ภูมิธรรมชาวพุทธ
(หมวดธรรมเลือกสรรจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม)

คํานํา
ปจจุบันนี้ คนที่เรียกตัววาเปนชาวพุทธโดยมาก เหมือนเปนคนไมมี
หลัก ราวกะถือลัทธิวา ชาวพุทธเปนคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัว
อยางไรก็ได
แทจริงนั้น การที่จะเปนอะไรหรือเรียกชื่อวาอยางไร ก็ตองมีหลักเกณฑ
สําหรับเปนเครื่องกําหนด หรือเปนมาตรฐาน ดังในหมูพุทธบริษัทเอง พระ
ภิกษุสงฆก็มีพระธรรมวินัยเปนมาตรฐาน เริ่มแตมีศีลเปนเครื่องกํากับความ
เปนอยูภายนอก
สวนในฝายคฤหัสถ อุบาสกอุบาสิกาก็มีคุณสมบัติและขอปฏิบัติที่เปน
เครื่องกําหนดเชนเดียวกัน แตคงจะเปนเพราะความเปลี่ยนแปลงในสังคม ทํา
ใหวิถีชีวิตของชาวพุทธผันแปรไป หางเหินจากหลักพระศาสนา จนเหมือนวา
ไมรูจักตัวเอง
โดยปรารภสภาพเสื่อมโทรมเชนนั้น จึงไดรวบรวมขอธรรมที่เปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปขึ้นมา เรียกวา “คูมือดําเนิน
ชีวิต” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อปจจุบันวา ธรรมนูญชีวิต
อยางไรก็ตาม หลักธรรมในธรรมนูญชีวิตนั้น ยังมากหลากหลาย ตอมา
จึงไดยกเฉพาะสวนที่เปนแบบแผนของชีวิต คือ “คิหิวินัย” ออกมาย้ําเนน โดย
เริ่มฝากแกนวกภิกษุในคราวลาสิกขา เพื่อใหชวยกันนําไปปฏิบัติเปนหลัก และ
เผยแพรแนะนําผูอื่น ตั้งแตครอบครัวเปนตนไป ในการที่จะสรางสรรคสังคม
ชาวพุทธไทย ใหเจริญงอกงามมีสันติสุขสืบไป
จากนั้นก็ไดเรียบเรียงหลัก “คิหิวินัย” นี้ พิมพรวมไวเปนสวนตนของ
ธรรมนูญชีวิต ตั้งชื่อวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

(ข)

วิสัยธรรม

คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ หรือ วินัยชาวบาน นี้ เปนชุดคําสอนเดิม
ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไวใน สิงคาลกสูตร และพระอรรถกถาจารยไดสรุป
ไวทายคําอธิบายวา “พระสูตรนี้ ชื่อวาคิหิวินัย” บงชัดถึงความสําคัญของพระ
สูตรนี้ พรอมกับเปนหลักฐานบงชี้วา ชาวพุทธฝายคฤหัสถก็มีขอปฏิบัติที่เปน
แบบแผนแหงชีวิตและสังคมของตน
เวลานี้ สังคมยิ่งเสื่อมถอย กาวลึกลงไปในปลักหลมแหงอบายมากยิ่ง
ขึ้น ถาจะใหสังคมมีอนาคตที่ควรหวัง ก็ถึงเวลาที่จะตองลุกขึ้นมาเรงรื้อฟน
หลัก “คิหิวินัย” ขึ้นมา ใหเปนแบบแผนแหงชีวิตและสังคมชาวพุทธ ถาคน
ไทยตั้งตนอยูในคิหิวินัย
ก็มั่นใจไดวาสังคมไทยจะไมเพียงฟนตัวขึ้นจาก
วิกฤตเทานั้น แตจะกาวหนาไปในวิวัฒนไดอยางแนนอน
หวังวา “มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ" กลาวคือคิหวิ นิ ยั ทีไ่ ดตงั้ ชือ่ ใหมวา
"วินยั ชาวพุทธ" นี้ จะสัมฤทธิว์ ตั ถุประสงคทสี่ มั พันธกบั ธรรมนูญชีวติ
กลาวคือ หวังจะใหพุทธศาสนิกชนใช "วินัยชาวพุทธ" เปนเกณฑมาตร
ฐานสําหรับกํากับและตรวจสอบการดําเนินชีวิตของตน แลวกาวสูคุณสมบัติ
และขอปฏิบัติใน "ธรรมนูญชีวิต" เพื่อดําเนินชีวติ ใหดงี าม ประสบความสําเร็จ
และเปนประโยชนยงิ่ ขึน้ ไป ใหชีวิตและสังคมบรรลุจุดหมาย ที่เปยมพรอมทั้ง
ดวยอามิสไพบูลย และธรรมไพบูลย อยางยั่งยืนนาน
สําหรับผูที่กาวมาแลวดวยดีใน "ธรรมนูญชีวิต" ก็จะชื่นชมเห็น
ตระหนักในคุณคาของ "ภูมิธรรมชาวพุทธ" ที่ประชุมเปนระบบพรอมอยูตอ
หนา และใฝปรารถนาที่จะรูเขาใจปฏิบัติบําเพ็ญใหเจนจบ เพื่อบูรณาการเขาใน
ชีวิต ใหเปนวิสัยธรรมของตนสืบไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พิเศษ: ผูศรัทธาควรทราบ

ชุดที่ ๑
หลักใหญที่ตองรูไวแตตน
ก. หลักนําศรัทธา
[1.1] (พระ)รัตนตรัย และ ไตรสรณะ
• (พระ)รัตนตรัย (รัตนะ 3, แกวอันประเสริฐ หรือสิ่งล้ําคา 3 ประการ,

หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน 3 อยาง — Ratanattaya:
the Triple Gem; Three Jewels)
1. พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเอง และสอนผูอื่นใหรูตาม — Buddha:
the Buddha; the Enlightened One)
2. พระธรรม (คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงอันพึงรูและ
หลักความถูกตองดีงามอันพึงประพฤติปฏิบัติ — Dhamma: the
Dhamma; Dharma; the Doctrine)
3. พระสงฆ (หมูสาวกผูสืบคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ดวยการเลาเรียน
ปฏิบัติ รูตาม และแนะนําสั่งสอนผูอื่น — Saïgha: the Sangha; the
Order)
บางทีเรียกกันวา พระไตรรัตน แตในบาลีทมี่ า เรียกวา สรณะ 3

•

สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ (ทีพ่ งึ่ , ทีร่ ะลึก — Saraõa, Tisaraõa:
the Threefold Refuge; Three Refuges; Threefold Guide) หมายถึง
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม และ พระสงฆ

[1.2]

๒
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การนอมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้น เขาใจความหมายอยาง
ถูกตอง และยึดถือเปนหลักแหงความประพฤติปฏิบัติหรือเปนเครื่องนํา
ทางในการดําเนินชีวิต โดยยั้งใจจากอกุศล และนําจิตเขาสูกุศล เรียกวา
สรณคมน ไตรสรณคมน หรือ ไตรสรณาคมน.
พจนานุกรมฯ = [100, 116]
Kh.1.

ขุ.ขุ.25/1/1.

[1.2] พุทธคุณยอ: พุทธคุณ 2 และ พุทธคุณ 3
• พุทธคุณ 2 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes of
the Buddha)
1. อัตตหิตสมบัติ (ความถึงพรอมแหงประโยชนตน, ทรงบําเพ็ญ
ประโยชนสวนพระองคเอง เสร็จสิ้นสมบูรณแลว — Attahita-sampatti:
to have achieved one’s own good; accomplishment of one’s
own welfare)
พระคุณขอนีม้ งุ เอาพระปญญา เปนหลัก เพราะเปนเครือ่ งใหสาํ เร็จพุทธภาวะ
คือ ความเปนพระพุทธเจา และความเปนอัตตนาถะ คือ พึ่งตนเองได
2. ปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น, ทรงบําเพ็ญพุทธ
จริยาเพื่อประโยชนแกผูอื่น — Parahita-pañipatti: practice for the
good or welfare of others)
พระคุณขอนีม้ งุ เอาพระกรุณา เปนหลัก เพราะเปนเครือ่ งใหสาํ เร็จพุทธกิจ
คือ หนาทีข่ องพระพุทธเจา และความเปนโลกนาถ คือ เปนทีพ่ งึ่ ของชาวโลกได
พุทธคุณ 9 ทีจ่ ะกลาวตอไป [1.3] ยอลงแลวเปน 2 อยางดังแสดงมานี้
คือ ขอ 1, 2, 3, 5 เปนสวนอัตตหิตสมบัติ ขอ 6, 7 เปนสวน ปรหิตปฏิบัติ ขอ 4, 8, 9 เปนทั้งอัตตหิตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ
พจนานุกรมฯ = [304]

DAò.I.8 (ฉบับไทยยังไมพิมพ)

วิสุทฺธิ.ฏีกา1/258/381; 246/338 (ฉบับโรมันยังไมพิมพ)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

•

๓

[1.3]

พุทธคุณ 3 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes of
the Buddha)
1. ปญญาคุณ (พระคุณคือพระปญญา — Pa¤¤à: wisdom)
2. วิสทุ ธิคณ
ุ (พระคุณคือความบริสทุ ธิ์ — Visuddhi: purity)
3. กรุณาคุณ (พระคุณคือพระมหากรุณา — Karuõà: compassion)
พุทธบริษทั ในประเทศไทยรูจ กั พุทธคุณยอชุด 3 ขอนีก้ นั มาก
แตพุทธคุณทีก่ ลาวถึงทัว่ ไปในคัมภีรต า งๆ มี 2 คือ พระปญญา และ
พระกรุณา ไดแกชดุ 2 ขอ ขางตน ทัง้ นีโ้ ดยถือวา พระวิสทุ ธิ เปนพระคุณ
เนือ่ งในพระปญญาอยูแลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู คัมภีรทั้ง
หลายจึงไมแยกไวเปนขอหนึ่งตางหาก
พจนานุกรมฯ = [305]
(ฉบับโรมันยังไมพิมพ)

นัย วิสุทฺธิ.ฏีกา1/1.

[1.3] พุทธคุณ 9 (คุณของพระพุทธเจา — Buddhaguõa: virtues
or attributes of the Buddha)
อิติป โส ภควา (แมเพราะอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น — Thus
indeed is he, the Blessed One,)
1. อรหํ (เปนพระอรหันต คือ เปนผูบ ริสทุ ธิ์ ไกลจากกิเลส ทําลายกําแหง
สังสารจักรไดแลว เปนผูค วรแนะนําสัง่ สอนผูอ นื่ ควรไดรบั ความเคารพบูชา
เปนตน — Araha§: holy; worthy; accomplished)
2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ (เปนผูตรัสรูชอบเอง — Sammàsambuddho:
fully self-enlightened)
3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือความรู และ
จรณะ คือ ความประพฤติ — Vijjàcaraõa-sampanno: perfect in
knowledge and conduct)
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4. สุคโต (เปนผูเสด็จไปดีแลว คือ ทรงดําเนินพระพุทธจริยาใหเปนไป
โดยสําเร็จผลดวยดี พระองคเองก็ไดตรัสรูสําเร็จเปนพระพุทธเจา ทรง
บําเพ็ญพุทธกิจก็สาํ เร็จประโยชนยงิ่ ใหญแกชนทัง้ หลายในทีท่ เี่ สด็จไป และได
ประดิษฐานพระศาสนาไว แมปรินพิ พานแลวก็เปนประโยชนแกมหาชนสืบมา
— Sugato: well-gone; well-farer; sublime)
5. โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก คือ ทรงรูแจงสภาวะอันเปนคติธรรมดาแหง
โลกคือสังขารทั้งหลาย ทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแหงสัตวโลกทั้งปวง
ผูเปนไปตามอํานาจแหงคติธรรมดาโดยถองแท เปนเหตุใหทรงดําเนินพระ
องคเปนอิสระ พนจากอํานาจครอบงําแหงคติธรรมดานั้น และทรงเปนที่
พึ่งแหงสัตวทั้งหลายผูยังจมอยูในกระแสโลกได — Lokavidå: knower
of the worlds)
6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ไมมีใครยิ่ง
กวา คือ ทรงเปนผูฝ ก คนไดดเี ยีย่ ม ไมมผี ใู ดเทียมเทา — Anuttaro purisadammasàrathi: the incomparable leader of men to be tamed)
7. สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ (เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย —
Satthà deva-manussàna§: the teacher of gods and men)
8. พุทฺโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือ
และขอปฏิบัติทั้งหลายที่ถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอื่นใหพนจากความ
หลงงมงายดวย อนึ่ง เพราะไมติด ไมหลง ไมหวงกังวลในสิ่งใดๆ มีการ
คํานึงประโยชนสวนตนเปนตน จึงมีพระทัยเบิกบาน บําเพ็ญพุทธกิจไดถูก
ตองบริบูรณ โดยถือธรรมเปนประมาณ การที่ทรงพระคุณสมบูรณเชนนี้
และทรงบําเพ็ญพุทธกิจไดเรียบรอยบริบูรณเชนนี้ ยอมอาศัยเหตุคือความ
เปนผูตื่น และยอมใหเกิดผลคือทําใหทรงเบิกบานดวย — Buddho:
awakened)
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9. ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ จะทรงทําการใด ก็ลุลวงปลอดภัยทุก
ประการ หรือ เปนผูจ าํ แนกแจกธรรม — Bhagavà: blessed; analyst)
พุทธคุณ 9 นี้ เรียกอีกอยางวา นวารหาทิคุณ (คุณของพระพุทธเจา 9
ประการ มี อรหํ เปนตน) บางทีเลือนมาเปน นวรหคุณ หรือ นวารหคุณ แปล
วาคุณของพระพุทธเจาผูเ ปนพระอรหันต 9 ประการ
พจนานุกรมฯ = [303]
M.I.37; A.III.285.

ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/317.

[1.4] ธรรมคุณ 6 (คุณของพระธรรม — Dhammaguõa: virtues
or attributes of the Dhamma)
1. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดีแลว คือ ตรัสไวเปนความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในทีส่ ดุ พรอมทัง้ อรรถพรอมทัง้ พยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิต
อันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง — Svàkkhàto: Well proclaimed
is the Dhamma by the Blessed One)
2. สนฺทิฏิโก (อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง คือ ผูใดปฏิบัติ ผู
ใดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็นประจักษดวยตนเอง ไมตองเชื่อตามคําของผูอื่น ผู
ใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอื่นจะบอกก็เห็นไมได— Sandiññhiko: to be
seen for oneself)
3. อกาลิโก (ไมประกอบดวยกาล คือ ไมขนึ้ กับกาลเวลา พรอมเมือ่ ใด
บรรลุไดทนั ที บรรลุเมือ่ ใด เห็นผลไดทนั ที อีกอยางวา เปนจริงอยูอ ยางไร ก็เปน
อยางนัน้ ไมจาํ กัดดวยกาล — Akàliko: not delayed; timeless)
4. เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกใหมาดู คือ เชิญชวนใหมาชม และพิสูจน
หรื อ ท า ทายต อ การตรวจสอบ เพราะเป น ของจริ ง และดี จ ริ ง —
Ehipassiko: inviting to come and see; inviting inspection)
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5. โอปนยิโก (ควรนอมเขามา คือ ควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมใจ
เขาไปใหถึง ดวยการปฏิบัติใหเกิดมีขึ้นในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น
หมายความวา เชิญชวนใหทดลองปฏิบตั ดิ ู อีกอยางหนึง่ วาเปนสิง่ ทีน่ าํ ผูป ฏิบตั ิ
ใหเขาไปถึงทีห่ มายคือนิพพาน — Opanayiko: worthy of inducing
in and by one’s own mind; worthy of realizing; to be tried by
practice; leading onward)
6. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน คือ เปน
วิสยั ของวิญูชนจะพึงรูไ ด เปนของจําเพาะตน ตองทําจึงเสวยไดเฉพาะตัว
ทําใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูไดประจักษที่ในใจของตนนี่เอง —
Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi: directly experienceable by
the wise)
คุณขอที่ 1 มีความหมายกวางรวมทัง้ ปริยตั ธิ รรม คือ คําสัง่ สอนดวย
สวนขอที่ 2 ถึง 6 มุงใหเปนคุณของโลกุตตรธรรม จะเห็นไดในที่อื่นๆ วา
ขอที่ 2 ถึง 6 ทานแสดงไวเปน คุณบทของนิพพาน ก็มี
พจนานุกรมฯ = [306]
M.I.37; A.III.285.

ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

[1.5] สังฆคุณ 9 (คุณของพระสงฆ — Saïghaguõa: virtues
of the Sangha; virtues or attributes of the community of noble
disciples)
1. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาค เปนผูป ฏิบตั ดิ ี — Supañipanno: Of good conduct is the
community of noble disciples of the Blessed One)
2. อุชปุ ฏิปนฺโน (เปนผูป ฏิบตั ติ รง — Ujupañipanno: of upright conduct)
3. ายปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติถูกทาง — ¥àyapañipanno: of
right conduct)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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4. สามีจิปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติสมควร — Sàmãcipañipanno: of
dutiful conduct; of proper conduct)
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา (ไดแก คูบุรุษ 4
รายตัวบุคคล 8 — namely, the four pairs of men, the eight
types of individuals.)
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนี้ —
This community of the disciples of the Blessed One is)
5. อาหุเนยฺโย (เปนผูค วรแกของคํานับ คือควรรับของทีเ่ ขานํามาถวาย
— âhuneyyo: worthy of gifts)
6. ปาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกการตอนรับ — Pàhuneyyo: worthy of
hospitality)
7. ทกฺขิเณยฺโย (เปนผูควรแกทักษิณา, ควรแกของทําบุญ —
Dakkhiõeyyo: worthy of offerings)
8. อฺชลิกรณีโย (เปนผูค วรแกการทําอัญชลี, ควรแกการกราบไหว —
A¤jalikaraõãyo: worthy of reverential salutation)
9. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก,
เปนแหลงปลูกฝงและเผยแพรความดีที่ยอดเยีย่ มของโลก
—
Anuttara§ pu¤¤akkhetta§ lokassa: the incomparable field of
merit or virtue for the world)
พจนานุกรมฯ = [307]
M.I.37; A.III.286.

ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

บาลีแสดง [1.3] พระพุทธคุณ [1.4] พระธรรมคุณ และ [1.5] พระ
สังฆคุณ นี้ พุทธบริษัทไดนํามาใชเปนบทสวดประจํา ในการสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย เพื่อเปนพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ
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สวนในเวลาทีม่ ไิ ดสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยโดยตรง แมแตเมือ่ จะเริม่
กลาวบทสวดอืน่ ๆ จะแสดงธรรม หรือทํากิจกรรมปลีกยอย พุทธิกชนก็นยิ มถวายความ
เคารพแดพระพุทธเจา ดวยการกลาวบทนมัสการสัน้ ๆ ซึง่ บางคัมภีรเ รียกวา บท มหานมัสการ (มหานมกฺการปาฐ; ในเมืองไทยบัดนี้ เรียกกันวา “บุพภาคนมัสการ”) ดังนี้
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ (วา ๓ จบ)
(บทนี้มีแหลงเดิมในพระไตรปฎก เชนที่ทาวสักกะกลาว – ที.ม.10/271/323)

แปลวา: ขาฯ ขอนอบนอม แดพระผูม พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนนั้
ถาจะใหกลาวพรอมกันเปนกลุมเปนหมู ในเมืองไทยมีคํานัดหมาย ที่ได
เรียบเรียงไวเปนแบบ ซึ่งหัวหนาจะกลาวนํา ดังนี้
หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ กโรมเส ฯ

นอกจากนั้น ในเมืองไทยยังมีคํานมัสการพระรัตนตรัยอยางสั้น ที่ได
เรียบเรียงไวเปนแบบแผน สําหรับสวดในตอนเริ่มพิธี ดังนี้
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา, พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ
(พระผูม พี ระภาคเจา ทรงเปนพระอรหันต ตรัสรูเ องโดยชอบ, ขาฯ ขออภิวาท
พระผูมีพระภาคพุทธเจา)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, ธมฺมํ นมสฺสามิ
(พระธรรมอันพระผูม พี ระภาคเจาทรงแสดงไวดแี ลว, ขาฯ ขอนมัสการพระธรรม)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สงฺฆํ นมามิ
(พระสงฆสาวกของพระผูม พี ระภาคเจา เปนผูป ฏิบตั ดิ แี ลว, ขาฯ ขอนบนอมพระสงฆ)

สวน สรณคมน/สรณาคมน คือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ มีคาํ
กลาวเปนแบบซึง่ ใชตามบาลีเดิมในพระไตรปฎกสืบมา (ขุ.ขุ.25/1/1) ดังนี้
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ (ขาพเจา ถึงพระพุทธเจา เปนสรณะ)
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ (ขาพเจา ถึงพระธรรม เปนสรณะ)
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ (ขาพเจา ถึงพระสงฆ เปนสรณะ)
 (แมครัง้ ที่ ๒) ตติยมฺป…
 (แมครัง้ ที่ ๓) กลาวซ้าํ อยางนี้ จนครบ ๓
[ทุตยิ มฺป…

รอบ]
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(สรณคมนนี้ ตามปกติใชในการสมาทานศีล โดยพระภิกษุกลาวนํา ตอจากตั้ง
นโมฯ ๓ จบ จึงกลาวบทสรณคมน เสร็จแลวบอกสิกขาบท ดู [2.9] ศีล 5)

ข. หลักนําปฏิบัติ
[1.6] ไตรสิกขา หรือ พุทธโอวาท 3
ในระบบ สัทธรรม 3 - ปาพจน 2 - ไตรปฎก
• สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา (ขอที่จะตองศึกษา, ขอปฏิบัติที่เปนหลัก
สําหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรมพัฒนา กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่ง
ขึ้ น ไปจนบรรลุ จุ ด หมายสู ง สุ ด คื อ พระนิ พ พาน — Sikkhà: the
Threefold Learning; the Threefold Training)
1. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทาง
ความประพฤติอยางสูง ใหใชอนิ ทรีย กาย วาจา และอาชีพ ในทางทีด่ งี าม
เกื้อกูล — Adhisãla-sikkhà: training in higher morality)
2. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพื่อ
ใหเกิดคุณธรรมและภาวะจิตดีงามเชนสมาธิอยางสูง — Adhicittasikkhà: training in higher mentality)
3. อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรม
ปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง — Adhipa¤¤à-sikkhà: training
in higher wisdom)
เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา (morality, concentration and
wisdom)
เมื่อศึกษา คือฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขานี้ ชีวิตก็จะกาวไป
ในทางสายกลาง คือ มรรคมีองค 8 ดู [3.1] และ [3.11]

[1.6]
พจนานุกรมฯ = [124]
D.III.220; A.I.229.

•
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ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/521/294.

พุทธโอวาท 3 (โอวาทของพระพุทธเจา

3, ประมวลคําสอนของ
พระพุทธเจาที่เปนหลักใหญ 3 ขอ — Buddha-ovàda: the Three
Admonitions or Exhortations of the Buddha)
1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ (ไมทาํ ความชัว่ ทัง้ ปวง — not to do any evil)
2. กุสลสฺสปู สมฺปทา (ทําแตความดี—to do good; to cultivate good)
3. สจิตฺตปริโยทปนํ (ทําใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ์ — to purify the
mind)
หลัก 3 ขอนี้ รวมอยูในโอวาทปาฏิโมกข ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญ
เดือน 3 ที่บัดนี้เรียกวา วันมาฆบูชา
สามขอนี้ ก็คอื ไตรสิกขาทีต่ รัสเชิงอธิบาย คือ ขอ 1 เปนศีล ขอ 2 เปน
สมาธิ ขอ 3 เปนปญญา (เชน วิสุทฺธิ.1/5)
พจนานุกรมฯ = [97]
D.II.49; Dh.183.

ที.ม.10/54/57; ขุ.ธ.25/24/39.

หลักไตรสิกขา นี้ เปนภาคปฏิบตั ิ อันเปนสวนหนึง่ ของระบบครบวงจร ที่
เรียกวา สัทธรรม 3 ซึ่งแสดงภาพรวมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

•

สัทธรรม 3

(ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือ
แกนศาสนา — Saddhamma: good law; true doctrine; doctrine
of the good; essential doctrine)
1. ปริยัตติสัทธรรม (สัทธรรมคือคําสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน ไดแก
พุทธพจน — Pariyatti-~: the true doctrine of study; textual aspect of
the true doctrine; study of the Text or Scriptures)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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2. ปฏิปตติสัทธรรม (สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะตองปฏิบัติ ไดแก
อัฏฐังคิกมรรค หรือ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Pañipatti-~: the
true doctrine of practice; practical aspect of the true doctrine)
3. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการ
ปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล และ นิพพาน — Pañivedha-~: the true
doctrine of penetration; realizable or attainable aspect of the true
doctrine) อธิคมสัทธรรม ก็เรียก
หลักสัทธรรม 3 นี้ นิยมนํามาใชในระดับสามัญ เรียกกันสั้นๆ วา
1. ปริยัติ (เลาเรียน, เรียนรูใหเขาใจชัดเจนช่ําชอง – learning; study)
2. ปฏิบัติ (ลงมือทํา, นําไปใชการ - practice)
3. ปฏิเวธ (ลุลวงผล, บรรลุจุดหมาย – realization; attainment)
ทัง้ นี้ ไมพงึ ลืมความหมายเดิมในพระไตรปฎก วา “ปริยตั ”ิ ไดแกพทุ ธพจน
หรือธรรมวินยั ทีจ่ ะพึงเลาเรียน ซึง่ เปนฐานแหง ปฏิบตั ิ คือ มรรค/ไตรสิกขา
อยางไรก็ตาม คําวา “ปริยตั ”ิ นัน้ ในพระไตรปฎกไมไดใชบอ ย สวนคําทีใ่ ช
ทัว่ ไป คือ สิกขา (ศึกษา) ซึง่ มีความหมายกวางกวา คลุมตัง้ แตเลาเรียนปริยตั ิ
จนถึงตัวสิกขา/ศึกษาแท คือการปฏิบัติ/เจริญ ในศีล-จิต/สมาธิ-ปญญา
ดังนัน้ เมือ่ พูดวา สิกขา-ปฏิเวธ จึงเทากับพูดวา ปริยตั -ิ ปฏิบตั -ิ ปฏิเวธ
พจนานุกรมฯ = [121]
VinA.225; AA.V.33.

วินย.อ.1/264; ม.อ.3/147,523; องฺ.อ.3/391.

สัทธรรม 3 ทั้งหมด อันรวมทั้งไตรสิกขาดวยนี้ ตัง้ อยูบ นฐานแหงคํา
สัง่ สอนของพระพุทธเจา คือพระธรรมวินยั ทีเ่ รียกวา ปาพจน 2
• ปาพจน 2 (วจนะอันเปนประธาน, พุทธพจนหลัก, คําสอนหลักใหญ
— Pàvacana: fundamental text; fundamental teaching)
1. ธรรม (คําสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู และแนะนําหลักความดีที่
ควรประพฤติ — Dhamma: the Doctrine)

[1.6]
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2. วินัย (ขอบัญญัติที่เปนหลักกํากับความประพฤติปฏิบัติและกิจการให
เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการเจริญธรรม — Vinaya: the Discipline)
พจนานุกรมฯ = [35]
DII.154.

ที.ม. 10/141/178.

พระธรรมวินัย สืบมาถึงบัดนี้ ในรูปที่จัดเปนคัมภีร เรียกวา (พระ)
ไตรปฎก
•

(พระ)ไตรปฎก (ปฎก 3, ประมวลคัมภีรท รี่ วบรวมพระธรรมวินยั 3 หมวด
หรือ 3 ชุด — Tipiñaka: the Three Baskets; the Pali Canon)
1. วินัยปฎก (หมวดพระวินัย, ประมวลสิกขาบท สําหรับภิกษุสงฆและ
ภิกษุณีสงฆ — Vinaya-piñaka: the Basket of Discipline)
2. สุตตันตปฎก (หมวดพระสูตร, ประมวลพระธรรมเทศนา คําบรรยาย
ธรรมภาษิต และเรื่องเลาตางๆ อันยักเยื้องตามบุคคลและโอกาส —
Sutta-piñaka: the Basket of Discourses)
3. อภิธรรมปฎก (หมวดอภิธรรม, ประมวลหลักธรรมและคําอธิบายใน
รูปหลักวิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยเหตุการณและบุคคล — Abhidhammapiñaka: the Basket of Sublime, Higher or Extra Doctrine)
พระไตรปฎก (เรียกสามัญวา พระวินัย-พระสูตร-พระอภิธรรม) ฉบับ
พิมพอักษรไทย มี 45 เลม
1. พระวินยั [8 เลม] แบงเปน 3 หมวด (วิภงั ค-ขันธกะ-ปริวาร) หรือ 5 คัมภีร
(อาทิกัมมิกะ-ปาจิตตีย-มหาวัคค-จุลลวัคค-ปริวาร; ยอวา อา-ปา-ม-จุ-ป)
2. พระสูตร [25 เลม] แบงเปน 5 นิกาย (ทีฆนิกาย-มัชฌิมนิกาย-สังยุตต
นิกาย-อังคุตตรนิกาย-ขุททกนิกาย; ยอวา ที-ม-สํ-องฺ-ขุ)
3. พระอภิธรรม [12 เลม] แบงเปน 7 คัมภีร ([ธรรม]สังคณี-วิภังค-ธาตุ
กถา-ปุคคลปญญัตติ-กถาวัตถุ-ยมก-ปฏฐาน; ยอวา สํ-วิ-ธา-ปุ-ก-ย-ป)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

[1.7]

ปฎก 3 นี้ สงเคราะหเขาใน ปาพจน 2 คือ พระสุตตันตปฎกและ
พระอภิธรรมปฎก จัดเปน ธรรม พระวินัยปฎกจัดเปน วินัย
พจนานุกรมฯ = [75]
Vin.V.86.

จบ ภูมธิ รรมฯ [1.6]
วินย.8/826/224.

[1.7] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4 (หลักการเพียรพยายาม ใหไดผล
ในการละทุกขลสุ ขุ , การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองตอความทุกขและความสุข ซึง่ เปนไป
ตามหลักพระพุทธศาสนา ทีแ่ สดงวา ความเพียรพยายามทีถ่ กู ตอง จะมีผลจน
สามารถเสวยสุขที่ไรทุกขได — Sukhapañisa§vedanàya
saphalappadhàna: fruitful exertion to enjoy happiness)
1. ไมเอาทุกขทบั ถมตนทีม่ ไิ ดถกู ทุกขทว มทับ (Being not overwhelmed
by suffering, one does not overwhelm oneself with suffering.)
2. ไมสละความสุขที่ชอบธรรม (One does not give up righteous
happiness.)
3. ไมสยบหมกมุน (แม)ในสุขทีช่ อบธรรมนัน้ (One is not infatuated
even with that righteous happiness.)
4. เพียรพยายามทําเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป (One strives in the
right way to eradicate the cause of suffering.)
ขอ 4 พูดนัยหนึง่ วา “เพียรปฏิบตั เิ พือ่ เขาถึงความสุขทีป่ ระณีตจนสูงสุด”
พจนานุกรมฯ =[174]
M.II.223

จบ ภูมิธรรมฯ [1.7]
ม.อุ.14/12/13

[1.8]
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ค. หลักวัดจุดหมาย
[1.8] เวปุลละ หรือ ไพบูลย 2 (ความไพบูลย, ความมัง่ คัง่ พรัง่ พรอม,
ความเจริญแพรหลาย, ความรุง เรืองสมบูรณ — Vepulla: abundance;
wealth; affluence; prosperity)
1. อามิสเวปุลละ (อามิสไพบูลย, ความไพบูลยแหงอามิส, ความมั่งคั่ง
พรั่งพรอมทางวัตถุ — âmisa-vepulla: abundance of material
things; material abundance; wealth; affluence)
2. ธัมมเวปุลละ (ธรรมไพบูลย, ความไพบูลยแหงธรรม, ความมั่งคั่ง
พรั่งพรอมทางภูมิธรรมภูมิปญญา — Dhamma-vepulla: abundance
of virtues; doctrinal or spiritual abundance; cultural and
spiritual wealth)
พจนานุกรมฯ = [44]
A.I.93.

องฺ.ทุก.20/407/117.

[1.9] อัตถะ หรือ อรรถ 31 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย, จุดหมาย —

Attha: benefit; advantage; welfare; aim; goal)
1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในโลกนี้, ประโยชน
ขั้นตน, ประโยชนที่เปนเรื่องตาเห็น เชน ทรัพย ยศ เกียรติ ตระกูลวงศ
สุขภาพ — Diññha-dhammikattha: benefits obtainable here and
now; the good to be won in this life; temporal welfare)
2. สั ม ปรายิ กั ต ถะ (ประโยชน เ บื้ อ งหน า , ประโยชนในภพหนา,
ประโยชนขั้นสูงขึ้นไป, ประโยชนล้ําลึกทางจิตใจเลยไกลกวาตาเห็น เชน
เรื่องบุญกุศล ชีวิตที่ชอบธรรม ปติในธรรมและกรรมดีงามเปนประโยชน
นิรามิส สุข — Samparàyikattha: the good to be won in the
hereafter; spiritual welfare)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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3. ปรมัตถะ (ประโยชนสูงสุด, ประโยชนยอดยิ่งแหงการมีจิตเปนอิสระ
ดวยปญญา, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน — Paramattha: the
highest good; final goal, i.e. Nibbàna)
อัตถะ 3 หมวดนี้ ในพระสูตรทั่วไปมักแสดงเฉพาะขอ 1 และ 2 โดย
ใหขอ 2 มีความหมายคลุมขอ 3 ดวย (เชน ขุ.อิติ.25/201/242; อธิบายใน อิติ.อ.92)
บางแหงก็กลาวถึงเฉพาะปรมัตถะไวตางหาก (เชน ขุ.สุ. 25/296/338; 313/366; ขุ.
อป.33/165/343)
พจนานุกรมฯ = [132]
Nd1169, 178, 357; Nd226.

ขุ.ม.29/292/205; 320/217; 727/432; ขุ.จู.30/673/333.

[1.10] อัตถะ หรือ อรรถ 32 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย — Attha:
benefit; advantage; gain; welfare)
1. อัตตัตถะ (ประโยชนตน — Attattha: gain for oneself; one’s
own welfare)
2. ปรัตถะ (ประโยชนผูอื่น — Parattha: gain for others; others’
welfare)
3. อุภยัตถะ (ประโยชนทงั้ สองฝาย — Ubhayattha: gain both for
oneself and for others; welfare both of oneself and of all others)
พจนานุกรมฯ = [133]
S.II.29; S.V.121-5; A.I.9;
A.III.64; Nd1168; Nd226.

สํ.นิ.16/67/35; สํ.ม.19/603/167;
องฺ.ทุก.20/46/10; องฺ.ปฺจก.22/51/72

[1.11]
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[1.11] ภาวนา 4 และ ภาวิต 4
• ภาวนา 4 (การเจริญ, การทําใหเปนใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพัฒนา
— Bhàvanà: growth; cultivation; training; development)
1. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย, การพัฒนา
ความสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทางกายภาพ — Kàya-bhàvanà: physical
development)
2. สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล, การ
พัฒนาความสัมพันธทางสังคม — Sãla-bhàvanà: moral development;
social development)
3. จิตตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ — Cittabhàvanà: cultivation of the heart; emotional development)
4. ปญญาภาวนา (การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา
ใหเจริญงอกงามจนเกิดความรูแจงตามเปนจริง — Pa¤¤à-bhàvanà:
cultivation of wisdom; intellectual development; wisdom
development; insight development)

•

ภาวิต 4 (ผูท ไี่ ดฝก อบรม เจริญ หรือพัฒนาแลว โดยภาวนาทัง้ 4 —

Bhàvita: grown; developed)
1. ภาวิตกาย (ผูไดเจริญกาย, ผูม กี ายทีพ่ ฒ
ั นาแลว, ผูไดฝก อบรมกาย คือ
ไดพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยรูจักอยูดีมีสุข
อยางเกือ้ กูลกันกับธรรมชาติ และปฏิบตั ติ อ สิง่ ทัง้ หลายอยางมีสติ มิใหเกิด
โทษ แตใหเกือ้ กูล เปนคุณ มิใหเกิดบาปอกุศลครอบงําตน แตใหกุศลธรรม
เจริญงอกงาม โดยเฉพาะให 1) การรับรูทางอินทรียทั้ง 5 เชน ดู ฟง และ
2) การใชสอยเสพบริโภคทุกอยาง เปนไปดวยปญญาและเพือ่ ปญญา ใหพอดี
ทีจ่ ะไดคณ
ุ คาทีเ่ ปนประโยชนแทจริง ไมลมุ หลงมัวเมา ไมประมาทขาดสติ —
Bhàvita-kàya: physically developed)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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2. ภาวิตศีล (ผูไดเจริญศีล, ผูม ศี ลี ทีพ่ ฒ
ั นาแลว, ผูไดพัฒนาความ
ประพฤติ, ผูไดฝกอบรมศีล คือมีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธทาง
สังคม โดยตัง้ อยูใ นระเบียบวินยั อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี ไมใชกายวาจา
และอาชีพในทางทีเ่ บียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายแกใครๆ แต
ใชเปนเครือ่ งพัฒนาชีวติ ของตน และชวยเหลือเกือ้ กูลกัน สรางสรรคสงั คม
— Bhàvita-sãla: morally developed)
3. ภาวิตจิต (ผูไ ดเจริญจิต, ผูม จี ติ ใจทีพ่ ฒ
ั นาแลว, ผูไ ดฝก อบรมจิตใจ ให
เขมแข็ง สงบ มั่นคง สดชื่น เบิกบาน โปรงโลง ผองใส เปนสุข เจริญงอก
งามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีน้ําใจเมตตากรุณา ศรัทธา กตัญู
กตเวทิตา เอื้อเฟอเผื่อแผ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสติ มีสมาธิ เปนตน
— Bhàvita-citta: emotionally developed)
4. ภาวิตปญญา (ผูไดเจริญปญญา, ผูม ปี ญ
 ญาทีพ่ ฒ
ั นาแลว, ผูไดฝกอบ
รมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิต
ตามสภาวะ แกไขปญหาและดับทุกขที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา สามารถปลด
เปลื้องตนใหบริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลส มีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทกุ ข —
Bhàvita-pa¤¤à: intellectually developed; developed in insight and
wisdom)
พระบาลี คือพระไตรปฎก แสดงธรรมหมวดนี้ในรูปที่เปนคุณสมบัติ
ของบุคคล จึงเปน ภาวิต 4 ซึ่งบงชี้อยูในตัวถึงองคธรรมคือ ภาวนา 4
ดังระบุในอรรถกถา (เชน เถร.อ.1/10; ขุททก.อ.64 = Thag.A.I.8; Kh.A.76)
บุ ค คลจะเป น พระอรหั น ต ต อ เมื่ อ ได ฝ ก อบรมพั ฒ นาตนครบ
ภาวนา 4 คือเปน ภาวิต 4
พจนานุกรมฯ = [37]
A.I.249; A.III.106; Nd2 (สวนนีย้ งั ไมพมิ พ).

จบ ภูมธิ รรมฯ [1.11]
องฺ.จตุกกฺ .21/540/321; องฺ.ปฺจก.22/79/121; ขุ.จู.30/148/70.

ชุดที่ ๒
หลักปฏิบัติทั่วไป
[2.1] ธรรมมีอุปการะมาก 2 (ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการอยู

การทําทุก อยา ง — Bahukàra-dhamma: virtues of great
assistance)
1. สติ (ความระลึกได, มีใจสํานึกหรือกําหนดนึกถึงอยูตอสิ่งที่ทําหรือ
เกี่ยวของ, สํานึกอยู ไมเผลอ ไมใจลอย — Sati: mindfulness)
2. สัมปชัญญะ (ความรูต วั , รูท วั่ พรอม, รูต ระหนักชัดตอสิง่ ทีร่ ะลึกไดหรือ
นึกถึงอยู — Sampaja¤¤a: awareness; clear comprehension)
ธรรมหมวดนี้ ชวยใหดาํ เนินชีวิตทํากิจไดดี ไมเผลอ เจอทางผิดก็ไมถลํา
พลาด พบโอกาสก็ไมละเลย ตืน่ ตัว รอบคอบ ทันการณ เปนอยูโ ดยไมประมาท

พจนานุกรมฯ = [25]
D.III.273; A.I.95.

ที.ปา.11/378/290; องฺ.ทุก.20/424/119.

[2.2] ธรรมคุมครองโลก 2 (ธรรมที่ชวยใหโลกอยูในความดีงาม
มี ค วามเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ไม เ ดื อ ดร อ นและไม สั บ สนวุ น วาย —
Lokapàla-dhamma: virtues that protect the world)
1. หิริ (ความละอายบาป, ละอายใจตอการทําความชั่ว — Hiri: moral
shame; conscience)
2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวตอ ความชั่ว — Ottappa:
moral dread)
ธรรมหมวดนี้ ชวยรักษาตัวไมใหตกไปในความเสื่อมเสีย และชวยใหรับ
ผิดชอบในการรักษาสังคม; ธรรมเปนโลกบาล หรือ โลกบาลธรรม ก็เรียก
พจนานุกรมฯ = [23]
A.I.51; It.36.

องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

[2.4]

[2.3] บุคคลหาไดยาก 2 (Dullabha-puggala: rare persons)

1. บุพการี (ผูทําอุปการะกอน, ผูท าํ ประโยชนแกคนอืน่ โดยไมตอ งรอการ
กระตุน ชักจูงหรือคิดถึงผลตอบแทน — Pubbakàrã: one who is first to
do a favour; ready benefactor)
2. กตัญูกตเวที (ผูรูอุป การะที่เ ขาทําแลวและตอบแทน, ผูรูจัก
คุณคา แหงการทําความดีของผูอื่น และแสดงออกเพื่อ เชิด ชูค วามดีนั้น
— Kata¤¤åkatavedã: one who is grateful and repays the done
favour; grateful person)
สังคมจะดีงามเจริญมั่นคง ก็เพราะยังมีคนที่ตั้งตนอยูในคุณสมบัติ 2 ขอนี้

พจนานุกรมฯ = [29]
A.I.87.

องฺ.ทุก.20/364/108.

[2.4] บุญกิริยาวัตถุ 3 ขยายเปน บุญกิรยิ าวัตถุ 10
• บุญกิริยาวัตถุ 3 (ที่ตั้งแหงการทําบุญ, เรื่องที่จัดเปนการทํา
ความดี, หลักการทําความดี, ทางทําความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu:
bases of meritorious action; grounds for accomplishing merit)
1. ทานมัย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทําบุญดวยการใหปน ทรัพยสนิ สิง่ ของ ตลอดจน
ศิลปวิทยา —
Dànamaya-pu¤¤akiriyà-vatthu: meritorious
action consisting in generosity; merit acquired by giving)
2. สีลมัย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทําบุญดวยการรักษาศีล คือ ประพฤติดี มีวนิ ยั
เวนกรรมชัว่ ทางกายวาจา ประกอบสัมมาชีพ — Sãlamaya ~: meritorious
action consisting in observing the precepts or moral behaviour)
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรม
จิตใจเจริญปญญา — Bhàvanàmaya ~: meritorious action consisting
in mental development)
พจนานุกรมฯ = [88]
D.III.218; A.IV.239; It.51.

ที.ปา.11/228/230; องฺ.อฏก.23/126/245; ขุ.อิต.ิ 25/238/270.

[2.4]
•

๒๐
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บุญกิริยาวัตถุ 10

(ที่ตั้งแหงการทําบุญ, ทางทําความดี —
Pu¤¤akiriyà-vatthu: bases of meritorious action)
1. ทานมัย (เหมือน บุญกิรยิ าวัตถุ 3 ขอ 1)
2. สีลมัย (เหมือน บุญกิรยิ าวัตถุ 3 ขอ 2)
3. ภาวนามัย (เหมือน บุญกิรยิ าวัตถุ 3 ขอ 3)
4. อปจายนมัย (ทําบุญดวยการประพฤติออ นนอม — Apacàyanamaya: by humility or reverence)
5. เวยยาวัจจมัย (ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช — Veyyàvaccamaya: by rendering services)
6. ปตติทานมัย (ทําบุญดวยการเฉลีย่ สวนแหงความดีใหแกผอู นื่ —
Pattidànamaya: by sharing or giving out merit)
7. ปตตานุโมทนามัย (ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอ นื่ — Pattà
numodanàmaya: by rejoicing in others’ merit)
8. ธัมมัสสวนมัย (ทําบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู — Dhammassavanamaya: by listening to the Doctrine or right teaching)
9. ธัมมเทสนามัย (ทําบุญดวยการสัง่ สอนธรรมใหความรู — Dhammadesanàmaya: by teaching the Doctrine or showing truth)
10. ทิฏุชุกัมม (ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง — Diññhujukamma: by straightening one’s views or forming correct views)
ขอ 4 และขอ 5 จัดเขาในสีลมัย; 6 และ 7 ในทานมัย; 8 และ 9 ใน
ภาวนามัย; ขอ 10 ไดทั้งทาน ศีล และภาวนา
พจนานุกรมฯ = [89]
D.A.III.999; Comp.146.

ที.อ.3/246; สังคหะ 29.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

[2.6]

[2.5] ทาน1 (การให, การเผื่อแผแบงปน, การบริจาค — Dàna: gift;
giving; charity; liberality)
1. อามิสทาน (การใหวัตถุ, การใหเงินทองของกินของใช — âmisadàna: material gift)
2. ธรรมทาน (การใหธรรม, การใหความรูและแนะนําสั่งสอน รวมทั้ง
ใหศิลปวิทยา— Dhammadàna: gift of Truth; spiritual gift)
ใน 2 อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ อามิสทานชวยค้ําจุนชีวิต ทําใหเขามี
ที่พึ่งอาศัย แตธรรมทานชวยใหเขารูจักพึ่งตนเองไดตอไป เมื่อใหอามิส
ทาน พึงใหธรรมทานดวย.
พจนานุกรมฯ = [11]
A.I.90.

องฺ.ทุก.20/386/114.

[2.6] ทาน 22 (การให, การเผื่อแผแบงปน, การบริจาค — Dàna: gift;
giving; almsgiving; offering; charity; liberality; generosity;
benevolence; donation; benefaction)
1. ปาฏิบุคลิกทาน (การใหจําเพาะบุคคล, ทานที่ใหเจาะจงตัวบุคคล
หรือใหเฉพาะแกบุคคลผูใดผูหนึ่ง — Pàñipuggalika-dàna: offering
to a particular person; a gift designated to a particular person)
2. สังฆทาน (การใหแกสงฆ, ทานที่ถวายแกสงฆเปนสวนรวม หรือให
แกบุคคล เชนพระภิกษุหรือภิกษุณีอยางเปนกลางๆ ในฐานะเปนตัวแทน
ของสงฆ โดยอุทศิ ตอสงฆ ไมเจาะจงรูปใดรูปหนึง่ — Saïgha dàna:
offering to the Sangha; a gift dedicated to the Order or to the
community of monks or nuns as a whole)

[2.7]

๒๒
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ในบาลีเดิมเรียกปาฏิบุคลิกทานวา ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา (ของถวายหรือ
ิ า (ของถวายหรือ
ของใหทจี่ าํ เพาะบุคคล) และเรียกสังฆทาน วา สงฺฆคตา ทกฺขณ
ของใหที่ถึงในสงฆ)

ในทาน 2 อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสังฆทานวาเปนเลิศ มีผล
มากทีส่ ดุ ดังพุทธพจนวา “เราไมกลาววา ปาฏิบคุ ลิกทานมีผลมากกวาของที่ใหแก
สงฆ ไมวาโดยปริยายใดๆ” และไดตรัสชวนใหใหสังฆทาน
พจนานุกรมฯ = [12]
M.III.254–6; A.III.392.

ม.อุ.14/710–3/459–461; อางใน มงฺคล.2/16; องฺ.ฉกฺก.22/330/439

[2.7] ละ อกุศลมูล 3 เจริญ กุศลมูล 3
ก. อกุศลมูล 3 (รากเหงาของอกุศล,

ตนตอของความชั่ว —
Akusala-måla: unwholesome roots; roots of bad actions)
1. โลภะ (ความอยากได คิดแตจะไดจะเอา — Lobha: greed)
2. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
3. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)

ข. กุศลมูล 3 (รากเหงาของกุศล, ตนตอของความดี — Kusala-

måla: wholesome roots; roots of good actions)
1. อโลภะ (ความไมโลภ, ธรรมทีเ่ ปนปฏิปก ษกบั โลภะ, ความคิดเผือ่ แผ, จาคะ —
Alobha: non-greed; generosity)
2. อโทสะ (ความไมคดิ ประทุษราย, ธรรมทีเ่ ปนปฏิปก ษกบั โทสะ, เมตตา —
Adosa: non-hatred; love)
3. อโมหะ (ความไมหลง, ธรรมทีเ่ ปนปฏิปก ษกบั ความหลง, ปญญา —
Amoha: non-delusion; wisdom)
พจนานุกรมฯ = [67; 68]
D.III.275; It.45.

ที.ปา.11/393-4/291-2; ขุ.อิติ.25/228/264.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓

[2.8]

[2.8] เวน ทุจริต 3 ประพฤติ สุจริต 3
ก. ทุจริต 3 (ความประพฤติชั่ว, ประพฤติไมดี — Duccarita: evil
conduct; misconduct)
1. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยกาย — Kàya-duccarita: evil
conduct in act; misconduct by body) มี 3 คือ ปาณาติบาต
อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยวาจา — Vacã-duccarita: evil
conduct in word; misconduct by speech) มี 4 คือ มุสาวาท ปสณ
ุ าวาจา (พูดสอเสียด) ผรุสวาจา (พูดหยาบคาย) และสัมผัปปลาปะ (พูดเพอเจอ)
3. มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยใจ — Mano-duccarita: evil
conduct in thought; misconduct by mind) มี 3 คือ อภิชฌา
(ความละโมบจองจะเอาของเขา) พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ

ข. สุจริต 3 (ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ — Sucarita: good
conduct)
1. กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย — Kàya-sucarita: good
conduct in act) มี 3 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ ปาณาติบาต
อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา — Vacã-sucarita: good
conduct in word) มี 4 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ มุสาวาท ป
สุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ — Mano-sucarita: good
conduct in thought) มี 3 คือ อนภิชฌา (ไมละโมบ) อพยาบาท (ไม
แคนเคืองคิดราย) และสัมมาทิฏฐิ.
พจนานุกรมฯ = [80; 81]
D.III.214-5; Dhs.1305-6.

จบ ภูมิธรรมฯ [2.8]
ที.ปา.11/228/227; อภิ.สํ.34/840/327.
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[2.9] ศีล 5

หรือ เบญจศีล (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา,
การรักษากายวาจาใหเรียบรอย, การรักษาปกติตามระเบียบวินยั , ขอปฏิบัติใน
การเวนจากความชั่ว, การควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน —
Pa¤ca-sãla: the Five Precepts; rules of morality)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการปลงชีวติ , เวนจากการฆาการ
สังหารทํารายกัน — Pàõàtipàtà veramaõã: to abstain from taking
life; ~ from killing)
2. อทินนฺ าทานา เวรมณี (เวนจากการถือเอาของทีเ่ ขามิไดให, เวนจาก
การลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพยสิน — Adinnàdànà ~: to
abstain from taking what is not given; ~ from stealing)
3. กาเมสุมจิ ฉฺ าจารา เวรมณี (เวนจากการประพฤติผดิ ในกาม, เวน
จากการลวงละเมิดสิง่ ทีผ่ อู นื่ รักใครหวงแหน — Kàmesumicchàcàrà ~:
to abstain from sexual misconduct)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง —
Musàvàdà ~: to abstain from false speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เวนจากน้ําเมา คือสุรา
และเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท, เวนจากสิ่งเสพติดใหโทษ
— Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain from intoxicants causing heedlessness)
ศีล 5 ขอนี้ ในบาลีชั้นเดิมสวนมากเรียกวา สิกขาบท 5 (ขอปฏิบัติใน
การฝกตน, ขอฝก, ขอศึกษา — Sikkhàpada: training rules) บาง
ธรรม 5 บาง เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล คือเปนเบื้องตนที่จัด
วาเปนผูมีศีล (virtuous)
สมัยตอมา จึงเกิดมีคําวา เบญจศีล ซึ่งในพระไตรปฎก เพิ่งพบใน
คัมภีรชั้นอปทาน-พุทธวงส (รวมถึง วินย.; ขุ.ปฏิ. บางแหง)
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ศีล 5 นัน้ ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นวาเปน
- นิจศีล (ศีลที่คฤหัสถควรรักษาเปนประจํา — virtues to be observed
uninterruptedly) บาง วาเปน
- มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย/ธรรมที่ทําใหเปนมนุษย — virtues of
man; human virtue; humanity) บาง
พจนานุกรมฯ = [238]
D.III.235; A.III.203,275; Vbh.285.

ที.ปา.11/286/247; องฺ.ปฺจก.22/172/227; 264/307; อภิ.วิ.35/767/388.

การรักษาศีล 5 เปนการเวนจากการเบียดเบียนกัน ทําใหคนอยูรวม
กันดวยดี ปราศจากเวรภัย ไมเดือดรอนวุนวาย สังคมรมเย็น
แตเหนือการฝกไมเบียดเบียนผูอ นื่ โดยรักษาศีล 5 แลว ควรฝกยิง่ ขึน้
ไปในดานชีวิตสวนตัว ใหอยูดีมสี ขุ ไดโดยไมตอ งพึง่ พาขึน้ ตอวัตถุและการ
เสพบริโภคมากนัก พรอมทั้งหันไปใหเวลาแกการเผื่อแผบําเพ็ญประโยชน
พัฒนาดานจิตใจและปญญามากขึ้น ดวยการรักษาศีล 8 หรืออุโบสถ

[2.10] ศีล 8

หรือ อัฏฐศีล (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอ
ปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหยิ่งขึ้นไป — Aññha-sãla: the Eight
Precepts; training rules)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เหมือน ศีล 5 ขอ 1)
2. อทินฺนาทานา เวรมณี (เหมือน ศีล 5 ขอ 2)
3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี (เวนจากกรรมอันมิใชพรหมจรรย, เวนจาก
การประพฤติผิดพรหมจรรย คือรวมประเวณี — Abrahmacariyà ~:
to abstain from unchastity)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เหมือน ศีล 5 ขอ 4)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เหมือน ศีล 5 ขอ 5)
6. วิกาลโภชนา เวรมณี (เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ
ตั้งแตเที่ยงแลวไป จนถึงรุงอรุณของวันใหม — Vikàlabhojanà ~: to
abstain from untimely eating)

[2.10]
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7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี (เวนจากการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดู
การละเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย การทัดทรงดอกไม ของหอม และ
เครื่องลูบไล ซึ่ง ใชเปนเครื่องประดับตกแตง — Naccagãtavàditavisåkadassana-màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà ~: to abstain from dancing, singing, music and
unseemly shows, from wearing garlands, smartening with
scents, and embellishment with unguents)
8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี (เวนจากที่นอนอันสูงใหญหรูหรา
ฟุมเฟอย — Uccàsayanamahàsayanà ~: to abstain from the
use of high and large luxurious couches)
คําสมาทาน ใหเติม สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ตอทายทุกขอ แปลเพิ่มวา
“ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก ...” หรือ “ขาพเจาขอถือ
ขอปฏิบัติในการฝกตนเพื่องดเวนจาก ...”
ศีล 8 นี้ สมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ เรียกวา อุโบสถ
(Uposatha: the Observances) หรือ อุโบสถศีล (precepts to be
observed on the Observance Day)
พจนานุกรมฯ = [240]
A.IV.248.

องฺ.อฏก.23/131/253.

เมื่อประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาขยายกวางขวางออกไป และมั่น
คงยาวนานขึ้น การประพฤติปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับบุญกิริยา ก็เจริญ
แพรหลายและสืบทอดตอกันมา จนแนนแฟนและลงตัว กลายเปน
ประเพณีและพิธีกรรมในทางบุญกุศลมากมาย
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ในดานศีล ก็ไดเกิดมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการสมาทานศีล เพื่อสนับสนุน
ใหประชาชนมีโอกาสรักษาศีล ๕ ศีล ๘ และอุโบสถศีล อยางสม่ําเสมอ
โดยใหคฤหัสถกลาวคําขอศีลจากพระสงฆ เรียกวา “อาราธนาศีล” ดังมีคํา
อาราธนาที่วางไวเปนแบบ ดังนี้
คําอาราธนาศีล ๕: (คําในวงเล็บ จะไมใชก็ได)
มยํ ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน สห, ปฺจ สีลานิ ยาจาม;
ทุติยมฺป มยํ ภนฺเต, . . .
ตติยมฺป มยํ ภนฺเต, . . .

แปลวา: ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอศีล ๕ พรอมทั้งไตรสรณะ
(เพื่อความมุงหมายที่จะรักษาแยกตางหากกันเปนรายขอ)
แมครั้งที่ ๒ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย . . .
แมครั้งที่ ๓ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย . . .

คําอาราธนาศีล ๘:
(เหมือนกับคําอาราธนาศีล ๕ เปลี่ยนแต ปฺจ เปน อฏ)
มยํ ภนฺเต, ติสรเณน สห, อฏ สีลานิ ยาจาม;
ทุติยมฺป มยํ ภนฺเต, . . .
ตติยมฺป มยํ ภนฺเต, . . .

แปลวา: ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอศีล ๘ พรอมทั้งไตรสรณะ
แมครั้งที่ ๒ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย . . .
แมครั้งที่ ๓ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย . . .

คําอาราธนาอุโบสถศีล
มยํ ภนฺเต, ติสรเณน สห, อฏงฺคสมนฺนาคตํ, อุโปสถํ ยาจาม (วา ๓ จบ)

แปลวา: ขาแตทา นผูเ จริญ ขาพเจาทัง้ หลาย ขออุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘
พรอมทั้งไตรสรณะ
พึงสังเกตวา ผูอาราธนา ขอศีล แตพระเพียงบอกสิกขาบท ใหคฤหัสถ
ตกลงรับขอฝกไปปฏิบัติ เพื่อ ทําตัว ใหมีศีล ดว ยตนเอง

[2.11]
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[2.11] หลีกเวน อบายมุข 6 ดําเนินใน วัฒนมุข 6
ก. อบายมุข 6 (ชองทางของความเสื่อม, ทางแหงความพินาศ, เหตุยอย
ยับแหงโภคทรัพย — Apàyamukha: causes of ruin; ways of
squandering wealth)

1. เสพติดสุรายาเมา (addiction to intoxicants; drug addiction)
2. เอาแตเทีย่ วไมรเู วลา (roaming the streets at unseemly hours)
3. จองหาแตการบันเทิง (frequenting shows)
4. ระเริงเลนติดการพนัน (indulgence in gambling)
5. พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว (association with bad companions)
6. มัวจมอยูในความเกียจคราน (habit of idleness)
พจนานุกรมฯ = [200]
D.III.182–184.

ข. วัฒนมุข 6

ที.ปา.11/178–184/196–198.

(ธรรมที่เปนปากทางแหงความเจริญ, ธรรมที่เปนดุจ
ประตูชัยอันจะเปดออกไปใหกาวหนาสูความเจริญงอกงามของชีวิต —
Vaóóhana-mukha: channels of growth; gateway to progress)
1. อาโรคยะ (ความไมมโี รค, ความมีสขุ ภาพดี — ârogya: good health)
2. ศีล (ความประพฤติดี มีวนิ ยั ไมกอ เวรภัย ไดฝก ในมรรยาทอันงาม —
Sãla: moral conduct and discipline)
3. พุทธานุมตั (ศึกษาแนวทาง มองดูแบบอยาง เขาถึงความคิดของพุทธ
ชนเหลาคนผูเปนบัณฑิต — Buddhànumata: conformity or access
to the ways of great, enlightened beings)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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4. สุตะ (ใฝเลาเรียนหาความรู ฝกตนใหเชี่ยวชาญและทันตอเหตุการณ
— Suta: much learning)
5. ธรรมานุวัติ (ดําเนินชีวิตและกิจการงานโดยทางชอบธรรม
—
Dhammànuvatti: practice in accord with the Dhamma;
following the law of righteousness)
6. อลีนตา (เพียรพยายามไมระยอ, มีกาํ ลังใจแข็งกลา ไมทอ ถอยเฉือ่ ยชา
เพียรกาวหนาเรื่อยไป — Alãnatà: unshrinking perseverance)
สําหรับเด็กๆ พึงจํางายๆ วา
๑. รักษาสุขภาพดี
๓.ไดคนดีเปนแบบอยาง
๕. ทําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม

๒. มีระเบียบวินัย
๔. ตั้งใจเรียนใหรูจริง
๖. มีความขยันหมั่นเพียร

ธรรม 6 ประการชุดนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหง
ประโยชน, ประตูสูจุดหมาย) หรือ อัตถประมุข (ปากทางสูประโยชน, ตน
ทางสูจุดหมาย) และอรรถกถาอธิบายคํา อัตถะ วา หมายถึง “วุฒิ” คือ
ความเจริญ ซึ่งไดแก วัฒนะ ดังนั้นจึงอาจเรียกวา วุฒิมุข หรือที่คนไทย
รูสึกคุนมากกวาวา วัฒนมุข
อนึ่ง ในฝายอกุศล มีหมวดธรรมรูจักกันดีที่เรียกวา อบายมุข 6 ซึ่ง
แปลวา ปากทางแหงความเสื่อม จึงอาจเรียกธรรมหมวดนี้ดวยคําที่เปนคู
ตรงขามวา อายมุข 6 (ปากทางแหงความเจริญ)
พจนานุกรมฯ = [201]
J.I.366

ขุ.ชา.27/84/27
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[2.12] อคติ 4

(ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม
เที่ยงธรรม, ความลําเอียง — Agati: wrong course of
behaviour;
prejudice; bias; injustice)
1. ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ — Chandàgati: prejudice caused
by love or desire; partiality)
2. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง — Dosàgati: prejudice caused by
hatred or enmity)
3. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา — Mohàgati:
prejudice caused by delusion or stupidity)
4. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว, เสียธรรมเพราะความขลาด — Bhayàgati: prejudice caused by fear)
พึงเวน อคติ 4 นี้ แตพึงเจริญ พรหมวิหาร 4 และใช สังคหวัตถุ 4
พจนานุกรมฯ = [196]
D.III.182,228; A.II.18.

ที.ปา.11/176/196; 246/240; องฺ.จตุกฺก.21/17/23.

[2.13] พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจํา
ใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไว
เปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และ
ปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ — Brahmavihàra: holy
abidings; sublime states of mind)
1. เมตตา (ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตใจแผไมตรี
และคิดทําประโยชนแกมนุษยสตั วทวั่ หนา — Mettà: loving- kindness;
friendliness; goodwill)
2. กรุณา (ความสงสาร คิดชวยใหพน ทุกข ใฝใจจะปลดเปลือ้ งบําบัด
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ความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข — Karuõà: compassion)
3. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง เบิกบาน
ชื่นชม ตอสัตวทั้งหลายผูประสบความสุขความสําเร็จ พลอยยินดีดวย
เมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป — Mudità: sympathetic joy;
altruistic joy)
4. อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง ที่จะดํารงอยูในธรรมตามที่ไดพิจารณา
เห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไมเอนเอียงดวยรัก
และชัง พิจารณาเห็นกรรมทีส่ ตั วทงั้ หลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดี
หรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินจิ ฉัยและปฏิบตั ไิ ปตาม
ธรรม รวมทัง้ รูจ กั วางเฉยสงบใจมองดู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง ในเมือ่ ไมมี
กิจทีค่ วรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนไดดแี ลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง
หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน — Upekkhà:
equanimity; neutrality; poise)
ผูดํารงในพรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยเมตตา
กรุณา และยอมรักษาธรรมไวไดดว ยอุเบกขา ดังนัน้ แมจะมีกรุณาที่จะชวย
เหลือปวงสัตว แตก็ตองมีอุเบกขาดวยที่จะมิใหเสียธรรม
พรหมวิหารนี้ บางทีแปลวา ธรรมเครือ่ งอยูข องพรหม, ธรรมเครือ่ งอยู
อยางพรหม, ธรรมประจําใจทีท่ าํ ใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม, หรือ
ธรรมเครือ่ งอยูข องทานผูม คี ณ
ุ ยิง่ ใหญ — (abidings of the Great Ones)
พรหมวิหาร 4 เรียกอีกอยางวา อัปปมัญญา 4 (Appama¤¤à:
unbounded states of mind; illimitables) เพราะแผไปสม่ําเสมอแก
มนุษยสัตวทั่วทั้งหมด ไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต
พรหมวิหารมีในผูใด ยอมทําใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก ผูอื่น
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ดวย สังคหวัตถุ 4 เปนตน.
อนึ่ง เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ไดถูกตอง พึงทราบราย
ละเอียดบางอยาง โดยเฉพาะสมบัติ และวิบตั ิ ของธรรมทัง้ 4 นัน้ ดังนี้
ก. ความหมายโดยวิเคราะหศัพท
1. เมตตา =(มีน้ําใจ)เยื่อใยใฝประโยชนสุขแกคนสัตวทั้งหลาย หรือน้ําใจ
ปรารถนาประโยชนสุขที่เปนไปตอมิตร
2. กรุณา = เกิดความสะเทือนใจเมือ่ คนอืน่ ประสบทุกข, จะไถถอนทําทุกขของผู
อืน่ ใหหมดไป หรือแผใจไปรับรูต อ คนสัตวทงั้ หลายทีป่ ระสบทุกข
3. มุทติ า = โมทนายินดีตอผูประกอบดวยสมบัติหรือผลดีนั้นๆ
4. อุเบกขา =คอยมองดูอยู โดยละความขวนขวาย และเขาถึงความเปนกลาง

ข. ลักษณะ (เครื่องกําหนด)
รส (หนาที่/กิจ)
ปจจุปฏฐาน (ผลปรากฏ) และ ปทัสถาน (เหตุใกล)
1. เมตตา (ในสถานการณที่คนอื่นอยูเปนปกติ)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่
= นอมนําประโยชนเขาไปใหแกเขา
ผลปรากฏ = กําจัดความอาฆาตแคนเคืองใหปราศไป
ปทัสถาน = เห็นภาวะที่นาเจริญใจของคนสัตวทั้งหลาย
2. กรุณา (ในสถานการณที่คนอื่นตกทุกขเดือดรอน)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกขแกคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่
= ไมนงิ่ ดูดาย/ทนนิง่ อยูไ มไดตอ ทุกขของคนสัตวทงั้ หลาย
ผลปรากฏ = ไมเบียดเบียน/อวิหิงสา
ปทัสถาน = เห็นภาวะไรทพี่ งึ่ /สภาพอนาถาของคนสัตวทถี่ กู ทุกขครอบงํา
3. มุทติ า (ในสถานการณทคี่ นอืน่ มีสขุ สําเร็จ หรือทําอะไรกาวไปดวยดี)
ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีดวย

[2.13]

๓๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หนาที่
= ไมริษยา/เปนปฏิปกษตอความริษยา
ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา
ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสําเร็จของคนสัตวทั้งหลาย
4. อุเบกขา (ในสถานการณรกั ษาธรรม ตามความรับผิดชอบตอกรรมทีเ่ ขาทํา)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเปนกลางตอคนสัตวทงั้ หลาย
หนาที่
= มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตวทั้งหลาย
ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคลอยตามดีใจ
ปทัสถาน =มองเห็นภาวะที่ทุกคนเปนเจาของกรรมของตน ไมอาจ
ไดสขุ พนทุกขตามใจชอบของตน

ค. สมบัติ (ความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผล) และ
วิบัติ (ความลมเหลว หรือการปฏิบัติผิดพลาด ไมสําเร็จผล)
ง. ขาศึก คือ อกุศลคูปรับ ที่จะทําลายใหธรรมขอนั้นๆ เสียไป
สมบัติ

เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา

สงบหายไรขดั เคือง
สงบหายไรวิหิงสา
สงบหายไรริษยา
สงบหายไรชอบชัง

วิบัติ

ขาศึกไกล

ขาศึกใกล

ราคะ
โทมนัส/โศกเศรา
โสมนัส๑
เกิดอัญญาณุเบกขา อัญญาณุเบกขา

เกิดเสนหา
เกิดโศกเศรา
เกิดสนุกสนาน

๒

พยาบาท
วิหิงสา
อรติ (ริษยา)
ราคะ-ปฏิฆะ

๑

โสมนัส = ดีใจ เชน ดีใจวาตนจะพลอยไดรับผลประโยชน
อัญญาณุเบกขา = อุเบกขาดวยไมรู (เฉยไมรูเรื่อง เฉยโง เฉยเมย เฉยเมิน)
๓
ราคะ-ปฏิฆะ = ใคร-เคือง; ชอบ-ชัง
๒

จ. ตัวอยางมาตรฐาน ทีค่ มั ภีรท งั้ หลายมักอาง เพือ่ ใหเห็นความหมายชัด
1. เมื่อลูกยังเล็กเปนเด็กเยาววัย
แม-เมตตา คือ รักใครเอาใจใส ถนอมเลี้ยงใหเจริญเติบโต
2. เมื่อลูกเจ็บไขเกิดมีทุกขภัย
แม-กรุณา คือ หวงใยปกปกรักษา หาทางบําบัดแกไข
3. เมื่อลูกเจริญวัยเปนหนุมสาวสวยสงา

๓
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แม-มุทติ า คือ พลอยปลาบปลืม้ ใจ หวังใหลกู งามสดใสอยูน านเทานาน
4. เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหนาที่ของตนขวนขวายอยูดวยดี
แม-อุเบกขา คือ มีใจนิ่งสงบเปนกลาง วางเฉยคอยดู
ทั้งนี้ พึงทราบวา
• ฉันทะ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความอยากทําใหดี หรือความตองการที่
จะทําใหคนสัตวทั้งหลายดีงามสมบูรณปราศจากโทษขอบกพรอง เชน
อยากใหเขาประสบประโยชนสุข พนจากทุกขเปนตน) เปนจุดเริ่ม (อาทิ)
ของพรหมวิหารทั้ง 4
• การขมระงับกิเลส (เชนนิวรณ) ได เปนทามกลาง ของพรหมวิหารทั้ง 4
• สมาธิถึงอัปปนา เปนที่จบ (สัมฤทธิ์จุดหมาย) ของพรหมวิหารทั้ง 4 นั้น
พจนานุกรมฯ = [161]
AIII.226; Dhs.262; Vism.320.

องฺ.ปฺจก 22/192/252; อภิ.สํ. 34/190/75; วิสุทฺธิ.2/124.

[2.14] สังคหวัตถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล
และประสานหมูช นไวใ นสามัค คี, หลัก การสงเคราะห —
Saïgahavatthu: bases of social solidarity; bases of sympathy;
acts of doing favours; principles of service; virtues making for
group integration and leadership)
1. ทาน (การให คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวย
ทรัพยสินสิ่งของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอน — Dàna: giving;
generosity; charity)
2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มใจ หรือวาจา
ซาบซึ้งใจ คือกลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรี
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และความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน ประกอบดวยเหตุผล
เปนหลักฐาน ทําใหมั่นใจ และนาชื่นชมเชื่อถือ — Piyavàcà: kindly
speech; convincing speech)
3. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม — Atthacariyà: useful conduct; rendering services; life of
service; doing good)
4. สมานัตตตา* (ความมีตนเสมอ** คือ ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนทัง้
หลาย ไมเลือกรักผลักชัง ไมดถู กู เหยียดหยาม ไมเอารัดเอาเปรียบ ทําตน
เสมอตนเสมอปลาย และเสมอในสุขทุกข คือรวมสุขรวมทุกข โดยรวมรับ
รูรวมแกไขปญหา ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ
และสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี — Samànattatà: even
and equal treatment; equality consisting in impartiality,
participation and behaving oneself properly in all
circumstances)
พจนานุกรมฯ = [186]
D.III.152,232; A.II.32,248; A.IV.218,363.

*

ที.ปา.11/140/167; 267/244; องฺ.จตุกกฺ .21/32/42;
256/335; องฺ.อฏก.23/114/222; องฺ.นวก.23/209/377.

ในปกรณฝายสันสกฤตของมหายาน เปน สมานารฺถตา (= บาลี สมานตฺถตา) แปลวา
“ความเปนผูมีจุดหมายรวมกัน หรือความคํานึงประโยชนอันรวมกัน” (having
common aims; feeling of common good)
**
คําแปลนี้ถือตามที่แปลกันมาเดิม แตตามคําอธิบายในคัมภีร นาจะแปลวา “ความมีตน
รวม” (participation) โดยเฉพาะมุงเอารวมสุขรวมทุกข
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[2.15] ระงับ นิวรณ 5 พัฒนา ธรรมสมาธิ ขึ้นมาแทน
ก.นิวรณ 5 (ธรรมที่ขวางกั้นการเจริญจิตเจริญปญญา,ธรรมที่ครอบงํา
จิตปดบังปญญา ทําใหไมกาวหนาในคุณความดี ไมใหบรรลุคุณพิเศษทาง
จิต และทําใหมองสิ่งทั้งหลายเคลือบคลุมพรามัวเอนเอียง ไมอาจรูเห็น
ตามเปนจริง, อกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง
— Nãvaraõa: hindrances.)
1. กามฉันทะ (ความพอใจติดใครกาม, ความอยากไดสิ่งเสพบําเรอ
ผัสสะ, โดยขอบเขต หมายถึงโลภะทั้งหมด เวนแตรูปราคะและอรูปราคะ
— Kàmachanda: sensual desire)
2. พยาบาท (ความคิดราย, ความขัดเคืองแคนใจ, โดยขอบเขต หมาย
รวมโทสะทั้งหมด — Byàpàda: illwill)
3. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม, ความทอแทและเฉาซึม, ความหอ
เหี่ยวและตื้อมึน — Thãna-middha: sloth and torpor)
4. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุง ซานและรอนใจ, ความกระวนกระวายกลุม
กังวล — Uddhacca-kukkucca: distraction and remorse; flurry and
worry; restlessness and anxiety)
5. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย, ความเคลือบแคลง — Vicikicchà:
doubt; uncertainty)
เมือ่ จิตปลอดจากนิวรณ 5 แลว ธรรมสมาธิ มีปราโมทย เปนตน ก็จะ
เกิดขึ้นแทนที่ และจิตก็จะเปนสมาธิแนวสนิทถึงขั้นอัปปนา คือไดฌาน
และสามารถเจริญปญญาใหมองเห็นตามเปนจริง
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มีองค 5 (ความมั่นสนิทในธรรม, ภาวะจิตดีงาม ที่
ปลอดนิวรณ แลวมีธรรม 5 อยางเกิดตอทอดกัน นําไปสูจิตตสมาธิ คือ
การที่จิตสงบตั้งมั่น เปนสมาธิ — Dhamma-samàdhi: concentration
of the Dhamma; firmness in the Dhamma)

ข.ธรรมสมาธิ

1. ปราโมทย (ความราเริง เบิกบาน แจมใส — Pàmojja: cheerfulness;
gladness; joy)
2. ปติ (ความอิ่มใจ, ความปลื้มใจ — Pãti: rapture; elation)
3. ปสสัทธิ
(ความสงบเย็นกายใจ, ความผอนคลายรื่นสบาย –
Passaddhi: tranquillity; relaxedness)
4. สุข (ความฉ่ําชื่นรื่นใจ ไรของขัด — Sukha: happiness; ease)
5. สมาธิ (ความสงบอยูต วั มัน่ สนิทของจิตใจ ไมมอี ะไรระคายรบกวน —
Samàdhi: concentration)
ธรรม 5 อยางนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติธรรมกาวหนามาดวยดี ตอ
แตนี้ ผูป ฏิบตั จิ ะเดินหนาสูก ารบรรลุผลของสมถะ หรือของวิปส สนา แลวแต
กรณี ดังนั้น จึงใชเปนเครื่องตรวจสอบผลการปฏิบัติที่เปนขั้นตอนใน
ระหวางไดดี
พึงตั้งความรูสึกที่ดีตอมนุษยสัตวทั้งหลาย โดยมีพรหมวิหาร 4 เปน
พื้นใจแผขยายออกไป ฉันใด พึงเจริญธรรมสมาธิ โดยมีธรรมคือคุณ
สมบัติ ๕ อยางนี้เพิ่มพูนขึ้นภายในใจ ฉันนั้น
พจนานุกรมฯ = [225; 220]
D.I.250; S.IV.350.

จบ ภูมิธรรมฯ [2.15]
ที.สี.9/383/309; สํ.สฬ.18/665-673/429-439.

[2.16]
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[2.16] อุบาสกธรรม 5 และ สัปปุริสธรรม 7
• อุบาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี, สมบัติ หรือองคคุณของ

อุบาสก/อุบาสิกา อยางเยี่ยม — Upàsaka-dhamma: qualities of an
excellent lay disciple)
1. มีศรัทธา (to be endowed with faith)
2. มีศีล ( to have good conduct)
3. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล คือ มุงหวังผลจากการ
กระทําและการงาน มิใชจากโชคลางและสิ่งที่ตื่นกันวาขลังศักดิ์สิทธิ์
(not to be superstitious, believing in deeds, not luck)
4. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขตบุญนอก
หลักพระพุทธศาสนา (not to seek for the gift-worthy outside of
the Buddha’s teaching)
5. กระทําบุพการในพระศาสนานี้ คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบาํ รุงพระ
พุทธศาสนาและกิจกรรมการบุญกุศลตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา ถือ
เปนเรือ่ งสําคัญ (to do his first service in a Buddhist cause)
อุบาสกผูประกอบดวยธรรม 5 อยางนี้ ชื่อวาเปน อุบาสกรัตน
(อุบาสกแกว) หรือ อุบาสกปทุม (อุบาสกดอกบัว)
อุบาสิกาธรรม ก็พึงทราบเชนเดียวกันนี้
พจนานุกรมฯ = [259]
A.III.206.

องฺ.ปฺจก.22/175/230.

อนึง่ บุคคลใดๆ จะเปนคฤหัสถ ก็ตาม บรรพชิต ก็ตาม ทีจ่ ะดีงามเลิศ
ประเสริฐได ตองมี สัปปุรสิ ธรรม 7 อยางนอย 5 ขอ (=1, 2, 4, 5, 6)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

•

๓๙
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สัปปุรสิ ธรรม 7 (ธรรมของสัตบุรษุ , ธรรมทีท่ าํ ใหเปนสัตบุรษุ , ธรรม

ของผูดี, คุณสมบัติของคนที่ดีแท —
Sappurisa-dhamma:
qualities of a good man; virtues of a gentleman)
1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความ
จริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล
และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร
มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการ ปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทํา
ตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ
เปนตน — Dhamma¤¤utà: knowing the law; knowing the
principle; knowing the cause)
2. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รู
ความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบ
เนื่องจากการกระทํา หรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือ
ภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร
กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การทีต่ นกระทําอยูม ี
ความมุง หมายอยางไร เมือ่ ทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน
— Attha¤¤utà: knowing the meaning; knowing the purpose;
knowing the consequence)
3. อัตตัญุตา (ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ
กําลัง ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทา
ไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม ทําการใหเหมาะกับตน และรูที่จะแก
ไขปรับปรุงตอไป — Atta¤¤utà: knowing oneself)

[2.16]
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4. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจัก
ประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจาย
โภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและใน
การเก็บภาษี เปนตน — Matta¤¤utà: moderation; knowing how to
be temperate; sense of proportion)
5. กาลัญุตา (ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะ
เวลาที่ควรหรือจะตองใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงาน หรือปฏิบัติ
การตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะ
เวลา เปนตน — Kàla¤¤utà: knowing the proper time; knowing
how to choose and keep time)
6. ปริสัญุตา (ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รู
กิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํา
กิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน
— Parisa¤¤utà: knowing the assembly; knowing the society)
7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ
ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม
เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวย
ดี วาควรจะคบหรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร
เปนตน — Puggala¤¤utà: knowing the individual; knowing the
different individuals)
ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอนี้ ชื่อวา เปนผูมีสังฆคุณครบ 9
แมพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบดวยธรรมเหลา
นี้ (ทานแสดงไวเฉพาะขอหลัก 5 ขอ คือ 1, 2, 4, 5, 6 องฺ.ปฺจก. 22/131/166; A.III.148) จึงทรง
ยังธรรมจักร และอาณาจักร ใหเปนไปดวยดี.
พจนานุกรมฯ = [287]
D.III.252,283; A.IV.113.

จบ ภูมธิ รรมฯ [2.16]
ที.ปา.11/331/264; 439/312; องฺ.สตฺตก.23/65/114.

ชุดที่ ๓
หลักที่ตองศึกษายิ่งขึ้นไป
ก. ภูมิธรรมพื้นฐาน
[3.1] อริยสัจจ 4; กิจในอริยสัจจ 4;
และ ธรรม จัดตามกิจในอริยสัจจ 4
• อริยสัจจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความ

จริงที่ทําใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะ — Ariyasacca: The Four Noble
Truths)
1. ทุกข (ความทุกข, สภาพที่ทนไดยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บก
พรอง ขาดแกนสารและความยัง่ ยืน ไมอาจใหความสมอยากไดจริง, ดัง
ปรากฏใน ชาติ ชรา มรณะ การประสบสิง่ อันไมเปนทีร่ กั การพลัดพรากจาก
สิง่ ทีร่ กั ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข —
Dukkha: suffering; unsatisfactoriness; inadequacy)
2. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข, การกอตัวขึ้นของทุกข เนื่องจาก
ตัณหา 3 คือ กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม, อยากไดอยากเสพ)
ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ, อยากเปนอยากคงอยูตลอดไป) และ
วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ, อยากไมเปน อยากใหดับหายสูญ
สิ้นพรากพนไป), วาอยางเต็มกระบวน การกอตัวขึน้ ของทุกขนนั้ เปนความ
ปรากฏแหงการทีป่ จ จัยทัง้ หลายเปนเงือ่ นไขหนุนเนือ่ งกันมา ตามหลักทีเ่ รียก
วาปฏิจจสมุปบาท อันมีอวิชชาเปนมูล — Dukkha-samudaya: the
cause of suffering; origin of suffering)

[3.1]
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3. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะบําราศตัณหาได ไมตอ งขึน้ ตอ
ตัณหา, ภาวะทีเ่ ขาถึงเมือ่ กําจัดอวิชชา ดับตัณหาสิน้ แลว ไมมอี ะไรยอมจิต
ไมตดิ ของ ไมถกู ตัณหาครอบงําชักจูง มีปญ
 ญาเปนอิสระ หลุดพน สงบ โปรง
โลง ผองใส ไรทกุ ข คือ นิพพาน — Dukkha-nirodha: the cessation of
suffering; extinction of suffering) [3.1]
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข, ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก (อริย)อัฏฐังคิกมรรค คือ มรรคมีองค 8
ซึ่งเปนมัชฌิมาปฏิปทา แปลวา “ทางสายกลาง” อันสรุปลงตรงกับไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Dukkha-nirodha-gàminã pañipadà: the
path leading to the cessation of suffering)
อริยสัจจ 4 นี้ เรียกกันสัน้ ๆ วา ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค (Dukkha,
Samudaya, Nirodha, Magga) ดู [3.11] มรรคมีองค 8
•

กิจในอริยสัจจ 4 (หนาที่อันจะพึงทําตออริยสัจจ 4 แตละอยาง, ขอ
ที่จะตองปฏิบัติใ หถูก ตองและเสร็จสิ้นในอริยสัจจ 4 แตล ะอยาง จึงจะ
ชื่อวารูอริยสัจจหรือเปนผูตรัสรูแ ลว — Ariyasaccesu kiccàni:
functions concerning the Four Noble Truths)
1. ปริญญา (การกําหนดรู เปนกิจในทุกข ตามหลักวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ
ปริฺเยฺยํ ทุกขควรกําหนดรู คือ ควรศึกษาใหรูจักใหเขาใจชัดตามสภาพ
ที่เปนจริง ไดแก การทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตของปญหา —
Pari¤¤à: comprehension; suffering is to be comprehended)
2. ปหานะ (การละ เปนกิจในสมุทยั ตามหลักวา ทุกขฺ สมุทโย อริยสจฺจํ
ปหาตพฺพํ สมุทัยควรละ คือ กําจัด ทําใหหมดสิ้นไป ไดแกการแกไขกําจัด
ตนตอของปญหา — Pahàna: eradication; abandonment; the cause of
suffering is to be eradicated)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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3. สัจฉิกริ ยิ า (การทําใหแจง เปนกิจในนิโรธ ตามหลักวา ทุกขฺ นิโรโธ
อริยสจฺจํ สจฺฉกิ าตพฺพํ นิโรธควรทําใหแจง คือ เขาถึง หรือบรรลุ ไดแกการ
เขาถึงภาวะทีป่ ราศจากปญหา บรรลุจดุ หมายทีต่ อ งการ — Sacchikiriyà:
realization; the cessation of suffering is to be realized)
4. ภาวนา (การเจริญ เปนกิจในมรรค ตามหลักวา ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ มรรคควรเจริญ คือ ควรฝกอบรม ลงมือ
ปฏิบัติ กระทําตามวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย ไดแกการลงมือแกไขปญหา
— Bhàvanà: development; practice; the path is to be followed
or developed)
ในการแสดงอริยสัจจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจจ ก็ดี จะ
ตองใหอริยสัจจแตละขอ สัมพันธตรงกันกับกิจแตละอยาง จึงจะเปนการแสดง
และเปนการปฏิบัติโดยชอบ ทั้งนี้ วางเปนหัวขอไดดังนี้

1. ทุกข เปนขั้นแถลงปญหา ที่จะตองทําความเขาใจและรูขอบเขต
(ปริญญา) — statement of evil; location of the problem.
2. สมุทัย เปนขั้นวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไข
กําจัดใหหมดสิ้นไป (ปหานะ) — diagnosis of the origin.
3. นิโรธ เปนขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปญหา อันเปนจุดหมาย ที่ตองการ
ใหเห็นวาการแกปญหาเปนไปได และจุดหมายนั้นควรเขาถึง ซึ่งจะตองทํา
ใหสําเร็จ (สัจฉิกิริยา) — prognosis of its antidote; envisioning the
solution.
4. มรรค เปนขั้นกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
ในการลงมือ แกปญ หา (ภาวนา) — prescription of the remedy;
programme of treatment.
จํางายๆวา: ทุกข ตองรูทัน
สมุทัย ตองละทิ้ง
นิโรธ ตองลุถึง
มรรค ตองลงมือทํา
พจนานุกรมฯ = [204; 205]
Vin.I.9; S.V.421; Vbh.99.

ใน ภูมิธรรมฯ [3.1]
วินย.4/14/18; สํ.ม.19/1665/528; อภิ.วิ.35/145/127.

[3.1]
•
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ธรรม 4 (ธรรมทั้งปวงประดามี จัดประเภทตามลักษณะความสัมพันธ
ที่มนุษยพึงปฏิบัติหรือเกี่ยวของเปน 4 จําพวก อันสอดคลองกับหลัก
อริยสัจจ 4 และกิจในอริยสัจ จ 4 — Dhamma: all dhammas
[states, things] classified into 4 categories according as they
are to be rightly treated)
1. ปริญไญยธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 1 คือ ปริญญา
(ธรรมอันพึงกําหนดรู, สิ่งที่ควรรอบรู หรือรูเทาทันตามสภาวะของมัน ได
แก อุปาทานขันธ 5 กลาวคือ ทุกขและสิง่ ทัง้ หลายทีอ่ ยูใ นจําพวกทีเ่ ปน
ปญหาหรือเปนทีต่ งั้ แหงปญหา — Pari¤¤eyya-dhamma: things to be
fully understood, i.e. the five aggregates of existence subject to
clinging)
2. ปหาตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 2 คือ ปหานะ
(ธรรมอันพึงละ, สิ่งที่จะตองแกไขกําจัดทําใหหมดไป วาโดยตนตอราก
เหงา ไดแก อวิชชา และภวตัณหา กลาวคือธรรมจําพวกสมุทัยที่กอให
เกิดปญหาเปนสาเหตุของทุกข หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา อกุศลทั้งปวง —
Pahàtabba-dhamma: things to be abandoned, i.e. ignorance and
craving for being)
3. สัจฉิกาตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอ ที่ 3 คือ
สัจฉิกริ ยิ า (ธรรมอันพึงประจักษแจง, สิ่งที่ควรไดควรถึงหรือควรบรรลุ
ไดแก วิชชา และวิมุตติ เมื่อกลาวโดยรวบยอด คือ นิโรธ หรือนิพพาน
หมายถึงธรรมจําพวกที่เปนจุดหมาย หรือเปนที่ดับหายสิ้นไปแหงทุกข
หรือปญหา — Sacchikàtabba-dhamma: things to be realized,
i.e. true knowledge and freedom or liberation)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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4. ภาเวตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 4 คือ ภาวนา
(ธรรมอันพึงเจริญหรือพึงปฏิบัติบําเพ็ญ, สิ่งที่จะตองปฏิบัติหรือลงมือทํา
ไดแก ธรรมที่เปนมรรค โดยเฉพาะสมถะ และวิปสสนา กลาวคือ ประดา
ธรรมที่เปนขอปฏิบัติ หรือเปนวิธีการที่จะทําหรือดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
จุดหมายแหงการสลายทุกขหรือดับปญหา — Bhàvetabba-dhamma:
things to be developed, i.e. tranquillity and insight, or, in other
words, the Noble Eightfold Path)
พจนานุกรมฯ = [206]
M.III.289; S.V.52; A.II.246.

จบ ภูมิธรรมฯ [3.1]
ม.อุ.14/829/524; สํ.ม.19/291–5/78;องฺ.จตุกกฺ .21/254/333.

[3.2] ธรรมนิยาม 3 แสดงถึง ไตรลักษณ
ธรรมนิยาม 3 ครอบคลุม นิยาม 5
• ธรรมนิยาม 3 (กําหนดแหงธรรมดา, ความเปนไปอันแนนอนโดย

ธรรมดา, กฎธรรมชาติ — Dhamma-niyàma: orderliness of nature;
natural law)
1. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง
— Sabbe saïkhàrà aniccà: all conditioned states are impermanent)
2. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเปนทุกข —
Sabbe saïkhàrà dukkhà: all conditioned states are subject to
oppression, conflict or suffering)
3. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา (ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรมหรือ
สังขารและวิสงั ขารทัง้ ปวงไมใชตน — Sabbe dhammà anattà: all states
are not-self or soulless)
พระพุทธเจาจะอุบตั หิ รือไมกต็ าม หลักทัง้ สามนี้ ก็มอี ยูเ ปนธรรมดา พระ
พุทธเจาเปนแตทรงคนพบ และนํามาเปดเผยแสดงแกเวไนย.
พจนานุกรมฯ = [86]
A.I.285.

องฺ.ติก.20/576/368.

[3.2]
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หลัก ธรรมนิยาม 3 นี้ แสดงใหเห็นลักษณะ 3 อยาง ที่เรียกวา
ไตรลักษณ ของสภาวธรรมทั้งหลาย
•

ไตรลักษณ (ลักษณะ 3, อาการทีเ่ ปนเครือ่ งกําหนดหมาย 3 อยาง อันให
รูถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของ
มัน — Tilakkhaõa: the Three Characteristics)
1. อนิจจตา (ความเปนของไมเทีย่ ง คือ เกิดขึน้ มาแลวก็ดบั หายไป ๆ —
Aniccatà: impermanence; transiency)
2. ทุกขตา (ความเปนทุกข คือ ถูกปจจัยตางๆ ที่ขัดแยงบีบคั้นให คง
เดิมอยูไมได ขาดความสมบูรณหรือพรอง/บกพรองอยูตลอดเวลา —
Dukkhatà: state of suffering or being oppressed; imperfection)
3. อนัตตตา (ความเปนของไมใชตน คือ ไมเปนตัวตนซึง่ ใครอาจยึดถือที่จะ
สั่ ง บั ง คั บ หรื อ ให เ ป น ไปได ต ามใจอยากของตน — Anattatà:
soullessness; state of being not-self)
À ลักษณะเหลานี้ มี 3 อยาง จึงเรียกวา ไตรลักษณ
À ลักษณะทั้ง 3 เหลานี้ มีแกธรรมที่เปนสังขตะคือสังขารทั้งปวง เปน
สามัญ เสมอกัน จึง เรีย กวา สามัญ ลัก ษณะ หรือ สามัญ ลัก ษณ
(Sàma¤¤a-lakkhaõa: the Common Characteristics)
[ไมสามัญแกธรรมที่เปนอสังขตะ อันไดแกวิสังขาร ซึ่งมีเฉพาะลักษณะที่
3 คือ อนัตตาอยางเดียว ไมมีลักษณะ 2 อยางตน]
À ลักษณะทัง้ 3 เหลานี้ ปรากฏอยูต
 ามธรรมดาทีแ่ นนอน เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ คือ ธรรมนิยาม
À คําวา ไตรลักษณ ก็ดี สามัญลักษณ ก็ดี เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา สวน
ในพระไตรปฎก ลักษณะ 3 อยางนี้ทรงแสดงไวในหลัก ธรรมนิยาม
พจนานุกรมฯ = [76]
S.IV.1; Dh.277–9.

สํ.สฬ.18/1/1; ขุ.ธ.25/30/51.

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ธรรมนิยาม เปนคําเรียกกฎธรรมชาติอยางรวมๆ ครอบคลุมทั้งหมด และ
แทจริง ทั้งหมดนั้นก็โยงเปนกฎเดียวกัน เพียงแตในเวลาแสดง เมื่อจะใหคนทั่ว
ไปเขาใจ จําเปนตองยกมาพูดเปนแงๆ ดานๆ หรือจําแนกเปนกฎยอยๆ

ธรรมนิยาม นี้ ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัสแสดงไว 2 แบบ คือ
แบบที่ 1. แสดงไตรลักษณ เรียกวา ธรรมนิยาม 3 ซึ่งไดกลาวมาแลว
แบบที่ 2. แสดงปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
แบบที่ 2. เปนหลักใหญลกึ ซึง้ มาก ในทีน่ ยี้ งั ไมยกมาแสดง เพราะจะหนักเกินไป
เพียงแตเอยถึงและชีค้ วามสําคัญวา ถาจะเขาใจไตรลักษณในธรรมนิยามแบบที่ 1. ให
ชัด ตองลงใหถงึ ปฏิจจสมุปบาท (เชน ทีว่ า สิง่ ทัง้ หลายไมเทีย่ งนัน้ มันมิใชเปลีย่ นแปลงไป
อยางเลือ่ นลอย แตเปนไปตามเหตุปจ จัย จึงตองศึกษาระบบความสัมพันธของสิง่ ทัง้ หลาย)

ขอยกพุทธพจนเฉพาะสวนนําหลัก มาเกริ่นไว (สํ.นิ.16/61/30) ดังนี้
ตถาคตทัง้ หลาย จะอุบตั หิ รือไมกต็ าม ธาตุ (สภาวะความจริง)
นัน้ ก็ดาํ รงอยู เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม เปนอิทปั ปจจยตา;
ตถาคตตรัสรู เขาถึงสภาวะนัน้ แลว จึงบอก แสดง … ทําใหเขาใจ
งาย และตรัสวา จงดูส:ิ “เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ” ตถ
ตา … อิทปั ปจจยตา ดังกลาวฉะนีแ้ ล เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท*
*

ปฏิจจสมุปบาท นี้ วาโดยยอ ที่ควรทราบกอน มี ๒ หลัก
1. หลักทั่วไป: ก) อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อนี้มี นี่จึงมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะนี้เกิดขึ้น นี่จึงเกิดขึ้น
ข) อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ
เมื่อนี้ไมมี นี่ก็ไมมี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ เพราะนี้ดับไป นี่ก็ดับ (ดวย)
2. หลักเฉพาะ – แสดงกระบวนการแหงชีวติ (แบบอืน่ เชน กระบวนการทางสังคม ก็ม)ี
๑. เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ๒. เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
๓. เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๔. เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
๕. เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ๖. เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี
๗. เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ๘. เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี
๙. เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑๐. เพราะภพเปนปจจัย ชาติจงึ มี
๑๑. เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี - โสกะ ปริเทวะ ทุกข … จึงมีพรอม
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ ปวงนัน่ จึงมี ดวยประการฉะนี้
(จะเห็นวา องค/หัวขอ ของปฏิจจสมุปบาท แบบนี้ มี ๑๒)

[3.2]
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ดังไดกลาวแลววา ธรรมนิยาม เปนคําเรียกกฎธรรมชาติอยางรวมๆ
ครอบคลุมทั้งหมด เมื่อจะอธิบายอาจแยกเปน นิยาม คือกฎยอยๆ ได
หลายอยาง ในที่นี้จะกลาวถึงนิยามสําคัญที่ทานแสดงไว ซึ่งเกี่ยวของกับ
มนุษยมาก 5 อยาง เรียกวา นิยาม 5
•

นิยาม 5

(กําหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของ
ธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ — Niyàma: orderliness of nature; the five
aspects of natural law)
1. อุตนุ ยิ าม (กฎธรรมชาติเกีย่ วกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตา งๆ
โดยเฉพาะดิน น้าํ อากาศ และฤดูกาล อันเปนสิง่ แวดลอมสําหรับมนุษย —
Utu-niyàma: physical inorganic order; physical laws)
2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการสืบพันธุ มีพนั ธุกรรมเปนตน —
Bãja-niyàma: physical organic order; biological laws)
3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการทํางานของจิต — Citta-niyàma:
psychic law)
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย คือ
กระบวนการแหงเจตจํานงในการใหผลของการกระทํา — Kamma-niyàma:
order of act and result; the law of Kamma; moral laws)
5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติหลักใหญทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องความ
สัมพันธ ความเปนไปแหงเหตุปจ จัย และอาการทีเ่ ปนเหตุเปนผลแกกนั แหงสิง่
ทัง้ หลาย — Dhamma-niyàma: order of the norm; the general law of
cause and effect; causality and conditionality)
พจนานุกรมฯ = [223]
DA.II.432; DhsA.272.

ที.อ.2/34; สงฺคณี.อ.408.
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[3.3] ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ (กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหา
หมวดที่ประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัว
ตน เรา–เขา เปนตน, สวนประกอบหาอยางทีร่ วมเขาเปนชีวิต — Pa¤cakhandha: the Five Groups of Existence; Five Aggregates)
1. รูปขันธ (กองรูป, สวนที่เปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติ
ตางๆ ของสวนที่เปนรางกาย, สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เปน
รางพรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa-khandha: corporeality)
2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ, ความรูส กึ
สุข ทุกข หรือเฉยๆ — Vedanà-khandha: feeling; sensation)
3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนที่เปนความกําหนดหมายใหจํา
อารมณนั้นๆ ได, ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว
ดํา แดง เปนตน — Sa¤¤à-khandha: perception)
4. สังขารขันธ (กองสังขาร, สวนทีเ่ ปนความปรุงแตง, สภาพทีป่ รุงแตงจิตให
ดีหรือชั่วหรือเปนกลางๆ, คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่
ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต — Saïkhàrakhandha: mental formations; volitional activities)
5. วิญญาณขันธ (กองวิญญาณ, สวนทีเ่ ปนความรูแ จงอารมณ, ความรู
อารมณทางอายตนะทัง้ 6 มีการเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ 6
— Vi¤¤àõa-khandha: consciousness)
ขันธ 5 นี้ ยอลงเปน 2 คือ นาม และ รูป;
- รูปขันธ จัดเปน รูป,
- 4 ขันธนอกนัน้ เปน นาม.
อีกอยางหนึง่ จัดเขาใน ปรมัตถธรรม 4:

3.4
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-

วิญญาณขันธเปน จิต,
เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ เปน เจตสิก,
รูปขันธ เปน รูป,
สวน นิพพาน เปนขันธวินิมุต คือ พนจากขันธ 5
ขันธ 5 นั้นแหละ ที่ประกอบดวยอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ
เปนที่โคจรของอุปาทาน เรียกวา อุปาทานขันธ 5
พจนานุกรมฯ = [216]
S.III.47; Vbh.1.

สํ.ข.17/95/58; อภิ.วิ.35/1/1.

[,,] อายตนะภายใน 6 และ อายตนะภายนอก 6
ดู [3.4]

ทวาร 6 และ ทวาร 3.

[3.4] ทวาร 6 และ ทวาร 3
ก. ทวาร/ผัสสทวาร 6 (ทางรับรูและเสพอารมณ — Dvàra:
sense-doors)
1. จักขุทวาร (ทวารคือ ตา — Cakkhu-dvàra: eye-door)
2. โสตทวาร (ทวารคือ หู — Sota-dvàra: ear-door)
3. ฆานทวาร (ทวารคือ จมูก — Ghàna-dvàra: nose-door)
4. ชิวหาทวาร (ทวารคือ ลิ้น — Jivhà-dvàra: tongue-door)
5. กายทวาร (ทวารคือ กาย — Kàya-dvàra: body-door)
6. มโนทวาร (ทวารคือ ใจ — Mano-dvàra: mind-door)
เรียกสั้นๆ งายๆ วา จั ก ขุ โสตะ ฆานะ ชิ ว หา กาย มโน
หรื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ
พจนานุกรมฯ = [78]
S.IV.194.

สํ.สฬ.18/342/242.
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ผั ส สทวาร 6 นี้ มี ชื่ อ เ ฉพาะว า อายตนะภายใน 6 (อั ช
ฌั ต ติ ก ายตนะ = ทีเ่ ชือ่ มตอใหเกิดความรู หรือแดนตอความรู ฝายภายใน
— Ajjhattikàyatana: internal sense-fields คือ จักขุ-ตา โสตะ-หู
ฆานะ -จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย มโน-ใจ ที่กลาวขางตน)
ผั ส สทวาร 6/อายตนะภายใน 6 นี้ ใน พระบาลี บ างที เ รี ย กว า
ผั ส สายตนะ 6
ถากลาวรวมกันทัง้ ชุด เรียกวา สฬายตนะ (แปลวา อายตนะ 6)
ทั้ง 6 นี้ เรียกอีกอยางวา อินทรีย 6 เพราะเปนใหญในหนาที่ของตน
แตละอยาง เชน จักษุเปนเจาการในการเห็น เปนตน
พจนานุกรมฯ = [276]
D.III.243; M.III.216; Vbh.70.

ที.ปา.11/304/255; ม.อุ.14/619/400; อภิ.วิ.35/99/85.

ผัสสทวาร 6 นี้ เปนคูก บั อารมณ 6 (สิ่งที่จิตยึดหนวง, สิ่งที่ถูกรับ

รู — ârammaõa: sense-objects)
อารมณ 6 ก็คือ อายตนะภายนอก 6 (พาหิร ายตนะ = ที่
เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือแดนตอความรู ฝายภายนอก —Bàhirà
yatana: external sense-fields) ทีเ่ ปนคูก บั อายตนะภายใน 6
ไดกลาวแลววา ผัสสทวาร 6/อายตนะภายใน 6/ผัสสายตนะ 6/
สฬายตนะ/อินทรีย 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ (จักขุ โสตะ ฆานะ
ชิวหา กาย มโน)
อารมณ 6/อายตนะภายนอก 6 ที่เปนคูกัน ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ซึ่งจะกลาวดังตอไปนี้
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1. รูปะ (รูป, สิง่ ทีเ่ ห็น หรือ วัณณะ คือสี — Råpa: form; visible objects)
2. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
3. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell; odour)
4. รสะ (รส — Rasa: taste)
5. โผฏฐัพพะ (สิ่งสัมผัสกาย, สิ่งที่ถูกตองกาย — Phoññhabba:
touch; tangible objects)
6. ธรรม หรือ ธรรมารมณ (อารมณที่เกิดกับใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด —
Dhamma: mind-objects)
เรียกสั้นๆ งายๆ วา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
พจนานุกรมฯ = [277]
D.III.243; M.III.216; Vbh.70.

ข. ทวาร/กรรมทวาร 3

ที.ปา.11/305/255; ม.อุ.14/620/400; อภิ.วิ.35/99/85.

(ทางทํากรรม — Dvàra: door;

channel of action)
1. กายทวาร (ทวารคือกาย, ทางทํากายกรรม — Kàya-dvàra: the
body-door; channel of bodily action)
2. วจีทวาร (ทวารคือวาจา, ทางทําวจีกรรม —Vacã-dvàra: the
speech-door; speech as a door of action)
3. มโนทวาร (ทวารคือใจ, ทางทํามโนกรรม — Mano-dvàra: the
mind-door; mind as a door of action)
ในพระไตรปฎก ใชสั้นๆ วา กาย วาจา/วจี มโน (=กาย วาจา ใจ)
พจนานุกรมฯ = [77]
Dh.234.

นัย ขุ.ธ.25/27/46; มงฺคล.1/252/243.
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ข. โพธิปฏิปทา
[3.5] โพธิปก ขิยธรรม 37 (ธรรมอันเปนฝายแหงความตรัสรู

คือ

เกือ้ กูลแกการตรัสรู, ธรรมที่เกื้อหนุนแกอริยมรรค — Bodhipakkhiyadhamma: virtues partaking of enlightenment; qualities contributing
to or constituting enlightenment; enlightenment states)
2. สัมมัปปธาน 4 ดู [3.13]
1. สติปฏฐาน 4 ดู [3.12]
4. อินทรีย 5 ดู [3.15]
3. อิทธิบาท 4 ดู [3.14]
5. พละ 5 ดู [3.15]
6. โพชฌงค 7 ดู [3.16]
7. มรรคมีองค 8 ดู [3.11]
“โพธิปกขิยธรรม” นี้ ตามที่ทั่วไปในพระไตรปฎก ตรัสไวเพียงเปน
คํารวมๆ โดยไมไดระบุชื่อองคธรรม
นอกจากในสังยุตตนิกายแหงพระสุตตันตปฎก ทีม่ พี ทุ ธพจนระบุวา ได
แก อินทรีย 5 (สํ.ม.19/1024/301; 1041–3/305; 1071–1081/313–5) และในคัมภีรว ภิ งั ค
แหงพระอภิธรรมปฎก ซึง่ ไขความวา ไดแก โพชฌงค 7 (อภิ.วิ.35/611/336)
ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุดในพระสูตร ทรงเรียกวาเปน
อภิญญาเทสิตธรรม (เชน ที.ม.10/107/141; ที.ปา.11/108/140; ม.อุ.14/54/51)
ในพระวินัยปฎก ทานแสดงธรรม 37 นี้ไวเปนคําจํากัดความของคํา
วา มรรคภาวนา (ดู วินย.1/236/175; 2/308/212)
ในพระอภิธรรม เรียกธรรม 37 นี้วาเปน สัทธรรม (อภิ.วิ.35/958/603)
นอกจากนั้น ธรรม 37 ชุดนี้ยังไดชื่อวาเปน สันติบท คือธรรมที่เปนไปเพื่อการ
บรรลุสันติ (รวมทั้งเปนอมตบท และนิพพานบท เปนตน — ขุ.ม. 29/701/414; ขุ.จู.
30/391/188) และเปน เสรีธรรม หรือ ธรรมเสรี (ขุ.จู.30/681/340; 684/342)

ตอมา ในคัมภีรชั้น อรรถกถา รวมถึงวิสุท ธิมัค ค จึง ระบุและแจก
แจงไวชัด เจนวา โพธิปก ขิย ธรรม 37 ประการ ไดแกธ รรมเหลานี้
(ดู องฺ.อ.1/77; อิติ.อ. 287; ปฏิสํ.อ.2/95, 196, 261; วิสุทฺธิ.3/328)
พจนานุกรมฯ = [352]
Vism.681.

วิสุทฺธิ.3/328.
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[3.5] โพธิปกขิยธรรม 37 ที่แสดงไวขางบนนี้ เรียงลําดับหมวดธรรม
ยอยตามที่ปรากฏแบบปกติทั่วไป ซึ่งเห็นไดชัดวาเรียงตามจํานวนขอธรรม
จากนอยไปหามาก (คือ 4-4-4-5-5-7-8)
แตที่จะแสดงตอไปนี้ เปนการเรียงลําดับเชิงปฏิบัติ ตามที่พระพุทธ
เจาตรัสใน สฬายตนวิภังคสูตร (ม.อุ.14/829/524; ฉบับพมา และฉบับอักษรโรมัน
เรียกวา มหาสฬายตนิกสุตฺตํ)
À

ในพระสูตรดังกลาว พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเริ่มตั้งแตการปฏิบัติ
ที่ถูกและที่ผิดตออายตนะทั้งหลาย วา บุคคลผูไมรูเทาทันตา หู ฯลฯ รูป
เสียง ฯลฯ ตลอดจนเวทนา เมื่อรับรูแลวก็ไปติด หมกมุน ลุมหลงอยูที่ตา
หู ฯลฯ รูป เสียง ฯลฯ ตลอดจนการเสวยอารมณสุขทุกขตางๆ จึงเปนเหตุ
ใหอุปาทานขันธกอตัวขึ้น แลวตัณหาและความแผดเผาเรารอนตางๆ ก็
พอกพูนขึ้น จึงประสบความทุกข
ในทางตรงขาม บุคคลผูรูเขาใจตา หู ฯลฯ รูป เสียง ฯลฯ ตลอดจน
เวทนา ตามเปนจริง เมื่อรับรูแลวก็ไมติดหลงอยูที่ตา หู ฯลฯ รูป เสียง
ฯลฯ ตลอดจนการเสวยอารมณสุขทุกขตางๆ ทําใหอุปาทานขันธกอตัวขึ้น
ไมได ตัณหาและความแผดเผาเรารอนตางๆ ก็ดับหาย จึงไดเสวยความสุข
สําหรับบุคคลที่รูเขาใจปฏิบัติอยูอยางถูกตองแบบหลังนี้ ทิฏฐิ จนถึง
สมาธิที่เขามี ยอมเปนสัมมาไปหมด (ดังนั้น) เขาจึงมีอัฏฐังคิกมรรค ซึ่ง
เจริญจนเต็มบริบูรณไปในตัว
ถึงตอนนี้ ขอใหสังเกตพุทธพจนที่ตรัสตอไปวา
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เมื่อเขาเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้อยูอยางนี้ สติปฏ ฐาน แมทั้ง 4
สัมมัปปธาน แมทั้ง 4 อิทธิบาท แมทั้ง 4 อินทรีย แมทั้ง 5 พละ แมทั้ง 5
โพชฌงค แมทั้ง 7 ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ
และยังตรัสตอไปอีกวา
(พรอมนัน้ ) เขายอมมีธรรม 2 อยางนี้ ดําเนินเขาคูก นั ไป (ยุคนัทธะ) คือ
สมถะ และ วิปสสนา
เขารูเขาใจแลว เทาทัน ซึ่งธรรมทั้งหลายที่พึง ปริญญา
เขารูเขาใจแลว ละเสีย ซึ่งธรรมทั้งหลายที่พึง ปหาน
เขารูเขาใจแลว เจริญ ซึ่งธรรมทั้งหลายที่พึง ภาวนา
เขารูเขาใจแลว ลุถึง
ซึ่งธรรมทั้งหลายที่พึง สัจฉิกิริยา
โดยถือลําดับตามที่ตรัสในพระสูตรขางตน จึงจะแสดงหมวดธรรม
กลุมนี้ เริ่มจากมรรค และธรรมที่เนื่องดวยมรรคนั้น
ในเรื่องมรรคนั้น ขอยกพุทธพจนสวนหนึ่งมาแสดงนําไว ดังนี้
"ภิกษุทั้งหลาย เรายอมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา ไมวา
ของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ, คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็
ตาม ปฏิบัติชอบแลว เพราะการปฏิบัติชอบนั้นเปนเหตุ ยอม
ยังกุศลธรรมอันเปนทางหลุดพนใหสําเร็จได; ก็สัมมาปฏิปทา
คืออะไร? ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ"
"ทางนัน้ ชือ่ วาทางสายตรง ทิศนัน้ ชือ่ วาทิศปลอดภัย รถ ชื่อ
วารถไรเสียง ประกอบดวยวงลอแหงธรรม (ธรรมจักร) มีหริ ิ
เปนฝา มีสติเปนเกราะกัน้ ธรรมรถนัน้ เราบอกให มีสมั มาทิฏฐินาํ หนา
เปนสารถี บุคคลใดมียานเชนนี้ จะเปนสตรี หรือบุรษุ ก็ตาม
เขายอมใชยานนัน้ (ขับไป) ถึงในสํานักแหงนิพพาน"
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[3.6] ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2
บุพนิมิตแหงมรรค 7 และ วุฒิ 4
• ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 (ทางเกิดแหงแนวคิดที่ถูกตอง,

ตน

ทางของปญ ญาและชีวิต ที่ดีง าม — Sammàdiññhi-paccaya:
sources or conditions for the arising of right view)
1. ปรโตโฆสะ (“เสียงจากผูอื่น”; การกระตุน ชักจูง หรืออิทธิพลจากภาย
นอกที่ดี เชน คบหา ไดแบบอยาง ฟงคําแนะนําสั่งสอน เลาเรียน หาความรู
สนทนา ปรึกษา ซักถาม โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผูเปน
กัลยาณมิตร — Paratoghosa: “another's utterance”; inducement by
others; hearing or learning from others)
ขอนี้เปน ปจจัยภายนอก หรือปจจัยดานสิ่งแวดลอม
2. โยนิโสมนสิการ (“การทําในใจโดยแยบคาย”; การคิดถูกวิธี หรือคิด
เปน, การรูจ กั มองรูจ กั คิดแยบคายใหไดประโยชนและเขาถึงความจริง เชน
ดวยการวิเคราะหองคประกอบ สืบสาวเหตุปจจัย แยกแยะปญหาและเรื่อง
ราวทั้งหลายตามสภาวะและความสัมพันธ ฯลฯ — Yonisomanasikàra:
reasoned attention; systematic attention; genetical reflection;
analytical reflection)
ขอนี้เปน ปจจัยภายใน ที่จะทําใหพึ่งตนไดจริง
ขอที่ 1 ในที่นี้ใชคํากลางๆ และกวางๆ พึงทราบวา ปรโตโฆสะฝายดีที่
ทานเนน คือ กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี/มีกัลยาณมิตร)
อาศัยธรรม ๒ อยางนี้ ก็จะทําสัมมาทิฏฐิใหเกิดขึ้น และชีวิตก็จะ
ดําเนินกาวไปใน มรรคมีองค ๘ หรือ อริยอัฏฐังคิกมรรค
พจนานุกรมฯ = [34]
M.I.294; A.I.87.

ม.มู.12/497/539; องฺ.ทุก. 20/371/110.
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(ปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี 2 อยาง คือ ปรโตโฆสะ ที่ไมดี และ
อโยนิโสมนสิการ คือตรงขามกับที่กลาวมานี้)
ดวยเหตุที่เปนปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนขอแรกของมรรค ธรรม
2 อยางนั้น จึงเปนบุพนิมิตแหง(การเกิดขึ้นของ)มรรค ดวย
บุพนิมิตแหงมรรค นั้น นอกจากปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโสมนสิการ
แลว ยังมีอีก 5 ขอ รวมเปน บุพนิมิตแหงมรรค 7
•

บุพนิมิตแหงมรรค 7

(ธรรมที่เปนเครื่องหมายบงบอกลวงหนา
วา มรรคมีองค 8 ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแกผูนั้น ดุจแสงอรุณเปน
บุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตยจะอุทัย, แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี, รุง
อรุณของการศึกษา — Magguppàda-pubbanimitta: a foregoing
sign for the arising of the Noble Eightfold Path; precursor of the
Noble Path; harbinger of a good life or of the life of learning)
1. กัลยาณมิตตตา (ความมีกลั ยาณมิตร, มีมติ รดี, คบหาคนทีเ่ ปนแหลง
แหงปญญาและแบบอยางที่ดี — Kalyàõamittatà: good company;
having a good friend; association with a good and wise person)
2. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล, การทําศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยู
ในวินัยและมีความประพฤติทั่วไปดีงาม — Sãla-sampadà: perfection
of morality; accomplishment in discipline and moral conduct)
3. ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ, การทําฉันทะใหถึงพรอม,
ความใฝใจอยากจะทํากิจหนาที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของใหดีงาม, ความ
ใฝรูใฝสรางสรรค — Chanda-sampadà: perfection of aspiration;
accomplishment in constructive desire)

[3.6]
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4. อัตตสัมปทา (ความถึงพรอมดวยตนที่ฝกดีแลว, การทําตนใหถึง
พรอมดวยคุณสมบัติของผูที่พัฒนาแลวโดยสมบูรณ ทั้งดานกาย ศีล จิต
และปญญา [ที่จ ะเปน ภาวิตัต ต คือ ผูมีต นอันไดพัฒ นาแลว ] — Attasampadà: perfection of oneself; acomplishment in self that
has been well trained; dedicating oneself to training for the
realization of one’s full human potential; self-actualization)
5. ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ, การทําทิฏฐิใหถึงพรอม, การ
ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อถือที่ถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลัก
ความเปนไปตามเหตุปจจัย — Diññhi-sampadà: perfection of view;
accomplishment in view; to be established in good and
reasoned principles of thought and belief)
6. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความไมประมาท, การทําความ
ไมประมาทใหถึง พรอ ม — Appamàda-sampadà: perfection of
heedfulness; accomplishment in diligence)
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ, การ
ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม, ความฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและ
ความจริง — Yonisomanasikàra-sampadà: perfection of wise
reflection; accomplishment in systematic attention)
เมื่อใดธรรมที่เปนบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมี
ในบุคคลแลว เมื่อนั้นยอมเปนอันหวังไดวาเขาจักเจริญ พัฒนา ทําใหมาก
ซึ่งมรรคมีองค 8 คือจักดําเนินกาวไปในมัชฌิมาปฏิปทา
ดวยเหตุที่เปน “บุพนิมิตแหงมรรค” ธรรมทั้ง 7 นี้ จึงเรียกไดวาเปน
“บุพภาคของการศึกษา” คือเปนเบื้องตนที่นําเขาสูไตรสิกขา
พจนานุกรมฯ = [280]
S.V.30–31.

ใน ภูมธิ รรมฯ [3.6]
สํ.ม.19/130–6/36.
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บุพนิมิตแหงมรรค 7 ซึ่งมีปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 เปนหลักใหญ
คุมหัวและทายขบวนนี้ เปนตัวนําเขาสูมรรค และหนุนใหกาวไปในมรรค
แตในการกาวไปในมรรค คือทางชีวิตที่ชอบธรรมและเจริญงอกงาม
ซึง่ เปนภาคปฏิบตั ิ จะตองเนนการพัฒนาปญญา ตามหลักปญญาวุฒธิ รรม 4
•

ปญญาวุฑฒิธรรม 4 (ธรรมทีเ่ ปนไปเพือ่ ความเจริญงอกงาม

แหงปญญา, หลักการพัฒนาปญญา — Pa¤¤àvuóóhi-dhamma: virtues
conducive to growth in wisdom; principle of wisdom-development)
1. สัปปุริสสังเสวะ (“เสวนาสัตบุรุษ”, คบหาผูรูผูทรงธรรมเปน
กัลยาณมิตร, เสวนา คือเลือกคบหาอยูใ กลคนดีมปี ญ
 ญา เขาถึงแหลงความรู
และแบบอยางหรือผูนําทางที่ดี — Sappurisa-sa§seva:
association with good and wise persons)
2. สัทธัมมัสสวนะ (“สดับสัทธรรม”, เสาะสดับธรรมของสัตบุรุษ, ใสใจ
เลาเรียนฟงอานหาความรูที่เปนหลักเปนสาระจริงแท — Saddhammassavana: hearing the good teaching)
3. โยนิโสมนสิการ (“ทําในใจโดยแยบคาย”, รูจักคิดพิจารณาหาเหตุ
ผลโดยถูกวิธี, รูจักคิดวิเคราะหวิจัยสิ่งที่ไดเลาเรียนนั้น ใหรูความจริง
แจงชัด และจับสาระที่จะนําไปใชประโยชนได — Yoniso- manasikàra:
analytical reflection; wise attention) [3.6]
4. ธัมมานุธมั มปฏิปต ติ (“ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรม”, ปฏิบตั ธิ รรมถูก
หลัก, นําความรูเ ขาใจทีไ่ ดจากการเลาเรียนวิเคราะหวจิ ยั ไปปฏิบตั หิ รือใช ให
หลักการและวิธีปฏิบัติทั้งหลายประสานสอดคลองเปนระบบสัมพันธอันถูก
ตองที่จ ะสัม ฤทธผลบรรลุจุด หมาย, ดําเนินชีวิต ถูก ตอ งตามธรรม —
Dhammànudhammapañipatti: practice in accord with the
system of the Dhamma; living in conformity with the Dhamma)

[3.7]
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วงการเลาเรียนธรรมสืบกันมาในประเทศไทย รูจักธรรมหมวดนี้ในชื่อ
สั้นๆ วา วุฒิ/วุฑฒิ 4 และอธิบายความหมายแบบที่มุงใหคนทั่วไปนําไปใช
ประโยชนอยางกวางๆ
ปญญาวุฒิธรรม 4 นี้ เปนโสตาปตติยังคะ 4 (“องคคุณเครื่อง
บรรลุโสดา”, คุณสมบัติที่ทําใหเปนโสดาบัน) คือเปนองคประกอบหลักที่
ทําใหเขาถึงกระแส (=มรรค - สํ.ม.19/1430/434=S.V.347) ที่นําไปสูการตรัสรู
และเปนคุณสมบัติชุดหนึ่งที่แสดงถึงความเปนโสดาบัน
พจนานุกรมฯ = [179]
A.II.245.

องฺ.จตุกฺก.21/248/332.

[3.7] มรรคมีองค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มวา อริย
อัฏฐังคิกมรรค แปลวา “ทางมีองคแปดประการ อันประเสริฐ” หรือ ทุกข
นิโรธคามินปี ฏิปทา แปลวา “ทาง/ขอปฏิบตั ทิ นี่ าํ ไปสูค วามดับทุกข” — Aññ
haïgika-magga: the Noble Eightfold Path)
องค 8 ของมรรค (มัคคังคะ — factors or constituents of the
Path) มีดังนี้
1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ไดแก ความรูอ ริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ
หรือ รูอกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท
— Sammàdiññhi: Right View; Right Understanding)
2. สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัปป (ความคิดปลอดจาก
กาม, ความคิดไมครุน ของหรือเคลือบแฝงดวยความอยากไดใครเอาแสเสพ, คิด
ในทางสละ ไมโลภ) อพยาบาทสังกัปป (ความคิดปลอดจากความมุง รายแคน
เคือง, คิดดวยเมตตา) อวิหงิ สาสังกัปป (ความคิดปลอดจากการขมเหงเบียด
เบียน, คิดเกือ้ การุณย) — Sammàsaïkappa: Right Thought)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแก เวนวจีทุจริต 4 กลาววจีสุจริต 4*
— Sammàvàcà: Right Speech)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ ไดแก เวนกายทุจริต 3 ประกอบ
กายสุจริต 3 — Sammàkammanta: Right Action)
5. สัมมาอาชีวะ (เลีย้ งชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
— Sammà-àjãva: Right Livelihood)
6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแก การเพียรพยายามตามหลัก
ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4 — Sammàvàyàma: Right Effort)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ ไดแก การมีสติทัน ที่ดําเนินไปตามหลัก สติ
ปฏฐาน 4 — Sammàsati: Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ไดแก การมีสมาธิที่เจริญขึ้นตามหลัก
ฌาน 4 — Sammàsamàdhi: Right Concentration)
องค 8 ของมรรค จัดรวมเปน 3 หมวด ตรงกับไตรสิกขา คือ ขอ 3,
4, 5 เปน ศีล ขอ 6, 7, 8 เปน สมาธิ ขอ 1, 2 เปน ปญญา ดู [1.6] สิกขา
3; และหมวดธรรมที่อางถึงทั้งหมด
มรรคมีองค 8 นี้ เปนอริยสัจจ ขอที่ 4 และไดชื่อวา มัชฌิมาปฏิปทา
แปลวา ทางสายกลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสูจุดหมายแหง
ความหลุดพนเปนอิสระ ดับทุกข ปลอดปญหา ไมของแวะที่สุดทั้งสอง คือ
กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค ดู [3.1] อริยสัจจ 4
พจนานุกรมฯ = [293]
D.II.312; M.I.61; M.III.251; Vbh.235.
*

จบ ภูมธิ รรมฯ [3.7]
ที.ม.10/299/348; ม.มู.12/149/123; ม.อุ.14/704/453; อภิ.วิ.35/569/307.

วจีสุจริต 4 นอกจากที่แสดงขางตน [2.8] (หนา ๒๗) บางแหงตรัสระบุวา ไดแก
1. สัจจวาจา คือ คําจริง, พูดตรงตามที่เปนจริง
2. อปสุณวาจา คือ คําพูดไมสอเสียด, พูดสมานสามัคคี
3. สัณหวาจา คือ คําออนโยน, พูดสุภาพ ไพเราะ
4. มันตาภาสา คือ ถอยคําที่เกิดจากความคิด, พูดดวยความรูคิด, พูดจามี
เหตุผลแตพอประมาณ, พูดแตพอดี
(วินย.8/972/320; องฺ.จตุกฺก.21/148-9/189;221/311)

[3.8]

๖๒

ภูมิธรรมชาวพุทธ

[3.8] สติปฏฐาน 4 (ที่ตั้งของสติ หรือการตั้งอยูแหงสติ หมายถึง การ
มีสติปรากฏตัวทํางานพรอมอยู อันคอยกํากับจิตไว ใหทันตออารมณ คือ
สิ่งที่เกี่ยวของรับรูรับทราบ โดยชวยใหปญญาตามดูรูทันมองเห็นสิ่งนั้นๆ
ตามความเปนจริง คือ ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมัน แลวดํารงจิตเปนอิสระ
อยูได ไมเกิดมีความติดใจ-ขัดใจ ยินดี-ยินราย ชอบ-ชัง ปรุงแตง-เอน
เอียง ขึ้นมาครอบงํา — Satipaññhàna: foundations of mindfulness)
1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกําหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ที่ตามดูรูทันสภาวะและความเคลื่อนไหวเปนไปทาง
กาย โดยรูเห็นตามความเปนจริงของมัน ที่เปนแตเพียงกาย ไมหลงไปตาม
ที่ยึดถือกันวาเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Kàyà-nupassanà-~:
contemplation of the body; mindfulness as regards the body)
ทานจําแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คืออานาปานสติ กําหนดลมหายใจ 1
อิริยาบถ กําหนดรูทันอิริยาบถ 1 สัมปชัญญะ สรางสัมปชัญญะในการ
กระทําความเคลือ่ นไหวทุกอยาง 1 ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบ
อันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 1 ธาตุมนสิการ พิจารณา
เห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ 1 นวสีวถิกา พิจารณา
ซากศพในสภาพตางๆ อันแปลกกันไปใน 9 ระยะเวลา ใหเห็นคติธรรมดา
ของรางกาย ของผูอื่นเชนใด ของตนก็จักเปนเชนนั้น 1
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกําหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ที่ตามดูรูทันเวทนา โดยรูเห็นตามความเปนจริงของ
มัน ทีเ่ ปนแตเพียงเวทนา ไมหลงไปตามทีย่ ดึ ถือกันวาเปนสัตวบคุ คลตัวตน
เราเขา — Vedanànupassanà-~: contemplation of feelings;
mindfulness as regards feelings) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัด
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เวทนา อันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปนสามิส และเปนนิรามิส
ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกําหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ทีต่ ามดูรทู นั จิต โดยรูเ ห็นตามความเปนจริงของมัน ที่
เปนแตเพียงจิต ไมหลงไปตามทีย่ ดึ ถือกันวาเปนสัตวบคุ คลตัวตนเราเขา —
Cittànupassanà-~: contemplation of mind; mindfulness as regards
mental conditions) คือ มีสติอยูพ รอมดวยความรูช ดั จิตของตนทีม่ /ี ไมมี
ราคะ มี/ไมมโี ทสะ มี/ไมมโี มหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุง ซานหรือเปนสมาธิ
ฯลฯ อยางไรๆ ตามทีเ่ ปนไปอยูใ นขณะนัน้ ๆ
4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การมีสติตั้งกําหนดอยู พรอมดวย
สัมปชัญญะคือปญญา ที่ตามดูรูทันธรรมคือสิ่งที่รูที่คิดอยูในใจ โดยรูเห็น
ตามความเปนจริงของมัน ที่เปนแตเพียงธรรม ไมหลงไปตามที่ยึดถือกัน
วาเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Dhammànupassanà-~: contemplation of mind-objects; mindfulness as regards ideas) คือ มีสติ
อยูพรอมดวยความรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ
12 โพชฌงค 7 อริยสัจจ 4 วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิด
ขึ้น เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน ตามที่เปนจริงของมัน
อยางนั้นๆ.
มีพุทธพจนแสดงวา สติปฏฐาน 4 นี้ เจริญปฏิบัติทําใหมากแลว จะทํา
โพชฌงค 7 ใหบริบูรณ (เชน สํ.ม.19/395/105)
พจนานุกรมฯ = [312]
D.II.290–315; M.I.55–63.

ที.ม.10/273–300/325–351; ม.มู.12/131-152/103–127.

[3.9]
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[3.9] ปธาน 4 (ความเพียร — Padhàna: effort; exertion)
1. สังวรปธาน (เพียรระวังหรือเพียรปดกัน้ คือ เพียรระวังยับยัง้ ปองกัน
บาปอกุศลธรรม สิง่ ชัว่ รายเสียหาย ทีย่ งั ไมเกิด มิใหเกิดขึน้ — Sa§varapadhàna: the effort to prevent; effort to avoid)
2. ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรม
สิ่งชั่วรายเสียหาย ที่เกิดขึ้นแลว ทําใหหมดไป — Pahàna- padhàna:
the effort to abandon; effort to overcome)
3. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรกอใหเกิด คือ เพียรทํากุศล
ธรรม สิ่งดีงามเปนคุณ ที่ยังไมเกิด ใหเกิดมีขึ้น —Bhàvanà-padhàna:
the effort to develop)
4. อนุรักขนาปธาน (เพียรอนุรักษ คือ เพียรรักษากุศลธรรม สิ่งดีงาม
เปนคุณ ที่เกิดขึ้นแลว ใหตั้งมั่น และใหเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย —
Anurakkhanà-padhàna: the effort to maintain)
ปธาน 4 นี้ เมื่อ มาในชุด โพธิปก ขิย ธรรม 37 เรีย กชื่อ เต็ม วา
สัมมัปปธาน 4 (ความเพียรชอบ, ความเพียรถวนทัว่ หรือความเพียรใหญ —
Sammappadhàna: right exertions; great or perfect efforts)
พจนานุกรมฯ = [156]
A.II.74,16,15.

องฺ.จตุกฺก.21/69/96; 14/20; 13/19.
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[3.10] อิทธิบาท 4 (คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมที่นําไปสู

ความสําเร็จแหงผลทีม่ งุ หมาย — Iddhipàda: path of accomplishment; basis for success)
1. ฉันทะ (ความพอใจ คือ ความตองการทีจ่ ะทํา ใฝใจรักจะทําสิง่ นัน้ อยู
เสมอ และปรารถนาจะทําใหดยี งิ่ ขึน้ ไป — Chanda: will; zeal; aspiration)
2. วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม
เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย — Viriya: energy; effort;
exertion; perseverance)
3. จิตตะ (ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตมั่นแนวในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวย
ความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟงุ ซานเลือ่ นลอยไป อุทศิ ตัวอุทศิ ใจให
แกสิ่งที่ทํา — Citta: thoughtfulness; active thought; dedication)
4. วิมังสา (ความไตรตรอง รวมทั้งทดลองเพื่อตรวจสอบ-ปรับแก คือ
หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่ง
หยอนในสิง่ ทีท่ าํ นัน้ มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธแี กไขปรับปรุง เปนตน
— Vãma§sà: investigation; examination; reasoning; trial; testing)
จําใหงายวา:

๑. ใจรักอยากทํา
๒. เพียรพยายามกาวไป
๓. ใจมุงแนวตลอดเวลา ๔. ใชปญญาตรวจตราปรับแก
คําอธิบายขางตนนี้ เนนความหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจาก
คนมักรูจักอิทธิบาทในแงที่เกี่ยวกับการงานและการดําเนินชีวิตทั่วไป
อยางไรก็ตาม พึงทราบวา ตามความหมายแทที่เปนโพธิปกขิยธรรมนี้
อิทธิบาทเปนองคธรรมสําคัญในการสรางสมาธิ
พจนานุกรมฯ = [89]
D.III.221; Vbh.216.

จบ ภูมิธรรมฯ [3.10]
ที.ปา.11/231/233; อภิ.วิ.35/505/292.
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[3.11] อินทรีย 5 และ พละ 5
ก. อินทรีย 5 (ธรรมทีเ่ ปนใหญในกิจของตน — Indriya: controlling
faculty)
1. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence)
2. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: energy; effort)
3. สติ (ความระลึกได — Sati: mindfulness)
4. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — Samàdhi: concentration)
5. ปญญา (ความรูทั่วชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)

ในการเจริญธรรมหมวดนี้ ทานเนน อินทรียสมตา (ความเสมอหรือ
สมดุลกันของอินทรีย) คือ
ให
1. คือ สัทธา สมดุลกับ 5. คือ ปญญา
และให
2. คือ วิริยะ สมดุลกับ 4. คือ สมาธิ
ทั้งนี้ โดยมี 3. คือ สติ คอยตรวจ และเตือน
พจนานุกรมฯ = [258]
S.V.191–204; 235–237; Ps.II.1–29.

สํ.ม.19/843–900/256–271; 1061–1069/310–312;
ขุ.ปฏิ.31/423–463/300–344.

ข.พละ 5 (ธรรมอันเปนกําลัง — Bala: power)
ไดแก องคธรรม 5 อันมีชื่อตรงกับ อินทรีย 5 ที่กลาวแลว คือ
1. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence)
2. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: energy; effort)
3. สติ (ความระลึกได — Sati: mindfulness)
4. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — Samàdhi: concentration)
6. ปญญา (ความรูทั่วชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)
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ธรรมหมวดนี้ ที่เรียกวา พละ เพราะความหมายวา เปนพลัง ทําให
เกิดความมั่นคง ซึ่งความไรศรัทธาเปนตน แตละอยาง จะเขาครอบงําไมได
สวนที่เรียกวา อินทรีย เพราะความหมายวา เปนใหญในการ
กระทําหนาที่แตละอยางๆ ของตน คือเปนเจาการ ในการครอบงําเสีย
ซึ่งความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และ
ความหลง ตามลําดับ
พจนานุกรมฯ = [228]
D.III.239; A.III.10; Vbh.342.

ที.ปา.11/300/252; องฺ.ปฺจก.22/13/11; อภิ.วิ.35/844/462.

[3.12] โพชฌงค 7 (ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู — Bojjhaïga:
enlightenment factors)
1. สติ (ความระลึกได สํานึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเรื่อง —
Sati: mindfulness)
2. ธัมมวิจยะ (ความเฟนธรรม, ความสอดสองสืบคนธรรม —
Dhammavicaya: truth investigation)
3. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: effort; energy)
4. ปติ (ความอิ่มใจ — Pãti: zest; rapture)
5. ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ, ความรื่นสบายกายใจ —
Passaddhi: tranquillity; calmness)
6. สมาธิ (ความมีใจตั้งมั่น, จิตสงบแนวอยูในอารมณ — Samàdhi:
concentration)
7. อุ เ บกขา (ความมี ใ จเป น กลางเพราะเห็ น ตามเป น จริ ง —
Upekkhà: equanimity)
แตละขอเรียกเต็ม มี สัมโพชฌงค ตอทายเปน สติสมั โพชฌงค เปนตน.
พจนานุกรมฯ = [281]
D.III.251,282; Vbh.277.

ที.ปา.11/327/264; 434/310; อภิ.วิ.35/542/306.
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[3.13] ภาเวตัพพธรรม 2 (ธรรมที่พึงภาวนา คือควรทําใหเกิดให
มีขึ้น, ธรรมที่ควรเจริญหรือบําเพ็ญ, สิ่งที่จะตองปฏิบัติหรือลงมือทํา —
Bhàvetabba-dhamma: things to be developed or practiced)
1. สมถะ (ความสงบใจ, ความเรียบสงบอยูต วั ของจิต รวมทัง้ การฝกอบรม
จิตใหเกิดความสงบเชนนั้น, สมาธิ และการฝกสมาธิ — Samatha:
calm; tranquillity; concentration)
2. วิปสสนา (การเห็นแจง, ปญญาเห็นแจงความจริงแหงสภาวธรรม
รวมทั้งการฝกอบรมเจริญปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริงเชนนั้น —
Vipassanà: insight; penetration; understanding)
ความจริง ธรรมหมวดนีก้ ลาวรวมไวแลวใน [3.1] ธรรม 4 ขอที่ 4 แต
ยกมาแสดงจําเพาะในที่นี้อีก เพราะในการปฏิบัติธรรม/การเจริญภาวนา/
การพัฒนาคนนั้น สมถะและวิปสสนา หรือ สมาธิและปญญา เปนแกน
ประสานทีพ่ งึ ใหมยี นื ตัวเปนหลักคูก นั ไปโดยตลอด ดังมีพทุ ธพจนตรัสย้ําบอยๆ
(เปน “ยุคนัทธ”; ดู พุทธพจน ทายหมวด [3.9] โพธิปกขิยธรรม 37)

พึงสังเกตวา ธรรมสองอยางนี้ ในพระไตรปฎกเรียกสั้นๆ วา สมถะ
และ วิปสสนา เทานั้น และมักตรัสไวคูกัน
โดยเฉพาะในพระอภิธรรม ทานแสดงความหมายไววา
1. สมถะ ไดแก สัมมาสมาธิ และ
2. วิปสสนา ไดแก สัมมาทิฏฐิ (เชน อภิ.สํ.34/867/336)
ในคัมภีรรุนอรรถกถา เกิดมีการใชคําวา สมถภาวนา และ วิปสสนา
ภาวนา แลวมีบางคัมภีรในยุคหลังเรียกรวมวา “ภาวนา 2” และใชกันมา
จึงกลายเปนหมวดธรรมที่ชื่อวา ภาวนา 2
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ภาวนา 2 (การเจริญ, การทําใหเกิดใหมขี นึ้ , การฝกอบรม, การพัฒนาคน

หรือพัฒนาชีวติ ในระดับจิตใจและปญญา — Bhàvanà: development)
1. สมถภาวนา (การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ, การฝกสมาธิ —
Samatha-bhàvanà: tranquillity development)
2. วิปส สนาภาวนา (การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแ จงตามเปนจริง, การ
เจริญปญญา — Vipassanà-bhàvanà: insight development)

ความจริง หมวดธรรมที่เรียกวา ภาวนา นั้น ในพระไตรปฎกมีแต ชุด
• ภาวนา 3 (ที.ปา.11/228/231) คือ กายภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา
• ภาวิต 4 (เชน ขุ.จู.30/148/70) ซึง่ หมายถึง ผูไ ดเจริญ ภาวนา 4 คือ
1. กายภาวนา
2. ศีลภาวนา
4. ปญญาภาวนา
3. จิตตภาวนา
ดู [1.11] ภาวนา 4 และ ภาวิต 4
ในคัมภีรส มัยหลัง บางทีเรียก สมถะ และ วิปส สนา นี้ วา กรรมฐาน 2
(อารมณเปนทีต่ งั้ แหงงานเจริญภาวนา, ทีต่ งั้ แหงงานทําความเพียรฝกอบรม
จิต, วิธีฝกอบรมจิต — stations of mental exercises; mental
exercise; สงฺคห.51; Comp.202)
รวมความ ทีเ่ รียก ภาวนา 2 ก็ดี กรรมฐาน 2 ก็ดี เปนความนิยมภายหลัง
สาระสําคัญอยูท พี่ งึ ตระหนักวา สมถะ และ วิปส สนา (สมาธิ และ ปญญา)
เปนแกนหลักในการเจริญโพธิปก ขิยธรรมหรือการปฏิบตั ติ ามมรรคทัง้ หมด
พูดงายๆ วา ในการฝกศึกษาพัฒนาของคน ตั้งแตตนจนเปนพุทธะ
จะตองมีความอยูตัวไดที่ของจิต และปญญาที่หยั่งถึงความจริงตามสภาวะ
เปนแกนโดยตลอด จึงจะเปนการพัฒนาไดจริง
พจนานุกรมฯ = [36]
D.III.273; A.I.60.

[3.13]

ที.ปา.11/379/290; องฺ.ทุก.20/275/77.

[3.14]
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ค. ปฏิเวธภูมิ
[3.14] สังโยชน 10 (กิเลสอันผูกใจสัตว, ธรรมที่มัดสัตวไวกับวัฏฏ
ทุกข หรือผูกกรรมไวกับผล — Sa§yojana: fetters; bondage)

ก. โอรัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบือ้ งต่าํ เปนอยางหยาบ เปนไป

ในภพอันต่ํา — Orambhàgiya~: lower fetters)
1. สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนตัวของตน เชน เห็นรูป เห็นเวทนา
เห็นวิญญาณ เปนตน เปนตน — Sakkàyadiññhi: personality-view;
false view of individuality)
2. วิจิกิจฉา (ความสงสัย, ความลังเล ไมแนใจ — Vicikicchà: doubt;
uncertainty)
3. สีลพั พตปรามาส (ความถือมัน่ ศีลพรต โดยสักวาทําตามๆ กันไป
อยางงมงายเห็นวาจะบริสทุ ธิห์ ลุดพนไดเพียงดวยศีลและวัตร — Sãlabbataparàmàsa: adherence to rules and rituals)
4. กามราคะ (ความกําหนัดในกาม, ความติดใจในกามคุณ — Kàmaràga:
sensual lust)
5. ปฏิฆะ (ความกระทบกระทัง่ ในใจ, ความหงุดหงิดขัดเคือง — Pañigha:
repulsion; irritation)

ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบื้องสูง เปนอยางละเอียด

เปนไปแมในภพอันสูง — Uddhambhàgiya~: higher fetters)
6. รูปราคะ (ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน หรือในรูปธรรมอัน
ประณีต, ความปรารถนาในรูปภพ — Råparàga: greed for finematerial existence; attachment to realms of form)
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๗๑

[3.14]

7. อรูปราคะ (ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน หรือในอรูปธรรม,
ความปรารถนาในอรูปภพ — Aråparàga: greed for immaterial
existence; attachment to formless realms)
8. มานะ (ความสําคัญตน คือ ถือตนวาเปนนั่นเปนนี่ — Màna:
conceit; pride)
9. อุทธัจจะ (ความฟุง ซาน — Uddhacca: restlessness; distraction)
10. อวิชชา (ความไมรูจริง, ความหลง — Avijjà: ignorance)
ทั้งนี้ ในหลายพระสูตร เรียกตางไปบาง (หมายความเทากัน) คือ
ขอ 4 กามราคะ มักเรียก กามฉันทะ (บางที่วา อภิชฌา)
ขอ 5 ปฏิฆะ
มักเรียก พยาบาท
พระอริยบุคคล 4 ละสังโยชน 10 นี้ได ตามลําดับ ดังนี้
พระโสดาบัน ละสังโยชน 3 ขอตน (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส)
พระสกทาคามี ละสังโยชน 3 ขอตนแลวทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงอีก
พระอนาคามี ละสังโยชนเบื้องต่ําไดทั้ง 5
พระอรหันต ละสังโยชนไดหมดทั้ง 10

พึงสังเกตวา กิเลสสําคัญชุดหนึ่ง ที่กลาวถึงบอยมาก คือ [2.15]
นิวรณ 5 ซึ่งเห็นไดวารวมอยูใน สังโยชน 10 นี้
ถาทําจิตใหตงั้ มัน่ สงบถึงขัน้ ระงับ นิวรณ 5 ได (เปนฝายสมถะ) ก็จะมี
สมาธิทเี่ ปนอัปปนา (แนวสนิทขัน้ ไดฌาน) แตนิวรณ 5 นัน้ สงบเพียงชัว่ คราว
ถาเจริญปญญารูแ จงสภาวะทําจิตใหสนิ้ นิวรณ 5 (เปนฝายวิปส สนา) ก็จะ
หมด นิวรณ 5 นั้นถาวรสิ้นเชิง เปนพระอรหันต
ในกรณีหลังนี้ การละ นิวรณ 5 ไดหมด คลุมมาเองถึงการละ สังโยชน
10 ไดหมดดวย

[3.14]
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กิเลสชุดหนึ่งซึ่งมีรายชื่อจํานวนมาก ทานแสดงไวในคัมภีรอภิธรรม ใน
ชื่อวา อกุศลเจตสิก (สภาพจิตที่เปนอกุศล) มี 14 อยาง คือ
1. โมหะ
2. อหิริกะ
3. อโนตตัปปะ 4. อุทธัจจะ
4 อยางนี้ เกิดทุกครัง้ ทีม่ อี กุศลจิต อีก 10 นอกนี้เกิดตามกรณี คือ
5. โลภะ 6. ทิฏฐิ
7. มานะ 8. โทสะ 9. อิสสา
10. มัจฉริยะ 11. กุกกุจจะ 12. ถีนะ 13. มิทธะ 14. วิจิกิจฉา
กิเลส 14 นี้ ละโดย พระอริยบุคคล 4 ตามลําดับ ดังนี้
- ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อิสสา มัจฉริยะ ละดวยมรรคที่ทําใหเปนพระโสดาบัน
- โลภะระดับกามราคะ โทสะ/พยาบาท กุกกุจจะ ละดวยมรรค…พระอนาคามี
- โลภะระดับรูปราคะ+อรูปราคะ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ มานะ ถีนะ
มิทธะ อุทธัจจะ ละดวยมรรค…พระอรหันต
(พระโสดาบัน ละ โลภะ/กามราคะ กับ โทสะ/ปฏิฆะ/พยาบาท อยางหยาบที่
ทําใหไปอบาย และละอคติ ทั้ง 4 ไดดวย)
จะเห็นวา กิเลส 10 หรือ กิเลสวัตถุ 10 (โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
วิจกิ จิ ฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ) ทีก่ ลาวถึงหลายแหง โดย
เฉพาะในคัมภีรฝ า ยอภิธรรม ก็รวมอยูค รบในรายชือ่ กิเลส ทีแ่ สดงแลวนี้
หมายเหตุ: พึงทราบความหมายของบางคํา ซึ่งยังไมไดกลาวที่อื่น
อหิรกิ ะ (ความไมละอายบาป — Ahirika: shamelessness; lack of moral shame)
อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอบาป — Anottappa: fearlessness of wrongdoing; lack of moral dread)
อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
พจนานุกรมฯ = [329]
S.V.61; A.V.13; Vbh.377.

สํ.ม.19/349/90; องฺ.ทสก.24/13/18; อภิ.วิ.35/976–7/509.
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[3.15] สุข 2 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)
1. สามิสสุข (สุขอิงอามิส, สุขอาศัยเหยือ่ ลอ, สุขขึน้ ตอวัตถุคอื สิง่ เสพหรือ
กามคุณ — Sàmisa-sukha: carnal or sensual happiness)
2. นิรามิสสุข (สุขไมองิ อามิส, สุขไมตอ งอาศัยเหยือ่ ลอ, สุขไมขนึ้ ตอสิง่
เสพ, สุขโปรงโลงเพราะใจสงบหรือไดรูแจงตามเปนจริง, สุขที่เปนอิสระ
[อยางสูงสุดคือนิพพาน] — Niràmisa-sukha: happiness independent of
material things or sensual desires; bliss of freedom)
พจนานุกรมฯ = [53]
A.I.80.

องฺ.ทุก.20/313/101.

[3.16] นิพพาน 2 (สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแลว, ภาวะที่เปนสุข

สูงสุด เพราะไรกิเลสไรทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ — Nibbàna: Nirvàõ
a; Nibbàna) ในพระบาลีเรียกวา นิพพานธาตุ 2
1. สอุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ — Saupàdisesanibbàna: Nibbàna with the substratum of life remaining)
2. อนุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานไมมีอุปาทิเหลือ — Anupàdisesanibbàna: Nibbàna without any substratum of life remaining)

นิพพาน 2 อยางนี้ มีพทุ ธพจนตรัสอธิบายไววา (ขุ.อิต.ิ 25/222/258=It.38.)
1. = ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ (= กิเลสปรินิพพาน — Kilesaparinibbàna: extinction of the defilements)
2. = ดับกิเลส ไมมีเบญจขันธเหลือ (= ขันธปรินิพพาน — Khandhaparinibbàna: extinction of the Aggregates) หรือ
1. = นิพพานของพระอรหันตผูยังเสวยอารมณที่นาชอบใจและไมนาชอบ
ใจทางอินทรีย 5 รับรูสุขทุกขอยู
2. = นิพพานของพระอรหันตผูระงับการเสวยอารมณทั้งปวงแลว

[3.17]
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อนึง่ พึงสังเกตวา นิพพาน 2 นี้ มีความหมายตางจาก บุคคล 2 กลาวคือ
1. สอุปาทิเสสบุคคล = พระเสขะ
2. อนุปาทิเสสบุคคล = พระอเสขะ
พจนานุกรมฯ = [27]
It.38; A.IV.77,379.

ขุ.อิติ.25/222/258; องฺ.สตฺตก.23/53/77; องฺ.นวก.23/216/394.

[3.17] อริยบุคคล 4 (บุคคลผูประเสริฐ, ผูบรรลุธรรมพิเศษ

ตัง้
แตโสดาปตติมรรคขึน้ ไป, ผูเ ปนอารยะในความหมายของพระพุทธศาสนา —
Ariya-puggala: noble individuals; holy persons)
1. โสดาบัน (“ผูถึง กระแส”, ทา นผูบ รรลุโ สดาปต ติผ ลแลว
— Sotàpanna: Stream-Enterer)
2. สกทาคามี (“ผูก ลับมาอีกครัง้ เดียว”, ทานผูบ รรลุสกทาคามิผลแลว
— Sakadàgàmã: Once-Returner)
3. อนาคามี (“ผูไ มเวียนกลับมาอีก”, ทานผูบ รรลุอนาคามิผลแลว
— Anàgàmã: Non-Returner)
4. อรหันต (“ผูค วร”, “ผูห กั กําแหงสงสารแลว”, ทานผูบ รรลุอรหัตตผล
แลว — Arahanta: the Worthy One)
พระอริยบุคคล 4 ระดับนี้ แตละระดับแยกเปนคูหนึ่งๆ จึงรวมเปน
พระอริยบุคคล 8
แยกเปน มรรคสมังคี (ผูพ รอมดวยมรรค) 4, ผลสมังคี (ผูพ รอมดวยผล) 4
1. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล (พระผูต งั้ อยูใ นโสดาปตติมรรค —
one who has worked for the realization of the Fruition of StreamEntry; one established in the Path of Stream-Entry)
2. โสดาบัน (ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว, พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล — one
who has entered the Stream; one established in the Fruition of StreamEntry; Stream-Enterer)
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3. ทานผูป ฏิบตั เิ พือ่ ทําใหแจงสกทาคามิผล (พระผูต งั้ อยูใ นสกทาคามิมรรค — one
who has worked for the realization of the Fruition of Once-Returning;
one established in the Path of Once-Returning)
4. สกทาคามี (ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในสกทาคามิผล —one
established in the Fruition of Once-Returning; Once-Returner)
5. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล (พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค —
one who has worked for the realization of the Fruition of NonReturning; one established in the Path of Non-Returning)
6. อนาคามี (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในอนาคามิผล — one
established in the Fruition of Non-Returning; Non-Returner)
7. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหัตตผล (พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค — one
who has worked for the realization of the Fruition of Arahantship; one
established in the Path of Arahantship)
8. อรหันต (ทานผูบรรลุอรหัตตผลแลว, พระผูตั้งอยูในอรหัตตผล — one
established in the Fruition of Arahantship; Arahant)

ทัง้ 8 ประเภทนี้ ในบาลีทมี่ าทัง้ หลายเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 8
พระอริยบุคคล 4 หรือ 8 นี้ จัดรวมเปนพระอริยบุคคล 2 ประเภท คือ
1. เสขะ (พระเสขะ, พระผูยังตองศึกษา ไดแกพระอริยบุคคล 7 เบื้อง
ตนในจํานวน 8 — Sekha: the learner)
2. อเสขะ (พระอเสขะ, พระผูไมตองศึกษา ไดแกผูบรรลุอรหัตตผลแลว
คือ พระอรหันต — Asekha: the adept; the arahant)
ทั้ง 2 ประเภทนี้ ในบาลีที่มาเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 2.
ดู [3.5] สังโยชน 10 .
พจนานุกรมฯ = [56; 57; 55]
D.I.156.
D.III.255; A.IV.291; Pug 73.
A.I.62.
[3.17]

นัย ที.สี.9/250–253/199–200.
ที.ปา.11/342/267;องฺ.อฏก.23/149/301; อภิ.ปุ.36/150/233.
องฺ.ทุก.20/280/80

พิเศษ
ผูศรัทธาควรทราบ
[4.1/๔๕] สังเวชนียสถาน 4 (สถานทีเ่ ปนทีต่ งั้ แหงความสังเวช, ที่
กระตุนเตือนใจ, สถานที่เนื่องดวยพุทธประวัติ ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดู
เพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความไมประมาท จะไดเรงขวนขวายประกอบ
กุศลกรรม และสําหรับผูศรัทธาจะไดจาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ
กระทําสัก การะบูช า อัน จะนําใหเ ขา ถึง สุค ติโ ลกสวรรค —
Sa§vejanãyaññhàna: places apt to cause the feeling of urgency;
places made sacred by the Buddha’s association; places to be
visited with reverence; the four Buddhist Holy Places)
1. ชาตสถาน (ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ อุทยานลุมพินี — Jàtaññ
hàna: birthplace of the Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
คือ ควงโพธิ์ที่ตําบลพุทธคยา — Abhisambuddhaññhàna: place
where the Buddha attained the Enlightenment)
3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ทีป่ า อิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
ปจจุบัน เรีย กวาสารนาถ — Dhammacakkappavattanaññhàna:
place where the Buddha preached the First Sermon)
4. ปรินิพพุตสถาน (ที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา — Parinibbutaññhàna: place where the
Buddha passed away into Parinibbàna)
พจนานุกรมฯ = [188]
D.II.140.

ที.ม.10/131/16

ความเปนมา และลักษณะทั่วไป
ของ

“ภูมธิ รรมชาวพุทธ”
จากจุดเริม่ ทีค่ ณ
ุ โยมนาม พูนวัตถุ จะพิมพหมวดธรรมเรือ่ งคุณพระรัตนตรัย
และหมวดธรรมอืน่ ทีง่ า ยๆ ซึง่ ไดเลือกคัดจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
รวม ๑๖ หมวด ใน ๑๒ หนา ทําเปนหนังสือเลมเล็กๆ และไดแจงใหทราบเมื่อ ๕
มิ.ย. ๒๕๔๖ เนือ้ หาสาระไดงอกและขยายมาจนกลายเปนหนังสือเลมนี้
ครัง้ นัน้ ผูเ รียบเรียงไดเลือกหมวดธรรมทีน่ า เรียนรูม ารวมเพิม่ ขึน้ กลายเปน ๔๕
หมวด ใน ๖๔ หนา เมื่อจัดเตรียมเรียบรอยแลว ไดพมิ พครัง้ แรกเสร็จเมือ่ ๒๔ ก.ค.
๒๕๔๖ ตรงพอดีมงคลวารอายุครบ ๙๓ ป ของคุณโยมนาม พูนวัตถุ
ในการจัดทําชวงนั้น และหลังจากนั้น หนังสือนี้ มีความเปนมา และลักษณะ
ทั่วไป ที่ควรทราบ ดังนี้
• แมวา จะนําหมวดธรรมมาจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม แตได
จัดกลุมจัดหมูใหม ไมเรียงตามลําดับตัวเลขและอักษรอยางพจนานุกรมฯ นัน้ โดย
ในทีน่ ี้ จัดเปนชุดเปนประเภท ตามระบบความสัมพันธของหลักธรรม และใหเหมาะ
กับการใชเลาเรียนศึกษาปฏิบตั ิ (ไมมงุ สําหรับการคนหาอยางพจนานุกรมฯ)
• ที่วามี ๔๕ หมวดธรรมนั้น ถานับตามพจนานุกรมฯ มี ๖๖ หมวดธรรม แตที่
จํานวนลดลงไปถึง ๒๑ หมวดนัน้ ก็เพราะหลายหมวดเปนเรือ่ งเนือ่ งกัน มาดวยกัน
ควบคูก นั หรือเปนสวนขยายกัน (เชน บุญกิรยิ าวัตถุ 3 กับ บุญกิรยิ าวัตถุ 10)
จึงจัดรวมใหอยูด ว ยกัน
• แม จ ะจั ด ลําดั บ หมวดธรรมใหม ต า งระบบ แต ไ ด บ อกเลขลําดั บ หมวดใน
พจนานุกรมฯ กํากับไวทายหมวดธรรมนั้นๆ ดวย เพื่อใหโยงกับพจนานุกรมฯ
นัน้ และสามารถยอนไปคนได
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• เนือ่ งจากหนังสือนี้มีหมวดธรรมจํานวนไมมาก และตองมีการจัดเตรียมตนฉบับ
ใหมอยูแลว อีกทั้งมีลักษณะเฉพาะบางอยาง เชน มีหมวดธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งมา
เขาชุดดวยกัน และมุง ใหไดประโยชนในการใชศกึ ษาเลาเรียนอยางเปนลําดับและ
เปนระบบ จึงไดถือโอกาสปรับปรุงเพิ่มเติมคําอธิบาย ตลอดจนเชื่อมโยงเนื้อหา
ใหตอเนื่องกันดวย
คําอธิบายที่ปรับ-เพิ่มในหนังสือนี้ ถือเปนสวนปรับปรุงของพจนานุกรมฯ ที่
จะนําไปใชในการพิมพครัง้ ตอไปดวย อยางนอยก็เปนผลดีพลอยไดในขณะที่ยัง
ไมมีโอกาสชําระพจนานุกรมฯ ใหมตลอดทัง้ เลม
• ดวยเหตุผลขางตน จึงตัง้ ชือ่ หนังสือนีว้ า ภูมธิ รรมชาวพุทธ ซึง่ กลายเปนหนังสือใหม
อีกเลมหนึง่ โดยจัดเขาในชุดเดียวกับ วินยั ชาวพุทธ และ ธรรมนูญชีวติ
จาก วินยั ชาวพุทธ เปนฐาน บุคคลกาวกวางออกไปสูก ารดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม งอก
งาม มีความสําเร็จ ในแง ดาน และสถานะตางๆ ตามรายละเอียดใน ธรรมนูญชีวติ
พรอมนัน้ จาก วินยั ชาวพุทธ เปนฐาน เขากาวลึกลงไปกับการพัฒนาในตนเอง
ใหเขาถึงความจริงและความสมบูรณของชีวติ ตามหลักการใน ภูมธิ รรมชาวพุทธ
• โดยสรุป ภูมธิ รรมชาวพุทธ เปนสวนคัดยอดของ พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม เปนเหมือนคูม อื ประจําตัว ซึง่ สาธุชนผูใ ครธรรม ใฝกศุ ล
หรือปรารถนามงคลทีแ่ ท อาจใชเปนดังหลักสูตรหรือแมบทในการพัฒนาความ
เปนชาวพุทธ และเปนแบบสําหรับวัดหรือตรวจสอบคุณสมบัตแิ หงความเปนชาว
พุทธของตน
• ในหนังสือ ภูมธิ รรมชาวพุทธ นี้ ใชตัวเลขหลายแบบ แตในเนื้อหาหมวดธรรม ใช
ตัวเลขฮินดู-อาระบิก (1 2 3 4 5…) เพราะมีทงั้ พากยภาษาไทยและพากยภาษา
อังกฤษ จะไดสะดวกที่จะใชประโยชนรวมกัน
• ในการพิมพครั้งแรก มีจํานวนหมวดธรรมตามพจนานุกรมฯ ๖๓ หมวด จัดรวม
เปน ๔๕ หมวด ตองบีบอัดขอมูลอยางมาก จึงพิมพลงไดใน ๖๔ หนา
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หลังจากพิมพครั้งแรกนี้แลว ไดเติมหมวดธรรม และปรับปรุงเพิ่มคําอธิบาย
เปนตน อีกหลายแหง (ตัดออกแหงหนึง่ ๙ บรรทัด ในหนา 36) จึงมีเนื้อหาเพิ่ม
ขึ้นมาก แตก็ไดบีบอัดขอมูลจนลงใน ๖๔ หนาเทาเดิม
อยางไรก็ตาม ตอมา ไดจัดทําอีกฉบับหนึ่งที่ไมบีบอัดขอมูลมากนัก ขยาย
เปนฉบับโปรง ๘๐ หนา โดยตัง้ ใจวาจะคงเนือ้ หาไวเทาเดิม แตในทีส่ ดุ ไดเพิม่ หมวด
ธรรมเขามา ๔ หมวด และเพิม่ คําอธิบายในทีอ่ นื่ ๆ อีก ๕-๖ หนา
(ที่จริงนั้น ระหวางเตรียมการในการพิมพครั้งแรก ไดทําไวอีกฉบับหนึ่ง มี ๔๐
หมวดธรรม ใน ๓๒ หนา เรียกวา “ฉบับเล็ก” ซึ่งไดเก็บไว - ยังไมพิมพ)

• เปนความลงตัววา ฉบับขยาย ที่มี ๔๕ หมวดธรรม ใน ๘๐ หนา นั้น ตรงกับตัว
เลขพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ในพระชนมชีพ ๘๐ วัสสกาล

หมายเหตุ: บันทึกขอควรทราบ เพิ่มเติม
- ภูมธิ รรมชาวพุทธ ฉบับเดิมซึ่งมีความหนา ๖๔ หนา ไดพิมพครั้งแรกเสร็จเมื่อ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
- ภูมธิ รรมชาวพุทธ ฉบับที่ขยายใหโปรงขึ้นเปน ๘๐ หนา พรอมทั้งไดปรับปรุง
เสริมคําอธิบาย และเพิ่มเติมสาระใหเต็มประโยชนมากขึ้น เสร็จสิน้ เมือ่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๔๖ (พิมพครั้งที่ ๒)

อักษรยอชื่อคัมภีร
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา

(ที่พิมพตัว หนา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
องฺ.อ.

องฺคุตฺตรนิกาย อฏกถา
(มโนรถปูรณี)
องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
องฺ.เอก.
องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺ.ติก.
องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
องฺ.ทสก.
องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
องฺ.ทุก.
องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
องฺ.นวก.
องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
อป.อ.
อปทาน อฏกถา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี)
อภิ.ก.
อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
อภิ.ธา.
อภิ.ป.
อภิธมฺมปฏก ปฏาน
อภิ.ปุ.
อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺฺตฺติ
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก
อภิ.วิ.
อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี
อภิ.สํ.
อิติ.อ.
อิติวุตฺตก อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)

ขุ.อป.
ขุ.อิติ.
ขุ.อุ.
ขุ.ขุ.
ขุ.จริยา.
ขุ.จู.
ขุ.ชา.
ขุ.เถร.
ขุ.เถรี.
ขุ.ธ.
ขุ.ปฏิ.
ขุ.เปต.
ขุ.พุทฺธ.
ขุ.ม.,ขุ.มหา.
ขุ.วิมาน.
ขุ.สุ.
ขุทฺทก.อ.
จริยา.อ.
ชา.อ.
เถร.อ.
เถรี.อ.

ขุทฺทกนิกาย อปทาน
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
ขุทฺทกนิกาย อุทาน
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
ขุททฺ กนิกาย เถรคาถา
ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
ขุทฺทกปา อฏกถา
(ปรมตฺถโชติกา)
จริยาปฏก อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏกถา
เถรคาถา อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
เถรีคาถา อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
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ที.อ.
ที.ปา.
ที.ม.
ที.สี.
ธ.อ.
นิทฺ.อ.
ปฺจ.อ.
ปฏิสํ.อ.
เปต.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.อ.
ม.อุ.
ม.ม.
ม.มู.
มงฺคล.
มิลินฺท.
วินย.

ทีฆนิกาย อฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี)
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค
ธมฺมปทฏกถา
นิทฺเทส อฏกถา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ปฺจปกรณ อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา
(สทฺธมฺมปกาสินี)
เปตวตฺถุ อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธวํส อฏกถา
(มธุรตฺถวิลาสินี)
มชฺฌิมนิกาย อฏกถา
(ปปฺจสูทนี)
มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก
มงฺคลตฺถทีปนี
มิลินฺทปฺหา
วินยปฏก

วินย.อ.

วินย อฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา)
วินย.ฏีกา วินยฏกถา ฏีกา
(สารตฺถทีปนี)
วิภงฺค.อ.
วิภงฺค อฏกถา
(สมฺโมหวิโนทนี)
วิมาน.อ.
วิมานวตฺถุ อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
วิสุทฺธิ.
วิสุทฺธิมคฺค
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา)
สงฺคณี อ. ธมฺมสงฺคณี อฏกถา
(อฏสาลินี)
สงฺคห.
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
สํ.อ.
สํยุตฺตนิกาย อฏกถา
(สารตฺถปกาสินี)
สํ.ข.
สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
สํ.นิ.
สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
สํ.ม.
สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
สํ.ส.
สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
สํ.สฬ.
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
สุตฺต.อ.
สุตฺตนิปาต อฏกถา
(ปรมตฺถโชติกา)

หมายเหตุ:
คัมภีรสําคัญที่ใชอางกันทั่วไป ไดนํามาลงไวเกือบทั้งหมด แมวาบางคัมภีรจะมิไดมีการ
อางอิงในหนังสือนี้

