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มหาคุณี ปิยราชา
 มจจฺาน  วุทธฺ ึ มนุเปกขฺมาโน
 ภิยโฺย  ตณิา  ม�ฺต ิ นาปิ  ทุกขฺํ
 เขท ํ คโต  โลกหิตาย  ภโูป
 อตตฺตถฺจาคี  คุณวา  หิ  ราชา.

  (อินฺทวชิรา)

    ดวยทรงหวัง สรางสุข ทุกปวงชน

 ไมทรงสน กับทุกขยาก ลําบากเข็ญ

 ดุจดังหญา ไมคณา ความรอนเย็น

 แมลําเค็ญ พระบากบั่น จิตมั่นคง

     เพื่อดํารง ทรงประโยชน ของชนชาติ

 ทรงตัดขาด แมความสุข ทุกสิ่งสม

 นี่แหละหนา  คือราชา  นาชื่นชม

 ทรงเหมาะสม ควรบูชา ทั่วฟาไทย.

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธในนามวารสารโพธิยาลัย

บานเล็ในป าใหญ ลุ ๙๐ พระชนมพรรษามหากุศล
ลํ้าเลิศลน บานเล็ก ในปาใหญ
โครงการเกากอนสอนจิตใจ
ผูสรางบานเล็กไดปาใหญงาม

 ดวยบานเล็กคือสวรรคผูสันโดษ
ยังประโยชนแยบยลแมคนหยาม
 มีบานเล็กกระทัดรัดมิลุกลาม
ตัดปาตาม ใจใคร บานใหญโต

 โครงการบานเล็กในปาใหญ
ชวยแกไข อุปสรรค อยูอักโข
สันโดษเปนทรัพยสินภิญโญ
พระพุทโธ ทรงสอน แตกอนมา

 องค ร.๙ ทรงแกรง สรางแหลงนํ้า
แมนอมนํา บําเพ็ญ เพื่อเปนปา
ใหเอิบอาบซาบซานในไพรพนา
เปนแนวหนาสนับสนุนตนทุนนํ้า

 ศิลปาชีพ รีบชวย อํานวยชาติ
ผูสามารถทุกเมื่อเอื้ออุปถัมภ
ใหเชิดหนา ชูตา กาวหนานํา
ทรงสอนธรรมอดทนพึ่งตนเอง

 เราจะรวมแรงใจไทยทั้งชาติ
เพิ่มความสามารถความดีเกง
ปลูกปา สดชื่น ชาติครื้นเครง
จะรีบเรง ตามรอย พระพันป

 ขอปฏิบัติบูชาพระองคทาน
แมทรงงาน นานนัก เปนสักขี
ขอสืบสาน ทํางานตอ ไมรอรี
ตามที่แม แผบารมี ตลอดมา

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 

ขาพุทธเจา พ.กิ่งโพธิ์
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ประจําเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สาระสําคัญของเนตติปกรณ

ขึ้นปที่ ๘  ฉบับที่ ๖๗
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     วารสารโพธิยาลัย ปที่ ๘ ฉบับที่ ๖๗ ประจําเดือน 
กรกฎาคม – ตุลาคม  เปนฉบับ สาระสําคัญของคัมภีร 
เนตติปกรณ คัมภีรนี้เปนคัมภีรที่สําคัญอยางยิ่งใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ เปนคัมภีรที่ชวยเสริมสราง
ความเขาใจในการอานพระไตรปฎกทัง้หมด  มกีารเรยีน
การสอนคัมภีรน้ีในประเทศเมียนมามาเปนเวลาชานาน 
มีความสําคัญถึงขนาดที่ในประเทศเมียนมาจัดคัมภีรนี้
เขาในพระไตรปฎก และบรรจุไวในหลักสูตรธัมมาจริยะ
ซึ่งเปนหลักสูตรที่พระภิกษุและฆราวาสในประเทศ
เมียนมาตองสอบผานจึงจะไดช่ือวา สามารถเปนครู
สอนพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีไดอยางชอบธรรม 
นาเสียดายที่คัมภีรเนตติปกรณมิไดมีการเรียนการสอน
อยางแพรหลายในประเทศไทยเพราะยังขาดครูผูสอน
ที่มีความชํานาญในคัมภีรนี้
      หลังจากศิษยเอกวัดทามะโอ ๔ ทาน ไดแก 
พระคันธสาราภิวงศ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม 
ธัมมาลังกาโร) พระมหาไพโรจน ญาณกุสโล  และ
อาจารยจํารูญ ธรรมดา สามารถสอบผานหลักสูตร
ธัมมาจริยะจากประเทศเมียนมาไดเปนที่เรียบรอย 
มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะสอนคัมภีรเนตติ-
ปกรณ การเรียนการสอนจึงคอยๆ แพรหลายขึ้น
ในประเทศไทย มีการปริวรรตและการแปลคัมภีรนี้
เปนภาษาไทยเพื่อเปนตําราในการเรียนอีกดวย
      สาระสําคัญของคัมภีรเนตติปกรณที่ปรากฏอยูใน
วารสารฉบบันี ้เปนการสรปุสาระสาํคัญของเนือ้หาคัมภรี
ทั้งหมด ยนยอลงเหลือเพียง ๒ ชั่วโมง โดยพระคันธ-
สาราภิวงศ เปนการสรุปเฉพาะใจความสําคัญ เขาใจงาย 
เทาทีเ่วลาจะอาํนวย พรอมตวัอยางการตคีวามทีอ่ธิบาย
ดวยหลกัการในพระคมัภรี ไมยากจนเกนิไปทีจ่ะทาํความ
เขาใจในเบ้ืองตน กอนทีจ่ะศึกษาลงลกึในเนือ้หาทัง้หมด
ตอไป

     ขอเชิญชวนทานผู อานท่ีเปนชาวพุทธทั้งหลาย
ลองใหความสาํคัญและหนัมาศกึษาคมัภรีเนตตปิกรณนี้
ใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป แลวทานจะพบวา พระคัมภีรนี้ชวย
เสริมสรางความเขาใจในการอานพระไตรปฎกไดดีมาก 
นอกจากจะเขาใจไดดีขึ้นแลว ยังเกิดความซาบซึ้งใน
รสพระธรรม อนัเปนภมูปิญญาสงูสดุของมนษุยชาตเิปน
ธรรมปติ ซึ่งทานสามารถสรางใหเกิดมีไดดวยตนเอง 
เพียงการอานพระไตรปฎกดวยความเขาใจถูกตอง
      คอลัมนสิ่งแวดลอมฉบับน้ี คุณพันธุรพี นพรัมภา
ผูรบัผดิชอบคอลมันน้ีปวย อาจตองพกัการเขียนไปจนถึง
ปใหม ๒๕๖๖ คณะผูจัดทําจึงไดนําบทบรรยายของ
พระธรรมศากยวงศวิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร มาตีพิมพ
ไวแทน  ชื่อเรื่อง  “คารบอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา”  
เน้ือหาสําคัญคือ การประยุกตใชธรรมะกับส่ิงแวดลอม 
เปนมุมมองที่ใหแงคิดสะกิดใจที่สามารถนํามาใชไดกับ
สถานการณจริง
      อีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนอานคือ คอลัมนชวนปลูก
ตนไม เรื่อง “ครึ่งหนึ่งของชีวิตอุทิศเพ่ืออนุรักษปา” 
เลาโดย พระอาจารยไพศาล วิสาโล เปนการบรรยาย
ถึงประสบการณของหลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ วัดปา
สคุะโต จงัหวัดชยัภมู ิเปนประสบการณตรงอนัยาวนาน
ที่หลวงพอไดทุ มเทใหกับการอนุรักษป าไม ดูแล
สิ่งแวดลอม นับตั้งแตการปลูกตนไม อนุรักษสัตวปา 
และสายนํา้ เปนการเดมิพนัดวยชวีติ แมในวาระสดุทาย
ของชีวิตทาน ก็ขอมรณภาพในปาที่ทานดูแล เนื้อหา
ทั้งหมดบรรยายดวยภาษาอันสละสลวย งดงาม สราง
ความซาบซึ้งใจใหกับผูอานอยางมีพลัง บางที บางคน
อาจมีนํ้าตาซึม
      สืบเนื่องมาจากฉบับที่แลว ที่เราไดเริ่มตีพิมพเรื่อง 
“พระนางสิริมหามายา พุทธมารดา” เปนครั้งแรก 
ในภาษาบาลีอักษรไทย พรอมคําแปลภาษาไทย ฉบับนี้
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 ฺ

ไดลงตอนท่ี ๒ และจะลงพิมพตอเนื่องกันไปจนกวา
จะจบ เปนความพิเศษที่ไมเคยมีมากอนในประเทศไทย 
ครั้งนี้เปนคร้ังแรก ปริวรรตและแปลเปนไทย โดย 
อ.จํารูญ ธรรมดา หนึ่งในธัมมาจริยะ ที่กลาวถึงมาแลว
ขางตน
 ในฉบับน้ีมีคอลัมน อําลาอาลัย เปนเรื่องของ
อาจารยปรีชา เรืองเดช (อาจารยยอด) ผู ล วงลับ 
อาจารยยอดเปนชายธรรมดาคนหนึง่ทีไ่มธรรมดาเพราะ
อาจารยเปนนักเผยแพรธรรมะท่ีประสบความสําเร็จ
ที่สุดคนหน่ึงของประเทศไทยก็วาได ดวยผลงานที่
ยาวนานตอเนื่องกันมาถึง ๓๐ ป เชิญอานเรื่องของ
อาจารยยอดไดที่คอลัมน อําลาอาลัย
 ในระยะหลงัมานี ้วารสารโพธยิาลัยออกลาชามาก 
จนมีผูอานบางทานสงสัยวา กี่เดือนจะออกกันแน คณะ
ผูจัดทําขอเรียนวา เราออกเปนรายสะดวก เพราะการ
จัดทําวารสารที่มีคณะผู จัดทําเปนจิตอาสาทั้งหมด
ไมวาจะเปนกอง บ.ก. นักเขียน ฝายศิลป และอ่ืนๆ 
สวนใหญเปนผูมีภาระหนาที่การงานที่ไดเจียดเวลามา
ชวยงานตรงน้ีดวยจติศรัทธาอยางแทจรงิ บางคร้ังทาํให
การงานติดขัดไมราบรื่น มีปญหาอุปสรรคมากมายกวา
ท่ีเราจะแกปญหาได ตองใชเวลาจนกระทั่งบางทีเปน
ระยะเวลาทีน่านมาก อนึง่ เราไดดาํรงรกัษาจดุมุงหมาย
ของการทําหนังสือน้ีอยางแนวแนมัน่คง นัน่กคื็อ ผลงาน
ท่ีมีคณุภาพทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได เพือ่พระพุทธศาสนา 
ประเทศชาติ และชนรุนหลัง และนี่คือมรดกธรรมที่คน
รุนเราตั้งใจฝากไวในแผนดิน

   คณะผูจัดทํา



ตอนท่ี ๒

ธรรมะวชิาการ

สัพพัตถกเมตตา

และเวรีบคุคล มตีนเองเปนคนท่ี ๔ พวกโจรมาพบแลว 
กลาววา “ทานทั้งหลาย พวกทานจงใหคนหนึ่งคน
แกพวกเรา” เมื่อพระโยคีถามวา “เพราะเหตุอะไร
หรือ?” ก็ตอบวา “เราฆาคนนั้นแลว จะเอาเลือดที่
คอไปเพื่อประโยชนแกการทําพลีกรรม” ดังนี้ 
 ในบุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น หากวาพระโยคีนี้
คิดวา “พวกโจรจงจับเอาคนนั้น หรือคนโนนเถิด” 
ดังนี้ ก็ไมชื่อวาไดกระทําสีมาสัมเภทะ แมถาคิดวา 
“พวกโจรจงจบัเอาตวัเราไปเถดิ อยาจบัคนทัง้ ๓ นัน้
เลย” ดังนี้ ก็ไมชื่อวาไดกระทําสีมาสัมเภทะเชนกัน

ถามวา เพราะเหตุอะไร? 
ตอบวา เพราะวา ถาเธอปรารถนาใหจบัเอาคน

ใดๆ ก็ตาม ชื่อวา มิไดมุงประโยชนแกคนที่ตองการ
ใหถูกจับ และมุงประโยชนแกคนอื่นจากนี้ 
 ในกาลใด เธอไมเห็นคนที่ควรจะใหแกพวกโจร
แมสักคนหนึง่ใน ๔ คน วางจิตไวเสมอกนัท้ังในตนเอง 
และในชนทั้ง ๓ ที่เหลือเหลานั้น ในเวลานั้นชื่อวา
เธอไดกระทําสีมาสัมเภทะแลว เพราะเหตุน้ัน ทาน
โบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา
 ในกาลใด พระโยคียังเห็นความแตกตางกัน
ในชนทั้ง ๔ พวก คือในตนเอง ในปยมนาปบุคคล 

วธิปีฏบิัต ิในสมีาสัมเภทะ
(การทําลายเขตแดนของเมตตา)

 เมื่อพระโยคีนั้น เขาไปสงบปฏิฆะไดแลวในเวรี
บุคคลอยางนี้ คือโดยอาการที่ใหโอวาทแกตน มีการ
ตามระลกึถงึพระโอวาททีอ่ปุมาดวยเลือ่ยเปนตน จติ 
ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงการทําเมตตาแมในเวรี
บุคคลและอัปปยบุคคล(บุคคลผูไมเปนที่รัก)นั้นดวย 
เพราะเมื่อเมตตาสําเร็จแลวในเวรีบุคคล เมตตาก็
เปนอันสําเร็จในอัปปยบุคคลนั้นดวย เหมือนอยางที่
เปนไป ในปยมนาปบุคคล อติปยสหายกบุคคล และ
มัชฌัตตบุคคล ที่สําเร็จแลวในกาลกอน ฉะนั้น 
 ลาํดบัตอจากนัน้ พระโยคพึีงกระทาํสมีาสมัเภทะ 
(คือความเปนผูมีจิตเสมอกัน) โดยการฝกจิตใหมี
เมตตาสมํ่าเสมอกันในชนทั้ง ๔ คือ ในตนเอง ใน
ปยมนาปบุคคล (มีอาจารย บิดามารดา หรืออติปย
สหายกะ) ในมัชฌัตตบุคคล และในเวรีบุคคล ดวย
การเจริญเมตตาไปบอยๆ เถิด 
 ตอไปนี้ เปนลักษณะแหงสีมาสัมเภทะนั้น คือ 
ถาวา เมือ่พระโยคผีูเจรญิเมตตากรรมฐานนี ้นัง่อยูใน
สถานทีห่นึง่ พรอมกับปยมนาปบุคคล มชัฌตัตบุคคล 

พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) 



ในมัชฌัตตบุคคล และในเวรีบุคคล โดยเห็นแตก
ตางอยางนี้วา “ทานผูน้ีเปนปยมนาปบุคคล อันเรา
ควรเมตตา” ดังนี้เปนตน ในเวลานั้นเรียกวาเปนผูมี
จิตเกื้อกูลในสัตวทั้งหลายอยางเดียว ไมเรียกวาเปน
ผูไดเมตตาตามความปรารถนา เพราะเธอยังเห็น
ความแตกตางกันในชนทัง้ ๔ จาํพวกมตีนเองเปนตน 
หรอืไมเรยีกวาเปนผูฉลาดในเมตตา เพราะไมใชกศุล
ที่มีความเลิศลํ้า ไมใชเมตตาภาวนาที่มีความวิเศษ 
ในเวลาใดชนทั้ง ๔ มีตนเองเปนตน อันช่ือวา สีมา 
(เขตแดน) ๔ ยอมเปนอนัพระโยคทีาํลายไดแลว ไมมี
เขตแดนปรากฏ กลาวคอืเสมอเปนอยางเดยีวกนัเทานัน้ 
(ชนทั้ง ๔ มีตนเองเปนตน ชื่อวาเปนเขตแดน ในที่นี้ 
เพราะดํารงอยูโดยสภาพที่เปนเขตแดนอันไมปะปน
ซึ่งกันและกัน คือแยกเปนแตละบุคคล)  
 เมื่อเขตแดนถูกทําลายแลว เธอยอมแผไปดวย
เมตตาสูโลกทัง้ปวงพรอมทัง้เทวดาไดเสมอกัน เขตแดน
ยอมไมปรากฏ เมือ่น้ัน เธอชือ่วาเปนผูยิง่ใหญทีว่เิศษ
ดวยภาวนากวาพระโยคีผูที่ยังเห็นความแตกตางกัน
ในตนเองเปนตน คอืกวาพระโยคท่ีียงัไมสาํเรจ็เมตตา
สีมาสัมเภทะ  

วาดวย เมตตาอัปปนาฌาน

 อนึ่ง พระโยคีนี้ยอมเปนอันไดนิมิต คือสีมา-
สัมเภทะน้ัน อันเปนเหมือนปฏิภาคนิมิต และได
อปุจารสมาธ ิพรอมกนักบัการทาํลายเขตแดนนัน่เอง
อยางนี้ ครั้นเมื่อพระโยคีไดสีมาสัมเภทะแลว นิวรณ
ท้ังหลาย ยอมเปนอันถูกขมไว พระโยคีเปนผูซอง
เสพอยู (อาเสวนฺโต)  เจริญอยู (ภาเวนฺโต) กระทําให
มากอยู (พหลุกีโรนโฺต) ซึง่สมถนมิติโดยเกีย่วกบัสมีา-
สัมเภทะนั้น ยอมบรรลุอัปปนาฌาน (อปฺปนํ ปาปุณาติ) 
โดยไมยากลาํบาก เพราะความทีพ่ระโยคชีาํระเครือ่ง
ผูกพันคือนิวรณ มากอนแลวนั่นเอง  
 ดวยการประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนาเพียงเทานี้ 
ยอมเปนอันพระโยคีนัน้บรรลปุฐมฌาน อนัละองค ๕ 
คือนิวรณท้ัง ๕ มีกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ 

อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ถึงพรอมดวยองค ๕ 
คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา เปนปฐมฌาน
ที่ประกอบดวยเมตตา  
 และเมือ่ไดบรรลปุฐมฌานแลว พระโยคีซองเสพ 
เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้นนั่นแหละ ยอมบรรลุ
ฌานที่ ๒ และที่ ๓ ตามจตุกกนัย หรือบรรลุฌานที่ 
๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ตามปญจกนัย ตามลําดับ  

วาดวยวิกุพพนาในขณะอัปปนาฌาน

(คือ การทําเมตตาไดเปนอยางตางๆ ดวยการแผไป 
โดยเจาะจง และไมเจาะจง)

ที่มาในอัปปมัญญาวิภังค
และพระสูตรทั้งหลาย ตามนัยพุทธพจน

๑. โอธิโส เมตตาผรณา
(การแผเมตตาไปโดยเจาะจง ดวยอํานาจทิศ)

 พระโยคีนั้น แผไปดวยการเห็นโดยประจักษสู
สัตวที่นับเนื่องอยูในทิศหนึ่ง ดวยจิตที่ประกอบดวย
เมตตา ดวยอํานาจแหงปฐมฌานเปนตน ฌานใด
ฌานหนึ่ง ในลําดับแหงการแผไปในทิศหนึ่งนั้น ยอม
แผไปสูสัตวที่นับเนื่องอยูในทิศที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ 
ทิศเบื้องบนที่ ๕ (คือสัตวในเทวโลก หรือในที่ใดที่หนึ่ง) 
ทิศเบื้องลางที่ ๖ (คือสัตวในนรก หรือในที่ใดที่หนึ่ง  
มีนาคพิภพเปนตน) ทิศเบื้องขวาง (คือทิศเฉียงท้ัง 
๔)  ก็อยางนั้นเหมือนกัน เธอยอมยังจิตที่ประกอบ
ดวยเมตตาใหแลนไปบาง ใหแลนยอนกลบัมาบาง ใน
ทิศทั้งปวง ดุจขับมาใหควบไปบาง ใหควบยอนกลับ
มาบาง ในสนามมา ฉะนั้น ดวยพระดํารัสเพียงเทานี้ 
เปนอนัทรงแสดงการกาํหนดเอาทิศแตละทิศ แผเมตตา
ไปโดยเจาะจง 

ทิศที่เมตตาพึงแผไป มี ๑๐ คือ
 ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต 
ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง และทิศเบื้องขวางทั้ง ๔ 
มีทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงใต  

๖๗๔



ดวยอํานาจการแผไปในทิศโดยเจาะจง และโดย
ไมเจาะจงทิศ สถานที่ และสัตว

วาดวยวิกุพพนาที่มาในปฏิสัมภิทามรรค
ตามนัยทานพระสารีบุตรเถระ

 ก็วิกุพพนา(การทําเมตตาไดเปนอยางตางๆ) ที่
ตรัสไวในอัปปมัญญาวิภังค และพระสูตรทั้งหลาย 
ตามที่กลาวมาแลวนี้ ยอมสําเร็จแกพระโยคีผูมีจิต
ถึงอัปปนาเทานั้น ฉันใด วิกุพพนาแมอันใดที่ทาน
พระสารีบตุรเถระ กลาวไวในคมัภรีปฏสัิมภทิามรรค 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดังที่ทานกลาวไววา 
 “เมตตาเจโตวิมุตติ (เมตตาที่เปนสภาวะพน
จากพยาบาทปรยิฏุฐานะดวยสมาธจิติ) มคีวามแผไป 
โดยไมมเีขตแดนคอืไมเจาะจง (อโนธิโส ผรณา) ดวย
อาการ ๕
 เมตตาเจโตวิมุตติ มีความแผไป โดยมีเขตแดน
คือเจาะจง (โอธิโส ผรณา) ดวยอาการ ๗
 เมตตาเจโตวมิตุต ิมคีวามแผไป ในทศิทัง้หลาย 
(ทิสาผรณา) ดวยอาการ ๑๐” 
 แมวิกุพพนาเชนนั้น พึงทราบวา ยอมสําเร็จแก
พระโยคีผูมีจิตถึงอัปปนาเทานั้น  
 บัดนี้ บัณฑิตพึงทราบความพิสดารแหงเมตตา
เจโตวิมุตติ ดวยอาการ ๕ เปนตนเหลานั้นทั้งหมด 
ดังตอไปนี้ คือ

๑. อโนธิสผรณา เมตตาเจโตวิมุตติ ดวย
อาการ ๕ 

(เมตตาเจโตวิมุตติ ที่แผไปโดยไมเจาะจงบุคคล 
ดวยอาการ ๕)

๑. สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 
อตฺตานํ ปริหรนฺตุ 

 สตัวผูของดวยฉนัทราคะทัง้หลายทัง้ปวง จงเปน
ผูไมมศีตัรูและบาปธรรมทัง้หลาย จงเปนผูไมมคีวาม
พยาบาท จงเปนผูไมมีความทุกขกายทุกขใจ จงมี
ความสขุอนัไมมโีทษ ยงัอตัภาพของตนใหเปนไปเถดิ  

๒. อโนธิโส เมตตาผรณา
(การแผเมตตาไป โดยไมเจาะจงทิศ สถานที่ และสัตว)
 เธอยอมแผไปในท่ีท้ังปวง โดยไมเจาะจงทิศ
และสถานที่ และแผไปสูสัตวโลกอันมีสัตวท้ังปวง 
โดยความเปนตนเสมอกัน โดยไมเจาะจงสัตวในสัตว
ทัง้ปวง มปีระเภทสตัวชัน้ตํา่ ชัน้กลาง ชัน้สงู เปนมติร 
เปนศัตรู ผูเปนกลางๆ หญิง ชาย พระอริยะ ปุถุชน 
สัตวนรก เทวดา และมนุษยเปนตน ดวยจิตอันเปน
ไปพรอมดวยเมตตาอันไพบูลย ดวยอาํนาจการถอืเอา
อารมณ โดยไมมีสวนเหลืออันเปนมหัคคตะ เพราะ
ดําเนินไปดวยอธิบดี ๔ อันประเสริฐ ไมมีประมาณ 
ดวยอํานาจแหงจิตท่ีคลองแคลว และดวยอํานาจ
แหงจิตที่มีสัตวอันไมมีประมาณเปนอารมณ ไมมีเวร 
โดยการละธรรมอนัเปนขาศกึคอืพยาบาท ไมมคีวาม
เบียดเบียนเพราะละโทมนัส  
 การแผเมตตาไปโดยเจาะจงดวยอาํนาจทศิ และ
การแผเมตตาไปโดยไมเจาะจงทิศ สถานท่ีและสัตว 
อยางนี้ เปนเนื้อความแหงวิกุพพนา (การทําไดเปน
ตางๆ) ของเมตตาพรหมวหิาร ท่ีตรสัไวในอปัปมญัญา
วิภังค และในพระสูตรทั้งหลาย โดยนัยเปนตนวา 
เมตตฺาสหคเตน เจตสา -  พระโยคนีัน้แผไปดวยการ
เหน็ โดยประจักษ สูสตัวทีนั่บเนือ่งอยูในทศิหนึง่ดวย
จิตอันประกอบดวยเมตตา  
 เพราะวา อัปปนาทีเ่ปนวกิพุพนา (การทําเมตตา
ไดเปนอยางตางๆ) เชนนี้ ยอมสําเร็จแกบุคคลผูมีจิต
ถึงอัปปนาเทาน้ันดวยอํานาจปฐมฌานเปนตน คือ
ไมใชแกบุคคลผูไดเพียงอุปจารฌาน อธิบายวา ยอม
สําเร็จ แกพระโยคีผูบรรลุคุณวิเศษ มีความเปนฌาน
ท่ีไพบูลย เปนมหัคคตะเปนตน โดยการทาํใหถึงความ
คลองแคลวและมกีาํลงัเทานัน้ จงึกระทาํไดเปนตางๆ คลองแคลวและมกีาํลงัเทานัน้ จงึกระทาํไดเปนตางๆ 
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๒. สพฺเพ ปาณา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 
อตฺตานํ ปริหรนฺตุ 

 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง จง
เปนผูไมมีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย จงเปนผูไมมี
ความพยาบาท จงเปนผูไมมีความทุกขกายทุกขใจ 
จงมีความสุขอันไมมีโทษ ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๓. สพฺเพ ภูตา  อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง จงเปนผูไมมีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย จง
เปนผูไมมีความพยาบาท จงเปนผูไมมคีวามทกุขกาย
ทุกขใจ จงมีความสุขอันไมมีโทษ ยังอัตภาพของตน
ใหเปนไปเถิด 
๔. สพฺเพ ปุคฺคลา  อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูไปในนรกท้ังหลายท้ังปวง จงเปนผูไมมี
ศัตรูและบาปธรรมท้ังหลาย จงเปนผู ไมมีความ
พยาบาท จงเปนผูไมมีความทุกขกายทุกขใจ จงมี
ความสขุอนัไมมีโทษ ยงัอตัภาพของตนใหเปนไปเถดิ  
๕. สพฺเพ อตตฺภาวปริยาปนนฺา อเวรา อพฺยาปชฺชา 

อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ 
 สัตว ผู  นับเน่ืองในอัตภาพคือขันธ  ๑-๔-๕ 
ทั้งหลายทั้งปวง จงเปนผูไมมีศัตรูและบาปธรรม
ท้ังหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จงเปนผูไมมี
ความทุกขกายทุกขใจ จงมีความสุขอันไมมีโทษ 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 

อโนธิสผรณาเมตตา (แผไปโดยไมเจาะจงบุคคล)
มีอัปปนา ๒๐ คือ อาการ ๕ มี สตฺตา ปาณา ภูตา
ปุคฺคลา อตฺตภาวปริยาปนฺนา คูณดวยอาการ ๔ มี
อเวรา, อพฺยาปชฺชา, อนีฆา, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  

อิเมสุ จ “อเวรา โหนฺตู”ติอาทีสุ จตูสุป วจเนสุ 
ยํ ยํ ปากฏํ โหติ ตสฺส ตสฺส วเสน เมตฺตาย ผรติ (อ. 
ปฏิสมฺภิทา ทุติยภาค หนา ๒๔๓)

ในคําทั้ง ๔ เหลานี้วา “อเวรา โหนฺตุ” เปนตน 

คําใดๆ ปรากฏชัดเจน พระโยคีควรแผเมตตาเนื่อง
ดวยคํานั้นๆ  
 ก็แมบททั้งหลายที่เหลือมีบทวา “ปาณา ภูตา 
ปคุคฺลา อตตฺภาวปรยิาปนนฺา” เหลานีท้ัง้ปวงนัน่เทยีว 
อยางนี้ ทานพระสารีบุตรเถระยกขึ้นแลว โดยเกี่ยวกับ 
เปนรุฬหิศัพท เหมือนอยางบทวา “สตฺตา” ที่เปน
รุฬหิศัพท เพราะเปนไปแมในทานผูปราศจากราคะ
ทั้งหลาย พึงทราบวา บททั้งหลายที่เหลือเหลานั้น 
เปนคําไวพจนของบทวา สัพพสัตว  

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา

 กามจฺ อฺานปิ “สพเฺพ ชนตฺู สพเฺพ ชีวา” 
ติอาทีนิ สพฺพสตฺตเววจนานิ อตฺถิ ปากฏวเสน ปน 
อิมาเนว ปฺจ คเหตฺวา “ปฺจหากาเรหิ อโนธิโส 
ผรณา  เมตฺตาเจโตวิมุตฺตี”ติ วุจฺจติ เย ปน “สตฺตา 
ปาณา”ติอาทีนํ น เกวลํ วจนมตฺตโตว อถ โข 
อตฺถโตป นานตฺตเมว อิจฺเฉยฺยุํ เตสํ อโนธิโส ผรณา 
วิรุชฺฌติ ตสฺมา ตถา อตฺถํ อคฺคเหตฺวา อิเมสุ ปฺจสุ 
อากาเรสุ อฺตรวเสน อโนธิโส เมตฺตาย ผรติ.  
(อ. ปฏิสมฺภิทา ทุติยภาค หนา ๒๔๔)
 ไวพจนของคําวา สัพพสัตว แมเหลาอื่นมีอาทิ
วา “สพฺเพ ชนฺตู  สพฺเพ ชีวา -  เหลาสัตวผูเกิด
ทัง้ปวง เหลาสตัวผูเปนไปทัง้ปวง” มอียูกจ็รงิ โดยที่
แท ทานถือเอาซ่ึงคํา ๕ เหลานีเ้ทานัน้ ดวยสามารถแหง
คําที่ปรากฏชัด ยอมถูกเรียกวา “เมตตาเจโตวิมุตติ 
ทีเ่ปนอโนธสิผรณา ดวยอาการ ๕” สวนพวกอาจารย
เหลาใด ไมปรารถนาโดยเปนเพียงคําไวพจนเทานั้น 
แหงคํามีอาทิวา “สตฺตา ปาณา” แตพึงปรารถนา
ความแตกตางกันแหงคําเหลานั้น แมโดยอรรถ 
อโนธิสผรณา ของอาจารยทั้งหลายเหลานั้น ยอมผิด 
เพราะเหตุน้ัน พระโยคีไมถือเอาแลวซ่ึงอรรถ โดย
ประการอยางนั้น (คือดวยอํานาจความแตกตางกัน) 
ยอมแผไป ดวยอโนธิสเมตตา ในอาการ ๕ เหลานี้ 
ดวยสามารถแหงอาการอยางใดอยางหนึ่ง  
 ยสฺมา ปน อยํ ติวิธาป เมตฺตาผรณา อปฺปนา-
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ปตตฺจติตฺสฺส วเสน วตุตฺา ตสฺมา ตีส ุวาเรส ุอปปฺนา -
คเหตพฺพา (อ. ปฏิสมฺภิทา ทุติยภาค หนา ๒๔๔)
 อนึ่ง เพราะเหตุคือ แมการแผเมตตา ๓ อยางนี้ 
(อโนธิส, โอธิส, ทิสา) ทานกลาวดวยอํานาจแหงจิต
ที่บรรลุอัปปนา เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงถือเอา
อัปปนาในวาระทั้ง ๓

๒. โอธิสผรณา เมตตาเจโตวิมุตติ ดวยอาการ ๗

(เมตตาเจโตวิมุตติ ที่แผไปโดยเจาะจงบุคคล 
ดวยอาการ ๗)

๑. สพฺพา อิตฺถิโย อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี
อตฺตานํ ปริหรนฺตุ 

 หญงิทัง้หลายทัง้ปวง จงเปนผูไมมศีตัรแูละบาป
ธรรมทั้งหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จงเปนผู
ไมมีความทุกขกายทุกขใจ จงมีความสุขอันไมมีโทษ 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๒. สพฺเพ ปุริสา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายทั้งปวง จงเปนผูไมมีศัตรูและบาป
ธรรมทั้งหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จงเปนผู
ไมมีความทุกขกายทุกขใจ จงมีความสุขอันไมมีโทษ 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. สพฺเพ อริยา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  
 พระอริยเจาทั้งหลายท้ังปวง จงเปนผูไมมีศัตรู
และบาปธรรมทั้งหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท 
จงเปนผูไมมีความทุกขกายทุกขใจ จงมีความสุขอัน
ไมมีโทษ ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๔. สพฺเพ อนริยา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ 
 ปุถุชนทั้งหลายท้ังปวง จงเปนผูไมมีศัตรูและ
บาปธรรมท้ังหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จง
เปนผูไมมคีวามทกุขกายทุกขใจ จงมคีวามสขุอนัไมมี
โทษ ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๕. สพฺเพ เทวา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงเปนผูไมมีศัตรูและ
บาปธรรมท้ังหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จง
เปนผูไมมคีวามทกุขกายทกุขใจ จงมคีวามสขุอนัไมมี
โทษ ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๖. สพฺเพ มนุสฺสา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  
 มนุษยท้ังหลายทั้งปวง จงเปนผูไมมีศัตรูและ
บาปธรรมท้ังหลาย จงเปนผูไมมีความพยาบาท จง
เปนผูไมมคีวามทกุขกายทกุขใจ จงมคีวามสขุอนัไมมี
โทษ ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๗. สพฺเพ วินิปาติกา  เวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี 

อตฺตานํ ปริหรนฺตุ. 
 สัตวผูตกไปในอบายทั้งหลายทั้งปวง จงเปนผู
ไมมีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย จงเปนผูไมมีความ
พยาบาท จงเปนผูไมมีความทุกขกายทุกขใจ จงมี
ความสขุอนัไมมโีทษ ยงัอตัภาพของตนใหเปนไปเถดิ 

โอธิสผรณาเมตตา(แผไปโดยเจาะจงบุคคล) มี
อัปปนา ๒๘ คืออาการ ๗ มี อิตฺถิโย ปุริสา อริยา 
อนริยา เทวา มนุสฺสา วินิปาติกา คูณดวยอาการ ๔ 
มี อเวรา เปนตน

๓. ทิสาผรณา เมตตาเจโตวิมุตติ มี ๒ 

(เมตตาเจโตวิมุตติ ที่แผไปในทิศ ดวยอาการ ๑๐ 
มี ๒ คือ)

๓.๑ แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในบุคคลที่ไมเจาะจง ๕ 
บุคคล
๑. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในสัตวทั้งหลาย
๑. สพเฺพ ปรุตถฺมิาย ทสิาย สตตฺา อเวรา อพยฺาปชชฺา 

อนีฆา  สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันออก จงเปนผูไมมีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย 
จงเปนผูไมมคีวามพยาบาท จงเปนผูไมมคีวามทกุขกาย 
ทุกขใจ จงมีความสุขอันไมมีโทษ ยังอัตภาพของตน
ใหเปนไปเถิด  
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๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันตก ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไป
เถิด  
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด  
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ... ยงัอตัภาพของตนใหเปน
ไป เถิด 
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไป
เถิด  
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศเบื้องลาง  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูของดวยฉันทราคะทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศเบื้องบน ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๒. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในปาณะทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันออก  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  

๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันตก ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไป
เถิด 
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ปาณา  ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไป เถิด  
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ... ยงัอตัภาพของตนใหเปนไป 
เถิด
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศเบื้องลาง ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย ปาณา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูเนื่องดวยลมหายใจทั้งหลายทั้งปวง ทาง
ทิศเบื้องบน ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในภูตทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศตะวันออก ... ยังอัตภาพของตนให
เปนไปเถิด  
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๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศตะวันตก  ... ยังอัตภาพของตนให
เปนไปเถิด  
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ท้ังปวง ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต  ... ยงัอตัภาพของตน
ใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ภูตา  ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทัง้ปวง ทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอื ... ยงัอตัภาพของ
ตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ... ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ... ยังอัตภาพของ

ตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย ภูตา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผู เกิดแลวจากกรรมและกิเลสทั้งหลาย
ทั้งปวง ทางทิศเบื้องบน ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๔. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในบุคคลทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูไปในนรกท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศตะวันออก  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูไปในนรกทัง้หลายทัง้ปวง ทางทิศตะวนัตก 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูไปในนรกทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเหนือ 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูไปในนรกทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ
 สตัวผูไปในนรกท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ
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 สัตวผูไปในนรกทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูไปในนรกทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิตะวนัออก
เฉียงเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูไปในนรกทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูไปในนรกทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย ปุคฺคลา ... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูไปในนรกทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิเบือ้งบน 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๕. แผไปในทศิทัง้ ๑๐ ในสตัวผูนบัเนือ่งในอตัภาพ
ทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา

... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูนับเน่ืองในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทัง้ปวง ทางทศิตะวนัออก ... ยงัอตัภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา

... ปริหรนฺตุ
 สตัวผูนับเน่ืองในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทั้งปวง ทางทิศตะวันตก ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา

... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูนับเน่ืองในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทั้งปวง ทางทิศเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา

... ปริหรนฺตุ  
 สตัวผูนับเน่ืองในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทัง้ปวง ทางทศิใต  ... ยงัอตัภาพของตนใหเปนไปเถดิ  

๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย อตฺตภาวปริยา-
ปนฺนา ... ปริหรนฺตุ 

 สัตวผูนบัเนือ่งในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ท้ังปวง ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ... ยงัอตัภาพของตน
ใหเปนไปเถิด 
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อตฺตภาวปริยา-

ปนฺนา  ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูนบัเนือ่งในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทัง้ปวง ทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอื ... ยงัอตัภาพของ
ตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย อตฺตภาวปริยา-

ปนฺนา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตว ผู นับเนื่องในอัตภาพคือขันธ  ๑-๔-๕ 
ทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ... 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย อตฺตภาวปริยา-

ปนฺนา ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูนบัเนือ่งในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ... ยังอัตภาพของ
ตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา

... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูนบัเนือ่งในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง  ... ยังอัตภาพของตนให
เปนไปเถิด  
๑๐.  สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา

... ปริหรนฺตุ.  
 สัตวผูนบัเนือ่งในอตัภาพคอืขนัธ ๑-๔-๕ ทัง้หลาย-
ทั้งปวง ทางทิศเบื้องบน ... ยังอัตภาพของตนใหเปน
ไปเถิด  

ทิสาผรณาเมตตา (แผไปในทิศ) ในอโนธิส-
บุคคล (บุคคลที่ไมเจาะจง) ๕ มีอัปปนา ๒๐๐ คือ
ทศิ ๑๐ คณูบคุคล ๕ เทากบั ๕๐ และคณูดวยอาการ 
๔ มี อเวรา เปนตน รวมเปน อัปปนา ๒๐๐
๓.๒ แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในบุคคลที่เจาะจง ๗ บุคคล
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๑. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในหญิงทั้งหลาย
๑. สพฺพา ปุรตฺถิมาย ทิสาย อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ 
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก  ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๒.  สพฺพา ปจฺฉิมาย ทิสาย อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ 
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. สพฺพา อุตฺตราย ทิสาย อิตฺถิ... ปริหรนฺตุ  
 หญงิทัง้หลายท้ังปวง ทางทศิเหนอื ... ยังอตัภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด  
๔.  สพฺพา ทกฺขิณาย ทิสาย อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ  
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
๕. สพฺพา ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ  
 หญงิทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺพา ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อิตฺถิโย  ... ปริหรนฺตุ  
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺพา อุตฺตราย อนุทิสาย อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ  
 หญงิทัง้หลายท้ังปวง ทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนอื  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๘. สพฺพา ทกฺขิณาย อนุทิสาย อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ  
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺพา เหฏมาย ทิสาย  อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ  
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง  ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๑๐.  สพฺพา อุปริมาย ทิสาย  อิตฺถิโย ... ปริหรนฺตุ  
 หญิงทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบ้ืองบน ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๒. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในชายทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปุริสา ... ปริหรนฺตุ
  ชายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 

๒.  สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย  ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายท้ังปวง ทางทิศตะวันตก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย  ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศเหนอื ... ยงัอตัภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย  ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ปุริสา  ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนอื  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย  ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต ... 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย  ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย  ปุริสา ... ปริหรนฺตุ  
 ชายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องบน ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๓. แผไปในทศิทัง้ ๑๐ ในพระอรยิบคุคลทัง้หลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ
 พระอริยเจาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย  อริยา ... ปริหรนฺตุ
 พระอริยเจาท้ังหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ  
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 พระอรยิเจาทัง้หลายท้ังปวง ทางทิศเหนือ ... ยงั
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ
  พระอริยเจาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ   
 พระอริยเจาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อริยา  ... ปริหรนฺตุ  
 พระอริยเจาท้ังหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ 
 พระอริยเจาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ  
 พระอริยเจาท้ังหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ  
 พระอริยเจาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย อริยา ... ปริหรนฺตุ  
 พระอรยิเจาท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศเบ้ืองบน ... 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด

๔. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในปุถุชนทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย อนริยา ... ปริหรนฺตุ
  ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเหนือ ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด  
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนท้ังหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย  อนริยา  ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนท้ังหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย  อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนท้ังหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย  อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย  อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง  ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย  อนริยา ... ปริหรนฺตุ  
 ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องบน ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๕. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในเทวดาทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย  เทวา ... ปริหรนฺตุ
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก  ... 
ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
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๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย  เทวา ... ปริหรนฺตุ
  เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย  เทวา ... ปริหรนฺตุ
  เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเหนือ ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย เทวา ... ปริหรนฺตุ  
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย  เทวา ... ปริหรนฺตุ 
 เทวดาทัง้หลายท้ังปวง ทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย  เทวา  ... ปริหรนฺตุ
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย เทวา ... ปริหรนฺตุ  
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย  เทวา ... ปริหรนฺตุ  
 เทวดาทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย เทวา ... ปริหรนฺตุ  
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบ้ืองลาง ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย  เทวา ... ปริหรนฺตุ  
 เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องบน ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๖. แผไปในทิศทั้ง ๑๐ ในมนุษยทั้งหลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ  
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ  
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตก ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย  มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ  

 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเหนือ ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย  มนุสฺสา  ... ปริหรนฺตุ  
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต ... ยังอัตภาพ
ของตนใหเปนไปเถิด 
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ
 มนุษยท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ  
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด 
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย  มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๘.  สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ
  มนษุยทัง้หลายทัง้ปวง ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต  
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๙.  สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ 
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องลาง  ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย  มนุสฺสา ... ปริหรนฺตุ 
 มนุษยทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศเบื้องบน ... ยัง
อัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. แผไปในทศิทัง้ ๑๐ ในสัตวผูตกไปในอบายทัง้
หลาย
๑. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย วินิปาติกา ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูตกไปในอบายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศ
ตะวันออก ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย วินิปาติกา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูตกไปในอบายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศ
ตะวันตก ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๓. สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย  วินิปาติกา ... ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูตกไปในอบายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศ
เหนือ ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย วินิปาติกา ... ปริหรนฺตุ  
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 สัตวผูตกไปในอบายทั้งหลายทั้งปวง ทางทิศใต 
... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด
๕. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย วินิปาติกา ... 

ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูตกไปในอบายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศ
ตะวนัออกเฉยีงใต  ... ยงัอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย วินิปาติกา ... 

ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูตกไปในอบายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศ
ตะวนัตกเฉยีงเหนอื ... ยังอตัภาพของตนใหเปนไปเถิด
๗. สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย วินิปาติกา ... 

ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูตกไปในอบายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ... ยงัอตัภาพของตนใหเปนไปเถดิ  
๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย วินิปาติกา ... 

ปริหรนฺตุ  
 สัตวผูตกไปในอบายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๙. สพฺเพ เหฏมาย ทิสาย วินิปาติกา ... ปริหรนฺตุ 
 สัตวผูตกไปในอบายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศ
เบื้องลาง  ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด  
๑๐. สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย  วินิปาติกา ... ปริหรนฺตุ
 สัตวผูตกไปในอบายท้ังหลายท้ังปวง ทางทิศ
เบื้องบน ... ยังอัตภาพของตนใหเปนไปเถิด ทิสาผรณา
เมตตา (แผไปในทิศทัง้ ๑๐) ในโอธสิบคุคล (บคุคล
ทีเ่จาะจง) ๗ มีอัปปนา ๒๘๐ คอืทศิ ๑๐ คณูบคุคล ๗ 
เทากับ ๗๐ และคูณดวยอาการ ๔ มี อเวรา เปนตน 
รวมเปน อัปปนา ๒๘๐
 ฉะนัน้ ทสิาผรณาเมตตา ในบุคคลท่ีเจาะจงและ
ไมเจาะจง จึงมีอัปปนา ๔๘๐

สรุปจํานวนเมตตาอัปปนา 

๑. อโนธิสผรณาเมตตา คือแผไปโดยไมเจาะจงใน
บุคคล ๕ คูณอาการ ๔ มีอเวราเปนตน มีอัปปนา 
๒๐

๒. โอธสิผรณาเมตตา คือแผไปโดยเจาะจงในบุคคล 
๗ คูณอาการ ๔ มีอเวราเปนตน มีอัปปนา ๒๘ 

๓. ทิสาผรณาเมตตา คือแผไปในทิศทั้ง ๑๐ คูณ
บุคคลที่ไมเจาะจง ๕ เทากับ ๕๐ คูณอาการ ๔ 
มีอเวราเปนตน เทากับ ๒๐๐ 

    และทิศท้ัง ๑๐ คูณบุคคลท่ีเจาะจง ๗ เทากับ 
๗๐ คูณอาการ ๔ มีอเวราเปนตน เทากับ ๒๘๐  
รวมเปนทิสาผรณาเมตตาอัปปนา ๒๐๐ + ๒๘๐ 
= ๔๘๐

  ฉะนั้น การแผเมตตาอัปปนาฌาน โดยพิสดาร
มี ๒๐ + ๒๘ + ๔๘๐ = ๕๒๘ ชนิด

อานิสงสคือคุณของเมตตาอัปปนาฌาน 
๑๑ ประการ

 ในเมตตาอัปปนาทั้งหลายตามที่กลาวแลว
เหลานี้ พระโยคาวจรทานนี้ทําเมตตาเจโตวิมุตติให
เจริญดวยอํานาจแหงอัปปนา ยอมไดคุณานิสงส ๑๑ 
ประการ ที่ตรัสไว ในอังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต 
เมตตาสูตร เลมที่ ๒๔ โดยนัยอยางนี้วา :-
๑. หลบัเปนสุข อธบิายวา พวกชนเหลาอืน่ ทีไ่มได
เมตตาเจโตวิมุตติ ยอมหลับเปนทุกข พลิกไปมาอยู 
กรนอยู ฉันใด เธอไมหลับแลวเหมือนอยางนั้น ยอม
หลับเปนสุข ดวยอิริยาบถนอนที่นาเล่ือมใส และมี
ความเปนไปแหงภวังคจิตเทานัน้ ไมปะปนดวยวถิจีติ
ทีต่ืน่ขึน้ แมเมือ่หยัง่ลงสูความหลบั กย็อมเปนเหมอืน
กับผูเขาสมาบัติอยู ฉะนั้น  
๒. ตื่นเปนสุข อธิบายวา พวกชนเหลาอื่น เพราะ
ไมไดความสุขในเวลาที่หลับนั่นเอง จึงตื่นเปนทุกข 
มีการทอดถอนใจ บิดกาย พลิกไปมาอยู ฉันใด เธอ
ไมตื่นแลวเหมือนอยางนั้น  ยอมตื่นเปนสุข คือไมมี
อาการผิดแปลกไปของรางกาย มีการทอดถอนใจ
เปนตน เพราะความทีห่ลบัเปนสขุ จงึตืน่ขึน้ ไมมกีาร
ทอดถอนใจเปนตน เหมือนดอกปทุมที่แยมบาน ฉะนั้น
๓. ไมฝนเห็นสิ่งชั่วราย อธิบายวา แมเมื่อฝน เธอ
ก็ยอมฝนเห็นแตสิ่งที่ดีงามเทานั้น เปนเหมือนไหว
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พระเจดยี เหมอืนทาํการบชูา และเหมอืนฟงธรรมอยู 
ฉะนั้น เหมือนอยางวา พวกชนเหลาอื่น ยอมฝนเห็น
ตนเองเปนดุจถูกพวกโจรหอมลอมไว ดุจถูกสัตวราย
ทาํอนัตราย และดจุตกไปในเหว ฉนัใด เธอยอมไมฝน
เห็นสิ่งชั่วราย เหมือนอยางนั้น  
๔. เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย อธิบายวา เธอ
ยอมเปนทีร่กั ทีเ่จรญิใจของพวกมนษุย เหมอืนอยาง
สรอยแกวมุกดาคลองคอไว หอยอยูท่ีอก และเหมือน
อยาง พวงดอกไมประดับไวบนศีรษะ ฉะนั้น 
๕. เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย อธิบายวา เธอ
ยอมเปนทีร่กัของพวกอมนษุย เหมอืนอยางเปนทีร่กั
ของพวกมนุษยนั่นแหละ  
๖. เทวดาคุมครอง อธบิายวา เทวดาทัง้หลายยอม
คุมครอง  เหมือนอยางที่มารดาและบิดา รักษาบุตร 
ฉะนั้น  
๗. ไฟ ยาพษิ หรอืศัสตรายอมไมกล้ํากราย อธบิาย
วา ไฟ ยาพษิ หรอืศัสตรา ยอมไมกลํา้กราย คอืยอมไม
เขาไปทําอันตรายในรางกายของพระโยคีผูมีเมตตา
เปนวหิารธรรม กลาวคอืไมยงัรปูกายของเมตตาวหิารี
บุคคลนั้นใหกําเริบ  
๘. จติยอมตัง้มัน่ไดเรว็ อธบิายวา สาํหรบัพระโยคี
ผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม จิตยอมตั้งมั่นไดเร็วทีเดียว
ในสัพพสมาธิ เพราะความที่พยาบาทถูกถอนทิ้งแลว 
ความชักชายอมไมมีแกเธอ  
๙. สหีนาผองใส อธบิายวา ใบหนาของพระโยคีผูมี
เมตตาเปนวหิารธรรมนัน้ มวีรรณะผองใส ดจุลกูตาล
สุกที่หลุดจากขั้ว ฉะนั้น  
๑๐. เปนผูไมลุมหลง กระทาํกาละ อธบิายวา ชือ่วา 
ความหลงตายยอมไมมีแกพระโยคีผู มีเมตตาเปน
วหิารธรรม ไมเปนผูลุมหลงกระทํากาละ เปนราวกะวา
กาวลงสูความหลับ ฉะนั้น 
๑๑. เมื่อยังไมแทงตลอดซึ่งธรรมอันยอดยิ่ง ยอม
เปนผูเขาถงึพรหมโลก อธบิายวา เมือ่ไมอาจเพือ่จะ
บรรลธุรรมอนัยอดยิง่กวาเมตตาสมาบัติ คือความเปน
พระอรหันต ก็ยอมเคลื่อนจากโลกปจจุบันนี้ เขาถึง

พรหมโลก ดุจหลับแลวตื่นขึ้น ฉะนั้น 
 กค็ณุานสิงสท้ังหมดเหลานี ้ยอมไดโดยไมมสีวน
เหลือ แกพระโยคีผูไดฌานพรหมวิหาร ๔ เพราะ
ความทีเ่มตตาเปนขาศกึตรงของพยาบาท กรณุาเปน
ขาศกึตรงของวหิิงสา(คอืความเบยีดเบยีน) มทุติาเปน
ขาศึกตรงของอรติ (คือความไมยินดี ในเม่ือผูอื่นมี
ความสขุ) อเุบกขาเปนขาศกึตรงของราคะและปฏฆิะ 
เพราะเหตนุัน้นัน่เอง ในทฆีนกิาย ปาฏกิวคัค เลม ๑๑  
ขอ ๓๒๖ หนา ๒๑๘ - ๒๑๙ จึงกลาวไว เปนตนวา  
“นิสฺสรณํ เหตํ อาวุโส พฺยาปาทสฺส วิเหสาย 
อรติยา ราคสฺส ยทิทํ เมตฺตา กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา 
เจโตวิมุตฺติ” 
 “ดูกอนทานผูมีอายุ เมตตาเจโตวิมุตตินี้เปน
เคร่ืองสลัดออกจากพยาบาท กรุณาเจโตวิมุตติน้ี
เปนเครือ่งสลดัออกจากความเบยีดเบยีน มทุติาเจโต
วมิตุตนิีเ้ปนเครือ่งสลดัออกจากความไมยนิด ีอเุบกขา
เจโตวิมุตตินี้เปนเครื่องสลัดออกไปจากราคะ” ดังนี้  
 อนึ่ง การหลับเปนทุกข เปนตน ของสัตวทั้งหลาย 
ก็ดวยอํานาจแหงพยาบาทเปนตนเหลานั้น เพราะ
เหตุนั้น ครั้นเมื่อพรหมวิหาร ๔ อันเปนปฏิปกษตอ
พยาบาทเปนตนสําเร็จแลว อานิสงสทั้งหลายมีการ
หลับเปนสุขเปนตน ก็เปนอันมีอยูในมือแนนอน  
นี้ เปนเนื้อความโดยพิสดาร ในเมตตาภาวนา

วาดวยเมตตาพรหมวิหาร 
ที่ปรากฏในพระสูตรตาง ๆ

ในวินัยปฎก เลมที่ ๗ จุลวรรค

 สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนั้นไมไดแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ 
เปนแน เพราะถาภกิษรุปูนัน้แผเมตตาจติไปสูตระกลู
พญางูทั้ง ๔  ภิกษุรูปนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ 
ตระกูลพญางูทั้ง ๔  อะไรบาง คือ  
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 ๑. ตระกูลพญางูวิรูปกขะ 
 ๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ 
 ๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ
 ๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ 
 ภกิษรุปูนัน้ไมไดแผเมตตาจติไปสูตระกลูพญางู
ทั้ง ๔ นี้เปนแน เพราะถาภิกษุนั้นแผเมตตาจิตไปสู
ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ ภิกษุน้ันจะไมพึงถูกงูกัด 
ถึงมรณภาพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแผ
เมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุมครองตน 
เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน ก็แล พึงทําการแผ
อยางนี้ ขันธปริตร
 เรากับพญางูตระกลูวริปูกขะ จงมเีมตตาตอกนั  
 เรากบัพญางตูระกลูเอราปถะ จงมเีมตตาตอกนั 
 เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตา

ตอกัน 
 เรากับพญางูตระกลูกณัหาโคตมกะ จงมเีมตตา

ตอกัน
 เรากับฝูงสัตวที่ไมมีเทา  จงมีเมตตาตอกัน  
 เรากับฝูงสัตว ๒ เทา  จงมีเมตตาตอกัน  
 เรากับฝูงสัตว ๔ เทา  จงมีเมตตาตอกัน  
 เรากับฝูงสัตวมีเทามาก  จงมีเมตตาตอกัน
 สัตวไมมีเทาอยาไดเบียดเบียนเรา 

สัตว ๒ เทาอยาไดเบียดเบียนเรา 

สัตว ๔ เทาอยาไดเบียดเบียนเรา
สัตวมีเทามากอยาไดเบียดเบียนเรา 

 ขอสัตวทั้งปวง สัตวที่เกิดแลวยังมีชีวิตทั้งมวล
ทุกหมูเหลา จงประสบความเจริญ อยาไดพบเห็น
สิ่งลามกสักนอยหนึ่งเลย 
 พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระ-
ธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได พระสงฆมีพระคุณ
หาประมาณมิได แตสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู 
แมงปอง ตะขาบ แมงมุม ตุกแก หนู เปนสัตวพอ
ประมาณได ความรักษาอนัเราทําแลว  ความปองกนั
อนัเราทําแลว ขอฝงูสตัวทัง้หลาย จงถอยกลบัไปเถดิ  
เรานั้นขอนมัสการแดพระผูมีพระภาค ขอนมัสการ
แดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง ๗ พระองค ฯ 

ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร 
เลมที่ ๑๐

วาดวยอปริหานิยธรรมของภิกษุ ๖ ประการ

(ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม)
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิย-
ธรรม ๖ อีกหมวดหนึ่งแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จง
ใสใจใหดี ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา

๖๗๑๖



๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้ง
กายกรรม ประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับอยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น 
๒. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้ง
วจีกรรม ประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับอยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น 
๓. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้ง
มโนกรรม ประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับอยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น 
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเปนผูแบงปน
ลาภอันเปนธรรม ทีไ่ดมาโดยธรรม โดยทีส่ดุแมมาตร
วาอาหารอนันบัเนือ่งในบาตร คอื เฉลีย่กนับรโิภคกับ
เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลทั้งหลายอยูเพียงใด พึงหวัง
ไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น 
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักมีศีลเสมอกัน
กับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ 
ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท อัน
วญิชูนสรรเสรญิแลว อนัตณัหาทฏิฐิไมลบูคลาํแลว 
เปนไปเพื่อสมาธิอยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น 
๖. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเปนผูมีทิฏฐิ
เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจง
และท่ีลบั ในทฏิฐอินัประเสรฐินาํออกไปจากทุกข นาํ
ผูปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบอยูเพียงใด 
พงึหวงัไดซ่ึงความเจรญิอยางเดียว ไมมเีส่ือมเพียงนัน้ ฯ

ในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก สามคามสูตร 
เลมที่ ๑๔

วาดวยสาราณิยธรรม ๖

(ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน)
 ดูกอนอานนท  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึก

ถงึกนั เปนเหตุกอความรกั กอความเคารพ เปนไปเพือ่
สงเคราะหกนั  เพือ่ไมววิาทกนั เพ่ือความพรอมเพรยีง
กัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ มี ๖ อยาง  
๖ อยางเปนไฉน
๑. ดูกอนอานนท  ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ มกีายกรรม
ประกอบดวยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนรวมประพฤติ
พรหมจรรย ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ  นี้คือธรรมเปน
ที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอ
ความเคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมวิวาท
กัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
๒. ดกูอนอานนท  ประการอืน่ยงัมอีกี  ภกิษุมวีจกีรรม
ประกอบดวยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนรวมประพฤติ
พรหมจรรย ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ นี้คือธรรม เปน
ที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอ
ความเคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมวิวาท
กัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  
๓. ดูกอนอานนท  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีมโน-
กรรมประกอบดวยเมตตา  ปรากฏในเพ่ือนรวม
พรหมจรรย ทัง้ในทีแ่จง ทัง้ในทีล่บั นีค้อืธรรมเปนทีต่ัง้
แหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความ
เคารพ เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน 
เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  
๔. ดูกอนอานนท  ประการอืน่ยงัมอีกี ภกิษมุลีาภใดๆ  
เกิดโดยธรรม ไดแลวโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียง
อาหารตดิบาตร เปนผูแบงกัน ไมเอาลาภเหน็ปานนัน้
บรโิภคแตเฉพาะผูเดียว ยอมเปนผูบริโภคเฉลีย่ทัว่ไป
กับเพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรยผูมีศีล นี้คือธรรม
เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก 
กอความเคารพ เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน เพ่ือไม
วิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
๕. ดูกอนอานนท  ประการอืน่ยงัมอีกี ภกิษถึุงความ

๖๗ ๑๗



เปนผูเสมอกันโดยศลี ในศลีทัง้หลาย ทีไ่มขาด ไมทะลุ  
ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อัน
ตณัหาและทิฏฐไิมแตะตอง เปนไปพรอมเพือ่สมาธเิหน็
ปานนั้นกับเพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู ทั้งใน
ทีแ่จง ทัง้ในทีล่บั นีค้ือธรรมเปนทีต่ัง้แหงความระลกึ
ถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไป
เพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมวิวาทกัน เพื่อความพรอม
เพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๖. ดูกอนอานนท  ประการอื่นๆ  ยังมีอีก ภิกษุถึง
ความเปนผูเสมอกัน โดยทิฏฐิ ในทิฏฐิที่เปนของพระ
อริยะ อันเปนเครื่องนําออก ยอมนําออกเพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบเห็นปานนั้นกับเพื่อนรวมประพฤติ
พรหมจรรย ทั้งในที่แจง ท้ังในท่ีลับ น้ีคือธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอ
ความเคารพ เปนไปเพือ่สงเคราะหกัน เพ่ือไมววิาทกนั 
เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ

ในอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต 
ผาสุวิหารสูตร เลมที่ ๒๒ 

(ธรรมเครื่องอยูเปนสุข)
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ 
ประการนี้  ๕ ประการ เปนไฉน  คือ 
๑. ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เขาไปตัง้กายกรรม ประกอบ
ดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง 
๒. เขาไปตัง้วจกีรรม ประกอบดวยเมตตา ในเพือ่น
พรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง
๓. เขาไปตั้งมโนกรรม ประกอบดวยเมตตา ใน
เพื่อนพรหมจรรย  ทั้งตอหนาและลับหลัง 
๔. มีศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท 
อนัวญิชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐไิมเก่ียวเกาะ 
เปนไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย ท้ัง
ตอหนาและลับหลัง 
๕. มีทิฏฐิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก ยอมนํา

ออก เพือ่ความสิน้ไปแหงทกุขโดยชอบ แหงผูกระทํา
เสมอกนักบัเพือ่นพรหมจรรย ทัง้ตอหนาและลบัหลงั 
 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข ๕ 
ประการนี้แล ฯ

ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก 
อังคุลิมาลสูตร เลมที่ ๑๓

(พระองคุลิมาลเปลงอุทาน)
 ครั้งนั้น ทานพระองคุลิมาลไปในที่ลับเรนอยู 
เสวยวิมุตติสุข เปลงอุทานนี้ ในเวลานั้นวา
 ก็ผู ใด เมื่อกอนประมาท ภายหลัง ผูนั้นไม
ประมาท เขายอมยังโลกนี้ใหสวาง ดังพระจันทรซึ่ง
พนแลวจากเมฆ ฉะนั้น
 ผูใด ทํากรรมอันเปนบาปแลว ยอมปดเสียได
ดวยกศุล ผูนัน้ยอมยงัโลกนีใ้หสวาง ดุจพระจันทรซ่ึง
พนแลวจากเมฆ ฉะนั้น
 ภิกษุใดแล ยังเปนหนุ ม ยอมขวนขวายใน
พระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวาง 
ดุจพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น 
 ขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงฟงธรรมกถาเถิด 
ขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงขวนขวายในพระพุทธ
ศาสนาเถิด 
 ขอมนุษยทั้งหลายท่ีเปนศัตรูของเรา จงคบ
สัตบุรุษผูชวนใหถือธรรมเถิด 
 ขอจงคบความผองแผวคือขนัต ิความสรรเสรญิ
คอืเมตตาเถดิ ขอจงฟงธรรมตามกาล และจงกระทาํ
ตามธรรมนั้นเถิด 
 ผูที่เปนศัตรูนั้น ไมพึงเบียดเบียนเราหรือใครๆ 
อื่นนั้นเลย ผูถึงความสงบอยางยิ่งแลว พึงรักษาไวซึ่ง
สัตวที่สะดุงและที่มั่นคง 
 คนทดนํ้ายอมชักนํ้าไปได ชางศรยอมดัดลูกศร
ได ชางถากยอมถากไมได ฉันใด บณัฑิตท้ังหลายยอม
ฝกตนได ฉันนั้น 
 คนบางพวก ยอมฝกสัตว ดวยทอนไมบาง ดวย
ขอบาง ดวยแสบาง  เราเปนผูที่พระผูมีพระภาคทรง

๖๗๑๘



ฝกแลว โดยไมตองใชอาญา ไมตองใชศาสตรา 
 เมื่อกอน เรามีชื่อวา อหิงสกะ แตยังเบียดเบียน
สตัวอยู วันนี ้เรามีชือ่ตรงกบัความจรงิ เราไมเบยีดเบียน
ใครๆ เลย
 เมื่อกอน เราเปนโจร ปรากฏช่ือวาองคุลิมาล 
ถกูกเิลสดจุหวงนํา้ใหญพดัไป มาถงึพระพทุธเจาเปน
สรณะแลว 
 เมื่อกอนเรามีมือเปอนเลือด ปรากฏชื่อวา องคุ
ลิมาล ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ จึงถอนตัณหาอัน
จะนําไปสูภพเสียได 
 เรากระทํากรรมที่จะใหถึงทุคติเชนนั้นไวมาก 
อันวิบากของกรรมถูกตองแลว เปนผูไมมีหนี้ บริโภค
โภชนะ 
 พวกชนที่เปนพาลทรามปญญา ยอมประกอบ
ตามซ่ึงความประมาท สวนบัณฑิตทั้งหลาย ยอม
รักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอันประเสริฐ 
ฉะนั้น 
 ทานทั้งหลาย จงอยาประกอบตามซึ่งความ
ประมาท จงอยาประกอบตามความชิดชมดวย
สามารถความยนิดใีนกาม เพราะวาผูไมประมาทแลว
เพงอยู ยอมถึงความสุขอันไพบูลย 
 การที่เรามาสูพระพุทธศาสนานี้น้ัน เปนการ
มาดีแลว ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิดผิด 
บรรดาธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไวดีแลว 
เราก็ไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐสุดแลว 
 การที่เราไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้น 
เปนการถึงดีแลว ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการ
คิดผิด วชิชา ๓ เราบรรลแุลว คาํสอนของพระพทุธเจา
เรากระทําแลว ฯ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เสทกสูตรที่ ๑ 
เลมที่ ๑๙

(ผูรักษาผูอื่น ชื่อวา รักษาตน)
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูรักษาผูอื่น ยอม
ช่ือวา รักษาตน อยางไร? ที่ชื่อวา รักษาตน ดวย

ความอดทน ดวยความไมเบียดเบียน ดวยความมีจิต
ประกอบดวยเมตตา ดวยความเอ็นดู บุคคลผูรักษา
ผูอื่น ยอมชื่อวา รักษาตน อยางนี้ ฯ

ในอังคุตตรนิกาย นวกนิบาต นวังคุโปสถสูตร 
เลมที่ ๒๓

(การรักษาอุโบสถที่มีองค ๙)
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุโบสถ ประกอบดวย
องค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก 
มอีานสิงสมาก มคีวามรุงเรอืงมาก มคีวามแพรหลาย
มาก 
 ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  กอ็โุบสถประกอบดวยองค 
๙ ประการ อนับุคคล เขาอยูแลว อยางไร จงึมผีลมาก 
มอีานสิงสมาก มคีวามรุงเรอืงมาก มคีวามแพรหลาย
มาก 
 อรยิสาวก ในธรรมวินยันี ้ยอมตระหนกัชดั ดงันี้
วา
๑. พระอรหันตทั้งหลายละปาณาติบาต งดเวน

๖๗ ๑๙



จากปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความ
ละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู
ตลอดชีวิต ในวันน้ี แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวน
จากปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความ
ละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู
ตลอดคนืและวนันี ้ เรา ชือ่วา กระทําตามพระอรหนัต 
แมดวยองคนี ้และอโุบสถ ชือ่วา จกัเปนอนัเราเขาอยู
แลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้  
ฯลฯ
๘. พระอรหนัตทัง้หลาย ละการนัง่การนอนบนท่ีนัง่
ที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่ง
ที่นอนสูงใหญ สําเร็จการน่ังการนอนบนท่ีน่ังท่ีนอน
ตํา่ คอื บนเตยีงหรอืเคร่ืองปูลาดดวยหญาตลอดชีวติ 
ในวันน้ี แมเราก็ละการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอน
สูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอน
สูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนตํ่า คือ 
บนเตียง หรือเคร่ืองปูลาดดวยหญาตลอดคืนและ
วนันี ้ เราช่ือวากระทาํตามพระอรหนัต แมดวยองคนี้ 
และอโุบสถจกัเปนอันเราเขาอยูแลว อโุบสถประกอบ
ดวยองคที่ ๘ นี้ 
๙. บคุคลมใีจประกอบดวยเมตตา แผไปในทิศหน่ึง
นั้น ยอมแผไปสูสัตวท่ีนับเนื่องอยูในทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ 
และที่ ๔ ทิศเบื้องบนที่ ๕ (คือสัตวในเทวโลก หรือ
ในที่ใดที่หนึ่ง) ทิศเบื้องลางที่ ๖ (คือสัตวในนรก หรือ
ในที่ใดที่หนึ่ง มีนาคพิภพเปนตน) ทิศเบื้องขวาง (คือ
ทิศเฉียงทั้ง ๔) ก็อยางนั้นเหมือนกัน (เธอยอมยังจิต
อันเปนไปพรอมดวยเมตตาใหแลนไปบาง ใหแลน
ยอนกลับมาบาง  ในทิศทั้งปวง ดุจขับมาใหควบไป
บาง ใหควบยอนกลับมาบาง ในสนามมา ฉะนั้น) 
 เธอยอมแผไปในที่ท้ังปวงโดยไมเจาะจงทิศ
และสถานที่ และแผไปสูสัตวโลกอันมีสัตวท้ังปวง
โดยความเปนตนเสมอกันโดยไมเจาะจงสัตว ในสัตว
ทัง้ปวงมีประเภทสตัวชัน้ตํา่ ชัน้กลาง ชัน้สงู เปนมติร 
เปนศัตรู ผูเปนกลางๆ หญิง ชาย พระอริยะ ปุถุชน 
สตัวนรก เทวดา และมนุษยเปนตน ดวยจติอันเปนไป

พรอมดวยเมตตาอันไพบูลย (ดวยอํานาจการถือเอา
อารมณโดยไมมีสวนเหลือ) อันเปนมหัคคตะ (เพราะ
ดําเนินไปดวยอธิบดี ๔ อันประเสริฐ) ไมมีประมาณ 
(ดวยอํานาจแหงจิตที่คลองแคลว และดวยอํานาจ
แหงจิตที่มีสัตวอันไมมีประมาณเปนอารมณ) ไมมี
เวร (โดยการละธรรมอนัเปนขาศกึคอืพยาบาท) ไมมี
ความเบียดเบียน (เพราะละโทมนัส) อุโบสถ ชื่อวา 
ประกอบดวยองคที่ ๙ นี้ ดวยประการดังนี้ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุโบสถประกอบดวย
องค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จึงมี
ผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก  มีความ
แพรหลายมาก ฯ

ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เมตตสูตรที่ ๙ 
และสุตตนิบาต อุรควรรค เมตตสูตรที่ ๘ 

เลมที่ ๒๕

(เมตตปริตร)
 กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน ปรารถนาจะตรัสรู
บทอันสงบ พึงบําเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเปนผู
อาจหาญ ซื่อตรง เครงครัด วางาย ออนโยน และไม
เยอหยิ่ง 
 พงึเปนผูสนัโดษ เลีย้งงาย มกีจินอย ดําเนนิชวีติ
เรียบงาย มอีนิทรียสงบ มปีญญารักษาตน ไมคะนอง
กาย วาจา และใจ ไมพัวพันในสกุลทั้งหลาย 
 ไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอยอะไรๆ ท่ีจะเปน
เหตุใหทานผูรูเหลาอืน่ติเตียน พึงแผเมตตาจติในสัตว
ทัง้หลายวา ขอสตัวทัง้ปวง จงเปนผูมีสขุ มคีวามเกษม 
มีตนเปนสุขเถิด 
 สัตวทัง้หลายทีม่คีวามหวาดกลัวกดี็ ทีม่ัน่คงกดี็ 
ทั้งหมด ทั้งที่มีกายยาว ใหญ ปานกลาง สั้น ละเอียด 
หรือหยาบ 
 เหลาสัตวทั้งที่เราเคยเห็นแลวหรือไมเคยเห็น 
อยูไกลหรอืใกล ทีเ่กดิแลว หรอืทีก่าํลงัแสวงหาทีเ่กดิ 
ขอสัตวทั้งหมดเหลานั้น จงมีตนเปนสุขเถิด 
 ไมพงึขมเหง ไมพงึดูหมิน่กนัและกนัในทกุโอกาส  

๖๗๒๐



ไมพึงปรารถนาทุกขแกกันและกัน เพราะความโกรธ
และความแคน 
 มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดในตนดวยชีวิต 
ฉันใด กุลบุตรผูฉลาดในประโยชนพึงแผเมตตาจิต
อันไมมีประมาณไปในสัตวทั้งปวง ฉันนั้น
 อนึ่ง กุลบุตรนั้นพึงแผเมตตาจิตอันไมมีประมาณ 
ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีศัตรู ไปยังสัตวโลกท่ัว
ทั้งหมด ทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า และเบื้องขวาง  
 กุลบุตรผูเจริญเมตตานั้น ยืนอยูก็ดี เดินอยูก็ดี 
นั่งอยูก็ดี นอนอยูก็ดี พึงเปนผูปราศจากความงวง 
ตั้งสติอยางนี้ไว พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสเรียกการ
ปฏิบัติเชนนี้วา เปนพรหมวิหารในพระศาสนานี้ 
 กลุบตุรผูเจรญิเมตตา ไมเขาไปอาศยัมจิฉาทฏิฐิ 
เปนผูมีศีล ถึงพรอมดวยสัมมาทัสสนะ  กําจัดความ
ยนิดใีนกามคณุไดแลว ยอมไมถงึการนอนในครรภอกี
โดยแนแท ฯ

ในขุททกนิกาย ธรรมบท ภิกขุวรรค เลมที่ ๒๕

 ภิกษุใดมีปกติอยู ด วยเมตตา เลื่อมใสแลว
ในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นพึงบรรลุสันตบท คือ
นิพพาน อันเปนที่ระงับสังขาร เปนสุข ฯ

ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เมตตาภาวนาสูตร 
เลมที่ ๒๕

 ผูใดมสีตติัง้มัน่ เจรญิเมตตาแผไปไมมปีระมาณ 
พิจารณาเห็นธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ ยอมมี
สังโยชนเบาบาง 
 ถาวาผู นั้นมีจิตไมประทุษรายสัตวมีชีวิตแม
ชนิดหนึ่ง เจริญเมตตาอยู  ยอมชื่อวาเปนผูมีกุศล 
เพราะการเจริญเมตตานั้น 
 พระอริยบุคคลผูมีใจอนุเคราะหสัตวมีชีวิตทุก
หมูเหลา ชื่อวาสั่งสมบุญไวเปนอันมาก 
 พระราชาผูทรงธรรมเชนกับฤาษี ทรงชนะใจ
หมูสัตวทั้งแผนดินดวยราชธรรม  ทรงบูชาอยูซึ่งบุญ
ทั้งหลายเหลาใด (คือ สัสสเมธะ ไดแก ฉลาดในการ

บํารุงพืชพันธุ  ปุริสเมธะ ไดแก ฉลาดในการบํารุง
ขาราชการ  สัมมาปาสะ ไดแก รูจักผูกผสานรวมใจ
ประชาชน วาชเปยยะ ไดแก มีวาจาอันดูดด่ืมใจ  
นิรัคคฬะ ไดแก ทําใหบานเมืองสงบสุข ปราศจากโจร 
ไมตองระแวงภัย) เสด็จเที่ยวไป
 บุญทั้งหลายเหลานั้น ยอมไมถึงแมเสี้ยวที่ ๑๖ 
แหงเมตตาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลเจริญดีแลว (เหมือน
แสงหมูดาวทั้งหมด ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงรัศมี
พระจันทร ฉะนั้น) 
 ผูใดมีสวนแหงจิตประกอบดวยเมตตาในสัตว
ทุกหมูเหลา ยอมไมฆาเอง ไมใชใหผูอืน่ฆา ไมชนะเอง 
ไมใชผูอื่นใหชนะ เวรของผูนั้นยอมไมมี เพราะเหตุ
อะไรๆ เลย ฯ

ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ติกนิบาต 
ปุญญกิริยาวัตถุสูตร เลมที่ ๒๕

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ
นี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ ๑  
ศีลมัยบุญกิริยาวัตถุ ๑  ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ ๑  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล
  พระผู มีพระภาคไดตรัสเนื้อความนี้แลว ใน
พระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธดังนี้วา

กลุบุตรผูหวงัประโยชนสุข พึงบาํเพ็ญบุญนัน้นัน่
แหละ ที่ใหผลเลิศติดตอกันไป 

มีสุขเปนกําไร 
คือ พึงบําเพ็ญทาน ๑ ประพฤติธรรมสมํ่าเสมอ 

๑  เจริญเมตตาภาวนา ๑ 
 บัณฑิต ครั้นเจริญธรรม ๓ ประการ ที่เปนเหตุ
ใหเกิดความสุขดังกลาวมานี้แลว ยอมเขาถึงโลกที่มี
สุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน ฯ

ในขุททกนิกาย โสปากเถรคาถา เลมที่ ๒๖

(สุภาษิตเกี่ยวกับเมตตา)
 บุคคลพึงมีเมตตาในคนเดียวผูเปนที่รัก ฉันใด 
ภกิษพุงึมเีมตตาในสตัวท้ังปวง ในท่ีทุกสถาน ฉนันัน้ ฯ 

๖๗ ๒๑



ในขุททกนิกาย วารณเถรคาถา เลมที่ ๒๖

(สุภาษิตสอนขอควรศึกษา)
 ในหมูมนษุยนี ้นรชนใดเบียดเบียนสตัวอ่ืน นรชน
น้ันยอมเสื่อมจากความสุขในโลกทั้งสอง คือ โลกนี้
และโลกหนา 
 สวนนรชนใดมีจิตเมตตา อนุเคราะหแกสัตว
ทัง้ปวง นรชนผูเชนนัน้ยอมไดประสบบญุเปนอนัมาก 
 บุคคลควรศึกษาถอยคําสุภาษิต การเขาไปนั่ง
ใกลสมณะ การอยูแตผูเดียวในที่อันสงัด และธรรม
เครื่องสงบระงับจิต ฯ

ในขุททกนิกาย จุททสกนิบาต ขทิรวนิยเรวต
เถรคาถา เลมที่ ๒๖

(คาถาสุภาษิตของพระเรวตเถระ)
 นบัแตเราออกบวชเปนบรรพชิตแลว ไมเคยดาํริ
ถึงสิ่งอันไมประเสริฐประกอบดวยโทษเลย
 ในระยะกาลนานที่เราบวชอยูนี้ เราไมเคยดําริ
วา ขอใหสัตวทั้งหลายเหลานั้น จงถูกฆา จงถูกเขา
เบียดเบียน จงไดรับทุกข 
 เรารูแตการเจริญเมตตาอันหาประมาณมิได ที่
อบรมสั่งสมดีแลวโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรง
แสดงไวแลว 

 เราไดเปนมิตร เปนสหายของสตัวทัง้ปวง เปนผู
อนเุคราะหสตัวทัง้ปวง ยนิดีแลวในการไมเบียดเบยีน 
เจริญเมตตาจิตอยูทุกเมื่อ 
 เรายังจิตอันไมงอนแงน ไมกําเริบ ใหบันเทิงอยู 
เจริญพรหมวิหาร อันบุรุษผูเลวทรามซองเสพไมได
 สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผู เขา
ทุติยฌานอันไมมี วิตก วิจาร ประกอบดวยความเปน
ผูนิ่ง เปนอริยะโดยแทจริง 
 ภูเขาศิลาลวน ไมหวั่นไหว ตั้งอยูคงที่ แมฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้น ยอมไมหวั่นไหวดุจบรรพต เพราะส้ิน
โมหะ 
 ความชั่วแมมีประมาณเทาปลายขนทราย ยอม
ปรากฏเปนเหมือนประมาณเทากอนเมฆ แกทาน
ผูไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ผูแสวงหาความสะอาด
เปนนิตย 
 เมืองหนาดานเปนเมืองอันเขาคุมครองแลว 
ทั้งภายในและภายนอก ฉันใด  ทานทั้งหลายจง
คุมครองตน ฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวงเลยทาน
ทั้งหลายไปเสีย 
 เราไมปรารถนาความตาย ไมเพลิดเพลินตอ
ความเปนอยู แตเรารอคอยเวลา เหมือนลูกจาง
ทํางานคอยคาจาง ฉะนั้น 

๖๗๒๒



 เราไมปรารถนาความตาย ไมเพลิดเพลินตอ
ความเปนอยู แตเรามสีตสิมัปชญัญะ รอคอยเวลาอนั
สมควร
 พระศาสดา อันเราปรนนิบัติแลว เราทําตามคํา
สัง่สอนของพระพทุธเจาเสรจ็แลว ปลงภาระอนัหนกั
ลงแลว  ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดขาดแลว 
 เราออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติเพือ่ประโยชน
ใด ประโยชนนั้น อันเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง 
เราไดบรรลุแลว
  ทานทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง มีทานและศีล
เปนตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด นี้เปน
คําสั่งสอนของเรา 
 เราจกัปรินิพพานในบดันี ้เพราะเราเปนผูหลดุพน
แลวจากกิเลสและภพทั้งปวง ฯ 

ในขุททกนิกาย อสังกิยชาดก เลมที่ ๒๗

(เมตตากรุณาทําใหปลอดภัย)
 เราไมมีความหวาดระแวงในหมูบาน  ไมมคีวาม
หวาดกลัวในปา เราไดขึ้นสูทางตรง ดวยเมตตาและ
กรุณา ฯ 

ในขุททกนิกาย อนนุโสจิยชาดก เลมที่ ๒๗

(ทุกคนตองตายจึงควรเมตตาตอกัน)
 นางสัมมิลลหาสินีผูเจริญ ไดไปอยูในระหวาง
พวกสตัวทีต่ายไปแลวเปนจํานวนมาก เมือ่นางไปอยู
กับสัตวที่ตายไปแลวเหลานั้น จักชื่อวาเปนอะไรกับเรา 
เพราะฉะนั้น เราจึงมิไดเศราโศกถึงนางสัมมิลลหาสินี
ผูเปนที่รักนี้ 
 ถาบุคคลจะพึงเศราโศกถึงความตายท่ีไมมีแก
สัตวผูเศราโศกนั้น ก็ควรจะเศราโศกถึงตนผูตกไปสู
อํานาจของมัจจุราชทุกเมื่อเถิด 
 อายุสังขารจะติดตามสัตวผูยืน นั่ง นอน หรือ
เดินอยูเทานั้นก็หาไม วัยของสัตวเหลาน้ียอมเสื่อม
ไปทุกขณะที่ลืมตาและหลับตา 

เมื่อความพลัดพรากมีอยูอยางไมตองสงสัย ใน
อัตภาพท่ีเต็มไปดวยอันตรายนี้อยางนี้ บุคคลควร
เมตตาเอน็ดสูตัวทีย่งัเปนอยู ยงัเหลอือยู ไมควรเศรา
โศกถึงสัตวที่ตายไปแลว ฯ 

ในขุททกนิกาย มหามังคลชาดก เลมที่ ๒๗

(วาดวยมหามงคล)
เทวดาและพรหมท้ังปวง ทีฆชาติและสรรพสัตว

ทั้งหลาย  บุคคลใดออนนอมอยูเปนนิตยดวยเมตตา
บัณฑิตทั้งหลายกลาวการแผเมตตาในสัตวทั้งหลาย 
วา เปนสวัสดิมงคลของบุคคลนั้น ฯ

ในขุททกนิกาย สุวรรณสามชาดก เลมที่ ๒๘

(สุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารมี)
 ใครหนอยิงเรา ผูมัวประมาทกําลังแบกหมอนํ้า 
ดวยลูกศร กษัตริย พราหมณ แพศย คนไหนยิงเรา
แลว แอบอยู เนื้อของเราก็กินไมได ประโยชนดวย
หนงัก็ไมม ี เมือ่เปนอยางนี ้คนทีย่งินี ้เขาใจวาเราเปน
ผูพึงถกูยงิ ดวยเหตอุะไรหนอ  ทานเปนใคร หรอืเปน
บุตรใคร เราจะรูจักทานไดอยางไร ดูกอนสหาย เรา
ถามแลว ขอทานจงบอกเถิด ทานยงิเราแลว แอบอยู 
ทําไมเลา ฯ 

ในขุททกนิกาย สุวรรณสามจริยาที่ ๑๓ เลมที่ ๓๓

(วาดวยพระจริยาวัตรของสุวรรณสามดาบส)
 ในกาลเมือ่เราเปนดาบสชือ่วาสาม อนัทาวสกักะ
เชื้อเชิญมาอยูในปา เรากับราชสีหและเสือโครงใน
ปาใหญตางนอมเมตตาเขาหากัน เราถูกแวดลอม
แลว ดวยราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี กระบือ 
กวางดาว และหมปูา อาศยัอยูในปาใหญ สัตวอะไรๆ 
มไิดสะดุงกลวัเรา แมเรากม็ไิดกลวัสตัวอะไรๆ เพราะ
เราอันกําลังแหงเมตตาคํ้าจุน จึงยินดีอยูในปาใหญ
ในกาลนั้น ฯ  

(เมตตาพรหมวิหาร จบ)

๖๗ ๒๓



 ขออนุโมทนาตอทานประธานองคมนตรี 
คณะองคมนตรี ที่ไดจัดใหมีการแสดงธรรมกถา
เปนพิเศษ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวัน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จบรมบพิตร-
พระราชสมภารเจา ผูทรงพระคณุอนัประเสรฐิ ใน
โอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนี้ เปนโอกาสที่เราทาน
ทั้งหลาย จะไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทําบุญ 
ทํากุศล ทําความดีถวายพระองคทาน เดินตามรอย
พระยคุลบาทขององคบรูพมหากษัตรยิาธิราชเจา 
โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวกับทุนเลาเรียน
หลวง สําหรับพระสงฆไทย เปนการเปดโอกาส
ใหสังคมไทยไดตระหนักรู ถึงโครงการนี้ อัน
แสดงออกซึง่พระมหากรณุาธคิณุ และความเปน

พระธรรมกถา

พระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต) 

พระราชกิจของพระมหากษัตรย์ิ
กับการส่งเสรมิพระปรยิัติธรรม

การแสดงธรรมกถาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ทําเนียบองคมนตรี

พทุธมามกะขององคพระมหากษตัรยิ เพือ่ท่ีจะได
รวมกันทําความดีดวยวิธีการตางๆ ในมหามงคล
วโรกาสนี้ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
     ที่สําคัญคือ โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆไทยน้ัน เก่ียวของกับกิจการอุปถัมภ
บํารุงพระพุทธศาสนา ควรที่พสกนิกรชาวไทย
ทั้งปวงจะไดรวมกันทําความดีในสวนนี้ โดยเสด็จ
พระราชกศุล บรจิาคสมทบทนุโครงการทนุเลาเรยีน
หลวงสําหรับพระสงฆไทย ซ่ึงริเริ่มตั้งข้ึนในสมัย
รัชกาลที่ ๙ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ-
บพิตร ทรงริเริ่มใหมีการจัดตั้งทุนนี้ขึ้นในปพ.ศ.
๒๕๔๖ โดยพระราชทานทุนประเดิมเริ่มแรก 
และมีพสกนิกรชาวไทยรวมกันบริจาค โดยเสด็จ



พระราชกุศล อันเปนเหตุให มีการถวายทุน
เลาเรียนหลวงนี้ ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา 
เปนการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
สําหรับพระสงฆ สามเณร โดยที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระอนุสรณวา 
การสนับสนุนสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
เปนพระราชกิจขององคพระมหากษัตริยไทยมา
แตโบราณ  

การศึกษาพระปริยัติธรรม สมัยรัตนโกสินทร

     คําวา “การศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายถึง 
การศกึษาหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจา ตาม
ที่ปรากฏในพระไตรปฎก ดังนั้น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ 
จึงทรงใหมีการสังคายนาพระธรรมวินัย ชําระ
พระไตรปฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระ
ไตรปฎกที่ทรงใหชําระนั้นเปนภาษาบาลี อักษร
ขอม จารึกในใบลาน เพื่อเปนหลักฐานแหงการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆไทย
     รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
เลิศหลานภาลัย ทรงใหปรับปรุงหลักสูตรการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จากเดิมที่มี ๓ 
ระดบั คอืเปรยีญตร ีเปรยีญโท เปรยีญเอก ไดปรบั
เปนประโยค ๙ ชั้นอยางในปจจุบัน คือเปรียญตรี 
ประโยค ๑-๒-๓ ไปจนถึงเปรียญเอก ๙ ประโยค

     รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงใหจัดสอบพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะพระที่นั่ง
สุทไธสวรรยปราสาท พระองคเสด็จเขาฟงการ
สอบเกือบทุกครั้ง สมัยนั้นเปนการสอบแปลบาลี
ปากเปลา ยังไมมีการสอบขอเขียน 
     ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหชําระพระไตรปฎก
ที่สําคัญ คือนําเอาพระไตรปฎกภาษาบาลีฉบับ
อักษรขอม ที่จารึกในคัมภีรใบลานต้ังแตสมัย
รัชกาลที่ ๑  มาปริวรรตเขียนเปนอักษรไทยเปน
ครั้งแรก แลวจัดพิมพเปนรูปเลมหนังสือ เปน
พระไตรปฎกภาษาบาลีอักษรไทยท่ีจัดพิมพ
ครบชุดเปนครั้งแรกของโลก และทรงอุปถัมภ
การเรยีนพระไตรปฎก โดยเฉพาะการเรยีนภาษา
บาลี นอกจากจะใหสอบในพระบรมมหาราชวัง
แลว ยังทรงใหพระเณรไปเรียนพระปริยัติธรรม
ภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชา-
นุภาพ ทรงบันทึกไววาไดรับหนาที่จัดภัตตาหาร
ถวายพระเณรที่เรียนบาลี ภายในวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม
     ตอมาในปพุทธศักราช ๒๔๓๐ รัชกาลที่ ๕ 
ทรงโปรดใหยายการเรียนการสอนพระปริยัติ-
ธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาต้ังไวที่วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เรียก

๖๗ ๒๕



ชื่อวา มหาธาตุวิทยาลัย ตอมาทรงเปลี่ยนนาม
ใหมในปพ.ศ. ๒๔๓๙ เปนมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย ทรงมีพระประสงคใหเปนสถานศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง ในปพุทธศักราช 
๒๔๓๖ ทรงสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัยที่
วดับวรนเิวศนวิหาร ดวยวตัถปุระสงคเชนเดยีวกนั 
     สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรง
อธิบายถึงเหตุผลในการสงเสริมการศึกษาปริยัติ-
ธรรมของพระมหากษัตริย โดยเฉพาะรัชกาลที่ ๕ 
วามีเหตุผล ๓ ประการ
     ประการที่ ๑ เพื่อสรางศาสนทายาทสืบอายุ
พระพุทธศาสนา เพราะการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 
ท่ีเปนภาษาบาลอีนัเปนภาษาตนเดมินัน้ จะทาํให
เขาใจคําสอนถองแทในพระไตรปฎก ถาแปลเปน
ภาษาไทยเสียหมด ก็อาจจะผิดเพ้ียนไปจาก
ตนฉบับ ดังที่ประเทศฝายพระพุทธศาสนา
มหายานมักแปลเปนภาษาของตน แตในเถรวาท
เชน ลังกา พมา ไทย เปนตนนั้น คงใหศึกษาในรูป
ภาษาของพระพุทธเจา คือ บาลี และการศึกษา
พระไตรปฎก พระปริยัติธรรม ที่เปนภาษาบาลีนี้ 
จะรักษาพระศาสนาไวได ดังที่พระอรรถกถาจารย
ทานขยายความเปนภาษาบาลีวา สาสนฏฐิติยา 
ปน ปริยตฺติ ปมาณํ  เปนตน แปลความวา ปริยัติ 
คือการศึกษาพระไตรปฎก เปนหลักในการธํารง

รักษาพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อคนไดศึกษา
พระไตรปฎก หรือพระปริยัติธรรมแลว สามารถ
เทียบเคียงเอาไปปฏิบัติ ทําใหปริยัติเปนฐานของ
การปฏิบัติที่ถูกตอง และเกิดการปฏิเวธ บรรลุผล
แหงการปฏิบัติตามมา ถาปริยัติผิด ปฏิบัติก็ผิด 
ปฏิเวธก็ไมเกิด ทานจึงเปรยีบปรยิตัเิหมอืนแผนที่
ในการหาขุมทรพัย ปฏิบตัเิปนการเดนิตามแผนที่
เพือ่ไปสูขุมทรพัย ปฏเิวธเปนการคนพบขมุทรพัย
น้ัน ตราบใดที่ยังมีปริยัติศึกษา ตราบน้ันก็หวัง
วาพระพุทธศาสนาจะไมเสื่อมสูญไปจากโลกนี้ 
ดวยเหตุนี้องคพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาแต
โบราณ จึงรับเปนพระราชภาระในการอุปถัมภ
การศึกษาพระปริยัติธรรม 
     ประการที ่๒ เพือ่การเผยแผพระพทุธศาสนา
แกประชาชน เมื่อพระสงฆไดศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่ถูกตอง ปริยัติที่ถูกตอง ก็จะมีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
และนํามาเผยแผ มาสอนพระพุทธศาสนาหรือ
หลักพุทธธรรมที่แทแกประชาชนได
     ประการที่ ๓ เพื่อสงเสริมการศึกษาแก
เด็กและเยาวชน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โรงเรียน
สวนมากตั้งอยูในวัด โดยพระเปนครูสอนแกเด็ก
และเยาวชน ครูตองมีความรูดี ความประพฤติ
ดี จึงสอนเด็กและเยาวชนไดดี ดังนั้น จึงถือเปน
พระราชภารกิจในการสงเสริมการศึกษาของ
พระสงฆ เพื่อผลิตครูที่ดีสําหรับสอนเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในวัด
     วัตถุประสงคทั้ง ๓ ประการนี้ ปรากฏชัด
อยู ในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพิตร ในการตั้งโครงการทุน
เลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย สงเสริมให
มีการศึกษาพระปริยัติสัทธรรมที่ถูกตอง ดังที่มี
การมอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุ สามเณร 
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ที่ศึกษาอยู  ในสถาบันการศึกษาช้ันสูง คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย และในระบบ
การศึกษาภาษาบาลี

การบํารุงพระพุทธศาสนาในรัชกาลปจจุบัน

     เม่ือถึงรัชกาลปจจุบัน สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจา ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ทรงสืบสานพระราชปณิธานขององคบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งของพระบาท-
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
     พระองคจึงทรงสืบสานรักษาและตอยอด 
โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย  
ตามที่พระองคไดประกาศพระองคเปนองคพุทธ
ศาสนูปถัมภก ผูอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา
และยังคงวัตถุประสงค ๓ ประการ ในการดําเนิน
การสบืตอเรือ่งโครงการทนุเลาเรยีนหลวงสําหรบั
พระสงฆไทย ดังจะเห็นไดจากการที่ต อยอด
ในเรื่องการถวายทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น จากทุน
การศกึษาเดมิทีมุ่งสงเสริมการศกึษาลวนๆ เพ่ิม

เปนสงเสรมิทุนดานการเผยแผพระพทุธศาสนา 
ดังนั้น เราจึงเห็นไดวาสมเด็จบรมบพิตรพระราช-
สมภารเจา ผูทรงพระคณุอันประเสริฐทรงโปรดให
ทานประธานองคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปใน
การถวายทนุการศกึษาพระราชทานของโครงการ
ทุนเลาเรียนหลวง ณ สหทัยสมาคม 
     ในการนั้นไดถวายทุนการศึกษา อาจจะแบง
เปนสองกลุม
กลุมแรก เปนฝายศึกษาพระปริยัติสัทธรรม คือ
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกแกพระนิสิตนักศึกษาในมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏราช-
วทิยาลัย และถวายทนุการศกึษาสาํหรบัพระสงฆ 
สามเณรที่กําลังศึกษาตอในชั้นเปรียญธรรม ๖ 
ประโยค ถึงช้ันเปรียญธรรม ๙ ประโยค สวนนี้
เปนสวนที่สืบตอมาจากสมัยรัชกาลที่ ๙ แต
ปณิธานหรือวัตถุประสงคขอที่สอง ขอที่สาม คือ
การเผยแผพระพุทธศาสนาแกประชาชน และ
สงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
     ปรากฏในการถวายทุนการศึกษาแกสํานัก
วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร เพ่ืออบรมพระนกัเทศน
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ทุนเลาเรียนหลวง ถวายแดวิทยาเขตบาฬศึกษา
พุทธโฆส นครปฐม เพื่ออบรมพระวิปสสนาจารย
ทุนเลาเรียนหลวง เพ่ือใหไปดําเนินการสอน 
ทั้งสมถะและวิปสสนากรรมฐานแกประชาชน 
ถวายทุนแดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช-
วรวิหาร เพื่ออบรมพระธรรมจาริกทุนเลาเรียน
หลวง พระธรรมจาริก คือพระภิกษุจิตอาสาที่
ขึ้นไปบนดอย ไปเผยแผพระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง  
     การถวายทุนดังกลาวมานี้ เปนสัญลักษณ
สงสัญญาณใหพระสงฆตื่นตัว ที่จะเดินตามรอย
พระบรมราโชบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบที่ถูกตอง และชวยกันสนับสนุนการ
ดาํเนนิการขอนี ้จงึเห็นไดวาเม่ือไดรับทุนไป ทุกฝาย
กระตือรือรนทั้งในการจัดการศึกษา ในระดับ
มหาวิทยาลัยสงฆ 
      ดังจะเห็นไดวา ในมหาวิทยาลยัสงฆมกีารเนน
การศึกษาพระปริยตัสิทัธรรมมากขึน้ ตืน่ตัวในการ
ศกึษาเรือ่งพระศาสนาในคณะพทุธศาสน ทีส่าํคญั
คือ การจัดตั้งวิทยาลัยเพื่อการศึกษาบาลีโดย
เฉพาะ ตั้งชื่อวา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาท
ราชวิทยาลัย อันเปนนามพระราชทาน โดยที่ได
รับพระราชทรัพยบริจาคจากสมเด็จบรมบพิตร-
พระราชสมภารเจา เปนทุนประเดิมในการกอสราง
ราชวิทยาลัยแหงนี้ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดการ
ศึกษาเรื่องพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะในรูปของ

ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ สิ่งนี้เปนเหตุใหผู
รับผิดชอบในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย และมหา วชิราลงกรณ บาลี เถรวาท ราช-
วิทยาลยั ทุมเทกําหนดทศิทางในการจัดการศึกษา
ไดชัดเจนขึ้น 
    การอุปถัมภของพระองคทานยังปรากฏ
เหมอืนกับในสมยัรชักาลที ่๕ ทีส่มเดจ็กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ 
สามเณร ที่กําลังศึกษาพระปริยัติธรรมอยูที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  ในรัชกาลปจจุบันก็ทรง
อุปถัมภการสอบบาลีสนามหลวง ดวยการถวาย
ภตัตาหารในสาํนักสอบทัว่ประเทศ ถวายอุปถมัภ
พระภิกษุ สามเณร ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงฆ 
ดวยภัตตาหารเปนประจํา
     ทรงพระราชทานอุปกรณการเรียน แก
พระภิกษุ สามเณร ในสํานักเรียนปริยัติธรรม
ตางๆ เหลานี้แสดงถึงพระราชศรัทธาในพระบวร
พุทธศาสนา ดวยวัตถุประสงคจะสงเสริมอุปถัมภ
พระศาสนา ใหมีการสืบอายุพระพุทธศาสนา มีการ
เผยแผพระศาสนาอยางถูกตองไปถึงประชาชน 
เด็กและเยาวชน เปนกิจกรรมมหากุศลที่เกี่ยวของ
กับสังคมไทยโดยรวม เพราะในที่สุดผลกระทบ
ก็จะมาถึงแกผูรับผลของการเผยแผพระศาสนา 
คือ ประชาชน เด็กเยาวชน ลูกหลานของเรา 
     ดังนั้น กิจการอันเปนกุศลนี้ ซึ่งตองมีปจจัย
มีทุนสนับสนุนจํานวนมาก จึงจะเปนไปอยางมี
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ประสิทธภิาพ ต้ังแตสมยัรชักาลกอนจนถึงรชักาล
ปจจุบัน ที่ไดดําเนินการแจกทุนมอบทุนมาตั้งแต
ปพ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน ใชงบประมาณ
ใชเงินเพื่อการนี้ไปกวาหนึ่งรอยลานบาทแลว แต
ท้ังหมดนี้ ไดมาจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ดวย ท่ีเห็นคุณคาของการสงเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรม และโดยเสด็จพระราชกุศล
บริจาคสมทบทุน 
     โครงการเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 
ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งกรรมการโครงการ
ทุนเลาเรียนหลวงเพ่ือการน้ี คือทั้งระดมทุนและ
มอบทนุ ซึง่มทีานประธานองคมนตรเีปนประธาน
กรรมการ มีองคมนตรทีัง้นัน้เปนรองประธานและ
กรรมการ
     มหาเถรสมาคม ไดมีมติตั้งแตปพุทธศักราช 
๒๕๖๒ ใหวัดทุกวัดทั่วประเทศจัดทอดผาปา 
สนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆไทย เราจึงไดเห็นภาพอันงดงามที่
วัดท่ัวประเทศมีส วนร วมในการนี้  และทาง
คณะองคมนตรีรวมกับมหาเถรสมาคมจัดการ
ทอดผาปาทุนเลาเรียนหลวงนี้ดวย โดยไดรับ
พระราชทานผาไตรพระราชทาน ไปเปนองค
ประกอบการทอดผาปาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
เปดโอกาสใหพสกนิกรชาวไทยไดมีสวนรวมใน
การสนับสนุน โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆไทย ทีเ่ริม่มาตัง้แตสมยัรชักาลที ่๙ จนถงึ
รัชกาลปจจุบัน
     ดังนั้น ในมหามงคลวโรกาส ที่ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาในสมเด็จบรมบพิตรพระราช-
สมภารเจา เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง จึง
ควรที่พสกนิกรชาวไทยจะไดดําเนินตามรอย
พระยุคลบาท เพื่อสืบสานพระบรมราโชบายของ

รัชกาลที่ ๙ สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน ดวย
การรวมกันบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบ
ทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ
ไทย 
     ที่สําคัญคือ เปนการบริจาคทานเพื่อธรรมทาน 
โดยทั่วไปเราบริจาคอามิสทาน คือสิ่งของถวาย
ไวในพระศาสนาแลวจบ แตคร้ังนี้การบริจาค
จตุปจจัยของเราเปนไปเพื่อธรรมทาน คือการจัด
ถวายความรูเกี่ยวกับพระธรรม คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาแดพระสงฆ พระสงฆก็จะไดนําเอา
ธรรมะที่ศึกษาน้ันเผยแผเปนธรรมทานในสังคม
ไทย เปนกระบวนการที่ยิ่งใหญ พระพุทธเจา
ทรงเรียกวา อัคคมหาทาน ทานท่ียิ่งใหญอัน
เปนเลิศ เพราะธรรมทานนั้นสืบอายุพระพุทธ
ศาสนา ธรรมทานน้ันสรางสังคมไทยใหมีความ
สุขดวยพุทธธรรม 
     ดังนั้น พระพุทธเจาจึงสรรเสริญวา สพฺพทานํ 
ธมฺมทานํ ชินาติ การใหธรรมะเปนทาน ชื่อวา
ชนะการใหทั้งปวง ในวโรกาสแหงวันเฉลิม-
พระชนมพรรษาที่เราทานทั้งหลายไดพรอมใจ
กันบําเพ็ญมหาทาน ธรรมทานในครั้งนี้เปนมหา
กุศลที่ยิ่งใหญ ก็ขอพวกเราทุกทานไดพรอมใจกัน
ถวายพระพรชัยมงคล ดวยการอางเอาคณุพระศรี-
รัตนตรัย และมหากุศลที่เกิดจากอามิสทานและ
ธรรมทานในครั้งนี้ ขอจงมารวมกันเปนตบะ เปน
เดชะ เปนพลวปจจัย สําเร็จสัมฤทธิ์เปนพระพร
ชยัมงคล แดสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจา 
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี ผู ทรง
พระคุณอันประเสริฐ พระบรมวงศานุวงศ ขอให
ทรงพระเกษมสําราญ สถิตยิ่งยืนนานในมไหศวรรย 
เปนพระมิ่งขวัญ ปกเกลาปกกระหมอมของ
พสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ.  

๖๗ ๒๙



สาระสําคัญของ เนตติปกรณ์  
พระคนัธสาราภวิงศ์

ในการขยายความยอใหพิสดาร บางทานอาจ
สงสยัวา ทาํไมในรายชือ่ขทุทกนกิาย ๑๕ คัมภรี ซึง่
พระพุทธโฆษาจารยกลาวไวใน สมนัตปาสาทกิา

วามี ธรรมบท อุทาน เปนตน เหลานี้  ทําไมถึง
ไมมเีนตตปิกรณดวย อาจจะเปนเพราะวา ทานได
กลาวถึงคัมภีรที่พระสาวกบางรูปกลาวไว อยางเชน 
คัมภีร์จูฬนิทเทส มหานิทเทส ก็เปนตําราที่ทาน
พระสารีบุตรไดภาษิตไว ปฏสิมัภิทามรรค ก็เปน
ตําราที่พระสารีบุตรไดภาษิตไวเหมือนกัน แมวา
เนตติปกรณจะไมอยูในรายชื่อ ๑๕ คัมภีรนี้ ก็นับ
วาอยูในรายชื่อของขุททกนิกายโดยออม 
    อนัทีจ่รงิ การกลาวถงึเรือ่งใดเร่ืองหนึง่ในทาง
วรรณคดีศาสนาน้ัน อาจจะไมจําเปนตองกลาว
ใหครบทกุอยางก็ได บางอยางอาจจะกลาวเกินไป 
หรือกลาวนอยกวาจํานวนจริงก็ไดเหมือนกัน 
ตัวอยางเชน ที่เรากลาววาชาดก ๕๕๐ เรื่อง
อันที่จริงมีเพียง ๕๔๘ เรื่อง แตกลาวเกินไป ๒ เรื่อง 
ก็เพือ่ใหจํางาย เชนเดยีวกัน การทีพ่ระอรรถกถา-
จารยมิไดกลาวถึงเนตติปกรณไว ก็นาจะเปน

    ขอโอกาสถวายความรูพระเถรานเุถระทกุรปู 
และขอเจริญสุขทานสาธุชน ผูสนใจใฝรูเนตติปกรณ
ทุกทาน  
 วันนี้ตรงกับวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๕ เปนการสรปุการสอนเนตติปกรณ ณ มูลนธิิ
ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรมแหงนี้ นักเรียน
ที่ไดมาศึกษาคัมภีรเนตติปกรณในวันนี้  ทุกทาน
ก็คงสนใจวา คัมภีรนี้เกี่ยวกับอะไร และทําไมเรา
จะตองศึกษาเลาเรียนคัมภีรนี้ดวย 
    ท่ีจรงิแลวเนตตปิกรณนัน้ เปนตาํราหลกัสตูร
การเรียนของพมาในชั้นธัมมาจริยะ แตวาใน
เมืองไทยเราไมไดเรียนกัน จนกระทั่งในชวง ๑๐ 
กวาปที่ผานมา จึงไดมีการเรียนการสอนเนตติ
ปกรณ แมจะไดมีการแปลอธิบายคัมภีรนี้เปน
ภาษาไทยอยู หลายฉบับดวยกัน ตั้งแตปพ.ศ.  
๒๕๓๐ เปนตนมา    
 ความหมายของเนตตปิกรณนี ้กแ็ปลวา คมัภีร
วาดวยแบบแผน หรอืบรรทดัฐาน ผูทีร่จนาคมัภีร
นี้คือ พระมหากัจจายนะ ผูเปนเอตทัคคะเลิศ

เรื�องจากปก



เชนนั้น จะเห็นไดวา ทางประเทศพมาไดบรรจุ
เนตติปกรณไวอยูในขุททกนิกาย ซึ่งนับเขาใน
พระสุตตันตปฎก นอกจากนั้น คัมภีร์มลิินทปัญหา

ทางประเทศพมากบ็รรจไุวในพระไตรปฎกอกีดวย  
โดยถือวาเปนสาวกภาษติ  คอืภาษติของพระสาวก 
เหมือนกับคัมภีรกถาวัตถุ ซึ่งภาษิตโดยทานโมค-
คัลลีบุตรติสสเถระ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
ตอนสังคายนาครั้งที่ ๓ ก็ไดรับการบรรจุไวใน
พระไตรปฎกเชนเดียวกัน 
    ดังนั้น การศึกษาคัมภีรเนตติปกรณ จึงถือวา
เปนสิ่งที่สําคัญมากในการศึกษาเลาเรียน ในการ
ทําความเขาใจ หรือในการตีความพระพุทธพจน
นั่นเอง เพราะคําวา “เนตต”ิ นี้ มีความหมายวา 
เป็นแบบแผน เป็นบรรทดัฐานในการตีความ

ถาเราไมเขาใจแบบแผน ไมเขาใจบรรทัดฐาน 
เราก็จะตีความไมถูก ซ่ึงการตีความหลักธรรมนี้
ขึ้นอยูกับความเขาใจของแตละคน จะเห็นไดวา 
นักกฎหมายก็จะตีความกฎหมายไดดีกวาคนที่
ไมไดเรียนกฎหมาย หรือวาคนที่เรียนการแพทย
มากอน ก็อานตําราแพทยไดเขาใจดีกวาคนที่
ไมไดเรยีนการแพทยมา เชนเดียวกนั เนตติปกรณ
นี ้ซึง่ภาษติโดยทานพระกจัจายนเถระ กเ็ปนตาํรา
ท่ีเปนแบบแผนเลมหนึ่ง ซึ่งทานพระกัจจายนะ
เปนเอตทคัคะเลศิในการขยายความยอใหพสิดาร 
ทานไดภาษิตหรือกลาวเนตติปกรณน้ี เพื่อเปน
แบบแผนใหพุทธบุตรไดใชเปนแนวทางในการ
ตีความพระพุทธพจนสืบตอไป มิฉะนั้นแลว เราก็
อาจตีความกันตามอัตตโนมติของตนเอง ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดความผิดพลาดในการตีความ ทําใหเกิด
การฟนเฟอนเลือนหายของพระสัทธรรมได ดังที่
เราสังเกตดูจากทางนิกายมหายาน ตางก็ตีความ
พระพุทธพจนแตกตางกันออกไป พระพุทธพจน
บางขอตีความเปน ๕ อยาง ๑๐ อยางได แตวา

ทางเถรวาทเรามิไดเปนเชนนั้น ทางเถรวาทมี
คัมภีรอรรถกถา มีคัมภีรฎีกา มีเนตติปกรณ ซึ่ง
เปนแนวทางในการตีความอยู ตองมีการอางอิง
ตําราที่ถูกตอง ที่แนนอน ก็จะทําใหการตีความ
นั้นเปนไปในทิศทางเดียวกัน

โครงสรางของเนื้อหาในคัมภีรเนตติปกรณ

  เนี้อหาในคัมภีรเนตติปกรณแบงออกเปน 
๓ ตอน คือ ๑. หาระ ๑๖ มี เทสนาหาระ วิจยหาระ 
เปนตน ๒. นัย ๕ มี นันทิยาวัฏฏนัย  ทิสาโลจนนัย 
อังกุสนัย เปนตน และ ๓. สาสนปฏฐาน แยก
ออกเปน ๑๖  อยางบาง ๒๘ อยางบาง  นี่ก็เปน
องครวมของเนตติปกรณ  เรื่องของนัย ๕ อยาง 
ก็ตาม สาสนปฏฐาน ทั้ง ๑๖ อยาง หรือ ๒๘ 
อยางกต็าม เปนสิง่ทีอ่านแลวเขาใจงาย ไมไดเปน
เนื้อหาที่ลุมลึกหรือวาเขาใจยาก  แตสิ่งที่สําคัญก็
คือ หาระ ๑๖ อยาง ตองมีการเรียนรูอยางชัดเจน 
ซึ่งวันน้ีก็จะไดมากลาวถึงเน้ือหาของหาระ ๑๖ 
อยางโดยยอ และเนื่องจากวาเวลาที่จะกลาวถึง
เรื่องนี้มีจํากัด ดังนั้น ก็จะอธิบายมุมมองคราวๆ 
ของหาระตางๆ เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเองได
 ก อนที่จะนําสู  เ น้ือหาเกี่ยวกับเรื่องของ
เนตติปกรณ จะขอกลาวอธิบายอีกเล็กนอย คือ 
ที่ประเทศพมานั้น มีการศึกษาเนตติปกรณกันมา
นานหลายรอยปแลว เมื่อประมาณ ๑๐๐ กวาป
กอน มีพระเถระรูปหนึ่งคือ ทานอาจารย แลด ี

สยาดอ ซึ่งมีฉายาวา ญาณธัชเถระ ทานเปน
พระเถระที่มีชื่อเสียงมากในพมา เปนผูเชี่ยวชาญ
คัมภีรรูปหน่ึง แตงคัมภีรทีปนีเปนภาษาพมา
นับรอยคัมภีร และแตงตาํราทีส่าํคญัคอื ปรมตัถ-

ทปีนีฎกีา เปนฎีกาของพระอภิธรรม อีกเลมหนึ่ง
คือ นิรุตติทีปนี เปนตําราเก่ียวกับไวยากรณ 

๖๗ ๓๑



วันหนึ่งทานอาจารยแลดีสยาดอ ไดเขาไปหาโยม
ทานหนึ่งซึ่งเปนผู เชี่ยวชาญพระไตรปฎกและ
ภาษาบาลีดวย พมาเรียกวา ยอมะยินจี แปลวา 
เจ้าครองนครยอ ทานมีชื่อภาษาพมาวา อโูบหล่าย

อูโบหลายเปนบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งในพมา 
เปนอํามาตยที่ปรึกษาของพระเจามินดง ใน
ตอนนั้น อูโบหลายไดพบกับแลดีสยาดอซึ่งยัง
เปนพระหนุมๆ อยู นาจะเพ่ิงบวชไมนาน แลว
แลดีสยาดอไดถามทานเจาเมืองยอวา การที่จะ
เชี่ยวชาญพระไตรปฎกจะตองศึกษาอะไรบาง 
ทานเจาเมืองยอ อูโบหลาย ตอบวา จะตองเขาใจ
เนตติปกรณ ๕๐๐ นัย จึงจะถือวาเช่ียวชาญ
พระไตรปฎกจริงๆ ความหมายวา ๕๐๐ นัยนี้ 
ทานไมไดบอกวาคืออะไรบาง บอกเพียงตัวเลข 
๕๐๐ นัย หลังจากนั้นทานอาจารยแลดีสยาดอ
ไดไปอานพระไตรปฎก ศึกษาคนควาจนครบ 
๕๐๐ นัย ในการตีความหาระ ๑๖ นั้น สามารถ
ตีความไดจากตัวอยางในพระบาลีถึง ๕๐๐ นัย
ดวยกัน หลังจากนั้น ทานไดเปนเจาอาวาส มีชื่อ
เสียงระดับประเทศ ไดรับการแตงตั้งเปนอัคร-
มหาบัณฑิตรูปแรกของพมา และทานก็ไดเลาให
นักเรียนและลูกศิษยลูกหาฟงวา ยอมะยินจีนี้
เปนผูเชี่ยวชาญพระไตรปฎกอยางแทจริง เพราะ
วาหลังจากที่เราไดศึกษาเนตติปกรณ ไดศึกษา
การตีความพระสูตรตางๆ ถึง ๕๐๐ นัยแลว เรา
ถงึไดเขาใจวา พระไตรปฎกน้ันลุมลึกอยางไร เขาใจ
ความสําคัญของเนื้อหาในพระไตรปฎกไดอยาง
ลึกซึ้ง นี้คือเกร็ดความรูเกี่ยวกับเนตติปกรณ ซึ่ง
ทานอาจารยแลดีสยาดอไดกลาวไว
 ตอไปนี้ เรากจ็ะเขาสูเนือ้หาของเนตติปกรณ 
หาระ ๑๖ อยางใหนักเรียนไดศึกษาคราวๆ วา
หาระ ๑๖ อยางมีอะไรบาง หลังจากนั้นเราก็จะ

ไดฝกฝนในการตีความพระพุทธพจน ในการ
ทาํความเขาใจพระพทุธพจนจากหาระ ๑๖ เหลานี้ 
 คําวา หาระ น้ี มีความหมายวา เป็นสิ�งที�

ขจัดความสงสยั ทําใหเราหมดความสงสัยในการ
ตคีวาม ในการทาํความเขาใจเนือ้หาอยางถองแท

หาระที่ ๑. เทสนาหาระ 

 เทสนาหาระ เปนหาระแรกในหาระ ๑๖ 
อยางนี้ แมจะกลาววามีหาระ ๑๖ อยางก็จริง แตวา

หาระเหลานี้ก็ไมไดยากทุกอยางเสมอไป บางหาระ

ก็เขาใจงาย บางหาระก็ยาก ก็แปลกอยูอยางหนึ่งวา 

ทานพระกัจจายนะไดกลาวถึงเทสนาหาระกอน

เปนลําดับแรก อาจจะเปนเพราะเทสนาหาระนี้ ยัง

เชื่อมโยงถึงอริยสัจจ ๔ อีกดวยก็ได ทานจึงกลาว

ถึงเร่ืองนี้ไวกอน แตวาในหาระ ๑๖ อยางเหลานี้ 

กลาวไดวา หาระทีย่ากทีส่ดุกค็อื เทสนาหาระ หาระ

อื่นๆ จะงาย นักเรียนที่เรียนเทสนาหาระแลว อาจ

จะรูสึกวายากเหลือเกิน อยาเพิ่งยกธงขาวกอนก็

แลวกัน ยังมีหาระงายๆ อีกมากมายท่ีเราสามารถ

อานได ทําความเขาใจไดงาย แตก็อยากบอกไววา 

แมในคัมภีรจะกลาวถึงหาระ ๑๖ อยางก็จริง แตวา

หาระทีใ่ชมากจรงิๆ กไ็มไดมมีากมาย มหีาระลาํดับที่ 

๑. เทสนาหาระ หาระลําดับที่ ๓. ยุตติหาระ หาระ

ลําดับที่ ๔. ปทัฏฐานหาระ และหาระลําดับที่ ๕. 

ลักขณหาระ สวนใหญที่ใชมากก็มี ๔ หาระนี้แหละ 

หาระอื่นก็ไมไดใชมากนัก

เทสนาหาระนี้ เนนองคธรรม๑ พระอภิธรรม 
และนํามาจําแนกตามอริยสัจจ ๔  แตวามีหาระ
จํานวนมากที่เนนหลักภาษา เชน วิจยหาระ เนน
หลกัภาษาบางสวน  วจิยหาระ เววจนหาระ และ 
ปญญัตติหาระ ๓ หาระนี้เนนภาษาบาลี  เพราะ
ถาเราไมรูภาษาบาลีเลย ๓ หาระนี้ ก็ไมมีทางที่

๑ สภาวธรรมที่มีจริงโดยปรมัตถ ไดแก จิต เจตสิก รูป นิพพาน
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ของเจานี้  อิฏฐารมณของมนุษยทั้งหลายอยาง
พวกเรานี้  เทวดาทั้งหลายเห็นมนุษย  เสวย
อิฏฐารมณอยูก็คงคิดวาไมตางกับหนอนที่อยูใน
อาจม เหม็นเนามาก กลิ่นฟุงไปตั้งรอยโยชน  แต
พวกมนุษยเห็นวาเปนอิฏฐารมณ เชนเดียวกัน 
หากวาไมมีตัณหาที่ยินดีพอใจ สภาวะพอใจก็ไม
เกดิขึน้มา สขุ โสมนสักไ็มเกดิขึน้มา แลว วปิลาส 
๓ ก็เหมือนกัน เปนความสําคัญผิด คลาดเคลื่อน
จากความจรงิ คอื สญัญา ความจาํไดหมายรูก็ตาม 
ทิฏฐิ ความเห็นผิดก็ตาม จิตของเราก็ตาม องค
ธรรมน้ีก็เปน สญัญาเจตสกิ ทีป่ระกอบกับ อกศุล
จิต ๑๒ ดวง และ ทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบทิฏฐิคต
สัมปยุตตจิต ๔ ดวง จิตตวิปลาสก็คืออกุศลจิต 
๑๒ ดวง เหลานี้เปน อัสสาทะ
 สรุปความ คือ อัสสาทะนั้นมีอยู ๒ อยาง 
อยางแรก คือสภาวะนายินดีพอใจ แยกเปน ๓ 
อยาง คือ สุข โสมนัส โทมนัส สังขารอยางที่สอง
คือ สภาวะทําใหยินดีพอใจ มี ๒ อยาง คือตัณหา
และวิปลาส ๓  

๒. โทษ  โทษของอัสสาทะ คือ ทุกขเวทนา

เพราะสุขเวทนาก็ตาม โสมนัสเวทนาก็ตาม มันไมได

เกดิตลอดไป มนัก็เสือ่มหมดสิน้ไปตลอดเวลา แลวพอ

มันหายไป เราก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา หรือบางคร้ัง

ท่ีเราไดพบกับสังขารเหลานี้ เม่ือมีสุข มีโสมนัส มี

สังขาร ทุกขเวทนาก็ตองเกิดขึ้นแนนอน หรือทุกข 

๓ อยาง ทุกขทุกข ทุกขแท  วิปริณามทุกข ทุกข

แปรปรวน  หรือสังขารทุกข คือเราตองเกิดแกเจ็บ

ตาย อันนี้เปนโทษของอัสสาทะ

๓. นิสสรณะ เหตุพ นไปจากทุกข  คือ 

อริยมรรค โพธิปกขิยธรรม และอนุปสสนา ๔ หรือ 

ความพนทุกข คือพระนิพพาน

คําวา “อริยมรรค” นี้ คือ มรรคญาณอัน

ประเสริฐ ๔ อยาง คือ โสดาปตติมรรคญาณ เปนตน 

จะเขาใจได  หรอือาจจะเขาใจอยางคราวๆ ได  แต
วาจะใหตีความเอง ใหพจิารณาตามหลักหาระเปน
ไปไมได เพราะไมรูภาษาบาลี แตวาเรื่องเทสนา
หาระนี้เกี่ยวกับองคธรรม  ไมไดเกี่ยวกับหลักภาษา
      เทสนาหาระ คือ แนวทางในการแสดง
ขอความ ๖ อยาง คือ  
     ๑. อัสสาทะ  สภาวะนายินดีพอใจ คือ สุข 
โสมนัส และสงัขารในภมู ิ๓ ทีเ่ปนอฏิฐารมณ หรอื
ความหลงติดซึ่งทําใหยินดีพอใจ คือ ตัณหา และ
วิปลลาส ๓ ไดแก สัญญาวิปลลาส ทิฏฐิวิปลลาส 
และจิตตวิปลลาส 
 ตอนนี้เรามาดูวาอัสสาทะคืออะไร อัสสาทะ
นี้มีคําแปลอยู ๒ อยาง  อยางแรก คือสภาวะ
นายินดีพอใจ แลวอะไรละ คือสิ่งที่นายินดีพอใจ 
ก็คอื สขุ โสมนัส องคธรรมของสุข ก็คอื สขุเวทนา
ในสขุสหคตกายวิญญาณจติ ๑ ดวง องคธรรมของ
โสมนัส ก็คือ โสมนัสเวทนา ในโสมนัสสหคตจิต 
๖๒ ดวง แลวก็สังขารในภูมิ ๓ ที่เปนอิฏฐารมณ
ก็เหมือนกัน ไมวาจะเปนกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ 
ทั้ง ๓ ภูมิเหลานี้ ส่ิงที่เปนอิฏฐารมณเรียกวาสังขาร 
ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตก็ตาม ไมมีชีวิตก็ตาม ที่
เปนอฏิฐารมณ นีค่อืสภาวะนายนิดีพอใจเปนส่ิงท่ี
ชาวโลกพอใจกัน  อยางที ่๒  คอืสภาวะทาํใหยนิดี
พอใจ อะไรทําใหยนิดพีอใจละ คอืตัณหา องคธรรม
ของตณัหา คอืโลภเจตสกินัน่เอง ทาํใหยนิดพีอใจ 
เพราะวาพระอรหันตนัน้ ทานกาํจดัตณัหาไดหมด
แลว แมทานจะพบกับอิฏฐารมณ ทานก็ไมคิดวา
เปนอฏิฐารมณ เชน ตอนทีพ่ระพทุธเจาพบกบันาง
มาคันทิยา พระองคก็ตรัสวา เราไมประสงคจะ
กระทบเจาดวยเทาของเรา กเิมวิทํ มุตตฺกรีสปุณณฺ ํ

- ประโยชนอะไรเลาดวยรางกายของเจาทีเ่ตม็ไป
ดวยมูตรและคูถนี้ ปาทาปิ น ํสมผฺุสติุํ น อจิเฺฉ

- เราไมปรารถนาจะใชแมเทากระทบกับรางกาย
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ที่ประกอบดวยองค ๘ โดยองคธรรม คือ สัมมาทิฏฐิ

ที่ประกอบกับองคมรรค ๗ ท่ีเหลือ เพราะมรรค-

ญาณ จะเกิดโดดๆ ไมได ตองเกิดรวมกับองคมรรค

อีก ๗ อยางที่เหลือ แลวทําอยางไรจึงจะบรรลุมรรค

ญาณ ๔ ได ก็ตองเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ และ

ในการเจริญโพธิปกขยิธรรมนี ้ตองเริม่ดวยสตปิฏฐาน 

๔ (อนุปสสนา ๔)  เปนลําดับแรก ฉะนั้น เหตุที่ทําให

พนจากทุกข คือมรรคญาณ ๔  คือบรรลุธรรม เปน

พระโสดาบัน เปนตนไป 

นสิสรณะ คอื ความพนทกุข ความพนทกุขเปน

สภาวะพนจากทกุข คอื พระนพิพาน แลวพระนพิพาน

พนไปจากทุกขไดอยางไร คือเวลาที่พระอริยบุคคล

เขาผลสมาบัติก็ตาม หรือขณะบรรลุพระนิพพาน

ก็ตาม ในขณะน้ันจิตของบุคคลนั้นรับเอาความดับ

รูปนามเปนอารมณ คําวา ทุกข ในเรื่องน้ีไมใช

ทกุขเวทนา  ทกุขในเรือ่งนี ้คอื ขนัธ ๕ หรอือปุาทาน

ขนัธ ๕  คือรปูนามนัน่เอง  ไมใชหมายถงึ เวทนา  แต

เปนทกุขท่ีพระพทุธเจาตรัสไววา สงขฺติเฺตน ปจฺปุา-

ทานกฺขนฺธา ทุกฺขา – วาโดยยออุปาทานขันธทั้ง ๕ 

เปนตัวทุกข ทุกขในเร่ืองน้ี คือทุกขสัจจ ไดแก รูป

นาม อุปาทานขันธ ๕ ซ่ึงเราเรียกส้ันๆ วาขันธ ๕ 

นั่นเอง  ขณะที่พระอริยบุคคลไดบรรลุธรรมเปน

พระโสดาบันเปนตนก็ตาม เปนพระสกทาคามีก็ตาม 

ทานจะรับเอาความดับรูปนามเปนอารมณ คือ

ไมมีอะไรทั้งส้ิน ไมมีสภาวะพองยุบ ไมมีลมหายใจ

เขาออก ไมมีรูปไมมีนาม มีเพียงจิตที่รูความดับเปน

อารมณ คือ มรรคจิต ผลจิต สวนความไมมีอะไร 

ความไมมีรูปไมมีนาม นี่คือนิพพาน โดยเฉพาะ

เมื่อเขาผลสมาบัติ ก็จะรับเอาความไมมีอะไร ความ

ไมมีรูปไมมีนาม ความดับรูปนามเปนอารมณ นี้คือ 

นิพพาน

 ๔. ผละ  จุดมุงหมายของการแสดงธรรมที่เกิด

แกผู ฟงธรรมเปนตน คือ ทิฏฐธัมมิกประโยชน 

ประโยชนในปจจุบัน อันไดแก สุตมยปญญา ปญญา

จากการฟง อัตถเวทะ ความเขาใจอรรถ ธัมมเวทะ 

ความเขาใจธรรม วิสุทธิ ๖ (ซึ่งในเรื่องนี้ไดกลาวถึง

วิสุทธิ ๖ ไมกลาวถึงวิสุทธิ ๗  เพราะวิสุทธิ ๗ มีอยู

ในนิสสรณะแลว) และ สัมปรายิกัตถประโยชน 

ประโยชนภายหนา อันไดแก ภพสมบัติ การเกิดใน

ภูมิที่ดี โภคสมบัติ การบริบูรณดวยโภคทรัพย และ

รูปสมบัติ การบริบูรณดวยรูปกาย เปนตน ท่ีมีการ

ฟงธรรมเปนตนเปนมูลเหตุ 

 ๕. อุปายะ  วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุความดับ

ทุกข คือ ศีล สมาธิ ปญญา คือ ไตรสิกขา อันเปน

เหตุใหบรรลุอริยมรรค ซึ่งเรียกวา ปุพพภาคปฏิปทา 

ปฏิปทาเบื้องตน ของอริยมรรค 

 จะเหน็ไดวาการอธบิายธรรมในศาสนาพทุธนัน้ 

อาจจะมหีลายแงมมุแลวแตผูฟง สวนใหญพระพทุธเจา

ตรัสถึง ศีล สมาธิ ปญญา วาเปน ไตรสิกขา แต

บางสูตรก็ตรัสถึง ทาน ศีล ภาวนา ก็มี ซึ่งภาวนา
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ในเรื่องนี้ก็รวมไปถึง สมถะ และ วิปสสนา

 ๖. อาณตัติ  การแนะนาํใหละเวนความชัว่และ

กระทําความดี 

 ตัวอยาง
ปูชา จ ปูชนียานํ. (ขุ.ธ. ๒๕/๓/๔)
“การบูชาผูที่ควรบูชา”

จําแนกองคธรรม 
การบูชามี ๒ อยาง คือ

๑. อามิสบูชา การบูชาดวยวัตถุสิ่งของ 
หมายถึง กุศลเจตนาของปุถุชน หรือกิริยาเจตนา
ของพระอรหันต ในขณะใหทาน
 ๒. ธรรมบูชา การบูชาดวยการปฏิบัติธรรม 
หมายถึง กุศลเจตนาหรือกิริยาเจตนาในขณะ
รักษาศีลหรือเจริญภาวนาอันมีปุพพภาคปฏิปทา 
(การปฏิบัติเบื้องตนคือวิปสสนา) เปนเบื้องตน 
มรรคผลเปนทามกลาง และนิพพานเปนที่สุด
 ตัวอยางในขอนี้ก็คือ ปูชา จ ปูชนียาน ํ การ
บูชามี ๒ อยาง คอื อามสิบูชา และ ธรรมบูชา  ซึง่
เราไดเรียนกันมาแลว ทีนี้ เราจะจําแนกอัสสาทะ
เปนตนอยางไร  การบูชาผูที่ควรบูชา  เวลาที่เรา
บูชาดวยสิ่งของก็ตาม เราดูที่องคธรรม  กอนท่ี
จะจําแนกตามเนตติปกรณ เราตองดูองคธรรม
ดวยวา ถาผูบูชาเปนปุถุชนหรือพระเสกขะก็เปน 
กศุลเจตนา  ถาผูบชูาเปนพระอรหนัตกเ็ปน กริยิา
เจตนา ธรรมบูชาก็เหมือนกัน เปนกุศลเจตนาหรือ
กิริยาเจตนาก็ได ในหนังสือเนตติหารัตถทีปนี 
ของทานอาจารยมหาวิสุทธาราม ทานเปนสังฆราช
นิกายชเวจิน ของพมา นาจะประมาณ ๑๕๐ ป
มาแลว  ทานจาํแนกเปน อสัสาทะ เปนตนได  คอื 
เวลาทีเ่ราบูชา  เราเกิดความสขุโสมนสัและสงัขาร
ที่มีในภูมิ ๓  เราเห็นดอกไม อามิสบูชา เราบูชา
พระพุทธเจาดวยดอกไม ดวยนํา้กต็าม และสงัขาร  
นํา้ ดอกไม เหลานีก็้เปนอฏิฐารมณทีเ่ราบชูา และ

สภาวะทําใหเหลาสัตวยินดีคือ ตัณหา ก็เหมือน
กัน บางทานที่บูชาพระพุทธเจาดวยน้ํา ดวย
ดอกไม ก็ตาม และปรารถนาใหตนไดเกิดในภพภูมิ
ที่ดี ก็ถือวามี ตัณหา เปนตัวกระตุน  ตามหลัก
อภิธรรมที่กลาววา ปุริมา ปุริมา อกุสลา ธมฺมา 
ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ธมฺมานํ เกสฺจิ 
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุศลที่เกิดกอนๆ 
เปนเหตใุหเกิดกุศลบางอยางทีเ่กิดภายหลงัๆ โดย
ความเปนอุปนิสสยปจจัย ก็เหมือนกับพระนาง
สุมนาในอรรถกถาธรรมบทที่บูชาพระพุทธเจา
ดวยดอกมะล ิ แลวอธิษฐานวา ขอใหเกิดชาตหินา
หนใด ใหมีนามวา สุมนา และมีผิวงามเหมือน
ดอกมะลิน้ี น่ีก็มีการกระตุนเตือนดวยตัณหา
ความพอใจในภพชาติ  จะเห็นวา ตัณหา ก็ทําให
เราเกิด อัสสาทะ ไดเหมือนกัน

อาทีนวะ โทษ คืออะไรบาง คือสังขารทุกข 
ขณะที่เรามีอัสสาทะ ในเวลาที่เราบูชาพระพุทธเจา
ดวยอามิสบูชา ธรรมบูชา ก็ตองมีสังขารทุกข คือ
มีการเกิด แก เจ็บ ตายอยู 
 ในทานสูตร อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต  
พระพุทธเจาตรัสไวเกี่ยวกับเร่ืองของการใหทาน 
มีอยู หลายประเภทดวยกัน การใหทานดวย
ความคิดวาเราจะไดรับความสบายใจ ความสุขใจ 
ความแชมชืน่ใจกม็ ี ใหทานดวยคิดวาการใหทานนี้
เปนธรรมเนียมสืบทอดมาจากตระกูลของเรา  
เปนส่ิงที่บิดามารดาสอนไวจึงใหทานก็มี หรือ
ใหทานดวยคิดวาสมณพราหมณเหลาน้ีหาเลี้ยง
ชีพเองไมได ตองยังชีพดวยผูอื่นใหทานก็มี หรือ
ใหทานดวยคิดวาเราจะไดรับผลบุญไปเกิดเปน
มนุษยหรือเทวดา ไดรับภพสมบัติ โภคสมบัติ 
รูปสมบัติ ในชาติตอไปจึงใหทานก็มี  หรือใหทาน
ดวยคิดวา การใหทานเปนคําสอนของพวกฤๅษี
ในสมัยกอนพุทธกาล มีชื่อวา อัฏฐกะ วามกะ 
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วามเทวะ ยมทัคคิ อังคีรสะ ภารทวาชะ วาเสฏฐะ 
กัสสปะ และ ภคุ ฤ ๅษีเหลานี้ เปนผูที่แตงพระเวท  
แตวาพระเวทที่ฤๅษีแตงไมเหมือนกับพระเวท
ในปจจุบัน ในอรรถกถากลาววาฤๅษีเหลานี้เปน
ผูที่บรรลุอภิญญา สามารถที่จะยอนอดีตไปตรวจ
ดูคําสอนของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาได 
แลวแตงพระเวทใหสอดคลองกับคําสอนของ
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา แตวาตอนหลัง
คําสอนของฤๅษี เหลานี้ก็เริ่มเลือนหายไป พอ
รุนหลังก็แตงปรับปรุงพระเวทใหม มีการบูชายัญ
บาง ฆาสัตวบาง มากมายดวยกัน ขัดแยงกับ
คําสอนของศาสนาพุทธ  ซึ่งเหตุขอที่ ๕ นี้ก็คือวา 
ใหทานดวยคิดวาฤๅษีเหลานั้นไดสอนไววา จงให
ทาน เราก็เจริญรอยตามคําสอนของฤ ๅษีเหลานั้น 
เหตุของการใหทานมีอยู ๕ อยางดวยกัน แตวา
พระพุทธเจาก็ตรัสไวในพระสูตรนั้นวา  หากเรา
ใหทานดวยเหตุ ๕ อยาง อยางใดอยางหนึ่งนี้ 
ถอืวาเปนทานทีมี่อานิสงสนอย เพราะอะไร เพราะ
ยังตองเวียนตายเวียนเกิดอยู  ยังมีสังขารทุกขอยู  
ยังไมสามารถพนไปจากทุกขได แลวพระพุทธเจา
ตรัสทานที่สูงสุดวา ทานที่ใหนั้นจะตองเปนบาท
ฐานของสมถะและวิปสสนา  คือใหทานแลวเกิด
ปติปราโมทย แลวกําหนดรูปติปราโมทยนั้นเปน
อารมณ เจริญสมถะวิปสสนาจนกระทั่งบรรลุ
ธรรมเปนพระอริยบุคคลและบรรลุฌานดวย คือ 
เปนพระอริยบุคคลดวยเปนผูบรรลุฌานดวย ทั้ง 
๒ อยาง และเมื่อบุคคลดังกลาวนั้นไปเกิดเปน
พรหมในพรหมโลกแลว เรียกวาฌานอนาคามี
คําวา ฌานอนาคามีนี้ มีความหมายวา แมบุคคล
นั้นอาจจะไมบรรลุเปนพระอนาคามีที่แทจริง  
เพราะพระอนาคามีนี้อาจจะไปเกิดในช้ันสุทธาวาส
ก็ได หรือไปเกิดในรูปภูมิ อรูปภูมิ ภูมิใดภูมิหนึ่ง 
ก็ไดท่ีตนปรารถนา ตามอํานาจของฌานที่ตน

บาํเพญ็มา แตวาอาจจะเปนเพยีงพระโสดาบนักไ็ด 
แตวาพระโสดาบันทีเ่ปนพระอรยิบคุคลบรรลฌุาน
แลวน้ัน จะไมกลับมาสูกามภูมิอีก บุคคลเหลานี้
เรียกวา ฌานอนาคามี ซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจา
ประสงคว า ใหบุคคลน้ันไดบรรลุธรรมเปน
พระอริยบุคคลดวยบรรลุฌานดวย ไปเกิดใน
พรหมโลก ไมตองมาเกิดในกามภูมิอีก นี้คือเพื่อ
ที่จะใหเขาไมตองไดรับสังขารทุกขตอไป แตวา
ถึงแมวาจะเกิดเปนพรหมในพรหมโลก สังขาร
ทุกขก็ยังมีอยู   เพียงแตว าไม กลับมาเกิดใน
กามภูมอีิก และเมือ่ปรินิพพานไปแลว สงัขารทกุข
จึงหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง หรือหากวาในชาตินี้เขา
ไดปฏิบัติธรรมอยางธรรมบูชา จนกระทั่งบรรลุ
เปนพระอรหันตแลว อาทีนวะก็จะไมเกิดขึ้นมา 
เพราะไมตองเวียนตายเวียนเกิดอีกนั่นเอง
 เมื่อก้ีพูดถึงเรื่องอัสสาทะวา แมเราจะบูชา
พระพทุธเจาดวยอามสิบชูา หรอืวาธรรมบชูา หาก
ยังตองเวียนตายเวียนเกิดสังขารทุกขก็ยังมีอยู
   ในเรื่อง อัสสาทะ นี้ สภาวะทําใหเหลาสัตว
ยินดีก็คือตัณหา แตไมมีวิปลาสดวย เพราะใน
ขณะท่ีเราทําอามิสบูชา ธรรมบูชา เราเกิดกุศล
จิต วิปลาส ๓ ก็เกิดไมได เพราะวิปลาส ๓ นั้น
เกดิรวมกับอกุศลจิต  ดงัน้ันจึงมเีพยีงตณัหาอยาง
เดียวไมมีวิปลาสดวย
  อาทีนวะ โทษในเรื่องนี้ก็คือสังขารทุกข แต
ไมใชทกุขเวทนา เพราะเวลาทีเ่ราบชูาพระพทุธเจา
เราเกิดสุขเวทนา เราไมไดเกิดทุกขเวทนา 

นิสสรณะ คือ อริยมรรคและการพนทุกข 
นี้ก็เหมือนกัน สําหรับผูที่ปฏิบัติธรรม 
 ผละ จดุมุงหมายของการบชูาผูทีค่วรบชูา คอื 
ผลจิตตุปบาท และอานิสงส เปนตน จุดมุงหมาย
สุดทายในการที่เราบูชา ก็คือ เกิดผลจิตตุปบาท 
บรรลเุปนพระอรหันตน่ันเอง และทีส่าํคญัคือการ
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พนไปจาก อัตตานุวาทภัย เปนตน ๔ อยาง คือ 
อัตตานุวาทภัย ปรานุวาทภัย ทัณฑภัย ทุคติภัย   
 อุปายะ หมายถึงวา เวลาที่เราบูชา ก็มีจุด
มุงหมายอยู ๔ อยางดวยกนัตามสมควรแกเนือ้หา
ในพระสูตรนี้ และอุปายะ วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
ความดับทกุข คอื การบชูา อปุายะขอแรก คอื ศีล 
สมาธิ ปญญา แตวาพอเราจําแนกจริงในเรื่องนี้ 
คือการบูชา ถาเปนอามิสบูชา ก็จัดเปนทาน ถา
เปนปฏิบติับชูา กจ็ดัเปนสมาธิกบัปญญา สองอยาง 
แตความจริงแลว เวลาที่เราบูชาพระพุทธเจา 
ก็ถือวาเปนศีลไดดวย เพราะเราไมไดทําผิดศีล
อะไร ศีลมีอยู ๕ อยางดวยกัน ในเนตติปกรณ
กลาวไววา ศีลมีอยู ๕ อยาง คือ ๑. ปกติศีล
ศีลโดยปกติ เปนศีลของพระอริยบุคคลโดยปกติ  
๒. สมาทานศลี ศลีโดยการสมาทาน ทีเ่ราสมาทาน
จากพระพทุธรปู สมาทานจากพระสงฆ  ๓. จติต-
ปสาทะ ความผองใสแหงจิต คือเวลาที่เราบูชา
พระพุทธเจาดวยดอกไม หรือเวลาที่เราฟงธรรม 
เปนตน  แมวาในตอนนั้นผูฟงธรรมจะไมไดรับศีล
โดยตรงก็ตาม เมื่อมีความผองใสแหงจิต ก็ถือวา
มกีารรกัษาศลีได จะเห็นไดในเรือ่ง สนัตตอิาํมาตย 
ในอรรถกถาธรรมบท ก็บรรลุธรรมไดเหมือนกัน 
โดยที่ยังไมไดสมาทานศีล คือทานเสียใจมากที่
นางนักฟอนซึ่งเปนภรรยาเปนลมตาย จึงเขาไป
เฝาพระพทุธเจา ไดฟงพระพทุธเจาแสดงธรรมแค
บทเดยีวกม็จีติผองใส ไดบรรลธุรรมเปนพระอรหนัต 
โดยไมไดมกีารสมาทานศลี นีค้อื จติตปสาทะ เปน
ความผองใสแหงจิต  ๔. สมถะ คือเวลาเจริญสมถะ
ภาวนาก็นับวาเปนการสมาทานศีลเหมือนกัน  
๕. วิปสสนา คือในขณะเจริญวิปสสนา ดังนั้น 
ปฏิบัติบูชาก็ถือวาเปนไดทั้งศีล สมาธิ ปญญา

อาณตัต ิเปนการแนะนําใหบูชาผูที่ควรบูชา 
จะเหน็ไดวาในภาษาบาลนีัน้ พระพทุธเจามักไมได

ตรสัคําทีเ่หมอืนกบัแสดงการบงัคบั หรอืการแนะนํา
โดยตรง เชน ในมงคลสูตร อเสวนา จ พาลานํ - 
การไมคบคนพาล ปณฺฑิตานฺจ เสวนา - การ
คบหากับบัณฑิต ปูชา จ ปูชนียานํ - การบูชาผูที่
ควรบูชา เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ - ทั้งสามอยางนี้เปน
มงคลอันสูงสุด จะเห็นไดวาพระพุทธเจาไมได
แสดงการบังคับวาจงหลีกเลี่ยงคนพาล จงคบหา
บัณฑิต จงบูชาผูที่ควรบูชา อาจจะเปนเพราะวา
เปนความไพเราะสละสลวยในภาษาบาลีก็ได แต
คนฟงก็เขาใจไดวาควรทําอะไร แมจะไมไดเปน
คําแนะนําโดยตรง เพราะวาในภาษาบาลีนี้คํา
แนะนําจะใชเปนปญจมีวิภัตติ และคําที่ลงปญจมี
วิภัตตินี้ อาจตีความไดวาเปนการบังคับก็ได คือ
ในคํากิริยาที่ลงปญจมีวิภัตติ มีความหมายอยู 
๒ อยาง อาจจะเปน อาณัตติ คือเปนการสั่ง การ
บังคับ หรือเปน อาสิฏฐะ คือเปนความปรารถนา
ก็ได  ซึ่งหากวาใช ปญจมีวิภัตติ ซึ่งแปลวา “จง” 
คนฟงอาจจะเขาใจวาเปนการบังคับ จึงไดใช
คํานามซึ่งเปนคํากลางๆ 
 จะเห็นไดวาคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ก็มีลักษณะทํานองนี้ สพฺพปาปสฺส อกรณํ - การ
ไมทาํบาปทัง้ปวง อันน้ีใชคาํวา “การ” ไมใช “จง” 
กุสลสฺส อุปสมฺปทา - การยังกุศลใหถึงพรอม  
สจิตฺตปริโยทปนํ - การยังจิตของตนใหผองใส  
เอต ํพทุธฺาน สาสน ํ- นีค้อืคาํสอนของพระพทุธเจา
ทั้งหลาย จะเห็นไดวาในประโยคนี้ทานใชเปน 
“การ” ไมใชเปน “จง” เพราะวาหากใชปญจมวีภิตัติ 
ก็จะเปน “จง” จะเปนการแสดงการบังคับ การ
บังคับกับการเชื้อเชิญใชวิภัตติเดียวกัน ก็เลยใช
เปนคํานามกลางๆ ไป ดังนั้น ปูชา จ ปูชนียานํ
- การบูชาผูที่ควรบูชา ก็เหมือนกัน คือเปนการ
แนะนําใหบชูาผูทีค่วรบชูาน่ันเอง อยางไรก็ตามใน
พระสูตรในบางสูตร ก็มีเรื่องของการแนะนํา เชน 
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ปาโณ น หนฺตพฺโพ - บุคคลไมพึงฆาสัตว  ไมควร
ฆาสัตว ในพระสูตรหลายสูตรก็มีอยูโดยตรง อทินฺนํ 
น อาทาตพฺพํ - ไมพึงถือเอาทรัพยที่ผูอื่นไมไดให  
แปลวา “พึง” หรือ “ ควร” ใชในกรณีแนะนํา ไม
ไดใชในลักษณะของปญจมี คือการสั่ง การบังคับ  

การรวมอัสสาทะเปนตนเขาในอริยสัจจ ๔

  วิธีรวมอัสสาทะเปนตนเขาในอริยสัจจ ๔  
อัสสาทะ นับเขาในสมุทยสัจจ  เพราะสมุทยสัจจ
ก็คือตัณหา โทษและผละ เขาในทุกขสัจจ เพราะ
ทุกขสัจจ องคธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ คือ รูป 
เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ แลวอปุาทานขนัธ 
๕ กบั ขันธ ๕ ตางกันอยางไร ตางกนัคอื อปุาทาน
ขนัธ ๕ เปนขนัธ ๕ ทีเ่หลาสัตวยดึติดวาเปนตัวตน  
องคธรรม คือโลกียจิต ๘๑  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘
ไมใชเปนจิต ๘๙ ท้ังหมด เพราะรวม โลกุตตร-
จิต ๘ ดวย ดังนั้น อารมณของการปฏิบัติธรรมนี้
จะตองเปนโลกียจิตเทานั้น เพราะเราไมสามารถ
ท่ีจะเพง โลกุตตรจิต ได โลกุตตรจิตไมไดเปน
อารมณของการปฏบิตัธิรรม  สิง่ทีจ่ะตองรบัรูกค็อื 
โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  พระพุทธเจา
จึงไดตรัสเปนอุปาทานขันธ ๕  แตวาในพระสูตร
ทั่วไป ก็ตรัสสั้นๆ วาขันธ ๕ แตวาหมายถึง 
อุปาทานขันธ ๕  โทษและผละ อยูในอุปาทาน
ขันธ ๕  นิสสรณะ อยูในนิโรธสัจจ คือนิพพาน
นิสสรณะที่เปนความดับทุกข  คือสภาวะดับทุกข 
นับเขาในนิโรธสัจจ  ถาเปนเหตุแหงการออก
จากทุกข คือ อุปายะและอาณัตติ นี่ปรากฏใน
มรรคสัจจ เพราะวานิสสรณะที่เปนเหตุแหงการ
ออกจากทกุขนีก็้คอืมรรคญาณ ๔ โพธปิกขยิธรรม 
และอนุปสสนา ๔  
 ใน เทสนาหาระ นี้ ในเวลาที่เราอานพระ-
สตุตนัตปฎก ใหเราฝกฝนจาํแนกวา องคธรรมของ

เน้ือหาน้ีคอือะไร จากนัน้นํามาสรปุลงในอรยิสจัจ 
๔ วา อัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะ เปนตน 
นับเขาในอริยสัจจประเภทไหน 

หาระที่ ๒ วิจยหาระ

 วิจยหาระ คือแนวทางในการจําแนก มี ๑๑ 

อยาง อธิบายยอๆ มี ๑. ปทวิจัย เปนการจําแนกบท

โดยศัพทและโดยอรรถตามหลักภาษา ถาไมเขาใจ

หลักภาษา จะไมสามารถเขาใจได จําแนกตามหลัก

ภาษากอน  ๒. ปญหาวิจยัจาํแนกคาํถามวา ธรรมะขอนี้ 

เปนคําถามแบบไหน  ๓. วิสัชชนาวิจัย การจําแนก

คําตอบ  ๔. ปุพพาปรวิจัย การจําแนกขอความ

กอนและหลัง จับคูคําถามคําตอบใหสอดคลองกัน 

เพื่อศึกษาความเปนเอกภาพของคําหนาและคําหลัง

ซ่ึงเปนคาํถามและคําตอบทีไ่มขดัแยงกนั  ๕. อัสสาท-

วิจัย การจําแนกอัสสาทะ เชน ตัณหาเปนสภาวะ

ทําใหยินดี สวนสุขเวทนาเปนสภาวะที่น ายินดี  

๖. อาทนีววจิยั การจาํแนกโทษ เชน ธรรมนีเ้ปนทกุข

ทุกข วิปริณามทุกข หรือสังขารทุกข  ๗. นิสสรณวิจัย 

การจําแนกนิสสรณะ เชน พระนิพพานเปนสภาวะ

พนจากทุกข สวนมรรคเปนเหตุใหพนทุกข  ๘. ผลวิจัย 

การจําแนกจุดมุงหมาย เชน การปฏิบัติธรรมสงผล

ใหพนจากทุคติ หรือขามพนความตายได  ๙. อุปาย

วิจัย  การจําแนกอุบาย เชน การหยั่งเห็นความ

ไมเที่ยงเปนตน วิปสสนาญาณตั้งแตนิพพิทาญาณ

เปนตนไป หรือศรัทธาและสติที่บุคคลอบรมไวใน

ขณะเจรญิวปิสสนาภาวนา เปนเหตแุหงความหมดจด  

๑๐. อาณัตติวิจัย การจําแนกการชักชวน เชน การ

ชักชวนใหเวนจากบาปหรือชักชวนใหเห็นโลกวา

วางเปลา  ๑๑. อนุคีติวิจัย การจําแนกโดยอางพระ-

พุทธพจนซึ่งกลาวไวในพระสูตรที่กําลังอธิบายอยู 

หรือเปนพระพุทธพจนในพระสูตรอื่นที่นํามาอางไว 

๖๗๓๘



 ขอ อัสสาทวิจัย อาทีนววิจัย จนถึง อาณัตติ
วิจัย เปนการนํามากลาวซํ้าอีก นํามาสรุปความ
เทสนาหาระ สวนขอวิจัยก็คือเวลาที่อธิบาย
พระสูตรใดพระสูตรหนึ่ง ควรอางพระสูตรอื่น
มาดวยวาพระสูตรนี้ สอดคลองกับพระสูตรไหน 
หากมีความเขาใจพระไตรปฎก จะทําใหความ
เขาใจของเรากระจางมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเขาใจ
วาพระสตูรนีส้อดคลองกบัพระสตูรนี ้พระสตูรนัน้
สอดคลองกับพระสูตรนี้อยางไร สามารถอางอิง
พระสูตรไดมากมายดวยกัน การที่จะจําไดแบบนี้
ตองมี สติปญญาที่จําไดดวย 
 ตอนเรียนหนังสืออยูหลวงพอเคยสอนไว ที่
พมามีสามเณรโขงรูปหนึ่ง นอนคลุมโปงทั้งวัน
ไมยอมทองหนังสือ เณรองคอื่นเขาทองหนังสืออยู 
อตโฺถ อกฺขรสฺาโต, อกขฺราปาทโย เอกจตตฺา-
ลสี,ํ ตตฺโถทนตฺา สรา อฏ. ทองกจัจายนสตูร เณร
โขงนอนคลุมโปง ไมสนใจใคร อาจารยบังคับให
ทอง เณรโขงไมยอมทอง คนอื่นถามวา สามเณร
ทําไมไมทองหนังสือ เณรโขงตอบวา “พอลืมไปก็
เหมือนกัน” เลยไมทอง พมามีคําพังเพยซึ่งแปล
เปนภาษาไทยวา “ตองไดอาคมถึงจะเปนอาคะ” 
อาคม คือ ตํารับตําราที่เราทองบนกัน เรียกวา 
อาคมะ หรือ อาคม ตองไดอาคมจึงจะเปนอาคะ
คือ ถาอยากเกงตองทองใหได ตองใหอยูที่ปลายลิ้น
ใหได ถาไมอยูที่ปลายลิ้น อยูแตในตํารา พอจะใช
ขึ้นมาทองไมไดก็คือจบเลย 

ตัวอยาง
 ปูชา จ ปูชนียานํ. (ขุ.ธ. ๒๕/๓/๔)
 “การบูชาผูที่ควรบูชา”
  ๑. ปทวจิยั พดูถงึเรือ่งหลักภาษา บทวา ปูชา
ชื่อวา เปน ศัพท มีการตั้งรูปวิเคราะหวา ปูชนํ 
ปูชา ดวย นักเรียนที่เรียนบาลีอานจะเขาใจ ถา
ไมเรยีนบาลจีะไมเขาใจ และจดัเปน ศพัทประเภท 

จิตตชศัพท อริยศัพท และ มาคธศัพท มิลักขะ – 
ชาวดอย เปรยีบเสมอืนเปนชนพืน้เมอืงของอนิเดยี 
ซ่ึงในอรรถกถาน้ันไดบอกวา ภาษาบาลเีปนภาษา
อรยิะ เปนภาษาของชาวเผาอารยนันัน่เอง ชาวเผา
อารยันสมัยกอนถือวาเปนชาวเมืองผูเจริญแลว 
เปนโปรี ภาษาบาลีถือวาเปนโปรี ภาษาของชาว
เมอืง ในเรือ่งนี ้ภาษาบาลเีปนภาษาของชาวอารยนั 
เปนภาษาชาวเมือง ไมใชภาษาของชาวมิลักขะ  
 มิลักขะเปนชาวอินเดีย ชาวอินเดียมีเปน
รอยๆ พันๆ เผาดวยกัน ในอรรถกถาบอกวา 
ไมใชภาษาของชาวกริาตะ คาํวา กริาตะ ตาํราพมา
ของอาจารยอภยารามสยาดอ แปลวา เปนภาษา
ของชาวกะเหรี่ยง ตอนอาตมาไปเรียนที่พมา 
พระกะเหรีย่งบอกวารบัคําแปลนีไ้มได และบอกวา 
กิราตะ แปลวา ภาษาพมา
 ในสมัยกอนอรรถกถากลาววา ในสมัยน้ัน 
ภาษาอินเดียมี ๑๐๑ ประเภทดวยกัน แตตอน
นี้คงเปนพันๆ อยางแลว ที่เหลือเปนการจําแนก
ตามหลักภาษาเปน บทนาม เปนตน 

๒. ปญหาวิจัย จําแนกคําถามวา คําถาม
มีอยู ๕ อยาง ขอความนี้เปนคําถามประเภทไหน 

๖๗ ๓๙



รวมไปถึงคําตอบดวยวาคําตอบก็มีอยู ๔ อยาง 
คําตอบที่พระพุทธเจาตอบเปนคําตอบประเภท
ไหน ถาเขาใจจะสามารถเขาใจเนื้อหาไดกระจาง
ชัดเจนมากขึ้น 

๓. ปุพพาปรวจิยั เปนการพจิารณาขอความ
หนากับขอความหลัง วาสอดคลองกันอยางไร
 และ ๑๑. อนุคีติวิจัย นี่สําคัญ ถาเขาใจ
พระสูตรอื่นๆ ก็สามารถนํามาประมวลกับพระสูตร
อื่นได วาพระสูตรนี้สอดคลองกับพระสูตรอื่น
อยางไรบาง ซึ่งถามีความเขาใจพระสูตรดีก็จะยิ่ง
เขาใจมากขึ้น อยางเชนที่ไดกลาววาการใหทานมี
อยู ๕ อยาง พระพุทธเจาตรัสไววาบุคคลใหทาน 
๕ อยางเหลานี้ ๕ อยางแรกไมมีอานิสงสมากมาย 
ตรัสวาการใหทานท่ีบุคคลใหทานแลว ไปเกิดใน
พรหมโลกไมมาสูโลกมนุษยอีก ไมมาสูกามภูมินี้
อีก จึงเปนทานที่สูงสุด แตพออาตมาอานแบบนี้
แลวงง ไมเขาใจวาใหทานแลวไปเกิดในพรหมโลก
ไดอยางไร ถาอานในขอความพระสูตรไมวาใครก็
ไมเขาใจทั้งนั้น ตองไปอานอรรถกถาดู 
 อรรถกถาบอกวาที่กลาววา ใหทานแลว
ไปเกดิในพรหมโลกนัน้ หมายความวา อาศยัฌาน
เปนบาทฐาน กาํหนดรูปติปราโมทย เม่ือกําหนดรู
ปติปราโมทย เจริญสมถะและวิปสสนาควบคู
กันไป จนกระทั่งบรรลุเปนพระอริยบุคคลบรรลุ
ฌาน จึงไปเกิดในพรหมโลกและไมตองลงมา
เกิดในโลกมนุษยอีก ถาดูฎีกาของอังคุตตรนิกาย 
ทานอธิบายละเอียดมากข้ึน วาการกําหนดรูปติ
ปราโมทยนี้ก็เปนอารมณของวิปสสนาเหมือนกัน 
เวลาทีใ่หทานแลวอาจจะกาํหนดรูปตปิราโมทยได 
ซึ่งดูตรงนี้เราสามารถเทียบเคียงขอความจาก
พระสตูรได คอืในพระสูตรบางสูตรทีพ่ระพทุธเจา
ตรสัวา “ภกิษใุนศาสนานี ้อรยิสาวกในศาสนานี ้ได
เจรญิพระพทุธคณุแลวเปนผูหมดจดจากกเิลส” ใน

อรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวาเวลาเจริญพระพุทธ-
คณุจะเกดิปตปิราโมทย เมือ่กาํหนดรูปตปิราโมทย 
ก็สามารถบรรลธุรรมเปนพระอรยิบคุคลได เพราะ
ปติปราโมทยถือวาเปนองคฌานอยางหน่ึง (แต
ตอนนั้นยังไมบรรลุฌาน ปติ จึงยังเปนเจตสิก
ดวงหน่ึง) เปนสิ่งที่มีกําลังแกกลา เปนเจตสิกที่
ปรากฏชัดเจนแกนักปฎิบัติ เม่ือปติปราโมทย
ปรากฏชัดเจน ตอนนั้นรูสึกอิ่มใจที่อก เย็นวาบ
ตามตัวก็มี แลวเรากําหนดรูความรูสึกเย็นวาบ
ตามตัว ความแชมชื่นทางใจ ก็เกิดวิปสสนาญาณ 
ทีรู่เหน็ความเกดิดบัของปตปิราโมทย รูเหน็ความ
ดับไปของปติปราโมทย ตามหลักของภังคญาณ
เปนตน แลวบรรลุธรรมได นี่คือการที่เราสามารถ
เทยีบเคยีงพระสตูรตางๆ เขาดวยกัน อนคุติีวิจัย มี
อยู ๓ อยาง นอกจากนั้นก็มี อัสสาทวิจัย อาทีนว-
วิจัย เปนตน จนถึงอาณัตติวิจัย ถือวาจบ วิจยหาระ 
ที่ ๒ อยางคราวๆ ใหนักเรียนไดสามารถศึกษา
ดวยตัวเองได

หาระที่ ๓ ยุตติหาระ

 ยุตติหาระ คือแนวทางในการแยกแยะ
ความเหมาะสมโดยศัพทและอรรถวา เนื้อหาใน
พระสตูรทีเ่รากําลงัพดูถงึน้ี มคีวามเหมาะสม โดย
ความหมายอยางไร โดยเนื้อหาอยางไร โดยศัพท
อยางไร โดยอรรถอยางไร เชน ปูชา จ ปูชนียานํ 
มีความเหมาะสมโดยอรรถ ความเหมาะสมโดย
ศัพทและอรรถ ถาเปนความเหมาะสมโดยศัพท 
ถือวาเปนการจําแนกตามหลักภาษา คือ เปน 
จิตตชศัพท เปน อริยศัพท เปน สยาทยันตบท
เปนบทที่ลงนามจตุตถีวิภัตติ เปนตน นักเรียน
ที่ไมไดเรียนภาษาบาลีก็ตองผานไป สวนความ
เหมาะสมดวยอรรถ ถือวาเปนการเหมาะสมดวย
อรรถตามเนือ้หา ตามบรบิททีกํ่าลงักลาวถงึวาคือ
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อยางไรบาง เชน ปูชนียานํ บุคคลที่ควรบูชาคือ
พระพุทธเจาเปนตน มิใชหมายถึงเดียรถียบุคคล 
มปูีรณกสัสปะ เปนตน คอืเปนการเจาะจง ในการ
เจาะจงกลาวถึงส่ิงท่ีควรกลาววา เนื้อหาที่เรากําลัง
กลาวนั้นพูดถึงใคร หรือเรื่องอะไรอยางเจาะจง 
เพราะคําวา ปูชนียานํ เปนคํากลาวโดยทั่วไป
วา ผูที่ควรบูชาไมไดระบุวาคือใคร ดังนั้นคํานี้
จึงหมายถึงพระพุทธเจา เปนตน พระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา พระสาวก รวมไปถึงพระเจา
จักรพรรดิ เพราะวาอัฐิของพระเจาจักรพรรดิ 
ควรที่จะสรางเจดียเปนที่บูชาได แบบนี้ในภาษา
บาลีเรียกวาเปนอภิเธยฺยตฺถ มีความหมายวา 
เปนเนื้อความที่ศัพทสื่อถึงวาคืออะไร ไมใชหมาย
ถึงคนท่ัวไป เชน พุทฺโธ มีรูปวิเคราะหตามหลัก
ภาษาวา พุทฺธตีติ พุทฺโธ - ผูรู ชื่อวา พุทธะ และ
ใครคือผูรู ความหมายคือ ภควา – พระผูมีพระภาค 
ไมใชหมายถึงบัณฑิต หรือคนอื่นที่มีความรูทั่วไป 
แตหมายถึงพระพทุธเจาเทานัน้ คอื อภเิธยยฺตถฺ - 
เนื้อความที่ศัพทสื่อถึง เชนเดียวกัน นอกจากนั้น 
อรรถของวภิตัติ เน้ือความของวิภัตต ิกเ็หมอืนกนั 
มีอรรถอะไรบางเปนตน เหลานี้ คือการจําแนก
ความเหมาะสมโดยศัพท และโดยอรรถ ซึ่งการ
จําแนกความเหมาะสมโดยศัพทนั้นตองเกี่ยวกับ
ภาษา โดยอรรถก็เกี่ยวกับหลักภาษาเหมือนกัน 
ถึงแมไมเขาใจหลักภาษาอยางละเอียด ถาเรารู
วาคืออะไร หมายความถึงใคร ก็ใชไดเหมือนกัน 

หาระที่ ๔ ปทัฏฐานหาระ

 ปทัฏฐานหาระ คือ แนวทางในการแสดง
ปทัฏฐาน คือเหตุใกล โดยอนุโลมนัยและปฏิโลมนัย 
ซึ่งหาระนี้เปนการช้ีแจงเหตุใกลของส่ิงตางๆ 
สังเกตดูจะพบวา ในอรรถกถาฎีกามีการอธิบาย
ปทัฏฐานอยูโดยท่ัวไป เหตุใดจึงเปนเชนนี้เพราะ

อะไร ในคําแปลอรรถกถาจะมีคําวา “เพราะ”
อยู คําที่แสดงวาเพราะก็ตาม เนื่องดวยก็ตาม 
เนื่องจากก็ตาม นี่คือเปนการแสดงปทัฏฐานของ
พระอรรถกถาจารยโดย อนุโลมนัยก็ตาม หรือ
ปฏิโลมนัยก็ตาม เชน นโม พุทธฺสสฺ ขอนอบนอม
พระพุทธเจา องคธรรมคืออะไร คือ มหากุศล
จิตตุปบาท ที่มี สัทธา เปนประธาน หมายถึงวา 
เปนการนอบนอมของคนทั่วไปที่เปนปุถุชนและ
พระเสกขะ ปทฏัฐานคอือะไรบาง  โยนิโสมนสกิาร 
เปนปทัฏฐานแก มหากุศลจิตตุปบาท การฟงธรรม 
เปนปทัฏฐานแก โยนิโสมนสิการ การคบหาสัตบุรุษ 
เปนปทัฏฐานแก การฟงธรรม เปนตนนี้ ก็มีทั้ง
สายดีและสายไมดี ถาสายไมดีก็ยอมฆาสัตว องค
ธรรมคือ อกุศลจิตตุปบาท ที่มีโทสะเปนประธาน 
ก็จําแนกวา อโยนิโสมนสิการ เปนปทัฏฐานแก 
อกุศลจิตตุปบาท เพราะเราไมมีโยนิโสมนสิการ 
จึงเกิดอกุศลจิตตุปบาทได การไมไดฟงธรรม 
เปนปทัฏฐานแก อโยนิโสมนสิการ การไมคบหา
สัตบุรุษ เปนปทัฏฐานแก การไมไดฟงธรรม 
อโยนิโสมนสิการ ถือวาเปนการไมใสใจดวย
ปญญา การไมใสใจดวยปญญาคืออะไร คือการ
ไมพิจารณาบาปบุญคุณโทษนั่นเอง 
 เมื่อกอนเคยมีหลวงพี่รูปหน่ึงโทรมาถามวา 
“พระอาจารยครับ ผมรูวาอะไรดีอะไรไมดี รูวา
การกวาดวัดเปนสิ่งที่ดี รูวาทําสิ่งนั้นดีแตขี้เกียจ
ทํา พอขี้เกียจทํา ไมอยากทํา แลวจะทํายังไงดี 
สวดมนตเปนสิง่ทีด่ ีแตขีเ้กียจสวดมนตทาํยงัไงด”ี 
ตอบวา “อันนี้คือ อโยนิโสมนสิการ เราตองมี
โยนิโสมนสกิาร องคธรรม คอื ปญญาทีเ่กิดรวมกับ
มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต และเกิดปญญา
พจิารณาวา การสวดมนต การปฎิบตัธิรรม การน่ัง
กรรมฐาน เปนสิง่ทีด่ ีโดยเฉพาะอยางยิง่ มโนธรรม
คือความรูสึกผิดชอบชั่วดี เหมือนกับเปนสิ่งเตือน
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อยูในใจของเรา เปนโยนิโสมนสิการ ถาเราไมมี
สิ่งนี้ ก็เปน อโยนิโสมนสิการ อะไรเปนเหตุเกิด
ของอโยนิโสมนสิการ คือการไมไดฟงธรรม เม่ือ
ไมไดฟงธรรมก็ไมเกิดปญญาตางๆ ขึ้นมา แลว
ทําไมจึงไมไดฟงธรรม เพราะวาไมคบหาสัตบุรุษ 
 อยางในตอนน้ี ทุกทานกําลังเกิดมหากุศล
จิตตุปบาทอยู เพราะมีโยนิโสมนสิการ การศึกษา
เนตติปกรณ เปนสิ่งที่มีประโยชนใหเกิดปญญา 
เมือ่เกดิปญญา ในตอนนีเ้รากาํลังฟงธรรมอยู การ
คบหาสัตบุรุษคือคนสอน เปนปทัฏฐานแกการ
ฟงธรรม เพราะถาผมไมมาวันนี้ คงไมไดฟงธรรม
เรื่องเนตติปกรณ  
 ตัวอยาง 
 ปูชา จ ปูชนียาน ํองคธรรม ไดแก จิตตุปบาท
ท่ีเปนกุศลและกิริยาจิต (กิริยาจิตคือมหากิริยา
จิตตุปบาทนั่นเอง) โดยมีเหตุใกล คือ โยนิโส
มนสิการ เปนปทัฏฐานแกจิตตุปบาท ปทัฏฐาน
โดยปฏโิลมนยั แสดงยอนกลับจากปลายขึน้ไปหา
ตนของโยนิโสมนสิการ คือการฟงธรรม ปทัฏฐาน

แหงการฟงธรรม คือการอาศัยสัตบุรุษ หรือไดแก 
การคบหาสตับรุษุน่ันเอง ปทฏัฐานของการคบหา
สัตบุรุษ คือการอยูในสถานที่อันสมควร เพราะ
วาเรามีสถานที่ของธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม
แหงน้ีเปนสถานที่สัปปายะ ทุกทานไดมาอาศัย
สถานท่ีสัปปายะ อยูในสถานที่ที่สบาย อยูใน
หองแอร มีไมโครโฟน โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร 
เราไดอยูในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ีสําคัญคือ มี
ปุพเพกตปุญญตา ไดบําเพ็ญบุญไวแตปางกอน
ดวย ถาไมไดบาํเพญ็บญุไวคงไมไดมาเจอกัน และ
ยังมีอนุโลมนัยดวย (แสดงจากตนไปหาปลาย
ตามลาํดบั) อนุโลมนัยเริม่ตัง้แต ปพุเพกตปญุญตา
เปนเหตุ ปฏิรูปเทสวาสเปนผล ปฏิรูปเทสวาส
เปนเหตุ การคบสัตบุรุษเปนผล ไลลงมาจนถึง
โยนิโสมนสิการเปนเหตุ การบูชาเปนผล เปนการ
แสดงโดยปทัฏฐาน โดยอนุโลมและปฏิโลม

หาระที่ ๕. ลักขณหาระ

 ลักขณหาระ คือ แนวทางในการแสดงธรรม
อ่ืนที่มิไดกลาวไวโดยตรง ซ่ึงมีลักษณะเสมอกัน 
ความหมายของลักขณะ คือ ลักษณะรวมกันใน
หลายสิ่ง โดยมีการดําเนินไปรวมกัน หรือการ
มีหนาที่เสมอกัน เปนตน ความรูเรื่องลักษณะ
รวมน้ีมีความสําคัญมาก เพราะชวยใหเขาใจ
ขอความที่กลาวไวเพียงสั้นๆ แตหมายรวมไปถึง
สิ่งอื่นที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้ยังเปนประโยชน
ตอความเขาใจแกนธรรมและการปฏิบัติธรรม 
 ลักขณหาระ จําแนกออกเปน ๕ อยาง
ดวยกัน คือ ๑. สหจริตา ดําเนินไปรวมกัน เชน 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฌานที่ไมมีสัญญา
หยาบและมีสัญญาละเอียดเปนที่ตั้ง แมจะกลาว
ถึงสัญญาอยางเดียว ยังรวมไปถึงเจตสิกอื่นๆ อีก
ดวย เพราะดําเนินไปรวมกับสัญญา เชน เจตสิก
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อื่นเกิดรวมกับสัญญาได เพราะสัญญานี้เปน 
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ดังนั้น แมจะกลาวถึง
สัญญา ยังหมายรวมถึงเจตสิกอื่นที่เกิดรวมกัน
ได ๒. สหกิจจตา มีหนาที่เสมอกัน เชน ทท ํ

มิตฺตานิ คนฺถติ - ผูใหยอมผูกมิตร ก็รวมถึง
สังคหวัตถุอื่นไดดวย เพราะวามีหนาท่ีเสมอกัน 
รวมไปถงึ ปิยวาจา อตัถจริยา สมานัตตตา เพราะ
เปนสังคหวัตถุเหมือนกัน ๓. สมานเหตตุา การมี
เหตุเสมอกัน เชน ผสสฺปจจฺยา เวทนา - เวทนา
ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย แมจะกลาวถึง 
เวทนาก็รวมถึงสัญญา เปนตน ที่เกิดจากผัสสะได 
เพราะมีเหตุเสมอกัน ๔. สมานผลตา การมีผล
เสมอกัน ความเปนผลเสมอกัน เชน อวิชชฺาปจจฺยา 

สงขฺารา - สังขารยอมเกิดขึ้น เพราะอวิชชา
เปนปจจัย แมจะกลาวถึงสังขาร แตก็ยังรวมถึง
ตัณหาและอุปาทาน เปนตน ที่เปนผลของอวิชชา
เหมือนกัน อันนี้รวมเอาผลได ๕. สมานารัมมณตา
การมีอารมณเสมอกัน เชน รูป  อสฺสาเทติ 
อภินนฺทติ. ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ – บุคคลยอม
เพลิดเพลินยินดีรูป ราคะยอมอาศัยรูปน้ันเกิดข้ึน 
แมประโยคนี้จะกลาวถึงราคะก็รวมเอาเวทนา
เปนตนอีกดวย เพราะมีอารมณเสมอกับราคะที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยรูป 
 ในเรื่องนี้ บางทานอาจสงสัยวา ตอนที่
อุปติสสปริพาชก ฟงธรรม เย ธมมฺา เหตปฺุปภวา 

- ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด เตสํ เหตุ ํ

ตถาคโต อาห - พระตถาคตตรสัถึงเหตเุกดิของธรรม
เหลานัน้ เตส�จฺ โย นิโรโธ - ตรัสถงึความดับของ
ธรรมเหลานั้น เอว ํวาท ีมหาสมโณ - พระมหา
สมณะมีวาทะอยางนี้ ในประโยคนี้คําวา เย ธมมฺา 

เหตุปฺปภวา - ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด 
กลาวเปนทุกขสัจจ และอุปาทานขันธ ๕ แต
ความจริงแลว แมวาทานอัสสชิจะกลาวคาถานี้ 

โดยไมไดเจาะจงวาธรรมเหลาใด คาถานี้ไมได
บอกวา คือ ขันธ ๕ หรืออุปาทานขันธ ๕ บอกเพียง
แควา เย ธมมฺา ไมบอก เย ขนธฺา ถาบอก เย ขนธฺา

ขึ้นมาจะเขาใจงายกวาไหม แตวาเราตองดูวาทาน
อัสสชิพูดใหใครฟง ไมใชพูดใหเราฟง ถาพูดให
พวกเราฟงนี่ตอง เย ขนธฺา ถึงจะรูเรื่อง เย ธมมฺา

ไมรูเรือ่ง แตทานพดูใหอปุตสิสปรพิาชก ทีจ่ะเปน
อัครมหาสาวกฝายขวาฟง พอทานบอก เย ธมมฺา

ขึ้นมาอุปติสสปริพาชกก็รูเลย วาคือขันธ ๕ หรือ
อุปาทานขันธ ๕ กลาวถึงทุกขสัจจนั่นเอง
 เตส ํเหตุ ํตถาคโต อาห - กลาวถึงเหตุเกิด
ของธรรมเหลาน้ัน ถากลาวถึงเหตุเกิดเราคงฟง
ไมรูเรื่อง ตองบอก เตสํ ตณฺหํ ตถาคโต อาห ดวย 
ไมงั้นฟงไมรูเรื่อง แตพระสารีบุตรหรืออุปติสส-
ปริพาชกรู ว าคืออะไร เราสามารถตีความได
ตามหลักของยุตติหาระ วาคืออะไร ตรงน้ีทาน
อุปติสสปริพาชกเขาใจตามหลักยุตติหาระ วา
ธรรมเหลาใดคืออุปาทานขันธ ๕ เหตุเกิด คือ 
ปญหาตามหลักของยุตตหิาระ และ เตส�จฺ โย 

นิโรโธ - ตรัสถึงความดับ คือนิพพาน ความดับ
รูปนาม ซึ่งในเรื่องนี้ไมไดกลาวถึงอริยมรรคมี
องค ๘ แตวาอุปติสสปริพาชก สามารถรูไดวาจะ
ตองกําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ และทานอาจจะ
กาํหนดรูตามปตปิราโมทยหรอืสภาวะเหน็ สภาวะ
ไดยิน เปนตน ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปติปราโมทย มักเปนอารมณหลักของ
การปฏิบัติธรรม มักปรากฏชัดเจนมากที่สุด คือ
การเจริญอริยมรรคมีองค ๘ และไดบรรลุธรรม
    ตามหลักของ ลักขณหาระ แลว แมวาจะ
ไมไดกลาวถึงมัคคสัจจ แตรวมเอามรรคสัจจได 
โดยมหีนาทีเ่สมอกนั เพราะหนาทีข่องอรยิสจัจ ๔ 
แตละอยางมีหนาที่ตางกัน โดยองครวมนั้น เรียก
วา อภิญเญยยธรรม - ธรรมที่พึงรูยิ่ง ธรรมที่
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พึงรูดวยปญญาอันยิ่งทั้ง ๔ อยางเหลานี้ ช่ือวา 
อภิญเญยยธรรม ดังนั้น แมกลาวถึง ทุกขสัจจ 
สมทุยสัจจ นโิรธสจัจ กย็งัรวมถงึมรรคสจัจ เพราะ
มีหนาที่เสมอกัน คือมีหนาที่ที่ตองรูดวยปญญา
อนัยิง่เหมือนกัน นีค่อืสาเหตทุีอ่ปุตสิสปรพิาชกได
เขาใจมรรคสัจจตามหลักของลักขณหาระ 
 ถาเราดูเรื่องของศีล ๕ ศีลขอ ๔ มีขอเดียว 
คือ มุสาวาทแตวาในเรื่องของ อาชีวัฏฐมกศีล 
มีศีล ๘ คือ หลีกเลี่ยงจากการฆาสัตว ลักทรัพย 
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูด
คาํหยาบ พดูเพอเจอ ประกอบอาชพีทีท่าํรายผูอืน่ 
(มิจฉาชีพ) รวม ๘ ขอ ซึ่งศีลขอ ปสุณวาจา ผรุส
วาจา สัมผัปปลาปะ ๓ ขอนี้ อยูในอาชีวัฏฐมกศีล 
ไมอยูในศีล ๕ แตถือวาในศีล ๕ นั้น ขอ ๔ มุสา
วาทาเวรมณี รวมถึงการเวนจากการพูดสอเสียด 
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไดอีก ๓ ขอดวยกัน 
เพราะวาในอรรถกถาไดกลาววา อาชีวัฏฐมกศีล
นั้น ก็คือเบญจศีลนั่นเอง ไมไดตางกัน ไมไดเปน
ศีล ๘ ตามหลักนี้ ถือวาเรารวมได เพราะมีผล
เสมอกัน คือมีผลที่เผ็ดรอนเสมอกัน จะพูดเท็จ 
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ เหลานี้ให
ผลเปนความเผด็รอน เปนความทกุข ในภพนีแ้ละ
ภพตอไปเหมอืนกนั เปนการรวมเขาตามหลักของ 
ลักขณหาระ

หาระที่ ๖. จตุพยูหหาระ 

     จตุพยูหหาระ คือแนวทางในการอธิบายวิธี 
๔ กลุม ไดแก ๑. เนรุตตะ รูปวิเคราะห ๒. อธิป-
ปายะ ความมุงหมายของพระพุทธเจาหรือพระ
สาวกในพระสูตรนั้นๆ ๓. นิทานะ เหตุของการ
แสดงธรรม คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทูลถาม
ปญหาพระพุทธเจา หรือพระองคทรงแสดงธรรม
โดยปรารภบุคคลหรือเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่ง 

๔. ปุพพาปรสนธิ การเชื่อมโยงพระสูตรหนา
ซ่ึงกําลังกลาวถึงกับพระสูตรหลังที่นํามาอางอิง
เปนสาธก หรือการเชื่อมโยงขอความหนากับ
ขอความหลังในพระสูตรเดียวกัน

ในจตุพยูหหาระ  รูปวิเคราะหเปนหลัก
ภาษา ถานักศกึษาไมเขาใจรปูวิเคราะห ไมไดเรยีน
หลักภาษาโดยละเอียด ก็ผานไป ไมเปนไร แตถา
เราเขาใจโดยละเอียด จะทําใหเราเขาใจตําราได
ชัดเจนมากขึ้น เพราะรูปวิเคราะหในภาษาบาลี
มี ๓ อยาง คือ สมาส ตัทธิต กิตก โดยที่ สมาส 
เปนการยอบทนาม ๒ บทเขาดวยกัน ตัทธิต 
เปนการลง ตัทธิตปจจัย ที่ใชแทนบทนาม แสดง
ความหมายของบทนามได และกิตก แสดงสา
ธนะ เก่ียวกับผูทํา เปนตน อธปิปายะ จุดมุงหมาย
หรือวาเหตุของการแสดงธรรมวามีอะไรเปนเหตุ  
นิทานะ แสดงเหตุแหงการแสดงธรรมวา ปรารภ
ใคร เปนตน ปุพพาปรสนธิ เชื่อมโยงพระสูตรนี้
กับพระสูตรอื่นตอไป ถาเราเขาใจแบบนี้จะทําให 
เรายิ่งเขาใจพระสูตรไดกระจางชัดเจนขึ้น 

หาระที่ ๗. อาวัฏฏหาระ

 อาวัฏฏหาระ เปนแนวทางในการเวียนไป
สูธรรมที่เสมอกันและธรรมท่ีตรงกันขาม เวลาที่
เราอานพระสูตรสูตรหนึ่ง เราตองเทียบเคียงกับ
พระสูตรอ่ืนดวย วาอะไรเสมอกัน อะไรตรงกัน
ขามกัน จะทําใหเราไดเขาใจหลักธรรมไดชัดเจนขึ้น 
 ตัวอยาง 
 ปูชา จ ปูชนียานํ คือ ปทัฏฐานของการบูชา 
คือ โยนิโสมนสิการ เปนตน ปทัฏฐานของการไม
บูชา เวียนไปหาธรรมที่ตรงกันขาม ปทัฏฐานของ
การบชูา คอืโยนิโสมนสกิาร จนถงึจตจัุกกสมัปตติ 
เปนตน ตามสมควร ปทัฏฐานของการไมบูชาคือ 
อโยนิโสมนสกิาร เปนตน ซึ่งตรงกันขามกับการ
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บูชา ทําใหเราไดเขาใจถึงธรรมะที่ตรงกันขาม 
ถาเราอางตัวอยางจากพระบาลีได จะยิง่ทาํใหเรา
เขาใจชัดเจนขึ้น

หาระที่ ๘. วิภัตติหาระ

 วิภัตติหาระ คือ แนวทางในการจําแนก
ขอความในพระพุทธพจน ออกเปน ๕ อยาง คือ 
สภาวธรรม เหตใุกล ภูมิ ความเปนธรรมโดยทัว่ไป 
และไมทั่วไป วาอะไรคือสภาวธรรม อะไรคือเหตุ
ใกล อะไรคือภูมิ อะไรคือสภาวะธรรมทั่วไปและ
ไมท่ัวไป อะไรคือเหตุใกลทัว่ไปและไมทัว่ไป อะไร
คือภูมิโดยทั่วไปและไมทั่วไป เปนคําอธิบายยอๆ 
วากุศลจิตเสมอกับกุศลจิต ตรงขามกับอกุศลจิต 
อกุศลธรรม เปนตน เหตุใกลของกุศลคืออะไร 
เหตุใกลของอกุศลคืออะไร ภูมิคืออะไร ภูมิของ
กุศลคือความเปนปุถุชน เปนตน ความเปนธรรม
ทั่วไปและไมทั่วไปคืออะไร 
 ตัวอยาง
 ปูชา จ ปูชนียาน.ํ จําแนกโดยทั่วไปและ
ไมทั่วไปได คือคําอธิบายโดยยอของวิภัตติหาระ 
ใหเราจําแนกวา สภาวธรรม คืออะไร องคธรรม
คืออะไร อะไรคือเหตุใกล อะไรคือภูมิ และชื่อ
หรือบุคคลโดยท่ัวไปและไมทั่วไปดวย ซึ่งหาระน้ี
อาจจะยงัไมสาํคญัมากเทาไร ไมสาํคญัเหมอืนกบั 
เทสนาหาระ ยุตติหาระ ปทัฏฐานหาระ ลักขณ-
หาระ ๔ หาระดวยกันที่ใชมาก 

หาระที่ ๙. ปริวัตตนหาระ

 ปริวัตตนหาระ คอื แนวทางในการเปลีย่นไป
ในทางตรงกันขาม เปนการเสนอเนื้อหาหรือ
ความคิดที่ตรงกันขามกับเร่ืองที่ตองการอธิบาย 
เพื่อทําใหผูศึกษามีความคิดกวางไกลออกไป อัน
จะเอ้ือใหเขาใจสภาวธรรมตามความเปนจริง

อยางสมบูรณ เชน ถาในพระสูตรกลาวถึงเรื่องกุศล 
ผูอธิบายธรรมควรอธิบายเรื่องอกุศล เพื่อชวยให
เขาใจเรื่องนี้ไดชัดเจน
 ตัวอยาง
 ปูชา จ ปูชนียานํ. การบูชา คือ อามิสบูชา
และธรรมบูชา มีโยนิโสมนสิการเปนมูลเหตุ เมื่อ
บุคคลมีโยนิโสมนสิการแลว อโยนิโสมนสิการยอม
หายไป เมื่ออโยนิโสมนสิการหายไป อกุศลธรรม
ทัง้หลายอันมอีโยนิโสมนสกิารน้ันเปนมลูเหตยุอม
หมดไป เมื่ออกุศลธรรมทั้งหลายหมดไป กุศลธรรม
อันไมมีโทษยอมเจริญขึ้น เปนแนวทางในการ
เปลี่ยนไปทางตรงกันขาม ซึ่งอาจจะยังไมคอย
สําคัญมากเทาไร

หาระที่ ๑๐. เววจนหาระ

 เววจนหาระ คือ แนวทางในการแสดงคํา
ไวพจน หรือคําพองความ คือคําที่มีความหมาย
อยางเดียวกัน คําไวพจนน้ัน มีประโยชนหลาย
อยาง โดยสรุปคือทําใหเขาใจขอความกระจาง
ชัดเจนมากขึ้น มีคําไวพจนอยูมากมายดวยกัน 
จะเหน็ไดวาเวลาทีส่วดธรรมจกัรฯ จกขฺุ ํ อทุปาท,ิ 

าณํ อทุปาท,ิ ปฺา อทุปาท,ิ วิชชฺา อทุปาท,ิ 

อาโลโก อทุปาท ินี่คือ เววจนหาระ จกขฺุ ํอทุปาท ิ

- จักษุเกิดข้ึนแลว ทําไมจักษุเกิดขึ้น จักษุคือ
อะไร จักษุนี้ไมใชมังสะจักษุ ไมใชตาเนื้อ าณ ํ

อทุปาท ิ– จักษุคือปญญาจักษุ  ปฺา อุทปาทิ-
ปญญาก็เปนคําไวพจนของญาณ วิชฺชา อุทปาทิ-
วิชาความรู เปนความรูภายในที่เกิดขึ้นจากความ
เขาใจจากการบรรลุธรรม ไมใชเปนความรูที่เปน
สุตมยปญญาจากการฟง หรือ จินตามยปญญา 
ความรูจากการทําความเขาใจหาเหตุผล อาโลโก 
อุทปาทิ - แสงสวางเกิดขึ้น คือ ปญญานั้นเปรียบ
เสมือนแสงสวางที่กําจัดความมืดนั่นเอง ถือเปน 
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เววจนหาระ ซึ่งเปนเรื่องของหลักภาษา นักเรียน
อานเองได 

หาระที่ ๑๑. บัญญัติหาระ

 บัญญัติหาระ คือ แนวทางในการแสดง
บัญญัติ เปนการวิเคราะหความหมายของคําหรือ
ขอความดวยการอธิบายความหมายที่นาจะเปน
ไปไดอยางละเอียดทุกแงมุม 
 เรื่องนี้ เกี่ยวกับบัญญัติ บัญญัตินั้นตองรู
พระอภิธรรมดวยวา เปนบัญญัติแบบไหน เปน
สัททบัญญัติ - บัญญัติคือเสียง หรือ อัตถบัญญัติ
- บัญญัติคือบุคคลสิ่งของ ตองจําแนกไป อภิธัม-
มตัถสงัคหะปรจิเฉทที ่๘ กลาวไวโดยละเอยีดแลว 
เปนเร่ืองของนิกเขปบญัญตั ิตชัชาบญัญัต ิอปุาทา-
บัญญัติ อุปนิธาบัญญัติ เปนตน ที่ใชมากมี สมุห-
บัญญัติ สันตติบัญญัติ เปนบัญญัติที่กลาวไวตาม
หลักภาษา เปนบัญญัติหาระ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของสัททบัญญัติ คือคําส่ือความหมาย หรือคํา
บัญญัติบุคคล สิ่งของ ก็ตาม จําแนกตามบัญญัติ
หาระได แตวาการจําแนกตามบัญญัติหาระนี้ 
ไมคอยสําคัญมากนัก 

หาระที่ ๑๒. โอตรณหาระ

 โอตรณหาระ คือ แนวทางในการหยั่งลงสู 
ขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย และปฏิจจสมุปบาท 
ทําใหเราไดเขาใจหลักธรรมมากขึ้น
 ในหาระนี้ไดแนะนําวา ความเขาใจธรรมะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดลึกถึงแกนจะนํา
ไปสูความเขาใจธรรมอื่นๆ ไดทั้งหมด โดยเนน
ความเขาใจสภาวธรรมเรื่องขันธ อายตนะ ธาตุ 
อินทรีย และปฏิจจสมุปบาท โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ควรจะมีความเขาใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเปน
อยางดีวา หลักธรรมขอนี้ นับเขาในขันธกี่ขันธ 

นับเขาในอายตนะประเภทไหน เชน การบูชาผูที่
ควรบูชา การบูชาเปนขันธอะไร อายตนะอะไร 
ธาตุไหน อนิทรยีไหน เปนปฏจิจสมปุบาทอยางไร 
การจําแนกธรรมดังกลาวน้ี ตามหลัก ๕ อยาง
เหลานี้ เชน การบูชาผูที่ควรบูชา การบูชา องค
ธรรมคือวิญญัติรูป เพราะเราตองเคลื่อนไหว 
ตองยกมือขึ้นมา เอานํ้าถวาย เอาขาวถวาย และ
มจิีตตปุบาทดวย ผูทีค่วรบชูาเปนคณุวสิฏิฐบคุคล 
เชน พระพุทธเจา เปนตน ที่ควรบูชา นี่คือขันธ 
การหยั่งลงสู ขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย ปฏิจจ-
สมุปบาท เปนโอตรณหาระที่ ๑๒

หาระที่ ๑๓. โสธนหาระ

 โสธนหาระ คอื แนวทางในการตรวจสอบบท 
และใจความของบทในคําถาม และคําตอบตาม
สมควร
 โสธนหาระ นําเสนอวิธีการอธิบายความคิด
ใหชัดเจน แบงออกเปน ๒ วิธี คือ 
 ๑. ปทโสธนะ การตรวจสอบบท เปนวิธี
อธิบายพลความในแตละประโยค
 ๒. อารมัภโสธนะ การตรวจสอบใจความ เปน
วิธีสรุปใจความของประโยคทั้งหมดในพระพุทธ
พจนนั้นๆ เปนหาระที่ดีอยางหนึ่ง แสดงวาสมัย
กอนทานพระกัจจายนะมีวิธีการคิดแบบอธิบาย
พลความกับใจความมาแลว ถาเขาใจตรงนี้ 
เราก็จะอานตาํราบาลไีดกระจางมากขึน้ รูวาอะไร
คือพลความ อะไรคือใจความ เชน ปูชา คือการ
ตรวจสอบ ชื่อวาปทสุทธิ การตรวจสอบบท และ
อารมัภสทุธิ การตรวจสอบใจความ ทาํใหเนือ้ความ
สมบูรณ สวน ปูชนียานํ ปทสุทธิ การตรวจสอบ
บทเปนพลความ คอืการบชูาผูทีค่วรบชูา การบชูา
เปนใจความ ผูที่ควรบูชาเปนพลความ ทําใหเรา
ไดเขาใจเนื้อหาไดกระจางขึ้น สังเกตวา นักเรียน
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บางทีเราเรียนหนังสือมา อานประโยคหนึ่งแลว
จับใจความไมเปน วาใจความประโยคนี้คืออะไร 
แตถาเรียนรูโสธนหาระ เราจะรูจักฝกจับใจความ
ใหไดวาใจความคืออะไร การที่เราจับใจความได
เปนความรูที่สําคัญมากอยางหนึ่ง ตอนที่ไปเรียน
ที่มัณฑเลย มีหลวงพอรูปหนึ่ง ชื่อ อาจารยโอมาวี
ราภิวงศ ทานจับใจความเกงมาก ทานสอนปทรูป
สิทธิปกรณมี ๔-๕ บรรทัด ทานสรุปใจความเปน
ภาษาพมาแค ๔-๕ คํา วา ๕ บรรทัดนี้พูดอะไร 
ใหจําตรงนี้ใหไดเพราะวาเวลาสนามหลวงพมา
ออกขอสอบขึ้นมา จะออกยากมาก โดยเฉพาะการ
สอบในชั้นอภิวังสะ จะออกขอสอบยาก แลวจะถาม
ใจความวาคอือะไร ถาสบัสน จะจบัใจความไมถกู 
ตอบไมได ทานสรุปใหวา ๕ บรรทัดนั้น มีใจความ
เพียง ๕ คําเทานั้น หาระนี้คือวิธีจับใจความ

หาระที่ ๑๔. อธิฏฐานหาระ

 อธิฏฐานหาระ คือ แนวทางในการแสดงโดย
สามัญทั่วไปหรือโดยพิเศษ จําแนกวาขอความ
ทัว่ไปคอือะไร ขอความพเิศษเจาะจงคอือะไร การ
บูชาเปนการบชูาในลกัษณะทัว่ไปกไ็ด เพราะเปน
อุตุชศัพท หรือจิตตชศัพท หรือบูชาเปนจิตตช-
ศพัททีม่ลีกัษณะทัว่ไป เพราะเน่ืองดวยมิลักขะศัพท 
เปนตน แมจะเปนบทโดยทัว่ไป แตวาตางกนั หรอื
วาโดยเจาะจง เปนสยาทยันตบท หมายถึงตาม
หลักภาษา การบูชาตามหลักของอธิฏฐานหาระ 
เปนหลกัภาษาเปนสวนใหญ เพราะวาจติตชศพัท 
อุตุชศัพท เหลานี้เปนหลักภาษา สยาทยันตบท ก็
เปนหลักภาษา

หาระที่ ๑๕. ปริกขารหาระ

 ปริกขารหาระ คือ แนวทางในการแสดงเหตุ
ปจจยั อะไรเปนเหต ุอะไรเปนปจจยั ซึง่คาํวา เหตุ 

และ ปจจยัน้ี มคีวามหมายเหมอืนกนับาง ตางกนั
บาง แลวแตฐานะ ความเหมาะสม เปนหาระที่
เก่ียวกบัเหตปุจจัยของเนือ้หาหลกัธรรมทีเ่รากาํลงั
อานอยู วามอีะไรเปนเหต ุอะไรเปนปจจัย เหตุ คอื 
เหตโุดยตรงทีท่าํใหเกดิสิง่นัน้ๆ สวนปจจยั คอื เหตุ
ทีป่ระกอบเขามาหรอืสภาวะแวดลอมทีช่วยหนุน
ใหสิ่งนั้นเกิดขึ้น เชน เมล็ดพืชเปนเหตุโดยตรงที่
ทําใหพืชเกิดขึ้นมาได แตดิน นํ้า แสงแดด เปน
ปจจัยเสริมที่ทําใหพืชเกิดขึ้นได

หาระที่ ๑๖. สมาโรปนหาระ

 สมาโรปนหาระ คือ แนวทางในการยกขึ้น
แสดงดวยเหตุใกล คําไวพจน การภาวนา และ
การละกิเลส หาระน้ีเปนตวัอยางของการนําเสนอ
แนวทางที่กลาวไวในหาระอื่นมาใชอธิบายความ
เรือ่งใดเรือ่งหน่ึง โดยเพ่ิมการเจรญิกุศลธรรม และ
การละอกุศลธรรม มี ๔ ลักษณะ คือ ปทัฏฐานะ
กลาวมาแลวใน ปทฏัฐานหาระ  คาํไวพจน กลาว
มาแลวในเววจนหาระ ทานนํามากลาวซํ้าอีก เพื่อที่
จะสรุปรวมกับการภาวนาและการละกิเลสรวมกัน 
ภาวนาทําใหเจริญขึ้น ขณะที่เจริญภาวนา กิเลส
ถกูละไปดวย เหมอืนกับความมดืเกิดรวมกับความ
สวางไมได 
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 ตัวอยาง   การบูชาผูที่ควรบูชา 
ปทัฏฐานสมาโรปนะ เหตุใกล กลาวมาแลว

ในปทัฏฐานหาระ เววจนสมาโรปนะ คําไวพจน 
กลาวมาแลวในเววจนหาระ ภาวนาสมาโรปนะ
เปนการยกธรรมฝายโวทานขึ้นมาแสดง ปหาน-
สมาโรปนะ ยกคาํฝายกเิลสทีค่วรละดวยการบชูา
มาแสดง
 ทีก่ลาวมาแลวนี ้เปนคาํอธิบายสรปุความของ
เนตตฺ ิ๑๖ อยาง นักเรยีนสามารถทีจ่ะนาํไปศกึษา
เพิม่เตมิได เพราะวาการสอนเพยีงคราวๆ ใชเวลา
ประมาณ ๒ ชัว่โมงนี ้มเีวลานอยไมสามารถอธิบาย
ใหละเอียดได ตามที่กลาวมาเปนเพียงเคาโครง 
คําสรุปความของเนตติปกรณเทานั้น 
 ถาม: คําวา นีติ ในภาษาบาลี กับคําวา นิติ
ในภาษาไทย ในคําวา โลกนิติ และคําวา เนตฺติ
ตางกันอยางไร 
 ตอบ: คําทั้งสองเปนคําไวพจนกัน เนตฺติ กับ 
นีติ เหมือนกัน ในไวยากรณมีคัมภีรเลมหน่ึงช่ือ 
สทฺทนีติ แปลวา แบบแผนแหงไวยากรณ เนตฺติ
ก็เหมือนกัน เปนแบบแผน ตางพระสูตรก็ใชคํา
ตางกัน แตมีรากศัพทอยางเดียวกันและมาจาก 
นี ธาตุ เหมือนกัน ติ ปจจัย เหมือนกัน แตวา นีติ
คงสระ อี ไว เนตฺติ เปลี่ยน อี เปน เอ แลวซอน 
ต เปน เนตฺติ แตความหมายเหมือนกัน แปลวา
แบบแผนบรรทัดฐาน  
 ถาม: จะนําเนตติปกรณมาเปนหลักในการ
จําแนก ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อยางไร 
 ตอบ: ตองเรียกวาโดยละเอียด ตองทําเปน
กัณฑๆ อยาง ทุกขสัจจ สมุทยสัจจ นิโรธสัจจ 
มรรคสัจจ ตองจําแนกออกทีละอยางๆ เชน
คําไวพจนของทุกข คืออะไร มีเปนพันๆ หนา 
รอยหนาไมพอ 
 ถาม: นําไปใชจริงใชไดหรือเปลา 

 ตอบ: ที่ใชจริงใชไดไมเทาไร ที่ใชจริงไดคือ 
เทสนาหาระ ยุตติหาระ ปทัฏฐานหาระ และ
ลักขณหาระ สําคัญที่ถาดูจากอรรถกถาฎีกา จะ
พบวาอรรถกถาฎีกา อธิบายปทัฏฐานหาระเปน
หลัก สังเกตดูใหดี มีคําวา “เพราะ” อยูดวย เชน 
ดูหนา ๑  ของเนตติปกรณ ดูปทฏัฐานหาระทีอ่รรถ
กถาอธิบายไวในเนตตปิกรณหนาแรก ทานบอกไว
ในอรรถกถา 
 ยํ โลโก ปูชยเต  สโลกปาโล สทา นมสสฺต ิจ
 ตสฺเสต สาสนวรํ วิทูหิ เยฺยํ นรวรสฺส.
 “บัณฑิตพึงเข าใจคําสอนอันดีงามของ
พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูอันชาวโลกพรอมทั้ง
ทาวโลกบาลบูชานอบนอมเปนนิตย [เพราะเปน
วิสัยแหงญาณอันประณีต]”
 มีวงเล็บเหลี่ยม [ ] มาแสดงเหตุ คือคําวา 
“เพราะ” น่ันเองเปนปทฏัฐานหาระ ทีพ่ระอรรถ-
กถาจารยอธิบายไว 
 อานตรงนี้พบวาในอรรถกถาฎีกา นิยมใช
ปทัฏฐานหาระเปนหลัก ถือวาเปนสิ่งที่มีจริง 
มใีชจรงิ รวมไปถงึลกัขณหาระ หาระอ่ืนๆ เราอาจ
จะไมไดมีประสบการณในการใชมากนัก ถาจะ
ใชไดจริงตองผานการฝกฝน ตองมีประสบการณ
ในการทํา ในการฝกหาระเหลานี้ แตถาดูในอรรถ
กถาฎีกา จะพบประปรายเกี่ยวกับหาระเหลานี้ 
 ถาม: เนตตปิกรณ นับเปนพระไตรปฎก หรอื 
เปนอรรถกถา
 ตอบ: เนตติปกรณเปนตําราอธิบายพระ
ไตรปฎกและเปนคู มือพระไตรปฎก แตไมใช
อรรถกถา ไมใชคู มืออรรถกถา อรรถกถากับ
พระไตรปฎกไมเหมือนกัน เนตติปกรณถือวาเปน
พระไตรปฎก อรรถกถาคอืคาํอธิบายพระไตรปฎก 
คัมภีรอรรถกถาใชหลักอธิบายตามเนตติปกรณ
นั่นเอง ฯ
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ปรุาณคมัภรี์

พระนางสิรมิหามายา ตอนท่ี ๒
จํารญู ธรรมดา   

บทนํา
เมื่อตอนเด็กๆ ขาพเจาเคยไดยินพระอาจารย

ใหญวัดทามะโอเลาใหฟงวา พระนางสิริมหามายา
พุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรง
มีพระชนมายุ ๕๕ พระชันษา จึงไดใหกําเนิด
พระโพธิสัตว และเสด็จสวรรคตเมื่อพระชันษา 
๕๖ ซ่ึงฟงดูแลวเหมือนจะเปนไปไดยาก แต
ความจริงแลว อะไรบนโลกใบนี้ลวนเปนไปได
ทั้งสิ้น แตขาพเจาก็สงสัยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
วา เหตุไฉนเร่ืองของพระนางสิริมหามายาพุทธ
มารดา จึงไมไดถูกเลาขานอยางจริงจังในวงการ
พระพุทธศาสนาทั้งที่พระนางเปนบุคคลสําคัญ คือ
สตรีหมายเลข ๑ ของเราชาวพุทธก็วาได 
     แตเมื่อไมนานมานี้ ขาพเจาไดมีโอกาสอาน 
คัมภีรเลมหนึ่ง ชื่อ “คัมภีร์สริิมหามายาเทวีวัตถุ”

ซึ่งตนฉบับเขียนเปนภาษาบาลี ไมทราบวาใครเปน
ผูรจนาและรจนาข้ึนในประเทศใด เพราะยังหา

หลักฐานที่มาไมพบ แตมีการแปลเปนนิสสยะฉบับ
ใหมโดยพระวิสุทธาจารมหาเถระ แหงสํานักมหา
วิสุทธาราม เมืองมัณฑะเลย เมื่อ ๑๐๐ กวาปที่แลว
     อนึ่ง แมวาตัวคัมภีรจะไมมีชื่อทานผูรจนา
ปรากฏ แตก็ไมไดหมายความวาคัมภีรนั้นไมนา
เชื่อถือ เพราะเม่ือพิจารณาดูจากทานผู แปล
นิสสยะฉบับใหมแลว ทานเปนปรมาจารย เปน
นักปราชญแหงพระพุทธศาสนาผู รจนาคัมภีร
ภาษาบาลีไวมากมาย เปนธงชัยแหงพระพุทธ
ศาสนาในประเทศพมาก็วาได ทานมีสมณศักดิ์
เปนสมเด็จพระสังฆราชแหงนิกายชวยเจง ซ่ึง
เปนนิกายธรรมยุตแหงสหภาพเมียนมา ขาพเจา
ทราบวาทานเปนอาจารยปูของพระอาจารยใหญ
วัดทามะโอ ซึ่งเปนพระอาจารยบาลีใหญของ
ขาพเจา นั่นหมายความวา ทานคือพระอาจารย
ทวดของขาพเจานั่นเอง



สกฺยราชาโนติลทฺธนามา

การไดพระนามวาเจาศากยะ
 ตโต ปรํ อมจฺจา เตสํ โปตกปตโร “อิเม วยปฺปตฺตา, สเจ ปตุ สนฺติเก วสนฺติ, โสป ปตา เตสํ 

อาวาหํ กเรยฺย. อิทานิ อมฺหากํว ภาโร”ติ มนฺเตตฺวา กุมาเรหิ สทฺธึ มนฺตยึสุ. 
 ๑. หลังจากนั้น เหลาอํามาตยผูเปนบิดาเลี้ยงของราชบุตรราชธิดาเหลาน้ัน ไดปรึกษากันวา 

“ท้ังราชบุตรและราชธิดาเหลานี้ ลวนเปนผูถึงวัยอันสมควร หากพวกเขายังอยูในสํานักของพระบิดา 
พระบดิาของพวกเขากค็งจะจดัการทาํอาวาหมงคล (การจัดหาคูสมรส) ใหแกพวกเขาแลว แตบดัน้ี ภาระ
ดังกลาว เปนหนาที่ของพวกเรา” เมื่อไดปรึกษากันแลว จึงไปปรึกษากับกุมารเหลานั้น 

กุมารา อาหํสุ “มยํ ราชธีตโร อิจฺฉามา”ติ. ราชธีตโรป “ราชปุตฺเต อิจฺฉามา”ติ อาหํสุ. 
กุมารทั้งหลายไดกลาววา “ขาพเจาทั้งหลายมีความปรารถนาท่ีจะแตงงานกับราชธิดา” แมพระธิดา

ก็กลาววา “ขาพเจาทั้งหลายก็ปรารถนาที่จะแตงงานกับพระราชบุตร”
“ราชปุตฺตา  ราชธีตโร  อุภโตสุทฺธิกา  มาติโต  จ  ปติโต จ ทุลฺลภา, ตุมฺเห  อฺมฺ 

ปยวาสํ  กเรยฺยาถา”ติ 
เมื่ออํามาตยเหลานั้นกลาววา “ทั้งราชบุตรและราชธิดา ลวนเปนผูบริสุทธิ์ทั้งสองฝาย ทั้งโดยฝง

ของมารดาและของบิดา ซึ่งนับวาหาไดยาก ดังนั้น จึงขอใหทานทั้งหลายจงทําการสมรสอยูรวมกันโดย
ฉันสามีภรรยา ดวยความรักตอกันและกันเถิด”

    อนึ่ง การประเมินคุณคาของตําราใดๆ นั้น
ยอมมีองคประกอบหลายอยางก็จริง แตหนึ่ง
ในนั้นคือดานเนื้อหาที่เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ทําใหตัวตําราสามารถมีอายุยืนยาวมาถึงปจจุบัน 
แมตาํรานัน้จะไมปรากฏช่ือของผูเขยีนก็ตาม คมัภรี
สิริมหามายาเทวีวัตถุนี้ มีลักษณะเชนเดียวกัน 
 ขณะท่ีขาพเจากําลังคนหาขอมูลบางอยาง
เกิดเหลือบไปเห็นคัมภีร นี้ในรูปของไฟล pdf 
อยูในเครื่อง iPad คูใจของขาพเจา เม่ือเปดดู
จึงเห็นวามีท้ังตนฉบับบาลีและคําแปลนิสสยะ
ภาษาพมา ดูแลวระลึกถึงคุณของมารดาจึงได
ตั้งใจอานดูจากตนฉบับที่เปนภาษาบาลี เห็นวา
เปนตัวเขียนจึงไดต้ังใจอานดูจากตนฉบับที่เปน
ภาษาบาลี (อักษรพมา) แลวจึงไดปริวรรตเปน
บาลีอักษรไทย เขียนสงใหเจาหนาที่โครงการ
จัดสรางพระไตรปฎก ชวยพิมพลงคอมพิวเตอร 

สวนคําแปลน้ันขาพเจาไดทยอยแปลออกเปน
ภาษาไทย ทัง้นีโ้ดยเทียบเคยีงกับฉบับนสิสยะภาษา
พมาของพระอาจารยมหาวิสุทธาราม
      วันหนึ่งเมื่อไดคุยกับบรรณาธิการวารสาร
โพธิยาลัยจึงไดเลาเรื่องนี้ใหเธอฟง เธอมีความ
สนใจคัมภีรนี้มาก จึงไดชักชวนใหเขียนลงเปน
บทความในวารสารโพธิยาลัย ขาพเจายินดีที่จะทํา
เพราะเห็นวาเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพร
พระเกียรติคุณของพระพุทธมารดาให พุทธ-
ศาสนิกชนชาวไทยไดรับรู คัมภีรนี้จึงไดแปลเปน
ภาษาไทย และตีพิมพขึ้นเปนครั้งแรกในวารสาร
โพธิยาลัย สําหรับเนื้อเรื่องจะสนุกหรือมีสาระ
อยางไรนั้น ขอใหทุกทานคอยติดตามไดตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปครับ

ดวยความปรารถนาดี
จํารูญ ธรรมดา ผูปริวรรตและแปล

๖๖๕๐



เต กุมารา เชฏภคินึ มาตุฏาเน เปตฺวา เอเกโก ชาติสมฺเภทภเยน เอเกกาย ภคนิยา สทฺธึ  
สํวาสมกรึสุ.

 ราชบตุรทัง้หลายเหลานัน้ไดแตงตัง้พระภคนีิคนโตไวในฐานะมารดา,  ราชบตุรแตละองคไดทาํการ
อภิเษกสมรสกับพระภคินีของตนแตละองค เพราะกลัวชาติตระกูลจะสูญพันธุ

ตทา  กปลอิสิ  อาจริโย  หุตฺวา  เตสํ  อตฺถํ  ธมฺมฺจ  อนุสาสิ. 
๒. ครั้งนั้น กบิลฤษีผูเปนพระโพธิสัตว ทําหนาที่เปนอาจารยอบรมสั่งสอนทั้งอรรถคดี (ผล) และ

ธรรมคดี (เหตุ) แกราชบุตรเหลานั้น
เต โพธิสตฺตํ อาจริยํ กตฺวา จตุปจฺจเยหิ อุปฏหึสุ. เต โพธิสตฺตสฺส โอวาเท ตตฺตา, อคฺค-

ปเทเสตตฺตา, สกลชมฺพุทีเป อิสฺสรา อเหสุ.  
ราชบตุรทัง้หลายเหลานัน้ไดยกพระโพธิสตัวเปนอาจารย อปุถมัภดวยจตปุจจัยทัง้หลาย เนือ่งจาก

วาพระราชบุตรเหลานั้นดํารงอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวและอาศัยอยูในภูมิประเทศอันประเสริฐ 
จึงไดเปนบุคคลผูยิ่งใหญทั่วชมพูทวีป

เต ราชาโน ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒมานา เตสฺจ ปุตฺตนตฺตปนตฺตา, ยาวชฺชตนา ปรํปราย กปล-
วตฺถุสฺมึ  นคเร  ราชาโน  อเหสุ. 

อนึ่ง ขณะที่พระราชาเหลานั้น เจริญรุงเรืองดวยบุตรและธิดาทั้งหลายอยูนั้น พระโอรสพระนัดดา
และพระปนัดดาของพวกเขาทั้งหลายเหลานั้นก็ไดครองอํานาจเปนพระราชาในนครกบิลพัสดุสืบทอด
ราชบัลลังกตอๆ กันมาจวบกระทั่งปจจุบัน

เต  สากวนสณฺเฑ  วสิตตฺตา  โอกากรฺา  เตสํ  ชาติสมฺเภทภเยน  อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ  
สํวาสวเสน “สกฺกา วตา”ติ  สมฺภาวิตตฺตา จ “สกฺยราชาโน”ติ  ลทฺธนามา อเหสุ. 

เนือ่งจากพระราชาทัง้หลายเหลานัน้ไดอาศัยอยูทีด่งแหงไมสาละ และเปนผูทีไ่ดรับการยกยองจาก
พระเจาโอกากราชวา “เปนผูชางกลาเสียเหลือเกิน” อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไดใชชีวิตรวมกันฉันสามี
ภรรยากับพี่หญิงนองหญิงของตน เพียงดวยเหตุผล คือ กลัวจะสูญพันธุชาติตระกูลของพวกเขา ดังนั้น 
พระราชาเหลานั้น จึงไดมีพระนามวา “เจาศากยะ”

อยํ สกฺยราชูนํ อุปฺปตฺติ. 
ที่กลาวมานี้คือพระราชประวัติของเจาศากยะ

อาคตา ยาว เวสฺสนฺตรา

จากพระเจามหาสัมมตะถึงพระเวสสันดร 
(กระทั่งถึงพระเจาชาลี พระเจาสิวิวาหนะ พระเจาสีหัสสระ พระเจาสีหหนุ)
สกฺยราชาโน ปรํปราย อาคตา ยาว เวสฺสนฺตรา โหนฺติ, ตสฺมึ เวสฺสนฺตรมหาราเช ธมฺเมน สเมน 

รชฺชํ  กาเรตฺวา  สตฺตสตฺตกมหาทานํ  ทตฺวา  ยาวตายุกํ  ตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติเต  ชาลิกุมาโรป  
กณฺหาชิณาย  สทฺธึ  รชฺชํ  กาเรสิ. 

๓. อนึ่ง เจาศากยะทั้งหลาย ไปครองบัลลังก สืบทอดพระราชสันตติวงศตอๆ กันมากระทั่งถึงยุค

๖๖ ๕๑



ของพระเจาเวสสันดร พระเจาเวสสันดรมหาราชนั้น เมื่อพระองคทรงครองแผนดินโดยทศพิธราชธรรม 
ทรงประกอบมหาทานอันยิ่งใหญตลอด ๔๙ วัน ทรงดํารงอยูจนสิ้นพระชนมายุขัยเสด็จสวรรคตบังเกิด
ที่สวรรคชั้นดุสิตแลว พระราชโอรสนามวา ชาลี ก็ไดเสกสมรสกับพระราชธิดากัณหาชิณา และเสด็จขึ้น
ครองราชยแทน 

ตโต ชาลิรฺโ ปุตฺโต สีวิวาหโน นาม รชฺชํ กาเรสิ. ตโต สีวิวาหนสฺส ปุตฺโต สีหสฺสโร นาม 
รชฺชํ กาเรสิ. ตสฺส สีหสฺสรฺโ ปุตฺตนตฺตปนตฺตา เทฺวอสีติ สหสฺสานิ ราชาโน อาคตปฏิปาฏิยา  
รชฺชํ  กาเรสุ.

ตอจากนั้น พระโอรสของพระเจาชาลีนามวา สิวิวาหนะ ก็ทรงสืบราชบัลลังก และพระราชโอรส
ของพระเจาสิวิวาหนะนามวา สีหัสสระ ทรงสืบทอดบัลลังกเปนลําดับตอมา พระราชโอรส พระราชนัดดา
และพระราชปนัดดาของพระเจาสีหัสสระนั้น จํานวน ๘๒,๐๐๐ พระองคไดพากันสืบทอด ครอง
ราชบัลลังก เปนลําดับตอๆ กัน

กฺารตนคเวสนา

การสงราชทูตออกแสวงหากันยารัตน
เตสํ ราชูนํ กนิฏโ ชยเสโน นาม รชฺชํ กาเรสิ. 
๔. พระกนิษฐภาดาองคเล็ก ของพระราชาทั้งหลายเหลานั้น มีพระนามวา ไชยเสน ทรงครองราช

บัลลังกสืบทอดเปนลําดับตอมา
ตโต ชยเสนสฺส ปุตฺโต สีหหนุ นาม รชฺชํ กาเรสิ. 
จากนั้น พระราชโอรสของพระเจาไชยเสน นามวา สีหหนุ ก็ทรงครองราชยเปนลําดับตอมา
สีหหนุมหาราชสฺส  สิรีสุทฺโธทโน  จ  สุกฺโกทโน จ อมิตฺโตทโน จาติ  ตโย  ปุตฺตา  อเหสุ. อมิตฺตา  

ปาลิตา  จาติ  เทฺว  ธีตโร  อเหสุ. 
พระราชโอรสของพระเจาสีหหนุมหาราชนั้นมีอยู ๓ พระองคคือ พระเจาสิริสุทโธทนะ  พระเจา

สุกโกทนะ และพระเจาอมิโตทนะ มีพระราชธิดา ๒ พระองคคือ พระนางอมิตา และพระนางปาลิตา
ตทา สีหหนุราชาป อตฺตโน ปุตฺตสฺส สิรีสุทฺโธทนกุมารสฺส วยปฺปตฺตกาเล  อตฺตโน าเน 

ปนตฺถาย เอวํ สมจินฺเตสิ “อิทานาหํ มม ปุตฺตสฺส สิรีสุทฺโธทนกุมารสฺส ราชาภิเสกํ ทสฺสามิ, 
มยา อุตฺตมวํสํ  จตุสฏลกฺขณปุณฺณํ  สีลาจารสมฺปนฺนํ  สนฺตํ  ทนฺตํ  อติสีลวิสุทฺธํ  โสภคฺคปตฺตํ  
อคฺคมเหสิฏานารหํ กุมาริกํ ลทฺธุ วตฺตตีติ สมจินฺเตสิ. 

เม่ือพระเจาสีหหนุ ทรงพระดําริท่ีจะแตงตั้งพระราชโอรส สิริสุทโธทนกุมาร ใหดํารงตําแหนง
เปนพระราชาแทนพระองค จึงมีพระราชดําริ ดังนี้วา “ณ บัดนี้ เราจักพระราชทานราชาภิเษกแกสิริ-
สุทโธทนกุมาร ผูเปนบุตรคนโตของเรา ก็แลในการนี้ ควรที่จะหาเจาหญิงผูอยูในตระกูลราชวงศที่สูงสง 
ผูถึงพรอมดวยลักษณะแหงหญิง ๖๔ ประการ ผูเพียบพรอมดวยศีลาจารวัตร ผูเปนกุลสตรี ผูมีกิริยา
มารยาทท่ีไดรับฝกฝนมาเปนอยางดี ผูมีศีลบริสุทธิ์หมดจด มีความงดงามเลิศ ผูเหมาะสมในตําแหนง
อัครมเหสีแหงบุตรของเรา” 

๖๖๕๒



สมจินฺเตตฺวา  โส  อิตฺถิลกฺขณปุริสลกฺขณกุสเล  จ  จตุนฺนํ  เพทานํ  ปารงฺคเต  อฏ   พฺราหฺมเณ  
ปกฺโกสาเปตฺวา  เอวมาห  “จตุอิริยาปถานํ กุสลา พฺราหฺมณา สิยุ, มม อตฺถาย สายมฺหิ  ตุมฺเห  จรถ  
พฺราหฺมณา, ปฺจกลฺยาณสมฺปนฺนํ  ลกฺขณํ  จตุสฏกํ  อภิรูป  สีลวตึ  กฺารตนํ อาหรถ. 

๕. ครั้นทรงดําริแลวพระเจาสีหหนุนั้นจึงมีรับสั่งเรียกพราหมณ ๘ ทาน ผูเชี่ยวชาญการดูลักษณะ
แหงสตรีและบุรุษ ผูชํานาญคัมภีรพระเวททั้ง ๔ ทรงมีรับสั่งกับพราหมณทั้งหลายเหลานั้นวา “ชื่อวา
พราหมณทั้งหลายยอมเปนผูฉลาดในอิริยาบถทั้ง ๔, แนะ พราหมณทั้งหลายเอย ทานทั้งหลายจงเที่ยว
ไปในชวงเวลาเย็นเพื่อประโยชนของเรา จงนําหญิงสาวผูประเสริฐผูถึงพรอมดวยความงาม ๕ ประการ 
ผูมีคุณสมบัติ ๖๔ ประการ ผูมีรูปงาม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม 

รตนกฺาย สเหว สิรีสุทฺโธทโนรสํ วิตฺตราสิมฺหิ เปตฺวา สฺจิสฺสํ รชฺชมุตฺตเม. 
ฉนฺนํ สตสหสฺสานํ สกฺยราชูนํ วํสเก อธิปติวรฏาเน เปสฺสํ เอกราชเก. ปโรสตนรินฺทานํ 

สุทฺโธทโน วรุตฺตโม, ตสฺมา ตุมฺเห สพฺพทิสา จรถ องฺคเนสนา”ติ. 
บัดนี้ เราจักยกกองสมบัติและแตงตั้งพระราชโอรสสิริสุทโธทนะ ในตําแหนงพระราชา พรอมกับ

การอภเิษกสมรสกบัหญงิสาวผูประเสรฐิ, เราจะแตงต้ังพระราชโอรสใหอยูในตาํแหนงพระราชาผูปกครอง
ราชวงศศากยะ ผูเปนใหญหนึ่งเดียวในทามกลางเจาศากยะ ๖ แสนองค, พระราชโอรสสุทโธทนะนี้
จักเปนผูยิ่งใหญแหงกษัตริยรอยกวาองค ดังนั้น ทานทั้งหลายจงเที่ยวไปทั่วทุกสารทิศเพื่อนํามาซ่ึง
นางอนงคผูประเสริฐเถิด” 

โส  สีหหนุราชา  เตสํ  อฏ  กหาปณสหสฺสานิ  ทตฺวา  จตุสฏลกฺขณปุณฺณํ  ตสฺส   อคฺคมเหสิฏ
าเน  อภิเสกกาตพฺพํ  วรกุมาริกํ  คณฺหนตฺถาย  เปเสสิ.

พระเจาสีหหนุนั้นไดประทานพระราชทรัพย ๘,๐๐๐ กหาปณะแกพราหมณทั้งหลายเหลาน้ัน
แลว ทรงสงพราหมณเหลานัน้ออกไปคนหาหญงิงามผูถงึพรอมดวยคณุลกัษณะแหงสตรผีูประเสรฐิ ๖๔ 
ประการ ผูเหมาะแกการอภิเษกในตําแหนงอัครมเหสีของพระราชโอรส สิริสุทโธทนะนั้น

พุทฺธมาตาภวิตุกามวรปตฺถนา

พระสิริมหามายาปรารถนาเปนพระพุทธมารดา
 ตทา สิรีมหามายาเทวี วิปสฺสิสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กาเล พนฺธุมตี นาม นคเร พนฺธุมติราชสฺส 

เชฏกธีตา หุตฺวา อตฺตโน ปตรา พนฺธุมติรฺา ทินฺนํ อนคฺฆจนฺทนสารํ อติสุขุมจุณฺณํ กตฺวา 
มหาสุวณฺณมุคฺเค ปูเรตฺวา อาทาย ทีปธูมคนฺธมาลาทีนิ คาหาเปตฺวา สหสฺสปริวาเรหิ สทฺธึ นครา 
นิกฺขมิ. 

๖. ในกาลนั้น เม่ือพระนางสิริมหามายาเทวี ไดถือกําเนิดเกิดเปนธิดาพระองคโตของพระเจา
พันธุมดีแหงนครพันธุมดีในยุคของพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา พระนางไดสั่งใหบดแกนจันทนอัน
เลอคาที่พระบิดาของตนคือพระเจาพันธุมดีประทานให โดยบดใหเปนผงละเอียดยิ่ง แลวใสบรรจุ
เต็มผอบทองคําใหญนําไป พรอมกับประทีปธูปของหอม และดอกไม เปนตน ออกจากพระนครพรอม
กับขาราชบริพารจํานวนพัน

๖๖ ๕๓



นิกฺขมิตฺวา  เขมมิคทายวิหารํ  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  สุวณฺณวณฺณํ  สรีรํ  จนฺทนจุณฺเณน ปูเชตฺวา  
เสสจนฺทนจุณฺณานิ  คนฺธกุฏิยํ  วิกิริตฺวา ตโต ปจฺฉา มิคทายวิหาเร ปฺจปติฏเตน ตนฺนินฺนตปฺ
โปณตปฺปพฺภารา หุตฺวา สาทเรน สพฺพฺุพุทฺธํ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต โลกนายก อหํ อนาคเต กาเล 
ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส มาตา ภเวยฺยนฺ” ติ ปตฺถนํ อกาสิ. 

มุงหนาสูพระวิหารเขมะมฤคทายวัน บูชาพระสรีระอันมีผิวพรรณงามดุจทองคําของพระตถาคต 
ดวยผงแหงแกนจันทนนั้น และไดนําผงแหงแกนจันทนที่เหลือไปโปรยปรายท่ีพระคันธกุฎีอันเปนที่
ประทับของพระบรมศาสดา  จากนั้น ณ ที่มฤคทายวันวิหารนั้นเอง พระนางไดทําการนอมนอบกราบ
ไหวถวายอภวิาทแดพระตถาคต ดวยเบญจางคประดษิฐ ครัน้ไหวพระสพัพัญูพทุธเจาดวยความเคารพ
แลว จึงทําการปรารถนาดังนี้วา “ขาแตพระพุทธเจา ‘ผูนําโลก’ ขอขาพระองคจงเปนพระพุทธมารดา
ของพระพุทธเจาผูเชนกับพระองคทานในอนาคตกาลดวยเถิด”

วิปสฺสีป  ภควา  ตสฺสา อนุโมทนํ กตฺวา ปตฺถนํ วรํ อทาสิ,  ตาป  ภควนฺตํ  วนฺทิตฺวา  ขมาเปตฺวา 
นครํ ปาวิสิ. สา ยาวตายุกํ ตฺวา อายุกปริโยสาเน ตโต จวิตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ.

แมพระผูมพีระภาควิปสสี กท็รงกระทาํอนโุมทนาแดพระนางน้ัน และไดทรงประทานพรทีพ่ระนาง
ปรารถนา, เมื่อพระนางพรอมบริวารจะกราบลาพระผูมีพระภาค ไดขอขมากอนแลวจึงเสด็จเขาไปสู
พระนคร  อนึ่ง พระนางเทวีนั้นไดดํารงอยูกระทั่งหมดอายุขัย ครั้นสิ้นอายุขัยแลว จึงจุติจากอัตภาพ
นั้นไปบังเกิดที่เทวโลก

 เทวโลกโต  มนุสฺสโลกํ,  มนุสฺสโลกโต  เทวโลกํ  สํสรนฺตี  กสฺสปสฺส  จ ทสพลสฺส กาเล 
กิกิสฺส  รฺโ  ธีตา  สุธมฺมา นาม หุตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสนํ สุตฺวา จตุสตสหสฺสสาวเกหิ  สทฺธึ ภควโต  
มหาทานํ  อทาสิ. 

พระนางมายาในยุคของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา

๗. พระนางสิริมหามายานั้นไดทองเที่ยวจากเทวโลกมาสูมนุษยโลก  จากมนุษยโลกไปสูเทวโลก
จนกระทั่งถึงยุคของพระกัสสปทศพล  จึงไดไปบังเกิดเปนธิดาของพระเจากิกี  มีนามวา  “สุธรรมา” 
พระนางไดฟงพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา และไดถวายมหาทานแดพระผูมพีระภาค พรอมกบั
พระสาวกสี่แสนรูป

ตโต จวิตฺวา เทวมนุสฺสโลเกสุ สํสริตฺวา อปรภาเค เทวานมินฺทสฺส อคฺคมเหสี หุตฺวา ตํ อตฺตภาวํ  
อติกฺกมิตฺวา มนุสฺสโลกํ อาคนฺตฺวา มทฺทราชธีตา หุตฺวา ผุสฺสตี นาม กุมาริกา  สฺจยกุมาเรน  สทฺธึ  
อภิเสกํ  ลภิตฺวา เวสฺสนฺตรสฺส มาตา อโหสิ. ตโต จวิตฺวา ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ. 

ครัน้จตุจิากภพนัน้แลว ไดทองไปในเทวโลกมนุษยโลก ภายหลงัไดเกิดเปนอัครมเหสีขององคอนิทร 
เมื่ออัตภาพนั้นผานไปแลว  ไดมาบังเกิดที่มนุษยโลกเปนธิดาของพระเจามัทราชนามวา  “ผุสดี” เปน
พระมารดาผูใหกําเนิด พระเวสสันดร ถัดจากอัตภาพนั้น พระนางก็ไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต ฯ 

(อานตอฉบับหนา)

๖๖๕๔



     “ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงการศึกษา การฝกตน 
และการพฒันาชวิีตในทกุๆ ดานพรอมกัน เปนระบบองค
รวม เราไมสามารถสรุปงายๆ เปน ๓, ๔ หรือ ๕ ขอ 
เปนเรื่องละเอียดออนลึกซ้ึงพอสมควร พุทธศาสนา
จะเจริญหรือเสื่อมอยู ที่การถายทอดหลักคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาใหถูกตองครบถวน หนาที่นี้คือหนาที่
ของสงฆ ถาเราปลอยใหฆราวาสเปนผูถายทอดคําสอน 
พระศาสนามักจะเสื่อมเร็ว ที่เห็นไดชัดในปจจุบัน คือ 
เรื่องการสอนสติในตางประเทศ ที่สอนโดยแยกสติ
ออกจากบริบทอริยมรรคมีองค ๘ สอนเปนเทคนิควิธี 
โดยไมกลาวถึงศาสนา  มีขอดีคือทําใหคนที่มีอคติ
กับศาสนาสนใจและไดประโยชน แตเมื่อเราเอาคําสอน
ออกจากขอความบริบทแวดลอม ความหมายจะเปลี่ยน
ไป โดยเฉพาะในสังคมบริโภคนิยม ที่ทุกอยางเปนเงิน
เปนทองไปหมด เมือ่คนสนใจการเจรญิสตมิาก กม็โีอกาส
ที่จะทํามาหากินจากการสอนสติ เมื่อการสอนเรื่องสติ
เขาไปอยูในกระแสของการคาขาย จะนําไปสูความ
คลาดเคลือ่นไดงายมาก ทีเ่ปรยีบเทียบใหเห็นและเขาใจ
ไดงายเชน การสอนโยคะที่มีหลากหลายสํานักมาก 
ซึง่เกดิจากการตลาดทีต่องการทาํใหแตกตางใหนาตืน่เตน 
ทั้งโยคะเร็ว ชา รอน เย็น ลวนเปนเรื่องธุรกิจ 

ใหโอวาทแกสามเณร ๘๕ รูป ที่โรงเรียนวัดสันหนองบัว 

อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ธรรมโอวาท

แงคิดชีวิตสามเณร 

พระอาจารยช์ยสาโร 
(พระธรรมพชัรญาณมนุ)ี



     คําสอนของพระพุทธเจา ถาดึงออกจาก
บริบทอรยิมรรคมีองค ๘ กม็โีอกาสกลายเปนเรือ่ง
ธุรกิจ ประโยชนมีจริง แตมันจะคอยๆ เพี้ยนไป 
พุทธศาสนานั้น พระสงฆเรามีหนาที่ตองรักษา
คําสอนเดิมไว อยางคําสอนในพระพุทธศาสนา
ที่ขัดใจคนฟงหรืออาจฟงไมเขาหูคนสักเทาไหร 
เชน เรื่องอนัตตา ถาเรามองศาสนาเหมือนสินคา 
เราก็อาจจะประชมุกนัวา เรือ่งอนตัตาไมสอนดกีวา 
โยมเขาไมชอบ ตัดออกจะไดรบัความนยิมมากขึน้ 
เราไมทําอยางนั้น เราถือวาหนาที่ของเราคือ
ศึกษาเลาเรียนใหเขาใจ เขาใจแลวตองปฏิบัติ
ตามดวย จะไดคุณสมบัติของผูที่จะถายทอด
ใหผูครองเรือนได
     สมัยหลยุสที ่๑๔ ของฝรัง่เศส ตองการเปลีย่น
เมอืงไทยเปนคาทอลกิ การลาอาณานคิมแสวงหา
ผลประโยชนของตะวันตกใชทหารกับบาทหลวง
รวมกัน ถาประเทศที่ยึดไวเปลี่ยนศาสนา ก็สราง
ความผูกพันและบริหารงายขึ้น มีฝรั่งคนหนึ่ง
ที่มาอยูกรุงศรีอยุธยา เขียนจดหมายกลับไปบอก
พระมหากษตัริยวา การเผยแผในเมอืงไทยน้ันยาก 
เพราะตองยอมรับวา นักบวชเราสู นักบวชใน
พุทธศาสนาไมได พวกเราตกเย็นก็ดื่มเหลาเฮฮา 
ผูคนเปรียบเทียบเรากับพระสงฆในพุทธศาสนา
ท่ีมีกิริยามารยาทสํารวมระวัง มีความงดงาม 
จึงเปนอุปสรรคที่ทําใหเราเปล่ียนเมืองไทยเปน
คริสตยาก อนันีม้หีลกัฐานในหนงัสือประวัติศาสตร 
ลองศึกษาดู
     ดังนั้น เรื่องสําคัญในพุทธศาสนา พระสงฆ
เราตองเปนตัวอยาง ไมใชเลาเรียนอยางเดียว 
ถึงพูดเกง แตถาตัวเราไมเปนตัวอยาง คําพูดเรา
ก็ไมมีนํ้าหนัก ผูที่รักษาพระวินัยดวยความเคารพ
รกัในพระศาสดา ดวยความละอายตอบาป เกรงกลัว
ตอบาป คอยขัดเกลากิริยามารยาท กาย วาจา ใจ 

นี่คือสวนหนึ่งของการสืบตออายุพระศาสนา 
เพราะวินัยคอือายขุองพระศาสนา วินัยเปนเครือ่ง
รับประกันวา ผูถายทอดพระพุทธศาสนาไวใจได 
ผมเคยสอนลูกศิษยวา พระวินัยและพระสูตร คือ 
พระบรมสารีริกธาตุ เราไมตองไปกราบไปไหว
พระบรมสารีริกธาตุในพระเจดียหรอก เพราะ
พระสูตรพระวินัยเปนสิ่งที่ออกจากพระโอษฐ
ของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาโดยตรง เปนของ
ศักดิ์สิทธ์ิ เทียบเทากับเปนพระบรมสารีริกธาตุ
ที่เรารับไวดูแลและถายทอด
     ทกุวนัน้ีในเมอืงไทย คนรุนใหมมคีวามเขาใจ
ผิดในหลักพระพุทธศาสนามาก มีหลายสาเหตุ 
ทีส่าํคญั เทาทีส่งัเกต สิง่ทีเ่ขาไมชอบ ละเลย ดถููก 
หรือตอตาน ไมใชหลักธรรมจริง หากเปนหลัก
ธรรมในความคิดของเขา ที่เขาเชื่อวาเปนคําสอน 
การที่คนจํานวนมาก ทุกระดับในสังคม ไปจนถึง
ผู มีการศึกษาทางโลกในระดับสูง เขาใจเชนนี้ 
เราตองโทษสถาบันของเราท่ีไมสามารถถายทอด
ในสํานวนในรูปแบบที่คนสมัยใหมเขาใจได
 ผม*มีบุญที่มีโอกาสกราบนมัสการและ
ศึกษาหลักปริยัติธรรมขอสําคัญๆ กับสมเด็จ-
พระพุทธโฆษาจารย**เปนประจํา โชคดีในชีวิต
ที่มีครูบาอาจายที่เคารพนับถือทั้งฝายปริยัติและ
ปฏิบัติ ทางปฏิบัติ ผมเคารพนับถือหลวงพอชา 
จากวัดหนองปาพง ซึ่งเปนพระอุปชฌายของผม 
ทางปริยัติธรรม ผมเคารพนับถือสมเด็จพระ-
พุทธโฆษาจารยที่สุด
     หลวงพอสมเด็จฯ องคนี้เปนตัวอยางทั้งฝาย
ปริยัติและปฏิบัติ ทานไมไดเปนแคครูผูมีความรู 
เปนนักปราชญทางปริยัติอยางเดียว เมื่อไมกี่วัน
มาน้ี ผมเพิง่มโีอกาสไปกราบนมสัการทานสนทนา
เรื่องความหมายคําวา โสรัจจะ ขันติกับโสรัจจะ
ตางกันอยางไร จริงๆ แลว ไมตองถาม เพราะ
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เมือ่เขาใกลทานจะรูทนัที เพราะทานมีโรคประจาํ
ตัวที่รายแรง ทานปวยเรื้อรังตั้งแตเปนสามเณร
นอย ปอดขางหนึ่งแทบจะไมทํางานเลย อีกขาง
ทํางานไมเต็มท่ี ทานมีหลายโรค มีเวทนาตลอด
ทุกวันในชีวิต แทบจะไมมีวันไหนที่ทานไมมี
ทุกขเวทนา แตถาไดเขาไปกราบไปไหว และ
ถาไมรูขอเท็จจริงจะไมเชื่อ เพราะทานยิ้มแยม
แจมใส นี่คือโสรัจจะ ภายในทานอดทนตอ
ทุกขเวทนาอยูตลอดเวลา เรามีทุกขเวทนากัน
วันสองวัน ก็อารมณเสีย เศรา นอยใจ จิตตก
ไปเลย ทานมีทุกวันมาเปนเวลา ๖๐-๗๐ ป 
แตทานยิ้มแยมแจมใสได นี่คือพลังแหงธรรม 
ทานสอนหลักธรรม โอ… มีพลังมาก ทานไมใช
ศึกษาเรื่องพระธรรม แตศึกษาตัวพระธรรม 
และทานทําใหธรรมะปรากฏในตัวของทาน 
 สถาบันสงฆเรามพีระเณร ๓ แสนรปู ใน ๕๐ ป 
ที่ผานมา เรานาจะมีนักวิชาการนักปราชญระดับ
โลกมากกวานี้ เปนเพราะอะไร เพราะหลักสูตร
หรือ เพราะเราหรือ เพราะทั้งสองอยาง แปลวา 
ถึงเวลาที่เราตองปรับปรุงแกไข ในภาคปริยัติ 
หลวงพอสมเด็จฯ ทานไมไดทองหลักธรรมอยาง
เดยีว แตทานยอย นอมนาํมาประพฤตปิฏิบตัดิวย 
และสามารถโยงหมวดธรรมวาสัมพันธและอาศัย
กันอยางไร วิเคราะหปญหาทางโลก ทั้งปญหา
สังคม ปญหาประชาธิปไตย ปญหาสิ่งแวดลอม 
ทุกปญหา และดึงขอธรรรมใหฆราวาสไดทราบ
มุมมองของพระพุทธศาสนาวาเปนอยางนี้ๆ  
การเรียนการทองเปนแคฐาน ไมใชจําได แปลได 
สอบไดแลวจบ ถึงไดเปรียญ ๙ ประโยค ก็เปน
แคฐาน ไมใชที่จบ ที่ไดเปรียญ ๙ ประโยค
แลวลาสกิขามไีมรูกีร่ปู ปรยิตัคิอืการศกึษาทีน่าํไป
สูปฏิบัติ ปฏิบัติคือการกระทําที่ใชปริยัติธรรม
เปนฐานเพื่อปฏิเวธ 

    การสรางประโยชนตอสวนรวมที่สําคัญที่สุด
คอื ใหธรรมเปนทาน ใหคาํสัง่สอนดวยการทาํเปน
ตัวอยาง และดวยการศึกษาใหเห็นความสามารถ
ของเรา ไมไดเพื่อแขงขันกับใคร ไมใชเพื่อได
นักธรรมตรีเอก เปรียญ ไมตองสนใจเรื่องยี่หอ 
เอาความรูเพือ่สรางประโยชนสรางความสขุแกตน 
เพื่อสรางประโยชนสรางความสุขแกสถาบัน
ของเรา และเพื่อสรางประโยชนสรางความสุข
ใหสังคมและสรรพสัตวทั้งหลาย ชีวิตพรหมจรรย
เปนชีวิตอันประเสริฐจริงๆ ผมกลายืนยัน ผมอยู
ในผาเหลืองมา ๔๐ กวาปแลว ผมวาเปนวิถีชีวิต 
เปนสิ่งที่ไมมีที่ไหนที่จะใหความสุขความเจริญ
เทียบเทาชีวิตพรหมจรรย 
    ขอใหทุกทานสํานึกในบุญที่ไดมาอยูตรงนี้ 
อยาเสียเวลา ใหฉวยโอกาส ขอใหเปนสามเณร
ที่ดี เปนสามเณรที่เมื่ออายุ ๒๐ ป ขอใหไดบวช
เปนพระภกิษตุอไป วนันีส้งัคมไทยตองการนกับวช
ที่ดี หากตองการรับใชประเทศชาติ ไมมีอะไร
ยิ่งไปกวาการเปนพระที่ดี”

————-
*ทานแทนตัวทานวา ‘ผม’ เมื่อพูดกับพระและเณร 
**สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต)
———-
ถอดไฟลเสียงโดยพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
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 เมือ่วนัที ่๔ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประเทศไทย
ไดสญูเสยียอดนกัเผยแผธรรมะระดบัชาต ินามวา 
อาจารย์ยอด หรอื ยอดกมล (นายปรชีา เรอืงเดช) 
เสียชีวติดวยโรคเสนเลอืดตบีในสมอง ในวัย ๗๗ ป 
นบัเปนการสญูเสยีครัง้สาํคญัของวงการวทิย ุและ
ยูทูบของเมืองไทย เพราะยูทูบของอาจารยยอด 
มสีมาชกิกวา ๕ ลานคน มคีลปิกวา ๘,๐๐๐ คลปิ 
เปนผลงานที่ตอเนื่องกันยาวนานกวา ๓๐ ป
 อาจารยยอด หรอื นายปรชีา เรอืงเดช เกดิที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อป พ.ศ. 
๒๔๘๘ ในครอบครวัทีอ่บอุน คณุพอคณุแมมกัจะ
เลานิทานตํานานเรือ่งเลาตางๆ ใหเขาฟงอยูเสมอ 
ในยามคํ่าคืนที่นอกบานมีแสงห่ิงหอยกะพริบ
อยูท่ัวไป เปนบรรยากาศทีน่าํความสขุใจมาใหแก
เด็กชายยอดในขณะนั้น และทําใหเขามีความ
สนใจใฝรูในความรูตางๆ และรักการอานหนังสือ
เปนชีวติจติใจ เพือ่ทีจ่ะไดเรยีนรูเพ่ิมมากขึน้ ตอมา
คุณพอคุณแมไดสงอาจารยยอดมาเรียนหนังสือ
ที่วัดบวรนิเวศ บางลําพู กรุงเทพ จากการที่เปน

เด็กใฝรู ทําใหเขามีความรูรอบตัวดีเปนที่ยกยอง
ของครูอาจารยและเพื่อนๆ
    จบชั้นมัธยมตนท่ีโรงเรียนวัดบวรนิเวศแลว 
กไ็ปตอมธัยมปลายสายศลิปท่ีโรงเรียนอาํนวยศลิป 
เมื่อจบจากโรงเรียนอํานวยศิลป ไดไปเรียนตอที่
วทิยาลยัเพาะชาง ขณะทีเ่รยีนอยูปหนึง่นัน้ ไดรูจกั
กับเป ยกโปสเตอร (นายสมบูรณ สุขนิยมสิริ) 
ในขณะน้ันเป ยกโปสเตอรเป นดาวดวงเด น
ของวิทยาลัยในการเขียนภาพเหมือนบุคคล 
Portrait จนกระท่ังไดรับการวาจางไปเขียนภาพ
โปสเตอรหนังมากมาย อาจารยยอดมีความสนใจ
ที่จะรวมงานกับเปยกโปสเตอร จึงไดติดตามไป
รวมงานดวย เปนการแสวงหาประสบการณในการ
ทํางานและมีรายไดเลี้ยงตัวเองในขณะเดียวกัน
    จากการที่ไดคลุกคลีอยูในวงการโปสเตอร
หนงัและตัวเองกม็คีวามสนใจในเรือ่งการพากยหนงั 
จึงไดผันตัวเองไปเปนนักพากยหนังอีกทางหน่ึง 
ปรากฏวา ไดพากยทัง้หนังโรงและหนังกลางแปลง 
ใชชื่อในการพากยหนังวา ยอดกมล มีความ
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นาม อาจารยย์อด
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กาวหนาในอาชีพนี้เปนอยางมาก ไดพากยหนัง
ทั้งไทยและตางประเทศ เชน หนังจีน ของชอว
บราเดอร ใหเสียงแก เดวิด เจียง หวังอยู ตี้หลุง ฯลฯ
 ตอมามีเพื่อนชวนใหไปอยูที่จังหวัดระยอง 
อาจารยยอดจึงไดเปดรานเชาวิดีโอของตัวเอง 
หลังจากชีวิตเริ่มลงตัวแลว อาจารยยอดก็ไดไป
ทาํบุญใสบาตร นัง่สมาธิเปนประจาํ และไดเห็นวา 
คนทีไ่ปวดักเ็ปนคนดหีนาเดมิๆ คนสอนกค็นเดมิๆ 
ไปอกีวดัหนึง่ คนไปวดักค็นเดมิๆ คนสอนก็คนเดมิ 
อาจารยมีความรูสึกวา ธรรมะไมไดกระจายตัวไป
สูสงัคมภายนอกซึง่เปนท่ีมปีญหา อาจารยเริม่งาน
วทิยคุรัง้แรกจากการทีม่วิีทยทุองถิน่มาจาง ใหไป
อานบทโฆษณาสั้นๆ หลังจากนั้น อาจารยยอด
ก็คิดวา อยากจะนําธรรมะมาเผยแพรในรายการ
วิทยุ โดยมีคาใชจายเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
นับวาเปนเงินมากโขอยู ในสมัยนั้น มีผู เตือน
อาจารยวา ขนาดพระดําเนินการเอง ยังอยูได
ไมเกินหกเดือน อาจารยยอดก็สู ทนทําตอไป 
โดยเปนผูออกคาใชจายเองทั้งหมด
 อาจารยยอดต้ังชือ่รายการวทิยขุองตนเองวา 
เร่ืองเลาชาวบาน กฎแหงกรรม นิทานธรรมะ 
ประวั ติเกจิอาจารย โดยคัดเรื่องราวมาจาก
พระไตรปฎกบาง และเรื่องเลาจากพระเถระผูมี
ชื่อเสียง เชน หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงหบุรีบาง จึงเปนเรื่องที่มีผูคนนิยมฟง
เปนอยางมาก ทําใหอาจารยมีชื่อเสียงและมี
ผูติดตามเปนจํานวนมาก
 รายการวิทยุของอาจารยยอดทุกรายการ 
ไดรับความนิยมเปนอยางสูง สูงสุดของประเทศ
กว็าได เรยีกไดวา นกัฟงวิทยคุนใดไมรูจกัอาจารย
ยอด หากแมนไดฟงรายการของอาจารยยอดเพยีง
ครั้งแรก ก็จะรูสึกประทับใจในนํ้าเสียงอันมีเสนห 
ลีลาการบรรยายที่สนุกสนาน มีรสชาติ มีสีสัน 

มีอารมณขัน และ
มีความนาชวนฟง
เปนอยางยิ่ง ทําให
อยากฟงอกีเรือ่ยๆ ไป
 เน้ือหาทีอ่าจารย
ยอดเลือกมาบรรยาย 
ลวนแตมีสาระที่เต็มเปยม
ไปดวยคุณคาทางศีลธรรม คุณธรรม มีแงคิด
คติเตือนใจใหไม ประมาท และมีชี วิตอยู  ใน
ทํานองคลองธรรม จนอาจกลาวไดวา ถาไดฟง
รายการของอาจารยยอดเปนประจําแลว จะไมกลา
ทาํบาปอกุศลใดๆ และมกํีาลงัใจทีจ่ะประพฤตติน
อยูในคุณงามความดี เปนงานเผยแผที่ประสบ
ความสําเร็จที่สุด อันควรคาแกการยกยองวา 
อาจารยยอดนัน้เปนบคุคลผูทาํคณุใหกบัพระพทุธ
ศาสนา เปนแบบอยางของคนดคีนมนีํา้ใจ ผูเสยีสละ 
ในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอื่นและ
สงัคมตามกําลงัความสามารถ จนกระทัง่พดูไดวา 
อาจารยยอดน้ันเปนที่รักของแฟนคลับทุกคน
ทกุกลุม เพราะความดีงามของอาจารยยอดน้ัน ได
ดําเนินตอเนื่องมานานแสนนาน โดยไมไดคิดถึง
เรื่องผลประโยชนสวนตัวเลย ทุกคนจะรูสึกถึง
ความจริงขอน้ีได แมเพียงไดฟงรายการของ
อาจารยไมก่ีครั้ง อาจารยยอดจะคงอยูในความ
ทรงจําของแฟนคลับ และผูชื่นชมทั้งหลายตลอด
กาลนาน 

 สนใจอยากฟงรายการของอาจารยยอด 
หาฟงได จาก YouTube และรายการวิทยุ
บางสถานี รายการของอาจารย มีผูฟงนําไปเปด
ใหญาติผู ใหญ ผู สูงอายุและผูนอนติดเตียงฟง 
เพื่อเปนความบันเทิงคลายความซึมเศราและ
ความเครียดไดเปนอยางดี
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ธรรมะกบัสิ�งแวดลอ้ม

คร่ึงหน่ึงของชวีติ อทิุศเพือ่อนุรักษป์า่
 งานหนึง่ทีห่ลวงพอคาํเขยีน สุวณัโณ ทาํมา
ตลอดเม่ือมาอยูวดัปาสุคะโต นัน่คืองานอนรัุกษปา 
หลวงพอเคยพูดกับลูกศิษยเม่ือปพ.ศ. ๒๕๓๑ 
วา “ชีวิตของหลวงพอที่เหลืออยูนี้ ก็เจียดใหปา
ครึ่งหนึ่ง เจียดใหผูคนอีกครึ่งหนึ่ง” 

ปาเปนมิตรที่ซื่อสัตยสุจริต

 งานอนรัุกษปานัน้เปนงานทีห่นกัมาก เนือ่งจาก
ชาวบานลกัลอบมาตัดไม ลาสตัว ยงินก ตลอดจน
บกุรกุพืน้ทีป่าในวดัอยูเนอืงๆ  การหามปรามของ
ทานทําใหบางคนไมพอใจ ถึงกับกลาวหาทาน
ในทางเสียหายก็มี แตทานไมเคยหว่ันไหวหรือ
ยอทอ ทั้งนี้เพราะทานมีความรักและรูสึกผูกพัน
เชื่อมโยงกับธรรมชาติมาก
     ทานเคยกลาววา “ปาเปนมิตรที่ซ่ือสัตย
สุจรติทีส่ดุ แมแตสตัวทีอ่ยูตามปา ถาเราอยูเปน ก็
เหมอืนกับวามนัรูจกัใจกัน เปนมติรกนัไดทัง้หมด” 
     กบัตนไม ทานมองวา “เขาก็เหมอืนกบัคนนีล่ะ 
ไมบางประเภทพอถูกมีดถูกของมีคม ปรากฏวา

มีเลือดมียางอะไรไหลออกมาเปนแผล เขาก็อาจ
จะเจ็บปวดเหมือนเรา ตองเจ็บปวดไปหลายวัน 
กวาทีจ่ะสรางเน้ือสรางตวัขึน้มาได” เพราะฉะน้ัน 
หลวงพอจึงเห็นวา “ถาจะเด็ดใบไมใบหน่ึง จะ
หักก่ิงไมก่ิงหน่ึง หรือจะตัดตนไมตนหน่ึง มันก็
เหมอืนกับฆาลกูของตัวเองจรงิๆ  มนัรูสกึอยางน้ัน 
ไมตองมีใครที่ไหนมาบอก มันมีความรูสึกเอง”

เมตตาธรรมดั่งบิดาและบุตร

     ทุกครั้งที่ทานกลับจากกิจนิมนตเปนเวลา
หลายวัน อยางแรกๆ ที่ทานมักทําเมื่อมาถึงวัด 
ก็คือการตรวจปา รวมทั้งตรวจดูตนกลาที่ทานปลูก 
และกลาไมที่ทานเพาะเอาไว หากเห็นตนไมที่
เห่ียวแหงทําทาจะแย ทานจะพยาบาลอยางเต็มที่ 
บางตนถูกลมพัดจนเอน ทานก็พยายามหาไมมา
คํ้าไวไมใหตาย หลายตนรอดตายไดก็เพราะทาน 
ทานวาตนไมเหลานี้หากพูดเปน ก็คงจะพูดวา 
“โอย เกือบตายไป! ถาหลวงพอไมมาอีก ๒ วัน 
พวกหนูตองตายแนๆ”

พระไพศาล วสิาโล

คร่ึงหน่ึงของชวีติ อทิุศเพือ่อนุรักษป์า่คร่ึงหน่ึงของชวีติ อทิุศเพือ่อนุรักษป์า่



     ชวงแรกๆ วดัปาสุคะโตมีพระไมมาก ญาติโยม
กน็อย เวลาหลวงพออยูวดัรปูเดยีว ทานมกัจะเดนิ
เขาไปในปา บอยครั้งเห็นตนไมโดนลมพัดจนลม 
ทานก็จะเขาไปชวย ทานเลาวา “ถาไดชวยตนไม
ไวตนหนึ่ง หลวงพอจะมีความรูสึกเหมือนกับวา 
ไดชวยมนุษยไวคนหนึ่ง แตเมื่อใดที่ไดทราบวา
ตนไมตนไหน มีคนเขามาลักลอบตัดไป ก็จะมี
ความรูสึกเหมือนกับพอแมที่เปนหวงลูกจริงๆ”

คุณคาของธรรมชาติที่มีตอกายและใจ

 สําหรับหลวงพอคําเขียนแลว ธรรมชาตินั้น
มีคุณคาตอมนุษยเหลือประมาณ นอกจากใหนํ้า 
ใหอากาศ และอาหารแกมนุษยแลว ยังมีคุณคา
ตอจิตใจเปนอยางมาก ทานเคยกลาววา “ใน
ธรรมชาตินั้น มีความงดงามหรือศิลปะที่บริสุทธ์ิ 
อยางเวลาฝนตกลงมา หลวงพอก็เคยนั่งดูเขานะ 
เขาเอาฟาและลมเปนเสียงเพลง แลวก็พากัน
ฟอนรํา เคยเห็นไหมตนไมเตนระบํา เวลาฝนตก
ลมพัด ใบของเขาจะปลิวไป...ปลิวมา ซึ่งดูแลว
สวยงามมาก และเวลาไดรับนํ้าฝนใหมๆ นี่ พวกเขา
จะพากันผลิดอกออกผล ดูแลวนาชื่นใจจริง”

เห็นธรรมชาติ ก็เห็นธรรมะ

     ไมเพียงแตความงดงามเทานั้น ธรรมชาติ

ยังใหบทเรียนหรือสอนธรรมะใหแกเราไดดวย 
ทานไดพูดถึงประสบการณของตัวทานเองวา 
“หลวงพอไดรบัคําตอบปญหาชวิีตของตวัเอง ก็ได
มาจากปา ไมไดน่ังอยูบนกุฏิอยางน้ี หรือไมได
ไปเที่ยวที่ไหนๆ ที่มันเจริญๆ  แตเดินอยูในปา 
น่ังพิงตนไมอยู ในปา แลวก็ไดรับคําตอบของ
ปญหาชีวิต ซึ่งเปนคําตอบที่ถูกตอง”
      การหยัง่เหน็ธรรมอยางลกึซึง้ ทาํใหหลวงพอ
ไดตระหนักวา ธรรมกับธรรมชาติไมไดแยก
จากกันเลย เขาถึงธรรมชาติเมื่อใดก็เห็นธรรม
เมื่อนั้น “ธรรมะนั้นคือตัวธรรมชาติจริงๆ ไมได
นอกเหนือจากธรรมชาตไิปทีไ่หน เราอาจจะบรรลุ
ธรรมไดดวยการสังเกตจากธรรมชาตินี้”

ปาเย็นเห็นปญญา

      หลวงพอคําเขียนเคยเลาไววา การที่ทาน
ไดข้ึนมาปกหลักอยูบนภูแลนคา แทนที่จะสอน
ธรรมะใกลเขตเมือง สวนหนึ่งก็เพราะเห็นคุณคา
ของธรรมชาติ “เหตุที่หลวงพอไดมาอยูที่นี่ ที่
จริงสวนหนึ่งก็เพราะมีความรับผิดชอบตอปา คือ
เกือบจะอุทิศชีวิตดูแลปา แตอีกสวนหนึ่งก็เพราะ
มีความเห็นวา ปานี้เหมาะที่จะใชเปนสถานที่
ประกอบกิจชนิดหนึ่งซึ่งทําสําเร็จไดยาก นั่นก็คือ
การศกึษาพระธรรมหรอืธรรมชาต ิซึง่จะมโีอกาส
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สาํเรจ็ไดมากกวาทีจ่ะไปอยูในชุมชน เพราะปาจะ
ชวยใหเราไดเห็นอะไร และตอบปญหาอะไรได
มากกวา” 
     คนที่คิดวุนวายสับสนอะไรมาแตกอน พอ
เขามานัง่อยูในปาสกัระยะหนึง่ อาจจะสกั ๒-๓ วัน 
หรือ ๗ วันขึ้นไป ความกังวลตางๆ ก็จะลดลงไป 
ทําใหมองเห็นปญหาไดชัด เหมือนกับนํ้าท่ีไมมี
อะไรไปรบกวน มันก็จะคอยๆ นิ่งลง จนทําใหเรา
ไดเห็นเงาในนํ้า หรือเห็นหอย ปู ปลา อะไรตางๆ  
ชีวิตของเราก็เหมือนกัน

ทุกสิ่งนั้นเปนเกลอกัน

      เคยมคีนถามหลวงพอวา “หลวงพอ...เปนคน
รกัธรรมชาตมิาตัง้แตแรกเลยหรอืไม” ทานตอบวา 
“กอนทีจ่ะมาปฏบิติัธรรม ไมสนใจธรรมชาติเลย” 
หลวงพอเคยเปนคนทีถ่างปา ทาํไร ทาํสวนคนหนึง่

เหมือนกัน ไมหัวไรปลายนา ตนไมตนไรก็เคยโคนลง 
เคยจุดไฟเผาตอนหนาแลง ก็ไมไดคิดอะไร  
      “แตเมื่อเขาใจธรรมะ ทัศนคติของทานก็
เปลี่ยนไป ตั้งแตรูรูป-นาม รูธรรมชาติ รูสมมติ รู
บัญญัติ เกิดรักธรรมชาติขึ้นมา เห็นคาของปา... 
เห็นตนไมวามันก็มีชีวิตชีวา เหมือนกับวาพูดกัน
รูเรื่องนะ มันเหมือนเปนสิ่งสิ่งเดียวกับตัวเรา ไม
เปนพิษเปนภัยตอใคร ทุกสิ่งทุกอยางเปนเกลอกัน
หมด เปนเพื่อนกันทั้งหมด มีการเกิดแกเจ็บตาย
อะไรตางๆ ตั้งแตน้ันมาไมเบียดเบียนอะไรใคร  
จนถึงทุกวันนี้”

ผูนําและทําเปนแบบอยาง

      หลงัจากท่ีหลวงพอใชความเพยีรในการรักษา
ปาอยูหลายป  การบุกรุกปาหรือลักลอบตัดไมลา
สัตวในเขตวัดปาสุคะโตก็ลดลง  เหลือแตปญหา
ไฟไหมปา (ซึ่งเกิดจากฝมือคน) ซึ่งทําลายสภาพปา 
ปแลวปเลา ปพ.ศ. ๒๕๒๙ เกิดไฟไหมครั้งใหญ 
โดยไฟลามมาจากพื้นที่ใกลเคียง ปาถูกทําลาย 
๒๐๐-๓๐๐ ไร พื้นที่ที่เคยรกครึ้มกลายเปนพื้นที่
โลง 
      หลวงพอจึงชักชวนชาวบานมาชวยปลูกปา 
โดยปลูกพชืไรควบคูกบัการปลูกพชืยืนตน ท้ังนี้
เพื่อปองกันไมใหหญาคาขึ้น อันจะกลายเปน
เชื้อไฟในหนาแลง ไฟปาจึงเกิดขึ้นนอยลง และ
บรรเทาเบาบางลงอยางมาก เมื่อมีการสรางกําแพง
ลอมรอบวัดประมาณป ๒๕๔๕ (โดยมีชาวบาน
มาชวยสราง รับผิดชอบกันเปนกลุมๆ) รวมทั้งมี
การปลูกตนไมเพื่อฟนฟูสภาพปาอยางตอเน่ือง
ทุกป โดยหลวงพอเปนทั้งผูนําและทําเปนแบบ
อยาง จนแมอายุลวงเลย ๗๐ ปแลว ทานก็ยัง
ใชเวลาวางในการปลูกตนไม และรดนํ้าไมเวน
แตละวัน ในทีส่ดุ... ปาก็ฟนฟจูนเกือบเตม็พืน้ทีวั่ด 

๖๗๖๒



ผลงานและการทํางานอนุรักษ

     เคยมีคนถามถึงงานของหลวงพอ ทานพูด
ดวยความถอมตนวา “งานของหลวงพอ ถาจะ
พูดวาลมเหลว ก็พูดได เพราะหลวงพอพยายาม
รักษาปา...ปาก็ถูกทําลาย จากคนตัดไม คนจุดไฟ
เผาปา หลวงพอพยายามรักษาสัตวปา...สัตวปา
กไ็มมเีหลอื งานลมเหลวแตหลวงพอไมลมเหลว”  
หลวงพอแมจะทุมเทใหกับงานทุกอยางที่ทานทํา 
แตทานไมเคยยึดติดถือมั่นกับผลงาน ดังนั้น แมวา
งานจะไมสําเร็จ ทานก็ไมเคยทอแทหรือหวั่นไหว 
ทานยังคงเดินหนาตอไปเทาที่กําลังยังมี
     นอกจากที่วัดปาสุคะโตแลว งานอนุรักษปา
อีกแหงหนึ่งที่หลวงพอใหความใสใจก็คือ ที่วัดปา
มหาวันหรอืภหูลง ซึง่มปีาถงึ ๓,๕๐๐ ไร และเปน
ตนนํ้าชั้นหนึ่งเอ หลวงพอบุญธรรมและหลวงพอ
คาํเขยีนไดเดนิทางไปทีป่าบรเิวณปาภหูลงดวยกนั
เปนครั้งแรกเมื่อปพ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจากนั้นจึงได
ชักชวนชาวบานรวมกันปกแนวเขตวัด เพื่อ

อนุรักษเอาไว โดยพระภิกษุมาพํานักเปน
ครั้งคราวแตไมตอเนื่อง จนกระทั่งป 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีการอนุรักษปา
อยางจริงจังนับแตปพ.ศ. ๒๕๓๓ 

เปนตนมา โดยไดรับการ
สนับสนุนจากหลวงพอ

คําเขียน 

ชีวิตนี้ขอชื่นชมปาไม

     ในชวงบั้นปลายชีวิต ทานปรารภหลายครั้ง
วาอยากมาพํานักที่ภูหลงเน่ืองจากสงบสงัดเปน
อยางมาก จนกระทั่งปพ.ศ. ๒๕๕๕ ทานไดมา
จําพรรษาทีภ่หูลงสมความตัง้ใจ และไดจําพรรษา
ที่นั่นอีกครั้งในปพ.ศ.๒๕๕๖ อันเปนพรรษา
สุดทายของชีวิต 
     ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คือวันสุดทาย
ที่ทานเขียนบันทึก มีขอความวา 
     “เปนหนี้บุญคุณที่เพื่อนชวยเหลือ ไมรูวาจะ
ตอบแทนไดอยางไร หมูสงฆญาติโยมมีแตคนดี 
เราเคารพมาก สุขภาพก็ไมมีวันดีขึ้น ตองประคับ
ประคองตลอดเวลา การหายใจก็มีปญหา ใกล
ความตายเขามาทุกที ก็ไมประมาท จะขอตายที่วัด 
ไมไปตายที่โรงพยาบาล  ที่วัดไดเห็นตนไม ที่เรา
ปลูกเอาไวมากมาย แมนํ้าลมปวย เราก็รักษา 
แผนดินเปนอัมพาต เราก็รักษา อากาศเปนพิษ 
เราก็รักษา บริเวณวัดเราไมเคยใชสารเคมี น้ํา
ที่ไหลจากชาวไรชาวบาน เราก็กันไวไมใหไหล
เขาสระ ไปคนละทาง”
 ในวาระสดุทายของชวีติหลวงพอ ทานกเ็ลอืก
ทีจ่ะอยูวดั เพือ่ใหไดชืน่ชมตนไมทีท่านไดปลกูเอง
มาตลอดหลายสิบป  หลวงพอละสังขารเมื่อเวลา 
๐๔.๕๙ น. ของวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
สิริอายุรวม ๗๘ ป พรรษา ๔๖
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ตรา “บาป” คอืรองรอยแหงการใชพลงังานลงบน
โลกใบน้ี คารบอนุเบกขา (Carbon Neutrality 
ความเปนกลางทางคารบอน) จึงเปนวิธีลด
ผลกระทบที่มีตอโลก และบรรลุเปาหมายการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (net zero 
emissions) คือสรางดุลยภาพทางสถิติระหวาง
การทําลายและทําสิ่งทดแทน เรียกงายๆ วา 
ไมเสียดุลระหวางตรา “บาป” ที่มนุษยทิ้งรองรอย
จากการดาํเนินชวิีต กับการสรางสรรคตรา “บญุ” 
คอืชวยกันรกัษาดลุยภาพดวยการลดปจจัยเสีย่งที่
กอใหเกิดตรา “บาป” และหันกลับมา “ทําบุญ” 
คือกระทําการตางๆ ที่ทดแทนสิ่งที่มนุษยได
ทําลายดุลยภาพของโลก ดวยการ “ทํากุศล” คือ
สรางสรรคกรรมตางๆ ที่ “เปนธรรม” เพื่อบรรลุ
เปาหมายดังกลาวในระดับของกรรมหมูกรรม
รวม เพื่อการนี้สมัชชาโลกไดมีมติใหปฏิบัติตาม
ขอตกลงของการประชุมสมัชชาประเทศภาคี

บทคัดยอ

“อนัตตา” เปนคําสอนสําคัญในพระพุทธ
ศาสนา แปลวา ไมมีตัวตน ในความหมายวา ไมมี
สิ่งที่เรียกวา นี้ นั่น ไมมีความยั่งยืน ไมมีอะไร
ที่เปนอิสระ ที่อยูดวยตัวของมันเอง สิ่งที่คิดวา
เปนตัวตน “ตัวกู” ที่มีอยูกับตนเปนเพียงความ 
รูสึกชั่วครั้งชั่วครู ความมีตัวตน จะเกิดไดตองมี 
“สิ่งอื่น” “ตัวอื่น” เปนส่ิงอาศัยหรืออางอิง ส่ิง
อาศัยน้ีเราเรียกวา “ส่ิงแวดลอม” ทั้งที่เปน
สิ่งมีชีวิต อากาศ และธรรมชาติ เมื่อไมมีสิ่งอาศัย
หรือ “สิ่งแวดลอม” ความเปนตัวตนก็จะเกิดขึ้น
ไมได นี้คือความหมายของคําวา “ธรรม” แปลวา 
“สภาพที่ทรงไว” ทุกส่ิงทุกอยาง ลวนโยงกัน
และกันกับสิ่งแวดลอม (อิทัปปจจยตา) ไมวาการ
เดินทาง ไมวาการใชพลังงาน หรือแมกระทั่งการ
จัดการขยะ ก็เกี่ยวโยงกันหมดทั้งส้ิน กิจกรรม
การผลิตและการบริโภคของโลกมนุษย ลวนทิ้ง

ธรรมะกบัสิ�งแวดลอ้ม

(Carbon Neutrality vs Karma Sufficiency) 

คาร์บอนุเบกขา
vs

กรรมสันตุฏฐิตา

พระธรรมศากยวงศว์สิทุธิ�



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (COP) 

ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นับเปนปญหาระดับโลก การแกปญหาตองคิด
ทั้งระบบตั้งแต “กรรมสวนบุคคล” จนถึง “กรรม
หมู” “กรรมรวม” ของโลกทั้งผอง ใหการกอกรรม
มีผลมากที่สุดและตองเปนสิ่งที่อยู ในวิสัยที่จะ
ทําได ตองรูจักการดํารงชีวิตดวยความพอเพียง 
เชนเดียวกับตองอนุเคราะหโลกดวยหลักการแหง
ความพอเพียงนั้น การกอกรรม (การใชพลังงาน) 
นับเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและปญหาคารบอนุเบกขา 
เพราะฉะนั้น การทําความเขาใจในหลักของ
กรรมสนัตุฏฐติา คอืรูจกัพอเพยีงหรอืสงัวรใหเกดิ
ดุลยภาพในการกอกรรมตางๆ ก็จะมีผลชวยใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
(วิถีชีวิต) เปนกรรมท่ีนําไปสูการลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจกและกอกรรมตางๆ ทีเ่ตมิเตม็พลงังาน
ที่ไดใชไปใหกลับคืนใหบริบูรณเหมือนเดิม ฉะนั้น 
เมื่อมุงความสําเร็จแหงคารบอนุเบกขา (carbon 
neutrality) จําเปนตองปฏิบัติตนในหลักการ
แหงกรรมสันตุฏฐิตา (karma sufficiency) คือ 
ดํารงชีวิตดวยความรู เทาทันในกรรมของตน 
และใชอุบาย อันเปนกุศลมาทดแทนในสิ่งท่ีตน
เปนเหตุใหเกดิความสญูเสียดลุยภาพของศีลธรรม 
คือความเปนปกติแหงธรรมชาติ

คารบอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา

การถอด mask รูสึกสดชื่น รูสึกกลับมาเปน
ตัวตน ทานเคยรูสึกอยางนี้บางไหม ทําไมเรา
ตองมาอยูขางหลัง mask ทําไมเราเกิดมาไมไดมี 

mask ติดมาดวย แตมาวันนี้ทําไมตองมี mask 
ยุคน้ีกลายเปนยุคท่ีปากและจมูกของเราเปน
อวัยวะลับ อวัยวะที่ตองปกปด เกิดอะไรขึ้นกับ
ยุคของเรา ทานเคยคิดไหม วาทานเปนใคร ทาน
เคยคดิไหม วาความเปนตวัตนของทาน เกิดขึน้มา
ไดอยางไร และทานเคยคิดไหม วาการที่ทานมี
ชวิีตอยูเปนตวัตนอยางทีพ่วกทานเรยีกวา “ตวักู” 
นี่ อยูไดอยางไร นอกจากนี้ทานเคยคิดไหม วา
ตอนน้ีทานน่ังอยูทีไ่หน วันเวลาตัง้แตตืน่เชาจนถงึ
เขานอน ทานเคยรูสึกไหม วาทานนั่งที่ไหน ยืน
ที่ไหน นอนที่ไหน การท่ีเรามี balance (ความ
สมดุล) ในการยืนอยางมั่นคง การนั่งอยางมั่นคง
ไดเพราะอะไร ทานเคยรูคุณคาของสิ่งอาศัยที่
ทานอาศัยทุกว่ีทุกวันทุกวินาทีไหม คําตอบของ
คําถามเหลาน้ีแหละท่ีทําใหเราเปนผูเปนคน ที่
เรียกวา มนุษย

ความเปนมนุษยของเราเกิดมาจากไหน 
ความเปนมนุษยของเราน้ัน ไมไดเกิดมาจากแค
ทองพอทองแม ไมใชแคเปน biological species 
(สัตวชีวภาพ) อยางเดียว ถาเราเปนเพียง bio-
logical species พอเกิดมาอวัยวะครบ ๓๒ 
ประการก็นาจะเปนคนได แตลําพังเปนคนทาง
ชีวภาพ ก็ยังไมเปนคนทีเดียว ถามจริงเราเคยรู
คณุคาของความเปนคนของเราบางไหม และน่ีคอื
สิ่งที่เราตองคํานึง ตองคิดอยางหนัก เพราะตั้งแต
ยุคที่มนุษยถือกําเนิดขึ้นในโลก หรือ Anthro-
pocene๑ เราเปนผูทําลายโลก ในทางกลับกัน
การมีอยูของสรรพสัตว สิ่งแวดลอม ตนไม ตางๆ 
นานามากมายที่อาศัยโลกใบเดียวกัน ไมเห็นมี
การทําลายโลกจนเกิดความเสียหาย เราก็ไมเคย
เห็นวาประชากรของสัตวตัวใดตัวหนึ่งเกิดมีมาก

๑ ชือ่ยคุทางธรณวีทิยาอยางไมเปนทางการ หมายถงึชวงเวลาไมนานมานี ้ทีก่ารดาํรงอยูและพฤตกิรรมของมนษุย ทาํใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศของโลกอยางมีนัยสําคัญ
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จนทําใหโลกมีปญหา แตการเขามาของมนุษย 
Anthropocene ตั้งแตไดเขามาอยูในโลกนี้ เรา
เริ่มทําลายสิ่งแวดลอมตางๆ โดยคิดวาโลกนี้เปน
ของเราผูเดียว เราทําลายบานที่อยูอาศัยของเรา
โดยไมรูตัว

ดังนั้น เมื่อ ๒๕๐๐ ปที่แลว พระพุทธเจานับ
เปนพระองคแรกที่ทําการเตือนมนุษยในเรื่องนี้ 
ซึ่งในขณะนั้นประชากรมนุษยก็มียังไมมากเทา
ปจจุบันนี้ ในขณะที่วิถีชีวิตของมนุษย กลายเปน
วิถีชีวิตแหง consumption คือบริโภคนิยม แต
ก็ยังไมมากเทาปจจุบันนี้ พระองคเตือนตั้งแต
ตอนนั้นวา ใหระมัดระวัง ขอใหมนุษยนึกถึงสิ่งที่
เรยีกวาบานของเรา คือโลกใบเดียวของเรา อยาลืม
วาถาทานตอบคาํถามไดวา ทานอยูทีไ่หน เหน็ไหม 
หองนี้หรูหรา สบาย ในขณะที่อาตมาถอด mask 
หายใจกโ็ลงสบาย สิง่เหลานีท้ีเ่ราคดิวาเปน birth-
right (สิทธิที่มีมาแตกําเนิด) เปนสิทธิสวนบุคคล
ที่ทุกคนควรเขาถึงได แตนาเสียดายที่เราไมเคย
คดิวา อากาศทีเ่รากาํลงัคดิวาสบายน้ัน ไดมาจาก
ไหน มีคาเทาไหร

โดยปกติลมหายใจนั้นไมนาจะมีราคาทาง
เศรษฐกิจ แตทุกวนันีท้กุลมหายใจทีท่านสดูเขาไป 
มีราคา นํ้าทุกหยดที่ทานดื่มเขาไป มีราคา เสื้อผา
ทีท่านนุงหม สวมใสอยูลวนมรีาคาทัง้สิน้ เรากลาย
เปนสัตวเศรษฐกิจโดยปริยาย

ฉะนั้น ทานจะสรางบานของทาน หรือโลก
ใบนี้ของเราใหเปนอะไร อยาลืมวาเรามีบานแค
หลังเดียว เปนบานใหญหลังเดียวประชากรกวา 
เจด็พนัลานอาศยัอยู แตทานมักคดิผิดวาเปนบาน
ของทานคนเดียว ทานเลยจะทําอะไรกับบานก็
ไมไดสนใจใคร ทานอยูในบานอยางสบายจนลมืไป
วา บานนี้ไมใชเปนบานของทานคนเดียว ยังมีคน
อีกเจ็ดพันลานรวมอาศัยบานหลังนี้อยูดวย ทั้งยัง

มีสรรพสัตวนับไมถวนที่อาศัยบานหลังเดียวกันนี้ 
ยงัมตีนไมใบหญาทีต่องอาศยับานหลงัน้ีเชนเดยีว
กับตัวทาน แตทานถือวาโลกใบนี้เปนของทานไป
เสียแลว ทานนึกวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ มีอยู
เพื่อทาน ธรรมชาติมีทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อสนอง
ตัณหาของมวลมนุษยชาติ แตความเปนจริงแลว
ทุกสิ่งทุกอยางไมไดมีอยูอยางน้ัน มีการเกิดขึ้น 
ตั้งอยู แลวก็ดับไป ในความเปนตัวตนของทานก็
ไมพนจากหลักการเดียวกันนี้ ทานตองทําความ
เขาใจใหไดวา ตัวทานคือใคร ทางวิทยาศาสตร
อาจมีคําอธิบายมากมาย แตถาทานเขาใจความ
เปนตัวตนที่แทจริงของทาน ทานก็รูดีอยูแลววา 
ทานไมไดเกิดมาจากพอแมอยางเดียว ตัวทาน
ก็สรางมาจากวัตถุดิบเชนเดียวกับสวนประกอบ
ของบานหลังนี้ สวนประกอบของบานหลังนี้ กับ
สวนประกอบของตวัตนของทาน กค็อืสิง่เดยีวกนั 
เปนเรือ่งเดยีวกนั เปนเรือ่งของดนิ เปนเรือ่งของนํา้ 
เปนเรือ่งของลม และเปนเรือ่งของไฟ คอืพลงังาน 
ดินน้ําลมไฟ คือพื้นฐานธาตุแทของความเปน
ตัวตนของทาน และเปนสวนประกอบของบาน
ของเรา เพราะโลกน้ีกก็อตวัขึน้มาจากการรวมตวั
ของดินน้ําลมไฟ การสรางบานอยูของพวกเรา 
การที่เรามานั่งอยูที่หองประชุมนี้ ก็เปนเรื่องการ
อะลุมอลวยกันระหวางตวัทานกับโลกใบน้ี เพราะ
วัตถุดิบของการกอตัวของทานและโลก คือ ดิน 
น้ํา ลม ไฟ เหมือนกัน โดยธรรมชาติ เมื่อโลก
เสียความสมดุล สามารถเยียวยาตัวเองใหกลับ
มามีความสมดุลอยางดั้งเดิมได แตเมื่อมนุษย
เห็นแกตัวเกินไป เราใชดินนํ้าลมไฟ ในปริมาณที่
เกนิตวั ใชอยางไมบนัยะบนัยงั ไมรูจกัพอประมาณ 
จนทาํใหดนิเปนพษิ ลมกเ็ปนพษิ นํา้กเ็ปนพษิ และ
พลังงานก็เปนพิษ เปนสาเหตุหลักที่ทําใหบาน
ที่เราอาศัยอยู และบานที่สรรพสิ่ง สิงสาราสัตว
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อีกมากมายอาศัยอยู ไดรับผลกระทบอยางแรง 
แตพวกเราก็ยังไมรูสึกอะไรกับการทําลายบานของ
เรา เราไดทําอะไรลงไปกับบานหลังเดียวของเรา 
เราคิดแตเพียงวาเพื่อสนองความสุขความสบาย
ของเรา เรามีสทิธทิีจ่ะทําอะไรกไ็ด โดยไมไดนกึถงึ
ผลของการกระทาํ ซึง่ทางศาสนาเรยีกวา เรากาํลัง
สรางตราบาปใหกบับานของตวัเอง ใหกบัโลกใบนี้ 
ตราบาปในที่นี้คือการท้ิง carbon footprint๒ 

ตราบาปเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ของเรา 
คําพูดของเรา ลมหายใจทุกลมหายใจที่เรารด
ออกไป ลวนตองใชพลังงาน และพลังงานที่เราใช 
ก็สราง carbon ในกระบวนการ และเราก็ทิ้ง 
carbon footprint ไวในโลกใบเดียวของเรานี้ 
โดยปกติธรรมชาติสามารถปรับคาของ carbon 
ที่เราทิ้งไปไดดวยตัวเอง กลาวคือ ธรรมชาติมีระบบ
การรักษาดุลยภาพของตัวเอง

เม่ือเราทาํกิจกรรมตางๆ ในชวิีต ไมวาจะเปน
กจิกรรมสรางสรรค กจิกรรมนนัทนาการ กจิกรรม
เพื่อความอยูรอด เปนตน เราไมเคยคํานึงถึง
ผลลัพธที่เราทิ้งไปในโลกใบนี้ คือ carbon foot-
print เมื่อคาของ carbon มีมากเกินไป เปนเหตุ
ใหโลกเสียความสมดุล ฉะนั้น สิ่งที่มนุษยทุกคน
ตองทําคือ ลดคาของ carbon ใหมีความสมดุล 
หรือใหเกดิอเุบกขา คอื neutrality (ความสมดลุ) 
อุเบกขาในภาษาไทยเราเขาใจวาเปนเรื่องของ
ความไมสนใจ คอื เฉยๆ แตในภาษาบาล ีอเุบกขา 
คือ การสรางความสมดุลดวยปญญา ฉะนั้น 
ตราบาปที่เราตราในโลกใบนี้ จากการดํารงชีวิต
ของเรา ผูเปนฆราวาส เลยไมสมดุล เราเรียก
ตัวเราเองวาเปน ฆราวาส ทานทราบไหมครับวา  

ฆราวาสนั้นไมไดมีความหมายวา อยูในบาน หรือ
ครองเรือนอยางเดียว แตฆราวาสจริงๆ ในภาษา
บาลีนั้นนากลัวกวานั้นอีกมาก คือ ฆร ที่แปลวา
บานน้ัน หมายถึง ที่เสพกาม เรามีชีวิตอยูดวย
การเสพกามคณุทัง้หลาย คอืการมชีวีติอยูดวยการ
สราง carbon มากกวาที่โลกจะรับได ดวยการ
เสพกาม (คุณ) ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย 

ดังนั้น เราจําตองหาวิธีที่จะกอใหเกิดอุเบกขา 
คือความสมดุลของคาคารบอน ทดแทนสิ่งที่
ทําลายไป หรือ ชวยธรรมชาติใหสามารถเยียวยา
ไดดวยตัวเอง อาตมาจําไดวาตอนบวชพระ ในพิธี
อุปสมบทนั้น สิ่งแรกที่อุปชฌายของอาตมาสอน
ก็คือวา “น่ีเธอ เธอไดเปลี่ยนวิถีชีวิตแลว จาก
ชีวิตของผูเสพกาม (คุณ) ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
หรอืจากความเปนฆราวาส ตอไปนีเ้ธอตองเปลีย่น
วิถีชีวิต ใหเปนวิถีชีวิตที่ไมเสพกาม (คุณ) ไมสราง
ปญหา ไมทิ้ง carbon footprint และมีวิถีชีวิตที่
อยูดวยการรักษโลก เธอตองชวยรักษาโลกใบน้ี 
ใหเปนโลกที่นาอยู ไมใชเฉพาะสําหรับตัวเธอเอง
ผูเดยีว แตสาํหรบัทุกคนและทกุส่ิง จงรกัษาโลกน้ี
ใหไปถึงอนุชนรุนหลังดวย”

ทานสอนวา หลักการแรกของวิถีชีวิตหรือ
เครื่องอาศัยของบรรพชิต ที่ตองปฏิบัติตอไปก็
คือ ใหดํารงชีวิตอยูดวยความพอเพียง ภาษาบาลี
เรยีกวา ใหอาศยัอาหารบณิฑบาต ถาทานเคยบวช 
จะรูวา อุปชฌายเคยสอนวาอยางไร คอืสอนใหอยู
ในหลกัการของความพอเพยีง คอือาศยับณิฑบาต 
ฝกใหหาอาหารเฉพาะเทาท่ีจําเปน ไมตองมตีูเยน็ 
ไมตองมาเก็บอาหาร ถาจะเก็บก็เก็บเฉพาะบางสิง่
ที่จําเปน และในจํานวนที่นอยที่สุด รูจักวิธีการ

๒ คารบอนฟตุพริน้ท คอื ปรมิาณรวมของกาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรอืนกระจกอืน่ๆ ทีป่ลอยออกมาจากผลติภณัฑหรอืบรกิาร 
ตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งแหลงกําเนิดของกาซดังกลาวมาจากกิจกรรมตางๆ เชน การไฟฟา การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการในภาค
อุตสาหกรรม เปนตน
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อยูดวยความพอเพียง ขาวแตละเม็ดท่ีทานไป 
ใหรูคุณคาของขาวแตละเม็ดนั้น ใหสําเหนียกวา 
เราทานไมใชเพือ่ความสนกุสนาน ไมใชเพือ่ความ
เอรด็อรอย แตเพือ่ประทงัชีวิต เพือ่ใหทกุขเกาดับ
ไปไมใหทุกขใหมเกิดขึ้น ฉะนั้น วิถีชีวิตตอไปนี้
ตองระมัดระวังวาอยาใหมีผลกระทบตอโลก
ใบนี้ ขอใหมี “ชีวิตพอเพียง”

หลักการที่สอง ตอไปนี้วิถีชีวิตของเธอได
เปลี่ยนไปแลว จะเสพอะไรใหรูจักพิจารณาที่มา
ของสิ่งที่เสพเขาไป จงถือหลักการแหงรีไซเคิล 
(recycle) เปนชีวิตจิตใจ คือแมแตผานุงก็ให
ไปเก็บเอาจากศพที่ทิ้งแลว ไปเอาผาที่เขาทิ้งไว
ในปา คือรูจักปรับใชของที่มีอยู ไมทิ้งอะไรให
เปลาประโยชน ทานทราบไหมวา จีวรที่อาตมา
หมอยูนี้ ก็คือจีวรที่ทํามาจากขยะที่พวกทานทิ้ง 
คือทํามาจากขวดพลาสติก ประมาณ ๖ ขวดที่
พวกทานทิ้งเปนขยะ นี้คือการยึดหลักการของ
รีไซเคิล ที่พระพุทธเจาทรงสอน อยาไปสราง
อะไรใหม โดยไมจําเปน เพราะการสรางเทากับ
การใชพลังงาน ที่กอใหเกิด carbon เปนผล
ขางเคียง ฉะนั้น อะไรที่ยังพอใชได ใหใชอยาง
คุมคา ฉะนัน้พระพุทธเจาทรงสอนใหยึด วิถชีีวติ
บนหลักการของ circular economy หรือ

เศรษฐกิจหมุนเวียน
หลักการที่สาม ทานสอนวา ตอไปนี้เธอจะ

ตองอยูกับธรรมชาติ ไมใชเอาเปรียบธรรมชาติ 
เพราะฉะน้ัน ใหไปอาศยัอยูตามโคนตนไม เม่ือเธอ
อยูตามโคนตนไม เธอก็มีหนาที่ชวยกันรักษาบาน 
(คอืโลก) ทีเ่ปนทีพ่กัของมวลมนษุยชาต ิใหชวยกนั
รักษาปอดของเรา คือตนไมใบไม ทานทราบไหม
ครับวา ในวินัย ๒๒๗ ขอ มีสิกขาบทมากมายที่
บอกวาหามตัดตนไม หามขุดดิน หามแมกระทั่ง
ฉี่รดใบไมตนไม หามถายอุจจาระ ถายปสสาวะ 
บวนเขฬะ คือถุยน้ําลาย ลงในน้ําหรือแหลงนํ้า
เปนตน ทัง้นีส้กิขาบทเหลาน้ี นอกจากจะเปนการ
แสดงกตัญุตา กตเวทิตา รูคุณของธรรมชาติ ที่
เปนแหลงสปัปายะแลว ยงัเปนวิธีรกัษโลก อยูรวม
กับธรรมชาติ โดยเคารพสิทธิของธรรมชาติดวย

และหลักการท่ีสี่ ทานก็สอนวาใหยึดหลัก
การของการพึง่ตนเองใหได (self sufficiency) 
เรื่องนี้ภาษาพระเรียกวา อาศัยนํ้ามูตรเนาเปนยา 
โดยเน้ือหาก็หมายถึงวาใหรูจักยึดหลักการของ
การพึ่งตนเองเปนหลักนั่นเอง

ฉะน้ัน ในบทเรียนบทแรกที่อุปชฌายสอน
พระบวชใหม ก็คือ ใหสําเหนียกวา ชีวิตของ
บรรพชติตางจากชวิีตของฆราวาสไปแลว ฆราวาส
อยูดวยการบริโภคกามอยางไมบันยะบันยัง (กาม
โภคี) พูดเปนภาษาปจจุบัน ก็คืออยูดวยการเสพ
บริโภค โดยไมนึกถึงวาการเสพบริโภคทาง ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย แตละกิจกรรมนั้นทิ้งอะไรไวขางหลัง 
เปนการกอกรรมทําเข็ญท้ิงตราบาป เปนการทิ้ง 
carbon footprint ไวเบื้องหลัง แตเราก็ไมเคย
รูสึกถึงบุญคุณของสรรพสิ่ง หรือสิ่งแวดลอมที่
ทําใหชีวิตมนุษยมีความสุขสบาย ไมเคยคํานึงวา 
สิ่งตางๆ ที่เรามีเสพอยูน้ัน ก็เพราะบรรพบุรุษ
ของเราเมตตาทิ้งเหลือไวใหเรา ไดทิ้งอากาศที่
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บริสุทธิ์ไวใหเรา ไดทิ้งทรัพยากรมากมายเหลือ
ไวใหเรา เราจึงมีทรัพยากรมากมายใหเหลือกิน
เหลือใช แตพวกเราตางหากเลา ไมเคยรูคุณคา
ของสิ่งที่เรามี แถมทําลายสิ่งที่เรามี โดยไมเคย
คิดถึงคนที่อยูเบื้องหลังเรา ไมเคยนึกถึงอนุชน
รุนหลัง อยาลืมวาเรายังมีลูกหลานที่ตองดูแล 
เราไมเคยนึกถึงคุณภาพของชีวิตที่ลูกหลานจะ
ตองอาศัย เราทําดินนํ้าลมไฟ เสียความสมดุล 
เลย ปจจุบันนี้ อากาศดีก็ตองซื้อ นํ้าดีก็ตองซื้อ 
พลังงานดีก็ตองซื้อ ดินดีก็ตองซื้อ ตกลงเราไดทํา
อะไรไปกับบานหลังเดียวของเรา ตกลงเราเปน
อะไร ทาํไมเรากลายเปนสตัวเศรษฐกจิไปแลวหรอื 
เพราะทุกอยางตองใชเงินซื้อ สิทธิพื้นฐานที่ไดมา
กับการเกิดของเรา หายไปไหน

เพือ่ใหมนษุยเขาใจถงึสภาพโลกทีเ่ปราะบาง 
พระพุทธศาสนาไดอธิบายถึงกฎธรรมชาติไววา 
โลกของเราอยูไดดวยกฎธรรมชาติ ๕ ประการ 
และเปนกฎธรรมชาตทิีท่กุคนตองหมัน่เคารพสทิธิ์
และรักษา คือ กฎ biosphere หรือ อุตุนิยาม ให
ทําความเขาใจวา การมีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจ
โลงน้ัน เกิดจากกระบวนการของ biosphere 
ซึ่งมนุษยกําลังทําลายโดยไมรูตัว โดยธรรมชาติ 
biosphere มีการเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา แต
ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดผิดธรรมชาติ เพราะ
การกอกรรมของมนุษยผูอาศัยโลกใบนี้ เม่ือรูวา
เราเปนสาเหตุหลักใหระบบ biosphere หรือ
ระบบอุตุ เกิดปญหา เราก็ควรรับผิดชอบและรีบ
แกปญหานัน้ ฉะนัน้ มนษุยควรทีจ่ะรูเทาทนัความ
เสียหายที่มนุษยสรางใหกับระบบอุตุนิยาม แลว
รีบมาทําการซอมแซมแกปญหาที่เกิดขึ้นกับบาน
ของเรา ซึ่งเราเปนผูทําลายเอง

พระพุทธเจาทานยังตรัสวา ความเปนอยู
ของมนุษยตองอยูดวยการใหความเคารพในกฎ

ธรรมชาติของ biodiversity หรือ พีชนิยาม
ในโลกน้ี ทานลองถามตวัทานเองดสูวิา ความเปน
ตัวตนของทาน อาหารที่ทานทาน มาจากไหน 
ทุกสิ่งที่ทานทานไป ไมวา ขาว ผัก ใบไม ผลไม 
เนื้อสัตว ทุกอยางก็คือลวนเปนดินนํ้าลมไฟ 
ที่ธรรมชาติมีอยู ดินน้ําลมไฟ ที่ทานทานลงไป 
กก็อใหมตีวัตนของทาน มชีวีติทีด่าํรงอยูของทาน 
และความอยูรอด (survival) ของทาน ก็ขึน้อยูกับ
ผลผลติของธรรมชาติ หรอืผลผลติทีเ่กิดขึน้ในบาน
หลังที่เราอาศัยอยูทั้งส้ิน ฉะนั้น ตัวตนของทาน
จะเปนเชนใด ก็ขึน้อยูกับสิง่แวดลอมของทานเปน
อยางไร ในทางตรงกันขามทานเปนเชนไร ก็ข้ึนกับ
สิ่งแวดลอม เราตางอาศัยซึ่งกันและกัน และเปน
ของกันและกัน

สัจธรรมนี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา 
อนัตตา เปนสัจธรรมที่สําคัญที่สุด ทําใหพวก
เราเขาใจวาความเปนอยูของพวกเราตองอาศัย
สิ่งตางๆ ฉะน้ัน ควรตองทําความเขาใจดวยวา 
อยาใหสิ่งที่ตองอาศัยเหลาน้ันถูกทําลาย จนไม
เปนมิตรตอการอาศัยอยูของมนุษยและสรรพสิ่ง 
อยาเปนคนอกตัญู คือเราอาศัยโลกน้ีเปน
บานของเรา แตกําลังทําลายบานของตนเองให
เกิดความเสียหาย ทําไมไมลองคิดวา เมื่อบาน
ถูกทําลายแลวเราจะไปอาศัยอยูที่ไหน ฉะนั้น 
carbon neutrality ซึ่งอาตมาเรียกวาคารบอนุ-
เบกขา เปนความรับผิดชอบของมนุษยที่จะตอง
ดูแลรักษาทุกลมหายใจ เหมือนกับอุปชฌาย
ของอาตมาคือสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง
วชิรญาณสังวร สอนอาตมาตอนบวชพระวา
ตอไปนีค้ณุจะหมจวีร จะฉนัอาหาร จะใชเสนาสนะ 
และใชยารักษาโรคอะไรก็ตาม ใหนึกถึงที่มา
ที่ไปของจีวรอาหาร เสนาสนะ และเภสัช ที่เสพ
เขาไป และใหรูคุณคา ของปจจัยที่อาศัยเหลานั้น 
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พรอมกับรู จักกตัญูกตเวทิตาตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแหลงที่มาของปจจัยสิ่งอาศัย
ทั้งหมดของชีวิต

ใหระลึกอยูตลอดวา อาหารทุกคําที่กลืนกิน
ลงไปกเ็พือ่ประทงัชวีติเทานัน้เอง พจิารณาใหเหน็
วฏัจกัรหรอืหวงโซของอาหารมาไดอยางไร กวาจะ
ไปถึงทองมีกระบวนการอะไรที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เรากอกรรมทิ้ง carbon footprint 
มากนอยขนาดไหน ใหพิจารณาอยางนี้เนืองๆ 
เชนเดยีวกนักบัการใชเสนาสนะ หมัน่พจิารณาวา
พฤติกรรมการสรางและใชเสนาสนะของเรานั้น 
กอปญหาใหกับโลกใบนี้มากนอยเพียงใด และ
เมื่อเจ็บไขไดปวย เราอาศัยอะไรเยียวยาความ
เจ็บไข หม่ันรูจักพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด นี้คือ
วถิชีวีติทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนเม่ือ ๒,๕๐๐ กวาป
ที่แลว เพื่อใหเกิดความสมดุลทางคารบอนในโลก 
หรือกอใหเกิดคารบอนุเบกขา (Carbon Neu-
trality) ความจริงคารบอนุเบกขาจะเกิดไดดวย
หลากหลายวิธี คือหม่ันดูแลรักษาซอมแซมบาน 
คือโลกของเราที่เราอาศัย เสมือนบานที่เราอาศัย
นอน ถาเกิดความเสียหายใดๆ เราก็รีบดําเนิน
การซอมแซมทันที กอนที่จะเกิดความเสียหาย
มากกวาที่ตอนรู เรารีบทําการซอมทันที ไมรอให
พังเกินการซอมแซม แลวโลกของเราละ ทั้งๆ ที่
รูอยูแลววาโลกใบเดียวของเราเกิดความเสียหาย 
เกิดหลังคารั่ว (กาซเรือนกระจกรั่ว) เราจะรอให
เสียหายหนักกวานี้หรือรีบทําการซอมแซม ใหได 
zero emission๓ แตแทนทีจ่ะรบีทําการซอมแซม 
เราก็ไมยอมทําอะไร แถมโบยวา เปนเรื่องของ

รัฐบาล เปนเรื่องของ UN เปนเรื่องของ COP27๔ 

เปนตน ทําไมไมลองหันมาดูวิถีชีวิตและการกระทํา
ของตัวเองบาง การซอมแซมโลกใบนี้ ที่เกิดความ
เสยีหายอยูในปจจุบนัน้ี ไมใชเปนหนาทีข่อง COP 
หรอืการพัฒนาที่ยั่งยนื (sustainable develop-
ment) ของสหประชาชาตแิตเพยีงอยางเดยีว แต
มนุษยทกุคนควรจะรบัรูและเขาใจ (awareness) 
ปญหาและปรบัวิถชีวิีตใหมคีวามรบัผดิชอบ (take 
accountability) ตอความเสียหายที่เราเปนผูกอ 
จนโลกเสยีความสมดลุของธรรมชาตไิปและกลาย
เปนปญหาใหญหลวงของโลก

ในประเทศไทยเองก็มีการพูดกันอยูเสมอวา 
สิง่แวดลอมมคีวามสาํคญัตอการมชีวีติของมนุษย 
การพูดวาสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ เราพูดบน
ขอเท็จจริงอะไรกันแน เราเห็นวาสําคัญจริง หรือ
เพราะชาวโลกตางพูดวาสําคัญ หรือเพราะนัก
วิทยาศาสตรบอกวาสําคัญ ลองถามตัวทานเอง
ดูสวิา ทาํไมสิง่แวดลอมถงึมคีวามสาํคญันัก เพราะ
สิ่งท่ีอาตมาเห็นก็คือวา ประเทศไทยไมไดให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมอยางที่พูดแตอยางใด 
เพราะวาแผนการพัฒนาของประเทศที่สูงสุด ท่ี
เรียกวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไมไดพูดถึงสิ่งแวดลอมเลย แสดงวา ประเทศไทย
สนใจแตในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ (เรื่องเงินๆ 
ทองๆ) และสังคมเปนหลัก ไมไดสนใจเรื่องของ
สิ่งแวดลอมมากสักเทาไหร ที่สําคัญก็คือวา การ
พัฒนาท้ังเศรษฐกิจและสังคม ไมเห็นวาจะทําให
ประเทศไทยดีขึ้น เศรษฐกิจก็แยลง สังคมก็แยลง 
ในขณะที่แผนพัฒนาก็เขียนไวอยางสวยหรู สวน

๓ การจํากัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
๔ การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงสหประชาชาติ 2022 หรือท่ีเรียกกันทั่วไปวา COP27 จะเปนการประชุม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ ๒๗ ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เมืองชารม 
เอล เชค สาธารณัฐอาหรับอียิปต
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ส่ิงแวดลอมก็ลืมไปไดเลย อยาลืมวา ในความ
เปนจริงแลวทั้งเศรษฐกิจและสังคมตองอาศัย
สิ่งแวดลอมเปนหลัก เปนเร่ืองที่ใกลตัวมากที่สุด 
แตไมมีแผนพัฒนาใดๆ ที่พูดถึงการพัฒนาสิ่ง
แวดลอมอยางจริงจังเลย ดูเสมือนวาสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทยมีสถานะเปนลูกเมียนอย กลายเปน
เรื่องที่แทรกๆ อยูตรงนั้นตรงนี้ ไมมีแผนพัฒนาที่
เปนหลัก ในการที่จะดูแลธรรมชาติใหเกิดความ
สมดุล เพราะฉะนั้น อาตมาจึงขอเรียกรองทานผู
มอีาํนาจทัง้หลายวา ถงึเวลาแลวทีจ่ะคดิถงึเรือ่งนี้
ไดแลว เมือ่ชาวโลกตางเรยีกรองวา การพฒันาโลก
ท่ีสําคัญทีส่ดุ ตองครอบคลมุการพฒันาทัง้ ๓ ดาน 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
คือการดํารงชีวิต สังคมคือความเปนคน และที่
สําคัญที่สุดทั้งเศรษฐกิจและสังคมนั้น ตองอาศัย
สิ่งแวดลอม (economy society and envi-
ronment) ความสมดุลของ ๓ เรื่องนี้ จะกอ
ใหเกดิสิง่ทีเ่รยีกวา การพฒันาท่ีเปนธรรม (ยัง่ยนื) 
หรือ sustainability โครงการของสหประชาชาติ
วาดวยเรื่อง SDGs มีเวลาที่จะบรรลุไดเหลือเพียง 

๘ ป หลังจากนั้นโครงการ SDGs ก็ตองเปลี่ยนไป
เปนการพฒันาแบบไหนก็ไมทราบ แตทีแ่นๆ  ก็คอื 
การพฒันารปูแบบไหนก็ตาม ก็ตองเนนการรกัษา
และพัฒนาสิง่แวดลอมอยางแนนอน แลวในเรือ่งนี้
ประเทศไทยไปอยูที่ไหน ขอถามดังๆ หนอย

เปาหมายการพัฒนาของประเทศไทยตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มีความชัดเจนใน
การดูแลซอมแซมบาน (โลก) ของเรานี้ มากนอย
เพียงใด แผนพัฒนาแมบทหลักของประเทศไทย 
ทาํไมไมพดูใหชดัเจนวา เปนแผนพฒันาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม เหมือนกับประเทศอื่นๆ 
ทําไมประเทศไทยถึงอายนักที่จะพูดถึงสิ่งแวดลอม
ทั้งๆ ที่ตัวของเราเองก็ขาดสิ่งแวดลอมไมได 
มิใชหรือ ถาเราไมสนใจส่ิงแวดลอม ไมรักษา
สิ่งแวดลอม เทากับวา เราไมสนใจตัวเอง ไม
เคารพตัวเอง เพราะอยาลืมวา สวนประกอบของ
ความเปนคน ก็คือ สิ่งแวดลอม หรือ ดินนํ้าลมไฟ 
สิ่งเดียวกับโลกของเรานั้นเอง

ฉะน้ัน สิ่งที่อาตมาอยากจะฝากทุกทานไว
ก็คือ ถาเราตองการจะอยูในโลกนี้ อยูในบาน
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ท่ีไมโทรม ไมเสียหาย สามารถจะอยูไดอยาง
ปลอดภัย สิ่งที่ทานตองทําก็คือ ใหทานรูจักวิธี
คิดความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมใหดี 
รูจักดําเนินชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยาลืม
วา ทกุกจิกรรมของทาน ทกุกาวทีท่านเดิน ตองใช
พลงังานทัง้สิน้ เม่ือมกีารใชพลังงาน กจ็ะมกีารทิง้ 
carbon footprint ฉะนั้น กิจกรรมทุกอยางของ
มนษุยยอมทิง้ carbon footprint ไวตางหนา สวน
ธรรมชาติเองสามารถแก carbon footprint ให
เกิดความสมดุลไดระดบัหนึ่ง แตถา carbon มีคา
มากเกนิไป ธรรมชาตกิไ็มสามารถทีจ่ะแกใหเราได 
ฉะนั้น มนุษยตองรับผิดชอบในส่ิงที่ตนกอกรรม
ทําเข็ญกับธรรมชาติไว ตองกอใหเกิดภาวะ
คารบอนเุบกขาใหได เพือ่ใหอนชุนรุนหลงัสามารถ
อยูในโลกนีไ้ดอยางปลอดภัย เราไมควรเห็นแกตัว 
เอาตัวเองใหรอดเทานั้น อยาทําทุกสิ่งทุกอยาง
เพยีงใหตนเองมคีวามสุขสบายเทานัน้ ใหคํานงึถงึ
ผูอืน่สตัวอืน่ทีอ่าศยับานหลงัเดยีวกนันีด้วย ถาคดิ
ไดแคความสขุสบายของตวัเอง เรากไ็มควรมสีทิธิ์
เรียกตัวเองวา เปนมนุษย เพราะมนุษยหมายถึง 
ผูทีร่กัษาคารบอนเุบกขาดวยความรบัผดิชอบใน
กรรมสนัตฏุฐติาของตน หรอืคารบอนเุบกขาเกดิ
ไดดวยชีวิตพอเพียงหรือการกระทําบนหลักการ
ของดุลยภาพ

เพราะฉะนั้น carbon neutrality หรือ
คารบอนเุบกขา จะเกดิขึน้ไดกต็อเม่ือเราตองรูจกั
ความพอเพียงคือ สันตุฏฐิตา ทางกายกรรม วจี
กรรม และมโนกรรมของเราเอง ไมใชพาลไปโทษ
แตรัฐบาล โทษประเทศที่พัฒนา หรือโทษสิ่งนั้น
สิ่งนี้แตอยางเดียว เราเองก็เปนจําเลยเหมือนกัน

การประชมุ COP27 ปนี ้ไดกาํหนดเปาหมาย
การประชุมไว ๔ ขอ คือ การลด (mitigation) 
การปรับตัว (adaptation) การรวมมือ (collab-

oration) และการเงิน (finance)
การลด หรือ mitigation คือ การลด

กิจกรรมที่กอใหเกิด carbon ใชชีวิตดวยความ
พอเพียงใหมากที่สุด คลายกันกับวิถีชีวิตของ
บรรพชิต ที่พระพุทธเจาทรงกําหนดไว

การปรับตัว หรือ adaptation คือ ใหรูจัก
ปรบัตวักบัสิง่แวดลอมใหมๆ  สมรรถนะการปรบั
ตัว ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา สุข ที่แปลวา 
สภาพที่ทนได มนุษยตองหัดรูจักเปลี่ยนแปลง
ตัวเองใหทนอยูกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปตาม
ธรรมชาติ

การรวมมอื หรอื collaboration คอื ใหรูจกั
รวมดวยชวยกัน เพื่อแกไขตราบาป ที่เราตาง
ประทับไวบนโลกนี้ สิ่งที่เรากออาจเรียกวา เปน
กรรมหมู ท่ีตางทําลายคารบอนเุบกขากนั ฉะนัน้ 
มารวมดวยชวยกันท่ีจะแกไขปญหาท่ีเราเปน
ผูสรางเอง

การเงิน หรือ finance ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีตองรวมดวยชวยกัน ประเทศท่ีพัฒนาแลว
ชวยประเทศที่ดอยพัฒนา ชวยกันลงขัน เพื่อ
ซอมแซมบานท่ีอาศัยของชาวโลก ดวยการ
ลงทุนลงแรง ใหดํารงชีวิตอยูดวยสติปญญา 
(mindful-awareness)

ทายน้ี ขอใหทุกทานจงมีสติสัมปชัญญะ 
ในการดํารงชีวิต ใหรูจักขอบคุณกับสิ่งตางๆ ที่
ทานมีอยู ใหรูจักกตัญูกตเวทิตา ทดแทนสิ่งที่
ทานทาํลายไปจากธรรมชาตใิหกลบัคนืเหมือนเดมิ 
เมื่อทานทําไดเชนนั้น ทานก็จะมีความสุข มีบาน
ที่สมบูรณ และสามารถมอบมรดกอันมีคาน้ีให
อนุชนรุนหลังใหมีชีวิตที่มีความสุขและปลอดภัย
ตลอดไป

๖๗๗๒



ลําธารริมลานธรรม 
     หนังสือ “ลําธารริม

ลานธรรม” ฉบับสมบูรณ ได
รวมขอเขียนนาอาน ๑๐๐ เรื่อง 

ที่แสดงธรรมะจากชีวิตจริงของครูบาอาจารยผูเปน
พระดีพระแท เพื่อเปนแบบอยางและกําลังใจแก
ผูสนใจ และใสใจการปฏิบัติธรรม ใหเกิดศรัทธา 
ความเพียร สติ สมาธิ และปญญา อันเปนพลังใจ
ที่ชวยใหเขาถึงความหลุดพนจากทุกขได 
 นับเปนหนังสือท่ีเหมาะกับสมัย ในยุคท่ีชาว
พทุธไทยกาํลงัประสบวกิฤตศรทัธา จากปญหาความ
ขาดแคลนพระเณรผูเปนศาสนทายาท ท้ังปริมาณ
และคุณภาพ ทําใหเกิดมีความหวัง ความเชื่อมั่น
วา เมืองไทยไมสิ้นพระอริยสงฆและคนดี หากเรา
แสวงหาและชวยกันสงเสริม
 พระอาจารยไพศาล วสิาโล ผูเรยีบเรียงหนงัสอื
น้ี เปนผูศึกษาประวัติศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปศาสตร ต้ังแตครัง้ยงัเปนนกัศึกษาทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร และมีฉันทะในการทํางานดานการ
เผยแผธรรม นําการปฏิบัติอนุรักษและพัฒนา 
รณรงคใหสังคมไทยหันมาสนใจคุณคาอดีต เพื่อกาว
ไปในอนาคตอยางมีรากเหงาและทิศทางท่ีถูกตอง
มั่นคงและยั่งยืน
    งานเขียนชุดน้ีเกิดจากความมุงหมายตองการ
แสดงใหเห็นวา ธรรมชาติและธรรมะเกี่ยวของและ
หนุนเนื่องกันอยางใกลชิด ดังชื่อเรื่องที่ริเริ่มเขียน
จากจุลสาร “ธรรมานุรักษ” เพ่ือรักษาธรรมชาติ
ดวยธรรมะ เพราะตราบใดที่ยังมีธรรมชาติสมบูรณ 
ก็จะเก้ือกูลใหเขาถึงธรรมะโดยงาย ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยางปฏิปทาของครูบาอาจารยที่ยกมาบอกเลา
ในเลมนี้ อาทิ พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต และ
ศิษยานุศิษย เชน หลวงตามหาบัว หลวงพอชา สุภัทโท 
อีกทั้งทานพุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(ป. อ. ปยุตฺโต) และผูนําจิตใจเชน องคทะไลลามะ 
และทานติช นัท ฮันห ซึ่งไดรับการยอมรับทั่วโลก
    นอกจากธรรมชาติแวดลอมภายนอก เชน ปาเขา
ลําเนาไพรและสายธารอนันาร่ืนรมยแลว ผูเรียบเรียง
ยังแสดงใหเห็นธรรมชาติภายใน คือ คุณธรรมตางๆ 
เชน ความเพียร ความสํารวมระวัง ความออนนอม
ถอมตน ความกตัญู ความมีนํ้าใจเมตตา และ
สติปญญาของทานเหลานี้ ใหเราไดเห็นประจักษ
ตลอดเลม รวมถึงวาระสุดทายที่ทานเปนตัวอยาง
การตายดี ดวยการตอนรับความตายและจากไป
อยางสงบสงางาม แสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมอันสูงของ
ทานเหลานั้น 
     พระไพศาลยังพยายามรักษาความถูกตอง
แมนยําของขอมูลเรื่องราวที่นํามาเสนอดวยการ
แสดง “ที่มา” ของเรื่องเลานาประทับใจดังกลาว
กํากับไว เพื่อชวยใหผูอานที่สนใจสามารถคนควา
เพิ่มเติมไดอีก   
 สวนภาคผนวก วาดวยประวัติโดยยอทายเลม 
นับเปนการแนะนําประวัติและผลงานบางสวนของ
พระดีที่มีความสําคัญเหลานี้ไว แมไมครบถวน แต
ก็ชวยใหผูอานไดขอมูลสําคัญเบื้องตน ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางมาก หากภายภาคหนามีการนําไป
ขยายตอเปน “หนึ่งรอยพระดีที่นารูจัก” ก็จะทําให
วงการพุทธศาสนาไทย ไดหนังสือที่มีคุณคาอีก
เลมหนึ่ง
     นอกจากความสละสลวยทางภาษาของผูเรียบ
เรียงแลว ยงัมภีาพเขียนสีนํา้สวยงาม ประกอบตลอด
เลมอีกดวย
    เชื่อวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนในการ
กอบกูฟ นฟูพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง และยัง
หวังวาจะบันดาลใหเกิด “ลานธรรมริมลําธาร” 
ขึ้นทั่วทุกหนแหง

พระดษุฎ ีเมธงักโุร 

ชวนอา่นหนังสอืด ี



     หนังสือเลมนี้ไมมีจําหนายเพื่อการคา แต
จัดพิมพเพื่อเผยแพรพระคุณของครูบาอาจารยและ
สมนาคุณแกผู บริจาคทุนสรางโรงพยาบาล และ
สนับสนุนงานเผยแผธรรมะขององคพระสัมมา-
สัมพุทธเจา
     ผูสนใจอาจติดตอขอรับหนังสือนี้ไดที่ มูลนิธิ
เครอืขายพทุธกิา หรอืตดิตอที ่วดัทุงไผ ชมุพร  (โทร. 
081-839-0335) 

ตัวอยาง เรื่องที่นาสนใจในเลม
 หลวงพอกับโจร/ตํานานที่วัดสมอลาย/สมเด็จ
วัดสระเกศ/จริยาของนักปกครอง/สุนัขโพธิสัตว/สังฆราช
ไกเถื่อน/ขรัวโตกับหัวโขน/ของดีจากสวนโมกข/ชาง
รับศีล/ในหลวงกับหลวงตา/รูธรรมจากความประหยัด/
เสียงเกี๊ยะ/เห็นทําเมื่อปวย/ไดสติเพราะถูกดา/ตามหา
พุทโธ/เมื่อใจใฝหาหญิงสาว/วัยเด็กของหลวงพอปญญา/
ผากราบของสมเด็จ/หลวงปูดีเนาะ/วิถีแหงปราชญ/
วันสุดทายของหลวงปูดุลย/ไมเปนอะไรกับอะไร

“เขาพรรษา” คือฝก เขาศึกษา
ไตรสิกขาพูนเพิ่มตอเติมผล
ดํารงศีล กายา วาจาตน
เปนกุศลเลิศล้ําคํ้าจุนใจ

สํารวมจิต อยูเปนนิตย สถิตหอง
หทัยทอง สติมา อยูอาศัย

ภาวนา จิตสิกขา คาภายใน
จะนําใหจําเริญเดินถูกทาง

และตริตรองมองเปนเห็นประโยชน
บรรเทาโทษ ปญญา มาสะสาง
เกิดวิชชา เห็นจริง ส่ิงอําพราง
คือกระจาง รูยิ่ง ความจริงเปน

“ไตรสิกขา” ฝกใฝ ถวนไตรมาส
ไมประมาท ฝกจิต ครวญ คิด เห็น
นับจากนอยคอยมากไมยากเย็น
โดยมุงเนน พากเพียร เรียนใจตน

“ออกพรรษา” ผานฝก ผานศึกษา
คงคุณคา ถูกหลัก เปนมรรคผล
ตามรากฐานพุทธธรรมนํากมล
คือหลุดพน พัฒนา ศึกษาจริง

พระมหาวิสุทธิ ฐานากโร

ลลีาวาที



ประวัติคัมภีรนยาสะ

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ปาฬปิาโมกข์

ประวัติคัมภีรนยาสะ
อุปนิปพุโฺพ อาส อปุเวสเน, อุป ปฐมํ ปริุม-

วจนสฺส สมีป วา นฺยาโส ฐปนํ อุปฺญาโส, 

นฺยสฺส โญ. (อภิธาน.ฏีกา ๑/๑๑๘)

 “อาส ธาตุที่มี อปุ และ นิ เปนบทหนา ใน
ความหมายวา เขาไป การตัง้ไวกอน หรอืตัง้ไวใกล
คําแรก ชื่อวา อุปญญาสะ แปลง นฺย เปน ญ”

นสสฺ ญตฺตํ อปฺุาโส = อปุนยฺาโส,  ญาโย 

= นฺยาโย, นิจฺจํ  เอติ  ผลํ  เอเตนาติ  าโย,  
เยฺยํ = เนยฺยํ. (นิรุตฺติ. ๑/๔๕)

 “แปลง น เปน ญ เชน
อุปฺาโส = อุปนฺยาโส (การเก็บไว, การ

ฝงไว)
ญาโย = นยฺาโย (ความเหมาะสม)
นิจจฺ ํ เอต ิ ผล ํ เอเตนาต ิ าโย (ผลยอม

มาเสมอดวยความเหมาะสมนี้ เหตุนั้น ความ
เหมาะสมนั้นชื่อวา ญายะ)

เยฺยํ = เนยฺยํ (พึงนําไป)”
 ตามคําอธบิายขางตน ทานใหแปลง น อักษร

ตอนท่ี ๑

 คัมภีรอธิบายฉบับแรกของกัจจายนไวยากรณ 
ชื่อวา คัมภีรนยาสะ คําวา นยาสะ แปลวา 
“ขุมทรัพย” คัมภีรนี้ชื่อวา นยาสะ เพราะเปรียบ
เสมือนขุมทรัพยที่เปนบอเกิดแหงคําอธิบายอัน
ทรงคาทางไวยากรณ ชื่อวา นยาสะ ดังกลาวเปน
ชื่อเรียกสั้นๆ ซึ่งโบราณาจารยเรียกตอๆ กันมา

การประกอบรูปศัพท นฺยาส หรือ ญาส

 ในบางคัมภีรเรียกชื่อวา ญาส โดย ญาส 

มาจาก นยฺาส (นิ บทหนา + อา บทหนา + อส

ธาตุ <เขปเน = ทิ้ง, ซัด> + ณ ปจจัย) แปลง นยฺ

เปน ญ จึงไดรูปวา ญาส ที่จริงแลวคําวา ญาส

เปนคําบาลีแท สวนคําวา นฺยาส เปนคําบาลีที่
สอดคลองกับสันสกฤตซึ่งใชเปน นฺยาส เหมือน
คาํบาลแีทวา ญาย ทีอ่าจใชเปนสนัสกฤตวา นยฺาย

หรือคําบาลแีทวา อปุ�ญฺาส ทีอ่าจใชเปนคาํบาลี
ที่สอดคลองกับสันสกฤตวา อปุนยฺาส โดยแปลง 
นฺย เปน ญ ดังขอความวา



ใน เนยยฺ ํ เปน ญ อักษร ไดรูปสําเร็จวา เญยฺยํ

สวนในรูปวา อุปฺญาโส, ญาโย ใหแปลง นฺย

เปน ญ แตทานผูแตงกลาวโดยยอวาใหแปลง น
เปน ญ ทัง้นีเ้พราะตามกฎของไวยากรณบาลีและ
สันสกฤต คําที่เปลี่ยนแปลงบางสวนถือวาเปน
คําเดิม ไมใชคําใหม ดัง ปริภาสา (กฎทั่วไป) ใน
คัมภีรปริภาเษนทุเสขระ (ขอ ๓๗) วา

เอกเทสวิกตํ อน�ฺญํว. [เอกเทสวิกฤต
มนนฺยวตฺ.]
 “บททีเ่ปลีย่นแปลงบางสวน ยอมเปนเหมอืน
มิใชบทอื่น”

ชื่อวา นฺยาส หรือญาส ที่พบในคัมภีรไวยากรณ

 ชือ่วา นยฺาส หรอืญาส พบในคมัภรีไวยากรณ
ตางๆ ดังนี้

นยฺาเส ปน “พุทธฺนตฺ ิปฏวิิทธฺสพพฺธมมฺนตฺ ิ

วุตตฺ.ํ (นิรุตฺติ.มฺชูสาฏีกา ๔)

 “สวนในคัมภีรนยาสะกลาววา คําวา พุทธฺํ

(พระพุทธเจา) คือ ผูแทงตลอดธรรมทั้งปวง”
เอตถฺ  หิ  สมพฺนธฺาทโย  นยฺาเส  วุตตฺนเยน  

เวทติพพฺา. (พา.ปุราณฏีกา ๑/๑)

 “อนึ่ง สัมพันธเปนตนในพากยนี้ พึงทราบ
ตามนัยที่กลาวไวในคัมภีรนยาสะ”

นฺยาเส สุตฺเตน เย ณาที ลกฺขิตา เต ตกิาลกิา

      วุตฺตา อลกฺขิตา กาล- มตฺุเตกทวิฺตกิาลกิา.
(สทฺท.จินฺตา ๓๕๑)

 “ณ ปจจัยเปนตนที่กําหนดไวดวยสูตร[วา 
ณาทโย เตกาลิกา] ในคัมภีรนยาสะ ทานกลาววา
ประกอบใน ๓ กาล สวนปจจัยที่มิไดกําหนดไว
[ดวยสูตรนั้น] ประกอบในกาลวิมุตติบาง ๑ กาล
บาง ๒ กาลบาง ๓ กาลบาง”

อติสสฺ ติ อตีติ สททฺนฺตโรปาทาน ํ ญาเส 

วุตตฺ,ํ ตมปิฺ นิรตถฺกเมว. (รูป.ฏีกา ๑/๒๓)

 “การถือเอาศัพทอื่นวา ติ ของ อติ ชื่อวา 
อต ิที่กลาวไวในคัมภีรญาสะ แมขอความนั้นก็หา
ประโยชนมิได”

ชื่ออีกชื่อหนึ่งวา มุขมัตตทีปนี

 ชือ่จริงของคมัภีรน้ี คอื มุขมตัตทปีนี แปลวา 
“อธิบายพอเปนแนวทาง” หมายความวา แสดง
เน้ือความใหนักศึกษาเขาใจเปนแนวทางโดยยอ 
ชื่อนี้พบโดยตรงในคัมภีรนยาสะวา

กจฺจายนฺจ มุนิวณฺณิตพุทฺธิมสฺส
 กจฺจายนสฺส มุขมตฺตมหํ กริสฺสํ
 ปารมฺปราภตวินิจฺฉยนิจฺฉยฺุ-
 ลทฺโธปเทสมวลมฺพกตสฺส เตน. (นฺยาส. ข.)

 “และขาพเจาขอนอบนอมพระกัจจายนะ
ผู มีปญญาอันพระมุนีสรรเสริญแลว จักอาศัย
คําแนะนําที่ไดรับจากครูผูรูขอวินิจฉัยที่อาจารย
สืบตอกันมาไดนํามาตัดสินไว แลวรจนาคัมภีรที่
พอเปนแนวทางของกัจจายนไวยากรณอันพระ
กัจจายนะนั้นรจนาไว”
 สมตฺโต มุขมตฺตทีปนิยํ อุณาทิกปฺโป ฉฏโฐ
ปริจฺเฉโท. (นฺยาส ๗/๖๗๓)

 “จบปริจเฉทที่ ๖ ชื่อวา อุณาทิกัณฑ ใน
คัมภีรมุขมัตตทีปนี”

มุขมตฺตทีปนี นิฏฐิตา. (นฺยาส ๗/๖๗๓)

 “จบคัมภีรมุขมัตตทีปนี”

ประวัติผูแตง

 ทานผูแตงคัมภีรนี้ คือ พระวชิรพุทธิ แหง
วัดมหาวิหาร ประเทศลังกา ไมมีหลักฐานยืนยัน
วาทานผูแตงเกิดในสมัยใด เพียงสันนิษฐานวา 
ทานผูแตงเกิดกอนพระพุทธัปปยะผูแตงปทรูป
สิทธิปกรณ ซึ่งเปนศิษยของพระอานันทาจารย
ในปลายพุทธศตวรรตที่ ๑๓ นอกจากนั้น ทาน

๖๗๗๖



ผูแตงยังแตงฎีกาพระวินัยฉบับแรก ชื่อวา วชิร-

พุทธฎิกีา โดยใชชือ่ของตนเปนช่ือของคมัภีรฎีกา
ทีแ่ตง เหมือนพระกจัจายนะแตงกจัจายนไวยากรณ 
โดยใชชื่อของผูแตงมาเปนช่ือคัมภีร ดังขอความ
ในสัททนีติปกรณ (ปทมาลา) และวินยาลังการ
ฎีกาวา

ตถา หิ มุขมตตฺทปีนิย ํสททฺสตถฺวิทุนา วชิร

พุทธฺาจริเยน นิรตุตฺนิเย โกสลลฺวเสน โคสททฺโต 

โยนมกีาราเทโส วุตโฺต. (นีติ.ปท. ๓๔๔)

 “ที่จริงแลวในคัมภีรมุขมัตตทีปนี อาจารย
วชิรพุทธิผู แตกฉานคัมภีรไวยากรณกลาวการ
แปลง โย วิภัตติทาย โค ศัพทเปน อ ีอักษร ดวย
ความเปนผูเชี่ยวชาญในวิธีแหงไวยากรณ”
 เตเนวาห อาจริยวชิรพุทฺธิตฺเถโร “อคฺฆส
โมธาโน นาม สภาควตฺถุกาโย สมฺพหุลา 
อาปตตฺโิย อาปนนฺสฺส พหรุตตฺ ึปฏิจฺฉาทติาปตตฺยิํ 
นิกฺขิปตฺวา ทาตพฺโพ, อิตโร นานาวตฺถุกานํ 
วเสนาติ อยเมเตสํ วิเสโสติ. (วินยา.ฏีกา ๒/๒๑๗)

 “เพราะฉะนัน้ อาจารยพระวชริพทุธิเถระ จงึ
กลาววา ขึ้นชื่อวา อัคฆสโมธานปริวาส เปนสิ่งที่
สงฆพึงสวดใหแกภิกษุผูตองอาบัติจํานวนมาก 
ที่มีวัตถุเสมอกันในอาบัติที่ถูกปกปดหลายราตรี 
สวนมิสสกสโมธานปริวาส เปนสิ่งที่สงฆพึงสวด
ใหโดยเนื่องดวยอาบัติที่มีวัตถุตางกัน นี้คือความ
ตางกันของปริวาสทั้งสองอยางนั้น”

ชื่ออีกชื่อหนึ่งของผูแตง

 บางคมัภรีกลาววา ทานผูแตงคมัภีรนีค้อื พระ
วิมลพุทธิ ความเห็นนี้พบในไวยากรณหลายฉบับ 
เชน มุขมัตตสาระ คัมภีรัตถะ นิรุตติสารมัญชูสา
ฎีกา และจูฬคันถวงศ เปนตน ดังขอความวา

มุขมตตฺทปีนี วุตตฺา ย ํก�ิจิฺตยฺาทนิา สภุา

 กลาปาทมิหิฺ เฉเกน ยาย ํวิมลพุทธฺนิา. 

            (มุขมตฺตสาร)

 “พระวิมลพุทธิผูแตกฉานในคัมภีรกลาปะ
(กาตันตระ) เปนตน ไดรจนาคัมภีรมุขมัตตทีปนี
ใดอันงามดวยคําวา ย ํก�ิจิฺ เปนตน”

กจจฺายเนน กโต โยโค วุตตฺ ิจ สฆํนนทฺนิา

 ปโยโค พรฺหมฺทตเฺตน นยฺาโส วิมลพุทธฺนิา.

 (คมฺภีรตฺถ ๕๔)

 “พระกัจจายนะรจนาสูตร พระสังฆนันที
รจนาวุตติ พระพรหมทัตรจนาอุทาหรณ พระวิมล-
พุทธิรจนาคัมภีรนยาสะ”

กตตฺา นาม นฺยาสปฺปกรณาภินิปฺผาทน-

สมตโฺถ สกลเนรตุตฺกิานมาสภยฺภโูต ภทนตฺวิมล-

พุทธฺยฺาจริโย.

(นิรุตฺติ.มฺชูสาฏีกา ๒)

 “ขึน้ชือ่วาผูแตงคัมภรี คอื ทานอาจารยวมิล-
พทุธิผูเปนยอดแหงนักไวยากรณทัง้ปวง ผูสามารถ
แตงคัมภีรนยาสะใหสําเร็จได”

ทีปงฺกรสงฺขาโต วิมลพุทฺธิ นามาจริโย 

มุขมตฺตทีปนีนามกํ นฺยาสปฺปกรณํ อกาสิ.

(จูฬคนฺถวํส ปริจเฉทที่ ๒)

 “อาจารยนามวา วิมลพุทธ ิที่เรียกวา พระ

ทปัีงกร ไดแตงคัมภีรนยาสะที่มีนามวา มุขมัตต
ทีปนี”
 แมชื่อของผูแตงคัมภีรนยาสะจะขัดแยงกัน
เปน ๒ ความเห็น แตผูเขียนเขาใจวาทานผูแตง
อาจเปนทีรู่จักในชือ่ทัง้สองชือ่ เหมอืนพระพทุธัป-
ปยะทีม่อีีกนามหน่ึงวา พระทปีงกร โบราณาจารย
จึงกลาวถึงชื่อทั้งสองนั้นไวในตําราของตน (ติดตาม
ตอในฉบับตอไป)

๖๗ ๗๗



อุชุโน วิภโว พฺรูเห    สโ ปน อตปฺปยํ

   อปราปรํ นิกุพฺเพถ    ยโต สาครสนฺนิโภ

    วิทตฺถิคพฺโภ อนฺเต โส  ธนโต ปริหายติ.

   “ซื่อกินไมหมด คดกินไมอิ่ม ตองโกงเรื่อยไป 
เพราะทองกวางคืบหนึ่ง ลึกดั่งมหาสมุทร แตยิ่งโกง
ก็ยิ่งจน”
     คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา
     วิภโว อ.ทรัพย อุชุโน ของคนซื่อตรง พฺรูเห
พึงเจริญ ฯ ปน แตวา สโ อ.คนโกง อตปฺปยํ
ไมอิ่มเอิบอยู นิกุพฺเพถ พึงหลอกลวง อปราปรํ
ตอๆ ไป ฯ  วิทตฺถิคพฺโภ อ.ทองอันมีคืบหนึ่งเปน
ขนาด สาครสนฺนิโภ เปนเชนกับดวยสาคร (โหติ
ยอมเปน) ยโต เพราะเหตุใด ฯ  ตโต เพราะเหตุนั้น 
สโ อ.คนโกง อตปปฺยํ ไมอิม่เอบิอยู นิกุพเฺพถ พึง
หลอกลวง  อปราปรํ ตอๆ ไป ฯ  โส สโ อ.คน
โกงนั้น  ปริหายติ ยอมเสื่อม  ธนโต จากทรัพย  
อนฺเต ในที่สุด ฯ
 คําอธิบายโดยยอ
 ๑. คําวา พฺรูเห มาจาก พฺรูห ธาตุ (วฑฺฒเน
= เจริญ) + อ ปจจัย + เอยฺย วิภัตติ แปลง เอยฺย

เปน เอ
 ๒. คําวา อตปฺปยํ มาจาก น ศัพท + ตปฺปยํ
(ตปฺป ธาตุ <ปณเน = อิ่มเอิบ> + ณย ปจจัย + 
อนฺต ปจจัยในกัตตุสาธนะ) มีรูปวิเคราะหวา
 - ตปฺเปตีติ ตปฺปยํ = ผูอ่ิมเอิบอยู ชื่อวา 
ตัปปยะ
 - น ตปฺปยํ อตปฺปยํ = ผูไมอิ่มเอิบอยู ชื่อวา 
อตัปปยะ (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส)
 ๓. คําวา นิกุพฺเพถ มาจาก นิ บทหนา + 
กร ธาตุ (กรเณ = กระทํา) + โอ ปจจัย + เอถ
วิภัตติ แปลง อ ของ ก เปน อุ, แปลง โอ เปน อุ, 
ลบ รฺ ที่สุดธาตุ, แปลง อุ เปน ว, ซอน วฺ เปน วฺว
และแปลง วฺว เปน พฺพ คํานี้แปลวา หลอกลวง 
เหมือนคําวา นิกติ (การหลอกลวง)
 คัมภีรปริตตฎีกาที่แตงในสมัยอังวะใชเปน
รูปวา นิกุปฺเปถ โดยถือวาเปน กุป ธาตุ + ย
ปจจัย ทิวาทิคณะ + เอถ วิภัตติ และอธิบายวา น 
โกเปยฺย น วฺเจยฺย วา (ไมพึงโกรธ หรือไม
พึงหลอกลวง) แตคัมภีรปริตตนิสสัยใหมวิจารณ
วา ควรมีรูปวา นิกุพฺเพถ เพราะอรรถกถาของ

ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี ๑๑ตอนท่ี



ขุททกปาฐะอธิบายวา น วฺเจยฺย (ไม พึง
หลอกลวง) และถามีความหมายวา ไมพึงโกรธ 
ก็ไมควรมีความหมายวา ไมพึงหลอกลวง เพราะ
เปนคนละศัพทกัน นอกจากนั้น ความหมายวา 
ไมพึงโกรธ ก็มีกลาวไวในบาทคาถาตอมาวา 
พฺยาโรสนา ปฏิฆสฺ , นาฺมฺสฺส 
ทุกฺขมิจฺเฉยฺย (ไมพึงปรารถนาทุกขแกกันและกัน
ดวยความโกรธหรือดวยใจมุงราย)
 ๔. คําวา อปราปร มีรูปวิเคราะหวา
 - อปรโต อปโร อปราปโร = กาลอื่นจาก
กาลอื่น ชื่อวา อปราประ (ปญจมีตัปปุริสสมาส)
 ในคาถานี้คําวา อปราปรํ ลงทุติยาวิภัตติ
ในอรรถสัตตมี แปลตามศัพทวา (กาลํ ในกาล) 
อปราปรํ อันเปนกาลอื่นจากกาลอื่น แตคําแปล
ขางตนเขาใจยาก จึงแปลงายๆ วา ตอๆ ไป, 
เรื่อยๆ ไป
 ๕. คําวา วิทตฺถิคพฺภ มีรูปวิเคราะหวา
 - วิทตฺถิ ปมาณํ อสฺสาติ วิทตฺถิปฺปมาโณ = 

 วารสารโพธิยาลัยขอเรียนเชิญทานผู อ าน
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ สงบทความที่ท านเขียนขึ้นเอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหมมาประดับวงการหนังสือธรรมะในยุคสมัย
ของเรา ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภาพหายากขึ้น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิยาลัยในฐานะที่เปนส่ือที่มีเปาหมายชัดเจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุ นใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้ 

 หากทานสนใจ กรุณาสงบทความ หรือกวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได 
 โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
email ดังกลาวไดเชนกัน
 โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้ 
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนท่ีดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ

มีคืบหนึ่งเปนขนาด ชื่อวา วิทัตถิปมาณะ (ฉัฏฐี
พหุพพีหิสมาส)
 - วิทตฺถิปฺปมาโณ คพฺโภ วิทตฺถิคพฺโภ = 
ทองอันมีคืบหนึ่งเปนขนาด ชื่อวา วิทัตถิคัพภะ
(มัชเฌโลปสมาส)
 ๖. คาํวา ปรหิายติ มาจาก ปร ิบทหนา + หา
ธาตุ (จาเค = สละ) + ย ปจจัย + ติ วิภัตติ 
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา 
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล

๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ

๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน

๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล

๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

๖๗ ๗๙



สนทนาภาษาพระพุทธเจา้

สนทนาภาษาบาลี

นายธรรมดา

ตอนท่ี ๒๑

อาโท ภาสน ํ ทักทาย
เอกวีสตโิม  วาโร ลิขเน  พุทธฺภาสยา

 โสตนู ํ ปาฬิภาสาย ลิขน ํ อปุการก.ํ

โภนโฺต ปาฬิมามกา สวัสดีครับ มิตรรักแฟน
บาลีทุกทาน 

สพเฺพ อโรคา สขุติา โหนตฺตี ิปจจฺาสสึาม.ิ

กระผมหวังวาทุกทานคงเอาตัวรอดปลอดภัย
จากโรคระบาดราย และมีชีวิตที่สุขสบายอยาง
มีความหมายกันทุกทานนะครับ 
 “นี้เปนครั้งที่ ๒๑ แลว ท่ีกระผมไดเขียน
บทความ “สนทนาภาษาพระพุทธเจา” ทั้งนี้ เพื่อ
สงเสริมใหพระภิกษุสงฆและพุทธศาสนิกชน ไดมี
ความตระหนกั และความเคารพ เทดิทนู ในภาษา
ของพระบรมศาสดา และนําไปใชใหถูกตองตาม
กําลังของตน” เพราะนี่คือ
 อาคโต  ภาโร  อวสสฺ ํ วหิตพโฺพ.

 “ภารกิจอันยิ่งใหญ มาพรอมกับความรับผิด
ชอบที่ใหญยิ่ง”

 โสตนู ํ ปาฬิภาสาย- คณเณ อปุการิก ํ

 ตเิปฏกมหาาน ํ ปาสาล ํ สภุ ํ กเร.

เนือ่งจากชวงน้ีกระผมตองเดนิทางไปสริุนทร
บอยๆ เพือ่ไปดพูืน้ทีท่ีจ่ะสรางสาํนักบาลใีหญแหง
อีสานใต ในนามวา “ปาฐสาลา” ใหเปนโรงเรียน
บาลใีหญและพระไตรปฎก ทีส่ามารถทาํการเรยีน
การสอนภาษาบาลแีละพระคมัภีรศาสนาไดตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 
 ซ่ึงขอความขางตน เราสามารถเขยีนเปนบาลี
ดังนี้วา 

“อชฺช โภนฺโต “สุรินทร์”นครํ อภิณฺห ํ

คนตฺพพฺ ํ โหติ ปาฐสาลาย สมุฏฐฺาปิตุ . ยสมฺา 

โภนฺโต อีสานภูมิภาเค สกลปริเวเณ มหา-

เวยฺยากรณิกา ปาสาลา อภูตปุพฺพา โหติ. 

ตสมฺาห ํยถาสตตฺ ิยถาพล ํต ํปาสาล ํสมุฏฺา-

ปิตุ วายมสิสฺาม.ิ สา ปาสาลา สพเฺพส ํ โสตนู ํ

รตตฺินทฺวิ ํ ปาฬิภาสาย เจว ติเปฏกาทคินถฺาน ํ

จ อคุคฺหณฏฺาน ํภวิสสฺตตี ิปจจฺาสสึาม.ิ

 อนึ่ง สาเหตุที่ตองเลือกจังหวัดสุรินทรนั้น 



เนื่องจากวา เปนบานเกิดของกระผมและเห็นวา 
อีสานใตยังไมเคยมีโรงเรียนประเภทนี้มากอน 
กระผมจึงมุงมั่นที่จะสรางโรงเรียนเล็กๆ บนพื้นที่
เล็กๆ เพื่อที่จะทําภารกิจอันยิ่งใหญใหกับปริยัติ
ศาสนา ใหคงอยูและสืบทอดตอไป 

หวังวาทุกทานผูเปน อตถฺทสสฺมิา ผูมีวิสัย
ทศันกวางไกลคงคอยเปนกาํลังในการสรางสาํนัก
บาลีใหญของกระผมดวยนะครับ 
 อติถฺ ํนิเวทยิตวฺา สคารโวห ํอชเฺฌสน ํกโรม.ิ

 กระผมจึงแจงใหมิตรรักแฟนบาลีทุกทาน
ไดทราบและขอเรียนเชิญทุกทานรวมสรางปาฐ-
สาลานี้ใหไดนะครับ 
 อถ  ปาฬิภาสาย  กถาสลลฺาโป

เอาละ เรามาเริ่มสนทนาภาษาบาลีตอนะครับ 
อชฺช โภนฺโต นาฑิกาย อาโรจนกาเล 

ปฏสิยุํตตฺกถา กถยีเต. 

สําหรับครั้งนี้ ผมจะไดนําเอาการสนทนา
เกี่ยวกับการบอกเวลาในภาษาบาลี มาใหทาน
ทั้งหลาย ไดรับทราบครับ 
 อนึง่ ในการสนทนาเกีย่วกบัเวลานัน้ ในคมัภีร
มักจะไมคอยมีใหเห็นเปนล่ําเปนสันสักเทาไหร 
อาจเปนเพราะในสมัยโบราณยงัไมนยิมใชนาฬกา
เหมือนสมัยนี้นั่นเอง สวนใหญแลว จะสังเกตจาก
การโคจรของดวงดาวเปนหลัก เชน การโคจรของ
ดวงอาทิตย และดวงจันทร หรือดวงดาวบางดวง
 แตถึงกระนั้น คําโวหารที่เกี่ยวกับเวลาใน
ภาษาบาลี ก็มีใชอยูมากมายหลายอยาง ดังนั้น 
เราควรมาทําความรูจักคําศัพทโวหารเหลานั้น
กันกอนนะครับ เชน
๑. กาโล, อทธฺา, สมโย, เวลา, ๔ คํานี้ แปลวา 

“เวลา” 
๒. วสสฺ,ํ สวํจฉฺร,ํ สรโท, หายโน, สมา. 

๕ คํานี้ แปลวา ป 

๓. มาโส  =  เดือน 
๔. ทวิโส, อห,ํ ทนิ,ํ ๓ คํานี้ แปลวา วัน
๕. นิสา, รชนี, รตตฺ,ิ ตยิามา, สวํรี = กลางคืน
๖. นิสโีถ, มชฌิฺมารตตฺ,ิ อฑฒฺรตโฺต, มหานิสา,

 ๔ คํานี้ แปลวา เที่ยงคืน
๗. ปกโฺข = ปกข (ขางขึ้น ๑๕ วัน ขางแรม ๑๕ วัน) 
 มี ๒ ปกข คือ

สกุกฺปกขฺ หรือ ชุณหฺปกขฺ = ขางขึ้น  
 กณหฺปกขฺ หรือ กาฬปกขฺ = ขางแรม 

มาโส = เดือน (๒ ปกข รวมกัน = ๑ เดือน) 
 ในหนึ่งป มี ๑๒ เดือน ซึ่งประกอบดวย 

จิตโฺต เดือน ๕ (นับเปนเดือนที่ ๑ ของป =
ปใหม)
เวสาโข  เดือน ๖ เชฏโฺฐ  เดือน ๗
อาสาฬโฺห เดือน ๘ สาวโณ เดือน ๙
โปฏฐฺปาโท เดือน ๑๐ อสสฺยุโช เดือน ๑๑
กตตฺโิก เดือน ๑๒ มาคสโิร เดือน ๑
ผุสโฺส เดือน ๒ มาโฆ  เดือน ๓
ผคคฺุโน เดือน ๔

 ครบ ๑๒ เดือน พอดี ดังนั้น เวลานับเดือนก็
ใหนับตามลําดับนี้นะครับ 
หมายเหตุ : สําหรับเดือน ๕ กับเดือน ๙ นั้น มีใช
อยางละ ๒ ชื่อ คือ 
 เดือน ๕  จิตโฺต  และ  รมมฺโก

 เดือน ๙  สาวโณ และ นิกขฺมนีโย

นอกจากนี้แลว ในหนึ่งปยังแบงออกเปนฤดู 
= อตุุ ๓ ฤดูบาง ๖ ฤดูบาง ทั้งนี้ แลวแตภูมิประ
เทศนั้นๆ ครับ 

อตุ ุ๓ ได้แก่

๑. เหมนโฺต ฤดูหนาว (มี ๔ เดือน นับตั้งแตขาง
แรมของเดือน ๑๒ เปนตนไป) 

๒. คิมหฺาโน  ฤดูรอน (มี ๔ เดือน นับตอจากฤดู
หนาว)

๖๗ ๘๑



 ๓. วสสฺาโน ฤดูฝน (มี ๔ เดือน นับตอจาก
ฤดูรอน ไปจบที่วันเพ็ญเดือน ๑๒)
 สวนการแบงฤดูออกเปน ๖ ฤดูนั้น ทานซอย
ฤดูใหญทั้ง ๓ ใหละเอียดลงไปอีก เปน ๖ ชวงๆ 
ละ ๒ เดือน คือ 
 ๑. เหมนโฺต  ฤดูนํ้าคาง 
 ๒. สสิริ ํ ฤดูหนาว
 ๓. วสนโฺต  ฤดูใบไมผลิ
 ๔. คิมโฺห  ฤดูรอน
 ๕. วสสฺาโน  ฤดูฝน
 ๖. สรโท  ฤดูอับลม
 ซึ่งชวงการเปลี่ยนฤดูเหลานี้ขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย (ปจจุบัน
นกัวทิยาศาสตรบอกวาข้ึนอยูกับการโคจรของโลก
รอบดวงอาทิตย)
 ก็การที่ธรรมชาติมีลักษณะการหมุนวน
ผลัดเปลี่ยนเวียนไปมาอยูอยางนี้แล ทานเรียกวา 
อตุุ แปลตามตวัวา “ธรรมชาตท่ีิหมนุเวยีนเปลีย่น-
แปลง” 
 คาํนีส้รางมาจาก อิ ธาต ุต ุปจจยั วเิคราะหวา 
เอต ิปวตตฺตี ิอตุ ุธรรมชาติใดยอมเปนไป กลาว
คือ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ธรรมชาตินั้น ทาน
เรียกวา “อุตุ” 

แตเมือ่ใดทีโ่ลกหยดุหมนุ เมือ่น้ันทานเรียกวา   
กัปปบรรลัย ภาษาบาลีวา กปฺปกขฺโย, สวํฏโฺฏ, 

ยุคนโฺต, ปลโย

 แตก็อีกนานครับ กะๆ วา ประมาณอีก 
๓,๕๐๐ ลานปครับ ๕๕๕ มา ภายิ มา ภายิ

อยากลัวครับ อยากลัว มา จินตฺยิ อยาวิตกครับ 
เพราะถึงตอนนั้น ชาวพุทธเราอาจเขาสูนิพพาน
ไปหมดแลวก็ไดนะครับ

ตทา  เอโก  สริูโย  อตมิหนโฺต  หุตวฺา สกล ํ 

โลก ํ  อชโฺฌหริสสฺต.ิ ถึงตอนนั้น ดวงอาทิตยจะ
ขยายใหญและกลืนสรรพสิ่งรอบดานรวมทั้งโลก
ของเราใหหลอมละลายไปในพรบิตาครบั  สจจฺมทิ ํ

อุทยวยธมฺม ํ โหติ. นี่คือความจริงทุกสรรพสิ่ง
ลวนเกิดดับเปนธรรมดา

อชชฺ อลเมตตฺาวตา สําหรับฉบับนี้ คงเกริ่น
เรื่องเวลาไดเพียงแคนี้กอน ฉบับหนาคอยมาตอ
เรื่องเวลากันใหมนะครับ 
 สพพฺสตตฺา ภวนตฺ ุสขุติตตฺา.

ขอใหทุกทานมีความสุขครับ  
 แลวกอ็ยาลมืไปชวยสราง “ปาฐสาลา” สาํนกั
บาลีใหญแหงอีสานใตนะครับ 

พหูปการา เม ขอบคุณครับ 

๖๗๘๒



อริยะ (ป. อริย: ส. ขารย; Eng. Aryan) เจริญ, 
ประเสริฐ:

“อริยะ” และ “อารยะ” โดยพ้ืนฐาน เปนคํา
เดียวกัน ตางกันแตวา อริยะเปนคําจากภาษาบาลี 
ซึ่งเปนภาษาของชาวมคธรัฐ  สวนอารยะเปนคํา
จากภาษาสันสกฤต ที่พัฒนาข้ึนมาจากภาษา
พระเวท ที่สืบมาจากภาษาของชนชาติอารยะ 
(นิยมเรียกกันตามคําในภาษาอังกฤษวา อารยัน/
Aryan, ดู อารยัน) ซึ่งอพยพลงมาจากเอเซียกลาง
แถบทะเลสาปแคสเปยน (Caspian Sea) เขา
ครอบครองดินแดนท่ีปจจบุนัเปนประเทศอหิราน 
(Iran = the land of the Aryans) แลวพวกหนึ่ง
รุกรบเขามาสูภาคตะวันตกของชมพูทวีป เมื่อราว 
๒,๐๐๐ ป กอนพุทธกาล
     ชนชาวอารยะ คือพวกอริยะ (ช่ือเผา และ
ภาษาของเขา บางทีเรียกวา อริยกะ) นั้น บุกเขา
ชมพูทวีป รบชนะ แลวรุกตอไปทางตะวันออก
คืบหนาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งประมาณ ๑,๐๐๐  ป 
กอนพทุธกาล กไ็ดครอบครองเปนใหญในดินแดน

แถบตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ชนเจาถิ่น
เดิม ที่เรียกวามิลักขะ หรือมิลักขุ (สันสกฤต
เรียกวา เมฺลจฉะ) ถูกกําจัดและถอยรนลงไปทาง
ใต กลายเปนคนปาเถื่อนหางไกลปลายแดน
     พวกเจาถ่ินเดิมที่เหลืออยู  ถูกเหยียดถูกกด

ลงไปเปนคนชั้นตํ่า เรียกวาเปน อนารยะ เปนทัสยุ 

หรือเปนทาส สวนคําวา อารยะ หรืออริยะ ที่เรียก

ผูชนะ ซ่ึงขึ้นเปนเจานาย ก็ไดมีความหมายวา 

ผูเจริญ ผูประเสริฐ ผูสูงศักดิ์ เหมือนในภาษาอังกฤษ

ที่แปลกันมาวา noble

    ตอมา ศาสนาพราหมณไดขึ้นเปนใหญ โดยมี

พระพรหมเปนเทพเจ าสูงสุด เป นผู สร างโลก

สรางสรรพสัตว พวกพราหมณประกาศวา (ดู มนุ

สมฺฤติ,1.31) พระพรหมทรงสรางมนุษยแบงเปน 

๔ วรรณะ คือ ทรงสรางพราหมณจากพระโอษฐ 

(ใหเปนผู สั่งผู สอน) สรางกษัตริยจากพระพาหา 

(ให  เป นนักรบ เป นผู ปกครอง) สร างแพศย 

จากพระอูรุ (ตนขา, ลําขา; ใหเปนผูดําเนินธุรกิจ

การคาการเกษตร) และสรางศูทรจากพระบาท 

อริยะ (ป. อริย: ส. ขารย; Eng. Aryan) เจริญ, แถบตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ชนเจาถิ่น
เดิม ที่เรียกวามิลักขะ หรือมิลักขุ (สันสกฤต

บาลเีขา้ใจงา่ย สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ปยตฺุโต) 

อริยะ, อารยะ, อารยัน



(ใหเปนผูรับใช) โดยใหพวกชาวอารยะ/อริยะ เปน 

๓ วรรณะแรก และใหพวกที่มิใชอารยะ (พวกที่มิใช

อารยัน) เปนศูทร เปนขารับใชของ ๓ วรรณะแรก

ที่เปนอารยะ/อริยะนั้น

    คนวรรณะศูทร ซึ่งถือว าเป นคนตํ่าทราม 

ไม  เป นอารยะ/อริยะ ถูกป ดกั้นความเจ ริญ

ทุกอยาง เฉพาะอยางยิ่งถูกตัดขาดจากโอกาส

ในการศึกษา ไมต องพูดถึงว าจะเรียนพระเวท 

แมแตจะฟงสาธยายพระเวทก็ไมได ในคัมภีรมนู

ธรรมศาสตร (“มานวธรรมศาสตร”) ซึ่งเปนคัมภีร

กฎหมายของพราหมณ   มี บัญญัติห  ามไม  ให 

สาธยายพระเวทในที่ มีคนวรรณะศูทรอยู ด วย 

(มนุสมฺฤติ. IV.99) ในธรรมสูตรมีบทลงโทษอยาง

รุนแรงวา ถาคนวรรณะศูทรฟงสาธยายพระเวท 

ให  เอาดีบุกหลอมหยอดหูมัน ถ ามันสาธยาย

พระเวท ใหตัดลิ้นมันเสีย ถามันเรียนพระเวท 

ใหผ ากายมันเปนสองซีก (เคาตมะ, XII.4-5-6)

พรอมกันนั้น คนศูทรจะลวงเกินพวกอารยะ/อริยะ

มิไดเลย เชน มีบทกําหนดโทษวา ถาคนศูทรดา

คนอารยะ/อรยิะ ไมวาวรรณะใดใน ๓ วรรณะแรกนัน้ 

ตองถูกตัดลิ้น ถามันเอยนามเอยวรรณะของคน

อารยะ/อริยะ เชิงหยาบหยาม ใหเอาแทงเหล็ก

เผาไฟยาว ๑๐ นิ้ว ทะลวงปากของมัน (มนุสมฺฤติ, 

VIL.270-271)

     ชนชาวอารยะ/อริยะรุกรบพิชิตขยายดินแดน

ไปเรื่อย จนในที่สุดกอนถึงพุทธกาล ก็ไดครอบครอง

ดินแดนถึงสุดภาคตะวันออกของอินเดีย จบท่ี

มคธรัฐ (Bihar State ของอินเดียปจจุบัน) เขาเรียก

ดินแดนทัง้หมดนัน้วา “อารยาวรรต” คอืดนิแดนของ

ชาวอารยะ อันแผขยายจากทิศตะวันตกไปทาง

ตะวันออก จดมหาสมุทรทั้งสองขาง โดยมีภูเขา

หิมาลัยเปนขอบเขตดานทิศเหนือ และเทือกเขา

วินธยะเปนขอบเขตดานทิศใต แตท้ังนี้พึงจํากัด

ไวดวยวา พวกศูทร คือคนวรรณะที่สี่ อันตํ่าสุด แม

จะอยูดวยในอารยาวรรตนั้น แตไมอาจเปนอารยะ

    ในคัมภีรบาลี เรียกดินแดนแหงความเจริญ

ของชาวอารยะ/อริยะนั้นวา “มัชฌิมเทส” คือเปน

ถิ่นกลาง (ในภาษาไทย เรียกกันวา มัชฌิมประเทศ

บาง มัธยมประเทศบาง) มีพุทธพจนตรัสบอกจุด

กําหนดเขตไวดวย แตกาลลวงมานาน ชื่อถิ่นฐาน

บานเมืองไดเปลี่ยนแปลงไปมากจนกําหนดแนลงไป

ไมได อรรถกถาหลายแหงบอกวา มัชฌิมเทสนี้

มีอาณาเขตรวมทั้งหมด ยาว ๓๐๐ โยชน กวาง 

๒๕o โยชน วัดโดยรอบ ๙๐๐ โยชน และบอกวา

ดินแดนใตมัชฌิมเทสนั้นลงไป เปนปจจันตประเทศ 

คือถิ่นปลายแดนหางไกลความเจริญ เปนท่ีอยู 

ของชนพวกมิลักขะ หรือ เมฺลจฉะ ที่ปาเถื่อน เปน

อนารยะ 

    ในฝายสันสกฤต มีคําเรียกมัชฌิมเทสนั้นวา

เปน “มัธยเทศ” และมีตําราซึ่งใกลยุคปจจุบัน

บอกจุดกําหนดเขตไว ว า มัธยเทศนั้น คือดิน

แดนทามกลางระหวางภูเขาหิมาลัยในทิศเหนือ 

กับเทือกเขาวินธยะในทิศใต นับจากทิศตะวันตกที่

ตําบลวินัศนะ (ตรงกับทุงกุรุเกษตร ที่เปนสนามรบ

ของสงครามมหาภารตะ เมื่อราว ๑,๐๐๐ – ๕๐๐ ป

กอนพุทธกาล) หางจากกรุงเดลีขึ้นไปทางตะวันตก

เฉียงเหนือประมาณ ๘๐ กม. และไปทางตะวันออก

ถึงเมืองประยาค (ปจจุบันคือเมือง Allahabad)

    [ยุคปจจุบัน เมื่ออินเดียไดอิสรภาพ พนจาก
เปนอาณานิคม เลิกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษในป 
1947/๒๔๙๐ แลว ก็มีการจัดเขตการปกครอง
ของตนเอง ตั้งรัฐตางๆ ข้ึน ตามกฎหมายท่ีออก
ในป 1956/๒๔๙๙ ไดจัดตั้งรัฐชื่อวา “มัธย
ประเทศ” ขึ้นมา ซึ่งคงจะเปนเคาของมัธยเทศ
ที่วาน้ัน เปนรัฐที่ใหญที่สุดของอินเดีย มีเน้ือที่
ถึง ๔๔๓,๔๔๖ ตร.กม. แตก็รวมไปไมถึงมคธ 
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คือรัฐพิหาร ที่เปนสวนสําคัญของมัชฌิมเทสเดิม;

ตอมาในป 2000/ ๒๕๔๓ มีการจัดแบงเขต
รัฐใหม เอาเนื้อที่ ๓๐% ของรัฐมัธยประเทศนั้น 
แยกออกไปตั้งเปนรัฐใหมช่ือวา Chhattisgarh 

เปนเหตุใหรัฐมัธยประเทศ ลดฐานะลงมาเปนรัฐ
ใหญที่สุดอันดับที่ ๒]
    ตอมาที่จะเขาสูพุทธกาล เมื่อเจาชายสิทธัตถะ

ประสูตินั้น สภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม จนถึง

ดินแดนทุกอยางในชมพูทวีป ไดเขาที่ลงตัวอยูตัว

ถึงช้ันที่อาจจะพูดวา แนนสนิทอยางท่ีไดกลาว

มาแลว เฉพาะอยางยิ่ง ภายใตกําหนดของศาสนา

พราหมณ โดยมีชนวรรณะพราหมณเปนผูกํากับ 

ใหอยูกับหลักสําคัญที่ถือวา พระพรหมเปนเทพเจา

สูงสุดที่ทรงสร างโลกสร างมนุษย  สร างสรรค

บันดาลทุกสิ่งทุกอยาง มนุษยจะอยู ดี  พ นภัย 

ไดผลที่ปรารถนา ตองบูชายัญแดเทพยดาทั้งหลาย 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระเวท และมีชีวิต

เปนอยู เปนไปตามสถานะที่ตายตัวแหงวรรณะ

ของตน ทั้งนี้รวมท้ังความหมายของคําวา อารยะ/

อริยะ ที่รู เข าใจกันตามความเปนไปและสภาพ

ท่ีเปนอยู จนถึงเวลานั้น ดังที่แปลกันวา เจริญ 

ประเสริฐ สูงศักดิ์ หรือคําภาษาอังกฤษวา noble 

อยางที่กลาวแลวนั้น

     เมื่อตรัสรู ด วยโพธิญาณแลว พระพุทธเจา

ได  เสด็จไปประกาศธรรมท่ัวไป แก คนทุกช้ัน

ทุกพวก ทรงโต วาทะกับพราหมณใหญน อย

มากมาย ทรงปฏิเสธหลักการใหญทุกอยางของ

พราหมณ โดยตรัสสอนวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝก

ที่ศึกษาได มนุษยท่ีฝกศึกษามีปญญาที่พัฒนาแลว 

รู ประจักษเขาถึงธรรมคือความจริงท่ีมีที่เปนอยู 

ตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายท่ีเปลี่ยนแปลงเปนไป

ตามเหตุปจจัย จึงจะเปนอยูและทําการทั้งหลาย

ไดถูกตองแทจริง จึงจะเปนอริยะ เปนผู เจริญ 

เปนผูประเสริฐแทจริง เหนือกวาประดาเทพเจา, 

การศึกษาไตรเพทอันสูงสุดของพวกพราหมณ 

ที่ เ ล  า เ รี ยนมนต ท  องบ นถ  ายทอดกันมานั้ น 

เป นเหมือนแถวคนตาบอดท่ีส งของต อกันมา 

ต้ังแตคนตนทางจนถึงคนหางแถว ไมมีคนไหนเลย

ที่รู ความจริง (เชน ที.สี.๙/๓๗๑/๓๐๐) ไตรวิชชา

ที่แทเปนความรูที่ทุกคนศึกษาไดใหประจักษแจง

กับตนเอง ผู  รู ประจักษแจงอยางนี้  จึงจะเปน

อารยะ/อริยะที่จริงแท, การบูชายัญเปนการไรผล 

อีกทั้งเปนการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนทําราย

ผูคนและสัตวทั้งหลาย และก็ไมไดผลที่ปรารถนา 

ใหเลิกละเสีย และหันไปทําทานแบงปนและจัดสรร

ใหผูคนมีอยูมีกินทั่วกัน และผลท่ีปรารถนาก็สําเร็จ

ดวยการกระทําดวยความเพียรพยายาม ไมใช

ดวยการบูชายัญ (เชน กูฏทันตสูตร, ที สี.๙/๑๙๙/

๑๖๒), เรื่องการแบงแยกชั้นวรรณะ ก็ไมมีฐาน

แหงความจริงความถูกตอง คนมิใชเปนพราหมณ 

มิใชเปนคนตํ่าทราม เพราะชาติกําเนิด แตเปน

พราหมณ เปนคนตํ่าทราม เพราะการกระทํา

ความประพฤติ (เชน ม ม.๑๓/๗o๗/๖๔๘) บุคคล

ใดๆ ไมวาจะเกิดในวรรณะไหน เมื่อฝกเม่ือศึกษา

ดีแลว ก็เปนอารยะ/อริยะไดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น 

พระพุทธเจาจึงไดทรงตั้งสังฆะ ท่ีเปดรับคนจาก

ทุกวรรณะ (ตลอดจนมิลักขะ/เมฺลจฉะ) เขามา

ศึกษาไตรสิกขาสูความเปนอารยะ/อริยะในฐานะที่

เสมอกันเปนอันหนึ่งอันเดียว เหมือนนํ้าจากทุกนที

ไหลมารวมสีรวมสารเปนอันเดียวในมหาสมุทร (เชน 

ขุ.อุ. ๒๕/๑๑๘/๑๕๗)

    ในการประกาศธรรมนั้น พระพุทธเจาตรัส

เทศนาส่ังสอนดวยภาษาของประชาชนชาวบาน

ชาวเมอืงทัว่ไป ไมทรงใชภาษาสนัสกฤต ทีเ่ปนภาษา

ของคนชั้นสูง ซ่ึงพวกพราหมณเปนผู เชี่ยวชาญ

ใชรักษาศิลปศาสตรของเขา พระพุทธเจาตรัสรูแลว 
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ทรงประกาศธรรมในแควนมคธ ก็ทรงเผยแผธรรม

ดวยภาษาของประชาชนชาวมคธ ท่ีเรียกวา ภาษา

มคธ นั่นเอง (เนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจานั้น

บรรจุไวในภาษามคธ และพระสงฆก็รักษาคําสอน

นั้นไวดวยภาษามคธ ก็จึงเรียกภาษามคธที่รักษา

พุทธพจนไววาเปนภาษา “บาลี” แปลวา ภาษาที่

รักษาพุทธพจนไว ก็คือภาษามคธนั่นเอง)

    เมื่อพระพุทธเจาทรงสั่งสอนธรรมเรื่อยมาได

ระยะหนึ่ง มีพราหมณสองพี่นองมาบวช เธอคง

มีการศึกษาสูงมาแบบพราหมณที่ชํานาญภาษา

สันสกฤต พูดจาดวยถ อยคําสละสลวยงดงาม 

วันหนึ่งพระสองพี่นองนี้เขาไปเฝาพระพุทธเจา

แลวกราบทูลวา เวลานั้น ภิกษุมากหลาย ตางชื่อ 

ตางโคตร ตางสกุล ตางชาติกําเนิด มาบวชแลว

ยกคําสอนของพระพุทธเจาขึ้นมาพูดดวยภาษา

ของตัว ทําใหพุทธพจนเสียหาย จึงกราบทูลอาสา 

ขอยกพุทธพจนขึ้นรักษาไวดวยภาษาสันสกฤต 

เหมือนอยางที่พราหมณรักษาพระเวท (วินย.
๗/๑๘๐/๖๙) แตพระพุทธเจาตรัสหาม และ

ทรงบัญญัติสิกขาบทปองกันไวมิใหทําอยางนั้น 

หากภิกษุใดขืนทํา ต องอาบัติ ทุกกฏ (ทุกกฏ 

= ทําไมดี ทําไมถูก ทําเสียเร่ือง, ไมใชทุกกฎ) 

ทรงอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษาของตัว 

(อรรถกถาวา ภาษาของตัว หมายถึงภาษามคธ) 

นี่คือทรงหาม ทรงปองกันมิใหมีการผูกขาดการ

ศึกษาอยางพวกพราหมณ แตทรงรักษาหลักไวใหมี

การศึกษาไดอยางเสรี

    ทบทวนความเขาใจวา ภาษาหลกัของชนชาติ
อารยะ ที่พวกพราหมณดูแล รักษาสืบทอดกันมา 
คือภาษาสันสกฤต ตอมา พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
และใชภาษาของชาวแควนมคธเปนสื่อคําสอน 
เมื่อเทียบกันภาษามคธที่ใชเปนบาลีนั้น จัดเปน
ภาษาปรากฤต คือเปนภาษาถิ่น และดังไดกลาว

แลว กอนพระพทุธศาสนาเกดิขึน้ สภาพชวีติสงัคม
วัฒนธรรมและถิ่นดินแดนของชมพูทวีป ไดลงตัว
อยูตัวแลวภายใตแบบแผนของศาสนาพราหมณ 
บรรดาถอยคําในภาษามคธ ซึ่งเปนภาษาถิ่นที่
รับความเจริญจากภาษาหลัก ก็สื่อความหมาย
ไปตามอยางภาษาสันสกฤตนั่นเอง รวมทั้งคําวา 
“อริยะ” ของภาษามคธ ก็มีความหมายไปตาม
คําวา “อารยะ” ของภาษาสนัสกฤต เปนคําเดยีวกนั 
อยางที่ไดลงตัวชัดเจนไปแลวดังที่วาขางตน
    แตเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น และใชภาษา
มคธในการสั่งสอน คําสอนใหมของพระพุทธเจา 
ไดคัดคานปฏิเสธความเช่ือถือและการปฏิบัติ
อยางเกาที่พราหมณและลัทธิตางๆ ไดสอนและ
เชื่อถือกันมา ตลอดจนนําประชาชนใหรูเขาใจ
ถอยคําเกาๆ ในความหมายใหมๆ ที่แตกตาง
ออกไปหางไกล อยางที่ไดพูดใหเห็นเปนตัวอยาง
ไปแลว รวมทั้งคําวา อารยะ/อริยะนี้ดวย 
    เมื่อเปนเชนนี้ จึงตองตั้งจุดสังเกตไวใน
การศึกษาความหมายของคําศัพทตางๆ เชนวา 
คํานี้ๆ มีความหมายที่ลงตัวไปแลวกอนพระพุทธ
ศาสนาเกิดขึ้นวาอยางนั้นๆ แตเมื่อพระพุทธ
ศาสนาเกิดขึ้นแลว ไดมีความหมายเปล่ียนแปลง
ไปวาอยางน้ีๆ เชนคําวา อารยะ/อริยะน้ี กอน
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ตองถือตามความหมาย
ของคําวา อารยะในภาษาสันสกฤตเปนหลัก 
แตเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว ฝายสันสกฤต
เจาของคําวา “อารยะ” จะตองมาตามดูคําวา 
“อริยะ” ในภาษาบาลีวามีความหมายเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดมีความหมายใหมวาอยางไร
    กอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น อารยะ/อริยะ 
หมายถึงคนในชนชาติอารยะ/อริยะ (ที่เรียก
ตามคําอังกฤษวา อารยัน ซึ่งเกงกลาในการรบ 
เปนผูพิชิต แตในคําสอนใหมของพระพุทธเจา 
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อารยะ/อริยะนั้น มีความหมายใหมวา
  น เตน อริโย โหต ิ เยน ปาณานิ หึสติ

 อหึสา สพพฺปาณาน ํ อริโยต ิปวุจจฺต.ิ

                                   (ขุ.ธ. ๒๕/๒๙/๕o)

 “ดวยการเบียดเบียนทํารายชีวิตทั้งหลาย 
คนจะเปนอริยะ/อารยะขึ้นมาก็หาไม แตดวย
อหิงสาตอสรรพสัตว จึงเรียกไดวาเปนอริยะ/
อารยะ”
    ในภาษาเดิม คนวรรณะศูทรไมเปนอารยะ/
อริยะ ชนมิลักขะเปนอนารยะ แตในภาษาบาลี 
ผูใดก็ตาม ไมวาจะเปนกษัตริย พราหมณ แพศย 
ศูทร หรือเปนชนชาติช้ันไหนๆ เขามาสูธรรม
วินัยนี้ ศึกษาในสิกขา เจริญในอริยมรรคา ก็เปน
อริยบุคคล เปนอริยชนดวยกันหมดทั้งนั้น
     การเรียกภาษามคธที่ใชส่ังสอนธรรมวินัย
ของพระพุทธเจา แยกออกมาวาเปนภาษาบาลี 
นับวาเปนการดีในแงนี้ดวย คือ ถาจะดูถอยคํา
อยาง อริยะ/อารยะ พระเวท พราหมณ เปนตน 
วามีความหมายใหมหรือไม เปล่ียนแปลงตาง
ออกไปอยางไร ก็มาดูในภาษาบาลีนี้
     “อริยะ/อารยะ” นี้ เปนคําสําคัญยิ่งใหญ
มาแตเดิมตลอดประวัติศาสตรของชมพูทวีป 
พระพุทธเจาไดทรงนําประชาชนใหเปล่ียนความ
คิดความเขาใจหันมามองความเปนอริยะ/อารยะ
ในความหมายใหมวา อยูที่ความจริงความดีงาม
ที่ธรรมที่ปญญา ดังเห็นไดชัดในการที่ทรงใช
คําเรียกใหมๆ มากมายที่มี “อริย” นําหนา เชน 
อริยสาวก อริยสาวิกา อริยบุคคล อริยธรรม 
อริยวินัย อริยวงศ ตลอดถึงอริยสัจจ ซึ่งใน
ความหมายหนึ่งแปลวา ความจริงที่ทําใหผู รู 
ผู  เข าถึง เปนอริยะ/อารยะ นี่คือ ไมว าใคร 
จะเปนชนชั้นไหน หรือไมมีชั้นใดๆ เมื่อมีปญญา
รูสัจจะนี้ ก็เปนอริยะ/อารยะไดทั้งนั้น แตถาไมรู

ไมเขาใจ ถึงจะเปนจอมพิชิตเปนจอมเทพหรือ
ยิ่งใหญปานใด ก็มิใชเปนอริยะ/อารยะ อาจพูด
ใหงายไดวา อริยะ/อารยะ มีความหมายตางจาก
เดิมที่วาสูงศักด์ิ เปลี่ยนมาเปนสูงธรรม สวนที่
มักแปลกันวา เจริญ, ผูเจริญ นั้น ก็นับวาเหมาะ 
เพราะ “เจริญ” จะหมายถึง สูงศักดิ์ หรือสูงธรรม 
กไ็ด ทาํนองเดยีวกบัในภาษาอังกฤษทีแ่ปล อรยิะ/
อารยะ วา noble ซึง่หมายถงึ สงูศกัด์ิ เปนเจานาย 
เปนขุนนาง ก็ได หรือสูงธรรม มากดวยคุณงาม
ความด ีกไ็ด (ผูรูชาวตะวนัตกในยคุแรกๆ ทีศ่กึษา
พระพทุธศาสนา มคีวามรูทางประวติัศาสตร รูจัก
เรือ่งชนชาตอิารยนัมากอน เมือ่พบคาํวา อรยิสจัจ/
อารยสัตยะ ก็แปลวา Aryan Truth กอนมานิยม
ใช Noble Truth ในบัดนี้)
     ในภาษาไทย นยิมใช “อรยิ-” ตามความหมาย
ของคําเดิมที่เปนภาษาบาลี, ใช “อารย-” สําหรับ
ความหมายในเชิงเปนศัพทบัญญัติ หมายถึง 
civilization, และใช “อารยนั” สาํหรบัความหมาย
วาเปนชนชาติหรือเผาพันธุ เลียนคําอังกฤษวา 
“Aryan” (Arya + -an)
อารยัน ชนชาวอารยะ, ชนชาวอริยะ, คนในเผา

อารยะ, อริยกะ; “อารยัน” เปนคําท่ีเรียกเลียน

คาํองักฤษวา “Aryan” ซ่ึงกค็อื Arya + -an = Aryan 

(-an เปน suffix/ปจจัย แปลวา ชาว, จําพวก 

เหมือนในคําวา Rome + -an = Roman; Tibet + 

-an = Tibetan; America + -an = American) 
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 คราวกอนสรุปมวนทายไววาตอนตนรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
มีพระสงฆชาวสิงหลเดินทางมาสืบพระศาสนา 
๒ ชุด ตลอดระยะเวลาที่พํานักพักอาศัยใน
กรุงเทพมหานครลวนไดรับราชูปถัมภเปนอยางดี 
และจากการสังเกตพฤติกรรมของพระสงฆ
ศรลีงักาเหลานัน้ ยอมทาํใหกษตัรยิไทยทรงระแวง
สงสัยถึงการพระศาสนาในศรีลังกาวา มีความ
วิปลาสคลาดเคลื่อนอยางไร เห็นไดจากพระราช
พงศาวดารกรงุรตันโกสนิทรไดอางถงึพระปรวิิตกวา 
“พระสงฆสามเณรยังเลาเรียนพระธรรมวินัย
บริบูรณอยูหรือ อนึ่ง ที่เจดียฐานยังคารวะอยู
เหมือนดังแตกอนหรือ” พระปริวิตกเกี่ยวกับการ
พระศาสนาในศรีลังกาของกษัตริยไทยดังกลาว 
ชี้ใหเห็นวาพระองคเปนอุปถัมภกพระศาสนา
อยางแทจริง เพราะมิไดเลือกปฏิบัติอุปฏฐาก
เฉพาะในเมืองไทยเทานั้น แตหากเห็นวาการ
พระศาสนาของประเทศเพื่อนบานหรือประเทศ
ชาวพทุธ ประสบกับศาสนภัยกพ็รอมยนิดชีวยเหลือ
ตามกําลัง

 ดวยเหตุนั้น พระองคจึงทรงปรึกษาสมเด็จ
พระสังฆราช (ศุข) สมเด็จพระวนรัต (มี ) 
วัดราชบรูณราชวรวหิาร และพระพุทธโฆษาจารย 
( บุ ญ ศ รี )  วั ด ม ห า ธ า ตุ ยุ ว ร า ช รั ง ส ฤ ษ ฎิ์
ราชวรมหาวิหาร เพื่อคัดเลือกพระภิกษุสงฆ 
“ผู มีศรัทธาจะใครออกไปบูชาพระเจดียฐาน
ในลังกาทวีป” โดยตลอดการเดินทาง พระองค
ทรงรบัเปนพระราชธรุะ “สงไปใหเถิงเมืองลังกา 
โดยสบายมิไดฝดเคืองดวยอาหารของฉัน” 
 สําหรับพระสงฆผูสมัครใจเดินทางไปลังกา
คราวนั้นมาจาก ๒ วัด กลาวคือ พระอาจารยดี 
๑ พระมหาจัน ๑ พระมหาแกว ๑ พระมหาคง 
๑ มาจากวัดราชบูรณะ สวนพระอาจารยอยู  
๑ พระมหาปราง ๑ พระมหาแสง ๑ พระมหามวง 
๑ มาจากวัดมหาธาตุฯ รวมทั้งหมด ๘ รูป 
สวนฆราวาสผูรวมเดนิทางประกอบดวย “ใหรตัน
วงศแขกเปนนายเรือ แขกผูมีชื่อลูกเรือ ๑๙ คน 
แขกเทศ ๒ คน ออกไปกับพระลงักา ขนุทรงวไิชย 
หมื่นไกร คุมเครื่องดอกไมเงินดอกไมทองของ
พระราชอุทิศทั้งปวง กับผูมีชื่อ ๑๓ คน” 

 คราวกอนสรุปมวนทายไววาตอนตนรัชสมัย  ดวยเหตุนั้น พระองคจึงทรงปรึกษาสมเด็จ

มองเทศ-มองไทย

วเิทศทยัย ์

มองเทศ-มองไทย สมณศาสน
ระหวางไทยกับศรีลังกา

สมัยรัตนโกสินทร ๒



 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรระบุวา 
คณะสมณทตูไทยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร 
ณ วันเสาร ขึ้น ๕ คํ่า เดือน ๒ ปจอ ฉศก (วันที่ 
๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๓๕๗)
 สวนเครื่องราชบรรณาการแบงออกเปน ๔ 
ชดุใหญ ไดแก เครือ่งไทยธรรมถวายสงัฆราชลงักา 
๑ ชดุ พระราชาคณะชาวศรลัีงกา ๑ ชุด พระวิมล
ญาณกิจ ๑ ชดุ และเครือ่งบชูาเจดยีสถาน ๑๕ ชดุ
 ทานใดสนใจรายละเอียดเครื่องไทยธรรม
แนะนําใหอานในพระราชพงศาวดาร
 การเดินทางครั้งนั้นตองเผชิญกับอุปสรรค
มากมาย ทั้งเรือกําป นโดยสารตองลมมรสุม 
และความวุ นวายจากพฤติกรรมของพระสงฆ
สิงหลที่เดินทางไปดวย แมจะยากลําบากเพียงไร 
พระสมณทตูไทยกพ็ากเพยีรสูจนสามารถเดนิทาง
ถึงเกาะลังกา หลักฐานระบุวา 
 “รุงขึ้น ณ วันพฤหัสบดี แรม ๘ คํ่า เดือน ๗ 
เถิงบานแหงหนึ่งเปนบานสิงหลชาวนา” ตรงกับ
วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๕๙ 
(เปนระยะเวลาหนึ่งปกวา) จากนั้นเดินทางดวย
เท าถึง เ มืองแคนดี  และพักอยู  เมืองแคนดี
ตามคํานิมนตของคณะสงฆชาวเมืองแคนดี 
ครั้นทําภารกิจเสร็จแลวไดเดินทางกลับเมืองไทย 
“ถึงเม่ือเดือน ๙ แรม ๑ คํ่า ปขาล สัมฤทธิศก 
จุลศักราช ๑๑๘๐”

 สรุประยะเวลาท่ีสมณทูตไทยเดินทาง
ไปกลับ ๓ ป กับ ๕ เดือน

 ประเดน็คือ การเดนิทางไปครัง้นัน้ พระสมณ-
ทูตไทยไมไดนําสมณศาสนไปดวย สันนิษฐานวา
เมือ่พระสงิหลเดนิทางเขามากรงุเทพมหานครน้ัน 
มไิดนําสมณศาสนเปนทางการมา แมพระศาสนวงษ
จะอางวาสมณศาสนทีต่นถอืมาเปนของพระสงัฆราช
ศรลีงักาก็จรงิ แตทางฝายไทยหาเชือ่ถอืไม จึงมไิด
เขียนสมณศาสนตอบกลับแมแตฉบับเดียว 
 ขณะพระสมณทตูไทยเดนิทางกลบัมาตภุมูนิัน้ 
พระสงฆศรีลังกาไดถวายเครื่องไทยธรรมและ
สมณศาสนแดพระเจาแผนดนิไทย ความตอนหนึง่
ในสมณศาสนว า “สิ่งของทั้งหมดนี้  ขอให 
พระเจาแผนดินแบงปนถวายสมเด็จพระสังฆราช
ใหญนอย” เหตุที่เปนดังน้ีเพราะพระสงฆสิงหล
และขาหลวงอังกฤษไมลงรอยกัน หากระบุชื่อ
พระเถระนอยใหญเกรงจะเปนการระแวงกันกับ
อังกฤษ จึงยกถวายพระเจาแผนดินไทยเปน
พระราชธุระจัดถวายพระเถระชาวไทย
 หลักฐานระบุวาพระสงฆศรีลังกาสงสมณ-
ศาสนถึงกษัตริยไทย ๒ ฉบับ หน่ึงนั้นเปนของ
พระสิรินิวาสสังฆนายกะแหงวัดบุปผาราม 
อีกหน่ึงน้ันเปนของพระสรณังกรอนุนายกะแหง
วัดบุปผารามเชนกัน ประเด็นนาสนใจคือ ทั้งสอง
รูปตางเขียนสมณศาสนเปนความลับ ไมแจงแก
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คณะสงฆ อกีทัง้เครือ่งไทยธรรมทีจ่ดัถวายกษตัรยิ
ไทยและพระมหาเถระก็แจงพระสมณทูตไทย
เปนความลบั สวนพระสงฆวัดอศัคริยิะ ไมปรากฏ
วาสงสมณศาสนหรือไม สันนิษฐานวา ไมทราบ
วันเดินทางกลับของพระสมณทูตไทย เพราะหา
โอกาสปฏิสัมพันธกับพระสมณทูตไทยยากนัก
 ผลจากการเดินทางไปสืบขาวพระศาสนา
ในศรลีงักาครัง้นีท้าํใหทราบวา ๑) การพระศาสนา
ของศรีลังกายังรุงเรืองมั่นคง แมจะอยูภายใต
การปกครองของอังกฤษ ๒) ปูชนียสถานตลอด
เกาะลังกายังไดรับการอารักขาดูแลเปนอยางดี 
และ ๓) ชาวพทุธศรลีงักายงัมัน่คงในบวรพระพทุธ
ศาสนาอยางดียิ่ง
 และทําใหทราบอีกวา การที่คณะสงฆของ
เมืองแคนดีแบงออกเปน ๒ คณะ หนึ่งนั้นเรียกวา 
มัลวัตตนิกาย มีศูนยกลางอยู ที่วัดบุปผาราม 
เมืองแคนดี อีกหนึ่งนั้นเรียกวา อัศคิริยนิกาย
มีศูนยกลางอยูที่วัดอัศคิริยะหรือไหยคิริ ทั้งสอง
กลุมทําหนาที่ดูแลวัดพระเข้ียวแกวคนละวาระ 
ขณะที่คณะสมณทูตไทยพักอยู ที่วัดบุปผาราม
เมอืงแคนดีนัน้ คณะสงฆทัง้สองนกิายตางแยงกนั
เสนอตัวชวยเหลือพระสงฆไทย เพื่อสงเคราะห
ความสะดวกสบายและจัดเครื่องไทยธรรมถวาย 
หลักฐานระบุวา ตางฝายตางหาอุบายเขาพบ
พระไทยอยางลับๆ พระไทยอยางลับๆ 

 หลกัฐานระบเุพิม่เตมิวา คราวน้ันพระสมณ-
ทูตไทยไดตนโพธิ์พันธุพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธ-
ปรุะกลบัมาดวย ๖ ตน ครัน้ถงึแผนดนิประเทศไทย
แลว “พระอาจารยเทพใหไปปลูกไวที่ เมือง
กลันตันตน ๑ พระยานครขอไวปลูกที่เมือง
นครศรีธรรมราช ๒ ตน ไดเขามาถวาย ๓ ตน 
จึงโปรดใหปลูกไวที่วัดมหาธาตุตน ๑ ปลูกที่
วัดสุทัศนตน ๑ ปลูกที่วัดสระเกศตน ๑
 นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
เลิศหลานภาลัย ยังไดพระราชทานสมณศักดิ์แก
พระสมณทูตผูเดินทางไปสืบพระศาสนาครานั้น 
ดังความวา “จึงทรงแตงตั้งพระอาจารยเทพ
เปนพระราชาคณะทีพ่ระปญญาพศิาลเถระ รปู ๑ 
ตัง้พระอาจารยดเีปนพระราชาคณะ ทีพ่ระคมัภรี-
ปรีชา รูป ๑ เปนพระราชาคณะฝายสมถะ
ทั้ง ๒ รูป พระมหาจันนั้นทรงพระราชดําริวาเปน
ผูชํานาญภาษามคธ ไดพูดจาโตตอบกับชาวลังกา
ไมเสียเปรียบ จึงโปรดใหเปนพระราชาคณะฝาย
คันถธุระที่พระวิสุทธมุนี รูป ๑ พระภิกษุที่ไปใน
สมณทูตนอกนั้น ก็โปรดให  เพิ่มนิตยภัตแล
พระราชทานไตรปตอมา”

 ตรงนี้ขอแทรกเรื่องราวของพระสิงหล
ใหพิจารณาบาง

 การเดินทางของพระสมณทูตไทยชุดนี้ 
มีพระสิงหลรวมเดินทางไปดวย ไดแก พระรัตน-
ปาละ พระหิธายะ และพระศาสนวงษ 
แตไมปรากฏเห็นพระวลิตระรวมเดินทางไปดวย 
เลากันวาพระวลติระน้ันไดกลาวหาวาพระศาสนวงษ
เปนพระปลอม สมณศาสนของพระสังฆราช
ที่ทานนํามามอบถวายกษัตริยไทยก็เปนของ
ปลอม ดูเหมือนวาพระทั้งสองรูปจะทะเลาะกัน
ใหญโตพอสมควร เห็นไดจากคําพูดของเจาเมือง
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นครศรีธรรมราชวา “พระสงฆลังกาเกาใหม
ออกมาแตกรุงประจญกันที่เมืองนคร ทําโวเววุน
ฉาวกลาวโทษกันดวยอทินนาทานพาลชกตีกัน
เปนหลายครัง้หลายหน จึงคิดวาพระลังกาเหลานี้
มใิชวาชาติกาํเนดิบวชเรยีนในสิงหล อปุสมบทมา
แตวิสัยพมาเจรจาหาความจริงมิได ใจฉกาจ
ฉกรรจเกาะแกะนัก”
 เหตุทีเ่จาเมืองนครศรธีรรมราชกลาวเชนนัน้
ก็สมดวยเหตุผล เหตุเพราะพระสิงหลเหลานั้น
ลวนเคยพํานักอาศัยที่เกาะหมากหรือเกาะปนัง
มากอน ครั้นเห็นวาสบโอกาสก็พากันทําหนังสือ
ขออนญุาตเดนิทางเขามายงัเมอืงไทย โดยอางเลศ
วา นําสมณศาสนมาถวายกษัตริยไทย พรอมสืบ
การพระศาสนาดวย สอดคลองกับหลักฐานวา 
คราวหนึ่งครั้นคณะสมณทูตไทยเดินทางถึงเมือง
นครศรีธรรมราช พระสิงหลขออนุญาตเจาเมือง
เดินทางไปเกาะหมาก นัยวาจะไปเก็บคัมภีร
และหนังสือที่ฝากไวกอนเขามาเมืองไทย แตครั้น
จะลงเรือกลับเมืองนครศรีธรรมราช แขกเทศ
คนหนึ่งกลาวหาพระหิธายะวา “พระลังกาองคนี้ 
เมื่อแรกเขามาอยูที่เกาะหมาก จางใหหุงขาวตม
แกงใหกิน วาจะใหเงินเดือนๆ ละ ๓ เหรียญ 
แลวหยิบยืมเอาสิ่งของเล็กนอยของขาฯ ไปบาง 
คิดเบ็ดเสร็จเปนเงิน ๒๐๐ เหรียญ” วีรกรรม
ของพระหิธายะคร้ังนี้ ผู ทําหนาที่ปลดหนี้คือ
เจาเมืองนครศรีธรรมราช

 อีกคราวหน่ึง เจาเมืองนครศรีธรรมราชได
จัดเตรยีมการเดนิทางของพระไทยและพระสงิหล
ไปเมืองตรัง เพื่อลงเรือสําเภาตอไปยังเกาะลังกา 
ไดแจงแกพระไทยและพระสิงหลทราบแตเน่ินๆ 
พระไทยเห็นดวยแตพระสิงหลแยงวา “เรายัง
ไมไป ขัดดวยเสบียงอาหาร อนึ่ง อุบาสกบาน
อยูปากพนังยืมเอาเงินเราไป ๘ บาท ครั้นรูวา
เรามาก็หลบหนาหนีมิใหพบ เราจะอยูคอยทวง
เอาเงนิกอน” เปนอกีครัง้ทีเ่จาเมอืงนครศรธีรรมราช 
ตองจายหน้ีให เพือ่ใหพระสงิหลเดินทางไปพรอม
พระสงฆไทย
 อีกคราวหนึ่ง ครั้นเจาเมืองนครศรีธรรมราช
จัดหาชางเพื่อเดินทางเรียบรอยแลว พระสิงหล
พากันบนวา “กูบชางเชนนี้เราขี่ขายหนานัก” 
และกเ็ปนหนาทีข่องเจาเมอืงนครศรธีรรมราชอกี
คร้ังที่ตองเปลี่ยนกูบชางใหม เพื่อใหพระสิงหล
เดินทางไปพรอมกับพระสงฆไทย เห็นจะเปน
เพราะเหตุน้ี เจาเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลาว
เตือนพระสงฆไทยดวยความเปนหวงวา “เจาคุณ
จะออกไปลังกาครั้งนี้ จะหมายพึ่งพระลังกาองค
ใดก็มิได แตลวนตัวโหยกเหยกใจทมิฬสิ้นทั้งนั้น 
เถิงพระศาสนวงษลังกาที่มีช่ือดวยสมณศาสน 
วางใจเธอมิได” พฤติกรรมดังกลาวเบื้องตน
นาจะทําใหเจาเมืองนครศรีธรรมราชปวดเศียร
เวียนเกลาเอาการ

 ขอ เส ริ มประ เ ด็ น เพิ่ ม เ ติ ม เพื่ อ เ ป  น
อาหารสมอง

 หลกัฐานฝายไทยระบถุงึปชูนยีสถานศรลีงักา 
๑๕ แหง กลาวคือ “พระมหิยังคณเจดีย ๑ นาค
ทีปงคณเจดีย ๑ กัลยาณีเจดีย ๑ พระพุทธบาท
เขาสุมนกูฏ ๑ ทิวาคูหังคณเจดีย ๑ ทีมวาปงค-
เจดีย ๑ มุติยังคณเจดีย ๑ ติสสมหาวิหาร ๑ 
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พระมหาโพธิ์ ๑ มริจิวฏิยเจดีย ๑ ถูปาราม ๑ 
อภัยคิรีเจดีย ๑ เชตวันมหาเจดีย ๑ เสลเจดีย ๑ 
กาจรคามกคณเจดีย ๑ รวมเปน ๑๕ ตําบล” 
 แต หากถือ เอาหลักฐานฝ  ายศรีลั งกา 
ปชูนยีสถานสาํคญัในศรลีงักาม ี๑๖ แหง โดยเพ่ิม
สุวณัณมาลิกเจดีย เขาไป ไมทราบวาการขาดหาย
ไปเปนเพราะสาเหตใุด อาจเปนเพราะการตกหลน
จากการบันทึก หรือไดยินมาจากพระสิงหล
ที่เขามาเมืองไทยกอนนั้น แตอยางไรก็ตาม ครั้น
พระสมณทูตไทยเดินทางถึงเกาะลังกาแลวก็รูวา
แทจริงแลวปูชนียสถานมี ๑๖ แหง สอดคลอง
กับหลักฐานวา ครั้นพระสมณทูตไทยเดินทาง
ถึงเมืองอนุราธปุระ พระธรรมปาละผู ดูแล
ตนพระศรีมหาโพธ์ิแหงเมืองอนุราธปุระ ไดยก
ตัวอยางปูชนียสถานสําคัญวา “พระศรีมหาโพธ์ิ
อยูตรงนี้ๆ สุวัณณเจดีย พระยาคิรีเจดีย (อภัยคิรี-
เจดีย) อยูตรงนี้ ๆ” 
 อี ก อย  า ง หนึ่ ง คื อ  ลั กษณะขอ ง รอย
พระพุทธบาทที่ศรีปาทะ พระสมณทูตไทยไดมี
โอกาสข้ึนเขาศรปีาทะไปนมสัการรอยพระพทุธบาท 
ไดพรรณนาไววา “ฝาพระบาทนัน้โดยยาว ๓ ศอก
กวางศอกคืบ ลึก ๔ นิ้วชางไม ปลายพระบาท
บายไปทางขางปจจิมทิศ แลลายลักษณะนั้น
หามิได ดวยวาครั้งหน่ึงพวกวิลันดาไดกินเมือง
ลังกาแลว จึงใหคนเอาสังขไปขัดสีตีตอยจนลาย
เลือนหายไปสิน้ ครัน้ภายหลงัพวกสงิหลจงึรบคนื
เอาเมืองได แลท่ีขอบฝาพระบาทน้ัน เขาแผ
ทองแดงแลวกะไหลทองคํา ประดับดวยเพชร
พลอย” หลกัฐานดังกลาวสอดคลองประวัตศิาสตร
ศรีลังกา ซึ่งระบุวา ชาวตะวันตกทุกชาติที่ครอบ
ครองเกาะลังกา พยายามทําลายรอยพระพุทธบาท
ใหเสียหาย โดยเฉพาะฮอลันดาถือวาสรางความ
เสียหายแกรอยพระพุทธบาทที่ศรีปาทะมากกวา
ชาติอื่น

อีกเรื่องหนึ่งคือ พิธีขุดหนอพระศรีมหาโพธิ์
 หลกัฐานระบวุา พระสมณทตูไทยไดขอหนอ
พระศรีมหาโพธิ์ตอรัฐบาลอังกฤษ เพื่อนําไปปลูก
ทีป่ระเทศไทยตามพระราชประสงคของพระบาท-
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย อังกฤษและ
พระสังฆนายกะแหงเมืองแคนดีจึงเขียนหนังสือ
ไปแจงแกพระธรรมปาละ และ กุมารสิยุม
อํามาตยผู รักษาตนโพธิ์ ประเด็นนาสนใจคือ 
พธีิขดุหนอพระศรมีหาโพธ์ิ ดงัความวา “เพลาเชา 
๒ โมงเศษ เมื่อจะขุดพระมหาโพธิ์นั้น กุมารสิยุม
ใหคนแตงตัวนุงขาวหมขาวประมาณ ๕๐ เศษ 
ใหนิมนตพระสงฆมา ๘ รูป ใหคฤหัสถอาราธนา
เทวดาแลว พระสงฆก็สวดพระอิติปโส พาหุง 
แลวจุดธูปเทยีนบชูา แลวเอาแหวนศรีษะเพชรนิล
มาแช  น้ํา เอาน้ํา น้ันกับน้ําจันทน ประพรม
พระมหาโพธิ์ บันลือฆองกลองประโคมขึ้นแลว 
จงึอาราธนาขดุปลกูลงในบาตรดนิแลวประดษิฐาน
ไวที่ควร” จะเห็นไดวา ชาวพุทธศรีลังกาใหคว าม
เคารพตนพระศรีมหาโพธิ์อยางลึกซึ้ง
 สรุปวา การปฏิสัมพันธทางสมณศาสน
ระหวางไทยและศรลีงักาสมยัรตันโกสนิทร เริม่ตน
จากรัชกาลที่ ๒ นับแตนี้ตอไป พระสงฆศรีลังกา
และไทยตางเขียนสมณศาสนโตตอบกันมากมาย
หลายสิบฉบับ เนื้อหาในสมณศาสนเหลานั้นลวน
ทรงคุณคาทางประวัติศาสน เห็นสมควรศึกษา
ยิ่งนัก (ฉบับหนามาวากันตอ)
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มหาคุณี ปิยราชา
 มจจฺาน  วุทธฺ ึ มนุเปกขฺมาโน
 ภิยโฺย  ตณิา  ม�ฺต ิ นาปิ  ทุกขฺํ
 เขท ํ คโต  โลกหิตาย  ภโูป
 อตตฺตถฺจาคี  คุณวา  หิ  ราชา.

  (อินฺทวชิรา)

    ดวยทรงหวัง สรางสุข ทุกปวงชน

 ไมทรงสน กับทุกขยาก ลําบากเข็ญ

 ดุจดังหญา ไมคณา ความรอนเย็น

 แมลําเค็ญ พระบากบั่น จิตมั่นคง

     เพื่อดํารง ทรงประโยชน ของชนชาติ

 ทรงตัดขาด แมความสุข ทุกสิ่งสม

 นี่แหละหนา  คือราชา  นาชื่นชม

 ทรงเหมาะสม ควรบูชา ทั่วฟาไทย.

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธในนามวารสารโพธิยาลัย

บานเล็ในป าใหญ ลุ ๙๐ พระชนมพรรษามหากุศล
ลํ้าเลิศลน บานเล็ก ในปาใหญ
โครงการเกากอนสอนจิตใจ
ผูสรางบานเล็กไดปาใหญงาม

 ดวยบานเล็กคือสวรรคผูสันโดษ
ยังประโยชนแยบยลแมคนหยาม
 มีบานเล็กกระทัดรัดมิลุกลาม
ตัดปาตาม ใจใคร บานใหญโต

 โครงการบานเล็กในปาใหญ
ชวยแกไข อุปสรรค อยูอักโข
สันโดษเปนทรัพยสินภิญโญ
พระพุทโธ ทรงสอน แตกอนมา

 องค ร.๙ ทรงแกรง สรางแหลงนํ้า
แมนอมนํา บําเพ็ญ เพื่อเปนปา
ใหเอิบอาบซาบซานในไพรพนา
เปนแนวหนาสนับสนุนตนทุนนํ้า

 ศิลปาชีพ รีบชวย อํานวยชาติ
ผูสามารถทุกเมื่อเอื้ออุปถัมภ
ใหเชิดหนา ชูตา กาวหนานํา
ทรงสอนธรรมอดทนพึ่งตนเอง

 เราจะรวมแรงใจไทยทั้งชาติ
เพิ่มความสามารถความดีเกง
ปลูกปา สดชื่น ชาติครื้นเครง
จะรีบเรง ตามรอย พระพันป

 ขอปฏิบัติบูชาพระองคทาน
แมทรงงาน นานนัก เปนสักขี
ขอสืบสาน ทํางานตอ ไมรอรี
ตามที่แม แผบารมี ตลอดมา

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 

ขาพุทธเจา พ.กิ่งโพธิ์

ประพันธในนามวารสารโพธิยาลัย

18.5cm

26cm

0.5 cm



 ธรรมะวิชาการ : สัพพัตถกเมตตา ตอน ๒
 ธรรมกถาเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
 เรื่องจากปก : สาระสําคัญของ เนตติปกรณ 
 ปุราณคัมภีร : พระนางสิริมหามายา ตอน ๒
 ธรรมโอวาท : แงคิดชีวิตสามเณร 
 อําลาอาลัย : ยอดบุรุษนักเผยแผ นาม อาจารยยอด  
 ธรรมะกับสิ่งแวดลอม : ครึ่งหนึ่งของชีวิต อุทิศเพื่ออนุรักษปา
 ธรรมะกับสิ่งแวดลอม :  คารบอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา 
 ชวนอานหนังสือดี : ลําธารริมลานธรรม
 ลีลาวาที : เขาพรรษา - ออกพรรษา
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : ประวัติคัมภีรนยาสะ ตอน ๑
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี ตอน ๑๑ 
 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจา 
 บาลีเขาใจงาย : อริยะ, อารยะ, อารยัน  
 มองเทศ-มองไทย : สมณศาสนระหวางไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร (๒)

ป ที่  ๘  ฉ บั บ ที่  ๖ ๗  เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม – ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๕

ป ที่  ๘  ฉ บั บ ที่  ๖ ๗  เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม – ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๕

๖๗

18.5cm

26cm

0.5 cm


