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วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

ใช้หนังสือพุทธศาสนสภุาษิต เล่ม ๒ 

ในชั้นนี้ ก ำหนดขอบข่ำยไว้ ๕ หมวด คือ 
๑. อัตตวรรค 
๒. กัมมวรรค 
๓. ขันติวรรค 
๔. ปัญญำวรรค 
๕. เสวนำวรรค 

 ให้นักเรียนแต่งอธิบำยเป็นท ำนองเทศนำโวหำร อ้ำงสุภำษิตอื่นมำประกอบไม่น้อยกว่ำ 
๒ สุภำษิต และบอกชื่อคัมภีร์ท่ีมำแห่งสุภำษิตนั้นด้วย ห้ำมอ้ำงสุภำษิตซ้ ำข้อกันแต่จะอ้ำงซ้ ำ
คัมภีร์ได้ ไม่ห้ำม สุภำษิตท่ีอ้ำงมำนั้น ต้องเรียงเชื่อมควำมให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง ชั้นนี้ 
ก ำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้ำ (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 

๑. อัตตวรรค  คือ  หมวดตน 

๑. อตฺตทตฺถํ  ปรตฺเถน พหุนาปิ  น  หาปเย 
 อตฺตทตฺถมภิญฺ าย สทตฺถปสโุต  สิยา. 

 บุคคลไม่ควรพล่ำประโยชน์ของตน  เพรำะประโยชน์ผู้อ่ืนแม้มำก รู้จักประโยชน์ของ
ตนแล้ว  พึงขวนขวำยในประโยชน์ของตน. 

 (พุทฺธ)  ขุ. ธ. ๒๕/๓๗. 
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๒. อตฺตานญฺเจ  ตถา  กยิรา ยถญฺ มนสุาสต ิ
 สุทนฺโต  วต  ทเมถ อตฺตา  หิ  กิร  ทุททฺโม. 

 ถ้ำสอนผู้อื่นฉันใด พึงท ำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่ำตนแลฝึกยำก. 
 (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๖. 

 
๓. อตฺตานเมว  ป ม ํ ปฏิรูเป  นิเวสเย 
 อถญฺ มนุสาเสยฺย น  กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโต. 

 บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน  สอนผู้อื่นภำยหลังจึงไม่มัวหมอง. 
 (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๖. 

๒. กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม 
๔. อติสีตํ  อติอุณฺห ํ อติสายมิทํ  อห ุ
 อิติ  วิสฺสฏฺ กมฺมนฺเต อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว. 

 ประโยชน์ท้ังหลำยย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดท้ิงกำรงำน  ด้วยอ้ำงว่ำ หนำวนัก  ร้อนนัก  
เย็นเสียแล้ว. 

(พุทฺธ)      ที. ปำฏิ.  ๑๑/๑๙๙. 

 
๕. อถ  ปาปานิ  กมมฺานิ กรํ  พาโล  น  พุชฺฌติ 
 เสหิ  กมฺเมหิ  ทมฺุเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปต.ิ 

 เมื่อคนโง่มีปัญญำทรำม  ท ำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก  เขำเดือดร้อนเพรำะกรรมของตน 
เหมือนถูกไฟไหม้. 
  (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๓. 

 
๖. ยาทิสํ  วปเต  พีชํ ตาทิสํ  ลภเต  ผล ํ
 กลฺยาณการี  กลฺยาณํ ปาปการี  จ  ปาปกํ. 

 บุคคลหว่ำนพืชเช่นใด  ย่อมได้รับผลเช่นนั้น  ผู้ท ำกรรมดี  ย่อมได้ผลดี  ผู้ท ำกรรมชั่ว  
ย่อมได้ผลชั่ว. 

พระพุทธภำษิตที่มำในสังยุตตนิกำย สคำถวรรค :  ส . ส.  ๑๕/๓๓๓. 



๕ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

. 

๗. โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ กตตฺโถ  นาวพุชฺฌติ 
 อตฺถา  ตสฺส  ปลุชฺชนฺต ิ เย  โหนฺติ  อภิปตฺถิตา. 

ผู้ใด อันผู้อื่นท ำควำมดี ท ำประโยชน์ให้ในกำลก่อน แต่ไม่รู้สึก (คุณของเขำ) ประโยชน์ 
ท่ีผู้นั้นปรำรถนำย่อมฉิบหำย. 

 (โพธิสตฺต) ขุ. ชำ. สตฺตก.  ๒๗/๒๒๘. 

 
๘. โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ กตตฺโถ  อนุพุชฺฌติ 
 อตฺถา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺต ิ เย  โหนฺติ  อภิปตฺถิตา. 

  ผู้ใด อันผู้อื่นท ำควำมดี ท ำประโยชน์ให้ในกำลก่อน ย่อมส ำนึก (คุณของเขำ) ได้  
ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรำรถนำย่อมเจริญ. 

 (โพธิสตฺต) ขุ. ชำ.  สตฺตก.  ๒๗/๒๒๘. 

 
๙. โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ ปจฺฉา  โส  กาตุมิจฺฉต ิ
 วรุณกฏฐ ํ  ภญฺโชว ส  ปจฺฉา  อนุตปฺปติ. 

 ผู้ใด ปรำรถนำท ำกิจท่ีควรท ำก่อน ในภำยหลัง ผู้นั้น ย่อมเดือดร้อนในภำยหลัง ดุจมำณพ 
(ผู้ประมำทแล้วรีบ) หักไม้กุ่ม  ฉะนั้น. 
 (โพธิสตฺต) ขุ.  ชำ.  เอก.  ๒๗/๒๓. 

๑๐. สเจ  ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺข ํ นิคจฺฉติ 
 โปราณกํ  กตํ  ปาป ํ ตเมโส  มญฺุจเต  อิณํ. 

 ถ้ำประสบสุขทุกข์  เพรำะบุญบำปท่ีท ำไว้ก่อนเป็นเหตุ  ช่ือว่ำเปล้ืองบำปเก่ำท่ีท ำไว้  
ดุจเปล้ืองหนี้ฉะนั้น. 
 (โพธิสตฺต) ขุ.  ชำ. ปญฺ ำส. ๒๘/๒๕ 
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๑๑. สุขกามานิ  ภูตานิ โย  ทณฺเฑน  วิหึสติ 
 อตฺตโน  สุขเมสาโน เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สุขํ. 

 สัตว์ท้ังหลำยย่อมต้องกำรควำมสุข  ผู้ใดแสวงหำสุขเพื่อตน เบียดเบียนเขำด้วยอำชญำ  
ผู้นั้นละไปแล้ว  ย่อมไม่ได้สุข. 

 (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๒. 

 
๑๒. สุขกามานิ  ภูตานิ โย  ทณฺเฑน  น  หึสต ิ
 อตฺตโน  สุขเมสาโน เปจฺจ  โส  ลภเต  สุขํ. 

 สัตว์ท้ังหลำยย่อมต้องกำรควำมสุข  ผู้ใดแสวงหำสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนเขำด้วย
อำชญำ  ผู้นั้นละไปแล้ว  ย่อมได้สุข. 

 (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๒. 

๓. ขันติวรรค  คอื  หมวดอดทน 
 
๑๓. อตฺตโนปิ  ปเรสญฺจ อตฺถาวโห  ว  ขนฺตโิก 
 สคฺคโมกฺขคมํ  มคฺคํ อารุฬฺโห  โหติ  ขนฺติโก. 

 ผู้มีขันติ  ชื่อว่ำน ำประโยชน์มำให้ท้ังแก่ตนท้ังแก่ผู้อื่น  ผู้มีขันติ  ชื่อว่ำเป็นผู้ขึ้นสู่ 
ทำงไปสวรรค์และนิพพำน. 
 (พุทฺธ)   ส. ม.  ๒๒๒. 

๑๔. เกวลานํปิ  ปาปานํ ขนฺติ  มูลํ  นิกนตฺต ิ
 ครหกลหาทีนํ มูลํ  ขนติ  ขนฺติโก. 

 ขันติ  ย่อมตัดรำกแห่งบำปท้ังสิ้น  ผู้มีขันติชื่อว่ำย่อมขุดรำกแห่งควำมติเตียนและ 
กำรทะเลำะกันเป็นต้นได้. 
 (พุทฺธ)   ส. ม.  ๒๒๒. 
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๑๕. ขนฺติโก  เมตตฺวา  ลาภี ยสสฺสี  สุขสีลวา 
 ปิโย  เทวมนสฺุสานํ มนาโป  โหต ิ ขนฺติโก. 

 ผู้มีขันตินับว่ำมีเมตตำ  มีลำภ  มียศ  และมีสุขเสมอ  ผู้มีขันติเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของ
เทวดำและมนุษย์ท้ังหลำย. 
 (พุทฺธ)  ส. ม.  ๒๒๒. 

 
๑๖. สตฺถุโน  วจโนวาท ํ กโรติเยว  ขนฺติโก 
 ปรมาย  จ  ปูชาย ชิน ํ ปูเชติ  ขนฺติโก. 

 ผู้มีขันติ  ชื่อว่ำท ำตำมค ำสอนของพระศำสดำ  และผู้มีขันติชื่อว่ำบูชำพระชินเจ้ำ 
ด้วยบูชำอย่ำงยิ่ง. 
 (พุทฺธ)  ส.  ม.  ๒๒๒. 

 
๑๗. สีลสมาธิคุณาน ํ ขนฺติ  ปธานการณํ 
 สพฺเพปิ  กุสลา  ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว  วฑฺฒนฺติ  เต. 

 ขันติเป็นประธำน  เป็นเหตุ  แห่งคุณคือศีลและสมำธิ  กุศลธรรมท้ังปวงย่อมเจริญ  
เพรำะขันติเท่ำนั้น. 
 (พุทฺธ)  ส. ม.  ๒๒๒. 

 

๔. ปัญญาวรรค  คือ  หมวดปัญญา 
 
๑๘. อปฺปสฺสุตายํ  ปุริโส พลิพทฺโทว  ชีรติ 
 มํสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺต ิ ปญฺ า  ตสฺส  น  วฑฺฒต.ิ 

 คนผู้สดับน้อยนี้  ย่อมแก่ไป  เหมือนวัวแก่  อ้วนแต่เนื้อ  แต่ปัญญำไม่เจริญ. 
 (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๓๕. 
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๑๙. ชีวเตวาปิ  สปฺปญฺโ  อปิ  วิตฺตปริกฺขยา 
 ปญฺ าย  จ  อลาเภน วิตฺตวาปิ  น  ชีวติ. 

 ถึงสิ้นทรัพย์  ผู้มีปัญญำก็เป็นอยู่ได้  แต่อับปัญญำแม้มีทรัพย์  ก็เป็นอยู่ไม่ได้. 
 (มหำกปฺปินเถร)  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๕๐. 

 
๒๐. ปญฺ วา  พุทฺธิสมฺปนฺโน วิธานวิธิโกวิโท 
 กาลญฺญู  สมยญฺญู  จ ส  ราชวสตึ  วเส. 

 ผู้มีปัญญำ  ถึงพร้อมด้วยควำมรู้  ฉลำดในวิธีจัดกำรงำน  รู้กำลและรู้สมัย  เขำพึงอยู่
ในรำชกำรได้. 

 (พุทฺธ)  ขุ. ชำ.  มหำ.  ๒๘/๓๓๙. 

 
๒๑. ปญฺ า  หิ  เสฏฺ า  กุสลา  วทนฺต ิ  
 นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ  
 สีลํ  สิรี  จาปิ  สตญฺจ  ธมฺโม  
 อนฺวายิกา  ปญฺ วโต  ภวนฺติ.  

 คนฉลำดกล่ำวว่ำ ปัญญำประเสริฐท่ีสุด  เหมือนพระจันทร์ประเสริฐกว่ำดำวท้ังหลำย  
แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ  ย่อมไปตำมผู้มีปัญญำ. 

 (โพธิสตฺต)       ขุ. ชำ.จตฺตำฬีส.  ๒๗/๕๔๑. 

๒๒. มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส  เจ  วิปุลํ  สุข ํ
 จเช  มตฺตาสุข ํ ธีโร สมฺปสฺสํ  วปิุลํ  สุขํ. 

 ถ้ำพึงเห็นสุขอันไพบูลย์  เพรำะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย  ผู้มีปัญญำเล็งเห็นสุข  
อันไพบูลย์  ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสีย. 

 (พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๕๓. 
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๒๓. ยสํ  ลทฺธาน  ทมฺุเมโธ อนตฺถํ  จรติ  อตฺตโน 
 อตฺตโน  จ  ปเรสญฺจ หึสาย  ปฏิปชฺชติ. 

 คนมีปัญญำทรำม  ได้ยศแล้ว  ย่อมประพฤติสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ตน  ย่อมปฏิบัติ
เพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผู้อื่น. 

 (โพธิสตฺต)  ขุ. ชำ.  เอก.  ๒๗/๔๐. 

 
๒๔. ยาวเทว  อนตฺถาย ตฺตํ  พาลสฺส  ชายต ิ
 หนฺติ  พาลสฺส  สุกกฺํส ํ มุทฺธํ  อสฺส  วิปาตยํ. 

 ควำมรู้เกิดแก่คนพำล  ก็เพียงเพื่อควำมฉิบหำย  มันท ำสมองของเขำให้เขว ย่อมฆ่ำ
ส่วนท่ีขำวของคนพำลเสีย. 

(พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๒๔. 

 
๒๕. โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว ทุปฺปญฺโ   อสมาหิโต 
 เอกาหํ  ชีวิตํ  เสยฺโย ปญฺ วนฺตสฺส  ฌายิโน. 

 ผู้ใดมีปัญญำทรำม มีใจไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี  ส่วนผู้มีปัญญำเพ่งพินิจ มีชีวิต
อยู่เพียงวันเดียว  ดีกว่ำ. 

(พุทฺธ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๒๙. 

๕. เสวนาวรรค  คือ  หมวดคบหา 

๒๖. อสนฺเต  นูปเสเวยฺย สนฺเต  เสเวยฺย  ปณฺฑิโต 
 อสนฺโต  นิรยํ  เนนฺต ิ สนฺโต  ปาเปนฺติ  สุคตึ. 

 บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ  พึงคบสัตบุรุษ  เพรำะอสัตบุรุษย่อมน ำไปสู่นรก  สัตบุรุษ
ย่อมให้ถึงสุคติ. 

(โพธิสตฺต)  ขุ. ชำ. วีสติ.  ๒๗/๔๓๗. 
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. 

๒๗. ตครํ  ว  ปลาเสน โย  นโร  อุปนยฺหต ิ
 ปตฺตาปิ  สุรภี  วายนฺต ิ เอว ํ ธีรูปเสวนา. 

 คนห่อกฤษณำด้วยใบไม้  แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด  กำรคบกับนักปรำชญ์ก็ฉันนั้น. 
(โพธิสตฺต)  ขุ. ชำ.วีสติ.  ๒๗/๔๓๗. 

 
๒๘. น  ปาปชนสํเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ 
 โคธากุลํ  กกณฺฏาว กลึ  ปาเปติ  อตฺตน.ํ 

 ผู้คบคนชั่ว ย่อมถึงควำมสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้ เขำย่อมยังตน ให้ประสบโทษ เหมือน 
กิ้งก่ำเข้ำฝูงเหี้ยฉะนั้น. 

(โพธิสตฺต)  ขุ. ชำ.  เอก. ๒๗/๔๖. 

 
๒๙. ปาปมิตฺเต  วิวชฺเชตฺวา ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล 
 โอวาเท  จสฺส  ติฏฺเฐยฺย ปตฺเถนฺโต  อจลํ  สุขํ. 

 ผู้ปรำรถนำควำมสุขท่ีมั่นคง พึงเว้นมิตรชั่วเสีย คบแต่บุคคลสูงสุด และพึงตั้งอยู่ใน
โอวำทของท่ำน. 

(วิมลเถร)  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๐๙. 

 
๓๐. ปูติมจฺฉํ  กุสคฺเคน โย  นโร  อุปนยฺหต ิ
 กุสาปิ  ปูติ  วายนฺต ิ เอวํ  พาลูปเสวนา. 

 คนห่อปลำเน่ำด้วยใบหญ้ำคำ  แม้หญ้ำคำก็พลอยเหม็นเน่ำไปด้วยฉันใด  กำรคบกับ
คนพำลก็ฉันนั้น. 

(พุทฺธ)  ขุ. ชำ.  มหำ.  ๒๘/๓๐๓. 
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๓๑. ยาทิสํ  กุรุเต  มิตตฺ ํ ยาทิสญฺจูปเสวติ, 
 โสปิ  ตาทิสโก  โหต ิ สหวาโส  หิ  ตาทโิส. 

  คบคนเช่นใดเป็นมิตร  และสมคบคนเช่นใด  เขำก็เป็นคนเช่นนั้น  เพรำะกำรอยู่
ร่วมกัน ย่อมเป็นเช่นนั้น. 

(โพธิสตฺต)  ขุ. ชำ. วีสต.ิ  ๒๗/๔๓๗. 

 
๓๒. สทฺเธน  จ  เปสเลน  จ  
 ปญฺ วตา  พหุสฺสุเตน  จ  
 สขิตํ  หิ  กเรยฺย  ปณฺฑิโต  
 ภทฺโท  สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม.  

 บัณฑิต พึงท ำควำมเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธำ มีศีลเป็นท่ีรัก มีปัญญำและเป็นพหูสูต  
เพรำะกำรสมำคมกับคนดี  เป็นควำมเจริญ. 

(อำนนฺทเถร)  ขุ. เถร.  ๒๖/๔๐๕. 
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วิชาธรรม  
ธรรมศึกษา ชั้นโท 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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วิชาธรรม  
หลักสตูรธรรมศึกษา ชั้นโท 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

ทุกะ หมวด ๒ 

กัมมัฏฐาน ๒ 
๑. สมถกัมมัฏฐาน         กัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ 
๒. วิปัสสนากัมมัฏฐาน  กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา 

 

อธิบาย          

 กัมมัฏฐาน แปลว่ำ ท่ีตั้งแห่งกำรงำน หรืออำรมณ์อันเป็นท่ีตั้งแห่งกำรงำน อีกอย่ำงหนึ่ง
เรียกว่ำ "ภำวนำ" แปลว่ำท ำให้มีให้เป็นขึ้น หรือกำรเจริญ ท้ัง ๒ อย่ำงนี้ มีควำมหมำย
เดียวกันคือ กำรบ ำเพ็ญเพียรทำงจิต เพื่อให้จิตสงบระงับจำกนิวรณ์ธรรมท้ังหลำย สำมำรถรู้แจ้ง
สภำวธรรม ตำมควำมเป็นจริง และละกิเลสท่ีมีอยู่ภำยในได้เด็ดขำด เรียกว่ำกัมมัฏฐำน หรือ
ภำวนำ มี  ๒ อย่ำง คือ 

๑. สมถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ คือกำรเจริญกัมมัฏฐำนท่ีเนื่องด้วย
บริกรรมอย่ำงเดียวเป็นกำรบ ำเพ็ญเพียรทำงจิตโดยใช้สติเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับกำรใช้ปัญญำ 
ตำมธรรมดำจิตของบุคคล ย่อมฟุ้งซ่ำนไปในอำรมณ์ต่ำงๆ ท้ังท่ีเป็นอิฏฐำรมณ์ คืออำรมณ์ท่ี
น่ำปรำรถนำน่ำชอบใจ ท้ังท่ีเป็นอนิฏฐำรมณ์ คือ อำรมณ์ท่ีไม่ปรำรถนำไม่น่ำชอบใจ เมื่อจิต
ฟุ้งซ่ำนไปในอำรมณ์ต่ำงๆ จะไม่สำมำรถสงบลงได้ อุบำยอย่ำงหนึ่งอันเป็นเคร่ืองสงบระงับจิต
ไม่ให้ฟุ้งซ่ำนไปในอำรมณ์ต่ำงๆ ก็คือกำรใช้สติยึดเอำอำรมณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วบริกรรม
โดยท ำไว้ในใจจนจิตแนบแน่นในอำรมณ์เดียวสำมำรถระงับนิวรณ์ได้ เป็นจิตมีอำรมณ์เลิศ
เป็นหนึ่งเรียกว่ำ " เอกัคคตา"  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจ ำแนกอำรมณ์สมถกัมมัฏฐำนไว้ ๔๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ อำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑ จตุธำตุววัตถำน ๑  พรหมวิหำร ๔  อรูป ๔  



๑๖ 
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๒. วิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา คือกำรบ ำเพ็ญกัมมัฏฐำน
ท่ีใช้ปัญญำพิจำรณำอย่ำงเดียว โดยกำรพิจำรณำปรำรภสภำวธรรมคือ ขันธ์ ๕ อำยตนะ ๑๒ 
ธำตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ แยกออกพิจำรณำให้รู้ตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์
หรือสำมัญญลักษณะว่ำ เป็นอนิจจัง คือ ควำมไม่เท่ียง มีกำรเปลี่ยนแปรไปเป็นธรรมดำ  
เป็นทุกข์ คือ เป็นสิ่งท่ีทนได้ยำกบีบคั้นอยู่เป็นนิจ เป็นอนัตตำ หำตัวตนมิได้  เป็นเพียงธำตุ 
ท้ัง ๔ มำรวมกันเท่ำนั้น กำรใช้ปัญญำพิจำรณำสภำวธรรมให้เห็นตำมควำมเป็นจริงอย่ำงนี้ 
แล้วปล่อยวำงควำมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งท้ังปวงได้ก็จะละกิเลสได้ในที่สุด 

ผู้เจริญกัมมัฏฐำน ๒ อย่ำงนี้ มีผลแตกต่ำงกัน คือ ผู้เจริญสมถกัมมัฎฐำน ระงับนิวรณ์ 
๕ ได้ ท ำให้จิตสงบเป็นสมำธิ ได้สมำบัติ ๘ คือ รูปฌำน ๔ และอรูปฌำน ๔  แต่ไม่สำมำรถ
บรรลุมรรคผลได้ ส่วนผู้เจริญวิปัสสนำกัมมัฎฐำน โดยใช้ปัญญำพิจำรณำสภำวธรรม ยกขึ้นสู่
ไตรลักษณ์ จนรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งท้ังปวง สำมำรถละกิเลสได้เด็ดขำด และบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ในท่ีสุด  

 

กาม ๒ 

    ๑. กิเลสกาม      กิเลสเป็นเหตุใคร่ 
 ๒. วัตถุกาม       พัสดุอันน่าใคร่       

 
อธิบาย          

กาม แปลว่ำ ควำมใคร่ หมำยถึงควำมอยำก ควำมปรำรถนำสิ่งท่ีน่ำใคร่น่ำชอบใจ 
เป็นสิ่งท่ีท ำให้บุคคลหลงติดข้องอยู่ในโลก  ไม่สำมำรถหลุดพ้นไปจำกทุกข์ได้เพรำะกำรเวียน
ตำยเวียนเกิดอย่ำงไม่รู้จักจบสิ้น แบ่งเป็น ๒ อย่ำง คือ 

๑. กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ ได้แก่ กิเลส แปลว่ำควำมเศร้ำหมอง กิเลสกำม 
หมำยถึง  ควำมใคร่ท่ีท ำให้จิตขุ่นมัวหรือหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นๆ เรียกว่ำ ปริยุฏฐำนกิเลส คือ
กิเลสท่ีกลุ้มรุมจิตให้เกิดควำมเร่ำร้อนทะยำนอยำกในอำรมณ์ต่ำงๆ ได้แก่ รำคะ ควำมก ำหนัด
ยินดี โลภะ ควำมโลภ อยำกได้ยิ่งๆขึ้นไป อิจฉำ ควำมปรำรถนำ อยำกจะได้ เช่น เห็นคนอื่น
ได้สิ่งใดก็อยำกจะได้บ้ำง เป็นต้น อิสสำ ควำมริษยำ หรือ ควำมหึงหวง คือ ไม่อยำกเห็นคน



๑๗ 
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อื่นมำเสมอตัว อรติ ควำมไม่ยินดี คือไม่อยำกเห็นคนอื่น ได้ดีเกินกว่ำตัว อสันตุฏฐิ ควำมไม่
สันโดษ คือ ควำมไม่รู้จักพอดี พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่  

 ๒. วัตถุกาม พัสดุอันน่าใคร ่หมำยถึง สิ่งท่ีท ำให้จิตใคร่หรือปรำรถนำ ได้แก่ กำมคุณ ๕  
คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ในส่วนท่ีเป็นอิฏฐำรมณ์ คือ อำรมณ์อันน่ำใคร่น่ำปรำรถนำ 
เช่น เมื่อตำเห็นรูปท่ีสวยงำม หูได้ฟังเสียงท่ีไพเรำะ จมูกได้สูดกลิ่นหอม ลิ้นได้สัมผัสรส ท่ีน่ำ
ลิ้ม และร่ำงกำยได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งท่ีน่ำใคร่ น่ำชอบใจ ก็ท ำให้จิตมีควำมยินดีขึ้น จำกนั้นก็ 
ดิ้นรนปรำรถนำอยำกจะได้ เมื่อได้สมควำมปรำรถนำก็เพลิดเพลินลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ใน
อำรมณ์นั้น ไม่คิดท่ีจะถอนตนออกให้พ้น ครั้นไม่ได้ดังท่ีตั้งใจไว้ก็ดิ้นรนขวนขวำยเพื่อจะให้
ได้มำ โดยไม่ค ำนึงถึงผิดชอบชั่วดี  

กำมท้ัง ๒ อย่ำงนี้ กิเลสกำม จัดเป็นมำร เพรำะเป็นโทษล้ำงผลำญคุณควำมดี และ 
ท ำให้จิตตกต่ ำจนเสียคนได้ ส่วนวัตถุกำม จัดเป็นบ่วงแห่งมำร เพรำะเป็นสิ่งที่น่ำใคร่น่ำปรำรถนำ 
น่ำชอบใจ สำมำรถผูกจิตของบุคคลผู้ไม่รู้เท่ำทันให้ติดอยู่ ไม่สำมำรถหลุดพ้นไปจำกทุกข์
ในวัฎสงสำรได้ 
 

บูชา ๒ 
   ๑. อามิสบูชา           บชูาด้วยอามิส (คือสิ่งของ) 
   ๒. ปฏิปัตติบูชา บูชาด้วยปฏิบัติตาม 
 
อธิบาย 
 บูชา แปลว่ำ กำรเคำรพยกย่อง หมำยถึง กำรแสดงควำมเคำรพนับถือบุคคลหรือ
วัตถุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งท่ีตนนับถือ เช่น พุทธศำสนิกชนบูชำพระรัตนตรัย หรือแสดงควำม
เคำรพผู้มีอุปกำรคุณ มีบิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ เป็นต้น กำรบูชำมี  ๒ อย่ำง คือ 
 ๑. อามิสบูชา บูชาด้วยอามิส (คือสิ่งของ) ได้แก่กำรบูชำด้วยเครื่องสักกำระท่ีเป็น
วัตถุสิ่งของ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น กำรบูชำด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคมี ผ้ำ อำหำร 
ท่ีนั่ง ท่ีนอน ยำรักษำโรคหรือกำรท่ีพุทธศำสนิกชน จัดสร้ำงถำวรวัตถุ  มี โบสถ์ วิหำร ศำลำ
กำรเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น ไว้ในพระพุทธศำสนำ เพื่อเป็นพุทธบูชำ จัดเป็นกำรบูชำด้วย
อำมิสเช่นเดียวกัน 
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 ๒. ปฏิปัตติบูชา บูชาด้วยปฏิบัติตาม ได้แก่ กำรบูชำด้วยกำรประพฤติตนโดยเอื้อเฟื้อ
ในค ำสั่งสอนของท่ำน และปฏิบัติตำมโดยเคำรพ ไม่แสดงอำกำรดื้อรั้น เช่น พุทธศำสนิกชน 
ได้ฟังค ำสั่งสอนในทำงพุทธศำสนำแล้ว ประพฤติปฏิบัติตำมพระธรรมค ำสั่งสอน และ เป็น 
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็จะได้รับผลสมควรแก่กำรปฏิบัติของตน 
 บูชำ ๒ อย่ำงนี้  อำมิสบูชำท ำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ ปฏิปัตติบูชำท ำให้ได้ผลสูงสุด
คือมรรค ผล นิพพำน พระพุทธเจ้ำจึงตรัสสรรเสริญปฏิบัติบูชำว่ำประเสริฐ เพรำะสำมำรถ
รักษำพระสัทธรรมค ำสั่งสอนไว้ได้นำนและถือว่ำเป็นกำรบูชำพระพุทธองค์โดยตรง  

 
ปฏิสันถาร   ๒ 

   ๑. อามิสปฏิสันถาร   ปฏสิันถารด้วยอามิส (คือสิ่งของ) 
 ๒. ธัมมปฏิสันถาร    ปฏสิันถารโดยธรรม 

 
อธิบาย    
 ปฏิสันถาร แปลว่ำ กำรต้อนรับ หมำยถึง กำรรับรอง กำรทักทำยปรำศรัยผู้มำถึงถิ่น 
กำรท ำปฏิสันถำร เป็นสิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งของผู้เป็นเจ้ำถิ่น เป็นหน้ำท่ีของผู้เป็นเจ้ำถิ่น  
ท่ีต้องท ำต่อแขกผู้มำเยือน ไม่ว่ำผู้นั้นจะเป็นผู้ท่ีรู้จักคุ้นเคยกันมำก่อนหรือไม่ก็ตำม ตลอดถึง
ผู้ท่ีสัญจรผ่ำนไปมำ  เมื่อได้ประสบพบเห็นเข้ำ ต้องท ำปฏิสันถำรท้ังนั้น ม ี๒ อย่ำง คือ 
 ๑. อามิสปฏิสันถาร การต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ คือกำรจัดหำวัตถุท่ีเป็นสิ่งของเป็น
เคร่ืองต้อนรับ เช่น ข้ำว น้ ำ หรือท่ีพักอำศัย เป็นต้น เท่ำท่ีผู้เป็นเจ้ำถิ่นจะสำมำรถจัดหำได้มำ
ต้อนรับแขกผู้มำเยือนตำมสมควร หำกผู้มำเยือนหิวกระหำย ก็ควรจัดข้ำวปลำอำหำรให้  
หำกเขำมีควำมประสงค์หรือจ ำเป็นจะอยู่พักแรม ก็จัดหำเครื่องนุ่งห่มส ำหรับผลัดเปลี่ยนและ
จัดหำท่ีพักให้ หรือถ้ำสำมำรถท ำได้ เมื่อเขำจะจำกไปก็จัดหำพำหนะให้  
 ๒. ธัมมปฏิสันถาร การปฏิสันถารโดยธรรม หมำยถึงกำรต้อนรับด้วยสนทนำ
ปรำศรัยโดยธรรม คือ ตำมควำมเหมำะสมแก่แขกผู้มำเยือน หรือสมควรแก่ฐำนะของแขก 
เช่น ถ้ำแขกผู้มำเยือนเป็นผู้มีฐำนะต่ ำกว่ำหรือเสมอกับตน ก็ต้อนรับด้วยกำรทักทำยปรำศรัย
เชิญให้นั่งในท่ีเสมอกัน ไม่แสดงกิริยำเย่อหยิ่ง ถือตัวด้วยประกำรใดๆ สนทนำถึงสุขทุกข์  
โดยอำกำรฉันมิตร หรือสนทนำในเรื่องอื่นๆ ตำมสมควร ถ้ำแขกผู้มำเยือนเป็นผู้มีฐำนะ
ต ำแหน่งสูงกว่ำตน ด ำรงอยู่ในฐำนะท่ีควรเคำรพนับถือ เป็นผู้เจริญกว่ำตนโดยชำติ คุณ และ
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วัย ก็แสดงกำรต้อนรับด้วยกำรอ่อนน้อมถ่อมตนมีกำรกรำบไหว้  ลุกขึ้นต้อนรับเป็นต้นพร้อม
จัดหำอำสนะให้นั่งในท่ีสมควรให้สมกับฐำนะต ำแหน่งนั้นๆ 
 ปฏิสันถำร ๒ อย่ำงนี้ มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับสังคมมนุษย์ เพรำะมนุษย์จะต้อง
มีกำรคบหำสมำคมพบปะ ทักทำย พูดจำปรำศรัยกันด้วยปฏิสันถำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในโลกอย่ำงมีควำมสุข ถ้ำปรำศจำกปฏิสันถำรท้ัง ๒ อย่ำงนี้ ก็จะท ำให้
สังคมมนุษย์ขำดควำมเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

สุข  ๒ 
๑. กายิกสุข   สุขทางกาย 
๒. เจตสิกสุข   สุขทางใจ 

 

อธิบาย  
 สุข  แปลว่ำ  สภำพท่ีทนได้ง่ำย  หรือสภำพท่ีกัดกินเสียซึ่งทุกข์ หมำยถึง ควำมสบำย  
ควำมส ำรำญควำมปลอดโปร่งแช่มชื่น ควำมไม่เดือดร้อนโดยประกำรต่ำง ๆ มี ๒ อย่ำง คือ 
 ๑. กายิกสุข สุขทางกาย หมำยถึงกำรท่ีกำยมีภำวะเป็นปกติ  ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
และไม่ได้รับควำมเจ็บปวดจำกกำรกระทบกระท่ังกับสิ่งอื่นๆ มีทรัพย์สมบัติพร้อมท้ัง 
เครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอยอย่ำงพร้อมมูล  ตลอดถึงกำรท่ีกำยไม่ได้รับควำมเหน็ดเหนื่อย
ด้วยกิจกำรท่ีจะต้องท ำต่ำงๆเป็นต้น 
 ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ  หมำยถึงกำรท่ีใจมีควำมส ำรำญแช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วย
อ ำนำจกิเลสคือ  โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นเหตุท ำให้จิตเศร้ำหมองหรือกำรท่ีจิตมีปกติผ่องใส 
ไม่ขุ่นมัวด้วยอำรมณ์ท่ีมำกระทบ  มีปกติเย็นและแช่มชื่นอยู่เป็นนิจ เป็นต้น 

สุข ๒ อย่ำงนี้ สุขทำงใจนับว่ำเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะบุคคลแม้กำยจะได้รับควำมล ำบำก 
เดือดร้อน เพียงใดก็ตำม ถ้ำใจเป็นสุขไม่ขุ่นมัวแล้ว ย่อมทนต่อควำมทุกข์ท่ีเกิดขึ้นทำงกำยได้ 
ท้ังยังสำมำรถหำอุบำยหลีกเลี่ยงควำมทุกข์นั้นๆ ได้ด้วย 
  



๒๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

ติกะ  หมวด  ๓ 
อกุศลวิตก ๓ 

๑. กามวิตก    ความตริในทางกาม 
๒. พยาบาทวิตก  ความตริในทางพยาบาท 
๓. วิหิงสาวิตก  ความตริในทางเบียดเบียน 

 
อธิบาย 
 อกุศลวิตก  แปลว่ำ ควำมตริในทำงอกุศล หมำยถึงควำมนึกคิดไปในทำงท่ีไม่ดี เป็น
อำกำรท่ีเกิดขึ้นกับจิต โดยปกติจิตของมนุษย์ผู้เป็นปุถุชนย่อมมีกำรนึกคิดไปในอำรมณ์ต่ำงๆ 
บำงครั้งก็นึกคิดไปในทำงท่ีดี คือคิดท่ีจะท ำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น บำงครั้งก็คิด
ไปในทำงไม่ดี คอืคิดแต่ในทำงท่ีจะท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ในท่ีนี้หมำยถึงควำมนึกคิดในทำงไม่ดี 
มี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. กามวิตก ความตริในทางกาม  หมำยถึงควำมนึกคิดของบุคคลผู้หนักไปทำงกำม 
หรือในทำงลำภผล เช่น ควำมคิดท่ีมุ่งไปในทำงประพฤติผิดในสำมีภรรยำของผู้อื่น เมื่อเห็น
สำมีภรรยำของผู้อื่นแล้วก็อดใจไว้ไม่ได้ เก็บเอำควำมคิดปรำรถนำท่ีจะท ำกำรล่วงละเมิดไว้ 
ในใจ ควำมคิดเช่นนี้มีรำคะเป็นสมุฏฐำน 
 ๒. พยาบาทวิตก ความตริในทางพยาบาท หมำยถึงควำมนึกคิดของผู้ท่ีหนักไป
ในทำงโทสะขำดควำมเมตตำ มุ่งแต่จะให้เกิดควำมทุกข์แก่ผู้อื่น เช่น คิดจะประทุษร้ำย
ร่ำงกำยเขำบ้ำง คิดจะท ำลำยทรัพย์สินของเขำบ้ำง คิดจะท ำลำยคุณควำมดีของเขำบ้ำง 
ควำมคิดเช่นนี้มีโทสะเป็นสมุฏฐำน 
 ๓. วิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียน หมำยถึงควำมนึกคิดของบุคคลผู้ขำด
ควำมสงสำร และขำดควำมพลอยยินดี มีควำมริษยำไม่อยำกเห็นใครดีกว่ำตน เช่น คิดหำทำง
กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับควำมเดือดร้อนบ้ำง ท ำงำนด้วยกันก็คิดเอำเปรียบเขำ เพื่อตัวเองจะ
ได้ท ำงำนน้อยบ้ำง หรือแสวงหำควำมสุขเพื่อตัวเองในทำงท่ีจะท ำให้ผู้อื่นได้รับควำมล ำบำก
บ้ำง ควำมคิดเช่นนี้มีโมหะเป็นสมุฏฐำน 

อกุศลวิตกทั้ง ๓ อย่ำงนี้  บุคคลควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นในจิตสันดำน เพรำะเมื่อเกิดขึ้น
แล้วก็จะท ำให้ตรึกนึกคิดไปในทำงกำม ในทำงพยำบำท และในทำงเบียดเบียน  จึงควร
หำทำงระงับเสีย เพรำะเป็นเหตุขัดขวำงกำรบ ำเพ็ญควำมดีของตนและเป็นเหตุท ำให้ใจคิดไป
ในทำงอกุศลอยู่เนืองๆ จึงควรละเสีย 
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กุศลวิตก ๓ 
๑. เนกขัมมวิตก  ความตริในทางพรากจากกาม 
๒. อพยาบาทวิตก   ความตริในทางไม่พยาบาท 

   ๓. อวิหิงสาวิตก   ความตริในทางไม่เบียดเบียน 

อธิบาย 
 กุศลวิตก แปลว่ำ ควำมตริในทำงกุศล หมำยถึง ควำมตรึกนึกคิดในฝ่ำยท่ีดีตรงกัน
ข้ำมกับอกุศลวิตกดังกล่ำว มี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. เนกขัมมวิตก ความตริในทางพรากจากกาม หมำยถึง ควำมตรึกนึกคิดของผู้หวัง
ควำมสงบในกำรท่ีจะพรำกตนออกจำกกำม  ไม่ตกอยู่ในอ ำนำจของกิเลสกำม  มีรำคะ ควำม
ก ำหนัด โลภะ ควำมโลภเป็นต้น  ท้ังไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลงอยู่ในวัตถุกำมอันเป็นเครื่องยั่วยวน
จิต คือ กำมคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่ำรักใคร่พำใจให้ก ำหนัด โดยค ำนึง 
ถึงโทษของกิเลสเหล่ำนี้ว่ำ เป็นเหตุให้จิตฟุ้งซ่ำน และมีควำมคิดท่ีจะพรำกจำกกิเลสเหล่ำนั้น
ด้วยกำรออกบวช เนกขัมมวติกนี้มีอโลภะเป็นสมุฏฐำน 
 ๒. อพยาบาทวิตก ความตริในทางไม่พยาบาท หมำยถึง ควำมตรึกนึกคิดของบุคคล
ผู้หวังให้คนอื่นมีควำมสุข ไม่คิดถึงควำมสุขของตนฝ่ำยเดียว คิดท่ีจะแบ่งปันประโยชน์ของตน
แก่ผู้อื่น ได้แก่ ควำมคิดของผู้ประกอบด้วยเมตตำกรุณำ เมื่อตนมีควำมสุขก็ปรำรถนำจะให้
ผู้อื่นมีควำมสุขด้วย เห็นผู้อื่นมีควำมทุกข์ก็คิดช่วยให้พ้นทุกข์ เป็นต้น อพยำบำทวิตกนี้มี 
อโทสะเป็นสมุฏฐำน 
 ๓. อวิหิงสาวิตก ความตริในทางไม่เบียดเบียน หมำยถึง ควำมตรึกนึกคิดของบุคคล 
ผู้มุ่งให้ผู้อื่นมีควำมสบำย ไม่คิดซ้ ำเติมเมื่อเห็นผู้อื่นมีทุกข์ จะท ำสิ่งใดก็นึกถึงประโยชน์ของ
ผู้อื่นอยู่เสมอ เช่น  จะใช้คนหรือสัตว์ก็นึกถึงควำมเหนื่อยยำกของคนหรือสัตว์นั้น ไม่ใช้ให้
ล ำบำกตรำกตร ำจนเกินไป หรือคิดจะท ำสิ่งใด ถ้ำท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็งดเว้นเสีย เป็นต้น 
อวิหิงสำวิตกนี้มีอโมหะเป็นสมุฏฐำน 
 กุศลวิตก ๓ อย่ำงนี้ บุคคลควรบ ำเพ็ญให้เกิดขึ้นในจิตสันดำน เพรำะเมื่อตรึกนึกคิด
ในทำงพรำกจำกกำม ในทำงไม่พยำบำท และในทำงไม่เบียดเบียน ก็จะท ำให้ได้รับประโยชน์
สุข สำมำรถบ ำเพ็ญคุณควำมดีและเพ่ิมพูนกุศลให้เกิดมำกยิ่งขึ้น 
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อัคค ิ(ไฟ) ๓ 

    ๑. ราคัคคิ ไฟคือราคะ 
    ๒. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ 
    ๓. โมหัคคิ ไฟคือโมหะ 
 
อธิบาย 
 อัคค ิ แปลว่ำ ไฟ โดยปกติไฟเป็นของร้อน เมื่อบุคคลไปถูกต้องเข้ำก็จะท ำให้เจ็บปวด 
เพรำะถูกพลังแห่งควำมร้อนแผดเผำ ถ้ำเอำวัตถุไปถูกต้องเข้ำก็อำจเผำวัตถุนั้นให้เป็นเถ้ำถ่ำน
ไปได้ นี้หมำยถึงไฟภำยนอกท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติ แต่ในท่ีนี้หมำยถึงกิเลสท่ีเปรียบเหมือนไฟ  
เพรำะเผำลนจิตใจให้เร่ำร้อน คือกิเลสท่ีมีลักษณะร้อนเหมือนไฟ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นภำยในจิตใจ
แล้วก็จะท ำให้รุ่มร้อนกระวนกระวำยไม่อำจคงอยู่ในคุณควำมดีได้ เพรำะเป็นสิ่งท่ีจะเผำ
บุคคลเสียจำกคุณควำมดี มี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. ราคัคคิ ไฟคือราคะ  หมำยถึง ควำมก ำหนัดยินดีหรือควำมทะยำนอยำกในอำรมณ์
ต่ำงๆ  ตำมท่ีตนปรำรถนำ ซึ่งมีมำจำกควำมโลภ ตำมปกติบุคคลผู้ประกอบด้วยรำคะแล้ว  
จิตจะฟุ้งซ่ำนไม่สงบลงได้ เช่น เมื่อได้เห็นรูปท่ีสวยงำม ฟังเสียงท่ีไพเรำะ เป็นต้น จิตก็จะติด
อยู่ในรูปและเสียงนั้น  เกิดควำมร้อนรุ่มกระวนกระวำยใจพยำยำมเพื่อจะให้ได้มำตำมที่ปรำรถนำ 
โดยสำมำรถท ำได้ทุกอย่ำงไม่ว่ำถูกหรือผิด เช่น ฆ่ำคนหรือท ำอนำจำรต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อให้
ได้สิ่งท่ีปรำรถนำซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ ำนำจไฟรำคะที่เผำลนจิตใหรุ้ม่ร้อนนัน่เอง 
 ๒. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ  หมำยถึง ควำมขัดเคือง ไม่พอใจ คิดประทุษร้ำยผู้อื่น เป็น
ธรรมชำติของจิตท่ีถูกอนิฏฐำรมณ์มำกระทบมีลักษณะท ำให้จิตหงุดหงิดฉุนเฉียว เป็นต้น 
โทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถ้ำไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ ย่อมเป็นเหตุให้แสดงอำกำรวิปริตต่ำงๆ เมื่อมี
ก ำลังแก่กล้ำมำกขึ้นก็ท ำให้ปรำศจำกควำมเมตตำกรุณำ อำจประทุษร้ำยผู้อื่นท่ีตนโกรธได้
โดยวิธีกำรต่ำงๆ ดังนั้นโทสะจึงเปรียบเหมือนไฟ   เพรำะเผำลนจิตให้ร้อนรุ่มด้วยกำรคิด
ประทุษร้ำยผู้อื่น 
 ๓. โมหัคคิ ไฟคือโมหะ  หมำยถึง ควำมหลงไม่รู้สภำพตำมเป็นจริง จิตท่ีถูกโมหะ
ครอบง ำย่อมลุ่มหลงมัวเมำไปตำมควำมเชื่อของตนหรือตำมค ำชักน ำของผู้อื่น โดยไม่ได้ใช้
ปัญญำของตนพิจำรณำหำเหตุผล เช่น มีผู้มำแนะน ำว่ำ ถ้ำอยำกมีควำมสุข ควำมเจริญจะต้อง
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ท ำกำรบูชำหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งนี้ๆ ก็ท ำตำม แม้ตนเองจะไม่มีทรัพย์สินสิ่งของ 
ก็ไปยืมผู้อื่นมำ โดยไม่ค ำนึงว่ำท ำไปแล้วจะเกิดผลหรือไม่ เมื่อไม่เกิดผลตำมค ำแนะน ำ 
ก็เดือดร้อนใจเพรำะหมดทรัพย์สินและเป็นหนี้ผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้น โมหะจึงเปรียบเหมือนไฟ 
เพรำะเผำลนจิตใจให้ลุ่มหลง 
 ไฟท้ัง ๓ กองนี้ บุคคลควรระวังไม่ให้เกิดขึ้น เพรำะเมื่อไฟคือรำคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น
แล้วจะเผำลนจิตใจให้เร่ำร้อนกระวนกระวำย ดิ้นรนกระสับกระส่ำย หลงมัวเมำตกอยู่ใน
อ ำนำจตลอดไป ไม่สำมำรถถอนตนให้พ้นไปได้ เหมือนถูกไฟเผำให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลำ 
ดังนั้น ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรละเสีย 
 

อธิปเตยยะ ๓ 

๑. อัตตาธิปเตยยะ    ความมีตนเป็นใหญ่ 
๒. โลกาธิปเตยยะ    ความมีโลกเป็นใหญ่ 
๓. ธัมมาธิปเตยยะ    ความมีธรรมเป็นใหญ่ 

 
อธิบาย 
 อธิปเตยยะ   แปลว่ำ ควำมเป็นใหญ่ หมำยถึง ควำมเป็นใหญ่ของบุคคลท่ีจะท ำกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็หวังผลท่ีจะได้เป็นส ำคัญ เช่น ท ำเพื่อตนเอง ท ำเพื่อประเทศชำติบ้ำนเมือง 
ท ำเพื่อควำมถูกต้องชอบธรรม เป็นต้น มี ๓ อย่ำง คือ 

 ๑. อัตตาธิปเตยยะ ความมีตนเป็นใหญ่ (อัตตาธิปไตย) หมำยถึง บุคคลผู้ยึดอัตตำ 
คือถือตนเป็นประมำณจะกระท ำสิ่งใดก็นึกถึงประโยชน์ตนเป็นส ำคัญ โดยไม่นึกถึงควำม
เสียหำยของผู้อื่น แม้จะท ำสิ่งท่ีแสดงว่ำตนเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมก็ตำม จะท ำก็เมื่อมี
ควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น แต่จุดมุ่งหมำยก็คือควำมเป็นใหญ่ของตนเป็นส ำคัญ   

 ๒. โลกาธิปเตยยะ ความมีโลกเป็นใหญ่ (โลกาธิปไตย) โลกในท่ีนี้หมำยถึง ประชำชน
ผู้อยู่ในโลก ดังนั้น โลกำธิปเตยยะในท่ีนี้ จึงหมำยถึงมีประชำชนเป็นใหญ่ หรือท่ีเรียกกันใน
สมัยนี้ว่ำ ประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ำอ ำนวยประโยชน์ดีกว่ำอัตตำธิปเตยยะ เพรำะท ำให้เป็นไป
ในทำงท่ีถูกท่ีชอบได้มำกกว่ำ คือจะท ำสิ่งใดก็ยังยึดถือประชำชนเป็นใหญ่ โดยมุ่งถึงประชำชน 
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เช่น จะท ำทำนคิดว่ำ ถ้ำเรำไม่ท ำคนอื่นก็จะติเตียนว่ำเรำตระหนี่ถี่เหนียว เขำท ำกันท ำไม 
ไม่ท ำ จึงต้องพยำยำมท ำบ้ำงพอเป็นเครื่องป้องกันกำรติเตียนของผู้อื่นเป็นต้น  
 ๓. ธัมมาธิปเตยยะ ความมีธรรมเป็นใหญ่ (ธัมมาธิปไตย) ธรรมในท่ีนี้หมำยถึง 
ควำมถูกต้องชอบธรรมในกำรกระท ำของบุคคลเป็นส ำคัญ ไม่ท ำเพรำะกลัวคนอื่นติเตียนหรือ
เพรำะหวังค ำสรรเสริญของคนอื่น แต่ท ำเพรำะคิดว่ำเป็นสิ่งท่ีควรท ำถูกต้องชอบธรรม เช่น 
เมื่อจะท ำบุญกุศล ก็คิดว่ำกำรให้ทำน รักษำศีล เจริญภำวนำ เป็นหลักปฏิบัติท่ีถูกต้องชอบ
ธรรม จึงให้ทำนเพื่อให้จิตปรำศจำกควำมตระหนี่และเป็นเครื่องเกื้อกูลกันและกัน รักษำศีล 
เพื่อรักษำ กำย วำจำ ของตนให้สงบเรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน และเจริญ
ภำวนำ เพ่ือใหใ้จสงบระงับ ไม่ให้ฟุ้งซ่ำน เป็นต้น  
 อธิปเตยยะ ๓ อย่ำงนี้ บุคคลควรยึดถือธัมมำธิปเตยยะ เป็นหลักส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต 
เพรำะกำรจะยึดเอำประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ จะต้องค ำนึงถึง
ควำมถูกต้องชอบธรรม ดังนั้น อัตตำธิปเตยยะ และโลกำธิปเตยยะ ต้องมีธัมมำธิปเตยยะ 
เป็นหลักควบคู่ไปด้วยเสมอ  

 

ญาณ ๓ 

   ๑. สัจจญาณ  ปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ 
   ๒. กิจจญาณ  ปรีชาหยั่งรู้กิจอันควรทํา 
   ๓. กตญาณ  ปรีชาหยั่งรู้กิจอันทําแล้ว 
 
อธิบาย 
 ญาณ  แปลว่ำ ควำมรู้ หรือควำมหยั่งรู้ หมำยถึงปัญญำหยั่งรู้เหตุและผลอันแจ่มแจ้ง
ตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยไม่มีสิ่งใดขัดขวำงหรือปิดบังมิให้รู้ ในท่ีนี้ได้แก่ ควำมรู้แจ้งเห็น
จริงในอริยสัจ ๔  มี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. สัจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ  หมำยถึง ควำมรู้แจ้งในอริยสัจ ๔ แต่ละอย่ำง
ตำมท่ีเป็นจริงว่ำ นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) นี้ทุกขนิโรธ (ควำมดับทุกข์) นี้ทุกขนิโรธ
คำมินีปฏิปทำ (ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์) หรือปัญญำหยั่งรู้ว่ำ กำรเกิด แก่ เจ็บ ตำยเป็น



๒๕ 
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ทุกข์, ตัณหำ ๓ มีกำมตัณหำ เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์, ควำมดับตัณหำเสียได้เป็นควำม
ดับทุกข์, อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติที่น ำไปสู่ควำมดับทุกข์ 

 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑) สัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ ควำมเห็นท่ีถูกต้อง ได้แก่ ปัญญำรู้แจ้งในอริยสัจ ๔  

คือ ทุกข์  สมุทัย นิโรธ มรรค หรือปัญญำรู้แจ้งไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบำท 
๒) สัมมำสังกัปปะ ควำมด ำริชอบ ควำมด ำริท่ีถูกต้อง ได้แก่ ควำมด ำริในกำรออก

จำกกำม  กำรไม่ผูกพยำบำท และกำรไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
๓) สัมมำวำจำ เจรจำชอบ เจรจำท่ีถูกต้อง ได้แก่ กำรพูดจำท่ีปรำศจำกวจีทุจริต ๔ 

อย่ำง คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค ำหยำบ และพูดเพ้อเจ้อ  
๔) สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ กำรงำนท่ีถูกต้อง ได้แก่ ประกอบกำรงำนท่ีไม่มีโทษ 

เว้นจำกกำยทุจริต ๓ อย่ำง คือ ฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกำม  
๕) สัมมำอำชีวะ กำรเลี้ยงชีพชอบ กำรเลี้ยงชีพท่ีถูกต้อง ได้แก่ ประกอบแต่สัมมำชีพ 

งดเว้นจำกมิจฉำชีพ อำชีพท่ีผิดศีลธรรม ผิดกฎหมำย มีโทษทั้งทำงโลกและทำงธรรม 
๖) สัมมำวำยำมะ ควำมพยำยำมชอบ ควำมเพียรพยำยำมท่ีถูกต้อง ได้แก่ ควำมเพียร

พยำยำมในสัมมัปปธำน ๔ คือ เพียรระวังไม่ให้บำปอกุศลเกิดขึ้น เพียรละบำปอกุศลท่ีเกิด 
ขึ้นแล้ว เพียรให้บุญกุศลเกิดขึ้น และเพียรรักษำบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 

๗) สัมมำสติ ควำมระลึกชอบ ควำมระลึกที่ถูกต้อง ได้แก่ ควำมระลึกไปในสติปัฏฐำน 
๔ คือ กำย เวทนำ จิต ธรรม   

๘) สัมมำสมำธิ  ควำมตั้งใจชอบ ควำมตั้งใจท่ีถูกต้อง ได้แก่ ควำมตั้งใจมั่นในกำร
เจริญฌำน ๔ คือ ปฐมฌำน ทุติยฌำน ตติยฌำน และจตุตถฌำน 
 ๒. กิจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้กิจท่ีควรทํา หมำยถึง ควำมหยั่งรู้กิจอันจะต้องท ำในอริยสัจ ๔ 
แต่ละอย่ำงว่ำ ทุกข์ เป็นสภำพท่ีควรก ำหนดรู,้ ทุกขสมุทัย เป็นสภำพท่ีควรละเสีย, ทุกขนิโรธ 
เป็นสภำพท่ีควรท ำให้แจ้ง, ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ เป็นสภำพท่ีควรท ำให้เกิดขึ้นหรือควร
เจริญให้เกิดมีขึ้น 
 ๓. กตญาณ ปรีชาหยั่งรู้กิจอันทําแล้ว หมำยถึงควำมหยั่งรู้ว่ำกิจอันจะต้องท ำ 
ในอริยสัจ ๔  แต่ละอย่ำงนั้นได้ท ำเสร็จแล้ว กล่ำวคือปัญญำอันหยั่งรู้ว่ำ ทุกข์ เป็นสภำพ 
ท่ีควรก ำหนดรู ้เรำได้ก ำหนดรู้แล้ว, ทุกขสมุทัย เป็นสภำพท่ีควรละ เรำละได้แล้ว, ทุกขนิโรธ   
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เป็นสภำพควรท ำให้แจ้ง เรำได้ท ำให้แจ้งแล้ว, ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ เป็นสภำพท่ีควรท ำให้
เกิดขึ้น เรำได้ท ำให้เกิดขึ้นแล้ว 
 ญำณท้ัง ๓ อย่ำงนี้ เป็นไปในอริยสัจ ๔ อย่ำงละ ๓ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  
มีสัจจญำณ กิจจญำณ กตญำณ จึงเป็น ๑๒ พระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญำหยั่งรู้แจ่มแจ้งใน
ญำณ ๓ ดังกล่ำว จึงทรงปฏิญำณพระองค์ว่ำ ทรงบรรลุพระอนุตรสัมมำสัมโพธิญำณแล้ว 

 

ตัณหา  ๓ 

๑. กามตัณหา    ตัณหาในกาม 
๒. ภวตัณหา     ตัณหาในภพ 
๓. วิภวตัณหา       ตัณหาในปราศจากภพ 

อธิบาย 
 ตัณหา แปลว่ำ ควำมอยำก หมำยถึงควำมทะยำนอยำก อันเป็นอำกำรท่ีมีอยู่ในจิตใจ
ของปุถุชนทั่วไป หรือภำวะจิตท่ีดิ้นรนไปในอำรมณ์มีรูปเป็นต้น มี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. กามตัณหา ตัณหาในกาม  หมำยถึงควำมทะยำนอยำกได้ในวัตถุกำมหรือกำมคุณ
อันได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่ำใคร่ น่ำปรำรถนำ น่ำชอบใจ ท่ีเรียกว่ำอิฏฐำรมณ์  
ที่ตนยังไม่ได้และหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกำมที่ได้แล้วจนไม่สำมำรถสละได้ ได้แก่ควำมอยำกในอำรมณ์
มีรูปเป็นต้นที่เกิดขึ้นด้วยอ ำนำจควำมอยำกได้กำมคุณคือสิ่งสนองควำมต้องกำรทำงประสำท
สัมผัสท้ัง ๕ คือ ตำอยำกเห็นรูปสวย หูอยำกได้ยินเสียงไพเรำะ จมูกอยำกดมกลิ่นหอม  
ลิ้นอยำกล้ิมลองของอร่อย กำยอยำกสัมผัสท่ีนุ่มสบำย 
 ๒. ภวตัณหา ตัณหาในภพ  หมำยถึงควำมทะยำนอยำกเป็นอยู่ในภพท่ีตนเกิดแล้ว
ด้วยอ ำนำจควำมห่วงอำลัย เช่น ผู้ท่ีมีควำมห่วงอำลัยในทรัพย์สมบัติ ลำภ ยศ หรือญำติมิตร 
ไม่อยำกจะจำกไป  และควำมอยำกเกิดในภพท่ีปรำรถนำต่อไป รวมถึงควำมอยำกเป็นนั่ น
เป็นนี่ อยำกเป็นอยำกคงอยู่ตลอดไป รวมถึงควำมติดใจในรูปภพ อรูปภพหรือติดใจในฌำน
สมำบัติ  ควำมเห็นติดแน่นในภพ และควำมเห็นว่ำเป็นอัตตำและโลกเท่ียง เป็นต้น 
 ๓. วิภวตัณหา ตัณหาในปราศจากภพ หมำยถึงควำมทะยำนอยำกพ้นจำกภพท่ีเกิด 
คือควำมอยำกตำยไปเสียด้วยอ ำนำจควำมเบื่อหน่ำยและควำมอยำกดับสูญไม่เกิดในภพ  
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นั้นๆ อีก ได้แก่ควำมอยำกในควำมพรำกพ้นไปแห่งตัวตนจำกควำมเป็นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอัน
ไม่น่ำปรำรถนำ ไม่น่ำชอบใจ เช่น อยำกฆ่ำตัวตำยเพรำะควำมผิดหวังอกหัก อยำกท ำลำย 
อยำกให้ดับสูญ ควำมเห็นติดแน่นในสภำวะท่ีปรำศจำกภพ  และควำมเห็นว่ำโลกขำดสูญ 
เป็นต้น 
 ตัณหำ ๓ นี้ เมื่อบุคคลได้ศึกษำเรียนรู้แล้วจะได้น ำมำพิจำรณำ บรรเทำควำมอยำก 
ควำมดิ้นรน ทะเยอทะยำนในกำม ในภพ และในควำมปรำศจำกภพท่ีมีอยู่ในจิตใจอย่ำงไม่มี
ท่ีสิ้นสุดให้เบำบำงลง เพ่ือจะได้ด ำรงตนอยู่ในโลกอย่ำงมีควำมสุขตำมสมควร 

ปิฎก ๓ 

๑. พระวินัยปิฎก   หมวดพระวินัย 
๒. พระสุตตันตปิฎก  หมวดพระสุตตันตะ (หรือพระสูตร) 
๓. พระอภิธรรมปิฎก  หมวดพระอภิธรรม 

          

อธิบาย 
 ปิฎก  แปลว่ำกระจำดหรือตะกร้ำอันเป็นภำชนะส ำหรับใส่สิ่งของต่ำงๆ ในท่ีนี้หมำยถึง
คัมภีร์เป็นท่ีรวบรวมค ำสั่งสอนในทำงพระพุทธศำสนำ ท่ีจัดเป็นหมวดหมู่แล้วมี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. พระวินัยปิฎก หมวดพระวินัย ได้แก่ค ำสั่งสอนท่ีใช้ในลักษณะข้อบังคับอันเป็นกฎ 
หรือระเบียบส ำหรับปฏิบัติ เพื่ออยู่รวมกันอย่ำงเป็นสุขของหมู่คณะ แบ่งเป็น ๒ อย่ำง คือ 
(๑) อำคำริยวินัย วินัยของคฤหัสถ์ คือผู้อยู่ครองเรือน ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ และ (๒) อนำคำริยวินัย 
วินัยของบรรพชิต คือพระภิกษุสำมเณร และพระภิกษุณี ได้แก่ ศีล ๑๐ ของสำมเณร ศีล ๒๒๗ 
ของพระภิกษุ และศีล ๓๑๑ ของพระภิกษุณี 
 ๒. พระสุตตันตปิฎก หมวดพระสุตตันตะ (หรือพระสูตร) ได้แก่ พระสูตรท่ีประมวล
พระธรรมเทศนำซึ่งแสดงแก่บุคคล ตำมสถำนท่ีและโอกำสต่ำงๆ โดยยกบุคคลขึ้นแสดงเป็น
ตัวอย่ำงเพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำย เช่น กล่ำวถึง ทำน ศีล ภำวนำ เป็นต้น ว่ำเป็นอย่ำงไรแล้วยกบุคคล
ผู้ปฏิบัติมำเป็นตัวอย่ำงเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและน ำไปปฏิบัติได้ เป็นต้น 
 ๓. พระอภิธรรมปิฎก หมวดพระอภิธรรม  ได้แก่ ธรรมท่ีแสดงเฉพำะหัวข้อท่ีเป็น
หลักวิชำกำรล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุกำรณ์ จัดเป็นปรมัตถ์ (ธรรมชั้นสูง) ท่ีมีเนื้อควำม 
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สุขุมลุ่มลึก เป็นธรรมท่ีเหมำะแก่บุคคลผู้มีอุปนิสัยแก่กล้ำ มีกำรกล่ำวอธิบำยถึง ขันธ์ ธำตุ 
อำยตนะ อินทรีย์ บัญญัติ วิมุตติและกุศล หรือกล่ำวโดยย่อเป็นธรรมท่ีเกี่ยวกับจิต เจตสิก 
รูป นิพพำน 

ปิฎกท้ัง ๓ นี้ พระวินัยปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรมปิฎก มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
(ข้อ) ซึ่งนับว่ำมีมำกในเรื่องจ ำนวนก็จริง แต่ในทำงปฏิบัติถ้ำบุคคลใด รักษำศีล ปฏิบัติสมำธิ 
และเจริญปัญญำ บุคคลนั้นได้ชื่อว่ำปฏิบัติครบท้ัง ๓ ปิฎก 
 

พุทธจริยา  ๓ 

 ๑.  โลกัตถจริยา       ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก 
 ๒.  ญาตัตถจริยา      ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติหรือโดยฐานเป็น 
    พระญาติ 
 ๓.  พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า 

อธิบาย 
 พุทธจริยา แปลว่ำ พระจริยำของพระพุทธเจ้ำ หมำยถึงกำรทรงบ ำเพ็ญประโยชน์
ของพระพุทธเจ้ำตลอดระยะเวลำ ๔๕ พรรษำ มี ๓ อย่ำง คือ 
 ๑. โลกัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก ได้แก่ พระจริยำท่ีทรงบ ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่มหำชนท่ีนับว่ำเป็นสัตว์โลกท่ัวๆ ไป โดยทรงบ ำเพ็ญพุทธกิจ ๕ อย่ำง คือ  
(๑) เวลำเช้ำเสด็จออกบิณฑบำต  (๒)เวลำเย็นทรงแสดงธรรม (๓) เวลำค่ ำทรงประทำน 
พระโอวำทแก่พระภิกษุ (๔) เวลำเท่ียงคืนทรงตอบปัญหำเทวดำ  (๕) เวลำใกล้รุ่งทรงตรวจดู
เวไนยสัตว์ ในพุทธกิจข้อว่ำในเวลำใกล้รุ่ง พระพุทธองค์จะทรงใช้ทิพยจักษุตรวจดูสัตว์ โลกท่ี
มีอุปนิสัยพร้อมท่ีจะบรรลุธรรมแล้วก็เสด็จไปโปรดโดยไม่ทรงเห็นแก่ควำมล ำบำก เป็น  
พระพุทธจริยำท่ีทรงบ ำเพ็ญเพื่อสงเครำะห์คนท้ังหลำยโดยฐำนเป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
 ๒. ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติหรือโดยฐานเป็น 
พระญาติ ได้แก่ทรงสงเครำะห์พระญำติตำมฐำนะ เช่น ทรงอนุญำตให้พวกศำกยะผู้เป็น 
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พระญำติและเป็นเดียรถีย์ (นับถือลัทธิศำสนำอื่น) ซึ่งมีควำมประสงค์จะเข้ำมำอุปสมบท 
ในพระพุทธศำสนำไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวำส ๔ เดือนก่อนเหมือนพวกเดียรถีย์อื่นๆ หรือ 
กำรเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพระประยุรญำติมีพระพุทธบิดำเป็นต้น
ให้บรรลุธรรมตำมภูมิธรรมของแต่ละบุคคล  หรือกำรเสด็จไปห้ำมพระญำติท้ังสองฝ่ำย 
ผู้วิวำทกันเพรำะกำรแย่งน้ ำเข้ำนำ เป็นต้น จัดเป็นญำตัตถจริยำท่ีเด่นชัด   
 ๓. พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า ได้แก่ 
ทรงบ ำเพ็ญประโยชน์ในฐำนะเป็นพระพุทธเจ้ำ เช่น ทรงบัญญัติสิกขำบทพรหมจรรย์ และ
ทรงวำงระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุและพระภิกษุณี คือศีลหรือพระวินัยของพระภิกษุและ
พระภิกษุณีอันเป็นพื้นฐำนแห่งกำรประพฤติ เพื่อข่มพวกภิกษุผู้หน้ำด้ำนไม่ละอำยท่ีเรียกว่ำ 
อลัชชี และเพื่อควำมอยู่ผำสุกของเหล่ำภิกษุผู้เคร่งครัดในศีล และทรงแสดงธรรมประกำศ
พระศำสนำแก่พุทธบริษัทให้รู้ท่ัวถึงธรรม ประดิษฐำนพระพุทธศำสนำให้ด ำรงยั่งยืนสืบมำ
พระพุทธจริยำส่วนนี้ท ำให้พระพุทธองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ในฐำนะท่ีเป็น 
พระบรมศำสดำของเทวดำและมนุษย์ท้ังหลำย   
 พุทธจริยำ ๓ อย่ำงนี้ เมื่อบุคคลได้ศึกษำแล้ว ท ำให้ทรำบถึงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์
ของพระพุทธเจ้ำ ตลอดระยะเวลำ ๔๕ พรรษำ ว่ำทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทุกถ้วน
หน้ำ ทรงบ ำเพ็ญประโยชน์ ๓ ประกำร คือทรงอนุเครำะห์ชำวโลก ทรงอนุเครำะห์หมู่ 
พระญำติ และทรงบ ำเพ็ญประโยชน์ในฐำนะเป็นพระพุทธเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ควรท่ีพุทธบริษัท
จะได้ถือเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติสืบไป     

วัฏฏะ  (วน) ๓ 

    ๑. กิเลสวัฏฏะ  วนคือกิเลส 
    ๒. กัมมวฏัฏะ  วนคือกรรม 
    ๓. วิปากวัฏฏะ  วนคือวิบาก 

อธิบาย 
 วัฏฏะ  แปลว่ำ วน หรือวงเวียน หมำยถึงองค์ประกอบท่ีหมุนเวียนต่อเนื่องกัน 
ของภวจักร หรือสังสำรจักร  คือกำรเวียนตำยเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่ำงๆ มี ๓ อย่ำง คือ 
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 ๑. กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส  หรือวงจรกิเลส ประกอบด้วยอวิชชำควำมไม่รู้จริง 
ตัณหำควำมอยำก และอุปำทำนควำมยึดมั่นถือมั่น 
 ๒. กัมมวัฏฏะ วนคือกรรม หรือวงจรกรรมประกอบด้วยสังขำรและกรรมภพ 
 ๓. วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก หรือ วงจรวิปำก ประกอบด้วยวิญญำณ นำมรูป สฬำยตนะ 
ผัสสะ และเวทนำ ซึ่งแสดงออกในรูปปรำกฏ เรียกว่ำ อุปปัตติภพ ชำติ ชรำ มรณะ เป็นต้น 
  มนุษย์และสัตว์เวียนตำยเวียนเกิดในสังสำรวัฏหรือภพภูมิต่ำงๆ ก็เพรำะมีกิเลส กรรม 
และวิบำกท้ัง ๓ นี้ ซึ่งได้ชื่อว่ำ วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏฏะ อันจัดเป็นสภำพท่ีหมุนเวียนไป 
ตำมกรรม เกิดขึ้นอีกเป็นวงจรใหญ่ เรียกสังสำรจักร กล่ำวคือ กิเลสเกิดขึ้นแล้วมีแรงผลักดัน
ให้ท ำกรรม ครั้นท ำกรรมแล้ว ย่อมรับวิบำก ตรงกับค ำว่ำ กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อม  
ตำมสนอง เมื่อได้รับวิบำกแล้ว กิเลสเกิดขึ้นอีกวนกันไปอย่ำงนี้ จนกว่ำจะตัดขำดได้ด้วย
อรหัตมรรค จัดเป็นสภำพท่ีประกอบเข้ำแห่งปัจจยำกำร เรียกว่ำ ภวจักร ควำมหมุนเวียน
แห่งภำวะชีวิต หรือเรียกว่ำ สังสำรจักร ควำมหมุนวนแห่งกำรเวียนตำยเวียนเกิดในภพภูมิ
ต่ำงๆ หมุนเวียนไปอยู่อย่ำงนี้ไม่รู้จักจบสิ้น จนกว่ำจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จึงจะตัดวงจร
นี้ได้เด็ดขำด   

สิกขา ๓ 

๑. อธิสีลสิกขา  สิกขาคือศีลยิ่ง 
๒. อธิจิตตสิกขา   สิกขาคือจิตยิ่ง 
 ๓. อธิปัญญาสิกขา  สิกขาคือปัญญายิ่ง 

อธิบาย  
 สิกขา แปลว่ำ กำรศึกษำ หรือข้อท่ีจะต้องศึกษำ  หมำยถึงข้อปฏิบัติท่ีเป็นหลัก
ส ำหรับศึกษำหรือฝึกหัด ฝึกฝนอบรมกำยวำจำใจให้มีกำรพัฒนำสูงยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมำย
สูงสดุคือพระนิพพำน มี ๓ อย่ำง คือ  

 ๑. อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลยิ่ง หมำยถึงข้อปฏิบัติส ำหรับฝึกอบรมในทำงควำม
ประพฤติชั้นสูง  โดยควำมมุ่งหมำยสูงสุด ได้แก่ ปำติโมกข์สังวรศีล ศีล คือควำมส ำรวม 
ในพระปำติโมกข์ เว้นข้อท่ีพระพุทธเจ้ำทรงห้ำม  ท ำตำมข้อท่ีทรงอนุญำต จัดเป็นศีลท่ียิ่งสูง
กว่ำศีลท่ัวไป ศีลส ำหรับคนท่ัวไป คือข้อปฏิบัติส ำหรับฝึกอบรมในด้ำนควำมประพฤติ
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ระเบียบวินัย กำรรักษำมำรยำททำงกำยและวำจำ ให้มีสุจริตทำงกำยวำจำ และมีกำรด ำรง
อยู่ด้วยดี  มีชีวิตท่ีเกื้อกูลท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมท่ีตนมีส่วนช่วยสร้ำงสรรค์  รักษำให้
เอ้ืออ ำนวยแก่กำรมีชีวิตที่ดีงำมร่วมกัน เป็นพื้นฐำนท่ีดีส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพจิต 

 ๒. อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตยิ่ง หมำยถึง ข้อปฏิบัติส ำหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิด
สมำธิชั้นสูง  ได้แก่ กำรฝึกอบรมจิตจนถึงขั้นฌำนสมำบัติจัดเป็นสมำธิยิ่ง  ส ำหรับคนท่ัวไป
เป็นกำรสร้ำงเสริมคุณภำพจิตและรู้จักใช้ควำมสำมำรถในกำรฝึกจิต หรือกำรปรับปรุงจิตให้มี
คุณภำพและสมรรถภำพสูง  ซึ่งเอื้อแก่กำรมีชีวิตท่ีดีงำมและพร้อมท่ีจะใช้งำนให้ได้ผลดี ให้มี
จิตใจยึดมั่นและมั่นคงในคุณธรรม เร้ำใจให้ฝักใฝ่และมีวิริยะอุตสำหะในกำรสร้ำงควำมดีงำม
ยิ่งขึ้นไป     

 ๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญายิ่ง  หมำยถึงข้อปฏิบัติส ำหรับฝึกอบรมเพื่อให้
เกิดควำมรู้แจ้งอย่ำงสูง เห็นสภำพของสิ่งท้ังหลำยตำมเป็นจริง โดยควำมหมำยสูงสุด ได้แก่ 
วิปัสสนำญำณ คือปัญญำท่ีก ำหนดรู้อำกำรของไตรลักษณ์ ส ำหรับคนท่ัวไป ได้แก่กำร
พิจำรณำวินิจฉัยและคิดกำรต่ำงๆ  ได้ถูกต้องชัดเจน โดยไม่ถูกกิเลสควำมเห็นแก่ได้และ  
ควำมเกลียดโกรธแค้นชิงชังเป็นตัวครอบง ำชักจูง รู้เท่ำทันควำมเป็นจริงของโลกและชีวิต  
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งท้ังหลำย ท ำให้เกิดควำมเป็นอิสระ มีจิตผ่องใส ไร้ทุกข์ และสดชื่น 
เบิกบำน 

สิกขำ ๓ อย่ำงนี้ อธิศีลสิกขา คือกำรรักษำกำยวำจำให้เรียบร้อยอย่ำงยิ่งยวด 
อธิจิตตสิกขา คือกำรท ำจิตใจให้ตั้งมั่นอย่ำงยิ่งยวด อธิปัญญาสิกขา คือควำมรอบรู้ตำมเป็น
จริงอย่ำงยิ่งยวด เรียกอีกอย่ำงว่ำ ไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ โดยศีลเป็นเครื่องก ำจัด
กิเลสอย่ำงหยำบ สมำธิเป็นเครื่องก ำจัดกิเลสอย่ำงกลำง และปัญญำเป็นเครื่องก ำจัดกิเลส
อย่ำงละเอียด สิกขำ ๓ นี้ จึงจัดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ ์
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สามัญญลักษณะ ๓ 

๑. อนิจจตา   ความเป็นของไม่เที่ยง 
๒. ทุกขตา  ความเป็นทุกข์ 
๓. อนัตตตา  ความเป็นของไม่ใช่ตน 

อธิบาย 
 สามัญญลักษณะ แปลว่ำ ลักษณะท่ีเสมอกันแก่สังขำรท้ังปวง ได้แก่ ลักษณะท่ีเสมอกัน
แก่สังขำรท้ังหลำย ท่ีมีวิญญำณ เช่น มนุษย์และสัตว์ เป็นต้น หรือสิ่งท่ีไม่มีวิญญำณ เช่น โต๊ะ 
เก้ำอี้ บ้ำนเรือน เป็นต้น มี ๓ คือ   

 ๑. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ได้แก่ สังขำรท้ังหลำยท้ังปวงไม่เท่ียง มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ ไม่เท่ียงแท้แน่นอน   

 ๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ได้แก่ สังขำรทั้งหลำยทั้งปวง เป็นสิ่งที่ทนได้ยำก  
มีควำมบุบสลำย มีควำมบีบคั้นอยู่เป็นนิจ 

 ๓. อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน ได้แก่ ธรรมท้ังหลำยท้ังปวงมีภำวะไม่ใช่ตัวตน 
ไม่เป็นไปในอ ำนำจ บังคับควบคุมไม่ได้ เป็นเพียงธำตุ ๔ คือปฐวี (ธำตุดิน) อำโป (ธำตุน้ ำ) 
เตโช (ธำตุไฟ) วำโย (ธำตุลม) รวมกัน และภำวะท่ีปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ (นิพพำน)   

สำมัญญลักษณะ ๓ อย่ำงนี้ เรียกอีกอย่ำงว่ำ ไตรลักษณ์ เมื่อบุคคลได้ศึกษำเรียนรู้
แล้วจะได้ทรำบควำมเป็นจริงของสิ่งท้ังหลำยท้ังปวง ล้วนตกอยู่ในลักษณะท่ีเสมอกัน ได้แก่ 
ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ จะได้ใช้ปัญญำพิจำรณำให้รู้เท่ำทันแล้ว คลำยควำมยึดมั่น 
ถือมั่นในสิ่งท้ังปวง  

 
  



๓๓ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

จตุกกะ หมวด ๔ 
 

อปัสเสนธรรม ๔ 
     พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง 
     พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่ง 
     พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่ง 
     พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง 

 
อธิบาย 
 อปัสเสนธรรม แปลว่ำ ธรรมดุจพนักพิง หมำยถึงธรรมเป็นท่ีอิงหรือพึ่งอำศัย 
ของผู้มีปัญญำท่ีรู้จักพิจำรณำปฏิบัติต่อสิ่งต่ำงๆ ให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์โทษแก่ตน เป็น
ทำงป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น และให้กุศลเจริญยิ่งขึ้น มี ๔ อย่ำง คือ 

 ๑. พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง หมำยถึง เมื่อจ ำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับ
สิ่งของเครื่องใช้ท่ีเหมำะสม ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศัย ยำรักษำโรค 
และบุคคล ตลอดถึงธรรม เป็นต้น ท่ีจ ำเป็นจะต้องเกี่ยวข้อง พึงพิจำรณำแล้วจึงใช้สอยและ
เสพให้เป็นประโยชน์ อกุศลจะไม่เกิด และที่เกิดแล้วก็จะเสื่อมสิ้นไป 

 ๒. พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่ง หมำยถึง เมื่อประสบกับอนิฏฐำรมณ์คือ
อำรมณ์ท่ีไม่น่ำปรำรถนำ มี หนำว ร้อน หิว กระหำย ถ้อยค ำเสียดแทง และทุกขเวทนำอัน
แรงกล้ำ พึงรู้จักพิจำรณำแล้วอดกลั้น เช่น บุคคลท่ีรู้จักพิจำรณำว่ำ “เวรย่อมระงับด้วยกำร
ไม่จองเวร” แล้วอดกลั้นได้ เป็นต้น 

 ๓. พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่ง หมำยถึง เมื่อรู้ว่ำส่ิงท่ีเป็นโทษก่ออันตรำยแก่
ร่ำงกำย หรือจิตใจ เช่น คนพำล กำรพนัน สุรำเมรัย สิ่งเสพติด เมื่อเข้ำใกล้หรือเสพ  
เข้ำแล้ว อกุศลท่ียังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกุศลท่ีเกิดแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไป พึงรู้จักพิจำรณำ
หลีกเว้นเสีย เช่นเมื่อรู้ว่ำ “คบคนพำล พำลพำไปหำผิด” ก็พึงเว้นกำรคบหำสมำคมกับ 
คนพำล  
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            ๔. พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง หมำยถึง เมื่อสิ่งท่ีเป็นโทษก่ออันตรำย
แก่ร่ำงกำยหรือจิตใจ เช่น อกุศลวิตกอันประกอบด้วยกำม พยำบำท และเบียดเบียนกัน 
ตลอดถึงควำมชั่วร้ำยท้ังหลำยซึ่งเกิดขึ้นแล้ว พึงรู้จักพิจำรณำแก้ไขบ ำบัดหรือขจัดให้สิ้นไป  
 อปัสเสนธรรมท้ัง ๔ นี้ เรียกอีกอย่ำงว่ำ อุปนิสัย ๔ หมำยถึงธรรมเป็นท่ีพึ่งพิง 
หรือธรรมช่วยอุดหนุนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอื่นๆ เพรำะเมื่อรู้จักพิจำรณำปฏิบัติต่อสิ่ง
ต่ำงๆ ให้ถูกต้องด้วยปัญญำตำมหลักอปัสเสนธรรม หรืออุปนิสัย ๔ อย่ำงนี้ ย่อมเป็นเหตุให้
อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็จะบรรเทำและสูญสิ้นไป 

อัปปมัญญา ๔ 
เมตตา   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขา 

อธิบาย 
 อัปปมัญญา แปลว่ำ ภำวะจิตท่ีแผ่ไปโดยไม่มีประมำณ หมำยถึง กำรแผ่คุณธรรม คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปในหมู่มนุษย์และสัตว์หำประมำณมิได้ คือไม่จ ำกัดขอบเขต 
แต่ถ้ำแผ่ไปโดยเจำะจงตัวบุคคล หรือโดยไม่เจำะจงตัวบุคคลแต่ยังมุ่งจ ำกัดเอำหมู่คนหรือสัตว์ 
เรียกว่ำ พรหมวิหาร แปลว่ำ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม หรือธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่ำง
ประเสริฐ หมำยถึง พรหมโดยสมมติ คือ ท่ำนผู้เป็นใหญ่  ในท่ีนี้หมำยถึงธรรม ๔ อย่ำงคือ 
 ๑. เมตตา ความรักสนิทสนม หมำยถึง ควำมรักใคร่ท่ีเว้นจำกรำคะควำมก ำหนัด 
เป็นควำมปรำรถนำดีอยำกให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีควำมสุขควำมเจริญ มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท ำ
ประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ท่ัวหน้ำ การเจริญเมตตา ให้พิจำรณำเห็นโทษของโทสะ คือ
ควำมคิดประทุษร้ำยผู้อื่น และเห็นอำนิสงส์ผลดีของขันติคือควำมอดทนอดกลั้นท่ีควร
ประกอบให้มีในจิตเพื่อข่มโทสะนั้นลงให้ได้แล้วจึงเจริญเมตตำจิตไปในสรรพสัตว์ไม่มี
ประมำณ เมื่อเริ่มเจริญนั้น พึงตั้งเมตตำจิตในตนก่อนในท ำนองว่ำ “ขอเรำจงเป็นสุข อย่ำได้
มีทุกข์ มีเวรมีภัยแก่ใครๆ เลย อย่ำได้มีควำมทุกข์กำยทุกข์ใจ จงเป็นสุขๆ รักษำตนให้พ้นจำก
ทุกข์ภัยท้ังสิ้นเถิด” ดังนี้ เพื่อท ำตนให้เป็นพยำนเปรียบเทียบให้เห็นว่ำ ตนรักสุข เกลียดทุกข์
ฉันใด ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น เมื่อพิจำรณำได้ดังนี้ จิตของบุคคลนั้นก็จะมี
ควำมสุข ในล ำดับนั้น พึงเจริญเมตตำจิตไปในสรรพสัตว์ท่ัวไป ไม่มีประมำณไม่มีขอบเขต 
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ในท ำนองว่ำ “ขอให้สัตว์ท้ังปวงจงอย่ำมีเวร อย่ำมีควำมพยำบำทต่อกันและกันเลย อย่ำได้มี
ควำมทุกข์กำยทุกข์ใจ จงมีควำมสุข รักษำตนให้พ้นจำกทุกข์ภัยท้ังสิ้นเถิด” 
 เมตตำภำวนำนี้เป็นข้ำศึกแก่โทสะ และเป็นคุณธรรมท่ีท ำลำยควำมรู้สึกพยำบำท
โดยตรง เมื่อบุคคลเจริญเมตตำนี้ย่อมละโทสะและพยำบำทได้ จิตก็จะตั้ งมั่นเป็นสมำธิ
โดยเร็ว 
 ๒. กรุณา ความสงสาร ความหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบทุกข์ หมำยถึง เห็นผู้อื่น
ตกทุกข์เดือดร้อนคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ โดยใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ ำบัดควำมทุกข์ยำก
เดือดร้อนของปวงสัตว์ไม่มีประมำณ การเจริญกรุณา คือ ควำมสงสำรรู้สึกเห็นใจต่อคนหรือ
สัตว์ก ำลังประสบควำมทุกข์ภัยอันตรำย ผู้เจริญกรุณำต้องก ำหนดใจว่ำ “ขอคนหรือสัตว์ 
ผู้ประสบทุกข์จงพ้นจำกควำมทุกข์เถิด” เมื่อก ำหนดจิตไว้อย่ำงนี้บ่อยๆ ย่อมจะก ำจัดวิหิงสำ  
คือควำมคิดเบียดเบียนต่อคนหรือสัตว์ท้ังหลำยลงไปได้ และจะไม่เศร้ำโศกเสียใจเมื่อคนหรือ
สัตว์เหล่ำนั้นไม่พ้นจำกควำมทุกข์ตำมท่ีตนต้องกำร เพรำะภำวะจิตมีแต่ควำมสงบ 
 ๓. มุทิตา ความพลอยยินดี หมำยถึง เห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและเจริญงอกงำม ประสบ
ควำมส ำเร็จ ก็พลอยมีใจแช่มชื่นเบิกบำน ตรงกันข้ำมกับผู้มีจิตริษยำ  การเจริญมุทิตา คือ 
ควำมพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ผู้เจริญมุทิตำต้องใช้ในกรณีท่ีพบเห็นผู้อื่นได้ดี โดยให้ก ำหนดใจ
ว่ำ “ขอให้สัตว์ท้ังหลำยอย่ำได้เสื่อมจำกสมบัติท่ีตนได้แล้ว” หรือ ขอให้สัตว์เหล่ำนี้ยั่งยืนอยู่
ในสุขสมบัติของตนๆ” เมื่อนึกก ำหนดใจเช่นนี้ จิตก็จะก ำจัดควำมไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่น
ลงไปได้ ควำมคิดริษยำก็จะไม่เกิดขึ้น 
 ๔. อุเบกขา ความวางเฉย หมำยถึง  ควำมวำงใจเป็นกลำง เช่น ไม่สำมำรถท่ีจะแผ่
เมตตำกรุณำไปในคนร้ำยท ำควำมผิดถูกต ำรวจจับ หรือไม่สำมำรถแผ่มุทิตำ คือ พลอยยินดี
ด้วยกำรได้รับทรัพย์สินเงินทองของบุคคลผู้ท ำโจรกรรมมำได้  หรือกรณีท่ีเห็นคนสองฝ่ำย
เป็นควำมฟ้องร้องกัน เมื่อศำลตัดสินให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดชนะ จะพลอยยินดีกับฝ่ำยชนะ เสียใจ
ไปกับฝ่ำยแพ้ เช่นนี้ ไม่สำมำรถท ำได้ จึงควรมีอุเบกขำ คือควำมวำงจิตเรียบสงบ สม่ ำเสมอ 
เท่ียงตรงดุจตรำชั่ง มองเห็นมนุษย์และสัตว์ท้ังหลำยได้รับผลดีผลร้ำยตำมเหตุปัจจัยและ
กรรมท่ีกระท ำไว้ ไม่เอนเอียงไปด้วยควำมชอบหรือควำมชัง 
 ผู้เจริญอุเบกขำพึงมีควำมรู้สึกเป็นกลำงๆ ในสรรพสัตว์ ไม่ดีใจหรือเสียใจในเหตุสุข
ทุกข์ของสรรพสัตว์ โดยมีควำมรู้สึกว่ำ “สัตว์ท้ังหลำยมีกรรมเป็นของของตน ย่อมเป็นไป 
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ตำมกรรม ท ำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น” พึงนึกบริกรรมเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่ำจิต
จะตั้งมั่นเป็นสมำธิ เมื่อคิดอยู่เช่นนี้เรื่อยๆ  จิตก็จะละรำคะและปฏิฆะ ในบุคคลอื่นหรือสัตว์
อื่นลงไปได้ และตั้งมั่นเป็นสมำธิโดยเร็ว 
 บุคคลใดก็ตำมเมื่อจะแผ่คุณธรรมท้ัง ๔ อย่ำงนี้ให้เป็นอัปปมัญญำ พึงแผ่ออกไป
ในมนุษย์หรือสัตว์ท้ังหลำยอย่ำงมีจิตใจสม่ ำเสมอท่ัวกัน ไม่มีประมำณ ไม่จ ำกัดขอบเขต  

พระอริยบุคคล ๔ 

                                       ๑. พระโสดาบัน   
                                       ๒. พระสกทาคามี   
                                       ๓. พระอนาคามี   
                                       ๔. พระอรหันต์   

อธิบาย                                                     
 อริยบุคคล แปลว่ำ บุคคลผู้ประเสริฐ หมำยถึง บุคคลผู้ได้บรรลุอริยผลอันเป็น 
โลกุตระ จึงจัดเป็นผู้ประเสริฐในพระพุทธศำสนำ เพรำะสำมำรถละสังโยชน์กิเลสได้เด็ดขำด
ตำมภูมิธรรมของตน จัดล ำดับเป็น ๔ ชั้น คือ 
 ๑. พระโสดาบัน ผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน หมำยถึง ท่ำนผู้บรรลุโสดำปัตติผล
แล้วเรียกว่ำ ผู้เข้ำถึงกระแสแห่งอริยมรรคท่ีจะน ำไปสู่พระนิพพำน โดยมีควำมเป็นผู้ไม่ตกต่ ำ
เป็นธรรมดำ คือไม่มีอันต้องไปเกิดในอบำยภูมิ จัดเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกสุดในพระพุทธ-
ศำสนำ ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่ำง คือ สักกำยทิฏฐิ  วิจิกิจฉำ  สีลัพพตปรำมำส 
 ๒. พระสกทาคามี ผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียว หมำยถึง ท่ำนผู้บรรลุสกทำคำมิผล 
แล้วเป็นผู้กลับมำเกิดในมนุษยโลกอีกครั้งเดียวก็ปรินิพพำน โดยยังจะต้องไปเกิดในเทวโลก
อีกครั้งหนึ่งแล้วจึงจะกลับมำเกิดในมนุษยโลก แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลปรินิพพำนไปในท่ีสุด 
จัดเป็นพระอริยบุคคลชั้นท่ี ๒ ในพระพุทธศำสนำ ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่ำง เช่นเดียวกับ 
พระโสดำบัน และท ำรำคะ โทสะ โมหะให้เบำบำงลง 
 ๓. พระอนาคามี ผู้ไม่กลับมาเกิดอีก หมำยถึง ท่ำนผู้ปฏิบัติอุโบสถศีลส ำรวมอินทรีย์ ๖ 
ส ำเร็จอนำคำมิผลซึ่งจัดเป็นพระอริยบุคคลชั้นท่ี ๓ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วไม่ต้องกลับมำเกิดใน
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มนุษยโลกอีกจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธำวำส (ท่ีเกิดอยู่ของท่ำนผู้บริสุทธิ์ ๕ ชั้น คือ อวิหำ 
อตัปปำ สุทัสสำ สุทัสสี และอกนิฏฐำ) และจะปรินิพพำนในท่ีนั้น  พระอนำคำมีละสังโยชน์ 
ขั้นต่ ำ เรียกว่ำ โอรัมภำคิยสังโยชน์ ได้ ๕ อย่ำง คือ สักกำยทิฏฐิ วิจิกิจฉำ สีลัพพตปรำมำส 
กำมรำคะ ปฏิฆะ และท ำรำคะ โทสะ โมหะ ให้เบำบำงลง 

 ๔. พระอรหันต์ ผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง หมำยถึง ท่ำนผู้บรรลุอรหัตผลส ำเร็จเป็น
พระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศำสนำ และเป็นอเสขบุคคลผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
พระอรหันต์ละสังโยชน์ได้ท้ัง ๑๐ อย่ำง คือ ท้ังโอรัมภำคิยสังโยชน์ คือสังโยชน์เบื้องต่ ำ ๕ อย่ำง 
และอุทธัมภำคิยสังโยชน์ คือสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก ๕ อย่ำง คือ รูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ 
อุทธัจจะ อวิชชำ และท ำรำคะ โทสะ โมหะ ให้หมดไป  

 พระอริยบุคคล ๔ ประเภทนี้ จัดเป็นพระอริยสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ เพรำะละ
สังโยชน์ได้เด็ดขำดเป็นชั้น ๆ น้อยหรือมำกแตกต่ำงกันไป เป็นเนื้อนำบุญของโลกไม่มีนำบุญ
อื่นเสมอเหมือน หำกผู้ศึกษำใคร่จะพ้นทุกข์บรรลุถึงสันติสุขอย่ำงแท้จริง ก็ควรระลึกถึงให้
เป็นสังฆำนุสสติ และน้อมน ำเอำปฏิปทำของท่ำนมำเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินต่อไป 
 

สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ภายหน้า ๔  

 ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือเช่ือสิ่งที่ควรเช่ือ เช่นเช่ือว่า 
 ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ชั่ว เป็นต้น 

 ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือรักษากายวาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ 
  ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่น 
  ๔. ปัญญาสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญ คุณโทษ 
   ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น 

อธิบาย 
          สัมปรายิกัตถประโยชน์  แปลว่ำ ประโยชน์ในภำยหน้ำหรือประโยชน์ในภพหน้ำ
ชำติหน้ำ หมำยถึง คุณธรรมท่ีเป็นเหตุให้มีควำมสุขในภพหน้ำ มี ๔ อย่ำง คือ 
 ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือควำมเชื่อประกอบด้วยปัญญำ มีเหตุ 
มีผล ไม่เชื่อง่ำย ไม่เช่ืออย่ำงงมงำยไร้เหตุผล โดยมีหลักควำมเชื่อ ๔ อย่ำง คือ (๑) กัมมสัทธำ 
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เชื่อกรรม ได้แก่กำรกระท ำ ซึ่งเป็นเหตุแห่งควำมสุขหรือควำมทุกข์  (๒) วิปำกสัทธำ เชื่อใน
ผลของกำรกระท ำ เช่ือว่ำทุกคนที่เกิดมำมีควำมแตกต่ำงกันก็เพรำะผลของกำรกระท ำในอดีต
ของตน (๓) กัมมัสสกตำสัทธำ เชื่อว่ำสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน เป็นต้น (๔) ตถำคตโพธิ
สัทธำ เช่ือพระปัญญำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ  

 ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ กำรส ำรวมกำย วำจำให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ 
ส ำหรับคฤหัสถ์ สมำทำนศึกษำปฏิบัติตำมศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ส ำหรับบรรพชิต หรือนักบวชใน
พระพุทธศำสนำ ต้องปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในจตุปำริสุทธิศีล ๔ มี ส ำรวมในพระปำติโมกข์ คือ
ศีล ๒๒๗ เป็นต้น  

 ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน เป็นกำรเฉลี่ยควำมสุขให้แก่ผู้อื่น 
คือ กำรเผื่อแผ่เจือจำนแก่บุคคลในระดับต่ำงๆ เช่น ให้แก่ภิกษุสำมเณร บิดำมำรดำผู้มี 
อุปกำรคุณ เป็นต้น ตลอดถึงให้เพื่อสงเครำะห์อนุเครำะห์แก่บุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยำก กำรให้
เป็นกำรสละควำมตระหนี่ มีใจกรุณำปรำนี บรรเทำควำมโลภ ควำมเห็นแก่ตัวได้ 

๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบำป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ คือ มีปัญญำรู้เท่ำทันเหตุแห่งควำมเสื่อมและเหตุแห่งควำมเจริญ แล้วหลีกเลี่ยง
เหตุแห่งควำมเสื่อมนั้นเสีย ประกอบแต่เหตุแห่งควำมเจริญ โดยอำศัยควำมเชื่อท่ีประกอบด้วย
เหตุผล สำมำรถแก้ปัญหำได้ทุกกรณี สำมำรถส่งให้ถึงพระนิพพำนได้ 

 สัมปรำยิกัตถธรรม ๔ อย่ำงนี้ เป็นหลักธรรมที่ท ำให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้รับผลในภำยหน้ำ 
หรือโลกหน้ำ หลักธรรมท่ีมีศรัทธำจะต้องมีปัญญำควบคู่เสมอ เพรำะหำกมีแต่ควำมเชื่ออย่ำง
เดียวอำจท ำให้เป็นคนงมงำยเชื่อง่ำยโดยไม่มีเหตุผล และหำกมีปัญญำอย่ำงเดียว ไม่มีควำม
เชื่อใครหรือสิ่งใดเลยก็จะเป็นคนแข็งกระด้ำง เพรำะทะนงตนว่ำเฉลียวฉลำดกว่ำคนอื่นและ 
ไม่ยอมรับเหตุผลของคนอื่น อำจท ำให้พลำดโอกำสอันดีงำมไป 
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มรรค ๔ 
โสดาปัตติมรรค 
สกทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค 
อรหัตตมรรค 

อธิบาย 
 มรรค แปลว่ำ ทำง หมำยถึง ทำงเข้ำถึงควำมเป็นพระอริยบุคคล ได้แก่  ญำณคือ
ควำมรู้ท่ีเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถละสังโยชน์ได้เด็ดขำดเป็นชั้น ๆ มี ๔ คือ 

 ๑. โสดาปัตติมรรค หมำยถึง มรรคอันให้ถึงกระแสท่ีน ำไปสู่พระนิพพำนทีแรก หรือ 
มรรคอันให้ถึงควำมเป็นพระโสดำบัน อันเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ ๓ อย่ำง คือ สักกำยทิฏฐิ 
วิจิกิจฉำ  สีลัพพตปรำมำส 

 ๒. สกทาคามิมรรค หมำยถึง มรรคอันให้ถึงควำมเป็นพระสกทำคำมี เป็นเหตุละ
สังโยชน์ ได้ ๓ เหมือนโสดำปัตติมรรค และท ำรำคะ โทสะ โมหะ ให้เบำบำงลง 

 ๓. อนาคามิมรรค หมำยถึง มรรคอันให้ถึงควำมเป็นพระอนำคำมี ผู้ปฏิบัติในอนำคำ-
มิมรรค ไม่มีควำมยินดีในคู่ครอง เพรำะละสังโยชน์เบื้องต่ ำได้ท้ัง ๕ คือ สักกำยทิฏฐิ วิจิกิจฉำ  
สีลัพพตปรำมำส   กำมรำคะ  ปฏิฆะ  

 ๔. อรหัตตมรรค หมำยถึง มรรคอันให้ถึงควำมเป็นพระอรหันต์ เป็นเหตุละสังโยชน์
เบื้องต่ ำ ๕ คือ สักกำยทิฏฐิ วิจิกิจฉำ สีลัพพตปรำมำส กำมรำคะ ปฏิฆะ และสังโยชน์เบื้องสูง  
๕ คือ รูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ อุทธัจจะ อวิชชำโดยสิ้นเชิง 

 มรรค ๔ นี้ เป็นปฏิปทำ คือ แนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุอริยผลของบุคคล  
ผู้บรรลุผล จัดตำมประเภทบุคคล เรียกว่ำ โสดำบัน สกทำคำมี อนำคำมี อรหันต์ ตำมล ำดับ 
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ผล ๔ 

โสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล 
อนาคามิผล 
อรหัตตผล 

อธิบาย 
 ผล เป็นธรรมำรมณ์สืบเนื่องมำจำกมรรค เป็นผลท่ีเกิดจำกกำรละกิเลสได้ด้วยมรรค 
หรือธรรมำรมณ์อันพระอริยบุคคลพึงเสวยเป็นชื่อของโลกุตรธรรมท่ีใช้คู่กับมรรค มี ๔ อย่ำง คือ 

 ๑. โสดาปัตติผล หมำยถึง ผลแห่งกำรเข้ำถึงกระแสท่ีน ำไปสู่พระนิพพำน ผลคือ
ควำมเป็นพระโสดำบัน หรือผลอันพระโสดำบันพึงเสวยหรือได้รับ 

 ๒. สกทาคามิผล หมำยถึง ผลคือควำมเป็นพระสกทำคำมี หรือผลอันพระสกทำคำมี
พึงเสวยหรือได้รับ 

 ๓. อนาคามิผล หมำยถึง ผลคือควำมเป็นพระอนำคำมี หรือผลอันพระอนำคำมีพึง
เสวยหรือได้รับ 

 ๔. อรหัตตผล หมำยถึง ผลคือควำมเป็นพระอรหันต์ หรือผลอันพระอรหันต์ 
พึงเสวยหรือได้รับ 

 ผู้บ ำเพ็ญเพียรท่ีบรรลุอริยผลท้ัง ๔ นี้ จัดเป็นพระอริยบุคคล ๔ จ ำพวกดังกล่ำวแล้ว 
เรียกอีกอย่ำงว่ำ สำมัญญผล หมำยถึง ผลของควำมเป็นสมณะ หรือผลแห่งกำรบ ำเพ็ญ  
สมณธรรมในพระพุทธศำสนำ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ทรงแสดงข้ออุปมำเปรียบเทียบ
มรรคกับผลให้เข้ำใจชัดไว้ว่ำ สังโยชน์ท่ีมรรคก ำจัดเสียได้นั้น เปรียบเหมือนโรคในร่ำงกำย 
มรรคเปรียบเหมือนยำรักษำโรคให้หำย ผลเปรียบเหมือนควำมสุขอันเกิดแต่ควำมหมดโรค 
อีกนัยหนึ่ง สังโยชน์เปรียบได้กับเหล่ำโจรในป่ำ มรรคเปรียบได้กับกิริยำท่ีปรำบเหล่ำโจร   
ผลเปรียบได้กับควำมสงบรำบคำบท่ีเกิดมีเพรำะหมดเหล่ำโจร ฉะนั้น 
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ปัญจกะ หมวด ๕ 
อนุปุพพีกถา ๕ 

    ทานกถา   กล่าวถึงทาน 
    สีลกถา   กล่าวถึงศีล 
    สัคคกถา   กล่าวถึงสวรรค ์
    กามาทีนวกถา  กล่าวถึงโทษแห่งกาม 
    เนกขัมมานิสังสกถา  กล่าวถึงอานิสงส์แห่งความออกจากกาม 

      

อธิบาย 
 อนุปุพพีกถา แปลว่ำ ถ้อยค ำท่ีพรรณนำควำมโดยล ำดับ หมำยถึง พระธรรมเทศนำ
ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไปโดยล ำดับเพื่อฟอกจิตของเวไนยสัตว์ผู้มีอุปนิสัยสำมำรถจะบรรลุ
ธรรมพิเศษ ให้หมดจดเป็นชั้นๆ จำกง่ำยไปหำยำก ซึ่งเป็นกำรเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมท่ี
จะรับฟังอริยสัจต่อไป มี ๕ อย่ำง คือ 
 ๑. ทานกถา กล่าวถึงทาน คือ ทรงแสดงประโยชน์ของกำรให้ทำน กำรเสียสละ
แบ่งปัน เพื่อให้คนท่ีมีจิตใจตระหนี่เห็นแก่ตัวละควำมตระหนี่เห็นแก่ตัวนั้นแล้วมีใจเผื่อแผ่
เกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยก ำลังทรัพย์ของตน พรรณนำถึงคุณของทำนโดยประกำรต่ำงๆ เช่น ทำน
เป็นเหตุแห่งควำมสุข เป็นรำกฐำนแห่งสรรพสมบัติ เป็นแหล่งเกิดโภคสมบัติท้ังหลำย เป็นท่ี
พึ่งของสัตว์ท้ังหลำยท้ังในโลกนี้ โลกหน้ำ เป็นต้น 
 ๒. สีลกถา กล่าวถึงศีล คือ ทรงแสดงประโยชน์ของศีล ควำมประพฤติเรียบร้อย 
เพื่อฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้ำย มือไว ใจเร็ว ขี้ปด หมดสติ หรือไม่สร้ำงเวรภัยให้เกิดขึ้น  
ในหมู่คณะท่ีตนอยู่อำศัยด้วย พรรณนำถึงคุณของศีล เช่น ศีลเป็นท่ีพึ่งอำศัย ท่ีพักหน่วง
เหนี่ยวโภคสมบัติท้ังหลำยท้ังในโลกนี้และโลกหน้ำ บุคคลล้วนอำศัยศีลเป็นท่ีพึ่งอำศัยจึงได้
เกิดมำเป็นมนุษย์  
 ๓. สัคคกถา กล่าวถึงสวรรค์ คือ ทรงแสดงสมบัติคือควำมดีงำมอันบุคคลผู้ให้ทำน
และรักษำศีลจะพึงได้รับในมนุษยโลก ตลอดถึงสวรรค์ ซึ่งเป็นส่วนท่ีน่ำยินดีเพรำะเพียบพร้อม
ไปด้วยกำมคุณ เป็นกำรพรรณนำถึงควำมสุขในสวรรค์ว่ำน่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำพอใจ  
กำรจะเข้ำถึงสวรรคไ์ด้ ต้องให้ทำน รักษำศีล 
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 ๔. กามาทีนวกถา กล่าวถึงโทษแห่งกาม คือ ทรงแสดงถึงโทษของกำมคุณว่ำ แม้
กำมจะให้ควำมยินดีโดยประกำรต่ำงๆ ถึงกระนั้นก็ยังเจือไปด้วยทุกข์ จึงไม่ควรเพลิดเพลินไป
โดยส่วนเดียว แต่ควรท่ีจะเบื่อหน่ำย ดังนั้น กำมคุณแม้จะเป็นสิ่งท่ีต้องกำรของเหล่ำเทวดำ
และมนุษย์ แต่ก็มีข้อบกพร่องต่ำงๆ พร้อมท้ังผลร้ำยท่ีสืบเนื่องมำแต่กำม ไม่ควรหลงใหล
หมกมุ่นมัวเมำ เพรำะกำมสุขในสวรรค์ก็ไม่ยั่งยืน มีควำมยินดีน้อย มีทุกข์มำก 
 ๕. เนกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการออกจากกาม คือ ทรงแสดงถึง
ผลดีของกำรไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกำม เพื่อให้มีฉันทะในกำรแสวงหำควำมดีงำม
และควำมสุขสงบท่ีประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ำนั้น เป็นกำรให้จิตมีอิสระปลอดโปร่งไม่ติดใจหรือ
เพลิดเพลินอยู่ในกำมคุณด้วยกำรออกบวช เพื่อท่ีจะแสวงหำควำมสุขสงบอันประณีตอย่ำง
แท้จริง    
 พระพุทธเจ้ำเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนำแก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัยจะบรรลุธรรม
พิเศษ จะทรงแสดงอนุปุพพีกถำนี้ก่อน แล้วจึงตรัสอริยสัจ ๔ เป็นกำรท ำจิตของบุคคลนั้นให้
พร้อมท่ีจะรับพระธรรมเทศนำ ดุจผ้ำท่ีซักฟอกสะอำดแล้วควรรับน้ ำย้อมต่ำงๆได้ด้วยดีฉะนั้น 
 

มัจฉริยะ ๕ 

   อาวาสมัจฉริยะ ตระหนีท่ี่อยู่ 
   กุลมัจฉริยะ  ตระหนี่สกุล 
   ลาภมัจฉริยะ  ตระหนี่ลาภ 
   วัณณมัจฉริยะ  ตระหนี่วรรณะ 
   ธัมมมัจฉริยะ  ตระหนี่ธรรม 

    

 
อธิบาย 
 มัจฉริยะ แปลว่ำ ควำมตระหนี่ หมำยถึง ควำมหวงแหนกีดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือมี
ส่วนร่วม คือ ควำมไม่พอใจท่ีจะให้สิ่งของของตนแก่ผู้อื่นด้วยอำกำรท่ีหวงแหนเหนียวแน่น 
โดยมีควำมโลภเป็นสมุฏฐำน จ ำแนกไว้ ๕ อย่ำง คือ 
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 ๑. อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู่ หมำยถึง ควำมหวงแหนถิ่นท่ีอยู่อำศัยของตน  
ไม่พอใจให้คนต่ำงด้ำว ต่ำงชำติ ต่ำงศำสนำ ต่ำงหมู่ ต่ำงคณะ เข้ำมำอยู่ปะปนแทรกแซง  
โดยกีดกันผู้อื่นหรือผู้มิใช่พวกของตน ไม่ให้เข้ำอยู่อำศัยในถิ่นฐำนของตน เป็นต้น เป็นลักษณะ
ของคนที่รังเกียจคนต่ำงชำติต่ำงถิ่นเข้ำมำอยู่อำศัย 

 ๒. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล หมำยถึง ควำมหวงแหนสกุลของตนเอง ไม่ยอมให้
สกุลอื่นๆ มำเกี่ยวดองผูกพันด้วย เช่น ไม่อยำกให้บุตรหลำนในตระกูลอื่นมำแต่งงำนกับบุตร
หลำนในตระกูลของตน เป็นต้น จัดเป็นกุลมัจฉริยะในฝ่ำยคฤหัสถ์ ส่วนในฝ่ำยบรรพชิต  
เช่น ภิกษุหวงสกุลอุปัฏฐำก คอยกีดกันภิกษุอื่นไม่ให้เกี่ยวข้องได้รับกำรบ ำรุงด้วย เป็นต้น 

 ๓. ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ หมำยถึง ควำมหวงแหนทรัพย์สมบัติพัสดุสิ่งของ
ต่ำงๆ  ซึ่งเป็นของตนอย่ำงเหนียวแน่น ไม่ต้องกำรจะแบ่งปันให้บุคคลอื่น หรือกำรหวง
ผลประโยชน์ เช่น กีดกันไม่ให้ลำภหรือรำยได้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น เป็นต้น เป็นลักษณะของคนท่ี
ไม่รู้จักแบ่งปันหวงไว้บริโภคคนเดียว 

 ๔. วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ หมำยถึงควำมหวงผิวพรรณร่ำงกำยของตน  
ไม่ปรำรถนำให้ผู้อื่นสวยงำมกว่ำ อีกอย่ำงหนึ่ง หมำยถึง ควำมหวงค ำสรรเสริญคุณ ไม่อยำก
ให้ใครมีคุณควำมดีเด่นกว่ำตน หรือไม่พอใจเมื่อได้ยินค ำสรรเสริญคุณควำมดีของผู้อื่น  
ไม่ปรำรถนำให้ผู้อื่นทัดเทียมตนหรือเสมอกับตนในคุณควำมดีนั้นๆ    

 ๕. ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม หมำยถึง ควำมหวงแหนธรรม หวงวิชำควำมรู้ และ
คุณวิเศษท่ีตนได้บรรลุ ไม่ปรำรถนำจะแสดง บอกกล่ำว หรือสั่งสอนให้แก่บุคคลอื่นๆ ด้วย
เกรงวำ่เขำจะรู้ทัดเทียมตนหรือเกินตน เพรำะต้องกำรรู้เฉพำะตนแต่ผู้เดียว เป็นลักษณะของ
คนหวงแหนศิลปะวิทยำ หรือหวงวิชำ 

 ควำมตระหนี่ ท้ัง ๕ อย่ำงนี้ มีอยู่ในผู้ใด ท ำให้ผู้นั้นมีใจคับแคบ ไม่มีพรรคพวก
เพื่อนฝูง เป็นคนเห็นแก่ตัว มีทิฐิมำนะมำก ผู้หวังควำมเจริญด้วยลำภ ยศ สรรเสริญ สุขและ
เป็นท่ีรักของคนท้ังหลำย พึงละธรรมนี้เสีย 
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มาร ๕ 

   ขันธมาร  มารคือปัญจขันธ์ 
   กิเลสมาร  มารคือกิเลส 
   อภิสังขารมาร  มารคืออภิสังขาร 
   มัจจุมาร  มารคือมรณะ 
   เทวปุตตมาร  มารคือเทวบุตร 

     

 
อธิบาย 
 มาร แปลว่ำ สภำพท่ีท ำให้ตำย หมำยถึง สิ่งท่ีฆ่ำบุคคลให้ตำยจำกคุณควำมดีและ
ผลท่ีคำดหวัง หรือสิ่งท่ีล้ำงผลำญคุณควำมดี ตัวกำรท่ีก ำจัดขัดขวำงบุคคลมิให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ม ี๕ อย่ำง คือ 

 ๑. ขันธมาร มารคือปัญจขันธ์ หมำยถึง ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร 
วิญญำณ ได้ชื่อว่ำ มำร เพรำะท ำให้ล ำบำก เป็นสภำพอันปัจจัยปรุงแต่งให้เบื่อหน่ำย ไม่มั่นคง
ทนทำน เป็นภำระในกำรบริหำร ท้ังแปรปรวนเสื่อมโทรมไปเพรำะควำมเจ็บป่วย เป็นต้น 
ล้วนตัดรอนบั่นทอนโอกำสมิให้บุคคลท ำกิจหน้ำท่ีหรือบ ำเพ็ญคุณควำมดีได้เต็มท่ีตำมต้องกำร  

 ๒. กิเลสมาร มารคือกิเลส หมำยถึง กิเลสท่ีก ำจัดและขัดขวำงควำมดี ท ำสัตว์
บุคคลให้ประสบควำมพินำศท้ังในปัจจุบันและอนำคต เมื่อตกอยู่ในอ ำนำจของมันแล้ว  
มันย่อมผูกรัดคือพันไว้ให้อยู่ในอ ำนำจ เป็นเหตุให้ท ำสิ่งท่ีไม่ควรท ำ พูดสิ่งท่ีไม่ควรพูด คิดสิ่ง
ท่ีไม่ควรคิด ในท่ีสุดก็ท ำให้เสียผู้เสียคนไป เช่น คนท่ีถูกด่ำว่ำ ถูกยั่วโทสะแล้วบันดำลโทสะ 
ประทุษร้ำยถึงลงมือฆ่ำผู้อื่นด้วยอำรมณ์โกรธก็มี เพรำะถูกกิเลสมำรนี้ครอบง ำ 

 ๓. อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขาร หมำยถึง กรรมฝ่ำยอกุศล อภิสังขำรได้ชื่อว่ำ 
มำร เพรำะฆ่ำเสียซึ่งกุศลกรรมของบุคคล ขัดขวำงมิให้หลุดพ้นไปจำกสังสำรทุกข์ ดังนั้น  
อภิสังขำรคือกรรมฝ่ำยอกุศล ได้ชื่อว่ำมำร เพรำะท ำกุศลธรรมให้อ่อนแรงลง ชักน ำให้บุคคล
ท ำบำป มีผลท ำให้ชีวิตตกต่ ำถล ำลงไปเกิดอยู่ในภูมิเบื้องต่ ำ มีอบำยภูมิ เป็นต้น จึงยำกท่ีจะ
พ้นจำกควำมทุกข์เพรำะกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวัฏ 
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 ๔. มัจจุมาร มารคือมรณะ หมำยถึง ควำมตำย ท่ีได้ชื่อว่ำมำร เพรำะเป็นตัวกำรตัด
โอกำสของบุคคลท่ีจะก้ำวหน้ำต่อไปในคุณควำมดีท้ังหลำย หรือตำยเสียก่อนท่ีจะได้รับ
โอกำส เช่น อำฬำรดำบสและอุทกดำบสท่ีสิ้นชีวิตเสียก่อนท่ีจะได้รับฟังพระธรรมเทศนำ 
ของพระบรมศำสดำ 
 ๕. เทวปุตตมาร มารคือเทวบุตร หมำยถึง ผู้คอยขัดขวำงเหนี่ยวรั้งเหล่ำสัตว์ 
ผู้ปฏิบัติไว้มิให้ล่วงพ้นจำกอ ำนำจของตน โดยชักให้ห่วงพะวงอยู่ในกำมสุข ไม่ให้อำจหำญ
เสียสละออกไปบ ำเพ็ญคุณควำมดีท่ียิ่งใหญ่ได้ โดยบุคลำธิษฐำน หมำยเอำเทพบุตรผู้มุ่งร้ำย
ท ำลำยล้ำง  ซึ่งเป็นเทพยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดแห่งสวรรค์ชั้นกำมำวจรตนหนึ่ง มีชื่อเรียกหลำย
ชื่อ เช่น กัณหมำร (มำรใจด ำ) อธิปติมำร (มำรผู้ยิ่งใหญ่) วสวัตตีมำร (มำรผู้ครอบง ำให้อยู่ใน
อ ำนำจหรือท้ำววสวัตดี) เป็นต้น 
 มำรท้ัง ๕ อย่ำงนี้ คือควำมป่วยไข้ ควำมอยำกได้ ควำมไม่พอใจ ควำมคับแค้นใจ 
ควำมอ่อนก ำลังของควำมตั้งใจท่ีจะกระท ำ ควำมตำยเสียในระหว่ำง และเทพบุตรได้แก่กำมสุข 
เป็นเหตุตัดรอนควำมดี ขัดขวำงควำมดี มิให้บรรลุผลส ำเร็จตำมท่ีต้องกำร  

นิวรณ์  ๕ 

ธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี เรียก นิวรณ์ มี ๕ อย่าง 
 ๑. ความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจ มีรูป เป็นต้น  เรียกกามฉันท ์
 ๒. ปองร้ายผู้อื่น  เรียกพยาบาท 
 ๓. ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม  เรียกถีนมทิธะ 
 ๔. ฟุ้งซ่านและรําคาญ  เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ 
 ๕. ลังเลไม่ตกลงใจได้  เรียกวิจิกิจฉา 

    

อธิบาย 
          นิวรณ์  แปลว่ำ กิเลสหรืออกุศลธรรมท่ีครอบง ำจิต หรือปิดกั้นจิตไม่ให้บรรลุควำมดี 
ไม่ให้ก้ำวขึ้นสู่ธรรมเบื้องสูงขึ้นไป ควำมดีในท่ีนี้ หมำยถึง สมำธิ ฌำน สมำบัติ เช่น ในกำร
เจริญสมถกัมมัฏฐำน หรือเจริญวิปัสสนำกัมมัฏฐำนก็ตำม หำกกิเลสเหล่ำนี้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เกิดขึ้นแล้วจะไม่สำมำรถเจริญกัมมัฏฐำนให้ก้ำวหน้ำได้ มี ๕ อย่ำง คือ 
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 ๑. กามฉันท์  ความพอใจในกาม หมำยถึง ควำมติดใจรักใคร่หมกมุ่นในกำมคุณ ๕ 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีชอบใจด้วยอ ำนำจกิเลสกำม หำกครอบง ำจิตผู้ใด จิตของ
ผู้นั้นก็จะหม่นหมอง เปรียบเหมือนกับน้ ำท่ีเจือปนด้วยสีต่ำงๆ มัวหมอง มองไม่เห็นเงำหน้ำ 
กำมฉันท์นี้ มีรำคะหรือโลภะเป็นมูล ผู้ท่ีถูกกำมฉันท์ครอบง ำ ควรใช้อำรมณ์กัมมัฏฐำน คือ 
กายคตาสติ สติก ำหนดพิจำรณำกำยเป็นอำรมณ์ และ อสุภกัมมัฏฐาน พิจำรณำให้ 
เห็นว่ำ กำยเป็นของไม่งำม น่ำเกลียด โสโครก 
          ๒. พยาบาท ปองร้ายผู้อื่น หมำยถึง ควำมผูกใจเกลียดชัง จองเวร อำฆำตมำดร้ำย 
พยำบำทมีโทสะเป็นมูล ถ้ำครอบง ำจิตผู้ใด จิตผู้นั้น จะเดือดดำล งุ่นง่ำน มืดมัว มองไม่เห็น
เหตุผลในบำปบุญ คุณโทษ เปรียบเหมือนกับน้ ำร้อนก ำลังเดือดพล่ำนเป็นฟองมักมองไม่เห็น
เงำหน้ำ ผู้ท่ีถูกพยำบำทครอบง ำ ควรเจริญพรหมวิหารธรรม ให้เกิดเมตตำสงสำรยินดี 
ตำมกำลอันควร 
          ๓. ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม หมำยถึง ควำมท้อแท้ หดหู่ เซื่องซึม 
เกียจคร้ำน ถีนมิทธะมีโมหะเป็นมูล หำกจิตของผู้ใดถูกถีนมิทธะครอบง ำ จิตของผู้นั้นจะ
อ่อนเพลียซึมเศร้ำไม่คล่องแคล่ว ไม่รับรู้อำรมณ์ท่ีผ่ำนมำทำงอำยตนะ ๖ แม้รับรู้บ้ำงก็เพียง
เลือนลำง ไม่ควรแก่กำรงำนทุกอย่ำง เมื่อเจริญกัมมัฏฐำน จิตก็ไม่เป็นสมำธิ เปรียบเหมือนกับ 
น้ ำท่ีมีสำหร่ำยจอกแหนปกคลุมอยู่ มองดูก็ไม่เห็นเงำหน้ำ ควรให้เจริญอนุสสติกัมมัฏฐำน  
มพีุทธำนุสสติ เป็นต้น 
          ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านและรําคาญ  หมำยถึง ควำมท่ีจิตกระสับกระส่ำย  
อันเกิดจำกควำมรังเกียจตนเองท่ีได้ท ำทุจริต มิได้ท ำสุจริต ถ้ำเข้ำครอบง ำจิตผู้ใด จิตผู้นั้นไม่
มคีวำมสงบ และมีควำมเศร้ำโศกถึงทุจริตท่ีตนได้กระท ำแล้วและสุจริตท่ีตนมิได้ท ำ เป็นจิตท่ี
ปั่นป่วนซัดส่ำยไม่สงบนิ่ง เปรียบเหมือนกับน้ ำท่ีถูกลมพัดกระเพื่อมเป็นระลอกอยู่ มองดูก็ไม่
เห็นเงำหน้ำ ควรแก้ด้วยกำรเข้ำไปสงบจิตในดวงกสิณ คือผูกจิตไว้ในอำรมณ์ เช่น เพ่งดูสี
เขียว ผูกจิตให้อยู่กับสีเขียวเป็นต้น หรือเจริญมรณัสสติ ระลึกถึงควำมตำย  
         ๕. วิจิกิจฉา ลังเลไม่ตกลงใจได้  หมำยถึง ควำมลังเลสงสัย ตกลงใจไม่ได้ เช่น 
ควำมสงสัยในคุณพระรัตนตรัย และบำปบุญ เป็นต้น วิจิกิจฉำมีควำมท ำไว้ในใจโดยอุบำยท่ี
ไม่ถูกต้องเป็นมูลเหตุ  ถ้ำเข้ำครอบง ำจิตของผู้ใด จิตของผู้นั้นก็จะวนเวียนฉงนสนเท่ห์ จะท ำ
อะไรก็ไม่ตกลงปลงใจ ไม่แน่ใจ เพรำะสงสัยไปทุกอย่ำง เป็นจิตท่ีมืดมัว เปรียบเหมือนน้ ำท่ี
ขุ่นเป็นตม มองไม่เห็นเงำหน้ำ ควรเจริญธำตุกัมมัฏฐำน หรือวิปัสสนำกัมมัฏฐำน เพื่อก ำหนดรู้
สภำวธรรมโดยอุบำยท่ีถูกต้อง  



๔๗ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

            นิวรณธรรมท้ัง ๕ อย่ำงนี้ จัดเป็นธรรมฝ่ำยอกุศลเจตสิก คือควำมไม่ดีเกิดขึ้นแก่จิต 
ปกคลุมจิต ปิดกั้นปัญญำควำมคิดไม่ให้ด ำเนินไปโดยสะดวก เมื่อครอบง ำจิตของบุคคล ท ำให้
ปัญญำมืดมิด ไม่รู้ผิดถูกชั่วดี ไม่มีควำมองอำจสำมำรถในกำรประกอบกรณียกิจให้ส ำเร็จ
ประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น เมื่อบุคคลถูกนิวรณ์ครอบง ำ ก็ควรแก้ด้วยกุศลธรรมอันเป็น
ปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์แต่ละอย่ำง ก็เท่ำกับเปิดช่องทำงให้จิตด ำเนินไปถึงควำมดีได้ ท้ังควำมดี
ในทำงโลกและควำมดีในทำงธรรม  ในทำงโลก ได้แก่ กำรท ำงำน เช่น กำรศึกษำเล่ำเรียน
ตลอดถึงกำรประกอบอำชีพ  ในทำงธรรม ได้แก่ กำรเจริญสมำธิ ถ้ำนิวรณ์เข้ำครอบง ำจิต  
จิตก็อ่อนแอ ไม่ถึงควำมส ำเร็จกิจท้ังทำงโลกและทำงธรรม ถ้ำก ำจัดนิวรณ์เสียได้ ก็ย่อมบรรลุ
ควำมดีทั้งสองทำงนั้นได้. 
 

ขันธ์ ๕ 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 

กำยกับใจนี้ แบ่งออกเป็น ๕ กอง เรียกว่ำ ขันธ์ ๕ คือ  
    ๑. รูป    ๒. เวทนำ    ๓.  สัญญำ   
    ๔. สังขำร    ๕. วิญญำณ 

         ธำตุ ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกำย นี้ เรียกว่ำ รูป 

          ควำมรู้สึกอำรมณ์ว่ำ เป็นสุข คือสบำยกำยสบำยใจ  หรือเป็นทุกข์ คือไม่สบำยกำย
ไม่สบำยใจ  หรือเฉยๆ คือไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่ำ เวทนา   

 ควำมจ ำได้หมำยรู้ คือ จ ำรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อำรมณ์ท่ีเกิดกับใจได้  
เรียกว่ำ สัญญา 

           เจตสิกธรรม คืออำรมณ์ท่ีเกิดกับใจ เป็นส่วนดีเรียกกุศล เป็นส่วนชั่วเรียกอกุศล 
เป็นส่วนกลำงๆ ไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยำกฤต เรียกว่ำ สังขาร 

          ควำมรู้อำรมณ์ ในเวลำที่รูปมำกระทบตำ เป็นต้น เรียกว่ำ วิญญาณ  

 ขันธ์ ๕ นี้ย่อลง เรียกว่ำ นามรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ รวมเข้ำเป็นนำม, 
รูปคงเป็นรูป. 
 



๔๘ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

อธิบาย 
         ขันธ์  แปลว่ำ กอง หมำยควำมว่ำ แบ่งกำยกับใจออกเป็น ๕ กอง ได้แก่ รูปขันธ์ 
เวทนำขันธ์ สัญญำขันธ์ สังขำรขันธ์ และวิญญำณขันธ์ ดังนี้ 
 ๑. รูปร่ำงกำยอันประกอบด้วยธำตุ ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม รวมตัวกันเข้ำ เกิดใน
ครรภ์มำรดำ มีอวิชชำ ตัณหำ อุปำทำน กรรม และอำหำรเป็นเหตุ เป็น ๑ กอง เรียกว่ำ  
รูปขันธ์ แปลว่ำ กองรูป,   
 ๒.  ส่วนใจ แบ่งออกเป็น ๔ กอง คือ  

๑) เมื่ออำยตนะภำยในอำยตนะภำยนอก และวิญญำณ ๓ อย่ำง ประชุมกัน  
ก็เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดควำมสุขบ้ำง ควำมทุกข์บ้ำง กลำงๆ ไม่สุขไม่ทุกข์บ้ำง 
เป็นเวทนำขันธ์ แปลว่ำ กองเวทนา 

๒) ควำมจ ำได้หมำยรู้สิ่งท่ีมำกระทบทำงทวำรท้ัง ๖ ท่ีล่วงมำแล้วแม้นำนได้ 
กล่ำวคือ เมื่อรูป เสียง เป็นต้น แม้ผ่ำนพ้นไปแล้ว และเวทนำดับไปแล้วก็ยังจ ำได้ ควำมจ ำ  
ได้นี้ เป็นสัญญำขันธ์ แปลว่ำ กองสัญญา  
  ๓) อำรมณ์ท่ีเกิดกับใจ ท้ังอิฏฐำรมณ์และอนิฏฐำรมณ์ ท้ังท่ีเป็นกุศลหรืออกุศล 
หรือท่ีเป็นกลำงๆ กล่ำวคือ เมื่อจ ำได้ ก็คิดปรุงแต่งหรือปรุงแต่งควำมคิด ดีบ้ำง ชั่วบ้ำง ไม่ดี
ไม่ชั่วบ้ำง ควำมคิดปรุงแต่งจิตให้มีอำกำรต่ำงๆ นี้ เป็นสังขำรขันธ์ แปลว่ำ กองสังขาร 
  ๔) ควำมรู้อำรมณ์ในรูปขันธ์ท่ีกรรมตกแต่งให้มีอำยตนะภำยใน ๖ คือ ตำ หู 
จมูก  ลิ้น กำย ใจ, เมื่ออำยตนะภำยนอกมีรูปกระทบตำ เสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก  
รสกระทบลิ้น โผฏฐัพพะกระทบกำย อำรมณ์ต่ำงๆ กระทบใจ ก็เกิดควำมรู้ขึ้น เป็นวิญญำณขันธ์  
แปลว่ำ กองวิญญาณ  

 ขันธ์ ๕ นี้ เป็นสภำวธรรม มีกำรเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่ควรเข้ำไปยึดถือว่ำ เป็นเรำ 
เป็นของเรำ เป็นตัวตน เพรำะตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ไม่เท่ียง ทุกขัง ทนได้ยำก หรือ 
ไม่อยู่ในสภำพเดิม อนัตตา ไม่มีตัวตน ไม่อยู่ในบังคับบัญชำของใคร สรุปเรียกว่ำ กาย ใจ, 
หรือ รูป นาม ก็ได้ 

 

 

 



๔๙ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

เวทนา ๕ 

สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา 

อธิบาย 
 เวทนา แปลว่ำ ควำมเสวยอำรมณ์ หมำยถึง ภำวะจิตที่เกิดควำมรู้สึก เมื่อรับอำรมณ์
ต่ำงๆ จ ำแนกโดยรวมท้ังกำยและจิตไว้ ๕ ประกำร คือ 

 ๑. สุข หรือ สุขเวทนา ควำมรู้สึกสุข หมำยถึง ควำมรู้สึกสบำย ในท่ีนี้ มำคู่กับ 
โสมนัส จึงหมำยเอำเฉพำะควำมรู้สึกสุขทำงกำย หรือควำมรู้สึกสบำยกำยอย่ำงเดียว  

 ๒. ทุกข ์หรือ ทุกขเวทนา ควำมรู้สึกทุกข์  หมำยถึง ควำมรู้สึกไม่สบำย ในท่ีนี้มำคู่
กับโทมนัสจึงหมำยเอำเฉพำะควำมรู้สึกทุกข์กำยหรือควำมรู้สึกไม่สบำยกำยอย่ำงเดียว  

 ๓. โสมนัส หรือ โสมนัสสเวทนา ควำมรู้สึกสุขใจ หมำยถึงควำมรู้สึกสบำยใจ 

 ๔. โทมนัส หรือ โทมนัสสเวทนา ควำมรู้สึกทุกข์ใจ หมำยถึงควำมรู้สึกเสียใจ 

 ๕. อุเบกขา หรือ อุเปกขาเวทนา ควำมรู้สึกเฉยๆ หมำยถึงควำมท่ีจิตมีควำมรู้สึก
เป็นกลำงระหว่ำงสุขกับทุกข์ ไม่ดีใจไม่เสียใจ เป็นได้เฉพำะทำงใจ เพรำะอุเบกขำทำงกำย  
ไม่มี แต่ควำมเฉยๆ แห่งกำย คือกำยเป็นปกติอยู่นั้น ท่ำนจัดว่ำเป็นสุขเวทนำ 

 เวทนำ ๕ อย่ำงนี้ ย่อมบังเกิดมีแก่บุคคล สัตว์ ทุกประเภท ในส่วนปุถุชน เมื่อเกิดขึ้น
แล้วย่อมท ำให้จิตหวั่นไหวมำก หำกเป็นสุขกำยหรือสุขเวทนำก็จะตื่นเต้นยินดีมำก หำกเป็น
ทุกข์กำยหรือทุกขเวทนำก็จะดิ้นรนกระสับกระส่ำยมำก อุเบกขำเวทนำไม่สำมำรถด ำรงมั่น
อยู่ในจิตได้ หรือได้ก็เป็นเพียงชั่วครู่เท่ำนั้น ซึ่งต่ำงจำกพระอริยบุคคล เมื่อกระทบกับเวทนำ
ส่วนใดก็มักไม่หวั่นไหวไปตำม จิตจะตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขำเวทนำเป็นส่วนใหญ่  ในเวทนำ ๕ นี้ 
หำกสรุปลงเป็น ๓ คือ สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ อุเบกขำเวทนำ คือ สุขกับโสมนัส จัดเป็นสุขเวทนำ 
ทุกข์กับโทมนัส จัดเป็นทุกขเวทนำ ส่วนอุเบกขำเวทนำคงเดิม 
 
 

 
 



๕๐ 
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ฉักกะ หมวด ๖ 

จริต ๖ 

     ราคจริต   มีราคะเป็นปกติ 
     โทสจริต   มีโทสะเป็นปกติ 
     โมหจริต   มีโมหะเป็นปกติ 
     วิตักกจริต   มีวิตกเป็นปกติ 
     สัทธาจริต   มีศรัทธาเป็นปกติ 
     พุทธิจริต   มีความรู้เป็นปกติ 

    

อธิบาย 
 จริต แปลว่ำ ควำมประพฤติ หมำยถึง ควำมประพฤติคุ้นเคยซึ่งหนักไปทำงใดทำงหนึ่ง
อันเป็นปกติประจ ำอยู่ในสันดำน หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมำเป็นควำมชอบควำมเคยชิน 
เป็นลักษณะเด่นชัดในด้ำนนั้น ๆ  ควำมประพฤติหรือลักษณะนิสัย เรียกอีกอย่ำงว่ำ จริยำ  
ม ี๖ อย่ำง คือ 
 ๑. ราคจริต มีราคะเป็นปกติ หรือ มีรำคะเป็นเจ้ำเรือน หมำยถึงคนท่ีมีลักษณะ
นิสัยหนักไปทำงรำคะ รักสวยรักงำม ละมุนละไม ชอบควำมเอำอกเอำใจ ควำมอ่อนโยน 
หรือชอบเรื่องบันเทิงเจริญใจ แสดงออกให้เห็นในลักษณะต่ำงๆ เช่น มีอิริยำบถเรียบร้อย
สวยงำมท ำกำรงำนละเอียดประณีต นิยมรสอำหำรท่ีกลมกล่อม มักติดใจพอใจอย่ำงลึกซึ้ง 
ในส่ิงท่ีตนเกิดควำมรักควำมยินดี เป็นคนเจ้ำเล่ห์ โอ้อวด ถือตัว มีควำมต้องกำรทำงกำมและ
เกียรติมำก เช่น ต้องกำรเป็นใหญ่ให้คนยกย่องสรรเสริญ ไม่ค่อยสันโดษ มักโลเล พิถีพิถัน  
ในเรื่องอำหำร กำรแต่งตัว และกำรท ำงำน เป็นต้น คนราคจริต ควรแก้ด้วยกำรให้เจริญ 
อสุภกัมมัฏฐำน ๑๐ และกำยคตำสติ    
 ๒. โทสจริต มีโทสะเป็นปกติ หรือ มีโทสะเป็นเจ้ำเรือน หมำยถึงคนท่ีมีลักษณะ
นิสัยหนักไปทำงโทสะ ประพฤติหนักไปทำงใจร้อนหงุดหงิดรุนแรง ฉุนเฉียวโกรธง่ำย  
ชอบควำมรุนแรง ชอบกำรต่อสู้เอำชนะระรำนผู้อื่นด้วยก ำลัง อำจสังเกตได้จำกอิริยำบถท่ี
พรวดพรำดรีบร้อน กระด้ำง ท ำกำรงำนรวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ส ำรวม ชอบบริโภค
อำหำรรสจัด กินเร็ว มักโกรธง่ำย ลบหลู่คุณท่ำน ตีเสมอ และมักริษยำ คนโทสจริต ควรแก้
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ด้วยกำรให้เจริญกัมมัฏฐำน ประเภทวัณณกสิณ ๔ คือ นีลกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ 
โอทำตกสิณ และเจริญพรหมวิหำร ๔ คือ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ 
 ๓. โมหจริต มีโมหะเป็นปกติ หรือ มีโมหะเป็นเจ้ำเรือน หมำยถึงคนท่ีมีลักษณะ
นิสัยหนักไปทำงโมหะ ประพฤติหนักไปทำงเขลำ เหงำซึม ขี้หลงขี้ลืม เลื่อนลอยไปตำมกระแส
สังคม ขำดเหตุผล ชอบเรื่องไร้สำระ อำจสังเกตได้จำกอิริยำบถที่เซื่องซึมเหม่อลอย ท ำกิจกำร 
งำนหยำบ ไม่ถี่ถ้วน คั่งค้ำง ขำดควำมเรียบร้อย เอำดีไม่ค่อยได้ ไม่เลือกอำหำรกำรกิน อย่ำงไร 
ก็ได้ มักมีควำมเห็นคล้อยตำมคนอื่นง่ำยๆ ใครว่ำอย่ำงไร ก็ว่ำตำมเขำ มักชอบง่วงนอน ขี้สงสัย 
เข้ำใจอะไรยำก เป็นต้น คนโมหจริต ควรแก้ด้วยกำรให้เจริญอำนำปำนสติกัมมัฏฐำน หรือ
เพ่งกสิณ และพึงเสริมปัญญำด้วยกำรจัดให้มีกำรเรียน กำรไต่ถำม กำรฟังธรรม กำรสนทนำ
ธรรมตำมกำล หรือกำรให้อยู่กับครูอำจำรย์ 
 ๔. วิตักกจริต มีวิตกเป็นปกติ หรือ มีควำมวิตกเป็นเจ้ำเรือน หมำยถึงคนท่ีมี
ลักษณะนิสัยควำมประพฤติหนักไปทำงชอบครุ่นคิดวกวน นึกคิดฟุ้งซ่ำน ย้ ำคิดย้ ำท ำ ขำดควำม
มั่นใจในตนเอง ชอบวิตกกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่อง คิดตรึกตรองไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยแน่นอนอะไร
นัก เข้ำใจอะไรไม่ตลอดสำย อำจสังเกตได้จำกอิริยำบถท่ีเชื่องช้ำ คล้ำยพวกโมหจริต ท ำกำร
งำนจับจดไม่เป็นหลัก แต่เป็นคนช่ำงพูด อำหำรท่ีบริโภคไม่ค่อยพิถีพิถันมำกนัก อย่ำงไรก็ได้ 
มักเห็นตำมคล้อยตำมผู้คนหมู่มำก ประเภทพวกมำกลำกไป เป็นคนโลเลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ำย  
คนวิตักกจริต ควรแก้ด้วยกำรให้เจริญอำนำปำนสติกัมมัฏฐำน  
 ๕. สัทธาจริต มีศรัทธาเป็นปกติ หรือ มีควำมเชื่อง่ำยเป็นเจ้ำเรือน หมำยถึงคนท่ีมี
ลักษณะนิสัยมำกด้วยศรัทธำ ประพฤติหนักไปทำงถือมงคลตื่นข่ำว เชื่อง่ำยโดยปรำศจำก
เหตุผล ไว้ใจทุ่มเทใจให้ผู้อื่นได้ง่ำย ชอบเรื่องไสยศำสตร์หรืออ ำนำจลึกลับ สังเกตได้จำก
อิริยำบถท่ีแช่มช้อยละมุนละม่อม ท ำกำรงำนอะไรจะมีควำมเรียบร้อย ชอบสวยงำมแบบ
เรียบร้อย ชอบสวยงำมแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉำด ไม่โลดโผน ชอบอำหำรรสมัน มีจิตใจเบิกบำน
ในเรื่องท่ีเป็นกุศล แต่ไม่ชอบโอ้อวด คนสัทธาจริต ควรแก้ด้วยกำรให้เจริญกัมมัฏฐำน
ประเภทอนุสสติ ๖ ประกำร คือ พุทธำนุสสติ ธัมมำนุสสติ  สังฆำนุสสติ สีลำนุสสติ  
จำคำนุสสติ และเทวตำนุสสติ นอกจำกนี้ พึงชักน ำไปในสิ่งท่ีควรแก่ควำมเลื่อมใสและควำม
เช่ือท่ีมีเหตุผล    
 ๖. พุทธิจริต มีความรู้เป็นปกติ มีพุทธิปัญญำเป็นเจ้ำเรือนหมำยถึงคนท่ีมีลักษณะ
นิสัยควำมประพฤติหนักไปทำงใช้ควำมคิดพิจำรณำและมองไปตำมควำมจริง มีปัญญำ 
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เฉียบแหลม ว่องไว ได้ยินได้ฟังอะไรมักจ ำได้เร็ว อำจสังเกตได้จำกอิริยำบถท่ีว่องไวและเรียบร้อย 
ท ำกิจกำรงำนอะไรมักเป็นประโยชน์ ท ำได้เรียบร้อยสวยงำมมีระเบียบ ชอบบริโภคอำหำร  
รสไม่จัด มองอะไรด้วยควำมพินิจพิเครำะห์ คนพุทธิจริต ควรแก้ด้วยกำรให้เจริญกัมมัฏฐำน 
๔ ประกำร คือ มรณัสสติ อุปสมำนุสสติ อำหำเรปฏิกูลสัญญำ และจตุธำตุววัตถำน นอกจำกนี้ 
พึงส่งเสริมแนะน ำให้ใช้ควำมคิดพิจำรณำสภำวธรรมและสิ่งดีงำมท่ีให้เจริญปัญญำ   
 จริตหรือจริยำ ๖ อย่ำงนี้ ในบุคคลคนเดียว แม้จะเป็นผู้มีลักษณะเด่นไปในจริตใด
จริตหนึ่งดังกล่ำวมำ แต่บำงครั้งอำจมีจริตระคนกันเกิดขึ้นพร้อมกันหลำยจริตก็มี เช่น  
ในกรณีเมื่อผู้น้อยไม่ได้สิ่งท่ีตนปรำรถนำจึงโกรธนินทำผู้ใหญ่ เช่นนี้ท่ำนว่ำมีท้ังรำคจริต 
โทสจริต และโมหจริตระคนกัน 
 

ธรรมคุณ ๖ 

   สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว 
   สนฺทิฏฐ ิโก    อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง 
   อกาลิโก    ไม่ประกอบด้วยกาล 
   เอหิปสฺสิโก    ควรเรียกให้มาด ู
   โอปนยิโก    ควรน้อมเข้ามา 
   ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ  อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 

      

อธิบาย 
 ธรรมคุณ แปลว่ำ คุณของพระธรรม หมำยถึง ค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำท่ีบุคคล 
ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว จะได้ผลคือควำมดี เพรำะพระธรรมมีควำมดีรอบด้ำน โดยสมควรแก่ 
กำรปฏิบัติที่เรียกว่ำ ธัมมำนุธัมมปฏิบัติ คุณของพระธรรมท่ำนจ ำแนกไว้ ๖ ประกำร คือ 
 ๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสดีแล้ว มีอธิบำยว่ำ  
พระธรรม ในท่ีนี้มุ่งถึงพระสัทธรรม ๒ ประกำร (ในจ ำนวนพระสัทธรรม ๓) คือปริยัติ กับ 
ปฏิเวธ โดยปริยัติ หมำยถึงพระพุทธพจน์ท่ีพระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนซึ่งได้รับกำรประมวลไว้
ในพระไตรปิฎก เป็นพระด ำรัสท่ีตรัสไม่วิปริต คือตรัสไว้เป็นควำมจริงแท้ เพรำะแสดงข้อ
ปฏิบัติโดยล ำดับกัน ท่ีเรียกว่ำงำมหรือไพเรำะในเบื้องต้น ท่ำมกลำง และท่ีสุด พร้อมท้ังอรรถ



๕๓ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

. 

. 

พร้อมท้ังพยัญชนะ ประกำศพรหมจรรย์ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง  ส่วนปฏิเวธ หมำยถึงผลท่ี
เกิดจำกน ำปริยัติมำปฏิบัติเป็นปฏิปทำ ท่ีสอดคล้องกับพระนิพพำนอันเป็นจุดหมำยสูงสุด 
ด้วยเหตุนี้ พระธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำจึงได้ชื่อว่ำตรัสไว้ดีแล้ว (ตั้งแต่พระคุณบทว่ำ 
สนฺทิฏฐ ิโก เป็นต้นไป จนถึง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ท่ำนเน้นอธิบำยเป็นปฏิเวธ
สัทธรรมอย่ำงเดียว)  
 ๒. สนฺทิฏฐิโก อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง หมำยควำมว่ำ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ 
ผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตำมค ำของผู้อื่น คือผู้อื่นหำได้มำเห็นตำมรู้ตำม
ด้วยไม่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ผู้นั้นไม่บรรลุ แม้ผู้อื่นจะบอก ก็เห็นไม่ได้ 
 ๓. อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกำล หมำยควำมว่ำ ไม่ขึ้นกับกำลเวลำ พร้อมเมื่อใด
บรรลุได้ทันที บรรลุเมื่อใด เห็นผลได้ทันที หรือให้ผลในล ำดับแห่งกำลบรรลุ คือให้ผลทุกๆ
ฤดูกำล ซึ่งไม่เหมือนผลไม้ต่ำงๆ ท่ีให้ผลตำมฤดูกำล คือออกผลเป็นบำงครั้งบำงครำวเท่ำนั้น 
อีกนัยหนึ่ง เป็นจริงอยู่อย่ำงไร ก็เป็นอย่ำงนั้น ไม่จ ำกัดด้วยกำลเวลำ จึงสรุปว่ำพระธรรม 
ค ำสอนในพระพุทธศำสนำทันสมัยตลอดกำล 
 ๔. เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มำดู หมำยควำมว่ำ เชิญชวนให้มำชมและพิสูจน์ หรือ 
ท้ำทำยต่อกำรตรวจสอบ เพรำะเป็นของจริงและดีจริง อนึ่ง พระธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์ดุจ
ของประหลำดทีค่วรป่ำวร้องกันมำดูมำชม 
 ๕. โอปนยิโก ควรน้อมเข้ำมำ หมำยควำมว่ำ ควรน้อมเข้ำมำไว้ในใจ หรือน้อมใจ
เข้ำไปให้ถึง ด้วยกำรปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจ หรือให้ใจบรรลุถึงอย่ำงนี้ กล่ำวคือเชิญชวนให้
ทดลองปฏิบัติดู อีกนัยหนึ่ง หมำยถึงเป็นสิ่งท่ีน ำผู้ปฏิบัติให้เข้ำไปถึงที่หมำยคือพระนิพพำน 
 ๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญูพึงรู้เฉพำะตน หมำยควำมว่ำ ผู้ใดได้บรรลุ 
ผู้นั้นย่อมรู้แจ้งเฉพำะตน อันผู้อื่นไม่พลอยมำตำมรู้ตำมเห็นด้วยได้ กล่ำวคือ เป็นวิสัยของ
วิญญูชนหรือบัณฑิตจะพึงรู้ได้ เป็นของจ ำเพำะตน ต้องท ำคือปฏิบัติเอง จึงเสวยได้เฉพำะตัว
ท ำให้กันไม่ได้ แย่งชิงแบ่งปันกันไม่ได้ และรู้ได้ประจักษ์ในใจของตนนี้เท่ำนั้น 
 พระธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ เป็นธรรมท่ีพระองค์ตรัสหรือแสดงไว้ดีแล้วนั้น 
ท้ังปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ทนต่อกำรเพ่งพิสูจน์ ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นได้เอง ไม่มีเงื่อนเวลำ ปฏิบัติ 
เวลำใดได้ผลเวลำนั้น จึงควรชักชวนกันมำพิสูจน์มำปฏิบัติ  เป็นกำรรู้เฉพำะตัวของผู้ปฏิบัติ  
เปรียบเหมือนผู้ลิ้มรสอำหำร ย่อมรู้รสของอำหำรนั้นเอง โดยไม่ต้องมีผู้ใดมำบอก ฉะนั้น 



๕๔ 
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สัตตกะ หมวด ๗ 

อปริหานิยธรรม ๗ 
(สําหรับคฤหัสถ์) 

 

๑.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หมั่นประชุมกันมาก 
๒.  เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก 
๓.  ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่เพิกถอนหรือยกเลิกสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 

ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมเนียมเก่าตามที่บรรพบุรุษบัญญัติไว้แล้ว 
๔.  สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ผู้ใหญ่ทั้งหลาย สําคัญถ้อยคําของท่านเหล่านั้น 
 ว่าเป็นถ้อยคําที่ต้องเชื่อฟัง 
๕.  ไม่ข่มขืนบังคับสตรีในตระกูล และกุมารีในตระกูลให้อยู่ร่วมด้วย  
๖.  สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาวเมืองทั้งหลายทั้งภายในภายนอก 

ไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทําแก่เจติยสถานเหล่านั้น 
๗.  ถวายอารักขา คุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดี                    
 ธรรม ๗ อย่างนี้ มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลย มีแต่ความเจริญอย่างเดียว 

 

อธิบาย 
 อปริหานิยธรรม แปลว่ำ ธรรมไม่เป็นท่ีตั้งแห่งควำมเสื่อม หมำยถึง คนท่ีอยู่รวมกัน
เป็นจ ำนวนมำก จ ำต้องมีกฎระเบียบปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน ไม่ประพฤตินอกกฎระเบียบ
ท่ีมีอยู่ ไม่ท ำอะไรตำมอ ำเภอใจ เพื่อให้เกิดควำมสำมัคคี และมีแต่ควำมเจริญ มี ๗ อย่ำง คือ  

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หมั่นประชุมกันมาก  หมำยควำมว่ำ ตำมธรรมดำ
คนเรำต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ จะอยู่ตำมล ำพังไม่ได้ จึงเรียกว่ำ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  
หมู่คณะจะเจริญอยู่ได้ก็เพรำะอำศัยกันและกัน ไปมำหำสู่กัน มีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
จะรู้ท่ัวถึงกัน หรือมีกิจท่ีจะต้องกระท ำร่วมกันเกิดขึ้น ผู้เป็นหัวหน้ำ หรือเป็นใหญ่ ในหมู่จะต้อง
เรียกประชุมปรึกษำหำรือกัน เพื่อควำมเจริญพร้อมเพรียงของหมู่ ต้องหมั่นเข้ำประชุมและ
ประชุมกันบ่อยๆ ตำมวำระท่ีถูกเรียกประชุม จะได้มีควำมเข้ำใจตรงกัน ไม่ขัดแย้งกัน 



๕๕ 
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๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก
หมำยถึง ในกำรประชุม ต้องมีกำรก ำหนดเวลำ ทุกคนต้องปฏิบัติตรงต่อเวลำ ไม่ใช่ต่ำงคน
ต่ำงเข้ำออกตำมควำมพอใจของตน ซึ่งเป็นกำรเสียระเบียบ เสียมรรยำท อำจท ำให้เวลำ
คลำดเคลื่อนจนเสียประโยชน์ และอำจมีโทษตำมมำด้วย  เมื่อเข้ำประชุมแล้ว มีมติอย่ำงไร  
ก็ต้องช่วยกันท ำกิจนั้นให้ส ำเร็จด้วยดี หมำยควำมว่ำ กิจกำรใดท่ีต้องร่วมกันท้ังก ำลังกำย 
ก ำลังวำจำ และก ำลังควำมคิด ก็ต้องร่วมกันท ำกิจนั้น ช่วยกันท ำ ช่วยกันพูด ช่วยกันคิด
ปรึกษำหำรือกัน ช่วยกันแก้ไขในสิ่งท่ีไม่ดีให้ดีขึ้น ส่งเสริมในสิ่งท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ดังธรรม
ภำษิตว่ำ  สพฺเพสํ  สงฺฆภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา. ควำมพร้อมเพรียงของชน 
ท้ังปวงผู้เป็นหมู่ ท ำควำมเจริญให้ส ำเร็จ 

๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้  ไม่เพิกถอนหรือยกเลิกสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 
หมำยถึง ข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีมีอยู่แล้ว ควรรักษำและพัฒนำให้ดี
ยิ่งขึ้นไป ไม่ควรยกเลิกเพิกถอน ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมเนียมเก่าตามที่บรรพบุรุษบัญญัติ
ไว้แล้ว หมำยถึง อปริหานิยธรรม หรือวัชชีธรรม นี้ เป็นของเก่ำ หมำยถึง กฎบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรลงอำญำแก่ผู้กระท ำผิดที่สืบต่อกันมำจนเป็นโบรำณรำชประเพณีอันดียิ่งของเจ้ำ
วัชชี เช่น ในกรณีมีผู้ต้องสงสัยว่ำมีพฤติกรรมเป็นโจร  พวกเจ้ำวัชชีจะไม่สั่งให้จับผู้นั้นไป
ลงโทษทันที แต่จะให้เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำสืบสวนดูให้แน่ก่อน เมื่อทรำบผลพิจำรณำว่ำ ผู้นั้น
ไม่ใช่โจร ก็จะสั่งให้ปล่อยทันที แต่หำกผลพิจำรณำว่ำเป็นโจร ก็จะไม่ตรัสค ำพูดใดๆ แต่จะส่ง
มอบให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับคดีควำมระดับสูงขึ้นไปพิจำรณำตำมล ำดับชั้นจนถึงระดับ
สูงสุด คือพวกเจ้ำวัชชีเอง ถ้ำปรำกฏว่ำ ผู้นั้นเป็นโจรจริง ก็จะให้อ่ำนคัมภีร์ประมวลกฎ
บัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดท่ีสืบทอดกันมำ (ปเวณีโปตถกะ) แล้วลงโทษผู้นั้นตำม
สมควรแก่ควำมผดิ 

๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้ใหญ่ทั้งหลาย หมำยถึง ผู้ใหญ่คือผู้เจริญด้วยวุฒิ
ภำวะท้ัง ๓ อย่ำง คือ (๑) วัยวุฒิ ผู้ท่ีมีอำยุมำก ล่วงกำลผ่ำนวัย เป็นบิดำมำรดำ หรือปูนบิดำ
มำรดำ (๒) คุณวุฒิ ผู้มีควำมรู้ ทรงคุณธรรม เช่น นักวิชำกำร พระภิกษุสงฆ์ (๓) ชาติวุฒิ ผู้ท่ี
เกิดในตระกูลสูง เช่น พระรำชำมหำกษัตริย์ 

และสําคัญถ้อยคําของท่านเหล่านั้นว่า เป็นถ้อยคําที่ต้องเชื่อฟัง  หมำยถึง  
ท่ำนผู้ใหญ่เหล่ำนั้น เป็นผู้มีประสบกำรณ์ มีควำมรอบรู้ และมีคุณธรรม เช่น ผู้มีอำยุมำก 



๕๖ 
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ผ่ำนชีวิตมำนำน รู้เห็นท้ังควำมเสื่อมและควำมเจริญ ท้ังทุกข์และสุข ผู้มีควำมรู้รอบด้ำน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีแต่ควำมปรำรถนำดีท่ีจะช่วยให้คนในสังคมมีควำมสุขควำม
เจริญก้ำวหน้ำ พระรำชำมหำกษัตริย์ เป็นผู้ปกครองประเทศชำติ ก็เพื่อประโยชน์สุขของไพร่ฟ้ำ
ประชำรำษฎร์ ค ำพูดของท่ำนเหล่ำนั้นล้วนแต่มีประโยชน์ควรใส่ใจน ำไปปฏิบัติ  ในท่ีนี้ หมำยถึง 
ต้องเคำรพ นับถือ และปฏิบัติตำมค ำตักเตือนสั่งสอนของท่ำนผู้ใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้ำ ไม่ฝ่ำฝืน
ถ้อยค ำของท่ำน                          

๕. ไม่ข่มขืนบังคับสตรีในตระกูล และกุมารีในตระกูลให้อยู่ร่วมด้วย  หมำยถึง  
ไม่บังคับขู่เข็ญผู้หญิงท่ีไม่ยินยอมพร้อมใจจะเป็นภรรยำตน ตลอดถึงปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ใน 
สทำรสันโดษ และไม่บังคับบุตรีของตนให้ไปสู่ตระกูลอื่น ในเมื่อบุตรีไม่เต็มใจ                          

๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถานของชาวเมืองทั้งหลายทั้งภายใน
ภายนอก หมำยถึง เจติยสถำนอันเป็นสถำนท่ีสถิตของอมนุษย์ คือ ยักษ์ ซึ่งพวกเจ้ำวัชชีสร้ำง
ไว้อย่ำงวิจิตรสวยงำม เป็นเจติยสถำนประจ ำแคว้นท่ีพิชิตชัยได้ อำจคล้ำยกับศำลเจ้ำหลัก
เมืองหรือศำลเจ้ำประจ ำเมืองในประเทศไทย เป็นต้น ไม่มีใครดูหมิ่นเหยียดหยำม และ  
ไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทําแก่เจติยสถานเหล่านั้น   หมำยถึง  
ธรรมเนียมเคยท ำมำอย่ำงไร ก็ให้ท ำไปอย่ำงนั้น . 

๗. ถวายอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็น
อย่างดี  หมำยถึง ให้กำรปกป้องคุ้มครองผู้ทรงศีล นักบวช นักพรต ให้ได้อยู่ในพื้นท่ีท่ีตน
รับผิดชอบอย่ำงสะดวกสบำย ให้กำรเคำรพนับถือแก่ผู้ทรงศีลเหล่ำนั้น เพรำะเห็นว่ำท่ำน
เหล่ำนั้นเป็นเนื้อนำบุญของตน และมีควำมคิดว่ำ  ขอให้ผู้ทรงศีล นักบวช นักพรตท้ังหลำย
มำสู่บ้ำนเมืองของตน และท่ีมำแล้วก็ขอให้อยู่อย่ำงมีควำมสุข 

 อปริหำนิยธรรม ๗ ประกำรนี้ มีในหมู่คณะใด หมู่คณะนั้น มีแต่ควำมเจริญอย่ำงเดียว 
ไม่มีควำมเสื่อมเลย  พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ตรัสแก่พวกเจ้ำลิจฉวีเป็นหลักสำมัคคีธรรม   
จึงท ำให้แคว้นวัชชีมีควำมมั่นคงอยู่เป็นเวลำนำน  หำกผู้หวังควำมเจริญของหมู่คณะและ
สังคมท่ีตนอยู่อำศัย ควรร่วมมือร่วมใจกันท ำกิจท่ีควรท ำ หมั่นประชุมปรึกษำหำรือกันพร้อม
เพรียงกัน  
  



๕๗ 
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อัฏฐกะ  หมวด  ๘ 
มรรคมีองค ์๘ 

๑. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาความเห็นชอบ ได้แก่ เห็นอริยสัจ ๔ 
๒. สัมมาสังกปัปะ ความดําริชอบ ได้แก่ ดําริในการออกจากกาม  ดําริในการ- 

 ไม่พยาบาท  ดําริในการไม่เบียดเบียน  จัดเป็นกุศลวิตก ๓ 
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔ 
๔. สัมมากัมมันตะ   การงานชอบ  ได้แก่ กายสุจริต ๓ 
๕. สัมมาอาชีวะ       เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมจิฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 
๖. สัมมาวายามะ     เพียรชอบ หรือ พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สมัมัปปธาน 

คือ ความเพียร ๔ อย่าง 
๗. สัมมาสติ            ระลึกชอบ ได้แก่ ระลึกในสติปัฏฐานทั้ง ๔ 
๘. สัมมาสมาธิ       ตั้งใจมั่นชอบ ได้แก่ เจริญฌานทั้ง ๔   

    

 
อธิบาย 
 มรรค  แปลว่ำ ทำง หมำยถึง ข้อปฏิบัติ มรรคมีองค์ ๘ เรียกเต็มว่ำ “อริย-
อัฏฐังคิกมรรค” แปลว่ำ ทำงมีองค์ ๘ ประกำรอันประเสริฐ  เป็นอริยสัจข้อท่ี ๔ และได้ชื่อ
ว่ำ มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่ำ ทำงสำยกลำง เพรำะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีท่ีจะน ำไปสู่จุดหมำย
แห่งควำมหลุดพ้น เป็นอิสระ ดับทุกข์ ไม่ติดข้องในท่ีสุดโต่ง ๒ อย่ำง คือ กามสุขัลลิกานุโยค 
ประพฤติตนหมกมุ่นอยู่ในกำมคุณ และ อัตตกิลมถานุโยค ประพฤติทรมำนตนให้ล ำบำก  
แล้วปฏิบัติในทำงสำยกลำง ๘ ประกำร ดังนี้ 

  ๑. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาความเห็นชอบ ได้แก่ เห็นอริยสัจ ๔ หมำยควำมว่ำ ปัญญำท่ี
รู้เห็นถูกต้องซึ่งควำมจริงท่ีเท่ียงแท้ไม่แปรผัน สัมมำทิฏฐิ มี ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับโลกิยะ 
ได้แก่ ควำมเห็นถูกต้องตำมคลองธรรม คือเห็นว่ำ บุญบำปมีจริง ผลแห่งทำนท่ีให้มีจริง เป็นต้น 
(๒) ระดับโลกุตระ ได้แก่ ควำมเห็นถูกต้องตำมควำมเป็นจริง คือ ปัญญำเห็นชอบในอริยสัจ ๔ 
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เห็นไตรลักษณ์ เห็นปฏิจจสมุปบำท เป็นต้น 



๕๘ 
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  ๒. สัมมาสังกปัปะ ความดําริชอบ มี  ๓ อย่ำง คือ  
  ๑)  ด ำริออกจำกกำม คือ ท ำใจไม่ให้หมกมุ่นด้วยกิเลสกำม ได้แก่ รำคะ ควำม
ก ำหนัดยินดี โลภะ ควำมอยำกได้ อิสสำ ควำมริษยำ หรือควำมหึง อรติ ควำมไม่ยินดี 
อสันตุฏฐิ  ควำมไม่สันโดษ เป็นต้น. และไม่ตกอยู่ในอ ำนำจของวัตถุกำม ได้แก่ กำมคุณ ๕ 
คือ รูป เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ อันเป็นท่ีน่ำปรำรถนำน่ำพอใจ 
  ๒) ด ำริในอันไม่พยำบำท คือ คิดแผ่เมตตำปรำรถนำควำมสุขไปในผู้อื่น 
  ๓)  ด ำริในอันไม่เบียดเบียน คือ คิดแผ่กรุณำช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
  ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเว้นจำกวจีทุจริต ๔ ได้แก่ เว้นจำกกำรพูดเท็จ  
พูดส่อเสียด พูดค ำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ  
  ๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือเว้นจำกกำยทุจริต ๓ ได้แก่ เว้นจำกฆ่ำสัตว์  
ลักทรัพย์  และประพฤติผิดในกำม 
 ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ เว้นจำกเลี้ยงชีวิตโดยทำงท่ีผิด ได้แก่ เว้นจำก
แสวงหำปัจจัย ๔ มำเลี้ยงชีวิตในทำงท่ีผิดกฎหมำย เช่น ค้ำขำยมนุษย์ ค้ำขำยยำพิษ ค้ำขำย
น้ ำเมำ ค้ำขำยยำเสพติด  ค้ำขำยสัตว์เป็นส ำหรับฆ่ำ ลัก ฉ้อ ฉก ชิง จี้ ปล้น เป็นต้น 
       ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียร ๔ อย่ำง ได้แก่ ๑) สังวรปธำน เพียรระวังไม่ให้
บำปเกิดขึ้นในสันดำน ๒) ปหำนปธำน เพียรละบำปท่ีเกิดขึ้นแล้ว ๓) ภำวนำปธำน เพียรให้
กุศลเกิดขึ้นในจิตสันดำน  ๔) อนุรักขนำปธำน เพียรรักษำกุศลท่ีเกิดแล้วไม่ให้เสื่อม 
  ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือระลึกในสติปัฏฐำน ท้ัง ๔ ได้แก่ ๑) กำยำนุปัสสนำ  
สติก ำหนดพิจำรณำกำยเป็นอำรมณ์ ๒) เวทนำนุปัสสนำ สติก ำหนดพิจำรณำเวทนำ คือ  
สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นอำรมณ์ ๓) จิตตำนุปัสสนำ สติก ำหนดพิจำรณำใจท่ีเศร้ำหมอง
หรือผ่องแผ้วเป็นอำรมณ์ ๔) ธรรมำนุปัสสนำ สติก ำหนดพิจำรณำธรรมท่ีเป็นกุศลหรืออกุศล
เป็นอำรมณ์ 
       ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ คือเจริญฌำนท้ัง ๔ หมำยควำมว่ำ ตั้งใจไว้ในรูปธรรม
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งท่ีเป็นอำรมณ์ของสมถะ เพ่งอำรมณ์จนใจแน่แน่วเป็นอัปปนำสมำธิ เรียกว่ำ 
ฌาน ดังนี้ 
   ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ มีองค์ ๕ คือ วิตก ควำมตรึก  วิจาร ควำมตรองท่ีเป็นกุศล  
ปีติ ควำมอิ่มใจ   สุข  ควำมสบำยใจอันเกิดแต่วิเวก  เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่ง  



๕๙ 
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       ทุติยฌาน  ฌานที่ ๒ มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตำ 
       ตติยฌาน  ฌานที่ ๓ มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตำ 
       จตุตถฌาน ฌานที่ ๔ มีองค์ ๒ คือ อุเบกขำ เอกัคคตำ   
          มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทำงด ำเนินให้ถึงควำมดับทุกข์ เป็นหนึ่งข้อในอริยสัจ ๔ 
จัดเป็นไตรสิกขำ (สิกขำ ๓ ) คือ ศีลสิกขำ จิตตสิกขำ ปัญญำสิกขำ ดังนี้ 
             สัมมำวำจำ, สัมมำกัมมันตะ และ สัมมำอำชีวะ  จัดเป็น สีลสิกขำ 
 สัมมำวำยำมะ, สัมมำสติ และ สัมมำสมำธิ จัดเป็น จิตตสิกขำ 
              สัมมำทิฏฐิ และ สัมมำสังกัปปะ จัดเป็น ปัญญำสิกขำ  
 
 

นวกะ  หมวด  ๙ 

พุทธคุณ  ๙ 

 อิติปิ  โส  ภควา   แม้เพรำะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น 
 ๑. อรหํ   เป็นพระอรหันต์ 
 ๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ   เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
 ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ 
 ๔. สุคโต   เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว 
 ๕. โลกวิท ู   เป็นผู้รู้แจ้งโลก 
 ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมมฺสารถิ เป็นสำรถีแห่งบุรุษพึงฝึกได้ ไม่มีบุรุษอื่น 
    ยิ่งไปกว่ำ 
  ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  เป็นศำสดำ คือครู ของเทวดำและมนุษย ์
     ท้ังหลำย 
 ๘. พุทฺโธ   เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนแล้ว 
  ๙. ภควา   เป็นผู้มีโชค 
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อธิบาย 
 พุทธคุณ แปลว่ำ คุณของพระพุทธเจ้ำ หมำยถึง พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้รับกำรยก
ย่องสรรเสริญจำก มนุษย์ เทวดำ มำร พรหม ด้วยพระคุณ ๙ ประกำร เรียกว่ำ นวำรหำทิคุณ 
หรือนวหรคุณ แปลว่ำ คุณของพระพุทธเจ้ำ ๙ ประกำร มี อรห  เป็นต้น แปลว่ำ คุณของ
พระพุทธเจ้ำผู้เป็นพระอรหันต์ ๙ ประกำร ดังนี้ 
 บทว่ำ  อรหํ ทรงเป็นพระอรหันต์  คือ เป็นผู้ไกลจำกกิเลสและบำปธรรม เป็นผู้หัก
เสียได้ ซึ่งซี่ก ำแห่งสังสำรจักร ได้แก่ อวิชชำ ตัณหำ อุปำทำน กรรม, เป็นผู้ควรแก่ทักษิณำทำน 
และเป็นผู้ไม่มีควำมลับในกำรกระท ำควำมชั่ว สรุปค ำว่ำ  อรห ํมีควำมหมำย ๕ ประกำร คือ 
 ๑)  เป็นผู้ไกลจำกกิเลสและบำปธรรมโดยสิ้นเชิง กล่ำวคือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
 ๒)  ท ำลำยข้ำศึก คือกิเลสได้หมดสิ้น 
 ๓)  เป็นผู้หักเสียได้ซึ่งซี่ก ำแห่งสังสำรจักรท่ีท ำให้เวียนว่ำย ตำย เกิด 
 ๔)  เป็นผู้ควรแนะน ำส่ังสอนเขำ ควรรับควำมเคำรพนับถือ  
 และควรรับทักษิณำทำน 
 ๕)  เป็นผู้ไม่มีควำมลับในกำรท ำบำป                      
 บทว่ำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง คือตรัสรู้อริยสัจ ๔  
(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเป็นครูในกำรตรัสรู้                                   
 บทว่ำ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ คือ วิชชำ ๓, วิชชำ 
๘ และจรณะ  ๑๕  กล่ำวคือ พระพุทธองค์เป็นผู้ได้บรรลุวิชชำด้วย เป็นผู้แรกท่ีรู้จักทำง
เคร่ืองบรรลุวิชชำนั้นด้วย                                                                      

วิชชา  ๓ 

 ๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลึกชำติหนหลังได้ว่ำเคยเกิดมำแล้วกี่ชำติเป็นอะไร
มำบ้ำงเป็นต้น 
 ๒. จุตูปปาตญาณ  รู้เห็นกำรเกิด และกำรตำย ตำมอ ำนำจกรรมของเหล่ำสัตว์ท่ี
เรียกว่ำ ตำทิพย์                                                                          
 ๓. อาสวักขยญาณ  รู้แจ้ง เห็นจริงในอริยสัจ โดยก ำจัดกำมภพและอวิชชำได้  
  



๖๑ 
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วิชชา  ๘ 
 ๑. วิปัสสนำญำณ ปัญญำที่พิจำรณำเห็น รูป นำม คือ ขันธ์ ๕ เป็นส่วนๆ ต่ำงอำศัยกัน                                                                               

๒. มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทำงใจ เช่น เนรมิตกำยได้หลำกหลำยอย่ำง เป็นต้น   
๓. อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิได้ เช่น เหำะเหินเดินอำกำศได้  เดินบนน้ ำได้ ด ำลงไปใน 
 แผ่นดินได ้เป็นต้น 

            ๔. ทิพพโสต หูทิพย์ คือฟังเสียงอยู่ท่ีไกลแสนไกลได้ยนิ 
๕. เจโตปริยญำณ ก ำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ เช่น รู้ควำมคิดคนอื่นว่ำคิดอย่ำงไร                                  
๖. ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ ระลึกชำติของตนได้ว่ำ ในอดีตชำติเคยเกิดมำแล้ว 

อย่ำงไร                                        
๗. ทิพพจักขุ ตำทิพย์ เห็นกำรเกิดกำรตำยของเหล่ำสัตว์ว่ำเกิดมำนี้เพรำะได้ท ำ 

กรรมอะไรมำเป็นต้น 
๘. อำสวักขยญำณ รู้จักท ำอำสวะให้สิ้นไปไม่มีเหลือ 

  จรณะ  ๑๕ 

 ๑. สีลสัมปทำ                  ถึงพร้อมด้วยศีล 
 ๒. อินทรียสังวร             ส ำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย  ใจ 
 ๓. โภชเน  มัตตัญญุตำ   รู้จักประมำณในโภชนำหำร 
 ๔.  ชำคริยำนุโยค            ประกอบควำมเพียรของผู้ตื่นอยู่เป็นนิตย์ 
 ๕.  สัทธำ                     ควำมเชื่อประกอบด้วยปัญญำ 
 ๖.  หิริ                      ควำมละอำยแก่ใจในกำรกระท ำชั่ว 
 ๗.  โอตตัปปะ             ควำมเกรงกลัวต่อควำมชั่ว 
 ๘.  พำหุสัจจะ            ควำมเป็นผู้ศึกษำมำก 
 ๙.  วิริยะ                   ควำมเพียร กล้ำหำญ บำกบั่น 
 ๑๐. สติ                   ควำมระลึกได้ ไม่ประมำท 
 ๑๑. ปัญญำ              ควำมรอบรู้ในสังขำรท้ังปวง 
 ๑๒. ปฐมฌำน ฌำนท่ี ๑ มีวิตก  วิจำร  ปีติ  สุข  เอกัคคตำ 
 ๑๓. ทุติยฌำน  ฌำนท่ี ๒ ละวิตก วิจำร  เหลือ ปีติ  สุข  เอกัคคตำ 
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 ๑๔. ตติยฌำน ฌำนท่ี ๓ ละปีติ  เหลือ สุข กับเอกัคคตำ 
 ๑๕. จตุตถฌำน ฌำนท่ี ๔ อุเบกขำ กับเอกัคคตำ 
 บทว่ำ  สุคโต เสด็จไปดีแล้ว คือไม่ข้องแวะหวนกลับมำสู่กิเลสอีก เสด็จไปในท่ีใด  
ยังประโยชน์ให้ส ำเร็จแก่มหำชนในท่ีนั้น เสด็จมำสู่โลกนี้ ได้ประดิษฐำนพระพุทธศำสนำไว้
เพ่ือประโยชน์ แก่ประชำชนแล้วจึงปรินิพพำน โดยสรุป คือ                                    
 ๑.  เสด็จด ำเนินตำมอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทำงท่ีดี 
 ๒.  เสด็จไปสู่พระนิพพำน อันเป็นสภำวะที่ดียิ่ง 
 ๓.  เสด็จไปดีแล้ว เพรำะทรงละกิเลสได้ โดยสิ้นเชิง 
 ๔. เสด็จไปปลอดภัยดี เพรำะเสด็จไปสถำนท่ีใด ก็ทรงบ ำเพ็ญประโยชน์ใน
สถำนท่ีนั้น 
 บทว่ำ  โลกวิทู  เป็นผู้รู้แจ้งโลกท้ังปวง กล่ำวคือ (๑) สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์  
(๒) สังขำรโลก โลกคือสังขำร (๓) โอกำสโลก  โลกคือแผ่นดิน หรือดวงดำว ตลอดถึง 
โลกภำยในโลกภำยนอก เป็นต้น ซึ่งโลกดังกล่ำวนั้น สุดท้ำยย่อมแตกสลำยท ำลำยไป เพรำะ
เป็นไปตำมกฎธรรมดำหรือเงื่อนไขของธรรมชำติ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป     
        บทว่ำ  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้ฝึกบุรุษ (คน) ท่ียอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดเสมอ
เหมือน โดยใช้หลักไตรสิกขำ หมำยถึง พระองค์ทรงท ำหน้ำท่ีดุจนำยสำรถีผู้ฝึกฝนผู้ ท่ี 
สมควรฝึก ท่ีไม่ได้ฝึก ก็สมควรได้รับกำรฝึก ท้ังเทวดำ มนุษย์ อมนุษย์ โดยท่ัวหน้ำ  
ด้วยอุบำยแห่งกำรฝึกฝนต่ำงๆ ตำมสมควรแก่อัธยำศัยและบำรมีของแต่ละบุคคลได้อย่ำง
ยอดเย่ียม 
 บทว่ำ  สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  เป็นศำสดำของเทวดำและมนุษย์ท้ังหลำย คือเป็นครู
ของบุคคลท้ังชั้นสูงและชั้นต่ ำทุกจ ำพวก หมำยถึงพระองค์ทรงท ำหน้ำท่ีเป็นครูสั่งสอนบุคคล 
ทุกระดับชั้นด้วยพระมหำกรุณำ หวังให้ได้รับควำมรู้และประโยชน์ท่ีควรได้รับอย่ำงแท้จริง 
ท้ังประโยชน์ในโลกนี้  ประโยชน์ในโลกหน้ำ และประโยชน์อย่ำงสูงสุด คือพระนิพพำน  
อีกอย่ำงหนึ่ง พระองค์เป็นดุจหัวหน้ำ มีปรีชำสำมำรถพำบริวำรคือหมู่สัตว์ทุกระดับข้ำม 
ทำงกันดำร คือทุกข์ในกำรเวียนว่ำย ตำย เกิด ให้ลุถึงทำงอันเกษมได้ 
 บทว่ำ  พุทฺโธ  เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน คือ รู้แจ้งในสัตว์และสังขำร ตื่นจำกกิเลส   
ไม่หลับใหลไม่หลงงมงำยด้วยโมหะ ทรงรู้จักกำลเวลำ รู้จักฐำนะและอฐำนะ และเบิกบำน  
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คือไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เศร้ำหมอง เป็นผู้ทรงพระคุณเต็มท่ีและได้ทรงท ำพุทธกิจส ำเร็จแล้ว 
เพรำะทรงส ำเร็จเปน็พระพุทธเจ้ำ อย่ำงสมบูรณ์ เพรำะรู้สรรพสิ่งท่ีควรรู้ท้ังสิ้น และสอนผู้อื่น
ให้รู้ตำม 
 บทว่ำ ภควา  เป็นผู้มีโชค คือ จะทรงท ำกำรใดๆ ก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประกำร เป็น 
ผู้จ ำแนกแจกธรรม เป็นผู้ก ำจัดกิเลสและบำปธรรม เป็นผู้คบ คือส้องเสพอริยธรรมและ 
สันติธรรม เป็นต้น  สรุปว่ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ได้นำมว่ำ ภควำ อันเป็นเนมิตกนำมมี
ควำมหมำย ๖ ประกำร คือ 
 ๑) เป็นผู้มีโชค เช่น ทรงหวังพระสัมมำสัมโพธิญำณ ก็ได้สมหวัง ซึ่งเป็นผลมำจำก
พระบำรมีท่ีทรงบ ำเพ็ญมำ 
 ๒) เป็นผู้ท ำลำยสรรพกิเลส และมำรท้ังปวงลงได้อย่ำงรำบคำบ 
 ๓) ทรงมีภคธรรม ๖ ประกำร คือ (๑) ควำมมีอ ำนำจเหนือจิต (๒) ได้โลกุตรธรรม  
(๓) ทรงเกียรติยศปรำกฏขจรไกลไปในโลก (๔) พระสิริท่ีสง่ำงำมทุกส่วนชวนให้บันเทิงใจแก่ 
ผู้ขวนขวำยใคร่เห็น (๕) ควำมส ำเร็จประโยชน์ทุกอย่ำงตำมท่ีมุ่งหวัง (๖) ควำมเพียรชอบท่ี
เป็นเหตุให้ได้รับควำมเคำรพในโลกสำม 
 ๔) ทรงเป็นผู้จ ำแนกแจกธรรม คือ ทรงเป็นวิภัชชวำที ในกำรแสดงธรรม อย่ำง
ละเอียดวิจิตรพิสดำรหลำยแง่มุม 
 ๕) ทรงเสพอริยธรรม คือ ทรงยินดีอยู่ในอริยวิหำรธรรม คือ วิเวก วิโมกข์ และ 
อุตตริมนุสสธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ๖) ทรงคำย คือสลัดออกโดยละตัณหำในไตรภพได้แล้ว 

              

 คุณของพระพุทธเจ้ำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ มี ๒ คือ (๑.) อัตตสมบัติ พระคุณอันมีในส่วน
ของพระองค์ดังท่ีปรำกฏในบทพุทธคุณนั้นเอง (๒.) ปรหิตปฏิบัติ  คุณสมบัติท่ีพระองค์ทรง
เกื้อกูลต่อผู้อื่น ทรงบ ำเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ พรรษำ ก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อควำมสุขแก่
เทวดำและมนุษย์ท้ังหลำย  และเมื่อว่ำโดยลักษณะมี ๓ คือ (๑.) พระปัญญำคุณ ทรงตรัสรู้
อริยสัจ ๔  ทรงบรรลุวิชชำ ๓  วิชชำ ๘ เป็นต้น (๒.) พระบริสุทธิคุณ พระองค์ทรงเป็น 
พระอรหันต์ไกลจำกกิเลส (๓.) พระมหำกรุณำคุณ  พระองค์ทรงมีพระมหำกรุณำต่อมวล
มนุษยชำติและสัตว์โลกทุกประเภท  
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. 

สังฆคุณ ๙ 

ภควโต  สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
   ๑.  สุปฏิปนฺโน   เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 
   ๒.  อุชุปฏิปนฺโน  เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว 
   ๓.  ายปฏิปนฺโน  เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม 
   ๔.  สามีจิปฏิปนฺโน  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร 
  ยทิท ํ   นี้คือใคร 
 จตฺตาริ ปุริสยุคานิ  คู่แห่งบุรุษ  ๔ 
 อฏฐปุริสปุคฺคลา  บุรุษบุคคล  ๘ 
  เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ   นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
  ๕.  อาหุเนยฺโย   เป็นผู้ควรของคํานับ 
  ๖.  ปาหุเนยฺโย   เป็นผู้ควรของต้อนรับ 
 ๗.  ทกฺขิเณยฺโย   เป็นผู้ควรของทําบุญ 
  ๘.  อญฺชลิกรณีโย  เป็นผู้ควรทําอัญชลี  
     (ประนมมือไหว้) 
  ๙.  อนุตฺตรํ ปุญฺ กฺเขตฺต ํโลกสฺส เป็นนาบุญของโลก  
      ไม่มีนาบุญอื่นยิง่กว่า 

อธิบาย 
 สังฆคุณ  แปลว่ำ คุณของพระสงฆ์ หมำยควำมว่ำ ควำมดีท่ีมีอยู่ในพระสงฆ์สำวก
ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นอริยบุคคล คือ บุคคลผู้ปรำศจำกกิเลส
ดุจข้ำศึก ๔ คู่ ๘ ประเภท (คู่ ท่ี ๑ ผู้ด ำรงอยู่ในโสดำปัตติมรรค และในโสดำปัตติผล,  
คู่ท่ี ๒ ผู้ด ำรงอยู่ในสกทำคำมิมรรค  และในสกทำมิผล, คู่ท่ี ๓ ผู้ด ำรงอยู่ในอนำคำมิมรรค 
และในอนำคำมิผล, คู่ที่ ๔ ผู้ด ำรงอยู่ในอรหัตตมรรคและในอรหัตตผล) มี ๙ ประกำร ดังนี้ 
 บทว่ำ  สุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติดีแล้ว คือ ปฏิบัติตำมหลักมัชฌิมำปฏิปทำ ไม่ย่อหย่อน
เกินไป ไม่ตึงเครียดเกินไป ปฏิบัติไม่ถอยหลัง ปฏิบัติไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศำสดำ ปฏิบัติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศำสดำ ไม่คด ไม่โกง เป็นสัมมำปฏิบัติ ท่ำนหมำยเอำกำรปฏิบัติ
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ใน ๔ ลักษณะ คือ (๑) ปฏิบัติชอบตำมพระธรรมวินัย (๒) ปฏิบัติไม่ถอยกลับ คือไม่กลับมำ
ท ำควำมชั่วท่ีท่ำนละได้แล้ว (๓) ปฏิบัติไม่เป็นข้ำศึกต่อตนเองและบุคคลอื่น (๔) ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม คือ ก ำหนดรู้ธรรมท่ีควรรู้ ละธรรมท่ีควรละ ท ำให้แจ้งธรรมท่ีควรท ำให้แจ้ง 
และบ ำเพ็ญธรรมท่ีควรบ ำเพ็ญ 

บทว่ำ  อุชุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติตรงแล้ว  คือ ปฏิบัติไม่ลวงโลก ไม่มีมำยำสำไถย 
ประพฤติตรง ๆ  ต่อพระศำสดำและเพื่อนสำวกด้วยกัน ไม่อ ำพรำงควำมในใจ ปฏิบัติมุ่งต่อ
ควำมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น 

บทว่า  ายปฏิปนฺโน  ปฏิบัติเป็นธรรม  คือ ปฏิบัติถูกทำงเพื่อออกจำกทุกข์ เพื่อ
เญยยธรรม คือธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่พระนิพพำน ปฏิบัติมุ่งธรรมเป็นใหญ่ ถือควำมถูก 
เป็นประมำณ 

บทว่ำ  สามีจิปฏิปนฺโน  ปฏิบัติสมควร  คือ ปฏิบัติชอบยิ่ง เป็นท่ีน่ำนับถือ สมควร
ได้รับสำมีจิกรรม 

บทว่ำ  อาหุเนยฺโย  ผู้ควรแก่ของคํานับ  คือ ควรแก่เครื่องสักกำระอันเขำน ำมำถวำย 
น ำมำบูชำ จนถึงส ำนัก 

บทว่ำ  ปาหุเนยฺโย  ผู้ควรแก่ของต้อนรับ คือ เมื่อท่ำนไปสู่ท่ีใด เจ้ำของถิ่นไม่ละเลย
กำรต้อนรับ เพรำะเป็นผู้ปฏิบัติสมควรท่ีจะได้รับกำรต้อนรับ 

บทว่ำ  ทกฺขิเณยฺโย  ผู้ควรแก่ของทําบุญ คือ ท ำตนเป็นปฏิคำหกผู้สมควรรับ 
ไทยธรรม คือ ปัจจัย  ๔  อันทำยกพึงบริจำคให ้

บทว่ำ  อญฺชลิกรณีโย  ผู้ควรแก่การทําอัญชลี  คือ ประนมมือไหว้ เพรำะท่ำนมี
คุณงำมควำมดี  ควรท่ีสำธุชนจะพึงเคำรพกรำบไหว้ ซึ่งจะท ำให้ผู้กรำบไหว้เจริญด้วย 
พร ๔ ประกำร คือ อำยุ  วรรณะ สุข พละ 

บทว่ำ  อนุตฺตรํ  ปุญฺ กฺเขตฺตํ  โลกสฺส  เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  
คือ ท่ำนเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีล สมำธิ ปัญญำ เมื่อเป็นเช่นนี้ ทักษิณำทำนท่ีบริจำคให้ท่ำน จึงมี
ผลมำก มีอำนิสงส์มำก ดุจพื้นท่ีนำท่ีมีดินดี พืชท่ีหว่ำนลงไปย่อมผลิตผลอันไพบูลย์ 

สังฆคุณท้ัง ๙ บทนี้ เป็นลักษณะของพระอริยสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ แบ่งเป็น ๓ ตอน 
คือตอนต้น ๔ บท สรรเสริญกำรปฏิบัติตน ตอนกลำงได้แบ่งประเภทพระสงฆ์  คือ ๔ คู่  
๘ ประเภท  และตอนสุดท้ำยอีก ๕ บท คือ พระสงฆ์ผู้สมควรได้รับเครื่องสักกำรบูชำ สมควร
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แก่ของท่ีเขำน ำมำต้อนรับ สมควรแก่ไทยธรรมวัตถุ และสมควรแก่กำรท ำอัญชลีกรรมคือ
ประนมมือไหว้ นี้เป็นผลของกำรปฏิบัติอันจะพึงได้รับจำกทำยกทำยิกำ 

ทสกะ  หมวด  ๑๐ 
บารมี  ๑๐ 

 ๑.  ทาน การให้ การเสียสละ 
 ๒.  สีล  การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย 
 ๓.  เนกขัมมะ การออกบวช การปลีกตนออกจากกาม 
 ๔.  ปัญญา ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เข้าใจสภาวธรรมทั้งหลาย 

ตามความเป็นจริง  
 ๕.  วิริยะ ความเพียร ความแกล้วกล้า  ไม่เกรงกลัวอุปสรรค 

ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ทอดธรุะ 
๖.  ขันติ ความอดทนอดกลั้น สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตน 

ให้อยู่ในอํานาจเหตุผล  ไม่ลุอํานาจกิเลส 
๗.  สัจจะ ความสัตย์ความจริง มีความตั้งใจจริง คือ พูดจริง ทําจริง  

และจริงใจ 
๘.  อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น วางจุดมุ่งหมายไว้แน่นอน แล้วทําไปตามนั้น 

อย่างแน่วแน ่
๙.  เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดี มีจิตเกื้อกูลต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 

ให้มีสุขทั่วหน้ากัน 
๑๐. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปเพราะความรัก ความชัง 

ความหลง และความกลัว มีความเที่ยงธรรม 
         

อธิบาย 
บารมี  แปลว่า  คุณสมบัติ หรือปฏิปทาอันยวดยิ่ง หมำยถึง คุณธรรมท่ีประพฤติ

ปฏิบัติอย่ำงยิ่งยวด หรือควำมดีท่ีบ ำเพ็ญอย่ำงพิ เศษ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยอันสูงสุด หรือ
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ปฏิปทำส่งให้บรรลุถึงฝั่ง คือ นิพพำน ควำมเป็นพระพุทธเจ้ำ ควำมเป็นพระมหำสำวก 
เป็นต้น ต้องบ ำเพ็ญบำรมีมำท้ังนั้น พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทุกพระองค์ ได้ทรงบ ำเพ็ญมำตั้งแต่
ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ เมื่อบำรมีเหล่ำนี้เต็มแล้วจึงได้ตรัสรู้ 

๑. ทานบารมี  หมำยถึง บุคคลท่ีมีจิตใจประกอบด้วยควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ปรำรถนำท่ีจะสงเครำะห์อนุเครำะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นผู้สมควรแก่กำรสงเครำะห์อนุเครำะห์ 
อำจจะเป็นกำรสงเครำะห์ด้วยอำมิสสิ่งของท่ีควรให้ หรือสำมำรถจะให้ได้ ตลอดถึงแนะน ำ
พร่ ำสอนซึ่งจัดเป็นธรรมทำน 

๒. สีลบารมี  คือ เจตนำงดเว้นตำมสิกขำบทโดยวิธีสมำทำนคือรับจำกผู้อื่น เรียกว่ำ 
สมำทำนวิรัติบ้ำง  งดเว้นเมื่อวัตถุท่ีจะล่วงละเมิดศีลมำถึงเข้ำ เรียกว่ำ สัมปัตตวิรัติบ้ำง  
งดเว้นได้อย่ำงเด็ดขำด ไม่กระท ำควำมชั่วในจุดนั้น ๆ เรียกว่ำ สมุจเฉทวิรัติบ้ำง 

๓. เนกขัมมบารมี  เนกขัมมะ แปลว่ำ กำรออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ หมำยถึง
กำรหลีกออกจำกอำรมณ์อันชวนให้เกิดควำมก ำหนัด ขัดเคือง และลุ่มหลงมัวเมำ เป็นต้น 
จนถึงกำรออกบวช มุ่งหมำยท่ีจะขจัดโทษอันจะพึงเกิดขึ้นทำงกำย ทำงวำจำ ทำงใจของตน 

๔. ปัญญาบารมี  มีควำมรอบรู้ หมำยถึง กำรท่ีบุคคลรู้เหตุแห่งควำมเสื่อม เรียกว่ำ 
อปำยโกศล รู้เหตุแห่งควำมเจริญ เรียกว่ำอำยโกศล  รู้อุบำยวิธีกำรท่ีจะหลีกหนีทำงเสื่อมมำ
ด ำเนินในทำงเจริญ เรียกว่ำ อุปำยโกศล ปัญญำนี้ เป็นแสงสว่ำงน ำทำงชีวิตของบุคคล อำจ
เกดิขึ้นด้วยกำรประกอบ ด้วยกำรกระท ำให้บังเกิดขึ้นด้วยกำรฟัง ด้วยกำรพินิจพิจำรณำ และ
กำรลงมือประพฤติปฏิบัติ 

๕. วิริยบารมี ได้แก่ ควำมเพียรพยำยำมในกำรด ำรงชีวิต ประกอบกิจกำรงำนตำม
ภำระหน้ำท่ีของตน  และควำมเพียรพยำยำมเพ่ือจะละควำมชั่ว ประพฤติควำมดี มีจิตใจกล้ำ
แข็งพร้อมท่ีจะผจญต่อสู้กับอุปสรรคต่ำงๆ ไม่หวั่นไหว ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคเหล่ำนั้น 

๖. ขันติบารมี  ควำมอดทนอดกลั้น ควำมทนทำน จัดเป็น  ๓ คือ  
 ๑)   อดทนต่อปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ท่ีวิปริตแปรปรวนไป 
 ๒)   อดทนต่อทุกขเวทนำ ควำมเหนื่อยยำกล ำบำกท่ีเกิดขึ้นแก่ร่ำงกำย 
 ๓) อดทนต่ออำรมณ์ท้ังฝ่ำยท่ีน่ำปรำรถนำและฝ่ำยท่ีไม่น่ำปรำรถนำ อันตน
จะต้องประสบเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจ ำวัน 
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๗. สัจจบารมี  สัจจะคือควำมจริง ได้แก่ มีควำมจริงใจ ต้องกำรท่ีจะกระท ำสิ่งใด 
ท่ีเป็นควำมดีแล้ว ต้องท ำสิ่งนั้นให้ได้จริงๆ ไม่ทอดท้ิงหรือท้อถอย เมื่อยังไม่บรรลุเป้ำหมำย  
ท่ีตนได้ก ำหนดไว ้

๘. อธิษฐานบารมี  หมำยถึง ควำมตั้งใจมั่น หรือมีปณิธำนแน่วแน่ในอันท่ีจะ
กระท ำควำมดีละควำมชั่ว บำงครั้ง เรียกรวมกันว่ำ สัจจำธิษฐำน เป็นลักษณะของกำรตั้งใจ
จริงท่ีมั่นคงเพื่อให้ได้ผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

๙. เมตตาบารมี  หมำยถึง ควำมรักควำมปรำรถนำดีต่อบรรดำสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลำย 
โดยมีควำมต้องกำรจะเห็นบุคคลและสัตว์ท้ังหลำยด ำรงชีวิตอยู่ด้วยควำมปกติสุข ไม่ มีเวร  
ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เห็นว่ำ ทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมด 

๑๐. อุเบกขาบารมี  เป็นลักษณะของจิตท่ีหนักแน่นประกอบด้วยปัญญำ เข้ำใจใน
เหตุผลท้ังหลำยตำมควำมเป็นจริง ไม่เอนเอียงไปในฝ่ำยอคติ เช่น มีญำติพี่น้อง ประสบควำม
เดือดร้อนเพรำะกำรกระท ำของเขำ ก็วำงใจเป็นอุเบกขำ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ โดยคิดว่ำ สัตว์
ท้ังหลำยเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้ได้รับผลของกรรม เป็นต้น 

บำรมี  ๑๐  นี้ เรียงตำมท่ีได้ทรงบ ำเพ็ญในทสชำติชำดก ดังนี้ 
 ๑.  พระเตมีย์   บ ำเพ็ญเนกขัมมะ 
 ๒.  พระมหำชนก   บ ำเพ็ญวิริยะ 
 ๓.  พระสุวรรณสำม   บ ำเพ็ญเมตตำ 
 ๔.  พระเนมิรำช             บ ำเพ็ญอธิษฐำน 
 ๕.  พระมโหสถ             บ ำเพ็ญปัญญำ 
 ๖.  พระภูริทัต                บ ำเพ็ญศีล 
 ๗.  พระจันทกุมำร           บ ำเพ็ญขันติ 
 ๘.  พระนำรทะ              บ ำเพ็ญอุเบกขำ 
 ๙.  พระวิธูร                 บ ำเพ็ญสัจจะ 
 ๑๐.  พระเวสสันดร         บ ำเพ็ญทำน 

 บำรมี  ๑๐  นี้ บำงแห่งเรียก พุทธกำรกธรรม แปลว่ำ ธรรมท่ีท ำให้เป็นพระพุทธเจ้ำ 
ถ้ำจะบ ำเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ ต้องให้ครบ ๓ ชั้น ยกทำนบำรมีเป็นตัวอย่ำง เช่น 
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๑)  บำรมี  เป็นบำรมีสำมัญ เช่น ให้ทรัพย์สินเงินทองสมบัติภำยนอก เพื่อเกื้อกูล
หรือเปลื้องทุกข์ผู้อื่น 

๒)  อุปบำรมี  เป็นบำรมีระดับใกล้ หรือระดับกลำง เช่น กำรเสียสละอวัยวะแห่ง
ร่ำงกำยเพ่ือท ำประโยชน์หรือเปลื้องทุกข์ผู้อื่น 

๓)  ปรมัตถบำรมี  บำรมีระดับสูงสุด เช่น กำรสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มำก 
หรือเพื่อเปลือ้งชีวิตคนอื่น 

บำรมีท้ัง ๑๐ ประกำรนี้ บุคคลผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำซึ่งเรียกว่ำพระโพธิสัตว์
นั้น เมื่อบ ำเพ็ญให้สมบูรณ์เต็มท่ีแล้ว ก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ แม้บุคคลในระดับอื่น เช่น 
พระอริยบุคคลในระดับต่ำงๆ หรือปุถุชนท่ีมีศีลมีกัลยำณธรรม ต่ำงก็ได้บ ำเพ็ญกันมำท้ังนั้น 
มำกบ้ำง น้อยบ้ำง ตำมก ำลังควำมสำมำรถของตนๆ บำรมี ๑๐ นี้ พระปัจเจกพุทธะและ 
พระอริยสำวกได้บ ำเพ็ญมำเหมือนกัน แต่ใช้เวลำสั้นกว่ำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ถ้ำบ ำเพ็ญ
ครบท้ัง ๓๐ บำรมี เรียกว่ำ  สมติงสบารมี แปลว่ำ บำรมี ๓๐ ทัศ เป็นคุณสมบัติท ำให้ผู้บ ำเพ็ญ
ถึงฝั่งได้ บรรลุถึงจุดหมำยอันสูงสุดคือนิพพำนได้ บำรมี ๑๐ ย่อลงในไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ 
ปัญญำ ดังนี้ 
                             ทำน  ศีล   ย่อลงใน ศีล 
                                วิริยะ ขันติ  สัจจะ อธิษฐำน  เมตตำ  และอุเบกขำ  ย่อลงใน สมาธิ 
                          เนกขัมมะ  และ ปัญญำ  ย่อลงใน ปัญญา 

 

บุญกิริยาวัตถุ  ๑๐ 
 

บุญกิริยาวัตถุ  คือสิ่งเป็นท่ีตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญ มี  ๑๐ อย่าง  คือ 
   ๑.  ทานมัย  บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน 
   ๒.  สีลมัย      บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล 
   ๓.  ภาวนามัย    บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา 
   ๔.  อปจายนมัย  บุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ 
   ๕.  เวยยาวัจจมัย บุญสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ  
   ๖.  ปัตติทานมัย  บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 
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   ๗.  ปัตตานุโมทนามยั บญุสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 
   ๘.  ธัมมัสสวนมัย บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรม 
   ๙.  ธัมมเทสนามัย บุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม 
   ๑๐.  ทิฏฐุชุกัมม ์ การทําความเห็นให้ตรง 

                                                                                                  สุ. วิ. ๓/๒๕๖. 

อธิบาย   
บุญ  แปลว่ำ สิ่งท่ีช ำระจิตสันดำนให้หมดจด ได้แก่ ควำมดี, ควำมถูกต้อง, ควำม

สะอำด  บุญกิริยาวัตถุ  แปลว่ำ เหตุเป็นท่ีตั้งแห่งกำรท ำบุญ, หลักกำรท ำควำมดี, หรือ 
วิธีกำรท ำควำมดี เมื่อท ำแล้วจะได้รับผล คือควำมสุข โดยย่อมี ๓ อย่ำง คือ ทำนมัย สีลมัย 
และภำวนำมัย แต่โดยพิสดำรมี  ๑๐ อย่ำง ดังนี้ 

๑. ทานมัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรให้สิ่งของ เป็นกำรเสียสละสิ่งของแก่ผู้อื่น เพื่อ
บรรเทำควำมโลภ และก ำจัดมัจฉริยะ คือควำมตระหนี่ของตนได้, ท่ีเรียกว่ำ ทาน ต้อง
ประกอบด้วยเจตนำพร้อมท้ังวัตถุเป็นเหตุให้ ไม่ใช่ให้โดยเสียไม่ได้ หรือซื้อควำมร ำคำญ หรือ
ให้โดยอำกำรดุจของท้ิง 

๒. สีลมัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรรักษำศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย งดเว้น
ควำมชั่วทำงกำยกรรมและวจีกรรม แล้วสมำทำนกุศลกรรมท่ีดี ไม่มีโทษ เป็นกำรบรรเทำ 
หรือละโทสะ คือควำมโกรธ ควำมอำฆำตพยำบำทเสียได้ เป็นท่ีตั้งแห่งกุศลธรรม คือ สมำธิ
และปัญญำ 

๓. ภาวนามัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรเจริญภำวนำ อบรมจิตใจให้เกิดปัญญำ เป็น
กำรบรรเทำหรือละโมหะควำมหลง และอวิชชำควำมไม่รู้ไม่เข้ำใจในไตรลักษณ์   ไม่หลงถือ
มงคลตื่นข่ำว  เชื่อในพระปัญญำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ เมื่อปฏิบัติได้ถึงท่ีแล้วจิตย่อม  
หลุดพ้นจำกควำมยึดมั่นถือมั่นในเรำ ในของเรำเสียได้  

๔.  อปจายนมัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  
ไม่แสดงอำกำรกระด้ำงกระเดื่องแข็งข้อต่อท่ำน เป็นคนมีสัมมำคำรวะ ย่อมเป็นท่ีรักใคร่ของ
ผู้ใหญ่ เปรียบเหมือนรวงข้ำวท่ีมีเมล็ดสมบูรณ์ มีน้ ำหนักดี  ย่อมเป็นท่ีชอบใจของพ่อค้ำ 
ฉะนั้น  



๗๑ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

๕. เวยยาวัจจมัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรขวนขวำยช่วยเหลือในกิจท่ีถูกต้องดีงำม 
ไม่นิ่งดูดำย เป็นกำรแสดงออกถึงควำมเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น 

๖. ปัตติทานมัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรให้ส่วนบุญท่ีตนได้ท ำแล้ว เป็นกำรแสดงออก
ซึ่งน้ ำใจท่ีมีควำมเมตตำกรุณำ 

๗. ปัตตานุโมทนามัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรอนุโมทนำส่วนบุญ ชื่นชมยินดีใน 
กำรท ำควำมดีของผู้อื่น หรือบุญที่ผู้อื่นท ำแล้ว ไม่ริษยำเมื่อเห็นผู้อื่นกระท ำควำมดี 

๘. ธัมมัสสวนมัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรฟังเทศน์ฟังธรรม เรียนรู้ธรรม ท ำให้ได้ฟัง
สิ่งท่ียังไม่เคยฟัง สิ่งใดท่ีเคยฟังแล้วแต่ไม่เข้ำใจชัดจะเข้ำใจชัด บรรเทำควำมสงสัยได้  
ท ำควำมเห็นให้ถูกต้องได้ เมื่อฟังแล้วจิตใจจะผ่องใส  

๙. ธัมมเทสนามัย  คือกำรท ำบุญด้วยกำรแสดงธรรม หรือ แนะน ำสั่งสอน 
ให้ควำมรู้ควำมคิด ให้ผู้อื่นมีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตที่ดี 

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์  คือกำรปรับควำมเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง ท ำควำมเห็นของตน 
ให้เป็นสัมมำทิฏฐิ เช่น เห็นว่ำ ท ำดีได้ดี ท ำชั่วได้ชั่ว  ผลของกำรกระท ำให้ผลจริง 

กำรท ำบุญในพระพุทธศำสนำ ท่ีเรียกว่ำบุญกิริยำวัตถุ โดยย่อมี ๓  และโดยพิสดำร
มี ๑๐ นี้  ใน ๑๐ ข้อนั้น ข้อว่ำ ทิฏฐุชุกัมม์ เป็นข้อส ำคัญกว่ำข้ออื่น เพรำะเมื่อบุคคลมี
ควำมเห็นถูกต้องแล้วย่อมเป็นเหตุแห่งกำรท ำบุญ ในบุญกิริยำวัตถุข้ออื่น ๆ  
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