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 คำ�นำ�
องค์ความรู้ภาษาบาลีน้ัน	 มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ตรงจากพระไตรปิฎกต้นฉบับ	 และคัมภีร์สำาคัญทางพุทธศาสนา 
สายเถรวาทซึ่งล้วนแล้วแต่มีการบันทึกเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น

การที่ผู้สนใจศึกษาภาษาบาลีรุ่นใหม่	ๆ	 ในประเทศไทยลดจำานวนลงอย่างต่อเนื่องนั้น	 เนื่องจาก 
ทศันคตทิีม่องขา้มความสำาคญัในการเรยีนรูภ้าษาบาล,ี	การขาดแคลนบคุลากรทีม่คีณุภาพ,	การขาดแคลน 
แหล่งความรู้ต้ังแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นสูง,	การขาดการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการศึกษา 
ที่ดีอย่างเป็นระบบ	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำาหรับคนรุ่นใหม่	

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำาโครงการจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาบาลีท่ีเหมาะสำาหรับผู้เริ่มต้น 
ศึกษาชั้นต้นในรูปแบบของการ์ตูนคาถาธรรมบทขึ้น	 โดยดำาเนินเรื่องด้วยบทสนทนาและบทบรรยาย 
ถอดแบบจากภาษาบาลีในคาถาธรรมบทจากพระสุตตันตปิฎกพร้อมกำากับด้วยบทบรรยายเสริมและ 
คำาแปลบาลีเป็นภาษาไทย	 เพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจและเอื้อประโยชน์ในการเรียนภาษาบาลี 
แก่พระภิกษุสงฆ์	 สามเณรพุทธบริษัท	 ตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
ภาษาบาลีได้ง่ายย่ิงขึ้น	 และเชื่อม่ันเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี 
ให้มีประสิทธิภาพในเชิงการเรียนรู้รูปแบบการ์ตูนบทสนทนาบาลีนั้น	 จะสามารถช่วยผู้เรียนให้นำามา 
ฝึกใช้ได้จริง	และเพิ่มฉันทะในการเรียนภาษาบาลีและพระธรรมคำาสอนจากพระไตรปิฎกได้	

“การ์ตูนธรรมบท	 เรื่องที่	 ๒	 เร่ือง	 มัฏฐกุณฑลี”	 นี้	 เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาบาลี 
ในรูปของการ์ตูนธรรมบทซึ่งจัดทำาขึ้นต่อเนื่องจากเรื่องแรก	 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ 
ตอบสนองด้านการพัฒนาการศึกษาบาลีเท่านั้น	 แต่ยังต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
และคุณภาพจิตใจของคนในสังคมไทย	 ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้น 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสืบไปด้วย

คาถาธรรมบทเร่ือง	 มัฏฐกุณฑลี	 นี้	 เป็นพระธรรมเทศนาท่ีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงปรารภถึงบุตรคนเดียวของเศรษฐีขี้ เหนียว	 ซึ่งไม่เคยทำาบุญให้ทานเลย	 แม้เมื่อลูกชาย 
ป่วยหนักก็ไม่ยอมนำาไปให้หมอรักษา	 ใช้วิธีรักษาเอง	 จนกระทั่งลูกตาย	 แต่เนื่องจากก่อนที่เขา 
จะตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด	 เขาได้เห็นเพียงแสงอันเกิดจากพระฉัพพรรณรังสี 
แม้เกิดความเล่ือมใสแต่คร้ันจะยกมือไหว้ก็ยังไม่มีแรง	 แต่เพียงแค่จิตแห่งความเล่ือมใสนี้ก็ยังส่งผล 
ให้เขาไปเกิดเป็นเทวดา	ซึ่งชี้ให้เห็นว่า	เพียงแค่ทำาใจให้เลื่อมใส	ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว

ขออนุโมทนากับทีมงาน	 และผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน	 ท่ีได้ทุ่มเทให้งานชุดนี้สำาเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พัฒนางานสื่อบาลีต่อๆ	 ไปให้ดีและรวดเร็วยิ่งข้ึน	 เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของผู้ศึกษาต่อไป

	 พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
	 วัดจากแดง	ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ
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นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๒

มัฏฐกุณฑลี

 มีมาณพหนึ่งนายเป็นชายรุ่น	 มัฏฐกุณฑลีพราหมณ์นามขนาน

อยู่เมืองสาวัตถีศรีสำาราญ	 เสียแต่ท่านบิดาที่ตระหนี่ทรัพย์

เขารักบุตรสุดห่วงดังดวงจิต	 สู้ประดิษฐ์ทองคำาทำาประดับ

เป็นตุ้มหูเกลี้ยงเกลาดูวาววับ	 มอบให้กับบุตรใส่ไปตามแกน

ครั้นบุตรชายวัยตกสิบหกขวบ	 ไม่อ้วนอวบร่างรูปดูซูบแสน

ไม่มีเนื้อเหลือแต่หนังทั้งผอมแกร็น	 ดูขาแขนลีบทั่วจนหัวโต

พราหมณ์ไม่หาหมอมารักษาลูก	 กลัวจะถูกเรียกค่ารักษาโข

เก็บแต่ยากลางบ้านกันพุงโร	 ที่เพื่อนโอ้อวดจำาจากตำารา

อาการของโรคผอมไม่ยอมหยุด	 มันค่อยทรุดเพียบหนักเกินรักษา

จนมาณพนอนพับกับไสยา	 ไม่อาจสามารถนั่งทั้งยืนเดิน

	 พราหมณ์เห็นลูกไม่หายคงตายแน่	 ปล่อยนอนแผ่อยู่ข้างในให้ขัดเขิน

คนมาเยี่ยมเห็นของและทองเงิน	 จะกล่าวเกริ่นยืมขอกันต่อไป

จึงหามร่างลูกออกมานอกห้อง	 ให้นอนกองที่เฉลียงระเบียงใหญ่

มาณพหอบโหยอ่อนสะท้อนใจ	 ไม่เคลื่อนไหวได้แต่พริบกระหยิบตา

	 พุทธองค์ทราบการณ์ด้วยญาณวิเศษ	 จึงเสด็จเลียบไปใกล้เคหา

มาณพเห็นรัศมีที่พุ่งมา	 เขาหันหน้าเห็นพระพุทธองค์

จึงคิดว่าพ่อตนเป็นคนเขลา	 ไม่เฝ้าทูลกระหม่อมพระจอมสงฆ์

ไม่ขวนขวายถวายทานที่บรรจง	 ไม่ได้ส่งโสตรับสดับธรรม

บัดนี้ยกมือไหว้ก็ไม่ขึ้น	 ทำากิจอื่นก็ไม่ได้ที่ใจหนำา

จึงส่งจิตเลื่อมใสจดใจจำา	 ในองค์สัมพุทธเจ้าเฝ้าคำานึง

พอพระองค์ลับคลองสองจักษุ	 จิตบรรลุโสมนัสประวัติถึง
ชีพมาณพดับเด็ดไม่เอ็ดอึง	 ไปดาวดึงส์ด้วยใจเลื่อมใสจริง
เป็นเทพบุตรมีสถานวิมานใหญ่	 รู้เหตุในเมืองคนตนเคยสิง

เห็นบิดาร้องไห้ใจประวิง	 สุดจะนิ่งเฉยได้จึงไปเตือน

ให้ทำาบุญสุนทร์ทานการกุศล	 เมื่อวายชนม์จะได้บุญหนุนเป็นเพื่อน
ดูอย่างตนใกล้ตายอยู่ชายเรือน	 พระไปเยือนจึงได้ยลซึ่งผลบุญ

	 พราหมณ์ได้ฟังยังพะวงสงสัยจิต	 เพียงแต่คิดไยยลกุศลหนุน

เขารับคำาเทพบุตรสุดการุญ	 จะทำาบุญกุศลสร้างทางวิมาน

จึงนิมนต์พระมุนินทร์ชินสีห์	 ไปฉันที่นิเวศน์เขตสถาน

พร้อมพระสงฆ์เหล่ากอบริวาร	 จัดอาหารถวายเลี้ยงเรียงองค์ไป
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ครั้นฉันเสร็จพราหมณ์เข้าเฝ้าพระบาท	 ขอโอกาสทูลถามความสงสัย

คนไม่เคยให้ทานประการใด	 ไม่เคยได้ก่อกรรมทำาบูชา

ไม่เคยได้สดับธรรมคำาพระเจ้า	 ไม่เคยเอาอุโบสถกฎรักษา

มีหรือเกิดในสวรรค์ชั้นกามา	 เพียงแต่ว่ามีใจเลื่อมใสกัน

พุทธองค์ทรงตอบให้ชอบที่	 ว่าข้อนี้ทำาไมพราหมณ์ถามขันขัน

มัฏฐกุณฑลีเขาเล่ารำาพัน	 เรื่องไปสวรรค์ของเขาควรเข้าใจ

ครั้นถูกพราหมณ์ถามซักถึงหลักฐาน	 พระทรงญาณจึงแจ้งแถลงไข

พราหมณ์ไปที่ป่าช้าทำาท่าไร	 พบกับใครกำาลังยืนสะอื้นครวญ

ทรงอ้างถึงคำาของสองคนนั้น	 ที่พูดกันต่างต่างอย่างถี่ถ้วน

แล้วยำ้าว่าอย่าเอ่ยเลยจำานวน	 ในกระบวนผู้ใจเลื่อมใสเรา

ได้ไปเกิดในสวรรค์ที่หรรษา	 คณนาไม่ถ้วนจำานวนเขา

ไม่ใช่ร้อยสองร้อยที่ย่อยเยา	 เห็นเทียมเท่าเม็ดทรายที่สายธาร

	 ทรงเห็นประชาชนฉงนอยู่	 บรมครูตั้งจิตอธิษฐาน

ให้มัฏฐกุณฑลีมาไม่ช้านาน	 พร้อมวิมานทองอันพรรณราย

เทพบุตรจึงมาปรากฏร่าง	 ในท่ามกลางฝูงชนคนทั้งหลาย

พร้อมวิมานงามเลิศดูเพริศพราย	 ยืนถวายอภิวาทศาสดา

พระตรัสตามเค้ามูลบุญกุศล	 ที่เป็นผลเกิดในไตรตรึงษา

อุบัติในวิมานเทพเสพกามา	 จึงเทวารับรองสอดคล้องกัน

ว่ามีใจเลื่อมใสในสัมพุทธ์	 จึงเกิดผุดรุ่งเรืองในเมืองสวรรค์

ประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งนั้น	 อัศจรรย์ใจสุดพุทธคุณ

	 จึงตรัสว่าการทั้งปวงนั้นดวงจิต	 เป็นต้นคิดบังคับสนับสนุน
ใจเป็นหัวหน้านำาทำาบาปบุญ	 คอยกระตุ้นให้ตามความคิดมัน
กรรมที่ทำาด้วยใจใสสะอาด	 ไม่เคลื่อนคลาดผู้ครรไลไปสวรรค์

ดุจเงาตามคนไปไม่คลาดกัน	 แล้วทรงธรรม์เทศนาให้ถาวร
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นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๒

มัฏฐกุณฑลี

 มโนปุพฺพงฺคมา	ธมฺมา	 มโนเสฏฺา	มโนมยา
	 มนสา	เจ	ปสนฺเนน	 ภาสติ	วา	กโรติ	วา
	 ตโต	นำ	สุขมเนฺวติ	 ฉายา	ว	อนุปายินี	ฯ
	 ใจเป็นหัวหน้านำาให้ธรรมเกิด	 แสนประเสริฐสุดจรัสประภัสสร
เครื่องสัมฤทธิ์บุญกรรมกลัมพร	 เป็นอากรกิจจาบรรดามี
หากคนใจใสสะอาดปราศโทษกลำ้า	 ย่อมพูดทำาเป็นสง่ามีราศี
สุขย่อมตามเขาไปเพราะใจดี	 ดังเงาที่ตามคนทุกหนไป	ฯ
 มัฏฐกุณฑลีศรีมาณพ	 ได้ประสบหนทางสว่างไสว
เมื่อจวนแจชีวันจะบรรลัย	 เพราะมีใจยึดจุดพุทธองค์
เป็นแบบอย่างถือกันทุกวันนี้	 คนเจ็บที่จวนตายมักไหลหลง
พวกญาติมิตรชิดล้อมเป็นป้อมวง	 ต่างพะวงพูดกรอกบอกหนทาง
ว่าพ่อจ๋าป้าเอ๋ยอย่าเลยละ	 นึกถึงพระถึงเจ้าเอาไว้บ้าง
อรหังสัมมาอย่าละวาง	 บ้างเอ่ยอ้างออกนามสัมพุทโธ
คนใกล้ตายใจรู้หูสดับ	 สติกลับยึดหลักมีอักโข
นึกถึงพระธัมมังพระสังโฆ	 นับเป็นโอกาสทองของคนตาย
	 น่าตำาหนิพฤติกรรมของพราหมณ์พ่อ	 มัวรั้งรอเวลาเรียกว่าสาย
ความตระหนี่หมักหมมทั้งงมงาย	 พอลูกตายรู้สึกสำานึกตน
ถ้ารีบหาหมอมารักษาลูก	 จะแพงถูกเท่าไหร่ก็ไม่บ่น
แลกชีวิตลูกไว้คงไม่จน	 นี่เป็นคนรักเงินเกินลูกตัว
พอเลือดเนื้อเชื้อไขสิ้นไปแล้ว	 มานั่งแกร่วตีอกและชกหัว
ต้องโทษที่ใจจืดแสนมืดมัว	 เป็นความชั่วผลร้ายทุกรายไป
ควรถือว่าลูกทั้งหลายทั้งชายหญิง	 มีค่ายิ่งเงินทองแม้กองใหญ่
เปรียบเสมือนแก้วตาและดวงใจ	 เป็นเชื้อไขสืบต่อก่อสกุล
ต้องเลี้ยงชุบอุปถัมภ์บำารุงรัก	 ให้ถูกหลักถูกจุดช่วยอุดหนุน
ทั้งอบรมบ่มนิสัยให้ใจบุญ	 ลูกอบอุ่นกายใจในครอบครัว
พ่อบางคนจืดจางห่างลูกน้อย	 ลูกไม่ค่อยเข้าหามายิ้มหัว
คอยดุด่าสารพัดให้หวาดกลัว	 กระทำาตัวเป็นศัตรูอยู่ในเรือน
เด็กยังอ่อนยังเยาว์เบาความคิด	 ก็ทำาผิดคอยจะหลบไปคบเพื่อน
คนอื่นใครเขาจะรักคอยตักเตือน	 พอลูกเชือนพ่อก็ชังดังศัตรู
ต้องโทษพ่อเลี้ยงลูกไม่ถูกหลัก	 ไม่รู้จักปลอบปลุกให้ลูกอยู่
พ่อต้องเป็นดังเพื่อนเหมือนดังครู	 ให้ลูกรู้ดีชั่วครองตัวเอย	ฯ

คำ�กลอนโดย พระพรหมจริย�จ�รย์ วัดเบญจมบพิตร
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๑. มังสจักขุ - ตาเนื้อพระพุทธเจ้า	

	 คือ	ทรงมีพระเนตรอันงาม	มีอำานาจเห็นแจ่มใส	ไว	และเห็นไกล	

๒. ทิพพจักขุ - ตาทิพย์พระพุทธเจ้า

	 คือ	ทรงมีพระญาณอันเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปต่าง	ๆ	กัน	ด้วยอำานาจกรรม	

๓. ปัญญาจักขุ/ธัมมจักขุ - ตาปัญญา/ตาที่เห็นธรรม

	 คือ	 ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่	 เป็นเหตุให้สามารถตรัสรู้ 

	 อริยสัจธรรม	เป็นต้น	

๔. พุทธจักขุ - ตาพระพุทธเจ้า

	 คือ	ทรงประกอบด้วยอินทริยปโรปริยัตตญาณ	และอาสยานุสยญาณ	เป็นเหตุให้ 

	 ทรงทราบอัธยาศัย	และอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว	์แล้วทรงสั่งสอนแนะนำาให้บรรล ุ
	 คุณวิเศษต่าง	ๆ	ยังพุทธกิจให้บริบูรณ์	

๕. สมันตจักขุ - ตาเห็นรอบๆ

	 คือ	ทรงประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณ	อันหยั่งรู้ธรรมทุกประการ

จักษุชนิดที่	๑	-	๓	ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปก็มีได้	ส่วนจักษุชนิดที่	๔	และ	๕	มีเฉพาะ

พระพุทธเจ้าเท่านั้น	

 ปกิณกธรรม *

*	 ความหมายเดียวกันกับคำาบาลีทับศัพท์คำาว่า	 “ปกิณณกธรรม”	 ในภาษาไทยมีหลักการกร่อนอักษรท่ี 
	 ซำ้ากัน	จึงย่อรูปเป็นคำาว่า	ปกิณกธรรม
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ก�ยสุจริต คว�มประพฤติดีท�งก�ย ๓ 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี การงดเว้นจากการทำาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป	

๒. อทินนาทานา เวรมณี	การงดเว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ีเขาไม่ได้ให้โดยอาการขโมย

๓.  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี การงดเว้นจากความประพฤติผิดในกาม

วจีสุจริต คว�มประพฤติดีท�งว�จ� ๔ 

๑.  มุสาวาทา เวรมณี การงดเว้นจากพูดเท็จ

๒. ปิสุณวาจา เวรมณี การงดเว้นจากพูดส่อเสียด	

๓. ผรุสวาจา เวรมณี การงดเว้นจากพูดคำาหยาบ

๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี การงดเว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

มโนสุจริต ก�รประพฤติดีท�งใจ ๓

๑. อนภิชฌา	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา	

๒. อัพยาบาท	ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น	

๓. สัมมาทิฏฐิ เห็นถูก

กรรม ๓ อย่าง

๑.	 การกระทำาทางกายทวาร	 เรียกว่า	 กายกรรม	 ทำาในสิ่งท่ีดี	 =	 กายสุจริต, 

	 ทำาในสิ่งที่ไม่ดี	=	กายทุจริต

๒.	การกระทำาทางวจีทวาร	เรียกว่า	วจีกรรม	พูดในสิ่งที่ดี	=	วจีสุจริต,
	 พูดในสิ่งที่ไม่ดี	=	วจีทุจริต

๓.	 การกระทำาทางมโนทวาร	 เรียกว่า	มโนกรรม	 คิดในสิ่งท่ีดี	 =	 มโนสุจริต, 

	 คิดในสิ่งที่ไม่ดี	=	มโนทุจริต
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  มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺา มโนมยา,

  มนสา เจ ปสนฺเนน  ภาสติ วา กโรติ วา,

  ตโต นำ สุขมเนฺวติ  ฉายาว อนุปายินี.

แปลยกศัพท์

ธมฺมา	อ.เจตสิกธรรมท้ังหลายมีเวทนาเป็นต้น	มโนปุพฺพงฺคมา	มีใจเป็นไปก่อนหรือ 

มีใจเป็นหัวหน้า	มโนเสฏฺา	มีใจเป็นใหญ่	มโนมยา	สำาเร็จแล้วด้วยใจหรือเกิดขึ้นเพราะใจ, 

เจ	 หากว่า	 (โย ปุคฺคโล	 อ.บุคคลใด)	มนสา	 มีใจ	ปสนฺเนน	 อันผ่องใสแล้ว	ภาสติ วา 

พูดอยู่ก็ดี	กโรติ วา	ทำาอยู่ก็ดี	(จินฺเตติ วา	คิดอยู่ก็ดี),	สุขำ	อ.ความสุขอเนฺวติ ย่อมตามหลัง 

นำ (ปุคฺคลำ)	ซึ่งบุคคลนั้น	ตโต (โยค ติวิธสุจริตโต)	เพราะการพูด	การทำา	การคิด	ด้วยจิตที่ 

ผ่องใสเช่นนั้น,	(ถามว่า)	กิมิว	เหมือนกับอะไร?	(ตอบว่า)	ฉายา ว	เหมือน	อ.เงา	(อนุปายินี 

ตามหลังอยู่)

ใจเป็นใหญ่ในก�รทำ�กรรมทุกอย่�ง

ลำาดับนั้น	 พระศาสดาตรัสแก่ชนเหล่านั้นว่า	 “ในการทำากรรมท่ีเป็นกุศลและ 
อกุศล	 ใจเป็นใหญ่	 เพราะว่า	 กรรมท่ีทำาด้วยใจอันผ่องใสแล้ว	 ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่ 

เทวโลก	มนุษยโลก	ดุจเงาฉะนั้น”	ครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำาเร็จแล้วด้วยใจ 

ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำาอยู่ก็ดี

ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว 

 ค�ถ�ประจำ�เรื่อง 
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กรรมว่�โดยพละกำ�ลังที่ส่งผล

กุศลกรรม	หรือ	อกุศลกรรม	เมื่อจำาแนกโดยพลังที่ส่งผลแล้ว	มี	๔	ชนิด	คือ

๑. ชนกกรรม	 พลังที่กรรมส่งให้เกิด

๒. อุปัตถัมภกกรรม		 พลังกรรมที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ

๓. อุปปีฬกกรรม		 พลังกรรมที่เข้ามาเบียดเบียนขัดขวาง

๔. อุปฆาตกกรรม 	 พลังกรรมที่เข้าไปทำาลาย

กรรมว่�โดยระยะก�ลเวล�ที่ส่งผล

กุศลกรรม	หรือ	อกุศลกรรม	จะส่งผลเมื่อไร	ส่งผลไปนานกี่ภพกี่ชาติ	มี	๔	ชนิด	คือ

๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม	 คือ	 กรรมท่ีส่งผลทันตาเห็นในชาตินี้	 ฝ่ายดี	 เช่น 

	 มหาทุคตะถวายทานแก่พระพุทธเจ้า

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม	คือ	กรรมที่ส่งผลในชาติหน้า

๓. อปราปริยเวทนียกรรม	คือ	กรรมที่ส่งผลในภพหน้าต่อ	ๆ	 ไป	ติดต่อกันหลาย 

	 ภพชาติจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพาน	

๔. อโหสิกรรม	คือ	กรรมที่ไม่ส่งผลแล้ว

กรรมว่�โดยโอก�สที่ให้ผล*

กุศลกรรม	หรือ	อกุศลกรรม	 เม่ือมีโอกาสให้ผล	ก็ให้ผลไปตามโอกาสอันเหมาะสม 

มี	๔	ชนิด	คือ

๑. ครุกกรรม	คือ	กรรมมีพลังอันหนักมาก	มีโอกาสส่งผลก่อนกรรมอื่น	

๒.  อาสันนกรรม	คือ	กรรมอันทำาในเวลาใกล้จะตาย	มีโอกาสส่งผลเป็นกรรมที่สอง 
	 รองจากครุกกรรม

๓.  อาจิณณกรรม	 คือ	 กรรมที่ทำาเป็นอาจิณ	 ทำาเป็นประจำา	 มีโอกาสส่งผลเป็น 

	 กรรมที่สาม

๔.  กฏัตตากรรม	คือ	กรรมธรรมดาสามัญทั่วไป	(กรรมที่ทำาแบบไม่ค่อยตั้งใจทำา)

*	 จัดลำาดับตามคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ	ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรค	จัดลำาดับให้	อาจิณณกรรม	อยู่ก่อน 
	 อาสันนกรรม
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๑. อธิบ�ยครุกกรรม

คือ	 กรรมที่ให้ผลหนักยิ่ง	 เมื่อสิ้นชีวิตจากภพชาตินี้แล้วให้ผลเป็นท่ีแน่นอนไม่มี 

กรรมอื่นที่จะเข้ามาขัดขวางได้

ในฝ่ายที่เป็นกุศล	คือ	ฌานกุศล	อันได้แก่	รูปาวจรกุศลกรรม	๕	อรูปาวจรกุศล	๔

๑.	 ปฐมฌานกุศล 	 	 ส่งให้เกิดในพรหมชั้นปฐมฌานภูมิแน่นอน	

๒.	 ทุติยฌานกุศล				 ส่งให้เกิดในพรหมชั้นทุติยฌานภูมิแน่นอน

๓.	 ตติยฌานกุศล				 ส่งให้เกิดในพรหมชั้นตติยฌานภูมิแน่นอน	

๔.	 จตุตถฌานกุศล			 ส่งให้เกิดในพรหมชั้นจตุตถฌานภูมิแน่นอน

อรูปาวจรกุศลฌาน	ส่งให้เกิดในอรูปพรหมสี่ชั้นตามลำาดับ	บุคคลผู้ได้ฌาน	 เม่ือสิ้น

ชีวิตแล้ว	ได้ไปเกิดในพรหมโลกอย่างแน่นอน	ตัวอย่าง	เช่น	อาฬารดาบส	และ	อุทกดาบส

ในฝ่ายที่เป็นอกุศล คือ อนันตริยกรรม ๕ อย่าง	บุคคลผู้ทำาอนันตริยกรรมอย่างใด 

อยา่งหนึง่แลว้	เมือ่สิน้ชีวติ	ตอ้งตกนรกอยา่งแนน่อน	(อนนัตรยิ	=	น	+อันตรยิะ	=	ไม่มีระหว่าง 

คั่นกลาง)

๑.	 มาตุฆาตกกรรม		 คือ	การฆ่ามารดา

๒.	 ปิตุฆาตกกรรม			 คือ	การฆ่าบิดา	

๓.	 อรหันตฆาตกกรรม	 คือ	การฆ่าพระอรหันต์	เป็นกรรมที่หนักกว่า

		 มาตุฆาตกกรรม	และปิตุฆาตกกรรม

๔.	 โลหิตุปปาทกกรรม	คือ	การทำาร้ายพระพุทธองค์จนถึงให้พระโลหิตห้อขึ้นไป
		 เป็นกรรมที่หนักกว่าอรหันตฆาตกกรรม

๕.	 สังฆเภทกกรรม		คือ	การทำาลายสงฆ์ให้แตกแยกกัน	 เป็นกรรมที่หนักที่สุดใน 

	 	 	 อนันตริยกรรมทั้งหมด	 ตัวอย่างเช่น	พระเทวทัต	 ถูกแผ่นดินสูบ	 และ 
	 	 	 ลงอเวจีมหานรกทันที



63

นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๒

มัฏฐกุณฑลี

๒. อธิบ�ยอ�สันนกรรม

คอื	ถา้ไมม่คีรกุกรรมทีเ่ปน็กศุล	หรอื	อกศุล	กรรมทีท่ำาในเวลาใกลจ้ะตาย	หรอื	กรรม 

ที่เคยทำาไว้ในอดีต	แต่มาปรากฎในเวลาใกล้จะตาย	เรียกว่า	อาสันนกรรม	ให้ผลก่อนกรรม 

ที่เหลืออีกสองอย่าง	

อาสันนกรรมฝ่ายกุศล	คือในเวลาใกล้จะตาย	 ได้ฟังธรรม	ฟังเทศน์	 ฟังสวดมนต์ 

ถวายดอกไม้บูชาพระ	หรือระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำาไว้ในอดีตให้มาปรากฎในเวลานี้อีก 

แล้วสิ้นลมหายใจไปอาสันนกรรมนี้ส่งผลให้ไปเกิดในกามสุคติภูมิทันที	 ตัวอย่างเช่น 

มัฏฐกุณฑลีมาณพ

อาสนันกรรมฝ่ายอกุศล	คอื	ในเวลาใกล้จะตาย	ไดท้ะเลาะววิาทกนั	ทำารา้ยรา่งกายกนั 

และกัน	จนถึงแก่ความตาย	หรือ	 ในอดีตท่ีผ่านมาเคยทำากรรมไม่ดีไว้	 ในเวลาใกล้จะตาย 

ได้หวนกลับไประลึกถึงกรรมนั้นอีก	 อาสันนกรรมฝ่ายอกุศลนี้ก็ส่งผลให้ไปเกิดใน 

อบายภูมิ	๔	มีนรก-เปรต	เป็นต้น	ทันทีที่สิ้นลมหายใจ	เช่น	พระนางมัลลิกาเทวี

๓. อธิบ�ยอ�จิณณกรรม

คือ	กรรมที่กระทำาเป็นประจำาอยู่ทุก	ๆ	วัน	ไม่เคยขาด	เรียกว่า	อาจิณณกรรม	ส่งผล 

ต่อจากอาสันนกรรมนั้น

อาจิณณกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศล	 คือ	 การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเลี้ยงชีพเป็นนิจ, 

การลักขโมยของผู้อื่นแล้วเลี้ยงชีพเป็นนิจ	 หรือเคยทำากรรมท่ีไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไว้แล้วกลับหวนคิดถึงกรรมนั้นบ่อย	ๆ	แล้วไม่สบายใจ

อาจิณณกรรมที่เป็นฝ่ายกุศล	คือ	การทำาทาน	รักษาศีล	และเจริญภาวนาอยู่เป็นนิจ 

หรือในอดีตเคยทำากรรมดีอะไรไว้	 ก็หวนกลับระลึกถึงกุศลกรรมนั้นบ่อย	ๆ	 แล้วให้เกิด 
ความปลื้มปีติในบุญกุศลนั้น	

อาจิณณกรรม	มีกำาลังมากกว่าอาสันนกรรมก็จริง	แต่ถึงกระนั้นก็ตาม	ในเวลาส่งผล 

อาสันนกรรม	 ก็ส่งผลให้ก่อน	 เพราะอาสันนกรรมถูกทำาขึ้นหรือมีปรากฎขึ้นในเวลา 

ใกล้จะตาย	 เปรียบเช่นกับ	 โคแก่ที่ชอบนอนใกล้ประตูคอก	 เพราะเมื่อถึงเวลาเปิดประตู 
คอก	มันจะออกจากคอกได้ก่อนตัวอื่น	 เนื่องจากมันรู้ตัวเองว่าชราภาพ	 จึงรอโอกาส 

ที่จะออกจากคอกก่อนตัวอื่น
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แต่โดยมากแล้ว	อาจิณณกรรม	 ก็เปลี่ยนสภาพเป็น	อาสันนกรรมได้	คือ	บุญกุศลที่ 

เราทำาเป็นประจำา	 เช่น	 เคยสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นนิจ	 ก็เป็นอาจิณณกรรม	 เมื่อทำา 

อยู่เช่นน้ีจนเกิดทักษะ	จิตใจก็มักน้อมไปในการไหว้พระสวดมนต์นั้น	 เม่ือเวลาใกล้จะตาย 

จิตก็จะน้อมไปจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้น	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ก็เรียกว่า	อาสันนกรรมได้	ตัวอย่างเช่น 

ธัมมิกอุบาสก	 ผู้บำาเพ็ญทาน	ศีล	 และภาวนามาตลอด	 ในเวลาใกล้จะตาย	ก็ได้นิมนต์ 

พระสงฆ์มาสวดมนต์	ด้วยจิตท่ีน้อมไปในเสียงสวดนั้น	ธัมมิกอุบาสกสิ้นลมหายใจ	ก็ไปเกิด 

ในกามสคุตภิพ	หรอืบคุคลผู้ทำาอกุศลกรรมมทุีจริต	๓	คอื	กายทจุริต	วจทีจุรติ	และมโนทจุริต 

เป็นอาจิณเมื่อเวลาใกล้จะตาย	 กรรมนั้นก็มาปรากฎ	 แปรสภาพเป็นอาสันนกรรมแล้ว 

ส่งผลให้ไปเกิดในทุคติภพอบายภูมิ	๔	ซึ่งมีนรก	 -	 เปรต	 เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น	นายนันทะ 

ผู้ฆ่าโคเป็นนิจ

๔. อธิบ�ยกฏัตต�กรรม

คือ	กรรมที่เผลอทำาไปแบบไม่ได้ตั้งใจ	เป็นกรรมธรรมดาสามัญทั่วไป	ไม่ยิ่งใหญ่อะไร 

หากว่า	กรรมสามอย่างข้างต้น	ไม่มีอยู่	กรรมนี้จึงมีโอกาสให้ผล	แต่ไม่รุนแรงอะไร.
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มโนปุพฺพงฺคมา	 [มน	 +	 ปุพฺพงฺคม]	 องค์ธรรมของ	 มน ศัพท์ในท่ีนี้	 หมายเอา 

กามาวจรกุศลจิต	 ๘	 ดวงเท่านั้น	 ตามเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น,	 และในจำานวน 

กุศลจิต	 ๘	 ดวงน้ัน	 ก็ควรเอามหากุศลจิตดวงแรกดวงเดียวเท่านั้น	 คือ	 มหากุศล 

โสมนัสสสหคตญาณสัมปยุตอสังขาริกจิต	 เพราะเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการ 

ชักชวน	เกิดขึ้นเองกับมาณพ

มโนปุพฺพงฺคมา	[มน	+	ปุพฺพงฺคม]	มโน	ปุพฺพงฺคโม	เอเตสนฺติ	มโนปุพฺพงฺคมา	=	ธมฺมา 

ธรรมทั้งหลายที่มีผู้นำาหน้าคือจิต,	 หลังจากลบวิภัติ,	 ลบ	 เอตศัพท์แล้ว	ตั้งเป็น	ปกติรูป 

ว่า	มน+ปุพฺพงฺคม	 ด้วยสูตรว่า	 ปกติ	 จสฺส	 สรนฺตสฺส,	 แล้วอาเทศ	อ	อันเป็นที่สุดของ 

มน	เป็นโอ	ด้วย	=	เอเตสโม	โลเป	[กัจจายนะ	๑๘๓]

ปุพฺพงฺคม	[ปุพฺพ	+	คมุ	+	อ]	ปุพฺพำ	คจฺฉตีติ	ปุพฺพงฺคโม = มโน, จิต	ชื่อว่าเป็นหัวหน้า

เพราะความสามารถเป็นไปก่อน	(ไม่ลบวิภัติที่	ปุพฺพำ	แล้วแปลงนิคคหิตเป็น	งฺ	=	ด้วยสูตรว่า 

วคฺคนฺตำ	วา	วคฺเค,	คมุธาตุ	-	คติมฺหิ	ในการไป)	(ภู.)	[คจฺฉติ,	คมติ	ฆมฺมติ]

ปพุพฺำ	คจฺฉต	ิปวตตฺตี	ิปพุพฺงคฺโม,	ปพุพฺำ	ปพุเฺพ	ปธานภาโว	วา	คจฉฺต	ิปวตตฺตี	ิปุพพฺงคฺโม,

ปุพฺพำ	ปุพฺพภาเวน	ปธานภาเวน	วา	คจฺฉติ	ปวตฺตีติ	ปุพฺพงฺคโม,	(ธมฺ.	มหาฏี.	๑๔)

ปุพฺพ	 [ปุพฺพ	 +	อ]	 แปลว่า	 นำ้าหนอง,	 ก่อน,	 เบื้องแรก/เริ่มต้น,	 ประธาน,	 เป็น 
ปุงลิงค์,	ปุพฺพธาตุ	ปูรเณ	ในความให้เต็ม	(ภู.)	[ปุพฺพติ]	

ธมฺมา	 [ธร	 +	 รมฺม]	 ธรติ	 เอเตนาติ	 ธมฺโม,	 สภาโว.	 (กัจจายนะ	๕๓๑)	อปาเยสุ 

อปตมาเน	อธิคตมคฺคาทิเก	สตฺเต	ธาเรตีติ	 ธมฺโม มรรค, ผล, นิพพาน.	ธรนฺติ	 เตนาต ิ

ธมฺโม,	 สภาวลักขณะ,สลกฺขณำ	 ธาเรตีติ	 วา	 ธมฺโม,	 ธรรมที่มีสภาวะลักขณะ.	 ปจฺจเยหิ 
ธรียเตติ	 วา	ธมฺโม,	ธรรมที่มีสภาวะ.	 (รู.	๕๘๙)	 [ธร	+	ม]	อาเทศ	รฺ–	ที่สุดธาตุเป็น	มฺ. 

อตฺตานำ	 ธาเรนฺเต	อปาเย	 วฏฺฏทุกฺเข	 จ	อปตมาเน	กตฺวา	 ธาเรตีติ	 ธมฺโม	ปริยตฺยาทิ. 

 ปทวิภ�ค 
ก�รแยกบท วิเคร�ะห์ศัพท์
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ได้แก่	ปริยัติ	 เป็นต้น	 (โมค.	๗/๑๓๖)	 ในท่ีนี้	 ธมฺม–	ศัพท์องค์ธรรมได้แก่	 เจตสิกขันธ์	๓ 

เท่านั้น.	ธร-	ธารเณ	ในการทรงไว้	(ภู.จุ.)	[ธรติ,	ธาเรติ,	ธารยติ]

มโนเสฏฺา	 [มน	 +	 เสฏฺ]	 มโน	 เสฏฺโ	 เอเตสนฺติ	 มโนเสฏฺา,	 ธมฺมา.	 ความ 

ประเสริฐคือจิต,	ธรรมที่มีจิตเป็นใหญ่.

เสฏฺ	 [ปสตฺถ	+	อิฏฺ]	อติสเยน	ปสตฺโถ.	 (กัจ.๒๖๔.	 รู.๓๙๒)	อยมิเมสำ	 อติสเยน 

ปสตฺโถติ	 เสฏฺโ,	 (สูจิ.โมคฺ.	 ปญฺจิกา.	 ๔/๑๓๖)	 อิยิฏฺเสุ	 ปสตฺถสฺส	 วุฑฺฒสฺส	 จ	 โส, 

เสยฺโย	 เสฏฺโ,	กฺวจาสวณฺณำ	ลุตฺเตติ	อิสฺเส.	 (ธาน.ฏี.๖๙๕)	ควรสรรเสริญย่ิง,	ประเสริฐ, 

เป็นประธาน,	เป็นใหญ่.	

ปสตฺถ	 [ป	+	สำส	+	ต]	ปสำสิยิตฺถาติ	ปสตฺโถ,	 (สูจิ.)	 เพราะควรสรรเสริญ	 เหตุนั้น 

ชื่อว่า	 ปสตฺถ	 สำส-	 กถน	ถุติ	 หึสาสุ	 ในการกล่าว	 การสรรเสริญ	และการเบียดเบียน 

ทั้งหลาย	 (ภู.)	 [สำสติ]	 [ป	 +	สำส	 +	ถ]	ปสำสนำ	 ปสำสียิตฺถาติ	 วา	ปสตฺถำ,	 การสรรเสริญ, 

อันถูกสรรเสริญ.	(โมค.ปญฺจิกา๕.๑๔๔)	[ป	+	สฏฺ	+	ต]	ปสฏฺยิตฺถาติ	ปสตฺโถ,	เพราะถูก 

สรรเสริญ	 ชื่อว ่า	 ปสตฺถ,	 สฏฺ-	 เกตวสิลาฆาลสฺย-	 สงฺขาร	 คติ	 อสมฺมาภาสเนส ุ

ในการคิดหลอกลวง,	 การสรรเสริญ,	ความเซื่องซึมเกียจคร้าน,	 การปรุงแต่ง,	 การไป, 

การไม่สามารถพูดให้ถูกต้องด้วยดี.	[สติ,	สเติ,	สยติ]	

มโนมยา	[มน	+	มย]	มนโต	นิปฺผนฺนา	มโนมยา,	ธมฺมา	ธรรมทั้งหลายที่สำาเร็จแล้ว 

จากใจ	ได้แก่	เจตสิกขันธ์	๓	คือ	เวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์	สังขารขันธ์

มนสา	 [มน	 +	อ]	มนติ	 ชานาตีติ	 มโน,	 ชื่อว่า	 จิต	 เพราะสามารถรู้,	 เตน	มนสา 

[มน	+	นา]	หลัง	มน-	ศัพท์	ลงนาตติยาวิภัติ	แปลง	นาวิภัติ	เป็น	อา,	ลง	ส	อาคม	สำาเร็จรูป 
เป็น	มนสา	ตามรปูวเิคราะห์สามารถเอาองค์ธรรม	คอื	จติทัง้หมด	๘๙	หรอื	๑๒๑	ดวงกต็าม 
แต่เมื่อดูปริบทคือ	ปสนฺเนน	แล้ว	 หมายเอาเฉพาะ	 โลกียกุศลจิต	๑๗,	 มน-	ศัพท์เป็น 

ปุงลิงค์	 และ	 นปุงสกลิงค์,	 เป็นมโนคณะศัพท์,	 มนธาตุ-	 ญาเณ	 ในการรู ้	 (ภู.ทิ .) 

[มนติ	มญฺญติ]

เจ	 สำสยตฺเถ	 จ	 นิปาโต	 เจกาโรติ	 ปกิตฺติโต.	 เจ-นิบาต	 เป็นไปในอรรถสังสยะ 

(เอกกฺขรโกส.)	 เจ	สเจ	ยทีติ	 ตโย	ยทฺยตฺเถ	 ศัพท์	 ๓	ศัพท์	 คือ	 เจ	สเจ	ยทิ	 เป็นไปใน 

อรรถว่า	สงสัยคำาแปล	คือ	ถ้าว่า	(ธาน.ฏี.๑๑๔๗)

ปสนฺเนน	 [ป	 +	 สท	 +	 ต]	 ปสีทีติ	 ปสนฺโน,	 มโน.	 เพราะเหตุที่ผ ่องใสแล้ว 
จึงชื่อว่า	 ปสนฺน	 ได้แก่	 จิต	 (ท่ีผ่องใส)	 (รูปสิทธิ.	 ๖๓๑)	 สท-	 วิสรณคตฺยาวสาทเนสุ 
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นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๒

มัฏฐกุณฑลี

ในการเบียดเบียน,	 การไป,	 การจมทั้งหลาย	 (ภู.)	 ปปุพฺโพ	 นิมฺมเล	 วตฺตติ	 มี	 ป-	 เป็น 

บทหน้าเป็นไปในอรรถ	ใสสะอาดปราศจากมลทิน	[สีทติ,	ปสีทติ]

ภาสติ	[ภาส	+	อ	+	ติ]	ย่อมกล่าว.	องค์ธรรมของ	ภาส-	ธาตุ	ได้แก่	วจีสุจริต	๔.	

ภาส-	วิยตฺติยำ	วาจายำ	ในการพูดที่ชัดเจน	(ภู.)	[	ภาสติ	]

กโรติ [กร	+	โอ	+	ติ]	ย่อมกระทำา.	องค์ธรรมของ	กร-	ธาตุ	ได้แก่	กายสุจริต	๓	

กร–	กรเณ	 ในการกระทำา	 (ตนาทิ.)	 [กโรติ,	 กยิรติ,	 กุพฺพติ,	 กฺรุพฺพติ,	 ในกรรมรูป 

กยิรเต,กริยฺยเต,	กยฺยติ.]

วา	ส่วนองค์ธรรมของ	วา- ศัพท์	ควรเอา	มโนสุจริต	๓

สมุจฺจเย	จุปมายำ		 สำสเย	ปทปูรเณ

ววตฺถิตวิภาสายำ	 	 วา	วสฺสคฺเค	วิกปฺปเน.

วา-	 ศัพท์	 เป็นไปในอรรถ	 คือ	 รวบรวม,	 อุปมา,	 สงสัย/เข้าใจผิด,	 ปทปูรณ/ 

ทำาให้เต็มบท,	 กำาหนดรูปพิเศษ,	 การตัดสิน,	 ความคิดโดยพิเศษ/วิกัปป์.	 ในที่น้ี	 เป็นไป 

ในอรรถ	วิกัปป์.	(ธาน.๑๑๙๐)

ตโต	 องค์ธรรมของบทว่า	 ตโต-	 เพราะการทำา	 การพูดที่ดีนั้น	 ในคาถานี้	 ได้แก่ 

โลกียกุศล	 ๑๗	 ดวง	 ดังนั้น	 ท่านอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า	 อิธ	 เตภูมิกมฺปิ	 กุสลำ 

อธิปฺเปตำ-	ซึ่งแปลว่า	ในที่นี้หมายเอากุศลที่เป็นไปในภูมิทั้งสาม.	

นำ 	หมายถึง	บุคคลผู้ทำากุศลกรรมนั้น	สุขก็จะติดตามเขาเหมือนเงาตามตัว

สุขำ	[สุข	+	อ]	สุขียตีติ	สุขำ,	ยสฺส	อุปฺปชฺชติ,	ตำ	สุขิตำ	กโรตีติ	อตฺโถ-	เพราะทำาให้เกิด 
ความสบาย	เหตุนั้น	จึงชื่อว่า	สุข,	อธิบายว่า	ความสุขเกิดกับผู้ใดก็ทำาให้ผู้นั้นเป็นสุข.	

สุข-	 ตำกฺริยายำ	 ในกิริยาความสุขนั้น/ในการกระทำาซึ่งความสุขนั้น	 (ภู.จุ.)	 [สุขติ, 

สเขติ,	สุขยติ]	

[สุ	 +	ขาท	+	กฺวิ]	 สุฏฺุ	ทุกฺขำ	 ขาทตีติปิ	 สุขำ,	 เพราะสามารถเค้ียวกินความทุกข์ได้ 
ด้วยดี	แม้เพราะเหตุนั้น	ก็ชื่อว่า	สุข,	

[สุ	+	ขนุ	+	กฺวิ]	สุฏฺุ	ทุกฺขำ	ขนตีติปิ	สุขำ,	 เพราะสามารถขุดคุ้ยทำาลายความทุกข์ได้ 

ด้วยดี	แม้เพราะเหตุนั้น	ก็ชื่อว่า	สุข.	



68

สรุปธาตุของ	สุข-	ศัพท์	ตามมติของ	สัททนีติ.	ธาตุ.๓๖๙.	ดังนี้-

สุขธาตุวสาปิจ		 	 สุปุพฺพขาทโตปิ	วา

สุปุพฺพขนโต	วาปิ		 สุขสทฺทคตึ	วเท.

[สุ	 +	ข]	สมาสปทวเสน	สุกรำ	 ขำ	 อสฺสาติ	 สุขำ	 เพราะมีการอนุญาตอย่างง่ายดาย 

จึงชื่อว่าสุข.	(นีติ.ธา.๑๑๓)	เป็นจิตตาทิคณะ.

องค์ธรรมของสุข	 ได้แก่	 โลกียวิบากกายิกสุข,	 เจตสิกสุข,	 แม้วิบากบางกลุ ่ม 

ที่เป็นอุเบกขาก็นับรวมลงในเจตสิกสุข.

อเนฺวติ [อนุ	+	อิ	+	อ	+	ติ]	ย่อมติดตาม,	หมุนตาม.	อิ-	คติยำ	ในการไป	(ภู.)	[อิติ, 

เอติ,	อยติ]

เย	คตฺยตฺถา	เต	พุทฺธฺยตฺถา	ปวตฺติ	ปาปุณตฺถกา.	(ธาตฺวตฺถ)

ธาตุเหล่าใด	มีอรรถว่า	ไป,	ธาตุเหล่านั้น	มีอรรถว่า	รู้	,	เป็นไป,	และ	ถึงด้วย.

ฉายา	 [ฉา	+	ย	+	อา]	 เฉติ	ฉินฺทติ	ทรถำ	สำสยนฺตีติ	ฉายา,	ปฏิพิมฺพา.	 ช่ือว่า	 เงา, 

รูปปฏิมาเพราะตัดขาดความเร่าร้อน	 ความสงสัย.	 (โมค.๗/๑๔๐)	 เป็นอิตถีลิงค์, 

อาการันต์,	 กัญญาทิคณะ.	ฉา–	ฉาทเน	 ในการปกปิด/ปกคลุม	 -เฉทเน	จ	 ในการตัดด้วย 

(ภู.ทิ.)	 [ฉาติ,	 เฉติ,	 ฉายติ]	 ในคัมภีร์โกตถุภสันสกฤตอภิธานกล่าวว่า	ฉา-ธาตุ	 -เฉทเน, 

ฉายา-เงา,	ร่มเงา.	[ฉา	+	ย	+	อา]

อิว	อิว-สทฺโท	 อุปมตฺถวาจโก.	 (ปาจิตฺยาทิโยชนา.๕๘๘)	 อิวาติ	 โอปมฺมวจนำ, 

อิการสฺส	 โลปํ	 กตฺวาว	อิจฺเจว	 วุตฺตำ.	 (สุตฺตนิ..๑/๑๑.)	อิว-ศัพท์	 กล่าวอรรถอุปมา	คือ 
เป็นคำาแสดงการอุปมา	ถ้าลบอิอักษร	ก็จะมีรูปเป็นเช่นนี้	ว่า	“กตฺวา’ว” 

	 	 	 ยถา	ตถา,	ยเถว	ตเถว,	เอวำ	เอวเมว,	เอวมปิฺ	ยถาปิ,	เสยฺยถาปิ	เสยฺยถาปิ	นาม,	 

	 วิย	อิว,	ยถริว	ตถริว-อิจฺเจเต	ปฏิภาคตฺเถ.	(นีติ.สุตฺต.๓๘๔.)

	 	 ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา	กล่าวว่า	นิบาตเหล่านี้	คือ	ยถา	ตถา	เป็นต้น	ใช้ใน 
	 อรรถปฏิภาค/เหมือน/อุปมา

	 	 สพฺพนาเมสุ	 จ	ตุมนฺตาทิวิรหิเตสุ	 จ	นิปาเตสุ	 อุปสคฺเคสุ	 จ	ธาตุจินฺตา	นาม 

	 นตฺถิ.	 ในคัมภีร์	 (นีติ.ธา.๑๒๔)	จะกล่าวไว้ว่า	 ไม่มีการคิดหาธาตุ	 ในบทสรรพนาม 

	 ในนิบาตที่ไม่มี	ตุปัจจัย	มนฺตปัจจัย	เป็นต้น	และในอุปสัคทั้งหลาย	ในคัมภีร์สัททนีติ 

	 จะกล่าวไว้เช่นน้ีก็ตาม	แต่บางบทได้นำาเอามาจากสันสกฤตอภิธาน	แล้วมาทำาการ 
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นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๒

มัฏฐกุณฑลี

	 	 แยกธาตุ-ปัจจัยเพื่อให้เกิดญาณวัฒนา/พัฒนาความคิด	 เช่น	 [อิ+	กฺวนฺ]	 (คัมภีร์ 

	 	 โกตฺถุภ)	กฺ	และ	นฺ	เป็นเพียงอนุพันธ์	ฉะนั้น	จึงถูกลบทิ้งสำาเร็จรูปเป็น	(อิว)	

อนุปายินี [อนุ-	ป-	ปุพฺพ	+	อิธาตุ	+	ณี	+	อินี]	อนุปายติ	สีเลนาติ	อนุปายินี	ชื่อว่า 

อนุปายินีเพราะมีปกติติดตามไปเสมอ,	เป็นอีการันต์	อิตถีลิงค์

	 [อนุปาย	+	อี	 +	อินี]	อนุปาโย	 เอติสฺสา	อตฺถีติ	อนุปายินี	 เพราะมีการติดตาม 

	 โดยลำาดับ	จึงชื่อว่า	อนุปายินี

อนุปาย	[อน-ุป-ปพุพฺ	+	อธิาต	ุ+	อปัจจยั]	อนปุายนำ	อนปุาโย	การไล่ตาม/การตดิตาม



ธรรมบรรณาการ เนื่องในวันบรรพชา-อุปสมบท
น.พ. สมพงษ์ โชติพันธ์ุวิทยากุล
(ส.บ.	๑๗,	ต.อ.	๓๗,	ศิริราช	๘๗)

๒๘	กันยายน	๒๕๕๗

ณ	วัดจากแดง	สมุทรปราการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ขอเป็นฝุ่นเม็ดน้อยใต้รอยพระบาท

ขอเป็นทาสรับใช้ใต้พระศาสน์ศรี
ขอเป็นพุทธมามกะใต้พระบารมี
ขอถึงอริยสัจจ์สี่ใต้พระโพธิญาณ

Kanheri	Caves,India
21/01/2556



ห้วงนำ้าสงสาร

๑.	 ห้วงนำ้ากว้าง	 เวิ้งว้าง	 สุดสายตา
	 ทับโถมโลม	 โลกา	 อ่วมท่วมท้น

	 เหล่าสัตว์จม	 อมทุกข์	 เวียนว่ายวน
	 ยากจะพ้น	 จากห้วงนำ้า	 ครำาโลกีย์



๒.	 ดำาผุดเกิด	 ตายว่าย	 ในสงสาร

	 เนิ่นเนานาน	 ทุกข์สลับ	 สับสุขี

	 ไม่เข็ดขาม	 ย่ามใจ	 ในวารี

	 แม้นทุกข์ปรี่	 ก็เลี่ยงหลบ	 คบโลกธรรม
๓.	 พุทธองค์	 ทรงอุบัติ	 เหนือห้วงนที
	 อริยสัจจ์สี่	 ขี้ทาง	 อย่างลึกลำ้า

	 มรรคองค์แปด	 ปฏิบัติ	 ชัดจัดนำา
	 พ้นนำ้าดำา	 โศกสู่	 โลกอุดร



๔.	 พุทธองค์	 ยืนสง่า	 เหนือหล้าภพ

	 ตรัสกล่าวครบ	 ธรรมลึกซึ้ง	 พึงสั่งสอน

	 เหล่ามนุษย์	 ผุดว่ายจม	 ล้มม้วยมรณ์

	 ฤๅจักจร	 ห้วงนำ้าพิษ	 อวิชชา	ฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๑	พ.ย.	๒๕๕๔

     



กาลไหลไกลไปอีกหนึ่งวันแล้ว

โพธิ์ลูกแก้วทิ้งสิ่งใดไว้บ้างหรือ

บารมีความดีสิบหยิบติดฤๅ

พอได้ถือนำาก้าวเข้านิพพาน

กาลนานแล้วลูกโพธิ์แก้วเคยผัดผ่อน

อย่านิ่งนอนจะอ่อนในภัยสงสาร
พายเถิดพายอย่ารั้งรอต่อเนิ่นนาน

มัจจุมารไม่เคยมีปรานีใคร

	 	 	 	 	 ๑.๐๐	น		๑	ธ.ค.	๒๕๒๐



กิจในอริยสัจจ์ ๔
๑. ทุกข์	คือ	สิ่งที่ควรกำาหนดรู้...	(	ทุกขำ	อริยสจฺจำ	ปริญฺเญยฺยำ	)

๒. สมุทัย	คือ	สิ่งที่ควรละ...	(	ทุกฺขสมุทโย	อริยสจฺจำ	ปหาตพฺพำ	)
๓. นิโรธ	คือ	สิ่งที่ควรทำาให้แจ้ง...	(	ทุกฺขนิโรโธ	อริยสจฺจำ	สจฺฉิกาตพฺพำ	)
๔.  มรรค	คือ	สิ่งที่ควรเจริญ...	(	ทุกฺขนิโรธคามินี	ปฏิปทา	อริยสจฺจำ	ภาเวตพฺพำ	)



ขอขอบคุณภรรยาคู่ชีวิต	 และบุตรทั้ง	 ๓	 อันเป็นที่รักและเป็นกำาลังใจ 

ให้กันเสมอมา		ที่อนุญาตให้ออกบวช

ขอขอบพระคุณ	 ครูบาอาจารย์	 พี่น้องญาติมิตร	 ผู้ป่วยทั้งหลาย	 ที่ได้

ช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์เมตตาต่อกระผม

กรรมอันใดที่กระผมได้กระทำาผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย

ทั้งกายกรรม	 วจีกรรม	 มโนกรรม	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 ขออโหสิกรรม 

ซึ่งกันและกัน	ในกรรมน้ัน

น.พ.	สมพงษ์	โชติพันธุ์วิทยากุล
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