญจทวาร (โวฏฐัพพนะ) 
อีกด้วยรวม ๒ หน้าที ่บางต�ารากล่าวว่า ถ้ามโนทวาราวชัชนจติ 
เกิดทางปัญจทวารก็จะท�าหน้าที่ตัดสินอารมณ์ว่ามีก�าลัง
มากน้อยเพียงใด ถ้าอารมณ์มีก�าลังมากก็ตัดสินให้มีชวนะ
เกิดขึ้นเสพอารมณ์ แต่ถ้าอารมณ์มีก�าลังน้อยก็ตัดสินว่าไม่มี
ชวนะ ส่วนทางมโนทวารท่านกล่าวว่า มโนทวาราวัชชนจิต 
ท�าหน้าที่อาวัชชนะคือเปิดรับอารมณ์ทางใจนั้น ไม่ได้ตัดสิน
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อารมณ์ ซ่ึงเมือ่ว่าตามเหตผุลแล้ว มโนทวาราวชัชนจติยงัต้อง
ท�าหน้าที่ตัดสินอารมณ์ไปพร้อมกันด้วย เพราะถ้าไม่ตัดสิน
อารมณ์แล้วชวนจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และจิตดวงนี้ยังมี
ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ยังสามารถตัดสินให้
ชวนจิตที่เกิดขึ้นเสพอารมณ์ เป็นอกุศล เป็นกุศลหรือเป็น
กิริยาได้ด้วย ซึ่งก็เป็นไปตามความคุ้นเคยในการรับอารมณ์
นัน้บ่อยๆ เช่นหากเคยรบัอารมณ์นัน้แล้วเกดิโลภชวนะบ่อยๆ 
เม่ือประสบกับอารมณ์นั้นอีก อโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้น
ทันทีท�าให้เกิดโลภชวนะขึ้นทันที หรือถ้ารับอารมณ์นั้นแล้ว
เกิดโทสชวนะบ่อยๆ เมื่อประสบกับอารมณ์นั้นอีก อโยนิโส
มนสิการจะเกิดขึ้นทันทีท�าให้เกิดโทสชวนะข้ึนทันที แต่ถ้า
เคยรับอารมณ์ใดแล้วเกิดกุศลชวนะขึ้นบ่อยๆ เม่ือประสบ 
กับอารมณ์นั้นอีกโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นทันทีท�าให้ 
กุศลชวนะเกิดขึ้นทันทีเช่นกัน ส่วนชวนะของพระอรหันต์ 
ไม่จ�าเป็นต้องมีทั้งโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการ 
เพราะท่านตดัสนิอารมณ์ตามความเป็นจรงิของอารมณ์นัน้ๆ 
เป็นกริยิาชวนะทกุๆ ครัง้ ดงันัน้การรบัอารมณ์ใดแล้วเคยเกดิ
อโยนิโสมนสกิารแล้วเกิดอกศุลชวนะ ต้องฝึกอบรมปรุงแต่ง
อารมณ์นัน้ให้เกดิโยนโิสมนสกิารขึน้บ่อยๆ ต่อไป ไม่ว่าจะรบั
อารมณ์ดีหรือไม่ดี ก็จะเกิดกุศลชวนะได้
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  ๔. ทัสสนกิจ ท�าหน้าที่เห็นรูปารมณ์ มี ๒ ดวง คือ  
จักขุวิญญาณจิต ๒ ถ้าไม่มีจิตท�าหน้าที่นี้การเห็นจะเกิดขึ้น
ไม่ได้อย่างเด็ดขาด
  ๕. สวนกิจ ท�าหน้าที่ได้ยินสัททารมณ์ มี ๒ ดวง 
คือ โสตวิญญาณจิต ๒ ถ้าไม่มีจิต ๒ ดวงนี้ท�าหน้าที่ได้ยิน  
การฟังเสียงจะเกิดขึ้นไม่ได้
  ๖. ฆำยนกิจ  ท�าหน ้าที่ รู ้ กลิ่น มี  ๒ ดวง คือ  
ฆานวิญญาณจิต ๒ ถ้าไม่มีจิต ๒ ดวงนี้ การรู้กลิ่นจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลย
  ๗. สำยนกจิ ท�าหน้าท่ีรู้รส ม ี๒ ดวง คอื ชวิหาวญิญาณ
จิต ๒ ถ้าไม่มีจิต ๒ ดวงนี้ การรู้รสของอาหารจะเกิดขึ้นไม่ได้
เลย
  ๘. ผุสนกิจ ท�าหน้าท่ีรับรู้โผฏฐัพพารมณ์ คือ ความ
เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง และไหว มี ๒ ดวงคือ กายวิญญาณ
จิต ๒ ถ้าไม่มีจิต ๒ ดวงนี้การรู้โผฏฐัพพารมณ์จะเกิดข้ึน 
ไม่ได้เลยจะเหมือนคนที่เป็นอัมพาต
  ๙. สัมปฏิจฉนกิจ ท�าหน้าที่รับปัญจารมณ์ต่อจาก 
ทวิปัญจวิญาณจิต ๑๐ เพื่อน�าไปส่งต่อให้สันตีรณจิต
  ๑๐. สนัตรีณกจิ ท�าหน้าทีพ่จิารณาไต่สวนปัญจารมณ์
ว่าดหีรอืไม่ดอีย่างไร และเพยีงใดตามสภาพของอารมณ์ทีม่า
ปรากฏ คือ มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง
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  ๑๑. โวฏฐัพพนกิ จ  ท� าหน ้ าที่ ตั ดสิ นอารมณ ์  
ดังที่อธิบายไว้ในอาวัชชนกิจข้างต้นแล้ว มี ๑ ดวง คือ  
มโนทวาราวัชชนจิต ๑
  ๑๒. ชวนกิจ ท�าหน้าท่ีเสพอารมณ์โดยความเป็น 
กุศล อกุศล หรือกิริยา ตามท่ีโวฏฐัพพนจิตตัดสินมาแล้ว  
มี ๕๕ ดวง คือ 
  กำมชวนจิต ๒๙ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ หสิตุปปาทจิต 
๑ มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘
  อัปปนำชวนจิต ๒๖ ได้แก่ มหัคคตกุศลจิต ๙  
มหัคคตกิริยาจิต ๙ และ โลกุตตรจิต ๘
  ๑๓. ตทำลัมพนกิจ ท�าหน้าที่รับอารมณ์ที่ เหลือ 
ต่อจากชวนะตามเงื่อนไขของตทาลัมพนะ คือ บุคคลต้อง
เป็นกามบุคคล อารมณ์ต้องเป็นกามอารมณ์ ชวนะต้องเป็น 
กามชวนจิต ๒๙ ต้องเป็นวิถีท่ีอารมณ์มีก�าลังแรงมาก 
หรือชัดเจนมาก และเวทนาต้องไม่ขัดแย้งกับเวทนาของ 
ชวนะ (ถ้าชวนจิตเป็นโทสชวนะที่มีโทมนัสเวทนาแล้ว 
โสมนัสตทาลัมพนจิตจะเกิดต่อไม่ได้) มี ๑๑ ดวง คือ
    สันตีรณจิต ๓ ดวง
                      ๑๑
    มหาวิปากจิต ๘ ดวง
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  ๑๔. จตุกิจิ ท�าหน้าทีเ่คลือ่นจากภพ (ตาย) ม ี๑๙ ดวง 
เช่นเดียวกับปฏิสนธิจิต และภวังคจิต คือ ใครเกิดด้วยจิต 
ดวงใดก็ต้องตายด้วยจิตดวงประเภทเดียวกันนั้น ได้แก่
    อุเบกขาสันตีรณจิต ๒
    มหาวิปากจิต ๘
    มหัคคตวิปากจิต ๙
  จบเรื่องจิตที่ท�าหน้าที่ต่างๆ

ค�ำถำมที่ ๖๗ จิตที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวบ้าง หลายอย่างบ้าง 
มีอะไรบ้าง
ค�ำตอบคือ จิตสามารถท�าหน้าท่ีได ้ตั้ งแต ่ ๑ อย ่าง
จนถึง ๕ อย่างในดวงเดียวกัน ก็ขออธิบายตั้งแต่จิตที ่
ท�าหน้าที่ได้มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดมีดังนี้ คือ
  ๑. จิตที่ท�ำหน้ำที่ได้ ๕ อย่ำง มี ๒ ดวง คือ อุเบกขา
สันตีรณจิต ๒ สามารถท�ากิจได้ คือ 
   ๑. ปฏิสนธิกิจ (น�าเกิดในอบายภูมิ มนุษย์ และ 
จาตุฯ)
   ๒. ภวังคกิจ (รักษาองค์แห่งภพในภูมิที่ไปเกิด)
   ๓. จุติกิจ (เคลื่อนจากภพนั้น)
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   ๔. สันตีรณกิจ (ไต่สวนปัญจารมณ์)
   ๕. ตทาลมัพนกจิ (รบัอารมณ์ท่ีเหลือต่อจากชวนะ)
  ๒. จิตที่ท�ำหน้ำที่ได้ ๔ อย่ำง มี ๘ ดวง คือ มหาวิปาก
จิต ๘ สามารถท�าหน้าที่ได้ คือ 
   ๑. ปฏิสนธิกิจ (น�าเกิดมนุษย์หรือเทวดาทั้ง ๖ ชั้น)
   ๒. ภวังคกิจ (รักษาองค์แห่งภพในภูมิที่ไปเกิด)
   ๓. จุติกิจ (เคลื่อนจากภพนั้น)
   ๔. ตทาลมัพนกจิ (รบัอารมณ์ท่ีเหลือต่อจากชวนะ)
  ๓. จิตที่ท�ำหน้ำที่ได้ ๓ อย่ำง มี ๙ ดวง คือ มหัคคต- 
วิปากจิต ๙ สามารถท�าหน้าที่ได้คือ 
   ๑. ปฏสินธกิจิ (น�าเกดิในรูปภมิู ๑๕ และอรปูภูมิ ๔)
   ๒. ภวังคกิจ (รักษาองค์แห่งภพภูมิที่ไปเกิด)
   ๓. จุติกิจ (เคลื่อนจากภพนั้น)
  ๔. จิตที่ท�ำหน้ำที่ได้ ๒ อย่ำง มี ๒ ดวง คือ โสมนัส- 
สันตีรณจิต ๑ มโนทวาราวัชชนจิต ๑
   โสมนัสสันตีรณจิต ท�าหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ก็ได้  
ตทาลัมพนะก็ได้
   มโนทวาราวัชชนจิต ท�าหน้าที่เปิดรับอารมณ ์
ทางใจก็ได้ ตัดสินอารมณ์ก็ได้
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  ๕. จิตที่ท�ำหน้ำที่ ๑ อย่ำง มี ๑๘ ดวง คือ
   ปัญจทวาราวชัชนจติ ๑ ท�าหน้าท่ีเปิดรบัปัญจารมณ์
ได้อย่างเดียว
   จักขุวิญญาณจิต ๒ ท�าหน้าที่เห็นได้อย่างเดียว
   โสตวิญญาณจิต ๒ ท�าหน้าที่ได้ยินอย่างเดียว
   ฆานวิญญาณจิต ๒ ท�าหน้าที่รู้กลิ่นได้อย่างเดียว
   ชิวหาวิญญาณจิต ๒ ท�าหน้าที่รู้รสได้อย่างเดียว
   กายวิญญาณจิต ๒ ท�าหน้าที่รู้ เย็นร้อน อ่อนแข็ง 
ตึงไหว ได้อย่างเดียว
   สัมปฏิจฉนจิต ๒ ท�าหน้าที่รับปัญจารมณ์ต่อได้ 
อย่างเดียว
   อกุศลจิต ๑๒

   หสิตุปปาทจิต ๑

   มหากุศลจิต ๘

   มหากิริยาจิต ๘

   มหัคคตกุศลจิต ๙ 

   มหัคคตกิริยาจิต ๙

   โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 

ท�าหน้าที่เสพอารมณ์

(ชวนกิจได้อย่างเดียว)
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ค�ำถำมที่ ๖๘ แล้วถ้าจะหาเจตสิกว่าท�าหน้าที่อะไรบ้าง  
หาอย่างไร
ค�ำตอบคือ การจ�าแนกเจตสิก ๕๒ โดย กิจ ๑๔ มี ๗ นัย  
คือ
  ๑. เจตสิกที่ท�ำ ๑ หน้าที่ มี ๑๗ ดวง คือ
   อกุศลเจตสิก ๑๔       รวม ๑๗  ดวงคือ
   วีรตีเจตสิก ๓         ชวนกิจได้เท่านั้น
  อธิบำย อกุศล เจต สิก  ๑๔  ประกอบได ้ ใน 
อกุศลจิต ๑๒ เท่านั้นและอกุศลจิต ๑๒ ก็ท�าหน้าที่ชวนะ
ได้อย่างเดียวอกุศลจิต ๑๔ จึงท�าหน้าที่ชวนะได้อย่างเดียว
เช่นกัน
  วีรตีเจตสิก ๓ ประกอบกับมหากุศลจิต ๘ และ 
โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ ได้เท่านั้น ทั้งมหากุศลจิตและ 
โลกุตตรจิตท�าหน้าที่ชวนะได้เพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
วีรตีเจตสิก ๓ จึงท�าหน้าที่ชวนะได้อย่างเดียว
  ๒. เจตสิกที่ท�ำ ๔ หน้ำที่ มี ๒ ดวง คือ อัปปมัญญา
เจตสิก ๒ ดวง คือ
  อธิบำย อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ประกอบได้ใน 
มหากศุลจติ ๘ มหากริิยาจติ ๘ รูปาวจรจติฌาน ๑ – ฌาน ๔  
อีก ๑๒ ดวง
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  ถ้าอัปปมัญญำเจตสิก ๒ ประกอบในมหากุศลจิต ๘  
มหากิริยาจิต ๘ รูปาวจรกุศล ๔ และรูปาวจรกิริยา ๔  
(ในฌาน ๑-๔) ก็ท�าหน้าที่ชวนะเท่านั้น
  แต่ถ้าอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ประกอบในรูปาวจร- 
วิบาก ๔ (ฌาน ๑-๔) ก็ท�าหน้าที่ปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติ  
รวมแล้วเป็น ๔ หน้าที่
  ๓. เจตสิกท�ำหน้ำที ่๕ กจิ ม ี๒๑ ดวง คอื ฉนัทเจตสกิ ๑  
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ และปัญญาเจตสิก ๑ ท�าหน้าที ่
ได้ทั้ง ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ ชวนะ และตทาลัมพนะ
  อธิบำย เจตสิกทั้ง ๒๐ ดวงนี้ เมื่อประกอบกับ 
กุศลญาณสัมปยุตจิตก็ท�าหน้าที่ชวนะ เม่ือประกอบกับ 
มหาวิปากจิตก็ท�า ๔ กิจ คือ ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ และ 
ตทาลัมพนะ รวม ๕ กิจ
  ๔. เจตสกิท�ำหน้ำที ่๖ อย่ำง ม ี๑ ดวง คอื ปิตเิจตสกิ ๑  
ท�าหน้าท่ีปฏสินธ ิภวงัค์ จุต ิสนัตรีณ ชวนะ และตทาลัมพนะ
  อธิบำย ปิติเจตสิกเมื่อประกอบกับโสมนัสกุศล และ
โลภโสมนัสก็ท�าหน้าที่ชวนะ เมื่อประกอบกับมหาวิบาก
โสมนัส ก็ท�าหน้าท่ีปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ และตทาลัมพนะ  
เมื่อประกอบกับโสมนัสสันตีรณะก็ท�าหน้าท่ีสันตีรณะ  
รวม ๖ กิจ
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  ๕. เจตสกิทีท่�ำหน้ำที ่๗ อย่ำง ม ี๑ ดวง คอื วริยิเจตสกิ ๑  
ท�าหน้าที่ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ อาวัชชนะ โวฏฐัพพนะ ชวนะ 
และตทาลัมพนะ
  อธิบำย วิริยเจตสิกเมื่อประกอบกับอกุศลจิต กุศลจิต 
และผลจิต ก็ท�าหน้าที่ชวนะ เมื่อประกอบกับมโนทวาราวัช
ชนจติก็ท�าหน้าทีอ่าวชัชนะและโวฏฐพัพนะ เมือ่ประกอบกบั
มหาวบิากจติกท็�าหน้าที ่ปฏิสนธ ิภวงัค์ จติุ และตทาลมัพนะ 
รวม ๗ กิจ
  ๖. เจตสิกท่ีท�ำหน้ำท่ี ๙ อย่ำง มี ๓ ดวง คือ วิตก 
วิจาร และอธิโมกข์ ท�าหน้าที่ ๙ อย่าง คือ ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ  
อาวัชชนะ สัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ โวฏฐัพพะ ชวนะ และ 
ตทาลัมพนะ
  อธิบำย วิตก วิจาร อธิโมกข์ เจตสิกทั้ง ๓ นี้ เมื่อ
ประกอบกับอกุศล กุศล กิริยา และผลจิต ก็ท�าหน้าที ่
ชวนะ เมื่อประกอบกับมโนทวาราวัชชนจิตก็ท�าหน้าที ่
อาวัชชนะและโวฏฐัพพนะ เมื่อประกอบกับสันตีรณจิต 
ก็ท�าหน้าที่ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ สันตีรณะ ตทาลัมพนะ  
เมื่อประกอบกับสัมปฏิจฉนจิตก็ท�าหน้าที่สัมปฏิจฉนะ  
รวม ๙ หน้าที่
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  ๗. เจตสิกที่ท�ำหน้ำที่ ๑๔ อย่ำง มี ๗ ดวง คือ  
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗  เมื่อเจตสิกทั้ง ๗ ดวงนี้ เกิด
กับจิตได้ทุกดวง จึงท�าหน้าที่ทั้ง ๑๔ อย่างได้ทั้งหมดดังนี้แล

ค�ำถำมที่ ๖๙ ฐานของจิตหมายถึงอะไร มีกี่อย่าง
ค�ำตอบคือ ฐานหมายถึงที่ตั้งแห่งการท�างานของจิต เมื่อจิต
ท�าหน้าที่อะไรก็ได้ชื่อฐานตามหน้าที่นั้น ซึ่งรวมแล้วก็น่าจะ
มี ๑๔ ฐานเพราะจิตมีทั้งหมด ๑๔ หน้าที่ แต่ท่านแสดงไว้
ว่าหน้าทีข่องจติม ี๑๔ อย่าง แต่เมือ่มาจดัเป็นฐานแล้วเหลอื
เพยีง ๑๐ ฐาน คือกลุม่ของทวปัิญจวญิญาณจติ ๑๐ ดวง ท่าน
นับรวมเป็นฐานเดียวกัน คือ ปัญจวิญญาณฐาน ส่วนหน้าที่
อื่นๆ ก็นับทีละ ๑ ฐาน จึงรวมมี ๑๐ ฐาน คือ
  ๑. ปฏสินธฐิาน (อเุบกขาสนัตรีณจติ ๒ มหาวปิากจติ ๘ 
มหัคคตวิปากจิต ๙)
  ๒. ภวังคฐาน (อุเบกขาสันตีรณจิต ๒ มหาวิปากจิต ๘ 
มหัคคตวิปากจิต ๙)
  ๓. อาวัชชนฐาน (ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ มโน- 
ทวาราวัชชนจิต ๑)
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  ๔. ปัญจวิญญาณฐาน (ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐)
  ๕. สัมปฏิจฉนฐาน (สัมปฏิจฉนจิต ๒)
  ๖. สันตีรณฐาน (สันตีรณจิต ๓)
  ๗. โวฏฐัพพนฐาน (มโนทวาราวัชชนจิต ๑)
  ๘ ชวนฐาน (ชวนจิต ๕๕)
  ๙. ตทาลมัพนฐาน (สันตรีณจิต ๓ มหาวปิากจติ ๘)
  ๑๐. จุติฐาน เหมือนปฏิสนธิและภวังคฐาน
  นอกจากนั้นยังมีการแสดงฐานโดยกิจละเอียดขึ้นอีก 
คือ
  จิตที่ท�ำหน้ำที่ ๑ ฐำน มี ๖๘ ดวง คือ
  จักขุวิญญาณจิต ๒
  โสตวิญญาณจิต ๒
  ฆานวิญญาณจิต ๒       ปัญจวิญญาณฐาน
  ชิวหาวิญญาณจิต ๒
  กายวิญญาณจิต ๒
  ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑   = อาวัชชนฐาน
  สัมปฏิจฉนจิต ๒       = สัมปฏิจฉนฐาน
  ชวนจิต ๕๕         = ชวนฐาน
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  จิตที่ท�ำหน้ำที่ ๒ ฐำน มี ๒ ดวง คือ
                   สันตีรณฐาน
  โสมนัสสันตีรณจิต ๑
                   ตทาลัมพนฐาน
                   อาวัชชนฐาน
  มโนทวาราวัชชนจิต ๑
                   โวฏฐัพพนฐาน
  จิตที่ท�ำหน้ำที่ ๓ ฐำน มี ๙ ดวง คือ
                   ปฏิสนธิฐาน
  มหัคคตวิปากจิต ๙       ภวังคฐาน
                   จุติฐาน
  จิตที่ท�ำหน้ำที่ ๔ ฐำน มี ๘ ดวง คือ
                   ปฏิสนธิฐาน
                   ภวังคฐาน
  มหาวิปากจิต ๘
                   จุติฐาน
                   ตทาลัมพนฐาน
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  จิตที่ท�ำหน้ำที่ ๕ ฐำน มี ๒ ดวง คือ
                   ปฏิสนธิฐาน
                   ภวังคฐาน
  อุเบกขาสันตีรณจิต ๒      จุติฐาน
                   สันตีรณฐาน
                   ตทาลัมพนฐาน 
  ยังมีเรื่องฐานพิสดารที่แสดงฐานของจิตที่เกิดระหว่าง
จิต ๒ ดวง ว่ามีอะไรบ้าง มีทั้งหมด ๒๕ ฐาน จะแสดงใน
เล่มต่อไป ฉบับนี้ขอยุติด้วยเน้ือหาเพียงเท่านี้ก่อน เกรงว่า
จะหนักเกินไป แต่ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ล้วนน�าไปต่อยอด
ในการเรียนพระอภิธรรมชั้นสูงๆ ข้ึนไปทั้งสิ้น ค่อยๆ อ่าน
ท�าความเข้าใจตามไปนะครับ หากมีข้อสงสัยก็โทรมาถาม
ได้ที่ ๐๘๖-๓๑๗๙๗๗๑ หรือ มีข้อเสนอแนะใดๆ ผมยินดี
รับฟังเพื่อพัฒนาปรับปรุงมูลนิธิให้เจริญรุ่งเรืองต่อๆ ไป
  ส�าหรับท ่านท่ีสนใจจะเรียนเรื่องจิตปรมัตถ ์ใน 
ปริจเฉทที่ ๑ ส�าหรับผู้เริ่มเรียนใหม่และท่านที่เคยเรียน 
ไปแล ้วสามารถฟ ังทบทวนได ้จากยูทูป เพียงพิมพ ์  
“จิตตสังคหวิภาค” หรือ เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี จะขึ้นรูป
เทียนไข มีเปลวไฟ แล้วคลิกเข้าชมและฟังได้เลยนะครับ 
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ขณะนี้โพสต์เข้าไป ๒๐ กว่าไฟล์แล้ว ตอนละ ๑ ชั่วโมง 
โดยประมาณ
  ส่วนท่านที่มีเวลาก็เชิญมาเข้าปฏิบัติสติปัฏฐาน 
ที่มูลนิธิได้ หลักสูตร ๗ วัน ส�าหรับผู้ยังใหม่อยู่ หรือท่าน 
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติก็สามารถโทรจองเข้าปฏิบัติ
ได้เลยนะครับ ๐๒-๘๘๙๔๔๑๗
  ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขกายสุขใจ แคล้วคลาดจาก 
โรคภัยท้ังปวง และความมีสติปัญญา จงมีแก่ท่านสมาชิก 
ทั้งหลายด้วยเทอญ
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กำรสังคำยนำพระไตรปฎก
จำกสมัยอดีตสู่สมัยรัตนโกสินทร์

ปิยธรรมอุบาสก
 

  
  กำรสังคำยนำพระไตรปฎก คือ การร้อยกรอง  
หรือ การรวมรวม จัดหมวดหมู่พุทธบัญญัติ พุทธภาษิต  
สาวกภาษิต ตลอดจนเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา รวมขึ้นเป ็นคัมภีร ์พระไตรปิฎก  
ประกอบด้วย พระวนิยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก พระอภธิรรม-
ปิฎก และรวบรวมค�าอธิบายความต่างๆ ของพระไตรปิฎก
ขึ้น เรียกว่า “อรรถกถา” ซึ่งท้ังหมดล้วนเป็นภาษาบาลี  
(มาคธีภาษา) ท�าในครั้งแรก (ปฐมสังคายนา) หลังพุทธ
ปรินิพพาน ๓ เดือน โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน 
การสังคายนาและเป็นผู ้ปุจฉา พระอุบาลีเป็นผู ้วิสัชนา 
พระวินัย และพระอานนท ์ เป ็นผู ้ วิสัชนาพระธรรม  
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(พระสตูรและพระอภธิรรม) ซึง่การสงัคายนาในคร้ังที ่๒ – ๓  
(ทุติยสังคายนา-ตติยสังคายนา) ต่อมา ได้มีการเพิ่มเติม 
เร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบบ้างเล็กน้อย 
ในการสังคายนาต่อๆ มาเป็นเพียงการทบทวน ตรวจสอบ 
ซักซ้อม สอบทานบทและพยัญนะของพระไตรปิฎกเท่านั้น 
  จนกระทั่ ง ในป ี  พ .ศ .  ๔๔๓ รัชสมัยพระเจ ้ า 
วัฏฏคามินีอภัย ณ ประเทศศรีลังกา ได ้มีการจารึก 
พระไตรปิฎกภาษาบาลีลงบนใบลานด้วยอักษรสีหล พร้อม
ทั้งจารึกอรรถกถาขึ้นเป็นภาษาสีหล และได้มีการเพิ่มเติม
เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาประกอบ 
เข้าไว้ในอรรถกถาอีกด้วย
   ใน “คัมภีร์สังคีติยวงศ์” 

(ภาษาบาล)ี รจนาโดย สมเดจ็
พระวันรัต เมื่อครั้ ง เป ็น 
พระพมิลธรรม วดัพระเชตพุน- 
วิมลมังคลาราม ในสมัย
รัชกาลท่ี ๑ แห่งพระราชวงศ์
จักรี ได้กล่าวถึงล�าดับการ
สังคายนาพระไตรปิฎกตาม

(วัดมหาโพธาราม นครเชียงใหม่ 
สถานที่ท�าสังคายนา)
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สายทีไ่ด้รบัสบืทอดมา คอื จากอนิเดียสูล่งักา และจากลงักา
สูด่นิแดนแถบประเทศไทยในอดตี ๙ ล�าดบั หนึง่ใน ๙ ล�ำดบั
นั้น ล�ำดับที่ ๘ มีกำรกล่ำวถึงกำรสังคำยนำพระไตรปฎก
ในประเทศล้ำนนำด้วย ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ ในประเทศอินเดีย พุทธศักราช ๓ เดือน
  ครั้งที่ ๒ ในประเทศอินเดีย พุทธศักราช ๑๐๐ 
     ครั้งที่ ๓ ในประเทศอินเดีย พุทธศักราช ๒๓๔
  ครั้งที่ ๔ ในประเทศศรีลังกา พุทธศักราช ๒๓๘ 
  ครั้งที่ ๕ ในประเทศศรีลังกา พุทธศักราช ๔๓๓  
(จารึกลงใบลานยุคแรก พร้อมทั้งอรรกถา) 
  ครั้งที่ ๖ ในประเทศศรีลังกา พุทธศักราช ๙๕๖  
(พระพุทธโฆสะแปลอรรถกถาสีหลกลับสู่บาลี)
  ครั้งที่ ๗ ในประเทศศรีลังกา พุทธศักราช ๑๕๘๗ 
(รจนาคัมภีร์ฎีกา)
  ครั้งที่ ๘ ในประเทศล้านนา พุทธศักราช ๒๐๒๐ 
  ครั้งที่ ๙ ในประเทศสยาม พุทธศักราช ๒๓๓๑  
(สมัยรัชกาลที่ ๑)
  (รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในพระไตรปิฎกส�าหรับ
ประชาชน ภาค ๑ ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก) 
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  “ล้ำนนำ” เป็นอาณาจักรของชนกลุ่มชาติพันธุ์ “ไท” 
กลุ่มหนึ่ง (ไทยวน ไทลื้อ ไทขึน) ซึ่งเป็นชาติพันธุ์เดียวกันกับ
ชาวสยามและชาวล้านช้าง ที่มีภาษาพูด ภาษาเขียน เป็น
ของตนเอง สถาปนาเม่ือ พ.ศ. ๑๘๓๙ โดยพระเจ้ามังราย 
มหาราช (ไทยวน) พระราชวงศ์มังราย มีเมืองเชียงใหม่เป็น
ราชธานี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๑๐๑ ได้เสียเอกราชให้แก่
พม่า จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ผู้น�าท้องถิ่นล้านนา  
(พระราชวงศ์เชื้อเจ็ดตน) ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้า
กรุงธนบุรี และสามารถขับไล่พม่าออกไปได้ หลังจากนั้น
ประเทศล้านนาจึงมีฐานะเป็นประเทศราชของประเทศ
สยาม มาจนถึงป ี พ.ศ. ๒๔๔๒ ในสมัยรัชกาลที่  ๕  
ได้จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล จึงยกเลิก 
เมืองประเทศราชลง
  เขตพื้นที่ที่เรียกว่า “ล้านนา” ในปัจจุบัน หมายถึง  
๘ จงัหวัดในภาคเหนอืของประเทศไทย คือ จงัหวดัเชยีงใหม่  
เชยีงราย พะเยา  แพร่  น่าน  ล�าพนู  ล�าปาง  และแม่ฮ่องสอน

พระพุทธศำสนำเถรวำทในล้ำนนำ
  ล้านนารับพระพุทธศาสนาเถรวาทจากอาณาจักร 
มอญหริภุญชัย (ล�าพูน) ที่สร ้างเมื่อป ี พ.ศ. ๑๓๑๐  
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มีพระนางจามเทวี จากเมืองละโว้ (ลพบุรี) เป็นปฐมกษัตริย์ 
ดังข้อความในคัมภีร์มูลศาสนาญาณคัมภีร์ว่า
  “...พระญากือนา ไปรับมาอยู่วัดป่าไผ่หลวงวันออก 
  เมืองหริภุญชัย ฝายน�้าพายหน้าแล ้วอาราธนา 
  พระเชื้อเก่าทังมวล อันสืบเช่นนางจามเทวีนั้น  
  บวชใหม่ขับเสี้ยง เหตุพระญาบ่เชื่อพระเก่าอัน 
  ต่างฅนต่างว่า...”
  ถอดเป ็นใจความว ่า “.. .พระเจ ้ากือนา ไปรับ 
(พระสงฆ์นิกายมอญท่ีอาราธนามาจากกรุงสุโขทัย) มาอยู่ 
วัดป่าไผ่หลวง ทิศตะวันออกของเมืองหริภุญชัย (ล�าพูน)  
ฝายน�้าด้านหน้า แล้วอาราธนาพระภิกษุที่สืบมาจาก 
นิกายมอญสมัยพระนางจามเทวีให้บวชใหม่ทั้งหมด เพราะ
พระองค์ไม่ทรงเชื่อถือนิกายเดิมซึ่งมีความเห็นต่างกัน...”
  จากหลกัฐานนี ้ท�าให้ทราบว่าล้านนารบัพระพทุธศาสนา 
เถรวาทมาจากมอญหริภุญชัย (ล�าพูน) มาก่อน และต่อมา
พระเจ้ากือนา รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๑๘๙๘ – ๑๙๒๘) แห่ง
พระราชวงศ์มังราย ทรงเลื่อมใสพระสงฆ์นิกายมอญที่อยู่
ในกรุงสุโขทัย ทรงไม่เชื่อถือนิกายเดิมที่สืบทอดมาจาก 
สมัยพระนางจามเทวี โดยทรงอาราธนาคณะสงฆ์นิกาย
มอญจากกรุงสุโขทัย ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒  
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(พ.ศ. ๑๙๑๑ – ๑๙๔๒) มานครเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒  
และอาราธนาพระสงฆ์ล้านนาทุกรูปให้บวชใหม่ในนิกาย
มอญจากกรุงสุโขทัย  
  ต ่อมารัชสมัยพระเจ ้าสามฝั ่งแกน รัชกาลที่  ๘  
(พ.ศ. ๑๙๕๔ – ๑๙๘๔) พระญาณคัมภีร์และบริวาร  
ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและภาษาบาลี 
ที่ประเทศศรีลังกา ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๖  
(พ.ศ. ๑๙๕๕ – ๒๐๑๐) ณ ส�านักพระมหาสุทัสสนเถระ  
พระสังฆราช ที่ โรหณชนบท และเดินทางกลับถึ ง 
เมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๑๙๖๘ ได้น�าคัมภีร์บาลีต่างๆ  
กลับมาด้วย  ดังข้อความในคัมภีร์วินยสังคหะ (ล้านนา) ว่า
  “...ไปเอาธัมม์เมืองลังกา เท่าเอาธัมม์อันเปนตัวบาฬี  
  แลอัฏฐกถา ฏีกา วินัยวินิจฉัย แลสัททา (บาล ี
  ไวยากรณ์) ทังมวลเปนตัวบาฬีเสี้ยง นิสสยะคือนิไสร  
  (แปลยกศัพท์ภาษาสีหล) บ่เอาสักผูก ได้หนังสือ ๒  
  สะเพลา (เรือส�าเภา) คันมารอดท่าสะเหลียงแล้ว  
  เอาออกแปลงเปนหาบได้พัน ๑ เอามาตั้ง(ไว้ที่เมือง) 
  ละพูร (ล�าพูน) เชียงใหม่ นานได้ร้อยวัสสา ครูบาเจ้า 
  ทังหลายก็เอามาพิจารณาดูรอดเสี้ยงซ�้าทังมวล  
  ก็รู้ที่ถูกที่แม่นถี่แล้ว...”
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  ถอดเป็นใจความว่า “...ไปเอาคัมภีร์พระธรรมจาก
ประเทศศรีลังกามา เอาเฉพาะพระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา  
ฎีกา วินัยวินิจฉัย และสัททา (บาลีไวยากรณ์) ทั้งมวลเป็น
ภาษาบาลีหมด นิสสยะคือนิสสัย (แปลยกศัพท์ภาษาสีหล)  
ไม่ได้น�ามาด้วย ได้หนังสือ ๒ ล�าเรือส�าเภา ครั้นมาถึง 
ท่าสะเหลียงแล้ว น�าออกจัดเป็นหาบได้ ๑๐๐๐ หาบ  
น�ามาประดิษฐานไว้ทีเ่มืองล�าพนูและเมอืงเชยีงใหม่ ยาวนาน
ได้ร้อยพรรษา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้น�ามาพิจารณาดู
ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว ก็ทราบที่ถูกที่ชอบแล้ว...”

กำรสังคำยนำพระไตรปฎกที่นครเชียงใหม่
  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ปลายรัชสมัยพระเจ้า 
ติโลกราช รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) พระธรรม- 
ทินเถระพิจารณาเห็นพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น 
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ฉบับเดิมพิรุธมาก จึงถวายพระพรแก่พระเจ้าติโลกราช  
พระองค์จึงทรงรับเป็นองค์ศาสนปูถมัภก จากนัน้พระธรรม-
ทินเถระได้คัดเลือกพระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกมากกว่า 
ร้อยรูป ร่วมท�าการสังคายนา ตรวจช�าระพระไตรปิฎก  
อรรถกถา ฎีกา เป ็นต ้น เป ็นเวลา ๑ ป ีจึงส�าเร็จ  
ณ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด ปัจจุบัน) ดังข้อความ 
จากหนังสือพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ตอนหนึ่ง  
ที่กล่าวถึงการสังคายนาในครั้งนั้นว่า
  “...ครั้นพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๐๒๐ ปี  จึง 
พระธรรมทินเถรเจ้าผู้เป็นมหาเถรอยู่ ณ เมืองนพีสีนคร  
คือ เมืองเชียงใหม่ พิจารณาเห็นพระไตรปิฎกพิรุธมาก  

ทั้งพระบาลี อรรถกถา ฎีกา  
จึงถวายพระพรแก่พระเจ้า
ศิ ริ ธ ร ร ม จั ก ร ว ร ร ดิ ดิ ล ก
ราชาธิราช (พระเจ้าติโลกราช  
รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๑๙๘๔ – 
๒๐๓๐) ผู ้ เสวยราชสมบัติ  
ณ เมืองเชียงใหม่ ว่าจะช�าระ
พระปริยัติให้บริบูรณ์ บรม
กษัตริย์จึงให้กระท�ามณฑป(เจดีย์บรรจุพระอัฐิของ

พระเจ้าติโลกราช 
ณ วัดมหาโพธาราม)
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ในมหาโพธารามวหิารในพระนคร พระธรรมทินเถรจงึเลือก 
พระสงฆ์ ซึง่ทรงไตรปิฎกมากกว่าร้อย ประชมุกันในมณฑป
นั้น กระท�าช�าระพระไตรปิฎก ตกแต้มให้ถูกถ้วนบริบูรณ์  
ปีหนึ่งจึงส�าเร็จ มีพระเจ้าศิริธรรมจักรวรรดิดิลกราชาธิราช
เป็นศาสนปูถมัภก  นบัเนือ่งในอฏัฐมสงัคายนาอกีครัง้หนึง่...”    
  ในการสังคายนาครั้งนี้  ได ้ท�าหลังจากคณะของ 
พระญาณคัมภีร์น�าพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น 
กลับมาจากประเทศศรีลังกา เป็นเวลา ๕๒ ปี (ระหว่างป ี
พ.ศ. ๑๙๖๘ – ๒๐๒๐)  จึงสันนิษฐานได้ว่าในการสังคายนา
นั้น ได้ใช้คัมภีร์บาลีที่น�ามาจากประเทศศรีลังกาเมื่อปี  
พ.ศ. ๑๙๖๘ มาสอบทาน เทียบเคียง กับฉบับของมอญเดิม
ที่มีอยู่ และอักษรที่จารึกพระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 
เป็นต้นนัน้  ใช้อกัษรธรรมล้านนาทีพ่ฒันามาจากอักษรมอญ
โบราณนั่นเอง  

สืบเนื่องมำสู่กำรสังคำยนำในสมัยรัชกำลที่ ๑
  หลังจากล้านนาสญูเสยีเอกราชให้แก่พม่า พ.ศ. ๒๑๐๑ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ผู้น�าท้องถิ่นล้านนาเข้าสวามิภักด์ิ 
ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี และสามารถขับไล่พม่าออกไปได้  
หลังจากนั้นล้านนาจึงตกอยู่ในฐานะประเทศราชของสยาม  
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ต่อมาพระเจ้ากรุงธนบุรีและ
รัชกาลที่ ๑ แห่งพระราชวงศ์
จักรี ได้ทรงมีพระราชด�าริ
สร้างพระไตรปิฎก อรรถกถา  
ฎีกา เป ็นต ้น ดังนั้น จึง 
ทรงรวบรวมพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ฉบับ
ต่างๆ ที่มีอยู่ คือ ฉบับอักษร
ภำษำไทย (สยาม) อักษร
ภำษำมอญ (รามญั) และอกัษรภำษำลำว (ล้านนา ล้านช้าง) 
จากนัน้ทรงให้ช�าระและปรวิรรตสูอ่กัษรขอม (ขอมไทย) แล้ว
ประดษิฐานไว้ในหอพระมณเฑยีรธรรมและถวายแก่พระสงฆ์
ได้เล่าเรียนตามความปรารถนา
  ดังค�าประกาศเทวดาครั้งสังคายนา ปีวอก สัมฤทธิศก  
จ.ศ. ๑๑๕๐ พ.ศ. ๒๓๓๑ (ประกาศพระราชพิธี เล่ม ๒  
หน้า ๑๐) ว่า
  “...ครั้นพระพุทธศักราชได้ ๒๓๐๐ ปีเศษนั้น พม่า
ก็แต่งยุทธสงครามยกมารบรันท�าย�่ายีเมืองสัมมาทิฏฐิ 
ทั้งนี้สาบสูญร่วงโรยไป เพราะภัยเกิดแต่พม่าเป็นต้นเหตุ  
มีผู้ร้ายเผาวัดวาอารามพระไตรปิฎกสาบสูญส้ินไป จนถึง 
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กรุงศรีอยุธยาก็พินาศฉิบหาย พระไตรปิฎกเจดียฐาน 
ก็สาบสูญ สมณพราหมณาจารย ์ผู ้จะรักษาร�่ า เรียน 
พระไตรปิฎกนั้นก็พลัดพรากล้มตายเป็นอันมาก หาผู้ใด 
ที่จะเป็นที่พ�านักป้องกันต้านทานข้าศึกศัตรูมิได้ แต่สมเด็จ
พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำทั้งสองพระองค์ (พระเจ้า
กรุงธนบุรีและรัชกาลที่ ๑) ผู ้ทรงปณิธานปรารถนา 
พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ ทรงพระกรุณาอุสาหะผู้เสีย 
พระชนมชีพถวายพระศรีรัตนไตรย คุมพลทหารกู้แก้บ�ารุง 
บวรพุทธสาสนาและสมณอาณาประชาราษฎรท้ังปวง ช่วย
รับรบต้านทานอริราชศัตรูหมู่พม่าข้าศึกไว้ได้ชัยช�านะแล้ว 
ทรงพระอุสาหะจัดแจงพระนคร ราชธานี นิคม ชนบท 
สมณพราหมณประชาราษฎร บวรเจดียฐาน อาราม 
บริเวณาวาศอันพินาศฉิบหายนั้น และบวชกุลบุตร ฐาปนา
การพระพุทธบาท เจดียฐาน ปรารถนาจะให้รุ ่งเรืองขึ้น  
ดุจหนึ่งกาลแต่ก่อน ตั้งพระไทยบ�าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ  
เป็นอันมาก และเอาพระไทยใส่บ�ารงุบวรพทุธสาสนา เป็นต้นว่า  
นิสสัคคียวัตถุ ภิกษุรับเงินทองบริโภคพระสาสนานี้เสียมา 
ช้านาน มหากระษัตริย์องค์ใดจะห้ามปราบลงมิได้ ด้วย 
พระเดชพระบารมีทรงบ�ารุงครั้งนี้ พระสาสนาสิกขานี้คงคืน
รุ่งเรืองขึ้น มีคุณในพระสาสนาฉนี้ แล้วทรงพระราชร�าพึงถึง
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พระไตรปิฎกอนัเป็นมูลรากพระสาสนา  ทรงพระรำชศรทัธำ
พระรำชทำนพระรำชทรัพย์เป็นอันมำก ให้ช่ำงจำน ๆ 
จำฤกพระไตรปฎกบรรดำมีในที่ใด ที่เป็นอักษรภำษำไทย 
ภำษำมอญ ภำษำลำว ให้ช�ำระแปลออกเป็นอักษรขอม  
ขึ้นไว้ในตู้หีบหอพระมณเฑียรธรรม อันวิจิตรบรรจงงาม
พร้อมทกุสิง่สรรพพระราชกศุล  และสร้างพระไตรปิฎกถวาย
พระสงฆ์ ให้เล่าเรียนตามความปรารถนา...”  
  ครั้นเม่ือรัชกาลท่ี ๑ 
ปราบดาภิเษกแล้ว ต่อมา 
พ.ศ. ๒๓๓๑ จมืน่ไวยวรนารถ  
กราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
ว่า พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา เป็นต้น ที่ทรงพระราช 
ศรัทธาสร้างขึ้นทุกวันนี้ มี
บทพยัญชนะผิดเพี้ยนอยู ่
เป็นอันมาก จากนั้นจึงทรง
พระราชปรารภที่จะสังคายนาพระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา เป็นต้น ดังนั้นจึงทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช  
พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ ๑๐๐ รูปมาฉัน  
ทรงตรัสถามเร่ืองบทพยัญชนะท่ีผิดเพ้ียนในพระไตรปิฎก 
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สมเด็จพระสังฆราชจึงถวายพระพรแล้วตรัสเล่าเรื่อง 
การสังคายนาทั้ง ๘ ครั้งที่ล่วงมาแล้ว (ตามคัมภีร์สังคียวงศ์)  
ให้ทรงสดับ เมื่อทรงสดับดังนี้แล้ว จึงทรงอาราธนาให้ 
พระสงฆ์ท�าการสังคายนา 
  ซึ่งครั้งนั้นได้คัดเลือกพระสงฆ์ ๒๑๙ รูป ราชบัณฑิต
อุบาสก ๓๒ คน แบ่งงานออกเป็น ๔ กอง  คือ (๑) สมเด็จ
พระสังฆราชเป็นแม่กองช�าระพระสุตตันตปฎก (๒) พระ 
วันรัตเป็นแม่กองช�าระพระวินัยปฎก (๓) พระพิมลธรรม
เป็นแม่กองช�าระพระอภิธรรมปฎก (๔) พระพุฒาจารย์เป็น
แม่กองช�าระพระสทัทำวเิสส (คมัภร์ีเกีย่วกบัหลกัภาษาบาล)ี 
กระท�าที่วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและพระอนุชาเสด็จไป 
พระอารามทกุๆ วนัๆ ละ ๒ ครัง้ เวลาเช้าทรงถวายภตัตาหาร 
เวลาเย็นทรงถวายน�้าอัฐบาน (น�้าผลไม้ค้ัน) และเทียน  
อย่างนี้เป็นเวลา ๕ เดือน การสังคายนาจึงส�าเร็จลงด้วยดี 
  จึงนับได้ว่าพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ชุดนี้  
เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคแรกของการก่อร่างสร้างตัว 
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ รัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในรูปแบบ
หนังสือใบลาน ซึ่งนับว่าเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎก 
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ในภูมิภาคแถบประเทศไทยในอดีตครั้งที่ ๒ ต่อจากครั้งที่ ๑  
ที่นครเชียงใหม่ ประเทศล้านนา เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐   

(รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในพระไตรปิฎก

ส�าหรับประชาชน ภาค ๑ ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก)  
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ข่ำวอนุโมทนำ

 คณะกรรมการมลูนธิแินบมหานรีานนท์ ขออนโุมทนา
กับท่านผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่ีร ่วมกันอุปถัมภ์ค�้าช ู
มลูนธิแินบมหานรีานนท์ ซ่ึงได้ด�าเนนิกจิการพระพทุธศาสนา 
ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาอย่างยาวนานกว่า  
๓ ทศวรรษ ดังนี้ 
 ๑. คุณโนรีย ์ ชัยฤกษ์ถวิล คุณฤดี คงสินและ
ครอบครัว ประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ในวันมาฆบูชา  
ปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรทุกท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรม 
วัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  
คณะผู ้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่ได้ช่วย
ขวนขวายในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้ ส�าหรับรายได้ที่เกิดจาก
งานการกุศลครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้น�ามาใช้จ่ายในกิจการ
ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 ๒.  ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภกิษสุงฆ์  
สามเณร แม่ชี ตลอดจนเจ้าภาพโรงทานต่างๆ ในวันงาน 
ทอดผ้าป่าสามัคคี ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
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 ๓. พระอาจารย์ทุกรูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร  
ทุกรูป และแม่ชีทุกท่าน ตลอดจนบรรดาสาธุชนทุกท่าน  
ที่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการจัด
พิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ๑๒๐ ปีฯ เนื่องในโอกาสงานบ�าเพ็ญ
กุศลครบรอบ ๑๒๐ ปี ชาตกาล ภัททันตะวิลาสมหาเถระ 
และอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม 
ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 ๔. เจ ้าภาพร ้านอาหาร ในวันงานบ�าเพ็ญกุศล 
ครบรอบ ๑๒๐ ปีฯ ได้แก่ คุณเกศกาญจน์ ประภาสิทธิ   
คณุนลนิภณัฑ์ เอกภคัวฒัน์ คณุพชัร ีสว่างแจ้ง และครอบครวั  
ธนาคารกรุงไทย (โดยคุณอาภาพันธ ์) คุณธีระ ม่ังมี  
คณุอรศิร ิไม้ทอง  คุณพูนศรี นนทการ และคณะ เอกรสีอร์ท  
คุณทุลฐา ชาญวิสทธิกุล คณะสหายธรรมส�านักวิวัฏฏะ  
น�าโดยคุณกรุงใจและคุณอุไร ตลอดถึงสาธุชนผูน�าอาหาร
และเครื่องดื่มมาร่วมงานทุกท่านๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้
 ๕. คุณนิตยำ บุญสมจินต์ ร่วมสนับสนุนกิจการของ
มลูนิธแินบมหานีรานนท์ เป็นจ�านวนเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 ๖. เจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมเรือนกรรมฐาน ๖๐ หลัง 
(เพิ่มเติม) คุณพริ้มเพรำ ธรรมมงคล ๑๐๐,๐๐๐ บาท,  
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คุณพัชรี สว่ำงแจ้ง – คุณปรำณี เกตุแก้ว ๒๐,๐๐๐ บาท, 
คณุเนำวรตัน์ รตันสุนทร ๑๗,๐๐๐ บาท, คณุช่อฮัว้ แซ่โง้ว  
๑๗,๐๐๐ บาท, คุณเกื้อกูล บ�ำรุงชีพ ๑๗,๐๐๐ บาท,  
คุณแม่กีล้วน แซ่ตั้ง และบุตรหลำน ๑๗,๐๐๐ บาท,  
อำจำรย ์ เทพฤทธิ์  สำธิตกำรมณี ๑๗,๐๐๐ บาท,  
คุณชำญชัย เบ็ญญำสำร ๑๗,๐๐๐ บาท, อำจำรย์ปรำโมช 
น้อยวัฒน์ ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณพัชรีวรรณ แสนเยีย 
๑๗,๐๐๐ บาท, คุณเป้ำ – คุณกุง้ ๑๗,๐๐๐ บาท  
 ๗. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภกิษสุงฆ์  
สามเณร แม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน ทุกๆ ท่าน 
ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
 ๘. ท่านทีบ่ริจาคเครือ่งอปุโภค บรโิภคต่างๆ ตลอดจน 
อุปกรณ์ประกอบการศึกษาของนักศึกษาพระอภิธรรม  
แก่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา ทุกๆ ท่านท่ีไม่ได้ 
เอ่ยนามในที่นี้  
 ๙. ท่านที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิแนบมหานีรานนท์  
สมทบทนุค่าอาหาร ค่าพมิพ์หนงัสอืเผยแพร่ ค่าพมิพ์หนงัสอื
ประกอบการเรียนพระอภิธรรม ค่าน�้า ค่าไฟ ค่ารักษา
พยาบาลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
มลูนธิฯิ  ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ธรรมทางสถานวีทิย ุ ค่าซ่อมแซม
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อาคารสถานทีต่่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของ
มูลนิธิฯ อื่นๆ ทั่วไป ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
 ด้วยอานุภาพของพระรตันตรยั และด้วยบุญญานภุาพ
ของท่านทั้งหลายท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้วนั้น ขอให้ท่านสาธุชน
ทั้งหลาย จงมีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุข  
มีก�าลังกายและก�าลังใจเข้มแข็ง มีปฏิภาณปัญญา เป็นผู้ 
ไม่มีโรค มีความเป็นอิสระ เป็นผู้งอกงามไพบูลย์ในค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า และขอจงบรรลุพระนิพพานโดยเร็วพลัน
ด้วยกันทุกท่านเทอญ  
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ผู้มีจิตศรัทธำร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์
สำมำรถบริจำคโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีดังนี้

 ๑. ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์” 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร  
  เลขที่บัญชี  ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ 
  ประเภทออมทรัพย์
 ๒. ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์” 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาส�านักเพลินจิต  
  บัญชีเลขที่ ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ 
  ประเภทออมทรัพย์                                           
 และโปรดส่งส�าเนาการโอนเงนิไปยงัมูลนธิแินบฯ หรอื
ทางไลน์หมายเลข ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓ 
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ข่ำวมูลนิธิฯ

 มลูนธิแินบมหานรานนท์ มวีตัถปุระสงค์ในการจรรโลง
และสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาท ด้วยการส่งเสริมธุระ 
ในพระศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ

คันถธุระ
 ๑. จั ดตั้ ง ส� านั กศึ กษาพระปริ ยั ติ ธ ร รมแผนก 
พระอภิธรรม หลักสูตรประจ�า ๒ ปี ส�าหรับพระภิกษุ 
สามเณร และแม่ชี (ส�าหรับฆราวาสพักนอกส�านักฯ)  
ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ เปิดรับสมัครปีละรุ่นๆ ละ  
๕๐ ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
 ๒. จดัการเรียนการสอนพระอภธิรรมเพือ่เป็นพืน้ฐาน
ส�าหรบัการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานส�าหรบัประชาชนทัว่ไป 
๓ แห่ง คือ
  ๒.๑ วัดธำตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา 
   ณ วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ 
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
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  ๒.๒  วัดสำมพระยำ เขตพระนคร 
   ณ อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 
   ห้อง ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นประจ�าทุกวัน 
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  
   วนัเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
  ๒.๓  มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท ์
   ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. จัดพิมพ์วารสารชื่อ “ปัญญำสำร” เพ่ือแจกเป็น
ธรรมทาน ปีละ ๔ ฉบับ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 ๔. จั ดพิ มพ ์หนั งสื อคู ่ มื อประกอบการศึ กษา 
พระอภิธรรมหลักสูตรประจ�า เป็นครั้งคราวไป ในคราว
หนังสือหมด
 ๕. เผยแพร่เสียงธรรมะทางสถานีวิทยุ พล. ๑  
รักษาพระองค์ คลื่น AM.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิปัสสนำธุระ
 ๑. จดัตัง้ส�ำนักวิปัสสนำ ณ มลูนธิแินบมหานรีานนท์  
โดยมีเรือนส�าหรับเป็นที่ฝ ึกปฏิบัติวิป ัสสนากรรมฐาน  
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จ�านวน ๖๑ หลัง เพื่อรองรับผู ้ที่มีความรู ้ปรมัตถธรรม 
ตามสมควร ได้เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 ส�าหรับผู ้ ท่ี เคยผ่านโครงการฝึกอบรมวิป ัสสนา
กรรมฐานตามหลักสูตรของส�านักฯ มาแล้ว สามารถแจ้ง
ความประสงค์ที่จะเข้าปฏิบัติได้ที่ส�านักงานมูลนิธิฯ หรือ 
ทางโทรศัพท์ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่เกิน ๓๐ วัน
 ๒. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 
๗ วัน ประจ�ำเดือน ดังนี้
  วันที่ ๕ - ๑๑    มกราคม      ๒๕๖๑
  วันที่ ๙ - ๑๕    กุมภาพันธ์    ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๖ - ๒๒  มีนาคม        ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๐ - ๒๖  เมษายน      ๒๕๖๑
  วันที่ ๔ - ๑๐    พฤษภาคม   ๒๕๖๑
  วันที่ ๘ - ๑๔    มิถุนายน     ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๓ - ๑๙  กรกฎาคม    ๒๕๖๑
  วันที่ ๓ - ๙      สิงหาคม     ๒๕๖๑
  วันที่ ๗ - ๑๓    กันยายน     ๒๕๖๑
  วันที่ ๕ - ๑๑    ตุลาคม       ๒๕๖๑
  วันที่ ๙ - ๑๕    พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๔ - ๒๐  ธันวาคม      ๒๕๖๑
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 ๓. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 
๓ วัน ๕ ครั้งต่อปี ดังนี้
   วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๔. พระนักศึกษำฯ หลักสูตรประจ�ำ ๒ ปี เข้ำฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ๗ วัน
  วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ปี ๒)
  วันที่ ๓ - ๙    มีนาคม ๒๕๖๑ (ปี ๑)
  วันที่ ๒๑ - ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ (ปี ๒)
  วันที่ ๑ - ๗      กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ปี ๑)
  วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยาย ๒๕๖๑ (ปี ๒)
  วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ปี ๑)

ข่ำวงำนบ�ำเพ็ญกุศลประจ�ำปี ๒๕๖๑
 ๑. วันมำฆบูชำ (วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
ทอดผ้าป่าสามัคคี
      ๒. วนัวสิำขบชูำ (วนัองัคารที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
ทอดผ้าป่าสามัคคี
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 ๓. วันอำสำฬหบูชำ (วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) ทอดผ้าป่าสามัคคี
      ๔. ถวำยผ้ำกฐินสมัคคี (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑) หลักจากออกพรรษาแล้ว

ผู้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำ ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐
  พระภิกษุ   ๑๔๐ รูป
  สามเณร   ๕  รูป
  แม่ชี  ๔๕ ท่าน
  ฆราวาสชาย ๑๑๕ ท่าน
  ฆราวาสหญิง ๔๕๘ ท่าน
   รวม ๗๖๓ ท่ำน

ผู้เข้ำอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ หลักสูตร ๗ วัน ปีพุทธศักรำช 
๒๕๖๐
  พระภิกษุ   ๑๒ รูป
  สามเณร   ๑ รูป
  แม่ชี  ๙ ท่าน
  ฆราวาสชาย ๕๓ ท่าน
  ฆราวาสหญิง ๒๓๗ ท่าน
   รวม ๓๑๒ ท่ำน
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ผู้เข้ำอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ หลักสูตร ๓ วัน ปีพุทธศักรำช 
๒๕๖๐
  พระภิกษุ   ๕ รูป
  สามเณร   - รูป
  แม่ชี  ๓ ท่าน
  ฆราวาสชาย ๓๐ ท่าน
  ฆราวาสหญิง ๑๓๓ ท่าน
   รวม ๑๗๑ ท่ำน

นกัศกึษำพระอภธิรรม หลักสตูรประจ�ำ ๒ ปี ปีพทุธศกัรำช 
๒๕๖๐
  พระภิกษุ ๔๓ รูป
  สามเณร ๒ รูป
  แม่ชี  ๓ ท่าน
  ฆราวาสชาย - ท่าน
  ฆราวาสหญิง ๒ ท่าน
   รวม ๕๐ ท่ำน
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รำยชื่อพระภิกษุศิษย์เก่ำมูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์
ที่มาร่วมงานครบรอบ ๑๒๐ ชาตกาล 

ภัททันตะวิลาสมหาเถระ และอาจารย์แนบ มหานีรานนท์
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ วิ. (พ.ม. ประกอบ  ปภงฺกโร)  

 พรรษา ๕๗   ศิษย์รุ่นแรกของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

๒. พระมหาสุรัช  ปุญฺญาธิโก

 พรรษา ๓๔  ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑

๓. พระอาจารย์ประวิทย์ 

 พรรษา ๓๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑

๔. พระสุรัช

 พรรษา - ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑

๕. พระอภินพ  ฉนฺทธมฺโม

 พรรษา ๓๐ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓

๖. พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต

 พรรษา ๒๙ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓

๗. พระอาจารย์สีน�้า 

 พรรษา ๓๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๕

๘. พระมหาบุญมี  ปุญฺญวุฑฺโฒ

 พรรษา ๓๐ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๖

๙. พระยงยุทธ  อภิชาโต 

 พรรษา ๒๘ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๗
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๑๐. พระศิริศักดิ์  ติสฺสโร

 พรรษา ๖ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๗ และ ๒๗

๑๑. พระมหาเสฏฐวุฒิ  วชิรญาโณ

 พรรษา ๑๓ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๙

๑๒. พระมหาชลสา  อ�สุมาลี 

 พรรษา ๖ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๙

๑๓. พระมหาอุดร  อนุตฺตโร

 พรรษา ๓๕ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๑

๑๔. พระมหาสุพล  สุจิณฺโณ

 พรรษา ๒๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๒

๑๕. พระมหาล�าปาง  านวโร

 พรรษา ๒๒ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๓

๑๖. พระมหาสุกัน  เตชธมฺโม 

 พรรษา ๒๓   ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๔

๑๗. พระครูโชติวราภิรมย์

 พรรษา ๒๓ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๔

๑๘. พระมหาเจริญ  จิรวุฑฺโฒ

 พรรษา ๒๓ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๕

๑๙. พระอโณทัย  เตชธโร

 พรรษา ๒๒ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๕

๒๐. พระมหาสมบูรณ์  ฉนฺทโก

 พรรษา ๒๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๕

๒๑. พระมหาต่อ  ภูริวฑฺฒิโก

 พรรษา ๑๙   ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๖
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๒๒. พระมหาใครสี  ขนฺติพโล

 พรรษา ๑๙ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๖

๒๓. พระมหาเกรียงศักดิ์  กลฺยาโณ

 พรรษา ๒๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๗

๒๔. พระมหานพพร  จารุธมฺโม

 พรรษา ๒๐ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๗

๒๕. พระมหาไพรัตน์  ธมฺมโชโต

 พรรษา ๒๐ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๘

๒๖. พระมหาวิสุทธิ  านากโร

 พรรษา ๑๕ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๙

๒๗. พระมหาวิวัฒน์  วีริโย

 พรรษา ๒๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๐

๒๘. พระมหาอมรชัย  จารุวณฺโณ  

 พรรษา ๒๐   ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๐

๒๙. พระมหาบุญเจิด  กุสลจิตฺโต

 พรรษา ๑๑ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๒

๓๐. พระมหาวิษณุ  ครุธมฺโม 

 พรรษา ๑๒ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๔

๓๑. พระเสรี  นราธิโป

 พรรษา ๘ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๕

๓๒. พระมหาขวัญโดม ปสนฺนจิตฺโต

 พรรษา ๘ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๕

๓๓. พระธวัชชัย  ธีราลงฺกาโร 

 พรรษา ๕ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๕
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๓๔. พระมหาจรุณ  จารุวณฺโณ

 พรรษา ๘ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๖

๓๕. พระก�าพล  สีลคุโณ 

 พรรษา ๘ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๖

๓๖. พระศราวุธ  สมนฺตปาสาทิโก

 พรรษา ๕ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๖

๓๗. พระสุพัฒน์  จารุธมฺโม 

 พรรษา ๖ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๗

๓๘. พระบุญเกื้อ  ปุญฺญเตโช

 พรรษา ๑๖ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๘

๓๙. พระกมล  ยสินฺธโร

 พรรษา ๕ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๘

๔๐. พระอาวุฒิ  วิสุทฺโธ

 พรรษา ๒๐ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๙

๔๑. พระนิคม  อติวีโร

 พรรษา ๑๐ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๙

๔๒. พระประภาส  ญาณวีโร

 พรรษา ๗ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๙

๔๓. พระอภิรุมชัย  านวีโร 

 พรรษา ๕ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓๐
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ตำรำงกำรบรรยำยธรรม

มูลนิธิแนบมหำนีรำนนน์ ทุกวันอำทิตย์ (ห้อง ๒)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๙ อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิปัสสนำกรรมฐำน อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มหำปัฏฐำน อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

วัดธำตุทอง ทุกวันอำทิตย์

อาทิตย์ที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ธัมมสังคณี พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ภำษำบำลีเบื้องต้น พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

อาทิตย์ที่ ๒

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิปัสสนำกรรมฐำน อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๔ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๖ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อาทิตย์ที่ ๓

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิปัสสนำกรรมฐำน อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๔ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๖ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อาทิตย์ที่ ๔

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พระสูตร, มิลินทปัญหำ อ.นิตยา ปรีชายุทธ

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ธัมมสังคณีมำติกำ อ.สุมณฑา กระจาดทอง

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ธัมมสังคณีมำติกำ อ.สุมณฑา กระจาดทอง
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วัดสำมพระยำ วันจันทร์ถึงวันอำทิตย์

ห้อง ๑๐๑

จันทร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๑-๙ 

(ภำษำอังกฤษ)

อ.ดร.ช่วย กรรณวัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๓

อ.สุนีย์ กษิติประดิษฐ์

อังคำร

พุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภำษำบำลี

พระมหาสมชัย รตนญาโณ

พฤหัส เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

พระสูตร

อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

มูลยมก (ติกะที่เหลือ)

อ.แม่ชีสุภาภรณ์ พิสิษฐ์ศักดิ์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภำษำบำลี

พระมหาสมชัย รตนญาโณ

เสำร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๓

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๔

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์

อำทิตย์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

พระสูตร

อ.สมพร ปัญญาธร

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

มหำปัฏฐำน

อ.สมพร ปัญญาธร

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๕

อ.สนั่น กรรณวัฒน์
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วัดสำมพระยำ วันจันทร์ถึงวันอำทิตย์

ห้อง ๑๐๒

จันทร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

วิปัสสนำกรรมฐำน

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

มหำปัฏฐำน

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อังคำร เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิสุทธิมรรค

พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

มหำปัฏฐำน

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

พุธ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิสุทธิมรรค

พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ธัมมสังคณี

พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

พฤหัส เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ธัมมสังคณี

พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภำษำบำลี

พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ปฏิจจสมุปบำท

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๕

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เสำร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

วิสุทธิมรรค

อ.สมพร ปัญญาธร

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

สังขำรยมก

อ.แม่ชีสุภาภรณ์ พิสิษฐ์ศักดิ์

อำทิตย์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๙

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

วิปัสสนำกรรมฐำน

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์
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รำยชื่อคณะกรรมกำรมูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์ 

(จะครบวำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
 

 ๑. นางสาวปราโมช  น้อยวัฒน์ ประธานกรรมการ

 ๒. นายปราโมทย์  อิทธิกุล รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

 ๓. นายเทพฤทธิ์  สาธิตการมณี รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

 ๔. นางสาววรวรรณ  ศุภจรรยา กรรมการ

 ๕. นางสาวพูนศรี  นนทการ กรรมการ

 ๖. นางสุภาพร  อัศว์ศิวะกุล กรรมการ

 ๗. นางสุดา  ปิ่นทอง กรรมการ

 ๘. นางสาวณัฐเมธวี  แก้วนาค กรรมการ

 ๙. นางสุนีย์  ธุระงาน กรรมการและเหรัญญิก

 ๑๐. นางอุไรพรรณ  พิพัฒน์ไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ  

-18-0118.indd   157 2/13/61 BE   2:06 PM



158

-18-0118.indd   158 2/13/61 BE   2:06 PM



ปัญ
ญ

าสาร    
    ฉบับที่ ๑

๔
๐

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต
กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปโท.

ขุ.ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ (สฺยา.)

การได้เกิดเป็นคนแสนยาก, การด�ารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์แสนยาก, 
การได้ฟังพระสัทธรรมแสนยาก, การเสด็จอุบัติข้ึนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายแสนยาก.
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