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ค�ำน�ำ

 หนังสือ “คุณพระรัตนตรัย” นี้  ได้รวบรวมบท
สรรเสรญิคณุของพระรตันตรยั ซึง่เป็นสรณะทีเ่ลศิประเสรฐิ
สูงสุด พุทธศาสนิกชนควรระลึกนึกถึงอยู่เสมอ เพื่อเป็น 
เครืื่องชี้น�าให้เกิดความสว่างในจิตใจ น�าพาตนให้เข้าสู ่ 
การฝึกหัดพัฒนาตามแนวอริยมรรค จนสามารถเป็นที่พึ่ง
ของตนเองได้ต่อไป 

 นอกจากบทสวดภาษาบาลีและค�าแปลที่นิยมสวด 
กันดีอยู ่แล ้ว เนื้อหาในเล่มนี้  ได ้แปลและเรียบเรียง 
ความหมายจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ตอนอธิบายพุทธานุสสติ  
ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ มารวบรวมไว้ เพราะการ
ได้ทราบความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละค�า น�ามาเป็นเครื่อง 
ระลึกถึง ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความผ่องใสของจิต เกิด 

ศรัทธาปสาทะในส่ิงที่เลิศ วิบากที่เลิศก็ย่อมมีแก่ผู ้นั้น  
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
อัคคัปปสาทสูตร แปลความว่า 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4 
ประการนี้ 

 ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4 ประการ อะไรบ้าง คือ 

 (1) ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้ากต็าม 
มีสองเท้าก็ตาม มีสี่เท้าก็ตาม มีเท้ามากก็ตาม มีรูปก็ตาม  
ไม่มีรูปก็ตาม มีสัญญาก็ตาม ไม่มีสัญญาก็ตาม มีสัญญาก็
ไม่ใช่ไม่มสีญัญากไ็ม่ใช่กต็าม มปีระมาณเท่าใด พระตถาคต 
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า เรากล่าวว่าเลศิกว่าสตัว์มปีระมาณ 
เท่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลายเหล่าใดเลื่อมใส
แล้วในพระพุทธเจ้า ชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสแล้ว



ในส่ิงที่เลิศ และวิบากท่ีเลิศย่อมมีแก่ชนท้ังหลายผู้เลื่อมใส
ในสิ่งที่เลิศ

 (2)  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง มีประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์ ๘ เรากล่าวว่า 
เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ดูก ่อนภิกษุทั้งหลาย  
ชนท้ังหลายเหล่าใดเลื่อมใสแล้วในอริยมรรคมีองค์ ๘  
ชนท้ังหลายเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสแล้วในสิ่งที่เลิศ และ 
วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

 (3) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายทั้งที่ถูก
ปัจจยัปรงุแต่ง และท่ีไม่ถกูปัจจยัปรุงแต่ง มปีระมาณเท่าใด  
วิราคะ คือ ความสร่างเมา ความสิ้นกระหาย ความถอน 
อาลัย ความตัดวัฏฏะ ความสิ้นตัณหา ความคลายก�าหนัด 
ความดับสนิท นิพพาน เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลายเหล่าใดเลื่อมใส

แล้วในวิราคะ ชนทั้งหลายเหล่านั้นช่ือว่าเลื่อมใสแล้วใน 
สิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้เลื่อมใส 
ในสิ่งที่เลิศ

 (4) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หมู่ทั้งหลายก็ตาม คณะ 
ทัง้หลายกต็าม มปีระมาณเท่าใด พระสงฆ์สาวกของตถาคต 
ได้แก่ พระอริยบุคคล 4 คู่ ๘ บุคคล นั่นแหละ สงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน�า 
มาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็น 
ผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอัญชลี  
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ชนทั้งหลายเหล่าใดเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์  
ชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสแล้วในสิ่งที่เลิศ และ 
วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ



 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4 
ประการนี้แล

 ขออนุโมทนาผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการท�าหนังสือเล่มนี้  
และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู ้แปล 
เสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจาก 
ความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัย
และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่าน 
ผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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๑. ค�ำบูชำพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 
  พระผู้มีพระภาคเจ้า,  เป็นพระ

อรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิง
ทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์เอง,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. 
  ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู ้มีพระ 

ภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน.

(กราบ)
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ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 
  พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มี

พระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว,

ธัมมัง นะนัสสามิ. ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว,

สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

(กราบ)

๒. ค�ำนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้ำ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาค
เจ้า, พระองค์นั้น,

อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

(ว่า 3 ครั้ง)
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๓. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

 อิติปิ โส ภะคะวา, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชา- 
จะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะ-  
ทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ. 

 สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, สนัทฏิฐโิก, อะกาลโิก, 
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

 สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, อชุปุะฏปัินโน  
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ  
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย,  
ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง  
โลกัสสาติ. 

๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตอุย่างนี้ๆ  พระผูม้พีระ
ภาคเจ้านั้น,

อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผูต้รสัรูช้อบได้โดยพระองค์
เอง,

วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ,

สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,

โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,
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อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
  เป็นผูส้ามารถฝึกบรุษุทีส่มควร

ฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า,

สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู ้สอนของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย,

พุทโธ, เป็นผู้รู ้ ผู ้ตื่น ผู้เบิกบานด้วย
ธรรม,

ภะคะวาติ. เป็นผู ้มีความจ�าเริญ จ�าแนก
ธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
  พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู ้ม ี

พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว,

สันทิฏฐิโก, เป็นสิง่ทีผู่ศ้กึษาและปฏบิตั ิพงึ
เห็นได้ด้วยตนเอง,

อะกาลิโก, เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิด้ และให้ผลได้
ไม่จ�ากัดกาล,

เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า, 
ท่านจงมาดูเถิด,
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โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน, 
  ดังนี้.

๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

เจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

เจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว,

ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

เจ้าหมูใ่ด, ปฏบิตัเิพือ่รูธ้รรมเป็น 
เครื่องออกจากทุกข์แล้ว,
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สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

เจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว,

ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ,

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
  คู ่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัว 

บุรุษได้ ๘ บุรุษ,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระ 

ผู้มีพระภาคเจ้า,

อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขา 
น�ามาบูชา,

ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขา 
จัดไว้ต้อนรับ,

ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน,

อัญชลีกะระณีโย, เป ็นผู ้ที่บุคคลทั่วไปควรท�า
อัญชลี,

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
  เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่ม ี

นาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
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โส ภควา อิติปิ อรห พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
ทรงได้พระนามว่าอรห� แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

ทรงได้พระนามว่าสัมมาสัม
พุทโธ แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  

ทรงได้พระนามว่าวิชชาจรณ 
สัมปันโน แม้เพราะเหตุอย่าง
นี้ๆ

๗. พุทธำนุสสติ๑

 ในอนุสสติเหล่านั้น พระโยคาวจรผู้ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอันมั่นคง ต้องการจะเจริญพุทธานุสสติเป็น
อันดับแรก พึงไปอยู่ในสถานที่เงียบสงัด อยู่ในเสนาสนะ 
อันสมควร แล้วระลึกถึงพระคุณของพระผู ้มีพระภาค 
อย่างน้ีว่า “อิตปิิ โส ภควา อรห สมมฺาสมพฺทุโฺธ วชิชฺาจรณ 
สมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา 
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา” 

 ต่อไปนี้ เป็นวิธีการระลึกในพระพุทธคุณเหล่านั้น  
คือ ให้ระลึกไปทีละบทว่า 

1  แปลและเรยีบเรยีงจาก คมัภร์ีวสิทุธมิรรค, วสิทุธฺมิคคฺปกรณ� (ปโม ภาโค)
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อีกอย่างหนึ่ง โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  

ทรงได้พระนามว่าอนุตตโร  
ปุริสทัมมสารถิ แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน�
  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

ทรงได้พระนามว่า สัตถา เทว
มนุสสานัง แม้เพราะเหตุอย่าง
นี้ๆ 

โส ภควา อิติปิ พุทฺโธ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงได้พระนามว่าพุทโธ แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ สุคโต พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงได้พระนามว่าสุคโต แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ โลกวิทู พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงได้พระนามว่าโลกวิทู แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
ทรงได้พระนามว่าอนุตตโร แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

โส ภควา อิติปิ ปุริสทมฺมสารถิ
  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

ทรงได้พระนามว่าปุริสทัมม 
สารถิ แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
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โส ภควา อิติปิ ภควา พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงได้พระนามว่าภควา แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

 (๑) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ อรห

 พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ทรงได้พระนามว่า อรห� 
เพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้ คือ 

 (1) เพราะทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลส 
 (2)  เพราะทรงท�าลายข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย 
 (3)  เพราะทรงหักก�าของสังสารจักรได้ 
 (4)  เพราะทรงเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น 
 (5)  เพราะทรงไม่มีที่ลับในการท�าบาปทั้งหลาย

 เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงเป็น 
ผู้ไกล คือทรงด�ารงอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากกิเลสทั้งหลาย 
ทั้งปวง เพราะทรงก�าจัดได้แล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้ง
วาสนาด้วยมรรค เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่าอรห 
เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส 

 พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นนาถะ ไม่ทรง
มีความข้องแวะกับกิเลส และไม่ทรงประกอบ
ด้วยสิง่อนัเป็นโทษทัง้หลาย ชือ่ว่าทรงเป็นผูไ้กล
จากกิเลสและโทษนั้น เพราะเหตุนั้น จึงปรากฏ
พระนามว่า อรห 

 ข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้น ทรงก�าจัดได้แล้วด้วยมรรค เพราะเหตุนั้น จึงทรง
พระนามว่าอรห  แม้เพราะทรงก�าจัดข้าศึกคือกิเลส 
ทั้งหลายได้ 



30
คุณพระรัตนตรัย

31
สุภีร์ ทุมทอง



32
คุณพระรัตนตรัย

33
สุภีร์ ทุมทอง

 ข้าศึกคือกิเลสท้ังหลายมีราคะเป็นต้นแม ้
ทั้งสิ้น พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นนาถะ ทรง 
ก�าจัดแล้วด้วยดาบคือปัญญา เพราะเหตุนั้น จึง
ปรากฏพระนามว่าอรห 

 สังสารจักรใด มีดุมอันส�าเร็จด้วยอวิชชาและภว 
ตัณหา มีก�าอันส�าเร็จด้วยปุญญาภิสังขารเป็นต้น มีกงอัน
ส�าเร็จด้วยชรามรณะ สอดร้อยไว้ด้วยเพลาอันส�าเร็จด้วย
อาสวสมุทัย ประกอบเข้าไว้ในตัวรถกล่าวคือภพ 3 อัน 
แล่นไปแล้วตลอดกาลหาเบือ้งต้นและทีส่ดุมไิด้ ซีก่�าทัง้หมด
แห่งสังสารจักรนั้น อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรง 
ยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีล ด้วยพระบาทคือวิริยะ ทรงจับ 
ขวานคอืญาณอนักระท�าความส้ินไปแห่งกรรม  ด้วยพระหตัถ์
คือศรัทธา ทรงหักได้แล้วที่ควงต้นโพธิ์ เพราะเหตุนั้น จึง 
ทรงพระนามว่าอรห แม้เพราะทรงหักก�าของสังสารจักรได้ 

 อกีอย่างหนึง่ สงัสารวฏัอนัไม่ปรากฏทีส่ิน้สดุ เรยีกว่า
สังสารจักร อวิชชานับว่าเป็นดุมของสังสารจักรนั้น เพราะ
เป็นต้นสุด ชรามรณะนับว่าเป็นกง เพราะเป็นปลายสุด  
ธรรมที่เหลือ 1๐ ข้อนับเป็นซี่ก�า เพราะมีอวิชชาอยู่ต้น 
และมีชรามรณะอยู่ปลาย 

 ในธรรมเหล่านั้น ความไม่รู้ในอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น
ชื่อว่าอวิชชา อวิชชาในกามภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่สังขาร 
ทั้งหลายในกามภพ อวิชชาในรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่
สังขารทั้งหลายในรูปภพ อวิชชาในอรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัย
แก่สังขารทั้งหลายในอรูปภพ 

 สังขารทั้งหลายในกามภพเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิ
วิญญาณในกามภพ ในภพนอกนี้ก็นัยนั้นเหมือนกัน 
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 ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพเป็นปัจจัยแก่นามรูป 
ในกามภพ ในรูปภพก็อย่างนั้นเหมือนกัน แต่ในอรูปภพ 
ปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามอย่างเดียว

 นามรูปในกามภพเป็นปัจจัยแก่อายตนะครบทั้ง 6 
ในกามภพ นามรูปในรูปภพเป็นปัจจัยแก่อายตนะ 3 ใน 
รูปภพ นามในอรูปภพเป็นปัจจัยแก่อายตนะ 1 ในอรูปภพ 

 อายตนะ 6 ในกามภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ 6 ใน
กามภพ อายตนะ 3 ในรูปภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ 3  
ในรูปภพ อายตนะ 1 ในอรูปภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ 1 ใน
อรูปภพ 

 ผัสสะ 6 ในกามภพเป็นปัจจัยแก่เวทนา 6 กามภพ 
ผัสสะ 3 ในรูปภพเป็นปัจจัยแก่เวทนา 3 ในรูปภพ ผัสสะ 
1 ในอรูปภพเป็นปัจจัยแก่เวทนา 1 ในอรูปภพ 

 เวทนา 6 ในกามภพเป็นปัจจัยแก่กองตัณหา 6 ใน
กามภพ เวทนา 3 ในรูปภพเป็นปัจจัยแก่กองตัณหา 3  
ในรูปภพ เวทนา 1 ในอรูปภพเป็นปัจจัยแห่งกองตัณหา  
1 อรูปภพ 

 ตัณหานั้นในภพนั้นๆ เป็นปัจจัยแก่อุปาทานนั้นๆ 
ธรรมทีเ่หลอืมอีปุาทานเป็นต้น เป็นปัจจยัแก่ธรรมทัง้หลาย
มีภพเป็นต้น

 ถามว่า การเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างไร 

 ตอบว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรารถนาว่า เราจัก
บริโภคกาม แล้วประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติทุจริต 
ด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจ เพราะกามุปาทานเป็น
ปัจจัย เขาเต็มไปด้วยทุจริตตายไปเกิดในอบาย กรรมอัน
เป็นเหตุของการเกิดในอบายนั้นของเขาเป็นกรรมภพ ขันธ์
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ท้ังหลายอันเกิดเพราะกรรมเป็นอุปปัตติภพ ความเกิด 
แห่งขันธ์ทั้งหลายเป็นชาติ ความเสื่อมไปแห่งขันธ์เหล่านั้น
เป็นชรา ความแตกสลายไปแห่งขันธ์เหล่านั้นเป็นมรณะ 

 อีกคนหนึ่ง ปรารถนาว่า เราจักเสวยสมบัติในสวรรค์
แล้วประพฤติสุจริตเพราะกามุปาทานเป็นปัจจัยอย่างเดียว 
กันนั้น เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยสุจริตตายไปก็เกิดในสวรรค์  
เน้ือความก็นัยเดียวกันนั้น คือ กรรมอันเป็นเหตุของการ 
เกิดในสวรรค์นั้นของเขาเป็นกรรมภพ ดังนี้เป็นต้น 

 อีกคนหนึ่ง ปรารถนาว่า เราจักเสวยสมบัติในพรหม
โลก แล้วเจริญ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะ 
กามุปาทานเป็นปัจจัยเหมือนกัน ครั้นเต็มไปด้วยภาวนา 
เขาตายไปก็เกิดในพรหมโลก เนื้อความก็นัยเดียวกันนั้น  
คือ กรรมอันเป็นเหตุของการเกิดในพรหมโลกนั้นของเขา 
เป็นกรรมภพ ดังนี้เป็นต้น 

 อีกคนหนึง่ ปรารถนาว่า เราจกัเสวยสมบตัใินอรปูภพ  
แล้วเจริญสมาบัติมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นเพราะ 
กามุปาทานเป็นปัจจัยเช่นเดียวกัน คร้ันเต็มไปด้วยภาวนา 
เขาตายไปก็เกิดในอรูปภพนั้นๆ กรรมอันเป็นเหตุของการ
เกดิในอรปูภพนัน้ของเขาเป็นกรรมภพ ขันธ์ทัง้หลายอันเกดิ 
เพราะกรรมเป็นอุปปัตติภพ ความเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นชาติ ความเส่ือมไปแห่งขันธ์เหล่านั้นเป็นชรา ความ 
แตกสลายไปแห่งขันธ์เหล่านั้นเป็นมรณะ นัยแม้ในการ
อธิบายความอันมีอุปาทานที่เหลือเป็นมูลก็เหมือนกับนัยนี้ 

 บาลีในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้โดย
นัยดังนี้ ปัญญาในการแยกแยะปัจจัยว่า “อวิชชาเป็นเหตุ 
สังขารเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุ อวิชชาและสังขารทั้ง 2 นั้น 
ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุด้วย” นี้ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ ปัญญา 
ในการแยกแยะปัจจัยว่า “อวิชชาเป็นเหตุ สังขารเป็นสิ่งที่
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เกิดจากเหตุ อวิชชาและสังขารทั้ง 2 นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดจาก
เหตุด้วย ทั้งในกาลอดีตและกาลอนาคต” ชื่อว่าธัมมัฏฐิติ
ญาณ บททั้งปวง บัณฑิตพึงน�ามาแสดงให้พิสดารโดยนัยนี้

 ในธรรมเหล่านั้น อวิชชากับสังขารเป็นสังเขป 1 
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เป็นสังเขป 1 
ตัณหา อุปาทาน ภพ เป็นสังเขป 1 ชาติ ชรามรณะ เป็น
สังเขป 1 อนึ่ง ใน 4 สังเขป นั้น สังเขปแรกเป็นอดีตกาล 
สังเขปกลางสองอย่างเป็นปัจจุบันกาล ชาติ ชรามรณะเป็น
อนาคตกาล 

 อนึ่ง ในธรรมเหล่านั้น ด้วยการกล่าวถึงอวิชชาและ
สังขาร ก็เป็นการกล่าวถึง ตัณหา อุปาทาน ภพด้วย เพราะ
ฉะนั้น ธรรม 5 ประการนี้ จึงจัดเป็นกรรมวัฏในอดีต ธรรม  
5 ประการมีวิญญาณเป็นต้นจัดเป็นวิปากวัฏในกาลบัดนี้ 

ด้วยการกล่าวถึงตัณหา อุปาทาน ภพ ก็เป็นการกล่าวถึง
อวิชชาและสังขารด้วย เพราะฉะนั้น ธรรม 5 ประการนี้ 
จึงเป็นกรรมวัฏในกาลบัดนี้ด้วย ธรรม 5 ประการคือ 
วิญญาณเป็นต้นนี้จัดเป็นวิปากวัฏในกาลต่อไป เพราะ
ด้วยการกล่าวถึงชาติ ชรามรณะ ก็เป็นการบ่งช้ีถึงธรรม 
5 ประการมีวิญญาณเป็นต้น ธรรมเหล่านั้นว่าโดยอาการ 
จึงเป็น 2๐ 

 อนึ่ง ในธรรมเหล่านั้น ระหว่างสังขารกับวิญญาณ มี
สนธิ 1 ระหว่างเวทนากับตัณหามีสนธิ 1 ระหว่างภพกับ
ชาติมีสนธิ 1 ดังนี้ พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็น คือทรงรู้
ยิ่งเห็นจริงซึ่งปฏิจจสมุบาท อันมีสังเขป 4 กาล 3 อาการ 
20 สนธิ 3 นั้น โดยอาการทั้งปวงโดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ 
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 ความรู้นั้น ชื่อว่าญาณ เพราะอรรถว่าหยั่งรู้ ชื่อว่า
ปัญญา เพราะอรรถว่ารู้ประจักษ์ เพราะเหตุนั้น ท่านจึง 
กล่าวว่า ปัญญาในการแยกแยะปัจจยั ชือ่ว่าธมัมฏัฐิติญาณ 
พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงรู้ธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริง
ด้วยธัมมัฏฐิติญาณนี้แล้ว ทรงเบื่อหน่ายในธรรมเหล่านั้น  
ทรงคลายก�าหนดั หลดุพ้นไป ชือ่ว่าทรงก�าจดั คือรือ้ท�าลาย
ซึ่งก�าทั้งหลายแห่งสังสารจักรอันมีประการดังกล่าวแล้ว 
เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่าอรห แม้เพราะทรงหัก 
ก�าของสังสารจักรได้

 ซ่ีก�าท้ังหลายแห่งสังสารจักร พระโลกนาถ
เจ้าทรงท�าลายแล้วด้วยดาบคอืพระญาณ เพราะ
เหตุนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่าอรห

 พระผูมี้พระภาคพระองค์นัน้  ย่อมควรซึง่ปัจจยัทัง้หลาย 
มีจีวรเป็นต้น และควรซึ่งการบูชาที่วิเศษ เพราะพระองค์
เป็นผู้เลิศสุดในบรรดาทักขิไณยบุคคล เพราะฉะนั้น เมื่อ 
พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติข้ึนแล้ว  เทวดาและมนุษย์ทั้ง
หลายผูม้ศีกัดิใ์หญ่เหล่าใดเหล่าหนึง่จึงไม่ท�าการบชูาในทีอ่ืน่ 
จริงอย่างนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมได้บูชาพระตถาคตเจ้าด้วย 
พวงแก้วเท่าเขาสิเนรุ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าอื่น  
มีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโกศลเป็นต้นก็ทรงบูชา 
แล้วตามก�าลัง และพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสละพระราช
ทรัพย์ถึง 96 โกฏิ สร้างพระวิหาร ๘4,๐๐๐ หลังทั่วทั้ง
ชมพูทวีป อุทิศพระผู้มีพระภาคแม้เสด็จปรินิพพานแล้ว  
จะป่วยกล่าวไปใยถึงการบูชาที่วิเศษเหล่าอื่นเล่า เพราะ
ฉะนั้น พระองค์จึงทรงได้พระนามว่าอรห แม้เพราะเป็น 
ผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น 
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 พระโลกนาถเจ้านี้ ทรงควรการบูชาอย่าง
วิเศษและควรแก่ปัจจัยท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น 
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระชินะ จึงควรได้พระนาม
ว่าอรหในโลก ซึง่เป็นพระนามทีม่คีวามเหมาะสม

 คนพาลทั้งหลายผู้ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตทุกจ�าพวกใน
โลก ย่อมท�าบาปในที่ลับ เพราะกลัวจะถูกติเตียน ฉันใด 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ย่อมไม่ทรงกระท�าดังนั้นใน 
กาลไหนๆ เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงได้พระนามว่า  
อรห แม้เพราะไม่มีที่ลับในการกระท�าบาป 

 ที่ลับในการท�าบาปทั้งหลาย  ย่อมไม่มี
ส�าหรับพระตถาคตเจ้า เพราะเหตุนั้น พระองค์
จึงปรากฏพระนามว่าอรห 

 ก็ในพระนามว่า อรห� นี้ มีคาถาประพันธ์เนื้อความ 
ดังนี้ว่า

 พระมุนีนั้น เพราะความที่พระองค์ทรงเป็น 
ผู ้ไกล 1 เพราะทรงท�าลายข้าศึกคือกิเลส 
ทั้งหลาย 1 เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้หักก�าแห่ง
สังสารจกัร 1 เพราะทรงเป็นผูค้วรปัจจยัเป็นต้น 
1 เพราะไม่ทรงท�าบาปทั้งหลายในที่ลับ 1  
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงถวายพระนามว่าอรห

 (๒) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ สมฺมำสมฺพุทฺโธ

 พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ทรงได้พระนามว่า สมัมา 
สัมพุทโธ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วย
พระองค์เอง จริงอย่างนั้น เพราะผู้มีพระภาคนั้นตรัสรู้โดย
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ถูกต้องและด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมทั้งปวง คือ 

 (1) ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง โดยความเป็นธรรมที่ควร 
  รู้ยิ่ง 

 (2)  ตรัสรู้ธรรมที่ควรรอบรู้ โดยความเป็นธรรมที่ 
  ควรรอบรู้ 

 (3)  ตรสัรูธ้รรมทีค่วรละ โดยความเป็นธรรมทีค่วรละ 

 (4)  ตรัสรู้ธรรมท่ีควรท�าให้แจ้ง โดยความเป็นธรรม 
  ที่ควรท�าให้แจ้ง 

 (5) ตรัสรู้ธรรมที่ควรท�าให้เกิด โดยความเป็นธรรม 
  ที่ควรท�าให้เกิด 

 ด้วยเหตุนั้นแหละ พระองค์จึงตรัสว่า

 ดกู่อนพราหมณ์ สิง่ทีค่วรรูย้ิง่ เราได้รูย้ิง่แล้ว 
สิ่งที่ควรท�าให้เกิด เราก็ท�าให้เกิดแล้ว และสิ่งที่
ควรละ เราก็ละได้แล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็น
พุทธะ

 อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสรู้ซึ่ง
ธรรมทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง แม้โดยการ 
ยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า 

 จักขุเป็นทุกขสัจ ตัณหาในภพก่อนอันท�าจักขุนั้นให้
เกิด โดยความเป็นมูลเหตุของจักขุนั้นเป็นสมุทยสัจ ความ
ไม่เกิดแห่งจักขุและเหตุแห่งจักขุทั้ง 2 นั้นเป็นนิโรธสัจ 
ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็นมรรคสัจ ในโสตะ ฆานะ  
ชิวหา กาย และมนะ ก็มีวิธีการเหมือนกันนี้ 
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 บัณฑิตพึงประกอบหมวดธรรมต่อไปนี้โดยวิธีการนี ้
นั่นแหละ คือ 

 (1) อายตนะ 6 มีรูปเป็นต้น (2) วิญญาณ 6 มีจักขุ
วญิญาณเป็นต้น (3) ผสัสะ 6 มจีกัขสุมัผสัเป็นต้น (4) เวทนา 
6 มจีกัขสุมัผสัสชาเวทนาเป็นต้น (5) สญัญา 6 มรีปูสญัญา
เป็นต้น (6) เจตนา 6 มีรูปสัญเจตนาเป็นต้น (7) ตัณหา 6 
มีรปูตณัหาเป็นต้น (๘) วติก 6 มรีปูวติกเป็นต้น (9) วจิาร 6 
มรีปูวจิารเป็นต้น (1๐) ขนัธ์ 5 มรีปูขนัธ์เป็นต้น (11) กสณิ 
1๐ (12) อสุภะ 1๐ (13) อนุสสติ 1๐ (14) สัญญา 1๐ 
มีอุทธุมาตกสัญญาเป็นต้น (15) อาการ 32 มีผมเป็นต้น 
(16) อายตนะ 12 (17) ธาตุ 1๘ (1๘) ภพ 9 มีกามภพ
เป็นต้น (19) ฌาน 4 มีปฐมฌานเป็นต้น (2๐) อัปปมัญญา 
4 มีเมตตาภาวนาเป็นต้น (21) อรูปสมาบัติ 4 มีอากาสา 
นัญจายตนะเป็นต้น (22) องค์แห่งปฏิจจสมุปบาท โดย
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 (๓) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ วิชฺชำจรณสมปฺนโฺน

 พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ทรงได้พระนามว่า วชิชา
จรณสัมปันโน เพราะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
ในวชิชาและจรณะนัน้ วชิชา 3 กด็ ีวชิชา ๘ กด็ ีชือ่ว่าวชิชา 

 วิชชา 3 ตามนัยที่กล่าวไว้ในภยเภรวสูตร คือ  
(1) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  (2) จุตูปปาตญาณ  
(3) อาสวักขยญาณ วิชชา ๘ ตามนัยที่กล่าวไว้ในอัมพัฏฐ
สูตร คือ (1) วิปัสสนาญาณ (2) มโนมยิทธิญาณ (3) อิทธิ
วิธญาณ (4) ทิพพโสตญาณ (5) เจโตปริยญาณ (6) ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ (7) ทิพพจักขุญาณ (๘) อาสวักขยญาณ 
ในอัมพัฏฐสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคทรงตรัสอภิญญา 6  
กับ วิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิ ตรัสเป็นวิชชา ๘ 

ปฏิโลมมีชรามรณะเป็นต้น โดยอนุโลมมีอวิชชาเป็นต้น 

 ในชรามรณะเป็นต้นนั้น มีการประกอบทีละบทดัง 
ต่อไปนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ คือ ตรัสรู้ตาม
สมควร ได้แก่ แทงตลอดซึ่งธรรมท้ังปวงโดยถูกต้องและ 
ด้วยพระองค์เอง ด้วยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า 

 ชรามรณะเป็นทุกขสัจ ชาติเป็นสมุทยสัจ การสลัด 
ออกเสียได้ซึ่งชรามรณะและเหตุเกิดแห่งชรามรณะแม้ 
ท้ัง 2 นั้นเป็นนิโรธสัจ ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็น 
มรรคสัจ 

 เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 
ทรงได้พระนามว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ก็เพราะทรงรู้ธรรมทั้ง
ปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง ดังนี้ 
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 พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยวิชชาเหล่านี้และ
จรณะนี้ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงทรงได้พระนามว่า วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

 ในความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั้น ความ
ถึงพร้อมด้วยวิชชา สร้างความเป็นสัพพัญญูของพระผู้มี 
พระภาคให้เต็ม ความถึงพร้อมด้วยจรณะ สร้างความเป็น
ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ให้เต็ม พระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ชัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมิใช่
ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ด้วยความเป็นสัพพัญญู ทรงเว้น 
สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ทรงชักน�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วย
ความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา เพราะเหตุนั้น  
เหล่าสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้จึงเป็นผูป้ฏิบติัดี  
ไม่เป็นผูป้ฏบิตัชิัว่ ดจุเหล่าสาวกของเจ้าลทัธทิัง้หลายผูข้าด 
วิชชาและจรณะ ซึ่งเป็นบุคคลจ�าพวกท�าตนให้ล�าบาก 
เป็นต้น 

 ธรรมะ 15 ประการ คือ (1) สีลสังวร ความส�ารวม
ด้วยศีล (2) ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย ์
ทั้งหลาย (3) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (4) ชาคริยา 
นโุยค การประกอบความเพยีร เครือ่งตืน่อยูเ่สมอ (5 - 11) 
สัทธรรม 7 คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พหูสูต วิริยารัมภะ  
สติ ปัญญา (12 - 15) ฌาน 4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน  
ตติยฌาน จตุตถฌาน ชื่อว่าจรณะ

 จริงอยู่ ธรรม 15 นี้แหละ พระผู้มีพระภาคตรัส 
เรียกว่าจรณะ เพราะเหตุที่เป็นเครื่องด�าเนินไปสู่พระ
นิพพานของพระอรยิสาวก ดงัทีท่่านพระอานนท์เถระกล่าว
ว่า “ดูก่อนมหานามะ อริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เป็น 
ผู้มีศีล” ดังนี้เป็นต้น ค�าท้ังปวง บัณฑิตพึงทราบตามนัย 
ที่กล่าวในเสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
นั้นเถิด
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 (๔) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ สุคโต

 พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า สุคโต 

 (1)  เพราะทรงมีทางเสด็จไปอันงดงาม 

 (2)  เพราะเสด็จไปยังสถานที่อันดี 

 (3)  เพราะเสด็จไปโดยชอบ 

 (4)  เพราะตรัสไว้โดยชอบ 

 ทางไปได้ชื่อว่า “คต” ทางไปของพระผู้มีพระภาค
น้ันงดงาม บริสุทธิ์ หาโทษมิได้ ทางไปนั้นได้แก่อริยมรรค  
ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เสด็จไปได้ยังทิศอันเกษม  
ไม่ข้องขัดด้วยทางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า  
สุคโต เพราะทรงมีทางเสด็จไปอันงดงาม 

 พระผูม้พีระภาคเสด็จไปยงัสถานทีดี่ คอื อมตนพิพาน 
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่าสุคโต แม้เพราะเสด็จไป 
ยังสถานที่อันดี 

 พระองค์เสด็จไปโดยชอบ เพราะเหตุนั้น จึงทรง
พระนามว่าสุคโต เพราะไม่กลับมาสู่กิเลสทั้งหลายที่ละได้
แล้วด้วยมรรคนั้นๆ สมจริงดังค�าที่ท่านกล่าวไว้ว่า พระผู้มี
พระภาคทรงได้พระนามว่าสุคโต เพราะอรรถว่าไม่กลับมา 
ไม่คืนมา ไม่หวนกลับมาสู่กิเลสทั้งหลายที่โสดาปัตติมรรค 
ละได้แล้ว ... พระองค์ทรงได้พระนามว่าสุคโต เพราะ 
อรรถว่าไม่กลับมา ไม่คืนมา ไม่หวนกลับมาสู่กิเลสทั้งหลาย
ที่อรหัตตมรรคละได้แล้ว 

 อีกประการหนึ่ง พระองค์เสด็จไปโดยชอบ คือ ทรง
กระท�าประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกทั้งหมด
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อย่างเดยีว ด้วยการปฏบิตัชิอบทีท่รงบ�าเพญ็มาด้วยอ�านาจ
พระบารมี 3๐ ทัศ นับตั้งแต่แทบพระบาทของพระทีปังกร 
พุทธเจ้าจนถึงควงไม้โพธิ์ และไม่เสด็จเข้าไปใกล้ส่วนสุด 
เหล่านี้ คือ เรื่องเท่ียง เร่ืองขาดสูญ ความสุขในกาม  
การประกอบความเพียรท�าตนให้ล�าบาก เพราะเหตุนั้น  
จึงทรงพระนามว่าสุคโต แม้เพราะเสด็จไปโดยชอบ 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบ คือตรัส
พระวาจาที่สมควร ในฐานะที่สมควรเท่านั้น เพราะเหตุนั้น 
จึงทรงได้พระนามว่าสุคโต แม้เพราะตรัสโดยชอบ ในเรื่อง
นั้น มีพระสูตรเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ว่า 

 “พระตถาคตทรงรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็น
ประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีชอบใจของคน
เหล่าอื่น พระตถาคตย่อมไม่ตรัสวาจานั้น 

 พระตถาคตทรงรูว้าจาใด จริง แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ 
และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น 
วาจาแม้นั้นพระตถาคตก็ไม่ตรัส 

 กแ็ลพระตถาคตทรงรูว้าจาใด จรงิ แท้ เป็นประโยชน์ 
และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น  
พระตถาคตทรงเป็นผู้รู้กาลเพื่อตรัสวาจานั้น 

 พระตถาคตทรงรู ้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็น
ประโยชน์ และวาจาน้ันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคน 
เหล่าอื่น พระตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น 

 พระตถาคตทรงรู ้ว่าวาจาใด จริง แท้ แต่ไม่เป็น
ประโยชน์ และวาจาน้ันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคน 
เหล่าอื่น วาจาแม้นั้นพระตถาคตก็ไม่ตรัส 
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 กแ็ลพระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ เป็นประโยชน์ 
และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอ่ืน พระ
ตถาคตก็ทรงเป็นผู้รู้กาลเพื่อตรัสวาจานั้น” 

 พระผู้มีพระภาคนั้น บัณฑิตพึงทราบว่าทรงพระนาม
ว่าสุคโต เพราะตรัสไว้โดยชอบ ดังกล่าวมาฉะนี้

 (๕) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ โลกวิทู

 พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า โลกวิทู เพราะ
พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวง จริงอยู่ พระผู้มี
พระภาคพระองค์นัน้ทรงรู ้ทรงรูอ้ย่างทัว่ถงึ ทรงแทงตลอด
โลกโดยประการทั้งปวง โดยสภาวะบ้าง โดยสมุทัยบ้าง  
โดยนิโรธบ้าง โดยอุบายเป็นเหตุถึงนิโรธบ้าง เหมือนอย่าง 
ที่พระองค์ตรัสไว้ว่า 

 “ดกู่อนอาวโุส ในท่ีสดุแห่งโลกใด ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่ตาย 
ไม่จตุ ิไม่อบุตั ิเราไม่กล่าวทีส่ดุแห่งโลกนัน้ว่า อนับคุคลพงึรู้  
พึงเห็น พึงถึง ด้วยการเดินทาง ดูก่อนอาวุโส และเราไม่ 
กล่าวว่า หากยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะสามารถท�าที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้ ดูก่อนอาวุโส อีกอย่างหนึ่ง เราย่อมบัญญัติโลก  
ความเกิดแห่งโลก ความพ้นโลก และข้อปฏิบัติให้ถึงความ
พ้นโลก ที่ร่างกายประมาณวาหนึ่งซึ่งมีสัญญา มีใจครองนี้
แล” 

 “ทีส่ดุแห่งโลก อนับคุคลไม่พึงถึงได้ด้วยการ
เดินทาง ในกาลไหนๆ และจะไม่มีการพ้นจาก
ทุกข์ได้ เพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก เพราะเหตุ
นั้นแล ท่านผู้รู้แจ้งโลก มีปัญญาดี ถึงที่สุดแห่ง
โลก อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว เป็นผู้สงบ รูท้ีส่ดุแห่ง
โลกแล้ว ย่อมไม่ปรารถนาทั้งโลกนี้และโลกอื่น”
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 อีกอย่างหนึ่ง โลกมี 3 อย่าง คือ 

 (1)  สังขารโลก โลกคือสังขารธรรมทั้งหลาย 

 (2)  สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลาย 

 (3)  โอกาสโลก โลกคือแผ่นดินสถานที่เกิดของสัตว ์
  ทั้งหลาย

 ในโลก 3 อย่างนั้น สังขารโลก พึงทราบตามที่มาใน
พระบาลีว่า “โลก 1 คือสังขารท้ังหลายด�ารงอยู่ได้เพราะ
ปัจจัย” สัตวโลกพึงทราบตามที่มาในพระบาลีว่า “มีความ
เห็นว่า โลกเที่ยงบ้าง มีความเห็นว่า โลกไม่เที่ยงบ้าง”  
โอกาสโลกพึงทราบตามที่มาในพระบาลีว่า “ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์เคลื่อนไปรอบ ท�าให้ทิศทั้งหลายสว่างไสว 
โดยพื้นที่มีประมาณเท่าใด โลกในพื้นที่มีประมาณเท่านั้น 
มีอยู่ 1,๐๐๐ ส่วน อ�านาจของท่านแผ่ปกคลุมไปในโลก 

เหล่านั้น” พระผู้มีพระภาคได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้ง 3 อย่าง
นั้นโดยประการทั้งปวง 

 จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ได้ 
ทรงรู้แจ้งแม้สังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวง คือ โลก 1 
ได้แก่ สังขารธรรมทั้งหลายด�ารงอยู่ได้เพราะปัจจัย, โลก 2 
ได้แก่ นามและรูป, โลก 3 ได้แก่ เวทนา 3, โลก 4 ได้แก่ 
อาหาร 4, โลก 5 ได้แก่ อุปาทานขันธ์ 5, โลก 6 ได้แก่ 
อายตนะภายใน 6, โลก 7 ได้แก่ วิญญาณฐิติ 7, โลก ๘ 
ได้แก่ โลกธรรม ๘, โลก 9 ได้แก่ สัตตาวาส 9, โลก 1๐ 
ได้แก่ อายตนะ 1๐, โลก 12 ได้แก่ อายตนะ 12, โลก 1๘ 
ได้แก่ ธาตุ 1๘

 อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทราบ 
อาสยะ อนุสัย จริต อธิมุตติ ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวง ย่อม
ทรงทราบสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย 
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ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก ผู้มีอินทรีย์แก่กล้า ผู้มี
อินทรีย์อ่อน ผู้มีอาการดี ผู้มีอาการชั่ว ผู้จะพึงให้รู้ได้ง่าย 
ผู้จะพึงให้รู้ได้ยาก ผู้สมควรจะตรัสรู้ ผู้ไม่สมควรจะตรัสรู้ 
เพราะฉะนั้น แม้สัตวโลกอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงรู้แจ้งแล้วโดยประการทั้งปวง 

 เหมือนอย่างว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งสัตวโลก ฉันใด  
แม้โอกาสโลกก็ทรงรู้แจ้ง แทงตลอดแล้วซึ่งโลกธาตุอันไม่มี 
ที่สิ้นสุด ด้วยพระพุทธญาณอันไม่มีท่ีสุดตลอดอนันต 
จักรวาล ฉันนั้น 

 จักรวาลหนึ่ง โดยความยาวและความกว้างประมาณ 
1,2๐3,45๐ โยชน์ วัดความยาวโดยรอบท้ังสิ้นประมาณ 
3,61๐,35๐ โยชน์ 

 ในจักรวาลนั้น แผ่นดินนี้ โดยความหนาประมาณ 
24๐,๐๐๐ โยชน์ 

 สิ่งที่รองแผ่นดินนั้น คือ น�้าอันต้ังอยู ่บนลม โดย 
ความหนาประมาณ 4๘๐,๐๐๐ โยชน์ 

 ลมอันพัดดันขึ้นข ้างบน มีความหนาประมาณ 
96๐,๐๐๐ โยชน์ นี่เป็นความด�ารงอยู่ของโลก 

 อนึ่ง ในจักรวาลที่ตั้งอยู่อย่างนี้นั้น มีภูเขาสิเนรุเป็น
ภูเขาสูงที่สุด หยั่งลึกลงไปในมหาสมุทร ๘4,๐๐๐ โยชน์ 
สูงขึ้นไปก็ประมาณเท่ากัน ภูเขาใหญ่ทั้งหลาย คือภูเขา 
ยุคันธร ภูเขาอิสินธร ภูเขากรวีกะ ภูเขาสุทัสสนะ ภูเขา 
เนมินธระ ภูเขาวินตกะ ภูเขาอัสสกัณณะ อันตระการ 
ไปด้วยรัตนะหลากหลาย ราวกะภูเขาทิพย์ หยั่งลึกลงไป 
ในมหาสมุทรและสูงขึ้นไป ประมาณคร่ึงหนึ่งลดหลั่นกัน
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ไป นับจากประมาณแห่งภูเขาสิเนรุไปตามล�าดับ ภูเขาใหญ่ 
ท้ัง 7 ลูกนั้น ตั้งอยู ่รอบภูเขาสิเนรุ เป็นที่อยู ่ของท้าว
จาตุมหาราช เป็นสถานที่อันเทวดาและยักษ์อาศัยอยู่ 

 ภูเขาหิมวันต์สูง 5๐๐ โยชน์ ยาวและกว้าง 3,๐๐๐ 
โยชน์ ประกอบไปด้วยยอดถึง ๘4,๐๐๐ ยอด ต้นหว้า 
ชื่อนคะ วัดรอบล�าต้นได้ 15 โยชน์ ล�าต้นสูง 5๐ โยชน์  
กิ่งยาว 5๐ โยชน์ โดยรอบแผ่ออกไปวัดได้ 1๐๐ โยชน์  
และสูงขึ้นไปก็เท่ากัน ด้วยอานุภาพของต้นหว้านี้แหละ  
ทวีปนี้จึงถูกประกาศชื่อว่าชมพูทวีป 

 ขนาดของต้นชมพูนี้มีขนาดเท่ากับขนาดของต้น
แคฝอยของพวกอสูร ต้นงิ้วของพวกครุฑ ต้นกระทุ่มใน 
อมรโคยานทวีป ต้นกัปปะในอุตตรกุรุทวีป ต้นซึกใน 
บุพพวิเทหทวีป ต้นปาริฉัตตกะในดาวดึงส์ เพราะเหตุนั้น 

ท่านโบราณจารย์จึงกล่าวไว้ว่า “ต้นไม้ประจ�าภพและทวีป 
คือต้นปาฏลี ต้นสิมพลี ต้นชมพู ต้นปาริฉัตตกะของพวก
เทวดา ต้นกทัมพะ ต้นกัปปะ และที่ 7 คือต้นสิรีสะ” 

 ภูเขาจักรวาลหยั่งลึกลงไปในมหาสมุทร ๘2,๐๐๐ 
โยชน์ สูงขึ้นไปก็เท่ากัน ภูเขาจักรวาลนี้ตั้งล้อมโลกธาต ุ
ทั้งสิ้นนั้นอยู่

 ในโลกธาตุนั้น มีดวงจันทร์ประมาณ 49 โยชน์ ดวง
อาทิตย์ประมาณ 5๐ โยชน์ ภพดาวดึงส์ 1๐,๐๐๐ โยชน์ 
ภพอสูร มหานรกอเวจี และชมพูทวีปก็เท่ากัน อมรโคยาน
ทวีป 7,๐๐๐ โยชน์ ปุพพวิเทหทวีปก็เท่านั้น อุตตรกุรุทวีป 
๘,๐๐๐ โยชน์ อนึ่ง ในโลกธาตุนั้นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งๆ  
มีทวีปน้อยเป็นบริวารทวีปละ 5๐๐ 
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 สิง่ทัง้ปวงตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้  รวมเป็นหนึง่จกัรวาล 
ช่ือว่าหนึ่งโลกธาตุ ในระหว่างแห่งโลกธาตุทั้งหลาย มี 
โลกันตริยนรกแห่งละหนึ่ง 

 พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้ คือเข้าพระทัยปรุโปร่ง 
ซึ่งอนันตจักรวาล อนันตโลกธาตุ มีประการดังกล่าวมา 
ฉะนี้ ด้วยพระอนันตพุทธญาณ แม้โอกาสโลก พระองค ์
ก็ทรงรู ้โดยประการท้ังปวงโดยนัยดังกล่าวมา พระผู ้มี 
พระภาคทรงพระนามว่าโลกวิทู เพราะทรงรู ้โลกโดย 
ประการทั้งปวง ดังนี้

 (๖) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ อนุตฺตโร
  และบทว่ำ ปุริสทมฺมสำรถิ

 บุคคลผู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อมไม่มี 
เพราะไม่มีใครๆ ที่จะดีวิเศษกว่าพระองค์โดยคุณของตน 
เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโร 

 จริงอย่างนั้น พระผู ้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อม
ครอบง�าโลกทั้งหมด ด้วยพระคุณ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะบ้าง พระองค์ไม่มีผู้เสมอ  
หาผู้เสมอเหมือนมิได้ หาผู้เปรียบมิได้ ไม่มีผู ้เทียบ หา 
บุคคลผู้ทัดเทียมมิได้ ด้วยพระคุณคือศีล สมาธิ ปัญญา  
วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะบ้าง 

 ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
เรายังไม่เล็งเห็นสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นเลย ผู ้จะ 
สมบูรณ์ด้วยศีลยิ่งกว่าเรา ในโลกกับทั้งเทวดา มาร พรหม 
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และในหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์  เทวดาและ 
มนุษย์” ความพิสดารบัณฑิตพึงกล่าวพระสูตรทั้งหลาย มี
อัคคัปปสาทสูตรเป็นต้น และคาถาว่า “อาจารย์ของเรา 
ไม่มี” ดังนี้เป็นต้น ก็ควรกล่าวให้พิสดารตามนัยที่กล่าว 
มาแล้วนั้น

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าปุริส 
ทัมมสารถิ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ยังบุรุษผู้พอจะฝึกได้ 
ให ้แล ่นไป มีค�าอธิบายไว ้ว ่า ย ่อมฝึก ย ่อมแนะน�า  
สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ก็ดี มนุษย์ผู้ชายก็ดี อมนุษย์ผู้ชายก็ดีผู้ที่ 
ยังมิได้ฝึก แต่ควรที่จะฝึกได้ ชื่อว่าปุริสทัมมะ ในค�าว่า  
ปุริสทมฺมสารถิ นั้น 

 จริงอย่างนั้น แม้สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้มีอาทิอย่างนี้ คือ  
อปลาลนาคราช จุโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิข 
นาคราช ธมูสขินาคราช อาลวาฬนาคราช ช้างชือ่ธนบาลกะ  
อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือทรงท�าให้สิ้นพยศแล้ว 
ท�าให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีลทั้งหลาย แม้มนุษย์ผู ้ชายม ี
สัจจกนิครณฐบุตร อัมพัฏฐมาณพ โปกขรสาติพราหมณ์  
โสณทัณฑพราหมณ์ และกูฏทันตพราหมณ์ เป็นต้น อัน 
พระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว แม้อมนษุย์ผูช้ายมอีาฬวกยกัษ์  
สูจิโลมยักษ์ ขรโลกยักษ์ และท้าวสักกเทวราชเป็นต้น  
อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือ ทรงแนะน�าแล้วด้วย 
อุบายเครื่องแนะน�าอันหลากหลาย ก็แลในเนื้อความนี ้
ควรแสดงพระสูตรนี้ว่า “ดูก่อนเกสี เราย่อมฝึกบุรุษผู้พอ 
จะฝึกได้ ด้วยอุบายละเอียดบ้าง หยาบบ้าง ทั้งละเอียด 
ทั้งหยาบบ้าง” ดังนี้เป็นต้นให้พิสดาร
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 อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสบอกคุณ
วิเศษมีปฐมฌานเป็นต้น แก่บุคคลทั้งหลายมีบุคคลผู้มี 
ศีลหมดจดแล้วเป็นต้น และตรัสบอกมรรคปฏิปทาอัน 
ยิ่งข้ึนไปแก่พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น  
ก็ชื่อว่าทรงฝึกผู้ที่ได้ฝึกแล้วโดยแท้

 อีกนัยหนึ่ง สองบทว่า อนตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นี้ 
รวมเป็นอรรถบทเดยีวกนักไ็ด้ เป็นความจรงิ พระผูม้พีระภาค 
ทรงยังบุรุษผู้ควรจะฝึกได้ให้แล่นไป เหมือนอย่างนั่งอยู่บน 
บัลลังก์เดียวเท่านั้น แล่นไปได้ไม่ติดขัดตลอดทิศทั้ง ๘ 
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเรียกพระผู้มีพระภาคว่า 
อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึก 
ได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ในค�าอธิบายนี้ ควรแสดงพระสูตรนี้ว่า  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ช้างตัวที่สมควรฝึกได้ อันนายควาญ

ช้างใสไปแล้ว ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น” ดังนี้เป็นต้นให้
พิสดาร

 (๗) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ 
  สตฺถำ เทวมนุสฺสำน�

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า  
สัตถา เพราะอรรถว่า ทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบัน 
ด้วยประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งตามสมควร 

 อีกอย่างหนึ่ง ก็ในบทว่า สตฺถา นี้ พึงทราบการขยาย
ความดังนี้ว่า ค�าว่า สตฺถา ได้แก่ พระผู้มีพระภาคทรงเป็น
ดุจนายกอง เหมือนอย่างว่า นายกองย่อมพาให้เวียนข้าม
ทางกันดาร คือให้เวียนข้ามทางกันดารเพราะโจร กันดาร
เพราะสัตว์ร้าย กันดารเพราะขาดอาหาร กันดารเพราะ 
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ไม่มีน�้า คือย่อมให้ข้ามพ้นไป บรรลุถึงถิ่นที่เกษม ฉันใด  
พระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงเป็นพระศาสดา 
คือทรงเป็นดุจนายพวก ท�าเหล่าสัตว์ให้ข้ามพ้นทางกันดาร 
ได้แก่ให้ข้ามพ้นทางกันดารคือชาติเป็นต้น

 บทว่า เทวมนุสฺสาน แปลว่า ของเทวดาทั้งหลาย 
ด้วย ของมนุษย์ทั้งหลายด้วย ค�าว่า เทวมนุสฺสาน นั้น  
ท่านกล่าวไว้ด้วยอ�านาจก�าหนดสัตว์ชั้นสูง และด้วยอ�านาจ
การก�าหนดบุคคลที่สมควรบรรลุธรรมได้

 เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นพระ
ศาสดา แม้ของพวกสัตว์ดิรัจฉาน เพราะทรงประทาน
อนุสาสนีให้เหมือนกัน จริงอยู่ สัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านั้น 
บรรลุอุปนิสัยสมบัติ ก็เพราะได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระ 
ภาค ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในภพที่ 2 หรือ 

ภพที่ 3 เพราะอุปนิสัยสมบัตินั้นนั่นแล ก็ในความเป็น
ศาสดาของพวกสัตว์ดิรัจฉานนี้ มีมัณฑูกเทวบุตรเป็นต้น 
เป็นตัวอย่าง 

 ได้ยินว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ชน
ชาวนครจ�าปา อยู่ที่ริมฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา มีกบ 
ตัวหนึ่งได้ถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาค 
ขณะนั้น มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่ง เมื่อจะยืน ได้ยันไม้เท้ากดลง
ที่ศีรษะกบนั้น กบตัวนั้นก็ตายในขณะนั้นนั่นเอง แล้วเกิด 
ในวิมานทองประมาณ 12 โยชน์ในภพดาวดึงส์ เหมือน 
นอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น

 ในภพดาวดึงส์นั้น มัณฑูกเทพบุตรเห็นตนเองอันหมู่
นางฟ้าแวดล้อมแล้ว ใคร่ครวญอยู่ว่า เรามาเกิดในที่นี้ ได้
กระท�ากรรมอะไรไว้หนอ ก็มิได้เห็นกรรมอะไรๆ อย่างอื่น  
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นอกจาการถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาค  
มัณฑูกเทวบุตรจึงมาพร้อมท้ังวิมานในขณะนั้นนั่นเอง  
ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า 
พระผูม้พีระภาคทัง้ท่ีทรงทราบอยูน่ัน่แหละ แต่กต็รสัถามว่า

 “ใครช่างรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ยศ มีผิวพรรณ
งดงามยิ่งนัก ท�าทิศทั้งปวงให้สว่างอยู่ ก�าลัง 
ไหว้เท้าของเรา” 

 มัณฑูกเทวบุตรกราบทูลว่า

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในชาติก่อน ข้า
พระองค์เป็นกบอยู่ในน�้า มีน�้าเป็นที่เที่ยวไป  
เมื่อข้าพระองค์ก�าลังฟังธรรมของพระองค์อยู่  
คนเลี้ยงโค ได้ฆ่าข้าพระองค์แล้ว” 
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 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่มัณฑูกเทวบุตร 
นั้นแล้ว สัตว์จ�านวน ๘4,๐๐๐ ได้บรรลุธรรม ฝ่ายเทพบุตร
ก็ด�ารงอยู่ในพระโสดาปัตติผล ได้ท�าการแย้มแล้วก็หลีกไป

 (๘) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ พุทฺโธ

 พระผูม้พีระภาคทรงได้พระนามว่า พทุโธ ด้วยอ�านาจ
พระญาณอันเกิดในท่ีสุดแห่งวิโมกข์ เพราะเญยยธรรมที่มี
อยู่ท้ังหมดอันพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว อีกอย่างหน่ึง เพราะ
พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ 4 ด้วยพระองค์เองบ้าง ทรงยังสัตว์
เหล่าอื่นให้ตรัสรู้บ้าง เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงพระ 
นามว่าพุทโธ ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เป็นต้นก็ได้ แต่เพื่อ 
ให้รูเ้น้ือความข้อนีไ้ด้ชดัตามนยัแห่งบาลนีทิเทสกด็ ีตามนยั
แห่งบาลีปฏิสัมภิทาก็ดีทั้งหมด อันเป็นไปโดยนัยว่า “พระ 
ผูพ้ระภาคทรงพระนามว่าพทุโธ เพราะตรัสรู้สจัจะทัง้หลาย 

ทรงพระนามว่าพุทโธ เพราะทรงยังหมู่สัตว์ให้รู ้” ดังนี้
เป็นต้น บัณฑิตพึงกล่าวให้พิสดาร 

 (๙) อธิบำยพุทธคุณบทว่ำ ภควำ

 ค�าว่า ภควา นีเ้ป็นค�าร้องเรยีกพระองค์ด้วยความเป็น 
ผู้วิเศษด้วยพระคุณ เป็นผู้สูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย และเป็น 
ผู้ควรเคารพโดยฐานะครู ด้วยเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ 
ทั้งหลายจึงกล่าวว่า

 ค�าว่า ภควา เป็นค�าประเสริฐสุด ค�าว่า  
ภควา เป็นค�าสูงสุด เพราะเหตุที่พระองค์ควร
แก่ความเคารพโดยฐานะครู บัณฑิตจึงเรียกว่า 
ภควา
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 อีกอย่างหนึ่ง ชื่อมี 4 อย่าง คือ อาวัตถิกนาม ชื่อที่
เรียกตามรุ่น ลิงคิกนาม ชื่อที่เรียกตามเพศ เนมิตติกนาม  
ชื่อที่มาตามคุณอันเป็นนิมิต อธิจจสมุปบันนาม ชื่อที่ตั้งขึ้น
ลอยๆ มีค�าอธิบายว่า ชื่อท่ีตั้งตามท่ีปรารถนาโดยโวหาร 
ของชาวโลก ชื่อว่าตั้งขึ้นลอยๆ

 ในชื่อ 4 อย่างนั้น ชื่อเช่นว่า วจฺโฉ ลูกโค ทมฺโม  
โคฝึก พลิพทฺโท โคงาน ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าอาวัตถิกนาม  
ชื่อเช่นว่า ทณฺฑี คนถือไม้เท้า ฉตฺตี ผู้มีฉัตร สิขี สัตว์มี 
หงอนได้แก่นกยงู กร ีสตัว์มงีวงได้แก่ช้าง ดงันีเ้ป็นต้น ชือ่ว่า 
ลิงคิกนาม ชื่อเช่นว่า เตวิชฺโช ผู้ได้วิชชา 3 ฉฬภิญฺโญ  
ผู้ได้อภิญญา 6 ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าเนมิตติกนาม ชื่อตั้ง 
ส่งไปไม่ค�านึงถึงความของค�าเช่นว่า สิริวฑฺฒโก ผู้เจริญ 
ด้วยสิริ ธนวฑฺฒโก ผู้เจริญด้วยทรัพย์ ดังนี้เป็นต้น ชื่อ 
อธิจจสมุปบันนาม 

 พระนามว่า ภควา นี้เป็นเนมิตตกนาม พระนาง 
มหามายามิได้ทรงขนาน พระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็มิได้ 
ทรงขนาน พระญาติแปดหมื่นก็มิได้ทรงขนาน เทวดาวิเศษ
ทั้งหลายมีท้าวสักกะและท้าวสันดุสิตเป็นต้นก็มิได้ทรง 
ขนาน จรงิอยู ่ค�านี ้พระธรรมเสนาบดกีล่าวไว้ว่า “พระนาม
ว่า ภควา นี้เกิดในที่สุดแห่งความพ้นพิเศษ เป็นบัญญัติที่
ส�าเร็จประจักษ์แก่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
พร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่โคนต้นโพธิ์”

 ก็เพื่อจะประกาศพระคุณที่เกิดจากคุณเนมิตตกนาม 
นี้นั้น พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวคาถานี้ไว้ว่า
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 “พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงมีพระ
อิสริยยศ ทรงเสพอริยคุณ มีส่วนแห่งจตุปัจจัย 
ทรงจ�าแนกพระธรรม เพราะเหตุนั้น พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนาม
ว่าภควา 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ได้ทรงท�าการ
หกักเิลส เพราะเหตนุัน้ พระผูม้พีระภาคพระองค์
นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงเป็นครู 
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 
บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา 

 พระผูมี้พระภาคพระองค์ใด เป็นผู้มภีคธรรม  
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา 

 พระผู ้มีพระภาคพระองค์ใด มีพระองค์
อบรมดีแล้วด้วยญายธรรมเป็นอันมาก เสด็จ
ถึงที่สุดแห่งภพ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา” 

 อนึ่ง ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงเห็นใจความแห่งบท
เหล่านั้น ตามนัยที่กล่าวแล้วในมหานิทเทศนั้นแล ส่วนนัย
อื่นอีก มีดังนี้คือ  
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 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นผู้ทรงม ี
ภาคยธรรม 1 ทรงหักกิเลส 1 ทรงประกอบด้วย 
ภคธรรม 1 ทรงจ�าแนกพระธรรม 1 ทรงส้อง
เสพ 1 และทรงคลายการไปในภพทั้งหลายได้
แล้ว 1 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา

ทรงมีภำคยธรรม

 พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานั้นต่อไป ผู้ศึกษาพึง
ทราบว่า เพราะภาคยธรรม อันถึงฝั่งแห่งพระบารมีมีทาน
และศีลเป็นต้น อันยังสุขทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระ 
ให้เกิด มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เพราะฉะนั้น ใน 
เมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่า ภาคยวา แปลว่า ทรงมีภาคย
ธรรม แต่ท่านถือเอาลักษณะแห่งนิรุตติ มีการลงตัวอักษร

ใหม่และการแปลงตัวอักษรเป็นต้น หรือถือเอาลักษณะ 
รวมเข้าในชุดศัพท์มีปิโสทรศัพท์เป็นต้น ตามนัยแห่ง 
ศัพทศาสตร์ จึงเฉลิมพระนามว่าภควา

ทรงหักกิเลส

 อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงหัก
กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายหลาย
แสนอย่างทั้งหมด มีประเภท คือ โลภะ โทสะ โมหะ การ
มนสิการคลาดเลื่อน, อหิริกะและอโนตตัปปะ โกธะและ 
อุปนาหะ มักขะและปลาสะ อิสสาและมัจฉริยะ มายาและ
สาเถยยะ ถัมภะและสารัมภะ มานะและอติมานะ มทะ 
และปมาทะ ตัณหาและอวิชชา, อกุศลมูล 3 ทุจริต 3  
สังกิเลส 3 มลทิน 3 วิสมะ 3 สัญญา 3 วิตก 3 ปปัญจะ 3,  
วิปริเยสะ 4 อาสวะ 4 คัณฐะ 4 โอฆะ 4 โยคะ 4 อคติ 
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4 ตัณหุปาทาน 4, เจโตขีละ 5 วินิพันธะ 5 นิวรณ์ 5  
อภินันทนะ 5, วิวาทมูล 6 หมวดตัณหา 6, อนุสัย 7,  
มจิฉตัตะ ๘, ตณัหามลูกะ 9, อกศุลกรรมบถ 1๐, ทฏิฐิ 62, 
และตัณหาวิปริต 1๐๘, หรือโดยย่อได้ทรงหักมาร 5 คือ 
กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวบุตร
มาร เพราะฉะนั้น ในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่าภัคควา  
แปลว่า ทรงหักกิเลส แต่ก็เฉลิมพระนามว่าภควา เพราะ
พระองค์ทรงหักอันตรายเหล่านั้นได้แล้ว

 จริงอย่างนั้น ในความข้อนี้ท่านกล่าวไว้ว่า 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงหักราคะ 
ได้แล้ว ทรงหักโทสะได้แล้ว ทรงหกัโมหะได้แล้ว 
หาอาสวะมิได้ บาปธรรมทั้งหลาย พระองค์ก็
ทรงหักเสียแล้ว เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเฉลิม
พระนามว่าภควา

 ก็ความถึงพร้อมด้วยรูปกายของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น ผู้ทรงไว้ซึ่งพระลักษณะอันเกิดจากบุญหลาย
ร้อย ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้ว ด้วยความที่พระองค์ทรง 
มีพระกายสมส่วน ความถึงพร้อมด้วยพระธรรมกาย ย่อม 
เป็นอันท่านแสดงแล้ว ด้วยความที่พระองค์ทรงหักโทสะ 
ได้แล้ว 

 ความที่พระองค์ทรงเป็นผู้อันชาวโลกและเหล่าชน 
ที่มีปัญญานับถือมากก็ดี ความที่พระองค์เป็นผู้อันคฤหัสถ์
และบรรพชิตพึงเข้าเฝ้าก็ดี ความที่พระองค์ทรงเป็น 
ผู้สามารถในการบ�าบัดทุกข์กายและจิต ของคฤหัสถ์และ
บรรพชิตเหล่านั้นผู้เข้าเฝ้าแล้วก็ดี ความที่พระองค์ทรงมี
พระอุปการะด้วยอามิสทานและธรรมทานก็ดี และความที่
พระองค์ทรงสามารถในการชักชวนด้วยความสุขทั้งที่เป็น
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โลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระก็ดี ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วย
พระคุณทั้ง 2 นั้นเช่นเดียวกัน

ทรงประกอบด้วยภคธรรม ๖

 อนึ่ง เพราะในด้านชาวโลก ภคะ ศัพท์ย่อมเป็นไป
ในธรรม 6 ประการ คือ ความเป็นใหญ่ 1 ธรรม 1 ยศ 1  
สิริ 1 กามะ 1 ความเพียร 1 

 เป็นความจริง ความเป็นใหญ่ในจิตของพระผู้มีพระ
ภาคนั้นยอดเยี่ยม หรือ ความเป็นใหญ่ที่สมมติกันทางโลก
มีการบันดาลกายให้เล็กละเอียด และท�ากายให้ลอยไปได้
เป็นต้น ก็ทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 

 พระโลกุตรธรรมท่ีบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ของ 
พระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ 
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 พระยศอันแผ่คลุมโลก 3 ซ่ึงทรงบรรลุด้วยพระคุณ
ตามที่เป็นจริงบริสุทธิ์ยิ่งนัก ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ 

 พระสิริแห่งพระอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วน บริบูรณ์
ด้วยอาการทั้งปวง สามารถท�าความเลื่อมใสแห่งดวงตา 
และดวงใจ ของชนผู ้ขวนขวายในการดูพระรูปกายให ้
บังเกิด ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่

 กามะที่ชนทั้งหลายหมายรู้กันว่า ความส�าเร็จแห่ง
ประโยชน์ที่ปรารถนา เพราะความปรารถนาที่พระองค์ 
ทรงตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์เอง  
หรือประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ความปรารถนาส�าเร็จแล้ว
อย่างนั้นทีเดียว 

 ความเพียรกล่าวคือความพยายามโดยชอบ อันเป็น
เหตุให้บรรลุถึงความเป็นครูของโลกท้ังปวง ของพระผู้มี

พระภาคนั้นมีอยู่ เพราะพระองค์ทรงประกอบแล้วด้วย 
ภคธรรมเหล่านี้ ก็เฉลิมพระนามได้ว่า ภควา แปลว่า  
ทรงประกอบด้วยภคธรรม เพราะภคธรรมทั้งหลายของ
พระองค์มีอยู่ 

ทรงจ�ำแนกพระธรรม

 อนึ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้จ�าแนก อธิบายว่า  
ทรงแจก ทรงเปิดเผย ทรงแสดงธรรมทั้งปวงโดยประเภท 
มีกุศลเป็นต้น  หรือทรงแสดงธรรมมีกุศลเป็นต้นแยก 
ประเภท โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ และ 
ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น หรือทรงแสดงทุกขอริยสัจ ด้วย
อรรถว่าเป็นสิ่งบีบค้ัน 1 เป็นสิ่งถูกปรุงแต่ง 1 เป็นสิ่ง 
แผดเผา 1 และเป็นสิ่งแปรผัน 1 สมุทยอริยสัจ ด้วย 
อรรถว่าหอบทุกข์มาให้ 1 เป็นเหตุ 1 เป็นเครื่องประกอบ 
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ไว้ 1 และเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว 1 นิโรธอริยสัจ ด้วย 
อรรถว่าเป็นเครื่องสลัดออก 1 เป็นสภาพสงัด 1 ไม่ถูก 
ปรุงแต่ง 1 เป็นอมตะ 1 มัคคอริยสัจ ด้วยอรรถว่าเป็น 
ธรรมน�าออกจากทุกข์ 1 เป็นเหตุ 1 เป็นเครื่องเห็น 1  
เป็นความเป็นใหญ่ 1 เพราะฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิม 
พระนามว่า วิภัตตวา แปลว่า ทรงจ�าแนกพระธรรม  
ก็เฉลิมพระนามว่าภควา

ทรงส้องเสพ

 อนึ่ง เพราะพระผู ้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงคบ  
ทรงส้องเสพ ทรงกระท�าให้มากซึ่งทิพพวิหาร พรหมวิหาร 
อรยิวหิาร ซึง่กายวเิวก จติตวเิวก อปุธวิเิวก ซึง่สญุญตวโิมกข์ 
อัปปณิหิตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ และซึ่งอุตตริมนุสธรรม
เหล่าอื่น ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ เพราะฉะนั้น ในเมื่อ
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ควรเฉลิมพระนามว่า ภัตตวา แปลว่า ทรงส้องเสพ ก็เฉลิม
พระนามว่าภควา

ทรงคำยกำรไปในภพทั้งหลำยได้แล้ว

 เพราะเหตุแห่งการท่องเท่ียวไปกล่าวคือตัณหาใน 
ภพทั้ง 3 อันพระผู้มีพระภาคนั้นทรงคายเสียแล้ว เพราะ
ฉะน้ัน ในเมื่อควรเฉลิมพระนามว่า ภเวสุ วนฺตคมโน  
แปลว่า ผู ้มีการไปในภพทั้งหลายอันคายแล้ว แต่ถวาย
พระนามว่า ภควา เพราะถือเอา ภ อักษรมาจาก ภว ศัพท์ 
ค อักษรมาจาก คมน ศัพท์ และ ว อักษรมาจาก วนฺต  
ศัพท์ ได้รูปเป็น ภคว ท�าให้เป็นทีฆะจึงได้รูปเป็น ภควา 
เปรียบเหมือนถ้อยค�าในทางโลกเมื่อควรจะกล่าวว่า  
เมหนสฺส ขสฺส มาลา แปลว่า เครื่องประดับแห่งที่อันลับ  
เขาก็ย่อมากล่าวว่า เมขลา ฉะนั้น

สมำธิอันเกิดจำกพุทธำนุสสติ

 เมื่อพระโยคาวจรนั้นระลึกถึงพระพุทธคุณว่า “โส 
ภควา อิติปิ อรห  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้
พระนามว่า อรห� แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ ... โส ภควา อิติปิ  
ภควา พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า  
ภควา แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ” ดังนี้อยู่ ในขณะที่ระลึกนั้น 
จิตของเธอย่อมไม่เป็นจิตที่ราคะกลุ้มรุม ไม่เป็นจิตที่โทสะ
กลุ้มรุม ไม่เป็นจิตที่โมหะกลุ้มรุมเลยทีเดียว ในขณะนั้น  
จิตของเธอย่อมเป็นจิตด�าเนินไปตรงด่ิง ปรารภถึงพระ
ตถาคตเจ้า เมื่อเธอข่มนิวรณ์ได้ ไม่มีปริยุฏฐานกิเลสมีราคะ
เป็นต้นอย่างนั้น ชื่อว่ามีจิตด�าเนินไปตรง เพราะมีจิตมุ่ง
ต่อกรรมฐานอยู่ วิตกและวิจารอันโน้มไปในพระพุทธคุณ
ย่อมเป็นไป 
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 เมื่อตรึกตรองถึงพุทธคุณเรื่อยไป ปีติย่อมเกิดขึ้น  
ความกระวนกระวายกายและจิตของเธอผู้มีใจประกอบ 
ด้วยปีติย่อมระงับ มีปัสสัทธิซึ่งมีปีติเป็นเหตุใกล้ให้เกิด 
ความสุขทั้งทางกายและจิตย่อมเกิดแก่เธอผู ้มีความ
กระวนกระวายอันระงับแล้ว จิตของเธอผู้มีสุข เป็นจิตมี
พระพุทธคุณเป็นอารมณ์ ย่อมเป็นสมาธิ องค์ฌานย่อม
เกิดข้ึนตามล�าดับในขณะเดียว ดังกล่าวมาฉะนี้ แต่เพราะ
พุทธคุณทั้งหลายเป็นอารมณ์ลึกซึ้ง หรือเพราะจิตน้อมไป
ในการระลึกถึงพระคุณหลายประการ ฌานนี้จึงเป็นฌาน
ที่ไม่ถึงอัปปนา ได้ถึงเพียงอุปจารเท่านั้น ฌานนี้ถูกเรียก
ว่าพุทธานุสสตินั่นเอง เพราะเป็นฌานที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจ 
การระลึกถึงพระพุทธคุณ 

อำนิสงส์ของกำรเจริญพุทธำนุสสติ

 ภิกษุผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งพุทธานุสสตินี้ ย่อมเป็นผู้มี
ความเคารพมีความย�าเกรงในพระศาสดา ได้ความไพบูลย์
แห่งศรัทธา ความไพบูลย์แห่งสติ ความไพบูลย์แห่งปัญญา 
และความไพบลูย์แห่งบญุ เป็นผูม้ากไปด้วยปีตแิละปราโมทย์ 
ทนต่อความกลัวและความตกใจ  สามารถอดกลั้นทุกข์  
มีความรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่กับพระศาสดา อนึ่ง แม้สรีระ
ของเธออนัพทุธคณุานสุสตปิระทบัอยู ่ย่อมเป็นร่างควรแก่ 
การบูชาดุจพระเจดีย์ จิตย่อมน้อมไปในพระพุทธเจ้า อนึ่ง 
ในเมื่อประสบกับสิ่งที่จะพึงล่วงละเมิด หิริโอตตัปปะย่อม
จะปรากฏแก่เธอ ราวกะเธอเห็นพระศาสดาอยู่ต่อหน้า  
อนึ่ง เมื่อยังไม่บรรลุคุณยิ่งขึ้นไป เธอย่อมมีสุคติเป็นที่ไป 
ในเบื้องหน้า
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 เพราะเหตุนั้นแล ผู้มีปัญญาดี พึงท�าความ 
ไม่ประมาทในพุทธานุสสติ อันมีอานุภาพมาก
อย่างนี้ ทุกเมื่อเถิด 

 ที่แสดงมานี้ เป็นการกล่าวอธิบายอย่างพิสดารใน 
พุทธานุสสติเป็นอันดับแรก

๘. ธัมมำนุสสติ๑

 พระโยคาวจรผู้ต้องการจะเจริญธัมมานุสสติ พึงไป 
อยู ่ในสถานที่เงียบสงัด แล้วระลึกถึงคุณทั้งหลายของ 
ปริยัติธรรมและโลกุตตรธรรม 9 อย่างนี้ว่า “สฺวากฺขาโต 
ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺโิก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก 
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ” 

 (๑) อธิบำยธรรมคุณบทว่ำ สฺวำกฺขำโต

 ในบทว่า สฺวากฺขาโต นี้ แม้ปริยัติธรรมก็สงเคราะห์
เข้าด้วย ในบททั้งหลายนอกจากนี้ ได้แก่โลกุตรธรรมอย่าง
เดียว ในปริยัติธรรมและโลกุตรธรรม 2 อย่างนั้น จะแสดง
พระปริยัติธรรมก่อน 

1 แปลและเรยีบเรยีงจาก คมัภร์ีวสิทุธมิรรค, วสิทฺุธมิคฺคปกรณ� (ปโม ภาโค)
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 ปริยัติธรรมนั้นชื่อว่า สวากขาตะ เพราะความเป็น
ธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด  
และเพราะเป็นธรรมที่ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วน

 จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระคาถาเพียง
คาถาหนึ่ง พระคาถานั้นก็งามในเบื้องต้นด้วยบาทแรก  
งามในท่ามกลางด้วยบาทที่ 2 และบาทที่ 3 งามในที่สุด 
ด้วยบาทสุดท้าย เพราะความท่ีพระธรรมมีความงาม 
รอบด้าน พระสูตรท่ีมีอนุสนธิเดียว ก็งามในเบื้องต้นด้วย 
ค�าแสดงเหตุความเป็นมา งามในท่ีสุดด้วยค�าสรุปลงท้าย  
งามในท่ามกลางด้วยค�าท่ีเหลือ พระสูตรท่ีมีอนุสนธิหลาย
อย่าง ก็งามในเบ้ืองต้นด้วยอนุสนธิแรก งามในที่สุดด้วย
อนุสนธิท้าย งามในท่ามกลางด้วยอนุสนธิที่เหลือ 

 อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่างามในเบื้องต้น เพราะมีทั้งค�า 
แสดงความเป็นมาและค�าแสดงเหตุเกิดขึ้น ชื่อว่างามใน
ท่ามกลางเพราะเน้ือความไม่ผิดพลาด และเพราะประกอบ
ไปด้วยค�าชี้เหตุและยกตัวอย่างตามสมควรแก่เวไนยสัตว ์
ทั้งหลาย และชื่อว่างามในที่สุดด้วยค�าสรุปลงท้ายอันยัง 
ความได้ศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ฟังทั้งหลาย

 ศาสนธรรมแม้ทั้งสิ้น งามในเบื้องต้นด้วยศีลอันเป็น
รากฐานของตน งามในท่ามกลางด้วยสมถะวิปัสสนาและ
มรรคผล งามในที่สุดด้วยพระนิพพาน หรือ งามในเบื้องต้น
ด้วยศีลและสมาธิ งามในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาและมรรค 
งามในที่สุดด้วยผลและนิพพาน หรืองามในเบื้องต้นด้วย
ความตรัสรู ้ดีของพระพุทธเจ้า งามในท่ามกลางด้วยความ
เป็นธรรมดีของพระธรรม งามในที่สุดด้วยความปฏิบัติดี 
ของพระสงฆ์ หรืองามในเบื้องต้นด้วยอภิสัมโพธิ งามใน
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ท่ามกลางด้วยปัจเจกสัมโพธิ งามในที่สุดด้วยสาวกโพธิ  
อันบุคคลผู ้ได้ฟังศาสนธรรมนั้นแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็น 
อย่างนั้นจะพึงบรรลุได้ 

 อนึ่ง ศาสนธรรมนั้น เม่ือบุคคลฟังอยู่ ก็น�าความงาม 
มาให้ได้โดยแท้แม้ด้วยการฟัง โดยข่มนิวรณ์ได้ เพราะ 
เหตุนั้น จึงชื่อว่างามในเบื้องต้น เมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่ ก็น�า 
ความงามมาให้ได้แม้ด้วยการปฏิบัติ โดยน�าความสุขในสมถะ
และสุขในวิปัสสนามาให้  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อว่างามใน 
ท่ามกลาง และเมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วอย่างนั้น ครั้นผลแห่ง 
การปฏิบัติส�าเร็จแล้ว ก็ย่อมน�าความงามมาให้แม้ด้วยผลแห่ง
การปฏิบัติ โดยน�าความเป็นบุคคลผู้คงที่ไม่หว่ันไหวมาให้  
เพราะเหตนุัน้ จงึชือ่ว่างามในทีส่ดุ ศาสนธรรมชือ่ว่า สวากขาตะ  
เพราะเป็นธรรมงามในเบือ้งต้นงามในท่ามกลางและงามในทีส่ดุ 
โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ 
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 อนึ่ง พระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อทรงแสดงธรรม ย่อม
ทรงประกาศคือทรงแสดงซึ่งศาสนพรหมจรรย์และมรรค
พรหมจรรย์อนัใดโดยนยัต่างๆ ศาสนพรหมจรรย์และมรรค
พรหมจรรย์นั้น ชื่อว่า สาตถะ เพราะความถึงพร้อมแห่ง
อรรถ ชือ่ว่า สพยญัชนะ เพราะความถึงพร้อมแห่งพยญัชนะ
ตามสมควร 

 ชือ่ว่า สาตถะ เพราะประกอบพร้อมด้วยบทแสดงอรรถ  
คือ (1) สังกาสนะ แสดงความโดยสังเขป (2) ปกาสนะ  
เริ่มแสดงเป็นหัวข้อ (3) วิวรณะ ขยายความ (4) วิภชนะ  
จ�าแนกความ (5) อุตตานีกรณะ ท�าเนื้อความให้ง่าย  
(6) ปัญญัตติ แต่งความให้เข้าใจ ชื่อว่า สพยัญชนะ เพราะ
ความถึงพร้อมแห่งอักษร บท พยัญชนะ นิรุตติ และนิเทศ 

 ชื่อว่า สาตถะ เพราะความเป็นคุณลึกโดยอรรถและ
โดยปฏิเวธ ชื่อว่า สพยัญชนะ เพราะความเป็นคุณลึกโดย
ธรรมและโดยเทศนา 

 ชื่อว่า สาตถะ เพราะเป็นวิสัยแห่งอัตถปฏิสัมภิทา 
และปฏิภาณปฏิสัมภิทา ช่ือว่า สพยัญชนะ เพราะเป็น 
วิสัยแห่งธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา 

 ชื่อว่า สาตถะ เพราเป็นคุณยังบุคคลมีปัญญาไต่สวน
ให้เลื่อมใส เพราะเป็นธรรมส�าหรับบัณฑิตจะพึงรู้ได้ ชื่อว่า  
สพยัญชนะ เพราะเป็นคุณยังบุคคลทั่วไปให้เลื่อมใส  
เพราะเป็นธรรมที่ยังศรัทธาให้เกิด 

 ชื่อว่า สาตถะ เพราะมีความหมายลึกซึ้ง  ชื่อว่า  
สพยัญชนะ เพราะมีบทง่าย
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 ช่ือว่า บริบูรณ์โดยครบถ้วน เพราะความเป็นธรรม 
เต็มเปี่ยมทั่วถึง โดยไม่มีข้อที่จะต้องเติมเข้า ชื่อว่า บริสุทธิ์ 
เพราะความเป็นธรรมหาโทษมิได้ โดยที่ไม่มีข้อที่จะต้อง 
ตัดออก 

 อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่า สาตถะ เพราะมีประสบการณ์ใน
บรรลุถึงด้วยการปฏิบัติ ชื่อว่า สพยัญชนะ เพราะมีความ
กระจ่างในปริยัติด้วยการเล่าเรียน ชื่อว่า บริบูรณ์โดยครบ
ถ้วน เพราะประกอบด้วยธรรมขันธ์ 5 มีสีลขันธ์เป็นต้น  
ชื่อว่า บริสุทธิ์  เพราะไม่มีอุปกิเลส  เพราะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แก่การถอนออก  และเพราะไม่มีความใยดีใน
โลกามิส

 ปริยัติธรรม  ชื่อว่า สวากขาตะ  เพราะประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถพร้อมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิ์
บริบูรณ์โดยครบถ้วน ด้วยประการฉะนี้ 

 หรืออีกนัยหนึ่ง ปริยัติธรรมนั้น ช่ือว่า ตรัสด้วยดี 
เพราะไม่มีเนื้อหาวิปลาส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ สวากขาตะ  
เหมือนอย่างเนื้อหาแห่งธรรมของพวกเจ้าลัทธิอื่น จัดว่า
ถึงความวิปลาส เพราะธรรมที่เขากล่าวว่าเป็นธรรมที่ท�า
อันตรายทั้งหลาย กลับไม่ได้เป็นธรรมที่ท�าอันตราย และ
เพราะธรรมที่เขากล่าวว่าเป็นธรรมส�าหรับน�าออกจาก 
ทุกข์ทั้งหลาย ก็กลับไม่ได้เป็นธรรมเครื่องน�าออกจากทุกข์ 
เพราะเหตุนั้น เจ้าลัทธิอ่ืนเหล่านั้น จึงเป็นผู้มีธรรมเป็น 
ทุรักขาตะ แปลว่า กล่าวชั่ว ฉันใด เนื้อหาแห่งธรรมของ 
พระผู้มีพระภาค ไม่ได้ถึงความวิปลาสอย่างนั้น เพราะ 
ธรรมทีพ่ระองค์ตรสัว่า ธรรมเหล่านีเ้ป็นธรรมทีท่�าอนัตราย 
ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมส�าหรับน�าออกจากทุกข์ ดังนี้แล้ว  
หาล่วงความเป็นอย่างนั้นไปไม่ ปริยัติธรรมเป็นสวากขาตะ 
โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 
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 ส่วนโลกุตตรธรรม ชื่อว่า สวากขาตะ เพราะตรัส 
ข้อปฏิบัติอันสมควรแก่พระนิพพาน และพระนิพพาน 
สมควรแก่ข้อปฏิบัติ ดังท้าวสักกเทวราชทรงกล่าวใน 
มหาโควินทสูตรว่า “ปฏิปทาอันให้ถึงพระนิพพาน พระผู้มี
พระภาคนั้นได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลาย พระ
นิพพานและปฏิปทาย่อมเข้ากันได้  อุปมาเหมือนน�้าใน 
แม่น�้าคงคา ย่อมเข้ากันย่อมสมกันกับน�้าในแม่น�้ายมุนา 
ฉันใดก็ดี ปฏิปทาอันให้ถึงพระนิพพาน พระผู้มีพระภาค 
นั้นได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกท้ังหลาย พระนิพพาน 
และปฏิปทาย่อมเข้ากันได้ ฉันนั้นนั่นแล” 

 อนึ่ง ในโลกุตรธรรมนั้น อริยมรรคอันเป็นทางกลาง 
ไม่ไปใกล้ส่วนสดุทัง้ 2 ข้างนัน่เอง ชือ่ว่า สวากขาตะ เพราะ
อริยมรรคนั้นแหละที่ตรัสว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทา สามัญผล 
ท้ังหลายอันมีกิเลสระงับแล้วนั่นเอง ชื่อว่าสวากขาตะ  

เพราะสามัญผลนั้นแหละที่ตรัสว่าเป็นธรรมชาติมีกิเลส
ระงับแล้ว 

 พระนิพพานอันเป็นสภาพเที่ยง ไม่ตาย เป็นที่ต้าน  
เป็นที่หลบลี้ นั่นเอง ชื่อว่าสวากขาตะ เพราะพระนิพพาน
นั่นแหละที่ตรัสโดยเป็นสภาพเที่ยงเป็นต้น แม้โลกุตตร 
ธรรมก็เป็นสวากขาตะ โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ 

 (๒) อธิบำยธรรมคุณบทว่ำ สนฺทิฏฺโิก

 ส่วนวินิจฉัยในบทว่า สนฺทิฏฺโิก นี้ พึงทราบต่อไปนี้

 ก่อนอืน่ อรยิมรรคชือ่ว่า สนัทฏิฐกิะ เพราะเป็นธรรม 
อันพระอริยบุคคลผู้ท�าความไม่มีกิเลสมีราคะเป็นต้นใน
สันดานของตนอยู่พึงเห็นเอง ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ว่า “ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลผู้ก�าหนัดแล้ว ถูกความก�าหนัด
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ครอบง�าแล้ว มีจิตอันราคะยึดไว้รอบแล้ว ย่อมคิดเพื่อ
เบียดเบียนตนบ้าง ย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง ย่อม
คิดเพ่ือเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้ง 2 ฝ่ายบ้าง ย่อมได้
เสวยทุกข์โทมนัสทางใจบ้าง ครั้นความก�าหนัดอันเขาละ
เสียได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ไม่คิดเพื่อ
เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้ง 
2 ฝ่ายบ้าง เขาย่อมไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสทางใจ ดูก่อน
พราหมณ์ ธรรมเป็นสันทิฏฐิกะ คือ พึงเห็นได้เองอย่างนี้
ประการหนึ่ง” ดังนี้ 

 อนึ่ง แม้โลกุตตรธรรมทั้ง 9 ก็ชื่อสันทิฏฐิกะ เพราะ
เป็นธรรมที่บุคคลใดก็ตามได้บรรลุแล้ว บุคคลนั้นจะละ 
ความที่จะต้องเชื่อผู้อื่นเสียแล้ว เห็นเองด้วยปัจจเวกขณ 
ญาณ 

 อีกนัยหนึ่ง ทิฏฐิอันพระอริยะเจ้าสรรเสริญ ช่ือว่า 
สันทิฏฐิ โลกุตตรธรรมย่อมชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิ เหตุนั้น 
จงึชือ่สนัทฏิฐกิะ จรงิอย่างนัน้ ในโลกตุตรธรรมนัน้ อรยิมรรค
ย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยสันทิฏฐิอันเกิดร่วมกัน อริยผล
ย่อมชนะกเิลสทัง้หลายด้วยสนัทฏิฐอินัเป็นเหต ุ พระนพิพาน
ย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยสันทิฏฐิอันเป็นอารมณ์ของตน  
เพราะเหตุนั้น โลกุตตรธรรมทั้ง 9 จึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะ  
เพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิ ประดุจนักรบได้ชื่อว่ารถิกะ 
เพราะรบชนะด้วยรถ ฉะนั้น 

 อีกนัยหนึ่ง การเห็น เรียกว่า ทิฏฐะ ทิฏฐะนั่นเอง 
เป็นสันทิฏฐะ แปลว่า การเห็น โลกุตรธรรมย่อมควรซึ่ง 
การเห็น เหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะ เพราะว่า โลกุตรธรรม
เม่ือบุคคลเห็นอยู่ด้วยอ�านาจภาวนาภิสมัย - รู้โดยท�าให้มี 
ขึ้น และด้วยอ�านาจสัจฉิกิริยาภิสมัย - รู้โดยท�าให้แจ้ง นั่น
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แล จงึยงัวฏัฏภัยให้กลบัได้ เพราะเหตนุัน้ โลกตุรธรรมนัน้จงึ 
ชื่อสันทิฏฐิกะ เพราะควรซึ่งการเห็น เปรียบเหมือนคนที่ได้
ชื่อว่าวัตถิกะ เพราะความซึ่งผ้า ฉะนั้น

 (๓) อธิบำยธรรมคุณบทว่ำ อกำลิโก

 ธรรมนั้นมุ่งการให้ผลโดยไม่มีระหว่าง เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่า อกาโล อกาลิโก ก็คือ อกาโล นั่นเอง มีอธิบาย
ว่า “ธรรมนั้นไม่ได้ให้ผลโดยรอเวลามีก�าหนด 5 วัน 7 วัน
เป็นต้น แต่ย่อมให้ผลติดต่อเนื่องกันไปกับความเกิดขึ้น 
ของตนทีเดียว”

 อีกนัยหนึ่ง เวลาในการให้ผลของธรรมนั้นยังอีกไกล 
ที่จะถึง เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น จึงชื่อว่ากาลิกะ 

 ถามว่า ธรรมนั้นคืออะไร 

 ตอบว่า  ธรรมนั้นคือกุศลธรรมที่เป็นโลกิยะ  ส่วน
โลกุตรธรรมนี้ไม่ใช่กาลิกะ เพราะมีผลต่อเนื่องทันที เพราะ
เหตุนั้นจึงชื่อว่าอกาลิกะ บทว่า อกาลิโก นี้ตรัสหมายเอา
มรรคเท่านั้น 

 (๔) อธิบำยธรรมคุณบทว่ำ เอหิปสฺสิโก

 ธรรมชื่อ เอหิปัสสิกะ เพราะควรซึ่งวิธีการเชิญให้ 
มาดูอันเป็นไปโดยความว่า “ท่านจงมาดูธรรมนี้” ดังนี้ 

 ถามว่า เพราะเหตุไร ธรรมนั้นจึงควรซึ่งวิธีนั้น 

 ตอบว่า เพราะธรรมนั้นเป็นสภาพมีอยู่ด้วย และ 
เพราะธรรมนั้นเป็นสภาพบริสุทธิ์ด้วย แท้จริง ใครๆ แม้จะ
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พูดได้ว่า เงินหรือทองก็ตามมีอยู่ในก�ามือเปล่า แต่ก็ไม่กล้า
พูดว่า “ท่านจงมาดูเงินหรือทองนี้” เพราะอะไร เพราะเงิน
หรือทองนั้นไม่มีอยู่ และคูถหรือมูตรก็ตามแม้มีอยู่ ใครๆ  
กไ็ม่อาจเรยีกว่า “ท่านจงมาดคููถหรอืมตูรนี ้เพือ่ให้ร่าเรงิใจ” 
โดยเผยความที่มันเป็นของน่าฟูใจ เพราะอะไร เพราะคูถ 
หรือมูตรนั้นเป็นของโสโครก ส่วนโลกุตรธรรมทั้ง 9 นี้ โดย
สภาวะเป็นของมีอยู่ด้วย เป็นของบริสุทธิ์ดุจจันทร์เพ็ญใน 
อากาศอันปราศจากเมฆด้วย  และดจุแก้วมณแีท้อนัเขาวางไว้ 
ที่ผ้ากัมพลเหลืองด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเอหิปัสสิกะ 
เพราะว่าควรซึ่ง เอหิปัสสวิธีคือวิธีการเชิญให้มาดู เพราะ
ความเป็นสภาวะมีอยู่ และความเป็นสภาพบริสุทธิ์ด้วย 

 (๕) อธิบำยธรรมคุณบทว่ำ โอปนยิโก

 ธรรมชื่อโอปนยิกะ เพราะควรน�าเข้าไป เนื้อความ 
ต่อไปนี้ เป็นวินิจฉัยในบทนี้ คือ การน�าเข้าไป ชื่ออุปนยะ 
ธรรมย่อมควรซึ่งการที่บุคคลแม้ผ้าหรือศีรษะไฟไหม้ก็เฉย 
ยังคงน�าเข้าไปในจิตของตนๆ โดยท�าให้มีข้ึนจนได้ เพราะ 
เหตุนั้น ธรรมนั้นจึงชื่ออุปนยิกะ อุปนิยกะนั้นเองเป็น 
โอปนยิกะ ค�าวิเคราะห์นี้ใช้ได้ในโลกุตรธรรมที่เป็นสังขตะ 

 ส่วนในโลกุตรธรรมที่เป็นอสังขตะ มีวิเคราะห์ว่า  
ธรรมนัน้ควรซึง่การน�าเข้าไปด้วยจติ เหตุนัน้จึงช่ือโอปนยกิะ  
หมายความว่า ควรซึ่งการกระทบเข้าโดยท�าให้แจ้ง หรือ 
อริยมรรค ชื่อว่าอุปเนยยะ เพราะน�าเข้าไปถึงพระนิพพาน 
อริยผลและพระนิพพาน ช่ือว่า อุปเนยยะ เพราะเป็น 
ธรรมที่บุคคลพึงน�าเข้าไปถึงโดยเป็นสิ่งที่จะพึงท�าให้แจ้ง  
โอปนยิกะก็คืออุปเนยยะ นั่นเอง 
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 (๖) อธิบำยธรรมคุณบทว่ำ 
  ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

 บทว่า ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ความว่า อัน
วิญญูชนทั้งหลายมีอุคฆติตัญญูบุคคลเป็นต้นทั้งปวงพึงรู้
ว่า “มรรคเราเจริญแล้ว ผลเราบรรลุแล้ว นิโรธเราท�าให้
แจ้งแล้ว” เพราะว่ากิเลสทั้งหลายของสัทธิวิหาริกจะละ
ด้วยมรรคที่พระอุปัชฌาย์เจริญย่อมไม่ได้ เธอจะอยู่เป็น
ผาสุกด้วยผลสมาบัติของท่านก็ไม่ได้ จะท�าให้แจ้งซึ่งพระ
นพิพานทีท่่านท�าให้แจ้งก็ไม่ได้ เพราะเหตุนัน้ จึงมคี�าอธิบาย
ว่า โลกุตรธรรมนั่น บุคคลไม่พึงเห็นดังเช่นเครื่องประดับที่ 
ศีรษะของคนอื่น แต่พึงเห็นว่า ธรรมอันวิญญูชนทั้งหลาย 
จะพึงรู้สึกอยู่ในจิตของตัวเองเท่านั้น แท้จริง โลกุตรธรรม 
นั้นไม่เป็นวิสัยของพวกคนโง่เลยทีเดียว 
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 อีกนัยหนึ่ง ธรรมนี้เป็นสวากขาตะ เพราะเหตุอะไร 
เพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะ ธรรมนี้ได้ชื่อว่าสันทิฏฐิกะ
เพราะเป็นอกาลิกะ ธรรมนี้ได้ชื่อว่าอกาลิกะเพราะเป็น
เอหิปัสสิกะ และธรรมใดได้ชื่อว่าเอหิปัสสิกะ ธรรมนั้น 
ก็ย่อมเป็นโอปนยิกะ ด้วยประการฉะนี้

สมำธิอันเกิดจำกธัมมำนุสสติ

 เมื่อพระโยคาวจรนั้นระลึกถึงพระธรรมคุณทั้งหลาย 
อันต่างโดยคุณมีความเป็นสวากขาตะเป็นต้น ดังกล่าวมา
ฉะนี้อยู่ ในขณะที่ระลึกนั้น จิตของเธอย่อมไม่เป็นจิตที่ 
ราคะกลุ้มรุม ไม่เป็นจิตที่โทสะกลุ้มรุม ไม่เป็นจิตที่โมหะ
กลุ้มรุมเลยทีเดียว ในขณะนั้น จิตของเธอย่อมเป็นจิต 
ด�าเนินไปตรงดิ่ง ปรารภถึงพระธรรม องค์ฌานทั้งหลาย 
ย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแก่เธอผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้วโดย 

นัยก่อนนั่นแล แต่เพราะธรรมคุณทั้งหลายเป็นอารมณ์ 
ลึกซึ้ง หรือเพราะจิตน้อมไปในการระลึกถึงพระคุณหลาย
ประการ ฌานนี้จึงเป็นฌานที่ไม่ถึงอัปปนา ได้ถึงเพียง 
อุปจารเท่านั้น ฌานนี้ถูกเรียกว่าธัมมานุสสตินั่นเอง เพราะ
เป็นฌานที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจการระลึกถึงพระธรรมคุณ 

อำนิสงส์เจริญธัมมำนุสสติ

 ภิกษุผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งธัมมานุสสตินี้ ย่อมเป็น 
ผู ้มีความเคารพมีความย�าเกรงในพระศาสดา ท�าความ
ตระหนัก และอ่อนน้อมต่อพระธรรม ด้วยการระลึกถึง 
พระธรรมคุณโดยนัยว่า “เราไม่พิจารณาเห็นพระศาสดา
ผู้แสดงธรรมอันเป็นโอปนยิกะอย่างนี้ ผู้แม้ประกอบด้วย
องค์นี้ ในกาลส่วนที่เป็นอดีตเลย ในกาลบัดนี้เล่า เราก็ไม่
พิจารณาเห็น เว้นแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น” ย่อม



126
คุณพระรัตนตรัย

127
สุภีร์ ทุมทอง

ได้ความไพบูลย์แห่งศรัทธาเป็นต้น เป็นผู้มากไปด้วยปีติ
และปราโมทย์ ทนต่อความกลัวและความตกใจ สามารถ 
อดกลั้นทุกข์ มีความรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่กับพระธรรม อนึ่ง 
แม้สรีระของเธออันธัมมคุณานุสสติประทับอยู่ ย่อมเป็น 
ร่างควรแก่การบูชาดุจเรือนพระเจดีย์ จิตย่อมน้อมไปใน 
การท่ีจะบรรลุถึงอนุตตรธรรม อนึ่ง ในเมื่อประสบกับสิ่ง 
ที่จะพึงล่วงละเมิด หิริโอตตัปปะย่อมจะปรากฏแก่เธอ ผู้
ระลึกถึงความเป็นธรรมดีของพระธรรมได้อยู่ อน่ึง เม่ือยัง
ไม่บรรลุคุณยิ่งขึ้นไป เธอย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

 เพราะเหตุนั้นแล ผู้มีปัญญาดี พึงท�าความ 
ไม่ประมาทในธัมมานุสสติ อันมีอานุภาพมาก
อย่างนี้ ทุกเมื่อเถิด 

 ที่แสดงมานี้ เป็นการกล่าวอธิบายอย่างพิสดารใน 
ธัมมานุสสติ
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๙. สังฆำนุสสติ๑

 พระโยคาวจรผู้ต้องการจะเจริญสังฆานุสสติ พึงไป 
อยู่ในสถานที่เงียบสงัด แล้วระลึกถึงคุณของพระอริยะสงฆ์
ทั้งหลายอย่างนี้ว่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุ- 
ปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต  
สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท  
จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวก-
สงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย 
อนุตฺตร ปุญฺญกฺเขตฺต โลกสฺส”

1  แปลและเรียบเรยีงจาก คมัภร์ีวสิทุธมิรรค, วสิทุธฺมิคคฺปกรณ� (ปโม ภาโค)

 (๑-๔) อธิบำยสังฆคุณบทว่ำ 
  สุปฏิปนฺโน เป็นต้น

 ในบทเหล่านั้น บทว่า สุปฏิปนฺโน แปลว่า ปฏิบัติดี  
มีค�าอธิบายว่า ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทา - ปฏิบัติโดยชอบ 
เป็นอนิวัตติปฏิปทา - ปฏิบัติไม่วนกลับไปเป็นทุกข์อีก  
เป็นอนุโลมปฏิปทา - ปฏิบัติสมควรแก่พระนิพพาน เป็น
อปัจจนีกปฏิปทา - ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึก เป็นธรรมานุธรรม
ปฏิปทา - ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรม

 บุคคลเหล่าใดฟังพระโอวาทและอนุสาสนีของพระ 
ผู้มีพระภาคโดยเคารพ เหตุนั้น บุคคลเหล่านั้นจึงชื่อว่า 
สาวก หมู่แห่งสาวกทัง้หลายชือ่ว่าสาวกสงฆ์ หมายความว่า  
ชุมนุมแห่งสาวกผู้ถึงซึ่งความเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยความ 
เป็นผู้เสมอกันโดยศีลและทิฏฐิ 
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 ก็เพราะว่า สัมมาปฏิปทานั้น เป็นปฏิปทาที่ตรง คือ
ไม่คด ไม่โค้ง ไม่งอ ปฏิปทานั้นท่านเรียกว่าอริยญายะบ้าง 
และถึงซ่ึงความนับว่าสามีจิ เพราะเป็นปฏิปทาอันสมควร
บ้าง เพราะเหตุนั้น พระอริยะสงฆ์ผู้ด�าเนินปฏิปทานั้น  
จึงได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน บ้าง ญายปฏิปนฺโน บ้าง สามีจิ
ปฏิปนฺโน บ้าง 

 ในบท สุปฏิปนฺโน เป็นต้นนั้น  บัณฑิตพึงทราบว่า  
พระอริยะเจ้าเหล่าใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรค พระอริยะเจ้า 
เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดี  เพราะความเป็นผู้เพียบพร้อมไป 
ด้วยความปฏิบัติชอบ พระอริยะเจ้าเหล่าใดเป็นผู้ตั้งอยู่ใน 
ผล พระอริยะเจ้าเหล่านั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติดี มุ่งเอาความ 
ปฏิบัติที่ล่วงไปแล้ว เพราะท่านเหล่านั้นได้บรรลุธรรมที่พึง
บรรลุก็ด้วยความปฏิบัติชอบนั่นแล 

 อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่า สุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติไปตาม 
อนุสาสนีที่พระศาสดาทรงสอนไว้ก็ได้  เพราะปฏิบัติ 
อปัณณกปฏิปทา คือข้อปฏิบัติไม่ผิด ก็ได้ ในธรรมวินัย 
ที่เป็นสวากขาตะ ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตาม
มัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าใกล้ส่วนสุดทั้ง 2 ข้าง และเพราะ
ปฏิบัติเพื่อละโทษ คือ ความคด ความโกง และความงอ  
ทางกาย วาจา ใจ

 พระนิพพาน เรียกว่า ญายะ  เพราะปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์แก่พระนิพพานนั้น จึงชื่อ ญายปฏิปนฺโน บุคคล
ทั้งหลายปฏิบัติโดยประการใด จึงเป็นผู้ควรแก่สามีจิกรรม 
เพราะปฏิบัติด้วยประการนั้น จึงชื่อ สามีจิปฏิปนฺโน 
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  ค�าว่า ยทิท อธบิายเป็น ยานิ อมิานิ แปลว่า เหล่านีใ้ด  
ค�าว่า จตฺตาริ ปุริสยุคานิ ความว่า นับโดยคู่ เป็นบุรุษ  
4 คู่ คือ ท่านผู้ตั้งอยู่มรรคที่หนึ่ง ท่านผู้ตั้งอยู่ในผลที่หนึ่ง  
นี่เป็นคู่ 1 ดังนี้เป็นต้น ค�าว่า อฏฺ ปุริสปุคฺคลา ความว่า  
นับโดยบุคคล เป็นบุรุษบุคคล ๘ พอดี โดยนัยนี้ คือ  
ท่านตั้งอยู่มรรคที่หนึ่ง 1 ผู้ตั้งอยู่ในผลท่ีหนึ่ง 1 เป็นต้น  
ก็บทว่า บุรุษและบุคคล ในค�าว่า อฏฺ ปุริสปุคฺคลา นั้น
มีเนื้อความอันเดียวกัน แต่บทว่า ปุริสปุคฺคลา นั่น ตรัส 
ด้วยอ�านาจแห่งเวไนย บทว่า เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ  
ความว่า นับโดยคู่ เป็นบุรุษ 4 คู่ นับโดยแยกเป็นบุคคล  
บุรุษบุคคล ๘ เหล่านี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาค
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 อนึง่ ไฟอันได้ชือ่ว่าอาหวนยีะ ของพราหมณ์ทัง้หลาย 
ซึ่งลัทธิของพวกเขาว่าเป็นสิ่งที่ท�าให้ของอันบูชามีผลมาก 
อันใด หากว่าไฟนั้นชื่อว่าอาหวนียะ เพราะของที่บุคคล 
บูชาแล้วในไฟนั้นมีผลมากไซร้  ก็พระสงฆ์นี่แหละเป็น 
อาหวนียะ เพราะของที่บุคคลบูชาในพระสงฆ์เป็นสิ่งมีผล
มาก ดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 

 ชนใดพึงบูชาท่านผู้ที่อบรมตนส�าเร็จแล้ว 
ผู้เดียวแม้ครู่หนึ่ง การบูชาน้ันแหละประเสริฐ 
กว่า ผู้ที่บูชาไฟอยู่ในป่าตลอดร้อยปี การบูชา 
ไฟสิ้นร้อยปีจะประเสริฐอะไร

 บทว่าอาหวนยีะ นัน้เป็นค�าในนกิายอ่ืน โดยเนือ้ความ 
ก็อย่างเดียวกันกับบทว่า อาหุเนยยะ นี้ในที่นี้ ใน 2 บทนี้ 
ต่างกันโดยพยัญชนะนิดหน่อยเท่านั้น  พระสงฆ์เป็น  
อาหุเนยยะ ด้วยประการดังที่กล่าวมาฉะนี้ 

 (๕) อธิบำยสังฆคุณบทว่ำ อำหุเนยฺโย

 พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งหลายมีบทว่า อาหุเนยฺโย 
เป็นต้น วัตถุใดอันบุคคลน�ามาบูชา เพราะเหตุนั้น วัตถุ
น้ันชื่อว่าอาหุนะ หมายความว่า วัตถุที่บุคลน�ามาแม้จาก 
ที่ไกล แล้วถวายในท่านผู้มีศีลทั้งหลาย ค�าว่า อาหุนะ นั่น
เป็นเชื่อของปัจจัย 4 พระสงฆ์เป็นผู้ควรที่จะรับอาหุนะนั้น 
เพราะท�าอาหุนะนั้นให้มีผลมาก เหตุนั้นจึงชื่ออาหุเนยยะ 
แปลว่า ผู้ควรรับของที่เขาน�ามาบูชา

 อีกนัยหนึ่ง แม้สมบัติทั้งปวงอันบุคคลมาแม้จากไกล
ควรบชูาในพระสงฆ์น้ัน เหตนุัน้ พระสงฆ์นัน้จงึชือ่อาหวนยีะ  
แปลว่า ผู้ที่บุคคลควรบูชา หรือว่า พระสงฆ์ย่อมควรซึ่ง 
อาหวนวัตถุ แม้ของเทวดาทั้งหลายมีท้าวสักกะเป็นต้น  
เหตุนั้นจึงชื่ออาหวนียะ แปลว่า ผู้ควรของที่เขามาบูชา 
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 ส่วนบาลีของชนเหล่าใดว่า ปาหวนีโย บาลีของชน
เหล่านั้นมีอธิบายว่า เพราะเหตุที่พระสงฆ์ย่อมควรซึ่งการ
ท�าให้ก่อน เพราะฉะนั้น ทานวัตถุบุคคลควรน�ามาบูชาใน
พระสงฆ์นั้นก่อนใครหมด เหตุนั้นพระสงฆ์จึงชื่อปาหวนียะ 
แปลว่า ผู้ที่ควรน�าของมาบูชาก่อน อีกนัยหนึ่ง พระสงฆ์ 
ควรซึง่อาหวนะโดยประการทัง้ปวง เหตุนัน้ จึงช่ือปาหวนยีะ  
แปลว่า  ผู้ควรของอันเขาน�ามาบูชาโดยประการทั้งปวง  
ศัพท์ว่า ปาหวนียะ นั้น  ในที่นี้กล่าวว่าปาหุเนยยะ  โดย 
เนื้อความนั้นแล

 (๗) อธิบำยสังฆคุณบทว่ำ ทกฺขิเณยฺโย

 ก็ทานที่บุคคลเชื่อโลกหน้าแล้วจึงให้ เรียกว่าทักขิณา 
พระสงฆ์ย่อมควรซึ่งทักขิณานั้น หรือเกื้อกูลแก่ทักขิณา 
เพราะท�าทักขิณาให้หมดจด  โดยภาวะคือท�าทักขิณานั้น 

 (๖) อธิบำยสังฆคุณบทว่ำ ปำหุเนยฺโย

 ส่วนในบทว่า ปาหุเนยฺโย พึงทราบวินิจฉัยต่อไปนี้ 
อาคันตุกทาน คือ ทานส�าหรับต้อนรับแขกที่เขาจัดอย่าง
เคร่ืองสักการะ เพื่อประโยชน์แก่ญาติและมิตรทั้งหลาย 
ท่ีรักที่ชอบใจผู้มาแต่ทิศใหญ่น้อย  เรียกว่าปาหุนะ  แม้ 
อาคันตุกทานนั้น เว้นญาติมิตรท่ีรักท่ีชอบใจเหล่านั้นและ
แขกอ่ืนอันมีฐานะอย่างนั้นเสีย ก็ควรถวายแก่พระสงฆ์
เท่าน้ัน พระสงฆ์เท่านั้นควรรับอาคันตุกทานนั้น เพราะ
ว่าแขกเช่นดังพระสงฆ์หามีไม่ จริงอย่างนั้น พระสงฆ์นั่น
เป็นเวลาพุทธันดรหนึ่งจึงจะได้พบ และท่านประกอบด้วย
ธรรมทั้งหลายที่ท�าความเป็นที่รักที่ชอบใจล้วนๆ ด้วย พระ
สงฆ์ชื่อว่า ปาหุเนยยะ เพราะของต้อนรับแขกควรถวายแก่ 
ท่าน และท่านก็ควรรับของต้อนรับแขก ดังนี้แล 
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พระราชาหรือของอ�ามาตย์ก็ตาม เขาก็เรียก “นาข้าวสาลี
ของพระราชา นาข้าวเหนียวของพระราชา” เป็นต้น ฉันใด 
พระสงฆ์ก็เป็นที่เพาะปลูกบุญทั้งหลายของชาวโลกทั้งปวง 
ฉันนั้น แท้จริง เพราะอาศัยพระสงฆ์ บุญทั้งหลายอันเป็น
เครือ่งบนัดาลประโยชน์เกือ้กลู และความสขุนานาประการ
ของชาวโลกจึงได้งอกขึ้น เพราะเหตุนั้น พระสงฆ์จึงช่ือว่า
เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาอื่นยิ่งกว่า

สมำธิอันเกิดจำกสังฆำนุสสติ

 เมื่อพระโยคาวจรระลึกถึงพระสังฆคุณทั้งหลาย  
อันต่างโดยคุณมีความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้น  ดังกล่าวมา 
ฉะนี้อยู่ ในขณะที่ระลึกนั้น จิตของเธอย่อมไม่เป็นจิตที่ 
ราคะกลุ้มรุม ไม่เป็นจิตที่โทสะกลุ้มรุม ไม่เป็นจิตที่โมหะ
กลุ้มรุมเลยทีเดียว  ในขณะนั้น  จิตของเธอย่อมเป็นจิต 

ให้มีผลมาก เพราะเหตุนั้น พระสงฆ์จึงชื่อว่าทักขิเณยยะ 
แปลว่า ผู้ควรซึ่งทักขิณาหรือผู้เกื้อกูลแก่ทักขิณา

 (๘) อธิบำยสังฆคุณบทว่ำ อญฺชลีกรณีโย

 พระสงฆ์ย่อมควรซึ่งการกระท�าอัญชลี อันชาวโลก 
ท้ังปวงวางมือทั้งสองไว้เหนือศีรษะกระท�าอยู่ เหตุนั้น จึง 
ชื่อว่าอัญชลีกรณียะ แปลว่า ผู้ควรซึ่งการท�าอัญชลี

 (๙) อธิบำยสังฆคุณบทว่ำ 
  อนุตฺตร ปุญฺญกฺเขตฺต โลกสฺส

 บทว่า อนตุตฺร ปญุญฺกเฺขตตฺ โลกสฺส ความว่า พระสงฆ์ 
 เป็นทีเ่พาะปลกูบญุของชาวโลกทัง้ปวง ไม่มทีีเ่สมอเหมอืน 
เหมือนอย่างว่าที่เพาะปลูกข้าวสาลีก็ดี ข้าวเหนียวก็ดี ของ
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ของเธออันสังฆคุณานุสสติประทับอยู่ ย่อมเป็นร่างควรแก่ 
การบูชาดุจโรงอุโบสถอันมีสงฆ์ประชุมกันอยู่ จิตย่อม
น้อมไปในการที่จะบรรลุถึงสังฆคุณ อนึ่ง ในเมื่อประสบกับ 
สิ่งที่จะพึงล่วงละเมิด หิริโอตตัปปะย่อมจะปรากฏแก่เธอ 
ราวกะเธอเห็นพระสงฆ์อยู่ต่อหน้า อนึ่ง เม่ือยังไม่บรรล ุ
คุณยิ่งขึ้นไป เธอย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

 เพราะเหตุนั้นแล ผู้มีปัญญาดี พึงท�าความ 
ไม่ประมาทในสังฆานุสสติ อันมีอานุภาพมาก
อย่างนี้ ทุกเมื่อเถิด 

 ที่แสดงมานี้ เป็นการกล่าวอธิบายอย่างพิสดารใน 
สังฆานุสสติ

ด�าเนินไปตรงดิ่ง  ปรารภถึงพระสงฆ์  องค์ฌานทั้งหลาย 
ย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแก่เธอผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้วโดย 
นัยก่อนนั่นแล  แต่เพราะสังฆคุณทั้งหลายเป็นอารมณ์ 
ลึกซึ้ง หรือเพราะจิตน้อมไปในการระลึกถึงพระคุณหลาย
ประการ  ฌานนี้จึงเป็นฌานท่ีไม่ถึงอัปปนา  ได้ถึงเพียง 
อุปจารเท่านั้น ฌานนี้ถูกเรียกว่าสังฆานุสสตินั่นเอง เพราะ
เป็นฌานที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจการระลึกถึงพระสังฆคุณ 

อำนิสงส์ของเจริญสังฆำนุสสติ

 ภิกษุผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งสังฆานุสสตินี้ ย่อมเป็นผู้มี 
ความเคารพมีความย�าเกรงในพระสงฆ์ ได้ความไพบูลย ์
แห่งศรัทธาเป็นต้น เป็นผู้มากไปด้วยปีติและปราโมทย์  
ทนต่อความกลัวและความตกใจ  สามารถอดกลั้นทุกข์ 
มีความรู ้สึกเสมือนว่าได้อยู ่กับพระสงฆ์ อนึ่ง แม้สรีระ 
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บรรณำนุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหา- 

จุฬาเตปิฏก� 2500. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, 25๐๐.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิสุทฺธิมคฺคปกรณ� (ปโม ภาโค). 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, 2539.

ส�านักสวนโมกขพลารามไชยา. คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค 1-2  

ท�าวัตร เช้า-เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย.  

พิมพ์ครั้งที่ 93. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2555.
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 (3) ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม 
  ตึกประสาทวิทยาชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา 
  อ.เมือง จ. นนทบุรี โทร. 02-9689954 
  ติดต่อคุณสุคนธ์

 (4) ติดต่อขอรายละเอียดได้จาก 
  ชมรมกัลยาณธรรม 
  http://www.kanlayanatam.com

 ผู้ที่สนใจหนังสือและค�าบรรยายของอาจารย์สุภีร์ 
ทุมทอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 

 www.ajsupee.com และ สามารถติดต่อได้ ดังนี้

 (1) ขอรับได้ฟรี ผ่านระบบขอรับหนังสือออนไลน์
  จากเว็บไซด์ ajsupee.com
 (2) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับ หนังสือได้ 
ครั้งละ 5 เล่ม และ mp3 ครั้งละ 8 แผ่น ส่งชื่อ ที่อยู่ของ
ผู้รับ, ชื่อหนังสือ, mp3, DVD ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@
gmail.com 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

  คุณสุริยัน โทร. 080-553 5553, 
  Line ID : ajsupee.com 
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รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
   
1 คุณนันทลี  จารุรัตน์ 2,000
2 คุณสุชาติ  คุณเพ็ญศรี  แซ่ซู  และครอบครัว 1,000
3 ดร.วิไล  เทียนรุ่งโรจน์  หนุนภักดี 1,000
4 ผู้เข้าปฏิบัติ ยุวพุทธิกสมาคมฯ 27 - 31 พ.ค. 56 21,065
5 คุณจิรวัฒน์  คะวีรัตน์ 500
6 ไม่ออกนาม 300
7 ไม่ออกนาม 150
8 ผู้ฟังธรรมชมรมสุรัตนธรรม 9 มิ.ย. 56 2,592
9 คุณใจทิพย์  เอี่ยมปรีดี 2,000
10 คุณกฤษณพันธุ์  สุพรรณโรจน์ 1,000
11 คุณดารารัตน์  แหลมหลวง 2,000
12 ผู้เข้าปฏิบัติ วัดสารนาถธรรมาราม 13 - 15 มิ.ย. 56 5,000
13 คุณพัฒนพล  คุณพัฒนพันธ์  เจือจันทร์ 200
14 คุณเพ็ญษา  สายฟ้าแลบ 1,000
15 คุณศศินาถ  แสงแก้ว 3,000
16 อาจารย์รอม  หิรัญพฤกษ์ 1,000

17 ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 23 มิ.ย. 56 8,080
18 ไม่ออกนาม 100 
19 ทพ.สารชา  เชื้อส�าราญ 3,000
20 คุณเหมียว 6,002
21 ไม่ออกนาม 3,000
22 คุณวันชื่น  คุณจินตนา  ธรรมไพโรจน์ 1,000
23 ผู้ฟังธรรม กนกรัตน์รีสอร์ท 1 ก.ค. 56 9,000
24 ผู้ฟังธรรม Exim bank 4 ก.ค. 56 3,170
25 มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ 5,000
26 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 7 ก.ค. 56 2,356
27 คุณยุวดี  บูรณธนานุกิจ 2,000
28 ผู้เข้าปฏิบัติ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา 15 - 17 ก.ค. 56 20,000
29 ผู้เข้าปฏิบัติ ปตท. ชลบุรี 1๐ ก.ค. 56 4,600
30 ทพ.แสงชัย  โสภณสกุลสุข 20,000
31 ผู้ฟังธรรม ชมรมสุรัตนธรรม 14 ก.ค. 56 3,000
32 คุณภสินีย์  นากดี 3,000
33 มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ 4,000
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34 ผู้เข้าปฏิบัติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน 3,300
 บ้านจันรม 2๐ - 22 ก.ค. 56 
35 ผู้ฟังธรรม ชมรมคนรู้ใจ 23 ก.ค. 56 1,650 
36 คุณ ดวงตา  มัศยาอานนท์ 1,000 
37 คุณบัญชา  7,300 
38 คุณกฤษณา โฆสิตจิรนันท์และครอบครัว 40,000 
39 ไม่ออกนาม 3,000 
40 ไม่ออกนาม 2,000 
41 คุณแม่อ�าพัน  ปัทมอดิศัย 2,000 
42 คุณนวลปราง  โพศะโยมม 2,000 
43 คุณอรัชฌา  เงินวิลัย 500 
44 คุณวาทินี  สินธุโสภณ 200 
45 คุณกาญจนา  การนัตถุ์  100 
46 คุณกาน  100 
47 คุณนงเยาว์  ศรีไทย 100 
48 ครอบครัวสุริยสัตย์ 2,000 
49 ครอบครัวเฉลิมเตียรณ 1,000 
50 ผู้ฟังธรรมบ้านจิตสบาย 2๘ ก.ค. 56 5,450 

51 ผู้ฟังธรรม Exim bank 1 ส.ค. 56 5,000 
52 ไม่ออกนามจากคลีนิคคุณหมอไพทูรย์  2 ส.ค. 56 3,000 
53 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 4 ส.ค. 56 3,000 
54 ผู้ฟังธรรม เบนซ์ทองหล่อ 4 ส.ค. 56 5,000 
55 คุณปิยดา  เจตนาวิไลย 500 
56 คุณภานวินี  สุริยสัตย์  พึ่งพานงค์ 2,000 
57 คุณพิพัฒน์  ปุสยานนท์ 1,000 
58 คุณภสินีย์  นากดี 2,000 
59 ผู้เข้าปฏิบัติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน 3,040
 บ้านจันรม 1๐ - 12 ส.ค. 56 
60 อาจารย์ช้าง 500 
61 ครอบครัวธนารัตน์ปัทมา 2,000 
62 บ้านขนมนันทวัน 10,000 
63 ผู้ฟังธรรม บ้านขนมนันทวัน 17 ส.ค. 56 20,000 
64 คุณเพียรเพลิน  พูลพิพัฒน์ 1,000 
65 บ.เจเน็ท คอร์ปอร์เรชั่น จก. 5,000 
66 ผู้ฟังธรรมชมรมคนรู้ใจ 2๐ ส.ค. 56 2,860 
67 มูลนิธิเติมน�้าใจให้สังคม 5,000 
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68 ไม่ออกนาม 700 
69 ไม่ออกนาม (จากอเมริกา) 3,000 
70 ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 25 ส.ค. 56 2,480
71 ผู้ฟังธรรม โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ  1,550
 27 ส.ค. 56 
72 ผู้ฟังธรรมชมรมสุรัตนธรรม 31 ส.ค. 56 4,650 
73 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 1 ก.ย. 56 2,010 
74 คุณหมอเกียรติทวี  ฐานะสวัสดิ์ 1,000 
75 ผู้เข้าปฏิบัติ ยุวพุทธิกสมาคมฯ 2 - 6 ส.ค. 56 20,500 
76 คุณศิริลักษณ์  พัฒนะเอนก 5,000 
77 ดร.นวลศิริ  เปาโรหิตย์ 1,000 
78 อาจารย์วิมล  วงศ์เพ็ญ 1,200 
79 คุณเกษราภา  ซิ้มศรีสกุล 2,000 
80 นพ.วิสัน  เทียนรุ่งโรจน ์  และครอบครัว 5,000 
81 คุณจิรพัฒน์  เทียนรุ่งโรจน์ 5,000 
82 ผู้ฟังธรรมสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์ ยุวพุทธฯ ๘ ก.ย. 56 7,487 
83 ผู้ฟังธรรม ชมรมสุรัตนธรรม ๘ ก.ย. 56 2,400 
84 ผู้ฟังธรรม ชมรมคนรู้ใจ 1๐ ก.ย. 56 4,270 

85 คุณสมศักดิ์  กิจธนวัฒน์ 2,000 
86 คุณธีรนุช  เฟื่องเดช 2,000 
87 รศ.พญ.สุดสบาย  จุลกทัพพะ 700 
88 คุณกาญจนา  การนัดถุ์  100 
89 คุณวาทีนี  สินธุโสภณ 300 
90 คุณรสสุคนธ์  ชมชื่น 250 
91 คุณนรินทร์  คุมพล  150 
92 นศ.จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 12 - 14 ก.ย. 56 1,520 
93 คุณ Sangchan 500 
94 คุณธัญญธร  จรัณยานนท์ 500 
95 พ.ญ.มาคุ้มครอง  โปษยะจินดา 3,000 
96 ไม่ออกนาม 1,000 
97 ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 29 ก.ย. 56 5,610 
98 ไม่ออกนาม 500 
99 คุณพรหมจรรยู 5,000 
100 พ.ญ.เรวดี  กนกวุฒิ 1,000 
101 ผู้เข้าปฏิบัติ พุทธธรรมน�าทอง บ.AIA 4 ต.ค. 56 20,000 
102 ด.ญ.ภัสสริษา  สุริยสัตย์ 2,000 
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103 คุณสมพร  ทรัพย์สาร 20,000 
104 ผู้ฟังธรรม Exim bank  3 ต.ค. 56 4,840 
105 ผู้ฟังธรรม ชมรมคนรู้ใจ ๘ ต.ค. 56 2,840 
106 คุณภสินีย์  นากดี 3,000 
107 มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์และข้าราชการบรรจุใหม่  15,205
 1๐ - 11 ต.ค. 56 
108 คุณสุจิตร์  สัญญะโม  คุณสุชิน  รัตนพัลลภ 2,000 
109 คุณสุนันท์  เกียรติสันติสุข 500 
110 คุณบงกช  ซี่โฮ่ 400 
111 ครอบครัววัฒนา 1,000 
112 ทพ.ทรงภัทร  ทพญ.เพียงดาว  ค�านึงสิทธิ 1,000 
113 คุณขนิษฐา  ธิสามี 500 
114 คุณสมาพร  เชาว์วิไล 200 
115 ทพ.วีระพงศ์  สวนแย้ม  ทพญ.พัชรา  วงษ์วรรณ 1,000 
116 คุณจันทร์เพ็ญ  ศิริพานิชย์ 400 
117 คุณธันวา  พรไพรินทร์ 100 
118 ทพ.ณัฐวุฒิ  ธิติพิชญ์ 500 
119 ทพญ.ปิยะมาศ  สมประเสริฐสุข 200 

120 ทพญ.ศิวฉัตร  ทพญ.วรุณี  ฉัตรตะวัน 1,000 
121 ทพญ.ญาดากุล  พิรัลกิตติ  และครอบครัว 500 
122 ทพญ.พนิดา  วัฒนตระกูลชาติ 500 
123 ทพญ.กฤษณา  ตรีไพบูลย์  และครอบครัว 200 
124 นาวาโทอรรฆพงศ์  พทญ.พัชณิดา  บรรพบุตร 200 
125 ทพญ.ภคนียา  และครอบครัว 100 
126 ทพญ.พุทรักษา  และครอบครัว 500 
127 ทพญ.จันทิมา  ฉายศิริ 200 
128 ทพญ.สภาวดี  ตรีศูลรัตน์  และครอบครัว 500 
129 ทพญ.ภัทรียา  วงศ์ผัน  นพ.ภูวดล  และครอบครัว 400 
130 ทพญ.พรเจริญ  ทองประดิษฐ 100 
131 ทพ.สมนึก  ประสานเกียรติราช 100 
132 ทพ.ธัญญ์นิธิ  ฐิติโชติอริยกุล 200 
133 ทพญ.เสาวณี  ตุรงคราวี 200 
134 คุณณัฐนันท์  สุช�านิวรการ  และครอบครัว 100 
135 ทพญ.ปรีย์ธิดา  ตั้งศรีพงศ์  และครอบครัว 500
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วันเดือนปีเกิด  
 13 พฤษภาคม 2515 
 บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สรุนิทร์

การศึกษา
 • เปรียญธรรม 4 ประโยค
 • ประกาศนยีบตัรบาลใีหญ่ วดัท่ามะโอ จ.ล�าปาง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปรญิญาโท พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพระพทุธศาสนา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

งานปัจจุบัน (พ.ศ. 255๘)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์ 
  มจร. บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
 • วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 • อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
 • บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ 
  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ 
  www.ajsupee.com




