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ค�าน�า

 ปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๔๓ นี้ จัดพิมพ์ในวาระกฐินกาล 
หรือเทศกาลถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จ�าพรรษาแรก 
ครบสามเดือน ซึ่งเป็นพระภิกษุนักศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกพระอภิธรรม หลักสูตรประจ�า ๒ ปี ของมูลนิธิแนบ-
มหานีรานนท์
 กฐิน คือ ผ้าชนิดหนึ่งท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแก่
ภิกษุสงฆ์ผู้จ�าพรรษาแรกครบ ๓ เดือน เป็นกาลทาน (ทาน
ที่จ�ากัดช่วงเวลาในการถวาย) คือ ช่วงหลังจากออกพรรษา 
๑ เดือน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค�่า เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า 
กลางเดือน ๑๒ เป็นพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรง
อนุญาตเกี่ยวกับการใช้ผ้านุ่งห่ม โดยทรงก�าหนดขั้นตอน
ต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งที่เป็นพิธีกรรม สังฆกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับผ้า บุคคล สงฆ์ สถานที่ กาลเวลา เป็นต้น เพื่อผ่อนปรน
สิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้แล้ว ให้เหล่า 
พระภิกษุปฏิบัติได้สะดวก
 กฐนิ (กถิน) แปลว่า “มัน่คง” ดงัท่ีในคัมภร์ีสารตัถทปีนี   
ฎีกาพระวินัยปิฎก (๓/๔๐๔) แสดงไว้ว่า
 “กถินนฺติ ปญฺจนิส�เส อนฺโตกรณสมตฺถตำย ถิรนฺต ิ 
อตฺโถ”
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 บทว่า “กถิน” (กฐิน) มีความหมายว่า “ม่ันคง”  
เพราะสามารถกระท�าอานิสงส์ ๕ ประการไว้ในภายใน 
ของตน (คือตั้งแต่กรานกฐินแล้วจนถึงวันขึ้น ๑๕ เดือน ๔)
 อานิสงส์ ๕ ประการนี้เอง เป็นการผ่อนปรนสิกขาบท
บางประการ ดังพระพุทธด�ารัสว่า
 “ดูก ่อนภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู ้อยู  ่
จ�าพรรษาแล้วกรานกฐนิ ดกู่อนภิกษทุัง้หลาย ภกิษผุูก้รานกฐนิ 
แล้วจะได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ เที่ยวไปโดยไม่ต้อง 
บอกลา ๑ ไม่ต้องถอืผ้าไตรจวีรไปครบส�ารบั ๑ ฉนัคณโภชน์ 
ได้ (ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ฉันอาหารที่เขานิมนต์ โดย
ออกช่ืออาหารได้) ๑ ทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการ ๑  
พวกเธอจะได้จีวรท่ีเกดิข้ึนในวดันัน้ ๑” (ว.ิมหา. ๕/๓๐๖/๙๔)
 ส�าหรับมูลเหตุของการเกิดกฐินน้ัน ปรากฏอยู ่ใน 
พระวนิยัปิฎก กฐนิขนัธกะ (ว.ิมหา. ๕/๙๕/๑๓๕) ว่า “ครัง้หนึง่ 
ภิกษุชาวเมืองปาฐาประมาณ ๓๐ รูป ถือธุดงควัตรอย่าง
เคร่งครัด มีความประสงค์จะเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้น
ประทับอยู่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล จึงพากันเดินทางมุ่งหน้า 
ไปยังเมืองนั้น พอถึงเมืองสาเกต ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถี  
ประมาณ ๖ โยชน์ กเ็ป็นวนัเข้าพรรษาพอด ีจงึเดนิทางต่อไป 
ไม่ได้ ต้องจ�าพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติ 
ขณะที่จ�าพรรษาอยู ่ ณ เมืองสาเกต เกิดความร้อนรน
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อยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นก�าลัง ดังนั้น พอออกพรรษา 
และปวารณาแล้ว ก็รีบเดินทาง แต่ระยะนั้นยังมีฝนตกมาก  
หนทางที่เดินชุ ่มไปด้วยน�้าเป็นโคลนตม ต้องบุกต้องลุย
มาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถี ได้เข้าเฝ้าสมความประสงค์  
พระพุทธ เจ ้ าทรงมีปฏิสันถารกับภิกษุ เหล ่ านั้ นถึ ง 
เรื่องการจ�าพรรษาอยู ่ ณ เมืองสาเกตและการเดินทาง  
ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจ ความร้อนรน
กระวนกระวาย และการเดินทางที่ล�าบากให้ทรงทราบ 
ทุกประการ พระพุทธเจ้าทรงทราบและเห็นความล�าบาก 
ของภิกษุจึงทรงยกเป็นเหตุและมีพระพุทธานุญาตให ้
พระภิกษุผู้จ�าพรรษาครบถ้วนแล้วกรานกฐินได้ และเมื่อ
กรานกฐินแล้ว จะได้รับอานิสงส์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น”
 กฐินทาน เป็น สังฆทาน (ทานที่ถวายแด่สงฆ์โดย 
ไม่เจาะจงบคุคล) ผูถ้วายย่อมได้รับผลและอานสิงส์มาก ดงัที่
พระพทุธองค์ตรัสไว้ในทักขณิาวภิงัคสตูร (ม.อ.ุ) ว่าในบรรดา
ทานทั้งหลาย “สังฆทาน” จัดว่าเป็นทานที่มีผลมาก และ
ทรงตรัสอานสิงส์ของทานไว้ในทานานสิงัสสตูร (อง.ฺปญ.ฺ) ว่า 
 “ดูก่อนภกิษทุัง้กลาย อานสิงส์การให้ทาน ๕ ประการนี้  
มีอะไรบ้าง ? คือ 
 ๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
 ๒. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
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 ๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป
 ๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์  
(ศีล ๕)
 ๕. ผู ้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลก
สวรรค์
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์การให้ทาน ๕ ประการ
ฉะนี้แล”
 และผู้ที่ถวายผ้าแก่พระภิกษุสงฆ์ย่อมได้รับอานิสงส์
ผลบุญ ๘ ประการ ดังที่ปรากฏใน ปิลินทวัจฉเถราปทาน
ว่า “ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าในพระสุคตและพระสงฆ์ซ่ึงเป็น 
หมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้ว ได้รับอานิสงส์ ซึ่งสมควรแก่
กรรมของข้าพเจ้า ๘ ประการ คือ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณ 
ดังทอง ๑ ปราศจากธุลี (ปราศจากไฝฝ้า) ๑ มีรัศมีผ่องใส ๑  
มีตบะ ๑ มีร่างกายมีผิวเกลี้ยงเกลา ๑ เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่าย
ตายเกิดอยูใ่นภพ กม็ผ้ีาสขีาว ๑๐๐,๐๐๐ ผนื ๑ มผ้ีาสเีหลอืง  
๑๐๐,๐๐๐ ผืน ๑ มีผ้าสีแดง ๑๐๐,๐๐๐ ผืน ๑ กั้นอยู่
เหนือศีรษะของข้าพเจ้า นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า ข้าพเจ้า 
ได้ผ้าไหม ผ้ากัมพล ผ้าป่าน และผ้าฝ้าย ในที่ทุกแห่ง เพราะ
ผลกรรมเหล่านั้น” (ขุ.อป. ๓๒/๓๙๓/๔๘๕)
 ในปีนี้ ที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีพระภิกษุอยู ่ 
จ�าพรรษา จ�านวน ๓๐ รปู แม่ช ี๖ ท่าน ดงันัน้ ทางมูลนธิฯิ จงึได้

-18-0930.indd   6 9/28/61 BE   3:05 PM



7

จดัให้มงีานบ�าเพ็ญกศุลถวายผ้ากฐนิแก่พระภกิษสุงฆ์ ส�าหรบั
ครัง้นี ้อำจำรย์ปรำโมช น้อยวฒัน์ (ประธานกรรมการมูลนธิ-ิ
แนบมหานีรานนท์) ได้รับเป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคี 
ในครั้งนี้ และคุณนลินพัณณ์ เอกภัควัฒน์ คุณพูนศรี  
นนทกำร คณุนวลฤด ีกฤตยำนุกลู คณุนสุรำ ลวีรรณนภำใส  
คณุบญุนะ ตลุำรกัษ์ คณุสวุรรณ ตนัตระเทยีร คณุเนำวรตัน์ 
รัตนสุนทร คุณชวลีย์ ขอนทอง คุณรังสิมันต์ สุนทรไชยำ  
รับเป็นเจ้าภาพร่วม ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะ
นักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิ-
แนบมหานีรานนท์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจน
สาธุชนทั้งหลาย ส�าหรับรายได้ที่เกิดจากงานการกุศลครั้งนี้  
ทางมูลนิธิฯ จะได้น�ามาใช้จ่ายในการซ่อมแซมเสาและเดิน
สายไฟใหม่เรือนกรรมฐานทั้ง ๖๐ หลัง ซึ่งมีอายุการใช้งาน
มากว่า ๓๐ ปี ซ่อมแซมพื้นแตกและปูกระเบื้องตึกที่พักสงฆ์ 
สร้างเข่ือนกั้นคูน�้าด้านทิศใต้ เนื่องจากน�้ากัดเซาะตลิ่งพัง 
ใกล้ถึงเรือนกรรมฐานแล้ว และน�าไปใช้ในกิจการของ 
มลูนธิิฯ อนัเกีย่วเนือ่งด้วยการส่งเสริมธุระในพระพทุธศาสนา 
๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ต่อไป
 วารสารฉบับนี้ ได้น�าบทความของภัททันตะวิลาส
มหาเถระ บูรพาจารย์ของส�านักวิปัสสนา มูลนิธิแนบ- 
มหานรีานนท์ เรือ่ง “ข้อปฏบิตัโิยค”ี ในหวัข้อ “แสดงธำตุ ๑๘”  
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“จ�ำแนกสมถภำวนำกับวิปัสสนำภำวนำ” “แสดงผลพเิศษ  
๗ ประกำร แห่งสตปัิฏฐำนโดยย่อ” “แสดงกำรเพ่งหมำยจ�ำ 
กำยำนปัุสสนำ(อรยิำบถ)โดยย่อ” “แสดงกำรเพ่งหมำยจ�ำ 
เจริญในสัมปชัญญะ ๗ ประกำรโดยย่อ” และของ 
อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ เรื่อง “กำรศึกษำพระอภิธรรม
มีประโยชน์อย่ำงไร” ตลอดจนบทความของอาจารย ์
ท่านอื่นๆ ที่เป็นอารมณ์ของปัญญาตามสมควรมาลงไว้ และ 
ในวารสารฉบับนี้ได้ลงพระสูตรแปลนิสสยะ (ยกศัพท์)  
พร้อมทัง้ค�าอธบิายตามอรรถกถา ฏกีา เรื่อง “ปรำภวสตูร” 
เป็นพระสูตรว่าด้วยเหตุของความเสื่อม แปลโดยอาจารย์
สมภพ สงวนพานชิ อาจารย์สอนคัมภร์ีบาลใีหญ่ ชาวจงัหวดั
สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการแปลบาลีเป็นไทยค�าต่อค�าตามหลัก
อรรถกถา ฎกีา อีกท้ังยังอธบิายความตามหลกัอรรถกถา ฎีกา 
ไว้ในเชิงอรรถอย่างละเอียดพอสมควร อันจะเป็นประโยชน์
เกื้อกูลต่อนักศึกษาภาษาบาลี และเป็นเสมือนการได้รับฟัง
พระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยตรงของผู้อ่าน
 สุดท้ายนี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศล
เจตนาที่ท่านทั้งหลายร่วมใจกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวญาติพี่น้อง 
จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสติปัญญางอกงาม

-18-0930.indd   8 9/28/61 BE   3:05 PM



9

ไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรม เห็นธรรม ตามค�าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็ว 
ด้วยกันทุกท่านเทอญ

  นำยเทพฤทธิ์  สำธิตกำรมณี
  รองประธานกรรมการและกรรมฝ่ายวิชาการ
  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๑
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อำจำรย์ผู้บอกกรรมฐำนอย่ำงน้อยที่สุด 
ก็ต้องเป็นผู้ไม่เลอะเลือนทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถำ

 “อนึ่ง กุลบุตรผู้มีศีลบริสุทธ์ิและตัดปลิโพธได้แล้วอย่างนั้น  
เมื่อจะเรียนกรรมฐานนี้ ควรเรียนเอาในส�านักพุทธบุตร ผู ้ให้ 
จตุตถฌานเกิดขึ้นด้วยกรรมฐานนี้แล แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุ
ความเป็นพระอรหันต์, เมื่อไม่ได้พระขีณาสพนั้น... เมื่อไม่ได ้
แม้พระอนาคามีนั้น... เมื่อไม่ได้แม้พระสกทาคามีนั้น... เมื่อไม่ได ้
แม้พระโสดาบนันัน้... เมือ่ไม่ได้ท่านผูไ้ด้จตตุถฌานแม้นัน้ กค็วรเรยีน 
เอำในส�ำนักของพระวินิจฉยำจำรย์ ผู้ไม่เลอะเลือนทั้งในบำลี  
(พระไตรปิฎก) และอรรถกถำ, จริงอยู่ พระอริยบุคคลทั้งหลาย 
มีพระอรหันต์เป็นต้น ย่อมบอกเฉพาะมรรคที่ตนได้บรรลุแล้ว
เท่านั้น, ส่วนพระวินิจฉยำจำรย์นี้เป็นผู้ไม่เลอะเลือน [ทั้งในบำลี 
(พระไตรปิฎก) และอรรถกถำ] ก�ำหนดอำรมณ์เป็นที่สบำยและ 
ไม่สบำยในอำรมณ์ทั้งปวงแล้วจึงบอกให้ เหมือนผู้น�ำไปสู่ทำง 
ช้ำงใหญ่ในป่ำที่รกชัฏฉะนั้น”

วิ.อ. สมนฺตปาสาทิกา (บาลี) ๑/๔๕๕ (มจร.)
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กำรฝึกสังเกตอิริยำบถต่ำงๆ

 “...วิธีกระท�าความเพียรเพ่งหมายจ�า คือ เวลาไปให้ท�า 
หมายจ�าว่า “ไปอยู่” เวลายืนให้หมายจ�าว่า “ยืนอยู่” เวลานั่งให้
หมายจ�าว่า “นั่งอยู่” เวลานอนให้หมายจ�าว่า “นอนอยู่” ในเมื่อ
เวลากริยิาอาการแห่งกายท้ังหลายปรงุแต่งเปลีย่นแปลง ซ่ึงมีอาการ
แห่งกายขนานเรียกอย่างไร ให้ท�าหมายจ�าเรียกตามอาการนั้นๆ  
เม่ือได้กระท�าหมายจ�าในทุกๆ อาการไป ทกุๆ อาการยนื ทกุๆ อาการ
นั่ง ทุกๆ อาการนอน และในทุกๆ อาการแห่งกายท่ีเปล่ียนแปลง
ยกัย้ายในอริยิาบถทัง้ ๔ โดยสตแิห่งปัจจุบนัธรรมพร้อมกนัเช่นนีแ้ล้ว  
โลภะ โทสะ โมหะ ก็ไม่มีโอกาสที่จะบังเกิดเป็นข้ึนได้ เช่นนี้ 
จิตก็ผ ่องใสต้ังมั่นสงบเป็นสมาธิ แล้วก็รู ้แจ ้งแทงตลอดเป็น 
ภาวนามยปัญญา บังเกิดขึ้นมาโดยล�าพังเอง...”

ภัททันตะวิลาสมหาเถระ, 
ข้อปฏิบัติโยคี. พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๑๙.
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ใครจะรู้พุทธำธิบำยดีไปกว่ำพระอรรถกถำจำรย์ ?

 “...ที่ว่ารู้กองลมทั้งปวงนั้นรู้อะไร แล้วก็ไม่ดูอรรถกถา กลับ
กล่าวติเตียน คือเมื่อไม่ตรงกับความเข้าใจของตัว ก็พูดว่า ข้อนี้เป็น
อรรถกถา ไม่ใช่พุทธพจน์ ไม่อาศัยอรรถกถา แต่ถึงแม้อย่างไรก็ตาม 
ท่านผู้แต่งอรรถกถา ก็ต้องมีความรู้ดีกว่าเราแน่นอนทีเดียว ดีกว่า 
เรามากมายนัก...” 
 “...ถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจ ก็พูดว่า ความข้อนี้เป็นอรรถกถา ไม่ใช่
พุทธพจน์ แสดงว่าผู้พูดนั้นดีกว่าอรรถกถา เพราะข้อนี้ที่ท่านกล่าว
หรือขยายความไว้นั้น เขาไม่เข้าใจ ก็ปัดให้เป็นอรรถกถาไป โดย
มากกเ็ป็นอย่างนัน้ เรือ่งนีด้ฉินักไ็ม่ได้ถอืว่าเป็นของแปลก เพราะว่า 
เม่ือพระสารีบุตรเชิญชวนสัญชัยปริพาชกซึ่งเป็นอาจารย์ของ 
พระสารบีตุรให้ไปหาพระพทุธเจ้า ถ้าสญัชยัปรพิาชกไปพบ ได้ฟังธรรม 
ของพระพุทธเจ้าแล้ว สัญชัยก็จะตั้งอยู่ในอรหัตผล...”

อ.แนบ มหานีรานนท์, 
หนังสืออนุสรณ์ ๑๒๐ ปีฯ. พ.ศ. ๒๕๖๑, หน้า ๑๒๕.
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ปมเจติยวนฺทนาคาถา

 มหำถูโป อย� เสฏฺโ    สุวณฺณภูมินำมิเก

 ปุรำเณ วิชิตสฺมิญฺจ    อโหสิ สุปฺปติฏฺิโต.

 ฉนฺนวุตฺยำธิเกเสฺวว    สตุตฺตเรสุ ตีสุ จ

 ทุเววสฺสสหสฺเสสุ     พุทฺธนิพฺพุตกำลโต.

 จกฺกีติ รำชว�สสฺส      จตุตฺเถน จ รำชโต

 ตโต โสย� มหำถูโป    กำรโว ปุน กำริโต.

 พุทฺธสฺส ธำตุโย ธำโร   เทยฺยรฏฺมหำสิรี 

 สพฺพเทวมนุสฺสำน�    สกฺกำรปูชน� ภเว.

 นโม ตสฺส มหนฺตสฺส    ถูปสฺส อตฺถุ สพฺพทำ

 นิพฺพำนปจฺจโย โหตุ    อิมินำ ปุญฺญกมฺมโต. 
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  พระสถูปองค์ใหญ่องค์ประเสริฐนี้ เป็นพระสถูปที่

ประดิษฐานด้วยดีแล้ว ในแว่นแคว้นอันเก่าแก่ ที่มีช่ือว่า 

สุวรรณภูมิ.

  ในกาลต่อมา พระสถปูองค์ใหญ่นีน้ัน้ พระราชาล�าดับที ่๔  

แห่งพระราชวงศ์จกัร ี(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั)  

ทรงให้นายช่างท้ังหลายสร้างขึ้นอีก ในปี ๒๓๙๖ แต่ 

กาลปรินิพพานของพระพุทธเจ้า.

  พระสถูปองค์ใหญ่นี้ เป็นสถานท่ีบรรจุไว้ซึ่งพระธาตุ

ของพระพุทธเจ้า เป็นศิริอันประเสริฐของประเทศไทย  

เป็นที่สักการะบูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวง.

  ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสถูป 

องค์ใหญ่นัน้ในกาลทกุเมือ่, ด้วยการกระท�าซึง่บุญนี ้ขอปัจจยั

แก่พระนิพพานจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ.

(พระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่ ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม)
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ผลของการบูชาพระสถูปของพระพุทธเจ้า

  ข้าพเจ้า (พระนาคสมาลเถระในอดีตชาติ) เก็บ 
ดอกแคฝอยไปบูชาท่ีพระสถูปของพระผู ้ มีพระภาค 
พระนามว่า “สิขี” ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก ซึ่งมหาชนสร้างไว ้
ที่หนทางใหญ่ โดยเอื้อเฟื้อ, ในกัปท่ี ๓๑ นับจากกัปนี้ไป 
ข้าพเจ้าได้ท�ากรรมไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็น 
ผลแห่งการบูชาพระสถูป, ในกัปท่ี ๑๕ นับจากกัปนี้ไป  
ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าปุปผิยะ สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก, คุณวิเศษเหล่านี้ คือ  
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได ้
ท�าให้แจ้งแล้ว, ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ท�า
ส�าเร็จแล้ว ดังนี้แล, ได้ทราบว่าท่านพระนาคสมาลเถระได้
ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้.

ขุ.อป. (นาคสมาลตฺเถราปทาน) ๓๒/๗๓/๑๓๑ (สฺยา.)
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ข้อปฏิบัติแห่งโยคี
ภัททันตะวิลาสมหาเถระ

๑. แสดงธำตุ ๑๘๑

 อตฺตโน สภำว� ธำเรนฺตีติ ธำตุโย.๒ 

๑ ธำตุ ๑๘ คือ ๑. จักขุธาตุ ๒. โสตธาตุ ๓. ฆานธาตุ ๔. ชิวหาธาตุ ๕. กายธาตุ ๖. รูปธาตุ  
 ๗. สัททธาตุ ๘. คันธธาตุ ๙. รสธาตุ ๑๐. โผฏฐัพพธาตุ ๑๑. จักขุวิญญาญธาตุ  
 ๑๒. โสตวญิญาณธาต ุ๑๓. ฆานวิญญาณธาต ุ๑๔. ชวิหาวญิญาณธาต ุ๑๕. กายวญิญาณ- 
 ธาตุ ๑๖. มโนธาตุ ๑๗. มโนวิญญาณธาตุ ๑๘. ธัมมธาตุ. อภิ.ย. (บาลี) ๓๘/๗๙๔/๒๖๔  
 (สฺยา.)
๒ วิภาวินีฏีกา. (บาลี) ๔๕/๓๐๑ (มจร.)
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๓ “สภำพอันสงบแล้วจำกสัตตะชีวะ(สภำวะ)” คัมภีร์ธัมมปทมหาฎีกา อธิบายไว้ว่า 
  “ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมำ โหนฺติ. ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรตี”ติอำทีสุ  
 นิสฺสตฺตนิชฺชีวตำย�. ธมฺเมสุ นิสฺสตฺตนิชฺชีวสภำเวสุ ขนฺธำทิธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสิโน  
 นิสฺสตฺตนิชฺชีวสภำวำนุปสฺสิโน, น อิตฺถิปุริสำทิอนุปสฺสิโนติ อตฺโถ.
  (ธมฺมปทมหำฏีกำ. ศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้าพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๖-๗)
 ค�าว่า “ธรรม” ที่ปรากฏในความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะ เช่นในอุทาหรณ์ทั้งหลาย 
 เป็นต้นว่า “ก็ ในสมัยนั้นแล สภาวธรรมท้ังหลายมีอยู่ ภิกษุมีปกติพิจารณาธรรม 
 ในธรรมทั้งหลายอยู่” อธิบายว่า พิจารณาเห็นแจ้งธรรมในสภาวะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะ  
 คือในธรรมทัง้หลาย มขีนัธ์เป็นต้น คอืพจิารณาเหน็สภาวะทีป่ราศจากสตัว์ปราศจากชวีะ  
 ไม่ใช่พิจารณาเห็นเป็นหญิง เป็นชาย เป็นต้น.

 ยำ ธมฺมชำติโย สภาวธรรมทั้งหลายใด อตฺตโน  
แห่งตน สภำว� สภาพอันสงบแล้วจากสัตตะชีวะ๓ ธำเรนฺติ  
ย่อมทรงไว้ อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุน้ัน ตำ ธมฺมชำติโย  
สภาวธรรมทั้งหลายทั้งหลายนั้น ธำตุโย ชื่อว่า ธาตุ.
 [ ธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเอง เพราะ 
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ธาต ุ]
 ยึดถืออัตตะว่าเรา คือ เราเห็น เราได้ยิน เป็นต้น  
การเชื่อเห็นเช่นนี้ เป็นการเห็นเชื่อถือผิดเทียว รูปนามธรรม
เหล่านี้ เป็นสภาพท่ีเห็นโดยเหตุผลขณะที่ติดต่อกันแล้ว  
นามจึงเห็น การที่ได้ยินนั้น เป็นสภาพทั้งหลายที่นามได้ยิน 
กล่าวคือ น�าไปเพื่อให้ส�าเร็จดังนี้ เพราะเหตุนั้น มาใน 
วิสุทธิมรรคอรรถกถากล่าวว่า
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 ธำตูติ นิชฺชีวมตฺตสฺเสเวต� อธิวจน�.๔  สนฺติ หิ สตฺตำ  
วิชำนนสภำเว วิญฺญำเณ ชีวสญฺญิโน, เตส� จกฺขุโสตฆำน-
ชิวฺหำกำยมโนธำตุมโนวิญฺญำณธำตุเภเทน ตสฺส อเนกต� 
จกฺขุรูปำทิปจฺจยำยตฺตวุตฺติตำย อนิจฺจตญฺจ ปกำเสตฺวำ 
ทีฆรตตฺำนสุยิต� ชวีสญญฺ�  สมหูนติกุำเมน ภควตำ อฏฺำรส 
ธำตุโย ปกำสิตำ.๕ 
 [ ค�าว่า “ธาตุ” นี้ เป็นชื่อของธรรมที่เป็นเพียงสิ่งไม่ใช่
ชีวิตที่เที่ยงแท้ยั่งยืน. แท้จริง สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ส�าคัญผิด
ว่าเป็นชีวิตที่เที่ยงแท้ยั่งยืน ในวิญญาณ คือ ในสภาพธรรม
ที่รู้อารมณ์, ธาตุทั้งหลาย ๑๘ ประการ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประกาศซึ่งความที่ธาตุนั้นเป็นธาตุที่ไม่ใช่ธาตุเดียว โดย
ประเภทของจักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ 
มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ ในบรรดาธาตุ ๑๘ ทั้งหลาย
เหล่านั้น และความท่ีธาตุท้ังหลายเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยง 
เพราะมีความเป็นไปที่เนื่องด้วยปัจจัย มีจักขุกับรูปเป็นต้น 
ทรงประกาศแล้วโดยพระประสงค์เพื่อถอนซึ่งความส�าคัญ
ว่าเป็นชีวิตที่เที่ยงแท้ยั่งยืน อันนอนเนื่องมาเป็นเวลาอัน
ยาวนาน ]

๔ วิสุทฺธิ. ๒/๕๑๘/๑๓๐ (มจร.)
๕ วิสุทฺธิ ๒/๕๒๑/๑๓๒ (มจร.)
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 ธำตูติ เอต� ท่ีชื่อว่าธาตุนั้น นิชฺชีวมตฺตสฺเสว ไม่ใช่
กล่าวที่เชื่อจ�าว่าส�าหรับมีชีวิต เป็นเพียงสภาวธาตุเท่านั้น  
อธิวจน� เป็นชื่อเทียว. 
 หิ สจฺจ� ถ้อยค�าที่กล่าวนี้จริง วิชำนนสภำเว มีสภาพ
ให้รู้ วิญฺญำเณ ในปรมัตถ์วิญญาณ ซึ่งอุปปาทะ (เกิดขึ้น)  
ฐิติ (ตั้งอยู่) ภังคะ (ดับไป) บังเกิดเป็นอยู่เสมอ ชีวสญฺญิโน 
เป็นการเช่ือแห่งสัญญาอันมั่นคงแล้วว่าเรานั้นเป็นชีวิต
วิญญาณ สตฺตำ แห่งสัตว์ทั้งหลาย สนฺติ ย่อมมี, เตส�  
ผู้ซึ่งเข้าใจผิดว่าปรมัตถ์วิญญาณนั้นว่าเป็นเราเรา เชื่อถือว่า 
เป็นอัตตะชีวะนั้น จกฺขุโสตฆำนชิวฺหำกำยมโนธำตุ- 
มโนวิญฺญำณธำตุเภเทน วิญญาณซึ่งเห็นได้อย่างหนึ่ง 
วิญญาณซึ่งได้ยินอย่างหนึ่ง วิญญาณซึ่งได้กล่ินอย่างหนึ่ง 
วิญญาณซึ่งลิ้มรสอย่างหนึ่ง วิญญาณซึ่งถูกต้องอย่างหนึ่ง 
วิญญาณซึ่งรู้คิดอย่างหนึ่ง เพราะจ�าแนกเป็นวิญญาณต่างๆ 
ตสฺส ที่เช่ือว่าเราเราแห่งชีวิตวิญญาณ คืออัตตะชีวะนั้น  
อเนกตญฺจ ท่ีเชื่อว่าทั้งภพเป็นอันเดียวอัตตะชีวะ คือ
ชีวิตวิญญาณนั้นเป็นอันเดียวเท่านั้น ที่แท้ยิ่งกว่านั้น คือ 
มีวิญญาณ ๖ และ ๗ ที่มีมากเช่นนี้ก็ดี จกฺขุรูปำทิปจฺจยำ- 
ยตฺตวุตฺติตำย ตากับสีรูปารมณ์ หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น 
ลิ้นกับรส กายกับการพบ (กระทบสัมผัส) ภวังค์กับสภาพ 
(ธรรมารมณ์) เพราะอารมณ์เป็นต้นเป็นเหตุที่จะรวม
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ประจวบกันเป็นเวลาโดยสภาพแห่งธาตุ ซึ่งบังเกิดขึ้นโดย
ฉับพลันเท่านั้น อนิจฺจตญฺจ ที่เข้าใจและถืออยู่ว่าอัตตะชีวะ  
คือชีวิตวิญญาณท้ังภพทั้งชาติเป็นอันเดียวว่าเที่ยงและ 
มั่นคงนั้น บังเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันแล้วและระงับดับไป 
โดยฉับพลัน ซึ่งส�าหรับล้วนไม่เท่ียงแห่งการบังเกิดขึ้นของ 
อนิจจังก็ดี ปกำเสตฺวำ ทรงเทศนาโดยแจ่มแจ้งปรากฏแล้ว 
ทีฆรตตฺำนสุยติ� แต่สงสารอนัยดืยาวเนิน่นาน ซึง่ตดิเนือ่งมา
ทีเดียวนั้น ชีวสญฺญ�  ที่เชื่อถือว่าเราเรานั้นมีอัตตะชีวะ คือ
มิจฉาสัญญา สมูหนิตุกำเมน ซึ่งมีพระประสงค์เพื่อจะถอน
ทิ้งทีเดียว ภควตำ อันพระผู้มีพระภาค อฏฺำรส ธำตุโย  
ที่ว่าเรา คือชีพที่ไม่มีแท้ ด้วยธาตุ ๑๘ ปกำสิตำ ทรงเทศนา
โดยปรากฎแล้ว.
 ในการที่ทรงเทศนาธาตุ ๑๘ มีใจความโดยย่อว่า  
เว้นจากอริยบุคคลแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายใน ๓ ภูมิ 
(กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ) ทรงเทศนาเพ่ือจะให้ละถอนเสีย 
ซึ่งติดเนื่องมาแต่สังสารภพทุกๆ ชาติ ที่ยึดเชื่อถือว่า 
อัตตะชวีะ คอื เราเหน็ เราได้ยนิ เป็นต้น กล่าวคอื เสีย้นหนาม 
อัตตทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ (อัตตทิฏฐินั้นได้ชี้แจงมาแล้ว) เมื่อได้
เหน็พ้นจากอัตตทิฏฐมิจิฉาแล้ว มญีาณซ่ึงเหน็อนตัตลกัขณะ 
สมัมาทฏิฐบิรรลแุล้วซ่ึงมรรคญาณ ผลญาณ และผูซ้ึง่ใคร่จด
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ถึงเหล่านี้ ให้กระท�าในใจ คือเอาอารมณ์สู่หัวใจโดยลักษณะ
อันถูกต้องซึ่งธาตุ ๑๘ ดังนี้
 ทีก่ล่าวว่าเอาอารมณ์สูห่วัใจโดยลกัษณะอนัถกูต้องนัน้ 
คือการเพ่งหมายจ�าวิปัสสนา ไม่ใช่ให้แบ่งแยกเอาอารมณ์
สู่หัวใจสภาพธาตุทีละอย่าง เป็นแต่ในขณะจิตแห่งทวาร 
อารมณ์ วญิญาณ บงัเกดิพร้อมกนัในขณะปัจจบัุน แสดงโดย
อปุมาแล้ว ประหนึง่ว่าในการเมฆต่อเมฆกระทบกนั กบั็งเกดิ
ฟ้าแลบฉะนั้นเทียว เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่า
 “จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญำณ�”๖ 
 [ จักขุวิญญาณ (การเห็น) ย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัย
จักษุประสาทและรูปารมณ์ทั้งหลาย ]
 จกฺขุญฺจ ตาก็ดี รูเป จ สีต่างๆ คือรูปารมณ์ทั้งมวล 
ก็ดี ปฏิจฺจ เพื่อกระท�าให้เป็นเหตุ จกฺขุวิญฺญำณ� นามคือ 
จักขุวิญญาณซ่ึงเห็นได้ อุปฺปชฺชติ บังเกิดขึ้นมา. (โสตะ  
ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ ท�านองเดียวกัน)
 เพราะเหตุว่าตากับสีประจวบกระทบถูกต้องกันจึง 
เห็นรู ้ เพราะว่าหูกับเสียงประจวบกระทบกันจึงได้ยินรู ้ 
เพราะจมูกกับกลิ่นประจวบกระทบกันจึงได้กลิ่นรู้ เพราะ
ลิ้นกับรสประจวบกระทบกันจึงกินรู้ เพราะกายกับการถูก

๖ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๑๔/๕๑๐ (สฺยา.)
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ต้องประจวบกันจึงถูกรู้ เพราะภวังค์กับสภาพ (ธรรมารมณ์) 
ประจวบกระทบกันจึงคิดรู้
 ข้อที่ควรระวังนั้น คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ภวังคจิต 
ทั้ง ๖ นี้ เป็น “ธำตุรับ” สี เสียง กลิ่น รส การถูกต้อง สภาพ 
(ธรรมารมณ์) ทั้ง ๖ นี้ เป็น “ธำตุกระทบ” เห็นรู้ ยินรู้  
ได้กลิ่นรู้ กินรู้ ถูกรู้ คิดรู้ ทั้ง ๖ นี้ เป็น “ธำตุรู้” 
 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ธาตุรับภายใน ๕ กับสี เสียง กลิ่น 
รส การถูก ธาตุกระทบภายนอก ทั้ง ๑๐ นี้เป็น “รูปธำตุ” 
เพราะสภาพธาตุนั้น รูปนามทั้งสองปนคละกัน บางคราว
บังเกิดเป็นนามธาตุ ภวังค์คือมโนธาตุ เห็นรู้ ยินรู้ ได้กลิ่นรู้  
กินรู้ ถูกรู้ คิดรู้ ธาตุทั้ง ๖ นี้เป็น “นำมธำตุ” ในการเมฆ 
ทั้งสองกระทบ เป็นการบังเกิดเป็นแสงฟ้าแลบ อันแสง
ฟ้าแลบนั้น ไม่ใช่เตรียมอยู่พร้อม เพ่ือจะให้บังเกิดเมื่อเมฆ 
ต่อเมฆกระทบกัน ไม่ใช่เป็นการมีเตรียมพร้อมเช่นนั้นเลย  
เป็นแสงฟ้าแลบซึ่งบังเกิดเป็นขึ้น ขณะเมื่อเมฆทั้งสอง 
กระทบกันเท่านั้น แสงฟ้าแลบนี้บังเกิดเป็นขณะนั้นแล้ว  
ย่อมระงับดับไปในขณะนั้น โดยเหมือนกับความใสแห่งตา  
คือ “รูปธำตุรับ” กับสี “รูปธำตุกระทบ” นั้น โดยตรง 
แข่งกระทบกันแล้ว บังเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกัน ย่อมระงับ
ดับไปในขณะเดียวกัน คือ “ธำตุเห็นรู้” นั้น ว่าไม่ควรจะ
ยึดถือว่า “เรำเห็น” ความใสแห่งหู “รูปธำตุรับ” กับเสียง  
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“รูปคือธำตุกระทบ” นั้น โดยตรงแข่งกระทบกันแล้ว 
บังเกิดข้ึนมาในขณะเดียวกัน ระงับดับไปในขณะเดียวกัน  
“ยินรู้ธำตุ” นั้น ว่าไม่ควรจะยึดถือว่า “เรำได้ยิน” ความใส 
แห่งจมูก “รูปธำตุรับ” กับกลิ่น “รูปธำตุคือธำตุกระทบ” 
นัน้ โดยตรงแข่งกระทบกนัแล้ว บงัเกดิขึน้มาในขณะเดยีวกนั 
ระงับดับไปแล้ว “ได้กลิ่นรู้ธำตุ” นั้น ว่าไม่ควรจะยึดถือว่า 
“เรำได้กลิ่น” ความใสแห่งลิ้น “รูปธำตุรับ” กับรส “รูปคือ
ธำตุกระทบ” นั้น โดยตรงแข่งกระทบกันแล้ว บังเกิดขึ้นมา
ในขณะเดียวกัน ระงับดับไปแล้ว “รสรู้ธำตุ” นั้น ว่าไม่ควร
จะยึดถือว่า “เรำกิน” ความใสแห่งกาย “รูปธำตุรับ” กับ 
รูปถูกต้อง คือ “ธำตุกระทบ” นั้น โดยตรงแข่งกระทบกัน
แล้ว บังเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกัน ระงับดับไป ไม่ควรจะ
ยึดถือเอา “ถูกรู้ธำตุ” นั้นว่า “เรำถูกต้อง” ภวังคจิต คือ 
“ธำตุรับ” นอกจาก (สี เสียง กลิ่น รส ถูกต้อง) ๕ ประการ 
อันมากมาย (คือ) สภาพ (ธรรมารมณ์) คือ “ธำตุกระทบ 
ท้ังหลำย” นั้น โดยแข่งกระทบกันแล้ว บังเกิดขึ้นมา 
ในขณะเดียวกนั ระงบัดบัไป ไม่ควรจะยดึถือเอา “คิดรู้ธำต”ุ 
ว่า “เรำรู้” 
 เพื่อจะเพ่งหมายจ�าวิปัสสนา ซึ่งธาตุ ๑๘ ตามซึ่ง
ชี้แจงมาแล้วในอายตนะ เวลาเห็นในขณะเห็นสภาพรูปนาม  
เพื่อรู้ว่า “เห็นอยู่” กระท�าความหมายจ�าเท่านั้น เวลาได้ยิน
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ในขณะได้ยินสภาพรูปนาม เพื่อให้รู้ว่า “ยินอยู่” ให้กระท�า
ความหมายจ�าเท่านั้น เวลาได้กลิ่นในขณะได้กลิ่นสภาพ 
รูปนาม ให้กระท�าความหมายจ�า เพื่อรู้ว่า “ได้กล่ินอยู่” 
เวลากนิในขณะกนิคอืสภาพรปูนาม ให้กระท�าความหมายจ�า  
เพื่อรู้ว่า “กินอยู่” เวลาถูกต้องในขณะถูกต้องคือสภาพ 
รูปนาม ให้กระท�าความหมายจ�า ให้รู้ว่า “ถูกต้องอยู่”  
เวลารู้ในขณะที่รู้คือสภาพรูปนาม ให้กระท�าความหมายจ�า  
ให้รูว่้า “รูอ้ยู”่ เพราะตามซึง่ประจวบบงัเกดิขึน้มาโดยทวาร 
อารมณ์ วิญญาณ ได้ก�าหนดแล้ว โดยไม่ขาดติดต่อกันเป็น
สายเดียว เมื่อได้เจริญจ�าหมายอย่างมากมายแล้ว ในญาณ
ของตนก็จะปรากฏรู้ซึ่งสภาพรูปนาม เป็นลักษณะญาณ
พร้อมกันข้ึนมา เช่นนี้แล้วสามารถให้หายพ้นจากที่ยึดถือ
ว่า “เราเห็น” “เรารู้” เป็นต้น คือ สักกายทิฏฐิ อัตตทิฏฐิ 
โดยพลัน (ในพระบาลี อรรถกถา แสดงไว้อย่างกว้างขวาง
แห่งธาตุ ๑๘ มีมากมาย อยากใคร่ให้ดู แต่เกรงจะยืดยาว
มากมายเกนิไป ในหนงัสอืนีแ้สดงไว้แต่โดยย่อพอเป็นสงัเขป)  
 อนุปฺปนฺนำ อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนำ จ นิรุชฺฌเร
 อภินวำว สงฺขำรำ    นทีโสตสมูปมำ 
 อำกำเส วิชฺชุปฺปำโทว  อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จ.๗ 

๗ คาถานี้ยังหาท่ีมาไม่พบ สันนิษฐานว่าภัททันตะวิลาสมหาเถระท่านแต่งข้ึนเพ่ือสรุป 
 เนื้อหาธรรมบรรยายที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว
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 [ รูปนามท้ังหลายท่ียังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมดับไป, สังขารท้ังหลาย เป็นสิ่งใหม่
เท่านั้น (เกิดขึ้นดับไปตลอดเวลา) เหมือนกับกระแสของ
แม่น�้า และเหมือนกับการเกิดขึ้นของสายฟ้า ย่อมเกิดขึ้น
และหมดไป ]
 อนุปฺปนฺนำ รูปนามธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิด  
อปุปฺชชฺนตฺ ิเมือ่ประจวบเหตแุล้วย่อมบงัเกิดขึน้ อปุปฺนนฺำ จ  
รูปนามธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเป็นใหม่นั้น นิรุชฺฌเร  
เมื่อบังเกิดแล้วภายหลังให้ระงับดับไป สงฺขารา เพราะกรรม 
จิต อุตุ อาหาร เหตุทั้ง ๔ นี้ ซึ่งปรุงแต่งแล้วด้วยดีจนมีอยู่
เดีย๋วนี ้สงขฺำรำ คอืรปูนามธรรมทัง้หลายนัน้ นทีโสตสมูปมำ  
มีอุปมาเหมือนน�้าในแม่น�้าอันไหลลง อภินวำว ย่อมไม่คละ 
ปนด้วยของเก่าเป็นของใหม่ล้วนเทียว อำกำเส ในอากาส  
วิชฺชุปฺปำโทว ประหนึ่งว่าในการเมฆทั้งสองกระทบกัน
บังเกิดแสงฟ้าแลบฉะนั้น อุปฺปชฺชนฺติ จ เมื่อประจวบพร้อม
กับเหตุแล้วย่อมบังเกิดมา วยนฺติ จ บังเกิดแล้วภายหลัง 
ให้ระงับดับไป (ใจความง่ายแล้ว).
 อนิธำนคตำ ภคฺคำ   ปุญฺโช นตฺถิ อนำคเต
 นิพฺพตฺตำเยว ติฏฺนฺติ  อำรคฺเค สำสปูปมำ.๘ 

๘ คาถานี้ยังหาที่มาไม่พบ สันนิษฐานว่าภัททันตะวิลาสมหาเถระท่านแต่งข้ึนเพ่ือสรุป 
 เนื้อหาธรรมบรรยายที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว
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 [ รูปนามท้ังหลาย มีสภาพถึงแล้วซึ่งความไม่ตั้งมั่น 
และมีสภาพที่แตกท�าลาย, กลุ่มก้อน (ของรูปนาม) ย่อมไม่มี
ในเวลาที่ยังมาไม่ถึง (มีอยู่ในปัจจุบันขณะ), การเกิดขึ้นและ
ตั้งอยู่ของรูปนามทั้งหลาย ก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด
บังเกิดขึ้นตั้งอยู่บนปลายเข็ม (ในขณะเดียวก็หล่นลง) ]
 ภคฺคำ รูปนามท้ังหลายบังเกิดขึ้นแล้ว ภายหลังให้
ระงบัดับไปนัน้ อนธิำนคตำ ประหนึง่ว่าเหมอืนไฟอนัดบัแล้ว 
ไม่มผีูใ้ดเก็บรกัษาไว้ได้ฉะนัน้ อนำคเต ในโอกาสแห่งอนาคต 
ปุญฺโช เพื่อโอกาสความรวบรวมแห่งรูปนามท้ังสองนั้น  
นตฺถิ หามีไม่, อำรคฺเค ในเคร่ืองกลึง สำสปูปมำ เหมือน 
เม็ดผักกาดฉะนั้น นิพฺพตฺตำเยว เป็นอยู่ขณะหนึ่งเท่านั้น  
ติฏฺนฺติ ย่อมตั้งอยู่ (ใจความง่ายแล้ว). 

๒. จ�ำแนกสมถภำวนำกับวิปัสสนำภำวนำ

 ภำเวตพฺพำ ปุนปฺปุน� วฑฺเฒตพฺพำติ ภำวนำ.๙ 
 [ ธรรมชาตใิด ทีบ่คุคลพงึให้เจรญิบ่อยๆ เพราะเหตนุัน้  
ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ภาวนา ]
๙ ภำเวติ กุสเล ธมฺเม อำเสวติ วฑฺเฒติ เอตำยำติ ภำวนำ.
  บุคคลย่อมยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญ ด้วยธรรมน้ี เพราะเหตุน้ัน ธรรมน้ี 
  ชื่อว่า ภาวนา.
  วิภาวินี. (บาลี) ๖๕/๒๕๓ (มจร.) 
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 ยำ ธมฺมชำติ สภาวธรรมใด ปุนปฺปุน� เนืองๆ  
ภำเวตพฺพำ วฑฺเฒตพฺพำ จง(ให้)เจริญ อิติ ตสฺมำ เพราะ
เหตุนั้น สำ ธมฺมชำติ สภาวธรรมนั้น ภำวนำ ชื่อว่า ภาวนา.
 ภาวนานัน้ม ี“สมถภำวนำ” “วปัิสสนำภำวนำ” สอง 
ในภาวนาทั้ง ๒ นี้ จะชี้แจงสมถภาวนาก่อน
 กิเลเส สเมตีติ สมโถ.๑๐ 
 [ ธรรมใดย่อมยังกิเลสทั้งหลายให้สงบระงับไป เพราะ
เหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่า สมถะ ]
 โย สมำธิ เอกัคคตาเจตสิกใด กิเลเส ยังกิเลสทั้งหลาย 
สเมติ ย่อมให้สงบ อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น โส สมำธิ  
เอกัคคตาเจตสิกนั้น สมโถ ชื่อว่า สมถะ.
 สมเถน ภำวนำ สมถภำวนำ.
 [ การให้กศุลธรรมเจริญด้วยสมถะ ชือ่ว่า สมถภาวนา ]
 สมเถน โดยเอกัคคตาคือสมาธิ ภำวนำ การเจริญ
บ่อยๆ สมถภำวนำ โดยเอกัคคตาเจตสิกสมาธิ การให้เจริญ
เนืองๆ.

๑๐ กำมจฺฉนฺทำทิเก ปจฺจนีกธมฺเม สเมตีติ สมโถ.
  ธรรมใดย่อมยงัธรรมทีเ่ป็นข้าสึก มกีามฉนัทะเป็นต้น ให้สงบระงบัไป เพราะเหตน้ัุน  
  ธรรมนั้น ชื่อว่า สมถะ.
  วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี)  ๒/๘๖๙/๕๗๗ (มจร.)
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 ตามใจความแห่งบทสมถะนั้น ได้ ๒ ประการ คือ  
เนื่องด้วยกามาวจรภาวนาอุปจารสมาธิ (และ) เนื่องใน 
มหัคคตอัปปนาสมาธิ
 ตามใจความแห่งบทภาวนา คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐  
อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร (อัปปมัญญา) ๔ เอกสัญญา  
(อาหาเรปฏิกูลสัญญา) ๑ เอกววัตถาน (จตุธาตุววัตถาน) ๑  
อรุปปะ (อรูป) ๔ รวมสมถภาวนา ๔๐ ใน ๔๐ นี้ กสิณ ๑๐  
อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ อานาปานัสสติ พรหมวิหาร ๔  
อรุปปะ (อรูป) ๔ รวมสมถภาวนา ๓๐ เท่านั้น ปฐมฌาน
เป็นต้น สามารถได้ซึง่อปุจารสมาธ(ิและ)อปัปนาสมาธทิัง้สอง 
ที่เหลือนอกนั้น พุทธานุสสติ เป็นต้น ทั้ง ๑๐ เหล่านี้ ได้แก่ 
อุปจารสมาธิ ๑ เท่านั้น
 ในการกระท� าความ เพี ยรสมถภาวนานั้ น  มี  
“ปริกัมมนิมิต” “อุคคหนิมิต” “ปฏิภำคนิมิต” ๓ ประการ
ดังน้ี ภาวนาน้ัน มี “ปริกัมมภำวนำ” “อุปจำรภำวนำ” 
“อัปปนำภำวนำ” ๓ 
 มีปถวีกสิณเป ็นต ้น  แห ่ งอารมณ ์นั้ น  ชื่ อว ่ า  
“ปริกัมมนิมิต” โดยจิตที่กระท�าอารมณ์ซึ่งปริกัมมนิมิต
เจริญอยู่เนืองๆ เช่นนี้ ชื่อว่า “ปริกัมมภำวนำ” ตามที ่
โยคีบุคคลได้เจริญ ปรากฏอารมณ์ในมโนทวารนั้น ชื่อว่า  
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“อุคคหนิมิต” โดยจิตท่ีกระท�าอารมณ์ซึ่งอุคคหนิมิตเจริญ
อยู่เนืองๆ นั้น ชื่อว่า “ปริกัมมภำวนำ” ตามที่โยคีบุคคล
อันเจริญแห่งอุคคหนิมิต ไม่เป็นมลทินประหนึ่งกระจก 
อันใสสะอาด และท่ีปรากฏสงบตั้งมั่นใสสะอาดยิ่งกว่า 
อุคคหนิมิต และเป็นอารมณ์ซึ่งพ้นจากสภาพปรมัตถธรรม 
นั้น ชื่อว่า “ปฏิภำคนิมิต” โดยจิตกระท�าอารมณ์ซึ่ง 
ปฏิภาคนิมิต จนกระทั่งโคตรภูซึ่งเจริญอยู่เนืองๆ นั้น ชื่อว่า  
“อุปจำรภำวนำ” “อุปจำรสมำธิ” “อุปจำรฌำน” ก็เรียก  
แต่โคตรภูจนกระทั่งได ้ป ัญจมฌาน โดยจิตการเจริญ 
เนืองๆ นั้น ช่ือว่า “อัปปนำภำวนำ” “อัปปนำสมำธิ”  
“อัปปนำฌำน” ก็เรียก แต่บังเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตแล้ว 
ราคะ โทสะ เป็นต้น กิเลสสงบ แห่งกามาวจรกุศลเป็น  
“สขิำปปัตตะ” ถงึแล้วซึง่สดุยอดแห่งสมาธิธรรม สมถบคุคล
อันได้แล้วซึ่งอุปจารภาวนาอุปจารสมาธินั้น แม้ต้องการ 
ซ่ึงฌาน ให้กระท�าความเพียรในทางฌานธรรม แม้เมื่อ
ต้องการซึ่งมรรคผลนิพพานแล้ว ให้กระท�าความเพียรซึ่ง
นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้น พร้อมกับวิสุทธิ ๗ ให้บริบูรณ์ 
สมถภาวนานั้น การเจริญกระท�าอารมณ์แต่ปถวีกสิณสภาพ
บัญญัตินั้น เป็นการปรากฏพอแล้ว 
 วิปัสสนาภาวนา คือ;
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 ขนฺธำทิสงฺขตธมฺเม อนิจฺจำทิวิวิธำกำเรน ปสฺสตีติ 
วิปสฺสนำ.๑๑ 
 [ ปัญญาใดย ่อมเห็นสังขตธรรมมีขันธ ์ เป ็นต ้น 
โดยอาการต่างๆ มีความไม่เที่ยงเป็นต้น เพราะเหตุนั้น  
ปัญญานั้น ชื่อว่า วิปัสสนา ]
 ยำ ปญฺญำ ปัญญาซ่ึงย่อมรู ้แล้วโดยบรรยายใด 
ขนฺธำทิสงฺขตธมฺเม มีขันธ์เป็นต้นอันจัดการปรุงแต่งซึ่ง 
รปูนามธรรมทัง้หลาย อนิจฺจำทวิิวิธำกำเรน มคีวามไม่เทีย่ง 
เป็นต้นโดยอาการต่างๆ นานา ปสฺสติ ให้เพ่งเห็น อิต ิ 
โดยเหตุนั้น สำ ปญฺญำ อันว่าปัญญานั้น วิปสฺสนำ ชื่อว่า 
วิปัสสนา ได้ซึ่งปัญญาในมหากุศลญาณสัมปยุต ๔.
 การกระท�าอารมณ์ขันธ์ ๕ สภาพปรมัตถธรรม คือ  
การเพ่งก�าหนดจ�าแนกไตรลักษณ์ ซึ่งอนิจจะ ทุกขะ อนัตตะ 
ซึ่งเรียกว่า “วิปัสสนำภำวนำ”
 เป็นท่ีหมายรู้ในล�าดับที่ขึ้นสู่วิสุทธิแห่งสมถภาวนา
(และ)วิปัสสนาภาวนาท้ังสองนั้น คือ สีลวิสุทธิ(และ) 
จิตตวิสุทธิทั้งสองนั้น เกี่ยวเนื่องด้วยสมถภาวนา(และ)
วิปัสสนาภาวนา 
๑๑ อนิจฺจำทิวเสน วิวิธำกำเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนำ.
  ปัญญาใดย่อมเห็นโดยอาการต่างๆ ด้วยสามารถแห่งลักษณะ ๓ มีลักษณะ 
 ท่ีไม่เที่ยงเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อ วิปัสสนา. วิภาวินีฏีกา. (บาลี)  
 ๔๓/๓๓๓ (มจร.)

-18-0930.indd   32 9/28/61 BE   3:05 PM



33

 จติตวสิทุธ ิคอื สมาธขินัธ์ มกีสณิเป็นต้น (เป็นอารมณ์) 
เจริญซ่ึงสมถอารมณ์ ขันธ์ ๕ วิปัสสนาอารมณ์ทั้งหลาย  
มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้น และวิสุทธิทั้ง ๕ ซึ่งเหลือนั้น เกี่ยวเนื่อง
ด้วยวิปัสสนาภาวนาเท่านั้น
 เพื่อที่จะให้บังเกิดเป็นทิฏฐิวิสุทธินั้น เป็นการรู้โดย
ก�าหนดจ�าแนกซึ่งรูปนาม คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ นี้ เรียกว่า  
นามรูปปริจเฉทญาณ แต่ญาณนี้เป็นต้น ด�าเนินการเพ่งไป
ตามล�าดับญาณแล้ว ย่อมรวมเป็นไปตามล�าดับวิสุทธิ ทั้งนี้
เป็นแบบวิธีทางซึ่งเจริญวิปัสสนาภาวนา
 การระงับดับกิเลสแห่งภาวนาทั้งสอง ซึ่งน่าสังเกตรู้  
ว่าในการมกีเิลส ๓ ชนดิ คอื อนสุยะ ปรยิฏุฐำนะ วตีกิกมะ๑๒  

๑๒ (กิเลส) อนึ่ง ในอรรถกถา ท่านนิยมจ�าแนกกิเลสเป็น ๓ ระดับ ตามล�าดับข้ันของ 
 การละด้วยสิกขา ๓ (เช่น วิ.อ. ๑/๒๒; ที.อ. ๑/๑๙; สงฺคณี.อ. ๒๓) คือ ๑. วีติกกมกิเลส  
 กเิลสอย่างหยาบ ท่ีเป็นเหตใุห้ล่วงละเมดิออกมาทางกายและวาจา เช่น เป็นกายทุจริต 
 และวจีทุจริต ละด้วยศีล (อธิศีลสิกขา) ๒. ปริยุฏฐำนกิเลส กิเลสอย่างกลางที่พลุ่งขึ้น 
 มาเร้ารุมอยูใ่นจิตใจ ดังเช่นนวิรณ์ ๕ ในกรณีท่ีจะข่มระงบัไว้ ละด้วยสมาธ ิ(อธจิิตตสกิขา)  
 ๓. อนุสยกิเลส กิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน อันยังไม่ถูกกระตุ้นให ้
 พลุง่ขึน้มา ได้แก่ อนสุยั ๗ ละด้วยปัญญา (อธปัิญญาสกิขา); ท้ังน้ี บางแห่งท่านแสดงไว้ 
 โดยอธิบายโยงกับพระไตรปิฎก คือกล่าวว่า อธิศีลสิกขำ ตรัสไว้เป็นพิเศษ 
 ในพระวินัยปิฎกๆ จึงว่าด้วยการละวีติกกมกิเลส, อธิจิตตสิกขา ตรัสไว้เป็นพิเศษ 
 ในพระสตุตนัตปิฎกๆ จงึว่าด้วยการละปริยฏุฐานกเิลส, อปัิญญาสกิขา ตรสัไว้เป็นพเิศษ 
 ในพระอภิธรรมปิฎกๆ จึงว่าด้วยการละอนุสยกิเลส.
  (พระพรหมคณุาภรณ์, พจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พ.ศ. ๒๕๕๑,  
 หน้า ๒๒-๒๓)
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ส่วนสมถภาวนานั้น เวลาขณะเพ่งอยู่ในฌาน สามารถสงบ
ได้แต่ปริยุฏฐานกิเลส วีติกกมกิเลส ทั้งสอง โดยตทังคปหาน 
วิกขัมภนปหาน เท่านั้น ไม่สามารถสงบระงับซึ่งอนุสยกิเลส
 วิป ัสสนาภาวนานั้น สามารถสงบระงับได ้ซึ่ ง 
อนุสยกิเลส ปริยุฏฐานกิเลส วีติกกมกิเลส โดยตทังคปหำน 
วกิขมัภณปหำน สมจุเฉทปหำน๑๓ ไม่ให้มเีศษเหลอื ควรให้
ระวงัในแบบวธิเีจริญสมถยานกิะ สทุธวปัิสสกยานกิะ โคตรภู
ซึ่งแสดงนี้ไม่ใช่โคตรภูในมรรควิถี เป็นโคตรภูในอัปปนาวิถี

๑๓ นิโรธ ๕ (ความดับกิเลส, ภาวะไร้กิเลสและไม่มีทุกข์เกิดขึ้น)
        ๑. วิกขัมภนนิโรธ (ดับด้วยข่มไว้ คือ การดับกิเลสของท่านผู้บ�าเพ็ญฌาน  
 ถึงปฐมฌาน ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น
        ๒. ตทังคนิโรธ (ดับด้วยองค์นั้นๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรม 
 ที่ตรงข้าม เช่น ดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่ก�าหนดแยกนามรูปออกได้ เป็นการดับ 
 ชั่วคราวในกรณีนั้นๆ
        ๓. สมจุเฉทนโิรธ (ดบัด้วยตดัขาด คือ ดบักเิลสเสรจ็สิน้เดด็ขาด ด้วยโลกตุตรมรรค  
 ในขณะแห่งมรรคนั้น ชื่อสมุจเฉทนิโรธ 
        ๔. ปฏิปัสสัทธินิโรธ (ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาด 
 ไปแล้ว บรรลโุลกตุตรผล กเิลสเป็นอนัสงบระงบัไปหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวายเพือ่ดบัอกี  
 ในขณะแห่งผลนั้นชื่อ ปฏิปัสสัทธินิโรธ 
        ๕. นิสสรณนิโรธ (ดับด้วยสลัดออกได้ หรือดับด้วยปลอดโปร่งไป คือ ดับกิเลส 
 เสรจ็สิน้แล้ว ด�ารงอยูใ่นภาวะทีก่เิลสดบัแล้วนัน้ยัง่ยนืตลอดไป ภาวะน้ันชือ่นิสสรณนิโรธ  
 ได้แก่อมตธาตุ คือ นิพพาน
  ปหำน ๕ (การละกิเลส) วิมุตติ ๕ (ความหลุดพ้น) วิเวก ๕ (ความสงัด,  
 ความปลีกออก) วิรำคะ ๕ (ความคลายก�าหนัด, ความส�ารอกออกได้) โวสสัคคะ ๕  
 (ความสละ, ความปล่อย) ก็อย่างเดียวกันทั้งหมด
  (พระพรหมคณุาภรณ์, พจนำนกุรมพุทธศำสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑,  
 หน้า ๑๖๖-๑๖๗)
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๓. แสดงผลพเิศษ ๗ ประกำร แห่งสตปัิฏฐำนโดยย่อ

 เอกำยโน อย� ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตำน� วิสุทฺธิยำ  
โสกปริเทวำน� สมติกฺกมำย ทุกฺขโทมนสฺสำน� อตฺถงฺคมำย 
ญำยสฺส อธิคมำย นิพฺพำนสฺส สจฺฉิกิริยำย ยทิท� จตฺตำโร 
สติปฏฺำนำ.๑๔ 
 [ ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย หนทางนีเ้ป็นทีไ่ปทางเดยีว เพือ่
ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อความก้าวล่วงความเศร้า 
และความร�่าไร เพ่ือความดับทุกข์และความเสียใจ เพื่อ
บรรลุอริยมรรค เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ ]
 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ จตฺตำโร ๔ ประการ ยทิท� เย อิเม 
สติปฏฺำนำ สติปัฏฐานทั้งหลายใด สนฺต ิมี ตทิท� เต อิเม 
สติปฏฺำนำ สติปัฏฐานทั้งหลายนั้น เอกำยโน เป็นหนทาง
ด�าเนินสู่พระนิพพานทางเดียว โหนฺติ ย่อมมี สตฺตำน� แห่ง
สัตว์ทั้งหลาย วิสุทฺธิยำ เพื่อให้เป็นการสะอาดจากกิเลส  
โสกปริเทวำน� การเป็นห่วงการร้องไห้ร�่าไรท้ังหลาย  

๑๔ มหาสติปฏฺานสุตฺต. ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๓/๓๒๕ (สฺยา.)
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สมติกฺกมำย เพ่ือจะให้ก้าวล่วงเสีย ทุกฺขโทมนสฺสำน�  
การเป็นทุกข์กายใจ อตฺถงฺคมำย เพื่อจะให้ถึงซึ่งความระงับ 
ญำยสฺส ซ่ึงอริยมรรค อธิคมำย เพื่อจะให้ได้ นิพพำนสฺส 
ซึ่งพระนิพพาน สจฺฉิกิริยำย เพื่อกระท�าเฉพาะหน้า โหติ มี.
 ใจความว่า “กำยำฯ เวทนำฯ จิตตำฯ ธัมมำฯ”  
สติปัฏฐานท้ัง ๔ นี้ มีแต่หนทางๆ เดียวที่จะด�าเนินไปสู ่
พระนิพพาน ผลพิเศษอันโยคีบุคคล ซึ่งด�าเนินไปในหนทาง
สติปัฏฐาน ซึ่งได้รับเสวยนั้นคือ
 (๑)  ผลแห่งการปราศจากสะอาดจากกิเลส
 (๒)  ผลซึ่งพ้นจากการเป็นห่วงเป็นใย
 (๓)  ผลซึ่งพ้นจากการทุกข์โศกร�่าไรร้องไห้
 (๔)  ผลซึ่งพ้นจากกายเป็นทุกข์
 (๕)  ผลซึ่งพ้นจากใจเป็นทุกข์
 (๖)  ผลซึ่งได้อริยมรรค
 (๗)  ผลซึ่งได้กระท�าเฉพาะหน้าพระนิพพานในภพนี้
 พระพุทธองค์ทรงเทศนาในพระบาฬีสติปัฏฐานว่า 
ย่อมจักได้ผล ๗ ประการดังนี้ สมควรผู้เป็นพุทธภาษา คือ 
คฤหัสถ์ บรรพชิต ทั้งหลาย เจริญสติปัฏฐานธรรม เพื่อจะ
ได้รับผลพิเศษ ๗ ประการ ทุกบุคคลเช่นนี้ โดยให้สติเพื่อจะ
โปรดแก่สัตว์ทั้งหลาย โดยทรงสั่งสอนสังเขป คือ
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 มำ ปมำทตถฺ ภกิขฺเว ปจฉฺำ วิปปฺฏสิำรโิน มำ อหวุตถฺ 
ตุมฺหำก� เอต� พุทฺธำนุสำสนี.๑๕ 
 [ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ อย่าเป็นผู้ประมาท, 
พวกเธออย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลัง, ข้อนี้เป็น
ค�าพร�่าสอนโดยปกติของพระพุทธเจ้าแก่พวกเธอ ]
 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ มำ ปมำทตฺถ จงอย่ามีการหลงลืม 
พ้นจากสติ ตุมฺหำก� ซึ่งเธอทั้งหลาย ปจฺฉำ ในเวลาภายหลัง 
ซ่ึงล่วงพ้นจากศาสนามาแล้ว วิปฺปฏิสำริโน เพราะไม่ได้
กระท�าความเพยีรสตปัิฏฐานธรรม ด้วยเป็นทีโ่ทมนสัน้อยใจ
ว่า ไม่ได้ผลพเิศษ ๗ ประการ มำ อหวุตถฺ จงอย่าได้เป็น, เอต� 
การซ่ึงทรงสั่งสอนตักเตือนเช่นนี้ พุทฺธำน� อันพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย อันได้ตรัส(รู้)แล้วนับประมาณด้วยเมล็ดทรายใน
พระมหาสมุทร อนุสำสนี การทรงสั่งสอนเสมอไม่ขาดแด่
บริษัท ๔ เนืองๆ เทียว (เป็นใจความง่ายแล้ว).  
 การเพ่งหมายจ�าสติปัฏฐาน ๔ ในขันธ์แห่งกายนี้  
ว่ากายอยู่เนืองๆ นั้น ชื่อว่า “กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน” 
เพ่งหมายจ�าในเวทนา ว่าเวทนาอยู่เนืองๆ นั้น ชื่อว่า  
“เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำน” เพ่งหมายจ�าในจิต ว่าจิต 

๑๕ ปาฐะนีย้งัไม่พบท่ีมา แต่มีความคล้ายคลึงกับปาฐะนี ้ “ฌำยถำนนฺท มำ ปมำทตถฺ มำ  
 ปจฉฺำ วปิปฺฏิสำรโิน อหวุตถฺ อย� โว อมหฺำก� อนสุำสนตี”ิ ส�.ม. (บาล)ี ๑๙/๗๒๓/๒๑๐  
 (สฺยา.)
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อยู่เสมอเนืองๆ นั้น ชื่อว่า “จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำน” 
เพ่งหมายจ�าในนีวรณธรรมเป็นต้น ว่านีวรณธรรมเป็นต้น 
อยู่เนืองๆ นั้น ชื่อว่า “ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน” 
 “เอกเวฬุ จตุธำ ฉินฺทนฺโต วิย” 
 [ เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ล�าหนึ่งให้เป็น ๔ ท่อน ]
 เอกเวฬุ ไม้ไผ่ล�าหนึ่ง จตุธำ กระท�าให้เป็น ๔ ท่อน  
ฉินฺทนฺโต วิย ประหนึ่งว่าตัดแล้ว สตึ ซึ่งสติ ทฏฺพฺโพ  
ให้พึงจ�า.
 โดยเทศนานัย สติปัฏฐานมี ๔ โดยปฏิปัตติกกมนัย 
ล�าดับการปฏิบัติ คือสติอันเดียวเท่านั้น เปรียบประหนึ่งว่า 
ไม้ไผ่ล�าหนึ่งตัด ๔ ท่อน เหมือนเช่นนั้น สติปัฏฐาน ๔ นั้น 
เพราะมีสติเป็นท่ีสุด สตินี้เป็นอันเดียวเทียว (ในค�าบทว่า 
“สติปัฏฐาน” นั้น ได้ชี้แจงมาแล้ว)
 ข้อที่ควรระวัง โดยสามัญเรียกว่า “สติปัฏฐำน” ก็ดี  
สติปัฏฐานซึ่งเนื่องด้วยสมถภาวนา สติปัฏฐานซึ่งเนื่อง
ด้วยวิปัสสนาภาวนา มี ๒ ใน ๒ ชนิดนี้ เพ่งดูตามแบบ
หนทางสติปัฏฐาน บังเกิดอุคคหนิมิต ปรากฏสมถนิมิตแห่ง 
สติปัฏฐานนั้น ชื่อว่า สติปัฏฐานซึ่งเนื่องด้วยสมถภาวนา, 
สภาพไตรลกัษณ์ มอีนจิจะเป็นต้น ซึง่เหน็ชัดว่าเป็นวปัิสสนา
นิมิตแห่งสติปัฏฐานนั้น ชื่อว่า สติปัฏฐานซึ่งเนื่องด้วย
วิปัสสนาภาวนา
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 ในหนังสือนี้ จักแสดงตามแบบสติปัฏฐานอันเนื่อง
ด้วยวิปัสสนาภาวนา โดยวิธีกระท�าความเพียรแห่งหมายจ�า
โดยย่อต่อไป แบบวธิซีึง่แสดงสมถะ มเีป็นต�าราแบบแผนกนั
มากมาย ขอให้ดูเอาตามแบบนั้นๆ เทอญ

๔. แสดงกำรเพ่งหมำยจ�ำกำยำนุปัสสนำ
(อิริยำบถ) โดยย่อ

 
 อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ อำตำปี 
สมฺปชำโน สติมำ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌำโทมนสฺส�.๑๖ 
 [ ดูก ่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ้]
 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ อิธ ในพระศาสนานี้ ภิกฺข ุสงฆ์นั้น  
อำตำป ีเป็นผู้มีความเพียรพร้อมด้วยสัมมัปปธานเผาผลาญ
ละซึ่งกิเลส สมฺปชำโน ประกอบพร้อมแล้วปัญญาอันรู้ซึ่ง
ความจริง สติมำ มีสติเด่นชัด โลเก ในโลกคืออุปาทานขันธ์ 
อภิชฺฌำโทมนสฺส� ซึ่งโลภะโทสะ วิเนยฺย ละหายแล้ว กำเย 
ในขันธกายนี ้กำยำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�าอยูว่่ากายเนอืงๆ 
วิหรต ิย่อมอยู่.  
๑๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓/๖๒ (สฺยา.)
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 ในขนัธ์แห่งกายของตนนี ้เมือ่ได้เพ่งหมายจ�า ว่ากายอยู่
เนอืงๆ เช่นนีแ้ล้ว ย่อมรูค้วามจรงิแห่งรปูนามในขนัธ์แห่งกาย 
ซึ่งยินดี คือสภาพโลภะ การไม่ยินดี คือสภาพโทสะ เหล่านี้
จักเสื่อมหายระงับดับไป (วิธีเพ่งหมายจ�าในอิริยาบถ ๔)
 ปุน จปร� ภิกฺขเว ภิกฺขุ คจฺฉนฺโต วำ คจฺฉำมีติ  
ปชำนำติ, ิโต วำ ิโตมฺหีติ ปชำนำติ, นิสินฺโน วำ  
นิสินฺโนมฺหีติ ปชำนำติ, สยำโน วำ สยำโนมฺหีติ ปชำนำติ.  
ยถำ ยถำ วำ ปนสฺส กำโย ปณิหิโต โหติ, ตถำ ตถำ  
นมฺปชำนำติ. อิติ อชฺฌตฺต� วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ.๑๗ 
 [ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัด
ว่าเราเดิน, เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน, เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่าเรานั่ง,  
เมื่อนอนก็รู ้ชัดว่าเรานอน, หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการ 
อย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ, ภิกษุย่อมพิจารณาเห็น
กายในกายภายในบ้าง...ด้วยประการฉะนี ้]
 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ ปุน จ อีกอย่างหนึ่ง อปร� อื่น ภิกฺขุ 
สงฆ์นั้น คจฺฉนฺโต วำ ในเมื่อเวลาไป คจฺฉามีติ นามใช้รูป
จึงไปดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้ด้วยปัญญา, โิต วำ เม่ือเวลา
ยืน โิต นามใช้รูปจึงยืน อมฺห ิย่อมเป็น อิติ ดังนี้ ปชำนำติ  
รู้ด้วยปัญญา, นิสินฺโน วำ ในเมื่อเวลานั่ง นิสฺสินฺโน นามใช้

๑๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
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รูปจึงนั่ง อมฺห ิ ย่อมเป็น อิต ิ ดังนี้ ปชำนำต ิ รู้ด้วยปัญญา,  
สยำโน วำ ในเมื่อเวลานอน สยำโน นามใช้รูปจึงนอน อมฺหิ 
ย่อมเป็น อิติ ดังนี้ ปชำนำต ิรู้ด้วยปัญญา, ยถำ ยถำ วำ ปน  
การไป การยนื เป็นต้น โดยอาการใดๆ อสสฺ อนัโยคบีคุคลนัน้ 
กำโย กายแห่งขนัธ์นัน้ ปณหิโิต ย่อมให้ปรงุแต่งเปลีย่นแปลง
อยู่ต่างๆ นานา โหต ิย่อมเป็น, ตถำ ตถำ โดยอาการทัง้หลาย 
เหล่านั้น น� ซ่ึงขันธกายน้ี ปชำนำติ ย่อมรู้ด้วยปัญญา,  
อิติ ดังนี้ อชฺฌตฺต� ซึ่งบังเกิดเป็นภายในสันดานนั้น กำเย วำ 
ในขนัธกายกด็ ีกำยำนปุสสฺ ีย่อมเพ่งหมายจ�าว่าขนัธกายอยู่
เนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่. (เพื่อผู้ใหญ่ เด็กทั้งหลายจักได้เข้าใจ 
ได้เขียนตามใจความของอรรถกถาดังนี้)
 วิธีกระท�าความเพียรเพ่งหมายจ�า คือ เวลา “ไป” 
ให้ท�าหมายจ�าว่า “ไปอยู่” เวลา “ยืน” ให้ท�าหมายจ�าว่า  
“ยืนอยู่” เวลา “นั่ง” ให้ท�าหมายจ�าว่า “นั่งอยู่” เวลา 
“นอน” ให้ท�าหมายจ�าว่า “นอนอยู่” ในเมื่อเวลากิริยา
อาการแห่งกายทั้งหลายปรุ่งแต่งเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีอาการ
แห่งกาย ขนานเรียกอย่างไร ให้ท�าหมายจ�าเรียกตาม 
อาการนั้นๆ เมื่อได้กระท�าการหมายจ�าในทุกๆ อาการไป 
ทุกๆ อาการยืน ทุกๆ อาการนั่ง ทุกๆ อาการนอน และ 
ในทุกๆ อาการแห่งกายท่ีเปลี่ยนแปลงยักย้ายในอิริยาบถ 
ทั้ง ๔ โดยสติแห่งปัจจุบันธรรมพร้อมกันเช่นนี้แล้ว โลภะ  
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โทสะ โมหะ ก็ไม่มีโอกาสที่จะบังเกิดเป็นขึ้นได้ เช่นนี้ 
จิตก็ผ่องใสตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิแล้ว ก็รู้แจ้งแทงตลอด เป็น 
ภาวนามยปัญญา บงัเกดิข้ึนมาโดยล�าพังเอง ภาวนามยปัญญานี้  
มีฤทธิ์พิเศษ ก�าหนดจ�าแนกสามารถรู้ซึ่งความจริง 
 การก�าหนดจ�าแนกรูซ้ึง่ความจรงินัน้ดังนี ้สภาพอาการ
ที่ไปนั้น “รูปธรรม” รู้ซึ่งสภาพไปนั้น “นำมธรรม” เพราะ
จติ คอื นาม เป็นผูใ้ช้ซึง่ขันธกาย คือความรวมแห่งรูปนีใ้ห้ไป 
รูปธรรมจึงได้ไป รูปนามทั้งสองประจวบกันแล้ว จึงสามารถ
เป็นอิริยาบถการไป ฝ่ายภาวนามยญาณ ก�าหนดจ�าแนกรู้ 
ซึ่งความมีจริงเป็นจริงข้ึนมา เมื่อได้รู้ข้ึนมาเช่นนั้น โดย
สามารถละถอนปลดิท้ิงเสยีซึง่เสีย้นอันใหญ่ คอื สกักายทฏิฐิ  
อัตตทิฏฐิ พ้นจากทิฏฐิภัยอันใหญ่หลวง เป็นโอกาสทุเลาได้ 
ดังนี้
 ในอิริยาบถการยืน สภาพการยืนนั้น “รูปธรรม” 
สภาพซึ่งรู้ว่ายืนนั้น “นำมธรรม” ในอิริยาบถนั่ง สภาพ
อาการนั่งน้ัน “รูปธรรม” สภาพรู้ว่านั่งน้ัน “นำมธรรม” 
ในอิริบาบถการนอนนั้น สภาพอาการนอนนั้น “รูปธรรม” 
สภาพรูว่้านอนนัน้ “นำมธรรม” ประหนึง่เหมอืนได้รูก้ารไป 
ในอิริยาบถ อาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงยักย้ายทั้งมวล
ในอิริยาบถทั้งหลาย เมื่อได้กระท�าการเพ่งหมายจ�าเจริญ
เนืองๆ มากครั้งแล้ว สภาพรูปนามก็จะปรากฏรู้เห็นขึ้นมา
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อย่างชัดเจน (การที่จะได้รู้เห็นในรูปนามเป็นไตรลักษณ์ คือ  
ลักษณญาณนั้น จะชี้แจงในสัมมสนญาณต่อไป)
 เมื่อได้เพ่งหมายจ�าให้เจริญมากแล้ว รู้เห็นปรากฏ
สภาพรูปนามในอัชฌัตตะภายในขันธกายในอิริยาบถ ๔  
เช่นนีแ้ล้ว โดยความสามารถแห่งภาวนามยปัญญา “พหทิธฺำ 
วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ”๑๘ ตามซึ่งทรงเทศนาดังนี้ 
กล่าวคือ พหิทธะท้ังโลกนี้ ในญาณแห่งโยคีบุคคล ก็จะ
ปรากฏข้ึนมาว่า มีแต่รูปนามท้ังสองเท่านั้นเป็นความจริง 
“พูดไม่เชื่อ ได้พบแล้วจึงจะรู้” กล่าวเช่นนี้ จะได้รู้จริงเม่ือ
ตอนกระท�าเพียรด้วยตนเอง เป็นการลึกซ้ึงสุขุมคัมภีรภาพ
ยิ่งนัก

๕. แสดงกำรเพ่งหมำยจ�ำเจริญในสัมปชัญญะ 
๗ ประกำร โดยย่อ

 ปุน จปร� ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต  
สมฺปชำนกำรี โหติ, อำโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชำนกำรี โหติ,  
สมฺมิญฺชิเต ปสำริเต สมฺปชำนกำรี โหติ, สงฺฆำฏิปตฺต- 
จีวรธำรเณ สมฺปชำนกำรี โหติ, อสิเต ปีเต ขำยิเต สำยิเต 

๑๘ ที.ม. (บาลี) ๑๑/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
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สมปฺชำนกำร ีโหต,ิ อจุจฺำรปสสฺำวกมเฺม สมฺปชำนกำร ีโหติ,  
คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชำคริเต ภำสิเต ตุณฺหีภำเว  
สมฺปชำนกำรี โหติ. อิติ อชฺฌตฺต� วำ กำเย กำยำนุปสฺสี  
วหิรต,ิ พหทิธฺำ วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรต,ิ อชฌฺตตฺพหทิธฺำ 
วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ, สมุทยธมฺมำนุปสฺสี วำ  
กำยสฺมึ วิหรติ, วยธมฺมำนุปสฺสี วำ กำยสฺมึ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมำนุปสฺสี วำ กำยสฺมึ วิหรติ.๑๙  
 [ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุย่อมท�าความ
รู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ใน
การคูเ้ข้า ในการเหยยีดออก ในการทรงผ้าสงัฆาฏบิาตรและ
จวีร ในการฉนั การดืม่ การเค้ียว การล้ิม ในการถ่ายอจุจาระ
และปัสสาวะ ย่อมท�าความรู้สึกตัว ในการเดิน การยืน  
การนัง่ การหลบั การตืน่ การพดู การนิง่ ดงัพรรณนามาฉะนี้  
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณา 
เห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย 
ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ 
เกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมใน 
กายบ้าง พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่ม
ในกายบ้าง ย่อมอยู่ ]

๑๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๖/๓๒๘ (สฺยา.)
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 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ ปุน จ อีกอย่างหนึ่ง อปร� อื่น ภิกฺขุ 
สงฆ์ อภิกฺกนฺเต เมื่อขึ้นไปข้างหน้า ปฏิกิกนฺเต เมื่อถอยหลัง  
สมฺปชำนกำรี ย่อมกระท�าโดยปัญญาพิจารณาขึ้นข้างหน้า
และถอยหลัง โหติ ย่อมมี, อำโลกิเต เมื่อดูตรงๆ วิโลกิเต  
เมื่อดูข้างๆ สมฺปชำนกำรี ย่อมกระท�าพิจารณาด้วยปัญญา
ดูตรงๆ และดูข้างๆ โหติ ย่อมมี, สมฺมิญฺชิเต มือเท้า 
ซ่ึงเหยียดและงอ ปสำริเต มือเท ้าซึ่งงอและเหยียด  
สมฺปชำนกำรี พิจารณาด้วยปัญญาแล้วย่อมกระท�าซึ่ง 
การงอเหยียด โหติ ย่อมมี, สงฺฆำฏิปตฺตจีวรธำรเณ เมื่อ
ทรงซึ่งสังฆาฏิ บาตร จีวร โหติ ย่อมมี, อสิเต เมื่อกิน ปีเต  
เมื่อดื่ม ขำยิเต เมื่อเคี้ยว สำยิเต เมื่อลิ้ม สมฺปชำนกำรี  
พจิารณาด้วยปัญญาแล้วกนิ ดืม่ เคีย้ว และลิม้รส โหต ิย่อมม,ี  
อุจฺจำรปสฺสำวกมฺเม เมื่อปล่อยซ่ึงมูตร คูถ สมฺปชำนกำรี 
พิจารณาด้วยปัญญาแล้วย่อมกระท�าการปล่อยซึ่งมูตร คูถ 
โหติ ย่อมมี, คเต เมื่อไป เิต เมื่อยืน นิสินฺเน เมื่อนั่ง สุตฺเต  
เมื่อนอน ชำคริเต เมื่อตื่น ภำสิเต เมื่อพูด ตุณฺหีภำเว  
เมื่ออยู่นิ่งๆ สมฺปชำนกำรี พิจารณาด้วยปัญญาแล้วไป 
ยืน นั่ง นอน ตื่น พูด และอยู่นิ่งๆ โหต ิ ย่อมมี, อิติ ดังนี้  
อชฌฺตตฺ� วำ ในสนัดานแห่งตน กำเย ในรปูกาย กำยำนุปสฺสี  
ย่อมเพ่งซึ่งรูปกายอยู่เนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่ พหิทฺธำ วำ  
ในสันดานภายนอก กำเย ในหมู่รูป กำยำนุปสฺสี ย่อมเพ่ง 
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ในหมู่รูป วิหรติ ย่อมอยู่, อชฺฌตฺตพหิทฺธำ วำ ในสันดาน 
แห่งตนเป็นครัง้คราว ในสนัดานภายนอกเป็นครัง้คราว กำเย 
ในรูปกาย กำยำนุปสฺสี ย่อมเพ่งซึ่งรูปกายเนืองๆ วิหรติ  
ย่อมอยู,่ กำยสมฺ ึในรปูกาย สมทุยธมมฺำนุปสสฺ ีวำ ย่อมเพ่งซึง่
การบังเกิดเป็นอยู่เนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่, กำยสฺมึ ในรูปกาย  
วยธมฺมำนุปสฺสี วำ ย่อมเพ่งซึ่งสภาพเสื่อมดับอยู่เนืองๆ  
วหิรต ิย่อมอยู,่ กำยสมฺ ึในรปูกาย สมทุยวยธมฺมำนุปสฺสี วำ  
ย่อมเพ่งซ่ึงการบังเกิดและสภาพเสื่อมดับอยู่เนืองๆ วิหรติ 
ย่อมอยู่.  
 หมายเหต ุในอริยิาบถปัพพะน้ันให้ถอืเอาการไป การยนื  
การนั่ง การนอน โดยการยาวนาน แต่ในสัมปชัญญปัพพะนี้  
ให้ถือเอา การไป การยืน การนั่ง การนอนเพียงเล็กน้อย
 แต่ในสัมปชัญญปัพพะนี้ วิธีเพ่งหมายจ�าท�าวิปัสสนา 
คือ เมื่อขึ้นไปข้างหน้า หมายจ�าว่า “ขึ้นข้ำงหน้ำอยู่”  
เมื่อถอยหลัง ท�าหมายจ�าว่า “ถอยหลังอยู่” เม่ือดูตรงๆ  
ท�าหมายจ�าว่า “ดูอยู่” เมื่อดูเอียงๆ หมายจ�าว่า “ดูอยู่”  
เมือ่งอมอื หมายจ�าว่า “งออยู่” เท้างอ หมายจ�าว่า “งออยู่”  
มือเหยียด หมายจ�าว่า “เหยียดอยู่” เท้าเหยียด หมายจ�าว่า  
“เหยียดอยู่” หยิบผ้าและจีวรทั้งหลายแล้ว หมายจ�าว่า 
“หยิบอยู่” ห่ม หมายจ�าว่า “ห่มอยู่” ครอง หมายจ�าว่า 
“ครองอยู่” ถือหม้อถ้วยบาตรท้ังหลายแล้ว หมายจ�าว่า  
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“ถืออยู ่” ยก หมายจ�าว่า “ยกอยู ่” กิน หมายจ�าว่า  
“กินอยู่” ดื่ม หมายจ�าว่า “ดื่มอยู่”  เคี้ยว หมายจ�าว่า  
“เคี้ยวอยู ่” ลิ้ม หมายจ�าว่า “ล้ิมอยู ่” เม่ือปล่อยคูถ  
หมายจ�าว่า “ปล่อยอยู่” ปล่อยมตูร หมายจ�าว่า “ปล่อยอยู่”   
ไป หมายจ�าว่า “ไปอยู ่” ยืน หมายจ�าว่า “ยืนอยู ่”  
นั่ง หมายจ�าว่า “น่ังอยู่” นอน หมายจ�าว่า “นอนอยู่”  
ตื่น หมายจ�าว่า “ตื่นอยู่” พูด หมายจ�าว่า “พูดอยู่” อยู่นิ่งๆ 
หมายจ�าว่า “นิ่งๆ อยู่” 
 รวมใจความที่ต้องการก็คือทุกอาการแห่งกาย ที่
เปล่ียนแปลงเคลื่อนไหว ทุกอาการท่ีกระท�า ที่ต้องหมาย
จ�าอยู่นี้ เรียกว่า “กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” ตามที่ในการ
เพ่งหมายจ�า “ไปอยู่” “มาอยู่” เป็นต้น ที่เพ่งหมายจ�าเช่นนี้  
ชื่อว่า เพ่งหมายจ�าซ่ึง “อัชฌัตตกำย” เม่ือจับ “จับอยู่” 
เมื่อถือ “ถืออยู่” เมื่อยก “ยกอยู่” เป็นต้น ที่ต้องท�าหมาย
จ�าเช่นนี้ ชื่อว่า เพ่งหมายจ�าซึ่ง “พหิทธกำย” อย่างนี้แสดง
เพื่อจะให้รู้วิธีเพ่งหมายจ�าอย่างย่อ เมื่อกระท�าความเพียร
จริงจังแล้ว การท่ีจะต้องกระท�าหมายจ�าในกิริยาอาการ 
ทัง้หลายมากมายยิง่นกั เมือ่ได้กระท�าหมายจ�าในอาการของ
กายทกุๆ อาการท่ีเปล่ียนแปลง ได้กระท�าหมายจ�าไปตลอดไป 
เสมอไม่ขาด ได้ท�าหมายจ�าเจริญเนืองๆ มากครั้งเช่นนี้แล้ว 
โลภะ โทสะ โมหะ คือกิเลสทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะบังเกิด
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และโอกาสที่จะเข้า สติห้ามปรามปิดบังไว้ได้เช่นนี้แล้ว  
จิตก็ผ่องใสตั้งมั่น สมาธิมีก�าลังแรงกล้าขึ้นมา เพราะสมาธินี้  
(ในที่นี้เป็นขณิกสมาธิ) ปัญญาธรรมก็จะบังเกิดโผล่ขึ้นมา 
ปัญญาธรรมนี้ คือ “สมฺปชำนกำรี โหติ” ดังนี้๒๐ ตามซึ่งได้
ชี้แจงมาแล้ว พิพากษาชี้ขาดตัดสินทีเดียว

๒๐ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) อธิบายไว้ว่า “อุปจำรสมำธิมีก�ำลังสำมำรถขจัด 
 นิวรณ์ได้ ท�ำให้เกิดจิตตวิสุทธิ น�ำไปสู ่กำรพัฒนำวิปัสสนำปัญญำจนบรรลุ 
 อรหัตตผลได้ในท่ีสุด และมีบุคคลจ�ำนวนมำกได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยวิธีนี ้ 
 อนึง่ ในมหำสตปัิฏฐำนสตูรและพระสตูรอืน่ๆ กล่ำวระบวุ่ำ กำรก�ำหนดรูต้ำมหมวด 
 อิริยำบถที่ก่อให้เกิดอุปจำรสมำธิอย่ำงเดียว สำมำรถท�ำให้บรรลุอรหัตตผลได้”  
 โดยท่านอ้างถึงข้อความจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคไว้ในเชิงอรรถหน้า ๑๒๕ ว่า “ทุวิโธ หิ  
 สมาธิ อุปจารสมาธิ จ อปฺปนาสมาธิ จ. ทฺวีหากาเรหิ จิตฺต� สมาธิยติ อุปจารภูมิย� วา  
 ปฏิลาภภูมิย� วา. ตตฺถ อุปจารภูมิย� นีวรณปฺปหาเนน จิตฺต� สมาหิต� โหติ. ปฏิลาภภูมิย�  
 องฺคปาตุภาเวน.” (วิสุทฺธิ. ๑/๕๘/๑๓๗ มจร.) แปลความว่า “โดยแท้จริงแล้ว สมำธิมี  
 ๒ ประกำร คือ อุปจำรสมำธิและอัปปนำสมำธิ จิตย่อมตั้งมั่นด้วยอำกำร ๒ อย่ำง  
 ในฐำนะแห่งอปุจำรสมำธิหรอืในฐำนะทีบ่รรลอุปัปนำสมำธ ิในบรรดำสมำธเิหล่ำนัน้  
 จิตย่อมต้ังม่ันด้วยกำรละนิวรณ์ในฐำนะแห่งอุปจำรสมำธิ และตั้งมั่นด้วยควำม 
 ปรำกฏแห่งองค์ฌำนในฐำนะทีบ่รรลอุปัปนำสมำธ”ิ และท่านยงัอ้างถึงข้อความจาก 
 พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงการก�าหนดรู้ตามหมวดอิริยาบถ ก่อให้เกิด 
 อุปจารสมาธิซึ่งสามารถขจัดนิวรณ์ได้ ท�าให้เกิดจิตตวิสุทธิ พัฒนาวิปัสสนาปัญญาจน 
 บรรลอุรหตัตผลได้ ไว้ในเชงิอรรถหน้า ๑๒๖ ว่า “อตฺถ ิกาโยต ิวา ปนสสฺ สต ิปจจฺปุฏฺตา  
 โหติ ยาวเทว าณมตตฺาย ปฏสิสฺตมิตตฺาย. อนสิสฺโิต จ วหิรต ิน จ กิจฺ ิโลเก อปุาทยิต.ิ  
 เอวมปฺ ภกิขฺเว ภกิขฺ ุกาเย กายานุปสสฺ ีวิหรติ” (ท.ีม. ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ สยฺา.) แปลความว่า  
 “เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่ำงหนึ่ง คือ สติของเธอย่อมปรำกฏว่ำมีเพียงกองรูป เพื่อ 
 ปัญญำและกำรระลกึรู้ยิง่ๆ ขึน้ไปเท่ำนัน้ เธอเป็นผูอ้ยูอ่ย่ำงไม่ถกูตณัหำและทิฏฐเิข้ำ 
 อิงอำศัย และไม่ถือมั่นอะไรในโลกนี้, ภิกษุทั้งหลำย ด้วยกำรปฏิบัติอย่ำงนี้แล ภิกษ ุ
 ชือ่ว่ำตำมรูใ้นกองรปูว่ำเป็นกองรปูอยู่” [ธัมมจักกัปปวัตนสตูร, พระโสภณมหาเถระ  
 (มหาสีสยาดอ) อธิบาย, พระคันธาสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียงจากภาษาพม่า,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๒๕-๑๒๖]
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 จ�าแนกก�าหนดชี้ขาดตัดสินอย ่างไรนั้น คือใน
สัมปชัญญะ ๗ สถาน ไปหน้า ถอยหน้า ดูตรงๆ ดูข้างๆ ไป  
ยืน นั่ง นอน เป็นต้น สภาพอาการที่ต้องกระท�าเหล่านี้  
คือ “รูปธรรม” สภาพท่ีรู ้ในอาการทั้งหลายที่กระท�า
เปล่ียนแปลงเคลือ่นไหวเหล่านัน้ว่า “นำมธรรม” นัน้เป็นครัง้
แรกที่ชี้ขาดแล้ว ภายหลังครั้งที่สอง ก็คือในอาการทั้งหลาย 
เหล่านั้น รูปนามทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่โดยขณะหนึ่งนั้น คือ 
“สมุทยวยธมฺมำนุปสฺสี วำ” ดังนี้ ตามซึ่งชี้แจงมาแล้ว 
อาการแห่งกายอันตั้งขณะหนึ่ง แต่อิริยาบถอันหนึ่งสู ่
อิริยาบถอันหนึ่ง ไม่มีการติดต่อเปลี่ยนแปลงย้ายข้ามไปสู่
อิริยาบถอีกอันหนึ่งอย่างใด บังเกิดขึ้นแล้วย่อมระงับดับไป
ในเฉพาะอิริยาบถนั้นเท่านั้น คือเป็นสภาพ “อนิจจัง” ดังนี้ 
เพราะภัยแห่งรูปนามท้ังหลาย ซ่ึงต้องเกิดดับอยู่เช่นนั้น  
เป็นสภาพความล�าบาก คอื “ทุกข์” รปูนามทัง้หลายเหล่านัน้  
เพราะไม่พ้นจากความเกิดดับ ความล�าบากคือความทุกข์ 
ไม่ใช่เป็นการส�าหรบัยึดถอืว่า เรา กายของเรา ดงันีเ้ป็นสภาพ 
“อนตัตำ” ตามซึง่ปัญญาธรรมชีข้าดตดัสนิดงันี ้เพราะฉะนัน้
ในวิสุทธิมรรคกล่าวว่า
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 อิติ ตตฺถ ตตฺถ อุปฺปนฺนำ อิตร� อิตร� โกฏฺำส�  
อปฺปตฺวำ ตตฺถ ตตฺเถว ปพฺพ� ปพฺพ� สนฺธิ สนฺธิ โอธิ 
โอธิ หุตฺวำ ตตฺตกปำเล ปกฺขิตฺตติลำ วิย ตฏตฏำยนฺตำ  
สงฺขำรำ ภิชฺชนฺติ. ตสฺมำ อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตำติ.๒๑ 
 [ สังขารท้ังหลายเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นๆ ไม่ถึงแล้ว
ซึ่งส่วนนอกนี้ๆ เป็นส่วนๆ ต่อๆ กัน เป็นช่วงๆ ในขณะนั้นๆ  
เท่านั้น แล้วย่อมดับไป เหมือนกับใส่เมล็ดงาลงไปใน 
กระทะร้อน แล้วมีเสียงแตกดังเพียะๆ อยู่ ฉะนั้น ]
 อิติ ดังนี้ ตตฺถ ตตฺถ ในอาการอิริยาบถแห่งกาย 
ทัง้หลายเหล่านัน้ อปุปฺนฺนำ รปูนามธรรมทัง้หลายซึง่บังเกิด
ขึ้นมาในขณะหนึ่งนั้น อิตร� อิตร� โกฏฺำส� แต่อาการแห่ง
กายอิริยาบถซึ่งก�าลังบังเกิดเป็น สู่หมู่ส่วนอื่นแห่งอิริยาบถ
ของกาย อปฺปตฺวำ ย่อมไม่ถึง ตตฺถ ตตฺเถว ซึ่งก�าลังบังเกิด
ในอาการแห่งกายอิริยาบถในหมู่ในส่วนเท่านั้น ปพฺพ� ปพฺพ� 
เป็นข้อเป็นข้อ วำ ส่วนละอันส่วนละอัน สนธฺ ิสนธฺ ิเป็นต่อๆ 
วำ เป็นอื่นๆ โอธิ โอธิ เป็นท่อนๆ วำ ส่วนละอันๆ หุตฺวำ 
ย่อมเป็น ตตตฺกปำเล ในหม้อภาชนะอนัร้อนจดั ปกขฺติตฺตลิำ  
งาทั้งหลายได้ใส่ค่ัวแล้ว ตฏตฏำยนฺตำ วิย ประหนึ่งว่าดัง

๒๑ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๑๐/๒๙๑ (มจร.)
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แล้วเสียงเพียะๆ เอว� ตถำ เหมือนเช่นนั้น สงฺขำรำ อันว่า
สงัขาร คอื รปูนามทัง้หลาย ภชิชฺนตฺ ิย่อมดบัเสือ่มไป ตสมฺำ  
เพราะเหตุนั้น เต รูปนามธรรมทั้งหลายซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วใน
ขณะของอริิยาบถ อาการแห่งกายเหล่านัน้ อนจิจฺำ ไม่มเีทีย่ง 
ทุกฺขำ น�ามาซึ่งความทุกข์ อนตฺตำ ไม่ใช่กายของเรา และ 
ไม่อยู่ในอ�านาจของเรา.
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การศึกษาพระอภิธรรม
มีประโยชน์อย่างไร ? 

อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

 ค�าสอนท่ีพระพทุธองค์ทรงแสดงตามความเป็นจรงินัน้  
ก็ได้ทรงแสดงธรรมไว้เป็น ๒ นัย คือ เป็น “ปวัตตินัย”  
(ปวัตติกกมนัย) กับ “ปฏิบัตินัย” (ปฏิปัตติกกมนัย)๑ 

๑  วนิยัปิฎก สตุตันตปิฎก อภธิรรมปิฎก นัน้ เรยีกว่า “เทสนำ” เทสนานี ้คอื เทสนกักมนยั  
 ปวัตติกกมนัย ปฏิปัตติกกมนัย มี ๓ นัย ใน ๓ นัยนี้ การทรงเทศนาโดยโวหารโลก คือ  
 เอาชือ่สญัญากบัสรปูสงัขยาท้ังหลายไว้เบือ้งหน้าเบือ้งหลังเป็นล�าดบักนั เช่นนี ้เรยีกว่า  
 “เทสนกักมนยั” เทศนาโดยล�าดบัแห่งสภาวะปรมตัถธรรมทัง้หลายซึง่บงัเกดิเป็น เช่นนี้  
 เรียกว่า “ปวัตติกกมนัย” ทรงเทศนาวิธีล�าดับกระท�าความเพียร เช่นน้ี เรียกว่า  
 “ปฏิปัตติกกมนัย” (ภัททันตะวิลาสะ, ข้อปฏิบัติโยคี, พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๗๔)
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 ส�าหรับ “ปวัตตินัย” (ปวัตติกกมนัย) ก็คือ นัยแห่ง
ความเป็นไปของสภาวธรรม ซึง่ได้แก่ประวตัขิองสภาวธรรม 
ทกุๆ อย่าง จะบอกให้รู้ลกัษณะของสภาวธรรมตรงตามความ
เป็นจริงทั้งนั้น เพราะว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดข้ึน ต้องอาศัย 
เหตุปัจจัยให้เกิดขึ้น แม้ว่าพระพุทธองค์จะเกิดขึ้นหรือ 
ไม่เกดิขึน้ สภาพธรรมเหล่านัน้ กม็คีวามเป็นไปอย่างนัน้ตรง
ตามความเป็นจริง ไม่มีใครท่ีจะดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลย 
อย่างเช่น จักขุวิญญาณ (การเห็น) เกิดขึ้น ก็ต้องอาศัยเหตุ  
๔ อย่างคอื (๑) มปีระสำทตำ (๒) มรีปูำรมณ์ (๓) มีแสงสว่ำง 
(๔) มีมนสิกำร จักขุวิญญาณจึงเห็นได้ ถ้าหากว่าไม่มีเหตุ  
๔ อย่างนี้ ใครๆ ก็ท�าจักขุวิญญาณให้เห็นไม่ได้ เพราะว่า
สภาพธรรมที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้น 
ฉะนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ จึงหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ 
 ดังนั้น การรู ้ความจริงในเรื่องของสภาวะเหล่านี้  
จึงเป็นเหตุให้เข้าถึง “อนัตตำ”๒ ซึ่งเป็นธรรมที่ปฏิเสธความ
เป็นสัตว์บุคคลตัวตน เพราะว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตาม 
เหตุปัจจัย เมือ่รูว่้าจกัขวุญิญาณเกดิขึน้เช่นนีแ้ล้ว ก็จะต้องมี 
การปฏิบัติเป็น “ปฏิบัตินัย” (ปฏิปัตติกกมนัย) คือเวลาที่ 
๒ อนตฺตำติ น สย� อตฺตำ, นำปิ เนส� โกจิ อตฺตำ อตฺถีติ อนตฺตำติ.
  อัตตาไม่มีอยู่โดยตนเอง ชื่อว่า อนัตตา, ส่ิงใดใดทั้งหมดของชนท้ังหลายที่เป็น 
  อัตตาไม่มีอยู่เลย ชื่อว่า อนัตตา. 
  ม.ฏี. (บาลี) ๒/๔๔๙/๓๑๒ (มจร.)
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จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้ว ท�าอย่างไรจึงจะไม่ให้กิเลสไหล 
เข้าได้ ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมด้วยการส�ารวมอินทรีย์ คือ
การเจริญสติปัฏฐานนั่นเอง อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้)  
โทมนัส (ความเสียใจ) จึงจะพินาศ เพราะสามารถที่จะ
ท�าลายกเิลสได้ เมือ่ท�าลายกเิลสได้ นามรปูขนัธ์ ๕ กเ็กดิไม่ได้  
เพราะว่านามรูปขันธ์ ๕ ที่เกิดขึ้น ก็ล้วนเกิดจากกิเลสเป็น 
ผู้สร้างขึ้นทั้งนั้น
 เหตุนี้ข้อปฏิบัติอันใด ท่ีไม่มีการละกิเลส ข้อปฏิบัต ิ
อันนั้น ก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้น การรู้ความจริง
ของสภาวธรรม จึงท�าให้หายหลง หมดจดจากความสงสัย 
ท�าให้พ้นจากความเห็นผิด คือมิจฉาทิฏฐิได้
 การศกึษาให้รู้จักความจรงิ จงึเป็นสรณะทีพ่ึง่ได้ เพราะ
ปรยิตัจิะบอกให้รูเ้หตผุลตรงตามความเป็นจรงิทกุอย่าง ดงัที่
พระอานนท์ได้ทลูถามพระพทุธเจ้าว่า “คนทีล่ะมจิฉาทฏิฐไิด้ 
เป็นคนประเภทไหน ?” พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ชั้นต�่า 
คือพระอริยะที่เป็นพระโสดาบัน” เพราะโสดาปัตติมรรค 
ละมิจฉาทิฏฐิ ๖๒๓ ได้เป็นสมุจเฉท (เด็ดขาด)

๓ ทิฏฐิ ๖๒ (ควำมเห็นผิด ๖๒ อย่ำง)
      ปุพพันตกัปปิกวำทะ (ความเห็นปรารภเบื้องต้น ๑๘ ลัทธิ) 
   ๑.  สัสสตวาทะ มี ๔ ลัทธิ
   ๒.  เอกัจจสัสสตวาทะ มี ๔ ลัทธิ
   ๓.  อันตานันติกวาทะ มี ๔ ลัทธิ  
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   ๔. อมราวิกเขปิกวาทะ มี ๔ ลัทธิ 
   ๕. อธิจจสมุปปันนิกวาทะ มี ๒ ลัทธิ 
  อปรันตกัปปิกวำทะ (ความเห็นปรารภเบื้องปลาย ๔๔ ลัทธิ)
   ๑. พวกสัญญีวาทะ มี ๑๖ ลัทธิ  
   ๒. พวกอสัญญีวาทะ มี ๘ ลัทธิ 
   ๓. พวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ มี ๘ ลัทธิ  
   ๔. พวกอุจเฉทวาทะ มี ๗ ลัทธิ  
   ๕. พวกทิฏฐธรรมนิพานวาทะ มี ๕ ลัทธิ 
 ปุพพันตกัปปิกวำทะ ลัทธิท่ีก�าหนดขันธ์ส่วนอดีต มี ๕ กลุ่ม แบ่งย่อยออกเป็น  
 ๑๘ ส�านัก 
  (๑) หมวดเห็นว่ำเที่ยง (สัสสตวำทะ) ๔ 
   ๑. เห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึง 
    แสนชาติ
   ๒.  เห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้เป็นกัปป์ๆ ตั้งแต ่
    กัปป์เดียวถึงสิบกัปป์ 
   ๓.  เห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้มากกัปป์ ตั้งแต่สิบกัปป์ 
    ถึงสี่สิบกัปป์ 
   ๔.  นักเดา เดาตามความคิดคาดคะเนว่าโลกเที่ยง 
  (๒) หมวดเห็นว่ำบำงอย่ำงเที่ยง บำงอย่ำงไม่เที่ยง (เอกัจจสัสสติกวำทะ) ๔ 
   ๕.  เห็นว่า พระพรหมเที่ยง แต่พวกเราที่พระพรหมสร้างไม่เที่ยง 
   ๖.  เห็นว่า เทวดาพวกอื่นเที่ยงพวกที่มีโทษเพราะเล่นสนุกสนาน 
    (ขิฑฑาปโทสิกา) ไม่เที่ยง
   ๗.  เห็นว่า เทวดาพวกอื่นเที่ยง พวกที่มีโทษเพราะคิดร้ายผู้อื่น 
    (มโนปโทสิกา) ไม่เที่ยง 
   ๘.  นักเดา เดาตามความคิดคาดคะเนว่า ตัวตนฝ่ายกายไม่เที่ยง ตัวตน 
    ฝ่ายจิตเที่ยง 
  (๓) หมวดเห็นว่ำมีที่สุด และไม่มีที่สุด (อันตำนันติกวำทะ) ๔ 
   ๙.  เห็นว่าโลกมีที่สุด 
   ๑๐.  เห็นว่าโลกไม่มีที่สุด 
   ๑๑.  เห็นว่าโลกมีที่สุด เฉพาะด้านบนกับด้านล่าง ส่วนด้านกว้าง หรือ 
     ด้านขวาง ไม่มีที่สุด
   ๑๒.  นกัเดา เดาตามความคดิคาดคะเนว่า โลกมท่ีีสดุกไ็ม่ใช่ ไม่มท่ีีสดุกไ็ม่ใช่ 
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  (๔)  หมวดพูดซัดส่ำยไม่ตำยตัวแบบปลำไหล (อมรำวิกเขปิกวำทะ) ๔
   ๑๓. เกรงว่าจะพูดปด จึงพูดปฏิเสธว่า อย่างนี้ก็ไม่ใช่ อย่างน้ันก็ไม่ใช่  
     อย่างอื่นก็ไม่ใช่ มิใช่ (อะไร) ก็ไม่ใช่ 
   ๑๔. เกรงว่าจะยึดถือ จึงพูดปฏิเสธแบบข้อ ๑ 
   ๑๕. เกรงว่าจะถูกซักถาม จึงพูดปฏิเสธแบบข้อ ๑ 
   ๑๖. เพราะโง่เขลา จึงพูดปฏิเสธแบบข้อ ๑ และไม่ยอมรับหรือยืนยัน 
     อะไรเลย 
  (๕) หมวดเห็นว่ำสิ่งต่ำงๆ มีขึ้นเอง ไม่มีเหตุ (อธิจจสมุปปันนิกวำทะ) ๒ 
   ๑๗. เห็นว่าสิ่งต่างๆ มีขึ้นเอง โดยไม่มีเหตุ เพราะเคยเกิดเป็นอสัญญีสัตว์ 
   ๑๘. นักเดา เดาเอาตามความคิดคาดคะเนว่า สิ่งต่างๆ มีขึ้นเองโดยไม่มี 
 อปรันตกัปปิกวำทะ คือ ลัทธิท่ีก�าหนดขันธ์ส่วนอนาคตและปัจจุบัน มี ๕ กลุ่ม  
 แบ่งย่อยออกเป็น ๔๔ ส�านัก 
  (๑) กลุ่มสัญญีวาทะ เป็นพวกที่เห็นว่า อัตตาหลังตายแล้วมีสัญญา (๑๖)
  (๒)  กลุ่มอสัญญีวาทะ เป็นพวกที่เห็นว่า อัตตาหลังตายแล้วไม่มีสัญญา (๘) 
  (๓) กลุ่มเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ พวกเห็นว่า อัตตาหลังตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ 
   ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ (๘) 
  (๔) กลุ่มอุจเฉทวาทะ เห็นว่าสัตว์ตายแล้วสูญ (๗) 
  (๕) กลุ่มทิฏฐิธรรมนิพพานวาทะ เห็นว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน  
   (ตรงกับหลักการของลัทธิ Hedonism ) 
  ใน ๕ กลุ่มนี้ ๓ กลุ่มแรกเห็นว่า อัตตา (อาตมัน) หรือวิญญาณ หลังตายแล้ว 
 ยงัมีอยู ่(อทุธมาฆาตนกิา) ในลักษณะเป็นทรพัย์ (Substance) เป็นตวัรองรับคณุสมบตัิ 
 ต่างๆ เป็นตัวไปเกิดใหม่สืบภพชาตินิรันดร (อโรคะ) 
  (๑) หมวดเห็นว่ำมีสัญญำ (สัญญีทิฏฐิ) ๑๖ 
   ๑๙. อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๐. อัตตาที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๑. อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๒. อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๓. อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๔. อัตตาที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๕. อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๖. อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๗. อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกัน ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๒๘. อัตตาที่มีสัญญาต่างกัน ยั่งยืน มีสัญญา 
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   ๒๙. อัตตาที่สัญญาย่อมเยา ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๓๐. อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได้ ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๓๑. อัตตาที่มีสุขอย่างเดียว ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๓๒. อัตตาที่มีทุกข์อย่างเดียว ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๓๓. อัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ ยั่งยืน มีสัญญา 
   ๓๔. อัตตาที่มีทุกข์ก็มิใช่ สุขก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา 
   ตนทั้ง ๑๖ ประเภทนี้ ตายไปแล้ว ก็มีสัญญา คือความจ�าได้หมายรู้ทั้งสิ้น 
  (๒) หมวดเห็นว่ำไม่มีสัญญำ (อสัญญีทิฏฐิ) ๘ 
   เห็นว่าตั้งแต่ข้อ ๓๕ ถึงข้อ ๔๒ ข้างต้น คือตนมีรูปจนถึงตนมีท่ีสุดก็มิใช่  
   ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้ง ๘ ประเภทนี้ ตายไปแล้วก็ไม่มีสัญญา คือไม่มีความจ�าได้ 
   หมายรู้ 
  (๓) หมวดเหน็ว่ำมสีญัญำกม็ใิช่ ไม่มสีญัญำกม็ใิช่ (เนวสญัญนีำสญัญีทฏิฐ)ิ ๘ 
   เห็นว่าตั้งแต่ข้อ ๔๓ ถึงข้อ ๕๐ ข้างต้น คือ ตนมีรูป จนถึงตนมีที่สุดก็มิใช่  
   ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้ง ๘ ประเภทนี้ ตายไปแล้ว มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 
  ทั้ง ๓ หมวดนี้ รวมเรียกว่า อุทธมาฆตตนิกา แปลว่า พวกที่มีความเห็นเกี่ยวกับ 
  สภาพเมื่อตายไปแล้ว จะเป็นอย่างไร 
  (๔) หมวดเห็นว่ำขำดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ) ๗ 
   ๕๑. ตนที่เป็นของมนุษย์และสัตว์ 
   ๕๒. ตนที่เป็นของทิพย์ มีรูป กินอาหารหยาบ 
   ๕๓. ตนที่เป็นของทิพย์ มีรูป ส�าเร็จจากใจ 
   ๕๔. ตนที่เป็นอากาสานัญจายตนะ 
   ๕๕. ตนที่เป็นวิญญาณาสัญญายตนะ 
   ๕๖. ตนที่เป็นอากิญจัญญายตนะ 
   ๕๗. ตนที่เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
   ทั้ง ๗ ประเภทนี้ เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ขาดสูญ ไม่เกิดอีก 
  (๕) หมวดเห็นสภำพบำงอย่ำงเป็นนพิพำนในปัจจบุนั (ทิฏฐธรรมนิพพำนทิฏฐ)ิ ๕ 
   ๕๘. เหน็ว่าการเพยีบพร้อมด้วยกามคณุ ๕ เป็นนพิพานอย่างยอดในปัจจบุนั 
   ๕๙. เหน็ว่าการเพยีบพร้อมด้วยฌานที ่๑  เป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจบุนั
   ๖๐. เหน็ว่าการเพยีบพร้อมด้วยฌานท่ี ๒ เป็นนพิพานอย่างยอดในปัจจบุนั
   ๖๑. เหน็ว่าการเพยีบพร้อมด้วยฌานท่ี ๓ เป็นนพิพานอย่างยอดในปัจจบุนั
   ๖๒. เหน็ว่าการเพยีบพร้อมด้วยฌานท่ี ๔ เป็นนพิพานอย่างยอดในปัจจบุนั

(ดูเพิ่มเติมในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกำย สีลขันธวรรค พรหมชำลสูตร)

-18-0930.indd   57 9/28/61 BE   3:05 PM



58

 ส่วนผู ้ท่ีเป็นพหูสูต คือผู ้ที่ได้ศึกษาพระพุทธพจน์ 
มามาก ได้ยินได้ฟังมามาก ก็สามารถละมิจฉาทิฏฐิได้ แต่ว่า 
ยงัไม่สมจุเฉท (เดด็ขาด) แต่การทีไ่ด้รูเ้หตผุลถกูต้องตรงตาม
ความเป็นจริง ใครๆ ก็ไม่อาจมาดึงไปให้เห็นผิดได้ ปริยัติ 
จงึมคุีณกว้างขวาง เพราะท�าให้เกดิความเห็นถูก ท�าให้พ้นจาก 
ความเห็นผิดได้ ไม่ตกไปสู่มิจฉาทิฏฐิ แต่ว่าข้อส�าคัญของ 
การศึกษาธรรมะ จะต้องมนสิการให้ถูก คือต้องศึกษาเพื่อ
ขูดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นส�าคัญ เพราะว่าธรรมะมีไว้ 
เพื่อละกิเลส จึงจะได้ประโยชน์จากการศึกษาธรรมะ  
เพราะสามารถก�าจดักเิลสได้ และข้อส�าคัญอกีอย่างหนึง่ คือ 
“จะต้องรู้จักธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเอง” จึงจะเห็นความจริง
ของธรรมะได้ เพราะการรู้ชื่อมีอยู่ในต�ารา จะรู้จักธรรมะ
ที่แท้จริงไม่ได้เลย
 ด้วยเหตุนี้การเรียนหรือว่าการศึกษาพระอภิธรรม 
เป็นการเรียนเพ่ือละกิเลส ก็ยังเป็นปัจจัยแก่การปฏิบัติเพื่อ
ความพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงต้องรู้จัก “คันถธุระ” และ 
“วิปัสสนำธรุะ” ส�าหรบัคนัถธรุะ กค็อืค�าสอนทีพ่ระองค์ทรง
แสดงไว้ทั้งหมด ส่วนวิปัสสนาธุระ ก็คือการปฏิบัติเพื่อที่จะ 
ให้หมดจดจากกิเลส ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ก็อยู่ใน
ปวัตตินัย (ปวัตติกกมนัย) กับปฏิบัตินัย (ปฏิปัตติกกมนัย)  
นั่นเอง เหตุนี้ พุทธบริษัท ถ้าหากว่าไม่ศึกษาค�าสอนของ 
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พระพุทธองค์ พระธรรม คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ๔  
ก็จักอันตรธาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค�าสอนที่เป็นปริยัติ คือ 
พระอภธิรรม กจ็ะเสือ่มสญูก่อนปิฎกอืน่๕ เพราะพระอภธิรรม 
เป็นธรรมาธิษฐาน ที่แสดงแต่ประวัติของธรรมะล้วนๆ ไม่มี
สัตว์บุคคลตัวตน มีแต่สภาวะ คือ ขันธ์ ๕ กับพระนิพพาน  
ซ่ึงเป็นความจริงแท้ท่ีเรียกว่า “ปรมัตถธรรม”๖ คือ  
ความจริงอันประเสริฐ อันได้แก่ “จิต (สภาวะที่รู้อารมณ์) 
เจตสิก (สภาวะที่เกิดร่วมกับจิต) รูป (สภาวะที่แตกสลาย) 
นิพพำน (สภาวะที่ออกจากตัณหา)” ซึ่งเป็นอารมณ์
ของปัญญา คนไม่มีปัญญาจึงเรียนไม่ได้ เพราะเหตุนี้  
พระอภิธรรมปิฎกจึงเสื่อมก่อนปิฎกอื่น แต่ถ้าหากว่า  

๔ บรรดาพระสัทธรรม ๓ อย่างนั้น พระพุทธวจนะแม้ทั้งสิ้น ชื่อว่า “ปริยัตติสัทธรรม”.  
 พระสัทธรรมนี้ คือ ธุดงค์คุณ ๑๓ จาริตศีล วาริตศีล สมาธิ วิปัสสนา ชื่อว่า “ปฏิปัตติ- 
 สัทธรรม”. โลกตุตรธรรม ๙ ชือ่ว่า “อธคิมสทัธรรม”. องฺ.อ. (บาล)ี ๑๖/๓๑/๓๔๔ (สยฺา.)
๕ ปม� อภิธมฺมปิฏก� ปริหำยติ. องฺ.อ. (บาลี) ๑๔/๑๓๐/๘๐ (สฺยา.)
๖ “ปรมตฺถ” แยกออกเป็น ๒ บท ปรม + อตฺถ, ปรม = เป็นธรรมอันประเสริฐ คือ 
 ไม่มีการผิดแปลกผันแปรอย่างใด หรือเป็นธรรมที่เป็นประธานในอัตถบัญญัติและ 
 นามบญัญัตทิัง้ปวง, อตถฺ = เป็นเนือ้ความ คอืสภาพของรปูนามทีเ่ป็นองค์ธรรมนัน่เอง,  
 ฉะน้ันเม่ือรวมความท้ังสองบทนีแ้ล้ว คอืสภาพของนามรปูทีเ่ป็นองค์ธรรมอนัประเสรฐิ  
 ไม่มีการผิดแปลกผันแปรอย่างใด และเป็นธรรมที่เป็นประธานในอัตถบัญญัติและ 
 นามบัญญัติ ชื่อว่า ปรมัตถ์ (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ หลักสูตร 
 จูฬอำภิธรรมิกตรี, พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๕-๖)
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ผู้ที่จะศึกษาพระอภิธรรมได้ ก็ต้องอาศัยมีฉันทะ (ใฝ่ใจรัก 
จะท�าส่ิงนั้น) วีริยะ (ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายาม) จิตตะ (ตั้งจิตรับรู ้ในสิ่งที่ท�าและสิ่งนั้นด้วย 
ความคิด) วีมังสำ (หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ) ซึ่ง
เป็นอิทธิบำทธรรม (คุณเครื่องให้ถึงความส�าเร็จ) ถ้าผู้เรียน
ไม่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ ก็เรียนไม่ได้ แต่ถ้าเรียนได้ 
การเรียนพระอภิธรรมก็เป็นการเรียนธรรมที่ยิ่งที่พิเศษ คือ
ยิ่งกว่าพระวินัยและพระสูตร เพราะว่าธรรมที่แสดงในพระ
วินัยหรือว่าพระสูตรนั้น ไม่ได้แสดงธรรมที่ละเอียด แต่ส่วน
พระอภิธรรมนั้น แสดงธรรมที่ละเอียดพิสดารกว่า ๒ ปิฎกนี้  
เพราะฉะนั้น พระอภิธรรมนี้จึงเป็นสภาวธรรมแท้ๆ ที่มี 
องค์ธรรมเป็นเครื่องรับรองความจริงทุกอย่าง๗  
 การเรยีนพระธรรม คอืการเรยีนพระวนิยัหรอืพระสตูร 
ที่จะเข้าใจความหมายของธรรมนั้นๆ ได้ ก็ยังจะต้องอาศัย 
รูธ้รรมในพระอภธิรรมก่อน อย่างเช่น พระพุทธองค์ทรงถาม

๗ ถามว่า ชื่อว่า อภิธรรม เพราะความหมายว่าอย่างไร ? ตอบว่า เพราะความหมายว่า  
 เป็นธรรมอันยิ่งและวิเศษ. ...จริงอยู่ ตามแนวพระสูตร พระพุทธองค์ทรงจ�าแนก 
 ขันธ์ ๕ ไว้โดยเอกเทศ (บางส่วน) เท่านั้น มิได้ทรงจ�าแนกสิ้นเชิง. แต่ตำมแนว 
 พระอภิธรรมแล้ว พระองค์ทรงจ�ำแนกไว้สิ้นเชิง ด้วยอ�านาจแห่งสุตตันภาชนียนัย  
 อภิธรรมภาชนียนัย และปัญหาปุจฉกนัย. (มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและ 
 อรรถกถาแปล พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๕, พ.ศ. ๒๕๕๔,  
 หน้า ๑๐ และ ๑๑)
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ท่านปัญจวัคคีย์ว่า “รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง ?” ก็ต้องรู้จัก 
ค�าว่า “รูป” คืออะไร จึงจะตอบค�าถามได้ถูก แต่ถ้าหากว่า
ไม่ได้เรียนอภิธรรมมาก่อน ก็จะไม่รู้จักว่า “รูป” คืออะไร 
เพราะฉะน้ันการรู้พระธรรม จึงท�าให้รู้เรื่องในพระไตรปิฎก
ได้ถูกต้อง การรู้พระอภิธรรมจึงเป็นการรู้อันยอดเยี่ยม
 เพราะฉะนั้น การเรียนพระอภิธรรม จึงท�าให้รู ้จัก 
ความจริงของสภาวะ ท�าให้เกิดปัญญา สามารถละคลาย
กิเลสให้ลดลงได้ และการรู้จักความจริงของสภาวะ ยังเป็น
ประโยชน์แก่การเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญสติปัฏฐานด้วย  
เพราะเหตุที่ได้รู ้ลักษณะของสภาวธรรมจากปริยัติแล้ว  
จึงท�าให้เห็นความจริงของสภาวะต่างๆ ได้ง่าย
 เพราะฉะนัน้ พระอภธิรรมถงึแม้ว่าจะเรยีนยาก แต่ถ้า
ได้เรียน ก็ได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพราะสามารถที่จะน�าเอาไป
ตดัสนิธรรมได้ว่า ใครพดูผดิหรอืว่าพดูถกู เพราะว่าถกูกต้็อง
ถกูจากเหตผุลความจรงิ ถ้าผดิกต้็องผดิจากเหตผุลความจรงิ
 และการรู้การศึกษาพระอภิธรรม ก็ยังเป็นปัจจัยแก่
การปฏิบัติวิปัสสนา คือจะช่วยให้พ้นจากทุกข์ ซึ่งเป็นความ
ส�าคัญที่สุดของสัตว์ท้ังหลายผู้ท่ียังตกอยู่ในความทุกข์ แล้ว
ก็ต้องการจะพ้นจากทุกข์ เพราะถ้าหากว่าไม่รู้จักความจริง
ของสภาวธรรมแล้ว ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย
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 เพราะเหตุนี้  การศึกษาพระอภิธรรม จึงเป ็น 
การศึกษาอันยอดเยี่ยม เพราะว่าเป็น “ปรมัตถธรรม”  
เป็น “ปรมัตถสัจจะ”๘ คือเป็นธรรมที่ทรงไว้ซ่ึงความจริง 
อันประเสริฐย่ิงใหญ่ เพราะเป็นธรรมที่เป็นความจริงแท้ 
เพราะฉะนั้น ธรรมที่เป็นควำมจริงแท้ ก็ย่อมประกอบด้วย
ลักษณะ ๓ ประกำร คือ
 ๑. สิ่งที่เป็นควำมจริงแท้ ที่ชื่อว่ำประเสริฐ เพรำะ
ไม่มีกำรวิปริตแปรปรวน คือของจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว  
ใครจะรู ้ก็ตาม ไม่รู ้ก็ตาม ของจริงก็คงเป็นอยู ่อย่างนั้น 
ตลอดกาล เพราะของจริงเป็นสิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ไม่มใีครทีจ่ะไปแก้ไขได้ ของจริงจงึเป็นสิง่ทีท่นต่อการพสิจูน์  
และก็พิสูจน์ได้ตลอดกาล เช่น “ตา” มีหน้าที่ “เห็น”  
ถ้าหากว่าตาบอดแล้ว จะเอาอะไรมาเห็นแทนตาก็ไม่ได้  

๘ ปรมัตถสัจจะ มี ๒ ประการ คือ
  ๑. สภำวสัจจะ ธรรมทีเ่ป็นจรงิตามสภาวลกัษณะ ได้แก่ กศุลธรรม อกศุลธรรม  
 เป็นต้น ที่แสดงไว้ในอภิธรรมปิฎก
  ๒. อริยสัจจะ ธรรมที่เป็นจริงโดยเฉพาะอริยบุคคลทั้งหลาย ได้แก่ อริยสัจ ๔  
 มีทุกขสัจเป็นต้น ดงัทีพ่ระอนรุุทธาจารย์ ได้แสดงเป็นคาถาว่า “ตตถฺ วตุตฺาภธิมมฺตถฺา”  
 เป็นต้นนี้ เป็นการแสดงนับตามจ�านวนของปรมัตถสัจจะ 
  (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ หลักสูตรจูฬอำภิธรรมิกตรี,  
 พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๗-๘)
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เม่ือก่อนก็ใช้ตาเห็น เดี๋ยวนี้ก็ใช้ตาเห็น และต่อไปข้างหน้า
จนถึงโลกอันตรธาน ก็ต้องใช้ตาเห็น เพราะฉะนั้นของจริง 
จึงไม่มีการล้าสมัย เพราะแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลา  
แต่ผู้ไม่รู้ความจริงจึงกล่าวว่า ค�าสอนในพระพุทธศาสนา 
ล้าสมยั ไม่มกีารพฒันาเปลีย่นแปลงค�าสอน กเ็พราะเหตไุม่รู้
ว่าค�าสอนในพระพุทธศาสนานั้น สอนธรรมที่เป็นความจริง 
เพราะฉะนัน้ จึงไม่ต้องมีการเปลีย่นแปลงค�าสอน เพราะผูใ้ด 
ที่รู ้จักความจริงแล้ว จะต้องรู้ตรงกัน รู ้เหมือนกันหมด  
จะไม่มีการรู้ต่างกันเลย เพราะของจริงเป็นอย่างไร ก็คงเป็น
อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าผู้ใดรู้ความจริงจบ ก็สามารถ
ทีจ่ะรูจ้บโลก ท�าให้หมดสงสยั แล้วกไ็ม่ต้องเรียนกนัอกีต่อไป
 แต่ส่วนวิชาทางโลกไม่ได้เรียนเข้าถึงความจริง วิชา 
ที่เรียนจึงต้องเปล่ียนแปลงค�าสอนไปเรื่อยๆ เป็นการเรียน 
ทีไ่ม่รูจ้บ เพราะไม่ได้เรียนสิง่ท่ีเป็นความจรงิ จงึไม่หมดความ
สงสัย จึงต้องคิดค้นเปลี่ยนแปลงกันไม่มีที่สิ้นสุด
 อีกอย่างหนึ่งของจริงก็ต้องมีเป็นสาธารณะทั่วไปด้วย  
คือ ที่ตัวเราก็มี ที่ผู ้อื่นก็มี แม้ที่วัตถุข้าวของต่างๆ ก็มี  
ของจรงิจะอยูท่ีใ่ด กม็คีวามจรงิเป็นอย่างนัน้ไม่เปล่ียนแปลง 
เช่น ร่างกายของเรา ส่วนที่แข็งก็เพราะเป็นธาตุดิน แม้
ร่างกายของคนอื่นที่แข็ง ก็เป็นธาตุดิน วัตถุที่แข็งๆ ก็เป็น
ธาตุดิน เพราะฉะนั้น ธาตุดินจะมีความแข็งและความอ่อน
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เป็นลักษณะ ถ้าสิ่งนั้นอ่อน ก็เพราะว่าความแข็งน้อยไป  
แต่ถ้าสิ่งใดแข็ง ก็แสดงว่าความอ่อนนั้นน้อย เพราะฉะนั้น 
ความจริงของธาตุดิน จึงทรงไว้ซ่ึงความแข็งและความอ่อน 
ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงได้
 เพราะฉะนั้น การรู้ความจริงนี้ จึงเป็นสภาวธรรม 
อันประเสริฐท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าการที่จะพิสูจน์
ความจริงบางอย่างได้ คือบางอย่างก็พิสูจน์ได้ง่าย อย่างเช่น  
เราจะรู ้ความจริงของน�้าตาล ก็ต้องไปเอาน�้าตาลมากิน  
ก็จะสามารถรู้ความจริงของน�้าตาลได้ ว่าน�้าตาลนี้หวาน  
แต่ถ้าหากว่าความจรงิบางอย่างกต้็องพสิจูน์นาน และกต้็อง
มีปัญญาด้วย จึงจะสามารถพิสูจน์ความจริงได้ อย่างเช่น  
“ตัวเรำ” เราว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน แต่พระพุทธองค์ 
ตรัสว่า “ควำมจริงเป็นรูปเป็นนำม ไม่เท่ียง เป็นทุกข์  
เป็นอนัตตำ” ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ความจริง
อนันีไ้ด้ แต่กม็ผีูพ้สิจูน์ได้ความจรงิมาแล้ว ก็มีจ�านวนมากมาย 
เพราะฉะนัน้ ความจรงิจงึเป็นธรรมอนัประเสรฐิสงูสดุ เพราะ
ไม่วิปริตแปรปรวน
 ส่วนท่ี ๒ สิ่งที่เป็นควำมจริงแท้ ชื่อว่ำประเสริฐ 
เพรำะเป็นท่ีโคจรแห่งญำณอันประเสริฐ เพราะสภาวะ 
ที่เป็นความจริงนั้น เป็นธรรมท่ีละเอียดลึกซึ้งมาก ผู้ไม่มี
ปัญญาอันประเสริฐ ก็รู้ความจริงเหล่านี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น 
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ความจริงอันประเสริฐ จึงต้องรู้ด้วย “สัพพัญญุตญำณ”๙ 
เพราะถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้แล้ว ใครๆ 
ก็รู้ความจริงแท้ไม่ได้ ต่อเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว เกิด
สัพพัญญุตญาณ แล้วจึงได้น�าเอาความจริงมาแสดงให้ผู้อื่น
ได้รู้ตาม ผู้ที่รู้ตามได้ ก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาด้วย และก็รู้ได้
แต่เฉพาะความจริงที่ท�าให้พ้นจากทุกข์เท่านั้น แต่ส่วนพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้ความจริงอื่นๆ มากมาย หา
ประมาณมิได้
 ส่วนข้อที่ ๓ สิ่งที่เป็นความจริงแท้ ย่อมเป็นประธาน
แห่งบัญญัติธรรมท้ังหลาย คือธรรมทั้งหลายที่เรารู้จักกัน  
เรากร็ูก้นัตามสมมตุบิญัญตัว่ิา เป็นคน เป็นสตัว์ เป็นวัตถุข้าว
ของต่างๆ ซึ่งมีจ�านวนมากมายนับไม่ถ้วน สิ่งที่เป็นบัญญัติ
ขึ้นเหล่านี้ ก็เอาปรมัตถธรรม คือ ความจริงแท้ อันได้แก่  
จิต เจตสิก รูป มาบัญญัติขึ้น โดยบัญญัติไปตามชาติภาษา
ของแต่ละภาษา เพราะฉะนัน้ สิง่ทีบ่ญัญัตขิึน้ จงึมีได้มากมาย 
เรียกว่า “สมมุติสัจจะ” คือเป็นความจริงตามสมมุติ เป็น 
การบัญญัติขึ้นเพื่อให้รู ้ความหมายของปรมัตถธรรมนั้นๆ  
เลยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลง ท�าให้พ้นทุกข์ไม่ได้  

๙ สัพพัญญุตญำณ ญาณคือความเป็นพระสัพพัญญู, พระปรีชาญาณหยั่งรู้สิ่งทั้งปวง  
 ท้ังที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (พระพรหมคุณาภรณ์, พจนำนุกรมพุทธศำสน์  
 ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๔๓๓) 
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เพราะฉะนั้น การที่พระองค์ทรงแสดงปรมัตถธรรม คือ 
ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ ก็เพื่อที่จะยืนยันให้ 
เห็นว่า สภาพธรรมท้ังหลายนั้นเป็น “อนัตตำ” คือ ไม่ใช่
สัตว์บุคคลตัวตน หากแต่ว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากเหตุ 
จากปัจจัยทั้งสิ้น
 อีกอย่างหนึ่ง พระอภิธรรมจัดว่ำเป็นธรรมอัน
ประเสริฐยิ่งใหญ่ ก็เพรำะว่ำประกอบด้วยอรรถอีก  
๕ อย่ำง๑๐ คือ 
 ๑. พระอภธิรรมเป็นธรรมท่ีมคีวามเจรญิ คอื การเรยีน 
พระอภิธรรม จะเป็นเหตุให้ได้เจริญสัมมามรรค ให้เกิด 
สัมมาทิฏฐิ เข้าถึงสุคติก็ได้ เข้าถึงอคติคือพระนิพพานก็ได้
 ส่วนข้อ ๒. พระอภิธรรมเป็นธรรมที่ควรก�าหนดรู้ได้
ด้วยอารมณ์ ๖ เช่น รู้ว่านี้เป็นรูปารมณ์ นี้เป็นสัททารมณ์ 
เป็นต้น จงึเป็นเหตใุห้เกดิปัญญารู้อารมณ์ตรงตามความเป็น
จริงได้ทุกๆ อารมณ์ ว่าเป็นรูปหรือว่าเป็นนามที่ตรงตาม
ความเป็นจริง

๑๐ ย� เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต    สลกฺขณำ ปูชิตำ ปริจฺฉินฺนำ
   วุตฺตำธิกำ จ ธมฺมำ  อภิธมฺโม เตน อกฺขำโต.
  ท่านกล่าวว่า พระอภิธรรม เพราะเหตุที่ในอภิธรรมปิฎกนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ตรสัธรรมทีม่คีวามเจรญิ ๑ ท่ีควรก�าหนด ๑ ท่ีควรบชูา ๑ ท่ีก�าหนดไว้ ๑ และเป็นทีย่ิง่ ๑ 
ส�.อ. (อฏฺสาลินี) ๕๓/๒๐ (สฺยา.)
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 ๓. พระอภิธรรมเป็นธรรมที่ควรบูชา เพราะว่าธรรม
ที่แสดงในพระอภิธรรม ย่อมมีทั้งธรรมที่เป็นเสกขธรรม คือ 
ธรรมของพระอริยะเบื้องต�่า (พระโสดาบัน พระสกทาคามี  
พระอนาคามี) มีธรรมที่เป็นอเสกขธรรม คือ ธรรมของ 
พระอรหันต์ และยังมีโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน 
อันเป็นเหตใุห้พ้นจากทุกข์ เพราะฉะนัน้ พระอภธิรรมจงึเป็น
ธรรมที่ควรบูชา
 ๔. พระอภิธรรมเป ็นธรรมที่ ให ้ รู ้ ลั กษณะของ 
สภาวธรรม ที่เป็นสังขารธรรม (ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง) ๑๑  

และเป็นวิสังขารธรรม (ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง) ๑๒  
ตรงตามความเป็นจริง เช่น ให้รู้ลักษณะความจริงของจิต 
เจตสิก รูป นิพพาน อันเป็นปรมัตถธรรมนั่นเอง

๑๑ สังขำรธรรม สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง, สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย เป็นรูปธรรมก็ตาม  
 เป็นนามธรรมก็ตาม ได้แก่ ขันธ์ ๕ ทั้งหมด ตรงกับค�าว่า สังขตะ หรือ สังขตธรรม  
 (พระพรหมคุณาภรณ์, พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๔๑๑) 
๑๒ วิสังขำรธรรม ธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่ง, ธรรมอันไม่ใช่สังขาร คือ พระนิพพาน  
 (พระพรหมคุณาภรณ์, พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๓๘๑)  
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 ส่วนข้อ ๕. พระอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่ง คือธรรมที่
แสดงในพระอภิธรรม มทีัง้ธรรมทีเ่ป็นมหคัคตธรรม อนัได้แก่  
รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อันเป็นธรรมที่ยิ่ง และยังมี
อัปปมาณธรรม คือ ธรรมที่หาประมาณค่ามิได้ อันได้แก่ 
โลกุตตรธรรม และยังมีอนุตตรธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งที่สุด  
อันได้แก่ พระนิพพาน คือเป็นธรรมท่ีดับกิเลสและดับทุกข์
ของสตัว์ทัง้หลาย ให้พ้นจากทกุข์ เพราะเหตนุี ้พระอภธิรรม
จึงเป็นปรมัตถธรรม เป็นธรรมอันประเสริฐยิ่งใหญ่ ก็เพราะ
ประกอบด้วยอรรถ คือ เนื้อความเหล่านี้ ดังที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎก
 ในพระอภิธรรมปิฎก ก็ได้ทรงแจกธรรมะออกเป็น  
๗ คัมภีร์ด้วยกัน คือ
 ๑ คัมภีร์ “ธัมมสังคณี” ก็กล่าวด้วยหมวดแห่ง 
ปรมัตถธรรมทั้ง ๔
 คัมภีร์ที่ ๒ เรียกว่า “วิภังค์” ก็กล่าวด้วยการจ�าแนก
ปรมัตถธรรมออกเป็นส่วนๆ
 คัมภีร์ที่ ๓ เรียกว่า “ธำตุกถำ” คือ กล่าวด้วยเรื่อง
แห่งธาตุของปรมัตถธรรม
 คัมภีร์ที่ ๔ “ปุคคลบัญญัติ” กล่าวด้วยบัญญัติ บุคคล 
และปรมัตถธรรม
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 คัมภีร์ที่ ๕ คือ “กถำวัตถุ” กล่าวด้วยการถามและ
ตอบในเรื่องของปรมัตถธรรม
 คัมภีร์ท่ี ๖ คือ “ยมก” กล่าวถึงการแสดงปรมัตถ- 
ธรรม ๔ เป็นคู่ๆ
 คัมภีร์ที่ ๗ คือ “มหำปัฏฐำน” กล่าวด้วยปัจจัยของ
ปรมัตถธรรม โดยบอกให้รู้เหตุและผลของธรรมที่เกิดขึ้น 
โดยละเอียด
 เพราะฉะนั้น เนื้อความในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์นี้ 
กล่าวด้วยเรื่องของปรมัตถธรรม คือ ความจริงแท้ ๔ อย่าง 
อันได้แก่ “จิต (สภาวะที่รู้อารมณ์) เจตสิก (สภาวะที่เกิด 
ร่วมกับจิต) รูป (สภาวะท่ีแตกสลาย) นิพพำน (สภาวะที่
ออกจากตัณหา)”
 แต่ว่าการเรียนพระอภิธรรมปิฎกโดยตรงนั้นเป็น 
ของยาก เพราะว่าสมัยนั้น ท่านแสดงกับคนที่มีปัญญา  
เพราะว่าเป็น “กำลสมบตั”ิ๑๓ คนในสมยัน้ันก็เป็นผู้มีกเิลสน้อย  
แต่ว่ามปัีญญามาก เพราะในสมยัพุทธกาลนัน่นะ คอืผูท้ีบ่รรลุ
มรรคผลนพิพานแล้ว กย็งัได้เกดิปฏสิมัภิทาหรือว่ามอีภญิญา 

๑๓ สมบัติ ๔ (ข้อดี, ความเพียบพร้อม, ความสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งอ�านวย 
 แก่การให้ผลของกรรมดี และไม่เปิดให้กรรมชั่วแสดงผล, ส่วนประกอบอ�านวย  
 ช่วยเสริมกรรมดี)
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ยังสามารถท�าฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ นิโรธสมาบัติได้ จึง
สามารถที่จะเรียนพระอภิธรรมปิฎกได้ง่าย และก็มีผู้ที่เรียน
พระอภิธรรมนั้นนะ มีอยู่จ�านวนมากมาย๑๔  

  ๑. คติสมบัติ (สมบัติแห่งคติ, ถึงพร้อมด้วยคติ, คติให้; ในช่วงยาวหมายถึง 
 เกดิในก�าเนดิอนัอ�านวย หรอืท่ีเกดิอนัเจรญิ ในช่วงส้ันหมายถึง ทีอ่ยู ่ทีไ่ป ทางด�าเนินดี 
 หรอืท�าถูกเรือ่ง ถูกที ่คอื กรณนีัน้ สภาพแวดล้อมนัน้ สถานการณ์นัน้ ถิน่ทีน่ัน้ ตลอดถงึ 
 แนวทางด�าเนินชีวิตขณะนั้น เอื้ออ�านวยแก่การกระท�าความดี หรือการเจริญงอกงาม 
 ของความดี ท�าให้ความดีปรากฏผล)
  ๒. อปุธสิมบตั ิ(สมบตัแิห่งร่างกาย, ถงึพร้อมด้วยรปูกาย, รปูกายให้; ในช่วงยาว 
 หมายถึงมีกายสง่า สวยงาม บคุลกิภาพด ีในช่วงสัน้หมายถงึ ร่างกายแข็งแรง มสีขุภาพด)ี
        ๓. กำลสมบตั ิ(สมบัตแิห่งกาล, ถงึพร้อมด้วยกาล, กาลให้; ในช่วงยาว หมายถึง  
 เกิดอยู่ในสมัยที่โลกมีความเจริญ หรือบ้านเมืองสงบสุข มีการปกครองที่ดี คนในสังคม 
 อยู่ในศีลธรรม สามัคคีกัน ยกย่องคนดี ไม่ส่งเสริมคนชั่ว ในช่วงสั้นหมายถึงท�าถูกกาล  
 ถูกเวลา)
   ๔. ปโยคสมบตั ิ(สมบตัแิห่งการประกอบ, ถงึพร้อมด้วยการประกอบความเพยีร,  
 กจิการให้; ในช่วงยาวหมายถงึฝักใฝ่ในทางท่ีถกู น�าความเพยีรไปใช้ขวนขวายประกอบการ 
 ท่ีถูกต้องดีงาม มีปกติประกอบกิจการงานทีถ่กูต้อง ท�าแต่ความดงีามอยูแ่ล้ว ในช่วงสัน้ 
 หมายถึงเม่ือท�ากรรมด ีกท็�าให้ถงึขนาด ท�าจรงิจัง ให้ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ใช้วธิกีาร 
 ท่ีเหมาะกบัเรือ่ง หรอืท�าความดต่ีอเนือ่งมาเป็นพืน้แล้ว กรรมดทีีท่�าเสรมิเข้าอกี จงึเหน็ผล 
 ได้ง่าย
  (พระพรหมคณุาภรณ์, พจนำนกุรมพุทธศำสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังที ่๑๖,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๓๗)
๑๔ เย เต ภิกฺขู อำภิธมฺมิกำ เตส� เอกชฺฌ� เสนำสน� ปญฺญำเปติ เต อญฺญมญฺญ อภิธมฺม�  
 สำกจฺฉิสฺสนฺตีติ. วิ.มหา. (บาลี) ๑/๕๔๓/๓๖๙ (สฺยา.), แปลความว่า “ภิกษุเหล่าใด 
 ศกึษาเล่าเรยีนพระอภิธรรมปิฎก ให้ภิกษเุหล่านัน้รวมเป็นคณะ พระทพัพมลัลบตุรเถระ 
 จัดเสนาสนะไว้ด้วยคิดว่า ท่านเหล่านี้จักมีธัมมสากัจฉาพระอภิธรรมกันดังนี้”.
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 แต่ว่าต่อมาภายหลังพุทธกาลแล้ว คนที่เกิดภาย
หลัง ก็ส่วนมากมีกิเลสมาก มีปัญญาลดลงไปตามล�าดับ  
เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถที่จะเรียนพระอภิธรรมคัมภีร์ได ้
เพราะว่ากาลนี้เป็น “กำลวิบัติ” (วิบัติแห่งกาล, กาลเสีย; 
ในช่วงยาวหมายถึง เกิดอยู่ในสมัยที่โลกไม่มีความเจริญ 
หรือบ้านเมืองมีแต่ภัยพิบัติ ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจาก 
ศีลธรรม มีการกดขี่เบียดเบียนกันมาก ยกย่องคนชั่ว บีบคั้น
คนดี ในช่วงสั้นหมายถึงท�าผิดกาลผิดเวลา) ๑๕

 ทีว่่ากาลวบิตั ิกเ็พราะเหตวุ่ากศุลเกดิได้ยาก แต่อกศุล
เกิดได้ง่าย เพราะฉะนั้น ก็เป็นกาลของคนท่ีมีกิเลสมาก 
เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถที่จะเรียนพระอภิธรรมปิฎกได ้
จึงได้มีพระสงฆ์ชื่อว่า “พระอนุรุทธำจำรย์”๑๖ ผู้ที่เข้าใจ 

๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์, พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๗๖
๑๖ พระอนุรุทธเถระ ท่านชาวเมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ อินเดียใต้  
 ท่านพ�านักอยู่ที่เมืองตัญโช แคว้นตัมพะ แถบอินเดียตอนใต้ ติดชายฝั่งมหาสมุทร  
 บางคราวท่านก็ไปพ�านักอยู่ท่ีวัดมหาเมฆวัน ใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธปุระ  
 ประเทศศรีลังกา สันนิษฐานว่าท่านน่าจะเกิดในยุคก่อนรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุ 
 ท่ี ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) และนอกจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแล้ว ท่านยัง 
 รจนาคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการอธิบายพระอภิธรรมอีก ๒ คัมภีร์ คือ ปรมัตถวินิจฉัย และ 
 นามรูปปริจเฉท ไว้อีกด้วย (ดูเพิ่มเติมในหนังสืออภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี  
 ค�าน�าของผู้แปล หน้า [๒๐]-[๒๑])
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ในพระอภิธรรมป ิฎกได ้ดี  ท ่านได ้รวบรวมธรรมใน 
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ มารวมเข้าไว้ในคัมภีร์เดียวกัน  
เรียกว่า “อภิธัมมัตถสังคหะ”๑๗  
 การที่ท่านอนุรุทธาจารย์มารวบรวมคัมภีร์ที่เป็นที่ 
เรียกว่า “อภิธัมมัตถสังคหะ” นี้ ก็เพ่ือประโยชน์ที่จะช่วย
อนุชนคนรุ่นหลังผู้ที่มีสติปัญญาน้อย ที่ใคร่ต่อการศึกษา 
พระอภิธรรม ได้มาศึกษาพระอภิธรรมในอภิธัมมัตถสังคหะ 
ถ้าเมื่อเข้าใจในพระอภิธัมมัตถสังคหะดีแล้ว ก็สามารถที ่
จะไปศึกษาคัมภีร ์พระอภิธรรมปิฎกได้ เพราะฉะนั้น  
การแสดงพระอภธิมัมตัถสังคหะ ท่านอนรุุทธาจารย์กแ็สดงไป 
ตามธรรมะในพระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้น เป็นแต่เพียงว่ามา 
แจกธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมเหล่านั้นนะ ออกเป็นแต่ละ
อย่างๆ โดยเรยีกว่าเป็นอภธิมัมตัถสงัคหะ แล้วกม็คีมัภร์ีเดียว 
แต่ว่าแจกเป็น ๙ ปริจเฉท (ตอน) 

๑๗ ค�าว่า “อภิธมฺมตฺถสงฺคห” นั้น เมื่อแยกบทแล้วคงได้ ๔ บท คือ อภิธมฺม + อตฺถ + ส�  
 + คห, อภิธมฺม = ธรรมที่พิเศษยิ่งกว่าพระสูตร ได้แก่ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์,  
 อตฺถ = เนื้อความแห่งพระอภิธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน บัญญัติ, ส� = โดยย่อ,  
 คห = การรวบรวม, ฉะนั้น เมื่อรวมทั้ง ๔ บทนี้แล้วเป็น “อภิธมฺมตฺถสงฺคห” แปลว่า  
 การรวบรวมจติ เจตสกิ รปู นพิพาน บญัญติั ทีพ่ระองค์แสดงไว้ในพระอภธิรรม ๗ คมัภร์ี  
 ย่อลงในปกรณ์นี้ ฉะนั้น อาจารย์ท้ังหลายจึงเรียกอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์ นี้ว่า  
 “อรรถกถำนิ้วก้อย” (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ หลักสูตร 
 จูฬอำภิธรรมิกตรี, พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๔-๕)
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 อย่างในปริจเฉทท่ี ๑ ก็เรียกว่า “จิตตสังคหวิภำค” 
เป็นการรวบรวมแสดงเฉพาะแต่จิตปรมัตถ์อย่างเดียว,  
ส่วนปริจเฉทที่ ๒ ชื่อว่า “เจตสิกสังคหวิภำค” เป็นการ
แสดงเฉพาะเจตสิกปรมัตถ์อย่างเดียว, และก็ปริจเฉทที่ ๓ 
ชื่อว่า “ปกิณณกสังคหวิภำค” เป็นการแสดงธรรมที่เกิด
กับจิตเจตสิก ที่ท�าหน้าที่ต่างๆ กัน เช่น ท�าหน้าที่เป็นเวทนา 
เป็นเหตุ เป็นทวาร เป็นกิจ เป็นอารมณ์ และเป็นวัตถุ ก็น�า
เอามาอธิบายให้รู้สภาวะต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือที่จะให้เข้าใจ
ถึงความจริงของจิตและเจตสิก, ส่วนปริเฉทที่ ๔ ชื่อว่า  
“วถีสิงัคหวภิำค” เป็นการรวบรวมแสดงถงึวถิจิีต ซ่ึงเกีย่วกบั 
การงาน การท�างานของจิตที่รับอารมณ์ต่างๆ กัน, ส่วน 
ปริจเฉทที่ ๕ ชื่อว่า “วีถิวิมุตตสังคหะ” เป็นการรวบรวม
แสดงจิตที่พ้นจากวิถี และธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่พ้นวิถี, 
ส่วนปริจเฉทที่ ๖ “รูปสังคหวิภำค” เป็นการแสดงรวบรวม
เก่ียวกับรูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์, ส่วนปริจเฉทที่ ๗ 
ชื่อว่า “สมุจจยสังคหวิภำค” เป็นการรวบรวมแสดงธรรม
ที่สงเคราะห์เข้าเป็นหมวดเดียวกัน, ส่วนปริจเฉทที่ ๗ ชื่อว่า 
“ปัจจยสงัคหวภิำค” เป็นการรวบรวมแสดงธรรมทีอ่ปุการะ
กันและกัน และแสดงบัญญัติธรรมด้วย, ส่วนปริเฉทที่ ๙  
เรียกว่า “กัมมัฏฐำนสังคหวิภำค” เป็นการแสดงอารมณ์
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เป็นทีต้ั่งแห่งการท�างานทางใจ คือมสีมถภาวนาและวปัิสสนา
ภาวนา
 ส�าหรับปริจเฉทท่ี ๑ ถึง ๘ ก็เป็นการแสดงให้รู้ถึง 
ความจริงในเรื่องของตัวเราเอง ตามความเป็นจริงว่ามี
การท�างานกันอย่างไร โดยจ�าแนกปรมัตถธรรมออกเป็น 
๔ อย่าง อย่างเช่น “จิต” ก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ คือ 
เมื่อเวลาที่เราเห็นรูป ก็รู้ว่า “เห็นอารมณ์” หูได้ยินเสียง  
ก็รู้ว่า “ได้ยินอารมณ์” เป็นต้น การรู้อารมณ์เหล่าน้ีแหละ 
เรียกว่าเป็นลักษณะของจิต คือจิตเป็นตัวรู้อารมณ์ แต่ส่วน
สิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์
 ส�าหรับเจตสิก ก็เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตให้มี
ลักษณะต่างๆ กัน เช่น จิตรัก จิตโกรธ ความรัก ความโกรธ 
นั่นแหละเป็นตัวเจตสิก เพราะฉะนั้นธรรมชาติของเจตสิก 
ก็จะต้องอาศัยจิตเกิด จะเกิดโดยล�าพังไม่ได้ และต้องเกิด
พร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิต มีอารมณ์อันเดียวกับจิต และ
ก็มีวัตถุที่อาศัยอันเดียวกับจิตด้วย
 ส�าหรับเจตสิกที่เกิดในภูมิท่ีมีขันธ์ ๕ (อบาย ๔  
มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ รูปพรหม ๑๕ เว้นอสัญญสัตตา) ก็จะม ี
การเกิดพร้อมกันด้วยลักษณะทั้ง ๔ อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่า 
เป็นภูมิที่มีขันธ์ ๔ (อรูปพรหม ๔) ก็เว้นวัตถุท่ีอาศัยให้ 
จิตเกิด เพราะว่าเป็นภูมิที่ไม่มีรูปมีแต่นามอย่างเดียว
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 ส�าหรับรูปก็เป็นธรรมชาติท่ีเสื่อมสลายไปด้วยอ�านาจ
ของความเย็นความร้อน เป็นลักษณะ สภาพของรูปก็ยัง 
เป็นธรรมชาติที่หลอกลวงอีกด้วย เพราะว่ารูปก็ได้แก่ 
มหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น�้า ไฟ ลม ที่สามารถแปรสภาพของ
รูปให้มีลักษณะต่างๆ กัน
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ปราภวสูตร๑

พระสูตรว่าด้วยเหตุของความเสื่อม
อาจารย์สมภพ สงวนพานิช ผู้แปล

 เอว� เม สุต� – เอก� สมย� ภควำ สำวตถฺยิ� วหิรต ิเชตวเน  
อนำถปิณฺฑิกสฺส อำรำเม. อถ โข อญฺญตรำ เทวตำ  
อภิกฺกนฺตำย รตฺติยำ อภิกฺกนฺตวณฺณำ เกวลกปฺป เชตวน�  
โอภำเสตฺวำ เยน ภควำ เตนุปสงกฺม;ิ อปุสงกฺมิตวฺำ ภควนตฺ�  
อภิวำเทตฺวำ เอกมนฺต� อฏฺำสิ. เอกมนฺต� ิตำ โข สำ  
เทวตำ ภควนฺต� คำถำย อชฺฌภำสิ –

ข้อความเชิงอรรถที่ ๑ – ๕๓ ดูท้ายเรื่อง
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 ภนฺเต กสฺสป ข้าแต่ท่านกัสสปะ อิท� สุตฺต� พระสูตรนี้ 
เม = มยำ อันกระผม สุต� สดับแล้ว เอว� อย่างนี้.
 เอก� สมย� ในสมัยหนึ่ง ภควำ พระผู้มีพระภาค วิหรติ 
ประทับอยู่ เชตวเน ในพระเชตวัน อำรำเม อันเป็นอาราม 
อนำถปิณฺฑกิสฺส อนัคฤหบดนีามว่าอนาถปิณฑกิะ กำรเิต ให้
สร้างไว้๒ สำวตฺถิย� ใกล้เมืองสาวัตถี. อถ โข ครั้งนั้น เทวตำ 
เทวดา อญญฺตรำ ตนหนึง่ซ่ึงไม่ปรากฏนาม อภกฺิกนตฺวณฺณำ 
มีรัศมีเจิดจ้า เชตวน� ส่องพระเชตวัน เกวลกปฺป ทั้งสิ้น  
โอภำเสตฺวำ ให้สว่างไสว รตฺติยำ เมื่อราตรี๓ อภิกฺกนฺตำย 
= ปริกฺขีณำย สิ้นไปแล้ว, ภควำ พระผู้มีพระภาคเจ้า วสติ  
ประทับอยู่ เยน = ยตฺถ ทิสำภำเค ในส่วนแห่งทิศใด,  
อุปสงฺกมิ เข้าไปแล้ว เตน = ตตฺถ = ต� ทิสำภำค� สู่ส่วนแห่ง
ทิศนั้น. อุปสงฺกมิตฺวำ ครั้นเข้าไปแล้ว อภิวำเทตฺวำ ถวาย
อภิวาทแล้ว ต� ภควนฺต� ซึ่งพระผู้มีพระภาค อฏฺำสิ ได้ยืน
แล้ว เอกมนฺต� ณ ที่สมควรแห่งหนึ่ง. ติำ โข สำ เทวตำ  
เทวดานั้น ผู ้ยืนแล้ว เอกมนฺต� ณ ที่สมควรแห่งหนึ่ง  
อชฺฌภำสิ ได้กราบทูลแล้ว ภควนฺต� กะพระผู้มีพระภาค  
คำถำย ด้วยคาถา อิติ ว่า
  ปรำภวนฺต� ปุริส�    มย� ปุจฺฉำม โคตม
 ภควนฺต� ปุฏฺุมำคมฺม   กึ ปรำภวโต มุข�.
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 โคตม ข้าแต่พระโคดม มย� ข้าพระองค์ทั้งหลาย  
อำคมฺม = อำคนฺตฺวำ มาแล้ว ปุฏฺุ เพื่อทูลถาม ปุจฺฉำม  
ขอทูลถาม ปุริส� ซึ่งบุรุษบุคคล๔ ปรำภวนฺต�๕ ผู ้เสื่อม  
ภควนฺต� กะผู้มีพระภาค (อิติ) ว่า กึ อะไร มุข� เป็นเหตุ๖ 
ปรำภวโต ปุริสสฺส แห่งผู้เสื่อม โหต ิย่อมเป็น ดังนี้ ดังนี้๗. 
 สุวิชำโน ภว� โหติ    สุวิชำโน  ปรำภโว
 ธมฺมกำโม ภว� โหติ    ธมฺมเทสฺสี ปรำภโว.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค อำห ตรัสแล้ว อิต ิว่า
 ปุริโส บุรุษ (บุคคล) ภว�๘ ผู้เจริญ โหติ ย่อมเป็น  
สุวิชำโน ผู้อันบัณฑิตสามารถรู้ได้ง่าย๙ ปุริโส บุรุษ (บุคคล) 
ปรำภโว ผู้เสื่อม (โหต)ิ ย่อมเป็น สุวิชำโน๑๐ ผู้อันบัณฑิต
สามารถรู้ได้ง่าย (อป)ิ เช่นกัน๑๑. (กถ� อย่างไร๑๒) ธมฺมกำโม 
บุคคลผู้ยินดีกล่าวคือปฏิบัติซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐๑๓ 
โหติ ย่อมเป็น ภว� ผู้เจริญ ธมฺมเทสฺสี๑๔ บุคคลผู้เกลียดชัง
กล่าวคือไม่ปฏิบัติซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ (โหต)ิ ย่อม
เป็น ปรำภโว ผู้เสื่อม.๑๕ (อย� สิ่งนี้ ปรำภโว เป็นเหตุเสื่อม 
ปรำภวโต แห่งผู้เสื่อม ปโม ที่ ๑)
 อิติ เหต� วิชำนำม    ปโม โส ปรำภโว
 ทุติย� ภควำ พฺรูหิ    กึ ปรำภวโต มุข�.
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 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต�  
ซ่ึงพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า๑๖ หิ ก็ มย� พวกข้าพระองค์  
วิชำนำม ย่อมรู้ (= ธำเรม ย่อมทรงจ�า) เอต� (ปรำภว�) ซึ่ง
เหตแุห่งความเสือ่มซึง่มคีวามรังเกยีจธรรมเป็นข้อสงัเกตนัน้ 
อิติ = ยถำวุตฺต� ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกไว้อย่างนี้ 
(เตสุ ปรำภวมุเขส ุในเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้น  
อมฺเหหิ ปุจฺฉิเตสุ อันพวกข้าพระองค์ ทูลถามแล้ว)  
โส ปรำภโว๑๗ เหตุแห่งความเสื่อมนั้น ปโม เป็นข้อที่ ๑ 
(ตำว) ก่อน๑๘ ภควำ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ตฺว� ขอพระองค์ 
พฺรูหิ จงตรัสบอก ทุติย� (ปรำภว�) ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อม 
ที่สอง อิติ ว่า กึ อะไร โหติ เป็น มุข� เหตุ ปรำภวโต แห่ง 
ผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 อสนฺตสฺส ปิยำ โหนฺติ  สนฺเต น กุรุเต ปิย�
 อสต� ธมฺม� โรเจติ    ต� ปรำภวโต มุข�.๑๙ 
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ตรัสวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 อสนฺโต อสัตบุรุษทั้งหลาย๒๐ โหนฺติ ย่อมเป็น ปิยำ 
ที่รัก อสฺส ปรำภวโต ของบุรุษบุคคลผู้เสื่อมนั้น, โส ปรำภ
วนฺโต บุรุษบุคคลผู้เสื่อมนั้น กุรุเต๒๑  ย่อมไม่ท�า สนฺเต  
ซ่ึงสตับุรษุท้ังหลาย ปิย� ให้เป็นท่ีรัก๒๒ โรเจต ิย่อมชอบใจ ธมมฺ�  
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ซึ่งธรรมกล่าวคือมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๖๒ หรือ อกุศลกรรมบถ ๑๐  
อสต� ของอสัตบุรุษ ต� (อสนฺตปิยตำ สนฺตอปฺปิยตำ  
ธมฺมโรจนนฺติ ติวิธ�) มุข� = ปรำภวมุข� เหตุเสื่อม ๓ อย่าง 
คอื ความเป็นบคุคลทีร่กัของอสตับรุษุ ความไม่รกัซึง่สตับุรุษ
และความยินดีซึ่งธรรมของอสัตบุรุษนั้น ปรำภวโต ของ 
ผู้เสื่อม๒๓ (อตฺถิ) มีอยู่ ดังนี้.
 อิติ เหต� วิชำนำม     ทุติโย โส ปรำภโว
 ตติย� ภควำ พฺรูหิ     กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถ ิ มีอยู่, โส ปรำภโว  
เหตุแห่งความเสื่อมนั้น ทุติโย เป็นที่สอง โหติ ย่อมเป็น หิ  
อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว�  
ซึ่งความเสื่อมนั้น อิติ ด้วยประการดังนี้ ภควำ ข้าแต่พระผู้ม ี
พระภาค ตฺว� ขอพระองค์ พฺรูหิ จงตรัสบอก ตติย� (ปรำภว�) 
ซ่ึงเหตุเสื่อมที่ ๓ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ เป็น มุข� เหตุ  
ปรำภวโต แห่งผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 นิทฺทำสีลี สภำสีลี     อนุฏฺำตำ จ โย นโร
 อลโส โกธปญฺำโณ   ต� ปรำภวโต มุข�.
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 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชส ิทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โย นโร นรชนใด นิทฺทำสีลี๒๔ เป็นผู้มีการนอนหลับ
เป็นปกติ (ชอบนอนหลับ) สภำสีลี๒๕ เป็นผู้มีการพูดคุยกัน
เป็นปกติ (ชอบการคลุกคลี คือ ขวนขวายแต่การคุยกับ 
ผู้อ่ืนเป็นนิจ) อนุฏฺำตำ๒๖ ผู้ไม่หมั่นเพียร, อลโส เป็น 
ผู้เกียจคร้าน๒๗ โกธปญฺญำโณ เป็นผู้มีความโกรธเป็นเครื่อง
ปรากฏ๒๘ (โกรธง่าย)๒๙ โหติ ย่อมเป็น, ต� (นิทฺทำสีลตำ  
สภำสีลตำ อนุฏฺำนตำ อลสตำ โกธปญฺญำณตำติ  
ปญจฺวธิ� กมมฺ�) การกระท�า ๕ ประการ คอื ความเป็นผูม้กีาร
นอนหลับเป็นปกติ ความเป็นผู้มีการคุยกันเป็นปกติ ความ
เป็นผู้ไม่หมั่นเพียร ความเป็นผู้เกียจคร้าน และความเป็น 
ผู้มีความโกรธเป็นเคร่ืองปรากฏ นั้น (ตสฺส นรสฺส) ของ 
นรชนนั้น มุข� ชื่อว่า เป็นเหตุ ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม 
(โหติ) ย่อมเป็น ดังนี้.
 อิติ เหต� วิชำนำม    ตติโย โส ปรำภโว
 จตุตฺถ� ภควำ พฺรูหิ    กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
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 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลท่ีรักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่ โส ปรำภโว  
เหตุแห่งความเสื่อมนั้น ตติโย เป็นท่ี ๓ โหติ ย่อมเป็น หิ  
อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว�  
ซึ่งความเสื่อมนั้น อิต ิด้วยประการดังนี้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี
พระภาค ตวฺ� ขอพระองค์ พรฺหู ิจงตรสับอก จตุตฺถ� (ปรำภว�) 
ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๔ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ เป็น มุข� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 โย มำตร� ปิตร� วำ    ชิณฺณก� คตโยพฺพน�
 ปหุ สนฺโต น ภรติ    ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โย (นโร) นรชนใด ปหุ = สมตฺโถ เป็นผู้สามารถ  
สนฺโต = สมำโน มีอยู่ น ภรติ ย่อมไม่เล้ียงดู มำตร� วำ  
ซ่ึงมารดา หรือ ปิตร� วำ หรือว่า ซึ่งบิดา ชิณฺณก� ผู้ชรา  
คตโยพพฺน� = อตกิกฺนฺตโยพพฺน�๓๐ มวียัหนุม่สาวอนัล่วงแล้ว, 
ต� (มำตำปิตูน� อภรณ�) การไม่เลี้ยงดูซึ่งบิดามารดาทั้งหลาย 
นั้น (ตสฺส นรสฺส) ของนรชนนั้น มุข� เป็นเหตุ ปรำภวโต  
ผู้เสื่อม โหต ิย่อมเป็น๓๑ ดังนี้.
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 อิติ เหต� วิชำนำม    จตุตฺโถ โส ปรำภโว
 ปญฺจม� ภควำ พฺรูหิ    กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเส่ือมนั้น จตุตฺโถ เป็นที่ ๔ โหติ ย่อมเป็น, 
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค ์วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว�  
ซึง่ความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี
พระภาค ตวฺ� ขอพระองค์ พรฺหู ิจงตรัสบอก ปญฺจม� (ปรำภว�) 
ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๕ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ เป็น มุข� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 โย พฺรำหฺมณ� สมณ� วำ  อญฺญ�  วำปิ วนิพฺพก�
 มุสำวำเทน วญฺเจติ    ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิต ิว่า
 โย นโร นรชนใด วญฺเจติ ย่อมหลอกลวง พฺรำหฺมณ� 
วำ ซึ่งพราหมณ์ผู ้ลอยบาปแล้วหรือ สมณ� วำ หรือว่า  
ซึ่งสมณะผู้สงบบาปแล้ว๓๒ วนิพฺพก� = ยำจนก� วำ หรือว่า  
ซึ่งชนผู้ขอ๓๓ อญฺญ� ปิ =  ย�กิญฺจิ แม้ผู้ใดผู้หนึ่ง มุสำวำเทน  
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ด้วยการกล่าวเท็จ๓๔, ต� = พฺรำหฺมณำทีน� มุสำวำเทน  
วญฺจน� การหลอกลวงสมณะหรือพราหมณ์เป็นต้นด้วย 
การกล่าวเท็จนั้น ตสฺส นรสฺส แห่งนรชนนั้น โหติ เป็น  
มุข� = ปรำภวมุข� เหตุเสื่อม๓๕ ปรำภวโต ของผู้เสื่อม ดังนี้.
  อิติ เหต� วิชำนำม    ปญฺจโม โส ปรำภโว
 ฉฏฺม� ภควำ พฺรูหิ    กิึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิต ิว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถ ิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเสื่อมนั้น ปญฺจโม เป็นที่ ๕ โหติ ย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
ซ่ึงความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผูมี้
พระภาค ตวฺ� ขอพระองค์ พรฺหู ิจงตรสับอก ฉฏฺม� (ปรำภว�) 
ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๖ อิต ิว่า ก ึอะไร โหต ิเป็น มุข� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 ปหูตวิตฺโต ปุริโส     สหิรญฺโญ สโภชโน.
 เอโก ภุญฺชติ สำทูนิ    ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิต ิว่า
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 ปุริโส บุรุษ ปหูวิตฺโต ผู ้มีทรัพย์กล่าวคือเงินทอง
และอัญญมณี สหิรญฺโญ = สกหำปโณ มีเงินคือกหาปณะ  
(เงินตรา) สโภชโน มีของกินสมบูรณ์มากมาย เอโก ผู้ผู้เดียว 
ภญุชฺต ิย่อมบรโิภค สำทูนิ ซึง่โภชนะอร่อย๓๖, (โภชนมจฉฺรยิ�)  
ความตระหนี่ในโภชนะ๓๗ ต� นั้น (ตสฺส) ของบุรุษนั้น โหติ 
เป็น มุข� เหตุเสื่อม ปรำภวโต ของบุคคลผู้เสื่อม อิติ ดังนี้.
 อิติ เหต� วิชำนำม    ฉฏฺโม โส ปรำภโว
 สตฺตม� ภควำ พฺรูหิ    กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถ ิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเส่ือมนั้น ฉฏฺโม เป็นที่ ๖ โหติ ย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
ซ่ึงความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผูมี้
พระภาค ตวฺ� ขอพระองค์ พรฺูห ิจงตรสับอก สตฺตม� (ปรำภว�) 
ซึง่เหตแุห่งความเสือ่มที ่๗ อติ ิว่า ก ึอะไร โหต ิเป็น มขุ� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 ชำติตฺถทฺโธ ธนตฺถทฺโธ  โคตฺตตฺถทฺโธ จ โย นโร
 สญฺญำตึ อติมญฺเญติ   ต� ปรำภวโต มุข�.
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 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชส ิทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โย นโร นรชนใด ชำตถิทโฺธ เย่อหยิง่เพราะชาตกิ�าเนดิ๓๘  
ธนตฺถทฺโธ เย่อหยิ่งเพราะทรัพย์ โคตฺตถทฺโธ เย่อหยิ่งเพราะ
โคตร สมำโน มีอยู่ อติมญฺเญติ ย่อมดูหมิ่น สญฺญำตึ ซึ่ง
ญาติของตนเอง ต� ชำตฺยำทิถทฺธต� ความกระด้างเพราะชาต ิ
เป็นต้นนั้น๓๙ ตสฺส นรสฺส ของนรชนนั้น โหติ เป็น มุข�  
เหตุเสื่อม ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม.
 อิติ เหต� วิชำนำม    สตฺตโม โส ปรำภโว
 อฏฺม� ภควำ พฺรูหิ    กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเสื่อมนั้น สตฺตโม เป็นที่ ๗ โหติ ย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
ซึง่ความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี
พระภาค ตวฺ� ขอพระองค์ พรฺหู ิจงตรัสบอก อฏฺม� (ปรำภว�) 
ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๘ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ เป็น มุข� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
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 อิตฺถิธุตฺโต สุรำธุตฺโต   อกฺขธุตฺโต จ โย นโร
 ลทฺธ� ลทฺธ� วินำเสติ    ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โย นโร นรชนใด อิตฺถิธุตฺโต๔๐ เป็นนักเลงหญิง (เจ้าชู้) 
จ ด้วย, สุรำธุตฺโต เป็นนักเลงสุรา (ติดเหล้า) จ ด้วย,  
อกฺขธุตฺโต เป็นนักเลงการพนัน (ติดการพนัน) จ ด้วย  
สมำโน มีอยู่, ลทฺธ� ลทฺธ� ยังสมบัติทุกอย่าง อันตนได้แล้ว  
วินำเสติ ย่อมให้พินาศ, ต� (อิตฺถิธุตฺตตนฺติอำทิ ติวิธ� กมฺม�) 
กรรม ๓ อย่างมีความเป็นนักเลงหญิงเป็นต้น ตสฺส นรสฺส 
ของนรชนนั้น มุข� เป็นเหตุเสื่อม ปรำภวโต ของบุคคล 
ผู้เสื่อม โหติ ย่อมเป็น ดังนี้.
 อิติ เหต� วิชำนำม    อฏฺโม โส ปรำภโว
 นวม� ภควำ พฺรูหิ     กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเส่ือมนั้น อฏฺโม เป็นที่ ๘ โหติ ย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
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ซึง่ความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี 
พระภาค ตฺว� ขอพระองค์ พฺรูหิ จงตรัสบอก นวม� (ปรำภว�) 
ซึง่เหตแุห่งความเสือ่มที ่๙ อติ ิว่า ก ึอะไร โหต ิเป็น มขุ� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 เสหิ ทำเรหิ อสนฺตุฏฺโ   เวสิยำสุ ปทุสฺสติ
 ทุสฺสติ ปรทำเรสุ     ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โย นโร นรชนใด อสนฺตุฏฺโ เป็นผู้ไม่สันโดษแล้ว  
(ไม่พอใจแล้ว) เสหิ ทำเรหิ ด้วยภรรยา ของตน หุตฺวำ เป็น 
ปทุสฺสติ ย่อมท�าผิด๔๑ เวสิยำสุ ในหญิงแพศยาทั้งหลาย  
ทุสฺสติ ย่อมท�าผิด ปรทำเรสุ ในภรรยาผู้อ่ืนทั้งหลาย,  
ต� เวสิยำปรทำรปฺปทุสฺสน� การล่วงละเมิดในหญิงแพศยา
และภรรยาผู้อ่ืนนั้น ตสฺส ของนรชนนั้น โหติ เป็น มุข�  
เหตุเสื่อม ปรำภวโต ของบุคคลผู้เสื่อม. 
 อิติ เหต� วิชำนำม    นวโม โส ปรำภโว
 ทสม� ภควำ พฺรูหิ    กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
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 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว  
เหตุแห่งความเสื่อมนั้น นวโม เป็นที่ ๙ โหติ ย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
ซึง่ความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี 
พระภาค ตฺว� ขอพระองค์ พฺรูหิ จงตรัสบอก ทสม� (ปรำภว�) 
ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๙ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ เป็น มุข� เหตุ 
ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 อตีตโยพฺพโน โปโส    อำเนติ ติมฺพรุตฺถนึ
 ตสฺสำ อิสฺสำ น สุปติ   ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชส ิทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โปโส บุรุษ อตีตโยพฺพโน มีวัยหนุ ่มอันล่วงแล้ว  
(ชายแก่) อำเนติ ย่อมน�ามา (= ปริคฺคณฺหำติ ครอบครอง) 
ติมฺพรุตฺถนึ (ตรุณทำริก�) ซึ่งหญิงสาวรุ่น ผู้มีเต้านมเหมือน 
ลูกมะพลับ๔๒ น สุปติ ย่อมนอนไม่หลับ อิสฺสำ เพราะความ
หึงหวง ตสฺสำ ซึ่งหญิงสาวรุ่นนั้น๔๓, ต�๔๔ (อิสฺสำย อสุปฺปน�) 
การนอนไม่หลบัเพราะความหึงหวงนัน้ ปรุสิสสฺ ของบรุษุนัน้ 
มขุ� เป็นเหตเุสือ่ม ปรำภวโต ของผูเ้สือ่ม โหติ ย่อมเป็น ดงันี.้
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 อิติ เหต� วิชำนำม    ทสโม โส ปรำภโว.
 เอกำทสม� ภควำ พฺรูหิ   กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิต ิว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเสื่อมนั้น ทสโม เป็นที่ ๑๐ โหติ ย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
ซึง่ความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี 
พระภาค ตฺว� ขอพระองค์ พฺรูหิ จงตรัสบอก เอกำทสม� 
(ปรำภว�) ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๑๑ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ 
เป็น มุข� เหตุ ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 อิตฺถึ โสณฺฑึ วิกิรณึ   ปุริส� วำปิ ตำทิส�
 อิสฺสริยสฺมึ เปติ     ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชส ิทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิติ ว่า
 โย นโร นรชนใด เปติ ย่อมแต่งตั้ง อิตฺถึ วำ ซึ่งหญิง  
ก็ดี โสณฺฑึ ผู้ติดใจในในโภชนะทั้งหลาย มีปลาและเนื้อ
เป็นต้น๔๕. วิกิรณึ ผู้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อปลาและเนื้อเป็นต้น
เหล่านั้น๔๖ ปุริส� วำปิ แม้ซึ่งชายก็ดี ตำทิส� เช่นเดียวกัน 
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นี่แหละ อิสฺสริยสฺมึ ในความเป็นใหญ่๔๗, ต� (ตถำวิธสฺส  
อิสฺสริยสฺมึ ปน�) การตั้งบุคคลชนิดนี้ไว้ในความเป็นใหญ่ 
ตสฺส ของนรชนนั้น โหติ เป็น มุข� เหตุเสื่อม ปรำภวโต ของ
ผู้เสื่อม ดังนี้.
 อิติ เหต� วิชำนำม     เอกำทสโม โส ปรำภโว
 ทฺวำทสม� ภควำ พฺรูหิ  กึ ปรำภวโต มุข�.
 เทวตำ เทวดาทั้งหลาย ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว ภควนฺต� 
ซึ่งพระผู้มีพระภาค อิติ ว่า
 โย ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมอันใด คือ ความเป็น
บุคคลที่รักของอสัตตบุรุษเป็นต้น อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว 
เหตุแห่งความเสือ่มนัน้ เอกำทสโม เป็นที ่๑๑ โหต ิย่อมเป็น,  
หิ อนึ่ง มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต� ปรำภว� 
ซึง่ความเสือ่มนัน้ อติ ิด้วยประการดงันี,้ ภควำ ข้าแต่พระผู้มี 
พระภาค ตฺว� ขอพระองค์ พฺรูหิ จงตรัสบอก ทฺวำทสม� 
(ปรำภว�) ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมที่ ๑๒ อิติ ว่า กึ อะไร โหติ 
เป็น มุข� เหตุ ปรำภวโต แห่งบุคคลผู้เสื่อม ดังนี้ ดังนี้.
 อปฺปโภโค มหำตณฺโห   ขตฺติเย ชำยเต กุเล
 โส จ รชฺช� ปตฺถยติ    ต� ปรำภวโต มุข�.
 ภควำ พระผู้มีพระภาค วิสฺสชฺเชสิ ทรงวิสัชชนาแล้ว 
อิต ิว่า
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 โย นโร นรชนใด อปฺปโภโค มีโภคะน้อย มหำตณฺโห 
มีความปรารถนาใหญ่ (มักใหญ่ใฝ่สูง) สมำโน มีอยู่ ชำยเต 
เกดิอยู ่กเุล ในตระกลู ขตตฺเิย กษตัรย์ิ, จ แต่ โส เขา ปตฺถยติ  
ย่อมปรารถนา รชฺช� ซึ่งราชสมบัติ, ต� (รชฺชปตฺถน�) การ
ปรารถนาราชสมบัตินั้น ตสฺส ของนรชนผู้มีโภคะน้อยแต่มี
ความปรารถนาใหญ่นั้น โหต ิเป็น มุข� เหตุเสื่อม ปรำภวโต 
ของผู้เสื่อม. 
 เอเต ปรำภเว โลเก    ปณฺฑิโต สมเวกฺขิย
 อริโย ทสฺสนสมฺปนฺโน   ส โลก� ภชเต สิวนฺติ.
 โย นโร นรชนใด ปณฑฺโิต ผู้เป็นบณัฑติ ทสสฺนสมปฺนโฺน  
ผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นถูก อริโย เป็นผู้เจริญ๕๐ สมเวกฺขิย  
= อุปปริกฺขิตฺวำ ครั้นพิจารณาเห็นแล้ว เอเต ปรำภเว  
ซึง่ผูเ้สือ่มท้ังหลายเหล่านี ้โลเก ในโลก (วิวชฺเชต)ิ จงึละเว้น, 
ส = โส๕๑  นโร นรชนนั้น ภชเต = อลฺลียติ = อุปคจฺฉต ิ 
ย่อมเข้าถึง โลก� ซึง่โลกกล่าวคือเทวโลก สิว� อนัเกษมอนัอดุม
เขตปราศจากอุปัททวะ๕๒ อิติ ดังนี้.๕๓ 

ปรำภวสุตฺต� ฉฏฺ�  นิฏฺิต�.
ปรำภวสุตฺต� ปราภวสูตร ฉฏฺ�  ที่ ๖ นิฏฺิต� จบแล้ว.
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เชิงอรรถท้ำยเรื่องปรำภวสูตร
๑ พระสูตรและอรรถกถา ฎีกา ที่ใช้ในการแปลและอธิบายนี้  

 ใช้ฉบับ Chaṭṭha Saṅgāyana Tipitaka Version 4.0
๒ อนำถปิณฺฑิกสฺส อำรำเม แปลได้ ๒ นัย คือ 

  (๑) แปลตามอรรถกถาโปฏฐปาทสูตร โดยนัยนี้ อนำถ- 

 ปิณฺฑิกสฺส เป็นฉัฏฐีวิภัตติที่ใช้ในอรรถกัตตา ดังค�าอธิบายว่า  

 สำวตฺถิย� วิหรติ เชตวเน อนำถปิณฺฑิกสฺส อำรำเมติ สาวตฺถึ  

 อุปนิสฺสาย โย เชตสฺส กุมารสฺส วเน อนาถปิณฺฑิเกน คหปตินา  

 อาราโม การโิต, ตตถฺ วหิรต.ิ (ท.ีส.ีอ. ๔๐๖) [ข้อความว่า สำวตฺถิย�  

 วิหรติ เชตวเน อนำถปิณฺฑิกสฺส อำรำเม ความว่า อารามใด  

 อันอนาถปิณฑิกคฤหบดีให้สร้างไว้ในสวนของเชตราชกุมาร  

 ใกล้กับกรุงสาวัตถี, ประทับอยู่ในอารามนั้น].

  (๒) แปลตามนัยของอรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค  

 นัยน้ีแปลว่า ในอารามของอนาถบิณฑิกคฤหบด.ี อนำถปิณฺฑกิสสฺ  

 อำรำเมติ อนาถปิณฺฑิเกน คหปตินา จตุปญฺญาสหิรญฺญโกฏิ- 

 ปริจฺจาเคน พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาติตตฺตา “อนาถ- 

 ปิณฺฑิกสฺส อาราโม”ติ สงฺข� คเต อาราเม. (ส�.ส.อ.๑) [ข้อความว่า  

 อนำถปิณฺฑิกสฺส อำรำเม ความว่า ในอารามอันถึงการนับว่า  

 “อนาถปิณฑฺกิสสฺ อาราโม (อารามของท่านอนาถปิณฑิกคฤหบด)ี  

 เพราะเป็นอารามทีท่่านอนาถปิณฑิกคฤหบดไีด้ถวายแด่ภกิษสุงฆ์ 

 มพีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ ด้วยการบรจิาคทรพัย์คอืเงนิ ๕๔ โกฏ]ิ.

  ในทีน่ีแ้ปลโดยนยัที ่๑ เพือ่ให้ทราบถงึความหมายอกีนยัหนึง่.  

 ส่วนนัยที่ ๒ นิยมแปลในหนังสือพระไตรปิฎกแปลภาษาไทย
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๓ รตฺติ ในที่นี้ หมายถึง ปฐมยาม เพราะเป็นธรรมเนียมของเทวดา 

 ทั้งหลาย เมื่อจะมายังโลกมนุษย์เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หรือ 

 พระสาวก จะต้องมาหลังจากปฐมยาม กล่าวคือ อยู่ในระหว่าง 

 มัชฌิมยาม คือ ช่วง ๒๒.๐๐ – ๒.๐๐ นาฬิกา. (ส�.ส.อ.๑)
๔ ปรุสิ� (บุรษุบคุคล) ในท่ีน้ีมไิด้หมายถึงบุรษุเพศ แต่เป็นศพัท์สามญั 

 ที่หมายถึง สัตว์ท้ังหลายโดยท่ัวไป โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นบุรุษ 

 หรือสตรี.
๕ ปรำภวนฺต มาจาก ปรา + ภ ู= เสือ่ม + อนตฺ ปัจจยั. ภ ูธาต ุในทีน่ี้  

 มีอรรถ วุทฺธิ เจริญ ถ้ามี ปรำ เป็นบทหน้า มีอรรถว่า พฺยสน  

 เสื่อมสิ้น (ธาตวัตถ.นิส. คาถา ๒๗๐ – ๓) ดังพระอรรถกถาจารย ์

 อธิบายว่า ปรำภวนตฺนตฺ ิปรหิายนตฺ� วนิสสฺนตฺ� [บทว่า ปรำภวนตฺ�  

 ได้แก่ ปริหำยนฺต� เสื่อม ได้แก่ วินสฺสนฺต� พินาศ]. 
๖ มุข ศัพท์ ในที่นี้มีอรรถ ทฺวำร� คือ ช่องทางหรือประตู กล่าวคือ  

 กำรณ� เหตุ ดังนั้น จึงแปลโดยโวหารัตถนัยว่า เป็นเหตุ. ดังนั้น  

 พระอรรถถาจารย์ (สตุตฺ.อ. ๙๑) จงึอธบิายความว่า เอว� อาคตาน�  

 อมฺหาก� พฺรูหิ ปราภวโต ปุริสสฺส กึ มุข�, กึ ทฺวาร�, กา โยนิ,  

 กึ การณ�, เยน มย� ปราภวนฺต� ปุริส� ชาเนยฺยามาติ อตฺโถ. เอเตน  

 “ปราภวนฺต� ปุริส”นฺติ เอตฺถ วุตฺตสฺส ปราภวโต ปุริสสฺส  

 ปราภวการณ� ปจุฉฺต.ิ ปราภวการเณ ห ิญาเต เตน การณสามญฺเญน  

 สกฺกา โย โกจิ ปราภวปุริโส ชานิตุนฺติ. [ข้าพระองค์จะพึงรู้บุรุษ 

 บคุคลผูเ้สือ่ม ด้วยเหตใุด, ขอพระองค์จงตรสับอกว่า อะไรเป็นช่อง  

 คือ ประตู คือ ความก่อเกิด คือ เหตุ แห่งความเส่ืองของบุรุษ 
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 บคุคลผูเ้สือ่ม แก่พวกข้าพระองค์ ทีม่าด้วยความประสงค์ดังนีเ้ถดิ.  

 ด้วยค�าน้ี เป็นอนัเทวดาทลูถามเหตแุห่งความเสือ่มของบรุษุบคุคล 

 ผูเ้สือ่ม. เพราะเมือ่รูเ้หตุแห่งความเสือ่มแล้ว ใครๆ ก็สามารถรูจ้กั 

 บุรุษผู้เสื่อมทุกคน ด้วยเป็นเหตุที่เสมอถ้วนหน้ากัน].
๗ ส�าเนียงแปลว่า “ดังนี้” อันที่ ๑ เป็น ของ อิติ ศัพท์ใน ปุจฺฉำมิ  

 กล่าวคือ เฉพาะประโยคว่า กึ ปรำภวโต มุข�. ส่วนที่ ๒ เป็น อิติ  

 ศัพท์ใน คำถำย กล่าวคือ คาถานี้ทั้งหมด
๘ ภว� เป็นบทลงสิปฐมาวิภัตติ มาจาก ภู วุทฺธิย� + อนฺต ปัจจัย  

 คัมภีร์นิรุตตทีปนี (สูตร ๑๒๙. ภูโต.) อธิบายว่า เมื่อลง ส ิวิภัตติ 

 ท้ายศัพท์ที่ส�าเร็จจากภูธาตุ สิ จะเป็น อ�. กรณีนี้ หากบทนั้น 

 ไม่มีอุปสัคเป็นบทหน้า จ�าต้องแปลง สิ เป็น อ� เสมอ แต่ถ้าเป็น 

 บทมีอุปสัค ไม่ต้องเป็น อ� เสมอ. ดังนั้น ภวนฺต (ภู + อนฺต)  

 ผู้เจริญ เมื่อลง สิ วิภัตติ จะเป็น ภว� โดยแน่นอน และในคาถาต่อ 

 มาจึงเป็น สุวิชำโน ปรำภโว ไม่เป็น ปรำภว�. 
๙ สุวิชำโน เป็นกัมมสาธนะวิเคราะห์ว่า สุเขน อกสิเรน อกิจฺเฉน  

 สกฺกำ วิชำนิตุ. (สุตฺต.อ.๙๒) [สุวิชาโน ได้แก่ ผู้อันเขาสามารถรู ้

 ได้ง่าย] ดังนั้น ในที่นี้จึงแปลตามอรรถกถานัย. แต่ปัจจุบันนิยม 

 แปลว่า สุวิชำโน ผู้รู้ดี โหติ ย่อมเป็น ภว� ผู้เจริญ. โดยนัยนี้  

 ท่านคงยดึตามอธบิายของคมัภร์ีอภธิานปัปทีปิกาสูจิ ตอนอธบิาย 

 อรรถของ ภู ธาตุ ว่า “สุวิชาโน ภว� โหติ, ทุวิชาโน ปราภโว”  

 ติอาทีสุ ภูธาตุ วฑฺฒเน, ตตฺถ หิ สุวิชาโน หิตาหิตการณ- 

 วชิานนปญญฺวา ปุคคฺโล ภโว วฑฺุฒ ิโหต,ิ ภวติ วฑฒฺตีติ กตฺวา ภโว.  
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 [ภูธาตุเป็นไปในอรรถว่าเจริญ เช่น สุวิชาโน ภว� โหติ, ทุวิชาโน  

 ปราภโว ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ, ผู้รู้ผิด เป็นผู้เสื่อม. ในพระบาฬีนั้น  

 บุคคลผู้มีปัญญารู้แจ้งซึ่งเหตุแห่งประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ชื่อว่า  

 สุวิชาโน ย่อมเป็นผู้เจริญ, ผู้ชื่อว่า ภโว เพราะวิเคราะห์ว่า ภวติ  

 วฑฺฒตีติ ภโว. ผู้เจริญ ชื่อว่า ภโว]. จะเห็นว่า คัมภีร์นี้ประสงค์ให้  

 สุวิชาโน เป็นบทประธาน ส่วน ภว� เป็นวิเสสนะ. แม้จะไม่ 

 สอดคล้องกบัค�าอธบิายของอรรถกถา กถ็อืว่าได้ความหมายตาม 

 ค�าศัพท์อยู่เช่นกัน.  
๑๐ ฉบับสยามรัฐเป็น ทุวิชาโน แปลว่า ผู้รู้ผิด. โดยปาฐะนี้ สุวิชาโน  

 อาจมีความหมายว่า ผู้รู้ดี ได้ เพราะถือเอาโดยนัยที่ตรงข้ามกับ 

 บทว่า ทุวิชาโน, ในที่นี้ใช้ปาฐะฉบับฉัฏฐสังคายนา เพราะ 

 สอดคล้องกับคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายว่า โยปาย� ปราภวตีติ  

 ปราภโว, ปริหายติ วินสฺสติ, ยสฺส ตุมฺเห ปราภวโต ปุริสสฺส มุข�  

 ม� ปจุฉฺถ, โสปิ สวุชิาโน. [บุคคลแม้นี ้ชือ่ว่า ปราภว เพราะอรรถว่า  

 ย่อมเสือ่ม คือ ย่อมเสยีหาย คอื ย่อมพนิาศ, พวกท่าน ถามซึง่เหตุ  

 แห่งบุคคลผู้เสื่อมใด กะเรา, บุคคลผู้เส่ือมแม้นั้น อันบัณฑิต 

 สามารถรู้ได้ง่าย]. ส่วนบทว่า สุวิชาโน มีอรรถาธิบายในเชิงอรรถ 

 ข้างต้น. 
๑๑ เพิ่มเข้ามาตามที่อรรถกถาอธิบายไว้ว่า โสปิ สุวิชำโน. ด้วย อปิ  

 ที่มีอรรถสัมปิณฑนะ (รวมความหมายของศัพท์ข้างหน้ามารวม 

 กบัศพัท์นี)้ นีท้�าให้ทราบว่า นอกจากบุคคลผูเ้จรญิจะรูไ้ด้ง่ายแล้ว  

 แม้บุคคลผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายเช่นกัน.
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๑๒ ข้อความต่อจากน้ี เป็นเครือ่งสนับสนุนท่ีตรสัไว้ว่า ผูเ้จรญิ รูไ้ด้ง่าย  

 ผู้เสื่อม ก็รู้ได้ง่าย โดยสังเกตจากข้อปฏิบัติของเขา ก็จะรู้ได้ว่า  

 ผู้ที่นับว่าเป็น ผู้เจริญ จะเป็นผู้ยินดีซึ่งธรรม, ส่วนผู้เสื่อมจะเป็น 

 ผู้รังเกียจธรรม. 
๑๓ ธมฺมกำโม ผู้ยินดีซึ่งธรรม ได้แก่ ผู้ยินดี, กระหยิ่ม, ปรารถนา,  

 ฟัง ปฏิบัติ ซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐, ส่วน ธมฺมเทสฺสี  

 ผู้รังเกียจซึ่งธรรม ได้แก่ ผู้ไม่ยินดี ไม่กระหยิ่ม ไม่ปรารถนา  

 ไม่ฟัง ไม่ปฏิบัติเลย. การปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหตุเจริญของผู้เจริญ  

 และการรังเกียจคือการไม่ปฏิบัติธรรม เป็นเหตุเสื่อมของผู้เสื่อม  

 เพราะบุคคลอื่นเมื่อเห็น เมื่อได้ฟังข้อปฏิบัติของเขาแล้วสามารถ 

 ตัดสินได้ว่า นี้คือผู้เจริญ หรือผู้เสื่อม. [สุตฺต.อ.๙๒]
๑๔ แม้จะทรงแสดงว่า ธมฺมเทสฺสี ผู้รังเกียจธรรม แต่ความหมายคือ  

 การรังเกียจธรรมนั่นแหละ เป็นเหตุแห่งความเส่ือมของบุคคลผู ้

 เช่นนี้. การแสดงธรรมเช่นนี้ เรียกว่า ปุคคลาธิฏฐานเทสนา  

 (เทสนาที่ใช้บุคคลเป็นที่ตั้งในการแสดง). อนึ่ง แม้จะทรงแสดง 

 เหตุแห่งผู้เจริญก่อน ก็ชื่อว่า แสดงเหตุแห่งผู้เสื่อมนั่นเอง โดย 

 พยติเรกนัย เพื่อให้ก�าหนดว่า ผู้เจริญคือผู้ที่ปฏิบัติธรรม และ 

 ผู้เป็นตรงข้ามกับผู้เจริญ คือ ผู้เสื่อม.
๑๕ เหตุแห่งความเสื่อมในข้อที่ ๑ นี้ก็คือ ความเป็นผู้รังเกียจธรรม.
๑๖ เทวดาทั้งหลายครั้นรับทราบเหตุแห่งความเส่ือมข้อท่ี ๑ แล้ว,  

 กเ็พราะเป็นผูม้าจากจกัรวาลท้ังหลาย เพือ่ต้องการทราบเหตแุห่ง 

 ความเสื่อมที่หลากหลายจึงได้ทูลถามคาถานี้เป็นล�าดับไป.
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๑๗ ปรำภโว เป็นกรณสาธนะ วิเคราะห์ว่า ปรำภวนฺติ เอเตนำติ  

 ปรำภโว. บุคคลย่อมเสื่อม เพราะธรรมเหล่านี้ เหตุนั้น ธรรม 

 เหล่านี้ ชื่อว่า ปราภว (เหตุแห่งความเสื่อม). พระอรรถกถาจารย ์

 อธิบายว่า ค�าว่า ปรำภโว ก็ดี ปรำภวโต มุข� ก็ดี ต่างกันเพียง 

 พยัญชนะเท่านั้น ส่วนความหมายไม่ต่างกัน  เนื่องจากบุคคล 

 จะได้ชื่อว่า เป็นผู้เสื่อม ก็เพราะเหตุเหล่านี้.
๑๘ ในที่ น้ีแปลโดยประกอบความตามที่พระอรรถกถาจารย ์ 

 อรรถาธิบายไว้. อีกนัยหนึ่ง แปลตามคัมภีร์นิสสัยของพม่าว่า  

 โย ธมฺมเทสฺสี ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อม คือ ความเป็นผู้ชัง 

 ซึ่งธรรม อันใด อตฺถิ มีอยู่, โส ปรำภโว เหตุแห่งความเสื่อมนั้น  

 ปโม เป็นข้อที่ ๑. มย� พวกข้าพระองค์ วิชำนำม ย่อมรู้ เอต�  

 ปรำภว� ซึ่งเหตุแห่งความเสื่อมนั้น อิติ ฉะนี้.
๑๙ พระอรรถกถาจารย์ (สุตฺต.อ.๙๔) ชี้แจงเหตุผลว่า แม้เทวดา 

 ทูลถามถึงธรรมเป็นเหตุให้เสื่อม แต่พระผู้มีพระภาคทรงวิสัชนา 

 ด้วยบคุคล เพราะเหตทุีส่ตัว์ทัง้หลายทีป่ระกอบด้วยธรรมเป็นเหตุ 

 ให้เสื่อมเหล่านี้ ใช่ว่า หนึ่งคนจะมีทุกอย่าง หรือทุกคนจะม ี

 เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงโดยปุคคลาธิฏฐานเทสนา  

 ไว้หลายประการด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมแก่เวไนยบุคคลทุกคน.
๒๐ อสัตบุรุษ ได้แก่ บุคคลผู้มีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 

 ที่ไม่สงบ คือ ก�าเริบขึ้นด้วยอ�านาจของกิเลสมีโลภะเป็นต้น.  

 พระอรรถกถาจารย์ ยกครูท้ัง ๖ มีท่านปูรณกัสสปะเป็นต้น 

 ในคร้ังพุทธกาลเป็นบุคคลตัวอย่าง และยังให้แนวทางสังเกต 
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 อสตับรุษุอกีว่า ได้แก่ บคุคลพวกอืน่ทีม่กีายกรรมเป็นต้นอนัไม่สงบ.  

 ส่วนสัตบุรุษ ก็มีนัยเดียวกันนี้ คือ ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

 พระปัจเจกพทุธเจ้าและพทุธสาวก. โดยนยันี ้ถอืว่าเป็นการแสดง 

 โดยอุกกัฏฐนัย ดังนั้น จึงหมายถึง บุคคลอื่นที่มีกายกรรมเป็นต้น 

 สงบแล้วกล่าวคอืเป็นผู้มปีกตปิระพฤตกิศุลกรรมบถ ๑๐ นัน่เอง.
๒๑ กุรุเต (กร + โอ + เต) ส�าเร็จรูปโดยการแปลง อ ท้าย กร ธาตุ  

 เป็น อ ุ(กุร + โอ) แล้ว แปลง โอ ปัจจัยเป็น อ ุส�าเร็จรูปเป็น กุรุ  

 (กจฺ. ๕๑๑ – ๕๑๒, รูป. ๕๒๑ – ๕๒๒) ในรูปนี้แม้ลงวิภัตติ 

 ฝ่ายอัตตโนบท แต่ใช้เป็นกัตตุวาจก ดังคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลาย 

 อธิบายศัพท์นี้เป็น กโรติ.
๒๒ คมัภร์ีอรรถกถายงัแนะน�าให้แปลได้อกีนยัหนึง่ว่า ปิย� = ปิยมำโน  

 > ตุสฺสมำโน > โมทมำโน เมื่อยินดี ชื่อว่า น กุรุเต = น เสวติ  

 ย่อมไม่คบหา สนฺเต ซ่ึงสัตบุรุษท้ังหลาย โดยอรรถาธิบายว่า  

 นกัไวยากรณ์มกัอธบิายความหมายของค�าว่า รำชำน� เสวติ ย่อม 

 คบหาซึ่งพระราชา ด้วยค�าว่า รำชำน� ปิย� กุรุเต ย่อมกระท�า 

 พระราชาให้เป็นท่ีรัก. อย่างไรกต็าม ท้ังสองนยั ได้ความว่า คบหา  

 คุ้นเคย รักใคร่สนิทสนม เหมือนกัน.
๒๓ ในคาถานี้เป็นอันตรัสถึงเหตุแห่งความเส่ือมของบุรุษบุคคลไว้  

 ๓ ประการ คือ อสนฺตปิยตำ สนฺตอปฺปิยตำ ธมฺมโรจน� คือ  

 ความเป็นบุคคลที่รักของอสัตบุรุษ ความไม่เป็นที่รักของสัตบุรุษ  

 ความยินดีซึ่งธรรมของสัตบุรุษ เพราะเป ็นเหตุให ้บุคคล 

 ผูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการนีแ้ล้ว ย่อมเส่ือม ไม่ถงึความเจริญ  
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 ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า  

 เป็นเหตุแห่งความเสื่อมของบุคคลผู้เสื่อมแล้ว.
๒๔ นิทฺทำสีล ีศัพท์นี้ พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า ได้แก่ ผู้ที่ไม่ว่า 

 จะเดิน, นั่ง, ยืน หรือเดินก็ตาม ก็นอนหลับไดั ส�าเร็จรูปมาจาก  

 นิทฺทำ + สีล + อ ีปัจจัย. มีวิเคราะห์ว่า นิทฺทำ สีล� อสฺส อตฺถีติ  

 นิทฺทำสีโล. [ความนอนหลับ เป็นปกติ ของบุคคลนั้น มีอยู่  

 เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า มีการนอนหลับเป็นปกติ]. นิทฺทำสีโล  

 เอว นิทฺทำสีลี. นิทฺทาสีล นั่นเอง ชื่อว่า นิทฺทาสีลี. ในที่นี้ อีปัจจัย 

 เป็นตัพภาวตัทธิต ลงท้ายสมาสได้ ดังคัมภีร์นิรุตติทีปนี (สูตรที่  

 ๔๗๖ ทณฺฑำทีหิกอี วำ) อธิบายว่า สมาสนฺเตป อี, นิทฺทาสีลี,  

 สภาสีลี, พาหุพลี, อูรุพลี. [อีปัจจัย ย่อมลงในที่สุดแห่งสมาส 

 ได้บ้าง เช่น นิทฺทำสีลี ผู้มีการนอนหลับเป็นปกติ, สภำสีลี  

 ผู้มีการพูดคุยเป็นปกติ, พำหุพลี ผู้มีแขนเป็นก�าลัง, อูรุพลี  

 ผู้มีต้นขาเป็นก�าลัง]. 
๒๕ สภำสีลี ได้แก่ ผู้ท่ีคลุกคลีกับหมู่คณะ กล่าวคือ ผู้ขวนขวาย 

 ในความเป็นผู้ยินดีแต่การคุยกัน. ลง อี ปัจจัยท้าย สภำสีล 

 ผู้มีการสนทนาด้วยกันเป็นปกติ เช่นเดียวกับ นิทฺทำสีลี. 
๒๖ อนฏฺุำตำ (น + อุ + า + ตปัุจจัย) ผูไ้ม่ลกุข้ึนท�างาน ความหมาย 

 คือ ไม่ขยัน กล่าวคือ ไม่มีความเพียร แม้จะถูกผู้อื่นกระตุ้น 

 ตักเตือน ก็ไม่คิดจะท�าการงาน.
๒๗ อลโส อลส ศัพท์เป็นไปในความหมายว่า ผู้เกียจคร้าน (ธาน. 

 ๕๑๖) พระอรรถกถาจารย์ อธิบายว่า ในที่นี้ได้แก่ ผู้ที่เกียจคร้าน 
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 โดยก�าเนิด (เป็นเจ้าเรือน) บุรุษชนิดนี้ มักจะถูกความเกียจคร้าน 

 ครอบง�าเป็นอย่างหนัก ในที่ตนยืนอยู่ ก็จะยืนอยู่อย่างนั้นนั่นเอง  

 มกัจะเป็นผูน้ัง่ในทีท่ีต่นนัง่อยูอ่ย่างนัน้น่ันแหละ ไม่ขยบัตัวเปล่ียน 

 อิริยาบถด้วยความพยายามของตัวเองเลย.
๒๘ ปญฺญำณ มีความหมาย ๒ คือ องฺก เครื่องหมาย และ พุทฺธิ  

 ความรู้ (ธาน.๑๐๖๑) แต่ในค�าว่า โกธปญญฺำโณ (โกธ ความโกรธ  

 + ปญฺญาณ) นี้มีความหมายว่า เครื่องหมาย. คัมภีร์อรรถกถา 

 ชาดกไขความว่า ปำกฏีภำวกำรณ� (ชา.อ.๒/๓๒๗) เหตุแห่ง 

 ความปรากฏ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปญฺญำยติ เอเตนำติ ปญฺญำณ�  

 (ส�.อ.๑/๙๑) บุคคลย่อมปรากฏด้วยสิ่งนี้ เหตุนั้น สิ่งนี้ ชื่อว่า  

 ปญฺญำณ เครื่องปรากฏ (คือความโกรธ). ธโชว รถสฺส, ธูโมว  

 อคฺคิโน, โกโธ ปญฺญำณมสฺสำติ โกธปญฺญำโณ. [ความโกรธ  

 เป็นเหตแุห่งความปรากฏ ของบคุคลนัน้ มอียู ่เหตนุัน้ ผู้นัน้ ชือ่ว่า  

 มีความโกรธเป็นเครื่องปรากฏ. เหมือนธง เป็นเครื่องปรากฏ 

 แห่งรถ, ควันเป็นเคร่ืองปรากฏแห่งไฟ]. ชนทั้งหลาย พอเห็น 

 บุคคลนี้เท่านั้น ก็ระลึกแต่ความโกรธของเขา) ได้แก่ บุคคลผู้เป็น 

 โทสจริต โกรธเร็ว มีจิตเหมือนมีแผล. ความโกรธเป็นเหตุ 

 แห่งความปรากฏ ของบุคคลนี้ มีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนี้ จึงชื่อว่า  

 โกธปญฺญำโณ ผู้มีความโกรธเป็นเหตุแห่งความปรากฏ. ค�านี ้

 มีความหมายตามโวหารัตถนัยว่า คนข้ีโกรธ หรือ มีความโกรธ 

 ออกหน้า. ในท่ีนีแ้ปลโดยสทัทัตถนยั เพราะต้องการคงความหมาย 

 ตามรูปศัพท์ 
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๒๙ บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ี ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต 

 หรือคฤหัสถ์ก็ตาม ย่อมเป็นผู้เสื่อมโดยแท้ ไม่เจริญเลย ดังนั้น  

 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่า ปรำภวโต มุข� เป็นเหตุแห่ง 

 ความเสื่อมของผู้เสื่อม.
๓๐ โยพฺพน มาจาก ยุว คนหนุ่ม + นณ ปัจจัย ในอรรถภาวะ  

 ด้วยสูตรโมคคัลลานไวยากรณ์ (๖๑.) นณ ยุวำ โพ จ วสฺส.  

 ลง นณ ปัจจัยท้าย ยุว ศัพท์. แล้ว แปลง ว เป็น พ. วิเคราะห์ว่า  

 ยุวสฺส ภำโว โยพฺพน�. ความเป็นแห่งคนหนุ่ม ชื่อว่า โยพฺพน.  

 ส่วนนิรุตติทีปนีสูตร ๔๙๒. นณ ยุวำ โพ จ วเย กล่าวว่า เมื่อวัย 

 ถูกรู้อยู่ ลง นณ ปัจจัย ท้าย ยุว ศัพท์ แล้ว ลง พ ฺอาคม. และ 

 แสดงรูปวิเคราะห์เหมือนกันว่า ยุวสฺส ภำโว โยพฺพน�. โดยนัยนี้  

 โยพฺพน� แปลว่า วัยหนุ่ม และค�าว่า คตโยพฺพน� แปลว่า ล่วงวัย 

 หนุ ่มสาวแล้ว ดังคัมภีร์อรรถกถา (สุตฺต.อ.๙๘) อธิบายว่า  

 คตโยพฺพน� โยพฺพนาติกฺกเมน อาสีติก� วา นาวุติก� วา สย� กมฺมานิ  

 กาตุมสมตฺถ�.. [ค�าว่า คตโยพฺพน� คือ ผู้มีวัย ๘๐ ปี หรือ ๙๐ ปี  

 โดยการล่วงไปแห่งวยัหนุม่สาว ทีไ่ม่สามารถท�างานด้วยตนเองได้].
๓๑ พระอรรถกถาจารย์สรุปว่า อานิสงส์ของผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา 

 ดังพระบาฬีนี้ว่า 

   ตำย น� ปำริจริยำย  มำตำปิตูสุ ปณฺฑิตำ 

   อิเธว น� ปส�สนฺติ  เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ. 

       (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๖ สฺยาม).
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  บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียว  

 เพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดา บุคคลนั้นละไปแล้ว ย่อม 

 บันเทิงในสวรรค์. 

  บุคคลผู้ประกอบด้วยเหตุเสื่อมน้ีจะไม่ได้รับอานิสงส์นั้น  

 แต่กลับได้รับความต�าหนิโดยส่วนเดียวว่า ถึงมารดาของตนเอง 

 ยงัเลีย้งไม่ได้ จะไปเลีย้งผูอ้ืน่ได้อย่างไร” ดงันี ้นอกจากนีย้งัเข้าถึง 

 ทุคติอีก นี่เอง จึงตรัสว่า การไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ทั้งที่ตนยัง 

 สามารถ จึงเป็นเหตุที่ท�าให้บุคคลผู้เสื่อม.
๓๒ พราหมณ์ในที่นี้ ได้แก่ ผู ้เป็นพราหมณ์โดยภาวะที่ลอยบาป 

 ได้แล้ว, และสมณะ ได้แก่ ผู้เป็นสมณะ โดยภาวะที่สงบบาป  

 จึงได้แก่ พระอรยิบคุคลในพระศาสนา. อนึง่ แม้ผูท้ีเ่ป็นพราหมณ์ 

 โดยการเกิดในตระกูลพราหมณ์ ก็ดี, แม้สมณะที่ผ่านพิธีการ 

 บรรพชา ก็ดี อาจสงเคราะห์ได้ในที่นี้ โดยเป็นผู้ขอ ด้วยเหตุนี้  

 ในข้อความถัดมา จึงตรัสไว้อย่างกว้างๆ ว่า อญฺญมฺปิ วนิพฺพก�  

 ผู้ขออื่นๆ ก็เช่นกัน
๓๓ วนิพฺพก� (วณฺณ พรรณนา + วก อาทาเน > ยาจเน ในการขอ +  

 อ แปลง วณฺณ เป็น วนิ แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ = วนิพฺพก�)  

 มีความหมายตามวิเคราะห์ว่า ทำนผล� วณฺเณตฺวำ วกติ ยำจตีติ  

 วนิพฺพโก. ผู้ขอโดยการพรรณนาคุณของการให้ ชื่อว่า วนิพพก.  

 (ธาน.ฏี.๗๔๐). ในทีน้ี่ได้แก่ ได้แก่ ผูข้อไม่ว่าจะประเภทใดๆ กต็าม. 
๓๔ การกล่าวเท็จในที่นี้ เป็นการผิดค�าพูดที่เคยให้ไว้ (วิส�วาที) ทั้งที ่

 ได้ปวารณาต่อท่านเหล่านัน้แล้วว่า ขอท่านจงกล่าวถงึปัจจยั ดังนี้  
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 หรือ รับปากแล้ว ต่อมาภายหลัง ได้ปฏิเสธความต้องการโดย 

 ไม่ให้ปัจจัยตามที่ปวารณาไว้ 
๓๕ ความเสื่อมที่เกิดจากเหตุเสื่อมในข้อนี้ คือ โทษของมุสาวาท เช่น  

 การเสื่อมเสียชื่อเสียง, การเข้าถึงอบายหลังจากตายแล้ว แม้เมื่อ 

 กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะค้าขายก็ไม่ประสบก�าไร มีแต่ขาดทุน
๓๖ บุคคลผู ้นี้ ไม่ยอมแบ่งอาหารอร่อยๆ ให้แม้แต่บุตรของตน  

 จึงแอบทานอาหารอร่อยนั้นในที่มิดชิด ดังนั้น กรรมนี้จึงเป็น 

 เหตุเสื่อม เพราะให้เข้าถึงอบายได้ในสัมปรายะ แม้ในทิฏฐธรรม   

 (ปัจจุบัน) ยังได้รับการต�าหนิติเตียนจากบัณฑิตอีกด้วย.
๓๗ โภชนมจฉฺรยิ ความตระหนีใ่นอาหาร อนัเนือ่งมาจากความตดิใจ 

 ในรสอาหาร. มัจฉริยะเป็นกิเลสกลุ่มโทสะ ที่มีสภาพไม่ต้องการ 

 ไม่ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในสมบัติของตน แม้ไม่เกิดร่วมกับโลภะ  

 แต่มีโลภะเป็นปัจจัย นั่นเอง.
๓๘ ชำติถทฺโธ (เย่อหยิ่งเพราะชาติก�าเนิด) แปลโดยโวหารัตถนัย  

 เพือ่ให้เข้าใจง่าย เพราะเป็นค�าพดูประเภทผลปูจาระ พดูถงึผลแต่ 

 หมายถึงเหตุ ในที่นี้ มานะเป็นเหตุ ส่วนความกระด้างเป็นผล.  

 แปลโดยมุขยนัย (สัททัตถนัย) แปลว่า ผู้กระด้างด้วยมานะ 

 เพราะชาติก�าเนิด ดังคัมภีร์อรรถกถา (สุตฺต.อ./๑๐๔) อธิบายว่า  

 ชำติตฺถทฺโธ นาม โย “อห� ชาติสมฺปนฺโน”ติ มาน� ชเนตฺวา เตน  

 ถทฺโธ วาตปูริตภสฺตา วิย อุทฺธุมาโต หุตฺวา น กสฺสจิ โอนมติ.  

 [บคุคลใด ท�าความเย่อหยิง่ว่า เราเป็นผูส้มบูรณ์ด้วยชาติ ดงันีแ้ล้ว  

 เป็นผูแ้ขง็กระด้างด้วยมานะนัน้ เป็นผูล้�าพอง (ล�าพอง คงได้มาจาก 
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 ค�านี ้คอื อทุธฺมุำโต พอง) เหมอืนถงุแน่นด้วยลม ย่อมไม่อ่อนน้อม 

 แก่ผู้ใด]. ถทฺธ ความกระด้างเป็นผลของกิเลสต่างๆ ที่แสดงออก 

 มาทางกายบ้าง จิตบ้าง สมดงัคัมภร์ีอรรถกถาของธมัมสังคณปีกรณ์  

 (อัฏฐสาลินี) อธิบายค�าว่า จณฺฑิกฺก� (ชื่อหนึ่งของโทสะ) ดังนี้ว่า  

 จณฑฺโิก วจุจฺต ิจณโฺฑ, ถทธฺปคุคฺโล; ตสสฺ ภาโว จณฑฺกฺิก� [จณฑฺกิกฺ�  

 เป็นชื่อของโทสะ,  ผู้ดุร้าย คือ แข็งกระด้าง ชื่อว่า จณฺฑิก,  

 ธรรมอนัเป็นเหตใุห้เป็นบคุคลดรุ้าย เรยีกว่า จณฑฺกิกฺ� คอื โทสะ].  

 ที่แสดงออกมาทางจิต เช่น ถมฺภิตตฺต� (ชื่อหนึ่งของวิจิกิจฉา) ว่า   

 นิจฺฉยวเสน อารมฺมเณ ปวตฺติตุ อสมตฺถตาย ถมฺภิตตฺต�; จิตฺตสฺส  

 ถทฺธภาโวติ อตฺโถ. วิจิกิจฺฉา หิ อุปฺปชฺชิตฺวา จิตฺต� ถทฺธ� กโรติ.  

 [วิจิกิจฉา มีชื่อว่า ถมฺภิตฺตต� เพราะไม่สามารถให้จิตเป็นไป 

 ในอารมณ์เนื่องด้วยการตัดสินใจ, หมายความว่า เป็นภาวะที่จิต 

 กระด้าง]. กทรยิ� (ชือ่หนึง่ของมจัฉรยิะ) ว่า กทรโิย วจุจฺติ อนาทโร.  

 ตสฺส ภาโว กทริย�. ถทฺธมจฺฉริยสฺเสต� นาม�. [มัจฉริยะ เรียกว่า  

 กทริย�, กทร ิได้แก่ ความไม่เอือ้เฟ้ือ. ความเป็นแห่งความไม่เอือ้เฟ้ือ  

 ชื่อว่า กทริยะ, ค�าว่า กทริยะ เป็นชื่อว่า มัจฉริยะที่แข็งกระด้าง].  

 ถยิิตตฺต� (ชือ่หน่ึงของถนีะ) ว่า ถยิติภาโว ถยิติตฺต�, อวปิผฺารวเสเนว  

 ถทฺธตาติ อตฺโถ. [ถิน ชื่อว่า ถิยิตัตตะ คือ ความเป็นแห่งบุคคล 

 ผู้ง่วงเหงา ชื่อว่า ถิยิตฺตต� หมายความว่า เป็นความกระด้าง  

 โดยเกี่ยวกับเป็นความไม่แผ่ไปนั่นเอง].
๓๙ หมายความว่า ดูหมิ่นญาติเพราะชาติก�าเนิด เช่นเดียวกับ 

 เจ้าสากยะทั้งหลายดูหมิ่นเจ้าวิฑูทภะ เพราะทรัพย์ ด้วยคิดว่า  
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 ญาติผู้น้ียากจนขัดสน. ย่อมไม่ท�าความเคารพบ้าง. ความเสื่อม 

 ที่ตรัสถึงในที่นี้ คือ ญาติทั้งหลาย ย่อมปรารถนาความเสื่อมแห่ง 

 เขาน่ันเอง. (ท่านผู้สนใจอ่านเรื่องเจ้าสากยะนามว่า วิฑูทภะ  

 ในธัมมปทัฏฐกถา)
๔๐ อิตฺถิธุตฺต (นักเลงหญิง) คือ ผู้ก�าหนัดมากในหญิงทั้งหลายโดยให ้

 ทรัพย์ที่มีอยู่แม้ทั้งหมดแล้วรับหญิงอื่นๆ มาเป็นภรรยาอีก. ส่วน  

 สุรำธุตฺต (นักเลงสุรา) คือ ผู้ทิ้งของมีอยู่ของตนแม้ท้ังหมดแล้ว 

 เอาแต่ดื่มสุรา. อกฺขธุตฺต (นักเลงการพนัน) คือ ผู้ทิ้งแม้ผ้าที่ตน 

 นุง่แล้วเอาแต่เล่นการพนนั. พระผูมี้พระภาคตรสัฐานะ ๓ อย่างนี้ 

 ว่าเป็นเหตแุห่งความเสือ่ม โดยเป็นความเสือ่มแห่งทรัพย์ทกุอย่าง 

 ที่เขาหามาได้. 
๔๑ ปทุสฺสติ ปกติแปลว่า ท�าร้าย แต่ในท่ีน้ีแปลว่า ย่อมท�าผิด  

 โดยการละเมิด. พระผู ้มีพระภาคตรัสเหตุแห่งความเสื่อม  

 ๒ ประการ คือ การล่วงละเมิดหญิงแพศยา และ การล่วงละเมิด 

 ภรรยาผู้อื่น เพราะท�าให้เสียทรัพย์ของตนที่ต้องให้ทรัพย์แก ่

 หญิงแพศยา และต้องราชทัณฑ์เป็นต้น เพราะการคบหากับ 

 ภรรยาผู้อื่น.
๔๒ ติมฺพรุตฺถนี มีความหมายตามสัททัตถนัยว่า หญิงสาวผู้มีเต้านม 

 เหมือนลูกมะพลับ คัมภีร์อรรถกถา (สุตฺต.อ.๑๑๐) กล่าวว่า  

 หญิงรุ่นสาวจะมีเต้านมเหมือนผลมะพลับ ดังนั้น ท่านจึงน�ามา 

 เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นหญิงสาวรุ่น. 
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๔๓ ชายแก่ มีอายุ ๘๐ ปีบ้าง ๙๐ ปีบ้าง เมื่อรักษาภรรยาสาวนั้น  

 เพราะความหึงหวงว่า ความยินดีและการสังวาสกับชายแก ่

 ทั้งหลาย ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของหญิงสาวรุ่น อย่าพึงปรารถนา 

 ชายหนุ่มเลย ชื่อว่า ย่อมนอนไม่หลับ. อิสฺสา มีสภาวะที่ไม่ยินด ี

 ในทรัพย์หรือคุณของผู ้อื่น ดังนั้น ชายแก่ที่มีหญิงสาวรุ ่น 

 เป็นภรรยา ย่อมไม่ยินดีให้ภรรยาสาวของตนไปมีความรักกับ 

 คนอื่น ท่านจึงใช้ค�าว่า อิสฺสำ เพื่อแสดงสภาวะนั้น กล่าวคือ  

 ความหึงหวงนั่นเอง.
๔๔ พระผู้มีพระภาคตรัสเหตุแห่งความเสื่อมคือ การนอนไม่หลับ 

 เพราะความริษยานั้น เนื่องจากเป็นเหตุให้เขาถูกกามราคะและ 

 ความริษยาหึงหวง เผารนใจ และไม่ประกอบการงานทั้งหลาย  

 จึงเป็นความเสื่อม.
๔๕ โสณฺฑี ศัพท์นี้แปลว่า หญิงขึ้เมา (โสณฺฑ + อี ในอิตถีลิงค์) คัมภีร ์

 อภิธานัปปทีปิกา ๗๓๐ อธิบายว่า โสณฺฑ มีความหมายว่า  

 ผู้ติดสุรา และอภิธาน. ฎีกาอธิบายว่า สุณฺฑา สุรา, ตตฺร กุสโล  

 โสณโฺฑ, ปานาคาร� วา สณฺุฑา, ตตรฺ ภโว, ิต� วา โสณฺโฑ. สรุา ชือ่ว่า  

 สุณฺฑา, ผู้ช�่าชองหรือฉลาดในการดื่มสุรา, อีกนัยหนึ่ง โรงดื่มสุรา  

 ชือ่ว่า โสณฺฑา, ผูม้กัอยูใ่นโรงสรุา ชือ่ว่า โสณฑฺ. แต่ในท่ีนีห้มายถงึ  

 โลล ความคลั่งไคล้ หรือละโมบ ท่ัวไปโดยไม่เจาะจงว่าเป็นสุรา  

 ตามที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า โสณฺฑนิฺติ มจฺฉม�สาทีสุ โลล�  

 เคธชาติก� (สุตฺต.อ./๑๑๒. ฉัฏฐ.). [ผู้คลั่งไคล้ คือ ละโมบติดใจ 

 ในอาหารมปีลาและเนือ้เป็นต้น]. ดงันัน้ ในทีน่ีจ้งึมคีวามหมายว่า  

-18-0930.indd   107 9/28/61 BE   3:05 PM



108

 หญิงผู้ติดใจหรือละโมบในโภชนะต่างๆ มีปลาและเนื้อเป็นต้น  

 แต่ข ้อความในอรรถกถาฉบับเก่าของไทยเป็นข้อความว่า  

 มจฉฺม�สมชชฺาทสี ุดงันัน้ จงึมคีวามหมายว่า หญงิผู้ติดในปลา เนือ้  

 และของมนึเมาเป็นต้น. ถ้ายดึถือความหมายของอภธิานนปัปทปีกา  

 จะได้ความหมายว่า หญิงติดสุราเท่านั้น. ส่วนฉบับยุโรปเป็น  

 อิตฺถิโสณฺฑึ ตามนัยนี้แปลว่า ผู้ติดใจในสตรี (ชายบ้าผู้หญิง).  

 อย่างไรก็ตาม ปาฐะนี้ขัดแย้งกับคัมภีร์อรรถกถา ที่อธิบายว่า  

 ปุริส� วำปิ ตำทิสนฺติ ปุริโส วาปิ โย เอวรูโป โหติ, ต� โย อิสฺสริยสฺมึ  

 เปติ, ใครที่ตั้งบุรุษผู้มีลักษณะเดียวกันนี้เป็นผู้มีอ�านาจดูแล .ล.
๔๖ พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า วิกิรณนิฺติ เตส� อตฺถาย ธน� ปสุก�  

 วิย วิกิริตฺวา นาสนสีล� (สุตฺต.อ.๑๑๒). [วิกรณึ คือ ผู้ที่มีปกติ 

 จ่ายทรัพย์ให้หมดส้ินไปเหมอืนกบัโปรยฝุน่เพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่นัน้ๆ]. 
๔๗ ได้แก่ แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการในกิจการต่างๆ เช่น ค้าขายเป็นต้น. 
๔๘ ความเสื่อมได้แก่ ความสิ้นทรัพย์ไปของบุคคลผู้แต่งต้ังผู้เช่นนี ้

 ให้เป็นผู้เป็นใหญ่.
๔๙ พระอรรถกถาจารย์ (สุตฺต.อ.๑๑๔) อธิบายสรุปว่า บุคคล 

 ผู ้มีโภคทรัพย์น้อย เพราะไม่มีโภคทรัพย์ทั้งหลายที่สะสมไว้  

 และเพราะไม่มีทางเจริญแห่งโภคทรัพย์ มีความปรารถนามาก  

 คือ มักใหญ่ในโภคทรัพย์มาก โดยไม่สันโดษด้วยโภคทรัพย์ตาม 

 ทีต่นหามาได้ ถึงจะเกดิในตระกูลกษัตริย์ กต็าม, แต่เขาปรารถนา 

 รัชทายาทอันตนไม่ควรได้ หรือของคนอื่น เพราะความเป็นผู้ใคร ่

 ในการปรารถนาราชสมบัติเนื่องจากเป็นผู้มักใหญ่นั้นโดยมิใช ่
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 อุบายโดยข้ามขั้นตอนการสืบราชสกุล. เมื่อบุคคลนั้น ปรารถนา 

 อย่างน้ัน จึงให้โภคทรัพย์น้อยแม้นั้นแก่คนทั้งหลายมีทหาร 

 เป็นต้น.เมือ่ไม่บรรลถุงึราชสมบตั ิชือ่ว่า ย่อมเสือ่มอย่างแน่นอน.  

 การปรารถนาราชสมบัตน้ัิน จงึตรสัว่า เป็นเหตเุสือ่มของบคุคลนัน้.
๕๐ อริยะในที่นี้ ได้แก่ ผู้เจริญ เพราะไม่เป็นไปในความเสื่อม ไม่ใช่ 

 พระอริยบุคคลผู้ที่บรรลุอริยมรรค.
๕๑ ส ในที่นี้ เป็นวัณณสนธิโดยสนธิภายในบท ไม่ใช่ ปทสนธิ ที่สนธ ิ

 กับบทอื่นๆ เช่น โลก� เป็นต้น ตามหลักการในกัจจายนไวยากรณ์  

 (สูตร ๒๗, รู.๓๙). โลปญฺจ ตตฺรากาโร. [เพราะพยัญชนะข้างหลัง  

 ลบสระได้บ้าง และเมื่อลบแล้วลง อ อาคมในต�าแหน่งที่ลบไป  

 เช่น ส สีลวำ เขาเป็นผู้มีศีล]. ดังนั้น เมื่อลบ โ- ที่ โส เพราะ ลฺ  

 ข้างหลังแล้ว จึงลง อ อาคมที่ ส ฺส�าเร็จรูปเป็น ส.
๕๒ ประกอบความตามอรรถกถา แต่ถ้าแปลตามนักปราชญ์ของไทย 

 ที่แปลไว้ให้ศึกษากัน ก็จะได้ว่า โส นโร นรชนนั้น ภชเต ย่อมคบ  

 โลก� ซึ่งโลก สิว� อันเกษม (คนผู้เจริญ). 
๕๓ พระอรรถกถาจารย์เล่าว่า ถ้าเทวดาจะทลูถามปัญหานีต่้อไปเป็น 

 ข้อที ่๑๓ หรอืจนถงึข้อที ่๑๐๐,๐๐๐ พระองค์จะวสิชันาคนเสือ่ม 

 เหล่านี้อีกจนครบ. แต่เทวดาคิดว่า จะมีประโยชน์อะไรด้วย 

 คนเสื่อมเหล่านี้ที่พวกเราทูลถาม, ในสูตรนี้ ไม่มีความเจริญ 

 แม้สักข้อหนึ่ง ดังนี้  เมื่อไม่สนใจฟังทางแห่งความเสื่อมเหล่านั้น  

 ทูลถามแม้เพียงเท่านี้ แล้วจึงวิปปฏิสารนิ่งอยู่ เพราะเหตุนั้น  

 พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอัธยาศัย ของเทวดาน้ันแล้ว  
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 เมือ่จะทรงประมวลเทศนา จงึตรสัพระคาถานีไ้ว้ต่อจากวสิชัชนา 

 ความเสื่อมประการที่ ๑๒. 

  ในเวลาจบเทศนา เทวดาทั้งหลายฟังทางแห่งความเสื่อม 

 ทัง้หลายแล้วตัง้ใจมัน่โดยแยบคาย สมควรแก่ความสงัเวชทีเ่กิดขึน้ 

 บรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผลและอนาคามิผลมากมาย  

 เช่นเดียวกับพระสูตรที่มีเทวดาบรรลุมรรคผลเป็นอันมาในคราว 

 จบเทศนา คอื มหาสมยัสตูร มงคลสตูร สมจติตสตูร ราหโุลวาทสตูร  

 ธรรมจักรสูตร ปราภวสูตร และเทวตาสมสูตร.
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ปรมัตถธรรม (ตอนที่ ๒)๑ 
อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

  ❖ สภำวลักษณะของรูป
  ❖ รูป ๒๘ แสดงเป็นประเภทเล็กได้ ๑๑ ประเภท
  ❖ รูปกลำปพื้นฐำน
  ❖ รูปสมุฏฐำน ๑-๒-๓-๔

สภำวลักษณะของรูป
  รูป ในปรมัตถทีปนี ฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ แสดง 
รูปวิเคราะห์ไว้ว่า “รุปฺปตีติ รูป”๒ แปลความว่า ธรรมชาต ิ
ที่แตกดับหรือเสื่อมสลายไป เรียกว่า รูป
  รูปธรรมมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้๓

รุปฺปนลกฺขณ�     มีการแตกท�าลายไป เป็นลักษณะ
วิกิรณรส�      มกีารแยกออกจากกนั (กับจติ) ได้
         เป็นกิจ

๑ เรียบเรียงจาก คู่มือกำรศึกษำพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖ ของมูลนิธิแนบ- 
 มหานีรานนท์
๒ สงฺคห.มหาฏีกา. (ปรมตฺถทีปนี) หน้า ๒๐ (มจร.)
๒ วิสุทฺธิ. ๒/๕๘๘/๑๗๙ (มจร.)
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อพฺยำกตปจฺจุปฏฺำน�  มีความเป็นอพยากตธรรม 
         เป็นอาการปรากฏ
วิญฺญำณปทฏฺำน�   มีวิญญาณ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
  วิเสสลักษณะของรูปท่ีกล่าวมานี้ เป็นการแสดงตาม
นยัแห่งปฏจิจสมปุบาท อนัเป็นรปูทีท่เีกดิจากสมฏุฐาน จงึมี 
วิญญาณ (ปฏิสนธิวิญญาณ) เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

รูป ๒๘ แสดงเป็นประเภทเล็กได้ ๑๑ ประเภท
๑. มหาภูตรูป ๔  คือ  ปถวี อาโป เตโช วาโย
๒.  ปสาทรูป ๕  คือ  จักขุปสาทรูป โสตปสาทรูป 
         ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป 
         กายปสาทรูป
๓.  วิสยรูป     คือ  วัณณรูป สัททรูป คันธรูป 
 (โคจรรูป ๔)     รสรูป
๔. ภาวรูป ๒   คือ  อิตถีภาวรูป ปุริสภาวรูป
๕. หทยรูป ๑   คือ  หทัยวัตถุรูป
๖.   ชีวิตรูป ๑   คือ  ชีวิตินทรีย์รูป
๗.   อาหารรูป ๑   คือ  รูปที่ได้จากกฬฬีการาหารรูป
๘.   ปริจเฉทรูป ๑  คือ  อากาศธาตุที่คั่นรูปกลาปต่อ
         รูปกลาป
๙.  วิญญัติรูป ๒  คือ  กายวิญญัติรูป วจีวิญญัติรูป
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๑๐. วิการรูป ๓   คือ  ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป
๑๑. ลักขณรูป ๔  คือ  อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป 
         อนิจจาตรูป

รูปกลำปพื้นฐำน
 ค�าว่า รูปกลำป หมายถึง กลุ ่มรูป คือการเกิดขึ้น 
เป ็นกลุ ่มของรูปธรรมนั่นเอง ในปรมัตถทีปนี  ฎีกา  
อภิธัมมัตถสังคหะ แสดงรูปวิเคราะห์ไว้ว่า กลำ (อวยวำ)  
อปฺเปนฺติ ปวิสนฺติ เอตฺถำติ กลำโป๑ แปลว่า ส่วนทั้งหลาย 
(รูป) ย่อมเข้าไปรวมกันในที่นี้ เพราะเหตุนั้นในที่นี้ ชื่อว่า 
กลาป. (ที่เป็นที่รวมของรูป) 
 รปูกลาปหนึง่ๆ จะต้องมสีภาพความเป็นไปของกลุ่มรปู
พร้อมเพรียงกัน ด้วยองค์ประกอบ ๓ เรียกว่า สหวุตต ิคือ
 ๑.  เอกุปปาทะ  เกิดพร้อมกัน
 ๒.  เอกนิโรธะ  ดับพร้อมกัน
 ๓.  เอกนิสสยะ  มีที่อาศัย คือ มหาภูตรูปเดียวกัน
 ในกลุ่มรูป หรือ กลาปหนึ่งๆ แม้รูปนั้นจะเล็กจนมอง
ด้วยตาเปล่าไม่เหน็กต็าม รปูกลาปต้องมี ๘ รปูเสมอ เรยีกว่า  
อวินิพโภครูป ๘ มี ๘ รูป คือ ดิน น�้า ไฟ ลม สี กลิ่น รส 

๑ สงฺคห.มหาฏีกา. (ปรมตฺถทีปนี) ๒/๒๕๔ (มจร.)
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อาหาร เป็นรูปที่แยกจากกันไม่ได้ และเป็นรูปกลาปพื้นฐาน
ให้รูปสมุฏฐานทั้ง ๔ อาศัยเกิด

รูปสมุฏฐำน ๑-๒-๓-๔
  จ�าแนกรูป ๒๘ โดยจ�านวนสมุฏฐาน ดังนี้
  ๑. เอกสมฏุฐานกิรูป รูปเกิดจาก ๑ สมุฏฐาน มี ๑๑ รปู
   - เกดิจากกรรมเป็นสมฏุฐาน ๙ รปู คือ ปสาทรปู ๕  
    ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑
   - เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน ๒ รูป คือ วิญญัติรูป ๒
  ๒. ทวสิมฏุฐานกิรปู รปูเกดิจาก ๒ สมุฏฐาน มี ๑ รปู คือ 
   สัททรูป เกิดจากจิต และอุตุสมุฏฐาน
  ๓. ตสิมุฏฐานกิรูป รูปเกิดจาก ๓ สมฏุฐาน มี ๓ รปู คือ
    วิการรูป ๓ เกิดจากจิต อุตุ อาหารสมุฏฐาน
  ๔. จตสุมฏุฐานกิรปู รปูเกดิจาก ๔ สมุฏฐาน มี ๙ รปู คือ
    มหาภตูรูป ๔ โคจรรูป ๓ (เว้นสัททรปู) อาหารรปู ๑  
   ปริจเฉทรูป ๑
   รวมรูปสมุฏฐาน ๑-๒-๓-๔ มี ๒๔ รูป (เว้น 
ลักขณรูป ๔) เพราะลักขณรูป ๔ ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆ
เลย เรียกว่า นกุโตจิสมุฏบานิกรูป เพราะเป็นอาการของ 
รูปกลาปที่ก�าลังเกิดขึ้นเป็นต้น เท่านั้น
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  อธบิำยเพิม่เตมิ รปูธรรมย่อมเป็นไปได้ทัง้ภายในและ
ภายนอกสัตว์โลก รูปที่เป็นไปภายในสัตว์โลกนั้น เมื่อกล่าว
โดยรวม มีได้ทั้ง ๒๘ รูป และเกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔
  ส่วนรูปท่ีเป็นภายนอกสตัว์โลก เช่น ภเูขา แม่น�า้ ต้นไม้ 
เป็นต้น นั้น มีเพียง ๙ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + สัททรูป ๑ 
และเกิดจาก อุตุสมุฏฐาน อย่างเดียว
  รูปธรรมเป็นไปใน ๒๗ ภูมิ คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๖ 
(เว้นอรูปภูมิ ๔)
  ส่วนนามธรรม คือ จิต เจตสิก นั้น ย่อมเป็นไปภายใน
สัตว์โลกอย่างเดียว ในภูมิ ๓๐ (เว้นอสัญญสัตตภูมิ ๑)

              สวัสดีค่ะ
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พระพุทธปริตร๑

อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 “พระปริตร” หมายถึง เครื่องคุ้มครองป้องกัน หรือ
คุม้ครองรกัษา คือ ป้องกันอันตรายภายนอก มยีกัษ์ อมนษุย์ 
โจร และสตัว์เดรจัฉาน และป้องกนัอนัตรายภายใน มีโรคภยั
ไข้เจ็บ เป็นต้น  
 พระปริตรมีก�าเนิดเกิดมาด้วยสาเหตุที่สัตว์ทั้งหลาย
หวาดกลัวภัย ทั้งภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็น มนุษย์จึงหา

๑ เรียบเรียงบางส่วนมาจากหนังสือ “พระพุทธปริตร” เรียบเรียงโดย อาจารย์ปัญญา  
 ใช้บางยาง, ศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎก ธรรมสภาบันลือธรรม จัดพิมพ์
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วธิป้ีองกนัรกัษาคุม้ครอง ด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น กล่าวค�าสัตย์
อ้างความจริง เป็นสัจวาจาบ้าง กล่าวค�านอบน้อมสรรเสริญ
พระรัตนตรัยบ้าง การแผ่เมตตา การไตร่ตรองธรรมตามนัย
โพชฌงค์ หรือการบอกกล่าวบอกเล่าให้อมุษย์ทราบ
 วิธีการเหล่านี้คละเคล้ากันระหว่างใช้คุณความดี กับ
การหวังความช่วยเหลือจากผู้มีฤทธิ์ดลบันดาลปัดเป่าภัย 
ทั้งหลาย
 เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้  และทรงแสดง 
พระธรรมเทศนา ค�าสอนของพระพุทธองค์มุ่งชูธรรมและ
กรรมที่ท�าด้วยความเพียร จึงทรงแนะน�าให้สาวกทั้งหลาย 
ท�ำปรติร (ปริตตฺกรณ) มไิด้ทรงให้สวด ดงัจะเหน็ได้จากเรือ่ง
เมตตปริตร ที่ทรงให้ภิกษุท้ังหลายแผ่เมตตาให้กับเทวดา 
เป็นต้น
 การท�าปริตรเปลี่ยนแปลงมาเป็นกำรสวดพระปริตร 
จึงมีการน�าเรื่องราวในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา
ที่กล่าวถึงการคุ้มครองป้องกัน การอารักขาภัยพิบัติต่างๆ 
รวบรวมเป็นบทสวดปริตร ทั้งเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังมีแต่ง 
บทสวดปริตรเพิ่มเข้ามาอีก
 ดังนั้นการสวดพระปริตรก็คือการเจริญพระพุทธมนต์
นัน่เอง มมีาต้ังแต่พทุธกาล ถอืเป็นบญุกศุลและสริมิงคลทีจ่ะ
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ท�าให้แคล้วคลาดจากภยนัตรายและโรคภัยทัง้ปวง อานสิงส์
ทีไ่ด้รบัจากการสวดพระปรติรนี ้บงัเกดิขึน้จากอานภุาพของ
พระรตันตรยั และเป็นผลของการเจริญเมตตาภาวนา เพราะ
พระปรติรกล่าวถงึคณุของพระรตันตรยัและการเจริญเมตตา
เป็นหลัก ดังนั้นผู้หมั่นสาธยายพระปริตรจึงได้รับผลานิสงส์
ต่างๆ เช่น ประสบความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง ได้รับ
ชัยชนะ แคล้วคลาดจากอุปสรรคอนัตราย มสีขุภาพอนามยัด ี
และมีอายุยืน

พระปริตรจ�ำแนกได้ ๕ ยุค
 เพื่อให ้เห็นภาพต้นก�าเนิด และพัฒนาการของ 
พระปริตรในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท จึงขอแบ่งปริตร 
ออกเป็น ๕ ยุค ตามกาลเวลา ดังนี้
 ๑. ปริตรสมัยก่อนพุทธกำล เป็นกาลที่พระพุทธเจ้า
ยังเป็นพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีอยู ่ ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปริตรในครัง้นัน้อยูใ่นลกัษณะท�าปรติร 
คือ ท�าการป้องกันตนและอยู่ในรูปของสัจกิริยา แปลว่า  
การกระท�าสัจจะ กล่าวค�าสัตย์เพ่ือช่วยรักษาตนและผู้อื่น 
เช่นเรื่องวัฏฏกชาดก โมรชาดก เป็นต้น
 ๒. ปรติรสมยัพทุธกำล เป็นปรติรทีพ่ระพทุธองค์ทรง
แนะน�าให้ภิกษุท้ังหลายกระท�าหรือประพฤติ ซึ่งปรากฎอยู่
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ในพระธรรมเทศนาต่างๆ จ�านวนมาก เช่น การแผ่เมตตา  
ธชัคคปริตร และขันธปริตร เป็นต้น
 ๓. ปริตรในคัมภีร์มิลินทปัญหำ มิลินทปัญหาเป็น
คัมภีร์บาลี ที่แต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ กล่าวถึง 
บทสวด เช่น รัตนปริตร โมรปริตร อังคุลิมาลปริตร เป็นต้น
 ๔. ปริตรในคัมภีร์อรรถกถำ ปริตรมีปรากฏอยู่ใน
อรรถกถาต่างๆ เช่น อรรถกถาทีฆนิกาย อรรถกถามหานิท
เทส อรรถกถามัชฌมินกิาย อรรถกถาองัคตุตรนกิาย เป็นต้น  
มีโพชฌังคปริตรและอิสิคิลิปริตร เป็นต้น
 ๕. ปริ ตรยุ ค เจ็ ดต� ำนำนและสิบสองต� ำนำน  
โบราณาจารย์ได้จ�าแนกพระปริตรออกเป็น ๒ ประเภท คือ
  ๕.๑ จุลรำชปริตร เจ็ดต�านาน มี ๗ ปริตร คือ
    (๑) มงคลปริตร   (๒) รตนปริตร
    (๓) เมตตปริตร    (๔) ขันธปริตร
    (๕) โมรปริตร    (๖) ธชัคคปริตร
    (๗) อาฏานาฏิยปริตร  
  ๕.๒ มหำรำชปริตร สิบสองต�านาน มี ๑๒ ปริตร 
เพิ่มปริตรจากจุลราชปริตร อีก ๕ ปริตร คือ
    (๑) วัฏฏกปริตร   (๒) องัคลุมิาลปรติร
    (๓) โพชฌงคปริตร  (๔) อภยปริตร
    (๕) ชยปริตร
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 พระปริตรทั้ง ๕ ยุค เมื่อรวบรวมแล้ว ที่แสดงกันอยู่
มี ๑๔ ปริตร ก่อนจะสวดพระปริตรทุกครั้ง ผู้สวดควรสวด
บทมหานมัสการ แล้วสมาทานศีล ๕ หลังจากนั้นให้สวด
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ แล้วจึงสวด
พระปริตร
 พระพุทธปริตรที่ ๑ มงคลสูตร เป็นพระธรรมเทศนา
ที่ไม่ถูกจัดเป็นปริตร แต่ถูกน�ามาสวดก่อน เพ่ือความเป็น 
สิริมงคลก่อนสวดพระปริตร 
 ความเป็นมาของมงคลสตูร; ปรติรทีก่ล่าวถงึมงคล ๓๘ 
มีประวัติว่าในกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลนี้ ได้เกิด
ปัญหาถกเถียงในในมนุษย์โลกว่า อะไรเป็นมงคล ? บางคน
กล่าวว่า รปูทีเ่ห็นดเีป็นมงคล บางคนกล่าวว่า เสยีงทีไ่ด้ยนิด ี
เป็นมงคล บางคนกล่าวว่า กลิ่น รส สัมผัสที่ดีเป็นมงคล  
ต่างฝ่ายก็ยืนยันความเห็นของตน แต่ไม่สามารถอธิบายให ้
ฝ่ายอื่นยอมรับได้ จึงเกิดเป็นมงคลโกลาหล ความแตกตื่น
เรื่องมงคล ปัญหานี้ได้แพร่ไปถึงเทวโลกและพรหมโลก  
จนเทวดาและพรหมได้แบ่งแยกเป็นสามฝ่ายเหมือนมนุษย์ 
และปัญหานี้ หาข้อยุติไม่ได้เป็นเวลาถึง ๑๒ ปี ในปีต่อมา 
เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ได้ทูลถามปัญหานี้กับพระอินทร์ 
ท้าวเธอจึงมอบหมายให้เทพบุตรตนหนึ่งทูลถามปัญหานี้
กับพระพุทธเจ้า แล้วเสด็จมาเฝ้าพร้อมกับเหล่าเทวดาเพื่อ
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สดับมงคล ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสพระปริตรนี้ ตาม 
ค�าอาราธนาของเทพบุตรนั้นว่า สิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดมี  
๓๘ ประการ เมือ่แสดงจบ เทวดาแสนโกฏบิรรลุพระอรหันต์ 
ส่วนที่บรรลุเสกขบุคคลนับจ�านวนไม่ได้
 พระพุทธปริตรท่ี ๒ รตนปริตร คือปริตรที่กล่าวถึง
คุณของพระรัตนตรัย แล้วอ้างคุณนั้นมาพิทักษ์คุ้มครอง 
ให้มีความสวัสดี มีประวัติเล่าว่า ในสมัยหนึ่งเมืองเวสาล ี
เกดิฝนแล้ง ขาดแคลนอาหาร มคีนอดอยากล้มตายมากมาย 
ซากศพถูกโยนทิ้งนอกเมือง พวกอมุษย์ได้กล่ินศพก็พากัน
เข้ามาในเมือง ท�าอันตรายคนให้ตายมากขึ้น และยังเกิด
อหิวาตกโรคระบาดอีกด้วย ท�าให้เมืองเวสาลีประสบภัย  
๓ อย่าง ได้แก่ ทพุภกิขภัย คอืข้าวยากหมากแพง อมนษุยภยั  
และโรคภัย คือโรคอหิวาต์ระบาด
 ในขณะนั้นชาวเมืองด�าริว่า เมืองนี้ไม่เคยเกิดภัยพิบัติ
เช่นนี้ ถึง ๗ รัชสมัย จึงกราบทูลเจ้าผู้ครองนครว่า ภัยนี ้
อาจเกิดจากการท่ีพระองค์มิได้ทรงธรรม เจ้าผู้ครองนคร
จึงรับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันพิจารณาหาความผิดของ
พระองค์ แต่ชาวเมืองไม่อาจหาพบได้ จึงปรึกษากันว่า  
ควรนมินต์พระพทุธเจ้าให้เสดจ็มาโปรด ดังนัน้จึงส่งเจ้าลจิฉวี
สองพระองค์มาทูลนิมนต์ เพื่อระงับภัยพิบัตินั้น

-18-0930.indd   121 9/28/61 BE   3:05 PM



122

 พระพุทธองค์พิจารณาแล้ว ทรงเห็นว่าการเสด็จไป
เมืองเวสาลีครั้งนี้ จะทรงแสดงรตนสูตร นอกจากจะท�าให้
ชาวเมืองพ้นภัยพิบัติแล้ว จะมีผู ้ตรัสรู้ธรรมจ�านวนมาก  
จึงทรงรับนิมนต์
 ทันทีที่พระพุทธองค์วางพระบาทแรกประทับบน
เขตแดนของเมืองเวสาลี ก็เกิดเมฆตั้งเค้าทะมึนทั้ง ๔ ทิศ 
บังเกิดฝนโบกขพรรษตกลงมาท่ัวพระนคร ฝนมีสีแดง  
ใครต้องการเปียกฝนก็จะเปียก หากใครไม่ต้องการเปียกฝน 
แม้โดนเม็ดฝน ก็ไม่เปียกฝนแต่อย่างใด น�้าจากฝนไหลเข้า
ท่วมเมือง พักพาซากศพทั้งหลายลงสู่แม่น�้าคงคา พื้นปฐพี
ทั่วพระนครก็สะอาดสะอ้าน
 พระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมากได้มาเฝ้า
พระพุทธองค์ในสถานที่นั้น ท�าให้อมนุษย์ต้องหลบหนีออก
จากเมือง หลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระปริตรนี ้
แก่พระอานนท์ และรับสั่งให้ท่านสาธยายรอบเมืองที่มี
ก�าแพงสามช้ันตลอดสามยาม พวกอมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ได้
หลบหนไีปหมด เพราะกลวัอานภุาพพระปรติร โรคระบาดก็
ค่อยๆ สงบลง ชาวเมอืงมาประชมุกนัทีศ่าลากลางเมือง และ
ได้นมินต์พระพุทธองค์เสด็จมาแสดงธรรม ทรงแสดงรตันสตูร
ในที่ประชุมอีกครั้ง จบพระธรรมเทศนา ความสวัสดีเกิดขึ้น 
อุปัทวะทั้งหลายระงับไป สัตว์จ�านวนมากบรรลุธรรม
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 พระพุทธปริตรที่ ๓ เมตตปริตร คือปริตรที่กล่าว
ถึงการเจริญเมตตา อันเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกันอมนุษย์ 
คือศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้ว และความมีเมตตาอันไม่มีประมาณ 
เป็นพุทธมนต์เพ่ือความเป็นมิตร และเมตตาแก่มนุษย์ 
เทวดา และอมนุษย์ทั้งหลาย ท�าให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข  
ไม่ฝันร้าย เป็นที่รัก เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็น
สมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงลืมสติในเวลา 
เสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน
 ความเป็นมา; สมัยหนึ่งภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป  
เรียนกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้ว ไปจ�าพรรษาอยู่ใน
แนวป่าหิมวันต์ บริเวณนั้นมีหมู่รุกขเทวดาอาศัยอยู่ในวิมาน
บนต้นไม้ การที่ภิกษุมีศีลดี บ�าเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้ทั้ง 
กลางวันกลางคืน พวกเทพจึงไม่อาจอยู่บนวิมานของตนได้  
ต้องลงมาอยู่ตามพื้นดิน ได้รับความล�าบาก เกิดความ 
ไม่พอใจคิดจะขับไล่ให้กลับไป จึงพยายามหลอกหลอนด้วย
วธิต่ีางๆ เช่น ส�าแดงรูปร่างท่ีน่ากลวั ร้องเสยีงโหยหวน ท�าให้
ได้รับกลิ่นเหม็นต่างๆ
 ฝ่ายภิกษุพากันหวาดกลัว จิตไม่เป็นสมาธิ ไม่สามารถ
จะปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก จึงปรึกษากันว่าไม่ควรจะ
อยู่ในสถานที่นี้ กลับไปเฝ้าพระพุทธองค์ แจ้งเหตุการณ์ให ้
ทรงทราบ แต่พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าสถานที่นั้น  
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เหมาะสมกับภิกษุเหล่านี้มากกว่าท่ีอ่ืน จึงทรงแนะน�าให ้
พวกท่านกลับไปสถานที่นั้น พร้อมกับตรัสสอนเมตตปริตร 
เพื่อเจริญเมตตาแก่รุกขเทวดา
 พวกภิกษุได้เรียนเมตตปริตรจากพระพุทธองค์แล้ว  
จึงเดินทางกลับไปสถานที่เดิม ก่อนที่จะเข้าสู่ราวป่าได้เจริญ
เมตตาภาวนา อานุภาพแห่งเมตตาท�าให้รุกขเทวดามีจิตใจ
อ่อนโยน ไม่คิดเบียดเบียนเหมือนก่อน ทั้งยังช่วยปรนนิบัติ
และคุ้มครองภัยอ่ืนๆ อีกด้วย ภิกษุเหล่านั้นได้พากเพียร
เจริญเมตตาภาวนา แล้วเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อ โดยใช้
เมตตาเป็นบาทแห่งวิปัสสนา ภิกษุทุกรูปได้บรรลุอรหัตผล
ภายในพรรษานั้น
 เนื้อหาในเมตตปริตร แสดงว่า “ผู ้รักตนไม่ควร
เบียดเบียนผู้อื่น” เพราะบุคคลตั้งใจค้นหาทุกทิศ ก็ไม่พบ
ใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตน สัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากอย่าง
นั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
 พระพุทธปริตรที่ ๔ ขันธปริตร พระปริตรป้องกัน
ภัยจากสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษ แสดงถึงการเจริญเมตตาแก ่
พญางูทั้ง ๔ ตระกูล และแก่สรรพสัตว์
 ความเป็นมาของขันธปริตร; มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึง
มรณภาพ พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุรูปนี้คงไม่ได้แผ่เมตตา
แก่พญางู ผู้แผ่เมตตาแก่พญางูเหล่านั้น จะไม่ถูกงูกัดตาย 
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แล้วตรสัสอนให้แผ่เมตตาแก่พญางท้ัูง ๔ ตระกลู คอื งตูระกูล
วิรูปักษ์ งูตระกูลเอราบถ งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูล
กณัหาโคดม เพ่ือคุม้ครองรกัษาตน แล้วทรงแสดงวธิที�าปรติร
ด้วยการแผ่เมตตาและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
 พระพุทธปริตรที่ ๕ โมรปริตร คือปริตรของนกยูง 
ส�าหรับป้องกันภัยจากผู้คิดร้ายไม่ให้มาถึงตน
 ความเป็นมาของโมรปริตร; สมัยหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่ง
กระสันจะสึกเพราะมาตุคาม พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า  
“ดกู่อนภกิษ ุมาตคุามนัน้ย่อมรบกวนจติ แม้สัตว์ผู้เป่ียมด้วย
ยศสงู ให้ถงึความพนิาศได้” แล้วทรงน�าเรือ่งในอดตีชาตขิอง
พระองค์ ครั้งเกิดเป็นนกยูงทองมาตรัสเล่า
 พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกยูงทอง อาศัยอยู่บนยอดเขา
ทัณฑกหิรัญ ทุกๆ เช้านกยูงทองจะเกาะบนยอดเขา มองด ู
พระอาทิตย์ขึ้น สาธยายมนต์ ๒ บท แล้วออกหาอาหาร  
ครัน้อาทติย์อสัดงกส็าธยายมนต์อกี ๒ บท แล้วจงึนอน ท�าให้
นกยูงทองแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงตลอดมา
 วันหนึ่งพระเทวีของพระเจ้ากรุงพาราณสี ทรงสุบิน
เห็นนกยูงทองแสดงธรรม จึงกราบทูลพระราชาว่า อยาก 
ฟังธรรมจากนกยูงทองนั้น พระราชาจึงให้นายพรานไปจับ 
นกยูงทอง แต่พรานพยายามจับอยู่ ๗ ปีก็จับไม่ได้ ฝ่าย 
พระเทวีเมื่อไม่สมประสงค์ก็สิ้นพระชนม์ พระราชาทรงกริ้ว 
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จึงให้จารึกไว้ในแผ่นทองว่า ใครได้กินเนื้อนกยูงทอง ผู้นั้น 
จะไม่แก่ตาย
 พระราชาองค์ต่อๆ มา ส่งพรานไปจับนกยูงทองอีก 
แต่พระราชาสวรรคตไป ๖ พระองค์ ก็ไม่สามารถจับได้  
คร้ันถึงพระราชาองค์ที่ ๗ พระองค์ส่งพรานคนหนึ่งไป  
พรานนัน้เฝ้าสงัเกตกริิยาของนกยงูทอง รูว่้านกยงูแคล้วคลาด
เพราะสาธยายมนต์พระปริตร พรานนั้นจึงไปน�านางนกยูง 
ตัวหนึ่งมาฝึกให้รู ้จักฟ้อนและขันตามเสียงปรบมือและ 
เสียงดีดนิ้ว เมื่อฝึกช�านาญดีแล้ว จึงพานางนกยูงไปล่อ 
นกยูงทอง
 นกยูงทองได้ยินเสียงนางนกยูง จนลืมสาธยายมนต์ 
โผบินไปหานางนกยูง เพราะเร่าร้อนในกิเลส จึงถูกพราน
จับได้และน�าไปถวายพระราชา เมื่อพระโพธิสัตว์เข้าไปเฝ้า 
พระเจ้าพาราณสี ได้ทูลถามว่า “เพราะเหตุใดจึงจับ 
หม่อมฉันมา” ท้าวเธอตรัสว่า “เพราะมีจารึกว่า ผู้กินเนื้อ 
นกยูงทองจะไม่แก่ตาย” พระโพธิสัตว์ทูลว่า “ผู้กินเนื้อ 
หม่อมฉันจะไม่ตาย แต่หม่อมฉันจะต้องตายมิใช่หรือ ?  
เมื่อหม่อมฉันจะต้องตาย แล้วผู้กินเนื้อหม่อมฉันจะไม่ตาย 
ได้อย่างไร” ท้าวเธอตรัสว่า “เพราะเจ้ามีขนสีทอง จึงท�าให ้
ผู ้กินเนื้อเจ้าไม่ตาย” พระโพธิสัตว์ทูลว่า “หม่อมฉัน 
มีขนสีทอง ก็เพราะภพก่อนเคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์
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ในนครพาราณสีนี้ ได้รักษาเบญจศีลเป็นนิตย์ และชักชวน
ให้ราษฎรรักษา”
 หลังจากนั้น ได้ทูลเรื่องที่พระพุทธองค์เคยฝังราชรถ 
ที่ประทับไว ้ในสระมงคลโบกขรณี พระเจ ้าพาราณส ี
ได้รับสั่งให้ไขน�้าออกจากสระ แล้วกู้ราชรถขึ้นมา จึงเชื่อค�า 
พระโพธิสัตว์ หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถวายโอวาท 
พระราชาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พระเจ้าพาราณส ี
จงึปล่อยนกยงูทองเป็นอิสระกลบัไปยงัป่าหมิพานต์ตามเดมิ
 พระพุทธปริตรท่ี ๖ ธชัคคปริตร คือปริตรยอดธง  
เป็นปริตรที่กล่าวถึงเร่ืองเทวดาชั้นดาวดึงส์แหงนดูยอดธง 
ของพระอินทร์ในสงครามระหว่างเทวดากับอสูร แล้ว
ความกลัวจะหายไป และแนะน�าให้ภิกษุระลึกถึงคุณ 
ของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ในเวลาเกิด 
ความสะดุ้งกลัว เมื่ออยู่ในป่า โคนไม้ หรือเรือนว่าง
 ความเป็นมา; ในอดีตมฆมาณพและสหายอีก ๓๒ คน 
ได้ไปอุบัติเป็นเทพบตุรในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เหล่าเทพพากนั
เลี้ยงต้อนรับด้วยน�้าคันธบาน เมื่อเหล่าเทพพากันเมามาย 
ไม่ได้สติ มฆมาณพเทพบุตรและสหาย ซึ่งไม่ได้ดื่มน�้า 
คันธบานนั้น จึงจับเหล่าเทพโยนจากเขาสิเนรุ ตกลงใน
มหาสมุทรสีทันดร ด้วยอานุภาพของเหล่าเทพ จึงบังเกิด
นครขึน้ใหม่ภายใต้ภเูขาสเินรุ เทพเหล่านัน้มองเห็นโทษของ 
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การขาดสติ จากการดื่มน�้าคันธบาน จึงได้เลิกดื่มเหล้า  
เทพเหล่านั้นจึงได้ชื่อใหม่ว่า อสุรา หรือ อสูร
 แต่สมัยใดที่ต้นแคฝอยในอสูรพิภพผลิบาน พวกอสูร
ก็หวนคิดถึงต้นปาริฉัตรในสวรรค์ก็คงจะบานเหมือนกัน  
คิดแล้วก็โกรธท้าวสักกเทวราช อสูรจึงรวมก�าลังยกทัพ 
มาท�าสงครามกับเหล่าเทวดา ต่างพลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ 
คราใดฝ่ายเทวดาเพลีย่งพล�า้ ถอยร่นหนอีสรู จติใจประหวัน่
พรั่นพรึง เกิดความกลัว แต่เมื่อเห็นยอดธงของท้าวเทวราช
โบกสะบัดอยู่ ความกลัวก็จะหายไป เกิดความฮึกเหิม และ
สามารถต่อสู้เอาชนะพวกอสูรได้
 พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่า เมื่อภิกษุทั้งหลาย
ไปอยู่ป่า หากเกิดความรู้สึกกลัว ก็ให้ระลึกถึงพระองค์  
พระธรรม และพระสงฆ์ ความกลัวก็จะหายไป ฉันนั้น
 พระพุทธปริตรที่ ๗ อำฏำนำฏิยปริตร พระปริตรที่
พวกเทพทลูถวายให้พระพทุธเจ้า ทรงอนญุาตแก่พทุธบริษทั
ใช้ป้องกันยักษ์
 ความเป็นมา; ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสาวกของ 
พระผู้มีพระภาคท่ีหลีกเร้นไปปฏิบัติสมณธรรมในราวป่า 
มักจะถูกพวกอมนุษย์ ได้แก่ คนธรรพ์บริวารของท้าวธตรัฐ 
กมุภณัฑ์บรวิารของท้าววริฬุหก นาคบรวิารของท้าววริปัูกษ์ 
และยักษ์บริวารของกุเวร บางพวกซึ่งไม่เลื่อมใสในพระพุทธ 
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พระธรรม และพระสงฆ์ เบียดเบียนไม่สามารถบ�าเพ็ญ 
สมณธรรมได้
 ท้าวกุเวรและท้าวมหาราชทั้ง ๓ จึงประชุมกันที่
อาฏานาฏยินคร ในสวรรค์ช้ันจาตมุมหาราชกิา ได้ผกูมนต์ขึน้
มาบทหนึ่ง ชื่อว่า อาฏานาฏิยอารักขา มีจุดประสงค์ว่า หาก
อมนุษย์ตนใดท�าร้ายผู้สาธยายมนต์บทนี้ จะต้องถูกลงโทษ
อย่างรุนแรง
 ท้าวมหาราชท้ัง ๔ จึงไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา 
กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงรับอาฏานาฏิยปริตร
ประทานแก่พุทธบริษัท ๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษา
บรษิทัเหล่านัน้ ทัง้ให้อมนษุย์เกดิความเลือ่มใสในพระศาสนา 
ไม่เบียดเบียนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สาธยายปริตรนี้
 พระพุทธปริตรที่ ๘ อังคุลิมำลปริตร คือปริตรของ
พระองคุลิมาล เป็นการท�าสัจกิริยาของพระองคุลิมาล เพื่อ
ความสุขสวัสดีของสตรีผู้คลอดบุตรยาก
 ความเป็นมา; อหิงสกมาณพเรียนเก่ง มคีวามประพฤตดิี  
จนเพื่อนๆ ริษยาหาเร่ืองใส่ความยุยงจนอาจารย์หลงเชื่อ
ว่าเขาก�าลังคิดไม่ซื่อจริง จึงออกอุบายให้ไปฆ่าคนเพื่อ 
บูชาครู อหิงสกะฆ่าคนแล้วตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยไว้ 
นับกันลืม จึงมีชื่อว่า องคุลิมาล พระพุทธองค์เสด็จไปโปรด
ก่อนที่เขาจะฆ่ามารดา ทรงตรัสว่า “เราหยุดแล้ว องคุลิมาล 
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ท่านเองกจ็งหยุดเถดิ เราวางอาชญาในสรรพสตัว์ได้แล้ว ช่ือว่า  
หยุดแล้วตลอดกาล ส่วนท่านไม่ส�ารวมในสัตว์ทั้งหลาย ไม่มี
ความกรณุา เอาแต่ฆ่าคน ฉะนัน้เราชือ่ว่าหยดุแล้ว ส่วนท่าน
ยังไม่หยุด” 
 องคลุมิาลได้ฟัง รูท้นัทว่ีาต้องเป็นพระพทุธเจ้าแน่นอน  
จึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ แม้บวชแล้ว อกุศลกรรม 
ที่ฆ่าคนตายจ�านวนมากตามมาส่งผลให้ท่านบาดเจ็บทุกวัน
ขณะเดินบิณฑบาต ทั้งยังไม่ค่อยได้อาหาร เพราะประชาชน
ยังมีความหวาดกลัว
 วันหนึ่งเมื่อพระองคุลิมาลออกบิณฑบาตอยู่ ท่านได้
พบหญิงมคีรรภ์คนหนึง่ก�าลงัเป็นทกุข์ เพราะคลอดบตุรไม่ได้  
จึงเกดิความสงสาร ได้เข้าเฝ้าพระพทุธองค์ กราบทลูเรือ่งนัน้  
พระพุทธองค์ทรงสอนให้กระท�าสัจกิริยาว่า “น้องหญิง 
ตัง้แต่เราเกิดในอรยิชาตแิล้ว เราไม่เคยจงใจปลงชีวติสตัว์เลย  
ด้วยสจัวาจานี ้ขอความสวัสด ีจงมแีก่ท่านและทารกในครรภ์
ของท่านเถิด” หญิงครรภ์แก่ก็คลอดทารกอย่างง่ายดาย  
ทั้งมารดาและบุตรได้รับความสวัสดี
 พระพทุธปรติรที ่๙ โพชฌงัคปรติร ธรรม ๗ ประการ 
ที่เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู ้ เป็นเครื่องต้านทาน 
ความเจ็บป่วย รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
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  ความเป็นมา; สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ 
ที่วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระมหากัสสปะเกิดอาพาธหนัก
อยู่ที่ถ�้าปิปผลิคูหา พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมและแสดง
โพชฌงค์ ๗ เมื่อพระเถระสดับโพชฌงค์เหล่านี้ เกิดความ
ปีติว่า โพชฌงค์นี้เคยปรากฏแก่เราในขณะรู้แจ้งสัจธรรม  
หลังออกบวชแล้ว ๗ วัน ค�าสอนของพระพุทธองค์เป็นทาง
พ้นทุกข์โดยแท้ ด�าริดังนี้แล้ว พระเถระเกิดปีติอิ่มเอิบใจ  
เลือดในกายและรูปธรรมอื่นผ่องใส โรคของพระเถระ 
จึงอันตรธานไป เหมือนหยาดน�้ากลิ้งลงจากใบบัว
 พระพทุธองค์ยงัตรสัโพชฌงค์ ๗ แก่พระโมคคัลลานเถระ  
ผู้อาพาธที่ภูเขาคิชฌกูฏ ครั้นพระเถระสดับโพชฌงค์แล้ว  
ก็หายจากอาพาธนั้นทันที
 อนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ทรงประชวร ทรงรับสั่งให ้
พระจุนทเถระ สาธยายโพชฌงค์ ๗ ครั้นสดับแล้ว พระองค์
ก็ทรงหายจากพระประชวรนั้น
 ต่อมาโบราณาจารย์ จงึน�าใจความเรือ่งของทัง้ ๓ ท่าน 
มาประพันธ์เป็นโพชฌังคปริตร เพ่ือรักษาความเจ็บป่วยแก่
ชาวพุทธ โพชฌงค์ ๗ มีดังต่อไปนี้
 ๑. สติสัมโพชฌงค ์   องค์แห่งการรู้แจ้งคือสติ

 ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์ องค์แห่งการรู้แจ้งคือปัญญา

 ๓. วีริยสัมโพชฌงค ์  องค์แห่งการรูแ้จ้งคอืความเพียร
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 ๔. ปีติสัมโพชฌงค ์   องค์แห่งการรู้แจ้งคือปีติ

 ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์ องค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบ

 ๖. สมำธิสัมโพชฌงค ์  องค์แห่งการรู้แจ้งคอืความตัง้มัน่

 ๗. อเุบกขำสมัโพชฌงค์  องค์แห่งการรูแ้จ้งคอืความวางเฉย

 
 พระพุทธปริตรท่ี ๑๐ อภยปริตร แปลว่า ปริตร 
ไม่มีภัย เป็นพระปริตรท่ีโบราณาจารย์ประพันธ์ขึ้น โดย
อ้างคุณพระรัตนตรัยมาพิทักษ์คุ ้มครองให้มีความสวัสดี  
พระปริตรนี้ปรากฏอยู่ในบทสวดเจ็ดต�านานและสิบสอง
ต�านานของไทย ได้แพร่หลายไปถงึประเทศพม่าและศรีลงักา
อีกด้วย
 อนึ่งท่านอาจารย์ธัมมานันทมหาเถระ สันนิษฐาน
ว่า พระปริตรนี้คงรจนาโดยพระเถระชาวเชียงใหม่ ครั้งที ่
ชาวเมืองนิยมบูชาดาวนพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ 
คือ บูชาดาวทั้ง ๙ ได้แก่ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ 
พฤหสับด ีราห ูศกุร์ และเกต ุต่อมาคณะสงฆ์เห็นว่าชาวพทุธ
เริ่มห่างไกลหลักพุทธศาสนา จึงได้น�าพระปริตรต่างๆ มาใช้
สวดแทนการบูชาดาวนพเคราะห์
  พระพุทธปริตรที่ ๑๑ วัฏฏกปริตร เป็นปริตรที่กล่าว
ถึงสัจวาจาของพระพุทธเจ้าที่เคยกระท�าเมื่อเสวยพระชาติ
เป็นนกคุม่มาพทิกัษ์คุม้ครองให้พ้นจากอคัคภียั พระพทุธองค์ 
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ได้ตรสัพระปรติรนีแ้ก่พระสารีบตุร เพือ่แสดงบารมทีีพ่ระองค์ 
เคยสั่งสมไว้ในภพก่อน
 สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าร่วมกับภิกษุสงฆ์ เสด็จจารึกอยู่
ในแคว้นมคธ ทรงพบไฟป่าโดยบังเอิญเมื่อไฟลุกลามล้อม 
มาถึงสถานที่ ๑๖ กรีสะ ไฟป่านั้นได้ดับลงทันที เหมือน
ถูกน�้าดับไป พระพุทธองค์ตรัสเล่าว่า ไฟป่านี้มิใช่ดับลง
ด้วยอานุภาพของตถาคตในภพนี้ แต่ดับลงด้วยอานุภาพ 
ของสัจกิริยาที่ตถาคตเคยกระท�าในชาติที่เกิดเป็นนกคุ่ม 
สถานที่นี้จะเป็นสถานที่ไม่มีไฟไหม้ตลอดกัป 
 ครัง้นัน้ เกดิไฟไหม้ป่าลกุลามมาจวนจะถงึรงั ลกูนกคุม่
ไม่อาจจะหนีไฟได้ เพราะขนยังไม่งอก ก�าลังกายยังไม่มี  
ลูกนกคุ่มจึงกล่าวสัจวาจาว่า “ข้าพเจ้ามีปีกอยู่แต่บินไม่ได้  
เท้าก็มีอยู่แต่เดินไม่ได้ แม่กับพ่อก็บินหนีไปแล้ว ไฟเอ๋ย 
เจ้าจงถอยกลับไปเถิด” เมื่อไฟมาถึงเขตนี้ก็ดับไป เหมือน 
คบเพลิงถูกจุ่มลงในน�้าฉะนั้น
 พระพุทธปริตรที่ ๑๒ ชยปริตร คือปริตรที่กล่าว
ถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าด้วยกุศลเจตนา ทรงได้ชัยชนะ
เหนือเทวบุตรมารและกิเลสมาร ณ โพธิบัลลังก์ ชยปริตรนี้  
พระสงฆ์มักสวดคู่กับบทถวายพรพระ บทพาหุงฯ หากใช้ 
สวดประกอบประพรหมน�้าพุทธมนต์ เรียกว่า บทชยันโตฯ  
จะช่วยให้ประสบความสุขความส�าเร็จแคล้วคลาดจาก
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อันตราย เป็นพระปริตรที่โบราณาจารย์แต่งขึ้นภายหลัง  
มีการน�าพระพุทธพจน์มาประกอบเพียงบางส่วน
 พระพุทธปริตรที่  ๑๓ อิ สิคิลิปริตร  ว ่ าด ้วย 
ความเป็นมาของภูเขาอิสิคิลิและรายชื่อพร้อมด้วยพระคุณ
ของพระปัจเจกพุทธเจ้า 
 ความเป็นมา; สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู ่  
ณ ภูเขาอิสิคิลิ เขตกรุงราชคฤห์ ทรงให้หมู่ภิกษุมองดู 
ภูเขา ๕ ลูก คือ ภูเขาเวภาระ ภูเขาปัณฑวะ ภูเขาเวปุลละ 
ภูเขาคิชฌกูฏ และภูเขาอิสิคิลิ ทรงตรัสว่ามีเพียงภูเขาอิสิคิล ิ
เท่านั้นที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อที่พระปัจเจกพุทธเจ้า 
ทัง้หลายเหาะขึน้แล้วหายเข้าไป หมูช่นจึงพดูกนัว่า ภเูขากลืน
กนิฤาษี (อิสคิลิ)ิ จากนัน้ตรสัเล่าว่า เคยมพีระปัจเจกพุทธเจ้า 
๕๐๐ องค์ เข้าไปอาศัยอยู่ในถ�้าของภูเขาแห่งนี้มาช้านาน 
เมื่อพวกท่านเข้าไปสู่ท่ีอยู่ในภูเขานั้น คนทั้งหลายสามารถ
มองเหน็ได้ แต่เมือ่เข้าไปแล้วคนกม็องไม่เห็นอีก จงึพดูกนัว่า
ภเูขาลูกนีก้ลนืกนิฤาษีเหล่านัน้ แล้วพระพทุธองค์บอกแสดง
รายชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อครบ ๕๐๐ ชื่อ
แล้ว ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายไหว้ระลึกถึงคุณของท่านเหล่านั้น
อรรถกถาเล่าว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง ๕๐๐ องค์นี้ ล้วน
เป็นพระโอรสของพระอคัรมเหสปีทุมวด ีในอดตีกาล กลุธดิา
ท่านหนึ่งได้ถวายดอกบัวและข้าวตอก ๕๐๐ ดอก แด ่
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พระปัจเจกพทุธเจ้าองค์หนึง่ แล้วต้ังความปรารถนาขอมบีตุร 
๕๐๐ คน ใกล้ๆ กันนัน้ พวกพรานล่าเนือ้ ๕๐๐ คน ป้ิงเนือ้อยู่  
เพื่อถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พวกเขาได้ยินค�าปรารถนา
ของนาง เมือ่ถวายแล้วจงึตัง้ความปรารถนาขอให้ได้เกดิเป็น
บุตรของนางกุลธิดานั้น
 หลังสิ้นชีวิตไปแล้ว นางกุลธิดาเกิดในสวรรค์ ด�ารงอยู่
ชัว่อายแุล้วจตุ ิมาปฏสินธอิยูใ่นดอกบวัในสระกลางป่า ดาบส
มาพบเข้าก็น�าไปเลี้ยงดู ปรากฏว่าเกิดเหตุอัศจรรย์ คือยาม
ที่เธอย่างท้าวเดิน จะเกิดดอกบัวผุดขึ้นจากแผ่นดินรองรับ
ทุกๆ ย่างก้าว
 มีนายพรานป่าคนหนึ่งมาพบเห็นนาง รีบไปทูลให ้
พระราชากรงุพาราณสทีรงทราบ พระราชาเสดจ็ไปสู่ขอนาง 
จากฤาษี มาสถาปนาให้เป็นพระปทุมวดีอัครมเหสี ต่อมา
พระนางทรงตั้งครรภ์ และประสูติพระโอสรองค์โตจาก 
พระครรภ์ ส่วนอกี ๔๙๙ องค์ ประสูติจากมลทินครรภ์ (ไม่ได้
คลอดจากครรภ์) พระราชกมุารทัง้หมดเจรญิวยัแล้ว วนัหนึง่
พากันเล่นสนุกในสระบัว แล้วนั่งอยู่ในดอกบัวองค์ละดอก 
พิจารณาสังขารโดยความสิ้นไปเสื่อมไป ก็บรรลุพระปัจเจก
โพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์
 พระพุทธปริตรที่ ๑๔ ฉัททันตปริตร เป็นการกล่าว
ค�าสัตย์ของพญาช้าง เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ป่า 
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 ความเป็นมา; สมัยนั้น พระโพธิสัตว์เป็นพญาช้าง 
ถูกนางช้างจูฬสุภัททาคิดว่า พญาช้างโพธิสัตว์รักนางช้าง
มหาสุภัททามากกว่าตน จึงผูกความอาฆาต อยู่มาวันหนึ่ง 
พญาช้างให้หมู่ช้างช่วยกันปรุงผลมะซางและเผือกกับน�้าผึ้ง  
เพื่อถวายให้หมู่พระปัจเจกพุทธเจ้าฉัน กาลนั้นนางช้าง 
จฬูสภัุททากน็�าผลไม้มาถวายด้วย เมือ่ถวายแล้ว ได้ตัง้ความ
ปรารถนาว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าดิฉันตายจากอัตภาพ
นี้แล้ว ขอให้เกิดในราชสกุลมัททราช เป็นธิดากษัตริย์  
จะได้อภิเษกกับพระราชา ผู้ทรงพระราชอ�านาจมากที่สุด 
ในชมพูทวีป คือกษัตริย์แคว้นกาสี ขอให้ดิฉันได้ชื่อว่า  
สุภัททา อย่างชื่อปัจจุบันนี้ และขอให้ได้เป็นพระอัครมเหสี
ของพระเจ้าพาราณส ีและเป็นท่ีรักท่ีโปรดปรานมาก จะขอให้ 
พระสวามีส่งนายพรานมายิงพญาช้างเชือกนี้ให้ตาย แล้วน�า
งาทั้งคู่มามอบให้ดิฉัน”
 แต่นางต้ังความปรารถนาแล้ว ก็ตัดสินใจแน่วแน่ 
ทีจ่ะตาย นางช้างไม่กนิ ไม่บริโภค ไม่ดืม่น�า้ ร่างกายผ่ายผอม
ลงตามล�าดับ และตายไปเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสี
ของพระเจ้ามัททราช ครบก�าหนดประสูติ พระชนกชนนี 
ตั้งพระนามให้ว่า สุภัททา
 เมื่อพระราชธิดาเจริญวัยแล้ว พระราชบิดาทรง
ถวายให้พระเจ้ากรุงพาราณสี และได้เป็นพระอัครมเหสี 
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ที่พระสวามีโปรดปรานมาก ทรงด�าริว่า บัดนี้ถึงเวลาช�าระ
สะสางความเจ็บใจแล้ว เราจะให้นายพรานไปฆ่าพญาช้าง
และน�างาคู่นั้นมาให้เรา
 จึงเท็จทูลกับพระราชาว่า พระนางตั้งครรภ์ การแพ้
พระครรภ์เป็นเหตใุห้ฝันเห็นสิง่ท่ีหาได้ยาก ฝันเหน็ช้างเผอืก 
งามีรัศมี ๖ สี เราแพ้พระครรภ์ ต้องการงาคู่นั้น ถ้าไม่ได้งา 
เราก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
 พระราชาจึงเรียกนายพรานมาประชุมกัน เพื่อจะไป
เอางาคู่นั้น พระราชเทวีเห็นนายพรานชื่อโสณุตระ มีแวว 
แห่งความเป็นพรานเหนือกว่าคนอื่นๆ น่าจะเป็นคู่เวรกับ
พญาช้างมาก่อน นายพรานนั้นมีเท้าใหญ่ แข็งเป็นปมดุจ 
ก้อนข้าว เข่าโต หนวดดก เคราแดง ตาเหลอืง จงึเลอืกพราน
ผู้นี้ และบอกที่อยู่ของพญาช้าง บอกลักษณะว่ามีงา ๖ สี  
มกัจะอยูใ่ต้ต้นไทรใหญ่ เป็นใหญ่เหนอืโขลงช้าง ๘,๐๐๐ เชอืก  
ทั้งบอกรายละเอียดการเดินทางไปยังที่นั่นด้วย แล้วมอบ
ทรัพย์สินเงินทองเป็นจ�านวนมาก
 นายพรานใช้เวลาเดินทางจนมาถึง ณ ที่นี้ เป็นเวลา  
๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน เขาแอบซุ่มดูการใช้ชีวิตของพญาช้าง 
อยูห่ลายวนั จนเข้าใจพฤตกิรรมท้ังหมดของช้างแล้ว กเ็ลอืกใช้ 
แผนขุดหลุม และปกปิดอ�าพรางปากหลุมไว้ด้วยหญ้าและ
ใบไม้ แล้วแอบลงไปซ่อนตัวอยู่ในหลุมนั้น ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับ 
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ที่พญาช้างขึ้นจากน�้าแล้วมายืนผึ่งตัว เขาตั้งการยิงพญาช้าง
ในระยะประชิด
 เมือ่พร้อมสมบรูณ์ พรานโสณตุระกน็�าผ้ากาสาวพสัตร์ 
ธงชัยของพระอรหันต์ คือพระปัจเจกพุทธเจ้ามานุ่งห่ม แล้ว
ลงไปซ่อนตวัอยูใ่นหลมุ ถอืธนพูร้อมใส่ลกูศรอาบยาพษิไว้มัน่  
เม่ือพญาช้างเข้ามาใกล้ที่หลุมแล้ว พรานก็ยิงลูกศรออกไป
ถกูตรงสะดอื ลกูศรเข้าไปท�าลายล�าไส้ภายในท้อง เลอืดพรัง่
พรูไหลออกมา 
 เมื่อถูกยิงเข้าแล้ว พญาช้างก็ร้องบันลือโกญจนาท  
๓ ครั้ง เพราะทุกขเวทนาหนัก โขลงช้างได้ยินเสียงร้องแล้ว 
ต่างสะดุ้งตกใจรีบวิ่งมาตามเสียง ก็พบพญาช้างมีเลือดไหล
ออกมานองพื้นดิน พวกช้างต่างวิ่งหาศัตรูให้ได้ นางช้าง 
มหาสุภัททา เข้ามายืนเคียงข้างสามีแล้วพูดปลอบใจ
 พญาช้างฉทัทนัต์อดกลัน้ทกุขเวทนาได้แล้ว ใคร่ครวญ
ดูทางมาของลูกศร ก็พบว่าลูกศรยิงเข้ามาที่ท้อง ต้องมีคน
ยิงออกมาจากใต้ดินแน่ ก็มองเห็นความผิดปกติของพื้นดิน
ตรงที่นายพรานซ่อนตัวอยู่ เห็นนายพรานโสณุตระห่มผ้า
กาสาวพัสตร์หวาดกลัวสั่นอยู่ พญาช้างเกิดความโกรธคิด
จะฆ่าให้สาสม แต่เกิดสติขึ้นเมื่อเห็นผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็น
ธงชัยของพระอรหันต์คลุมอยู่ ก็ระงับความโกรธ ใช้งวงจับ
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นายพรานยกขึ้นวางบนแผ่นดิน นายพรานคุกเข่าไหว้อย่าง
หวาดกลัว
 พญาช้างคดิว่า เราไม่ควรท�าลายธงชยัของพระอรหนัต์  
เราควรสักการะเคารพอย่างเดียว จึงกล่าวว่า “ผู้ยังไม่
หมดกิเลส ไม่มีทมะ (ความข่มใจ) และสัจจะ ไม่ควร 
นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ ส่วนผู้ที่ละกิเลสได้แล้ว ด�ารงอยู่ในศีล 
ประกอบด้วยทมะ (ความข่มใจ) และสัจจะ ผู้นั้นแหละ
สมควร” แล้วถามว่า “เจ้ายิงเราท�าไม ? ด้วยเหตุอะไร ?  
หรือว่ามีใครใช้ให้เจ้ามา ?” 
 นายพรานหวาดกลัวจึงบอกความจริง เรื่องที่พระนาง 
สุภัททาว่าจ้างให้มาฆ่าพญาช้าง แล้วน�างาทั้งคู่กลับไปถวาย  
เพื่อพระนางจะหายแพ้พระครรภ์ พญาช้างรู ้ทันทีว ่า  
พระอัครมเหสีนั้น คืออดีตนางช้างจูฬสุภัททา จึงข่ม
ทุกขเวทนาไว้ กล่าวว่า “พรานเอ๋ย นางเป็นคนพาล โกรธ
แค้นเรา ผูกเวรไว้กับเราตั้งแต่ปางก่อน นางต้องการให้ 
ท่านมาฆ่าเราเท่านั้นเอง เอาเถิด ท่านจงหยิบเลื่อยมาตัด
งาเราเถิด เจ้าจงน�าไปถวายและทูลพระนางสุภัททาว่า  
พญาช้างตายแล้ว เชิญรับงาคู่นี้ไปเถิด” 
 พญาช้างหมอบลงให้นายพรานเล่ือยงา พรานพยายาม
เลื่อยอยู่นานก็ยังไม่ขาด พญาช้างได้รับทุกข์ทรมานมาก  
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จึงจับเลื่อยมาเลื่อยจนงาขาด โลหิตมากมายไหลนองพื้น  
บางส่วนไหลออกทางปาก
 พญาช้างกล่าวว่า “พรานผู ้เป็นสหาย เราให้งา
คู ่นี้แก่ท่าน ใช่ว่าเราจะไม่รักงาก็หามิได้ หากแต่เรารัก 
พระสัพพัญุตญาณมากกว่างาคู ่น้ีเป็นร้อยเป็นพันเท่า  
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยแห่งการได้บรรลุพระสัพพัญุตญาณ
นั้นเถิด” แล้วกล่าวว่า “ด้วยอานุภาพของงาคู่นี้ ท่านจะ 
เดนิทางถงึกรงุพาราณสีภายใน ๗ วนัเท่านัน้” และเพือ่กระท�า
ปริตรแก่นายพราน ให้เดินทางกลับไปโดยสวัสดี จึงกล่าว 
สจัวาจาว่า “เราถกูลกูศรเสยีบแทงแล้ว แม้จะถกูทกุขเวทนา
ครอบง�า กไ็ม่คดิประทุษร้ายในบคุคลผูนุ้ง่ห่มผ้ากาสาวพสัตร์ 
ถ้าค�านี้เป็นจริง ขอให้สัตว์ร้ายท้ังปวงในป่า อย่าได้มา 
กล�้ากรายนายพรานนี้เลย”
 นายพรานน�างาช้างมาถวายพระอัครมเหสีสุภัททา  
เมื่อพระนางเห็นงาช้างของสามีผู ้เป็นที่รักในภพก่อน  
ทรงนึกถึงความรักท่ีมีต่อพญาช้างในกาลก่อน เกิดความ 
เศร้าโศกใหญ่หลวง ไม่อาจอดกลั้นความเสียใจไว้ได้ พระทัย
แตกท�าลายสวรรคตในวันนั้นเอง
 พระปริตรย่อมคุ ้มครองหรือมีผลต่อบุคคลผู ้มี 
องค์ประกอบ ๓ พระปริตรจะมีอานุภาพมากเมื่อผู้สวด 
พระปริตรเพียบพร้อมด้วยองค์ ๓ คือ
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 ๑. มีเมตตามุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง
 ๒. ผูท้ีก่ล่าวถกูอรรถ ถกูบาลี ถกูอักษร และคล่องแคล่ว 
รู้ความหมายบทสวด
 ๓. เป็นผู้ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ
 แม้ผู้ฟังพระปริตรก็ต้องมีองค์ ๓ คือ
 ๑. เป็นบุคคลผู้ไม่มีกัมมาวรณ์ ไม่มีเครื่องกั้น คือ  
ไม่เคยท�าอนันตริยกรรม ๕ อย่าง ไม่เคยฆ่ามารดา บิดา  
ฆ่าพระอรหันต์ ท�าร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต และ
ท�าสังฆเภท
 ๒. เป็นบคุคลผูไ้ม่มกิีเลสาวรณ์ ไม่มเีครือ่งกัน้ คอื กิเลส 
ได้แก่ นยิตมจิฉาทฏิฐ ิทีเ่หน็ผดิว่ากรรมและผลของกรรมไม่มี
 ๓. เป็นบุคคลผู ้มีความเชื่อถือพระปริตรว่ามีจริง 
คุ้มครองผู้ฟังได้
 พระปรติรมปีระโยชน์ในโลกนีแ้ละโลกหน้า มอีานภุาพ
ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันจากภัยอันตรายต่างๆ แล้วยัง
ช่วยพัฒนาจิตใจของผู้สวดและผู้ฟังให้เกิดกุศล มีศรัทธา 
ปสาทะ ปีตปิราโมทย์ และความสขุ ตลอดจนตัง้มัน่เป็นสมาธิ 
รวมทั้งเตรียมจิตให้พร้อมที่จะก้าวสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นไป คือ 
กุศลภาวนา
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โกสัมพิกวัตถุ๑
เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ เรียบเรียง
 
 พระศาสดาเมื่อประทับที่พระเชตวัน ทรงปรารภ 
พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทสนานี้ว ่า  
“ปเร จ น วิชำนนฺติ” ดังนี้เป็นต้นไป ความพิสดารว่า  
ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธร และพระธรรมกถึก ต่างมีภิกษุ
รูปละ ๕๐๐ เป็นบริวาร อยู่ในโฆสิตาราม ใกล้เมืองโกสัมพี 
ในบรรดาภิกษุทั้งสองรูปเหล่านั้น วันหนึ่ง พระธรรมกถึก 
ท�าสรีรวลัญชะ ตั้งน�้าช�าระท่ีเหลือทิ้งไว้ในภาชนะที่ซุ้มน�้า
แล้วก็ออกไป พระวินัยธรเข้าไปที่ซุ้มน�้าน้ันทีหลัง เห็นน�้า
นั้นแล้วออกมา สอบถามกับพระธรรมกถึกนอกนี้ว่า “ท่าน
ผู้มีอายุ ท่านตั้งน�้าทิ้งไว้ หรือ “พระธรรมกถึกตอบว่า “ครับ  
ท่านผู้มีอายุ” พระวินัยธรกล่าวว่า” ท่านไม่ทราบว่า จะต้อง
อาบัติในเพราะเหตุนี้หรือ” พระธรรมกถึกกล่าวว่า “ครับ  
ผมไม่ทราบ” พระวินัยธรกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ เรื่องนั้น

๑ เรียบเรียงจากหนังสือธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ ยมกวรรค เล่ม ๒  
 หน้า ๑-๙๘ โดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
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ยกเว้นไว้เถิด มีอาบัติในเพราะเรื่องนี้” พระธรรมกถึก 
กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ผมจะท�าคืนอาบัตินั้น”
 พระวินัยธรกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ก็ท่านไม่จงใจ
ท�าการก้าวล่วงวีติกกมนะ เพราะความระลึกไม่ได้ไซร้ ไม่มี
อาบัติ” พระธรรมกถึกได้เป็นผู ้มีความเห็นในอาบัตินั้น
ว่าไม่เป็นอาบัติ แม้พระวินัยธรก็บอกแก่ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้เป็นนิสิตของตัวเองว่า “พระธรรมกถึกนี้ แม้ต้องอาบัติอยู่  
กไ็ม่รูว่้าต้อง” พวกภกิษเุหล่านัน้พบเหน็ภกิษผุูเ้ป็นนสิติของ
พระธรรมกถกึน้ัน กพ็ากนัพูดว่า “พระอปัุชฌาย์ของพวกท่าน  
แม้ต้องอาบัติแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าต้องอาบัติ” พวกภิกษุเหล่านั้น  
ก็พากันไปแจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนเอง พระธรรมกถึก
จึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พระวินัยธรนี้ กล่าวว่า ไม่ต้องอาบัติ  
ในกาลก่อน แต่บัดนี้มาพูดว่า ต้องอาบัติ พระวินัยธรนั่น
เป็นผู้กล่าวเท็จโดยปกติ” พวกภิกษุเหล่านั้นพากันพูดไปว่า  
“พระอุปัชฌาย์ของพวกท่านเป็นผู้พูดเท็จโดยปกติ” ภิกษุ
เหล่านั้น ท�าความทะเลาะกันและกันให้มากข้ึนอย่างนี ้ 
ล�าดับนั้น พระวินัยธรได้โอกาสได้ท�าอุกเขปนียกรรมใน 
เพราะการไม่เห็นอาบัติแก่พระธรรมกถึก ตั้งแต่นั้นมา  
แม้อุปัฏฐำกผู้ถวำยปัจจัยของพวกภิกษุเหล่ำน้ัน ก็ได ้
แตกเป็นสองฝ่ำย พวกภิกษุณีผู ้รับโอวำทบ้ำง พวก 
อำรักขเทวดำบ้ำง พวกอากาสัฏฐเทวดาที่สนิทสนมและ 
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ภักดีต่อเทวดาเหล่านั้นบ้าง ปุถุชนทั้งหมดจนถึงพรหมโลก
บ้าง ได้เป็น ๒ ฝ่าย ก็เสียงโกลาหลเป็นอันเดียวกันได้ไปถึง 
อกนฏิฐภพ ทนีัน้ พระภกิษรุปูหนึง่เข้าไปเฝ้าพระตถาคต กราบทลู 
ลัทธิของพวกภิกษุผู ้ท�าการยกวัตรว่า “พระธรรมกถึกนี้  
ถูกสงฆ์ยกวัตรด้วยกรรมท่ีชอบธรรมแล้ว” ลัทธิของพวก
ภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถึกที่ถูกสงฆ์ยกวัตรแล้วว่า  
“พระอุปัชฌาย์ของพวกเราถูกสงฆ์ยกวัตรด้วยกรรมที ่
ไม่ชอบธรรม” และความเป็นคืออันเที่ยวตามแวดล้อม 
พระธรรมกถกึแห่งภิกษุเหล่านัน้ แม้จะถกูพวกภิกษผุูท้�าการ
ยกวัตรห้ามปรามอยู่พระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไป  
๒ ครั้งว่า “ได้ยินว่า พวกภิกษุจงสามัคคีกัน” ทรงสดับว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกภิกษุไม่ประสงค์จะสามัคคีกัน” 
ในครั้งที่ ๓ ทรงสดับว่า “ภิกษุสงฆ์แตกแล้ว ภิกษุสงฆ์แตก
แล้ว” เสด็จไปยังส�านักภิกษุเหล่านั้น ตรัสโทษในเพราะการ
ยกวัตรของภิกษุกลุ่มผู้ยกวัตร และโทษในเพราะการไม่เห็น
อาบัติของภิกษุกลุ่มพระธรรมกถึกนอกนี้ ทรงอนุญาตกรรม
ทั้งหลายมีอุโบสถ กรรมในสีมาเดียวกันที่โฆสิตารามนั้น 
นั่นแหละ แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ทรงบัญญัติข้อวัตร 
ในหอฉันแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู ้เกิดความแตกร้าวกันในที่ 
ทั้งหลายมีหอฉันเป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลายพึงนั่งในแถว 
ติดกันที่ไม่มีอาสนะคั่น ทรงสดับว่า “แม้ในบัดนี้ พวกภิกษุ
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ก็ยังเกิดความแตกร้าวกันอยู่” เสด็จในที่นั้น ตรัสพระด�ารัส
เป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย อย่าเลย พวกเธออย่าท�าการ
แตกร้าวกันเลย” ตรัสลฏกิกชาดกว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาว่าความแตกร้าว การทะเลาะ การแก่งแย่ง และ 
การววิาทเหล่านัน้เป็นสิง่ท่ีท�าความฉบิหายมใิช่ประโยชน์เลย  
ก็นางนกลฏุกิกาอาศัยการทะเลาะ ท�าให้ช้างตัวประเสริฐถึง
ความสิ้นชีวิตไป” แล้วตรัสวัฏฏกชาดกว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงเป็นผู้สามัคคีกัน อย่าวิวาทกันเลย เพราะว่า 
แม้นกกระจาบหลายพันตัวอาศัยการวิวาทกัน ยังถึงความ
สิ้นชีวิต” เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ถือเอาพระด�ารัสแม้อย่างนี้  
เม่ือพระภิกษุผู ้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่งไม่ประสงค์จะ
เบียดเบียนพระตถาคตกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นเจ้าของธรรมจงคอย ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคผู้มีความขวนขวายน้อยตาม
ประกอบธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมประทับ 
อยู่เถิด พวกข้าพระองค์จะปรากฏด้วยความแตกร้าว ความ
ทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทนั่น ตรัสภาพที่พระราชา
ผูเ้ป็นใหญ่ในแคว้นโกศลพระนามว่า ทฆีติผิูจ้ะทรงแย่งชงิเอา
ราชสมบตัปิระทบัอยูด้่วยเพศทีใ่ครกไ็ม่รู้ถกูพระเจ้าพรหมทตั 
ให้สวรรคตแล้วด้วยนัน่แหละ และสภาพท่ีชนทัง้สองเหล่านัน้  
เมื่อชีวิตของตนที่ฆาวุกุมารให้แล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน
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จ�าเดิมแต่กาลนั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เคยมีมาแล้วพระราชา
ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นกาสี พระนามว่าพรหมทัตได้มีในเมือง
พาราณสี ดังนี้เป็นต้น แม้ทรงโอวาสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ขันติและโสรัจจะที่เป็นเช่นนี้ ได้มีแก่พระราชาทั้งหลาย 
เหล่าน้ันแล ผู้ถือเอาท่อนไม้แล้ว ผู ้ถือเอาศาสตราแล้ว 
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้
ดีแล้วอย่างนี้ พึงเป็นผู้อดทนและเป็นผู้สงบเสงี่ยมใด การที ่
พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็น 
ผูอ้ดทนและสงบเสงีย่มนัน้ พงึงดงามในธรรมวินยันีแ้ล” ดงันี้  
ก็ไม่ได้ทรงอาจเพื่อจะท�าให้พวกภิกษุเหล่านั้นสามัคคีกันได้  
พระศาสดานั้น ทรงระอาเพราะว่าพระองค์มีการอยู ่ที่ 
เกลื่อนกล่นน้ัน ทรงด�าริว่า “เราแลเกลื่อนกล่นในบัดนี้  
ย่อมอยู่เป็นทุกข์ อน่ึง ภิกษุเหล่านี้ไม่ท�าตามค�าของเราเลย 
ไฉนหนอ เราผู้เดียวหลีกออกจากหมู่คณะ พึงอยู่” เสด็จ
เที่ยวไปเมืองโกสัมพีเพื่อบิณฑบาต ไม่ทรงบอกลาภิกษุสงฆ์ 
พระองค์เดียวเท่านัน้ ทรงถอืเอาบาตรและจวีรของพระองค์
ไปยังพาลกโลณการาม ตรัสวัตรแห่งบุคคลผู้เดียวเท่ียวไป
แก่พระภคุเถระที่พาลกโลณการามนั้น ตรัสอานิสงส์รสแห่ง
ความสามัคคีแก่กุลบุตรทั้งสามที่ป่าเขตอภัยทานสัตว์เนื้อ 
ช่ือว่า ปาจีนวงศ์ แล้วเสด็จไปถึงป่าปาริเลยยกะ ได้ยินว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงเข้าไปอาศัยป่าปาริเลยยกะผู้อันช้าง 
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ช่ือว่าปาริเลยยกะอุปัฏฐากอยู ่ที่โคนต้นสาละอันเจริญ 
ที่ชัฏป่าชื่อว่า รักขิตวัน นั้น ประทับอยู่จ�าพรรษา แม้อุบาสก
อุบาสิกาชาวเมืองโกสัมพีไปยังวิหารไม่พบพระศาสดา 
พากันถามว่า “ท่านผู้เจริญ พระศาสดาเสด็จไปไหนกัน”
 พวกภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า “เสด็จไปยังชัฏป่าชื่อว่า 
ปาริเลยยกะ” พวกภิกษุกล่าวว่า “พระศาสดาทรงพยายาม
กระท�าให้พวกอาตมาสามัคคีกัน แต่พวกอาตมาก็ไม่เป็น 
ผู้พร้อมเพรียงกัน” อุบาสกอุบาสิกากล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 
พวกท่านบวชในส�านักของพระศาสดา เม่ือพระองค์แม้ทรง
กระท�าให้สามัคคีกัน ก็ไม่ได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันหรือ” 
พวกมนุษย์พากันกล่าวว่า “พวกภิกษุเหล่านี้บวชในส�านัก
ของพระศาสดา เมือ่พระศาสดาแม้ทรงกระท�าให้สามัคคีกนั  
ก็ไม่สามัคคีกัน พวกเราอาศัยพวกภิกษุเหล่านี้ไม่ได้เพื่อจะ
เห็นพระศาสดา พวกเราจะไม่ให้อาสนะ จะไม่ท�าการกราบ
ไหว้เป็นต้น แก่ภิกษุเหล่านี้ “จ�าเดิมแต่นั้นมา ก็ไม่ท�ากรรม
แม้สักว่าสามีจิกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นซูบผอม
เพราะมีอาหารน้อย เป็นผู้ตรงโดยวันเล็กน้อยนั่นแหละ 
แสดงโทษกะกันและกัน แล้วขอขมากัน กล่าวว่า “อุบาสก
และอุบาสิกาทั้งหลาย พวกอาตมาเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน  
แม้พวกท่านกจ็งเป็นเหมอืนเคยเป็นนัน่แหละกบัพวกอาตมา
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ยังไม่ได้ขอขมาเลย ท่าน 
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ผู ้มีอายุ” อุบาสกอุบาสิกาพากันพูดว่า “ถ้าอย่างนั้น  
พวกท่านจงขอขมาพระศาสดา แม้พวกข้าพเจ้า ก็เป็นเช่น
เหมือนเคยเป็นแก่พวกท่าน ในเวลาที่พวกท่านขอขมา 
พระศาสดาแล้ว พวกภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถที่จะไปยัง
ส�านักพระศาสดา เพราะความอยู่กลางพรรษา จึงท�าให้
ภายในพรรษานั้นผ่านไปโดยยากล�าบาก ฝ่ายพระศาสดา  
ผู้อันช้างเชือกนั้นอุปัฏฐากอยู่ ประทับอยู่สบาย ช้างแม้นั้น 
กล็ะโขลงได้เข้าสูไ่พรสณฑ์นัน้เพ่ือประโยชน์แก่การอยูผ่าสกุ 
พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวไว้ว่าอย่างไร พระธรรม- 
สังคาหกาจารย์กล่าวว่า “ทีนั้น ช้างได้มีความคิดนี้ว่า เราแล  
อยู่เกล่ือนกล่นด้วยช้างพลาย ช้างพัง ช้างสะเทิ้น ลูกช้าง  
เราเคี้ยวหญ้าท่ีมีปลายหัก ช้างเหล่านั้นเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่หัก  
ที่เราหักลงแล้ว เราดื่มน�้าขุ่น ช้างพังทั้งหลายเสียดสีกาย 
ของเราที่หยั่งลง ข้ามขึ้น ย่อมไป ไฉนหนอ เราผู้เดียว หลีก
ออกจากโขลง พึงอยู่ที่นั้นแล ช้างตัวประเสริฐนั้น หลีก 
ออกจากโขลง ป่าปาริเลยยกะมีอยู่ในส่วนแห่งทิศใดชัฏแห่ง
ป่ารักขิตวันมีอยู่ในสวนแห่งทิศใด โคนต้นสาละที่เจริญมีอยู่
ในส่วนแห่งทศิใด พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูใ่นส่วนแห่ง
ทิศใด ก็เข้าไปเฝ้าในส่วนแห่งทิศนั้น ก็แลครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แลดู ไม่เห็นวัตถุอะไรๆ อื่น  
กระทืบโคนต้นสาละที่เจริญด้วยเท้า ถาก จับกิ่งไม้ด้วย
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งวงแล้วกวาด จ�าเดิมแต่กาลนั้น ช้างถือหม้อน�้าด้วยงวง 
เข้าไปต้ังน�้าดื่มและน�้าใช้ เมื่อมีความต้องการด้วยน�้าร้อน 
ช้างก็จัดแจงน�้าร้อน ถามว่า “ช้างจัดแจงอย่างไร” แก้ว่า  
“ช้างสีฟืนทั้งหลายด้วยงวงท�าให้ไฟถึงพร้อม ช้างใส่ฟืน 
ทั้งหลาย ท�าให้ไฟโพลงขึ้น เผาก้อนหินทั้งหลายที่ไฟนั้น  
เข่ียก้อนหินด้วยท่อนไม้ ย่อมซัดไปในล�ารางน้อยที่ตน 
ก�าหนดไว้” ล�าดับนั้น ช้างใช้ง่วงจุ่มลงในน�้า รู้ว่าน�้าร้อนแล้ว  
ก็ไปจบพระศาสดา พระศาสดาตรัสว่า “ปาริเลยยกะ  
เธอต้มน�้าให้ร้อนหรือ” ดังนี้แล้ว ก็เสด็จไปทรงสนาน ทีนั้น  
ช้างน�าผลไม้ชนิดต่างๆ มากมายมาถวายแด่พระศาสดา  
ก็คราวใด พระศาสดาเสด็จไปยังหมู ่บ้านเพ่ือบิณฑบาต  
คราวนั้น ช้างก็ถือเอาบาตรและจีวรของพระศาสดาให้
ประดิษฐานไว้บนกระพอง แล้วก็ไปกับพระศาสดานัน่แหละ 
พอพระศาสดาเสด็จถึงอุปจาระหมู่บ้าน ก็ทรงให้น�าบาตร
และจีวรมาด้วยพระด�ารัสว่า “ดูก่อนปาริเลยยกะ เธอไม่
สามารถไปได้ตั้งแต่ท่ีนี้ เธอจงน�าบาตรและจีวรของเรามา” 
ย่อมเสด็จเข้าไปหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต ช้างแม้นั้นยืนอยู่
ในที่น่ันแหละเพียงใดแต่การเสด็จออกไปแห่งพระศาสดา 
ท�าการต้อนรับในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมา รับบาตรและ
จีวรโดยนัยอันมีในก่อนนั่นแหละท�าให้บาตรและจีวรข้าม
ลงในที่ประทับ แสดงวัตรย่อมพัดด้วยกิ่งไม้ จับท่อนไม้ 
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ท่อนใหญ่ด้วยงวงเพ่ือป้องกันอันตรายจากเนื้อร้ายในเวลา
กลางคืน เที่ยวไปในระหว่างๆ แห่งไพรสณฑ์ จนถึงอรุณขึ้น  
ด้วยคิดว่า “เราจะรักษาพระศาสดา” ได้ยินว่า ชัฏแห่งป่า
นั้น ชื่อว่า ชัฏรักขิตวัน จ�าเดิมแต่เวลานั้น ทีนั้น ลิงตัวหนึ่ง 
เห็นช ้างตัวนั้นผุดลุกผุดนั่ งท� าอภิสมาจาริกวัตรแก ่ 
พระตถาคต คิดว่า “แม้เราก็จะท�าวัตรบ้างอย่างนั้นแหละ”  
เที่ยวไปอยู่ วันหนึ่ง เห็นรวงผึ้งที่ท่อนไม้อันไม่มีตัว จึง 
หักท่อนไม้ น�ารวงผึ้งพร้อมกับท่อนไม้นั่นแหละสู่ส�านักของ
พระศาสดาเด็ดใบตอง วางไว้บนใบตองนั้น ได้ถวายแล้ว  
ลิงแลดูด้วยคิดว่า “พระศาสดาจะทรงท�าการบริโภคหรือไม่
ทรงกระท�าหนอ” เหน็พระศาสดาทรงรบั แล้วทรงระงบัเสยี 
คิดว่า “อะไรหนอแล” จับปลายไม้พลิกไปรอบๆ พิจารณาดู 
เห็นตัวอ่อนทั้งหลาย น�าตัวอ่อนออกไปค่อยๆ แล้วได้ถวาย
ใหม่ พระศาสดาได้ทรงท�าการเสวย ลิงนั้นมีใจยินดี จับ 
กิ่งไม้นั้นกิ่งไม้นี้ ได้ยืนฟ้อนร�าอยู่แล้ว ทีนั้น กิ่งไม้ที่ลิงตัว
นั้นจับก็ดี กิ่งไม้ที่ลิงตัวนั้นเหยียบก็ดี หักแล้ว ลิงตัวนั้นตก
ไปบนปลายตอไม้แห่งหนึ่ง ร่างถูกเสียบ มีจิตเล่ือมใสนั่น
แหละเสยีชวีติลงบงัเกดิในวมิานทองประกอบด้วย ๓๐ โยชน์  
ในภพดาวดึงส์ ได้มีนางอัปสร ๑,๐๐๐ เป็นบริวาร สภาพ
การประทับอยู่ของพระตถาคตท่ีช้างตัวประเสริฐอุปัฏฐาก
อยู่ในป่านั้นได้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ตระกูลใหญ่ๆ เป็นต้น 
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อย่างนีค้อื “อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีนางวสิาขาผู้มหาอบุาสิกา” 
ส่งข่าวสาส์นแก่พระอานนทเถระจากเมอืงสาวตัถว่ีา “ข้าแต่ 
ท่านผูเ้จรญิ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย”  
พวกภิกษุแม ้ผู ้อยู ่ ในทิศโดยปกติประมาณ ๕๐๐ รูป  
อยู่จ�าพรรษาแล้ว เข้าไปหาพระอานนทเถระ ขอร้องว่า  
“ท่านอานนท์ผู ้มีอายุ ธรรมิกถาต่อหน้าพระพักตร์ของ 
พระผูมี้พระภาคเจ้า พวกกระผมฟังมานานแล้ว ท่านอานนท์
ผู้มีอายุ ขอโอกาสพวกกระผมพึงได้เพื่อฟังธรรมิกถาต่อ
หน้าพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า” พระเถระพาเอา
พระภิกษุเหล่านั้นไปที่ป่าปาริเลยยกะนั้น คิดว่า “การที่
เราเข้าไปยังส�านักพระตถาคตผู้ประทับอยู่พระองค์เดียว 
โดยปกติตลอด ๓ เดือน พร้อมกับภิกษุเหล่านี้ ไม่ควร  
“จึงพกัภิกษเุหล่านัน้ไว้ข้างนอก เฉพาะผูเ้ดยีวเท่านัน้ เข้าไปเฝ้า 
พระศาสดา ช้างปาริเลยยกะ เห็นพระเถระนั้น ถือท่อนไม ้
วิ่งไปอย่างเร็ว พระศาสดาแลดูแล้ว ตรัสว่า “ปาริเลยยกะ 
เธอจงหลีกไป เธออย่าห้าม นั่นเป็นภิกษุผู้เป็นพุทธุปัฏฐาก” 
ช้างนั้นทิ้งท่อนไม้ในที่นั้นนั่นแหละ ถามโดยเอื้อเฟื ้อถึง 
การรับบาตรและจีวร พระเถระไม่ได้ให้ ช้างตัวประเสริฐ
คิดว่า “ถ้าภิกษุนี้จะเป็นผู้มีวัตรที่ศึกษาเอาแล้ว ภิกษุนี้ 
จะไม่วางบริขารของตัวเองบนแผ่นหินที่ประทับน่ังของ 
พระศาสดา” พระเถระวางบาตรและจีวรไว้ที่ภาคพื้น เป็น
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ความจริงที่ว่า เหล่าชนท่ีถึงพร้อมด้วยข้อวัตร จะไม่วาง
บริขารของตัวเองบนอาสนะหรือท่ีนอนของครูทั้งหลาย  
พระเถระถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง ณ ที่สมควร  
พระศาสดาตรสัถามว่า “อานนท์ เธอมาผูเ้ดยีวเท่านัน้หรอื?” 
ทรงสดบัว่าพระเถระมาพร้อมกบัพวกภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู  
จึงตรัสว่า “ก็พวกภิกษุเหล่านั้นไปที่ไหนกัน” เมื่อพระเถระ
กราบทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบพระทัยของพระองค์  
จึงพักไว้ข้างนอกแล้วจึงมา” ตรัสว่า “เธอจงเรียกภิกษุ 
เหล่านั้นมา” พระเถระได้กระท�าเหมือนอย่างนั้น ภิกษุ
เหล่านั้นพากันมาถวายบังคมพระศาสดา แล้วนั่ง ณ  
ทีส่มควร พระศาสดาทรงท�าปฏสินัถารกับพวกภกิษเุหล่านัน้ 
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ พระผู ้มีพระภาค  
ทรงเป็นพระพุทธเจ ้าผู ้สุขุมาลชาติ ทรงเป็นกษัตริย ์
ผู ้ สุขุมาลชาติ กรรมที่ท�าได้ยากที่พระองค์เพียงล�าพัง 
พระองค์เดียวประทับยืนและประทับนั่งทรงกระท�าตลอด
ไตรมาส บุคคลผู ้ท�าวัตรน้อยใหญ่ก็ดี ผู ้ถวายน�้าล ้าง 
พระพกัตร์กด็ ีเหน็จะไม่ได้มแีล้ว” ดงันี ้ตรสัว่า “ดกู่อนภิกษุ
ทั้งหลาย กิจทั้งหลายทั้งปวงของเรา ช้างปาริเลยยกะช่วย
ท�าให้ ความจริงการที่บุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนี้อยู่ร่วมกัน 
สมควรแล้ว ภาวะทีบ่คุคลผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดยีว แห่งบุคคลผู้ไม่ได้ 
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สหายเห็นปานนี้แหละเป็นภาวะประเสริฐกว่า” ดังนี้แล้ว  
ได้ตรัส ๓ พระคาถาเหล่านี้ในนาควรรค

  “ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญาเป็นเคร่ือง 
 รกัษาตน ผูเ้ป็นนักปราชญ์ ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยู ่
 ที่ท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ ผู้ร่วมเดินทางไซร้  
 บุคคลนั้น เป็นตัวของตัวเอง มีสติ ครอบง�า 
 อนัตรายท้ังหลายท้ังปวง พึงเท่ียวไปกบัสหายนัน้  
 ถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง 
 รกัษาตน ผูเ้ป็นนกัปราชญ์ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยู ่
 ที่ท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ ผู้ร่วมเดินทางไซร้  
 บุคคลนั้น เป็นผู้เดียวพึงเที่ยวไป ดุจราชาทรง 
 สละแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงชนะแล้ว เสด็จ 
 เที่ยวไปอยู่ และดุจช้างตัวประเสริฐเที่ยวไปอยู่ 
 ในป่า ฉะนั้น การเที่ยวไปแห่งบุคคลเดียว เป็น 
 ภาวะประเสริฐกว่า เหตุว่า คุณเครื่องความเป็น 
 สหายในคนพาล ย่อมไม่ม ีบคุคลนัน้ เป็นผู้เดยีว 
 พึงเที่ยวไป ดุจช้างตัวประเสริฐตัวนี้มีความ 
 ขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าและไม่พึงท�าบาป 
 ทั้งหลาย” ดังนี้
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 ในเวลาจบพระคาถา ภกิษปุระมาณ ๕๐๐ รปูเหล่านัน้ 
ด�ารงอยู่ในพระอรหัต พระอานนทเถระกราบทูลข่าวสาส์น 
ที่พวกชนมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นส่งมากราบทูลว่า  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยสาวก ๕ โกฏิมีอนาถบิณฑิก 
เศรษฐีเป็นประมุขย่อมหวังการเสด็จมาของพระองค์  
พระศาสดาตรสัว่า “ถ้าเช่นนัน้ เธอจงถอืเอาบาตรและจวีร” 
ทรงใช้ให้พระอานนทเถระถือเอาบาตรและจีวร แล้วเสด็จ
ออกไป ช้างตัวประเสริฐได้ไปยืนขวางทาง พวกภิกษุเห็น 
ช้างนั้นแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ช้างจะท�าอะไร 
พระเจ้าข้า” พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย 
ช้างย่อมหวังเพ่ือจะถวายภิกษาแก่พวกเธอ ก็ช้างนี้เป็น 
ผู้มีอุปการะแก่เราส้ินกาลอันยาวนานแล การที่พวกเราท�า
จิตของช้างนั้นให้ก�าเริบ ย่อมไม่ควร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
พวกเธอจงพากันกลับเถิด” แม้ช้างก็เข้าไปสู ่ไพรสณฑ์ 
แล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆ มีผลขนุนและผลกล้วย เป็นต้น
ท�าให้เป ็นกอง แล้วได ้ถวายแก่พวกภิกษุในวันรุ ่งขึ้น  
พวกภิกษุ ๕๐๐ รูป มาสามารถท่ีจะท�าให้ผลไม้ทั้งหลาย 
ทั้งปวงหมดสิ้นไปได้ เวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาทรงถือ
เอาบาตรและจีวร แล้วเสด็จออกไป ช้างตัวประเสริฐไปโดย 
ระหว่างๆ ของภิกษุ แล้วได้ยืนขวางในที่ข้างพระพักตร์ของ
พระศาสดา พวกภกิษเุหน็ช้างน้ันแล้วทลูถามพระผูมี้พระภาค 
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ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ ช้างจะท�าอะไร” พระศาสดาตรสั
ว่า “ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย ช้างนีส่้งพวกเธอแล้วจะให้เรากลบั 
ภิกษุทั้งหลายพากันทูลถามว่า “อย่างนั้นหรือ พระเจ้าข้า”  
พระศาสดาตรัสว่า “อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย” ทีนั้น  
พระศาสดาตรัสกับช้างนั้นว่า “ดูก่อนปาริเลยยกะ นี้เป็น 
การไปไม่กลับของเรา ฌาน วิปัสสนาหรือว่ามรรคผล ย่อม
ไม่มแีก่เธอโดยอตัภาพนี ้เธอจงหยดุอยูเ่ถดิ” ช้างตวัประเสรฐิ
ฟังพระด�ารัสแล้ว น�างวงใส่ในปาก ร้องไห้อยู่ ได้เดินตามไป
ข้างหลังๆ จริงอยู่ ช้างนั้นเมื่อได้เพ่ือจะท�าให้พระศาสดา 
เสด็จกลับ พึงปฏิบัติตลอดชีวิต โดยท�านองนั้นนั่นแหละ 
ฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงอุปจาระแห่งหมู่บ้านนั้น ตรัสว่า  
“ดูก่อนปาริเลยยกะ ภาคพื้นน้ีเป็นมิใช่ภาคพื้นของเธอ 
จ�าเดิมแต่ที่แห่งนี้ เป็นที่อยู่ของมนุษย์ มีอันตราย เธอจง
หยุดเถิด” ช้างนั้นยืนร้องไห้อยู่ในท่ีนั้น เมื่อพระศาสดา 
ทรงละคลองแห่งจักษ ุมหีทยัแตกท�ากาละ บงัเกดิท่ามกลาง
นางอปัสร ๑,๐๐๐ นาง ในวมิานทองประกอบด้วย ๓๐ โยชน์ 
ในภพดาวดึงส์ เพราะความเลื่อมใสในพระศาสดา ค�าว่า  
“ปาริเลยยกเทพบุตร” ดังนี้นั่นแหละ ได้เป็นชื่อของ 
เทพบุตรน้ัน แม้พระศาสดาได้เสด็จไปยังพระเชตวัน 
ตามล�าดับ พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีฟังว่า “ทราบว่า  
พระศาสดาเสด็จมาสู่เมืองสาวัตถี” ดังนี้ ได้พากันไปที่เมือง
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สาวตัถนีัน้ เพือ่ขอขมาพระศาสดา พระเจ้าโกศลทรงสดบัว่า  
“ทราบว่า พวกภิกษุผู้ท�าความแตกร้าวกันชาวเมืองโกสัมพี 
เหล่านั้น ก�าลังมา” จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ตรัสว่า  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจักไม่ให้เพื่อจะเข้ามายัง
แว่นแคว้นของหม่อมฉันแก่พวกภิกษุเหล่านั้น” พระศาสดา
ตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร พวกภิกษุเหล่านั้นมีศีล ไม่ถือเอา
ค�าของอาตมาภาพ เพราะความวิวาทซึ่งกันและกันล้วนๆ 
ย่อมมาเพื่อจะขอขมาอาตมาภาพในบัดนี้ ดูก่อนมหาบพิตร 
ขอพวกภิกษุจงมาเถิด” แม้ท ่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ก็กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ก็จักไม่
ให้เพื่อจะเข้าไปสู่วิหารแก่พวกภิกษุเหล่านั้น” ดังนี้ แล้วถูก 
พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ จึง
ได้เป็นผู้นิ่งเสีย ก็พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้ท�าที่อันสงัด  
ณ ทีส่มควรแห่งหนึง่ ให้ถวายเสนาสนะแก่พวกภกิษุเหล่านัน้ 
ผูม้าถงึเมอืงสาวตัถโีดยล�าดบัแล้ว พวกภกิษเุหล่าอ่ืน ไม่ยอม
นั่งร่วม ไม่ยืนร่วมกับพวกภิกษุเหล่านั้นเลยทีเดียว พวกชน 
ผูท้ัง้มาแล้วทัง้มาแล้ว ย่อมทลูถามพระศาสดาว่า “พวกภกิษุ
ชาวเมืองโกสัมพีผู้ท�าความแตกร้าวเหล่านั้น เป็นพวกไหน  
พระเจ้าข้า” พระศาสดาทรงแสดงว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
เหล่านั่น” พวกภิกษุเหล่านั้น ถูกพวกชนผู้ทั้งมาแล้วทั้ง
มาแล้วแสดงด้วยนิ้วว่า “ได้ยินว่า พวกภิกษุเหล่านั้น เป็น
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ภิกษุกลุ่มนั่นชาวเมืองโกสัมพี” ดังน้ี จนไม่สามารถเพื่อจะ
ยกศีรษะขึ้นได้ เพราะความละอาย พากันหมอบ ณ ที่ใกล้
พระบาทของพระผู้มพีระภาค แล้วขอขมา พระศาสดาตรัสว่า  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมอันหนักที่พวกเธอกระท�าไว้ 
ธรรมดาว่าพวกเธอถึงจะบวชในส�านักของพระพุทธเจ้า 
ผู้เช่นกับเรา เมื่อเราท�าให้สามัคคีกัน ก็ไม่ท�าตามค�าของเรา 
แม้โบราณบัณฑิตทั้งหลายฟังโอวาทของมารดาบิดาผู้ถึง
ภาวะอันบุคคลพงึฆ่า เมือ่มารดาบดิาเหล่านัน้ ถูกพวกชนปลง
ลงจากชีวิต ไม่ก้าวล่วงโอวาทนั้น ครองราชย์ในแว่นแคว้น 
ทัง้ ๒ ในภายหลัง” แล้วตรสัทฆีาวกุุมารชาดกอีกครัง้ ตรสัว่า 
“ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ทฆีาวกุมุาร เมือ่มารดาบิดาถกูพวกชน
ปลงลงจากชีวิตอย่างนี้ ไม่ก้าวล่วงโอวาทของท่านเหล่านั้น 
ได้ธิดาของพระเจ้าพรหมทัตในภายหลัง แล้วครองราชย์ใน
แคว้นกาสแีละโกศลทัง้ ๒ แต่กรรมอนัหนกัทีพ่วกเธอผู้ไม่ท�า
ตามค�าของเรา กระท�าแล้ว” ดังนี้ ตรัสพระคาถานี้ว่า 
  
  “ก็พวกชนเหล่าอื่นย่อมไม่รู้แจ้งว่า พวกเรา 
 ย ่อมย่อยยับแล ในท่ามกลางสงฆ์นี้  ดังนี้  
 ส ่วนพวกชนเหล ่าใดย ่อมรู ้แจ ้งในหมู ่นั้น  
 ความหมายมั่นทั้งหลาย ย่อมสงบจากส�านัก 
 ของพวกชนเหล่านั้นนั้น” ดังนี้ 
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 บรรดาบทเหล่านัน้ บทว่า “ปเร” ดงันีเ้ป็นต้น ความว่า  
“พวกชนที่กระท�าความแตกร้าวเว้นบัณฑิตทั้งหลาย คือ 
เหล่าอื่นจากบัณฑิต ชื่อว่าพวกอื่น ชนเหล่าอื่นเหล่านั้น
ท�าความโกลาหลในท่ามกลางหมู ่คณะ ย่อมไม่รู ้ชัดว่า  
พวกเราก�าลังจะย่อยยับ คือว่า ก�าลังจะป่นปี้ คือว่า ก�าลัง
จะฉิบหาย ได้แก่ ก�าลังถึงท่ีใกล้ คือส�านักของความตาย
เนอืงๆ ดังนี”้ ดงันีบ้าทพระคาถาว่า “ตโต สมมฺนตฺ ิเมธคำ”  
ความว่า ก็ชนเหล่านั้นรู้อยู่อย่างนี้ ท�าโยนิโสมนสิการให้
เกิดขึ้น ย่อมปฏิบัติเพื่อระงับความหมายมั่น คือว่าความ
ทะเลาะเมื่อเป็นเช่นนั้น ความหมายมั่นเหล่านั้น ย่อมระงับ
ไปด้วยการปฏิบัตินั้นของบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นอีกอย่าง
หนึ่ง บัณฑิตพึงทราบอธิบายในพระคาถานี้ดังนี้ว่า บทว่า 
“ปเร จ” ดังนี้เป็นต้น ความว่า พวกชนที่เรากล่าวค�าว่า  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าท�าความแตกร้าวกัน 
เป็นต้นกล่าวสอนอยู่ในกาลก่อน ช่ือว่าผู้ไม่เช่ือถือเพราะ 
ไม่รบัโอวาทของเรา ได้ชือ่ว่าชนเหล่าอืน่ ชนเหล่าอืน่เหล่านัน้  
ไม่รู้ชัดว่า พวกเราถือเอาผิดด้วยสามารถอคติมีฉันทาคติ
เป็นต้น ก�าลังจะย่อยยับ คือว่า พยายามเพื่อก่อให้เกิดเหตุ
มีความแตกร้าวเป็นต้นในท่ามกลางสงฆ์นี้ ดังนี้ แต่ในกาลนี้ 
บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดในระหว่างพวกเธอนั้น ผู้พิจารณา
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โดยแยบคาย ย่อมจะรู้ชัดว่า เมื่อก่อน พวกเราพยายามด้วย
สามารถอคตมิฉีนัทาคตเิป็นต้น เป็นผูป้ฏบิตัโิดยไม่แยบคาย 
ดังนี้ ในบัดนี้ ความหมายมั่น กล่าวคือความทะเลาะเหล่านี้ 
ย่อมจะสงบจากส�านักของบัณฑิตเหล่านั้นนั้น คือว่า เพราะ
อาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่านั้น ดังนี้แล เวลาจบพระคาถา  
พวกภิกษุที่ถึงพร้อมแล้ว ต่างพากันตั้งอยู ่ในอริยผลมี 
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล
 เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี จบแล้วฯ
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ธรรมะน่ารู้ 
อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 สวสัดีครบัท่านสมาชกิท่ีเคารพรักทุกท่าน เวลาผ่านไป

รวดเร็วจริงๆ นี่ก็ถึงวันออกพรรษาและถึงเทศกาลทอดกฐิน

กันอีกแล้ว เราก็จะมีโอกาสได้ร่วมท�าบุญกันอีกครั้ง จึงขอ

เชญิชวนท่านสมาชกิมาร่วมบุญกนัมากๆ นะครบั ปัญญาสาร 

ฉบับนี้ขอน�าเสนอธรรมะน่ารู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ 

น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับทุกๆ ท่าน ผู้ที่อ่านแล้ว 

น�าไปใช้ได้มากเท่าไรก็เกิดประโยชน์กับท่านมากเท่านั้น  

หัวข้อธรรมก็น�ามาจากหนังสือคู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี แต่

ได้ขยายความให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้น ก็ขอน�าเสนอสาระธรรม 

เลยนะครับ

ธรรมมีอุปกำระมำก

 ๑. สติ คือ ควำมระลึกได้ ควำมรู้ตัว หมายถึง สติจะ 

ท�าหน้าที่ระลึกได้ในธรรมที่ดีงาม อันเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิต

หรอืการกระท�าทางกาย วาจา ใจ ท่ีดงีาม สตใินพระอภธิรรม

คอื สติเจตสกิท่ีเป็นโสภณเจตสกิ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

“อปิลาปนลักขณาสติ” หมายถึง สติที่เกิดในชีวิตประจ�าวัน 
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ของเรานี่แหละ จะท�าหน้าที่ให้เรารู้ตัวว่าสิ่งที่จะท�าหรือ 

จะพูดนั้นดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร หากดีก็ควรรีบท�า  

หากไม่ดีก็ไม่ควรท�า หรือขณะที่เราเกิดความโลภอยากได้ 

ในสิ่งที่น่าชอบใจ สติก็จะรู ้ตัวว่าเราก�าลังเกิดความโลภ  

เวลาเราเกิดความโกรธเพราะประสบกับส่ิงท่ีไม่น่าชอบใจ 

สติก็จะรู้ตัวว่าเราก�าลังเร่ิมโกรธแล้ว ดังนั้นขณะที่รู้ตัวว่า 

เราก�าลังโลภหรือก�าลังโกรธนั้นเป็นหน้าที่ของสตินั่นเอง  

หากสติเกิดข้ึนแล้ว ก�าลังของความโลภหรือความโกรธนั้น 

ก็จะลดน้อยลงทันที แต่ก็ต้องดูว่าสติของเรามีก�าลังมาก 

หรอืน้อย ซึง่กม็าจากการอบรมสตนิัน่แหละ ถ้าอบรมไว้น้อย  

สติก็จะแค่เพียงรู้ตัวว่าโลภหรือโกรธเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่

สามารถยับยั้งก�าลังของความโลภหรือความโกรธนั้นได้ 

เนือ่งจากก�าลงัของสตยิงัอ่อนอยู ่อปุมาเหมอืนนกัมวยรุน่เลก็  

ไม่สามารถสู้กับนักมวยรุ่นใหญ่กว่าได้ ดังนั้นหน้าที่ของเรา 

กค็อืต้องอบรมพัฒนาสตขิองเราให้มกี�าลงัเข้มแขง็ขึน้ ให้เป็น

นกัมวยรุน่ใหญ่ขึน้ ทีนีก้ารอบรมสตจิะท�าอย่างไร เวลาจะท�า

อะไรให้รูตั้วก่อนท�าว่าสิง่ท่ีจะท�านีม้ปีระโยชน์หรอืมโีทษ ถ้ามี

ประโยชน์กท็�า ถ้ามโีทษกไ็ม่ท�า เช่น มคีนมาชวนเราไปลงทนุ

บอกว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง คนที่ไม่มีสติก็จะยินด ี

ในผลตอบแทนทีม่ากนัน้แล้วกต็กเป็นเหยือ่ถกูเขาหลอกเงนิไป  
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แต่คนที่ฝึกสติอยู่บ่อยๆ ก็จะรู้ว่าสิ่งท่ีเขาน�ามาเป็นเหยื่อ 

ล่อเรานัน้ เขาก�าลังจะมาหลอกเงนิเราอยู ่ถ้าเราเกดิความโลภ 

อยากได้ในสิ่งที่เขาน�ามาเสนอนั้นเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อ

แน่นอน แม้ตอนแรกที่ได้ยินเรื่องผลประโยชน์แล้วอาจเกิด

โลภะยนิด ีแต่สตกิจ็ะคอยยบัยัง้ว่าสิง่ทีใ่ห้ผลตอบแทนมากๆ 

เช่นนี้ ต้องเป็นพวกหลอกลวง ๑๘ มงกุฎแน่ๆ จึงยับยั้งตัว

โลภะไม่ให้เข้าไปยนิดใีนสิง่ท่ีมคีวามเสีย่งสูงเช่นนัน้ จงึปฏเิสธ

เขาไป หรอืมคีนมาต�าหนเิรา ขณะทีไ่ด้ยนิเสยีงต�าหนเิราอาจ

เกิดความโกรธไม่พอใจ แต่ให้มีสติยับยั้งความโกรธนั้นไว ้

แล้วพจิารณาว่าสิง่ทีเ่ขาต�าหนเิรานัน้เราเป็นอย่างทีเ่ขาต�าหนิ

หรือไม่ หากเห็นว่าเราท�าสิ่งไม่ดีอย่างที่เขาต�าหนิก็น�ามา 

พจิารณาปรับปรุงตวัเราให้ดีขึน้แล้วกข็อบใจเขาทีค่อยตกัเตอืน  

แต่ถ้าพิจารณาแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างท่ีเขาต�าหนิก็มีสติที่จะ 

พูดคุยอธิบายให้เขารู้ว่าเขาอาจฟังข้อมูลมาผิด ท�าให้เข้าใจ

เราผิด ถ้าเขาฟังก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่ฟังก็วางอุเบกขาว่าเป็น

วิบากของเรา หากเราท�าเช่นนี้แล้วสติก็จะถูกพัฒนาขึ้น 

ทีละเล็กละน้อยต่อไปก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ การข้ามถนน 

บางคนว่าที่เราข้ามถนนด้วยความระมัดระวังนั้น เพราะ

เรากลัวตายจึงระวังในการข้ามถนน แต่ความจริงแล้ว 

ความกลวัตาย กลัวถกูรถชนแม้เป็นโทสะกจ็รงิอยู ่แต่เพราะ
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ความกลัวตาย กลัวถูกรถชนนั่นแหละเป็นเหตุให้เราเกิดสต ิ

คือความไม่ประมาทในการข้ามถนน เพื่อสวัสดิภาพของ 

เราเอง เราจะได้ใช้ขันธ์ ๕ ของเราไว้ท�ากุศลได้นานๆ ว่าโดย

วถีิจิตมอีกศุลชวนะ คอื โทสะเกิดก่อนแล้วเป็นปัจจยัแก่กศุล

ชวนะ คอื ความมสีตท่ีิประกอบกับมหากศุลตามมาภายหลงั

ได้ครับ ส่วนสติที่สูงกว่าสติในชีวิตประจ�าวัน เป็นสติที่ใช้ใน

การเจริญสติปัฏฐาน เรียกว่า “อุปคัณหณลักขณาสติ” เป็น

สตทิีเ่ข้าไปก�าหนดรปูนามทีก่�าลงัปรากฏเป็นปัจจบุนัอารมณ์ 

สติประเภทนี้จะช่วยให้เรามีความรู้สึกตัวในขณะที่รูปธรรม

และนามธรรมก�าลังปรากฏอยูใ่นขณะก�าลงัเจรญิสตปัิฏฐาน 

จะเกื้อกูลแก่ปัญญาท่ีจะเข้าไปรู้ในรายละเอียดของรูปนั้นๆ 

และนามนัน้ๆ ว่าแต่ละรปูและแต่ละนามมลีกัษณะเฉพาะตน

ที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งสติประเภทหลังนี้จะพัฒนาขึ้นเป็น 

สมัมาสตใินองค์มรรค ๘ เพ่ือการปหานกเิลสให้เป็นสมจุเฉท

พร้อมกบัองค์มรรคท่ีเหลือ ดงันัน้สตจึิงเป็นสิง่ทีมี่ความส�าคญั

คือต้องเจริญให้มากๆ ยิ่งมากยิ่งดีครับ

 ๒. สัมปชัญญะ คือ ควำมรู้ตัวทั่วพร้อม สัมปชัญญะ

เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาที่ไปรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง  

ดังนั้นปัญญาที่ไปรู ้เหตุผลของเรื่องราวต่างๆ ว่าสิ่งใด 

ควรท�าเพราะอะไร ไม่ควรท�าเพราะอะไร จะท�าให้เราสามารถ
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ท�าในสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้อง เกิดประโยชน์และไม่เกิดความ 

เสียหาย เช่นเรื่องการท�าบุญให้ทาน หากเรารู้เหตุผลว่า 

การให้ทานมีคุณประโยชน์อย่างไร คือท�าให้เราขจัดความ 

ตระหนีใ่นทรพัย์ของเราเป็นเบือ้งต้น และเก้ือกลูประโยชน์สุข 

แก่ผูอ้ืน่เป็นเบือ้งปลาย แต่การให้ทานแก่ใครกต้็องพจิารณา

ว่าการให้ทานน้ันต้องไม่เดือดร้อนทั้งฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับ 

โดยในฝ่ายผู้ให้จะต้องบริจาคทรัพย์แล้วไม่เบียดเบียนตน

และครอบครัวจึงท�า มีน้อยก็ท�าแต่น้อย มีมากจะท�ามาก

ก็ได้อยู่ ส่วนฝ่ายผู้รับนั้นสิ่งที่ให้เขาไปต้องเกิดประโยชน์ 

ไม่เกิดโทษกับเขา เช่น ไม่ควรน�าสุรายาเมาไปให้เขา หรือให้

สัตว์มีชีวิตให้เขาไปฆ่าท�าอาหาร เป็นต้น หรือสิ่งที่ชาวพุทธ 

ช่วยท�ากันก็คือการร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ 

ควรจะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าหนังสือธรรมะนั้นมีเนื้อหา

ที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกก็ร่วมพิมพ์ ถ้าผิดก็ไม่ควรร่วมพิมพ์

ด้วย เพราะจะเป็นการส่งเสริมค�าสอนผิดๆ ให้แพร่หลาย

ออกไป เป็นต้น เหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาที่รู้จักใช้เหตุผล

ในการกระท�าต่างๆ หรือแม้เร่ืองท่ีจะตักเตือนผู้อื่นที่ท�าส่ิง

ที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีปัญญาในการใช้ค�าพูดที่ไม่แข็งกระด้าง

ด้วยโทสะ แต่ตักเตือนด้วยความเมตตากรุณามีปิยวาจา  

ให้เขาฟังแล้วไม่ต่อต้านและคล้อยตามเหตุผลที่เราน�ามา 
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ตกัเตอืน เป็นต้น ทางด้านการท�ามาค้าขายกต้็องมปัีญญาใน

การค้าขายโดยซ่ือสัตย์จริงใจต่อลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ลูกค้า เป็นต้น ในครอบครัวก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ในครอบครัวให้อยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีรักใคร ่

ต่อกัน กับบิดามารดาก็ต้องรู ้คุณและตอบแทนคุณของ

ท่าน เพราะว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดี  

การจะท�านุบ�ารุงบิดามารดาก็ต้องรู้จักให้ในส่ิงที่ไม่เกิดโทษ

กับท่าน เช่น ท่านเป็นโรคเบาหวานเราก็ไม่ซื้ออาหารหรือ 

ผลไม้ที่มีรสหวานมากๆ ให้ท่านรับประทาน หรือท่านเป็น 

โรคไขมันในเส้นเลือดมากก็ไม่ควรซื้อของที่มีไขมันมาก 

ให้ท่านรับประทาน เหล่านี้เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาใน

ชีวิตประจ�าวันด้วยกันทั้งสิ้น หรือเวลาที่เราเกิดความโลภ

พอใจอยากได้ในของใช้ต่างๆ เราก็จะมีปัญญาพิจารณาว่า

ของสิ่งนั้นเราจ�าเป็นต้องใช้เพียงใด หากยังไม่จ�าเป็นต้องใช้  

การไปซื้อหามาก็จะเป็นปัจจัยกิเลสเปล่าๆ ถ้าใครท�า

อะไรให้เราโกรธก็มีปัญญาพิจารณาโทษของความโกรธว่า  

หากเราไปทะเลาะกับเขาอาจถูกเขาท�าร้ายร่างกายหรือ

อาจถูกฆ่าจนถึงแก่ความตายได้ จึงควรจะต้องมีขันติเข้าไว้  

เหล่านี้เป็นการรู้ถึงเหตุถึงผลของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 

ของเราทั้งสิ้น ซึ่งจะเกื้อกูลให้เราพบกับความสวัสดีทั้งใน
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ปัจจุบันชาติ มีสุคติโลกสวรรค์เป็นท่ีไปในภพหน้า และยัง

สามารถปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เพราะอาศัยปัญญา 

ที่ส่ังสมมา ไปใช้เพ่ือการเจริญสติปัฏฐานได้อีกด้วย ดังนั้น

สติและสัมปชัญญะ (ปัญญา) จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก

ธรรมคุ้มครองโลก

 ธรรมท่ีเป็นเคร่ืองคุ้มครองโลกกคื็อ หริ ิและ โอตตปัปะ 

 หิริ คือ ควำมละอำยต่อบำปทุจริตทั้งหลำย ม ี

กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต โดยปรารภตนเองเป็น 

ทีต่ัง้ เช่น ละอายต่อการท�าบาปว่าตระกูลของเรารบัราชการ

ซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด แล้วเราจะฉ้อราษฎร์บังหลวง

ทุจริตในหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีน่าละอายแก่ใจตน หรือเราเป็น

อาจารย์สอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วเราจะไปใช้

อ�านาจต�าแหน่งหน้าท่ีไปให้นักเรียนมามีเพศสัมพันธ์เพื่อ

แลกกับเกรดมันเป็นสิ่งที่น่าละอายไม่ควรท�า เพราะปรารภ

ความเป็นครูอาจารย์ของเรา หรือเราจะใช้หน้าที่ความเป็น

ครูอาจารย์ของเราไปแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเป็นสิ่งที่

น่าละอาย เราเป็นครูสอนผู้อ่ืนให้มีขันติแล้วเราจะไปแสดง

ความโกรธด่าทอผูอ้ืน่ต่อหน้าคนหมูม่ากกเ็ป็นสิง่ทีน่่าละอาย

ไม่ควรท�า เราเป็นภิกษุจะท�าผิดสิกขาบทเพื่อลาภสักการะ 
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ก็เป็นสิ่งท่ีน่าอาย เราเป็นแม่ชีจะกล่าวมุสาผิดศีลก็เป็น 

ส่ิงน่าอาย เราเป็นนักเรียนอภิธรรมแล้วไม่น�าค�าสอนมา

ประพฤตปิฏิบตั ิยงัมอีตัตาตวัตนมาก หรอืมีการหวงเก้าอ้ีนัง่  

ทะเลาะกันในห้องเรียน ก็เป็นส่ิงน่าละอาย ดังนั้นผู ้ที่มี 

ความละอายต่อบาปทุจรติท้ังหลาย ท่านเปรยีบเสมือนคนรกั

ความสะอาดที่รังเกียจของสกปรก ไม่อยากไปแปดเปื้อนกับ

ของสกปรกเหล่านั้น เป็นต้น

 โอตตปัปะ คือ ควำมเกรงกลวัต่อบำปทจุรติทัง้หลำย 

ว่าล้วนเป็นสิ่งมีโทษไม่ควรท�า เพราะจะเกิดโทษกับเรา 

ในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป จึงเป็นส่ิงที่น่ากลัวไม่ควรท�า  

ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตมีหลายประการตั้งแต่กลัวผล

ที่จะเกิดกับเราในปัจจุบันชาติ จนถึงความกลัวต่อภัยใน

อบายภูมิในชาติภพข้างหน้า เช่น หากเราไปลงข่าวหลอก

ลวงเพือ่หวงัชือ่เสยีงให้คนอืน่มาชืน่ชมว่ามีลกูค้าสัง่ซือ้สลาก 

กนิแบ่งรฐับาลทางไลน์แล้วถกูรางวลัที ่๑ เป็นเงนิหลายสบิล้าน 

กไ็ม่คิดจะโกง แล้วยงัน�าสลากทีถ่กูรางวลัไปมอบให้กบัคนที่

สั่งเอาไว้เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นเหตุให้คนชื่นชมและ 

แห่กันไปซ้ือสลากเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจนมีเงินมากมาย  

แต่ภายหลังถูกจับได้ว่าแต่งเร่ืองขึ้นหลอกคน ท�าให้ต้อง 

ถูกจับข้อหาหลอกลวงชาวบ้านและผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ 
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ต้องเส่ือมเสียชื่อเสียง ลูกไปโรงเรียนก็จะถูกเพื่อนล้อว่ามี 

พ่อเป็นพวกหลอกลวงชาวบ้าน ตัวเขาเองอาจต้องติดคุก

ติดตารางอีกในชาตินี้ ดังนั้นคนที่กลัวบาปย่อมคิดถึงโทษ 

ที่เขาจะได้รับจากการโกหกหลอกลวงผู้อื่น ก็จะไม่กล้าที่จะ

ท�าสิ่งเหล่านี้ เพราะเกรงกลัวผลของกรรม หรือเราอาจโกรธ

แค้นคนทีม่าโกงเงนิของเราไปจ�านวนมาก มีจติคดิจะแก้แค้น

ด้วยการจ้างคนไปฆ่าเขา เกิดถูกจับได้แล้วซัดทอดมาถึงเรา 

เราก็อาจต้องติดคุกติดตาราง ลูกก็จะถูกเพื่อนๆ รังเกียจ

ว่ามีพ่อเป็นฆาตกรเป็นคนขี้คุก อนาคตยังต้องไปรับโทษ 

ในอบายภูมิอีก จึงเกิดความเกรงกลัวผลของการท�าชั่วนั้น  

แล้วจึงไม่กล้าท�าความชั่ว มีผู ้ถามว่า ความเกรงกลัวนี้  

ใกล้กบัความกลวัของโทสะมากเลย แล้วจะแยกแยะอย่างไร 

ขอยกตัวอย่างนะครับ เช่น นาย ก.จะไปปล้นร้านทอง  

แต่ขณะก�าลังจะเข้าไปปล้นก็เห็นต�ารวจเดินเข้าไปเซ็น 

ตรวจร้านทองพอด ีจงึเกดิความกลวัไม่เข้าไปปล้น แล้วความ

กลัวนี้เป็นโทสะหรือโอตตัปปะ ก็ต้องดูว่าถ้าเขากลัวต�ารวจ

จึงยังไม่เข้าปล้น รอให้ต�ารวจไปก่อนแล้วค่อยปล้นอย่าง

นี้เรียกว่ามีโทสะกลัวต�ารวจ แต่ถ้าเขาคิดว่าโชคดีท่ีเรายัง 

ไม่ได้เข้าไปปล้น หากเราเข้าไปเร็วกว่านี้อาจถูกยิงจนได้รับ 

บาดเจ็บหรืออาจถึงตาย อาจต้องไปติดคุกจากการปล้น 
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ในครัง้นี ้ท�าให้พ่อแม่ต้องเสยีใจ ลกูเมยีต้องเดอืดร้อน จึงเกดิ

ความกลัวการท�าบาป คือการปล้นร้านทองในครั้งนี้ แล้วไป

หางานสุจริตท�าดีกว่า อย่างนี้เป็นลักษณะของโอตตัปปะ 

จึงเปรียบเหมือนคนที่รู้ว่าหลุมถ่านเพลิงเป็นของร้อนและ

อนัตราย จงึควรอยูห่่างๆ ไม่ควรเข้าใกล้ เพราะอาจพลัง้พลาด 

ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงนั้น ดังนั้น ผู ้ใดที่มีทั้งหิริและ

โอตตัปปะย่อมเป็นธรรมที่คุ้มครองโลก เพราะจะเป็นเหตุ

ให้โลกมีแต่ความร่มเย็นไม่เบียดเบียนกัน 

 กข็อยตุไิว้เพยีงเท่านี ้พบกนัในปัญญาสารฉบบัหน้าครบั 

            สวัสดี

-18-0930.indd   171 9/28/61 BE   3:05 PM



172

ข่าวอนุโมทนา

 
 คณะกรรมการมลูนธิแินบมหานรีานนท์ ขออนโุมทนา
กับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันอุปถัมภ์ค�้าชูมูลนิธิ-
แนบมหานีรานนท์ ซึ่งได้ด�าเนินกิจการพระพุทธศาสนา 
ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาอย่างยาวนาน  
กว่า ๓ ทศวรรษ ดังนี้ 
 ๑. อำจำรย์ปรำโมช น้อยวัฒน์ (ประธานกรรมการ
มลูนิธแินบมหานีรานนท์) และคณุนลินพณัณ์  เอกภัควฒัน์ 
คุณพูนศรี นนทกำร คุณนวลฤดี กฤตยำนุกูล คุณนุสรำ  
ลวีรรณนภำใส คณุบญุนะ ตลุำรกัษ์ คณุสวุรรณ ตนัตระเทยีร  
คณุเนำวรตัน์ รตันสนุทร คณุชวลย์ี ขอนทอง คณุรงัสิมันต์  
สุนทรไชยำ รับเป็นประธานและประธานร่วมเจ้าภาพ
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ผ้ากฐินสามัคคี วาระกฐินกาล ปี ๒๕๖๑ พร้อมกับ 
เหล่าศิษยานุศิษย์และบรรดาญาติมิตรทุกท่านที่ไม่ได ้
เอ่ยนามในที่นี้ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะนักศึกษา 
พระอภธิรรมวดัสามพระยา วดัธาตุทอง มลูนธิแินบมหานรีานนท์  
และคณะผู ้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชนท้ังหลายที่ได ้
ช่วยเหลือขวนขวายในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้ 
 ๒. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์ 
สามเณร แม่ช ีตลอดจนเจ้าภาพโรงทานต่างๆ ในวนังานถวาย
ผ้ากฐินสามัคคี ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
 ๓. เจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมเสาและเดินสายไฟใหม ่
เรือนกรรมฐาน (เพิ่มเติม) อำจำรย์ปรำโมช น้อยวัฒน ์
๒๖,๐๕๐ บาท คุณแม่ทองใบ ดร.สุพัตรำ อินทนะ  
๒๔,๐๐๐ บาท, คณุนลินพณัณ์ เอกภคัวฒัน์ ๑๒,๐๐๐ บาท,  
คุณสมจิตต์ โสมทัศน์ ๑๐,๐๐๐ บาท, พญ.อรพรรณ  
เมฆสุภะ ๑๐,๐๐๐ บาท, อำจำรย์ปรำณี ข่มปรปักษ์ 
และคณะ ๖,๐๐๐ บาท, คุณอำรี สุจิรดำ และบุตรธิดำ  
๖,๐๐๐ บาท, คณุชนัดดำ จิตรผล ๖,๐๐๐ บาท, คณุโอภำส 
คณุสภุำพร พรพบิลูย์ ๖,๐๐๐ บาท, คณุสภุำพร คณุเบญจำ 
พรพิบูลย์ ๖,๐๐๐ บาท, คุณขจิต พรพิบูลย์ ๖,๐๐๐ บาท, 
คุณวิเชียร คุณอำรีย์รัตน์ กิตติวรรธนกุล ๕,๐๐๐ บาท,  
คุณจันสุดำ สีสมแพง ๓,๒๐๐ บาท, คุณสฤษฎ์พงศ์  

-18-0930.indd   173 9/28/61 BE   3:05 PM



174

เทศะมำรงุ ๓,๐๐๐ บาท, คณุพนูลำภ ลีละยวูะ ๙,๐๐๐ บาท,  
คุณอดิเรก ชัยสิทธิ์โยธิน ๒,๐๐๐ บาท, คุณณัฐชไม  
สรรค์เสถียร ๒,๐๐๐ บาท, คุณศิวพลอย ๑,๐๐๐ บาท, 
คุณจินตนำ วงศ์ทวิลำภ ๑,๐๐๐ บาท, คุณวีระ อ่อนท้วม  
๑,๐๐๐ บาท, คุณอรุณี มรกฎจินดำ ๑,๐๐๐ บาท,  
คณุนยิม ปำนชนะ ๑,๐๐๐ บาท, คณุเลขำ อัครมหำพำนชิย์  
๑,๐๐๐ บาท, คุณพัชรำภรณ์ ก้อนไพบูลย์ ๕๐๐ บาท,  
คุณสุขุมำล เขมำสิริ ๕๐๐ บาท, คุณรำตรี โพธิเต็ง  
๒๐๐ บาท, คุณชิต วิทรมำนันท์ ๑๐๐ บาท, คุณทัศนำวดี 
เมีย้นเจรญิ ๖,๐๐๐ บาท, คณุศรำวธุ พนัธ์โสตถ ี๖,๐๐๐ บาท,  
คุณทิติภำ ขจรไชยกูล ๖,๐๐๐ บาท, พญ.สมบูรณ์ 
ด.ญ.อัจฉรำ ธรรมเถลงิกจิ ๖,๐๐๐ บาท, คณุทัศนีย์ สุวฒัน์  
๖,๐๐๐ บาท, คณุศรวีรรณ รำชนิยม – คณุละเอยีด วนัสวสัดิ์  
และครอบครวั ๖,๐๐๐ บาท, คณุหมอทรงยศ ๑,๕๐๐ บาท, 
คุณรำเชนทร์ พงษ์วิทยำนุสรณ์ ๑,๐๐๐ บาท, คุณสุดำ  
วรกุลด�ำรงชัย ๑,๐๐๐ บาท, คุณสุทิน คุณสุวรรณี  
ศรถีำวรสขุ ๕๐๐ บาท, คณุจริพฒัน์ ศรธีรำนนท์ ๕๐๐ บาท,  
คณุแตร ทับทมิ ๔๐๐ บาท, คณุศรสุีดำ ตำมพล ๓๐๐ บาท,  
คุณพึงพิศ สำสีพล ๓๐๐ บาท, คุณมัลลิกำ จงรจักษ์  
๒๐๐ บาท, คุณสุภำงค์ ด�ำรงแสง ๒๐๐ บาท, คุณวรรณำ  
เลศิสำครศริ ิ๒๐๐ บาท, คณุจตพุร อมรเศวตฉตัร ๒๐๐ บาท 

-18-0930.indd   174 9/28/61 BE   3:05 PM



175

 ๔. เจ้าภาพสร้างเข่ือนกั้นคูน�้าด้านทิศใต้ อำจำรย์
ปรำโมช น้อยวัฒน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, คุณนลินพัณณ์  
เอกภัควัฒน์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท, คุณพูนศรี นนทกำร 
๑๐๐,๐๐๐ บาท, คณุนวลฤด ีกฤตยำนกุลู ๑๐๐,๐๐๐ บาท, 
คุณนุสรำ ลีวรรณนภำใส ๑๐๐,๐๐๐ บาท, คุณบุญนะ  
ตุลำรักษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท, คุณสุวรรณ ตันตระเทียร  
คุณเนำวรัตน์ รัตนสุนทร ๑๐๐,๐๐๐ บาท, คุณชวลีย์  
ขอนทอง คุณรังสิมันต์ สุนทรไชยำ ๑๐๐,๐๐๐ บาท,  
คุณสุชำดำ พงโศธร และลูกหลำน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์  
สามเณร แม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน ทุกๆ ท่าน 
ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
 ๖. ท่านทีบ่รจิาคเครือ่งอปุโภค บรโิภคต่างๆ ตลอดจน
อปุกรณ์ประกอบการศกึษาของนกัศกึษาพระอภธิรรม ให้แก่
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ในที่นี้  
 ๗. ท่านท่ีบริจาคสมทบทุนมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
สมทบทนุค่าอาหาร ค่าพมิพ์หนงัสอืเผยแพร่ ค่าพมิพ์หนงัสอื
ประกอบการเรียนพระอภิธรรม ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าใช้จ่าย 
เผยแพร่ธรรมทางสถานวีทิย ุค่าซ่อมแซมอาคารสถานทีต่่างๆ 
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ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของมูลนธิฯิ อืน่ๆ ทัว่ไป 
ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
 ด้วยอานภุาพของพระรัตนตรัย  และด้วยบญุญานภุาพ
ของท่านทั้งหลายท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้วนั้น ขอให้ท่านสาธุชน
ทั้งหลาย จงมีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุข  
มีก� าลั งกายและก�าลั งใจเข ้มแข็ง  มีปฏิภาณป ัญญา  
เป็นผู ้ไม่มีโรค มีความเป็นอิสระ เป็นผู ้งอกงามไพบูลย ์
ในค�าสอนของพระพุทธเจ้า และขอจงบรรลุพระนิพพาน 
โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ
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ข่าวมูลนิธิฯ

 มูลนิธิแนบมหำนรำนนท์ มีวัตถุประสงค์ในการ

จรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาท ด้วยการ

ส่งเสริมธุระในพระศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและ

วิปัสสนำธุระ

คันถธุระ

 ๑. จั ดตั้ ง ส� า นั กศึ กษาพระปริ ยั ติ ธ ร รมแผนก 

พระอภธิรรม หลักสูตรประจ�า ๒ ปี ส�าหรบัพระภกิษุ สามเณร 

และแม่ชี (ส�าหรับฆราวาสพักนอกส�านักฯ) ณ มูลนิธิแนบ-

มหานีรานนท์ เปิดรับสมัครปีละรุ่นๆ ละ ๕๐ ท่าน เปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ของทุกปี 

 ๒. จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเพื่อเป็นพื้นฐาน

ส�าหรบัการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานส�าหรบัประชาชนทัว่ไป 

๓ แห่ง คือ

  ๒.๑ วัดธาตุทอง 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 มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์ ทุกวันอาทิตย์ 

    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. จัดพิมพ์วารสารชื่อ “ปัญญาสาร” เพื่อแจกเป็น

ธรรมทาน ปีละ ๔ ฉบับ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 ๔. จดัพมิพ์หนงัสอืคู่มอืประกอบการศกึษาพระอภธิรรม 

หลักสูตรประจ�า เป็นครั้งคราวไป ในคราวหนังสือหมด

 ๕. เผยแพร ่เสียงธรรมะทางสถานีวิทยุ  พล. ๑  

รักษาพระองค์ คลื่น AM.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
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วิปัสสนำธุระ

      ๑. จัดตั้งส�ำนักวิปัสสนำ ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  

โดยมีเรือนส�าหรับเป็นที่ฝ ึกปฏิบัติวิป ัสสนากรรมฐาน  

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 ดังนี้

  วันที่ ๙ - ๑๕   พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม     ๒๕๖๑

 ๓. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 

๓ วัน ดังนี้

         วันที่ ๒๔ - ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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 ๔. พระนักศึกษำฯ หลักสูตรประจ�ำ ๒ ปี เข้ำฝึก

ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ๗ วัน

  (พระนักศึกษาฯ เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนา ครบตาม

ก�าหนดส�าหรับปีนี้แล้ว)

ผู้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำท่ัวไป เดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม  

ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   ๓๐ รูป
 - สามเณร    - รูป
 - แม่ชี  ๑๔ ท่าน
 - ฆราวาสชาย ๒๖ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง ๑๕๑ ท่าน
   รวม ๒๒๑ ท่ำน
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ผูเ้ข้ำอบรมปฏบิตัวิปัิสสนำ หลักสูตร ๗ วนั เดือนมิถนุำยน

ถึงสิงหำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   - รูป
 - สามเณร   - รูป
 - แม่ชี  ๓ ท่าน
 - ฆราวาสชาย ๑๗ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง ๘๖ ท่าน
   รวม ๑๐๖ ท่ำน

ผู้เข้ำอบรมปฏบิตัวิปัิสสนำ หลกัสตูร ๓ วนั เดอืนสงิหำคม 

ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   - รูป
 - สามเณร   - รูป
 - แม่ชี  - ท่าน
 - ฆราวาสชาย ๖ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง ๒๕ ท่าน
   รวม ๓๑ ท่ำน
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ผู ้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำรวมท้ังหมด เดือนมิถุนำยนถึง

สิงหำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑
 - พระภิกษุ   ๓๐ รูป
 - สามเณร   - รูป
 - แม่ชี  ๑๗ ท่าน
 - ฆราวาสชาย ๔๙ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง ๒๖๒ ท่าน

   รวม ๓๕๘ ท่ำน

นกัศกึษำพระอภิธรรม หลักสูตรประจ�ำ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ ๒๔ รูป
 - แม่ชี  ๖ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง ๙ ท่าน
   รวม ๓๙ ท่ำน
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เชิญชวนสำธุชนร่วมท�ำบุญซ่อมแซมอำคำรสถำนที่

 เนือ่งจากเรอืนกรรมฐานมอีายกุารใช้มากว่า ๓๐ ปีมาแล้ว  

เพื่อความมั่นและคงปลอดภัย ทางมูลนิธิฯ จึงมีโครงการ 

ที่จะซ่อมแซมเสาและเดินสายไฟเรือนกรรมฐานใหม่ทั้งหลัง 

จ�านวน ๖๐ หลัง

 

 และตึกที่พักสงฆ์มีพื้นแตก ซึ่งจะต้องมีการซ่อมแซม

และปูกระเบื้องใหม่ อีกท้ังโครงการสร้างเขื่อนกั้นคูน�้าด้าน

ทศิใต้ เนือ่งจากน�า้กดัเซาะตลิง่พงัใกล้ถึงเรอืนกรรมฐานแล้ว 

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมท�าบุญบริจาคได้ตามก�าลัง

ศรัทธา
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เชิญชวนสำธุชนร่วมท�ำบุญถวำยภัตตำหำรเช้ำ-เพล

โดยน�ำอำหำรมำเอง ณ มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์

เช้าเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. (มีการแสดงธรรม)

เพลเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

ถวายสังฆทานเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ 

(วันพระและวันอาทิตย์ถวายสังฆทานได้ทั้งวัน)

ถวายน�้าปานะเวลา ๑๖.๓๐ น. 

(น�้าผลไม้ ใบไม้ และดอกไม้ค้ันสด หรือเครื่องดื่มประเภท 

น�้าหวานที่ไม่ใช่น�้าผลไม้กล่อง)

ถ้าหากท่านใดไม่สะดวกในการน�าอาหารมาเอง สามารถ

ร่วมท�าบุญเป็นค่าอาหาร และบอกรายการอาหารทีต้่องการ

ถวายได้ 

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒-๔๒๐-๘๐๒๔, ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, 

๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓  ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
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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�าเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ  

  หรือทางไลน์หมายเลข ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓ 
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ตารางการบรรยายธรรม
มูลนิธิแนบมหำนีรำนนน์ ทุกวันอำทิตย์ (ห้อง ๒)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ปุคคลบัญญัติ อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. อภิ.สังคหะ ปริจเฉทที่ ๑ อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ 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 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.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๗ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อังคำร เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิสุทธิมรรค

พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๗ 

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.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๘ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๖

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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รายชื่อคณาจารย์
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ปี ๒๕๖๑ 

 ๑. พระอาจารย์ชูเกียรติ โชติปาโล  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๒. พระมหาบุญมี  ปุญฺญวุฑฺโฒ  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๓. พระอาจารย์ยงยุทธ  อภิชิโต  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๔. พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๕. พระมหาสุพล  สุจิณฺโณ  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๖. พระมหาธนกฤต  คุณภทฺโท  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๗. พระมหาภาคภูมิ  สีลานนฺโท  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๘. พระมหาสมชัย  รตนญาโณ  สอนที่วัดสามพระยา

 ๙. พระมหาเกรียงศักดิ์  กลฺยาโณ  สอนที่วัดสามพระยา,  

    วัดธาตุทอง

 ๑๐. พระมหาสมชาย  อธิปญฺโญ  สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๑. แม่ชีสุภัทรา  อภิมนต์บุตร  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๒. แม่ชีสุภาภรณ์  พิสิษฐ์ศักดิ์  สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๓. อ.สมพร  ปัญญาธร  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดสามพระยา

 ๑๔. อ.แววมยุรี  ราชพัฒน์  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดสามพระยา
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 ๑๕. อ.บุญณัฐศักดิ์  ทวิพัฒน์  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดสามพระยา, 

    วัดธาตุทอง

 ๑๖. อ.เทพฤทธิ์  สาธิตการมณี  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๗. อ.แพทย์หญิงอรพรรณ  เมฆสุภะ  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๘. อ.สุดา  ปิ่นทอง  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๙. อ.นิตยา  ปรีชายุทธ  สอนที่วัดธาตุทอง

 ๒๐. อ.สุมณฑา  กระจาดทอง  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดธาตุทอง

 ๒๑. อ.ดร.ช่วย  กรรณวัฒน์  สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๒. อ.สุนีย์  กษิติประดิษฐ์  สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๓. อ.สนธิชัย  ทวีโชคทรัพย์สิน  สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๔. อ.สนั่น  กรรณวัฒน์  สอนที่วัดสามพระยา
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รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
(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
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ปัญญาสาร        ฉบับที่ ๑๔๓

ปัญญาสาร  ฉบับที่  ๑๔๓

กฐินกาล  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
ปีที่  ๓๘  แห่งการก่อตั้งมูลนิธิแนบมหานีรานนท์

โย สาสนํ อรหตํ  อริยานํ ธมฺมชีวินํ 

ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ  ทิฏฺ นิสฺสาย ปาปิกํ 

ผลานิ กณฺฏกสฺเสว  อตฺตฆญฺญาย ผลฺลติ.
ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๗ (สฺยา.)

ผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิที่ชั่วช้า กล่าวคัดค้านค�าสั่งสอน 

ของพระอริยเจ้า ผู ้ไกลจากกิเลส ผู ้มีปกติเป็นอยู ่โดยธรรม,  

ผู้นั้นย่อมเกิดมาเพ่ือฆ่าตนเอง เหมือนกับขุยของต้นไผ่ฆ่าต้นไผ่

อย่างนั้น.
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