
                                                    คํานํา 
           อธิบายธรรมวิภาคปริเฉทท่ี    ๑  ที่พระศรีวิสุทธิญาณ   (อุบล 
นนฺทโก   ป. ธ.  ๙)  วัดบวรนิเวศวิหาร  บันทึกไวนี้   นับวาเปนประโยชน 
แกครูที่จะสอนแนะนํา    และแกนักเรียนจะไดเขาใจความหมายของ 
อรรถะแหงธรรมนั้น  ๆ งายเขา 
           มหามกุฎราชวิทยาลัย   ขออนุโมทนาแต   พระศรีวิสุทธิญาณ  
(อุบล   นนฺทโก  ป. ธ. ๙)  ที่เสียสละ   ทําใหการศึกษาธรรมะสะดวก 
รูความมุงหมายในทางธรรม  ไมตีความเอาความพอใจของตนเปนใหญ 
ชื่อวา  เปนผูเคารพในสิกขา   เปนการสืบอายุพระพุทธศาสนา   จงถึง 
ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป   เทอญ.   
                                                                        มหารามกุฏราชวิทยาลัย  
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                                  อธิบายธรรมวิภาค  
                                      ปริจเฉทที่ ๑ 
                                ทุกะ   คือหมวด  ๒ 
                                        _______ 
                          ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อยาง 
                        ๑.  สติ                        ความระลึกได  
                        ๒. สมัปชญัญะ           ความรูตัว 
                                ที.่  ปาฏิ.  ๑๑/๒๙๐    องฺ.  ทุก.  ๒๐/๑๑๙ 
                                         อธิบายศัพท 
           ๑.  สติ  แปลวาความระลึก  หรอืความระลึกได  สติมีความระลึก 
เปนลักษณะ   มีความไมลืมเลือนเปนกิจ   มีการควบคุมเปนเครื่องปรากฏ.๑ 

หมายความวา   ลักษณะเครื่องกําหนดของสตินั้น  ก็คือความระลึกหรือนึกคิด 
ไดใน  ๓  กาล   กลาวคือ   ระลึกถึงการท่ีเคยทํา   คําท่ีเคยพูด   รปูที่เคย 
เห็น   เสียงที่เคยฟง   กลิน่ที่เคยสูด   รสท่ีเคยลิ้ม   โผฏฐัพพะท่ีเคยถูกตอง 
ธรรมะคือเรื่องราวตาง ๆ   ที่เคยเลาเรียนเขียนอานในกาลกอน   นี้เรียกวา 
ระลึกอดีตกาลได  ๑  ระลกึถึงการท่ีกําลังทําหรือกําลังจะทํา   คําท่ีกําลังพูด 
หรือกําลังจะพูด   เรื่องทีก่ําลังคิด   ไดแกการต้ังสติกําหนดระลึกนึกคิดใน 
 
๑.  คัมภีรวิสุทธิมรรค  ๑/๒๐๗  
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เรื่องกายเวทนาจิตและธรรม   ตามแนวสติปฏฐาน   นี้เรียกวาระลึกปจจุบัน- 
กาลได  ๑  ระลึกถึงเรื่องอันจะพึงเกิดมีในกาลขางหนา   เชนความตายอัน  
จะมีแกตนและบุคคลอ่ืน   นี้เรียกวาระลึกเรื่องอนาคตกาลได   ๑.  กิจหรือ 
หนาที่ของสตินั้น   ก็คือการไมลืมเรื่องอดีต   ระลกึไดทุกครั้งท่ีตองการ, 
ไมเลื่อนลอยเผลอตัวในเรื่องปจจุบัน, ไมหวาดหว่ันฟุงเฟอในเรื่องอนาคต. 
เครื่องปรากฏของสตินั้น     ก็คือมีการปองกันรักษาซึ่งการทํา    การพูด 
การคิด      ทัง้  ๓  กาลไวมิใหหันเหไปในทางผิดตามกิเลส   ระวังใหต้ังอยู 
เฉพาะในทางถูกเทานั้น     ประดุจนายสารถีผูไมประมาทคอยบังคับรถเรือ 
ใหแลนไปโดยปลอดภัยฉะนั้น. 
           ๒.  สมัปชัญญะ   แปลวาความรูตัว   สัมปชญัญะมีความไมฟนเฟอน 
เปนลักษณะ   มีความไตรตรองเปนกิจ   มีความเลือกเฟนเปนเครื่องปรากฏ๑. 
หมายความวา   ลักษณะของสัมปชัญญะน้ี  ไดแกความรูทั่ว   รูชัดโดยถูก 
ตอง  ไมใชหลง ๆ  ลืม ๆ  หลับ ๆ ต่ืน ๆ  ฟนเฟอนในขณะยืน   เดิน  นั่ง 
นอน   กิน   ดื่ม   ทํา  พูด  คิด  เปนตน  รูสึกตัวดีอยู   ต่ืนตัวดีอยูวากําลัง 
ยืน   เดินเปนตน.   กิจหรอืหนาท่ีของสัมปชัญญะนั้น   ไดแกการพิจารณา 
ถึงคุณโทษเปนตน   ชิงข้ึนหนาคอยกุมแจอยูทุกอิริยาบถ.  เครือ่งปรากฏ 
ของสัมปชัญญะน้ี    ไดแกการเลือกเฟนไตรตรองประจําอยูทุกอิริยาบถใน 
ปจจุบัน  ไมสงใจไปอ่ืน. 
                                        อธิบายชื่อหมวดธรรม 
           สติ/B> และ สัมปชัญญะ   ทั้งสองน้ี  ชื่อวา  มีอุปการะมาก  เพราะ 
 
๑.  คัมภีรวิสุทธิมรรค  ๑/๒๐๗  
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เปนอุปการธรรมอุดหนุนใหสําเร็จกิจในทางดีก็ได   ทางชั่วก็ได.   แตใน  
ที่นี้หมายเอาเฉพาะในทางดี. 
           ทานกลาววา   ที่ชือ่วามีอุปการะมาก   เพราะเปนเครื่องนํามาซึ่ง 
ประโยชนเกือ้กูลในกิจการทุกอยาง     เหมือนความไมประมาท     เปน 
อุปการะในการบําเพ็ญศีลเปนตน๑.   หมายความวา   ธรรม ๒  ประการน้ี  ม ี
อยูแกผูใด   ผูนั้นกระทํากิจใด ๆ  จะบําเพ็ญศีล   เจริญสมาธิ   ปญญาก็ตาม 
จะเลาเรียนเขียนอานก็ตาม   ประกอบการงานอยางใดอยางหน่ึงก็ตาม   โดย 
ที่สุดแมจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินโดยมีสติสัมปชัญญะเสมอ   กจิน้ัน ๆ  ยอม 
สําเร็จดวยดี   ไมผิดพลาด   ปราศจากภยันตรายทุกประการ ในท่ีทุก 
สถาน  และในกาลทุกเม่ือ  เพราะฉะนั้น  ธรรม ๒ ประการนี้   จึงชื่อวา 
มีอุปการะมาก   ดังน้ีแล. 
 
                               คําถามสอบความเขาใจ 
                ๑.  สติมีลักษณะอยางไร  ? 
                ๒.  สัมปชัญญะมีลักษณะอยางไร  ? 
                ๓.  สติกับกับปชัญญะมีหนาท่ีตางกันอยางไร  ? 
                ๔.  อะไรเปนเครื่องปรากฏของสติและสัมปชัญญะ  ? 
                ๕.  เพราะเหตุใด   สติและสัมปชัญญะ  จึงชื่อวาเปนธรรมมีอุปการะ 
มาก  ? 
                                                  
๑.  อรรกถาสุมังคลวิลาสีนี   ๓/๓๒๖  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 4 

               ธรรมเปนโลกบาล   คือคุมครองโลก   ๒ อยาง 
                ๑.   หิร ิ                                    ความละอายแกใจ 
                ๒.  โอตตัปปะ                          ความเกรงกลัว 
                                                        องฺ.  ทุก.   ๒๐/๖๕   ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๗ 
                                          อธิบายศัพท  
           ๑.  หริิ   แปลวาความละอายแกใจ.   ไดแกความละอายใจในการ 
ประพฤติชั่ว. 
           ทานวา   หิรินั้นมีความรังเกียจบาปมีกายทุจริตเปนตนเปนสักษณะ๑ 

หิริมีความเคารพยําเกรงเปนลักษณะ๒   อธิบายวา   บางคนเกิดความละอาย 
อันมีความเคารพเปนลักษณะโดยเหตุ  ๔  อยางคือ   เคารพชาติตระกูลเปน 
สําคัญ  ๑  เคารพครูอาจารยเปนสําคัญ  ๑  เคารพทรัพยมรดกเปนสําคัญ ๑ 
เคารพคนประพฤติดีเปนสําคัญ ๑   แลวไมกระทําความชั่ว.   และหิรินี้ 
มีเหตุภายในเปนสมุฏฐาน    อธิบายวา   บางคนคํานึงถึงชาติ   วัย   กําลัง 
ความรูของตนวาเปนอยางนี้ ๆ  แลว   ปลงใจวาไมควรทําบาป   แลวก็ไมทํา 
นี้ชื่อวาเกิดความละอายเพราะเหตุภายใน.   อน่ึง  หิริ   มีการปรารภตนเปน 
ใหญ  อธิบายวา  บางคนทําตนใหเปนใหญ   คํานึงวาการทําบาปไมควรแก 
เราผูมีภาวะอยางนี้ ๆ  แลวไมยอมทําบาป.  หิรินี้ทรงตัวอยูไดดวยอาการท่ี 
กระดากอายน่ันเอง   คือถาหมดยางอายเสียแลวก็เปนอันวาไมมีหิริ.   ทาน 
กลาวอุปมาไววา   คนรักสวยรักงาม    เกลียดของสกปรก  รูอยู  ยอมละอาย 
 
๑.  อภิธัมมัตถวิภาวินี   หนา  ๑๐๔       ๒.  อิติวุตตกวัณณนา  ๒๐๕  
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ไมยอมแตะตองกอนเหล็กแมเย็นแตเปอนคูถฉันใด   คนมีหิริกไ็มยอมแตะ  
ตองบาปอันเปรียบดวยคูถฉันนั้น. 
           ๒.  โอตตัปปะ    แปลวาความเกรงกลัว  ไดแกความหวาดกลัว 
ผลชั่ว   ไมกลาทําเหตุชั่ว.   ในอภิธัมมัตถวิภาวินีวา   โอตตัปปะน้ัน   ม ี
ความสะดุงแตบาปเปนลักษณะ   ในอิติวุตตกวัณณนาวา   โอตตัปปะ   ม ี
ความเปนผูกลัวโทษ  และเห็นแจงซ่ึงภัยเปนลักษณะ   อธิบายวา   บางคน 
เกิดความสะดุงอันมีความกลัวโทษเห็นภัยเปนลักษณะโดยเหตุ ๔  อยางคือ 
กลัวตนเองติเตียนตนเองได  ๑   กลัวผูอ่ืนติเตียน ๑   กลัวอาชญา ๑  กลัว 
ทุคติ  ๑  แลวไมทําความช่ัว.   และโอตตัปปะ  มีเหตุภายนอกเปนสมุฏ- 
ฐาน.  อธิบายวา   บางคนพิจารณาเห็นวา  ถาเราทําชั่ว.  ก็จักถูกติเตียนใน 
สังคม   วิญูชนจักตําหนิรังเกียจเรา   เหมือนชาวเมืองเกลียดของโสโครก 
เราถูกผูมีศีลทอดท้ิงแลว   จักทําอยางไร  ดังนี้แลวไมทําความชั่ว   เพราะ 
ความกลัวอันเกิดข้ึนจากเหตุภายนอก.  อน่ึง  โอตตัปปะน้ีมีการปรารภโลก 
เปนใหญ.   อธิบายวา   บางคนทําโลกใหเปนใหญ   คือปรารภวาโลกน้ี 
กวางใญไพศาล   พวกมีฤทธิ์  ตาทิพย   หูทิพย  และรูจิตคนอ่ืนมีอยู   เขา 
คงรูเห็น   หากเราทําชั่วแมในที่ไกลท่ีลับอยางไร   เขาคงติเตียนได   ดังน้ี 
แลวไมทําชั่ว.  โอตตัปปะน้ี   ทรงตัวอยูไดดวยความกลัวอบายคือความเส่ือม 
กลาวคือ    ถาไมกลัวความเส่ือมความพินาศฉิบหายแลว   ก็เปนอันวาไมมี 
โอตตัปปะ   ทานกลาวอุปมาไววา   คนผูรักชีวิต  รูอยู   ยอมเกรงกลัวไมกลา 
จับเหล็กที่รอน   หรืออสรพิษ   หรือสัตวรายฉันใด   คนมีโอตตัปปะยอม 
ไมกลาแตะตองความชั่วอันเปรียบดวยของราน   หรืออสรพิษ  หรือสัตวราย 
ฉันนั้น.  
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                            อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        หริิ   และ  โอตตัปปะ   ทั้งสองน้ี  ชื่อวา   เปนโลกบาล  คุมครองโลก 
โดยอธิบายวา   ธรรมเหลาน้ียอมคุมครอง   คือปองกันรักษาโลกคือหมูสัตว 
อันไดแกสัตวผูของอยูในโลกทุกจําพวก    ใหดํารงอยูโดยสันติสุขตามวิสัย 
ของสัตวโลก.   กฎแหงกรรมมีอยูวา  กรรมดีเปนเหตุแหงสุข    กรรมชั่ว 
เปนเหตุแหงทุกข  ผูทํากรรมอยางใด    ยอมไดรับผลอยางนั้น    และผลน้ัน 
บางอยาง   บางคราว   กระทบกระเทือนไปถึงผูอ่ืนที่เกี่ยวของดวยไมมากก็ 
นอย   ถึงเชนนั้นก็ยังมีคนจํานวนไมนอยท่ียินดีพอใจทํากรรมชั่วในที ่
เปดเผยบาง   ลีล้ับบาง   ทัง้ ๆ ที่ไมชอบความทุกข  แตก็จําตองไดรับทุกข 
ระทมขมข่ืน   ดังท่ีเห็น ๆ กันอยู   การที่เปนเชนนี้   ก็เพราะผูทํากรรมชั่ว 
นั้น  ขาดหิริโอตตัปปะน้ีเอง.  เมื่อขาดธรรมะสองขอน้ีแลวจะทําชั่วอยางใด 
ก็ได   ในบาลีกลาววาสัตวโลกก็จะพึงสมสูกันเหมือนสัตวดิรัจฉานโดยไมมี 
การเคารพยําเกรงวา  ผูนี้เปนมารดา   ปา   นา   พ่ี  นอง   ครูอาจารย   เปนตน. 
ใครเลาจะหามปรามเขาได   เมื่อสัตวโลกทําชั่วแลว   ใครเลาจะคุมครอง 
โลกใหต้ังอยูในสันติสุขได   หลวงพอขลัง  ๆ  สิ่งศกัดิ์สิทธิ์    หรือผูมีฤทธ์ิ 
อํานาจ   แมพระราชกําหนดกฎหมายก็คุมไมอยู.   แตถาสัตวโลกมีธรรม 
สองประการน้ีประจําใจกันแลว    แมไมมีหลวงพอขลัง  ๆ   จนกระทั่ง 
กฎหมายก็ไมตองมี   ธรรมสองประการน้ียังคุมอยูได.   เพราะผูมีหิริโอต- 
ตัปปะประจําใจ  ยอมรังเกียจเกลียดกลัวตอความชั่ว  ไมกลาทําชั่วทุกอยาง 
ทั้งในท่ีลับและที่แจง   รูจักเหนี่ยวรั้งยับยั้งปราบปรามจิตใจไมใหประพฤติ 
ชั่ว     เมื่อตางไมประพฤติชั่ว         ความเบียดเบียนกันและกันก็จะไมมี 
คนทั้งหลายก็จะอยูเย็นเปนสุข     ไมมีทุกขเดือดรอน    ตางต้ังหนาทํามา  
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หากินดวยความสุจริต    โลกก็ปราศจากความวุนวาย   ไดประสบสันติสุข  
เพราะฉะนั้น    หิริและโอตตัปปะท้ังสองจึงชื่อวาเปนธรรมคุมครองโลก 
ดังน้ีแล. 
        อน่ึง  ธรรมสองประการน้ีเรียกวา   สุกกธรรม   ก็ม ี เพราะเปนธรรม 
ฝายกุศลอันเปรียบดวยสีขาวและเปนไปเพ่ือความผองแผวแหงจิต.  เรียกวา 
เทวธรรม   กม็ี   เพราะเปนธรรมที่ทําบุคคลใหเปนเทวดา  หรือใหเปนผู 
รุงเรือง. 
                                    คําถามสอบความเขาใจ  
                ๑.  อะไรเปนลักษณะของหิริและโอตตัปปะ  ?  มีอธิบายอยางไร  ? 
                ๒.  หิริและโอตตัปปะ  มีอะไรเปนสมุฏฐาน  ?   จงอธิบาย  ? 
                ๓.  หิริและโอตตัปปะ  มีอะไรเปนใหญ  ?   ทรงตัวอยูไดอยางไร  ? 
                ๔.  จงยกอุปมาแหงหิริโอตตัปปะมาดู  ? 
                ๕.  ทางโลกมีองคการสําหรับรักษาสันติภาพของโลก   ทางธรรม 
                       ก็มีหิริโอตตัปปะเปนธรรมคุมครองโลก   ขอถามวา   ธรรม 
                       ทั้งสองน้ี   คุมครองโลกไดอยางไร  ? 
                                                         
           ดอกเอย   ดอกกระดังงา                              รจนา   กลีบแยม   แซมเกษร 
หอมละมุน   กรุนชอ   อรชร                                สีเหลืองออน  อบกลิ่น  นายินดี. 
           เมื่อมนุษย   มากหลาย  ทั้งชายหญิง          ไมละทิ้ง  ธรรมะ  พระชินสีห 
คอยอบรม  บมนิสัย   หทัยดี                                   สมุาลี  มิหอมลน  สุมน  เอย. 
                                                                                                ศร ี ฯ  นคร.  
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                              ธรรมอันทําใหงาม  ๒  อยาง    
                ๑.  ขันติ                           ความอดทน 
                ๒.  โสรัจจะ                      ความเสง่ียม 
                                                        วิ.  มหา.  ๕/๓๓๕  องฺ.   ทกุ.  ๒๐/๑๑๘ 
                                          อธิบายศัพท  
        ขันติ  แปลวา   ความอดทน   เปนลักษณะของผูมีมีน้ําใจเขมแข็ง 
หนักแนน   เปนสมบัติของนักรบ   เหมือนชางที่ออกสูสงครามจะตองเปน 
ชางท่ีอดทนตอภัยอันตรายจากขาศึก   ความอดทนเปนคุณสมบัติของ 
นักปกครองดวย    เปนมงคลเหตุแหงความเจริญดวย. 
        ขันติ  เปนคําพูดงาย ๆ  แตแฝงไวซึ่งความหมายอยางลึกซ้ึง  เพราะ 
มักจะไดฟงและใชพูดกนัอยูเสมอวา   น้ําอด   น้ําทน   อดได   ทนได  หรือ 
น้ําใจทรหดอดทน   ความอดทนน้ี  เปนหลักคําสอนสําคัญประการหน่ึง 
ซึ่งเห็นไดจากการท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในเรื่องวันสําคัญของศาสนา   วัน 
นั้นคือวันมาฆบูชา   พระองคไดประทานพระโอวาท   คือ  โอวาทปาฏิโมกข 
เปนการแสดงหลักธรรมอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ 
วา   " ความอดกล้ันคือความทนทานเปนตบะธรรมอยางยอด "     ดังน้ี 
เปนตน. 
        ความอดทนในท่ีนี้   หมายเอาความอดทนในฝายดีอยางเดียว   ซึ่ง 
เปนไปท้ังฝายโลกและฝายธรรม   วาโดยประเภทมี  ๓      คือ :- 
        ๑.  อดทนตอความลําบากตรากตรํา   เชน  ทนหนาว   ทนรอน 
ทนตอคําส่ังสอน       ทนในการศึกษาเลาเรียน   และทนในการประกอบ 
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การงานอาชีพ   ดวยความชื่อสัตยสุจริต.  
        ๒.  อดทนตอทุกขเวทนา   เชนเม่ือเวลาเกิดอาพาธภายใน  หรือกาย 
เปนบาดแผลเปนตน   ไมแสดงอาการทุรนทุรายวุนวายจนเกินกวาเหตุไป. 
                 ๓.  อดทนตอความเจ็บใจ    เชนในคราวที่ไดประสบอนิฏฐารมณ 
มีคําดาวา    เสียดสี   คําสาปแชงของผูอ่ืนเปนตน. 
        ความอดทนน้ัน  วาโดยลักษณะมี  ๓  คือ :- 
        ๑.   ตีติกขาขันติ                อดทนดวยการกลั้นไวได. 
        ๒.  ตปขันติ                      อดทนจนเปนตบะเดชะ. 
        ๓.  อธวิาสนขันติ              อดทนจนยังคําพูดหยาบคายของผูอ่ืนใหกลับ 
                                                  อยูเปนเพ่ือนเปนมิตรกันได. 
        ตีติกขาขันติ    อดทนดวยการกลั้นไวได    นั้น     ขอน้ีตองใชสติ 
นึกอยูเสมอวา  คนที่อยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ   ตองกระทบกระท่ังกันบาง 
เปนธรรมดา   ถาไดยินไดฟงเสียงที่ไมเพราะหู   กต็องอดทน    โดยนําเอา 
ความดีเขาตอสูเพ่ือชนะความไมดีนั้น   และไมกอเหตุวิวาททุมเถียงกันข้ึน 
ไมตองทะเลาะวิวาทกันเพราะคําพูด. 
        ตปขันติ   อดทนจนเปนตบะเดชะ    นั้น    ขอน้ีมีความสําคัญมาก 
ยิ่งข้ึนไปอีก   คนที่อยูนิ่ง ๆ  เฉย ๆ  คอยระวังคําพูดของตนอยูเสมอ   โดย 
มากมักจะเปนคนมีตบะทุกคน   คนทีพู่ดมากจูจ้ีข้ีบนจนรําคาญ  วาคนโนน 
บาง   คนนี้บาง    มักจะเสียตบะ   เพราะจะทําใหคนอ่ืนขาดความเคารพ 
เกรงกลัว   สวนคนท่ีมีความระวังเครงขรึมไมคอยจูจ้ีกับใคร   พูดบางเปน 
ครั้งคราว    มักจะมีคนเกรงกลัว   มีตบะเดชะอยูในตัว  และอดทนเผา 
ความชั่วในจิตใหหมดไป.  
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        อธิวาสนขันติ    ไดแกการทนได    ธารไดเหมือนลักษณะของ  
แผนดิน   แมตนไม  ภูเขา   และอ่ืน ๆ   แผนดินก็ยังทรงไวได   อดทน 
จนเปลี่ยนเรื่องรายใหกลายเปนเรื่องดี   คือยอมรับความลําบากกายลําบาก 
ใจ   ยอมรับดวยใบหนาชื่นบาน  เขาจะตําหนิติเตียน   ดาวา   หยาบคาย 
เสียดสีใหเจ็บใจอยางไรก็ทนได   ไมแสดงการโตตอบ   ในที่สดุเรื่องก็สงบ 
ไปเอง    พระบรมศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคัณฑิยาใสความปริภาษ 
พระองคดวยคําดาตาง  ๆ  นานา    กลาวหาวาพระองคเปนอูฐ    เปนลา 
เปนตนถึง  ๗  วัน   พระองคก็ไมหว่ันไหว   พระอานนทกราบทูลใหเสด็จ 
หนีไปสูเมืองอ่ืน     พระองคกลับตรัสถามวา    ถาถูกคนในเมืองน้ันดาอีก 
จะทําอยางไร   พระอานนททูลวา   หนีไปเมืองอ่ืนอีก   พระองคตรัสซักวา 
ถาถูกคนเมืองนั้นดาอีกจะทําอยางไร   พระอานนทก็ทูลวา  หนีไปเมืองอ่ืน ๆ 
ตอไป    พระองคตรัสวา    อยางนั้นไมสมควร    เรื่องเกิดท่ีไหน   ควรให 
ระงับไปในท่ีนั้น. 
         โสรัจจะ   แปลวา   ความเสง่ียม   ไดแกการรูจักทําจิตใจใหแชมชื่น 
ผองใสเบิกบาน   มีกายวาจาสงบเสง่ียมเรียบรอย    เพราะเม่ืออดทนไดแลว 
ก็ไมแสดงกิริยากาย     วาจา    ใหผิดปกติ   คนทีถ่กูหมิ่นประมาทใหไดรับ 
ความเจ็บใจ   ไมแสดงการโตตอบ   เพราะอดทนได   แตยังแสดงอาการ 
ผิดปกติ    เชน  หนาบูดบึ้งเม่ือเกิดความโกรธข้ึน    หรือครวญครางเม่ือ 
ทุกขเวทนาครอบงําเปนตน   เพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะ.  แตสําหรับผู 
มีขันติ   อดทนตอความเจ็บใจไดแลว    ยังรูจักทําใจใหสงบแชมชื่นเบิกบาน 
อีกดวย   คือมีการปกติเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน   เพราะมีธรรมะคือ 
โสรัจจะ    ธรรมขอน้ียอมเขาสนับสนุนขันติใหสูงเดนข้ึน.  
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                              อธิบายชื่อหมวดธรรม   
        ขันติ  และ   โสรัจจะ  ชื่อวา   ธรรมอันทําใหงาม   คําวา  ทําใหงาม 
นั้น   อธิบายวา   ความงามมีอยู   ๒  ประการ   คืองามภายนอก  ๑   งาม 
ภายใน  ๑  ความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแตงมาแตกําเนิด 
และอาศัยการตกแตงดวยเสื้อผาอาภรณตาง ๆ    ชือ่วาความงามภายนอก 
อันความงามภายนอกน้ี  ยอมเปนที่นิยมกันทั่วไป   ซึ่งไดในคําวา  "ไก 
งามเพราะขน  คนงามเพราะแตง "   แตถึงดังน้ันก็ตาม  บุคคลจะอาศัย 
แตความงามภายนอกอยางเดียวน้ันไมพอ   ตองอาศัยความงามภายในเขา 
สนับสนุนดวยจึงจะเปนคนงามโดยสมบูรณ  อาการท่ีใจสงบ   อดทนไวได 
แมในขณะที่มีอารมณชั่วรายมากระทบกระท่ังก็ไมแสดงออกใหปรากฏทาง 
กายและวาจา   ชื่อวาความงามภายใน   อันความงามภายในน้ัน   เปนความ 
งามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนา    เพราะผูที่สมบูรณดวยขันติและโสรัจจะ 
ยอมมีใจหนักแนน   ไมแสดงอาการสูง  ๆ  ตํ่า  ๆ   แมจะประสบความดีใจ 
หรือเสียใจก็อดกลั้นได   รักษากาย   วาจา    ใจ   ใหสุภาพเรียบรอยเปน 
ปกติ   สมภาวะของตน   นาเคารพนับถือ   พระบรมศาสดาไดตรัสแกเหลา 
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี   ผูแตกความสามัคคีกันวา... ขอท่ีเธอท้ังหลาย 
ผูบวชแลวในพระธรรมวนิัยท่ีเรากลาวชอบแลวอยางน้ี      ควรเปนผู 
อดกลั้นและเปนผูสงบเสง่ียม    จะพึงงามในพระธรรมวินัยน้ีแล    ภิกษ ุ
ทั้งหลาย...๑    ดังน้ี. 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๒๘๓ 
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        อน่ึง   การท่ีบุคคลมารักษา   ควบคุมใจใหอดทนตอกิเลสและผัสสะ  
จนสงบระงับได    ชื่อวาไดเจริญสมาธิ    เพราะฉะนั้น   ขันติและโสรัจจะ 
จึงจัดเขาในไตรสิกขาขอวา    สมาธิสิกขา   หรือจิตตสิกขา  ไดดวย. 
                           คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ขันติ  แปลวากระไร  ?   เปนลักษณะและคุณสมบัติของบุคคล 
               เชนไร  ? 
        ๒.  ขันติ  วาโดยประเภทมีเทาไร  ?   อะไรบาง  ? 
        ๓.  ขันติ   วาโดยลักษณะมีเทาไร  ?   อะไรบาง   อธิบายพอเขาใจ  ? 
        ๔.  อธิวาสนขันติ   อธิบายอยางไร  ?  ขอตัวอยางดวย  ? 
        ๕.  พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในวันมาฆบูชานั้น 
              ทรงยกธรรมะอะไรข้ึนแสดงกอน   และทรงแสดงวาอยางไร 
        ๖.  โสรจัจะ   แปลวากระไร ?  มีลักษณะอยางไร   อธิบายดวย  ?    
        ๗.  ขันติ   และโสรจัจะ  ตางกันอยางไร  ?  ควรเจริญธรรมทั้ง ๒  นี ้
              ในขณะไหน   จึงจัดวาธรรมอันทําใหงามได  ? 
        ๘.  คําพูดที่วา   " ผูมีขันติ   และโสรัจจะ   ยอมไมแสดงอาการข้ึนลง 
               สูง ๆ ตํ่า  ๆ ลุม  ๆ  ดอน  ๆ  "   นั้น  ทานเห็นดวยหรือไม  ? 
               เพราะเหตุไร  ? 
        ๙.  ขันติ  และโสรัจจะ  สงเคราะหเขาในไตรสิกขาขอไหนไดบาง  ? 
      ๑๐.  พระบรมศาสดาตรัสประทานพระโอวาทแกเหลาภิกษุชาวเมือง 
               โกสัมพีผูแตกความสามัคคีกัน    มีใจความวาอยางไร  ? 
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                       บุคคลหาไดยาก   ๒  อยาง   
        ๑.   บุพพการี    บุคคลผูทําอุปการะกอน 
        ๑.   กตัญูกตเวที   บุคคลผูรูอุปการะท่ีทานทําแลวและตอบแทน. 
                                                                                องฺ.    ทุก.   ๒๐/๑๐๙ 
                                     อธิบายศัพท  
           บุพพการี      แปลวา   บุคคลผูทําอุปการะกอน  ไดแกบคุคลผูมี 
อัธยาศัยเผ่ือแผ    ประกอบดวยพรหมวิหารธรรมประจําอยูในใจ   ไมคิด 
อยากไดแตฝายเดียว   ต้ังใจทําอุปการคุณ   จะมากหรือนอยก็ตาม   โดย 
ไมหวังตอบแทนแตอยางใด   และไมเกี่ยวกับบุคคลผูซื้อขาย   ซึ่งจะตองมี 
สิ่งของแลกเปลี่ยนกัน.     บุพพการีโดยท่ัวไปทานกําหนดวามี  ๔  ประเภท 
คือ  ๑.  มารดาบิดา   ๒.  ครู  อาจารย   อุปชฌาย    ๓.  พระมหากษัตริย 
๔.  พระพุทธเจา. 
         มารดาบิดา    ไดชื่อวาเปนบุพพการีของบุตรธิดา   เพราะเปนผูให 
กําเนิด   ใหเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ   ตลอดถึงใหอาหาร   เครื่องนุงหมเปนตน 
แกบุตรธิดา     และมีหนาที่ที่จะตองบํารุงบุตรธิดาใหเปนสุขตามหลัก   ๕ 
ประการ   คือ   ๑.  หามมิใหทําความชั่ว   ๒.  สอนใหต้ังอยูในความดี 
๓.  ใหศึกษาศิลปวิทยา   ๔.  หาคูครองท่ีสมควรให   ๕.  มอบทรัพย 
สมบัติใหในสมัย.  
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        คร ู  อาจารย   อุปชฌาย     ไดชือ่วาเปนบุพพการีของนักเรียน  
ศิษยานุศิษย    เพราะเปนผูมีหนาที่แนะนําส่ังสอนอบรมใหมีความรูความ 
สามารถ   จนกระท่ังต้ังตนเปนพลเมืองดี    ซึ่งมีหลักที่จะตองปฏิบัติ  ๕ 
ประการ  คือ   ๑.   แนะนาํดี    ๒.   ใหเรียนดี   ๓.   บอกศิลปใหสิ้นเชิง 
ไมปดบังอําพราง   ๔.   ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง   ๕.   ทําความปองกัน 
ในทิศทั้งหลาย   (คือจะไปทิศไหนก็ไมใหอดอยาก)    หนาที่ทั้ง  ๕  ประการ 
นี้  ครูอาจารยหรืออุปชฌาย   ตองปฏบิัติใหบริบูรณ    ถาขาดไปแมเพียง 
บางขอบางประการ   ก็ชือ่วาบกพรองในหนาที่ของบุพพการี. 
        พระมหากษัตริย    ไดชื่อวาทรงเปนบุพพการีของประชาราษฎร 
เพราะทรงมีหนาที่ปกครองไพรฟาประชาราษฎรผูอาศัยอยูในประเทศใหมี 
ความรมเย็นเปนสุข   โดยที่พระองคตองทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรม   คือ 
ธรรมสําหรบัพระราชา   ๑๐  ประการ   คือ   ๑.  ทาน  ๒.  ศีล   ๓.  บริจาค 
๔.  ความซ่ือตรง   ๕.  ความออนโยน    ๖.  คอยกําจัดคนชั่ว   ๗.  ความ 
ไมโกรธ   ๘.   การไมเบียดเบียน   ๙.  ความอดทน   ๑๐.  ความไมผิดใน 
ทุกกรณีย. 
           พระพุทธเจา   ไดชื่อวาทรงเปนบุพพการีของพุทธบรษัิท   เพราะ 
ทรงมีพระมหากรุณาอันกวางขวางโดยไมมีขอบเขต   ทรงประทานพระ- 
ธรรมเทศนาสั่งสอนเวไนยชน   ดวยหลัก  ๓  ประการ   คือ  ๑.   ทรงหาม 
มิใหทําบาปท้ังปวง   ๒.  ทรงสอนใหทําบุญกุศลทกุอยาง   ๓.  ทรงสอน 
ใหทําจิตใหผองใส. 
           กตัญู   แปลวา   ผูรูอุปการคุณที่ผูอื่นทําแลวแกตน,   กตเวที  
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แปลวา   ผูประกาศคุณน้ันใหปรากฏ   ไดแกผูตอบแทนคุณ.   รวมเปน  
กตัญูกตเวที    แปลวา   ผูรูอุปการคุณท่ีทานทําแลวและตอบแทน. 
หมายความวา   ผูระลึกถึงอยูเนือง  ๆ  ซึ่งอุปการคุณ  ที่ทานบุพพการีนั้น ๆ 
ไดกระทําใหแกตน     และเม่ือไดโอกาสก็ตอบแทนคุณตามควรแกฐานะ 
ภาวะและกาลสมัย    เหมือนบุคคลท่ีกูหน้ีทานมา   ครั้นไดเวลาก็ชําระหน้ี 
ใหทาน    คนเราทุกคนท่ีเกิดมายอมชือ่วาเปนลูกหน้ี   เชนบุตรธิดาเปน 
ลูกหนี้มารดาบิดา,   นักเรียนศิษยเปนลูกหนี้ครูอาจารย,   ประชาราษฎร 
เปนลูกหนี้พระมหากษัตริย,   นักเรียนศิษยเปนลูกหนี้พระพุทธเจา.  เมื่อ 
เปนลูกหนี้โดยท่ีเปนหน้ีบุญคุณทานอยูเชนนี้  จึงสมควรท่ีจะตองตอบแทน 
คุณทาน  จึงจะชื่อวาเปนการเปลื้องหน้ีได   ผูที่เปลื้องหน้ีดวยการตอบแทน 
คุณทานไดแลว   จึงชื่อวา   กตัญูกตเวที   โดยทั่วไปทานกําหนดวามี  ๔ 
ประเภท  คือ  ๑.  บุตรธิดา   ๒.  นักเรยีนศิษยานุศิษย    ๓.   ประชาราษฏร 
๔.  พุทธบรษัิท. 
        บุตรธิดา   เมื่อระลึกถึงคุณมารดาบิดาแลว   จึงบํารุงเลี้ยงดูและ 
ถนอมนํ้าใจทานมิใหเดือดรอน    ซึ่งมีหลักแหงการบํารุง  ๕  ประการ  คือ 
๑.   ทานเลี้ยงเรามาแลว   เราตองเลี้ยงทานตอบ   ๒.  ชวยทํากิจของทาน 
๓.  ดํารงวงศสกุลไมใหเสื่อมเสียชื่อเสียง    ๔.  ประพฤติตนใหเปนคน 
สมควรรับมรดก   ๕.   เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน. 
        นักเรียนศิษยานุศิษย   เมื่อระลึกถึงคุณของครูอาจารยแลว   จึงควร 
ตอบแทนคุณของทานตามหลัก   ๕  ประการ  คือ   ๑.  แสดงความเคารพ 
นอบนอมดวยการลุกข้ึนยนืรับ   ๒.  คอยรับใชไมดดูายในเม่ือทานมีธุรกิจ  
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๓.  เชื่อฟงคําส่ังสอนไมดื้อดาน    ๔.   อุปฐากบํารุงทานดวยการอํานวย  
ความสุขสบายตามสมควร   ๕.  ต้ังใจเลาเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ. 
        ประชาราษฏร   เมื่อระลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริยแลว  จึง 
ควรตอบแทนพระองคทานดวยการต้ังใจประพฤติตนเปนพลเมืองดี   ไม 
ฝาฝนพระราชบัญญัติที่ทรงแตงต้ังไว   และมีความจงรักภักดีเคารพบูชา 
ดวยการปฏบิัติตามพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานซ่ึงมีประการตาง ๆ. 
        พุทธบริษัท   เมื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาแลว  จึงควร 
ตอบแทนดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    กลาวคือต้ังใจบูชาพระ 
พุทธเจาดวยการงดเวนจากขอท่ีทรงหาม     ทําตามขอท่ีทรงพระอนุญาต 
ทุกประการ. 
        เมื่อบุคคลมาระลึกถงึหนี้บุญคุณแลว  ไดเปลือ้งหน้ีดวยการประพฤติ 
ปฏิบัติชอบตอบแทนคุณโดยควรแกฐานะ  และถูกตองตามประเภทดังกลาว 
มา   จึงไดชื่อวา   "กตัญูกตเวที"    โดยสมบูรณ   ผูเชนนี้ยอมเปนที่ 
นิยมชมชอบของคนท่ัวไป   เพราะรูจักคุณความดีที่ผูอ่ืนทําไวแกตน   แลว 
ตอบแทนตามสมควร      และผูเชนนี้ยอมมีความสุขความเจริญยิ่ง  ๆ  ข้ึน 
ไมเสื่อมเลย   พึงดูตัวอยางสุวรรณสามโพธิสัตวยอดกตัู     ต้ังใจเลี้ยงดู 
มารดาบิดาผูตาบอด   แมถูกกบิลยักษยิงดวยลูกศรอาบยาพิษสลบไปแลว 
แตกลับฟนคืนชีพมาได    ดวยเดชแหงความกตัญูกตเวทีแท  ๆ.  อน่ึง อุปติสส- 
ปริพาชก   ไดฟงคําสอนจากพระอัสสชิเถระเพียงนิดหนอย    ต้ังใจปฏิบัติ 
ตามก็ไดบรรลุโสดาปตติผล    ไดเปนพระอริยบุคคลทางพระพุทธศาสนา 
ตอมาไดบวชเปนภิกษุแลว   ปฏิบัติตามพระธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอน  
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จนไดบรรลถุึงพระอรหัตตผล   นับวาเจริญถึงข้ันสูงสุด   นี้ก็เปนผลของ  
กตัญูกตเวทีเหมือนกัน   และเม่ือทานทราบวาพระอัสสชิเถระผูอาจารยอยู 
ทิศใด   ก็กราบไหวแลวนอนผันศีรษะไปทางทิศน้ันเสมอ   ทัง้น้ีก็เน่ือง 
ดวยความกตัญูกตเวทีนั่นเอง. 
         กตัญูกตเวทิตา      ความเปนผูรูอุปการะที่ผูอ่ืนกระทําแลวและ 
ตอบแทน    เปนเครื่องหมายของคนดี.   คนในโลกน้ีมี  ๒  จําพวก    คือ 
สาธุชน   คนดี  ๑   อสาธชุน    คนไมดี  ๑   ความกตัญูกตเวทีเปนเครื่อง 
หมายของคนดี   สวนคนท่ีขาดคุณธรรมขอน้ี     ก็แสดงวาเปนคนไมดี, 
เปนคนอกตัญู   ใคร ๆ  ไมควรคบ.    โบราณทานสอนกันมาวา  " แม 
แผนดินจะไรหญา      ก็อยาคบคาคนอกตัญู "      มีพระพุทธภาษิตวา 
" ถึงจะใหแผนดินทั้งหมด   (คือยกใหเปนผูมีอํานาจยิ่งใหญในแผนดิน 
ทั้งโลก)    กไ็มอาจท่ีจะใหคนอกตัญูยินดี    มีความรูสึกบุญคุณได " 
ทั้งน้ีก็เพราะคนอกตัญูนั้นไมรูบุญคุณของใคร  ๆ   แมจะใหทรัพยสิน 
เงินทองที่มีอยูในแผนดินทั้งหมด     เขาก็ยังไมรูจักบุญคุณ   คอยแตจะ 
ประทุษรายผูมีบุญคุณแกตนเสียอีก  " ในคราวตกทุกขยากก็เขาหา   ครั้น 
สมปรารถนาแลวเบือนหนี   บางทีก็ทําลาย "   เลี้ยงคนอกตัญูก็เหมือน 
เลี้ยงอสรพิษ   เหมือนชาวนาชวยเหลืองูเหาฉะน้ัน   เพราะเหตุนี้    ทานจึง 
หามมิใหคบคนอกตัญู.    ไมผุ  ๆ  ทีล่อยน้ํามา   ทานสอนวาใหเก็บข้ึนไว 
ทําประโยชนได   สวนคนอกตัญูปลอยใหน้ําพัดพาไปเสียเถิด       อยาเก็บ 
ไวเลย. 
        กตัญูกตเวทิตาธรรมนี้   ในที่บางแหงเรียกวา    " สัปปุรสิภูมิ "๑      
 
๑.   องฺ.  ทุก.  ๒๐/๗๘  
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คือเปนภูมิธรรมของสัตบุรุษคือคนดี,    อันคนดีนั้นจะประกอบกรณียใด ๆ  
ยอมอาศัยธรรมขอน้ีเปนหลักเสมอ   ทานเปรียบไววา    "พ้ืนแผนดินเปนที่ 
รับรอง  เปนที่อาศัยของสัตวและพฤกษาลดาชาต   ฉันใด   กตัญูกต- 
เวทิตาธรรม   ก็เปนพ้ืนฐานแหงจิตของสัตบุรุษ   ฉันนั้น. " 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        บุพพการีและกตัญูกตเวที  บุคคลท้ัง  ๒  พวกน้ี  ชื่อวา   " บุคคล 
หาไดยาก "   เพราะการท่ีบุคคลผูมีหนาท่ีทําอุปการะกอน   ไดทาํกิจตาม 
หนาที่ก็ดี    แมไมมีหนาที่ทําอุปการะกอน    แตกไ็ดทําอุปการะกอนก็ดี 
ชื่อวาบุคคลหาไดยาก   เพราะคนโดยมากมีน้ําใจตระหนถี่เหนี่ยว   คิดแต 
จะไดฝายเดียว   ไมยอมเสียสละ   ไมคิดทําอุปการะแกผูอ่ืน.  สวนบุคคล 
ผูไดรับอุปการะจากผูอ่ืนจนไดมีความสุขสบายแลว  มีความสํานึกถึงบุญคุณ 
ของทานผูใหอุปการะแลวตอบแทน   ใหสมควรแกกันนั้น  หาไดยาก  เพราะ 
คนโดยมามักลืมตัว   บางคนก็เพียงแตนึกถึงบุญคุณได    แตไมยอม 
ตอบแทน    เหมือนคนกูหน้ีทั้ง  ๆ ทีรู่ดีอยูวาเปนหน้ีเขา   แตไมยอมใชหน้ี 
คอยหลบหนาเจาหนี้อยูเสมอไป   คนทีต้ั่งใจชําระหน้ีบุญคุณจึงหาไดยาก. 
จึงเปนอันวาบุพพการีและกตัญูกตเวทีบุคคล   ทัง้  ๒  พวกน้ีจะไดปฏิบัติ 
หนาที่ตอกันใหสมบูรณควบคูกันไปน้ัน   หาไดยาก   เพราะเปนการปฏิบัติ   
ที่ทวนกระแสกิเลสของสัตวโลก   ซึ่งมีความโลภ   ความตระหน่ี    ความ 
เห็นแกตัว   ไมอยากแผเผ่ือเจือจานแกผูอ่ืน    ฉะน้ัน   การสงเคราะหผูอ่ืน 
ดวยความเมตตากรุณาก็ดี    การรูจักคุณแลวตอบแทนดวยหวังบูชาคุณก็ดี 
จึงเปนการยาก   ดังน้ีแล.  
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                            คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   บุพพการีบุคคล   ต้ังอยูในคุณธรรมอะไรบาง  ?   มีกี่ประเภท  ? 
               คือใคร  ? 
        ๒.  กตัญูกตเวทีบุคคล   ไดแกคนเชนไร  ?    มีกี่ประเภท  ?  คือใคร  ? 
        ๓.  ทางพระพุทธศาสนาทานกลาววา   คนเราในโลกน้ี    แบงเปน 
               ๒ พวก   คือเจาหน้ี  ๑  ลูกหนี้ ๑   อยากทราบวา  ใครเปน 
               เจาหน้ี   และใครเปนลูกหนี้  ? 
        ๔.  บุคคลเชนไรจัดเปนยอดกตัญู  ?  ขอดูตัวอยาง. 
        ๕.  คนดีก็ตาม  คนไมดีก็ตาม  มีอะไรเปนเครื่องหมาย  ? 
        ๖.  เพระเหตุไร   ทานจึงวาบุพพการีและกตัญูกตเวทีบุคคลหา 
               ไดยาก  ? 
        ๗.  " แมแผนดินจะไรหญา   ก็อยาคบคาคนอกตัญู "    คําน้ีทาน 
               สอนไวเพ่ืออะไร  ? 
                                                       ________ 
                                ตนเอย   ตนกลวย 
                        มองดูสวย   โสภา   นาเลื่อมใส 
                        พอมลีูก   ลูกฆา   นาเสียใจ 
                        ตองตายไป   เปอยจม   ทับถมดิน. 
                                เหมอืนรางกาย   มนุษย   แมสุดสวย 
                        จําตองมวย   ภินนพัง   ไปท้ังส้ิน 
                        ควรรบีทํา   กรรมดี   คูชีวิน 
                        ถึงชีพส้ิน   ชื่ออยู  คูโลก   เอย. 
                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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                                   ติกะ   คือหมวด  ๓   
  
                                     รตนะ   ๓  อยาง  
                พระพุทธเจา  ๑   พระธรรม  ๑   พระสงฆ ๑ 
           ๑.  ทานผูสอนใหประชุมชนประพฤติชอบดวยกาย    วาจา    ใจ 
ตามพระธรรมวินัย  ที่ทานเรียกวาพระพุทธศาสนา    ซึ่งพระพุทธเจา. 
           ๒.  พระธรรมวินัย   ที่เปนคําส่ังสอนของทาน   ชื่อพระธรรม. 
            ๓.  หมูชนที่ฟงคําส่ังสอนของทานแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรม 
วินัย  ชื่อพระสงฆ. 
                                                                                ขุ.    ขุ.  ๒๕/๑ 
                                         อธิบายศัพท  
           ๑.   พระพุทธเจา   ศัพทบาลีวา   พุทธะ   แปลโดยพยัญชนะวา 
ผูรู  ผูต่ืน   ผูเบิกบาน   หมายความวา   ผูรูเทาสังขารท้ังปวงดวยตนเอง 
และใหผูอ่ืนรูเทาสังขารดวย.    เปนผูต่ืนจากความหลับคือสัมโมหะ  และ 
ทรงปลุกผูอ่ืนใหต่ืนดวย,    เปนผูเบิกบานพระหฤทัย   ดุจดอกประทุมอัน 
คลี่บานเต็มท่ี   และทําผูอ่ืนใหเบิกบานใจดวย. 
           อน่ึง  พระพุทธเจา   วาโดยโลกยิโวหาร    ไดแกสัตวพิเศษผูหน่ึง 
มิใชเทวดา   มาร     พรหม   อมนุษยใด ๆ   เปนมนุษยนี้เอง    แตเปน 
มนุษยอัศจรรย   มีปญญาฉลาดลวงสมณะ    เทวดา    มาร    พรหม   ทํา 
ตนเองใหบริสุทธิ์จากอุปกิเลสบาปธรรมได     แลวสอนผูอ่ืนใหไดความ 
บริสุทธิ์ไดดวย.   วาโดยปรมัตถโวหาร   ไดแกวิสุทธิขันธ   คือกองรูป  
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กองเวทนา   กองสัญญา   กองสังขาร   กองวิญญาณ   อันบริสุทธิจ์าก  
อุปกิเลสบาปธรรม. 
        ๒.  พระธรรม   ศัพทบาลีวา    ธมัมะ    แปลโดยพยัญชนะวา 
สภาพผูทรงไว   หมายความวา    ทรงบุคคลผูปฏิบัติดีไว   มิใหตกในอบาย 
ทั้ง  ๔  และในวัฏฏทุกข. 
        อน่ึง   พระธรรม  คือ   ความดีจริง    อันไดแกความไมโลภ 
ไมโกรธ   ไมหลง   ที่บุคคลทําใหมีใหเปนข้ึนดวยอุบายท่ีแทจริง   ไมใช 
ความไมโลภ   ไมโกรธ   ไมหลง   ที่มใีนเวลานอนหลับ.  อีกอยางหน่ึง 
ไดแกความเปนเองท่ีไมมีโลภ - โกรธ - หลง   เพราะไมมีสังขารเปนที่ต้ัง. 
        อีกอยางหนึ่ง  พระธรรม  คือ   คําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหมด 
หากจัดเปนสอง        เรียกวาพระธรรม  ๑     พระวินัย ๑     หรอืจัดเปน 
สาม   เรียกวาพระไตรปฎก    อันไดแกพระวินัย  ๓   พระสูตร ๑   พระ 
อภิธรรม ๑   หรือเรียกวา   พระสัทธรรม  ๓   อันไดแกปริยัติลทัธรรม ๑ 
ปฏิบัติสัทธรรม ๑   ปฏิเวธสัทธรรม ๑. 
        ๓.  พระสงฆ   ศัพทบาลีวา   สังฆะ   แปลโดยพยัญชนะวา    หมู 
หมายถึงหมูแหงสาวก  คือผูฟงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา   แลวปฏิบัติชอบ 
ตามพระธรรมวินัย.  พระสงฆมี  ๒  ประเภท  คือ  ๑.  สมมติสงฆ  ๒. อริยสงฆ. 
        สมมติสงฆ  แปลวาสงฆโดยสมมติ  หมายถึงภิกษุต้ังแต  ๔ รูปข้ึนไป 
นั่งภายในสีมา   (เขตชุมนุมสงฆตามหลักพระวินัย)   ไมละหัตถบาสกัน 
มีอํานาจใหสําสังฆกรรมนั้น  ๆ   มีอุโบสถกรรมเปนตน. 
        อริยสงฆ   แปลวาหมูแหงพระอริยเจา    หมายถึงภิกษุผูเปนอริย- 
บุคคล ๔ จําพวกคือ   พระโสดาบัน ๑   พระสกทาคามี ๑   พระอนาคามี ๑  
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พระอรหันต ๑.   
                              อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        พระพุทธเจา    พระธรรม   พระสงฆ  ชื่อวา    รตนะ   โดยอธิบาย 
วา   เปนแกววิเศษ   ที่ควรยําเกรง   มีคามาก   หาที่เปรียบมิได     จะชั่ง 
เทียบมิได    เปนสิ่งท่ีหาไดยาก    เปนเครื่องบริโภค   คือสมบัติของคนดี. 
        ธรรมดาคนดี  ของดี   นิยมเรียกกนัวา    รตนะ   แปลวา   แกว 
เชน   พุทธรตนะ   แกวคือพระพุทธเจา   ธัมมรตนะ  แกวคือพระธรรม 
สังฆรตนะ   แกวคือพระสงฆ  ๓   อยางนี้รวมเรียกวา   พระรตันตรัย  แปล 
วาแกว  ๓  อยาง.    แตละอยางก็มีคุณคาอันยอดเยี่ยมในโลก   ผูใดมีแกว 
๓  อยางนี้ไว   ผูนั้นจัดวาเปนผูดี   มีความร่ํารวยท่ีสุด   และมีความสุข 
สวัสดีตลอดไป. 
        สวนจักรแกว   ชางแกว   มาแกว   แกวมณี   นางแกว   ขุนคลังแกว 
ขุนพลแกว   อันเปนรตนะ  ๗  ประการ   ของพระเจาจักรพรรดิ   ก็จัดวา 
เปนของดี   สัตวดี   คนด ี  แตก็ยังมีคุณคาดอยกวาพระรัตนตรัย. 
                            คุณของรตนะ  ๓  อยาง  
        พระพทุธเจา  รูดีรูชอบดวยพระองคเองกอนแลว   สอนผูอื่นใหรู 
ตามดวย.  
        พระธรรม    ยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในท่ีชั่ว. 
        พระสงฆ   ปฏิบัติชอบตามคําส่ังสอนของพระพุทธแลว   สอน 
ผูอื่นใหกระทําตามดวย. 
                                                พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา  ฯ  
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                                    อธิบาย  
        ความจริงคุณของรตนะ  ๓  อยางน้ีมีมาก     ยากท่ีจะพรรณนาให 
สิ้นสุดได   แตเพ่ือความสะดวกแกผูเริ่มแรกเขามาศึกษา   ทานจึงไดกลาว 
เพียงยอ ๆ   พอใหจับใจความได. 
        ในลําดับนี้    จะอธิบายคุณของรตนะ   ๓   อยางนี้ใหกวางออกไปอีก 
หนอย    เพ่ือใหเขาใจพอสมควร. 
        พระพทุธเจา    มีพระคุณมากท่ีสุด    ใคร  ๆ  ไมอาจพรรณนาใหสิ้น 
จบครบถวนได    แตจะขอประมวลอธิบายโดยยอเปน  ๓  ประการ  คือ 
        ๑.  พระปญญาคุณ   ไดแกพระปญญารูเทาทันสังขารทั้งปวง  อัน 
เปนตัวทุกขที่ควรกําหนดรู  ๑   พระปญญารูเทาทันเหตุเกิดแหงสังขาร   อัน 
เปนตัวสมุทัยที่ควรละ  ๑   พระปญญารูเทาทันความดับแหงสังขาร  อัน 
เปนตัวนิโรธที่ควรทําใหแจง ๑   พระปญญารูเทาทันขอปฏิบัติใหถึงความ 
ดับแหงสังขาร   อันเปนตัวมรรคที่ควรใหเกิด ๑.   
        ๒.  พระบริสุทธิคุณ   ไดแกความละกิเลสและวาสนาเสียได    แม 
โลกธรรมอยางใดอยางหน่ึงมาถึงเฉพาะพระพักตร    ก็ไมทรงยนิดียินราย 
มีพระหฤทัยสดใสบริสุทธิ์สม่ําเสมอ. 
        ๓.  พระมหากรุณาคุณ     ไดแกทรงมีความเอ็นดูเมตตาปรานีตอ 
สัตวโลก   ทรงเห็นสัตวโลกรอนอยูดวยเพลิงกิเลส    เพลิงทุกข  วายเวียน 
อยูในทะเลใหญคือสังสารวัฏ.    ทรงปรารถนาจะใหสัตวดับเพลิงกิเลสพัน 
จากทุกข   จึงไดทรงชวยเหลือสัตวโลกใหพนทุกข   ต้ังแตครั้งยังเปนพระ 
โพธิสัตว   เรือ่ยมาจนกระท่ังเสด็จดับขันธปรินิพพาน. 
         พระธรรม  มีคุณมาก  แตเมื่อกลาวโดยยอก็ไดในหลักวา  
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           ๑.   ธมฺโม   กุโลกปตนา   ตทธาริธารี   พระธรรมเปนสภาพทรง  
บุคคลผูปฏิบัติธรรมไวใหพนจากการตกไปในโลกอันชั่วชาเลวทราม. 
           ๒.  ธมฺโม    ปาเปติ   สุคตึ   พระธรรมยอมสงผูปฏิบัติใหถึงสุคติ. 
           ๓.   ธมฺโม   หเว    รกฺขติ    ธมมฺจารึ   พระธรรมแล   ยอมรักษาผู 
ประพฤติธรรม. 
           ๔.  ธมฺโม   สุจิณฺโณ   สุขมาวหาติ พระธรรมท่ีบุคคลประพฤติดี 
แลว   ยอมนําสุขมาให. 
           ๕.  ธมฺมจาร ี  สุข   เสติ   ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข. 
           พระสงฆ   ก็มีคุณมาก  โดยยอก็คือ   ทานปฏิบัติดี - ตรง - ถกูตอง 
- สมควร   ขจัดกิเลสของตนตามท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน   และสอน 
ผูอ่ืนดวย.   เปนกําลังในการเผยแผพระพุทธศาสนา   นําคําสอนของพระ 
พุทธเจาสืบตอกันมา   เปนนาบุญอันดียิ่งของชาวโลก.   การท่ีชาวโลกได 
อยูเย็นเปนสุข   ก็เพราะไดอาศัยพระสงฆ    ปฏิบติัตามท่ีพระสงฆสั่งสอน 
ใหปฏิบัติพระธรรมพระวินัย   อันเปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา   พระ 
พุทธเจาดับขันธปรินิพพานนานแลว      แตพระสงฆยังชวยทรงจําหลัก 
ธรรมวินัยสั่งสอนสืบตอกันจนถึงบัดนี้     และพระสงฆยังชวยทรงจําหลัก 
บทบาทสําคัญในการนําพระพุทธศาสนาใหเจริญแพรหลายเปนประโยชน 
อันยิ่งใหญแกชาวโลกตอไป. 
                                        คําถามสอบความเขาใจ 
        ๑.  พระพุทธเจา   มาจากศัพทบาลีวาอะไร  ?  แปลโดยพยญัชนะ 
              วากระไร  ?  
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        ๒.   ผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบาน  ๓   คําน้ี  มีความหมายวาอยางไร   ?  
        ๓.   พระพุทธเจา   วาโดยโลกกิยโวหาร   และวาโดยปรมัตถโวหาร 
               ไดแกอะไร  ? 
        ๔.   พระธรรม  มาจากศัพทบาลีวาอะไร  ?   แปลโดยพยญัชนะวา 
                กระไร  ?   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๕.   พระธรรม  คืออะไร  ?   หากจัดเปน   ๒   หรือ  ๓   เรียกวาอะไร  ? 
        ๖.   พระสงฆ   มาจากศัพทบาลีวาอะไร  ?  แปลโดยพยัญชนะวา 
                กระไร  ?   หมายถึงใคร  ? 
        ๗.   พระสงฆ   มีกี่ประเภท  ?  คืออะไร  ?   ประเภทน้ัน ๆ  หมาย 
                ถึงใคร  ? 
        ๘.   พระพุทธเจาเปนตนที่ไดชื่อวารตนะ   โดยอธิบายอยางไร  ? 
        ๙.   พระรัตนตรัย   แปลวาอยางไร  ?   มีอะไรบาง  ?   จักรแกวดวย 
                ใชไหม  ? 
        ๑๐.  คุณของพระพุทธเจา   โดยยอมี  ๓ อยาง  คืออะไร  ?   อธิบาย 
        ๑๑.  คุณของพระธรรม   โดยยอมีเทาไร  ?   อะไรบาง  ? 
        ๑๒. คุณของพระสงฆมีอยางไรบาง  ? 
        ดอกเอย  กลวยไม                      อาจนับได   หลายชนิด   แผกผิดสี 
เชนชางแดง    มาดาม   สวยงามดี          ฟามุยมี    เอ้ืองผ้ึง   พิศตรึงตา. 
        ครั้นนานวันมีอัน  จะพลันรวง          จากข้ัวพวง   เห่ียวแหง   ใชแกลงวา 
แมมนุษย    เรานี้    มีนานา                            อนิจจา   จงรู    รวงพรู    เอย. 
                                                                                                ศร ี ฯ  นคร.  
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                อาการท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน   ๓  อยาง   
        ๑.   ทรงสั่งสอนเพ่ือใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น 
        ๒.  ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได. 
        ๓.  ทรงสั่งสอนเปนอัศจรรย   คือผูปฏิบัติตามยอมไดประโยชน 
โดยสมควรแกความปฏิบติั. 
                                                                 นัย.   องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๕๖ 
                                         อธิบายศัพท 
        ๑.  ขอที่วา   ทรงสัง่สอนเพ่ือใหผูฟงรูเห็นจริง    นั้น  มีอธิบายวา 
ทรงสอนใหรูจักใหเขาใจชัดเจนย่ิง  ๆ  ข้ึนไป    ไมใชทรงสอนใหหลงเชื่อ 
คลุมเครือ   งมงาย   หรือไมทรงสอนใหคนโง. 
        ตอนท่ีวา   สิ่งท่ีควรรูควรเห็น   นั้น   มีอธิบายวา   สิ่งตาง ๆ  ใน 
โลกนี้มีอยูมาก   สิ่งท่ีควรรูควรเปน  พระองคก็ทรงสอนสิ่งน้ัน  สิ่งใดไม 
ควรรูไมควรเห็น   พระองคไมทรงสอนส่ิงน้ัน. 
        ก็แล    สิ่งท่ีควรรูควรเปน  ไดแกขันธ   ๕   อายตนะ   ๑๒  ธาตุ  ๑๘ 
อริยสัจ  ๔   เมื่อรูชัดเห็นชัดขันธ  ๕  เปนตนแลว   ก็เปนทางใหพนทุกข 
ไดบรรลโุลกตุตรสุขในท่ีสุด.     แมความรูศิลปวิทยาการตาง  ๆ ที่เปนทาง 
ใหดํารงชีพอยูเปนสุข  ตามวิสัยของชาวโลกที่ยังติดโลกิยสุขในปจจุบันก็ดี 
ความรูที่จะไดรับสุขในภายภาคหนา  เชนสัทธาสัมปทาเปนตน  กวาจะ 
บรรลโุลกุตตรสุขก็ดี   กช็ื่อวา   เปนสิ่งท่ีควรรู    ควรเห็น   เพราะบุคคล 
ควรทําความเขาใจและปฏิบัติใหได   เพ่ือความพนทุกขและประสบสุขตาย  
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 ึควรแกฐานะ   ภาวะ   สติ   ปญญา   ของตน  ๆ.  
        สวนลกึท่ีไมควรรู   ไมควรเปน   เชนปญหาเรื่องโลกเที่ยง   โลก 
ไมเที่ยง   โลกมีที่สุด   ไมมีที่สุด   เปนตน   เรื่องทํานองนี้ไมใชทางที่จะให 
พนทุกข   ไมมีประโยชนอะไร   แมเหลาเส่ือมโทรมทางศีลธรรม   เชน 
สถานเริงรมย  ระบําลามก    ภาพยนตรลามก    แหลงม่ัวสุมยาเสพติดใหโทษ 
บอนพนัน   เปนตน   ก็เปนสิ่งไมควรรู   ไมควรเปน   คือบุคคลไมควร 
ประพฤติตนใหหมกมุนอยูในสิ่งเหลานี้   เพราะมีแตจะพาใหฉิบหายวายวอด 
ไมเปนทางที่จะใหพนทุกขไปได   พระไมสอน. 
        พระพุทธเจาเม่ือจะทรงแสดงธรรม   ก็ทรงพิจารณาอุปนิสัยของผูฟง 
เสียกอน   แลวจึงทรงส่ังสอนเฉพาะเร่ืองที่ควรรูควรเห็น   ใหพอเหมาะแก 
อุปนิสัยของผูฟงนั้น  ๆ  จึงปรากฏวาไดผลดี   เหมือนนายแพทยตรวจดู 
สมุฏฐานของโรคกอนแลวจึงวางยา   โรคจึงหาย   ไดผลดีฉะน้ัน. 
        ๒.  ขอท่ีวา   ทรงสัง่สอนมีเหตุ  นั่น   มีอธิบายวา  ทรงแสดงธรรม 
พรอมท้ังเหตุ   หมายความวา   มีเหตุมีผล    ไมทรงแสดงธรรมไรเหตุ  คือ 
ไมมีเหตุไมมีผล   เชนบางศาสนาสอนวา   ทําอยางนี้  ๆ   ตายแลวไปสวรรค 
ทําอยางนั้น  ๆ   ตายแลวไปนรก  ทั้ง ๆ ที่ผูแสดงและผูฟงไมรูวา   สวรรค 
นรก   เปนอยางไร    อยูที่ไหน   ทางอันแทจริงเปนอยางไร.   แตพระ 
พุทธเจาทรงแสดงธรรมชี้เหตุชี้ผล    ใหผูฟงเห็นไดโดยประจักษ   แจมแจง 
เชนทรงแสดงวา  นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข   นี้ความดับทุกข   นี้ขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับทุกข.   ตัณหาเปนเหตุ   ทุกขเปนผล    อริยมรรคมีองค  ๘ 
เปนเหตุ   ความดับทุกขเปนผล.   นี้ความยากจน   นี้เหตุใหเกิดความยากจน 
นี้ความร่ํารวย   นี้ขอปฏบิัติใหเกิดความร่ํารวย.   ความเกียจคราน  ความไม  
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รูจักประมาณเปนเหตุ   ความยากจนเปนผล.   ความขยัน   ความรูจักประมาณ  
เปนเหตุ   ความร่ํารวยเปนผล.   นี้ความสุขกายสบายใจท่ีบุคคลไดรับใน 
ภายหนา  นี้เหตุใหไดความสุขกายสบายใจในภายหนา   นี้ความทุกขกายทุกข 
ใจท่ีบุคคลไดรับในภายหนา    นี้เหตุใหไดรับทุกขกาย - ใจในภายหนา. 
ศรัทธา   ศลี   จาคะ   ปญญา   เปนเหตุ,   ความสุขกาย - ใจในภายหนาเปนผล. 
ความไรศรัทธา   ไรศลี   ไรจาคะ   ไรปญญา  เปนเหตุ,  ความทุกขกาย - ใจ 
ในภายหนาเปนผล. 
        ขอท่ีวา    ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได   นั้น   มีอธิบายวา   เมื่อ 
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมพรอมท้ังเหตุ   คือมีเหตุมีผลบริบูรณดังกลาว 
แลว   หากผูฟงต้ังใจฟง   ใชสติตริตรอง   ใชปญญาสอดสองตามกระแส 
ธรรม   ก็ยอมเห็นจริง   คือเขาใจตามธรรมน้ัน  ๆ ได  แตถาไมต้ังใจฟง 
ไมตรองตาม ก็ไมอาจเห็นจริง  คือไมเขาใจ    นี้เปนความผิดพลาดของ 
ผูฟงเอง   มิใชความผิดของพระพุทธเจา. 
        เพราะฉะนั้น   พระพทุธเจาจึงทรงยึดหลักวา   ทรงแสดงธรรมมีเหตุ 
ที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงไดเสมอ   ไมทรงแสดงธรรมโดยไรเหตุ. 
        ๓.  ขอที่วา   ทรงสัง่สอนเปนอัศจรรย  นั้น  มีอธิบายวา  คําสอน 
ของพระพุทธเจาเปนธรรมที่แปลกประหลาด   คือมีปาฏิหาริย    เพราะ 
สามารถนําบุคคลท่ีเปนขาศึกของพระองค   หรือผูมีไมเคารพนับถือใหกลับ 
มาเคารพนับถือพระองคได   เชนพระปญจวัคคีย  คลายความนับถือเพราะ 
เห็นพระองคคลายความเพียรเลิกทุกรกิริยา   แตกลับเคารพนับถือเพราะได 
ฟงคําตรัสเปนอัศจรรย,   องคุลิมาลโจรไลตามฆาพระพุทธเจา    เรียกให 
พระพุทธเจาหยุด  พระองคไดตรัสวา   เราหยุดแลว    แตทานยังไมหยุด  
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พระดํารัสเพียงเทาน้ี   สามารถกลับใจองคุลิมาลโจรใหทั้งดาบหมอบ  
กราบพระพุทธเจาเปนอัศจรรย. 
        อีกอยางหนึ่ง   ที่วาทรงส่ังสอนเปนอัศจรรยนั้น   อธิบายวา   พระธรรม 
คําส่ังสอนของพระองคนั้นแปลกประหลาด   เพราะสามารถอํานวยผลใหแก 
ผูปฏิบัติไดกลับตนจากคนชั่วเปนคนดี    กลับจากความจนเปนคนมั่งมี 
กลับจากใจรายกลายเปนใจดี   กลับจากปุถุชนเปนอริยชน   จึงเปนอันวา 
ผูปฏิบัติตามยอมไดประโยชนสมควรแกความปฏิบัติ  และไดประโยชนใน 
ปจจุบันชาติ    ไมตองรอไปถึงชาติหนา. 
                              อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        การส่ังสอนท้ัง  ๓   อยางนี้   เรียกวา   อาการ   คือ  วธิีการ   ไดแก 
กฎเกณฑ   ในการทรงส่ังสอน   พระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนใครท่ีไหนก็ได 
ทรงใชอาการ   วิธีการ   กฎเกณฑทํานองน้ี   กลาวคือ  ข้ันแรกทรงมุงที่จะ 
ใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น   เมื่อทรงมุงอยางน้ี   ก็ไดทรง 
ใชวิธีแสดงธรรมใหมีเหตุผลอันสมควน     ใหพอเหมาะแกภาวะเพศภูมิ 
และอุปนิสัยของผูฟง    เมื่อทรงแสดงอยู    ทรงมุงท่ีจะใหผูฟงไดรับ 
ประโยชนทนัที   คือไดผลดีในขณะปฏิบัตินั่นเอง   ไมตองชักชา. 
        อาศัยอาการ   วิธีการ   ดังน้ี  จึงปรากฏผลวา   ในเวลาจบพระธรรม- 
เทศนาแตละครั้ง   เริ่มแตปฐมเทศนา   ผูฟงธรรมไดบรรลุมรรคผลนิพพาน 
เปนอันมาก    หากไมถึงข้ันนั้น   ก็ไดความเชื่อ   ความเลื่อมใส   ยึดเอา 
พระรัตนตรัยเปนที่พ่ึงตลอดชีวิต    เปนอยางนี้ทุกครั้งท่ีทรงแสดงธรรม.  
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                                คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.  อาการท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน   ตอนที่วาทรงส่ังสอนเพื่อให 
              ผูฟงรูยิ่งเห็นจริงน้ัน   มีอธิบายวาอยางไร  ? 
        ๒.  สิ่งที่ควรรูควรเปน    ไดแกอะไร  ?    อะไรเปนสิ่งท่ีไมควรรู 
              ไมควรเห็น  ?   เพราะเหตุไร  ? 
        ๓.  พระพุทธเจาทรงสั่งสอนมีเหตุนั้น   ทรงสอนอยางไร  ? 
        ๔.  เมื่อพระพุทธเจาทรงส่ังสอนดีแลว   ผูฟงยอมรูเห็นจริงไดเสมอ 
              ไปหรืออยางไร  ? 
        ๕.  ขอวาทรงส่ังสอนเปนอัศจรรยนั้น   มีอธิบายวาอยางไร  ? 
        ๖.  พระพุทธองคทรงสั่งสอนดวยอาการอยางไร   จึงปรากฏวาได 
              ผลดีทุกครั้ง ? 
        ๗.  ผลดีที่เกิดจากท่ีทรงสั่งสอนดวยอาการ  ๓   อยางนั้นคืออะไร  ? 
                                                 
                        ตนเอย        ตนขามหวาน 
                นามขนาน     มากมาย     หลายวิถี 
                วา    " ฉําฉา "  " กามปู  "    " จามจุร ี" 
                ดอกมีสี    ชมพู   เปนพูงาม. 
                        เหมือนบคุคล   สนใจ    ในธรรมหลาย 
                แผขยาย  ในตน   คนเกรงขาม 
                ธรรมพิทักษ   รกัษา   สงางาม 
                ยอมมีความ   รมเย็น    เปนสุข    เอย.  
                                                                ศร ี ฯ   นคร.          
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                      โอวาทของพระ พุทธเจา   ๓  อยาง   
        ๑.  เวนจากทุจริต  คือประพฤติชั่วดวย   กาย  วาจา   ใจ 
        ๒.  ประกอบสุจริต   คือประพฤติชอบดวย  กาย   วาจา   ใจ. 
        ๓.   ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจ   มีโลภ 
โกรธ   หลง   เปนตน. 
                                                                        ท.ี  มหา.   ๑๐/๕๗ 
                                    คําอธิบายศัพท 
        ๑.  คําวา    ทุจริต   แปลวา   ประพฤติชั่ว  หมายความวา    ทําบาป 
คือทําความทุกข.  ทําความชั่ว.   หรือทําอกุศล   คือทําความไมดี. 
        พระพุทธเจาไดโอวาท   คือทรงตักเตือนส่ังใหเวนจากทุกจริต   หมาย 
ความวา   ใหเวนจากความประพฤติชัว่    ใหเวนจากการทําบาป   ใหเวน 
จากการทําความไมดี. 
        ๒.  สุจริต   แปลวา  ประพฤติชอบ   หรือประพฤติดี   หมายความวา 
ทําบุญ   คือทําความสุข   หรือทํากุศล   คือทําความดี. 
        พระพุทธเจาไดโอวาท    คือทรงตักเตือน    สอนใหประกอบสุจริต 
หมายความวา   ใหกระทําการประพฤติดี   ใหประกอบการบุญกุศล   โดย 
ใจความก็คือ   ใหทําความดีนั่นเอง. 
        ๓.  คําวา  ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจ    ม ี
โลภ    โกรธ   หลง    เปนตน   นั้น    หมายความวา   ตามธรรมดาใจ   หรือ  
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จิตของคนเรานี้มักเศราหมองขุนมัวดวยเครื่องเศราหมองตาง ๆ  เชนความ  
โลก   แมต้ังใจทําความดี    แตมีความโลภเขาเจือปนดวย   เมื่อทําความดี 
ไมไดตามปรารถนา   ก็เกิดความโกรธ   ความไมพอใจในตนเองบาง  โน 
ผูอ่ืนบาง.  การท่ีมีความโลภ   ความโกรธ  เขาเจือปนในขณะท่ีทําความดี 
ดังน้ี   ก็เพราะมีความหลงงมงายเขาเจือปนอยูในจิตใจเปนเชื้อเรื้อรังมากอน 
แลว.     เพราะฉะน้ัน   พระพุทธเจาจึงโอวาท   คือตักเตือนสอนใหทําจิต 
ใจใหหมอจดจากเครื่องเศราหมองใจ   มีโลภ    โกรธ   หลง   เปนตน. 
                             อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        การเวนจากทุจริต  ๑  การประกอบสุจริต  ๑  การทําจิตใจใหหมด 
จดจากเครื่องเศราหมองใจ   มีโลภ   โกรธ   หลง    เปนตน  ๑   ทั้ง   ๓ 
อยางนี้   ชื่อวาโอวาทของพระพุทธเจา   เพราะเปนคําแนะนําตักเตือนของ 
พระพุทธเจา    ไดในศัพทบาลีวา    พุทธโอวาท,   แตบางแหงเรียกวา 
ทุกพระองค   ทรงสั่งสอนครบท้ัง   ๓  อยางนี้เหมือนกันหมด.. 
        อน่ึง   พระโอวาทท้ัง  ๓  นี้   พระพุทธเจาไดทรงถือเปนหลักคําสอน 
แกภิกษุในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน       เริ่มต้ังแตวันเพ็ญเดือน  ๓  ภายหลัง 
ตรัสรู  ๙  เดอืนเปนตนมา   โดยมีชื่อวา   โอวาทปาติโมกข. 
        และตอมาอาจารยทั้งหลายไดถือกันวา    พระโอวาทท้ัง   ๓  นี้เปน 
หัวใจพระพุทธศาสนา    เพราะสวนสําคัญของพระพุทธศาสนาอยูที่พระ 
โอวาท   ๓   อยางนี้       สวนคําส่ังสอนอยางอ่ืนแมมีจํานวนถึง   ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ    แตเมื่อยอใหสั้นก็คงเหลือเพียง   ๓  อยางนี้เทาน้ัน.                                
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                            คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   คําวา   ทุจริต   บาป   อกุศล   ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
        ๒.   พระโอวาทของพระพุทธเจา    ขอวา    เวนจากทุจริต   หมาย 
               ความอยางไร  ? 
        ๓.   คําวา   สุจริต   บุญ   กุศล   คืออะไร  ? 
        ๔.   พระพุทธโอวาท   ขอ  ๒  วาอยางไร  ?   หมายความวากระไร  ? 
        ๕.   พระพุทธศาสนา   ขอ  ๓  วาอยางไร  ?   หมายความวากระไร  ? 
        ๖.   พระโอวาทของพระพุทธเจามีมาก   แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลว 
               มีอะไรบาง  ? 
        ๗.  โอวาทปาติโมกขมีกี่ขอ  ?   ขอไหนเปนคําส่ัง   คือหามมิใหทํา  ? 
               ขอไหนเปนคําสอน   คือแนะนําใหทํา  ? 
        ๘.   อะไรเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  ? 
        ๙.   พระพุทธโอวาท   พระพุทธศาสนา   โอวาทปาติโมกข    หัวใจ 
พระพุทธศาสนา   ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
        ๑๐.  ผูนับถือพระพุทธศาสนา   ปฏิบัติอยางไรจึงจะไดชื่อวา   ทํา 
ตามพระโอวาทของพุทธเจา  ? 
                                         
                        โรคทางกาย         ใหหมอ                ชะลอให 
                โรคจิตไซร                   พ่ึงหมอ                ก็ไรผล 
                จําตองพ่ึง                      ธมัโมสถ             ทศพล 
                วางใจตน                       เปนกลาง            วางวาง   เอย. 
                                                                                ศรี   ฯ   นคร. 
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                               ทุจริต   ๓  อยาง   
        ๑.  ประพฤติชั่วดวยกาย      เรียกกายทุจริต 
        ๒.  ประพฤติชั่วดวยวาจา    เรียกวจีทุจริต 
        ๓.  ประพฤติชั่วดวยใจ        เรียกมโนทุจริต. 
                                       กายทุจริต    ๓   อยาง 
        ฆาสัตว   ๑     ลักฉอ   ๑    ประพฤติผิดในกาม  ๑. 
                                        วจีทุจริต  ๔   อยาง 
        พูดเท็จ   พูดสอเสียด  ๑   พูดคําหยาบ   ๑   พูดเพอเจอ   ๑. 
                                        มโนทุจริต   ๓  อยาง 
        โลภอยากไดของเขา  ๑   พยายามปองรายเขา  ๑   เห็นผิดจาก 
คลองธรรม  ๑.  
         ทุจริต   ๓    อยางน้ี   เปนกิจไมควรทํา    ควรจะละเสีย. 
                                                                                องฺ.   ทสก.  ๒๔/๓๐๓ 
                                        อธิบายศัพท  
        การประพฤติชั่วดวยกาย   หมายความวา   ทําชั่วทางกาย   มี   ๓  อยาง 
คือ:- 
        ๑.   ฆาสัตวมนุษยหรือสัตวดิรัจฉาน    รวมทั้งการเบียดเบียนใหได 
รับบาดเจ็บ    พิกลพิการ   หรือไดรับความลําบากตาง ๆ. 
        ๒.   ลักฉอ   รวมทั้งฉก   ชิง   ปลน   หรือกระทําดวยอาการอยางใด 
อยางหน่ึง   ซึ่งเปนการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดยินดีให. 
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        ๓.  ประพฤติผิดในกาม   หมายความวา   การลวงเกินสมสูในคูครอง  
ของผูอ่ืน  หรือในบุคคลท่ีเขาหวงหาม. 
        การประพฤติชั่วดวยวาจา   หมายความวา   ทาํชั่วทางวาจา  ซึ่ง 
ไดแกทางคําพูด   พูดชั่วมี   มี   ๔  อยาง  คือ:- 
        ๑.  พูดเท็จ   คือพูดดวยความจงใจ   มุงท่ีจะใหผูฟงเขาใจผิดจาก 
ความจริง    แมการเขียนหนังสือปดเขา    หรือสัน่ศีรษะพยักหนาใหเจาเขาใจ 
ผิด   ก็จัดวาพูดเท็จเหมือนกัน   เขาจะเชื่อหรือไมเชื่อ   ไมเปนประมาณ. 
        ๒.  พูดสอเสียด   คือพูดยุยงประสงคใหบุคคลแตกความสามัคคี 
เขาจะแตกความสามัคคีกันหรือไมรัก   ไมเปนประมาณ    หรือใหเขามา 
รักชอบตน   เขาจะรักหรือไมรัก   ไมเปนประมาณ. 
        ๓.  พูดคําหยาบ   คือพูดเสียดแทงประสงคใหผูอ่ืนเจ็บใจ    ระคายหู 
ดวยอางวัตถุ   ที่ไมเปนจริงมาพูด    พูดยกใหสูงกวาพ้ืนเพเดิมของเขาเรียกวา 
ประชด    หรือพูดกดใหเปนคนเลวกวาพ้ืนเพเดิมของเขาเรียกวาดา    แม 
การพูดอางเอาขอที่บกพรองที่มีจริงในตัวของเขาข้ึนพูดดวยประสงคใหเขา 
เจ็บใจก็เรียกวาดา    เปนคําหยาบเหมือนกัน   เขาจะรูสึกเจ็บใจหรือไมรูสึก 
ไมเปนประมาณ. 
        ๔.  พูดเพอเจอ   คือพูดจาเหลวไหล   ไรสาระ   พูดดวยความคะนอง 
วาจา  พูดเลนไมรูจักกาลเทศะ   พูดเลนสํานวน   พูดลอเลียน   ไมไดจงใจ 
ใหเขาเขาใจผิดอะไร   แตเปนการเสียเวลาที่ฟงคําเชนนั้น   ฟงแลวไมได 
ประโยชนอะไรเลย. 
        การประพฤติชั่วดวยใจ   หมายความวา  ทําชั่วทางใจ   ซึ่งไดแก 
คิดชั่วมี   ๓   อยาง  คือ :-  
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        ๑.   โลภอยากไดของเขา   คือคิดอยากมีที่จะเอาสิ่งของของผูอ่ืนมาเปน  
ของตน   โดยวิธีทุจริต   แมไดสิ่งน้ีมาแลว   กย็ังคิดโลภอยากไดสิ่งอ่ืนอีก 
ตอไป   ยิ่งได  ก็ยิ่งคิดโลภอยากไดอยูนั่นเอง. 
        ๒.  พยาบาทปองรายเขา   คือคิดจองลางจองผลาญเขา   มุงท่ีจะให 
ทรัพยสมบัติ   เกียรติชื่อเสียง   รางกายชีวิตของเขาพินาศไป. 
        ๓.  เห็นผิดจากคลองธรรม   คือคิดเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความ 
เปนจริง   ความเปนจริงทานเรียกวาคลองธรรม  ๆ  มีอยูวา   บญุ - บาป 
มีอยู   บิดามารดามีคุณ   ทําเหตุดี   ไดผลดี   ทําเหตุชั่ว   ไดผลชั่ว,  คนจะ 
ไดดีหรือชั่วเพราะการกระทํา,    สังขารท้ังปวงไมเที่ยง,   แตความเห็นผิด 
ตรงกันขาม   คือคิดเห็นวา   บุญ - บาปไมมี,   บิดามารดาไมมีคุณ,   คนดี 
ความชั่วไมมีเหตุ,   คนจะดีหรือชั่ว   กด็ีเอว  ชั่วเอง   ไมใชเพราะการกระทํา 
สังขารทั้งปวงเที่ยง   เปนอยางไร   ก็คงเปนอยางนั้นตลอดไป. 
        ทุจริตท้ัง  ๓  อยางนี้   ลวนแตเปนกิจท่ีชั่วรายเสียหายดวยกัน    หาก 
จะพิจารณาใหละเอียดถี่ถวน   ก็จะเห็นไดวา  มโนทุจริต   เปนความเสียหาย 
รายแรงที่สุด   เพราะคนเราน้ีมีใจเปนสําคัญท่ีสุด    เมื่อใจชั่วเพราะคิดเห็น 
ผิดจากทํานองคลองธรรมแลว    การทําทางกาย   การพูดทางวาจา   ก็ยอม 
ชั่วตามไปดวย   กอความเดือดรอนใจแกตนกอนแลว   ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ดวยการทํา   การพูด   ภายหลัง. 
        ฉะน้ัน  ทุจริตท้ัง  ๓   อยางนี้   เปนกิจไมควรทํา   ควรจะละเสีย.  
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                               สุจริต   ๓  อยาง  
        ๑.   ประพฤติชอบดวยกาย        เรียกกายสุจรติ. 
        ๒.  ประพฤติชอบดวยวาจา       เรียกวจีสุจริต. 
        ๓.  ประพฤติชอบดวยใจ           เรียกมโนสุจรติ. 
                                         กายสุจริต  ๓  อยาง 
        เวนจากฆาสัตว ๑   เวนจากลักฉอ  ๑  เวนจากการประพฤติผิด 
ในกาม  ๑. 
                                        วจีสุจริต   ๔  อยาง 
        เวนจากพูดเท็จ  ๑  เวนจากพูดสอเสียด ๑  เวนจากพูดคําหยาบ ๑ 
เวนจากพูดเพอเจอ ๑. 
                                        มโนสุจริต  ๓   อยาง 
        ไมโลภอยากไดของเขา  ๑   ไมพยาบาทปองรายเขา  ๑  เหน็ชอบ 
ตามคลองธรรม ๑.  
        สุจริต  ๓  อยางน้ี  เปนกิจควรทํา   ควรประพฤติ. 
                                                                        องฺ.  ทสก.  ๒๔/๓๐๓ 
                                        อธิบายศัพท  
        คําอธิบายศัพททั้งปวงในสุจริต ๓ อยางนี้    นักเรียนพึงทราบโดย 
นัยอันตรงกันขามกับคําอธิบายในทุจริต  ๓  อยาง. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คนเราจะเปนคนชั่วหรือเปนคนดี   มิใชเพราะชาติตระกูลหรือทรัพย  
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แตเพราะประพฤติทุจริต   หรือสุจริตตางหาก   กลาวคือถาประพฤติทุจริต  
ก็เปนคนชั่ว   ถาประพฤติสุจริต   ก็เปนคนดี. 
        อันความประพฤตินั้น  ก็คือการกระทํา  และการกระทําน้ันมีทางทํา 
ได   ๓  ทาง  คือ   ทางกาย ๑  ทางวาจา ๑   ทางใจ ๑   การทําชั่วหรือ 
ประพฤติชั่ว   ก็ทําได  ๓  ทาง  คือ  ทางกาย    ทางวาจา   ทางใจ   ทาน 
จึงเรียกชื่อวาทุจริต  ๓  อยาง   การทําดีหรือประพฤติดีก็ทําได   ๓  ทาง  คือ 
ทางกาย   ทางวาจา   ทางใจ   ทานจึงเรียกชื่อวาสุจริต  ๓  อยาง. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.    การประพฤติอยางไร   เรียกวา   การทุจรติ  ? 
        ๒.   การฆาสัตว   จัดเปนทุจริต   ถาฆาคนจัดเปนอะไร  ? 
        ๓.   การลักฉอ   มีความหมายรวมท้ังอะไร  ? 
        ๔.   การประพฤติผิดในกาม   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๕.   อะไรเรียกวจีทุจริต  ?   มีกี่อยาง  ?   อะไรบาง  ? 
        ๖.   พูดเท็จ    กับพูดลอเสียด   ตางกันอยางไร  ? 
        ๗.   พูดคําหยาบ   กับพูดเพอเจอ   เหมือนกันหรือตางกันอยางไร  ? 
        ๘.   การประพฤติชัว่ดวยใจ   หมายความวาอยางไร  ?  มีกี่อยาง  ? 
        ๙.   ความโลภอยากไดของเขา   คืออะไร  ? 
        ๑๐.  ความพยาบาทปองรายเขา   คืออยางไร  ? 
        ๑๑.  เห็นผิดจากคลองธรรม  คืออะไร  ?    คําวา    คลองธรรม 
                 ไดแกอะไร  ? 
        ๑๒.  ทจุริต  ๓  อยาง ๆ  ไหนมีโทษรายแรงที่สุด  ?  เพราะเหตุไร  ?  
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        ๑๓.  สจุริต  กับทุจริต   ตางกันอยางไร  ?  
        ๑๔.  คนเราจะชั่วหรือดี   เพราะอะไร  ?  ชั่วเอง   ดีเองใชไหม  ? 
        ๑๕.  ทจุริต   และ  สุจริต  มีมากอยาง   เหตุใดทานจึงวามีฝายและ 
                 ๓  อยาง  ? 
        ๑๖.  ความเห็นวาบุญบาปไมมี   มารดาบิดาไมมีคุณ   จัดเขาในทุจริต 
                 ขอไหน  ?   และเรียกชื่อวาอยางไร  ? 
        ๑๗.  เหตุใดทุจริตจึงเปนกิจไมควรทํา   สุจริตเปนกิจควรทํา  ? 
        ๑๘.  การเขียนหนังสือบิดเบือนความจริง   ใหคนเขาใจผิด   จัดเปน 
                 ทจุริตอะไร    ในบรรดาทุจริต  ๓  อยาง  ? 
                                         
                                 ตนเอย    ตนขี้เหล็ก 
                        มิใชเล็ก    คราวออก    ดอกชอใหญ 
                        ดอกงามดี    สีเหลือง    เรืองอําไพ 
                        ดอกยอดใบ    ขมแรง   ตมแกงกิน. 
                                เกิดเปนคน    เล็กใหญ   ในอยาขม 
                        ควรอบรม    หวานจิต    เปนนิจสิน 
                        อันขี้เหล็ก    แมขม      ใชตมกิน 
                        คนขมส้ิน   คุณคา    หมดทา    เอย.  
                                                                ศร ี ฯ  นคร.  
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                               อกุศลมูล   ๓   อยาง    
        รากเหงาของอกุศล    เรียกอกุศลมูล   มี   ๓  อยาง   คือ   โลภะ 
อยากได  ๑  โทสะ   คิดประทุษรายเขา   ๑  โมหะ   หลงไมรูจริง   ๑  
                                                        ๑ 
        เมื่ออกศุลมูลเหลาน้ี                 ๒}           ก็ดี   มีอยูแลว 
                                                        ๓ 
        อกุศลอืน่ที่ยังไมเกิด   ก็เกิดขึ้น   ท่ีเกิดขึ้นแลว   ก็เจริญมากขึ้น 
เหตุนั้น   ควรละเสีย. 
                                                        ท.ี  ปาฏ.ิ   ๑๑/๒๙๑    ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๔ 
                                      อธิบายศัพท  
        ๑.  โลภะ   แปลวา  ความอยากได   หมายถึงความละโมบโลภมาก 
อยากไดสิ่งของของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยทางทุจริต    มีความหิวจัดทาง 
จิตเปนลักษณะ    ผูทีถู่กโลภะครอบงํา        แมจะเปนคนม่ังมีอยูดีกินดี 
สมบูรณดวยปจจัย  ๔    และเครื่องอํานวยความสุขทางกายทุกประการ   แต 
 ุถาจิตยังมีโลภะอยู   ก็ยังรูสึกวาหิว   ไมรูจักอิ่ม    ไมรูจักพอ   ไมรูจักเต็ม 
ทานเปรียบเหมือนไฟไมรูจักพอดวยเชื้อ   มหาสมุทรไมรูจักเต็มดวยนํ้า 
ฉันใด   คนโลภ   ไมรูจักอ่ิม - พอ - เต็ม   ดวยปจจัย   ฉันนั้น. 
        คนที่มคีวามอยาก   ถาไมเกินขอบเขต   จนถึงข้ึนแสวงหาในทางทุจริต 
ก็ไมปรากฏวามีโทษ  กลับเปนประโยชนในการตั้งตัว  เขยิบฐานใหดีข้ึน 
โดยลําดับ. แตถาอยากกินขอบเขต  จนถึงข้ันแสวงหาในทางทุจริต 
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ก็จัดเปนคนโลภ    คนมืดมองไมรูอรรถ    ไมเห็นธรรม   มกัจะเปนคน 
เห็นแกตัว   เปนนักกอบโกย   ขโมย   ปลน   ตู   ฉอโกง   คาของเถื่อน  
คอรัปชั่น   เปนตน. 
        ๒.  โทสะ   แปลวา   ความคิดประทุษรายเขา   หมายถึงความไมพอ 
ใจ   แลวโกรธอยางแรงในบุคคลหรือในสัตว   เมือ่ระงับความโกรธไมอยู 
ก็คิดประทุษรายเขา   เชน  คิดดาเขา   คิดตีเขา   คิดฆาเขา   คิดลางผลาญ 
สมบัติเขา  เปนตน   ความคิดดังน้ี   รวมเรียกวาโทสะ. 
        คนถูกโทสะครอบงํา   เรียกกันวา   คนเจาโทสะ   เปนคนมืด   มองไม 
รูอรรถ   ไมเปนธรรม   มกัจะกอกรรมทําเข็ญอยางรุนแรง    เชน   ดา 
สาปแชง  ทุบตี   ฆาแมผูมีพระคุณ   เชน   มารดา   บิดา   คร ู   อาจารย 
พระสงฆองคเจา   พระอริยเจา   ตลอดถึงคนและสัตวทั่วไปไดอยางทารุณ 
หากทํารายบุคคลไมได   ก็ทําลายลางผลาญสมบัติ    เชน  เผาเรือนของเขา 
เปนตน. 
        ๓.  โมหะ   แปลวา  ความหลง   ความโง   ความงมงาย   หมายถึงอวิชชา 
คือรูอะไรไมแจมแจง   แลวหลงงมงายอยูในสิ่งน้ัน ๆ  มีเรื่องอะไรพอจะ 
พิจารณาใหรูจริง   รูเหตุ   รูผล   รูดี   รูชั่วได   แตไมพิจารณาใหรูจริง 
หรือพิจารณา    แตไมสามารถรูตามความเปนจริง   นี้เรียกวาโมหะ. 
        คนถูกโมหะครอบงํา   เรียกกันวา    คนเจาโมหะ   หรือคนหลง 
เปนคนมืด   มองไมรูอรรถ   ไมเห็นธรรม   ยอมทําผิดตาง ๆ  ไดทุกอยาง 
ต้ังแตผิดเล็ก  ๆ  นอย ๆ  ข้ึนไปจนถึงข้ันอนันตริยกรรม   เหมือนอยางที่คน 
เจาโลภและเจาโทสะกระทํา   แตเมื่อแยกประเภทความผิดที่คนหลงกระทํา 
ที่สอใหเห็นวา    ทําดวยอํานาจความโวเขลาเบาปญญา      เชน     ลบหลู  
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คุณทาน    ตีตนเสมอทาน   ริษยา   โออวด   หัวด้ือ    เกียจคราน   หูเบา   มวัเมา 
เผอเรอ   เปนตน.  
                           อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        โลภะ   โทสะ   โมหะ   ทั้ง ๓  นี้   ชื่อวา   อกุศลมูล    แปลวา 
รากเหงาของอกุศล.   อกศุล   แปลวา   สวนท่ีไมดี.   อันความไมดีทั้งปวง 
ยอมเกิดจากรากเหงาท่ีไมดี   ๓  อยาง   มิอยางใดก็อยางหน่ึง  หรือ  ๒  อยาง 
หรือครบท้ัง  ๓  อยาง   เปรียบเหมือนวัชพืช   คือผักหญาท่ีไมดีนานา 
ชนิด   มีอุตพิดเปนตน   ยอมเกิดจากรากเหงาชนิดที่ไมดีนั่นเอง. 
        เมื่ออกุศลมูล  คือโลภะ  มีอยู   อกุศลอ่ืน   เชน   ความเห็นแกตัว 
การขโมย   เปนตน  ที่ยังไมเกิด   ก็ยอมเกิดข้ึน   ก็เกิดข้ึนแลว   ก็ยิ่งเจริญ 
มากข้ึน   เหตุนั้น    ควรละโลภะเสียดวยการบริจาคทาน   เปนตน. 
        เมื่ออกุศลมูล   คือโทสะ  มีอยู   อกุศลอ่ืน   เชน   การดา   การตี 
การฆา   ทารณุกรรม  เปนตน   ที่ยังไมเกิด   ก็ยอมเกิดข้ึน   ที่เกิดข้ึนแลว 
ก็ยิ่งเจริญมากข้ึน   เหตุนัน้   ควรละเสียดวยการเจริญเมตตา   เปนตน. 
        เมื่ออกุศลมูล   คือโมหะ   มีอยู   อกุศลอ่ืน   เชน  การลบหลูคุณทาน 
ความเกียจคราน   ความด้ือดาน   เปนตน   ที่ยังไมเกิด   ก็ยอมเกิดข้ึน 
ที่เกิดแลว   ก็ยิ่งเจริญมากข้ึน   เหตุนัน้   ควรละเสียดวยการศึกษาใหเกิด 
ปญญา. 
                           คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  โลภะ   แปลวาอยางไร  ?   หมายถึงอะไร  ?  คนถูกโลภะครอบงํา 
               จิตมีความรูสึกอยางไร ?  
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        ๒.   คนมีความอยาก   กับคนมีความโลภ  ตางกันอยางไร ?  
        ๓.   โทสะ   แปลวาอยางไร ?  หมายถึงอะไร ? 
        ๔.   คนถูกโทสะครอบงําจิต   มกีิริยาอาการอยางไร ? 
        ๕.   โมหะ   แปลวาอยางไร ?  หมายถึงอะไร  ? 
        ๖.   คนถูกโมหะครอบงําจิต   จัดเปนคนอยางไร  ? 
        ๗.   อะไรเรียกวาอกุศลมูล  ?   อกุศลมูล  แปลวาอยางไร  ? 
        ๘.   อกศุล   แปลวาอยางไร ?  เกิดจากอะไร  ? 
        ๙.   คนที่เห็นแกตัวก็ดี    คนที่ขโมยของของเขาก็ดี   มีอะไรเปนมูล 
               เหตุ   จะกําจัดมูลเหตุนั้นไดดวยอะไร  ? 
        ๑๐. คนที่เที่ยวดาเขาหรือทุบตีเขา   เพราะมีอะไรเปนมูลเหตุ  ? 
                จะละเหตุนั้นไดดวยอะไร ? 
        ๑๑.  คนเกียจคราน  ดานด้ือ หู เบา  มัวเมาเหลาน้ี  มีอะไรเปน 
                 ขอมูล ?  จะละขอมูลนั้นไดดวยวิธีใด ? 
        ๑๒.  ความประพฤติเสียหายของบางคนบางพวกท่ีเปนปญหาสังคม 
                 อยูในเวลาน้ีก็ดี  ความประพฤติไมถูกไมควรของบุคคลบางคน 
                  กด็ี   ถาวิจัยถึงสาเหตุตามหลักธรรม   ทานเรียนธรรมมาแลว 
                   โปรดวิจัยถึงสาเหตุขอน้ีมาดู  ? 
        ๑๓.  อกุศลมูล   คืออะไร  ?   มีเทาไร  ?    อะไรบาง  ?   จะรูไดอยางไร 
                  วามันเกิดข้ึน  ?   เมื่อเกิดแลวควรทําอยางไร  ? 
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                              กุศลมูล  ๓  อยาง  
           รากเหงาของกุศล  เรียกกุศลมลู    มี   ๓  อยาง   คือ   อโลภะ  
ไมอยากได  ๑  อโทสะ   ไมคิดประทุษราย  ๑  อโมหะ   ไมหลง ๑ 
                                                     ๑ 
        ถากุศลมูลเหลาน้ี                  ๒}            ก็ดี  มอียูแลว 
                                                      ๓ 
        กุศลอ่ืนท่ียังไมเกิด    ก็เกิดข้ึน    ที่เกิดแลว    ก็เจริญมากข้ึน 
เหตุนั้น   ควรใหเกิดมีในสันดาน. 
                                                                                ที.  ปาฏิ.   ๑๑/๒๙๒ 
                                     อธิบายศัพท  
        ๑.  อโลภะ   แปลวา  ความไมอยากได  หมายถงึไมอยากไดในทาง 
ทุจริต   แตยงัมีความอยากไดในทางสุจริต   เชน  ทาํนา   ทําสวน   คาขาย 
เปนตน   แมพระพุทธเจาเองก็ยังเสด็จบิณฑบาตเพ่ือไดอาหาร   และทรง 
แนะนําใหภิกษุแสวงหาปจจัย  ๔  ในทางท่ีชอบ. 
        ๒.   อโทสะ   แปลวา  ความไมคิดประทุษราย  หมายความวา   ไม 
ทําใหความโกรธเกิดข้ึนในใจ   เมื่อจะตองปฏิบัติกิจการงานไป   ในคราวท่ี 
ตองลงโทษผูอ่ืน  ก็ทําตามคลองธรรมที่เรียกวายุติธรรม   ไมทาํดวยอํานาจ 
โทสะ   เชน  พอแมเห็นลูกทําผิดก็ตองลงโทษ   แตลงโทษตามสมควร 
ชี้แจงใหเขารูจักผิด   รูชอบ   แลวจึงลงโทษตามสมควร   ไมใชโทสะ 
ไมลุอํานาจโทสะ.  
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        ๓.  อโมหะ   แปลวา   ไมหลง  หมายความวา   เมื่อมีเรื่องราวมาประสบ  
จะตองปฏิบัติ    ก็ใชปญญาพิจารณาจับเหตุจับผล    เลือกดูวาควรทําอยางไร 
ควรจัดอยางไรแลวก็ทําไป   ไมทําดวยอํานาจอคติ   คือ   ฉันทะ    โทสะ 
ภยะ    โมหะ. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        อโลภะ   อโทสะ    อโมหะ   ทั้ง  ๓   อยางนี้  ชื่อวา  กุศลมลู 
แปลวา   รากเหงาของกุศล.   กุศลคือความดี.   ความดีทั้งปวง   เกิดจากราก 
เหงาท่ีดี   ๓   อยาง   มิอยางใดก็อยางหนึ่ง   หรือ  ๒ อยาง  หรือท้ัง  ๓  อยาง 
เปรียบเหมือนสุคันธชาต   คือของหอมนานาชนิด    เชน   ดอกมะลิ   พิกุล 
กุหลาบ   บัวหลวง    เปนตน   ยอมเกดิจากรากเหงาพืชพันธุที่ดีนั่นเอง. 
           เมื่อกุศลมูล   คืออโลภะ   มีอยูแลว   กุศลอ่ืน  เชน  การบริจาคทาน 
เผ่ือแผเจือจานเฉลี่ยสุขใหแกผูอ่ืน   ดวยใหกําลังกายบาง   กําลังความคิด 
บาง   กําลังทรัพยบาง   ทีย่ังไมเกิด   กเ็กิดข้ึน  ที่เกิดแลว   ก็เจริญมากข้ึน 
เหตุนั้น   ควรใหเกิดมีข้ึนในสันดาน   ดวยการประกอบสัมมาอาชีพและ 
บริจาคทาน  เปนตน. 
           เม่ือกุศลมูล   คืออโทสะ   มีอยูแลว  กุศลอ่ืน   เชน  การชวยชีวิตเขา 
การปลดเปลือ้งเขาใหพนจากความทุกขทรมาน   ทีย่ังไมเกิด  ก็เกิดข้ึน  ที่เกิด 
แลว   ก็เจริญมากข้ึน   เหตุนั้น  ควรใหเกิดมีในสันดาน   ดวยการเจริญเมตตา 
กรุณา  เปนตน. 
           เมื่อกุศลมูล   คืออโมหะ  มีอยูแลว    กุศลอ่ืน  เชน   สติ  สัมปชัญญะ 
ธรรมวิจัย  ความเพียร   ความออนนอมถอมตน    ความมีใจคอหนักแนน  
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ความเที่ยงธรรม  เปนตน   ที่ยังไมเกิด   ก็เกิดข้ึน   ที่เกิดแลว   ก็เจริญมากข้ึน  
เหตุนั้น   ควรใหเกิดมีในสันดาน   ดวยการคบหาสมาคมกับบัณฑิต   แลว 
หม่ันฟง   หม่ันคิด   หม่ันสอบสวนเรื่องตาง ๆ  ที่ควรรู. 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อโลภะ   แปลวาอยางไร  ?   หมายถึงอะไร  ? 
        ๒.   คนทํานาทําสวนก็ดี   พระบณิฑบาตก็ดี   เพ่ือไดอาหารเลี้ยงชีวิต 
               โดยทางสุจริต   เชนนี้จะจัดวาเปนผูมีโลภะ   หรืออโลภะ  ? 
        ๓.   อโทสะ   แปลวาอยางไร  ?   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๔.   ในคราวท่ีมารดาบิดาลงโทษแกบุตรผูทําผิด   จะถือวามารดา 
                บดิาทําดี  หรือทําไมดี  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ๕.   อโมหะ  แปลวาอยางไร  ?  หมายความวาอยางไร  ? 
        ๖.   คนที่ทําอะไรดวยอํานาจอคติ   จัดวาเปนคนมีโมหะ   หรือ 
                อโมหะ  ? 
        ๗.   อะไรชื่อวากุศลมูล  ?   กุศลมูล  แปลวาอะไร ? 
        ๘.   ความดีเกิดจากอะไร  ? 
        ๙.   กุศลอ่ืนที่เกิดจากอโลภะ    เชนอะไรบาง   ? 
        ๑๐.  กุศลอ่ืนที่เกิดจากอโทสะ   เชนอะไรบาง  ? 
        ๑๑.  กุศลอ่ืนที่เกิดจากอโมหะ   เชนอะไรบาง  ? 
        ๑๒.  อโลภะ   อโทสะ   อโมหะ   ควรใหเกิดมีข้ึนในสันดาน   ดวย 
                 การกระทําอยางไร  ? 
                                                      



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 47 

                      สัปปุริสบญัญัติ   คือขอท่ีทานสัตบุรุษ   
                                   ต้ังไว    ๓  อยาง  
        ๑.   ทาน   สละสิ่งของของตนเพ่ือเปนประโยชนแกผูอ่ืน. 
        ๒.  ปพพัชชา   ถือบวช   เปนอุบายเวนจากเบียดเบียนกันและกัน. 
        ๓.   มาตาปตุอุปฏฐาน   ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปนสุข. 
                                                                                        องฺ.   ติก.   ๒๐/๑๙๑ 
                                         อธิบายศัพท  
        ๑.   ทาน     ในที่นี้   แปลวาสละส่ิงของ  ๆ   ตนเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน. 
หมายความวา   เจตนาอันคิดเผ่ือแผเหลียวแลถึงผูอ่ืน    ไมดูดาย      มีทางจะ 
สงเคราะหผูอ่ืนไดโดยประการใด   กท็ําโดยประการน้ัน   โดยฐานอนุเคราะห 
บาง   บูชาคุณบาง     ดวยการเฉลี่ยพัสดุสิ่งของ      ใหแบบสัตบุรุษ     เรียก 
สัปปุริสทาน   ๕   อยาง  คือ :- 
        ๑.   ใหดวยศรัทธา. 
        ๒.  ใหดวยความเคารพ. 
        ๓.   ใหตามเวลาที่ควรให. 
        ๔.   ใหดวยใจอนุเคราะห. 
        ๕.    ใหโดยไมกระทบตนและผูอ่ืน. 
        ในหมูชนท่ีรวมกันอยูเปนสุขไดก็ตองอาศัยทานโดยประการดังกลาว 
มาน้ี    ชี้ตัวอยาง   เชน   เด็กออน    อาศัยทานท่ีพอแมหรือผูที่อยูในฐานะ 
พอแมใหคือเลี้ยงมา   พอแมหรือผูที่อยูในฐานะพอแม   ก็อาศยัทานที่ลูกให  
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การเลี้ยงดูในยามเจ็บไขหรือภายแก.   ผูปกครองประเทศอาศัยทานท่ีราษฎร   
เสียภาษี   หรอือากร   หรอืเงินอะไรตาง  ๆ ที่บัญญัติข้ึน  แมราษฎรก็อาศัย 
ทานท่ีผูปกครองเฉลี่ยลงมาใหตามความเหมาะสม.   ในทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาและพระสงฆอาศัยทานของผูศรัทธาถวาย   ที่พุทธบริษัท 
ก็อาศัยทาน    อันไดแกคําส่ังสอน   ที่เรียกวาธรรมทาน   ที่พระพุทธเจา 
หรือพระสงฆมอบให. 
        ๒.  ปพพัชชา   แปลวา   ถือบวช   หมายความวา   เวนจากการ 
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน.   อุบายเวนจากการเบียดเบียนกันมี   ๓  อยาง  คือ 
        ๑.   อหงิสา   ไมคิดเบียดเบียนผูอ่ืน   โดยเล็งเห็นวา   เรารกัสุข 
เกลียดทุกขฉันใด   ผูอ่ืนก็ฉันนั้น    จึงงดเวนจากการคิดเบียดเบียนเขา. 
        ๒.  สัญญมะ   ความสํารวมระวัง,   เพราะจิตเปนธรรมชาตกลับ- 
กลอกเร็ว   อาจจะคิดเบียดเบียนเขาก็มีบาง   เห็นผิดจากคลองธรรมไปบาง 
จึงตองระวังไวอยาใหคิดเชนนั้น. 
        ๓.   ทมะ   การปราบปราม,  คือหากจิตคิดเบียดเบียนเขา   เปนตน 
เกิดข้ึนแลว   ตองรับปราบปรามใหสงบ.   นี้แลเปนอุบายใหเวนจากการ 
เบียดเบียนกันและกันได. 
        อันการถือบวชดวยอุบายดังกลาวน้ี    ยอมปฏิบัติไดทั้งบรรพชิต 
ผูถือเพศนักบวช   ทั้งคฤหัสถผูอยูครองเรือน   ฉะน้ัน  การถือบวชนี้เปน 
การดี   ชวยใหหมูชนอยูรวมกันไดโดยผาสุกสวัสดี. 
        ๓.  มาตาปตุอุปฏฐาน   แปลวา   ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปน 
สุข   หมายความวา   คนเราทุกคนมีมารดาบิดาเปนผูมีพระคุณอยางสูงสุดและ 
มารดาบิดาก็ชื่อวาเปนพรหมของบุตร   เพราะเปนผูใหกําเนิด   และเพราะ  
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แผพรหมวิหารธรรมไปในบุตร    คือปรารถนาใหบุตรไดรับสุขเสมอไป.  
คิดชวยเหลือบุตรใหพนทุกขในคราวบุตรมีความทุกข,  พลอยยนิดีชื่นชม     
ในคราวบุตรพนทุกข   หรือไดมีลาภ    ยศ    สรรเสริญ  สุข,   วางเฉยใน 
คราวบุตรมั่นคงอยูในสุข.   อน่ึง มารดาชื่อวาเปนบุรพาจารยของบุตร 
เพราะเปนผูสอนกอนกวาอาจารยอ่ืน   คือสอนใหนั่ง   ใหยืน   ใหเดิน    
ใหพูด   ใหนุงหม    เปนตน.   เพราะฉะนั้น   บุตรที่เปนสัตบุรุษคือคนดี 
จึงสํานึกในพระคุณ   และตอบแทนพระคุณมารดาบิดา   ดวยการปฏิบัติ 
บํารุงใหทานเปนสุข   จนสุดความสามารถของตน.  หลักการอุปฏฐาก 
มารดาบิดา  ๕  ประการ  คือ   ๑.  เลี้ยงดูใหทานเปนสุข    ๒. ทาํกิจของ 
ทาน   ๓.   ดาํรงวงศสกุล   ๔.  ประพฤติตนใหสมควรรับรักษาทรัพยมรดก 
ไวได    ๕.  เมื่อทานลวงลับไปทําบุญอุทิศให. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
           ทาน   ปพพัชชา   มาตาปตุอุปฏฐาน   ๓  อยางนี้   รวมเรียกวา 
สัปปุริสบัญญัติ    แปลวา  ขอท่ีทานบุรุษต้ังไว   หรือเรียกวา   ปณฑิต- 
บัญญัติ   แปลวา  ขอท่ีบัณฑิตต้ังไว   หมายความวา   ไมใชพระพุทธเจา 
ทรงตั้งข้ึน    แตเปนสัตบุรุษคือคนดีและบัณฑิตคือคนฉลาดต้ังไวกอนแลว 
พระพุทธเจาทรงเห็นวาเปนขอท่ีดีจึงทรงนํามาแสดงอีก    เพราะเปนขอท่ี 
ทุกคนควรปฏิบัติใหเกี่ยวเนื่อง   ดังตอไปนี้ :- 
           ในเบื้องตนคนเราไมควรเห็นแกตัว   คือไมมุงความสุขแกตนคน 
เดียว   เพราะตนคนเดียวอยูในโลกน้ีไมได   ตองอาศัยทานท่ีคนอ่ืนใหมา 
กอน   ฉะน้ัน   เมื่อถึงเวลาตนตองใหทานแกผูอ่ืนเพ่ือเปลื้องหนี้บุญคุณบาง 
ตองใหทานเพ่ือชวยเหลือและผูกมิตรไมตรีกับผูอ่ืนบาง   เม่ือตางคนตางให  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 50 

ทานแกกันดังน้ี    ก็ยอมอยูรวมกันโดยผาสุก    ไมมกีารเบียดเบียนแกกัน  
ความคิดเบียดเบียนกันยอมไมเกิดข้ึน. 
        อันความไมคิดเบียดเบียนกัน   เวนความเบียดเบียนเสียไดนั้น    ชื่อวา 
บรรพชา  คือบวช   แปลวาเวนจากความเบียดเบียนกัน   แมชาวบานถือ 
ศีล   ๕  ขอ   ก็ชื่อวาบวชไดแลว  เพราะเวนจากการเบียดเบียนชีวิต   ทรัพย 
เปนตน   กะกันและกันได    นี้ก็นับวาเปนความสุขอยางหน่ึง,   ธรรมดา 
คนดีมีความสุขแลวยอมนึกถึงทบทวนยอนกลับหลังไปดูวา   ความสุขที่เรา 
มีอยูในบัดนี้    ไดมาจากไหน   เมื่อยอนกลับไปก็เขาใจไดวา  เราไดชีวิต 
รางกายมาจากมารดาบิดา  ๆ   ไดใหชวิีตรางกายและความสุขตาง ๆ   แกเรา 
เปนคนแรก   ทานมีอุปการคุณแกเรา    ฉะน้ัน  จึงอุปฏฐากมารดาบิดา. 
        อันการอุปฏฐากมารดาบิดา   เปนหนาที่ของคนดี    ถาคนใดไม 
อุปฏฐากบํารุงมารดาบิดา   คนนั้นกลายเปนคนไมดี   มีคติเหมือนสัตว 
ติรัจฉานไป.   เพราะสัตวดิรัจฉานเลี้ยงลูกจนโต   แตลูกโตแลวก็ไมมีการ 
เลี้ยงพอแมของตนเลย. 
        ฉะน้ัน   บัณฑิตบุรุษจึงบัญญัติการอุปฏฐากมารดาบิดาไวอีกขอ 
หน่ึง.   จึงเปนอันสรุปความไดวา   ธรรม  ๓   อยางนี้   เปนคุณธรรมสําหรบั 
มนุษย  สัตบุรุษทานบัญญัติไวสําหรับปฏิบัติเองดวย   ใหเพ่ือนมนุษยปฏิบัติ 
ดวย. 
                                     คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ทาน   แปลวาอะไร   ?   หมายความอยางไร  ?    เปนหนาท่ีของ 
                ใคร  ?  
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        ๒.  ปพพัชชา   แปลวาอะไร  ?  หมายความอยางไร  ?  
        ๓.  อุบายเวนจากการเบียดเบียนมีเทาไร  ?   อะไรบาง   อธิบาย 
        ๔.  การบวชยอมมีแกใคร  ?   มีประโยชนอยางไร  ? 
        ๕.  มาตาปตุอุปฏฐาน   แปลวากระไร  ?   จําเปนอยางไรสัตบุรุษ 
               จึงบัญญัติไว  ? 
        ๖.  สัปปุริสบัญญัติ   กับ  ปณฑิตบัญญัติ   ตางกันหรือเหมือนกัน  ? 
                มีเทาไร  ? 
        ๗.  อะไรเปนคุณธรรมสําหรับมนุษยที่สัตบุรุษบัญญัติไว  ? 
                                          
                                 ตนเอย     ตนเขม็ 
                        มีดอกเต็ม  -  ตนแซง   ขาวแดงเหลือง 
                        หากเกบ็บ ู -  ชาพระ    งามประเทือง 
                        อาจชวยเปลื้อง   สนมิใจ   ผองใสงาม. 
                                นึกถึงเข็ม   สําคัญ    คือตัณหา 
                        เย็บตรึงตรา    ทวยโอฆ   กับโลกสาม 
                        ตองอาศัย    ไตรสิกขา     สงางาม 
                        จึงอาจขาม   จากโอฆ    ไตรโลก    เอย.   
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                    อปณณกปฏิปทา   คือปฏบิัติไมผิด   ๓   อยาง   
        ๑.  อินทรียสังวร   สํารวมอินทรีย    ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น   กาย 
ใจ   ไมใหยนิดียินรายในเวลาเห็นรูป   ฟงเสียง   ดมกลิ่น   ลิ้มรส   ถูกตอง 
โผฏฐัพพะ   รูธรรมารมณดวยใจ. 
        ๒.  โภชเน   มัตตัญุตา   รูจักประมาณในการกินอาหารแตพอ 
สมควร   ไมมากไมนอย. 
        ๓.  ชาคริยานุโยค   ประกอบความเพียรเพื่อชําระใจใหหมดจด 
ไมเห็นแกนอนมากนัก 
                                                                                องฺ.   ติก.  ๒๐/๑๔๒ 
                                          อธิบายศัพท  
         ๑.  อินทรียสังวร   แปลวา  คนสํารวมอินทรีย.  คําวา  อนิทรีย 
แปลวา   ความเปนใหญ.  ในท่ีนี้อินทรียมี  ๖  คือจักขุนทรีย  ไดแกตา 
มีความเปนใหญในการดู,   โสตินทรีย     หู   มีความเปนใหญในการฟง, 
ฆานินทรีย   จมูก   มีความเปนใหญในการดม,   ชวิหินทรีย   ลิน้   มีความ 
เปนใหญในการลิ้ม,   กายินทรีย    กาย   มีความเปนใหญในการถูกตอง, 
มนินทรีย   ใจ   มีความเปนใหญในการรู. 
        คําวา  สังวร   แปลวา   ความสํารวม   ไดแกความระวัง   คุมครอง 
รักษา   ดวยสติ   คือระลกึทัน.  
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        ความสํารวมอินทรีย  ๖  ก็คือ   มสีติระลึกรูทนั  มีใหเกิดความยินดี  
ยินราย  คือความดีใจเกินไป   เสียใจเกินไป   ในขณะตาเห็นรูป  หูไดฟง 
เสียง   จมูกไดสูดกลิ่น   ลิน้ไดลิ้มรส    กายไดถูกตองสิ่งท่ีถูกตองกายได 
ใจไดรูธรรมารมณ  คือเรื่องตาง ๆ  ที่ใจคิดถึง. 
        ๒.  โภชเน   มัตตัญุตา  แปลวา   ความรูจักประมาณในการกิน 
อาหาร  หมายความวา    รับประทานอาหารเพียงพอแกความตองการของ 
รางกาย   ใหพออยูไดตามสบาย   ไมมากจนอึดอัด  ไมสะดวกในการปฏบิัติ 
กิจตามหนาที่   ทานแนะวากอนอ่ิม  ๔-๕  คํา  ใหหยุดแลวด่ืมน้ํา    ก็อ่ิม 
พอดี    และไมรับประทานอาหารนอยเกินไป   จนรูสึกหิวอิดโรย. 
        ๓.   ชาคริยานุโยค    แปลวา  การประกอบความเพียร    โดยการ 
ต่ืนอยู    หมายความวา   ต่ืนอยูเพ่ือชําระจิตใจใหหมดจดจากเครื่องเศรา- 
หมองท้ังกลางวันกลางคืน   ไมเห็นแกนอนมากนัก   ไมประกอบสุขในการ 
นอนหลับ. 
        ทรงแสดงไวในพระสูตรวา   เดินจงกรม   ยืน   นั่ง   ตลอดวัน   จน 
ถึงกลางคืนตลอดยามตน   นอนในยามกลาง   ๔  ชั่วโมง  ตอจากนั้น   ก ็
ลุกข้ึนเดินจงกรม   ยืน   นัง่  ชําระจิตใจใหสะอาด   จนตลอดยามสุดทาย. 
                                     อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมทัง้  ๓   ขอนี้  ชื่อวา   อปณณกปฏิปทา   แปลวา   ขอปฏิบัติ 
ที่ไมผิด   เพราะบุคคลผูปฏิบัติธรรม  ๓  ขอน้ี  ยอมเปนผูชื่อวาปฏิบัติไมผิด 
และเปนผูไดเริ่มเพ่ิมพูนความรู   เพ่ือความส้ินไปแหงอาสวกิเลส   อกุศล  
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บาปธรรม   โดยลําดับดังน้ี :-  
        ในเบื้องตน   เมื่อสํารวมระวังอินทรีย ๖   อันเปรียบเหมือนประตู 
เมืองกายนคร    ดวยบานประตูคือสติ    อกุศลบาปธรรมมีความเสียศีล 
เปนตน   อันเปรียบเหมือนโจรภายนอกกายนคร   ก็เขามาภายในไมได. 
        ในลําดับที่ ๒   เมื่อโจรคือความเสียศีลเปนตน   เขามาไมไดแลว 
ก็เปนโอกาสที่จะไดเตรียมกาย   เตรียมใจ   เพ่ือปราบปรามขาศึกภายใน 
มีกามาสวะเปนตนใหหมดไป    อันเปรียบเหมือนตํารวจปราบปรามขาศึก 
ภายใน   เตรยีมกําลังพลไวใหพรอม    ในการเตรียมนั้นก็ตองบํารุงรางกาย 
และจิตใจใหแข็งแรง   ดวยการรับประทานอาหารใหพอดี   ไมมากเกินไป 
จนอึดอัดมึนซึม   เหมือนตํารวจเมาสุรา    ไมสามารถจะปราบปรามขาศึกได 
และไมรับประทานอาหารนอยเกินไปจนไมพอแกความตองการของรางกาย 
อันจะทําใหออนเพลีย   เหมือนตํารวจกองปราบขาดอาหาร   มอีาหารนอย 
ไมพอ   ก็ไมมีกําลังกายกําลังใจที่จะไปปราบขาศึก   ตอเมื่อไดรับประทาน 
อาหารแตพออ่ิม   ไมมากไมนอย   กย็อมมีกําลังดีพรอมท่ีจะปราบขาศึก. 
        ในลําดับสุดทาย     ก็ถึงวาระท่ีจะยกกําลังเขาโจมตีขาศึกใหแตกพาย 
กระจายไป   ก็ตองใชความแกลวกลาวองไวต่ืนตัวอยูเสมอ   กลาวคือตอง 
ปฏิบัติกําจัดอาสวะชําระจิตใหหมอจดดวยการเดินจงกรมบาง   นั่งสมาธิบาง 
ตลอดวัน   ตลอดคืน   พักผอนเพียง  ๔  ชั่วโมง  หรอืไมเกิน  ๕-๖  ชั่วโมง 
เปรียบเหมือนตํารวจยกกําลังเขาปราบขาศึกภายในประเทศ   ตองปฏิบัติการ 
ติดตอท้ังกลางวันกลางคืน   ผลัดเปลีย่นวาระกันพักผอนบางเล็กนอยเทาน้ัน. 
        เมื่อบุคคลปฏิบัติธรรม  ๓  ขอน้ี   ก็ยอมชื่อวาปฏิบัติไมผิด   และได  
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ใชปญญาความรูขจัดอาสวะท่ีดอดหมักหมมอยูภายในจิตใหสิ้นไป   เหมือน  
ตํารวจปราบปรามกําจัดโจรท่ีซุมอยูในปาในประเทศใหสิ้นซากไปฉะน้ัน. 
                                 คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อินทรียสังวร    แปลวาอะไร  ?   เฉพาะคําวา  อินทรีย   แปลวา 
               อยางไร  ? 
        ๒.  อินทรีย  ๖  คืออะไร  ?   จะคุมครองรักษาอินทรีย  ๖    ดวย 
              อะไร  ? 
        ๓.   การสํารวมอินทรีย   มีประโยชนอยางไร  ? 
        ๔.   โภชเน   มัตตัญุตา  แปลวาอะไร  ?  หมายความวาอยางไร  ? 
        ๕.   ชาคริยานุโยค   แปลวากระโร  ?   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๖.    ผูปฏิบัติเชนไร   ไดชื่อวาประกอบดวยชาคริยานุโยค  ? 
        ๗.   ธรรมอะไรก่ีอยาง   จึงไดชื่อวาอปณณกปฏิปทา  ? 
        ๘.   บุคคลปฏิบัติอยางไร   จึงไดชื่อวาปฏิบัติไมผิด  ? 
        ๙.   โปรดอธิบายการสํารวมอินทรีย   ใหเห็นวาเหมือนการปดประตู 
                เมอืง  ? 
        ๑๐.  ความรูจักประมาณในการกินอาหารมีประโยชนอยางไร  ? 
        ๑๑.  การนอนอยางไร   จึงไดชื่อวาปฏิบัติผิดและปฏิบัติไมผิด  ? 
        ๑๒.  ปฏิบัติอยางไร  จึงขจัดอาสวะใหสิ้นไป   เหมือนตํารวจปราบ 
                  โจรในปาใหสิ้นไป  ? 
        ๑๓.  จะประพฤติตนใหถูก   ควรประพฤติในทางเชนไร ? 
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                            บุญกิริยาวัตถุ   ๓  อยาง   
        สิ่งเปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญบุญ    เรียกบุญกิรยิาวัตถุ   โดยยอ 
๓   อยาง    
        ๑.  ทานมัย   บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน. 
        ๒.  สีลมัย     บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล. 
        ๓.  ภาวนามัย    บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา. 
                                                 ขุ.   อิติ.   ๒๕/๒๗๐  องฺ.  อฏก.   ๒๓/๒๔๕ 
                                      อธิบายศัพท  
        ๑.   ทานมัย    แปลวา   บุญสําเรจ็ดวยการบริจาคทาน        ทาน 
หมายถึงการสละทรัพยสิ่งของของตนใหแกคนอ่ืน.   การใหม ี ๒   วิธี  คือ 
        ๑.  ใหโดยเจาะจง   เชนถวายสิ่งของแกพระภิกษุสามเถรรูปใด 
รูปหน่ึง,   ใหแกคนตกทุกขไดยากคนใดคนหน่ึง,    ใหแตผูมีพระคุณแกตน 
คนใดคนหน่ึง. 
        ๒.  ใหโดยไมเจาะจง   เชนถวายแกสงฆในพระพุทธศาสนา    ให 
แกสถานศึกษาศิลปวิทยาของประชาชนท่ัวไป   ใหแกโรงพยาบาลสาธารณะ 
สรางสะพาน - ศาลา - สระน้ํา - ถนนสาธารณะ. 
        ทานท่ีมผีลมากตองประกอบดวยองค  ๖  แบงเปนฝายทายกผูให  ๓ 
และฝายปฏิคาหกผูรับ  ๓   ดังน้ี:-  
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        -   ฝายทายก          ๑.   กอนใหดีใจ           ๒.  กําลังใจจิตเลื่อมใส 
             ๓.  ใหแลวเบิกบานใจ. 
        -   ฝายปฏิคาหก   ๑.  ไมมีราคะหรือปฏิบัติบรรเทาราคะ   ๒.  ไมมี 
             โทสะ   หรือปฏิบติับรรเทาโทสะ    ๓.  ไมมีโมหะ     หรือปฏิบัติ  
             บรรเทาโมหะ. 
        อน่ึง   ไทยธรรม  คือวัตถุสิ่งของท่ีควรให   ตองเปนของท่ีหาไดมา 
โดยสุจริตและมีประโยชนแกผูรับ    จึงจะเปนทานที่มีผลมาก     ทาน 
แสดงตัวอยางไว   ๑๐  คือ  ขาว  น้ํา  ผา  ยานพาหนะ   พวงมาลัย   ของ 
หอม  เครื่องลูบไล   ที่นอน   ที่พัก   ประทีป.   แมของอ่ืน ๆ  กส็งเคราะห 
เขาในไทยธรรมได   ถาไมมีโทษ. 
        ตามปกติคนที่ถูกควรตระหน่ีครอบงําจิต   ไมตองการจะสงเคราะห 
อุปถัมภใคร   ไมอยากใหอะไรแกใคร   จึงมีใจเศราหมอง   มืดมัว  จัดเปน 
บาปเปนทุกขทับอยูในจิต   การใหทานก็เพ่ือกําจัดความตระหน่ีเหนียวแนน 
ออกไปจากจิต  จิตจะไดผองใสสวางเปนบุญ    คือเปนสุข. 
        บุญคือความสุขนี้    เกิดดวยการใหหรือการบริจาค      จึงไดชื่อวา 
ทานมัยบุญ   บุญสําเร็จดวยการใหทาน. 
          ๒.  สลีมัย    แปลวา  บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล.  ศลีหมายถึงการ 
ต้ังใจงดเวนจากความชั่ว   คือบังคับตัวเองไมใหทําความชั่ว    รักษากาย - 
วาจาใหเรียบรอยตามควรแกภาวะ   คือความเปนของตน ๆ  เชนผูเปน  
คฤหัสถ   ก็งดเวนการฆา   การลัก   การลวงประเวณี   การพูดเท็จ   การ 
เสพของมึนเมา   รวม  ๕ ขอ   เปนอยางนอย   ถาเปนบรรพชิต  ก็งดเวน  
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จากโทษท่ีทรงบัญญัติหามไว    แตตองปฏิบัติตามขอท่ีทรงอนุญาตดวยจริง  
จะชื่อวาเปนผูมีศีล. 
        ปกติคนท่ีถูกโทสะครอบงําจิต   ยอมจะเดือดรอนใจ   ที่เรยีกกันวา 
คนใจรอน ๆ  มักจะเสียความประพฤติทางกาย  เชนทุบตีฆาเขาบาง   เสีย 
ความประพฤติทางวาจา   พูดเท็จหักรานประโยชนเขาบาง    ดาวาเขาบาง 
เปนตน   กช็ือ่วาทําบาปเพราะโทสะ    จําตองรักษาศีล   ควบคุมกายวาจา 
ใหสงบ   ตลอดถึงคุมจิตใหเปนปกติหายโทสะ   จิตจึงจะเปนบุญคือเปนสุข. 
        บุญคือความสุขที่เกิดดวยการรักษาศีลดังน้ี   จึงชื่อวาสีลมัยบุญ   บุญ 
สําเร็จดวยการรักษาศีล. 
        ๓.  ภาวนามัย   แปลวา   บุญสําเรจ็ดวยการเจริญภาวนา.   ภาวนา 
หมายถึงการอบรมจิตใจใหต้ังม่ันอยูในความดีและใหฉลาด.    โดยวิธีตํ่า  ๆ 
สําหรับคนท่ัวไป   ไดแกการศึกษาเลาเรียน  หม่ันฟง  หม่ันคิด   หม่ัน 
ทองบนหลักวิชาการตาง ๆ   หม่ันสนทนากับทานผูรูเปนตน   จนเกิดความ  
ฉลาด. 
        วาโดยวิธีอยางสูง   แยกเปน  ๒  คือ    ๑.  สมถภาวนา   ทาํจิตให 
สงบอยูในอารมณเดียว    ๒.  วิปสสนาภาวนา   ทําวิปสสนาใหเกิด   คือ 
ใชปญญาพิจารณาใหเห็นแจงในสังขารธรรมท้ังปวง   ตามท่ีเปนจริง   คือ 
ไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
        ตามปกติคนที่ถูกโมหะครอบงําจิต   ยอมไมรูจักผิดถูกชั่วดี   มีความ 
มืดมองไมเห็นความจริงในส่ิงตาง  ๆ  ที่ควรรูควรเห็น   ยอมจะทําพูดคิด 
อะไร  ๆ   ดวยอํานาจโมหะ   ยอมมีแตความเศราหมองใจ   เปนบาปคือ  
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เปนทุกขใจ   จึงจําตองเจริญภาวนา   กําจัดโมหะเสีย   เมื่อกําจัดได จิตใจ  
ก็สวางไสวเปนบุญคือเปนสุขใจ. 
        บุญคือความสุขที่เกิดดวยการเจริญภาวนาดังน้ี    จึงชื่อวาภาวนา- 
มัยบุญ   บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ทาน   ศลี   ภาวนา   ๓  อยางนี้   ชื่อวา   บุญกิริยาวัตถุ   เพราะเปน 
ที่ต้ัง  หรือเรื่อง   คือเครื่องสําหรับทําบุญ. 
        คําวา  บุญ  แปลวา  บุญ.   ความดี,   ความสุข,  ความสะอาด,  ความ 
ผองแผวแหงจิต.   คําวา   กิริยา    แปลวา   ทํา   บําเพ็ญ.    วัตถุ   แปลวา 
ที่ต้ัง,   เรื่อง.    รวมกันเขาเปน   บุญกิริยาวัตถุ   แปลวา  ที่ต้ังแหงการ 
บําเพ็ญบุญ   หรือแปลวาเรื่อง   คือเครื่องสําหรับทําความสุข. 
        ความจริงเครื่องสําหรับทําบุญ   คือ  ความสุข  มีอยูมากเรื่อง    แตใน 
ที่นี้กลาวโดยยอวามีเพียง  ๓  คือ   ๑.  เรื่องทาน      ๒.  เรื่องศีล    ๓.  เรื่อง 
ภาวนา   สวนเรื่องอ่ืน ๆ  ที่สําหรับทําบุญแมมากเรื่อง   ก็สงเคราะหเขาใน 
๓   เรื่องนี้ไดทั้งหมด. 
        อน่ึง   คําวา   บุญน้ี   แบงเปน  ๒  สวน  คือ     ๑. บุญเหตุ   ไดแก 
บุญกิริยาวัตถุ   ๒. บุญผล    ไดแกความดี   ความสุข   ความสะอาด   ความ 
ผองแผวแหงจิต. 
                                คําถามสอบความเขาใจ 
        ๑.  ทานมัย   แปลวาอะไร  ?   การใหมีกี่วิธี   คืออยางไร ?  
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        ๒.  ทานท่ีมีผลมาก   ตองประกอบดวยองคเทาไร  ?   อธิบายให  
               เขาใจ. 
        ๓.  ทานดีอยางไร    ทานจึงจัดเขาในเรื่องสําหรับทําความดีดวย  ? 
        ๔.  สีลมัย   แปลวาอะไร  ?   ศีล   หมายถึงอะไร  ? 
        ๕. คนในรอน  แกดวยอะไร  ? 
        ๖.  ภาวนาอยางตํ่า   ไดแกทําอยางไร  ? 
        ๗.  ภาวนาอยางสูง   แยกเปน  ๒  คืออะไร  ? 
        ๘.  คนที่ถูกโมหะครอบงําจิต   มีลักษณะอยางไร  ? 
        ๙.  บุญกิริยาวัตถุมีกี่อยาง  ?   อยางไหนกําจัดโมหะได  ? 
        ๑๐. คําวา      บญุ    แปลวาอยางไร  ?   เครื่องสําหรับทําบุญมีเทาไร  ? 
        ๑๑. คําวา     บุญ    ถาแบงได  ๒ สวนจะไดหรือไม  ?  ถาไมไดก็ 
                แลวไป   ถาแบงได    จงแบงมาดูวาไดแกอะไรบาง  ? 
                                                   
                                        ตนเอย    ตนควินิน  
                                เอาตมกิน   ขมจัด    ฉมัดฉมงั 
                                มาเลเรีย    ขึ้นสมอง   จําตองพัง  
                                แพกาํลัง   ควินิน   หายสิ้นไป. 
                                        คําบางทาน   ตักเตือน    เหมือนยาขม 
                                เรงระดม   ใหรับ    ทรัพยกองใหญ 
                                คนไมด้ือ    ไดทรพัย    โดยฉับไว 
                                แมโรคใจ   -  เศราหมอง     ตองหาย   เอย. 
                                                                                 ศรี  ฯ  นคร. 
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                          สามัญญลักษณะ   ๓   อยาง   
        ลักษณะท่ีเสมอกันแกสังขารท้ังปวง           เรียกสามัญญลักษณะ 
ไตรลักษณะก็เรียก   แจกเปน   ๓  อยาง 
          ๑.  อนจิจตา    ความเปนของไมเที่ยง. 
        ๒. ทุกขตา    ความเปนทุกข. 
        ๓.  อนตัตตา   ความเปนของไมใชตน.  
                                                                                  ส.   สฬ.   ๑๘/๑ 
                                     อธิบายศัพท  
           ศัพทวา   สังขาร   แปลวา   ปรงุแตง   มีความหมายลึกซึ้งซับซอน 
มาก   นักธรรมควรกําหนดดังตอไปนี้ :- 
        ๑.   สังขารผูปรุงแตง    แบงออกเปน  ๓   ประเภท   คือ:- 
        ก.  กายสังขาร   ผูปรุงแตงรางกายใหเปนอยู   ไดแกลมหายใจ. 
        ข.  วจีสังขาร   ผูปรุงแตงวาจาใหพูดเปนภาษา    ไดแกความตรึก- 
              ตรอง. 
        ค.  จิตตสังขาร    ผูปรุงแตงจิตใหนึกคิดตาง ๆ  ไดแกความจํา, 
               ความจงใจ    อันเปนสวนดีบาง   สวนชัว่บาง   สวนกลาง  ๆ   บาง 
               ที่เปนไปในรูป  เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ,   และความรูสึก 
                อารมณในทางเปนสุข   หรอืเปนทุกข  หรือไมทุกขไมสุข. 
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        ๒.  สังขารผูถูกปรุงแตง   แบงออกเปน  ๒  ประเภท คือ:-  
        ก.  อุปาทินนกสังขาร   สิ่งท่ีมีใจครอง   ไดแกคน   และสัตวที่ยังมีชีวิต 
              ทุกประเภท. 
        ข . อนุปาทินนกสังขาร   สิ่งท่ีไมมีใจครอง   ไดแกตนไม   ภูเขา 
              รถ  เรือ   อาคาร   เปนตน   แมรางกายของคน  -  สัตวที่ตายแลว 
        อน่ึง   สังขารทั้งหมดที่กลาวมานี้   ถาจะกําหนดโดยรูปและโดยนาม 
พึงกําหนดดังตอไปนี้:- 
           สังขารท่ีเปนรูป   ไดแกกายสังขาร  คือลมหายใจเขาออก       และ 
สังขารผูถูกปรุง   ทั้งท่ีมใีจครอง   ทั้งท่ีไมมีใจครองท้ังหมด. 
         สังขารท่ีเปนนาม    ไดแกวจีสังขาร   และจิตตสังขารทั้งหมด.   
        คําวา   สังขารท้ังปวง   หมายถึงสังขารทุก  ๆ  ประเภท.  อันสังขาร 
ทั้งปวงทุกประเภทนั้น   ยอมมีลักษณะ   ๓   อยาง   คือ:- 
         ๑.  อนจิจตา   ความเปนของไมเที่ยง   คือความแปรปรวนเปลี่ยน- 
แปลงไป   ไมหยุดยั้งทุกขณะลมหายใจ  หรือทุกวินาที. 
        ความแปรปรวนอันเปนตัวความไมเท่ียงนี้      คนสามัญเห็นไดยาก 
ทานจึงสอนใหดูที่อนิจจาลักษณะ   คือลักษณะของความไมเที่ยง   อันไดแก 
ความเกิดข้ึนดวย   ความเสื่อมส้ินไปดับไปดวย    ความเปนอยางอ่ืนดวย. 
ตัวอยางเชน   เกิดเปนเด็กนอยข้ึนแลว   เด็กนอยเสื่อมส้ินไปดับไป   เปลีย่น 
เปนเด็กใหญ,   เด็กใหญเสื่อมส้ินไป   เปลี่ยนเปนคนผูใหญ,   คนผูใหญ 
เสื่อมส้ินไป    เปลี่ยนเปนคนแก   คนแกเสื่อมส้ินไป   เปลี่ยนเปนคนตาย.  
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บางคนเกิดเปนเด็กนอย   แลวเสื่อมส้ินไปดับไป    เปลี่ยนเปนคนตาย.  
บางคนเปนเด็กใหญแลวดับไป   เปลีย่นเปนคนตาย.    จะหาความเที่ยงแท 
แนนอนในสังขารทุกประเภทไมไดเลย. 
        ๒.  ทุกขตา   ความเปนทุกข  คือทนอยูไมได   หมายความวา   ทน 
อยูในสภาพเดิมอยางใดอยางหนึ่งไมได   เชนเปนเด็กนอยแลว    ทนเปน 
เด็กนอยตามเดิมไมได    ตองเปนเด็กใหญ,   หรือเปนตนไมเล็ก ๆ  แลว 
ทนเปนตนไมเล็กไมได    ตองเปนตนไมใหญตามชนิดของตนไมนั้น ๆ แม 
อาคารบานเรือนท่ีสรางใหมแลว   ทนเปนบานใหมตามเดิมไมได   ตองเปน 
บานเกาไปตามเวลา.   แมทุกขเวทนาเกิดข้ึนแลว    ทนเปนทุกขตามสภาพ 
เดิมไมได   ตองเปลี่ยนเปนสุขเวทนาบาง  เฉย ๆ บาง.   ถึงสุขเวทนาเกิด 
ข้ึนแลว   ก็ทนอยูไมได   ตองเปลี่ยนเปนทุกขเวทนาบาง   เฉย  ๆ  บาง. 
แมอทุกขมสุขเวทนา  คือความเฉย ๆ  ไมทุกขไมสุข   ก็ทนเฉย ๆ  อยูไม 
ได   ตองเปลี่ยนเปนทุกขบาง   เปนสุขบาง. 
        จึงเปนอันวาสังขารทุกประเภท    ทนอยูในสภาพเดิมไมไดเลย. 
        ๓.  อนตัตา   ความเปนของมิใชตน   คือมิใชเรา   มิใชของเรา. 
อนัตตา   เปนเรื่องที่คนสําคัญเห็นไดยาก   ทานจึงสอนใหดูที่อนัตตลักษณะ 
คือลักษณะของอนัตตา  ๔  อยางคือ 
        ๑.  ไมเปนไปในอํานาจ   คือบังคับบัญชาไมได    เชนบังคับวา 
รางกายอยาแก   อยาเจ็บ   อยาตาย   แตรางกายไมฟงเสียง   แกเรื่อยไป 
เจ็บเสมอไป   ลงทายสุดก็ตาย.    แมพัสดุที่สรางข้ึน   เชน   รถ   เรือน   เรา 
บังคับวาอยาชํารุด   มันกช็ํารุดเรื่อยไป   แมตนไมปาไมที่งอกเอง   หรือคน  
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ปลูกก็ตาม   เราบังคับวาอยาหักอยาโคน   แตมันก็หักโคน,   ไมหักเองไม  
โคนเอง   ก็ถกูคนตัดโคนลงจนหมดสภาพปาไมกลายเปนที่โลงเตียน. 
        ๒.  แยงตออัตตา   คืออนัตตา   มีลักษณะตรงกันขามกับลักษณะ 
ของอัตตาเสมอ   เชน  ผูยดึอัตตา   มีความเห็นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั้น 
นั่นเปนตัวตนของเรา.   แตผูไมยึดอัตตา   มีความเห็นวา   นั่นมใิชของเรา 
เราไมเปนนั่น   นั่นมิใชตัวตนของเรา. 
        ๓.  เปนสภาพวาง   คือวางจากความเปนตัวตน    เชนรางกาย 
ประกอบข้ึนดวยธาตุตาง ๆ  เมื่อแยกธาตุออกไปใหหมด    ก็ไมมีรางกาย 
เหมือนรถท่ีประกอบข้ึนดวยสัมภาระตาง ๆ  เมื่อแยกสัมภาระออกใหหมด 
ก็ไมมีรถ. 
        ๔.  เปนสภาพหาเจาของมิได   คือไมมีใครเปนเจาของ.   กลาวคือ 
ไมมีใครเปนผูสงวนไวได   เชนรางกายในคราวเปนหนุมสาว   มีความสวย 
งาม   มีกําลังแข็งแรง   ไมมีใครสามารถสงวนหรือหวงแหนความสวยงาม 
หรือกําลังแข็งแรงนั้นไวได              ความสวยงามคอย  ๆ  หมดไป      กําลงัก็ 
คอย  ๆ  สิ้นไป   ไมคํานึงวาใครจะหวงแหน     ใครจะเปนเจาของสงวนไว. 
แมพัสดุตาง ๆ  จะสวยงามแข็งแรงสักปานใดก็ตาม  ไมมีใครท่ีจะเปนเจา 
ของอันแทจรงิได   เพราะตองหมดสภาพอันสวยงามแข็งแรง   และอาจ 
สูญหายไปจากผูที่ยึดถือวาตนเปนเจาของในส่ิงน้ัน  ๆ  ได.   แมตนไมในที่ 
ตาง ๆ  ก็ไมมีใครเปนเจาของอันแทจริงได  หากมีผูหวงแหนหวงหามก็ 
ดํารงอยูไดชั่วคราว  แตลงทายก็ถูกโคนถูกทําลาย  หรือลมตายไปเอง. 
        จึงเปนอันวาสังขารทุกประเภท   ไมมีตัวตนอันแทจริงเลย.  
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                               อธิบายชื่อหมวดธรรม   
        อนิจจตา   หรืออนิจจัง,   ทุกขตา   หรือทุกขัง,   อนัตตา  หรือ 
อนัตตา,   ทั้ง  ๓   อยางนี้    ชื่อวา   สามัญญลักษณะ   เพราะเปนลักษณะ 
สามัญ  คือเปนธรรมดาท่ัว ๆ  ไปแกสงัขารทั้งปวง    คือท้ังแกสังขารผู 
ปรุง   ทั้งแกสังขารผูถูกปรุง   ทั้งแกสังขารท่ีเปนรูป   ทั้งแกสงัขารที่เปนนาม. 
        อน่ึง   ทั้ง  ๓   อยางนี้   ทานเรียกวา   ไตรลักษณะ  เพราะเปน 
ลักษณะ  ๓  อยาง   คือ  ไมเที่ยง  ๑  เปนทุกข  ๑  เปนอนัตตา  ๑  ซึ่งมี 
อยูแกสังขารทั้งปวงดังกลาวแลว   อันเขากับหลักพระบาลีวา 
                                         ยทนิจจฺ    ต   ทุกฺข 
                                สิ่งใดไมเที่ยง    สิ่งน้ันเปนทุกข 
                                        ย   ทุกฺข   ต   อนฺตตา 
                                สิ่งใดเปนทุกข   สิ่งน้ันเปนอนัตตา.  
                                     คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ศัพทวาสังขาร   แปลวาอยางไร  ?   มีความหมายอยางไร  ? 
        ๒. สังขารผูปรุงแตง  แบงออกเปนกี่ประเภท  ?  คืออะไร  ? 
        ๓.  ถากาํหนดโดยรูป - นาม   สงัขารผูปรุงแตง  จัดเปนรูปหรือเปน 
               นาม  ลองจัดมาดู  ? 
        ๔.  สังขารผูถูกปรุงแตง   แบงเปนกี่ประเภท  ?  คน  สัตว  ตนไม 
              รถยนต   จัดเขาในประเภทไหน  ? 
        ๕.  ถากําหนดโดยรูป - นาม   คน   โค   โตะ    จัดเปนรูปหรือเปนนาม ?  
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        ๖.   คําวา   สังขารทั้งปวง   หมายถึงสังขารประเภทไหน  ?  
        ๗.  อนิจจตา   มีอธิบายอยางไร  ?   ขอตัวอยาง  ? 
        ๘.  ทุกขตา   หมายความวากระไร ?  ขอตัวอยาง  ? 
        ๙.  อนัตตา     มลีักษณะอยางไร  ? 
        ๑๐. อนจิจัง   ทุกขัง   อนัตตา   เรยีกชื่อกันวา   สามัญญลกัษณะก็มี 
                เรยีกวาไตรลักษณะก็มี   เพราะเหตุไร  ? 
                                                 
                                        ตนเอย     ตนเงาะ 
                                นาหวัเราะ   เงาะปา   ชางนาขนั 
                                ลูกมขีน     รุงรัง   นาชังครัน 
                                แกะเปลือกมัน    เน้ือปลั่ง    เปนสังขทอง 
                                        ทั้งมีรส   ชื่นหวาน   ซานชิวหา 
                                อิม่อรุา   เปรมปรด์ิี   ไมมีสอง 
                                หากคนเรา   เอาอยาง   พระสังขทอง 
                                มิลําพอง   สวมเงาะ   งามเหมาะ   เอย. 
                                                                        ศร ี  ฯ   นคร.  
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                              จตุกกะ   คือหมวด  ๔    
                                              
                 วุฒิ   คือธรรมเปนเครื่องเจริญ   ๔  อยาง  
          ๑.   สปัปุริสสังเสวะ   คบทานผูประพฤติชอบดวยกาย  วาจา   ใจ 
ที่เรียกวา   สตับุรุษ.  
        ๒.  สัทธัมมัสสวนะ   ฟงคําสอนของทานโดยเคารพ. 
        ๓.  โยนโิสมนสิการ    ตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีหรือชั่วโดยอุบาย 
                      ทีช่อบ.    
        ๔.   ธมัมานุธัมมปฏปิตติ   ประพฤติธรรมสมควรแกธรรมซ่ึงได 
ครองเห็นแลว. 
                                          อธิบายศัพท  
           ๑.   สปัปุริสสังเสวะ   ตัดบทวา  สัป  (ศัพทเดิมเปน   ส   หรือ 
สัต)    แปลวา   ดี,  ปุริสะ   แปลวา   คน,   สังเสวะ    แปลวา   คบ. 
เมื่อรวมกันเขาจึงเปนรูป   สัปปุริสสังเสวะ   แปลตรงศัพทวา   " คบคนดี. " 
        คนดี   หมายถึงคนท่ีมีความรูดี   มีความประพฤติดี   มีธรรมดี ๆ 
อยูในตัว   มปีกติทําดี   พูดดี   คิดดี   และชักนําผูอ่ืนใหทําดี   พูดดี   คิดดี 
ดวย   คนที่มคุีณธรรมดังน้ี    ทานเรียกวา   สัตบุรษุบาง   บัณฑิตบาง 
นักปราชญบาง. 
          การคบสัตบุรุษ   ไดแกการเขาไปหา    การสนทนา   การปรึกษา 
สอบถามส่ิงท่ีตนยังไมรูหรือสงสัยกะทาน   และนําเอากิริยามรรยาทของทาน 
อันสมควรแกตนมาปรับปรุงมรรยาทของตนใหดีข้ึน.  
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        ๒.  สัทธัมมัสสวนะ   ตัดบทเปน  สัท  (ศัพทเดิมเปน   สัตบุรุษ)   
แปลวา  คนดี,   ธัมมะ  แปลวา   คําสอน,   สวนะ  แปลวา   ฟง.   เมีย 
รวมกันเขาจึงเปนรูป   สทัธัมมัสสวนะ   แปลตรงศัพทวา    " ฟงคําสอน 
ของคนดี. " 
        ธรรม   คือคําส่ังสอนของสัตบุรุษ   คือคําสอนของคนดี    หรือของ 
บัณฑิต   หรอืของนักปราชญนั้น    เปนคําสอนท่ีดีมีคุณประโยชนแกผูฟง 
ผูปฏิบัติตาม   เปนไปเพ่ือประโยชนสขุแกทุก  ๆ  ฝาย  เรียกวา  สัทธรรม. 
        การฟงธรรม   คือการเง่ียหูรับเสียงธรรม   ต้ังใจฟงคําแนะนําส่ังสอน 
ตักเตือนของทานสัตบุรุษดวยความเคารพ   คือไมสงในไปอ่ืน,  ไมนั่งหลับ 
ใน,   ตองกําหนดจดจํา   เพ่ือนําไปประพฤติปฏิบัติตาม   ชื่อวา  สัทธัมมัส- 
สวนะ. 
          ๓.  โยนิโสมนสิการ  ตัดบทเปน   โยนิโส   แปลวา  โดยแยบคาย, 
โดยอุบายท่ีชอบ.  มนส ิ  แปลวา  ในใจ.   การ  แปลวา  กระทํา.  เมื่อ 
รวมกันเขาจึงเปนรูปศัพทวา   โยนิโสมนสิการ   แปลตรงศัพทวา   การทํา 
ไวในใจโดยแยบคาย    คือโดยอุบายท่ีชอบธรรม.   หมายถึงความคิดนึก 
ตรึกตรองพิจารณาใหถองแทใหแจมแจงประจักษถึงเหตุเกิดของส่ิงที่ไดเห็น 
ไดยิน   ไดสดู   ไดลิ้ม   ไดสัมผัส   ไดรู   ดวยตา  หู   จมูก   ลิน้  กาย   ใจ. 
        ถาคนเราไดเห็นไดยินอะไรเปนตนแลว   ไมคิดนึกตรึกตรองใหรู 
ตระหนักประจักษชัดวา   สิ่งใดดี   สิ่งใดชั่ว   สิ่งใดควร    สิ่งใดไมควร 
ยึดถือไวทั้งท่ีเปนดุน  ๆ  แลว     ก็มกัจะนําความประพฤติใหนอมเขาไปหา 
สวนชั่วมากวาสวนดี  หรือไมดีเสียเลย   ก็เปนได   เพราะฉะน้ัน   จําตอง 
สนใจ     ใสใจ   คือนอมเอาสิ่งน้ันมาไวในใจ    หรอืนอมใจไปในส่ิงน้ัน  
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เพงพิจารณาดูใหรูชนิดของอารมณมีรูปเปนตนนั้น ๆ  สิ่งใดดีมีประโยชน  
ก็ควรประกอบ   คือประพฤติปฏิบัติ,   สิ่งใดชั่ว    ไมดี   ไมมีประโยชน 
ก็ไมควรประกอบ   ละไปเสีย   นี้เปนลกัษณะของโยนิโสมนสิการ. 
        ๔.  ธัมมานุธัมมปฏปิตติ   ตัดบทเปน   ธมัมะ   แปลวา   ความดี, 
ความจริง,  เหตุ.   อนุธัมมะ   แปลวา  ธรรมอันสมควร,   ธรรมอัน 
เหมาะสม.   ปฏิปตติ   แปลวา   การปฏิบัติ,   การประพฤติ.  เมื่อรวมกัน 
เขาจึงเปนรูปศัพทวา   ธัมมานุธัมมปฏปิตติ   แปลตรงศัพทวา  การปฏิบัติ 
หรือการประพฤติธรรมอันสมควรแกความดี. 
        คนเราจะเจริญหรือจะเส่ือม    ยอมข้ึนอยูกับความประพฤติปฏิบัติ 
ถาประพฤติผิดหรือประพฤติไมสมควร   คือประพฤติไมเหมาะสม   ไมถกู 
กาลเทศะ   ไมถูกท่ีดี   ไมถึงดี   หรือเกินดีไป   ก็ยอมจะหาความเจริญไดยาก 
หรืออาจประสบความเสื่อม   ความพิบัติไปเลยก็ได. 
        ฉะน้ัน   ทานจึงสอนใหประพฤติธรรมอันสมควรแกธรรม   หมาย 
ความวา   ปฏิบัติดี   ปฏบิัติใหพอสมควรแกความดี   สมเหตุสมผล   กลาวคือ 
ตองปฏิบัติดีดวยกายวาจาและใจ   ใหพอสมควรแกตน   ตนมีฐานะ  ภาวะ 
เพศ   วัย  และหนาท่ีอยางไร   ก็ตองประพฤติปฏิบติัใหพอสมควรแกฐานะ 
ภาวะ   เพศ  วัย  และหนาที่อยางนั้น  และใหเหมาะแกกาลเวลาและสถาน 
ที่ดวย   หรือเมื่อตนตริตรองเห็นวาดีจริง ๆ  ตามเหตุอยางไร   กต็องปฏิบัติ 
ใหควรแกเหตุอยางนั้น   จึงจะประสบความเจริญได. 
                                                อธบิายชื่อหมวดธรรม 
        ธรรมท้ัง ๔  ขอน้ีรวมเขาดวยกัน  ชื่อวา    วุฒิธรรม    คือธรรม  
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เปนเครื่องใหเจริญ   เพราะทั้ง  ๔  ขอน้ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน   อุดหนุนให  
บุคคลมีความเจริญท้ังคดีโลก    ทั้งคดีธรรมโดยลําดับ   ดังตอไปนี้ 
        เมื่อบุคคลคบหาสมาคมกับสัตบุรุษคือคนดี    ก็ยอมไดเห็นกิริยา 
มรรยาทของคนดีวาเปนอยางไร    แลวจะไดประพฤติตามไปดวย  ทั้งมี 
โอกาสไดฟงคําแนะนําตักเตือนส่ังสอนของสัตบุรุษ.  เมื่อต้ังใจฟงคําเตือน 
คําสอนโดยเคารพ   และกําหนดจดจําไวได   วาทานเตือนทานสอนไวอยาง 
นั้นอยางนี้.   ตอจากนั้นก็ต้ังใจเพงพิจารณาตริตรองคําเตือนโดยอุบายท่ี 
ชอบธรรมจนรูจักเขาใจชัดวา   สิ่งน้ันดี  สิ่งน้ีชั่ว   สิ่งท่ีดีควรประพฤติ 
สิ่งท่ีชั่วควรงดเวน   เมื่อเขาใจดังน้ันแลว   ก็ต้ังใจประพฤติดีใหพอสมควร 
แกตน,  ตนมีฐานะ   ภาวะ   เพศ   วัย   หนาที่อยางไร   ก็ปฏิบัติใหพอเหมาะ 
พอควร   โดยเฉพาะเมื่อไดพิจารณาเห็นแลววา   สิง่ใดไมดีควรเวน   ก็ตอง 
งดเวน   สิ่งใดดีควรทํา   ก็ตองทํา  เมื่อปฏิบัติไดตามน้ี   ก็ยอมมีแตความเจริญ 
ทั้งทางโลกท้ังทางธรรมยิ่ง ๆ ข้ึน. 
        กลาวสั้นก็คือตองคบคนดี    เมื่อคบกันคนดี   ก็ยอมไดฟงคําแนะนํา 
ในทางที่ดี    เมื่อไดฟงแลว   ก็จดจําใสใจ    เพงพิจารณาใหเขาใจชัด   ก ็
ปฏิบัติใหเหมาะสม   เมื่อพรอมดวยธรรมทั้ง  ๔  นี้    ก็ยอมมีความเจริญ. 
                                  คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ทุกคนยอมตองการความเจริญในชีวิต   ความตองการน้ันจะ 
               สําเร็จไดดวยอาการอยางไร  ? 
        ๒.  สัปปุริสสังเสวะ    แปลตรงศัพทวาอยางไร  ? 
        ๓.   สัตบุรุษ  บัณฑิต   นักปราชญ   ไดแกคนเชนไร  ? 
        ๔.  การคบสัตบุรุษ   ไดแกทําอยางไร  ?  
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        ๕.   เมื่อคบสัตบุรุษแลว   จะไดผลเปนอยางไร  ?  
        ๖.   สัทธัมมัสสวนะ   แปลตรงศพัทวาอยางไร  ? 
        ๗.   ธรรมเชนไรเรียกวา   สัทธรรม  ?  การฟงสัทธรรมโดยเคารพ 
               นั้นคืออยางไร  ? 
         ๘.   โยนิโสมนสิการ   แปลตรงศัพทวาอยางไร  ?   หมายความ 
                อยางไร  ? 
         ๙.    การไดยินไดฟงอะไรแลว     ถาไมคิดนึกตรึกตรอง   จะไดรับ 
                ผลตางจากการท่ีไดตรึกตรองอยางไรบาง  ? 
        ๑๐.   ธมัมานุธัมมปฏิปตติ    แปลตรงศัพทวาอยางไร  ? 
        ๑๑.   คนเราจะเจริญข้ึนได   ยอมข้ึนอยูกับอะไร  ?  ข้ึนอยูกับการ 
                  เรียนจบชั้นสงู  ๆ  แลวอยูเฉย  ๆ   หรือเท่ียวเบียดเบียนคนอ่ืนตาม 
                  สบายใชไหม  ?   
        ๑๒.  ธรรมท้ัง  ๔   ขอ   ในวุฒิ   มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางไร  ? 
                                                        _________ 
                                        ดอกเอย      ดอกกุหลาบ 
                                หอมซานซาบ   รวยรื่น   ชื่นนาสา 
                                ทั้งสีสัณฐ   ทรงชือ่   ลออตา 
                                   งามสงา    นาชม    นิยมยิน. 
                                        เหมือนมนุษย   ศีลดี   มีกลิ่นหอม 
                                ใครจะยอม   ตําหนิ   กลาวติฉิน 
                                ทั้งรปูสวย   รวยวิชา   เครื่องหากิน 
                                ทั่วธานินทร   ชมเปาะ   งามเหมาะ  เอย. 
                                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                       จักร     ๔   
        ๑.  ปฏริูปเทสวาสะ           อยูในประเทศอันสมควร. 
        ๒.  สัปปุริสูปสสยะ           คบสัตบุรุษ. 
        ๓.  อัตตสัมมาปณิธิ           ต้ังตนไวชอบ. 
        ๔.  ปุพเพกตปญญตา         ความเปนผูไดทําความดีไวในปางกอน. 
        ธรรม  ๔  อยางนี้  ดจุลอรถนําไปสูความเจริญ. 
                                                                                องฺ.   จตุกฺก.    ๒๑/๔๐ 
                                        อธิบายศัพท  
        ๑.   ปฏริูปเทสวาสะ    ตัดบทเปน   ปฏิรูปะ   แปลวา  สมควร. 
เทสะ   แปลวา   ถิ่นฐาน.   วาสนะ   แปลวา  การอยู.   เมื่อตอกันเขาเปน 
ปฏิรูปเทสวาสะ    แปลตามศัพทวา   การอยูในถ่ินฐานอันสมควร.   หมาย 
ความวา   การพํานักอาศัยอยูในประเทศ   คือถิ่นฐานท่ีเหมาะสม.  ก็ถิ่นที ่
เหมาะสมมีลักษณะตาง  ๆ  เชน :- 
        ก.  มีสตับุรุษ   คือคนดี  ประพฤติตามพระธรรมคําส่ังสอนของพระ 
พุทธเจาจํานวนมาก   มีโอกาสไดศึกษาปฏิบัติธรรมะไดมาก. 
        ข.  มีทางศึกษาศิลปวิชาไดตามปรารถนา. 
        ค.  มีทางประกอบอาชีพไดตามปรารถนา. 
        ฆ.  มีสาาธารณูปโภคเพียงพอแกประชาชน. 
        ง.   มีมาตรการปองกันสาธารณภัยดี. 
        การอยูในปฏิรูปเทส   คือถิ่นฐานท่ีมีลักษณะดังนี้    ชื่อวาการอยูใน 
ประเทศอันสมควร.  
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         ๒.  สัปปุริสูปสสยะ   ตัดบทเปน   สัปปุริสะ   แปลวา   คนดี.  
อุปสสยะ  แปลวา   เขาอาศัย   เขาพ่ึงพิง.   เม่ือตอกันเขาเปน  สัปปุริสูปสสยะ 
แปลตามศัพทวา    เขาอาศัย   พ่ึงพิงคนดี.  หมายความวา   เขาไปคบหา 
สมาคมกับสัตบุรุษคือคนดี.  เพราะธรรมดาสัตบุรุษน้ัน   ทานมีความสงบ 
เสง่ียมเพียบพรอมไปดวยคุณธรรมทุกแงทุกมุม   มีปกติทําดี   พูดดี   คิดด ี
และชักนําผูอ่ืนใหทําพูดคิดดีดวย    ชือ่เสียงเกียรติอันงามกึกกองหอมฟุง 
ปรากฏไปไกลและทั่วทิศ   สมดวยพระพุทธภาษิตวา 
        สพฺพา  ทิสา   สปฺปุรโิส    ปวายติ    สัตบุรุษยอมขจรไปทุกทิศ. 
         สตฺจ   คนฺโธ   ปฏวิาตเมติ     กลิ่นของสัตบุรุษยอมไปไดทวนลม. 
        ทูเร    สนฺโต   ปกาเสนฺติ    สัตบุรษุยอมปรากฏไดในที่ไกล    ดังน้ี 
เปนตน. 
        ฉะน้ัน   สัตบุรุษจึงเปนที่พ่ึงพิงอิงอาศัยของผูอ่ืนไดเปนอยางดี   ทาน 
จึงสอนใหเขาไปพ่ึงพิงสัตบุรุษ  คือเขาไปคบหาสมาคมกับทานผูด   เมื่อ 
สมาคมกับทานแลว   กย็อมไดรับคําแนะนําท่ีดี   และไดเอาเยี่ยงอยางมา 
ปรับปรุงตนใหดีข้ึน. 
        ๓.  อัตตสัมมาปณิธิ    ตัดบทเปน   อัตตะ   แปลวา  ตน   ไดแกจิต 
หรือวาอัตภาพทั้งส้ิน.   สมัมา   แปลวา  ชอบ   คือถูกตองตามคลองธรรม. 
ปณิธิ    แปลวา   การต้ัง    การวาง.    เม่ือรวมกันเขาเปน   อัตตสัมมาปณิธ ิ
แปลตามศัพทวา   การต้ังตนไวชอบ.  หมายความวา  ต้ังกายและจิตใหถูก 
ตองตามคลองธรรม  เชนต้ังตนไวในศีล   ในศรัทธา   ในจาคะ    ในสุจริต 
ในกุศลกรรมบถ   ในความเพียร   ในความซื่อตรงตอเวลา -  หนาท่ี - บุคคล  
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ในความเที่ยวธรรม   ไมลําเอียง   และเม่ือกลาวโดยรวมยอดก็คือวางตนให  
เหมาะสมแกฐานะ  ภาวะ   เพศ   ภูมิ   ไมใหเกินหรือตํ่ากวาน้ีไป. 
         ๔.  ปุพเพกตปุญญตา   ตัดบทเปน  ปุพเพ   แปลวา  ในปางกอน 
คืออดีตกาล.   กตปุญญา   แปลวา   ความเปนผูมีบุญไดทําไวแลว.  เมื่อ 
รวมกันเขาเปน   ปุพเพกตปุญญตา   แปลตามศัพทวา   ความเปนผูมีบุญ 
ไดทําไวแลวในปางกอน,   หมายความวา    ความเปนคนท่ีเคยไดสราง 
คุณงามความดี   เชนใหทาน   รกัษาศีล    เจริญภาวนา   เปนตนไว   ในวัน 
กอน   เดือนกอน   ปกอน  หรือชาติกอน. 
        ปุพเพกตปุญญาตาน้ีจัดเปนบุญสวนเหตุที่อํานวยผลใหเกิดเปนความ 
สุขความเจริญในปจจุบัน   หรือในอนาคตแกผูทําบุญไวในปางกอนน้ันเอง 
ปรากฏตามท่ีพระทรงแสดงไววา 
        สุวณฺณตา        สุสรตา                สุสณฺาน     สุรูปตา 
        อาธิปจฺจ          ปริวาโร               สพฺพเมเตน    ลพฺภติ   เปนอาทิ 
        ความมีผิวพรรณงาม    มีเสียงไพเราะ   มีทรวดทรง    รูปรางงามสม 
สวน   ความเปนใหญ  มีบริวารมาก    มนุษยสมบัติ    เทวสมบัติ    นิพพาน- 
สมบัติ   สาวกบารมี    ปจเจกพุทธภูมิ   พุทธภูมิ    ยอมได   คือเกิดมีแก 
คนที่เคยทําบุญไวในปางกอน,  กลาวคือผลบุญดังกลาวนั้น   ยอมเกิดมีใน 
ปจจุบัน   หรอืในอนาคต   คือ   วัน   เดือน   ป   ชาติตอไป    แกผูที่ทําบุญ 
อันเปนสวนเหตุไวในวันกอน   หรือเดือน    ปกอน   ชาติกอน. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๔  ขอน้ี  ชื่อวา   จักรธรรม   เพราะเปนเหมือนลอท้ัง  ๔  
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ของรถซ่ึงหมุนไปพรอม ๆ  กัน    พัดพาบุคคลผูปฏิบัติใหไปสูความเจริญ 
ยิ่ง ๆ  ข้ึนไปจนถึงท่ีสุด.   กลาวคือการอยูในประเทศอันสมควร    ยอมมี 
โอกาสไดประพฤติธรรม  และประกอบสัมมาอาชีพไดโดยสะดวกและปลอด 
ภัย   ทั้งไดมโีอกาสคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ  ไดรับคําแนะนําตักเตือนใหปฏิบัติ 
ในทางที่ถูกตอง   เมื่อไดรับคําแนะนําแลว   ก็ไดต้ังตนไวชอบ    เชนต้ังอยู 
ในศีล   ศรัทธา  จาคะ   เปนตน   หากตนไดเคยสรางบุญกุศลไวในชาติ 
กอน   หรือปกอน  เดือนกอน   วันกอนมาก   บญุนั้นจะรวมกับบุญท่ีทํา 
ในปจจุบัน    เปนกําลังพัดผันใหตนหมุนไปสูความเจริญ     ดวยส่ิงท่ีตน 
ปรารถนาอันมีประการตาง  ๆ   ซึ่งรวมเขาในมนุษยสมบัติ   สวรรคสมบัติ 
และนิพพานสมบัติ   สําเร็จสมประสงคในปจจุบัน   หรือในวันขางหนา 
เดือน   ป   หรือชาติตอไป   โดยไมชาเปนแนแท. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ประเทศเชนไร    ชื่อวาประเทศอันสมควร  ? 
        ๒.  สัตบุรุษ   คือคนเชนไร  ?   การเขาไปอาศัยพ่ึงพิงสัตบุรุษ  หมาย 
              ความวาไมตองทํางานอะไร  อาศัยใหทานเลี้ยงดูใชไหม  ? 
        ๓.   การคบสัตบุรุษท่ีถูกตองนั้นคืออยางไร  ? 
        ๔.  อะไรชื่อวาตน.   การต้ังตนไวชอบนั้น   หมายความอยางไร  ? 
        ๕.  ปุพเพกตปุญญตา   แปลวากระไร  ?  หมายความวาอยางไร  ? 
        ๖.  จงยกตัวอยางบุญสวนเหตุ  และบุญสวนผลมาดู  ? 
        ๗.  เมื่อเราตองการไปไหนทางบกใหรวดเร็วก็ตองอาศัยรถจักร 
              ประเภทตาง ๆ   หากเราตองการไปสูความเจริญโดยรวดเร็วจะ 
              ตองอาศัยอะไร  ?  
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        ๘.  อะไรเรียกวาจักรธรรม  ?  มีกี่อยางไร  ?  คืออะไร  ?  
        ๙.  จักรธรรมมีความสัมพันธกันอยางไร  ? 
        ๑๐. จักรธรรม   กับวุฒิธรรม  ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
                                                ________ 
                                        การอยูใน    ถ่ินดี    ที่เหมาะสม 
                                สมาคม  บัณฑิต   ประสิทธิผล 
                                การต้ังตัว   ใหดี   หนาท่ีตน 
                                บุญกศุล   เคยทํา   นําเจริญ. 
                                        ธรรมเหลาน้ี   สี่ขอ   ดุจลอรถ 
                                มีกําหนด    หมุนพลัน   ปราชญสรรเสริญ 
                                ผูมุงจิต   คิดการ   งานเจริญ 
                                ควรดําเนิน   ตามหลัก   จักธรรม. 
                                                                                ศรี   ฯ  นคร.  
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                                  อคติ    ๔    
        ๑.  ลําเอียงเพราะรักใครกัน         เรียกฉันทาคติ 
        ๒.  ลําเอียงเพราะไมชอบกัน       เรียกโทสาคติ 
        ๓.  ลําเอียงเพราะเขลา                  เรียกโมสาคติ 
        ๔.  ลําเอียงเพราะกลัว                   เรียกภยาคติ. 
        อคติ   ๔  ประการน้ี    ไมควรประพฤติ. 
                                                                                องฺ.   จตุกฺก.    ๒๑/๒๓ 
                                  อธิบายศัพท  
        อคติ   แปลวา   ไมเดนิ,   ไมไป    หมายความวา    ไมควรเดิน   ไม 
ควรไป,   หรือไมควรประพฤติ.  อคติ   ศัพทนี้ตรงกับภาษาไทยวา  ความ 
ลําเอียง    ความไมเที่ยงธรรม,    ความไมยุติธรรม.  ทานจําแนกไว   ๔ 
ประการ   คือ :- 
         ๑.   ฉันทาคติ   แปลวา   ลําเอียงเพราะรักใครกัน   หรือเพราะชอบ 
พอกัน   เชนการตัดสินคดีอธิกรณพิพาทตาง ๆ  กด็ี   การแบงปนสิ่งของ 
ก็ดี   การพิจารณาใหยศหรือรางวัลก็ดี   ดวยอํานาจความพอใจรักใครกัน. 
โดยตัดสินใหผูที่ชอบพอกันเปนผูชนะทั้ง ๆ ที่ไมควรชนะ,  ใหสิ่งของที่ดี 
ใหยศหรือรางวัลแกคนที่ชอบพอกันทั้ง ๆ  ที่ไมควรจะได.   ซึง่เปนการไม 
ยุติธรรมประการหนึ่ง. 
          ๒.  โทสาคติ   แปลวา   ลําเอียงเพราะไมชอบกัน   หรือเพราะ 
โกรธกัน,   เกลียดกัน,   ชังกัน,    เชนการตัดสินคดีดวยอํานาจความโกรธ  
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เกลียดชัง    โดยใหผูที่โกรธกันนั้น   เปนผูแพทั้ง ๆ ที่ไมควรแพ,  ใหของ  
ที่เลวแกผูที่ตนเกลียดชังท้ัง ๆ  ที่เขาควรจะไดของดี,   ไมใหยศหรือรางวัล 
แกผูที่ไมชอบกันทั้ง ๆ  ที่เขาควรได.   ซึ่งเปนการไมยุติธรรมประการหนึ่ง. 
        ๓.  โมหาคติ    แปลวา   ลําเอียงเพราะเขลา   หรือเพราะความโง 
หลงงมงาย   ไมพิจารณาใหถองแทวาอยางไรถูก   อยางไรผิด   อยางไรควร 
อยางไรไมควร   เชนเมื่อไดรับคําฟองแลว   ยังไมทันไดสอบสวนใหรอบ 
คอบ   ก็ดวนตัดสินผิด  ๆ  พลาด ๆ ขาด ๆ  เกิน ๆ  ไมถูกตอง   ไมพอดี 
ตามท่ีควร   นี้จัดเปนการไมยุติธรรมประการหนึ่ง. 
        ๔.  ภยาคติ   แปลวา  ลําเอียงเพราะกลัวหรือเพราะเกรงใจ   เชน 
ผูมีอํานาจทําผิด   ผูพิพากษา   ไมกลาตัดสินลงโทษเพราะกลัวเขาจะทําราย 
ตอบ.   หรือผูนอยท่ีอยูในความปกครองทําผิด   ผูปกครองไมกลาลงโทษ 
เพราะเกรงจะขาดเมตตากรุณา   หรือกลัววาเขาจะเดือดรอน   นี้จัดเปนการ 
ไมยุติธรรมประการหนึ่ง. 
                              อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ฉันทะ   โทสะ    โมหะ   ภยะ  ทัง้ ๔  ประการน้ี   ชื่อวา    อคติ 
เพราะใคร  ๆ  ไมควรถึง   คือ   ไมควรประพฤติ   ไมควรประกอบ   โดย 
เฉพาะชนชั้นผูปกครองต้ังแตครอบครัวนอย  ๆ  ข้ึนไปไมควรประกอบดวย 
อคติคือความลําเอียงแมเพียงประการหนึ่งเลย.   หากผูปกครองทําอะไรดวย 
อํานาจอคติอยางใดอยางหนึ่ง   การปกครองก็ไมเรียบรอย   ผูอยูภายใตการ 
ปกครองก็เดือดรอนไมสงบสุข,   แตถาผูปกครองทําอะไรไปโดยไมมีอคติ 
แอบแฝงอยู    การปกครองก็เปนไปโดยเรียบรอย     ผูอยูภายใตการปกครองก็ไม 
เดือดรอน    มีแตความสงบสุขโดยทั่วกัน.  
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                              คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   อคติ   แปลวากระไร  ?   ตรงกับภาษาไทยวากระไร  ? 
        ๒.  การรักใครชอบพอกันนั้น   เปนความดี   แตเหตุใด   ทานจึง 
              สอนวา  ไมควรถึง   ไมควรประพฤติดวยอํานาจความรักใครกัน  ? 
        ๓.  โทสาคติ  แปลวากระไร  ?  คนประพฤติอยางไร   ทานจึงเรียก 
              วา   ลําเอียงเพราะไมชอบกัน  ? 
        ๔.   คนท่ีเขามาฟองวาลูกของทานไปรังแกลูกฉัน  ดังนี้แลว  ก็ลง 
               โทษแกลูกของตนตามคําฟองนั้นทันที    ดังนี้จะจัดวายุติธรรม 
               หรอืไม  ?   จะเรียกวาอยางไรจึงจะถูกตอง  ? 
        ๕.   คนที่ประพฤติเชนไร   เรียกวา  ตกอยูในอํานาจภยาคติ  ? 
        ๖.   อยากไดชื่อวาเปนคนเท่ียงธรรม   จะตองปฏิบัติอยางไร ? 
        ๗.   คนท่ีใหรางวัลแกคนที่ไมควรให,   คนที่ไมใหรางวัลแกคนที่ 
                ควรได,   คนที่ตัดสินความโดยไมทันพิจารณาใหรอบคอบ. 
                คนท่ีไมกลาลงโทษแกผูประพฤติผิด,   คนไหนจัดไดวาลุอํานาจ 
                อคติขอไหน  ? 
        ๘.    ผูใหญจะตองวางตัวอยางไร   จึงจะเปนผูนาเคารพนับถือของ 
                 ผูนอย  ? 
                                                 
                                        อคติ     ทั้งส่ี    ไมดีชัด 
                                ใครปฏิบัติ   อาภัพ   แสนอับเฉา 
                                ถึงมยีศ   สูงศักด์ิ    ชักใหเพลา 
                                ดุจจนัทรเนา  เมฆหมอก    ไมออกมา. 
                                                                                ศรี  ฯ  นคร.  
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                   อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม  ๔  อยาง   
        ๑.  อดทนตอคําส่ังสอนไมได   คือเบ่ือตอคําสั่งสอนข้ีเกียจทําตาม. 
        ๒.  เปนคนเห็นแกปากแกทอง   ทนความอดอยากไมได. 
        ๓.  เพลดิเพลินในกามคุณ   ทะยานอยากไดสุขยิ่ง  ๆ ข้ึนไป. 
        ๔.  รักผูหญิง. 
        ภิกษุสามเณรผูหวังความเจริญแกตัว   ควรระวังอยาใหอันตราย  ๔ 
อยางนี้ย่ํายีได. 
                                                                                        องฺ.   จตุกฺก.   ๒๑/๑๖๕ 
                                        อธิบายศัพท 
         ๑.   อดทนตอคําส่ังสอนไมได   คือเบื่อตอคําส่ังสอนขี้เกียจทําตาม 
หมายความวา   ผูที่บวชในพระพุทธศาสนานี้   ตองศึกษาเลาเรียนพระธรรม 
พระวินัย   และขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ เปนอันมาก   มิใชบวชแลวก็แลวไป 
ไมตองทําอะไร   เหมือนท่ีบางคนคิดเอาเองวา   การบวชสบาย   ไมตอง 
ทํางานอะไร   " ฉันเชาแลวเอน   ฉันเพลแลวนอน   ยามบายพักผอน  
พอคํ่าจําวัด  "   แตความจรองไมเปนเหมือนอยางท่ีคิดนั้น   เพราะตองทํา 
กิจวัตรตาง ๆ  ตามท่ีอุปชฌายอาจารยแนะนําส่ังสอน   เริ่มต้ังแตพอบวช 
แลว    ทานกส็อนอนุศาสน  ๘  อยาง   ตอจากนั้นก็สอนเรื่องศีลาจารวัตร 
ฝกหัดมารยาท   ทางกาย    ทางวาจา   ตามหลักพระวินัย   สอนเรื่องการ 
อบรมจิตใหสงบและใหเกิดปญญาตามหลักพระธรรม   เปนประจํา.  ถา 
ภิกษุสามเณรรูปใดอดทนตอคําส่ังสอนไมได   คือเบ่ือหรือข้ีเกียจทําตาม  
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คําส่ังสอนของอุปชฌายอาจารย       หรือของเพ่ือนภิกษุสามเณรผูตักเตือน  
ดวยความหวังดีตามธรรมตามวินัย    เกิดความไมพอใจและไมยอมปฏิบัติ 
ตาม    ก็อยูไมได   ตองสึกออกไป    ทานเปรียบเหมือนเรือโตคลื่นไมได 
ตองอับปางลงฉะนั้น. 
         ๒.  เปนคนเห็นแกปากแกทอง   ทนความอดอยากไมได    หมาย 
ความวา   การบวชเปนภิกษุสามเณรนั้นตองอาศัยอาหารท่ีชาวบานเขาถวาย 
ตามศรัทธา    บางครั้งบางคราวอาจจะไดอาหารท่ีไมตรงกับความตองการ 
ก็จําตองฉันเพ่ือใหอัตภาพเปนอยูได   และบางครั้งอาจจะไดอาหารไมพอ 
ฉันไมอ่ิม   กต็องฉันเทาท่ีมีอยู,   บางวันอาจไมมีอาหารฉันเลย   ก็ตองอด 
เมื่อหิวก็ตองทนเอา   ถาภิกษุสามเณรรูปใดเปนคนเห็นแกปาก   คืออยาก 
ฉันอาหารท่ีอรอย  ๆ   แตไมไดฉันตามความอยากน้ัน  ก็อดไมได   คือระงับ 
ความอยากไมได.   หรือเปนคนเห็นแกทอง   คือตองการใหทองอ่ิมเต็มอยู 
เสมอ   แตบางครั้งฉันไมอ่ิม   หรือบางมื้อบางวันไมไดฉันเลย   ก็มีความหิว 
ในตอนบายตอนเย็น   จําตองทนตอความหิวน้ัน   ก็ทนไมได,   หรือแมได 
ฉันอาหารท่ีอรอยจนอ่ิมทองดีแลว   แตพอถึงเวลาเย็น - คํ่าคืน   ก็อยาก 
ฉันอีก.   เมื่ออดไมได   ทนไมได   ก็อยูไมได   ตองสึกออกไป   ทาน 
เปรียบเหมือนจระเขหิวอยูเสมอ    เห็นเหยื่อพอจะกินไดก็กลืนกินเขาไป 
ตามความอยากความหิว   โดยไมมีการอดทนเลย. 
         ๓.  เพลิดเพลินในกามคุณ        ทะยานอยากไดสุขยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป 
หมายความวา   กามคุณคือ  รูป   เสียง   กลิ่น    รส   โผฏฐัพพะ   อันนาใคร 
นาปรารถนา   เปนเรื่องของชาวบาน;   ผูเขาบวชอยู   ตองสํารวมจิตใจ  
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มิใหเพลิดเพลินในกามคุณน้ัน ๆ   หม่ันปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหา    คือ  
ความทะยานอยากในกามคุณ   มิใหจิตหมกมุนในกามสุข   ซึ่งเปนกิจท่ี 
บรรพชิตไมควรทํา.  ถาภิกษุสามเณรรูปใด   ขาดการสํารวมจิต  ยังปลอยให 
เพลิดเพลินในกามคุณ   อยากไดความสุขในกามคุณยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  จนเกิน 
ขอบเขตของตน   ก็ทนอยูไมได   ตองลึกออกไป   หมกจมอยูในกามคุณ 
นั่นเอง   ทานเปรียบเหมือนบุคคลตกลงในวังนํ้าวน   ถูกนํ้าดูดใหจมลงไป 
ฉะน้ัน. 
           ๔.  รกัผูหญิง   หมายความวา   รักใครผูหญิงในเชิงชูสาว   มใิช 
รักเหมือนบุตรรักมารดา   หรือบุคคลรักพ่ีสาวนองสาว   หรือรักญาติผูหญิง 
ซึ่งไมอิงกิเลสตัณหา.   ถาภิกษุสามเณรรูปใด  ยังมใีจผูกสมัครรักใครใน 
ผูหญิงดวยกิเลสตัณหา   ไมชาก็ตองสึกไป   ทานเปรียบเหมือนคนถูกปลา 
ฉลามคาบไปกินเสียฉะน้ัน. 
                                        อธิบายชื่อหมวดธรรม 
           อันตรายท้ัง  ๔  อยางนี้   ชื่อวา  " อันตรายของภิกษุสามเณรผู 
บวชใหม "   เพราะผูที่บวชใหม ๆ  จิตใจยังใหมพระธรรมวินัย    ยัง 
ปรับตัวคือปรับกายวาจาใจใหเขากับเพศบรรพชิต      ซึ่งแตกตางจากเพศ 
คฤหัสถเปนอันมากไมได   หากไมระวัง   ก็ยอมจะถูกอันตราย  ๔  อยาง 
มิอยางใดก็อยางหน่ึง  ครอบงําย่ํายีใหพินาศไดงาย   ฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม. 
           สวนผูบวชเกาก็เคยเปนผูบวชใหมมากอน.    เมื่อคราวบวชใหม  ๆ  
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สามารถปองกันมิใหอันตรายยํ่ายี    จึงไดดํารงอยูในเพศบรรพชิตม่ันคง  
สืบมาจนเปนพระภิกษุ - สามเณรเกา    ฉะน้ัน   อันตรายท้ัง  ๔  นี ้ ทานจึง 
มิไดใหชื่อวา " อันตรายของภิกษุ - สามเณรผูบวชเกา. " 
        แตถาภิกษุ - สามเณรเกา    กลับมีศรัทธาในเพศบรรพชิตลดนอย 
ถอยลง    ก็อาจถูกอันตรายเหลาน้ีครองงําย่ํายีจนถึงตองสึกไดเหมือนกัน 
ฉะน้ัน   ในตอนหลังทานจึงไดกลาววา  " ภิกษุสามเณรผูหวังความเจริญ 
แกตน   ควรระวังอยาใหอันตราย  ๔   อยางน้ีย่ํายีได "    หมายความวา 
ภิกษุ - สามเณร  ทั้งผูบวชใหม  ทั้งผูบวชเกาทุกรูป   ตองระวังอันตราย 
๔  อยางเหมือนกันหมด   เผลอเมื่อไรก็ยอมไดรับอันตรายเหลาน้ีไดทุกเวลา. 
                          คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ผูบวชจะตองระวังอันตรายก่ีอยาง  ?  อะไรบาง  ? 
        ๒.  ผูทีย่ังไมเคยบวชคิดวาการบวชสบาย   ฉันเชาแลวเอน   ฉันเพล 
              แลวนอน  บายพักผอน  พอคํ่าจําวัด   เปนจริงอยางนั้นหรือ 
               ไม ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ๓.  เขาตําหนิวา  เพราะเปนกาฝากสังคมดังนี้ถูกหรือผิด  ?  จงแถลง 
        ๔.  อดกับทนตางกันอยางไร  ? 
        ๕.  คนเห็นแกปาก  กับคนเห็นแกทอง  ไดแกคนเชนไร  ? 
        ๖.  กามคุณไดแกอะไร  ?    เพลิดเพลินในกามคุณ  กับรักผูหญิง 
              เหมือนกันหรือตางกันอยางไร  ? 
         ๗.  คําวา   รักผูหญงิ   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๘.  อันตราย  ๔  อยาของภิกษุ - สามเณร   มอุีปมาเหมือนอะไร  ?  
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        ๙.  ภิกษุสามเณรเกาพนจากอันตราย   ๔   อยางนี้ทุกรูปตลอดไป  
               ใชไหม   ? 
         ๑๐. ภิกษุ - สามเณร  ผูหวังความเจริญแกตน   ควรปฏิบติัอยางไร  ? 
                                         
                                ทนคําสอน        ไมไหว                ใจมันเบื่อ 
                        บวชมาเพ่ือ                   กินมาก                อยากไมหาย 
                        เพลิดเพลินใน                กามคุณ                จิตวุนวาย 
                        หลงรักกาย                   สตรี                        ไมดีเลย. 
                                                                                                ศร ีฯ  นคร. 
 
                                เบื่อหนายกะวาจา                        อุปฌายและอาจารย 
                        ไมทน   ณ  อาหาร                                มิประมาณกะการกิน 
                                เพลนิกามคุณหา                        มิระอาละราคิน 
                        หลงหญิงยุพาพิน                                จะถวิลถวัลยชม 
                                ลวนอันตรายแรง                        พระแสดงแถลงสม 
                        แมนวาพระ - เณรงม                        เงอะงะจมจะรอนใจ 
                                เหมอืนเรือเจอะคล่ืนแรง          ก็ตะแคงและคว่ําไป 
                        เหตุนี้มิเวนใคร                                จะละใจมิไดเลย 
                                                                                         ศรี  ฯ นคร.  
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                          ปธาน    คือความเพียร   ๔  อยาง    
        ๑.  สังวรปธาน   เพียรระวังมิใหปาปเกิดข้ึนในสันดาน. 
        ๒. ปหานปธาน   เพยีรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว. 
        ๓.  ภาวนาปธาน   เพียรใหกุศลเกิดข้ึนในสันดาน. 
        ๔.  อนรุักขนาปธาน   เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อม. 
        ความเพียร  ๔  อยางนี้   เปนความเพียรชอบ   ควรประกอบใหมี 
ในตน. 
                                       อธิบายศัพท  
        ๑.   สังวรปธาน   ตัดบทเปน  สงัวระ  แปลวา   ระวัง,  สํารวม, 
ปธาน   แปลวา   เพียร,   พากเพียร,    ต้ังใจ.   เมื่อตอกันเขาเปน 
สังวรปธาน   แปลตามศัพทวา   เพียรระวัง   หมายความวา  ต้ังใจพากเพียร 
สํารวมระวัง    ในขณะที่ตาเห็นรูป    หฟูงเสียงเปนตน    มิใหบาปธรรม 
หรืออกุศลธรรม   คือความไมดี    เชนความโลภ - โกรธ - หลง   เกิดข้ึน  
ในสันดาน   คือจิตใจ. 
  ๒.  ปหานปธาน   ตัดบทเปน     ปหานะ   แปลวา  ละ,  ตัด.   กําจัด, 
ทําลาย.  ปธาน  แปลวา  เพียร,   พากเพียร,   ต้ังใจ.   เมื่อตอกันเขาเปน 
ปหานปธาน   แปลตามศัพทวา   เพียรละ  หมายความวา  ต้ังใจพากเพียรละ 
เพียรพยายามตัด   กําจัด   หรือทําลายปาปธรรม   หรืออกุศลธรรม   เชน 
ความโลภเปนตน   ที่เกิดข้ึนในจิตใจ.  
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        ๓.   ภาวนาปธาน   ตัดบทเปน  ภาวนา  แปลวา  ทําใหเกิดข้ึน.  
ทําใหเจริญข้ึน,   ปธาน   แปลวา   เพียร,  พากเพียร,   ต้ังใจ.  เมื่อตอกัน 
เขาเปน   ภาวนาปธาน   แปลตามศัพทวา   เพียรทําใหเกิดขึ้น,  เพียรทํา 
ใหเจริญมากขึ้น.  หมายความวา   ต้ังใจพากเพียรทํากุศลธรรมคือความดี 
เชนความไมโลภ    ไมโกรธ   ไมหลง   หรือศีล   สมาธิ   ปญญา,   หรือวา 
โพชฌงค  ๗  มีสติเปนตนใหเกิดข้ึน  ใหมีมากข้ึนในจิตใจ. 
          ๔.  อนุรักขนาปธาน   ตัดบทเปน   อนุรักขนา    แปลวา  การตาม 
รักษา,   การประคับประคอง.   ปธาน  แปลวา  ความเพียร,   พากเพียร, 
ต้ังใจ.   เม่ือตอกันเขาเปน    อนุรกัขนาปธาน   แปลตามศัพทวา   ความ 
เพียรตามรักษา.   หมายความวา  ต้ังใจพากเพียรตามรักษากุศลธรรม  คือ 
ความดีที่เกิดข้ึนในจิตแลวมิใหเสื่อมลงไป.   ประคับประคองความดีที่เกิด 
ข้ึนแลวใหต้ังม่ัน   มิใหฟนเฟอน  ทําใหเจริญงอกงามไพบูลยบริบูรณยิ่ง ๆ 
ข้ึน. 
                                อธิบายชื่อหมวดธรรม 
         ปธาน   ศัพทนี้  โดยพยัญชนะ   แปลวา   ความทรง  หรือความต้ัง 
ไวทั่ว   โดยอรรถหมายถงึ    ความเพียรที่ต้ังไวใสใจ    เปนธรรมเครื่อง 
กําจัดความเกียจคราน   อุดหนุนกําลังกาย - ใจใหเขมแข็ง    อดทนฝาฟน 
อุปสรรคนานาชนิด   สามารถประกอบกิจที่ไมเหลือวิสัยใหสําเร็จได. 
        แตเพราะปธาน   ความเพียรนี้   อาจเปนไปไดทั้งฝายดีและไมดี 
มีอุปมาเหมือนมีดและขวาน   ถานําไปใชงานก็มีประโยชน    ถานําไป 
ประหารกันก็ยอมมีโทษฉะนั้น   ในพระบาลีนิยมใชศัพทวา   สัมมา  แปลวา  
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โดยชอบ   เขามากํากับไวขางหนาศัพทวา   ปธาน   เปนรูปศัพทวา 
สัมมัปปธาน   แปลวา    ความเพียรที่ต้ังไวโดยชอบ    หมายถึงความเพียร 
ฝายดี   ซึ่งมี   ๔  อยาง   ตามท่ีอธิบายมาแลว. 
        ความเพียรทั้ง  ๔  อยางนี้  เปนความเพียรที่ดีที่ชอบ   ควรประกอบ 
ใหมีในตน.   ก็องคประกอบหรือวิธีประกอบมี  ๔  อยางคือ  ๑.  ทําความ 
พอใจใหเกิดขึ้น   ไมเบื่อหนายระอา  ไมเกียจคราน   ๒.  พยายามเรื่อยไป 
ไมทํา  ๆ  หยดุ ๆ   ๓.  ปรารภความเพียร   คือเริ่มทําความแกลวกลา 
ทันทีไมตองชักชา   ไมตองหวาดหว่ันพรั่นพรึง    ๔.  ประคองจิตใหมั่น 
ในการระวัง   ในการละ   ในการเจริญ  ในการรักษา. 
                                   คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   สังวรปธาน   ควรใชในขณะใด  ?  เพ่ืออะไร  ? 
        ๒.  บาปคืออะไร  ?   เมื่อมันเกิดข้ึนแลว  เราจะตองปฏิบัติอยางไร  ? 
        ๓.  กุศลธรรมมีอะไรบาง  ?   เราจะตองทําความเพียรเกี่ยวกับกุศล- 
              ธรรมอยางไร  ? 
        ๔.  ปธาน  กับสัมมปัปธาน  ตางกันอยางไรบาง   อธิบาย  ? 
        ๕.  องคประกอบของความเพียรมีกี่อยาง  ?  คืออะไร  ? 
                                                ________ 
                                เพียรระวัง     แมนยํา   ไมทําช่ัว 
                        เพียรละตัว   -   บาปกรรม   ไมซ้ําสอง 
                        เพียรทําดี  สืบเนื่อง   ใหเนืองนอง 
                        เพียรปกปอง     ความดี   ที่ทํามา. 
                                                                 ศรี ฯ   นคร.  
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           อธิษฐานธรรม   คือธรรมที่ควรต้ังไวในใจ  ๔   อยาง   
        ๑.   ปญญา   รอบรูสิง่ท่ีควรรู. 
        ๒.  สัจจะ     ความจริงใจ    คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง. 
        ๓.  จาคะ     สละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความจริงใจ. 
        ๔.  อุปสมะ   สงบใจจากส่ิงท่ีเปนขาศึกแกความสงบ. 
                                                                                        ม.    อุป.   ๑๙/๔๓๗ 
                                       อธิบายศัพท  
        ๑.   ปญญา   แปลวา  ความรอบรูสิ่งท่ีควรรู.    หมายความวา    รูทั่ว 
ทุกดาน   รูทัง้เหตุทั้งผล   รูเบื้องตนเบื้องปลาย   ในส่ิงท่ีควรรูทั้งคดีโลก 
ทั้งคดีธรรม   มีทั้งข้ันตํ่าคือโลกิยปญญา   มีทั้งข้ันสูงคือโลกุตตรปญญา. 
        ในที่นี้จะอธิบายท้ังปญญาในคดีโลกและคดีธรรม.  ปญญาคดีโลก 
ไดแกความรอบรูศิลปวิทยาสาขาตาง ๆ   ที่เปนแนวทางประกอบสัมมา- 
อาชีพ   ใหทรัพยสมบัติ   และอิสริยยศ  บริวารยศเกดิข้ึน.   ปญญาคดีธรรม 
ไดแกความรอบรูเรื่อง   ปาป -  บุญ  -  คุณ -  โทษ,   สุข  -  ทุกข  ทั้งสวน 
เหตุสวนผล,  เรื่องธาตุ  ๔  ขันธ  ๕  อายตนะ  ๖  เปนตน. 
        ปญญา   เปนเครื่องพิจารณาสอดสองจับเหตุจับผลในสิ่งตาง ๆ 
เรื่องราวตาง ๆ  ที่ควรรูทั้งคดีโลกคดีธรรม   จนพบความจริงอันเปนตัว 
สัจจะในส่ิงนั้น ๆ  ทั้งที่เปนสมมติสัจจะ   ทั้งท่ีเปนปรมัตถสัจจะ. 
        เมื่อบุคคลไมประมาทปญญา   ไมทะนงวาตนมีปญญามาก    หรือ 
ไมดูหม่ินผูอ่ืนวามีปญญานอยสูตนไมได,   หม่ันประกอบปญญาใหเกิดมาก  
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ยิ่ง  ๆ  ข้ึน   ต้ังแตชั้นโลกิยปญญา   จนถึงโลกุตตรปญญา   กย็อมประสบ  
สัจจะดังกลาว. 
        การต้ังใจเพ่ิมพูนปญญาใหมากข้ึน   ดังน้ีแล   ชื่อ   ปญญาธิษฐาน 
คือการต้ังใจรอบรู. 
         ๒.  สัจจะ   แปลวา   ความจริงใจ  คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง 
เรื่องสัจจะนี้มีทางอธิบายไดมาก   ในท่ีนี้จะไดอธิบายเพียง  ๓  อยาง  คือ:- 
        ก.   จรงิการงาน   ไดแกต้ังใจทําการงานท่ีปราศจากโทษ   งานที่มี 
ประโยชน  งานท่ีไมเหลือบากวาแรง   ไมเกินขีดความสามารถ. 
        ข.    จรงิความประพฤติ   ไดแกประพฤติดีจริงทางกาย   วาจา    ใจ 
จะทํา   จะพูด   จะคิดสิ่งใด ๆ  ก็เปนไปเพ่ือประโยชนทั้งแกตนและแกผูอ่ืน. 
        ค.   จรงิใจ  ไดแกต้ังใจจริง   คือต้ังใจวาเราตองซื่อสัตยสุจริตตอ 
การงานหนาที่   ตอเวลา   และตอบุคคล.   เราตองจริงตอความประพฤติ 
คือควบคุมตนเองใหประพฤติดีเสมอไป.   เมื่อมีความจริงใจ   ต้ังใจจริง 
และปฏิบัติดีจริงตามท่ีต้ังใจไว   ก็ยอมไดพบกับความจริง  คือความสําเร็จ 
สิ่งท่ีตองการในชีวิต   ตองการลาภยศ    เกียรติคุณอันงามก็ยอมได   ตอง 
การความสุขชั้นโลกิยะ   หรือโลกุตตระก็ยอมได. 
        สัจจะความจริงใจอยางนี้แล    เรยีกวาสัจจาธิษฐาน   การต้ังใจจริง. 
         ๓.   จาคะ   ในที่อ่ืน   แปลวา   สละใหปนสิ่งของ  ๆ  ตนแกผูอ่ืน. 
แตในที่นี้  แปลวา   สละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความจรงิใจ   หมายความวา 
เมื่อบุคคลต้ังใจจริง    กระทําส่ิงท่ีดี    ประพฤติดี   มักจะมีอุปสรรคเขามา 
ขัดขวางใหเสียการเสียงาน   เสียความต้ังใจจริงไปบางไมมากก็นอย. อุปสรรค 
นั้น   บางทีทานเรียกวา    " มาร "     คําวา  มาร  แปลวา  ผูฆาพระ  คําวา  
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พระ   แปลวา   ผูประเสรฐิ   หรือผูดี  ความดี   ความประเสริฐ  เชนผูต้ังใจจะให  
ทาน   ก็มีความตระหน่ี   เกิดเปนมารขัดขวางไวหรือฆาเสีย.   ผูต้ังใจจะ 
รักษาศีล   กม็ีความโลภบาง    ความโกรธบาง   ความหลงบาง   เปนมาร 
ขวางไวหรือฆาเสีย.   ผูต้ังใจจะเจริญภาวนา   ก็มีความเกียจครานบาง 
ความกลัวบาง   เปนมารขวางไวหรือฆาเสีย.   เมื่อกลาวโดยยออุปสรรค 
หรือมารท่ีเปนขาศึกแกความจริงใจน้ัน    ไดแกอคติ  ๔   อยาง   คือความ 
ลําเอียงเพราะรักชอบ  ๑   เพราะชัง  ๑   เพราะหลง  ๑   เพราะกลัว  ๑  เมื่อ 
บุคคลมีอคติอยางใดอยางหนึ่งเขาขวางอยูในจิตในก็ไมอาจดํารงอยูในสัจจะ 
คือความจริงใจได   จิตใจตองฟุงซานไป   เอนเอียงในทางผิด  ทําการงานผิด 
ประพฤติผิดโดยประการตาง ๆ   ฉะน้ัน  ตองต้ังใจสละสิ่งที่เปนขาศึก   หรอื 
เปนมาร   มตีระหน่ีเปนตน   หรืออคติทั้ง  ๔  มีลาํเอียง   เพราะรักชอบกัน 
เปนตนเสีย. 
        การต้ังใจสละส่ิงท่ีเปนขาศึกแกความจริงใจน้ีแล   เรียกวา   จาคา- 
ธิษฐาน  คือต้ังใจสละ. 
        ๔.  อุปสมะ  แปลวา  ความสงบใจจากท่ีเปนขาศึกแกความสงบ. 
หมายความวา   การระงับ  หรือการเขาไประงับ   ไดแกการปราบ    หรือ 
การเขาไปปราบสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความสงบ.   ความสงบตรงกับบาลีวา 
สันติ   ม ี ๓  อยาง    คือ  สงบกาย   สงบวาจา  สงบใจ. 
        สงบกาย    นั้น   ไดแกการกระทําทางกายดี   สงบเรียบรอย   ไม 
จุนจาน    ลวงละเมิดศีล   ระเบียบ   ประเพณีอันดีงาม. 
        สงบวาจา   นั้น  ไดแกการพูดดีเปนวจีสุจริต   พูดในกาลและสถานท่ี 
อันสมควร   และไมพูดในกาลและสถานที่อันไมควรพูด.  
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        สงบใจ  นั้น   ไดแกการคิดดีเปนมโนสุจริต   และความท่ีจิตไมถูก  
ขาศึกรบกวน   เปนจิตใจที่สงบเยือกเย็นเปนสุขผองใส   ดุจพระจันทรใน 
วันเพ็ญลอยเดนในทองฟาอันปราศจากเมฆหมอกฉะน้ัน. 
        จิตท่ีสงบน้ีมีอํานาจท่ีจะชวยพยุงใหกายและวาจาสงบดวย    ฉะน้ัน  
ทานจึงสอนใหคอยระวังสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความสงบใจ    เมื่อระงับขาศึก 
ทางใจไดแลว   ก็เปนอันระงับขาศึกทางกายและวาจาดวย   กายและวาจา 
พลอยสงบไปดวย. 
        อันสิ่งที่เปนขาศึกแกความสงบใจน้ัน   ไดแก   ราคะ   โทส   โมหะ 
เปนตนนั่นเอง.   การต้ังใจระงับราคะ   โทสะ   โมหะ    เปนตน   อันเปน 
ขาศึกแกความสงบ   จึงชือ่วา   อุปสมาธิษฐาน   คือการต้ังใจระงับ 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ปญญา  สัจจะ   จาคะ   อุปสมะ    ทั้ง  ๔  อยางน้ี   ชื่อวา   อธิษฐาน- 
ธรรม   ธรรมที่ควรต้ังไวในใจ    เพราะเปนหลักธรรมประจําใจ    เปน 
เครื่องนําทางแหงความประพฤติปฏิบติัของบุคคลใหดียิ่ง ๆ ข้ึน  โดยลําดับ 
คือ  ในเบื้องตน  บุคคลแมจะมีปญญาติดมาบางแลวต้ังแตเกิด   เรียกวา 
สชาติปญญา   ปญญามาพรอมกับเกิด   แตก็ไมพอที่จะชวยตนใหดีข้ึนได 
ตองอบรมเพ่ิมพูนใหมากย่ิง  ๆ ข้ึน   ในพระบาลีตรัสสอนไววา   ปฺ 
นปฺปมชฺเชยฺย   ไมควรประมาทปญญา  คืออยาคิดวา   ปญญาของตนเต็ม 
เปยมแลวไมตองอบรมเพ่ิมอีก    และอยาดูหม่ินปญญาของคนอ่ืนวาตํ่า  สู 
ปญญาของตนไมได.   ถาประมาทปญญาดังน้ีเสียแลว   ตนจะมีปญญาเสื่อม 
ถอยนอยลง    จนกลายเปนมิจฉัปปญญา   มิจฉาทิฏฐิ   คือรูผิด   เห็นผิด  
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จากความจริง.  ฉะน้ัน  จึงควรอบรมปญญาใหมากข้ึนดวยการคบบัณฑิต  
ฟงคําสอนของบัณฑิต   เก็บมาคิดใหเขาใจ   หากสงสัยก็ไตถาม   แลวพยายาม 
จดจําไว   ก็ยอมไดปญญาเพ่ิมข้ึน   สามารถรูสิ่งท่ีควรรูตามท่ีเปนจริง. 
           เมื่อรูความจริงแลว  ก็ตองตามรักษาความจริงไว  พระจึงตรัสสอน 
ไวตอไปวา    สจฺจมนุรกฺเขยฺย  พึงตามรักษาความจริง.  หมายความวา 
ความจริงของส่ิงตาง ๆ นั้น  ยอมปรากฏแกผูที่ทําการงานดีจริง   ประพฤติดี 
จริง   ฉะน้ัน   จึงควรตามรักษาความจริงไวดวยการทํางานดีจริง  ประพฤติ 
ดีจริง  และต้ังใจดีจริง. 
           เมื่อต้ังใจจริง   มักจะมีสิ่งเปนขาศึกแกความจริงใจเกิดข้ึน   พระ 
จึงสอนไววา   จาคมนุพฺรเูหยฺย     ควรเจริญจาคะ   หมายความวา   เมื่อ 
ขาศึก   เชน   โลภะ   โทสะ   โมหะ   อคติ   เปนตน   เกิดข้ึน   ก็ใหสละ 
ทิ้งเสียทันที  อยาเก็บไว   เพราะขาศึกเหลาน้ันคอยบั่นทอนความดีและบัง 
ความจริงใหมืดมิด   ทั้งทําจิตใหฟุงซานไมใหเขาสูสันติคือความสงบสุข. 
ฉะน้ัน  จึงควรเจริญจาคะ   คือต้ังใจสละสิ่งท่ีเปนขาศึกเหลานั้นเสีย. 
           เมื่อขาศึกถูกสละไป      ก็อาจกลับมารังควานใหจิตฟุงซานไดอีก 
ฉะน้ัน   พระจึงสอนวา   สนฺติเมว   สสุิกฺเขยฺย   ควรศึกษาสันติ   หมายความ 
วา   ควรทําความเขาใจในเรื่องสันติ.   สันติ   คือความสงบกาย   วาจา  ใจ 
จัดเปนความสุขยอดเยี่ยม    ไมมีสุขอ่ืนยิ่งกวา   สมดวยบาลีวา   " นตฺถิ 
สนฺติปร  สุข    ความสขุท่ียิ่งกวาความสงบยอมไมม ี"   ความสงบน้ี 
ยอมเกิดมีข้ึนได   ก็ดวยการเขาไประงับปราบราคะ   โทสะ   โมหะ   เปนตน 
อันเปนตัวขาศึกใหสงบราบคาบโดยสิ้นเชิง            ไมหวนกลับมาเกิดข้ึนอีก. 
ฉะน้ัน   จึงควรศึกษาใหเขาใจในเรื่องสันติความสงบ   พรอมท้ังเหตุเกิด  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 93 

แลวพึงต้ังใจระงับปราบราคะเปนตน   อันเปนตัวขาศึกใหหมดไปโดยลําดับ 
        เมื่อบุคคลต้ังธรรมทั้ง  ๔  อยางนี้ไวในใจ   ความประพฤติของตน 
ก็ยอมดีข้ึนโดยลําดับ   ฉะน้ัน    ธรรม ๔  อยางนี้   จึงชื่อวาอธิษฐานธรรม 
คือธรรมที่ควรต้ังไวในใจ. 
                              คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   คนเราควรมีธรรมอะไรต้ังไวเปนหลักในใจบาง  จะไดนําทาง 
               ความประพฤติดีของตน  ? 
         ๒.  ปญญา   แปลวาอะไร  ?   ทําอยางไรจึงชื่อวาปญญาธิษฐาน  ? 
        ๓.   บุคคลเชนไร   ชื่อวาผูไมประมาทปญญา  ? 
        ๔.   สัจจาธิษฐาน  หมายความวาอยางไร ? 
        ๕.  จาคะในอธิษฐานธรรม   กับในท่ีอ่ืน   ตางกันอยางไร  ? 
        ๖.   อุปสมะ   กับสนัติ   แปลวา   สงบ   เหมือนกัน   แตมีความหมาย 
               ตางกันอยางไร  ? 
                                                 
                                        ตนเอย       ตนตะแบก 
                                ฟงชือ่แปลก   พิลกึ   หมูพฤกษา 
                                ไมเหน็ได   อะไร   จากไหนมา 
                                ยังชือ่วา   " ตะแบก "  ดูแปลกจริง. 
                                        สวนมนุษย  นี้แปลก  ทนแบกขันธ 
                                เพราะโมหันธ   นาํหนา   เท่ียวพาวิ่ง 
                                หากมิได      ปญญา      แกกลาจริง 
                                มิอาจท้ิง     ขันธได        ไมสขุเอย. 
                                                                                ศรี  ฯ  นคร  
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           อิทธิบาท    คือคุณเครื่องใหสําเร็จความประสงค   ๔  อยาง    
        ๑.   ฉันทะ     พอใจรักใครในสิ่งน้ัน. 
        ๒.  วิรยิะ       เพียรประกอบสิ่งน้ัน. 
        ๓.   จิตตะ           เอาใจฝกใฝในส่ิงน้ันไมวางธุระ. 
        ๔.  วิมงัสา     หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน. 
        คุณ  ๔   อยางนี้    มบีริบูรณแลว    อาจชักนําบุคคลใหถึงส่ิงท่ีตอง 
ประสงคซึ่งไมเหลือวิสัย. 
                                                                                อภิ.   วิภงฺค.   ๓๕/๒๙๒ 
                                        อธิบายศัพท  
        ๑.   ฉันทะ   แปลวา  ความพอใจรักใคร   หมายความวา  พอใจ 
รักใครที่จะทําความดี   ดวยความเต็มใจ     และต้ังใจอยางแรงกลา.  อัน 
ความดีที่ควรทําน้ันมีประการตาง ๆ  ตัวอยางเชน  การศึกษาศิลปวิทยา 
ทางโลกและทางธรรม   การประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิต    การปฏิบัติพระ 
ธรรมพระวินัยคุมครองจิตใจใหสงบแชมชื่น  จนกระทั่งการทําจิตใหหมดจด 
จากกิเลส. 
        ๒.  วิรยิะ   แปลวา  ความเพียรประกอบความดี   หมายความวา  
มีความเกลวกลา    ขยันทาํความดี     มกีารศึกษาศิลปวิทยาเปนตนนั้น 
คุณธรรมขอน้ี       เปนเคร่ืองพยุงความพอใจมิใหทอถอยในการทํางาน 
เพราะวาการงานทุกชนิดมักจะงายตอนคิ   แตมักจะติดตอนทํา   จึง  
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จําเปนตองใชความเพียรพยายามเรื่อยไป   จนกวาจะสําเร็จตามความพอใจ  
ที่ปลุกไวในเบื้องตน   มีพระพุทธนิพนธตรัสเตือนไววา 
        วายเมเถว   ปุริโส    ยาว   อตฺถสสฺ   นิปฺปทา 
เกิดเปนคนควรพากเพียรเรื่อยไป   จนกระทั่งสําเร็จจุดที่ประสงค. 
        จุดประสงคอันสูงสุดของคนเราก็คือความส้ินจทุกข   เมื่อบุคคลได 
ใชความเพียรใหครบถวนตามหลักความเพียร  ๔   อยาง  ก็ยอมพนทุกขได 
มีพระบาลีรับรองไววา   วิริเยน   ทุกขฺมจฺเจติ   คนยอมลวงทุกขไดดวย 
ความเพียร   ดังน้ี. 
        ๓.  จิตตะ   แปลวา   เอาใจฝกใฝในความดี   หมายความวา   ม ี
ความผูกใจ   สนใจ    ไมทอดธุระในความดีที่พอใจ   พากเพียรกระทําอยู 
มีสติคุมจิตใหกระตุนความเพียรใหเปนไปสมํ่าเสมอไมทํา  ๆ  หยุด ๆ เหมือน 
กิ้งกาว่ิง  ๆ  หยุด  ๆ    ยิ่งในการปฏิบติัธรรมเจริญกัมมัฏฐาน   ทานสอนวา 
         เตลปตฺต    ยถา    ปริหเรยฺย          เอว   สจิตฺตมนุรกฺเข 
ผูปฏิบัติพึงรักษาจิตของตนเนือง  ๆ   ไมประมาทขาดระยะ        เหมือนคน 
ประคองบาตรท่ีเต็มเปยมดวยนํ้ามันฉะนั้น   ดังน้ี. 
        เมื่อบุคคลมีจิตฝกใฝในกุศลกรม   คือความดีตาง ๆ  มีการศึกษา 
ศิลปวิทยาเปนตน   ไมหดหูทอแม     ก็มีแตความสําเร็จ   จุดที่ประสงค 
ทั้งในคดีโลก   ทั้งในคดีธรรม   ต้ังแตเบื้องตํ่าจนถึงท่ีสุด. 
        ๔.  วิมงัสา       แปลวา  ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ๆ 
หมายความวา   ใชปญญาสอดสองเทียบเคียงเปรียบเทียบ  ทั้งเหตุ   ทั้งผล 
ในความดีตาง ๆ   ที่ตนกระทําแลว     คือยอนกลับไปดูวาตนไดทําเหตุ 
ปลูกฉันทะ    ใชวิริยะ   ไดต้ังจิตตะในการน้ัน   ๆ    ไวมากนอยเทาไร  
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แลวไดผลเทาไร ?  แมในปจจุบันกําลังทําเหตุ   คือปลูกฉันทะเปนตนไว   
เทาไร   ตอไปคงจะไดผลเทาไร  ?   อุทาหรณ  เชน  การศึกษาศิลปวิทยา  ถา 
ไดทําเหตุคือ  ฉันทะ   วิรยิะ   จิตตะ   ไวดีในเบื้องตน   กย็อมไดรับผล  คือ 
ความสําเร็จในชั้นนั้น  ๆ  เปนลําดับมา   และถาไมละเหตุดังกลาวนั้นเสีย 
ในปจจุบัน   ก็ยอมไดผลคือความสําเร็จในชั้นสูงตอไปในอนาคต.   แมใน 
การปฏิบัติธรรมะสะสางกิเลส   ถามีเหตุคือฉันทะเปนตนบริบูรณ   ก็ยอมจะ 
ไดรับผลดีเปนชั้น ๆ   ถามีเหตุไมบริบูรณ      กย็อมไดรับผลไมดี     คือละ 
กิเลสไมได. 
        ฉะน้ัน  การใด ๆ  ทีต่นกระทํา   จนสําเร็จมากนอยเพียงใด   หรือไม 
สําเร็จเพราะเหตุใด   ตนเองจะตองสอบสวน   เปรยีบเทียบเองเปนดีที่สุด 
พระพุทธเจาตรัสเตือนไววา   ปฏิมเสตมตฺตนา  จงพิจารณาสอบสวนดวย 
ตนเอง   ดังน้ี. 
        เมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทําของตนดวยตน    ก็ยอมเขาใจ 
ตนเอง   สามารถปรับตนเองใหถูกตอง    ทํางานใหถูกตอง   ทั้งคดีโลก 
คดีธรรม   กย็อมสําเร็จกิจตามจุดประสงคที่ไมเหลือวิสัยทุกประการ. 
                              อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คุณธรรมท้ัง  ๔  อยางนี้   ชื่อวา   อิทธิบาท   แปลวา   คุณเครื่องให 
สําเร็จความประสงค    หรือจะแปลวา     คุณธรรมเครื่องใหถึงความเจริญ 
หรือใหถึงความสําเร็จก็ได. 
        หมายความวา   คุณธรรมทั้ง  ๔  นี้  ผูใดปฏิบติัใหครบถวนบริบูรณ 
ผูนั้นจะเปนเด็กหรือผูใหญ   เปนคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม  ยอมประสบ  
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สิ่งท่ีตนประสงค   ทั้งคดีโลก   ทั้งคดีธรรม   ทั้งชัน้ตํ่าและชั้นสูง    ซึ่งไม   
เหลือวิสัย   คือไมเกินขีดความสามารถของแตละบุคคล.    นัยอันตรงกันขาม 
ถาทํางานส่ิงใดดวยความไมพอใจ    ใจไมรักงานแลว    ความเกียจครานก็ 
ตามมา    ความเอาใจใสก็ไมมี    ความตริตรองพิจารณาก็ไมเกิดในสิ่งน้ัน ๆ 
แมจะมีใครตักเตือนแนะนําส่ังสอนใหทําไมเชื่อฟง    ไมยอมทําตาม  อาจ 
กลายเปนคนหัวด้ือ         ใจดาน        ทาํงานงู ๆ  ปลา ๆ   จับ  ๆ  จด ๆ  ก ็
ปรากฏวาลาเหลว   ทําอะไรไมสําเร็จแมอยางเดียว    นี้เปนโทษของการ 
ขาดอิทธิบาทธรรมนั่นเอง. 
                           คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อิทธิบาท  ๔  อยาง   มีตัวแปลงทายวา     ในสิ่งน้ัน   ทุก  ๆ  
               อยาง   อยากทราบวา  คําวา  สิ่งน้ัน     ไดแกอะไร  ? 
        ๒.  การงานทุกอยางมักจะงายตอนคิด    แตมักจะติดตอนทํา   เราจะ 
              แกไขอยางไร  ? 
        ๓.  ความเพียรมีอะไรเปนเรื่องกระตุน   จึงจะเปนไปสมํ่าเสมอ  ? 
        ๔.  การทํางานก็ตองมีการสํารวจตรวจตรา     ถาเราตองการสํารวจ 
              การศึกษาของตนเอง   มีวิธีอยางไร  ? 
        ๕.  คนท่ีทํางานไมสําเร็จตามจุดมุงหมาย         เพราะขาดคุณธรรม 
              อะไรบาง  ?   คุณธรรมนั้น   ขอ  ๑    และขอ  ๓      มคีวาม 
               หมายตางกันอยางไร  ? 
        ๖.  เม่ือเปนเด็กก็หัวด้ือ  เปนผูใหญก็ใจดาน   ทํางานจับจด   การงาน 
              ลมเหลวทุกอยาง    ที่เปนเชนนี้เพราะขาดอะไร     อธิบาย  ? 
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                    ควรทําความไมประมาทในท่ี   ๔  สถาน   
        ๑.   ในการละกายทุจริต                    ประพฤติกายสุจริต 
        ๒.  ในการละวจีทุจริต                      ประพฤติวจีสุจริต 
        ๓.   ในการละมโนทุจริต                   ประพฤติมโนสุจจิต 
        ๔.   ในการละความเห็นผิด                ทําความเห็นใหถูก. 
                                 อีกอยางหนึ่ง  
        ๑.   ระวังไมใหที่กําหนัด      ในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. 
        ๒.  ระวังไมใหขัดเคือง          ในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง 
        ๓.  ระวังใจไมใหหลง             ในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความหลง.   
        ๔.  ระวังใจไมใหมัวเมา          ในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความมัวเมา. 
                                                                                องฺ.    จตุกฺก.  ๒๑/๑๖๑ 
                                  อธิบายศัพท  
        กายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจรติ    และกายสุจริต    วจีสุจริต   มโน- 
สุจริต   ไดอธิบายแลวในหมวด  ๓  อันวาดวยเรื่องทุจริต  ๓ อยาง    และ 
สุจริต   ๓   อยาง. 
        ความเห็นผิด    ไดอธิบายไวบางแลวในหมวด  ๓  อันวาดวยเรื่อง 
มโนทุจริต   นักเรียนควรพลิกกลับไปดูใหเขาใจ. 
        ในที่นี้จะอธิบายเพ่ิมเติมอีกเล็กนอย.     คือคําวา      ความเห็นผิด  
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ออกจากศัพทบาลีวา   มจิฉาทิฏฐิ   ทานแยกเปน  ๒   อยางก็มี   แยกเปน    
๓  อยางก็มี. 
        มิจฉาทิฏฐิที่แยกเปน  ๒  อยาง  คือ:- 
        ๑.   สัสสติทิฏฐิ   เห็นวายั่งยืน  คืออะไรเปนอยางไร   ก็คงเปนอยาง 
นั้น   เชนคนตายแลวก็ไปเกิดเปนคนเสมอไป. 
        ๒.  อุจเฉททิฏฐิ   เห็นวาขาดสูญ   คือตายแลวก็สูญหมด    เชนคน 
ตายแลวไมเกิดในภพในชาติตอไป. 
        มิจฉาทิฏฐิที่แยกเปน  ๓  อยาง   คือ:- 
        ๑.   อกริิยทิฏฐิ    เห็นวาไมเปนอันทํา     คือทําแลวก็เทากับไมทํา 
ไมมีผลอะไร    เชนคนทําดีก็ไมไดผลดี   ทําชั่วก็ไมไดผลชั่ว. 
        ๒.  อเหตุกทิฏฐิ    เห็นวาไมมีเหตุ   คือดี  -  ชั่วเกิดเอว     เปนเอง 
เชน   คนจะไดดีก็ไดเอง   จะไดชั่วก็ไดเอง   ไมเกี่ยวกับเหตุใด  ๆ. 
        ๓.  นัตถิกทิฏฐิ   เห็นวาไมมี    คือไมมีมารดาบิดา   ไมมีบตุร      เชน 
คนออกลูกมาก็แลวกันไป     ไมมีคุณอะไรตอลูก   ลูกก็ไมตองเปนหน้ีบุญคุณ 
อะไรตอผูใหกําเนิดตนมา    คนเปนคนก็เพราะธาตุตาง  ๆ  รวมตัวกันเขา 
คนหน่ึงไปทุบหัวอีกคนหนึ่งก็ไมมีอะไรผิด    เพราะธาตุไปกระทบกับธาตุ 
เทาน้ันเอง. 
        ความเห็นถูก   มีเนือ้ความตรงกันขามกับความเห็นผิด   คือเห็นวา 
สัตวสังขารท้ังปวง   ไมเท่ียง   เชนคนตายแลวไปเกิดเปนอ่ืนนอกจากคนได 
อาจเปนเทวดา   หรือเปนสัตวดิรัจฉาน   หรือสัตวนรกเปนตน   ก็ได. 
        เห็นวา   ไมขาดสูญ   ถายังมีกิเลส   ตายแลวตองเกิดอีกในภพชาติ 
ตอไป   เมื่อหมดกิเลสจึงจะไมเกิดตอไปอีก.  
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        เห็นวา    คนทําอะไรลงไป    ก็เปนอันทํา   ตองมีผล,   ถาทําดีตองมี  
ผลดี   ถาทําชั่วตองมีผลชั่ว. 
        เห็นวา   มีเหตุ   คือคนท่ีเปนคนดี   ก็เพราะทําเหตุดี   คนทีเปนคน 
ชั่ว    ก็เพราะทําเหตุชั่ว   ไมใชดีเองชั่วเอง. 
        เห็นวา    มีอยู    มีมารดา   มีบุตร,   ธาตุ   ๕   คือ   ดิน    น้าํ    ไฟ   ลม 
อากาศ   ประชุมกันเขา   และมีธาตุรูรวมเขาเปนธาตุ  ๖  อาศัยบิดาก็เลี้ยง 
เปนแดนเกิด     ถาบิดามารดาเปนคน   บุตรก็เปนคน   มารดาบิดาก็เลี้ยง 
บุตรดวยความเมตตากรุณา  จึงมีคุณตอบุตร   บุตรติดหน้ีบุญคุณตอมารดา 
บิดา   มีหน้ีติดตัวอยู.    คนหน่ึงไปทุบหัวอีกคนหน่ึง   ก็มีผิดมีชัว่ติดตัวอยู. 
         ความกาํหนัด    คือความติดใจ   หรือความยินดีชอบใจ   อารมณ 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   คือ  รูปทีง่าม,  เสียงที่ไพเราะเปนตน.  
        ความขดัเคือง   คือความไมพอใจ    หรือความโกรธ    ความเกลียด 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง   คือ   รูปที่ไมงาม   เสียงที่ไมไพเราะ 
เปนตน. 
        ความหลง   คือความโงงมงาย   หรือความรูไมชัดแจง    เขาใจผิด. 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงความหลง    คือรปูธรรมและนามธรรม. 
        ความเมา    หรือ   ความมัวเมา     ม ี ๒   อยาง  คือ  ๑.  เมากาย 
คือรางกายออนเพลีย    มนึซึม   สั่นเทิ้ม   ซวนเซ.    อารมณเปนที่ต้ังแหง 
ความเมากาย     คือสุรา - ยาเสพติดใหโทษ - อาหารท่ีรับประทานเกิน 
พอดี.   ๒.  เมาใจ   คือปลอยใจใหเพลิดเพลินในอบายมุข - ในวัย - ใน 
ความไมมีโรค - ในชีวิต.  
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        อารมณเปนที่ต้ังแหงความเมาใจ    คืออบายมุขประเภทตาง ๆ - วัย  
หนุมสาว - ความไมเจ็บไข - ความท่ีเขาใจวายังไมตาย. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ความไมมัวเมาระเริงหลงไปในอารมณตาง ๆ ชื่อวา      ความไม 
ประมาท   คือความไมอยูปราศจากสติ.  ไดแกมีสติระวังกายวาจาใจอยูเสมอ. 
        ความไมประมาทในท่ี  ๔  สถาน  คือความไมปราศจากสติ  มีสติ 
อยูเสมอ   ไมเผลอ  ในการละทุจริต   ประพฤติสุจริต   ๓  อยาง   และใน 
การละความเห็นผิด   ทําความเห็นใหถูก  ๑  อยาง. 
        ความไมประมาทในท่ี  ๔  สถาน     อีกอยางหนึ่ง    คือมีสติระวัง 
รักษาใจ   มิใหกําหนัด  ๑  มิใหขัดเคือง  ๑  มใิหลอง  ๑   มิใหมวัเมา  ๑ 
ในอารมณตาง ๆ  ดังที่อธิบายแลว. 
        ความไมประมาทยอเปน  ๒  คือ    ไมประมาทในการละอกุศล  ๑  
ในการเจริญกุศล ๑.  
        ความไมประมาทยอเปน  ๑  คือความไมปราศจากสติในกาลทุกเม่ือ. 
อปฺปมาโท   อมต   ปท   ความไมประมาท   เปนทางไมตาย. 
        ความไมประมาท    บัณฑิตกลาววา   เปนยอดของกุศลธรรมท้ังหลาย 
เพราะความไมประมาทมีคุณมาก    เหมือนรอยเทาชาง    เปนยอดของรอย 
เทาสัตวทั้งหลาย   เพราะรอยเทาชางใหญฉะน้ัน. 
        บุคคลผูไมประมาทยอมยึดเอาประโยชนทั้งสองไวได  คือ  ประโยชน 
ก็เปนโลกิยะและที่เปนโลกุตตระ   ประโยชนทั้งสองน้ีเกิดมีไดเพราะความ 
ไมประมาทอยางเดียว.  
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                              คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.  มิจฉาทิฏฐิมีหลายอยาง      อยากทราบวา    ความเห็นวาคนตาย 
แลวเกิดเปนคนอีกทุกชาติ  และความเห็นวาคนตายแลวขาดสูญ    จัดเปน 
มิจฉาทิฏฐิประเภทไหน  ? 
        ๒.  คนท่ีมีความเห็นวา   คนทําดีก็ไมไดดี       คนทําชั่วก็ไมไดชั่ว 
              จัดเปนทิฏฐิอะไร  ? 
        ๓.  ความเห็นถูก    ไดแกเห็นอยางไร  ? 
        ๔.  ความกําหนัด      กบัอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ไดแก 
              อะไร  ? 
        ๕.  ความขัดเคือง   ไดแกอะไร  ?    มีอะไรเปนที่ต้ัง  ? 
        ๖.  ความหลง   กับความมัวเมา  ตางกันอยางไร  ? 
        ๗.  อะไรเปนที่ต้ังแหงความหลง    และความมัวเมา  ? 
        ๘.  อยางไรช่ือวาความไมประมาท  ?   ควรใชความไมประมาท 
               เวลาใด  ? 
        ๙.  รกัษาใดอยางไร    จึงจะชื่อวาเปนผูไมประมาท  ? 
        ๑๐. ความไมประมาท  ๔  ยอใหเหลือ  ๒  และเหลือ  ๑  ยออยางไร  ? 
                                                         ________ 
                                    อปฺปมาโท     อมต    ปท 
                                        ความไมประมาทนี้             ดีหลาย 
                                เพราะวาทางมิตาย                      แนแลว 
                                นรชนทั่วหญิงชาย                      ระวังอยู   นั่นแล 
                                ความชั่วคงคลาดแคลว                ดียั้งยืนยง. 
                                                                                        ศร ี  ฯ   นคร.  
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                                  ปารสิุทธิศีล   ๔   
        ๑.  ปาติโทกขสังวร   สํารวมในพระปาติโมกข    เวนขอท่ีพระพุทธ- 
เจาหาม    ทําตามขอที่พระองคทรงอนุญาต. 
          ๒.  อนิทรียสังวร   สํารวมอินทรีย  ๖  คือ  ตา  หู   จมูก  ลิ้น   กาย 
ใจ    ไมใหยนิดียินราย    ในเวลาเห็นรูป   ฟงเสียง    ดมกลิ่น   ลิม้รส    ถูกตอง 
โผฏฐัพพะ   รูธรรมารมณดวยใจ. 
        ๓.   อาชีวปาริสุทธิ    เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ   ไมหลอกลวงเขา 
เลี้ยงชีวิต. 
        ๔.  ปจจยปจจเวกขณะ    พิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย  ๔   คือ 
จีวร    บิณฑบาต   เสนาสนะ   และเภสัช   ไมบรโิภคดวยตัณหา. 
                                                                                        วิ.  สลี.    ปม.  ๑๙ 
                                          อธิบายศัพท  
        ๑.   ปาติโมกขสังวร   แปลวา   สาํรวมในพระปาติโมกข.    หมายความ 
วา   ปฏิบัติตามสิกขาบทในพระปาติโมกข      โดยเวนขอท่ีพระพุทธเจาหาม 
ทําตามขอท่ีทรงอนุญาต. 
        ศัพทวา    ปาติโมกข    มีความหมายถึงศีลที่เปนหลักสําคัญตามภูมิ 
ตามชั้นของบริษัท  ๔  คือ   ปาติโมกขของภิกษุ   ไดแกศีล   ๒๒๗   ขอ, 
ปาติโมกขของนางภิกษุณี   ไดแกศลี   ๓๑๑  ขอ,    ปาติโมกขของสามเณร 
ไดแกศีล   ๑๐   ขอ,   ปาติโมกขของอุบาสถ - อุบาสิกา   ไดแกศีล  ๕  หรอื 
๘   ขอ.  
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        ๒.  อินทรียสังวร   แปลวา   สํารวมอินทรีย   มีอธิบายไวแลวใน  
ขอวาอปณณกปฏิปทา   หมวด  ๓.  (ดูหนา ๕๒) 
          ๓.  อาชีวปาริสุทธิ   แปลวา  เลีย้งชีวิตบริสุทธิ์   หรือความบริสุทธิ์ 
ดวยการเลี้ยงชีวิต.   หมายความวา  เลี้ยงชีวิตในทางท่ีดีที่ชอบ   ตามสมควร 
แกภาวะ   เชน  เปนบรรพชิต   ก็เลี้ยงชีวิตใหสมควรแกความเปนบรรพชิต 
เปนคฤหัสถ   ก็เลี้ยงชีวิตใหสมควรแกความเปนคฤหัสถที่ด,ี   ไมหลอกลวง 
เขาเลี้ยงชีวิต. 
        ๔.  ปจจัยปจจเวกกขณะ    แปลวา   พิจารณาปจจัย.   ปจจัยเครื่อง 
อาศัยของรางกายมี    ๔   อยาง   คือ  ๑.  เครื่องนุงหม   ๒.  อาหาร   ๓.  ทีอ่ยู 
อาศัย  ๔. ยาแกไข.   พิจารณาวาปจจัยเหลาน้ีเปนสักวาธาตุ     และเปน 
ของไมสะอาด    เปนของโสโครก   แตจําตองบริโภคเพ่ือปองกันหนาวรอน 
เหลือบยุงเปนตน  และเพื่อบําบัดความหิวกระหาย  และความเจ็บไขให 
สงบหายไป   เพ่ือยังชีวิตใหเปนไป   และดํารงพรหมจรรยอยูไดโดยสะดวก. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรม  ๔  อยางนี้   ชื่อวา   ปารสิุทธิศีล   เพราะเปนธรรมอันเหลา 
สหธรรมิก   คือผูประพฤติธรรม    ควรปฏิบัติตามสมควรแกภาวะของตน ๆ 
เพ่ือขัดเกลาศีลใหบริสุทธิ์    เมื่อศีลบริสุทธิ์แลว   ก็เปนเหตุใหเกิดจิตบริสุทธ์ิ 
และปญญาบริสุทธิ์   เปนลําดับไป   จนกระท้ังเปนผูบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง. 
        อันการประพฤติปฏบิัติธรรมน้ี  ก็เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกข   คือเพ่ือพน 
จากทุกขโดยสิ้นเชิง.   ศีลเปนเบื้องตนของกุศลธรรม    อันเปนเครื่องนํา 
ออกจากทุกข   ฉะน้ัน  จึงควรทําศีลใหบริสุทธิ์ดวยการปฏิบัติธรรมทั้ง  ๔ 
อยาง   มีปาติโมกขสังวรเปนตนนี้. 
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                            คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   ศัพทวา   ปาติโมกข   หมายถึงอะไร  ?   เปนของใคร  ? 
        ๒.  ปาติโมกขสังวร    ในปาริสุทธิศีล   ๔   คืออะไร  ?  เปนหนาที่ 
              โดยตรงของใคร ? 
        ๓.   อาชีวปาริสุทธิ    แปลวา    กระไร  ?   หมายความอยางไร  ? 
        ๔.   อะไรเรียกวาปจจัย  ๔  ?   ทานสอนใหพิจารณาอยางไร  ? 
        ๕.   อะไรเรียกชื่อวา   ปาริสุทธิศีล    เพราะเหตุไร    จึงเรียกชื่อ 
               อยางนั้น. 
        ๖.   ปาริสุทธิศีล   มคีวามสําคัญอยางไร  ? 
                                                 
                                    ตนเอย      ตนพิกุล  
                                ดอกหอมกรุน      คุณคา     มหาศาล 
                        ถึงเหี่ยวแหง    ยังหอม     พรอมอยูนาน 
                        ทั้งแกนสาร     ลําตน    คนนิยม. 
                                ดุจด่ังคน     ศีลดี       บริสุทธิ ์
                        มวลมนษุย      ชมเปาะ      วาเหมาะสม 
                        เพราะกล่ินศีล     หอมหวน     แมทวนลม 
                        จอมมมุินทร   อินทรพรหม    ก็ชมเอย. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                 อารักขกัมมัฏฐาน   ๔   
        ๑.    พุทธานุสสติ     ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา   ที่มีในพระองค   และ 
ทรงเกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
        ๒.   เมตตา    แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา. 
        ๓.   อสภุะ    พิจารณารางกายตนและผูอ่ืนใหเห็นเปนของไมงาม. 
        ๔.  มรณัสสติ   นึกถึงความตายอันจะมีแกตน. 
        กัมมฏัฐาน  ๔  อยางนี้   ควรเจริญเปนนิตย. 
                                                                        พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา   ฯ 
                                     อธิบายศัพท  
        ๑.   พุทธานุสสติ    ตัดบทเปน  พุทธะ   แปลวา   พระพุทธเจาหรือ 
 ุคุณของพระพุทธเจา   อนุสสติ   แปลวา   ระลึกถึง,   ตามนึกถึง.   เมื่อ 
รวมกันเขาจึงเปนรูป   พุทธานุสสติ    แปลตรงศัพทวาระลึกถึงพระพุทธเจา 
หรือตามนึกถึงคุณพระพุทธเจา.    หมายความวา      ระลึกถึงคุณความดีของ 
พระพุทธเจา   ซึ่งมีอยูหลายประการ   แตในที่นี้จะไดอธิบายโดยยอเพียง   ๓ 
ประการ  คือ :- 
        (๑)   อรห   พระพุทธเจาเปนอรหันต    บริสทุธิ์หมดจดจากกิเลส 
ทั้งปวง. 
        (๒)  สมฺมาสมฺพุทฺโธ    เปนผูมีพระปญญาตรัสรูอริยสัจโดยถูกตอง 
ดวยพระองคเอง.   พระคุณท้ังสองนี้เปนอัตตสมบัติ    คือพระคุณท่ีมีใน 
พระองค.  
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        (๓)   ภควา    เปนผูทรงแจกธรรม   คือทรงแสดงธรรมสั่งสอน  
ประชาชน    ใหไดบรรลผุลอันดีงาม    ทั้งที่เปนสวนโลกิยะ    แลวท้ังท่ีเปน 
สวนโลกุตตระ,       พระคุณขอหลังน้ีเปนภัคยสมบัติ     คือพระคุณท่ีทรง 
เกื้อกูลผูอ่ืน. 
        อน่ึง   พระคุณท้ัง  ๓  นี ้  ประการแรก   อรห   จัดเปนพระบริสุทธิ- 
คุณ.   ประการท่ี ๒  สมมฺาสมฺพุทฺโธ   จัดเปนพระปญญาคุณ.    ประการ 
ที่  ๓   ภควา   จัดเปนพระมหากรุณาคุณ. 
        การระลึกถึงพระพุทธเจา     ดวยการนอมจิตใหตามนึกถึงคุณของ 
พระองคโดยยอ   ๓   ประการ     หรือแมเพียงประการใดประหนึ่งอยูเสมอ ๆ 
ก็จัดเปนกัมมัฏฐานประการหน่ึง   ซึง่เหมาะแกคนเปนสัทธาจริต   มีปกติ 
เชื่องาย,    และเปนที่สบายแกคนผูมีถีนมิทธะเปนเจาเรือน,   แมผูที่มีได 
เจริญกัมมัฏฐาน   เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจาอยูเนืองนิตย    จิตยอมมีศรัทธา 
ปสาทะต้ังม่ัน    ดําเนินไปในทางดีไมหยุดยั้ง    ไมถอยหลัง   และไมดําเนิน 
ไปในทางที่ชั่ว   ก็ยอมไดผลดีคือความสุขสงบ   ไมตองเดือดรอนวุนวาย. 
        ๒.  เมตตา    คือความแผไมตรีจิต    คิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุข. 
ทั่วหนา.    หมายความวา   มีความรักสนิทสนมในบุคคลและสัตวทุกจําพวก. 
มิใชรักที่เกี่ยวของกับกามเหมือนชายหนุมหญิงสาว    และมิใชรกัที่เกี่ยวกับ 
คนในครอบครัว    เชนมารดาบิดารักบุตร    หรือบุตรรักมารดาบิดา   หรือพ่ี 
รักนอง   หรอืนองรักพ่ีเปนตน.    แตเปนความรักที่แผไปดวยไมตรีจิตใน 
บุคคลและสัตวทุกหมูเหลา    โดยไมยกเวน   โดยไมเลือกวาเปนผูนั้นผูนี้, 
มีความปรารถนาสุขทั่วไปทั้งในมารดาบิดา - ในบุตร -  ในพ่ีนอง - ในคน 
ที่จองลางผลาญตน  -  ในคนที่อุปถัมถตน  -  ในคนที่เบียดเบียนตน  - ใน  
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สัตวทุกจําพวก   การแผเมตตาอยางนี้    เรียกวาเมตตาอัปปมัญญา   คือแผ  
เมตตาไปไมมีขอบเขต    ไมมีประมาณ. 
        การแสดงออกซ่ึงความเมตตามี  ๓  ทาง คือ  ๑.  ทางกาย  ชวย 
ทํากิจของผูอ่ืน   เมื่อถึงคราวที่จะชวยได.   ๒.  ทางวาจา   ชวยแนะนํา 
พร่ําสอนใหผูอ่ืนเวนจากการทําพูดเรื่องที่ผิด   กลบัทําพูดแตเรื่องที่ถูกตอง 
ในเมื่อถึงคราวที่จะชวยได.  ๓.  ทางใจ   หวังความไมมีเวร   ไมมีภัยตอ 
ใคร ๆ  ต้ังใจใหอยูเปนสุขทั่วกัน. 
        การแผเมตตาประจํา    ยอมเปนกมัมัฏฐานประการหน่ึง   ซึ่งเหมาะ 
แกผูเปนโทสจริต   มีปกติโกรธงาย.  เปนที่สบายแกคนที่มีพยาบาทเปนเจา 
เรือน.   แมผูที่มีไดเจริญกัมมัฏฐาน   เม่ือแผเมตตาใหประจํา   กระทําใหมาก 
ยอมไดอานิสงส   ๑๑  ประการ  คือ   ๑.  หลับเปนสุข   ๒.   ต่ืนก็เปนสุข 
๓.   ไมฝนราย   ๔.   เปนที่รักของมนุษย    ๕.   เปนที่รักของอมนุษย 
๖.   เทวดายอมรักษา    ๗.   ไฟ   ยาพิษ   ศัสตรา   ไมตองกาย   ๘.  จิตต้ัง 
มั่นเร็ว   ๙.  สีหนาผองใส   ๑๐.  ไมหลงตาย   ๑๑.   เมื่อยังไมบรรลุอรหัตต- 
ผล   ก็คงเขาถึงพรหมโลก.   อน่ึง  การแผเมตตาน้ี   จัดเปนบารมีอยางหน่ึง 
เรียกวาเมตตาบารมี. 
        ๓.  อสภุะ   คือการพิจารณารางกายตนและผูอ่ืน    ใหเห็นวาเปน 
ของไมงาม.    หมายความวา    ต้ังสติกําหนดดูรางกายตนและรางกายผูอ่ืน 
ใหเห็นวาเต็มไปดวยส่ิงหรือสวนโสโครกตาง  ๆ  คือ  ผม    ขน    เล็บ   ฟน 
หนัง  เนื้อ   เอ็น  กระดูก    เยื่อในกระดูก   มาม    หัวใจ   ตับ   พังผืด   ไต 
ปอด   ไสใหญ   ไสนอย   อาหารใหม    อาหารเกา    ดี   เสลด   หนอง  
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เลือด   เหง่ือ   มันขน   น้ําตา   เปลวมัน   น้ําลาย    น้ํามูก    ไขขอ   มูตร  
และมันสมอง.      สวนตาง ๆ   ของรางกายแตละสวน  ๆ  ลวนเปนของ 
โสโครก   นาเกลียด    มสีีก็ไมงาม    สัณฐานก็ไมนารัก   มีกลิน่ก็เหม็นเนา 
สาบสาง    ทีเ่กิดที่อยูก็เต็มดวยของสกปรกสะอิดสะเอียน.  สวนใด  ๆ  ทีอ่ยู 
ภายนอก   เชน   ผม   ขน  เล็บ  ฟน   หนัง    ถาเจาของขยันชําระสะสาง 
ตกแตงก็พอดูได   แตถาปลอยไวไมชําระแมเพียงวันเดียว   กย็อมแสดง 
ความสกปรกโสโครก   เหม็นสาบ   นาเกลียด    ถาปลอยไวหลายวันก็ยิ่งทวี 
ความนาเกลียดยิ่งข้ึน   และหากสวนภายใน   เชน   น้ําลาย    น้าํมูก    มูตร 
คูถ    ไหลเลอะเปยกเปอนอวัยวะภายนอก   เชน   มือ  เทา    แขน  ขาเปนตน 
ก็จะย่ิงเปนที่รังเกียจ   แมตนเองก็ทนดูไมได   ตองรับชําระลางทันที    และ 
หากวาเลือดหรือลําไสเปนตนทะลักไหลออกมาขางนอก   ก็ยิ่งจะนาเกลียด 
และนากลัว   ไมนาอภิรมยชมชื่นเลย. 
           การพิจารณากายใหเห็นเปนของไมงามนาเกลียดโสโครก     ยอมเปน 
กัมมัฏฐานประการหน่ึง   ซึ่งเหมาะแกผูเปนราคจริต   มีปกติรักงาย  และ 
เปนที่สบายแกผูมีกามฉันทเปนเจาเรือน.  แมผูที่มไิดเจริญกัมมัฏฐาน  เมื่อ 
พิจารณากายเปนอสุภะ   ไมสวยงาม    เนืองนิตย   ก็ยอมไมติดใจ   อยูในกาย 
ของตนและของคนอ่ืน   เปลื้องความคิดในกายออกเสียได  ก็ยอมจะคลาย 
ความเดือดรอนใจเพราะกายเปนเหตุใหนอยลง. 
           ๔.  มรณัสสติ   ตัดบทเปน  มรณะ   แปลวา  ความตาย   สติ   แปลวา 
นึกถึง.   เมื่อรวมกันเขาก็เปนรูป   มรณัสสติ    แปลวา   นกึถึงความตาย. 
หมายความวา   ต้ังสตินึกถึงความตาย  คือ   ความแตกขาดแหงชีวิต    ซึ่ง 
เปนสิ่งท่ีสัตวทั้งหลายผูยังมีกิเลสเกรงกลัวย่ิงนัก   แตเนื่องจากสัตวมีความ  
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ประมาณมัวเมาในวัย   ในความไมมีโรค   และในชีวิต  โดยเห็นวายังหนุมสาว  
ยังไมมีโรค   ยังมีชีวิตอยูไดอีกนาน    จึงดูเหมือนไมกลัวตาย   เม่ือไมกลัว 
ตายเพราะไมนึกถึงความตาย   ก็มักจะทําบาปอกุศล    ไมขวนขวายทําบุญ 
กุศล  หรือทําบางก็ทําเฉ่ือย ๆ  แฉะ  ๆ   ไมเรงรีบ   พระผูมีพระภาคเจาจึงได 
ทรงเตือนไววา   อชฺเชว   กิจฺจมาตปฺป    ควรรีบทําความเพียรสรางบุญกุศล 
ในวันนี้แหละ    โก   ชฺา   มรณ   สุเว   ใครจะรูไดวาความตายจะมีใน 
วันพรุงน้ี.   พระโอวาทน้ีทรงเตือนใหทุกคนระลึกถึงความตายวา   อาจมี 
แกเราในวันนี้ก็ได   เราตองรีบทําบุญกุศลในวันนี้    กอนท่ีความตายจะมา 
ถึงแกเรา. 
        การระลึกถึงความตายอันจะพึงมีแกตน   และแกสัตวทั้งหลายในโลก 
จัดเปนกัมมัฏฐานประการหนึ่ง   ซึ่งเหมาะแกบุคคลเปนราคจริตก็ได      ผู 
เปนโทสจริตก็ได   ผูเปนโมหจริตมักลุมหลงมัวเมาในวัย   ในความไมมีโรค 
และในชีวิตก็ได    ผูเปนพุทธิจริตก็ได   เปนที่สบายของผูมีกามฉันทและ 
อุทธัจจกุกกุจจะเปนเจาเรือน.   แมผูที่ไดเจริญกัมมัฏฐาน   เมือ่ต้ังสติและ 
ปญญา   ระลกึพิจารณาความตายเปนนิตยก็ได   ยอมไดความสังเวชสลดจิต 
ประกอบกิจตามหนาที่ใหสมบูรณยิ่ง ๆ ข้ึน.      อน่ึง    เมื่อความตายมาถึง 
แกตน   ก็จะไมกลัวตาย    เปนผูมีสติตาย   มิไดหลงตาย    ถายังมิไดสําเร็จ 
นิพพานในชาตินี้   เมื่อตายแลว  ยอมไปสูสุคติภพเปนเบื้องหนา. 
                            อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        พุทธานุสสติ   เมตตา   อสุภะ    มรณัสสติ    ทั้ง  ๔  นี้     รวมเรียก 
ชื่อวา   " จตุรารักษ "   หรือ   " อารักขกัมมัฏฐาน ๔ "   แปลวา     การ  
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งานที่ต้ังใจเพ่ือรักษา  ๔  อยาง.   หมายความวา   ธรรมท้ัง  ๔  ขอนี้   แต  
ละขอก็เปนกัมมัฏฐานประการหน่ึง   ซึ่งเปนเครื่องรักษาจิตใหดําเนินไปใน 
ทางดี   มิใหไปในทางชั่ว. 
        ในที่สุดมีพระราชภาษิตวา   " กมัมัฏฐาน  ๔   อยางน้ี      ควรเจริญ 
เปนนิตย "   นาจะมีพระราชประสงคจะชักชวนใหบุคคลผูที่มุงจะรักษาตาม 
ใหปลอดจากโทษภัยตาง ๆ   หม่ันเจริญกัมมัฏฐาน  ๔  อยางนี้    ตามควร 
แกจริตของตน  ๆ  เชนผูมีสัทธาจริต   ก็เจริญพุทธานุสสติ,   ผูมีโทสจริต 
ก็เจริญเมตตา,  ผูมีราคจริต  ก็เจริญอนภุะ,   ผูมีโมหจริต   ก็เจรญิมรณัสสติ. 
หรือสมัยใดมีนิวรณ  ๕   อยางใดอยางหน่ึงครอบงําจิต   สมัยน้ันก็ควรเจริญ 
กัมมัฏฐาน  ๔   อยางใดอยางหน่ึงก็เปนคูปรับกับนิวรณนั้น ๆ  เมื่อหมั่น 
เจริญกัมมัฏฐานใหเหมาะแกจริตและกาลสมัย   ดงัน้ีเปนนิตย  จิตก็ยอม 
ดําเนินไปในทางดี   ก็ชื่อวาไดรักษาตนใหพนทุกขปลอดภัยตาง ๆ  ไดเปน 
อยางดี. 
                             คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   พุทธานุสสติ   แปลวาอยางไร  ?   คุณของพระพุทธเจาโดยยอ 
               คืออะไร  ? 
        ๒.   เมตตา   หมายความวากระไร  ?  แผเมตตาทางกายและวาจา 
               คือทําอยางไร  ? 
        ๓.   อสุภะ   หมายความวาอยางไร  ?    การเจริญอสุภะ    เหมาะแก 
               ใคร  ?            
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        ๔.   มรณัสสติ   มีประโยชนอยางไร  ?  
        ๕.   จตุรารักษ   ไดแกอะไร  ?   ทําไมจึงมีชื่อวา   จตุรารักษ  ? 
        ๖.   อารักขกัมมัฏฐาน  ๔      ตองเจริญพรอมกันทั้งหมดหรือไม  ? 
                เพราะเหตุไร  ? 
                                          
 
                        กมัมัฏฐาน   ประจํา   ทําส่ีอยาง 
                เปนแนวทาง   พิทักษ   ตามรักษา 
                        หน่ึง     " พุทธคุณ "  หนุนเพ่ิม   เสริมศรัทธา 
                นอมนึกมา   กาํหราบ    ปราบงวงงุน. 
                        สอง     " เมตตา "   กําหราบ   ปราบความโกรธ 
                ไมเหี้ยมโหด   กราดเกรี้ยว    ไมเฉียวฉุน 
                        สาม     " อสุภ "   นกึกายเนา   เขาเจือจุน 
                ไมหมกมุน   ในกาม   หามดวงมาน. 
                        สี่นึกถึง    " ความตาย "  สบายนัก 
                ชวยหักรัก   โกรธหลง    ในสงสาร, 
                        คุณธรรม   เหลาน้ี   สีป่ระการ 
                กมัมัฏฐาน    รักษา   ประชาชน. 
                                                         ศรี   ฯ  นคร.  
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                                      พรหมวิหาร   ๔   
        ๑.   เมตตา               ความรักใคร      ปรารถนาจะใหเปนสุข. 
          ๒.  กรณุา               ความสงสาร    คิดจะชวยใหพนทุกข. 
        ๓.  มุทิตา                 ความพลอยยินดี   เมื่อผูอ่ืนไดดี. 
        ๔.  อุเบกขา              ความวางเฉย    ไมดีใจ   ไมเสียใจ   เมือ่ผูอ่ืนถึงความ 
                                        วิบัติ. 
        ๔  อยางน้ี                 เปนเครื่องอยูของทานผูใหญ. 
                                                                                 อภิ.   วิภงฺค.   ๓๕/๓๖๙ 
                                      อธิบายศัพท  
        ๑.   เมตตา   แปลวา    คุณสมบัติเปนเหตุสนิทสนม    หรือความ 
รักใคร   ปรารถนาจะใหเปนสุข.   มิใชรักเกี่ยวของกับกาม,   ถารักเกี่ยวกับ 
กามไมจัดเปนเมตตา,   แตจัดเปนกามฉันทะ   หรือกามราคะ.   เมตตาน้ี 
เปนคูปรับพยาบาท   หรอืโทสะ. 
        ๒.  กรณุา   แปลวา   ความหว่ันใจ,   ความสงสาร.   หมายความวา 
เมื่อไดเห็นหรือไดยินผูอ่ืนไดความทุกขลําบากอยู    ก็คิดจะชวยหรือลงมือ 
ชวยใหพนทุกข.   กรุณาน้ีเปนคูปรับแกวิเหสา   หรือวิหิงสา   ความเบียดเบียน 
สัตวใหลําบาก. 
        ๓.  มุทิตา   แปลวา  ความบันเทิง   หรือเบิกบานใจ.     หมาย 
ความวา    เม่ือไดเห็นหรือไดยินผูอ่ืนมีความสุขสบาย   เจริญดวยลาภ   ยศ  
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สรรเสริญ   สุขตามสภาพตน ๆ แลว   ก็พลอยยินดีชื่นชม.   มทุิตาน้ีเปน   
คูปรับแกอิสสา   หรือริษยาเห็นเขาไดดีมีสุขเปนตน     ตนเองทนอยูไมได 
เปนเดือดเนื้อรอนใจ. 
        ๔.  อุเบกขา   แปลวา   ความวางเฉย.   หมายความวา   เมื่อไดเห็น 
หรือรูวาผูอ่ืนถึงความวิบัติ     ก็วางใจเปนกลาง      โดยพิจารณาวา    สัตว 
ทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน    ใครทําดีก็ไดดี   ใครทําชั่วกไ็ดชั่ว   ไม 
ยื่นจิต    ไมสงใจไปพัวพันกับผูที่ถึงความวิบัตินั้น ๆ.   อุเบกขาน้ีเปนคูปรับ 
กับอคติทั้ง  ๔   ไดเปนอยางดี   ละความยินดี    และละความยินรายในสุข 
และทุกขของผูอ่ืนได. 
                                   อธิบายชื่อหมวดธรรม  
           ธรรม  ๔  อยางนี้    ที่แผไปโดยเจาะจงตัวบุคคลก็ดี   เจาะจงหมูคณะ 
ก็ดี    เรียกชือ่วา    พรหมวิหาร    แปลวา   ธรรมเปนเครื่องอยูประจําในของ 
พรหม.   คําวา   พรหม   แปลวา  ผูประเสริฐ   หรือผูใหญ   มี  ๒  จําพวก 
คือ 
        ๑.   พรหมโดยอุบัติ   ไดแกเทพเจาผูวิเศษ     เพราะเคยเจริญเมตตา 
เปนตนจนไดฌานในมนุษยโลก    สิน้ชีพแลวอุบัติในพรหมโลก. 
        ๒.  พรหมโดยสมบติั    ไดแกมารดาบิดา   สมมติวาเปนพรหม 
ของบุตร   พระมหากษัตริย   สมมติวาเปนเทพเจาผูวิเศษของประชาราษฎร 
เพราะมีธรรมทั้ง  ๔  อยางนี้เปนวิหารธรรม. 
        แมบุคคลใด  ๆ  ที่เปนใหญในหมูชน   กลุมชน   ใหญนอย   ต้ังแต 
ครอบครัวหนึ่ง ๆ  ข้ึนไป    ก็จัดเปนพรหมโดยสมบัติ   จําตองมีธรรม  ๔  
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อยางนี้    เปนเครื่องประจําใจ    จึงจะเหมาะสม   เพราะฉะนั้น     ทานจึง  
กลาววา   "  ธรรม ๔   อยางนี้   เปนเคร่ืองอยูของทานผูใหญ. " 
        สวนบุคคลอ่ืน    แมมิไดเปนผูใหญในกลุมชนใด  ๆ   เมื่อมีโอกาส 
และมีความสามารถ   กค็วรเจริญพรหมวิหารธรรมตามเวลาอันสมควร. 
        พรหมวิหารธรรม   ๔  อยางนี้   ควรเจริญตางเวลากัน   ตามความ 
เหมาะสม  คือ  เมตตา   เจริญในยามปกติ,   กรุณา   เจริญในเม่ือเห็นเขา 
ตกทุกขไดยาก,   มุทิตา    เจริญในเมื่อเห็นเขาไดดีมีความสุข.   อุเบกขา 
เจริญในเมื่อเห็น  หรือรูวาเขาถึงความวิบัติเพราะกรรมชั่วของเขา  ใคร ๆ 
ไมอาจชวยได   เชนผูรายกําลังจะถูกประหารชีวิต    จะเขาไปชวยก็ไมได 
จะคิดวา   " สมน้ําหนา "    ก็ไมควร.   หรือเมื่อเห็นเขามีความเจริญต้ังตัว 
ไดแลวก็เจริญอุเบกขา. 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ชายหนุมกับหญิงสาวรักกันดวยอํานาจกามฉันทะ   จะเรียกวาแผเมตตา 
               พรหมวิหารแกกัน    จะไดหรือไม  ?   เพราะเหตุไร ? 
        ๒.  เมื่อเห็นผูอ่ืนตกทุกขไดยาก      ถาไมชวยเหลือเขา      เรียกวาคนใจดํา 
               ถาไดชวยเหลือก็จะชื่อวามีใจประกอบดวยอะไร  ? 
        ๓.   คนท่ีริษยาเขา   เพราะขาดธรรมอะไร  ? 
        ๔.   อุเบกขาในพรหมวิหาร    ที่แปลวาความวางเฉยน้ัน   หมายความวา 
                อยางไร  ? 
        ๕.   ธรรม  ๔   อยาง   มีเมตตาเปนตน    ไดชื่อวาพรหมวิหาร    เพราะ 
                เหตุไร  ?  
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        ๖.  ทานวา   "  ธรรม  ๔  อยางนี้   เปนเครื่องอยูของทานผูใหญ "   อยาก   
              ทราบวา   ใครชือ่วาทานผูใหญ  ? 
        ๗.  พรหมวิหาร  ๔  ควรเจริญพรอมกันทั้ง  ๔  หรือตางเวลากันอยางไร  ? 
              จงชีแ้จง  ? 
         ๘.   ผูนอยจะเจริญพรหมวิหารดวยจะไดหรือไม  ?    เพราะเหตุไร  ? 
                                                 
                                เปนผูใหญ           ใจนิยม    พรหมวหิาร 
                        สี่ประการ       ประเสรฐิ     เลิศนักหนา 
                                ขอท่ีหน่ึง      ต้ังใจ    ใน     " เมตตา " 
                        ปรารถนา     สขุใส    ไปทั่วกัน. 
                                " กรณุา "   ที่สอง   ตองชวยเหลือ 
                        คิดแผเผ่ือ   คนทุกข   ใหสุขสันต 
                                " มุทติา "   ที่สาม   ไมหยามกนั 
                        ใครเล่ือนขั้น       เลิศลอย      พลอยยินดี. 
                                " อุเบกขา "   ขอส่ี      มีวางเฉย                 
                        จิตปลอยเลย    ดวยปญญา    ชูราศี 
                                สมกบัเปน     ผูใหญ    ในโลกยี 
                        ทั่วธานี    นิยม   วา   ' พรหม '  เอย. 
                                                                      ศร ี ฯ  นคร.  
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                                 สติปฏฐาน  
        ๑.   กายานุปสสนา    ๒.  เวทนานุปสสนา    ๓.  จิตตานุปสสนา 
๔.  ธรรมานปุสสนา. 
        สติกําหนดพิจารณากายเปนอารมณวา   กายน้ีสักวากาย    มิใชสัตว 
บุคคล     ตัว   ตน    เรา    เขา    เรียกกายานุปสสนา. 
        สติกําหนดพิจารณาเวทนา   คือสุขทุกข  และไมทุกขไมสุข    เปน 
อารมณวา     เวทนาน้ีก็สักวาเวทนา    มิใชสัตว  บคุคล   ตัว   ตน   เรา   เขา 
เรียกเวทนานุปสสนา. 
        สติกําหนดพิจารณาใจท่ีเศราหมอง   หรือผองแผว  เปนอารมณวา 
ใจน้ีก็สักวาใจ    มิใชสัตว   บุคคล   ตัว   ตน   เรา     เขา    เรียกจิตตานุ- 
ปสสนา. 
        สติกําหนดพิจารณาธรรมที่เปนกศุล   หรืออกศุล    ที่บังเกิดกับใจ 
เปนอารมณวา   ธรรมน้ีกส็ักวาธรรม   มิใชสัตว   บุคคล   ตัว   ตน    เรา 
 เขา  เรียกธรรมานุปสสนา. 
                                                                                                ท.ี  มหา.  ๑๐/๓๒๕ 
 
                                  อธิบายศัพท  
        ๑.   กายานุปสสนา   ตัดบทเปน   กายะ   ไดแกรางกายท่ียังเปน 
และที่ตายแลว.    กายท่ียังเปนมีลมหายใจเขาออก   มีอิริยาบถใหญ  มกีิริยา 
อาการยอย  มีอวัยวะตาง ๆ  มีธาตุ.  เม่ือธาตุลมดับรางกายก็ตาย  ไมชา  
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ก็พอง   เนาเปอย    หากถกูเผา    ถูกฝง     หรือท้ิงไวนานเขา   กส็ลายปนป  
ไมมีอะไรเหลือ    อนุปสสนา    ไดแกการตามดู    คือดูดวยสติ   มิใชดูดวยตา. 
เมื่อรวมเขาเปน        กายานุปสสนา   แปลวา  การตามดูรางกาย.   หมาย 
ความวา    ใชสติกําหนดพิจารณาดูรางกายเฉพาะลมหายใจ   หรือเฉพาะ   
อิริยาบถใหญ     มีการยืนเปนตน   หรือเฉพาะกิริยาอาการยอย   มีการกิน 
การถายเปนตน   หรือเฉพาะอวัยวะ   มีผม   ขน   เปนตน   หรอืเฉพาะธาตุ 
มีธาตุดินเปนตน   หรือเฉพาะรางกายท่ีตายแลวพองอืดเปนตน    ดูจนจิต 
สงบเปนสมาธิ    และเกิดปญญาเห็นกายท้ังภายใน    ทั้งภายนอก    ทั้งท่ี 
กําลังเกิด   ทัง้ท่ีกําลังดับ    ถอนความยึดมั่นในรางกายเสียได   มสีติปรากฏ 
ที่กายวา   กายน้ีสักวากาย    มิใชสัตว   บุคคล    ตัว  ตน   เรา   เขา.   บรรเทา 
ความยึดมั่นในกายใหสิ้นไป. 
        ๒.   เวทนานุปสสนา   ตัดบทเปน   เวทนา   ไดแกความรูสึกเปนสุข 
เปนทุกข     หรือไมทุกขไมสุข   ซึ่งเกิดข้ึนจากการกระทบทางกายหรือทาง 
ใจอยางใดอยางหนึ่ง.   เม่ือตอเขากับอนุปสสนา  เปน   เวทนานุปสสนา 
แปลวา  การตามดูเวทนา.   หมายความวา  ใชสติกาํหนดพิจารณาดูเวทนา 
ที่เปนปจจุบัน   จนจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ   และเกิดปญญาเห็นเวทนาทั้งภายใน 
ทั้งภายนอก    ทั้งที่กําลังเกิด   ทั้งท่ีกําลังดับ    มีสติปรากฏอยูที่เวทนาวา 
เวทนาน้ีสักวาเวทนา   มิใชสัตว   บุคคล   ตัว  ตน   เรา   เขา.    บรรเทา 
ความยึดมั่นในเวทนาใหสิ้นไป. 
        ๓.   จิตตานุปสสนา   ตัดบทเปน   จิตตะ   ไดแกความคิดท่ีเปลี่ยนไป 
ตามอารมณตาง ๆ  เชน  รัก    ชัง   หลง   หายรัก   หายชัง   หายหลงเปนตน. 
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เมื่อตอเขากับ   อนุปสสนา   เปน    จติตานุปสสนา      แปลวา    การ  
ตามดูจิต.   หมายความวา   ใชสติกําหนดพิจารณาดูจิตท่ีเปนปจจุบัน   จน 
จิตต้ังม่ันเปนสมาธิ    และเกิดปญญาเห็นจิตท้ังภายใจ   ทั้งภายนอก  ทั้งที ่
กําลังเกิด   ทัง้ท่ีกําลังดับ   มีสติปรากฏอยูที่จิตวา  จิตนี้สักวาจิต  มิใชสัตว 
บุคคล   ตัว   ตน   เรา   เขา.    บรรเทาความยึดมั่นในจิตใหสิ้นไป. 
           ๔.   ธมัมานุปสสนา   ตัดบทเปน  ธมัมะ    ไดแกเนื้อความหรือ 
เรื่องตาง ๆ  ที่รูไดดวยจิต   เชน  นิวรณ   เบญจขันธ   อายตนะ   โพชฌงค 
อริยสัจ.   เมื่อตอเขากับ    อนุปสสนา   เปน   ธมัมานุปสสนา    แปลวา 
การตามดูธรรม.    หมายความวา    ใชสติกําหนดพิจารณาดูธรรมที่เปน 
ปจจุบัน   จนจิตต้ังม่ันเปนสมาธิ   และเกิดปญญาเห็นธรรมท้ังภายใน   ทั้ง 
ภายนอก   ทัง้ท่ีกําลังเกิด   ทั้งท่ีกําลังดับ   มีสติปรากฏอยูที่ธรรมวา   ธรรม 
นี้สักวาธรรม   มิใชสัตว   บุคคล   ตัว   ตน   เรา   เขา.   บรรเทาความ 
ยึดมั่นในธรรมใหสิ้นไป. 
                                อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรม ๔  อยางมีกายานุปสสนาเปนตน    เรียกชื่อวา   สติปฏฐาน 
เพราะเปนสติที่ต้ังม่ัน   คือคติกําหนดติดตามพิจารณาดูฐานะ   ๔  คือ  กาย 
เวทนา   จิต   ธรรม   เปนอารมณ   ไมพลั่งเผลอทุกขณะ. 
        สติปฏฐาน  ๔   นี ้  เปนทางปฏิบัติอันเอก   เพ่ือความบริสุทธิ์   เพ่ือ 
ความกาวลวงความเศราโศก   เพ่ือความดับทุกขโทมนสั   เพ่ือบรรลุธรรม 
ชั้นสูง   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานสําหรับเวไนยสัตวทั้งหลาย.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 120 

                               คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   คําวา  กาย   เวทนา    จิต   ธรรม   ไดแกอะไร  ? 
        ๒.  การต้ังสติกําหนดดู   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง  และดูศพท่ี 
              ยังเหลือแตกระดูก   จัดเขาในสติปฏฐานขอไหน  ? 
        ๓.   การต้ังสติดูความสุข   จัดเขาในสติปฏฐานขอไหน  ? 
        ๔.   จิตตานุปสสนา   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๕.   เมื่อความพอใจในการเกิดข้ึน   มีสติรูทนั   บรรเทาลงได    จัด 
               เขาในสติปฏฐานขอไหน ? 
        ๖.   อะไรเรียกวาสติปฏฐาน  ?   มีเทาไร  ? 
        ๗.   สติปฏฐานมีประโยชนอยางไร  ? 
                                         
           อันวา   " กาย "    " เวทนา "  มา    " จิต "    " ธรรม " 
                มปีระจํา          ไมเวน              จัดเปนฐาน 
                คือท่ีต้ัง            ของสติ             เครื่องพิจาร 
                ระลึกอาน         รูเห็น                เปนอารมณ 
                มิใชสัตว            บุคคล              ตน   เรา    เขา 
                ถอนความเมา    จิตชื่น               ไมขื่นขม 
                ไมยินดี                ยินราย             คลายระทม 
                เอกอุดม               สิ้นโศก             เหนือโลก   เอย. 
                                                                ศร ี   ฯ    นคร.   
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                               ธาตุกัมมัฏฐาน  ๔   
        ธาตุ  ๔  คือ   ธาตุดิน     เรียกปฐวีธาตุ,   ธาตุน้ํา    เรียกอาโปธาตุ, 
ธาตุไฟ    เรียกเตโชธาตุ,   ธาตุลม   เรียกวาโยธาตุ. 
        ธาตุอันใดมีลักษณะแขนแขง   ธาตุนั้นเปนปฐวีธาตุ     ปฐวีธาตุนั้น 
ที่เปนภายในคือ   ผม   ขน   เล็บ    ฟน   หนัง,   เนื้อ   เอ็น   กระดูก   เยื่อ 
ในกระดูก  มาม,   หัวใจ   ตับ   พังผืด   ไต   ปอด,   ไสใหญ   ไสนอย 
อาหารใหม   อาหารเกา. 
        ธาตุอันใดมีลักษณะเอิบอาบ   ธาตุนั้นเปนอาโปธาตุ   อาโปธาตุนั้น 
ที่เปนภายในคือ   ดี   เสลด     หนอง     เลือด     เหง่ือ     มันขน,    น้ําตา 
เปลวมัน    น้าํลาย   น้ํามูก   ไขขอ   มูตร. 
        ธาตุอันใดมีลักษณะรอน    ธาตุนั้นเปนเตโชธาตุ  เตโชธาตุนั้น     ที ่
เปนภายในคือ   ไฟที่ยังกายใหอบอุน  ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม   ไฟที่ยังกาย 
ใหกระวนกระวาย  ไฟที่เผาอาหารใหยอย. 
        ธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมา   ธาตุนั้นเปนวาโยธาตุ    วาโยธาตุนั้น 
ที่เปนภายในคือ     ลมพัดข้ึนเบื้องบน   ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า   ลมในทอง  ลม 
ในไส   ลมพัดไปตามตัว   ลมหายใจ. 
        ความกําหนดพิจารณากายน้ี    ใหเห็นวาเปนแตเพียงธาตุ  ๔  คือ 
ดิน   น้ํา    ไฟ    ลม     ประชุมกันอยู    ไมใชเรา   ไมใชของเรา    เรียกวา 
ธาตุกัมมัฏฐาน. 
                                                                                ม. อุป.  ๑๔/๔๓๗.  
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                                  อธิบายศัพท   
        ศัพทวา   ธาตุ   แปลวา   ธรรมชาติที่ทรงตัว   จะแยกออกไปอีก 
ไมได   ธาตุบางอยางมีลักษณะแขนแข็ง   บางอยางมีลักษณะเอิบอาบ   บาง 
อยางมีลักษณะรอน   บางอยางมีลักษณะพัดไปมา. 
        เมื่อธาตุตาง ๆ  คุมกนัเขาเองโดยธรรมชาติ     หรือมนุษยปรุงข้ึน 
เรียกวาสังขาร.   สังขารบางอยางมีธาตุรูเขาครอง   สมมติเรียกวา  คนและ 
สัตวเปนตน   สังขารบางอยางไมมีธาตุรู    สมมติเรียกวา   ภูเขา   ตนไม   รถ 
เรือนเปนตน   เมื่อแยกธาตุดิน   ธาตุน้ํา   ธาตุไฟ   ธาตุลม   ออกจากกัน 
ก็หมดสภาพที่เปนสังขาร   ซึ่งสมมติวาคน   วาสัตว   วาภูเขา   วารถ   วา 
เรือน   ครั้นจะแยกธาตุออกไปอีกยอมไมได   เพราะสิ่งท่ีมีลักษณะแขนแข็ง 
ก็คงเปนธาตุดิน   ที่มีลักษณะเอิบอาบ   ก็คงเปนธาตุน้ํา    ที่มลีักษณะรอน 
ก็คงเปนธาตุไฟ    ที่มีลักษณะพัดไปมา   ก็คงเปนธาตุลมอยูนั้นเอง. 
                            อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธาตุทั้ง  ๔   เหลาน้ีเรียกวา   ธาตุกัมมัฏฐาน   เพราะธาตุเหลาน้ี  เปน 
ที่ต้ังแหงาการงานทางจิตใจ. 
        ผูเจริญธาตุกัมมัฏฐาน   พึงกําหนดพิจารณากายตนและกายผูอ่ืน   ให 
เห็นวาเปนแตเพียงธาตุ  ๔   จนถอนสัตตูปลัทธิ   ความยึดถือวาสัตว   ถอน 
สัตตสัญญา   ความสําคัญวาสัตวเสียได     เมื่อกําหนดเนือง  ๆ  อยูดังน้ี   จิตก็ 
ยอมต้ังม่ันเปนสมาธิ    วิจิกิจฉานิวรณระงับไป     ไมหลงในสภาวธรรม 
จิตหยั่งลงสูสุญญาตารมณ    เห็นวารางกายนี้มีสภาวะวางจากสัตว   บุคคล  
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ไมยินดี   ไมยินราย  ในรางกาย   ทั้งท่ีเปนอิฏฐารมณ   ทั้งท่ีเปนอนิฏฐารมณ  
ประกอบดวยปญญาวิมุติ   หลุดพนจากกิเลสดวยปญญา   ถายังมิไดบรรล ุ
นิพพาน   ก็ยอมมีสุคติเปนเบื้องหนา. 
                           คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อะไรเรียกวาธาตุ  ?   ธาตุ   แปลวากระไร  ? 
        ๒.  เมื่อรวมธาตุหลายอยางเขาดวยกันเปนอะไร  ? 
        ๓.  คน   สัตว   รถ   เรือ   เปนตน   จะหมดสภาพไดอยางไร  ? 
        ๔.  ธาตุกัมมัฏฐาน  ที่ไดชื่อเชนนี้   เพราะเหตุไร  ? 
        ๕.  ผูเจริญธาตุกัมมัฏฐาน   ยอมไดผลดีอยางไร  ? 
                                                 
                                ธาตุดิน,   น้ํา,   ลม,   ไฟ,   ในเรือนราง 
                        เปนจุดทาง    ย    ปฏิบติั      กัมมัฏฐาน 
                        จิตต้ังมั่น - คงดี    เกิดมีญาณ 
                        แยกสังขาร    เปนธาตุ    ขาดสมมุติ. 
                                จะเปนคน    นั่นนี ่   ไดที่ไหน 
                        เพียงดิน,    น้ํา,   ลม,   ไฟ,   ในท่ีสดุ 
                        ปลอยสมมติ   บัญญัติ   สัตวมนุษย 
                        มองเห็นจดุ   ธาตุสี่   มสีุข   เอย.    
                                                                ศร ี ฯ    นคร.  
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                             อริยสัจ   ๔   
        ๑.   ทุกข. 
        ๒.  สมทุัย       คือเหตุใหเกิดทุกข. 
        ๓.  นิโรธ        คือความดับทุกข. 
        ๔.  มรรค        คือขอปฏิบัติใหถงึความดับทุกข. 
        ความไมสบายกาย   ไมสบายใจ    ไดชื่อวาทุกข   เพราะเปนของทน 
ไดยาก. 
        ตัณหา   คือความทะยานอยาก   ไดชื่อวาสมุทัย   เพราะเปนเหตุให 
ทุกขเกิด. 
        ตัณหานั้น   มีประเภทเปน  ๓   คือตัณหาความอยากในอารมณที่นา 
รักใคร  เรียกวากามตัณหาอยาง ๑  ตัณหาความอยากเปนโนนเปนนี่   เรียกวา 
ภวตัณหาอยาง  ๑  ตัณหาความอยากไมเปนโนนเปนนี่    เรียกวาวิภวตัณหา 
อยาง  ๑. 
        ความดับตัณหาไดสิ้นเชิง   ทุกขดับไปหมด   ไดชื่อวานิโรธ   เพราะ 
เปนความดับทุกข. 
        ปญญาอันเห็นชอบวา   สิ่งน้ีทุกข   สิ่งน้ีเหตุใหทุกขเกิด   สิ่งน้ีความ 
ดับทุกข   สิ่งนี้ทางใหถึงความดับทุกข   ไดชื่อวามรรค    เพราะเปนขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับทุกข. 
        มรรคน้ันมีองค  ๘  ประการ   คือ   ปญญาอันเห็นชอบ  ๑  ดําริชอบ ๑  
เจรจาชอบ  ๑   ทําการงานชอบ  ๑  เลีย้งชีวิตชอบ   ๑   ทําความเพียรชอบ  ๑ 
ต้ังสติชอบ ๑  ต้ังใจชอบ ๑. 
                                                                                                อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๑๒๗  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 125 

                                อธิบายศัพท   
        ๑.   ทุกข   ในอรยิสจัมีความหมายแคบกวาทุกขในไตรลักษณ   เพราะ 
ในไตรลักษณหมายถึงทุกขที่มีแกสังขารทั้งปวง    คือท้ังท่ีมีใจครอง    ทั้งที ่
ไมมีใจครอง,    สวนทุกขในอริยสัจหมายถึงทุกขที่มีแกสังขารท่ีมีใจครอง. 
        สังขารที่มีใจครอง   คือคนและสัตวที่ยังมีชีวิตทุกประเภท       ยอมมี 
ความทุกขเปนอันมาก         หากจําแนกตามพระบาลีมี  ๑๒  อยาง   คือ 
๑.  ทกุขเพราะเกิด   ๒.  ทกุขเพราะแก    ๓.  ทุกขเพราะความตาย  ทั้ง   ๓ 
นี้   รวมเรียกวา   ทุกขประจํา    เพราะมีแกทุกคนเทากัน   คือตองเกิดแก 
ตายเหมือนกัน,  ๔.  ความโศก    ๕.  ความคร่ําครวญ   ๖.  ความเจ็บไข 
๗.  ความระทมใจ    ๘.  ความคับแคนใจ    ๙.  ความประสบกับสิ่งท่ีไม 
นารัก    ๑๐.  ความพรากจากสิ่งท่ีนารัก   ๑๑.  ความไมไดสิ่งท่ีปรารถนา 
๑๒.  ความยึดมั่นเบญจขันธ.   ต้ังแตขอ  ๔  ถึงขอ  ๑๒  รวม  ๙  อยาง 
แตละอยาง  ๆ  จัดเปนทุกขจร    เพราะเกิดข้ึนบางครั้งบางคราว   นอยบาง 
มากบางแกบางคน. 
        อีกอยางหนึ่ง   ทุกขทั้ง  ๑๒  อยางนี้แยกเปน  ๒  คือ   ทุกขกาย ๑ 
ทุกขใจ  ๑  คือ  ขอ ๑-๒-๓-๖  จัดเปนทุกขกาย   นอกน้ัน  ๘  ขอ   จัดเปน 
ทุกขใจ. 
        ทั้ง  ๑๒  อยางนี้เรียกวาทุกข   เพราะเปนของทนไดยาก   โดยท่ีถูก 
บีบค้ัน   อันปจจัยตาง ๆ  ปรุงข้ึน   ทําใหเกิดความเรารอนและแปรปรวน 
ไมยั่งยืน. 
        ๒.  สมทุัย  คือเหตุใหทุกขเกิด   ไดแกตัณหาซ่ึงมี  ๓  อยาง  คือ :- 
              ๑.   กามตัณหา  ความอยากในอารมณ   คือรูป   เสียง   กลิ่น  
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                        รส   โผฏฐัพพะ.  
                ๒.   ภวตัณหา   ความอยากเปน   อยากได  อยากมี. 
                ๓.   วิภวตัณหา   ความอยากไมเปน    อยากไมได   อยากไมมี. 
        ตัณหาทั้ง  ๓  อยางนี้   แตละอยาง ๆ ก็เปนเหตุใหทุกขเกิดทั้งน้ัน. 
        ๓.   นิโรธ   คือความดับทุกข.  ทุกขเกิดข้ึนเพราะเกิดตัณหากอน. 
ตัณหาเปนผูกอทุกข    ทาํทุกขใหเกิดมี  ฉะนั้น   ทกุขจะดับก็เพราะดับตัณหา. 
ตัณหาดับหมด   ทุกขก็ยอมดับหมด. 
        ๔.   มรรค    คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข.   ขอปฏิบติัเพ่ือใหถึง 
ความดับตัณหาและดับทุกข   มีองค  ๘  ประการ   และเม่ือยอเขาในไตร- 
สิกขา   ดังน้ี   คือ   เจรจาชอบ   ทําการงานชอบ    เลี้ยงชีพชอบ    ยอเขา 
ในศีลสิกขา,  ทําความเพียรชอบ   ต้ังสติชอบ   ต้ังใจชอบ   ยอเขาในจิตต- 
สิกขา,  ปญญาอันเห็นชอบ   ดํารชิอบ  ยอเขาในปญญาสิกขา.  เรียกส่ันวา 
ศีล   สมาธิ    ปญญา.  เปนมรรค   ทางดับตัณหาไดหมด   และดับทุกขให 
สิ้นไปได. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรม  ๔  ขอน้ี  ไดชื่อวา  อริยสัจ   เพราะเปนธรรมชาติจริงแท 
มิไดแปรผันเปนอยางอ่ืน   สิ่งท่ีเปนทุกขก็คงเปนทุกข    เรียกชื่อวาทุกข, 
สิ่งท่ีเปนเหตุใหทุกขเกิด   ก็คงเปนเหตุทุกข   เรียกชือ่วาสมุทัย,   สิ่งท่ีดับ 
ทุกข  ก็คงดับทุกข   เรียกชื่อวานิโรธ,    สิ่งท่ีเปนทางใหถึงความดับทุกข 
ก็คงเปนทางดับทุกข    เรยีกวามรรค   ไมเปลี่ยนแปร   เปนธรรมชาติ 
จริงแทอยูอยางนี้. 
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        อีกอยางหนึ่ง    สัจธรรมทั้ง  ๔  นี้   ถาผูใดตรัสรูวา  ยอมทําผูนั้น  
ใหพนจากปุถุชน   เปนอริยชน   คนประเสริฐ   เพราะสิ้นกิเลส. 
        อน่ึง   พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา   และพระพุทธสาวก  ม ี
นามเรียกวา   อริยะ   ปรากฏท่ัวโลก    ก็เพราะตรัสรูสัจธรรมทั้ง  ๔  นี ้
เหตุนี้    สัจท้ัง  ๔  นี้    จึงเรียกวา    อรยิสัจ  ๔. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ทุกขในไตรลักษณ   กับทุกขในอริยสัจ   ตางกันหรือเหมือนกัน 
               อยางไร  ? 
        ๒.  ทุกขในอริยสัจมีเทาไร  ?    ถาจัดใหมีเพียง  ๒  จะจัดไดอยางไร  ? 
        ๓.  ทกุขเกิดมาจากอะไร  ?    อะไรกอใหเกิดทุกข  ? 
        ๔.   ทางดับทุกขมีเทาไร  ?   วาโดยยอมีเทาไร  ? 
        ๕.  ทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค    ไดชื่อวาอะไร  ?   เพราะเหตุไร ? 
                                                  
             อริยสัจ   นั่นม ี   สี่สถาน                  โลกาจารย   ทรงแสดง    แถลงไข 
หน่ึงทุกขคือ   ไมสบาย   กายและใจ              มีอยูใน   คนเรา   เหลาประชา. 
สองสมุทัย    เหตุให   ทุกขไดเกิด                  ตัวกําเนิด   สําคัญ   คือตัณหา 
สามนิโรธ    ทุกขดับ     ไมกลับมา                  เพราะตัณหา      ลดลับ    ดับส้ินเชิง. 
สี่มรรคม ี    แปดองค   ทรงตรงด่ิง                 ดําเนินจริง  สบาย   หายยุงเหยิง 
ตัวตัณหา   กาลี   หนีกระเจิง                           เราบนัเทิง   พนทกุข   สขุนิรันดร. 
                                                                                                                ศร ีฯ   นคร.  
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                                 ปญจกะ   คือหมวด  ๕   
                                    อนันตริยกรรม   ๕  
        ๑.   มาตุฆาต                     ฆามารดา. 
        ๒.  ปตุฆาต                      ฆาบิดา. 
        ๓.  อรหันตฆาต                ฆาพระอรหันต. 
        ๔.  โลหตุิปบาท                 ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตให 
                                                  หอข้ึนไป. 
           ๕.  สงัฆเภท                    ยังสงฆใหแตกจากกัน. 
           กรรม   ๕   อยางนี้   เปนบาปอันหนาที่สุด   หามสวรรค   หามนิพพาน 
ต้ังอยูในฐานปาราชิกของผูถือพระพุทธศาสนา   หามไมใหทําเปนเด็ดขาด.  
                                                                                        องฺ.   ปฺจก.   ๒๒/๑๖๕ 
                                                อธบิายศัพท 
           มาตุฆาต    ปตุฆาต   อรหันตฆาต   ไดแกการฆามารดา    ฆาบิดา 
ฆาพระอรหันต   ดวยเจตนา   คือจงใจฆา   แมสําคัญผิดคิดวาเปนคนอ่ืน 
สัตวอ่ืน   ก็ไมพนโทษอันชื่อวา  อนันตริยกรรม   เพราะมีเจตนา   จึงเปน 
การฆาท่ีสมบูรณ. 
           โลหิตุปบาท   ไดแกทําราย   คือพยายามฆาพระพุทธเจา   แตฆา 
ไมสําเร็จ   เพียงแตทําใหบาดเจ็บ    แมเพียงพระโลหิตหอ      (โปง   นูน 
ช้ําเลือด)   ข้ึน.  
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        สังฆเภท    ไดแกยังสงฆใหแตกกัน   คือทําลายพระสงฆผูพรอม-  
เพรียงกัน   ในสีมาเดียวกัน   ในวัดใดวัดหน่ึง   ใหแตกเปนกก   จนถึงไม 
รวมอุโบสถสังฆกรรม  ตองแยกออกทําอุโบสถสังฆกรรม   หรือปวารณา- 
กรรม   หรือสังฆกรรมอ่ืน  ๆ  เปน  ๒  หมู . 
        กรรมทัง้  ๕   อยางนี้    แตละอยาง ๆ   จัดเปนบาปอันหนักที่สุด 
เพราะมาดา   บิดา   เปนผูมีพระคุณตอบุตรมากท่ีสุด   บุตรใดฆามารดา 
บิดาผูบังเกิดเกลาของตนได      ก็นับวาเปนคนเลวคนชั่วท่ีสุด    เขายอมฆา 
คนอ่ืน  ๆ  ไดแนนอน.    พระอรหันต   เปนผูหมดจดจากกิเลส   เปนผู 
บริสุทธิ์อยางยิ่ง     เปนนาบุญสูงสุดของชาวโลก   ผูใดฆาพระอรหันตได 
ก็นับวาเปนคนเลวคนชั่วที่สุด   เขายอมฆาคนอ่ืนที่ยังมีกิเลสไดอยางแนนอน. 
        พระพุทธเจาเปนเจาของพระพุทธศาสนา    ทรงเปนพระธรรมราชา 
ที่เคารพสูงสุดของผูนับถือพระพุทธศาสนา   ประดุจพระมหากษัตริยเปนที่ 
เคารพสูงสุดของปวงชนในประเทศ   ผูใดคิดราย   ทํารายตอพระพุทธเจา 
ได   ก็จัดเปนคนเลวคนชั่วท่ีสุด    เหมือนคนท่ีคิดกบฏ   ทํารายพระมหา- 
กษัตริยฉะนั้น. 
        หมูสงฆผูพรอมเพรียงกัน      นาํพระศาสนาสืบตอกันมาไมขาดสาย 
เปนหมูที่สําคัญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา   ผูใดมุงรายทําลายสงฆได   ก็จัด 
เปนคนเลวคนชั่วท่ีสุด   เขายอมคิดรายทําลายหมูคณะอ่ืนไดแนนอน. 
        ฉะน้ัน    กรรมทั้ง   ๕   อยางนี้   แตละอยางจัดเปนบาปหนักที่สุด 
คนที่ทํากรรม   ๕   อยางนี้   แมเพียงอยางเดียวก็ชื่อวาเปนคนเลวคนชั่วท่ีสุด. 
        กรรม  ๕  อยางนี้   แตละอยางชื่อวา   หามสวรรค   หามนิพพาน 
หมายความวา   กรรมนี้หามผูทํามิใหไปสวรรค  และหามมิใหไปถึงนิพพาน  
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ผูทํากรรมน้ีแลวตองไปทุคติ  คือ   นรก   เปรต   อสุรกาย   กําเนิดดิรัจฉาน.  
        กรรม    ๕   อยางนี้    แตละอยางต้ังอยูในฐานปาราชิกของผูนับถือ 
พระพุทธศาสนา   หมายความวา   ผูที่ทํากรรมนี้เขาแลว   ตองไดรับโทษ 
คือบาปหนักท่ีสุด    ทํานองเดียวกับพระภิกษุลวงละเมิดปาราชิกสิกขาบท 
แลว   ตองไดรับโทษคืออาบัติหนักที่สุด     ฉะน้ัน   ทานจึงหามมิใหทําเปน 
อันขาด. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        กรรมเหลาน้ี   ชื่อวา   " อนันตรยิกรรม "  แปลวา   กรรมที่ไมมี 
ระหวาง   คือผูใดทําเขาแลว   แมจะทํากรรมดีตาง ๆ  ลบลาง   ก็ไมอาจ 
ลบลางได   ผูนั้นตายลง    คงไดรับผลของกรรมน้ีทันที     ไมมีผลของกรรม 
อ่ืนมาค่ันในระหวาง   ตัวอยางเชน   พระเจาอชาตศัตรู    ปลงพระชนม 
พระเจาพิมพิสารผูเปนพระชนก    ภายหลังทรงสํานึกผิด   จึงทรงสราง 
กรรมดีเปนอันมาก   ทรงเปนศาสนูปถัมภก   ในคราวปฐมสังคายนา   ซึ่ง 
นับวามีอุปการคุณตอพระศาสนาเปนอยางยิ่ง    สมควรจะไดเปนพระอริยะ 
แตก็ไมไดเปน   พอสิ้นพระชนมก็ตองตกนรกทันที   ผลของกรรมดีนั้น 
ชวยใหพนจากขุมนรกที่จะตองตกเพราะปตุฆาตไดเพียงชั้น ๑  เทาน้ัน. 
        พระเทวทัตต   ทําสังฆเภท   และทําโลหิตุปบาทแลว   ภายหลังสํานึก 
ผิด   จึงเปลงวาจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ   สมควรจะไมตกนรก  เพราะ 
มีพระบาลีวา   เย   เกจิ   พุทธ    สรณ   คตา   เส   น   เต    คมสิฺสนติ 
อปายภูมึ   ใครก็ตามถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ  จักไมไปสูอบายภูมิ.  แต 
ก็ชวยไมได    ผลของอนันตริยกรรมทําใหพระเทวทัตตถูกแผนดินสูบลงไป  
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ตกอเวจีมหานรกทันที    พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา       เทวทัตต  
หมดกรรมชัว่พนจากนรก    ตอไปเขาจักไดเปนพระปจเจกพระพุทธเจา 
นามวา   อัฐิสสระ   ดวยผลของการเปลงวาจาถึงพุทธวาเปนสรณะนั้น. 
                             คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   บุคคลเห็นคนนอนคลุมโปงอยู         เขาใจวาเปนผูรายจึงฆาเสีย 
               ภายหลังทราบวาผูถูกฆาเปนมารดา   หรอืบิดาของตน   หรือเปน 
               พระอรหันต   เชนนี้   ผูฆานั้นจะชื่อวาทําอนันตริยกรรม    ได 
               หรอืไม  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ๒.   การยุยงใหพระสงฆทะเลาะกัน    จัดเปนสังฆเภทไดหรือไม  ? 
                เพราะเหตุไร  ? 
        ๓.    เพราะเหตุใด   ทานจึงวา   กรรม  ๕   อยางมีมาตุฆาตเปนตน 
                เปนบาปหนักที่สุด  ? 
        ๔.   กรรมเหลาน้ีทานวา   ต้ังอยูในฐานปาราชิกของผูนับถือพุทธ-                         
                ศาสนา    หมายความวาอยางไร  ? 
        ๕.   ที่ชือ่วา   อนันตริยกรรม   นัน้   มีอธิบายอยางไร  ? 
                                         
                        มารดาบิดาท้ัง               อรหันต 
                ใครฆาบาปอนนัต                      หนักแท 
                โลหิตุปบาทอีกอัน               โทษหนัก 
                สังฆเภทบาปเกินแก              ด่ิงทองอเวจี. 
                                                                ศร ีฯ    นคร.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 132 

                               อภิหปจจเวกขณ   ๕   
        ๑.   ควรพิจารณาทุกวัน  ๆ  วา   เรามีความแกเปนธรรมดา   ไมลาง                 
              พนความแกไปได. 
        ๒.  ควรพิจารณาทุก  ๆ  วันวา   เรามีความเจ็บเปนธรรมดา   ไมลวง 
              พนความเจ็บไปได. 
        ๓.  ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา   เรามีความตายเปนธรรม   ไมลวง 
              พนความตายไปได. 
        ๔.  ควรพิจารณาทุก ๆ  วันวา   เราจะตองพลัดพรากจากของรัก 
              ของชอบใจท้ังส้ิน. 
        ๕.  ควรพิจารณาทุกวัน  ๆ วา    เรามีกรรมเปนของตัว   เราทําดีจัก 
               ไดดี   ทําชั่วจักไดชั่ว. 
                                                                                        องฺ.   ปฺจก.   ๒๒/๘๑ 
                                         อธิบายศัพท  
        ๑.   ชรา  ความแก  มี  ๒  อยาง  คือ   ๑.  ปฏจิฉันนชรา   แกที่ปกปด 
ไดแกความแกข้ึน   นับต้ังแตเกิดแลวก็แกข้ึนโดยลําดับ   จนถึงวัยกลางคน 
แกอยางนี้มองไมเห็น    เหมือนของที่ปดบังไว   แตผูมีปญญายอมรูเห็น. 
๒.  อัปปฏิจฉันนชรา    แกที่ไมปกปด    ไดแกความแกลง    นบัต้ังแตวัย 
กลางคนแลวก็แกลงไป  ใคร  ๆ  ก็ยอมมองเห็นไดชัด   เชน  หนังเห่ียวแหง 
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หยอนยาน   ผมหงอก   ฟนหัก   เปนตน   ความแกนี้เปนเรื่องธรรมดา 
อยางหน่ึง.            
        ๒.  พยาธิ   ความเจ็บ   มี  ๒  อยาง  คือ   ๑.  ปฏิจฉันนพยาธิ 
ความเจ็บที่ปกปด   ไดแกความหิว   ความกระหาย   ความเมื่อยขบในขณะ 
ที่นั่งนานเปนตน   ซึ่งเปนความเจ็บไขที่ทนไดยาก   แตแกไดงาย   จึงมอง 
ไมเห็นวาเปนความเจ็บ.    ๒.  อัปปฏจิฉันนพยาธิ   ความเจ็บที่ไมปกปด 
ไดแกความปวยไขอันเกิดจากสมุฏฐานตาง ๆ   ทั้งภายนอกและภายในรางกาย 
เชน   โรคผิวหนัง   โรคตาแดง     โรคหวัด   โรคปอด   โรคกระเพาะ 
โรคลําไส    หรือเกิดอุปทวเหตุ    ขาหัก   แขนหักเปนตน   ความเจ็บนี้ก็เปน 
เรื่องธรรมดาอยางหนึ่ง. 
        ๓.  มรณะ   ความตาย   ม ี ๒   อยาง   คือ   ๑.  ปฏิจฉันนมรณะ 
ความตายปกปด   ไดแกความตายท่ีมาพรอมกับความเกิดเชน   ตายจากเด็ก 
ออน   เกิดเปนเด็กแก   ตายจากเด็กเล็ก   เปนเด็กรุน   เปนคนหนุม - สาว 
ตายจากหนุม  -  สาว   เปนผูใหญ   ตายจากผูใหญ  เปนคนแก   ตายจาก 
คนแก   เปนคนเฒา.   ๒.  อัปปฏิจฉันนมรณะ   ความตายไมปกปด   ไดแก 
ชีวิตดับ    อาจดับในขณะเปนเด็ก     หรือกลางคน   หรือแก  -   เฒาก็ได 
ความตายน้ีก็เปนเรื่องธรรมดาอยางหน่ึง. 
        ๔.  ความพลัดพราก   ก็ม ี ๒  อยาง  คือ  ๑.  ความพลัดพรากท่ี 
ปกปด   เชน   รางกายเราเองในตอนเปนเด็ก ๆ  นารัก   เราก็พรากจากเด็ก 
มาเสียแลว   และก็พลัดพรากจากรางกายในวัยนั้น ๆ   ของตนเองเสมอโดย 
ไมรูสึกตัว   แมความสุขสําราญ  ความจํา   ความคิด    ความรูสึก  ที่ตนชอบ 
ก็พลัดพรากจากไปทุกวัน    แตเมื่อไมพิจารณาก็ไมรูไมเห็น    ๒.  ความ  
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พลัดพรากท่ีไมปกปด  เชน    ทรัพยสญูหาย  คนทีร่ักเชนพอแมลูกเปนตน  
หายไป   ตายไป   ความพลัดพรากน้ีก็เปนเรื่องธรรมดาอยางหน่ึง. 
        ๕.  กรรม  มี  ๒  อยาง   คือ  ๑. กรรมดีอํานวยผลใหดี   มีความ 
สุขความเจริญ   ทั้งในปจจุบัน  ทั้งในอนาคต    ๒. กรรมชั่วอํานวยผลใหชัว่ 
มีความทุกขความเดือดรอน    ทั้งในปจจุบัน   ทั้งในอนาคต. 
        คําวา    เรามีกรรมเปนของตัว   หมายความวา กรรมดีก็ตาม 
กรรมชั่วก็ตาม   เราทําลงไปแลว   ยอมคงเปนสมบัติติดตัวตามตนไปทุกหน 
ทุกแหง   จะยกใหใครก็ไมได   ใครมาขอหรือแยงชิงไปก็ไมได    หรือเรา 
ไมไดทําเอง   ไปขอของผูอ่ืนมาเปนของตนก็ไมได.   จะโอนกรรมสิทธิ์ให 
แกกันก็ไมได.   เรื่องกรรมน้ีก็เปนเรื่องธรรมดาอยางหนึ่ง. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ฐานะทั้ง ๕  นี้  ชื่อวา   อภิณหปจจเจกขณ   แปลวา   ฐานะที่ 
คฤหัสถหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนือง  ๆ   คือเปนเรื่องธรรมดาท่ีควร 
พิจารณาเปนประจําทุกวัน   เพ่ือประโยชนดังน้ี :- 
        พิจารณาความแก     เพ่ือบรรเทาความเมาในความเปนเด็กหรือใน 
ความเปนหนุมเปนสาว   เห็นแกความสนุกเพลิดเพลิน   ใหต้ังใจศึกษา 
เลาเรียน    และทํากิจท่ีควรทําในขณะท่ียังไมแก. 
        พิจารณาความเจ็บ   เพ่ือบรรเทาความเมาในความไมมโีรคภัยไขเจ็บ 
แลว   รีบเรงศึกษาเลาเรียน   และทํากิจท่ีควรทําในขณะท่ียังไมมีโรค.  
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        พิจารณาความตาย   เพ่ือบรรเทาความเมาในชีวิต   แลวรบีเรงทํากิจ  
ที่ควรทําใหสําเร็จกอนท่ีควรตายจะมาถึง. 
        พิจารณาความพลัดพรากจากของหรือคนท่ีรัก   เพ่ือบรรเทาความ 
ยึดมั่น  ถือม่ันวา สิ่งน้ัน คนนั้น  เปนที่รักของเรา   จักไมตองเสียใจในเม่ือ 
ตองพลัดพรากจริง ๆ. 
        พิจารณากรรม   เพ่ือบรรเทาความเห็นผิดวา    คนจะดีก็ดีเอง   จะชั่ว 
ก็ชั่วเอง    จะไดสุขทุกขก็ไดเอง   แลวรีบเรงทําแตกรรมดี   งดเวนกรรมชั่ว. 
        ฐานะเหลาน้ีชื่อวา   อภิณหปจจเวกขณ    ฐานะที่ควรพิจารณาเนือง  ๆ 
เพ่ือประโยชนอยางนี้แล. 
                                  คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ความแก    ความเจ็บ   ความตาย   ที่ปกปดนั้นอยางไร  ? 
        ๒.  ความพลัดพรากท่ีปกปด   และที่เปดเผยนั้นเปนอยางไร  ? 
        ๓.  กรรม  ๒   อยาง   คืออะไร  ?   เปนของใคร  ?   โอนกรรมสิทธิ์ 
กนัไดไหม  ? 
        ๔.  ฐานะ  ๕   ที่ควรพิจารณาเนือง ๆ  มชีื่อเรยีกวาอยางไร  ? 
        ๕.  การพิจารณาฐานะ   ๕   เนือง ๆ  จะไดประโยชนอะไร  ? 
                                                         
                                 เกิดแกและไมขา               เจ็บ,ตาย 
                        ทรัพยคูรกับุตรหลาย                พรากสิ้น 
                        กรรมดีชั่วจุดหมาย                    คงอยู 
                        ถึงวาชีพดับด้ิน                          กรรมนี้มีสนอง. 
                                                                                ศรี ฯ  นคร.  
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                           เวสารัชชกรณธรรม   คือธรรม  
                            ทําความกลาหาญ   ๕  อยาง  
         ๑.    สทัธา     เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ. 
        ๒.   สีล     รักษากายวาจาใหเรียบรอย. 
        ๓.   พาหุสัจจะ   ความเปนผูศึกษามาก. 
        ๔.   วิรยิารัมภะ   ปรารภความเพียร. 
        ๕.   ปญญา    รอบรูสิ่งท่ีควรรู. 
                                                                        องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๑๕๔ 
                                            อธิบายศัพท  
        ๑.  สัทธา   แปลวา   เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ   หมายความวาถาเชื่อส่ิงท่ี 
ไมควรเชื่อ   เชน   เขาบอกวา    อีกามีขนขาว   กระตายมีเขา   พระพุทธเจา 
ปรินิพพานแลวมาปรากฏใหถายภาพเปนตนก็เชื่อ    อยางนี้ไมจัดวาเปน 
สัทธาที่ถูกตอง   เปนเพียงสัทธาญาณวิปปยุต    คือความเชื่อท่ีปราศจาก 
ความรูที่ถูกตอง   ทานเรียกสัทธาเชนนี้วา   อธิโมกข   คือนอมใจเชื่อ. 
        แตความเชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อตองเปนสัทธาณาณสัมปยุตคือความเชื่อ 
ที่ประกอบดวยความรูอันถูกตอง   มีเหตุผลสมควร  อันสิ่งที่ควรเชื่อน้ัน 
เมื่อกลาวเฉพาะท่ีสําคัญ   คือ:- 
        ก.   ตถถาคตโพธิ   ความตรัสรูของพระตถาคตคือพระพุทธเจา   มุง 
               เอาคําสอนของพระพุทธเจา.  
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        ข.   กรรม   การกระทําของบุคคล   คือถาทําดีก็เปนเหตุดี   ทําชั่วก็  
               เปนเหตุชั่ว. 
        ค.   กรรมวิยาก    ผลของกรรม  คือผลดีมาจากกรรมดี   ผลชั่วมาจาก 
               กรรมชั่ว. 
        ง.   กัมมัสสกตา   ความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน   ตนทํากรรมอัน 
               ใดไว    ตองไดรับผลของกรรมนั้น. 
        บุคคลท่ีเชื่อตอสิ่งท่ีควรเชื่อ  ๔   อยางนี้   ยึดถอืไวเปนหลักสําคัญ 
ในชีวิต    และเชื่อใจมั่นใจในตัวเองวาสามารถประกอบกรณียกจิโดยมิให 
ขัดกับหลักที่เชื่อถืออยู         ก็ยอมจะมีความองอาจกลาหาญในกาลทุกเม่ือ 
ฉะน้ัน   สัทธาจึงเปนธรรมท่ีทําใหเกิดความกลาหาญได. 
        ๒.  สีล   แปลวา  " ปกติ "  หมายความวา  จิตเปนปกติ   ไมถูก 
โลภะ   โทสะ   โมหะเปนตนครอบงํา   เมื่อจิตเปนปกติ   กาย   วาจา   อัน 
เกี่ยวเนื่องกับจิตก็เปนปกติเรียบรอย. 
        คนที่มศีีล   ก็คือคนท่ีมีกาย   วาจา   จิตเปนปกติเรียบรอยไมถูกกิเลส 
ชักจูงใหลวงละเมิดสิกขาบทกฎระเบียบวินัยใหญนอย   ตามควรแกภาวะ 
ของตน  ๆ   จะอยูที่ไหน   จะไปท่ีใด   ก็มีสงาภาคภูมิใจ   ไมสะทกสะทาน 
ครั่นคราม   ก็แตความแกลวกลาอาจหาญ   ฉะน้ัน     สีลจึงเปนธรรมท่ีทํา 
ใหเกิดความกลาหาญได. 
        ๓.  พาหุสจัจะ    แปลวา  ความเปนผูไดยินไดฟงมาก   ไดแกความ 
เปนผูศึกษามาก    หมายความวา   ไดฟงหรืออานเขียนเลาเรียนศิลปวิทยาทั้ง 
ทางโลกและทางธรรมมาก   จําไดมาก   ทองไดคลองปากมาก    เอาใจใสมาก  
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ใชปญญาขบคิดทะลุปุโปรงมาก   จึงเปนเหตุใหรูจักผิด - ถูก,  บาป - บุญ.  
คุณ - โทษ   รูจักความเหมาะสมและไมเหมาะสม. 
        คนที่มพีาหุสัจจะ    ทานจึงเรียกวา   " ผูคงแกเรียน,    บัณฑิต, 
นักปราชญ "  ยอมเปนผูเฉลียวฉลาดแตกฉานในการเจรจา   สามารถแก 
ปญหาเฉพาะหนาไดโดยฉับพลัน   และเปนคนทันตอเหตุการณ   มีความ 
กลาหาญอยูเสมอ     ฉะน้ัน    พาหุสัจจะจึงเปนธรรมที่ทําใหเกิดความ 
กลาหาญได. 
        ๔.  วิริยารัมภะ   แปลวา   ปรารภความเพียร,   เริ่มความเพียร, 
หมายความวา    มีใจต้ังม่ันอยูในความเพียรเสมอ   มีใจกลา   ไมกลัวตอความ 
เหน่ือยยาก   และภยันตราย  คุณธรรมขอน้ีเปนเครื่องทําลายความเกียจคราน 
ความขลาดกลัว   ความทอแทออนแอ   คอยพยุงจิตมิใหยอทอในการศึกษา 
เลาเรียนก็ดี   ในการประกอบกิจตามหนาที่ก็ดี   ในการอบรมจิตใหสะอาด 
ปราศจากกิเลสก็ดี   คุณธรรมขอน้ีจักชวยใหสําเร็จไดดังประสงค. 
        คนที่ต้ังอยูในคุณธรรมคือวิริยารัมภะ   ยอมเปนผูกลา   เปนผูองอาจ 
เปนผูสามารถ   เปนผูมีชยัชนะโดยธรรม  ฉะนั้นวิริยารัมภะจึงเปนธรรมท่ี 
ทําใหเกิดความกลาหาญได. 
        ๕.  ปญญา   แปลวา   รอบรูสิ่งท่ีควรรู.   หมายความวาส่ิงที่ไม 
ควรรูก็มีอยู  เชนเรื่องที่พระพุทธเจาไมทรงตอบในเมื่อมีผูถาม   อันไดแก 
เรื่องโลกเที่ยง   โลกไมเทีย่ง   โลกมีทีสุ่ด   โลกไมมีที่สุด   เปนตน  ซึ่งลวน 
แตเปนเรื่องที่ไมเปนไปเพ่ือความสงบระวับดับทุกขเลย   ฉะน้ัน   ปญญาใน 
ที่นี้มุงเอาความรอบรูในสิ่งท่ีควรรู        ซึ่งเปนไปเพ่ือความอยูเย็นเปนสุข 
ดับทุกขไดหมด.  
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        อันสิ่งท่ีควรรู  ในคดีโลก    ไดแกศิลปวิทยาสาขาตาง ๆ  ที่เปน  
แนวทางประกอบสัมมาอาชีพ   ใหทรพัยสมบัติและอิสริยยศ   ปริวารยศ 
เกิดข้ึน.   ในคดีธรรม   ไดแกเรื่องบาป  -  บุญ  ทกุข  -  สุข   พรอมท้ังเหตุ. 
        ปญญา   คือความรอบรู   หมายความวา   รูทั่วทุกแงทุกมุม   รูทั้งเหตุ 
ทั้งผล   รูเบื้องตนเบื้องปลาย   ในสิ่งท่ีควรรูทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรม   ดังกลาว. 
        บุคคลผูมีปญญา   ยอมสามารถทําประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน 
ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมใหสําเร็จบริบูรณได    แมมภัียเฉพาะหนา    มีปญหา 
ยุงยาก    ก็มไีดหวาดหว่ันพรั่นพรึง    เพราะไดใชปญญาอันเปรียบเหมือน 
แสงสวางสองใหเห็นชองทางหลีกภัยและแกไขปญหาไดโดยฉับพลัน.  ฉะนั้น 
ปญญาจึงเปนธรรมทําใหเกิดความกลาหาญได. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คุณธรรม  ๕  ประการน้ี  ชื่อวา  " เวสารัชชกรณธรรม "  " ธรรม 
เครื่องทําความกลาหาญ "        โดยอธิบายวา     เปนหลักเครื่องยึดเหน่ียว 
อุดหนุนคํ้าจุนประคองสองใจใหกลาหาญ   ผูใดกต็ามประกอบดวยคุณธรรม 
เหลาน้ี  ผูนั้นยอมเปนผูแกลวกลาอาจหาญ   จะทําการส่ิงใด   จะพูดสิ่งใด 
จะคิดสิ่งใด     ก็ทําพูดคิดดวยความมั่นใจ   โดยมไิดหว่ันเกรงจะผิดพลาด 
สามารถนําตนและบุคคลท่ีเกี่ยวของใหบรรลถุึงความสุขสวัสดีในที่ทุกสถาน 
                                   คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  อะไรเปนสิ่งท่ีไมควรเชื่อ ?   ถาเชื่อส่ิงน้ัน   จะเรียกสัทธาได 
               หรอืไม  ?  
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        ๒.  สัทธาที่แทจริงไดแกเชื่ออะไร  ?  
        ๓.  พาหุสัจจะ   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๔.  วิริยารัมภะ   เปนธรรมที่มีหนาท่ีอยางไร  ? 
        ๕.  สิ่งที่ควรรู   และสิ่งท่ีไมควรรู   ไดแกอะไร  ? 
        ๖.  อะไรชื่อวา   เวสารัชชกรณธรรม  ?  มีกี่อยาง  ?   อะไรบาง  ? 
                                                 
                                มีเงินรูจักใช                เปนสุข 
                        ใชบเปนมทีุกข                    ทวมทน 
                        หมดเงินไมสนุก                  หมดทา 
                        ถึงมากเงินไมพน                 ค่ังแคนแสนระทม. 
                                สังคมมนุษยนี ้            ประหลาด 
                        ใครแขงขนัพินาศ                ปนป 
                        มีทรัพยจายประมาท            เกินสวน   รับแฮ 
                        ปราชญบงบอกชัดชี้             เชนนี้ลมจม. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                         องคแหงภิกษุใหม   ๕   อยาง   
        ๑.   สํารวมในพระปาติโมกข   เวนขอท่ีพระพุทธหาม    ทําตามขอท่ี 
ทรงอนุญาต. 
        ๒.   สํารวมอินทรีย   คือระวัง   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย    ใจ   ไมให 
ความยินดี  ยินรายครอบงําได   ในเวลาเห็นรูปดวยนัยนตาเปนตน. 
        ๓.   ความเปนคนไมเอิกเกริกเฮฮา. 
        ๔.  อยูในเสนาสนะอันสงัด. 
        ๕.  มีความเห็นชอบ.  
        ภิกษุใหมควรต้ังอยูในธรรม  ๕   อยางนี้  
                                                                                องฺ.  ปฺจก.   ๒๒/๑๕๕ 
                                        อธิบายศัพท  
        ๑.   สํารวมในพระปาติโมกข   หมายความวา   ปฏิบัติตามสิกขาบท 
ในพระปาติโมกข   อันเปนกฎหมายท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังไวสําหรับพระ 
ภิกษุซึ่งมีอยู   ๒๒๗   สิกขาบท.  ในจํานวน   ๒๒๗   นั้น   เมือ่แยกประเภท 
ก็เปนขอหาม  ๑  เปนขออนุญาต  ๑   การปฏิบัติตามสิขาบทเหลาน้ี   ก็คือ 
ต้ังใจงดเวนจากสิ่งท่ีมีสิกขาบทบัญญัติหาม   และต้ังใจทําส่ิงที่มีสิกขาบท 
บัญญัติอนุญาตไว  (ดูคําอธิบายในปาริสุทธิศีล  หนา   ๑๐๓)  ทั้งนี้เพ่ือความ 
เปนระเบียบเรียบรอย   ควรแกการไหวกราบและเปนนาบุญของชาวโลก  
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        ๒.  สํารวมอินทรีย   คือมีสติระวัง   ตา   หู    เปนตน  มิใหความยินดี  
ยินราย     คือความรักความชังเกิดข้ึนในจิตในเวลาท่ีเห็นรูปดวยนัยนตา 
เปนตน.  (ดคํูาอธิบายในอปณณกปฏิปทา  หนา ๕๒)   ทั้งน้ีเพ่ือเปนเครื่อง 
ควบคุมจิตใจใหสงบเปนสมาธิ           และเปนอุปการะการสํารวมในพระ 
ปาติโมกข   คือสนับสนุนศีลสิกขาใหบริบูรณยิ่งข้ึน. 
        ๓.  ความเปนคนไมเอกิกริเฮฮา    หมายความวา   เพศของภิกษุ 
เปนอุดมเพศ  คือเพศท่ีสูง   เปนที่เคารพบูชาของคฤหัสถ   ถาภิกษุยังเปน 
คนเอิกเกริกเฮฮา    ก็ไมเปนที่ต้ังแหงความเคารพบูชา   เพราะกิริยาเชนนั้น 
ไมแตกตางอะไรกับคฤหัสถ   ไมสมควรแกเพศบรรพชิต   หรือ   สมณะเลย 
เพราะไมเปนไปเพ่ือสละคืนคลายกิเลสราคะ        ไมเปนไปเพ่ือความสงบ 
เรียบรอย     กลับทํากิเลสราคะใหมากข้ึน    เพ่ิมความนารังเกียจใหมากข้ึน 
ไมนาเคารพกราบไหวบูชาเลย    ฉะน้ัน   ภิกษุ   (หรือสามเณร)   ตองเปน 
คนไมเอิกเกริกเฮฮา   มีความสํารวมกาย  -  วาจา   มีสมณสัญญา   สงบเสง่ียม 
อยูเสมอ   จึงจะสมกับอุดมเพศที่เคารพอยางสูง. 
        ๔.  อยูในเสนาสนะอันสงัด   หมายความวา  ภิกษุผูบวชในศาสนา 
นี้   พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหอยูโคนไมในปาที่เงียบสงัด   ไกลจากชุมชน 
เพ่ือจะไดเจริญสมณธรรม   คือ   ทําจิตใจใหสงบสงัดจากกิเลสอันเปนจุด 
ประสงคแทจริงของการบวช.   แตในปจจุบันนี้    พระนิยมการบวชอยูใน 
วัดใกลบาน   หรือวัดในกลางเมืองที่ชุมนุมชน   แมเชนนี้    ก็ยงัมีสถานที่บาง 
แหงภายในวัดเปนที่สงบสงัด   พอจะเปนโอกาสเจริญสมณธรรมได   ฉะนั้น 
ภิกษุ  (หรือสามเณร)   ตองพยายามหลีกออกจากเสนาสนะอันพลุกพลาน 
ไปดวยหมูชน   ยินดีอยูเฉพาะในเสนาสนะอันสงัดจึงจะสมควร. 
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        ๕.  มีความเห็นชอบ  หมายความวา  เห็นถูกตองตามคลองธรรม  
เชนเห็นวา   บาป - บุญ   มีจริง      บิดา - มารดา     มีคุณจริง      ทําเหตุดี 
ไดผลดีจริง  ทําเหตุชั่ว   ไดผลชั่วจริง   สังขารทั้งปวง   ไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตาจริง  อริยสัจ  ๔  คือทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค   มอียูจริง 
ภิกษุเมื่อมีความเห็นชอบดังน้ี   ก็ยอมมีจิตใจฝกใฝแตในความดี   ไมประมาท 
ไมปฏิบัตินอกธรรม   นอกวินัย   ต้ังใจปฏิบัติ   ขจัดความมัวเมา    ในลาภ 
ยศ   สรรเสรญิ   สุข    กระทําใหแจงในอริยสัจ   ๔   อันเปนหนาที่ของภิกษุ 
(และสามเณร)    โดยตรง. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คุณธรรมท้ัง  ๕   อยางนี้  ชื่อวา  " องคแหงภกิษุใหม "  หมายความ 
วา   ภิกษุบวชใหมตองปฏิบัติตามคุณธรรมเหลาน้ีโดยเครงครัด   เพราะตน 
ละเพศฆราวาสมาบวชใหม ๆ    ถาไมมีคุณธรรมเหลาน้ีไวเปนหลักปฏิบติั 
ก็ยอมจะไมเจริญในพระศาสนา     อาจจะตองเคลื่อนจากศาสนาไป      คือ 
ลาสิกขาออกไปโดยทันทีก็ได   เพราะฉะนั้น   ภิกษุใหมควรต้ังอยูในธรรม 
ทั้ง  ๕  อยางนี้   สวนภิกษุเกาก็ตองต้ังอยูในธรรมเหลาน้ีเหมือนกัน   แต 
ที่ทานไมกลาววา   " เปนองคแหงภิกษุเกา "   เพราะภิกษุเกาเปนภิกษุ 
ใหมมากอนทุกองค. 
                                  คําถามสอบความเขา  
        ๑.  ความสํารวมในปาติโมกข    และความสํารวมอินทรียดีอยางไร 
              จึงไดจัดเปนองคแหงภิกษุผูบวชใหม ? 
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        ๒.  ความเปนคนไมเอิกเกริกเฮฮา  คืออยางไร  ?  
        ๓.  ที่เชนไร    เรียกวา    เสนาสนะอันสงัด  ? 
        ๔.  เห็นอยางไร     ชื่อวา   เห็นชอบ  ? 
        ๕.  คุณธรรม  ๕  ประการ  มีความสํารวมในพระปาติโมกขเปนตน 
               จัดเปนองคแหงภิกษุใหมฝายเดียว         ไมเกี่ยวถึงภิกษุเกาบาง 
                หรือ ?   เพราะเหตุไร  ? 
                                                 
                                        ตนเอย        ตนชงโค 
                                ตกพุมโต     ดอกดี    พรอมสสีัณฐ 
                                นาเสยีดาย       ธรรมชาติ     ขาดหน่ึงอัน 
                                สิ่งอนันั้น      คือกลิ่น    หอมรินรวย. 
                                        ประดุจคน    มีกาย     งามฉายเฉิด 
                                หากวาเกิด    ไรศลี      ก็สิ้นสวย 
                                ยิ่งถาไร     วิชา     หมดทารวย 
                                คงจะซวย      ผอมโซ    หัวโตเอย. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                  องคแหงธรรมกถึก   คือนักเทศก   ๕  อยาง   
        ๑.  แสดงธรรมไปโดยลําดับ    ไมตัดลัดใหขาดความ.  
        ๒.  อางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ. 
        ๓.   ต้ังจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง. 
        ๔.   ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ. 
        ๕.   ไมแสดง ธรรมกระทบตนและผูอ่ืน  คือวา   ไมยกตนเสียดสีผูอ่ืน. 
        ภิกษุผูเปนธรรมกถกึ     พึงต้ังองค  ๕  อยางนี้ไวในตน. 
                                                                                        องฺ.   ปฺจก.   ๒๒/๒๐๖ 
                                                อ ธิบายศัพท  
        ๑.  แสดงธรรมไปโดยลําดับ   ไมตัดลัดใหขาดความ     คือ     การ 
แสดง   การอธิบาย   กายพูดธรรมะใหผูอ่ืนฟง   ตองกําหนดเวลาเปนสําคัญ 
ถาเวลามาก   ก็จะแสดงไดมากหนอย   ถาเวลานอย   ก็ควรแสดง ใหนอย 
ตามเวลาที่สมควร   ฉะน้ัน   หากจําเปนจะตองตัดลัดใหเรื่องสั้นเขาบาง   ก็ 
ตัดได  แตขอระวัง คือตองแสดงไปตามลําดับ  ไมแสดงสับหนา 
สับหลังและไมตัดลัดใหขาดความจนฟงไมรูเรื่อง   ไมเขาใจไมสามารถนําไป 
ปฏิบัติได. 
        ๒.   อางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ   คือตองแสดงอธิบายพูดให 
ชัดเจนทุกคํา    ทุกประโยค     ไมทําออมแอมคลุมเครือลวก  ๆ  แลวก็เลิก 
อยางที่เรียกวา  " ทําแตพอขอไปที "   ผูเทศกผูแสดงธรรมท่ีดีนั้นตองไม 
ทําออมแอม   คือตองแสดงใหชัดเจน   ชี้เหตุ    ชี้ผล    ทั้งในฝายไมดีที่ควรจะ 
ทั้งในฝายดีที่ควรทํา,   แนะนําใหผูฟงเขาใจ   หากมีขออุปมาอุปไมยเปรียบ  
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เทียบใหชัดเจนก็ยิ่งดี.  
           ๓.  ต้ังจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง     คือตอง 
คํานึงวา      ผูฟงเขากําลังตองการความสุขใจสบายใจ   เพราะบางคนอาจมี 
ความทุกขใจกลุมใจ   หรอืสงสัยในขอปฏิบัติบางอยางจึงมาฟงธรรม   ฉะน้ัน 
ผูแสดงธรรมจึงควรต้ังเมตตาจิตปรารถนาใหเกิดความสุขแกเขา     ต้ังใจ 
ชวยแกทุกข    แกสงสัย  ของเขาใหลดลง     หรือใหหมดไป   ไมแสดงธรรม 
โดยมุงเอาความสนุกเฮฮา   หาสาระมิได  ซึ่งนอกจากจะไมเกิดประโยชน 
แกผูฟงแลว   เขายังอาจจะคลายศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาดวย. 
           ๔.  ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ   คือไมคํานึงวาเราจะแสดง 
ธรรม เพ่ือไดลาภสักการะอันเปนสวนอามิส   เพราะถามุงเอาอามิสแลว  กจ็ะ 
กลายเปนลูกจางไป   เหมือนคนทํางานจาง  ถาเขาใหคาจางมาก    ก็ทํางานดี 
ทําไดมาก   ถาคาจางนอย   ก็ทํางานนอย   และทํางานไมดี   ขอน้ีฉันใด 
ผูแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะอามิส   ก็ฉันนั้น. 
           ๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น   คือไมยกตนเสียดสีผูอื่น 
คือวา   ไมมีเจตนาอันมุงรายตอใคร ๆ   ในการแสดงธรรม.  และยิ่งแสดง 
ในเชิงยกยองตนเอง    ขมผูอ่ืน  จัดเปนการไมสมควรอยางยิ่ง   ไมควรทํา 
เปนอันขาด. 
                                        อธิบายชื่อหมวดธรรม 
           คําวา  องค  ในท่ีนี ้  ไดแกคุณสมบัติ   คําวา   ธรรมกถึก      ไดแก 
ผูกลาวธรรม    สอนธรรม     แสดงธรรม   อธิบายธรรม   ปาฐกถาธรรม  แปล 
เปนคําส้ันวานักเทศก,   รวมทั้งสองคําเขาดวยกันเปน   " องคแหงธรรม- 
กถึก "  แปลวา   " คุณสมบัติของนักเทศก. "  
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        นักเทศกที่ดีตองมีคุณสมบัติทั้ง  ๕   ประการเหลาน้ี   นกัเทศกใดไม  
ประกอบดวยคุณสมบัติดังกลาว   ยอมไมมีใครนิยมนับถือ   ไมมีใครสนใจ 
ปฏิบัติตาม    เพราะฉะนั้น   ทานจึงเตือนไวในตอนทายวา   ภิกษุผูเปน 
ธรรมกถึกพึงต้ังองค    ๕   อยางนี้ไวในตน. 
                                 คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   คําวาแสดงธรรมไปโดยลําดับ   กับ   คําวาไมตัดลัดใหขาดควา 
               มีอธิบายอยางไร  ? 
        ๒.  ผูแสดงธรรม   ควรแสดงอยางไร   ใหผูฟงเขาใจ  ? 
        ๓.   ผูแสดงธรรมแสดงโดยมุงความสนุกเฮฮา   หาสาระมิได   ชื่อว 
                ขาดคุณสมบัติขอใด  ? 
        ๔.   การแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืนนั้น   คือแสดงอยางไร  ? 
        ๕.   คําวานักเทศก   ไดแกใคร  ?   นักเทศกควรมีคุณสมบัติอยางไร  ? 
                                                 
                                        ปฐมวัยสนใจดาน                   ศึกษา 
                                มัชฌิมวัยเสาะหา                            ทรัพยไว 
                                ปจฉมิวัยเปนครา-                            คราวกอ     กุศลแฮ 
                                สามวัยใครทําได                               ชีพน้ีสุขสันต. 
                                                                                                ศร ี ฯ   นคร.  
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         ธัมมัสสวนานิสงส   คืออานิสงสแหงการฟงธรรม  ๕   อยาง   
        ๑.   ผูฟงธรรมยอมไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง. 
        ๒.  สิ่งใดไดเคยฟงแลว   แตไมเขาชัด   ยอมเขาใจสิ่งน้ันชัด. 
        ๓.   บรรเทาความสงสัยเสียได. 
        ๔.   ทําความเห็นใหถูกตองได. 
        ๕.   จิตของผูฟงยอมผองใส. 
                                                                                องฺ.    ปฺจก.   ๒๒/๒๗๖ 
                                       อธิบายศัพท  
        ๑.  ผูฟงธรรมยอมไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง    หมายความวา    พระ 
ธรรม   คือคําส่ังสอนของพระพุทธเจามีอยูเปนอันมากเหมือนน้ําในมหา- 
สมุทร   สวนธรรมท่ีผูฟงเคยฟงมาแลวเพียงเล็กนอยเหมือนนํ้าในถวยแกว 
เทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  ผูฟงธรรมบอย ๆ  ยอมจะไดฟงธรรมที่ยังไมเคย 
ฟงเพิ่มมากข้ึนโดยลําดับ. 
        ๒.  สิ่งใดไดเคยฟงแลว   แตยังไมเขาใจชัด    ยอมเขาใจสิง่ 
นั้นชัด   หมายความวา   ธรรมะมีอยูหลายระดับ   คือระดับตํ่าเขาใจงายก็ข้ึน 
ระดับสูงเขาใจยากก็มี   ฉะน้ัน   ผูฟงธรรมมะแมชั้นตํ่า  หากฟงเพียงครั้งเดียว 
สองครั้ง    อาจจะยังไมเขาใจชัด    ตอเมื่อไดฟงซ้ํา  ๆ   อีกจึงจะเขาใจชัด 
ยิ่งธรรมะชั้นสูงก็จําเปนที่จะตองฟงซํ้าบอย  ๆ  จึงจะเขาใจแจมแจงชัดเจน. 
        ๓.  บรรเทาความสงสัยเสียได   หมายความวา  การปฏิบัติธรรมะ 
หรือการขบคิดธรรมะ    หรือแมการอานการฟงธรรมะ   บางคราวอาจเกิด 
ความของใจ   สงสัย   ฉะน้ัน   เมื่อความสงสัยเกิดข้ึน    จําตองไตถามทาน 
ผูรู  หรืออุตสาหฟงเทศน   ฟงปาฐกถาธรรมะ    เม่ือไดฟง    กย็อมคลาย  
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ความสงสัยลงได    หรืออาจหมดความสงสัย.  
        ๔.  ทําความเห็นใหถูกตองได   หมายความวา  ความเห็น   คือ 
ความรู   ความเขาใจ   ของคนเราท่ียังมีจิตใจเกลือกกลั้วดวยโลภะ   โทสะ 
โมหะ   อยูนี ้  เอาแนนอนไมได   บางทีอาจเห็นถูก   บางทีอาจเห็นผิด  และ 
ไมมีอะไรเปนเครื่องวัดเปรียบเทียบ   จะเอาความคิดเห็นของคนอ่ืนที่อยูใน 
ระดับเดียวกันมาวัดก็เอาแนไมได   บางทีดีตองเอาธรรมะของพระพุทธเจา 
ผูบริสุทธิ์มาวัดเปรียบเทียบกัน   ฉะน้ัน   ตองฟงธรรมะ   ซึ่งพระหรือ 
ทานผูอ่ืนที่เขาใจธรรมะตามหลักพระบาลีแสดงอธิบาย   จึงจะทําความเห็น 
ใหถูกตองได. 
        ๕.  จิตของผูฟงยอมผองใส  หมายความวา    ปกติจิตของคนเรา 
บางคราวก็ผองใส    แตบางคราวขุนมัว   ข้ึน  ๆ  ลง  ๆ   กลับกลอก  สุดแลว 
แตอารมณที่มากระทบ   ฉะน้ัน   พระพุทธเจาจึงตรัสใหฟงธรรมตามกาล 
อันควร   จึงจะเปนมงคล   คือในขณะฟงธรรม  จิตยอมผองใสเบิกบานข้ึน 
ได   ไมเหมือนฟงเสียงอ่ืนที่ไมเปนธรรมซ่ึงทําใหจิตขุนมัว. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คําวา   " อานิสงส "     หมายถึงผลดี.    อานิสงคแหงการฟงธรรม 
หมายถึงผลดีที่ไดจากการฟงธรรม. 
        ผลดีที่จะไดจากการฟงธรรมนั้น       ขอสําคัญอยูที่การต้ังใจฟงโดย 
เคารพ.   ถาฟงโดยไมต้ังใจและไมเคารพ    แมผูแสดงจะอธิบายใหชัดเจน 
แจมแจงสักปานใด    ก็ไมเกิดผลดี   ดังพระบาลีวา    ยถาป   รจุิร    ปุปฺผ 
เปนตน    แปลวา     ดอกไมมีสัณฐานงาม   สีก็สวย   แตไมมกีลิ่นหอม  ยอม 
ไมชื่นใจแกผูทัดทรงฉันใด    วาจาสุภาษิตไมมีผลดีแกผูฟงโดยไมเคารพ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 150 

ฉันนั้น   แตตรงกันขาม   ถาฟงโดยความต้ังใจและเคารพ   ยอมจะเกิดผลดี  
ดังพระบาลีวา    ดอกไมมีสัณฐานงาม   มีสีสวย   ทัง้มีกลิ่นหอม  ยอมชื่นใจ 
แกผูทัดทรงฉันใด    วาจาสุภาษิต   กย็อมมีผลดีแกผูฟงโดยต้ังใจและเคารพ 
ฉันนั้น. 
        เพราะฉะนั้น   ผูหวังไดอานิสงสแหงการฟงธรรม,   ตองต้ังใจฟง 
โดยเคารพ   สงกระแสจิตไปตามกระแสธรรม   ไมปลอยจิตใหฟุงไปอ่ืน 
ก็ยอมจะไดอานิสงสสมดังปรารถนา. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อานิสงสแหงฟงธรรมมีกี่อยาง  ?   คืออะไร  ? 
        ๒.  ถาเรามีความสงสัย   ในธรรมบางอยาง   จะแกไดโดยวิธีใด  ? 
        ๓.   ความเห็นถูกหรือเห็นผิด    เราจะทราบไดแนนอนอยางไร  ? 
        ๔.   ถาเราเกิดความรูสึกกลุมใจ  ทําอยางไร    จะไดหาย  ?   ทั้ง 
               ดนตรี    ฟงเพลงเพราะ  ๆ  หายกลุมใจไดไหม ? 
        ๕.   เมื่อไดฟงธรรมแลว    ยอมไดผลดีเสมอไปหรือไม  ?   เพราะ 
                เหตุไร  ? 
                                                          
                                         การฟงธรรม    ตามกาล   ผานมาถึง 
                                ควรคํานึง       นิ่งนั่ง       ฟงขยัน 
                                ยอมจะเกิด   ปญญา      สารพัน 
                                ต้ังใจมั่น      ฟงดี     นี่สมควร. 
                                                                ศร ี ฯ     นคร.  
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                        พละ    คือธรรมเปนกําลัง  ๕  อยาง   
        ๑.   สัทธา       ความเชื่อ. 
        ๒.  วิรยิะ        ความเพียร. 
        ๓.   สติ           ความระลึกได. 
        ๔.   สมาธิ       ความต้ังใจมั่น. 
        ๕.   ปญญา      ความรอบรู. 
        อินทรีย   ๕   ก็เรียก    เพราะเปนใหญในกิจของตน. 
                                                                                องฺ.   ปฺจก.   ๒๒/๑๑ 
 
 
                                         อธิบายศัพท  
        ๑.   สัทธา   ความเชื่อ    คือเชื่อความตรัสรูของพระตถาคตพุทธเจา 
วา    พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระอรหันตหมดจดจากกิเลสจริง    ได 
ตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเองจรอง     ทรงถึงพรอมดวยความรูและความ 
ประพฤติดีจริง      เปนผูเสด็จมาเสด็จไปดีจริง    ทรงรูแจงโลกจริง    ทรง 
เปนสารถีผูฝกคนยอดเยี่ยมจริง    ทรงเปนศาสดาของพวกเทวดาและมนุษย 
จริง   ทรงเปนผูรูจริง   ทรงเปนผูมีพระมหากรุณาแจกธรรมจริง. 
        ๒.  วิรยิะ   ความเพียร   คือมีความแกลวกกลา   เพ่ือละอกุศล   เพ่ือ 
ทํากุศล    มีกาํลังบากบ่ันมั่น   ไมทอดธุระในกุศล. 
        ๓.   สติ   ความระลึกได    คือมีสติ,   ประกอบดวยสติ,     อันเปน  
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เครื่องรักษาตนอันดียิ่ง    เปนผูระลึกถึงการท่ีไดทําคําท่ีเคยพูดไวแมนานก็  
ยังระลึกได.   (ดูหนา  ๑)  
        ๔.  สมาธิ   ความต้ังใจมั่น  คือเจริญฌาน   ๔   กลาวคือคุมจิตให 
ต้ังม่ันอยูในอารมณเดียว   สงบสงัดจากนิวรณ   ๕   ก็กามฉันทเปนตน  ทํา 
องค  ๕   แหงปฐมฌานใหเกิดข้ึน   ละวิตกวิจารเสียเขาทุติยฌาน    ละปติ 
เสียเขาตติยฌาน   ละสุขเสียกลายเปนอุเบกขากับเอกัคคตาเขาจตุตถฌาน. 
        ๕.  ปญญา    ความรอบรู  คือรูทัว่ถึงความเกิดข้ึนและความดับไป 
แหงสังขารทั้งหลายท้ังปวง    และรูถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   รูแจงแทง 
ตลอดอริยสัจ  ๔   มีทกุขสัจเปนตน. 
                                อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๕  เหลาน้ีชื่อวา   พลังภายใจ   คือเปนกําลังใจ   เมื่อเกิด 
มีในบุคคลใด   บุคคลน้ันสามารถตอตานขาศึกภายในได   อันขาศึกภายใน 
ไดแกธรรมอันเปนสวนชั่วท่ีเปนปฏิปกษตอพลังภายใน  ๕  นัน่เอง  คือ 
        ๑.   อสัทธิยะ   ความไมเชื่อ   เปนปฏิปกษตอสัทธา. 
        ๒.   โกสัชชะ   ความเกียจคราน    เปนปฏิปกษตอวิริยะ. 
        ๓.   สติสัมโมสา   ความหลงลืมสติ   เปนปฏปิกษตอสติ. 
        ๔.   จิตตวิกเขปะ   ความฟุงซานของจิต    เปนปฏิปกษตอสมาธิ. 
        ๕.   ทุปปญญา    ความรูชั่วหรืออวิชชาความไมรู    เปนปฏปิกษตอ 
ปญญา.   ธรรมมีสัทธา   เปนตน   อธรรมะมีอสัทธิยะ   เปนตน   เมื่อเกิด 
ข้ึนในจิตผูใด     ก็ตองทําสงครามกัน   ฝายใดมีกําลังมาก   ฝายน้ันก็ชนะ 
ไดครองจิตผูนั้น.  
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        คนที่มีจิตถูกอธรรมเขาครอบครอง    ไมสามารถทําความดีอะไรได  
มีแตความเสื่อมความทุกขตลอดได   ฝายคนใดมีธรรมเขาครองจิต   คนนั้น 
ยอมสามารถทําความดีไดสมประสงค       มีความเจริญยิ่ง  ๆ   ข้ึนไปจนถึง 
บรมสุข. 
        อน่ึง   ธรรมท้ัง  ๕   มีสัทธา    เปนตน   เหลาน้ี   เรียกวา   อินทรีย 
เพราะเปนใหญในกิจของตน   คือสัทธา   เปนใหญในการเชื่อ   วิริยะ   เปน 
ใหญในการพากเพียร   สติ   เปนใหญในการระลึก   สมาธิ  เปนใหญในการ 
ต้ังจิตใหมั่น   ปญญา   เปนใหญในการรอบรู    ไมตองอาศัยซึ่งกันและกัน 
ตางฝายตางก็ทําเฉพาะหนาท่ีของตน    เปรียบดัง    ทหารบก   ทหารเรือ 
ทหารอากาศ   ตํารวจ   ขาราชการรวมทั้งประชาชน  ๕  เหลาน้ี   ในยาม 
บานเมืองปกติสงบสุข     ตางเหลาก็บําเพ็ญกรณียะตามหนาท่ีของตน  ๆ 
ไมตองรวมกําลังกับเหลาอ่ืน  ๆ. 
        ธรรมท้ัง  ๕   มีสัทธาเปนตน   ถารวมกันทํากิจ   เชน   เชื่อวากิจน้ี 
ดี   นี้เปนสัทธา,   แลวพากเพียรทํากิจนั้น   นี้เปนวิริยะ,  คอยประคองทํา 
กิจมีใหเสียหายบกพรอง   นี้เปนสติ,   ขณะนั้นตองมีจิตต้ังม่ันจดจอตอกิจ 
นั้น   นี้เปนสมาธิ,   และขณะน้ันตองรูผิดรูถูกทําเฉพาะกิจท่ีถูกไมทําท่ีผิด 
นี้เปนปญญา,   เมื่อไดรวมกันทั้ง  ๕   อยางทํากิจการงานอันเดียวกัน   ก็จัด 
เปนพละคือกําลัง   เปรียบดังทหาร   ตํารวจ   เปนตน    ในยามบานเมือง 
เกิดจลาจล    ก็รวมกําลังกันผนึกกําลังกันปราบจลาจลฉะน้ัน. 
 ิ                             คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  สัทธา   วิริยะ    ปญญา   ในเวสารัชชกรณธรรม    กบัในพละ 
ตางกัน   หรอืเหมือนกันอยางไร  ?  
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           ๒.   สติ   ในสติปฏฐาน   กับ   สติในพละ   มีความหมายอยางไร  ?  
           ๓.   สมาธิ  ความต้ังม่ันคืออะไร  ?    
           ๔.   กาํลังภายในไดแกอะไร  ?  มีเทาไร  ?    ขาศึกภายในคืออะไร ? 
           ๕.   อินทรีย  กับ   พละ   มีอุปมาอยางไร  ? 
                                         
                                หน่ึงศรัทธา      เชื่อพรอม    พระจอมรัตน 
                        ใครไมทัด    เทียมทบ    ในภพสาม 
                                สองความเพียร    แกลวกลา    พยายาม 
                        ละทิ้งความ -  ชั่ว,ทํา -     แตกรรมดี. 
                                สามสติ    รักษา      ไมประมาท 
                        ทั้งสามารถ    นึกถูก    ทุกวิถี 
                                สี่สมาธิ      มั่นคง     จิตตรงดี 
                        เขาฌานส่ี    ระงับ    ดับนิวรณ. 
                                หาปญญา    สอดสอง    กองสงัขาร 
                        เห็นอาการ    ขึ้นลง    ตรงพระสอน 
                                รวมทั้งหา    เปนพละ    สถาพร 
                        ดัสกร   ภายใจ    ไมย่ํายี. 
                                อินทรียหา    ก็เรียก    สําเหนียกขาน 
                        ตางทํางาน   ยิ่งใหญ   ในหนาท่ี 
                        ไมกาวกาย    ซึ่งกัน    เปนอันดี 
                        เรียก " อนิทรีย "   เพราะใหญ   ในกิจตน. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                นิวรณ   ๕   
        ธรรมอนักั้นจิตไมใหบรรลุความดี     เรียกวานิวรณ   ม ี  ๕  อยาง 
        ๑.   พอใจรักใครอารมณที่ชอบใจ   มีรูป   เปนตน   เรียกกามฉันท. 
        ๒.   ปองรายผูอ่ืน   เรียกพยาบาท. 
        ๓.   ความท่ีจิตหดหูและเคลิบเคล้ิม   เรียกถีนมิทธะ. 
        ๔.   ฟุงซานและรําคาญ  เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ. 
        ๕.   ลังเลไมตกลงได  เรียกวิจิกิจฉา. 
                                                                        องฺ.   ปฺจก.   ๒๒/๗๒ 
                               อธิบายศัพท  
        ๑.   กามฉันท   แปลวา   ความพอใจในกาม   หมายความวา   พอใจ 
รักใครในอารมณ    คือ  รูป   เสียง   กลิ่น    รส    โผฏฐัพพะ    ที่ชอบใจ 
ดวยอํานาจกิเลสกาม    ไดแกความกําหนัดหมกมุนอันมีราคะเปนมูล.  ถา 
เขาครอบงําจิตผูใด.    จิตผูนั้นก็มืดมัวหมนหมองมองไมเห็นเหตุ-ผล   อัน 
ผิด-ถูก,   ชั่ว-ดี,  บาป-บุญ.   ทานเปรยีบวา  เหมือนกับน้ําท่ีระคนดวย 
สีตาง ๆ  มัวหมอง   มองดูไมเห็นเงา,   จะแกไดดวยการเจริญอสุภกัมมัฎฐาน 
พิจารณาซากศพ   หรือเจริญกายคตาสติ   พิจารณากายท่ีแมยังเปนอยูให 
เห็นเปนของไมงาม. 
        ๒.   พยาบาท   แปลวา   ปองราย    ไดแกความผูกใจข้ึงเคียดอันมี 
โทสะเปนมูล.    ถาเขาครอบงําจิตผูใด   จิตผูนั้นเดือดดาลงุนงาน   มัวมืด 
มองไมเห็นเหตุ-ผล    อันผิด-ถูก,    ชั่ว-ดี,    บาป-บุญ.   ทานเปรยีบวา 
เหมือนกับน้ํารอนเดือดพลานเปนฟอง   มองดูไมเห็นเงา.   จะแกไดดวย  
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การเจริญเมตตากรุณามุทิตาพรหมวิหาร    กลับจิตใหเกิดรักสงสารยินดีตาม  
กาลอันควร. 
        ๓.  ถีนมิทธะ   แปลวา   ความหดหู   และเคลิบเคลิ้ม,   ไดแกความ 
งวง   ความมึนซึม   ความคราน   มีความอ่ิมอาหาร    หรือความเงียบสงัด 
หรือความปลอยสติเปนมูล.      ถาเขาครอบงําจิตผูใด    จึงผูนั้นก็ออนเพลีย 
ซึมเซาไมคลอง.     ไมรับรูอารมณที่ผานมาทางอายตนะ   ๖    แมรูบางก็รู 
อยางเลือนลาง    ไมควรแกการงานทุกอยาง   จะเลาเรียนเขียนอานก็ไมถูก 
ตอง   ไมรูเรือ่ง    จะเจริญสมาธิกัมมัฏฐาน   ก็ไมเปนสมาธิ    จะขับรถก็ 
เปนอันตราย    จะคิดอะไรก็คิดไมถูก.    ทานเปรียบวา    เหมือนกับน้ําท่ีมี 
สาหรายจอกแหนปกคลุมอยู    มองดูก็ไมเห็นเงา.    จะแกไดดวยการเจริญ 
อนุสสติกัมมัฏฐานระลึกถึงคุณความดีของตนเองบาง   ของพระรัตนตรัย 
บาง   ใหจิตใจเบิกบานกวางไปตามความดีนั้น ๆ. 
        ๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ    แปลวา   ความฟุงซานและรําคาญ    ไดแก 
ความกระสับกระสาย    กระจายฟุง    ดุจเถาฟุงกระจายเพราะถูกหินตกลง 
กระทบในกองข้ีเถา     และไดแกความรังเกียจตนเองที่ไดทําทุจริตและมิได 
ทําสุจริต.   ถาเขาครอบงําจิตผูใด   จิตผูนั้นไมมีความสงบ    และมีความ 
เศราโศกถึงทุจริตท่ีตนไดทําแลว   สจุริตท่ีตนมิไดทํา,   เปนจิตท่ีปนปวน 
ลอกแลก    ทานเปรียบวาเหมือนกับนํ้าท่ีถูกลมพัดกระเพ่ือมเปนระลอกอยู 
มองดูก็ไมเห็นเงา.    จะแกไดดวยเขาไปสงบระงับจิตในดวงกสิณ   คือผูก 
จิตใหอยูในอารมณเดียว   เชนเพงดูสีเขียว   ผูกจิตใหอยูกันสีเขียวเปนตน 
หรือเจริญมรณัสสตินึกถึงความตาย   เพ่ือใหจิตเห่ียวดวยความสังเวชก็ได. 
        ๕.   วิจกิิจฉา   แปลวา    ความสงสัย   ไดแกความลังเล   ความไม  
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แนนอน       มีความทําในใจโดยอุบายท่ีไมถูกตองเปนมูลเหตุ.    ถาเขา  
ครอบงําจิตผูใด   จิตผูนั้นวนเวียนฉงนสนเทห  จะทําอะไร    กไ็มตกลง 
ปลงใจ    ไมแนใจ   เพราะสงสัยไปทุกอยาง  เปนจิตใจที่มืดมัว   ทานเปรียบวา 
เหมือนนํ้าที่ขุนเปนตม   มองไมเห็นเงา.   จะแกไดดวยเจริญธาตุกัมมัฏฐาน 
หรือวิปสสนากัมมัฏฐาน   เพ่ือกําหนดรูสภาวะธรรมโดยอุบายท่ีถูกตอง. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๕  เหลาน้ี    จัดเปนฝายอกุศลเจตสิก    คือความไมดีที่เกิด 
ข้ึนกับจิต   ปกคลุมจิต    ปดกั้นจิตไมใหบรรลุความดี    ทานจึงเรียกวานิวรณ 
เพราะเปนเหตุกีดกั้นปญญาความคิดมิใหดําเนินไปโดยสะดวก    เปนเครื่อง 
ตัดรอนหนทางที่จะใหสําเร็จผลอันดี. 
           นิวรณ  ๕   อยางใดอยางหน่ึง   เขาครอบงําจิต    บุคคลก็ยอมกลาย 
เปนคนมีดวงตาคือปญญามืดมิด   มองไมเห็นถูกผิดชั่วดี   ไมมคีวามองอาจ 
ไมมีความสามารถ    ในการประกอบกรณียกิจใหสําเร็จประโยชนแกตน 
หรือแกผูอ่ืน  ฉะนั้น  สมัยใดนิวรณอยางไหนเขาครอบงําจิต  สมัยนั้นก็ 
ควรแกดวยกุศลธรรม   อันเปนปฏิปกษกับนิวรณอยางนั้น    เม่ือแกไดก็ 
เทากับเปดชองทาง  ใหจิตดําเนินไปถึงความดีไดไมมีเครื่องขัดขวาง. 
           อันความดีที่กลาวในท่ีนี้   ถาจะแยกออกเปน  ๒  สวนกไ็ด   คือความ 
ดีทางโลก    ไดแกการทํางาน   ต้ังตนแตการศึกษาเลาเรียนตลอดถึงการ 
ประกอบอาชีพ.    ควรดีทางธรรม    ไดแกการเจริญสมาธิ.   ถานิวรณ 
เขาครอบงําจิต   จิตก็ออนแอ   ไมถึงความสําเร็จกิจทั้งทางโลก   ทั้งทางธรรม 
ถากําจัดนิวรณเสียได    กย็อมบรรลถุึงความดีทั้งสองทางนั้นได.  
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                             คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   กามฉันท    และพยาบาท   ตางกันอยางไร  ?    เปรียบเหมือน 
อะไร  ?    จะแกอยางไร  ? 
        ๒.  ถีนมิทธะ   กับ   อุทธัจจกุกกุจจะ    เมื่อเขาครอบงําจิต    จิตมี 
อาการอยางไร  ? 
        ๓.   วิจิกิจฉา   มีอะไรเปนมูลเหตุ  ?   จะสูญหายไปดวยวิธีใด  ? 
        ๔.   ธรรมท้ัง  ๕   มกีามฉันทเปนตน    จัดเปนนิวรณเพราะอะไร  ? 
        ๕.   คนที่ถูกนิวรณครอบงําจิต        ทานวาไมอาจบบรรลุถงึความดี 
อยากทราบวาความดีในเรื่องนี้ไดแกอะไร  ? 
                                                 
                                กามฉันท       พอใจ       ในกามรส 
                        เหมือนน้ําหยด      เจือปน      ระคนสี 
                                พยายาม         ปองราย     คลายวารี 
                        ถูกอัคคี       เดือดพลาน     ซานเปนฟอง 
                                ถีนมทิธะ     เคลิ้มเลือน     เหมอืนอุทก 
                        จอกแหนแก    คลมุถึง    ในบึงหนอง 
                                อุทธจัจกุก  ฯ   ฟุงซาน     ปานทํานอง 
                        น้ําท่ีตอง     พระพาย      กระจายพราว 
                                วิจิกจิฉา       พางง       แสนสงสัย 
                        ดุจชลาลัย       ขุนเมือก      เปอกตมขาว 
                                นิวรณหา      กั้นขวาง    ทางยืดยาว 
                        จิตจะกาว    ถึงตี    ไมมีเลย.  
                                                                ศร ี ฯ    นคร.  
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                                        ขันธ  ๕   
        กายกับใจ    แบงออกเปน   ๕  กอง    เรียกวาขันธ   ๕   ๑.  รูป 
๒.  เวทนา   ๓.  สัญญา   ๔.   สังขาร    ๕.  วิญญาณ. 
        ธาตุ  ๔  คือ   ดิน  น้ํา  ไฟ   ลม   ประชุมกันเปนกายน้ี    เรยีกวารูป. 
        ความรูสึกอารมณวาเปนสุข    คือสบายกายสบายใจ   หรอืเปนทุกข 
คือไมสบายกายไมสบายใจ    หรือเฉย ๆ  คือไมทุกขไมสุข     เรียกวาเวทนา. 
        ความจําไดหมายรู   คือ   จํารูป    เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ 
อารมณที่เกิดกับใจได   เรยีกวาสัญญา. 
        เจตสิกธรรม    คืออารมณที่เกิดกับใจ    เปนสวนดีเรียกกุศล     เปน 
สวนชั่วเรียกอกุศล      เปนสวนกลาง ๆ  ไมดีไมชัว่เรียก       อัพยากฤต 
เรียกวาสังขาร. 
        ความรูอารมณในเลาเม่ือรูปมากระทบตาเปนตน   เรียกวาวิญญาณ. 
        ขันธ  ๕  นี้  ยนเรียกวานามรูป.   เวทนา   สญัญา   สังขาร    วิญญาณ 
รวมเขาเปนนาม,   รูปคงเปนรูป. 
                                                                                        อภิ.   วิภงฺด.   ๓๕/๑ 
                                    อธิบายศัพท  
        ในคําวา   " กายกับใจ "    กาย     ไดแกรางกายอันประกอบดวยธาตุ 
๔  คือ   ดิน  น้ํา   ไฟ   ลม   ปรากฏรูปรางเปนอวัยวะตาง ๆ   เชน   ผม 
ขน    เล็บ     ฟน     หนัง     เนื้อ     เปนตน.   ใจ    ไดแกธรรมชาติกลุมหน่ึง 
รวมตัวเขาเปนใจ    อาศัยอยูในกาย   และมีอํานาจเหนือกาย   บงัคับกายให 
ทําในส่ิงท่ีตนประสงค    จึงมีคํากลาววา  " ใจเปนนาย   กายเปนบาว"  
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        คําวา    " แบงออกเปน  ๕  กอง "   หมายความวา   แบงกายกับใจ  
ออกเปน    ๕   กอง   คือ  รางกายเปน  ๑  กอง  เรียกวา  " รูป "       ใจ 
แบงออกเปน  ๔ เอง   เรียกวาเวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ. เมื่อแยก 
๔  กองนี้ออกไปใจก็ไมมี,    ครั้นเมื่อรวม  ๔  กองนี้เขาดวยกัน  จึงเปนใจ. 
และใจตองอาศัยกาย   จึงปรากฏ,  สวนกาย     แมไมอาศัยใจ    ก็ปรากฏ 
แตเปนกายท่ีตายใชการไมได,   ฉะน้ัน    กายกับใจตองอาศัยกันอยู   พราก 
จากกันไมได.    การท่ีทานวา    " กายกับใจนี้แบงออกเปน  ๕  กอง "   ก ็
เพ่ือชี้แจงใหเขาใจรูจักสภาวธรรม          คือภาวะท่ีเปนจริงในคนและสัตว 
ทั่วไป. 
        คําวา   " ขันธ "    แปลวา    " กอง "     รูปรางกาย     เปนรูปขันธ 
กองรูป,    เวทนา   เปนเวทนาขันธ   กองเวทนา,   สัญญา   เปนสัญญาขันธ 
กองสัญญา,    สังขาร    เปนสังขารขันธ    กองสังขาร,   วิญญาณ    เปน 
วิญญาณขันธ   กองวิญญาณ. 
        อะไร    เรียกวา   รูป  ?   อะไร   เรียกวา      เวทนา-สัญญา-สังขาร- 
วิญญาณ  ?   ผูศึกษาพึงหาคําตอบไดในหลักสูตรเรือ่งขันธ   ๕  นี้เอง. 
        ขันธ  ๕   นี ้  มีลําดับเกิดตอเนื่องกันดังน้ี   ธาตุ   ๔  ดิน  น้ํา   ไฟ 
ลม   ประชุมกันเขา   เกิดในครรภมารดา    (หรือในฟองไขในทองแม) 
มีอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมและอาหารเปนเหตุ   นี้จัดเปนรูปขันธ.  ใน 
รูปขันธกรรมตกแตงใหมีอายตนะภายใน  ๖  คือ   ตา  หู  จมูก   ลิ้น   กาย  ใจ. 
เมื่ออายตนะภายนอกมีรูปตน   มากระทบตาเปนตน    ก็เกิดความรูข้ึน, 
ความรูนี้จัดเปนวิญญาณขันธ.   เมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอก   และ 
วิญญาณ   ๓  อยาง    ประชุมกัน   ก็เกดิสัมผัส  ๆ   เปนปจจัยใหเกิดความสุข  
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บาง   ความทุกขบาง    กลาง  ๆ   ไมสุขไมทุกขบาง   แตละอยางนี้จัดเปน  
เวทนาขันธ.   เม่ือรูปเสียงเปนตน    แมผานพนไปแลว   และแมเวทนาดับ 
ไปแลว   ก็ยงัจําได   ความจําน้ีจัดเปนสัญญาขันธ.   เมื่อจําไดก็คิดปรุงหรือ 
ปรุงคิด    คิดดีบาง   คิดชัว่บาง    คิดไมดีไมชั่วบาง    ความคิดปรุงแตงจิต 
ใหมีอาการตาง ๆ นี้   จัดเปนสังขารขันธ.   เมื่อคิดปรุงแตงอยู    กร็ูอยู 
ความรูนั้นก็จัดเปนวิญญาณอีก   วนเวียนกันอยูอยางนี้จนตราบเทารูปขันธ 
แตก   เมื่อรปูขันธแตก    นามขันธก็ดับ. 
           คําวา   ขันธ  ๕  นี ้  ยนเรียกวา    นาม,  รูป,      หมายความวา 
กายกับใจ     เม่ือแบงออกเปน  ๕   กองเรียกวาขันธ  ๕   แลว   หากยนให 
นอยลง   ก็คงเหลือเพียง  ๒  คือ    เฉพาะรูปอยางเดียว  เรียกวารปูขันธ   ๑. 
เวทนา    สัญญา     สังขาร   วิญญาณ    ๔  ขันธ   รวมเขาดวยกัน   เรียกวา 
นามขันธ  ๑,   หรือเรียกสัน้ ๆ   วา   รปู,   นาม.   หรือ   นาม,  รูป, 
           กายกับใจ   หรือรปูกับนาม   เม่ือรวมกันอยูเรียกโดยสมมติ   วาคน 
วาสัตว   เรียกโดยปรมัตถวา    สังขาร    แปลวาส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตง.   ขันธ 
ทั้ง  ๕  แตละขันธก็ถูกปจจัยปรุงแตงทั้งส้ินจึงเรียกวา   สังขาร   เหมือนกัน 
อันไดในไตรลักษณวา   สังขารทั้งปวง   ไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
                              คําถามสอบความเขาใจ          
        ๑.   คนแตละคนมีกายกับใจ     อยากทราบวา   กายกับใจตางกัน 
อยางไร ?  
        ๒.  ขันธ  ๕   ไดแกอะไร ?   อยางไหนเกิดกอน   อยางไหนเกิด 
ในลําดับตอ ๆ กันไป ?  
        ๓.   ขันธ  ๕   ยอใหสั้นเหลือเทาไร   ?   คืออะไร  ?  
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        ๔.  กายกับใจ   เมื่อแยกออกเปนรูปเปนนาม    แยกอยางไร  ?  
        ๕.  สังขารในขันธ  ๕   กับสังขารในไตรลักษณ   ตางกันอยางไร  ? 
                                         
                                กายกับใจ     จําแนก    แจกเปนหา 
                        ต้ังบัญญัติ       เรียกวา     " เบญจขนัธ " 
                                ขันธที่หน่ึง   รูปราง    สรางสัมพันธ 
                        ประชมุกนั   ธาตุสี่    บริบูรณ. 
                                สองเวทนา    รูสึก    นึกเปนสขุ 
                        หรือเปนทุกข   เฉยเฉย,   ไมเคยสูญ 
                                สามสัญญา    จําหมาย    ตามเคยมา. 
                        เพ่ือเพ่ิมพูน     เน้ือความ    ตามเคยมา. 
                                สี่สังขาร    ดี,ชั่ว,    ตัวกลางกลาง, 
                        ปรุงแตงสราง   ใจจิต   ใหวิตถาร 
                                หาวิญญาณ      รูอารมณ    ระดมมา 
                        ทางห,ู   ตา,   ลิ้น,   จมูก,   ถูกกาย,   ใจ. 
                                ขันธทั้งหา   รวบรัด   จัดเปนสอง 
                        รูปคงตอง    เปน  " รูป "   แน   ไมแกไข 
                        ขันธทั้งส่ี   ที่เหลือ    เจือปนไป 
                        เรียกชื่อใหม   วา   "  นาม  "  ตามบาลี. 
                                                                ศร ี ฯ   นคร.  
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                              ฉักกะ   คือหมวด  ๖   
                                 คารวะ  ๖  อยาง  
        ความเอ้ือเฟอ    ในพระพุทธเจา  ๑   ในพระธรรม ๑  ในพระสงฆ ๑ 
ในความศึกษา  ๑       ในความไมประมาท  ๑        ในปฏิสันถารคือตอนรับ 
ปราศรัย  ๑   ภิกษุควรทําคารวะ   ๖   ประการนี้. 
                                                                                        อง.  ฉกกฺ.  ๒๒/๓๖๙ 
                                      อธิบายศัพท 
        ศัพทวา   " คารวะ "    แปลกันวา    ความเคารพ.    หมายถงึความ 
เอ้ือเฟอ.    มกัจะพูดติดตอกันวา   ความเคารพเอ้ือเฟอ.   และมักจะใชคูกับ 
คําวา   " นับถือบูชา "     โดยความหมาย   ก็คือ   การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ยกยองเชิดชู    ไมลบหลูดหูม่ิน     ในบคุคลน้ัน  ๆ   และในธรรมนั้น ๆ 
ตลอดถึงในวัตถุนั้น ๆ  อันเปนที่ต้ังแหงความเคารพ     ซึ่งในท่ีนี้มี  ๖ 
อยาง   คือ:- 
        ๑.    ความเอื้อเฟอในพระพุทธเจา    คือเคารพเอ้ือเฟอนับถือบูชา 
ดวยอามิสและดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ    ทางกายวาจาใจ   อันประกอบ 
ดวยความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจา    แมดับขันธปรินิพพานนาน 
แลว   ก็ไมลบหลูดูหม่ิน   แมทําทาเลนพูดเลนเพ่ือสรวลเสเฮฮา   ก็ไมควร 
ตองเคารพสํารวมกิริยามารยาท  ในสมัมาสัมพุทธเจดียทั้ง  ๔  ประเภท  คือ:- 
        ก.   พระบรมธาตุเจดีย  ๆ   บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ. 
        ข.   บรโิภคเจดีย  ๆ   บรรจุบริขารของพระพุทธเจา   และสังเวชนีย- 
               สถาน   ๔  ตําบล. 
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        ค.   ธรรมเจดีย  ๆ   บรรจุพระธรรม   จารึกพระพุทธวจนะ.  
        ง.   อุทเทสิกเจดีย   อันไดแกพระพุทธรูป. 
        ๒.  เอื้อเฟอในพระธรรม  คือเคารพเอื้อเฟอ  ฯลฯ      เลื่อมใส 
ในพระธรรม    คือคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหมด   (ดรูตนะ   หนา  ๒๐) 
แมวัตถุที่จารึกพระธรรมก็ตองใหความเคารพ   ไมเหยียบย่ําขามกราย. 
        ๓.  เอื้อเฟอในพระสงฆ   คือเคารพเอื้อเฟอ   ฯลฯ    เลื่อมใสใน 
พระสงฆ   คือภิกษุ   (สามเณร)    ทั้งท่ีเปนอริยสงฆ   ทั้งท่ีเปนสมมติสงฆ 
(ดูรตนะ  หนา ๒๑ )  แมกาสาวพัสตร  คือผายอมนํ้าฝาดที่พระสงฆนุงหม 
อันเปนดุจธงชัยในพระพุทธศาสนา   ก็ตองใหความเคารพ.   ไมแสดงกิริยา 
อาการลอเลนดูถูกดูหม่ินพระสงฆ    ซึ่งเปนผูสอนพระธรรมรักษาพระธรรม 
นําพระศาสนาสืบตอมาไมขาดสาย.    ต้ังใจกราบไหว   และปฏิบัติตาม 
คําสอนของพระสงฆ    ซึ่งเปนผูแทนพระพุทธเจา. 
        ๔.  เอื้อเฟอในความศึกษา     คือเคารพเอ้ือเฟอในความศึกษา 
ต้ังใจศึกษาหาความรูความเขาใจความชํานาญ   ในส่ิงท่ีควรรู   ทั้งคดีโลก 
ทั้งคดีธรรม. 
        สิ่งท่ีควรศึกษาหาความรูในทางโลก     ไดแกศิลปวิชาสาขาตาง ๆ 
ซึ่งเปนทางใหดํารงชีพอยูโดยผาสุกในโลก. 
        สิ่งท่ีควรศึกษาหาความรูในทางธรรม    ไดแกไตรสิกขา   คือ  ศีล 
สมาธิ  และปญญา   ซึ่งเปนสิ่งท่ีชวยสนับสนุนใหดํารงชีวิตอยูโดยความสงบ 
รมเย็น   ไมมีความเดือดรอน. 
        ฉะน้ัน   ควรเคารพเอ้ือเฟอในความศึกษาทั้ง  ๒  ฝาย   ไมเบ่ือหนาย 
ไมดูหม่ิน,   ควรปลูกฉันทะ   วิริยะ   จิตตะ   วิมังสา   ลงในความศึกษา   ทํา  
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ความศึกษาใหบริบูรณยิ่ง ๆ ข้ึน.  
        ๕.  ความเอื้อเฟอในความไมประมาท         คือเคารพเอื้อเฟอใน 
ความไมประมาทในที่ ๔  สถาน   (ดูหมวด  ๔)   โดยใจความก็คือ  มี 
สติควบคุมกาย   วาจา   จิต   ในกาลทําพูดคิดอยาใหผิดสม่ําเสมอ  ไมพลั้ง 
เผลอ   ในทีทุ่กสถาน   ในกาลทุกเม่ือ. 
        ๖.   ความเอื้อเฟอในปฏิสันถารคือตอนรับปราศรัย   คือความ 
เคารพเอ้ือเฟอในปฏิสันถาร   ๒  อยาง   คือ:- 
                ก.   อามิสปฏิสนัถาร    ตอนรับแขกดวยวัตถุสิ่งของ  เชน  ที่นั่ง 
ที่พัก   ขาว     น้ํา    เปนตน. 
                ข.   ธรรมปฏิสนัถาร   ตอนรับแขก      ดวยการกลาวเชื้อเชิญ 
สนทนาปราศรัยดวยไมตรีจิต    และจัดแจงอามิสใหพอสมควรแกฐานะของ 
แขก   ตามสมควรแกฐานะของตน. 
        ปฏิสันถารท้ัง  ๒  อยางนี้    เปนสิ่งจําเปน    ใคร ๆ   ไมควรปลอยปละ 
ละเลยเปนอันขาด    ตนจะอยูในฐานะภาวะใดก็ตาม   เมื่อมีแขกมาถึงท่ีอยู 
ก็ตองเคารพเอ้ือเฟอ    ตอนรับปราศรัยตามควรแกฐานะ    แมเขาเปนโจร 
ผูรายก็ควรตอนรับตามสมควร   เชนระวังตัว   ระวังคําพูด   ถารูจักใชคําพูด 
ใหเหมาะเจาะ    และไมแสดงกิริยาดูถูกดูหม่ินเขา    เขาอาจกลับใจไมทํา 
อันตราย   และยังคอยปองกันอันตรายใหดวย.   สําหรับแขกท่ีมาดวยความ 
หวังดี   เมื่อมาถึงไดรับการปฏิสันถารอันดี   เขาก็ยอมมีความยินดี    มีจิต 
เปนไมตรีทวีความสนิทสนมยิ่ง ๆ ข้ึน   แตตรงกันขาม   ถาไมไดปฏิสัน- 
ถารอันดี   หรือไดรับปฏสิันถารที่ไมดีถึงกับดูดถกูดูหม่ิน  เขาก็ยอมจะโกรธ 
แคน   อาฆาตพยาบาทก็ได.   ฉะน้ันทุกคนควรเคารพเอ้ือเฟอในปฏิสันถาร.  
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                              อธิบายชื่อหมวดธรรม   
           คารวะ   บุคคลควรทําในบุคคลในธรรมและในวัตถุ     อันเปนครุฎ- 
ฐานีย    คือเปนที่ต้ังแหงความเคารพทั่วไป   แตเมื่อประมวลเขาตาามพระ 
บาลี    อันมาในฉักกานิบาต   อังคุตตรนิกาย    ก็มเีพียง  ๖  อยาง 
คารวะ  ๖  อยาง. 
        ตัวอยาง   เชน   มารดาบิดา   ครอูาจารยเปนตนตลอดไป   ถึงพระ- 
มหากษัตริย     ลวนแตเปนครุฏฐานียบุคคล    แมในพระบาลีนี้มิไดระบุไว 
โดยตรง     แตก็สงเคราะหเขาในธัมมคารวตา    ความเคารพเอ้ือเฟอใน 
พระธรรม   คือคําสอนของพระพุทธเจา  ๆ  ไดทรงสอนเรื่องความเคารพ 
นับถือบูชา   ซึ่งบุคคลท่ีควรเคารพบูชาไวในมงคลสูตร    และในสิงคาลก- 
สูตร   ก็ทรงสอนไวโดยละเอียดแลว     แตเมื่อกลาวโดยยอก็รวมเขาใน 
เคารพพระธรรม   อันนับเนื่องในคารวะ  ๖  ประการน้ี. 
        คําสรุปทายวา   ภิกษุควรทําคารวะ   ๖  ประการ ี้    หมายความวา  ผู 
เห็นภัยในวัฏฏสงสารควรทําคารวะในฐานะ  ๖  อยางนี้   เมื่อสามารถทําได 
แมเพียงอยางใดอยางหน่ึง      ถาทําไดดีก็ยอมเกี่ยวโยงถึงอยางอ่ืนดวย   ก ็
ยอมไมเสื่อมจากพระศาสนาและคุณธรรมท่ีจะพึงได   ทานวาเปนผูใกลตอ 
พระนิพพานโดยแทแล. 
                                  คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ทําอยางไรจึงชื่อวา   เคารพเอ้ือเฟอในพระพุทธ    พระธรรม 
               พระสงฆ  ? 
        ๒.   เคารพในความศึกษา   คือทําอยางไร  ?  
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        ๓.  ความไมประมาทสําคัญ   หรอืมีคุณอยางไร    ทานจึงสอนให  
              เคารพ  ? 
        ๔.  ปฏสิันถารมีกี่อยาง  ?   อยางไหนสําคัญกวา  ?   อธิบาย. 
        ๕.  บุคคลธรรมและวัตถุที่ควรทําความเคารพเอ้ือเฟอ     มีเพียง  ๖ 
               อยางเทาน้ันหรือ ?   เหตุใดจึงทรงแสดงวาคารวะมี  ๖ อยาง  ? 
        ๖.  ความเคารพเอ้ือเฟอ      มีผลดีอยางไร   พระจึงทรงสอนใหทํา  ? 
                                                         
                                        ตนเอย      ตนชมพู 
                                แผกิง่ชู      พวงชอ     ลออสม 
                                มีใบดก     รมรื่น    นาชื่นชม 
                                ตองสายลม   หลบพริ้ว    ลอยลิ่วตาม. 
                                        เหมือนอยางคน    ผูดี    มีคารวะ 
                                ลดมานะ     เจียมตน    มีคนขาม 
                                จิตออนนอม    ถอมตน   ผอนปรนตาม 
                                สงางาม     นาเคารพ      นอบนบ    เอย. 
                                                                                ศรี  ฯ   นคร.  
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                            สาราณิยธรรม  ๖  อยาง   
        ธรรมเปนที่ต้ังแหงความใหระลกึถึง    เรียกสาราณิยธรรม    ม ี ๖ 
อยาง  คือ:- 
        ๑.   เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา   ในเพื่อนภิกษุสามเณร 
ทั้งตอหนาและลับหลัง   คือชวยขวนขวายกิจธุระของเพ่ือนกัน    ดวยการ 
มีพยาบาลภิกษุไขเปนตน   ดวยจิตเมตตา. 
        ๒.  เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา  ฯลฯ         ดวยวาจา 
เชนกลาวสั่งสอนเปนตน 
        ๓.  เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา   ฯลฯ    คือคิดแตสิ่ง 
ที่เปนประโยชนแกเพ่ือนกัน. 
        ๔.  แบงปนลาภท่ีตนไดมาแลวโดยชอบธรรม     ใหแกเพ่ือนภิกษุ 
สามเณร   ไมหวงไวบริโภคจําเพาะผูเดียว. 
        ๕.  รกัษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ   ไมทํา 
ตนใหเปนที่รังเกียจของผูอ่ืน. 
        ๖.  มีความเห็นวารวมกันกับภิกษุสามเณรอ่ืน  ๆ  ไมวิวาทกับใคร ๆ 
เพราะมีความเห็นผิดกัน. 
        ธรรม  ๖   อยางนี้   ทําผูประพฤติใหเปนที่รักเคารพของผูอ่ืน    เปน 
ไปเพ่ือความสงเคราะหกันและกัน     เปนไปเพ่ือความไมวิวาทกันและกัน 
เปนไปเพ่ือความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
                                                                                        องฺ.   ฉกฺก.   ๒๒/๓๒๒  
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                                       อธิบายศัพท  
คําวา    เขาไปต้ังกายกรรม       หมายความวา   ปฏิบัติตอกันดวยกาย. 
คําวา    เขาไปต้ังวจีกรรม       หมายความวา      ปฏิบัติตอกันดวยวาจา. 
คําวา     เขาไปต้ังมโนกรรม     หมายความวา    ปฏิบัติตอกันดวยใจ. 
คําวา     ประกอบดวยเมตตา     หมายความวา     ประกอบดวยความรักกัน. 
ฉันมิตร   ต้ังความหวังยินดีเพ่ือท่ีจะใหเกิดความสุขอยางเดียว. 
        คําวา   ภิกษุสามเณร   ในสาราณิยธรรมน้ี   มีความหมายทั่วไปถึง 
คฤหัสถดวย   เพราะแมคฤหัสถก็ตองปฏิบัติธรรมท้ัง ๖  ขอน้ีดวยเหมือนกัน. 
        คําวา  ทั้งตอหนาและลับหลัง   หมายความวา   ปฏิบัติใหเหมือนกัน 
ทั้งตอหนาและลับหลัง  มิใชทําดีแตตอหนา   ครั้นลับหลังต้ังนินทา    อันเปน 
อาการของมิตรหัวประจบ  แตทรงสอนใหทําดี  พูดดี  คิดดีตอกัน  ทั้งใน 
ที่ตอหนา   ทั้งในท่ีลับหลงั     เสมอไป   ดวยจิตเมตตา. 
        คําวา    ลาภ    ไดแกปจจัย  ๔  คืออาหาร   เครื่องนุงหม   ที่อยู   ยา 
แกไขตาง  ๆ  ตลอดถึงเคร่ืองใชสอยตาง ๆ   ตามควรแกภาวะฐานะของ 
แตละบุคคล. 
        คําวา   ลาภที่ไดมาโดยชอบธรรม   คือ  ปจจัย  ๔    และเครื่องใช 
สอยที่ไดมาดวยวิธีที่สุจริต   ไมผิดกฎหมาย   ไมผิดศีลธรรม. 
        คําวา    แบงปนลาภ   คือ  มีจิตเอ้ือเฟอเผ่ือแผ   เฉลี่ยลาภ   ดังกลาว 
ใหผูอ่ืนบริโภคใชสอย    ตามสวนท่ีควรจะแบงปนกันได    เพ่ือเปนเครื่อง 
ผูกไมตรีกันไว   ตามพระบาลีวา    ทท    มิตฺตานิ    คนฺถติ     ผูใหยอมผูกมิตร 
ไวได.  
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        คําวา    รักษาศีลบรสิุทธิ์   คือรักษาศีล   ๒๒๗   ศีล  ๑๐  ศีล  ๘   ศลี  
๕  และกิริยามารยาท   ใหบริสุทธิ์ตามควรแกเพศบรรพชิต    หรือคฤหัสถ 
ปฏิบัติใหเรียบรอยเหมือน ๆ   กับเพ่ือนท่ีอยูในหมูเดียวกัน    ใหเปนสีล- 
สามัญญตา   ความเปนผูเสมอกันโดยศีล    ไมปลอยปละหลวมและไม 
เครงตึงเกินไป     ต้ังใจปฏิบัติใหเปนมัชฌิมา    พอดีพองามตามกาลสมัย 
ศีลอยาใหช้ํา    ธรรมอยาใหเสีย. 
        คําวา    ไมทําตนใหเปนที่รังเกียจของผูอื่น  คือ รักษาศีลใหบริสุทธิ์ 
ไดแกควบคุมความประพฤติของตนใหสะอาดดวยศีลแลว   กย็อมไมเปน 
ที่รังเกียจของใคร  ๆ   เพราะศีลนั่นเอง   มีกลิ่นหอมชื่นใจ   ใคร ๆ  ก็ชอบ 
คนมีศีลบริสทุธิ์   ยอมเปนที่รักชอบของเพ่ือน  ๆ  ไมมีใครรังเกียจ   แตถามี 
ศีลไมบริสุทธิ์    เพ่ือน  ๆ  กร็ังเกียจ. 
        คําวา  มคีวามเห็นรวมกัน   หมายความวา    มคีวามเห็นรวมเฉพาะ 
ที่ถูก   ที่ผิดไมรวม   ความเห็นที่ถูกน่ันคือถูกตามทํานองคลองธรรม  สามารถ 
นําบุคคลใหพนจากทุกข   บรรลุความสุข   ตามควรแกภาวะ   หมูคณะที่จะ 
ต้ังอยูไดโดยสวัสดีมั่นคงตลอดกาล   ทุกคนตองมีความเห็นถูกรวมกันเปน 
ทิฏฐิสามัญญตา   มีความเสมอกันดวยทิฏฐิ.   ไมมีทิฏฐิขัดแยงไปในทางผิด 
จนเปนเหตุทะเลาะวิวาทกัน   แตกความสามัคคีกัน   ซึ่งมีแตความพินาศ 
เสียหายถายเดียว. 
                                อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมเหลาน้ี    แตละอยาง  ๆ  ชื่อวา    สาราณิยธรรม   แปลวา  ธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกัน.   ชือ่วา      ปยกรณธรรม   ธรรมเครื่อง  
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ทําความรักกัน,    ชื่อวา   ครุกรณธรรม     ธรรมเครื่องทําใหเคารพกัน.  
เปนไปเพ่ือสงเคราะหชวยเหลือกัน    เพ่ือไมทะเลาะวิวาทโตเถียงกัน   เพ่ือ 
ความพรอมเพรียงเปนอันเดียวกัน. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   คําวา   เขาไปต้ังกายกรรม  -  วจีกรรม - มโนกรรม     ประกอบดวย 
               เมตตา   หมายความวาอยางไร  ? 
        ๒.   คําวา    แบงปนลาภที่ไดมาโดยชอบธรรม   มีอธิบายอยางไร  ? 
        ๓.   ผูทีอ่ยูรวมในหมูเดียวกันจะตองทําอยางไร    เพ่ือนจึงจะไมรังเกียจ  ? 
        ๔.   คนท่ีอยูรวมหมูเดียวกันจะตองมีความเห็นรวมกันเสมอไปหรือ  เพราะ 
               เหตุไร  ? 
        ๕.    โบราณวา   " อยูใหเขาสบายใจ   ไปใหเขาคิดถึง "  ดังน้ี  จะตองปฏิบัติ 
                 อยางไรจึงจะใหสมกับที่โบราณทานวาไว  ? 
                                                 
                                        อันสารา - ณิยธรรม    นี่ล้าํเลิศ 
                                กอใหเกิด    ความรัก     สมัครสมาน 
                                ไมทะเลาะ    วิวาทกัน    ประจันบาน 
                                มีแตการ    สงเคราะห    เหมาะเหลือเกิน. 
                                ทํา,  พูด,  คิด,   เมตตา   มาประกอบ 
                                ไดลาภมอบ    แบงปน   เพ่ือนสรรเสริญ 
                                ศีล,   ความเห็น    สะอาด    ไมขาดเกิน 
                                เครื่องเจริญ    สามัคคี    ทวีคุณ. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                อายตนะภายใน  ๖    
           ตา    หู   จมกู   ลิน้    กาย    ใจ.    อินทรีย  ๖   ก็เรียก. 
                                                                        ม.  ม.  ๑๒/๙๖   อภิ.   วิกงฺค.  ๓๕/๘๕ 
                                       อธิบายศัพท  
        ๑.   ตา   ไดแกจักษุประสาท    อันสามารถรับรูที่ผายมากระทบ. 
         ๒.  หู    ไดแกโสตประสาท     อันสามารถรับรูเสียงที่ผานมากระทบ. 
        ๓.  จมกู  ไดแกฆานประสาท   อันสามารถรับรูกลิ่นที่ผานมากระทบ. 
        ๔.   ลิ้น    ไดแกชิวหสประสาท   อันสามารถรับรูรสที่ผานมากระทบ. 
        ๕.   กาย   ไดแกกายประสาท    อันสามารถรับรูสิ่งที่มากระทบถูกตอง. 
        ๖.   ใจ   ไดแกมโนธาตุ         อันสามารถรับรูเรื่องตาง ๆ   มีเรื่องรูป 
               เปนตนได. 
                                     อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ทั้ง ๖   นี้  ชื่อวา    อายตนะภายใน  ๖  เพราะเปนเครื่องตอหรือ 
เปนบอเกิด   คือเปนเครื่องตกับอายตนะภายนอก  ๖   เชนตาสําหรับตอ 
กับรูป,   หูสําหรับตอกับเสียงเปนตน.   หรือตาเปนบอเกิดปรากฏแหงรูป, 
หูเปนบอเกิดปรากฏแหงเสียงเปนตน. 
        อีกอยางหนึ่ง   ทั้ง ๖  นี ้   เรียกชือ่วา   อินทรยี  ๖    เพราะเปนใหญ 
ในกิจของตน   คือตาเปนใหญในกิจคือการเห็นรูป   หูเปนใหญในกิจคือ 
การฟงเสียง    จมูกเปนใหญในกิจคือการรับสัมผัส    ลิ้นเปนใหญในกิจคือ 
การลิ้มรส    การเปนใหญในกิจคือการรับสัมผัส    ใจเปนใหญในกิจคือรับรู 
เรื่อง.   จะสับเปลี่ยนกันไมไดเลย   เชนจะใชตาฟงเสียง   หรือใชหูดูรูป 
ไมได.  
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        และทั้ง  ๖   นี้   ยังมีชื่อเรียกวา    ทวาร  ๖   เพราะเปนประตูแหง  
อารมณ  ๖,   คืออารมณมีรูปารมณ   (อารมณคือรูป)   เปนตน   เขามา 
ภายในบุคคล    ก็ตองผานเขามาทางจักษุทวาร   ประตูคือตา   เปนตน. 
        อน่ึง   ที่เรียกวา   อายตนะภายใน   เพราะทั้ง  ๖  นี้เปนของเนื่องอยู 
ในรางกาย   คือในตัว. 
                             อายตนะภายนอก  ๖  
        รูป   เสียง   กลิ่น   รส    โผฏฐัพพะ   คืออารมณที่มาถูกตองกาย, 
ธรรม   คืออารมณเกิดกับใจ.   อารมณ   ๖  ก็เรียก. 
                                                                ม.  อุป.  ๑๔/๔๐๑.     อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๘๕ 
                                   อธิบายศัพท 
        ๑.  รูป   ไดแกสิ่งท่ีผานมากระทบจักษุประสาท   (ประสาทตา) 
        ๒.  เสียง    ไดแกสิ่งท่ีผานมากระทบโสตประสาท   (ประสาทหู) 
        ๓.  กลิน่    ไดแกสิ่งท่ีผานมากระทบฆานประสาท   (ประสาทจมูก) 
        ๔.  รส    ไดแกสิ่งท่ีผานมากระทบชิวหาประสาท   (ประสาทลิ้น) 
        ๕.  โผฏฐัพพะ   ไดแกสิ่งท่ีผานมากระทบกายประสาท    (ประสาท 
              กาย) 
        ๖.   ธรรม   ไดแกเรือ่งที่เกิดกับมนะ   (ใจ)   หรือประสบกับใจ. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
           ทั้ง  ๖  นี ้ ชื่อวา   อายตนะภายนอก   ๖    เพราะเปนเครื่องตอกับ 
อายตนะภายใน   ๖   เชนรูปตอกับตา   เปนตน.   และเพราะรูปเปนตนนี้ 
เปนของอยูนอกจากรางกายออกไป   จึงชื่อวา   อายตนะภายนอก.  
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        อีกอยางหนึ่งท้ัง  ๖   มีรูปเปนตนนี้   เรียกชื่อวา   อารมณ  
เพราะเปนที่หนวงเหนี่ยวของจิต   หรอืเปนที่ยินดีของตาเปนตน   มีชื่อเรียก 
ดังน้ี :- 
        ๑.  รูปารมณ   สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต   คือ  รูป   เปนที่ยนิดีของตา 
เขามาทางประตูคือตาา. 
        ๒.  สัททารมณ   สิ่งเปนที่หนวงเหนี่ยวจิต   คือ  เสียง    เปนที่ยินดี 
ของหู   เขามาทางประตูคือหู. 
        ๓.   คันธารมณ   สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต   คือ  กลิ่น   เปนที่ยินดี 
ของจมูก   เขามาทางประตูคือลิ้น. 
        ๔.   รสารมณ   สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต   คือ  รส   เปนที่ยินดีของ 
ลิ้น  เขามาทางประตูคือลิ้น. 
        ๕.   โผฐัพพารมณ   สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต  คือ   สิ่งถกูกาย   เปน 
ที่ยินดีของกาย   เขามาทางประตูคือกาย. 
        ๖.   ธรรมารมณ   สิง่เปนที่หนวงเหน่ียวจิต  คือ   เรื่อง   เปนที่ยินดี 
ของใจ   เขามาทางประตูคือใจ. 
        หมายเหตุ : คําวา   อารมณ   ตามความเขาใจของคนไทยมุงถึง   ใจ 
เชนเรียกคนท่ีกําลังโกรธวา   คนอารมณเสีย    หมายถึงใจถูกความโกรธ 
ครอบงํา,   เรียกคนท่ีมีเมตตา   มีความราเริงวา   คนอารมณดี   หมายถึงใจ 
ที่ไมโกรธ.   ฉะน้ัน    นักศึกษาธรรมควรรูจักอารมณใหถูกตอง. 
                                    วิญญาณ  ๖  
        อาศัยรปูกระทบตา   เกิดความรูข้ึน    เรียกจกัขุวิญญาณ  
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        อาศัยเสียงกระทบหู   เกิดความรูข้ึน   เรียกโสตวิญญาณ  
        อาศัยกลิ่นกระทบจมูก   เกิดความรูข้ึน   เรียกฆานวิญญาณ 
        อาศัยรสกระทบลิ้น   เกิดความรูข้ึน   เรียกชิวหาวิญญาณ 
        อาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย    เกิดความรูข้ึน   เรียกวากายวิญญาณ 
        อาศัยธรรมเกิดกับใจ   เกิดความรูข้ึน   เรียกมโนวิญญาณ. 
                                                        ที.่   มหา.       ๑๐/๓๔๔.  อภิ.  วิภง.ค.  ๓๕/๘๕  
                                        อธิบายศัพท  
        เพราะอาศัย  ๒  สิ่ง  คือ  อายตนะภายใน  ๑   อายตนะ   ภายนอก ๑ 
กระทบกัน,   หรือทวาร  ๑  อารมณ  ๑  ประจวบกัน    จึงเกิดวิญญาณ  คือ 
ความรูข้ึน,  ความรูที่เกิดข้ึนนั้น   มชีือ่เรียกไปตามชื่อของอายตนะภายใน 
เชน   จักขุวญิญาณ   แปลวา    ความรูทางตาเปนตน.    วิญญาณท้ัง  ๖ นี ้
รวมเขาเปนกองหนึ่ง   เรียกวา   วิญญาณขันธ   ซึ่งอธิบายแลวในขันธ  ๕. 
                                             สัมผัส  ๖  
        อายตนะภายในมีตาเปนตน   อายตนะภายนอกมีรูปเปนตน   วิญญาณ 
มีจักขุวิญญาณเปนตน   กระทบกัน    เรียกสัมผัส  มีชื่อตามอายตนะภายใน    
เปน  ๖  คือ:-   จักขุสมัผัส      โสตสัมผัส      ฆานสมัผัส      ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส   มโนสัมผัส. 
                                                                 ที่.   มหา.  ๑๐/๓๔๔.   ส. นิ.  ๑๖/๔ 
                                        อธิบายศัพทและชื่อหมวดธรรม 
        เพราะอาศัย  ๓  สิ่ง  คือ   อายตนะภายใน  ๑   อาตนะภายนอก  ๑ 
วิยญาณ  ๑   ประชุมกันเขา  จึงเรียกวา   สมัผัส   แปลวา   กระทบพรอม.  
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สัมผัสมี  ๖   อยาง   เรียกชื่อตามอายตะนะภายใจ  คือ   จักขุสัมผัส   กระทบ  
พรอมทางตา,   โสตสัมผัส  กระทบพรอมทางหู,   ฆานสัมผัส    กระทบ 
พรอมทางจมูก,      ชิวหาสัมผัส    กระทบพรอมทางลิ้น    กายสัมผัส 
กระทบพรอมทางกาย,    มโนสัมผัส    กระทบพรอมทางใจ. 
                                     เวทนา  ๖  
        สัมผัสนั้นเปนปจจัยใหเกิดเวทนา   เปนสุขบาง   ทุกขบาง   ไมทุกข 
บางไมสุขบาง   มชีื่อตามอายตนะภายในเปน  ๖  คือ:- 
        จักขุสัมผัสสชาเวทนา   โสตสัมผัสสชาเวทนา   ฆานสัมผัสสชา- 
เวทนา   ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา   มโนสัมผัสส- 
ชาเวทนา. 
                                                                        ที.่   มหา.   ๑๐/๓๔๔   ส.   น.ิ  ๑๖/๔ 
                         อธิบายศัพทและชื่อหมวดธรรม  
        เพราะอาศัย  ๔  สิ่ง  คือ   อาตนะภายใน  ๑   อายตนะภายนอก  ๑ 
วิญญาณ  ๑  สัมผัส  ๑  ประชุมกันเขาเปนปจจัยคือเหตุใหเกิดเวทนา. 
        เวทนา   แปลวา  ความเสวย   คือความรูสึกตามปจจัย   ถาปจจัยดี 
ก็เปนสุขเวทนา  รูสึกเปนสุขสบาย,   ถาปจจัยไมดี   ก็เปนทุกขเวทนา   รูสึก 
เปนทุกขไมสบาย,    ถาปจจัยไมดีไมชั่ว   ก็เปนอทุกขมสขุเวทนา   รูสึกไม 
ทุกขไมสุขคือเฉย  ๆ       มีชื่อเรียกตามอายตนะภายในเปน  ๖  คือ:- 
        ๑.   จักขุสัมผัสสชาเวทนา   แปลวา   ความรูสึกอันเกิดเพราะความ 
กระทบพรอมทางตา 
        ๒.  โสตสัมปสสชาเวทนา   แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความ 
กระทบพรอมทางหู  
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        ๓.  ฆานสัมผัสสชาเวทนา   แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความ  
กระทบพรอมทางจมูก 
        ๔.  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  แปลวา   ความรูสึกอันเกิดเพราะความ 
กระทบพรอมทางลิ้น 
        ๕.   กายสัมผัสสชาเวทนา   แปลวา   ความรูสึกอันเกิดเพราะความ 
กระทบพรอมทางกาย 
        ๖.  มโนสัมผัสสชาเวทนา   แปลวา   ความรูสึกอันเกิดเพราะความ 
กระทบพรอมทางใจ. 
        เวทนาท้ัง  ๖  นี ้  รวมเขาเปนกองหนึ่ง  เรียกวา   เวทนาขันธ   ซึ่ง 
อธิบายแลวในขันธ  ๕. 
                                     คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อะไรท่ีมีชื่อเรียกตอไปนี้:- 
                ก.   อายตนะภายใจ   ๖ -  อินทรีย  ๖ - ทวาร  ๖ 
                ข.   อายตนะภายนอก  ๖ - อารมณ  ๖ 
        ๒.  วิญญาณ  ๖  สัมผัส  ๖  เวทนา  ๖   เกิดข้ึนเพราะอาศัยอะไร  ? 
        ๓.  ควันไฟเขาตารูสัมผัส   และรูสึกแสบตา   จัดเปนอายตนะภายใจ 
                -  อายตนะภายนอก - วิญญาณ - สัมผัส - เวทนาอะไร  ?  ตอบ 
                ใหตลอดสาย. 
        ๔.  ไดยินเสียงสรรเสริญจัดเปนอะไร   ตอบใหตลอดถึงเวทนา  ? 
        ๕.   เปนโรคไซนัสทั้งเจ็บทั้งเหม็นจัดเปนอะไร   ในจําพวกวิญญาณ  ๖ 
                สมัผัส  ๖  เวทนา  ๖ ? 
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                                       ธาตุ  ๖   
           ๑.   ปฐวีธาตุ    คือ  ธาตุดิน 
           ๒.  อาโปธาตุ   คือ  ธาตุน้ํา 
           ๓.  เตโชธาตุ    คือ  ธาตุไฟ 
           ๔.  วาโยธาตุ   คือ  ธาตุลม 
           ๕.  อากาสธาตุ   คือ   ชองวางมีในกาย 
           ๖.  วญิญาณธาตุ  คือ  ความรูอะไรได. 
                                                                ม. อุป.  ๑๔/๑๒๕.   อภิ.  วิภงฺค.   ๓๕/๑๐๑ 
                                      อธิบายศัพท 
        ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ    และวาโยธาตุ   ไดอธิบายแลวใน 
หมวด  ๔. 
        อากาสธาตุ คือ  ชองวางมีในรางกาย   ไดแก   ชองปาก   ชองจมูก 
ชองหู   เปนตน   ซึ่งเปนสวนท่ีเนื้อและเลือดไมติดกัน  อากาสธาตุขังอยูเต็ม 
ในชองวางของรางกายทุกสวน.   เหมือนภายในกระบอกกรองนํ้า   มีอากาส- 
ธาตุขังอยูเต็ม   ถาเอาน้ิวปดรูขางบนแลวจุมปากกระบอกลงในนํ้า   แมกด 
ลง  น้ําเขาไมได   แตพอยกน้ิวมือเปดรูขางบนข้ึน   อากาศก็จะออกทางรูนั้น 
และน้ําก็จะเขาทางปากกระบอกกรองไดทันที       อากาศธาตุนี้จัดเปนรูป 
ละเอียดมองไมเห็น  แตรูไดดวยสัมผัสทางกาย   เชนอากาสธาตุในกระบอก 
กรอง    พอเอาปากจุมกดลงในน้ํา     อากาศก็หนีออกทางรูขางบนพุงออก 
สัมผัสกับนิ้วมือ    ที่ปดรขูางบนน้ันแลวเผยอข้ึนเล็กนอย. 
        อากาสธาตุ   กับ   วาโยธาตุ   มีลกัษณะคลายกันมาก   ตางกันเปนรูป 
ละเอียดมองไมเห็นดวย.   แตมีลักษณะตางกัน  คือ   วาโยธาตุ   มีลักษณะ  
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ไหวพัดไป - มาตามธรรมชาติ   และจัดเขาในจําพวกมหาภูตรปู.   สวน  
อากาสธาตุ  มีลักษณะสงบน่ิงเฉยอยูในชองวาง    จะเคลื่อนไหวไดตอเมื่อ 
มีเหตุอ่ืนมากระตุน   และจัดเขาในจําพวกอุปาทายรูป  คือรูปยอยท่ีเขาอาศัย 
อยูในมหาภูตรูปคือรูปใหญ. 
        วิญญาณธาตุ  คือ   ความรูอะไรได   ไดแก   ธาตุรูซึ่งเกิดข้ึนจากความ 
ประชุมพรอมแหงธาตุ  ๔   คือ   ดิน   น้ํา    ไฟ    ลม    ของมารดา   บิดา 
ประสมกันแลว  (สัมภวธาตุ  หรือ   สเปอรมาโตซัว   คลานเขาสูไขของ 
มารดา)    เปนปฐมเหตุฝายรูปธรรม,   ทันใดนั้นปฐมปฏิสนธิวญิญาณหรือ 
ปฏิสนธิจิตอันประกอบดวยนาม  ๔  คือ  อวิชชา    ตัณหา  อุปาทาน   กรรม 
อันเปนฝายนามธรรมเขายึดครองรูปธรรมจนท่ัว. 
        เมื่อรูปธรรมคือ  ดนิ   น้ํา   ไฟ   ลม   อากาศ   อันเปนฝายที่เปน 
อวิญญาณธาตุ   ธาตุที่ไมรู   เจริญข้ึน   และพรอมกันนั้นนามธรรมอันเปนฝาย 
วิญญาณธาตุ   ธาตุรู  เขาผสมก็เจริญตามกัน    ก็เถิดมีชองทางใหวิญญาณธาตุ 
ออก - เขา   ๖  ทาง  เรียกวา    ทวาร  ๖    มีจักษุทวารเปนตน. 
เมื่อวิญญาณธาตุออก - เขาทาง   จักษุ   เรียกจักขุวิญญาณธาตุ 
           "                 "            "        โสตะ เรียก    โสตวิยญาณธาตุ 
           "                 "            "         ฆานะ เรียก    ฆานวิญญาณธาตุ 
           "                       "            "         ชิวหา  เรียก   ชิวหาวิญญาณธาต                                                  
           "                  "            "         กายะ    เรียก  กายวิญญาณธาตุ 
           "                  "            "         มนะ    เรียก  มโนวิญญาณธาตุ 
วิญญาณธาตุ   ทั้ง  ๖  มีจักขุวิญญาณธาตุเปนตนนี้   ความจริงก็คือปฐมปฏิสนธิ  
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วิญญาณธาตุ   ไดแก  ธาตุรูที่เขาถือปฏิสนธิต้ังแตแรกเกิดนั่นเอง.    แตเมื่อ  
ออกมารูรูปทางจักษุ   (ตา)  ก็เรียกวาจักขุวิญญาณธาตุ   แปลวา   ธาตุรู 
ทางตาเปนตน   เปรียบเสมือนไฟฟาที่อยูในหมอเดียวกันมีหลอด  ๖  หลอด 
และหลอดนั้นมีสีตาง ๆ  กัน  เมื่อเปดสวิตช  ไฟติดที่หลอดสีเขียว   ก็เรียกวา 
ไฟเขียว   เปดสวิตช   ไฟติดที่หลอดสีแดง   ก็เรียกวา    ไฟแดง    เปนตน 
ฉันใด   วิญญาณธาตุฉันน้ัน. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
           ธรรมชาตทั้ง ๖  คือ  ดิน  น้ํา   ไฟ   ลม   อากาศ   วิญญาณ  ชื่อวา 
" ธาตุ "  เพราะทรงไวซึ่งสังสารทุกข   หรือเพราะเปนที่ต้ังอยูแหงสังสาร 
ทุกข   หมายความวา   ความทุกขเพราะ   เกิด  แก  เจ็บ  ตาย    วายเวียน 
ของสัตวโลกนี้   มีเพราะธรรมชาตทั้ง  ๖   นี ้   รวมตัวเขาทรงไว  หรือทุกข 
ดังกลาวต้ังอยูที่ธรรมชาตเหลาน้ี.   ถาธรรมชาตเหลานี้ไมมี  ทกุขก็ไมมีผู 
ทรงไว   และไมมีที่ต้ัง  ก็ยอมดับไมเหลือเศษเลย.   แตทุกขที่ยังมีอยู  ก็เพราะ 
ธรรมชาตเหลาน้ีมีอยู   ฉะนั้น   ธรรมชาตเหลาน้ีจึงชื่อวาธาตุ. 
                                      คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  อะไรเรียกวาอากาสธาตุ  ?   อากาสธาตุ  กบั  วาโยธาตุ  ตางกัน 
                อยางไร  ? 
        ๒.  วิญญาณธาตุ   ไดแกอะไร  ?   เกิดข้ึนไดอยางไร  ? 
        ๓.  ธาตุ  ๖  จัดเปนรูปธรรม   หรอืนามธรรม ?  จัดอยางไร  จัดดู  ?  
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        ๔.  ธาตุ  ๔  ประชุมกันเปนกาย,           ธาตุ  ๖  ประชุมกนัเปนกาย  
              หรอืเปนใจ  ? 
        ๕.  วิญญาณธาตุ    เขา - ออกทางไหน  ?      ถาแยกออกเปน  ๖ 
               เรียกวา   อยางไร  ? 
        ๖.  วิญญาณธาตุ  ๖  กับปฏิสนธวิิญญาณธาตุ   ตางกันหรือเหมือน 
              กันอยางไร  ?    เปรียบเหมือนอะไร   อธิบาย ? 
        ๗.  ธรรมชาตทั้ง  ๖ คือ   ดินเปนตนชื่อวาธาตุ  เพราะอะไร   อธิบาย  ? 
                                                  
                                        ตนเอย      ตนโดน 
                                เงารอบโคน     แผไป   งามไฟศาล 
                                เพราะมีใบ   หนากวาง    กิ่งกางบาน 
                                ผลสุกหวาน   เน้ือหอม   พรอมกล่ินรส. 
                                        อันคนใด   ใจกวาง      สรางกุศล 
                                ยอมเปนคน   โสภา    เกียรติปรากฏ 
                                เจรญิพรอม   ศกัด์ิศรี   ไมมลีด 
                                มีลาภยศ    สรรเสริญสุข   ทกุเมื่อ   เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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                               สัตตกะ  คือหมวด  ๗    
                            อปริหานิยธรรม   ๗  อยาง  
         ธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือม   เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว 
ชื่อวา   อปรหิานิยธรรม   มี  ๗  อยางคือ :- 
        ๑.   หม่ันประชุมกันเนืองนิตย. 
        ๒.  เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม   เมือ่เลิกประชุมก็พรอม 
เพรียงกันเลิก   และพรอมเพรียงชวยกันทํากิจท่ีสงฆจะตองทํา. 
        ๓.  ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมบัญญัติข้ึน   ไมถอนสิง่ท่ีพระองค 
ทรงบัญญัติไวแลว   สมาทานอยูในสิกขาบทตามท่ีพระองคทรงบัญญัติไว. 
        ๔.  ภิกษุเหลาใด   เปนผูใหญ   เปนประธานในสงฆ   เคารพนับถือ 
ภิกษุเหลาน้ัน    เชื่อฟงถอยคําของทาน. 
        ๕.  ไมลุอํานาจแกความอยากท่ีเกิดข้ึน. 
        ๖.  ยินดีในเสนาสนะปา. 
        ๗.  ต้ังใจอยูวา   เพ่ือนภิกษุสามเณร  ซึ่งเปนผูมีศีล    ซึ่งยงัไมมาสู 
อาวาส    ขอใหมา   ที่มาแลว   ขอใหอยูเปนสุข. 
        ธรรม  ๗  อยางนี้   ต้ังอยูในผูใด   ผูนั้นไมมีความเสื่อมเลย   มีแต 
ความเจริญฝายเดียว. 
                                                                        องฺ.   สตฺตก.  ๒๓/๒๑ 
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                                    อธิบายศัพท   
        ๑.   หมัน่ประชุมกันเนืองนิตย  หมายความวา   ธรรมดาคนเราตอง 
อยูรวมกันเปนหมวดเปนหมูเปนคณะ    จะอยูตามลําพังไมได.    หมูคณะ 
จะเจริญอยูได   ก็เพราะอาศัยการติดตอกัน   ไปมาหาสูกัน    มีเหตุการณ 
เปลี่ยนแปลงอยางไร   รูทัว่ถึงกัน   หรอืเม่ือมีกรณียะเรื่องที่จะตองทําเกิดข้ึน 
ผูเปนใหญในหมูจะตองเรียกประชุมปรึกษาหารือกัน   เพ่ือความเจริญและ 
ความพรอมเพรียงของหมู         และผูนอยท่ีนับเนื่องในหมู   ก็ตองหม่ันเขา 
ประชุมตามวาระท่ีถูกเรียกประชุม   จึงจะมีความเจริญและพรอมเพรียงกัน. 
          ๒.  เมือ่ประชุมก็พรอมเพรียงกนัประชุม       เมื่อเลิกประชุมก ็
พรอมเพรียงกันเลิก   หมายความวา    ในการประชมุนั้น   ยอมมีกําหนด 
เวลา   ทุกคนควรตรงตอเวลา   ไมใชวาตางคนตางเขา   หรือตางคนตางออก 
ตามชอบใจ    ซึ่งเปนการเสียระเบียบ      เสียมรรยาท        อาจทําใหเวลา 
เมื่อเขาประชุมแลว         ตองพรอมเพรียงชวยกันทํากิจท่ีสงฆจะตองทํา 
หมายความวา      กิจใดท่ีสงฆคือหมูชน      จะตองทํารวมกันดวยกําลังกาย 
หรือกําลังวาจา   หรือกําลังความคิด   ก็ตองรวมกันทํากิจน้ัน   ชวยกันทํา 
ชวยกันพูด        ชวยกันคิดปรึกษาหารือกัน       ชวยแกไขส่ิงไมดีใหดีข้ึน 
สงเสริมสิ่งท่ีดีใหดียิ่งข้ึน          ทําไดอยางนี้ก็จะมีความเจริญ   มพีระธรรม- 
ภาษิตสรรเสริญวา 
                สพฺเพส       สงฺฆภูตาน          สามคฺคี        วุฑฺฒิสาธิกา. 
        ความพรอมเพรียงของชนทั้งปวงผูเปนหมู   ยังความเจริญใหสําเร็จ  
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อันความพรอมเพรียงนั้น   ยอมยังความเจริญใหสําเร็จหลายอยาง  เชน  
        ก.  กิจใดคนเดียวหรือนอยคนทําไมสําเร็จ       เมื่อพรอมเพรียงกัน 
หลายคนทํากิจน้ัน    ก็ยอมสําเร็จ    เหมือนปลวกตัวเล็กทํารังไดใหญโต. 
        ข.  หมูคณะประเทศชาติขาดความสามัคคี   ไมมีใครยําเกรง    ยอม 
ต้ังอยูไมได   เมื่อพรอมเพรียงกัน   ยอมต้ังอยูได   เหมือนฝูงผ้ึงและมดแดง 
ตัวดล็กนิดรวมกันตอสูมนุษยและชางสารได. 
         ค.  ขนบธรรมเนียมอันเปนวัฒนธรรมของชาติ   หากขาดสามัคคี   ก็ 
ยอมเสื่อมสูญ    เมื่อส้ินวัฒนธรรม    ก็หมายถึงความส้ินชาติ   เมื่อพรอมเพรียง 
กันรักษาไว   วัฒนธรรมกด็ํารงอยูได   ชาติก็ดํารงอยูได. 
        ๓.  ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติขึ้น   หมายความวา 
ศีล   หรือสิกขาบท   ที่ทรงบัญญัติไวสําหรับภิกษุ - สามเณร - อุบาสก 
อุบาสิกา   กน็ับวาพอดี   พองาม    พอแกความปฏิบัติ   เพ่ือขัดเกลากิเลส 
ที่หยาบ ๆ   บาปท่ีหนา  ๆ   ตามสมควรแกเพศบรรพชิตและเพศคฤหัสถอยู 
แลว  ไมจําเปนตองบัญญัติเพ่ิมเติมอีก   เหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักร 
ที่ประกาศใชในสมัยหน่ึง  ๆ   ก็พอสมควรอยูแลว    ใคร  ๆ  ไมควรบัญญัติ 
เพ่ิมเติมตามลําพังตน   เปนกฎหมายเถื่อนข้ึนอีก. 
        ไมถอนสิ่งท่ีพระองคทรงบัญญัติไวแลว   หมายความวา   สิกขาบท 
ทุกขอท่ีทรงบัญญัติไวแลว   ใคร  ๆ   ไมพึงถอน   คือไมตัดออก    ไมยกเลกิ 
แมบางขออาจไมเหมาะแกกาลสถานที่ภูมิประเทศ      ก็มีพระพุทธานุญาต 
พิเศษไวแลว   จึงไมจําเปนตองถอนสิกขาบทใด ๆ  ทั้งสิ้น.    เหมือนกฎหมาย 
ทางระราชอาณาจักร   ใคร ๆ   ไมพึงถอน.   เพราะถาตางคนตางเลิกถอน 
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว    ตามความตองการของตน ๆ    ผลสดุทายก็ไมมี  
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อะไรเหลือเปนหลักไวควบคูหมู     พระศาสนาก็ยอมต้ังอยูไมได   ตอง  
อันตรธานไป   เหมือนกฎหมาย    ถาตางคนตางถอนทีละมาตรา   สอง 
มาตรา    ไมชาก็หมด   ประเทศชาติบานเมืองไมมีกฎหมาย  ก็เหมือนบานเรือน 
ไมมีข่ือไมมีแป   ก็มีแตพินาศ. 
        สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทตามท่ีพระองคทรงบัญญัติไว 
หมายความวา  ตองมีความเคารพในพระวินัยสิกขาบททั้งปวง   ถือสิกขาบท 
เปนสิ่งสําคัญ   สนใจศึกษาใหเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง   ไมแกตัววายังไมรู 
ไมมักงาย    ไมดูหม่ินวาเรื่องเล็ก    พระวินัยมิไดยกเวนโทษผูทําผิดแมไมรู 
เหมือนกฎหมายของบานเมือง     ประชาชนทุกคนตองเคารพ   ตองเขาใจ 
ตองรับรูและปฏิบัติอยาใหผิด   กฎหมายมิไดยกเวนโทษแกผูทําผิดแมไมรู 
เพราะถายกเวนแกผูไมรูแลว   กไ็มมใีครสนใจที่จะรู    มีแตทําผิดกันทั่วไป 
ฉะน้ัน    จึงตองถือเปนเรื่องสําคัญ    ตองศึกษาและปฏิบัติโดยดี. 
        ๔.  ภิกษุเหลาใด        เปนผูใหญเปนประธานในสงฆ          เคารพ 
นับถือภิกษุเหลาน้ัน   เชือ่ฟงถอยคําของทาน    หมายความวา   ตองเคารพ 
ไมฝาฝนตอทาน.    เปนธรรมดาของคนท่ีอยูรวมกัน   เปนหมู   เปนวัด 
เปนบาน    จนถึงเปนประเทศ    ถาไมมีหัวหนา    มีแตคนวางทาเสมอกัน 
ไมมีใครเคารพยําเกรงใคร   ก็มีแตความเส่ือมความยุงยากลําบาก   พระผูม-ี 
พระภาคไดตรัสไววา    ทกฺุโข     สมานสวาโส    การอยูรวมกันคนท่ีเสมอกัน 
(ดวยกิเลส)     นําทุกขมาให    ดังน้ี   เพราะคนมีกิเลสกับคนมีกเิลส   เมื่อเอา 
กิเลสมาใชเปนกําลังตัดกําลังคน    ไมมีใครยอมใคร   ไมมีผูใหญ   ไมมีผูนอย 
ไมมีผูนํา   ไมมีผูตาม   ในท่ีสุดก็หมดกําลังพังพินาศไปดวยกัน     เหมือน 
กองทัพท่ีไมมีแมทัพจะไปสูกับใครได.  
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        เพราะฉะนั้น   ทุกหมู   ทุกคณะ   ทุกประเทศ   จําตองมีหัวหนา  
จะขาดเสียมิได  และผูเปนหัวหนาน้ันตองไมเปนคนพาลเกเร   ไมเปนคนโง 
พระตรัสวา    พาโล   อปริณายโก   คนพาล    หรอืคนโง   ไมควรเปนหัวหนา. 
เพราะหัวหนาเปนคนสําคัญ  หมู   คณะ   วัด  หรือบานเมือง   จะเสื่อม  จะ 
เจริญก็เพราะหัวหนา   คนโงเปนหัวหนาก็พาวัดพาบานใหฉิบหาย   เหมือน 
ขุนโคนําฝูงโคเดินคด    โคในฝูงท้ังหมดก็เดินคดตามกันฉันใด   ในหมูมนุษย 
ก็เชนเดียวกัน    เมื่อหัวหนาประพฤติคดโกงเกเร   ผูที่อยูรวมหมูก็ประพฤติ 
ตาม   ก็มีแตความเสื่อม.    ฉะน้ัน   ผูเปนหัวหนาตองเปนคนดีมีความฉลาด 
สามารถ   องอาจ    กลาหาญ.  เมื่อไดหัวหนาเปนคนดี   ก็เปนหนาท่ีของทุกคน 
ที่อยูรวมหมูคณะ   รวมวัด   รวมบาน    รวมเมือง    ตองเคารพนับถือ   เชื่อฟง 
ถอยคําของทานผูเปนหัวหนา   หมูคณะจึงจะเจริญม่ันคงอยูได,   ไมเสื่อม. 
        ๕.  ไมลุอํานาจแกความอยากที่เกิดขึ้น   หมายความวา        ไมทํา 
ไมพูด    ไมคิดอะไร   ตามอํานาจของความอยาก.      อันธรรมดาปุถุชน 
ทุกคนยังมีตัณหาคือความอยาก   จึงจําเปนที่จะตองระวังตน   คอยขมจิตตน 
อดทนตอความอยาก    ไมปลอยจิตใหตกอยูภายใตอํานาจความอยาก   เมื่อ 
ควบคุมจิตได   ก็ไมทําพูดคิดผิดดวยอํานาจความอยาก   กช็ื่อวาไมลุอํานาจ 
แกความอยาก   ก็มีแตความเจริญ    หากคุมจิตไมอยู   ก็ทําพูดคิดตามอํานาจ 
ความอยาก   ถูกความอยากลากไปในทางผิด    ก็มแีตความเสื่อม   ฉะน้ัน 
ทุกคนตองไมลุอํานาจแกความอยาก   จึงจะมีแตความเจริญ   ไมเสื่อม. 
        ๖.  ยินดีในเสนาสนะปา   หมายความวา   พอใจในท่ีนอนท่ีนั่งอัน 
เงียบสงัดในปา   หรือเหมือนอยูในปา    เชนวัดที่ไมพลุกพลานดวยหมูชน 
หรือกุฎี   ศาลา   เรือนวาง   โคนไมที่เงียบเสียง   ไมมีใคร  ๆ   รบกวน  ก็  
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ควรยินดีพอใจอยูในที่เชนนั้น.   เมื่ออยูในที่สงัดเชนนั้น   ยอมให   กายวิเวก  
สงัดทางกาย   คือไมคลุกคลี    จับกลุมสรวลเสเฮฮา.    เมื่อไดกายวิเวกแลว 
ก็ยอมได    จติตวิเวก         สงัดจิต    คือจิตยอมสงบจากกามและจากอกุศล 
บาปธรรมท้ังหลาย   กลายเปนสมาธิจิตหรือฌานจิต   มีความสุขไมอิงอามิส 
เกิดข้ึน    เปนความสุขท่ีหวานใจยิ่งนัก   และจิตตวิเวกน้ันเปนปจจัยใหได 
อุปธิวิเวก    สงัดอุปธิ   คือหมดจดจากกิเลสอันเปนเหตุทุกขทั้งปวง. 
        คําวา   อุปธิ   แปลวา   เครื่องเขาไปทรง   หมายถึงกิเลสที่เขาไป 
ครอบงําจิต    มีอวิชชา    ตัณหา   อุปทาน  เปนตน. 
           ๗.  ต้ังใจอยูวา   เพ่ือนภิกษุสามเณร   ซึ่งเปนผูมีศีล   ทีย่ังไมมา 
สูอาวาสขอใหมา   ทีม่าแลวขอใหอยูเปนสุข   หมายความวา  ใหมีจิตใจ 
เอ้ือเฟอโอบเอ้ืออารี   ไมหวงที่อยู   ไมกีดกันคนดีมีศีลมีธรรม   ใหต้ังใจ 
ตอนรับผูดีมีศีล  มีสัตย   ใหอยูรวมหมู     รวมวัด   รวมบาน  รวมงานตาม 
ควรแกภาวะ   และใหแผเมตตาตอผูที่มาอยูรวมกันวา   ขอใหอยูเย็นเปนสุข 
อยาอยูรอนนอนทุกขเลย   ทั้งนี้เพ่ือมิใหเกิดความคิดริษยาติดผูที่อยูรวมกัน 
เพราะถาเกิดริษยากันแลว   ก็จะมีแตความเสื่อมความฉิบหาย   ไดในพระ 
ธรรมภาษิตวา   อรติ   โลกนาสิกา   ความริษยา   ทําโลกใหฉิบหาย.    แต 
ตรงกันขาม   ถามีเมตตาตอกัน   ก็ยอมจะคํ้าประกันโลกไวใหเจริญสืบไป 
ไดในพระธรรมภาษิตวา 
                                        โลโกปตฺถมฺภิกา    เมตฺตา 
                                เมตตาเปนเครื่องคํ้าจุนโลก     ดังน้ี 
                                เพราะฉะนั้น    ผูอยูรวมหมูตองมีเมตตา.  
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                             อธิบายชื่อหมวดธรรม   
        ธรรม  ๗  ขอเหลาน้ี  ชื่อวา   อปริหานิยธรรม   แปลวา    ธรรมเปน 
ที่ต้ังของความไมเสื่อม  หรือธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือม   เพราะแต 
ละขอต้ังอยูในผูใด    หรอืผูใดต้ังอยูในธรรมเหลานี้ คือปฏิบัติธรรมเหลาน้ี 
ตลอดกาลเพียงใด   ผูนั้นจะเปนบรรพชิตก็ตาม   จะเปนคฤหัสถก็ตาม   ก็ม ี
แตความเจริญอยางเดียว   ไมมีความเส่ือมเลย   ตลอดกาลเพียงน้ัน. 
                                 คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อปริหานิยธรรม   เปนธรรมสําหรับใคร  ? 
        ๒.  หมู   คณะ   วัด   บาน   ประเทศ   จะเจริญหรือเส่ือมเพราะอะไร  ? 
        ๓.  ประพฤติเชนไร  ชื่อวา   ลุอํานาจแกความอยาก ? 
        ๔.  การอยูในเสนาสนะปาดีอยางไร   พระจึงทรงสอนใหยินดี  ? 
        ๕.  อปริหานิยธรรมขอ ๑  กับขอ ๖   ขัดแยงกันใชไหม  ?  อธิบาย. 
                                                  
                                        ดอกเอย      ดอกพุด 
                                ขาวผองผุด    หอมร่ืน      ชืน่นาสา 
                                ชื่อพุดซอน    สวยสุด    อีกพุดลา 
                                ทั้งพุดนา    พุดตาน   ประธานพุด. 
                                        เหมือนชาติหน่ึง    คนมาก   มีหลากช้ัน 
                                เคารพมั่น   ประธาน   ทานสูงสุด 
                                มิดูหมิ่น    เดชะ    จอมมนุษย 
                                จะสวยสุด    ทั้งชาติ    มิพลาด   เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                    อรยิทรัพย  ๗   
        ทรัพย   คือคุณความดีที่มีในสันดานอยางประเสริฐ   เรียกอริย- 
ทรัพย    มี  ๗  อยางคือ :- 
        ๑.   สัทธา                       เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ. 
        ๒.  สีล                            รักษากาย   วาจา   ใหเรียบรอย. 
        ๓.  หิร ิ                            ความละอายตอบาปทุจริต. 
        ๔.  โอตตัปปะ                 สะดุงกลัวตอบาป. 
        ๕.  พาหุสัจจะ                  ความเปนคนเคยไดยินไดฟงมาก   คือทรงธรรม 
                                                 และรูศลิปวิทยามาก. 
        ๖.   จาคะ                          สละใหปนสิ่งของของตนแกคนท่ีควรใหปน. 
        ๗.   ปญญา               รอบรูสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน. 
        อริยทรพัย  ๗  ประการน้ี   ดีกวาทรัพยภายนอก    มีเงินทอง     เปนตน 
ควรแสวงหาไวใหมีในสันดาน. 
                                                                                                องฺ.   สตฺตก.  ๒๓/๕ 
                                           อธิบายศัพท  
        ๑.   สัทธา    ๒.   สีล    ๕.  พาหุสจัจะ   พึงทราบตามท่ีอธิบายแลวใน 
หมวด  ๕  เรือ่งเวสารัชชกรณธรรม.  (หนา   ๑๓๖) 
        ๓.   หิร ิ    ๔.  โอตตัปปะ   พึงทราบตามที่อธิบายแลวในหมวด  ๒ 
เรื่องธรรมเปนโลกบาล.   (หนา  ๔)  
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        ๖.  จาคะ   สละใหปนสิ่งของของแตแกคนท่ีควรใหปน    ศัพทวา  
จาคะในที่นี้แปลวา   สละใหปนสิ่งของ   หมายเอากิริยาที่สละใหดวยต้ังใจ 
จะบรรเทาความตระหน่ีตามความโลภ   เพ่ือชวยตัวเองใหเปนคนดี.   สวน 
สิ่งของท่ีสละไปนั้นมุงใหเปนสาธารณประโยชน  เชนสรางโรงพยาบาล  ซึง่ 
คนเจ็บปวยควรจะไดรับการรักษาพยาบาล,   สรางโรงเรียน   ซึง่กุลบุตรควร 
จะไดรับการศึกษาเลาเรียน,  บํารุงพระพุทธศาสนา  ซึ่งบุคคลผูเรารอนดวย 
กิเลสควรจะไดเขารับพระธรรมชําระจิตใจใหสะอาดสงบและสวาง  เปนตน. 
        คนท่ีควรใหปน   ไดแก   คนที่ควรไดรับสิ่งของที่เขาสละ   ในที่นี ้
ไดแก   คนเจ็บปวย   คนทีย่ังไมรูหนังสือ   และคนท่ีมีทุกขทางใจดวยอํานาจ 
กิเลส  เปนตน.   แมตนเองก็อยูในฐานะบุคคลท่ีควรไดรับสิ่งที่ตนเองสละ 
เชนเดียวกัน    อันนี้มีธรรมภาษิตวา 
         ธน    จเช    องฺควรสฺส   เหตุ   พึงสละทรัพยเพ่ือรักษาอวัยวะ   เชน 
ในยามเจ็บปวยตองสละทรัพยซื้อยาหาหมอรักษา   จะตระหนี่ทรัพยอยูไมได. 
        องฺค   จเช   ชีวิตรกฺขมาโน    พึงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต   เชน 
ในคราวเจ็บหนักบางอยางซึ่งจําเปนตองตัดอวัยวะท้ิงไปบาง   เพ่ือสงวนชีวิตไว. 
         องฺค   ธน   ชีวิตฺจาป   สพฺพ   จเช    นโร   ธมฺมมนุสฺสรนฺ 
โตเมื่อระลึกถึงความถูกตองและหนาที่อันเหมาะสม   ก็พึงสละท้ังทรัพยอวัยวะ 
ชีวิตหมดส้ินเพ่ือสงวนคุณธรรมไว.    เชนทหาร   และพระมหากษัตริยใน 
ยามรบพุงกับขาศึก    และพระบรมโพธิสัตวในคราวทรงสละโลกิยทรัพย 
เพ่ือไดโลกุตรทรัพย. 
                ๗.  ปญญา         รอบรูสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน 
ปญญา   มีอธิบายบางแลวในหมวด  ๔   เรื่องอธิษฐานธรรม.   (หนา  ๘๘)  
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        ปญญามี  ๒  ประเภท         คือ       โลกิยปญญา  ๑  โลกุตรปญญา  ๑  
ในปญญา  ๒  ประเภทน้ัน   โลกิยปญญา   คือความรอบรูของประชาชน 
ชาวโลกทั่วไป   ยอมปกครองบุคคลใหไดรับผลดีมีความเจริญไมตกตํ่า  แต 
ถาผูใดไมมีปญญา      ก็ยอมไมสามารถปกครองตนใหสวัสดีมีความเจริญอยู 
ในโลกได.   สวนโลกุตรปญญา   คือความรอบรูของอริยบุคคล        ยอม 
หยั่งรูสภาวธรรมตามเปนจริง   คือรูอรยิสัจ  ๔   ตามเปนจริง.     บุคคล 
ปญญาชนิดนี้   ก็สามารถขจัดกิเลสทั้งผองที่ดองอยูในสันดานใหอันตรธาน 
ไปโดยลําดับ     ไดเสวยโลกุตรทรัพยคือวิมุตติอันเปนทรัพยสูงสุด    ไมม ี
อ่ืนยิ่งกวา. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๗   นี ้  เรยีกวา   อริยทรัพย    ทรพัยที่ประเสริฐ    เพราะ 
เปนเครื่องบํารุงจิตใหอบอุน    แมจะตายก็ไมเปลี่ยวใจ     เพราะรูสึกวา 
ไดเตรียมทรัพยสําหรับเดินทางในปรโลกไวพรอมแลว    เชื่อวาคงไมไป 
ทุคติ         มแีตไปสูสุคติฝายเดียว            และสามารถซ้ือหรือแลกเปลี่ยนเอา 
โลกุตรทรัพยได. 
        อริยทรพัย ๗  ประการน้ี   ดีกวาทรัพยภายนอกมีเงินทอง    เปนตน 
เพราะเงินทองเปนตนนั้น       ถามีมาก็ยุงยากในการรักษาปองกันโจรภัย 
เปนตน   แมมีนอยก็ตองคอยระวังภัยบางอยางเหมือนกัน   และเม่ือใชไปก็ 
หมดไปตองหาใหมมาเพ่ิมเติม    หากหาไมทันก็เดือดรอนอีก    บางคนตอง 
เสี่ยงอันตรายเอาชีวิตเขาแลกกับเงินทอง   เปนตน   แตอริยทรพัยยิ่งมีมากย่ิง 
อ่ิมใจ   สบายใจมาก   ไมตองลําบากในการคุมครองปองกันโจรภัย    เปนตน  
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เปนของเฉพาะตัว   ใครแยงชิงไปไมได   แมมีนอยก็สุขใจ    เย็นใจ   ไมตอง  
กลัวภัย   ไมตองกลัวหมด   เพราะยิ่งใชก็ยิ่งเพ่ิมพูนมากข้ึน    ไมตองเสี่ยงภัย 
ในการแสวงหา. 
        เพราะฉะนั้น   ทานจึงแนะนําวา    ควรแสวงหาไวใหมีในสันดาน 
หมายความวา   ทุกคนสมควรแสวงหาอริยทรัพยไวใหมีในตน   คือควร 
ฝกฝนตนใหเปนคนมีศรัทธา  มีศีล  มหีิริ - โอตตัปปะ - พาหุสัจจะ - จาคะและ 
ปญญา    เมือ่ฝกไดก็ชื่อวาเปนผูไมยากจน   ชีวิตยอมมีคุณคามีสาระ   ไมวาง 
เปลาประโยชน. 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ทรพัยภายใจไดแกอะไร  ?   เหตุใดจึงวาดีกวาทรัพยภายนอก  ? 
        ๒.  สัทธา - สีล - หิริ - โอตตัปปะ - พาหุสัจจะ   มีอธิบายอยางไร  ? 
        ๓.   จาคะ   แปลวา   สละสิ่งของเพื่อรักษา    เพ่ือสงเสริม   เพ่ือชําระ 
                มอีธิบายอยางไร  ? 
        ๔.   ปญญามีกี่ประเภท  ?  อธิบาย. 
        ๕.   การแสวงหาทรัพยภายในหรืออริยทรัพยจะแสวงหาอยางไร  ? 
                   เมื่อหาได   จะดีอยางไร  ? 
                                                         
                                อริยทรัพยมีคาล้ํา              เลอโลก 
                        มีอยูจักหมดโศก                        เส่ือมเศรา 
                        สะสมเพ่ิมพูนโภค-                    ทรพัยอื่น   อีกนา 
                        มีแตจะอะคราว                          เชนนี้ควรแสวง. 
                                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                สัปปรุิสธรรม  ๗  อยาง   
        ธรรมของสัตบุรุษ     เรียกวา   สปัปุริสธรรม  ม ี ๗  อยาง  คือ :- 
        ๑.  ธมัมัญุตา     ความเปนผูรูจักเหตุ    เชนรูจักวา    สิง่น้ีเปนเหตุ 
แหงความสุข    สิ่งน้ีเปนเหตุแหงทุกข. 
        ๒.  อัตตถัญุตา   ความเปนผูรักจักผล   เชนรูจักวา   สขุเปนผลแหง 
เหตุอันนี้   ทกุขเปนผลแหงเหตุอันนี้. 
        ๓.   อัตตัญุตา    ความเปนผูรูจักตนวา   เราก็โดยชาติตระกูล 
ยศศักด์ิ    สมบัติ     บริวาร    ความรู   และคุณธรรม   เพียงเทาน้ี  ๆ  แลว 
ประพฤติตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร. 
        ๔.   มัตตัญุตา   ความเปนผูรูจักประมาณ   ในการแสวงหาเครื่อง 
เลี้ยงชีวิตแตโดยทางที่ชอบ   และรูจักประมาณในการบริโภคแตพอสมควร. 
        ๕.   กาลัญุตา   ความเปนผูรูจักกาลเวลา   อันสมควรในอันประกอบ 
กิจน้ัน ๆ. 
        ๖.   ปรสิัญุตา   ความเปนผูรูจักชุมชน   และกิริยาที่ตองประพฤติ 
ตอประชุมชนน้ัน ๆ  วา   หมูนี้เมื่อเขาไปหา   จะตองทํากิริยาอยางนี้   จะ 
ตองพูดอยางนี้   เปนตน. 
        ๗.   ปุคคลปโรปรัญุตา    ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวา   ผูนี้เปน 
คนดีควรคบ   ผูนี้เปนคนไมดีไมควรคบ    เปนตน. 
                                                                                องฺ.   สตฺตก.   ๒๓/๑๑๓ 
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                                 อธิบายศัพท   
         ๑.  ธัมมัญุตา   ตัดบทเปน   ธมัมะ   แปลวา  เหตุ.   ู  แปลวา 
ผูรูจัก   ตา   แปลวา  ความเปน   เมื่อตอกันเขาเปน   ธมัมัญุตา แปลวา 
ความเปนผูรูจักเหตุ.  หมายความวา  ความรูจักหัวขอธรรม   หวัขอวินัย 
อันเปนเหตุแหงความสุข   และแหงความทุกข   เชน   อโลภะ   ความไมโลภ 
อโทสะ    ความไมโกรธ   อโมหะ    ความไมหลง    เปนเหตุแหงความสุข. 
โลภะ   ความโลภ   โทสะ   ความโกรธ   โมหะ   ความหลง   เปนเหตุแหง 
ความทุกข   เปนตน. 
        ๒.  อัตถัญุตา   ตัดบทเปน   อตัถะ  แปลวา  ปล.   ู   แปลวา 
ผูรูจัก   ตา   แปลวา   ความเปน.   ตอเขาเปน   อัตถัญุตา   แปลวา 
ความเปนผูรูจักผล.   หมายความวา   ความรูจักเน้ือความของธรรมของวินัย 
แตละขอ   คือความสุขและความทุกข   อันเปนผลแหงหัวขอธรรมวินัยที ่
เปนเหตุนั้น ๆ   เชน   ความสุข   เปนผลแหงอโลภะ   อโทสะ   อโมหหหะ, 
ความทุกข   เปนผลแหงโลภะ    โทสะ     โมหะ    เปนตน. 
           ๓.  อตัตัญุตา   ตัดบทเปน   อัตตะ   แปลวา  ตน.    ู   แปลวา 
ผูรูจัก   ตา   แปลวา   ความเปน.   ตอเขาเปน   อัตตัญุตา   แปลวา 
ความเปนผูรูจักตน.   หมายความวา  ความรูจักฐานะภาวะที่ตนมีอยูเปนอยู 
แลวประพฤติใหเหมาะสม   เชนเกิดมาในชาติตระกูลใด   มยีศศักดิ์อยางไร 
มีสมบัติเทาไร   มีบริวารเปนอยางไร    มีความรูทางโลกเทาไร   ควรรูทาง 
ธรรมเทาไร   และมีคุณธรรม  คือ   สัทธา   สลี    สตุะ   จาคะ   ปญญา 
ปฏิภาณเทาไร   เมื่อรูจักแลวตองวางตนใหเหมาะสม   คือเจียมเน้ือเจียมตัว 
ต้ังอยูในสุจริตประพฤติดีดวยไตรทวารสมํ่าเสมอ   ไมเยอหยิ่งอวดดี   อวด 
                              



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 195 

มั่งอวดมีอวดรู.   โบราณทานสอนวา   " ใหหม่ันตักน้ําใสกะโหลก   ชะโงก  
ดูเงาหนา "     ก็มุงใหรูจักระวังตน    ประพฤติตนใหเหมาะสมแกฐานะภาวะ 
ดังกลาวนี้เอง. 
         ๔.  มัตตัญุตา   ตัดบทเปน    มัตตะ    แปลวา    พอประมาณ, 
พอดี  +  ู + ตา  ตอเขาเปน   มัตตัญุตา   แปลวา   ความเปนผูรูจัก 
ประมาณ,   รูจักพอดี.   หมายความวา   จะทําอะไร   จะพูดอะไร   จะคิด 
อะไร   กใ็หรูจักพอประมาณ   พอดี  พองาม,    ไมมาก   ไมนอย,   ไมขาด 
ไมเกิน,   ไมตึง   ไมหยอน,   ไมออนปวกเปยก   ไมแข็งกราว   ไมเกิดโทษ 
แกใคร  ๆ    มีแตเกิดประโยชนแกบุคคลทั่วไป   ในกาลทุกเม่ือ   ดังธรรม 
ภาษิตวา   มตฺตฺุตา   สทา   สาธ ุ  ความรูจักประมาณ   สําเร็จประโยชน 
ในกาลทุกเม่ือ   ดังน้ี. 
        ฉะน้ัน   ทานจึงกําจัดความรูจักประมาณไว  ๓  ประการ  คือ  ๑. ร ูจัก 
ประมาณในการแสวงหา       เครื่องเลี้ยงชีวิตแตโดยทางที่ชอบธรรม   ม ี
กสิกรรม   เปนตน   ตามควรแกฐานะภาวะของตน.    ๒.  รูจักประมาณใน 
การรับ   คือรับแตสิ่งท่ีดีไมมีโทษตามกฎหมาย   เชน   ไมใชของโจร   ไมใช 
ของหนีภาษี   เปนตน   ถาเปนพระ  เณร   ก็ไมรับของผิดพระพุทธบัญญัติ 
เชน   เงินทอง   เปนตน   รับแตปจจัยท่ีควรแกสมณบริโภค   ๓.  รูจัก 
ประมาณในการบริโภค    คือพิจารณาเสียกอน   เวนสิ่งท่ีมีโทษ    บรโิภค 
กินใชสอยแตสิ่งท่ีมีประโยชน   แมสิ่งที่มีประโยชนนั้นก็บรโิภคแตพอสมควร 
แกความตองการของรางกาย   ใหพอดีกับฐานะและภาวะ    ไมฟุมเฟอย 
ไมเบียดกรอ. 
        ๕.  กาลญัุตา   ตัดบทเปน   กาละ   แปลวา  กาล,   เวลา, + ู  
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+ ตา,   ตอเขาเปน   กาลญัุตา   แปลวา  ความเปนผูรูจักกาลเวลา.    หมาย 
ความวา    ความรูจักกําหนดจดจําวา   กาลเวลาไหนควรปฏิบัติกรณียะอันใด 
แลวปฏิบัติใหตรงตอเวลานั้น   ไมชาเกินควรไมดวนเกินกาล.  และรูจัก 
กรณียะบางอยาง  บางคราว   บางแหง    ตองทําใหเสร็จกอนเวลาก็ตองรีบ 
จะชักชาอยูไมได.   ถาชาอยูก็จัดวาไมรูจักกาลเวลา   และอาจเสียประโยชน 
ได.  นัยตรงกันขาม    กรณียะบางอยางตองทําหลังเวลาจึงจะดี    ถารับทําเสีย 
กอนเวลาก็ไมดี   จัดวาไมรูจักกาลเหมือนกัน.   อนึ่ง  กาลเวลาที่ควรทํากิจ 
นี้    แตเอากิจอ่ืนมาทํา   หรือเวลาที่ควรทํากิจอ่ืน  แตเอากิจน้ีมาทํา   อยางนี้ 
ก็ชื่อวา   ไมรูจักกาล   เหมือนไกบางตัวท่ีขันไมเปนเวลา   ยอมเสียหายและ 
นาติเตียนมาก.  คนดียอมไมทําอยางนี้    เขารูกาลสมัย   ทําราชการไดดี  ม ี
มีพระพุทธภาษิตสอนวา 
                        กาลฺ ู  สมยฺู    จ      ส    ราชวสตึ    วเส. 
                        ผูรูกาลรูสมัย      พึงอยูในวงราชการได. 
เพราะทางราชการถือเวลาเปนกวดขัน   ผิดเวลาไมได. 
           ๖.  ปริสัญุตา   ตัดบทเปน   ปริสะ   แปลวา  ชุมนุม + ู + ตา 
ตอเขาเปน   ปริสัญุตา   แปลวา  ความเปนผูรูจักชุมชน.   คือความรูจัก 
ชนชั้นตาง ๆ  เชน ชั้นผูใหญโดยชาติ   โดยวัย  โดยคุณ   พวกหนึ่ง,   ชั้นผูนอย 
โดยชาติ    โดยวัย   โดยคุณ   พวกหนึ่ง.   กิริยาวาจาที่จะใชตอชนชั้นผูใหญ 
อยางหน่ึง   ที่ใชตอชนชัน้ผูนอยอยางหน่ึง.  ฉะน้ัน  ความรูรักชุมชนนั้น ๆ 
แลว   ตองรูจักกิริยาวาจาที่จะใชตอชนชั้นนั้น ๆ  ดวยแลว   เมื่อเขาไปหาเขา 
หรือเขามาหาเรา   เราตองประพฤติ   คือใชกิริยาวาจาใหเหมาะสมแกชนชั้น 
นั้น ๆ.  
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        ๗.   ปุคคลปโรปรัญุตา   ตัดบทเปน   ปุคคลประ  แปลวา  บุคคล  
ผูยิ่ง   โอประ  แปลวา  บุคคลผูหยอน,   + ู + ตา  รวมเปน  ปุคคลปโร- 
ปรัญุตา   แปลวา  ความเปนผูรูจักบุคคลผูยิ่งและผูหยอน.  หมายความ 
วา   ความรูจักเลือกวา    นี้เปนผูยิ่งคือดี   นี้ผูหยอนคือไมดี.   วิธเีลือกคือ 
แยกบุคคลออกเปน ๒ พวก    พวกใดใครเห็นผูประเสริญ   ใครฟงธรรม 
ต้ังใจฟงจําได  พิจารณาเน้ือความธรรมท่ีจําได   รูทั่วถึงเหตุแลวปฏิบัติ 
ธรรมตามสมควร   เพ่ือประโยชนแกตนและแกผูอ่ืน   พวกนี้นับวาดี  นา 
สรรเสริญ  ควรคบ   สวนพวกท่ีตรงกันขาม   เปนคนไมดี   นาตําหนิ  ไม 
ควรคบ.  เมือ่คัดเลือกออกเปน  ๒  พวกแลว   ก็คบเฉพาะกับคนดี   ไมคบคน 
ไมดี   จึงจะเปนคนดี   สมดวยพระบาลีวา   ย   เว   เสวติ   ตาทิโส   คบคน 
ใด   ก็เปนเชนกับคนน้ัน   ดังน้ี. 
                               สัปปรุิสธรรมอีก  ๗  อยาง  
        ๑.  สัตบุรุษ   ประกอบดวยธรรม ๗ ประการ   คือ   มีศรทัธา   ม ี
ความละอายตอบาป    มคีวามกลัวตอบาป   เปนคนไดยินไดฟงมาก   เปน 
คนมีความเพียร   เปนคนมีสติมั่นคง    เปนคนมีปญญา. 
        ๒.  จะปรึกษาสิ่งใดกับใคร ๆ  กไ็มปรึกษา   เพ่ือจะเบียดเบียนตน 
และผูอ่ืน. 
        ๓.  จะคิดสิ่งใด    กไ็มคิด    เพ่ือจะเบียดเบียนตนและผูอ่ืน. 
        ๔.  จะพูดสิ่งใด   กไ็มพูด    เพ่ือจะเบียดเบียนตนและผูอ่ืน. 
        ๕.  จะทําส่ิงใด    กไ็มทํา    เพ่ือจะเบียดเบียนตนและผูอ่ืน. 
        ๖.  มีความเห็นชอบ   มีเห็นวา   ทําดีไดดี   ทาํชั่วไดชั่ว   เปนตน.  
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        ๗.   ใหทานโดยเคารพ   คือเอ้ือเฟอแกของท่ีตัวให  และผูรับทาน  
นั้น   ไมทําอาการดุจทิ้งเสีย. 
                                                                                        นัย.  ม. อุป.  ๑๔/๑๑๒ 
                                   อธิบายศัพท 
        ๑.  ธรรม ๗ ประการ  มีศรัทธา   เปนตน   อธิบายแลวขางตน. 
        ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  หมายความวา   ธรรมดาสัตบุรุษเมื่อปรึกษา   คือ 
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนก็ตาม     จะคิดตามลําพังตนก็ตาม 
จะพูดใหใครฟงก็ตาม   จะทําการใดก็ตาม  มุงความสงบสุขแกทุกฝาย   ไม 
ใหใคร ๆ  เดอืดรอนเพราะพฤติกรรมของตน,  ทําตนใหมีกาย   วาจา  ใจ 
สงบ   บริสุทธิ์ครบไตรทวารดวยสุจริต  ๓  อยาง. 
        ๖.  มีความเห็นชอบ  อธิบายแลวในสุจริต  ๓  อยาง.   (หนา  ๓๗) 
        ๗.  ใหทานโดยเคารพ   มี ๒  อยางคือ   เคารพในทาน   คือของท่ี 
ให  ๑  เคารพในผูรับทาน  คือผูรับของท่ีให  ๑  หมายความวา  เมื่อมีของท่ี 
ควรให   มีศรัทธาจะให   มีผูรับพรอม   ก็ใหดวยความเอ้ือเฟอ   ไมแสดง 
กิริยาทางกาย   ทางวาจาหยาบคาย   เปนเชิงดูหม่ิน   ในของที่ใหหรือในคน 
ผูรับของนั้น,   แสดงกิริยาสุภาพเรียบรอยในการให. 
                                   อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        สัปปุริสธรรม   ตัดบทเปน    สัง   แปลวา   ด,ี   หรือ  สันตะ 
แปลวา   ผูสงบ.  ปุริสะ   แปลวา  คน.   รวมเขาเปน   สัปปุริสะ   หรือ 
สัตบุรุษ  (อานวา    สัดบหุรุด)    แปลวา   คนดี   หรือคนสงบ.   สัปปุริสะ 
+ ธรรม =  สปัปุริสธรรม  แปลวา   ธรรมของคนดี,   ธรรมของคนผูสงบ.                        
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หมายถึงสมบัติผูดี   คือธรรมสมบัติ   หรือคุณสมบัติของผูดี.  กลาวคือธรรม  
ที่ทําคนใหเปนคนดี.  ใครก็ตามเม่ือมีธรรมของสัตบุรุษ   ก็ยอมเปนคนดี, 
ถาไมมีก็เปนคนดีไมได.   สัปปุริสธรรมมี  ๒  หมวด  ๆ  ละ ๗  ทานจึงเรียก 
วา  " สัปปุรสิธรรม ๗  อยาง "    ดังท่ีอธิบายมาแลว. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ในสัปปุริสธรรมคําวา  " ธรรม "   " อัตถะ "   แปลวาอยางไร ? 
              ไดแกอะไร ? 
        ๒.  สัปปุริสธรรม  ขอ ๓   และขอ ๔  หมวดแรก   มีความหมาย 
              อยางไร ? 
        ๓.   คนท่ีถูกตําหนิวา  " ไมรูจักกาล "  ไดแกคนเชนไร ? 
        ๔.   ปรสิัญุตา  กับ   ปุคคลปโรปรัญุตา   ตางก็ความเปนผูรูจัก 
               คนเหมือนกัน   เหตุไรจึงแบงเปน  ๒ ขอ ?   อธิบาย. 
        ๕.   บุคคลท่ีเขาไหนเขาได   เพราะต้ังอยูในธรรมอะไร ? 
        ๖.   การปรึกษา  กบัการพูด   ตางกันอยางไร ? 
        ๗.  ใหทานโดยเคารพมีกี่อยาง ?  อะไรบาง ?  มาในธรรมหมวด 
               ไหน  ?  ขอท่ีเทาไร  ? 
        ๘.  สัตบุรุษ  อานวาอยางไร   เขียนตามเสียงอาน  ?   ใครไดชื่อวา 
              สัตบุรษุ  ? 
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                                 โพชฌงค  ๗   
         ๑.   สติ   ความระลึกได. 
        ๒.  ธัมมวิจยะ    ความสอดสองธรรม. 
        ๓.  วิริยะ   ความเพียร. 
        ๔.  ปติ    ความอ่ิมใจ. 
        ๕.  ปสสัทธิ    ความสงบใจและอารมณ 
        ๖.   สมาธิ   ความต้ังใจมั่น. 
        ๗.  อุเปกขา   ความวางเฉย. 
        เรียกตามประเภทวา   สติสัมโพชฌงค   ไปโดยลําดับ   จนถึงอุเปกขา- 
สัมโพชฌงค. 
                                                                                        ส.  มหา.  ๑๙/๙๓ 
                                        อธิบายศัพท 
           ๑.  สติ >ความระลึกได  (พึงทราบตามท่ีอธิบายแลวในหมวด ๒) 
โดยใจความวา   ระลกึนกึรูทันใน ๓ กาล   คือ  เรือ่งที่เคยเห็นเคยฟงเคยรู 
ในอดีตกาล   ก็ระลึกได  ๑  เรื่องที่กําลังทํา   พูด   คิด   และกําลังประสบ 
เฉพาะหนา   ก็ระลึกรูทัน  ๑  เรื่องที่จะพึงเกิดมีในกาลเขาหนา   เชน  ความ 
เจ็บ   ความตาย  อันจะตองทีแกตน  กจ็ะลึกไวเตรียมตัวไวพรอม  ๑ เปน 
อันวาสติ  เปนเครื่องปลุกใหต่ืนตัวอยูเสมอ   ซึ่งเขากับพระพุทธภาษิตวา 
                                สติ     โลกสฺม ิ    ชาคโร. 
                                สติเปนเครื่องต่ืน  (ทันเหตุการณ)   ในโลก. 
         ๒.  ธมัมวิจยะ   ความสอดสองธรรม   คือ   ปญญา   รูจักคัดเลือก 
รูจักแยกรูปธรรม   อันไดแก   รูป   เสียง   กลิ่น   รส    โผฏฐัพพะ   และอรปู-  
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ธรรม  อันไดแกเรื่องที่เกิดกับจิต.   ทัง้รูปธรรมและอรูปธรรมน้ัน   ที่เปน  
ฝายดีมีประโยชนควรดู    ควรฟง   ควรรู    ควรกระทําใหเกิดมีมากข้ึนก็มี, 
ที่เปนฝายไมดี   ไมมีประโยชน   ไมควรดู   ไมควรฟง   ไมควรรู   ควรละ 
ควรเลิกก็มี.      เมื่อบุคคลผูมีปญญารูจักวิจัยคัดเลือกแยกออกเปนฝายไมดี 
เปรียบดวยของดําสกปรก   และเปนฝายดีเปรียบดวยของขาวสะอาด   ดังนี้ 
แลว   ก็เปนการงายตอการปฏิบัติ   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสอนไววา 
                        กณหฺ     ธมฺม    วิปฺปหาย        สุกฺก     ภาเวก     ปณฺฑิโต. 
                บณัฑิต  คือคนฉลาด   พึงละธรรมที่ดําเสียแลว   เจริญคือปฏิบัติ 
ตามธรรมท่ีขาว   ดังน้ี. 
        ๓.   วิรยิะ   ความเพียร   คือความเกลวกลา   ขะมักเขมน     ทํา 
หนาท่ีอุดหนุนกระตุนธรรมวิจัยใหสําเร็จถึงท่ีสุด.   กลาวคือ  เมือ่วิจัยแยก 
ธรรมออกเปนดําฝายขาวไดแลว   ไมหยุดเพียงนั้น   ตองรีบละธรรมดํา 
และหม่ันเจริญธรรมขาวใหมากข้ึน   เรงประคองจิตปลุกจิตใหต่ืน    ให 
แชมชื่นเบิกบาน. 
        ๔.   ปติ  ความอิม่ใจ      คุณธรรมขอน้ีเปนผลสืบเนื่องมาจากวิริยะ 
คือเมื่อใชความเพียรละธรรมดํา    และเจริญธรรมขาวใหเกิดในจิตใจ   ก ็
ยอมอ่ิมใจ   เบิกบานใจ   และพอใจใจการปฏิบัติ   เมื่อพอใจในการปฏิบัติ 
ก็ยิ่งเพ่ิมวิริยะยิ่ง ๆ ข้ึนไป   ใจก็ยิ่งเอิบอ่ิมดวยธรรม   ดื่มด่ําดวยรสแหงธรรม 
มีความสบาย  ไดในพระบาลีวา   ธมมฺปติ    สุข    เสติ   ผูเอิบอ่ิมดวยธรรม 
ยอมอยูเย็นเปนสุขสบาย.   แมรางกายก็พลอยเปลงปลั่งสดใส   เพราะกาย 
กับใจเปนอยูดวยกัน   เมื่อใจเอิบอ่ิม   เลือดลมในกายก็หมุนเวียนสม่ําเสมอ 
ทั่วรางกาย   เปนกายปาคฺุตา    ความคลองกาย   แลวเปน  จตฺิตปาคุ ฺตา  
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ความคลองจิต   จนกระทัง่มีอาการซาบซา   น้ําตาไหล   ขนชูชนั  เปนตน.  
        ๕.  ปสสัทธิ   ความสงบใจและอารมณ   คือเม่ือกายและจิตใจอ่ิม 
แลว  ก็เกิดกายปสสิทธิ   ความสงบกาย   และเกิดจิตตปสสิทธิ   ความสงบ 
จิต.  เปรียบดงับุคคลท่ีหิวกระหาย   รางกายและจิตใจ   ยอมออนเพลีย 
กระสับกระสาย   เมื่อไดรับประทานอาหารด่ืมน้ําจนอ่ิมแลว   ความออนเพลีย 
และกระสับกระสายก็สงบลง   ฉันใด   กายและจิตใจของคนท่ีหิวกะหาย 
กระสับกระสายไปตามอารมณตาง ๆ  และกิเลสตาง ๆ  เมื่อไดบริโภคธรรม 
ปฏิบัติอันเหมาะแกจริตอุปนิสัย   จนกระทั่งไดลิ้มรสพระธรรมจนอ่ิม   ก ็
ยอมเกิดปสลัทธิ   คือความสงบท้ังกาย   ทั้งจิต    ฉันนั้นเหมือนกัน.   เมื่อ 
สงบจิตใจ   ก็ยอมทําใหเกิดความเขาใจในสภาวธรรมยิ่ง ๆ ข้ึน. 
         ๖.   สมาธิ  ความต้ังใจมั่น    คือเมื่อกายและจิตสงบไมกระสับ 
กระสายไปตามอารมณตาง ๆ  ก็เปนโอกาสใหจิตรวมเขามาจับอยูที่อารมณ 
ภายในอยางใดอยางหน่ึง   เชน   ผม   ขน   เล็บ   ฟน    หนัง   เปนตน 
จนกระทั่งเกิดขณิกสมาธ ิ   คือจิตต้ังม่ันขณะหน่ึง ๆ  เมื่อมีสติสัมปชัญญะ 
และตบะ   เพียรประคองจิตใหมั่นคงสืบไป   ไมหยุด   ไมถอย   ก็ยอมเกิด 
อุปจารสมาธิ   คือจิตม่ันคงเฉียด ๆ  ใกลตอปฐมฌาน.   เมื่อพยายามตอไป 
จนละนิวรณ   ๕  เสียได   องค ๕  แหงปฐมฌานก็เกิดข้ึนเปนอัปปนาสมาธิ/B> 
อันเปนสมาธิชั้นสูง    ที่เปนบาทแหงวิปสสนา   ปญญาเครื่องรู   เครื่องต่ืน 
ตอไป. 
          ๗.  อุเปกขา   ความวางเฉย   คือเมื่อเขาถึงอัปปนาสมาธิ    อันเปน 
ปฐมฌาน   ซึ่งประกอบดวยองค  ๕  คือ  วิตก  วจิาร   ปติ  สขุ   เอกกัคคตา 
แลว   ยังไมมีอุเบกขา   คือวางเฉยไมได   ตองขวนขวายและวิตกวิจารใหได 
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กอน   เมื่อละไดชื่อวาเขาทุติยฌาน.   เมื่อละปติไดชื่อวาเขาตติยฌาน   แม 
ถึงตติยฌานแลว   ก็ยังไมเปนอุเบกขา   วางเฉยไมได,   ตอเมื่อขวนขวาย 
ละสุขเสียได    ยังเหลือแตเอกัคคตา   จิตดิ่งเปนหน่ึงและน่ิงเฉย   ความน่ิง 
เฉยนั่นแหละเปนอุเบกขา   ซึ่งจัดวาเขาถึงจตุตถฌาน   อุเบกขาในจตุตถฌาน 
นี้   เปนญาณูเบกขา    เพงเฉยพรอมท้ังรู   เหมือนสารถีขับรถ   ขับเรือ   เมื่อ 
รถเรือเดินตรงทางดีแลว   ก็จับพวงมาลัยไวเฉย ๆ  ไมตองทําพยายามอะไร 
แตพรอมกันนั้นตองมีความรูคอยดูทาง   ประคองพวงมาลัยใหรถ - เรือว่ิง 
ไปตามทาง   ก็ยอมถึงท่ีตามประสงค  ฉันใด   อุเบกขาก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เมื่อจิตต้ังม่ันเปนสมาธิแลว   อุเบกขาก็เกิดในฌานที่ ๔  แลว  เพงดูจิตท่ี 
ต้ังม่ันเปนหนึ่งแนวแนอยู   ดวยความรูที่เกิดจากสมาธินั้นเอง   จึงจัดเปน 
องคแหงคุณธรรม  เครื่องปลุกจิตใหต่ืน   ใหแชมชื่นเบิกบาน. 
                             อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรม ๗  ประการน้ีมีชื่อวา  โพชฌงค  แปลวา  ธรรมอันเปนองค 
แหงญาณเครื่องปลุกใจใหรู  ใหต่ืน   ใหแชมชื่นเบิกบาน.    เพราะธรรมดา 
จิตใจปุถุชนน้ีมีกิเลสครอบงําใหมืด   ใหหลับ   หดหู   หรือฟุงซาน   ฉะน้ัน 
บัณฑิตจึงใชธรรม ๗  ประการเหลาน้ีเปนเครื่องปลุกใจใหรู   ใหต่ืน   ให 
แชมชื่นเบิกบาน   ตามกาลตามสมัย   เมื่อใคร ๆ เจริญกระทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือรูยิ่ง ๆ ข้ึน   เพ่ือความเย็นใจ   เพ่ือต่ืนจากกิเลสนิทรา. 
และจัดเปนยาพิเศษบําบัดความเจ็บปวยใหหายได    ดังท่ีพระโลกนาถเจา 
ไดทรงแสดงใหพระโมคคัลลานะเละพระกัสสปะผูเปนไขฟง      ทาน 
ทั้งสองไดชื่นชมโพชฌงคธรรมน้ีแลว   ก็หายพนจากโรค   เปนตน.  
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                           คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.  โพชฌงค   ทานวา   สงเคราะหในจิตตสิกขากับปญญาสิกขาได 
              ขอใหสงเคราะหมาดู  ? 
        ๒.  ธัมมวิจยะ   มีอธิบายอยางไร  ? 
        ๓.  อุเบกขาในพรหมวิหาร   กับอุเบกขาในโพชฌงคตางกันหรือ 
              เหมือนกันอยางไร  ? 
        ๔.  ธรรมอะไรท่ีเรียกวาโพชฌงค  ?   เกี่ยงเน่ืองกันอยางไร  ? 
        ๕.  โพชฌงคแปลวาอะไร  ?   มีประโยชนอยางไร  ? 
                                          
                                พุทเอย          พุทรา 
                        ถึงแมวา   กิ่งตน   ระคนหนาม 
                        แตวาผล    นาชม   เกลีย้งกลมงาม 
                        รสไมทราม   หวานอรอย   มินอยเลย. 
                                ชีวิตคน    นี้มาก   ดวยขวากหนาม 
                        พยายาม   ไปกอน    อยานอนเฉย 
                        จงทําดี    เนืองนิตย   ใหจิตเคย 
                        คงเสวย    สุขซา    เบื้องหนา   เอย. 
                                                        ศร ีฯ   นคร.  
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                              อัฏฐกะ   คือหมวด  ๘   
                                     โลกธรรม ๘  
        ธรรมทีค่รอบงําสัควโลกอยู   และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรม 
นั้น  เรียกวา   โลกธรรม.    โลกธรรมนัน้   ๘  อยาง   คือ   มีลาภ  ๑ 
ไมมีลาภ  ๑   มียศ  ๑   ไมมียศ ๑    นินทา  ๑   สรรเสริญ  ๑   สุข  ๑ 
ทุกข ๑. 
        ในโลกธรรม  ๘  ประการน้ี         อยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน   ควร 
พิจารณาวา   สิ่งน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา    ก็แตวามันไมเที่ยง   เปนทุกข  มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา    ควรรูตามท่ีเปนจริง   อยาใหมันครอบงําจิตได 
คือ   อยายินดีในสวนท่ีนาปรารถนา   อยายินรายในสวนท่ีไมนาปรารถนา. 
                                                                        องฺ.   อฏก.   ๒๓/๑๕๘ 
                                     อธิบายศัพท  
        ลาภ   แปลวา   การได   หมายเอาการไดสิ่งท่ีตองการ   เชนปจจัย  ๔ 
ที่จําเปนตอชีวิต   และเครือ่งอุปโภคบริโภคตาง ๆ  ทั้งที่จําเปนและไมจําเปน 
หากวาพอจะอํานวยประโยชนไดบางแมเล็ก ๆ  นอย  ๆ   หากไดมาก็ชื่อวา  ม ี
ลาภ   แมสามี   ภรรยา  บุตร   ก็ชื่อวาเปนลาภของคฤหัสถผูตองการ   ทรพัย 
ที่มีวิญญาณ   และไมมีวิญญาณ   ถาตองการและไดมา   กช็ื่อวาลาภท้ังส้ิน. 
        อน่ึง   ความไมมีโรค   จัดเปนลาภอยางยิ่ง.   การไดความเชื่อใน 
พระพุทธเจา   ในพระธรรม   ในพระสงฆ   จัดวาเปนลาภอันยอดเยี่ยม 
ไมมีลาภอ่ืนยิ่งกวา.  
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        อลาภ   แปลวา   การไมได   หมายความวา  ไมไดสิ่งท่ีตองการ   ตรง  
กับคําวา    ไมมีลาภ   แมการสูญเสียสิ่งท่ีมีอยู  ก็ชือ่วาไมมีลาภ   หรือเส่ือมลาภ. 
         ยศ   แปลวา  ชื่อเสียง   เกียรติ,   ความรุงเรือง.   จึงมีความหมาย 
เปน  ๓  คือ :- 
        ๑.   อรยิยส   ยศคือความเปนใหญ   มีหนามีตา   มีตําแหนงสูง. 
        ๒.  เกียรติยส   ยศคือเสียงที่ยกยองชมเชยความดีที่มีอยูจริง. 
        ๓.  ปรวิารยส    ยศคือบริวารผูนับถือ      เขาเปนพวกเดียวกัน. 
การไดยศ   แมอยางใดอยางหน่ึง   กช็ือ่วา  มียศ. 
        อยศ  แปลวา  ไมมีชือ่เสียง   ไมมีเกียรติ   ไมมีความรุงเรือง   หมาย 
ถึงไมมียศ   แมอยางใดอยางหนึ่ง   ก็ชื่อวา  มียศ. 
         นินทา   แปลวา   ตําหนิติเตียน   หมายความวา   ยกเอาโทษข้ึนมา 
กลาวกัน   พูดกัน    วากัน    จะจริงหรือไมจริงก็ตาม. 
        ปสังสา   แปลวา   ความสรรเสริญ - ยกยอง - ชมเชย  หมายความวา 
ยกเอาความดีข้ึนมาพูดกัน   จะจริงหรือไมจริงก็ตาม. 
         สุข   แปลวา   ความสบาย   ม ี ๒  อยาง  คือ   ๑.  สุขสบายทางกาย 
๒.  สุขสบายทางใจ.   ทัง้สองอยางนี้มุงเอาสุขทางโลก   ที่เรียกวา  โลกิยสขุ. 
        ทุกข   แปลวา    ความไมสบาย  มี  ๒  อยาง   คือ   ๑.  ทุกขกาย 
๒.  ทุกขใจ.   ทุกขทั้งสองน้ีเปนเพียงโลกิยะ   เพราะโลกุตรทุกขไมมี. 
        ธรรมท้ัง ๘  นี ้จัดเปน ๔   คู  คือ  คูที่ ๑  มลีาภ - ไมมีลาภ   คูที่  ๒ 
มียศ - ไมมียศ   คูที่ ๓  นนิทา - สรรเสริญ  คูที่ ๔   สุข - ทุกข.  
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        ธรรมท้ัง  ๘  นี้  จัดเปน  ๒  ฝาย  คือ ๑  ฝายอิฏฐารมณ   อารมณ  
ที่นาปรารถนา  คือ  ลาภ   ยศ   สรรเสริญ  สุข,    ๒.  ฝายอนิฏฐารมณ 
อารมณที่ไมนาปรารถนา  คือ  ไมมลีาภ   ไมมียศ  (เสื่อมลาภ   เส่ือมยศ) 
นินทา   ทุกข. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง ๘  นี ้ แตละอยางทานเรียกวา  " โลกธรรม "   แปลวา 
ธรรมที่มีอยูประจําโลก   เพราะครอบงําสัตวโลก  และสัตวโลกยอมด้ินรน 
ไปตามธรรมเหลาน้ี. 
        ที่วา   ครอบงําสัตวโลก  นั้น  หมายความวา  ธรรมเหลาน้ีเกิดข้ึนแก 
สัตวโลกทุกรูปทุกนาม    ทั้งท่ีเปนปุถุชน    ทั้งท่ีเปนพระอริยะ   ไมมีการ 
ยกเวนใครเลย. 
        ที่วา  สตัวโลกยอมเปนไปตามธรรมนั้น   ดังน้ี  หมายความวา 
โลกชินผูยังเปนปุถุชน   ยอมแสดงอาการหว่ันไหวข้ึน ๆ  ลง ๆ  โคลงเคลง 
ไปตามธรรมน้ัน   เหมือนเรือข้ึนลงตามคลื่นในมหาสมุทร   กลาวคือ 
ประสบอิฏฐารมณ   ก็ดใีจแสดงออกนอกหนาจนเกินพอดี   ที่เรียกกันวา 
" เมา "  ก็ม,ี   แตเมื่อประสบอนิฏฐารมณ   ก็เสียใจจนเกินพอดี   ถึงกับ 
หมดสตินิ่งแนไปก็มี   ผูที่เพียบพรอมไปดวยความดีใจและเสียใจอยางน้ี 
ยอมไมพนไปจากชาติชรามรณะและทกุขตาง ๆ  บรรดามีในโลก   ที่เปน 
ดังน้ี   ก็เหมาะโทษท่ีเขามิไดพิจารณาใหเห็นความจริงวา   โลกธรรมทั้งฝาย 
ที่นาปรารถนา   และไมนาปรารถนา   เปนสิ่งไมเที่ยง   เปนทกุข   มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา.  
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        ฝายพระอริยะผูไดรับการศึกษาสดับตรับฟง   ก็ยอมรูตามความจริง  
เมื่อประสบอิฏฐารมณ   หรืออนิฏฐารมณ    กย็อมพิจารณาเห็นวา  สิ่งนี้ 
สิ่งน้ัน  มักเกดิข้ึนแกเราแลว   ก็แตวามันไมเที่ยง  เปนทุกข    มคีวาม 
แปรปรวนเปนธรรมดา   จึงไมยินดี   ไมยินราย   คือไมดีใจ   ไมเสียใจไป 
ตามโลกธรรมน้ัน ๆ  เมื่อละความดีใจเสียใจไดอยางนี้     ก็ยอมพนจาก 
ชาติชรามรณะและทุกขตาง ๆ  บรรดามีในโลก. 
        เพราะฉะนั้น   ทานจึงสอนไววา   เมื่อโลกธรรมอยางใดอยางหน่ึง 
เกิดข้ึน    ควรพิจารณา  " สิ่งน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา "    ก็แตวามันไมเที่ยง 
เปนทุกข    มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา    เมื่อพิจารณาเห็นแลวก็อยายินดี 
ในสวนท่ีนาปรารถนา   และอยายินรายในสวนท่ีไมนาปรารถนา. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  อะไรเรียกวา   " โลกธรรม "  โลกธรรมคูที่ ๑  คืออะไร  ? 
        ๒.  ลาภกับยศ   มีอธิบายตางกันอยางไร  ? 
        ๓.  ยศมีกี่อยาง  ?  ตางกับสรรเสริญอยางไร  ? 
        ๔.  จงยนโลกธรรม  ๘  เขาเปน ๒ สวน 
        ๕.  เมื่อลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สขุ   เกิดข้ึน       ควรทําใจอยางไร  
               จึงจะไมต่ืน  ? 
 
                        คนดีมิเหอลน                     ลมืตัว 
                เขาไมเปนคนกลัว                      ลมืมวย 
                ยามสุขไมหลงมัว                       ลมืพอ   แมนา 
                ทกุสิ่งมีดับดวย                          หอนยั้งยืนยง. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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                          ลักษณะตัดสินธรรมวินัย   ๘  ประการ   
        ธรรมเหลาใด    เปนไปเพ่ือความกําหนัดยอมใจ  ๑ - เพ่ือความประ- 
กอบทุกข ๑ - เพ่ือความสะสมกองกิเลส ๑ - เพ่ือความอยากใหญ ๑ - เพ่ือ 
ความไมสันโดษยินดีดวยของมีอยู  คือ  มีนี่แลวอยากไดนั่น  ๑ - เพ่ือความ 
คลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ - เพ่ือความเกียจคราน ๑ - เพ่ือความเลี้ยงยาก ๑ 
ธรรมเหลาน้ีพึงรูวา  ไมใชธรรม  ไมใชวินัย    ไมใชคําสอนของพระศาสดา. 
        ธรรมเหลาใด   เปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด ๑ - เพ่ือความปราศ- 
จากทุกข ๑ - เพ่ือความไมสะสมกองกิเลส ๑ - เพ่ือความอยากอันนอย ๑ 
- เพ่ือความสันโดษยินดีดวยของมีอยู ๑ - เพ่ือความสงัดจากหมู ๑ - เพ่ือ 
ความเพียร ๑ - เพ่ือความเลี้ยงงาย  ๑    ธรรมเหลาน้ีพึงรูวา    เปนธรรม 
เปนวินัย    เปนคําสอนของพระศาสดา. 
                                                                        องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๘๘ 
                                      อธิบายศัพท  
         ๑.  ความกําหนัดยอมใจ   ไดแก   ราคะ  คือความกําหนัดรักใครใน 
รูป  เสียง  เปนตน   ที่นาปรารถนารักใครชอบใจ   จัดเปนกิเลสกาม  คือ 
ความใคร   พอใจ   ติดใจดวยอํานาจกิเลส   ยอมใจใหเศราหมอง    ใหมืดมัว 
เปนตัณหาหนามืด. 
        ธรรมทีเ่ปนไปเพ่ือความกําหนัดยอมใจ    ไดแก   กามวิตก    ความ 
ตรึกในทางกาม,   กามฉันทะ    ความพอใจในกาม,    กามุปาทาน   ความ 
ยึดถือกาม,   อสุเภ   สุภสัญญา   ความสําคัญวางามในส่ิงท่ีไมงาม,   สุภนิมิต- 
ตัคคาหะ   ความยึดมั่นอารมณอันงาม.    มฏุฐสัจจะ   ความหลงลืมสติ. 
        ๒.  ทุกข  คือความไมสบายกายไมสบายใจ.  
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         ธรรมที่เปนไปเพ่ือความประกอบทุกข   ไดแก   อบายมุข   อัตต-  
กิลมถานุโยค   ตัณหา ๓  คือ  กามตัณหา   ภวตัณหา   วิภวตัณหา.   โยคะ  ๔ 
คือ  กามโยคะ   ธรรมเปนเครื่องประกอบทุกข  คือ   กาม   ความใคร  ๑ 
ภวโยคะ   ธรรมเปนเครื่องประกอบทุกข  คือ  ภพ    ความมีความเปน ๑ 
ทิฏฐิโยคะ   ธรรมเปนเครื่องประกอบทุกข  คือ ความเห็นผิด ๑  อวิชชา- 
โยคะ   ธรรมเปนเครื่องประกอบทุกข  คือ   อวิชชา   ความไมรูแจง  ๑. 
         ๓.  กองกิเลส   คือเครื่องเศราหมองใจมีมากอยาง    เมื่อจัดใหเปน 
กองใหญ ๆ  ก็ได  ๓  กอง  คือ  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑. 
           ธรรมที่เปนไปเพ่ือความสะสมกองกิเลส   ไดแก  มัจฉริยะ   ความ 
ตระหน่ี,   กามวิตก   ความตรึกในทางกาม,   สุภนิมิตตัคคาหะ   ความ 
ยึดมั่นอารมณอันงาม.   กามฉันทะ   กามุปาทาน   สุภสัญญา    มุฏฐสัจจะ 
เหลาน้ีเปนไปเพ่ือสะสมกองราคะ,         พยาบาทวิตก      ความตรึกในทาง 
ปองราย,   ปฏิฆนิมิตตัคคาหะ    ความยึดมั่นในอารมณที่ไมพอใจ,   อขันติ 
ความไมอดทน,   มุฏฐ สจัจะ   เหลาน้ีเปนไปเพ่ือสะสมกองโทสะ.  วิหิงสา- 
วิตก   ความตรึกในทางเบียดเบียน,   อโยนิโสมนสิการ   ความทําในใจโดย 
อุบายไมแยบคาย  ไมฉลาด,  มุฏฐสัจจะ  เหลาน้ีเปนไปเพ่ือสะสมกองโมหะ. 
        ๔.   ความอยากใหญ   คือความมักมาก,      หวังมาก,      อยากเดน, 
อยากดัง,    อยากได,       ความทะเยอทะยานยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนเกินภาวะฐานะ 
ของตน.  
        ธรรมทีเ่ปนไปเพ่ือความอยากใหญ        ไดแก      ปาปจฉา         ความ 
ปรารถนาลามก,    อติโลภะ  ความโลภจัด,  ความกําหนัดกลา,   ความไมอ่ิม, 
ความไมเต็ม.  
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         ๕.  ความไมสันโดษ  คือความไมยินดีดวยของของตน   หรือดวย  
ของท่ีมีอยู   มี  ๓  อยาง  คือ :- 
        ก.  ความไมยินดีตามที่ได  คือไดของน้ีแลวไมพอใจ   ไพลไปยินดี 
ของอ่ืน. 
        ข.  ความไมยินดีตามกําลัง  คือกําลังมีนอย   ใชสอยของที่หนัก 
หรือทํางานหนักเกินกําลัง. 
        ค.  ความไมยินดีตามสมควร    คือไมยินดีใชของตามสมควรแก 
ฐานะ  เปนตน. 
        ธรรมทีเ่ปนไปเพ่ือความไมสันโดษ  ไดแก  ความโลภ,   ความไม 
รูจักประมาณ,     ความโออวด     อวดม่ังอวดมี   เปนตน,     ความยินดีเกิน 
ขอบเขต   ความไมรูจักตน. 
        ๖.  ความคลุกคลีดวยหมูคณะ    คือความอยูรวมเปนพวกเปนหมู 
ต้ังแต  ๒  คนข้ึนไป   ไมแยกจากกัน    นั่งกันเปนหมู   นอนกนัเปนหมู 
กินกันเปนหมู   ไปกันเปนหมู   ทํางานกันเปนหมู   อยูคนเดียวไมไดโดย 
ไมจําเปน   และโดยไมสมควรแกเวลา. 
         ธรรมที่เปนไปเพ่ือความคลุกคลี  ไดแก  ความเห็นแกความ 
สนุกสนาน,   ความมีจิตฟุงซาน,   ความไมสงบกาย - ปาก - ใจ,   ความ 
อยากคุยเข่ือง,    ความขลาด. 
         ๗.   ความเกียจคราน   คือความเบ่ือระอาไมอยากทํางาน,    ความ 
บิดข้ีเกียจ   ความไมสนใจ   ไมนําพาในหนาท่ีของตน. 
         ธรรมที่เปนไปเพ่ือความเกียจคราน    ไดแก   ความเพลิดเพลินในการ 
เลน,   ความติดสุข,   ความไมรูจักประมาณในภัตตาหาร,   ความซึมเซา  
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เมาอาหาร.   ความชอบหลับในกลางวัน   ความไมชอบลุกข้ึนในกลางคืน,  
ความชอบเท่ียว,   ความชอบคุย,   ความชอบอางเหตุเลศขัดของวาหนาวนัก 
รอนนัก   เปนตน.  
        ๘.  ความเลี้ยงยาก   คือไมยินดีในการเลี้ยงดูตามมีตามได   กลับ 
จูจ้ีจุกจิก   ขอเพ่ิมโนน    ขอเติมนี่    ปฏิเสธน่ัน. 
        ธรรมทีเ่ปนไปเพ่ือความเลี้ยงยาก   ไดแก  ความไมมีน้ําใจอดทน, 
ความไมรูจักประมาณ,  ความไมรูจักสังคม,  ความถือตัวจัด,   ความเยอหยิ่ง, 
        ธรรมทัง้  ๘  ประการเหลาน้ีไมใชธรรม   เปนอธรรม  คือธรรมที่ไมดี 
ไมใชวินัย   เปนอวินัย    คือเครื่องแนะนําท่ีดีวิเศษ   ไมใชคําสอนของพระ 
ศาสดา เพราะบรมศาสดา   คือพระพุทธเจาไมทรงสอนใหปฏิบัติตามน้ี. 
        สวนธรรม  ๘ ประการท่ีตรงกันขาม  พึงรูวา   เปนธรรม  คือธรรม 
ที่ดี   เปนวินัย   คือเครื่องแนะนําท่ีดีวิเศษ   เปนคําสอนของพระศาสดา 
เพราะพระบรมศาสดา  คือพระพุทธเจาทรงสอนใหปฏิบัติตามน้ัน. 
 
                                       อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมอันแบงออกเปน  ๒ ฝาย ๆ ละ  ๘  ประการ   เหลาน้ีชื่อวา 
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย  ๘  ประการ      เพราะทรงบัญญัติไวชัดเจนวา 
เหลาน้ีมิใชธรรม,   มิใชวินัย,   มิใชคําสอนของพระศาสดา.   เหลาน้ีเปน 
ธรรม    เปนวินัย   เปนคําสอนของพระศาสดา.   เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นไดวา 
ฝายหน่ึงลวนแตเปนอธรรม   หรืออกุศลธรรม   ธรรมที่ไมดี   พระพุทธเจา 
ไมทรงสอนใหปฏิบัติแตทรงสอนใหละ,   ฝายหน่ึงลวนแตเปนธรรม  หรือ 
กุศลธรรม   คือธรรมที่ดี   พระพุทธเจาทรงสอนใหปฏิบัติ.   ฉะน้ัน   หากวามี  
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ใครนําเอาคําของตนเองหรือของผูอ่ืนมาแอบแฝงไวในที่ใดท่ีหน่ึง      แลว  
อางวา   " นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจา "      นักธรรมวินัยทั้งหลายตอง 
พิจารณาเสียกอน   ถาเห็นวาขัดกับธรรมฝายดี  กตั็ดสินไดทันทีวา "   คําน้ัน 
มิใชคําสอนของพระพุทธเจา "  แตถาเขากันไดกับธรรมฝายดี   ก็ตัดสินได 
ทันทีวา    " คําน้ันเปนคําสอนของพระพุทธเจาจริง." 
        แมการมีความเห็นขัดแยงกันวา   นี้เปนธรรมเปนวินัย   นีม้ิใชธรรม 
มิใชวินัย   กต็องนําเขาเปรียบเทียบกับหลักธรรมเหลาน้ีดูวา  เขากันไดกับ 
ฝายไหน   กตั็ดสินใจวาเปนอยางนั้น. 
                                    คําถามสอบความเขาใจ  
           ๑.  ความกําหนัด,  กองกิเลส,    ความอยากใหญ    ไดแกอะไร  ? 
                 และธรรมใดท่ีเปนไปเพ่ืออยางนั้น  ? 
            ๒.  ความไมสันโดษ,   กับความอยากใหญตางกันอยางไร ?   ความ 
                  สนัโดษกับความมักนอยตางกันอยางไร  ?  ธรรมใดท่ีเปนไป 
                 เพ่ือความเปนอยางนั้น ? 
           ๓.  ความเลี้ยงยาก   และความเลี้ยงงาย  เกิดมีมาจากอะไร  ? 
           ๔.  ความทุกขกับความคลุกคลีดวยหมูคณะ   คืออยางไร  ?  มีอะไร 
                 กอใหเกิด ? 
           ๕.  ลกัษณะตัดสินธรรมวินัยมี  ๘  ประการ   จริงหรือไม   อธิบาย ? 
            ๖.  ถามีผูพูดวา   พระพุทธเจาทรงสอนใหพระฉันมังสวิรัติ    ดังน้ี 
                  นักธรรม - วินัย   จะตัดสินไดอยางไรวา   ผูนั้นพูดถูก   หรือ 
                  พูดผิด 
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                                          มรรคมีองค  ๘      
           ๑.  สมัมาทิฏฐ ิ   ปญญาอันเห็นชอบ   คือเห็นอริยสัจ  ๔. 
           ๒.  สมัมาสังกัปปะ   ดําริชอบ   คือดําริจะออกจากกาม  ๑  ดําร ิ
ในอันไมพยาบาท ๑   ดําริในอันไมเบียดเบียน ๑. 
           ๓.  สมัมาวาจา   เจรจาชอบ   คือเวนจากวจีทุจริต  ๔. 
           ๔.  สมัมากัมมันตะ   ทําการงานชอบ   คือเวนจากกายทุจริต  ๓. 
           ๕.  สมัมาอาชีวะ   เลี้ยงชีวิตชอบ   คือเวนจากความเลี้ยงชีวิตโดย 
ทางที่ผิด.   
           ๖.  สมัมาวายามะ   เพียรชอบ   คือเพียรในท่ี  ๔  สถาน. 
           ๗.  สมัมาสติ   ระลึกชอบ  คือระลึกในสติปฏฐานท้ัง  ๔. 
           ๘.  สมัมาสมาธ ิ ต้ังใจไวชอบ   คือเจริญฌานทั้ง ๔. 
           ในองคทั้ง ๘ นั้น  เห็นชอบ   ดําริชอบ   สงเคราะหเขาใจปญญา- 
สิกขา.    วาจาชอบ    การงานชอบ     เลี้ยงชีพชอบ     สงเคราะหเขาใน 
สีลสิกขา.   เพียรชอบ    ระลึกชอบ     ต้ังใจไวชอบ     สงเคราะหเขาใน 
จิตตสิกขา. 
                                                ม.  มู.  ๑๒/๒๖  อภิ.  วิภงฺค.    ๓๕/๓๑๗ 
                                         อธิบายศัพท  
        ๑.  สมัมาทิฏฐิ   ปญญาอันเห็นชอบ   คือเหน็อริยสัจ  ๔    นั้น 
หมายความวา    ปญญาท่ีรูเห็นถูกตองซึ่งความจริงที่เที่ยงแทไมแปรผัน  ๔ 
อยาง  คือ   ทกุข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค.   (ดูอริยสจั  ๔  หนา  ๑๒๔) 
สัมมาทิฏฐิในองคมรรคเปนดวงตา  คือเครื่องเห็น.   สัมมาทิฏฐิในอริยสัจ ๔ 
เปนธรรม  คือส่ิงท่ีถูกเห็น.   สัมมาทิฏฐิ   เห็นสัมมาทิฏฐิ   คือดวงตาเห็น  
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ธรรม.   หมายความวา   ปญญาอันเห็นชอบในองคมรรคน้ี   รูเห็นซึ่ง  
สัมมาทิฏฐิ  อันเปนตัวมรรคสัจในอริยสัจ  ๔  ที่ควรรูควรเห็น. 
        ๒.  สัมมาสังกัปปะ   ดําริชอบ   มี  ๓  อยาง  คือ 
                ก.  ดําริจะออกจากกาม   คือทําจิตใจมิใหหมกมุนดวยกิเลสกาม 
                      และมิใหติดใจในวัตถุกาม. 
                ข.  ดําริในอันไมพยาบาท   คือคิดแผเมตตาปรารถนาความสุขไป 
                      ในผูอ่ืน. 
                ค.  ดําริในอันไมเบียดเบียน    คือคิดแผกรุณาชวยเหลือผูอ่ืนให 
                      พนทุกข. 
        ๓.   สัมมาวาจา   เจรจาชอบ   คือเวนจากวจีทุจริต ๔   (ดวูจีทุจริต 
ในหมวด ๓)    
        ๔.   สมัมากัมมันตะ   การทํางานชอบ   คือเวนจากกายทุจริต  ๓ 
(ดูกายทุจริตในหมวด  ๓)  
                ๕.   สัมมาอาชีวะ   เลี้ยงชีพชอบ   คือเวนจากความเลี้ยงชีวิตโดย 
ทางท่ีผิด    นั้น   หมายความวา   เวนจากการแสวงหาปจจัย  ๔  มาเลี้ยงชวิีต 
โดยทางที่ผิดกฎหมาย  และผิดศีลผิดธรรม. 
        ๖.   สมัมาวายามะ   เพียรชอบ   คือเพียรในท่ี  ๔  สถาน      (ด ู
หมวด  ๔) 
        ๗.   สมัมาสติ   ระลกึชอบ    คือระลึกในสติปฏฐานท้ัง  ๔     (ด ู
หมวด  ๔)    
        ๘.  สัมมาสมาธิ    ต้ังใจไวชอบ   คือเจริญฌานท้ัง  ๔ นั้น   หมาย 
ความวา   ต้ังใจไวในรูปธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนอารมณของสมาธิ  
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เพงดูจนใจแนวเปนอัปปนาสมาธิ    เรียกวา    " ฌาน. "     ฌาน    นั้น  
จัดเปน  ๔  ชัน้  คือ:- 
        ปฐมฌาน   ฌานท่ี ๑  มีองค  ๕   คือ   วิตก    ความตรึก    วิจาร 
ความตรอง   ไมประกอบดวยกิเลสกามและอกุศลธรรม    ปติ   ความอ่ิมใจ 
สุข    ความสบายใจอันเกิดแตวิเวก   คือความเงียบสงัด   เอกัคคตา   จิตเปน 
หน่ึง. 
        ทุติฌาน     ฌานท่ี ๒  มีองค ๓  คือ   ปติ  สขุ   เอกัคคตา. 
        ตติยฌาน   ฌานท่ี ๓  มีองค ๒  คือ  สุข   เอกัคคตา. 
        จตุตถฌาน   ฌานที่ ๔  มีองค  ๒  คือ  อุเบกขา  ความเฉย ๆ 
กับ   เอกัคคตา. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๘  ประการเหลาน้ี   รวมเขาเปนสิกขา  ๓  คือ  ขอ ๑  กับ 
ขอ ๒  รวมเรียกวา  ปญญาสิกขา.   ขอ  ๓-๔-๕   รวมเรียกวา   สีลสิกขา. 
(อาชีวมัฏฐกศีล   ศลีมีอาชีวะเปนที่ ๘  คือสัมมาวาจา  ๔  สัมมากัมมันตะ 
๓  สัมมาอาชีวะ ๑)    ขอ ๖ - ๗ - ๘    รวมเรียกวา   จิตตสิกขา. 
        เมื่อรวมสิกขา ๓  เขาเปนอันเดียว   เรยีกวา   มรรค   แปลวา   ทาง 
หมายถึงขอปฏิบัติที่พอดี    ไมหยอนไมตึงเกินไป.   ขอปฏิบติัแตละขอเรียก 
วา   " องค. "   มีอยู  ๘  องค   เรียกวา  " องค ๘. "   องค ๘    เปนองค 
ประกอบของมรรค   จึงเรียกวา  มรรคมีองค ๘  เปนทางปฏิบัติใหถึงความ 
ดับทุกข  ที่เรยีกวานิโรธ   หรือ  นิพพาน.  
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                              คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.  สัมมาทิฏฐิ   ในองคมรรคกับในอริยสัจ  ๔   ตางกันอยางไร  ? 
        ๒.  ดํารชิอบ   ไดแกการดําริอยางไร  ?   สงเคราะหเขาในสิกขา 
              ขอไหน  ? 
        ๓.  ศลีในองคมรรคทานวามี  ๘  อยาง  อยากทราบวาอะไรบาง ? 
        ๔.  สัมมาสติกับสัมมาสมาธิ   อยางไหนสูงกวากัน  ?    อธิบาย 
        ๕.  สมาธิกับฌานตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
        ๖.   มรรคกับองคมรรค   มีอยางละเทาไร  ?   คืออะไร  ? 
        ๗.   ถาตองการไปนิพพาน   จะไปทางไหน  ? 
                                          
        สมัมาทิฏฐิ                 มีความเห็นดี                        ขอนี้เปนหลัก 
เห็นทุกขสมทุัย     นิโรธและมรรค     แจมแจงประจักษ   ตลอดเน้ือความ. 
มิพยาบาท   มิคาดคุกคาม    มิติดมิตาม     เบียดเบียนผูใด. 
        สมัมาวาจา                 พูดดีมีคา                                 สัจจาปราศรัย 
มิพูดสอเสียด     มิเหยียดหยามใคร    มิเพอเจอไป    พูดไพเราะดี. 
        สมัมากมัมันต               ทํางานทุกอัน                      งามสมศักด์ิศรี 
มิเก่ียวการฆา         ลกัพาบมี         เรื่องอิสตรี        บมีระคาย.  
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        สมัมาอาชีว                หากินทางดี                บมีเสียหาย  
เวนมิจฉาชีพ   ชั่วชานาอาย    ทางดีมากมาย   หาไดมิจน. 
        สมัมาวายาม             พากเพียรดีงาม         หักหามอกุศล 
ละชั่วท่ีมี     ความดีสากล      ใหเกิดในตน    ขวนขวายรักษา. 
        สมัมสติ                          ระลกึถูกดี                  ทั้งส่ีปฏฐาน 
ระลึกในกาย      และเวทนา     จิตตะธรรมา    ต้ังหนาพินิจ. 
        สมัมาสมาธิ                  เน่ืองจากสติ                   ประคองครองจิต 
เปลื้องจากนิวรณ     เขาฌานประชิด    มุงเพงมุงพิจย   มีฤทธ์ิศักดา. 
        รวมทั้งแปดองค          เมื่อยนยอบลง        เปน   "ไตรสิกขา " 
หน่ึงสีล,สองจิต    ที่สามปญญา   รวมสามสิกขา   เปนหน่ึงเรียก  " มรรค. " 
        ใชตัดสังโยชน            เด็ดขาดท้ังโคตร         ไมเหลือตอหลัก         
เปนทางดับทุกข.   ดีจริงยิ่งนัก   จึงเรียกวา   " มรรค -  อริยสัจ. " 
                                                                                                ศร ีฯ   นคร. 
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                           นวกะ    คือหมวด  ๙   
                      มละ   คือมลทิน   ๙   อยาง  
        ๑.   โกรธ   ๒.  ลบหลูบุญคุณทาน   ๓.  ริษยา   ๔.  ตระหน่ี   ๕.  มายา 
๖.  มกัอวด  ๗.  พูดปด  ๘.  มีความปรารถนาลามก   ๙.  เห็นผิด. 
                                                                                        อภิ.   วิภงฺค.  ๓๕/๕๒๖ 
                                      อธิบายศัพท  
         ๑. โกรธ    คือความขุนแคนขัดเคืองในบุคคล   หรือในสตัวที่ไม 
ชอบใจตน.   เมื่อเกิดข้ึนแลว   เปนสมุฏฐานคือเหตุใหเกิดโทสะคือความ 
คิดราย    ถาสติรั้งไมอยู    ยอมพูดคําหยาบ    กอความวิวาท,   ยอมทํารายเขา 
จนถึงลางผลาญชีวิตเขาก็มี. 
        ๒.  ลบหลูบุญคุณทาน   คือความลบ   หรือกลบ-ปดบัง   ซึ่งคุณ 
งามความดีที่ทานผูอ่ืนไดทําแลวแกตน    หรือแกผูอ่ืน   หรือแกสวนรวม 
ประเทศชาติ    ศาสนา   เมื่อเกิดข้ึนแลวแกผูใด   ผูนั้นกลายเปนคนอกตัญู 
ไมรูจักบุญคุณท่ีทานผูอ่ืนไดทําแลว   และเปนอกตเวที   ไมคิดตอบแทนคุณ 
ในเมื่อมีโอกาสและสามารถ     ยิ่งกวานี้บางทียังมุงรายหมายอาฆาตเขนฆา 
เพ่ือลบ   กลบทานใหสิ้นสูญไป. 
         ๓.  ริษยา   คือความด้ินรนกระสบักระสายไมเปนสุขใจ   ไมพอใจ 
ในเมื่อเห็นหรอืรูวาผูอ่ืนไดดี  มลีาภ   ยศ   สรรเสรญิ   สุข   ดีกวาตน   หรือแม  
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เพียงเทาเทียมกับตนหรือนอยกวาตน.   เมื่อเกิดข้ึนแกผูใด   ผูนั้น    ยอม  
ประพฤติชั่วตาง ๆ   เพ่ือตัดรอนลาภเปนตน    ของเขา   จนถึงลางผลาญ 
ชีวิตเขาก็มี. 
        ๔.  ตระหนี่   คือความหวงแหนเหนียวแนนจนเกินควร.   ความ 
ตระหน่ีมี  ๕  อยาง คือ ๑)  ตระหน่ีทอียู   ๒)  ตระหน่ีสกุล  ๓)   ตระหนี่ 
ลาภทรัพยสมบัติ    ๔)  ตระหนี่ความดี   ๕)  ตระหนี่ศิลปวิทยา.   ความ 
ตระหน่ีเหลานี้อยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึนแกผูใด   ผูนั้นมีจิตใจมัวหมอง  ไม 
ยอมสละอะไร  ๆ   ใหเปนประโยชนแกใคร ๆ   แมแกตนเอง  เมื่อจิต 
มัวหมอง   รางกายก็ยอมทรุดโทรมผิดธรรมดา   เปนที่นาเกลียดแกผูอ่ืน. 
         ๕.  มายา   คือความเสแสรงแกลงทําอําพราง   บิดเบือนหลอกลวง 
ใหผูอ่ืนเขาใจผิดไปจากความจริง    เม่ือเกิดมีแกผูใด   ผูนั้นยอมประพฤติผิด 
ตาง ๆ  ไดโดยปราศจากความละอาย. 
        ๖.  มักอวด   คือความหย่ิงผยอง   ยกยองตนดวยตนเอง   โดยแสดง 
ออกทางกาย  หรือทางวาจา   เพ่ือใหผูอ่ืนรูวาตนมีโคตรตระกูล    ยศศักด์ิ 
ความรูและคุณธรรมดีอยางนั้นดีอยางนี้   เมื่อเกิดมีแกผูใด   ผูนั้นยอมแสดง 
กิริยามารยาทไมดีมีประการตาง ๆ  อันเปนที่เยยหยันของเหลาบัณฑิต. 
        ๗.  พูดปด  คือพูดดวยความจงใจ   มุงท่ีจะใหผูฟงเขาใจผิดจาก 
ความจริง   แมการเขียนหนังสือปดเขา    หรือส่ันศรีษะ,   พยักหนา  ใหเขา 
เขาใจผิด   กจั็ดวาพูดปดเหมือนกัน   ผูใดพูดปด  ผูนั้นยอมทําชั่วไดทุกอยาง. 
        ๘.  มีความปรารถนาลามก   คือความปรารถนาชั่ว   เชนปรารถนา 
ไดทรัพยในทางทุจริตมิจฉาชีพตาง ๆ  มีการตมตุน   ลอลวงเปนตน.  เมื่อ 
เกิดมีแกผูใด   ผูนั้นยอมจะแสวงหาทรัพย  ยศ   ชื่อเสียง  สุข   ในทางที่ 
ไมชอบธรรม.  
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         ๙.  เหน็ผิด   คือเห็นผิดจากคลองธรรม   เชนเห็นวาบุญบาปไมมี,  
มารดาบิดาไมมีคุณ,    ความดีความชั่วไมมีเหตุ,  คนจะดีก็ดีเอว   จะชั่วก็ 
ชั่วเอง,   สังขาร  คน   สตัว   เที่ยง   เคยเปนอยางก็อยางนั้นตลอดไป.   เมือ่ 
เกิดมีแกผูใด   ผูนั้นยอมทําชั่วไดทุกอยาง    และถามีความเห็นผิดดิ่งเปน 
นิยตะ   ก็นบัวาเปนคนอาภัพท่ีสุด   ไมมีใครจะเลวกวา. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        กิเลสธรรม   ทั้ง ๙  อยางนี้   แตละอยางชื่อวามลทิน     เพราะเปน 
เครื่องทําจิตใหเศราหมองเส่ือมสมรรถภาพ    ไมนุมนวล    ไมควรแกการ 
งาน   เปรียบเทียบสนิมที่เกิดกับเหล็ก   ยอมทําเหลักใหสกปรก   และกัด 
เหล็กใหกรอนใหเสื่อมคุณภาพ   ใชการไมไดฉะน้ัน.  แมเพียงความโกรธ 
อยางเดียง   ก็จัดเปนสนิมใจ   เหมือนสนิมศัสตรา   มีมีด  ขวานเปนตน  มี 
พระนิพนธพุทธภาษิตวา 
                                โกโธ    สตฺถมล     โลเก. 
                                ความโกรธเปนดัง่สนิมศัสตราในโลก.  ดังนี้ 
        แมกิเลสธรรมอ่ืน ๆ  นอกน้ี   ก็มอุีปมาอยางนี้เหมือนกัน. 
        ธรรมดารางกายสกปรกดวยเหง่ือไคล    ยอมชําระใหสะอาดไดดวย 
อาบนํ้าซักฟอกดวยสบูเปนตน   แตถาสกปรกดวยกายทุจริต    มีปาณาติบาต 
เปนตน  ยอมชําระใหสะอาดไดดวยกายสุจริตเปนตน  สวนจิตใจเมื่อ 
สกปรกดวยมลทิน  ๙  ดงักลาว   ตองชําระดวยปญญา  เพราะมีพระพุทธ- 
ภาษิตวา  
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                                ป ฺาย    ปุริสชฺฌติ.  
                                จิตยอมบริสุทธิ์ดวยปญญา   ดงัน้ี. 
        เมื่อมีปญญาเกิดในจิต   ก็ยอมรู   ยอมเห็นวา   กิเลสใดจะตองแกดวย 
ธรรมขอไหน  และเม่ือแกได  จิตยอมสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสมลทนิ. 
        ธรรมทีเ่ปนเครื่องชําระมลทิน  ๙  อยาง 
        ๑.  โกรธ   แกดวย    ขันติ-เมตตา-กรุณา 
        ๒.  ลบหลูคุณทาน   แกดวย    กตัญูกตเวที 
        ๓.  ริษยา   แกดวย    มุทิตา 
        ๔.  ตระหน่ี   แกดวย   ทาน 
        ๕.  มายา  แกดวย  อุช,ุ  อาชวะ   ความซ่ือตรง 
        ๖.  มกัอวด   แกดวย  อัตตัญุตา,  อปจายนะ 
        ๗.  พูดปด   แกดวย   สัจจวาจา 
        ๘.  ปรารถนาลามก   แกดวย   สนัโดษ,  มักนอย 
        ๙.  เห็นผิด   แกดวย   เห็นชอบตามคลองธรรม. 
                            คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ลบความดี   กับยกยองความดี    ตางกันอยางไร  ?   เปนคุณหรือ 
               เปนโทษ  ? 
        ๒.  มายากับพูดปด   ตางกันอยางไร  ?  อยางไหนมีโทษมากกวา  ? 
        ๓.  บรรดามลทิน  ๙  อยาง       อยางไหนมีโทษรายแรงที่สุด ? 
              เพราะเหตุไร  ?  
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        ๔.  สนมิภายนอกรูจักกันแลว   อยากทราบวาสนิมภายในคืออะไร  ?  
              และจะขัดถูกใหหมดไปดวยอะไร  ? 
        ๕.  คนพวกหนึ่งมีความเห็นวา   คนจะดีก็ดีเอง   จะชั่วก็ชัว่เอง   แต 
              พวกหนึ่งมีความเห็นผิดจากน่ัน   คือ    คนจะดีหรือชั่วก็เพราะ 
               กรรม   อยากทราบวาพวกใดเปนผูมีความเห็นผิด  ? 
                                         
                                มละคือ      มลทิน    ทั้งส้ินเกา 
                        เมื่อมันเขา      จับจิต     เปนพิษสง 
                        เหมือนสนิม   กัดเหล็ก   ใหเล็กลง 
                        คนดีคง       เสียคน     เพราะมลทิน. 
                                โกรธ, ลบหลู   ริษยา    ความตระหนี,่ 
                        มายา,มี    อวดทา,     นาติฉิน 
                        ปรารถนา-  ลามก,   โกหก,ชิน 
                        เห็นผิด,สิ้น    อาภัพ    กลับเลวลง. 
                                                ศร ี ฯ    นคร. 
                        คนท่ีจะเสยีคน                 เพราะคละมลทินเพลิน 
                ใฝสุขสนุกเกิน                          จะเผชิญระทมใน 
                        หากต้ังระวังตน                 สติทนประจําใจ 
                ชพีน้ีจะดีไป                               ก็เพราะใจละมลทิน. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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                           ทสกะ       คือหมวด  ๑๐   
                               อกุศลกรรมบถ ๑๐  
                จดัเปนกายกรรม   คือทําดวยกาย  ๓  อยาง 
        ๑.  ปาณาติบาต   ทาํชีวิตสัตวใหตกลวง    คือฆาสัตว. 
         ๒.  อทนินาทาน   ถอืเอาสิ่งท่ีเจาของไมไดให   ดวยอาการของขโมย. 
        ๓.  กาเมสุ    มิจฉาจาร   ประพฤติผิดในกาม. 
                 จดัเปนวจีกรรม   คือทําดวยวาจา  ๔  อยาง 
        ๔.  มุสาวาท    พูดเท็จ. 
        ๕.  ปสณุาวาจา   พูดสอเสียด. 
         ๖.  ผรสุวาจา   พูดคําหยาบ. 
        ๗.  สัมผัปปลาปะ   พูดเพอเจอ. 
                 จดัเปนมโนกรรม  คือทําดวยใจ  ๓ อยาง 
        ๘.  อภชิฌา   โลภอยากไดของเขา. 
         ๙.  พยาบาท   ปองรายเขา. 
        ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ    เห็นผิดจากคลองธรรม. 
                กรรม  ๑๐  อยางนี้   เปนทางบาป   ไมควรดําเนิน. 
                                                                                ที.  มหา.  ๑๐/๓๕๖  
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                                อธิบายศัพท   
        ศัพทวา   " กรรม "   แปลวา       การทํา     ถาทําดวยกาย     เรียกวา 
กายกรรม,       ถาทําดวยวาจา   เรียกวา    วจีกรรม,    ถาทําดวยใจ  เรียกวา 
มโนกรรม. 
        กรรมแยกออกเปน  ๒  ฝาย  คือ   อกุศลกรรม   แปลวา  การทําท่ีไม 
ฉลาด  หมายความวา   ทําไมดี    จัดเปนทุจริต   ประพฤติไมดี ๑  กุศลกรรม 
แปลวา   การทําท่ีฉลาด    หมายความวา   ทําดี   จัดเปนสุจริต  ประพฤติดี  ๑. 
        อกุศลกรรม   แยกเปน ๓  เหมือนกับทุจริตแยกออกเปน  ๓  และ 
แยกเปนขอ ๆ  อกุศลกรรมแยกออกเปน  ๑๐  ขอ   เหมือนทุจริตแยกออก 
เปน ๑๐ ขอ   เพราะฉะนั้น   คําอธิบายศัพทในอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ขอน้ี 
พึงทราบเหมือนทุจริตในหมวด ๓. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        อกุศลกรรมท้ังหมดน้ีชื่อวา   อกศุลกรรมบถ   แปลวา   ทางแหงการ 
ทําท่ีไมดี   หมายความวา   ทางนําผูปฏิบัติไปสูทุคติ. 
        เพราะฉะนั้น    ในตอนทายทานจึงเตือนไววา  " กรรม ๑๐  อยางนี้ 
เปนทางบาปไมควรดําเนิน "    เพราะเปนทางเลว    ทางทุกข   จึงไมควร 
ปฏิบัติในทางเหลาน้ี. 
        ทุจริต  ๓        แยกออกเปน  ๑๐  ขอ  มุงกลาวความประพฤติชั่ว 
๑๐  อยาง. 
        อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ขอ   มุงกลาวความชั่ว  ๑๐  อยาง   เปนทางนําไป 
สูทุคติ.   จึงเห็นไดวา   ทุจริตกับอกุศลกรรมบถมีอยางละ   ๑๐   ขอเหมือน  
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กัน   มีเนื้อความเหมือนกัน    แตตางกันที่ความมุงหมาย    คือทุจริตมุงความ  
ประพฤติชั่ว   อกุศลกรรมบถมุงความช่ัว. 
        ในอกุศลกรรมบถ  เมื่อแยกออกเปนกายกรรม    วจีกรรม   มโนกรรม 
ก็พึงทราบวา   มโนกรรมเปนสําคัญท่ีสุด   เพราะเม่ือมโนกรรมเกิดข้ึนแลว 
เปนเหตุใหทํากรรม  ๒  อยางนี้ได. 
        อน่ึง  ในอกุศลกรรมบถ    ไมมีการด่ืมสุราเมรัย   แตก็สงเคราะหเขา 
ในขอวา    ความเห็นผิดจากคลองธรรมได    เพราะการด่ืมสุราเมรัยนั้น 
เนื่องมาจากมีความเห็นวา  การด่ืมสุรามีประโยชน  หรือเปนความดี. 
                                    คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  คําวา   กรรม   แปลวา  การทําทราบแลว   แตสงสัยวา  การพูด 
              การคิด   จัดเปนกรรมไดหรอืไม  ?   อธิบายใหชัดเจน. 
        ๒.  อกศุลกรรม    แยกเปน ๓   และแยกเปน ๑๐     ไดอยางไร 
              แยกมาดู ? 
        ๓.  อกศุลกรรมบถ   แปลวาอยางไร  ?  หมายความวาอยางไร  ? 
        ๔.  ทุจริตกับอกุศลกรรมบถ    ตางกันอยางไร  ?   มีอยางละกี่ขอ  ? 
        ๕.  ในอกุศลกรรมบถ   กรรมอะไรสําคัญท่ีสุด  ?     เพราะเหตุไร  ? 
        ๖.  อกศุลกรรมบถ   ไมมีการด่ืมน้ํามา    ฉะนั้น    การด่ืมน้ําเมา 
               จึงไมเปนความช่ัวและไมเปนทางนําผูดื่มไปสูทุคติ      ใชหรือ 
               ไมใช  ?  เพราะเหตุไร  ? 
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                               กุศลกรรมบถ  ๑๐     
                        จัดเปนกายกรรม  ๓  อยาง  
        ๑.  ปาณาติปาตา    เวรมณี       เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวง. 
          ๒.  อทินนาทานา   เวรมณี      เวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของ 
ไมไดให   ดวยอาการแหงขโมย. 
        ๓.   กาเมสุ    มิจฉาจารา   เวรมณี    เวนจากประพฤติผิดในกาม. 
                          จัดเปนวจีกรรม  ๔  อยาง 
        ๔.  มุสาวาทา   เวรมณี    เวนจากพูดเท็จ. 
        ๕.  ปสณุาย    วาจาย   เวรมณ ี   เวนจากพูดสอเสียด. 
        ๖.  ผรุสาย    วาจาย    เวรมณี    เวนจากพูดคําหยาบ. 
        ๗.  สัมผัปปลาปา  เวรมณี   เวนจากพูดเพอเจอ. 
                             จัดเปนมโนกรรม   ๓  อยาง 
        ๘.  อนภิชฌา      ไมโลภอยากไดของเขา. 
         ๙.  อพยาบาท   ไมพยาบาทปองรายเขา. 
        ๑๐. สัมมาทิฏฐิ   เหน็ชอบตามคลองธรรม.  
                        กรรม  ๑๐  อยางนี้   เปนทางบุญ   ควรดําเนิน. 
                                                                                        ท.ี  มหา.  ๑๐/๓๕๙ 
                                         อธิบายศัพท   
        ศัพทวา   เวรมณ ี  แปลวา   เวน    หมายความวา    งด  จากกรรมชั่ว 
ตาง ๆ   มีปาณาติบาตเปนตน.   ศัพทวา  อนภิชฌา    ก็ด ี   อพยาบาท   ก็ดี  
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ทานใช   น   ปฏิเสธนําหนาศัพทเดิม   ตามหลักไวยากรณ   แปลง  น  เปน   อน 
บาง  เปน  อ  บาง  แปลวา   ไม.  ศัพทวา   สัมมาทิฏฐิ   แปลวา  เห็นชอบ 
เห็นถูก   เห็นตรง   ตามคลองธรรม.  คือเห็นวาบาป-บุญ  มีอยู,    กรรมดี 
กรรมชั่วมีอยู   ผลของกรรมดีคือสุข   ผลของกรรมชั่วคือทุกขมีอยู,   คนทํา  
กรรมดีก็ไดสุขเอง   ทํากรรมชั่วก็ไดทุกขเอง   ใครจะเปลี่ยนใหกลับกัน  
ไมได. 
        อธิบายท้ังปวงในกุศลกรรมบถนี้   นักเรียนพึงทราบโดยนัยตรง 
กันขามกับที่อธิบายแลวในอกุศลกรรมบถ  คือกลบัความกัน   ในสวนความ 
ชั่วก็ใหกลับเปนความดี   โดยยึดหลักวา   อกุศล   เปนสวนชั่ว,  กุศล 
เปนสวนดี. 
                                                 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   กุศลมูล   กับกุศลกรรมบถ   แปลวาอยางไร  ?   มีอยางละเทาไร  ? 
        ๒.  มิจฉาทิฏฐิ   มาในท่ีไหน  ?   แปลวาอยางไร  ?   คนมาใหดูอยาง 
              นอย  ๓  แหง 
        ๓.   ในกุศลกรรมบถ    กรรมอะไรสําคัญที่สุด  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ๔.   วจีกรรมในกุศลกรรมบถ   กับศีลขอ  ๕   ของอุบาสกอุบาสิกา 
               ตางกันอยางไร  ? 
        ๕.  " ทางบุญ "   กับส่ิงเปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญบุญ   ตางกันหรือ 
               เหมือนกันอยางไร  ?  มีอยางละเทาไร  ? 
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                            บุญกิริยาวัตถุ   ๑๐  อยาง   
         ๑.  ทานมัย   บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน. 
        ๒.  สีลมัย  บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล. 
        ๓.  ภาวนามัน   บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา. 
        ๔.  อปจายนมัย   บญุสําเร็จดวยการประพฤติถอมตนแกผูใหญ. 
         ๕.  เวยยาวัจจมัย   บุญสําเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจที่ชอบ. 
        ๖.   ปตติทานมัย   บญุสําเร็จดวยการใหสวนบุญ. 
        ๗.  ปตตานุโมทนามัย   บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ. 
         ๘.  ธมัมัสสวนมัย     บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม. 
         ๙.  ธัมมเทสนามัย     บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม. 
        ๑๐. ทิฏุชุกัมม     การทําความเห็นใหตรง. 
                                                        ส.ุ  วิ.  ๓/๒๕๖.   อภิธมฺมตฺภสงฺคหปาลิ.  ๒๙ 
                                           อธิบายศัพท  
         ๑.  ทานมัย    ๒.  สลีมัย   ๓.  ภาวนามัย   ไดอธิบายแลวในบุญ 
กิริยาวัตถุ    ๓  อยาง   (หนา  ๕๖-๕๗-๕๘) 
        ๔.  อปจายมมัย    บญุสําเร็จดวยการประพฤติถอมตนตอผูใหญ. 
ศัพทวา  อปจายนะ    แปลวา  ความถอมตน   หมายถึงความเคารพนับถือ 
นอบนอมบูชา.  คําวา   ผูใหญ   ไดในศัพทบาลีวา   วุฑฺโฒ   ม ี  ๓   จําพวก 
คือ   ๑.  ชาติวุฑฺโฒ   ผูใหญโดยชาติ   เชนพระมหากษัตริยเปนตน 
๒.  วยวุฑฺโฒ   ผูใหญโดยวัย  คือผูสูงอายุ    ๓.  คุณวุฑฺโฒ    ผูใหญ 
โดยคุณธรรม  คือผูทรงธรรมทรงวินยั.  
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        ความไมกระดางแข็งขอตอทานผูใหญดวยทิฏฐิมานะ    แตประพฤติ  
ออนนอมถอมตนตอทาน   ดวยเคารพนับถือยําเกรงบูชา    ยอมจะไดรับ 
การสรรเสรญิยกยองชมเชยในปจจุบัน     ครั้นลับดับชีพไป    ก็ยอมไปดีมี, 
ความสุข  ดังพระพุทธภาษิตในติดติรชาดกวา 
                เย    วุฑฺฒมปจายนฺติ              นรา        ธมฺมสฺส     โกวิทา 
                ทฏิเ     ธมฺเม    จ    ปสสา      สมฺปราโย    จ    สุคติ.   มงฺ.  ๒/๒๒๓ 
        นรชนเหลาใด    ฉลาดในธรรม   ประพฤติถอมตนตอทานผูใหญ 
นรชนเหลาน้ัน    เปนผูควรยกยองสรรเสริญในปจจุบัน    และภพที่ไปเกิดใน 
ภายหนาของเขาเปนสุคติ   ดังน้ี. 
         บุญคือความสุข    ทีเ่กิดดวยการประพฤติออนนอมดังนี้    จึงชื่อวา 
อปจายนมัยบุญ   บุญสําเร็จดวยการประพฤติถอมตนตอผูใหญ. 
                 อภิวาทนสีสิสฺส                         นิจฺจ     วุฑฺฒาปจายิโน 
                จตฺตาโร    ธมมฺา   วฑฺฒนติฺ        อายุ    วณฺโณ   สุข   พล. 
        ธรรม  ๔  ประการ คือ  อายุยืน   ผิวพรรณผองใส   ความสบายกาย 
สบายใจ  ความมีกําลังดี    ยอมเจริญแกผูมีปกติกราบไหว   และประพฤติ 
ออนนอมถอมตน    ตอทานผูใหญ   เปนนิตย. 
         ๕.  เวยยาวีจจมัย   ศัพทวา   เวยยาวัจจะ   แปลวา   ชวยขวนขวาย. 
หมายความวา  ชวยจัดชวยทําดวยจิตเอ้ือเฟอโอบเอ้ืออารี   และการชวยน้ัน 
ชวยทําดวยกาย   ชวยพูดดวยวาจา   ชวยคิดดวยจิตใจ   อน่ึง   การชวยดวย 
กําลังกาย   กาํลังวาจา    กาํลังทรัพย   กําลังสติปญญา  กช็ื่อวา   เวยยาวัจจะ 
แตละอยาง ๆ.  
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        คําวา   กิจท่ีชอบ  นัน้   หมายถึงกิจการท่ีไมมีโทษ  เชนการทํานา  
ทําไร   คาขาย   เปนตน   อันเปนกิจการของชาวโลกผูครองเรือน,  การซัก 
การเย็บ   การยอมจีวร   และสรางซอมแซมเสนาสนะเปนตนของบรรพชิต. 
        การขวนขวายชวยจัดชวยทําซึ่งกิจท่ีชอบอันไมมีโทษดังกลาว   แกผู 
อ่ืนตามคราวตามสมัยอันสมควร   ไมทนนิ่งดูดาย   กช็ื่อวาเปนการบําเพ็ญ 
บุญประการหน่ึง   บุญคือความสุข   ที่เกิดจากการชวยขวนขวายในกิจที่ชอบ 
ดังน้ี  ชื่อวา   เวยยาวัจจมัยบุญ    บุญสําเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจท่ีชอบ. 
          ๖.  ปตติทานมัย   ศพัทวา  ปตติ  ในที่นี้แปลวา  สวนบุญ,    สวน 
ความดี,   ปตติทาน   แปลวา  การใหสวนบุญหรือสวนความดี.    หมายความ 
วา   เมื่อไดทําบุญอยางใดอยางหน่ึง  เชนถวายทานแกพระสงฆเปนตนแลว 
อุทิศใหแกผูที่ตายไปแลว   หรือต้ังใจมอบหรือถวายใหสวนบุญสวนความดี 
นั้นแกผูที่ยังมีชีวิตอยู         เพ่ือใหเขาไดรื่นเริงบันเทิงอนุโมทนาเปนสุขใจ 
ตอ  ๆ ไป   หรือเพ่ือเขาจะไดอนุวัตรปฏิบัติบําเพ็ญบุญตามใหเกิดสุขยิ่ง ๆ 
ข้ึนโดยควรแกฐานะ       และเพ่ือจัดความตระหนี่ซึ่งเปนมลทินของตน 
ประการหนึ่ง   ชื่อวาวัณณมัจฉริยะ   ตระหน่ีความดี   หวงแหนความดี 
เอาดีแตผูเดียว   ไมยอมใหผูอ่ืนดีบาง. 
        ฉะน้ัน    การใหสวนบุญแกผูอ่ืนจึงเปนการบําเพ็ญบุญเพ่ิมข้ึนอีกสวน 
หน่ึง   กอใหเกิดความสุขท้ังแกตนและแกผูอ่ืน.   บุญคือความสุขนี้จึงชื่อวา 
ปตติทานมัยบุญ   บุญสําเร็จดวยการใหสวนบุญ. 
          ๗.   ปตตานุโมทนามัย   ศัพทวา   ปตตานุโมทนา    แปลวา   การ 
ชื่นชมตามสวนบุญ.  หมายความวา    ยินดีในสวนบุญที่ผูอ่ืนใหและอนุวัตร 
ปฏิบัติบําเพ็ญบุญตามเขา   ไมริษยาในความดีของเขา  กําจัดถัมภะความหัวด้ือ  
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และมานะความถือตัวของตนเสีย    เมือ่ชื่นชมในสวนบุญที่เขาให   ตนก ็ 
สุขใจ   เมื่อปฏิบัติบําเพ็ญบุญตามเขา    ตนก็สบายใจ    เมื่อไมคิดริษยาเขา 
ตนก็มีจิตสะอาดเย็นเปนสุข   เมื่อกําจัดความหัวด้ือถือตัวออกเสีย   ก็ยอมมี 
ความสนิทสนมกลมเกลียดกับเขาที่มีความดี  ตนก็มีโอกาสไดทําดีมีความสุข 
ยิ่ง  ๆ ข้ึน   ฉะน้ัน   บญุคือความสุจ  ที่เกิดจากการชื่นชมสวนบุญน้ี  จึงชื่อวา 
ปตตานุโมทนามัยบุญ   บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ. 
          ๘.  ธมัมัสสวนมัย   ศัพทวา  ธมัมัสสวนะ   แปลวา  การฟงธรรม. 
หมายถึงการฟงพระธรรมเทศนา   พังธรรมบรรยาย   ฟงการสนทนาธรรม 
ฟงการสอนธรรมสอนวินัย   ฟงการชี้แนะศิลปวิทยาอันเปนประโยชนทกุ 
ชนิด. 
        เมื่อฟงธรรมตาง ๆ  อยางใดอยางหนึ่งดวยความต้ังใจฟง   ก็ยอม 
ไดอานิสงส  ๕  อยาง    ดงัปรากฏอยูในหมวด  ๕  และเปนอุบายใหได 
ปฏิบัติธรรม   คือความดีไดถูกตองตามควรแกฐานะ   ก็ยอมไดรบัความสุข. 
บุญคือความสุข   ที่ไดมาเนื่องจากการฟงธรรมนี้   ชื่อวา  ธัมมสัสวนมัยบุญ 
บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม. 
        ๙.  ธมัมเทสนามัย   ศัพทวา   ธรรมเทสนา   แปลวา  การแสดง 
ธรรม.   หมายถึงการเทศนสอนธรรม   การบรรยายธรรม    การสนทนา 
ธรรม   การสอนธรรมวินัย  การชี้แนะนําศิลปวิทยาอันเปนประโยชนทุกชนิด. 
        เมื่อผูแสดงธรรมต้ังอยูในองคแหงนักเทศก   นักสอน  ๕  อยาง  ดัง 
ที่ปรากฏในหมวด  ๕  แลว  แสดง  บรรยาย   สนทนา   สอนชี ้  แนะธรรม 
วิทยาศิลปะตาง ๆ  ก็ยอมไดความสุขความสบายใจ   บญุคือความสุข  อัน 
ใดที่เกิดจากการแสดงธรรมดังกลาว  ความสุขนี้   ชื่อวา  ธัมมเทสนามัยบุญ  
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บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม.  
         ๑๐.  ทิฏุชุกัมม   ตัดบทเปนทิฏฐิ   แปลวา   ความเห็น   อุชุ 
แปลวา   ตรง  กัมม  แปลวา การทํา   รวมเขาเปนทิฏุชุกัมม   แปลวา  ทําความ 
เห็นใหตรง.        หมายความวา      มสีติระวังความคิดความเห็นใหตรงตาม 
คลองธรรม   เชนเห็นวา    ทําดีไดดี   ทําชั่วไดชั่ว   เปนตน. 
        เมื่อทําความเห็นใหตรงใหถูกแลว    การทํา   การพูด    การคิด   ก ็
ตรง   กถ็ูกตองตามกัน    ความสุขก็เกิดข้ึนโดยลําดับ   บุญคือความสุจ   ที่เกิด 
จากการทําความเห็นใหตรงนี้   ชื่อวา   ทิฏุชุกัมม   บุญสําเร็จดวยการทํา 
ความเห็นใหตรง. 
                        ยอบุญกิรยิาวัตถุ  ๑๐  เขาในบุญกิริยาวัตถุ  ๓  อยางนี้   คือ :- 
        ๑.   ปตติทานมัย     ธัมมเทสนามัย    ยอเขาใน   ทานมัย 
        ๒.   อปจายนมัย     เวยยาวัจจมัย    ยอเขาใน     สลีมัย 
        ๓.   ปตตานุโมทนามัย    ธัมมัสสวนมัย   ทฏิุชุกัมม   ยอเขาใน 
ภาวนามัย. 
        อธิบายชื่อหมวดธรรม   ในบญุกริิยาวัตถุ  ๑๐  นี ้  พึงทราบโดยนัย 
ที่อธิบายแลวในบุญกิริยาวัตถุ  ๓  อยาง   หมวด ๓. 
                            คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  การออนนอมตอผูใหญ   คือการทําอยางไร  ?   และใครชื่อวา 
               ผูใหญ  ?   การทําเชนนั้นจัดเปนบุญไดอยางไร  ? 
        ๒.  ทําอยางไรจึงชื่อวา      ชวยขวนขวายในกิจที่ชอบ  ?   และกิจท่ี 
               ชอบคืออะไร  ?  
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        ๓.  ปตติทานมัย   กบัปตตานุโมทนามัย   ตางกันอยางไร  ?  เหตุใด  
              จึงจัดเขาในพวกบุญกิริยาวัตถุ  ? 
        ๔.  คําวา  ธัมม   ในบุญกิริยาวัตถุขอ  ๘ และขอ ๙   ไดแกอะไร  ? 
               การแนะนําใหเขารักษาศีล         การฟงเขาพูดเรื่องการทําการ 
               เกษตร    จัดเขาใจบุญกิริยาวัตถุขอไหนไดหรือไม  ?  เพราะ 
               เหตุใด  ? 
        ๕.  การทําความเห็นใหตรง   คือทําอยางไร  ?   การทําอยางนั้นจะ 
              เปนการทําบุญไดอยางไร  ? 
 
                                        ปาเอย      ปาไผ 
                                พระจอมไตร   ตรัสธรรม    จาํพรรษา 
                                เปนวัดแรก    เริม่ใหม   โนโลกา 
                                ศาสนา    เริ่มต้ัง     รากหยั่งลง. 
                                        เห็นปาไผ    ในคะนึง    ถึงศาสนา 
                                ควรตั้งหนา   ชูไว   อยาใหผง 
                                เรื่องทานศีล    ภาวนา   สิกขาคง 
                                ชวยธํารง   ปฏิบติั   วัดงาม   เอย. 
                                                                         ศรี  ฯ   นคร.  
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                         ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ   
        ๑.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง  ๆ  วา       บัดนี้เรามีเพศตางจาก 
คฤหัสถแลว   อาการกิริยาใด ๆ  ของสมณะ   เราตองทําอาการกิริยานั้น ๆ. 
        ๒.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ  วา         ความเลี้ยงชีวิตของเรา 
เนื่องดวยผูอ่ืน    เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย. 
        ๓.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง  ๆ  วา       อาการกายวาจาอยางอ่ืน 
ที่เราจะตองทําใหดีข้ึนไปกวาน้ี    ยังมีอยูอีก   ไมใชเพียงเทาน้ี. 
        ๔.   บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ  วา  ตัวของเราเอง   ติเตียน 
ตัวเราเองโดยศีลไดหรือไม. 
        ๕.   บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา   ผูรูใครครวญแลว    ติเตียน 
เราโดยศีลไดหรือไม. 
        ๖.    บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา   เราจะตองพลัดพรากจาก 
ของรักของชอบใจทั้งน้ัน. 
        ๗.   บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา    เรามกีรรมเปนของตัว   เรา 
ทําดีจักไดดี   ทําชั่วจักไดชั่ว. 
        ๘.   บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา   วันคืนลวงไป ๆ  บดันี้เรา 
ทําอะไรอยู. 
        ๙.   บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา   เรายินดีในที่สงัดหรือไม. 
        ๑๐. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  คุณวิเศษของเรามอียูหรือ 
ไม   ที่จะทําใหเราเปนผูไมเกอเขิน   ในเวลาเพ่ือนบรรพชิตถาม   ในกาล 
ภายหลัง. 
                                                                                        องฺ.   ทสก.  ๒๔/๙๑  
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                                    อธิบายศัพท   
        ศัพทวา  บรรพชิต   แปลวา   ผูบวชแลว.  หมายถึงผูที่สละเพศ 
คฤหัสถและทรัพยสมบัติออกจากเรือน    ถือเพศเปนนักบวช   ไมอยูครอง 
เรือน.   ถาบวชนอกพระพุทธศาสนา   เรียกวา   ฤาษีบาง    ปริพาชกบาง 
อเจลกบาง   เปนตน,  ถาบวชในพระพุทธศาสนา     เรียกวา    ภิกษุบาง 
เพราะเปนผูเที่ยงขอ   (บณิฑบาต)   หรือเพราะเห็นภัยในวัฏฏะ    เรียกวา 
สมณะบาง    เพราะประพฤติสงบระงับกายวาจใจจากบาป,    เรียกวาพระ 
บาง   เพราะเปนผูดี   ผูประเสริฐ   โดยถือเพศสูงท่ีเรียกวาอุดมเพศ   เปน 
เพศท่ีควรเคารพบูชา   ของฆราวาสผูต้ังอยูในหีนเพศคือเพศตํ่า,  เรียกวา 
สามเณรบาง    เพราะเปนเหลากอของสมณะ,    แมสตรีที่ออกบวชก็มีชื่อ 
เรียกตาง ๆ  ตามท่ีกลาวแลว   เพียงแตเปลี่ยนเรียกใหเหมาะตามเพศหญิง 
เฉพาะในพุทธศาสนา   คือ  ภิกษณุี    สามเณรี   ในปจจุบันไมมีแลว,  แต 
มีผูบวชเปนชี   ถือเพียงศีล  ๘  ขอ   เหมือนอุบาสิกาผูสมาทานอุโบสถศีล 
และยังมีการประพฤติธรรมวินัยพิเศษ    บางประการตามอยางภิกษุ   อีกตาม 
สมควร. 
        พระพุทธเจาทรงสอนบรรพชิต   ใหพิจารณาธรรม ๑๐  อยางเนือง ๆ 
คือใหพิจารณาประจําใจทุกวันทุกเวลา     เพ่ือปฏิบัติใหเกิดประโยชน  ๑๐ 
อยาง   ตามธรรม ๑๐   อยางนั้น   คือ:- 
        ๑.  เพ่ือใหสํารวมกิริยาอาการใหเหมาะสมแกเพศบรรพชิต      กริิยา 
อาการใด ๆ   ที่บรรพชิตไมควรทํา   เชนกามสุขัลลิกานุโยค   อัตตกิสมถา- 
นุโยคเปนตน    ก็ตองเวน    กริิยาอาการใด ๆ  ทีบ่รรพชิตควรทํา   เชน 
คันถธุระ   วิปสสนาธุระ   มชัฌิมาปฏปิทา   เปนตน   ก็ตองทํา.  
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        ถาไมเวนและไมทําดังกลาว   ก็เทาตัวเสฉวนจับหอยกินเนื้อเสียแลว  
อาศัยอยูในเปลือกหอย   ใครเห็นก็เขาใจวาหอย        แตความจริงมิใชหอย 
ฉันใด   ผูอาศัยเพศบรรพชิต   แตปฏิบติัผิดจากอาการกิริยาแบบแผนของ 
บรรพชิต    ถือเอาประโยชนจากบรรพชิต   ใคร  ๆ  ก็เขาใจวาบรรพชิต 
แตความจริงไมใชบรรพชิตฉันนั้น. 
        ๒.  เพ่ือใหพิจารณาคํานึงถึงอาชีวะ   คือการเลี้ยงชวิีต.   บรรพชิต 
จะประกอบอาชีพทํามาหากิน   เชน   ทํานา  คาขาย   เปนตน  อยางคฤหัสถ 
ไมได,   ตองภิกขาจาร   คือเที่ยวขอบิณฑบาตมาเล้ียงชีวิตจึงจะถูกตอง  เมื่อ 
คํานึงอยางน้ี    ยอมมีประโยชน  ๒  ประการ   คือ :- 
        ก.  จะไดปฏิบัติหนาที่ของตนใหคุมควรแกปจจัย  ๔    ที่เขาถวาย 
              เลี้ยงดู. 
         ข.  จะไดปฏิบัติธรรมขอสันโดษ   อันเปนวงศแบบแผนประเพณี 
               ของพระอริยเจา    ไมจุกจิกจูจ้ีใหเปนที่หนักใจแกผูเลี้ยงดู. ทํา 
               ตัวใหเปนผูเลี้ยงงาย. 
        ๓.  เพ่ือใหคํานึงวา    เมื่อเรายังไมบรรลุเปนพระอรหันต   ก็ยังมีกิจ 
ที่ตองทําท้ังทางกาย   ทางวาจา    แมทางใจอยูอีกมาก    แมเพียงศีล  ๑๐ 
ศีล  ๒๒๗   เรายังทําไดไมบริบูรณ   แมบริบูรณแลว    แตยังมีกิจเกี่ยว 
กับสมาธิ - ปญญา - กวาจะถึงวิมุติหลุดพนจากกิเลส   เปนพระอรหันตได 
นั้นยังตองทําอีกมาก   เมื่อคํานึงอยางน้ี   ก็ยอมมีประโยชน  คือจะไดปฏิบัติดี 
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป   ไมหยุดและไมทอถอย. 
         ๔.  เพ่ือใหพิจารณาตนเองโดยศีล   เพราะตนเองยอมรูอยูแกใจเอง 
วา  ตนทําศีลใหขาดขอไหนเมื่อไร   เม่ือรูแลว   เห็นวาศีลขาดแลว   ถายัง  
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เฉยอยูดวยความไมละอายก็เปนอลัชชีไมมีความละอาย   ดังนี้ชื่อวา   ตนเอง  
ติเตียนตนเองโดยศีลได.   แตถาไดแกไขขอท่ียังแกไดใหเปนปกติ   ก็ชื่อวา 
ตนเองติเตียนตนเองไมได. 
         ๕.  เพ่ือใหลดถัมภะมานะทิฏฐิของตนลง   ยอมตนใหผูอ่ืนที่เปนผู 
มีความรูรอบคอบ  ชวยตักเตือนได    เพราะวิสัยปุถุชนมักรักตนในทางผิด ๆ 
โดยที่ทําผิดแลว   ไมเห็นวาเปนผิด   ทําผิดมาก   เห็นวาผิดนอย   ดังพระ- 
พุทธภาษิตวา 
                สทุสฺส   วชฺชมฺเส       อตฺตโน   ปน    ทุทฺทส. 
        โทษผูอ่ืน   แลเห็น   เปนภูเขา   โทษของเรา   แลเห็น  เทาเสนขน. 
เพราะฉะนั้น   เมื่อยอมตนใหทานผูรูติเตียนตักเตือน   ก็จะไดโอกาสแกไข 
ศีลที่บกพรองและรักษาศีลที่ดีใหบริสทุธิ์ยิ่ง  ๆ  ข้ึน. 
        ๖.  เพ่ือมิใหยึดมั่นถอืม่ัน    ในสิง่ของตาง ๆ  ที่ตนรักชอบพอใจ 
เพราะสิ่งตาง ๆ  ที่ตนถือวาเปนเจาของ   จะตองพลัดพรากจากกัน   ๒  สมัย 
คือ:- 
        ก.  สมยัที่ตนยังมีชีวิตอยู    สิ่งนัน้ก็พรากไปตามเหตุตามปจจัย. 
        ข.  สมยัที่ตนส้ินชีวิต     ตนก็พรากจากสิ่งน้ันไป   ไมอาจนําไปได. 
เมื่อพิจารณาเห็นชัดดังน้ี   ก็หามจิตได  ๓  อยาง คือ:- 
        ก.  หามจิตมิใหยินดีเกินไป   ในคราวไดสิ่งท่ีนารักนั้น ๆ. 
        ข.  หามจิตมิใหเสียใจเกินไป   ในคราวพรากจากกัน. 
        ค.  หามจิตมิใหละโมบอยากไดจนถึงแสวงหาในทางผิด. 
ก็นับวาเปนประโยชนแกตนเอง   และแกผูอ่ืนไมนอยเลย. 
        ๗.  เพ่ือจะใหระวังจิตมิใหคิดทาํชั่ว   และใหคิดทําแตความดี  เพราะ  
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จะเปนใครก็ตามเม่ือทําเหตุ   ก็ยอมไดรับผลอันสมแกเหตุนั้น  ๆ   ทั้งฝายดี  
ทั้งฝายชั่ว    การหลบหลกีใหพนผลกรรมนั้น  ไมมีทางเลย   เหมือนกับความ 
ตายไมมีใครหลีกพน    คนเกิดมาก็พาความตายมาพรอมกันดวย    ฉันใด 
คนทํากรรดีก็เห็นคนดี   ทํากรรมชั่วกเ็ปนคนชั่วพรอมกัน   ฉันน้ัน   ตาง 
กันก็แตวา   ปรากฏแกสายตาผูอ่ืนเร็วหรือชากวากันเทานั้น.   ฉะนั้น  ทุกคน 
ก็มีกรรมเปนสมบัติของตนติดตนอยูประจํา  มีทั้งกรรมเกา   ทั้งกรรมใหม. 
กรรมเกาสงมา   ใหเกิดเปนคนดีหรือไมดีแลว    กรรมใหมเขาสงเสริมหรือ 
ตัดรอนกรรมเกา    สืบตอกันไปจนถึงอรหัตมรรคตัดกิเลสหมด   จึงจะสิ้น 
กรรม   เมื่อพิจารณาอยางนี้เนื่อง ๆ  ก็ไดประโยชน  คือไมกลาทํากรรมชั่ว 
ชอบทําแตกรรมดี. 
        ๘.  เพ่ือใหรูจักถนอมเวลา   ไมปลอยใหเวลาลวงไปเปลาจากประ- 
โยชน  และเพ่ือใหมีความเพียรเรงรีบทําประโยชนใหทันกาลเวลา  เพราะ 
ชีวิตของคนเราเน่ืองดวยเวลา   วันคืนลวงไป  ๆ  มใิชลวงไปเปลา  ยังพา 
เอาชีวิตคนใหหมดไปส้ินไปโดยลําดับ    ถาคนประมาทไมรับทําประโยชน 
ปลอยเวลาใหหมดไปเปลา   ก็เทากับปลอยชีวิตตนใหวางเปลาจากประโยชน 
พระพุทธองคไดตรัสเตือนไววา 
                โย  จ   วสฺสสต   ชีเว         กสุีโต    หีนวีรโิย 
                เอกาห   ชีวิต    เสยฺโย       วรีิย    อารภโต   ทฬฺห. 
คนใดเกียจคราน   มีความเพียรตํ่า   เปนอยูถึง  ๑๐๐ ป   สูคนที่ขยันมีชีวิต 
อยูเพียงวันเดียวก็ไมได. 
        เมื่อทราบอยางนี้แลว   ก็ไดประโยชน   คือจะไดไมประมาทเวนจาก 
ความชั่ว      และรีบเรงเพียรทํากิจอันเปนประโยชนแกตนและแกสวนรวม  
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ใหไดทุกวันทุกคืน.  
        ๙.  เพ่ือใหไดโอกาสศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มที่   จะเปนฝายคันถะ 
คือเลาเรียนปริยัติธรรมก็ตาม     จะเปนฝายวิปสสนา   คือเจริญสมถกัมมัฏฐาน 
วิปสสนากัมมัฏฐานก็ตาม   ผูที่อยูในที่พลุกพลานดวยหมูคนเปนตน   ไม 
อาจทําใหบริบูรณได   ตอเมื่อปลีกตนออกอยูในสงัด   เชนโคนไม   ชายปา 
เรือนวาง  กุฏิวาง   ไมมอีะไรรบกวนจึงทําใหบริบูรณได    เม่ือพิจารณาเห็น 
ดังน้ี   ก็ยอมไดประโยชน    คือจิตยอมจะยินดีในท่ีสงัด   เมื่อไดอยูในที่สงัด 
แลว   จะไดทําจิตใหสงัดขจัดกิเลสใหลดลง   เมือ่กิเลสหมดไปก็เปนสงัด 
กิเลส   เปนอันเสร็จกิจท่ีจะตองทํา. 
        ๑๐.  เพ่ือใหขวนขวายยึดเอาความดีอยางใดอยางหน่ึง   ตามควรแก 
กาลเวลา    ตามควรแกฐานะภาวะเปนตน    เพราะคุณวิเศษคือความดีของ 
คนมีหลายอยาง   อยางตํ่า   เชนการสาํเร็จในการศึกษาวิชาตาง ๆ  หรือการ 
สําเร็จในหนาท่ีการงานท่ีตนปรารถนา.    อยางสูง  เชนการทําจิตใหเปน 
หน่ึง  เรียกวา   ฌาน    วิโมกข   สมาธิ   สมาบัติ   มรรค   ผล.  คุณวิเศษ 
ตาง ๆ  เหลาน้ี   หากตนอยูในฐานะภาวะใด  กาลเวลาใด   ที่ควรจะได 
ควรจะถึง   ควรจะมี   เชนผูบวชระยะเวลา  ๑ พรรษา  ควรจะไดนักธรรม 
ชั้นตรี   ถาไดชั้นตรีก็ชื่อวาไดมีคุณวิเศษอยางหนึ่ง   และถามีความรูสมภูมิ 
สมชั้นจริง ๆ  กช็ื่อวามีคุณวิเศษอีกอยางหน่ึง   ใครจะถามปญหาเกี่ยวเรื่อง 
นักธรรมชั้นตรีก็แกไดไมเกอเขิน   ฉะน้ัน   การพิจารณาดูคุณวิเศษของตน 
วา  มีอยูหรือไม  นี้  มีประโยชน   คือจะไดพากเพียรกาวข้ึนไปสูคุณความดี 
วิเศษยิ่ง ๆ ข้ึนไป.  
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                                อธิบายชื่อหมวดธรรม   
        ธรรมท้ัง ๑๐  เหลาน้ี   ชื่อวาธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง  ๆ 
เพราะผูที่บวชแลวตองปฏิบัติธรรมเหลาน้ี   จึงจะเหมาะสมกับชื่อวา  บรรพ- 
ชิต,   สมณะ   ภิกษุ   ภิกษุณี  สามเณร   ช ี  เปนตน. 
        อน่ึง   ธรรมท้ัง ๑๐  เหลาน้ี   คฤหัสถก็ควรพิจารณาเนือง ๆ  ตาม 
ความเหมาะสมแกฐานะภาวะของตนเหมือนกัน   เชนเปนบิดามารดา  เปน 
บุตร   เปนครู - นักเรียน    เปนสามี - ภรรยา   เปนมิตร   เปนอุบาสก - 
อุบาสิกา   เปนนายจาง - ลูกจาง  เปนพอคา   ลูกคา   ตางก็มีหนาที่เฉพาะ 
ตน ๆ  เมื่อจะปฏิบัติใหเขาตามหลักธรรมเหลาน้ี   ก็ควรพิจารณาผอนผัน 
ไปตามภาวะฐานะอันสมควร   ก็ยอมจะไดรับประโยชนเชนเดยีวกัน. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ศัพทวาบรรพชิต   หมายถึงใคร ?   ผูที่ไมใชบรรพชติเรียกวา 
              อะไร  ? 
        ๒.  บรรพชิตกับผูมิใชบรรพชิต   จะพิจารณาธรรมรวมกนัทั้ง  ๑๐ 
              ขอไดอยางไร  ? 
        ๓.  ทรงสอนใหพิจารณาธรรม  ๑๐  ขอน้ันเพ่ืออะไร ? 
        ๔.  มีผูตําหนิวา   พระ - เณร   เอาเปรียบชาวบาน     เกียจคราน 
               ประกอบอาชีพจึงบวชไมตองทํางานอะไรดังน้ี   ผูศกึษาธรรม 
                ในพระพุทธศาสนาแลว   จะแกคําตําหนินี้ไดอยางไร  ?  
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        ๕.  คุณวิเศษของคนเราไดแกอะไร  ?  นาย  ก.  เรียนจบมหาวิทยาลัย  
               นาย  ข.  ไดบรรลุมรรคผลเบื้องตํ่า   ทั้ง  ๒  คนนี้   คนใดจัดวา 
               มีคุณวิเศษ  ?   และใครเกงกวากัน ? 
                         
                                ตนเอย       ตนมะไฟ 
                        พุมพิไล   ใบตก   วิหคแฝง 
                        มีพวงผล    โสภา   ระยาแซง 
                        หากเกบ็แกง   ปรากฏ   มีรสดี. 
                                แตวาไฟ   ในจิต   รายฤทธิ์นัก 
                        คือไฟรัก    หลง,ชัง    ยังกะผี 
                        มันหลอกเผา   เราผง   ลงทุกที 
                        สมควรท่ี     ดับไฟ    ภายใจ   เอย. 
                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                 นาถกรณธรรม   คือธรรมทําที่ฟง   ๑๐  อยาง   
        ๑.  ศีล    รกัษากายวาจาใหเรียบรอย. 
        ๒.  พาหุสัจจะ   ความเปนผูไดสดับตรับฟงมาก. 
        ๓.  กัลยาณมิตตตา   ความเปนผูมีเพ่ือนดีงาม. 
        ๔.  โสวจัสสตา   ความเปนผูวางายสอนงาย. 
        ๕.  กิงกรณีเยสุ    ทกัขตา     ความขยันชวยเอาใจใสในกิจธุระของ 
               เพ่ือนภิกษุสามเณร. 
        ๖.  ธัมมกามตา   ความใครในธรรมท่ีชอบ. 
        ๗.  วิริยะ   เพียรเพื่อจะละความชั่ว   ประพฤติความดี. 
        ๘.  สันโดษ   ยินดีดวยผานุงผาหม    อาหาร    ที่นอนท่ีนั่งและยา 
               ตามมีตามได. 
          ๙.  สติ   จําการท่ีทํา   และคําท่ีพูดแลวแมนานได. 
        ๑๐. ปญญา    รอบรูในกองสังขารตามเปนจริงอยางไร. 
                                                                                องฺ.   ทสก.   ๒๔/๒๗ 
                                      อธิบายศัพท  
        ๑.  ศีล   ๒.  พาหุสัจจะ    ดูในเวลารัชชกรณธรรม   หนา  ๑๓๗. 
        ๓.  กัลยาณมิตตา   ศัพทวา   กัลยาณ    แปลวาดี,  งาม,  ศัพทวา 
มิตต   แปลวา   เพ่ือน.   หมายถึงคนท่ีคบหาพ่ึงพาอาศัยกัน.   เมื่อเอาสอง 
ศัพทรวมกัน    เปน   กัลยาณมิตต   แปลวา  เพ่ือนดีงาม.  หมายถึง  คน  
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ที่คบหาพ่ึงพาอาศัยกันเปนคนดีงาม.  ตรงกันขามกับปาปมิตต   ซึ่งแปลวา  
เพ่ือนเลว.  หมายถึงคนท่ีคบหาพ่ึงพาอาศัยกันเปนคนเลว. 
        มิตรดีงามมี  ๔  จําพวก  คือ:-   ๑.   มิตรมีอุปการะ   ๒.  มิตรรวมสุข 
รวมทุกขกันได  ๓.  มิตรแนะประโยชน  ๔.  มิตรมีความรักใคร.  ลกัษณะ 
ของมิตรที่ดีงามทั้ง  ๔   จําพวกนี้    จักมีแจงใหมิตรแท  ๔  จําพวก  (คิหิ 
ปฏิบัติ   หนา ๒๙๒)   
        อีกอยางหนึ่ง   บัณฑิตหรือสัตบุรุษทั้งหลาย   ก็ชื่อวากลัยาณมิตร 
มิตรดีควรคบหาพึ่งพาอาศัยกันไดทั้งสิ้น   แมผูที่ประกอบดวยนาถกรณธรรม 
๑๐  อยางนี้      หรือผูที่ประกอบดวยธรรมที่เปนฝายดีทั่วไป      ก็จัดเปน 
กัลยาณมิตร.   มาตา   มิตฺต    สเก   ฆเร.    มารดาเปนมิตรในเรือนของตน. 
ภริยา   ปรมา   สขา.   ภรรยาเปนเพ่ือนสนิท. 
        มิตรเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต   และการสรางความเจริญ 
กาวหนา.   คนไรญาติขาดมิตร    ไทยเราเรียกวา   " คนหัวเดียวกระเทียม 
ลีบ "  ทางบาลีเรียกวา  " คนอนาถา "  ไมมีที่พ่ึง.   อยูเปนทุกข.  อยูยาก 
เหมือนตนไมใหญ  ไมมีรากแขนง   รากฝอย   ก็งอนแงนลมไดงาย.  ฉะน้ัน 
พระจึงสอนใหคบมิตร     แตเลือกคบแตมิตรดี   มติรแท. 
        การดูสตัวรูงาย   เพราะกายกับใจตรงกัน.   แตการดูคนรูยาก   เพราะ 
ปากและกายไมคอยตรงกับใจ.    โบราณจึงสอนวา   " คบคนใหดูหนา  ซื้อ 
ผาใหดูเน้ือ "   คําวา  หนา   นั้นมี  ๒  คือ   หนาภายนอก   ไดแกหนาตา ๑ 
หนาภายในคือ  จิตใจ ๑   การดูจิตใจก็ดูที่หนาท่ีการงานท่ีเขาชอบ   และ 
เรื่องที่เขาชวน.     คนดีมหีนาที่การงานที่ตนทําสะอาดไมมีโทษ      และ 
ชักชวนใหคนอ่ืนทําแตความดี   นี้จัดเปนมิตรดีงาม   มิตรแท   ควรคบ  เปน  
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ที่พ่ึงได.   คนที่มีหนาที่การงานไมสะอาด   ทุจริตในหนาที่    และชักชวนให  
คนอ่ืนทําชั่ว   นี้จัดเปนมิตรเทียม   มติรชั่ว   ไมควรคบ   เปนที่พ่ึงไมได. 
        ๔.  โสวจัสสตา  แปลวา   ความเปนผูวางายสอนงาย.  หมายความวา 
เชื่อฟงคําตักเตือนส่ังสอนที่ดีของผูอ่ืน.   ธรรมอันเปนเครื่องทําความเปนผู 
วางาย   มี  ๑๖  ประการ  คือ:- 
        ๑.   ไมมีความปรารถนาลามก    ไมตกอยูในอํานาจความลามก   คือ 
ไมหลงอามิส     ไมติดอํานาจ    ๒.   ไมยกตนขมทาน     ๓.   ไมมักโกรธ 
๔.   ไมผูกโกรธ        ๕.  ไมมีอคติ       ๖.  ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ 
๗.    ไมโตเถียง         ๘.   ไมรุกรานผูตักเตือน        ๙.    ไมกลับกลาวโทษ 
ซัดโทษใหแกผูตักเตือน      ๑๐.  ไมพูดกลบเกลื่อนหลบเลี่ยง    ๑๑.  รับฟง 
เหตุผล   พูดจาแสดงความจริงใจ   ๑๒.  ไมลบหลูคุณทาน    ไมยกตน 
เทียมทาน       ๑๓.  ไมริษยา    ไมตระหน่ี      ๑๔.  ไมโออวด     ไมมีมายา 
เจาเลห   ๑๕.  ไมกระดาง    หัวด้ือ    ถอืรั้น      ๑๖.   ไมถือม่ันความคิด 
เห็นของตนถายเดียว*. 
        ความเปนผูวางายสอนงาย    อันเกิดปรากฏดวยคุณธรรมตาง ๆ  เหลา 
นี้    ลวนแตเปนความดี    เปนสิริมงคลอยางสูง    เปนคุณธรรมใหเกิดความ 
รักความนับถือ    เหมาะแกชนทุกชั้น   ทั้งผูนอย     ปานกลาง   และผูใหญ 
ตามปกติคนเรามักจะมองโทษของตนเองไมเห็น         หรือโทษแมมากเห็น 
เพียงเล็กนอย   สวนโทษของผูอ่ืนมองเห็นงาย    ไดในพระบาลีวา 
                สทุสฺส   วชฺชมฺเส      อตฺตโน   ปน   ทุทฺทส 
           โทษผูอ่ืน    แลเห็น   เปนภูเขา   โทษของเรา   แลเห็น    เทาเสนขน. 
 
*อนุมานสูตร   มัชฌิมนิกาย   มัชฌิมปณณาสก    พระโมคคัลลานะกลาวไว.  
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        เมื่อเปนเชนนี้   ยอมหาโอกาสปรับปรุงแกไขความประพฤติของตน  
ไดยาก  ความเจริญหรือความเส่ือม   ยอมเกิดแตความประพฤติ   เมื่อมอง 
ไมเห็นความประพฤติที่เสียหายของตนแลว      ควรเปดโอกาสใหผูอ่ืนชวย 
มองดู      ใหชวยตักเตือนวากลาวสั่งสอน       เมื่อถกูเขาวากลาวส่ังสอนก็ไม 
ควรโกรธ    มีน้ําอดนํ้าทน   รับเอาคํากลาวคําสอนโดยเคารพ   ต้ังใจพิจารณา 
แกไขความประพฤติของตนใหดียิ่ง ๆ ข้ึน. 
        พึงเห็นตัวอยางในทางโลก   ทีฆาวุกุมาร    พระราชโอรสของพระเจา 
ทีฆีติ   ผูครองโกศลรัฐ    ประสูติเมื่อพระชนกเสียราชสมบัติแกพระเจา 
พรหมทัตผูครองแควนกาสี           ภายหลังไดราชสมบัติคืนมาจากพระเจา 
พรหมทัต      พรอมท้ังไดพระราชธิดาของพระเจาพรหมทัต   และไดทรง 
ครอบครองแควนกาสีของพระเจาพรหมดวย   เพราะเชื่อฟงพระวาจา 
ของพระชนกวา  " จงเห็นยาวดีกวาส้ัน "    จึงมิไดปลงพระชนมชีพพระ- 
เจาพรหมทัตในโอกาสอันเหมาะ.     ในทางธรรม      พระราธะเปนพระ 
หลวงตาบวชภายแก   แตไดบรรลุเปนพระอรหันต    เพราะเปนผูวางาย 
สอนงาย    เมื่ออุปชฌายอาจารยวากลาวตักเตือน   ก็ไมหัวด้ือถือรั้น   แต 
หม่ันปฏิบัติตามโอวาทดวยความไมประมาท   จนไดสําเร็จพระอรหัตต. 
        ความเปนผูวางายสอนงาย    จัดเปนที่พ่ึงทั้งทางโลกทางธรรม   ทั้ง 
อยางตํ่าและอยางสูง  ดังนี้แล. 
        ๕.  กิงกรณีเยสุ    ทกัขตา   แปลวา   ความขยันชวยเอาใจใสในกิจ 
ธุระของเพ่ือน.     หมายความวา    คนเราเกิดมา   มกีิจธุระที่ตองทําหลาย 
อยาง   บางอยางทําคนเดียวได    บางอยางตองชวยกันหลายคน.   แมงานท่ี 
ทําคนเดียวได   แตถาถึงคราวเจ็บไขเปนตน   บางทีก็ไมอาจทําได   จําตอง  
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พ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน.   ฉะน้ัน   ผูที่มุงหวังจะพ่ึงผูอ่ืนเพ่ือใหผูอ่ืนมาชวยตน  ตน  
ก็ตองชวยผูอ่ืนไวกอน     ทําตนใหเปนที่พ่ึงของคนอ่ืนเสียกอน       พระ 
พุทธเจาจึงทรงสอนใหขยันเอาใจใสในกิจธุระของเพ่ือนสพรหมจารี   คือ 
ผูประพฤติดีรวมกัน    จะเปนภิกษุสามเณร   หรืออุบาสกอุบาสิกา   หรือ 
ประชาชนทัว่ไปก็ได   แตขอใหชวยกันทําธุรกิจท่ีดีปราศจากโทษ  กลาวคือ 
ทรงสอนใหสรางนิสัยใจคอกวางขวาง    ขยันเอาการเอางาน    เอาธุระแมที่ 
เปนสวนรวม   ไมนิ่งดูดายกลายเปนคนใจจิตใจแคบ    สอนใหรูจักตักน้ําไว 
เผ่ือแลง. 
        อันการท่ีจะสรางคุณธรรมขอน้ี   ตองประกอบดวยองค  ๔  คือ :- 
        ๑ )  ทกโฺข     เปนผูขยัน   หม่ันเพียร   คือ   โธรยฺหสีโล   มปีกติเอา 
ธุระ   ต้ังใจทํางานท่ีเปนธุระหนาที่   ทัง้ของตน  ทั้งของสวนรวม. 
         ๒ )  อนลโส    เปนผูไมเกียจคราน   คือไมโอเอเฉ่ือยชา   รีบทํา 
ใหสําเร็จตามเวลา   ตามตําราวา  " พายเถิดพอพาย   พายเถิดแมพาย   ตะวัน 
จะสาย   ตลาดจะวาย   สายบัวจะเนา. " 
        ๓ )  ตตฺรุปายาย    วมีสาย   สมนนฺาคโต   เปนผูประกอบดวย 
ปญญา   อันเปนอุบายวิธีที่ชวยใหธุระกิจนั้น ๆ  สําเร็จรวดเร็วเขา   คือ 
ตองมีปญญาความรอบรูความเขาใจในกิจธุระนั้น  ๆ  จึงจะชวยทําใหสําเร็จ 
ดวยดีและรวดเร็ว,   ถาไมมีความรู  แมวาขยันทําก็สําเร็จยาก    ทีค่วรสําเร็จ 
เร็ว   กลับชาลง   หรืออาจไมสําเร็จเลย   เสียงาน   เสียประโยชนเลย.   เชน 
คนตัดไมตนใหญมาทําเรือ   ถากไป ๆ  จนทําเรือไมได.    ก็ต้ังใจทําใหเปน 
ไมพาย  ถากไป  ๆ  ก็ไมเปนไมพาย,  ก็ต้ังใจทําเปนไมควักปูน   ถากไป ๆ  
ก็ควักปูนไมได   ตองโยนท้ิงไป.  
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         ๔ )   อล  กาตุ  อล   สวิธาตุ    สามารถทําได   สามารถจัดทําให  
เรียบรอยได.        คือตองเปนผูลงมือฝกฝนปฏิบัติกิจตาง ๆ อันเปนธุระ 
หนาที่ทั้งสวนตัว    ทั้งสวนรวม  จนชํานิชํานาญ   จนสามารถทําได  จัดได 
ไมเสียการงาน.    เพียงแตมีความรูตามหลักวิชาการนั้น    หากไมเคยลงมือ 
ปฏิบัติงาน      ก็ไมแนวาจะมีความสามารถทําไดหรือไม   อาจเขาหลักวา 
" ความรูทวมหัว   เอาตัวไมรอด "  ก็ได. 
        เมื่อพรอมดวยองค  ๔  นี ้ จึงชวยทํากิจเพ่ือนทั้งหลาย    จนกลาย 
เปนที่พ่ึงของตน.   เพราะเขาหลักความจริงวา  ปูชโก   ลภเต   ปูช.  วนฺทโก 
ปฏิวนฺทน.    ผูบูชายอมไดบูชาตอบ.   ผูไหวยอมไดการไหวตอบ.  และวา 
มิตตจิต  ก็มีมิตตใจ,   หมูไป   ไกมา. 
         ๖.  ธมัมกามตา   ศพัทวา  ธัมมะ   แปลวา   สภาพที่ทรงไว.   ใน 
ที่นี้    หมายถึงสภาพท่ีทรงคุณความดีไว   หรือความถูก    ความบริสุทธิ์. 
กามะ   แปลวา   ความใคร,   ความรัก,   ความชอบใจ,   พอใจ.  ธัมมกามะ 
แปลวา  ความรักดี   รักถกู    รักความบริสุทธิ์.    บคุคลผูมีคุณธรรมขอน้ี 
ไดชื่อวา   ธมัมกาโม   ผูรักดี    ผูรักความถูก   ผูรกัความบริสุทธิ์,  ชื่อวา 
ปยสมุทาหาโร    ผูมีปกติกลาวถอยคําประกอบดวยธรรมอันเปนที่รักของ 
ชนทั้งหลาย,   ชื่อวา   อภธิมฺเม    อภิวนิเย    อุฬารปฺปามุชฺโช   ผูมีใจ 
ปราโมทยอยางยิ่ง   เฉพาะธรรม   เฉพาะวินัย. 
        หมายความวา   ผูใครธรรมหรือรกัธรรม   ชอบธรรม   พอใจธรรม 
ยอมพูดไพเราะเปนอรรถเปนธรรม   นาํผูฟงใหรักใหไดความสงบใจเย็นใจ 
เพราะพูดดวยใจอันบริสุทธิ์ผองใส    วาจาเปนเครื่องพิสูจนน้ําใจ  ใหเห็นวา  
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รักธรรม,   และเปนผูปราโมทยบันเทิงใจอยางยิ่ง    เฉพาะในธรรมในวินัย,  
ไมยินดีผิดธรรมวินัย.  คือวา    จะทํา      จะพูดอะไร   ก็พิจารณาเสียกอน 
เมื่อเห็นวาดี - ถูก - บริสุทธิ์     ตามธรรมตามวินัยแลว    จึงทํา    จึงพูด 
และมีใจเบิกบานอยางยิ่ง    เฉพาะธรรม   เฉพาะวินัย   ไมยอมประพฤติ 
ยอหยอน   ผิดธรรมผิดวินัย. 
        มีอธิบายวา   เปนผูหนักในธรรม   เคารพในธรรม  มิใชปฏิบัติธรรม 
เปนโลกาธิปไตย   มุงใหชาวโลกเขาสรรเสริญหรอืเกรงเขานินทา     และ 
ไมปฏิบัติธรรมเปนอัตตาธิปไตย         มุงความสะดวกของตนเปนที่ต้ัง   แต 
ปฏิบัติธรรมเปนธรรมาธิปไตย    มุงความดี    ความถูก   ความบริสุทธิ์เปน 
สําคัญ. 
        อีกอยางหนึ่ง   ผูรักธรรม    ไดแกผูรักหนาที่   ตนมีฐานะภาวะหนาท่ี 
อยางไร    กต้ั็งใจปฏิบัติหนาที่อยางน้ันสมแกฐานะภาวะ      ไมปลอยปละ 
ละเลยหนาท่ีของตน. 
        ธรรมยอมคุมครองรักษาบุคคลผูใครธรรม   ปฏิบัติธรรม.   เหตุนั้น 
ความเปนผูใครธรรม     จึงชื่อวาเปนที่พ่ึง. 
          ๗.  วิรยิะ    เพียรเพื่อจะละความช่ัวประพฤติความดี   ดปูธานคือ 
ความเพียร  ๔  อยาง,     อิทธิบาท    คือคุณเครื่องใหสําเร็จความประสงค 
๔  อยาง,      เวลารัชชกรณธรรม     คือธรรมทําความกลาหาญ  ๕  อยาง, 
โพชฌงค  ๗,   ลักษณะตัดสินธรรมวินัย  ๘  ประการ,       มรรคมีองค  ๘ 
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐  อยาง   ขางตนตามลําดับ. 
        ๘.  สันโดษ   แปลได  ๓  อยางคือ:-  
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          ๑)  สก     โตโส      ความยินดีสิ่งของของตน  
          ๒)  สนฺต   โตโส    ความยินดีสิ่งของท่ีมีอยู 
           ๓)  สม   โตโส       ความยินดีโดยธรรมสม่ําเสมอ. 
        อยางที่  ๑  ความยินดีสิ่งของของตน    เปนเหตใหบุคคลไมผิดศีล 
และเปนเหตุใหขยันหาปจจัยแตในทางที่ชอบธรรม.   การดํารงชีพของตน 
เราเน่ืองดวยปจจัย  ๔       ผูที่ฉลาดและสามารถมีความขยันหม่ันทํางานให 
เหมาะเจาะ   ยอมหาปจจัย  ๔  ไดงาย.   ปจจัยที่หาไดดวยกําลังความสามารถ 
ของตน   ยอมอํานวยความสุขแกเจาของ.    ผูเปนเจาของยินดีอยูดวยปจจัย 
ของตน         แมมากก็ไมเสียสันโดษ      พระผูมีพระภาคเจาทรงยกยองผู 
ครองเรือนท่ีมีทรัพยวามีความสุข   เพราะผูมีทรัพย   ยอมมีโอกาสไดเลี้ยงตัว 
มารดาบิดาครอบครัวเพ่ือนฝูงใหเปนสุข      ทั้งสามารถปองกันหรือบําบัด 
อันตรายได   ทําพลี  ๕   อยางก็ได   ถวายสมณะบํารุงพระศาสนา   สรางที่พ่ึง 
ในภายหนาสืบไปก็ได   เพราะบุญน่ันแหละ   เปนสมบัติที่พ่ึงอันแทจริง 
ของตน    ติดตามตนไปในปรโลกได.  กอใหเกิดปราโมทย.  คนถือสันโดษ 
แลวไมผิดศีล   มีความขยันหาทรัพยในทางชอบธรรม   จับจายในทางที่เปน 
ประโยชน   ยอมปราโมทยบันเทิงใจ   เย็นใจอยูดวยส่ิงของของตนดังนี้. 
        อยางที่  ๒   ความยนิดีสิ่งของท่ีมีอยู    เปนเหตุใหบุคคลไมประมาท 
ในปจจัยเงินทองท่ีหามาได    รูจักแบงออกเปนสวน  ๆ  ตามหลักทานวา 
ใชลงทุน   ๒  สวน   กินใช  ๒  สวน    เก็บไวเปนทุนอน  ๑  สวน   การ 
ลงทุนทํานา   คาขาย    เปนตนนั้น   เปนเรื่องอนิจจัง   หวังกําไร    แตอาจ 
ไมไดเสมอไป    อาจขาดทุนเพราะภยันตรายบางอยางก็ได.   เม่ือยามขาดทุน 
เราก็ไมควรทุกขระทมใจ     ควรทําใจใหมีสันโดษ      คือยินดีดวยสวนท่ีมี  
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เหลืออยูซึ่งแบงก็ไว   ไมตองทอใจ    เริ่มต้ังตนเอาใหม  แมถาวาขาดทุน    
ยอมยับ   จนหมดทรัพยที่เปนทุนนอน   ก็ไมควรทอใจไมจนใจ   เมื่อรางกาย 
ชีวิตยังมีอยู     ก็ควรสันโดษยินดีดวยกําลัง    กําลงัใจที่มีอยู   ต้ังหนา 
ประกอบสัมมาอาชีพตอไป.   แมวาเขาตาจน   กําลังกายก็หมดไป   เชนเปน 
อัมพาต   ไมสามารถประกอบอาชีพได   แตจิตใจยังมีศัทธา   ศีล    จาคะ 
ปญญาอยูบรบิูรณ    ก็ควรสันโดษยินดีดวยศรัทธาเปนตน   ที่มอียูนั้น   ก ็
จะทําใหอบอุนใจ    ชื่นใจ    สบายใจ   ถึงแมวาดับชีพไป   ก็คงจะมีคุณธรรม 
นั่นเองเปนที่พ่ึงเปนสุขในปรโลก. 
        อยางที่ ๓    ความยนิดีโดยธรรมสม่ําเสมอ   คือรูจักทําจิตใจให 
สม่ําเสมอ   ไมแสดงอาการดีใจเกินไป   ในยามไดเงินทองหรือส่ิงของท่ีดี ๆ 
เพราะโลกิยทรัพยเปนอนิจจัง   ถาขาดสันโดษคือความยินดีประคองจิตให 
สม่ําเสมอแลว    พอทรัพยเสื่อมเสียไป   ก็ยอมเสียใจมาก.   อน่ึง  ไมแสดง 
อาการเสียใจ   นอยใจ   ในยามไดปจจัยที่ไมดี   เพราะทรัพยสิ่งของในโลกน้ีมี 
ทั้งดีและไมดี   หากขาดสันโดษขอน้ีเสียแลว   พอไดของท่ีไมดีก็ยอมเสียใจ 
ทุกขใจมาก.   ฉะนั้น   ถาบุคคลมาใชความสันโดษ   ยินดโีดยธรรมสมํ่าเสมอ 
ละความดีใจและเสียใจ   ในปจจัยทั้งท่ีดีและไมดีเสียได   ขวนขวายแสวงหา 
ปจจัยแตในทางที่ชอบ    ไมเกียจคราน    ไมยอทอตอการงานแมลําบาก 
หากไดทรัพยมาในทางที่ถูกตอง     ไมผิดกฎหมาย   ไมผิดธรรม    ไมผิดวินัย 
แลว    แมของน้ันจะดีหรือไมดีก็ควรสันโดษ    ยนิดี   พอใจเสมอกัน   เพราะ 
เปนของบริสุทธิ์   พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ. 
        สันโดษท้ัง  ๓  อยางนี้   มีความหมายรวมเปนอันเดียวกันคือ   ความพอ 
หรือความพอใจ   ใครมีสันโดษ   ผูนั้นชื่อวามีที่พ่ึงอันประเสริฐ   ไมยากจน  
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มีความสุขในโลก.   แตถาขาดสันโดษ  จะรูสึกวายากจน  ไมมีที่พ่ึง   เปน 
ทุกข   ดังพุทธภาษิตวา   ทฬิทฺทิย   ทกฺุข   โลเก   ความจนเปนทุกขในโลก.  
และความจนน้ันมี  ๒   อยาง  คือ  ๑.  จนเพราะไมมี    ๒.  จนเพราะมีไมพอ. 
           ความจนเพราะไมมี    แกไดงายคือ   ขยันทาํงานใหเหมาะก็ไดทรัพย 
หายจน.   แตความจนเพราะมีไมพอนั้น   แกยากและเปนทุกขมาก.    หาก 
จะแกก็ตองแกดวยสันโดษคือความพอใจ    เพราะความจนหรือม่ังมีอยูที่ใจ 
รูสึกวา     พอ   หรือ   ไมพอ   นั่นเอง   ดังธรรมภาษิตวา 
        ความไมพอใจจนเปนคนเข็ญ       พอแลวเปนเศรษฐีมหาศาล 
        จนท้ังนอกท้ังในไมไดการ           จงคิดอานแกจนเปนคนพอ. 
            พระผูมีพระภาคเจา    ก็ไดตรสัไววา 
                                        สนฺตุฏ ี        ปรม         ธน 
                                ความพอใจเปนทรัพยอันประเสริฐ. 
           เพราะทรัพยอยางอ่ืนยอมวิบัติไปได    สวนความสันโดษ  คือความ 
พอใจนี้   เปนทรัพยภายใจอันประเสริฐ   ไมวิบัติ    คนรูจักใชสนัโดษก็ 
ยอมไดที่พ่ึงอันประเสริฐ    ทั้งในโลกนี้   ทั้งในโลกหนา. 
           ๙.   สติ     ดูในธรรมมีอุปการะมาก   หมวด  ๒ 
          ๑๐. ปญญา   ดูในอธิฐานธรรม    หมวด  ๔,   เวสารัชชกรณ- 
ธรรม   และพละคือธรรมเปนกําลัง    หนา  ๘๘ - ๑๓๘ - ๑๕๒   
           เฉพาะในท่ีนี้   ไดแกปญญาท่ีรอบรูความจริงของสังขาร   คือรูวา 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   เปนทุกข    เปนอนัตตา   จนเกิดความเบื่อหนาย 
คลายความกําหนดยินดีไมถือม่ันสังขารทั้งปวง.   จิตวิมุติหลุดพนจากอาสวะ 
พนทุกขเด็ดขาด   คือบรรลุมรรคผลนิพพานอันเปนที่พ่ึงอยางสูงสุด.  
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                                อธิบายชื่อหมวดธรรม   
        ธรรมท้ัง  ๑๐ อยางนี้  ชื่อวา   นาถกรณธรรม   แปลวา   ธรรมเปน 
เครื่องกระทําท่ีพ่ึง   หมายความวา   เปนเครื่องทําความอบอุนใจ   สบายใจ 
เย็นใจ    ไมทุกขใจ.   ความสุข   ความทุกข    ของคนเรามีทั้งทางกายและ 
ทางใจ   ฉะนั้น  คนเราจึงตองมีที่พ่ึงทั้งทางกายและทางใจ   จึงจะมีความสุข. 
        ปจจัย  ๔  อาหาร   เครื่องนุงหม   ยาแกไข    เปนที่พ่ึงของกาย   ไม 
อาจเปนที่พ่ึงของใจไดเสมอไป   บางคนมีปจจัย  ๔  บริบูรณ   แตใจเรารอน 
เปนไฟสุมอยูขางใจ    หาความสุขมิได   ฉะน้ัน   ทุกคนจําตองมีที่พ่ึงทางใจ 
ดวย. 
        บุคคลท่ีมีธรรม  ๑๐  อยางนี้   แมเพียงอยางใดอยางหน่ึง   ถาปฏิบัติ 
ใหบริบูรณจริง ๆ  กช็ื่อวามีธรรมเครื่องทําท่ีพ่ึงอยูภายใจตนครบทุกอยาง, 
ตนเองยอมเปนที่พ่ึงของผูอ่ืนดวย   และตนเองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนไดดวย   ยอม 
มีความสุขทั้งสองฝาย    พระพุทธเจาจึงทรงสอนวา    สนาถา   วิหรถ 
มา    อนาถา   ทุกขฺ    อนาโถ    วหิรติ   จงมีที่พ่ึงอยู     อยาเปนผูอนาถา 
ไมมีที่พ่ึง   เพราะผูอนาถาไมมีที่พ่ึง    ยอมอยูเปนทุกข    แมพระพุทธ- 
ภาษิตวา     อตฺตา    ห ิ   อตฺตโน     นาโถ    ตนแลเปนที่พ่ึงของตน    ก็หมาย 
ความถึงวา    ตนเองตองมีคุณธรรมเหลาน้ี     จึงจะเปนที่พ่ึงของตนเองได 
ฉะน้ัน   ธรรมเหลาน้ี    จึงชื่อวานาถกรณธรรม. 
                             คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  กลัยาณมิตร   ไดแกคนเชนไร  ?   ดูตรงไหนจึงจะรู 
        ๒.  ความเปนผูวางายสอนงายดีอยางไร  ?  
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        ๓.  งานสวนตัวของคนเรามากอยูแลว       เหตุใดพระจึงสอนให  
              ทํางานของเพ่ือน  ?   ผูจะทํางานของเพ่ือนตองประกอบดวย 
              องคคุณอยางไร  ? 
        ๔.  คนเชนไร   ชื่อวา   ผูใครในธรรมท่ีชอบ  ? 
        ๕.  ความสันโดษ  ชวยใหคนเปนสุขไดอยางไร  ? 
        ๖.  ถาเราอยากทําตนใหเปนที่พ่ึงแกตน   จะตองปฏิบัติอยางไร  ? 
 
                                                ตนเอย     ตนยี่โถ 
                                        ปลูกไวโชว    พวงชอ   ลออสม 
                                        พอผลิดอก   ออกมา    งามนาชม 
                                        ตองสายลม   พัดแรง   โยนแกวงไกว 
                                                เหมือนคนดี   มีวิชา   มารยาทพรอม 
                                        โอนออนนอม   เปนนิตย   จิตผองใส 
                                        ไมอวดเบง   แข็งขอ  ตอผูใด 
                                        งามวิไล    ควรโชว    โออา   เอย. 
                                                                                ศรี ฯ   นคร.  
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                       กถาวัตถุ   คือถอยคําท่ีควรพูด   ๑๐  อยาง   
        ๑.  อัปปจฉกถา    ถอยคําท่ีชักนําใหมีความปรารถนานอย. 
        ๒.  สันตุฏฐิกถา    ถอยคําท่ีชักนําใหสันโดษยินดีดวยปจจัยตามมี 
               ตามได. 
        ๓.  ปริเวกกถา     ถอยคําท่ีชักนําใหสงัดกาย   สงัดใจ. 
        ๔.  อสงัสัคคกถา     ถอยคําท่ีชักนําไมใหระคนดวยหมู. 
        ๕.  วิริยารัมภกถา    ถอยคําท่ีชักนําใหปรารภความเพียร. 
        ๖.   สีลกถา     ถอยคําท่ีชักนําใหต้ังอยูในศีล. 
        ๗.  สมาธิกถา    ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหสงบ. 
        ๘.  ปญญากถา    ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดปญญา. 
        ๙.  วมิตุติกถา      ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลส. 
        ๑๐. วิมตุติญาณทัสสนกถา   ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดความรู   ความเห็น 
                ในความท่ีใจพนจากกิเลส. 
                                                                                        องฺ.   ทสก.   ๒๔/๑๓๘ 
                                            อธิบายศัพท   
        ๑.  อัปปจฉกถา    ตัดบทเปน   อปัปจฉา   แปลวา   ความปรารถนา 
นอย   กถา   แปลวา  ถอยคําท่ีพูดชักนํา     รวมกันเขาเปน   อัปปจฉกถา 
แปลตามศัพทวา   ถอยคําท่ีพูดชักนําใหมีความปรารถนานอย.   หมายความ 
วา   พูดชักนาํใหตองการแตสิ่งท่ีจําเปน   พอกิน    พอใช   พออยูได   เชน  
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ภิกษุเมื่อมีผูนําปจจัย  ๔  มีจีวร   เปนตน   มาถวายมาก   ก็รับไวเฉพาะที่  
จําเปนจะตองใช   สวนท่ีเกินจําเปนไมรับไว   หากจําเปนตองรับ   ก็รับไว 
แลวแจกจายแกผูอ่ืนหมด    ไมสะสมไว.   ถาเขาถวายนอย   กร็ับไวนอยกวา 
ลงไปอีก   หรือไมรับเลย.    แมในดานคุณธรรม    ถึงตนมีความรูมาก 
ก็ปรารถนาใหเขารูวามีความรูนอย    ถึงบรรลุธรรมชั้นสูง ๆ   ก็ปรารถนา 
ใหเขารูวาบรรลุเพียงชั้นตํ่า  ๆ. 
        ๒.   สันตุฏฐิกถา   ตัดบทเปน    สันตุฏฐิ    แปลวา   ความยินดี 
หรือความพอใจ   ตามมีตามได.   กถา   แปลวา  ถอยคําท่ีพูดชักนํา.  รวมกนั 
เปน    สันตุฏฐิกถา    แปลวา   ถอยคําท่ีพูดชักนําใหยินดีพอใจดวยปจจัย 
ตามมีตามได.   หมายความวา   พูดชักนําใหยินดีพอใจดวยปจจัย  ๔  ม ี
อาหาร   เครื่องนุงหมเปนตน   ตามมีตามได    คือมีอยางไรไดอยางไร  ก็ 
ยินดีพอใจอยางนั้น   จะดีหรือไมดีก็ไมคํานึง   ไดมากก็พอใจ    ไดนอยก็ 
พอใจ   ไมรงัเกียจ.   (ดูในนาถกรณธรรม  หนา  ๒๕๐) 
        ๓.  ปวิเวกกถา    ตัดบทเปน   ปวิเวก  แปลวา   ความสงัด   ไดแก 
สงบกาย    สงบใจ.    รวมกับศัพทวา     กถา   เปน   ปวิเวกกถา   แปลวา 
ถอยคําท่ีชักนําใหสงัดกาย   สงัดใจ   หมายความวา   พูดชกันําใหยินดีใน 
ที่สงัดกาย   ไมพลุกพลาน  ไมปรากฏตัวในที่ชุมนุมชน   เมื่ออยูในที่สงัดกาย 
แลว   เปนโอกสใหเจริญกัมมัฏฐานควบคุมจิตใหสงบไมฟุงซาน   เปนจิต 
ที่มีพลังควรที่จะนําไปใชในกรียะตาง ๆ  ได. 
        ๔.  อสงัสัคคกถา    ตัดบทเปน   อสังสัคคะ   แปลวา    ไมระคน 
ดวยหมู.   ไดแกไมคลุกคลีดวยหมูเพ่ือนดวยอาการอันไมสมควร. 
รวมกับศัพทวา   กถา    เปน  อสังสัคคกถา   แปลวา  ถอยคําท่ีชักนําไม  
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ใหระคนดวยหมู.   หมายความวา   พูดชักนําไมใหมั่วสุมกันดวยอาการไม  
สมควร    เชน     เลนการพนัน    เลนซุกซนตาง ๆ    เลนตลก   คะนอง 
รองรําทําเพลง    เสพยาเสพติดใหโทษ   เปนตน. 
        ๕.   วิรยิารัมภกถา    ตัดบทเปน   วิริยารมัภ    แปลวา   ปรารภ 
ความเพียร.   (ดูความหมายในหมวด  ๕  หนา  ๑๓๘)   รวมกับศัพทวา 
กถา  เปน    วิริยารัมถกถา   แปลวา   ถอยคําท่ีชักนําใหปรารภความเพียร. 
หมายความวา  พูดชักนําใหเริ่มความเพียร   ใหมีใจต้ังม่ันอยูในความเพียร 
๔  สถาน   มเีพียรระวังมิใหบาปเกิดข้ึนในสันดานเปนตน   ใหมีใจกลาไม 
กลัวตอความเหน่ือยยากลําบากและภยันตราย,       ใหคอยพยุงจิตมิใหยอทอ 
ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี   ในการประกอบกิจตามหนาที่ก็ดี   ในการอบรม 
จิตใหสะอาดปราศจากกิเลสก็ดี. 
        ๖.  สีลกถา    ตัดบทเปน    สลีะ   แปลวา    เย็น,    ปกติ     ไดแก 
ความเย็นกาย    เย็นวาจา    เย็นเขาไปถึงใจ    ใจจึงเปนปกติ,   เมื่อรวมเขา 
กับศัพทวา    กถา   เปน   สีลกถา    แปลวา    ถอยคําท่ีชักนําใหต้ังอยูในศีล 
หมายความวา   พูดชกัชวนใหต้ังใจควบคุมกาย  วาจา   ตลอดถงึใจ   ใหมั่นคง 
เปนศีล  คือใหเย็นเปนปกติ    อยาใหรอน    อยาใหจุนจาน   ฟุงซานเกินงาม. 
        ๗.   สมาธิกถา    ตัดบทเปน    สมาธิ   แปลวา   ความรักษาใจมั่น. 
ไดแก   ความทําใจใหนิ่ง   มีอารมณเดียว.   รวมเขากับศัพทวา   กถา   เปน 
สมาธิกถา      แปลวา         ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหสงบ    หมายความวา 
พูดชักชวนใหเจริญสมาธิ    คือใหรวมพลังจิตที่พลานอยูใหรวมตัวกันเขา 
จนสงบน่ิงด่ิงม่ันคง.  
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        ๘.   ปญญากถา    ตัดบทเปน   ปญญา   แปลวา   ความรอบรูในสิ่ง  
ที่ควรรู    (ดใูนเวสารัชชกรณธรรม  หนา  ๑๓๘)  รวมเขากับศัพทวา   กถา 
เปน    ปญญากถา   แปลวา    ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดปญญา.   หมายความวา 
พูดชักชวนใหเกิดความรู   ความเขาใจ    ในสิ่งท่ีควรรู   เชน    ศลิปวิทยา 
บาป    บุญ   ทุกข   สุข    เหตุแหงทุกข   เหตุแหงสุข   เปนตน.   ตลอดถึง 
รูความจริงในสังขารธรรมท้ังปวงวา    ไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา. 
        ๙.  วมิตุติกถา   ตัดบทเปน   วมิตุติ    แปลวา   ความหลุดพนจาก 
กิเลส   ไดแก   การทํา   การปฏิบัติใหใจหลุดพนจากกิเลส   ไมใชหลุดพนเอง 
เชนในขณะนอนหลับ.   รวมกับศัพทวา   กถา   เปน   วิมุตติกถา   แปลวา 
ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหหลุดพนจากกิเลส.   หมายความวา   พูดชักชวน 
ใหปฏิบัติใน   ศีล   สมาธิ    ปญญา   ใหบริบูรณยิ่ง ๆ ข้ึน   จนกระทั่งจิตใจ 
เกิดความเบ่ือหนาย    คลายกําหนัด    และหลุดพนจากกิเลสอาสวะ   ๓  คือ 
กาม   ภพ   อวิชชา. 
        ถอยคําท่ีชักชวนใหถึงวิมุตติ            เชน        ๑.   ชกัชวนใหฟงธรรม 
๒.   ชักชวนใหแสดงธรรม   ๓.   ชักชวนใหสาธายานธรรม   ๔.   ชักชวนให 
พิจารณาไตรตรองธรรม      ๕.  ชักชวนใหเรียนสมาธิจนแทงตลอดดวย 
ปญญา๑.       อีกอยางหนึ่ง   ๑.  ชกัชวนใหมีศีล   ๒.  ชักชวนใหสดับศึกษา 
๓.  ชักชวนสนทนาธรรม    ๔.  ชกัชวนใหเจริญสมาธิ      ๕.  ชักชวนให 
เจริญวิปสสนา๒. 
        ๑๐.  วมิตุติญาณทัสสนกถา   ตัดบทเปน   วมิตุติ   แปลวา  ความ 
หลุดพน,    าณะ   แปลวา    ความรู,   ทัสสนะ   แปลวา   ความเห็น. 
 
๑.   วิมุตตายนสูตร.   ๒.  อนุคคหิตสูตร.  
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เมื่อรวมเขาท้ัง  ๓  ศัพท   เปนวิมุตติญาณทัสสนะ    แปลวา     ความรูเปน  
เครื่องเห็นวา    จิตหลุดพนแลว. 
        ความรูอยางนี้เปนความรูพิเศษ          ซึ่งเกิดข้ึนไดดวยการประกอบ 
หลายวิธี   เชน:- 
        ๑.  พิจารณาเบญจขันธ    โดยไตรลักษณ   จนเกิดความเบื่อหนาย 
คลายกําหนัด   เพราะคลายกําหนัด    จิตจึงหลุดพน    ความรูเกิดข้ึนวา  จิต 
หลุดแลว๑.   
        ๒.  เจรญิกายคตาสติ    เพราะผูเจริญกายคตาสติ   ยอมไดความรู 
แตกฉานดวยปญญา    มสีติสัมปชัญญะ   อาสวะต้ังอยูไมได   คือ    ละราคะ 
โทสะ   โมหะได๒  ผูมีปญญาแตกฉานยอมรูชัดวา   เราละราคะ  โทสะ  โมหะ 
ไดแลว   มีมลูรากขาดแลว    ไมเกิดตอไปแลว๓. 
        ๓.  ตองปฏิบัติตามลําดับ     จนรูจักทุกข   สมุทัย    นโิรธ    มรรค, 
รูจักอาสวะ   เหตุเกิดอาสวะ   ความดับอาสวะ   เหตุดับอาสวะ   เมื่อรูอยางนี้ 
จิตก็หลุดพน   ก็รูชัดวาจิตหลุดพนแลว๔. 
         วิมุตติญาณทิสสนกถา    แปลวา  ถอยคําท่ีชกันําใหเกิดความรูเปน 
เพ่ือใหเกิดความรูพิเศษดังกลาว. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        กถาวัตถุทั้ง   ๑๐  อยางนี้     เปนคําพูดที่ดีมีประโยชนแกผูพูดและผูฟง 
ทานจึงใหชื่อวา    กถาวตัถุ    แปลวา   เรื่องท่ีควรพูด    หมายความวา   เรือ่ง 
 
๑.   อนัตตลักขณสูตร   ๒.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๕๗    ๓.  องฺ.   ทสก.  ๒๒/๓๓   ๔.  มหาวิภังค  ๑/๑๙  
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ทั้ง  ๑๐  นี้   เปนหลักในการพูด.    สวนเรื่องอ่ืน  ๆ  ถาอนุโลมเขากับเรื่อง  
เหลาน้ีไดก็ควรพูด,   แตถาขัดกันก็ไมควรพูด. 
                           คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ความมักนอย   กบัความสันโดษ   ตางกันอยางไร  ? 
        ๒. ความสงัด    กับความไมระคนดวยหมู   ตางกันอยางไร ? 
        ๓.  พูดอยางไร   จึงชื่อวาชักนําใหปรารภความเพียร  ? 
        ๔.  สีลกถา   สมาธิกถา   ปญญากถา    ไดแกคําพูดเชนไร  ?  เกี่ยว         
              เนื่องกันอยางไรบาง  ? 
        ๕.  วิมตุติ    แปลวา   อยางไร  ?   พูออยางไร   จึงจะใหถึงวิมุตติ  ? 
        ๖.  วิมตุติญาณทัสสนะ   แปลวา   อยางไร ?    เกิดข้ึนไดอยางไร  ? 
        ๗.  กถาวัตถุ   แปลวา  อยางไร  ?  มีเทาไร  ?   ทําไมจึงไดชื่อวา 
              กถาวัตถุ   ?  
 
                                        ตนเอย         ตนมะพูด 
                                งามดึงดูด    ใจคอ    เมือ่ยลเห็น 
                                แผกิง่ใบ     ปกคลุม    พุมรมเย็น 
                                พูดไมเปน   เหมอืนนาม    แตงามตา. 
                                        มนุษยเรา    พูดได  จําไวเถิด 
                                พูดใหเกิด     สามคัคี    ดีนักหนา 
                                พูดออนหวาน   สตัยจริง    อิงที่มา 
                                ไมพูดจา    เหลวไหล   วิไล   เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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                  อนุสสติ   คือ   อารมณที่ควรระลึก   ๑๐  ประการ   
        ๑.   พุทธานุสสติ     ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา. 
         ๒.   ธมัมานุสสติ     ระลึกถึงคุณของพระธรรม. 
        ๓.   สังฆานุสสติ      ระลึกถึงคุณของพระสงฆ. 
          ๔.   สลีานุสสติ     ระลึกถึงศีลของตน. 
           ๕.   จาคานุสสติ     ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแลว. 
        ๖.   เทวตานุสสติ        ระลึกถึงคุณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา. 
          ๗.   มรณัสสติ        ระลึกถึงความตายท่ีจะมาถึงตน. 
          ๘.   กายคตาสติ      ระลึกท่ัวไปในกาย   ใหเห็นวา   ไมงาม   นาเกลียด 
โสโครก. 
        ๙.   อานาปานสติ   ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก. 
         ๑๐. อุปสมานุสสติ       ระลึกถึงคุณพระนิพพาน    ซึ่งเปนที่ระงับ 
กิเลสและกองทุกข. 
                                                                                วิ.  ฉอนุสสติ.  ปฐม.  ๒๕๐ 
                                       อธิบายศัพท  
           ๑.   พุทธานุสติ    ตัดบทเปน   พุทธะ   แปลวาพระพุทธเจา,  หมายถึง 
พระคุณของพระพุทธเจา.   อนุสสติ   แปลวา  ระลกึเนือง  ๆ.  หรือระลึก 
ตามสมควร๑     เมื่อรวมเขาเปน    พุทธานุสติ    แปลวา   ระลึกเนือง ๆ 
หรือระลึกตามสมควรถึงพระคุณของพระพุทธเจา.     หมายความวาต้ังสติ 
ระลึกเนือง ๆ  ถึงพระคุณของพระพุทธเจา   ๙  บทวา   อิติป    โส   ภควา   อรห 
 
๑.  วิสุทธิมรรค   ๑๑/๒๕๑  
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เปนตน    ซึ่งแปลวา   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงเปนพระอรหันตบริสุทธิ์  
หมดจดจากกิเลส    แมเพราเหตุนี้  ๆ.   หรือระลึกแตโดยยอตามสมควร 
ประมวลลงเปน  ๓  ประการ   คือ   พระปญญาคุณ   พระบริสุทธิคุณ   พระ 
มหากรุณาคุณ.   (ดูคุณของรัตนะ  ๓  อยาง   หนา ๒๒/๒๓) 
        ๒.  ธัมมานุสสติ    ตัดบทเปน   ธัมมะ   แปลวา  พระธรรม,   หมาย 
ถึงคุณของพระธรรม.   รวมกับ   อนุสสติ   เปน  ธมัมานุสสติ    แปลวา 
ระลึกเนือง ๆ   หรือระลกึตามสมควรถึงคุณของพระธรรม.   หมายความวา 
ต้ังสติระลึกเนือง  ๆ   ถึงคุณของพระธรรม  ๖  บทวา    สฺวากขาโต   ภควตา 
ธมฺโม    เปนตน    แปลวา   พระธรรมคือศาสนา   อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลว.   หรือระลึกตามสมควรวา    ธมฺโม   ปาเปติ   สุคตึ    พระ 
ธรรมยอมสงผูปฏิบัติใหถงึสุคติ.   (ดูหนา  ๒๔) 
         ๓.  สังฆานุสสติ   ตัดบทเปน   สงัฆะ   แปลวา   พระสงฆ   หมายถึง 
คุณของพระสงฆ.   รวมกบั   อนุสสต ิ    เปน   สังฆานุสสติ   แปลวา   ระลึก 
เนือง ๆ   หรอืระลึกตามสมควร     ถงึคุณของพระสงฆ.    หมายความวา 
ต้ังสติระลึกเนือง ๆ   ถึงคุณของพระสงฆ  ๙  บทวา   สุปฏิปนฺโน   ภควโต 
สาวกสงฺโฆ    เปนตน   แปลวา   หมูพระสงฆผูเชื่อฟงของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติดีแลว.   หรือระลึกตามสมควรวา   พระสงฆปฏิบัติชอบ   ตามคํา 
สั่งสอนของพระพุทธเจาแลว   สอนผูอ่ืนใหกระทําตามดวย.   (ดูหนา  ๒๔) 
        ๔.  สีลานุสสติ    ตัดบทเปน   สลีะ   แปลวา  ศีล   หมายถงึคุณแหง 
ศีล   รวมกับ   อนุสสติ    เปน  สีลานุสสติ   แปลวา  ระลึกเนือง ๆ  ถึงคุณ 
แหงศีล.   หมายความวาต้ังสติระลึกเนือง ๆ   ถึงคุณแหงศีลของตน   ก็ศีลท่ี 
จะมีคุณอันควรแกการระลึกเปนอารมณ   ตองเปนศีลที่ไมขาดขอตนหรือ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 263 

ขอปลาย   เหมือนผานุงขาดท่ีริมขางบนหรือขางลาง,   ไมทะลุคือไมเสียขอ  
กลาง  ๆ   เหมือนผาทะลุเปนรูกลางผืน,    ไมตางคือไมเสียสองขอสามขอ 
ตามลําดับเหมือนแมโคมีสีแดง-ดํา   สองแหงสามแหงท่ีหลังหรือท่ีทอง,  ไม 
พรอยคือไมเสียบางขอดีบางขอสลับกันไปจนท่ัว    เหมือนวัวลายพรอยไป 
ทั้งตัว,   จัดวาเปนไท  เพราะพนจากความเปนทาสตัณหา,   วิญูชนสรรเสริญ 
เพราะผูรูทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตนทรงสรรเสริญ,       ไมถูกปรามาส 
เพราะตัณหาและทิฏฐิไมแตะตอง,   เปนทางสมาธิ    เพราะยังสมาธิทั้งสอง 
ใหเปนไป,   ศีลที่ไมขาด   ไมทะลุ    ไมดาง   ไมพรอย   เปนตน  ดังนี้  จัดวา 
ดีเยี่ยมในโลก       ดังพระบาลีวา    สลี     โลเก       อนุตฺตร     ศลีเปนเย่ียม 
ในโลก   ดังน้ี   และมีคุณควรแกการระลึกถึง. 
         ๕.   จาคานุสสติ   ตัดบทเปน  จาคะ  แปลวา   บริจาคหรือสละ 
หมายถึงทานท่ีตนบริจาคแลวสละแลว   รวมกับ   อนุสสติ   เปน  จาคานุสสติ 
แปลวา    ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแลว.   หมายความวา   ต้ังสติระลึกเนือง ๆ 
ถึงคุณแหงความที่ตนเปนผูมีความเสียสละไดขาด    ปราศจากความตระหน่ี 
อันเปนตัวมลทิน   มีการสละปลอยเลย    ไมเสียดายอาลัย   ไมหวังผลตอบ 
แทน   มีมือลางไวคอยหยิบของใหทาน  ยินดีในการเสียสละ   ควรในการ 
ขอ   พอใจใจการใหและการแบงให. 
        ๖.  เทวตานุสสติ    ตัดบทเปน   เทวดา    แปลา  เทวดา     หมายถึง 
คุณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา.  รวมกับ     อนุสสติ     เปน      เทวตานุสสติ 
แปลวา     ระลึกเนือง  ๆ   ถึงคุณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา.   หมายความวา 
ต้ังเทวดาไวในฐานเปนพยาน   ระลึกถึงคุณมีศรัทธาเปนตนของตนอยางนี้ 
วา   เทวดาจําพวกกามาวจร  ๖  ชั้นกม็ีอยู   จําพวกพระพรหมมีรูป  ๑๖  ชัน้ก็มี  
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อยู   จําพวกพรหมไมมีรูป   ๔   ชั้นกม็ีอยู   เทวดาเหลาน้ัน    ประกอบดวย  
คุณคือศรัทธา   ศลี   สุตะ   จาคะ   ปญญา   อยางใดแลวไปเกิดเปนเทวดา, 
คุณมีศรัทธาเปนตนเหลานั้น  แมของเราก็มีอยู. 
         ๗.  มรณัสสติ   ตัดบทเปน   มรณะ   แปลวา   ความตาย  หมายถึง 
ความแตกขาดแหงชีวิต.   ความตายมี  ๒  อยางคือ  ๑.  กาลมรณะ  ตาย 
ตามเวลาอันสมควร    เพราะสิ้นบุญบาง    สิ้นบาปบาง,   เพราะส้ินอายุบาง, 
เพราะสิ้นบุญ-บาปและอายุทุกอยางบาง.   ๒.  อกาลมรณะ   ตายในเวลา 
อันไมสมควรตาย   เพราะกรรมเขาไปตัดรอน    เชนประสบอุปทวเหตุตาย 
ถูกฆาตาย   หรือฆาตัวเองตาย.   เมื่อเอาศัพทวา   มรณ    ตอเขากับศัพทวา 
สติ    เปน   มรณัสสติ    แปลวา    ความระลึกถึงความตาย.   หมายความวา 
ต้ังสติระลึกถึงความตาย   คือความแตกขาดแหงชีวิต    ทั้งท่ีเปนกาลมรณะ 
ทั้งท่ีเปนอกาลมรณะ    ทีจ่ะมาถึงตน.   ดวยทําในใจโดยอุบาย  วิธีอันแยบ 
คาย    คือประกอบดวย   สติ   ความระลึกได   สังเวคะ   ความสลดใจและ 
ญาณะ      ความเขาใจชัดวา   มรณ    ภวิสสติ       ความตายจัดมีแกเรา 
ชีวิตินฺทฺริย   อุปจฺฉิชฺชิสฺสติ    ชีวิตินทรีย    ของเราจักขาด   มรณ    มรณ 
ความตาย    ความตาย    เปนที่สุดแหงชีวิตของเราแนนอน.   มรณธมฺโมมฺห ิ
เรามีความตายเปนธรรมดา,   มรณ   อนตีโต    ลวงพนความตายไปไมได. 
อถ    โข    ยาวตา    สตฺตาน    อาคติ   คติ   จุติ   อปุปตฺติ   สพฺเพ     สตฺตา 
มรณธมฺมา    มรณ   อนตีตา.   ไมใชเราผูเดียวเทาน้ัน   โดยที่แท   บรรดา 
ปวงสัตวทั้งหลาย   ที่มา    ที่เคลื่อน   ที่เกิดข้ึนเทาใด   ก็ตายหมอเทาน้ัน. 
        ๘.  กายคตาสติ   ตัดบทเปน   กายะ   แปลวา   รางกาย   หมายถึง 
สวนตาง ๆ  ของรางกายมีผมเปนตน.   คตา  แปลวา   ไป.  สติ   แปลวา  
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ความระลึก.  เมื่อรวม  ๓  ศัพทเขาดวยกันเปน     กายคตาสติ    แปลวา  
ความระลึกไปทั่วในสวนตาง ๆ  ของรางกาย.   หมายความวา  ต้ังสติระลึก 
ไปถึงสวนตาง ๆ  ของรางกาย   ซึ่งมีอยู ๓๒  สวน  คือ   ผม   ขน   เล็บ 
ฟน   หนัง,  เนื้อ   เอ็น   กระดูก   เยื่อในกระดูก  มาม,   หัวใจ   ตับ   พังผืด 
ไต  ปอด,   ไสใหญ   ไสนอย    อาหารใหม    อาหารเกา,   ดี   เสลด   หนอง 
เลือด   เหง่ือ   มันขน,   น้ําตา   เปลวมัน   น้ําลาย   น้ํามูก   ไขขอ  มูตร 
มันสมอง   จะเปนสวนใดก็ตาม   ระลกึใหเปนวาเปนของไมงามนาเกลียด 
โสโครก.  โดยลักษณะ  ๕ อยางคือ  ๑.  ม ี ส ี  ไมงามนาเกลียดโสโครก. 
๒.  ม ี สัณฐาน  คือทรวดทรงของสวนนั้น ๆ  ไมงามนาเกลียด.  ๓.  โดย 
ทิศ   เบื้องบนหรือเบื้องลาง.   รางกายแบงเปน  ๒  ทิศ   ต้ังแตนาภีข้ึนมา 
เปนทิศเบ้ืองบน   ใตนาภีลงไปเปนทิศเบ้ืองลาง.   ๔.  โดย  โอกาส  คือท่ี 
ต้ัง  เชน   ผมต้ังอยูที่หนังศีรษะ   เล็บต้ังอยูที่ปลายนิ้ว   ๕.  โดย  ตัดตอน 
คือท่ีสุดของตน ๆ  เชน  เสนผมมีรากผมเปนที่สุด  ปลายผมมีอากาศเปน 
ที่สุด, แตละเสนก็มีที่สุดโดยรอบของตนไมปนกับเสนอ่ืน. และตัดตอน 
โดยสวนของตน ๆ เชนหนังก็มีที่สุดของตน   ไมปนกับเน้ือ,   เนื้อก็มีที่ 
สุดของตนไมปนกับหนัง. 
        อน่ึง  ต้ังสติระลึกใหเห็นวาไมงามนาเกลียดโสโครกโดยสวน  ๕ คือ 
๑.  โดยมี  ๒.  โดยสัณฐาน  ๓. โดยกลิ่น   ๔.  โดยท่ีเกิด  ๕.  โดยที่อาศัยอยู. 
คือวารางกายแตละสวนเชนผม   มีสีก็ไมงาม   มีสัณฐานก็ไมงาม     มีกลิ่น 
เหม็น   เกิดมาแตน้ําเหลืองเลือดเปนตน    อยูในทีช่ื้นและไมสะอาด.  เมื่อ 
ต้ังสติระลึกไปในกายอยางนี้   ชื่อวากายคตาสติ. 
        ๙.  อานาปานสติ   ตัดบทเปน  อานาปานะ   แปลวา   ลมหายใจเขา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 266 

ออก   ตอเขากับศัพทวา  สติ  เปน   อานาปานสติ   แปลวา  ระลกึถึงลม  
หายใจเขาออก.   หมายความวา    ต้ังสติกําหนดระลึกดูลมหายใจทั้งเขาท้ัง 
ออก   โดยมสีติประคองจิตใหจดจออยูที่ปลายกระพุงจมูก  หรือท่ีริมฝปาก 
เบื้องบน   ซึ่งเปนจุดที่ลมหายใจกระทบถนัดเปนจุดที่ ๑  ใหจิตจดจอท่ี 
ทามกลางทรวงอกเปนจุดท่ี ๒  ใหจิตจดจอท่ีนาภีคือตรงสะดือ   เปนจุดที่ ๓ 
สําหรับลมหายใจเขา.   นบันาภีเปนจุดที่  ๓  สําหรับลมหายใจออก.  เมื่อมีสติ 
ระลึกจดจออยางนี้   จิตก็ระงับจากอกุศลบาปธรรมตาง ๆ  ได.  
        อีกอยางหนึ่งทานสอนใหต้ังสติกําหนดนับ   คือหายใจเขานับวา ๑ 
หายใจออกนับวา  ๑,  หายใจเขานับวา  ๒  หายใจออกนับวา ๒,  นับโดยวิธ ี
นี้ไปจนถึงหายใจเขานับวา ๕     หายใจออกนับวา  ๕,  แลวต้ังตน  ๑  ใหม 
เพ่ิมข้ึนไปจนถึง  ๖,  ต้ังตน  ๑  ใหม   เพ่ิมข้ึนไปจนถึง  ๗,  ต้ังตน  ๑  ใหม 
เพ่ิมข้ึนไปจนถึง  ๘,  ต้ังตน  ๑  ใหม   นับเพ่ิมข้ึนไปจนถึง  ๙,   ต้ังตน  ๑ 
ใหม  นับเพ่ิมข้ึนไปจนถึง  ๑๐  จิตก็สงบได. 
        อีกอยางหนึ่ง    ทานสอนใหต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาภาวนาวา   พุท. 
กําหนดลมหายใจออก   ภาวนาวา   โธ.  เรื่อยไป   จิตก็สงบได. 
        ๑๐.  อุปสมานุสสติ   ตัดบทเปน  อุปสมะ   แปลวา   ธรรมอันเปน 
ที่ระงับ.    หมายถึงคุณของพระนิพพาน     อันเปนที่ระงับดับกิเลสและ 
กองทุกข.    รวมกับศัพทวา    อนุสสติ   เปน  อุปสมานุสสติ    แปลวา 
ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน   อันเปนที่ระงับดับกิเลสและกองทุกข.    หมาย 
ความวา       ต้ังสติระลึกถึงคุณพระนิพพาน          อันมีประการตาง ๆ   เชน 
เปนที่สรางความเมา,   เปนที่กําจัดความกระหายในกาม,   เปนที่ถอนอาลัย  
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ในกามคุณ,   เปนที่ตัดการเวียนวายตายเกิด,   เปนที่สิ้นตันหา,   คลายตัณหา, 
ดับตัณหา,   เปนที่สลัดออกไปจากตัณหาอันไดชื่อวา   วานะ,  เปนธรรมอัน  
ปจจัยปรุงแตงไมได,   เปนธรรมจริงแท    เปนธรรมฝงนอก,    เห็นไดยาก, 
ไมแก,   ยั่งยืน,    ไมมีสิ่งท่ีทําใหเน่ินชา,   ไมตาย,    ปลอดโปรง,   พนภัย, 
อัศจรรยไมเคยมีมากอน,  ไมมีเสนียดจัญไร,   ไมมีการเบียดเบียน,  หมดจด, 
เปนดุจเกาะท่ีพ่ึง,   ตานทานทุกข,   เปนที่ลี้ทุกข. 
                       อานิสงส   คือผลดี    ของการเจริญอนุสสติ 
        บุคคลผูเจริญพุทธานุสสติ   ธรรมานุสสติ    สังฆานุสสติ   ยอมเปนผู 
มีความเคารพยําเกรงในพระรัตนตรัย    ไพบูลยดวยคุณธรรมมีศรัทธา 
เปนตน    มากไปดวยปติและปราโมช    มีความสุข    ขมนิวรณใหสงบลงได 
องคฌานยอมเกิดข้ึนโดยลําดับ          แตไมถึงอัปปนา      มีสคุติเปนที่ไปใน 
เบื้องหนา. 
        ผูเจริญสีลานุสสติ     ยอมเปนผูมีความเคารพในไตรสิกขา      มีความ 
ประพฤติเหมาะสม   ไมประมาท    ปราศจากภัย    ไพบูลยดวยคุณธรรมมี 
ศรัทธา   เปนตน ...   (เหมือนพุทธานุสสติ)  
        ผูเจริญจาคานุสสติ   ยอมเปนผูปราศจากตระหน่ี    จิตไมถูก    ราคะ 
โทสะ   โมหะกลุมรุม    ขมนิวรณใหสงบลงได ...  (เหมือนพุทธานุสสติ) 
        ผูเจริญเทวตานุสสติ   ยอมเปนที่รกัชอบใจของเทวดาท้ังหลาย   ได 
ความไพบูลยดวยคุณธรรมมีศรัทธา   เปนตน ...  (เหมือนพุทธานุสสติ) 
        ผูเจริญมรณัสสติ    ยอมเปนผูไมประมาทเนืองนิตย  ไมกลวัตาย    ไม 
หลงตาย    เขาถึงอุปจารฌาน     (เหมือนพุทธานุสสติ)       มีสคุติเปนที่ไป 
ในเบื้องหนา.  
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        ผูเจริญกายคตาสติ   ยอมเปนผูขมไดทั้งความยินดีในกามคุณ    ทั้ง  
ความไมยินดีในเสนาอันสงัด   และในกุศลธรรม   ขมความกลัวภัยได. 
ทนตอความหนาวรอนเปนตนได.    อดกล้ันตอทุกขเวทนากลาได,  อาจได 
ฌาน  ๔  ตลอดถึงอภิญญา  ๖. 
        ผูเจริญอานาปานสติ    ยอมตัดกามวิตกเปนตนได๑     ยอมยังสติ 
ปฏฐาน  ๔   โพชฌงค  ๗  วิชชาและวิมุตใหบริบูรณไดโดยลําดับ๒    ยอมรู 
ลมในขณะดับจิต   คือรูเวลาท่ีตนดับจิต๓    หากไดบรรลุพระอรหัตต   ยอม 
กําหนดระยะกาลแหงอายุได. 
        ผูเจริญอุปสมานุสสติ   ยอมไมถกูราคะเปนตนกลุมรุมจิต    ขมนิวรณ 
ลงได   องคฌานเกิดข้ึนแตไมถึงอัปปนา   (เหมือนพุทธานุสสติ)   เปนผู 
มีอินทรียสงบ    นาเลื่อมใส     มีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
                                   อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        พระพุทธเจา   พระธรรม   พระสงฆ    ศลี    จาคะ    เทวดา   มาณะ 
กายะ    อานาปานะ    และอุปสมะ    ทั้ง  ๑๐  ประการน้ี    แตละประการเปน 
ที่ต้ังแหงสติคือความระลึก    กลาวคือเปนอารมณที่ควรระลึกถึง     ฉะน้ัน 
เมื่อสติปรารภอารมณอยางใดเกิดข้ึน     ก็มชีื่ออยางนั้น    เชนปรารภพระ 
พุทธเจาเกิดข้ึน     ก็มชีื่อวา   พุทธานุสสติ   เปนตน.    เพราะอารมณที่ควร 
ระลึกเหลาน้ีมี  ๑๐  ประการ   ฉะน้ัน   จึงชื่อวาอนุสสติ  ๑๐  ประการ. 
        เฉพาะมรณัสสติ    กายคตาสติ   อานาปานัสสติ   ๓  ประการน้ี   ไมมี 
อนุ   เปนบทนําหนา   สติ   เพราะใชกระแสความระลึกปรารภอารมณที่อยู 
ใกล    ที่เปนปจจุบันบาง    ที่เปนอนาคตบาง.   สวน  ๗  ประการนอกน้ี   ม ี
 
๑.  องฺ.  นวก. ๒๓/๓๗๑.   ๒.  ม.  อุ.  ๑๔/๑๙๓.   ๓.  ม. ม.  ๑๓/๑๔๒.  
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อนุ   เปนบทนําหนา   สติ   เปน    อนสุสติ    เพราะตองใชกระแสความ  
ระลึกยอนตามอารมณที่อยูหางไกลและที่เปนอดีตโดยมาก. 
                                  คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  บุคคลควรระลึกถึงอะไร  จึงจะสมควร  ? 
        ๒.  ผูระลึกถึงเทวดา   กับระลึกถึงความตายไดผลตางกันอยางไร  ? 
        ๓.  โลกุตรธรรม  ๙  คือมรรค  ๔  ผล  ๔  นพิพาน  ๑  จัดเปนอนุสติ 
              อยางไหนได  ? 
        ๔.  ผูเจริญกายคตาสติกับผูเจริญอานาปานัสสติ       ไดผลพิเศษกวา 
              เจรญิอนุสสติอ่ืน  ๆ อยางไร  ? 
        ๕.  ในอนุสสติ   ๑๐  ประการ   บางประการมีอนุนําหนาสติ   บาง 
               ประการไมมี    เพราะเหตุไร  ? 
 
                        รมเอย    รมมะมวง 
                เรารักหวง    เจาจริง   ยิ่งนักหนา 
                ยามแดดเปรี้ยง   เท่ียงบาย   เราไดมา 
                นัง่หลับตา   ปลงจิต   อนิจจัง. 
                        ต้ังสติ   ตริตรอง    มองสังขาร 
                เหน็เปนมาร    หมดสุข    เปนทุกขัง 
                 ลวนเปนสิ่ง    อนัตตา    วาไมฟง 
                ความสัจจัง   ปรากฏ    ทั้งหมด    เอย. 
                                                                                ศรี  ฯ   นคร.   
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                            ปกิณณกะ  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด   
                อุปกิเลส    คือ   โทษเครื่องเศราหมอง   ๑๖  อยาง  
        ๑.   อภชิฌาวิสมโลภะ   ละโมบไมสม่ําเสมอ   คือความเพงเล็ง. 
        ๒.  โทสะ   รายกาจ. 
         ๓.   โกธะ    โกรธ. 
        ๔.   อุปนาหะ   ผูกโกรธไว. 
        ๕.   มักขะ   ลบหลูคุณทาน. 
        ๖.   ปลาสะ   ดีเสมอ    คือยกตนเทียมทาน. 
        ๗.   อิสสา     ริษยา   คือเห็นเขาไดดี   ทนอยูไมได. 
        ๘.   มัจฉริยะ   ตระหน่ี. 
        ๙.   มายา    มารยา   คือเจาเลห. 
        ๑๐.  สาเถยยะ    โออวด. 
        ๑๑.  ถัมภะ      หัวด้ือ. 
        ๑๒.  สารัมภะ    แขงดี. 
        ๑๓.  มานะ        ถือตัว. 
        ๑๔.  อติมานะ     ดหูม่ินทาน. 
        ๑๕.  มทะ     มัวเมา. 
        ๑๖.  ปมาทะ   เลินเลอ. 
                                                                                ม. ม. ๑๒/๒๖-๒๗,๖๕  
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                                       อธิบายศัพท     
        ๑.   อภชิฌาวิสมโลภะ   ตัดบทเปน   อภิชชฌา   แปลวา    ความเพง 
จําเพาะ.    หมายถึงความเพงเล็งมุงแตจะไดถายเดียว,   รุนแรงกวาโลภะ. 
วิสมะ   แปลวา   ไมสม่ําเสมอ.  หมายถึง    ไมเลือกวาส่ิงน้ันดีหรือชั่ว   วิธ ี
นั้นถูกหรือผิด.   โลภะ  แปลวา   ความอยากได.  หมยถึงความละโมบ   ได 
แลวยังไมอ่ิมไมพอ   อยากไดตอไปอีก   ไมมีที่สิน้สุด   เหมือนไฟสุมขอน 
คุกรุนอยู   พอไดเชื้อก็ยิ่งลุกเปนเปลวเพลิง   หรือเหมือนทะเลไมเต็มดวย 
น้ํา.   รวม   วสิมะ  เขากับ   โลภะ   เปน  วิสมโลภะ   แปลวา   ความอยาก 
ไดไมสม่ําเสมอ   หรือละโมบไมสม่ําเสมอ.   หมายความวาโลภจัด   อยากได 
ไมเลือก   มุงแตจะไดทาเดียว   โดยมติองคํานึงวาสิ่งท่ีอยากไดนั้นดีหรือชั่ว 
และวิธีที่จะไดมาน้ันถูกหรือผิด.    รุนแรงกวาโลภะ   เพราะโลภะเพียงอยาก 
ไดเงียบอยูภายใน   ไมแสดงอาการอะไร  จึงออนกวาอภิชฌา   และออนกวา 
วิสมโลภะ   ฉะน้ัน   อภิชฌาและวิสมโลภะมีความรุนแรงพอ ๆ  กัน  ทานจึง 
รวมเปนศัพทเดียวกัน   เปนกิเลสประเภทเดียวกัน   แปลวา  ความละโมบ 
ไมสม่ําเสมอคือความเพงเล็ง. 
        ๒.  โทสะ  แปลวา    รายกาจ.     (ดูในอกุศลมลู   หนา  ๔๑) 
        ๓.  โกธะ   แปลวา    โกรธ.    (ดูในมลทิน   หนา  ๒๑๙) 
        ๔.  อุปนาหะ   แปลวา   ผูกโกรธไว.   หมายความวา   ไมลืม   ไมละ 
ความโกรธที่เกิดข้ึน.   ตามธรรมดาความโกรธเหมือนไฟไหมฟาง    ลุกโพลง 
ข้ึนแลว   พอหมดฟางกับดับทันที.    แตอุปนาหะนี้   เปนอุปกิเลสเขาผูกความ 
โกรธไว     ไมหายโกรธ      ไมถึงกับพยาบาท   คือไมคิดจองลางจองผลาญ  
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แตเปนมูลฐานใหพยาบาทไดงาย.  พึงเห็นตัวอยางคนท่ีเคยโกรธกัน   ไมถูก  
กัน   แตไมคิดเบียดเบียนกัน   นี้จัดเปนอุปนาหะ   ผูกโกรธไว.   ถาคิด 
เบียดเบียนจองลางจองผลาญกันก็จักเปน   เวรุปนาหะ   แปลวา  ผูกเวรกัน 
ไว.   หรือจัดเปนพยาบาท. 
         ๕.   มกัขะ   แปลวา   ลบหลูคุณทาน.    (ดใูนมลทิน  หนา  ๒๑๙) 
         ๖.   ปลาสะ   แปลวา   ตีเสมอคือยกตนเทียมทาน.   หมายความวา 
ตนมีความรู   ความสามารถ  คุณธรรม    และฐานะเปนตน  ยังนอย  ยังตํ่ากวา 
ทานผูอ่ืนมีครูอาจารย   มติร   สหาย   เปนตน   แตคิดเยอหยิ่งผยอง   วาเทา 
ทันกัน   เสมอกัน  พอ ๆ  กัน   กับทานผูอ่ืนนั้น. 
        ๗.   อิสสา   แปลวา  ริษยา.   (ดูในมลทิน  หนา  ๒๑๙) 
        ๘.   มัจฉริยะ   แปลวา   ตระหน่ี.   (ดูในมลทนิ  หนา  ๒๒๐) 
        ๙.   มายา       แปลวา   มารยา   เจาเลห.  (ดูในมลทิน   หนา  ๒๒๐) 
        ๑๐.  สาเถยยะ   แปลวา  โออวด, หรือมักอวด.  (ดูในมลทิน  หนา  ๒๒๐) 
        ๑๑.  ถัมภะ   แปลวา   หัวด้ือ.   หมายถึงความถือรั้น    ถือมั่นความ 
คิดเห็นของตนเองถายเดียว   ไมยอมเชือ่ฟงความคิดเห็น   หรือคําตักเตือน 
สั่งสอนของผูอ่ืน,   ความวายากสอนยาก   ความกระดาง   ความไมออนนอม 
ความไมยอมรับผิด   ในเมื่อรูวาตนผิด. 
        ๑๒.  สารัมภะ   แปลวา  ความแขงดี   ไดแกความไมรูจักตน   ไมรู 
จักประมาณตน   ตนมีบญุวาสนานอย   มีกําลังนอย   จะทําอะไรก็ปรารถนา 
ใหไดดีกวาเขา   ไมยอมตกตํ่ากวาเขา 
         ๑๓.  มานะ   แปลวา   ความถือตัว.   ไดแกความไมรูจักเหตุผลอัน 
แทจริง   สําคัญตนผิดบางถูกบาง   แลวประพฤติปฏิบัติผิด ๆ  คือสําคัญตน  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 273 

วาดีกวาเขาบาง     เสมอเขาบาง    เลวกวาเขาบาง   ทั้ง ๆ ที่ตนอาจจะดีกวา  
เขาจริง   เสมอเขาจริง  เลวกวาเขาจริง     แตแลวกป็ฏิบัติตนในทางที่ไม 
เหมาะไมสมควร. 
        ๑๔.  อติมานะ   แปลวา   ดูหม่ินทาน.   ไดแกดูถูก   เหยียดหยาม 
ทานผูอ่ืนวาดีสูตนไมได.    เห็นผูอ่ืนเปนคนโง   คนเลว  คนจน   เปนตน  ซึง่ 
ความจริง  ผูที่ถูกดูหม่ินนั้น  ฉลาดวา   ดีกวา   รวยกวา   หรือไมตกตํ่ากวาผู 
ที่ดูถูกดูหม่ินนั้นเลย   หรอืแมตกตํ่ากวา.   การพูดหรือแสดงอาการดูหม่ินนั้น 
จัดเปนความเศราหมองทางจิตใจนั่นเอง. 
        ๑๕.  มทะ   แปลวา   ความมัวเมา   คือความปลอยใจใหเพลิดเพลิน 
ในอบายมุข  ๔ อยาง   หรอื   ๖  อยาง   หรือใหเพลดิเพลินในวัยหนุม-สาว 
ในความไมมีโรคในชีวิต   หรือเมายศศักด์ิ. 
        ๑๖.  ปมาทะ   แปลวา   ความเลินเลอ   คือความเผลอเพลินปราศ- 
จากสติเปนเครื่องรักษากายวาจาใจ    แมทรัพยสมบัติ  ผูประมาทไมอาจ 
รักษาไวได. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๑๖   ขอน้ี   เปนอกุศลธรรม   คือธรรมฝายไมดี   มีชื่อวา 
อุปกิเลส    แปลวา   โทษเครื่องเศราหมอง.    เพราะเขาไปทําจิตใหเศราหมอง 
ขุนมัว  เปนมูลเหตุใหทําชั่วตาง  ๆ ได.   จัดเขาในอกุศลมูล  ๓  อยาง   ไดดังน้ี 
        อภิชฌาวิสมโลภะ   ๑  มัจฉริยะ ๑  จัดเขาในโลภะ. 
        โทสะ ๑  โกธะ ๑   อุปนาหะ ๑   อัสสา ๑   สารัมภะ ๑    มานะ ๑ 
จัดเขาในโทสะ. 
        สาเถยยะ ๑   มกัขะ ๑    ปลาสะ ๑    มายา ๑    ถัมภะ ๑    มานะ ๑ 
อติมานะ ๑    มทะ ๑   ปมาทะ ๑    จัดเขาในโมหะ.  
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                             ธรรมเปนเครื่องแกอุปกิเลส   
        ๑.   สันโดษ,   อนภิชฌา.      ๒.  ศีล,   เมตตา.    ๓.   ศีล,   เมตตา. 
๔.   ปฏินิสสคัคะ,   เมตตา.    ๕.   กตัญู.     ๖.   อปจายนะ   ๗.   มุทิตา 
๘.   ทาน     ๙.   สัจจะ   ๑๐.  อัปปจฉตา,   สัปปุรสิธรรม,   ๑๑.  โสวจัสสตา 
๑๒.   อัตตตัญุตา,      มัตตัญุตา.     ๑๓.   อปจายนะ    ๑๔.  อปจายนะ 
๑๕.  สติ    ๑๖.   สติ. 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   อภิชฌาวิสมโลภะ    กับโลภะ   ตางกันอยางไร  ? 
        ๒.  โทสะ    โกธะ    อุปนาหะ    ตางกันอยางไร  ? 
        ๓.   อิสสา    มัจฉริยะ    มีลักษณะตางกันอยางไร  ? 
        ๔.   มานะ    อติมานะ     มลีักษณะอยางไร  ? 
        ๕.   ธรรมอะไรชื่อวาอุปกิเลสมีกี่อยาง  ?   จะแกดวยอะไร  ? 
 
                                        ตนเอย     ตนหมน 
                                เอารากฝน   น้ําเยน็   เปนกระสาย 
                                ใชทาแก    คางทูม    ฟกฟูมกาย 
                                เย็นสบาย    หายฟก    อยาตกใจ. 
                                        ถึงบางคราว   เจ็บอก   แสนฟกชํ้า 
                                ศรรกัตํา    โกรธตอก   ยอนยอกใหญ 
                                เจ็บเต็มทน   หมนหมอง   กลดัหนองใน 
                                 ชะโลมใจ     ดวยธรรม   หายช้ํา    เอย. 
                                                                                ศรี  ฯ   นคร.  
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                       โพธิปกขิยธรรม   ๑๗  ประการ   
         สติปฏฐาน  ๔       สัมมัปปธาน  ๔        อิทธบิาท  ๔       อินทรีย  ๕ 
พละ  ๕      โพชฌงค  ๗     มรรคมีองค  ๘ 
                                    อธิบายศัพท  
        ศัพทวา    สติปฏฐาน   แปลวา    ฐานเปนที่ต้ังของสติ   สมัมัปปธาน 
แปลวา   ความเพียรที่ต้ังไวโดยชอบ    อิทธิบาท   แปลวา   คุณเครื่องให 
สําเร็จความประสงค.    อินทรีย   แปลวา   ธรรมที่เปนใหญเฉพาะกิจของตน. 
พละ   แปลวา   ธรรมเปนกําลัง,   โพชฌงค   แปลวา   ธรรมอันเปนองค 
แหงญาณเครื่องปลุกใจใหรู   ใหต่ืน   ใหเบิกบาน.    มรรคมีองค  ๘   แปลวา 
ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกขมีองค  ๘. 
        คําอธิบายเน้ือความแหงธรรมทั้ง   ๓๗  ประการ  เหลาน้ีไดปรากฏ 
แจมแจงอยูแลวในหมวด  ๔-๕-๗-๘   ผูศึกษาควรพลิกกลับไปดู, 
                                   อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๓๗   ประการเหลาน้ี   มีชื่อวา   โพธิปกขิยธรรม   แปลวา 
ธรรมเปนฝายใหเกิดความรู       หมายความวา     ถาธรรมเหลาน้ีสมบูรณ 
บริบูรณแลว    ความรูยิ่งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง ๔  ยอมเกิดข้ึน   พระบรม 
โพธิสัตว   สทิธัตถะ   ไดทรงปฏิบัติธรรมะทั้ง  ๓๗  ประการเหลาน้ีบริบูรณ 
จึงไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา.  
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                            คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   โพธิปกขิยธรรม   แปลวาอยางไร  ?   มีจํานวนเทาไร  ?     คือ 
               อะไร  ? 
        ๒.   พระบรมโพธิสัตว   ทรงปฏบิัติสมบูรณดวยธรรมอะไรจึงตรัสรู  ? 
                และตรัสรูอะไร  ? 
        ๓.   คนอ่ืน  ๆ   นอกจากพระบรมโพธิสัตว         จะตรัสรูไดหรือไม ? 
               เพราะอะไร  ? 
  
                                        ตนเอย         ตนโพธ์ิ 
                                พระพุทโธ   ประทับน่ัง    บัลลังกสถาน 
                                ทรงปราบเกลส   สิ้นไป    ดวยไตรญาณ 
                                โพธิส์ถาน   เลิศลวน    ควรบูชา. 
                                        พนมกร    ตางธูปเทียน    นอมเศียรเกลา 
                                จิตโนมนาว    พุทธคุณ   ไดบุญหนา 
                                ถึงพระพุทธ   สุดดี    ดับชีวา 
                                ไปชาติหนา     ไมตก-    นรก    เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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                                       คิหิปฏิบัติ   
                                         จตุกกะ  
        กรรมกิเลส    คือ    กรรมเครื่องเศราหมอง   ๔  อยาง 
        ๑.   ปาณาติบาต    ทําชีวิตสัตวใหตกลวง. 
        ๒.  อทินนาทาน    ถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให     ดวยอาการแหง 
                ขโมย. 
        ๓.   กาเมสุ    มิจฉาจาร    ประพฤติผิดในกาม. 
        ๔.   มุสาวาท    พูดเท็จ. 
        กรรม  ๔   อยางนี้    นักปราชญไมสรรเสริญเลย. 
                                                                                        ท.ี   ปาฏิ.   ๑๑/๑๙๕ 
                                    อธิบายศัพท 
         คิหิปฏบิัติ   ตัดบทเปน  คิห ิ  แปลวา  คฤหัสถ  หมายถึงผูอยูครองเรือน 
ซึ่งไมใชผูบวช.   ปฏบิัติ   แปลวา   ธรรมเปนเครื่องดําเนิน   หมายถึงธรรม 
หรือหนาท่ีอันเปนหลักที่ควรทําก็มี      ที่ควรเวนก็มี.      เมื่อรวมเขาเปน 
คิหิปฏิบัติ    แปลวา   ธรรมเปนเครื่องดําเนินของคฤหัสถ.   หมายความวา 
คฤหัสถควรปฏิบัติ     คือทําตามหรือเวนธรรมอันเปนหลักในหมวดตาง ๆ 
ตอไปนี้:- 
        จตุกกะ   แปลวา  หมวด  ๔.   
         กรรม   คือการทํา  ๔  อยาง  คือ   ทําชีวิตสัตวใหตกลวง,    ถือเอา 
สิ่งของท่ีเจาของไมไดใหดวยอาการแหงขโมย,   ประพฤติผิดในกาม   จัด  
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เปนกายทุจริต,    พูดเท็จ    จัดเปนวจีทุจริต.   (ดูในทุจริต  หมวด ๓)  
                                   อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๔  อยางนี้   ชื่อวา   กรรมกิเลส   แปลวา   กรรมเครื่อง 
เศราหมอง    เพราะเปนเครื่องทําบุคคลผูประกอบกรรมเหลาน้ีใหเปนคน 
เศราหมอง   ไมผองใสสะอาดบริสุทธิ์,    เปนคนนารังเกียจที่สุด. 
        กรรม  ๔  อยางนี้   เปนกรรมท่ีนกัปราชญ  คือคนฉลาด   ไมสรรเสริญ 
เลย   เพราะเปนกรรมฝายดํา   ฝายชั่ว   ฝายสกปรกนารังเกียจยิ่งนัก.   เทียบ 
กันไดกับปาราชิก  ๔  ของภิกษุ   คือ  ปาณาติบาต    เทียงกับปาราชิกขอ  ๓ 
อทินนาทาน    เทียบกับปาราชิกขอ  ๒     กาเมสุ    มิจฉาจาร   เทียบกับ 
ปาราชิกขอ ๑    มุสาวาท   เทียบกับปาราชิกขอ ๔    ซึ่งจัดเปนโทษสถาน 
หนักที่สุด. 
        ภิกษุตองอาบัติปาราชิกแลว    ขาดจากภิกษุเปนที่รังเกียจของภิกษุ 
ทั่วไปฉันใด   คฤหัสถผูประกอบกรรมกิเลสแลว    ขาดจากความเปนคฤหัสถ 
ที่ดี   เปนที่รงัเกียจของบุคคลท่ัวไปฉันนั้น.     ดวยเหตุนี้     นกัปราชญจึง 
ไมสรรเสริญกรรมกิเลส ๔   อยางเหลาน้ีเลย.         แตกลับสรรเสริญกรรมที ่
ตรงกันขาม   อันเรียกวา    กรรมวิสุทธ ิ  หรือ  กรรมโวทาน   หมายถึงกรรม 
เครื่องบริสุทธ์ิ   หรือกรรมเครื่องขาวผอง   อันไดแก   ๑.  เมตตากรุณา 
๒.  ทาน,   สัมมาอาชีวะ    ๓.  กามสังวร    สํารวมในกาม    ๔.  สัจจวาจา 
พูดจริง.    ซึง่เปนเครื่องทําบุคคลผูประกอบใหเปนคนบริสุทธิ์      เปนคน 
ขาวสะอาด    เปนที่สรรเสริญของคนทั่วไป. 
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                              คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   คิหิปฏิบัติ     แปลวาอยางไร  ?  หมายความวาอยางไร  ? 
        ๒.  กรรมกิเลสมีเทาไร  ?      เทียบกับปาราชิกของภิกษุไดอยางไร 
               เทียบมาดู ? 
        ๓.  บุคคลจะบริสุทธิ์   หรือเศราหมองเพราะอะไร   จงตอบใหชัด  ? 
        ๔.  นักปราชญสรรเสริญกรรมอะไร  ?   กี่อยาง  ?   คืออะไร  ? 
        ๕.   ถาเราไมอยากใหนักปราชญตําหนิติเตียน   เราควรจะทําอยางไร  ? 
 
                                        ดอกเอย         ดอกพลับพลึง         
                                ดูนาท่ึง   นักหนา    มีราศี 
                                หลังกลีบแดง   หนาขาว   กานยาวรี 
                                แตไมม ี   กลิ่นหอม    ยอมราคา. 
                                        เปรียบหญิงชาย   แตงกาย   งามภายนอก 
                                ผุดผองผอก    เปลงปลั่ง   ด่ังเลขา 
                                หากภายใน   ไรธรรม    สมัพุทธา 
                                ตกราคา   เสียดาย   หญิงชาย     เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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               อบายมุข   คือ    เหตุเครื่องฉิบหาย   ๔  อยาง   
        ๑.   ความเปนนักเลงหญิง. 
        ๒.  ความเปนนักเลงสุรา. 
        ๓.   ความเปนนักเลงเลนการพนัน. 
        ๔.   ความคบคนชั่วเปนมิตร. 
        โทษ  ๔  ประการนี ้  ไมควรประกอบ. 
                                                                        องฺ.   อฏ ฺก.  ๒๓/๒๙๖ 
                                 อธิบายศัพท  
        ๑.   ความเปนนักเลงหญิง    หมายความวา   เปนคนเจาชู   หมกมุน 
ในกาม   มกัมากในกาม   ถาเปนชายก็ติดผูหญิง   ขาดผูหญิงไมได   ตองไปมา 
หาสู   นําทรพัยไปบํารุงบําเรอผูหญิง.   ถาเปนผูหญิงก็ติดผูชาย   ขาดผูชาย 
ไมได.   ตองเสียทรัพยแตงตัวเที่ยวเตรบําเรอชาย. 
        คนที่เปนเจาชูดังกลาว   ถาอยูในวัยเรียน   ก็เสียการเรียน    ถาอยูใน 
หนาที่การงาน    ก็มักจะเสียการงาน   ถาทําราชการก็มักจะถูกใหออกจาก 
ราชการ   ถาเปนคนมีทรัพยก็มักจะเส่ือมทรัพย   ถามียศก็มักจะเสื่อมยศ 
ถามีคูครองแลวก็มักจะแตกแยก         ก็เพราะไปติดพันกับหญิงอ่ืนชายอ่ืน 
และมากไปดวยศัตรู   เพราะแยงชิงหญิง     หรือชาย    อาจเจ็บ     หรือตาย 
หรือติดโรคราย    เพราะความเปนเจาชูนั่นเอง. 
        ๒.   ความเปนนักเลงสุรา    หมายความวา    เปนนักดื่ม   ดื่มสุราเมา 
ไดตลอดวัน   ดื่มหามคํ่าหามรุง  จนตกเปนทาสของสุรา   ติดสุรา   ขาดสุรา  
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ไมได   มักจะไดสมัญญาโวหารวา   " ม. ล. ว. "   บาง  " คอทองแดง "   บาง  
เปนตน.    แมพวกหลงผิดติดยาเสพติดใหโทษตาง ๆ  เชน   เฮโรอิน    ฝน 
กัญชา    ผงขาว   เปนตน    กร็วมเขาในขอน้ี. 
        คนที่เปนนักเลงสุราและติดยาเสพติใหโทษทุกชนิ     ยอมไดรับ 
ความเสียหายหลายสถาน   เปนการเผาผลาญตนเอง   ในทางทรัพย   สังคม 
สุขภาพ   ชื่อเสียง    ศลีธรรม   สติปญญา    และถึงตายได   เพราะความเปน 
นักเลงสุรายาเมานั่นเอง. 
        ๓.   ความเปนนักเลงเลนการพนัน   หมายความวา  เปนคนหมกมุน 
ในการพนัน   ติดการพนนั    ขาดการพนันไมได    มีจิตใจใฝฝนมัวเมาอยู 
กับการเลนพนัน   อันมีการไดเงินเสียเงิน    ซึ่งมีประเภทตาง ๆ  เชนเลนไพ 
เลนโป   เลนมา   เลนมวย   เปนตน. 
        คนที่เปนนักเลงการพนัน     ยอมไดรับความเส่ือมความเสียหาย 
หลายสถาน   ที่เห็นปจจุบันทันตา   คือ   ลางผลาญทรัพยสมบัติ   ทําเศรษฐี 
ใหกลับเปนยาจกในเวลาอันไมชา   ถงึกับมีคํากลาววา   " ผีการพนันมีฤทธิ์ 
มาก   คนถกูโจรปลน  ๑๐  ครั้งไมฉิบหายเทากับไฟไหม ๑  ครั้ง   ไฟไหม 
๑๐  ครั้ง  ไมฉิบหายเทากับผีการพนันเขาสิง ๑ ครั้ง. "    เพราะคนติดการ 
พนันที่สุดก็แพจนหมดเนื้อหมดตัว    ขายรั้ว    ขายเรือน   ขายที่ดิน   หมดที่อยู 
อาศัย   หันไปเลี้ยงชีพดวยทุจริตมิจฉาชีพ    ปลนฆา   อาศัยคุก   ถูกประหาร 
ชีวิตไปก็มี. 
        ๔.   ความคบคนชั่วเปนมิตร     หมายความวา    รวมกินรวมนอน 
รวมเที่ยว    รวมพรรครวมพวก   รวมไปมาหาสูกับคนชั่ว   คือคนพาลเกเร 
ประพฤติชั่วเองบาง    ชักชวนผูอ่ืนใหประพฤติชั่วบาง.   การรวมกินรวมนอน  
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เปนตนกับคนพาลเกเรดังกลาวนี้   ชื่อวาคบคนชั่วเปนมิตร.   ติดเพ่ือนเลว.  
        ผูที่คบคนชั่วเปนมิตร    มกัจะถูกคนชั่วชักจูงไปในทางชั่ว   เชนคน 
ไมเคยเปนนักเลงหญิง - สุรา - พนัน - อันธพาล    ก็ถูกชกัจูงไปจนกลาย 
เปนนักเลงหญิงเปนตนได   สมดวยคําวา   " คบคนพาล    พาลพาไปหาผิด "  
เหมือนลูกนกตกไปอยูในหมูโจร   กม็ีนิสัยเปนโจร. 
        การคบคนชั่วเปนมิตร          จัดเปนมูลเหตุแหงอบายมุขขออ่ืน ๆ อีก 
เปนอันมาก    พระผูมีพระภาคจึงตรัสหามไวเปนขอตนในมงคลสูตรวา 
                        อเสวนา   จ   พาลาน            เอตมฺมงฺคลมุตฺตม. 
        การไมคบคนพาล    นี้จัดเปนเหตุแหงความเจริญสูงสุดอยางหน่ึง. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        โทษทั้ง  ๔  ประการน้ี   ชื่อวา   อบายมุข   แปลวา   ปากแหงความ 
เสื่อม.    หมายความวา   เปนเหตุ   เปนชองทางแหงความเส่ือมความฉิบหาย 
ลมจม.   กลาวคือ  โทษเหลาน้ี  ไมใชตัวความเส่ือมความฉิบหาย   เพียงแต 
เปนเหตุใหเกิดผลคือความเส่ือมความฉิบหายแนนอน. 
        คนที่โงเขลามองไมเห็นผลคือความเส่ือม   จึงหลงติดอยูในเหตุ   เชน 
ติดผูหญิง    ติดผูชาย.    ติดสุรา    ติดฝน,    ติดการพนัน,    ติดเพ่ือนเลว 
เหมือนปลาหลงกินเหยื่อท่ีเบ็ดเกี่ยวไว    เพราะติดในรสเหยื่อ   ผลที่ตามมา 
ภายหลังคือ    เส่ือมเสียทรัพยสมบัติ    ยศศักด์ิเปนตน     ตลอดถึงรางกาย 
ชีวิต    เหมือนปลาที่ติดเบ็ดซึ่งเกี่ยวเหยื่อไวฉะนั้น.      ดวยเหตุนี้    ทานจึง 
สอนไววา    โทษ  ๔  ประการนี้ไมควรประกอบ    คือ   ใคร  ๆ  ไมควรทํา  
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ไมควรริหัดตน    ใหเปนคนติดอยูในเหตุแหงความฉิบหาย       อันมีชื่อวา  
อบายมุข     เหลาน้ี. 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   นักเรียนที่เรียนดกีลับเรียนไมดี     เคยมีการงานมีรายไดดีกลับ 
                เสยีการงานขาดรายได    เคยเปนเศรษฐีกลับเปนยาจก   มียศศักด์ิ 
                กลับถูกถอดยศ      ไมเคยเปนนักเลงก็กลายเปนนักเลงตาง ๆ 
                เหลาน้ี    เปนเพราะอะไร  ? 
        ๒.   ความเปนนักเลงหญิง   หมายความวาอยางไร  ?   จัดเปนความ 
               ฉิบหายจริงหรือ  ?    เพราะเหตุไร  ? 
         ๓.   ถามีคนพูดวา   " อบายมุข   เปนความเส่ือมหรือความฉิบหาย " 
               ดังน้ี      ทานผูเรียนคิหิปฏิบติัมาแลว    จะรับรอง   หรือปฏิเสธ 
               คําน้ัน  ?   เพราะเหตุไร  ? 
        ๔.    อบายมุข  ๔  ขอ ๆ  ไหนมีโทษมากกวาขออ่ืน ๆ  ?   เพราะ- 
                 เหตุใด  ?   
        ๕.    คนโงกับคนฉลาดมองอบายมุขเห็นตางกันอยางไร  ?      และ 
                เห็นแลวมีความประพฤติปฏิบัติอยางไร  ?    ไดผลอยางไร  ? 
 
                                นักเลงหญิงชั่วชา          ชินชา 
                        ชอบด่ืมเบยีร     สุรา             คํ่าเชา 
                        การพนันไมลดลา                 มิตรชั่ว 
                        มีแตจักเดินเขา                       สูหองฉิบหาย. 
                                                                                   ศรี  ฯ   นคร. 
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      ทฏิฐธัมมิกัตตถประโยชน   คือ  ประโยชนในปจจุบัน   ๔  อยาง ๑  
        ๑.   อุฏฐานสัมปทา     ถึงพรอมดวยความหม่ัน    ในการประกอบกิจ 
เครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดี   ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี   ในการทําธุระหนาที่ของตน 
ก็ดี. 
         ๒.  อารักขสัมปทา    ถึงพรอมดวยการรักษา    คือรักษาทรัพยที่ 
แสวงหามาไดดวยความหมั่น   ไมใหเปนอันตรายก็ดี   รักษาการงานของตัว 
ไมใหเสื่อมเสียไปก็ดี. 
        ๓.  กัลยาณมิตตตา    ความมีเพ่ือนเปนคนดี   ไมคบคนชั่ว. 
        ๔.  สมชีวิตา    ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หาได 
ไมใหฝดเคืองนัก   ไมใหฟูมฟายนัก. 
                                            อธิบายศัพท  
        ๑.   อุฏฐานสัมปทา    แปลวา   ถงึพรอมดวยความหมั่น.   หมายความ 
วา    ขยันลุกข้ึนศึกษาเลาเรียนและทํางานท่ีเปนสัมมาอาชีวะใหทันกาลเวลา 
เพ่ือไดทรัพยมาเลี้ยงชีพ   มีพระพุทธภาษิตเตือนไววา   ปฏิรูปการี    ธรุวา 
อุฏฐา  วินฺทเต   ธน   แปลวา  ผูมีธุระหนาท่ี   เปนผูหม่ันลุกข้ึนทําให 
เหมาะเจาะ   คือขยันศึกษาเลาเรียนและทํางานท่ีไมมีโทษใหถูกตองเหมาะ 
สมแกกาลสถานที่   ถูกจังหวะ   ก็ยอมไดทรัพย. 
        ๒.  อารกัขสัมปทา   แปลวา  ถึงพรอมดวยการรักษา   หมายความ 
วา    มีสติปญญารักษาทรัพยที่ไดมาดวยความหม่ัน    ไมใหเปนอันตราย 
 
๑.   ในบาลีใชวา   ธรรม ๔  ประการ   เปนไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขในปจจบัุน.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 285 

คือไมใหเสียหายไปดวยเหตุอันไมสมควร  เชน   บาํเรอผูหญิง   ผูชาย   เสพสุรา  
เลนการพนัน   เปนตน   วิธีรักษาทรัพยมี  ๕  อยาง  คือ:- 
        ๑.   รูจักเก็บ   เชนเก็บไวในท่ีปลอดภัย. 
        ๒.  รูจักถนอม   เชนของท่ีจะพึงแตกหักได   จะใชตองระวังใหมาก. 
        ๓.   รูจักบูรณะ   เชนของท่ีชํารุด    คร่ําครา   พอจะซอมแซมไดก็ 
               ไมควรท้ิง   ควรบูรณะซอมแซมไวใชตอไป. 
        ๔.   รูจักเสียดาย   เชน  ของท่ียังใชไดอยู    จะเปนของใหมหรือเกา 
                กต็าม    งามไมงามก็ตาม      ไมควรท้ิงแลวหาใหมใหเปลือง 
        ๕.   รูจักทําใหเกิดผลกําไร    เชนมีที่ดินมากก็แบงใหเขาเชาบาง 
               ทําประโยชนเองบาง  เปนตน. 
        อน่ึง   ตองมีสติปญญารักษาการงานหนาท่ีของตัวไวมิใหเสื่อมเสียไป 
คือไมประมาท   เลินเลอ   เผลอเพลินไปตามอารมณตาง ๆ  ตองมีสติระลึก 
ถึงการงานและหนาท่ีของตนอยูเสมอ   ตามพระธรรมภาษิตวา 
                รกขฺมาโน    สโต    รกฺเข     ผูจะรักษาพึงมีสติรักษา. 
        เมื่อสติรักษาประจําอยู    การงาน   หนาที่   ก็มีแตเจริญยิ่ง ๆ  ข้ึนไป 
เสื่อมเสียไป. 
        ๓.   กัลยาณมิตตตา   แปลวา  ความมีเพ่ือนเปนคนดี.    หมายความ 
วา    คบหาสมาคมกับคนดี   คือ  คบมติรที่มีคุณธรรมอันงาม    ตามลักษณะ 
มิตรแท   ๔   จําพวก   เพราะมิตรแทยอมจะเปนกําลังสําคัญท่ีสุด   ในการชวย 
แสวงหาทรัพยใหเกิดมีมากย่ิง ๆ ข้ึน   ในการปองกันรักษาทรัพยและชวย 
ใหเปนผูรูจักใชจายทรัพยพอสมควร.  
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        ๔.   สมชีวิตา   แปลวา   ความเลี้ยงชีพตามสมควร.   หมายความวา  
รูจักใชจายทรัพยเลี้ยงชีพใหพอดี   ไมเบียดกรอจายนอยเกินไปถึงกับทนอด 
ทนอยากจนปากแหง       และไมสุรุยสุรายจายมากเกินไปจนกินทั้งกินขวาง. 
ตองรูจักประมาณฐานะของตนวา  รายรับเทาไร   และควรจายเทาไร   จึง 
จะพอดีถารูจักประมาณจึงจะสําเร็จประโยชน   มตฺตฺ ุตา     สทา    สาธ ุ
ความเปนผูรูจักประมาณ   ยังประโยชนใหสําเร็จทุกเม่ือ. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรม  ๔  ประการน้ี    ชื่อวา    ทิฏฐธัมมิกัตถะ   แปลวา  ประโยชน 
ในปจจุบัน.  หมายความวา   ธรรมเหลาน้ี  เปนเหตุที่จะใหไดผลที่ตองการ 
ในปจจุบัน.   ผลที่ตองการในปจจุบันทันตาเห็นนี้     ไดแก    ทรัพย    ยศ 
ไมตรี     เปนตน     เพราะจําตองอาศัยใหเกิดความสุขความเจริญต้ังตัวไดใน 
ปจจุบัน.  คุณธรรมทั้ง  ๔  ประการ   มีอุฏฐานสัมปทาเปนตนน้ี        เปน 
องคคุณอุดหนุน   หรือเปนเหตุใหต้ังตัวไดในปจจุบันซึ่งเปนผลท่ีตองการ 
ของสามัญชนจึงชื่อวา    ทิฏฐธัมมิกัตถะ. 
                                คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  อะไรเปนประโยชนในปจจุบัน  ?   เพราะเหตุไร  ? 
        ๒. ทําอยางไรจึงจะไดประโยชนในปจจุบัน  ? 
        ๓.  คนที่มีความหม่ันแตไมไดทรัพย   ไมไดรับประโยชน    เพราะ 
              เหตุใด  ?        และตองทําอยางไรจึงจะไดทรัพย      และไดรับ 
              ประโยชนเต็มที่  ?  
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        ๔.  ทําอยางไรจึงชื่อวาถึงพรอมดวยการรักษา ?  
        ๕.  ไดทรัพยมาแลวจายสักเทาไร   จึงจะชื่อวา   สมชีวิตา  ? 
        ๖.   ทิฏฐธัมมิกัตถะ    แปลวา   อยางไร  ?  มีกีข่อ  ? 
               ขอไหนสําคัญท่ีสุด  ?   เพราะเหตุไร  ? 
        ๗.  คนเราหวังจะต้ังตัวไดในปจจุบัน  ตองเวน    และทําอยางไรบาง  ? 
 
                                        ดอกเอย       ดอกบานบุร ี
                                สวยงามดี    สีสนัฐ   วรรณะเหลือง 
                                ชื่อเพราะดี    ไดความ   บานงามเมือง 
                                จัดเปนเครื่อง    ประดับ    ระยบัตา. 
                                        หากวาชน   มากหลาย   ทั้งชายหญิง 
                                ขยันยิ่ง    ฝนฝก   ใฝศึกษา 
                                สงวนทรัพย    คบมิตรดี    ศรีโสภา 
                                เลี้ยงชีวา    สมฐาน    ชื่นบาน   เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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สัมปรายิกัตถประโยชน   คือ  ประโยชนภายหนา   ๔  อยาง๑  
        ๑.   สัทธาสัมปทา   ถึงพรอมดวยศรัทธา   คือ   เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ 
                เชน   เชื่อวา   ทําดีไดดี   ทาํชั่วไดชั่ว    เปนตน. 
        ๒.   สีลสัมปทา    ถึงพรอมดวยศีล  คือรักษากาย   วาจา   เรยีบรอยดี 
                ไมมีโทษ. 
        ๓.   จาคสัมปทา    ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน   เปนการเฉลี่ยสุข 
               ใหแกผูอ่ืน. 
        ๔.   ปญญาสัมปทา   ถึงพรอมดวยปญญา   รูจักบาป   บุญ   คุณ    โทษ 
               ประโยชน   มิใชประโยชน   เปนตน. 
                                                                                        องฺ.   อฏก.   ๒๓/๒๙๗. 
                                    อธิบายศัพท  
        ๑.   สัทธาสัมปทา   แปลวา   ถึงพรอมดวยศรัทธา.   หมายความวา 
มีศรัทธาต้ังมั่น   ไมงอนแงนคลอนแคลน    ผลุบ  ๆ  โผล  ๆ   ตามคําสามัญ 
เรียกวา   ศรทัธาหัวเตา.   แตความถึงพรอมดวยศรัทธานี้   ตองมีความเชื่อ 
ที่ประกอบดวยปญญาอันถูกตองมั่นคง         ประกอบดวยองค    ๔  คือ 
๑.  ตถาคตโพธิสัทธา   ๒.  กัมมสัทธา  ๓.  วิปากสัทธา  ๔.  กัมมัสส- 
กตาสัทธา   ตามท่ีอธิบายแลว     ในเวสารัชชกรณธรรมและในพละ   (ด ู
ธรรมหมวด   ๕  หนา  ๑๓๖) 
 
๑.  ในบาลีใชวา   ธรรม  ๔  ประการ   เปนไปเพื่อเกื้อกูล   เพื่อสุขในภายหนา.  
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        ๒.  สีลสัมปทา   แปลวา  ถึงพรอมดวยศีล   หมายความวา   มีศลี  
บริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้น   ไมขาด   ไมทะลุ    ไมดาง   ไมพรอม   (ดูสาราณีย- 
ธรรม   ธรรมหมวด  ๖  หนา ๑๗๐) 
         ๓.  จาคสัมปทา   แปลวา    ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน.   หมาย 
ความวา    ต้ังใจสละโดยปราศจากความตระหน่ี   ยินดีเฉลี่ยทรัพยของตน 
ใหเปนประโยชนสุขแกผูอ่ืน    เปนการสงเคราะหอนุเคราะหแกผูอ่ืน.   และ 
เปนการบูชาคุณทานผูที่ควรบูชา   หรอืสราง  ซอม   สาธารณสถานตาง ๆ. 
         ๔.  ปญญาสัมปทา   แปลวา  ถึงพรอมดวยปญญา.  หมายความวา 
มีปญญาดีรูจักบาป   บญุ  คุณ  โทษ  ประโยชน?  มิใชประโยชนแลว   ละสิ่ง 
ที่เปนโทษ  และเจริญส่ิงที่เปนประโยชน   รูถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
อันเปนตัวสัมมาทิฏฐิ. 
                                 อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คุณธรรม  ๔  ประการ   มีสัทธาสัมปทาเปนตนนี้  ชื่อวา    สัมปราย-ิ 
กัตถะ  แปลวา   ประโยชนในภายหนา.   หมายความวา  ธรรมเหลาน้ีเปน 
เหตุที่จะใหไดผลที่ตองการในภายหนา.     อันผลท่ีตองการในภายหนาน้ัน 
ไดแก    ทรพัย   ยศ   ไมตรี   เปนตน   ที่บุคคลจะพึงไดเพ่ือใหเกิดความสุข 
ความเจริญ   ในกาลขางหนา   คือใน   วัน   เดือน   ปขางหนา   ตลอดถึงเกิด 
ใหมในชาติหนาตอ ๆ ไป. 
        เนื่องจากกาลขางหนาน้ัน   เราไมอาจรูไดวา    เราจะอยูไปไดนาน 
เทาไร   จะมีสุข  มีทุกข   มากนอยเทาไร   จะตายเม่ือไร  ตายแลวเกิดที่ไหน  
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เปนอะไร  มีสุขทุกขอยางไร   ยากท่ีจะคาด  คะเน  คิด   เดาเอา  แตก็อาศัย  
การพิจารณา   ตามหลักพระพุทธภาษิตวา 
                ยถากมฺม   คมิสสฺนฺติ              ปฺุปาปผลูปคา 
                นริเย   ปาปกมมฺนฺตา              ปุ ฺกมฺมา   จ   สุคตึ. 
        สัตวทั้งหลาย   เปนผูเขาถึงผลของบุญและบาปจักไปตามกรรม,  ผูมี 
กรรมเปนบาปคือทําชั่วไวจักไปในที่ไมเจริญ,   ผูมีกรรมเปนบุญ   คือทําดี 
ไว   จักไปสูคติที่ดี.   ฉะนั้น   เพ่ือใหเตรียมตัวทําบุญกุศลอันมีผลเปนสุข 
ในภายหนา     จึงไดทรงยกเอาคุณธรรม  ๔  ประการ    มีสัทธาสัมปทา 
เปนตนนี้   ข้ึนแสดงไว    หากบุคคลบําเพ็ญใหบริบูรณแลว   กย็อมได 
ประโยชนในปจจุบันดวย    ในภายหนาดวย   เหตุฉะนี้    ธรรมทั้ง  ๔  จึงได 
ชื่อวา   สัมปรายิกัตถะ. 
 
                             คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   สัทธากับสัทธาสัมปทา,   สลีกับสีลสัมปทา    ตางกันอยางไร  ? 
        ๒.  อะไรเปนประโยชนในภายหนา  ?   ทําอยางไรจึงจะได   ? 
        ๓.   อารักขสัมปทา   กับ   จาคสัมปทา   ขัดแยงกันมิใชหรือ  ?  เพราะ 
               เหตุใด ? 
        ๔.   คําวา  " ภายหนา "  กินความต้ังแตไหน  ถึงไหน  จาระไนมาดู  ? 
        ๕.   คนเราในภายหนาจักไปไหน  ?   มีอะไรเปนหลักพิสูจน  ? 
        ๖.    เมือ่ต้ังตนในปจจุบันไดแลว   จะประพฤติอยางไร   จึงจะไดดี 
                มสีุขในภายหนา  ?  
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                   มิตตปฏิรูป    คือ    คนเทียมมิตร   ๔  จําพวก   
                ๑.  คนปอกลอก              ๒.  คนดีแตพูด, 
                ๓.  คนหัวประจบ.         ๔.   คนชักชวนในทางฉิบหาย. 
        คน  ๔  จําพวกนี้  ไมใชมิตร    เปนแตคนเทียมมิตร   ไมควรคบ. 
                       ๑.  คนปอกลอก    มีลักษณะ ๔ 
        (๑)   คิดเอาแตไดฝายเดียว. 
        (๒)  เสียใหนอย   คิดเอาใหไดมาก. 
        (๓)  เม่ือมีภัยแกตัว   จึงรับทํากิจของเพ่ือน. 
        (๔)  คบเพ่ือนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว. 
                                ๒.  คนดีแตพูด   มีลักษณะ  ๔ 
        (๑)  เกบ็เอาของที่ลวงแลวมาปราศรัย. 
        (๒) อางเอาของท่ียังไมมีมาปราศรัย. 
        (๓)  สงเคราะหดวยส่ิงหาประโยชนมิได. 
        (๔)  ออกปากพ่ึงมิได. 
                                ๓.   คนหัวประจบ   มลีักษณะ  ๔ 
        (๑)   จะทําชั่วก็คลอยตาม.                  (๒)   จะทําดีก็คลอยตาม 
        (๓)   ตอหนาวาสรรเสริญ.                  (๔)    ลบัหลังต้ังนินทา.  
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                                ๔.  คนชักชวนในทางฉิบหาย   มีลักษณะ  
        (๑)   ชกัชวนดื่มน้ําเมา.                      (๒)   ชกัชวนเที่ยวกลางคืน. 
        (๓)   ชกัชวนใหมัวเมาในการเลน.  (๔)    ชกัชวนเลนการพนัน. 
                                        มิตรแท  ๔  จําพวก 
         ๑.   มิตรมีอุปการะ.                  ๒.   มิตรรวมสุขรวมทุกข. 
        ๓.  มิตรแนะประโยชน.         ๔.   มิตรมีความรักใคร. 
        มิตร  ๔  จําพวกนี้   เปนมิตรแท   ควรคบ. 
                                ๑.   มิตรมีอุปการะ    มีลักษณะ  ๔ 
        (๑)   ปองกันเพ่ือนผูประมาทแลว. 
        (๒)  ปองกันทรัพยสมบัติของเพ่ือนผูประมาทแลว. 
        (๓)   เมื่อมีภัย   เปนที่พ่ึงพํานักได. 
        (๔)  เม่ือมีธุระ  ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก. 
                                ๒.  มิตรรวมสขุรวมทุกข  มลีักษณะ  ๔ 
           (๑)   ขยายความลับของตนแกเพ่ือน. 
           (๒)  ปดความลับของเพ่ือมิใหแพรงพราย. 
           (๓)   ไมละทิ้งในยามวิบัติ          (๔)   แมชีวิตก็อาจสละแทนได. 
                        ๓.  มิตรแนะประโยชน   มีลักษณะ  ๔ 
           (๑)   หามมิใหทําชั่ว.                      (๒)   แนะนําใหต้ังอยูในความดี. 
           (๓)   ใหฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง.   (๔)   บอกทางสวรรคให.  
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                                ๔.  มติรมีความรกัใคร   มีลักษณะ  ๔  
        (๑)   ทกุข  ๆ  ดวย.                    (๒)  สุข  ๆ  ดวย. 
        (๓)   โตเถียงคนท่ีพูดติเตียนเพื่อน. 
        (๔)   รบัรองคนท่ีพูดสรรเสริญเพ่ือน. 
                                                                        ท.ี   ปาฏิ.   ๑๑/๑๙๙-๒๐๒ 
                                       อธิบายศัพท  
        คําวา   มิตร   แปลวา   เพ่ือนผูมคีวามเมตตา   คือเพ่ือนผูรักใคร 
กันจริง.    เชนมารดาบิดานับวาเปนมิตรผูรักบุตรธิดาจริง ๆ  จังมีพระ 
พุทธภาษิตวา 
        มาตา   มิตฺต   สเก   ฆเร.   มารดา  (และบิดา)   เปนมิตรใน 
เรือนของตน.    ดังน้ัน   จะเปนใครก็ตามจะอยูรวมบานหรือตางบานก็ตาม 
จะประพฤติปฏิบัติรวมงาน   รวมเดินทาง    รวมกนิ   รวมนอน   หรือไม 
รวมก็ตาม   ถามีความรักกันเหมือนมารดาบิดารักบุตรธิดาก็ชื่อวา    เปนมติร 
ได.    แตถาไมรักกันดังกลาว  ก็เปนไดเพียง   สหาย   หรือ   สขา  ซึ่งแปลวา 
เพ่ือน.   อาจเปนเพ่ือนดีหรือเพ่ือนรายก็ได. 
        ความจําเปนอยางหน่ึง   ที่มนุษยเราจะขาดเสียมิได  คือ   มิตร   สหาย 
สขา   ซึ่งหมายถึงเพ่ือน.   คนเราตองมีเพ่ือน   เพ่ือจะไดพ่ึงพาอาศัยกัน. 
ฉะน้ัน   การคบเพ่ือนจึงตองระวัง    เพราะเพ่ือนมีหลายจําพวก   หากคบ 
เพ่ือนไมดีก็จะมีแตความเส่ือม   แตถาคบเพ่ือนดี   ก็มีแตความเจริญ  โบราณ 
จึงกลาวไววา  
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" คบคนพาล   พาลพา   ไปหาผิด         คบบัณฑิต   บัณฑิตพา   ไปหาผล "  
        เมื่อเปนเชนนี้         การคบคนเปนเพ่ือนกันก็ตองเลือกคบแตคนดีที่ 
เรียกวา  บัณฑิตหรือมิตรแท   และหลกีเลี่ยงคนชั่ว   คนพาล   หรือมิตร 
เทียมเสียใหหางไกล. 
        ใครเปนคนดี   ใครเปนคนชั่ว   พอจะคบเปนมิตรไดหรือไมไดนั้น 
พระพุทธเจาไดทรงชี้แนะไวฝายละ  ๔  จําพวก  คือ:- 
         มิตรปฏิรูป   แปลวา   คบเทียมมิตร.  หมายความวา   มติรเทียม  คือ 
คนที่ไมมีเมตตา   ไมมีความรักดวยนํ้าใสใจจริง  แตวาแสดงตนในรูปของ 
คนมีเมตตารักใคร   คนอยางนี้  ไมใชคนดี   ไมใชมิตรแท   เปนมิตรเทียม, 
มิตรปลอม,   เหมือนของไมดีไมแทเรียกวา    ของเทียม   ของปลอม,  มิตร 
ไมแท   ก็เรยีกวา  มิตรเทียม  มิตรปลอม. 
        มิตรเทยีมมี  ๔  จําพวก   ทรงสอนใหดูที่ลักษณะพวกละ  ๔   (คือ 
อยางไรบาง   นักเรียน  นกัศึกษาควรพลิกกลับไปดู   เนื้อความชัดเจนอยู 
แลว)    คนทีม่ีลักษณะของมิตรเทียมพึงทราบวาเปน   มิตตปฏิรปู    คือ 
มิตรเทียม   ใคร ๆ  ไมควรคบ   แตควรหลีกเลี่ยงเสียใหหางไกล  เหมือนคน 
รักชีวิต   เวนอสรพิษใหหางไกล   หรอืเหมือนคนเดินทาง  เวนทางอันมีภัย 
เสียฉะนั้น. 
        ในฝายตรงกันขาม  คือ   มิตรแท         ทรงแสดงไวโดยศัพทบาลีวา 
มิตฺโต   สุหโท    แปลวา  มิตรผูมีใจดี.    หมายความวา   มิตรแท   คือคนท่ี 
มีใจเมตตารักใครจริง ๆ   เหมือนมารดารักบุตรที่เกิดในอก   หมายถึงบุตร 
ที่มารดาตั้งใจ   เต็มใจ   ปรารถนาจะใหเกิดจริง  ๆ   จึงเกิดมาแลว    มารดา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 295 

ก็รักมากฉันใด   มิตรผูมใีจดี   ก็มีน้ําใจเมตตา   รกัใคร   ตอมิตรมากฉันนั้น  
คนผูมีน้ําใจดังน้ี   จึงชื่อวามิตรแท. 
        มิตรแทก็มี  ๔  จําพวก       ทรงสอนใหดูที่ลักษณะ    พวกละ   ๔ 
(พลิกกลับไปดู)    คนทีม่ีลักษณะของมิตรแท   พ่ึงทราบวาเปนมิตรจริง ๆ 
มิตรแท ๆ  ควรคบ   ควรเขาไปหาโดยเคารพ    เหมือนมารดากับบุตรซึ่งเปน 
 ี่ที่รักฉะนั้น. 
                                  คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   สหาย   กับ   มิตร   ผิดกันอยางไร  ?   คนปอกลอก   คนดีแตพูด 
               คนหัวประจบ    คนชักชวนในทางฉิบหาย   จะเรียกวา   สหาย 
               หรอื    มิตร   ไดหรือไม  ?  เพราะเหตุใด  ? 
         ๒.   เพราะเหตุไร    คนจึงตองมีเพ่ือน ?  การคบเพ่ือนทานสอนไห 
                เลอืกคบ   เพราะเหตุไร  ? 
        ๓.   มิตตปฏิรูป    แปลวา  อยางไร  ?   หมายความวา   อยางไร  ? 
               เปรียบเหมือนอะไร  ?    จะดูตรงไหนจึงจะรูวาเปนมิตตปฏิรูป  ? 
         ๔.   มติรแท   ไดแกคนเชนไร  ?   มีกี่จําพวก  ?   ใครบาง  ? 
        ๕.   การคบมิตรใหโทษหรือใหคุณ   จงอธิบายใหชัดเจน  ?  
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                           สังคหวัตถุ   ๔  อยาง   
         ๑.  ทาน   ใหสิ่งของของตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน. 
         ๒.  ปยวาจา    เจรจาวาจาที่ออนหวาน. 
         ๓.  อัตถจริยา   ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน. 
        ๔.  สมานัตตตา   ความเปนคนมีตนสมํ่าเสมอไมถือตัว. 
        คุณท้ัง  ๔  อยางนี้   เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอ่ืนไวได. 
                                                                                องฺ.   จตุกฺก.   ๒๑/๔๒ 
                                    อธิบายศัพท  
           ๑.   ทาน  แปลวา   การให.    ในท่ีนี้หมายเอาใหสิ่งของของตนแกคน 
ที่ควรใหปน.     (ดูคําอธิบายในสัปปุริสบัญญัติ       และบุญกริิยาวัตถุ 
ธรรมหมวด  ๓  หนา   ๔๗ - ๕๖) 
        คนที่ควรใหข้ึนอยูกับเจตนาของผูให     เชนผูใหญมีมารดา    บิดา 
เปนตน   เจตนา  คือจงใจจะอนุเคราะหบุตรธิดาเปนตน,   บุตรธิดาเปนตน 
ก็เปนคนท่ีบิดามารดาควรให. 
        ถาผูนอยมีบุตรธิดาเปนตน          เจตนาจะตอบแทนคุณมารดาบิดา 
เปนตน   มารดาบิดาเปนตน       ก็เปนคนท่ีบุตรธิดาควรให. 
        ถาผูใหญหรือผูนอยก็ตาม    ญาติ  มิตร  เศรษฐี   หรือยาจก  ก็ตาม 
เจตนายึดเหน่ียวนํ้าใจของใครผูใด   ผูนั้นแหละเปนคนท่ีเขาควรใหปน. 
        การใหในสังคหวัตถุ   หมายถึงการแบงให    เฉลี่ยให    ปนให 
เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรี   ผูกสามัคคีกันไว   ตามพระบาลีวา  ทท   มิตฺตานิ  
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คนฺถติ      ผูใหยอมผูกไมตรีไวได.     เพราะผูใหยอมเปนที่รักของตนเปน  
อันมาก. 
        ๒.   ปยวาจา   แปลวา   เจรจาคําออนหวาน.   หมายถึงพูดคําท่ีสุภาพ 
ออนโยน   และเปนคําท่ีมีประโยชน    ที่ผูฟงไดฟงแลวชื่นใจ    สบายใจ 
เห็นประโยชนในคําพูดนั้น       แลวมีกําลังใจที่จะบําเพ็ญคุณงามความดีให 
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป.    ฉะน้ัน    คําพูดใด  ๆ ทีไ่พเราะจับใจ     พูดถกูกาลเทศะ 
และเปนประโยชนแกผูฟง    สามารถยึดเหน่ียวใจของผูฟงไวได     คําพูด 
นั้นชื่อวา   ปยวาจา. 
         ๓.  อัตถจริยา    แปลวา    ประพฤติประโยชน.     หมายความวา 
บําเพ็ญตนใหเปนคนมีประโยชนตอผูอ่ืน    โดยที่ฝกฝนตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ   ต้ังตัวไดตามควรแกวัยนั้น  ๆ   แลว   จายกําลังความรู   ความ 
สามารถ   กําลังกาย   และกําลังทรัพย   ออกไปชวยผูอ่ืนตามสมควรแก 
โอกาส     เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรีอันนารักนับถือ     เชนในคราวธุรกิจ 
เกิดข้ึนแกเพ่ือนนักเรียน   เพ่ือนบานเปนตน   ก็ไมนั่งน่ิงดูดาย  ตองขวนขวาย 
ชวยเหลือ   ตามหลักเวยยาวัจจมัย    ในบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  และตามหลัก  กิงกร- 
ณีเยสุ   ทักขตา   ในนาถกรณธรรม.  (ดูธรรมหมวด  ๑๐  หนา  ๒๓๐ - ๒๔๖) 
         ๔.  สมานัตตตา   แปลวา  ความเปนคนมีตนสม่ําเสมอ.   หมาย 
ความวา   ไมถือตัว    คือไมหยิ่งจองหองในเมื่อไดดีมีฐานะ    และไมปลอย 
ตัว    คือไมประพฤติตัวตํ่าตอยนอยหนาลงมาจนเกินงาม    เม่ือไมถือตัวและ 
ไมปลอยตัวแลว    ตองวางตัวใหสมกับฐานะ   ผูอยูในฐานะผูใหญก็ตอง 
วางตัวใหสมกับเปนผูใหญ   เชนมีเมตตากรุณาสงเคราะหผูนอย,   เปนผูนอย 
แมมีความรูมาก   ยศศกัด์ิสูง    มีทรพัยมาก    ก็ตองวางตัวใหสมกับเปน  
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ผูนอย   เชนมีความออนนอมถอมตน   วางาย   สอนงาย    เคารพยําเกรง  
ตอผูใหญ   โดยวัย   โดยคุณ   โดยชาติ,   เปนผูเสมอกันก็ตองวางตัวใหสม 
กับเปนผูเสมอกัน   เชนวางตัวไวในคุณลักษณะของมิตรแท  ๔  จําพวก. 
                                  อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คุณธรรมท้ัง  ๔  อยางนี้   ชื่อวา  สังคหวัตถุ  แปลวา  เครื่องยึดเหน่ียว. 
หมายความวา    คุณธรรมเหลาน้ีเปนเครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจของผูอ่ืนไวได 
คือเปนเครื่องกอใหเกิดความรักความสามัคคีกลมเกลียวสนิทสนมยิ่ง ๆ ข้ึน 
และผูกพันใหมั่นคงตลอดไป   เหมือนเพลารถตรึงลอไวแนนกําลังหมุน 
ก็พาใหรถว่ิงไปไดฉะน้ัน.     ถาขาดคุณธรรมเหลาน้ี   ความรัก - สามัคคี 
ก็ไมเกิดข้ึน   ที่เกิดแลวกส็ลายไป. 
                                    คําถามสอบความเขาใจ 
        ๑.   ผูคบมิตร     ตองการจะใหมิตรภาพต้ังอยูไดตลอดไป     ควร 
               ประพฤติอยางไร ? 
        ๒.  ทาน   แปลวา   การใหแกคนที่ควรใหปน   อยากทราบวา  ใคร 
               เปนคนท่ีควรใหปน    และใหอยางไร   เรียกวาใหปน  ? 
        ๓.  ประพฤติอยางไร    จึงชื่อวาประพฤติติประโยชน  ? 
        ๔.  ปลาสะ    แปลวา   ตีเสมอ   สมานัตตตา     ความมีตนเสมอ 
               ตางกันอยางไร  ? 
        ๕.  สังคหวัตถุมีประโยชนอยางไร  ?            ถาขาดเสียแลวจะมีโทษ 
               อยางไร  ?  
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                      สุขของคฤหัสถ  ๔   อยาง   
        ๑.   สุขเกิดแตความมีทรัพย. 
        ๒.  สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค. 
        ๓.   สุขเกิดแตความไมตองเปนหน้ี. 
        ๔.   สุขเกิดแตประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ. 
                                                        อันนนาถสูตร   องฺ.   จตุกฺก.   ๒๑/๙๐ 
                                 อธิบายศัพท  
        ๑.   สุขเกิดแตการมีทรัพย   หมายความวา   ทรัพยโดยตรง   ไดแก 
อาหาร   เครื่องนุงหม   ที่อาศัย   ยาแกโรค   เพาะเปนสิ่งจําเปนของมนุษย 
ขาดเสียมิได   ทรัพยโดยออมคือ    เงินทอง   ของใชแลกเปลี่ยนกับทรัพย 
โดยตรง.   ทรัพยทั้งสองประเภทน้ี   เปนสิ่งจําเปนของคฤหัสถ   คฤหัสถตอง 
หม่ันทํางานใชกําลังแขนขา    อาบเหง่ือตางน้ําใหไดมาโดยทางท่ีถูกตอง  ไม 
ลักฉกฉอโกง   ปลนจ้ีเอาของผูอ่ืนมา   ไดมาแลวตองรูจักรักษา   รูจักจายให 
พอสมควรแกฐานะ   ประคับประคองใหทรัพยมืออยูเสมอมิใหขาด   ก็ยอมมี 
ความสุข   ความอ่ิมใจวา   " ทรัพยเรามีอยูสบาย. " 
        ๒.   สขุเกิดแตการจายทรัพยบริโภค       หมายความวา       เมื่อได 
ทรัพยแลวตองรูจักแบงเปนสวน  ๆ   ตามท่ีทรงแสดงไวในสิงคาลกสูตรวา 
                จตุธา     วิภเช    โภเค           สเว    มิตฺตานิ    คนฺถติ 
                เอเกน    โภเค    ภฺุเชยฺย      ทฺวีหิ     กมมฺ   ปโยชเย 
                จตุตฺถฺจ   นิธาเปยฺย          อาปทาสุ    ภวิสฺสติ.           ๑๑/๒๐๒  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 300 

        คฤหัสถไดทรัพยแลว   พึงแบงทรัพยออกเปน  ๔  สวน  ยอมสมาน  
มิตรไวได    พึงใชสอยโภคสมบัติดวยทรัพยสวนหนึ่ง   พึงประกอบการงาน 
ดวยทรัพย  ๒  สวน   พึงเก็บทรัพยสวนท่ี ๔  ไวใชในยามมีอันตราย   และ 
พึงใชสอยดวย   ทําบุญดวย   ตามอันนนาถสูตร   ก็ยอมมีความสุข   ความ 
อ่ิมใจวา  " เราจายทรัพยสบาย. " 
         ๓.  สุขเกิดแตความไมตองเปนหน้ี    หมายความวา   เมื่อไดแบง 
ทรัพยออกเปนสวน ๆ   ใชเองทําบุญบาง   ลงทุนประกอบอาชีพบาง   เกบ็ไว 
ใชในยามฉุกเฉินบาง    ก็เปนไท    ไมตกเปนทาสใคร    ไมตองกูหน้ีใคร 
มองเห็นโทษในการกูหน้ี    ตามพระบาลีวา   อิณาทาน    ทุกฺข    โลเก 
การกูหน้ีเปนทุกขในโลก   เมื่อตนไมมีหน้ีติดตัว    ก็ยอมมีความสุขอ่ิมใจวา 
" เราไมมีหน้ีสบาย. " 
         ๔.  สขุเกิดแตประกอบการงานที่ปราศจากโทษ     หมายความวา 
เมื่อมีทรัพยจับจายเพียงพอ   และไมตองเปนหน้ี   ก็ไมตองดิ้นรนประกอบ 
การงานท่ีมีโทษ  เชน   โจรกรรม   หรือมิจฉาชีพ    หรืออเนสนากรรม 
ดวยกาย   วาจา    หรือแมดวยใจ   ต้ังใจประกอบการงานท่ีไมมีโทษดวย 
กาย   วาจา  และใจ    ก็ยอมมีความสุขความอ่ิมใจวา     " การงานของเรา 
ปราศจากโทษสบาย. " 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        สุขทั้ง  ๔  อยางนี้   ชื่อวาเปนสุขของคฤหัสถ   หมายความวา    เปน 
ความสบายใจของชาวบานผูครองเหยาครองเรือน.   ถาไมมีทรพัย,  หรือใช 
ทรัพยไมถูกหลัก   หรือกูหน้ี,    หรือทํางานท่ีมีโทษ   ก็ไมเปนสุข.   จุดสําคัญ  
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ข้ันแรกตองมีทรัพยพอใชในครอบครัว     ถาไมมทีรัพยก็เดือดรอนทันที,  
เมื่อมีทรัพยแลว   ตองรูจักจับจายใชสอยใหถูกหลกั     ถาจายไมถูก      ก ็
เดือดรอน    เมื่อใชสอยถกูหลักก็ไมตองกูหน้ี    ถากูหน้ีก็เดือดรอน.    เมื่อ 
มีทรัพยพอ    บริโภคถูกหลัก   ไมกูหน้ี   ก็ไมจําเปนตองประกอบการงานท่ีมี 
โทษ    ถาประกอบการงานมีโทษก็มีทุกขเดือดรอน.    สุขทั้ง  ๓  อยางขางตน 
เปนสุขเกี่ยวกับทรัพยที่คฤหัสถจะพึงไดดวยการเวนกรรมกิเลส  ๔   อบาย- 
มุข  ๔  หรือ ๖    และประกอบดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  ๔,   สวนสุข 
ขอ ๔  เปนสขุที่เกี่ยวกับศีลธรรม        อันจะพึงไดดวยธรรมอันเปนเหตุ 
สมหมาย  ๔   มีสัทธาสัมปทา   เปนตน    ฉะน้ัน   สุข  ๓  อยางขางตน   มีผล 
ไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖   ของสุขอยางที่ ๔. 
                               คําถามสอบความเขาใจ          
        ๑.   ทรพัยมีกี่ประเภท  ?   คืออะไร  ?   เปนเครื่องกอใหเกิดสุขหรือ 
                ทกุขอยางไร  ? 
        ๒.  ไดทรัพยมาแลวควรแบงอยางไรจึงจะถูกหลัก  ? 
        ๓.   การกูหน้ี    ทานวาเปนทุกขในโลก    ดงัน้ัน       เราควรปฏิบัติ 
                อยางไรจึงจะไมตองกูหน้ี  ? 
        ๔.   สุขของคฤหัสถเกิดแตไหน  ?      ผูหวังสุขเชนนั้นควรเวนและ 
               ประกอบอะไร  ? 
        ๕.   สุขของคฤหัสถถายอใหเปน  ๒  ยออยางไร  ?   และอยางไหนมี 
               ผลมากกวา  ?    เพราะเหตุไร  ?  
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              ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ไดสมหมาย   
                              ดวยยาก   ๔  อยาง  
        ๑.   ขอสมบัติ     จงเกิดมีแกเราโดยทางที่ชอบ. 
        ๒.  ขอยศ      จงมีแกเรากับญาติพวกพอง. 
        ๓.   ของเราจงรักษาอายุใหยืนนาน. 
        ๔.   เมือ่ส้ินชีพแลว    ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค. 
                                                                                องฺ.   จตุกฺก.   ๒๑/๘๕ 
                                    อธิบายศัพท  
           ๑.   ขอสมบัติจงเกิดมีแกเราโดยทางที่ชอบ     คําวา   สมบัติ 
แปลวา   ความถึงพรอม   มี  ๒  ประเภท  คือ:- 
        ก.   โภคสมบัติ   ความถึงพรอมดวยของกินของใชที่จําเปน   ไดแก 
อาหาร    เครือ่งนุงหม   ที่อยูอาศัย   และยาแกโรคตาง ๆ. 
        ข.   ทรพัยสมบัติ  ความถึงพรอมดวยทรัพย     คือวัตถุสิ่งของท่ี 
อํานวยความสุข   ความสะดวกสบายพิเศษ   ซึ่งเปนสิ่งเคลื่อนที่ได   เชน 
เงิน   ทอง   รถ   เรือ   เปนตน   ก็ม,ี     ซึ่งเปนสิ่งเคลื่อนท่ีไมได    เชน 
ที่ทํานา   ที่ทาํไร   เปนตน   ก็มี. 
        สมบัติทั้ง  ๒  ประเภทนี้   นาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ   ของคน 
ในโลก. 
         ๒.   ขอยศจงเกิดมีแกเรากับญาติพวกพอง   คําวา    ยศ     คือคุณ 
ความดีตามหลักพระพุทธศาสนา   แยกออกเปน  ๓   ประเภท  คือ:-  
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         ก.   อิสริยยส    ยศคือความเปนใหญเหนือความชั่ว.  
          ข.   เกียรติยส    ยศคือเสียงที่เลาลือยกยองสรรเสริญ. 
         ค.   ปรวิารยส   ยศคือคนผูนิยมนับถือความดี   ความชอบ. 
        ยศทั้ง  ๓  ประเภทน้ี   นาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจในโลก. 
          ๓.   ขอเราจงรักษาอายุใหยืนนาน   คําวา   อายุ   หมายถึงเวลา 
ชั่วชีวิตหนึ่ง.  อายุยืนนาน   คือกาลเวลาชั่วชีวิตหนึ่งยืดยาว,    มีชีวิตอยู 
ไดตลอดกาลนาน.    ความมีอายุยืนนานนี้นาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ 
ของคนในโลก. 
        ๔.   เมือ่สิ้นชีพแลวขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค    คําวา    สวรรค 
ตรงกับบาลีวา    สัคคะ    หมายถึงท่ีมีอารมณดีเลิศ    อันเปนที่เพลิดเพลิน 
เจริญใจ.    สวรรคนี้   นาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   ของคนในโลก. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม  
         สมบัติ    ยศ   อายุยนื    สวรรค    ๔   อยางนี้    แตละอยาง ๆ  ก็เปน 
ที่ปรารถนา   รักใคร   พอใจ   ของบุคคลในโลก.    คือวา   บุคคลบางคน 
ต้ังความปรารถนาวา    ขอสมบัติจงเกิดมีแกเรา,   ขอยศจงเกิดมีแกเรากับ 
ญาติ,   ขอเราจงมีอายุยืน,    หากตายแลว    ขอใหเราไดไปเกิดในสวรรค. 
ความปรารถนา  ดังนี้   สาํเร็จสมหมาย  คือสมปรารถนาไดยาก    เพราะ 
สิ่งเหลาน้ี    มิใชจะเกิดมีดวยเหตุเพียงต้ังความปรารถนาอยางเดียวเทาน้ัน 
ฉะน้ัน    ทานจึงกลาว   " ความปรารถนาของบคุคลในโลกไดสมหมาย 
ดวยยาก "   หมายความวา   ความปรารถนาเหลาน้ี   มิใชจะสําเร็จไดงาย ๆ 
เลย    แตมีทางท่ีสําเร็จไดดวยการทําเหตุหลาย ๆ  อยาง   เม่ือไดทําเหตุอัน 
เหมาะเจาะแลว   ความปรารถนาดังกลาว   ก็ยอมจะสําเร็จสมหมายไดไมยาก.  
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                              คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   สมบัติ  แปลวาอยางไร  ?   มีกี่ประเภท  ?   อาหาร   เงิน    รถ 
               ที่ทาํนา   จัดเปนทรัพย   หรือสมบัติ  ? 
         ๒.   ยศ    มีกี่ประเภท  ?   อะไรบาง  ? 
        ๓.   อายุ   หมายถึงอะไร  ?   อายุกับสวรรค   ตางกันหรือเหมือนกัน 
               อยางไร  ? 
        ๔.   สมบัติ   ยศ   อายุ   สวรรค   หาไดยากหรือไมยาก  ?   เพราะ 
                เหตุไร  ? 
         ๕.   ความปรารถนาอยางไรที่สําเร็จสมหมายไดยาก  ?   มีกี่อยาง  ? 
 
                                        สนเอย      สนสรอย 
                                ใบเปนฝอย   หอยระยา   งามตาเหลือ 
                                ลําตนตรง   พุมแหลม   กิ่งแซมเจือ 
                                ในคราวเมื่อ   ลมมี    เสียหวี่ดัง. 
                                        หากบุคคล   สนใจ   ในธรรมะ 
                                ขององคพระ - พุทธสีห   ยอมมีหวัง 
                                ไดรบัความ    รมเย็น   ชือ่เดนดัง 
                                งามเปลงปลั่ง   กวาสน  ทุกคน   เอย.  
                                                                        ศร ี ฯ   นคร.  
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               ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย   มีอยู   ๔  อยาง    
        ๑.   สัทธาสัมปทา   ถึงพรอมดวยศรัทธา. 
        ๒.  สีลสัมปทา     ถงึพรอมดวยศีล. 
        ๓.  จาคสัมปทา     ถงึพรอมดวยบริจาคทาน. 
         ๔.   ปญญาสัมปทา     ถึงพรอมดวยปญญา. 
                                                                                องฺ.   จตุกฺก.     ๒๑/๘๑ 
                                    อธิบายศัพท  
        ๑.   สัทธาสัมปทา    ถึงพรอมดวยศรัทธา    คือเชื่อตอพระปญญา 
เครื่องตรัสรูของพระตถาคตพุทธเจาเปนตน. 
        ๒.   สีลสัมปทา    ถึงพรอมดวยศีล       คือเวนขาดจากปาณาติบาต 
เปนตน 
        ๓.   จาคสัมปทา    ถึงพรอมดวยบริจาคทาน      คือมีใตไมตระหน่ี 
ยินดีเฉลี่ยทรัพยใหทาน. 
        ๔.   ปญญาสัมปทา    ถึงพรอมดวยปญญา   คือรูวานิวรณเปนเครื่อง 
เศราหมองของจิต    และละนิวรณเสียได.     (ดูคําอธิบายศัพททั้ง   ๔  นีใ้น 
สัมปรายิกัตถะหนา    ๒๘๘   เพ่ิมเติมดวย) 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง   ๔  มีสัทธาสัมปทาเปนตนนี้   ชื่อวา   เปนเหตุใหสมหมาย 
เพราะเปนเหตุที่เมื่อบุคคลบําเพ็ญใหบริบูรณแลว    ยอมบันดาลสิ่งที่ไมเหลือ 
วิสัยใหสําเร็จผลสมตามที่มุงหมายปรารถนา      เชนความมุงหมาย       คือ  
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ปรารถนาวา  ขอสมบัติจงเกิดเรา   โดยทางที่ชอบ    เปนตน.     ความ  
มุงหมายน้ี    จะสําเร็จไดก็เพราะธรรมท้ัง  ๔  มีสทัธาสัมปทาเปนตน   เหลาน้ี 
เปนเหตุ.    กลาวคือชั้นตนเชื่อตอพระพุทธเจาวา    พระองคทรงรูดีจริง 
ทรงสอนดีจริง    แลวปฏบิัติตามท่ีทรงสอน    รักษาศีลบาง    ใหทานบาง 
ใชปญญาแสวงหาทรัพยและหลบเลี่ยงอันตราย   เชน    ความเกียจคราน 
ละทุจริต   ทาํงานสุจริต   ก็ยอมไดสมบัติ   ยศ   อายุยืน   สวรรค   สมดัง 
ความปรารถนามุงหมายโดยไมยาก. 
                                  คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   ความปรารถนาของบุคคลในโลกจะไดสมหมายโดยยาก    หรือ 
                โดยงาย   เพราะเหตุไร  ? 
        ๒.   สทัธาสัมปทาเปนตน   ชื่อวา   สัมปรายิกัตถะก็มี   ชื่อธรรม 
                เปนเหตุใหสมหมายก็มี   ทัง้น้ี   เพราะเหตุไร  ?   
        ๓.   หากบุคคลปรารถนาวา   " ขอใหเราสอบไลไดทุกครั้งท่ีสอบ " 
                ดังน้ี   แลวก็สอบไดจริง ๆ  จะจัดวา  เขาไดปฏิบัติธรรมท่ีเปน 
                เหตุใหสมหมายขอไหน  ? 
        ๔.    ถาบุคคลไดรับยศ   ทั้ง ๆ ทีไ่มปรารถนา   จะชื่อวา   เขาไดต้ัง 
                แลวบําเพ็ญธรรมที่เปนเหตุใหสมหมาย   อยากทราบวา   เขาจะ 
                ไดตามท่ีมุงหมายหรือไม  ?   เพราะเหตุไร  ?  
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         ตระกูลอันมั่งค่ัง   จะต้ังอยูนานไมได    เพราะสถาน  ๔   
        ๑.   ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว. 
        ๒.   ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา. 
        ๓.   ไมรูรักประมาณในการบริโภคสมบัติ. 
        ๔.   ต้ังสตรี     หรือบุรุษทุศีล    ใหเปนแมเรือนพอเรือน. 
        ผูหวังจะดํารงตระกูลควรเวนสถาน  ๔  ประการน้ีเสีย. 
                                                                                องฺ.    จตุกฺก.   ๒๑/๓๓๖ 
                                     อธิบายศัพท  
        ๑.  ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว   หมายความวา   ธรรมดาส่ิงของ 
เครื่องใชไมสอยตาง ๆ   ที่สําหรับใชอาจสูญหายไปไดในบางครั้งบางคราว 
เพราะถูกขโมย   หรือผูคนนําไปใชแลวไมขยันเก็บมาวางไวเปนที่เปนแหง 
ก็ยอมหายไป     โดยที่คนอ่ืน ๆ  มาเห็นเขาอาจจะนําไปใชตอไปก็ได  ขโมย 
ไปเสียก็ได   เปนตน   เมื่อหายแลว    ถาเจาของไมพยายามแสวงหาคนควา 
ติดตาม    ก็อาจหายไปเลย   จําเปนตองซื้อของใหมมาใช   ก็เปนการสิ้นเปลือง 
ทรัพยลงไปทุกทีโดยไมจําเปน. 
        แตถาเจาของขยันจัดการเก็บวางของใชใหเปนระเบียบเรียบรอยเปน 
ที่เปนแหง    ใครนําไปใช    ใชแลวขยันนํามาเก็บมาวางไวในท่ีเดิม   ก็จะไม 
หาย   หากวาหายไปก็รูไดทันทีวาถกขโมย   ก็จะไดเรงติดตามสืบมา   ก็มัก 
จะไดคืนมา   ไมตองซื้อใหม    การขยันเก็บของใชใหเปนระเบียบนั้น   ทาน 
ชมวา   " จะหยิบฉวยก็งาย   จะหายก็รู   จะดูก็งามตา. "  
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        ๒.  ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา    หมายความวา   ของใชทกุอยางยอม  
มีความคร่ําคราชํารุดทรุดโทรมเปนธรรมดา   แตบางอยางชํารุดก็จริง  แต 
พอจะบูรณะซอมแซมรักษาไวใชตอไปได.        ถาเจาของรูจักบูรณะก็จะส้ิน 
เปลืองคาบูรณะเพียงเล็กนอย.    ถาไมบูรณะปลอยใหคร่ําครามาก   จนใช 
ไมได   หรือบูรณะไมไหว    ในที่สุดตองทิ้งไป   และตองซื้อใหมใช   ก็สิ้น 
เปลืองทรัพยมาก. 
        ๓.  ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ   หมายความวา   ไมรูจัก 
เลี้ยงชีพใหเหมาะสม   ใชจายฟูมฟาย    จายเกินความจําเปน   ไมควรจายก็ 
จาย   ทําใหขาดดุลย     รายจายทวมรายรับ    ทรัพยสินเปลืองลงไปทุกที 
เสียเกินได   จายเกินรับ    ทรัพยกล็ด   หมดไมเหลือ. 
        ๔.   ต้ังสตรีหรือบุรษุผูทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือน   หมายความ 
วา   หัวหนาครอบครัวหญิงเรียกวา   แมเรือน   หรือแมบาน,   ชายเรียกวา 
พอเรือน   หรือพอบาน   เปนคนสําคัญท่ีสุด   เพราะเปนผูมีอํานาจเปนใหญ 
ในการบริหารทรัพยสินสมบัติ   ถาเปนคนดีมีศีล     มีธรรม   กน็ําตระกูล 
ไปสูความเจริญสืบไปตลอดกาล.   แตถาเปนคนทุศีล   คือไมมีศีล   ไมม ี
คุณธรรม   เปนพาลคือโง     ประกอบแตกรรมกิเลสและอบายมุข    กม็ีแต 
ผลาญทรัพยใหยอนยับปนป    พาโล    อปริณายโก   คนโงคือทุศีล   ไมควร 
เปนหัวหนาถาต้ังใหเปนก็มีแตพาตระกูลไปสูความฉิบหาย   ต้ังอยูไดไมนาน. 
                                อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ฐานะทั้ง  ๔   มกีารไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว    เปนตน   แตละฐานะ 
ก็เปนเหตุใหตระกูล   คือครอบครัว    บานเรือนเสื่อมตกอับลมจมลงไปโดย 
ลําดับ    ต้ังอยูไดไมนานถึงไหน   ฉะนั้น    ตระกลูใดแมมั่งค่ังเจริญรุงเรือง  
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มาแลว   แตตอมา   ถาประกอบดวยฐานะ  ๔  เหลาน้ี  หรือแมเพียงฐานะ  
ใดฐานะหน่ึง    ตระกูลนัน้ยอมต้ังอยูไดไมนาน    จึงชื่อวา    " ตระกูลอัน 
มั่งค่ังจะต้ังอยูนานไมไดเพราะสถาน  ๔. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  พัสดุ  ของใชประจําในตระกูล   สูญหายไปเพราะเหตุใด  ?   ทํา 
              อยางไรอยาใหสูญหาย   หรืออยาใหหายมากนัก  ? 
        ๒.  การที่บางคนรื้อบานเรือนเกาแลวสรางใหมนั้น    จะชือ่วาเขา 
               เปนคนผลาญตระกูลไดหรอืไม  ?    เพราะเหตุไร  ? 
        ๓.  ประมาณในการบริโภคสมบัติ   มีหลักเกณฑอยางไร   ขอทราบเพ่ือ 
               จะไดรูจัก  ?   และเมื่อรูจักแลว   ทรัพยจะไมสิ้นเปลืองจริงหรือ  ? 
        ๔.   แมเรือนพอเรือนไดแกใคร  ?      คนเชนไรควรเปนแมเรือน 
               พอเรือน   คนเชนไรไมควรเปน  ? 
        ๕.   ตระกูลอันมั่งค่ัง   จะต้ังอยูไดนาน   หรือไมนาน   เพราะเหตุ 
               อะไร  ?        ถาจะวาเพราะประกอบหรือไมประกอบดวยทิฏฐ- 
                ธมัมิกัตถะ    จะถูกหรือไม  ?   จงชี้แจง. 
 
                                ขอหายไปไมคน             ติดตาม 
                        ของเสื่อมมิพยายาม               ซอมไว 
                        ทรัพยสินเสื่อมเพราะความ    จบัจาย    เกินแฮ 
                        คนชั่วครองเรือนไซร             สี่นี้สกุลสูญ. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร. 
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                         ธรรมของฆราวาส  ๔   
        ๑.  สัจจะ    สัตยซื่อแกกัน. 
        ๒.  ทมะ    รูจักขมจิตของตน. 
        ๓.  ขันติ     อดทน. 
        ๔.  จาคะ    สละใหปนสิ่งของ ๆ  ตนแกคนที่ควรใหปน.  
                                                                                ส.   ส. ๑๕/๓๑๖ 
                                อธิบายศัพท  
        ๑.   สัจจะ  แปลวา   ความซ่ือสัตยแกกัน.   หมายถึง   ความซ่ือสตัย 
ตอบุคคล   ระหวางบิดามารดากับบุตรธิดา   อาจารยกับศิษย   มติรกับมิตร 
สามีกับภรรยา    นายกับบาว     พระกับชาวบาน   ตลอดถึงพ่ีกับนอง   ญาติ 
กับญาติ       เพ่ือนบานกับเพ่ือนบานเปนตน   ทุกคนตองมีความซ่ือสัตย 
ไมคดโกง   ไมหลอกลวง   ไมบิดพลิว้    กะกันและกัน    เมื่อตางคนตางมี 
สัจจะตอกัน   ก็เปนที่ไววางใจกันได    ยอมมีความสุขความเจริญรวมกัน 
ตามควรแกฐานะ.   (ตางจากสัจจะในอธิษฐานธรรม   ดูธรรมหมวด  ๔) 
         ๒.   ทมะ   แปลวา   ความรูจักขมจิตของตน.       หมายความวา 
บังคับจิตไว    มิใหเหอเหิม   ใฝสูงเกินขอบเขต   เกนิประมาณ.   และรูจัก 
บังคับจิตของตนไมใหโลภ   อยากไดในทางทุจริตผิดศีลธรรม   ในเรื่อง 
เยายวนชวนใหเกิดความโลภ.     ไมใหโกรธเคือง   ไมใหคิดอาฆาตจองเวร 
ในคนท่ีกอกวนชวนใหเกิดความโกรธเคือง    อาฆาต   พยาบาท    จองเวร, 
ไมใหหลง    ในรูปในเสียงเปนตน    ทีช่วนใหเกิดความหลง,    ไมใหมัวเมา 
ในอบายมุข    ในวัย   ในความไมมีโรค   ในชีวิต   อันเปนเรื่องที่ชวนใหเกิด 
ความมัวเมา.  
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        อีกอยางหนึ่ง   ทมะ   แปลวา   ความรูจัก  ฝกจิต    ของตน.    หมาย- 
ความวา          ฝกจิตใหสามารถรูจักเขาใจทํางานตาง ๆ  ตามหนาที่ใหเปน, 
และฝกจิตใหสามารถหยุดได   ยับยัง้ได   ไมใหถลําไปสูความชั่วความผิด 
ตาง ๆ.   เปรยีบเหมือนคนฝกขับรถใหแลนไปตามถนนสายตาง ๆ ที่ตองการ 
ได   นีช้ื่อวาฝกจิตใหเปนงานเปนการได,     แตยังไมพอ,    ตองฝกหยุดรถ 
ใหไดดวย     ไมขับไปโดยไมรูจักหยุด   นี้ชื่อวาฝกจิตใหหยุด   ยับยั้งไวได 
ไมปลอยจิตใหเตลิดไปไมมีที่สิ้นสุด   ผูขับรถใหแลนไปไมรูจักหยุด   ตอง 
ไดรับอันตรายฉันใด   ผูปลอยจิตใหเตลิดไปไมรูจักหยุดยั้ง   ก็ตองไดรับ 
อันตรายฉันน้ัน    ดวยเหตุนี้  จึงตองใช  ทมะ   ฝกจิต   ใหสามารถทําการงาน 
ใหเปนดวย   ใหสามารถหยุดได   ยับยั้งไดดวย. 
        ๓.  ขันติ    แปลวา   ความอดทน.    หมายถึงความอดทนตอฝาย 
ไมดี   เพ่ือยนืหยัดอยูในทางที่ดีใหได    เปนลักษณะความเขมแข็งของจิต 
ในการถอนตัวออกจากความชั่ว      และในการพยายามทําความดี.      มิใช 
หมายความวา     ใครตกอยูสภาพอยางไร   ก็ทนอยูในสภาพเดิมอยางนั้น 
ตลอดไป      เชนเปนคนยากจนแลว    ก็ทนอยูในความยากจนน้ันตอไป 
ไมพยายามขวนขวายหาทรัพย    หรือเปนคนเกียจคราน        งานการไมทํา 
แมจะถูกคนอ่ืนโขกลับ    เสียดสี   ก็ไมมียางอาย   ทนได   ทนอยางนี้ไมใชขันติ 
แตเปนลักษณะของคนด้ือดาน   หนาดาน. 
        ความอดทนมี  ๓  ประเภท  คือ   ๑.  อดทนตอความลําบากตรากตรํา 
๒.  อดทนตอทุกขเวทนา    ๓.   อดทนตอความเจ็บใจ.   (ดูในธรรมอันทํา 
ใหงาม   หนา  ๘) 
        บางแหงทานวาความอดทนมี  ๔  ประเภท  โดยเพ่ิม   อดทนตออํานาจ  
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กิเลส   เขามาอีก   ๑   หมายถึงอดทนตออารมณขางฝายเพลิดเพลิน    เชน  
ความสนุก    การเท่ียวเตร    การไดลาภอันพึงใจเปนตน.   ตองอดทนไว 
อยาเพลิดเพลินนัก,   เพราะสนุกนักมักจะไดทุกข. 
        ๔.  จาคะ   แปลวา    สละใหปนสิ่งของของตนแกคนที่ควรใหปน. 
(ดู  จาคะ   ในอริยทรัพย   ธรรมหมวด  ๗,   ดูทานในสังคหวัตถุ  คิหิปฏิบติั 
หนา   ๑๐๙, ๒๙๖) 
                            ความตางกันระหวางทานกับจาคะ  
        ก.   ทาน   แปลวา   " การให "   เปนการใหโดยหวังผลตอบแทน. 
        ข.   จาคะ  แปลวา    " การเสียสละ "    เปนการใหโดยไมหวังผล 
              ตอบแทน. 
         ค.   ทาน   ถามาคูกับ   จาคะ   ทาน  หมายถึงการใหวัตถุภายนอก. 
               จาคะ   หมายถงึการสละสิ่งที่เปนขาศึกภายในคือกิเลส. 
        ฆ.   จาคะ  ถามาศัพทเดียว   หมายความไดทั้ง   ๒  อยาง  คือหมายถึง 
                การสละวัตถุภายนอกก็ได   หมายถึงการสละสิ่งท่ีเปนขาศึกภายใน 
                ก็ได. 
                            อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง ๔  ประการ   ชื่อวา  ธรรมของฆราวาส   แปลวา  หนาที่ 
ของผูครองเรือน  เพราะเปนขอปฏิบัติโดยตรงของฆราวาส   ถาฆราวาส 
คนใดขาดธรรม  ๔  อยางนี้    การดํารงชีวิตจะไมมีความราบรื่น   ไมมีความ 
สงบสุข    แตถาฆราวาสคนใดยึดธรรมท้ัง  ๔  ขอน้ี   เปนหนาที่จําตองปฏิบัติ 
การครองเรือนก็จะราบรื่น  มีแตความสุขความเจริญไพบูลย     และต้ังตระกูล  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 313 

ใหถาวรสืบไปได.   ละโลกน้ีไปแลว   ก็ไมตองเศราโศก.  
        ธรรมเหลาน้ี     แมบรรพชิต    ก็ควรนอมนําไปปรับปรุงปฏิบัติได 
ทุกขอจึงจะเหมาะสม,     แตมิใชขอปฏิบัติโดยตรงของบรรพชิต. 
                            คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.   สัจจในฆราวาสธรรม   กับในอธิฐานธรรม   ตางกันหรือ 
               เหมือนกันอยางไร  ? 
        ๒.   ทมะ   กับขันติ   ในฆราวาสธรรม   ตางกันอยางไร ?  มีอยางละ 
               กี่ประเภท ?    อะไรบาง  ? 
        ๓.   จาคะ   กับทาน   ตางกันอยางไร  ? 
        ๔.   ธรรมหมวดใดท่ีเปนขอปฏิบัติโดยตรงของฆราวาส  ?   มีกี่ขอ  ? 
               คืออะไร  ?   บรรพชิตจะปฏิบัติธรรมหมวดนั้นไดบางหรือไม  ? 
        ๕.   ขันติ   จัดเปนฆราวาสธรรม   โดยเปนอุปการะแกการครองเรือน 
               ไดอยางไร  ?   ขอความเห็น. 
 
           ผูหวังปอง    ครองเรือน   มีเพ่ือนรัก     ตองยึดหลัก   ธรรมะ   ที่พระสอน 
หน่ึง   สจัจะ    ตอกัน   ไมบั่นทอน                   ไมรักซอน   ซอนรัก    หักกมล. 
สอง    ทมะ    ขมจิต    ไมคิดแคน                        เหมือนรถแลน   หยุดได   มไิรผล 
สาม    ขันติ    ทรหด    และอดทน                     บังคับตน   อดออม    พรอมกันไป. 
สี่     จาคะ   สละของ   ตองแบงให                     ผูกมิตรไว    ใหสนิท   จิตสดใส 
ผูมีธรรม   ทัง้ส่ี   ท่ีภายใน                                   ไมมีใคร   อาจแยก   ใหแตกกัน. 
                                                                                                            ศร ี ฯ   นคร.  
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                                       ปญจกะ   
              ประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย  ๕  อยาง  
                แสวงหาโภคทรัพยไดโดยทางท่ีชอบแลว 
        ๑.  เลี้ยงตัว   มารดา   บิดา   บุตร   ภรรยา   บาวไพร   ใหเปนสุข. 
        ๒. เลี้ยงเพ่ือนฝูงใหเปนสุข. 
         ๓. บําบัดอันตรายท่ีเกิดแตเหตุตาง ๆ. 
         ๔. ทําพลี   ๕  อยาง  คือ 
                ก.   ญาติพลี    สงเคราะหญาติ 
                ข.   อติถิพลี   ตอนรับแขก 
                ค.   ปุพพเปตพลี    ทําบุญอุทิศใหผูตาย 
                ฆ.  ราชพล ี     ถวายเปนหลวง   มีภาษีอากรเปนตน 
                ง.   เทวตาพลี    ทําบุญอุทิศใหเทวดา. 
        ๕.  บรจิาคทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ. 
                                                                        องฺ.   ปฺจก.  ๒๒/๔๘ 
                                            อธิบายศัพท  
        บุคคลผูเปนคฤหัสถ    แสวงหาทรัพยไดโดยทางที่ชอบ   คือโดยทาง 
สุจริต   กลาวคือ   ขยันทํางานท่ีไมมีโทษ   อาศัยกาํลังแขนขา   อดทนทํางาน 
แมจะเหนื่อยยากลําบาก   ตองอาบเหง่ือตางนํ้า     กไ็มทอถอย    จึงไดโภค- 
ทรัพยมา.   ครั้นไดมาแลว   ก็แบงไวลงทุนทํางานตอไปบาง   เก็บไวใชใน  
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ยามฉุกเฉินบาง    เอาใชจายใหประโยชนบาง.   เฉพาะท่ีเอาจายใหเปน 
ประโยชนนัน้   ตองใชจายตามหลักธรรม  ๕  ประการ   ที่ทรงสอนไวใน  
อาทิยสูตร   คือ:- 
        ๑.  เลี้ยงบุคคล  ๕  จําพวกใหเปนสุข   ดังตอไปนี้ 
        ก.  เลี้ยงตัวเองใหเปนสุข    เพราะตังเองเปนบุคคลสําคัญใน 
เรือน   เปนหวัหนาผูนํา    เปนผูหาโภคทรัพย   เปนผูรับผิดชอบทุกอยาง 
ในครัวเรือน   ฉะน้ัน   คฤหัสถ   จึงตองประคับประคองตน   บริหารใหมี 
สุขภาพสมบูรณ   เพ่ือจะไดเปนหัวหนาครอบครัวท่ีเขมแข็งสืบไป. 
        ข.  เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข    เพราะมารดาบิดาท้ังสองเปน 
บุพพการีที่ทรงพระคุณสูงสุดของตน   เปนเจาหนี้ที่ตนจะตองเปลื้องหน้ีดวย 
กตัญูกตเวทีตาธรรม   ขาดเสียมิได.   และเพราะ   มาตา  (ปตา)   มิตฺต 
สเก   ฆเร    มารดาบิดา    เปนมิตรแทในเรือนของตนดวย,    คหปตคฺคิ 
เปนไฟในเรือนดวย     ถาตนปฏิบัติเลี้ยงดีจะไดบุญอนันต    ถาเลี้ยงไมดี 
จะไดรับบาปมหันต.     ฉะน้ัน   คฤหัสถ  ตองจายทรัพยเลี้ยงดูมารดาบิดา 
ใหเปนสุข. 
        ค.  เลี้ยงบุตร - ธิดาใหเปนสุข    เพราะ  ปุตฺตา   วตฺถ ุ   มนุสฺสาน 
บุตร   (และธิดา)    เปนที่ต้ังของมนุษยทั้งหลาย   เปนผูสืบสายตระกูลให 
เจริญสืบไป.    บุตรในขณะที่ยังไมสามารถต้ังตัวได   ก็ตองพ่ึงบิดามารดา 
ไปกอน   เปรียบเหมือนการกูหน้ียืมสินทานไปกอน.   ฉะน้ัน   คฤหัสถ  กต็อง 
เตรียมทรัพยไวเลี้ยงบุตรธิดาใหเปนสุข    กวาบุตรธิดาจะต้ังตัวได. 
        ฆ.  เลีย้งภรรยา   (สามี)   ใหเปนสุข   เพราะ    ภฺริยา  (สามี) 
ปรมา   สขา   ภรรยา-สามี   เปนเพ่ือนสนิท   รวมสุขรวมทุกขที่สําคัญใน  
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ครัวเรือน,   สามีดุจแขนขาขางขวา   ภรรยาดุจแขนขาขางซาย   ตางชวย  
กันทํางานตามหนาท่ีใหถูกตอง  ฉะนั้น  คฤหัสถ   ตองเฉลี่ยทรัพยไวเลี้ยงดู 
ภรรยาและสามีใหสุขภาพดีมีความสุข. 
        ง.  เลี้ยงบาวไพรใหเปนสุข   เพราะบาวไพรคือคนคอยรับใช 
ในบานเรือน   จัดเปนมิตรสหายที่สําคัญ    ในการชวยแบงเบาภารกิจตาง ๆ 
ที่ตนไมอาจทําได   หรือไมมีเวลาทํา   ซ้ํายังเปนผูชวยคุมกันรกัษาบานเรือน 
และขาวของใหพนจากโจรภัย   อัคคีภัยเปนตนดวย   ชวยใหตนมีความสุข 
สมดวยพระพุทธภาษิตวา     อตฺถมฺห ิ ชาตมฺหิ   สขุา   สหายา    เมื่อความ 
ตองการเกิดข้ึน   สหายเปนผูนําสุขมาให.    ฉะน้ัน   คฤหัสถ   จึงตองแบง 
ทรัพยไวเลี้ยงดูบาวไพรใหเขาไดอยูเย็นเปนสุข. 
        ๒.  เลี้ยงเพ่ือนฝูงใหเปนสุข   เพราะคนเราจะอยูคนเดียวครอบครัว 
เดียวยอมลําบาก   จําตองพึ่งพาอาศัยมิตร    สหาย   เพ่ือนฝูง   ที่ดี  ๆ   จึงจะมี 
ความสุขสะดวกสบาย   ฉะน้ัน  คฤหัสถ  จึงตองแบงทรัพยไวสําหรับเลี้ยง 
เพ่ือนฝูงใหเปนสุขดวย. 
        ๓.    บําบัดอันตรายท่ีเกิดแตเหตุตาง ๆ   เพราะภัยอันตรายตาง ๆ 
เชน  โจรภัย   อัคคีภัย   อุทกภัยเปนตน    อาจจะเกิดแกคนเราเม่ือไรก็ได 
ฉะน้ัน   คฤหัสถไมควรประมาท     ตองรีบแกไขใหทันทวงที     โดยเฉลีย่ 
ทรัพยไวสวนหนึ่งเพ่ือการน้ี. 
        ๔.   ทําพลี  ๕  อยาง   คือ :- 
                ก.  ญาติพลี   สงเคราะหญาติ   เพราะธรรมดาญาติ   ยอมเปน 
ที่พ่ึงของญาติ    คอยชวยเหลือเกื้อกูล   แนะนําตักเตือน     ใหความรมเย็น  
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สนิทสนมเสมอไป   สาธุ   สมฺพหุลา   าตี   มีญาติมาก ๆ   ยังประโยชน  
ใหสําเร็จ.   ก็ญาตินั้นมี  ๒  จําพวก  คือ :-   ญาติทางสายโลหิต ๑  ญาติ 
ที่แมมิใชสายโลหิต    แตวาไดรักใครสนิทสนมกันฉันญาติ   ก็ชื่อวาญาติ 
ตามหลักวา   วิสฺสาสา    ปรมา   าตี     ความคุนเคยเปนญาติอยางยิ่ง  ๑ 
ฉะน้ัน   คฤหัสถ   ตองแบงทรัพยไวชวยเหลือเกื้อกูลแกญาติ   ในคราวท่ี 
ญาติมีความจําเปนตามสมควร   ยอมเปนมงคล. 
        ข.   อติถิพลี   ตอนรบัแขก      เพราะแขกคือคนมาสูบานเรือน 
ของคนเราดวยธุรกิจบางอยาง     หรือไมมีธุรกิจก็ตาม   ถาเจาของบาน 
ตอนรับปราศรัยดีไมตระหน่ีใหเขาเห็น   เขาจะยินดีมีเมตตาจิต   คิดรักใคร 
นับถือในน้ําใจ    แมข้ันตนเขาอาจจะมาดวยจิตคิดราย    แตครัน้ไดรับการ 
ตอนรับอยางดีเขาก็กลับใจได  เขากลับไปแลวก็ยังคิดถึง   ยังยกยองสรรเสริญ 
และคอยปองกันมิใหใครมาทําอันตรายแกเจาของบานพรอมท้ังบริวารและ 
ทรัพยสมบัติ   ฉะน้ัน   คฤหัสถผูครองบานเรือน   ตองเฉลี่ยทรัพยไวเพ่ือ 
ตอนรับแขกดวย. 
        ค.  ปุพพเปตพลี   ทําบุญอุทิศใหผูตาย   เพราะบุรพชนได 
เปนตนสกุล   และรกัษาทํานุบํารุงสกุลโดยลําดับมา   สมควรท่ีอนุชนคือ 
เชื้อสาย   จะตองสักการะนับถือดวยการบําเพ็ญทาน    อุทิศสวนกุศลไปถึง 
หากวาบุรพชนจะไมไดอนุโมทนา   ก็ยังสําเร็จประโยชนแกผูรับ   อํานวยผล 
แกผูให   ไมเสียเปลา   เปนอันไดชื่อวาไดบําเพ็ญกรณียะของตนประการ 
หน่ึง  ฉะนั้น   คฤหัสถผูครองเรือน   ตองเฉลี่ยทรัพยไวเพ่ือการนี้ดวย. 
        ฆ.   ราชพลี   ถวายเปนหลวงมีเสียภาษีอากรเปนตน    เพราะ 
คนที่ต้ังอยูเปนปกแผนที่เรียกวาประเทศน้ัน    จําตองแบงออกไปเปน  ๒  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 318 

จําพวก  คือ   พวกทํากิน  ๑  พวกปกครอง ๑.   พวกทํากิน  ไดแกราษฎร  
ผูทํานา   ทําไร    คาขาย   ชางกอสราง  เปนตน.   พวกปกครอง    ไดแก 
พระเจาแผนดิน   และขาราชการ   ไมไดทํานาคาขายอยางพวกทํากิน,  ถา 
พวกท่ีทํากินไมเฉลี่ยผลท่ีไดใหแกพวกปกครองบางแลว   พระเจาแผนดิน 
ก็จักไมมีอะไรเลี้ยงพระองคเอง   พรอมท้ังขาราชบริพาร   และขาราชการ 
ก็ไมมีอะไรรับประทานและใชจายในการปกครองที่ตองใชทรัพย     เชน 
จัดหาศัสตราวุธ    ยุทโธปกรณ   สําหรบัปองกันประเทศเปนตน   ประเทศก็ 
ต้ังอยูไมได   ทั้งพวกทํากิน   ทั้งพวกปกครอง   ก็ตองพินาศขาดประโยชนไป 
ฉะน้ัน   คฤหัสถ   ก็ตองเฉลี่ยทรัพยทําราชพลีอยางหน่ึงดวย. 
                ง.  เทวดาพลี   ทําบุญอุทิศใหเทวดา   เพราะเทวดาไปจากคน 
ที่ประกอบดวยคุณธรรมตาง ๆ  ที่อาจสงใหไปสุคติโลกสวรรคในเวลาส้ินชีพ 
มีอยู.   คุณความดีของคนที่มีคุณธรรมตาง ๆ นั้น   คอยพิทักษรักษามนุษย 
ที่มีศีลมีธรรม   ใหอยูเย็นเปนสุข.   พระพุทธเจาไดตรัสสอนไววา   " กุลบุตร 
ผูครองเรือนที่ฉลาด  เมื่ออยูอาศัย  ณ  ที่ใด  นิมนตพระ   สมณะผูมีศีลสํารวม 
ดีใหฉันภัตตาหาร   แลวอุทิศสวนบุญใหเทวดาผูมาในท่ีนั้น    เทวดานั้น 
เมื่อผูครองเรือนบูชาแลวก็ยอมบูชาตอบ    เมื่อเขานับถือแลวกน็ับถือตอบ 
ต้ังแตนั้นไปก็คอยอนุเคราะหครองเรือน   เหมือนมารดาอนุเคราะหบุตร 
คนที่เทวดาเอ็นดูอนุเคราะห       ยอมประสบแตความเจริญในกาลทุกเม่ือ๑. 
ฉะน้ัน  คฤหัสถ   ผูหวังความสุขความเจริญสืบไปในเบ้ืองหนาโดยไมขาดสาย 
ก็ควรแบงทรัพยทําบุญอุทิศใหเทวดาสวนหนึ่งดวย. 
           ๕.   บริจาคทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ     เพราะ 
 
๑. ขุ.  สุ.  ๒๕/๒๒๑.  
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สมณะคือผูสงบจากกิเลส   พราหมณคือผูประเสริญ   ทั้งสมณะและพราหมณนี้  
หมายถึงผูที่ออกบวช    เวนขาดจากความมัวเมาประมาท   ต้ังอยูในขันติเสมอ 
ฝกฝนตนใหสงบใหเย็นใหดับกิเลส   ทางวาจาใจโดยสวนเดียว    ไมไดทํานา 
คาขายประกอบอาชีพอยางชาวบาน   แตเลี้ยงชีวิตอยูดวยปจจัยไทยธรรม 
ที่ชาวบานถวายดวยศรัทธา   แลวบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชาวบาน 
ดวยการหามมิใหทําความช่ัว     ใหต้ังอยูในความดี   อนุเคราะหดวยนํ้าใจ 
อันงาม   ใหฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง   ใหเขาใจแจมแจงในส่ิงท่ีเคยฟงแลว 
และบอกทางสวรรคให    ฉะน้ัน   คฤหัสถ   ควรบริจาคทรัพยถวายทาน 
ซึ่งมีผลสูงเลิศ   เกื้อกูลแกสวรรค  มีผลเปนสุข   ในสมณพราหมณผูประพฤติ 
ชอบดังกลาวดวย. 
                                    อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        เมื่อคฤหัสถก็ไดโภคทรัพยมาโดยทางที่ชอบธรรม  แลวไดแบงสวน 
และใชจายใหเปนประโยชนตามหลักธรรมท้ัง  ๕  ประการเหลาน้ี    ก็เปน 
อันไดถือเอาประโยชนจากโภคทรัพย   แมวาทรัพยสิ้นไป   ก็สิน้ไปดวยดี 
ไมมีความเดือดรอนใจ   และเม่ือทรัพยกลับเจริญเพ่ิมพูนมากข้ึน    ก็เจริญ 
ข้ึนดวยดี   ไมมีความเดือดรอนใจ   ยอมมีแตความสุขความเจริญ   บัณฑิต 
สรรเสริญในโลกน้ี   และยอมบันเทิงในโลกหนา  คือไดรับประโยชน 
สุข  ทั้งในปจจุบันทั้งในภายหนา  ฉะนั้น  ประโยชนเหลาน้ี จึงชื่อวา 
ประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย  ฉะน้ีแล. 
                                       คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  โภคทรัพยไดมาอยางไร   จึงชื่อวา   ไดมาโดยทางที่ชอบ  ?  
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        ๒.  แสวงหาทรัพยมาโดยทางที่ชอบแลว   จะพึงปฏิบัติในทรัพยนั้น  
               อยางไร  ? 
        ๓.  บุคคลที่คฤหัสถผูมีโภคทรัพยตองเลี้ยงใหเปนสุขมีกี่จําพวก  ? 
               คือใคร  ?   พวกไหนสําคัญ    พวกไหนไมสําคัญ   หรอืสําคัญ 
               ทั้งหมด  ? 
        ๔.   บาวไพร  เพ่ือนฝูง  แขก   ตางกันอยางไร  ?  การเลี้ยงบาวไพร 
               เพ่ือนฝูง   และการตอนรับแขกมีประโยชนอยางไร  ? 
        ๕.   ญาติพลี   ก็ทําประโยชนใหแกญาติ   ปุพพเปตพลี    กท็ําประ- 
                โยชนใหแกญาติ   ดูเหมือนซ้ํากันมิใชหรือ  ?   เหตุใดจึงทรง 
                 แสดงไวเปน  ๒  ขอ  ?   การทําพลี  ๒  ขอน้ี   จะไดประโยชน 
                 อยางไร  ? 
        ๖.    ราชพลีจําเปนอยางไร      ทานจึงจัดเปนกิจคฤหัสถพึงทํา 
                ประการหนึ่ง ? 
        ๗.   เทวดามีจริงหรือไม  ?    ทางพระพุทธศาสนาสอนใหปฏิบัติ 
                เกีย่วกับเทวดาอยางไรบาง  ? 
        ๘.   สมณพราหมณคือใคร  ?     บริจาคทานในทานเหลานั้นจะมี 
                ประโยชนอยางไร ? 
        ๙.   ประโยชนอยางไหน     ทีช่ื่อวา     " ประโยชนเกิดแตการถือ 
                โภคทรัพย  ? "  
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                                       ศีล   ๕    
        ๑.  ปาณาติปาตา   เวรมณี   เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป. 
        ๒. อทินนาทานา   เวราณี   เวนจากถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให 
                ดวยอาการแหงขโมย. 
        ๓.  กาาเมสุ   มิจฉาจารา   เวรมณี   เวนจากประพฤติผิดในกาม. 
        ๔.  มุสาวาทา   เวรมณี   เวนจากพูดเท็จ. 
        ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา   เวรมณ ี  เวนจากด่ืมน้ําเมา   คือ 
                สรุาและเมรัย   อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท. 
        ศลี   ๕  ประการนี้    คฤหัสถควรรักษาเปนนิตย. 
                                                                                        องฺ.   ปฺจ.   ๒๒/๒๒๖ 
                                      อธิบายศัพท  
        ๑.  เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป   หมายความวา  ก.  ไมฆาเอง 
หรือไมใชใหฆาสัตวทุกชนิด   จะเปนสัตวมนุษยหรือสัตวดิรัจฉานก็ตาม 
จะยังอยูในครรภ - ในไข,   หรือคลอด - ฟกออกแลวก็ตาม.   ข.  ไมทําราย 
เอง   หรือไมใชใหทํารายซึ่งรางกาย    ค.  ไมทรกรรมเอง   หรือไมใชให 
 ืทรกรรม. 
                        ก.  การฆาสัตวมีองค  ๕ คือ:- 
        ๑.  สัตวมีชีวิต    ๒.  ตนรูอยูวาสัตวมีชีวิต       ๓.  จิตคิดจะฆา 
๔.  พยายามฆา    ๕.  สัตวตายดวยความพยายามน้ัน.  
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เมื่อครบองค ๕  จึงชื่อวา  ฆาสัตว  ศีลขาด.   ถาไมครบ   ไมชื่อวาฆา*.  
                ข.   การทํารายรางกาย     โดยอาการ   ๓  อยาง* :- 
        ๑.  ทําใหเจ็บปวด   ๒.  ทําใหพิการ  ๓.  ทําใหเสียโฉม. 
                ค.  การทรกรรม  คือทําใหสัตวลําบาก   โดยอาการ  ๔  อยาง* :- 
        ๑.  ใชการเกินกําลัง    ๒.  กกัขัง,   ผูกลามไมถกูวิธี   ๓.  นําไป 
ไมถูกวิธี.   ๔.  ผจญสัตวเพ่ือสนุกแกตน   เชน  กัดปลา   ชนไก    ชนโค 
และรังแกสัตวตาง ๆ. 
        ๒.  เวนจาการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหดวยอาการแหง 
ขโมย   หมายความวา   ก.  ไมทําเองหรือไมใชใหทําซ่ึงโจรกรรม  ข. ไมทํา 
เอง   หรือไมใชใหทําซ่ึงอนุโลมโจรกรรม   ค.  ไมทาํเองหรือไมใชใหทํา 
ซึ่ง  ฉายาโจรกรรม. 
                ก.  โจรกรรมคือการกระทําเปนโจร  ๑๔  อยาง  
        ๑  ลัก    ๒  ฉก     ๓  กรรโชก    ๔ ปลน    ๕ ตู     ๖ ฉอ   ๗ หลอก 
๘ ลวง       ๙ ปลอม        ๑๐ ตระบัด       ๑๑ เบียดบัง       ๑๒  สับเปลี่ยน 
๑๓ ลักลอบ    ๑๔ ยกัยอก.   (ดูปาราชิกในวินัยมขุ   หรือเบญจศีล - เบญจ - 
ธรรม   สกิขาบทท่ี  ๒) 
                                    โจรกรรมมีองค  ๕ คือ:-  
        ๑.  ของมีเจาของหวงแหน   ๒.  รูวาเจาของหวงแหน    ๓.  จิตคิด 
จะลัก   ๔.  พยายามลัก  ๕.  ลักมาไดดวยความพยายามนั้น. 
        เมื่อครบองค  ๕ ศีลจึงขาด   ถาไมครบ   ศีลไมขาด   แตตางพรอย. 
 
*   ศีลไมขาด   แตดางพรอย.  
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                ข.  อนุโลมโจรกรรม  คือ   การกระทําเปนโจรโดยอนุโลม  
๓  อยาง*:- 
        ๑.  สมโจร   เชนรับซื้อของโจร.    ๒.  ปอกลอก   เชนคบคนเพราะ 
เห็นแกไดฝายเดียว    ครัน้ผลาญทรัพยเขาหมดตัว     หรือคนพอใจแลว 
เลิกคบ.    ๓.  รับสินบน    เชนทนายความทําคดีโกง. 
                ค.  ฉายาโจรกรรม  คือ  การกระทําเปนโจรโดยเงา  ๒ อยาง*:- 
        ๑  ลางผลาญ   เชน  ลอบเผาเรือนเขา.   ๒  หยิบฉวย  เชน   ถือเอา 
ดวยความมักงาย   ไมเขาลักษณะวิสาสะ. 
        ๓.  เวนจากประพฤติผิดในกาม   หมายความวา   ไมประพฤติผิด 
ทางประเวณี   คือไมเสพเมถุนธรรม   ในหญิง  ๓  ประเภท   และในชาย 
๒  ประเภท.  ชายมีภรรยาไมฝนสทารสันโดษ,  หญิงมีสามีไมนอกใจสามี, 
หญิงโสดมีผูปกครองไมนอกใจทาน. 
                                  หญงิ  ๓  ประเภท  
        ๑.  สสสฺามิกา    หญิงมีสามี  คือหญิงท่ีอยูกินกับชายอ่ืนโดยฐาน 
เปนภรรยาอยางเปดเผย   จะแตงงานหรือไมแตงก็ตาม.  สวนหญิงท่ีเปน 
ภรรยาลับของชายอ่ืนก็สงเคราะหเขาในประเภทน้ี 
        ๒.  มาตาทิริกฺขิตา   หญิงท่ีมารดาเปนตนรักษา  หมายถึงหญิงผูอยู 
ในพิทักษรักษาของทาน   เชน  พอ    แม   พ่ี   ปา    นา    อาว   นอง    ญาติ 
หรือผูหลักผูใหญปกครองดูแลอยู. 
        ๓.  จารตฺิตธมฺมรกฺขติา   หญิงท่ีจารีตและธรรมรักษา  หมายถึง 
๓  จําพวก  คือ:- 
 
*  ศีลไมขาด  แตดางพรอย.  
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                ก.  หญิงท่ีเปนเทือกเถาของตน   คือ   ยาทวด - ยายทวด,  ยา  
- ยาย,  แม.    และหญิงท่ีเปนเหลากอของตน   คือ   ลูกสาว   หลานสาว 
เหลนสาว.  (นี้ชื่อวา   จารตฺิตรกฺขิตา   หญิงท่ีจารีตรักษา) 
                ข. หญิงท่ีอยูใตบัญญัติทรงพระศาสนา  คือ ภิกษุณี   สามเณรี 
ชี   อุบาสิกาผูรักษาอุโบสถศีล   หรือหญิงในศาสนาอ่ืนที่มีขอหามเสพเมถุน. 
                ค.  หญิงท่ีมีกฎหมายทางบานเมืองหามสมสู. 
(ทั้ง ข. และ ค.  นี ้  ชื่อวา   ธมฺมรกฺขิตา   หญิงท่ีธรรมรักษา) 
                                   ชาย  ๒  ประเภท  
         ๑. สภรโิย   ชายมีภรรยา   หมายถงึชายท่ียังมีหญิงอ่ืนเปนภรรยา 
อยูอยางเปดเผย  เขาจะแตงงานหรือไมแตงก็ตาม. 
        ๒. จารตฺิตธมฺมรกฺขโิต   ชายท่ีจารีต   และธรรมรักษา,  หมายถึงชาย 
๒  จําพวก  คือ:- 
                ก.  ชายท่ีเปนเทือกเถาของตนคือ  ปูทวด - ตาทวด,  ปู - ตา, 
พอ.   และชายท่ีเปนเหลากอของตน   คือ  ลูกชาย   หลานชาย   เหลนชาย. 
                ข.  ชายท่ีอยูใตบัญญัติทางศาสนา  คือ  ภิกษุ  สามเณร  อุบาสก 
ผูรักษาอุโบสถศีล.   หรอืชายผูถือศาสนาอ่ืนที่มีขอหามเสพเมถุนธรรม. 
        รวมความวา 
        ๑.  ชายไมรวมประเวณีในหญิง ๓  ประเภท   ดังท่ีกลาวแลว. 
        ๒. หญงิไมรวมประเวณีในชาย  ๒ ประเภท   ดังท่ีกลาวแลว. 
        ๓.  ชายมีภรรยาไมฝนสทารสันโดษ  คือยินดีเฉพาะภรรยาของตน*. 
 
*  สามีนอกใจภรรยา   เสพหญิงอ่ืน   นอกจากหญิง  ๓ ประเภท  ไมเปนกาเมสุมิจฉาจาร  แต 
ขาดธรรมขอวา   " สทารสันโดษ "  จึงไมควรเสพแมหญิงอ่ืน.  
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        ๔.  หญงิมีสามีไมนอกใจสามี.   คือไมรวมประเวณีกับชายอ่ืนนอก-  
               จากสามีตน. 
        ๕.  หญงิโสดมีผูปกครอง   ไมนอกใจทาน   คือเมื่อผูปกครองมิได 
               ยินยอม  ก็ไมรวมประเวณีกับชายโสด* 

        ทั้งหมดเหลาน้ี   ชื่อวา   เปนผูเวนจากประพฤติผิดในกาม. 
                               ประพฤติผิดในกามมีองค  ๓  คือ:-  
        ๑.  หญงิ - ชาย    ที่ตนไมควรรวมประเวณี   ๒.  จิตคิดจะรวม ฯ 
๓.  ทําการรวม ฯ. 
        แมการเกี้ยวพาราสี   จับมือถือแขน  หรือเพียงแตเลนหูเลนตา  หรือ 
แสดงพฤติกรรมเยี่ยงชูสาว   ก็สงเคราะหเขากับการประพฤติผิดในกามดวย. 
การรวมประเวณี  ศลีขาด,   ถาไมรวม,   แตเกี้ยวพาราสีเปนตน   ศีลไมขาด 
แตก็ดางพรอย   ไมบริสุทธิ์  ไมควรประพฤติ. 
           ๔.   เวนจากพูดเท็จ   หมายความวา  ไมพูด  หรือไมทํา   ใหผิด 
จากความจริง   ดวยความต้ังใจ.   ในสิกขาบทน้ี   ทานหามไวดวยการ 
๓  อยางคือ  ๑ มุสา    ๒ อนุโลมมุสา   ๓ ปฏิสสวะ 
                                        ๑  มุสา   ๗   อยาง  
        มุสา   แปลวา   เท็จ.   แสดงความเท็จ   ทางวาจา   คือพูดโกหก  ๑ 
ทางกาย   คือแสดงอาการส่ันศีรษะ  พยักหนา   โบกไมโบกมือ  เขียนหนังสือ 
ทําหลักฐาน   ทําเครื่องหมาย   ใหคนเขาใจผิดจากความจริง ๑ 
        การพูด   การทํามุสามิ   ๗  อยาง  คือ :- 
        ๑.  ปด   พูดกลับความ  เชนเห็นพูดวาไมเห็น. 
 
*  หญิงโสดถานอกใจทานตามขอนี้  ไมเปนกาเมสุมิจฉาจาร   แตขาดธรรมขอวา  ดวยธรรม 
 ซ่ือตรง  ความสวามิภักดิ์   และความกตัญู   จึงไมควรทํา.  
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        ๒  ทนสาบาน   เชนเขาสาบานตัว  แสดงวาเปนผูบริสุทธิ์.  
        ๓.  ทําเลหกระเทห.  เชนทําท่ีเปนคนพิการ  ใหคนสงสารใหทรัพย 
หรืออวดฤทธ์ิเดชใหคนหลงเชื่อ   เพ่ือหาลาภจากผูหลงเชื่อ. 
        ๔.  มายา             เชนเจ็บนอย  ทําเปนเจ็บมาก. 
        ๕.  ทําเลศ            พูดเลนสํานวน   เชนเห็นคนว่ิงหนีมา   เมื่อเขา 
                                     ถามวา   เห็นคนว่ิงมาทางนี้บางหรือไม ?   ก็เดิน 
                                     ไปกาว   ๑  แลวพูดวา  ยืนตรงนี้ไมเห็นใครว่ิงมา. 
        ๖.  เสรมิความ       เรื่องจริงมีเล็กนอย  พูดใหเปนเรื่องใหญ. 
           ๗.  อาํความ        เรื่องจริงมีมาก      พูดตัดที่สําคัญออกเสียใหเรื่อง 
                                      เล็ก. 
                                มุสาวาทมีองค  ๔  คือ:-  
        ๑.  เรื่องท่ีพูด  ๒.  คิดจะพูดใหผิด   ๓.  พยายามพูด   ๔.  คนอ่ืน 
เขาใจคําพูด. 
        เมื่อครบองค  ๔  ศลีจึงขาด  ถาไมครบ   ศลีไมขาด   แตดางพรอย. 
                               ๒.  อนุโลมมุสา  ๓  อยาง * 

           อนุโลมมุสา  แปลวา   เท็จโดยอนุโลม.  คือเรื่องไมจริง   แตผูพูด 
ไมมุงพูดเท็จ   มุงเพียง   ๓  อยาง คือ 
        ๑.   เสียดแทง   คําหยาบ  คือพูดใหเจ็บใจ  ยกใหสูงเรียกประชด 
                                                  กดใหตํ่าเรียกดา. 
         ๒.  สัปปลับ  เพอเจอ   พูดดวยคะนองวาจา  ไมจงใจใหเขาเขาใจผิด. 
        ๓.  ยุยง   สอเสียด   พูดความจริงบางเท็จบาง   ยุใหแตกสามัคคีกัน. 
 
*  ศีลไมขาด   แตดางพรอย.  
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                            ๓.  ปฏสิสวะ   ๓  อยาง *  
        ปฏิสสวะ  แปลวา   รับคําแลวไมทําตามรับ   คือขณะรับคําไมเจตนา 
เท็จ   แตภายหลังกลับใจไมทําตามที่รับ  ม ี ๓  อยางคือ:- 
        ๑.  ผิดสัญญา  คือทําสัญญาแกกันทั้งสองฝายวาจะทําจริง ๆ  แต 
                                 ภายหลังไดโอกาส   ก็บิดพลิ้ว  ไมทําตามสัญญา. 
         ๒.  เสยีสัตย    คือใหสัตยแกทานฝายเดียววาตนจะทําอยางนั้น  ๆ 
                                 แตภายหลังไมทําอยางที่ใหสัตยปฏิญาณไว. 
        ๓.  คืนคํา         คือรบัวาจะใหอะไรแกใครแลว   ไมไดให. 
                                 คําพูดไมจริงแตไมมีโทษ  
        คําพูดที่ไมจริง  ผูพูดไมประสงคจะใหผูฟงเชื่อเรียกวา   ยถาสัญญา 
แปลวา   พูดตามความสําคัญ   ตามความเขาใจ  ไมมีโทษ  ม ี ๔  อยาง คือ:- 
        ๑.  โวหาร    เชนคําข้ึนตน   คําลงทายจดหมาย 
         ๒.  นิยาม    เชนเลาเรื่องสัตวพูดได. 
        ๓.  สําคัญผิด   เชนความจริงวันอาทิตย   พูดวาวันจันทร. 
        ๔.  พลัง้          เชนตกใจ   ไมต้ังใจเปลงคําท่ีไมจริงออกมา. 
บุคคลพูดคําทั้ง  ๔  เหลาน้ี  ไมขาดศีล.  ศลีไมดางไมพรอย. 
        ๕.  เวนจากการด่ืมน้ําเมา  คือ   สรุา   และเมรยัอันเปนที่ต้ังแหง 
ความประมาท   หมายความวา  ไมดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย   ตลอดถึงไม 
เสพยาเสพติดใหโทษทุกชนิด   เชน ฝน    เฮโรอิน   กญัชาเปนตน    อันเปน 
 
*  ศีลไมขาด   แตดางพรอย.  
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ที่ต้ังแกงความประมาท   คือขาดสติ.   เพราะถาบุคคลด่ืมน้ําเมาหรือเสพยา  
เสพติดใหโทษเขาไปแลว   ก็ยอมขาดสติ   ไมสามารถยับยั้งการประพฤติ 
ของตนได  ไมเคยทะเลาะดุราย  ก็ทะเลาะดุราย   ไมเคยเปนโจรก็เปนโจร 
ปลนฆาเขาได   ไมเคยผิดประเวณีก็ทําผิดได    ไมชอบพูดเท็จก็พูดเท็จได 
เปนอันวาถาขาดศีลขอ ๕  แลวอาจทําใหขออ่ืน ๆ  ขาดไดอีกทุกขอ. 
                               ดื่มสรุาเมรัย  มีองค  ๔  คือ:-  
        ๑.  รูวาเปนของเมา    ๒.  จิตคิดจะดื่ม - เสพ     ๓.  พยายาม 
ดื่ม - เสพ     ๔.  ของเมาเขาสูรางกาย. 
        เมื่อครบองค   ๔  ศลีจึงขาด,   ถาไมครบ   ศลีไมขาด  แตดางพรอย. 
                                   อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        คุณธรรม  ๕  อยาง  มีการไมฆาสัตวเปนตนเหลาน้ี  ชื่อวา  ศีล ๕ 
แปลวา  ความปกติ  ๕  อยาง.   หมายความวา   ปกติธรรมดาของคนท่ีเกิดมา 
ไมฆากัน  ไมลักของกัน   ไมลวงเกินทางประเวณีกัน  ไมโกหกกัน   ไม 
อยากเปนคนเสียดสติ.   ถาผูใดรักษาความปกติไวได  ผูนั้นก็ชื่อวาผูมีศีล 
คือมีความปกติ   ถารักษาไวไมได   ก็ชื่อวา   ผูทุศลี   คือผูมีปกติไมดี  หรือ 
มีปกติชั่วเปนคนเสียปกติ.   ผูมีศีลกบัผูทุศีล   ยอมไมรับสุขทุกขตางกันมาก. 
ผูทุศีลยอมประสบเวรภัยทั้งในปจจุบัน   ทั้งในสัมปรายภพ   ยอมเสวยทุกข 
โทมนัส   เพราะฆาสัตวเปนตน   แตผูมีศีลยอมไมประสบเวรภัย   ทั้งใน 
ปจจุบัน  ทั้งใจสัมปรายภพ   ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส.    เวรภัยของผูมีศีล 
ยอมสงบระงับ.   ฉะน้ันศีล  ๕  ประการน้ี   คฤหัสถควรรักษาเปนนิตย.  
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                              คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.   ศีลขอ  ๑  หมายความวาอยางไร  ?   การฆาสัตว  การทําราย 
               รางกายและการทรกรรม   ตางกันอยางไร  ? 
        ๒.   ศีลขอ ๒  หมายความวาอยางไร  ?   โจรกรรม    อนุโลมโจร- 
               กรรม    และฉายาโจรกรรม    อยางไหนมีโทษถึงขาดศีล ? 
               อยางไหนมีโทษอยางไร  ? 
         ๓.   ชายรวมประเวณีกับหญิงเชนไรไมขาดศีลขอ  ๓ ?    และหญิง 
               รวมประเวณีกับชายโสด  จะมีโทษาอยางไร ? 
        ๔.   พูดมุสา   กับ  ทาํมุสา   ตางกันอยางไร  ?   มุสา   อนุโลมมุสา 
               ปฏสิสะ   มีอธิบายอยางไร ? 
        ๕.   คนเสียปกติ   ไดแกคนเชนไร ?   คนปกติดีกับคนปกติเสีย   ได 
               รับความสุขทุกขตางกันอยางไร  ? 
 
                                        คนมีศีล    หาขอ   บริสุทธิ์ 
                                เปนมนุษย   ดีเลศิ   งามเฉิดฉาย 
                                ยอมมีสุข   ยั่งยืน   มิคืนคลาย 
                                ทรัพยมากมาย   เกิดมี   บริบูรณ. 
                                        หากวาทํา - สมาธิ    สติมั่น 
                                นิวรณธรรม   เงียบหาย    สลายสูญ 
                                ไปสวรรค   สุขเสริม   ยิ่งเพ่ิมพูน 
                                                                         ศรี ฯ  นคร.  
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         มิจฉาวณิชชา   คือการคาขายไมชอบธรรม  ๕  อยาง  
        ๑.  คาขายเครื่องประหาร             ๒.  คาขายมนุษย. 
        ๓.  คาขายสัตวเปนสําหรับฆาเพ่ือเปนอาหาร. 
        ๔.  คาขายน้ําเมา                           ๕.  คาขายยาพิษ. 
           การคาขาย  ๕  อยางน้ีเปนขอหามอุบาสกไมใหประกอบ. 
                                                                                        องฺ.   ปฺจก.   ๒๒/๒๓๒ 
                                       อธิบายศัพท  
        ๑.  คาขายเครื่องประหาร   หมายถึงคาเครื่องมือสําหรับฆาหรือทํา 
รายมนุษยและสัตวโดยตรง  เชนเปน    หอก    ดาบ   กฤช    แหลน   หลาว 
มีด   สนับมอื   หนาไม     ขาย    อวน    แห    ฉมวก    เบ็ด   เปนตน.  สวน 
เครื่องมือทํางานเชน    ขวาน  พรา   สิ่ว    จอบ   เสียม  เปนตน   แมใช 
ประหารมนุษยและสัตวใหตายหรือบาดเจ็บได  แตไมนับเขาในขอน้ี. 
        ๒.  คาขายมนุษย   หมายถึงคาขายคนใหเขาซ้ือไปใชเปนทาสใน 
สมัยโบราณ  มาในสมัยนี้  หมายถึงขายหญิงเด็กหญิงสาว   ใหเขาซื้อไป 
ประกอบอาชีพทางประเวณี   หรือลอลวงคนไปขายใหแกพวกโจร   เพ่ือ 
เรียกเอาคาไถ   ก็จักเขาในขอน้ี. 
         ๓.  คาขายสัตวเปนสําหรับฆาเพ่ือเปนอาหาร    หมายความวา 
จับสัตวปาหรือจับปลา   กุง  ปู  หอย   เปนตน   ทีอ่ยูในน้ําตามธรรมชาติ 
ขาย  หรือวาเลี้ยงสัตวตาง  ๆ   โดยมุงไวขาย  หรือรับซื้อสัตวเปนทุกชนิด  
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แลวขาย.   ขายใหเขาฆาเพ่ือเปนอาหาร  หรือฆาเพ่ืออะไรก็ตาม  จัดเขาใน  
ขอน้ี.   แตขายใหเขานําไปใชประโยชนโดยไมฆา   ไดอยู. 
        ๔.  คาขายน้ําเมา   หมายเอาคาขานนํ้าดองของเมาทุกชนิด เชนสุรา 
เมรัย  และฝน   กัญชา,  มาในสมัยนี้   เฮโรอิน   ผงขาว   เปนตน   จัด 
เขาในขอน้ี. 
        ๕.  คาขายยาพิษ  หมายเอาคาขายยาพิษท่ีสามารถทําลายชีวิต   และ 
รางกายคนและสัตวทุกชนิด  แมยาฆาแมลงศัตรูพืช    หรือยาฆาแมลงสาบ 
ยาฆายุง  เปนตน   ก็จัดเขาในขอน้ี. 
                                      อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        การคาขาย  ๕  อยางนี้   ชื่อวา  มิจฉาวณิชชา   แปลวา  การคาขาย 
อันผิด  คือไมชอบ  ไมถกูตองตามหลักศีลธรรม   เพราะเปนการคาของท่ี 
อํานวยปาณาติบาต   อํานวยการยอมจิตคนใหเสีย   หามมิใหอุบาสกอุบาสิกา 
ทําการคา  ๕  อยางนี้.   แตผูที่มิใชอุบาสกอุบาสิกา   ทานไมหาม   ใครสมัคร 
ใจจะคาขายของทั้ง  ๕  อยางนี้ก็คาได   ถากฎหมายบานเมืองไมหาม. 
        สวนอุบาสก   อุบาสิกา   เปนผูถือพระรัตนตรัยวาเปนสรณะ  และ 
สมาทานศีล  เวนจากการเบียดเบียนผูอ่ืนแลว   ก็ตองประกอบอาชีพท่ีไม 
เกี่ยวกับการเบียดเบียนผูอื่นดวย  จึงจะถูกตอง    เชนเดียวกับภิกษุงดจาก 
การฆาผูอ่ืนแลว  ก็งดจากการจับตองศัสตราวุธดวย,   งดเวนจากการขับรอง 
ประโคมแลว  ก็ตองงดจากการจับตองเครื่องประโคมดนตรีดวย   จึงถูก 
ตอง.   ฉะนั้น  จึงทรงหามไววา   " การคาขาย ๕  อยางนี้   เปนขอหาม  
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อุบาสกอุบาสิกาไมใหประกอบ "   หมายความวา    ไมเปนขอหามคนอ่ืน  
นอกจากอุบาสกอุบาสิกา   และนอกจากภิกษุ - สามเณร. 
                               คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  เครือ่งประหารไดแกอะไร ?  ขวาน   พรา  สิ่ว   จอบ   ใชไหม  ? 
        ๒. พวกโจรจับคนไปเรียกคาไถก็ด,ี   คนเที่ยวลอลวงเด็กหญิงหรือ 
              หญงิสาวไปใหแมเลาก็ดี      จัดวาคาขายมนุษยไดหรือไม  ? 
               เพราะเหตุใด  ? 
        ๓.  สมยันี้นิยมการเลี้ยงสัตว  เชน  เปด  ไก   สุกร  เพ่ือกินเอง 
               ขายบาง   จัดวาเปนการดี   หรือเปนการเสีย  ?   เพราะเหตุไร  ? 
        ๔.  น้ําเมาคนกินมากก็ตายได   ยาพิษคนกินเขาก็ตายได  เหตุใดจึง 
               แยกเปนสองขอ  ?   มีโทษตางกันอยางไร   ขอทราบ  ? 
        ๕.  การคาขายอะไร  เรียกวา   มิจฉาวณิชชา  ?   ทานหามมิใหใคร 
               ประกอบ  ?   เพราะเหตุใด   จึงหามเฉพาะผูนั้น  ? 
        ๖.  อุบาสกมีความเลี้ยงชีพตางจากคนท่ัวไปอยางไร  ? 
        ๗.  พระพุทธเจาทรงตัดทางประกอบอาชีพคาขายของอุบาสก   แต 
              ไมทรงตัดทางประกอบอาชีพคาขายของผูอ่ืน   แสดงวาทรงอคติ 
              ใชไหม ?  เพราะเหตุใด  ?  
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                 สมบัติของอุบาสก   ๕  ประการ   
        ๑.  ประกอบดวยศรทัธา. 
        ๒.  มีศลีบริสุทธิ์. 
        ๓.  ไมถือมงคลต่ืนขาว  คือ  เชือ่กรรมไมเชื่อมงคล. 
        ๔.  ไมแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา. 
        ๕.  บําเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนา.  
        อบุาสกพึงต้ังอยูในสมบัติ  ๕  ประการ    และเวนจากวิบัติ  ๕ 
ประการ   ซึง่วิปริตจากสมบัตินั้น. 
                                                                                องฺ.   ปฺจก.  ๒๒/๒๓๐ 
                                 อธิบายศัพท  
        ๑.  ประกอบดวยศรทัธา   ๒.  มศีีลบริสุทธ์ิ  (ดูในเวสารัชชกรณ- 
ธรรม   ๕,   ในพละ  ๕  และสัมปรายิกัตถะ ๔ หนา  ๑๓๖, ๑๕๑, ๒๘๘) 
        ๓.  ไมถือมงคลต่ืนขาว   หมายความวา   ไมถือฤกษยาม    ไมถือ 
เคราะหดี - ราย   ไมถือดวงดี - ราย   ไมต่ืนขาวเลาลือ    ไมเชือ่ถือเครื่อง 
รางของขลัง    และสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา    มฤีทธิ์มีอํานาจนอกเหนือไปกวาพระ 
รัตนตรัย.  คือเชื่อกรรม   ไมเชื่อมงคล   หมายความวา  เชื่อกรรม  คือ 
การกระทํา   การประพฤติ   ไมเชื่อฤกษยาม   ตามพระพุทธภาษิตวา 
                กมฺม     สตฺเต    วิภชติ            ยทิท     หนีปฺปณีตตาย. 
           กรรมยอมจําแนกสัตว   คือใหทรามและประณีต. 
                กลยฺาณการี    กลฺยาณ        ปาปาการี    จ   ปาปก. 
           ผูทํากรรมดี      ยอมไดผลดี   ผูทํากรรมชั่ว   ก็ยอมไดผลชั่ว.  
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                นกฺขตฺต   ปฏมิาเนนฺต       อตฺโถ   พาล    อุปจฺจคา.  
        ประโยชน  คือทรัพย  ยศ   สรรเสริญ  สุข   ยอมลวงเลยคนโงผูมัวถือ 
ฤกษอยู. 
        อตฺโถ   อตฺถสฺส    นกฺขตฺต       ก ึ  กริสฺสนฺติ    ตารกา. 
        ประโยชนเปนฤกษของประโยชนเอง   ดวงดาวจักทําอะไรได. 
        ๔.  ไมแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา   คําวา   เขตบุญ   หมาย 
ถงึผูที่รับของทําบุญ   แบงเปน   ๒  อยาง  คือ  ๑.  เขตบุญนอกพุทธ- 
ศาสนา  ไดแกนักบวชนอกพุทธศาสนา   เชนชีเปลอืย  เปนตน.  ๒.  เขต 
บุญในพุทธศาสนา   ไดแกนักบวชในพุทธศาสนา  เชนภิกษุ - สามเณร 
เปนตน.   อุบาสกเมื่อจะทําบุญก็ไมควรทําในนักบวชนอกพุทธศาสนา   คือ 
ไมทําบุญตามลัทธินิยมของนักบวชในศาสนาอื่น ๆ  นอกจากพุทธศาสนา. 
เพราะอาจจะถูกเขาชักนําใหปฏิบัติผิดไดงาย,   อาจเปนอันตรายแกตนเอง 
และแกพระพุทธศาสนา. 
        ๕.  บําเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนา  หมายความวา  เมื่อจะทําบุญ 
มีใหทาน   เปนตน   ก็ควรทําแตในพุทธศาสนา   คือทําตามคําสอนของพระ 
พุทธเจา        ไมทําตามคําสอนของผูอ่ืนที่เปนปฏิปกษตอคําสอนของพระ 
พุทธเจา. 
        สวนการบําเพ็ญบุญตามสัทธิพราหมณบางอยางนิยมใชกันอยูในหมู 
ชาวพุทธ   กท็ําเฉพาะสวนที่ไมขัดกับพระพุทธศาสนา   แตเปนการสงเสริม 
เพ่ิมพูนศรัทธาปสาทะในพุทธศาสนา   ก็จัดวาบําเพ็ญบุญในพุทธศาสนา 
เหมือนกัน.  
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                              อธิบายชื่อหมวดธรรม  
        ธรรมท้ัง  ๕  ประการเหลาน้ี       ชื่อวา  เปนสมบัติของอุบาสก 
เพราะวา  ผูที่ชื่อวาอุบาสก  ไดแกผูที่เขาน่ังใกลพระรัตนตรัย   หมาย 
ความวา   ผูถอืพระพุทธเจา    พระธรรม   พระสงฆวาเปนสรณะท่ีพ่ึง  ตอง 
มีคุณธรรมทั้ง  ๕  นี ้  เปนสมบัติ  คือเปนลักษณะพิเศษกวาผูที่มิใชอุบาสก 
ฉะน้ัน   ธรรมเหลาน้ีจึงชื่อวา  " สมบติัของอุบาสก. " 
        ผูใดประกาศตนวาเปนอุบาสก    แลวประกอบดวยคุณสมบัติเหลาน้ี 
บริบูรณ   ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญวา  " อุบาสกแกว  อุบาสก 
บัวหลวง  อุบาสกบัวขาว " 
        แตอุบาสกใด   ไมประกอบดวยคุณสมบัติเหลาน้ี   เปนผูวิบัติ   คือ 
ปราศจากสมบัติของอุบาสก   อุบาสกน่ัน   พระทรงตําหนิวา  " อุบาสกตํ่า 
ชา   อุบาสกเศราหมอง   อุบาสกนาติเตียน. " 
        สวนสตรีผูถือพระรัตนตรัยวาเปนสรณะที่พ่ึงชื่อวา  " อุบาสิกา  " 
แมอุบาสิกา   ก็ตองประกอบดวยธรรม ๕  เหลาน้ี.  ฉะนั้น  ธรรม ๕  เหลาน้ี 
จึงชื่อวาสมบัติของอุบาสิกา   ดวย. 
        อนึ่ง   วบิัติ  ของอุบาสก - อุบาสกิา     ก็มีนัยตรงขามกับสมบัติของ 
อุบาสก - อุบาสิกาน้ีเอง.       อบุาสก - อุบาสิกา   พึงเวนจากวิบัติทั้ง  ๕ 
ประการเหลาน้ันเสีย.  
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                                คําถามสอบความเขาใจ   
        ๑.  มงคลต่ืนขาว   ไดแกอะไร  ?   ผูถือมงคลต่ืนขาว   กับผูไมถือ 
               ตางกันอยางไร ? 
        ๒.  อะไรเรียกวาเขตบุญ  ?  มีกี่อยางคืออะไร  ?    ประโยชนหรือ 
              โทษอยางไรบาง  ? 
        ๓.  เหตุใด   พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหอุบาสกทําบุญแตในพุทธ 
               ศาสนา  ?  จะทําบุญในศาสนาอ่ืนไดบางหรือไม   จงชี้แจง  ? 
        ๔.  อุบาสก   หมายความวากระไร  ตางจากอุบาสิกาอยางไร  ?  คุณ 
              สมบัติและวิบัติของอุบาสกอุบาสิกามีเทาไร ?  คืออะไร ? 
        ๕.  อุบาสกแกว,  อุบาสิกาแกว,  อุบาสกตํ่าชา,  อุบาสิกาเศราหมอง, 
               ไดแกใคร  ? 
 
                                        มะเอย      มะตูม 
                                มีเกียรติภูมิ   พรอมสรรพ   คนนับถือ 
                                ใชเปนยา   หลายอยาง   หมออางลือ 
                                ที่เดนคือ    เพ่ิมธาตุ   ที่ขาดไป. 
                                        อุบาสก    สุดดี   ที่สมบัติ 
                                ตองวิรัติ    เรื่องเลว   ไมเหลวไหล    
                                ไดฟงขาว   เลาดี   ที่ใกลไกล 
                                หากดวนไป   เสยีภูมิ   ต่ืนตูม   เอย. 
                                                                        ศร ี ฯ  นคร.  
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                                          ฉักกะ     
                                          ทิศ  ๖  
        ๑.  ปุรัตถิมทิส    คือทิศเบ้ืองหนา    มารดาบิดา. 
        ๒.  ทักขิณทิส    คือทิศเบ้ืองขวา   อาจารย. 
        ๓.  ปจฉิมทิส   คือทิศเบ้ืองหลัง    บุตรภรรยา. 
        ๔.  อุตตรทิส    คือทิศเบ้ืองซาย    มิตร. 
        ๕.  เหฏฐิมทิส    คือทิศเบ้ืองตํ่า   บาว. 
        ๖.  อุปรมิทิส    คือทิศเบ้ืองบน   สมณพราหมณ. 
                                                                                ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓-๒๐๖ 
                                        อธิบายศัพท  
        ๑.  ปุรัตถิมทิส   คือทิศเบ้ืองหนา   หรือทิศตะวันออก   ทางธรรม 
หมายถึงมารดา - บิดา       เพราะทานทั้งสองเปนผูมีอุปการคุณแกเราผูเปน 
บุตร - ธิดา   กอนกวาคนอ่ืน ๆ. 
         ๒.  ทักขิณทิส   คือทิศเบ้ืองขวาหรือทิศใต    ทางธรรมหมายถึง 
อาจารยรวมทั้งอุปชฌาย   และครูผูสั่งสอนทุกระดับ,   เพราะทานไดแนะนํา 
พร่ําสอนชี้ผิดชี้ถูกใหแกศิษยานุศิษย       เปรียบดงัมือขางขวาที่ตองทํางาน 
ประจําท่ีสําคัญของเรา. 
        ๓.   ปจฉิมทิส    คือทิศเบ้ืองหลัง   หรือทิศตะวันตก   ทางธรรม 
หมายถึงบุตร-ภรรยา  (สามี)  เพราะเปนผูที่ตามมาภายหลังตัวเราเอง.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๑ - หนาท่ี 338 

        ๔.  อุตตทิส   คือทิศเบ้ืองซาย   หรือทิศเหนือ   ทางธรรมหมายถึง 
มิตร   สหาย  ผูรวมสุขรวมทุกขกัน   เปรียบดวยมือซาย  เพราะไดชวยเหลือเรา  
เมื่อคราวจําเปน. 
        ๕.  เหฏฐิมทิส   คือทิศเบ้ืองตํ่า   หรือทิศเบ้ืองลาง    ทางธรรม 
หมายถึงคนท่ียอมตัวเปนคนรับทํางาน     ชวยเหลือกิจการตาง  ใหเรา 
เพราะไมคิดคาจาง   สุดแลวแตเราจะใหรางวัล.   ในปจจุบันมีระบบลูกจาง 
ก็สงเคราะหเขาในขอน้ี. 
        ๖.  อุปรมิทิส   คือทิศเบ้ืองบน   หรือเบ้ืองสูง   ทางธรรมหมายถึง 
สมณพราหมณผูสงบจากบาป   ผูประพฤติประเสริฐ   ไดแกภิกษุและสามเณร 
เพราะเปนผูสูงโดยเพศและโดยคุณธรรม.    สมควรที่จะไดรับการเคารพ 
นับถือบูชา   จากเราผูเปนคฤหัสถซึ่งเปนเพศตํ่า. 
                                     วิธีไหวทิศ  ๖  
        อันผูจะไหวทิศ ๖  ทางธรรมมีมารดาบิดาเปนตนนั้น   ตองทํากิจ 
ในเบื้องตน   คือ  ละกรรมกิเลส  ๔  อคติ ๔  อบายมุข ๖  รวม  ๑๔ อยาง 
เสียกอน,  เมื่อละไดแลวจึงไหวทิศ ๖  ก็ยอมจะเปนผูปดกั้นอันตรายจาก 
ทิศ ๖ เสียได       และยอมปฏิบัติเพ่ือชนะโลกทั้งสอง     คือ   โลกนี ้๑ 
โลกหนา ๑  ก็ยอมจะไดรับความสุขในโลกนี้ดวย  ครั้นตายไปก็ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรคดวย.    ฉะนั้น  ควรไหวทิศ ๖   คือปฏิบัติตามหลักธรรม 
อันเปนหนาท่ีประจําตัวบุคคลตอไปน้ี :- 
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                        ๑.   ปุรัตถิมทิส   คือทิศเบื้องหนา   มารดาบิดา  
        เปนหนาท่ีของบุตร  อันบุตรพึงไหวคือบํารุงดวยสถาน  ๕  คือ 
        ๑.  ทานไดเลี้ยงมาแลว  เลี้ยงทานตอบ.  (ดวยความกตัญูกตเวที) 
        ๒.  ทํากิจของทาน.  (คือเมื่อกิจการเกิดข้ึนก็ชวยเหลือ  ไมเฉยเมย) 
        ๓.  ดํารงวงศสกุล.   (คือรักษาเกียรติ-ขนบธรรมเนียมของสกุลไว 
              มิใหเสื่อม) 
        ๔.  ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก.  (คือไมประพฤติ 
               เปนคนเสเพล) 
        ๕.   เมื่อทานลวงลับไปแลว   ทาํบุญอุทิศใหทาน  (ดวยความกตัญู 
               กตเวที) 
        มาดาบิดาไดรับบํารุงฉะน้ีแลว   ยอมไหวคืออนุเคราะหบตุรดวย 
สถาน  ๕ 
        ๑.  หามมิใหทําความช่ัว.   (คือชี้ใหรูจักผิด-ชั่วแลว    หามมิให 
               ทําผิด-ชั่ว) 
        ๒.  ใหต้ังอยูในความดี.  (คือสอนใหรูจักดี   สงเสริมใหทําดี   ทําดี 
               ใหดูเปนตัวอยางดวย) 
        ๓.   ใหศึกษาศิลปวิทยา.  (คือสละทรัพย   ใหศึกษาจนมีวิชาพาตัว 
                รอดได) 
        ๔.   หาภรรยา  (หรอืสามี)  ที่สมควรให.  (คือเม่ือถึงเวลาก็แนะนํา 
                ใหบุตรรูจักสตรี-บุรุษ  ซึ่งเปนคนดีอันสมควรจะแตงงานก็มอบทรัพยให 
        ๕.     มอบทรัพยใหในสมัย.     (เชนคราวแตงงานก็มอบทรัพยให 
                 เปนทุนสําหรับต้ังตัว   เปนตน)  
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                        ๒.  ทักขณิทิส    คือทิศเบื้องขวา   อาจารย  
        เปนหนาท่ีของศิษย    อันศิษยพึงไหวคือบํารุงดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  ลุกข้ึนยืนรับ.  (คือคอยตอนรับหรือตามสงเมื่อทานมาหรือไป) 
        ๒.  เขาไปยืนคอยรับใช.  (คือเอาใจใสดูแลชวยเหลือการงานของ 
              ทาน   แมทานจะใชหรือมิไดใชใหทํา   ถาเห็นเปนการสมควร 
              ก็ทาํ) 
        ๓.  เชื่อฟง.  (คือต้ังอยูในโอวาทของทาน,  วางายสอนงาย,  ไมดื้อ) 
        ๔.  อุปฏฐาก.   (คือยามทานเจ็บปวย   ก็ชวยรักษาพยาบาล   บีบนวด 
               เปนตน) 
        ๕.  เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ.   (คือเคารพศิลปวิทยาและผูสอน, 
               ไมดูหม่ิน   ต้ังใจศึกษาเลาเรียนจริง ๆ) 
อาจารยไดรับบํารุงฉะน้ีแลว   ยอมไหวคืออนุเคราะหศิษยดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  แนะนําดี.   (คือสั่งสอนใหทําดี    ใหต้ังอยูในศีล   ในธรรม 
              ไมสอนในทางชั่ว) 
        ๒. ใหเรียนดี.   (คือใหเรียนวิชาที่ชวยใหต้ังตัวไดดีในโลกท้ัง ๒) 
        ๓.  บอกศิลปใหสิ้นเชิง.    (คือไมปดบังอําพรางศิลปบางอยางไว 
               มิใหศิษยรู) 
        ๔.  ยอยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง.    (คือใหรางวัล  หรือประกาศ 
               เกียรติคุณ) 
        ๕.  ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย.  (คือจะไปทางทิศไหนก็ไมให 
               อดอยาก       โดยฝากฝงเพ่ือนหรือผูใดผูหน่ึงใหอํานวยความ 
                สะดวก   และใหมีความปลอดภัย)  
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                 ๓.  ปจฉิมทิส   คือทิศเบื้องหลัง   ภรรยา  
        เปนหนาท่ีของสามี   อันสามีพึงไหวคือบํารุงดวยสถาน ๕ 
        ๑.  ยกยองนับถือวาเปนภรรยา.    (คือเลี้ยงดูใหมีความสุข  ไมขัด 
               ใจกัน   ใหรางวัลหรือสรรเสริญตามสมควร) 
         ๒. ไมดูหม่ิน.    (คือไมพูดจาดูถูกใหเจ็บช้ํานํ้าใจ,   ไมนินทาให 
               ใครฟง) 
        ๓.  ไมประพฤติลวงใจ  (คือไมคบหาหญิงอ่ืนในทางชูสาว) 
        ๔.  มอบความเปนใหญให.  (คือมอบใหเปนอิสระในกิจการภายใน 
               บาน) 
        ๕.  ใหเครื่องแตงตัว.  (คือหาเครื่องแตงตัวมาให   หรือใหทรัพย 
               ไปหาเองตามชอบใจ   ในโอกาสตาง ๆ) 
ภรรยาไดรับบํารุงฉะน้ีแลว   ยอมไหวคืออนุเคราะหสามีดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  จัดการงานดี.    (คือฉลาดสามารถจัดระเบียบการงานในบาน 
               ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน) 
        ๒.  สงเคราะหคนขางผัวดี.   (คือใหความชวยเหลือพอแม 
               มิตร   สหาย  ญาติ   ของผัวดวยความเต็มใจ   ไมรังเกียจ) 
        ๓.  ไมประพฤติลวงใจผัว.    (คือไมนอกใจไปคบชายอ่ืนในทาง 
                ชูสาว) 
        ๔.  รักษาทรัพยที่ผัวหามไดไว.   (คือเก็บไวและใชจายพอสมควร 
               ไมสุรุยสุราย   ไมผลาญทรัพยดวยอบายมุขทุกประเภท   และตอง 
                สงวนบูรณะของใชใหมั่นคง) 
        ๕.  ขยนัไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง.   (คือเอาใจใสทํางาน  
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                ทั้งภายในบานทั้งภายนอกบานตามหนาท่ี,     ไมเกียจคราน  
                สนัหลังยาวเอาแตนอน   หรือแตงตัว   เทียว  คุยตลอดวัน) 
                        ๔.  อุตตรทิศ   คือทิศเบื้องซาย   มติร 
        เปนหนาท่ีของกุลบตุร   อันกุลบตุรพึงไหวคือบํารุงดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  ใหปน.     (คือมีใจกวาง   แบงของ   ของตนปนใหแกมิตร 
              ตามสมควร) 
        ๒.  เจรจาดวยคําไพเราะ  (คือพูดจาแตถอยคําดีมีประโยชน  และ 
               ถูกกาลเทศะ) 
        ๓.  ประพฤติประโยชน.    (คือทําพูดคิดชวยเหลือมิตรตามกําลัง 
               และโอกาส) 
        ๔.  เปนผูมีตนสมํ่าเสมอ.   (คือเม่ือตนไดดีมีลาภยศก็ไมหยิ่ง,  มิตร 
               ตกอับก็ไมทับถม,   ประคองตนใหเสมอตนเสมอปลาย) 
        ๕.  ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง.   (คือมีความซ่ือสัตย 
              ตอมิตร   ไมคิดคดทรยศหักหลังมิตร   ไมอิจฉาริษยาตอมิตร) 
มิตรไดรับบาํรุงฉะน้ีแลว    ยอมไหวคืออนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  รักษามิตรผูประมาทแลว.  (คือเม่ือมิตรเลินเลอหลงผิด   ก็หาทาง 
               ใหถอนตัวกลับมาในทางถูก      เชนใหเลกิจากเปนนักเลงเลน 
                การพนันเปนตน) 
        ๒.  รกัษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว.       (คือเมื่อมิตรหลงผิด 
               เชนติดการพนันเปนตน   จนตองขายทรัพยสมบัติ   กช็วยซ้ือ 
                ไวกอน,   แลวขายคืนใหภายหลังโดยไมคิดกําไร)  
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        ๓.  เมื่อมีภัยเอาเปนท่ีพ่ึงพํานักได,    (คือเมื่อมิตรประสบอัคคีภัย  
               เปนตน   กย็ินดีชวยเหลือเกื้อกูล  ใหมติรรูสึกเย็นใจ   ในยาม 
               เดือดรอน) 
        ๔.  ไมละทิ้งในยามวิบัติ.  (คือไมเมินเฉยในยามมิตรตกทุกขไดยาก) 
        ๕.  นับถือตลอดถึงวงศของมิตร.     (คือเคารพนับถือ   ใหเกียรติ 
               ไมเหยียดหยามมิตร   คลอดถึงเทือกเถาเหลากอของมิตร) 
                        ๕.  เหฏฐิมทิศ  คือทิศเบื้องตํ่า   บาว,  ลูกจาง 
        เปนหนาท่ีของนาย,   นายจาง.   อันนาย,   นายจางพึงไหวคือบํารุงดวย 
สถาน ๕ 
        ๑.  จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง.      (คือใหงานพอดีกับ 
               กําลังความรูความสามารถและเวลา) 
        ๒.  ใหอาหารและรางวัล.     (คือตอบแทนความเหน็ดเหน่ือยดวย 
              ขาวปลาอาหารหรือทรัพยคาอาหารเปนตน   และใหรางวัลเปน 
              พิเศษตามสมควร) 
         ๓.  รกัษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข.   (คือมีสวัสดิการ   ถึงคราวเจ็บไข 
               ไดปวย   ก็ชวยเหลือรักษา.  มิใชวา  " ดีแตใช  เจ็บไขไมรักษา ") 
        ๔.  แจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน.   (คือหาของดีมีรสแปลก 
              มาแจกคนใชหรือลูกจาง   ใหเขาไดกินบางในบางคราว) 
        ๕.  ปลอยใหสมัย.   (คือปลอยใหเขาพักผอนหยอนใจ    ในสมัย 
               เทศกาลตาง ๆ  หรือในเม่ือเขาสามารถแลว   ลาออกไปประกอบ 
                อาชีพสวนตัว    ก็ปลอยไป)  
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บาวหรือคนใช  และลูกจางไดบํารุงฉะน้ีแลว  ยอมไหวคืออนุเคราะห 
นาย-นายจางดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  ลุกข้ึนทํางานกอนนาย.   (คือ  มีใจกวาง,  รักงาน,   รักนาย- 
              นายจาง,   ขยันลกุข้ึนทํางานกอนนาย-นายจาง.   หรือกอนเวลา 
               ที่กาํหนดไว) 
        ๒.  เลิกการงานทีหลังนาย-นายจาง.         (คือไมเลิกงานกอนนาย 
               -นายจาง   หรือไมเลิกงานกอนเวลาท่ีกําหนดไว,   แตเลิกทีหลัง 
               นาย-นายจาง   หรือเลิกหลังเวลาที่กําหนดไว) 
        ๓.  ถือเอาแตของที่นาย-นายจางให.     (คือไมมักงายมือไว     หยิบฉวย 
               เอาของท่ีนาย-นายจางยังไมอนุญาตให) 
        ๔.  ทําการงานใหดีข้ึน.    (คือใชปญญาปรับปรุงการทํางานใหเสร็จ 
              เรียบรอยและรวดเร็วข้ึน   ทํางานใหไดมากยิ่งข้ึน   ประหยัดเวลา 
              ไดมากเขา) 
        ๕.  นําคุณของนาย-นายจางไปสรรเสริญในทีน่ั้น ๆ  (คือไปท่ีใด ๆ 
              ก็นาํเอาความดีของนาย-นายจาง   ไปสรรเสริญพูดยกยอง  แต 
              ไมควรนําเอาความไมดีของนาย-นายจาง     ไปนินทาเปนอัน         
              ขาด.) 
                        ๖.  อุปริมทิส   คือทิศเบื้องบน    สมณพราหมณ 
        เปนหนาท่ีของกุลบตุร   อันกุลบตุรพึงไหวคือบํารุงดวยสถาน  ๕ 
        ๑.  กายกรรมคือทําอะไร  ๆ   ประกอบดวยเมตตา 
        ๒. วจีกรรม  คือพูดอะไร ๆ           "                " 
        ๓.  มโนกรรม   คือคิดอะไร          "                "  
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        ๔.  ไมปดประตู    (คือไมหามมิใหเขาบานเรือน,       แตอนุญาต 
              กลาวคือยินดีตนอรับ   อาราธนาใหเขาบานได) 
        ๕.  ใหอามิสทาน   (คือถวายปจจัย  ๔  ที่จําเปนในชีวิต) 
สมณพราหมณไดรับบํารุงฉะน้ีแลว   ยอมไหวคืออนุเคราะหกุลบุตรดวย 
สถาน  ๖ 
        ๑.  หามไมใหกระทําความชั่ว   (คือสอนใหรูจักความชั่ว   ใหเห็น 
              โทษของความชั่ว   แลวหามมิใหทําความช่ัว) 
        ๒.  ใหต้ังอยูในความดี.    (คือสอนใหรูจักความดี     ใหเห็นผลดี 
              ของความดี    แลวแนะนําใหต้ังตนอยูในความดี) 
        ๓.  อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันงาม.    (คือมีความหวังดี   มีเมตตาจิต 
               แนะนําในการประกอบอาชีพที่ไมมีโทษทางกฎหมาย   และทาง 
                ศาสนา) 
        ๔.  ใหฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง.     (คือนําเรื่องที่เปนประโยชน  เรื่อง 
               ใหม ๆ  มาเลาใหฟง   ปลุกใจใหต่ืนทันตอเหตุการณ) 
        ๕.  ทําสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง.    (คือสอนใหละเอียดลออ  ให 
               เขาใจแจมแจงตามความจริงของส่ิงน้ัน ๆ  ไมสอนใหคลุมเครือ) 
        ๖.  บอกทางสวรรคให.     (คือสอนใหปฏิบัติถึงพรอมดวยศรัทธา 
               ศีล  จาคะ  ปญญา   อันเปนทางไปสุคติโลกสวรรค) 
            เมื่อกลุบุตรมาไหวทิศ  ๖  ดวยการปฏิบัติตามหลักธรรม    อันเปน 
หนาที่ประจําตัวอยางนี้    ยอมชื่อวาไดปดทิศ ๖  สกัดกั้นอันตรายมิใหเกิด 
มีมาแตทิศทั้ง ๖ นั้น.  
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                            อธิบายชื่อหมวดธรรม   
        บุคคล  ๖  จําพวก  มมีารดาบิดาเปนตน      ไดชื่อวา  ทิศ ๖  เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงนําเขาไปเปรียบดวยทิศใหญทั้ง ๖   ในทางโลก 
โดยเปนทิศอันกุลบุตร   (คือลูกที่ดี)   พึงไหว.     เมื่อไดไหวแลวก็ชื่อวา 
เปนทิศที่ไดปดไว    จึงเปนที่เกษมปลอดภัย   ไมมีภัย 
        แตถาวาเมื่อยังมิไดไหวทิศใหญทั้ง ๖  ในทางธรรม  ถึงแมวาไดไหวทศ 
ทั้ง  ๖  ในทางโลก  เหมือนสิงคาลกมาณพ  ลุกข้ึนแตเชา  มีผมเผา  ผาผอน 
เปยกชุมดวยนํ้า   ประนมมือไหวทิศใหญทั้ง ๖  ตามคําของบิดาเมื่อใกลจะตาย 
ไดสั่งไว   กช็ื่อวายังมิไดไหวทิศใหญทั้ง ๖  เลย   เพราะวายังมิไดปดกั้น 
อันตรายท่ีจะพึงเกิดมีมาแตทิศเหลาน้ัน.   ทิศเหลาน้ัน  ยังไมเปนที่เกษม 
ปลอดภัย   ยงัมีภัย.   สวนบุคคลท้ัง ๖  เหลาน้ี   ที่เปรียบดวยทิศใหญเมื่อ 
กุลบุตรไดไหวใหถูกวิธี    (ดังท่ีอธิบายมาแลว)   แลว   ยอมเปนทิศที่ถูก 
ปดกั้นอันตราย   เปนทิศทีเกษมสวัสดี   ไมมีภัย  ฉะน้ัน   จึงไดชื่อวา  ทิศ  ๖ 
ในอริยวินัย    คือในทางธรรม    อันเปนขอแนะนํา    ของพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ. 
                                 คําถามสอบความเขาใจ  
        ๑.  ทิศใหญในทางโลกก็ดี    ทิศใหญในทางธรรมก็ด ี  มีเทาไร  ? 
               คืออะไร  ? 
        ๒. ทิศใหญในทางธรรม  หมายถงึอะไร  ?   เพราะเหตุใด   จงอธิบาย 
              ใหเขารูป  ? 
         ๓.  ผูจะไหวทิศตองทํากิจอะไรในเบ้ืองตน  ?   และการไหวทิศนั้น 
               ไหวอยางไร  ?  
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           ๔.  ผูตองการมีชัยชนะโลกท้ังสองจะตองปฏิบัติอยางไร  ?   ชนะแลว  
                 จะไดประโยชนอยางไร  ? 
           ๕.  หนาที่อันบุตรพึงบํารุงมารดาบิดามีกี่อยาง  ?   อยางไหนทํา 
                 เมื่อทานยังมีชีวิตอยู   อยางไหนทําเมื่อทานลวงลับไปแลว  ? 
           ๖.  พระไดทรงสอนใหผูใหญไหวผูนอยไวบางหรือไม  ?   ถาสอนไว 
                  สอนใหไหวอยางไร  ?   ขอยกตัวอยาง  ๕  ขอ ? 
           ๗.  ถามีบุตร   จะฝากใหเลาเรียนในสํานักอาจารยเชนไร  ?  และ 
                 จะตองสอนบุตรใหปฏิบัติอยางไรในอาจารย  ?   จึงจะเปนการดี. 
           ๘.  การยกยองภรรยากับการไมดูหม่ินภรรยา  ตางกันอยางไร  ? 
            ๙.  ภรรยาจัดการงานดี   กับภรรยาขยันในการงานตางกันอยางไร  ? 
          ๑๐. คําวา   " เมื่อมีภัย "    กับคําวา   " ยามวิบัติ "     ตางกันหรือ 
                 เหมือนกันอยางไร ? 
          ๑๑.  ผูใดที่ถูกตําหนิวา  " ดีแตใช  เจ็บไขไมรักษา " ? 
          ๑๒. คนเปนใหญเหนือเขา   สมควรประพฤติตอผูนอยอยางไร  ? 
           ๑๓. บรรพชิตจะไหวคฤหัสถอยางไรจึงจะถูกวิธี  ไมมีโทษ  ? 
          ๑๔. ทศิใดที่ปดไวจึงดี  ?   และดีอยางไร  ? 
 
                                ทิศทางธรรมเหลาน้ี             ศกัดา 
                        ใครหมั่นนบบูชา                          ยอมได 
                        ทรัพยสขุส่ิงปรารถนา                 ทุกอยาง 
                        พระจึ่งตรสัสอนให                        หมั่นไหวดีเสมอ. 
                                                                                ศรี ฯ  นคร.  
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                      อบายมุข   คือเหตุเครื่องฉิบหาย  ๖  
        ๑.  ด่ืมนํ้าเมา         ๒.  เท่ียวกลางคืน            ๓.  เท่ียวดูการเลน 
๔.  เลนการพนัน     ๕.  คบคนชั่วเปนมิตร   ๖.  เกียจครานทําการงาน. 
                                                                                ที.  ปาฏิ.    ๑๑/๑๙๖-๒๐๕ 
                                       อธิบายศัพท  
           ๑.  ด่ืมน้ําเมา  คือการด่ืมสุรา - เมรัย  และการเสพยาเสพติดใหโทษ 
ตาง  ๆ  มโีทษไมนอยกวา  ๖  อยาง. 
                        เฮโรอิน    ฝน     กญัชา    กะแชเหลา 
                        ใครเสพเขา   เต็มที่     ยอมมีหวัง 
                        หน่ึง   เสียทรัพย   ฉิบหาย    ขายเรือนรัง 
                        สอง   อาจพัง    เหตุทะเลาะ   เพราะมึนเมา. 
                        สาม   เกิดโรค   แรงราย     หลายสถาน 
                        สี ่  ถูกประจาน   หนามอย    เที่ยวหงอยเหงา 
                        หา   เปลื้องผา  ไมอาย    หญิงชายเมา 
                        หก    โงเขลา   หมดทา   ปญญาทราม.  (ดูหนา ๒๘๐) 
         ๒.  เท่ียวกลางคืน   คือการเที่ยวไปในตรอก  ในชอง   ในซอยตาง ๆ 
เวลากลางคืน   ดวยความคึกคะนองเย่ียงชายหนุม   ผูประมาทมัวเมา  มีโทษ 
ไมนอยกวา  ๖ อยาง. 
                        ยามคํ่าคืน     เที่ยวไป    ในตรอกซอง 
                        มีแตตอง    เสียหาย    หลายสถาน  
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                        หน่ึง   ไมรักษาตัว   กลั้วภัยพาล  
                        สอง   ใจซาน   ไมสมัคร    รักษลูกเมีย. 
                        สาม  ไมม ี  ใจของ   ครองทรัพยสิน 
                        สี ่  ถูกติฉัน  สงสัย   เปนภัยเสีย 
                        หา   มักถกู   ใสความ   โทษลามเลีย 
                        หก   ออนเพลีย   ลําบาก   ทุกขมากนัก. 
         ๓.  เท่ียวดูการเลน  คือการเที่ยวดูมหรสพ   การเลนรื่นเรงิประเภท 
ตาง ๆ  ซึ่งเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดลุมหลงมัวเมาเพลิดเพลิน.   ดูแลวก ็
ติดใจ   อยากไปดูอีก  มีมหรสพที่ไหนก็ไปท่ีนั่น     เมื่อเปนเชนนี้ก็มีแตเสีย 
เชนเสียเวลาทํางาน   เสียเวลาพักผอนหลับนอน   เสียคาพาหนะ    เสียคา 
ผานประตู    เสียคาของกินจุบจิบ,     ดูคนเดียวไมสนุก   ตองมีเพ่ือนดวย 
ตองจายคาตาง ๆ  ใหเพ่ือนดวย.   เพ่ือนเพศเดียวกันไมสนุก  ตองมีเพ่ือน 
ตางเพศ   ก็ตองเสียทรัพยพิเศษตอไปอีก.   แมเสียทรัพยมากก็ไมเสียดาย 
เพราะผีการเลนเขาสิงอยูในจิตเสียแลวจึงอดไมได   มีการเลนทีไ่หนพอจะ 
ไปดูไดก็ไป   จึงตองมีโทษเสียหายหลายแหง   ตามจํานวนที่เที่ยวไปดูไมนอย 
กวา  ๖  แหง. 
                                ไปเที่ยวดู   การเลน   เปนเหตุชั่ว 
                                จิตเมามัว   หลงใหล   ไปทุกหน 
                        หน่ึง   ฟอนรํา   ระบํารื่น    ชื่นกมล 
                         สอง   มีคน   ขับรอง    ตองไปฟง. 
                        สาม    ดีดสี   ตีเปา   ดูเขาทา 
                        สี ่   เสภา    เสนาะจิต   ไมผิดหวัง  
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                        หา  เพลงมี  ที่ไหน   ชอบใจจัง  
                        หก   กระทั่ง   เถิดเทิง   รื่นเริงรมย. 
           ๔.  เลนการพนัน   คือการเลนพนันขันตอ   มิไดมีเสียทรัพย   เชน 
เลนไพ   เลนโป   เลนมา  เลนมวย   เลนหวง   เลนเบอรเปนตน   มีโทษ 
ไมนอยกวา  ๖  อยาง. 
                                การเลนพนัน     มีฤทธิ์    ใครติดแลว 
                                ยอมไมแคลว   วอดวาย    เสียหายใหญ 
                        หน่ึง   เมื่อชนะ   เพ่ือนปอง   จองเวรภัย 
                        สอง   เมื่อแพ   เสียใจ     ไปอีกนาน. 
                        สาม   เสียทรัพย    ยับสิ้น    ดินไมเหลือ 
                        สี ่ คนไมเชื่อ     ถอยคํา   ทีพร่ําขาน 
                        หา   ถูกตําหนิ   ติฉิน    หม่ินประจาน 
                        หก   แตงงาน   ไดยาก    มากคนชัง.  (ดูหนา  ๒๘๑) 
        ๕.  คบคนชั่วเปนมิตร     คือรวมพรรครวมพวกกับคนพาลเกเร 
ยอมถูกคนชัว่ชักจูงไปในทางชั่ว   มีโทษตามบุคคลที่คบไมนอยกวา  ๖  อยาง. 
                                คบคนชั่ว   เปนมิตร   ผิดถนัด 
                                สารพัด    ฉิบหาย   หลายวิถ ี
                        หน่ึง   นําเปน    นักพนัน   บั่นชีวี 
                        สอง    นําใหริ    คบชู    ผิดคูครอง. 
                        สาม   นําเปน  ข้ีเมา     เผาทรัพยสิน 
                        สี ่   นําปลิน้   ปลอกพรอม    ปลอมสิ่งของ  
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                        หา   นําลวง   ซึ่งหนา   ทาขูมอง  
                        หก   ใหลาํพอง   หัวไม    ไสระกํา.   (ดูหนา   ๒๘๑) 
           ๖.  เกยีจครานทําการงาน    คือไมขยันทําการงานตามเวลาและ 
หนาที่.   ปลอยงานใหลวงเลยเวลาค่ังคางอากูล    ทําไมใหเหมาะเจาะ   ไมทํา 
หรือทําเยาะแหยะยอหยอน   ชอบนอนตามสบายในกลางวัน   ไมขยันทํา 
ในกลางคืน    พระอาทิตยไมโผลทอแสงแยงตาก็หาลุกข้ึนไม    เขาปลุก 
ใหลุกข้ึนทํางานแตเชาก็กลาวอางวา    หนาวนัก     กระดูกจะแตกอยูแลว 
พวกแกไปกอนเถอะ   ฉันจะไปทีหลัง     แลวก็นัง่ผิงไฟ   ไมยอมทํางาน 
นี้เปนตัวอยางของคนเกียจครานชอบอางเลศแลวไมทํางาน. 
           เมื่อบุคคลมัวประมาท   มักอางเลศแบบนักเลงอยูอยางน้ี   ทรัพยที่ยงั 
ไมเกิด   ยอมไมเกิดข้ึน,   ที่เกิดมีอยูแลว   ยอมจะเส่ือมส้ินไป,   ก็ไมอาจต้ังตัวได 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา 
                อติสีต     อติอณฺุห               อติสายมิท    อห ุ
                อติิ    วิสฏกมฺมนเต           อตฺถา   อจฺเจนฺติ   มาณเว. 
           ประโยชนคือทรัพย   ยอมลวงเลยบุคคลผูมักอางเลศวา   หนาวนัก 
รอนนัก   เปนตนแลว   ละทิ้งการงาน. 
           จึงเปนอันวา   ผูเกียจครานทําการงานมีโทษ   คือยากจน   เพราะ 
มัวอางเลศไมนอยกวา   ๖  อยาง. 
                                คนเกียจคราน   ครวญคราง    มักอางเหตุ 
                                เอาเปนเลศ   งดงาน     พาลไถล 
                        หน่ึง   หนาวนัก   กระดูกจัก   แตกหักไป 
                        สอง    ไมไหว   รอนเกิน    เดินก็เพลีย.  
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                        สาม   ยังเชา    มืดเกิน    เดินไมเห็น  
                        สี ่  ย่ําเย็น   มากแลว   แกวตาเสีย 
                        หา   หิวนัก   จักตาย   กายออนเพลีย 
                        หก   ละเหี่ย    แทบวาย   กระหายนัก. 
                               อธิบายชื่อหมวดธรรม   
           โทษท้ัง  ๖  ประการ  มีดื่มน้ําเมาเปนตนเหลาน้ี   ชื่อวา   อบายมขุ 
เพราะเปนเหตุแหงความเส่ือมโภคทรัพย   ชื่อเสียง  กระทั่งรางกายและชีวิต. 
           ผูหวังความเจริญดวยโภคทรัพย  และความสุขสวัสดีในชีวิต   พึงเวน 
เหตุเครื่องฉิบหาย  ๖  ประการน้ีเสีย. 
                                 คําถามสอบความเขาใจ  
           ๑.  เที่ยวกลางคืนอยางไรไมมีโทษ  ?   อยางไรมีโทษ  ?   โทษนั้น 
                 มอีะไรบาง  ? 
           ๒.  เที่ยวดูการเลนอยางไรจึงมีโทษ  ?    และโทษเพราะเหตุนี้คือ 
                 อะไร  ? 
           ๓.  คนเกียจครานมีพฤติการณอยางไร  ?   ดีหรือไมดีอยางไร  ? 
           ๔.  อบายมุข ๖  นี ้  รวมกับอบายมุข ๔ ขางตนเปนอบายมุข  ๑๐ 
                 ถกูหรือไม  ?   เพราะเหตุใด  ? 
           ๕.  ผูประกอบดวยอบายมุข   กับผูเวนจากอบายมุข   ไดรับผลตาง 
                  กนัอยางไร  ?   ตัวทานเองกําลังต้ังอยูฝายไหน  ? 
                                                                        จบบริบูรณ 
                                                                ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๒๗ 


