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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก ทรงเจรญิพระชนัษา ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่าเป็นศุภมงคลวาระอันหาได้ยากยิ่ง และมิได้เคยปรากฏมีแต่กาลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาชนไทย
ผู้เป็นศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ขึน้ระหว่างวนัที ่๑ - ๗ ตลุาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๖ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานฉลองพระชันษาดังกล่าวไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญศาสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช้านาน ได้ทรง
พระเมตตาโปรดให้สร้างพุทธสถาน อาคารเรียน และสถานสาธารณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�านวนมาก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศาสนา ส่งเสรมิการศกึษา และอ�านวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลากหลายเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�าสอนและเร่ืองน่ารู้ในพระบวรพระพุทธศาสนาไว้เป็นจ�านวนมาก หนงัสอืพระนพินธ์



เหล่านีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่าได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีาสามารถ ทรงสอดส่องเชีย่วชาญ
ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�าพระธรรมค�าสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา 
สัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ปรากฏ เป็นประโยชน์แก่มหาชนท่ีจะได้ศึกษาและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตาม นับว่าพระนิพนธ์เหล่านี้เป็นเพชรน�้าเอกที่ทรงคุณค่ายิ่งแก่การ
เผยแผ่พระศาสนา

ในวาระงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากการจัดงานฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้
ปรากฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบาลในนามของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ายพร้อมใจกันอธิษฐานจิตถวายพระกุศลและน้อมเศียรเกล้าถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ขอจงทรงเจริญพระชนัษา
ยิ่งยืนนาน ทรงเบิกบานผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศาสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคารพศรัทธาของมหาชนอยู่
ตราบจิรัฐิติกาล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๔-๕ คือ “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑-๒”  

พระนิพนธ์เรื่องน้ี ทรงเตรียมขึ้นส�าหรับเป็นค�าสอนพระใหม่ ในพรรษกาล ๒๕๐๔  

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ ได้มีผู้

บันทึกเสียงไว้แล้วถอดออกเป็นหนังสือ เจ้าพระคุณ สมเด็จฯ ได้ทรงตรวจแก้ไขแล้ว 

ได้ลงพมิพ์ในนติยสารศรสีปัดาห์เป็นตอนๆ เริม่ลงพิมพ์ในศรสีปัดาห์ ฉบับที ่๕๒๘ ปี

ที่ ๑๑ ประจ�าวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๔ เป็นฉบับแรก และลงต่อเนื่องมาจนถึง 

ฉบบัที ่๗๕๔ ปีท่ี ๑๕ ประจ�าวนัศุกร์ท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๙ รวมเนือ้หาได้ถึงพรรษา

ที ่๙ ต่อมาได้ อนญุาตให้น�าลงพมิพ์ในนติยสารธรรมจกัษ ุของมูลนธิมิหามมกฏุราช-

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย

พ.ศ. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พิมพ์เรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเนื้อหาถึงพรรษาที่ ๙ ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในการพระราชทานเพลิงหลวง เผาศพ นางน้อย คชวัตร พระชนนีของเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม จังหวัด กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี ๒๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐

ในพรรษกาล พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓ เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ทรงน�าเรือ่ง ๔๕ 

พรรษาของพระพทุธเจ้า ต่อจากพรรษาที ่๙ ทีย่งัค้างอยูแ่ละพรรษาที ่๑๐-๑๑-๑๒ มา

สอนพระใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้มีผู ้บันทึกเสียงไว้แล้วถอดอออกเป็นหนังสือถวาย 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงตรวจ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรง ตรวจทานแก้ไขได้เพียง

พรรษาที่ ๑๐ แล้วมหามกฏุราชวทิยาลยัได้น�ามาจดัพมิพ์เผยแพร่เป็น “๔๕ พรรษา 

ของพระพทุธเจ้า ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม” เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒ นบัเป็นการพมิพ์คร้ังที ่๒ ส่วน

พรรษาที ่๑๑-๑๒ ยงัค้างอยู่ เพราะเจ้าพระคณุสมเด็จฯ ยงัไม่ทรงมเีวลาตรวจทาน



ในระหว่างนี้ “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” ได้พิมพ ์

เผยแพร่อีกหลายครั้ง

ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นโอกาสฉลองพระชันษา ๙๖ ปี ของเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พมิพ์เรือ่ง 

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า พระราชทาน ในการบ�าเพญ็พระราชกศุลฉลองพระชนัษา 

๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อวัน

ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้น�าต้นฉบับพรรษาที่ ๑๑-๑๒ ของเจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ ทียั่งค้างอยูม่าตรวจทานและจดัพมิพ์ให้ครบบรบิรูณ์เท่าทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

ได้ทรงนพินธ์ไว้ โดยแบ่งจัดพมิพ์เป็น ๒ เล่ม เล่ม ๑ ประกอบด้วยเนือ้หาของพรรษา

ที่ ๑-๗ เล่ม ๒ ประกอบด้วยเนื้อหาของพรรษาที่ ๘-๑๒ นับเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๒

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ใช้ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ เป็นต้นฉบับในการจัด

พิมพ์ และจัดพิมพ์ เป็น ๒ เล่มเช่นเดิม คือ ญาณสังวรธรรม เล่ม ๔ และเล่ม ๕ 

พร้อมทั้งได้พิมพ์ค�าน�าในการพิมพ์ครั้งแรก ค�าน�าในการพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

ค�าชี้แจงในการพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ไว้ด้วย เพื่อจักได้ทราบความเป็นมา

ของพระนิพนธ์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำน�ำ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ)

พทุธประวตั ิ หรอืพระประวติัของพระพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของพระพุทธ-

ศาสนาน้ัน ได้มผู้ีเรยีบเรยีงกนัไว้มาก ทัง้ท่ีเป็นภาคภาษาบาลแีละภาคภาษาไทย เฉพาะ

ทีเ่ป็นภาษาไทยน้ัน เท่าท่ียดึถอืเป็นแบบส�าหรบัศกึษาอ้างอิงกนัอยู ่กเ็ช่น พระปฐมสมโพธิ-

กถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ปฐมสมโพธิ  

พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว สา) พุทธประวัติ พระนิพนธ์สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ซึง่แต่ละฉบบักม็ลีลีาและอรรถรสแตก

ต่างกนัออกไปตามประสงค์ กล่าวคือ พระปฐมสมโพธิกถาเน้นหนกัในทางมุ่งอรรถรส 

เชงิวรรณคดแีละแสดงพระพทุธาภนิหิาร เพือ่เสรมิศรทัธาปสาทะในพระพทุธคณุ ส่วน

ปฐมสมโพธกิม็ุง่แสดงหลกัธรรมค�าสอน ไม่เน้นในเรือ่งประวัติและเหตกุารณ์เท่าไรนกั 

ส�าหรับพุทธประวัติก็มุ่งแสดงพระประวัติของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์บ้านเมืองใน

เชิงประวติัศาสตร์ หรอืเชงิข้อเท็จจรงิเป็นส�าคญั พระนพินธ์ต่าง ๆ ดงัยกมาเป็นตวัอย่าง

นี้จึงให้สารัตถะและอรรถรสแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็เพราะว่าพระประวัติของ

พระพุทธเจ้าเท่าที่มีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนานั้น กระจาย

กันอยู่ในที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ไม่ได้จัดเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวติดต่อกันตั้งแต่ต้นจน

จบ ฉะนัน้ ผูเ้รยีบเรยีงพทุธประวตัจิงึต้องรวบรวมเรือ่งราวต่าง ๆ ทีก่ระจายอยูน่ัน้ มา

เรยีบเรยีงปะตดิปะต่อกนัให้เป็นเรือ่งราวต่อเน่ืองเอาเอง ตามความสันนษิฐานประกอบ

กับหลกัฐานเท่าท่ีสามารถจะท�าได้ ด้วยเหตนุี ้พทุธประวตัทิีไ่ด้มผีูเ้รยีบเรยีงขึน้แล้วนัน้ 

จึงมีหลายแนวและหลายส�านวนต่าง ๆ กัน ไปตามประสงค์ โดยย่อบ้างโดยพิสดาร

บ้าง

อนัท่ีจรงิ เรือ่งพุทธประวตัหิรอืเรือ่งราวเกีย่วกบัพระพทุธกจิท่ีพระพุทธเจ้าทรง

บ�าเพญ็ต่อโลกนัน้ มเีรือ่งน่ารูน่้าศกึษามากมาย หากได้พนิจิศกึษาอย่างกว้างขวางแล้ว  

ก็ได้รับประโยชน์เป็นอันมาก ทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม ซึ่งอาจน้อมน�ามาเป็น 



หลักปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ด้วยความค�านึง 

ดังนี้เอง จึงได้คิดเรียบเรียงเรื่อง ๔๕ พรรษาของ พระพุทธเจ้า ขึ้น โดยมุ่งที่จะแสดง

พระประวัติหรือพระพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ไปตามล�าดับพรรษา กล่าวคือพยายาม

รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพรรษา นั้น ๆ มากล่าวไปตามล�าดับ เมื่อถึงเรื่อง

ที่ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลต่าง ๆ ในคราวนั้น ๆ ก็ถือโอกาสอธิบายธรรมในหัวข้อ

ธรรมทีท่รงแสดงนัน้ด้วย และในการอธบิายธรรมในตอนนัน้ ๆ กมิ็ได้จ�ากดัค�าอธบิาย

อยู่เฉพาะในเร่ืองของหัวข้อธรรมนั้น ๆ เท่านั้น แต่บางครั้งก็ได้ยกเอาเรื่องราวที ่

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ตลอดถึงเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ในยุคหลัง ๆ มา เข้ามาประกอบการอธิบาย เป็นเชิงตัวอย่างบ้าง  

เป็นเชิงเปรียบเทียบบ้าง อยู่ตลอดเรื่อง ฉะนั้น เรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า  

น้ี จึงมีทั้งเรื่องพุทธประวัติ ค�าอธิบายธรรมของพระพุทธศาสนา และเรื่องราวทาง

พระพุทธศาสนาทัง้อดตีและปัจจบุนัผสมกนัอยู่ แต่จะอย่างไรกต็าม เรือ่ง ๔๕ พรรษา

ของพระพทุธเจ้า น้ี ก็มุง่แสดงพระพทุธกจิอนัเป็นหติานหุติประโยชน์ต่อมวลสรรพสตัว์ 

ให้เป็นที่เข้าใจ ส�าหรับผู้อ่านทั่วไปเป็นส�าคัญ

ในการเรียบเรียงเรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า นี้ ก็ได้อาศัยต�ารับต�ารา

ที่พระบูรพาจารย์ดังที่ได้อ้างพระนามมาแล้วนั้นเป็นต้นเป็นแนวทาง ประกอบกับ  

การศกึษาค้นคว้าจากคัมภร์ีชัน้บาลแีละอรรถกถาฎกีา แล้วน�ามาเรยีบเรยีงตามล�าดบักาล 

แต่ก็เลือกเอาเฉพาะบางเรื่องที่ส�าคัญมีสาระประโยชน์เท่านั้น มิได้น�ามากล่าวทั้งหมด 

โดยที่บางเรื่องก็มีหลักฐานเรื่องกาลเวลาชัดเจน บางเรื่องก็ไม่ปรากฏชัดเจน ซึ่งมีเป็น

ส่วนมาก การเรยีบเรยีงเนือ้หาส่วนใหญ่จงึเป็นไปทางสนันษิฐานตามหลักฐานประกอบ

เท่าที่จะสามารถหาได้

หลักฐานเกีย่วกบัการเสดจ็จ�าพรรษาของพระพทุธเจ้าในแต่ละแห่งนัน้ ในคัมภร์ี

ชั้นบาลีคือพระไตรปิฎกมิได้แสดงไว้ชัดเจน มีเพียงบางแห่งที่แสดงพอเป็นเค้าให้จับ

ความได้ว่า เสด็จจ�าพรรษาไหนท่ีไหนและทรงแสดงธรรมอะไรแก่ใคร หลักฐานทีช่ดัเจน

มาปรากฏในคัมภีร์ชั้นหลัง คือคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย แห่ง 



สตุตนัตปิฎก (ภาค ๒ หน้า ๓๗-๓๙) รจนาโดยพระพทุธโฆสะ นอกจากนีก้ม็ปีรากฏ 

ในคัมภีร์อื่น ๆ อีก เช่น คัมภีร์ญาโณทัย รจนาโดยพระพุทธโฆสะเช่นกัน คัมภีร์ 

ชนิมหานิทาน ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง คมัภร์ีปฐมสมโพธกิถา ทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระปรมานุชติชโินรส ทรงถอดความเป็นภาษาไทย เป็นต้น คัมภีร์ต่าง ๆ ดงักล่าว

มานี้ล้วนรจนาขึ้นเม่ือหลังพุทธปรินิพพานกว่า ๑,๐๐๐ ปีทั้งนั้น คัมภีร์มโนรถปูรณ ี

ได้แสดงสถานที่และปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จ จ�าพรรษาไว้ดังนี้

พรรษาที่ ๑ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

พรรษาที่ ๒-๔ กรุงราชคฤห์

พรรษาที่ ๕ กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี

พรรษาที่ ๖ มกุลบรรพต

พรรษาที่ ๗ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

พรรษาที่ ๘ เภสกลาวัน สุงสุมารคิระ

พรรษาที่ ๙ กรุงโกสัมพี

พรรษาที่ ๑๐ ป่าปาริเลยยกะ

พรรษาที่ ๑๑ พราหมณคาม ชื่อเอกนาฬา

พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา

พรรษาที่ ๑๓ จาลิยบรรพต

พรรษาที่ ๑๔ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี

พรรษาที่ ๑๕ กรุงกบิลพัสดุ์

พรรษาที่ ๑๖ เมืองอาฬวี

พรรษาที่ ๑๗ กรุงราชคฤห์

พรรษาที่ ๑๘-๑๙ จาลิยบรรพต

พรรษาที่ ๒๐ กรุงราชคฤห์

พรรษาที่ ๒๑-๔๕ พระเชตวันบ้าง ปุพพารามบ้าง ณ กรุงสาวัตถี



ส่วนที่ปรากฏในคัมภีร์อื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นนั้น ก็เค้าเดียวกัน  

มต่ีางกันออกไปบ้างเกีย่วกบัล�าดบัพรรษาและชือ่สถานทีบ่างแห่งเท่านัน้ แสดงว่าคงจัก

มีที่มาแหล่งเดียวกัน

เร่ือง ๔๕ พรรษาของพระพทุธเจ้า นี ้ได้รวมพมิพ์ขึน้ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึง่เป็นการจดัพิมพ์อย่างรีบด่วน (ดงัแจ้งในค�าน�า ในการพมิพ์ครัง้แรก) จงึมข้ีอผดิพลาด

อยูห่ลายประการ และในการพมิพ์ครัง้นัน้ มีเนือ้หาเพยีงพรรษา ที ่๙ ในการจดัพมิพ์

ครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ครั้งแรกให้เรียบร้อยขึ้น และได้เพิ่มเติม

เนือ้ขึน้อีกเลก็น้อย คือเรือ่งราวในตอนท้ายของพรรษาที ่๙ และเร่ืองราวในพรรษาที ่๑๐ 

อีกหนึ่งพรรษา

ขออนุโมทนาขอบใจ ผศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ท่ีได้ตรวจแก้ต้นฉบับด้วย  

ความต้ังใจท�าอย่างละเอียด แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ครั้งแรก พร้อมกับได้  

ท�าเชงิอรรถและบรรณานกุรมเพ่ิมขึน้ เพือ่เป็นการสะดวกแก่ผูป้ระสงค์จะตดิตามศกึษา

เรื่องราวนั้น ๆ เพิ่มเติมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

มีนาคม ๒๕๓๒



ค�ำน�ำ
(ในกำรพมิพ์ครั้งแรก)

ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เริ่มทรงประกาศ 

พระพุทธศาสนา จนถึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระคันถรจนาจารย์แสดงไว้  

ว่าเป็นเวลา ๔๕ พรรษา ในคมัภร์ีชัน้บาลีไม่ได้มแีสดงไว้โดยตรงว่าพรรษาไหน ประทบั

ที่ไหน และทรงแสดงธรรมเรื่องอะไรในพรรษานั้น ๆ นอกจากในตอนปฐมโพธิกาล 

กับปัจฉิมโพธิกาลที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์พอจะจับได้ว่าประทับท่ีไหนและทรงแสดงธรรม

เรือ่งอะไร มาถงึชัน้อรรถกถาจงึได้มกีล่าวไว้ในคมัภร์ีมโนรถปรูณ ีอรรถกถาองัคตุตรนิกาย 

(เล่ม ๒ หน้า ๓๗-๓๙) กบัได้พบกล่าวไว้ในคมัภร์ีญาโณทยั ทีว่่าท่านพระพทุธโฆสะ

แต่งเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ และหนังสือ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพยีงแต่ระบวุ่า พรรษาไหน ประทบัทีไ่หน 

ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด ในการแสดงเรียบเรยีงเรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า นี้ 

ได้ถอืปีและสถานท่ีทรงจ�าพรรษาดงักล่าวในหนงัสอืเหล่านัน้เป็นหลกั แล้วค้นหาเรือ่งราว

และพระสตูรท่ีเกีย่วแก่สถานทีเ่หล่านัน้ ยตุเิป็นพรรษาหนึง่ ๆ ตามท่ีพจิารณาเทียบเคยีง

สันนิษฐาน แต่ทางต�านานยังไม่ยุติลงได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ หนังสือนี้มุ่งแสดง 

อธบิายธรรม ตัง้แต่ปฐมเทศนาเป็นต้นไป เพือ่ท�าความเข้าใจในเนือ้หาของพระพทุธศาสนา 

พร้อมกันไปกับต�านานพระพุทธศาสนาตามสมควร

เหตปุรารภท�าเรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ขึน้ กเ็พราะได้รบัอาราธนาไป

เทศน์อบรมในการให้ทุนช่วยการศึกษานักเรยีนนกัศกึษาทีศ่รสีปัดาห์ เป็นประจ�าทกุเดอืน 

เร่ิมต้ังแต่วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๐๒ ได้เทศน์เรือ่ง หลกัพระพทุธศาสนา ตดิต่อกนัจนถงึ

วนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๐๔ ระหว่างน้ันได้รับอาราธนาให้เขยีนเรือ่งทางพระพทุธศาสนา 

เพื่อลงติดต่อกันในศรีสัปดาห์ ได้เลือกจะท�าเร่ือง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า  

จงึได้เริม่ด้วยการค้นคว้าไปแสดงบรรยายอบรมนวกภกิษุวดับวรนเิวศวหิาร ศก ๒๕๐๔ 

ในพระอุโบสถ



ศรีสปัดาห์ ได้จดัหาเครือ่งบนัทึกเสียง พระมหาวิญญ์ วิชาโน๑ กบั พระนวกะ

และพระอื่นอีกหลายรูป ได้เป็นธุระช่วยบันทึกและคัดลอก ได้แก้ไขตามสมควร  

แล้วอนญุาตให้น�าลงใน ศรสีปัดาห์ ตามความมุ่งหมายท่ีปรารภจบัท�าเรือ่งนี ้เริม่พรรษา

ที่ ๑ ในฉบับที่ ๕๒๘ ปีที่ ๑๑ ประจ�าวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๔ จนถึงพรรษา

ที่ ๙ ในฉบับที่ ๗๕๔ ปีที่ ๑๕ ประจ�าวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ต่อมาได้

อนุญาตให้น�าลงหนังสือธรรมจักษุ และได้มอบลิขสิทธ์ิหนังสือนี้ ให้แก่มหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าของจัดพิมพ์เป็นเล่มตามประสงค์

ด้วยเหตุทีเ่รือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพทุธเจ้า นี ้ได้แสดงบรรยายในการอบรม

นวกภกิษ ุถ้อยค�าจงึเป็นโวหารพูดท้ังหมด มแีก้ไขจากต้นฉบบัทีค่ดัลอกจากบนัทกึตาม

สมควร เพือ่ให้ทันพมิพ์เพือ่แจกในการทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลงิ

หลวงเผาศพโยมมารดา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๐ เป็นครั้งแรก เว้นแต่พรรษา

ที่ ๖ เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ เรื่องโลกและนรก สวรรค์เป็นต้น ที่เขียน 

เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ดังนั้น จึงอาจจะมีที่ผิดพลาดบกพร่องในหนังสือนี้หลายแห่ง

ขอขอบคุณมหามกฏุราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้กรณุาจดัแบ่งฉบบัพมิพ์ให้เพือ่แจกใน

งานเผาศพโยมมารดาส่วนหนึ่ง ขออนุโมทนาอ�านวยพร ศรีสัปดาห์ ที่ได้เป็นต้นเหตุ

ปรารภท�าเรื่องนี้ และได้จัดอุปถัมภ์ด้วยประการทั้งปวง

ขอขอบคณุท่านเจ้าคณุพระธรรมโสภณ (สนธิ ์กจิจฺกาโร)๒ วดับวรนเิวศวหิาร 

ที่ได้กรุณาด�าริริเริ่มให้เกิดความส�าเร็จในการรวมพิมพ์เป็นเล่ม และตรวจสอบทาน 

ต้นฉบับจนเสร็จเรียบร้อย ขอขอบใจพระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ (สุรพงษ์ านวโร)๓  

ที่ได้ช่วยด�าริและตรวจทานในการพิมพ์ กับขอขอบใจพระมหาวิญญ์ วิชาโน ผู้ท�าการ

ถอดคัดลอกจากบันทึก กับผู้ที่ได้ช่วยในการนี้ทั้งปวง

๑  สุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระราชวราจารย์
๒  สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นที่ พระญาณวโรดม
๓  สุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ



อน่ึง จะได้ท�าต่ออีก เม่ือพอจะรวมพิมพ์เป็นเล่มได้ ก็จะได้รวมพิมพ์ต่อไป 

และแม้ที่ท�าไว้แล้วนี้ หากได้พบหลักฐานที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ก็จักแก้ไขเพิ่มเติมอีก 

เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องค้นคว้ากันต่อไปอีกมาก

(พระสาสนโสภณ)

วัดบวรนิเวศวิหาร 

เมษายน ๒๕๑๐



ค�ำชี้แจง

(ฉบับพมิพ์ ๓ ต.ค. ๒๕๕๒)

ความเป็นมาของพระนพินธ์เรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า นีมี้รายละเอยีด

ปรากฏในค�าน�าเมื่อพิมพ์ครั้งที่ ๑ และเมื่อพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้พิมพ์รวมไว้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ด้วยแล้ว ส่วนที่ควรชี้แจงเพิ่มเติมเฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพิ่มเติม

ใหม่ในการพิมพ์ครั้งนี้ ดังนี้

นบัแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงได้จดัพมิพ์พระนพินธ์เรือ่งนีเ้ป็นครัง้แรก เป็นต้นมา 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็มิได้ทรงนิพนธ์เรื่องนี้ต่อ คงเนื่องด้วยทรงมีพระภารกิจอื่น ๆ  

ที่ต้องทรงปฏิบัติมาก จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ทรงปรารภถึงเรื่อง ๔๕ พรรษาของ 

พระพทุธเจ้า ทีท่รงนพินธ์ค้างไว้เพยีงพรรษาท่ี ๙ อกีครัง้หนึง่ จงึได้ทรงทบทวนเนือ้หา

ทีไ่ด้ทรงนพินธ์ไว้เตมิ และทรงเริม่ทรงนพินธ์เรือ่งราวของพรรษาต่อ ๆ ไป โดยวธิทีรง

น�าเรือ่งราวในพรรษานัน้ ๆ มาแซกไว้ในการอบรมนวกภกิษใุนระหว่างพรรษา ซึง่ทรง

ปฏิบัติเป็นกิจวัตรในฐานะพระอุปัชฌาย์ เริ่มแต่ในพรรษกาล ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ทรงบรรยายเรื่องราวในพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติมจนจบ แล้วทรง

บรรยายเรือ่งราวในพรรษาที ่๑๐ พรรษาที ่๑๑ และ พรรษาที ่๑๒ ต่อเนือ่งกนัไปใน

พรรษกาล ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๓ จนจบเรื่องราว ในพรรษาที่ ๑๒

พระโอวาทอบรมนวกภกิษใุนพรรษกาล ๒๕๓๑-๒๕๓๓ ดงักล่าวนี ้ดร.เสาวนย์ี 

จักรพิทักษ์ ได้ถอดเทปแล้วพิมพ์เป็นต้นฉบับถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อทรงตรวจ

ทานส�าหรับจดัพมิพ์เผยแพร่ เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ทรงตรวจทานต้นฉบบัได้บางส่วน 

คือส่วนของพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติม (เล็กน้อย) และพรรษาท่ี ๑๐ แล้วได้น�ามา 

จัดพิมพ์เป็น “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม″ พิมพ์ครั้งแรก  

พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นถึงพรรษาที่ ๑๐



ส่วนต้นฉบับของพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติมอย่างละเอียด และพรรษาที่ ๑๑ และ 

๑๒ นั้น ยังคงค้างอยู่ต่อมา เพราะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ทรงมีโอกาสตรวจทาน 

กระทัง่ในโอกาสงานฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ วนัที ่๓ ตลุาคม 

๒๕๕๒ นี้ ทางวัดบวรนิเวศวิหารจึงได้น�าต้นฉบับพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติมที่ยังเหลืออยู่

และพรรษาที ่๑๑-๑๒ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทีย่งัค้างอยู ่ดังกล่าวมาตรวจทานและ

จัดพิมพ์รวมกับเรื่องราวในพรรษาที่ ๑-๑๐ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว ให้ครบบริบูรณ์

เท่าที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงนิพนธ์ไว้

ในการจดัพิมพ์ครัง้น้ี ได้คงถ้อยค�าส�านวนของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ไว้ ตามต้นฉบบั 

เว้นแต่บางค�าที่พิจารณาเห็นว่า ผู้คัดลอกอาจคัดมาผิดจากค�าเดิม หรือสะกดการันต์

ไม่ตรงกับค�าเติม เพราะเป็นค�าบาลี หรือศัพท์ธรรมที่ผู้คัดลอกไม่คุ้นเคย จึงแก้ไขให้

ถูกต้องตามหลักฐานในพระไตรปิฎกที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอ้างถึง

วัดบวรนิเวศวิหาร 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๒



อักษรย่อชื่อคัมภรี์
(ส�าหรับคัมภีร์บาลี เล่ม/ข้อ/หน้า)

องฺ. อฏฺก. -  องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฺกนิปาต  สุตฺตนฺตปิฏก

องฺ. จตุกฺก. -   ” จตุกฺกนิปาต  ”
องฺ. ฉกฺก. -   ” ฉกฺกนิปาต    ”
องฺ. ติก. -   ” ติกนิปาต  ”
องฺ. ทสก. -   ” ทสกนิปาต   ”
องฺ. ทุก. -   ” ทุกนิปาต  ”
องฺ. นวก. -   ” นวกนิปาต  ”
อง. ปญฺจก. -   ” ปญฺจกนิปาต  ”
องฺ. สตฺตก. -   ” สตฺตกนิปาต

อภิ. ฏีกา. - อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา

อภิธาน. -  พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา

ขุ. อิติ. -  ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตก  สุตฺตนฺตปิฏก

ขุ. อุ. -   ”  อุทาน  ”
ขุ. ขุ. -   ”  ขุทฺทกปา  ”
ขุ. ชา. -   ”  ชาตก  ”
ขุ. ธ. -   ”  ธมฺมปท  ”
ขุ. ปฏิ. -   ”  ปฏิสมฺภิทามคฺค   ”
ขุ. พุทฺธ. -   ”  พุทฺธว�ส  ”
ขุ. สุ. -   ”  สุตฺตนิปาต  ”
ชาตก. -  ชาตกฏฺกถา (อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก)

ชินกาล. -  ชินกาลมาลีปกรณ์ (ฉบับแปลเป็นไทย)

ไตรภูมิ. -  ไตรภูมิพระร่วง

ที. ปา. -  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค สุตฺตนฺตปิฏก

ที. มหา. -   ” มหาวคฺค  ”



ธมฺมปท. - ธมมฺปทฏฺกถา (อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบท ฉบับบาล ี๘ เล่ม  

  ๑ ชุด มูลนิธิมหามกุฏฯ)

ปฐม. -  พระปฐมสมโพธิกถา

ป. สู. -  ปปญฺจสูทนี (อรรถกถามัชฌิมนิกาย)

พุทธ. -  พุทธประวัติ

ม. อุ. - มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก สุตฺตนฺตปิฏก

ม. ม. -   ” มชฺฌิมปณฺณาสก  ”
ม. มู. -   ” มูลปณฺณาสก  ”
มงฺคล. - มงฺคลตฺถทีปนี

มโน. ปู. - มโนรถปูรณี (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย)

มิลินฺท. -  มิลินฺทปญฺหา

โมคฺคลฺลาน. -  โมคฺคลฺลานปกรณ�

วิ. จุลฺล. -  วินยปิฏก จุลฺลวคฺค

วิปัสสนา. -  วิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิ. มหา. -  วินยปิฏก มหาวคฺค

วิ. มหาวิ. -  วินยปิฏก มหาวิภงฺค

วิสุทฺธิ. -  วิสุทฺธิมคฺค

ส�. ขนฺธ. - ส�ยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺค  สุตฺตนฺตปิฏก

ส�. นิ. -   ”  นิทานวคฺค  ”
ส�. มหา. -   ”  มหาวารวคฺค  ”
ส�. ส. -   ”  สคาถวคฺค  ”
ส�. สฬา. -   ”  สฬายตนวคฺค  ”
สมนฺต. - สมนฺตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปิฏก)

สา. ป. -  สารตฺถปกาสินี (อรรถกถาสังยุตตนิกาย)

สารสังคห. -  คัมภีร์สารสังคหะ หรือสารัตถสังคหะ

สุ. วิ. -  สุมงฺคลวิลาสินี (อรรถกถาทีฆนิกาย)









สำรบำญ

ค�าปรารภ 

ค�าชี้แจง

ค�าน�า (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

ค�าน�า (ในการพิมพ์ครั้งแรก) 

ค�าชี้แจง

อักษรย่อชื่อคัมภีร์

บทน�ำ	 ๑

เรื่องการบวช ๑

เรื่องพระพุทธศาสนา ๖

พรรษำที่	๑	อิสิปตนมฤคทำยวัน	แขวงเมืองพำรำณสี	 ๑๑

ภิกษุปัญจวัคคีย์ ๑๒

ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ๑๔

แคว้นกาสี ๑๗

อริยสัจจ์ ๔ ๒๑

อนัตตลักขณสูตร  ๒๙

อธิบายเบญจขันธ์ ๓๔

การสอบครั้งแรก ๓๗

พระยสะ ๔๐

อนุปุพพิกถา ๔๒

ชฎิล ๓ พี่น้อง ๔๗

อาทิตตปริยายสูตร  ๔๘

พรรษำที่	๒-๓-๔	พระเวฬุวัน	กรุงรำชคฤห์		 ๕๗

มคธ-พระเจ้าพิมพิสาร ๕๗

พระอัครสาวก ๖๓

พระมหากัสสปะ  ๗๔



โอวาทของ ๓ พระสาวก ๗๖

จาตุรงคสันนิบาต ๘๑
โอวาทปาติโมกข์-หัวใจพระพุทธศาสนา  ๘๓
ขันติ ๒ อย่าง  ๘๔
นิพพาน ๒ อย่าง  ๘๖
สมณะ  ๙๑
กิเลส ๓ ชั้น  ๙๔
ทักษิณานุปทานครั้งแรก ๑๐๐
ทรงอนุญาตเสนาสนะ  ๑๐๗
การถืออุปัชฌาย์  ๑๐๙
ประเภทของสงฆ์  ๑๑๐
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  ๑๑๒
พระนันทะ พระราหุลบวช  ๑๑๖
ราหุโลวาทสูตร  ๑๒๐
กุมารปัญหา  ๑๒๒
สิงคาลกสูตร  ๑๒๔
อนาถปิณฑิกเศรษฐี  ๑๓๒
พระปุณณะ ๑๓๕
ศากยราชกุมารทั้ง ๖  ๑๓๗
ชีวกโกมารภัจ  ๑๔๒
พระมหากัจจายนะ  ๑๕๑

พรรษำที่	๕	ป่ำมหำวัน	กรุงเวสำลี		 ๑๕๕
ลิจฉวี ๑๕๕
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์-ก�าเนิดภิกษุณี ๑๕๖
ลิจฉวิอปริหานิยธรรม ๕ ๑๖๒
วัจฉโคตรสูตร ๑๖๔
วิชชา ๓ ๑๖๗
ตัวอวิชชา ตัวอาสวะ ๑๗๓
พระนันทะ ๑๗๗
พระรูปนันทาเถรี ๑๗๙



พรรษำที่	๖	มกุลบรรพต		 ๑๘๒
อาฏานาฏิยสูตร  ๑๘๒
พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๘๖
พุทธพยากรณ์  ๑๘๙
ต้นไม้ที่ตรัสรู้  ๑๙๓
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน ๑๙๕
เถรวาทและอาจริยวาท  ๑๙๗
กัปหรือกัลป์   ๑๙๙
โลก ๓ ประเภท  ๒๐๖
มนุษยโลก   ๒๐๗
นรกใหญ่   ๒๑๒
นรกน้อย  ๒๑๕
เทวทูต  ๒๒๐
นรกรอบนอก  ๒๒๓
พระยายม  ๒๒๔
นรกในนิกายลามะ  ๒๒๕
การลงทัณฑ์  ๒๓๐
พระพุทธศาสนากับเรื่องนรก  ๒๓๓
ภูมิดิรัจฉาน  ๒๓๔
เปรต ๒๓๗
วิบากกรรมของเปรต ๒๔๒
การท�าบุญอุทิศกุศลให้  ๒๔๕
ภูมิอสุรกาย  ๒๔๗
มนุษยภูมิ ๒๔๙
ป่าหิมพานต์ ๒๕๐
เทวภูมิ ๒๕๔
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก ๒๕๕
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ๒๕๗
บุพพกรรมของพระอินทร์ ๒๖๐
พระเจดีย์จุฬามณี  ๒๖๘
เทวสภาสุธรรมา ๒๖๙



วัตตบท ๗ ประการ ๒๗๓
ธชัคคสูตร-ธรรมเครื่องขจัดความกลัว ๒๗๔
ขันติธรรม ๒๗๕
ความเพียร ๒๗๘
ความไม่โกรธ ๒๘๑
อดีตชาติของเทวดา ๒๘๒
พระเจ้ามันธาตุราช  ๒๘๖
ต�าแหน่งท้าวสักกะ-พระอินทร์ ๒๘๗
ปาริชาตก์สวรรค์ ๒๙๖
สวรรค์ชั้นยามา ๓๐๐
สวรรค์ชั้นดุสิต ๓๐๑
สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ๓๐๓
สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐๓
พรหมโลก ๓๐๕
ชั้นปฐมรูปฌาน ๓๐๕
ชั้นทุติยรูปฌาน ๓๐๖
ชั้นตติยรูปฌาน ๓๐๗
ชั้นจตุตถรูปฌาน ๓๐๗
พรหมชั้นสุทธาวาส ๕ ๓๐๙
ชั้นอรูปฌาน ๔ ๓๑๐
ทุสสเจดีย์บนพรหมโลก ๓๑๑
โลกวินาศ ๓๑๒
ผนวกเรื่องเปรต ๓๑๓
นาคและครุฑ ๓๑๗
เทพพวกคนธรรพ์ ๓๒๓
เทพเจ้าแห่งธรรมชาติ ๓๒๗
ธรรมชาติกับกรรมปัจจุบันของคน ๓๒๙
อายุของชาวสวรรค์ ๓๓๑
อายุของสัตว์ในนรก ๓๓๓
ท�าบุญแล้วอธิษฐานให้เกิดในสวรรค์  ๓๓๕
ค�าว่า เทพ ๘  ๓๓๗
ชุมนุมเทวดา ๓๓๘



อาราธนาธรรม ๓๓๙
ทรงขับภิกษุสงฆ์ ๓๔๐
ทรงเคารพธรรม ๓๔๒
สวดยักษ์ ๓๔๕
ที่สุดโลกตามคติพระพุทธศาสนา ๓๔๙

พรรษำที่	๗	ดำวดึงส์เทวโลก	 ๓๕๑
อภิธรรมปิฎก ๓๕๑
การสังคายนา ๓๕๓
ท�าวัตร ๓๕๕
หลักฐานเรื่องอภิธรรม ๓๕๖
การอบรมก�าลังใจ ๓๖๐
อภิธรรม ๗ คัมภีร์ ๓๖๑
คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ๓๖๔
จิตเสวยอารมณ์ ๓๖๖
วิถีจิต ๓๖๗
หน้าที่ของจิต  ๓๖๙
วิธีท�าสมาธิ ๓๗๐
หลักการจ�าแนกจิต ๓๗๑
จิต ๔ ประเภท  ๓๗๓
การท�าสมาธิ ๓๗๕
ธรรมมีความหมาย ๔ ประการ  ๓๗๖
ภาพแห่งกรรมปรากฏ ๓๗๘
โลก ๓  ๓๗๙
เจตสิก  ๓๘๐
อธิบายวิญญาณ มโน และจิต ใน ๒ ปิฎก  ๓๘๒
ปฏิสนธิและจุติ  ๓๘๔
กรรม ๑๒  ๓๘๖
จุติจิต ๓๙๑
จิต  ๓๙๖
รูปในกามโลก  ๔๐๔
ก�าเนิดของคน  ๔๐๕
นิพพาน  ๔๐๙
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เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่นวกภิกษุมา  

โดยล�าดบัศก ดงัทีไ่ด้บันทกึท�าเป็นเล่มแล้ว ได้ทรงแสดงตัง้แต่เบือ้งต้น เช่น เรือ่งการบวช 

พระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ และได้ทรงแสดงธรรม ในนวโกวาทไปตาม

ล�าดับหมวด กับในธรรมวิภาคปริจเฉทที่ ๒ ธรรมที่จะพึงจัดเป็นหมวดกันได้ก็ทรง

แสดงเป็นหมวด คือธรรมในโพธิปักขิยธรรม กับธรรมที่เป็นหมวดสรีรยนต์ เม่ือได้

สนใจอ่านพระโอวาทให้เข้าใจโดยตลอดแล้ว กจ็ะได้ความรูพ้ระพทุธศาสนาพอสมควร

ทเีดยีว ส่วนท่ีจะแสดงในท่ีน้ี ก็จะแสดงในเรือ่งเดยีวกนักบัพระโอวาทนัน้บ้าง ต่างไปบ้าง 

แต่กพ็งึทราบว่า อาศยัอยูใ่นแนวของพระโอวาทนัน้เป็นพืน้ เพราะกไ็ด้ฝึกหดัและศกึษา

ธรรมมาจากพระองค์ท่านเป็นส่วนมาก และแม้จะแสดงในเรือ่งเดยีวกนั แต่มแีนวความ

อธิบายต่างกันออกไป ก็พึงถือว่า ก็เป็นการที่ขยายความออกไปอีกบ้างเท่านั้น

เรื่องกำรบวช

เรื่อง การบวช ค�ำนี้ออกมำจำกค�ำว่ำ ปัพพัชชา มีค�ำแปลอย่ำงหนึ่งว่ำ  

กำรออก กำรออกท่ีเป็นกำรบวชหรอืปัพพัชชำนี ้ในเบือ้งต้นกเ็ป็นกำรออกทำงกำย คอื

ออกจำกเคหสถำนบ้ำนเรือน มำเป็นผู้ไม่มีเรือน เพรำะฉะนั้น จึงมีค�ำเรียกนักบวชว่ำ 

อนาคารยิะ ทีแ่ปลว่ำ คนไม่มเีรอืน คนไม่มบ้ีาน เพรำะว่ำได้ออกจำกบ้ำนเรอืนมำแล้ว 

เมือ่ออกมำเป็นอนำคำรยิะ คอืคนไม่มบ้ีำน คนไม่มีเรอืน ดังนีแ้ล้ว จงึต้องมีควำมเป็นอยู่

เกี่ยวพันกับนิสสัย ๔ ของบรรพชิต คือผู้บวช
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ค�ำว่ำ นสิสยั นัน้ กม็อียู ่๒ อย่ำง คอืนสิสัยทีเ่ป็นภำยนอกอย่ำงหนึง่ นสิสัย

ทีเ่ป็นภำยในอย่ำงหนึง่ นสิสยัท่ีเป็นภำยนอก ได้แก่ปัจจยัเป็นเครือ่งอำศยั ซึง่นบัว่ำจ�ำ

ต้องอำศยั ขำดไม่ได้ นสิสยัท่ีเป็นภำยใน ได้แก่นสิสยัจติใจ กห็มำยถงึพืน้เพของจติใจ 

แต่ว่ำนิสสยัจติใจนัน้จะยกไว้ จะกล่ำวเฉพำะนิสสัยภำยนอก คอืปัจจัยเป็นเครือ่งอำศยั

ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัผูบ้วช กค็อืเทีย่วบณิฑบาต นุง่ห่มผ้าบังสกุลุ อยูโ่คนต้นไม้ ใช้ยาดอง

ด้วยน�้ามูตรเน่า ดังที่ได้บอกกันเมื่ออุปสมบทเสร็จใหม่ ๆ นั้นแล้ว

ท�ำไมจึงต้องบอกนิสสัย ๔ นี้ ก็เพรำะว่ำเมื่อออกจำกบ้ำนจำกเรือนมำเป็น  

อนำคำริยะ คือคนไม่มีบ้ำนไม่มีเรือน จะท�ำอย่ำงไร ครอบครัวก็ไม่มี ก็ต้องเที่ยว 

ขอเขำ คือเที่ยวบิณฑบำต ผ้ำนุ่งห่มจะได้ที่ไหน ก็ต้องเที่ยวเก็บเอำผ้ำที่เขำทิ้ง เขำไม่

ต้องกำร มำท�ำเป็นผ้ำนุ่งห่มส�ำหรับตน ที่อยู่อำศัยจะอยู่ที่ไหน บ้ำนก็ไม่มี โดยที่สุด 

ก็ต้องอยู่ตำมโคนไม้ เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจะได้หยูกยำท่ีไหน เม่ืออยู่ตำมโคนไม้ 

กต้็องเกบ็เอำผลไม้ทีเ่ป็นยำ มำท�ำเป็นยำกนัแก้ไข้ ตำมมีตำมได้ เพรำะฉะนัน้ นสิสัย 

๔ นี้ จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นจริง ๆ ส�ำหรับผู้ที่บวช ตำมควำมหมำยดั้งเดิมนั้น คือว่ำออก

มำเป็นคนไม่มีบ้ำนไม่มีเรือน ก็ต้องอำศัยนิสสัย ๔ นี้เท่ำนั้น แต่ต่อมำเมื่อนักบวชได้

มำเกี่ยวข้องกับชำวบ้ำนชำวเมือง ในฐำนะที่มำเที่ยวสั่งสอนอบรมเขำ มำเป็นบุญเขต 

คือนำบุญของเขำ เมื่อเขำมีศรัทธำ เขำก็สร้ำงวัดให้อยู่ ก็กลำยมำเป็นนักบวชที่อยู่วัด  

เมื่อมำอยู่วัดเข้ำ ชำวบ้ำนชำวเมืองมีศรัทธำมำกขึ้น เขำก็มำบ�ำรุงด้วยอติเรกลำภ  

ต่ำง ๆ จนมำกมำย ด้วยก�ำลังศรัทธำของเขำ ดังที่ปรำกฏอยู่นี้ เพรำะฉะนั้น ในบัดนี้

มักจะลืมเลือนไป ถึงควำมหมำยเดิมของกำรบวช ลืมเลือนนิสสัย ๔ ของกำรบวช  

ชกัให้ประมำทลมืควำมเป็นนกับวชคอืควำมเป็นผูอ้อกดงักล่ำวของตน แล้วกป็ระพฤต ิ

ตนไม่สมควร กก็ลำยเป็นก่อบำป ก่ออกศุลขึน้ ฉะนัน้ จงึควรทีจ่ะระลกึถงึควำมหมำย

ของกำรบวช ระลึกถึงนิสสัย ๔ ของกำรบวชที่มีควำมหมำยเก่ียวพันกันดังกล่ำว  

มำนั้น แล้วก็ไม่ประมำทตั้งใจบวชปฏิบัติพระธรรมวินัยตำมก�ำลังสำมำรถ

ท�ำไมเขำจึงบ�ำรุงด้วยอติเรกลำภต่ำง ๆ มำกมำย ก็เพรำะเขำมุ่งจะให้ผู ้ 

บวชเป็นสมณะที่ดี จะได้มีสัปปำยะคือควำมสะดวกสบำยในกำรท่ีจะเล่ำเรียนปฏิบัต ิ

เพรำะฉะนั้น จึงควรท�ำสติคือควำมระลึก สัมปชัญญะควำมรู้ตัวอยู่เสมอ ว่ำเขำย่ิง 

บ�ำรุงเท่ำไร ก็จ�ำเป็นท่ีจะต้องยิ่งท�ำควำมดีให้มำกขึ้นเท่ำนั้น เพรำะเขำมุ่งเช่นนั้น  

เขำจึงท�ำนุบ�ำรุง เมื่อมีสติเช่นนี้แล้วก็จะได้เกิดควำมไม่ประมำท
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ตำมที่กล่ำวมำนี้ เป็นกำรออกบวชทำงกำย และยังต้องมีลัทธิวิธีในกำรบวช 

ดังออกบวชเป็นภิกษุ เป็นสำมเณร ก็จะต้องปฏิบัติพิธีกำรบวช เมื่อบวชแล้วก็จ�ำเป็น

ที่จะต้องรักษำปฏิบัติในสิกขำตำมหน้ำท่ีของผู้บวช ในกำรนี้ ก็จ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกำร

ออกบวชอกีอย่ำงหนึง่ คอืกำรออกบวชทำงใจ ได้แก่กำรปฏบิตัทิำงจติใจ ให้เกดิควำมสงบ

ระงับตำมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ำ

กำรออกบวชทำงจิตใจเป็นข้อส�ำคัญ ถ้ำจิตใจไม่ออก ดังเช่นจิตใจยังฟุ้งซ่ำน

ไปในเรือ่งของโลก ในเรือ่งของบ้ำนทีไ่ด้ออกมำแล้ว หรอืในทำงใดทำงหนึง่ในภำยนอก 

ก็จะพำให้ร่ำงกำยกระสับกระส่ำยไปด้วย ไม่สำมำรถจะปฏิบัติในสิกขำของผู้บวชได้ 

เพรำะฉะนั้น กำรบวชที่สมบูรณ์ก็จ�ำเป็นที่จะออกบวชทำงจิตใจอีกส่วนหนึ่ง

อนึง่ บวชท�าไม ? ปัญหำนีต้อบตำมทำงพจิำรณำดูตำมประวัตขิองพระพทุธเจ้ำ 

ว่ำ พระพุทธเจ้ำน้ัน เม่ือทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นพระรำชกุมำร  

ก็ทรงมีควำมบริบูรณ์พูนสุขทุกประกำร แต่ได้ทรงปรำรภถึงควำมแก่ ควำมเจ็บ  

ควำมตำย ทีมี่ครอบง�ำสตัว์โลกทุกถ้วนหน้ำ จงึทรงประสงค์จะพบโมกขธรรม คอืธรรมเป็น

เครือ่งพ้นจำกควำมแก่ ควำมเจบ็ ควำมตำย เม่ือได้ทรงประสบพบเห็นสมณะคือนกับวช  

กท็รงเลือ่มใสในกำรบวช ทรงเหน็ว่ำจะเป็นทำงแสวงหำโมกขธรรม คอืธรรมเป็นเครือ่ง

พ้นจำกควำมทุกข์ดั่งกล่ำวนั้นได้ จึงได้เสด็จออกบวช เพรำะฉะนั้น จุดมุ่งหมำยแห่ง

กำรบวชของพระพทุธเจ้ำ จงึได้มุง่โมกขธรรม ธรรมเป็นเครือ่งพ้นจำกควำมทกุข์ของโลก 

คอื ควำมแก่ ควำมเจบ็ ควำมตำย พร้อมทัง้ควำมเกดิ ผูท้ีบ่วชตำมพระพทุธเจ้ำในชัน้แรก 

ก็มีควำมมุ่งเช่นน้ี ดังเช่นพระสำวกในครั้งพุทธกำลรูปหนึ่ง ช่ือว่ำ พระรัฏฐปาละ
๑   

ท่ำนเป็นลูกเศรษฐ ีแต่กไ็ด้สละทรพัย์สมบตัอิอกบวช ปฏบัิตจินเป็นพระอรหนัต์รูปหนึง่ 

วันหนึ่งพระเจ้ำแผ่นดินของแคว้นน้ัน พระนำมว่ำ พระเจ้ำโกรัพยะ ได้ถำมท่ำนว่ำ 

ท่ำนบวชท�ำไม เพรำะคนโดยมำกน้ัน บวชกนัเพรำะเหตวุ่ำ มคีวำมเส่ือมเพรำะชรำบ้ำง 

มคีวำมเสือ่มเพรำะควำมป่วยไข้บ้ำง มีควำมเสือ่มทรัพย์สมบตับ้ิำง มคีวำมเสือ่มญำตบ้ิำง 

แต่ว่ำท่ำนรัฏฐปำละเป็นผู้ที่ยังไม่มีควำมเสื่อมใด ๆ ดังกล่ำวนั้น ไฉนท่ำนจึงออกบวช 

ท่ำนก็ตอบว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ตรัส ธรรมุทเทศ ไว้ ๔ ข้อ คือ

๑ รฏฺปำลสุตฺต ม.ม.๑๓/๓๘๘/๔๒๓
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๒ มิลินฺทปญฺหำ ปพฺพชฺชำปญฺหำ น. ๔๕

๑.  โลกอันชราย่อมน�าเข้าไป ไม่ยั่งยืน

๒.  โลกไม่มีอะไรต้านทานจากความเจ็บป่วย ไม่เป็นใหญ่

๓.  โลกไม่ใช่ของ ๆ ตน เพราะทกุ ๆ คนจ�าต้องละสิง่ทัง้ปวงไป ด้วยอ�านาจ

ของความตาย และ 

๔. โลกพร่องอยู่ ไม่มีอิ่ม เป็นทาสของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก 

ท่านได้ปรารภธัมมุทเทสคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ ประการ นี้ จึงได้

ออกบวช

แต่ว่ำกำรบวชนัน้ กม็ไิด้มผีูมุ้ง่ผลอย่ำงสูงดัง่กล่ำวนีเ้สมอไป ดงัในมิลินทปัญหำ 

พระเจ้ำมลินิท์ได้ถำมพระนำคเสนว่ำ ประโยชน์สูงสุดของกำรบวช คอือะไร พระนำคเสน

ท่ำนก็ตอบว่ำประโยชน์สูงสุดของกำรบวชนั้น คือพระนิพพำน คือควำมดับ เพรำะไม่

ยึดมั่นอะไร ๆ ทั้งหมด แต่คนก็มิใช่บวชเพื่อประโยชน์นี้ทั้งหมด บำงคนบวชเพรำะ

หลกีหนีรำชภยับ้ำง หลกีหนโีจรภยับ้ำง ปฏบิตัติำมพระรำชประสงค์หรอืตำมประสงค์

ของผูม้อี�ำนำจบ้ำง ต้องกำรจะพ้นหนีส้นิบ้ำง ต้องกำรควำมเป็นใหญ่บ้ำง ต้องกำรทีจ่ะ

ด�ำรงชวีติอยูอ่ย่ำงสะดวกสบำยบ้ำง เพรำะกลวัภยัต่ำง ๆ บ้ำง พระเจ้ำมิลนิท์กถ็ำมว่ำ 

พระนำคเสนเล่ำ เมื่อบวชมุ่งประโยชน์อย่ำงนี้หรือ หรือมุ่งอย่ำงไร พระนำคเสน 

ก็ตอบว่ำ เมื่อท่ำนบวชนั้น ท่ำนยังเป็นหนุ่ม ก็ไม่ได้คิดจะมุ่งประโยชน์อย่ำงนี้ แต่ว่ำ

ท่ำนคิดว่ำ พระสมณศำกยบุตรเหล่ำนี้ เป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลำด จักสำมำรถยังเรำ 

ให้ศกึษำได้ เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงได้บวชเพ่ือศึกษำ ครั้นท่ำนได้ศึกษำแล้ว ท่ำนจึง 

ได้เห็นประโยชน์ของกำรบวช เพรำะฉะนั้น ก็เป็นอันว่ำท่ำนบวชก็ด้วยมุ่งประโยชน์ 

เช่นนั้นเหมือนกัน พระนำคเสนท่ำนตอบพระเจ้ำมิลินท์ดั่งนี้๒ 

แม้ในบดัน้ี กำรบวชจะไม่ได้มุ่งท�ำทีสุ่ดแห่งกองทุกข์ทัง้ส้ิน แต่กอ็ำจกล่ำวได้ว่ำ 

บวชด้วยมุง่จะศกึษำพระพทุธศำสนำและปฏบิตัพิระพทุธศำสนำอย่ำงละเอยีดประณตี 

เท่ำที่เมื่อเข้ำมำบวชแล้วจึงจะปฏิบัติได้ เพรำะฉะนั้น แม้มีควำมมุ่งจะบวชศึกษำและ
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ปฏิบัติดังกล่ำวนี้ ก็ชื่อว่ำเป็นควำมมุ่งที่ถูกต้องเหมือนกัน ในพระสูตรหนึ่ง๓ ท่ำนได้

แสดงถึงคนที่มุ่งดีเข้ำมำบวช แต่ว่ำเมื่อบวชแล้วก็ยังมีกำรได้ต่ำง ๆ กัน

อย่ำงท่ี ๑ เรยีกว่ำ บวชได้กิง่ใบของพรหมจรรย์ คือบวชแล้วกมุ่็งแต่ จะได้ลำภ 

ได้สักกำระ ได้สรรเสริญ เมื่อได้ก็พอใจเพียงเท่ำนั้น

อย่ำงที่ ๒ เรียกว่ำ บวชได้กะเทาะเปลือกของพรหมจรรย์ คือก็ไม่ได้มุ่งจะ 

ได้ลำภ สักกำระ และสรรเสริญทีเดียว แต่ก็ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วย และ

ก็พอใจเพียงว่ำจะปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่ำนั้น

อย่ำงที่ ๓ เรียกว่ำ บวชได้เปลือกของพรหมจรรย์ คือเมื่อปฏิบัติในศีล  

ให้บรสิทุธิบ์ริบรูณ์ได้แล้ว กป็ฏบิตัใินสมำธใิห้บรบิรูณ์ด้วย และกพ็อใจเพียงสมำธเิท่ำนัน้

อย่ำงที่ ๔ เรียกว่ำ บวชได้กระพ้ีของพรหมจรรย์ คือเมื่อปฏิบัติในศีลใน 

สมำธิ ให้บริบูรณ์แล้ว ก็ปฏิบัติต่อไปจนเกิดญำณทัสสนะคือควำมรู้ควำมเห็นธรรม 

ขึ้นด้วย และก็พอใจเพียงที่รู้ที่เห็นเท่ำนั้น

อย่ำงท่ี ๕ เรียกว่ำ บวชได้แก่นของพรหมจรรย์ คือว่ำได้ปฏิบัติสืบข้ึนไป 

จนได้วมิตุตคืิอควำมหลุดพ้น จำกกเิลสและกองทกุข์บำงส่วนหรอืส้ินเชงิ ตำมสำมำรถ

ของกำรปฏิบัติ

อย่ำงที่ ๕ นี้ จึงจะชื่อว่ำได้บรรลุแก่นของกำรบวช หรือว่ำบวชได้แก่นของ

พรหมจรรย์

การบวชได้อะไรบ้างตามชั้น ๆ นี้ อันที่จริงเม่ือได้บวชตั้งใจปฏิบัติในศีล  

ให้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ขึน้มำ กช็ือ่ว่ำเป็นกำรบวชดไีด้ แต่ยงัมกีจิทีจ่ะต้องท�ำให้สงูขึน้ไปกว่ำ

นั้นอีกก็ต้องท�ำต่อไป ไม่หยุดอยู่เพียงเท่ำนั้น

๓ มหำสำโรปมสุตฺต ม.มู.๑๒/๓๖๒/๓๔๗. 
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กำรบวช จะได้ประโยชน์ของกำรบวชตัง้แต่ขัน้ต้นขัน้ต�ำ่ดัง่ทีก่ล่ำวมำน้ี กต้็อง

อำศยักำรบวชใจประกอบอกีส่วนหนึง่ เมือ่บวชพร้อมทัง้กำยทัง้ใจแล้ว กจ็ะเป็นกำรบญุ

เป็นกำรกุศลอย่ำงสูง เป็นบุญก็คือเป็นเครื่องช�ำระควำมชั่ว เป็นกุศล ก็คือเป็นกิจ 

ของคนฉลำดช�ำระควำมชัว่ของเรำเอง และเรำเองกเ็ป็นผูฉ้ลำดขึน้เอง เป็นควำมฉลำด

บริสุทธิ์

เรื่องกำรบวชตำมที่กล่ำวมำนี้ เป็นกำรแสดงประกอบควำมรู้และควำมเข้ำใจ 

ควรจะสนใจและตัง้ใจท�ำกำรบวชแม้ชัว่ครำวให้เป็นกศุลอย่ำงสงู เท่ำทีส่ำมำรถจะท�ำได้

เรื่องพระพุทธศำสนำ

ค�ำว่ำ พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยค�ำว่ำ พุทธะ ซึง่แปลว่ำ ผูรู้ ้กบั ค�ำว่ำ ศาสนา 

ที่แปลว่ำ ค�ำสั่งสอน รวมกันเข้ำเป็น พุทธศาสนา แปลว่ำ ค�ำสั่งสอนของผู้รู้ เมื่อพูด

ว่ำพุทธศำสนำ ควำมเข้ำใจก็ต้องแล่นเข้ำไปถึงลัทธิปฏิบัติ และคณะบุคคลซึ่งเป็น 

ผู้ปฏิบัติในลัทธิปฏิบัตินั้น ไม่ใช่มีควำมหมำยแต่เพียงค�ำสั่งสอน ซึ่งเป็นเสียงหรือเป็น

หนังสือ หรือเป็นเพียงต�ำรับต�ำรำเท่ำนั้น พระพุทธศำสนำที่เรำทั้งหลำยในบัดนี้ได้รับ

นับถือและปฏิบัติเนื่องมำจำกอะไร คือ เรำได้อะไรจำกสิ่งที่เรียกว่ำ พระพุทธศาสนา 

นั้นมำนับถือปฏิบัติในบัดนี้ เมื่อพิจำรณำดูแล้วก็เห็นว่ำ เรำได้หนังสืออย่ำงหนึ่ง  

บคุคลอย่ำงหน่ึง หนังสอืน้ันก็คือต�ำรำท่ีแสดงพระพทุธศำสนำ บุคคลนัน้กค็อืพทุธศำสนกิ 

ที่แปลว่ำ ผู้นับถือพระพุทธศำสนำ พุทธศำสนิกนี้มิใช่หมำยควำมแต่เพียงคฤหัสถ์ 

หมำยควำมถึงท้ังบรรพชิตคือนักบวช และคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศำสนำ  

พูดอีกอย่ำงหนึ่งก็ได้แก่พุทธบริษัทคือหมู่ของผู้นับถือพระพุทธเจ้ำ ดังที่เรียกว่ำ  

ภกิษ ุภกิษณีุ อบุำสก อุบำสกิำ แต่ในบัดนี ้ภิกษณุไีม่มแีล้ว กม็ภีกิษกุบัสำมเณร และ

อุบำสก อุบำสิกำ หรือบุคคลที่เรียกว่ำ พุทธมำมกะ พุทธมำมิกำ ก็รวมเรียกว่ำ  

พุทธบริษัทหรือพุทธศำสนิกทั้งหมด คือในบัดนี้มีหนังสือซึ่งเป็นต�ำรำพระพุทธศำสนำ 

และมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธศำสนิกหรือเป็นพุทธบริษัท ทั้ง ๒ อย่ำงนี้ หนังสือก็มำ  

จำกบคุคลน่ันเอง คือบุคคลท่ีเป็นพทุธศำสนกิหรอืเป็นพทุธบรษิทัได้เป็นผูท้�ำหนงัสือขึน้ 
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และบุคคลดังกล่ำวน้ีก็ได้มีสืบต่อกันเรื่อยมำตั้งแต่สมัยพุทธกำล และสืบต่อมำต้ังแต่

จำกที่เกิดของพระพุทธศำสนำ มำจนถึงในต่ำงประเทศของประเทศนั้น ดังเช่นใน

ประเทศไทยในบัดนี้ คือว่ำได้มีพุทธศำสนิกหรือพุทธบริษัทสืบต่อกันเรื่อยมำ จึงมำถึง

เรำท้ังหลำยในบัดน้ี และเรำท้ังหลำยในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธศำสนิกหรือพุทธบริษัท 

ในปัจจุบัน และคนรุ่นต่อ ๆ ไปก็จะสืบต่อไปอีก

หนังสือคือ ต�าราพระพุทธศาสนา นั้น ได้กล่ำวแล้วว่ำ ก็ออกมำจำกบุคคล 

คือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศำสนำในสมัยนั้น ๆ ได้ท�ำเอำไว้ และเม่ือเรำได้ศึกษำใน

หนงัสอืต�ำรำพระพทุธศำสนำแล้ว เรำจงึทรำบประวัติของพระพุทธศำสนำตัง้แต่ต้นมำ 

เพรำะฉะนั้น กำรทรำบเรื่องพระพุทธศำสนำในบัดนี้ จึงทรำบได้จำกหนังสือซึ่ง 

เป็นต�ำรำ บุคคลซึ่งเป็นผู้รู้พระพุทธศำสนำในบัดนี้ ก็รู้จำกหนังสือหรือต�ำรำ และ 

ก็บอกอธิบำยกันต่อ ๆ มำ เพรำะฉะนั้น ก็ควรจะทรำบหนังสือที่เป็นต�ำรำใน 

พระพุทธศำสนำนี้ว่ำมีขึ้นอย่ำงไร

หนังสอืท่ีเป็นต�ำรำพระพุทธศำสนำนี ้มเีล่ำว่ำ ได้มขีึน้เป็นครัง้แรกอย่ำงสมบรูณ์ 

เมื่อพระพุทธศำสนำล่วงไปแล้ว ๔๐๐ ปีเศษ คือหลังจำกพุทธปรินิพพำนแล้วได ้ 

๔๐๐ ปีเศษ ภิกษุซึ่งเป็นพหูสูตในประเทศลังกำ ได้ปรำรภควำมทรงจ�ำของบุคคลว่ำ

เสื่อมทรำมลง ต่อไปก็คงไม่มีใครสำมำรถจะจ�ำทรงพระพุทธวจนะไว้ได้ทั้งหมด จึงได้

ประชมุกนัท�ำสังคำยนำ คือสอบสวนร้อยกรองพระพทุธวจนะตำมทีต่่ำงคนได้จ�ำกันไว้ 

ได้ รับรองต้องกนัแล้วกเ็ขยีนลงเป็นตวัหนงัสอื ต�ำรำทีเ่ขยีนขึน้เป็นครัง้แรก ทีเ่ล่ำถงึว่ำ

พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงค�ำสั่งสอนไว้อย่ำงไร เรียกว่ำเป็นปกรณ์คือเป็นหนังสือ 

ชั้น บาลี เป็นหลักฐำนชั้นที่ ๑ และต่อมำก็มีอำจำรย์ได้แต่งค�ำอธิบำยบำลีนั้น คือ

อธบิำยบำลขีองพระอำจำรย์นัน้ เรียกว่ำ อรรถกถา แปลว่ำ กล่ำวเนือ้ควำม เป็นต�ำรำ

ช้ันที่ ๒ ต่อมำก็มีอำจำรย์แต่งอธิบำยอรรถกถำนั้นอีก เรียกว่ำ ฎีกา เป็นต�ำรำชั้น 

ที่ ๓ ต่อมำก็มีพระอำจำรย์แต่งอธิบำยฎีกำออกไปอีก เรียกว่ำ อนุฎีกา เป็นต�ำรำ 

ชั้นที่ ๔ และก็ยังมีพระอำจำรย์แต่งอธิบำยเบ็ดเตล็ด เป็นเรื่องส�ำคัญบ้ำงเป็นเรื่อง 

ย่อย ๆ บ้ำงอีกมำกมำย ก็เรียกว่ำเป็นปกรณ์พิเศษ คือเป็นหนังสือพิเศษต่ำง ๆ  

แต่ว่ำต�ำรำท่ีเป็นหลักก็คือ บำลี อรรถกถำ ฎีกำ อนุฎีกำ ดั่งกล่ำวมำนั้น หนังสือ 
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เหล่ำนี้ ได้มีในประเทศลังกำ และตำมประวัติก็เล่ำว่ำ เดิมก็เขียนเป็นภำษำลังกำหรือ

ภำษำสีหฬอยู่เป็นอันมำก และต่อมำกไ็ด้มีพระเถระ เช่น พระพุทธโฆษำจำรย์ มำแปล

เป็นภำษำบำล ีทีใ่นบดันีน้บัถอืว่ำเป็นภำษำพระพทุธศำสนำจนถึงในบดันี ้หนงัสือต�ำรำ

เหล่ำน้ีก็ได้แปลเป็นภำษำบำลีในลังกำทั้งหมด ในประเทศไทยเรำก็ได้ต�ำรำเหล่ำนี้มำ 

เช่นในบัดนี้ ที่เป็นชั้นบำลีก็ได้มำบริบูรณ์ ชั้นอรรถกถำก็ได้มำบริบูรณ์ ฎีกำ อนุฎีกำ 

ก็มีโดยมำก แต่ที่พิมพ์แล้วด้วยอักษรไทย ส�ำหรับที่เป็นบำลี เรียกว่ำ พระไตรปิฎก 

พมิพ์ทัง้หมด พมิพ์เม่ือรชักำลที ่๕ ครัง้หนึง่ พมิพ์เมือ่รัชกำลที ่๗ คอืพระบำทสมเด็จ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรณุำโปรดฯ ให้พมิพ์ในงำนถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

รัชกำลที่ ๖ เป็นครั้งที่ ๒ และในเวลำต่อ ๆ มำก็เพียงแต่พิมพ์ซ่อม ส�ำหรับที่เป็น 

ชั้นบำลีอันเรียกว่ำ พระไตรปิฎกน้ี ทำงคณะสงฆ์ได้แปลเป็นภำษำไทย และได้พิมพ์

เสรจ็แล้วเป็นจ�ำนวนมำกเล่ม เป็นฉบับแปลของกรมกำรศำสนำ ส่วนทีเ่ป็นชัน้อรรถกถำ  

ได้พิมพ์ไว้ด้วยอกัษรไทยเป็นส่วนมำก ชัน้ฎกีำกไ็ด้พมิพ์บ้ำงแต่เป็นส่วนน้อย แต่หนงัสอื

เหล่ำน้ีโดยมำกกเ็ป็นภำษำบำล ีเม่ือเป็นเช่นนี ้เมือ่จะรูพ้ระพทุธศำสนำด้วยตนเองจำก

ต�ำรำเดมิ จึงต้องศกึษำภำษำบำล ีหรอืภำษำมคธ พระภกิษทุีบ่วชมหีน้ำทีจ่ะต้องศกึษำ

สืบต่อพระพุทธศำสนำก็ต้องเรียนบำลีกัน และก็น�ำเอำพระธรรมวินัยจำกบำลีนั้นมำ

แสดงแก่ผู้ที่ไม่ได้เรียนภำษำบำลี

เมือ่ทรำบว่ำ เรำในบัดน้ีได้ทรำบพระพทุธศำสนำจำกหนงัสอืและจำกคณะบคุคล

ซึ่งเป็นพุทธศำสนิก ดั่งที่กล่ำวมำโดยย่อนี้แล้ว ก็ควรจะทรำบต่อไปว่ำ เมื่อศึกษำจำก

หนังสือและบุคคลที่เป็นพุทธศำสนิกที่เป็นครูบำอำจำรย์ต่อ ๆ กันมำจึงได้ทรำบว่ำ 

ต้นเดิมของพระพุทธศำสนำนั้น ก็คือพระพุทธเจ้ำ

ค�ำว่ำ พระพุทธะ แปลว่ำ พระผู้รู้ ในภำษำไทยเรำเติมค�ำว่ำ เจ้ำ เรียก  

ว่ำ พระพทุธเจ้า คอืเอำควำมรูข้องท่ำนมำเป็นชือ่ ตำมพทุธประวตัทิีท่รำบจำกหนงัสอื

ทำงพระพุทธศำสนำดังกล่ำวน้ัน พระพุทธเจ้ำก็เป็นบุคคลคือเป็นมนุษย์เรำนี่เอง  

ซึ่งมีประวัติดั่งท่ีแสดงไว้ในพระพุทธประวัติแล้ว แต่ว่ำท่ำนได้ค้นคว้ำหำควำมรู ้  

จนประสบควำมรู้ที่เป็นโลกุตตระ คือควำมรู้ที่เป็นส่วนเหนือโลก หมำยควำมง่ำย ๆ 

ว่ำ ควำมรู้ที่เป็นส่วนโลกิยะหรือเป็นส่วนโลกนั้น เม่ือประมวลเข้ำแล้วก็เป็นควำมรู ้
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ในด้ำนสร้ำงบ้ำง ในด้ำนธ�ำรงรักษำบ้ำง ในด้ำนท�ำลำยล้ำงบ้ำง ผู้รู้เองและควำมรู้นั้น

เองก็เป็นไปในทำงคดโีลก ซ่ึงต้องเป็นไปตำมคตธิรรมดำของโลก ต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตำย 

เพรำะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลก นอกจำกนี้ ยังต้องเป็นทำสของตัณหำคือควำมดิ้นรน

ทะยำนอยำกของใจ ถึงจะเป็นเจ้ำโลก แต่ไม่เป็นเจ้ำตัณหำ ต้องเป็นทำสของตัณหำ 

ในใจของตัวเอง เพรำะฉะนั้น ควำมรู้ที่ยังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตำย และยังต้องเป็น

ทำสของตณัหำดงักล่ำวนี ้ จงึเรยีกว่ำยังเป็นโลกิยะ ยงัไม่เป็นโลกตุตระคอือยูเ่หนอืโลก 

แต่ควำมรู้ที่จะเป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลกได้นั้น จะต้องเป็นควำมรู้ที่ท�ำให้หลุดพ้น

จำกกเิลสและกองทุกข์ดัง่กล่ำวได้ พระพุทธเจ้ำเป็นมนษุย์คนแรกทีไ่ด้ปฏญิำณพระองค์

ว่ำเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม ซ่ึงท�ำให้เป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลก คือท�ำให้ท่ำนผู้รู้นั้น

เป็นผู้พ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ดั่งกล่ำวน้ัน ท่ำนผู้ประกอบด้วยควำมรู้ดั่งกล่ำวมำนี้ 

และประกำศควำมรูน้ั้นสัง่สอน ได้ช่ือว่ำเป็นพระพทุธเจ้ำ ซึง่เป็นต้นเดมิของพระพทุธศำสนำ

พระธรรม ทีแรกก็เป็นเสยีงทีอ่อกมำจำกพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้ำ เป็นเสียง

ทีป่ระกำศควำมจรงิให้บคุคลทรำบธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู้ เพรำะฉะนัน้ เสียงท่ีประกำศ

ควำมจริงแก่โลกนี้ ก็เรียกกันว่ำพระธรรมส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่ำพระพุทธศำสนำ คือ

เป็นค�ำที่ออกมำจำกพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ำ เป็นค�ำส่ัง เป็นค�ำสอน ข้อปฏิบัติท่ี 

ค�ำสัง่สอนน้ันแสดงชี ้กเ็ป็นพระธรรมส่วนหนึง่ ผลของกำรปฏบิตักิเ็ป็นพระธรรมส่วนหนึง่ 

เหล่ำนี้เรียกว่ำ พระธรรม

หมูช่นทีไ่ด้ฟังเสยีงซึง่ออกจำกพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้ำ ได้ควำมรูพ้ระธรรม 

คอืควำมจรงิท่ีพระพุทธเจ้ำได้ส่ังสอน จนถึงได้บรรลโุลกตุตรธรรม ธรรมทีอ่ยูเ่หนอืโลก

ตำมพระพทุธเจ้ำ เรยีกว่ำ พระสงฆ์ คอืหมูข่องชนทีเ่ป็นสำวกคอืผูฟั้ง ของพระพทุธเจ้ำ 

ซึ่งเป็นผู้รู้พระธรรมตำมพระพุทธเจ้ำได้ พระสงฆ์ดังกล่ำวนี้ เรียกว่ำ พระอริยสงฆ์  

มุง่เอำควำมรู้เป็นส�ำคัญเหมือนกัน ไม่ได้มุ่งว่ำจะต้องเป็นคฤหสัถ์หรอืจะต้องเป็นบรรพชติ 

และเมื่อรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้ำ ก็ประกำศตนนับถือพระพุทธเจ้ำ ที่มีศรัทธำ 

แก่กล้ำก็ขอบวชตำม ที่ไม่ถึงกับขอบวชตำมก็ประกำศตนเป็นอุบำสกอุบำสิกำ จึงได้

เกิดเป็น บริษัท ๔ ขึ้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในบริษัท ๔ นี้ หมู่ของ

ภิกษุก็เรียกว่ำพระสงฆ์เหมือนกัน แต่เรียกว่ำ สมมติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ เพรำะว่ำ
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เป็นภิกษุตำมพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบท รับรองกันว่ำเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้น  

เมื่อภิกษุหลำยรูปมำประชุมกันกระท�ำกิจของสงฆ์ ก็เรียกว่ำ สงฆ์

พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ รวมเรียกว่ำ  

พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะคือที่พึ่งอย่ำงสูงสุดในพระพุทธศำสนำ

ควำมเป็นพระอรยิสงฆ์นัน้เป็นจ�ำเพำะตน ส่วนหมูแ่ห่งบุคคลทีด่�ำรงพระพทุธ-

ศำสนำสืบต่อมำ ก็คือพุทธบริษัทหรือพุทธศำสนิกดังกล่ำวมำข้ำงต้น ในพุทธบริษัท

เหล่ำนี้ ก็มีภิกษุสงฆ์นี่แหละเป็นบุคคลส�ำคัญ ซึ่งเป็นผู้พลีชีวิตมำเพื่อปฏิบัติด�ำรง 

รักษำพระพุทธศำสนำ น�ำพระพุทธศำสนำสืบ ๆ ต่อกันมำ จนถึงในบัดนี้



พรรษำที่ ๑ 
อสิปิตนมฤคทำยวัน แขวงเมอืงพำรำณสี

เมื่อก่อนพุทธปรินิพพำน ๔๕ ปี ในวันเพ็ญพระจันทร์เสวยดำวฤกษ์ชื่อว่ำ

วิสำขำ คือวันเพ็ญเดือนวิสำขะเป็นเวสำขะ ในรำตรีวันเพ็ญนั้น พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้

พระธรรม ก่อนแต่ตรัสรู้เรียกว่ำ พระโพธิสัตว์ แปลว่ำ ผู้ข้องอยู่ในความรู้ อันหมำย 

ควำมว่ำ ไม่ทรงข้องอยูใ่นสิง่อ่ืน ข้องอยู่แต่ในควำมรู ้จงึทรงแสวงหำควำมรูจ้นได้ตรสัรู้ 

จึงเรียกว่ำ พุทธะ ที่แปลว่ำ ผู้รู้ หรือ ตรัสรู้ เรำเรียกกันว่ำ พระพุทธเจ้า พระองค์ได้

ตรสัรู้ทีภ่ำยใต้ต้นไม้ชือ่ว่ำ อสัสตัถะ ต่อมำกเ็รยีกว่ำ ต้นโพธิ ์ค�ำว่ำ โพธ ิแปลว่ำ ตรสัรู้  

เพรำะพระพุทธเจ้ำไปประทบันัง่ใต้ต้นไม้นัน้ตรสัรู้ จงึได้เรยีกว่ำต้นไม้ตรสัรู ้ เรยีกเป็น

ศัพท์ว่ำ โพธิพฤกษ์ แต่ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ว่ำ อัสสัตถะ ที่ตรัสรู้นั้นอยู่ที่ใกล้ฝัง  

แม่น�้าเนรัญชรา ในต�ำบลอุรุเวลา ในมคธรัฐ.

เมื่อตรัสรู้แล้ว๑ ก็ได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขในที่ต่ำง ๆ ใกล้กับโพธิพฤกษ์ 

นั้นอยู่หลำยสัปดำห์ ได้ทรงด�ำริถึงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่ำเป็นของที่ลุ่มลึก ในชั้นแรก 

ก็ทรงมีควำมขวนขวำยน้อยว่ำจะไม่ทรงแสดงธรรมนั้น เพรำะเห็นว่ำคนเป็นอันมำก 

จะไม่เข้ำใจ แต่ก็ได้ทรงพิจำรณำดูหมู่สัตว์เห็นว่ำหมู่สัตว์นั้นมีต่ำง ๆ กัน ผู้ที่จะตรัสรู้

ได้ก็มีอยู่ เทียบด้วยดอกบัวสำมเหล่ำท่ีจะบำนได้ ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ได้ก็มี อันเทียบด้วย

๑ วิ.มหำ. ๔/๔-๑๗/๔-๑๒ 
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ดอกบวัอกีชนดิหน่ึงทีจ่มอยูก้่นสระ ไม่มหีวงัจะบำน และท่ำนแสดงว่ำ ท้ำวสหัมบดพีรหม 

ได้มำกรำบทูลอำรำธนำ ทรงพิจำรณำเห็นหมู่สัตว์ดั่งกล่ำวนั้น ก็ทรงรับอำรำธนำของ

พรหม เรื่องนี้ก็ถอดควำมว่ำ ได้เกิดพระกรุณำขึ้นแก่สัตว์โลก พระกรุณำนั้นเองท�ำให้

ทรงตกลงพระหฤทัยว่ำจะทรงแสดงธรรมสอน

ภกิษุปัญจวัคคยี์

เมื่อได้ตกลงพระหฤทัยดั่งนี้ ก็ได้ทรงท�ำสังขำรำธิษฐำน คือตั้งพระหฤทัย  

ว่ำจะทรงด�ำรงพระชนมชีพอยู่จนกว่ำจะประกำศพระพุทธศำสนำตั้งลงได้โดยมั่นคง  

มีพุทธบริษัทบริบูรณ์ และได้ทรงพิจำรณำถึงบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนเป็น  

ครั้งแรก ได้ทรงระลึกถึงอำฬำรดำบสและอุททกดำบส ซึ่งได้เคยเข้ำไปทรงศึกษำ  

อยู่ในชั้นแรก แต่ก็ได้ทรงทรำบว่ำ ท่ำนทั้ง ๒ นั้นถึงมรณภำพไปเสียแล้ว ต่อจำกนั้น

จงึได้ทรงระลกึถงึภกิษ ุ๕ รปู อนัเรยีกว่ำ ปัญจวคัคย์ี แปลว่ำ มพีวก ๕ ซึง่ได้มำคอย

เฝ้ำปฏิบัติพระองค์อยู่ในเวลำที่ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ แต่ได้ทิ้งพระองค์ไปเสียเมื่อทรง

เลิกทุกรกิริยำมำทรงบ�ำเพ็ญเพียรทำงจิต ทรงทรำบว่ำภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่ำนั้น  

ได้ไปพักอยู่ท่ีป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน แขวงกรุงพำรำณสี จึงได้เสด็จออกจำกบริเวณ

โพธพิฤกษ์ทีต่รสัรู ้ในต�ำบลอุรเุวลำ เสด็จบ่ำยพระพกัตร์ไปสูก่รงุพำรำณส ีเพือ่จะเสดจ็

ไปยังต�ำบลที่ภิกษุทั้ง ๕ นั้นพักอยู่ ในตอนนี้ พระอรรถกถำจำรย์ได้แสดงว่ำ ได้เสด็จ

ออกจำกต�ำบลอรุเุวลำทีต่รัสรใูนตอนเช้ำของวันขึน้ ๑๔ ค�ำ่ เดอืน ๘ หน้ำวันเข้ำพรรษำ 

คือได้เสด็จไปตอนเช้ำของวันโกน และก็ได้เสด็จถึงต�ำบลที่พระภิกษุปัญจวัคคีย์พักอยู่ 

คืออิสิปตนมฤคทำยวัน ในตอนเย็นวันน้ัน แต่ถ้ำดูระยะทำงตำมแผนที่จำกต�ำบล 

อุรุเวลำ ที่บัดนี้เรียกว่ำ พุทธคยำ ไปถึงป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ที่บัดนี้เรียกว่ำ  

สำรนำถ กเ็ป็นหนทำงถงึ ๑๐๐ ไมล์เศษ ในคมัภร์ีชัน้บำลไีม่ได้ก�ำหนดวนัเป็นแต่เพยีง

ได้บอกว่ำได้เสด็จไปโดยล�ำดับเท่ำนั้น

ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นั้น มีชื่อว่ำ ๑. โกณฑัญญะ ๒. วัปปะ ๓. ภัททิยะ 

๔. มหานามะ และ ๕. อัสสชิ โกณฑัญญะเป็นหัวหน้ำ ท่ำนโกณฑัญญะผู้นี้ได้เป็น

พรำหมณ์คนหนึ่งในจ�ำนวนพรำหมณ์ ๑๐๘ คน ที่มำประชุมท�ำนำยพระลักษณะ  
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เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ประสูติแล้ว ๕ วัน พรำหมณ์เหล่ำนี้พำกันท�ำนำยว่ำพระองค ์

จะมีคติเป็น ๒ คือ ถ้ำอยู่ครองฆรำวำสจะได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ พระรำชำเอก 

ในโลก แต่ถ้ำออกทรงผนวชจะได้เป็นศำสดำเอกในโลก ส่วนท่ำนโกณฑัญญะเป็น

พรำหมณ์หนุ่มที่สุดในหมู่พรำหมณ์นั้น ได้ท�ำนำยไว้คติเดียวว่ำจะเสดจ็ออกทรงผนวช 

และจะได้เป็นศำสดำเอกในโลก เพรำะฉะนัน้ จงึได้คอยฟังข่ำวพระโพธิสัตว์อยู่เสมอ  

จนเมือ่พระโพธสิตัว์เสดจ็ออกทรงผนวช ท่ำนโกณฑญัญะกไ็ด้ชกัชวนบตุรของพรำหมณ์

ทีม่ำประชมุท�ำนำยพระลักษณะในครำวนัน้ได้อกี ๔ คน รวมกันเป็น ๕ คน ออกบวช

คอยติดตำมพระพุทธเจ้ำ และเม่ือพระพุทธเจ้ำได้ไปทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำก็เป็นที่สบ

อธัยำศยัของท่ำนทัง้ ๕ นัน้ ซึง่นยิมในทำงนัน้ กพ็ำกนัไปคอยเฝ้ำปฏบิตั ิครัน้พระองค์

ได้ทรงเลิกละเสียแล้ว ท่ำนทั้ง ๕ นั้นก็เห็นว่ำพระองค์ได้ทรงเวียนมำเป็นผู้มักมำก  

จะไม่สำมำรถตรสัรูพ้ระธรรมได้ กพ็ำกนัหลกีไปพกัอยู่ทีต่�ำบลอสิิปตนมฤคทำยวันนัน้

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระพุทธเจ้ำเสด็จมำแต่ไกล ก็นัดหมำยกันไม่ให้

ลุกต้อนรับ ไม่ให้ท�ำกำรอภิวำท แต่ให้ปูอำสนะไว้ ถ้ำทรงประสงค์จะนั่งก็นั่ง แต่ถ้ำไม่

ทรงประสงค์กแ็ล้วไป แต่คร้ันเมือ่พระพทุธเจ้ำเสดจ็มำถึงเข้ำ ต่ำงก็ลืมกตกิำทีต่ัง้กนัไว้ 

พำกันลุกขึ้นรับและอภิวำทกรำบไหว้ และน�ำน�้ำล้ำงพระบำท ตั่งรองพระบำท ผ้ำเช็ด

พระบำทมำคอยปฏิบัติ พระพุทธเจ้ำได้เสด็จประทับบนอำสนะ ทรงล้ำงพระบำทแล้ว 

พวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็พำกันเรียกพระองค์ด้วยถ้อยค�ำตีเสมอ คือเรียกพระองค์ว่ำ  

อาวุโส ที่แปลว่ำ ผู้มีอายุ หรือแปลกันอย่ำงภำษำไทยว่ำ คุณ พระพุทธเจ้ำก็ตรัสห้ำม 

และได้ตรสัว่ำ ตถำคตมำกเ็พือ่จะแสดงอมตธรรมให้ท่ำนทัง้หลำยฟัง เมือ่ท่ำนทัง้หลำย

ตัง้ใจฟังและปฏบิตัโิดยชอบกจ็ะเกดิควำมรูจ้นถึงทีสุ่ดทกุข์ได้ ภกิษปัุญจวัคคย์ีกรำบทลู

คดัค้ำนว่ำ เม่ือทรงบ�ำเพญ็ทุกรกริยิำยังไม่ได้ตรสัรู ้เมือ่ทรงเลกิเสยีจะตรสัรูไ้ด้อย่ำงไร 

พระพุทธเจ้ำก็ยังตรัสยืนยันเช่นน้ัน และพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็คงคัดค้ำนเช่นนั้นถึง  

๓ ครั้ง พระพุทธเจ้ำจึงตรัสให้ระลึกว่ำ แต่ก่อนน้ีพระองค์ได้เคยตรัสพระวำจำเช่นนี้

หรือไม่ พวกภกิษปัุญจวคัคย์ีกร็ะลกึขึน้ได้ว่ำ พระองค์ไม่เคยตรสัพระวำจำเช่นนี ้เมือ่เป็น

เช่นนี้จึงได้ยินยอมเพื่อจะฟังธรรม พระพุทธเจ้ำเมื่อทรงเห็นว่ำ พวกภิกษุปัญจวัคคีย์

พำกันตัง้ใจเพือ่จะฟังพระธรรมของพระองค์แล้ว จงึได้ทรงแสดงปฐมเทศนา คอืเทศนำ

ทีแรก โปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ ท่ำนแสดงว่ำ “พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงปฐมเทศนำนี ้
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ในวนัรุ่งขึน้จำกท่ีเสดจ็ไปถงึ″ คือได้ทรงแสดงในวันเพ็ญของเดือนอำสำฬหะ หรือเดือน 

๘ หน้ำวันเข้ำพรรษำ ซ่ึงเป็นวันท่ีได้ประกอบพิธีอำสำฬหบูชำ ดังที่ได้ก�ำหนดตั้งขึ้น

เป็นวันบูชำวันหนึ่ง

ปฐมเทศนำ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ปฐมเทศนำน้ี เป็นเทศน์ครัง้แรกทีม่คีวำมส�ำคญั พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงทำง

ที่พระองค์ทรงปฏิบัติ ได้ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้ ได้ทรงแสดงญำณ คือควำมรู้ของ

พระองค์ที่เกิดขึ้นในธรรมนั้น ถ้ำจะตั้งปัญหำว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงด�ำเนินทำงปฏิบัติมำ

อย่ำงไรจึงได้ตรัสรู้ พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้อะไร พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ด้วยควำมรู้ท่ีมี

ลักษณะอย่ำงไร ปัญหำเหล่ำน้ีก็อำจจะตอบได้ด้วยพระสูตรนี้ เพรำะฉะนั้น จึงเป็น 

พระสูตรที่ผู้ศึกษำพระพุทธศำสนำจะละเสียมิได้ ควรจะต้องศึกษำให้เข้ำใจ ใจควำม

ปฐมเทศนำนี้๒ 

ตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้ำได้ทรงชี้ทำงที่บรรพชิต คือนักบวช ซึ่งมุ่งควำมหน่ำย 

มุ่งควำมสิ้นรำคะคือควำมติด ควำมยินดี มุ่งควำมตรัสรู้ มุ่งพระนิพพำน ไม่ควรจะ

ซ่องเสพ อันได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค ควำมประกอบตนด้วยควำมสุขสดชื่นอยู่ใน 

ทำงกำม และ อตัตกลิมถานโุยค ความประกอบการทรมานตนให้ล�าบากเดอืดร้อนเปล่า 

เพรำะเป็นข้อปฏิบัติท่ีเป็นของต�่ำทรำม ท่ีเป็นกิจของชำวบ้ำน ที่เป็นของปุถุชน มิใช่

เป็นกิจของบรรพชิตผู้มุ่งผลเช่นนั้น ส่วนอีกหนทำงหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ เป็นหนทำง

กลำง อยูใ่นระหว่ำงทำงทัง้ ๒ นัน้ แต่ว่ำไม่ข้องแวะอยู่ในทำงทัง้ ๒ นัน้ เป็นข้อปฏบิตัิ

ทีใ่ห้เกดิจกัษคุอืดวงตำเหน็ธรรม จะท�ำให้เกดิญำณคอืควำมหยัง่รู ้ท�ำให้เกดิควำมสงบ

ระงับ ท�ำให้เกิดควำมรอบรู้ ท�ำให้เกิดควำมดับกิเลส อันได้แก่ ทางที่มีองค์ประกอบ 

๘ ประการ อันเป็นของประเสริฐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ 

เลีย้งชวีติชอบ สมัมาวายามะ พยายามชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ

๒ วิ.มหำ ๔/๑๗-๒๓/๑๓-๑๗. 
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ตอนที ่๒ ได้ทรงแสดงธรรมท่ีได้ตรสัรู ้เมือ่ละทำงทัง้ ๒ ข้ำงต้น และมำเดนิ

อยูใ่นทำงทีเ่ป็นมัชฌิมำปฏิปทำคือข้อปฏิบ้ตเิป็นทำงกลำง ซึง่มอีงค์ประกอบท้ัง ๘ นัน้ 

อนัได้แก่อรยิสจัจ์ ๔ ค�ำว่ำ อรยิสจัจ์ แปลว่ำ ควำมจรงิของบคุคลผูป้ระเสริฐกไ็ด้ แปล

ว่ำ ควำมจริงที่ท�ำให้บุคคลเป็นคนประเสริฐก็ได้ อริยสัจจ์ ๔ นี้ ได้แก่

๑.  ทกุข์ ในพระสตูรน้ี ได้ชีว่้ำอะไรเป็นทุกข์ไว้ด้วย คือชีว่้ำควำมเกดิเป็นทกุข์ 

ควำมแก่เป็นทกุข์ ควำมตำยเป็นทกุข์ ควำมโศกคือแห้งใจ ปรเิทวะคอืคร�ำ่ครวญรญัจวนใจ 

ทกุขะคือทกุข์กำย เช่นป่วยไข้ โทมนสัสะ คอืทกุข์ใจ อปุำยำสคอืคับแค้นใจ เป็นทุกข์ 

อปัปิยสมัปโยค ควำมประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั เป็นทุกข์ ปิยวิปโยค ควำมพลัดพรำก

จำกสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั เป็นทกุข์ ปรำรถนำไม่ได้สมหวงั เป็นทกุข์ กล่ำวโดยย่อ ขนัธ์ทีย่ดึถอื

ไว้ทั้ง ๕ ประกำร เป็นทุกข์ 

๒. ทกุขสมทุยั เหตใุห้ทกุข์เกดิ ในพระสตูรได้ทรงชีว่้ำ ตัณหำคอืควำมดิน้รน

ทะยำนอยำกของใจ อนัมลีกัษณะให้ซดัส่ำยไปสู่ภพคอืภำวะใหม่เสมอ ไปด้วยกนักบันนัทิ 

ควำมเพลดิเพลนิ รำคะ ควำมตดิควำมยนิด ีมคีวำมเพลดิเพลนิเป็นอย่ำงยิง่ในอำรมณ์

นัน้ ๆ ม ี๓ คือ กำมตณัหำ ควำมดิน้รนทะยำนอยำกไปในกำม คือได้แก่ส่ิงทีน่่ำรกัใคร่

ปรำรถนำพอใจ ภวตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในภพ คือควำมเป็นนั้นเป็นนี่ 

วิภวตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในวิภพ คือควำมไม่เป็นนั้นเป็นนี่ 

๓.  ทกุขนโิรธ ควำมดบัทุกข์ ในพระสตูรได้ทรงชีว่้ำ คอืดบัตณัหำเสยีได้หมด 

สละตัณหำเสียได้หมด ปล่อยคืนตัณหำเสียได้หมด พ้นตัณหำเสียได้หมด ไม่อำลัย

พัวพันอยู่ในตัณหำทั้งหมด 

๔.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้น ๆ ว่ำ มรรค ได้แก่มรรคอันมีองค์ ๘ 

ประกำร ดั่งกล่ำวข้ำงต้นนั้น

ตอนที่ ๓ พระพุทธเจ้ำได้ทรงชี้แจงว่ำ ที่เรียกว่ำ ตรัสรู้ นั้น คือต้องเป็นรู้ที่

มีลักษณะอย่ำงไร รู ้ที่เรียกว่ำเป็นตรัสรู้นั้น ต้องมีลักษณะดังนี้ คือเป็นควำมรู้  

ที่ผุดข้ึนว่ำนี้เป็นทุกข์ เป็นควำมรู้ที่ผุดขึ้นว่ำทุกข์นี้เป็นส่ิงท่ีควรก�ำหนดรู้ เป็นควำมรู้  

ที่ผุดขึ้นว่ำทุกข์น้ีได้ก�ำหนดรู้แล้ว เป็นควำมรู้ที่ผุดขึ้นว่ำนี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์  
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เป็นควำมรูท้ีผุ่ดขึน้ว่ำสมทุยันีค้วรละ เป็นควำมรูท้ีผ่ดุขึน้ว่ำสมทุยันีล้ะได้แล้ว เป็นควำม

รู้ท่ีผุดขึ้นว่ำนี้เป็นนิโรธควำมดับทุกข์ เป็นควำมรู้ท่ีผุดขึ้นว่ำนิโรธนี้ควรกระท�ำให้แจ้ง 

เป็นควำมรู้ที่ผุดขึ้นว่ำนิโรธนี้ได้ท�ำให้แจ้งแล้ว เป็นควำมรู้ท่ีผุดขึ้นว่ำนี้เป็นมรรคทำง

ปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ เป็นควำมรู้ที่ผุดขึ้นว่ำทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์นี้ควร

อบรมให้มขีึน้ เป็นควำมรูท้ีผ่ดุขึน้ว่ำทำงปฏิบตัใิห้ถึงควำมดบัทกุข์นีไ้ด้อบรมให้มีขึน้ได้

บริบูรณ์แล้ว เพรำะฉะน้ัน ญาณ คือความรู้ จะเรียกว่ำ ตรัสรู้ ต้องประกอบด้วย

ลักษณะเป็น สัจจญาณ คือควำมรู้ในควำมจริงว่ำ นี่เป็นควำมทุกข์จริง นี่เป็นสมุทัย 

เหตใุห้เกดิทุกข์จริง นีเ่ป็นนิโรธคือควำมดบัทกุข์จรงิ นีเ่ป็นมรรคคือข้อปฏิบตัใิห้ถึงควำม

ดับทุกข์จริง ส่วน ๑ ต้องเป็น กิจจญาณ ความรู้ในกิจคือหน้าที่ คือรู้ว่ำหน้ำที่จะต้อง

ปฏิบัติในทุกข์ก็ได้แก่ก�ำหนดรู้ ในสมุทัยก็ได้แก่ต้องละ ในนิโรธก็ได้แก่กำรท�ำให้แจ้ง 

ในมรรคก็ได้แก่ต้องปฏิบัติอบรม ส่วน ๑ ต้องเป็น กตญาณ คือความรู้ในการ 

ท�ากิจเสร็จ คือรู้ว่ำทุกข์ก็ได้ก�ำหนดเสร็จแล้ว สมุทัยก็ละเสร็จแล้ว นิโรธก็ได้ท�ำให ้

แจ้งแล้ว มรรคกไ็ด้ปฏบิตัอิบรมให้มีขึน้แล้ว ส่วน ๑ เพรำะฉะนัน้ ในพระสตูรจงึแสดง

ว่ำควำมตรสัรูข้องพระพทุธเจ้ำนัน้เป็นญำณ คือควำมหยัง่รูท้ีม่วีนรอบ ๓ มอีำกำร ๑๒ 

มวีนรอบ ๓ กค็อืว่ำ ต้องรูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้โดยเป็นสจัจญำณ คอืควำมรูใ้นควำมจรงิ

รอบหน่ึง ต้องรู้ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ โดยเป็นกิจจญำณ คือต้องรู้ในกิจอันได้แก่หน้ำที ่

รอบหนึ่ง ต้องรู้ในอริยสัจจ์ ๔ นั้นโดยเป็นกตญำณ คือควำมรู้ในกำรท�ำกิจเสร็จ 

รอบหนึ่ง ๓ คูณ ๔ ก็เป็น ๑๒ คือว่ำมีอำกำร ๑๒ เม่ือเป็นควำมรูท่ี้วนรอบ ๓  

มอีำกำร ๑๒ ดัง่กล่ำวนี ้ จงึจะเรียกว่ำเป็นควำมตรสัรู ้และท่ำนผูท่ี้ได้มีควำมรู้ดั่งกล่ำวนี้ 

จึงเรียกว่ำเป็น พุทธะ คือเป็นผู้ตรัสรู้ ถ้ำจะเรียกปัญญำของท่ำนก็เป็นโพธิ ที่แปลว่ำ 

ความตรัสรู้

เพรำะฉะนัน้ ใจควำมในพระสูตรทีก่ล่ำวมำนีจ้งึเป็นกำรตอบปัญหำได้ทัง้ ๓ ข้อ 

ปัญหำว่ำพระพุทธเจ้ำได้ด�ำเนินทำงปฏิบัติมำอย่ำงไรจึงได้ตรัสรู้ ก็ตอบได้ด้วยตอนที่ 

๑ ปัญหำว่ำพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้ด้วยตอนที่ ๒ ปัญหำว่ำพระพุทธเจ้ำ

ได้ตรัสรู้ด้วยควำมรู้ที่มีลักษณะอำกำรอย่ำงไร ก็ตอบได้ด้วยตอนที่ ๓ ฉะนั้น ในท้ำย

พระสูตร พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงประกำศว่ำ เมื่อควำมรู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอำกำร ๑๒  

ด่ังกล่ำวน้ี ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตรำบใด ก็ยังไม่ทรงปฏิญำณพระองค์ว่ำเป็นผู้ตรัสรู้ 
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ต่อญำณดัง่กล่ำวน้ันเกดิขึน้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ พระองค์จงึปฏญิำณพระองค์ว่ำเป็น พุทธะ 

คือเป็นผู้ตรัสรู้ และเรียกว่ำเป็นผู้ตรัสรู้เอง ก็เพรำะว่ำควำมรู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้น 

ด่ังกล่ำวนั้น เป็นควำมรู้ที่ผุดขึ้นในธรรมคือในควำมจริง ที่ไม่ได้ทรงเคยสดับฟังมำ 

จำกใคร ไม่ได้ทรงเรยีนมำจำกใคร เม่ือพจิำรณำตำมพระสูตร แม้ทำงปฏบิตัขิองพระองค์ 

พระองค์ก็ทรงพบขึน้เอง เพรำะได้ทรงละทำงปฏบิติัของคณำจำรย์ต่ำง ๆ มำโดยล�ำดบั 

จนมำถึงทรงค้นหำทำงปฏิบัติด้วยพระองค์เอง และทรงพบทำงที่เป็นมัชฌิมำปฏิปทำ

และกท็รงด�ำเนนิไปในทำงนัน้ เมือ่ทรงด�ำเนนิไปในทำงนัน้จนบรบิรูณ์แล้ว กเ็กดิญำณ

คือควำมหยั่งรู้ขึ้นในธรรมคือควำมจริง อันได้แก่อริยสัจจ์ ๔ ซึ่งไม่ได้เคยทรงสดับมำ

จำกใคร ควำมรู้นั้นผุดขึ้นเอง อันเป็นผลของกำรปฏิบัติที่บริบูรณ์ เพรำะฉะนั้น จึงได้

ชือ่ว่ำ พระองค์เป็นผูต้รัสรู้เอง ไม่มคีร ูไม่มอีำจำรย์ หมำยถงึว่ำทรงมคีวำมรูด่ั้งทีแ่สดง

ไว้ในพระสูตร ดั่งกล่ำวนั้นแล

เมือ่ได้เล่ำเรือ่งพระพุทธเจ้ำเสดจ็ไปทรงแสดงปฐมเทศนำโปรดภกิษปัุญจวัคคีย์ 

ทีอ่สิปิตนมฤคทำยวนั กรงุพำรำณส ีในแคว้นกำสี และเมือ่ได้เล่ำควำมแห่งปฐมเทศนำ

นั้นโดยย่อ ต่อไปนี้จะเล่ำเรื่องประกอบก่อน

แคว้นกำสี

แคว้นกาสี ตำมเรื่องท่ีแสดงในคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ ปรำกฏว่ำเคย  

เป็นแคว้นท่ีเจริญรุ่งเรืองมำในสมัยก่อนพุทธกำล คู่กับแคว้นโกศลที่อยู่ติดต่อกัน  

ค�ำว่ำ กาสี เข้ำใจกันว่ำเป็นชื่อของชำวอำรยัน เผ่ำท่ีมำตั้งภูมิล�ำเนำอยู่ในที่นั้น  

หรือเป็นชื่อของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นนั้นในอดีต

ค�ำว่ำ พาราณสี บำงคนว่ำมำจำกค�ำว่ำ พรณา กับ อสี ต่อกัน คือที่ตรงนั้น

มีแม่น�้ำพรณำอยู่ทำงเหนือ แม่น�้ำอสีอยู่ทำงใต้ แต่อีกแบบหนึ่งก็กล่ำวว่ำแม่น�้ำคงคำ

และแม่น�ำ้ชือ่ว่ำ วรณุ มำบรรจบกนั และมคีวำมเชือ่ถอืของคนว่ำ มแีม่น�ำ้อกีสำยหนึง่

ลอดมำข้ำงใต้ มำบรรจบกนัท่ีตรงน้ัน แต่ท่ีเหน็กนัอยูก็่เป็นแม่น�ำ้ ๒ สำยมำบรรจบกนั 

ว่ำรวมชื่อของแม่น�้ำนี้เข้ำก็เป็นพำรำณสี



18 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

ส่วนค�ำว่ำ อสิปิตนะ๓ แปลตำมศัพท์ว่ำ ทีเ่ป็นทีต่กของฤษ ีมอีธบิำย ๒ อย่ำง 

อย่ำงหนึ่งมีอธิบำยว่ำ ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้ำจ�ำนวน ๕๐๐ รูป เหำะมำถึงที่ตรงนั้น 

ก็มำนิพพำน แล้วสรีระของท่ำนก็ตกลงมำที่ตรงนั้นพร้อมกัน อีกอย่ำงหนึ่งอธิบำยว่ำ 

ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้ำมีจ�ำนวน ๕๐๐ รูป คือจ�ำนวนมำกได้ออกมำจำกป่ำ และมำ

พักอยู่ที่แห่งหนึ่งนั้น เพรำะฉะนั้น จึงเรียกว่ำ อิสิปตนะ แปลว่ำ ที่ตกของฤษี หรือ

ทีม่ำประชมุพกัของฤษกีไ็ด้ ค�ำว่ำ ฤษ ีแปลตำมศัพท์ ว่ำผูมี้ปกติแสวงหำ หมำยควำมว่ำ 

ผู้มีปกติแสวงหำคุณวิเศษ เดิมก็ใช้เป็นชื่อเรียกนักบวชภำยนอกพระพุทธศำสนำ  

แต่เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรม ก็ใช้ค�ำน้ีเป็นชื่อของผู้แสวงธรรมในพระพุทธ-

ศำสนำด้วย ด่ังท่ีเรยีกพระสำวกเป็นต้นว่ำเป็น อสิ ิหรอื ฤษี แต่ว่ำใช้ในควำมหมำยว่ำ 

แสวงธรรม

ค�ำว่ำ มิคทายะ นั้น ค�ำว่ำ ทายะ บำงท่ำนแปลว่ำ ป่า มิคทายะ แปลว่ำ  

ป่าเนื้อ อีกค�ำหนึ่ง ทาวะ คือเป็นตัว ว แปลว่ำ ป่า เหมือนกัน มิคทาวะ ก็แปลว่ำ  

ป่าเนื้อ อีกอย่ำงหนึ่ง ทายะ แปลว่ำ ให้ มิคทายะ ก็แปลว่ำ ที่เป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ 

คือเน้ือนกทีอ่ยูใ่นเขตนัน้ กถ็กูห้ำมไม่ให้ท�ำอนัตรำย คอืเท่ำกบัเป็นทีห่วงห้ำมไม่ให้ท�ำ

อันตรำยแก่สัตว์ป่ำในที่นั้น

ควำมเจริญของแคว้นกำสีในอดีต ได้มีเล่ำไว้ในชำดกเป็นอันมำก ในบำงครั้ง

ได้มีควำมเจริญในด้ำนศีลธรรมมำก จนถึงมีเล่ำไว้ในชำดก๔ ว่ำ ครั้งหนึ่งพระเจ้ำแผ่น

ดนิของแคว้นกำสมีพีระนำมว่ำ พรหมทตั พระนำมน้ีเป็นพระนำมของกษัตรย์ิแห่งแคว้น

นีส้บืต่อกนัมำทุก ๆ องค์ พระเจ้ำพรหมทัตพระองค์นีไ้ด้ทรงตัง้อยูใ่นควำมยตุธิรรมเป็น

อย่ำงยิ่ง ได้ทรงตัดสินควำมของรำษฎรด้วยควำมเที่ยงตรง ทรงปกครองให้มีควำมสุข

ไม่เบียดเบียนกันและกัน จนเป็นที่สรรเสริญกันทั่วไป พระองค์ได้เคยปลอมพระองค์

เสดจ็ไปเทีย่วสอดส่องดสูขุทกุข์ของรำษฎรอยูเ่สมอ กไ็ม่พบผูท้ีต่�ำหนติเิตยีน พระองค์

ได้เสด็จทรงรำชรถมีนำยสำรถีขับเรื่อยไปจนถึงชำยแดนในครำวหนึ่ง และในรัฐโกศล

ซึง่อยู่ตดิกนั พระเจ้ำแผ่นดนิของแคว้นนัน้มพีระนำมว่ำ พลัลกิะ กท็รงปกครองรำษฎร

๓ ปู.ส.๒/๒๕๓, ๘๖
๔ รำโชวำทชำตก ชำตก. ๓/๑  
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ให้ได้รับควำมร่มเย็นเป็นสขุคล้ำยคลงึกนั ชอบปลอมพระองค์เสดจ็ออกสอดส่องดทุูกข์

สขุของรำษฎร และในครำวหนึง่กเ็สดจ็ทรงรำชรถมนีำยสำรถีขบัออกไปจนถึงชำยแดน 

รถของพระเจ้ำแผ่นดินทั้ง ๒ พระองค์มำสวนกันในทำงแคบแห่งหนึ่ง สำรถีของทั้ง ๒ 

ฝ่ำยก็เกี่ยงจะให้อีกฝ่ำยหนึ่งหลีกทำงให้ แต่อีกฝ่ำยหนึ่งก็ไม่ยอม ฉะนั้น ก็ไต่ถำมกัน

ถึงพระรำชประวัติต่ำง ๆ ปรำกฏว่ำมีพระชนม์เท่ำกัน มีก�ำลังรี้พลทรัพย์สมบัติก็เท่ำ

เทียมกัน ไม่ด้อยกว่ำกัน ก็ยังไม่มีเหตุที่จะอ้ำงให้อีกฝ่ำยหนึ่งหลีกทำงให้อีกฝ่ำยหนึ่ง

ได้ ครำวนี้จึงได้ถำมกันขึ้นถึงธรรมของพระเจ้ำแผ่นดินทั้ง ๒ พระองค์ นำยสำรถีของ

พระเจ้ำพลัลกิะซึง่เป็นพระเจ้ำแผ่นดนิของแคว้นโกศล ตอบว่ำพระเจ้ำพลัลกิะพระรำชำ

ของตนนัน้ ทรงโต้ตอบหนกัแก่คนทีห่นกัมำ ทรงโต้ตอบอ่อนแก่คนทีอ่่อนมำ ทรงชนะ

ควำมดีด้วยควำมดี แต่เม่ือชั่วมำก็ทรงเอำชนะด้วยควำมชั่ว พระเจ้ำแผ่นดินของตน

เป็นเช่นนี ้ฝ่ำยสำรถขีองพระเจ้ำพรหมทัตกรงุกำสกีต็อบว่ำ พระเจ้ำแผ่นดนิของตนนัน้ 

ทรงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ ทรงเอาชนะคนชั่วหรือความชั่วด้วยความดี  

ทรงเอาชนะคนตระหนีห่รอืความตระหนีด้่วยการบรจิาค พระเจ้ำแผ่นดินของตนได้มี

ธรรมเช่นน้ี เม่ือได้ฟังดงันัน้ ฝ่ำยพระเจ้ำพลัลกิะแห่งกรุงโกศลเหน็ว่ำธรรมของพระเจ้ำ

พรหมทัตสูงกว่ำ จึงได้ยอมหลีกทำงให้

อกีเรือ่งหนึง่ เป็นเรือ่งแสดงกำรให้อภยัแก่เนือ้๕ คอืมเีรือ่งเล่ำว่ำ พระเจ้ำพรหมทตั 

ซึ่งเป็นพระเจ้ำแผ่นดินของแคว้นกำสีพระองค์หนึ่ง ได้โปรดล่ำเนื้อและเสวยเนื้อสัตว์

เป็นอำจิณ ได้เกณฑ์ให้รำษฎรตำมเสด็จในกำรล่ำเนื้อ จนรำษฎรพำกันระอำ เพรำะ

ต้องละทิ้งกำรงำน จึงได้คิดที่จะหำที่สักแห่งหนึ่ง จัดล้อมไว้และต้อนเนื้อเข้ำมำรักษำ

ไว้ในที่นั้น เม่ือพระเจ้ำแผ่นดินต้องกำรจะล่ำเนื้อเสวยเนื้อก็ให้มำล่ำเอำไป พวกตนก็

จะไม่ต้องเสียเวลำท�ำมำหำกิน จึงได้พร้อมกันไปต้อนเอำเนื้อมำรวมไว้ในท่ีแห่งหนึ่ง 

เป็นจ�ำนวนมำก เนื้อที่ถูกต้อนมำนั้นได้มีอยู่ ๒ หมู่ หัวหน้ำของเนื้อหมู่หนึ่งชื่อว่ำ 

นิโครธ อีกหมู่หนึ่งชื่อว่ำ สาขะ เนื้อท้ังสองนี้เป็นเนื้อที่มีรูปงำม พระเจ้ำแผ่นดิน 

เมื่อได้เสด็จมำทอดพระเนตร ก็พระรำชทำนอภัยให้โดยเฉพำะ ไม่ให้ใครท�ำอันตรำย 

เมื่อต้อนเนื้อมำรวมไว้ดั่งน้ันแล้ว บำงครำวพระเจ้ำแผ่นดินก็เสด็จมำเอง บำงครำว 

๕ นิโคฺรธมิคชำตก ชำตก. ๑/๒๒๑ 



20 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

ก็ให้พ่อครัวมำจัดกำรประหำรไปปรุงอำหำรเป็นประจ�ำ เนื้อท่ีถูกเขำไล่จะฆ่ำก็พำกัน 

วิง่หน ีจะจับฆ่ำได้สกัตวัหนึง่กบ็ำดเจบ็กนัหลำยตวั เพรำะฉะนัน้ หวัหน้ำท้ัง ๒ กห็ำรอื

กันว่ำ ไหน ๆ ก็จะต้องตำยด้วยกันแล้ว จัดวำระไปรอรับควำมตำยอยู่วันละตัว  

เมื่อถึงวำระของเน้ือตัวไหน เน้ือตัวน้ันก็ไปอยู่รอในที่ที่เขำจะประหำร หมู่เนื้อท้ังปวง 

กต็กลงกนั และกผ็ลดัวำระกนัไปให้เขำจบัฆ่ำ ครำวนีก้ถึ็งวำระของแม่เนือ้ตวัหนึง่ซึง่มี

ครรภ์แก่เป็นบรวิำรของเนือ้ช่ือว่ำ สำขะ แม่เนือ้ตวันัน้ไปหำหัวหน้ำ ขอร้องว่ำให้ตกลกู 

เสียก่อน เมื่อตกลูกแล้วก็จะเข้ำรับวำระ ฝ่ำยหัวหน้ำก็ไม่ยอม เพรำะไม่อำจจะจัดให้

ใครไปแทนได้ เนื้อท้องแก่นั้นก็ไปหำหัวหน้ำเนื้ออีกฝูงหนึ่ง ซึ่งชื่อว่ำ นิโครธ หัวหน้ำ

เน้ือช่ือว่ำนิโครธนัน้สงสำร จงึรบัภำระทีจ่ะช่วย ได้เอำตวัเองไปรอรบัวำระ ฝ่ำยพ่อครวั

เข้ำมำเพื่อจะฆ่ำเนื้อ เมื่อมำเห็นเนื้อหัวหน้ำซึ่งพระเจ้ำแผ่นดินได้ส่ังห้ำมไว้แล้ว  

ก็ไม่กล้ำท�ำอันตรำย ไปทูลให้ทรงทรำบ พระเจ้ำแผ่นดินเสด็จมำทรงถำมสอบสวน 

ได้ควำมแล้ว ทรงมีพระรำชด�ำริว่ำ แม้แต่สัตว์เดียรัจฉำนก็ยังมีจิตใจที่มีเมตตำกรุณำ 

ไฉนมนษุย์จงึไม่ม ีจงึพระรำชทำนอภยัให้แก่หมูเ่นือ้ทัง้หลำย ห้ำมไม่ให้ใครท�ำอนัตรำย

ทั่ว ๆ ไปทั้งหมด

เรื่องชำดกโดยมำกในพระพุทธศำสนำเป็นเรื่องเล่ำในแคว้นกำสีนี้เกือบทั้งนั้น 

อันแสดงว่ำเป็นแคว้นที่เคยรุ่งเรืองมำมำก แต่ก็หมำยควำมว่ำรุ่งเรืองมำมำกก่อน 

สมัยพุทธกำล คือก่อนที่พระพุทธเจ้ำอุบัติขึ้น ในสมัยที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงอุบัติขึ้นนั้น 

แคว้นกำสนีีป้รำกฏว่ำได้ด้อยอ�ำนำจลงไป จนต้องไปรวมอยู่กบัแคว้นโกศลซึง่เป็นแคว้น

ใหญ่อยู่ในเวลำนั้น แต่ว่ำในสมัยพระพุทธเจ้ำนั้นแคว้นกำสีนี้จะเป็นแคว้นอิสระหรือ

อย่ำงไรไม่ปรำกฏชัด แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวเนื่องอยู่กับแคว้นโกศลและมคธ เพรำะฉะนั้น  

ก็ควรจะทรำบอีก ๒ แคว้นนั้นโดยสังเขปก่อน แคว้นมคธ หรือ มคธรัฐ นั้น ในสมัย

พุทธกำล พระเจ้ำแผ่นดินทรงพระนำมว่ำ พิมพิสาร รำชธำนีช่ือว่ำ ราชคหะ หรือ 

ราชคฤห์ ส่วน แคว้นโกศล พระเจ้ำแผ่นดินทรงพระนำมว่ำ ปเสนทิ รำชธำนีชื่อว่ำ 

สาวัตถี พระเจ้ำพิมพิสำรกรุงรำชคฤห์แห่งมคธรัฐกับพระเจ้ำปเสนทิกรุงสำวัตถีแห่ง

โกศลรัฐ ต่ำงก็เป็นพระสวำมีของขนิษฐภคินีของกันและกัน คือพระขนิษฐภคินีของ

พระเจ้ำปเสนทิไปอภิเษกเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ำพิมพิสำร พระขนิษฐภคินีของ

พระเจ้ำพิมพิสำรก็ไปอภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ำปเสนทิ เม่ือพระรำชบิดำของ
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พระเจ้ำปเสนท ิอนัมพีระนำมว่ำ พระเจ้ามหาโกศล หรอื มหาปเสนท ิทรงจดัอภิเษก

พระรำชธิดำ ซึ่งเป็นขนิษฐภคินีของพระเจ้ำปเสนทิในปัจจุบันนั้นแก่พระเจ้ำพิมพิสำร 

ก็ได้พระรำชทำนกำสิกคำมให้แก่พระรำชธิดำ เพ่ือเป็นค่ำเคร่ืองประดับท�ำนุบ�ำรุง 

พระรำชธิดำของพระองค์ ผู้ปกครองของแคว้นกำสีไม่ปรำกฏชัด เพรำะในต�ำนำน

พระพทุธศำสนำจะมเีล่ำไว้กใ็นเมือ่มำเกีย่วพนักบัเรือ่งทำงศำสนำเท่ำนัน้ ถ้ำไม่มีเกีย่ว

พันก็ไม่เล่ำ แต่ว่ำมีกล่ำวไว้ในอรรถกถำพระวินัยเล่มหนึ่ง๖ ว่ำ พระเจ้ำแผ่นดินของ 

กำสี เป็นพระภำดำร่วมพระรำชบิดำของพระเจ้ำปเสนทิแห่งแคว้นโกศลในสมัยนั้น  

และในบำลีวินัยแห่งหนึ่ง๗ ก็มีเล่ำถึงว่ำพระเจ้ำกำสีได้ส่งผ้ำเนื้อดีไปพระรำชทำนแก่

หมอชีวกโกมำรภจั ซึง่เป็นผูม้อีปุกำระแก่พระองค์ ผ้ำแคว้นกำสนีีเ้ป็นสนิค้ำทีม่ชีือ่เสยีง

ในสมยันัน้ เป็นของดมีรีำคำมำก ส่วนกำรศำสนำในแคว้นกำส ีโดยเฉพำะในพำรำณสี 

ซึง่เป็นเมืองหลวงในสมัยพระพทุธเจ้ำ ปรำกฏว่ำเป็นทีร่วมของลทัธศิำสนำเป็นอันมำก 

ดั่งที่กล่ำวว่ำ มีศำสดำเจ้ำลัทธิสั่งสอนอยู่เป็นก๊กใหญ่ ๆ ๖ ก๊ก และที่มีผู้นับถือมำก 

ตำมหลักฐำนที่แสดงกันมำก็คือ ศาสนาไชนะ กับ ศาสนาพราหมณ์ พระพุทธเจ้ำได้

เสด็จไปประกำศพระพุทธศำสนำในแหล่งที่มีศำสนำต่ำง ๆ ก�ำลังรุ่งเรืองอยู่

อรยิสัจจ์ ๔

ครำวนี้จะแสดงควำมของปฐมเทศนำ อธิบำยออกไปโดยสังเขป

อริยสัจจ์ข้อที่ ๑ คือทุกข์ ค�ำว่ำ ทุกข์ แปลตำมศัพท์ว่ำ สิ่งที่ทนอยู่ยาก  

มคีวำมหมำยเป็น ๒ อย่ำง คือ อย่ำงหน่ึงหมำยถงึทกุ ๆ สิง่ทีต้่องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป คอืว่ำเมือ่เกดิขึน้มำแล้ว กต้็องแปรปรวนเรือ่ยไปจนถงึดบัหรือแตกสลำย เรยีกง่ำย ๆ 

ว่ำหมำยถึงทุก ๆ สิ่งที่มีเกิด มีดับ สิ่งใดมีเกิดขึ้นและต้องดับไป ส่ิงนั้นเรียกว่ำ 

เป็นทุกข์ทั้งหมด เพรำะอะไร เพรำะว่ำทนอยู่ยำก คือทนอยู่ไม่ได้ ถ้ำทนอยู่ได้  

๖ สมนฺต. ๒/๒๒๖.
๗ วิ. มหำ ๕ถ๑๙๒/๑๓๙ 
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เกิดขึ้นมำแล้วก็ต้องไม่ดับไม่แตกสลำย แต่เพรำะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับต้องแตกสลำย 

จึงได้ชื่อว่ำเป็นทุกข์อันแปลว่ำทนอยู่ยำก หมำยควำมว่ำทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป นี้เป็นทุกข์ที่เป็นสภำพธรรมดำ ทุก ๆ สิ่งในโลกตลอดถึงตัวโลกเอง

ก็ต้องเป็นเช่นนี้ เพรำะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่แตกสลำย ต่ำงกันแต่ว่ำจะ 

แตกสลำยไปช้ำหรือเร็วเท่ำนั้น ในพระสูตร ท่ำนชี้เข้ำมำให้ก�ำหนดรู้โดยเฉพำะที่กำย

ว่ำ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตำยเป็นทุกข์ ก็มุ่งที่จะให้รู้ถึงทุกข์ที่เป็นสภำพธรรมดำ

ดั่งกล่ำวนั้น ถ้ำจะอธิบำยอย่ำงอ่ืนก็พอได้แต่ไม่ชัด เช่นบำงท่ำนอธิบำยว่ำเมื่อเกิด 

นั้นทุกข์หนักหนำ แต่ควำมจริง ทุก ๆ คนก็ไม่รู้ว่ำทุกข์อย่ำงไรเวลำเกิดออกมำ มำรู้

เอำเมื่อโตข้ึนแล้ว เพรำะฉะนั้น จะไปว่ำเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ แก่นี่ก็เหมือนกัน ถ้ำมุ่งถึง 

ว่ำร่ำงกำยแปรปรวนเปล่ียนแปลงในขั้นเจริญขึ้น ซึ่งเรียกว่ำแก่เหมือนกันคือว่ำแก่ข้ึน 

ก็ไม่รู้สึกว่ำจะเป็นทุกข์อะไร แต่ครั้นอำยุมำกเข้ำเป็นแก่ลง ร่ำงกำยเส่ือมลงจึงค่อย 

รู้สึกขึ้น เมื่อเวลำจะตำยว่ำตำยเป็นทุกข์ ควำมจริงทุกข์ก่อนตำย เมื่อจะตำยจริง ๆ 

ไม่มีใครรู้ว่ำเป็นทุกข์อย่ำงไร อย่ำงท่ีเรียกว่ำกลัวตำยนั้น ควำมจริงกลัวก่อนตำย  

ถ้ำยังกลัวตำยอยู่ก็ยังไม่ตำย เม่ือจะตำยจริงแล้วไม่กลัว คือว่ำไม่รู้สึกที่จะกลัวแล้ว  

และพร้อมกันนัน้ กไ็ม่มคีวำมรูส้กึว่ำเป็นทกุข์แล้ว แต่ท่ำนกอ็ธบิำยให้เหน็ว่ำเดอืดร้อนอย่ำง 

น้ันอย่ำงน้ีต่ำง ๆ แต่ก็ไม่ชัด เพรำะฉะนั้น เห็นว่ำจะต้องอธิบำยว่ำ ที่ชื่อว่ำเป็น  

ทุกข์ก็หมำยถึงว่ำเป็นสภำพธรรมดำที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ทนอยู่คงที่ 

ไม่ได้ คือว่ำทุก ๆ สิ่งตลอดถึงกำยของเรำ เมื่อเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็เปล่ียนแปลง  

ไปเรื่อย ๆ จนถึงลงท้ำยก็ดับ ทุก ๆ สิ่งในโลกตลอดถึงโลกก็เป็นอย่ำงนี้ เป็นทุกข์ที่  

เป็นสภำพธรรมดำ น้ีเป็นควำมหมำยอย่ำงหนึ่งซึ่งเป็นควำมหมำยยืน แต่คนเรำ  

เองไปมีตัณหำคือควำมดิ้นรนทะยำนอยำก และมีอุปำทำนคือควำมยึดถือในสิ่งที ่

เป็นทกุข์น้ัน เพรำะฉะนัน้ จงึได้เกดิควำมทกุข์ขึน้อกีอย่ำงหนึง่ ทีเ่รยีกว่ำควำมทกุข์ใจ

ต่ำง ๆ ด่ังที่ท่ำนแสดงไว้ว่ำ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา เป็นต้น  

ถ้ำบุคคลไม่มีตัณหำอุปำทำนอย่ำงพระพุทธเจ้ำ หรือพระอรหันตสำวกก็ไม่เห็นว่ำจะ

ต้องเป็นทกุข์เดอืดร้อนอะไร สิง่ท้ังหลำยในโลกตลอดจนถึงกำยของเรำเอง ตลอดจนถึง

โลกเอง ก็ต้องเป็นไปตำมคตธิรรมดำ คือว่ำมเีกดิ มแีปรปรวน มดีบั แต่เมือ่ไม่มกีเิลส

เข้ำไปยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์
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เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงแสดงควำมทุกข์ขึ้นอีกอย่ำงหนึ่ง ที่เกิดจำกตัณหำได้แก่

ควำมทุกข์ใจต่ำง ๆ ประกอบกันไปด้วย แล้วก็ชี้ว่ำตัณหำนี้ที่เป็นเหตุให้เกิดอุปำทำน

คือควำมยึดถือก็เป็น สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ เป็น อริยสัจจ์ข้อที่ ๒

เมื่อดับตัณหำ ดับควำมยึดถือได้ ก็เป็น ความดับทุกข์ เป็นอริยสัจจ์ข้อที่ ๓ 

อะไรจะเป็นอะไร ใจเรำก็ไม่เป็นทุกข์อะไร เทียบดูเหมือนอย่ำงเดี๋ยวนี้เองถ้ำบุคคล 

มีตัณหำอุปำทำนในสิ่งใด สิ่งน้ันเป็นอะไรขึ้นในทำงที่ไม่ชอบไม่ปรำรถนำจึงจะเกิด 

ควำมทุกข์ขึ้น ถ้ำไม่มีตัณหำอุปำทำนในสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นอะไร จะไม่เป็นทุกข์อะไร 

ครำวน้ีพจิำรณำดใูกล้เข้ำมำ ๆ จนถึงทุกสิง่ทกุอย่ำง ถ้ำหมดตณัหำอุปำทำนเสียทกุ ๆ 

สิ่งแล้ว ทุกข์ก็ไม่มีทุก ๆ สิ่ง แต่ว่ำสิ่งทั้งหลำยในโลก ก็ต้องเป็นไปตำมคติธรรมดำ  

มีเกิด มีแปรปรวน มีดับ

มรรคนั้นก็หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบัติอบรมจิตและอบรมปัญญำให้เกิดควำมรู้

ควำมเห็นจนเป็นเหตใุห้ละตณัหำอุปำทำนเสยีได้ นีแ่หละเป็นใจควำมของ มรรคมีองค์ ๘ 

ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี ๔ ควำมรู้ควำมเห็นนั้นต้องเป็นควำมรู้ท่ีละได้ด้วย ไม่ใช่รู้แล้ว 

ละไม่ได้ ต้องเป็นควำมรู้ท่ีท�ำได้ ไม่ใช่รู้แล้วท�ำไม่ได้ อันนี้เป็นลักษณะของควำมรู้ที่ 

มีวนรอบ ๓ มีอำกำร ๑๒

ในปฐมเทศนำที่ได้ย่อควำมมำแสดงแล้ว มีอธิบำยโดยสังเขปบำงข้อ ดังนี้

ครำวนี้จะอธิบำย ญาณ คือควำมรู้ของพระพุทธเจ้ำที่เกิดขึ้นในอริยสัจจ์  

ที่ว่ำมีวน ๓ มีอำกำร ๑๒ ในเบื้องต้น ควรก�ำหนดชื่อญำณไว้ ๓ ก่อน คือ 

๑. สัจจญาณ  ควำมรู้ในสัจจะคือจริง 

๒. กิจจญาณ  ควำมรู้ในกิจหน้ำที่ที่พึงท�ำ 

๓. กตญาณ  ควำมรู้ในกำรท�ำกิจเสร็จ

กำรที่จะท�ำควำมเข้ำใจ ญาณ ในอริยสัจจ์ ก็ควรจะท�ำควำมเข้ำใจ ญาณ คือ 

ควำมรู้ในเรื่องสำมัญ เป็นกำรเทียบเคียง เมื่อทุก ๆ คนประสบเรื่องที่เป็นหน้ำที่กำร

งำนของตน เรือ่งในครอบครวั เรือ่งอ่ืน ๆ จำกนีท้ีเ่กีย่วข้อง เบือ้งต้นจะต้องรูค้วำมจรงิ

ก่อน ทีเ่รียกกนัเป็นสำมัญว่ำข้อเทจ็จรงิ เม่ือรูค้วำมจรงิถกูต้องแล้วจงึรูว่้ำควรจะจดักำร
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อย่ำงไรกับเรือ่งนัน้ เม่ือรูด้ัง่นีแ้ล้วจงึลงมือจดัท�ำจนส�ำเรจ็รูค้วำมจรงิเบือ้งต้น เทยีบได้กบั 

สจัจญาณ รูว่้ำจะต้องท�ำอย่ำงไร เทยีบได้กบั กจิจญาณ รูว่้ำท�ำส�ำเรจ็แล้ว เทยีบได้กบั 

กตญาณ อีกอย่ำงหนึ่ง เทียบในกำรรักษำโรค เบ้ืองต้นก็จะต้องรู้ว่ำเป็นโรคอะไร  

นี้เทียบได้กับ สัจจญาณ จะต้องรู้ว่ำจะต้องรักษำอย่ำงไร นี้เทียบได้กับ กิจจญาณ  

รู้ว่ำรักษำโรคให้หำยได้แล้วนี้เทียบได้กับ กตญาณ ฉะนั้น ควำมรู้สำมัญในเรื่องทั่ว ๆ

ไปของคนก็จะต้องมีลักษณะ ทั้ง ๓ นี้

ครำวนีว่้ำถงึควำมรู้ใน อรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์นัน้ม ี๔ ข้อ ดังทีแ่สดงแล้วพระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงชี้ตัวของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นด้วย คือเมื่อทรงแสดงว่ำ ทุกข์ ก็ทรงแสดงว่ำ  

อะไรเป็นทกุข์ เม่ือทรงแสดงว่ำ สมุทยั ได้ทรงชีด้้วยว่ำ อะไรเป็นสมทุยั เมือ่ทรงแสดง

ว่ำ นโิรธ ควำมดบัทกุข์ ทรงชีด้้วยว่ำ ดบัอะไร เมือ่ทรงแสดง มรรค กท็รงชีข้้อปฏบิตัิ

ไว้ด้วยครบถ้วน ฉะนัน้ ในเบือ้งต้น ทีเ่รยีกว่ำ จะรูอ้รยิสจัจ์ กต้็องรูว่้ำสิง่ต่ำง ๆ ทีท่รง

แสดงไว้น้ันเป็นจริงอย่ำงนั้นหรือไม่ ทรงแสดงว่ำ ควำมเกิดแก่ตำยเป็นต้นเป็นทุกข์  

ก็ควำมเกิดแก่ตำยนั้นเป็นทุกข์จริงหรือไม่ ทรงแสดงว่ำ ตัณหำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  

ก็ตัณหำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงหรือไม่ ทรงแสดงว่ำ ดับตัณหำเสียเป็นควำมดับทุกข์ 

กเ็ป็นควำมดบัทกุข์จรงิหรอืไม่ ทรงแสดงว่ำ ทำงมีองค์ ๘ เป็นทำงให้ถึงควำมดบัทกุข์

จริงหรือไม่ เบ้ืองต้นก็จะต้องรู้ว่ำจริงหรือไม่ดั่งกล่ำวนี้ก่อน ถ้ำยังไม่เกิดควำมรู้ของ 

ตัวเองก็ยังไม่ชื่อว่ำ รู้ ดั่งเช่นรู้ตำมแบบ หรือตำมที่ได้ยิน อ่ำนเรื่องอริยสัจจ์ ฟังเรื่อง 

อรยิสจัจ์กค็งรู้เหมือน ๆ กนัทุกคน แล้วกส็วดกนัอยูเ่ป็นประจ�ำว่ำ ชาตปิิ ทกุขฺา ชราปิ 

ทุกขฺา มรณมฺปิ ทกฺุข� รูต้ามสญัญาดัง่นีย้งัไม่ชือ่ว่า ญาณ ต้องรูสึ้กเหน็จรงิขึน้ด้วยตวัเอง 

เป็นควำมรูท้ีเ่กิดขึน้อย่ำงเห็นแท้แน่นอนลงไปอย่ำงนัน้ โดยไม่นกึว่ำพระพุทธเจ้ำท่ำนว่ำ 

ไม่ต้องนึกว่ำใครว่ำ แต่ว่ำตนเองลงควำมเห็นจริงลงไปอย่ำงนั้น และกำรลงควำมเห็น

น้ันกไ็ม่ใช่ว่ำลงควำมเหน็ข้ำงนอก แต่ว่ำลงควำมเหน็เข้ำมำท่ีตวัเรำเอง เพรำะอรยิสจัจ์ 

ทั้ง ๔ นี้ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงที่ตัวของเรำเอง คือตัวของทุก ๆ คน ดั่งทรงแสดงว่ำ 

นี้ทุกข์ ค�ำน้ีก็หมำยถึงชี้เข้ำมำข้ำงใน ทุกข์ก็ยังคงอยู่ที่ตัวของเรำเอง เกิด แก่ ตำย  

กอ็ยูท่ีต่วัของเรำเอง ทกุข์ใจต่ำง ๆ ต่อจำกนัน้กอ็ยูท่ีต่วัของเรำเอง รูเ้ข้ำมำทีต่วัของเรำเอง 

เหล่ำนี้แหละวำ่เป็นทุกข์จริง สมุทัยก็เหมือนกัน รู้เขำ้มำที่ตัวของเรำเองว่ำ ตัณหำที่ 

จิตใจของตนเองนั้นเป็นตัวสมุทัย นิโรธก็เหมือนกัน รู้เข้ำมำถึงควำมดับตัณหำของ



25พรรษาที่ ๑

ตนเองว่ำเป็นควำมดับทุกข์ มรรคก็เหมือนกัน รู้เข้ำมำที่ข้อปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบ 

ต่ำง ๆ ทีต่วัของเรำเองว่ำเป็นทำงปฏบิติัให้ถึงควำมดบัทกุข์ ควำมรูท้ีเ่กดิขึน้ด้วยตนเอง 

มีควำมเห็นชัดลงไปด้วยตนเอง เห็นจริงแท้แน่นอนลงไปเองว่ำ นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุ

เกิดทุกข์ นี้เป็นควำมดับทุกข์ นี้เป็นทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ เรียกว่ำ สัจจญาณ 

รู้ในควำมจริง ซ่ึงต้องมีเป็นประกำรแรก เมื่อมีควำมรู้นี้แล้ว ก็เป็นอันว่ำรู้ลักษณะ

หน้ำตำของอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้ รู้สภำพของอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้ เหมือนอย่ำงมีคนมำ  

๔ คน ในเบ้ืองต้น เม่ือสังเกตจนรู้ว่ำคนทั้ง ๔ นี้มีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่ำงไร  

มีควำมสำมำรถเป็นอย่ำงไร แปลว่ำรู้จักคนทั้ง ๔ นี้ดีว่ำเป็นอย่ำงไร

ครำวน้ีกถ็งึ กิจจญาณ ควำมรูใ้นกจิหน้ำทีท่ีพึ่งท�ำ คือเมือ่รู้สภำพของอรยิสัจจ์

ทัง้ ๔ น้ันตำมเป็นจรงิแล้ว กร็ูส้บืไปว่ำทุกข์นัน้ควรก�ำหนดรู ้คอืควรก�ำหนดให้รู้ว่ำเป็น

ทกุข์เท่ำน้ัน ไม่ต้องท�ำอะไร สมุทัยนัน้ควรละคอืสละให้พ้นไป นโิรธนัน้ควรท�ำให้แจ้ง  

มรรคน้ันควรอบรมให้มใีห้เป็นขึน้ นีเ้รยีกว่ำ กจิจญาณ รูใ้นกจิคอืในหน้ำทีท่ีค่วรท�ำใน

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้น หมำยควำมว่ำ รู้หน้ำที่อันควรปฏิบัติในธรรมแต่ละข้อ

กำรปฏบิตัขิองคนทียุ่ง่เหยงิกนัอยู ่กเ็พรำะเหตุว่ำปฏบิติัไม่ถูกหน้ำท่ี ยกเฉพำะ

อริยสจัจ์ ๔ นี ้หน้าทีท่ีค่วรจะปฏบิตัใินทกุข์กค็อืก�าหนดให้รูเ้ท่าน้ันว่าเป็นทกุข์ หน้าที่

ที่ควรจะปฏิบัติในสมุทัย ก็คือละ ดั่งกล่ำวแล้ว แต่คนเรำไปปฏิบัติสับกัน ดั่งเช่นคนที่

มีควำมทุกข์โศกอย่ำงหนัก เพรำะปรำรถนำไม่ได้สมหวัง เป็นคนจนทำงเข้ำ บำงท ี

ก็ท�ำอัตวินิบำตกรรมตัวเอง นี้เรียกว่ำ ท�ำผิดหน้ำที่ของธรรม เพรำะว่ำร่ำงกำยของตัว

เองที่ตัวเองฆ่ำเสียนั้น จัดเข้ำในทุกขสัจจะ คืออยู่ในหมวดทุกข์ ที่ท่ำนว่ำต้องแก่  

ต้องเจบ็ ต้องตำย ดัง่ท่ีแสดงแล้ว เกีย่วแก่ร่ำงกำยน้ี พระพทุธเจ้ำท่ำนสอนให้ก�ำหนดรู้

เท่ำนั้น ว่ำเป็นทุกข์ ไม่ได้สอนให้ละคือฆ่ำตัวเองลงไป สิ่งที่ท่ำนสอนให้ฆ่ำนั้นคือ 

สมทุยัต่ำงหำก ได้แก่ตณัหำท่ีเป็นตวัเหตอัุนมอียูใ่นใจของตวั หรอืพดูรวม ๆ ว่ำ กเิลส  

เป็นควำมปรำรถนำอยำกได้ต่ำง ๆ หรือว่ำจะพูดอย่ำงกว้ำง ๆ ว่ำ โลภ โกรธ หลง 

ก็ได้ ตัวสมุทัยท่ำนสอนให้ละ เมื่อจะฆ่ำก็ต้องฆ่ำสมุทัย ไม่ใช่ฆ่ำร่ำงกำย

ในเร่ืองสำมัญอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน อย่ำงเช่นว่ำเมื่อเกิดเรื่องกระทบกระทั่ง  

โกรธแค้นขัดเคืองกัน ก็ทุบตีท�ำร้ำยร่ำงกำยกัน นี่ก็ท�ำผิดหน้ำที่เหมือนกัน ร่ำงกำยที่

ทุบตีท�ำร้ำยกันนั้น เป็นทุกขสัจจะ เพรำะร่ำงกำยต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตำย ในหมวด
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ทกุข์ทีพ่ระพทุธเจ้ำท่ำนสอนให้ก�ำหนดรู ้ท่ำนไม่สอนให้ไปทบุตที�ำร้ำยกนั ท่ำนสอนให้

ทุบตีท�ำร้ำยโทสะคือควำมโกรธในใจของตัวเองนั้นแหละ เม่ือเกิดควำมโกรธขึ้นก็ให้

ทบุตที�ำร้ำยตวัควำมโกรธในใจ คือให้ละควำมโกรธนัน้เสยี ถ้ำจะท�ำร้ำยกท็�ำร้ำยควำมโกรธ 

ไม่ให้ใครไปท�ำร้ำยร่ำงกำยของใคร เพรำะฉะนั้น ถ้ำรู้หน้ำที่ของธรรม ปฏิบัติให้ถูก

หน้ำที่ของธรรม เรื่องเดือดร้อนก็ไม่มี

ส่วนนิโรธนั้น ท่านสอนให้ท�าให้แจ้ง คือเมื่อได้ปฏิบัติจนได้รับควำมสงบของ

จิตใจ สงบจำกควำมดิ้นรนทะยำนอยำก ก็ให้ก�ำหนดดูให้รู้จักตัวควำมสงบนั้นไว้ แล้ว

คอยพอกพูนอยู่ บำงทีเรำไม่ค่อยสนใจกับควำมสงบ แต่ควำมจริงทุก ๆ คนจะต้องมี

ควำมสงบอยูเ่สมอเป็นครัง้เป็นครำว เพรำะว่ำกเิลสเช่นว่ำตณัหำคอืควำมดิน้รนทะยำนอยำก

ปรำรถนำนัน้ ไม่ใช่ว่ำจะมีครอบง�ำใจอยูต่ลอดเวลำ ถ้ำครอบง�ำใจอยูต่ลอดเวลำแล้วจะ

หำควำมสงบไม่ได้ จะพักผ่อนหลบันอนไม่ได้ ใจจะยุ่งอยู่กบัอำรมณ์ทีด่ิน้รนท่ียึดถืออยู่ 

แต่ทีเ่รำพกัผ่อนได้ มคีวำมสขุได้ กเ็พรำะเหตวุ่ำมเีวลำท่ีจติใจมคีวำมสงบ เพรำะฉะน้ัน 

ก็จะต้องให้คอยสังเกตดูให้รู้จักตัวควำมสงบที่เรำได้รับอยู่ ทั้งที่ได้รับโดยปกติ ทั้งที่ได้

รับโดยกำรปฏิบัติให้รู้จักหน้ำตำของควำมสงบอยู่เสมอ อย่ำละเลยไปเสยี เพรำะอนันี้

แหละเป็นผลท่ีจะท�ำให้จติใจได้รบัควำมสขุ และคอยรักษำควำมสงบนั้นไว้

ครำวนี้ มรรค หน้าที่ที่จะปฏิบัติในมรรค ก็หมายความว่าจะต้องปฏิบัติท�าให้

มีขึ้น พิจำรณำดูได้ในองค์ทั้ง ๘ นั้นท่ีเรำเองว่ำ ตัวของเรำมีอยู่เพียงไร แล้วก็ต้อง 

อบรมให้มข้ึีน อบรมควำมเหน็ชอบ ควำมด�ำรชิอบ พดูชอบ ท�ำกำรงำนชอบ อำชพีชอบ 

เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ให้มีอยู่เสมอ ถ้ำเรำตรวจดูที่ตัวเรำเองอยู่ เรำก็จะรู้ 

เว้นไว้แต่จะละเลยไม่ตรวจ โดยมำกเรำมักจะไปตรวจข้ำงนอก ไปดูว่ำคนนั้นผิด  

คนนั้นชอบ แต่ส�ำหรับในด้ำนคดีธรรมนั้น ท่ำนมุ่งให้ตรวจดูเข้ำมำข้ำงใน ให้ดูตัวเอง

อยู่ว่ำ อะไรของเรำผิด อะไรของเรำชอบ แล้วก็ต้องพยำยำมละส่วนที่ผิดให้หมดไป 

ปฏิบัติส่วนที่ชอบให้มีมำก ๆ ขึ้น นี้เป็นหน้ำที่ที่จะต้องท�ำในมรรคมีองค์ ๘

รู้ในกิจคือหน้ำที่ดั่งกล่ำวมำนี้ เรียกว่ำ กิจจญาณ
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เมื่อได้ปฏิบัติในกิจคือหน้ำที่ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว ก็รู้เป็น  

กตญาณ คือควำมรูใ้นกำรท�ำกจิส�ำเรจ็ ต้องถึงข้ันนีจ้งึจะเป็นควำมรูท้ีส่มบรูณ์ถ้ำยังไม่

ถึงกตญำณ ควำมรู้ยังไม่สมบูรณ์ พระพุทธเจ้ำได้ทรงปฏิบัติจนบังเกิดควำมรู้ถึงขั้น 

กตญำณน้ี จงึได้ชือ่ว่ำ พทุธะ ผูรู้ท้ีบ่รบิรูณ์ ผูรู้ท้ีส่มบรูณ์ เพรำะเหตวุ่ำได้ทรงก�ำหนด

รูท้กุข์ได้แล้ว ละสมุทัยได้แล้ว ท�ำให้แจ้งนิโรธแล้ว ปฏิบตัใินมรรคบรบูิรณ์แล้ว ทรงเป็น

ผู้เสร็จกิจจริง ๆ

อริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ี เป็นธรรมท่ีสรุปธรรมทั้งหมด ท่ำนแสดงว่ำเหมือนอย่ำง

รอยเท้ำช้ำงเป็นทีร่วมของรอยเท้ำของสตัว์ทัง้หลำยในโลก เรยีกชือ่ตำมกจิคอืหน้ำทีใ่น

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ก็ได้ธรรมเป็น ๔ หมวด คือ

๑.  ปริญเญยยธรรม ธรรมท่ีควรก�ำหนดรู้ ได้แก่พวกทุกขสัจทั้งหมด หรือ 

ว่ำสิง่ทีต้่องเกดิ ต้องแก่ ต้องตำย หรอืสิง่ทีเ่กดิดบัทัง้หมด รวมเข้ำในหมวดนี ้ทีแ่สดง

ไว้ในนวโกวำทก็ได้แก่ธรรมหมวดขันธ์ อำยตนะ ธำตุ เป็นต้น ทั้งหมด

๒.  ปหาตพัพธรรม ธรรมท่ีควรละ ได้แก่กเิลสทัง้หมด ทีแ่สดงไวในนวโกวำท

ก็เช่นอกุศลมูล ๓ นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ อุปกิเลส ๑๖ รวม ควำมว่ำ พวกกิเลสและ

อกุศลธรรมทั้งหมด 

๓. สจัฉกิาตพัพธรรม ธรรมท่ีควรท�ำให้แจ้ง ได้แก่ผลของกำรปฏบิตัดิ ีปฏบิตัิ

ชอบทั้งหมด เช่น อุปสมะ ควำมสงบระงับแห่งใจ 

๔.  ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้น ได้แก่ธรรมปฏิบัติ  

ทุก ๆ อย่ำงในนวโกวำท ตั้งแต่ทุกะหมวด ๒ ไปที่เป็นข้อที่สอนให้ปฏิบัติธรรม  

ก็รวมเข้ำในหมวดนี้ทั้งนั้น

ข้อที่ควรทรำบเบ็ดเตล็ดอีกอย่ำงหน่ึงคือในปฐมเทศนำนี้ ตอนแสดงทุกขสัจ 

ไม่กล่ำวถึงพยำธิ ควำมป่วยไข้ ว่ำเป็นทุกข์ เพรำะเหตุว่ำ ได้รวมไว้ในค�ำ ว่ำ ทุกฺข  

คือทุกข์กำย ในค�ำว่ำ โสก ปริเทว ทุกฺข โทมนสฺส อุปายาส นั้น แล้ว แต่ในที่มำบำง

แห่งได้แสดงว่ำ ควำมเกดิเป็นทุกข์ ควำมแก่เป็นทุกข์ ควำมเจ็บไข้เป็นทกุข์ ควำมตำย

เป็นทกุข์ และตัดค�ำว่ำ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปำยำสำปิ ทุกฺขำ เสีย
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เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงปฐมเทศนำแล้ว ท่ำนแสดงว่ำ ธรรมจักษุ คือ

ดวงตำเห็นธรรม ได้เกิดแก่พระโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้ำของภิกษุปัญจวัคคีย์ว่ำ  

สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีดวามดับไปเป็นธรรมดา  

ค�ำน้ีบ่งว่ำท่ำนได้เห็นทุกขสัจแจ้งขึ้น เพรำะควำมหมำยของทุกข์ ประกำรที่ ๑ คือ 

สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ อันหมำยถึงว่ำสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ เมื่อท่ำนได้ดวงตำเห็นธรรมแล้ว 

ท่ำนกข็อบวชต่อพระพทุธเจ้ำ พระพทุธเจ้ำกไ็ด้ตรสัอนญุำตว่ำ เอหิ ภกฺิขุ จงเป็นภกิษุ

มำเถิด ธรรมอนัเรำกล่ำวดแีล้ว จงประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ส้ินทุกข์โดยชอบเถิด ด้วยพระวำจำ

เพยีงเท่ำนี ้ กเ็ป็นอันว่ำท่ำนได้รบัอุปสมบทจำกพระพทุธเจ้ำ และอปุสมบทอย่ำงนีเ้รยีกว่ำ 

เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา แปลว่ำ กำรอุปสมบทด้วยพระพุทธวำจำว่ำ จงเป็นภิกษุมำเถิด

พระสูตรนี้ท่ำนเรียกว่ำ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรที่แสดงถึง

เรือ่งการยงัจักรคือธรรมให้เป็นไป เทียบกบัจักรของพระเจ้ำจกัรพรรด ิพระเจ้ำจกัรพรรดินัน้ 

ท่ำนแสดงว่ำมีรัตนะ๘ ๗ ได้แก่ จักกรัตนะ จักรแก้ว หัตถิรัตนะ ช้ำงแก้ว อัสสรัตนะ 

ม้ำแก้ว มณีรตันะ มณีแก้ว อติถรัีตนะ สตรีแก้ว คหปตริตันะ คฤหบดแีก้ว ปรณิายกรตันะ 

นำยกแก้ว เป็นเครื่องท�ำให้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิคือเป็นเจ้ำโลก เทียบในปัจจุบัน 

กห็มำยควำมว่ำ ถ้ำจะมอุีปกรณ์และบคุคลอนัใดทีจ่ะท�ำให้ใคร ๆ มอี�ำนำจเหนอืบุคคล

ทั้งโลกจนเป็นเจ้ำโลกได้ ก็พอเรียกว่ำเป็นรัตนะได้ ควำมคิดว่ำจะต้องเป็นเจ้ำโลก  

ได้มีมำตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์ ในบัดน้ีก็พยำยำมที่จะเป็นกันอยู่ ก็สุดแต่ว่ำใครจะมีอะไร

เหนอืคนทัง้โลก ในรตันะ ๗ นัน้ จกักรตันะของพระเจ้ำจกัรพรรดเิป็นตวัอ�ำนำจส�ำคญั

ทีท่�ำให้เป็นเจ้ำโลก ถ้ำจะเทยีบกบัในทำงบ้ำนเมอืงกห็มำยถงึว่ำอำณำจกัร คอืชำตไิหน

จะเป็นประเทศชำติของตัวข้ึน ก็จะต้องมีอำณำจักรคืออ�ำนำจ พระพุทธเจ้ำจะตั้ง 

พระพุทธศำสนำขึ้นก็ทรงเริ่มด้วยกำรแสดงปฐมเทศนำ เท่ำกับว่ำทรงตั้งพุทธจักร 

ข้ึนเป็นคร้ังแรกด้วยปฐมเทศนำนี้ แต่ว่ำจักรของพระพุทธเจ้ำไม่ใช่อ�ำนำจทำงโลก  

หมำยถึงธรรม ทรงตั้งพุทธจักรขึ้นด้วยธรรม เป็นอันเริ่มตั้งขึ้นด้วยปฐมเทศนำนี้

๘ จกฺกวตฺติสุตฺต ที. ปำฏิ. ๑๑/๖๒/๓๓ 
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อนัตตลักขณสูตร

เมื่อท่ำน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้เกิดดวงตำเห็นธรรม และได้เป็น 

พระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศำสนำแล้ว พระบรมศำสดำได้ตรัสอบรมอีก ๔ รูป  

ด้วยธรรมเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ ต่อมำท่ำนวัปปะและท่ำนภัททิยะได้เกิดดวงตำเห็นธรรม 

และได้ทูลขออุปสมบท ก็ได้รับกำรอุปสมบทจำกพระพุทธเจ้ำ เช่นเดียวกับท่ำน 

พระอัญญำโกณฑัญญะ พระพุทธเจ้ำได้อบรมอีก ๒ ท่ำน ท่ำนที่ได้อุปสมบทแล้ว  

๓ ท่ำนก็เป็นผู้ไปบิณฑบำตมำเลี้ยงรวมกันทั้ง ๖ ต่อมำท่ำนมหำนำมะกับท่ำนอัสสชิ

ก็ได้เกิดดวงตำเห็นธรรม และได้ทูลขออุปสมบท ก็ได้รับกำรอุปสมบทเช่นเดียวกัน  

แต่ในอรรถกถำได้กล่ำวว่ำ ท่ำนวปัปะได้ดวงตำเห็นธรรมและได้อปุสมบทในวนัแรม ๑ ค�ำ่ 

ท่ำนภทัทยิะในวันแรม ๒ ค�่ำ ท่ำนมหำนำมะในวันแรม ๓ ค�่ำ ท่ำนอัสสชิในวันแรม  

๔ ค�่ำ ส่วนในชั้นบำลีได้กล่ำวไว้เป็นคู่กันดั่งที่เล่ำมำทีแรก เมื่อท่ำนทั้ง ๕ ได้ดวงตำ

เหน็ธรรม และได้อุปสมบทเป็นภกิษเุรยีบร้อยพร้อมกันแล้ว ในวนัแรม ๕ ค�ำ่แห่งเดอืน

สำวนะ ทีต่รงกบัวนัแรม ๕ ค�ำ่ เดอืน ๘ ตำมท่ีนบัในประเทศไทย พระบรมศำสดำกไ็ด้

ทรงแสดงพระสูตรท่ี ๒ อันเรียกว่ำ อนัตตลักขณสูตร
๙
 แปลว่ำ พระสูตรที่แสดง

ลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน พระสูตรนี้มีใจ 

ควำมโดยย่อดังต่อไปนี้

ตอนที่ ๑ พระบรมศำสดำได้ทรงแสดงรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ 

ว่ำเป็นอนตัตำ มิใช่อัตตำตัวตน ถ้ำท้ัง ๕ นี ้พงึเป็นอตัตำตัวตน ทัง้ ๕ นีก้พึ็งไม่เป็นไป

เพื่ออำพำธ และบุคคลก็จะพึงได้ในส่วนทั้ง ๕ นี้ว่ำ ขอให้เป็นอย่ำงนี้เถิด อย่ำได้เป็น

อย่ำงน้ันเลย แต่เพรำะเหตุว่ำทั้ง ๕ นี้มิใช่อัตตำตัวตน ฉะน้ัน ท้ัง ๕ นี้จึงเป็นไป 

เพือ่อำพำธ และบคุคลกย่็อมไม่ได้ในส่วนทัง้ ๕ นีว่้ำ ขอให้เป็นอย่ำงนีเ้ถดิ อย่ำได้เป็น

อย่ำงนั้นเลย

๙ วิ. มหำ. ๔/๒๔/๒๐-๒๔ 
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ตอนที่ ๒ พระผู้มีพระภำคได้ตรัสสอบควำมรู้ควำมเห็นของท่ำนทั้ง ๕ นั้น 

ตรัสถำมว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ทั้ง ๕ นี้เท่ียงหรือไม่เที่ยง  

ท่ำนทัง้ ๕ ทูลตอบว่ำ ไม่เท่ียง ตรสัถำมอีกว่ำ ส่ิงใดไม่เทีย่ง ส่ิงน้ันเป็นทกุข์หรือเป็นสุข 

ท่ำนทั้ง ๕ กรำบทูลว่ำ เป็นทุกข์ ก็ตรัสถำมต่อไปว่ำ สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีควำม

แปรปรวนไปเป็นธรรมดำ ควรหรือจะเห็นส่ิงนั้นว่ำ นี่เป็นของเรำ เรำเป็นนี่ นี่เป็น 

ตัวตนของเรำ ท่ำนทั้ง ๕ ก็กรำบทูลว่ำ ไม่ควรเห็นอย่ำงนั้น

ตอนที ่๓ พระพทุธเจ้ำได้ตรัสสรปุลงว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ 

ทัง้ ๕ น้ี ทีเ่ป็นส่วนอดตีกด็ ีเป็นส่วนอนำคตกด็ ีเป็นส่วนปัจจบุนักด็ ีเป็นส่วนภำยใน

ก็ดี เป็นส่วนภำยนอกก็ดี เป็นส่วนหยำบก็ดี เป็นส่วนละเอียดก็ดี เป็นส่วนเลวก็ดี  

เป็นส่วนประณีตก็ดี อยู่ในท่ีไกลก็ดี อยู ่ในที่ใกล้ก็ดี ทั้งหมดก็สักแต่ว่ำเป็นรูป  

เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำร เป็นวิญญำณ ควรเห็นด้วยปัญญำชอบตำมที่เป็น

แล้วว่ำ นี่ไม่ใช่ของเรำ เรำไม่ใช่นี่ นี่ไม่ใช่ตัวตนของเรำ

ตอนท่ี ๔ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงผลทีเ่กดิแก่ผูฟั้ง และเกดิควำมรูเ้หน็ชอบ

ด่ังกล่ำวมำนั้นต่อไปว่ำ อริยสำวกคือผู้ฟังผู้ประเสริฐซึ่งได้สดับแล้วอย่ำงนี้ย่อมเกิด 

นิพพิทำ คือควำมหน่ำยในรูป หน่ำยในเวทนำ หน่ำยในสัญญำ หน่ำยในสังขำร  

หน่ำยในวญิญำณ เมือ่หน่ำยกย่็อมสิน้รำคะ คอืสิน้ควำมตดิ ควำมยนิด ีควำมก�ำหนดั 

เมื่อสิ้นรำคะ ก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้น เมื่อวิมุตติ ก็ย่อมมีญำณคือควำมรู้ว่ำวิมุตติ  

หลุดพ้นแล้ว และย่อมรู้ว่ำ ชำติคือควำมเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควร

ท�ำได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงท�ำเพื่อควำมเป็นเช่นนี้อีกต่อไป

พระธรรมสังคาหกาจารย์ หรือ พระอาจารย์ผู้ท�าสังคายนาร้อยกรองตั้งเป็น

พระบาลีไว้ ได้กล่ำวไว้ในตอนท้ำยพระสูตรว่ำ เม่ือท่ำนทั้ง ๕ ได้สดับสูตรนี้จบแล้ว  

ก็มีใจปีติโสมนัสแนบแน่น จิตของท่ำนทั้ง ๕ ก็พ้นจำกอำสวะกิเลส คือได้ส�ำเร็จเป็น

พระอรหันต์ทั้ง ๕ รูป

พระสตูรท่ี ๒ น้ีมีใจควำมดงัท่ีย่อมำกล่ำวนัน้ แต่กค็วรท�ำควำมเข้ำใจสืบต่อไป 

จุดมุ่งของพระสูตรนี้ ต้องกำรที่จะชี้อนัตตำ เพรำะได้มีควำมเข้ำใจในเรื่อง 

อัตตำที่แปลกันว่ำตัวตน และมีควำมเชื่อมั่นกันอยู่หลำยอย่ำง แต่เมื่อสรุปแล้วก็  
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มักจะมี ทิฏฐิ คือควำมเห็นกันอยู่ ๒ อย่ำง คือ สัสสตทิภฐิ ความเห็นว่าเที่ยง  

อย่ำง ๑ อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญอย่ำง ๑ สัสสตทิฏฐิควำมเห็นว่ำ เที่ยงนั้น 

คือเห็นว่ำในปัจจุบันชำตินี้ก็มีอัตตำคือตัวตน เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว อัตตำคือตัวตนก็ยัง

ไม่สิ้น ยังจะมีสืบภพชำติต่อไป มีชำติหน้ำเรื่อยไป ไม่มีขำดสูญ แปลว่ำมีอัตตำ 

คอืตวัตนยนืทีต่ลอดไป นีเ้รยีกว่ำ สสัสตทฏิฐ ิคอืควำมเหน็ว่ำเทีย่ง ส่วนทีม่คีวำมเหน็

ว่ำขำดสูญ อันเรียกว่ำ อุจเฉททิฏฐินั้น คือเห็นว่ำมีอัตตำตัวตนอยู่แต่ในปัจจุบันชำตินี้

เท่ำนั้น เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตำตัวตนก็สิ้นไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้ไปเกิด ดั่งที่

เห็นว่ำตำยสูญ นี่เรียกว่ำ อุจเฉททิฏฐิ ควำมเห็นว่ำขำดสูญ ในทำงพระพุทธศำสนำ

แสดงว่ำ ควำมเห็นทั้ง ๒ นี้เป็น มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด ทั้ง ๒ อย่ำง คือเห็นว่ำ

เทีย่งกผ็ดิ เหน็ว่ำขำดสญูก็ผดิ เพรำะทำงพระพทุธศำสนำไม่ยอมชีว่้ำมอีะไรเป็นอตัตำ

คือตัวตน ท่ีจะให้เป็นท่ีตั้งของอุปำทำนคือควำมยึดถืออยู่ในสิ่งนั้น เมื่อยังมีอุปำทำน 

คือควำมยึดถืออยู่ ก็ยังไม่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์ เพรำะควำมยึดถือนั้นเป็นตัวกิเลส  

แต่ว่ำได้แสดงเป็นหลักเหตุผลในปฏิจจสมุปบำท ยกมำกล่ำวเฉพำะที่เกี่ยวข้องว่ำ  

เมือ่ยงัมอีวชิชำเป็นต้น กย็งัต้องมีชำตคืิอควำมเกดิ เมือ่สิน้อวชิชำเป็นต้นกส็ิน้ชำตคิอื 

ควำมเกดิทำงพระพทุธศำสนำแสดงเหตผุลดัง่นี ้และไม่ชีด้้วยว่ำ จะเป็นชำตอิดตี ชำติ

อนำคต หรือชำติปัจจุบัน สุดแต่ว่ำจะยังมีเหตุมีผลดังกล่ำวนี้สัมพันธ์กันอยู่อย่ำงไร

เท่ำนั้น กำลเมื่อไรไม่เป็นข้อส�ำคัญ ส�ำคัญอยู่แต่ว่ำ เมื่อยังมีเหตุก็มีผล เมื่อสิ้นเหต ุ

ก็สิ้นผล

ครำวนีผู้ท้ีย่งัมคีวำมเหน็ว่ำ ม ีอตัตา คอื มตัีวตน นัน้ จะเป็นอตัตำคือตวัตน 

เฉพำะในปัจจุบันหรือจะสืบต่อไปในอนำคตก็ตำม ก็จะต้องมีควำมเห็นสืบต่อไป  

ว่ำอะไรคืออัตตำตัวตน โดยมำกนั้นย่อมมีควำมยึดถืออยู่ในรูปบ้ำง ในเวทนำบ้ำง  

ในสัญญำบ้ำง ในสังขำรบ้ำง ในวิญญำณบ้ำง ว่ำเป็นอัตตำคือตัวตน

รูปนั้น ก็ได้แก่รูปกำยทั้งหมด ที่ประกอบด้วยอำกำรต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกทั้ง

ภำยใน ดั่งที่เรียกว่ำ อำกำร ๓๑ หรือ ๓๒ หรือจะแยกให้ละเอียดไปกว่ำนั้นในทำง

สรรีวทิยำกต็ำม หรอืว่ำจะกล่ำวโดยสรปุกไ็ด้แก่ มหาภตูรปู รปูทีเ่ป็นใหญ่ มุ่งถึงส่วน

ที่เป็นธำตทุั้ง ๔ และ อปุาทายรูป รูปอาศยั เช่นประสำทต่ำงๆ ทีอ่ำศัยอยู่กับรูปใหญ่

นัน้กต็ำม ท้ังหมดรวมเรยีกว่ำ รูป เพรำะฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำ รปูขนัธ์ แปลว่ำ กองรปู หรอื 
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หมวดรปู เพรำะว่ำมีลักษณะอำกำร มีส่วนประกอบมำกมำยด้วยกัน ตำมต�ำรำศัพท์

เล่ำว่ำ ครั้งเดิมทีเดียว คนเรำสังเกตเอำว่ำ เมื่อหัวใจยังเต้นตุบ ๆ อยู่ ก็ยังมีชีวะหรือ

ยังมีอัตตำตัวตนอยู่ เมื่อดับลมหำยใจเสียแล้วก็สิ้นชีวะ อัตตำตัวตนก็ดับ จึงเรียกลม

หำยใจว่ำ อตัตา ในสนัสกฤตเรยีกว่ำ อาตมนั บำลกีเ็ป็น อตัตา อำตมนันีก้ไ็ปตรงกบั 

ศพัท์กริยิำในภำษำเยอรมัน แปลว่ำ หำยใจ เหมือนกัน แล้วก็เขียนอ่ำนว่ำเป็นอำตมัน

เหมือนอย่ำงสันสกฤต นี่แสดงว่ำคนคร้ังด้ังเดิมนั้น เข้ำใจว่ำอัตตำก็อยู่ที่ลมหำยใจ 

นี่แหละ ตั้งชื่อเรียกว่ำ อำตมัน มำตรงกับบำลีว่ำ อัตตำ นี่เข้ำใจแต่รูปเท่ำนี้

อนึง่ กเ็ข้ำใจว่ำอัตตำอยู่ท่ีเวทนำ เวทนำกไ็ด้แก่ควำมเสวยอำรมณ์ เป็นสุขบ้ำง 

เป็นทกุข์บ้ำง เป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้ำง เวทนำมีมำกด้วยกนั จงึเรยีกว่ำ เวทนาขันธ์ 

กองเวทนา คือว่ำเม่ือรูจ้กัคิดเข้ำ กคิ็ดสบืไปว่ำล�ำพังรปูแม้จะยงัหำยใจอยู ่ถ้ำไม่มเีวทนำ

กยั็งไม่รู้สกึว่ำเป็นทกุข์เป็นสขุอย่ำงไร แต่ว่ำเพรำะมเีวทนำนีแ่หละ จงึจะรูสึ้กว่ำเป็นสุข

เป็นทุกข์ ฉะนั้น จึงได้เลื่อนควำมเข้ำใจว่ำอัตตำคือตัวตนนั้นก็ได้แก่เวทนำนี่เอง  

เพรำะว่ำเป็นสภำพท่ีคอยกินสุขกินทุกข์ และก็แปล อัตตา ว่ำ ผู้กิน อันหมำย 

ควำมว่ำ กินสุขกินทุกข์ ก็ได้แก่เวทนำนี่เอง

อนึ่ง มีควำมเข้ำใจเลื่อนไปถึงสัญญำ สัญญำก็ได้แก่ควำมจ�ำหมำย คือ  

ควำมจ�ำได้หมำยรู้ต่ำง ๆ มีมำกด้วยกัน จึงเรียกว่ำ สัญญาขันธ์ แปลว่ำ กองสัญญำ 

หรือว่ำ หมวดสัญญำ เห็นว่ำ ล�ำพังแต่กินสุขกินทุกข์ กินแล้วก็ลืม จ�ำอะไรไว้ไม่ได้  

ก็ไม่ยั่งยืนอะไร ควำมย่ังยืนมำอยู่ท่ีควำมจ�ำได้หมำยรู้ ฉะนั้น สัญญำคือควำมจ�ำได้

หมำยรู้จึงเป็นอัตตำตัวตน

อนึ่ง มีควำมคิดเลื่อนไปอีกว่ำ สังขำรคือควำมคิดปรุงหรือควำมปรุงคิด  

เป็นอตัตำคือตวัตน เพรำะล�ำพงัสญัญำคือควำมจ�ำได้หมำยรูน้ัน้ กสั็กแต่ว่ำจ�ำ ๆ เท่ำนัน้ 

ถ้ำจ�ำแล้วไม่เอำไปคดิอ่ำนให้เป็นเรือ่งเป็นรำวอะไรต่อไป กไ็ม่ได้เร่ืองได้รำวอะไรตดิต่อกนั 

แต่กำรที่จะเป็นเรื่องเป็นรำวอะไรติดต่อกัน ก็ต้องมีควำมคิดปรุง หรือควำมปรุงคิด  

ตวัควำมคิดปรงุหรอืควำมปรงุคดินีจ้งึเป็นอัตตำตวัตน และควำมคดิปรงุหรอืควำมปรงุคดิ

นี้ก็มีมำก จึงเรียกว่ำ สังขำรขันธ์ กองสังขำร หรือหมวดสังขำร
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อนึง่ มคีวำมคดิสบืเข้ำไปอกีว่ำ วญิญำณนีเ่ป็นอตัตำตวัตน วิญญำณนีห้มำยถึงใจ

หรือหมำยถึงสิ่งที่จะไปเวียนเกิดก็มี หมำยเพียงควำมรู้สึกเห็นรูป รู้สึกได้ยินเสียง  

ในเวลำท่ีตำเหน็รูป หไูด้ยินเสยีง เป็นต้นกม็ ีฝ่ำยทีมี่ควำมเหน็ว่ำวิญญำณเป็นอตัตำนัน้ 

กด้็วยมคีวำมเข้ำใจว่ำ วญิญำณกค็อืใจทีเ่ป็น (ไม่ตำย) ล่องลอยไปไหนกไ็ปได้ เหมอืน

อย่ำงเรำอยู่ในที่นี้ แต่ว่ำใจล่องลอยไปอยู่ที่โน้นที่นี้ ไปไกลเท่ำไรก็ได้ และไปได้อย่ำง

รวดเร็ว และถ้ำยิ่งมีควำมเข้ำใจว่ำ เมื่อตำยไปแล้ว วิญญำณเป็นตัวไปเกิด ก็ยิ่งจะมี

ควำมเหน็กระชับลงไปว่ำ นีเ่องเป็นอัตตำตวัตน และควำมเข้ำใจของคนโดยมำกก็เข้ำใจ

ด่ังน้ี คอืเมือ่เรยีกว่ำวญิญำณ กเ็ข้ำใจว่ำ ได้แก่ใจทีล่่องลอยไปไหนได้ หรอืว่ำเป็นตวัที่

จะไปเกิดต่อไป

ในคนเรำกม็สีิง่ทัง้ ๕ นี ้คอืมรีปู ได้แก่มรีปูกำยหรอืรปูขนัธ์ กองรปู มเีวทนำขนัธ์ 

กองเวทนำ มีสัญญำขันธ์ กองสัญญำ มีสังขำรขันธ์ กองสังขำร มีวิญญำณขันธ์  

กองวิญญำณ มีอยู่ด้วยกันทั้ง ๕ และที่เข้ำใจกันว่ำเป็นตัวเป็นตน ก็เข้ำใจกันอยู่ที่สิ่ง

ทั้ง ๕ นี้ ในเวลำที่สิ่งทั้ง ๕ นี้ยังมีอยู่บริบูรณ์ ก็เข้ำใจว่ำมีตัวตนบริบูรณ์ ถ้ำพิกำร 

ก็เข้ำใจว่ำอัตตำพิกำร เช่น ถ้ำรูปขันธ์พิกำรเสีย อย่ำงเช่น ตำบอด หูหนวก จมูกไม่

ได้กลิน่ ลิน้ไม่ได้รส กำยเป็นอมัพำต กห็มดเรือ่งกนัเท่ำนัน้ ถ้ำย่ิงสลบไสลไปด้วยเสยีอีก 

ก็ยิ่งไม่รู้อะไร ฉะนั้น เพียงแต่รูปขันธ์อย่ำงเดียวเท่ำนั้น ก็เป็นข้อส�ำคัญ เมื่อยังมีอยู่

บริบูรณ์ ทุก ๆ คนจึงยังมีควำมรู้สึกอะไรต่อมิอะไร คิดอะไรต่อมิอะไรอยู่ได้ อีก ๔ 

อย่ำงนั้นก็เหมือนกัน เพรำะมีเวทนำอยู่ จึงมีควำมสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อะไร 

ต่ำง ๆ มีสัญญำอยู่ จึงมีควำมจ�ำได้หมำยรู้ มีสังขำรอยู่ จึงมีควำมคิดปรุงหรือปรุงคิด

ไปได้ มีวิญญำณอยู่จึงมีควำมรู้สึกต่ำง ๆ ถ้ำอำกำรเหล่ำนี้เสียไปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ก็เป็นควำมบกพร่อง ถ้ำขำดไปเสียท้ังหมดก็เลยเป็นผู ้มีควำมไม่รู ้สึกอะไรเลย  

เพรำะฉะนัน้ ท่ีบคุคลยงัมีควำมรูส้กึเป็นตวัเป็นตนอยู ่มชีวีะอยูอ่ย่ำงบริบรูณ์ กเ็พรำะ

มีอำกำรทั้ง ๕ นี้ประกอบกันอยู่สมบูรณ์ และเป็นไปโดยสะดวกไม่ขัดข้อง ฉะนั้น  

จึงยึดถืออำกำรทั้ง ๕ เหล่ำนี้นี่เองว่ำเป็นอัตตำตัวตน ถ้ำหำกว่ำสิ้นอำกำรทั้ง ๕  

เหล่ำนี้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือ และไม่มีอะไรที่จะให้มีควำมคิดในกำรที่จะให้ยึดถือ  

ในสมยัพทุธกำลหรอืสมัยไหน ๆ กค็งเป็นเช่นน้ี ในปัจจบัุนกเ็ป็นเช่นนี ้และพระปัญจวัคคีย์

น้ันก็ย่อมมีควำมยึดถืออยู่เช่นนี้อย่ำงม่ันคง เพรำะฉะน้ัน เมื่อฟังธรรมจักร ท่ำน 

พระอัญญำโกณฑัญญะจึงได้ดวงตำเห็นธรรมเพียงรูปเดียว เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ทรง
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แสดงธรรมอบรมอีก จึงได้ดวงตำเห็นธรรมจนครบทั้ง ๕ รูป แต่ก็ได้เพียงดวงตำ 

เห็นธรรม เท่ำกับว่ำเห็นทุกขสัจ ควำมจริงคือทุกข์ขึ้นเท่ำนั้น พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรง

แสดงพระสูตรที่ ๒ ชี้ลักษณะของอำกำรทั้ง ๕ เหล่ำนี้ว่ำเป็นอนัตตำคือไม่ใช่ตัวตน 

โดยชัดเจน

อธบิำยเบญจขันธ์

ได้เล่ำถึงเรือ่งพระผูม้พีระภำคเจ้ำทรงแสดง อนตัตลกัขณสตูร ได้ย่อควำมของ

พระสูตรนั้น และได้อธิบำยเรื่องรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ว่ำแต่ละอย่ำงมี

ลกัษณะอย่ำงไร จึงขอสรปุควำมในตอนน้ันว่ำ ส่ิงทัง้ ๕ เหล่ำนัน้แต่ละส่ิงมมีำกด้วยกนั 

ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ ขันธ์ ที่แปลว่ำ กอง หรือ หมู่หมวด คือเรียกว่ำ รูปขันธ์ กองรูป 

เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณขันธ์ 

กองวิญญาณ รวมเรียกว่ำ ปัญจขันธ์ แปลว่ำ กองทั้งห้า หรือเรียกเป็นไทยว่า  

เบญจขันธ์ ค�ำนี้จะได้พบในหนังสือทำงพระพุทธศำสนำ หรือในเทศนำเป็นอันมำก 

เพรำะฉะนั้น ก็ควรที่จะก�ำหนดชื่อไว้และท�ำควำมเข้ำใจ

ทุก ๆ คน เม่ือกล่ำวถึงอัตตำตัวตน โดยปกติก็จะต้องมุ่งไปที่ปัญจขันธ์นี้ 

เพรำะเว้นจำกปัญจขนัธ์นีแ้ล้ว กไ็ม่มสีิง่อะไรท่ีจะสมมตบิญัญตัว่ิำเป็นอตัตำตวัตน ฉะนัน้ 

ควำมเข้ำใจว่ำอะไรเป็นอัตตำตัวตน จึงเข้ำใจกันที่ปัญจขันธ์นี้ และก็ยึดกันที่ปัญจขันธ์

นี้ว่ำ เป็นอัตตำตัวตน ฉะน้ัน จึงมีค�ำเรียกอีกค�ำหนึ่งว่ำ ปัญจอุปาทานขันธ์ ปัญจะ  

ก็แปลว่ำ ๕ อุปำทำน ก็แปลว่ำ เป็นที่ยึดถือ ขันธ์ ก็ แปลว่ำ ขันธ์ แปลรวมกันว่ำ 

ขนัธ์เป็นทียึ่ดถือ ๕ ประการ คือเป็นท่ียดึถอืว่ำเป็นอตัตำตัวตนดัง่กล่ำว ในพระสูตรนี ้

พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกเอำปัญจขันธ์นี้ข้ึน ชี้ว่ำเป็นอนัตตำ ไม่ใช่ตัวตน เป็นกำรค้ำน

กำรยึดถือของภิกษุปัญจวัคคีย์และของคนทั่วไป ได้ทรงแสดงเหตุผลในข้อนี้ไว้ว่ำ  

ถ้ำปัญจขนัธ์จะพงึเป็นอตัตำตวัตนไซร้ ปัญจขนัธ์กจ็ะไม่พึงเป็นไปเพ่ืออำพำธ และใคร ๆ 

ก็จะพึงได้ในปัญจขันธ์ว่ำ ขอให้เป็นอย่ำงนี้ ขออย่ำให้เป็นอย่ำงนั้น แต่เพรำะเหตุที ่

ปัญจขันธ์เป็นไปเพื่ออำพำธ และใคร ๆ ก็ไม่ได้ในปัญจขันธ์ว่ำ ขอให้ปัญจขันธ์เป็น 

อย่ำงนี้ อย่ำเป็นอย่ำงนั้น ฉะนั้น จึงเป็นอนัตตำไม่ใช่ตัวตน นี้เป็นเหตุผลที่ทรงชี้ใน

พระสูตรนี้
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ค�ำว่ำ เป็นไปเพื่ออาพาธ โดยทั่วไปหมำยควำมว่ำ เป็นไปเพื่อควำมเจ็บไข้ 

เพรำะอำพำธใช้ในควำมหมำยว่ำ เจ็บไข้ แต่ค�ำว่ำ อาพาธ อำจอธิบำยให้เห็น 

ควำมหมำยกว้ำงไปกว่ำนั้น คือค�ำว่ำ อาพาธ แปลว่ำ เป็นที่ถูกเบียดเบียน เป็นท่ี 

ถกูท�ำลำยให้หมดสิน้ เมือ่ให้ค�ำแปลอย่ำงนี ้กอ็ำจอธิบำยให้กว้ำงออกไปอกีว่ำ ปัญจขนัธ์

เมื่อเกิดข้ึนก็จะต้องถูกควำมแก่เบียดเบียน ถูกพยำธิคือควำมป่วยไข้เบียดเบียน  

ตลอดจนถึงถูกควำมตำยเบียดเบียน รวมควำมว่ำ เม่ือเกิดขึ้นมำก็ต้องมีแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปจนถึงดับในที่สุด ฉะนั้น จึงต้องถูกควำมแปรปรวนเปล่ียนแปลงและ 

ถูกควำมดับเบียดเบียนท�ำลำยล้ำงให้หมดสิ้น

จะพึงเห็นได้ว่ำ รูปขันธ์ กองรูป ก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ตั้งแต่เกิดมำจน

บัดน้ีก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมำ แต่อำศัยบุคคลบริโภคอำหำรเข้ำไปท�ำนุบ�ำรุง คอยซ่อม

ส่วนที่สึกหรออยู่เสมอ จึงรู้สึกมีควำมสืบต่อเรื่อยมำ แม้แต่ในทำงกำรแพทย์ปัจจุบัน 

กร็บัรองว่ำ แม้ส่วนทีแ่ขง็ทีส่ดุในร่ำงกำย เช่น กระดกู กเ็ปลีย่นไปอยู ่กระดกูเมือ่เกดิ

กับกระดูกในบัดนี้ ก็เป็นคนละส่วนแล้ว ส่วนที่อ่อนกว่ำนั้น เช่น เนื้อหนัง ก็ยิ่งจะ

เปลี่ยนไปได้เร็ว ฉะนั้น รูปขันธ์ก็มีควำมเกิดดับอยู่เร่ือย แต่อำศัยที่มี สันตติ คือ 

ความสืบต่อ เพรำะชีวติยงด�ำรงอยู ่จงึยงัเป็นมำได้ เวทนำขนัธ์ กองเวทนำ ปรำกฏเกดิดบั

เห็นได้ชัด อย่ำงเช่นควำมสุขเกิดขึ้นแล้ว หำยไป ควำมทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หำยไป  

ควำมเป็นกลำง ๆ เกดิขึน้แล้วกห็ำยไป เปลีย่นกันไปอยู่เสมอ สัญญำขนัธ์ กองสัญญำ 

ควำมจ�ำหมำย กเ็กดิดบัอยูเ่สมอ สงัขำรขนัธ์ กองสงัขำร คอืควำมคิดปรงุหรอืควำม 

ปรงุคดิเป็นเรือ่งต่ำง ๆ กเ็กดิดบัอยูเ่สมอ วญิญำณขนัธ์ กองวิญญำณ ก็เกดิดบัอยูเ่สมอ

ครำวนี้ ควรจะท�ำควำมเข้ำใจค�ำว่ำ วิญญาณ ได้เคยให้ควำมหมำยทั่ว ๆ ไป

ไว้แล้วว่ำ หมำยถึง ใจ หมำยถึง สภาพที่จะไปเกิดต่อไป หมำยถึงความรู้สึกเห็นรูป 

ได้ยนิเสยีง เป็นต้น ทีห่มำยถงึใจหรือหมำยถงึสภำพทีจ่ะเวยีนเกดิต่อไปนัน้ เป็นควำมหมำย

ที่เข้ำใจกันอยู่ ท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัวไป แม้ในเรื่องทำงพระพุทธศำสนำเองที่เป็นเร่ืองเล่ำ 

เมื่อเล่ำถึงส่ิงท่ีจะไปเวียนเกิด ใช้ค�ำว่ำ วิญญาณ ก็มี แต่ควำมหมำยในปัญจขันธ์นี้ 

ไม่ใช่หมำยควำมถงึสภำพเช่นนัน้ แต่หมำยถงึควำมรูส้กึเหน็รปู ในเมือ่ตำกบัรปูกระทบกัน 

อันเรียกว่ำ จักขุวิญญาณ ควำมรู้สึกได้ยินเสียง ในเวลำท่ีหูกับเสียงกระทบกัน  

เรียกว่ำ โสตวิญญาณ ควำมรู้สึกได้กลิ่น ในเมื่อฆำนะกับกลิ่นกระทบกัน เรียกว่ำ  
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ฆานวิญญาณ ควำมรู้สึกในรส ในเม่ือลิ้นกับรสกระทบกัน เรียกว่ำ ชิวหาวิญญาณ 

ควำมรู้สึกถูกต้องที่ กำยถูกต้อง ในเวลำที่กำยกับสิ่งที่ถูกต้องกำยกระทบกัน เรียกว่ำ 

กายวิญญาณ ควำมรู้สึกในเรื่องที่มโนหรือมนะรู้ ในเวลำทึ่มนะกับเรื่องกระทบกัน  

เรียกว่ำ มโนวญิญาณ วญิญำณในปัญจขนัธ์ หมำยถึงวิญญำณ ๖ คอืควำมรูสึ้กท่ีเกดิขึน้ 

ทำงอำยตนะทั่ง ๖ ดั่งกล่ำวแล้ว ฉะนั้น ควำมรู้สึกดั่งกล่ำวนี้จึงมีมำก เมื่อตำเห็นรูป 

เกิดควำมรู้สึกเห็นรูป น้ีก็เป็นจักขุวิญญำณ ครั้นหูได้ยินเสียง ก็เกิดควำมรู้สึกได้ 

ยินเสียงข้ึน ก็เป็นโสตวิญญำณเป็นต้น เพรำะฉะนั้น จึงมิใช่มีหน่ึงแต่ว่ำมีมำก  

จึงเรียกว่ำ เป็นวิญญำณขันธ์ ดั่งท่ีกล่ำวมำแล้ว วิญญำณขันธ์ที่มี อธิบำยอย่ำงนี้  

ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่เสมอ

ฉะนั้น ปัญจขันธ์ จึงเป็นไปเพื่ออำพำธ คือต้องถูกเบียดเบียน คือต้องถูก

ท�ำลำยล้ำงให้สิ้นไป ด้วยอ�ำนำจของควำมแก่ เจ็บ ตำย หรือว่ำ เกิด ดับ อยู่เสมอ 

ใคร ๆ จะบังคับให้เป็นไปตำมปรำรถนำไม่ได้ คือบังคับให้เป็นอย่ำงนี้อย่ำให้เป็น 

อย่ำงนั้น ก็บังคับไม่ได้ อย่ำงเช่นรูปขันธ์ จะบังคับว่ำจะต้องให้คงอยู่อย่ำงนั้น อย่ำให้

เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่ำงอื่นก็ไม่ได้ ดังที่จะพึงเห็นได้ว่ำ เมื่อเกิดขึ้นมำก็เปลี่ยนแปลง

มำจนถึงทีส่ดุ ใครจะชอบใจในระยะไหนและปรำรถนำ จะให้คงอยูใ่นระยะนัน้กป็รำรถนำ

ไม่ได้ กองเวทนำกเ็หมือนกนั กย่็อมปรำรถนำสขุ แต่จะบงัคบัให้เป็นสุขอยูเ่สมอไม่ได้ 

ทุกข์ก็เหมือนกัน เมื่อทุกข์เกิดขึ้น โดยปกติก็ไม่ชอบ แต่ทุกข์นั้นก็ต้องถูกเบียดเบียน

เหมือนกัน คือว่ำเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหำยไป แล้วเกิดอย่ำงอื่นขึ้นแทน กองสัญญำ 

กเ็หมอืนกนั จะบงัคบัให้จ�ำได้หมำยรูอ้ยูต่ลอดไปกไ็ม่ได้เหมอืนกนั กองสงัขำรคอืควำม

คดิปรุงหรอืควำมปรงุคดิกไ็ม่ได้เหมอืนกนั และกองวิญญำณคือควำมรูสึ้กทำงอำยตนะ 

ดั่งกล่ำวมำน้ัน ก็เหมือนกัน บังคับให้เป็นไปตำมควำมปรำรถนำไม่ได้ เพรำะเหตุที่

บงัคบัไม่ได้ ดัง่กล่ำวมำนี ้ปัญจขนัธ์ต้องเป็นไปเพือ่อำพำธ ต้องเป็นไปตำมคตธิรรมดำ 

ฉะนั้น จึงเป็นอนัตตำ ไม่ใช่อัตตำตัวตน

ตำมลักษณะนี้ พึงเห็นว่ำสิ่งที่จะเป็นอัตตำตัวตนนั้น ก็ควรจะเป็นส่ิงที่ไม่  

เป็นไปเพ่ืออำพำธ เป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตำมปรำรถนำได้ ถ้ำไม่เป็นเช่นนั้นก็  

ไม่ช่ือว่ำอัตตำ ดั่งเช่นปัญจขันธ์ ซ่ึงเป็นที่ยึดถือว่ำเป็นอัตตำ เมื่อพิจำรณำแล้วก็  

จะพึงเห็นว่ำไม่ใช่ แต่เป็นอนัตตำไม่ใช่ตัวตน ด้วยเหตุผลดั่งที่กล่ำวมำนี้
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กำรสอบครั้งแรก

พระพุทธเจ้ำได้ทรงชี้ลักษณะว่ำเป็น อนัตตา คือไม่ใช่ตัวตน อย่ำงไรแล้ว  

ต่อจำกนั้นก็ได้ตรัสถำมควำมรู้ควำมเข้ำใจของท่ำนทั้ง ๕ นั้นว่ำ ปัญจขันธ์ เที่ยงหรือ

ไม่เที่ยง ท่ำนทั้ง ๕ ก็กรำบทูลตอบว่ำ ไม่เที่ยง ตรัสถำมว่ำ ส่ิงใดไม่เที่ยง ส่ิงนั้น 

เป็นทุกข์หรือเป็นสุข ท่ำนท้ัง ๕ ก็กรำบทูลตอบว่ำ เป็นทุกข์ ก็ตรัสถำมว่ำส่ิงใด 

เป็นทุกข์ มีกำรแปรปรวนไปเป็นธรรมดำ ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่ำ นี่เป็นของเรำ  

เรำเป็นนี่ นี่เป็นอัตตำตัวตนของเรำ ท่ำนทั้ง ๕ นั้นก็กรำบทูลว่ำ ไม่ควรเห็นอย่ำงนั้น

ในตอนนี ้เรยีกว่ำเป็น การสอบครัง้แรก ในพระพทุธศำสนำ คอืพระพทุธเจ้ำ 

ได้ตรัสสอบถำมท่ำนปัญจวัคคีย์ถึงควำมรู้ควำมเห็นของท่ำนในเม่ือฟังเทศน์แล้วนับว่ำ

เป็นกำรสอบไล่ครั้งแรก และในข้อสอบที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงตั้งขึ้นถำมนี้ ก็เป็นอัน 

ตรัสถำมในหลักของไตรลักษณ์ ลักษณะเครื่องก�ำหนดหมำย ๓ อย่ำง อันได้แก่  

อนิจฺจ� ไม่เที่ยง ทุกฺข� เป็นทุกข์ อนตฺตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน ได้ทรงแสดงลักษณะแห่ง

อนัตตำก่อนดั่งที่กล่ำวมำแล้ว จึงได้ตรัสสอบถำมว่ำ ปัญจขันธ์ที่กล่ำวมำแล้วนั้น คือ

ว่ำที่เป็นไปเพื่ออำพำธและท่ีใคร ๆ จะบังคับให้เป็นไปตำมควำมปรำรถนำไม่ได้นั้น  

เป็น นจิจฺ� คอืเป็นสิง่เทีย่ง หรอืเป็น อนจิจฺ� คือเป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง ท่ำนทัง้ ๕ กก็รำบทลู

ตอบว่ำ เป็น อนิจฺจ� คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เพรำะว่ำ ถ้ำเป็นสิ่งที่เที่ยงแล้ว จะต้องเป็น

สิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่ออำพำธและบังคับได้ แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น จึงเป็น อนิจฺจ� คือสิ่งที่ไม่

เที่ยง และเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ ลักษณะที่ชื่อว่ำเป็นทุกข์ ในที่นี้ท่ำนก็กล่ำวไว้เองว่ำ 

คือมีควำมแปรปรวนไปเป็นธรรมดำ เพรำะค�ำว่ำ ทุกข์ แปลว่ำ สิ่งที่ทนอยู่ยำก 

หมำยควำมว่ำ ทนอยู่ไม่ได้ เพรำะฉะนั้น ลักษณะที่ชื่อว่ำเป็นทุกข์นั้น ก็คือลักษณะที่

ทนอยู่ไม่ได้คืออย่ำงไร คือก็ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดำ ควำมแปรปรวนไปเป็น

ธรรมดำนี้ เรียกตำมศัพท์ว่ำ วิปริณามธรรม นี้เป็นอีกค�ำหนึ่งที่จะได้เห็นในหนังสือ 

ทำงพระพทุธศำสนำหรือในทำงศำสนำเป็นอนัมำก วปิรณิำมธรรม แปลว่ำ แปรปรวน

ไปเป็นธรรมดำ ส่ิงที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์มีควำมแปรปรวนไปเป็น 

ธรรมดำ ก็เป็นอนัตตำ ไม่ใช่ตัวตน เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นว่ำ เอต� มม นี่เป็นของเรา 

เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาคือตัวตนของเรา เพรำะฉะนั้น 
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ไตรลักษณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่เน่ืองเป็นอันเดียวกัน อันจะพึงกล่ำวได้ว่ำสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น

เป็นทกุข์ สิง่ใดเป็นทกุข์สิง่นัน้กเ็ป็นอนตัตำ หรอืจะกล่ำวกลบักนัว่ำ ส่ิงใดเป็นอนตัตำ

สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ดั่งนี้ก็ได้ เพรำะก็อยู่ในลักษณะที่เนื่องกัน ฉะนั้น ในตอนที่

พระพุทธเจ้ำตรัสสอบถำมน้ี จึงเป็นอันได้ตรัสสอบถำมในหลักไตรลักษณ์ เป็นอันได้

ทรงแสดงหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศำสนำเป็นครั้งแรกด้วย

เมือ่พระพุทธเจ้ำได้ตรสัสอบถำม และพระปัญจวัคคย์ีกไ็ด้กรำบทลูตอบ แสดง

ว่ำได้มีควำมรู้ควำมเห็นถูกต้องแล้ว จึงได้ตรัสสรุปควำมว่ำ ปัญจขันธ์ โดยกำล คือ 

เป็นอดีตล่วงมำแล้วก็ตำม เป็นอนำคตยังไม่มำถึงก็ตำม เป็นปัจจุบันก็ตำม โดยที่ตั้ง 

เป็นส่วนภำยในก็ตำม เป็นส่วนภำยนอกก็ตำม โดยวัตถุ เป็นของหยำบก็ตำม  

เป็นของละเอียดก็ตำม โดยคุณภำพ เป็นของเลวก็ตำม เป็นของประณีตก็ตำม  

โดยระยะไกล เช่นว่ำล่วงมำแล้ว หรือว่ำยังไม่มำถึงก็ตำมหรือว่ำอยู่ใกล้ เช่นว่ำ 

เป็นปัจจุบันก็ตำม ท้ังหมดก็สักแต่ว่ำเป็นรูป เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำร  

เป็นวญิญำณ ควรทีจ่ะเหน็ด้วยปัญญำอนัชอบ ตำมทีเ่ป็นแล้วว่ำ นีไ่ม่ใช่ของเรำ เรำไม่

เป็นนี่ นี่ไม่ใช่อัตตำตัวตนของเรำ

เมือ่ตรสัสรปุด่ังน้ีแล้ว กไ็ด้ตรัสผลทีสื่บเนือ่งจำกควำมรูค้วำมเหน็ชอบด่ังกล่ำว

มำนั้นว่ำ อริยสำวกผู้สดับแล้วอย่ำงนี้ คือว่ำมีปัญญำชอบตำมท่ีเป็นแล้วอย่ำงนี้  

ย่อมมคีวำมหน่ำยในรปู เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ เมือ่หน่ำย กย่็อมสิน้ก�ำหนดั

คือว่ำสิ้นรำคะ เมื่อสิ้นรำคะก็ย่อมวิมุตติหลุดพ้น เมื่อวิมุตติหลุดพ้นก็ย่อมมีญำณคือ

ควำมรู้ว่ำพ้นแล้ว เป็นอนัว่ำได้ทรงแสดงธรรมในส่วนโลกตุตรธรรมได้ธรรมคอื สมัมปัปัญญา 

ความรู้ชอบ นิพพิทา ความหน่าย วิราคะ ความสิ้นราคะ วิมุตติ ความหลุดพ้น  

วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้เห็นว่าหลุดพ้น

ธรรมเหล่ำน้ีเป็นธรรมท่ีเป็นหลักทั้งนั้น ต้องมีสัมมัปปัญญำคือมีควำมรู้ชอบ

ตำมที่เป็นแล้วในปัญจขันธ์ก่อน จึงจะเกิดนิพพิทำคือควำมหน่ำยขึ้น เมื่อเกิดนิพพิทำ

คอืควำมหน่ำย จึงจะเกดิวริำคะคอืสิน้รำคะ ส้ินควำมตดิ ส้ินควำมยินด ีส้ินควำมก�ำหนดั 

เมือ่เกดิวริำคะ จงึจะเกดิวมิตุตคิวำมหลดุพ้นจำกควำมยดึถอืว่ำเป็นของเรำ เป็นตวัตน

ของเรำ ดั่งกล่ำวมำแล้ว เมื่อเกิดวิมุตติ จึงจะเกิดวิมุตติญำณทัสสนะ ควำมรู้เห็นว่ำ

พ้นแล้ว เมือ่ถงึตอนน้ี จงึจะเป็นผูเ้สร็จกิจ ล�ำดบัธรรมนีค้วรก�ำหนดไว้โดยชือ่ด้วย และ
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ท�ำควำมเข้ำใจด้วย จงึจะเข้ำใจพระพทุธศำสนำได้ถงึปรมัตถธรรมทัว่ ๆ ไปในหนงัสือทัง้

ปวงหรือในเทศนำทั้งปวง

ฉะนั้น จะได้กล่ำวสรุปในตอนนี้อีกสักหนหนึ่ง คือเบื้องต้นต้องศึกษำให้  

รู้จักปัญจขันธ์ว่ำมีลักษณะหน้ำตำเป็นอย่ำงไร ต่อไปก็ศึกษำให้รู้จักไตรลักษณะที่  

เป็นไปในปัญจขันธ์นั้น คือ อนิจจะ ทุกขะ อนัตตำ เมื่อเกิดสัมมัปปัญญำคือควำมรู้

ชอบตำมท่ีเป็นแล้วในปัญจขันธ์ คือปัญจขันธ์เป็นอย่ำงไรก็ให้รู้อย่ำงนั้น ไม่ใช่รู้ตำม

สัญญำหรือว่ำแกล้งรู้ รู้ไปตำมที่เป็นแล้วอย่ำงไร เม่ือเป็นเช่นนี้จึงจะเกิดนิพพิทำ  

วิรำคะ วิมุตติ และวิมุตติญำณทัสสนะ ดั่งกล่ำวโดยล�ำดับ อันนี้เป็นหลักธรรม เมื่อมี

ควำมเข้ำใจตลอดสำยอย่ำงนี้ ก็จะเข้ำใจพระพุทธศำสนำในส่วนปรมัตถธรรมท่ัว ๆ  

ไปด้วย

ในท้ำยพระสตูรแสดงว่ำ เมือ่พระปัญจวัคคย์ีได้สดบัพระสตูรนีแ้ล้ว กม็จีติปีติ

โสมนัส จิตของท่ำนท้ัง ๕ กพ้็นจำกอำสวะคอืกเิลสทีด่องนอนจมหมกัหมมอยูใ่นสันดำน 

จึงได้บังเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้น ๖ รูปในโลก พระพุทธเจ้ำเป็นพระอรหันต์รูปแรก  

ท่ำนพระปัญจวัคคีย์ที่ฟังอนัตตลักขณสูตรจนจิตพ้นจำกอำสวกิเลส ส�ำเร็จเป็น 

พระอรหันต์อกี ๕ รปู กร็วมเป็น ๖ รูปด้วยกนั พระพทุธเจ้ำได้ชือ่ว่ำเป็น พระพทุธรตันะ 

รัตนะคอืพระพทุธเจ้า พระธรรมได้ชือ่ว่ำ พระธรรมรตันะ รัตนะคอืพระธรรม พระปัญจวคัคย์ี

ซึง่ส�ำเรจ็เป็นพระอรหนัต์ขึน้มำนัน้ ได้ชือ่ว่ำเป็นสังฆรตันะ รตันะคอืพระสงฆ์ รตันะ 

ทัง้ ๓ จึงเกิดขึ้นบริบูรณ์ในวันนั้น ท่ำนแสดงว่ำวันนั้นเป็นวันแรม ๕ ค�่ำ แห่งเดือน

สำวนะ ซึง่ตรงกบัวนัแรม ๕ ค�ำ่ เดอืน ๘ ตำมทีน่บัในประเทศไทย ฉะนัน้ ในวันแรม 

๕ ค�่ำ เดือน ๘ จึงเป็นวันที่ รัตนะทั้ง ๓ เกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลก

ส่วนวนัเพญ็เดอืนอำสำฬหะ ซึง่เป็นวันทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงปฐมเทศนำนัน้ 

ท่ำนพระโกณฑญัญะรปูเดยีวได้เกดิดวงตำเห็นธรรม ซึง่ท่ำนได้กล่ำวไว้ว่ำได้ส�ำเรจ็เป็น

พระโสดำบนั ยงัไม่ส�ำเรจ็เป็นพระอรหนัต์ และกไ็ด้ขอบวชเป็นภกิษุในพระพุทธศำสนำ 

เพียงรูปเดียว ก็ชื่อว่ำเป็นวันที่เริ่มจะมีพระสังฆรัตนะในชั้นแรกเท่ำนั้น ยังไม่บริบูรณ์ 

แต่ก็ช่ือว่ำเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงเทศนำครั้งแรก เป็นวันท่ีได้เริ่มตั้งพุทธจักร

ขึน้ในโลก ต่อมำเม่ือถึงวนัแรม ๕ ค�ำ่ เดือน ๘ จงึเป็นวันทีร่ตันะทัง้ ๓ เกดิขึน้บรบิรูณ์ 

ในโลก
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พระยสะ

ในกรงุพำรำณสนีัน้ ได้มกีลุบตุรผู้หนึง่เป็นบตุรเศรษฐ ีชือ่ ยสะ มำรดำ บดิำ

หวงแหนรักษำเป็นอย่ำงดี จนถึงสร้ำงปรำสำทให้อยู่ใน ๓ ฤดู ในคืนวันหนึ่ง ยสกุล

บุตรนั้น ได้รับควำมบ�ำเรอให้เป็นสุขด้วยดนตรีต่ำง ๆ บนปรำสำทท่ีมีแต่สตรีล้วน  

ได้หลบัไปก่อน สตรท้ัีงหลำยซ่ึงเป็นผูบ้�ำเรอหลบัภำยหลงั แต่ยสกลุบตุร ได้ตืน่ขึน้ก่อน 

และได้เห็นอำกำรต่ำง ๆ ของสตรีผู้นอนหลับ ก็มีควำมเบื่อหน่ำย จนถึงอุทำนขึ้นว่ำ  

ทีน่ีวุ่น่วำย ท่ีน่ีขดัข้อง แล้วกล็งจำกปรำสำทเดนิไปออกประตเูมอืงพำรำณส ีตรงไปยัง

ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน แล้วก็เดินบ่นไปอย่ำงนั้น ในขณะนั้น พระพุทธเจ้ำก�ำลังเสด็จ

เดินจงกรมอยู่ ทรงได้ยินเสียงยสกุลบุตรบ่นไปอย่ำงนั้น ตรัสขึ้นว่ำ ที่นี่ไม่ขัดข้อง  

ทีน่ีไ่ม่วุน่วาย ยสกลุบตุรได้ฟังกม็คีวำมยนิดว่ีำ ทีน่ีไ่ม่ขดัข้องไม่วุน่วำย กน็ัง่ลง พระพทุธเจ้ำ

ก็ตรัส อนปุพุพกิถา และ อริยสัจจ์ ๔ จบแล้ว ยสกลุบตุรเกดิดวงตำเห็นธรรม

ครั้นสว่ำงขึ้น มำรดำของยสกุลบุตรได้ขึ้นไปบนปรำสำท ไม่พบบุตรก็ไปบอก

เศรษฐีผู้บิดำ เศรษฐีผู้บิดำก็ส่งคนไปเที่ยวค้นหำ ส่วนตนเองได้เดินไปทำงป่ำอิสิปตน

มฤคทำยวนั พบรองเท้ำทองของบตุรวำงอยู ่ก็ตรงเข้ำไปถำมพระพทุธเจ้ำว่ำ ยสกลุบตุร

อยู่ที่นี่หรือไม่ พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ นั่งลงแล้วก็จะพบยสกุลบุตร เศรษฐีผู้บิดำก็นั่งลง 

พระพทุธเจ้ำทรงแสดงอนุปุพพิกถำและอรยิสัจจ์ ๔ เศรษฐผีูบ้ดิำกเ็กดิดวงตำเห็นธรรม

และแสดงตนเป็นอุบำสกถงึพระพทุธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชวิีต 

นับว่ำ เป็นอุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนะ ๓ เป็นสรณะ ในขณะที่พระพุทธเจ้ำ

ทรงแสดงอนปุพุพกิถำและอรยิสจัจ์แก่เศรษฐผีูบ้ดิำนัน้ ยสกลุบตุรกไ็ด้ฟังทบทวนไปด้วย 

ก็ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหนัต์ ในขณะนัน้เศรษฐผีูเ้ป็นบิดำได้มองเหน็ยสกลุบุตร จงึกล่ำว

ข้ึนชักชวนให้กลับไปบ้ำน อ้ำงว่ำมำรดำก�ำลังคร�่ำครวญถึงเป็นอย่ำงยิ่ง ขอให้ให้ชีวิต 

แก่มำรดำพระพทุธเจ้ำจงึตรสัว่ำ ยสกลุบตุรเป็นผูม้จีติสิน้อำสวะกเิลสแล้ว ไม่ควรทีจ่ะ

กลับไปเป็นคฤหัสถ์อีก เศรษฐีผู้บิดำจึงอนุโมทนำ และได้นิมนต์พระพุทธเจ้ำขอให ้

ยสกุลบุตรเป็นปัจฉำสมณะเข้ำไปฉันในเรือนของตน ยสกุลบุตรได้ทูลขอบรรพชำ 

อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศำสนำ พระพุทธเจ้ำเสด็จไปฉันในเรือนของเศรษฐี  

มีพระยสะซึ่งอุปสมบทใหม่เป็นปัจฉำสมณะ และได้เทศนำโปรดมำรดำของพระยสะ
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กับปุรำณทุติยิกำ ซึ่งแปลว่ำ สตรีผู้เป็นที่ ๒ คนเก่ำ หมำยถึงภรรยำซึ่งกลำยเป็นคน

เก่ำไปแล้ว ให้ได้ดวงตำเห็นธรรมด้วยอนุปุพพิกถำและอริยสัจจ์ ๔ เช่นเดียวกัน สตรี

ทั้ง ๒ น้ัน ได้แสดงตนเป็นอุบำสิกำผู้ถึงรัตนะ ๓ เป็นสรณะตลอดชีวิต นับว่ำ 

เป็นอุบาสิกาผู้ถึงรัตนะ ๓ เป็นครั้งแรก ในพระพุทธศำสนำ.

ต่อมำกม็สีหำยของพระยสะอกี ๔ คน ซึง่เป็นบุตรของเศรษฐทีีสื่บสกลุกนัมำ

โดยล�ำดบั ได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำและได้ฟังอนุปุพพกิถำและอรยิสัจจ์ ๔ ได้ ดวงตำเห็นธรรม 

ก็ทูลขออุปสมบท ได้อุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทำ ต่อมำพระพุทธเจ้ำได้ทรง 

อนุสำสน์สัง่สอนจนจติพ้นจำกอำสวะเป็นพระอรหนัต์ขึน้ รวมเป็นพระอรหนัต์ ๑๑ องค์

ในโลก ต่อมำสหำยชำวชนบทของพระยสะอีก ๕๐ คน ได้ข่ำว เข้ำใจว่ำธรรมวินัยที่

พระยสะออกบวชน้ันจะไม่เป็นของต�ำ่ทรำม กำรบวชของพระยสะกค็งไม่เป็นของต�ำ่ทรำม 

จงึได้พำกนัมำ พระยสะได้พำไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ พระพทุธเจ้ำกท็รงแสดงอนปุพุพกิถำ

และอริยสัจจ์ ๔ จนสหำย ๕๐ คนน้ันได้ดวงตำเห็นธรรม ทูลขออุปสมบท ได้รับ

อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศำสนำ ต่อมำเมื่อได้ฟังพุทธโอวำทที่ทรงอนุสำสน์สอน

อบรม ก็มีจิตพ้นจำกอำสวะเป็นพระอรหันต์ขึ้น รวมเป็นพระอรหันต์ ๖๑ องค์ในโลก 

นับว่ำมีจ�ำนวนมำกพอสมควร พระพุทธเจ้ำจึงได้มีพระพุทธด�ำรัสโดยควำมว่ำ เราผู้

ตถาคต เป็นผูพ้้นจากบ่วงทัง้ทีเ่ป็นของทพิย์และของมนษุย์ทัง้หมด แม้ท่านทัง้หลายก็

เป็นผูพ้้นจากบ่วงทัง้ทีเ่ป็นของทพิย์และของมนษุย์ทัง้หมด ท่านทัง้หลายจงเทีย่วจารกิ

ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุแก่ชนเป็นอนัมาก เพือ่อนเุคราะห์ เพือ่ประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่โลก เพื่อความสุขแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลาย แต่ว่า ๒ รูป

อย่าไปโดยทางอันเดียวกัน คือให้ไปทางละ ๑ รูป แยกกันไป จงแสดงธรรมที่มี 

ความไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด พร้อมทั้งอรรถคือ 

เน้ือความ พร้อมทัง้พยญัชนะ คือถ้อยค�า ประกาศพรหมจรรย์คอืพระศาสนาทีบ่รบิรูณ์

บริสทุธิโ์ดยส้ินเชิง สัตว์ทัง้หลายท่ีมธีลีุในจกัษคุอืมกิีเลสทีบ่งัดวงตาปัญญาแต่เพยีงเลก็

น้อยมอียู่ เมือ่ไม่ได้ฟังธรรมกจ็ะเสือ่มประโยชน์ ผู้ทีรู่ธ้รรมก็จักมีอยู ่ส่วนเราผูต้ถาคตเอง

นั้นจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม พระพุทธเจ้ำได้ทรงส่งพระสำวกซึ่งเป็น

ผู้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว เริ่มแยกกันไปประกำศพระศำสนำในครั้งนั้นอย่ำงนี้
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ในสมัยนั้น ภิกษุที่แยกย้ำยกันไปประกำศพระศำสนำได้ไปในทิศต่ำง ๆ กัน 

ในชนบทต่ำง ๆ กัน เมื่อมีใครต้องกำรบรรพชำอุปสมบทก็ต้องน�ำมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ 

เพือ่ให้พระพุทธเจำ้ประทำนบรรพชำอปุสมบท เป็นควำมล�ำบำก ฉะนั้น พระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงปรำรภถงึควำมล�ำบำกข้อนี ้ได้ทรงอนญุำตให้พระสำวกเป็นผูบ้รรพชำอปุสมบท

เองได้ ด้วยได้ตรัสอนุญำตให้ผู้ท่ีประสงค์จะบรรพชำอุปสมบทปลงผมและหนวดก่อน

นุ่งห่มผ้ำกำสำยะคือผ้ำย้อมน�้ำฝำด ท�ำผ้ำเฉวียงบ่ำข้ำงหนึ่ง ไหว้เท้ำภิกษุทั้งหลำย  

น่ังกระหย่งประคองอัญชล ีแล้วน�ำให้กล่ำววำจำถึงพระพทุธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นสรณะ วำระท่ี ๑ วำระท่ี ๒ วำระท่ี ๓ กเ็ป็นอนัอปุสมบทเป็นภกิษไุด้ด้วยพธีิเพยีง

เท่ำนั้น วิธีนี้เรียกว่ำ ติสรณคมนอุปสัมปทา

อนุปุพพกิถำ

ครำวนี้จะอธิบำยอนุปุพพิกถำและอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดง  

สอนแก่ยสกุลบุตรเป็นต้น

ค�ำว่ำ อนุปุพพิกถา แปลว่ำ ถ้อยค�าที่กล่าวโดยล�าดับต้ังแต่เบื้องต้นข้ึนไป  

มี ๕ คือ ทานกถา ถ้อยค�าที่พรรณนาทาน สีลกถา ถ้อยค�าที่พรรณนาศีล สัคคกถา 

ถ้อยค�าที่พรรณนาสวรรค์ กามาทีนวกถา ถ้อยค�าที่พรรณนาอาทีนพ คือโทษของกาม 

เนกขัมมานิสังสกถา ถ้อยค�าที่พรรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะ คือการออกจากกาม

ถ้อยค�ำที่พรรณนำทำนนั้น ทาน แปลว่ำ ให้ เป็นชื่อของวัตถุ แปลว่ำ วัตถุที่

ให้เป็นชื่อของเจตนำ แปลว่ำเจตนำเป็นเหตุให้ ทำงพระพุทธศำสนำ แสดงทำนด้วย 

มุ่งให้บุคคลท�ำกำรบริจำค เป็นกำรสงเครำะห์ อนุเครำะห์ หรือ บูชำ เป็นกำรเผื่อแผ่

ควำมสุขให้แก่ผู้อื่น และด้วยมุ่งก�ำจัดโลภะคือควำมโลภ มัจฉริยะคือควำมตระหนี่ 

ในจิตใจของตนด้วย แต่ว่ำทำนในพระพุทธศำสนำที่จะมีผลมำกนั้นต้องประกอบด้วย

วตัถสุมบตั ิควำมถงึพร้อมด้วยวตัถุ คือสิง่ทีใ่ห้เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูร้บัตำมสมควร 

ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีมีโทษ เจตนำสมบัติ ควำมถึงพร้อมด้วยเจตนำ คือมีเจตนำดี ตั้งแต่ 

เมื่อก่อนให้ ในขณะที่ให้ และในภำยหลังที่ให้แล้ว กับปฏิคำหกสมบัติ ควำมถึงพร้อม
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ด้วยปฏคิำหกคอืผูร้บั หมำยถึงว่ำ ผูร้บักต้็องเป็นผูส้มควร เช่น เป็นผูท้ีค่วรอนเุครำะห์ 

เป็นผูท้ีค่วรสงเครำะห์ เป็นผู้ทีค่วรบชูำ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ฉะนัน้ เมือ่กล่ำวโดยสรปุแล้ว 

ทำนที่พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญจึงต้องเป็นทำนที่เรียกว่ำ มีการเลือกให้ ไม่ใช่ให้โดย

ไม่เลือก คือต้อง เลือกวัตถุ เลือกเจตนา เลือกบุคคลผู้รับ กับต้องดูให้พอเหมำะสม 

ไม่ท�ำตนเองให้ต้องล�ำบำกเพรำะกำรให้ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดง ทำนกถำ พรรณนำ

ทำนนี้เป็นข้อที่ ๑

ต่อจำกนัน้กท็รงแสดง ศลี ศลีนัน้ ตำมศพัท์แปลว่ำ ปกติ หมำยถงึ ควำมปกตกิำย 

ปกตวิำจำ ปกติใจ ไม่ถกูกิเลสดงึไปให้ประพฤตทิจุรติต่ำง ๆ ฉะน้ัน จงึต้องม ีวริติัเจตนา 

ความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้น ๆ จึงจะเป็นศีล ศีลในพระพุทธศำสนำนั้นอย่ำงต�่ำ 

ก็คือ ศีล ๕ ได้แก่เจตนำงดเว้นจำกภัยหรือเวร ๕ ประกำร ฉะนั้น ศีลจึงเท่ำกับเป็น

ควำมไม่มีเวร ไม่มีภัย เมื่อรักษำศีล ก็เท่ำกับว่ำ ท�าอภัยทาน คือให้อภัยแก่สัตว ์

ทั้งหลำย และตัวผู้มีศีลเองก็เป็นผู้ที่ไม่ก่อภัย ก่อเวรขึ้นแก่ตัวเองด้วย พระพุทธเจ้ำได้

ทรงแสดงศีลนี้เป็นข้อที่ ๒

ต่อจำกนั้น ก็ทรงแสดงสวรรค์ ค�ำว่ำ สวรรค์ ก็ออกมำจำกศัพท์บำลีว่ำ  

สคฺค แปลว่ำ ทีเ่ป็นทีข้่องเป็นท่ีตดิ กไ็ด้ ทีเ่ป็นท่ีมีอารมณ์อันเลศิ กไ็ด้ ตำมท่ีเข้ำใจกนั 

สวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่ง ซ่ึงบุคคลผู้ท�ำควำมดีจะพึงเข้ำถึงในเวลำท่ีส้ินชีวิตไปจำก

โลกนีแ้ล้ว และในคมัภร์ีกแ็สดงสวรรค์ไว้มำก เช่น สวรรค์กำมำพจรทีแ่ปลว่ำ ชัน้ทียั่ง

หยั่งลงในกำม ๖ ช้ัน แต่สวรรค์ดั่งกล่ำวนี้ เป็นเรื่องที่มีแสดงไว้ในต�ำรำเก่ำก่อน 

พระพุทธศำสนำ และมำถึงพระพุทธศำสนำก็ยังมีติดมำในคัมภีร์พระพุทธศำสนำ  

แต่ก็ติดมำไม่หมด คือติดมำบำงส่วน

อีกอย่ำงหนึ่ง พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงสวรรค์ในปัจจุบัน คือได้ตรัสไว้ในที ่

แห่งหนึ่ง๑๐ มีควำมว่ำ สวรรค์ชั้น ผัสสายตนะ ๖ ชั้น อันเรำเห็นแล้ว คือสวรรค์  

เกิดขึ้นทำงอำยตนะที่ให้เกิดผัสสะ ได้แก่

๑๐ ส�. สฬำ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๕ 
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ในทีใ่ด มรีปูทีน่่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ ทีจ่ะพงึเหน็ได้ด้วยตำ ทีน่ัน้เป็นสวรรค์

ชั้นผัสสำยตนะชั้นรูป

ในที่ใด มีเสียงที่น่ำรักใคร่ปรำรถนำพอใจ ที่จะพึงได้ยินได้ด้วยหู ที่นั้นเป็น

สวรรค์ชั้นผัสสำยตนะชั้นเสียง

ในที่ใด มีกลิ่นที่น่ำรักใคร่ปรำรถนำพอใจ ที่จะพึงสูดได้ด้วยจมูก ที่นั้นเป็น

สวรรค์ชั้นผัสสำยตนะชั้นฆำนะ

ในทีใ่ด มรีสทีน่่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ ทีจ่ะพงึลิม้ได้ด้วยสิน้ ทีน้ั่นเป็นสวรรค์

ชั้นผัสสำยตนะชั้นชิวหำ

ในที่ใด มีโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กำยถูกต้อง ที่น่ำรักใคร่ปรำรถนำพอใจ ที่จะพึง

กระทบถูกได้ด้วยกำย ที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสำยตนะชั้นกำย

ในที่ใด มีธรรมคือเรื่องรำวต่ำง ๆ มีเรื่องรูป เรื่องเสียงเป็นต้น ที่น่ำรักใคร่

ปรำรถนำพอใจทีจ่ะพึงรูไ้ด้ด้วยใจ ทีน่ัน้เป็นสวรรค์ชัน้ผสัสำยตนะช้ันธรรม คือชัน้เร่ืองรำว

ตำมพระพทุธภำษตินี ้เป็นอันทรงแสดงสวรรค์ ชีล้งไปกลำง ๆ จะในเวลำไหน 

คอืในบดัน้ีหรอืในอนำคต ในโลกนีห้รอืในโลกหน้ำกต็ำมท ีเมือ่มผีลเป็นเช่นน้ี อยูใ่นทีใ่ด 

ในที่นั้นก็ชื่อว่ำเป็นสวรรค์ เพรำะจัดเป็นที่มีอำรมณ์อันเลิศ มีอำรมณ์ที่งดงำม และใน

ขณะเดียวกันก็เป็นท่ีข้องท่ีติดเป็นอย่ำงย่ิงด้วย คือว่ำเป็นที่ปรำรถนำพอใจอย่ำงยิ่ง 

สวรรค์ดังกล่ำวมำนี ้จ�ำต้องอำศยัทำน อำศยัศลี เป็นเหตุ พจิำรณำดตูำมกระแสปัจจบุนั 

ก็จะเห็นเข้ำเรื่องกันได้กับสวรรค์ ๖ ชั้น ที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสนั้น คือเมื่อต่ำงมีทำน

เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ควำมสุขแก่กันและกันและมีศีลไม่เบียดเบียนกันและกัน ให้อภัย 

กันและกัน ก็จะต่ำงมีควำมสุขด้วยกัน เมื่อมีควำมสุขด้วยกันอยู่ ก็จะมีควำมเจริญตำ  

เจริญหู เจริญจมูก เจริญลิ้น เจริญกำย เจริญใจ ปรำศจำกควำมทุกข์ที่เกิดจำกควำม

คบัแค้นและทีเ่กดิจำกกำรเบยีดเบียนกนั กเ็ป็นผลทีเ่รยีกได้ว่ำสวรรค์อยูแ่ล้ว สวรรค์นี้

พระพุทธเจ้ำทรงแสดงเป็นข้อที่ ๓

ต่อจำกนัน้กท็รงแสดง กามาทนีพ คือโทษของกาม สวรรค์ได้ชือ่ว่ำเป็น กำม 

คือเป็นที่รักใคร่ ที่ปรำรถนำ ที่พอใจ เป็นอย่ำงยิ่ง ค�ำว่ำ กาม นั้น เป็นวัตถุที่เป็น

ภำยนอกด่ังกล่ำวนัน้ส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่เป็นชือ่ของกเิลสในใจของบคุคล คอืเป็นชือ่
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ของควำมใคร่ ควำมปรำรถนำ ควำมพอใจ เมือ่มีควำมใคร่ ควำมปรำรถนำ ควำมพอใจ 

เป็นกิเลสกำมในจิตใจ วัตถุข้ำงนอกจึงได้พลอยเป็นกำมไปด้วย แต่ถ้ำจิตใจไม่มีกิเลส

กำมอยู่ วัตถุข้ำงภำยนอกก็เป็นวัตถุเฉย ๆ ไม่เป็นกำมของผู้นั้น เหมือนอย่ำงบุคคล

สำมัญซึ่งมีกิเลสกำมอยู่ในใจ เมื่อไปในที่ไหน ในที่นั้นก็เป็นกำมของเขำ เพรำะว่ำเป็น

ที่รักใคร่ ปรำรถนำ พอใจ แต่พระอรหันต์จะไปในที่ไหน ในที่นั้นไม่เป็นกำมของท่ำน 

เพรำะว่ำท่ำนไม่มีควำมรักใคร่ปรำรถนำพอใจสิ่งนั้น ๆ ก็คงเป็นวัตถุนั้น ๆ อยู่โดย

ธรรมดำเท่ำนัน้ เพรำะฉะนัน้ เมือ่กล่ำวถงึกำม จงึมคีวำมหมำยเป็นสอง หมำยถงึวตัถุ

ภำยนอกก็ได้ หมำยถึงกิเลสในใจก็ได้ แต่ว่ำโดยปกติเมื่อกล่ำวอย่ำงสำมัญ ค�ำว่ำ  

กำม เป็นชื่อของวัตถุภำยนอก เพรำะเป็นที่ใคร่ ที่ปรำรถนำ ที่พอใจของบุคคลทั่วไป 

สวรรค์ แม้จะมีอำรมณ์อันเลศิสกัเท่ำไร แต่กยั็งเป็นกำม คือเป็นทีน่่ำใคร่ น่ำปรำรถนำ 

น่ำพอใจ และเป็นสิง่ทีต้่องมคีวำมแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป มเีกดิ มดีบั เหมอืนอย่ำง

วัตถุท้ังปวงในโลกถึงจะเปลี่ยนแปลงไปช้ำ ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น  

เมือ่ไปมคีวำมรกัใคร่ปรำรถนำพอใจมำก เมือ่สิง่เหล่ำนัน้เปลีย่นแปลงไป กย่ิ็งท�ำให้ต้อง

เป็นทุกข์มำก เพรำะฉะนั้น อันนี้จึงชื่อว่ำ อาทีนพ คือ โทษของกาม ที่พระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นเป็นข้อที่ ๔

ต่อจำกนัน้กเ็ป็นข้อที ่๕ ทรงแสดง เนกขมัมะ คอืการออกจากกาม กำรออก

จำกกำมน้ัน ออกทำงกำย ได้แก่กำรออกบวชประกำรหนึ่ง ออกทำงใจได้แก่กำรท�ำ

จิตใจให้เป็นสมำธิ จนสงบสงัดจำกกำม จำกอกุศลกรรมทั้งหลำยอีกประกำรหนึ่ง  

เป็นเหตทุ�ำให้จติใจสงบและมคีวำมสุข ตดักังวลห่วงใยอันเกีย่วกบักำมด้วยประกำรท้ังปวง 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงยกขึ้นโดยเป็นอำนิสงส์ของเนกขัมมะเป็นข้อที่ ๕

เมือ่ได้ทรงแสดงอนปุพุพกิถำทัง้ ๕ ประกำรนีแ้ล้ว ทรงพจิำรณำเหน็ว่ำ ผูฟั้ง

มีจิตแช่มชื่นผ่องใส ปรำศจำกนิวรณ์ คือ กิเลสเครื่องกั้นจิต มีจิตบริสุทธิ์ ผ่องใส 

สมควรที่จะรับพระธรรมที่สูงข้ึนไป เหมือนอย่ำงผ้ำที่ซักให้สะอำดปรำศจำกมลทิน 

ต่ำง ๆ ควรที่จะรับน�้ำย้อมได้แล้ว จึงได้ทรงแสดงอริยสัจจ์ ๔ คือทรงชี้ทุกข์ ชี้สมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ ชี้นิโรธ ควำมดับทุกข์ ชี้มรรค ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ โดยนัย

ด่ังในปฐมเทศนำนัน้ อรยิสจัจ์ ๔ นีเ้รียกว่ำ สามกุกฺ�สกิธมมฺเทสนา คอื เป็นพระธรรม

เทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเอง เพรำะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยปกต ิ
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เมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถำและอริยสัจจ์ ๔ แล้ว ผู้ฟังก็เกิดดวงตำเห็นธรรม ที่ท่ำน

แสดงว่ำได้เป็นพระโสดำบันในพระพุทธศำสนำ

อนุปุพพิกถำและอริยสัจจ์ ๔ นี้ ตำมประวัติในพระพุทธศำสนำปรำกฏว่ำ 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงแก่มนุษย์ซ่ึงเป็นคฤหัสถ์ ไม่ทรงแสดงแก่เทพยดำหรือภิกษุ 

และผู้ที่จะทรงแสดงน้ันเป็นผู้ท่ีมีจิตเล่ือมใส เบิกบำน ควรที่จะได้รับผลจำกกำรฟัง 

ฉะนั้น จึงปรำกฏว่ำเมื่อได้ฟังจบลงแล้ว จึงได้รับผลคือได้ดวงตำเห็นธรรม

ดวงตำเห็นธรรมนั้น ตำมศัพท์เรียกว่ำ ธมฺมจกฺขุ ท่ำนแสดงไว้ตรงกัน คือ 

เห็นว่ำสิง่ใดสิง่หนึง่มีควำมเกดิขึน้เป็นธรรมดำ สิง่นัน้ท้ังหมดมคีวำมดบัไปเป็นธรรมดำ 

เมือ่เกดิควำมเหน็ขึน้อย่ำงนี ้เรยีกว่ำ ได้ดวงตำเหน็ธรรม หรอืว่ำเกิดธรรมจกัษ ุจะฟัง

เทศน์กัณฑ์ไหน ๆ ก็ตำม เมื่อเกิดดวงตำเห็นธรรม ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่ำงนี้ พิจำรณำ

ดูก็น่ำเข้ำใจว่ำ คือเห็นทุกข์นั้นเอง เห็นเกิดดับเรียกว่ำเห็นทุกข์ หรือว่ำเห็นทกุข์คอื 

เห็นเกิดดับ โดยมำกเหน็แต่เกดิ อย่ำงเหน็ชีวิตของเรำในบดันี ้ เรำรูจ้กักนัแต่เกดิ แต่ว่ำ

ไม่รู้สึกว่ำจะดับ ดับน้ันเรำคิดว่ำอยู่ข้ำงหน้ำคือว่ำยังไม่มำถึง ในปัจจุบันก็คือเกิดและ

ยังด�ำรงอยู่ ยังไม่เห็นดับเป็นคู่กันไป แต่ควำมเห็นที่จะเรียกว่ำเห็นธรรมนั้น ต้องเหน็

ดบัคูไ่ปกบัเกิดพร้อมกัน เม่ือเหน็ดบัคู่ไปกับเกดิพร้อมกนัแล้ว กเิลสกไ็ม่มีทีต่ัง้ จะตั้ง

ควำมชอบควำมชังไว้ที่ไหน ควำมชอบควำมชังท่ีเป็นกิเลสนั้นจะต้ังอยู่ได้ ต้องตั้งใน 

สิ่งที่เรำเห็นว่ำ ยังมีอยู่ ยังเป็นอยู่ คือในส่ิงท่ียังเกิดอยู่ แต่ว่ำถ้ำเห็นว่ำดับเสียแล้ว 

กิเลสก็ไม่มีที่ตั้ง ชอบก็ไม่มีท่ีต้ัง ชังก็ไม่มีท่ีตั้ง เพรำะไม่มีอะไรจะตั้ง เพรำะเห็นว่ำ 

ดับเสียแล้ว

ฉะนัน้ โดยปกตบิคุคลจงึยงัไม่ชือ่ว่ำเห็นทุกขสัจจะ จะเหน็กเ็ห็นเพียงนดิหน่อย 

ถ้ำจะเห็นที่เป็นดวงตำเห็นธรรม จะต้องเห็นให้ตลอด คือเฟ้นถึงดับและเห็นให้ได้ใน

ปัจจุบนั เมือ่เหน็ถงึดับได้ในปัจจบุนั กเิลสไม่มีท่ีตัง้นัน้แหละ จงึชือ่ว่ำ ได้ดวงตำเห็นธรรม 

และผู้ที่ฟังเทศน์จนได้ดวงตำเห็นธรรมนี้ ท่ำนไม่ได้ฟังเพื่อจะมุ่งก�ำหนดว่ำ เทศน์ว่ำ

อย่ำงไร เบ้ืองต้นแสดงอย่ำงไร ท่ำมกลำงแสดงอย่ำงไร ข้ำงท้ำยแสดงอย่ำงไร คือ 

ไม่ได้มุง่จะจ�ำถ้อยค�ำ มุง่แต่เพยีงเข้ำใจให้อย่ำงแจ่มแจ้ง กำรบรรลุในขัน้แรกในพระพุทธ-

ศำสนำนัน้ จะต้องเกดิดวงตำเหน็ธรรมดัง่กล่ำวมำนี ้เมือ่ได้ดวงตำเหน็ธรรมในขัน้แรก

นี้แล้ว พระพุทธเจ้ำจึงจะทรงอบรมให้เกิดปัญญำสูงขึ้นไปอีกจนถึงที่สุด
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ชฎลิ ๓ พี่น้อง๑๑ 

พระบรมศำสดำได้ทรงจ�ำพรรษำ ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวันนั้น ครั้นออก

พรรษำแล้ว ในอรรถกถำแห่งหนึ่งแสดงว่ำ ได้เสด็จจำริกจำกอิสิปตนมฤคทำยวัน  

ในวนัปำฏบิท คอืวนัแรม ๑ ค�ำ่ เสดจ็ย้อนไปยังต�ำบลอรุเุวลำเสนำนคิม ซึง่เป็นต�ำบล

ที่ตรัสรู้ มุ่งจะเสด็จไปโปรดชฎิล ๑,๐๐๐ คน ซึ่งตั้งส�ำนักอยู่ในต�ำบลนั้นในระหว่ำงที่

เสด็จออกจำกอิสิปตนมฤคทำยวัน ได้ประทับพักที่ร่มไม้ในแถวไร่ฝ้ำยแห่งหนึ่ง ก็ได้

ทรงพบกับ ภัททวัคคิยกุมาร มีจ�ำนวน ๓๐ คน ซึ่งมำเที่ยวเล่นกันอยู่พร้อมกับภริยำ

ของตน แต่สหำยคนหนึ่งไม่มีภริยำ ก็น�ำเอำหญิงโสเภณีมำเมื่อเผลอหญิงโสเภณีก็ลัก

เอำห่อสิ่งของหนีไป ก็พำกันเที่ยวตำมหำ มำพบพระศำสดำ กรำบทูลถำมว่ำ ได้พบ

หญงินัน้บ้ำงหรอืไม่ พระองค์ตรสัถำมเรือ่งกมุำรเหล่ำนัน้กก็รำบทลูเล่ำถวำยจนถึงเทีย่ว

ตำมหำ พระพทุธเจ้ำตรสัถำมว่ำ จะแสวงหำสตรดีี หรือจะแสวงหำตนด ีกมุำรเหล่ำนัน้

กรำบทูลว่ำ แสวงหำตนดีกว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงแสดง อนุปุพพิกถา และ อริยสัจจ ์

กุมำรเหล่ำนั้นฟังแล้วก็ได้ดวงตำเห็นธรรม แล้วทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้ำก็ทรง

ประทำนอนญุำตให้อุปสมบท แล้วส่งไปประกำศศำสนำ ส่วนพระองค์เองกเ็สดจ็ต่อไป

จนถึงต�ำบล อุรุเวลำที่ชฎิลทั้ง ๑,๐๐๐ คนนั้นอำศัยอยู่

ชฎิลเหล่ำนัน้ มหีวัหน้ำอยู ่๓ คน ชือ่ อรุเุวลกสัสปะ คนหนึง่ มบีริวำร ๕๐๐ คน 

ตัง้ส�ำนักอยู่ต�ำบลหนึง่ น้องคนท่ี ๒ ชือ่ว่ำ นทกีสัสปะ มบีรวิำร ๓๐๐ คน ตัง้อำศรม

พ�ำนักอยู่ถัดไปอีกแห่งหนึ่ง น้องคนสุดท้องชื่อว่ำ คยากัสสปะ มีบริวำร ๒๐๐ คน  

ตัง้ส�ำนกัอยูแ่ห่งหนึง่ในท่ีถดัไป พระพทุธเจ้ำได้เสด็จไปยังส�ำนกัของอรุเุวลกัสสปะก่อน 

ได้ตรสัขออำศยัพกั อรุเุวลกัสสปะกย็อมให้พกัพระองค์ได้ทรงทรมำนอรุเุวลกสัสปะนัน้

ด้วยวธิต่ีำง ๆ เพ่ือให้อุรเุวลกสัสปะหำยจำกควำมส�ำคญัตนว่ำเป็นพระอรหนัต์ ซึง่เป็น

ควำมส�ำคญัผดิ ตำมเรือ่งแสดงว่ำในตอนแรก พระพทุธเจ้ำได้ทรงใช้วิธอีทิธปิาฏหิารย์ิ 

คอื แสดงฤทธิต่์าง ๆ อาเทสนาปาฏหิารย์ิแสดงวธิดัีกใจต่าง ๆ จนอรุเุวลกสัสปะคลำย

จำกควำมส�ำคัญผิดน้ัน และทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้ำก็ตรัสให้ไปบอกบริวำรเสีย

๑๑ วิ. มหำ. ๔/๔๓-๖๒/๓๖-๕๕ 
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ก่อนอรุเุวลกสัสปะกบ็อกบรวิำร บรวิำรกบ็อกว่ำเหน็ชอบ กพ็ร้อมกนัลอยเคร่ืองส�ำหรบั

ชฎิล เช่น เครื่องท่ีท�ำผมเป็นเชิง หำบคำน ซึ่งเป็นชฎิลบริขำร ลอยน�้ำทิ้งเสียหมด 

แล้วก็ทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้ำก็ทรงอนุญำต ต่อมำนทีกัสสปะกับบริวำรได้เห็น

ชฎิลบริขำรของพี่ชำยกับบริวำรลอยน�้ำมำ ก็คิดว่ำจะเกิดอันตรำยแก่พี่และคณะ  

ก็พร้อมกันมำ เห็นพ่ีและคณะอุปสมบทเป็นภิกษุ ก็พำกันลอยบริขำรชฎิลของตน 

ทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำต ฝ่ำยคยำกัสสปะและบริวำรก็คงปฏิบัติเช่น

เดียวกนั จงึเป็นอันว่ำชฎลิรวม ๑,๐๐๐ คน ซึง่มหีวัหน้ำ ๓ คน กไ็ด้มำอปุสมบทเป็น

ภิกษุในพระพุทธศำสนำ ก็มำถึงวำระที่พระพุทธเจ้ำจะทรงแสดง อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 

คืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ชฎิลเหล่ำนั้นได้บรรลุธรรมสืบต่อไป จึงได้ทรงน�ำไปยังต�ำบล 

คยำสีสะใกล้แม่น�้ำคยำ แล้วก็ตรัสเทศนำที่พระคันถรจนำจำรย์ได้ขนำนนำมว่ำ  

อาทิตตปริยายสูตร คือเป็นพระสูตรที่แสดงบรรยำยถึงสิ่งที่เป็นของร้อน

อำทติตปรยิำยสูตร๑๒ 

ในพระสูตรน้ี ในตอนแรก พระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ ส่ิงทั้งปวงเป็นของร้อน  

สิ่งทั้งปวงคืออะไรบ้ำง ก็ได้ทรงยกขึ้นแสดงเป็นหมวด ๆ ดั่งต่อไปนี้ 

ตอนที่หนึ่ง หมวดที่ ๑ จักษุ รูปที่เห็นได้ด้วยจักษุ จักขุวิญญำณ วิญญำณ

คือควำมรู้สึกเห็นรูปทำงจักษุ จักขุสัมผัส สัมผัสอำศัยจักษุ จักขุสัมผัสสชำเวทนำ 

เวทนำที่เกิดจำกสัมผัสอำศัยจักษุ

หมวดที ่๒ โสตะคอืห ูสทัทะคอืเสยีง โสตวญิญำณ วญิญำณอำศยัโสตะ คอื

หู โสตสัมผัส สัมผัสอำศัยโสตะคือหู โสตสัมผัสสชำเวทนำ เวทนำเกิดเพรำะสัมผัส

อำศัยโสตะคือหู

หมวดที่ ๓ ฆำนะคือจมูก คันธะคือกลิ่น ฆำนวิญญำณ วิญญำณอำศัยจมูก 

ฆำนสัมผัส สัมผัสอำศัยจมูก ฆำนสัมผัสสชำเวทนำ เวทนำเกิดจำกสัมผัสอำศัยจมูก

๑๒ วิ. มหำ. ๔/๖๒/๕๕. 
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หมวดท่ี ๔ ชิวหำคือลิ้น รสะคือรส ชิวหำวิญญำณ วิญญำณอำศัยลิ้น  

ชิวหำสัมผัส สัมผัสอำศัยลิ้น ชิวหำสัมผัสสชำเวทนำ เวทนำเกิดจำกสัมผัสอำศัยลิ้น

หมวดท่ี ๕ กำยะคือกำย โผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ำยถกูต้อง กำยวญิญำณ วญิญำณ

อำศัยกำย กำยสัมผัส สัมผัสอำศัยกำย กำยสัมผัสสชำเวทนำ เวทนำเกิดจำกสัมผัส

อำศัยกำย

หมวดที่ ๖ มโนหรือมนะคือใจ ธรรมคือเรื่อง มโนวิญญำณ วิญญำณ อำศัย

มนะคือใจ มโนสัมผัส สัมผัสอำศัยมนะคือใจ มโนสัมผัสสชำเวทนำ เวทนำเกิดจำก

สัมผัสอำศัยมนะคือใจ เหล่ำนี้เป็นของร้อน

ตอนที่สอง ได้ทรงแสดงว่ำ ร้อนเพรำะอะไร อะไรมำเผำให้ใหม้ให้ร้อนก็ทรง

ชีว่้ำ สิง่ทัง้ปวงนีร้้อนเพรำะไฟคือรำคะ ควำมตดิ ควำมยินดี ควำมก�ำหนดั ร้อนเพรำะไฟ

คอืโทสะ ควำมโกรธแค้นขดัเคอืง ร้อนเพรำะไฟคอืโมหะ ควำมหลงร้อนเพรำะควำมเกดิ 

ร้อนเพรำะควำมแก่ ร้อนเพรำะควำมตำย ร้อนเพรำะโสกะ คือควำมแห้งใจ ปริเทวะ 

ควำมร�่ำไรร�ำพันหรือควำมระทมใจ ทุกขะ ควำมเจ็บไข้หรือควำมทุกข์กำย โทมนัส 

ควำมทุกข์ใจ อุปำยำสะ ควำมคับแค้นใจ ฉะนั้น จึงได้ตรัสว่ำเป็นของร้อน

ตอนที่สาม ได้ทรงแสดงผลของควำมรู้ควำมเห็นต่อไปว่ำ เมื่ออริยสำวกคือผู้

ฟัง ซึง่เป็นผู้ประเสรฐิ ได้สดับแล้วอย่ำงนี ้คือว่ำได้มคีวำมรู้ควำมเหน็อย่ำงน้ี ย่อมหน่ำย

ในสิ่งทั้งปวงนั้น เมื่อหน่ำยก็สิ้นก�ำหนัด เมื่อสิ้นก�ำหนัดก็วิมุตติคือหลุดพัน เมื่อวิมุตติ

คือหลุดพ้น ก็มีญำณทัสสนะคือควำมรู้ควำมเห็นว่ำพ้นแล้ว และย่อมรู้ว่ำชำติสิ้นแล้ว 

พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กจิทีค่วรท�ำได้ท�ำแล้ว ไม่มีกจิอืน่ทีจ่ะพงึท�ำเพือ่ควำมเป็นเช่นนีอ้กี

ท่ำนแสดงไว้ว่ำ เมือ่ภกิษทุัง้ ๑,๐๐๐ รปูนัน้ได้สดับพระธรรมเทศนำนี ้กม็จีติ

หลุดพ้นจำกอำสวกิเลสทั้งหลำย เป็นพระอรหันต์ทั้ง ๑,๐๐๐ รูป

ในพระสูตรนี้ ได้จ�ำแนกแสดงส่วนต่ำง ๆ ภำยในกำยนี้ให้ละเอียดมำกขึ้นอีก 

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และใน อนัตตลักขณสูตร ท่ีแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์  

ได้ยกเบญจขนัธ์ขึน้แสดง คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ แต่ยังไม่ได้จ�ำแนก

ถึงวถีิคอืทำงทีเ่กดิขึน้ตำมล�ำดบั ในพระสตูรนีไ้ด้แสดงควำมเกดิขึน้แห่งเบญจขนัธ์เหล่ำนัน้ 

แต่แสดงถึงเพียงเวทนำ เพรำะฉะนั้น ในเบื้องต้นก็ควรท�ำควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อน.
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มติทำงพระพุทธศำสนำนั้น ตำมท่ีพิจำรณำจำกพระสูตรต่ำง ๆ พอสรุปลง 

ได้ว่ำ แสดงบุคคลว่ำประกอบด้วยกำยส่วนหนึ่ง จิตส่วนหนึ่ง กำยก็หมำยถึงรูปกำย 

จิตก็หมำยถึงธรรมชำติชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหน้ำที่คิดนึก และมีหน้ำที่รู้ เพรำะเป็นธำตุรู้  

กำรแสดงปฏบัิติธรรม โดยตรงกมุ่็งอบรมจติเป็นประกำรส�ำคญั แม้พระบรมศำสดำเอง

เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ เม่ือทรงพบทำงท่ีถกูต้อง ก็หมำยควำมว่ำได้ทรงพบทำงปฏิบัตจิติ 

จึงได้ทรงเร่ิมปฏบิตัอิบรมจติ ในท่ีสดุกไ็ด้ตรสัรูธ้รรม เพรำะฉะนัน้ เรือ่งจติจงึเป็นเรือ่ง

ส�ำคญั แต่ว่ำจติตำมทำงพระพทุธศำสนำนัน้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นกำย หรอืส่วนใด

ส่วนหนึง่ของกำย คือว่ำ จติไม่ใช่รูป ดัง่มีพระพุทธภำษติทีแ่สดงว่ำ อสรรีะ ไม่มสีรรีะ 

คือ ไม่มีรูปร่าง แต่ว่ำ คุหาสยะ มีคูหา อันหมำยถึง กายอันเป็นที่อาศัย เมื่อบุคคลมี

จิตและกำยประกอบกันอยู่ ชีวิตจึงด�ำเนินอยู่เป็นไปอยู่ แต่ว่ำเมื่อจิตพรำกออกไปจำก

กำยหรอืว่ำกำยแตกสลำย เป็นท่ีอำศัยอยูข่องจติไม่ได้ชวีะกส็ิน้ไป ส�ำหรบัเรือ่งจตินีจ้ะ

พึงพิสูจน์ได้ ตำมท่ีแสดงไว้ทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงไรนั้น จะขอยกไว้ก่อนจะย้อน

กล่ำวถึงวิถีจิตต่อไป

จิตแม้มีหน้ำที่คิด มีหน้ำที่รู้ เป็นธำตุรู้ ดั่งกล่ำวก็จริง แต่กำรที่จะออกมำรู้

อะไรได้นั้น จ�ำต้องอำศัยกำย คือรู้ได้ทำงอำยตนะหรือทำงทวำร กล่ำวคือต้องอำศัย

ออกมำรูร้ปูทำงจกัขปุระสำทคอืตำ รูเ้สยีงทำงโสตประสำทคือหู รูก้ล่ินทำงฆำนประสำท

คอืจมกู รู้รสทำงชวิหำประสำทคอืลิน้ รูโ้ผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ำย ถูกต้องทำงกำยประสำท

คือกำย รู้ธรรมคือเรื่องทำงมนะที่แปลว่ำใจ เพรำะฉะนั้น จักษุ ตำ โสตะ หู ฆำนะ 

จมูก ชิวหำ ลิ้น กำยะ กำย มนะ ใจ จึงเป็นทวำรคือเป็นประตู ส�ำหรับที่จะให้จิต 

รู้รูป รู้เสียง เป็นต้นดั่งกล่ำวมำนั้น ถ้ำไม่มีทำงทั้ง ๖ นี้ จิตก็เหมือนถูกขังอยู่ในห้อง

ที่ไม่มีประตูหน้ำต่ำง ออกมำรู้อะไรไม่ได้ ทำงรู้ของจิตทั้ง ๖ ดั่งกล่ำวมำนั้น ส�ำหรับ

จักขุประสำท โสตประสำท ฆำนประสำท ชิวหำประสำท กำยประสำท ก็เป็นที่เข้ำใจ

ได้ง่ำย แต่มนะคือทำงที่ ๖ นี้ ควรท�ำควำมเข้ำใจเป็นพิเศษ

มนะ แปลกันว่ำ ใจ แต่ตำมศัพท์แปลว่ำ รู้ มีหน้ำที่ส�ำหรับรู้ธรรม ธรรมใน

ที่นี้ หมำยควำมว่ำ เรื่อง คือ เรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ 

ที่ได้ประสบพบผ่ำนมำแล้วในอดีต แต่ก็มำนึกถึงในปัจจุบัน ควำมนึกถึงเร่ืองในอดีต 

ดัง่กล่ำวนัน้ ไม่ได้อำศยัตำหเูดีย๋วนัน้ แต่ครำวนีม้ำนกึขึน้ได้ด้วยอะไร สมมตว่ิำไปเหน็
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รูปได้ยินเสียงมำเมื่อเช้ำนี้ แต่ว่ำมำนั่งนึกถึงอยู่เดี๋ยวนี้ นึกถึงรูปนึกถึงเสียงนั้น นึกถึง

ด้วยอะไร เพรำะไม่ได้อำศัยตำ ไม่ได้อำศัยหู เมื่อเขำนี้ต่ำงหำกต้องอำศัยตำอำศัยหู  

แต่ว่ำกำรที่มำนั่งนึกถึงเดี๋ยวน้ี ไม่ต้องใช้ตำไม่ต้องใช้หู ครำวนี้ใช้อะไร อันนี้ท่ำนจึง

แสดงทำงที่ ๖ คือมนะนึกถึงได้ด้วยมนะที่แปลว่ำ ใจ หรือแปลว่ำ รู้ และธรรมในที่นี้

หมำยถึงเรื่องอดีตต่ำง ๆ ดั่งกล่ำวมำนั้น เพรำะฉะนั้น ทำงพระพุทธศำสนำจึงแสดง

ทวำรซึ่งเป็นทำง ท่ี ๖ คือมนะ แต่ก็ไม่เรียกว่ำ ประสำทมนะ ตำมท่ีอธิบำยมำน้ี  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงสันนิษฐำนว่ำได้แก่  

มนัสมอง.
๑๓

มนะ คอืทำงที ่๖ นี ้ยังมหีน้ำทีพ่เิศษอย่ำงหนึง่ทีแ่สดงไว้ในอรรถกถำอภธิรรม 

คือในขั้นบำลีนั้นได้แสดงว่ำ 

จักษุคือตำ รูปะคือรูป กระทบกันก็เกิดจักขุวิญญำณ วิญญำณอำศัยจักษุ  

คอืตำ วิญญำณในที่นี้ก็อธิบำยว่ำ ควำมรู้สึกเห็นรูป 

โสตะคือห ูสทัทะคือเสยีง กระทบกนักเ็กดิโสตวิญญำณ ควำมรูสึ้กได้ยนิเสียง 

ฆำนะคือจมูก คันธะคือกลิ่น กระทบกันก็เกิดฆำนวิญญำณ ควำมรู้สึกสูด 

กลิ่นหรือได้กลิ่น 

ชวิหำคอืลิน้ รสะคอืรส กระทบกนักเ็กดิชวิหำวิญญำณ ควำมรูสึ้กได้รสทำงล้ิน 

กำยกับโผฏฐัพพะกระทบกัน ก็เกิดกำยวิญญำณ ควำมรู้สึกทำงกำย 

มนะกับธรรมกระทบกัน ก็เกิดเป็นมโนวิญญำณ ควำมรู้สึกทำงมนะคือใจ

ในบำลีแสดงอย่ำงนี้ ดั่งบำลีในพระสูตรนี้ คือ วิญญาณ มำเป็นอันดับ ๑  

เมื่อมีวิญญำณแล้วก็ต้องมี สัมผัส 

อนัดบัสอง สมัผสั แปลว่ำ ควำมกระทบกนั ก็ม ี๖ เช่นเดยีวกนั แต่มอีธบิำย

ว่ำ ที่ชื่อว่ำ สัมผัส นั้น ได้แก่ควำมประชุมกันของจักษุรูป และจักขุวิญญำณ จึงจะ

เรียกว่ำ จักขุสัมผัส ควำมประชุมของโสตะ หู สัททะ เสียง และโสตวิญญำณ จึงจะ

๑๓ วิปัสสนำ. น. ๔๔, ๔๗.
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เรียกว่ำ โสตสัมผัส ควำมประชุมกันของฆำนะ จมูก คันธะ กลิ่น และฆำนวิญญำณ 

จึงจะเป็นฆำนสัมผัส ควำมประชุมกันของชิวหำ รสะ และชิวหำวิญญำณ จึงจะเป็น

ชวิหำสมัผสั ควำมประชมุกนัของกำย โผฏฐัพพะและกำยวญิญำณ จึงจะเป็นกำยสมัผสั 

ควำมประชุมกันของมนะ ธรรม และมโนวิญญำณ จึงจะเป็นมโนสัมผัส

อันดับสำม ก็เป็น เวทนา คือเมื่อเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนำ คือควำมเสวย

อำรมณ์ เป็นสุขบ้ำง เป็นทุกข์บ้ำง ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขบ้ำง เวทนำก็มี ๖ สืบไปจำก

สมัผสั เรียกจกัขสุมัผสัสชำเวทนำ เวทนำเกดิจำกสมัผสัอำศยัจกัษ ุโสตสมัผสัสชำเวทนำ 

เวทนำเกิดจำกสัมผัสอำศัยโสตะ ฆำนะสัมผัสสชำเวทนำ เวทนำเกิดจำกสัมผัสอำศัย

ฆำนะ ชวิหำสมัผสัสชำเวทนำ เวทนำเกิดจำกสัมผสั อำศยัชวิหำ กำยสัมผสัสชำเวทนำ 

เวทนำเกดิจำกสมัผสัอำศัยกำย มโนสมัผสัสชำเวทนำ เวทนำเกดิจำกสมัผสัอำศยัมนะ

อันดับท่ีสี่ก็คือ สัญญา ควำมจ�ำได้หมำยรู้ ก็นับเป็น ๖ คือ รูปสัญญำ  

ควำมจ�ำหมำยในรูป สัททสัญญำ ควำมจ�ำหมำยในเสียง คันธสัญญำ ควำมจ�ำ  

หมำยในกลิ่น รสสัญญำ ควำมจ�ำหมำยในรส โผฏฐัพพสัญญำ ควำมจ�ำหมำยใน 

โผฏฐัพพะ ธรรมสัญญำ ควำมจ�ำหมำยในเรื่อง

อันดับห้ำก็เป็น สังขาร คือควำมคิดปรุงหรือควำมปรุงคิดไปตำมสัญญำ  

เป็นกุศลคือเป็นส่วนดีบ้ำง เป็นอกุศลคือเป็นส่วนไม่ดีบ้ำง เป็นอัพยำกฤตคือเป็น  

ส่วนกลำง ๆ บ้ำง

เพรำะฉะน้ัน นบัตัง้แต่วญิญำณ สัมผสั เวทนำ สัญญำ สังขำร นี ้รวมเรยีกว่ำ 

นามธรรม คือเป็นส่วนนำม นาม แปลว่ำ น้อม หมำยควำมว่ำ เป็นอำกำรที่จิตน้อม

ออกไปรู้อะไรต่ำง ๆ อำศัยกำยคืออำศัยทวำร ๖ ดั่งกล่ำวมำนั้น เมื่อจิตน้อมออกไปรู้ 

รู้ขั้นแรกก็เป็นวิญญำณ รู้ขั้นท่ี ๒ ก็เป็นสัมผัส รู้ขั้นที่ ๓ ก็เป็นเวทนำ รู้ขั้นที่ ๔  

กเ็ป็นสญัญำ รูข้ัน้ท่ี ๕ กเ็ป็นสงัขำร แต่ว่ำในเบญจขนัธ์ ขนัธ์ ๕ นัน้ นบัเพยีง ๔ คอื

ว่ำสมัผสัไม่นบัยกออกเสยี และนบัรปูเข้ำเป็นที ่๑ คอืรูปกำย แล้วกเ็อำวิญญำณไปไว้

ท้ำย คือเรียงเสียใหม่ว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ แต่ว่ำเมื่อกล่ำวโดย

ล�ำดับที่เกิด วิญญำณต้องมำก่อน เป็น วิญญำณ เวทนำ สัญญำ สังขำร ท�ำไมท่ำน

จึงเอำเรียงไว้ท้ำย ก็เพื่อให้เป็น วงกลม เพรำะอำกำรที่จิตน้อมไปรู้ที่เรียกว่ำนำมนั้น 
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รู้ข้ันที่ ๑ เป็นวิญญำณ สัมผัสไม่นับ ข้ันที่ ๒ ก็เป็นเวทนำ ขั้นที่ ๓ เป็นสัญญำ  

ขั้นที่ ๔ เป็นสังขำร คือควำมคิดปรุงหรือควำมปรุงคิด เมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วย รู้ที่

เกิดข้ึนควบคู่กันไปกับควำมคิดนั้น ก็ย้อนมำเป็นวิญญำณอีก แล้วก็มำเป็นเวทนำ  

เป็นสญัญำ เป็นสงัขำร แล้วกย้็อนมำเป็นวญิญำณ เป็นเวทนำ เป็นสญัญำ เป็นสงัขำร 

ไปใหม่เป็นวงกลม เพรำะฉะนั้น ปัญจขันธ์ คือขันธ์ ๕ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร 

วิญญำณ จึงมีทำงเกิดดั่งกล่ำวมำนี้ และเมื่อย่นย่อลงก็เป็น ๒ คือเป็น รูป อย่ำงหนึ่ง 

นาม อย่ำงหนึ่ง รูปก็เป็นรูปกำย เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ก็เป็นนำมกำย  

แต่มักเรียกสั้น ๆ กันว่ำ นามรูป เรียกว่ำ นำม เพรำะเป็นอำกำรที่น้อมไปรู้ของจิต 

ดั่งบรรยำยมำนั้น

วิถีจิต คือทำงด�ำเนินของจิตที่ปรำกฏเป็นนำมธรรม อำศัยรูปธรรม คือ  

จิตอำศัยรูปแสดงอำกำรเป็นนำม น้อมออกมำรู้รูป รู้เสียง ทีแรกก็น้อมออกมำเป็น

วิญญำณ เวทนำ สัญญำ สังขำร แล้วก็วนกลับไปใหม่เป็นวงกลม

จะอธบิำยเกีย่วแก่มนะต่อไป ได้กล่ำวถงึอำยตนะภำยในหรอืทวำรทัง้ ๖ คู่กบั

อำยตนะภำยนอก ๖ แล้ว และได้กล่ำวนำมธรรมซึง่เป็นวิถจีติสบืไปจำกนัน้ นัน้เป็นกำร

แสดงอธิบำยตำมพระบำลี แต่ในอรรถกถำพระอภิธรรมได้อธิบำยพิเศษเกี่ยวแก่มนะ 

ซึ่งก็ได้อ้ำงแต่ยังไม่ได้อธิบำยจึงจะมำจับอธิบำยในตอนนี้

ตำมอธิบำยในอรรถกถำนั้น มนะ อันเป็นอำยตนะที่ ๖ หรือเป็นทวำรที่ ๖ 

ต้องประกอบด้วยอำยตนะ ๕ ข้ำงต้นเสมอ จึงจะเกิดวิญญำณตำมสำย ได้แก่  

เมือ่จกัษ ุ(ตำ) และ รูป มำกระทบกัน ต้องกระทบถึงมนะด้วย จงึจะเกดิจักขวุญิญาณ 

(ควำมรู้สึกเห็นรูปทำงตำ) โสตะ (หู) สัททะ (เสียง) กระทบกัน จะต้องกระทบถึง

มนะด้วย จึงเกิดโสตวิญญาณ (ควำมรู ้สึกได้ยินเสียงทำงหู) ฆานะ (จมูก)  

คนัธะ (กลิน่) กระทบกนั ต้องกระทบถงึมนะด้วย จงึจะเกดิฆานวญิญาณ (ควำมรูส้กึ

เป็นกลิ่นทำงจมูก) ชิวหา (ลิ้น) รสะ (รส) กระทบกัน ต้องกระทบถึงมนะด้วย  

จงึจะเกดิชวิหาวญิญาณ (ควำมรู้สกึรูร้สทำงล้ิน) กายะ (กำย) โผฏฐพัพะ (ส่ิงท่ีถูกต้อง) 

กระทบกนั ต้องกระทบถงึมนะด้วย จงึจะเกดิกายวญิญาณ (ควำมรูสึ้กกระทบทำงกำย) 

ส่วนข้อที ่๖ นัน้ มนะ กบั ธรรม คอืเร่ือง กระทบกนักเ็กดิ มโนวญิญาณ (ควำมรูสึ้ก
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รูเ้รือ่งทำงมนะ) ฉะนัน้ มนะ ข้อที ่๖ จงึต้องเกีย่วข้องกบัอำยตนะ ๕ ข้ำงต้นอยู่เสมอ 

และท่ำนอธิบำยในพระอภิธรรมละเอียดไปกว่ำนั้น เช่นข้อที่ ๑ จักษุ (ตำ) รูปะ  

ท่ำนเรียกว่ำ วรรณะ คือ ส ีแล้วกต้็องมี แสงสว่าง ม ีมนสกิาร คือกำรกระท�ำไว้ในใจ 

จึงจะเกิดเป็น จักขุวิญญาณ (ควำมรู้สึกเห็นรูปทำงตำ) มนสิการ กำรกระท�ำไว้ในใจ

ก็คือ มนะ ดั่งที่ได้อธิบำยแล้ว เป็นอันว่ำในอำยตนะ ๕ ข้ำงต้นน้ัน รูปเป็นต้น  

ต้องกระทบท้ังจักขุประสำทตำมทำงของตน และต้องกระทบทั้งมนะในขณะเดียวกัน 

ท่ำนแสดงว่ำรวดเร็วมำก เมื่อรูปมำกระทบกับจักษุก็กระทบถึงมนะด้วยทันที เหมือน

อย่ำงนกที่บินมำจับที่กิ่งไม้บนต้นไม้ เงำของนกก็กระทบไปถึงพื้นดินทันที เกือบจะ

เรียกได้ว่ำในขณะเดียวกัน

ตำมท่ีอธิบำยมำนี้ พึงสังเกตค�ำ ๓ ค�ำ วิญญาณ ค�ำหนึ่ง มนะ หรือ  

มโน ค�ำหนึ่ง จิต อีกค�ำหนึ่ง ค�ำทั้ง ๓ ค�ำนี้ใช้ต่ำงกัน

วิญญาณ นั้น ใช้ในควำมหมำยเพียงรู้สึกเห็นรูปเป็นต้น ดั่งที่อธิบำยมำแล้ว

เท่ำน้ัน ไม่ได้มีควำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น คือไม่ได้หมำยไปถึงสภำพที่จะไปเกิดต่อไป  

ซึ่งเป็นตัวยั่งยืน

มนะ หรอื มโน ก็มีควำมหมำยเพียงทวำรหรอือำยตนะที ่๖ มหีน้ำที ่เก่ียวข้อง

กบัอำยตนะ ๕ ข้ำงต้น กบัเกีย่วข้องกบัธรรมคอืเรือ่งของรปูเสียงเป็นต้น ทีไ่ด้ประสบ

พบผ่ำนมำแล้ว ดั่งท่ีได้อธิบำยมำแล้วเท่ำนั้น คือมีหน้ำท่ีเป็นอำยตนะ คือท่ีต่อ  

หรือเป็นทวำรคือเป็นช่องทำงส�ำหรับจิตด�ำเนิน เหมือนกับอำยตนะ ๕ ข้อข้ำงต้น

ส่วน จติ มีควำมหมำยเป็นธรรมชำตอิย่ำงหนึง่ ซึง่ไม่มสีรรีะคอืรูปร่ำง แต่ว่ำ

อำศัยอยู่ในคูหำ ที่แปลว่ำ ถ�้ำ คือในกำยอันนี้ มีหน้ำท่ีเป็นผู้รู้ เป็นผู้แสดงเจตนำ  

(ควำมจงใจประกอบกรรม) มีหน้ำที่ที่จะด�ำเนินออกมำรู้ตำมวิถีท่ีกล่ำวมำนั้น และ 

เป็นที่จะต้องปฏิบัติอบรมให้เป็นศีล ให้เป็นสมำธิ และให้ประกอบด้วยควำมรู้ เป็นตวั

ปัญญำ ตลอดจนถงึให้เป็นผูว้มุิตคือเป็นผูห้ลดุพ้น ด่ังในท้ำยของอนตัตลกัขณสูตรและ

อำทิตตปริยำยสูตรที่อธิบำยมำแล้ว ก็แสดงว่ำจิตของท่ำนเหล่ำนั้นวิมุตหลุดพ้นจำก 

อำสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ แม้เช่นนั้นก็ไม่มีพระพุทธภำษิตสักแห่งหนึ่ง

แสดงว่ำ จติเป็นอัตตำคือตวัตน แต่กลับมีพระพทุธภำษติแสดงไม่ให้ถือว่ำจติเป็นอัตตำ
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คอืตวัตน ในพระสตูรนัน้๑๔ ได้แสดงว่ำ ถอืว่ำกำยเป็นตวัตนเสยียงัดกีว่ำ ถอืว่ำจติเป็น

อตัตำคอืตวัตนเป็นกำรไม่ด ีเพรำะว่ำจติเป็นธรรมชำตทิีด่ิน้รนกระสบักระส่ำยอยูเ่สมอ 

เหมือนอย่ำงวำนรที่ดิ้นรนกระสับกระส่ำยอยู่เสมอ เม่ืออยู่บนต้นไม้ก็โยนตัวจับกิ่งนี้ 

ปล่อยจำกกิง่นีไ้ปจบัก่ิงนัน้ ปล่อยจำกกิง่น้ันไปจบักิง่โน้น ฉะนัน้ ถ้ำหำกว่ำจติเป็นอตัตำ 

อัตตำก็จะเท่ำกับวำนรท่ีมีธรรมชำติหลุกหลิกดังกล่ำวมำแล้วนั้น ท่ำนจึงไม่ให้ถือจิต

เป็นอัตตำคือตัวตน

หลักธรรมในพระพุทธศำสนำนั้น ก็ไม่ให้ถืออะไรทั้งหมดว่ำอัตตำคือตัวตน  

ถ้ำไปถือเข้ำก็แสดงว่ำยังมีอุปำทำนคือควำมยึดถือ และก็จะต้องคิดปันสิ่งที่ถือนั้น  

ให้เป็นน้ันเป็นนี่ เม่ือยังคิดปันว่ำเป็นนั้นเป็นนี่อยู่ ก็ยังเป็นภพหรือเป็นภำวะหรือ  

ภวะอยู่ เม่ือเป็นตนหรือเป็นภำวะหรือภวะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอยู่ ก็ยังจะต้องเป็นสิ่งท่ี

เกิดดับ เพรำะเป็นสิ่งที่คิดปรุงแต่ง ฉะนั้น จึงให้ปล่อยวำงทั้งหมด ส่วนธรรมอันใดที่

มอียูท่ีเ่ป็นอยู่อย่ำงไร กค็งมอียู่หรอืเป็นอยู่ไปเช่นน้ัน คอืว่ำปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมดำ

ตำมเรื่อง

ครำวนี้ จะย้อนมำท�ำควำมเข้ำใจในเรื่อง นามธรรม อีกสักเล็กน้อย คือ  

ตำมที่กล่ำวว่ำนำมธรรมเป็นวิถีชีวิต ซ่ึงเกิดเป็นวงกลมอยู่เสมอ ไม่ใช่เกิดอย่ำงเดียว 

ดบัด้วยอยูเ่สมอเช่นเดยีวกนั ยกตัวอย่ำงเช่น เม่ือตำมองเห็นหนงัสือ ก็เกดิจกัขวิุญญำณ

คือควำมรู้สึกเห็นขึ้น แล้วก็เวทนำคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉย ๆ แล้วเกิดสัญญำ

คอืควำมจ�ำหมำย แล้วเกดิสงัขำรคอืควำมคดิปรงุหรอืว่ำปรงุคดิในสิง่ทีเ่หน็นัน้ เมือ่คดิ

ปรุงหรือว่ำปรุงคิดไป ก็เกิดวิญญำณคือควำมรู้สึกขึ้นในเรื่องที่ปรุงหรือที่คิดนั้นไปด้วย 

แล้วเกิดเวทนำ เกิดสัญญำ เกิดสังขำร แล้วก็มำวิญญำณวนกันไป ครำวนี้พอหูได ้

ยินเสียง เช่น ได้ยินเสียงนำฬิกำตี ก็ทิ้งเรื่องหนังสือไปเกิดโสตวิญญำณคือควำมรู้สึก

ได้ยินเสียงนั้นอีก แล้วเกิดเวทนำ เกิดสัญญำ เกิดสังขำร เกิดวิญญำณ เกิดเวทนำ 

เป็นวงกลมไปในสิง่ทีไ่ด้ยินนัน้อกี ครำวนีจ้มกูได้กลิน่ธปูหรือกลิน่อะไรอย่ำงอืน่ นำมธรรม

ก็มำเกิดในเรือ่งกลิน่ เรือ่งเสยีงนัน้กห็ำยไปเลกิกนัไป เมือ่บรโิภคอำหำร ลิน้ได้ประสบ
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กับรส ก็เกิดนำมธรรมในเร่ืองของรสน้ัน กำยได้ถูกต้อง เช่นว่ำได้อำบน�้ำ ก็เกิด

นำมธรรมในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องนั้น แล้วบำงทีมนะไปกระทบกับธรรม คือว่ำย้อนไป

คิดถึงเรื่องในอดีตที่ประสบพบผ่ำนมำแล้ว ก็เกิดนำมธรรมในสำยของมนะวนกันไป

อย่ำงนั้น

เพรำะฉะน้ัน วันหน่ึง ๆ ตั้งแต่ต่ืนนอนเช้ำเร่ือยมำ นำมธรรมจึงเกิดดับไป  

นับไม่ถ้วนตำมที่ประสบ และถ้ำเรื่องใดมีควำมมุ่งใจอยู่มำก ก็ต่อกันไปได้นำน แต่ถ้ำ

เรื่องใดควำมมุ่งของใจน้อย นำมธรรมในเรื่องนั้นก็น้อย สุดแต่ว่ำจะมีควำมมุ่งใจน้อย

หรือมำกอย่ำงไร ฉะนั้นรูปกับนำมจึงเป็นส่วนที่ทุก ๆ คนมีอยู่ อำศัยอยู่ ท�ำงำนอยู่

ตำมหน้ำที ่และมีอำกำรทีเ่กดิดบัอยู่เสมอ ไม่มเีวลำทีจ่ะว่ำงเว้น ถ้ำพจิำรณำดกูจ็ะเหน็

ควำมจริงอันนี้ได้

ควำมเกิดดับของรูปนั้น อำจจะเห็นได้ง่ำย ส่วนควำมเกิดดับของนำมนั้น  

เมื่อพิจำรณำก็พอจะเห็นได้งำ่ยเหมือนกัน เพรำะเป็นเรื่องท่ีเกิดกับใจ แต่เป็นเรื่องท่ี

เกดิข้ึนและดับไปรวดเรว็มำก เพรำะอำกำรของใจเป็นส่ิงทีล่ะเอยีด และเป็นส่ิงทีร่วดเรว็

ในอำทิตตปริยำยสูตรนี้ พระพุทธเจ้ำได้ยกขึ้นแสดงเพียงแต่เวทนำ ด้วยทรง

ชี้ให้เห็นว่ำเป็นของที่ร้อน หรือถูกเผำให้ไหม้อยู่เสมอ เท่ำกับว่ำทรงแสดงทุกขสัจ  

ควำมจริงคือทุกข์ ต่อจำกนั้นก็ทรงแสดงสมุทัยสัจ ควำมจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ แต่ว่ำ

ในพระสูตรทรงยกเอำรำคะโทสะโมหะ และเพรำะบุคคลมีรำคะโทสะโมหะเป็นไฟที่

แผดเผำอยู่เสมอ จึงได้เดือดร้อนอยู่ด้วยควำมโศกเป็นต้น และด้วยควำมเกิดแก่ตำย 

ซึ่งเป็นสภำพธรรมดำ ต่อจำกนั้นก็แสดงมรรคสัจ ควำมจริงคือมรรค ได้แก่ปัญญำที่

ก�ำหนดพจิำรณำให้รูเ้หน็ตำมเป็นจรงิ แล้วกท็รงแสดงนโิรธสัจ ควำมจรงิคอืควำมดบัทกุข์ 

ตัง้ต้นแต่เกดินิพพทิำ ควำมหน่ำยแล้วเกดิวริำคะ ควำมสิน้รำคะ เกดิวมิตุต ิควำมหลดุพ้น 

เกิดวิมุตติญำณทัสสนะ ควำมรู้เห็นว่ำหลุดพ้น มีนัยเดียวกันกับที่แสดงไวในท้ำย 

อนัตตลักขณสูตร.



พรรษำที่ ๒-๓-๔ 
พระเวฬุวัน กรุงรำชคฤห์

มคธ-พระเจ้ำพมิพสิำร๑ 

เมือ่พระผู้มพีระภำคเจ้ำได้ทรงอบรมปรุำณชฎลิ จนได้อปุสมบทและได้ฟังธรรม

ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ประทับอยู่ท่ีต�ำบลคยำสีสะนั้นตำมพระพุทธอัธยำศัยแล้ว 

ก็ได้ทรงน�ำภิกษุทั้งหมดนั้นเสด็จไปสู่กรุงรำชคฤห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมคธรัฐ

มคธรัฐ ปรำกฏตำมหลักฐำนต่ำง ๆ ว่ำ ในเวลำนั้นเป็นอำณำจักรท่ีเจริญ

รุง่เรอืงมอี�ำนำจมำก เมืองหลวงเรยีกกนัโดยมำกว่ำ ราชคหะ แต่ในภำษำไทย เรียกว่ำ 

ราชคฤห์ ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้ำได้ทรงอุบัติขึ้นนั้น พระเจ้ำแผ่นดินทรงพระนำมว่ำ  

พิมพิสาร ในบำลีใช้ค�ำเรียกว่ำ ราชา มาคโธ เป็นค�ำยกย่อง เท่ำกับเป็นมหำรำชแห่ง

แคว้นมคธ และใช้ค�ำน�ำพระนำมว่ำ เสนิโย คือมีค�ำต่อไปว่ำ เสนิโย พิมฺพิสาโร  

เป็นค�ำไทยว่ำ พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นจอมทัพ ปรำกฏเรื่องว่ำ กรุงรำชคฤห์ซึ่งเป็น

นครหลวงนัน้ ต้องอยู่ในระหว่ำงภูเขำ ๕ ลูก คอื เขาคิชฌกฏู เขาเวภาระ เขาเวปลุละ 

เขาอิสิคิลิ และเขากาลกูฏ ล้อมรอบคล้ำยเป็นคอก เพรำะฉะนั้น จึงมีค�ำเรียกอีก 

ค�ำหนึ่งว่ำ คิริพพชะ แปลว่ำ คอกเขำ เมืองหลวงเดิมว่ำตั้งอยู่บนเนินเขำ แต่ว่ำถูกไฟ

๑ วิ. มหำ. ๔/๖๔/๕๖-๖๓ 
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ไหม้บ่อย ๆ พระเจ้ำพิมพิสำรจึงย้ำยลงมำตั้งที่เชิงเขำข้ำงล่ำงซึ่งเป็นที่รำบ แต่ก็ยังอยู่

ในระหว่ำงแห่ง ภูเขำทั้ง ๕ นั้น ต่อมำปลำยสมัยพุทธกำล พระเจ้ำอชำตศัตรูจึงได้ไป

สร้ำงเมอืงใหม่อีกเมอืงหนึง่ ภำยนอกจำกวงล้อมของเขำทัง้ ๕ ลูกนัน้ทำงต้ำนทศิเหนอื 

กรุงรำชคฤห์เจรญิมีคนมำก คณำจำรย์เจ้ำลทัธไิปอำศยัอยูม่ำก และก็ปรำกฏว่ำ พระเจ้ำ

แผ่นดินก็ได้ทรงอุปถัมภ์ลัทธิต่ำง ๆ ตำมควร หรือไม่อุปถัมภ์ก็ไม่ทรงเบียดเบียน  

ปล่อยให้มคีวำมสะดวกในกำรทีจ่ะแสดงลทัธขิองตน ๆ ในสมยันัน้ พระเจ้ำพมิพิสำร 

ทรงได้แคว้นกำสิกคำมเป็นของขวัญจำกแคว้นโกศล ในครำวทรงอภิเษกกับพระรำช-

กนิษฐภคินีของพระเจ้ำปเสนทิแห่งแคว้นโกศล ดั่งที่ได้เล่ำแล้ว

พระพุทธเจ้ำได้เสด็จมุ่งไปสู่กรุงรำชคฤห์ก่อน อย่ำงหนึ่งว่ำเพื่อทรงเปลื้อง 

ปฏญิญำทีไ่ด้ทรงให้ไว้แก่พระเจ้ำพมิพสิำร อกีอย่ำงหนึง่ว่ำเพือ่ทรงประดษิฐำนพระพุทธ-

ศำสนำในที่ที่เจริญก่อน

ข้อที่ว่ำ ทรงเปลื้องปฏิญญำนั้น ดั่งที่มีเรื่องเล่ำว่ำ เมื่อได้เสด็จออกทรงผนวช

ทแีรกในขณะทีเ่สดจ็ไปลองทรงศกึษำบ้ำง ทรงปฏบิตัด้ิวยพระองค์เองบ้ำง เพือ่ประสบ

โมกขธรรม คอืธรรมเป็นเครือ่งพ้นทุกข์นัน้ ก่อนทีจ่ะเสดจ็ไปถงึต�ำบล อรุเุวลำเสนำนคิม 

ซึ่งเป็นสถำนที่ทรงท�ำควำมเพียรจนตรัสรู้ ก็ได้ทรงผ่ำนกรุงรำชคฤห์ และประทับอยู่ 

ที่เขำ ปัณฑวะ พระเจ้ำพิมพิสำรได้ทรงทรำบ ก็ได้เสด็จไปเพื่อทรงพบ และตำมเรื่อง 

เล่ำว่ำ พระเจ้ำพิมพิสำรได้ตรัสถำมถึงเหตุท่ีทรงออกผนวช เม่ือได้ทรงตอบแล้ว  

พระเจ้ำพิมพิสำรก็ได้รับสั่งชวนให้ทรงลำผนวช จะทรงแบ่งรำชสมบัติให้ครอบครอง 

ครึ่งหนึ่ง พระพุทธเจ้ำก็ไม่ทรงรับ เม่ือเป็นเช่นนี้ พระเจ้ำพิมพิสำรจึงทรงขอให้ 

เสด็จกลับมำแสดงธรรมในเม่ือได้ทรงประสบพบธรรมนั้นแล้ว ฉะนั้น เมื่อได้ตรัสรู ้

พระสัมมำสัมโพธิญำณแล้ว จึงได้เสด็จมำยังกรุงรำชคฤห์ก่อนประเทศหรือนครอื่น

อกีอย่ำงหนึง่ ทรงมุง่จะมำประดษิฐำนพระพทุธศำสนำในทีท่ีม่คีวำมเจรญิก่อน 

เพรำะวิธีประกำศพระพุทธศำสนำของพระพุทธเจ้ำนั้น จะเห็นได้ว่ำ ได้ทรงประกำศ 

แก่นักบวช ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมำ มุ่งดีมำ และเป็นผู้คงแก่เรียนมำแล้ว  

ในฝ่ำยคฤหัสถ์ก็ทรงมุ่งประกำศแก่บุคคลที่เป็นหัวหน้ำคน เช่น พระเจ้ำแผ่นดิน  

มหำอ�ำมำตย์ และแก่พรำหมณ์คฤหัสถ์ ซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนต่ำง ๆ เมื่อบุคคล 
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เหล่ำนี้ได้ดวงตำเห็นธรรม รับนับถือพระพุทธศำสนำแล้ว คนอื่น ๆ ก็นับถือตำมไป

ด้วยเป็นอันมำก หรือไม่เช่นน้ันก็เกิดควำมสนใจ ตั้งใจที่จะส�ำเหนียกศึกษำปฏิบัติ 

เพรำะบคุคลทีไ่ด้ทรงแสดงธรรมโปรดก่อนเหล่ำนัน้ กล้็วนเป็นทีเ่คำรพนบัถอืของเหล่ำ

ประชำชน ด้วยเหตนุี ้พระพทุธศำสนำจงึได้แพร่ออกไปอย่ำงรวดเรว็ และพระพทุธเจ้ำ

เองกท็รงปลอดภยัจำกบรรดำผูม้อี�ำนำจในบ้ำนเมอืงเป็นต้น เพรำะว่ำได้ทรงให้บรรดำ

ผูม้อี�ำนำจเหล่ำนัน้ยอมรบันบัถอื ทัง้ได้ทรงปฏบิตัพิระองค์เองไม่ทรงข้องแวะกบักำรบ้ำน

กำรเมืองทุก ๆ อย่ำง ทรงมุ่งประกำศพระพุทธศำสนำไปโดยส่วนเดียว ดั่งจะพึงเห็น

ได้จำกพระพุทธประวัติที่จะกล่ำวในอันดับต่อไป

เมือ่เสดจ็เข้ำสูก่รงุรำชคฤห์นัน้ ไม่ได้เสดจ็เข้ำไปทีเดยีว ได้ประทับพกัท่ี ลฏัฐวินั 

อนัแปลว่ำ สวนตำลหนุม่ น่ำจะเป็นสถำนทีส่�ำหรบัปลกูเพำะต้นตำล พระเจ้ำพมิพสิำร

ได้ทรงทรำบกิตติศัพท์ คือเสยีงท่ีพูดเล่ำลือกนัว่ำ พระสมณโคดมผูศ้ำกยบตุร ออกผนวช

จำกศำกยตระกูล ได้เสด็จมำยังกรุงรำชคฤห์ เวลำนี้ได้พักอยู่ที่ลัฏฐิวันสวนตำลหนุ่ม 

กิตติศัพท์คือเสียงท่ีพูดกันระบือถึงพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น ได้ฟุ้งขจรไปว่ำ พระองค์

เป็นพระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ได้ทรงแสดงธรรมไพเรำะในเบื้องต้น ท่ำมกลำง 

ที่สุด ประกำศพรหมจรรย์ศำสนำพร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งหมด 

ฉะนัน้ กำรท่ีจะได้พบได้เห็นพระอรหนัต์เหน็ปำนนัน้เป็นกจิทีด่ท่ีีชอบ พระเจ้ำพมิพสิำร

พร้อมทัง้บรวิำร ๑๒ นหตุเป็นพวก พรำหมณ์คฤหบดชีำวกรงุมคธ กไ็ด้ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ

ถงึทีป่ระทบันัน้ องค์พระมหำกษตัรย์ิเองได้ทรงอภวิำทพระพทุธเจ้ำแล้ว ประทบันัง่ ณ 

ทีส่่วนข้ำงหนึง่ ฝ่ำยพวกพรำหมณ์คฤหบดชีำวมคธ ๑๒ นหตุได้แสดงกริยิำต่ำง ๆ กนั 

บำงพวกก็ถวำยอภวิำท บำงพวกกก็ล่ำววำจำปรำศรยัชืน่ชมยนิด ีบำงพวกกเ็พียงพนมมอื

ไปทำงพระพทุธเจ้ำ บำงพวกกร้็องประกำศชือ่โคตรของตน บำงพวกกเ็พยีงเฉย ๆ อยู่ 

ทั้งหมดก็นั่งอยู่ตำมที่อันควรแก่ตน ท่ำนแสดงว่ำ บริษัทเหล่ำนั้น โดยมำกสงสัยว่ำ 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์ในส�ำนักของท่ำนอุรุเวลกัสสปะ หรือว่ำท่ำน 

อุรุเวลกัสสปะนั้นประพฤติพรหมจรรย์ในส�ำนักของพระพุทธเจ้ำ

พระพุทธเจ้ำได้ทรงทอดพระเนตรเหน็อำกำรของบรษิทั ทีย่งัมคีวำมเคลอืบแคลง

อยู่ด่ังกล่ำว ก็ได้ตรัสถำมท่ำนอุรุเวลกัสสปะขึ้น โดยควำมว่ำ ท่ำนได้เห็นอะไรจึงได้

ละทิ้งลัทธิบูชำยัญเดิมของตนเสีย
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ท่ำนอุรุเวลกัสสปะก็กรำบทูลว่ำ ลัทธิบูชำยัญนั้น สรรเสริญกำม คือสิ่งที ่

น่ำปรำรถนำพอใจ เช่น รูป เสียง กลิ่น รส และสรรเสริญสตรี ท่ำนได้รู้ว่ำ นั้นเป็น

มลทิน จึงไม่ยินดี

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสถำมว่ำ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่ำนยินดีอะไร

ท่ำนอุรุเวลกัสสปะก็กรำบทูลว่ำ ท่ำนเห็นธรรมที่สงบไม่มีกิเลสที่เป็นเครื่อง

ข้องเกี่ยว เป็นธรรมที่ไม่แปรปรวนเป็นอย่ำงอื่น เป็นธรรมที่ไม่มีผู้อื่นจะพึงแนะน�ำได้ 

นอกจำกจะพึงรู้ด้วยตนเอง ท่ำนได้ประสบพบเห็นธรรมนั้นแล้ว จึงไม่ยินดีในลัทธิวิธี

บูชำยัญ

ครั้นท่ำนกรำบทูลแล้ว ท่ำนก็ได้ซบศีรษะลงท่ีพระบำทของพระพุทธเจ้ำ  

แล้วก็กรำบทูลขึ้นว่ำพระองค์เป็นศำสดำของตน ตนเป็นสำวก

บริษัททั้งหมดนั้น ครั้นได้ฟังจึงเกิดเล่ือมใส ส้ินควำมเคลือบแคลงสงสัย 

พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงแสดง อนุปุพพิกถา และ อริยสัจจ์ ๔ ซึ่งท่ำนแสดงว่ำ บริษัท

ทั้งหมดเมื่อได้ฟังแล้ว ๑๑ ส่วนได้เกิดดวงตำเห็นธรรม และอีกส่วน ๑ ได้ ตั้งอยู่ใน

สรณคมน์

ครัน้แล้ว พระเจ้ำพมิพสิำรกไ็ด้กรำบทลูแสดงว่ำ ควำมปรำรถนำของพระองค์

ได้ตั้งไว้ ๕ ข้อ ได้ส�ำเร็จบริบูรณ์ในบัดนี้แล้ว คือ

ข้อท่ี ๑  ได้ทรงต้ังควำมปรำรถนำไว้ว่ำ ขอให้ได้ทรงอภเิษกเป็นพระรำชำแห่ง 

 มคธรัฐ

ข้อที่ ๒  ขอให้พระอรหันต์ได้มำสู่แว่นแคว้นของพระองค์

ข้อที่ ๓  ขอให้พระองค์ได้เข้ำไปนั่งใกล้พระอรหันต์

ข้อที่ ๔  ขอให้พระอรหันต์ได้แสดงธรรมแก่พระองค์ และ

ข้อที่ ๕  ขอให้พระองค์ได้รู้ธรรมของพระอรหันต์ทั่วถึง
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ได้ทรงสรรเสริญธรรมของพระพุทธเจ้ำ และได้ทูลอำรำธนำพระพุทธเจ้ำกับ

พระสงฆ์สำวกให้เสด็จเข้ำไปรับภัตตำหำรในพระรำชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้ำ

ก็ได้ทรงรับด้วยอำกำรดุษณีภำพ คืออำกำรนั่งนิ่ง ซึ่งเป็นวิธีรับของพระพุทธเจ้ำและ

ของพระสำวก นิ่งหมำยควำมว่ำรับ อย่ำงมำนิมนต์พระ นิมนต์แล้ว ถ้ำพระนิ่ง 

หมำยควำมว่ำรับ บำงทีถ้ำไม่ทรำบธรรมเนียมนี้ ก็มักจะต้องถำมต่อไปอีก ให้ตอบ

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

รุ่งขึ้น พระพุทธเจ้ำและพระสำวกก็ได้เสด็จเข้ำไปเสวยฉันภัตตำหำร ใน 

พระรำชนิเวศน์ เสร็จแล้วพระเจ้ำพิมพิสำรก็ได้ทรงมีพระรำชด�ำริว่ำ จะควรถวำยที่

ที่ไหนให้เป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้ำและพระสำวก ได้ทรงเห็นว่ำที่อันควรจะเป็นที่

ประทับนั้น

๑. ควรจะเป็นที่ไม่ไกลหรือไม่ใกล้นักจำกบ้ำน

๒. ควรจะเป็นที่มีทำงสัญจรไปมำบริบูรณ์ สะดวกแก่ผู้ที่ต้องกำรจะไปมำได้ 

๓. กลำงวันก็ไม่เป็นที่พลุกพล่ำนด้วยผู้คน กลำงคืนก็มีควำมสงัด ไม่มีเสียง 

 อื้ออึง ปรำศจำกลมที่เกิดจำกผู้คนเดินไปมำพลุกพล่ำน 

๔. ควรจะเป็นท่ีประกอบกิจของผู้บ�ำเพ็ญพรต และเป็นที่หลีกเร้นในกำร 

 บ�ำเพ็ญพรต 

๕. ควรที่พระบรมศำสดำจะประทับได้

ได้ทรงเห็นพระเวฬุวันคือสวนไผ่ ซึ่งเป็นสวนหลวง อันอยู่ภำยนอกพระนคร

ในทำงด้ำนทิศเหนือ ไม่สู้ไกลนัก ก็ได้ทรงหลั่งน�้ำจำกพระเต้ำทอง กรำบทูลถวำย 

พระเวฬุวันนั้น โดยควำมว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำขอถวำยพระเวฬุวันนั้น แก่ภิกษุสงฆ์มี

พระพุทธเจ้ำเป็นประมุข ขอพระผู้มีพระภำคเจ้ำจงรับอำรำม คือสวน พระพุทธเจ้ำได้

ทรงแสดงธรรมให้พระรำชำทรงเหน็แจ่มแจ้ง ให้ทรงสมำทำน ให้ทรงอำจหำญ และให้

ทรงร่ำเริงแล้ว ได้ทรงปรำรภเร่ืองนีเ้ป็นเหต ุตรสัอนญุำตให้ภกิษุรบัอำรำม อนัหมำยควำม

ว่ำวัดเป็นที่อำศัยอยู่ได้
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ตำมต�ำนำนปรำกฏว่ำ พระพทุธเจ้ำได้ เสดจ็ไปประทบัพรรษำที ่๒ ที ่๓ และ 

ที่ ๔ รวม ๓ พรรษำที่เวฬุวันนี้๒ และได้มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นในระหว่ำงนี้  

หลำยเรื่อง ซึ่งจะได้แสดงในอันดับต่อไป

ในบดันีจ้ะได้กล่ำวเรือ่งเกรด็ ๆ ทีเ่นือ่งกบัธรรมเนยีมประเพณเีป็นต้น ตำมเรือ่ง

ที่เล่ำมำ

ธรรมเนียมการให้ของผู้อื่น ให้สิ่งที่เป็นวัตถุยกหยิบยื่นได้ ก็มักจะหยิบยื่นให้ 

แต่ว่ำถ้ำให้ส่ิงท่ีใหญ่โต เช่น สวน หรอืกุฏิ วหิำร หรอืส่ิงใดส่ิงหนึง่อนัไม่อำจจะหยบิยก

ให้ได้ มีธรรมเนียมใช้เทน�้ำลงยังพื้นดิน หลั่งน�้ำเป็นเครื่องหมำยว่ำให้ อย่ำงในเรื่องนี้ 

พระเจ้ำพิมพิสำรถวำยพระเวฬุวันเป็นอำรำม ท่ำนทรงเทน�้ำจำกพระเต้ำทองเป็นกำร

แสดงว่ำถวำยในเรือ่งอ่ืนดังเช่น พระเวสสนัดรประทำนช้ำงแก่พรำหมณ์ทีม่ำขอ ท่ำนก็

ยกช้ำงให้ไม่ได้ ก็ทรงเทน�้ำจำกพระเต้ำทองเหมือนกัน หรืออย่ำงที่เรำกรวดน�้ำกัน  

ใช้เทน�้ำ เพรำะส่วนบุญน้ันเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัว ไม่ใช่วัตถุ หยิบยื่นให้ไม่ได้ ฉะนั้น  

ก็ใช้เทน�้ำเป็นหมำยว่ำให้ เข้ำในธรรมเนียมที่กล่ำวมำนั้น อีกอย่ำงหนึ่ง อำจจะติดมำ

จำกธรรมเนยีมพรำหมณ์ท่ีจะกล่ำวต่อไป และธรรมเนยีมเทน�ำ้กรวดนัน้ เขำนยิมเทน�ำ้

หมด ไม่ให้เหลือค้ำงไว้ เหมือนอย่ำงว่ำเตม็ใจให้กันอย่ำงเต็มที ่ไม่ใช่ประหยดัเอำไว้

บทสรรเสรญิพระพทุธคุณท่ีเรำสวดกนัเวลำเช้ำ คงจ�ำได้ว่ำ ต� โข ปน ภควนตฺ� 

เอว� กลยฺาโณ กติตฺสิทโฺท อพฺภคุคฺโต เป็นต้น แสดงว่ำเป็นเสยีงสรรเสรญิทีป่ระชำชน

เขำพูด ๆ กันออกไปว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น เป็นพระอรหันตสัมมำ 

สัมพุทธเจ้ำ เป็นต้น เพรำะฉะนั้น บทแสดงพระพุทธคุณเหล่ำนั้น ต้นเดิมก็ดังมำจำก

เสียงที่พูดกันแพร่หลำยในหมู่ประชำชน ไม่ใช่เป็นของผู้นั้นผู้นี้ได้แต่งขึ้น และถ้อยค�ำ

เหล่ำนั้นก็ล้วนเป็นค�ำเก่ำ ๆ อย่ำงค�ำว่ำ ภควา หรือ อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น 

เมื่อใครเป็นที่เคำรพนับถือข้ึน แสดงตนเป็นศำสดำข้ึน ประชำชนก็คงใช้ค�ำเหล่ำนี้ 

เองเป็นค�ำเรียกร้อง และในตอนท้ำยก็มีว่ำ กำรไปดูไปเห็นพระอรหันต์เป็นกำรดี  

๒ มโน. ปู. ๒/๓๙
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เพรำะฉะน้ัน เมือ่เขำลอืกนัว่ำมพีระอรหนัต์มำ กค็วรทีจ่ะไปดพูระอรหันต์กนัเสยีทหีนึง่ 

พระเจ้ำแผ่นดนิเสด็จไปด้วย กย็ิง่พำกนัไปมำกมำย ส่วนศรัทธำทีจ่ะตัง้มัน่ส�ำหรบัตนนัน้ 

จะมีต่อเมื่อเกิดดวงตำเห็นธรรม คือเมื่อฟังธรรมแล้วได้ดวงตำเห็นธรรมด้วยตนเอง 

นั้นแหละ จึงจะเกิดศรัทธำขึ้นด้วยตนเอง

อนึง่ พระเวฬุวนัน้ัน ในต�ำนำนบำงแห่งแสดงว่ำม ี๒ ตอน ตอนหนึง่ เรยีกว่ำ 

กลนัทกนวิาปะ คอืเป็นทีใ่ห้เหยือ่แก่กระแต ตอนนีพ้ระเจ้ำพมิพสิำร ถวำยให้เป็นอำรำม

แต่พระพทุธเจ้ำและพระสำวก ส่วนอกีตอนหนึง่เรยีกว่ำ โมรนวิาปะ คอืเป็นทีใ่ห้เหย่ือ

แก่นกยงู พระเจ้ำพมิพิสำรได้อนญุำตให้เป็นทีอ่ยู่ของพวกปรพิำชก ซึง่เป็นนกับวชพวกหนึง่ 

นี้ก็แสดงว่ำ พระเจ้ำพิมพิสำรได้ทรงเป็นองค์ศำสนูปถัมภ์ของทุก ๆ ลัทธิ ถึงไม่ทรง

นับถือ แต่ก็ไม่ทรงเบียดเบียน

พระอัครสำวก๓ 

เมือ่พระพทุธเจ้ำได้ทรงรบัพระเวฬุวันเป็นพระอำรำม ได้ประทับอยู่ท่ีพระเวฬุวัน 

นัน้ ท่ำนว่ำได้ประทับอยู่ในพรรษำท่ี ๒ ท่ี ๓ และที ่ ๔ และในระหว่ำงทีป่ระทับอยูน่ี้ 

ทรงได้พระอัครสาวก คือพระสำวกผู ้เลิศเบ้ืองขวำและเบื้องซ้ำยที่ พระเวฬุวัน  

พระอคัรสำวกเบือ้งขวำ คือ พระสารีบุตรเถระ พระอคัรสำวกเบือ้งซ้ำย คอื พระโมค-

คัลลานเถระ ประวัติของท่ำนโดยย่อ มีว่ำ

ทีใ่กล้กรุงรำชคฤห์นัน้ ได้มหีมูบ้่ำนพรำหมณ์อยู่ ๒ หมู่ หัวหน้ำของหมู่บ้ำนนัน้

ได้เป็นสหำยสืบต่อกันมำเป็นเวลำช้ำนำน และต่ำงก็ได้มีบุตรชำย หัวหน้ำหมู่บ้ำน

พรำหมณ์หมู่หนึ่งตั้งชื่อบุตรว่ำ อุปติสสะ ในฐำนะท่ีเป็นชื่อของ หมู่บ้ำนนั้น และ 

เป็นบุตรของหัวหน้ำ หัวหน้ำหมู่บ้ำนพรำหมณ์อีกหมู่หนึ่ง ตั้งชื่อบุตรว่ำ โกลิตะ  

ใช้ชื่อหมู่บ้ำนนั้นมำเป็นชื่อบุตรของหัวหน้ำ อุปติสสะและโกลิตะเมื่อเติบโตขึ้นต่ำง 

๓ วิ.มหำ. ๔/๗๒/๖๔-๗๖
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กไ็ด้เล่ำเรยีนศกึษำจนได้ส�ำเรจ็กำรศกึษำตำมลทัธขิองตน และกไ็ด้ไปเทีย่วเตร่ด้วยกนั

อยู่เสมอ เช่นได้ไปเท่ียวดูมหรสพท่ีมีอยู่บนยอดเขำเป็นกำรประจ�ำปี และก็ได้เคย 

เบิกบำนร่ืนเริงหรือเศร้ำ หรือว่ำตกรำงวัลแก่ผู้แสดงไปตำมบทบำท แต่เมื่อมีญำณ 

แก่กล้ำขึน้ แปลว่ำถงึครำวทีจ่ะออกบวช ในครำวหนึง่กเ็กดิควำมสังเวชใจ ไม่รูสึ้กสนกุ

ในกำรดูมหรสพนั้น ยิ่งคนดูเขำหัวเรำะกัน รื่นเริงกัน ก็กลับรู้สึกสังเวชใจ เพรำะนึก

ว่ำอีกไม่ช้ำเท่ำไร ไม่เกนิ ๑๐๐ ปี กจ็ะพำกนัตำยไปหมดสิน้ และเมือ่สงัเกตเหน็อำกำร

ของกันและกันเป็นดั่งกล่ำวนี้ ก็เลยชวนกันไปบวชเป็นปริพำชกในส�ำนักของสัญชัย 

ซึ่งเป็นอำจำรย์ เมื่อได้ศึกษำลัทธิของอำจำรย์สัญชัยนั้นแล้ว ก็เห็นว่ำไม่มีสำระ แต่ก็

ยังไม่รู้ว่ำจะไปพบใครท่ีไหนซ่ึงจะสอนได้ดีกว่ำ จึงพำกันตั้งกติกำไว้ว่ำ ถ้ำใครพบ 

อมตธรรมคือธรรมที่ไม่ตำยก่อน ก็ให้บอกแก่กัน

ในวนัหนึง่ อปุตสิสะได้พบท่ำน พระอัสสชิ ซึง่เป็นองค์หนึง่ในภกิษุ ปัญจวัคคีย์ 

ได้เที่ยวบิณฑบำตอยู่ในกรุงรำชคฤห์ ได้เห็นอำกำรของท่ำนเป็นที่น่ำเลื่อมใส ก็เกิด

ควำมสนใจ แต่เหน็ว่ำยงัไม่ใช่เวลำทีจ่ะไต่ถำม จงึได้เดนิตำมท่ำนไป เมือ่ท่ำนบณิฑบำต

กลบัฉนัเสรจ็แล้ว จึงเป็นโอกำส กเ็รยีนถำมท่ำนว่ำ ท่ำนบวชอทุศิใคร ใครเป็นศำสดำ

ของท่ำน ท่ำนชอบใจธรรมของใคร

ท่ำนพระอัสสชกิก็ล่ำวตอบว่ำ ท่ำนบวชอทุศิพระผูม้พีระภำคเจ้ำ ซึง่เสดจ็ออก

ผนวชจำกศำกยสกุล พระองค์เป็นพระศำสดำของท่ำน ท่ำนชอบใจธรรมของพระองค์

อุปติสสะก็ขอให้ท่ำนแสดงธรรมนั้นให้ฟัง ท่ำนอัสสชิก็กล่ำวตอบว่ำ ท่ำนเพิ่ง

เข้ำมำบวช ยังไม่อำจที่จะแสดงให้พิสดำรกว้ำงขวำง จะแสดงได้ก็โดยย่อ

อปุตสิสะกก็ล่ำวตอบว่ำ แสดงพยญัชนะมำกแต่ไม่ได้เนือ้ควำมอะไร ก็ไม่เป็น

ประโยชน์อะไร ก็ขอให้แสดงแต่โดยใจควำม

ท่ำนพระอัสสชิก็แสดงธรรมโดยย่นย่อให้ฟัง ที่พระธรรมสังคำหกำจำรย์ได้  

มำร้อยกรองเป็นพระคำถำไว้ว่ำ เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด

หรือเกดิแต่เหต ุเตส� เหต� ุตถาคโต พระตถาคตกล่าวเหตุของธรรมเหล่านัน้ เตสญฺจ 

โย นิโรโธ จ และความดับของธรรมเหล่านั้น เอว� วาที มหาสมโณ พระมหาสมณะ

มีวาทะอย่างนี้
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อุปติสสะเม่ือได้ฟัง ก็เกิด ธรรมจักษุ คือดวงตำเห็นธรรมว่ำ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  

มคีวำมเกดิข้ึนเป็นธรรมดำ สิง่นัน้ท้ังหมดมคีวำมดบัไปเป็นธรรมดำ ครัน้แล้ว อปุตสิสะ

ก็ลำท่ำนไปพบโกลิตะผูส้หำย เพรำะได้ระลึกถงึสัญญำทีไ่ด้ท�ำกนัไว้ว่ำ ใครพบอมตธรรม

ก่อนจงบอกแก่กัน เม่ือพบโกลิตะก็ได้ไปกล่ำวธรรมนี้ให้โกลิตะฟัง โกลิตะเมื่อได้ฟัง

แล้วเกดิดวงตำเหน็ธรรมเช่นเดยีวกนั แล้วกพ็ำกันไปหำสัญชยัผูเ้ป็นอำจำรย์ เล่ำเรือ่ง

ให้ฟังแล้วกล่ำวชักชวนอำจำรย์ให้อำจำรย์ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ สัญชัยผู้เป็นอำจำรย์ 

ก็ไม่ยอม เพรำะมีมำนะว่ำได้เป็นคณำจำรย์เจ้ำลัทธิอยู่แล้ว จะกลับไปเป็นศิษย์ของผู้

อืน่อกีนัน้ กเ็หมอืนอย่ำงเอำจระเข้ไปใส่ในตุม่น�ำ้ ซึง่เป็นไปไม่ได้ ในอรรถกถำธรรมบท

ยังมีเล่ำไว้ว่ำ สัญชัยผู ้เป็นอำจำรย์นั้น ได้ถำมว่ำในโลกนี้มีคนฉลำดมำกหรือมี 

คนโง่มำก อุปติสสะและโกลิตะก็ตอบว่ำ คนโง่มีมำกกว่ำ อำจำรย์สัญชัยก็กล่ำวว่ำ  

ถ้ำเช่นน้ันก็ให้คนฉลำดไปหำพระพุทธเจ้ำ ให้คนโง่มำหำตนก็แล้วกัน ก็เป็นอันว่ำไม่

ยอมไป

อปุตสิสะและโกลติะกล็ำอำจำรย์ พำเอำมำณพทีเ่ป็นบรวิำรของตนทีว่่ำมจี�ำนวน 

๒๕๐ ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ ทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้ำก็ประทำนให้อุปสมบทด้วย 

วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทำทั้งหมด ฝ่ำยบริวำรนั้นเม่ือได้อุปสมบทแล้ว ก็ได้บ�ำเพ็ญเพียร  

ไม่ช้ำนักก็ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

ส่วนพระโกลิตะ ที่ในทำงพระพุทธศำสนำเรียกว่ำ พระโมคคัลลานะ ตำมชื่อ

มำรดำว่ำโมคคัลลี โมคคัลลำนะ ก็แปลว่ำ บตุรของนำงโมคคลัลพีรำหมณ ีท่ำนอปุสมบท

ได้ ๗ วนั ได้ไปท�ำควำมเพยีรอยู ่ณ บ้านกัลลวาลมตุตคาม แคว้นมคธนัน้ ในเวลำนัน้ 

พระศำสดำได้ประทับอยู่ในสวน เภสกลาวัน ซึ่งเป็นที่ ให้เหยื่อแก่เนื้อหรือเป็นป่ำเนื้อ 

ใกล้เมอืงหลวงแคว้นภคัคะ อนัชือ่ว่ำ สงุสมุารคริะ พระโมคคลัลำนะเม่ือบ�ำเพญ็เพยีร

อยู ่ณ บ้ำนกลัลวำลมุตตคำมนัน้ ได้นัง่โงกง่วงอยู ่พระพทุธเจ้ำได้ทรงทรำบ กไ็ด้เสดจ็

ไปประทำนพระโอวำท ตรัสบอกอุบำยแก้ง่วงต่ำง ๆ เมื่อจะสรุปลงแล้วก็ได้เป็นข้อ ๆ 

ดั่งนี้

ข้อ ๑  เมื่อมนสิกำรคือท�ำไว้ในใจ ซึ่งสัญญำคือควำมก�ำหนดหมำยในข้อใด 

เกิดควำมง่วงขึ้น ก็ให้ท�ำมนสิกำรสัญญำข้อนั้นให้มำกขึ้น

ข้อ ๒  ตรึกตรองพิจำรณำธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมำด้วยใจ 
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ข้อ ๓  ให้สำธยำยคือท่องบ่นธรรมโดยพิสดำร 

ข้อ ๔  เอำมือยอนหูทั้ง ๒ ข้ำง หรือว่ำลูบด้วยฝ่ำมือ 

ข้อ ๕  ลูบนัยน์ตำด้วยน�้ำ เหลียวดูทิศ แหงนหน้ำดูดำว 

ข้อ ๖  มนสิกำรคือท�ำไว้ในใจซึ่งอำโลกสัญญำ คือก�ำหนดควำมสว่ำงให้มี

ควำมสว่ำงเหมือนอย่ำงกลำงวัน อันปรำกฏอยู่ในใจ ท�ำใจให้เปิดไม่ให้ถูกหุม้ห่อ ให้สว่ำง

ข้อ ๗  จงกรมคือเดินไปเดินมำ ส�ำรวมอินทรีย์และส�ำรวมจิต ไม่คิดออก  

ไปภำยนอก และ

ข้อ ๘  ก็ให้นอน ที่เรียกว่ำ ส�ำเร็จสีหไสยำ คือนอนตะแคงเบื้องขวำ ไม่คิด

ท�ำควำมสุขในกำรนอน และตั้งสติก�ำหนดจะตื่นขึ้น ลุกขึ้น

วิธีแก้ง่วงทั้ง ๘ ข้อนี้ ตรัสสอนเป็นวิธีแก้เพื่อเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่ง ข้อ ๑  

ไม่ส�ำเร็จ ก็ให้ใช้ข้อ ๒ เป็นต้น จนในที่สุดเมื่อไม่ส�ำเร็จก็ต้องนอนทันที เมื่อประทำน

วิธีแก้ง่วงดั่งนี้แล้ว ก็ได้ตรัสพระโอวำทอีก ๓ ข้อ คือ

ข้อ ๑  ไม่ควรชูงวงเข้ำสกลุ หมำยควำมว่ำ ไม่ควรตัง้มำนะว่ำเรำเป็นนัน้เป็นนี ่

ที่เขำต้องนับถือ เขำจะต้องต้อนรับเข้ำไปสู่ประตู เพรำะถ้ำหำกว่ำคนในสกุลเขำม ี

กำรงำนมำก เขำไม่ได้ใส่ใจถงึ กจ็ะให้เกดิเก้อเขนิคดิไปในทำงต่ำง ๆ เกดิควำมฟุง้ซ่ำน 

จิตเลยไม่ส�ำรวม ก็จะห่ำงจำกสมำธิ

ข้อ ๒  ไม่พูดค�ำที่เป็นเหตุโต้เถียงกันคือผิดกัน เพรำะจะต้องพูดมำก ท�ำให้

ฟุ้งซ่ำน ท�ำให้จิตไม่ส�ำรวม ซึ่งท�ำให้ห่ำงจำกสมำธิได้เช่นเดียวกัน และ

ข้อ ๓  ได้ตรสัว่ำ พระองค์ทรงติกำรคลกุคล ีแต่ว่ำมใิช่ตไิปทกุอย่ำง สรรเสรญิ

กม็ ีคอืทรงต ิไม่สรรเสรญิกำรคลกุคลด้ีวยหมูช่น แต่ว่ำทรงสรรเสรญิกำรคลกุคลด้ีวย

เสนำสนะอันสงัด คืออยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัด

พระโมคคัลลำนะได้กรำบทูลถำมว่ำ ด้วยข้อปฏิบัติเท่ำไร ภิกษุจึงจะชื่อ  

ว่ำเป็นผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหำ ส�ำเร็จถึงที่สุด เกษมจำกโยคะคือกิเลสที่เป็น

เครือ่งประกอบจติไว้ถงึท่ีสดุ เป็นพรหมจำรถีงึทีสุ่ด ถึงสุดทำงกนัจริง ๆ เป็นผูป้ระเสรฐิ

สุดแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลำย
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๔ ทีฆนขสุตฺต ม.ม. ๑๓/๒๖๓/๒๖๙

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสตอบโดยควำมว่ำ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อได้สดับว่ำ 

ธรรมทัง้ปวงไม่ควรยดึม่ัน กพ็จิำรณำให้ทรำบชดัลกัษณะของธรรมทัง้ปวงนัน้ ก�ำหนด

ธรรมทั้งปวงนั้นว่ำไม่ควรยึดมั่นอย่ำงไร เมื่อเสวยเวทนำ คือ สุข ทุกข์ หรือไม่ใช่ทุกข์

ไม่ใช่สุข อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็ให้พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำที่ประกอบด้วยควำมหน่ำย 

ควำมดับ และควำมสลัดคืน ไม่ยึดมั่น ไม่สะดุ้ง จึงเป็นผู้ดับกิเลสเฉพำะตัว และ 

จึงเป็นผู้รู้ว่ำชำติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว กิจที่ควรท�ำได้ท�ำเสร็จแล้ว

พระโมคคัลลำนะเม่ือได้สดับพระพุทธำนุสำสนีแล้วได้ปฏิบัติ ก็ได้ส�ำเร็จ  

เป็นพระอรหันต์ในวันนั้นส่วนพระอุปติสสะ ที่ในศำสนำนี้เรียกท่ำนตำมชื่อมำรดำว่ำ 

พระสารีบุตร คือเป็นบุตรของนำงสำรีพรำหมณี บวชแล้วได้กึ่งเดือน ได้ตำมเสด็จ

พระพทุธเจ้ำ ไปบนเขำ คชิฌกฏู แขวงกรงุรำชคฤห์ ในวันนัน้ พระพทุธเจ้ำได้ประทบั

ที่ถ�้ำ ช่ือว่ำ สุกรขาตา ในเขำคิชฌกูฏน้ัน มีปริพำชกผู้หนึ่ง ชื่อ ทีฆนขะ
๔ ซึ่งเป็น  

อัคคิเวสสนโคตรได้เข้ำไปยืนเฝ้ำ ท่ำนพระสำรีบุตรได้นั่งอยู่เบื้องพระปฤษฎำงค์ และ

ถวำยงำนพัดพระพุทธเจ้ำอยู่

ปริพำชกนั้นได้ทูลถำมถึงทิฏฐิคือควำมเห็นของตนว่ำ สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ตน 

ตนไม่ชอบใจหมดทุกสิ่ง

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสโดยใจควำมว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้น ทิฏฐิคือควำมเห็นเช่นนั้น  

ก็ต้องไม่ควรแก่ปริพำชกนั้น ปริพำชกนั้นก็ต้องไม่ชอบทิฏฐินั้นเหมือนกัน

ทิฏฐิ คือควำมเห็นต่ำง ๆ นั้น เมื่อสรุปลงแล้วก็มีเพียง ๓ คือ

๑.  เห็นว่ำ สิ่งทั้งปวงควรแก่ตน ตนชอบใจหมด 

๒.  เห็นว่ำ สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ตน ตนไม่ชอบใจหมด 

๓.  เหน็ว่ำ บรรดำสิง่ท้ังปวงนัน้ บำงสิง่กค็วรแก่ตน ตนชอบใจ บำงสิง่ไม่ควร

แก่ตน ตนไม่ชอบใจ
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ทฏิฐิท้ัง ๓ น้ี ทิฏฐิท่ี ๑ ใกล้ต่อควำมยนิดพีอใจ ทิฏฐทิี ่๒ ใกล้ต่อควำมขดัใจ 

ทิฏฐิที่ ๓ ใกล้ทั้ง ๒ อย่ำง คือบำงอย่ำงก็ใกล้ต่อควำมยินดีพอใจ บำงอย่ำงก็ใกล้ 

ต่อควำมไม่ชอบ เป็นอันว่ำทิฏฐิทุก ๆ อย่ำงนั้นเป็นเหตุให้เจริญกิเลสได้ ทั้งนั้น  

เพรำะว่ำถ้ำถือมั่นในทิฏฐินั้นอันใดวำ่เป็นจริง ทิฏฐิอื่นเป็น โมฆะ คือว่ำ เปล่ำหมด  

ก็จะต้องผิดจำกอีก ๒ พวก เมื่อเป็นเช่นน้ี ก็จะต้องวิวำทกัน จะต้องพิฆำตกัน  

เบียดเบียนกัน ผู้รู ้เม่ือพิจำรณำเห็นโทษของควำมถือมั่นในทิฏฐิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

ดั่งกล่ำวมำนี้ จึงได้ละทิฏฐินั้น และไม่ท�ำทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้น

ต่อจำกนั้นได้ตรัสถึงกำยอันนี้ ซึ่งเป็นที่ประชุมมหำภูตทั้ง ๔ อันได้แก่  

ธำตุดิน น�้ำ ไฟ ลม ซึ่งมีบิดำมำรดำเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นเพรำะกำรท�ำนุบ�ำรุง  

ด้วยอำหำรต่ำง ๆ เป็นกำยที่จะต้องแตกท�ำลำยเป็นธรรมดำ ก็ควรจะพิจำรณำให้เห็น

ว่ำเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นของว่ำงเปล่ำ เป็นอนัตตำ ไม่ใช่ตัวตน

ครัน้แล้วได้ทรงแสดงเวทนำ ๓ คอืเม่ือบคุคลเสวยสุขเวทนำในเวลำใด เวลำนัน้

กย่็อมไม่ได้เสวยทกุขเวทนำหรอือทกุขมสขุเวทนำ เสวยทกุขเวทนำเวลำใด ในเวลำนัน้

กไ็ม่ได้เสวยสขุเวทนำหรอือทุกขมสุขเวทนำ เสวยอทกุขมสุขเวทนำ เวลำใด ในเวลำนัน้

ก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนำหรือทุกขเวทนำ คือรับเวทนำทีละอย่ำง ในเวลำหนึ่ง เวทนำ 

ทั้ง ๓ น้ันก็เป็นของที่ไม่เที่ยง เป็นของที่มีกำรปรุงแต่ง เป็นของที่อำศัยเหตุเกิดขึ้น  

มีควำมสิ้นไป เสื่อมไป คลำยไปได้ จนถึงดับไปเป็นธรรมดำ เมื่อพิจำรณำได้เห็น 

ควำมจรงิในเวทนำดัง่น้ี ก็จะเกิดนิพพิทำ วริำคะ วมิตุติ และวิมตุตญิำณทสัสนะ เหมอืน

ดั่งที่แสดงในอนัตตลักขณสูตร

เมือ่พระพทุธเจ้ำได้แสดงธรรมน้ีแก่ทฆีนขปริพำชกนัน้ ท่ำนพระสำรบุีตร ได้นัง่

ถวำยงำนพัดไปพลำงฟังไปพลำง และพิจำรณำตำมเห็นว่ำพระพุทธเจ้ำได้ตรัสให้ละให้

สละคนื เพรำะควำมรู้จรงิเหน็จรงิในธรรมเหล่ำนี ้เมือ่พจิำรณำอยู ่จติกพ้็นจำกอำสวะ 

เพรำะไม่ยึดมั่น

ส่วนทฆีนขปรพิำชก เพยีงแต่ได้ดวงตำเหน็ธรรม และท่ำนแสดงว่ำปรพิำชกนัน้

ก็เป็นหลำนของพระสำรบุีตร ได้เฝ้ำพระพทุธเจ้ำเพือ่จะไปสืบฟังข่ำว ของพระสำรบีตุรว่ำ 

เมื่อบวชแล้วจะเป็นอย่ำงไรบ้ำง จึงได้ไปเฝ้ำและได้ทูลถำมพระพุทธเจ้ำถึงทิฏฐิคือ 
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ควำมเห็นของตน เป็นอันว่ำไม่ชอบใจอะไรทัง้นัน้ เท่ำกบัว่ำเป็นกำรปฏเิสธว่ำไม่ชอบใจ

ค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำด้วย แต่กไ็ม่ปฏเิสธโดยตรง ยกเอำทฏิฐิขึน้มำว่ำให้คลมุไปถงึ 

พระพุทธเจ้ำก็ได้ตรัสชักเข้ำหำเหตุผล และชักเข้ำหำธรรมปฏิบัติ

พระโมคคัลลำนะ พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกย่องว่ำเป็นเลิศในทำงมีฤทธิ์มำก  

พระสำรีบุตร พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกย่องว่ำเป็นเลิศในทำงมีปัญญำมำก พระสำรีบุตร

เป็นอัครสำวกเบ้ืองขวำ พระโมคคลัลำนะเป็นอคัรสำวกเบือ้งซ้ำย ดังทีเ่มือ่สร้ำงพระพทุธ-

ปฏมิำ กม็กัจะสร้ำงรปูพระอัครสำวกท้ังคู่ ให้ยนืหรือให้นัง่อยู่ ๒ ข้ำงด้วย และกส็ร้ำง

เหมือน ๆ กัน เมื่อเป็นเช่นนี้ที่จะสังเกตได้ว่ำ ท่ำนองค์ไหน เป็นพระสำรีบุตร  

ท่ำนองค์ไหนเป็นพระโมคคัลลำนะ ก็ให้สังเกตว่ำ เบื้องขวำขององค์พระพุทธปฏิมำ 

ก็เป็นพระสำรีบุตรเถระ เบ้ืองซ้ำยของพระพุทธปฏิมำก็เป็นพระโมคคัลลำนเถระ  

เมื่อเรำหันหน้ำเข้ำก็กลับด้ำน คือด้ำนซ้ำยของเรำเป็นพระสำรีบุตร ด้ำนขวำของเรำ 

ก็เป็นพระโมคคัลลำนะ และได้ถือเป็นธรรมเนียมในกำรจัดล�ำดับโดยปกติดั่งนี้ เช่น 

นำคทีม่อีำยมุำกกว่ำกอ็ยูท่ำงด้ำนขวำของพระอปัุชฌำย์ นำคทีม่อีำยุน้อยกว่ำกอ็ยู่ทำง

ด้ำนซ้ำยของพระอุปัชฌำย์ ตัวนำคเองเมื่อหันหน้ำเข้ำไป ก็รู้สึกว่ำสับกันคนละข้ำง  

แต่ว่ำถือเอำขวำและซ้ำยของสิ่งที่เป็นประธำนนั้นไว้เป็นหลัก

จะอธิบำยธรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพระอัครสำวกทั้ง ๒ และจะชักภำษิต

ของท่ำนบำงเรือ่งมำกล่ำวก่อน ภำษติของท่ำนพระอัสสชทิีไ่ด้กล่ำวแก่พระสำรบีตุรเมือ่

เป็นปรพิำชกนัน้ นบัถอืกนัว่ำเป็นคำถำแสดงหวัใจอรยิสจัจ์ และปรำกฏอยูใ่นศิลำจำรึก

สมัยพระเจ้ำอโศกเป็นอันมำก ฉะนั้น ก็ควรท�ำควำมเข้ำใจ เนื้อควำมบ้ำง

คำถำบทนี้ขึ้นต้นว่ำ เย ธมฺมา ท่ีมีค�ำแปลว่ำ ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ  

พระตถำคตตรสัเหตขุองธรรมเหล่ำนัน้และควำมดบัของธรรมเหล่ำนัน้ พระมหำสมณะ

มีวำทะอย่ำงนี้ ท่ีจริงฟังดูก็น่ำจะไม่รู้สึกสะกิดใจเท่ำใด ตำมเนื้อควำมที่กล่ำวมำนี้  

ถ้ำได้ฟังอรยิสัจจ์มำบ้ำง กพ็อจะจบัเค้ำได้ แต่ถ้ำไม่เคยฟังอรยิสัจจ์มำ กย็ำกท่ีจะก�ำหนด

ให้เข้ำใจ

ครำวน้ี จะอธบิำยในฐำนะทีไ่ด้เคยฟังอริยสัจจ์มำก่อน คอืว่ำเมือ่เคยฟังอริยสัจจ์

มำแล้วรู้ว่ำ อริยสัจจ์นั้นมี ๔ ได้แก่ ๑. ทุกข์ ซึ่งเป็นผล ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์  
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ซึง่เป็น เหต ุ ทัง้สองนีเ้ป็นผลและเหตุในด้ำนทกุข์ ๓. นโิรธ ควำมดบัทกุข์ ซึง่เป็น  

ผล ๔. มรรค ข้อปฏิบัตใิห้ถงึควำมดับทุกข์ ซึง่เป็น เหต ุนีเ้ป็นผลและเป็นเหตใุนด้ำน

ควำมดบัทกุข์ เม่ือได้เคยฟังอริยสจัมำและทรำบหวัข้อ อย่ำงนีก้พ็อจบัเค้ำของคำถำของ

ท่ำนได้ คือ

ข้อว่ำ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ นี่ก็หมำยถึงทุกข์ซึ่งเป็นผล นี่เป็นบำทที่ ๑ 

ของคำถำนั้น ส่วนบำทที่ ๒ ว่ำ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้น นี่ก็คือ 

ตรัสสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ บำทที่ ๓ ว่ำ และความดับของธรรมเหล่านั้น นี่ก็เท่ำกับ

แสดงนโิรธ ควำมดบัทกุข์ และมรรค ข้อปฏบิตัใิห้ถงึควำม ดบัทกุข์ ซึง่รวมอยูใ่นฝ่ำย

ควำมดับทุกข์ พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ ก็คือ ว่ำตรัสสั่งสอนไว้อย่ำงนี้

ครำวนี ้ถ้ำจะสรปุเข้ำในค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำทัว่ ๆ ไป ในฐำนะท่ีเคยเรยีน

มำแล้ว ก็พอสรุปได้คือว่ำ ในชั้นสำมัญ พระพุทธศำสนำสอนว่ำ ผลที่ไม่ดีต่ำง ๆ  

เกิดจำกเหตทุีไ่ม่ดี อันเรยีกว่ำ บำป ทจุริต หรอือกศุลกรรม ส่วนผลทีด่ต่ีำง ๆ กเ็กดิ

จำกเหตุที่ดี อันเรียกว่ำ บุญ สุจริต กุศลกรรม คำถำของพระอัสสชินั้น บำทที่ ๑  

ที่ว่ำ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ นี่ก็หมำยถึงผล ทั้งที่เป็นส่วนดี ทั้งที่เป็นส่วนไม่ดี  

ที่บุคคลได้รับอยู่ในชีวิต บำทที่ ๒ ว่ำ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้น ก็คือ

ทรงชี้ว่ำ บุญ สุจริต กุศล นี่เป็นเหตุของผลที่ดีต่ำง ๆ ส่วนบำป ทุจริต อกุศล นี่เป็น

เหตุของผลที่ไม่ดีต่ำง ๆ นี่เข้ำได้ใน ๒ บำทต้น แต่ว่ำในบำทที่ ๓ ว่ำ ตรัสความดับ 

ของธรรมเหล่านัน้ อนันี ้กอ็ำจจะมำสรปุเข้ำได้ด้วยอธบิำยว่ำ ตรสัสอนให้ดบัควำมชัว่ 

เพือ่จะได้ดบัผลท่ีชัว่ ดัง่ท่ีสอนให้ละควำมชัว่ทัง้ปวงเสีย แต่ว่ำ ถ้ำในด้ำนของควำมดแีล้ว 

ท่ำนสอนให้ก่อคือให้ท�ำ ยังไม่ได้สอนให้ดับ แต่ครำวนี้ ในกำรท่ีจะแสดงศำสนำให้

บรบิรูณ์นัน้ จ�ำจะต้องมีท่ีสดุ ถ้ำจะสอนให้ท�ำควำมดกีนัเร่ือยไป กจ็ะมปัีญหำว่ำเมือ่ไร

จะสิน้สดุกันเสยีสกัทหีนึง่ ถ้ำหำกว่ำไม่มทีีส่ิน้สดุ ยงัท�ำกนัเรือ่ยไป กต้็องแปลว่ำศำสนำ

น้ันยังสอนไม่จบ เพรำะว่ำสิ่งทั้งหลำยจะต้องมีที่สุด ชีวิตของบุคคลก็มีที่สิ้นสุด  

กำรเรยีนของบุคคลท่ีจัดเป็นช้ันต่ำง ๆ กมี็ทีสุ่ด กำรงำนกม็ทีีสุ่ด คอืว่ำทุก ๆ อย่ำงน้ัน 

ต้องมีขอบเขตที่สุดของตน เพรำะฉะนั้น ศำสนำใดก็ตำม ถ้ำหำกว่ำสอนให้ท�ำดี  

กันเรื่อยไป โดยที่ไม่มีขอบเขตว่ำจะสิ้นสุดกันเมื่อไร ก็แปลว่ำไม่จบ
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ครำวนี ้ตำมหลกัของพระพทุธศำสนำนัน้ ท่ำนมจีบเหมอืนกนั คอืว่ำมจีดุเป็น

ที่สุดดี คนเรำยังต้องท�ำควำมดีกันอยู่นั้นก็เพรำะยังไม่ถึงจุดอันนั้น คือจุดที่สุด จึงยัง

ต้องกำรดี หรือว่ำหวังดี แปลว่ำควำมดียังไม่พอ จึงต้องหวัง จึงต้องมีควำมต้องกำร 

ถ้ำควำมดเีพยีงพอแล้ว คือว่ำถงึจดุท่ีเป็นท่ีสดุแล้ว กไ็ม่ต้องหวังดีหรอืไม่ต้องหวังควำมดี

อะไรต่อไป

จุดที่จะเป็นที่สุดดีดั่งกล่ำวนี้จะมีได้เมื่อใด มติทำงพระพุทธศำสนำแสดง  

ได้โดยควำมว่ำ จะมีได้ในเมื่อสิ้นอำสวะกิเลส เมื่ออำสวะกิเลสหมดสิ้นแล้ว ก็แปลว่ำ 

หมดควำมชัว่ และหมดสมุฏฐำนของควำมชัว่ทัง้หลำย เมือ่ควำมชัว่พร้อมทัง้ สมฏุฐำน

ควำมชั่วหมดไปแล้ว ก็เสร็จกิจที่จะต้องท�ำควำมดีเพื่อฟอกล้ำงควำมชั่วอีกต่อไป  

อันน้ีที่ทำงพระพุทธศำสนำเอำส�ำนวนพรำหมณ์มำใช้ว่ำ เป็นผู้ลอยบุญลอยบำปแล้ว 

เพรำะฉะน้ัน เม่ือถึงจุดอันนี้ก็ชื่อว่ำเป็นจุดที่สุดดี คือสุดสิ้นควำมดี ควำมดีขึ้นถึง 

ขีดสูงสุดเพียงเท่ำนั้นแล้วก็เสร็จกิจ นี้เรียกว่ำเป็นจุดดับ ก็แปลว่ำดับทั้งควำมดีดับ 

ทั้งควำมชั่ว เพรำะว่ำดับอำสวะกิเลสหมดสิ้น พระพุทธศำสนำจึงได้สอนถึงจุดของ 

ควำมดบัอนันี ้ กเ็ป็นอันว่ำเม่ือสอนถงึจุดอันนีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่ำได้แสดงธรรมจบ ไม่เช่น

นัน้กไ็ม่จบ จะต้องท�ำกันเรื่อยไป

ท่ำนพระสำรีบุตรนั้น ท่ำนแสดงว่ำ เป็นผู้มีปัญญำมำก ส�ำเร็จก็ช้ำกว่ำเขำ 

พวกบริวำรนั้นท�ำอำสวะให้สิ้นไปก่อน พระโมคคัลลำนะบวชได้ ๗ วัน จึง ท�ำอำสวะ

ให้สิ้นไปได้ ท่ำนพระสำรีบุตรนี่ถึง ๑๕ วัน ท่ำนก็แสดงว่ำ เพรำะเป็นผู้ที่มีปัญญำ 

มำกนั้นเองคิดมำก เม่ือมีปัญญำมำกก็ต้องมีจุดที่สงสัยมำก และจะต้องค้นคว้ำมำก 

ท่ำนได้สดับคำถำของท่ำนพระอัสสชิ ทั้งท่ีท่ำนไม่ได้เคยฟัง พระพุทธศำสนำมำก่อน 

แต่ท่ำนก็จับใจควำมได้ทันที

ครำวนี ้กน่็ำพจิำรณำดเูหมอืนกนั ส�ำหรบัทกุ ๆ คนทีไ่ม่เคยได้สดบั พระพทุธ-

ศำสนำมำก่อน หรือสดับมำบ้ำง เมื่อฟังคำถำของพระอัสสชิดั่งนี้แล้ว จะพึงเข้ำใจได้

อย่ำงไร หรอืจะพงึจบัใจควำมได้อย่ำงไร คิดดดูัง่น้ีจะพอรู้สึกว่ำท่ำนมปัีญญำมำกจรงิ ๆ
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ต่อมำกค็วรพจิำรณำถงึตอนท่ีพระพทุธเจ้ำทรงสัง่สอนพระอคัรสำวกทัง้ ๒ ว่ำ 

ท�ำไมจงึยกเวทนำขึน้แสดง ท่ำนแสดงว่ำ คนทีมี่ตณัหาจรติหยาบ มกัจะตดิกาย เช่นว่ำ 

แต่งร่ำงกำยให้สวยสดงดงำม แต่งบ้ำนเรอืน เคร่ืองใช้ เครือ่งประดับต่ำง ๆ ให้งดงำม 

ถึงแม่ว่ำไม่สู้สบำยนัก แต่ว่ำขอให้งดงำมก็แล้วกัน บำงทีก็ต้องยอมเป็นทุกข์เพรำะ

ต้องกำรควำมงดงำมน้ัน น่ีเรยีกว่ำตดิกำย ถ้าผูม้ตัีณหาจรติละเอยีดขึน้ กม็าตดิเวทนา 

แต่โดยทั่วไปก็เรียกติดสุข คือไม่ค่อยค�ำนึงถึงว่ำจะงดงำมหรือไม่งดงำมอะไรสักเท่ำไร 

ให้เป็นสขุ มสีปัปำยะ คอืให้สบำยกแ็ล้วกนั ส�ำหรบัทีต่ดิเวทนำนี ้ออกจะมตีรงกนัเป็น

ส่วนมำก คอืว่ำต้องกำรให้สบำย ให้มีท่ีอยูก่เ็ป็นสัปปำยะคอืสบำย อำหำรกเ็ป็นทีส่บำย 

เครือ่งนุง่ห่มกเ็ป็นท่ีสบำย สิง่ต่ำง ๆ ท่ีต้องกำรกใ็ห้เป็นทีส่บำย แต่ว่ำเวทนำนัน้ ไม่ใช่

มเีพียงสบำยอย่ำงเดยีว กย็งัมีไม่สบำยกบัเป็นกลำง ๆ อกีด้วย ฉะนัน้ ถ้ำไปตดิเวทนำ 

ก็เรืยกว่ำติดสุข หรือว่ำติดสบำย ก็จะมีควำมเดือดร้อน และบำงทีก็ไม่อำจท่ีจะท�ำ 

อะไรได้ เพรำะเกิดควำมไม่สบำยขึ้นเสีย ยิ่งในกำรที่จะประกอบกำรงำน หรือในกำร

เรียนที่จะต้องมีควำมทุกข์ต่ำง ๆ ถ้ำติดสุขหรือติดสบำยแล้ว ก็ไม่อำจที่จะท�ำได้

ท่ำนพระอัครสำวกท้ัง ๒ นัน้ ท่ำนเป็นบตุรอยูใ่นตระกลูทีม่ั่งคัง่ มคีวำมสุขมำก 

เมื่อมำบวชเข้ำก็ต้องมำอำศัยนิสสัย ๔ ซึ่งในสมัยต้นพุทธกำลนั้น จะต้องใช้นิสสัย ๔ 

กันมำกกว่ำบัดนี้ ควำมไม่สบำยก็จะต้องมีมำกขึ้น เพรำะกำรที่ จะอยู่อำศัยกำรที่จะ

นุง่ห่ม กำรท่ีจะขบฉนั ก็ไม่เป็นไปตำมท่ีประสงค์ จะต้องไปบณิฑบำตเขำมำฉนัจรงิ ๆ 

อย่ำงนีจ้ะเอำให้ถูกกบัควำมปรำรถนำกเ็ป็นไปไม่ได้ เมือ่เป็นเช่นนีแ้หละ หำกยังตดิอยู่ 

ยังชอบสุขเวทนำอยู่ ถึงจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอะไรได้แจ่มแจ้งพอสมควรแล้วก็ตำม 

กำรปฏิบัติก็ยังด�ำเนินไปไม่สะดวก อันนี้น่ำเห็นว่ำทรงยกเวทนำขึ้นมำเน้น ก็เวทนำ 

ทัง้ ๓ ในขณะหน่ึงกมี็ได้แต่เพยีงอย่ำงหนึง่ แต่ทกุ ๆ อย่ำงกเ็ป็นส่ิงทีไ่ม่เทีย่ง มดีบัไป 

สิ้นไป ไม่ควรที่จะมำยึดมั่น เพรำะฉะนั้น เมื่อปล่อยเวทนำคือว่ำปล่อยสุขเสียได้  

ก็เป็นอันว่ำท่ำนไม่มีกังวลอีกแล้ว จึงเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในธรรมแจ่มแจ้งหมด  

เป็นข้อท่ีควรคิด อุปสรรคในกำรงำน ในกำรเรียน หรือในกำรท�ำควำมดีทุกอย่ำง  

เนื่องมำจำกติดสุขเป็นประกำรส�ำคัญอันหนึ่ง ถ้ำสละควำมติดสุข ยอมเผชิญทุกข์  

ก็จะต้องท�ำกำรท�ำงำน จะต้องเรียน ต้องศึกษำได้อย่ำงสบำย เรียนอะไรก็เรียนได้ 

ท�ำงำนอะไรก็ท�ำได้ จะไปไหนก็ไปได้
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อีกข้อหนึ่ง ก็เรื่องที่ท่ำนว่ำ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดม่ัน นี่เป็นหลักของทำง

พระพุทธศำสนำทีเดียว บำลีว่ำ สพฺเพ ธมฺมา นาล� อภินิเวสาย แปลว่ำ ธรรมทั้งปวง

ไม่ควรยึดมัน่ มอีรรถคล้ำยกบัทีเ่รำสวดกนัเวลำเช้ำ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทัง้ปวง

เป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัตน แต่ก็พงึเข้ำใจว่ำ ธรรมบทนีเ้ป็นปรมตัถธรรม คอืธรรมทีเ่ป็น

อรรถเป็นอย่ำงสูง พระพุทธเจ้ำจะแสดงก็แต่ผู้ที่จะโปรดให้บรรลุมรรคผลเท่ำนั้น 

ถ้ำบุคคลสำมัญก็ไม่ตรัสธรรมนี้

ธรรมทัง้ปวงนัน้ ถ้ำพดูอย่ำงสำมญักแ็บ่งออกเป็นกศุลธรรมส่วนหนึง่ อกศุลธรรม

ส่วนหน่ึง ในเบ้ืองต้นท่ำนก็สอนให้ละอกุศล แต่ว่ำสอนให้ท�ำกุศล ยึดมั่นในกุศล  

ปล่อยอกุศล นี่ยังต้องยึด คือว่ำทิ้งชั่ว ยึดดีเอำไว้ ดีนั้นทิ้งไม่ได้ ต้องยึดเอำไว้ เพรำะ

ว่ำทุก ๆ คนนั้นยังไม่ถึงจุดสุดดี ดั่งที่กล่ำวแล้ว ยังต้องมีควำมดีที่จะท�ำต่อไป แต่ว่ำ

เมือ่ท�ำควำมดเีรือ่ย ๆ ขึน้ไปจนถงึท่ีสดุ หำกยงัจะยดึควำมดนีัน้อยู ่กแ็ปลว่ำยงัไม่เสรจ็

กจิ เหมอืนอย่ำงว่ำเรำเรยีนไปจนจบชัน้สงูสดุแล้ว และยงัจะยดึชัน้นัน้อยู ่ไม่ยอมออก 

อย่ำงน้ีก็แปลว่ำไม่ส�ำเร็จ ไม่จบ เพรำะฉะนั้น ในขั้นท่ีถึงจุดท่ีเป็นท่ีสุดดีแล้ว ก็ต้อง

ปล่อยวำงทั้งหมด ถ้ำยังยึดอยู่ ก็แสดงว่ำยังมีตัณหำอุปำทำน ควำมปรำรถนำและ 

ควำมยึดถือ ตัณหำอุปำทำน นั้นเป็นตัวกิเลส ยังมีกิเลสอยู่ก็แปลว่ำยังไม่ส้ินกิเลส  

อื่น ๆ หมดไปแล้ว แต่ว่ำยังรักษำตัณหำอุปำทำนไว้ เพรำะฉะนั้น ต้องสละตัณหำ

อุปำทำนออกไปเสียให้หมด ปล่อยวำงท้ังหมด นั้นแหละจึงจะถึงจุดสุดดี ซึ่งเป็น 

ชัน้สดุท้ำย ในชัน้สดุท้ำยนีเ้ท่ำนัน้ พระพทุธเจ้ำท่ำนจงึจะสอนให้ไม่ยดึมัน่ธรรมท้ังปวง 

ในชัน้สำมญั ท่ำนไม่สอนอย่ำงนี ้จะต้องยดึดเีอำไว้ ละควำมช่ัวไปโดยล�ำดบั เพรำะฉะนัน้ 

กำรแสดงธรรมต้องอย่ำให้ผดิที ่ถ้ำหำกว่ำแสดงผดิท่ี กจ็ะเกดิควำมไขว้เขวสับสนไปหมด 

แล้วก็จะไม่เข้ำใจ

เมื่อท่ำนพระอัครสำวกออกบวชนั้น มีพวกกุลบุตรที่มีช่ือเสียงในเมืองมคธ  

พำกันบวชมำกขึ้น ๆ จนชำวบ้ำนชำวเมืองพำกันกล่ำวโพนทะนำว่ำพระพุทธเจ้ำ  

เป็นผูป้ฏบิตัทิ�ำให้คนไม่มีลูก ท�ำให้หญงิเป็นหมนัเป็นหม้ำย ท�ำให้ตระกลูขำด เมือ่ชำวบ้ำน

เห็นพระออกเที่ยวบิณฑบำตก็จะพำกันว่ำ พวกพระเหล่ำนี้พำกันมำ อีกแล้ว แนะน�ำ

เอำคณะของอำจำรย์สญัชยัไปบวชกนัมำกมำยแล้ว ครำวนีจ้ะแนะน�ำเอำใครไปบวชอกี 

พระก็มำกรำบทลูพระพทุธเจ้ำ พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ เสยีงเหล่ำน้ีทีเ่กดิข้ึนในพระศำสนำ
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ของพระองค์ จะมีอยู่อย่ำงนำนประมำณ ๗ วัน แล้วก็ทรงสั่งให้พระตอบไปว่ำ  

พระตถำคตทั้งหลำยย่อมแนะน�ำด้วยสัจจธรรม คือ ด้วยธรรมที่ดีจริง ผู้ที่รู้อยู่ดั่งนี้ว่ำ 

ท่ำนสั่งสอนแนะน�ำโดยธรรม ก็ไม่ควรจะมีควำมขึ้งเคียดเดียดฉันท์

พิจำรณำดูตำมเรื่อง ผู้ที่มำบวชในระยะนั้น ที่มีชื่อเสียงปรำกฏ โดยมำก 

เป็นผูท่ี้ออกบวชแล้ว อย่ำงพระอัครสำวกทัง้ ๒ กบับรวิำรนัน้ กอ็อกบวชในส�ำนกัของ

สญัชยัอยูแ่ล้ว ไม่ใช่เพิง่ออกจำกบ้ำนจำกเรอืนใหม่ ๆ เพรำะฉะนัน้เสียงเหล่ำนัน้กอ็ำจ

จะเป็นเสียงท่ีมำจำกพวกนักบวชลัทธิต่ำง ๆ ที่ต้องเสียศิษย์ของตนไป เพรำะเข้ำมำ

บวชในส�ำนักของพระพุทธเจ้ำ

พระมหำกัสสปะ

ในสมัยที่พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน กรุงรำชคฤห์ ทรงได้พระสำวก

ส�ำคัญอีกรูปหนึ่ง เรียกในทำงพระพุทธศำสนำว่ำ พระมหากัสสปะ ประวัติ ของท่ำน

มโีดยสงัเขปว่ำ ท่ำนเป็นบุตรของพรำหมณ์ชือ่ว่ำ กปิละ กสัสปโคตร ในบ้ำนพรำหมณ์ 

ชื่อ มหำติฏฐะ ในมคธรัฐนั้น ท่ำนได้รับชื่อว่ำ ปิปผลิมาณพ ตระกูลพรำหมณ์ที่ท่ำน

ถอืก�ำเนดินัน้ เป็นตระกลูทีม่ัง่คัง่ ต่อมำเมือ่ท่ำนได้บรรลวุยัอนัสมควร กม็ภีรยิำชือ่ว่ำ 

ภทัทกาปิลานี ซึง่เป็นธดิำของพรำหมณ์ โกสยิโคตร ในสำคลนคร ในมคธรฐันัน้เหมอืนกนั 

ต่อมำท่ำนได้เกิดหน่ำยในทำงฆรำวำส ประสงค์จะประพฤติพรหมจรรย์ และเห็นว่ำ 

ถ้ำจะอยูค่รองฆรำวำส จะประพฤตใิห้บรสิทุธิเ์หมอืนอย่ำงสงัข์ทีข่ดัไม่ได้ จึงได้ปลงผม

และหนวด นุ่งห่มผ้ำกำสำยะ ออกจำกเรือนบวชอุทิศพระผู้มืพระภำคอรหันตสัมมำ 

สมัพทุธเจ้ำพระองค์นัน้ เรยีกว่ำบวชอุทศิบรรพชำ เวลำนัน้ ท่ำนยงัไม่รูว่้ำท่ำนผูใ้ดเป็น

พระผู้มีพระภำคอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ แต่ก็เชื่อว่ำจะต้องมีอยู่ ฉะนั้น ท่ำนจึงบวช

อุทิศต่อพระพุทธเจ้ำพระองค์นั้น

เรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงว่ำ ค�ำว่ำ ภควา ที่เรำแปลว่ำ พระผู้มีพระภำคก็ดี  

อรห� หรืออรหนัต์กด็ ีสมัมำสมัพทุธะกด็ ีเป็นค�ำทีม่อียูแ่ล้ว และใช้เรยีก ท่ำนทีน่บัถอื

วำ่เป็นผู้วเิศษอย่ำงสงู ปิปผลิมำณพกมี็ควำมเหน็ดัง่น้ัน และเชือ่ว่ำจะต้องมพีระอรหนัต์
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ในโลก แต่ยังไม่รู้ว่ำท่ำนเป็นผู้ใด ก็ออกบวชอุทิศท่ำนผู้น้ัน กำรออกบวชอุทิศนั้น  

ยังมีสำวกอื่นอีกบำงรูปในพระพุทธศำสนำ แรกก็บวชเป็นอุทิศบรรพชำเช่นนี้

ท่ำนได้จำรกิไปพบพระพทุธเจ้ำ ในระหว่ำงกรงุรำชคฤห์และนำลนัทำ ในขณะนัน้

พระพทุธเจ้ำประทับน่ังอยูท่ี่โคนต้นไทรต้นหนึง่ ซึง่มีชือ่เรียกว่ำ พหปุุตตนโิครธ แปลว่ำ 

ต้นไทรที่มีลูกมาก คงจะเป็นเพรำะมีไทรย้อยอย่ำงใหญ่ เมื่อท่ำนได้เห็นพระพุทธเจ้ำ

ประทับอยู่ ท่ำนก็ลงสันนิษฐำนแน่ว่ำ ท่ำนที่นั่งอยู่ที่นั่น เป็นพระพุทธเจ้ำ จึงได้เข้ำไป

หมอบที่พระบำทและได้กล่ำวค�ำประกำศตนว่ำ พระผู้มีพระภำคเป็นพระศำสดำ คือ

เป็นครูของตน เป็นครูของท่ำน ท่ำนเป็นสำวก

แต่ว่ำท่ำนได้สงัเกตอะไรจงึลงสนันษิฐำนว่ำท่ำนทีป่ระทบันัง่นัน้เป็นพระพทุธเจ้ำ 

ในบำลีไม่ได้กล่ำวไว้ ในอรรถกถำก็มีกล่ำวไว้ในทำงอภินิหำรนี้ ต่ำงจำกเรื่องของ 

พระสำวกทีบ่วชอุทิศพระพุทธเจ้ำบำงรปู เช่น พระปุกกสุาต ินัน้ กบ็วชอทุศิพระพทุธเจ้ำ

เหมือนกัน แต่ก็ยังไม่รู้ว่ำองค์ไหน จนได้พบกันและพักแรมด้วยกันในโรงงำนของ 

นำยช่ำงหม้อ ท่ำนปกุกสุำตกิย็งัไม่รูจ้กัอยูน่ัน่เอง แต่เมือ่ฟังธรรมของพระพทุธเจ้ำแล้ว 

จึงได้รู้สึกขึ้นว่ำท่ำนผู้แสดงธรรมให้ฟังนั้น เป็นพระพุทธเจ้ำ แล้วก็แสดงตนเป็นสำวก 

ส่วนเรื่องพระมหำกัสสปะ ไม่ได้มีเรื่องเล่ำว่ำพระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรม พอท่ำน 

พระมหำกัสสปะเห็นเข้ำ ก็ลงสันนิษฐำนว่ำต้องเป็นพระพุทธเจ้ำ และแสดงตน 

เป็นสำวกของพระองค์เลยทีเดียว อันนี้ก็น่ำจะต้องมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งท�ำให้

ท่ำนสงัเกตและลงสนันษิฐำนได้เช่นนัน้ ไม่ได้แสดงธรรมก่อน และท่ำนเป็นผูท้ีท่รงธรรม

ปัญญำ อำจจะดูคนออกได้ง่ำย อย่ำงพระสำรีบุตรฟังธรรมย่อของพระอัสสชิ ก็เข้ำใจ

พระพุทธศำสนำได้ทันที

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสประทำนพระโอวำท แก่ท่ำนพระมหำกัสสปะ ๓ ข้อ คือ

ข้อ ๑  ให้ศึกษำว่ำ จักตั้งหิริ ควำมละอำย โอตตัปปะ ควำมเกรงกลัว  

อย่ำงแรงกล้ำในภิกษุทั้งหลำย ทั้งที่เป็นพระเถระ ทั้งที่เป็นนวกะ ทั้งที่เป็น มัชฌิมะ

ข้อ ๒  ให้ศึกษำว่ำ จักเงี่ยโสต ประมวลใจ ฟังธรรมที่ประกอบด้วยกุศล 

ทุก ๆ อย่ำง และ
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ข้อ ๓  ให้ศึกษำว่ำ จักไม่ละกำยคตำสติ คือสติที่เป็นไปในกำย อันประกอบ

ด้วยควำมส�ำรำญ คือให้พอใจเป็นสุขอยู่ในกำรเจริญสติที่ไปในกำย

ท่ำนกล่ำวว่ำ พระมหำกัสสปะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ำทรงรับให้อุปสมบทด้วย 

พระโอวำท ๓ ข้อนี้ สันนิษฐำนว่ำทรงอนุญำตให้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทำ

นั้นเอง แต่ว่ำในเรื่องไม่ได้กล่ำวไว้

ท่ำนพระมหำกสัสปะได้อุปสมบทเป็นภกิษใุนพระพทุธศำสนำแล้ว ในวนัท่ี ๘ 

ท่ำนกไ็ด้บรรลปัุญญำควำมรูท้ัว่ถงึ ทีห่มำยถงึพระอรหตั เป็นผูม้จีติพ้นจำกอำสวะกเิลส 

ตำมเร่ืองกแ็สดงว่ำ ภรยิำของท่ำนก็ออกบวชอทุศิพระพทุธเจ้ำเช่นเดยีวกนั และต่อมำ

ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศำสนำ

พระเถระที่เรียกว่ำกัสสปะยังมีอีก ๔ องค์ คือ ท่ำนที่เป็นหัวหน้ำปุรำณชฎิล

พนัหนึง่นัน้ ได้แก่พระอรุเุวลกสัสปะ พระนทกีสัสปะ พระคยำกสัสปะ อกีองค์หนึง่คอื 

พระกมุำรกสัสปะ รวมเป็น ๕ ทัง้ท่ำนพระมหำกสัสปะ ซึง่เรยีกตำมชือ่โคตรและเตมิ

มหำเข้ำข้ำงหน้ำ ท่ำนได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในพระพุทธศำสนำองค์หนึ่งตลอดมำจนถึง

เวลำหลังพระพุทธปรินิพพำน

โอวำทของ ๓ พระสำวก

ครำวนี้จะกล่ำวธรรมบำงข้อของพระสำวกทั้ง ๓ นี้ พระสารีบุตร เป็นผู้ที่

พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกย่องว่ำ เป็นผู้มีปัญญำ สำมำรถที่จะแสดงธรรมจักรและอริยสัจ

ได้กว้ำงขวำงพิสดำรแม้นพระองค์ได้ ในบำงครำวเมื่อมีภิกษุมำทูลลำจะเดินทำงไป 

ในต่ำงถิ่น ก็โปรดให้ไปลำท่ำนพระสำรีบุตร ดั่งในครำวหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจ้ำเสด็จ 

อยู่ที่เมืองเทวทหะ ภิกษุเป็นจ�ำนวนมำกได้เข้ำเฝ้ำทูลลำจะไปปัจฉำภูมิชนบท ก็โปรด

ให้ไปลำพระสำรีบุตร เมื่อภิกษุเหล่ำนั้นไปลำตำมท่ีรับส่ัง พระสำรีบุตรก็ถำมว่ำ  

เมือ่ภกิษเุหล่ำนัน้จะไปต่ำงประเทศต่ำงถิน่ กค็งจะมคีนมปัีญญำมำถำมว่ำ ครขูองท่ำน

สอนอย่ำงไร เม่ือเป็นเช่นนี้ ท่ำนจะตอบเขำว่ำอย่ำงไร จึงจะไม่ผิดค�ำสั่งสอนของ 
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๕ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑๓๒/๑๙๘-๒๐๗.

พระศำสดำ และเป็นกำรถูกต้อง ภิกษุเหล่ำนั้นก็ขอให้ท่ำนแนะน�ำ ท่ำนก็แนะน�ำว่ำ  

ให้ภิกษุเหล่ำน้ันตอบว่ำ ครูของเรำสอนให้ตัดควำมก�ำหนัดรักใคร่เสีย ถ้ำเขำถำมว่ำ 

ให้ละควำมก�ำหนดัรกัใคร่ในสิง่ใด ก็ให้ตอบว่ำ ในรปู เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ 

ถ้ำเขำถำมอีกว่ำ เห็นโทษ เห็นคุณอย่ำงไรจึงสอนอย่ำงนั้น ก็ให้ตอบว่ำ เมื่อยังม ี

ควำมก�ำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่ำนั้น ครั้นสิ่งเหล่ำนั้นแปรปรวนเป็นอย่ำงอื่นก็จะเกิด 

ควำมทุกข์มีโศกเป็นต้น เมื่อละเสียได้ ครั้นสิ่งเหล่ำนั้นแปรปรวนไป ทุกข์ก็จะไม่เกิด 

ครูของเรำเห็นโทษ และเห็นคุณอย่ำงนี้ จึงสอนอย่ำงนั้น 

และมอีกีเรือ่งหนึง่ คอืภกิษุองค์หนึง่ชือ่ ยมกะ๕ ได้มคีวำมเหน็ว่ำ พระอรหนัต-

ขณีำสพตำยสญู ซ่ึงเป็นควำมเหน็ผดิ และพวกภกิษุกช่็วยกนัเปลือ้งทฏิฐนิัน้ แต่ไม่ส�ำเรจ็ 

จึงได้มำขอให้ท่ำนพระสำรีบุตรช่วยเปลื้อง ท่ำนพระสำรีบุตรก็ถำมขึ้นว่ำ ท่ำนยมกะ

เห็นอะไรเป็นพระอรหันตขีณำสพ หรือว่ำเห็นพระอรหันต์มีอยู่ในอะไร คือเห็นว่ำ  

รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณเป็นพระอรหันต์ หรือ เห็นว่ำพระอรหันต์มีอยู่ใน

ขันธ์ ๕ นั้น ท่ำนยมกะก็ตอบว่ำ ไม่ใช่ ๆ ทุกข้อ ท่ำนพระสำรีบุตรถำมว่ำ ก็ไม่ใช ่

เช่นนั้นแล้ว ควรจะพูดว่ำพระอรหันต์ตำยสูญหรือ ท่ำนยมกะก็ตอบว่ำ เมื่อก่อนไม่ได ้

มคีวำมรูอ้ย่ำงนี ้ท่ำนพระสำรบีตุรถำมว่ำ ถ้ำเขำถำมว่ำ พระอรหนัต์ตำยแล้วเป็นอะไร 

จะแก้อย่ำงไร พระยมกะก็ตอบว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณท่ีไม่เท่ียง  

ดับไปแล้ว นี่เป็นเรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรจะก�ำหนดเอำไว้ ท่ำนพระสำรีบุตรก็ได ้

กล่ำวอบรมต่อไปว่ำ เหมือนอย่ำงมีคฤหบดีซึ่งเป็นผู้มั่งค่ังและรักษำตัวอย่ำงแข็งแรง  

มบีคุคลผูห้นึง่คดิจะฆ่ำ แต่ไม่ส�ำเร็จ จงึได้สมคัรเข้ำไปเป็นคนรบัใช้ จนเป็นทีไ่ว้วำงใจแล้ว 

ก็ลอบฆ่ำเสีย ในขณะท่ีคฤหบดีผู้น้ันจะตำย ก็ไม่ได้คิดว่ำผู้ที่รับใช้ตนเองนั้นเองเป็น 

ผูฆ่้ำตน ฉันใดกด็ ีบุคคลผูถ้อืขนัธ์ ๕ เป็นตน เมือ่ขนัธ์ ๕ ทีต่นยงัถือนัน้แปรปรวนไป 

ก็เป็นทุกข์ แต่ว่ำเมื่อไม่ถือว่ำเป็นอัตตำอยู่ในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ แปรปรวนไปอย่ำงใด  

ก็ไม่เป็นทุกข์
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อกีเร่ืองหนึง่๖ ในระหว่ำงท่ีท่ำนพระสำรบีตุรพกัอยูท่ี่พระเวฬุวันนัน้ เช้ำวันหนึง่ 

ท่ำนบิณฑบำตในกรุงรำชคฤห์ ได้อำหำรมำแล้วก็มำน่ังฉันอยู่ที่เชิงฝำเรือนแห่งหนึ่ง  

ในขณะนั้นได้มีนำงปริพำชิกำคนหนึ่งชื่อว่ำ สูจิมุขี แปลว่ำ มีปำกเหมือนอย่ำงเข็ม  

คงจะหมำยควำมว่ำชอบพดูท่ิมแทงคนอ่ืน ได้เข้ำไปหำท่ำนแล้วกก็ล่ำวว่ำ ท่ำนสมณะนี้

ก้มหน้ำฉัน ท่ำนก็ตอบว่ำ เรำไม่ได้ก้มหน้ำฉัน นำงสูจิมุขีก็กล่ำวต่อไปว่ำ ถ้ำเช่นนั้น 

กแ็หงนหน้ำฉนั ท่ำนกต็อบว่ำ เรำไม่ได้แหงนหน้ำฉนั นำงสจูมิขุกีพ็ดูขึน้ว่ำ ถ้ำเช่นนัน้

ก็ต้องต้ังหน้ำไปทำงทิศใหญ่ฉัน ท่ำนก็ตอบว่ำ เรำไม่ได้ตั้งหน้ำไปทำงทิศใหญ่ฉัน  

นำงสูจิมุขีก็พูดขึ้นอีกว่ำ ถ้ำเช่นนั้นท่ำนก็ตั้งหน้ำไปทำงทิศน้อยฉัน ท่ำนก็ตอบว่ำ  

เรำไม่ได้ต้ังหน้ำไปทำงทิศน้อยฉัน นำงสูจิมุขีจึงกล่ำวขึ้นว่ำ พูดอย่ำงใดท่ำนก็ปฏิเสธ

ทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นน้ี ท่ำนฉันอย่ำงใด ท่ำนก็ตอบว่ำ ท่ำนปฏิเสธนั้นก็เพรำะ 

สมณพรำหมณ์เหล่ำใดที่ส�ำเร็จชีวิตด้วยติรัจฉำนวิชำ คือว่ำวิชำดูท่ีทำงต่ำง ๆ  

สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้น เรียกว่ำ ก้มหน้ำฉัน สมณพรำหมณ์เหล่ำใดส�ำเร็จชีวิตด้วย

ติรัจฉำนวิชำ คือว่ำ วิชำดูดำวนักษัตร สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นก็เรียกว่ำ แหงนหน้ำ

ฉัน สมณพรำหมณ์ เหล่ำใดส�ำเร็จชวีติด้วยตริจัฉำนวิชำ คอืรับใช้เป็นทตูของเขำ รบัใช้

ไปโน่นไปนีใ่ห้เขำตำมแต่เขำส่งใช้ไป สมณพรำหมณ์เหล่ำนัน้เรยีกว่ำ ตัง้หน้ำไปทำงทศิ

ใหญ่ฉัน สมณพรำหมณ์เหล่ำใดส�ำเร็จชีวิตด้วยติรัจฉำนวิชำ คือวิชำดูลักษณะอวัยวะ

ร่ำงกำย สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นเรียกว่ำ ตั้งหน้ำไปทำงทิศน้อยฉัน ท่ำนไม่ได้ส�ำเร็จ

ชวีติอย่ำงน้ี ท่ำนแสวงหำภกิษำโดยธรรมได้มำฉัน ท่ำนจงึเป็นผูท้ีฉั่นโดยธรรม ท่ำนมี

ปฏิภำณในกำรโต้ตอบกับผู้ท่ีมำกล่ำวหำ และท่ำนได้แสดงธรรมยำว ๆ ที่พระธรรม

สังคำหกำจำรย์ร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรอีกมำก เช่น สังคีติสูตร
๗
 ทสุตตรสูตร

๘
  

ซึ่งเป็นแบบฉบับของวิธีกำรท�ำสังคำยนำ

๖ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๒๙๕/๕๑๗.
๗ ที. ปำฏิ. ๑๑/๒๒๒/๒๒๑-๒๘๗.
๘ ที. ปำฏิ. ๑๑/๒๘๘/๓๖๔-๔๗๕.
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๙ ม. มู. ๑๒/๑๘๙/๒๒๑-๒๒๕.

ส่วน พระโมคคัลลานะ นั้น พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกย่องว่ำ เป็นผู้ท�ำสกุลที่ยัง

ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส เป็นผู้ไม่ท�ำศรัทธำ ไม่ท�ำโภคะคือทรัพย์ของตระกูลให้เสียหำย 

เหมือนอย่ำงแมลงผึ้งท่ีถือเอำแต่รสของดอกไม้ ไม่ท�ำสี กลีบ กลิ่น ของดอกไม้ให้ 

เสยีหำย ท่ำนเป็นผูส้ำมำรถในกำรนวกรรมคอืกำรก่อสร้ำง เม่ือมีกำรก่อสร้ำงพระอำรำม 

ท่ำนก็ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ดูแล เช่นดั่งนำงวิสำขำ สร้ำงบุพพำรำมในกรุงสำวัตถี 

ท่ำนก็ได้รับเป็นผู้ดูแล และค�ำสั่งสอนของท่ำนนั้น ก็มีหลำยอย่ำง ดั่งเช่นที่พระธรรม

สังคำหกำจำรย์ได้ร้อยกรองไว้ โดยชื่อว่ำ อนุมานสูตร
๙ คือพระสูตรที่แสดงถึง 

กำรอนุมำนตนเอง ควำมย่อในพระสูตรนั้น ท่ำนได้สอนธรรมพวกภิกษุโดยควำมว่ำ 

ถ้ำภิกษุปวำรณำตนเองคือบอกอนุญำต หรือขอให้เพื่อนสพรหมจำรีตักเตือนตนได้  

แต่ถ้ำเป็นคนที่ว่ำยำกแล้ว เพื่อนสพรหมจำรีก็จะไม่ว่ำกล่ำว เหตุที่ท�ำให้ว่ำยำกนั้น  

ท่ำนยกขึน้มำแสดงหลำยข้อ เช่น ควำมโกรธ ควำมผกูโกรธ ควำมหงดุหงดิ ตัง้แง่งอน

ต่ำง ๆ กำรกล่ำววำจำที่แสดงว่ำโกรธเป็นต้น ครำวนี้ ถ้ำพระภิกษุปวำรณำให้เพื่อน 

สพรหมจำรี ว่ำกล่ำวตักเตือนได้ ถ้ำเป็นผู้ว่ำง่ำยคือเป็นผู้ที่พอจะตักเตือนได้ เพื่อน 

สพรหมจำรี ก็ตักเตือนเหตุที่ท�ำให้ว่ำง่ำยนั้น ท่ำนก็ยกขึ้นเป็นข้อ ๆ ตรงกันข้ำมกับ

เหตุท่ีท�ำให้ว่ำยำก ต่อจำกนั้น ท่ำนสอนให้อนุมำนตนเองคือให้ช่ังดูเทียบตนเอง 

กบัคนอ่ืน คอืว่ำคนอืน่เป็นคนทีป่รำรถนำลำมกเป็นต้น กไ็ม่เป็นทีช่อบใจแก่เรำ ฉนัใด 

ถ้ำเรำเป็นคนปรำรถนำลำมกเช่นนั้น ก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่คนอื่นเหมือนกัน แปลว่ำ 

ชั่งตนเอง ดูตนเองว่ำ บัดนี้เรำเป็นอย่ำงไร เป็นคนที่ปรำรถนำลำมกคือปรำรถนำ 

ไม่ดีอยูห่รอืไม่ ถ้ำรู้ว่ำเรำเองเป็นคนท่ีมีควำมปรำรถนำลำมกเช่นนัน้ กใ็ห้พยำยำมละเสยี 

และให้ตั้งใจศึกษำส�ำเหนียกอยู่ เพื่อจะปฏิบัติดั่งนั้น ทั้งกลำงวันทั้งกลำงคืน เหมือน

หนุ่มสำวที่ส่องกระจกเพื่อจะแต่งหน้ำแต่งตัว เม่ือเห็นส่วนไหนเป็นมลทิน ก็ต้องน�ำ

ส่วนนัน้ออกเสยี บคุคลกเ็หมือนกนั กใ็ช้ปัญญำส่องตัวดูตัวเองและแต่งตนเองให้บรสุิทธ์ิ

หมดจด พระสูตรนี้ท่ำนแสดงที่ป่ำสงวนเนื้อ ชื่อเภสกลำวัน ภัคคชนบท
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ส่วน พระมหากัสสปะ นั้น ท่ำนได้รับยกย่องว่ำเป็นผู้เลิศในด้ำนท่ีมีวำทะ 

ก�ำจดักเิลส พอใจแนะน�ำอบรมให้ภกิษเุป็นผูม้กัน้อยเสมอ ยนิดใีนธดุงควตัร พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงยกย่องท่ำนมำกว่ำเป็นผูมี้คณุธรรมเสมอด้วยพระองค์ เป็นผูม้สีนัโดษด้วยปัจจยั 

๔ เป็นผู้ทีม่กัน้อย และเป็นท่ีสมควรทีจ่ะเข้ำสกลุได้ ดัง่ตรสัโอวำทหมูภ่กิษใุห้ท�ำตนให้

มีอุปมำเหมือนอย่ำงดวงจันทร์ คอยชักกำยชักใจออกห่ำงสกุลอยู่เสมอ ท�ำตนให้เขำ

เห็นอย่ำงเป็นคนใหม่อยูเ่สมอ ไม่ให้มคีวำมคะนอง ในสกลุท้ังหลำย ท่ำนพระมหำกสัสปะ

กเ็ป็นผูม้คีณุอย่ำงนัน้ ควรเป็นตวัอย่ำงของภกิษทุัง้หลำย พระพุทธเจ้ำทรงยกพระหตัถ์

ขึ้นแกว่งในอำกำศ แล้วก็ตรัสว่ำ มือที่แกว่งในอำกำศนี้ ไม่ข้องอยู่ในอำกำศฉันใด  

เมือ่ภิกษจุะเข้ำไปในสกลุกฉ็นันัน้ อย่ำให้จติตดิข้องอยู ่ตัง้จติเป็นกลำงว่ำ เขำปรำรถนำ

ลำภ ปรำรถนำบุญ ก็จงได้ลำภได้บุญเถดิ และให้ท�ำใจในเมือ่ผูอ่ื้นได้ลำภให้เหมอืนกบั

ตนได้เองเถิด พระมหำกัสสปะเป็นผู้มีคุณสมบัติดั่งกล่ำวมำนี้ จึงเป็นผู้สมควรจะเข้ำ

สกุลได้

และพระพุทธเจ้ำได้ทรงยกย่องว่ำ ธรรมเทศนำคือกำรเทศน์แสดงธรรมของ

ท่ำนบริสุทธิ์ แล้วก็ตรัสกำรแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ คือถ้ำภิกษุแสดงธรรมด้วย คิดว่ำ

เขำจะเลื่อมใสในตน และจะท�ำอำกำรของผู้เล่ือมใสในตน ธรรมเทศนำก็ไม่บริสุทธิ์  

แต่ว่ำถ้ำภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่ำจะแสดงธรรมให้เขำฟังให้รู้เรื่อง แจ่มแจ้ง เห็นจริง 

เมือ่รูแ้ล้วจะได้ปฏิบัต ิแสดงธรรมด้วยมุ่งท่ีจะให้เขำเข้ำใจธรรม มคีวำมกรณุำ มคีวำม

เอน็ด ูอนุเครำะห์ต่อเขำ ไม่ได้มุง่ย้อนเข้ำมำเพือ่ตน ธรรมเทศนำดัง่น้ี จงึเรยีกว่ำบริสทุธิ์ 

ท่ำนมหำกัสสปะเป็นผู้ที่มีธรรมเทศนำคือ กำรแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ดังกล่ำวมำนี้

พระมหำกัสสปะ โดยปกติเป็นผู้ที่ถือธุดงค์คืออยู่ป่ำเป็นวัตร เที่ยวบิณฑบำต 

เป็นวตัรนุง่ห่มผ้ำบังสกุุลเป็นวตัร ทรงจวีร ๓ ผนืเป็นวตัร เป็นผูท้ีไ่ม่คลกุคล ีพระพทุธเจ้ำ

ตรัสว่ำ ท่ำนมหำกัสสปะเป็นผู ้ชรำแล้ว มำฉันอำหำรที่ทำยกเขำถวำยอยู่ในวัด  
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๑๐ ป. สู. ๓/๑๙๗
๑๑ พุทธ. ๒/๕-๖.

ท่ำนพระมหำกัสสปะกรำบทูลว่ำ ท่ำนปฏิบัติดั่งนี้ก็เพรำะประโยชน์ ๒ อย่ำง คือ  

อย่ำงที่ ๑ ท่ำนเห็นว่ำ กำรปฏิบัติดั่งนี้ เป็นควำมสุขในปัจจุบันของท่ำน อย่ำงที่ ๒ 

ท่ำนเห็นว่ำ จะได้วำงแบบให้เป็นตัวอย่ำงส�ำหรับภิกษุทั้งหลำย ในกำลต่อไปว่ำ ได้มี

พระสำวกเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้ พระพุทธเจ้ำก็ได้ทรงประทำนสำธุกำร

จำตุรงคสันนบิำต

เมือ่พระพทุธเจ้ำประทบัอยูท่ีพ่ระเวฬวัุน ใกล้กรุงรำชคฤห์นัน้ ได้มีมหำสันนบิำต

คอืกำรประชมุใหญ่ของพระสำวกครัง้หนึง่ เรียกว่ำ จาตรุงคสนันบิาต แปลว่ำ ความประชมุ

ประกอบด้วยองค์ ๔ ในอรรถกถำทีฆนขสูตร๑๐ ได้แสดงไว้ ว่ำ องค์ ๔ นั้น คือ 

พระสำวกที่มำประชุมกันเป็นมหำสันนิบำตนั้น

๑. ได้มำประชมุกนัในวนัอโุบสถมำฆปุณณม ีคอืวนัเพญ็เดอืนมำฆะ โดยปกติ

ก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ ถ้ำปีมีอธิกมำสก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๔ ตำมแบบไทยเรำ

๒. ภกิษจุ�ำนวน ๑,๒๕๐ รปู ซึง่มำประชุมกนันัน้ มไิด้มกีำรนมินต์นัดหมำย

มำประชุมเอง 

๓. ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญำ ๖ และ

๔. ล้วนเป็นเอหิภิกข ุคือเป็นภิกษทุีไ่ด้รับอปุสมบทด้วยวิธีเอหิภกิขุอุปสัมปทำ 

แต่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงจัดไว้ใน

พระพุทธประวัติเล่ม ๒ ว่ำดังนี้ ๑. ภิกษุท่ีมำประชุมนั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์  

๒. ล้วนเป็นเอหภิกิขุ ๓. ล้วนมิได้นดัหมำย และ ๔. พระพทุธเจ้ำได้ประทำนพระโอวำท

ที่เรียกว่ำโอวำทปำติโมกข์๑๑
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มหำสนันบิำตนีไ้ด้มี ณ เวฬุวนั ในวนัมำฆปุณณม ีในอรรถกถำแห่งพระสตูร

ดัง่กล่ำว๑๒ ได้กล่ำวว่ำ มหำสนันิบำตน้ันได้มใีนวันทีพ่ระสำรบีตุรส�ำเรจ็เป็นพระอรหันต์ 

คือเมื่อพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมแก่ปริพำชกชื่อ ทีฆนขะ พระสำรีบุตรได้น่ัง 

ถวำยงำนพดัฟังอยู่ด้วย เมือ่ทรงแสดงธรรมจบแล้ว พระสำรบีตุรกมี็จติพ้นจำกอำสวะ  

ในขณะน้ันเวลำยังเป็นกลำงวนัอยู ่พระพทุธเจ้ำจงึได้เสดจ็ลงจำกเขำคิชฌกฏู และเสดจ็

มำสู่พระเวฬุวัน ก็ทรงแสดงพระโอวำทในมหำสันนิบำตดังกล่ำวนั้นในวันมำฆปุณณมี

ตำมค�ำของท่ำนจงึแสดงว่ำ ท่ำนพระสำรบีตุรได้เป็นผูเ้สรจ็กจิในวันมำฆปณุณมนีัน้ คอื

ในวันมำฆปุณณมีที่พระพุทธเจ้ำ ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์

ท่ำนยังได้แสดงระยะเวลำไว้ว่ำ ในพรรษำแรก พระพุทธเจ้ำทรงจ�ำพรรษำท่ี

ป่ำอสิปิตนมฤคทำยวนั แขวงเมอืงพำรำณสี ครัน้ออกพรรษำแล้วได้เสดจ็ไป โปรดพวก

ปุรำณชฎิลในชั้นแรก ได้ทรงทรมำนอุรุเวลกัสสปะอยู่เป็นเวลำ ๒ เดือน คือจนถึง 

วันปุสสปุณณมี ที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนอ้ำย อุรุเวลกัสสปะจึงได้ยินยอมรับนับถือ

พระพทุธเจ้ำ และต่อมำกไ็ด้โปรดกสัสปะอกี ๒ ท่ำน จนถึงทรงแสดงอำทิตตปรยิำยสูตร 

แล้วจงึเสด็จจำกต�ำบลนัน้มำสูก่รงุรำชคฤห์ ทรงได้พระอคัรสำวกแล้ว จนถงึกลำงเดอืน 

๓ ที่เรียกว่ำ วันมำฆปุณณมี ก็ได้มีสำวกสันนิบำต ที่เรียกว่ำวันจำตุรงคสันนิบำต 

ดั่งกล่ำว

แต่ค�ำท่ีท่ำนกล่ำวไว้นี ้ขดักนักบัข้อควำมบำงแห่งทีแ่สดงไว้ในหลกัฐำนชัน้บำล ี

คอืในหลกัฐำนชัน้บำลี๑๓ ว่ำ ในระหว่ำงฤดูหนำว ๘ วัน ระหว่ำงเดอืนมำฆะ (โดยปกติ

ตรงกับเดือน ๓) และเดือนผัคคุณะ (โดยปกติตรงกับเดือน ๔) พระพุทธเจ้ำได้ทรง

ทรมำนอุรุเวลกัสสปะอยู่ท่ีต�ำบลอุรุเวลำ ตำมหลักฐำนนี้ วันกลำงเดือนมำฆะคือ 

วันมำฆปุณณมีน้ัน พระพุทธเจ้ำยังประทับอยู่ที่ต�ำบลอุรุเวลำ ฉะนั้น ถ้ำหลักฐำนที่

แสดงไว้ในบำลนีีถ้กู หลกัฐำนในอรรถกถำกผ็ดิ วนัมหำสนนบิำตนัน้ กน่็ำจะต้องเลือ่น

ไปมีในเมื่อออกพรรษำที่ ๒ แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม หลักฐำนทั้งปวงก็ยืนยันว่ำ ได้มี

๑๒ ป. สู. ๓/๑๙๗.
๑๓ วิ. มหำ. ๔/๕๘/๔๙.
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๑๔ มหำปทำนสุตฺต ที. มหำ. ๑๐/๕๗/๕๔.

มหำสนันิบำตของพระสำวกคร้ังหนึง่ ซึง่ประกอบด้วย องค์ ๔ อนัเรยีกว่ำ จำตรุงคสนันบิำต 

ดั่งกล่ำวแล้วในวันมำฆปุณณมี พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงพระโอวำทอันเรียกว่ำ  

โอวำทปำติโมกข์ในมหำสันนิบำตนั้น

โอวำทปำตโิมกข์-หัวใจพระพุทธศำสนำ

พระโอวำทนีป้ระมวลพระพทุธวำทะ ประมวลพระพุทธศำสนำ ด้วยข้อควำมเพยีง 

๓ คำถำกึ่ง ฉะนั้น พระโอวำทน้ีจึงเป็นท่ีนับถือว่ำ แสดงหัวใจพระพุทธศำสนำ  

ตำมที่ท่ำนพระธรรมสังคำหกำจำรย์ได้รวบรวมไว้ว่ำดังนี้ ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกฺขา  

ขันติคือความทนทาน เป็นบรมตบะ นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธะคือ 

พระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นอย่างยิ่ง น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ 

ปร� วเิหยนโฺต บรรพชติคอืนักบวช ผูย้งัท�าร้ายผูอ้ืน่อยู ่เบยีดเบยีนผู้อ่ืนอยู ่ไม่ชือ่ว่า

สมณะ นี้เป็นพระคำถำแรก พระคำถำน้ีแสดงพระพุทธวำทะคือวำทะของพระพุทธะ 

ที่แปลว่ำ พระผู้รู้ ไว้ ๓ ข้อ ๑. ขันติ ควำมทนทำน เป็นบรมตบะ ๒. นิพพำน  

เป็นบรมธรรม ๓. บรรพชิต คือนักบวช ผู้ยังท�ำร้ำยผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อ

ว่ำเป็นสมณะ.๑๔ 

มีข้อท่ีควรท�ำควำมเข้ำใจ คือในพระคำถำนี้ใช้ค�ำ พุทธะ เป็นพหุวจนะ คือ

แปลว่ำ พระพุทธะทั้งหลำย ซึ่งหมำยควำมว่ำมีมำก ในท่ีอื่นได้แสดงพระพุทธะคือ 

ผูรู้ ้ไว้เป็น ๓ จ�ำพวก คือ

๑.  พระสัพพัญญูพุทธะ พระพุทธะผู้รู ้ทั้งหมด หรือพระสัมมำสัมพุทธะ  

พระพุทธะผู้รู้เองชอบ หมำยถึงท่ำนที่ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์แล้ว สอนผู้อื่นให้รู้

ตำมไปด้วย จนถึงตั้งพระพุทธศำสนำขึ้น ตั้งพุทธบริษัทขึ้น 
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๒.  พระปัจเจกพทุธะ พระผูรู้เ้ฉพำะองค์ คอืเป็นผูต้รัสรูด้้วยตนเองเหมอืนกนั 

แต่ว่ำรูเ้ฉพำะตนเท่ำนัน้ ไม่สอนให้ผูอ่ื้นรู ้พระพทุธะจ�ำพวกนีไ้ม่ได้ตัง้พระพทุธศำสนำ 

ไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้น เป็นผู้รู้เฉพำะตน 

๓.  พระอนุพุทธะ คือพระผู้รู้ตำม หมำยถึงเป็นพระสำวกพุทธะ คือเป็นผู้รู้ 

ซึ่งเป็นผู้ฟัง เป็นศิษย์ของพระพุทธะจ�ำพวกที่ ๑ ได้แก่พระอรหันตสำวกทั้งหลำย

พระพุทธะมี ๓ จ�ำพวกตั้งกล่ำวมำ และก็ล้วนมีวำทะคือถ้อยค�ำตรงกัน ดังที่

กล่ำวมำนั้น

พระพทุธวำทะข้อที ่๑ ขนัตคิอืความทนทาน เป็นบรมตบะ ขนัต ินัน้ แปลกันว่ำ 

ควำมอดทน จ�ำแนกออกไปโดยนัยหนึ่งเป็น ๒ คือ อธิวาสนขันติ และ ตีติกขาขันติ

ขันต ิ๒ อย่ำง

อธิวาสน (ขันติ) แปลว่ำ อดกลั้น ตำมศัพท์แปลว่ำ ท�ำให้ยับยั้งอยู่ ขันติคือ

กำรท�ำให้ยับยั้งอยู่ อันหมำยถึงควำมอดกลั้นนี้เป็นขันติสำมัญ ดั่งเช่น เมื่อได้รับ 

ควำมล�ำบำก อนัเกดิจำกทกุขเวทนำในเวลำป่วยไข้ ได้รบัควำมตรำกตร�ำในเวลำท่ีถูกเย็น 

ถูกร้อน ต้องหิว ต้องกระหำย เป็นต้น ได้รับควำมเจ็บช�้ำน�้ำใจในเวลำท่ีถูกว่ำกล่ำว

กระทบกระทัง่ ร่ำงกำยก็รู้สกึเป็นทกุข์เพรำะควำมล�ำบำกหรอื เพรำะควำมตรำกตร�ำนัน้ 

จติใจกร็ูส้กึเป็นทกุข์เพรำะควำมเจ็บช�ำ้น�ำ้ใจนัน้ ผูท่ี้ไม่มี ขนัตคืิอควำมอดกล้ัน เม่ือได้รบั

ควำมล�ำบำก เช่น เวลำรบัควำมทุกขเวทนำในเวลำป่วยไข้กร้็องครวญครำง ได้รบัควำม

ล�ำบำกตรำกตร�ำก็มักทนไม่ได้ ได้รับควำมเจ็บใจก็ทนไม่ได้ จะต้องผลุนผลันกระท�ำ

กำรตอบแทนออกไป ดงัทีป่รำกฏ เป็นเรือ่งกำรววิำทโต้เถยีงหรอืกำรท�ำร้ำยกนัและกนั 

แต่ว่ำผู้ที่มีอธิวำสนขันติคืออดกล้ันเอำไว้ได้ ก็จะพอยับยั้งเอำไว้ได้รับทุกขเวทนำเวลำ

ป่วยไข้ก็ยับยั้งเอำไว้ ได้รับควำมล�ำบำกก็ยับยั้งเอำไว้ ได้รับควำมเจ็บใจก็ยับยั้งเอำไว้ 

แต่ว่ำควำมทุกข์กำยทุกข์ใจยังมีอยู่ กลั้นเอำไว้เท่ำนั้น ถ้ำกลั้นเอำไว้ได้ก็เป็นกำรปกติ

เรียบร้อย ถ้ำกลั้นเอำไว้ไม่ได้ ก็ต้องมีอำกำรหรือมีควำมประพฤติไปตำมที่จะเป็น 

ควบคุมไว้ไม่ได้ ฉะนั้น อธิวำสนขันติ ขันติคือควำมอดกลั้นยับยั้งเอำไว้นี้ จึงจัดเป็น
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๑๕ ขุ. ธ. ๒๕/๕๗/๓๓.

ขันติสำมัญ และก็ชื่อว่ำเป็นตบะคือธรรมเป็นเคร่ืองแผดเผำกิเลสเหมือนกัน คือ  

ว่ำอดกลัน้เอำไว้ได้ และกแ็ผดเผำกเิลสส่วนนัน้ไว้ได้ กเิลสไม่ลกุฮอืขึน้มำท�ำให้เสยีหำย 

แต่ก็เป็นตบะอย่ำงสำมัญ

อีกอย่ำงหน่ึงเรียกว่ำ ตีติกขาขันติ ขันติคือ ความทนทาน ท่ีกล่ำวไว้ใน 

พระโอวำทนี้ ขันติคือควำมทนทำนนี้ เป็นขันติที่สูงขึ้นมำก หมำยถึงเป็นขันติ  

ทำงจิตใจที่ได้ปฏิบัติมำในขันติสำมัญนั้นแหละจนมีจิตใจแข็งแกร่ง ทนทำนต่ออำรมณ์

ที่มำยั่วต่ำง ๆ อำรมณ์ที่มำยั่วต่ำง ๆ นั้นจะมำยั่วให้ชอบก็ตำม ให้ขังก็ตำม ให้หลง

กต็ำม จติใจท่ีประกอบด้วยตีตกิขำคือควำมทนทำน ย่อมไม่หว่ันไหวต่ออำรมณ์เหล่ำนัน้ 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงมีขันติอย่ำงนี้ ดังที่ตรัสปรำรภถึงพระองค์เองไว้ในที่แห่งหนึ่ง แปล

ควำมว่ำ “เราทนทานค�าล่วงเกิน เหมือนอย่างช้างศกึทีท่นทานลกูศรซึง่ตกจากแล่งมา

ต้องกายในสนามรบ เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นผู้ที่ทุศีล″
๑๕
 

ครำวนี ้เมือ่จะเทยีบกนัดรูะหว่ำงอธวิำสนขนัติกบัตติีกขำขันต ิกย่็อมได้ ดงันี้ 

เมื่อมีอำรมณ์มำยั่วให้โกรธ ถ้ำมีเพียงอธิวำสนขันติ ก็ยังโกรธเหมือนกัน แต่ว่ำกลั้น

เอำไว้ได้ แต่ถ้ำมถีงึตตีกิขำขนัตแิล้วไม่โกรธ คอืว่ำขนัตนิัน้มำท�ำจติใจ ให้เข้มแขง็หรอื

ว่ำให้แข็งแกร่ง พอที่จะไม่หวั่นไหวไปตำมอำรมณ์ที่มำยั่ว เพรำะฉะนั้น ตีติกขำขันติ 

นี้จึงไม่ต้องกลั้น คือทนทำนแข็งแกร่งอยู่ได้ในตัวเองแล้ว ส่วนอธิวำสนขันติ ต้องกลั้น 

ถ้ำกลั้นไว้ไม่ไหว ก็แปลว่ำโพล่งออกไปทีเดียว

ครำวนี้ ส�ำหรับวิธีปฏิบัติ ก็ต้องหัดปฏิบัติให้เป็นอธิวำสนขันติมำก่อน เมื่อ

ปฏบิตัจินเกดิควำมช�ำนชิ�ำนำญควำมคุน้เคยมำกข้ึน ๆ จติใจกจ็ะแขง็แกร่งคือ เข้มแขง็

นั้นเอง เป็นตีติกขำขันติขึ้นได้โดยล�ำดับ ตีติกขำขันตินี้ เป็นตบะคือ ธรรมเป็นเครื่อง

แผดเผำกิเลสเป็นอย่ำงยิ่ง สูงกว่ำอธิวำสนขันติ ซึ่งเป็นขันติสำมัญ นี้ส�ำหรับจติใจ  

แต่ส�ำหรบัทำงร่ำงกำยน้ัน ต่ำงกบัจติใจ จติใจท�ำให้ไม่มทุีกข์ได้ แต่ว่ำร่ำงกำยนัน้มีทุกข์

เป็นธรรมดำ โดยเฉพำะก็ต้องมีควำมเจ็บไข้เป็นธรรมดำ ดังที่เรำสวดกันอยู่ ร่ำงกำย
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ของปุถชุนหรอืร่ำงกำยพระอรหันต์ กต้็องตกอยู่ในคตธิรรมดำเช่นนี ้ฉะนัน้ จงึมแีสดง

ในพระพทุธประวตัว่ิำ แม้พระกำยของพระพทุธเจ้ำเองกป็ระชวร ได้ประชวรหลำยครัง้ 

ในกำรประชวรนัน้กม็แีสดงว่ำในบำงครำวกโ็ปรดให้แพทย์เยียวยำ ในบำงครำวกท็รงระงบั

ด้วยอธวิำสนขนัติ ท่ำนใช้ค�ำน้ี คือควำมอดทนทีท่�ำให้ควำมเจบ็ไข้นัน้ยับยัง้ไป แต่ส�ำหรบั

ในส่วนจิตใจแล้ว ท่ำนมคีวำมเข้มแขง็ทนทำน ไม่มีอำรมณ์อะไรมำย่ัวให้เป็นทกุข์ขึน้ได้ 

แปลว่ำมีตีติกขำขันติ ขันติคือควำมทนทำนบริบูรณ์

นพิพำน ๒ อย่ำง

จะอธิบำยในพระพุทธวำทะข้อที่ ๒ ในพระโอวำทปำติโมกข์ว่ำ นิพพานเป็น

อย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง

โดยพยญัชนะ ค�ำว่ำ นพิพาน แปลได้ ๒ อย่ำง คอื ดบั อย่ำง ๑ ไม่มเีคร่ือง

เสยีบแทง อย่ำง ๑ ทีแ่ปลว่ำ ดบั นัน้ออกมำจำก วา ธำต ุทีแ่ปลว่ำ พัด อย่ำงพดัลม 

นิ ปฏิเสธ ก็แปลตรงกันข้ำมว่ำ ดับ ส่วนที่แปลว่ำ ไม่มีเครื่องเสียบแทง นั้นออกมำ

จำกศัพท์ว่ำ วาน ท่ีแปลว่ำ เครื่องเสียบแทง ใช้เป็นชื่อ ของลูกศรก็มี นิ ปฏิเสธ  

ก็แปลว่ำ ไม่มีเคร่ืองเสียบแทง แต่โดยอรรถคือเนื้อควำม หมำยถึง จุดสูงสุดและ 

ค�ำว่ำนิพพำนนี้เป็นค�ำเก่ำ มีใช้มำก่อนพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ มีควำมหมำยถึงจุดสูงสุด

ของลทัธปิฏบัิติน้ัน ๆ เม่ือพระพุทธเจ้ำได้ตรสัรู ้กไ็ด้ทรงน�ำค�ำน้ีมำใช้ให้หมำยถงึจดุสงูสดุ

ในพระพทุธศำสนำ แต่มคีวำมหมำยเฉพำะในพระพทุธศำสนำ ซึง่ต่ำงไปจำกควำมหมำย

เดิมของค�ำที่ใช้ในลัทธิศำสนำในภำยนอก

ค�ำอธบิำยนพิพำนทีเ่ป็นพระพทุธภำษติ ซึง่มีควำมกว้ำง ๆ กเ็ช่นว่ำ ตณหฺาย 

วิปฺปหาเนน นิพฺพาน� อิติ วุจฺจติ เพราะละตัณหาเสีย เรียกว่า นิพพาน ราคโทสโม-

หกขฺยา นพิพฺาน� ช่ือว่ำ นิพพาน เพราะสิน้ราคะ โทสะ โมหะ ฉะนัน้ กล่ำวส้ัน นพิพำน

จึงได้แก่ธรรมเป็นที่ดับรำคะ โทสะ โมหะ ธรรมเป็นที่ดับตัณหำ หรือธรรมเป็นที่ดับ

กเิลสทัง้หมด เมือ่ปฏบิตัทิ�ำกเิลสให้สิน้ไปได้แล้ว นพิพำนกป็รำกฏข้ึนแก่ผูด้บักเิลสเอง 

แต่เมื่อยังท�ำกิเลสให้สิ้นไปไม่ได้ กำรพูดถึงนิพพำน กำรแสดงถึงนิพพำน ก็พูดแสดง

ไปตำมคลองแห่งพระพุทธศำสนำ และเมื่อพิจำรณำตำมคลองแห่งพระพุทธศำสนำ 
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ดั่งกล่ำว กำรบรรลุถึงนิพพำนนั้น ไม่เกี่ยวกับอยำกหรือไม่อยำก เมื่อยังมีอยำกหรือ 

มไีม่อยำก ก็แสดงว่ำยังมชีอบ หรือไม่ชอบ ซึง่เป็นลกัษณะของตณัหำของกเิลส ฉะนัน้ 

ก็บรรลุไม่ได้ จะบรรลุได้นั้น ด้วยกำรปฏิบัติใกล้เข้ำไปจนเข้ำเขต ไม่ต้องกล่ำวถึง 

อยำกท่ีพดูกนัอยู่อย่ำงสำมัญ ในพระบำลีบำงแห่งได้จ�ำแนกพระนพิพำนไว้ ๒ อย่ำง คอื

๑. สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่มีอุปาทิเหลือ 

๒. อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือ.
๑๖
 

ท่ำนอธิบำยว่ำ อุปำทิ นั้นเป็นชื่อของขันธปัญจกะ หมวด ๕ แห่งขันธ์ คือ 

รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ นิพพำนของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ 

ท่ำนละอำสวะกิเลสได้หมดสิ้น แต่ยังมีขันธปัญจกะ ด�ำรงชีวิตอยู่ เรียกว่ำ สอุปำทิ- 

เสสนพิพำน เมือ่พระอรหนัต์ดบัขนัธ์ คอืขันธปัญจกะแตกสลำย ดัง่คนสำม้ญ กเ็รียกว่ำ 

ตำย แต่ถ้ำเป็นพระอรหันต์ ก็เรียกว่ำ นิพพำนหรือปรินิพพำน เรียกว่ำ อนุปำทิ- 

เสสนิพพำน

แต่อีกนัยหนึ่ง อธิบำยว่ำ อุปาทิ เป็นชื่อของกิเลส มีอุปำทำน ควำมยึดถือ

เป็นต้น ฉะนั้น พระอริยบุคคลผู้ดับกิเลสมำเป็นชั้น ๆ แต่ว่ำยังดับไม่หมด ได้แก่  

พระโสดำบัน พระสกทำคำมี พระอนำคำมี ยังมีอุปำทิ คือยังมีอุปำทำน หรือกิเลสที่

ต้องละต่อไป ดบักิเลสของท่ำนด่ังกล่ำวนี ้เรยีกว่ำ สอปุำทเิสสนิพพำน ส่วนพระอรหนัต์

ดับอำสวะกิเลสได้หมดสิ้น ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยังเหลืออยู่ ควำมดับกิเลสของท่ำน 

เรียกว่ำ อนุปำทิเสสนิพพำน

มคี�ำท่ีเป็นไวพจน์ คือค�ำท่ีมีรปูต่ำง ๆ กนั แต่รวมอยู่ในควำมหมำยอนัเดยีวกนั

ของนิพพำนหลำยค�ำ เช่นค�ำว่ำ อมตะ วิราคะ โมกขะ อสังขตะ หรือ วิสังขาร

อมตะ แปลว่ำ ธรรมทีไ่ม่ตำย เรือ่งควำมไม่ตำย เป็นเรือ่งทีป่รำรถนำ กนัอยู่

โดยทั่วไป ควำมคิดของมนุษย์ในเรื่องนี้ ก็ได้มีมำโดยล�ำดับ เมื่อสรุปลง แล้วก็เห็นว่ำ 

เป็นบุคคลก็มี เป็นภำวะก็มี เป็นธรรมก็มี ที่เป็นอมตะคือไม่ตำย

๑๖ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๒; องฺ. นวก. ๒๓/๓๙๕/๒๑๖.
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ในส่วนทีเ่หน็ว่ำเป็นบคุคลนัน้ เช่นลทัธขิองผูท้ีเ่ชือ่ว่ำมเีทพผูไ้ม่ตำยสถติอยูใ่น

สวรรค์ ลทัธิทีเ่ก่ำก่อนพระพทุธศำสนำกไ็ด้แก่พรำหมณ์ ทีเ่ชือ่ว่ำมพีรหม เป็นผูไ้ม่ตำย 

อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม คือมีควำมเห็นว่ำมีอยู่ถิ่นหนึ่งซึ่งมีเทพผู้ไม่ตำยสถิตอยู่ บุคคล

อำจจะเข้ำถึงเทพน้ันได้ด้วยกำรปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมที่แสดงไว้ในลัทธินั้น ๆ 

แม้เมือ่พระพทุธเจ้ำได้ทรงอุบตัข้ึิน และต่อจำกสมยัพระพทุธเจ้ำมำ กไ็ด้มลีทัธดิัง่กล่ำว

นี้สืบ ๆ มำอีกหลำยลัทธิ แสดงเป็นตัวตน เป็นบุคคล

ส่วนที่เห็นว่ำ ภำวะเป็นอมตะ นั้น ดั่งเช่น ลัทธิอุปนิษัท ที่แสดง ปรมาตมัน 

เป็นอัตตำใหญ่ ซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร ทุก ๆ คนหรือทุก ๆ สัตว์โลกแยกออกมำจำก 

ปรมำตมัน มำเป็นอำตมันหรืออัตตำของแต่ละบุคคล และเมื่อท�ำควำมดีมำกขึ้นก็จะ

บรรลุควำมเป็นมหำตมัน หรือ มหัตตำ อย่ำงที่ยกย่อง บำงคนว่ำ มหำตมะ นี่ก็คือ

มหำตมัน หรือ มหัตตำ เม่ือมหำตมันหรือมหัตตำนั้นส้ินชีวิต ก็จะไปรวมเป็น 

ปรมำตมัน และคงที่อยู่นิรันดรตำมเติม

ส่วนที่แสดงธรรมนั้น คือพระพุทธศำสนำ เพรำะทำงพระพุทธศำสนำ แสดง

ว่ำไม่มีเทพหรือบุคคลที่จะเป็นผู้ไม่ตำยอยู่ตลอดนิรันดร เพรำะเทพหรือ บุคคลนั้น 

ต้องตั้งต้นด้วยชำติคือควำมเกิด ก็ต้องมีแก่ ต้องมีตำย เพรำะฉะนั้น จึงต้องมีดับสูญ 

แม้พระพรหม ซึง่แสดงว่ำมอีำยยุนืนำนเหลอืเกนิ แต่กต้็องดับสูญ ในท่ีสุด เป็นแต่เพียง

ว่ำด�ำรงอยูน่ำนเท่ำนัน้ อนันีม้ำเทยีบกบัทำงวตัถ ุเช่น ดวงอำทติย์ ดวงจันทร์ ดวงดำว

ต่ำง ๆ ทำงวทิยำกำรกแ็สดงว่ำจะต้องมีดับ แต่มอีำยยุนืนำนมำกจนรูส้กึเหมอืนไม่ดบั 

ครำวนีภ้ำวะคอืปรมำตมนั หรอืปรมตัตำ ดัง่ทีแ่สดงไว้ในลัทธอิปุนษิทันัน้ ทำงพระพทุธ

ศำสนำแสดงว่ำ เม่ือยังมีภำวะเป็นอัตตำอยู่ ก็แสดงว่ำยังมีอุปำทำนคือควำมยึดถือ  

เมื่อยังมีควำมยึดถือก็ต้องมีภพ คือภำวะ ได้แก่ภำวะเป็นอัตตำดั่งกล่ำวนั้น เมื่อเป็น

เช่นน้ี ก็ต้องมีชำติ คอืเกดิเป็นอัตตำดัง่กล่ำวนัน้ และในท่ีสดุกจ็ะต้องมดีบัคูก่นักบัเกดิ 

ส่วนมติทำงพระพุทธศำสนำน้ันแสดงว่ำ เมื่อจะไม่ดับก็ต้องไม่เกิด เมื่อส้ินชำติคือ 

ควำมเกิด จึงจะสิ้นควำมแก่ สิ้นควำมตำย หรือว่ำสิ้นดับ และเมื่อสิ้นควำมเกิด 

เป็นเทพ เป็นมนุษย์ เป็นอะไร ๆ ทั้งนั้น ก็สิ้นสมมติบัญญัติ คือไม่มีจุดอันใดอันหนึ่ง

ที่จะยกข้ึนมำ สมมติคือหมำยรู้กัน หรือว่ำบัญญัติคือแต่งตั้งกล่ำวถึงกันว่ำเป็นอะไร 

กำรจะมีสมมติคือหมำยรู้กัน ก็จะต้องมีสิ่งท่ีถูกสมมติขึ้นก่อน กำรท่ีจะมีบัญญัติคือ
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แต่งตั้ง พูดถึงกัน ก็จะต้องมีสิ่งที่จะถูกบัญญัติขึ้นก่อน เหมือนอย่ำงว่ำ เรำจะสมมติ

บัญญัติภำษำขึ้นพูด เช่น เรียกว่ำ บ้ำน เรียกว่ำ เรือน ก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นบ้ำน  

เป็นเรือนขึ้นก่อน และจึงเรียกสิ่งที่เป็นบ้ำนเป็นเรือนนั้นว่ำ นั่นบ้ำน นั่นเรือน แต่ถ้ำ

สิ่งที่เป็นบ้ำนเป็นเรือนไม่มีเสียเลยแล้ว สมมติบัญญัติคือภำษำท่ีส�ำหรับจะให้หมำยรู้

กันหรือที่จะบัญญัติขึ้นกล่ำวกันก็ไม่มี ฉันใดก็ดี เมื่อไม่มีเกิด ไม่มีเกิดอะไรทั้งนั้น  

ก็ไม่มีสิ่งที่จะสมมติบัญญัติขึ้นว่ำอะไร ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ สิ้นสมมติ ส้ินบัญญัติ  

และเมื่อเป็นเช่นน้ีจึงมิใช่เป็นบุคคลท่ีเป็นอมตะ มิใช่ภำวะที่เป็นอมตะ แต่เป็นธรรม 

คือสภำพที่ทรงอยู่ ซึ่งเป็นอมตะ จะชี้ว่ำมีภำวะเป็นอย่ำงใดก็ไม่ได้ จะชี้ว่ำเป็นบุคคล

หรือเป็นภำวะอย่ำงใดกไ็ม่ได้ ฉะนัน้ อมตะ ธรรมท่ีไม่ตำย จงึมีควำมหมำยในคลองธรรม

ของพระพุทธเจ้ำดั่งกล่ำวนี้

อนึง่ บำงแห่งเรยีกว่ำ วริาคะ แปลว่ำ ธรรมท่ีส้ินรำคะ คือควำมติด ควำมยินดี 

ควำมก�ำหนัด นี้ก็หมำยถึงธรรมเป็นที่สิ้นกิเลส แต่ว่ำกิเลสเหล่ำนี้ รำคะเป็นที่ปรำกฏ

อยู่มำก ฉะนั้น จึงได้ยกเอำในด้ำนไม่มีเป็นชื่อของนิพพำน

อนึง่ บำงแห่งกเ็รยีกว่ำ โมกขะ หรือ โมกขธรรม แปลว่ำ ธรรมเป็นเครือ่งพ้น

จำกทุกข์ คือ ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย ดั่งที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงปรำรถนำเมื่อ

เป็นพระโพธิสัตว์ และในตอนแรกก็หมำยถึงควำมพ้นจำกผล เพรำะทุกข์เป็นผล  

แต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงพบเหตุคือตัณหำหรือกิเลส โมกขะจึงแปลอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 

ธรรมเป็นที่พ้นกิเลสด้วย ซึ่งมักจะแปลรวม ๆ กัน ว่ำ พ้นกิเลสและกองทุกข์ แต่ว่ำ

ในตอนแรกเม่ือยังไม่พบกิเลสซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ก็มุ่งจะพ้นผลที่เห็นว่ำเป็นทุกข์

เท่ำนั่น

อน่ึง บำงแห่งเรียกว่ำ อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุง หรือเรียกว่ำ  

วิสังขาร แปลว่ำ ธรรมที่สิ้นสังขาร คือสิ้นเครื่องปรุงแต่ง อรรถท้ัง ๒ ค�ำนี้ก็เป็น 

อันเดียวกัน ค�ำว่ำ อสังขตะ ตรงกันข้ำมกับสังขตะ ที่แปลว่ำ ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง 

ค�ำว่ำ วิสังขำร ก็ตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำ สังขำร ที่แปลว่ำ สิ่งที่ปรุงแต่ง ในโลกนี้ ส่วนที่

ปรำกฏอยู่ท่ีตำเห็น หูได้ยิน เป็นต้น ข้ำงนอก ตลอดจนถึงร่ำงกำยอันนี้ทั้งหมด  

ที่รวมเรียกว่ำ เบญจขันธ์ หรือว่ำ นำมรูป เป็นสังขตะคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้น 

เป็นสงัขำรทัง้นัน้ คอืเป็นผลทีเ่นือ่งมำจำกเหต ุและเหตนุัน้กเ็ป็นผลทีเ่นือ่งมำจำกเหตุ
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อีกอันหนึ่ง อำจจะพิจำรณำสำวเข้ำไปพบผล และเหตุ หรือเหตุและผลได้มำกมำย  

รวมควำมว่ำเป็นสิ่งท่ีเป็นผล เกิดจำกเหตุ มีเหตุมำปรุงแต่งให้มีขึ้นเป็นขึ้นเท่ำนั้น  

ยกตัวอย่ำงข้ำงนอก เช่นฝนตกแดดออก ฝนตกแดดออกนั้นเป็นผล ก็มีเหตุว่ำ  

ท�ำไมฝนจึงตก แดดจึงออก และเหตุนั้น เม่ือค้นเข้ำไปแล้ว ก็ยังเป็นผลอยู่นั่นเอง 

เพรำะเนื่องมำจำกเหตุอื่น ทุก ๆ อย่ำงในโลกเป็นผลที่เกิดจำกเหตุปรุงแต่งดั่งกล่ำวนี้ 

ล้วนเป็นสังขตะหรือสังขำร ทำงพระพุทธศำสนำจึงแสดงว่ำ ตกอยู่ในลักษณะ ๓ คือ 

๑. อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ ๒. วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไป

ปรากฏ และ ๓. ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่มีความปรวนแปร 

ไปปรากฏ รวมควำมว่ำขึ้นต้นด้วยเกิดและลงท้ำยด้วยดับ และในระหว่ำงก็มีกำร

แปรปรวนเปลี่ยนแปลง เรื่อย ๆ ไป แม้ควำมดีควำมชั่วเป็นตัวกรรมที่บุคคลท�ำ  

ก็เป็นสังขตะหรือสังขำรเหมือนกัน เพรำะว่ำต้องปรุงต้องแต่ง หมำยควำมว่ำ คนต้อง

ท�ำช่ัวจึงจะเป็นควำมชั่ว ต้องท�ำดีจึงจะเป็นควำมดี ถ้ำไม่ท�ำควำมชั่วก็ไม่มี ควำมดีก็

ไม่มี เพรำะฉะนั้น แม้ควำมดีควำมชั่วก็เป็นสังขตะหรือเป็นสังขำร ควำมดีหรือ 

ควำมช่ัวนีเ้มือ่บุคคลท�ำข้ึน ส่งวบิำกคือผล ผลน่ีกเ็ป็นสังขตะหรอืเป็นสังขำร เพรำะเป็น

สิง่ทีเ่นือ่งมำ จำกเหตคุรำวนีเ้มือ่บคุคลได้รบัผล ถ้ำเป็นผลทีด่กีช็อบใจ ถ้ำเป็นผลทีไ่ม่

ดีก็ไม่ชอบใจ ชอบใจหรือไม่ชอบใจน้ีก็เป็นกิเลส กิเลสนี่ก็เป็นสังขตะหรือสังขำร 

เหมือนกัน เพรำะเป็นผลที่เนื่องมำจำกวิบำก ชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้ รวมเรียกว่ำ 

เป็นกเิลส และเม่ือเป็นกเิลสขึน้ กก่็อเจตนำขึน้ คอืควำมจงใจให้ประกอบกรรมต่ำง ๆ 

กรรมที่ก่อขึ้นก็เป็นผลอีก คือเป็นผลที่เนื่องมำจำกกิเลส แต่ก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบำก

ของกรรม ครัน้ได้รับวบิำกของกรรมแล้ว วบิำกของกรรมนัน้กเ็ป็นตวัผลทีเ่นือ่งมำจำก

กรรม แต่กเ็ป็นตวัเหตท่ีุส่งเสรมิกเิลสขึน้อีก 

รวมควำมว่ำ ทัง้กเิลส ทัง้กรรม ทัง้วบิำกนี ้เป็นวงกลม บคุคลต้องหมนุไปตำม

กิเลส ตำมกรรม ตำมวิบำก เป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลำ อันนี้แหละที่เรียกว่ำ วัฏฏะ 

วนหรือหมุน โลกข้ำงนอกก็หมุน โลกข้ำงในคือจิตใจของคนก็หมุน หมุนไปตำมกิเลส 

กรรม วบิำก เป็นวงกลมอยูต่ลอดเวลำ นีเ้ป็นกระแสปัจจบุนัและโดยปกต ิทกุ ๆ สตัว์ 

บุคคลก็อยู่ในวงหมุนนี้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่พ้นจำกวงหมุนนี้ได้ เพรำะฉะนั้น จึงต้องปรุง

ต้องแต่ง เป็นเหตุเป็นผลกันในวงหมุนอันนี้อยู่เรื่อยไป เม่ือมำเข้ำวงหมุน ดั่งนี้แล้ว  

ก็ไม่ต้องพูดกันถึงชำติอดีต ชำติอนำคต หรือชำติปัจจุบัน เพรำะจะเป็นชำติไหน ๆ 
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ก็ตำม ก็จะอยู่ในวงหมุนนี้ทั้งนั้น และเมื่อยังอยู่ในวงหมุนนี้ตรำบใด ก็ยังหมุนไปอยู่

ตรำบน้ัน จนกว่ำจะหยุดหมุนได้ คือว่ำปรุงแต่งมรรคมีองค์ ๘ อันประมวลเรียกว่ำ 

ท�ำควำมดีจนตดักเิลสได้หมดสิน้ เม่ือตดักเิลสได้หมดสิน้แล้ว กต็ดัวงหมนุ เพรำะไม่มี

เหตุให้กระท�ำกรรม กรรมก็ไม่ส่งวิบำก จึงหลุดออกจำกวงหมุน เป็นผู้หยุดหมุน  

เมื่อเป็นผู้หยุดหมุนแล้ว ตรงจุดนี้เรียกว่ำเป็นนิพพำนคือดับ หรือว่ำไม่มีเครื่องเสียบ

แทงทั้งหมด

ได้กล่ำวแล้วว่ำ เรือ่งนพิพำนน้ี ไม่เกีย่วกบัอยำกหรอืไม่อยำก อยำกกไ็ปไม่ถงึ 

ไม่อยำกก็ไปไม่ถึงหน้ำที่ก็คือว่ำท�ำควำมดีเรื่อย ๆ ไป ซึ่งเป็นส่วนสังขตะ หรือ 

ส่วนสังขำร แต่ว่ำเป็นส่วนสังขตะหรือส่วนสังขำรในด้ำนท�ำควำมดี เมื่อถึงจุดแล้ว 

นิพพำนก็จะปรำกฏขึ้นเอง ไม่ต้องอยำก ไม่ต้องไม่อยำก พระพุทธเจ้ำ ทั้งหลำยคือ 

ท่านผู้รู ้ ซึง่เป็นผูไ้ด้ผูถึ้งแล้ว จงึได้กล่ำวว่ำ นพิพานเป็นอย่างยิง่ แต่ว่ำถ้ำยงัไม่ได้ไม่ถึง 

ก็ยังไม่มีใครกล่ำวว่ำนิพพำนเป็นอย่ำงยิ่ง นี่เป็นพระพุทธวำทะข้อที่ ๒

สมณะ

จะอธบิำยควำมในพระโอวำทปำตโิมกข์สบืต่อไป พระพทุธวำทะข้อที ่๓ น หิ 

ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปร� วิเหยนฺโต แปลว่ำ บรรพชิตคือนักบวช ผู้ยัง

ท�าร้ายผู้อ่ืน เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ อีกอย่ำงหนึ่ง แปลปฏิเสธ 

ทัง้ ๒ คอื แปลว่ำ บุคคลผูท้�าร้ายผูอ้ืน่ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่ชือ่ว่าเป็นบรรพชติ ไม่ชือ่

ว่าเป็นสมณะ ของพม่ำเขำใส่ น ปฏิเสธในบำทที่ ๒ ด้วยเลยว่ำ น หิ ปพฺพชิโต  

ปรปูฆาต ีน สมโณ โหต ิปร� วเิหยนโฺต แต่ในฉบบัของไทยเรำ น ปฏเิสธทีบ่ำทหลงั

นี้ไม่มี โดยควำมก็เท่ำกัน

ผูท้ีเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ท�ำร้ำยผูอ้ืน่ ด้วยอ�ำนำจของโลภะ โทสะ โมหะ หรอืด้วย

อ�ำนำจของตัณหำ ไม่ควรจะเรียกว่ำเป็น บรรพชิต ที่แปลตำมศัพท์ว่ำ ผู้ออก ซึ่งเป็น

ผู้งดเว้นจำกบำปต่ำง ๆ ไม่ควรจะเรียกชื่อว่ำ สมณะ ที่แปลว่ำ ผู้สงบ บุคคลที่ควรจะ

ชื่อว่ำเป็นบรรพชิต ควรจะเป็นผู้ออกจำกกิเลส ออกจำกบำปด้วยตนเอง หรือเป็น 

ผูป้ฏบิตัเิพือ่ออกจำกกิเลส ออกจำกบำปด้วยตนเอง บคุคลทีช่ือ่ว่ำสมณะกเ็ช่นเดยีวกนั 
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ควรจะเป็นผู้สงบกิเลส สงบบำปด้วยตนเอง หรอืเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่สงบดัง่กล่ำว ถ้ำกเิลส

ยังไม่สงบ ก็จะต้องมีกำรท�ำร้ำยผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่น ถ้ำกิเลสนั้นรุนแรง บุคคล 

ลุอ�ำนำจของกิเลส ก็จะต้องท�ำร้ำยผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกำยด้วยวำจำ ถ้ำกิเลส

นั้นไม่รุนแรงถึงอย่ำงนั้น มีอยู่เพียงในจิตใจ ก็จะท�ำร้ำยผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใจ  

ก็ยังชื่อว่ำเบียดเบียนอยู่นั้นเอง ฉะนั้น จะเป็นบรรพชิตได้เต็มที่ จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้อง 

เป็นผู้ปฏิบัติให้มีขันติ ดั่งกล่ำวในพระพุทธวำทะข้อที่ ๑ และได้มีนิพพำนดั่งกล่ำวใน

พระพทุธวำทะข้อท่ี ๒ ฉะนัน้ เม่ือกล่ำวสรปุประมวลเข้ำมำแล้ว พระพทุธวำทะข้อที ่๑ 

และ ๒ แสดงธรรม พระพุทธวำทะข้อที่ ๓ นี้ แสดงบุคคลที่มีธรรมนั้น แต่แสดงใน

รูปปฏิเสธว่ำ ถ้ำบุคคลปรำศจำกธรรมดั่งกล่ำวนั้น ก็ยังจะต้องท�ำร้ำยผู้อื่น ยังจะต้อง

เบียดเบียนผู้อื่นแม้ด้วยใจ ถ้ำเป็นดั่งนั้นก็ไม่ชื่อว่ำเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่ำ เป็นสมณะ 

หรอืจะพดูอย่ำงธรรมดำว่ำ นกับวชท่ียังเป็นเช่นนัน้อยู ่ยังไม่ชือ่ว่ำเป็นสมณะคอืผูส้งบ

ในทำงพระพุทธศำสนำ ได้แสดงสมณะไว้ ๔ ชั้น มุ่งถึงกำรบรรลุธรรมเป็น

เกณฑ์ ไม่มุง่ถงึเพศว่ำจะเป็นชำยเป็นหญงิ เป็นบรรพชติหรอืเป็นคฤหัสถ์ สมณะที ่๑ 

ได้แก่พระโสดำบัน สมณะที่ ๒ ได้แก่พระสกทำคำมี สมณะที่ ๓ ได้แก่พระอนำคำมี 

สมณะที่ ๔ ได้แก่พระอรหันต์ สมณะทั้ง ๔ ชั้นนี้ที่เรียกว่ำ สังโฆคือพระสงฆ ์ 

ซึ่งเป็นรัตนะที่ ๓ และเป็นสรณะที่ ๓ 

เมือ่พระพุทธเจ้ำได้ทรงประกำศพระพทุธวำทะดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ทรงย่อพระพทุธ-

ศำสนำในพระคำถำเพียงบทหนึ่งต่อไปว่ำ สพฺพปาปสฺส อกรณ� การไม่ท�าบาปทั้งปวง 

กสุลสสฺปูสมปฺทา การท�ากศุลให้ถงึพร้อม สจิตฺตปริโยทปน� การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 

เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นพุทธศาสนา คือ ค�าสอนของผู้รู้ทั้งหลาย

ด้วยพระคำถำบทนี้ ได้ทรงประมวลข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศำสนำไว้เป็น 

๓ ข้อ โดยย่นย่อ คือ ๑. ไม่ท�ำบำปทุกอย่ำง ๒. ท�ำกศุลให้ถึงพร้อม และ ๓. ช�ำระจติ

ของตนให้ผ่องแผ้ว

ในชัน้นีย้งัไม่ได้ทรงชีว่้ำ อะไรเป็นบำป อะไรเป็นอกศุล เพรำะได้ทรงสอนแก่

พระสำวก ซ่ึงล้วนเป็นพระอรหันต์ ฉะนั้น ท่ำนก็ย่อมทรำบโดยเหตุผล ทั่ว ๆ ไป  

กำรท�ำจิตของตนให้ผ่องใสก็ไม่ได้ทรงแสดงวิธีไว้เช่นเดียวกัน แต่ท่ำนก็ย่อมทรำบ  
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เพรำะว่ำท่ำนเหล่ำนั้นได้เป็นผู้ปฏิบัติมำแล้วครบทุกประกำร ฉะนั้น เมื่อน�ำมำกล่ำวจี้

จุดลงไปเป็นกำรประมวลควำม ท่ำนก็ย่อมทรำบได้ทันที ในตอนหลังพระพุทธเจ้ำ 

ได้ทรงแสดงชีโ้ดยชดัเจนว่ำอะไรเป็นบำป อะไรเป็นกศุล เพรำะฉะนัน้ บคุคลในชัน้หลงั

จึงได้ทรำบและปฏิบัติได้โดยไม่ยำก ดังเช่นได้ทรงชี้ว่ำ เวร ๕ หรือภัย ๕ ประกำร 

เป็นบำป เป็นอกุศล ได้แก่ กำรฆ่ำเขำ กำรลักของเขำ กำรประพฤติผิดในทำงกำม 

กำรพูดเท็จ กำรดื่มน�้ำเมำ หรือได้ทรงแสดงกรรมบถ ทำงแห่งกรรมท่ีเป็นอกุศลไว ้ 

๑๐ ข้อ ท่ีจ�ำแนกออกเป็นกำยกรรมฝ่ำยอกุศล วจีกรรมฝ่ำยอกุศล มโนกรรม 

ฝ่ำยอกุศล และแสดงมูลของอกุศลท่ี เรียกว่ำ อกุศลมูล แสดงผลของอกุศลที่เป็น 

ควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนต่ำง ๆ บำปอกุศลทั้งหมดเหล่ำนั้น พระพุทธศำสนำแสดง 

ไว้ว่ำไม่ให้ท�ำ และแสดงไว้ว่ำบุคคลสำมำรถที่จะไม่ท�ำได้

ในด้ำนตรงกันข้ำมก็คือกุศล ทำงพระพุทธศำสนำก็แสดงไว้ชัดเจนเหมือนกัน 

ตัวกุศลก็ได้ทรงแสดงไว้ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ีตรงข้ำมกับอกุศลกรรมบถ ๑๐  

มูลของกุศล เรียกว่ำ กุศลมูล ก็ทรงแสดงไว้ ผลของกุศลคือควำมสุขต่ำง ๆ

ก็ทรงแสดงไว้ นอกจำกน้ี คุณงำมควำมดีทุกอย่ำงด่ังที่แสดงไว้ในนวโกวำท 

ตัง้แต่ทุกะหมวด ๒ เป็นต้นว่ำ พรหมวิหำรธรรม ๔ คอื เมตตำ กรณุำ มทุติำ อเุบกขำ 

นี่ก็รวมเรียกว่ำเป็นกุศลทั้งนั้น กุศลนี้ พระพุทธศำสนำแสดงให้ปฏิบัติ ให้มีให้เป็นขึ้น

โดยบริบูรณ์ และแสดงว่ำ บุคคลสำมำรถที่จะปฏิบัติได้

กำรที่จะไม่ท�ำบำปอกุศลและกำรที่จะท�ำกุศล ก็เกี่ยวด้วยจิตใจเป็นส�ำคัญ 

ฉะนั้น ในข้อที่ ๓ จึงได้แสดงให้ช�ำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว จึงควรท�ำควำมเข้ำใจ 

เรื่องจิตใจพระพุทธศำสนำโดยย่อ

ค�ำว่ำ จิต นั้น ได้เคยแสดงมำครั้งหนึ่งแล้วว่ำ หมำยถึงธรรมชำติอย่ำงหนึ่ง 

ที่ไม่มีรูปร่ำง สี สัณฐำน ไม่ใช่รูป ไม่ใช่นำม อำศัยอยู่ในคูหำคือร่ำงกำยนี้ เป็นผู้

ประสำทกำรทุกอย่ำง เป็นต้นว่ำท�ำให้ส�ำเร็จควำมคิดนึกต่ำง ๆ ท�ำให้เกิดเจตนำ 

ซึ่งเป็นตัวกรรมต่ำง ๆ และเป็นตัวผู้เศร้ำหมองหรือผ่องแผ้ว เป็นตัวผู้ข้องเกี่ยว หรือ

ว่ำหลุดพ้น มีลักษณะอย่ำงหน่ึงคือเป็นตัวธำตุรู้ ได้แก่เป็นเบ้ืองต้นหรือ มูลฐำนของ

ควำมรู้ทุก ๆ อย่ำง ได้มีพระบำลีแสดงธรรมชำติจิตไว้ว่ำ จิตเป็นธรรมชำติประภัสสร 
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ที่แปลว่ำ ผุดผ่อง นี้เป็นธรรมชำติแท้ของจิต บำงคนแปลว่ำ จิตเดิมเป็นธรรมชำติ

ประภัสสร ใส่ค�ำว่ำ “เดิม″ เข้ำมำด้วย ก็ท�ำให้หมำยควำมว่ำ จิตต่อมำไม่ประภัสสร 

แต่ในพระบำลีท่ำนไม่มีค�ำว่ำ “เดิม″ หมำยควำมเป็นตัวธรรมชำติของจิตทีเดียว  

เหมือนอย่ำงทองค�ำที่เป็นธรรมชำติผุดผ่อง หรือว่ำเพชรที่มีธรรมชำติผ่องใสหรือ 

ผุดผ่อง เมื่อเป็นทองค�ำหรือเป็นเพชรก็ต้องมีลักษณะอย่ำงนั้นเป็นประจ�ำ จิตก็ต้อง 

มีลักษณะประภัสสรคือผุดผ่องเป็นประจ�ำ แต่ว่ำจิตนี้ถูกอุปกิเลสคือเครื่องเศร้ำหมอง 

ที่เป็นอำคันตุกะคือที่จรเข้ำมำ ท�ำให้เศร้ำหมองไป

กเิลส ๓ ชั้น

ในทีน่ีพ้งึสงัเกตค�ำว่ำ อปุกิเลส กบัค�ำว่ำ อาคันตกุะ ในทีท่ัว่ไปใช้ค�ำว่ำ กเิลส 

แปลว่ำ เครือ่งเศร้ำหมอง แต่ในทีน่ีม้คี�ำว่ำ อปุ เป็นบทหน้ำ อปุ แปลว่ำเข้ำหรอืเข้ำไป 

บ่งควำมว่ำ เครื่องเศร้ำหมองนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจ�ำจิต เป็นธรรมชำติของจิต 

แต่ว่ำเป็นสิง่ทีเ่ข้ำมำหรอืเข้ำไป เป็นอำคนัตกุะคอืเป็นผูจ้รมำ หรอืเป็นแขกผูพ้กัอำศยั

อยู่กับจิต ต้องกำรที่จะแสดงนัยอันนี้ให้ชัดว่ำ กิเลสนั้นไม่ใช่เป็นธรรมชำติที่ประจ�ำจิต 

แต่เป็นของท่ีเป็นอำคันตุกะ เป็นแขกจรเข้ำมำ จึงได้ใช้ค�ำว่ำ อุป ประกอบเข้ำด้วย  

อันน้ีเป็นเร่ืองในพระพุทธศำสนำที่แสดงว่ำจิตกับกิเลสเป็นคนละอัน กิเลสไม่ใช่เป็น

ธรรมชำติของจิต เป็นอำคันตุกะของจิตเท่ำนั้น ฉะนั้น ในบทต่อไปจึงได้แสดงไว ้ 

แต่ว่ำจิตน้ันก็วิมุตคือหลุดพ้นจำกอุปกิเลสท้ังหลำยได้เหมือนกัน และเม่ือจิตวิมุตคือ

หลุดพ้นจำกอุปกิเลสทั้งหลำยได้แล้ว ธรรมชำติที่ประภัสสรคือควำมผุดผ่องของจิต  

ก็ปรำกฏเต็มที่ เหมือนอย่ำงทองค�ำที่ถูกผสมด้วยแร่ธำตุต่ำง ๆ เมื่อน�ำมำหล่อหลอม

ไล่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป ก็เหลือแต่ทองค�ำที่มีเนี้อบริสุทธิ์ หรือว่ำเหมือนอย่ำงเพชรที่

ห่อหุม้ เปรอะเป้ือน ควำมผดุผ่องของเพชรไม่ปรำกฏ เมือ่มำช�ำระล้ำงสิง่ซึง่ห่อเปรอะเป้ือน 

หมดแล้วหรือเจียระไนขัดสีดีแล้ว รัศมีของเพชรก็ปรำกฏ จิตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

อปุกิเลสคือเครือ่งเศร้ำหมองของจตินัน้ เข้ำมำได้ทำงไหน อย่ำงไร ในพระพทุธ-

ศำสนำตอนหลังได้มีแสดงไว้ในพระสูตรหลำยพระสูตร โดยควำมว่ำ อุปกิเลสนั้นเข้ำ

มำท�ำจิตให้เศร้ำหมองทำงอำรมณ์ อำรมณ์กไ็ด้แก่เรือ่งทีจ่ติคดิด�ำริ เรือ่งทีจ่ติหมกมุน่อยู่ 
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กไ็ด้แก่ รปูำรมณ์ อำรมณ์คือรปูท่ีผ่ำนเข้ำมำทำงจกัขทุวำร ประตูคอืจกัษุ สทัทำรมณ์ 

อำรมณ์คือเสียงที่ผ่ำนเข้ำมำทำงโสตทวำร ประตูคือหู คันธำรมณ์ อำรมณ์คือกล่ิน 

ที่ผ่ำนเข้ำมำทำงฆำนทวำร ประตูคือจมูก รสำรมณ์ อำรมณ์คือรสที่ผ่ำนเข้ำมำทำง

ชิวหำทวำร ประตูคือลิ้น โผฏฐัพพำรมณ์ อำรมณ์ คือโผฏฐัพพะสิ่งที่กำยถูกต้อง  

ที่ผ่ำนเข้ำมำทำงกำยทวำร ประตูคือกำย ธัมมำรมณ์ อำรมณ์คือเรื่องรูป เสียง กลิ่น 

เป็นต้น ในอดีตที่ผ่ำนเข้ำมำทำงมโนทวำร ประตูคือใจ อำรมณ์เหล่ำนี้เป็นท่ีตั้งแห่ง

รำคะหรือโลภะกม็ ีเป็นท่ีตัง้แห่งโทสะก็ม ีเป็นทีต่ัง้แห่งโมหะกม็ ืเมือ่เป็นทีต่ัง้แห่งรำคะ

หรือโลภะผ่ำนเข้ำมำ รำคะหรือโลภะก็เกิดขึ้นในจิต เมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโทสะผ่ำน 

เข้ำมำ โทสะก็เกิดข้ึนในจิต เม่ือเป็นที่ต้ังแห่งโมหะผ่ำนเข้ำมำ โมหะก็เกิดในจิต  

รำคะหรอืโลภะ โทสะ และโมหะ ท่ีเกิดขึน้ในจิตนัน้ ปรำกฏในควำมรู้สึกของทุก ๆ คน 

คือเมื่อเกิดรำคะหรือโลภะขึ้น ตนเองก็รู้สึกว่ำเรำมีรำคะหรือโลภะ โทสะและโมหะ 

กเ็ช่นเดยีวกนั กเิลสชัน้นีเ้รยีกว่ำ ปรยิฏุฐานะ คอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งกลุม้รมุจติ หมำยถงึว่ำ

เป็นกเิลสทีเ่กดิขึน้กลุม้กลดัอยูใ่นจติ เป็นทีรู่สึ้ก ครำวนีก้เิลสชัน้ทีก่ลุ้มกลดัอยู่ในจตินี้ 

ถ้ำถูกยั่วให้แรงขึ้นก็ก�ำเริบมำกขึ้น จนถึงเป็นตัวอกุศลมูลคือเป็นตัวก่อกรรมทำงกำย 

ทำงวำจำ ทำงใจ ถ้ำหำกว่ำก�ำเริบขึ้นจนถึงเป็นตัวอกุศลมูลคือเป็นตัวก่อกรรม ก็เป็น

กิเลสอย่ำงแรง มีชื่อเรียกว่ำ วีติกกมกิเลส กิเลสที่ท�ำให้ล่วงละเมิด คือ ไม่ใช่ว่ำ 

เกบ็อยูใ่นใจเท่ำนัน้ ล่วงละเมดิไปแล้ว คอืว่ำก่อกรรมไปแล้ว ออกไปนอกขอบเขตของ

ควำมดีควำมชอบแล้ว ครำวนี้ถ้ำบุคคลระงับไว้ได้ ไม่ให้เป็น วีติกกมกิเลส หรือมิให้

เป็นตัวอกุศลมูลก่อกรรม ก็คงกลุ้มกลัดอยู่ในจิต เป็นตัว นิวรณ์คือเป็นตัวกั้นไม่ให้

บรรลคุณุงำมควำมดยีิง่ ๆ ข้ึนไป แต่กเิลสเหล่ำนีก้มี็เวลำสงบ คนเรำถึงจะมรีำคะหรอื

โลภะสกัเท่ำไรกม็เีวลำสงบ โทสะก็มเีวลำสงบ โมหะกมี็เวลำสงบ สงบไปโดยธรรมดำ

ที่ว่ำทุกส่ิงมีเกิดมีดับ หรือว่ำสงบด้วยกำรปฏิบัติ แม้ว่ำจะสงบไปแล้ว แต่ก็ไม่หมด 

ตะกอนของกิเลสน้ันก็ยังตกไปนอนจม เป็นส่วนลึกของจิต กล่ำวคือ เมื่อรำคะสงบ 

ไปแล้ว ตะกอนของรำคะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิต เรียกว่ำ ราคานุสัย อนุสัย (กิเลส

ที่นอนเนื่องอยู่ในจิต) คือรำคะ โทสะเมื่อสงบลงไปแล้ว ตะกอนของโทสะก็ยังไปนอน

จมอยู่ในจิต เรียกว่ำ ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ควำมกระทบคือควำมไม่ชอบ  

เมื่อควำมหลงสงบไปแล้ว ตะกอนของควำมหลงก็ลงไปนอนจมอยู่ในจิต เรียกว่ำ  

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา ควำมไม่รู้จริง
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ฉะนัน้ คนเรำทีป่ระสบอำรมณ์กเ็กดิรำคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะกันอยู่เสมอ ๆ 

และก็สงบกันอยู่เสมอ ๆ แต่ว่ำตะกอนของกิเลสเหล่ำนี้ก็ยังไปนอนจมเป็นอนุสัย  

อยูใ่นจติ พอกพูนอยู่เสมอ กิเลสชัน้อนุสยันีไ้ม่ปรำกฏ ทีเ่ปรยีบเหมอืนตะกอนนอนก้น

ตุ่มน�้ำ ในตุ่มท่ีมีตะกอนนอนก้นตุ่มอยู่นั้น ดูก็ใสในเบื้องบน แต่ก็ใสในเวลำที่ไม่ 

ถูกกวน ครั้นถูกกวนจนตะกอนฟุ้งขึ้นมำ น�้ำก็จะขุ่น จิตก็เหมือนกัน เมื่อยังไม่ถูก

อำรมณ์มำยัว่ จติก็ดบูรสิทุธิ ์แต่ครัน้ถกูอำรมณ์มำย่ัว กเิลสทีเ่ป็นตะกอนนีก้ฟ็ุง้ขึน้มำ  

จิตก็ขุ่นมัว

จะอธิบำยหลักหัวใจของพระพุทธศำสนำต่อไป ในหลักข้อ ๓ ให้ช�ำระจิต  

ของตนให้ผ่องแผ้ว จิตผ่องแผ้วนี้เป็นฝ่ำยหนึ่ง จึงต้องอธิบำยถึงจิตเศร้ำหมองที่  

เป็นฝ่ำยตรงกันข้ำม เมือ่อธบิำยถงึจติเศร้ำหมอง ต้องว่ำถึงอุปกเิลส และก็อธบิำยแล้ว

ว่ำ ท�ำไมในที่นี้จึงมีค�ำว่ำ อุป รวมควำมก็คือเพื่อแสดงว่ำ กิเลสคือ เครื่องเศร้ำหมอง

นัน้เป็นสิง่ทีจ่รเข้ำมำเป็นอำคนัตกุะคอืเป็นแขกของจติ ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ เพือ่จะ

เน้นให้เข้ำใจเงื่อนไขอันนี้ จึงใช้ค�ำว่ำ อุป เข้ำในที่นี้ด้วย แต่โดยทั่วไปก็ใช้ค�ำว่ำ กิเลส 

และก็ได้อธิบำยแล้วถึงกิเลสว่ำ มีลักษณะเป็นชั้นๆ อย่ำงไร ปำกทำงที่จะให้เกิดกิเลส

กค็อือำรมณ์ ท�ำให้เกิด ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสทีป่ล้นจติ กลุม้รมุจติ ท�ำให้จติกลุ้มกลดั 

เมื่อแรงออกมำก็เป็น วีติกกมกิเลส กิเลสที่ท�ำให้ล่วงละเมิด และเมื่อกิเลสเหล่ำนี ้

สงบไป โดยธรรมดำหรือด้วยกำรปฏบิตั ิแต่ยังมีตะกอนนอนเป็นเชือ้อยู่ เรยีกว่ำ อนสุยั 

นอนเนื่องหรือแอบแนบนี้เป็นสรุปควำมที่ได้อธิบำยไปแล้ว

ในครำวน้ีจะได้ยกควำมโดยกล่ำวทบทวน ตั้งแต่ต้นเงื่อนออกมำ หรือตั้งแต่

ละเอียดออกมำหำหยำบ กิเลสที่เป็นต้นเงื่อนหรือที่เป็นส่วนละเอียดนั้น ได้แก่อนุสัย 

คือ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ ควำมติด ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ กำรกระทบ 

หมำยถงึควำมไม่ชอบ อวชิชานุสยั อนุสยัคอือวชิชา คือ ควำมรูไ้ม่จรงินีเ้ป็นส่วนละเอยีด

เมือ่อนสุยันีฟุ้ง้ออกมำ รำคำนสุยักฟ็ุง้ออกมำเป็นรำคะ ควรจะแปลว่ำควำมยนิดี

หรือควำมก�ำหนัด ปฏิฆำนุสัยก็ฟุ้งออกมำเป็นโทสะคือควำมขัดเคือง โทสะในชั้นนี้

หมำยถึงควำมโกรธทีม่อียูใ่นใจ โทสะแปลว่ำ ประทษุร้ำย จงึประทษุร้ำยใจของตนเอง 

ยังไม่ถึงให้ออกไปคิดท�ำร้ำยผู้อื่น อวิชชำนุสัยก็ฟุ้งออกมำเป็นโมหะ ควำมหลงที่ท�ำให้
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เห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด รำคะ โทสะ โมหะ เป็นชั้นปริยุฏฐำนะ ที่กลุ้มรุม

หรือกลุ้มกลัดจิตใจอยู่ ปรำกฏอยู่ บุคคลก็รู้สึกอยู่

ต่อจำกนี้ รำคะเมื่อแรงขึ้นก็เป็น อภิชฌา ควำมโลภเพ่งเล็ง หมำยถึง  

ควำมอยำกได้อย่ำงแรง จนถงึคดิมุง่จะได้มำเป็นของ ๆ ตน โทสะแรงขึน้กเ็ป็น พยาบาท 

ตำมศพัท์แปลว่ำ ถงึผดิ ตำมควำมหมำยนัน้หมำยถึงควำมมุง่ร้ำย คอืควำมโกรธทีแ่รง

ออกมำจนถึงคิดจะท�ำร้ำยผู้อ่ืน ถ้ำยังไม่คิดท�ำร้ำยใคร ขัดเคืองอยู่ในใจ ก็เป็นโทสะ 

แต่ว่ำถ้ำคดิจนถงึท�ำร้ำยผูอ่ื้นก็เป็นพยำบำท ไม่ใช่หมำยควำมว่ำ ผกูโกรธ เหมอืนอย่ำง

ที่พูดในภำษำไทย โมหะแรงขึ้นก็เป็น มิจฉาทิฏฐิ ควำมเห็นผิด คือเห็นผิดเป็นชอบ 

เห็นชอบเป็นผิด ท่ีให้ถือเอำผิด ควำมเห็นผิดนี้ เช่น เห็นว่ำบุญบำปไม่มี ท�ำอะไร 

ลงไปก็สักแต่ว่ำเป็นกิริยำ แต่ว่ำไม่เรียกว่ำ เป็นท�ำบุญท�ำบำป เห็นว่ำผลทุก ๆ อย่ำง

ไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเองตำมสิ่งอ�ำนวย หรือตำมบังเอิญ และเห็นว่ำสิ่งที่สมมตินับถือกัน

อยูต่่ำง ๆ กไ็ม่ม ีเช่น พ่อแม่ก็ไม่ม ีคอืว่ำไม่ใช่เป็นผูท้ีจ่ะต้องนบัถอืว่ำเป็นพ่อแม่อย่ำงไร 

เป็นแต่เพียงผู้ที่เกิดมำก่อน แล้วก็เกิดสืบ ๆ กันมำ คล้ำย ๆ ว่ำเป็นเรื่องธรรมชำต ิ

คนดคีนชัว่กไ็ม่มี ผลต่ำง ๆ ท่ีเป็นส่วนดส่ีวนชัว่กไ็ม่ม ี เป็นกำรปฏเิสธทัง้หมด เหล่ำน้ี

เรียกว่ำเป็นกำรเหน็ผดิอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมเหน็ผดิจำกคลองธรรม อภชิฌา พยาบาท 

มิจฉาทิฏฐิ ทั้ง ๓ นี้เป็น วีติกกมกิเลส คือเป็นกิเลสที่จะท�าให้ล่วงละเมดิทางกายทาง

วาจา และตวัวตีกิกมกเิลสนีเ้องกเ็ป็นมโนกรรมฝ่ำยอกศุล แปลว่ำเป็นกเิลสอย่ำงแรงที่

ล่วงมโนทวำรออกมำทเีดยีว และเม่ือเกดิมโนกรรมฝ่ำยอกศุลดัง่นี ้กเ็ป็นเหตใุห้ประกอบ

กำยกรรมวจีกรรมฝ่ำยอกุศลตำมไปด้วย พระพุทธภำษิตจึงได้มีแสดงเอำไว้โดยควำม

ว่ำ “ธรรมทัง้หลายมมีนะเป็นหวัหน้า มมีนะประเสรฐิ ส�าเรจ็ด้วยมนะ ถ้าบคุคลมมีนะ

อนัโทษประทษุร้ายแล้ว จะพดูหรอืจะท�า ทกุข์ย่อมติดตามไป เหมอืนอย่างล้อเกวียน

ติดตามรอยเท้าโคที่จูงเกวียนนั้นไป แต่ถ้าตรงกันข้าม บุคคลมีใจผ่องแผ้ว จะท�าหรอื

จะพูด สขุกย่็อมติดตามไป เหมือนอย่างเงาทีไ่ม่ละตวั″๑๗ รวมเป็นกเิลส ๓ ช้ัน นบัจำก

หยำบไปหำละเอียดก็คือ วีติกกมกิเลส ปริยุฏฐำนกิเลส อนุสัยกิเลส

๑๗ ขุ. ธ. ๒๕/๑๕/๑๑.
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อน่ึง กเิลสชัน้ละเอียดน้ี เรยีกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ อาสวะ ค�ำว่ำ อำสวะ แปลตำม

ศัพท์ว่ำ ไหลมำ คือไหลมำนอนจมหมักหมม ในที่อื่น ค�ำว่ำ อาสวะ แปลว่ำ น�้ำเมำ 

ก็หมำยถึงเป็นสิ่งที่หมักดอง อำสวะนี้ จัดไว้เป็น ๓ คือ

๑.  กามาสวะ อาสวะคือกาม ได้แก่ควำมใคร่ ควำมปรำรถนำ ก็สงเครำะห์ 

กับรำคะอนุลัย

๒.  ภวาสวะ อาสวะคือภพ ได้แก่ภำวะคือควำมเป็น ข้อนี้ศัพท์ไม่กลมกลืน

กบัปฏิฆะอนสัุยนัก แต่กพ็ออธบิำยให้เข้ำกนัได้ ภพ แปลว่ำ ความเป็น ปฏฆิะ แปลว่ำ 

กระทบ เมื่อมีภพคือควำมเป็น ควำมเป็นนั่นควำมเป็นนี่ ตั้งต้นแต่เป็นเรำซึ่งเป็น 

ตวัอตัตำ เมือ่เป็นเช่นนี ้จงึจะมกีำรกระทบกระทัง่กนัได้ ถ้ำไม่มภีพกไ็ม่มอีะไรทีจ่ะถกู

กระทบกระทัง่ แต่ว่ำเพรำะมภีพจงึมสีิง่ทีก่ระทบกระทัง่ เพรำะฉะนัน้ เมือ่พดูถงึภำวะ

หรือภพคือควำมเป็น ก็จัดเป็นภวำสวะ อำสวะคือภพ แต่ว่ำเมื่อพูดอีกทำงหนึ่ง คือ

ควำมกระทบกระทั่ง ก็จัดเป็นปฏิฆะอนุสัย

๓.  อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ควำมไม่รู้จริง ก็ตรงกับอวิชชำอนุสัย

เมื่อทรำบถึงด้ำนเศร้ำหมอง คือด้ำนกิเลสเหล่ำนี้แล้ว ก็ควรจะทรำบวิธีที่จะ

ท�ำให้ผ่องแผ้วโดยสงัเขป เมือ่จดักิเลสเป็น ๓ ชัน้ จะขดัสีกเิลสชัน้หยำบคอื วีตกิกมกเิลส 

กท็�ำได้ด้วยหลักข้อท่ี ๑ คือไม่ท�ำบำปท้ังปวง ในต่อมำกจั็ดเป็น สลีสกิขำ สกิขำคือศลี

กิเลสช้ันกลำงคือปริยุฏฐำนกิเลส จะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่ ๒ คือท�ำกุศล 

ให้ถึงพร้อม ต่อมำก็จัดเป็นสมำธิ จิตตสิกขำ สิกขำคืออบรมจิตให้เป็นสมำธิ ในหลัก

ข้อที่ ๒ นี้ ควรสังเกตกำรใช้ค�ำ กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลว่ำ กำรท�ำกุศล ให้ถึงพร้อม 

ถ้ำแปลทับศัพท์คือ อุปสมบทกุศล น้ีเป็นกำรอุปสมบททำงจิตใจ หลักข้อที่ ๑ นั้น 

เท่ำกับเป็นกำรอุปสมบททำงกำย คือด้วยศีล

ส่วนกเิลสชัน้ละเอียด คือชัน้อนสัุยนัน้ จะขดัสไีด้กด้็วยหลกัข้อที ่๓ กำรช�ำระจติ

ของตนให้ผ่องแผ้ว คือจะผ่องแผ้วจริง ๆ ก็ด้วยอำศัยหลักข้อนี้ ซึ่งต่อมำก็สงเครำะห์

เป็นปัญญำสิกขำ สิกขำคือปัญญำ หมำยควำมว่ำ ต้องอบรมปัญญำจนรู้แจ้งเห็นจริง 

ปัญญำนีเ้ท่ำนัน้จงึจะขบัไล่อนสุยักเิลสหรอือำสวะกเิลสให้สิน้ไปได้ และกำรอบรมปัญญำนัน้ 



99พรรษาที่ ๒ - ๓ - ๔

๑๘ มโน. ปู. ๒/๓๙

พระพุทธเจ้ำก็ได้แสดงแล้ว ดังเช่นใน อนัตตลักขณสูตร และใน อาทิตตปริยายสูตร 

ที่ต้องอบรมให้เกิดควำมรู้เห็นตำมที่เป็นจริง ในเบญจขันธ์หรือว่ำในอำยตนะ จนเกิด

นิพพิทำเป็นต้น ดั่งที่แสดงมำแล้วโดยล�ำดับ ต้องด�ำเนินตำมทำงนั้น หลัก ๓ ข้อนี้ 

เป็นศำสนำคือค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย

พระพุทธเจ้ำเมื่อได้ตรัสหลัก ๓ ข้อนี้แล้ว ก็ได้ตรัสต่อไปอีกหนึ่งคำถำกึ่ง  

ว่ำ อนปูวาโท การไม่ว่าร้าย อนูปฆาโต การไม่ท�าร้าย ปาตโิมกเฺข จ ส�วโร ความส�ารวม

ในพระปาติโมกข์ มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ความรู้ประมาณในภัต ปนฺตญฺจ สยนาสน� 

ทีน่อนทีน่ัง่อันสงดั อธิจติเฺต จ อาโยโค ความประกอบในอธิจิตคือจิตยิง่ เอต� พุทธาน 

สาสน� นี้คือค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

พระโอวำทในข้อนี้ คือเหมือนอย่ำงเป็นค�ำอธิบำยประกอบของโอวำทท่ีเป็น

หลัก ๓ ข้อนั้น มีข้อท่ีพึงสังเกต คือในเวลำนั้นพระพุทธเจ้ำยังไม่ได้ทรงบัญญัต ิ

พระวนิยัปำติโมกข์ ฉะนัน้ ทีต่รสัให้ส�ำรวมในพระปำตโิมกข์ จึงมคีวำมหมำย คอืปำตโิมกข์

ที่เป็นตัวแบบฉบับอันควรที่สมณะจะพึงปฏิบัติโดยทั่วไป พระโอวำททั้งหมดนี้เรียกว่ำ 

พระโอวาทปาติโมกข์ ปำติโมกข์ที่เป็นโอวำท พระพุทธเจ้ำได้ตรัสแก่พระอรหันต์ 

ทัง้นัน้ จงึมไิด้มุ่งทีจ่ะอบรมให้ท่ำนบรรลุมรรคผล แต่ว่ำมุง่ทีจ่ะวำงแนวพระพทุธศำสนำ 

เบือ้งต้นกช็ีถ้งึวำทะของพระพทุธะ ๓ ข้อ ต่อมำกว็ำงหลักปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศำสนำ

อย่ำงกว้ำง ๆ ไว้ ๓ ข้อ และมีค�ำอธิบำย ประกอบอีกเล็กน้อย ท่ำนแสดงว่ำใน 

วนัอุโบสถ วนัพระจนัทร์เพญ็และวันพระจนัทร์ดบั พระพทุธเจ้ำได้ประทับเป็นประธำน

หมู่พระสงฆ์ แล้วก็ทรงแสดงพระโอวำทปำติโมกข์ขึ้นด้วยพระองค์เองทุก ๑๕ วัน  

แปลว่ำทรงท�ำอโุบสถร่วมด้วยภกิษสุงฆ์ แล้วก็เรยีกว่ำ ปารสิทุธิอโุบสถ คอืเป็นอโุบสถ

ที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้ำก็ทรงบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็บริสุทธิ์ จนถึงมีเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลำ 

ต่อมำมีเล่ำไว้ในบำลีวินัย๑๘ ว่ำ พระสงฆ์มำประชุมพร้อมกันแล้ว พระพุทธเจ้ำก็ไม่

เสด็จลง จนถึงเวลำ ๑ ยำม พระอำนนท์ก็ไปทูลเตือนว่ำ ยำมหนึ่งแล้ว พระมำนั่งรอ

อยู่นำนแล้ว ขอให้เสด็จลงทรงสวดปำติโมกข์ พระพุทธเจ้ำก็ไม่เสด็จลง ครั้นถึง 
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ยำมที่ ๒ พระอำนนท์ก็ไปทูลเตือนอีก พระพุทธเจ้ำก็ไม่เสด็จลง คร้ันถึงยำมที่ ๓  

พระอำนนท์ ก็ไปทูลเตือนอีก พระพุทธเจ้ำก็ไม่เสด็จลง แต่ว่ำในยำมท่ี ๓ นี้ได้มี

พระพุทธด�ำรัสว่ำ บริษัทไม่บริสุทธิ์ คือว่ำมีพระทุศีลมำปนอยู่ด้วย พระโมคคัลลำนะ

จึงได้เที่ยวตรวจดู เมื่อไปพบภิกษุที่ทุศีลก็บอกให้ออกไปจำกที่ประชุม ผู้นั้นก็ไม่ยอม 

ออกไป ต้องฉดุแขนออกไป แต่กส็ว่ำงเสยีก่อน พ้นเวลำทีจ่ะท�ำอโุบสถ กเ็ป็นอนัว่ำใน

อโุบสถนัน้ไม่ได้ท�ำ พระพทุธเจ้ำจงึทรงปรำรภเร่ืองนี้๑๙ ตรสัให้พระสงฆ์ ยกเอำพระวนิยั

ทีท่รงบญัญตัข้ึินไว้มำสวดเป็นปำตโิมกข์แทน และให้พระสงฆ์สวดกนัเอง พระพทุธเจ้ำ

ไม่เสด็จมำท�ำอุโบสถร่วมด้วยอีกต่อไป

เพรำะฉะนัน้ จงึมีกำรยกเอำวนิยัขึน้สวดเป็นปำตโิมกข์ทกุ ๆ ๑๕ วนั สบืต่อ

มำจนบัดนี้ ปำติโมกข์ที่ยกวินัยขึ้นสวดนี้ เรียกว่ำ วินัยปาติโมกข์.

ทักษณิำนุปทำนครั้งแรก

เมือ่พระพทุธเจ้ำประทบัอยูท่ีพ่ระเวฬวุนันัน้ พระเจ้ำพมิพสิำร ไดท้รงบ�ำเพญ็

กุศลทักษิณำนุปทำนในพระพุทธศำสนำ ได้ทรงอำรำธนำพระพุทธเจ้ำและพระสงฆ์ 

ไปในพระรำชนิเวศน์ ทรงถวำยภัตตำหำร แล้วทรงถวำยไทยธรรมมีผ้ำ เป็นต้น  

แล้วทรงอุทิศกุศลท่ีทรงบ�ำเพ็ญนั้นแก่ญำติทั้งหลำยผู้ล่วงลับไปแล้ว พระพุทธเจ้ำได ้

ทรงแสดงภำษิตอนุโมทนำ มีตอนหนึ่งที่พระได้น�ำมำใช้สวดอนุโมทนำ ในกำรท�ำบุญ

เกี่ยวแก่ทักษิณำนุปทำน มีว่ำ อทาสิ เม อกาสิ เม เป็นต้น ที่มีค�ำแปลว่ำ ญาติก็ดี 

มิตรก็ดี ระลึกถึงอุปการะอันท่านท�าแล้วในกาลก่อนว่า ท่านได้ให้แล้วแก่เรา ท่านได้

ท�าแล้วแก่เรา ท่านเป็นญาติ เป็นมิตร เป็นสขาคือเป็นสหายของเรา ดังนี้ พึงให้

ทักษิณาเพ่ือเปตชน ไม่พึงท�าการร้องไห้เศร้าโศกร�าพันถึง เพราะการท�าอย่างนั้น 

ไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่เปตชน ญาตทิัง้หลาย ย่อมตัง้อยูอ่ย่างนัน้เอง ส่วนทกัษณิานี้

๑๙ วิ. จุลฺล. ๗/๒๙๒/๔๖๖.
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ทีท่่านทัง้หลายบรจิาค ท�าให้ตัง้ไว้ดแีล้วในสงฆ์ ย่อมส�าเรจ็ประโยชน์แก่เปตชนนัน้โดย

ฐานะสิ้นกาลนาน ท่านทั้งหลายได้แสดงญาติธรรมนี้ด้วย ได้ท�าบูชาเปตชนให้ยิ่งด้วย 

ได้เพิม่ก�าลงัให้แก่ภกิษทุัง้หลายด้วย เป็นอนัได้ท�าบญุไม่น้อย นีเ้ป็นควำมย่อในเรือ่งที่

พระเจ้ำพิมพิสำรทรงบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำน นับว่ำเป็นครั้งแรกที่ปรำกฏในคัมภีร์

พระพุทธศำสนำ.

ค�ำว่ำ ทกัษณิานปุทาน แยกออกเป็น ทกัษิณะ กบั อนปุทาน อนุปทำน แปลว่ำ 

การเพิ่มให้ แปลรวมกันว่ำ การเพิ่มให้ ทักษิณา ค�ำว่ำ ทักษิณำ นั้น แปลตำมศัพท์

ว่ำ เหตุที่ให้ถึงความเจริญ ใช้เป็นชื่อของกำรท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตำย

กำรท�ำบุญดั่งนี้ เรียกอีกค�ำหนึ่งว่ำ ปุพพเปตพสี บุพพ ก็แปลว่ำ บุรพ หรือ 

ก่อน เปตะ แปลว่ำ ผู้ที่ละไปแล้ว คือคนที่ตำยไปแล้ว พลี ก็ แปลว่ำ การสละให้ 

แปลรวมกันว่ำ การท�าพลีคือการสละให้เพื่อผู้ที่ละไปแล้วในกาลก่อน อีกอย่ำงหนึ่ง 

ปุพพเปตะ แปลว่ำ บุรพบิดร ตำมลัทธิพรำหมณ์ บรรพบุรุษที่จะจัดว่ำเป็นปุพพเปตะ

หรอืว่ำบรุพบดิรนัน้ นบัข้ึนไปเพยีง ๓ ชัน้ คอื บดิำ ปู ่และทวด นอกจำกนีไ้ม่นบัเป็น

บุรพบิดร

กำรท�ำบญุอทุศิให้ผูต้ำยนี ้เป็นธรรมเนยีมท่ีมีมำเก่ำแก่ เพรำะเชือ่กนัโดยมำกว่ำ

ตำยเกิด เชื่อว่ำวิญญำณจะกลับมำเข้ำร่ำงเก่ำอีกครั้งหนึ่งก็มี แต่ว่ำโดยมำกนั้นไม่เชื่อ

อย่ำงนี ้แต่เชือ่ว่ำไปเกิดในภพใหม่ชำตใิหม่ ญำตทิีอ่ยู่ทำงนีก็้เป็นห่วง เกรงว่ำจะไปเกดิ

ในภพในชำติที่อดอยำก จึงท�ำบุญอุทิศให้ ใครมีควำมเชื่ออย่ำงใด ก็ท�ำอย่ำงนั้น  

เพรำะฉะนั้น กำรท�ำบุญอย่ำงนี้ จึงเรียกอีกอย่ำงหนึ่ง ว่ำ สทฺธ ในภำษำบำลี หรือ 

ศฺรทฺธ ในภำษำสันสกฤต ซึ่งแปลว่ำ ศรัทธา ดั่งที่เรำมำใช้ว่ำ ศราทธพรต ก็คือวัตร

หรือการปฏิบัติด้วยศรัทธา ก็คือกำรปฏิบัติด้วยมีควำมเชื่อว่ำ ท�ำอย่ำงนั้นท�ำอย่ำงนี้ 

ผลจะไปถึงแก่ผู้ตำย ในลัทธิของพรำหมณ์นั้น เขำมีวิธีเซ่น ด้วยกรวดน�้า และ 

ด้วยให้ทาน.

กำรเซ่น นั้น เซ่นด้วยก้อนข้ำว แก่บุรพบิดร ๓ ชั้น ดั่งที่ได้กล่ำวแล้ว  

เรียกว่ำ สปีณฑะ แปลว่ำ ผู้ร่วมก้อนข้าว นอกจำกบุรพบิดร ๓ ชั้นนั้น ไม่เซ่น  

ด้วยก้อนข้ำว แต่ว่ำใช้กรวดน�้ำให้
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กำรกรวดน�ำ้ของเขำนัน้ กล็งไปในแม่น�ำ้เอำมอืกอบน�ำ้ และให้น�ำ้ไหลออกจำก

มือพร้อมทั้งอุทิศเพื่อให้ญำติผู้ตำยไปแล้ว จะได้มีน�้ำบริโภค จะได้ไม่กระหำยน�้ำ  

กำรกรวดน�้ำนี้ก็ใช้แก่บุรพชน ๓ ชั้นนั้นด้วย

อีกอย่ำงหนึ่ง ให้ทำน คือเชิญพรำหมณ์มำเลี้ยงแล้วก็ให้เสื้อผ้ำ เพื่อว่ำญำต ิ

ผู้ตำยไปแล้วจะได้มีอำหำรบริโภคและจะได้มีผ้ำนุ่งห่มใช้สอย

กำรเซ่นด้วยข้ำวบณิฑ์ ทีเ่รยีกว่ำ สปิณฑะ นี ้กต็ดิมำในธรรมเนยีมไทย เช่น

ในวันตรุษวันสำรท ก็ใช้ใบตองท�ำกรวยใส่ข้ำวลงไป แล้วก็วำงลงบนพำน เป็นต้น  

มีกับข้ำวหรือสิ่งที่เป็นอำหำรตั้งรอบ ๆ

กำรกรวดน�้ำนั้น ก็น่ำจะติดมำในธรรมเนียมไทยที่ใช้กรวดน�้ำด้วย กำรเทน�้ำ

เป็นกำรแสดงกิริยำว่ำให้อย่ำงหนึ่งทั่ว ๆ ไป ดั่งที่เคยอธิบำยมำแล้ว แต่ว่ำที่เรำมำใช้

กรวดน�้ำนั้น อำจจะติดมำจำกธรรมเนียมของพรำหมณ์ดั่งกล่ำวก็ได้ แต่ว่ำไม่ได้มุ่งว่ำ

จะให้น�้ำที่เทลงไปน้ันไปเป็นน�้ำส�ำหรับญำติผู้ตำยไปแล้วจะได้บริโภค เรำใช้ตั้งใจอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้ในขณะน้ันต่ำงหำก เพรำะฉะนั้น ก็ถือว่ำ เป็นกำรแสดงกิริยำว่ำให้  

กำรกรวดน�้ำของพรำหมณ์นั้น เรียกว่ำ สมาโนทก เป็นกำรให้แก่ญำติ แปลว่ำ เป็นผู้

ร่วมน�้ำกัน

ครำวน้ีมำถึงพระพุทธศำสนำ พระเจ้ำพิมพิสำรทรงมีพระรำชปรำรภอย่ำงไร 

จงึได้ทรงบ�ำเพญ็ทกัษณิำนปุทำนในพระพุทธศำสนำ พระอรรถกถำจำรย์ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ๒๐ 

เมื่อพระเจ้ำพิมพิสำรทรงเล้ียงพระในวันที่ถวำยพระเวฬุวันนั้น พวกญำติของพระเจ้ำ

พิมพิสำรในอดีตชำติที่ท�ำบำปท�ำอกุศลไว้ไปเกิดเป็นเปตะ ท่ีเรำเรียกกันในภำษำไทย

ว่ำ เปรต พำกนัมำอออยู่มำกมำย คดิว่ำพระเจ้ำพมิพสิำร จะทรงอทุศิส่วนกศุลไปให้บ้ำง 

แต่กป็รำกฏว่ำไม่มีใครระลึกถงึ เป็นอันว่ำญำตเิหล่ำนัน้ไม่ได้รบัส่วนกศุล ตกเวลำกลำง

คนืกม็ำท�ำเสียงเปรต พระเจ้ำพิมพิสำรทรงได้สดบัเสียงทีน่่ำกลวันัน้ เมือ่ทรงหวนระลกึ 

จงึได้ทรงมพีระรำชปรำรภจะท�ำบุญอุทิศให้ แล้วกท็รงบ�ำเพญ็ทกัษณิำนุปทำนดัง่กล่ำวนัน้ 

ทรงบ�ำเพญ็ในรุง่ขึน้ จำกวนัทีถ่วำยพระเวฬุวัน ท่ำนพระอรรถกถำอำจำรย์ท่ำนเล่ำไว้ดัง่นี้

๒๐ มงฺคล. ๑/๓๒๘/๓๓๘.
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๒๑ ชำณุสฺโสณิสุตฺต. องฺ ทสก. ๒๔/๒๙๐/๑๖๖.

พิจำรณำดูตำมเรื่อง พรำหมณ์เขำมีวิธีบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำน บ�ำเพ็ญ 

บุพพเปตพลี ท�ำศรำทธพรตดั่งที่กล่ำวมำแล้ว กำรบ�ำเพ็ญในพระพุทธศำสนำก็ควรจะ

มบ้ีำง แต่ว่ำกำรบ�ำเพญ็ในพระพทุธศำสนำนัน้ กจ็ะต้องแผ่ใจไป คอืไม่มกีำรเซ่น และ

ไม่มกีำรอทุศิน�ำ้นัน้ให้ มีแต่กำรบ�ำเพญ็ทำนในพระภกิษสุงฆ์มพีระพุทธเจ้ำเป็นประมขุ 

และก็อุทิศส่วนกุศลที่บ�ำเพ็ญนั้นไปให้ ลัทธิพรำหมณ์ เขำจ�ำกัดให้แก่บุรพบิดรคือ 

ญำตช้ัินผูใ้หญ่ นบัขึน้ไป ๓ ชัน้ดัง่กล่ำว และญำติทีน่อกจำกนัน้ แต่ในพระพุทธศำสนำ

อุทิศให้แก่ใคร ๆ ก็ได้ทั้งนั้น ดั่งในบทอนุโมทนำที่แปลมำแล้ว เมื่อระลึกถึงอุปกำระ

ของบุคคลที่ล่วงไปได้ท�ำไว้ จะเป็นญำติหรือเป็นเพ่ือนก็ตำม ก็ท�ำบุญอุทิศไปให้ได้  

ไม่จ�ำกัดอยู่ในวงแคบ และไม่ปันชั้นว่ำจะต้องเป็นบุรพบิดรเท่ำนั้น จึงจะกินข้ำวได้  

ถ้ำญำตนิอกนัน้กนิได้แต่น�ำ้เท่ำนัน้ คือ ว่ำบรุพบิดร ๓ ชัน้นัน้เป็นสปิณฑะ กนิข้ำวได้ 

นอกนั้นก็วักน�้ำขึ้นให้กินแต่น�้ำ แต่ในพระพุทธศำสนำอุทิศให้ได้ทั่ว ๆ ไปจนถึงแก ่

สรรพสัตว์ และพระพุทธเจ้ำได้ตรัสอนุโมทนำมีบทที่เป็นกลเม็ดอันเกี่ยวแก่ทำน  

พึงพิจำรณำก็คือว่ำ ส�ำเร็จได้โดยฐำนะ ท่ำนว่ำอย่ำงนั้น ก็แปลว่ำถ้ำมีฐำนะที่จะถึงที่

จะส�ำเรจ็กส็�ำเรจ็ได้ ถ้ำไม่ใช่ฐำนะกไ็ม่ส�ำเรจ็ และได้ทรงอธบิำยน้อมเข้ำมำในปัจจบัุนผล 

ที่ผู้บ�ำเพ็ญนั้นเองจะพึงได้รับ และผลที่ผู้รับทำนจะพึงได้รับ ดั่งที่ว่ำ ผู้บ�ำเพ็ญนั้นเอง

ได้แสดงญำติธรรมให้ปรำกฏ เช่น แสดงให้ปรำกฏว่ำเป็นผู้มีกตัญญูกตเวที และได้

ปฏิบัติพอสมควร ได้ท�ำบูชำเปตชน คือได้แสดงควำมเคำรพนับถือต่อผู้ที่ล่วงไปแล้ว 

แล้วกไ็ด้เพิม่ให้ก�ำลงัแก่ภกิษทุัง้หลำย ได้บ�ำเพญ็บญุไม่น้อยกเ็พรำะว่ำได้ท�ำทำน ทรงแสดง

ให้ผลปรำกฏแก่คนเป็น ซึ่งให้ส�ำเร็จประโยชน์ที่เห็นกันอยู่ ส่วนที่จะถึงแก่คนตำยนั้น

ก็จะส�ำเร็จโดยฐำนะ

ครำวนี้ค�ำว่ำ ฐานะ คือที่จะพึงส�ำเร็จได้ กับ อฐานะ คือท่ีส�ำเร็จไม่ได้นั้น  

มีพระสูตรหนึ่ง๒๑ แสดงไว้ ว่ำ
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มพีรำหมณ์คนหนึง่ ช่ือว่ำ ชำณุสโสณ ิได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทลูถำมว่ำ 

พวกพรำหมณ์พำกนัให้ทำน ท�ำศรำทธหรอืว่ำศรำทธพรต ด้วยต้ังเจตนำอทิุศว่ำ ขอทำน

นี้จงส�ำเร็จแก่ญำติสำโลหิตผู้ละไปแล้ว ขอญำติสำโลหิตผู้ละไปแล้วจงได้บริโภคทำนนี้ 

ทำนที่ท�ำนั้นจะส�ำเร็จหรือไม่ และญำติสำโลหิตผู้ละไปแล้วจะได้บริโภคหรือไม่

ในพระสตูรนัน้ได้แสดงว่ำ พระพทุธเจ้ำได้ตรสัตอบว่ำ ส�ำเรจ็ในฐำนะ ไม่ส�ำเรจ็

ในอฐำนะ ไม่ส�ำเรจ็ในอฐำนะน้ันก็คือ คนท่ีท�ำอกศุลกรรมบถ ๑๐ ไป เกิดเป็นเนรยกิะ

คือสตัว์นรกกดี็ ไปเกดิเป็นก�ำเนดิตรัิจฉำนก็ด ีหรือว่ำคนทีเ่ว้นจำกอกศุลกรรมบถ ๑๐ 

ไปเกิดร่วมหมู่กับมนุษย์ก็ดี กับเทพก็ดี ก็บริโภคอำหำร ที่เป็นของจ�ำพวกท่ีไป 

เกิดน้ัน ทำนที่ท�ำอุทิศไปให้ไม่ส�ำเร็จ แต่ว่ำคนที่ท�ำอกุศลกรรมบถ ๑๐ ไปเกิดใน 

ปิตติวิสัยคือเกิดในก�ำเนิดเปรต นี่หมำยถึงเป็นภพของผู้ท�ำบำปไปเกิดจ�ำพวกหนึ่ง  

ทีม่ร่ีำงกำยพกิลพกิำรต่ำง ๆ จ�ำพวกปิตตวิสิยันี ้กเ็ป็นอยูด้่วยอำหำรส�ำหรบัจ�ำพวกนัน้ 

และเป็นอยูด้่วยอำหำรทีญ่ำตมิติรท�ำบุญอทุศิไปให้จ�ำพวกนีเ้ท่ำนัน้ จงึเป็นฐำนะทีจ่ะได้

รับผล

ชำณสุโสณิพรำหมณ์กถ็ำมว่ำ ถ้ำญำตสิำโลหติทีอ่ทุศิให้นัน้ไม่ไปเกดิใน ปิตตวิิสยั 

ใครจะได้รับผล

ในพระสูตรก็กล่ำวว่ำ ได้ตรัสตอบว่ำ ญำติสำโลหิตอื่น ๆ จำกนั้นก็จะได ้

รับผล เพรำะว่ำที่จะว่ำงจำกญำติสำโลหิตของใครเลยนั้นเป็นอันไม่มี

ชำณุสโสณิพรำหมณ์ก็ถำมต่อไปว่ำ เมื่อไปเกิดในอฐำนะคือในก�ำเนิดที่จะไม่

ได้รับผล จะมีข้อปริกัปอันใดบ้ำงที่เขำจะได้รับผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ตรัสตอบว่ำ เขำก็จะได้รับผลของทำนที่เขำท�ำไว้เอง เช่นว่ำ ถ้ำเขำได้เคย

บ�ำเพ็ญทำนไว้ เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน เช่นเป็นช้ำง เป็นม้ำ ก็ไม่ใคร่จะอดอยำก 

มีนำ มีข้ำว มีอำหำร อะไรบริบูรณ์ เมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพ ก็จะไม่ขำดแคลน 

มสีิง่ท่ีต้องกำรบรบิรูณ์ กเ็ป็นผลของทำนท่ีเขำท�ำไว้น้ันเอง ซึง่สรุปลงว่ำ ทายก คือผูใ้ห้ 

ผู้บริจำคนั้น จะไม่ไร้ผล
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เมื่อสรุปลงแล้ว มติทำงพระพุทธศำสนำได้แสดงไว้ว่ำ กำรบ�ำเพ็ญทักษิณำที่ 

จะส�ำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละไปแล้วนั้น

๑.  ทำยก ทำยกิำ คอืผูใ้ห้ ผูบ้รจิำค จะต้องตัง้ใจอทิุศส่วนกศุลให้ จะใช้น�ำ้กรวด 

หรือไม่ใช้น�้ำกรวดก็ตำม ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญที่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้

๒.  ผู้ที่ละไปแล้วนั้น ไปเกิดในปิตติวิสัยดังกล่ำว และได้ทรำบ ได้อนุโมทนำ

คือบันเทิงยินดีในกำรบ�ำเพ็ญกุศลของญำติในโลกนี้ และ 

๓.  จะต้องถึงพร้อมด้วยทกัขเิณยยบคุคล คือบคุคลผูค้วรทักษิณำ ถ้ำในศำสนำ

พรำหมณ์ ก็พวกพรำหมณ์เป็นทักขิเณยยะ คอืผูค้วรทกัษณิำของเขำ ถ้ำในพระพทุธศำสนำ

ก็หมำยถึงพระภิกษุสงฆ์ แต่ว่ำกำรบ�ำเพ็ญทำน แม้ในบุคคลหรือในส่วนอื่น ก็ถือว่ำ 

เป็นบุญ เมื่อเป็นบุญแล้ว อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ส�ำเร็จประโยชน์เหมือนกัน

เดีย๋วน้ี๒๒ ในทำงรำชกำรมีใช้อีกค�ำหนึง่ว่ำ ทกัษิณานสุรณ์ ตดับทเป็น ทกัษิณ 

แล้วก็ อนุสรณ์ อนุสรณ์ก็แปลว่ำ ตามระลึกถึง แปลรวมกันเข้ำ ควำมก็ไม่สนิทนัก 

ตามระลึกถึงทักษิณา แต่ว่ำมำบัญญัติใช้ในควำมหมำย ถ้ำท�ำบุญ มีสวดมนต์ มีเลี้ยง

พระด้วย เรียกว่ำ ทักษิณำนุปทำน ถ้ำมีแต่สวดมนต์ มีบังสุกุล มีสดับปกรณ์ แต่ไม่

เลี้ยงพระ ก็เรียกว่ำ ทักษิณำนุสรณ์

กำรบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำนนั้น ของพรำหมณ์ไม่ค่อยยอมจะให้ขำดผ้ำ  

ขำดอำหำร คือจะต้องมีกำรให้ผ้ำให้อำหำรแก่พวกพรำหมณ์ ในฝ่ำยพระพุทธศำสนำ

ก็เหมือนกัน จะท�ำให้บริบูรณ์ จะต้องมีทั้งผ้ำทั้งอำหำร และผ้ำนั้นในวิธีบ�ำเพ็ญ ก็ไม่

ใช้ถวำยด้วยมือ แต่ใช้ทอดให้พระบังสุกุลหรือสดับปกรณ์ ถ้ำผู้ตำยเป็นบุคคลสำมัญ 

ก็เรียก บังสุกุล ถ้ำเป็นเจ้ำนำยชั้นหม่อมเจ้ำขึ้นไป ก็เรียก สดับปกรณ์

บังสุกุล ก็เป็นชื่อของผ้ำเก่ำ ที่กล่ำวถึงในนิสสัยข้อที่ ๑ ว่ำ นุ่งห่มผ้ำบังสุกุล

๒๒ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมำดูจะเลิกใช้
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สดับปกรณ์ แปลว่ำ เจ็ดคัมภีร์ เป็นชื่อของอภิธรรมที่มี ๗ คัมภีร์ เมื่อเวลำ

จะสวดศพ นิยมเอำบทพระบำลีในพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์มำสวด เม่ือถึงตอนชักผ้ำ  

ก็เอำมำเป็นชื่อผ้ำเป็นสดับปกรณ์

มด้ีำยสำยสญิจน์หรอืผ้ำภษูำโยงจำกศพหรอืจำกอัฐมิำข้ำงหน้ำพระ และเจ้ำภำพ

ก็น�ำผ้ำไปทอด วำงไว้บนผ้ำภูษำโยงหรือบนด้ำยสำยสิญจน์นั้น แล้วพระก็จับผ้ำ  

ใช้มอืขวำจบัผ้ำแล้วกว่็ำพระพทุธภำษติบทบังสกุลุ อนจฺิจา วต สงขฺารา สงัขารทัง้หลาย

ไม่เที่ยงหนอ อุปฺปาทวยธมฺมิโน มีความเกิดข้ึนและมีความเส่ือมสิ้นไปเป็นธรรมดา 

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เตส� วูปสโม สุโข ความสงบระงับแห่ง

สังขารเหล่านั้นเป็นสุข ในฝ่ายพระธรรมยุตว่าเพิ่มเข้าอีกคาถาหนึ่งว่า สพฺเพ สตฺตา 

มรนฺติ จ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี มรึสุ จ มริสฺสเร ตายไปแล้วกด็ี  

จกัตายข้างหน้ากด็ ีตเถวาห� มรสิสฺาม ิตวัเรากจ็กัตายอย่างน้ันเหมอืนกนั นตถฺ ิเม เอตถฺ 

ส�สโย ควำมสงสัยในเรื่องตำยนี้ไม่มีแก่เรำ.

ครำวนี้ถ้ำเอำผ้ำไปทอดไว้ที่หีบศพบนเมรุจะเผำแล้ว พระไปชักก็ว่ำบทนี้  

แต่เรียกว่ำ มหาบังสุกุล เป็นเพรำะใกล้ศพเข้ำไปมำกสักหน่อย ทอดผ้ำภูษำโยง หรือ

สำยสิญจน์นั้นใกล้ศพหน่อย ในพระพุทธประวัติมีเล่ำว่ำ๒๓ เมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จไป

ทรมำนอรุเุวลกสัสปะทีต่�ำบลอรุเุวลำ ได้ทรงชกัมหำบงัสุกลุ แต่ว่ำไม่ได้ทรงท�ำเป็นพธิี

อย่ำงนี้ คือไปทรงชักผ้ำท่ีเขำห่อศพท้ิงไว้มำทรงซ้กย้อมท�ำเป็นจีวร ส�ำหรับทรงครอง

ในธรรมเนียมไทยเรำ บำงแห่งก็มีเหมือนกัน เอำศพไปไว้ในป่ำ หรือในสุมทุมพุ่มไม้ 

แล้วเอำผ้ำไปไวในมือศพ ท�ำเป็นกระดำนกลไว้ แล้วนิมนต์พระไปชัก พอพระเข้ำไป  

กไ็ปเหยียบกระดำนกลนัน้ ศพกล็กุขึน้นัง่ ท�ำเหมอืนจะถวำยผ้ำ แล้วพระก็ชกัเอำมำ  

แต่ว่ำบำงทีเขำไม่บอกให้พระรู ้ถ้ำขวญัไม่ดีกแ็ย่เหมอืนกนั วิธชัีกผ้ำบงัสุกลุนี ้คงจะมุง่

ส�ำหรับพระที่ถือรับผ้ำบังสุกุลเป็นวัตร คือไม่รับผ้ำที่ทำยกถวำย หรืออีกอย่ำงหนึ่ง  

ก็รักษำธรรมเนียมเก่ำที่แปลว่ำ พระไปเปลื้องเอำมำจำกศพเน่ำ ๆ ทีเดียว แล้วก็น�ำ

มำซกัย้อมท�ำเป็นผ้ำนุง่ห่ม ดัง่พระพทุธเจ้ำได้ทรงท�ำมำแล้ว ดัง่เล่ำไว้ในพระพทุธประวตันิัน้.

๒๓ วิ. มหำ. ๔/๕๓/๔๔.
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๒๔ วิ. จุลฺล. ๗/๘๕/๑๙๘-๒๐๓.

ทรงอนุญำตเสนำสนะ

ใน ๓ พรรษำน้ี พระพทุธเจ้ำได้ประทบัจ�ำพรรษำท่ีพระเวฬุวัน มเีรือ่งท่ีน่ำน�ำ

มำเล่ำบำงเรื่องสืบต่อไปคือ เรื่องทรงอนุญำตเสนำสนะ

ค�ำว่ำ เสนาสนะ แยกออกเป็นสอง เสนะ แปลว่ำ ทีน่อน อาสนะ แปลว่าทีน่ัง่ 

สนธเิป็น เสนาสนะ แปลว่ำ ทีน่อนทีน่ั่ง รวมหมำยถงึทีอ่ยูอ่ำศยัด้วย ซึง่จะต้องเข้ำไป

นอนไปนั่งในนั้น

เดิมพระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้รับอำรำมดังพระเวฬุวัน ซึ่งเป็นอำรำมคือ  

เป็นสวนพระเวฬุวันเป็นสวนหลวง จึงน่ำจะต้องมีที่พักอยู่บ้ำง แต่ก็ไม่ได้แสดงไว้ชัด 

แต่จะต้องมีต้นไม้มำกเป็นแน่นอน เหมือนอย่ำงที่เรียกว่ำสวนในบัดนี้ ค�ำว่ำ อาราม

แปลว่ำ เป็นที่มำยินดี มีต้นไม้ร่มรื่น และอำจจะเป็นต้นไม้มีผล แต่ก็มีร่มเงำร่มรื่น  

ค�ำว่ำ อำรำม เดิมก็มีควำมหมำยว่ำเป็นสวนต้นไม้ดั่งกล่ำวนี้ และเพรำะพระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงอนญุำตให้รบัอำรำมเป็นท่ีพักของภิกษใุนพระพทุธศำสนำ จงึใช้ค�ำนีใ้นควำมหมำย

ว่ำเป็นวัดด้วย ท่ำนผู้หลักผู้ใหญ่ท่ำนจึงได้มีนิยมสืบ ๆ กันมำว่ำ วัดจะต้องมีต้นไม้  

ก็เป็นไปตำมประวัติที่วัดนั้นมำจำกอำรำมคือสวนต้นไม้ ดั่งที่กล่ำวมำนั้น

ที่วัดบวรนิเวศวิหำรนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ก็ดี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ก็ดี ก็โปรดให้มีต้นไม้ ต้นไม ้

ต้นไหนล้ม ก็โปรดให้หำมำปลูกไว้แทนที่ใหม่ เพรำะวัดจะต้องมีต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่น 

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรสได้ทรงสันนิษฐำนว่ำ อำรำมที่ 

เป็นวดัในชัน้เดมินัน้ กรรมสทิธิก์อ็ยูก่บัผูถ้วำย ดัง่เช่น พระเวฬวัุน กค็งเป็นของหลวงอยู่ 

และกค็งจะต้องมีผูร้กัษำซ่ึงเป็นของหลวง แต่ว่ำได้พระรำชทำนส�ำหรบัให้สงฆ์อำศยัได้

ในชั้นต้นนั้น ยังไม่กล่ำวถึงเร่ืองเสนำสนะ คือกุฏิ วิหำร จึงมีเล่ำไว้ใน  

เสนำสนขันธกะ๒๔ พระบำลีวินัยว่ำ 
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เช้ำวันหน่ึง เศรษฐีกรุงรำชคฤห์ ได้ออกไปเห็นพระภิกษุเวลำเช้ำตรู่ ก�ำลัง

ออกกันมำจำกป่ำบ้ำง โคนไม้บ้ำง ภูเขำบ้ำง ซอกเขำบ้ำง ถ�้ำบ้ำง ป่ำช้ำบ้ำง สุมทุม

พุ่มไม้บ้ำง ที่แจ้งบ้ำง ลอมฟำงบ้ำง และภิกษุเหล่ำนั้นต่ำงก็พำกัน ส�ำรวมเป็นอย่ำงดี 

เศรษฐีกรุงรำชคฤห์มีควำมยินดีเลื่อมใส จึงได้กล่ำวว่ำ พระภิกษุจะรับวิหำรที่จะสร้ำง

ถวำยหรอืไม่ พระก็ตอบว่ำ จะกรำบทลูพระพทุธเจ้ำ ก่อน แล้วกม็ำกรำบทลู พระองค์

ก็ทรงอนุญำตให้รับเสนำสนะ คือที่นอนที่นั่ง ที่ระบุไว้ในบำลี ๕ ชนิด ได้แก่ วิหาร 

อันหมำยถึงท่ีอยู่ เช่น กุฏิหรือกระท่อม อัฑฒโยคะ อันหมำยถึงที่อยู่ที่บังครึ่งหนึ่ง  

เปิดให้โปร่งไว้ครึ่งหนึ่ง ปราสาท อันหมำยถึงเรือนชั้น หัมมิยะ อันหมำยถึงที่อยู่ที่มี

หลงัคำตดั คหูา อนัหมำยถงึถ�ำ้ เป็นถ�ำ้อฐิทีส่ร้ำงขึน้ หรอืว่ำถ�ำ้ภเูขำ หรือถ�ำ้ทีพ่อกขึน้

ด้วยดิน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พระภิกษุก็ไปแจ้งให้แก่เศรษฐีกรุงรำชคฤห์เศรษฐีจึงให ้

สร้ำงวิหำรขึ้น ๖๐ หลังในวันเดียวกัน ซึ่งท่ำนสันนิษฐำนว่ำคงจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ 

พอเป็นทีอ่ยูอ่ำศัยของภกิษุรปูหน่ึง ๆ จงึสร้ำงได้รวดเร็ว ถ้ำไม่สร้ำงเป็นกระท่อมเลก็ ๆ 

อย่ำงน้ันก็อำจจะเสร็จไม่ทัน ครั้นแล้วก็มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ เชิญเสด็จพระพุทธเจ้ำ 

พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยและไปฉันที่บ้ำนของตนในวันรุ ่งขึ้น วันรุ ่งขึ้น

พระพทุธเจ้ำกับภกิษสุงฆ์ กไ็ปทีบ้่ำนของเศรษฐนีัน้ เศรษฐีนัน้กอ็งัคำสคอืถวำยอำหำร

แด่พระพุทธเจ้ำและภิกษุสงฆ์ และกรำบทูลถำมว่ำ จะปฏิบัติอย่ำงไรในวิหำร ๖๐  

หลังนั้น พระพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำ ให้ประดิษฐำนไว้เพ่ือสงฆ์ท่ีมำจำกทิศท้ัง ๔ เศรษฐ ี

ก็กรำบทูลถวำยประดิษฐำน คือให้ตั้งไว้เพื่อพระสงฆ์ที่มำจำกทิศทั้ง ๔ พระพุทธเจ้ำ

ตรสัอนโุมทนำด้วยพระพุทธภำษิตท่ีท่ำนร้อยกรองเอำไว้ ข้ึนต้นว่ำ สตี� อุณหฺ� ปฏหินตฺิ 

เป็นต้น ที่มีค�ำแปลโดยควำมว่ำ

“วิหารนั้นย่อมก�าจัดเย็นร้อน กันสัตว์ร้าย สัตว์เลื้อยคลาน และยุง คุ้มฝน 

ลม แดด การถวายวิหารแด่สงฆ์เพื่อเป็นที่เร้น เพ่ือความส�าราญ เพ่ือบ�าเพ็ญ  

สมถวิปัสสนา พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญว่าเลิศ เหตุนั้น บัณฑิตแลเห็นประโยชน์ 

จึงให้ท�าวิหารอันน่าส�าราญ แล้วเชิญท่านผู้พหูสูตให้อยู่ พึงให้ข้าว ให้น�้า ผ้านุ่งห่ม 

เสนาสนะคือท่ีนอนท่ีน่ังแก่ท่าน ด้วยจิตเลื่อมใสในท่านว่า เป็นผู้ตรง ท่านผู้พหูสูต

เหล่านัน้ย่อมแสดงธรรมอนัเป็นเครือ่งบ�าบดัทกุข์แก่เขา ทีเ่ขารูธ้รรมแล้ว จักเป็นผูห้า

อาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้″
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พระศำสดำได้ทรงอนโุมทนำวหิำรทำนของเศรษฐกีรงุรำชคฤห์ แล้วกเ็สด็จกลบั

ธรรมเนียมอนุโมทนา ในสมัยน้ัน อนโุมทนำรปูเดยีว คอืเมือ่เลีย้งพระเสรจ็แล้ว 

ท่ำนผู้เป็นประธำนก็เป็นผู้กล่ำวอนุโมทนำเป็นแบบเทศน์สั้น ๆ ฟังกันรู้เรื่อง คือ 

เป็นแบบสอน ๆ นีแ่หละ บำงทพีระอืน่ ๆ นัง่อยูด้่วย บำงทกีส่็งพระอืน่ ๆ ให้กลบั 

ไปก่อน เหลือไว้แต่พระที่จะกล่ำวค�ำอนุโมทนำนั้นเพียงรูปเดียว และค�ำอนุโมทนำนั้น

ก็เป็นค�ำสอนนั้นเอง แต่มักจะปรำรภบุญกุศลที่เขำบ�ำเพ็ญมำประกอบเข้ำด้วย

กำรถอือุปัชฌำย์

อีกเรื่องหนึ่ง ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรม มีกำรอุปสมบทเป็นต้น 

ในชั้นแรกได้เล่ำถึงกำรทรงสั่งให้พระที่บวชเข้ำมำถืออุปัชฌำยะก่อน ปรำรภเหตุว่ำ  

พระที่บวชเข้ำมำนั้น นุ่งห่มไม่เรียบร้อย เข้ำไปบิณฑบำตในบ้ำนไม่เรียบร้อย มีควำม

ประพฤตต่ิำง ๆ ไม่เรยีบร้อย ในตอนนัน้ในพระบำลกีไ็ม่ได้เล่ำว่ำบวชวิธไีหน แต่ว่ำใน

ครั้งนั้นยังไม่ได้ทรงอนุญำตให้สงฆ์อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทำ ก็น่ำจะ

ยังใช้บวชกันด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทำหรือติสรณคมนูปสัมปทำ พระพุทธเจ้ำได้ทรง

ปรำรภเหตุนั้น จึงได้ทรงสั่งให้พระทั้งหลำยถืออุปัชฌำยะ ท่ีแปลว่ำ ผู้เข้ำไปเพ่ง  

โดยควำมกค็อืผูด้แูล วธิทีีใ่ห้ถอือปัุชฌำยะนัน้ ในตอนแรกน่ำจะเช่นเดียวกบักำรจดัให้

มพีระพีเ่ลีย้ง ทีใ่ช้กนัอยูใ่นบดันี ้แปลว่ำ พระทีบ่วชเข้ำมำต้องมภีกิษผุูบ้วชมำนำนเป็น

ผู้ดูแลอีกส่วนหนึ่ง เรียกผู้ดูแลนั้นว่ำ อุปัชฌำยะ

ต่อมำก็มีเล่ำไว้ว่ำ มีพรำหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอำยุมำก ชื่อว่ำ รำธะ  

ได้มำหำภกิษทุัง้หลำยขอบวช พวกภกิษทุัง้หลำยไม่ปรำรถนำท่ีจะบวชให้ รำธะพรำหมณ์

นั้นก็เสียใจ ผ่ำยผอมลงไป พระพุทธเจ้ำได้ทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสถำม รำธะนั้น 

ก็กรำบทูลเล่ำให้ทรงทรำบ พระพุทธเจ้ำก็ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลำยมำ และตรัสถำม

ว่ำ ใครระลกึถงึอธกิำรคืออุปกำระของพรำหมณ์นัน้ได้บ้ำง พระสำรบีตุร กก็รำบทูลว่ำตน

ระลกึได้ คอืพรำหมณ์นัน้ได้เคยถวำยภกิษำแก่ท่ำนทพัพีหนึง่ เมือ่ท่ำนเข้ำไปบณิฑบำต

ในกรงุรำชคฤห์ พระพทุธเจ้ำกต็รสัว่ำ ถ้ำอย่ำงนัน้กใ็ห้พระสำรบีตุรบรรพชำอปุสมบท



110 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

พรำหมณ์ พระสำรบีตุรรบัพระพทุธบญัชำนัน้แล้วกก็รำบทลูถำมพระพุทธเจ้ำว่ำ จะให้

อุปสมบทด้วยวิธีอย่ำงไร พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงให้เลิกวิธีอุปสมบทด้วยติสรณคมนูป-

สมัปทำ ซึง่อนญุำตให้พระภกิษ ุเฉพำะรปูให้อปุสมบทกลุบตุรด้วยวิธใีห้ไตรสรณคมน์ 

และได้ทรงอนุญำตวิธีอุปสมบทขึ้นใหม่ ด้วยให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกำรอุปสมบทนั้น และ

ต้องมีกำรเสนอญัตติในสงฆ์ ๑ จบ สวดประกำศกันอีก ๓ จบ รวมเป็น ๔ จบ 

ทั้งญัตติ วิธีอุปสมบทด้วยวิธีอย่ำงนี้ จึงได้เรียกว่ำ ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  

ในสภำนิตบิญัญตับัิดน้ีกใ็ช้วิธคีล้ำยกันน้ี ท่ีใช้ญัตตหินหนึง่ และปรึกษำกนัอกี ๓ วำระ 

ก็เป็น ๔ วำระท้ังญัตติ ตั้งแต่นั้นมำก็ใช้วิธีญัตติจตุตถกรรมอุปสมบทจนถึงบัดนี้  

และพระสำรีบุตรจึงได้อุปสมบทรำธพรำหมณ์ด้วยวิธีนั้นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมำ  

ก็ชื่อว่ำได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกำรอุปสมบทและในสังฆกรรมทั้งปวง

ประเภทของสงฆ์

ค�ำว่ำ สงฆ์นั้น แปลว่ำ หมู่ ในที่นี้หมำยถึง การกสงฆ์ คือ หมู่ของภิกษุผู้

กระท�ากรรม มีจ�ำนวนอย่ำงต�่ำตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป และได้มีก�ำหนดไว้โดย ย่อตั้งนี้

จตุวรรคสงฆ์ คือ สงฆ์ที่มีจ�ำนวนภิกษุผู้ประชุมกัน ๔ รูป นี้เป็นกำรสงฆ์  

ที่สำมำรถท�ำสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เว้นแต่สังฆกรรมที่ระบุจ�ำนวนมำกกว่ำ

ปัญจวรรคสงฆ์ สงฆ์มจี�ำนวน ๕ รปูประชมุกนันี ้สำมำรถท�ำสงัฆกรรม ได้แก่ 

ปวำรณำออกพรรษำ อุปสมบทกุลบุตรในปัจฉิมชนบทหรือปัจจันตชนบท ถ้ำมีจ�ำนวน

ต�่ำกว่ำนี้คือ ๔ รูป ท�ำไม่ได้

ทสวรรคสงฆ์ สงฆ์มจี�ำนวนภกิษปุระชมุกนั ๑๐ รปูขึน้ไป สำมำรถท�ำสงัฆกรรม 

คือ อุปสมบทกุลบุตร ในมัชฌิมชนบทหรือมัชฌิมประเทศ ถ้ำต�่ำกว่ำนี้ท�ำไม่ได้

วีสติวรรคสงฆ์ สงฆ์มีจ�ำนวนภิกษุ ๒๐ รูปขึ้นไป สำมำรถท�ำสังฆกรรม คือ 

กำรให้อพัภำนแก่ภกิษผุูต้้องอำบตัสิงัฆำทเิสส และอยู่ปรวิำส มำนตั ครบก�ำหนดแล้ว 

มำขอให้สงฆ์จ�ำนวนนี้สวดชักเข้ำหมู่ตำมเดิม ถ้ำจ�ำนวนต�่ำกว่ำนี้ ท�ำไม่ได้
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เมือ่ทรงอนญุำตให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกำรประกอบสังฆกรรมดัง่นี ้จงึต้องมีก�ำหนด

ลักษณะในกำรประชุมกันอีกหลำยอย่ำง เมื่อครบถ้วนบริบูรณ์ก็เรียกว่ำ สมบัติ  

ถ้ำหำกว่ำขำดตกบกพร่องก็เรียกว่ำ วิบัติ ถ้ำเป็นสมบัติก็ใช้ได้ ถ้ำเป็นวิบัติก็ใช่ไม่ได้ 

กล่ำวคือ

๑.  เก่ียวแก่วตัถุ ได้แก่ท่ีตัง้ หมำยถงึบุคคลหรอืเร่ืองทีเ่ป็นทีป่รำรภท�ำสงัฆกรรม

น้ัน ๆ เช่น ในพิธีอุปสมบท วัตถุก็หมำยถึงอุปสัมปทำเปกขะคือตัวผู้ท่ีจะอุปสมบท  

จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตำมท่ีพระพุทธเจ้ำได้ทรงอนุญำตไว้ เมื่อถูกต้องจึง 

จะเป็นวัตถุสมบัติ ใช้ได้ ถ้ำไม่ถูกต้องก็เป็น วัตถุวิบัติ ใช้ไม่ได้

๒.  เขตชุมนุม อันเรียกว่ำ สีมำ ก็จะต้องเป็นเขตชุมนุมที่ถูกต้องตำมที่

พระพุทธเจ้ำได้ทรงอนุญำตไว้ จึงจะเป็น สีมาสมบัติ ถ้ำไม่ถูกต้องก็เป็น สีมาวิบัติ  

ใช้ไม่ได้

๓.  เกี่ยวแก่บริษัท คือภิกษุที่มำประชุมกันเป็นสงฆ์นั้น ก็จะต้องเป็น ภิกษุ

ปกตัตตะ คือภิกษุปกติ ไม่ได้เป็นผู้ต้องปำรำชิก หรือไม่ได้ถูกสงฆ์ยกวัตร และ 

ไม่ละหตัถบำสกนั หตัถบำส แปลว่ำ บ่วงมอื คอืเข้ำมำนัง่ใกล้กัน อยูใ่นระยะทีเ่อือ้มมอื

ของกนัและกนัถงึ ถ้ำจะนบักข็นำดศอกคบืจำกกนัและกนั ไม่ห่ำงจำกนัน้ ประชมุกนัอยูใ่น

หัตถบำสด่ังกล่ำวนี้ ในสีมำอันเดียวกัน คือในเขตชุมนุมอันเดียวกัน และในขณะที่

ประชุมกระท�ำสังฆกรรมอยู่น้ัน ภิกษุท่ีน่ังในที่ประชุมก็ไม่ออกไปนอกหัตถบำส และ

ภกิษขุ้ำงนอกกไ็ม่เข้ำมำในสีมำ ถ้ำเข้ำมำกต้็องเข้ำมำในหตัถบำสทเีดียว ถ้ำถูกต้องดังนี้ 

เรียกว่ำปริสสมบ้ติ ถ้ำผิดพลำดไปก็เป็นปริสวิบัติ ใช้ไม่ได้

๔.  กรรมวาจาที่สวด นั้น ก็จะต้องถูกต้อง เช่นในพิธีอุปสมบทนั้น จะต้อง 

ตั้งญัตติหนหนึ่ง อนุสำวนำอีก ๓ หน และในญัตติในอนุสำวนำ ก็จะต้องมีระบุชื่อผู้ที่

จะขออุปสมบท ระบุชื่ออุปัชฌำยะ ระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ และต้องว่ำให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง จึงจะเป็น กรรมวาจาสมบัติ ถ้ำผิดพลำดไปก็เป็น กรรมวาจาวิบัติ ใช้ไม่ได้

ส�ำหรับจ�ำนวนภิกษุที่จะเป็นสงฆ์ในพิธีอุปสมบทนั้น ในมัชฌิมชนบท หรือ

มัชฌิมประเทศ จ�ำนวนตั้งแต่ ๑๐ รูปขึ้นไป ในปัจจันตชนบท ตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไป 

มัชฌิมประเทศนั้น โดยตรงก็หมำยถึงส่วนกลำงของชมพูทวีปในสมัยนั้น ดั่งที่มีแสดง
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ไว้ในพุทธประวตัว่ิำ ทิศนัน้จดเมอืงนัน้ ๆ เม่ือรวมกนัเข้ำทัง้หมด ท่ำนว่ำ มุทงิคฺสณฺาโน 

มสีณัฐำนด่ังตะโพน เพรำะเป็นถิน่ท่ีเจรญิและมพีระมำก หำพระมำอปุสมบท ๑๐ รปู

ได้ง่ำย จึงได้ตรัสไว้ด่ังนั้น แต่ในชนบทหรือในประเทศถ่ินนอกไปจำกนั้น ก็เรียกว่ำ 

เป็นปัจจนัตชนบทท้ังหมด ใช้พระ ๕ รูปกไ็ด้ ถ้ำถือตรง ๆ ตำมเช่นประเทศไทยเรำนี้ 

ใช้ ๕ รูปก็ได้ แต่ว่ำถ้ำถือตำมวัตถุประสงค์ว่ำ ประเทศที่หำพระง่ำยก็ ๑๐ รูป  

หำพระยำกก็ ๕ รูป ก็ไม่ควรจะใช้พระเพียง ๕ รูปในประเทศไทย เพรำะฉะนั้น  

จึงได้มีพระมหำสมณนิยม ไม่ให้ใช้ ให้ใช้แต่ ๑๐ รูปข้ึนไป ในอินเดียเดี๋ยวนี้ที่เป็น

มัชฌิมประเทศในสมัยนั้น ครั้นมำถึงสมัยนี้ จะหำพระถึง ๑๐ รูปก็คงล�ำบำก แต่ว่ำ

ถ้ำจะไปบวชในอนิเดีย ในเขตทีก่�ำหนดว่ำ เป็นมชัฌมิชนบทหรอืมชัฌมิประเทศ กต้็อง

ถือตำมวินัยบัญญัติไว้น้อยกว่ำ ๑๐ ใช้ไม่ได้

น่ำสังเกตสีมำวัดบวรนิเวศวิหำรนี้ ที่มีประวัติกำรผูก ๓ ครำว ครำวแรก  

ก็ผูกเท่ำมุขหน้ำของพระอุโบสถนี้ ครั้งที่ ๒ ขยำยออกไปถึงแนวพลสิงห์โดยรอบ  

ครั้งที่ ๓ จึงขยำยออกไปอีกด้ำนหน้ำพระอุโบสถมีต้นจันทร์ทั้ง ๒ เป็นนิมิต ด้ำนข้ำง 

คอืด้ำนทศิตะวนัออกและด้ำนทศิตะวนัตกนัน้ มีบ่อน�ำ้เป็นนมิิต เบ้ืองหลงัก็มเีสำหนิคูห่นึง่ 

นัน้เป็นเขตนมิติ รวมกนัเข้ำกป่็องกลำง มสีณัฐำน ดัง่ตะโพนเหมือนกนั บำงทีพระบำท

สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ จะได้ทรงจับเอำเค้ำว่ำ มุทิงฺคสณฺาโน ท่ีว่ำมัชฌิมประเทศ 

มีสัณฐำนเหมือนดั่งตะโพน สีมำวัดนี้ก็มีสัณฐำนเหมือนดั่งตะโพน

เสด็จกรุงกบลิพัสดุ์

ในระหว่ำงพรรษำทั้ง ๓ นี้ พระพุทธเจ้ำได้เสด็จ กรุงกบิลพัสดุ์ สักกชนบท 

ในหลักฐำนชั้นบำลีบ่งว่ำ รวมอยู่กับแคว้นโกศล ดั่งที่ในตอนปลำยพุทธกำลเล่ำถึง 

พระเจ้ำปเสนทิโกศลได้ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลว่ำ พระพทุธเจ้ำมพีระชนม์ ๘๐ พรรษำ 

พระเจ้ำปเสนทิโกศลก็มีพระชนม์ ๘๐ พรรษำ พระพุทธเจ้ำเป็นชำวโกศล พระเจ้ำ 

ปเสนทิก็เป็นชำวโกศล๒๕ แต่อำจจะแยกเป็นแคว้นอิสระในบำงครั้งก็ได้

๒๕ ธมฺมเจติยสุตฺต ม.ม. ๑๓/๕๑๕/๕๙.
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แต่ในหลักฐำนชัน้อรรถกถำ๒๖ หลังลงมำ กล่ำวว่ำเป็นแคว้นอสิระ ซึง่มพีระเจ้ำ

สทุโธทนะพระพทุธบดิำ เป็นพระรำชำแห่งแคว้นสักกะนัน้ มีกรงุกบลิพสัดุเ์ป็นนครหลวง 

ท่ำนเล่ำไว้ว่ำ เมือ่พระโพธสิตัว์เสดจ็ออกทรงผนวช พระเจ้ำสุทโธทนะกไ็ด้ทรงคอยฟัง

ข่ำวอยู่เสมอ เมื่อตรัสรู้แล้วได้เสด็จจำริกประกำศพระพุทธศำสนำ จนมำประทับอยู่ที่

พระเวฬุวันในกรุงรำชคฤห์ พระพุทธบิดำก็ได้ทรงสดับข่ำวนี้มำโดยล�ำดับ และได้ทรง

ส่งทตูมำทลูเชญิเสด็จไปกรงุกบลิพสัดุ ์ผูท่ี้มำนัน้กม็ำฟังธรรมและบวชในส�ำนกัพระพทุธเจ้ำ

ไม่กลบัไป จนถงึพระพทุธบดิำได้ทรงส่งอ�ำมำตย์ผูห้นึง่ชือ่ว่ำ กาฬุทาย ีแปลว่ำ อทุำยีด�ำ 

เพรำะมีผิวด�ำสักหน่อย เป็นทูตมำเชิญเสด็จ อ�ำมำตย์กำฬุทำยีนั้น เมื่อได้มำเฝ้ำ

พระพทุธเจ้ำ ได้ฟังธรรม กไ็ด้บวช และได้กรำบทูลเชญิเสดจ็พระพทุธเจ้ำไปกรงุกบลิพสัดุ์ 

พระพุทธเจ้ำจงึได้เสดจ็จำกกรงุรำชคฤห์ ทรงด�ำเนนิด้วยพระบำทไปยงักรงุกบิลพสัดุโ์ดย

ล�ำดับ

ในชัน้บำลไีม่ได้กล่ำวไว้ชดัว่ำเสดจ็เม่ือไร แต่ว่ำในชัน้อรรถกถำ ได้แสดงเวลำ

ไว้ดั่งนี้ พรรษำแรกได้ทรงจ�ำพรรษำอยู่ที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ถึงวันแรม ค�่ำ ๑  

เดอืน ๑๑ ออกพรรษำแล้ว กเ็สด็จไปโปรดชฎลิ ประทบัอยูท่ีต่�ำบลอรุเุวลำ เป็นเวลำถึง 

๓ เดือน คือจนถึงกลำงเดือนยี่ ต่อจำกนั้นจึงเสด็จไปกรุงรำชคฤห์ ทรงรับพระเวฬุวัน 

วนัสิน้เดอืนยี ่ประทับอยู่ทีพ่ระเวฬุวนัน้ันจนถึงกลำงเดอืน ๔ วันรุง่ข้ึนจงึได้เร่ิมเสดจ็ไป 

กรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งท่ำนพรรณนำไว้ว่ำ มีหนทำง ๖๐ โยชน์ และเสด็จพระพุทธด�ำเนิน

ไปเพียงวันละ ๑ โยชน์ ต้องใช้เวลำ ๒ เดือน ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ ในวันกลำงเดือน ๖ 

ซึ่งเป็นวันวิสำขปุณณมี โยชน์ในคร้ังน้ันจะเป็นระยะทำงเท่ำไรไม่อำจจะทรำบได้แน่  

แต่ว่ำอำจจะเทียบได้ ที่กล่ำวถึงระยะทำงจำกพุทธคยำคือที่ตรัสรู้ ไปถึงป่ำอิสิปตน

มฤคทำยวัน เป็นระยะทำง ๑๘ โยชน์ เดี๋ยวนี้ทำงในแผนที่ปัจจุบันตำมทำงรถไฟ  

ตก ๑๒๐ ไมล์หย่อนหน่อย คือไม่ถึง ๑๒๐ ไมล์ดี ที่เป็น ๑๘ โยชน์ก็อำจจะคิด 

เทียบเคียงได้ดั่งน้ี ส่วนระยะทำงจำกกรุงรำชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะนั้น  

๖๐ โยชน์ เสด็จวันละโยชน์ ที่กล่ำวว่ำเสด็จไม่รีบร้อน

๒๖ สมนฺต ๓/๗๑-๘๓.
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เมือ่เสดจ็ไปถึง๒๗ พระญำตมิพีระเจ้ำสุทโธทนะเป็นประธำน กถ็วำยกำรต้อนรบั 

และจดัให้ประทบัทีอ่ำรำมของเจ้ำศำกยะองค์หนึง่ ช่ือว่ำ นโิครธ จงึได้เรยีกว่ำ นโิครธาราม 

ในชัน้แรก พระญำตชัิน้ผูใ้หญ่คอืผูท่ี้สงูอำยกุว่ำ ไม่ยอมถวำยบงัคมคอืไหว้พระพทุธเจ้ำ 

เพรำะวงศ์ศำกยะนี้เป็นผู้ที่มีมำนะแรงมำก ไม่ยอมแสดงควำมเคำรพแก่ผู้ที่อ่อนอำยุ

กว่ำ ท่ำนแสดงว่ำฝนโบกขรพรรษได้ตก แปลว่ำ ฝนที่มีสีแดง และพระพุทธเจ้ำก็ได้

แสดงเวสสันดรชำดก๒๘ คือเรื่องพระเวสสันดร ที่มีควำมโดยย่อว่ำ

พระเจ้าสัญชัย แห่ง สีวีรัฐ ได้มีพระโอรสพระองค์หนึ่ง ทรงพระนำมว่ำ 

เวสสันดร ประสูติแต่พระนำงผุสดี พระเวสสันดรนั้น ครั้นเมื่อมีพระชนม์เจริญข้ึน  

ก็ได้ทรงอภิเษกกับพระนำงมัทรี มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนำมว่ำ ชำลี พระธิดำองค์

หนึ่งพระนำมว่ำ กัณหำ พระเวสสันดรเป็นผู้ที่มีพระหทัยกว้ำงขวำง ทรงบ�ำเพ็ญทำน

อยูเ่สมอ มพีระอธัยำศยัน้อมน้ำวไปในทำงบรจิำคอย่ำงไม่อัน้และไม่หยดุยัง้ ได้ประทำน

ช้ำงเผือกส�ำหรับพระนครแก่พรำหมณ์ชำวกลิงครัฐไป ชำวเมืองจึงเกิดควำมไม่พอใจ 

ประชุมกันให้พระเจ้ำสัญชัยเนรเทศพระเวสสันดร พระเจ้ำสัญชัยก็จ�ำต้องทรงปฏิบัติ

ตำมควำมประสงค์ของประชำชน เนรเทศพระเวสสันดรไปพร้อมกับพระชำยำกับ 

พระโอรสพระธิดำ ท้ัง ๔ พระองค์ได้เสด็จไปทรงผนวชเป็นฤษีอยู่ในป่ำ แต่ก็ยังมี

พรำหมณ์ชูชกไปทูลขอพระชำลีพระกัณหำ พระเวสสันดรก็ประทำนให้ ชูชกก็พำ 

พระกุมำรกุมำรีทั้ง ๒ ไป แล้วก็ยังมีพรำหมณ์มำขอพระนำงมัทรีอีก พระเวสสันดร 

กป็ระทำนให้ แต่ว่ำพรำหมณ์ทีม่ำขอพระนำงมทัรนีัน้ ว่ำเป็นพรำหมณ์พระอนิทร์แปลง 

เพรำะฉะนั้น ก็ถวำยคืนไว้ ฝ่ำยชูชกพำพระชำลี พระกัณหำไปเฝ้ำพระเจ้ำสัญชัย  

พระเจ้ำสญัชยักท็รงรบัเอำท้ัง ๒ พระองค์ไว้ และพระรำชทำนทรพัย์เป็นกำรแลกเปลีย่น

พระรำชนัดดำและพระเจ้ำสัญชัยก็ได้ทรงพำพระรำชนัดดำออกไปรับพระเวสสันดร 

กับพระนำงมัทรีเสด็จกลับพระนคร เรื่องโดยย่อก็มีเท่ำนี้

เร่ืองเวสสันดรชำดกน้ี เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มหาชาติ เป็นที่นิยมในหมู่คน

ไทยมำตัง้แต่เก่ำก่อน ได้มนีกักวแีต่งเป็นร่ำยยำวส�ำหรบัเทศน์ มสี�ำนวนด ีๆ มำตัง้แต่

๒๗ ธมฺมปท. ๖/๓๑-๓๔.
๒๘ ขุ.ชำ. ๒๘/๓๖๕/๑๐๔๕; ชำตก. ๑๐/๓๑๕.
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ครั้งสมัยกรุงเก่ำศรีอยุธยำ ในสมัยกรุงเทพฯ นี้ก็มีจนถึงเป็นธรรมเนียม ในรำชส�ำนัก 

เจ้ำนำยผูใ้หญ่ทรงผนวชอย่ำงบวช ๓ เดอืน และต้องไปถวำยเทศน์มหำชำตกิณัฑ์หนึง่ 

รัชกำลที่ ๕ เมื่อทรงผนวชเณรก็ทรงถวำยเทศน์มหำชำติกัณฑ์หนึ่ง รัชกำลที่ ๔  

โปรดให้กรมหมื่นมเหศวรศิววิลำศทรงเป็นผู้จัดเคร่ืองกัณฑ์ ในบัดนี้ วัดอีกมำก 

ก็ยังนิยมเทศน์มหำชำติเป็นงำนประจ�ำปี เป็นกำรหำทุนก่อสร้ำงอะไรต่ำง ๆ ในวัด 

เพรำะฉะนั้น พระเวสสันดรท่ำนก็ได้ช่วยสร้ำงวัด สร้ำงถำวรวัตถุ และส่ิงต่ำง ๆ  

มำมำกมำยส�ำหรับในเมืองไทย

พระญำติที่มีอำวุโสกว่ำ เมื่อได้ฟังและได้เห็นพระพุทธจรรยำต่ำง ๆ ในที่สุด

ก็ได้ถวำยบังคมด้วยกันท้ังหมด แต่ในวันนั้นยังไม่มีใครอำรำธนำพระพุทธเจ้ำให้ไป 

เสวยที่ไหน วันรุ่งขึ้นจึงได้เสด็จออกทรงบิณฑบำตพร้อมกับภิกษุสงฆ์ ฝ่ำยพระญำติมี

พระเจ้ำสุทโธทนะเป็นต้น ได้ทรงทรำบข่ำวดั่งนั้นก็ตระหนักพระทัย เพรำะว่ำผิด

ธรรมเนียมของขัตติยวงศ์ พระเจ้ำสุทโธทนะได้รีบเสด็จออกไปยังที่พระพุทธเจ้ำเสด็จ

ออกทรงบณิฑบำต ท่ำนว่ำพระเจ้ำสทุโธทนะได้ตรัสต่อว่ำ ว่ำได้ทรงปฏบิตัผิดิวงศ์หรอื

ผิดตระกูล ไม่มีธรรมเนียมที่กษัตริย์จะภิกขำจำรเหมือนอย่ำงน้ี พระพุทธเจ้ำก็ตรัส

ตอบว่ำ ได้ทรงปฏิบัติตำมวงศ์ของพระพุทธะ ไม่ใช่วงศ์ของขัตติยะ ได้ทรงเป็น 

พระพุทธะ ทรงปฏิบัติตำมวงศ์ของพระพุทธะแล้ว ก็ได้ตรัสพระคำถำว่ำ อุตฺติฏฺเ  

นปฺปมชฺเชยฺย เป็นต้น ที่แปลควำมว่ำ บุคคลไม่พึงประมาทในอาหารที่เป็นเดน  

หรือในก้อนข้าวที่พึงลุกขึ้นรับ พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมนั้น 

ให้ทจุริต เพราะว่าผูป้ระพฤตธิรรมย่อมอยู่เป็นสขุทัง้ในโลกนีท้ัง้ในโลกอืน่ ถ้ำจะพจิำรณำ

ดโูดยควำมกค็อืเท่ำกบัทรงแสดงว่ำไม่พงึประมำทในอำหำรทีเ่ขำใส่บำตร และกำรเทีย่ว

ภกิขำจำรนีก้ไ็ม่ได้ไปลักไปขโมยใคร เป็นกำรแสวงหำโดยสุจรติ ไม่ได้ไปท�ำทจุริตทีไ่หน 

เพรำะฉะนัน้ อำชพีอะไร ๆ กต็ำม ทีเ่ป็นอำชพีทีส่จุรติ และทีเ่ป็นกำรสมควรแก่ภำวะ

ของตนแล้วก็ใช้ได้ แต่วำ่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรภิกขำจำรนั้นจะเป็นส่ิงท่ีควร 

สรรเสริญเร่ือยไป เพรำะเป็นกรณียะคือเป็นกิจที่ควรท�ำโดยเฉพำะส�ำหรับนักบวช  

ซึง่เป็นผูต้้องอำศยันิสสยัข้อนี ้แต่ส�ำหรบัคฤหสัถ์ ซึง่เป็นผูม้กีจิท�ำมำหำกนิ จะภิกขำจำร
อย่ำงนี้ก็ไม่ได้ ก็ต้องปฏิบัติให้เหมำะแก่ภำวะ

พระเจ้ำสทุโธทนะได้รับบำตรพระพทุธเจ้ำ และเชญิเสดจ็เข้ำไปทรงรบัภตัตำหำร

ในพระรำชนิเวศน์
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พระนันทะ พระรำหุลบวช

ในวนัต่อมำ ทีก่ล่ำวว่ำเป็นวันที ่๓ เป็นวันประกอบพิธีวิวำหมงคลและพิธีมงคล

ขึน้ต�ำหนกั อภิเษกของพระรำชกมุำรทรงพระนำมว่ำ นันทะ พระนนัทะนีเ้ป็นพระโอรส

ของพระนำงมหำปชำบดีโคตมี พระน้ำนำงของพระพุทธเจ้ำ พระนำงนี้มีพระรำชธิดำ

อีกองค์หนึ่ง ทรงพระนำมว่ำ รูปนันทา พระพุทธเจ้ำได้เสด็จเข้ำไปบิณฑบำตในเรือน

ต�ำหนักของพระนนัทรำชกมุำร พระนนัทรำชกมุำรกท็รงรบับำตรของพระพทุธเจ้ำ และ

ก็เสด็จตำมพระพุทธเจ้ำออกมำ ฝ่ำยพวกคนในเรือนเห็นดังนั้น ก็รีบไปทูลนำงชนบท

กัลยำณีซึ่งเป็นคู่อภิเษกในวันนั้นของพระนันทะ นำงก็รีบออกมำและเตือนให้รีบกลับ 

ฝ่ำยพระนันทะกถ็อืบำตรตำมพระพทุธเจ้ำเรือ่ยมำและกท็รงนกึเรือ่ยมำว่ำ พระพทุธเจ้ำ

จะทรงรับบำตรที่นี่ที่นั้น พระพุทธเจ้ำก็ไม่ทรงรับ ก็ต้องถือบำตรตำมพระพุทธเจ้ำ 

เรื่อยมำจนถึงนิโครธำรำม ครั้นถึงนิโครธำรำมแล้ว พระพุทธเจ้ำก็ตรัสถำมพระนันทะ

ว่ำจะบวชไหม พระนันทะทูลตอบรับว่ำจะบวช ด้วยไม่กล้ำจะขัดพระพุทธด�ำรัส 

พระพุทธเจ้ำก็โปรดให้สงฆ์บวชพระนันทะเป็นภิกษุ

ต่อมำ ท่ำนกล่ำวว่ำเป็นวันที่ ๗ ได้เสด็จเข้ำไปทรงรับภัตตำหำรในพระรำช

นเิวศน์พระนำงยโสธรำพมิพำ ซ่ึงเป็นพระมำรดำของรำหุลพระโอรสของ พระโพธสัิตว์

เมื่อก่อนทรงผนวช ได้ทรงแต่งพระรำหุลออกมำให้กรำบทูลพระรำชบิดำ ท�ำนองว่ำ

กรำบทูลขอพระรำชสมบัติ พระรำหุลเวลำนั้นว่ำมีพระชนม์ ๗ ขวบ ออกมำกรำบทูล

ขอมรดก พระพุทธเจ้ำก็ทรงน�ำพระรำหลุไปนโิครธำรำมด้วย และเมือ่ถงึนโิครธำรำมแล้ว 

ก็โปรดให้พระสำรีบุตรบรรพชำพระรำหุลเป็นสำมเณร ด้วยใช้วิธีให้รับสรณะ ๓ คือ

วธิอีปุสมบทด้วยถงึสรณะ ๓ ท่ีทรงให้เลิกไปแล้วนัน้มำใช้บรรพชำสำมเณร พระราหลุ 

จึงเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา และก็ใช้วิธีบวชด้วยให้ถึงสรณะ ๓  

สืบต่อมำจนบัดนี้ ท่ำนแสดงว่ำ เพรำะทรงมีพระพุทธด�ำริว่ำ ทรัพย์ท่ีเป็นโลกียะนั้น

เป็นของที่ไม่ย่ังยืน แต่ว่ำอริยทรัพย์เป็นสิ่งย่ังยืนกว่ำ เพรำะฉะนั้น เมื่อมำกรำบทูล 

ขอมรดก จึงได้ประทำนอริยทรัพย์ให้



117พรรษาที่ ๒ - ๓ - ๔

ข้อนี้ก็น่ำพิจำรณำถึงธรรมเนียมบวชในบัดนี้ มำรดำบิดำที่จัดให้บุตรได้  

บวชกเ็ท่ำกบัว่ำเป็นกำรให้อรยิทรพัย์ หรอืว่ำจดัให้บตุรได้อรยิทรัพย์ ซึง่ถือว่ำ เป็นกำร

ท�ำให้ได้รับทรัพย์ที่ประเสริฐ เมื่อท่ำนได้ท�ำกิจอันนี้ก็รู้สึกว่ำท่ำนได้มีควำมปีติยินดีว่ำ 

ได้อปุกำระบตุรเป็นอย่ำงด ี ครำวนีม้ำพจิำรณำดถูงึหน้ำทีข่องบตุรทีจ่ะพงึมต่ีอบพุพกำรี 

เช่นมำรดำบิดำในพระพุทธศำสนำก็แสดงไว้เป็น ๒ คือ ตอบแทนตำมหน้ำที่ เช่นว่ำ

ท่ำนเลีย้งมำแล้วเลีย้งท่ำนตอบเป็นต้น อกีอย่ำงหนึง่ ท่ำนแสดงว่ำ ตอบแทนด้วยท�ำให้

มำรดำบดิำเจรญิด้วยคณุมศีรทัธำ ศลี เป็นต้น เมือ่ท�ำให้ท่ำนเจรญิศรทัธำ ศีล เป็นต้น 

ก็ชือ่ว่ำเป็นกำรตอบแทนอย่ำงสงู พจิำรณำดกูค็อืว่ำตอบแทนท่ำน ด้วยท�ำให้ท่ำนได้รบั

อริยทรัพย์นั้นเอง และกำรบวชเป็นทำงที่จะท�ำให้ท่ำนบุพพกำรีจะรับอริยทรัพย์ได้ง่ำย 

เพรำะท�ำให้ท่ำนมีควำมคุ้นเคยในศำสนำ เป็นโอกำสที่จะเข้ำมำรักษำศีลฟังธรรม  

และปฏิบัติควำมดีอื่น ๆ อีก เพรำะฉะนั้น ก็เป็นเหตุผลที่จูงกันไปในด้ำนดี ให้เกิด 

อริยทรัพย์ด้วยกันทุก ๆ ฝ่ำย

ฝ่ำยพระเจ้ำสทุโธทนะ เมือ่ได้ทรงทรำบดัง่นัน้ กท็รงมคีวำมทกุข์เป็นอย่ำงยิง่ 

ได้รบีเสดจ็ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ แล้วกทู็ลถงึควำมทกุข์ในพระรำชหฤทยั ว่ำเม่ือพระพทุธเจ้ำ

ได้เสด็จออกทรงผนวชนั้น ก็ทรงประสบควำมทุกข์อย่ำงใหญ่เป็นครั้งแรก ครั้นเม่ือ 

พระนันทะออกทรงผนวชอีก ก็ทรงประสบควำมทุกข์เป็นอย่ำงยิ่งอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยัง

หวังอยู่ว่ำยังมีพระรำหุลจะทรงเป็นผู้สืบพระรำชวงศ์ต่อไป แต่มำครั้งนี้พระรำหุลมำ

ทรงผนวชอีก ก็ยิ่งทรงประสบควำมทุกข์อย่ำงหนักเป็นครั้งที่ ๓ เพรำะฉะนั้น ก็ทรง

ขอประทำนพรพระพุทธเจ้ำข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ ได้ทรงล่วงพรเสียแล้ว 

พระเจ้ำสุทโธทนะก็ทูลโดยควำมว่ำ ก็มิใช่จะเป็นกำรบังคับ เมื่อทรงเห็นสมควร 

กป็ระทำน เมือ่ไม่ทรงเหน็สมควรกอ็ย่ำประทำน พระพุทธเจ้ำกท็รงให้พระเจ้ำสุทโธทนะ 

ตรัสว่ำทรงขอพรอะไร พระเจ้ำสุทโธทนะก็ได้ทูลขอพรข้อหนึ่งว่ำ ต่อไปเมื่อพระสงฆ์

จะบวชผู้ได้ ก็ให้ผู้นั้นได้รับอนุญำตจำกมำรดำบิดำก่อน เพรำะได้ทรงปรำรภถึง 

ควำมทุกข์ที่เกิดแก่พระองค์ครั้งนี้ว่ำมำกมำยนัก ก็อย่ำให้ควำมทุกข์เช่นนี้เกิดขึ้น 

แก่มำรดำบิดำอื่นเลย พระพุทธเจ้ำก็ทรงอนุญำต และก็ได้ทรงสั่งพระสงฆ์ว่ำ จะบวช

ใครก็ต้องให้ผู้นั้นได้รับอนุญำตจำกมำรดำบิดำเสียก่อน ตลอดมำถึงบัดนี้
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และในวนัหนึง่ ทีท่่ำนพระอรรถกถำจำรย์ได้แสดงว่ำ ในวนัรุง่ขึน้ พระเจ้ำสทุโธทนะ

ได้ทูลพระพุทธเจ้ำว่ำ เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ทรงบ�ำเพ็ญเพียรอยู่ ได้มีเทพยดำมำบอกว่ำ 

พระลกูเจ้ำส้ินพระชนม์เสยีแล้ว แต่พระเจ้ำสทุโธทนะไม่ทรงเชือ่ พระพทุธเจ้ำจงึได้ตรสั

ชำดกเรื่องหนึ่งเรียกว่ำ มหาธรรมปาลชาดก๒๙ โดยควำมว่ำ ในแคว้นกำสี ได้มีบ้ำน

หนึง่ชือ่ว่ำบ้ำนธรรมปำละ นำยบ้ำนกช็ือ่ว่ำธรรมปำละ และมบีตุรคนหนึง่กช็ือ่ธรรมปำละ 

เป็นตระกูลท่ีประพฤติธรรมสืบ ๆ กันมำ คนในหมู่บ้ำนนั้นทุกชั้นก็พำกันประพฤติ

ธรรม คือ ไม่ฆ่ำ ไม่ลัก ไม่พูดเท็จ เป็นต้น บิดำได้ส่งธรรมปำลกุมำรไปเรียนวิชำกับ

อำจำรย์ทศิำปำโมกข์ทีก่รงุตกักศลิำ ธรรมปำลกมุำรเรยีนได้ด ีต่อมำบตุรของอำจำรย์

กส็ิน้ชวีติด้วยเหตอุย่ำงหนึง่ หมูญ่ำตแิละหมูศ่ษิย์กพ็ำกนัเศร้ำโศก ฝ่ำยธรรมปำลกมุำร

ไม่เศร้ำโศก แต่มีควำมสงสัยว่ำท�ำไมจึงตำยในเวลำเป็นหนุ่ม ในที่สุดก็ได้ถำมขึ้น  

คนเหล่ำนั้นได้บอกว่ำ ควำมตำยนั้นไม่แน่นอน จะตำยเวลำไหนได้ทั้งนั้น ธรรมปำล

กมุำรกบ็อกว่ำ ในหมูบ้่ำนเขำนัน้เหน็ตำยกนัเมือ่แก่เป็นพืน้ ฝ่ำยอำจำรย์กไ็ม่เชือ่จงึได้

ให้ธรรมปำลกมุำรเป็นผูด้แูลกจิกำรอยู่ชัว่ครำว ตนเองกเ็ดนิทำงไปหมูบ้่ำนธรรมปำละ 

และน�ำเอำกระดูกของแพะไปแสดงแก่บิดำของธรรมปำละว่ำ ธรรมปำละตำยแล้ว  

บดิำของธรรมปำละกบ็อกว่ำไม่เชือ่ เพรำะทีน่ีโ่ดยปกตไิม่ตำยกันในเวลำเป็นเด็ก หรอื

เป็นหนุ่ม อำจำรย์ก็ถำมว่ำจะต้องมีเหตุ และประพฤติอย่ำงไรจึงเป็นเหตุให้บังเกิดผล

เช่นนี้ บิดำของธรรมปำละก็ได้ตอบว่ำประพฤตธิรรมนัน้เองและแจ้งข้อทีป่ระพฤตต่ิอ ๆ 

กนัมำให้ทรำบ อำจำรย์ของธรรมปำละกม็คีวำมชืน่ชมยินด ีแล้วกร็บัเอำธรรมเนยีมปฏบิติั

ในหมู่บ้ำนนั้นกลับไปใช้ประพฤติปฏิบัติกันต่อไป

พระพทุธเจ้ำ ไม่ได้ประทับจ�ำพรรษำทีก่รงุกบิลพสัดุใ์นตอนนัน้ ได้โปรดให้บวช

พระนันทะกับพระรำหุล และได้ทรงน�ำพระนันทะกับพระรำหุลเสด็จกลับไปสู่กรุง

รำชคฤห์ ทรงจ�ำพรรษำอยู่ในกรุงรำชคฤห์ เรื่องกำรเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ครั้งแรกก็มี

เพียงเท่ำนี้

๒๙ ชำตก. ๑๐/๑๘๖
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๓๐ คือในพรรษำที่ ๑๕. (มโน. ปู. ๒/๓๙)

เรื่องกำรก�ำหนดเวลำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจอะไรเมื่อไรเสด็จ

ไปไหนเมื่อไหร่ ได้หลักฐำนในช้ันบำลีเป็นส่วนน้อย และโดยมำกก็บอกแต่เพียงว่ำ  

สมัยหนึ่งประทับที่นั้น หรือประทับท่ีนั้นตำมพระพุทธอัธยำศัยแล้ว ก็เสด็จจำริกไป 

ที่นั้น หนังสือชั้นบำลีนี้ปรำกฏว่ำ เขียนเป็นตัวอักษรขึ้นที่ลังกำ ในสมัยสังคำยนำเป็น

ครั้งที่ ๕ เมื่อพระพุทธศำสนำล่วงแล้ว ๔๐๐ ปีเศษ แต่คัมภีร์ ในชั้นหลังต่อมำ  

ซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบำยพระบำลี ที่เรียกว่ำ อรรถกถา แปลว่ำ กล่ำวเนื้อควำมของบำลี 

ซึง่เป็นกำรอธบิำย พระอำจำรย์รจนำอรรถกถำ เรยีกว่ำ อรรถกถำจำรย์ ปรำกฏว่ำได้

ท�ำในสมัยต่อมำอีก จนกระท่ังพระพุทธศำสนำล่วงแล้วได้ ๑,๐๐๐ ปีกว่ำ ในคัมภีร ์

ชัน้นีแ้สดงเวลำไว้ละเอยีดยิง่ขึน้ ดัง่เช่นระยะเวลำท่ีกล่ำวเม่ือครำวก่อน โดยเฉพำะระยะ

เวลำเรื่องเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ช้ันอรรถกถำกล่ำวไว้ว่ำ เสด็จก่อนเข้ำพรรษำที่ ๒  

ดัง่ทีก่ล่ำวแล้ว แต่ว่ำในอรรถกถำน้ันเอง ได้มเีรือ่งทีเ่ป็นเบ้ืองต้นไว้ว่ำ พระเจ้ำสุทโธทนะ

ได้ส่งทตูมำเชญิเสดจ็ พระพทุธเจ้ำรวมทัง้หมดเป็น ๑๐ คน ทัง้กำฬุทำยอี�ำมำตย์ และ

ส่งมำทีละคน เม่ือส่งมำคนหนึ่งเห็นหำยไป ก็ส่งมำอีกคนหนึ่ง รวมจนถึงคนท่ี ๑๐  

จึงส�ำเร็จ

ถ้ำเป็นจรงิตำมนี ้ระยะเวลำทีจ่ะเสดจ็กรงุกบลิพัสดุห์น้ำพรรษำท่ี ๒ กค็งเป็นไป

ไม่ได้ กว่ำทตูคนหนึง่จะเดนิทำงมำถงึแล้ว พระเจ้ำสทุโธทนะกต้็องทรงรอ เหน็หำยไป

จนผิดสังเกต จึงได้ทรงส่งอีกคนหนึ่งมำ ระยะทำงไม่ใกล้ ฉะนั้น ที่ท่ำนพรรณนำถึง

เร่ืองเบือ้งต้นเหล่ำนีไ้ว้ เมือ่พจิำรณำดรูะยะเวลำทีท่่ำนให้ในกำรครัง้หนึง่ในระยะต้นนัน้ 

และท่ำนว่ำพระพุทธเจ้ำได้ทรงพำพระนันทะและพระรำหุล เสด็จกลับมำกรุงรำชคฤห์

ประทับจ�ำพรรษำที่ ๒ ที่พระเวฬุวัน แต่ในหลักฐำนชั้นบำลีกล่ำวว่ำ เมื่อพระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงผนวชพระรำหุลเป็นสำมเณรแล้ว ก็ได้เสด็จจำกกรุงกบิลพัสดุ์ไปนครสำวัตถี 

แคว้นโกศลขัดกันอยู่ ฉะนั้น เรื่องกำรบวชพระรำหุลอำจจะเป็นกำรเสด็จในครั้งที่ ๒ 

ก็ได้ เพรำะได้เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์อีกคร้ังหนึ่งในภำยหลัง และในคร้ังหลังนั้นได้เสด็จ 

จ�ำพรรษำที่นิโครธำรำม๓๐ 
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รำหุโลวำทสูตร

แต่ก็มีพระสูตรบำงพระสูตรท่ีกล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงอบรมพระรำหุล  

ที่พระเวฬุวัน ซ่ึงท่ำนพระอรรถกถำจำรย์ท่ำนเล่ำว่ำ เมื่อพระพุทธเจ้ำโปรดให้บวช 

พระรำหุลนัน้ พระรำหลุมชีนัษำได้เพยีง ๗ พรรษำ และเม่ือได้ทรงน�ำมำประทบัอยู่ที่

พระเวฬุวันกรุงรำชคฤห์ ก็ได้ทรงอบรมรำหุลสำมเณรอยู่เสมอ ค�ำอบรมในระหว่ำงที่

รำหลุสำมเณรมพีระชนม์ ๗ พรรษำนัน้ ท่ำนร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรหน่ึง เรยีกว่ำ  

ราหุโลวาท ซึ่งแปลว่ำ โอวาทแก่พระราหุล มีเล่ำไว้ว่ำ พระรำหุลได้ประทับอยู่ที่เรือน

ชั้นอันชื่อว่ำ อัมพลัฏฐิกา ที่ตอนสุดของพระเวฬุวัน พระพุทธเจ้ำได้เสด็จไปประทำน

พระโอวำทอบรม เตือนให้พระรำหุลศึกษำ ๒ ข้อ 

๑.  ให้ศึกษำว่ำ จะไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะหัวเรำะเล่น

๒.  ให้ศึกษำว่ำ จะปัจจเวกขณ์ คือพจิำรณำช�ำระกำยกรรม วจกีรรม มโนกรรม

ให้บริสุทธิ์

ข้อควำมละเอยีดในพระสตูรนีม้เีล่ำว่ำ เมือ่เสด็จพระพทุธด�ำเนินไปถึงพระรำหลุ

ก็ได้ปูอำสนะ ได้เตรียมน�้ำล้ำงพระบำท และก็ได้ล้ำงพระบำทถวำย พระพุทธเจ้ำได้

ประทับนั่งแล้วก็ตรัสให้พระรำหุลดูน�้ำท่ีเหลืออยู่ในภำชนะที่ใช้เทล้ำงพระบำทนั้น  

ซึ่งมีเหลืออยู่น้อย ตรัสเปรียบเทียบว่ำควำมละอำยในเพรำะสัมปชำนมุสำวำท คือ 

พดูเทจ็ทัง้ทีรู่อ้ยู ่ไม่มแีก่ผูใ้ด สามญัญะ คอืควำมเป็นสมณะของผูน้ัน้กมี็น้อย เหมือน

อย่ำงน�้ำที่มีเหลืออยู่น้อยในภำชนะน�้ำนั้น

แล้วก็ตรัสสั่งให้พระรำหุลเทน�้ำทิ้งให้หมด ตรัสโอวำทต่อไปว่ำ ควำมละอำย

ในเพรำะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใด ควำมเป็นสมณะของผู้นั้นก็ต้องถูกท้ิงเสียแล้ว 

เหมือนอย่ำงน�้ำในภำชนะน�้ำที่เขำทิ้งเสียหมด

แล้วก็ตรัสสั่งให้พระรำหุลคว�่ำภำชนะน�้ำนั้น แล้วทรงส่ังให้พระรำหุลหงำย

ภำชนะน�ำ้นัน้ กเ็ป็นภำชนะน�ำ้ทีว่่ำงเปล่ำ กต็รสัโอวำทสบืต่อไปอกีว่ำ ควำมละอำยใน

เพรำะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใด ควำมเป็นสมณะของผู้นั้นก็ว่ำงเปล่ำ เหมือนอย่ำง

ภำชนะน�้ำที่หงำยขึ้นว่ำงเปล่ำฉะนั้น
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ต่อจำกนี้ก็ตรัสอุปมำอีกข้อหนึ่งว่ำ เหมือนอย่ำงช้ำงศึกของพระเจ้ำแผ่นดิน  

ที่ฝึกหัดไว้เป็นอย่ำงดี ข้ึนระวำงแล้วออกสงครำมก็ท�ำกำรรบ คือท�ำหน้ำที่ออกศึก  

ด้วยเท้ำหน้ำทั้ง ๒ ด้วยเท้ำหลังทั้ง ๒ ด้วยศีรษะ ด้วยหู ด้วยงวง ด้วยหำง แต่ว่ำถ้ำ

ยังรักษำงวงอยู่ ยังไม่ใช้งวงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ก็ชื่อว่ำยังมิได้สละชีวิตเพื่อพระเจ้ำ

แผ่นดิน ต่อได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยงวงอย่ำงหน่ึง จึงชื่อว่ำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงบริบูรณ์ 

และกไ็ม่มอีะไรทีช้่ำงนัน้มไิด้ท�ำ ฉนัใดกด็ ีถ้ำไม่มคีวำมละอำยทีจ่ะพดูเทจ็ทัง้รู ้กก็ล่ำว

ไม่ได้ว่ำจะไม่ท�ำบำปอะไร ๆ แต่ถ้ำมีควำมละอำยอยู ่ในอนัทีจ่ะพดูเทจ็ทัง้รู ้งดเว้นจำก

กำรพูดเท็จเสียได้ จึงจะกล่ำวได้ว่ำ เป็นผู้ไม่ท�ำบำป

เมือ่ได้ตรสัโอวำทดัง่นีแ้ล้ว จงึสรุปให้พระรำหุลศกึษำว่ำ จะไม่พดูเทจ็ แม้เพือ่

จะหัวเรำะเล่น

ต่อจำกนัน้ได้ทรงสอนให้พระรำหลุปัจจเวกขณ์กำยกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

ได้ทรงชักวัตถุอย่ำงหนึ่งมำเปรียบเทียบ คือตรัสถำมว่ำ แว่นส่องมีประโยชน์อะไร  

พระรำหลุกก็รำบทลูว่ำ มปีระโยชน์เพือ่จะปัจจเวกขณ์ คอืว่ำได้ตรวจด ูหน้ำตำเป็นต้น 

พระพุทธเจ้ำจึงได้ประทำนพระโอวำทสืบต่อไปว่ำ ควรที่จะปัจจเวกขณ์คือพิจำรณำ 

ก่อนแล้วจึงท�ำกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม เมื่อคิด ปรำรถนำจะท�ำ จะพูด จะคิด 

ก็ให้ปัจจเวกขณ์ก่อนว่ำ เรำจะท�ำ จะพูด จะคิดอย่ำงนี้ แต่ว่ำกำรท�ำ พูด คิด อย่ำงนี้

เป็นอย่ำงไร เมื่อปัจจเวกขณ์แล้วรู้ว่ำ กำรท�ำ กำรพูด กำรคิดอย่ำงนี้เป็นไปเพื่อ 

เบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน  

เป็นอกุศล มีทุกข์โทษเป็นก�ำไรเป็นผล เมื่อรู้ตั่งนี้แล้วก็ไม่ควรท�ำกำยกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมนั้น ต่อเมื่อได้ปัจจเวกขณ์แล้ว ก็รู้ว่ำเป็นไปตรงกันข้ำม คือกำรท�ำ กำรพูด 

กำรคิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนดั่งกล่ำว เป็นกุศล มีสุขเป็นก�ำไรเป็นผล เมื่อรู ้

ดั่งนี้แล้ว จึงควรท�ำกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรมนั้น

อนึง่ เมือ่ก�ำลงัท�ำ ก�ำลงัพูด ก�ำลงัคดิอยู่ กใ็ห้ปัจจเวกขณ์ว่ำ บดันีเ้รำก�ำลงัท�ำ 

ก�ำลงัพดู ก�ำลงัคดิอย่ำงนี ้แต่ว่ำกำรท�ำ กำรพดู กำรคิดอย่ำงนีเ้ป็นอย่ำงไร เม่ือปัจจเวกขณ์

ก็จะรู้ เมื่อรู้ว่ำเป็นส่วนไม่ดีก็ให้เลิกเสีย เมื่อรู้ว่ำเป็นส่วนดี ก็ให้ท�ำเพิ่มเติมต่อไป
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อนึง่ ท�ำ พดู คิดมำแล้ว กใ็ห้ปัจจเวกขณ์เหมอืนกนัว่ำ เรำได้ท�ำ พดู คดิ 

อย่ำงนีม้ำแล้ว แต่ว่ำกำรท�ำ กำรพูด กำรคิดของเรำนั้น เป็นอย่ำงไร เมื่อรู้ว่ำ ไม่ดี  

แต่ว่ำท�ำไปแล้ว กใ็ห้แสดงเปิดเผยในพระศำสดำหรอืในสพรหมจำรซีึง่เป็นวญิญชูน คอื

เป็นผู้รู้และถึงควำมสังวรเพื่อจะไม่ท�ำอีกต่อไป เมื่อรู้ว่ำเป็นส่วนดีก็ให้เป็นผู้มีปีติควำม

อิ่มใจปรำโมทย์ควำมบันเทิงอยู่ และตำมศึกษำส�ำเหนียกอยู่ในธรรมท่ีเป็นส่วนกุศล 

ทั้งหลำย ทั้งกลำงวัน ทั้งกลำงคืน

พระพทุธเจ้ำตรสัสรปุต่อไปว่ำ สมณพรำหมณ์ในอดตีปัจจเวกขณ์ช�ำระกำยกรรม 

วจีกรรม มโนกรรมมำอย่ำงนี้ ในอนำคตก็จักได้ปัจจเวกขณ์ช�ำระอย่ำงนี้ ในปัจจุบัน 

ก็พิจำรณำช�ำระอย่ำงนี้

ในท่ีสุดก็ตรัสเตือนให้พระรำหุลศึกษำเป็นข้อที่ ๒ คือให้คอยปัจจเวกขณ์ 

กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรมให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

พระสูตรน้ีเรียกว่ำ อัมพลัฏฐิการาหุโลวาทสูตร ตำมชื่อของเรือนนั้น ชื่อว่ำ 

อัมพลฏัฐกิา หรอืเรยีกว่ำ จลุลราหโุลวาทสตูร๓๑ พระสูตรท่ีแสดงพระโอวำทแก่พระรำหุล

ซึง่เป็นสตูรเลก็ เพรำะเมือ่พระรำหลุมอีำยมุำกขึน้ พระพทุธเจ้ำได้ประทำนพระโอวำท

อย่ำงอื่นต่อไป

กุมำรปัญหำ

อน่ึง ในระยะเวลำท่ีพระรำหลุมีพระชนม์พรรษำน้อยอยูน่ี ้พระอรรถกถำจำรย์

ท่ำนแสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงอบรมด้วยกุมำรปัญหำ๓๒ คือ ปัญหาที่ผูกขึ้นส�าหรับ

ถามเด็ก หรือ สามเณรปัญหาปัญหาที่ผูกขึ้นส�าหรับสามเณร ปัญหำนี้ในที่แห่งหนึ่ง

แสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำตรัสถำมให้สำมเณรรูปหนึ่ง ชื่อว่ำ โสปากสามเณร ตอบ  

แต่ท่ำนพระอรรถกถำจำรย์ได้กล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ตรัสตั้งปัญหำอันเดียวกันนี้ 

ถำมพระรำหุลด้วย มี ๑๐ ข้อ คือ

๓๑ ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๕.
๓๒ ขุ. ขุ. ๒๕/๒/๔.
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ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำหนึ่ง  ก็ตอบว่ำ ที่ชื่อว่ำ หนึ่ง ก็คือสัตว์ทั้งปวง ตั้งอยู่ได้ 

   ด้วยอำหำร

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำสอง  ก็ตอบว่ำ  ที่ชื่อว่ำ สอง คือนำมรูป 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำสำม  ก็ตอบว่ำ  คือเวทนำ ๓ 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำสี่  ก็ตอบว่ำ  อริยสัจจ์ ๔

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำห้ำ  ก็ตอบว่ำ  อุปำทำนขันธ์ คือขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕ 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำหก  ก็ตอบว่ำ  อำยตนะภำยใน ๖ 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำเจ็ด  ก็ตอบว่ำ  โพชฌงค์ ๗ 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำแปด  ก็ตอบว่ำ  อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำเก้ำ  ก็ตอบว่ำ  สัตตำวำส คือที่อยู่ของสัตว์ ๙ จ�ำพวก 

ถำมว่ำ  อะไรชื่อว่ำสิบ  ก็ตอบว่ำ  ท่ำนที่ประกอบด้วยองค์ ๑๐ เรียกว่ำ  

   พระอรหันต์

ชื่อธรรมเหล่ำนี้เป็นที่รู้จักกันอยู่เป็นส่วนมำก สัตตำวำส ๙ นั้นเป็นภูมิภพ

ของสัตว์ ๙ จ�ำพวก ส่วนพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์ ๑๐ นั้นก็คือประกอบ  

ด้วยสัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ  

สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ สัมมำญำณะคือควำมรู้ชอบ สัมมำวิมุตติ คือ

ควำมพ้นชอบ ซ่ึงเป็นอเสขะคือเป็นองค์ท่ีเสร็จกิจจะต้องศึกษำ อันเรียกว่ำ เป็นของ

พระอเสขะผู้ท่ีไม่ต้องศึกษำ ก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ และเพิ่มสัมมำญำณะ และ 

สัมมำวิมุตติเข้ำอีก ๒ รวมเป็น ๑๐

ปัญหำเหล่ำนี้เท่ำกับว่ำตั้งขึ้นถำมให้ตอบหรือว่ำทำย และคอยแก้ ก็เพื่อที่จะ

ให้จดจ�ำข้อธรรมได้ ในตอนแรกก็อำจจะไม่เข้ำใจ แต่เมื่อได้รับอบรมมำกขึ้น ก็อำจ

เข้ำใจในหัวข้อธรรมเหล่ำน้ันมำกขึ้น ในตอนแรกก็ตั้งใจตอบพอจ�ำได้ เพรำะฉะนั้น  

จึงเรียกว่ำ กุมารปัญหา หรือว่ำ สามเณรปัญหา มี ๑๐ ข้อด้วยกัน
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ในระหว่ำงพรรษำเหล่ำนี ้ครัง้หนึง่ได้ทรงแสดงโอวำทโปรดบตุรคฤหบดีผูห้นึง่ 

ซึ่งชื่อว่ำ สิงคาลกะ เป็นพระโอวำทสั่งสอนทำงคดีโลก นับว่ำได้ทรงสั่งสอนผ่อนจำก

คดีโลกุตตรธรรมลงมำ พระธรรมเทศนำที่แสดงมำในเบ้ืองต้นโดยล�ำดับนั้นเป็นเรื่อง

โลกุตตรธรรม หรือปรมัตถธรรมเป็นพื้น และผู้นับถือพระพุทธศำสนำก็ปรำกฏว่ำได้

มีภิกษุมีสำมเณรเป็นฝ่ำยบรรพชิต ทำงฝ่ำยคฤหัสถ์ก็มีอุบำสกอุบำสิกำ ปรำกฏว่ำได้

ทรงอบรมด้วยอนปุพุพกิถำและอรยิสจัจ์ ๔ ท่ำนแสดงว่ำ ผูท้ีจ่ะทรงอบรมดัง่กล่ำวนัน้ 

ต้องมอีปุนิสยัทีจ่ะได้ธรรมจกัษดุวงตำเหน็ธรรม ท่ีกล่ำวว่ำเป็นพระโสดำบนั พระโสดำบนั

นัน้ คฤหสัถ์กเ็ป็นได้ พระสกทำคำมี กเ็หมอืนกนั ส่วนพระอนำคำมนีัน้ ท่ำนแสดงว่ำ 

คฤหสัถ์กเ็ป็นได้แต่โดยมำก เม่ือคฤหสัถ์เป็นพระอนำคำมกีม็กัจะบวช ส่วนทีไ่ม่บวชมี

ตัวอย่ำงอยู่บำงท่ำน ท่ำนอ้ำงว่ำ เพรำะมีกิจต้องทะนุบ�ำรุงมำรดำบิดำ ทิ้งไปบวช 

ไม่ได้ แต่ว่ำถ้ำเป็นพระอรหันต์ต้องออกบวช จะอยู่เป็นคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ และ 

มีก�ำหนดว่ำ ต้องบวชในวันนั้นด้วย ก�ำหนดเป็นแบบธรรมดำนิยม เพรำะฉะนั้น  

ค�ำสั่งสอนที่แล้วมำ แม้จะสอนแก่คฤหัสถ์ ก็สอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอริยสัจ ส่วนท่ี

สอนแก่สิงคำลกะนี้ เป็นกำรสอนทำงคดีโลกโดยตรง

สงิคำลกสูตร๓๓ 

มเีรือ่งเล่ำว่ำ มคีฤหบดบีตุรผูห้นึง่ ชือ่ว่ำ สงิคาลกะ ตืน่ขึน้เช้ากอ็อกจากเมอืง

ราชคฤห์ นุ่งผ้ำเปียก และเอำน�้ำรดผมให้เปียก ประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลำย คือ 

ไหว้ทิศบูรพำ ทิศทักษิณ ทิศปัจฉิม ทิศอุดร ทิศเบื้องต�่ำ ทิศเบื้องบน พระพุทธเจ้ำ

เสด็จออกบิณฑบำตในกรุงรำชคฤห์ได้ทรงพบก็ตรัสถำม มำณพนั้นกรำบทูลว่ำ บิดำ

สั่งไว้ให้ไหว้ทิศเม่ือก่อนจะตำย พระพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำ ในอริยวินัย (วินัยพระอริยะ)  

ไม่ควรไหว้ทิศอย่ำงนี้ บุตรคฤหบดีทูลถำมว่ำ จะควรไหว้ทิศอย่ำงไร พระพุทธเจ้ำ 

ก็ประทำนพระโอวำท ยืนประทำนในขณะที่ทรงอุ้มบำตรอยู่นั้น 

๓๓ สิงคำลกสุตฺต ที. ปำฏิ. ๑๑/๑๙๔/๑๗๒-๒๐๖.
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ควำมในพระโอวำทนั้นคือได้ตรัสว่ำ อริยสำวกผู้ที่ปรำศจำกบำปคือกรรม  

ที่ช่ัว ๑๔ ข้อ และเป็นผู้ปกปิดอันตรำยจำกทิศทั้ง ๖ ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำร 

ชนะโลก คือโลกน้ีและโลกอ่ืน กำรปฏิบัติปรำศจำกกรรมที่บำป ๑๔ ข้อ กับกำร 

ปกปิดอันตรำยจำกทิศท้ัง ๖ นี่เป็นส่วนเหตุกำรชนะโลกทั้ง ๒ ซึ่งหมำยควำมว่ำ  

เป็นผู้ปรำรภคือประสบผลที่ดีมีควำมสุขควำมเจริญในโลกนี้และโลกอื่น นี่เป็นผล

ค�ำว่ำ อริยสาวก นั้นมีค�ำแปลได้ ๒ อย่ำง แปลว่ำ สาวกผู้ฟัง คือ ศิษย์  

ของพระอริยะ อย่ำง ๑ แปลว่ำ สาวกผูเ้ป็นอรยิะ อย่ำงหนึง่ อย่ำงหลงั ควำมแรงหน่อย 

คือต้องเป็นพระโสดำบันขึ้นไป แต่ว่ำอย่ำงต้นนั้นหมำยควำมได้ทั่วไป และในที่นี ้

อริยสำวกก็หมำยถึง คฤหัสถ์ จึงน่ำจะแปลว่ำ ศิษย์ของพระอริยะ จะเหมำะกว่ำ  

เหมือนอย่ำงค�ำว่ำ อริยวินเย ที่แปลว่ำ ในวินัยของพระอริยะ เม่ือปฏิบัติตำมวินัย 

ของพระอริยะ ก็ชื่อว่ำเป็นศิษย์ของพระอริยะ ที่เรียกว่ำ อริยสำวก

กรรมที่เป็นบาป ๑๔ ข้อ นั้น แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ

หมวดที่ ๑ ได้แก่ กรรมกิเลส ๔ กรรมกิเลส แปลว่ำ กรรมที่เศร้ำหมอง 

ได้แก่ฆ่ำสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ ประพฤติผิดในกำม ๑ พูดเท็จ ๑

หมวดที่ ๒ ได้แก่ อคติ ๔ คือ ฉันทาคติ ล�ำเอียงเพรำะฉันทะคือควำมชอบ 

โทสำคติ ล�ำเอียงเพรำะโทสะคือควำมชัง โมหำคติ ล�ำเอียงเพรำะควำมหลง ภยำคติ 

ล�ำเอียงเพรำะควำมกลัว เมื่อถึงอคติเหส่ำนี้ จึงท�ำบำปกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

หมวดที่ ๓ ได้แก่ อบายมุข คือทำงแห่งควำมเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ ๖ ได้แก่

ดื่มสุรำเมรัย ๑ เที่ยวกลำงคืนหรือเที่ยวผิดเวลำ ๑ เท่ียวดูกำรเล่น ๑ เท่ียวเล่น 

กำรพนัน ๑ คบคนชั่วเป็นมิตร ๑ เกียจคร้ำนท�ำงำน ๑ และได้ตรัสขยำยควำม 

ของอบำยมุขเหล่ำนี้ออกไป ด้วยชี้โทษทีละข้อว่ำ

ดื่มสุราเมรัย มีโทษ ๖ สถำน คือ ๑, เสียทรัพย์ ๒. ก่อควำมทะเลำะวิวำท 

๓. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๔. ให้เกิดควำมเสียชื่อเสียง ๕. หมดควำมละอำย และ  

๖. ทอนก�ำลังปัญญำ
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เทีย่วผดิเวลา เช่นว่ำเท่ียวกลำงคืน มโีทษ ๖ สถำน คือ ๑. ชือ่ว่ำไม่รกัษำตน 

๒. ชื่อว่ำไม่รักษำบุตรภรรยำ ๓. ช่ือว่ำไม่รักษำทรัพย์สมบัติ ๔. เป็นที่รังเกียจ  

๕. อำจถูกใส่ควำม และ ๖. ได้รับควำมล�ำบำกมำก

เที่ยวดูการเล่น มีโทษตำมวัตถุแห่งกำรเล่น ยกเป็นตัวอย่ำงไว้ ๖ คือ  

๑. ฟ้อนร�ำท่ีไหนไปท่ีนั่น ๒. ขับร้องที่ไหนไปที่น่ัน ๓. ประโคมที่ไหนไปที่นั่น  

๔. เสภำที่ไหนไปที่นั่น ๕. เพลงที่ไหนไปที่นั่น ๖. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น

เล่นการพนัน มีโทษ ๖ สถำน คือ ๑. ชนะย่อมก่อเวร ๒. แพ้ก็เสียดำย 

ทรัพย์ที่เสียไป ๓. ทรัพย์ฉิบหำย ๔. ไม่เป็นที่เชื่อฟังถ้อยค�ำ ๕. เป็นท่ีดูหม่ินของ 

เพื่อนฝูง และ ๖. ไม่มีผู้ที่ปรำรถนำจะแต่งงำนด้วย เพรำะเป็นผู้ไม่สำมำรถจะบ�ำรุง

เลี้ยงดูครอบครัว

คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษท่ียกไว้เป็น ๖ สถำน คือ ๑. ท�ำให้เป็นนักเลง  

กำรพนัน ๒. ท�ำให้เป็นนักเลงเจ้ำชู้ ๓. ท�ำให้เป็นนักเลงเหล้ำ ๔. ท�ำให้เป็นนักลวง

เขำด้วยของปลอม ๕. ท�ำให้เป็นนักหลอกลวงเขำซึ่งหน้ำ และ ๖. ท�ำให้เป็นนักเลง

หัวไม้

เกียจคร้านท�าการงาน มีโทษ ๖ สถำน คือ ๑. อ้ำงว่ำหนำวนัก ๒. อ้ำงว่ำ

ร้อนนกั ๓. อ้ำงว่ำเย็นไป ๔. อ้ำงว่ำเช้ำไป ๕. อ้ำงว่ำหวินกั และ ๖. อ้ำงว่ำกระหำยนัก 

แล้วไม่ท�ำงำน

รวมเป็นบำปกรรม ๑๔ ข้อ คือ กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ และอบำยมุข ๖

ในกรรมกเิลส ๔ นัน้ กค็อืเวร ๔ อนัตรงกันกบัศลี ๔ ข้ำงต้น ไม่มสีรุำเมรยั 

เพรำะอะไร ก็เพรำะว่ำในพระสูตรนี้ เรื่องสุรำก็ว่ำในอบำยมุขแล้ว ในกรรมกิเลสนั้น 

ก็ไม่ต้องกล่ำวถึงสุรำเข้ำไป จึงเหลือ ๔ เท่ำนั้น

ต่อจำกน้ีก็ได้ตรัสถึงมิตรว่ำมี ๒ จ�ำพวก คือ มิตรปฏิรูป คือคนเทียม  

มิตรจ�ำพวก ๑ มิตรแท้ จ�ำพวก ๑
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มิตรปฏิรูป นั้น มีลักษณะ ๔ ได้แก่ ๑. คนปอกลอก ๒. คนดีแต่พูด  

๓. คนหัวประจบ และ ๔. คนชักชวนในทำงฉิบหำย

คนปอกลอก น้ัน มีลักษณะ ๔ คือ ๑. คิดเอำแต่ได้ฝ่ำยเดียว ๒. เสียแต่น้อย

ปรำรถนำจะได้มำก ๓. เมื่อมีภัยแก่ตนจึงรับท�ำกิจให้ และ ๔. คบเพรำะเห็นแก่

ประโยชน์ของตน

คนดีแด่พูด มีลักษณะ ๔ คือ ๑. เก็บเอำของท่ีล่วงแล้วมำปรำศรัย  

๒. อ้ำงเอำสิ่งยังไม่มีมำปรำศรัย ๓. สงเครำะห์ด้วยสิ่งที่หำประโยชน์ไม่ได้ และ  

๔. เมื่อมีกิจเกิดขึ้น เอำเป็นที่พึ่งอำศัยไม่ได้

คนหวัประจบ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. จะท�ำชัว่กค็ล้อยตำม ๒. จะท�ำดกีค็ล้อยตำม 

๓. ต่อหน้ำว่ำสรรเสริญ และ ๔. ลับหลังตั้งนินทำ

คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ ๑. ชักชวนให้ดื่มสุรำเมรัย  

๒. ชักชวนให้เทีย่วผดิเวลำ ๓. ชกัชวนให้มวัเมำกำรเล่น และ ๔. ชกัชวนให้เล่นกำรพนนั

ส่วน มิตรแท้ นั้น มีลักษณะ ๔ ได้แก่ ๑. มิตรมีอุปกำระ ๒. มิตรร่วมสุข

ร่วมทุกข์ ๓. มิตรแนะประโยชน์ และ ๔. มิตรมีใจเอ็นดูรักใคร่

มิตรมีอุปการะ นั้น มีลักษณะ ๔ คือ ๑. รักษำเพ่ือนผู้ประมำทแล้ว  

๒. รกัษำทรพัย์สมบตัขิองเพือ่นผูป้ระมำทแล้ว ๓. เมือ่มภียัเอำเป็นทีพ่ึง่อำศยัได้ และ 

๔. เมื่อมีกิจธุระก็ออกทรัพย์ช่วยมำกกว่ำที่ออกปำก

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. บอกควำมลับของตนแก่เพื่อน  

๒. ปกปิดควำมลับของเพื่อน ๓. ไม่ละทิ้งในครำวมีอันตรำย และ ๔. แม้ชีวิตก็อำจ

สละให้ได้

มิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. ห้ำมไม่ให้ท�ำควำมชั่ว ๒. แนะน�ำ 

ให้ท�ำควำมดี ๓. แนะน�ำให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง และ ๔. บอกทำง

สวรรค์ให้
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มิตรที่มีใจเอ็นดูรักใคร่ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. ไม่ยินดีเพรำะควำมเสื่อม 

ของเพ่ือน ด่ังท่ีเรยีกว่ำทุกข์กทุ็กข์ด้วย ๒. ยนิดเีพรำะควำมเจรญิของเพือ่น ดัง่ทีเ่รยีก

ว่ำสุขก็สุขด้วย ๓. ห้ำมบุคคลผู้กล่ำวติเตียนเพื่อน และ ๔. รับรองบุคคลผู้กล่ำว

สรรเสริญเพื่อน

ธรรมเหล่ำนี้มีในคิหิปฏิบัติและเป็นธรรมที่เป็นพื้น เป็นพื้นทั้งในด้ำนที่เคย

ได้ยินได้ฟังมำ เพรำะส่ังสอนกนับ่อย ๆ และเป็นพืน้ทัง้ในด้ำนทีจ่ะต้องปฏบัิตเิป็นประจ�ำ 

แต่บำงทเีพรำะเป็นธรรมทีเ่ป็นพืน้มำกไปกอ็ำจไม่ใส่ใจถงึ เมือ่เป็นเช่นนี ้ท�ำให้เกิดเสยี

หำยกันอยู่บ่อย ๆ ถ้ำได้ใส่ใจถึงและคอยพิจำรณำในกำรประกอบกรรมคือกำรงำน 

ทุก ๆ ด้ำนในทำงคดีโลกของตน ให้เว้นจำกบำปกรรมทั้ง ๑๔ ข้อ และรู้จักเลือก 

ในกำรที่จะคบเพื่อนตำมที่ทรงสั่งสอนไว้นี้ก็จะได้ประโยชน์

เมื่อพระพุทธเจ้ำประทำนพระโอวำทแก่สิงคำลกะ ถึงทรงสอนให้เว้นกรรม  

ทีเ่ป็นบำป ๑๔ ข้อแล้ว ต่อจำกนัน้กท็รงแสดงทศิ ๖ ในอรยิวินยั โดยทรงชีถึ้ง บคุคล

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ปุรัตถิมทิศ  ทิศเบื้องหน้ำ  ได้แก่มำรดำบิดำ

ทักษิณทิศ  ทิศเบื้องขวำ  ได้แก่อำจำรย์

ปัจฉิมทิศ  ทิศเบื้องหลัง  ได้แก่บุตรภรรยำ

อุตตรทิศ  ทิศเบื้องซ้ำย  ได้แก่มิตรอ�ำมำตย์หรือมิตรสหำย

เหฏฐิมทิศ  ทิศเบื้องล่ำง  ได้แก่ทำสกรรมกร

อุปริมทิศ  ทิศเบื้องบน  ได้แก่สมณพรำหมณ์

ทรงแสดงถงึหน้ำที ่ซึง่บคุคลจะพึงปฏบิตัต่ิอทิศเหล่ำน้ี ปรัุตถมิทศิ ทิศเบือ้งหน้ำ

คือมำรดำบิดำนั้น อันบุตรพึงบ�ำรุงด้วยฐำนะ ๕ คือ ๑. ท่ำนเลี้ยงมำแล้ว เลี้ยง 

ท่ำนตอบ ๒. ท�ำกจิของท่ำน ๓. ด�ำรงวงศ์สกุล ๔. ปฏบิตัตินให้สมควร เป็นผูร้บัมรดก 

และ ๕. เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้ว เพิ่มทักษิณำคือท�ำบุญอุทิศให้
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ทิศเบื้องหน้ำคือมำรดำบิดำ ผู ้ที่บุตรได้บ�ำรุงดั่งนี้แล้ว ย่อมอนุเครำะห์  

บุตรด้วยฐำนะ ๕ คือ ๑. ห้ำมจำกบำป ๒. ให้ตั้งอยู่ในควำมดี ๓. ให้ศึกษำศิลปะ  

๔. ประกอบด้วยคู่ครองที่สมควรให้ และ ๕. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยที่สมควร

ทกัษณิทศิ ทิศเบ้ืองขวำคืออำจำรย์ ศษิย์พงึบ�ำรงุด้วยฐำนะ ๕ คือ ๑. ด้วยลกุ

ขึน้ยืนรับ ๒. ด้วยเข้ำไปยืนคอยรับใช้ ๓. ด้วยเชื่อฟัง ๔. ด้วยกำรปฏิบัติบ�ำรุง และ 

๕. ด้วยกำรรับศิลปะโดยเคำรพ

ทศิเบ้ืองขวำคืออำจำรย์ ท่ีศิษย์บ�ำรงุอย่ำงนี ้ย่อมอนเุครำะห์ศิษย์ด้วย ฐำนะ ๕ 

คอื ๑. แนะน�ำด ี๒. ให้เรยีนด ี๓. บอกศลิปะให้หมด ๔. ยกย่องให้ ปรำกฏในมติรสหำย 

และ ๕. กระท�ำควำมป้องกันในทิศทั้งหลำย

ข้อว่ำ กระท�ำควำมป้องกันในทิศทั้งหลำย ที่น่ำพิจำรณำ อย่ำงหนึ่ง อำจำรย์

เป็นผู้ที่มีผู้เคำรพนับถือในทิศทั้งหลำย ที่เรียกว่ำ ทิศาปาโมกข์ เมื่อศิษย์ไปที่ไหน  

และในที่นั้นรู้ว่ำเป็นศิษย์ของอำจำรย์ผู้น้ัน ก็ให้ควำมนับถือและช่วยเหลืออย่ำงหนึ่ง 

เมื่อพูดโดยส่วนรวม เมื่อศึกษำอยู่ในส�ำนักเดียวกัน และ เมื่อไปในที่ไหน เขำรู้ว่ำ 

เป็นศษิย์ในส�ำนกันัน้ บคุคลในทีน่ัน้ทีเ่คยศกึษำร่วมกนักด็ ีหรอืว่ำเคยนบัถือส�ำนกันัน้

ก็ดี ก็ยอมให้กำรนับถือช่วยเหลือด้วย อย่ำงหนึ่ง ศิลปวิทยำที่อำจำรย์ให้นั้น  

เมื่อศิษย์ศึกษำไปด้วยดี ไปในที่ไหนก็ได้อำศัยศิลปวิทยำนั้นเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต  

และเป็นเครื่องปฏิบัติ ก็ชื่อว่ำอำจำรย์ได้ให้กำรป้องกันในที่ทั้งหลำยนั้นด้วย

ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลังคือภรรยำ อันสำมีพึงบ�ำรุงด้วยฐำนะ ๕ คือ  

๑. ด้วยกำรยกย่องนับถือ ๒. ด้วยกำรไม่ดูหมิ่น ๓. ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ  

๔. ด้วยมอบควำมเป็นใหญ่ให้ และ ๕. ด้วยให้เครื่องประดับตกแต่ง

ทศิเบ้ืองหลังคือภรรยำ ท่ีสำมีบ�ำรงุดัง่นี ้ย่อมอนเุครำะห์สำมด้ีวยฐำนะ ๕ คอื 

๑. จัดแจงกำรงำนด ี๒. สงเครำะห์คนข้ำงเคยีงด ี๓. ไม่ประพฤตนิอกใจ ๔. รกัษำทรพัย์

ที่สำมีหำมำไว้ให้ และ ๕. ขยันไม่เกียจคร้ำนในกิจกำรทั้งปวง
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อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้ำยคือมิตรอ�ำมำตย์หรือมิตรสหำย อันกุลบุตรพึงบ�ำรุง

ด้วยฐำนะ ๕ คือ ๑. ด้วยทำนคือกำรให้เป็นกำรสงเครำะห์ยึดเหนี่ยวน�้ำใจกัน  

๒. ด้วยกำรพูดถ้อยค�ำเป็นที่รัก ๓. ด้วยกำรประพฤติประโยชน์ ๔. ด้วยกำรวำงตน

สม�่ำเสมอ และ ๕ ด้วยกำรไม่พูดให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริง

ทิศเบื้องซ้ำยคือมิตรสหำย ที่กุลบุตรบ�ำรุงด้วยฐำนะอย่ำงนี้ ย่อมอนุเครำะห์

กุลบุตรด้วยฐำนะ ๕ คือ ๑. รักษำเพื่อนผู้ประมำทแล้ว ๒. รักษำทรัพย์สมบัติ  

ของเพือ่นผูป้ระมำทแล้ว ๓. เมือ่มีภยัเป็นทีพ่ึ่งอำศยัได้ ๔. ไม่ละทิง้ไปครำวมอีนัตรำย 

และ ๕. นับถือตลอดถึงประชำอื่น อันหมำยถึงญำติมิตรของเพื่อน

เหฏฐมิทศิ ทศิเบือ้งต�ำ่คอืทำสกรรมกรหรอืบ่ำว อนันำยพงึบ�ำรงุด้วยฐำนะ ๕ 

คอื ๑. ด้วยจดักำรงำนให้ท�ำตำมสมควรแก่ก�ำลงั ๒. ด้วยกำรเพิม่ให้อำหำรและบ�ำเหน็จ 

๓. ด้วยกำรรักษำพยำบำลให้ในครำวเจ็บไข้ ๔. ด้วยกำรแบ่งสิ่งที่มีรสดี ๆ ให้ และ 

๕. ด้วยกำรปล่อยให้พักให้เที่ยวบ้ำงในสมัยที่สมควร

ทิศเบ้ืองต�่ำคือทำสและกรรมกร ที่นำยบ�ำรุงอย่ำงนี้ ย่อมอนุเครำะห์นำย 

ด้วยฐำนะ ๕ คือ ๑. เป็นผู้ตื่นลุกขึ้นก่อน ๒. เป็นผู้พักในภำยหลัง ๓. ถือเอำแต่  

ของที่นำยให้ ๔. ท�ำกำรงำนดี และ ๕. น�ำคุณของนำยไปสรรเสริญ

อุปรมิทศิ ทศิเบือ้งบนคอืสมณพรำหมณ์ อนักลุบตุรพงึบ�ำรงุด้วยฐำนะ ๕ คอื 

๑. ด้วยกำยกรรมประกอบด้วยเมตตำ ๒. ด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตำ  

๓. ด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตำ ๔. ด้วยควำมเป็นผู้ไม่ปิดประตู คือห้ำมไม่ให้

ท่ำนเข้ำบ้ำนหรือว่ำไม่ต้อนรับ และ ๕. ด้วยกำรมอบให้อำมิสคือข้ำว น�้ำเป็นต้น

ทศิเบ้ืองบนคือสมณพรำหมณ์ ท่ีกลุบุตรบ�ำรงุอย่ำงนี ้ย่อมอนเุครำะห์กลุบตุร

ด้วยฐำนะ ๖ คือ ๑. ห้ำมจำกบำป ๒. ให้ตัง้อยูใ่นควำมด ี๓. อนเุครำะห์ด้วยใจอนังำม 

๔. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๕. อธิบำยสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งและ ๖. บอกทำง

สวรรค์ให้

ทศิ ๖ เหล่ำนี ้เป็นสงัคมมนษุย์เมือ่เรำยนือยูใ่นทีใ่ดทีห่น่ึง ย่อมมทีศิทัง้ ๖ นี้

อยู่โดยรอบตัว จะไปไหนก็ไม่พ้นจำกทิศเหล่ำนี้ฉันใด ในกลุ่มชนทุก ๆ คน ก็มีบุคคล

ที่เก่ียวข้องอยู่โดยรอบ จะไปไหนก็ไม่พ้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว ฉะนั้น  
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เมื่อได้ปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องนั้นให้ชอบให้ถูกต้อง ก็ชื่อว่ำได้เป็นผู้ปฏิบัติป้องกัน

อนัตรำยจำกทศิเหล่ำนัน้ คอืจำกบคุคลเหล่ำนัน้ อนัหมำยควำมว่ำเรำเองได้ปฏบัิตชิอบ

แล้ว แต่ว่ำทศิเหล่ำน้ันคือบุคคลเหล่ำนัน้ ปฏบิตัติอบแทน อย่ำงไรนัน้กเ็ป็นอกีเรือ่งหน่ึง 

โดยมำกหรือโดยทั่วไป เมื่อดีไปก็มักจะได้รับดีตอบ เพรำะฉะนั้น ก็จะต้องได้รับกำร

ปฏิบัติตอบแทนบ้ำงตำมสมควร ส่วนข้อส�ำคัญนั้นเป็นอันว่ำตัวเรำเองได้ปฏิบัติชอบ

หรือถูกต้องแล้ว

ท่ำนแสดงผลไว้ว่ำ เม่ือได้ปฏบัิตตินเป็นผูเ้ว้นจำกกรรมชัว่ ๑๔ ข้อ และ ปฏบัิติ

เป็นกำรปกปิดภัยอันตรำยจำกทิศทั้ง ๖ ดังกล่ำวนี้แล้ว ก็ชื่อว่ำเป็นผู้ชนะโลกทั้ง ๒ 

คือชนะโลกนี้และชนะโลกอื่น อันหมำยควำมว่ำเป็นผู้เริ่ม คือว่ำประสบควำมส�ำเร็จ 

ในโลกทัง้ ๒ น้ี ท่ีเรยีกว่ำประสบควำมส�ำเรจ็ในโลกทัง้ ๒ คอืได้รบัควำมสุขควำมเจรญิ 

เป็นผู้ตั้งตัวได้โดยชอบ บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่โดยรอบนั้นก็จะมีเมตตำจิตต่อเรำ ไม่ท�ำ

อันตรำยอะไร ๆ ต่อเรำ ก็ชื่อว่ำเป็นผู้ไม่มีภัยจำกทิศทั้ง ๖

เรื่องหน้ำที่ที่สำมีจะพึงปฏิบัติต่อภรรยำ ถ้ำมำดูในสมัยนี้ ก็เป็นของไม่แปลก 

แต่ถ้ำดูไปถึงธรรมเนียมในสมัยนั้นแล้ว กำรสอนอย่ำงนี้ก็เท่ำกับเป็นกำรเปลี่ยนแปลง

ประเพณขีองสมัยนัน้ ท่ีถอืผูห้ญงิว่ำเหมือนอย่ำงภณัฑะ หน้ำทีซ่ึง่แสดงไว้ในพระสูตรนี้ 

ให้กำรยกย่องเป็นอย่ำงดี

ในอรรถกถำของพระสูตรนี้๓๔ ได้เล่ำถึงประวัติของเวฬุวันไว้อีกว่ำ เวฬุวันคือ

สวนไผ่นีเ้ป็นสวนหลวงมำเก่ำแก่ มพีระรำชำพระองค์หนึง่ได้เสดจ็ไปประพำสพระเวฬุวัน  

ได้บรรทมหลับอยู่ในบริเวณนั้น ข้ำรำชบริพำรก็เที่ยวแยกย้ำยไป มีงูเห่ำตัวหนึ่งเลื้อย

ตรงเข้ำมำ ในขณะนั้นก็มีกระแตตัวหนึ่งว่ิงเข้ำมำใกล้พระกรรณของพระเจ้ำแผ่นดิน

แล้วก็ร้องขึ้น พระเจ้ำแผ่นดินก็ต่ืนบรรทม งูซึ่งเล้ือยตรงเข้ำมำนั้นก็เล้ือยหนีไป  

มพีระรำชด�ำรว่ิำทรงปลอดภยักเ็พรำะกระแตมำร้องให้ต่ืนบรรทมขึน้ จงึได้ทรงพระรำชทำน

อภยัแก่กระแต ให้อำหำรแก่กระแตในสวนนัน้ เพรำะฉะนัน้ จงึได้ชือ่ว่ำ กลนัทกนิวาปะ 

คือเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแต เป็นเขตหวงห้ำมไม่ให้ท�ำอันตรำยแก่กระแต ชื่อนี้ก็เรียก

กันเรื่อยมำ

๓๔ สุ. วิ. ๓/๑๖๕.
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อนำถปิณฑกิเศรษฐี

ในขณะที่ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนั้น สมัยหนึ่ง๓๕ คฤหบดีชำวกรุงสำวัตถี  

แคว้นโกศล ชื่อว่ำ อนำถปิณฑิกะ ได้เดินทำงมำเกี่ยวกับกิจกำรที่กรุงรำชคฤห์ และ

ได้พกัท่ีบ้ำนของเศรษฐกีรงุรำชคฤห์อนำถปิณฑกิคฤหบดีนี ้เป็นสำมีของภคนิขีองเศรษฐี

ในกรุงรำชคฤห์ ค�ำว่ำ ภคินี นั้นเป็นพี่หญิงก็ได้ น้องหญิงก็ได้ เมื่อต้องกำรจะพูดให้

ชัดก็มีค�ำประกอบว่ำ เชฏฐภคินี พี่หญิง กนิษฐภคินี น้องหญิง แต่ถ้ำใช้ค�ำเดียว  

มักจะหมำยควำมว่ำน้อง แต่ก็อำจหมำยถึงกลำง ๆ ก็ได้ เพรำะฉะนั้น อนำถปิณฑิก

คฤหบดีนี้จึงเป็นน้องเขยของเศรษฐีกรุงรำชคฤห์ หรืออำจจะเป็นพี่เขยก็ได้ จึงมีควำม

สัมพันธ์กัน

ในครำวที่อนำถปิณฑิกคฤหบดีเข้ำมำครั้งนั้น เศรษฐีกรุงรำชคฤห์ได้นิมนต์ 

พระพุทธเจ้ำพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มำเสวยที่บ้ำนของตน จึงได้สั่งกำรตระเตรียม 

อำหำรและสิ่งต่ำง ๆ วุ่นวำยอยู่ ไม่มีโอกำสมำสนทนำปรำศรัยกับอนำถปิณฑิกะ  

ฝ่ำยอนำถปิณฑิกะก็สงสัยว่ำ มำครำวก่อน ๆ เศรษฐีกรุงรำชคฤห์ก็พักกำรงำน  

มำสนทนำปรำศรยัด้วย แต่ครำวนีเ้หน็ยุง่อยู่กบักำรสัง่โน่นสัง่นี ่คร้ันเศรษฐกีรงุรำชคฤห์

สั่งกำรงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มำสนทนำปรำศรัย อนำถปิณฑิกะก็ถำมข้ึนว่ำ  

จะท�ำงำนอำวำหววิำหมงคล หรอืว่ำจะเชญิเสดจ็พระเจ้ำแผ่นดนิ พร้อมทัง้เสนำมำถวำย

กำรเลีย้ง หรือว่ำจะบูชำยญัอย่ำงใหญ่ จงึได้สัง่ให้เตรยีมอำหำรและส่ิงต่ำง ๆ ไว้มำกมำย 

เศรษฐกีรงุรำชคฤห์กต็อบว่ำ ไม่ได้ท�ำอำวำหวิวำหมงคล ไม่ได้เชญิเสด็จพระเจ้ำแผ่นดนิ

พร้อมทัง้เสนำ แต่ว่ำได้ประกอบมหำยัญอย่ำงใหญ่ คอืได้เชญิเสดจ็พระพทุธเจ้ำพร้อม

ทั้งภิกษุสงฆ์มำเสวยและฉัน อนำถปิณฑิกะได้ยินค�ำว่ำ พุทธะ ก็เกิดควำมตื่นเต้น  

ได้ถำมขึ้นหลำยครั้งหลำยหน เศรษฐีกรุงรำชคฤห์ก็กล่ำวว่ำ ได้นิมนต์พระพุทธเจ้ำ

พร้อมทัง้ภกิษุสงฆ์มำเสวยและฉัน จงึแสดงควำมประสงค์จะไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ เศรษฐี

กรุงรำชคฤห์ก็ตอบว่ำ เวลำน้ีไม่ใช่เวลำให้รอไว้วันรุ่งขึ้น อนำถปิณฑิกะก็ตั้งใจรออยู่  

๓๕ วิ. จุลฺล. ๗/๑๐๒/๒๔๑-๒๕๖.
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ในคืนวันนั้น ตั้งใจว่ำรุ่งขึ้นจะไปเฝ้ำ แต่ก็ได้ตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนสว่ำง มีควำมต้องกำรจะ

ไปเฝ้ำเป็นอย่ำงมำก จึงได้ลุกขึ้นและออกไปทำงประตูเมืองที่ชื่อว่ำ สีตวัน ไปยัง 

พระเวฬวุนัในเวลำนัน้ พระพทุธเจ้ำได้ต่ืนบรรทมและได้เสดจ็จงกรมอยู ่ อนำถปิณฑกิะ

ก็ได้เข้ำไปเฝ้ำและได้กรำบทูลว่ำ ทรงอยู่สบำยดีหรือ เป็นค�ำทักทำยอย่ำงธรรมดำ  

แต่ว่ำส�ำนวนทักในครัง้นัน้ใช้ว่ำนอนสบำยดหีรอืหมำยควำมว่ำ อยูส่บำยดหีรอื พระพทุธเจ้ำ

กต็รสัตอบว่ำ พรำหมณ์ซึง่เป็นผูดั้บกเิลสแล้วคงอยูส่บำยทกุเมือ่ ต่อจำกนัน้พระพทุธเจ้ำ

ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถำ ครั้นทรงแสดงจบ แล้วทรงเห็นว่ำ อนำถปิณฑิกะเป็นผู้มีจิต

ควรมจิีตอ่อน มจิติปรำศจำกนวิรณ์ เหมอืนอย่ำงเป็นผ้ำทีไ่ด้ซกัให้สิง่ทีไ่ม่บรสิทุธิส์ะอำด

สิ้นไปแล้ว เป็นผ้ำที่บริสุทธิ์สะอำด สมควรจะรับน�้ำย้อมได้ ก็ทรงแสดงอริยสัจจ์ ๔  

ต่อไป อนำถปิณฑิกะเมื่อได้สดับแล้ว ก็เกิดดวงตำเห็นธรรมว่ำ สิ่งใดที่มีควำมเกิดขึ้น

เป็นธรรมดำ สิง่นัน้ท้ังหมดกมี็ควำมดบัไปเป็นธรรมดำ คอืเหน็ทกุขสจัจะควำมจรงิคอื

ทุกข์ขึ้น บรรดำสิ่งทั้งหลำยในโลก ล้วนเป็นส่ิงท่ีมีเกิดมีดับ เมื่อเห็นควำมจริงอันนี้

ประจักษ์ชดัขึน้ ท่ำนแสดงว่ำ ได้เกิดธรรมจกัษคุอืดวงตำเหน็ธรรมขึน้ อันเป็นมรรคผล

ชัน้แรกในพระพทุธศำสนำ อนำถปิณฑกิะกไ็ด้กล่ำววำจำถึงพระพทุธเจ้ำ พร้อมทัง้พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะ และแสดงตนเป็นอบุำสกในพระพุทธศำสนำแล้ว กก็รำบทูลอำรำธนำ

พระพุทธเจ้ำพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยและไปฉันในวันต่อไป พระพุทธเจ้ำก็ทรงนิ่ง 

ซึ่งเป็นอำกำรรับอำรำธนำ

ครัน้อนำถปิณฑกิะกลบัมำสูบ้่ำนของรำชคหิกเศรษฐแีล้ว เศรษฐกีรุงรำชคฤห์

ได้ทรำบก็ขอรับเป็นผู้จัดให้อนำถปิณฑิกะก็ไม่ยอม ว่ำจะจัดเอง นำยบ้ำนจนถึง 

พระเจ้ำพมิพสิำรได้ขอและได้ทรงขอช่วยจัดพระรำชทำน อนำถปิณฑกิะกค็งไม่ยอมจะ

จัดเอง เพรำะว่ำได้เตรียมผู้คนและสิ่งต่ำง ๆ ไว้โดยพร้อมเพรียง อนำถปิณฑิกะ 

กจั็ดสิง่ต่ำง ๆ ครัน้ถงึเวลำกก็รำบทูลเวลำ พระพทุธเจ้ำพร้อมทัง้ภกิษสุงฆ์กเ็สดจ็มำที่

บ้ำนของรำชคหกิเศรษฐ ีครัน้เสวยเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว อนำถปิณฑกิะกก็รำบทลูอำรำธนำ

ให้เสด็จไปประทับที่กรุงสำวัตถี แคว้นโกศล พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ พระพุทธะทั้งหลำย

ย่อมอภิรมย์สุญญำคำรคือเรือนว่ำง อนำถปิณฑิกะทูลว่ำ ทรำบแล้ว พระพุทธเจ้ำ 

เสด็จกลับ
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ฝ่ำยอนำถปิณฑิกะ ครั้นจัดธุรกิจต่ำง ๆ ในกรุงรำชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ก็เดินทำงออกจำกกรุงรำชคฤห์ กลับไปสู่กรุงสำวัตถี แคว้นโกศล และได้จัดเตรียม

ระยะทำงทีพ่ระพทุธเจ้ำจะเสดจ็จำกกรุงรำชคฤหไปสู่กรงุสำวัตถี ได้ส่ังให้จดัท�ำอำรำม 

จัดสร้ำงวหิำร และก�ำหนดกำรถวำยทำน คอืจดัเตรยีมเรือ่งอำหำรไว้เป็นระยะ ๆ จนถงึ

กรุงสำวัตถี ครั้นได้ไปถึงกรุงสำวัตถีแล้วจะได้ไปตรวจดูว่ำที่ที่ไหนสมควรจะสร้ำง 

เป็นอำรำม ก็ไปพบสวนของพระรำชกุมำรองค์หนึ่งทรงพระนำมว่ำ เชตะ หรือ เชต  

เป็นที่ท่ีเหมำะจะท�ำเป็นอำรำมเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ำพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์  

มีลักษณะดั่งที่พระเจ้ำพิมพิสำรทรงเลือกด่ังที่กล่ำวมำแล้ว จึงได้ไปติดต่อขอซื้อที่ 

กับเจ้ำเชต เจ้ำเชตก็ตอบว่ำ ไม่ยอมขำยให้แต่ว่ำถ้ำเอำเงินมำเกลี่ยลำดจนเต็มพื้นที่ 

น่ันแหละ อนำถปิณฑิกะก็ตอบว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นก็เป็นอันตกลงซื้อเจ้ำของก็บอกว่ำ 

ไม่ยอม เร่ืองกไ็ปถงึตลุำกำร ตลุำกำรกต็ดัสนิว่ำ เมือ่เจ้ำเชตได้ก�ำหนดรำคำดัง่นัน้แล้ว 

และอนำถปิณฑิกะก็ตกลงให้แล้ว ก็เป็นอันว่ำให้ถือว่ำขำย เจ้ำเชตก็ต้องตกลง  

อนำถปิณฑิกะก็ซื้อสวนของเจ้ำเชตนั้นด้วยวิธีเอำเงินมำเกลี่ยจนเต็มพื้นที่ เมื่อเอำเงิน

มำเกลีย่ครัง้แรกยงัเหลอืทีอ่ยูอ่กีหน่อยหนึง่ใกล้ซุม้ เจ้ำเชตกข็อเป็นผูม้ส่ีวนท�ำบญุด้วย

ในส่วนที่เหลือนั้น คือไม่ต้องเอำเงินมำเกลี่ยให้เต็ม เป็นอันว่ำที่ยังเหลืออีกหน่อยก็ยก

ให้เป็นกำรร่วมสร้ำงวัดด้วย อนำถปิณฑิกะก็ยินยอม

เมื่อซ้ือกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อนำถปิณฑิกะก็สร้ำงวิหำรคือกุฏิซึ่งเป็นที่อยู ่

สร้ำงบริเวณ สร้ำงซุม้ สร้ำงศำลำส�ำหรบัเป็นท่ีอปัุฏฐำกบ�ำรงุ สร้ำงโรงไฟ สร้ำงกปัปิยกฏุิ

คอืกฏุสิ�ำหรบัเกบ็อำหำร เมือ่อำหำรเกบ็ไว้ในทีน่ัน้จงึจะสมควร กัปปิยะ แปลว่ำ สมควร 

จึงเรียกว่ำ กัปปิยกุฏิ สร้ำงวัจจกุฏิ สร้ำงที่จงกรม ที่จงกรมนั้นคือที่ส�ำหรับเดินเพื่อ

ปฏิบัติทำงจิตใจ ในกำรปฏิบัติทำงจิตใจน้ัน นิยมให้นั่งหรือว่ำให้เดิน ที่นั่งนั้นก็จัดไว้

เป็นทีเ่ป็นทำงทีเ่ดินกจ็ดัไว้เป็นทีเ่ป็นทำงเหมอืนกนั สร้ำงศำลำจงกรม สร้ำงบ่อน�ำ้ สร้ำง

ศำลำบ่อน�้ำ สร้ำงชันตำคำร ชันตาคาร นี้ก็แปลว่ำ เรือนไฟ สร้ำงศำลำชันตำคำรคือ

ศำลำเรือนไฟ แต่เรอืนไฟทีช่ือ่ชนัตำคำรนี ้ในเมืองไทยเห็นจะไม่มี แต่ได้ยินว่ำอนิเดยี

ยังใช้อยู่ คือใช้เป็นที่อบกำยให้เหงื่อออก และเอำเหงื่อนั้นเองเป็นเหมือนอย่ำงน�้ำอำบ 

เมื่อเหง่ือออก โชกแล้วก็เช็ดตัวให้เกิดควำมสะอำด ชันตำคำรนี้ก็เป็นที่อำบเหงื่อ 

นัน้เอง สร้ำงสระโบกขรณี สร้ำงมณฑป ส่วนเจ้ำเชตนัน้ได้สร้ำงซุม้ในโอกำสท่ีตนเป็น

ผู้บริจำค
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ค�ำว่ำ อนาถปิณฑกิะ แปลว่ำ ผูใ้ห้ก้อนข้ำวแก่คนอนำถำ คือคนไม่มีท่ีพ่ึง ไม่ใช่

เป็นชือ่เดิมของคฤหบดผีูน้ี ้เดมิชือ่ว่ำ สทุตัตะ สทุตัตคฤหบดีนี ้เป็นผูม้จีติใจกว้ำงขวำง 

ยนิดีบริจำคทำนเพือ่คนยำกจนขดัสนทัว่ ๆ ไป จนถึงได้เกดิมีชือ่ขึน้ใหม่ว่ำ อนาถปิณฑกิะ  

และใช้ชื่อนี้กันในที่ทั่ว ๆ ไป

เจ้ำเชตนั้น ค�ำว่ำ เชตะ แปลว่ำ ชนะ ในอรรถกถำอธิบำยว่ำ เมื่อประสูติ

พระเจ้ำแผ่นดนิทรงชนะข้ำศกึ จึงได้พระรำชทำนนำมพระรำชกมุำรว่ำ เชตะ เป็นนมิติ

แห่งกำรชนะซ่ึงถือว่ำเป็นมงคล สวนของเจ้ำเชตนีเ้รยีกว่ำ เชตวนั เรำมำใช้เป็น เชตุพน 

อย่ำงวดัพระเชตพุน เอำ อุ ใส่เข้ำอีก แต่เป็นภำษำไทย เป็นอำรำมของอนำถปิณฑิกะ 

คอือนำถปิณฑิกะเป็นผู้สร้ำงถวำยมำในขัน้อรรถกถำ ได้แสดงมลูค่ำไว้ว่ำ ค่ำทีมี่รำคำถงึ 

๑๘ โกฏิ ค่ำเสนำสนะอีก ๑๘ โกฏิ และเตรียมไว้ส�ำหรับงำนฉลองและกิจกำรอื่นอีก 

๑๘ โกฏิ รวมเป็น ๕๔ โกฏิ

อนำถปิณฑกิะ นีเ้ป็นผูบ้�ำรงุพระพทุธศำสนำในส่วนทำนมยัมำกมำย ดงัจะได้

กล่ำวต่อไปในเวลำที่พระพุทธเจ้ำเสด็จไปกรุงสำวัตถี แคว้นโกศล

พระปุณณะ

จะเล่ำประวตัขิองพระสำวกบำงรูป ซึง่ได้ออกบวชในระยะเหล่ำนีก็้ม ีพระปณุณะ
๓๖ 

เป็นบุตรของนำงพรำหมณีชื่อว่ำ นำงมันตำนี จึงเรียกว่ำ พระปุณณมันตำนีบุตร  

ท่ำนเกดิในสกลุพรำหมณ์มหำศำลในบ้ำนพรำหมณ์ชือ่ว่ำ โฑณวตัถ ุใกล้กรงุกบลิพสัด์ 

เป็นหลำนของพระอัญญำโกณฑัญญะ เมื่อท่ำนพระอัญญำโกณฑัญญะไปประกำศ 

พระศำสนำ กไ็ด้ไปบ้ำนโฑณวตัถนุี ้และได้ชกัน�ำหลำนของท่ำนผูน้ีบ้วช ครัน้ท่ำนบวช

ให้หลำนของท่ำนแล้วก็กลับ ส่วนพระปุณณะยังคงพักอยู่ในที่นั้น ได้บ�ำเพ็ญเพียรจน

บรรลถุงึผลทีส่ดุในพระพทุธศำสนำแล้ว ได้บวชกลุบตุรในทีน่ัน้อกีประมำณ ๕๐๐ คน

๓๖ มโน. ปู. ๑/๒๑๖-๒๒๒.
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ในอรรถกถำที่แสดงประวัติท่ำนได้เล่ำว่ำ ท่ำนได้แสดงกถำวัตถุ คือ ถ้อยค�ำ

ที่ควรพูด ๑๐ อย่ำง ที่ปรำกฏขึ้นแก่ท่ำนเอง สั่งสอนศิษย์ คือ 

๑.  อัปปิจฉกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้มีควำมปรำรถนำน้อย 

๒.  สันตุฏฐิกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้มีควำมสันโดษ 

๓.  ปวิเวกกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้หลีกออกหำควำมสงบสงัด 

๔.  อสังสัคคกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้ไม่ระคนด้วยหมู่คณะ 

๕.  วิริยารัมภกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้ปรำรภควำมเพียร 

๖.  สีลกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้ตั้งอยู่ในศีล 

๗.  สมาธิกถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้ปฏิบัติในสมำธิ 

๘.  ปัญญากถา  ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้อบรมปัญญำ 

๙.  วิมุตติกถา  ถ้อยค�ำทีช่กัน�ำให้ปฏิบติัเพือ่ผลคอืควำมหลดุพ้น 

๑๐. วิมุตติญาณทัสสนกถา  ถ้อยค�ำที่แสดงควำมรู้ควำมเห็นในวิมุตติ

ในภำยหลงั ท่ำนได้ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ และได้สนทนำเรือ่งวิสุทธ ิ๗ กบัท่ำน

พระสำรีบุตรเถระ๓๗ พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกย่องท่ำนให้เป็นเอตทัคคะในทำงเป็น 

พระธรรมกถึก

ค�ำวำ่ เอตทัคคะ นี้ประกอบดว้ยศัพท์วำ่ เอต แปลวำ่ นี ้อัคคะ แปลว่ำ เลศิ 

รวมกันแปลว่ำ น้ีเป็นเลิศ ตัดเอำมำจำกประโยคภำษำบำลีที่แสดงยกย่องพระสำวก 

บรรดำพระสำวกทั้งหลำย ท่ำนรูปใดเป็นเลิศในทำงใด พระพุทธเจ้ำตรัสแสดงว่ำ 

เอตทคัคัง ท่ำนผูน้ีเ้ป็นเลศิในทำงนัน้ จึงน�ำเอำค�ำว่ำเอตทคัคะนี ้มำใช้เรียกผูท้ีเ่ป็นเลศิ

หรือเป็นยอดในทำงใดทำงหนึ่ง เรื่องพระปุณณมันตำนีบุตรนี้ ควรจะเล่ำไว้ก่อน

พระพุทธเจ้ำเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก

๓๗ รถวินีตสุตฺต ม.มู. ๑๒/๒๘๗/๒๙๒-๓๐๐.
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ศำกยรำชกุมำรทั้ง ๖

รำชกุมำร ๖ องค์กับช่ำงกัลบก ๑ คนออกบวช เมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จ 

กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกท่ีเล่ำมำแล้วน้ัน เม่ือเสด็จกลับ ได้จำริกไปโดยล�ำดับ เสด็จถึง

อนุปิยอัมพวัน แคว้นมัลละ ที่อยู่เบื้องหน้ำกรุงกบิลพัสดุ์ ในหนังสือบำงเล่มบอกว่ำ 

ไม่ไกลกันนัก ได้มีศำกยรำชกุมำร ๖ องค์ คือ ภัททิยรำชำ อนุรุทธะ อำนันทะ  

ภคัคุ กมิพลิะ เทวทตั กบัช่ำงกลับกอกี ๑ คน ช่ือว่ำ อบุำลี ได้ออกจำกกรุงกบลิพสัดุ์ 

ตำมพระพุทธเจ้ำไปขอบวชที่อนุปิยอัมพวันนั้น มีเรื่องเล่ำไว้ในสังฆเภทขันธกะ๓๘  

โดยย่อว่ำ มีศำกยรำชกุมำร ๒ องค์ คือ มหานามะ ผู้เป็นเชษฐำกับอนุรุทธะ ผู้เป็น

อนุชำ อนุรุทธะผู้เป็นอนุชำนั้น เป็นที่รักของมำรดำเป็นอย่ำงยิ่ง และได้รับท�ำนุบ�ำรุง

ให้เป็นสุขอยู่ด้วยกำรเล่นและเครื่องบ�ำรุงต่ำง ๆ จนถึงกล่ำวว่ำ มีปรำสำทเป็นที่อยู่ใน  

๓ ฤด ูและได้รบัท�ำนบุ�ำรุงให้มคีวำมสขุอยู่ในปรำสำททัง้ ๓ ฤดนูัน้ คล้ำยกบัพระพทุธเจ้ำ

เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ยงัไม่ได้เสดจ็ออกทรงผนวช ส่วนมหำนำมะผูเ้ชษฐำต้องประกอบ

กำรงำน เพรำะมีพระชนมำยุมำกกว่ำศำกยรำชกุมำรทั้ง ๒ พระองค์นี้จึงได้หำรือกัน

ว่ำ ได้มศีำกยรำชกุมำร ผูมี้ชือ่เสยีงออกบวชตำมพระพทุธเจ้ำกนัเกอืบจะทุกรำชตระกลู 

แต่ว่ำในตระกูลของท้ัง ๒ องค์น้ียังไม่มีใครออกบวช ก็ควรที่จะต้องออกบวชกันสัก  

๑ องค์ ถ้ำไม่มหำนำมะกต้็องเป็นอนรุทุธะ อนรุทุธศำกยะกบ็อกว่ำ ไม่สำมำรถจะบวช

ได้ ให้มหำนำมะผู้เชษฐำบวช มหำนำมะผู้เชษฐำก็บอกว่ำ ถ้ำไม่บวช มหำนำมะก็จะ

บวชเอง แต่ว่ำอนุรุทธะจะต้องประกอบกำรงำน คือจะต้องท�ำกสิกรรม และจะต้อง

เรียนเรื่องกำรท�ำนำ มหำนำมะก็สอนอนุรุทธะให้ทรำบถึงวิธีท�ำนำตั้งต้นแต่ กำรไถ 

กำรหว่ำน อนุรุทธะได้ยินด่ังน้ันก็ถำมขึ้นว่ำ กำรงำนนี้เมื่อไรจะเสร็จกัน มหำนำมะ 

ก็ตอบว่ำ ไม่มีเสร็จสิ้น ต้องท�ำกันเรื่อยไป พระชนกชนนีและบรรพบุรุษก็ท�ำกำรงำน

กันจนสิ้นพระชนม์ไปตำม ๆ กัน แต่ว่ำกำรงำนก็ไม่เสร็จสิ้น เพรำะฉะนั้น เรื่องของ

กำรงำนไม่มีจบ อนรุทุธะกต็อบว่ำ ถ้ำอย่ำงนัน้กใ็ห้พีอ่ยู่ท�ำกำรงำน ส่วนตนเองจะบวช 

๓๘ วิ. จุลฺล. ๗/๑๕๕/๓๓๘-๓๙๔.
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จึงเข้ำไปลำมำรดำ มำรดำก็ไม่ยอมให้บวชเพรำะว่ำเป็นที่รักของมำรดำมำก อนรุทุธะ

ก็อ้อนวอนถงึ ๓ ครัง้ มำรดำจงึตอบว่ำ ถ้ำอย่ำงนัน้กใ็ห้ไปชวนภทัทิยศำกยรำชำ ซึ่งเป็น

พระเจ้ำแผ่นดินครอบครองศำกยรำชสมบัติ ถ้ำพระองค์ทรงบวชด้วยก็อนุญำต  

อนรุุทธะจงึเข้ำไปเฝ้ำภทัทยิศำกยรำชำและได้ ทลูว่ำ กำรบวชของตนเนือ่งด้วยภทัทยิรำชำ 

ฝ่ำยภัททิยรำชำก็ตรัสว่ำ ถ้ำบรรพชำของอนุรุทธะจะเนื่องหรือไม่เนื่องด้วยพระองค์

ก็ตำม เรำกับท่ำน (คือภัททิยรำชำ กับอนุรุทธะ) ท่ำนจงบวชตำมสบำย อนุรุทธะ 

จึงพูดตกลงเอำทีเดียวว่ำ ทั้ง ๒ จะบวชด้วยกัน ภัททิยรำชำก็ตอบว่ำ ยังไม่อำจที่จะ

บวชได้ ถ้ำหำกว่ำจะให้ท�ำอย่ำงอื่นที่สำมำรถก็จะท�ำได้ ให้อนุรุทธะไปบวชผู้เดียว  

อนรุุทธะกบ็อกว่ำ มำรดำได้พดูไว้ว่ำ ถ้ำภัททยิศำกยรำชำซึง่เป็นสหำยของอนรุทุธะบวช 

ก็อนุญำตให้อนุรุทธะบวช และบัดนี้ภัททิยศำกยรำชำได้ตกพระโอษฐ์แล้วว่ำ “เรำกับ

ท่ำน...″ แม้จะตรัสค้ำงไว้เท่ำนั้น ก็ฟังได้ว่ำ “เรำจักบวชกับท่ำน″ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะ

ต้องบวชด้วยกัน ภัททิยรำชำเมื่อตรัสพลำดออกไปแล้ว จึงต้องทรงรักษำถ้อยค�ำรกัษำ

สจัจะ จงึได้ขอผลัดว่ำอีกสกั ๗ ปีค่อยบวช อนรุุทธะไม่ยินยอม จงึลดลง มำโดยล�ำดับ

จนถงึ ๗ วัน กต็กลง ภทัทยิรำชำจึงทรงมอบรำชสมบติัให้แก่พระโอรส และพระภำดำ

คือพี่น้อง ในระหว่ำง ๗ วันนั้น และได้ชักชวนกันอีก คือ อานันทะ ซึ่งเป็นโอรส 

ของอมโิตทนศำกยะ ภคัค ุกิมพลิะ ผูซ่ึ้งไม่ปรำกฏว่ำเป็นโอรสของใคร เทวทตั ซึง่เป็น

โอรสของสุปปพุทธสักกะ ซึ่งเป็นอนุชำของ พระนำงยโสธรำพิมพำ พระมำรดำ 

พระรำหลุ รวมเป็นศำกยรำชกมุำร ๖ องค์ ได้ออกจำกกรงุกบลิพสัดุ ์เมือ่ออกไปจำก

กรุงนั้นก็มีเสนำ (กองทัพ) ตำมส่งจนถึงสิ้นอำณำเขตก็ให้กองทัพกลับ แล้วได้เข้ำไป

ในเขตของแคว้นมัลละ ศำกยรำชกุมำรทั้ง ๖ องค์นั้นก็ได้ถอดเครื่องประดับออกห่อ

มอบให้แก่ อบุาล ีช่ำงกลับก แล้วบอกให้อบุำลกีลบั ประทำนห่อเครือ่งประดบัทัง้หมด

ให้เพ่ือจะได้ใช้จ่ำยเลีย้งชวีติ อบุำลรีบัเอำห่อเครือ่งประดบัมำได้หน่อยหนึง่ก็หวนคิดขึ้น

ว่ำ ถ้ำจะกลับไป เจ้ำศำกยะทั้งหลำยก็อำจที่จะฆ่ำตนเสียได้ เพรำะคงจะคิดว่ำตนได้

ท�ำร้ำยรำชกุมำร ทั้ง ๖ องค์นั้น และน�ำเอำเครื่องประดับนี้มำ ก็เมื่อพระรำชกุมำร 

ทัง้ ๖ องค์นี ้ออกบวชได้ ตนกค็วรจะสละได้ จึงได้เอำห่อเครือ่งประดบันัน้แขวนต้นไม้ 

แล้วกก็ลบัไปหำพระรำชกมุำรทัง้ ๖ องค์นัน้ ขอตำมไปบวชด้วย เพรำะฉะนัน้ จงึรวม

ทั้ง ๗ ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำที่อนุปิยอัมพวันนั้น และได้กรำบทูลขอบวช
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ในเบื้องต้น ศำกยรำชกุมำรท้ัง ๖ องค์ได้ทูลขอให้ทรงบวชอุบำลีซึ่งเป็น  

ช่ำงกัลบกก่อน เพื่อว่ำเม่ือบวชเสร็จแล้วจะได้ท�ำควำมเคำรพแก่อุบำลีซึ่งได้บวชแล้ว 

เป็นกำรท�ำลำยมำนะคือควำมถือตัวถือตน พระพุทธเจ้ำก็ทรงให้อุบำลีบวชก่อน 

ศำกยรำชกมุำรท้ัง ๖ องค์น้ันกท็�ำควำมเคำรพแก่พระอบุำล ีซึง่เคยเป็นช่ำงกลับกของ

ตนมำ แล้วก็ทูลขอบวช พระพุทธเจ้ำก็ประทำนให้ทั้ง ๖ องค์นั้นอุปสมบท

ในหนงัสอืทีเ่ล่ำประวตัขิองท่ำนพระภทัทยิะได้แสดงว่ำ พระภทัทยิะ เป็นโอรส

ของนำง กาฬิโคธา เป็นรำชำแห่งวงศ์ศำกยะ ประวัติอื่นนอกจำกนี้ไม่ได้แสดงไว้  

ในชั้นบำลีนี้ มีเรียกว่ำรำชำก็แต่ท่ำนภัททิยะนี้ ส่วนพระเจ้ำสุทโธทนะ นั้นเรียกแต่ 

เพียงว่ำ สุทโธทนสักกะ ครั้นมำถึงชั้นอรรถกถำจึงได้เรียกพระเจ้ำสุทโธทนะว่ำรำชำ 

เพรำะฉะน้ัน ก็ยังไม่ชัดว่ำตำมประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่ำงไร แต่ว่ำเมื่อท่ำนภัททิยะ

มำบวชแล้ว ก็ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ภำยในพรรษำนั้นเอง และมักจะเปล่งอุทำนว่ำ 

อโห สุข� ที่แปลว่ำ เป็นสุขจริงหนอ หรือว่ำ โอเป็นสุข ฝ่ำยพวกภิกษุก็ได้กรำบทูล

พระพุทธเจ้ำว่ำบำงทีท่ำนจะค�ำนึงถึงควำมสุขในรำชสมบัติ แล้วมำเปล่งอุทำนดั่งนั้น 

พระพทุธเจ้ำกต็รสัเรยีกท่ำนมำ แล้วถำมว่ำท่ีท่ำนเปล่งอทุำนว่ำ อโห สุข� อยู่บ่อย ๆ นัน้ 

หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ท่ำนก ็ตอบว่ำ เมือ่ท่ำนเป็นรำชำอยู่นัน้ ต้องคอยเอำใจใส่ป้องกนั

รกัษำทัง้ภำยในทัง้ภำยนอก ต้ังแต่ภำยในพระรำชนเิวศน์จนตลอดรำชอำณำเขต ถึงจะ

ได้จัดกำรอำรักขำอย่ำงดีท่ีสุด ก็ยังมีควำมกังวลไม่มีควำมสุข แต่ครั้นได้มำบวชอยู่ 

ดัง่นี ้แม้จะอยูเ่พยีงผูเ้ดยีวในป่ำ กไ็ม่รูส้กึว่ำมอีนัตรำยมำจำกไหน ท่ำนรูส้กึว่ำเป็นสขุ

อย่ำงยิง่ จงึได้เปล่งอทุำนดังนัน้ ต่อมำพระพทุธเจ้ำได้ทรงยกย่องท่ำนให้เป็นเอตทคัคะ 

ในทำงเป็นผู้มีสกุลสูง

พระอนุรุทธะ นั้น ท่ำนได้ไปพักบ�ำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ปำจีนวังสมิคทำยวัน  

ในรัฐเจติ ก่อนจะไป ท่ำนได้เรียนกรรมฐำนในส�ำนักของพระธรรมเสนำบดีคือ  

พระสำรบีตุร ท่ำนได้ตรึกถงึธรรม ๗ ข้อ ทีเ่รยีกว่ำ มหาปรุสิวิตก๓๙ แปลว่ำ ควำมตรกึ

ของมหำบุรุษ คือ

๓๙ องฺ อฏฺก. ๒๓/๒๓๒/๑๒๐
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ข้อ ๑  ธรรมนี้  เป็นของบคุคลผูม้คีวำมปรำรถนำน้อย ไม่ใช่เป็นของบคุคล 

  ผู้มีควำมปรำรถนำมำก

ข้อ ๒  ธรรมนี้  เป็นของบุคคลผู้สันโดษ ไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 

ข้อ ๓ ธรรมนี้  เป็นของบคุคลผูส้งบสงดัจำกหมู่คณะ ไม่ใช่เป็นของบคุคล 

  ผู้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ

ข้อ ๔ ธรรมนี้  เป็นของบุคคลผู้ปรำรภควำมเพียร ไม่ใช่เป็นของบุคคล 

  ผู้เกียจคร้ำน

ข้อ ๕ ธรรมนี้  เป็นของบุคคลผู้มีสติที่ตั้งมั่น ไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีสติที่ 

  หลงลืม

ข้อ ๖ ธรรมนี้  เป็นของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมำธิ ไม่ใช่เป็นของบุคคล  

  ผู้มีใจไม่เป็นสมำธิ

ข้อ ๗ ธรรมนี ้ เป็นของบคุคลผูม้ปัีญญำ ไม่ใช่เป็นของบคุคลทรำมปัญญำ 

ในขณะนั้น พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในเภสกฬำวันมิคทำยะ ใกล้กับเมือง 

สุงสุมำรคิระ ในแคว้นภัคคะ ได้เสด็จมำทรงแสดงเพิ่มเติมให้อีกข้อหนึ่ง เป็นข้อที่ ๘ 

ว่ำ ธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้ยินดีในธรรมท่ีไม่เนิ่นช้ำ และได้ตรัสแสดงอำนิสงส์ ของ

กำรตรึกอยู่ในวิตก ๘ ข้อนี้ว่ำ เมื่อมีควำมตรึกอยู่เสมอดั่งนี้ และเมื่อนุ่งห่มผ้ำบังสุกุล 

ก็จะเหมือนกับนุ่งห่มผ้ำที่ดีวิเศษของเศรษฐีคฤหบดี เม่ืออำศัยอำหำรบิณฑบำต  

ก็เหมือนอย่ำงได้บริโภคสิ่งท่ีมีรสเลิศต่ำง ๆ ของเศรษฐีคฤหบดี เมื่ออยู่โคนต้นไม้  

ก็เหมือนอยู่บนเคหำสน์ที่งดงำมของเศรษฐีคฤหบดี เมื่อฉันยำดองด้วยน�้ำมูตรเน่ำ  

ก็เหมือนอย่ำงได้ฉันเภสัช ๕ คือ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อยที่ดีวิเศษของ

เศรษฐีคฤหบดี เพรำะว่ำเมื่อตรึกอยู่ ก็จะท�ำให้เกิดควำมสันโดษมักน้อย เม่ือมี 

ควำมสันโดษมักน้อยอยู่ ก็จะมีควำมยินดีพอใจอยู่ในปัจจัยที่บริโภค เมื่อมีควำมยินดี

พอใจอยู่ในปัจจัยที่บริโภค แม้ปัจจัยนั้นจะเป็นเช่นไรก็ไม่แปลก ในพระบำลีนี้ได้เล่ำว่ำ 

เมื่อพระพุทธเจ้ำได้เสด็จกลับจำกไปหำท่ำนแล้ว ก็ได้มำตรัสมหำปุริสวิตกทั้ง ๘ ข้อนี้

แก่ภิกษุทั้งหลำย และได้ทรงอธิบำย โดยย่อว่ำ
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ข้อว่ำ มีควำมปรำรถนำน้อยนั้น ก็คือแม้จะเป็นผู้มีควำมปรำรถนำน้อย  

มีสันโดษเป็นต้น จนถึงยินดีอยู่ในธรรมที่ไม่เนิ่นช้ำ แต่ก็ไม่ปรำรถนำที่จะให้ใครรู้  

ว่ำตนเป็นผู้ที่เป็นเช่นนั้น คือไม่ปรำรถนำที่จะอวดตนที่จะแสดงตน

ข้อว่ำ สันโดษ ก็คือยินดีอยู่ด้วยปัจจัยทั้ง ๔ ตำมมีตำมได้

ข้อว่ำ สงบสงัดจำกหมู่คณะ ก็คือเม่ือมีผู้ใดมำหำก็ไม่พูดให้ยืดยำว แต่ว่ำ 

ชักพูดให้เรื่องสั้นเข้ำ ที่เรียกว่ำพูดด้วยถ้อยค�ำที่เป็นกำรส่งกลับ

ข้อว่ำ ปรำรถนำควำมเพียร ก็คือบ�ำเพ็ญเพียรในที่ ๔ สถำนดั่งที่แสดงไว้ 

ในปธำน ๔

ข้อว่ำ มีสติตั้งมั่น ก็คือมีสติไม่หลงลืม ระลึกถึงกำรที่ท�ำค�ำที่พูดแม้นำนได้

ข้อว่ำ มีใจตั้งมั่นเป็นสมำธิ ก็คือบ�ำเพ็ญสมำธิที่แน่วแน่อย่ำงสูงก็ถึงฌำน

ข้อว่ำ มีปัญญำ ก็คือ อบรมให้เกิดควำมรู้ควำมเห็นว่ำ สิ่งที่เกิดก็มีดับ  

เป็นธรรมดำ

ข้อว่ำ ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้ำ ก็คือยินดีในกำรที่จะปฏิบัติให้ได้ถึงมรรคผล

โดยรวดเร็ว ไม่ให้เนิ่นช้ำอยู่ด้วยกิเลสที่เป็นเครื่องถ่วงต่ำง ๆ

พระพทุธเจ้ำได้ทรงแนะน�ำให้พระอนรุทุธะจ�ำพรรษำอยูท่ีป่ำจนีวงัสมคิทำยวนั 

ท่ำนได้บ�ำเพ็ญเพียรและก็ได้มรรคผลท่ีสุดในพรรษำนั้น ในภำยหลังพระศำสดำก็ได้

ทรงตั้งท่ำนให้เป็นเอตทัคคะ ในด้ำนที่เป็นผู้มีทิพยจักษุ คือจักษุเป็นทิพย์

ส่วน พระอานนท์ ได้ฟังธรรมของท่ำนพระปุณณมันตำนีบุตร ได้ส�ำเร็จ 

โสดำปัตติผล และต่อมำเมื่อพระพุทธเจ้ำตรัสรู ้แล้วได้ ๒๐ ปี ท่ำนจึงได้เป็น 

พทุธอุปัฏฐำกประจ�ำองค์พระพุทธเจ้ำจนปรินพิพำน เรือ่งของท่ำนจะได้เล่ำในตอนหลงั

ภัคคุ กับ กิมพิละ นั้น ได้บ�ำเพ็ญเพียรจนส�ำเร็จถึงผลที่สุด แต่ก็ไม่มีประวัติ 

เล่ำไว้เป็นพิเศษ

ส่วน อุบาลี ช่ำงกัลบกนั้น ท่ำนได้เรียนกัมมัฏฐำนในส�ำนักพระศำสดำ  

ทีแรกได้ทูลลำออกไปบ�ำเพ็ญในป่ำ แต่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ ถ้ำไปอยู่ป่ำก็จะส�ำเร็จ

ธุระเพียงอย่ำงเดียว แต่ว่ำถ้ำอยู่ในส�ำนักของพระองค์จะส�ำเร็จธุระทั้ง ๒ ได้แก่  
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วาสธุระ หมำยถึง วิปัสสนาธุระ หรือกำรปฏิบัติสมณธรรม และ คันถธุระ กำรเรียน

คมัภร์ี ต่อมำท่ำนได้ส�ำเรจ็เป็นพระอรหนัต์ในพรรษำนัน้ ท่ำนได้ศึกษำมีควำมรูแ้ตกฉำน

ในพระวนิยั พระพทุธเจ้ำได้ทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทำงพระวนิยั ท่ีเรียกว่ำ วนิยัธร

ส่วนผู้ที่แตกเหล่ำออกไปนั้นก็คือ พระเทวทัต ซึ่งมีเล่ำว่ำ ได้บ�ำเพ็ญเพียรจน

ได้ฤทธิ์ ซึ่งเป็นของปุถุชน ในเวลำต่อมำได้เป็นผู้มุ่งลำภสักกำระ และได้ก่อเหตุที่ไม่

สงบขึ้นหลำยอย่ำงหลำยประกำร จนถึงได้ท�ำโลหิตุปบำท ได้ท�ำสังฆเภท ซึ่งจะได ้

เล่ำในเมื่อถึงวำระ

ในระหว่ำงพรรษำเหล่ำนี้ ได้มีเหตุกำรณ์เกิดข้ึนหลำยอย่ำง พระพุทธเจ้ำ  

ได้พระสำวกทีส่�ำคญัมำกองค์ แม้ในฝ่ำยคฤหสัถ์กไ็ด้อบุำสกอบุำสกิำท่ีเป็นก�ำลังเกีย่วข้อง

ในพระพุทธศำสนำก็มำกท่ำนจะได้เล่ำถึงแพทย์หลวงประจ�ำพระองค์ พระเจ้ำแผ่นดิน

กรุงรำชคฤห์และประจ�ำพระองค์พระพุทธเจ้ำด้วย

ชวีกโกมำรภัจ

แพทย์หลวงผู้นี้มีชื่อว่ำ ชีวกโกมารภัจ เป็นชื่อท่ีในวงกำรแพทย์แผนโบรำณ 

ได้รู้จักและนับถือกันมำกในประเทศไทยเป็นเวลำช้ำนำน ในบำลีจีวรขันธกะ๔๐ ได้มี

เรื่องเล่ำถึงประวัติของนำยแพทย์ผู้นี้ไว้ว่ำ ในสมัยพุทธกำลกรุงเวสำลี นครหลวง 

ของรัฐวัชชีเจริญใหญ่โต มีประชำชนพลเมืองมำกมีเครื่องอุปโภค บริโภคบริบูรณ์  

มีปรำสำทอำคำรบ้ำนเรือนคับคั่ง มีสวนมีสระเป็นท่ีรื่นรมย์มำกมำย ท้ังมีนำงคณิกำ

ชื่อว่ำ อัมพปำลี ซึ่งมีรูปงำมประดับพระนครให้งดงำม นำงอัมพปำลีนั้นต้อนรับบุรุษ

ด้วยก�ำหนด ๑ รำตรี ต่อ ๕๐ กหำปณะ

ในครั้งนั้น ได้มีพวกคฤหบดีชำวกรุงรำชคฤห์ นครหลวงมคธ คณะหน่ึง  

ไปกรุงเวสำลีด้วยกิจธุระบำงอย่ำง ได้เห็นกรุงเวสำลีเจริญใหญ่โต ทั้งสนุกสนำนกัน

อย่ำงนัน้ ครัน้กลบัมำแล้วจงึได้เข้ำเฝ้ำพระเจ้ำพมิพสิำร กรำบทลูให้ทรงทรำบถงึเรือ่ง 

๔๐ วิ.จุลฺล ๕/๑๖๘/๑๒๘-๑๔๑.
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กรุงเวสำลีตำมท่ีได้ไปเห็นมำ และกรำบทูลแนะน�ำให้ทรงตั้งสตรีรูปงำมผู้หนึ่งให้เป็น

นำงคณิกำส�ำหรับพระนครรำชคฤห์อย่ำงนครเวสำล ีพระเจ้ำพมิพิสำรกป็ระทำนอนญุำต 

พวกคฤหบดเีหล่ำนัน้ จึงได้เลอืกกุมำรรีปูงำมผูห้นึง่ช่ือว่ำ สาลวดี ต้ังให้เป็นนำงคณกิำ

ประจ�ำนครรำชคฤห์ และต้ังอัตรำบ�ำเรอรำตรีละ ๑๐๐ กหำปณะ ในส�ำนักของ 

นำงคณิกำนี้จัดให้มีกำรฟ้อนร�ำขับร้องเป็นเครื่องบ�ำรุงควำมเพลิดเพลินต่ำง ๆ

เรื่องกำรตั้งนำงคณิกำส�ำหรับประจ�ำเมืองนี้ ได้เป็นประเพณีของบำงรัฐใน

อินเดียในสมัยนั้น หญิงรูปงำมผู้หนึ่งจะต้องถูกเลือกให้เป็นนำงคณิกำ เป็นสำธำรณะ 

ส�ำหรับชำยท่ัวไป เป็นท่ีนิยมว่ำเป็นเครื่องประดับพระนครให้สวยงำมอย่ำงหน่ึง เช่น 

สวนและสระที่น่ำรื่นรมย์ จึงได้เรียกว่ำ นครโสภณี ท่ีแปลว่ำเป็นหญิงงำมแห่งนคร  

ในบำงรัฐถ้ำปรำกฏว่ำหญงิงำมทีส่ดุเป็นทีป้่องกนัมำกแล้ว กจ็ะถกูจดัให้เป็นนครโสภณี 

ไม่ยอมให้ไปตกแก่ผู้ใดโดยเฉพำะ

ในเวลำต่อมำ นำงสำลวดีได้ตั้งครรภ์ขึ้นเห็นว่ำหญิงมีครรภ์ไม่เป็นท่ีชอบใจ 

ของบุรุษ จึงเก็บตัวด้วยแสดงว่ำป่วยไข้ ต่อมำนำงคลอดบุตรเป็นชำย จึงให้นำงทำสี 

น�ำไปทิง้ในทีห่ยำกเยือ่ มกัถอืเป็นธรรมเนยีมว่ำถ้ำคลอดบุตรเป็นหญิง กจ็ะเลีย้งไว้และ

ให้สืบอำชีพต่อไป แต่ถ้ำเป็นชำยก็ไม่เลี้ยง แต่ว่ำเป็นบุญของเด็กคนนั้น เพรำะได้มี

พระรำชกุมำรซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ำพิมพิสำรองค์หนึ่ง มีพระนำมว่ำ อภัย ได้เสด็จ

ไปสู่ที่เฝ้ำพระเจ้ำแผ่นดินในเวลำเช้ำ ได้ทรงเห็นฝูงกำบินว่อนอยู่ในที่ซึ่งทำรกถูกทิ้งไว้ 

กไ็ด้โปรดให้มหำดเลก็ไปตรวจดูว่ำมอีะไร กไ็ด้เหน็มเีด็กถกูทิง้ กต็รสัถำมว่ำ ยงัมชีวีติ

อยู่หรือไม่ มหำดเล็กก็ทูลตอบว่ำ ยังมีชีวิตอยู่ เพรำะฉะนั้น จึงได้มีชื่อว่ำ ชีวก และ

ได้โปรดให้น�ำไปวัง โปรดให้จดัพีเ่ล้ียง นำงนมเลีย้งดไูว้เป็นอย่ำงด ีเพรำะฉะนัน้ จงึได้

มีชื่อต่อว่ำ โกมารภัจ หรือ ชีวกโกมารภัจ

ต่อมำเม่ือชวีกโกมำรภจันัน้เติบโตขึน้แล้ว กไ็ด้กรำบทลูถำมอภยัรำชกมุำรถงึ 

มำรดำบิดำของตน พระรำชกุมำรก็ตรัสว่ำ พระองค์ไม่ทรงรู้จักมำรดำบิดำของชีวก  

แต่ว่ำได้ทรงชบุเลีย้งชวีกไว้เหมอืนอย่ำงบตุร ชวีกโกมำรภจัก็ได้พิจำรณำถึงฐำนะของตน 

คดิว่ำถ้ำไม่มศีลิปะ จะด�ำรงชวีติอยูใ่นรำชส�ำนกัเป็นกำรยำก จงึคดิไปศกึษำศลิปวทิยำ 

และกไ็ด้ตกลงเลอืกเอำวชิำแพทย์ เพรำะเหตวุ่ำเป็นวชิำทีป่ระกอบอำชีพไม่เบยีดเบยีน

ผู้ใด เป็นผู้ปฏิบัติประกอบด้วยเมตตำกรุณำ เกื้อกูลแก่ควำมสุขของมนุษย์ จึงได้ไป



144 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

ศึกษำวิชำทำงแพทย์ในส�ำนักแพทย์ผู้ทิศำปำโมกข์คนหนึ่งในเมืองตักกศิลำ ชีวกเป็น 

ผู้ที่ฉลำดสำมำรถในกำรศึกษำ เรียนได้มำก เรียนได้เร็ว ทรงจ�ำได้เร็ว ทรงจ�ำได้ดี  

ไม่หลงลืม ในตอนนี้ได้มี พระอรรถกถำจำรย์ได้แต่งแทรกไว้ว่ำ๔๑ ท้ำวสักกเทวรำชได้

เข้ำมำสิงอำจำรย์ช่วยสอนวิชำแพทย์ให้ชีวกด้วย จนถึงสอนให้สำมำรถรักษำคนไข้หน

เดยีวกห็ำยได้ เม่ือได้ศึกษำอยู่ถึง ๗ ปี กค็ดิว่ำ เรำได้ศกึษำมำมำกถงึเท่ำนี ้ทีส่ดุของ

วิชำก็ไม่ปรำกฏ เมื่อไรจะปรำกฏสักที จึงได้เข้ำไปถำมอำจำรย์ อำจำรย์สั่งให้ชีวกถือ

จอบออกไปหำต้นไม้ต่ำง ๆ ในที่ประมำณ ๑ โยชน์โดยรอบ เมื่อพบต้นไม้ต้นใด 

ที่ไม่ใช่ยำก็ให้ขุดน�ำเอำมำ ชีวกนั้นก็ได้ปฏิบัติตำม เที่ยวค้นหำต้นไม้ที่ไม่ใช่ยำ คือ 

ที่ไม่สำมำรถน�ำมำท�ำยำได้ก็ไม่พบ เพรำะว่ำไปพบแต่ท่ีสำมำรถใช้เป็นยำได้ทั้งนั้น  

จึงได้กลับมำแจ้งให้อำจำรย์ทรำบ อำจำรย์จึงได้ประกำศว่ำ เธอเป็นผู้ศึกษำจบแล้ว  

เท่ำน้ีก็เพียงพอเพ่ือจะเลี้ยงชีวิตของเธอได้ จึงได้มอบเสบียงเดินทำงกลับให้เพียง 

เล็กน้อย และส่งชีวกให้เดินทำงกลับ

ชวีกได้เดนิทำงกลบัไปยงักรุงรำชคฤห์ แต่ว่ำได้ผ่ำนเมอืงต่ำง ๆ มำโดยล�ำดบั 

เมื่อผ่ำนมำถึงเมืองสำเกตก็สิ้นเสบียง เพรำะอำจำรย์ให้เสบียงเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  

จึงต้องคิดหำเสบียงใหม่ที่จะเดินทำงต่อไปด้วยกำรไปขอรับรักษำโรค

ในครั้งน้ัน ภริยำเศรษฐีในเมืองสำเกตเป็นโรคปวดศีรษะมำเป็นเวลำ ๗ ปี  

ได้มีหมอใหญ่เป็นอันมำกมำรักษำก็ไม่สำมำรถจะรักษำให้หำยได้ เสียเงินเสียทอง  

ไปเป็นอันมำก ชีวกก็เข้ำไปขออำสำรักษำ ทีแรกภริยำเศรษฐีก็กล่ำวปฏิเสธ ด้วยเห็น

ว่ำเป็นหมอเด็ก ๆ จะเสียทรัพย์เปล่ำ ชีวกก็กล่ำวรับรองว่ำ จะไม่เรียกทรัพย์ก่อน  

เมือ่บ�ำบดัโรคหำยแล้วจะให้เท่ำไหร่กต็ำมแต่จะปรำรถนำ ภรยิำเศรษฐจีงึยอมให้รกัษำ 

ชีวกได้เข้ำไปยังห้องของภริยำเศรษฐี ตรวจดูอำกำรต่ำง ๆ แล้ว ก็สั่งให้น�ำเนยใสมำ

ประมำณซองมอืหนึง่ บดผสมด้วยเภสชัต่ำง ๆ แล้วให้ภรยิำเศรษฐนีดั เม่ือภรยิำเศรษฐี

ได้นัดยำน้ันก็หำยจำกโรคปวดศีรษะซึ่งได้เป็นมำเวลำนำน จึงได้พร้อมกับเศรษฐีและ

ญำตริวมกนัมอบทรพัย์ให้แก่ชวีก ๑,๖๐๐ กหำปณะ พร้อมทัง้ทำสและทำสีอกีด้วย

๔๑ สมนฺต. ๓/๒๒๒.
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ชวีกได้น�ำทรพัย์เหล่ำนัน้ไปยงักรงุรำชคฤห์ ได้เข้ำเฝ้ำทลูถวำยแก่อภยัรำชกมุำร

เป็นส่วนสนองพระเดชพระคุณที่ได้ทรงเลี้ยงดูมำ พระรำชกุมำรก็ได้ประทำนคืน และ

โปรดให้ปลูกนิเวศน์อยู่ภำยในวังของพระองค์

ครั้งนั้น พระเจ้ำพิมพิสำรประชวรเป็นโรคพระภคันทลำคือโรคริดสีดวงทวำร 

มีโลหิตออกเปื้อนผ้ำสำฎก พระเทวีท้ังหลำยพำกันเยำะเย้ยว่ำ เทวรำช ทรงมีระดู  

จะประสูติในไม่ช้ำ พระรำชำทรงละอำยก็โปรดให้อภัยรำชกุมำรหำหมอมำบ�ำบัด  

พระกมุำรกส่็งหมอชวีกเข้ำไปถวำยกำรรกัษำ ชวีกกถ็วำยกำรรกัษำด้วยกำรทำยำเพยีง

ครั้งเดียว พระเจ้ำพิมพิสำรก็ทรงหำยโรค แล้วก็โปรดให้นำงสนมก�ำนัลเป็นอันมำก 

ประดับเครื่องประดับเต็มที่แล้ว ให้เปลื้องเครื่องประดับออกกองไว้ประทำนแก่ชีวก  

ชีวกไม่รับ แต่ว่ำกรำบทูลว่ำ ขอแต่ให้พระองค์ทรงระลึกถึงอธิกำรของตนเท่ำน้ัน  

พระรำชำก็โปรดให้เป็นแพทย์หลวงบ�ำรุงพระองค์และฝ่ำยใน กับบ�ำรุงพระสงฆ์มี

พระพุทธเจ้ำเป็นประมุข

ในครั้งนั้น เศรษฐีกรุงรำชคฤห์เองเป็นโรคในศีรษะมำ ๗ ปี มีหมอใหญ่ ๆ 

เป็นอันมำกมำรักษำก็ไม่หำย หมอบอกลำไปเสียเป็นอันมำก บำงพวกก็พำกันบอกว่ำ

อีก ๕ วันจะตำย บำงพวกก็บอกว่ำอีก ๗ วันก็จะตำย นำยนิคมรำชคฤห์จึงได้เข้ำไป

เฝ้ำพระเจ้ำพิมพิสำร ทูลขอหมอชีวกเป็นผู้ช่วยบ�ำบัด หมอชีวกได้ไปยังนิเวศน์ของ

เศรษฐี ตรวจดูอำกำรของเศรษฐีแล้วถำมว่ำ ถ้ำบ�ำบัดโรคหำยได้จะให้อะไร เศรษฐีก็

ตอบว่ำ จะให้สมบัติทั้งหมด ตนเองจะยอมเป็นทำส ถำมว่ำ จะนอนตะแคงขวำซ้ำย

และนอนหงำยท่ำละ ๗ เดอืนได้หรอืไม่ เศรษฐตีอบว่ำได้ หมอชวีกกจั็บให้เศรษฐนีอน

บนเตียง ผูกติดที่เตียงแล้ว ผ่ำหนังศีรษะเปิดรอยประสำน น�ำปำณกะสิ่งมีชีวิตินทรีย์

เล็ก ๆ ออกมำ ๒ ตัว กล่ำวกันว่ำ พวกอำจำรย์ที่เห็นตัวใหญ่ก็กล่ำวว่ำ อีก ๕ วัน

เศรษฐีจักตำย พวกอำจำรย์ที่เห็นตัวเล็กก็บอกว่ำ อีก ๗ วันเศรษฐีจักตำย แล้วได ้

ปิดรอยประสำนเย็บหนังศีรษะ ทำยำให้ติดตำมเดิม เศรษฐีนอนตะแคงข้ำงหนึ่งได้  

๑ สัปดำห์ก็บอกว่ำ ไม่สำมำรถนอนตะแคงข้ำงหนึ่งต่อไปได้ชีวกก็อนุญำตให้เปลี่ยน

เป็นนอนตะแคงอีกข้ำงหนึ่ง ๑ สัปดำห์ นอนหงำย ๑ สัปดำห์ รวมเป็น ๓ สัปดำห์ 

ก็บอกว่ำ ถ้ำไม่บอกให้นอนข้ำงละ ๗ เดือน เศรษฐีก็คงไม่อำจจะนอนแม้เพียง 

ข้ำงละ ๗ วันได้ ในบัดนี้ โรคหำยแล้วให้ลุกขึ้นนั่งได้ เมื่อเศรษฐีจะมอบสมบัติทั้งปวง
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ให้และมอบตัวเอง ให้เป็นทำสตำมสัญญำก็ไม่รับ ขอรับแต่ทรัพย์แสนหนึ่งส�ำหรับ 

พระรำชำ แสนหนึ่งส�ำหรับตน

ในครั้งนั้น เศรษฐีบุตรชำวเมืองพำรำณสีเล่นกีฬำกำยกรรม ป่วยเป็นโรค  

อนัตคัณฐะ คือว่ำโรคล�ำไส้บิด หรอืว่ำโรคล�ำไส้เป็นปม มอีำกำรอำหำรไม่ย่อย อจุจำระ

ปัสสำวะไม่คล่อง มีร่ำงกำยผ่ำยผอมลงไป เศรษฐีผู้บิดำจึงได้น�ำไปยังกรุงรำชคฤห์  

เข้ำเฝ้ำพระรำชำ กรำบทูลขอหมอชวีกไปช่วยรกัษำ หมอชีวกไปถงึตรวจดอูำกำรต่ำง ๆ 

แล้วให้คนออกไปกั้นม่ำน ให้ภรรยำของบุตรเศรษฐียืนข้ำงหน้ำ แล้วก็ผ่ำหน้ำท้อง 

น�ำไส้ที่บิดออกคลี่คลำยให้เป็นปกติแล้ว สอดล�ำไส้เข้ำไปเย็บหนังท้อง ทำยำให้ติดกัน

ตำมเดิม กำรบ�ำบัดโรคในครั้งนี้ได้ทรัพย์ ๑๖,๐๐๐ กหำปณะ

ครั้งนั้น พระเจ้าจัณฑปัชโชต กรุงอุชเชนี ประชวรเป็นโรคปัณฑุปลำส คือ

โรคผอมเหลือง ทรงส่งทูตไปทูลขอหมอชีวกไปรักษำ หมอชีวกไปถึงแล้วเข้ำเรำตรวจ

พระอำกำรต่ำง ๆ ก็กรำบทูลถำมว่ำ จะทรงดื่มเนยใสที่เคี่ยวเป็นยำได้หรือไม่  

พระรำชำทรงปฏิเสธ เพรำะทรงรังเกียจเนยใส รับสั่งให้ใช้สิ่งอื่น นอกจำกเนยใส  

หมอชีวกคิดว่ำ โรคอย่ำงนี้ไม่อำจจะเว้นเนยใสได้ จึงเคี่ยวเนยใสกับยำต่ำง ๆ ให้มีสี

กลิ่นรสเหมือนน�้ำฝำด คือน�้ำยำต้มแก่นไม้เป็นต้น เพื่อลวงให้เสวย และคิดเตรียม 

กำรหนี จึงเข้ำไปกรำบทูลว่ำ ธรรมดำว่ำหมอจ�ำต้องขุดรำกไม้รวบรวมยำบำงอย่ำง 

ฉับพลัน จึงขอให้ทรงสั่งว่ำ หมอชีวกปรำรถนำจะไปก็ขอให้ไปได้ด้วยพำหนะทุกอย่ำง  

โดยทวำรทุกทวำรและทุกเวลำ ตลอดถึงกำรกลับเข้ำมำ พระรำชำได้โปรดสั่งตำม

ประสงค์ หมอชีวกได้ถวำยยำเช้ำเนยใส ให้พระรำชำเสวยแล้ว ก็ไปโรงช้ำงขึ้นช้ำงพัง

ชือ่ว่ำ ภทัทวด ีหนอีอกจำกนครอชุเชน ีฝ่ำยพระเจ้ำจณัฑปัชโชตได้เสวยยำเช้ำเนยใส 

ครั้นยำย่อยทรงเรอ ก็ทรงทรำบว่ำได้ถูกหมอหลอกให้ดื่มเนยใสแล้วก็ทรงกริ้ว รับสั่ง

ให้จับตัวหมอชีวก เม่ือทรำบว่ำขึ้นช้ำงพังภัททวดีหนีไปแล้ว ก็รับสั่งให้กำกะทำส  

ผูม้ฝีีเท้ำเรว็กว่ำช้ำงภัททวดีรบีตำมไป แต่รบัส่ังห้ำมกำกะทำสมใิห้รบัอะไรของหมอชวีก

มำบริโภค เพรำะพวกหมอมีมำยำมำก กำกะทำสตำมไปทันหมอชีวกซึ่งก�ำลังบริโภค

อำหำร อยูใ่นเขตเมืองโกสมัพใีนระหว่ำงทำง กแ็จ้งให้หมอชวีกทรำบว่ำมรีบัสัง่ให้กลบั 

หมอชวีกกก็ล่ำวว่ำ ให้รอก่อนจนกว่ำจะบรโิภคอำหำรเสรจ็ และชวนกำกะทำสให้บรโิภค

อำหำรด้วย เม่ือกำกะทำสไม่ยอมบริโภคอำหำร จงึได้แทรกยำด้วยเลบ็ในผลมะขำมป้อม 
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ตนเองก็เคี้ยวมะขำมป้อมท่ีไม่ได้แทรกยำไว้ แล้วก็ชวนกำกะทำสเคี้ยวมะขำมป้อม  

กำกะทำสเหน็ว่ำ แม้ชีวกกยั็งเค้ียวมะขำมป้อมได้คงจะไม่เป็นอะไร กร้ั็งเอำมะขำมป้อม

ที่ถูกแทรกยำไว้มำเคี้ยวและดื่มน�้ำ ก็ถ่ำยในทันทีนั้นเอง มีควำมตกใจถำมหมอชีวกว่ำ 

นี่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ หมอชีวกก็ตอบว่ำ ไม่ต้องกลัวจะหำยได้ แต่ว่ำพระรำชำทรง 

ดุร้ำยนัก จะให้ฆ่ำตนเสีย จึงจะไม่กลับละ แล้วก็มอบช้ำงภัททวดีคืนให้แก่กำกะทำส

ให้น�ำกลับกรุงอุชเชนี พระเจ้ำจัณฑปัชโชตทรงหำยโรคแล้ว ทรงระลึกถึงอธิกำรของ

หมอชีวก โปรดส่งผ้ำสิเวยยกะคือผ้ำเนื้อพิเศษ ทอท่ีเมืองสีพีคู่หนึ่งไปประทำน  

หมอชีวกคิดว่ำผ้ำคู่นี้ พระพุทธเจ้ำหรือพระเจ้ำพิมพิสำรเท่ำนั้นสมควรจะทรงใช้

อนึง่ ในสมยันัน้พระผูม้พีระภำคเจ้ำเองก็มีพระกำยไม่สบำย เพรำะว่ำมอีำกำร

ผูกไม่ถ่ำย มีพระประสงค์จะเสวยยำระบำย ท่ำนพระอำนนท์ก็ไปแจ้งแก่หมอชีวก  

หมอชีวกก็ได้ประกอบยำระบำยถวำย พระผู้มีพระภำคได้ทรงเสวยยำระบำยแล้ว  

ก็มีพระกำยส�ำรำญ

หมอชีวกผู้นี้ได้เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในครั้งพุทธกำลนั้นเป็นอย่ำงยิ่ง และได้

มีศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ได้สร้ำงวัดถวำยพระพุทธเจ้ำไว้วัดหนึ่งในกรุงรำชคฤห์ 

เรียกกันว่ำ วัดชีวกัมพวัน ซึ่งจะได้เล่ำต่อไป

เมือ่หมอชวีกโกมำรภจัได้ถวำยยำระบำยแด่พระพทุธเจ้ำ จนทรงมพีระกำยผำสกุ 

แล้วกไ็ด้ถวำยผ้ำคูส่เิวยยกะคอืผ้ำทีท่�ำจำกแคว้นสีพ ี(ซึง่พระเจ้ำจณัฑปัชโชต กรงุอชุเชนี 

ได้ส่งมำประทำน เป็นกำรตอบแทนในกำรที่หมอชีวกได้ไปถวำยกำรรักษำจนทรงหำย

จำกโรคผอมเหลือง) แด่พระพุทธเจ้ำ แต่ว่ำก่อนที่จะถวำย ได้ทูลขอพรข้อหนึ่ง 

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ พระตถำคตทั้งหลำยได้ล่วงพรเสียแล้ว หมอชีวกก็กรำบทูลว่ำ 

ให้ทรงพิจำรณำดูตำมสมควร เม่ือสมควรที่จะประทำนได้ก็ขอให้ประทำน หมอชีวก 

ได้ทูลขอให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้ พระพุทธเจ้ำก็ได้ทรงอนุญำต ก่อนแต่นี้พระภิกษุ 

ใช้แต่ผ้ำบังสุกุล คือเที่ยวเก็บผ้ำที่เขำทิ้งมำท�ำผ้ำนุ่งห่ม ไม่รับผ้ำที่ชำวบ้ำนถวำย 

หมอชีวกเป็นผู ้ที่มำทูลขอให้ทรงอนุญำตให้ภิกษุรับผ้ำที่น�ำมำถวำยเป็นคนแรก  

ผ้ำอย่ำงนี้เรียกว่ำ คฤหบดีจีวร ในกำรทรงอนุญำตนั้นก็มีพระพุทธด�ำรัส ตรัสเป็น 

กลำง ๆ ว่ำ ถ้ำปรำรถนำจะถือผ้ำบังสุกุลก็ให้ถือ ปรำรถนำจะรับคฤหบดีจีวรก็ให้รับ 
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แต่ว่ำตรสัสรรเสริญควำมสนัโดษคือ ควำมยนิดตีำมมตีำมได้ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดง

ธรรมอนโุมทนำผ้ำทีห่มอชวีกถวำย ให้หมอชวีกได้เกดิควำมเห็นแจ่มแจ้ง ให้เกดิควำม

คิดสมำทำนคือถือปฏิบัติ ให้เกิดควำมอำจหำญ ให้เกิดควำมรื่นเริงในธรรม ในตอนนี ้

พระอรรถกถำจำรย์ได้กล่ำวว่ำ หมอชีวกได้เกิดดวงตำเห็นธรรมคือเป็นพระโสดำบัน 

คร้ันแล้วก็ได้คิดที่จะถวำยสวนมะม่วงที่เรียกว่ำ อัมพวัน ของตนให้เป็นอำรำม  

เพรำะเหตุว่ำเวฬุวันนั้นอยู่ไกล ส่วนอัมพวันคือสวนมะม่วงของตนอยู่ใกล้กว่ำ สะดวก

ที่จะไปมำ จึงได้ทูลถวำยสวนมะม่วงของตนให้เป็นอำรำมคือให้เป็นวัด ปรำกฏว่ำ

พระพุทธเจ้ำ ได้เสดจ็ไปประทบัทีอั่มพวนัของหมอชวีกโกมำรภจันีเ้ป็นบำงครัง้บำงครำว

ครัง้หนึง่เม่ือพระพทุธเจ้ำประทับอยูท่ีอ่มัพวนันัน้ หมอชวีกโกมำรภจัได้เข้ำไป

เฝ้ำและได้กรำบทูลถำมว่ำตนได้ยินเขำพูดกันว่ำ หมู่ชนฆ่ำสัตว์อุทิศพระสมณโคดม 

พระสมณโคดมก็ทรงทรำบอยู่ และกเ็สวยเนือ้สัตว์ทีเ่ขำฆ่ำอทุศิอนัเรยีกว่ำ อทุสิสมงัสะ 

พลอยเป็น (ปำณำติบำต) กรรมพ่วงอำศัยไปด้วย ที่เขำพูดดั่งนี้เป็นกำรพูดจริงตำมที่

พระพุทธเจ้ำได้ทรงประกอบอย่ำงนั้น หรือว่ำเขำพูดเป็นกำรกล่ำวตู่ด้วยค�ำไม่จริง

พระพทุธเจ้ำกต็รสัตอบว่ำ ทีเ่ขำพดูกนัด่ังนัน้มิใช่เป็นกำรพดูตำมทีพ่ระองค์ปฏบิตัิ 

เป็นกำรตู่พระองค์ด้วยค�ำไม่เป็นจรงิ เพรำะว่ำพระองค์ได้ตรสัว่ำ เนือ้สตัว์ทีภ่กิษไุม่ควร

บริโภคนั้น ประกอบด้วยฐำนะ ๓ คือ ด้วยการเห็น ด้วยการได้ยิน ด้วยการรังเกียจ

สงสัย กำรเห็นคือเห็นเขำฆ่ำเพื่อจะเอำมำถวำย ได้ยินนั้นก็คือได้ยินเขำพูดว่ำ เขำฆ่ำ

จะเอำมำถวำย ด้วยรังเกียจสงสัยก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน แต่มีจิตรังเกียจสงสัยว่ำเขำ

ฆ่ำมำถวำย พระองค์ตรัสว่ำ เน้ือไม่ควรบรโิภคด้วยฐำนะท้ัง ๓ น้ี และพระองค์ตรสัว่ำ 

เนือ้ทีค่วรจะบรโิภคน้ัน ประกอบด้วยฐำนท้ัง ๓ ตรงกนัข้ำม คอื ด้วยไม่ได้เห็น ด้วยไม่

ได้ยิน ด้วยไม่ได้รังเกียจสงสัย

ต่อจำกนี้ก็ตรัสว่ำ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้อำศัยคำมนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง  

อยู่โดยเป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ แผ่ไปในทิศที่ ๑  

ในทิศที่ ๒ ในทิศที่ ๓ ในทิศที่ ๔ ในเบื้องบน ในเบื้องล่ำง เธอเป็นผู้มีใจประกอบ 

ด้วยพรหมวิหำรธรรมทั้ง ๔ นั้นอันไพบูลย์ อันกว้ำงขวำงไม่มีประมำณ ไม่มีเวร  

ไม่มีควำมคิดเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมด ในที่ทุกสถำนโดยประกำรทั้งปวง 
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คฤหบดหีรอืบตุรคฤหบดเีข้ำไปหำเธอและนมินต์ด้วยภตัในวนัรุ่ง เมือ่เธอประสงค์กร็บั

นิมนต์ และเม่ือเธอได้เข้ำไปในบ้ำนตำมที่รับนิมนต์นั้น เขำก็อังคำสด้วยบิณฑบำต  

เธอก็มิได้มีควำมคิดขอให้เขำอังคำสด้วยบิณฑบำตประณีต เธอฉันบิณฑบำตด้วยกำร

พิจำรณำเห็นโทษและใช้ปัญญำที่แล่นออก คือมิได้บริโภคด้วยตัณหำ เมื่อเป็นเช่นนี้ 

ภิกษุนั้นจะชื่อว่ำเป็นผู้มีเจตนำควำมจงใจเพ่ือที่จะเบียดเบียนตน เพื่อจะเบียดเบียน 

ผู้อื่น หรือว่ำเพื่อจะเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ำย บ้ำงหรือ

หมอชวีกกรำบทลูว่ำ ถ้ำภกิษเุป็นผู้เจรญิพรหมวิหำรธรรม ทัง้มีกำรพจิำรณำ

ในกำรฉันบิณฑบำตอย่ำงนั้น ก็ไม่เป็นผู้มีเจตนำเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น

พระพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำ เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอก็เป็นผู้ชื่อว่ำฉันอำหำรโดยไม่มี  

โทษไม่ใช่หรือ

หมอชีวกก็กรำบทูลรับว่ำ เป็นอย่ำงนั้น เมื่อเธอเป็นผู้ปฏิบัติและท�ำใจได้  

อย่ำงนั้น ก็เป็นผู้ที่ฉันอำหำรไม่มีโทษ หมอชีวกกรำบทูลต่อไปว่ำ ตนได้เคยฟัง มำว่ำ

พรหมเป็นผูท่ี้เป็นเมตตำวิหำร ี อยู่ด้วยเมตตำ กรณุำวิหำรี อยูด้่วยกรณุำ มทุติำวิหำรี 

อยู่ด้วยมุทิตำ อุเบกขำวิหำรี อยู่ด้วยอุเบกขำ ตนเห็นพระพุทธเจ้ำ ได้ทรงเป็น 

สักขีพยำน เพรำะว่ำพระพุทธเจ้ำทรงเป็นผู้มีเมตตำวิหำรีเป็นต้น

พระพุทธเจ้ำจึงตรัสต่อไปว่ำ บุคคลใดยังมีพยำบำท คือว่ำยังมีควำมมุ่งร้ำย 

มุ่งควำมพิบัติ ด้วยอ�ำนำจของรำคะ โทสะ โมหะอันใด รำคะ โทสะ โมหะอันนั้นของ

บุคคลนั้น ไม่มีแก่พระพุทธเจ้ำ เพรำะว่ำทรงละได้เด็ดขำดแล้ว ต่อจำกนี้ ก็ได้ตรัสว่ำ 

บคุคลผูท้ีฆ่่ำสตัว์ถวำยพระพทุธเจ้ำหรอืสำวกของพระพทุธเจ้ำ อันเรยีกว่ำ อทุสิสมงัสะ 

นั้น ย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญด้วยฐำนะ ๕ คือ

เมือ่สัง่เขำว่ำ จงไปน�ำสตัว์ทีโ่น้นมำ กเ็ป็นผูป้ระสบส่ิงท่ีมิใช่บญุเป็นประกำรแรก

เมื่อเขำน�ำสัตว์นั้นมำด้วยวิธีผูกคอล่ำมมำเป็นต้น ท�ำให้สัตว์นั้นได้รับควำม

ทุกข์โทมนัสเป็นอันมำก ก็ชื่อว่ำประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำรที่ ๒

เมื่อสั่งเขำว่ำ จงไปฆ่ำสัตว์นี้ ก็ชื่อว่ำได้ประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำรที่ ๓

เมื่อสัตว์นั้นก�ำลังถูกฆ่ำ ก็ชื่อว่ำได้ประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำรที่ ๔
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เมือ่ได้ถวำยให้พระตถำคตหรอืว่ำพระสำวกของพระตถำคตฉัน ด้วยส่ิงทีเ่ป็น

อกัปปิยะ (สิ่งที่ไม่สมควร) ก็ชื่อว่ำได้ประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำรที่ ๕

เมือ่ตรสัดัง่นีแ้ล้ว หมอชวีกโกมำรภจักก็รำบทลูสรรเสรญิพระพทุธภำษติ และ

ได้กล่ำวรบัรองว่ำภกิษุท้ังหลำยเป็นผู้ฉนัอำหำรเป็นกัปปิยะ คอืสิง่ทีส่มควร ฉันอำหำร

ที่เป็นอนวัชชะ คือสิ่งที่ไม่มีโทษ แล้วได้ประกำศตนเป็นอุบำสกถึงพระพุทธเจ้ำ  

พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชีวิต

พระสูตรน้ีเรียกว่ำ ชีวกสูตร๔๒ ได้ตรัสแสดงเพรำะเหตุที่หมอชีวกโกมำรภัจ

ได้กรำบทูลถำม และได้มีเนื้อควำมเป็นกำรแก้ปัญหำที่ว่ำ ท�ำไมห้ำมไม่ให้ฆ่ำสัตว์แล้ว

ภิกษุจึงฉันเน้ือสัตว์อีก กล่ำวโดยย่อว่ำไม่ได้กล่ำวอนุญำตด้วยประกำรทั้งปวง ไม่ได้

กล่ำวห้ำมด้วยประกำรท้ังปวง คือว่ำห้ำมเนื้อที่เป็นอุทิสสมังสะ (เนื้อที่เขำฆ่ำอุทิศ

เจำะจง) ทีภิ่กษุได้เหน็ ได้ฟัง หรอืว่ำได้สงสยั และทรงห้ำมเนือ้ ๑๐ จ�ำพวก มเีนือ้มนษุย์ 

เน้ือหมี เนื้อช้ำง เป็นต้น กับทรงห้ำมเน้ือดิบ ส่วนเนื้อนอกจำกนั้นไม่ใช่เนื้อที่เป็น 

อทุสิสมงัสะไม่ทรงห้ำม แต่ในกำรทีจ่ะฉนัเนือ้ชนดิทีไ่ม่เป็นโทษนัน้กต้็องท�ำใจด้วย คือ

จะต้องมีใจประกอบด้วยพรหมวิหำรธรรม และไม่มีควำมมุ่งหมำยว่ำจะต้องได้อำหำร

อย่ำงนั้นอย่ำงนี้ บำงทีไปฉันไม่พบอำหำรที่มีเนื้อเข้ำ ก็นึกว่ำเนื้อไม่มีเลย คิดแลบไป

อย่ำงนั้น บำงทีก็เป็นบำปไปหน่อยเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น อย่ำตั้งเจตนำอย่ำงนั้น 

เมือ่เขำน�ำมำถวำยอย่ำงใด กส็นัโดษคอืยนิดอีย่ำงนัน้ ไม่ให้ใจวอกแวกไปในทำงจะกนิ

เนื้อสัตว์ ก็เมื่อรักษำอย่ำงนี้แล้วก็ได้ชื่อว่ำได้ฉันอำหำรเป็นกัปปิยะ ฉันอำหำรเป็น 

อนวัชชะ คือไม่มีโทษตำมพระสูตรนี้

อนึ่ง พระเป็นผู้ที่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น เมื่อผู้อื่นเขำปรุงอำหำรที่เป็นเนื้อสัตว์

ทั่ว ๆ ไป ถ้ำจะถือไม่ฉันก็เป็นกำรล�ำบำก เพรำะเขำจะต้องไปจัดอำหำรพิเศษมำให้ 

เพรำะฉะนัน้ จงึตัดบทเสยีว่ำ เม่ือไม่ใช่เน้ือทีห้่ำมดังกล่ำวแล้วนัน้ เมือ่เขำถวำยอย่ำงใด 

จะมีเน้ือสัตว์หรือไม่มีก็ตำม ก็พิจำรณำฉันได้ทั้งนั้น เพรำะฉะนั้น กำรบัญญัติลงไป

ด้วยเหตุผล และกำรปฏิบัติที่พอเป็นไปได้ในเมื่อที่จะอำศัยประชำชนอยู่ดั่งนี้ ก็พอ

เหมำะพอสม

๔๒ ม.ม. ๑๓/๔๘/๕๖-๖๑.
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พระมหำกัจจำยนะ

พระเจ้ำปัชโชต กรุงอุชเชนี ซ่ึงหมอชีวกโกมำรภัจไปรักษำและได้ทรงส่งผ้ำ

สิเวยยกะมำ นอกจำกเป็นผู้ที่เกลียดสัปปิ (เนยใส) แล้วยังได้ชื่อว่ำเป็นผู้ดุร้ำย จึงมี

ค�ำเรียกอีกค�ำหนึ่งว่ำ พระเจ้ำจัณฑปัชโชต เติมค�ำว่ำ จัณฑะ ไว้ข้ำงหน้ำ ซึ่งแปลว่ำ 

พระเจ้ำปัชโชตผู้ดุร้ำย และโปรดเสวยน�้ำจัณฑ์ แต่ว่ำเป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศำสนำ 

เมือ่ได้ข่ำวว่ำพระพทุธเจ้ำอุบติัขึน้ในโลก กค็ดิทีจ่ะเชญิเสด็จพระพุทธเจ้ำมำสู่กรงุอชุเชนี 

เมือ่ปรึกษำว่ำจะส่งใครไปเชญิเสดจ็ กเ็หน็สมควรว่ำปโุรหติของกรงุนัน้ชือ่ว่ำ กำญจนะ 

เรียกโดยโคตรว่ำ กัจจายนะ เป็นผู้ท่ีควรเป็นทูตไปเชิญเสด็จได้ จึงได้มอบหมำยให้

กำญจนะปุโรหิต หรือว่ำกัจจำยนะ ปุโรหิตไปทูลเชิญเสด็จ กัจจำยนะปุโรหิตนั้นก็ทูล

รบัว่ำจะไปเชญิเสดจ็ แต่ว่ำขอประทำนอนญุำตบวชในส�ำนกัพระพทุธเจ้ำ พระเจ้ำปัชโชต

ก็ประทำนอนุญำต กัจจำยนะปุโรหิตพร้อมกับผู้ร่วมทำงอีก ๗ คน รวมเป็น ๘ คน 

ได้เดินทำงไปยังกรุงรำชคฤห์ แล้วขอบวชในส�ำนักพระพุทธเจ้ำ เมื่อบวชแล้วก็บ�ำเพ็ญ

เพียรจนส�ำเร็จพระอรหันต์ด้วยกันทั้ง ๘ รูป

กัจจำยนะปุโรหิตผู้น้ี มีเล่ำไว้ในประวัติของท่ำนว่ำ ท่ำนเป็นบุตรของสกุล

พรำหมณ์ปุโรหิตในกรุงอุชเชนี เป็นผู้มีวรรณะงดงำม (ใช้ค�ำว่ำ สุวัณณวัณโณ คือ 

มวีรรณะเพยีงวรรณะของทอง ซึง่ค�ำนีก้เ็ป็นค�ำทีใ่ช้สรรเสรญิวรรณะของพระพทุธเจ้ำ) 

เพรำะฉะนัน้ จงึได้ชือ่ว่ำ กำญจนะ แต่มักจะเรยีกโดยโคตรว่ำ กจัจำยนะ เมือ่บดิำสิน้

ชีวิตก็ได้สืบต�ำแหน่งแทนบิดำ ตั้งแต่มำบวชแล้วก็เรียกว่ำ พระมหำกัจจำยนเถระ

เม่ือท่ำนได้บรรลถุงึผลอนัสงูสุดในพระพทุธศำสนำแล้ว ท่ำนกไ็ด้กรำบทลูเชญิ

เสด็จพระพุทธเจ้ำไปกรุงอุชเชนี พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ให้ท่ำนกัจจำยนะ ไปเองเถิด 

เพรำะว่ำเธอสำมำรถจะยงัรำชตระกลูและประชำชนในกรุงอชุเชนีให้เล่ือมใสได้ เพรำะฉะน้ัน 

พระมหำกัจจำยนะพร้อมด้วยพระผู้ร่วมเดินทำงอีก ๗ รูปก็เดินทำงไปกรุงอุชเชนี  

ในระหว่ำงทำงก็ได้ไปถึงนิคมคืออ�ำเภอแห่งหนึ่งชื่อว่ำ นำริ ในนำรินิคมนี้ได้มีธิดำของ

เศรษฐีที่ตกยำก คือเกิดในขณะที่ก�ำลังตกยำกแล้ว แต่เป็นผู้ที่มีผมยำวและงดงำม  

ธิดำของเศรษฐีอีกสกุลหนึ่งเป็นผู้มั่งมีแต่ว่ำขัดสนผม ธิดำเศรษฐีคนที่ขัดสนผมนี้ได ้
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ส่งคนไปขอซื้อผมของอีกคนหนึ่ง ให้รำคำมำกมำย ธิดำเศรษฐีผมดกแต่ว่ำตกยำก 

ผูน้ัน้กไ็ม่ยอมขำยผมให้ เม่ือพระมหำกัจจำยนเถระ และพระผูร่้วมทำงได้ไปถึงนคิมนัน้ 

ได้ออกบิณฑบำตถือบำตรเปล่ำเดินไป ธิดำของเศรษฐีตกยำกให้คนไปนิมนต์เข้ำมำ 

ในเรือน แล้วก็ได้เข้ำไปในห้องตัดผมของตน บอกให้พี่เลี้ยงน�ำผมไปขำยให้แก่ธิดำ 

ของเศรษฐคีนท่ีขดัสนผม สัง่ไว้ว่ำเม่ือได้เท่ำไรกใ็ห้ซือ้อำหำรมำเพือ่ใส่บำตร พีเ่ลีย้งนัน้

กน็�ำผมไปขำยให้แก่ธดิำเศรษฐคีนทีขั่ดสนผม ธดิำของเศรษฐผีูน้ัน้กบ็อกว่ำ ไม่ควรจะ

ให้รำคำสูงด่ังที่ติดต่อกันมำก่อน เพรำะว่ำน�ำมำให้อย่ำงนี้ เป็นผมที่ปรำศจำก 

ค่ำเหมือนผมของคนตำย จึงได้ให้รำคำเพียง ๘ กหำปณะเท่ำนั้น พี่เลี้ยงก็น�ำเงิน  

๘ กหำปณะไปซื้ออำหำร แบ่งเป็น ๘ ส่วน แล้วน�ำไปให้ธิดำของเศรษฐีใส่บำตรแก่

พระภิกษุทั้ง ๘ รูปนั้น

พระมหำกจัจำยนะพร้อมทัง้พระอนจุร ท�ำภตักจิแล้วออกจำกบ้ำนนัน้กต็รงไป

ยังกรุงอุชเชนี ไปพักอยู่ในอุทยำน กัญจนวัน ของพระเจ้ำแผ่นดิน คนรักษำอุทยำน 

จ�ำได้ กเ็ข้ำไปกรำบทลูพระเจ้ำปัชโชตให้ทรงทรำบ พระเจ้ำปัชโชต ได้เสดจ็มำทรงพบ

แล้วตรัสถำมว่ำ พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ที่ไหน พระมหำกัจจำยนะ ทูลตอบว่ำ ไม่ได้

เสด็จมำเอง โปรดให้ท่ำนมำ พระเจ้ำแผ่นดินก็ตรัสถำมระยะทำงท่ีมำกับอำหำร 

กำรขบฉนั ท่ำนกไ็ด้เล่ำถวำยตำมเรือ่งทีเ่ป็นมำ พระเจ้ำปัชโชตทรงได้สดับ กท็รงนยิม

ชมช่ืนโปรดให้ไปรับธิดำเศรษฐีตกยำกมำเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่ง ต่อมำพระมเหสี

องค์นี้ได้ประสูติพระรำชกุมำร พระรำชบิดำ ทรงตั้งพระนำมตำมชื่อของเศรษฐีผู้เป็น

ตำว่ำ โคปาลกุมาร และพระเทวีก็มีชื่อว่ำ โคปำลมำตำเทวี พระเทวีได้โปรดให้สร้ำง

วิหำรถวำยพระมหำกัจจำยนเถระ ในอุทยำนกัญจนวันนั้น

พระมหำกจัจำยนเถระเป็นผูส้ำมำรถในกำรขยำยควำมย่อให้พสิดำร ต่อมำใน

ภำยหลงั เมือ่ท่ำนได้ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำยงัพระเชตวัน กรงุสำวัตถี ท่ำนได้แสดงขยำย

ควำมภำษิตที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้โดยย่อแบบแต่งกระทู้นี่แหละ ภำษิตของท่ำนนั้น 

๔๓ ม.มู. ๑๒/๒๒๐/๒๔๓-๒๕๐.
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พระอำจำรย์ผู้สงัคำยนำพระธรรมวนัิยได้รวบรวมไว้มำก เช่น มธปิุณฑกิสูตร๔๓ พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงปรำรภเหตุน้ี จึงได้ทรงยกย่องให้ท่ำนเป็นเอตทัคคะในทำงขยำยควำมย่อให้

พสิดำรโดยเฉพำะ ท่ำนได้ท�ำให้เกดิควำมเล่ือมใสนบัถอืพระพทุธศำสนำในกรงุอชุเชนี

เป็นอันมำก ได้มีกุลบุตรในกรุงอุชเชนีออกบวชกันมำก

ในเมืองไทยเรำนี้ได้รู้จักท่ำนในรูปนั่งท่ีเป็นพระอ้วน ๆ ท�ำไมจึงได้สร้ำงรูป 

ของท่ำนให้อ้วนนั่งพุงพลุ้ยอย่ำงนั้น ไม่พบหลักฐำนในบำลีและอรรถกถำ เป็นแต่เคย

ได้ยนิมำว่ำ ท่ำนเป็นผูม้วีรรณะงดงำม จนมผีูเ้ข้ำใจว่ำเป็นพระพทุธเจ้ำหลำยครัง้หลำยหน 

ท่ำนจึงอธิษฐำนให้องค์อ้วนอย่ำงนั้น เรำก็มำสร้ำงรูปท่ำนเป็นพระอ้วน พระอ้วนนี ้

ของพม่ำมอญกมี็ คือ พระอุปคตุ ท่ีเรำเรยีกว่ำ พระบัวเข็ม ของจนีก็มคีอื พระศรอีารย์ิ 

เป็นทีน่ยิมว่ำเป็นเครือ่งหมำยของควำมสขุสมบรูณ์ ไทยเรำอำจจะสร้ำงพระอ้วนขึน้เป็น

เครื่องหมำยของควำมสุขสมบูรณ์เหมือนอย่ำงพม่ำมอญจีน ดั่งกล่ำวก็ได้

ในพระบำลนีัน้มกัไม่ได้ระบกุำลเวลำแห่งกำรบ�ำเพญ็พทุธกจิไว้ ในชัน้อรรถกถำ

กม็กัไม่ระบไุว้ แต่มีระบุไว้มำกกว่ำในพระบำลี ฉะนัน้ ในกำรจดัว่ำ ทรงบ�ำเพ็ญพทุธกจิ

อะไรในปีไหน จึงจัดตำมที่มีระบุไว้ชัดบ้ำง ตำมสันนิษฐำนบ้ำง ตำมเรื่องรำวบ้ำง  

ด่ังเช่นเมือ่เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในกรงุรำชคฤห์ อนัส่องควำมว่ำเป็นในระยะต้น มีเหตผุล

ทีส่่องควำมอย่ำงนัน้ เช่น ประทำนอปุสมบท ด้วยเอหิภกิขอุปุสัมปทำ ซึง่ทรงใช้อยู่ใน

ระยะต้น และเหตุผลประกอบอีกบำงอย่ำง ก็จัดเข้ำในพรรษำที่ ๒-๓-๔ ด้วย

มีอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่มหนึ่งบอกว่ำ เกิดข้ึนในพรรษำท่ี ๔ แต่เป็นเร่ือง

เกี่ยวแก่บุคคล คือในอรรถกถำธรรมบทเล่ำว่ำ

บุตรเศรษฐีในกรุงรำชคฤห์ผู้หนึ่ง ชื่อว่ำ อุคคเสน ครั้งหนึ่งได้มีคณะนำฏกะ

คอืคณะนำฏศิลป์คณะหนึง่ มำแสดงในกรงุรำชคฤห์ และมกีำรไต่รำวซึง่ใช้ไม่ไผ่ต่อตัง้

พำดข้ึนไปในอำกำศ มนีกัแสดงไต่ขึน้ไปเดนิบนรำวนัน้และฟ้อนร�ำขบัร้อง บตุรเศรษฐี

อคุคเสนได้ไปดกูเ็กดิพอใจในธดิำนกัฟ้อนผูห้นึง่ กลบัมำบ้ำน กล็งนอนไม่ยอมแตะต้อง

อำหำร บอกว่ำถ้ำไม่ได้ก็จะยอมตำย บิดำมำรดำก็ส่งคนไปขอเขำก็ไม่ยอมยกให้บอก

ว่ำถ้ำพอใจก็ให้ตำมคณะเขำไป เขำจึงจะยอมให้ บุตรเศรษฐีนั้นก็ยอมตำมคณะนั้นไป 
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และก็ได้ธิดำนักฟ้อนนั้นตำมประสงค์ ต่อมำเมื่อมีบุตร ภรรยำก็สอนให้บุตรพูดว่ำ  

เป็นลูกของคนเทียมเกวียน เป็นลูกของคนยกสิ่งของ คือว่ำบุตรเศรษฐีนั้นไม่มีศิลปะ

ในทำงนั้น ก็ต้องช่วยคณะในกำรจัดเกวียน ในกำรเลี้ยงโค และในกำรยกทัพสัมภำระ 

เมือ่ได้ฟังภรยิำพดูหมืน่ดัง่นัน้ กค็ดิว่ำมำนะของภรยิำนัน้เกดิขึน้เพรำะอะไร กจ็บัได้ว่ำ

เพรำะตนเองไม่มศิีลปะ จงึเกดิควำมตัง้ใจทีจ่ะศกึษำ ไปหำบดิำของภรยิำขอศึกษำศลิปะ

จนเป็นผู้สำมำรถแสดงได้เป็นอย่ำงดี ในครำวหนึ่งได้มำแสดงในกรุงรำชคฤห์ และได้

ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ำบทหนึ่ง ที่แปลใจควำมว่ำ

“จงปล่อยในเบื้องต้น จงปล่อยข้างหลัง จงปล่อยในท่ามกลาง เป็นผู้ถึงที่สุด

แห่งภพ บุคคลผู้มีใจวิมุตแล้วในที่ทั้งปวง จักไม่เข้าถึงชาติและชราต่อไปอีก″

กไ็ด้ขออปุสมบทเป็นภิกษุ พระพทุธเจ้ำกไ็ด้ประทำนให้เป็นภกิษดุ้วยเอหภิกิขุ

อุปสัมปทำ



พรรษำที่ ๕ 
ป่ำมหำวัน กรุงเวสำลี

ลจิฉวี

เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ประทับอยู่ในกรุงรำชคฤห์ ตำมที่ทรงพอพระหฤทัยแล้ว 

ก็ได้เสด็จจำกกรุงรำชคฤห์ไปยังกรุงเวสำลี ประทับอยู่ที่กูฏำคำรศำลำในป่ำมหำวัน  

กรงุเวสำล ีเป็นเมอืงหลวงของ แคว้นวชัช ีซึง่เป็นรัฐอสิระรัฐหนึง่เวลำนัน้มคีวำมเจรญิ

รุ่งเรือง บ้ำนเมืองสวยงำม ท่ำนเล่ำประวัติของรำชตระกูลที่ปกครองวัชชี อันเรียกว่ำ 

ลิจฉวี ไว้ดั่งนี้

ในอดีต พระอัครมเหสีของพระเจ้ำกรุงพำรำณสีแห่งแคว้นกำสีได้ทรงครรภ์

และประสูติออกมำเป็นชิ้นเนื้อที่มีสีแดง ก็ทรงละอำยพระหฤทัย รับสั่งให้น�ำใส่เข้ำไป

ในภำชนะ แล้วดีตรำบอกว่ำเป็นปชำคือเป็นผู้ที่เกิดมำของพระอัครมเหสี ของพระเจ้ำ

กรุงพำรำณสี ปิดเรียบร้อยดีแล้วก็ลอยน�้ำทิ้งไป ภำชนะนั้นก็ลอย ออกแม่น�้ำคงคำ 

ลอยไปจนถึงต�ำบลหน่ึง ได้มีดำบสผู้หน่ึงอำศัยสกุลของคนเลี้ยงโคที่เรียกว่ำโคบำล 

ได้ลงไปอำบน�้ำ ได้พบภำชนะนั้นลอยมำก็เก็บเอำขึ้นไป เมื่อเปิดดูก็พบชิ้นเนื้อซึ่งเป็น

ของที่ยังไม่เน่ำ สงสัยว่ำจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรอยู่ก็เอำเก็บไว้ ต่อมำชิ้นเนื้อนั้น 

ก็แตกออกเป็น ๒ ชิ้น และต่อมำก็เป็นเด็กขึ้น ๒ คน เป็นชำย ๑ หญิง ๑ เด็ก 

ทั้ง ๒ นี้เมื่อบริโภคอำหำรลงไปก็มองเห็นจำกข้ำงนอก เพรำะมีผิวหนังเหมือน 

สิ่งโปร่งแสง เพรำะฉะนั้น จึงเรียกว่ำ ลิจฉวี ที่แปลว่ำ ไม่มีฉวี ไม่มีผิวหนัง อีกนัย
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หนึ่งว่ำมีผิวหนังเหี่ยวย่นอย่ำงเป็นรอยเย็บด้วยเข็ม จึงเรียกว่ำ สีนัจฉวี ที่แปลว่ำ  

มีผิวหนังเหี่ยวย่น เรียกเพี้ยนไปก็เป็นลิจฉวี ดำบสก็เลี้ยงเด็กทั้ง ๒ นั้นไว้ แต่ก็ต้อง

เป็นกังวล เข้ำไปบิณฑบำตในบ้ำนก็จนตะวันโด่ง พวกโคบำลได้ทรำบก็มำขอเอำไป 

ดำบสนัน้ก็ให้ไปและได้สัง่ว่ำให้เลีย้งดใูห้จงด ี เมือ่เตบิโตขึน้กจ็งอภเิษกให้เป็นคูค่รองกนั 

และจงสร้ำงบ้ำนสร้ำงเมืองให้ โคบำลเหล่ำนั้นก็เลี้ยงเด็กทั้ง ๒ นั้นไว้ และก็ได้ปฏิบัติ

ตำมค�ำที่ดำบสสั่งไว้ ก็เกิดเป็นวงศ์ลิจฉวีขึ้น คู่แรกนี้เมื่ออภิเษกกันแล้วก็มีโอรสมีธิดำ 

และก็อภิเษกในวงศ์เดียวกัน ขยำยออกไปจนถึงต้องขยำยบ้ำนเมืองออกไปหลำยครั้ง 

เพรำะฉะนัน้ เมืองนัน้จงึเรยีกว่ำ เมืองเวสาส ีทีแ่ปลว่ำ เมอืงทีข่ยายออกไป และแคว้นนัน้

เรียกว่ำ แคว้นวัชชี คือประเทศวัชชี แปลว่ำ เป็นถิ่นที่พึงเว้น อำจจะหมำยว่ำเป็นถิ่น

ที่มีก�ำลังเข็มแข็ง ผู้ที่มุ่งจะรุกรำนควรจะเว้นก็ได้ แต่ท่ำนเล่ำควำมหมำยไว้อีกอย่ำง

หนึ่งว่ำ เมื่อกษัตริย์ผู้เป็นต้นวงศ์ลิจฉวียังเป็นเด็กอยู่ ได้เล่นรังแกเด็กท่ีเป็นลูกของ 

พวกโคบำล เดก็ทีเ่ป็นลกูของพวกโคบำลกม็ำฟ้อง บดิำมำรดำว่ำ ถกูเดก็ทีไ่ม่มพ่ีอไม่มี

แม่มำเล่นรังแก บิดำมำรดำไม่พอใจก็สั่งให้ลูกงดเว้นไม่ให้คบหำกับเด็กทั้ง ๒ นั้น  

แต่ชือ่นี ้ถ้ำหมำยควำมว่ำ เป็นแคว้นทีพ่งึละเว้นเพรำะเหตุท่ีมีก�ำลังมำก กเ็ห็นจะเหมำะ

เสด็จกรุงกบลิพัสดุ์-ก�ำเนดิภกิษุณี

พระพทุธเจ้ำได้เสดจ็ประทบัทีก่ฏูำคำรศำลำ อนัแปลว่ำ ศำลำทีเ่ป็นเรือนยอด

ในป่ำมหำวนั ในขณะทีป่ระทบัอยูใ่นทีน่ัน้ กไ็ด้ทรงทรำบข่ำวประชวรของพระพทุธบดิำ 

ตำมเรื่องได้เล่ำว่ำ เมื่อพระโอรสพระนัดดำได้เสด็จออกทรงผนวชหมด ก็ได้ทรงระลึก

ถึงอยู่เสมอ เม่ือประชวรลง ก็ปรำรถนำจะได้เห็นพระรำชโอรสและพระรำชนัดดำ  

โดยเฉพำะกค็อืพระพทุธเจ้ำ พระนนัทะ และพระอำนนท์ เมือ่พระพทุธเจ้ำได้ทรงทรำบ

ข่ำวประชวร ก็ได้รบีเสดจ็ไปยงักรงุกบลิพสัดุ ์และได้เข้ำเฝ้ำพระพทุธบดิำ ได้ทรงแสดง

ธรรมอบรมอยู่เป็นเวลำหลำยวนั จนพระพทุธบิดำเสดจ็นพิพำน คอืท่ำนว่ำพระพทุธบิดำ

น้ันได้ฟังธรรมทีพ่ระพทุธเจ้ำอบรมจนได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ และกไ็ด้ทูลลำพระพทุธเจ้ำ

เข้ำนพิพำนโดยยงัมทัินจะได้อุปสมบท พระพทุธเจ้ำกไ็ด้ถวำยพระเพลิงพระศพพระพทุธบิดำ 

เสรจ็แล้วพระนำงมหำปชำบดโีคตม ีพระมำตุจฉำ คอืพระน้ำนำง เมือ่พระเจ้ำสทุโธทนะ 
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พระรำชสวำมสีิน้พระชนม์แล้วกท็รงหมดภำระ จงึได้ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำทีน่โิครธำรำม 

ในกรงุกบลิพสัดุอ์นัเป็นทีป่ระทบั และได้ทลูขอให้มำตุคำมคือสตรไีด้บวชเป็นอนำคำรยิะ 

ในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงประกำศ พระพุทธเจ้ำได้ตรัสปฏิเสธว่ำอย่ำให้

มำตคุำมยนิดเีพือ่จะบวชในพระธรรมวนิยั พระนำงมหำปชำบดโีคตมีกไ็ด้ทลูอ้อนวอน

ถึง ๓ ครั้ง พระพุทธเจ้ำก็ได้ทรงปฏิเสธทั้ง ๓ ครั้ง พระนำงก็ทรงกันแสงเสียพระทัย 

เสด็จกลับ

เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ประทับอยู่ที่นิโครธำรำมในกรุงกบิลพัสดุ์ ตำมพระพุทธ

อธัยำศยัแล้ว กไ็ด้เสด็จกลบัจำกกรงุกบลิพสัดุไ์ปประทบัอยู่ทีก่ฏูำคำรศำลำ ป่ำมหำวัน 

ใกล้กรงุเวสำล ีพระนำงมหำปชำบดีโคตมีกไ็ด้ทรงชกัชวนเจ้ำหญงิสำกยิำนเีป็นอนัมำก

ปลงพระเกศำ ทรงผ้ำกำสำยะคือผ้ำย้อมน�้ำฝำด แล้วก็ได้เสด็จด�ำเนินด้วยพระบำท

ทัง้หมดไปยงักรงุเวสำลี และต่ำงกมี็พระบำทแตกและมพีระกำยทีเ่หนด็เหนือ่ยล�ำบำก 

พำกันไปยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูที่ประทับ ท่ำนพระอำนนท์ได้เห็นพระนำงมหำปชำ- 

บดีโคตมีและหมู่เจ้ำหญิงสำกิยำนีเป็นอันมำก มำยืนกันแสงอยู่อย่ำงนั้นก็ได้เข้ำ 

ไปถำม พระนำงก็ได้รับสั่งบอกแก่พระอำนนท์ พระอำนนท์ขอให้ประทับรออยู่ที่ 

นัน้ก่อน และก็ได้เข้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ และได้ทูลขอให้มำตุคำมได้บวชในพระธรรม

วินัย พระพุทธเจ้ำได้ตรัสปฏิเสธแก่พระอำนนท์ พระอำนนท์ก็ได้ทูลขอถึง ๓ คร้ัง 

พระพทุธเจ้ำกไ็ด้ตรสัปฏิเสธทัง้ ๓ ครัง้ พระอำนนท์จงึได้ทูลถำมพระพทุธเจ้ำว่ำ ถ้ำว่ำ

มำตุคำมคือสตรีเมื่อบวชในพระธรรมวินัยนี้แล้ว จะเป็นผู้สมควรที่จะกระท�ำให้แจ้ง 

โสดำปัตติผล สกทำคำมิผล อนำคำมิผล หรืออรหัตตผลหรือไม่ พระพุทธเจ้ำก็ตรัส

ตอบว่ำ เป็นผู้สมควรที่จะกระท�ำให้แจ้งได้ พระอำนนท์จึงได้กรำบทูลว่ำ ถ้ำมำตุคำม

คือสตรีเป็นผู้ที่สมควรอย่ำงนั้น และพระนำงมหำปชำบดีโคตมี ก็ได้เป็นผู้มีอุปกำระ

มำกแด่พระพุทธเจ้ำมำในเบื้องต้น เพรำะทรงเป็นผู้เล้ียงดูทะนุถนอมพระองค์สืบต่อ

จำกพระพุทธมำรดำ ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ไป เพรำะฉะนั้น ก็ขอให้พระนำงได้บวชใน 

พระธรรมวินัยตำมที่ทรงตั้งพระหฤทัย

พระพทุธเจ้ำก็ตรสัว่ำ ถ้ำพระนำงมหำปชำบดีโคตมจีะรบัครุธรรม คอื ธรรมที่

หนัก ๘ ข้อได้ ก็ให้อุปสมบทได้ ครุธรรม ๘ ข้อนั้น คือ
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๑. ภิกษุณีที่อุปสมบทมำตั้งร้อยพรรษำก็พึงท�ำกำรกรำบไหว้ กำรลุกรับกำร 

กระท�ำอัญชลี กำรท�ำสำมีจิกรรม แก่ภิกษุที่อุปสมบทใหม่แม้ในวันนั้น

๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จ�ำพรรษำในอำวำสที่ไม่มีภิกษุ

๓. ภิกษุณีพึงหวังธรรม ๒ ประกำรจำกภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน คือกำรถำม 

วันอุโบสถและกำรเข้ำไปฟังโอวำท

๔. ภิกษุณีออกพรรษำแล้วพึงปวำรณำในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย คือในภิกษุสงฆ์และ

ในภิกษุณีสงฆ์

๕. ภิกษุณีเมื่อต้องครุธรรมคือต้องอำบัติหนัก ก็พึงประพฤติมำนัตปักข์หนึ่ง 

ในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่ำย

๖. สตรีที่ศึกษำอยู่ในธรรม ๖ ข้อเป็นเวลำ ๒ ปี (กล่ำวคือรักษำศีล ๑๐ 

ของสำมเณรนั้นแหละ แต่ว่ำตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ โดยไม่ขำดตลอดเวลำ ๒ ปี)  

อันเรียกว่ำนำงสิกขมำนำ เมื่อได้ศึกษำแล้วดั่งนี้จึงอุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่ำยได้

๗. ภิกษุณีไม่พึงด่ำไม่พึงบริภำษภิกษุโดยปริยำยอะไร ๆ ทั้งนั้น และ

๘. ภิกษุทั้งหลำยสั่งสอนห้ำมปรำมภิกษุณีทั้งหลำยได้ แต่ว่ำภิกษุณีทั้งหลำย 

จะสั่งสอนห้ำมปรำมภิกษุทั้งหลำยไม่ได้

ถ้ำพระนำงมหำปชำบดโีคตม ียนิดรัีบครธุรรมท้ัง ๘ ประกำรนี ้จงึให้อปุสมบทได้

ท่ำนพระอำนนท์ก็เรียนครุธรรมทั้ง ๘ ประกำรนั้น ก็ได้ไปทูลให้พระนำง 

มหำปชำบดีโคตมีทรำบ พระนำงก็ทรงยินดีรับครุธรรมทั้ง ๘ ประกำรนั้น ได้ตรัสว่ำ

ทรงมีควำมยินดีรับ เหมือนอย่ำงสตรีหรือบุรุษที่เป็นบุคคลรุ่นหนุ่มรุ่นสำวยินดีรับพวง

ดอกไม้เครื่องประดับ และกำรรับครุธรรมทั้ง ๘ ประกำรนั้น เป็นกำรอุปสมบท  

ของพระนำงมหำปชำบดีโคตมีท่ำนพระอำนนท์ก็ได้กลับเข้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ และ 

ได้ทลูให้ทรงทรำบว่ำ พระนำงได้รับครุธรรมทั้ง ๘ ได้อุปสมบทแล้ว

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ ถ้ำมำตุคำมคือสตรีไม่พึงบวชในพระธรรมวินัยนี้ 

พรหมจรรย์คือพระศำสนำก็จะตั้งอยู่ตลอดกำลนำน สัทธรรมก็จะพึงตั้งอยู่ตลอดกำล

พนัปี แต่เพรำะมำตคุำมบวชในพระธรรมวินยันี ้พรหมจรรย์กไ็ม่ตัง้อยู่ตลอดกำลนำน 

สัทธรรมจะตั้งอยู่ตลอด ๕๐๐ ปีเท่ำนั้น เหมือนอย่ำงตระกูลที่มีสตรีมำก มีบุรุษน้อย 
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ก็จะถูกท�ำลำยได้ง่ำย เหมือนอย่ำงโรคของต้นข้ำวชนิดหนึ่งที่เรียกว่ำ เพลี้ย เมื่อลงใน

นำข้ำวสำลีที่สมบูรณ์ นำข้ำวสำลีนั้นก็จะไม่ตั้งอยู่ได้นำน หรือ เหมือนอย่ำงโรคที่เกิด

ขึ้นแก่ต้นอ้อย ที่ท�ำให้ต้นอ้อยเกิดสีแดงขึ้น ก็จะท�ำให้ไร่อ้อยตั้งอยู่ไม่ได้นำน แต่ว่ำได้

ทรงบัญญัติครุธรรม ๘ ประกำรแก่ภิกษุณีท้ังหลำย ให้ภิกษุณีท้ังหลำยรับรักษำไว้ 

ไม่ก้ำวล่วงตลอดชีวิต เหมือนอย่ำงได้ทรงท�ำท�ำนบ กันบ่อท่ีใหญ่ไว้ทุกด้ำนเพื่อไม่ให้ 

น�้ำไหลออก และเพื่อป้องกันน�้ำข้ำงนอกจะไหลเข้ำมำมำกเกินไปด้วย 

หลักฐำนในพระบำลีภิกขนุขีนัธกะตอนนี ้มแีห่งเดยีวทีพ่ยำกรณ์เรือ่งศำสนำว่ำ 

ถ้ำมำตคุำมไม่เข้ำมำบวช พรหมจรรย์กจ็กัตัง้อยูน่ำน ท่ำนว่ำพนัปี แต่ว่ำถ้ำเข้ำมำบวช

ก็จะเหลือเพียง ๕๐๐ ปี นี่เป็นหลักฐำนชั้นบำลีในพระไตรปิฎกของเรำ แต่ว่ำใน 

ชั้นอรรถกถำ๑ ท่ำนได้มำแก้ไว้ว่ำ พระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทำ ๔ จะมีอยู่ในระยะหนึ่ง

พันปีแรก พระอรหันต์ที่เป็นสุกขวิปัสสกคือว่ำที่ได้ส�ำเร็จตัดกิเลสได้ แต่ว่ำไม่ได ้

ปฏิสัมภิทำ ๔ ไม่มีควำมแตกฉำน (สุกขวิปัสสก แปลว่ำ เห็นแจ้งอย่ำงแห้งแล้ง คือ

หมำยควำมว่ำไม่ได้ควำมแตกฉำน แต่กท็�ำกเิลสให้สิน้ไป) นีจ่ะมอียูใ่นระยะพนัปีท่ี ๒ 

พระอนำคำมีจะมีอยู่ในระยะพันปีที่ ๓ พระสกทำคำมีจะมีอยู่ในระยะพันปีท่ี ๔  

พระโสดำบันจะมีอยู่ในระยะพันปีที่ ๕ ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือมรรคผลนิพพำน 

จะตั้งอยู่ ๕,๐๐๐ ปี ปริยัติสัทธรรมคือกำรเรียนพุทธศำสนำก็จะตั้งอยู่เท่ำนั้น แต่ว่ำ

เพศคือกำรทรงเครื่องหมำย เป็นบรรพชิตในรูปใดรูปหนึ่งนั้นจะมีสืบไปอีกนำน

อกีแห่งหนึง่๒ ได้แสดงอนัตรธำน คอืควำมเสือ่มสิน้แห่งพระศำสนำไว้ ๕ ได้แก่

๑.  อธิคมอันตรธาน ความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพาน 

๒.  ปฏิปัตติอันตรธาน ความเสื่อมสิ้นแห่งการปฏิบัติ 

ควำมเสือ่มส้ิน แห่งมรรคผลนพิพำนนัน้ หมำยควำมว่ำ เมือ่ไม่มพีระอรหนัต์

เรือ่ยมำ จนถงึไม่มีพระโสดำบนัเม่ือใด เม่ือนัน้กช็ือ่ว่ำเป็นควำมเส่ือมส้ินแห่งอธคิม คอื

มรรคผลนิพพำน ควำมเสื่อมสิ้นแห่งกำรปฏิบัตินั้น ในเบื้องต้นก็เส่ือมส้ินกำรปฏิบัติ

๑ สมนฺต. ๓/๔๔๐.
๒ สำรสังคหะ อ้ำงในสังคีติยวงศ์ น. ๕๔๕-๖.
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เพ่ือฌำนวิปัสสนำมรรคผลก่อน คือว่ำบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ได้มุ่งฌำน ไม่ได้มุ่งวิปัสสนำ 

ไม่ได้มุ่งผล เมื่อกำรปฏิบัติในด้ำนนี้เสื่อมลงไปแล้ว ก็เหลือแต่กำรปฏิบัติพระวินัย  

ในกำรปฏิบัติพระวินัยนั้น ข้อเล็ก ๆ ก็เสื่อมไปก่อนคือไม่ใส่ใจในข้อปฏิบัติ พระวินัย 

ทีเ่ป็นส่วนเลก็น้อยกข็ำดวิน่ เรือ่ยไปจนถงึเหลอืแต่ปำรำชกิ ๔ แปลว่ำรกัษำศลี ๔ คือ

รักษำกำรเว้นปำรำชิก ๔ ข้อไว้ จนเมื่อไม่รักษำสิกขำบททั้ง ๔ ข้อนี้ไว้เมื่อใดด้วยกัน 

ทั้งหมด เมื่อนั้นก็เป็นอันว่ำถึงควำมเสื่อมสิ้นของกำรปฏิบัติ 

๓.  ปริยัติอันตรธาน ความเสื่อมสิ้นของปริยัติ คือกำรเรียนพระศำสนำ  

เมื่อยังมีกำรเรียนพระศำสนำ ยังมีกำรทรงจ�ำอยู่มำกบ้ำงน้อยบ้ำง ก็ยังไม่เส่ือมส้ิน  

จนเมื่อใดไม่มีใครทรงจ�ำพระพุทธศำสนำไว้ได้ ก็เรียกว่ำ เป็นปริยัติอันตรธำน 

๔.  ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมสิ้นแห่งเพศ คือเม่ือยังทรงเพศอยู่ เพศก็ยัง 

ไม่เสื่อมสิ้น เมื่อใดเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือเครื่องหมำยที่เป็นเพศบรรพชิตไว้เลย 

เมื่อนั้นก็ชื่อว่ำเป็นลิงคอันตรธำน 

๕.  ธาตุอันตรธาน ความเสื่อมส้ินแห่งธาตุ หมำยควำมว่ำควำมเส่ือมสิ้น 

พระบรมสำรรีกิธำต ุซึง่ท่ำนพยำกรณ์ว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำโอกำสหนึง่ พระบรมสำรริีกธำตุ

ก็จะเสื่อมสิ้นไป

นีเ่ป็นเค้ำของเรือ่งศำสนำอนัตรธำน ควำมเสือ่มสิน้แห่งพระศำสนำทีม่แีต่งกนั

เป็นหลกัฐำนในลงักำ แต่ในชัน้บำลกีม็พีบเท่ำทีอ้่ำงมำข้ำงต้น ซึง่ท่ำนอธบิำยว่ำ ทีต่รสั

ว่ำพรหมจรรย์หรือว่ำสัทธรรมจะต้ังอยู่พันปีนั้น ก็หมำยถึงว่ำจะมีพระอรหันต์ที่เป็นผู้

บรรลุปฏิสัมภิทำ คือควำมแตกฉำนในปฏิสัมภิทำอยู่ตลอดพันปี ส่วน ๕๐๐ ปีนั้น  

เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ทรงบัญญัติครุธรรมป้องกันไว้ จึงไม่เป็นไปดั่งนั้น

เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ประทำนครุธรรมเป็นกำรประทำนอุปสมบทแก่พระนำง 

มหำปชำบดีโคตมีแล้ว กไ็ด้โปรดให้ภกิษทุัง้หลำยอุปสมบทเจ้ำหญงิสำกยิำนทีีต่ำมเสดจ็

มำนั้นให้เป็นภิกษุณีด้วยกันสิ้น แต่ก็ต้องรับปฏิบัติในครุธรรมทั้ง ๘ ประกำรนั้นด้วย 

ต่อมำมคีรัง้หนึง่พระนำงมหำปชำบดโีคตม ีได้ขอให้ท่ำนพระอำนนท์ทลูขอพระพทุธเจ้ำ

ข้อหน่ึง คือขอให้ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลำยกรำบไหว้กันตำมอ่อนแก่ พระพุทธเจ้ำไม่
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ทรงยินยอมอ�ำนวยตำม และในครำวหน่ึง พระนำงมหำปชำบดีโคตมีได้เข้ำไปเฝ้ำ

พระพุทธเจ้ำ และได้ทรงขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ ซึ่งเมื่อได้ทรงสดับธรรมะของ

พระพทุธเจ้ำแล้ว กจ็ะได้หลกีออกปฏบิตั ิพระพทุธเจ้ำจงึได้ตรสัว่ำ ธรรมเหล่าใด เป็น

ไปเพือ่ความก�าหนดัย้อมใจ เป็นไปเพือ่ความประกอบอยูก่บัทกุข์ เป็นไปเพือ่ความสัง่สม

กองกเิลส เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ 

เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน เป็นไปเพ่ือความ

เลี้ยงยาก ก็พึงทรงไว้ว่านั่นไม่ใช่ธรรม นั่นมิใช่วินัย นั่นไม่ใช่สัตถุศาสน์ คือค�าสอน

ของพระศาสดา ส่วนธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อความสิ้นก�าหนัดย้อมใจ เป็นไปเพื่อ

ความไม่ประกอบอยู่กับทุกข์ เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลส เป็นไปเพื่อความ

ปรารถนาน้อย เป็นไปเพือ่ความสนัโดษยนิดด้ีวยของทีม่อียู ่เป็นไปเพือ่ความหลกีออก

สงบสงัด เป็นไปเพื่อความปรารภความเพียร เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย ก็ให้พึงทรง

ไว้ว่า นี่เป็นธรรม นี่เป็นวินัย นี่เป็นสัตถุศาสน์.
๓ 

ธรรมะทีต่รสัแก่พระนำงมหำปชำบดีโคตมีนี ้ในนวโกวำทได้น�ำมำไว้ใน หมวด ๘ 

และได้เรียกว่ำ ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘ อย่ำง

ในพรรษำที ่ ๕ พระพทุธเจ้ำกไ็ด้ประทบัจ�ำพรรษำอยูก่ฏูำคำรศำลำในป่ำมหำวนั 

ใกล้กรุงเวสำลีนั้น

ตำมท่ีได้แสดงไว้แล้วว่ำในพรรษำที่ ๕ นั้น พระพุทธเจ้ำได้ประทับอยู่ที่ 

กูฏำคำรศำลำ ป่ำมหำวัน ใกล้เมืองเวสำลีแห่งแคว้นวัชชี มหาวัน แปลว่ำ ป่าใหญ ่ 

อยูใ่กล้เมอืงเวสำลี ได้มีกำรสร้ำงเรอืนชัน้ทีเ่รียกว่ำ ปรำสำท ซึง่ท�ำเป็นแบบเรอืนยอด

มีช่อฟ้ำ แต่ว่ำเรียกชื่อว่ำ กูฏาคารศาลา กูฏะ แปลว่ำ ยอด อาคาร แปลว่ำ เรือน 

ศาลา ก็แปลว่ำ โรง รวมกันว่ำ โรงเรือนยอด สร้ำงไว้ในป่ำมหำวันน้ัน และเป็น 

สังฆำรำมส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข เมื่อพูดว่ำ กูฏำคำรศำลำ  

ก็หมำยถึงว่ำเป็นชื่อของอำรำมในที่นั้น ท่ำนแสดงว่ำ ตัวศำลำหลังนี้ ได้สร้ำงยำวไป

ตำมทศิเหนอืมำใต้ หนัหน้ำไปทำงทศิตะวนัออก ในระหว่ำงท่ีประทบัอยูใ่นทีน่ี ้ได้เสด็จ

๓ วิ.จุลฺล. ๗/๓๒๐/๕๑๓-๕๒๓.
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ไปกรุงกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดำดั่งที่เล่ำแล้ว กำรเสด็จครั้งนี้ พระอำจำรย์กล่ำวว่ำ

เสด็จไปทำงอำกำศ น่ำจะเข้ำใจว่ำเสด็จโดยรีบด่วน เพรำะพระพุทธบิดำประชวรมำก 

เมือ่พระพทุธบิดำสิน้พระชนม์แล้ว มหำนำมสกักะซึง่เป็นพระเชษฐำของพระอนรุทุธเถระ 

ก็ได้ปกครองศำกยวงศ์สืบต่อมำ

ในปฐมสมโพธิ ฉบับ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และอรรถกถำ ได้เล่ำว่ำ 

พระนำงยโสธรำพิมพำ ได้ทรงปรำรภถึงกำรเสด็จออกทรงผนวชของพระพุทธเจ้ำกับ 

พระรำหุลซึ่งเป็นพระโอรส และเม่ือสิ้นพระพุทธบิดำแล้ว จึงได้ทรงคิดจะออกผนวช

เป็นภกิษณุ ีได้เสดจ็ไปยงักรงุสำวตัถซ่ึีงเป็นทีท่ีพ่ระพุทธเจ้ำประทบั และกท็รงขอผนวช

เป็นภิกษุณี ในระยะนี้ก็ยังไม่ถึงวำระที่พระพุทธเจ้ำ เสด็จจ�ำพรรษำที่กรุงสำวัตถี  

เพรำะฉะน้ัน ถ้ำจะเป็นดัง่นัน้ กค็งจะเป็นทีเ่สดจ็ผ่ำน คอืว่ำจำรกิผ่ำนไปและประทบัที่ 

พระเชตวันก่อนเข้ำพรรษำ แล้วจึงเสด็จต่อไปยังกรุงเวสำลีประทับ ณ ป่ำมหำวันนั้น

ลจิฉวอิปรหิำนยิธรรม ๕

ในระหว่ำงที่ประทับอยู่ที่ป่ำมหำวันนั้น จะเป็นในครั้งนี้หรือในครั้งต่อมำไม่

ปรำกฏ ได้มีลิจฉวีกุมำรคือเจ้ำชำยหนุ่ม รำชตระกูลลิจฉวีจ�ำนวน ๕๐๐ ได้ออกมำ 

ล่ำสัตว์ในป่ำมหำวัน พร้อมกับพวกสุนัขส�ำหรับล่ำสัตว์เป็นจ�ำนวนมำก ครั้นมำ  

พบพระพุทธเจ้ำ ก็ได้พำกันวำงอำวุธและได้ต้อนสุนัขให้หลบไปในที่อื่น แล้วก็พำกัน

ประคองอัญชลี เฝ้ำพระพุทธเจ้ำอยู่ด้วยอำกำรอันสงบ ในครั้งนั้นเจ้ำลิจฉวีองค์หนึ่ง 

มีพระนำมว่ำ มหานาม ทรงด�ำเนินเล่นมำทำงนั้น เมื่อได้มำเห็นลิจฉวีกุมำรเหล่ำนั้น

เฝ้ำพระพุทธเจ้ำอยู่ด้วยอำกำรอันสงบ จึงได้กล่ำวอุทำนขึ้นว่ำ วัชชีจักมี วัชชีจักมี 

หมำยควำมว่ำ ประเทศวัชชีจักเจริญ ประเทศวัชชีจักเจริญ พระพุทธเจ้ำก็ได้ตรัสถำม

ว่ำ ที่กล่ำวอุทำนขึ้นดั่งนั้น หมำยควำมว่ำอย่ำงไร เจ้ำลิจฉวีมหำนำมกรำบทูลว่ำ  

ลจิฉวกีมุำรหนุม่ ๆ เหล่ำนี ้เป็นผูด้รุ้ำยหยำบคำย ชอบยือ้แย่งอ้อย พทุรำ ขนม หรือ

สิ่งของต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นของขวัญส�ำหรับส่งไปยังตระกูลนั้น ๆ บำงทีก็ชอบรังแกสตรี  

มีอำกำรคะนองดุร้ำยต่ำง ๆ แต่ว่ำบัดนี้มำประคองอัญชลีสงบ เฝ้ำพระพุทธเจ้ำอยู ่

อย่ำงเรียบร้อย ฉะนั้น ก็เป็นอันหวังว่ำประเทศวัชชีจักเจริญ
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พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ กุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นขัตติยรำชผู้ท่ีได้รับมุรธำภิเษก 

แล้วก็ดี เป็นผูค้รองรัฐกด็ ีเป็นผูสื้บทำยำทของบดิำกดี็ เป็นเสนำบดก็ีด ีเป็นผูใ้หญ่บ้ำน

ของบ้ำนทั้งหลำยก็ดี เป็นหัวหน้ำหมู่หัวหน้ำคณะก็ดี ซึ่งได้เป็นผู้ปกครองเป็นใหญ ่

ในตระกูลนั้น ๆ ถ้ำประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำรเหล่ำนี้ ก็จักหวังควำมเจริญ  

ไม่ต้องหวังควำมเสื่อม คือ

ข้อ ๑. สักกำระเคำรพนับถือบูชำมำรดำบิดำด้วยโภคทรัพย์ท่ีแสวงหำมำได้

โดยธรรม มำรดำบิดำผูไ้ด้รบัควำมสกักำระเคำรพนบัถือบชูำ กย่็อมอนเุครำะห์ด้วยใจ

อันงำม ว่ำให้เจ้ำด�ำรงชีวิตอยู่ รักษำชีวิตอยู่ตลอดเวลำนำน

ข้อ ๒. สักกำระเคำรพนับถือบูชำบุตรภรรยำ ทำส กรรมกร และบุคคล  

ผู้เกี่ยวข้องท้ังหลำย ด้วยทรัพย์ท่ีแสวงหำมำได้โดยธรรม ชนเหล่ำนั้นได้รับสักกำระ

เคำรพนับถือบูชำ ก็ย่อมอนุเครำะห์ด้วยใจอันงำม คือคิดตั้งใจให้เจริญอำยุเหมือน 

อย่ำงนั้น

ข้อ ๓. สักกำระเคำรพนบัถอืบชูำบคุคลผูเ้ป็นเจ้ำของนำใกล้เคียงกนั ประกอบ

กำรงำนในเขตนำทีใ่กล้เคยีงกนั และเจ้ำหน้ำทีร่งัวดัทีน่ำทัง้หลำย บคุคลเหล่ำนัน้ได้รบั

สักกำระเคำรพนับถือบูชำ ก็ย่อมอนุเครำะห์ด้วยใจอันงำมเหมือนอย่ำงนั้น

ข้อ ๔. สักกำระเคำรพนับถือบูชำเทพยดำผู้รับพลี ด้วยโภคทรัพย์ที่แสวงหำ

มำโดยธรรม เทพยดำผูร้บัพลีได้รบัสักกำระเคำรพนบัถือบชูำ กย่็อมอนเุครำะห์ ด้วยใจ

อันงำมเหมือนอย่ำงนั้น

ข้อ ๕. สักกำระเคำรพนับถือบูชำสมณพรำหมณ์ ด้วยทรัพย์ที่แสวงหำมำได้

โดยธรรม สมณพรำหมณ์ได้รับสักกำระเคำรพนับถือบูชำ ก็ย่อมอนุเครำะห์ ด้วยใจ

อันงำมเหมือนอย่ำงนั้น

กุลบุตรใด ๆ เมื่อมีธรรม ๕ ประกำรนี้ ครอบครองควำมเป็นใหญ่ในตระกูล 

นั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ก็ย่อมหวังควำมเจริญได้ไม่ต้องหวังควำมเสื่อม.๔ 

๔ อง. ปญฺจก. ๒๒/๘๖/๕๘.
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ในพระพุทธภำษิตนี้ ใช้ศัพท์ว่ำสักกำระเคำรพนับถือบูชำเหมือนกันหมด  

ทัง้ ๕ จ�ำพวก กล่ำวโดยส่วนรวมก็คือให้มีควำมนบัถือตำมฐำนะไม่ดหูมิน่ และท�ำควำม

เกื้อกูลบุคคลทั้ง ๕ จ�ำพวกนี้ตำมฐำนะ จ�ำพวกที่ ๑ ก็ได้แก่มำรดำบิดำ จ�ำพวกที่ ๒ 

ก็ได้แก่บตุรภรยิำ ทำส กรรมกร และบคุคลทีเ่กีย่วข้องนีก้แ็สดงว่ำ ไม่ดูหมิน่เหยียดหยำม 

แต่ว่ำให้นบัถือตลอดถงึทำสกรรมกรด้วย บคุคลจ�ำพวกที ่ ๓ ก็คือผูท้ีป่ระกอบกำรงำน 

ในทีใ่กล้เคียงกนั ในทีน่ีแ้สดงแต่บุคคลผูป้ระกอบกสิกรรม จงึได้ยกเอำเจ้ำของนำทีใ่กล้กนั 

กับเจ้ำหน้ำที่รังวัด ก็หมำยควำมโดย ทั่ว ๆ ไปว่ำ มีกำรนับถือตลอดถึงบุคคลผู้อยู่ 

ใกล้เคียงกัน ผู้ประกอบกำรงำนร่วมกัน และเจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่ตนจะต้องเกี่ยวข้อง 

จ�ำพวกที่ ๔ ก็คือพวกเทวดำที่รับพลี อันนี้ก็หมำยถึงเทวดำที่นับถือกันมำตำมตระกูล 

กเ็ป็นว่ำพระพทุธเจ้ำก็ได้ ทรงอนวุตัรให้มกีำรปฏิบตัต่ิอเทพยดำตำมทีเ่ขำนบัถอืกนัด้วย 

ไม่ใช่ค้ำนไปเสียทีเดียว พวกที่ ๕ ก็คือสมณพรำหมณ์

วัจฉโคตรสูตร๕ 

เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ในกูฏำคำรศำลำ ในป่ำมหำวัน ใกล้กรุง 

เวสำลนีัน้ ปรพิำชกคอืนกับวชจ�ำพวกหนึง่ ซึง่นุง่ผ้ำขำวอย่ำงเรำเรยีกว่ำ ชีปะขาว อำศยั

อยูใ่นอำรำมปรพิำชกซึง่เรยีกว่ำ เอกปณุฑรกิะ อำจจะมีต้นมะม่วงผลเลก็อยู่ต้นหนึง่  

ก็เอำชื่อนั้นเป็นชื่อของอำรำม

ในวันหนึ่งพระพุทธเจ้ำได้ทรงนุ่งและถือบำตรจีวร เสด็จเข้ำไปบิณฑบำตใน 

กรุงเวสำลี ทรงด�ำริว่ำ เวลำยังเช้ำนัก ทรงรู้จ้กปริพำชกที่ชื่อว่ำ วัจฉโคตร ผู้อำศัยอยู่

ในอำรำมเอกปุณฑริกะนั้น จึงได้เสด็จเข้ำไปเยี่ยม

๕ วจฺฉโคตฺตสุตฺต ม.ม. ๑๓/๒๓๖/๒๔๐-๓.
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วจัฉโคตรปรพิำชกได้เหน็พระพทุธเจ้ำเสดจ็มำกต้็อนรบัเป็นอนัด ีเมือ่พระพทุธเจ้ำ

ประทบันัง่แล้วกไ็ด้ทลูถำมว่ำ ตนได้ยนิเขำพดูกนัว่ำ พระสมณโคดม (หมำยถงึพระพทุธเจ้ำ 

เป็นค�ำทีพ่วกปรพิำชกเรยีกพระองค์) ทรงเป็นสัพพญัญผููรู้ท้ั้งหมด ทรงเป็นผูเ้ห็นท้ังหมด 

ทรงปฏญิญำญำณทัศนะคือควำมรู้ควำมเหน็ว่ำ ทรงมอียูอ่ย่ำงบรบูิรณ์ ไม่มตีกเหลือว่ำ 

เมื่อพระองค์ทรงด�ำเนินอยู่ก็ดี ยืนอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ก็มีญำณทศันะคือ 

ควำมรู้ควำมเห็นท่ีแจ่มแจ้งปรำกฏขึ้น ติดต่อกันไม่ขำดสำย ตนได้ยินเขำพูดกันดั่งนี้  

ค�ำที่เขำพูดกันน้ันเป็นควำมจริงหรือไม่ เป็นกำรพูดอย่ำงที่เรียกว่ำ กล่ำวตู่ด้วยค�ำไม่

จริงหรือไม่

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัตอบว่ำ ค�ำทีวั่จฉโคตรปรพิำชกได้ยนิมำนัน้ไม่เป็นควำมจรงิ 

เขำไม่ได้พูดเหมือนอย่ำงที่พระองค์รับสั่ง เป็นกำรกล่ำวตู่พระองค์ด้วยค�ำที่ไม่เป็น 

ควำมจริง

วัจฉโคตรปริพำชกจึงได้กรำบทูลถำมว่ำ เมื่อเป็นดั่งนั้น จะพยำกรณ์อย่ำงไร 

จึงจะเป็นกำรกล่ำวค�ำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ ไม่เป็นกำรกล่ำวตู่ด้วยค�ำไม่จริงเป็นกำร

พยำกรณ์ที่ถูกต้องไม่ควรต�ำหนิ

พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ เมื่อพยำกรณ์ว่ำพระสมณโคดมมีวิชชำ ๓ จึงจะ 

เป็นกำรกล่ำวทีถ่กูต้อง ไม่เป็นกำรกล่ำวตูด้่วยค�ำท่ีไม่เป็นจรงิ ต่อจำกนัน้กไ็ด้ทรงอธิบำย

วิชชำ ๓ ว่ำ ได้แก่

๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รู้ระลึกนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในกาลก่อนได้ 

๒. จุตูปปาตญาณ  รู้จตุคิอืความเคลือ่น และอปุบติัคือความเข้าถงึ 

๓. อาสวักขยญาณ  รู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ 

เมือ่บคุคลพยำกรณ์ว่ำ พระสมณโคดมมวิีชชำ ๓ คอืมญีำณ ๓ ดัง่กล่ำวมำน้ี 

จึงชื่อว่ำ พยำกรณ์ถูกต้อง ไม่เป็นกำรกล่ำวตู่พระองค์

วัจฉโคตรปริพำชกได้กรำบทูลถำมต่อไปว่ำ คฤหัสถ์บำงคนท่ีไม่ละสังโยชน์ 

คือเครื่องผูกของคฤหัสถ์ กำยแตกท�ำลำยตำยไป จะเป็นผู้กระท�ำที่สุดของทุกข์ ได้มี

อยู่หรือไม่
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พระพทุธเจ้ำตรสัตอบว่ำ คฤหสัถ์ทีไ่ม่ละเครือ่งผกูของคฤหัสถ์ จะท�ำท่ีสุดของ

ทุกข์ได้ไม่มี

วจัฉโคตรปรพิำชกได้กรำบทลูถำมต่อไปว่ำ คฤหสัถ์ทไีม่ละเครือ่งผกูของคฤหสัถ์ 

กำยแตกท�ำลำยตำยไปแล้ว เข้ำถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่

พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ มีอยู่ ไม่ใช่ ๑๐๐ เดียว ไม่ใช่ ๒๐๐ ไม่ใช่ ๓๐๐ 

ไม่ใช่ ๔๐๐ ไม่ใช่ ๕๐๐ แต่ว่ำมีมำกกว่ำนั้น

วัจฉโคตรได้กรำบทูลถำมต่อไปว่ำ ส่วน อาชีวก คือนักบวชท่ีมีลัทธิต่ำง ๆ 

บำงพวกกำยแตกท�ำลำยตำยไปแล้วนั้น ท�ำที่สุดของทุกข์ได้มีอยู่หรือไม่

พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ ไม่มี

ปริพำชกได้กรำบทูลถำมต่อไปว่ำ อำชีวกบำงคนที่กำยแตกท�ำลำยไป เข้ำถึง

สวรรค์มีอยู่หรือไม่

พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ เท่ำที่ทรงระลึกได้ ก็ยังไม่ทรงพบเห็น หรือว่ำทรำบ

ว่ำอำชีวกอะไร ๆ ที่จะเข้ำถึงสวรรค์ได้ นอกจำกจ�ำพวกเดียวที่เป็น กรรมวาที คือ 

กล่ำวกรรม กิริยวาที กล่ำวว่ำท�ำกรรมก็เป็นอันท�ำ

ปริพำชกก็ทูลถำมว่ำ เมื่อเป็นเช่นนั้น ลัทธิเดียรถีย์ก็เป็นของว่ำงโดยที่สุด  

แม้กำรเข้ำถึงสวรรค์

พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ ก็เป็นของว่ำงเช่นนั้น

ใจควำมในค�ำสนทนำนี้ มีข้อท่ีพึงยกขึ้นกล่ำวหลำยประกำร ข้อแรกก็คือ 

พระพทุธเจ้ำได้เสดจ็เข้ำไปในอำรำมของบุคคลต่ำงศำสนำต่ำงลัทธ ิและได้สนทนำธรรม

ในลัทธิของกันและกัน เป็นอันแสดงว่ำไม่ได้ทรงถือบุคคลภำยนอกศำสนำว่ำเป็นศัตรู 

แต่ได้ทรงถอืว่ำเป็นบคุคลทีพ่งึพบปะและสนทนำกนัตำมโอกำส มเีรือ่งทีไ่ด้เสดจ็เข้ำไป

สนทนำในวัดของบุคคลต่ำงลัทธินี้หลำยครั้งหลำยหน
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วชิชำ ๓

ส่วนข้อทีส่นทนำกนั ปรพิำชกได้ทลูถำมตำมทีเ่คยได้ยนิเขำพูดกนัว่ำ พระองค์

เป็นสัพพัญญู เป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้ทั้งหมด เดินไปก็รู้ทั้งหมด หลับอยู่ก็รู้ทั้งหมด ตื่นอยู่

กรู้็ทัง้หมด เป็นควำมจริงหรอืไม่ พระองค์ได้ตรัสปฏเิสธว่ำไม่เป็นควำมจรงิ เมือ่จะพดู

ให้ถกูต้องกต้็องพดูว่ำ ทรงมีวิชชำ ๓ ดัง่หวัข้อท่ีได้ยกมำแล้วนัน้ ควรท�ำควำมเข้ำใจใน

เรื่องวิชชำ ๓ นี้โดยสังเขป

ข้อที่ ๑ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ประกอบขึ้นด้วยศัพท์คือ ญาณ แปลว่ำ 

ความรู้ อนุสสติ แปลว่ำ ระลึกตามไป นิวาสะ แปลว่ำ ที่อาศัยอยู่ ในภำษำไทย 

ใช้ค�ำว่ำ นิวำส ก็หมำยเอำ บ้ำน ตำมพยัญชนะก็แปลว่ำ ที่อาศัยอยู่ ปุพเพ แปลว่ำ 

ในปางก่อน รวมกันเข้ำก็แปลว่ำ ความรู้ระลึกตามไปถึงที่อาศัยอยู่ในปางก่อน

ควรเข้ำใจค�ำว่ำ ท่ีอำศัยอยู่คือนิวำสนัน้หมำยถงึอะไร ท่ำนหมำยถงึ เบญจขันธ์ 

คือกองทั้ง ๕ คือรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ที่รวมกันเข้ำก็เป็นสกลกำย 

อันนี้ ข้อที่เป็นหลักในเบื้องต้นก็คือรูปคือกำยอันนี้ เหล่ำนี้เรียกว่ำ นิวำส แปลว่ำ  

ที่อำศัยอยู่

จึงถึงปัญหำว่ำใครเป็นผู้อำศัย ผู้อำศัยในบำงแห่งท่ำนเรียกว่ำ สัตว์ แปลว่ำ 

ผู้ข้อง สำมัญชนทุก ๆ คนเรียกว่ำ เป็นสัตว์ ซึ่งแปลว่ำ ผู้ข้อง คือยังเป็นผู้ข้อง 

ผู้ติดอยู่ ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้ ผู้หลุดพ้น ชี้เข้ำมำอีกชั้นหนึ่งก็คือตัวเรำที่สมมติเรียกว่ำ  

อัตตา หรือเรียกเป็นสัพพนำมก็ว่ำเรำ สัตว์หรือว่ำอัตตำหรือว่ำเรำเป็นผู้อำศัยอยู่ใน 

ที่อำศัยอันนั้น

ครำวนี้เรำนี่อยู่ที่ไหน จะชี้ที่ไหนว่ำเป็นเรำ ถ้ำจะตั้งปัญหำถำมแก่ทุก ๆ คน

ว่ำเรำอยู่ที่ไหน ก็จะเป็นปัญหำที่ต้องคิด ถ้ำโดยปกติก็จะต้องตอบว่ำ ก็ตัวเรำทั้งหมด

นี่แหละคือเรำ

ครำวนี้ถ้ำจะถำมว่ำลองชี้ดูว่ำอยู่ตรงไหน ถ้ำจะยกเอำอำกำร ๓๒ ว่ำอยู่ที่  

ผม ที่ขน ที่เล็บ ที่ฟัน ที่หนัง ที่เนื้อ ที่เอ็น ที่กระดูก เป็นต้น ยกขึ้นมำทีละอย่ำง 

หรือว่ำถ้ำจะยกเอำธำตุว่ำอยู่ที่ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ ธำตุลม ธำตุอำกำศ เป็นต้น 
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ถ้ำจะตอบดั่งนั้นก็ยังไม่ถูกต้อง เพรำะว่ำตัวเรำถ้ำอยู่ที่อำกำร ๓๒ เช่นว่ำอยู่ที่ผม  

ทีนี้ถ้ำโกนผมเสียก็เป็นกำรโกนเอำตัวเรำหมดไปด้วย แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น เรำก็ยังอยู่ 

เพรำะฉะนั้น ถ้ำจะยกเอำออกทีละอำกำรทีละอย่ำงขึ้นมำค้นหำตัวเรำว่ำอยู่ที่ส่วนนั้น

ส่วนนี้ ก็คงไม่ใช่ทั้งนั้น

จนกระทัง่ร่ำงกำยอนันีส้ิน้ชวีติดบัลมลงไป ตวัเรำน่ีก็ดับไปพร้อมกับลมหำยใจ

หรือไม่ อันนี้ก็มีเชื่อกันอยู่เป็น ๒ อย่ำง อยำ่งหนึ่งก็มีเช่ือกันว่ำ ตัวเรำก็ดับหมด 

ไปด้วย ที่เรียกว่ำ ตำยสูญ อีกจ�ำพวกหนึ่งก็เชื่อว่ำ ยังมีส่วนที่ไม่ดับ คือ ว่ำไม่ตำย

และไปถือชำติก�ำเนิดใหม่

จะว่ำไปตำมควำมเชือ่ของจ�ำพวกท่ี ๒ นัน้ก่อน คือเม่ือค้นไปจนกระท่ังร่ำงกำย

อันนี้ดับลมไปแล้ว แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ดับคือไม่ตำย ส่วนที่ไม่ดับไม่ตำยนั้น ถ้ำตำมคติ

ทำงพระพทุธศำสนำ กค็งเป็นตวัเรำนีค่นเดยีวกนั ไปหำบ้ำนอยู่ใหม่ คอืว่ำไปหำนวิำส

คือที่อำศัยอยู่ อันได้แก่เบญจขันธ์หรือว่ำร่ำงกำยใหม่ เมื่อร่ำงกำยอันนั้นพังไปแล้ว  

ก็ไปหำบ้ำนอยู่ใหม่ต่อไปอีก

พระญำณข้อแรกนี้เป็นควำมรู้ระลึกถึงขันธ์ คือว่ำบ้ำนซึ่งเป็นที่อำศัยอยู่ใน 

ปำงก่อน ย้อนหลังไปได้ตำมก�ำลังของสติที่ระลึกถึง เมื่อมีสติระลึกได้ยำวไกล ก็รู้ไป

ได้ยำวไกล ท่ำนแสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำเป็นผู้ท่ีมีสติระลึกไปได้ยำวไกล เพรำะฉะนั้น  

ก็รู้ไปได้ยำวไกล

มำเทียบดูในปัจจุบันบัดน้ี เรำทุก ๆ คนนี้ เมื่อระลึกย้อนหลังไปในชำตินี้ 

เท่ำนั้น ก็ระลึกไปไม่ได้ไกลเท่ำไหร่และก็ไม่ละเอียดเท่ำไหร่ ลืมเสียมำก เมื่อเกิด  

เรำเกดิมำเมือ่วนัทีเ่ท่ำไหร่ เวลำเท่ำไหร่ เรำเองกไ็ม่รู ้มำรูเ้อำเมือ่ผูใ้หญ่ บอกให้ทหีลงั 

มำเริ่มจับนึกได้ตั้งแต่พอรู้เดียงสำมำ และก็ต้องเป็นเหตุกำรณ์ท่ีกระเทือนใจมำก ๆ 

เป็นเหตุกำรณ์พิเศษ จึงจะติดอยู่ในควำมทรงจ�ำ แต่ถ้ำเป็นเหตุกำรณ์ธรรมดำก็มักจะ

ระลกึรำยละเอียดอะไรไม่ได้ เพรำะว่ำก�ำลงัคอืสติควำมระลึกของเรำไปไม่ได้ไกลเท่ำไหร่

ตำมจิตวิทยำสมัยปัจจุบันนี้แสดงว่ำ ถ้ำสะกดจิตตนเองลงไปจำกจิตในส�ำนึก 

จนถึงจิตใต้ส�ำนึกได้แล้ว จะสำมำรถระลึกได้ และจะสำมำรถท�ำอะไรได ้เหมือนอย่ำง



169พรรษาที่ ๕

ในอดีต เช่นท่ีเขำเคยเล่นกันมำแล้ว สะกดจิตลงไปให้อยู่ใต้ส�ำนึก และให้ถอยหลัง

เข้ำไปจนถึงอำยุ ๑๐ ขวบ ๕ ขวบ ๓ ขวบ แล้วก็สั่งให้แสดงกิริยำอำกำรเหมือนกับ

เด็กในสมยัน้ัน ให้เขยีนหนงัสอืเหมือนอย่ำงในสมยันัน้ ผูที้ถ่กูสะกดจิตให้ไปอยู่ในระดบั

ของอำยุเท่ำใด ก็แสดงอำกำรเหมือนอย่ำงเมื่ออยู่ในอำยุเท่ำนั้น เขำเล่นกันจนถึงให้

สะกดจิตระลึกย้อนหลังไปในอดีตชำติ แต่ว่ำส�ำหรับในอดีตชำตินั้นไม่มีใครสำมำรถ

รับรองกันได้ เห็นกันอยู่แต่ในสมัยปัจจุบันชำติท่ีให้แสดงอำกำรเหมือนอย่ำงเป็น 

เด็กเท่ำนั้นเท่ำนี้ที่ผ่ำนมำจนลืมไปหมดแล้ว และก็ท�ำได้อันนี้แสดงว่ำ ในปัจจุบันนี ้

กำรศกึษำในเรือ่งจติกรั็บรองถงึสิง่ทีเ่กบ็ไว้ ในจติส่วนลกึและเมือ่สำมำรถท�ำให้จิตส่วน

ลกึนัน้ปรำกฏขึน้มำแล้ว สิง่ทีป่ระสบพบผ่ำนมำแล้วกจ็ะโผล่ขึน้ ในทำงพระพทุธศำสนำนัน้ 

แสดงวิธีปฏิบัติไว้ก็คือว่ำให้ ท�าสมาธิ นี่เอง แต่ว่ำต่ำงกับวิธีสะกดจิต วิธีสะกดจิตนั้น 

ผูถู้กสะกดไม่ค่อยจะมีควำมรูส้กึเป็นตวัเป็นตนเอง ส่วนสมำธขิองพระพทุธเจ้ำต้องกำร

ให้มีตัวรู้บริบูรณ์ รวมจิตเข้ำเป็นสมำธิมำกเท่ำใด ก็ต้องมีตัวรู้ซึ่งเป็นทั้งตัวสติเป็น 

ทั้งตัวสัมปชัญญะรวมกันอยู่มำกเท่ำนั้น เม่ือท�ำจิตให้เป็นสมำธิจนถึงฌำนแล้ว ผู้ท่ีมี 

นิสัยที่ได้อบรมมำแล้ว ก็สำมำรถที่จะพบอำนุภำพของจิต ก�ำลังของจิตที่เป็นพิเศษได้ 

ปรำกฏว่ำพระพทุธเจ้ำได้ทรงท�ำจติให้เป็นสมำธไิด้จนบรรลฌุำนอย่ำงสูง กท็รงน้อมจติ

ที่เป็นสมำธินั้นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นตำมควำมเป็นจริง ในชั้นต้นก็ปรำกฏปุพเพนิวำสำ- 

นุสสติญำณนี้ขึ้นก่อน

ได้อธิบำยวิชชำที่ ๑ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รู้ระลึกขันธ์เป็นที่อำศัยอยู่ใน

ปำงก่อนได้ มักจะเรยีกอย่ำงสัน้ ๆ ว่ำ รูร้ะลกึชำตไิด้ แต่ตำมศพัท์นัน้ไม่ม ีค�ำว่ำ ชำติ 

มีค�ำว่ำ รู้ระลึกนิวำสที่อำศัย แต่ว่ำโดยควำมนั้นก็คือระลึกชำติ เพรำะค�ำว่ำ ชำติ  

แปลว่ำ ควำมเกิด กำรเข้ำสู่ท่ีอำศัยนั้นเรียกว่ำ ชำติคือควำมเกิด เพรำะฉะนั้น  

กจ็บัเอำอำกำรตอนนัน้ คอืตอนเข้ำบ้ำนหรอืเข้ำทีอ่ำศยัมำเป็นชือ่เรยีก และในระหว่ำง

ที่ยังอยู่ในบ้ำนหรือยังอยู่ในที่อำศัยนั้น ก็เรียกว่ำ เป็นชำติหนึ่ง ๆ ไปด้วยทีเดียว

ญำณท่ี ๒ จุตูปปาตญาณ รู้จุติคือควำมเคลื่อนและอุปบัติคือควำมเข้ำถึง  

ของสตัว์ทัง้หลำย ในทีน่ีไ้ม่ใช้ค�ำว่ำ ชาต ิมรณะ หรอืว่ำ เกดิ ตาย แต่ใช้ค�ำว่ำ เคลือ่น

และ เข้าถึง
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ใครเป็นผูเ้คลือ่นและเข้ำถงึ ในบำลนีีใ้ช้ว่ำสตัว์ท้ังหลำย เป็นค�ำเรยีกโดยสมมติ

ถึงผู้เคลื่อน ผู้เข้ำถึง ในที่อื่นเรียกว่ำ อัตตา ตัวตน บ้ำง เรียกว่ำ บุคคล บ้ำง แต่ว่ำ

เมื่อเรียกว่ำ บุคคล ก็มีควำมหมำยแคบกว่ำค�ำว่ำ สัตว์ เพรำะบุคคลนั้น หมำยถึง

มนุษย์โดยมำก ถ้ำเป็นเดยีรจัฉำนหรอืว่ำเทวดำพรหม กไ็ม่เรยีกว่ำ บคุคล ส่วนค�ำว่ำ สัตว์ 

น้ันกินควำมกว้ำง หมำยถึงหมดท้ังเทวดำ อินทร์ พรหม ทั้งมนุษย์ เดียรัจฉำน  

ทั้งสัตว์นรก หรือว่ำเปรต อสุรกำยอะไร เมื่อยังเป็นผู้ข้อง ผู้ติดอยู่ก็รวมเรียกว่ำ  

สัตว์หมด อีกอย่ำงหนึ่งเรียกกระชับเข้ำมำก็คือเรำหรือตัวเรำ เพรำะว่ำทุก ๆ สัตว์ก็

ย่อมมีเรา อยู่คนละหนึ่ง ๆ ด้วยกัน เพรำะฉะนั้น ในกำรอธิบำยนี้จะเรียกว่ำ เรา

เรำเป็นผู้เคลื่อนเป็นผู้เข้ำถึง เคลื่อนหมำยควำมว่ำออกไป คือว่ำออกไปจำก

นิวำสคือที่อำศัยอยู่นั้น หมำยถึงว่ำเคลื่อนไปจำกบ้ำนเก่ำหรือที่อำศัยอยู่เก่ำ หมำยถึง

สงัขำรเก่ำหรอืว่ำเบญจขนัธ์เก่ำ อปุบตัเิข้ำถงึ กค็อืเข้ำไปสู่บ้ำนหรือทีอ่ำศยัหรอืสังขำร

หรือเบญจขันธ์ใหม่ ฉะนั้น เคลื่อนจึงเท่ำกับตำย เข้ำถึงจึงเท่ำกับเกิด แต่ว่ำในที่นี้  

ท่ำนไม่ใช้ค�ำว่ำ ตำยเกิด ท่ำนใช้ค�ำว่ำ จุติ แปลว่ำ เคลื่อน อุปบัติ แปลว่ำ เข้ำถึง  

ดัง่กล่ำวนัน้ ส่วนท่ีใช้ในท่ีอ่ืนอย่ำงสำมัญกใ็ช้ว่ำ ตำยเกดิ แต่ค�ำว่ำ ตำยเกดิ นัน้มกัจะ

มคีวำมหมำยสำมัญถงึสงัขำรหรอืว่ำเบญจขนัธ์ ชงรวมกันเป็นสกลกำยอนันี ้อนัมตีำย

มีเกิดเป็นธรรมดำ แต่มักจะเรียกว่ำเกิด ก่อนแล้วจึงตำยทีหลัง คือว่ำเกิด แก่ ตำย 

ครำวนีย้งัมีส่วนหนึง่ทีไ่ม่ตำยในเมือ่ สงัขำรอนันีต้ำย เมือ่สังขำรอนันีต้ำยแล้ว ส่วนนัน้

ก็จุติ คือว่ำเคลื่อนออกไปจำกสังขำรนี้ แล้วก็เข้ำไปสู่สังขำรใหม่ อำกำรที่เคลื่อนออก

ไปนั้นก็เรียกว่ำ จุติ อำกำรที่เข้ำใหม่ก็เรียกว่ำ อุปบัติ ฉะนั้น ในพระญำณหรือวิชชำ

ข้อนี้ จึงไม่ใช้ค�ำว่ำ เกิดตำยหรือตำยเกิด เพรำะใช้ในควำมหมำยสำมัญหรือสังขำร 

เพรำะไม่ได้มุ่งถึงสังขำร แต่มุ่งถึงสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ตำยไปตำมสังขำร สัตว์ก็เคลื่อน

จำกสังขำรเก่ำที่ตำยแล้วไปสู่สังขำรใหม่ อันนี้แหละจึงเรียกว่ำ จุติ อุปบัติ มักจะพูด  

กันถึงเทวดำว่ำ จุติ เวลำเมื่อเคลื่อนจำกสวรรค์ แต่ค�ำว่ำ จุติ นี้ไม่ใช่ใช้เฉพำะ เทวดำ

เท่ำน้ัน แต่ใช้ถงึสตัว์ท่ัวไปในควำมหมำยดัง่ทีก่ล่ำวมำแล้ว ควำมเคลือ่น และควำมเข้ำถงึ

สังขำรใหม่เบญจขันธ์ใหม่ของสัตว์ทั้งหลำยนั้น บำงทีก็พูดกันว่ำ ชำติใหม่ภพใหม่  

แต่ว่ำจะใช้ค�ำอย่ำงไรกค็งมคีวำมหมำยถงึนวิำสคอืทีอ่ยู่ใหม่หรือ ว่ำบ้ำนใหม่ดงัทีก่ล่ำว

มำแล้ว จะเรียกนิวำสนั้นว่ำอะไรก็สุดแต่
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พระพุทธเจ้ำได้พระญำณข้อที่ ๑ คือระลึกรู้ ระลึกถึงนิวำสคือที่อำศัยอยู่  

ในปำงก่อนได้มำกมำย ในพระบำลีท่ีแสดงอธิบำยไว้ชี้ถึงของพระองค์เอง แต่เมื่อ 

พิจำรณำดูในที่อ่ืนก็พึงเห็นว่ำของสัตว์ท้ังหลำยด้วย และในพระญำณที่ ๒ นี้ก็ใช้  

ค�ำว่ำ ของสัตว์ทั้งหลำย มีอธิบำยที่เนื่องกัน คือเมื่อรู ้ระลึกถึงนิวำสที่อำศัยอยู ่  

ของพระองค์และของสัตว์ท้ังหลำยในปำงก่อนได้ ตลอดจนถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ  

ของชีวิตที่ด�ำเนินอยู่ในชำติหนึ่ง ๆ ครั้นมำถึงพระญำณที่ ๒ นี้ ก็ได้ทรงเห็นละเอียด

ยิง่ข้ึน คอืเหน็ว่ำสตัว์ทัง้หลำยหรอืว่ำ เรา ของสัตว์แต่ละบคุคลนัน้ ได้เคลือ่นออกจำก

ชำตหิน่ึงและเข้ำถงึอกีชำตหินึง่ตำมกรรมคือกำรงำนทีต่นกระท�ำไว้ ถ้ำประกอบอกศุล

กรรมไว้ ก็เข้ำถึงชำติที่ไม่ดี มีควำมไม่บริบูรณ์ มีควำมทุกข์ต่ำง ๆ เมื่อประกอบกุศล

กรรมไว้ ก็เข้ำถึงชำติที่ดี มีควำมบริบูรณ์ มีควำมสุขต่ำง ๆ

ท่ำนแสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงได้วิชชำทั้ง ๓ นี้ในรำตรีที่ตรัสรู้ ในปฐมยำม 

ทรงได้พระญำณท่ี ๑ ในมัชฌิมยำมทรงได้พระญำณที่ ๒ คือจุตูปปำตญำณนี้  

เป็นอันว่ำพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้เรื่องกรรมตั้งแต่ในรำตรีที่ตรัสรู้นั้น และได้ทรงรู้ก่อน 

ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ เพรำะยังไม่ถึงญำณที่ ๓ ที่ทรงได้ในปัจฉิมยำม

พจิำรณำดถูงึเรือ่งควำมตรสัรูก้รรมนี ้กจ็ะพงึเหน็ได้ว่ำ เมือ่ได้ตรสัรูพ้ระญำณ

ที ่๑ น้ัน ได้ทรงระลกึชำติได้เป็นอเนก ตลอดจนถงึรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้ เพรำะฉะนัน้ 

ก็ย่อมทรงระลึกได้ด้วยว่ำ ในชำตินั้น ๆ ได้ไปท�ำอะไรไว้บ้ำง และได้รับผลอย่ำงไรใน

ชำติต่อ ๆ มำ ทรงเห็นได้ยำวไกลมำก จึงทรงรู้สรุปได้ว่ำกรรม นั้นเองเป็นตัวเหตุซึ่ง

บุคคลได้กระท�ำไว้ กรรมนั้นก็เป็นของของตน ซึ่งบุคคลผู้ท�ำจะต้องเป็นทำยำทรับผล

ของกรรมนั้น

ส่วนพระญำณที ่๓ คอื อาสวกัขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิน้อาสวะ ท่ำนอธบิำย

ว่ำ ได้แก่รูใ้นทกุข์ รูใ้นเหตเุกดิทกุข์ รูใ้นควำมดบัทุกข์ รูใ้นทำงปฏบิติัให้ถึงควำมดบัทุกข์ 

นี้ส่วนหนึ่ง รู้ในอำสวะ รู้ในเหตุเกิดอำสวะ รู้ในควำมดับอำสวะ รู้ในทำงปฏิบัติให้ถึง

ควำมดับอำสวะ อีกส่วนหนึ่ง รู้ดั่งนี้เป็น อำสวักขยญำณ รู้เป็นเหตุสิ้นอำสวะ

พิจำรณำดูตำมควำมที่สัมพันธ์กัน เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงได้พระญำณท่ี ๑  

สืบมำก็ทรงได้พระญำณที่ ๒ เมื่อทรงได้ ๒ พระญำณนี้แล้ว ก็ทรงได้พระญำณที่ ๓ 

สืบไป
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ทแีรกกร็ูใ้นทกุข์ เพรำะเมือ่ได้ทรงระลึกชำตไิด้เป็นอันมำก ทรงรูถึ้งควำมเคล่ือน

และควำมเข้ำถงึของตวัเรำในชำตหินึง่ ๆ ว่ำเป็นไปตำมกรรม เมือ่เป็นเช่นนี ้จงึได้ทรง

เห็นควำมเกิด ควำมแก่ ควำมตำย ซ่ึงเป็นทุกข์ตำมสภำพของสังขำรในชำติหนึ่ง ๆ 

และได้ทรงเหน็ควำมทกุข์ทำงจติใจ เป็นต้นว่ำควำมโศก ควำมระทมใจเป็นต้น ซึง่มอียู่

ในชำตนิัน้ ๆ และกส็รปุลงว่ำได้ทรงเหน็ว่ำ ตวันวิำสคอืตวัทีอ่ำศยัอยู ่อนัได้แก่บ้ำนคอื

สังขำรอันน้ีนี่แหละคือตัวทุกข์ เพรำะทุกข์ท้ังปวงก็รวมลงท่ีบ้ำนคือนิวำสนี้เอง เกิดก็

บ้ำนอันนี้เกิด แก่ก็บ้ำนอันนี้แก่ตำยก็บ้ำนอันนี้ตำย ทุกข์โศกอะไรทำงจิตใจก็เกี่ยวแก่

บ้ำนอันนี้ ไม่นอกไปจำกนี้ จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชำติก็คงเป็นดั่งนี้ คล้ำย ๆ กับว่ำเรำ

ระลึกดูย้อนหลังในชำตินี้ เมื่อวำนนี้ก็กินอยู่หลับนอนท�ำโน่นท�ำนี่ ย้อนไปอีกวันหน่ึง 

กก็นิอยูห่ลบันอนท�ำโน่นท�ำนี ่ย้อนไปอกีวนัหน่ึงกค็ล้ำย ๆ กนั แม้จะได้ประกอบกรรม

ที่ดี เกิดในชำติที่ดี มีควำมสุข ก็เป็นอยู่ชั่วครำวหนึ่ง ๆ ไม่เที่ยงย่ังยืนตลอดไป  

แม้จะไปเกิดเป็นเทวดำเป็นพรหมอะไร ตำมลัทธิที่เช่ือถือกันว่ำมีอำยุยืนนำน ก็ต้อง 

มีจุติคือ ควำมเคลื่อนในที่สุด ไม่มียั่งยืนตลอดไป เพรำะฉะนั้น เป็นอะไรก็ตำมก็คง

ไม่พ้นไปจำกเกิดแก่ตำย และก็ต้องประกอบกรรมกันอยู่ไม่เสร็จสิ้น ในบำงครำว  

ก็ดีในครำวหน่ึง ๆ แล้วก็ประมำท ประมำทแล้วก็ประกอบกรรมที่ชั่ว ก็ตกต�่ำลงมำ 

ครำวหนึ่ง ตกต�่ำลงมำแล้วมีสติข้ึน ก็ไปประกอบกรรมดี ก็ดีกันข้ึนไปครำวหนึ่ง ๆ  

วนขึ้นวนลงกันอยู่อย่ำงนั้น เพรำะฉะนั้น เม่ือทรงระลึกเห็นชำติย่ิงไกลเท่ำไร และ 

เห็นควำมเคลื่อนควำมเข้ำถึงของตัวเรำนี้ย่ิงไกลเท่ำไร ก็ยิ่งเห็นว่ำเป็นทุกข์ เท่ำนั้น  

จึงได้ทรงเริ่มเห็นทุกข์ขึ้น แล้วก็เห็นว่ำที่เป็นดั่งนี้ก็เพรำะว่ำตัณหำคือ ควำมด้ินรน

ทะยำนอยำก อันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ดับตัณหำเสียได้นั้นแหละ จึงจะเป็น 

ควำมดับทุกข์ และท่ีจะดับตัณหำได้ก็ต้องปฏิบัติไปในทำงให้ถึงควำมดับทุกข์ คือ 

มรรคมีองค์ ๘ อันสรุปลงเป็นศีล เป็นสมำธิและเป็นปัญญำโดยเฉพำะ ก็คือว่ำ  

ต้องประมวลกันเป็นตัวรู้ที่ประจักษ์แจ่มแจ้งตำมควำมเป็นจริง เห็นควำมจริงของทุกข์ 

ของเหตุเกิดทุกข์ ของควำมดับทุกข์ และของทำงให้ถึงควำมดับทุกข์โดยแจ้งชัด
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ตัวอวชิชำ ตัวอำสวะ

อกีส่วนหนึง่ท่ีท่ำนอธบิำยประกอบกนั มรีูอ้ำสวะเป็นต้นนัน้ อำสวะกห็มำยถงึ

กิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิต เป็นกิเลสชั้นละเอียด อันได้แก่ กามาสวะ อาสวะ

คือกาม ความใคร่ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็น อวิชชาสวะ อาสวะ คืออวิชชา 

ความไม่รูต้ามความเป็นจริง ได้ทรงเหน็อำสวะ โดยตรงกค็อืทรงเห็นว่ำ ตวัเรา นีแ้หละ

เป็นอำสวะ เพรำะว่ำตัวเรำตำมที่เข้ำใจกันนั้น โดยที่แท้นั้น ก็ประกอบขึ้นด้วยกำมคือ

ควำมใคร่ ภพคือควำมเป็น และอวิชชำคือควำมไม่รู้ ทั้ง ๓ นี้รวมกันเข้ำเป็นตัวเรำ

ดั่งจะพึงเห็นได้ว่ำ ตัวเรา ท่ีเข้ำใจกันว่ำมีอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ ถ้ำจะให้ชี้ว่ำ 

อยู่ที่ไหน ก็จะชี้ไม่ถูกตำมที่กล่ำวมำนั้น อย่ำงในอนัตตลักขณสูตร ถ้ำจะชี้ว่ำอยู่ที่รูป 

พจิำรณำทีรู่ปดูแล้ว รปูกเ็ป็นอนตัตำ ไม่ใช่ตน ชีท่ี้เวทนำ ท่ีสัญญำ ท่ีสังขำร ท่ีวิญญำณ 

กเ็ป็นอนตัตำ ไม่ใช่ตน ครำวนีใ้นอัตภำพอันนีจ้ะมอีะไรทีพ่งึชีไ้ด้นอกไปจำกรปู เวทนำ 

สญัญำ สงัขำร วญิญำณ หรอืว่ำรูปธรรมนำมธรรมทีร่วมกนัอยู่นี ้เพรำะฉะนัน้ เม่ือชี้

ไม่พบ ตัวเรา นี้จึงเป็นเพียงอุปำทำน ได้แก่ ควำมยึดถือ ยึดถือขึ้นว่ำเป็นเรำ  

ควำมยึดถืออันนี้ หำกยึดถือแคบหรือกว้ำงใหญ่โต ออกไปเท่ำไร เรำก็แคบกว้ำงใหญ่

โตออกไปเท่ำนั้น

ดั่งจะพึงเห็นได้ว่ำเมื่อยังเป็นเด็กเล็ก ๆ ยังไม่รู้เดียงสำนั้น ก็ยังไม่รู้จักว่ำ 

เรำเป็นอะไร แต่เมื่อครั้นโตขึ้น ผู้ใหญ่ตั้งชื่อให้ว่ำชื่อนั้นชื่อนี้ ต่อมำก็เล่ำเรียน ศึกษำ

มีกำรงำน ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนั้นเป็นนี่ แล้วก็มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ ตัวเรำก็เป็นนั้นเป็นนี่ 

มีนั้นมีนี่อะไรใหญ่โตมำกมำยออกไป นี่ก็เป็นควำมยึดถือทั้งนั้น สมมติว่ำถ้ำจะมีเหตุ

อะไรให้ลืมเสีย ก็จะไม่เกิดควำมรู้สึกว่ำเรำเป็นอะไรเลย นี่เพรำะจ�ำได้จึงได้มีควำม

ยดึถอือยู ่และเลก็กไ็ด้ โตกไ็ด้ ตำมแต่ควำมเข้ำใจและควำม ยดึถอืว่ำอย่ำงไร แต่เมือ่

พิจำรณำค้นลงไปแล้ว ก็จะไม่พบอะไรนอกจำกตัวอุปำทำน คือควำมยึดถือเท่ำนั้น
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เพรำะฉะนั้น ตัวเรา นี้จึงเป็นเงำของอุปำทำน อุปำทำนโตเท่ำไร ตัวเรำก็โต 

เท่ำน้ัน อุปำทำนเล็กลงเท่ำไร ตัวเรำก็เล็กลงเท่ำนั้น และควำมยึดถือนี้แหละ  

เป็นอวิชชำคือตัวควำมไม่รู้อย่ำงเต็มตัว เพรำะเมื่อควำมจริงไม่มีอะไร แล้วก็ไปยืดถือ

ให้มีขึ้น อย่ำงนี้ก็คือตัวควำมไม่รู้ เหมือนอย่ำงว่ำหลงเงำว่ำเป็นตัวจริง ควำมหลงเงำ

ว่ำเป็นตัวจริงนี่แหละเป็นตัวอวิชชำคือตัวควำมไม่รู้อย่ำงเต็มที่

นอกจำกนีย้งัมตีวัภพคอืตวัควำมเป็น อนัได้แก่เป็นนัน่เป็นนี ่เพรำะตวัเรำนัน้

เป็นตัวข้ึนหรือเป็นเรำข้ึนก็ด้วยอ�ำนำจของภพคือควำมเป็น คือว่ำเป็นเรำ ถ้ำไม่มีตัว

เป็นข้ึนแล้ว เรำก็ไม่เกิดแต่นี่มีตัวเป็นคือว่ำเป็นเรำข้ึน ซึ่งเป็นภพหรือเป็นภำวะ  

อันนี้แหละเรียกว่ำ เป็นภพ

นอกจำกนี้ยังมีตัวกำมคือตัวควำมใคร่ ได้แก่ควำมรักอยู่ในตัวเรำ ซึ่งทุก ๆ 

คนล้วนแต่มีควำมรักตัวอยู่ด้วยกัน เมื่อพิจำรณำดูแล้วก็คือว่ำ รักส่ิงที่ยึดถือไว้  

นัน้แหละ ยึดถอืว่ำเรำหรอืของเรำอยู่ท่ีสิง่ไหนทีไ่หน กย่็อมมกีำมคอืควำมรัก ควำมใคร่

อยู่ในสิ่งนั้นในที่นั้น

ด้วยอ�ำนำจของควำมรกัตัวอันนี ้จงึได้มคีวำมกลวัตำย กลวัเจบ็ กลวัเสยีหำย

ต่ำง ๆ เพรำะว่ำควำมตำยนั้นเข้ำใจว่ำเป็นควำมสุดสิ้นของตัวเรำไปทีเดียว เพรำะเรำ

ส�ำคญัตวัเรำท่ีนิวำสคอืว่ำบ้ำนอนันี ้ เมือ่บ้ำนอนันีจ้ะพงัไป กร็ูส้กึว่ำตวัเรำน่ีหมดสิน้ไป 

เพรำะฉะนั้น จึงได้มีควำมกลัวตำยนี่เป็นอย่ำงยิ่ง สำมัญชนทุก ๆ คนเป็นอย่ำงนี้  

และทุก ๆ คนก็ย่อมมีควำมรัก ตัวนี่แหละเป็นที่สุด จนถึงพระพุทธเจ้ำก็ได้ตรัสไว้ว่ำ 

ควำมรกัเสมอด้วยตนไม่ม ีและในทีอ่ืน่กย็งัตรสัไว้ว่ำ เมือ่พจิำรณำดโูดยรอบแล้ว กไ็ม่

เห็นว่ำจะมีอะไรที่พึงรักยิ่งไปกว่ำตน

ครำวนีพ้จิำรณำดวู่ำ ทีร่กัภรยิำ รักสมบตั ิรกัสิง่นัน้ส่ิงนีอ้ะไรเป็นต้น เหล่ำนี้ 

โดยที่แท้แล้วก็เพื่อตน คือว่ำเพื่อควำมพอใจ เพื่อควำมสุขของตน เมื่อใดบุคคลหรือ 

สิ่งเหล่ำนั้นมำขัดกับควำมสุขควำมพอใจของตน เม่ือนั้นควำมรักอันนี้จะส้ินไปกลำย

เป็นควำมเคียดแค้น เหมือนอย่ำงท่ีมีเรื่องหึงหวงกันหรือฟ้องกัน คนที่รักกันอย่ำง 

ทีส่ดุ แต่เมือ่เวลำสิน้รกัเป็นแค้นขึน้แล้ว ท�ำร้ำยกนัได้ฆ่ำกนัได้ทเีดยีว นีก่จ็ะพงึเหน็ได้

เทียวว่ำ โดยที่แท้แล้วก็เพรำะรักตน แต่ว่ำรักส่ิงอื่น ๆ นั้น ก็เพรำะว่ำส่ิงเหล่ำนั้น 

อ�ำนวยควำมพอใจควำมสุขให้แก่ตนต่ำงหำก
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มีควำมรักอีกอันเดียวเท่ำนั้นแหละที่ไม่ใช่เพื่อตน คือควำมเมตตำ เหมือน 

อย่ำงทีพ่่อแม่รักลูกนี่เป็นควำมรักที่เป็นเมตตา ต้องกำรให้เกิดควำมสุขแก่ลูก จนถึง

ยอมพลีควำมสขุของตนเองเพือ่ลูก รักมำกกพ็ลไีด้มำก รกัท่ีสุดกพ็ลไีด้ท่ีสุดตลอดจนถึง

ชีวิตเพ่ือลูก รักอย่ำงนี้มุ่งควำมสุขไปให้ลูก คือมุ่งไปให้แก่ผู้ที่ตนรัก ไม่ได้หวังผล

ตอบแทนอะไร เม่ือลกูมีควำมสขุ พ่อแม่กส็บำยใจ ลกูมคีวำมทกุข์ พ่อแม่กไ็ม่สบำยใจ 

ต้องช่วยขึน้มำอีก น่ีกเ็ลยเป็นกรุณำไปแล้ว ครำวน้ีเมือ่ลกูได้ดมีคีวำมสุขกด็ใีจ นีก่เ็ป็น

มทุติำไป แต่ว่ำอเุบกขำนัน้มกัจะยำก พ่อแม่รกัลกูบำงทกีไ็ม่มีอเุบกขำ อเุบกขำนัน้คอื

ควำมวำงใจเป็นกลำง หมำยถึง ควำมยุติธรรมด้วย คือไม่ล�ำเอียง รู้จักว่ำดีชั่ว ว่ำผิด

ว่ำถูกอย่ำงไร วำงใจให้เป็นดุลย์อยู่ได้ เพรำะฉะนั้น ถ้ำมีอุเบกขำนี้อยู่ ก็จะไม่รักลูก 

ในทำงที่ผิด ถ้ำลูกท�ำผิด รู้ว่ำผิดก็ต้องว่ำกล่ำวตักเตือนห้ำมปรำม หรือว่ำเมื่อลูกไป 

ทะเลำะกบัใครมำ ก็ไม่เข้ำข้ำงลูก มียุติธรรม รู้ถูกรู้ผิด อุเบกขำมีควำมหมำยดั่งกล่ำว

นี้ด้วย บำงทีพ่อแม่รักลูกมำก แต่ว่ำไม่ได้มีอุเบกขำก็เลยเป็นเสียไป ท่ีเติมเอำเร่ือง

ควำมรักลูกเข้ำมำนี้ ก็เพื่อชี้ว ่ำมีควำมรักอีกอันหนึ่งที่ต่ำงออกไปจำกกำม คือ 

ควำมเมตตำ เป็นควำมรกัทีมี่ให้อภยัไม่ถอืโทษผกูโกรธ คนทีต่นมเีมตตำมำกจะท�ำผดิ 

ก็ไม่ถือโทษ แต่ว่ำถ้ำเป็นกำมไม่ได้ รักชนิดนั้นถ้ำเกิดผิดใจขึ้น ก็โกรธพยำบำทขึ้นมำ

ทันที ถ้ำเป็นเมตตำก็ไม่เกิดโกรธ ไม่เกิดพยำบำทให้อภัยได้

วกเข้ำมำถงึตวัเรำ ตวัเรำมีควำมรักตวัทีเ่ป็นตวักำมด่ังกล่ำวมำนีอ้ยูอ่ย่ำงเตม็ที่ 

เพรำะฉะน้ัน ตัวเรานี้จึงเป็นตัวอวิชชา เป็นตัวภพ เป็นตัวกำมประกอบกันอยู่  

นี่เป็นตัวอำสวะ ท่ำนแสดงว่ำตัณหำคือควำมดิ้นรนทะยำนอยำกนั้นแหละ เป็นตัวก่อ

ให้เกดิอำสวะขึน้ ควำมดบัตณัหำเสยีได้กเ็ป็นกำรดบัอำสวะ และมรรคมอีงค์ ๘ กเ็ป็น

ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับอำสวะ

พระพุทธเจ้ำได้ทรงบ�ำเพ็ญมรรคมีองค์ ๘ มำเต็มบริบูรณ์ ส�ำหรับศีลนั้น  

ได้ทรงมีมำตั้งแต่ทีแรก ในส่วนสมำธิก็ได้ทรงเริ่มในเม่ือเข้ำทำงท่ีถูกแล้ว และก็ทรง

น้อมจิตที่เป็นสมำธินั้นไปเพื่อปัญญำ เพรำะฉะนั้น จึงได้ตรัสรู้มำโดยล�ำดับ จนถึงมำ 

ทรงพบว่ำ ตัวเรา นี้เองเป็นตัว อาสวะ ตัณหำเป็นเหตุเกิดอำสวะ ควำมดับตัณหำได้

เป็นควำมดับอำสวะ และทำงทีท่รงปฏบิตัมิำนัน้จนได้เกดิควำมรู้ข้ึน ดัง่นีเ้ป็นเหตใุห้ถึง

ควำมดับอำสวะ จึงได้เป็นวิชชำคือควำมรู้แจ่มแจ้งขึ้น อวิชชำ ก็ดับไป ภพก็ดับไป  

กำมก็ดับไป เพรำะฉะน้ัน สัตตภำวะคือควำมเป็นสัตว์ก็หมดสิ้น เป็นพุทธภำวะคือ
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ควำมเป็นพุทธะคือผู้ตรัสรู้ขึ้น เพรำะฉะน้ัน จึงได้ทรงหยุดกำรเวียนเกิดต่อไป หยุด

ประกอบกรรมต่อไป เพรำะว่ำได้ทรงสิน้กเิลสอำสวะ ทรงอำศยัอยูใ่นนวิำสคอืบ้ำนเก่ำ 

เมือ่บ้ำนเก่ำทีท่รงอำศัยอยู่นัน้แตกสลำยคอืว่ำ ตำย พระพทุธเจ้ำกไ็ม่ทรงเข้ำถงึภพชำติ

อะไรต่อไป และกส็ิน้สมมตบิญัญตัทิีจ่ะเรยีกว่ำอะไร จะเรียกว่ำ จติ จะเรยีกว่ำ วิญญำณ 

จะเรียกว่ำ อัตตำ จะเรียกว่ำ สัตว์ จะเรียกว่ำ บุคคล อะไร ไม่เรียกทั้งนั้น แปลว่ำ 

หมดเรื่องกันที ถ้ำยังจะพูดถึงอะไรก็ยังไม่หมดเรื่อง

ได้มีผู ้เห็นว่ำ พระอรหันต์ตายแล้วสูญ เพรำะว่ำไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูด  

แต่พระพุทธเจ้ำ และพระสำวกก็ได้ท�ำกำรซักถำม เช่น ซักถำมว่ำส�ำคัญอะไร ว่ำเป็น

พระอรหันต์ ส�ำคัญว่ำเบญจขันธ์คือบ้ำนท่ีเป็นเรือนกำยเป็นพระอรหันต์ หรือ ผู้นั้น 

ก็ตอบว่ำ ไม่ใช่ ไม่ได้ส�ำคัญอย่ำงนั้น ครำวนี้ท่ำนก็ซักว่ำ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เมือ่บ้ำน

อนัน้ีตำยแล้ว ท�ำไมจงึไปเข้ำใจว่ำพระอรหนัต์สูญ เพรำะฉะนัน้ กเ็ป็นอนัแสดงว่ำไม่สูญ  

แต่ว่ำเมื่อไม่สูญแล้วไปอยู่ที่ไหน ท่ำนก็ตอบว่ำไม่ควรจะกล่ำวว่ำไปอยู่ท่ีไหน เหมือน

กับไฟที่สิ้นเชื้อแล้วก็ดับไป ไม่มีเชื้อใหม่ให้ติดขึ้นมำอีก ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำไฟนั้นสูญ

หรือว่ำไฟนั้นไปอยู่ที่ไหน นี่ก็เป็นกำรยกขึ้น มำเทียบอย่ำงง่ำย ๆ เท่ำนั้น เพื่อให้เห็น

ว่ำสิ้นสมมติบัญญัติ หมดเรื่องที่จะพูดกันว่ำอะไรกันแล้ว

ตำมที่กล่ำวมำนี้ เป็นกำรอธิบำยตำมเค้ำควำมซึ่งท่ำนแสดงว่ำพระพุทธเจ้ำ  

ได้ทรงมวีชิชำ ๓ หรอืมีญำณ ๓ และเม่ือจะพยำกรณ์ว่ำได้ทรงรู้อย่ำงไร กใ็ห้พยำกรณ์

ว่ำทรงมีวิชชำ ๓ นี่แหละจึงเป็นกำรพยำกรณ์ที่ถูกต้อง

นิพพาน ในพระพุทธศำสนำเป็นปรมัตถ์ คือมีเนื้อควำมที่สุขุมละเอียดมำก 

คนทัว่ไปเข้ำใจยำก ในฝำยมหำยำนจงึได้สร้ำงนพิพำนขึน้ใหม่ คอืว่ำได้สร้ำงพระอำทพิทุธเจ้ำ

ขึน้องค์หนึง่อยูใ่นสวรรค์ชัน้สขุำวด ีเป็นตวัตนทีไ่ม่มแีก่ ไม่มตีำย เป็นอมตะอยูบ่นโน้น 

แล้วกม็พีระโพธสิตัว์อยูม่ำกมำย กำรสร้ำงนพิพำนให้เป็นตัวตน สร้ำงพระพทุธเจ้ำให้ 

เป็นตัวตน อยูใ่นสวรรค์ท่ีเป็นนรินัดรอย่ำงนี ้คนทัว่ไปเข้ำใจง่ำย เมือ่แผ่เข้ำไปในประเทศ 

ที่นับถือผีสำงเทวดำนับถือพระเจ้ำ ก็เลยไปเข้ำกันได้ดี อย่ำงที่ไปตั้งอยู่ในทิเบต 

ในญี่ปุ่น ในจีน และปรำกฏว่ำฝรั่งเองก็ศึกษำในฝ่ำยมหำยำนมำก ดูเขำจะเข้ำใจได้ดี

กว่ำในฝ่ำยเถรวำท ยิ่งเรื่องอนัตตำ แล้วก็ไม่ยอมจะเข้ำใจ อธิบำยไปเป็นอัตตำเสีย 

โดยมำก
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ได้แสดงธรรมซ่ึงเป็นเร่ืองหนักมำแล้ว ต่อไปนีจ้ะแสดงประวัตพิระสำวก แทรก

เข้ำบ้ำง คือประวัติของพระนันทเถระและของพระรูปนันทำเถรี ทั้ง ๒ องค์ นี้เป็น 

พระรำชโอรสและพระรำชธดิำของพระเจ้ำสทุโธทนะพระพทุธบดิำประสตู ิแต่พระนำง  

มหำปชำบดีโคตมี

พระนันทะ

เมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก ที่ท่ำนกล่ำวว่ำหน้ำพรรษำที่ ๒ 

ได้โปรดให้ พระนันทะ ซ่ึงเป็นพระพุทธอนุชำอุปสมบทเป็นภิกษุ กำรอุปสมบท  

ของท่ำนนัน้ได้มใีนวนัประกอบพธิอีำวำหววิำหมงคลของท่ำนเองกบันำงชนบทกลัยำณี 

ซึง่แปลว่ำ เจ้ำหญงิผูง้ดงำมในชนบท พระพทุธเจ้ำได้เสด็จเข้ำไปทรงรบับำตรในพธินีัน้ 

และก็ได้ทรงส่งบำตรให้นันทรำชกุมำร ถือตำมเสด็จไปจนถึงอำรำมที่ประทับ และ 

ได้ตรัสถำมว่ำ จะบวชหรือนันทรำชกุมำรทูลตอบว่ำ จะบวชด้วยควำมเคำรพใน

พระพุทธเจ้ำ ก็ได้โปรดให้อุปสมบทต่อจำกน้ัน ก็ได้โปรดให้พระรำหุลซึ่งเป็นโอรส

บรรพชำเป็นสำมเณรอีกด้วย แล้วกไ็ด้เสด็จออกจำกกรงุกบลิพสัดุไ์ป ในคมัภร์ีชัน้บำลว่ีำ 

เสด็จไปยังกรุงสำวัตถี แต่ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถำแสดงว่ำ ได้เสด็จไปกรุงรำชคฤห์ก่อน 

ต่อจำกนั้นจึงได้เสด็จไปยัง กรุงสำวัตถี ถ้ำเสด็จกรุงรำชคฤห์ก่อน ก็จะต้องทรง 

จ�ำพรรษำอยู่ท่ีเวฬุวันในกรุงรำชคฤห์น้ัน ออกพรรษำแล้วจึงได้เสด็จไปยังกรุงสำวัตถี 

แต่ว่ำถ้ำเสด็จไปยังกรุงสำวัตถีก่อน ก็คงเพียงไปประทับไม่นำนเท่ำไร แล้วก็เสด็จไป

ทรงจ�ำพรรษำ ยังพระเวฬุวันในกรุงรำชคฤห์ เพรำะในพรรษำที่ ๒ นั้น ท่ำนกล่ำวว่ำ 

ได้ทรงจ�ำพรรษำอยู่ท่ีพระเวฬุวันในกรุงรำชคฤห์ รวมควำมเข้ำแล้วก็เสด็จกรุงสำวัตถี 

ครั้งหนึ่งจำกตอนเสด็จกลับจำกกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงแวะเมื่อผ่ำนหรือว่ำเมื่อออกพรรษำ

แล้วจงึเสด็จกต็ำม ทัง้นีก้เ็พรำะได้ทรงรับปฏญิญำของอนำถปิณฑกิเศรษฐ ี กรงุสำวตัถีว่ำ 

จะเสด็จไปประทับในพระเชตวันซึ่งอนำถปิณฑิกเศรษฐีสร้ำงถวำย

อนาถปิณฑิกเศรษฐี นั้นเป็นบุตรของเศรษฐีชื่อว่ำ สุมนะ ในกรุงสำวัตถี  

เดมิชือ่ว่ำ สทุตัตะ แต่ว่ำเป็นผูท่ี้พอใจบริจำคแก่คนก�ำพร้ำคนเขญ็ใจทัว่ ๆ ไป จึงมชีือ่

เรียกอีกว่ำ อนำถปิณฑิกะ ท่ีแปลว่ำ ผู้ให้ก้อนข้ำวแก่คนอนำถำ และชื่อหลังนี้เป็น 
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ชื่อที่ใช้เรียกกัน เป็นที่รู้จักทั่วไป ในขณะที่พระพุทธเจำ้ได้ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใน

กรงุรำชคฤห์ อนำถปิณฑกิเศรษฐไีด้มกีจิไปยงักรงุรำชคฤห์ ได้มโีอกำสไปเฝัำฟังธรรม

ของพระพุทธเจ้ำ ท่ำนแสดงว่ำได้บรรลุมรรคผลคือเป็นโสดำบัน บุคคลได้ทูลแสดง

เจตนำจะสร้ำงวัดถวำยพระพุทธเจ้ำในกรุงสำวัตถี และทูลขอให้พระพุทธเจ้ำทรงรับ

ปฏิญญำว่ำจะเสด็จไป พระพุทธเจ้ำได้ทรงรับ กำรรับของพระพุทธเจ้ำนั้นก็ด้วยวิธีนิ่ง 

ที่หมำยควำมว่ำรับ อนำถปิณฑิกเศรษฐี กลับไปยังกรุงสำวัตถีแล้วก็ได้สร้ำงวัดถวำย  

ซึง่เรยีกว่ำ พระเชตวนั เพรำะได้ไปซือ้สวนของเจ้ำเชตสร้ำงถวำย ท่ำนกล่ำวว่ำได้สร้ำง

เสร็จภำยในเวลำ ๙ เดือนบ้ำง ๕ เดือนบ้ำง

เมือ่พระพทุธเจ้ำได้เสดจ็ไปประทบัยงัพระเชตวนั ตำมทีท่รงรบัปฏญิญำไว้แล้ว 

พระนนันทะกไ็ด้ตำมเสดจ็ไปอยูด้่วย มเีรือ่งทีเ่ล่ำว่ำ๖ ท่ำนคดิแต่จะลำสกิขำ เพรำะว่ำ

คิดถึงนำงชนบทกัลยำณี ซ่ึงได้ท�ำพิธีอำวำหวิวำหมงคลกัน แล้วท่ำนมำบวชเสียด้วย

ควำมเคำรพในพระพุทธเจ้ำ แต่ไม่ใช่บวชด้วยศรัทธำ เพรำะฉะนั้น เมื่อบวชแล้วจิตใจ

กก็ระหวดัถึงนำงชนบทกัลยำณีอยู่เสมอและคดิว่ำจะลำสิกขำ ข่ำวทรำบถึงพระพทุธเจ้ำ 

ได้ทรงเรยีกไปไต่ถำม ท่ำนกท็ลูรบัตำมเป็นจริง พระพทุธเจ้ำได้ทรงน�ำท่ำนไปยงัดำวดงึส์

พภิพด้วยฤทธิ ์ได้เหน็นำงเทพอัปสรซ่ึงมีรปูงดงำมเป็นอนัมำก ตรสัถำมว่ำ นำงอปัสรสวรรค์

เหล่ำนี้กับนำงชนบทกัลยำณีของท่ำน ใครจะงำมกว่ำกัน ท่ำนพระนันทะก็ทูลว่ำ  

นำงอัปสรสวรรค์งำมกว่ำมำกมำยนักอย่ำงเทียบกันไม่ได้ พระพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำ  

ให้พระนันทะ ยินดปีระพฤตพิรหมจรรย์ต่อไป ทรงรบัประกนัว่ำจะให้ได้นำงอปัสรสวรรค์

เหล่ำน้ี แล้วก็ทรงน�ำพระนันทะกลับ พระนันทะเมื่อเห็นนำงอัปสรสวรรค์จิตก็ค่อย 

คลำยไป จำกควำมคิดถึงนำงชนบทกัลยำณี ไปมุ่งอยู่ที่นำงอัปสรสวรรค์ และก็ตั้งใจ

ประพฤติ พรหมจรรย์ต่อไป ด้วยคิดเพื่อที่จะได้นำงฟ้ำ พวกภิกษุเมื่อได้ทรำบก็พำกัน

กล่ำวว่ำ ท่ำนเป็นลูกจ้ำงของพระพุทธเจ้ำ เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงซื้อไถ่เอำไว้  

เพื่อค่ำจ้ำงคือนำงอัปสรสวรรค์ ท่ำนพระนันทะเมื่อได้ยินเข้ำดั่งนั้นบ่อย ๆ ก็เกิด 

ควำมละอำยใจ จิตก็หน่ำยจำกนำงอัปสรสวรรค์ ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป  

๖ นนฺทเถรวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๑๐๕.



179พรรษาที่ ๕

๗ รูปนนฺทำเถรีวตฺถุ ธมฺมปท. ๕/๑๐๗.

ครัน้มจีติหน่ำยแล้ว ประพฤตพิรหมจรรย์ก็ได้ประสบวิมตุต ิคอืควำมหลดุพ้นจำกกเิลส

อำสวะ วันรุ่งขึ้นก็ได้ไปกรำบทูลพระพุทธเจ้ำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงเป็นผู้พ้นจำก 

ควำมรับประกันเพื่อที่จะให้ได้นำงอัปสรสวรรค์แล้ว พระพุทธเจ้ำได้ทรงเปล่งอุทำนขึ้น 

ดั่งที่แปลควำมว่ำ

เปือกตมคือกามอันบุคคลใดข้ามได้แล้ว หนามคือกามอันบุคคลใด ย�่ายีเสีย

ได้แล้ว บุคคลนั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์

พระรูปนันทำเถรี

ส่วนพระรปูนนัทำเถรนีัน้เป็นพระขนษิฐภคนิขีองพระนนัทะ เมือ่พระพทุธเจ้ำ

ได้เสดจ็กรงุกบลิพสัดุค์รัง้ท่ี ๒ ครำวพระพทุธบดิำนพิพำน คร้ันถวำยพระเพลงิพระศพ

เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เสด็จจำกกรุงกบิลพัสดุ์ไปยังกรุงเวสำลี พระนำงมหำปชำบดีโคตมี

ได้ตำมไปขอบวชเป็นภิกษุณี จำกน้ันก็ได้เสด็จไปกรุงสำวัตถีประทับที่พระเชตวัน  

ฝ่ำยพระรูปนันทำเมื่อพระรำชบิดำสิ้นพระชนม์ พระรำชมำรดำก็ออกทรงผนวชเป็น

ภิกษุณี พระเชษฐำก็บวชเป็นภิกษุ จึงเห็นว่ำ เมื่อบรรดำพระญำติใกล้ชิดได้ออกบวช 

กันหมดแล้ว ก็ได้ตกลงพระหฤทัยที่จะออกบวชเป็นภิกษุณีด้วย จึงได้ไปขอบวชเป็น

ภิกษุณีและได้อยู่ในกรุงสำวัตถี พระรูปนันทำนี้ท่ำนแสดงว่ำ๗ เป็นผู้มีรูปงำมและ 

ติดอยู่ในรูปสมบัติ เพรำะฉะนั้น เมื่อบวชแล้วก็ไม่ยอมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ำ 

เพรำะกลวัว่ำพระพทุธเจ้ำจะเทศน์ตริปู แต่เมือ่ได้ฟังข่ำวว่ำพระพทุธเจ้ำทรงแสดงธรรม

ที่ไพเรำะ ประกอบกับควำมปรำรถนำที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้ำ ซึ่งเป็นพระเชษฐำร่วม

พระรำชบิดำด้วย จึงได้แอบหมู่นำงภิกษุณีเข้ำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ำ ในตอนนี้

ท่ำนเล่ำว่ำ เมือ่พระรปูนนัทำเข้ำไปในธรรมสภำแล้ว กไ็ด้เห็นสตรผีูห้นึง่ยืนถวำยงำนพัด 

พระพุทธเจ้ำอยู่ มีอำยุขนำด ๑๖ ปี มีรูปร่ำงงดงำมเป็นอย่ำงยิ่ง เมื่อพระรูปนันทำ 
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เฝ้ำมองดูสตรีผู้นั้นมำเทียบดูกับตน ก็รู้สึกว่ำตนเองนั้นมีรูปสมบัติด้อยกว่ำ สตรีผู้นั้น

เป็นอนัมำก ต่อมำกเ็หน็สตรีผูน้ั้นเปล่ียนไปเป็นคนมอีำยมุำกขึน้ขนำด ๒๐ ปี พระรปูนนัทำ

เพ่งดก็ูรู้สกึว่ำควำมงำมนัน้ลดลงหน่อยหนึง่ ครัน้เพ่งดตู่อไป กไ็ด้เหน็สตรผีูน้ีน้ัน้เปลีย่น

ไปอีก เป็นรปูพรรณสตรมีีบตุรแล้ว เป็นรปูพรรณสตรกีลำงคนเป็นคนแก่ แล้วแก่หง่อม 

แล้วย่ิงแก่หง่อมลงนอนจมสิ่งสกปรกของตน แล้วก็สิ้นชีวิตเป็นศพเนำ่พองในที่สุด  

จติของพระรปูนนัทำกห็น่ำยในรปูไปโดยล�ำดบั จนถึงหน่ำยไปโดยส้ินเชงิ และได้ปลงเห็น

เป็นอนจิจัง ทุกขัง อนัตตำ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมอบรมในขณะนัน้ซึ่งเหมือน 

อย่ำงตีเหล็กในขณะร้อน

“เธอจงพินิจกายที่อาดูร ไม่สะอาด เปื่อยเน่า ไหลเข้าไหลออก ซึ่งคนเขลา

ปรารถนายิ่งนัก เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยเป็นของว่างเปล่า อย่ามาสู่โลกอีก  

เธอส�ารอกความพอใจในภพชาติเสีย จักสงบระงับอยู่ตลอดไป

ต่อจำกนี้ ได้ตรัสเทศนำธรรมให้เห็นกระชับเข้ำอีกว่ำ

“สรีระกายนี้ ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูก ฉาบทาด้วยเนื้อและเลือด เป็นที่

ตั้งลงแห่งความแก่ ความตาย ความทะนง และความลบหลู่.″

จิตของพระรปูนนัทำได้รบัอบรมเต็มทีแ่ล้ว กไ็ด้วมิตุหลดุพ้นจำกกเิลส อำสวะ

ทั้งหมด

เรื่องพระนันทะและพระรูปนันทำนี้ แสดงให้เห็นวิธีอบรมของพระพุทธเจ้ำ  

ว่ำได้ทรงใช้วิธีที่เหมำะแก่จริตอัธยำศัยของบุคคลแต่ละคน ดั่งในเรื่องพระเถระ และ

พระเถรีทั้ง ๒ นี้ ได้ทรงใช้วิธีหนำมยอกเอำหนำมบ่ง คือใช้หนำมนั่นเองบ่งหนำม  

เมื่อติดรูปก็แต่งรูปขึ้นอีกรูปหนึ่งที่ดีกว่ำ มำชักจิตให้ถอนจำกรูปที่ติดอยู่เก่ำ มำพะวง

อยู่ในรูปใหม่ รูปที่ติดอยู่เก่ำนั้นอำจจะเป็นหนำมที่ฝังยอกอยู่ในจิตใจลึกแน่น เมื่อชัก

ให้ถอนออกได้ กเ็ป็นชัน้ที ่๑ ครัน้แล้วก็ไม่ยอมให้รปูใหม่เข้ำไป ฝังอยู่ลกึแน่นเหมือน

อย่ำงน้ัน รีบใช้วิธีถอนออกทันที เหมือนอย่ำงใช้หนำมแทง ลงไปเพื่อบ่งหนำม  

ครั้นบ่งส�ำเร็จแล้วก็ทิ้งหนำมส�ำหรับบ่งเสียด้วย
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วิธีที่ทรงใช้ อำจจะเป็นฤทธ์ิดั่งที่ท่ำนเล่ำไว้ก็ได้ หรืออำจเป็นค�ำพูดชี้แจง  

ให้เหน็จรงิเหมอืนอย่ำงเหน็ด้วยตำกไ็ด้ เพรำะท่ำนกล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงมีปำฏหิำรย์ิ 

๓ คือ

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์

๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์  ดักใจเป็นอัศจรรย์ 

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์  สอนเป็นอัศจรรย์

ข้อ ๑-๒ ก็เพื่อให้กำรสอนส�ำเร็จ ข้อ ๓ จึงส�ำคัญที่สุด แต่ก็ได้อำศัย ๒ ข้อ

ข้ำงต้นช่วยตำมควรแก่บุคคลผูร้บัเทศนำ เหตฉุะนี ้พระพทุธเจ้ำจงึทรงตัง้พระพุทธศำสนำ

ขึ้นได้ส�ำเร็จ

ได้มีบำงคนกล่ำวว่ำ จะเป็นกำรสมควรหรือไม่ ในกำรที่ทรงพรำกพระนันทะ

ไปจำกนำงชนบทกัลยำณีในวันมงคลนั้น ข้อนี้ตอบได้ทีเดียวว่ำ ทรงเห็นอุปนิสัยแห่ง

พระอรหัตของท่ำนแล้ว และทรงสำมำรถอบรมให้ท่ำนบรรลุถึงผลที่สุดนั้นได้ และ 

เมือ่จะออกบวชอย่ำงสละจรงิ ก็ควรบวชในระยะทีไ่ม่เกดิภำระผกูพนั จงึไม่มเีวลำเหลอื

ทีจ่ะให้รอได้ต่อไป พระพทุธเจ้ำมพีระหฤทยัเด็ดเดีย่ว จงึทรงพรำกโลกไปได้จนถึงตรสัรู้

พระธรรม และทรงบ�ำเพญ็สิง่ท่ีควรท�ำ คอืพทุธกจิได้ทกุประกำร จงึทรงตัง้พระพุทธศำสนำ

ขึน้ได้ ไม่เป็นฐำนะท่ีจะทรงเกรงอะไร แล้วงดท�ำสิง่ทีค่วรท�ำเสยี สิง่ทีท่รงเคำรพมอีย่ำง

เดียวคือธรรม จึงทรงมุ่งธรรมเป็นใหญ่กว่ำสิ่งอื่นทั้งหมด



พรรษำที่ ๖ 
มกุลบรรพต

อำฏำนำฏยิสูตร

ในพรรษำที ่๖ พระอำจำรย์กล่ำวว่ำ พระพทุธเจ้ำได้เสดจ็จ�ำพรรษำที ่มกลุบรรพต 

แต่ในพระปฐมสมโพธิกถำ พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่ำวว่ำ 

“เสด็จไปสถิตบนมกุฏบรรพต ทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดาแลมนุษย์ให้เสียพยศอัน 

ร้ายแล้ว และให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา″ ภูเขำชื่อนี้ยังค้นไม่พบว่ำอยู่ที่ไหน ถ้ำจะ

คำดคะเน ก็น่ำจะอยู่ในแคว้นมคธหรือโกศล หรือในแคว้นที่ใกล้เคียงกันนั้น

สถำนเสด็จจ�ำพรรษำของพระพุทธเจ้ำมิใช่เป็นที่ประทับตลอดปี พระพุทธเจ้ำ

ประทับจ�ำพรรษำชั่วเวลำ ๓ เดือนในฤดูฝน ออกพรรษำแล้วก็เสด็จจำริก ไปในต�ำบล

ต่ำง ๆ เร่ืองพระพุทธจำริกจะได้กล่ำวถึงข้ำงหน้ำ ในตอนนี้จะเล่ำเรื่อง ภาณยักข์  

ภาณพระ ที่มีประวัติเล่ำว่ำเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่บน เขาคิชฌกูฏ  

แคว้นมคธนั้น ไม่ปรำกฏว่ำในพรรษำที่เท่ำไร

ภำณยักข์ ภำณพระ นี้ใช้สวดในพระรำชพิธีเดือน ๔ เรียกว่ำ พระราชพิธี 

สัมพัจฉรฉินท์ (ตัดปีหรือสิ้นปี เพรำะเป็นพระรำชพิธีในปลำยเดือน ๔ ขึ้นเดือน ๕ 

ซึ่งนับว่ำเป็นต้นปี) พระรำชพิธีนี้เพิ่งมำเลิกในตอนหลัง
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ภำณยักข์ ภำณพระ นี้ ได้แก่ อาฏานาฏิยสูตร๑ ซึ่งตัดมำสวดในเจ็ดต�ำนำน 

ขึ้นต้นว่ำ วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ มีควำมย่อว่ำ เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ประทับอยู่บนเขำ

คชิฌกูฏใกล้กรงุรำชคฤห์ สมัยหนึง่เม่ือล่วงปฐมยำมแห่งรำตรแีล้ว ท้าวมหาราช ๔ องค์ 

พร้อมกับเสนำหมู่ใหญ่มำเฝ้ำพระพุทธองค์ ภูเขำคิชฌกูฏสว่ำงไสวไปทั่ว

ท้ำวมหำรำชทัง้ ๔ มหีน้ำทีเ่ป็นโลกบำล (ปกครองรกัษำโลก) ทัง้ ๔ ทศิ คอื

๑.  ท้าวเวสสวัณณ์ หรือ กุเวร ก็มียักษ์เป็นเสนำบริวำร เป็นโลกบำลประจ�ำ 

 ทิศเหนือ

๒.  ท้าวธตรัฏฐ์ มีคนธรรพ (หรือภูต) เป็นเสนำบริวำร เป็นโลกบำลประจ�ำ 

 ทิศตะวันออก

๓.  ท้าววริฬุหก มกีมุภณัฑ์ (หรอืเทวะ) เป็นเสนำบริวำร เป็นโลกบำลประจ�ำ 

 ทิศใต้

๔. ท้าววิรูปักข์ มีนำคเป็นเสนำบริวำร เป็นโลกบำลประจ�ำทิศตะวันตก

ท้ำวเวสสวณัณ์ได้กรำบทลูพระพทุธเจ้ำว่ำ ยักษ์ท้ังหลำยท่ีมีอ�ำนำจมำก มีอ�ำนำจ

ปำนกลำง มีอ�ำนำจน้อย บำงพวกไม่เล่ือมใสในพระพุทธเจ้ำ บำงพวกก็เลื่อมใสใน

พระพุทธเจ้ำ แต่โดยมำกไม่เลื่อมใส เพรำะพระพุทธเจ้ำทรงแสดง ธรรมเพื่อเว้นจำก

กำรฆ่ำท�ำลำยชีวิต เว้นกำรลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในทำงกำม เว้นพูดเท็จ เว้นดื่ม

น�้ำเมำคือสุรำและเมรัยอันเป็นท่ีตั้งแห่งควำมประมำท ส่วนยักษ์โดยมำกไม่งดเว้น 

ดังกล่ำว จึงไม่รักไม่ชอบธรรมของพระพุทธเจ้ำ และสำวกของพระพุทธเจ้ำผู้อยู่ป่ำ 

อันสงัดเงียบก็มีอยู่มำก พวกยักษ์ก็มักอยู่ในป่ำเช่นนั้น ฉะนั้น เพื่อให้พวกยักษ์ที่ไม่

เลื่อมใสธรรมของพระพุทธเจ้ำบังเกิดควำมเลื่อมใสขึ้น ก็ขอให้พระพุทธเจ้ำได้โปรดรับ

อำฏำนำฏยิรกัขำ เพือ่คุม้ครองรกัษำพทุธบรษิทัทัง้หลำย ให้พ้นจำกกำรถูกเบยีดเบยีน

เพื่ออยู่ผำสุก พระพุทธเจ้ำได้ประทับโดยดุษณีภำพ ท้ำวเวสสวัณณ์จึงได้กล่ำวบท

อำฏำนำฏิยรักขำนี้ว่ำ วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ เป็นต้น

๑ ที. ปำฏิ. ๑๑/๒๐๘/๒๐๗-๒๒๐.
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ใจควำมของบทรักขำนี้ ขึ้นต้นด้วยนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ ๗ พระองค์ คือ

๑.  พระวิปัสสี

๒.  พระสิขี 

๓.  พระเวสสภู 

๔. พระกกุสันธะ 

๕.  พระโกนาคมนะ 

๖.  พระกัสสปะ

๗.  พระสักยบุตร (คือพระบรมศำสดำของเรำทั้งหลำยในบัดนี้)

ต่อจำกนั้น กล่ำวถึงเรื่องโลกอันประกอบด้วยดวงอำทิตย์ กลำงคืน กลำงวัน 

และสมทุร กล่ำวถงึ ท้าวจตโุลกบาล ทิศตะวนัออก ทศิตะวนัตก ทศิใต้ และทศิเหนอื 

ตำมล�ำดับ ท้ำวโลกบำลแต่ละองค์มีโอรสองค์ละ ๙๑ เท่ำ กัน ล้วนมีชื่อว่ำ อินท 

เหมือนกันทั้งหมด ต่ำงก็เคำรพกรำบไหว้พระโคตมพุทธเจ้ำ และได้กล่ำวถึงทิศเหนือ

เป็นพิเศษ คือกล่ำวถึง อุตตรกุรุทวีป มีภูเขำมหำเนรุหรือสิเนรุ (ไทยเรำมักเรียกว่ำ 

เขำพระสเุมร)ุ เป็นทีซ่ึง่มนษุย์จ�ำพวกหนึง่เกดิอยู ่ไม่มกีำรถอืสทิธหิวงแหนส่ิงใดสิง่หนึง่

แก่กนัและกนัทัง้สิน้ ไม่ต้องไถ ไม่ต้องหว่ำน มีข้ำวสำลีเกดิขึน้เอง เวลำจะหุงต้มกไ็ม่ต้อง

ใช้ไฟฟืน ไฟถ่ำน ใช้หม้อข้ำววำงบนก้อนหนิสำมก้อนทีเ่กดิไฟขึน้เองเป็นต้น และกล่ำว

ถึงท้ำวโลกบำลผู้ครองทิศนี้คือท้ำวเวสสวัณณ์หรือท้ำวกุเวรว่ำ มีนครอยู่หลำยนคร  

มชีือ่ว่ำ อำฏำนำฏำ กสุนิำฏำ ปรกสุนิำฏำ เป็นต้น แลท้ำวกเุวรนี ้กล่ำวว่ำ แต่ก่อนเป็น

พรำหมณ์ ชื่อว่ำ กุเวร ได้บ�ำเพ็ญกุศลไว้ จึงมำเกิดเป็นท้ำวโลกบำลประจ�ำทศิเหนอื

มชีือ่ว่ำ กเุวร แลเพรำะมีรำชธำนีอันวสิำล (กว้ำงใหญ่) จงึเรยีกว่ำ เวสสวัณณ์

ต่อจำกนี้ กล่ำวถึงยักษ์เสนำชั้นหัวหน้ำ ซึ่งเป็นเสนำผู้น�ำข่ำวสำส์น ๑๒ คน 

ชื่อว่ำ ตโตลำ ตัตตลำ ตโตตลำ เป็นต้น กล่ำวถึงสระโบกขรณีและยักขสภำชื่อว่ำ 

ภคลวตี กล่ำวถึงต้นไม้แลสัตว์ต่ำง ๆ
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ต่อจำกน้ีได้กล่ำวว่ำ อาฏานาฏยิรกัขานี ้เพ่ือคุ้มครองรกัษำพุทธบรษัิทท้ังหลำย 

ถ้ำพวกอมนษุย์ท่ีเป็นเสนำบรวิำรของท้ำวจตโุลกบำล จะเป็นชำยหรอืหญงิกต็ำม ลกูชำย

หรอืลกูหญงิก็ตำม เป็นมหำอ�ำมำตย์ เป็นบรษิทับรวิำรกต็ำมจะพงึมจีติคดิร้ำย ยนืเดนิ

น่ังนอนเฉียดกรำยพุทธบริษัทผู้ใดผู้หน่ึง อมนุษย์ผู้น้ัน ก็จะต้องถูกตัดลำภ ถูกไล่ท่ี 

ถูกตัดสมำคม ถูกห้ำมอำวำหะวิวำหะ ถูกต�ำหนิ ถูกครอบศีรษะด้วยหม้อเหล็กเปล่ำ 

ตลอดจนถึงลูกผ่ำขมองศีรษะออกเป็น ๗ เสี่ยง

แต่กม็พีวกอมนษุย์ผูด้รุ้ำยหยำบช้ำ ไม่เชือ่ฟังท้ำวมหำรำช (โลกบำล) ไม่เชือ่ฟัง

รำชบรุษุของท้ำวมหำรำช ไม่เชือ่ฟังคนของรำชบรุษุของท้ำวมหำรำช เรยีกว่ำเป็นศตัรู

ของท้ำวมหำรำช เหมือนอย่ำงพวกโจรในแว่นแคว้นของพระเจ้ำกรุงมคธ ไม่เชื่อฟัง 

พระรำชโองกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ดผูห้นึง่ ก็เรยีกว่ำเป็นศตัร ูของพระมหำรำช พวกอมนษุย์

ผู้ประพฤติละเมิดดังกล่ำวก็เช่นเดียวกัน เรียกว่ำ เป็นศัตรูผู้ท�ำผิด ขัดเทพอำณัติของ

ท้ำวจตโุลกบำล ถ้ำจะพงึมขีึน้ไซร้กใ็ห้ร้องกล่ำวโทษแก่มหำเสนำบดยัีกษ์ว่ำ ยักษ์ตนนี ้ๆ 

เข้ำมำจับ มำสิงเบียนให้เกิดโรค เบียนให้เกิดอำพำธ เบียนให้ผ่ำยผอม เบียนให้

เหี่ยวแห้ง ไม่ยอมปล่อย มหำเสนำบดียักษ์ซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้รับค�ำร้องกล่ำวโทษมี  

๒๘ ตน ชื่อว่ำ อินทะ โสมะ วรุณะ เป็นต้น

ครั้นท้ำวเวสสวัณณ์ได้แสดงอำฏำนำฏิยรักขำนี้ถวำยพระพุทธเจ้ำแล้ว ได้ 

กรำบทลูลำกลบัวนัรุง่ขึน้ พระผูม้พีระภำคเจ้ำได้ตรสัเล่ำแก่ภกิษทุัง้หลำยมถ้ีอยค�ำและ

ข้อควำมอย่ำงเดียวกัน

ควำมย่อของอำฏำนำฏิยสูตรมีดังกล่ำวมำนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้น 

ที่ท้ำวเวสสวัณณ์มำเฝ้ำกรำบทูลแสดงอำฏำนำฏิยรักขำของตน เรียกว่ำ ภาณยักข์  

(บทกล่ำวของยกัษ์) ตอนหลงัทีพ่ระพทุธเจ้ำตรสัเล่ำเรยีกว่ำ ภาณพระ (บทกล่ำวของพระ)

สูตรภำณยักข์ภำณพระนี้ ตอนต้นเป็นบทนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ ๗ พระองค์ 

ต่อไปกล่ำวถึงท้ำวจตุโลกบำลและเสนำบริวำร ทั้ง ๒ เรื่องนี้น่ำวิจำรณ์ว่ำ จะเป็น

พระพุทธศำสนำโดยแท้จริงเพียงไร
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พระพุทธเจ้ำ ๒๘ พระองค์

เรื่องพระพุทธเจ้ำหลำยพระองค์มีในพระพุทธศำสนำที่แสดงเป็นกลำง ๆ  

เช่น ในพระโอวำท ๓ ที่แปลควำมว่ำ การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม 

การท�าจติใจให้ผ่องแผ้ว นีเ้ป็นค�าสอนของพระพทุธะทัง้หลาย ค�ำว่ำ พทุธะ นี ้ใช้เป็น

พหพูจน์ มคีวำมหมำยทัว่ไปว่ำ ผูรู้ท้ัง้หลำย พระพทุธเจ้ำซึง่เป็นบรมศำสดำ กเ็รยีกว่ำ 

พุทธะ พระอรหันตสำวกก็เรียกว่ำ พุทธะ แต่มักเติม ค�ำว่ำ อนุ ข้ำงหน้ำ เป็น  

อนุพุทธะ แปลว่ำ ผู้รู้ตามหรือผู้รู้ในภายหลัง เรียกรวมกันว่ำ พุทธานุพุทธะ แปลว่ำ 

พระพุทธะและพระอนุพุทธะ พระพุทธะนั้นมีพระองค์เดียว ส่วนพระอนุพุทธะนั้นมี

มำกเท่ำจ�ำนวนพระอรหันตสำวกทั้งหลำย เมื่อถือว่ำเป็นพระพุทธะด้วยกัน ก็กล่ำวได้

ว่ำพระพุทธะมีจ�ำนวนมำก

ในบำงพระสตูร๒ ได้แสดงพระพทุธะอกีจ�ำพวกหนึง่ เรยีกว่ำ พระปัจเจกพทุธะ 

แปลว่ำ ผูต้รสัรูเ้ฉพาะตนผูเ้ดยีว ไทยเรำเรียกพระปัจเจกพทุธเจ้ำ หรอืพระปัจเจกโพธิ 

ท่ำนอธบิำยว่ำ เป็นผูต้รสัรูด้้วยพระองค์เองเช่นเดยีวกบั พระพทุธเจ้ำซึง่เป็นพระบรมศำสดำ

ของเรำทั้งหลำยในบัดนี้ แต่ไม่สอนผู้อื่น น่ำพิจำรณำว่ำคงหมำยควำมว่ำไม่สอนผู้อื่น

ให้ตรัสรู้ตำม หรือไม่ตั้งศำสนำขึ้น และเมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้ำ ก็เรียกพระพุทธเจ้ำ

ซึ่งสอนผู้อื่นเช่นพระบรมศำสดำ ของเรำท้ังหลำยว่ำ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แปลว่ำ  

ผู้ตรัสรู้เอง หรือ พระสัพพัญญูพุทธเจ้า แปลว่ำ พระพุทธะผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง  

พระปัจเจกพทุธะ ท่ำนแสดงว่ำมจี�ำนวนมำก อยู่ด้วยกนัในท่ีแห่งหนึง่ ๆ จ�ำนวนหลำยร้อย

ก็มี

เมือ่แสดงถงึพระปัจเจกพทุธะ ก็แสดงต่อไปว่ำ มีขึน้ในกำลสมัยท่ีว่ำงพระพุทธ-

ศำสนำ ในสมยัทีพ่ระพทุธศำสนำยงัด�ำรงอยูไ่ม่อันตรธำนไปจำกโลก พระปัจเจกพทุธะ

กย็งัไม่บังเกดิ ต่อเมือ่พระพทุธศำสนำอนัตรธำนไปหมดสิน้แล้ว ทัง้ปรยิตั ิปฏบิตั ิและ

ปฏิเวธ สิ้นบรรพชิตในพระพุทธศำสนำ สิ้นพุทธบริษัททุกจ�ำพวก ตั้งแต่สมัยดังกล่ำว

๒ องฺ. ทุก. ๒๐/๙๗/๓๐๑; องฺ. ทสก. ๒๔/๒๕/๑๖.
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จนถึงเกิดมพีระพทุธเจ้ำได้ตรสัรูพ้ระธรรม และตัง้พระพทุธศำสนำขึน้ใหม่อกีพระองค์หนึง่ 

เรยีกว่ำ พทุธนัดร แปลว่ำ ระหว่ำง แห่งพระพทุธเจ้ำ พระปัจเจกพทุธะทัง้หลำยบงัเกดิ

ข้ึนในกำลสมยัทีเ่ป็นพทุธนัดร เช่นนี ้ตำมคตนิี ้พระพทุธเจ้ำผูเ้ป็นบรมศำสดำของเรำ

ทั้งหลำย เมื่อตรัสรู้แล้ว ถ้ำไม่สั่งสอนใคร ไม่ได้ตั้งพระพุทธศำสนำ ไม่ได้ประดิษฐำน

พุทธบริษัทขึ้น ก็คงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่ง

เมือ่คติแห่งพระพทุธศำสนำขยำยออกไปถึงพระปัจเจกพุทธะ และขยำยออกไป

ถงึกำลเวลำอนัเรยีกว่ำ พทุธนัดร กจ็ะต้องขยำยออกไปถงึพระพทุธเจ้ำอกีพระองค์หนึง่ 

ซึ่งเป็นขีดข้ันส้ินสุดแห่งพุทธันดร เพรำะจะต้องมีองค์หนึ่งอยู่ท่ีสุด ทำงนี้และอีกองค์

หนึ่งอยู่ที่สุดทำงนั้น จึงเกิดมีคติเรื่องพระพุทธเจ้ำหลำยพระองค์ขึ้น และมีคตินับเวลำ

ของโลกอันยืดยำวที่สุด เรียกว่ำ กัปหรือกัลป์

ในคัมภีร์แสดงพระนำมพระพุทธเจ้ำซึ่งบังเกิดข้ึนในกัปต่ำง ๆ หลำยจ�ำนวน 

เช่น ในภำณยกัข์ ภำณพระ แสดงไว้ ๗ พระองค์ ในท่ีอืน่ เช่น ในคมัภร์ีชัน้อรรถกถำ๓ 

แสดงย้อนหลงัไปอกีมำกรวมกนัถงึ ๒๘ พระองค์กม็ ีหรอืทีร่ะบ ุจ�ำนวนไว้มำกยิง่กว่ำ

น้ันอีกมำก ดัง่ในบทสวด สมัพุทเธ ต้นเจด็ต�ำนำน ซึง่เข้ำใจว่ำแต่งในลงักำกม็ ีจะกล่ำว

แต่เฉพำะ ๒๘ พระองค์ซึ่งมักอ้ำงในบทสวดหรือ ในกำรประกอบพิธีหลำยอย่ำง  

มีดังนี้

๑. พระตัณหังกร 

๒.  พระเมธังกร 

๓.  พระสรณังกร

๔.  พระทีปังกร (รวม ๔ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๕.  พระโกณฑัญญะ (เพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง) 

๖.  พระสุมังคละ 

๗.  พระสุมนะ 

๓ ขุ. พุทธ. ๓๓/๕๔๖/๒๗; ชินกำล. น. ๒๘.
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๘.  พระเรวตะ

๙.  พระโสภิตะ (รวม ๔ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๑๐.  พระอโนมทัสสี 

๑๑.  พระปทุมะ

๑๒.  พระนารทะ (รวม ๓ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๑๓.  พระปทุมุตตระ (เพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง) 

๑๔.  พระสุเมธะ

๑๕.  พระสุชาตะ (รวม ๒ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๑๖.  พระปิยทัสสี

๑๗. พระอัตถทัสสี

๑๘.  พระธรรมทัสสี (รวม ๓ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๑๙.  พระสิทธัตถะ (เพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง)

๒๐.  พระติสสะ

๒๑.  พระปุสสะ (รวม ๒ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๒๒.  พระวิปัสสี (เพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง) 

๒๓.  พระสิขี

๒๔.  พระเวสสภู (รวม ๒ พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง) 

๒๕.  พระกกุสันธะ 

๒๖.  พระโกนาคมนะ 

๒๗. พระกัสสปะ

๒๘.  พระสัมมาสมัพทุธเจ้าของเราทัง้หลาย (รวม ๔ พระองค์อบุตัแิล้วในกปันี)้

อนึ่ง ในกัปนี้เองจักอุบัติขึ้นในอนำคตอีก ๑ พระองค์ คือ พระเมตเตยยะ  

ไทยเรำเรยีกว่ำ พระเมตไตรย หรอื พระศรอีารยเมตไตรย แต่มกัเรยีกกนัว่ำ พระศรอีารย์

เพรำะในกัปปัจจุบันน้ีจะมีพระพุทธเจ้ำอบุตัขิึน้ถึง ๕ พระองค์ รวมทัง้พระศรอีำรย์ 

จึงเรียกว่ำ ภัททกัป หรือ ภัทรภัป แปลว่ำ กัปเจริญ
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นบัรวมพระพทุธเจ้ำท่ีระบุพระนำมอันเป็นส่วนอดตีได้ ๒๘ พระองค์ นบัตัง้แต่

พระวิปัสสีได้ ๗ พระองค์ นับเฉพำะในภัททกัปนี้ ทั้งอดีตและอนำคตได้ ๕ พระองค์ 

บทนมสักำรว่ำ นโม พุทธฺาย แปลตำมศพัท์ว่ำ นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า เป็นค�ำกลำง ๆ 

แต่ก็นับถือกันว่ำเป็นบทไหว้พระเจ้ำ ๕ พระองค์ น่ำจะเพรำะนับได้ ๕ อักษร และ

พระพุทธเจ้ำ ๕ พระองค์นั้น ก็หมำยถึงพระพุทธเจ้ำ ซึ่งได้อุบัติแล้วและจักอุบัติใน 

ภัททกัปนี้

พุทธพยำกรณ์

จ�ำนวนพระพุทธเจ้ำ ๒๘ พระองค์นับตั้งต้นในกัปของพระทีปังกรพุทธเจ้ำ  

ซึ่งได้ทรงพยำกรณ์พระบรมศำสดำของเรำทั้งหลำยว่ำ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ  

ตำมที่ท่ำนเล่ำไว้ว่ำ

ในที่สุดแห่งสี่อสงไขยแสนกัปจำกภัททกัปนี้ มีนครหนึ่งชื่อว่ำ อมรวตี ได้มี

พรำหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่ำ สุเมธ อำศัยอยู่ในนครนั้น เป็นพรำหมณ์คหบดีบัณฑิต มั่งคั่ง

ด้วยทรัพย์ต่ำง ๆ ต่อมำสเุมธบณัฑติได้ปรำรภถึงควำมทุกข์ในโลกอันเนือ่งมำจำกชำตภิพ 

ปรำรถนำจะพ้นจำกชำตภิพ ได้พจิำรณำเหน็ว่ำ เมือ่มทีกุข์กย่็อมมสีขุ มภีพกย่็อมมวีภิพ 

(ปรำศจำกภพ) มีร้อนก็ย่อมมีเย็น มีกองไฟ ๓ กอง (รำคะ โทสะ โมหะ) ก็ย่อมมี

นิพพำน (ดับไฟกิเลส) มีบำปก็ย่อมมีบุญ มีชำติก็ย่อมมีอชำติ (ไม่เกิด) เป็นคู่กัน  

จงึสละทกุ ๆ สิง่ออกบวชเป็นดำบส ประพฤตพิรตพรหมจรรย์ในป่ำ ส�ำเรจ็สมำบตั ิ๘ 

และอภิญญำ ๕ ใช้เวลำให้ล่วงไปด้วยควำมสุขอันเกิดจำกสมำบัติ

สมัยนั้น พระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ ทีปังกร อุบัติขึ้นในโลก เสด็จจำริก

ประกำศพระพุทธศำสนำ จนใกล้จะถึงรัมมกนคร ประทับพักอยู่ในสุทัศนมหำวิหำร 

ประชำชนชำวรัมมกนครได้ออกไปเฝ้ำทูลเชิญเสด็จเข้ำสู่พระนคร เพื่อรับบิณฑบำต 

ในวันรุ่งขึ้น แล้วพำกันตกแต่งทำงที่เป็นเปือกตม หลุมบ่อ ต้นไม้ ขึ้นรกรุงรัง ช่วยกัน

ถมแผ้วถำงเกลี่ยท�ำให้เรียบร้อย โปรยข้ำวตอกดอกไม้ ยกธงชัย ธงผืนผ้ำ ต้นกล้วย 

เป็นต้น
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ในกำลนั้น สุเมธดำบสได้ผ่ำนมำพบเข้ำ ถำมทรำบควำมแล้ว จึงขอแบ่งท่ี

ตกแต่งทำงตอนหนึ่ง ไม่ยอมใช้ฤทธิ์ลงมือขนดินถมทำงด้วยตนเอง ครั้นพระพุทธเจ้ำ

ทีปังกรเสด็จผ่ำนมำ ก็ทอดตนลงนอนถวำยหลังให้เป็นทำงเสด็จ และเมื่อได้พินิจ

พจิำรณำเหน็พระพทุธสริขิองพระพทุธเจ้ำทีปังกร มีควำมเล่ือมใส จนถึงต้ังจติปรำรถนำ

เป็นพระพทุธเจ้ำในอนำคต ท่ำนแสดงว่ำ ถ้ำแม้สเุมธดำบส ขอบรรพชำอปุสมบทเป็น

ภกิษพุทุธสำวกของพระทีปังกรพทุธเจ้ำ กจ็ะพงึบรรลนุพิพำนได้ในชำตนิัน้ แต่สเุมธดำบส

ปรำรถนำทีจ่ะบรรลสุมัโพธญิำณเหมอืนพระทปัีงกรทศพล ช่วยยกมหำชนขึน้สูธ่รรมนำวำ 

พำให้ข้ำมจำกสังสำรสำครแล้วจึงจะปรินิพพำนในภำยหลัง ฝ่ำยพระทีปังกรทศพล  

เมื่อเสด็จถึงองค์สุเมธดำบส ประทับยืน ณ ที่เบื้องศีรษะ ก็ได้ตรัสพยำกรณ์ว่ำ ดำบส

นี้ท�ำอภินิหำรปรำรถนำเพื่อเป็นพระพุทธะ ควำมปรำรถนำของดำบสนี้จักส�ำเร็จใน

อนำคตเบื้องหน้ำโน้น สุเมธดำบส ครั้นได้รับพุทธพยำกรณ์ ก็ได้ชื่อว่ำ เป็นโพธิสัตว์ 

จ�ำเดิมแต่นั้นมำ

ท่ำนแสดงว่ำ อภินิหำร ควำมปรำรถนำเป็นพระพุทธเจ้ำของบุคคลใดบุคคล 

หนึง่นัน้ จกัส�ำเร็จเพรำะผู้ตัง้ควำมปรำรถนำประกอบด้วย ธรรมสโมธาน ๘ ประกำร๔  

(ความประชุมแห่งธรรม คือคุณสมบัติรวมกันครบ) ได้แก่

๑. เป็นมนุษย์

๒.  เป็นบุรุษเพศสมบูรณ์

๓.  มีเหตุสมบูรณ์ คือมีนิสสัยบำรมีพร้อมทั้งกำรปฏิบัติประมวลกันเป็นเหตุ 

ที่จะให้บรรลุพระอรหัตในอัตภำพนั้นก็ได้แล้ว แต่เพรำะปรำรถนำเป็นพระพุทธเจ้ำ 

จึงยังไม่ส�ำเร็จก่อน 

๔. ได้เห็นพระศาสดา คือได้เกิดทันและได้เข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำพระองค์ใด 

พระองค์หนึ่ง

๕. บรรพชา คือถือบวชเป็นนักบวช เช่น ฤษี ดำบส ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์ 

๔ ชำตก. ๑/๒๓; ชินกำล. น. ๒๖.
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๖. ถึงพร้อมด้วยคุณ คือได้อภิญญำ ๕ สมำบัติ ๘ หมำยถึงได้สมำธิจิต  

อย่ำงสูง จนจิตบังเกิดควำมรู้ควำมเห็น อย่ำงมีตำมีหูเกินมนุษย์สำมัญ 

๗. ถึงพร้อมด้วยอธิการ คือกำรกระท�ำอันยิ่งจนถึงอำจบริจำคชีวิตของตน 

เพื่อพระพุทธเจ้ำได้

๘. มฉีนัทะ คอืมคีวำมพอใจ มอุีตสำหะพยำยำมยิง่ใหญ่ จนถึงเปรยีบเหมอืน

ว่ำยอมแบกโลกทั้งโลกเพื่อน�ำไปสู่แดนเกษมได้ หรือเปรียบเหมือนว่ำ ยอมเหยียบย�่ำ

โลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยขวำกหนำมหอกดำบและถ่ำนเพลิงไปได้

ท่ำนผูป้ระกอบด้วยธรรมสโมธำน ๘ นี ้ท�ำอภนิหิำรปรำรถนำเป็นพระพทุธเจ้ำ

ในส�ำนกัของพระพทุธเจ้ำพระองค์ใดพระองค์หนึง่ ควำมปรำรถนำของท่ำนย่อมส�ำเรจ็ได้

สุเมธดำบสมีธรรมสโมธำน ๘ ข้อเหล่ำนี้บริบูรณ์ จึงมีอภิหำรปรำรถนำ 

พทุธภมูไิด้ และเรยีกว่ำ พระโพธสิตัว์ จ�ำเตมิแต่ได้รบัพยำกรณ์จำกพระทปัีงกรทศพล 

ต่อจำกนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้บ�ำเพ็ญ พุทธการกธรรม (ธรรมที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า) 

๑๐ ประกำร ได้แก่

๑. บ�าเพญ็ทาน สละบรจิำคสิง่ทัง้ปวง จนถงึร่ำงกำยชวีติให้ได้หมดสิน้เหมอืน

อย่ำงเทภำชนะน�้ำคว�่ำจนหมดน�้ำ 

๒.  บ�าเพญ็ศีล รกัษำศีลย่ิงกว่ำชวีติ เหมอืนอย่ำงเนือ้ทรำยรกัษำขนยิง่กว่ำชวิีต

๓.  บ�าเพ็ญเนกขัมม์ ออกจำกกำมจำกบ้ำนเรือน เหมือนอย่ำงมุ่งออกจำก

พันธนำคำร

๔.  บ�าเพ็ญปัญญา เข้ำหำศึกษำไต่ถำมบัณฑิต โดยไม่เว้นว่ำจะเป็นบุคคล 

มีชำติชั้นวรรณะต�่ำ ปำนกลำง หรือสูง เหมือนอย่ำงภิกษุเที่ยวบิณฑบำต รับไปโดย

ล�ำดับ ไม่เว้นแม้ที่ตระกูลต�่ำ

๕.  บ�าเพ็ญวิริยะ มีควำมเพียรม่ันคงไม่ย่อหย่อนทุกอิริยำบถ เหมือนอย่ำง

สีหรำชมีควำมเพียรมั่นคงในอิริยำบถทั้งปวง 
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๖.  บ�าเพ็ญขันติ อดทนท้ังในกำรได้รับกำรยกย่อง ทั้งในกำรถูกหมิ่นแคลน 

เหมือนอย่ำงแผ่นดิน ใครทิ้งของสะอำดไม่สะอำดก็รองรับได้ทั้งนั้น 

๗.  บ�าเพ็ญสัจจะ รักษำควำมจริง ไม่พูดเท็จทั้งรู้ แม้ฟ้ำจะผ่ำเพรำะเหตุ 

ไม่พูดเท็จ ก็ไม่ยอมพูดเท็จ หรือแม้เม่ือพูดเท็จจะได้ทรัพย์เป็นต้น ก็ไม่ยอมพูดเท็จ 

เหมือนอย่ำงดำวโอสธีด�ำเนินไปในวิถีของตนเที่ยงตรงทุกฤดู 

๘.  บ�าเพ็ญอธิษฐาน ตั้งใจมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว คือเด็ดเดี่ยวแน่นอนในสิ่งที่

อธิษฐำนใจไว้ เหมือนอย่ำงภูเขำหินไม่หวั่นไหวในเมื่อถูกลมกระทบทุกทิศ

๙.  บ�าเพ็ญเมตตา แผ่มิตรภำพไมตรีจิต ไม่คิดโกรธอำฆำต มีจิตสม�่ำเสมอ

เป็นอนัเดยีวทัง้ในผูท้ีใ่ห้คณุ ท้ังในผูท้ีไ่ม่ให้คณุหรอืให้โทษ เหมอืนอย่ำงน�ำ้แผ่ควำมเยน็

ไปให้อย่ำงเดียวกันแก่ทั้งคนชั่วทั้งคนดี 

๑๐. บ�าเพญ็อุเบกขา วำงจติมธัยสัถ์เป็นกลำง ท้ังในครำวสุข ทัง้ในครำวทกุข์ 

เหมือนอย่ำงแผ่นดิน เมื่อใครทิ้งของสะอำดไม่สะอำดลงไป ก็มัธยัสถ์เป็นกลำง

พทุธกำรกธรรม ๑๐ ประกำรเหล่ำนีเ้รยีกว่ำ บารม ีตรงกบัค�ำว่ำ ปรมะ ทีแ่ปล

ว่ำ อย่ำงยิง่ หมำยถึงว่ำเตม็บรบิรูณ์ แต่กม็ใิช่ว่ำจะเตม็บรบิรูณ์ได้เอง ต้องปฏบิตับิ�ำเพญ็

เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ไป คือต้องท�ำให้เต็มบริบูรณ์ เหมือนอย่ำงตักน�้ำเทใส่ตุ่มใหญ่อยู่

เรื่อย ๆ จนกว่ำจะเต็ม บ�าเพ็ญจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้น 

พระโพธิสัตว์ได้บ�ำเพ็ญบำรมีนับตั้งแต่ได้รับพยำกรณ์ จำกพระทีปังกรพุทธเจ้ำตลอด

เวลำสี่อสงไขยแสนกัป ผ่ำนพระพุทธเจ้ำที่ได้ตรัสรู้ในกัปนั้น ๆ นับแต่พระทีปังกร

เป็นต้นมำถงึ ๒๔ พระองค์ (ดพูระพทุธเจ้ำ ๒๘ พระองค์) จงึได้ตรสัรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ

บำรมทีีบ่�ำเพญ็มำโดยล�ำดบัดงักล่ำว แบ่งเป็น ๓ ขัน้ ขัน้สำมญัเรยีกว่ำ บารมี 

เฉย ๆ ขั้นกลำงเรียกว่ำ อุปบารมี ขั้นสูงสุดเรียกว่ำ ปรมัตถบารมี เช่น กำรบริจำค

พัสดุภำยนอกเรียกว่ำ ทำนบำรมี บริจำคอวัยวะเรียกว่ำ ทำนอุปบำรมี บริจำคชีวิต

เรียกว่ำ ทำนปรมัตถบำรมี
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ต้นไม้ที่ตรัสรู้

คติเรื่องพระโพธิสัตว์บ�ำเพ็ญบำรมี เกี่ยวเนื่องจำกคติเรื่องพระพุทธเจ้ำหลำย

พระองค์ เพรำะจะต้องมีท่ำนผู้เตรียมพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้ำแต่ละพระองค์ใน

คัมภีร์ชำดก เป็นเรื่องเล่ำถึงพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำย เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เสวย 

พระชำติต่ำง ๆ จนถึงเป็นพระเวสสันดร นับได้ ๕๔๗ ชำดก (ไม่นับสุเมธดำบส 

ซึ่งเป็นชำติเริ่มต้น) ในบัดน้ีก็มีพระศรีอำรย์เป็นพระโพธิสัตว์ สถิตอยู่ในดุสิตสวรรค์ 

ซึ่งจะได้จุติมำตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำในเวลำอสงไขยปีในอนำคต

ในกปัของพระทีปังกรพทุธเจ้ำ มีพระพทุธเจ้ำอุบตัขิึน้ ๔ พระองค์ พระทปัีงกร

เป็นองค์ที ่๔ ฉะนัน้พระพทุธเจ้ำจ�ำนวน ๒๘ พระองค์จงึนบัแต่พระตณัหังกร ซึง่เป็นองค์ 

๑ ในกัปนั้น ส่วนในภำณยักข์ ภำณพระเป็นต้น แสดงไว้เพียง ๗ พระองค์

โพธิพฤกษ์ หรือไม้โพธิ์ คือต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำท้ังหลำย ตั้งแต ่

พระทปัีงกรเป็นต้นไปพบในพทุธวงศ์เป็นต้น ส่วนองค์ที ่๑ ถึงที ่๓ พบใน ชนิกำลมำลี๕ 

ดังต่อไปนี้

๑.  พระตัณหังกร ไม้สัตตปัณณะ (ตีนเป็ดขำว) 

๒.  พระเมธังกร ไม้กิงสุกะ (ทองกวำว) 

๓.  พระสรณังกร ไม้ปำตสี (แคฝอย) 

๔.  พระทีปังกร ไม้ปิปผลิ (เลียบ) 

๕.  พระโกณฑัญญะ ไม้สำลกัลยำณี (ขำนำง)

๖.  พระมังคละ ไม้นำคะ (กำกะทิง) 

๗.  พระสุมนะ ไม้นำคะ (กำกะทิง) 

๘.  พระเรวตะ ไม้นำคะ (กำกะทิง) 

๕ ชินกำล. น. ๑๔-๒๖, ๓๘.
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๙.  พระโสภิตะ ไม้นำคะ (กำกะทิง) 

๑๐.  พระอโนมทัสสี ไม้อัชชุนะ (รกฟ้ำขำว) 

๑๑.  พระปทุมะ ไม้มหำโสณะ (อ้อยช้ำง, ค�ำมอก) 

๑๒.  พระนารทะ ไม้มหำโสณะ (อ้อยช้ำง, ค�ำมอก) 

๑๓. พระปทุมุตตระ ไม้สลฬะ (สน) 

๑๔.  พระสุเมธะ ไม้มหำนิมพะ (สะเดำป่ำ) 

๑๕.  พระสุชาตะ ไม้มหำเวฬุ (ไผ่ใหญ่) 

๑๖.  พระปียิทัสสี ไม้กกุระ (กุ่ม) 

๑๗. พระอัตถทัสสี ไม้จัมปกะ (จ�ำปำป่ำ)

๑๘. พระธัมมทัสสี ไม้พิมพชำละ หรือ กุรวกะ (มะพลับ, ซ้องแมว)

๑๙. พระสิทธัตถะ ไม้กัณณิกำระ (กรรณิกำร์)

๒๐. พระติสสะ ไม้อสนะ (ประดู่ลำย)

๒๑. พระปุสสะ ไม้อำลมกะ (มะขำมป้อม)

๒๒. พระวิปัสสี ไม้ปำตลิ (แคฝอย)

๒๓. พระสิขี ไม้ปุณฑริกะ (มะม่วงป่ำ)

๒๔. พระเวสสภู ไม้มหำสำละ (สำละใหญ่, ส้ำนหลวง หรอืมะตำดทำงภำคเหนอื)

๒๕. พระกกุสันธะ ไม้มหำสิริสะ (ซึกใหญ่) 

๒๖. พระโกนาคมนะ ไม้อุทุมพระ (มะเดื่อ) 

๒๗. พระกัสสปะ ไม้นิโครธะ (ไทร, กร่ำง)

๒๘. พระโคตมะ คอืพระพทุธเจ้ำพระบรมศำสดำของเรำทัง้หลำย ไม้อัสสัตถะ 

(โพธิ์, ป่ำแป้ง, ไม้อัสสัตถะ ไทยเรำทั่วไปเรียกกันว่ำโพธิ์ หรือโพ หรือโพใบ (ยังมี

โพทะเลอีกอย่ำงหน่ึง) สังกำก็เรียกว่ำ โพ จะเป็นค�ำเดิมหรืออำจจะมำจำกโพก็ได้  

ได้ทรำบว่ำทำงภำคอีสำนเรียกว่ำ ไม้ป่ำแป้ง) 

๒๙. พระเมตไตรย ในอนำคต ไม้นาคะ (กำกะทิง)
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ไม้โพธิ์ของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย และไม้ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ำดังกล่ำว  

ในพุทธประวัติหรือที่เกี่ยวแก่พระพุทธศำสนประวัติ แม้ภำยหลังพุทธปรินิพพำน ได้มี

นิยมปลูกในวัดทั้งหลำยน้อยบ้ำงมำกบ้ำง แต่ไม้อัสสัตถะที่เรำเรียกกันว่ำ ต้นโพธิ์  

ได้นยิมปลูกในวดัท่ัวไป มีหลำยวดัได้หน่อหรือพนัธุม์ำจำกโพธิท์ีพ่ทุธคยำอันเป็นทีต่รสัรู้

คติเร่ืองพระพุทธเจ้ำหลำยพระองค์และพระโพธิสัตว์ มีกล่ำวในคัมภีร์ฝ่ำย

เถรวำทนี้ ตั้งแต่ชั้นบำลีเป็นต้นไป จึงมีคล้ำยกับมหำยำน แต่ไม่เหมือนกัน ถึงอย่ำง

นัน้กค็งมแีสดงเรือ่งพระพทุธเจ้ำหลำยพระองค์ด้วยกนั และแสดงพระโพธสิตัว์ด้วยกนั 

ส่วนอธิบำยมีตำ่งกัน ได้กล่ำวในฝ่ำยเถรวำทนี้แล้ว จะได้เลือกกล่ำวในฝ่ำยมหำยำน

เทียบเคียงโดยสังเขป

พระพุทธเจ้ำและพระโพธสิัตว์ฝ่ำยมหำยำน

ในฝ่ำยมหำยำน แสดงว่ำมีพระพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่งสถิตอยู่เป็นนิรันดร  

ในสรวงสวรรค์ คือพระสยัมภูพุทธเจ้า หรือ พระอาทิพุทธเจ้า และมีพระพุทธเจ้ำอีก 

๕ พระองค์เกดิด้วยอ�ำนำจฌำนสมำบตัท้ัิง ๕ ของพระอำทพิทุธเจ้ำ สถิตอยู่ในสวรรค์

เช่นเดียวกัน เรียกว่ำ พระธยานิพุทธเจ้า ๕ พระองค์ 

๑. พระไวโรจนะ  ท�ำหัตถ์อย่ำงปำงปฐมเทศนำ 

๒.  พระอักโษภยะ  ท�ำหัตถ์อย่ำงปำงมำรวิชัย 

๓.  พระรัตนสัมภวะ  ท�ำหัตถ์อย่ำงปำงประทำนพร 

๔.  พระอมิตาภะ  ท�ำหัตถ์อย่ำงปำงสมำธิ 

๕.  พระอโมฆสิทธะ  ท�ำหัตถ์อย่ำงปำงประทำนอภัย

พระพทุธรปูศิลำแห่งพระพทุธเจ้ำ ๕ พระองค์นี ้พระบำทสมเดจ็พระจลุจอม-

เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงได้มำชุดหนึ่ง เมื่อครำวเสด็จพระรำชด�ำเนินเกำะชวำ เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๓๙ โปรดให้ประดษิฐำนทีพ่ระเจดย์ีวดัรำชำธวิำส ๔ องค์ ที ่๔ มมุ แห่งพระเจดีย์  

อีกองค์หน่ึงโปรดให้ประดิษฐำนท่ีซุ้มยอดปรำงค์ด้ำนทิศตะวันตก แห่งพระอุโบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหำร คือพระไวโรจนะ ถือกันว่ำพระไวโรจนะเป็นองค์กลำง อีก ๔ องค์
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อยู่ล้อมรอบแต่ละทิศ พระพุทธรูปศิลำชุด ๕ องค์นี้ เดิมประดิษฐำนอยู่ที่พระเจดีย ์

บูโรพุทโธในเกำะชวำ (เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วัดรำชำธิวำส ถูกผู้ร้ำยลักตัดพระเศียรไป 

องค์หนึ่ง ถ้ำใครติดตำมน�ำกลับมำต่อคืนได้ จะเป็นกุศลอย่ำงยิ่ง)๖ 

ต่อมำ มีเพิ่มขึ้นมำใหม่อีกปำงหน่ึง เรียกว่ำ พระไภษัชคุรุ ท�ำพระหัตถ์  

อย่ำงปำงสมำธถิอืวชริะ ดเูป็นหม้อน�ำ้มนต์หรอืผลสมอไปบ้ำง เป็นต้นแบบพระกร่ิงท้ังปวง

พระพทุธเจ้ำเหล่ำน้ี เป็นผูบ้นัดำลให้พระโพธสัิตว์จติุลงมำเกิดเป็น พระมนุษย-

พทุธเจ้า พระพทุธเจ้ำของเรำทัง้หลำย หรอืแม้พระพทุธเจ้ำ ๒๘ พระองค์ ตลอดจนถึง

พระศรีอำรย์ที่จะตรัสรู้ข้ำงหน้ำ เป็นพระมนุษยพุทธเจ้ำท้ังนั้น พระมนุษยพุทธเจ้ำมี

พระกำย ๓ อย่ำง คือ

๑. พระธรรมกาย  ได้แก่กำยธรรมคือตัวพระธรรมที่ตรัสรู้ 

๒. สัมโภคกาย  ได้แก่กำยเนื้อหรือรูปนำมเกิดแก่ตำย 

๓. นิรมานกาย  ได้แก่กำยที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ได้ตรัสรู้

พระไภษัชคุรุ บำงพวกถือว่ำเป็นพระมนุษยพุทธเจ้ำพระองค์หนึ่งด้วย

ส่วนพระโพธิสัตว์มีมำก ได้แก่ท่ำนผู้ท่ีจะส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ไม่

ยอมส�ำเร็จ มุ่งจะช่วยโลกต่อไปก่อน แบ่งเป็น ธยานิโพธิสัตว์ จ�ำพวกหนึ่ง มนุษย

โพธิสัตว์ จ�ำพวกหนึ่ง มีจ�ำนวนมำก แต่พระธยำนิโพธิสัตว์ที่ส�ำคัญมี ๕ พระองค์ คือ

๑. สมันตภัทรโพธิสัตว์  ผู้รักษำพระศำสนำของพระกกุสันธะพุทธเจ้ำ

๒. วัชรปาณโพธิสัตว์  ผู้รักษำพระศำสนำของพระโกนำคมพุทธเจ้ำ 

๓. รัตนปาณีโพธิสัตว์  ผู้รักษำพระศำสนำของพระกัสสปพุทธเจ้ำ 

๔. อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ผูร้กัษำพระศำสนำของพระโคดมสักยมนุพีทุธเจ้ำ 

  องค์ปัจจุบัน

๕. วิศวปาณโพธิสัตว์  จะเป็นผูร้กัษำพระศำสนำของพระศรอีำรยเมตไตรย  

  พุทธเจ้ำต่อไปในอนำคต

๖ เมื่อ ๑ ธันวำคม ๒๕๐๕
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เถรวำทและอำจรยิวำท

ค�ำว่ำ เถรวาท และ อาจริยวาท เป็นต้น มีควำมหมำยโดยย่อดังต่อไปนี้

เถรวาท แปลว่ำ ถ้อยค�าของพระเถระ ประวัติของค�ำนี้มีว่ำ ในครำวท่ี 

พระอรหนัต์จ�ำนวน ๕๐๐ รปูประชุมกนัท�ำสงัคำยนำพระธรรมวนิยัครัง้ที ่๑ ภำยหลงั 

พุทธปรินิพพำน ๓ เดือน พระมหำกัสสปเถระซึ่งเป็นประธำนได้ตั้งข้อห้ามการถอน

พระพทุธบญัญตั ิตำมทีไ่ด้มพีระพทุธำนญุำตไว้ว่ำ เมือ่สงฆ์ปรำรถนำกใ็ห้ถอนสกิขำบท

เล็กน้อยได้ ที่ประชุมทั้งหมดรับรอง ฉะนั้น พระสงฆ์ฝ่ำยที่ปฏิบัติตำมข้อตกลงนี้ 

จงึเรยีกว่ำ ฝ่ำยเถรวำท เพรำะได้ถอืปฏิบัตติำมวำทะของพระเถระ คอืพระมหำกสัสป 

หรือของพระเถระผู้ให้ควำมตกลงเป็นครั้งแรกเหล่ำนั้น แต่ได้มีพระสงฆ์อีกฝ่ำยหนึ่ง 

ซึ่งไม่ได้เข้ำประชุมสังคำยนำครั้งนั้นไม่เห็นด้วย คือเห็นว่ำ เมื่อมีพระพุทธำนุญำตให้

ถอนสิกขำบทเล็กน้อยได้ ก็ควรจะถอนได้ ฉะนั้น จึงได้ถอนสิกขำบทเล็กน้อยต่ำง ๆ 

ทีเ่ห็นว่ำปฏบิตัไิม่สะดวก ต่ำงอำจำรย์กต่็ำงถอนตรงกนับ้ำง ไม่ตรงกนับ้ำง ฝ่ำยนีเ้รยีกว่ำ 

อาจริยวาท แปลว่ำ ถ้อยค�าของอาจารย์ เม่ือแผ่ขยำยออกไปในถ่ินต่ำง ๆ ก็ย่ิง 

ต่ำงกันออกไป ทั้งก็ยิ่งถอนจนถึงสิกขำบทใหญ่ ๆ เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตำมหมู่คณะ

และถ่ินประเทศ พระสงฆ์สำยนี้โดยมำกแผ่ขยำยไปทำงเหนือของอินเดีย จึงเรียกว่ำ 

อุตตรนิกาย แปลว่ำ นิกายเหนือ ส่วนสำยเถรวำท โดยมำกแผ่ไปทำงใต้ของอินเดีย 

จงึเรยีกว่ำ ทกัษณินิกาย แปลว่ำ นกิายใต้ สำยอำจรยิวำทหรอือตุตรนกิำยนัน้ ในเวลำ

ต่อมำก็มิใช่แก้แต่วินัยเท่ำนั้น แต่ได้แก้หลักธรรมตำมคติเติมด้วย ดังเช่นแก้เรื่อง

พระพุทธเจ้ำและพระโพธิสัตว์ดังกล่ำวแล้ว

ตำมคตเิดมิแสดงว่ำ ธรรมทั้งปวงเปน็อนตัตำไมใ่ช่ตน ค�ำว่ำ ธรรม หมำยถึง 

ทั้งสังขำร วิสังขำร เป็นอนัตตำท้ังหมด วิสังขำร โดยเฉพำะคือพระนิพพำน ก็เป็น

อนัตตำ พระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์ทั้งหลำยเป็นผู้สิ้นอำสวะกิเลสหมดแล้ว ก็สิ้น 

ชำตภิพ ไม่เกดิเป็นอะไรอกีต่อไป และสิน้สมมตบิญัญตัทิกุอย่ำง หมดเรือ่งทีจ่ะพดูว่ำ

เป็นอะไรทัง้สิน้ ส่วนทำงอุตตรนกิำยแก้เป็นมอีำทพิทุธเจ้ำเป็นต้น เป็นอตัตำตวัตนอยู่

บนสรวงสวรรค์ สถิตอยู่เป็นนิร้นดร จึงเป็นกำรแก้ธรรมให้เป็นอัตตำขึ้น และแสดง 

พระโพธิสัตว์เป็นอันมำก ซึ่งยังคงอยู่กับโลกเพื่อช่วยโลก จึงเรียกฝ่ำยของตนว่ำ 
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มหายาน แปลว่ำ ยานคือพาหนะที่ใหญ่ อำจที่จะช่วยบรรทุกสัตว์โลกเป็นอันมำกให้

ข้ำมพ้นควำมทุกข์ได้ และเรียกฝ่ำยเถรวำทว่ำ หีนยาน แปลว่ำ ยานคือพาหนะที่เล็ก 

เพรำะเอำตัวรอดเฉพำะตัว ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันต์เฉพำะตน ไม่รออยู่ช่วยโลก

ต่อไปก่อน ฉะนั้น เถรวาท ทักษิณนิกาย หรือ หีนยาน จึงเป็นสำยเดียวกัน บัดนี้ 

ตัง้อยูใ่นสงักำ ไทย พม่ำ มอญ เป็นต้น สำยนียึ้ดถือรกัษำพระธรรมวนัิยตำมหลกัเดิมไว้ 

ส่วน อาจริยวาท อุตตรนิกาย หรือ มหายาน ก็เป็นสำยเดียวกัน บัดนี้ตั้งอยู่ในธิเบต 

จีน ญี่ป่น เกำหลี ญวน เป็นต้น ทั้ง ๒ สำยเดิมก็คงไม่ต่ำงกันมำก แต่เมื่อ 

ล่วงมำนำน ๆ ก็ย่ิงต่ำงกันออกไปทุกที และในสำยเดียวกันก็ยังแบ่งย่อยออกเป็น 

นิกำยเล็กน้อย อีกเป็นอันมำก

เฉพำะในสำยเถรวำทน้ัน คตเิรือ่งพระพทุธเจ้ำหลำยพระองค์และพระโพธสัิตว์

จะเกดิข้ึนตัง้แต่เมือ่ไร ยำกทีจ่ะทรำบได้ แต่ถ้ำสมมตว่ิำเกดิขึน้ภำยหลงั เพือ่มิให้ด้อย

น้อยหน้ำกว่ำฝ่ำยมหำยำน แต่ก็ยังรักษำหลักเดิม คือแสดงพระพุทธเจ้ำในมนุษย์ซึ่ง

อุบัติขึ้นในกัปต่ำง ๆ แต่ไม่บังเกิดข้ึนในครำวเดียวกัน ๒ พระองค์ เม่ือศำสนำของ

พระองค์หนึ่งเสื่อมสูญไปสิ้นแล้ว ถึงยุคสมัยจึงจะเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่ง และธรรม

ของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์ท่ีแสดงสั่งสอน เช่น อริยสัจ ก็เป็นอย่ำงเดียวกัน ไม่มี

แตกต่ำงกัน ส่วนพระโพธิสัตว์ก็ใช้จ�ำกัดเฉพำะผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำพระองค์

หนึ่ง ๆ เท่ำน้ัน และมีหลักเกณฑ์ดังกล่ำวแล้วในเรื่อง สุเมธดำบส แต่ก็มีแสดงว่ำ 

อำจส�ำเรจ็ได้ หำกแต่ไม่ยอมส�ำเรจ็ เพรำะปรำรถนำ พทุธภูมเิพือ่จะช่วยโลก คล้ำยกบั

ควำมต้องกำรเป็นพระโพธิสัตว์ในฝ่ำยมหำยำน

พจิำรณำดตูำมเหตผุล อัน ความจรงิ ในโลกหรอื กฎความจรงิ ของส่ิงทัง้หลำย 

ย่อมมอียูเ่ป็นอย่ำงเดยีวกนัทกุกำลสมยั ยกตัวอย่ำงในทำงโลก เช่น สิง่ทีเ่รยีกว่ำ ไฟฟ้ำ 

กฎควำมจริงในเรือ่งนีก้มี็อยู่ประจ�ำโลก เม่ือใครค้นพบกป็ระดิษฐ์ไฟฟ้ำขึน้ใช้ได้ ถ้ำวชิำ

ในเร่ืองน้ีต้องสำบสูญไปเพรำะเหตุอะไรก็ตำม ก็มิใช่ว่ำกฎควำมจริงในเรื่องนี้จะต้อง

สำบสูญไปด้วย เมื่อใครค้นพบเข้ำอีก ก็อำจประดิษฐ์ใช้ได้อีก

ธรรมคือควำมจริงที่สถิตอยู่เป็นอกำลิโก (ไม่มีกำล) ได้มีพระสูตรหนึ่งแสดง

โดยควำมว่ำ “พระตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามธาตุนั้น
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๗ ธมฺมนิยำมสุตฺต องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๘/๕๗๖.

กค็งตัง้อยู่เป็นธรรมฐติ ิ(ความตัง้อยูแ่ห่งธรรม) เป็นธรรมนยิาม (ความก�าหนดแน่แท้

แห่งธรรม) คือสงัขารท้ังปวงไม่เท่ียง สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา″
๗

พจิำรณำด ูหลกัพระพทุธศาสนาทีแ่ท้จรงิ นัน้ มุง่แสดงธรรมเพือ่ให้เกดิควำมรู้

เข้ำใจปฏิบัติให้ส�ำเร็จประโยชน์ได้ในปัจจุบัน เช่น หลักอริยสัจไม่ได้มุ่งสืบควำมยำว 

สำวควำมยดืให้เนิน่ช้ำ ไม่มปีระโยชน์และค�ำทีเ่ป็นพหพูจน์ เช่น พระพทุธเจ้ำทัง้หลำย  

พระตถำคตทัง้หลำยกเ็ป็นส�ำนวนของภำษำ แม้คนเดยีวกม็สี�ำนวนนยิมพดูเป็นพหพูจน์ 

เช่น เมื่อพูดกับผู้ใหญ่แม้คนเดียว ใช้สรรพนำมแทนท่ำนด้วยพหูพจน์ หรือต้องกำร 

จะพูดให้ฟังรวม ๆ กัน ให้หมำยคลุมถึงในวงเดียวกันทั้งหมด ก็ใช้พหูพจน์ และ 

ในปฐมเทศนำของพระพุทธเจ้ำ ตรัสเรียกพระองค์เองว่ำ ตถาคต แทนค�ำสรรพนำม 

เมือ่กล่ำวถึงพระองค์ในเวลำก่อนตรสัรู ้เรยีกว่ำ โพธสิตัว์ เป็นค�ำทีใ่ช้เรยีกเพือ่ให้เข้ำใจ

กันเท่ำนั้น แต่เม่ือได้มีคติควำมคิดสืบสำวออกไปก็กลำยเป็นเรื่องยืดยำวใหญ่โต  

ถึงดังน้ันก็เป็นเรื่องที่นับถือกันอยู่เป็นอันมำก และเป็นวรรณคดีทำงศำสนำอันมีค่ำที่

พึงรักษำไว้ ประกอบด้วยคติธรรมเป็นอันมำก

กัปหรอืกัลป์

เมื่อกล่ำวถึงพระพุทธเจ้ำหลำยพระองค์และพระโพธิสัตว์ ก็ควรจะกล่ำวถึง 

เร่ืองกัปหรือกลัป์บ้ำง เพรำะท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ พระโพธสัิตว์ของเรำทัง้หลำยได้ ทรงบ�ำเพญ็

พระบำรมมีำถึงสีอ่สงไขยแสนกลัป์ นับแต่เมือ่เสวยพระชำตเิป็นสุเมธดำบส กล่ำวตำม 

ส�ำนวนเก่ำว่ำ สี่อสงไขยก�ำไรแสนกัลป์ หรือ สี่อสงไขยก�าไรแสนมหากัลป์

ควำมคดิในเรือ่งกำลเวลำอนัยดืยำวของโลก ได้มกีล่ำวในคมัภร์ีทำงพระพทุธ-

ศำสนำ ซึง่เป็นคัมภร์ีชัน้แรกกมี็ ชัน้หลังกม็ใีนคมัภร์ีทำงศำสนำพรำหมณ์กม็คีวำมคดิ

ในเรื่องนี้น่ำจะมีตั้งแต่เก่ำก่อนพุทธกำลช้ำนำน วิธีหมำยรู้ในเรื่องกำลเวลำในคัมภีร ์

ทั้งหลำยดังกล่ำว น่ำจะสรุปได้เป็น ๒ วิธี คือ



200 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

๑.  นับด้วยจ�ำนวนสังขยำหรือนับด้วยตัวเลข เช่น ๑๒๓ เป็นต้น 

๒.  ก�ำหนดด้วยอุปมำ หรือด้วยเครื่องก�ำหนดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในเม่ือ 

มำกเกินไปที่จะนับด้วยสังขยำหรือตัวเลข

กำรก�ำหนดดังกล่ำวในวิธีที่ ๒ นี้แหละ เป็นที่มำของค�ำว่ำ กัป (กัปปะ)  

ในภำษำมคธ หรือ กัลป์ (ในภำษำสันสกฤต) เพรำะค�ำนี้แปลอย่ำงหนึ่งว่ำ ก�ำหนด 

แต่ก็ใช้ในควำมหมำยหลำยอย่ำง เช่น ในควำมหมำยว่ำ สมควร เป็นต้น และที่ใช้ใน

ควำมหมำยถึงกำลเวลำแห่งอำยุตำมยุคตำมสมัยก็มี เช่น ในครำวที่พระพุทธเจ้ำ 

ปลงอำยสุงัขำรว่ำอกี ๓ เดอืนจะเสดจ็ปรนิพิพำน พระอำนนท์ได้กรำบทลูอำรำธนำขอ

ให้เสด็จอยูก่ปัหนึง่ เพรำะได้เคยสดับพระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ ผูท้ีเ่จรญิอทิธบิาท ๔ ประการ 

ถ้าจ�านงใจจะด�ารงรปูกายอยู่ก็จะพงึอยูไ่ด้กปัหนึง่หรอืเหลอืกว่ากปัหนึง่
๘ พระอำจำรย์

อธิบำยว่ำ ค�ำว่ำ กัป ในท่ีน้ีหมำยถึง อายุกัป คือก�ำหนดอำยุของคนในยุคปัจจุบัน  

ซึ่งมีประมำณร้อยปี๙ ฉะนั้น กัปหนึ่งจึงก�ำหนดว่ำร้อยปี ส่วนค�ำว่ำ กัป กัลป์  

ทีจ่ะกล่ำวต่อไปนี ้ มิได้หมำยถึง กปัท่ีใช้ในควำมหมำยต่ำง ๆ ดัง่กล่ำวนัน้ แต่หมำยถึง

ระยะเวลำยืดยำวเกินที่จะนับ ด้วยสังขยำหรือตัวเลข ต้องก�ำหนดด้วยวิธีอุปมำ

ในเบือ้งต้น พงึทรำบควำมหมำยอย่ำงกว้ำงก่อนว่ำ กปั หรอื กลัป์ คอื ก�าหนด

อายุของโลก หมำยถึงระยะเวลำต้ังแต่เกิดโลกจนถึงโลกสลำย เหมือนอย่ำงก�ำหนด

อำยุของบุคคล หมำยถึงตั้งแต่เกิดจนตำย ก�ำหนดอำยุของโลก ดังกล่ำวครำวหนึ่ง ๆ 

เรียกว่ำกัปหนึ่ง ๆ มีระยะเวลำยืดยำวมำก ไม่เป็นกำรง่ำยที่จะนับว่ำมีจ�ำนวนกี่หมื่น 

กี่แสนปี แต่อำจจะก�ำหนดได้โดยอุปมำเหมือนอย่ำงภูเขำหิน ใหญ่ยำวโยชน์หนึ่ง  

กว้ำงโยชน์หนึ่ง สูงโยชน์หนึ่ง ไม่มีช่องไม่มีโพรง เป็นก้อนหิน แท่งทึบ ถึงร้อยป ี

หนหนึ่ง มีบุรุษใช้ผ้ำทอท่ีแคว้นกำสี (ผ้ำเนื้อดี) มำลูบครั้งหนึ่ง ทุก ๆ ร้อยปี  

ภูเขำหินนั้นก็จะพึงรำบเรียบไปก่อน แต่กัปยังไม่ส้ิน อีกอุปมำหนึ่งเหมือนอย่ำง 

นครยำวหนึ่งโยชน์ กว้ำงหนึ่งโยชน์ ก�ำแพงสูงหนึ่งโยชน์ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกำด

๘ มหำปรินิพฺพำนสุตฺต ที. มหำ. ๑๐/๑๒๐/๙๔.
๙ สุ. วิ. ๒/๒๐๑.
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แน่นขนดั ถึงร้อยปีหนหน่ึง มีบุรษุหน่ึงมำหยบิพนัธุผ์กักำดไปเมลด็หนึง่ทกุ ๆ ร้อยปี 

กองเมล็ดพันธุ์ผักกำดน้ัน ก็จะพึงสิ้นไปก่อน ส่วนกัปยังไม่สิ้น กัปท่ียำวมำกดังนี้  

เรียกว่ำ มหากัป ก็มี

กัปหนึ่ง ๆ แม้จะมีระยะเวลำยืดยำวจนต้องก�ำหนดด้วยอุปมำดังกล่ำว แต่ก็

ยังมีคติควำมคิดของคนในสมัยเก่ำแก่ว่ำ ได้มีกัปจ�ำนวนมำกมำยล่วงไปแล้วในอดีต 

หมำยควำมว่ำโลกได้เคยเกดิดบัหรอืดบัเกดิมำแล้วในอดตีมำกครัง้จนนบัไม่ถ้วน จนถงึ

ต้องก�ำหนดด้วยอุปมำเหมือนกัน คือเหมือนอย่ำงสำวก ๔ คน มีอำยุคนละ ๑๐๐ ปี 

ระลึกถึงกัปในอดีตได้วันละแสนกัป ระลึกอยู่ถึง ๑๐๐ ปี (ต่อกันรวม ๔๐๐ ปี)  

ก็ยังไม่หมดกัปที่ล่วงไปแล้ว ต้องตำยไปเสียก่อน อีกอย่ำงหนึ่งเปรียบเหมือนทรำย 

ในเนื้อท่ีตั้งแต่ต้นแม่น�้ำคงคำจนจรดถึงมหำสมุทร ซึ่งนับไม่ได้ว่ำมีจ�ำนวนเท่ำไรเม็ด  

กัปในอดีตมีจ�ำนวนมำกมำยเหลือที่จะนับ ดังกล่ำว เรียกว่ำ อสงไขย ตรงกับค�ำว่ำ  

นบัไม่ถ้วน สงสาร คอื ความท่องเทีย่วเวยีนตายเกดิ หรอืเกดิตายของสตัว์โลกทกุสตัว์

ทกุบคุคลในกปัทัง้หลายนบัไม่ถ้วน จงึเรยีกว่ำ อนมตัคคะ แปลว่ำ มทีีส่ดุ (ท่ีสุดเบือ้งต้น

และที่สุดเบื้องปลำย) ที่ไม่รู้

ท่ำนแสดงว่ำ พระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระบำรมีมำตลอดเวลำสี่อสงไขย 

คือตลอดกัปท่ีนับไม่ถ้วนน้ัน ๔ ครั้ง มีปัญหำว่ำ มีเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องก�ำหนด  

ว่ำอสงไขยหนึง่ ๆ เรือ่งนีต้รวจดใูนพทุธวงศ์พอจับควำมได้ว่ำ ถอืเอำเกณฑ์พระพทุธเจ้ำ

ในอดีตดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว คือพระพุทธเจ้ำองค์ต้น ๆ ได้ตรัสรู้ในกัปหนึ่ง แล้วเว้นไป

นับไม่ถ้วนกัป จึงมีมำตรัสรู้ขึ้นอีกระยะเว้นว่ำงของพระพุทธเจ้ำตลอด เวลำเป็นกัป 

จนนบัไม่ถ้วนนีเ้รยีกว่ำ อสงไขยหน่ึง ๆ เป็นดงันีส้ีอ่สงไขยจงึถงึระยะ ทีน่บัได้แสนกปั 

ย้อนกลับไปจำกกัปปัจจุบัน ซ่ึงได้มีพระพุทธเจ้ำมำตรัสรู้โดยล�ำดับมำจนถึงพระองค์

ปัจจุบัน ฉะนั้น จึงกล่ำวว่ำ สี่อสงไขยก�าไรแสนมหากัลป์

เรื่องกัปที่นับไม่ถ้วน ซึ่งเรียกว่ำ อสงไขย และที่นับได้แสนหนึ่งนี้ ท่ำนกล่ำว

ว่ำได้ปรำกฏใน ปุพเพนิวาสญาณ คือ ความรู้ระลึกชาติหนหลังได้ของพระพุทธเจ้า 

นกึท�ำควำมเข้ำใจตำมค�ำของท่ำนเอำเองว่ำ เมือ่ระลกึย้อนกลบัไปยำวไกลเหมอืนอย่ำง

ดูออกไปสดุลกูตำ กค็งจะปรำกฏเป็นห้วง ๆ เหมอืนอย่ำงมองไปในอำกำศในเวลำกลำง
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คืนเห็นดวงดำวท้ังหลำย แต่จะก�ำหนดระยะห่ำงกันของดวงดำวเหล่ำนั้นว่ำเท่ำไร  

ก็นับได้ยำก (เช่นในบัดนี้ก็ต้องคิดนับด้วยปีแสง) เมื่อมำถึงระยะใกล้จึงพอนับได้  

ในระยะแสนกัปก็น่ำจะปรำกฏพอนับได้เหมือนกัน ฉะนั้น

กล่ำวถงึกำรก�ำหนดนบัในพทุธวงศ์๑๐ พระพทุธเจ้ำองค์ที ่๑ ถงึองค์ที ่๔ อบุตัิ

ในกปัหนึง่ องค์ท่ี ๕ อุบัตขิึน้ในอีกกัปหน่ึง แต่ในระหว่ำงองค์ที ่๔ ถึงองค์ที ่๕ มรีะยะ

ห่ำงกันมำกจนนับกัปไม่ถ้วน (เป็นอสงไขยที่ ๑) พระพุทธเจ้ำองค์ที่ ๖-๗-๘-๙  

อุบัติขึ้นในอีกกัปหนึ่ง แต่ในระหว่ำงองค์ที่ ๕ และองค์ที่ ๖ มีระยะห่ำงกันมำกจนนับ

กัปไม่ถ้วน (อสงไขยที่ ๒) องค์ที่ ๑๐-๑๑-๑๒ อุบัติขึ้นในอีกกัปหนึ่ง แต่ในระหว่ำง

องค์ที่ ๙ และองค์ที่ ๑๐ มีระยะห่ำงกันมำกจนนับกัปไม่ถ้วน (อสงไขยที่ ๓) องค์ที่ 

๑๓ อุบัติขึ้นในอีกกัปหนึ่ง แต่ในระหว่ำงองค์ที่ ๑๒ และ องค์ที่ ๑๓ มีระยะห่ำงกัน

มำกจนนับกัปไม่ถ้วน (อสงไขยที่ ๔)

นบัตัง้แต่องค์ท่ี ๑๓ นัน้มำจนถงึปัจจุบนั หรอืว่ำนบัตัง้แต่ภทัรกปัในปัจจบุนันี้ 

ย้อนไปจนถึงองค์ที่ ๑๓ อุบัติขึ้น รวมได้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ท่ำนใช่วิธีนับย้อนกลับ  

ไปแบบวิธีระลึกชำติ คือย้อนกลับไป ๑๐๐,๐๐๐ กัป องค์ที่ ๑๓ ดั่งกล่ำวองค์  

เดียวอุบัติขึ้นในกัปนั้น ย้อนกลับไป ๓๐,๐๐๐ กัป องค์ที่ ๑๔-๑๕ อุบัติขึ้นในกัปนั้น 

ย้อนกลบัไป ๑๘,๐๐๐ กัป องค์ท่ี ๑๖-๑๗-๑๘ อบุตัขินในกปันัน้ ย้อนกลบั ไป ๙๔ กปั 

องค์ที่ ๑๙ อุบัติขึ้นองค์เดียวในกัปนั้น ย้อนกลับไป ๙๒ กัป องค์ที่ ๒๐-๒๑ อุบัติขึ้น

ในกัปน้ัน ย้อนกลบัไป ๙๑ กปั องค์ที ่๒๒ องค์เดยีวอบุตัขินำนกปันัน้ (นีค้อืพระวปัิสสี 

ที่กล่ำวถึงเป็นองค์แรกในพระพุทธเจ้ำจ�ำนวน ๗ พระองค์ ในภำณยักข์ภำณพระ)  

ย้อนกลับไป ๓๑ กัป องค์ที่ ๒๓-๒๔ อุบัติขึ้นในกัปนั้น ต่อจำกนั้นก็มำถึงภัทรกัป

ปัจจบัุน องค์ท่ี ๒๕-๒๖-๒๗-๒๘ ได้อุบตัข้ึินแล้วโดยล�ำดับ และจะอุบตัขิึน้ข้ำงหน้ำอกี

พระองค์หนึ่ง รวมเป็นพระเจ้ำ ๕ พระองค์ในกัปนี้ เพรำะกัปนี้มีพระพุทธเจ้ำอุบัติขึ้น

มำกกว่ำกปัอืน่ ๆ ในอดตีท่ีท่ำนระลึกไปถงึ จงึเรยีกว่ำ ภทัทกปั หรอื ภทัรกปั แปลว่ำ 

กัปเจริญ

๑๐ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๕๔๖/๒๗.
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ในคัมภีร์ฝ่ำยเถรวำทน้ี ได้มีกล่ำวถึงพระโพธิสัตว์ของเรำทั้งหลำย ได้ทรง

บ�ำเพ็ญพระบำรมมีำตัง้แต่สมยัพระพทุธเจ้ำองค์ที ่๔ จนมำตรสัเป็นองค์ที ่๒๘ ก�ำหนด

นับได้สี่อสงไขยก�ำไรแสนมหำกัลป์ ด้วยวิธีก�ำหนดนับดั่งกล่ำวนี้ ได้มีฝ่ำยที่นับถือ 

เรื่องนี้อยู่ไม่น้อยท่ีกำบำเอ้ประเทศพม่ำ ได้ปลูกไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำทั้งหมดไว้  

แต่ถงึจะไม่นบัถอื เมือ่ทรำบวธิกี�ำหนดนบัของท่ำน กอ็ำจจะเข้ำใจหนงัสอืทีไ่ด้อ่ำนหรอื

ได้ฟัง ซึ่งมีอยู ่ไม่น้อยในส�ำนวนเก่ำโดยเฉพำะ ก็จะได้ทรำบว่ำควำมคิดของคน 

เก่ำแก่น้ันมีอยู่ในเร่ืองอำยุโลกว่ำอย่ำงไร เมื่อสรุปควำมเข้ำแล้ว คนรุ่นเก่ำแก่ได้เห็น

แล้วว่ำโลกนี้มีเกิดดับเช่นเดียวกับสังขำรมนุษย์ และมีควำมเชื่อว่ำโลกนี้เม่ือดับแล้ว 

กเ็กดิขึน้อกี คล้ำยกบัมชีำตภิพและชำตหินึง่ ๆ ของโลกมรีะยะเวลำยำวไกล เรยีกว่ำ 

กัปหรือกัลป์ ดังกล่ำวมำนั้นแล

ระยะเวลำเกิดดับของโลกครำวหนึ่ง ๆ อันเรียกว่ำ กัปหนึ่ง ๆ ตำมที่กล่ำว 

มำแล้ว ท่ำนจ�ำแนกออกเป็น ๔ ส่วน คือ๑๑ 

๑. สังวัฏฏกัป แปลว่ำ กัปเสื่อม

๒. สังวัฏฏฐายีกัป แปลว่ำ กัปที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกัปเสื่อม

๓. วิวัฏฏกัป แปลว่ำ กัปเจริญ

๔. วิวัฏฏฐายีกัป แปลว่ำ กัปที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกัปเจริญ

กัปท้ัง ๔ น้ีเป็นกัปย่อย คือจ�ำแนกกัปที่เป็นอำยุโลกออกเป็น ๔ กัปย่อย  

เพื่อเรียกให้ต่ำงกัน จึงเรียกกัปที่เป็นอำยุโลกทั้งหมดว่ำมหำกัป แม้แยกย่อยออก  

เป็น ๔ ก็เป็นกำรไม่ง่ำยที่จะนับว่ำเท่ำนั้นเท่ำนี้ปี หรือร้อยปี พันปี แสนปี จึงเรียกว่ำ 

อสงไขย เหมอืนกนั หมำยควำมว่ำนบัไม่ถ้วน ฉะน้ัน กปัย่อยท้ัง ๔ จงึเรยีกว่ำ อสงไขย

ทัง้ ๔ รวมควำมว่ำแบ่งกปัใหญ่ท่ีเป็นอำยุโลกทัง้หมดออกเป็น ๔ กปัหรือ ๔ อสงไขย 

แต่พึงเข้ำใจว่ำ ๔ อสงไขยในที่นี้หมำยถึง ๔ กัปย่อยดังกล่ำวเท่ำนั้น มิใช่หมำยถึง ๔ 

อสงไขยทีก่ล่ำวมำแล้วในตอนทีว่่ำด้วยเรือ่งสือ่สงไขย ก�ำไรแสนมหำกลัป์ ฉะนัน้ อสงไขย

๑๑ วิสุทธิ. ๒/๒๕๘-๒๗๑.
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ในที่นี้เท่ำกับเป็นอสงไขยย่อย เช่นเดียวกับกัปย่อย บำงทีก็เรียกรวมว่ำ อสงไขยกัป 

อนัหมำยถึงส่วนย่อยทัง้ ๔ ของอำยโุลกดงักล่ำวเท่ำน้ัน และใช้เรยีกว่ำอสงไขยกเ็พรำะ

แม้เป็นส่วนย่อยก็นับปีไม่ถ้วน เหมือนกัน (อสงไขยในตอนนี้หมำยถึงนับปีไม่ถ้วน  

ส่วนในตอนโน้น หมำยถึง นับกัปไม่ถ้วน)

ในกัปย่อยท้ัง ๔ น้ัน จะกล่ำวถึงกัปเสื่อมก่อน หมำยควำมว่ำระยะเวลำที่  

โลกวินาศ คือสลำยหรือดับ ควำมวินำศของโลกมี ๓ อย่ำงคือ อาโปสังวัฏฏะ วินาศ

เพราะน�้า เตโชสังวัฏฏะ วินาศเพราะไฟ วาโยสังวัฏฏะ วินาศเพราะลม อธิบำยตำม

คติเก่ำแก่นั้นว่ำ เมื่อโลกวินำศเพรำะไฟจะเกิด มหาเมฆกัปวินาศ คือเกิดฝนตกใหญ่

ทั่วโลกก่อน ครั้นฝนน้ันหยุดแล้วจะไม่มีฝนตกอีก จะเกิดควำมแห้งแล้งไปโดยล�ำดับ 

จะมีดวงอำทิตย์ดวงที่ ๒ ปรำกฏขึ้น จนถึงดวงที่ ๗ จึงจะเกิดไฟประลัยกัลป์ไหม้โลก

จนหมดสิ้น อำกำศเบ้ืองบนจะเป็นอันเดียวกับอำกำศเบื้องล่ำง หมำยควำมว่ำเหลือ 

แต่อำกำศว่ำงเปล่ำ มีควำมมืดมิดทั่วไป ครั้นแล้วมหำเมฆกัปสมบัติ (ก่อเกิดกัป)  

จะตัง้ข้ึน ฝนจะตกทัว่ทีซ่ึง่ถกูไฟไหม้ ลมจะประคองรวมน�ำ้ฝนให้รวมกันเป็นก้อนกลม

เหมอืนหยำดน�ำ้บนใบบวั แล้วกแ็ห้งขอดลงไปปรำกฏโลกขึน้ใหม่ จึงถงึวำระทีเ่รยีกว่ำ 

กัปเจริญ สตัว์ทีบ่งัเกดิขึน้ เป็นพวกแรกนัน้เป็นพวกพรหมในพรหมโลกชัน้ทีไ่ฟไหม้ขึน้

ไปไม่ถึง ลงมำเกิดเป็นพวก อุปปาติกะ (แปลกันว่ำลอยเกิด หมำยควำมว่ำเกิดเป็น

ตัวตนใหญ่โต ปรำกฏขึ้นทีเดียว) พำกันบริโภคง้วนดิน (ปฐวิรส คือเมื่อน�้ำแห้งขอด 

กเ็กดิเป็นแผ่นฝ้ำขึน้ในเบือ้งบน มสีงีำม มรีสหอมหวำน) สะเก็ดดนิ (ปฐวีปัปปฏกะ) 

เครอืดนิ (ปทาลดา) หมดไปโดยล�ำดบั จำกนัน้จึงบรโิภคธญัชำต ิเป็นต้นว่ำ ข้ำวสำลี

สบืต่อมำ สตัว์โลกจ�ำพวกแรกเหล่ำนัน้จงึมร่ีำงกำยหยำบขึน้โดยล�ำดบั จนปรำกฏเป็น

บรุุษสตรสีร้ำงบ้ำนเรอืนสบืพนัธุก์นัมำ ในชัน้แรกมอีำยยุนืยำวเป็น อสงไขย (นบัปีไม่ถ้วน) 

ต่อมำพำกันประพฤติอกุศลกรรมด้วยอ�ำนำจของรำคะ โลภะ โทสะ โมหะมำกขึ้น  

อำยุก็ลดน้อยถอยลงโดยล�ำดับจนถึง ๑๐ ปี ก็พำกันถึงควำมพินำศเป็นส่วนมำก  

เพรำะภัย ๓ อย่ำง คือศัสตรำวุธ โรค ทุพภิกขภัย คือควำมขำดแคลนอำหำร  

เรียกว่ำถึงสมัย มิคสัญญี แปลว่ำ มีควำมส�ำคัญในกันแลกันว่ำเหมือนอย่ำงเนื้อ คือ

เหน็กนัฆ่ำกันเหมือนอย่ำงเน้ือถกึ แต่ก็ยงัไม่พินำศกนัหมดทัง้โลก ยงัมสัีตว์ทีเ่หลอืตำย

หลบหลีกไป และกลับได้ควำมสังเวชสลดจิต พำกันประพฤติกุศลกรรมมำกขึ้น  
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ก็พำกันเจริญอำยุมำกขึ้นด้วยอ�ำนำจกุศลโดยล�ำดับจนถึงอสงไขย แล้วกลับอำย ุ

ถอยลงมำด้วยอ�ำนำจอกุศลกรรม จนถึงอำยุ ๑๐ ปี แล้วก็กลับเจริญอำยุขึ้นใหม่อีก 

วนขึ้นวนลงอยู่อย่ำงนี้จนกว่ำจะถึงครำวโลกวินำศอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลำทั่งหมดนี ้

จัดเป็นกัปย่อยทั้ง ๔ ได้ดังนี้

สังวัฏฏกัป กัปเสื่อม ต้ังแต่เกิดมหำเมฆกัปวินำศตกใหญ่ จนถึงไฟประลัย

กัลป์ไหม้โลกจนหมดสิ้นดับลงแล้ว

สังวัฏฏฐายีกัป กัปที่ตั้งอยู่เน่ืองด้วยกัปเสื่อม ตั้งแต่ไฟไหม้โลกดับจนถึง

มหำเมฆกัปสมบัติตกใหญ่เริ่มก่อก�ำเนิดโลกขึ้นใหม่

ววัิฏฏกัป กปัเจรญิ ตัง้แต่มหาเมฆกปัสมบติั จนถึงปรำกฏดวงจนัทร์ ดวงอำทติย์

วิวัฏฏฐายีกัป กัปที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกัปเจริญ ตั้งแต่บัดนั้น จนถึงมหำเมฆกัป

วินำศบังเกิดขึ้นอีก

ส่วนควำมวนิำศด้วยน�ำ้นัน้ เกดิมหำเมฆกปัวินำศขึน้เช่นเดยีวกนัก่อน แล้วจงึ

เกิดมหำเมฆน�้ำด่ำงตกลงมำเป็นน�้ำประลัยกัลป์ ย่อยโลกให้วินำศไปเช่นเดียวกับ 

ไฟไหม้โลก และควำมวินำศด้วยลมนั้น ก็เกิดมหำเมฆกัปวินำศขึ้นก่อน แล้วเกิดลม

กปัวนิำศเป็นลมประลยักลัป์ พดัผนัโลกให้ย่อยยับเป็นจณุวิจณุไปเช่นเดียวกบัไฟไหม้โลก

เกณฑ์โลกวินำศดั่งกล่ำวนี้ คติเก่ำแก่นั้นกล่ำวไว้ว่ำ วินำศด้วยไฟ ๗ ครั้ง  

แล้ววินำศด้วยน�้ำในครั้งที่ ๘ ครั้นวินำศด้วยไฟและน�้ำดังนี้ครบ ๘ ครั้ง ๘ หนแล้ว 

จึงวนิำศด้วยลมครัง้ ๑ และส่วนที ่๔ ของกปัย่อย (วิวัฏฏฐำยีกปั) ระยะเวลำสัตว์โลก

มอีำยุ ๑๐ ปี เพิม่ขึน้จนถงึอสงไขย แล้วถอยลงจนถงึ ๑๐ ปีอกี เรยีกว่ำ ๑ อนัตรกปั 

(กัปในระหว่ำง) ประมำณ ๖๔ อนัตรกัปจงึเป็นกปัย่อยท่ี ๔ นัน้ แต่บำงอำจำรย์กล่ำวว่ำ

ประมำณ ๒๐ อันตรกปั และระยะเวลำท่ีพระพทุธเจ้ำ มำตรสันัน้ในยคุทีม่นษุย์มอีำยุ 

๑ แสนปี ลงมำถึง ๑๐๐ ปี เพรำะเมื่อมนุษย์มีอำยุมำกเกินไปก็เห็นทุกข์ได้ยำก  

มีอำยุน้อยเกินไปก็มีกิเลสหนำแน่นมำก ยำกที่จะตรัสรู้ธรรมได้เช่นเดียวกัน

เร่ืองโลกวินำศและโลกสมบัติ หรือโลกดับโลกเกิดตำมคติควำมคิดเก่ำแก่  

ซึ่งติดมำในคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำมีดังที่กล่ำวมำโดยย่อฉะนี้
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ตำมคติควำมคิดเรื่องโลกประลัย ได้มีกล่ำวถึงเขตแห่งควำมประลัยไว้ว่ำ  
ไฟประลัยกัลป์ไหม้โลกต้ังแต่พรหมชั้นอำภัสสรลงมำ น�้ำประลัยกัลป์ท่วมโลกตั้งแต่
พรหมช้ันสุภกิณหะลงมำ ลมประลัยกัลป์พัดผันโลกตั้งแต่พรหมชั้นเวหัปผลลงมำ  
ฉะนั้น ก็ควรกล่ำวถึงเรื่องโลกตำมคติควำมคิดเก่ำแก่นั้นต่อไป

โลก ๓ ประเภท

ได้มกีล่ำวถงึในวรรณคดภีำษำไทยเรือ่ง ไตรภมิู ไตรภพ หรอื ไตรโลก ไตรภูมิ 
ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ไตรภพ ได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ไตรโลก 

ได้แก่ กามโลก รูปโลก อรูปโลก แต่เมื่อหมำยเฉพำะโลกที่เป็นชั้นดีอันเรียกว่ำ สุคติ 
ก็จัดเป็นมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก พระพุทธเจ้ำได้พระนำมว่ำ ไตรโลกนาถ  
แปลว่ำ ท่ีพึง่ของโลกสำม ค�ำนีใ้ช้เป็นพระปรมำภไิธยพระเจ้ำแผ่นดนิกม็ ีดงัเช่นสมเดจ็
พระบรมไตรโลกนำถในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ค�ำว่ำ โลก หรือ ภพ ใช้ในควำมหมำย 
ที่ยังเป็นโลกด้วยกัน ส่วนค�ำว่ำ ภูมิ ใช้ในควำมหมำย ตั้งแต่ยังเป็นโลกจนถึงเป็น 
โลกุตตระ ฉะนั้น ภูมิจึงมี ๔ ด้วยกัน เพิ่มโลกุตตรภูมิ อีกข้อหนึ่ง.

ค�ำว่ำ โลก ภพ หรือ ภูมิ นี้พึงเข้ำใจควำมหมำยรวม ๆ กันก่อนว่ำ ได้แก่ 
ที่เป็นที่ถือปฏิสนธิคือเป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลำย ผู้ที่มีจิตใจยังท่องเที่ยวพัวพัน  
อยูใ่นกำม กย็งัเกดิใน กามโลก (หรอื กามาวจรโลก แปลว่ำ โลกของผูท้ีเ่กีย่วข้องอยู่
ในกาม จะเรยีกว่ำ กำมำวจรภมิูหรอืกำมำวจรภพกไ็ด้) ผูท้ีบ่�ำเพญ็สมำธ ิจนจติใจสงบ
จำกกำมำรมณ์บรรลุถึงรูปฌำนย่อมบังเกิดในรูปโลก (หรือ รูปาวจรโลก แปลว่ำ  
โลกของผู้ที่เที่ยวข้องอยู่ในรูปสมาธิ) ผู้ท่ีบ�ำเพ็ญสมำธิละเอียดกว่ำนั้น จนบรรลุถึง 
อรูปฌำน ย่อมบังเกิดในอรูปโลก (หรืออรูปำวจรโลก โลกของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน 
อรูปสมำธิ) โลกเหล่ำนี้แบ่งไว้ตำมภูมิชั้นของจิตใจ เมื่อจิตใจแยกภูมิชั้นออกไป ก็เลย
แยกโลกซึ่งเป็นที่อำศัยอยู่ให้ต่ำงกันออกไปอีกมำกมำย ผู้อ่ำนหรือฟังควรท�ำใจไว้ก่อน
ว่ำเป็นเร่ืองคตคิวำมคดิเก่ำแก่เท่ำนัน้ ยงัไม่ควรตัง้ข้อคำดคัน้ว่ำจรงิหรอืไม่จรงิ เพรำะไม่ใช่
เป็นธรรมซึ่งพึงพิสูจน์ได้ภำยในตนเอง แต่เป็นเร่ืองโลกข้ำงนอก ซึ่งมีบำลีหลำย 
แห่งแสดงว่ำพระพุทธเจ้ำไม่ทรงพยำกรณ์

จะกล่ำวถึง กามภูมิ ก่อน แบ่งไว้ดังนี้ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ 

๖ รวมเป็น ๑๑ จะกล่ำวถึงมนุษย์ก่อน



207พรรษาที่ ๖

มนุษยโลก

โลกท่ีคนเรำอำศัยอยู่นี้มีสัตว์เดียรัจฉำนอำศัยอยู่ด้วยก็จริง แต่มนุษย์เรำก็ 

เรียกยึดถือเอำว่ำ มนุษยโลก ถ้ำจะพูดเป็นกลำง ๆ ก็ว่ำโลกนี้ ตำมคติควำมคิด  

โบรำณว่ำ กลมอย่ำงล้อรถหรือล้อเกวียน ตั้งอยู่ในน�้ำในอำกำศและมีขอบเหล็ก  

เป็นเหมือนก�ำแพงกั้นข้ำงนอกอยู่โดยรอบอย่ำงกงล้อ จึงเรียกว่ำ จักกวาฬะ หรือ  

จักรวาละ แปลว่ำ สิ่งที่มีขอบกั้นล้อมเป็นวงกลมเหมือนอย่างล้อ ค�ำว่ำ จักรวำล  

จึงหมำยถึงโลกน้ีเอง คติควำมคิดโบรำณกล่ำวว่ำมีจักรวำลลักษณะดังกล่ำวนี้อยู่  

เป็นอันมำกถึงแสนโกฏิจักรวำลจะเรียกว่ำ แสนโกฏิโลกก็ได้ คติดังกล่ำวนี้แสดง  

ว่ำควำมคดิเรือ่งโลกกลมได้มีมำนำนแล้ว แต่กลมอย่ำงล้อรถหรอืล้อเกวียน น่ำจะเพรำะ

มองด้วยตำเห็นดวงจันทร์ดวงอำทิตย์มีลักษณะกลมเช่นนั้น และก็จ�ำจะต้องมีขอบกั้น

ข้ำงนอกโดยรอบ ไม่เช่นนั้นก็จะพังทลำยลงเป็นเหตุให้เกิดค�ำว่ำ จักรวำล ที่แปลว่ำ  

มีขอบกั้นเป็นวงล้อเหมือนอย่ำงวงเกวียน ส่วนที่ว่ำตั้งอยู่ในน�้ำในอำกำศนั้น พิจำรณำ

ดูถึงควำมรู้ในปัจจุบัน ซึ่งทรำบแน่แล้วว่ำโลกกลม (แต่ไม่ใช่อย่ำงล้อรถ) และพื้นโลก

เป็นน�้ำโดยมำก ฉะนั้น ถ้ำมีใครซึ่งอยู่ในภำคพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ถ้ำสำมำรถ

มองทะลุโลกลงไปจนถึงอีกด้ำนหนึ่ง คงจะพบน�้ำเป็นส่วนมำก พ้นน�้ำไปก็เป็นอำกำศ 

และคติควำมคิดนั้นยังมีว่ำ เมื่อไม่มีดวงอำทิตย์ก็คงจะมีแต่ควำมมืดมิดทั่วไป ก็น่ำจะ

ต้องกับควำมรู้ในปัจจุบัน

เมือ่วำงรปูโลกให้กลมแบบล้อรถและมกี�ำแพงเหลก็เป็นขอบวงรอบอย่ำงกงล้อ 

จึงเรียกว่ำ จักรวำล (แปลสั้นว่ำ มีขอบก�ำแพงเป็นวงกลม) เช่นนั้นแล้ว ก็ได้มีคต ิ

ควำมคิดวำงแผนผังโลกไว้อย่ำงมีระเบียบ คือตรงใจกลำงโลกมีภูเขำสูง ใหญ่ชื่อว่ำ 

สุเมรุ (มกัเรยีกในภำษำสนัสกฤต) หรอื สเินร ุ(มักเรยีกในภำษำมคธ) เหมือนอย่ำง

เพลำรถอยู่กลำงล้อรถ เขำสุเมรุจึงเท่ำกับเป็นเพลำโลกหรือจักรวำลนี้

เขำสุเมรุมีภูเขำแวดล้อมเป็นวงรอบอีก ๗ ชั้น และมีมหำสมุทรคั่นอยู่ใน 

ระหว่ำง ๗ มหำสมุทร ภูเขำทั้งเจ็ดมีชื่อนับจำกข้ำงในออกมำข้ำงนอกดั่งต่อไปน้ี  

๑. อัสสกัณณะ ๒. วินตกะ ๓. เนมินธร ๔. ยุคันธร ๕. อิสินธร ๖. กรวีกะ และ 
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๗. สุทัสสนะ ชื่อเหล่ำนี้กล่ำวเรียงล�ำดับตำมเนมิรำชชำดก๑๒ ในชำดกนั้น กล่ำวว่ำ  

เขำเหล่ำนีสู้งกว่ำกนัขึน้ไปโดยล�ำดบั นบัจำกเขำสทุสัสนะซึง่อยูข้่ำงนอกต�ำ่กว่ำทัง้หมด 

จนถึงเขำอัสสกัณณะซ่ึงอยู่ข้ำงใน ซ่ึงสูงถัดจำกเขำสุเมรุ รวมเรียกว่ำ สัตตปริภัณฑ

บรรพต หรือ เขำ สัตตบริภัณฑ์ (สัตต แปลว่ำ ๗ บริภัณฑ์ แปลว่ำ วงล้อม)

ส่วนสมุทรซ่ึงค่ันอยู่ระหว่ำง นบัจำกระหว่ำงเขำสุเมร ุเขำอัสสกณัณะ รวม ๗ 

สมทุร เรียกว่ำ สีทันดรมหาสมุทร แปลว่ำ มหำสมุทรที่อยู่ในระหว่ำง ซึ่งมีน�้ำสุขุม

ละเอียดยิ่งนัก ถึงกับท�ำให้ทุก ๆ สิ่งแม้เบำที่สุด เช่น แววหำงนกยูง เมื่อตกลงก ็

จมทนัท ีค�ำว่ำ สทีะ แปลว่ำ ท�ำให้ทุก ๆ สิง่จมลง บวกกบัค�ำว่ำ อนัตร แปลว่ำ ระหว่ำง 

หมำยถึงคัน่อยูร่ะหว่ำงภูเขำดงักล่ำว จงึรวมเรยีกว่ำ สทีนัตระ ไทยเรำเรยีกว่ำ สีทนัดร

ส่วนใน ไตรภูมพิระร่วง ล�ำดับชือ่ภเูขำนบัจำกข้ำงในออกไปข้ำงนอก แตกต่ำง

ออกไปบ้ำง คือ ๑. ยุคันธร ๒. อิสินธร ๓. กรวิก ๔. สุทัสสนะ ๕. เนมินธร  

๖. วินันตก ๗. อัสสกัณณะ

ในคัมภีร์มหำยำนของธิเบต๑๓ เรียงล�ำดับชื่อต่ำงออกไปอีกบ้ำง และให้  

ค�ำแปลดังนี้ ๑. ยุคันธร (ทรงแอก) ๒. อิสันธร (ทรงคันไถ ตำมเนมิรำชชำดก  

เรียก อสินิธร แปลว่ำ ทรงฤษี) ๓. กรวกีะ (เขยีงเท้ำหรอืไม้จนัทน์ แต่ท่ัวไป แปลว่ำ

นกชือ่นี)้ ๔. สุทัศนะ (มีทัศนะที่ดี คือน่ำดู) ๕. อัศวกรฺณะ (หูม้ำ) ๖. วินายกะ  

(มำรร้ำยหรือที่ประชุม) ๗. เนมินธร (ทรงวงกลมหรือกง)

ใน อภิธานัปปทีปิกา เรียงล�ำดับดังนี้ ๑. ยุคันธร ๒. อิสธร ๓. กรวีกะ  

๔. สทุสัสะ ๕. เนมนิธร ๖. วนิตกะ ๗. อสัสกณัณะ และกล่ำวว่ำ เขำสเุมร ุนัน้เรยีก 

๕ ชื่อ คือ สิเนรุ เมรุ ติทิวาธาร เนรุ สุเมรุ.๑๔ 

๑๒ ชำตก. ๙/๒๑๔-๕.
๑๓ Lamaism, p. 78.
๑๔ อภิธำน. น. ๘.
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เขำสัตตบริภัณฑ์ คือเขำบริวำรของเขำสุเมรุทั้ง ๗ ถึงจะเรียกชื่อสับกันบ้ำง 

แต่ก็รวมลงว่ำทั้งหมดมี ๗ เทือกเขำ และในฉบับมหำยำนของธิเบตยังกล่ำวถึงน�้ำใน 

สีทันดรมหำสมุทรทั้ง ๗ พิสดำรออกไปอีกว่ำ เป็นน�้ำต่ำง ๆ กัน นับจำกข้ำงในออก

ไปโดยล�ำดบัดังนี ้๑. มหำสมุทรแห่งน�ำ้นมทีม่กีลิน่หอม ๒. แห่งน�ำ้นมส้ม ๓. แห่งเนย 

๔. แห่งน�ำ้โลหิตหรอืน�ำ้อ้อย ๕. แห่งน�ำ้ยำพษิหรอืเหล้ำ ๖. แห่งน�ำ้จืด ๗. แห่งน�ำ้เค็ม 

และกล่ำวว่ำมหำสมทุรเหล่ำนีก้ว้ำงลกึมำกและน้อยลงโดยล�ำดบัจำกข้ำงในออกมำข้ำงนอก 

เช่นเดียวกับเขำสัตตบริภัณฑ์ ครั้นพ้นเทือกที่ ๗ ออกมำแล้วก็เป็นมหำสมุทรน�้ำเค็ม 

มีเกำะใหญ่ที่เรียกว่ำ ทวีป อยู่ ใน ๔ ทิศ ทิศละ ๑ ทวีป คือ

๑.  ทำงทิศตะวนัออก มีทวปีชือ่ว่ำ วเิทหะ (กำยใหญ่) หรอืเรยีกว่ำ บพุทวเิทหะ 

ฉบับธิเบตกล่ำวว่ำ มีรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นถิ่นผิวขำว ชำวทวีปนี้มีจิตใจสงบ 

และมีควำมประพฤติดี มีรูปหน้ำเหมือนอย่ำงรูปของทวีป

๒.  ทำงทิศใต้ มีทวีปชื่อว่ำ ชมพู (ชื่อต้นไม้) ดังที่เรียกว่ำ ชมพูทวีป คัมภีร์ 

ธิเบตเรียกชื่อว่ำ ชมุ และกล่ำวว่ำมีรูปเหมือนสบักแกะ (สำมเหลี่ยม) ศูนย์กลำงของ

ทวีปนี้อยู่ที่โพธิพฤกษ์พุทธคยำ (เห็นได้ว่ำรูปคำบสมุทรอินเดียนั่นเอง) เป็นถิ่นผิว

สีน�้ำเงิน มีควำมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน มีทั้งควำมชั่วและควำมดี ชำวทวีปนี้มีรูปหน้ำ

เป็นสำมเหลี่ยมเหมือนอย่ำงรูปทวีป

๓.  ทำงทิศตะวันตก มีทวีปชื่อว่ำ อมรโคยาน คัมภีร์ธิเบตเรียกว่ำ โครันยะ 

(สมบัติแห่งโค ค�ำว่ำ โค แปลว่ำ สัตว์ชนิดหนึ่งก็ได้ แปลว่ำ พระอำทิตย์ ก็ได้) และ

กล่ำวว่ำมรีปูเหมือนอย่ำงดวงอำทิตย์ คือกลมเป็นถิน่ผวิสีแดง ชำวทวปีนีม้อี�ำนำจมำก 

ชอบบริโภคเนื้อปศุสัตว์ มีรูปหน้ำกลมเหมือนอย่ำง รูปทวีป

๔.  ทำงทศิเหนอื มทีวปีชือ่ อตุตรกุร ุ (ชำวกรุภุำคเหนอื) คมัภร์ีธเิบตกล่ำวว่ำ  

มีรูป ๔ เหลี่ยมเป็นถ่ินผิวสีเขียว ชำวทวีปนี้เข้มแข็ง มีเสียงดัง มีรูปหน้ำส่ีเหล่ียม

เหมือนม้ำ มีต้นไม้ซึ่งอ�ำนวยควำมส�ำเร็จสิ่งที่ต้องกำรเป็นที่อยู่อำศัย
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ทวีปใหญ่ท้ัง ๔ น้ี คัมภีร์ธเิบตกล่ำวว่ำ มทีวีปน้อยเป็นบรวิำรทวีปละ ๒ ต้ังอยู่ 

๒ ข้ำงของทวีปใหญ่ รวมเป็น ๑๒ ทวีป๑๕ ส่วนในไตรภูมิพระร่วงกล่ำวว่ำ มีทวีป 

เลก็ ๆ เป็นบรวิำรมำก นบัรวมถงึสองพนั และได้กล่ำวรปูหน้ำของชำวทวีป ท้ัง ๔ นีว่้ำ 

คนในชมพูทวีปหน้ำดั่งดุมเกวียน คนในบุพพวิเทหะหน้ำดั่งเดือนเพ็ญและกลมดั่ง 

หน้ำแว่น คนในอุตตรกุรุหน้ำเป็นสี่มุม คนในอมรโคยำนหน้ำดั่งเดือนแรม ๘ ค�่ำ๑๖ 

ไตรภูมิพระร่วงแต่งจำกคัมภีร์ทำงหินยำนหรือทักษิณนิกำย คัมภีร์ฝ่ำยนี้พรรณนำ 

อุตตรกุรุทวีปไว้ดีวิเศษ ดั่งที่ได้กล่ำวมำแล้วโดยย่อในตอนที่ว่ำด้วยภำณยักข์ภำณพระ

ทวีปทั้งหมดเหล่ำนี้ตั้งอยู่ในมหำสมุทรน�้ำเค็มใน ๔ ทิศของเขำสัตตบริภัณฑ์ 

ซึง่มเีขำสเุมรเุป็นศูนย์กลำง ถดัจำกทวปีเหล่ำนีอ้อกไปก็ถงึทีสุ่ดโลกโดยรอบ ซึง่มกี�ำแพง

เหล็กเป็นขอบก้ันอยู่รอบเหมือนอย่ำงกงแห่งล้อรวมเป็นจักรวำลโลก ของเรำนี้ก็เป็น

จักรวำลอันหนึ่งในจักรวำลทั้งหลำยที่มือยู่เป็นอันมำก คัมภีร์ฝ่ำยมหำยำนของธิเบต

กล่ำวไว้ว่ำ ทกุ ๆ จกัรวำลตัง้อยู่ในอำกำศว่ำงเปล่ำ (Space) อันไม่อำจหยัง่ อำศยัอยู่

บนผืนลมเหมือนอย่ำงวัชระคือศรพระอินทร์ (อสนีบำต รูปกำกบำท) แข็งทนทำน

เหมอืนวชัระคอืเพชร บนลมนัน้มห้ีวงน�ำ้ตัง้อยู่บนห้วงน�ำ้มีรำกฐำนเป็นทองค�ำ โลกตัง้อยู่

บนรำกฐำนทองค�ำนั้น มีเขำพระสุเมรุพุ่งขึ้นไปเป็นแกนกลำง๑๗ 

แผนผงัโลกตำมควำมคดิเก่ำของอินเดยีดัง่ท่ีกล่ำวมำนี ้ถ้ำลองเขียนเป็นแผนที่

ย่อดูจะเห็นว่ำวำงเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ำดู คือจะเห็นโลกทั้งหมดเป็นรูปจักรวำลคือ

วงกลมชนดิมีขอบอย่ำงล้อรถ ซ่ึงใหญ่โตมหมึำมีเขำสุเมรสูุงใหญ่เป็นศูนย์กลำง มเีขำสูง

ลดหลั่นลงไป ล้อมเป็นบริวำรอยู่อีก ๗ ชั้น และมีมหำสมุทร คั่นอยู่ในระหว่ำงทุกชั้น 

พ้นออกไปก็เป็นมหำสมุทร มีทวีปทั้ง ๔ ตั้งอยู่ใน ๔ ทิศ ดูอย่ำงแผนผังเมืองท่ีมี

ระเบยีบ แต่อย่ำเพ่งคำดคัน้เอำควำมจรงิ เพรำะเป็นต�ำรำภมิูศำสตร์โลกในสมัยหลำย

พันปีมำแล้ว ทวีปทั้ง ๔ นั้น ชมพูทวีปก็คือโลกในควำมจริงของผู้เป็นต้นคติควำมคิด

๑๕ Lamaism, pp. 78-81.
๑๖ ไตรภูมิ. น. ๑๓๒-๓, ๑๓๘-๙.
๑๗ Lamaism, pp. 77-8.
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เร่ืองน้ีโดยเฉพำะก็คืออินเดียเอง ส่วนอีก ๓ ทวีป แม้จะกล่ำวว่ำมือยู่ในจักรวำลนี้  

แต่ก็น่ำจะเป็นโลกในควำมคิดนึกในใจหรือ ก�ำหนดเอำด้วยภำพทำงใจ ซึ่งจะปรำกฏ

ข้ึนด้วยเหตไุรกต็ำม เพรำะในสมยัโบรำณนำนไกล น่ำจะไปเท่ียวส�ำรวจให้รอบโลกได้ยำก 

แต่เมือ่ก�ำหนดลงเป็นแน่ ว่ำมทีวปีใน ๔ ทศิ ทวีปในทิศท่ีตนอำศัยอยู่กไ็ด้เห็นอยู่แน่แล้ว 

จึงต้องค้นคิดหำ ทวีปในอีก ๓ ทิศ ตั้งเขำสุเมรุเป็นศูนย์กลำง

ได้มีบุคคลบำงพวกในปัจจุบัน แสดงควำมเห็นว่ำ อีก ๓ ทวีปนั้นไม่ได้ตั้งอยู่

ในโลกนี้ แต่ในคัมภีร์ที่กล่ำวถึงทวีปเหล่ำน้ีได้กล่ำวว่ำ มีอยู่ในจักรวำลนี้นั้นแหละ 

พิเครำะห์ดูตำมแผนผังโลกของท่ำนก็จะต้องมี ไม่เช่นนั้นก็ขำดไป ๓ ทิศ และยังได้

แสดงเวลำของดวงอำทิตย์ไว้ว่ำ เวลำดวงอำทิตย์ขึ้นในชมพูทวีปนี้ เป็นเวลำเท่ียงวัน 

ในบุพพวิเทหะ เป็นเวลำอำทิตย์ตกในอุตตรกุรุเป็นเวลำเที่ยงคืนในอมรโคยำน,  

เวลำอำทิตย์ขึ้นในบุพพวิเทหะ เป็นเวลำเที่ยงวันในอุตตรกุรุ เป็นเวลำอำทิตย์ตกใน 

อมรโคยำน เป็นเวลำเทีย่งคนืในชมพทูวปี, เวลำอำทติย์ขึน้ในอตุตรกรุ ุ เป็นเวลำเทีย่งวนั 

ในอมรโคยำน เป็นเวลำอำทิตย์ตกในชมพูทวีป เป็นเวลำเที่ยงคืนในบุพพวิเทหะ,  

เวลำอำทิตย์ขึ้นในอมรโคยำนเป็นเวลำเท่ียงวัน ในชมพูทวีปเป็นเวลำอำทิตย์ตกใน 

บพุพวเิทหะ เป็นเวลำเทีย่งคนืในอตุตรกรุ ุตำมคตคิวำมคดินี ้ดวงอำทติย์เดนิโคจรไป

ตำมวงกลมของจักรวำลผ่ำนทวีปทั้ง ๔๑๘ 

ได้ขอให้ผู้ทรงภูมิรู้ในปัจจุบันช่วยค้นเวลำเทียบเคียงดูว่ำ เวลำ ๖.๐๐ น.  

ที่อินเดีย อันเป็นชมพูทวีปในเวลำนั้น โดยเฉพำะที่พำรำณสีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคยำ 

จะเป็นเวลำเที่ยงวันเป็นต้น ที่ประเทศไหนบ้ำง ท่ำนผู้นั้นได้จดให้ดัง ต่อไปนี้

เวลำ ๖.๐๐ น. พำรำณสี Lat. ๒๖° N. Long. ๘๓° E

เวลำ ๑๒.๐๐ น. นิวซีแลนด์ Lat. ๒๖° N. Long. ๑๗๓° E

เวลำ ๑๘.๐๐ น. นิวออร์ลีนส์ ชิคำโก Lat. ๒๖° N. Long. ๙๗° W

เวลำ ๒๔.๐๐ น. อิงแลนด์ Lat. ๒๖° N. Long. ๗° W

๑๘ ไตรภูมิ. น. ๑๓๑.
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ตำมที่เทียบกันนี้ ชมพูทวีปอยู่ท่ีอินเดีย บุพพวิเทหะอยู่ที่แถบนิวซีแลนด์  

อุตตรกุรุอยู่ที่แถบนิวออร์ลีนส์ชิคำโก (นับกว้ำง ๆ ว่ำอเมริกำ) อมรโคยำนอยู่ที่แถบ

อังกฤษ (นับกว้ำง ๆ ว่ำยุโรป) แต่ตำมคติควำมคิดเรื่อง ๔ ทวีป น่ำจะมิได้มุ่งหมำย

ถงึประเทศปัจจบุนัเหล่ำนี ้เพรำะมแีนวควำมคดิเรือ่งโลกกลมคนละอย่ำง ทัง้พรรณนำ

ถึงลักษณะภูมิประเทศและบุคคลคล้ำยกับเรื่องในนิยำย (หรือจะเป็นอย่ำงเดียวกัน  

แต่มองคนละทัศนะ เหมือนอย่ำงดวงอำทิตย์โคจรกับดวงอำทิตย์ อยู่กับที่ใช้อันไหน

เป็นเกณฑ์ค�ำนวณเวลำกไ็ด้ผลอย่ำงเดยีวกนั) แต่เม่ือแสดงเวลำอำทติย์โคจรผ่ำนทวีป

ทั้ง ๔ ไว้ด้วย จึงลองค้นหำดูก็ได้พบประเทศต่ำง ๆ ดังกล่ำวนั้น

เรื่องจักรวำลโลกตำมคติควำมคิดที่เล่ำมำนี้ เห็นได้ชัดว่ำไม่ใช่พุทธศำสน์  

แต่เป็นภมูศิำสตร์เก่ำ จะเป็นเพรำะมผีูเ้ชือ่ถืออยู่มำก จงึตดิเข้ำมำในคัมภร์ีทำงพระพทุธ-

ศำสนำด้วย คัมภีร์ชั้นหลังยิ่งแสดงวิจิตรพิสดำรมำก ถ้ำพุทธศำสน์จะมุ่งแสดงอย่ำงนี้

ก็กลำยเป็นภูมิศำสตร์ไปและท่ำนผู้แสดงก็จะกลำยเป็นอำจำรย์ภูมิศำสตร์ ในยุคหนึ่ง 

มิใช่เป็นศำสดำผู้ประกำศศำสนำท่ีเป็นสัจจธรรมอยู่ทุกยุคสมัย ด้วยเหตุผลที่เป็น

สำมัญส�ำนึกเพียงเท่ำนี้ ไม่ต้องอ้ำงหลักฐำนธรรมในพระพุทธศำสนำ ก็เพียงพอที่จะ

กล่ำวได้ว่ำไม่ใช่พระพทุธศำสนำ ได้มผีูแ้สดงประกำศลทัธศิำสนำมำกด้วยกนั ทัง้ทีเ่กดิ

ก่อน ทัง้ทีเ่กดิหลงัพระพทุธศำสนำ ชอบแสดงตนเป็นอำจำรย์ภมูศิำสตร์ (แม้ผูอ้ธิบำย

พระพทุธศำสนำต่อ ๆ มำ คือพระอำจำรย์ยุคต่ำง ๆ กเ็ช่นเดยีวกนั) แม้จะเป็นมลูฐำน

ของปัจจุบนั แต่ก็ก้ำวมำไม่ถงึยุคปัจจบัุนจงึกลำยเป็นเร่ืองล้ำหลงั เป็นนยิำยหรอืวรรณคดี

โบรำณไป แต่กเ็ป็นเรือ่งน่ำรูอ้ยู ่เพรำะจะได้ทรำบคตคิวำมคดิในชัน้เดมิ เมือ่อ่ำนคมัภร์ี

หรือหนังสือวรรณคดีทำงศำสนำเก่ำ ๆ ก็จะพอเข้ำใจและมองเห็นภูมิประเทศตำมคติ

ควำมคิดนี้ได้โดยตลอด

นรกใหญ่

ตำมคติควำมคิดของอินเดียเก่ำแก่ท่ีติดมำกล่ำวว่ำ ลึกลงไปภำยใต้แผ่นดิน 

ของจักรวำลโลกนี้ เป็นที่ตั้งของนรกมำกมำยเป็นสถำนที่ทรมำนสัตว์ผู้ท�ำบำปต่ำง ๆ 

ซึง่ไปบังเกดิรับกำรทรมำนภำยหลงัจำกทีต่ำยไปแล้ว ค�ำว่ำ นรก แปลว่ำ เหว ในภำษำ
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๑๙ ชำตก. ๘/๑๑๗-๘.
๒๐ เรื่องนรกในคัมภีร์ธิเบตที่อ้ำงถึงนี้ ดู Lamaism, pp. 93-35.

บำลีมักเรียกว่ำ นิรยะ แปลว่ำ สถานที่ไม่มีความเจริญ คือไม่มี สุข มีแต่ทุกข์ทรมำน 

ค�ำว่ำ นิรยะ หรือ นรก ใช้หมำยถึงสถำนที่ทรมำนสัตว์ท�ำบำปดังกล่ำวเช่นเดียวกัน

นรกที่เป็นขุมใหญ่มีกล่ำวไว้ใน สังกิจจชาดก๑๙ เป็นต้น ว่ำมี ๘ คือ 

๑.  สัญชีวะ แปลว่ำ คืนชีวิตขึ้นเอง คือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกตัดเป็นท่อนเล็ก 

ท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมำเองอีก รับกำรทรมำนอยู่ร�่ำไป ในคัมภีร์มหำยำน 

ของธิเบต๒๐ แสดงว่ำนรกขุมนี้ส�ำหรับบำปที่ท�ำฆำตกรรมตนเอง ท�ำฆำตกรรมผู้อื่น 

หมอท่ีทอดทิง้ฆ่ำคนไข้ของตน ผูจ้ดักำรทรพัย์มรดกทีค่ดโกง และผูป้กครองทีโ่หดร้ำย

เบียดเบียนประชำชน 

๒. กาฬสตุตะ แปลว่ำ เส้นด�า คอืสตัว์นรกในขมุนีถ้กูขดีเป็นเส้นด�ำทีร่่ำงกำย 

เหมือนอย่ำงดีเส้นที่ต้นซุงเพื่อจะเลื่อย แล้วถูกผ่ำด้วยขวำนเป็น ๘ เสี่ยง ๑๖ เสี่ยง 

แต่ตำมคัมภีร์ธิเบตกล่ำวว่ำถูกเลื่อยด้วยเลื่อย และกล่ำวกำรลงโทษอีกอย่ำงหนึ่ง คือ

ลำกลิ้นออกมำตอกและไถด้วยไถเหล็กแหลมเป็นจัก ๆ ส�ำหรับบำปที่พูดส่อเสียดยุยง

ให้เขำแตกกันและเข้ำไปยุ่งเกี่ยวขัดขวำงกิจกำรของผู้อื่น และแสดงโดยทั่วไปว่ำ นรก

ขุมน้ีส�ำหรับบำปท่ีแสดงควำมไม่นับถือลบหลู่ดูหมิ่นมำรดำบิดำ พระรัตนตรัย หรือ 

พระศำสนำ

๓.  สังฆาฏะ แปลว่ำ กระทบกัน คือมีภูเขำเหล็กครำวละ ๒ ลูกจำกทิศที่ 

ตรงกันข้ำม เลื่อนเข้ำมำกระทบกันเอง บดสัตว์นรกในระหว่ำงแหลกละเอียด จำก ๔ 

ทิศก็เป็นภูเขำ ๔ ลูก เลื่อนเข้ำมำกระทบกันตลอดเวลำ ในคัมภีร์มหำยำนของธิเบต

กล่ำวว่ำ ภูเขำมีศีรษะเป็นสัตว์หรือเป็นเหล็กใหญ่รูปอย่ำงหนังสือ เลื่อนเข้ำมำบดขย้ี

สัตว์เช่นเดียวกัน และกล่ำวว่ำนรกขุมนี้ส�ำหรับพวกพระ คฤหัสถ์ และคนที่ไม่เชื่อ 

ในศำสนำ ซึ่งลบหลู่ดูหมิ่นหรือท�ำลำยควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ และส�ำหรับพวก
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พระที่สะสมเงินเป็นก้อน ซึ่งพวกตนไม่ได้ประกอบกำรงำนและแสดงกำรทรมำน  

อีกอย่ำงหนึ่ง คือบดต�ำในครกเหล็กตีบนทั่งเหล็ก ส�ำหรับทรมำนผู้ท�ำโจรกรรม ผู้ที่มี

สันดำนร้ำยกำจด้วยควำมโกรธ ริษยำ โลภ อยำกได้ ผู้ที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดโกง และ

ผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสัตว์ตำยลงในถนนหนทำงสำธำรณะ

๔.  โรรุวะ แปลว่ำ ร้องครวญคราง คือมีเปลวไฟเข้ำไปทำงทวำรทั้ง ๙  

เผำไหม้ในสรรีะ จงึร้องครวญครำงเพรำะเปลวไฟ (ชำลโรรวุะ) บำงพวกถกูหมอกควนั

ด่ำง (กรด) เข้ำไปละลำยสรรีะจนละเอยีดเหมือนแป้ง จงึร้องครวญครำงเพรำะหมอกควัน 

(ธมูโรรวุะ) ในคมัภร์ีธิเบตกล่ำวว่ำกรอกน�ำ้เหลก็แดงอนัร้อนแรงทำงปำกผ่ำนล�ำคอลงไป 

ส�ำหรับบำปทีก่ัน้ปิดทำงน�ำ้เพ่ือประโยชน์ของตน แช่งด่ำดนิฟ้ำอำกำศ ท�ำลำยพชืพนัธุ์

ธัญญำหำรให้เสียหำย

๕.  มหาโรรุวะ แปลว่ำ ร้องครวญครางมาก คือเป็นที่ทุกข์ทรมำนย่ิงกว่ำ  

ข้อ ๔ ในคัมภีร์ธิเบตกล่ำวว่ำ ส�ำหรับพำหิรชนคนบำปหนำ 

๖.  ตาปนะ แปลว่ำ ร้อน ได้แก่ถูกให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยหลำวเหล็กบน  

แผ่นดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรง บ้ำงก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขำเหล็ก แดงเป็นไฟ 

ลกุโพลง ถกูลมพัดตกลงมำ ถกูเสยีบด้วยหลำวเหลก็ทีโ่ผล่ขึน้มำจำกแผ่นดนิเหล็กแดง 

ในคมัภร์ีธเิบตกล่ำวว่ำ ถกูขงัอยู่ในห้องเหลก็แดงเป็นไฟร้อนแรง ส�ำหรบับำปทีป้ิ่งทอด

หรือเสียบสัตว์ปิ้งเป็นอำหำร

๗.  ปตาปนะ แปลว่ำ ร้อนสูงมาก คือเป็นที่ทุกข์ทรมำนยิ่งกว่ำข้อ ๖  

ในคัมภีร์ธิเบตกล่ำวว่ำ ถูกทิ่มแทงด้วยหอกสำมง่ำมล้มกลิ้งลงไปบนพื้นเหล็กแดง 

อันร้อนแรง ส�ำหรับบำปที่ละทิ้งพระศำสนำ (เลิกนับถือ) หรือปฏิเสธควำมจริง

๘.  อวีจิ แปลว่ำ ไม่มีระหว่าง คือไม่เว้นว่ำง บำงทีเรียก มหาอวีจิ แปลว่ำ 

อเวจีใหญ่ ภำษำไทยมักเรยีกว่ำ อเวจี เปลวไฟนรก ในนรกขมุนีล้กุโพลงเตม็ทัว่ไปหมด 

ไม่มีระหว่ำงหรือเว้นว่ำง สัตว์นรกในขุมนี้ก็แน่นขนัด เหมือนยัดทะนำนไม่มีระหว่ำง

หรือเว้นว่ำง แต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่ำงวัตถุ ต่ำงถูกไฟไหม้อยู่ในที่เฉพำะตน ๆ และ

ควำมทุกข์ทรมำนของสัตว์นรกในขุมนี้ ก็บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไป ไม่มีระหว่ำงหรือ 
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เว้นว่ำง ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ อวีจิ หรือ อเวจี ซึ่งมีค�ำแปลดังกล่ำว ในคัมภีร์ทำงธิเบต

กล่ำวว่ำ ส�ำหรับบำปที่ถือว่ำเป็นอุกฤษฏโทษตำมลัทธิลำมะ แต่ฝ่ำยเถรวำทแสดงว่ำ

ส�ำหรับบำปที่เป็นอนันตริยกรรม

นรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุมนี้ ใน สังกิจจชาดก เป็นต้น เรียงอวีจิไว้หน้ำตำปนะ  

แต่ในที่อื่น เช่น ใน ไตรภูมิพระร่วง แสดง อวีจิ ไว้เป็นที่สุด และกล่ำวว่ำอยู่ซ้อนไป

ตำมล�ำดับ สัญชีวะอยู่เบื้องบนที่สุด และอยู่ใต้กันลงไปจนถึง อเวจี อยู่ใต้ที่สุด

เครือ่งทรมำนในนรกใหญ่ทัง้ ๘ ขมุดงักล่ำว มีเหลก็ เช่น พืน้แผ่นดิน เหลก็

และเครื่องอำวุธเหล็กต่ำง ๆ มีไฟคือเหล็กนั่นแหละลุกเป็นไฟร้อนแรง มีภูเขำเหล็ก 

ที่กลิ้งมำบด และมีหมอกควันชนิดเป็นกรดหรือด่ำง ในขุมนรกที่ ๑ และที่ ๒  

มีนำยนิรยบาล แปลว่ำ ผู้รักษานรก ไทยเรำเรียกว่ำ ยมบาล เป็นผู้ที่ท�ำกำรทรมำน

สตัว์นรก แต่นรกขมุทีล่กึลงไปกว่ำนัน้ ในอรรถกถำสังกิจจชำดกไม่ได้กล่ำวถึงนำยนริยบำล 

กล่ำวถึงไฟ เหล็ก เช่น เครื่องอำวุธต่ำง ๆ เป็นต้น บังเกิดขึ้นทรมำนสัตว์นรกเอง

นรกน้อย

อนึ่ง มีแสดงไว้ว่ำ นรกใหญ่ท้ัง ๘ ขุม มีนรกเล็กเป็นบริวำรใน ๔ ด้ำน  

ด้ำนละ ๔ ขุม รวม ๑๖ ขุม รวมนรกบริวำรของนรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุมได้ ๑๒๘ ขุม 

รวมนรกใหญ่อกี ๘ ขมุ เป็น ๑๓๖ ขมุ นรกบรวิำรในไตรภมิูพระร่วงเรยีกว่ำ ฝงูนรกบ่ำว

ใน เนมิราชชาดก
๒๑ กล่ำวว่ำ พระมำตลีเทพสำรถีน�ำ พระเจ้าเนมิราช  

พระรำชำครองนครมิถิลำในแคว้นวิเทหรัฐไปเที่ยวดูนรกบริวำร ๑๖ ขุมซึ่งอยู่ล้อม  

รอบสัญชีวนรก อันเป็นนรกใหญ่ขุมที่ ๑ มีชื่อดังต่อไปนี้

๒๑ ชำตก. ๙/๑๗๘-๒๐๐.
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๑.  เวตรณีนรก แปลว่ำ นรกแม่น�้าเวตรณี แปลว่ำ ข้ำมยำก คือเป็นแม่น�้ำ

ต่ำงทีร้่อนเดือดพล่ำน เรยีกว่ำ เวตรณ ีบวัและสิง่ต่ำง ๆ ในแม่น�ำ้ นัน้เป็นอำวธุทัง้สิน้ 

นำยนริยบำลตกเบด็สตัว์นรกอกีด้วย ส�ำหรบับำปทีป่ระกอบกรรมหยำบช้ำเบยีดเบยีน

ผู้ที่อ่อนก�ำลังกว่ำ 

๒.  สุนขนรก แปลว่ำ นรกสุนัข คือมีฝูงสุนัขขำว แดง ด�ำ เหลือง และ 

ฝูงแร้ง กำกลุ้มรุมกัดตีจิกทรมำน ส�ำหรับบำปที่กล่ำวค�ำร้ำยด่ำว่ำสมณพรำหมณ์  

และท่ำนผู้มีคุณ

๓.  สัญโชตินรก แปลว่ำ นรกไฟโพลง คือสัตว์นรกในขุมนี้มีสรีระลุกเป็นไฟ

โพลงแผดเผำ ทั้งถูกทรมำนต่ำง ๆ ส�ำหรับบำปที่ประกอบกรรมหยำบช้ำ เบียดเบียน

บุรุษสตรีที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่มีควำมผิด 

๔. อังคำรกำสุนรก แปลว่ำ นรกหลุมถ่ำนเพลิง คือตกลงไปไหม้ทรมำน  

ในหลมุถ่ำนเพลงิ ส�ำหรบับำปทีฉ้่อโกง เบยีดบงั ถือเอำทรพัย์ทีเ่ขำบรจิำคเพือ่กำรกุศล 

หรือชกัชวนให้เขำบริจำค อ้ำงว่ำเพือ่กำรกศุล ได้ทรพัย์มำแล้วถือเอำเสยีเอง แลส�ำหรบั

บำปที่เป็นหนี้ทรัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น 

๕.  โลหกมุภนีรก แปลว่ำ นรกหม้อโลหะ ไทยเรำเรียกว่ำ นรกหม้อทองแดง 

เป็นที่ตกลงไปไหม้ทรมำน ส�ำหรับบำปที่ทุบตีเบียดเบียนสมณพรำหมณ์ผู้มีศีล

๖.  คีวลุญจนรก แปลว่ำ นรกที่ดึงคอให้หลุด คือถูกเอำเชือกพ้นคอดึงจุ่ม  

ลงไปในน�ำ้ร้อนในหม้อทองแดงให้คอหลดุทรมำน ส�ำหรบับำปทีป่ระกอบกรรมหยำบช้ำ 

เบียดเบียนท�ำลำยหมู่เนื้อนก (นรกขุมนี้ในไตรภูมิพระร่วงเรียกโลหะกุมภีเหมือนกัน)

๗. ถุสปลาสนรก แปลว่ำ นรกข้าวลีบและแกลบ คือสัตว์นรกขุมนี้ลงไป  

วักน�้ำในแม่น�้ำนรกดื่มด้วยควำมกระหำย น�้ำที่ดื่มเข้ำไปนั้นก็กลำยเป็น ข้ำวลีบและ

แกลบไฟ ไหม้ร่ำงกำยทั้งหมดเป็นกำรทรมำน ส�ำหรับบำปที่เอำข้ำวลีบ แกลบ หรือ

ฟำงปนข้ำวเปลือกลวงขำยว่ำข้ำวดี (เอำข้ำวสำรไม่ดีปนข้ำวดี ลวงขำยว่ำข้ำวดี ก็น่ำ

จะอยู่ในนรกขุมนี้) 
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๘. สัตติหตสยนรก แปลว่ำ นรกที่แทงด้วยหอกจนล้มลง คือสัตว์นรกใน 

ขุมนี้ถูกแทงด้วยอำวุธต่ำง ๆ จนตัวพรุนอย่ำงใบไม้เก่ำ ส�ำหรับบำปที่ประกอบกรรม 

มิชอบ เลี้ยงชีวิตด้วยอทินนำทำนต่ำง ๆ มีปล้นสะดมขโมย ฉ้อโกง ทุจริต เบียดบัง

เป็นต้น 

๙. วลิกตนรก แปลว่ำ นรกแล่เนือ้ คือแล่เนือ้สตัว์นรกออกเป็นชิน้ ๆ ส�ำหรบั

บำปที่ประกอบกรรมหยำบข้ำ ฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต 

๑๐. ปรุาณมิฬหนรก แปลว่ำ นรกมตูรคถูหรอืนรกอาจมเก่า คอืสตัว์นรกใน 

ขุมนี้กินอำจมเก่ำท่ีเหม็นนักหนำ และลุกเป็นควันหรือเป็นไฟร้อนแรง ส�ำหรับบำปที่

ประทุษร้ำยเบียดเบียนมิตรสหำยหรืออำศัยกินข้ำวเขำแล้วยังขู่เอำทรัพย์ของเขำ หรือ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ขูดรีด 

๑๑.  โลหิตปุพพนรก แปลว่ำ นรกน�้าเลือดน�้าหนอง คือสัตว์นรกในขุมนี้อยู่ 

ในแม่น�ำ้แห่งเลือดและหนอง หวิกระหำยกินน�ำ้เลอืดน�ำ้หนองซึง่ร้อน เป็นไฟเข้ำไปลวก

ไหม้ทรมำน ส�ำหรับบำปทีท่�ำร้ำยมำรดำบิดำและท่ำนทีม่คุีณควรกรำบไหว้บชูำทัง้หลำย 

๑๒.  อยพลิสนรก แปลว่ำ นรกเบ็ดเหล็ก (หรือเรียกว่ำ โลหพลิสนรก) คือ 

สตัว์นรกในขมุนีถ้กูเบด็เหลก็ร้อนแดงเกีย่วลิน้ลำกออกมำ ให้ล้มไปทรมำนบนพืน้เหลก็แดง

แรงร้อน ส�ำหรับบำปที่กดรำคำของซื้อ โก่งรำคำของขำยเกินควร และใช้วิธีชั่งตวงวัด

คดโกงด้วยโลภเจตนำ 

๑๓.  อุธังปาทนรก แปลว่ำ นรกที่จับเท้ายกขึ้นเบื้องบน ทิ้งลงไปให้จมฝังลง

ไปแค่สะเอว แล้วยังมีภูเขำกล้ิงจำกทิศท้ัง ๔ มำบดทรมำน เป็นนรกส�ำหรับสตร ี

ที่นอกใจสำมี เป็นชู้ด้วยชำยอื่น (นรกแยกเพศเฉพำะหญิง) 

๑๔.  อวังสิรนรก แปลว่ำ นรกที่จับศีรษะห้อยลงเบื้องต�่า ทิ้งลงไปให้ไหม้ 

ทรมำนเช่นเดยีวกนั เป็นนรกส�ำหรบับรุษุทีเ่ป็นชูด้้วยภรรยำของคนอืน่ (นรกแยกเพศ

เฉพำะชำย) 
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๑๕.  โลหสิมพลีนรก แปลว่ำ นรกต้นงิ้วเหล็ก คือสัตว์นรกในขุมนี้ต้อง 

ปีนต้นงิ้วเหล็กมีหนำมเหล็กแหลมแดงเป็นเปลวไฟร้อนแรง ส�ำหรับบำปผิดศีลข้อ ๓ 

ทั้งชำยและหญิง (นรกสหเพศ หรือสหนรก) 

๑๖.  ปจนนรก แปลว่ำ นรกหมกไหม้ (หรือเรียกว่ำ มิจฉำทิฏฐินรก) คือ 

สตัว์นรกในขมุนี ้ต้องถูกหมกไหม้และถกูทิม่แทงทรมำน ส�ำหรบับำปทีเ่ป็นมจิฉำทฏิฐิ

คือเห็นผิด ว่ำผลทำนผลศีลไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มี คุณมำรดำบิดำไม่มี  

คุณสมณพรำหมณ์ไม่มี เป็นต้น

นรก ๑๖ ขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วง ส่วนในเนมิรำชชำดกมีเพียง ๑๕ ขุม  

เว้นนรกสหเพศ (ขุมที่ ๑๕) ขำดไปก็ดูไม่เป็นไร เพรำะมีนรกแยกเพศอยู่แล้ว จึงยัง

มีที่ส�ำหรับผู้ผิดศีลข้อ ๓ ไปได้อยู่ เป็นแต่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่ง

นรกทัง้ ๑๖ ขมุนี ้ท่ำนว่ำยดัเขยีดเบยีดเสียดเตม็ไปด้วยสัตว์นรก จงึเรยีกว่ำ 

อุสสทนรก แปลว่ำ นรกยัดเขียดเบียดเสียด เป็นนรกบริวำร ซึ่งอยู่ ๔ ด้ำนของ 

สัญชีวนรก ซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่ ๑ มีนำยนิรยบำลเป็นผู้ท�ำหน้ำที่ทรมำนประจ�ำอยู่

ทุกขุม เป็นจ�ำพวกนรกร้อนเช่นเดียวกัน ส่วนนรกบริวำรของนรกใหญ่อีก ๗ ขุม  

ยงัไม่พบแสดงไว้ นอกจำกนีย้งักล่ำวว่ำมนีรกอนบุรวิำรถดัออกไปอยูร่อบนอกของนรก

บริวำรท้ังสิบหกนั้นอีกมำกมำย และเป็นธรรมดำของสัตว์นรกทั้งปวงที่ถูกทรมำนอยู่

ในนรกจะไม่ตำย รับกำรทรมำนต่อไปจนกว่ำจะสิ้นกรรม ดั่งค�ำท่ีเรียกว่ำ สัญชีวะ  

(แต่พระอำจำรย์อธบิำยว่ำตำยแล้วเป็นขึน้ อกีทันที ส่วนชัน้บำลีว่ำไม่ตำยจนกว่ำจะส้ินกรรม)

อนึ่ง ในที่อื่นจำกที่อ้ำงและน�ำมำกล่ำวแล้ว ได้มีแสดงถึงวิธีน�ำตัวคนบำป  

ไปสู่กำรพิจำรณำของยมรำช (พญำยม) แล้วถูกน�ำตัวไปสู่นรก พรรณนำนรกเพี้ยน

กันไป เช่น ใน เทวทูตสูตร๒๒ เล่ำไว้โดยควำมว่ำ สัตว์ (คน) ผู้ประกอบด้วยทุจริต 

ทำงกำย วำจำ และใจ ตเิตยีนด่ำว่ำคนดปีระเสรฐิ เป็นมจิฉำทฏิฐ ิยึดถือกรรมของคน

๒๒ ม. อุ. ๑๔/๓๓๔/๕๐๔-๕๒๕.
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มจิฉำทิฏฐิ ครัน้กำยแตกสลำยตำยลง นำยนริยบำลจับไปแสดงแก่ยมรำชขอให้ลงโทษ 

ยมรำชซกัถำมว่ำ เคยเหน็เทวทูต ๕ คือเด็กแรกคลอด คนแก่ คนเจบ็ คนถกูรำชทณัฑ์ 

คนตำย บ้ำงหรือไม่ เมื่อผู้นั้นตอบว่ำเคยเห็นก็ซักต่อไปว่ำ ได้เคยคิดบ้ำงหรือไม่ว่ำ  

เรำมคีวำมเกดิเป็นธรรมดำ มคีวำมแก่ เป็นธรรมดำ มคีวำมเจบ็เป็นธรรมดำ ผูท้�ำกรรม

ชั่วก็จะต้องถูกลงรำชทัณฑ์ต่ำง ๆ ในปัจจุบัน และเรำมีควำมตำยเป็นธรรมดำ เอำละ 

เรำจะท�ำกรรมที่ดีงำมทำง กำย วำจำ ใจต่อไป เมื่อผู้นั้นกล่ำวว่ำไม่ได้คิดมัวประมำท

ไปเสีย ยมรำชจึงกล่ำวว่ำ เจ้ำมีควำมประมำทจึงไม่ท�ำกรรมงำมทำงกำย วำจำ ใจ  

กจ็กัท�ำเจ้ำให้สำสมกบัท่ีประมำทไปแล้ว บำปกรรมนัน้มำรดำบิดำเป็นต้นไม่ได้ท�ำให้เจ้ำ 

เจ้ำท�ำเอง กจ็กัเสวยวบิำกของกรรมน้ันเอง เมือ่ยมรำชว่ำดงันีแ้ล้วกน็ิง่อยู ่นำยนริยบำล

ทัง้หลำยท�ำกรรมกรณ์มีพนัธนะ (กำรผกูตรงึหรอืจองจ�ำ) ๕ อย่ำง ได้แก่ตรงึดุน้เหลก็

อันร้อนที่มือ ๒ ข้ำง ที่เท้ำ ๒ ข้ำง และท่ีกลำงอก เขำเสวย เวทนำเผ็ดร้อน  

แต่ไม่ท�ำกำลกริยิำจนกว่ำบำปกรรมนัน้จะสิน้ไป ต่อจำกน้ีแสดงวิธีทรมำนท่ียิง่ขึน้ไป คอื

๑.  นำยนิรยบำลถำกด้วยผึ่ง 

๒.  จับตัวให้หัวห้อยเท้ำชี้ฟ้ำ ถำกด้วยพร้ำ 

๓.  เอำตัวเทียมรถให้วิ่งไปวิ่งมำบนพื้นอันร้อนโชน 

๔.  ให้ขึ้นภูเขำถ่ำนเพลิงอันร้อนโชน

๕.  จับตัวเอำหัวห้อยเท้ำชี้ฟ้ำ ท้ิงลงในโลหกุมภี (หม้อเหล็ก) อันร้อนโชน 

ถูกเคี่ยวอยู่ในนั้นผุดเป็นฟองผุดขึ้นข้ำงบนบ้ำง จมลงข้ำงล่ำงบ้ำง รี ๆ ขวำง ๆ บ้ำง 

แต่ก็ไม่ตำย

ต่อจำกนี้แสดงถึงมหำนิรยะ ว่ำนำยนิรยบำลใส่ลงไปในมหำนิรยะ (นรกใหญ่ 

พระอำจำรย์อธิบำยว่ำ ได้แก่อเวจีนรก ซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมท่ี ๘ ท่ีกล่ำวแล้ว)  

นรกใหญ่นัน้มสีณัฐำนเป็น ๔ เหลีย่ม ม ี๔ ประต ู(ด้ำนละ ๑ ประตู) ภำยในจดัเป็น

ส่วน ๆ มีก�ำแพงเหล็กล้อม ครอบข้ำงบนด้วยเหล็ก พื้นเป็นเหล็ก ร้อนโชนเป็นเปลว

แผ่ไป ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ เปลวไฟเกดิจำกฝำทัง้ส่ีทศิพุง่ไป กระทบฝำด้ำนตรงกนัข้ำม 

สัตว์นรกถูกเผำไหม้ดังนั้นก็ไม่ตำย บำงครำวเห็นประตูด้ำนใดด้ำนหนึ่งเปิด วิ่งไปเพื่อ

จะหนี ผิวหนัง เนื้อ เอ็นไหม้ กระดูกร้อน เป็นควัน ไปยังไม่ทันถึง ประตูก็ปิดเสีย
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เทวทูต

พระอำจำรย์ผูอ้ธบิำย มฆเทวสตูร
๒๓ ได้กล่ำวอธบิำยค�ำไว้ว่ำ เทวทตู แปลว่ำ 

ทูตของเทวะ อะไรคือเทวะ ยกตัวอย่ำงว่ำ มัจจุ (ควำมตำย) ชื่อว่ำ เทวทูตของมัจจุ 

ชื่อว่ำเทวทูตอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ทุกสิ่งที่เตือนว่ำใกล้ควำมตำยเข้ำทุกที เช่น เมื่อเส้นผม

บนศีรษะหงอก ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่ำใกล้ควำมตำยเข้ำแล้ว ผมหงอกจึงเป็นเทวทูต

อย่ำงหน่ึง ทุก ๆ สิ่งท่ีเป็นลักษณะแห่งเกิด แก่ เจ็บ ตำย และรำชทัณฑ์ ชื่อว่ำ  

เทวะ ทั้งนั้น และเพรำะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนอย่ำงทูตมำบอกข่ำว จึงเรียกว่ำ 

เทวทตู อกีอย่ำงหนึง่ เทวทตู แปลว่ำ ทตูเหมือนเทพยดา คล้ำยค�ำว่ำ ทตูสวรรค์ คอื

เหมอืนเทวดำมำบอกเตอืนให้ไม่ประมำท อกีอย่ำงหนึง่ เทวทตู แปลว่ำ ทตูของวสิทุธิ

เทพ หมำยถึงพระอรหันต์ มีพระพุทธเจ้ำเป็นต้น เพรำะได้สอนให้พิจำรณำเนือง ๆ  

เพือ่ควำมไม่ประมำท ฉะนัน้ เมือ่เหน็เทวทตู กย่็อมจะไม่ประมำทและเว้นทุจรติต่ำง ๆ ได้ 

ส่วนคนทีป่ระพฤติทจุรติต่ำง ๆ นัน้ กเ็พรำะไม่เห็นเทวทูตมำตกัเตอืนใจ จึงเป็นผูป้ระมำท

มัวเมำต่ำง ๆ แม้จะได้พบเห็นคนเกิด แก่ เจ็บ ตำย และคนถูกลงรำชทัณฑ์ แต่ก็ไม่

ได้ข้อเตือนใจ เทวทูตก็ไม่ปรำกฏ เรียกว่ำ ไม่เห็นเทวทูตนั้นเอง ฉะนั้น คนที่ท�ำบำป

ทุจริตทั้งปวง เรียกว่ำ ไม่เห็นเทวทูตทั้งนั้น ตำมท่ีกล่ำวมำนี้จะเห็นได้ว่ำ เทวทูตไม ่

อำจจะเห็นได้ด้วยตำธรรมดำ จะเห็นได้ด้วยตำปัญญำ เช่นเดียวกับเทวดำ (ตำมที่ 

เชือ่ถือกนั) ตำธรรมดำมองไม่เหน็น่ำจะเรยีกว่ำ เทวทตู เพรำะมีแยบยลดงักล่ำวนีด้้วย

ครั้นยมรำชซักแล้ว ปรำกฏว่ำผู้นั้นไม่เห็นเทวทูต คือได้ท�ำบำปทุจริตแล้ว  

ก็นิ่งอยู่หำได้สั่งให้ลงโทษอย่ำงไรไม่ กำรที่ซักถำมน้ัน ก็เป็นเงื่อนให้คิดว่ำเตือนให ้

ระลึกถึงบุญกุศล คือควำมดีที่ได้ท�ำมำแล้วด้วยควำมไม่ประมำท เพรำะได้เห็นเทวทูต

ในบำงครัง้บำงครำว ถ้ำไม่ได้ท�ำบญุกศุลไว้บ้ำงเลย กเ็ป็นกำรจนใจช่วยไม่ได้ ดยูมรำช

กจ็ะช่วยอยู ่เท่ำกบัเป็นตวัสตน่ัินเอง แต่เม่ือช่วยไม่ได้ ไม่ได้สติทีจ่ะระลกึถงึคติธรรมดำ

และบุญกุศลบ้ำงเลยแล้ว ก็จ�ำต้องนิ่งอยู่ เหมือนอย่ำงวำงอุเบกขำ ปล่อยให้เป็นไป 

๒๓ ม. ม. ๑๓/๔๑๕/๔๕๒-๔๖๓.
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ตำมยถำกรรม ยมรำชจงึไม่ต้องสัง่ลงโทษ สตัว์ผูท้�ำบำปต้องเป็นตำมกรรมของตนเอง 

ตำมหลักกรรมในพระพุทธศำสนำ เทวทูตสูตร นี้จึงแฝงคติธรรมที่สุขุมอยู่มำก  

แต่แสดงเป็นปุคคลำธิษฐำน คือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตน และแสดงนรกตำมเค้ำ

คติควำมคดิเรือ่งนรกในชำดก ดงักล่ำวน่ันแหละ แต่ปรบัปรงุรวบรดัเข้ำแต่พระอำจำรย์

ก็ยังอธิบำยให้เข้ำกันกับนรกในชำดก คืออธิบำยว่ำ มหำนิรยะท่ีกล่ำวในเทวทูตสูตร 

ก็คือ อวีจินิรยะ หรือ อเวจีนรก อเวจีในชำดกส�ำหรับบำปหนัก แต่มหำนิรยะใน 

พระสูตรเป็นนรก กลำงส�ำหรับบำปทั่วไป เพรำะมิได้ระบุประเภท ชนิดของบำปไว้  

ทั้งในพระสูตรนี้ ยังเอื้อถึงกฎหมำยบ้ำนเมือง แสดงรำชทัณฑ์เป็นเทวทูตอย่ำงหนึ่ง 

เพรำะแม้จะไม่ค�ำนึงถึงคติธรรมดำ นึกถึงกฎหมำยบ้ำนเมือง เกรงรำชทัณฑ์ ก็ยัง 

ช่วยให้ละเว้นทจุรติต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยได้ เป็นเค้ำเงือ่นให้เห็นควำมสัมพนัธ์แห่งชำติ 

และศำสนำเหมำะดีอยู่ และในเทวทูตสูตรนั้นไม่ได้กล่ำวว่ำนรกอยู่ที่ไหน ต่ำงจำกคติ

ที่กล่ำวว่ำนรกอยู่ใต้แผ่นดินนี้ลงไป ซ่ึงพระอำจำรย์น�ำมำอธิบำยนรกท่ีกล่ำวในชำดก 

พิจำรณำดูจะเหน็ได้ว่ำ คตคิวามคดิว่านรกอยูใ่ต้พืน้แผ่นดนิ น่าจะเป็นของเก่ากว่า คอื

เก่าแก่มาต้ังแต่ก่อนพุทธกาล เช่นเดียวกับคติเรื่องกัปกัลป์ และ ๔ ทวีป แล้วจึง

เปลี่ยนแปลงมาเป็นคติความคิดที่ไม่แสดงว่าอยู่ที่ไหน ทั้งในพระสูตรนั้นกล่ำวว่ำ  

สัตว์นรกไม่ตำยจนกว่ำจะสิ้นกรรม ต่ำงจำกที่พระอำจำรย์ อธิบำยในชำดกว่ำตำยแต่

เกิดอีกทันที

ยังมีนรกอีก ๑๐ ชื่อต่ำงจำกชื่อนรกที่กล่ำวแล้ว แสดงไว้ในคัมภีร์ชั้นบำลี

เหมือนกัน ไม่ได้กล่ำวถึงวิธีทรมำน แสดงแต่ระยะกำลที่สัตว์นรกจะต้องเสวยทุกข์ 

ตั้งแต่นรกที่ ๑ จนถึงที่ ๑๐ ยืดยำวกว่ำกันขึ้นไปโดยล�ำดับ อย่ำงก�ำหนดกำรจ�ำคุก 

ในกฎหมำย คือ

๑.  อัพพุทะ มีเกณฑ์นับดั่งนี้ เมล็ดงำโกศลเต็มเกวียน อันบรรทุกน�้ำหนัก 

ได้ ๒๐ ขำรี (๔ ปัดถะมคธเป็น ๑ ปัตถะโกศล ๔ ปัตถะนั้นเป็น ๑ อำฬหกะ ๔ 

อำฬหกะเป็น ๑ โทณะ ๔ โทณะเป็น ๑ มำนิกะ ๔ มำนิกะเป็น ๑ ขำรี) ล่วงแสน

ปีหยิบเอำออกเสียเมล็ดหนึ่ง เมล็ดงำนั้นจะหมดก่อนอัพพุทะหนึ่ง 
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๒.  นิรัพพุทะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ อัพพุทะ 

๓.  อพัพพะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ นิรัพพุทะ 

๔.  อหหะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ อพัพพะ 

๕.  อฏฏะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ อหหะ 

๖.  กุมุทะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ อฏฏะ 

๗.  โสคันธิกะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ กุมุทะ 

๘.  อุปปละ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ โสคันธิกะ 

๙.  ปุณฑริกะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ อุปปละ 

๑๐. ปมุทะ หนึ่ง เท่ำกับ ๒๐ ปุณฑริกะ๒๔ 

พระอำจำรย์แสดงกำรค�ำนวณปีไว้ดั่งนี้ ร้อยแสนเป็นโกฏิ ร้อยแสนโกฏิ  

เป็นปโกฏิ ร้อยแสนปโกฏิเป็นโกฏิปโกฏิ ร้อยแสนโกฏิปโกฏิเป็นนหุต ร้อยแสน  

นหุตเป็นนินนหุต ร้อยแสนนินนหุตเป็นหนึ่งอัพพุทะ ๒๐ อัพพุทะเป็น ๑ นิรัพพุทะ 

ต่อจำกนั้นก็คูณด้วย ๒๐ โดยล�ำดับ และท่ำนอธิบำยว่ำ อัพพุทะเป็นต้น ไม่ใช่เป็น

นรกแผนกหนึง่ แต่หมำยถงึเกณฑ์ค�ำนวณระยะกำลทีจ่ะต้องไหม้ทรมำนอยูใ่นอวจีนิริยะ

นั้นเอง เมื่อมีระยะกำลยืดยำวที่จะพึงค�ำนวณด้วยอัพพุทคณนำ ก็เรียกว่ำ อัพพุทะ 

นิรัพพุทะเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน ตำมอธิบำยของท่ำนนี้ ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็นชื่อสังขยำ 

เหมือนอย่ำงค�ำว่ำ โกฏิ นหุต เป็นต้น๒๕ 

๒๔ องฺ. ทสก. ๒๔/๑๘๔-๕/๘๙; ดู โมคฺคลฺลำน. อ้ำงใน ชินกำล. น. ๑๗๒.
๒๕ ดูวิธีนับอสงขัย ในชินกำล. น. ๑๗๒.
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นรกรอบนอก

บำงครำวสัตว์นรกหนีออกไปได้ทำงประตูใดประตูหนึ่ง แต่ก็ไปตกนรกใหญ่ 

ซึ่งมีอยู่หลำยนรกด้วยกัน ตั้งอยู่ถัดกันออกไปโดยล�ำดับ คือ

๑.  คูถนิรยะ แปลว่ำ นรกคูถ มีสัตว์ปำกแหลมเหมือนอย่ำงเข็มพำกันบ่อน 

ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อกระดูก เจ็บปวดรวดร้ำวยิ่งนักแต่ก็ไม่ตำย

๒.  กุกกุลนิรยะ แปลว่ำ นรกเถ้ารึง อยูถ่ดัจำกนรกคถูไป เตม็ไปด้วยถ่ำนเพลิง 

มีเปลวแรงร้อน สุมเผำให้เร่ำร้อนแต่ก็ไม่ตำย 

๓.  สมิพลิวนนิรยะ แปลว่ำ นรกป่าไม้งิว้ อยูถั่ดจำกนรกเถ้ำรงึไป มีป่ำงิว้ใหญ่ 

แต่ละต้นสูงตั้งโยชน์ มีหนำมยำว ๑๖ นิ้ว ร้อนโชน ถูกให้ปีนขึ้นปีนลงต้นงิ้ว  

ถูกหนำมทิ่มแทงเจ็บปวดร้อนแรงแต่ก็ไม่ตำย 

๔.  อสปัิตตวนนริยะ แปลว่ำ นรกป่าไม้มีใบคมดจุดาบ เมือ่ถกูลมพดักบ็ำดมอื 

เท้ำ ใบหู และจมูก ให้เกิดทุกขเวทนำเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ตำย 

๕.  ขาโรทกนทีนิรยะ แปลว่ำ นรกแม่น�้าด่างหรือนากรด อยู่ถัดไปจำก  

นรกป่ำไม้มีใบคมดุจดำบ เป็นที่ตกลงลอยไปตำมกระแสบ้ำง ทวนกระแสบ้ำง รี ๆ 

ขวำง ๆ บ้ำง เสวยทุกขเวทนำเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ตำย นำยนิรยบำลเอำเบ็ดเกี่ยวขึ้นมำ

บนบก ถำมว่ำอยำกอะไร เขำบอกว่ำหิว นำยนิรยบำล เอำขอเหล็กแดงงัดปำก  

ยัดก้อนเหล็กแดงเข้ำไป ไหม้ริมฝีปำก ไหม้ ปำก คอ อก พำเอำไส้ใหญ่ไส้น้อยออก

มำทำงเบือ้งล่ำง แต่ถ้ำเขำบอกว่ำกระหำย นำยนริยบำลงดัปำกเอำทองแดงละลำยคว้ำง

กรอกเข้ำไปในปำก เผำอวยัวะท่ีกล่ำวแล้วน�ำออกมำเบือ้งล่ำง เสวยทุกขเวทนำเผด็ร้อน 

แต่ก็ไม่ตำย (นรกแม่น�้ำด่ำงนี้ พระอำจำรย์อธิบำยว่ำ เรียกว่ำ นรกแม่น�้ำเวตรณี  

ช่ือเดียวกับนรกบรวิำรในชำดกท่ีกล่ำวแล้ว) นำยนริยบำลเอำตวัใส่เข้ำไปในมหำนริยะอกี 

เขำเสวยทุกขเวทนำแรงกล้ำถึงเพียงนั้นก็ไม่ตำย จนกว่ำจะสิ้นกรรม๒๖ 

๒๖ เทวทูตสุตฺต ม. อุ. ๑๔/๓๔๓-๔.
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พระยำยม

ในท้ำยพระสตูรกล่ำวว่ำ ยมรำชคิดถงึเหล่ำสตัว์ผูท้�ำบำปถกูท�ำกรรมกรณ์ต่ำง ๆ 

อย่ำงนั้น ยมรำชเองปรำรถนำควำมเป็นมนุษย์และกำรได้พบได้ฟังธรรม ได้รู้ธรรม 

ของพระตถำคตอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ซึ่งอุบัติขึ้นในโลก

พระอำจำรย์ได้อธิบำยเพิม่เตมิว่ำ ยมรำชเป็นรำชำแห่งเปรตทีม่วีมิำน ในครำว

หนึ่งเสวยทิพยสมบัติ ในครำวหนึ่งเป็นธรรมิกรำชเสวยกรรมวิบำก และกล่ำวถึง 

พระเทวทัตต์ ว่ำบังเกิดในมหำนิรยะหรืออวีจินิรยะนั้น ยืนถูกทรมำนอยู่ เท้ำทั้ง ๒  

จมพืน้โลหะถงึข้อเท้ำ มือท้ัง ๒ จมฝำโลหะถงึข้อมอื ศีรษะเข้ำไปใน เพดำนโลหะถึงคิว้ 

หลำวโลหะอันหนึ่งออกจำกพื้นเบื้องล่ำงแทงร่ำงกำยทะลุขึ้นไป ในเพดำนหอกอันหนึ่ง

ออกจำกฝำทศิตะวนัออกแทงทะลหุทยัไปเข้ำฝำทศิตะวนัตก หอกอกีเล่มหนึง่ออกจำก

ฝำทศิเหนือแทงทะลซ่ีุโครงไปเข้ำฝำทิศใต้ ถกูตรงึแน่น ไม่หวัน่ไหวไหม้อยู ่(มรีปูเขยีน

ในโบสถ์บำงแห่ง)๒๗

คตเิร่ืองนรก ในพระสตูรท่ีกล่ำวมำ ดกูค็ล้ำยคลงึกนักบัในชำดก แต่มเีพีย้นกนั 

ดนู่ำจะมคีตคิวำมคิดในสำยเดยีวกัน แต่ปรับปรงุแก้ไขให้เข้ำหลักธรรมในพระพทุธศำสนำ

มำกขึ้นและให้มีควำมกว้ำงขวำงขึ้น นรกในเนมิรำชชำดกกล่ำว ถึงนรก ๑๕ ขุม  

ซึง่พระเจ้ำเนมริำชเสดจ็ไปเทีย่วด ูส่วนในสงักจิจชำดกกล่ำวถึง นรก ๘ ขมุ ดกูน่็ำจะ

มำจำกคติควำมคิด ๒ ฝ่ำย แต่พระอำจำรย์อธิบำยให้เกี่ยวกันว่ำ นรก ๘ ขุมนั้นม ี

นรกบริวำรอีกขุมละ ๑๖ ท้ังยงัมีนรกอนบุรวิำรอกีมำกมำย และนรกทีพ่ระเจ้ำเนมริำช

เสด็จไปเที่ยวดูนั้น เป็นนรกบริวำรของนรกที่ ๑ ที่กล่ำว ในสังกิจจชำดก จึงต้องเพิ่ม

เข้ำอกีขุมหนึง่ให้ครบ ๑๖ (คอืนรกไม้งิว้) ดัง่กล่ำวในไตรภมูพิระร่วง และยงัได้อธิบำย

ถึงบำปประเภทชนิดต่ำง ๆ ที่ท�ำให้ไปตกนรกต่ำง ๆ เหล่ำนั้น แต่เมื่อพิจำรณำดูแล้ว 

ก็ยังไม่ได้เหตุผลและหลักเกณฑ์เพียงพอ ทั้งบำปต่ำง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีอีกมำก  

๒๗ เทวทตฺตวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๑๓๗-๘.
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๒๘ Lamaism, pp. 92-96.

ครั้นมำถึงเทวทูตสูตร ไม่ได้ระบุประเภท ชนิดของบำปโดยเฉพำะไว้ แต่ระบุรวมกัน

ไปว่ำประพฤติทุจริตต่ำง ๆ เป็นต้น เท่ำกับวำงแม่บทใหญ่ไว้ว่ำ เมื่อประพฤติทุจริต 

กจ็ะต้องไปอบำยภมูมินีรกเป็นต้น เป็นกำรแสดงเข้ำหลักใหญ่เหมอืนอย่ำงค�ำว่ำ ท�ำชัว่

ได้ชั่ว เมื่อกล่ำวถึงนรกก็แสดงนรกเป็นหลักไว้เพียงหนึ่ง คือมหำนิรยะ นอกจำกนั้น

เป็นนรกประกอบท้ังได้กล่ำวถึงเจ้ำนรกคือยมรำช มีนำยนิรยบำลท้ังหลำยเป็นลูกมือ 

ส่วนในชำดกไม่ได้กล่ำวถึงยมรำช กล่ำวถึงแต่นำยนิรยบำลซึ่งมือยู่ในนรกขุมตื้น ๆ  

หน้ำที่ของยมรำช คือเป็นผู้ซักถำมผู้ท�ำบำปท่ีถูกน�ำตัวเข้ำไป หลักซักถำมคือเทวทูต 

๕ ถ้ำพิจำรณำดตูรง ๆ กย็ำกทีจ่ะเข้ำใจว่ำจะใช้เป็นกฎเกณฑ์ส�ำหรบัวนิจิฉยัได้อย่ำงไร 

แต่เมือ่พิจำรณำโดยหลกัธรรม กอ็ำจจะเหน็ควำมมุง่หมำยว่ำ คนทีท่�ำบำปทจุรติต่ำง ๆ นัน้ 

ก็เพรำะมคีวำมประมำท ไม่ได้คดิพจิำรณำว่ำเกดิมำแล้วจะต้องแก่เจบ็ตำยเป็นธรรมดำ 

ไม่ได้คิดถึงรำชทัณฑ์ คือไม่เกรงกฎหมำยบ้ำนเมือง เรียกว่ำ ไม่เห็นเทวทูต

นรกในนกิำยลำมะ

นรกทั้ง ๑๐ ตำมที่กล่ำวมำนี้ ทำ่นใชค้�ำว่ำ นิรยะ ประจ�ำอยู่ทุก ๆ ค�ำ ดูเค้ำ

เงือ่นจะเป็นนรกอีกแผนกหนึง่ ได้พบในหนังสอืกล่ำวถึงนรกตำมลทัธลิำมะของธเิบต๒๘ 

กล่ำวว่ำนรกม ี๒ ส่วน คอืนรกร้อน และนรกเย็น ผูเ้รยีบเรยีง สันนษิฐำนว่ำ นำ่จะเป็น

เพรำะพระพทุธศำสนำฝ่ำยเหนอืแผ่ไปตัง้อยู่ในท้องถ่ินทีห่นำวเย็น จงึมีนรกเย็นขึน้อีก

ส่วนหนึ่ง แต่พระพุทธศำสนำฝ่ำยใต้แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถ่ินมีอำกำศร้อน ไม่มีอำกำศ

หนำวเยน็ร้ำยกำจ จงึมีแต่นรกร้อนเท่ำนัน้ นรกร้อน ๘ ขมุตำมลทัธลิำมะนัน้ มชีือ่เหมอืน

กนักบันรกใหญ่ ๘ ขมุทำงฝ่ำยใต้ และตัง้อยู่ก้นบึง้ของแผ่นดนิเช่นเดยีวกนั ส่วนนรก

เย็นอีก ๘ ขุม ตั้งอยู่ภำยใต้ ของก�ำแพงที่วงรอบโลก (จักรวำล) มีภูเขำน�้ำแข็ง 

ล้อมรอบ และมีนำยนิรยบำลท่ีน่ำกลัวเหมือนในนรกร้อน มีชื่อเป็นภำษำสันสกฤต  

ดังต่อไปนี้
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๑.  อรพุทะ แปลว่ำ บวม เจ็บปวด คือสัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น�้ำแข็ง 

ทีเ่ลือ่นไหลไป มร่ีำงกำยเช่นมอืเท้ำบวมเบ่ง เจบ็ปวดด้วยควำมหนำวเย็น  (ภำษำบำลี

ว่ำอัพพุทะ เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๑) 

๒.  นริรพทุะ ร่ำงกำยเช่นมอืเท้ำบวมเบ่งยิง่ขึน้ เป็นเมด็เจบ็ปวด มโีลหติไหล

ออกซบิ ๆ เจบ็ปวดรวดร้ำวด้วยควำมหนำว (ภำษำบำลีว่ำ นริพัพทุะ เป็นชือ่นรก ๑๐ 

ขุมที่ ๒) 

๓.  อตตะ คือร้องไม่เป็นภำษำด้วยควำมทุกข์ทรมำน (ภำษำบำลีว่ำ อฏฏะ 

เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๕) 

๔.  หหวะ คือหนำวเย็นย่ิงขึ้นจนล้ินแข็ง ร้องได้แต่ว่ำฮะ ๆ เท่ำนั้น  

(คล้ำยอพัพพะ ซึ่งเป็นชื่อภำษำบำลีของนรก ๑๐ ขุมที่ ๓) 

๕.  อหหะ ขำกรรไกรและฟันกระทบกันเพรำะควำมหนำว (ภำษำบำลีอย่ำง

เดียวกัน เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๔) 

๖.  อุตปละ อำกำรบวมเบ่งเจ็บปวดของร่ำงกำย บวมเบ่งมำกจนเหมือน 

ดอกบัวเขียว (ภำษำบำลีว่ำ อุปปละ เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๘) 

๗.  ปทมะ อำกำรบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบ ๆ พุพองมำกขึ้น จนเหมือน 

ดอกบัวแดง (ภำษำบำลีว่ำ ปทุมะ เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๑๐) 

๘.  ปณุฑรกีะ อำกำรบวมเบ่งทีมี่โลหติไหลซบิ ๆ นัน้ บวมเบ่งมำกข้ึนจนเนือ้

หลุดออกจำกกระดูก เหมือนกลีบดอกบัวใหญ่หลุดออกไป มีนกและแมลงปำกเหล็ก

จิกกัด ได้รับทกุข์ทรมำนแสนสำหสั (ภำษำบำลีกว่็ำ ปณุฑริก เป็นชือ่นรก ๑๐ ขมุท่ี ๙)

นรกเย็น ๘ ขุมดั่งกล่ำวนี้ ได้เทียบกับนรก ๑๐ ไว้ด้วยแล้ว มีชื่อเดียวกัน

เกือบทั้งหมด ต่ำงแต่ใช้ภำษำบำลีหรือมคธฝ่ำยหนึ่ง ใช้ภำษำสันสกฤตฝ่ำยหนึ่ง  

นรก ๑๐ มีเพิ่ม กุมุทะ (ที่ ๖) และ โสคันธิกะ (ที่ ๗) นรก ๘ ก็ขำด ๒ ชื่อนี้  

แม้จะชื่อเดียวกัน แต่ก็เรียงล�ำดับสับกันดั่งท่ีเทียบไว้แล้ว น่ำตั้งข้อสังเกตว่ำมำ  

จำกเค้ำคติเดียวกนั ฝ่ำยไหนจะได้จำกฝ่ำยไหนไม่อำจทรำบได้ ส่วนค�ำอธบิำยต่ำงกนัไป

คนละอย่ำง
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๒๙ lbid. p. 96.
๓๐ ส�. สคำ. ๑๕/๓๐๓/๘๐๑-๓.
๓๑ Lamaism, p. 96.

ทำงลทัธลิำมะของธเิบตนัน้ มกีล่ำวต่อไปว่ำ ยงัมนีรกทีเ่ป็นด้ำนหน้ำทีท่ำงออก

จำกนรกใหญ่อีก ๔ ส่วน คือ

๑.  อคันนิรก แปลว่ำ ขมุไฟ เตม็ไปด้วยเถ้ำถ่ำนทีร้่อนแรง ท�ำให้หำยใจไม่ออก 

เป็นเถ้ำถ่ำนของซำกศพและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด 

๒.  กุณปังกะ แปลว่ำ สถานแห่งซากศพ อยู่ถัดไปจำกอัคนินรก 

๓.  ขุรธำรำวนะ แปลว่ำ ป่ำไม้คมมีดโกน คือป่ำไม้แห่งหอกและจักรอัน 

คมเหมือนใบมีดโกน อยู่ถัดไปจำกนรกที่ ๒ 

๔.  อสิธาราวนะ แปลว่ำ ป่าไม้คมดาบ คือป่ำไม้ใบเป็นดำบ อยู่ถัดนรก  

ที ่๓ แต่มแีม่น�ำ้แขง็คัน่อยู ่สตัว์นรกหนจีำกนรกที ่๓ ข้ำมแม่น�ำ้นัน้ได้แล้ว ขึน้ฝ่ังเป็น

นรกที่ ๔ ต้องถูกใบไม้คมดำบบำดเจ็บทรมำน มีพิธีสวดส�ำหรับผู้ตำยขอให้แม่น�้ำแข็ง

ซึง่ใหญ่โตปำนมหำสมุทรเป็นล�ำธำรเลก็ ๆ และขอให้ต้นไม้คมดำบกลำยเป็นต้นกลัปพฤกษ์ 

อ�ำนวยให้ส�ำเร็จปรำรถนำสิ่งต่ำง ๆ๒๙ 

นรกรอบนอกเหล่ำนี ้ดเูค้ำเดยีวกนักบันรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูตสูตร 

น่ำจะมำจำกคติเดมิเดยีวกัน และนรกเยน็ขมุที ่๑ คอือรพทุะหรอือพัพทุะ ใช้ชือ่เดยีวกนั

กับก�ำเนิดรูปกำยในครรภ์มำรดำที่แสดงไว้ใน อินทกสูตร สังยุตตนกาย๓๐ ว่ำสัปดำห์

ที ่๑ เป็นกลละ สปัดำห์ที ่๒ เป็นอพัพทุะหรอือมัพทุะ คือ เริม่มีสีเรือ่ ๆ เป็นน�ำ้ล้ำงเนือ้ 

แต่ยังเหลวเหมือนดบีกุเหลว (จะแสดงถึงในพรรษำท่ี ๗) ในลัทธลิำมะนัน้ ยงักล่ำวว่ำ

มีนรกภำยนอกอีกมำกมำย จ�ำนวนถึง ๘๔,๐๐๐ โดยมำกตั้งอยู่บนพื้นโลก ในภูเขำ 

ในที่รกร้ำง ในที่ร้อน ในทะเลสำบ๓๑ 
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นรกอีกชนิดหนึ่งรู้จักกันในภำษำไทยโดยมำกกว่ำ โลกันต์ แต่ชื่อที่ถูกต้องว่ำ 

โลกันตริกะ แปลว่ำ ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลก ท่ำนอธิบำยว่ำอยู่นอก ขอบก�ำแพง

วงกลมรอบโลก (จักรวำล) คืออยู่ในระหว่ำง ๓ จักรวำล หรือระหว่ำง โลก ๓  

โลกที่อยู่ใกล้กัน ดังเกวียน ๓ เกวียน หรือบำตร ๓ บำตรที่วำงไว้ใกล้กัน (เป็น ๓ 

มมุกระมงั) โลกนัตรกิะอยูใ่นระหว่ำงนัน้ เป็นนรกทีม่ดืมดิอยูน่รินัดร ต่อพระพทุธเจ้ำ

เกดิข้ึน จงึมีแสงสว่ำงครำวหน่ึง แต่ไม่สว่ำงอยู่นำนแวบเดียวเท่ำนัน้แล้วกม็ดืไปตำมเดมิ 

สตัว์บำปในนรกแห่งนีเ้กำะโหนห้อยก�ำแพงจกัรวำล อย่ำงค้ำงคำวจับตะครบุกินกนัเอง 

พำกันตกลงไปในน�้ำที่เย็นนักหนำ ร่ำงกำยก็เปื่อยแหลกแล้วก็กลับเป็นรูปร่ำงปีน 

ข้ึนไปเกำะโหนอยู่ใหม่ ส�ำหรับบำปที่เป็น พาลหลง (เรียกในไตรภูมิพระร่วง) คือ 

ที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ ควำมเห็นผิดที่ดิ่งลง ๓ อย่ำง คือ

๑.  อกิริยทิฏฐิ เห็นว่าไม่เป็นอันท�า คือท�ำบำปไม่เป็นบำป ท�ำบุญไม่เป็นบุญ

๒.  อเหตุกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มีเหตุ เช่น เห็นว่ำสุขทุกข์ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเอง

๓.  นัตถิกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มี เช่น เห็นว่ำทำนศีลเป็นต้นไม่มีผล วิบำกของ

กรรมดีกรรมชั่วไม่มี มำรดำบิดำไม่มีคุณ เป็นต้น

นอกจำกนี้ ส�ำหรับบำปที่ท�ำหนักหนำ ทำรุณต่อมำรดำบิดำ สมณพรำหมณ์ 

ผู้ทรงธรรม และท�ำกรรมที่สำหัสอย่ำงอื่นมีฆ่ำสัตว์ทุก ๆ วันเป็นต้น

ในภำษำไทยมักเรยีกว่ำ โลกันตนรก แต่ค�ำว่ำ โลกนัต แปลว่ำ ทีส่ดุแห่งโลก 

(โลก + อันตะ) ในที่บำงแห่งใช้เป็นที่ชื่อแห่งพระนิพพำน ดั่งแสดงไว้ ใน โรหิตัสส

สตูร
๓๒ ว่ำท่ีสดุแห่งโลกไม่พงึถงึด้วยกำรไปในเวลำไหน ๆ จงึต่ำงจำกค�ำว่ำ โลกนัตรกิะ 

ดั่งกล่ำวแล้ว (โลก + อันตริกะ ตั้งอยู่ในระหว่ำงแห่งโลก)

ตำมคติควำมคิดเรื่องโลกประลัย แสดงว่ำนรกสวรรค์ทั้งปวงพลอยประลัย  

ไปด้วยกับโลกจนถึงพรหมโลก (มีระบุไว้ว่ำประลัยขึ้นไปถึงชั้นไหน) เหมือนอย่ำง  

ล้ำงกนัเสียครำวหนึ่ง สัตว์โลกตลอดถงึพวกนรกกข็ึ้นไปเกิดในพรหมโลกที่ยังเหลืออยู่ 

พวกนรกที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ต้องอพยพไปในนรกของจักรวำลอื่น (ท่ำนว่ำไว้อย่ำงน้ี  

๓๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/ ๘๗/๒๙๕-๘.
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๓๓ ปกติอัคคินิรยัคคีอุณหำกำรปัญหำ มิลินท. น. ๙๗.

เพื่อแก้ปัญหำเกี่ยวแก่ที่อยู่ของสัตวโลกทุกประเภท) แต่ส�ำหรับโลกันตริกนรกไม่ต้อง

ประลยัไปพร้อมกับโลก เพรำะอยูใ่นระหว่ำงโลก จงึยงัเหลอืทีอ่ยูส่�ำหรบัพวกบำปทีเ่ป็น

มิจฉำทิฏฐิด่ิงลง และพวกบำปหนักอย่ำงอื่น ดูท่ำนที่เป็นต้นคติควำมคิดเรื่องนี้จะมุ่ง

ให้มีนรกสักแห่งหนึ่งที่ยั่งยืน ไม่ต้องประลัยไปพร้อมกับโลก จึงตั้งนรกนี้ไว้ในระหว่ำง

โลกหรือจักรวำลทั้งหลำย เพื่อเป็นที่ทรมำนสัตว์บำปประเภทที่ท่ำนไม่ยอมให้เลิกแล้ว

กันเสียทีในครำวโลกวินำศนั้น

เรื่องนรกมีลักษณะต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำน้ี น่ำจะเป็นที่เชื่อถือกันตลอด  

เวลำช้ำนำน ใน มิลินทปัญหา ก็ยังได้กล่ำวถึงว่ำ ไฟนรกร้อนยิ่งกว่ำไฟปกติมำกมำย 

ก้อนหินเล็ก ๆ ที่ใส่เผำในไฟปกติตลอดวันก็ยังไม่ย่อยละลำย แต่ถ้ำใส่ในไฟนรก  

แม้จะใหญ่โตเท่ำเรือนยอดก็ย่อยละลำยลงไปทันที แต่ว่ำสัตว์นรกบังเกิดอยู่ได้นำน  

ไม่ย่อยละลำยไป พระเจ้ำมิลินท์ไม่ทรงเชื่อในเร่ืองนี้ พระนำคเสนทูลแถลงว่ำอยู่ได้

เพรำะกรรม๓๓  ตำมมิลินทปัญหำนี้ไม่ได้ค้ำนว่ำนรกไม่มี แต่ค้ำนในลักษณะบำงอย่ำง

เท่ำน้ัน แสดงว่ำในสมัยนัน้ยังเชือ่ถือกนัอยู่ ในเมอืงไทยกค็งได้เชือ่กนัมำนำนเหมอืนกนั 

แม้ท่ำนจะแสดงนรกไว้น่ำกลัวมำกเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ท�ำบำป ถึงดั่งนั้นคนก็ยัง 

ท�ำบำปกันอยู่เรื่อยมำ แม้ในสมัยที่มีควำมเชื่อกันสนิทก็ยังท�ำบำปกันอยู่น้ันแหละ  

แต่กม็คีนไม่น้อยทีไ่ม่ท�ำบำปเพรำะกลวัไปนรก เพรำะท่ำนแสดงนรกไว้ล้วนแต่น่ำกลัว 

ในที่บำงแห่งยังได้กล่ำวว่ำ ทุกข์ ในนรกนั้นร้ำยกำจนัก นักโทษที่ถูกทรมำนแทงด้วย

หอก ๑๐๐ เล่มในเวลำเช้ำ ยังไม่ตำยก็แทงด้วยหอกอีก ๑๐๐ เล่มในเวลำกลำงวัน 

ยงัไม่ตำยกแ็ทงด้วยหอก อีก ๑๐๐ เล่มในเวลำเยน็ ควำมทกุข์ของนกัโทษนี ้เมือ่เทยีบ

กับทุกข์ในนรกแล้ว ก็เล็กน้อยเหมือนอย่ำงหินก้อนเล็ก ๆ ส่วนทุกข์ในนรกเหมือน

อย่ำงพญำเขำหิมวันต์ เรื่องคนไม่กลัวนรกทั้งที่เชื่อว่ำนรกมีอยู่และเป็นทุกข์มำกมำย 

ไม่ใช่เป็นของแปลก เพรำะมองไม่เห็น แม้คุกตะรำงและกำรลงรำชทัณฑ์ต่ำง ๆ  

มองเห็นอยู่ด้วยตำก็ยังไม่กลัว ยังมีคนเข้ำไปอยู่เต็ม โดยมำกเวลำจะท�ำผิดก็ไม่ได ้

คดิกลวักนั เช่น พวกปล้น เวลำปล้นดูจะกลัวไม่ได้ทรัพย์มำกกว่ำ โลภโกรธหลงนี ้

เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท�ำให้ไม่ค่อยกลัวอะไร ใกล้ตำยังไม่กลัว ไกลตำก็ยิ่งลืมกลัวไปเลย
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กำรลงทัณฑ์

เรือ่งนรกมลีกัษณะส่วนใหญ่คล้ำยคลงึกบัคกุตะรำง และกำรลงทณัฑ์นกัโทษ 
สมัยโบรำณอันเรียกว่ำ กัมมกรณ์ แปลว่ำ การกระท�ากรรม หมำยถึงกำรลงทัณฑ ์
ท่ำนแสดงว่ำม ี๓๒ อย่ำง เรยีกว่ำ ทวตัตงิสกมัมกรณ์ แปลว่ำ กัมมกรณ์สามสบิสอง

มีกล่ำวถึงในหลำยพระสูตร จะได้น�ำมำกล่ำวโดยคัดจำกค�ำแปลและอธิบำย ตำมนัย
อรรถกถำของท่ำนผู้หนึ่งดั่งต่อไปนี้ คือ 

๑.  กสาหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยแส้ 

๒.  เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยหวำย 

๓.  อทฺธทณฺฑเกหิปิ ตาเฬนฺเต ตีด้วยตะบองสั้น 

๔.  หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดมีอ 

๕.  ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดเท้ำ 

๖.  หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งมือทั้งเท้ำ 

๗. กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดหู 

๘.  นาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดจมูก 

๙.  กณฺณนาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งหูทั้งจมูก 

๑๐. พิลงฺคถาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีหม้อเคี่ยวน�้ำส้ม (คือต่อย 
ขมองออก แล้วเอำคีมคืบก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปให้มนัสมองเดอืดพลุง่ขึน้ เหมอืนน�ำ้ส้ม
เดือดล้นหม้อ) 

๑๑. สงฺขมุณฺฑิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีขอดสังข์ (คือกรีดหนังตัด 
ก�ำหนดตรงจอนหูทั้ง ๒ และหลุมคอโดยรอบ รวบผมทั้งหมดขมวดรวม กันเข้ำ  
พนักับท่อนไม้ ถลกขึน้ให้หนงัหลดุขึน้ไปพร้อมกบัผม แล้วขดักระโหลกศรีษะด้วยก้อน
กรวดหยำบ ๆ ล้ำงท�ำให้มีสีเหมือนสังข์) 

๑๒. ราหมุขุมปิฺ กโรนเฺต ลงกมัมกรณ์วธิปีำกรำห ู(คือเอำขอเกีย่วปำกให้อ้ำ 
แล้วจดุไฟในปำกนัน้ หรอืเอำสิว่ตอกแต่จอนหูเข้ำไปทะลุปำก โลหิตไหลออกมำเต็มปำก 

ดูปำกอ้ำแดงดั่งปำกรำหู) 
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๑๓. โชติมาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์มำลัยไฟ (คือเอำผ้ำชุบน�้ำมัน 

พันทั่วตัวแล้วเอำไฟจุด) 

๑๔. หตถฺปปฺชโฺชตกิมปิฺ กโรนเฺต ลงกัมมกรณ์วิธคีบมอื (คอืเอำผ้ำชบุน�ำ้มนั

พันนิ้วทั้ง ๑๐ แล้วเอำไฟจุด) 

๑๕. เอรกวตตฺกิมฺปิ กโรนฺเต ลงกมัมกรณ์วธิรีิว้ส่ำย (คอืเชอืดหนงัออกลอก

เป็นร้ิว ๆ ตัง้แต่ใต้คอลงไปจนถงึข้อเท้ำ แล้วเอำเชอืกผกูฉดุให้เดนิ นกัโทษเดนิเหยยีบ

ริ้วหนังของตัวก็ล้มลุกคลุกคลำนไปจนกว่ำจะตำย) 

๑๖. จีรกวาสิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีนุ่งเปลือกไม้ (คือเชือดหนังเป็น 

ริ้ว ๆ อย่ำงบทก่อน แต่ท�ำเป็น ๒ ตอน ตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวถึงข้อ

เท้ำตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมำปิดกำยตอนใต้เอว ดูดังนุ่งเปลือกไม้) 

๑๗. เอเณยฺยกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธียืนกวำง (คือเอำห่วงเหล็กสวม 

ข้อศอกทั่ง ๒ และเข่ำท่ัง ๒ ให้โก้งโค้งลงกับดิน เอำหลักเหล็กสอดตอกตรึงไว้  

เป็นกิริยำว่ำสัตว์ ๔ เท้ำ แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตำย) 

๑๘. พลสิม�สกิมปิฺ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วธิเีกีย่วเหยือ่เบด็ (คอืเอำเบด็มเีง่ียง 

๒ ข้ำงเกี่ยวตัว ดึงเอำหนังเนื้อและเอ็นออกมำให้หมด) 

๑๙. กหาปณกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีเหรียญกษำปณ์ (คือเอำมีดคม

ค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่น ๆ ขนำดเท่ำเงินเหรียญ จนกว่ำจะตำย) 

๒๐. ขาราปตจฺฉิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีแปรงแสบ (คือสับฟันเสียให้

ยับทั่วกำยแล้วเอำแปรงหรือหวีแข็งชุบน�้ำแสบ (น�้ำเกลือ น�้ำด่ำง น�้ำกรด) ขูดถูไปให้

หนังเนื้อเอ็นขำดหลุดออกมำหมด เหลือแต่กระดูก) 

๒๑. ปลฆีปริวตตฺกิมฺปิ กโรนฺเต ลงกมัมกรณ์วิธกีำรเวียน (คอืให้นอนตะแคง 

แล้วเอำหลำวเหล็กตอกตรงช่องหทูะลุลงไปตรึงแน่นอยูกั่บดนิ แล้วจบัเท้ำทัง้ ๒ ยกเดนิ

เวียนไป) 
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๒๒. ปลาลปิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีดั่งฟำง (คือเอำลูกบดศิลำกลิ้ง 

ทับตัว บดให้กระดูกแตกป่น แต่ระวังไม่ให้หนังขำด แล้วจับผมรวบยก ขย่อน ๆ  

ให้เนือ้รวมกันเข้ำเป็นกอง จงึเอำผมน่ันแหละพนัตะล่อมเข้ำวำงไว้เหมอืนดงัท�ำด้วยฟำง

ส�ำหรับเช็ดเท้ำ) 

๒๓. ตตฺเตนปิ เตเลน โอสิญฺจนฺเต รำดด้วยน�้ำมันเดือด ๆ 

๒๔. สนุเขหปิิ ขาทาเปนฺเต ให้สนุขัทึง้ (คอืขังฝงูสุนขัไว้ให้อดหวิหลำยวันแล้ว 

ปล่อยให้ออกมำรุมกัดทึ้งพักเดียวเหลือแต่กระดูก) 

๒๕. ชีวนฺตมฺปิ สูเล อุตฺตาเสนฺเต ให้นอนหงำยบนหลำวทั้งเป็น ๆ (คือตรง

กับที่กฎหมำยเก่ำเรียกว่ำ เสียบเป็น) 

๒๖. อสินาปิ สีส� ฉินฺทนฺเต ตัดศีรษะด้วยดำบ

วิธีลงกัมมกรณ์ตั้งแต่ข้อ ๑-๒๖ เหล่ำนี้ในกฎหมำยเก่ำ๓๔ ได้น�ำไปตรำไว้  

เป็นบทลงโทษเหมือนกัน ขึ้นต้นมีพระบำลีดั่งที่ยกมำไว้แล้ว ก�ำหนดควำมผิดต่ำง ๆ 

มีขบถต่อรำชบัลลังก์เป็นต้น แล้วจึงกล่ำวบทลงโทษตำมพระบำลีนั้น วิธีลงกัมมกรณ์

ที่กล่ำวถึงในพระสูตร๓๕ มีเพียง ๒๖ แต่อ้ำงกันในท่ีโดยมำกว่ำมี ๓๒ จึงเรียกว่ำ  

ทวัตติงสกัมมกรณ์ ท่ำนผู้แปลนั้นได้รวบรวมมำอีก ๖ อย่ำงนี้ 

๒๗. เอาขวานผ่าอก 

๒๘. แทงด้วยหอกทีละน้อยกว่าจะตาย

๒๙. ขดุหลมุฝังเพยีงเอวเอาฟางสมุ คลอกด้วยไฟ พอหนงัไหม้ เอำไถเหล็กไถ 

๓๐. เชือดเนื้อออกมาทอดให้กินเอง 

๓๑. ตัดหรือแหวะปาก 

๓๒. จ�า ๕ ประการไว้ในคุก
๓๖
 

๓๔ กฎหมำยรำชบุรี เล่ม ๒ ตอนลักษณะขบถศึก น. ๒๔๑-๒๔๖.
๓๕ เทวทูตสูตร ม.อุ. ๑๔/๓๓๘/๕๑๐.
๓๖ กฎหมำยรำชบุรี เล่ม ๒ ลักษณะขบถศึก น. ๒๔๕.
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คุกตะรำงและกัมมกรณ์ต่ำง ๆ เช่นที่กล่ำวมำนี้ เป็นนรกในโลกนี้ส�ำหรับคน

ประพฤติผิดกฎหมำย มีวิธีและเครื่องมือทรมำนเค้ำเดียวกับนรกที่กล่ำวมำโดยมำก 

อำจจะเป็นต้นแบบของนรกทั้งหลำยก็ได้

พระพุทธศำสนำกับเรื่องนรก

ทำงพระพทุธศำสนำรบัรองเรือ่งนรกทัง้หลำยเพยีงไร ? กำรทีจ่ะตอบปัญหำน้ี 

ต้องอำศัยหลักฐำนและเหตุผลตำมหลักชั้นบำลีที่อ้ำงว่ำเป็นพระพุทธวจนะ ก็กล่ำวใน

ทีท่ัว่ไปถงึ นริยะ หรอื นรก ในฐำนะเป็นคตทิีไ่ปภำยหลงัตำยของคนท�ำบำป อกศุลทจุรติ 

แต่โดยมำกมิได้กล่ำวถึงลักษณะและรำยละเอียดต่ำง ๆ มีเฉพำะบำงพระสูตรและ 

ชำดกเท่ำนั้นแสดงลักษณะและรำยละเอียดไว้ ดั่งได้ยกมำกล่ำวไว้แล้ว ลักษณะและ

รำยละเอียดเหล่ำนั้น น่ำจะเป็นเรื่องแทรกเข้ำมำตำมคติเก่ำแก่ ซึ่งเชื่อกันต่อ ๆ มำ

จำกต้นเดมิหลำยทำงด้วยกนั จนถงึพระอำจำรย์จดเข้ำไว้ในบำลพีระสตูร พระอำจำรย์

ต่อมำผูอ้ธบิำยบำลไีด้ปรบัปรงุจดัให้อยูใ่นแนวทำงเดียวกนั ซ่ึงกไ็ม่สนทินกัดังกล่ำวแล้ว 

และในนรกก็ใช้เคร่ืองเหลก็ตลอดถงึอำวธุ เป็นต้นว่ำหอกดำบ เช่นเดยีวกบัในมนษุยโลก 

จึงน่ำจะมีแสดงขึ้นในสมัยที่มนุษย์ รู้จักใช้เหล็กและรู้จักท�ำหอกดำบเป็นต้นใช้แล้ว 

ฉะน้ัน น่ำจะยตุไิด้โดยไม่ผิดว่ำ ทำงพระพทุธศำสนำน�ำชือ่ว่ำ นิรยะ หรอื นรก มำใช้

เช่นเดยีวกบัค�ำอ่ืน ๆ เช่น อรหนัต์ ภควา พรหม ภกิขุ นพิพาน เป็นต้น แต่ค�ำเหล่ำนี้ 

เดิมมีควำมหมำยอย่ำงหนึ่ง ทำงพระพุทธศำสนำน�ำมำใช้ในควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่ง 

ไม่ตรงกัน ค�ำว่ำ นิรยะ ก็เช่นเดียวกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีควำมหมำยอย่ำงไร ในเบื้องต้นควรจะหำควำมหมำย  

ตำมหลกัฐำนทีย่ตุไิว้ด้วยเหตผุลก่อน ได้พบบำลีอธบิำยเรือ่งนริยะไว้ใน สฬำยตนวรรค  

ในรูปควำมเป็นพระพุทธด�ำรัสตรัสไว้ว่ำ

“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นนิรยะชื่อว่า ผัสสายตนิกะ (เกิดทางอายตนะที่  

เป็นทางผสัสะสือ่สมัผสัถกูต้อง) ๖ แล้ว คอืในนิรยะนัน้ ๑. เห็นรูปด้วยจักษุ ๒. ได้ยนิ

เสียงด้วยหู ๓. ดมกลิ่นด้วยจมูก ๔. ลิ้มรสด้วยลิ้น ๕. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย 
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๖. รู้เรื่องด้วยใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้เห็น ได้ยิน ได้ดม ได้ลิ้ม ได้ถูกต้อง ได้รู้  

ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องล้วนแต่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่  

ไม่น่าชอบใจ″
๓๗
 

ตำมอธบิำยนีค้วรฟังได้ว่ำ เป็นอธบิำยนริยะในพระพทุธศำสนำ เป็นอธบิำยที่

ไม่มีผิด คลุมไปได้ในนรกทั้งหมด และครอบได้ทุกกำลเวลำ แม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เอง

ก็ตกนรกได้ ในเม่ือเครื่องแวดล้อมทั้งปวงมีแต่ทุกข์ซึ่งตนเอง ต้องรับเสวยถึงนรกใน

ภำยหลงัตำยจะม ีกร็วมลงเป็นเคร่ืองแวดล้อมให้เป็นทกุข์ ซึง่บงัเกดิขึน้ทำงผสัสำยตนะ

ทั้ง ๖ นี้เช่นเดียวกัน เว้นผัสสำยตนะทั้ง ๖ นี้เสียแล้ว ทุกข์หรือสุขอะไรก็บังเกิดขึ้น

ไม่ได้ ฉะนัน้ จงึยตุไิด้ว่ำ พระพทุธภำษิตนีเ้ป็นอธบิำยนรกในพระพทุธศำสนำโดยตรง 

กำรอธิบำยให้ต้องด้วยหลักฐำนเหตุผล ใช้ได้ทุกกำลสมัยดั่งนี้ พึงเห็นว่ำเป็นลักษณะ

อธิบำยพระพุทธศำสนำโดยทั่ว ๆ ไป

ภูมดิริัจฉำน

ได้กล่ำวถึงเรื่องนรกมำแล้ว จะได้กล่ำวถึงดิรัจฉำนต่อไป จ�ำพวกนี้จัดเป็น

อบายภมู ิหรอื ทคุต ิถดัจำกนรก โดยมำกอยูร่่วมโลกกบัมนษุย์ เหน็กนัอยู ่โดยปกติ 

ไม่เกดิปัญหำว่ำมหีรอืไม่มอีย่ำงอบำยภูมจิ�ำพวกอืน่ แต่ในคัมภีร์กย็งัมกีล่ำวถงึตริจัฉำน

บำงจ�ำพวกในป่ำหมิพำนต์ เป็นจ�ำพวกพเิศษ เช่น นำค ครฑุ และในสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ 

เช่น ช้ำงเอรำวัณ คนธรรมดำในโลกไม่เคยพบเห็นตัวจริง พบแต่ที่พรรณนำลักษณะ

ต่ำง ๆ ไว้ในหนังสือคัมภีร์ และภำพท่ีเขียนไว้ตำมที่คนเรำนี่เองเขียนตำมลักษณะ 

ทีพ่รรณนำไว้น้ัน และใช้ควำมคดิดดัแปลงให้เกดิควำมงดงำมอ่อนโยนหรอืดรุ้ำยเป็นต้น

ตำมทีต้่องกำร กลำยเป็นภำพจติรกรรม หรอืศิลปจติรกรรมภำพของสัตว์บำงชนดิลงตัว 

เพรำะเป็นที่รู้จักรับรองกันท่ัวไป เช่น ภำพครุฑ ภำพหงส์ เมื่อเขียนให้มีลักษณะ 

อย่ำงนั้น ก็รู้จักรับรองกันว่ำ ครุฑ ว่ำหงส์ ถ้ำใครไปเขียนเป็นอย่ำงอื่น ก็ไม่ใช่ครุฑ 

๓๗ ส�. สฬำ. ๑๘/๑๕๘/๒๑๔.
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๓๘ ม. อุ. ๑๔/๓๑๗/๔๗๖-๔๘๐.
๓๙ ไตรภูมิ. น. ๒๑.

ไม่ใช่หงส์ นึกถึงลำยเครือวัลย์ท่ีเขียนหรือแกะสลัก อันที่จริงเป็นภำพศิลปประดิษฐ ์

ขึน้จำกเครอืเถำ ต้นไม้จริง ๆ แต่เมือ่ประดษิฐ์ให้งดงำมแล้ว กก็ลำยเป็นประดษิฐ์ศลิป์ 

ไม่ใช่ของจรงิ ถงึดัง่นัน้กม็มีลูควำมจรงิคอืเครอืเถำต้นไม้นัน้เอง สัตว์พเิศษ เช่น ครฑุ 

หงส์เป็นต้น ก็น่ำจะเป็นเช่นเดียวกัน ตัวจริงที่เป็นมูลเดิมน่ำจะมีอำจสำบสูญไปแล้ว 

หรือมีซ่อนเร้นอยู่ก็ได้

ตำมศัพท์เรียกว่ำ ติรัจฉานโยนิ แปลว่ำ ก�ำเนิดดิรัจฉำน (สัตว์ที่ไปตำมขวำง 

คือทอดกำยไป ไม่ตั้งกำยขึ้นตรงเหมือนอย่ำงมนุษย์) ในพำลบัณฑิตสูตร๓๘ แสดงไว้ 

๕ ประเภท คือ

๑.  ติณภักขา จ�ำพวกมีหญ้ำเป็นภักษำ ระบุชื่อ ม้ำ โค ลำ แพะ เนื้อ 

๒.  คูถภักขา จ�ำพวกมีคูถเป็นภักษำ ระบุชื่อ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอก 

๓.  จ�าพวกเกิด แก่ ตายในที่มืด ระบุชื่อ ตั๊กแตน บุ้ง ไส้เดือน 

๔.  จ�าพวกเกิด แก่ ตายในน�้า ระบุชื่อ ปลำ เต่ำ ฉลำม 

๕.  จ�าพวกเกิด แก่ ตายในของโสโครก เช่น เกิดในปลำเน่ำ ในศพเน่ำ  

ในขนมบูด ในน�้ำคร�ำ ในน�้ำเน่ำ 

อีกอย่ำงหนึ่ง ท่ำนจัดไว้ ๓ จ�ำพวก คือ พวก กามสัญญา มุ่งหมำยแต่กำม 

อาหารสัญญา มุ่งหมำยแต่จะกิน มรณสัญญา ตำยรวดเร็วแต่จ�ำพวก ธรรมสัญญา  

มุ่งหมำยธรรม มีน้อยมำก๓๙ 

สัตว์พิเศษที่แสดงไว้มีในที่ต่ำง ๆ น่ำจะรวมกล่ำวไว้ในที่นี้ มีดังต่อไปนี้

สีหะ มี ๔ จ�ำพวก คือ 

๑.  ติณสีหะ คือสีหะประเภทกินหญ้ำเป็นอำหำร มีขนมันดังปีกนกเขำ 

๒.  กาฬสีหะ คือสีหะมีสีด�ำดังวัวด�ำ

๓.  ปัณฑรสีหะ คือสีหะมีสีเหลืองดังใบตอง กินเนื้อเป็นอำหำร 



236 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

๔.  เกสรสหีะ คอืสหีะมเีกสร (หรือเรยีกว่ำ ไกรสร) ได้แก่ขนสร้อยอนัอ่อนงำม

ดงัเอำผ้ำแดงมค่ีำสงูมำพำดไว้ และขนในตวัทีข่ำวดงัสงัข์ขดัสปีำก และปลำยเท้ำทัง้ ๔ 

แดงดังทำด้วยน�้ำครั่งละลำยด้วยชำดหรคุณ ปำกและท้องก็แดงดั่งนั้น และเป็นแนว

แดงตั้งแต่ศีรษะไปตลอดหลังเลี้ยวลงไปถึงขำ๔๐ 

ค�ำว่ำ สีหะ ถ้ำแปลว่ำ สิงห์โต ก็มีตัวตนที่รู้จักกันในปัจจุบัน แต่ถ้ำแปลว่ำ 

รำชสีห์ ก็กลำยเป็นสัตว์พิเศษ ดั่งท่ีเคยพบเห็นในภำพเขียน ซึ่งอำจจะแผดเสียงให้

มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉำนอื่น ๆ หูแตกตำยได้ หรือค�ำว่ำ หงส์ ถ้ำแปลว่ำ หงษ์  

ก็เป็นสัตว์พิเศษ ถ้ำแปลว่ำ ห่ำน ก็เป็นสัตว์ธรรมดำไป

ตระกูลช้ำง ๑๐ คือ ๑. กาฬาวกะ ๒. ดังเคยยะ ๓. ปัณฑระ ๔. ตัมพะ  

๕. ปิงคละ ๖. คันธะ ๗. มังคละ ๘. เหมะ ๙. อุโปสถะ ๑๐. ฉัททันตะ
๔๑ 

ในมโนรถปูรณีกล่ำวว่ำ ช้ำงตระกูลกำฬำวกะ ได้แก่ตระกูลช้ำงโดยปกติ  

(ท่ำนว่ำมีก�ำลังเท่ำกับบุรุษ ๑๐ คนรวมกัน แต่น่ำจะต้องเป็นบุรุษท่ีมีก�ำลังมำก  

เป็นพเิศษทัง้ ๑๐ คน จงึจะรวมกนัเท่ำกบัก�ำลงัช้ำงเชอืกหนึง่) ตระกลูช้ำงถัดจำกนีมี้

ก�ำลังมำกกว่ำกัน ๑๐ เท่ำ ๆ ขึ้นไปโดยล�ำดับ และ ๑๐ เท่ำของช้ำงตระกูลฉัททันต์ 

เรียกว่ำ ตถำคตพละ หรือก�ำลังนำรำยณ์

ยังมีพวกปลำใหญ่ ๆ ที่กล่ำวไว้ในคัมภีร์ อภิธานัปปทิปีกา๔๒ ๗ จ�ำพวก คือ  

๑. ติมิ ๒. ติมิงคิละ (กลืนปลาติมิได้) ๓. ติมิรปิงคละ ๔. อานนท์ ๕. ติมินทะ  

๖. อัชฌาโรหะ ๗. มหาติมิ

มีกล่ำวถึงในไตรภูมิพระร่วง ๗ จ�ำพวกเช่นเดียวกัน ส่วนในคัมภีร์อุทำน๔๓ 

กล่ำวไว้ ๓ จ�ำพวก คือ ๑. ตมิิ ๒. ตมิิงคละ ๓. ตมิติมิงิคิละ (กลนืปลำทัง้ ๒ นัน้ได้) 

ปลำใหญ่ ๓ จ�ำพวกนี้ ดูกล่ำวไว้เป็นกลำง ๆ โดยลักษณะที่ใหญ่โต จนถึงกลืนกันได้

โดยล�ำดับ แบบค�ำว่ำ ปลำใหญ่กินปลำเล็ก 

๔๐ ไตรภูมิ. น. ๒๒.
๔๑ มโน. มู. ๓/๓๖๘-๙.
๔๒ อภิธำน. น. ๑๙๐/๖๗๓.
๔๓ ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๔/๑๑๗.
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นอกจำกน้ี ยังกล่ำวถึงครุฑ นำค และหงส์ เช่นที่กล่ำวถึงในหนังสือนิทำน

ชำดกหรือวรรณคดเีก่ำ ๆ ซ่ึงมีภำพเขยีนหรอืแกะสลกัเกีย่วกับเรือ่งเทพนยิำย เป็นต้น

รวมควำมว่ำ สัตว์ติรัจฉำนทุกจ�ำพวก จะเป็นชนิดสำมัญหรือชนิดพิเศษ  

โดยลักษณะธรรมชำติหรือโดยอ�ำนำจบุญพิเศษ เช่น เป็นรำชพำหนะได้ขึ้นระวำง  

อย่ำงมียศก็ตำม ก็คงเป็นจ�ำพวกอบำยภูมิเหมือนกัน

เปรต

ค�ำท่ีคนไทยส่วนมำกได้รูจ้กักนัค�ำหนึง่ คือ เปรต และเป็นทีเ่ข้ำใจกนัว่ำ หมำยถงึ

ผชีนดิหน่ึง ซึง่มกัจะมรูีปร่ำงสงูอย่ำงต้นตำล จงึมกัใช้เรยีกล้อหรอืกระทบคนทีม่รีปูร่ำง

สูงตำมที่เล่ำอ้ำงกัน เปรตปรำกฏกำยแก่บำงคนในบำงโอกำส แต่ใครเป็นผู้เคยเห็น 

ก็ยำกที่จะอ้ำง เพรำะไม่ได้ลองประกำศหำตัว ทั้งถ้ำจะมีใครมำเล่ำ ยืนยันว่ำเคยเห็น

กอ็ำจจะไม่เชือ่ เพรำะไม่มีพยำนหลกัฐำนยนืยัน แต่เรือ่งเปรตนีก้ค็งเป็นเรือ่งทีเ่ล่ำอ้ำง

กันในหมู่คนไทยเรำ ในลักษณะบำงอย่ำงท่ีคล้ำยคลึงกันมำช้ำนำน จนเมื่อกล่ำวว่ำ 

เปรตก็เป็นที่เข้ำใจตรงกันว่ำเป็นผีชนิดไหน

เปรต เป็นภำษำสันสกฤต ภำษำบำลีว่ำ เปต แปลว่ำ ผู้ละไปแล้ว หมำยถึง

คนทีต่ำยไปแล้วทัว่ ๆ ไป อกีอย่ำงหน่ึงแปลว่ำ บดิร คอืญำตร่ิวมโลหติ ผูใ้หญ่ผูส้บืสำย

ตรงลงมำ แต่มุ่งถงึญำตดิัง่กล่ำวผูล้ะไปแล้วทีเ่รยีกว่ำ บรุพบดิร กำรท�ำบญุอทุศิให้บุรพ

บิดรเรียกว่ำ บุพพเปตพสี ค�ำว่ำเปรต มีค�ำแปลและควำมหมำยดั่งกล่ำวนี้ จึงไม่ตรง

กับเปรตตำมที่เข้ำใจกัน เพรำะหมำยถึงคนที่ ตำยไปแล้วทั่ว ๆ ไป และบุรพบิดรคือ

ญำตร่ิวมสำยโลหติชัน้ผใูหญ่ท่ีตำยไปก่อน แล้ว ค�ำนีใ้นชัน้เดมิกน่็ำจะใช้ในควำมหมำย

เป็นกลำง ๆ ทั่ว ๆ ไปอย่ำงนั้น และมักจะใช้ในเรื่องกำรท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตำยไปแล้ว 

คือกล่ำวถึงผู้ตำยไปแล้วว่ำ เปต ในพระสูตรหนึ่ง๔๔ ได้กล่ำวไว้โดยควำมว่ำ เปตชน 

๔๔ มงฺคล. ๑/๓๔๐/๓๔๙.
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คือคนที่ตายไปแล้ว ไม่อาจจะรับส่วนกุศลได้ทุกคน เฉพาะผู้ที่ไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวี 

(ผู้มีปกติอาศัยส่วนบุญที่คนอ่ืนให้เป็นอยู่) เท่าน้ันจึงอาจได้รับในเม่ือได้ทราบและได้ 

อนุโมทนากุศลท่ีญาติในปัจจุบันได้ท�าและอุทิศให้ ในพระสูตรนั้นได้กล่ำวว่ำ ไม่เป็น

ฐำนะที่จะว่ำงจำกญำติร่วมโลหิตซึ่งได้ไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวี เพรำะใช้ในถ้อยค�ำ 

ดั่งกล่ำวบ่อย ๆ เม่ือได้ยินค�ำว่ำ เปรต ก็ท�ำให้นึกถึงผีจ�ำพวกนั้นทันที ซ�้ำยังมีเรื่อง

กล่ำวถงึ เปตญาต ิ คือญำตผิูต้ำยไปแล้วของพระเจ้ำพมิพิสำรซึง่ไป เกดิเป็นผจี�ำพวกนี้ 

มำขอรับส่วนพระรำชกุศลของพระเจ้ำพิมพิสำร ก็ย่ิงท�ำให้ควำมเข้ำใจเอียงไปถึงผี 

จ�ำพวกนั้น และแม้เป็นผีคนอื่นไม่ใช่ผีญำติของตน เมื่ออยู่ในลักษณะเดียวกัน ก็เลย

เรียกว่ำเปรตด้วยกันท้ังหมด เปรตคือคนที่ตำยไปแล้ว (ยังไม่ได้กล่ำวว่ำตำยไปเป็น

อะไร) ก็เลยเปลี่ยนควำมหมำยว่ำตำยไปเป็นเปรต กลำยเป็นภูมิชั้นอีกชนิดหนึ่งของ

อบำยหรือทคุต ิเรยีกว่ำ ปิตติวสิยะ แปลกนัว่ำ วสิยัคือแดนหรอืถิน่ฐานของเปรต แต่

ค�ำว่ำ ปิตติ น่ำจะแปลว่ำ ของ บิดา (ปิตฤ ในภำษำสันสกฤต มีค�ำเทียบใน 

ภำษำบำลี คือ เปติก แปลว่ำ ของบิดา) ค�ำนี้ก็มีควำมหมำยเปลี่ยนแปลงไปจำกใน

วงศ์ญำติจนหมำยถึงเปรตทั่ว ๆ ไป

ในเรื่องพระเจ้ำพิมพิสำรแห่งมคธรัฐ ทรงบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศแก่เปรตที่เคยเป็น

ญำตแิต่ก่อนนัน้ พระอำจำรย์ได้แสดงรปูลกัษณะของเปรตทีม่ำยนืรบัส่วนบญุ ทีภ่ำยนอก

ฝำต�ำหนกัเป็นต้นว่ำ เปรตเหล่ำนัน้เสวยผลของควำมรษิยำและควำมตระหนี ่บำงพวก

มหีนวดผมยำว มหีน้ำด�ำ บำงพวกมเีส้นเอน็หย่อน มอีวยัวะใหญ่น้อยห้อยย้อย ผอมโซ 

หยำบและด�ำ บำงพวกยืนด�ำเกรยีมเหมือนต้นตำลทีถ่กูไฟป่ำไหม้ บำงพวกกระหำยจน

เป็นเปลวไฟในท้องแลบออกจำกปำก บำงพวกมีหลอดคอเล็กขนำดปลำยรูเข็ม แต่มี

ท้องใหญ่อย่ำงภูเขำ แม้จะได้ข้ำวน�้ำก็บริโภคไม่ได้ตำมต้องกำร ต้องรับแต่รสของ 

ควำมหิวกระหำย บำงพวกตะกรุมตะกรำมดื่มเลือดหนองและไขข้อเป็นต้นที่ไหลออก

จำกปำกแผลและต่อมทีแ่ตกของกนัและกนัหรอืของสตัว์เหล่ำอ่ืน ทัง้หมดล้วนมรีปูร่ำง

พิกลน่ำเกลียด น่ำกลัว๔๕ 

๔๕ มงฺคล. ๑/๓๒๘/๓๓๘.
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๔๖ ธรรมวิจำรณ์, น. ๙๗.
๔๗ Lamaism, pp. 96-7.

ในทีอ่ืน่ได้กล่ำวถงึเปรตมรีปูร่ำงวปิรติต่ำง ๆ ได้รบัทุกข์ทรมำนในอำกำรต่ำง ๆ กนั 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงประมวลชนิดเปรตไว ้ 

๔ ชนิด ในหนังสือ ธรรมวิจารณ์  คือ

๑.  รูปร่ำงไม่สมประกอบ ซูบผอม อดโซ ดั่งกล่ำวแล้ว

๒.  ร่ำงกำยพิกำร เช่น ร่ำงกำยเป็นอย่ำงของมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่ำงของ

สัตว์ดิรัจฉำน เช่น เป็นกำบ้ำง เป็นสุกรบ้ำง เป็นงูบ้ำง

๓.  รูปร่ำงพิกล เสวยกัมมกรณ์อยู่ตำมล�ำพัง ด้วยอ�ำนำจบำปกรรม 

๔. รปูร่ำงอย่ำงมนษุย์ปกต ิแม้เป็นผูส้วยกม็ ีมวีมิำนอยู ่แต่ในรำตรต้ีองออก

วิมำนไปเสวยกัมมกรณ์กว่ำจะรุ่ง เรียกว่ำ เวมำนิกเปรต๔๖

เรื่องเปรตเหล่ำนี้ มักเล่ำนิยำยถึงคนท�ำบำปตำยไปตกนรกแล้วพ้นจำกนั้น 

มำเกดิเป็นเปรตกมี็ในลทัธลิำมะของธเิบตตำมหนงัสอืเล่มหนึง่๔๗ ได้กล่ำวถงึเรือ่งเปรต 

ว่ำเป็นผีจ�ำพวกอดอยำกหิวกระหำย เพรำะเม่ือมีชีวิตอยู่ในโลก เป็นคนตระหนี่ 

โลภจัด ไม่มีกำรสละบริจำค มีแต่มักได้ จึงมำเกิดเป็นเปรต มีปำกไม่โตกว่ำรูเข็ม 

หลอดคอไม่กว้ำงกว่ำเส้นผม แม้จะพบอำหำรและเครือ่งดืม่มำกมำย กไ็ม่อำจจะ บรโิภค

ให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของร่ำงกำยที่ใหญ่โต และอำหำรอะไร ๆ ที่บริโภคเข้ำไป

ก็กลำยเป็นของร้อนแผดเผำอยู่ในกระเพำะ เปลี่ยนไปเป็นมีด เลื่อย และอำวุธอื่น ๆ 

ทิม่แทงล�ำไส้หล่นลงไปยังภำคพืน้ ท�ำให้เป็นบำดแผลเจบ็ปวด พำกนัร้องคร�ำ่ครวญหำ

น�ำ้หรอืขอน�ำ้อยูเ่นอืงนติย์ ควำมกระหำยน�ำ้มมีำก ดัง่ทีเ่ขยีนเป็นภำพมเีปลวเพลงิแลบ

ออกมำจำกปำก และเมื่อพยำยำมที่จะจับต้องน�้ำที่ได้ ก็กลำยเป็นไฟขึ้น และกล่ำวว่ำ 

เปรตทั้งหมดมี ๓๖ ชนิด แบ่งเป็นหมู่ ๆ คือเป็นเปรตต่ำงศำสนำที่น่ำสยะแสยง  

เป็นเปรตพุทธศำสนกิทีน่่ำสยะแสยง เป็นเปรตทีกิ่นด่ืมน่ำสยะแสยง เพรำะสิง่ทีก่นิดืม่

เข้ำไปกลำยเป็นอำวุธต่ำง ๆ เป็นเปรตที่ไม่ถูกจ�ำกัดที่อยู่ เที่ยวไปได้ในโลกมนุษย์  

(อกีหมูห่นึง่ น่ำจะเป็นเปรตท่ีถูกจ�ำกดัท่ีอยู ่จงึรวมเป็น ๕ หมู ่ดัง่กล่ำวในหนงัสือนัน้) 

เปรตเหล่ำนี้มี ๓๖ ชนิด (ตำมลัทธิลำมะในหนังสือนั้น) คือ
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๑.  มีร่ำงกำยแบน คือแบนอย่ำงใบไม้ นอนหงำยได้อย่ำงเดียว (มีค�ำเรียก 

 กำรนอนอย่ำงนี้ว่ำเปรตไสยำ) 

๒.  มีปำกเล็กเท่ำเข็ม มีล�ำคอเล็ก แต่ท้องโต เพรำะเมื่อมีชีวิตอยู่ อยำกแต่ 

 จะกินอย่ำงเดียว 

๓. กินสิ่งที่อำเจียนออกมำของผู้อื่น

๔. กินอุจจำระปัสสำวะ เปรตจ�ำพวกนี้เห็นวัจจกุฏิ (ส้วม) เป็นที่ปรุงอำหำร 

 ที่ดีที่สุด (ผีกระสือกระมัง) 

๕.  กินหมอก เพรำะเห็นหมอกปรำกฏดุจอำหำร 

๖.  เลี้ยงตัวด้วยน�้ำที่เขำให้ 

๗.  มองเห็นยำก เพรำะมีรูปละเอียด 

๘.  เลี้ยงตัวด้วยเขฬะที่ผู้อื่นถ่มทิ้งไว้ (ผีกระโถนกระมัง) 

๙.  กินผมขน เพรำะเห็นอยู่แต่เฉพำะผมขนเท่ำนั้น 

๑๐.  ดูดเลือดของผู้อื่น

๑๑.  เลี้ยงตัวด้วยควำมคิดอันเป็นบำปอันชั่วร้ำยของผู้อื่น เพรำะเป็นควำมคิด 

 ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับของตน 

๑๒.  กินเนื้อของตนเอง 

๑๓. เลี้ยงตัวด้วยควันธูปที่เขำบูชำ 

๑๔.  ท�ำควำมไข้เจ็บ คือเป็นเหตุให้เกิดควำมไข้เจ็บ

๑๕.  สอดส่ำยเพื่อจะรู้เห็นควำมลับที่เขำปกปิด เช่นเดียวกับพวกจำรบุรุษ  

 (ผีนักสืบกระมัง)

๑๖.  หลบซ่อนอยู่ตำมแผ่นดิน ไม่กล้ำแสดงตัวในที่ประชุมชน 

๑๗. เป็นวิญญำณหรือผีเที่ยวท�ำเสียงรบกวนในที่ต่ำงๆ (แสดงเสียงหลอก) 

๑๘. มเีปลวไฟออกมำจำกข้ำงใน ไหม้ของกนิของดืม่เสียหมดในเวลำทีเ่ปิบเข้ำปำก

๑๙. ลักพำเด็กเพื่อกินเป็นอำหำร 

๒๐. อำศัยอยู่ในทะเล
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๒๑. (ต้นฉบับของ Lamaism มีแต่เพียงเลขข้อเท่ำนั้น) 

๒๒. ถือตะบองของยมรำชคือองครักษ์ หรือผู้รับใช้ของยมรำช 

๒๓. อดอยำกทนทุกข์ทรมำน 

๒๔. กินเด็ก

๒๕. กนิอวยัวะภำยในของสัตว์และคนอืน่ เช่น ตบั ไต ไส้พงุ (ผปีอบกระมงั)

๒๖. รกัขสะหรอืรำกษส มร่ีำงกำยแขง็แรงน่ำกล้ำ อยูต่ำมป่ำช้ำ มซีำกศพเป็นอำหำร 

๒๗. กินควัน

๒๘. อำศัยอยู่ในที่ลุ่มต�่ำหรือที่น�้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ซึ่งไม่มีใครอำศัยอยู่ 

๒๙. กินลม

๓๐. เลี้ยงตัวด้วยเถ้ำถ่ำนที่ได้ในที่ต่ำง ๆ

๓๑. กินสิ่งเป็นพิษ

๓๒. อำศัยอยู่ในทะเลทรำย

๓๓. เลี้ยงตัวอยู่ด้วยเปลวไฟแลบที่มีในที่ต่ำง ๆ

๓๔. อำศัยอยู่บนต้นไม้

๓๕. อำศัยอยู่ตำมข้ำงถนน

๓๖. ฆ่ำผู้อื่นเพื่อเข้ำสิงอยู่ในร่ำงกำยเขำแทน

เปรต ๓๖ ชนิดตำมที่แบ่งไว้นี้ ดูคล้ำยเที่ยวเก็บอมนุษย์หรือผีที่กล่ำวถึงในที่

ต่ำง ๆ มำรวมไว้เท่ำนัน้ ไม่ใช่จดัตำมหลกัเกณฑ์ทีจ่ะท�ำให้ได้ควำมเข้ำใจและมองเห็น

ว่ำประมวลมำไว้ทัง้หมด แต่กห็ลำยจ�ำพวกทีต่รงกบัคตใินคมัภร์ีทำงฝ่ำยใต้ (หีนยำน) 

เช่น ชนิดที่ ๒๒ ว่ำ ผู้ถือตะบองของยมรำช เป็นเปรตชนิดหนึ่ง ใน อรรถกถาพาล

ปัณฑิตสูตร
๔๘ พระอำจำรย์กล่ำวว่ำ องค์ยมรำชเองซึ่ง เป็นเจ้ำแห่งนรกเป็นเปรต 

ชนิดหนึ่ง เรียกว่ำ เวมานิกเปรต (แปลว่ำ เปรตมีวิมานอยู่) ฉะนั้น พวกยมบุรุษคือ

คนของยมรำช ก็น่ำจะเป็นเปรตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน

๔๘ ป. ส. ๓/๖๑๕.
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ส่วน รากษส หรือ รักขสะ นักเรียนบำลีในเมืองไทยแปลกันว่ำ ผีเสื้อน�้า  

พระอำจำรย์ทำงฝ่ำยเรำอธิบำยว่ำ หน้ำขำว ท้องเขียว มือเท้ำแดง เขี้ยวใหญ่ เท้ำเก 

รูปพิกลน่ำกลัว อำศัยอยู่ในน�้ำ (ไม่ใช่ในป่ำช้ำ) ไม่ได้กล่ำวว่ำเป็นเปรต ชนิดหนึ่ง  

ส่วนทำงมหำยำนเก็บมำรวมเป็นเปรตชนิดหนึ่งด้วย

วบิำกกรรมของเปรต

ใน ไตรภูมิพระร่วง ตอนเปรตภูมิ กล่ำวถึงพวกเปรตมำกมำยหลำยจ�ำพวก 

มีถ่ินฐำนอยู่รอบเมืองรำชคฤห์ กลำงสมุทร เหนือเขำ กลำงเขำ ท่ีมีปรำสำทอยู่ก็มี  

ทีม่พีำหนะยวดยำนเทีย่วไปในอำกำศกม็ ีเมือ่เดอืนแรมเป็นเปรต เดอืนขึน้เป็นเทพยดำ 

หรือกลับกันก็มี แฝงต้นไม้ใหญ่อยู่หรืออยู่บนที่รำบก็มี เป็นพวกผีเสื้อ ผีในต้นไม้ก็มี 

เป็นพวกผีปีศำจซ่อนตนอยู่ในแผ่นดินก็มี มีอำยุยืนต่ำง ๆ กัน ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี 

ตลอดถึงกัปกัลป์พุทธันดร ต้องทนอดอยำกทุกข์ยำกต่ำง ๆ

ลำงจ�ำพวกอำยุยืนเท่ำไรก็ไม่ได้ข้ำวสักเมล็ดน�้ำสักหยำดเข้ำปำกเข้ำคอ

ลำงจ�ำพวกตัวใหญ่ปำกเล็กเท่ำรูเข็ม

ลำงจ�ำพวกผอมนกัหนำ จะหำเลือดสักหยดกไ็ม่ได้ หนงัติดกระดูกตำกลวงลึก 

ผมยุ่งรุ่ยร่ำย ไม่มีผ้ำปกกำย เหม็นสำบ ร้องเพรำะอยำกอำหำรนักหนำ นอนสิ้นแรง 

ได้ยินเหมือนเสียงร้องเรียกให้มำกินข้ำวกินน�้ำ ลุกล้มล้มลุกไปมำ แต่ก็ไม่มีข้ำวน�้ำ 

จะได้แต่ที่ไหน

เปรตเหล่ำน้ี เมื่อเป็นคนมักริษยำคนมี ดูแคลนคนยำกท�ำกลเอำสินท่ำนมำ

เป็นสินตน ตระหนี่ไม่ให้ทำน เห็นเขำจะให้ก็ห้ำม ฉ้อทรัพย์สินสงฆ์

ลำงจ�ำพวก มีตวังำมดงัมหำพรหม งำมดัง่ทอง มปีำกดัง่หม ูอดอยำกนกัหนำ 

เพรำะเมือ่ก่อนได้บวชเป็นชมีศีลีบรสิทุธิจ์งึงำมดัง่ทอง มปีำกดัง่ปำกหม ูเพรำะประมำท

ครูบำอำจำรย์เจ้ำกูสงฆ์ผู้มีศีล
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จ�ำพวกหนึ่ง ตัวงำมดั่งทอง ปำกเหม็นนักหนำ หนอนเต็มปำก บ่อนกินปำก

เจำะกนิหน้ำตำ เพรำะได้รกัษำศลีเมือ่ก่อน จงึมีตวังำมปำกเหม็นหนอน บ่อนกนิปำก

เพรำะได้ติเตียนยุยงสงฆ์ให้ผิดกัน

จ�ำพวกหน่ึง เป็นหญิง (หรือชำย) มีตนเหม็นนักหนำ แมลงวันตอมอยู่ทั่ว 

เจำะกินตน ผอมนักหนำ หำเนื้อมิได้เลย เอ็นหนังพอกกระดูกอยู่ อดอยำกนักหนำ 

กินเนื้อลูกตนเอง เพรำะเมื่อเป็นคนอยู่หลอกให้ยำแท้งแก่หญิงมีครรภ์ และสบถว่ำ  

ถ้ำให้ยำลูกตกก็ให้เป็นเปรตเหมือนอย่ำงนั้น

จ�ำพวกหนึ่ง เป็นหญิง (หรือชำย) อดอยำกนักหนำ เห็นข้ำวน�้ำหยิบมำ  

ก็เป็นก้อนอำจมเป็นเลือดเป็นหนอง เห็นผ้ำเอำมำห่มก็กลำยเป็นแผ่นเหล็กแดงไหม ้

ทัง้ตวั เพรำะเมือ่อยูเ่ป็นคน ขึง้เคยีดด่ำทอสำมี (หรอืภรรยำ) ผูบ้รจิำคทำน ให้ไปกนิ

ข้ำวน�้ำที่กลำยเป็นอำจมเลือดหนอง ให้ใช้ผ้ำผ่อนที่กลำยเป็นเหล็กแดง

จ�ำพวกหนึง่ ตนใหญ่สงูเพยีงล�ำตำล ผมหยำบตวัเหมน็ อดอยำกไม่ม ีข้ำวสัก

เมลด็น�ำ้สกัหยำดเข้ำท้อง เพรำะเม่ือก�ำเนดิก่อนตระหน่ีนกั ไม่มกัท�ำบญุทำน ทัง้ห้ำม

ปรำมผู้อื่นมิให้ท�ำ

จ�ำพวกหนึ่ง สองมือกอบเอำข้ำวลีบลุกเป็นไฟมำใส่บนหัวตัวเอง เพรำะเมื่อ

ก�ำเนิดก่อน เอำข้ำวลีบปนข้ำวดีไปลวงขำย

จ�ำพวกหน่ึง เอำค้อนเหล็กแดงดีหัวตนเอง เพรำะเมื่อก�ำเนิดก่อนได้ตีศีรษะ

พ่อแม่ด้วยมือไม้หรือด้วยเชือก

จ�ำพวกหนึ่ง อดอยำก ครั้นกินข้ำวน�้ำที่เห็นว่ำมีรสอร่อย ก็กลำยเป็นอำจม 

เน่ำเป็นหนอนเหมน็ เพรำะเหตุทีเ่มือ่ก�ำเนดิก่อนได้สบถให้เป็นดัง่นัน้ เพือ่พรำงว่ำไม่มี

ข้ำวน�้ำที่จะบริจำค

จ�ำพวกหน่ึง เป็นหญิงมีเล็บมือใหญ่ยำวและคมดั่งมีดคมกริบ ขูดเนื้อหนัง 

ของตัวเองกิน เพรำะลักเนื้อของผู้อื่นแล้วปฏิเสธด้วยสบถให้ไปเป็นอย่ำงนั้น



244 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

จ�ำพวกหนึง่ กลำงวนัถกูยิงแทงตด่ีำ มสีนุขัใหญ่ไล่ขบกดักนิเนือ้ กลำงคนืเป็น

เทพยดำเสวยทิพยสมบัติ เพรำะเมื่อก�ำเนิดก่อนกลำงวันเข้ำป่ำล่ำเนื้อ กลำงคืนจ�ำศีล

จ�ำพวกหนึ่ง มีวิมำนดั่งเทพยดำ แต่อดอยำกนักหนำ เอำมือคมกริบ ขูดเนื้อ

หนังของตนออกมำกิน เพรำะเมื่อก�ำเนิดก่อน เป็นนำยเมืองบังคับควำมรำษฎร  

มักกินสินจ้ำง ที่ชอบว่ำผิด ที่ผิดว่ำชอบ จึงสนองให้ขูดเนื้อหนังของตน กินแต่เพรำะ

ได้จ�ำศีลจึงมีวิมำนอยู่

จ�ำพวกหนึ่ง กินเสลดอำเจียนน�้ำลำยเหงื่อไคล น�้ำเน่ำน�้ำหนองและของเหม็น

อื่น ๆ เพรำะเมื่อก�ำเนิดก่อนให้ของเดนของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีล

จ�ำพวกหนึ่ง กินน�้ำหนองและซำกสุนัขเน่ำ เพรำะเหตุที่เม่ือชำติก่อนน�ำเนื้อ

ต้องห้ำมมำอ�ำพรำงให้พระสงฆ์ฉัน

จ�ำพวกหนึง่ เปลวไฟพุ่งออกแต่อก ล้ินปำกลำมไหม้ทัง้ตวั เพรำะเมือ่ชำตก่ิอน 

ได้ด่ำสบประมำทกล่ำวมุสำวำทต่อพระสงฆ์และผู้เฒ่ำผู้แก่ผู้มีศีล

จ�ำพวกหนึง่ อยำกน�ำ้ดัง่ใจจะขำด เห็นน�ำ้ใสเอำมอืกอบมำกนิ น�ำ้ก็กลำยเป็น

ไฟไหม้ทั้งตัว เพรำะเมื่อชำติก่อน ข่มเหงคนเข็ญใจไม่มีกรุณำปรำนี เห็นของท่ำน 

ก็ใคร่จะได้เห็นสินท่ำนก็ใคร่จะเบียดบังเอำใส่ควำมผิดท่ำน

จ�ำพวกหนึง่ มตีวัเป่ือยเน่ำ ผอม หลงัขด มอืเน่ำ เท้ำเป่ือย เอำไฟมำคลอกตวัเอง 

กลิ้งอยู่ดั่งขอนไม้ เพรำะเมื่อชำติก่อน คลอกเผำป่ำ (ท�ำลำยป่ำ ท�ำลำยสัตว์ป่ำ)

จ�ำพวกหนึง่ มตีนใหญ่เท่ำภเูขำ มเีส้นขนรยีำวเสยีบแหลม เลบ็ตีนเลบ็มอืใหญ่

คมกริบดั่งมีดหอกดำบ เล็บและขนกระทบกันดังลั่น ลุกเป็นไฟไหม้ทั้งตัว บำดตัว 

ด่ังขวำนฟ้ำผ่ำ เพรำะเมื่อชำติก่อน เป็นนำยเมืองแต่งควำมมิชอบธรรม เห็นแก่ 

สินจ้ำง ไม่เป็นกลำง ที่ชอบว่ำผิด ที่ผิดว่ำชอบ

เปรตจ�ำพวกต่ำง ๆ ในไตรภูมิพระร่วง ดูรำยชื่อคัมภีร์ที่ค้นมำเรียบเรียงก็  

เหน็ได้ว่ำ เกบ็จำกคัมภร์ีสำยเถรวำท หรอืพระพทุธศำสนำนกิำยสำยใต้ แสดงลกัษณะ

ทรมำนต่ำง ๆ และแสดงกรรมที่กระท�ำในชำติกอ่นด้วย แตข่องบำงจ�ำพวกดกู็ไม่ค่อย
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เหมำะสม พระอำจำรย์น่ำจะเก็บเปรตมำจำกที่ต่ำง ๆ และแสดงกรรมก�ำกับไว้ แต่ก็

มีลักษณะเป็นเปรตมำกกว่ำเปรตทำงสำยธิเบต เพรำะทำงนิกำยสำยใต้นี้มีลักษณะ 

ตรงกันอยูอ่ย่ำงหนึง่ว่ำ ทนทุกข์ทรมำนด้วยตนเอง ตนเองเป็นผูห้วิกระหำย ถกูไฟไหม้  

ถูกสัตว์บ่อนกัดกิน เป็นต้น มิได้เที่ยวไป ท�ำร้ำยใคร ส่วนเปรตทำงนิกำยสำยเหนือ 

มีลักษณะเป็น ปีศาจ หรือ ผีท่ีเที่ยวไป ท�ำร้ำยคนหรือสัตว์ดิรัจฉำนอื่น ๆ ด้วย  

แต่ทั้ง ๒ สำยก็มีลักษณะตรงกันอยู่ข้อหนึ่งว่ำ เปรตต่ำงจำกสัตว์นรก นรกนั้นเป็น

สถำนทรมำนที่มีอยู่ส่วนหนึ่ง เทียบอย่ำงคุกตะรำง สัตว์นรกรวมอยู่ในคุกนรกนั้น  

ส่วนเปรตอยู่ในที่ต่ำง ๆ บนโลก เป็นที่จ�ำกัดบ้ำง ไม่จ�ำกัดบ้ำง เป็นพวกมีร่ำงกำย 

พกิลพิกำรอดอยำกยำกแค้น ทนทุกข์ทรมำนในลกัษณะต่ำง ๆ เทยีบด้วยคนอดอยำก

ยำกแค้นไม่สมประกอบ พิกลพิกำร มีท่ีอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในที่ต่ำง ๆ หรือ 

เที่ยวเร่ร่อนไป ไม่มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่ง

กำรท�ำบุญอุทศิกุศลให้

เร่ือง ผบีพุพบดิร และวธิที�ำทักษิณำคอืท�ำบุญอุทศิให้ ได้มแีสดงไว้แล้วในลัทธิ

พรำหมณ์ ก่อนแต่พระพุทธศำสนำได้มำบังเกิดขึ้น ดั่งที่ได้กล่ำวมำแล้ว คิดดูถึงจิตใจ

ของคนท่ีเป็นญำติกัน เมื่อเชื่อว่ำญำติที่ตำยไปแล้วของตนไปเกิดตกทุกข์ได้ยำก  

กย่็อมจะมคีวำมสงสำรและคดิช่วย ด้วยประกอบพธีิตำมท่ีเช่ือถือ จงึเกิดพธีิ “ศราทธพรต″ 

(วัตรวิธีตำมที่เชื่อ) ขึ้น เมื่อพระพุทธศำสนำได้บังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดง 

บุพพเปตพลีในพระพุทธศำสนำ แต่ในชั้นหลังได้แยกออกเป็น ๒ สำย คือมหำยำน

และเถรวำท ฝ่ำยเถรวำทได้นบัถอืพระพทุธวจนะท่ี พระเถระทัง้หลำยมพีระมหำกสัสปะ

เป็นประธำนได้ท�ำสังคำยนำไว้ (ครั้งที่ ๑) และ ได้รักษำสืบต่อมำ จนถึงได้จำรึกเป็น

ตวัอกัษรในลงักำ กำรแสดงพระพทุธศำสนำของสำยนี ้ตลอดจนกำรอ้ำงว่ำพระพทุธเจ้ำ

ตรัสอย่ำงนั้นตรัสอย่ำงนี้ ก็อ้ำงจำกพระไตรปิฎกซึ่งได้จดจำรึกตั้งแต่คร้ังนั้น และ 

คัดลอกสืบกันมำ ส่วนฝ่ำยมหำยำน ได้มีแสดงผิดแผกออกไป ดั่งเช่นเปรตประเภท

ต่ำง ๆ ที่อ้ำงมำแล้ว แม้วิธีช่วยก็เช่นเดียวกัน ดั่งในหนังสือเล่มหนึ่ง ได้กล่ำวถึงเรื่อง

พระโมคคัลลำนะไปช่วยมำรดำมีควำมว่ำ
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สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ใกล้กรุงสำวัตถี ครั้งนั้น 

พระโมคคัลลำนะซ่ึงเป็นพระอัครสำวกเบ้ืองขวำ (ได้ทรำบว่ำทำงจีนถือเบื้องซ้ำยเป็น

ส�ำคญั เบือ้งขวำเป็นรอง ทำงธเิบตจะถอืเช่นเดยีวกนักระมงั) ได้คดิจะช่วยมำรดำบดิำ

ผู้ละไปแล้ว จึงตรวจดูไปทั่วโลกว่ำท่ำนทั้ง ๒ นั้นไปอยู่ที่ไหน ก็ได้เห็นมำรดำไปเกิด

อยู่ในเปตโลก ไม่มีควำมสุขปรำศจำกอำหำรและน�้ำดื่ม มีร่ำงกำยผ่ำยผอมเหลือ 

แต่หนงัหุม้กระดกู มีควำมสงสำรเป็นอย่ำงยิง่ จงึได้ไปหำมำรดำ ได้ยืน่บำตรทีเ่ตม็ด้วย

ข้ำวให้มำรดำของท่ำนรับบำตรมำถือไว้ในมือซ้ำย พยำยำมที่จะหยิบข้ำวเปิบเข้ำปำก

ด้วยมอืขวำ แต่ก่อนท่ีจะถึงรมิฝีปำกข้ำวก็กลำยเป็นเถ้ำถ่ำนไฟ นำงไม่อำจทีจ่ะบรโิภคได้ 

เมื่อได้เห็นเช่นนี้ พระโมคคัลลำนะก็มีควำมสังเวชสลดใจ ได้กลับไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ 

ณ ที่ประทับ กรำบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นและรอฟังค�ำสั่งสอนของพระองค์ พระบรมครูได้

ตรัสว่ำ บำปที่ผูกมัดมำรดำของพระโมคคัลลำนะไปสู่ฐำนะที่ไม่เป็นสุขนี้เป็นบำปหนัก 

พระโมคคลัลำนะหรอืใครในโลก หรอืเทวโลกทัง้หมด ไม่อำจจะช่วยให้หลดุพ้นได้ด้วย

ล�ำพงัก�ำลงัของตนเอง แต่ควำมหลดุพ้นอำจจะมีได้โดยสงฆ์คอืภกิษุในสิบทิศมำประชมุกนั 

ด้วยก�ำลังทำงจิตใจของสงฆ์ดั่งกล่ำว ควำมหลุดพ้นจึงอำจมีได้ จึงทรงแนะน�ำวิธี  

จะช่วยให้พ้นจำกควำมทุกข์น้ี และควำมทุกข์ที่คล้ำยกันทั้งหมด คือในวันที่ ๑๕  

ของเดือนที ่๗ ภกิษใุนสบิทศิมำประชมุรวมกนัแล้ว กพ็งึถวำยทำนเพือ่ท่ีจะช่วยบพุชน

ด้วยวิธีนี้ บุพชนท้ังหลำยจะหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ และเกิดขึ้นทันทีในภูมิที่มีสุข 

ในสวรรค์ พระผู้มีพระภำคได้ตรัสสอนค�ำที่จะสวดในขณะที่มีกำรถวำยทำน ซึ่งจะให้

บังเกิดคุณอย่ำงแน่นอน พระโมคคัลลำนะมีควำมชื่นชมยินดี และด้วยวิธีที่ทรงสอนนี้ 

ก็ได้ช่วยมำรดำให้พ้นจำกควำมทุกข์ได้

อีกเรื่องหนึ่ง เล่ำถึงพระพุทธเจ้ำเสด็จไปโปรดนำงพญำเปรต มีควำมว่ำ

นำงพญำเปรตมีนำมว่ำ หาริติ ปำกเป็นไฟ มีลูกถึง ๕๐๐ นำงเที่ยวจับเด็กที่

มชีวีติมำเลีย้งพวกลกูของนำง พระพทุธเจ้ำผูท้รงพระมหำกรณุำได้เสดจ็ มำยงัทีพ่�ำนกั

ของนำง ได้ทรงซ่อนบุตรคนเล็กสุดที่รักของนำงชื่อ ปิงคละ ไว้ในบำตรของพระองค์ 

เม่ือนำงกลับมำไม่พบบุตรก็มีควำมเศร้ำโศก และได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้ำทรงช่วย

ตดิตำมน�ำกลบัมำ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงให้นำงทรำบว่ำ ปิงคละของนำงอยูใ่นบำตร

ของพระองค์ นำงและพวกบริวำรได้ช่วยกันพยำยำมที่จะน�ำปีงคละออกมำจำกบำตร 



247พรรษาที่ ๖

๔๙ Lamaism, pp. 98-9.
๕๐ อภิ. ฎีกำ ปริจเฉทที่ ๕ น. ๒๓๙.

แต่ไม่ส�ำเร็จ จึงได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้ำทรงช่วยอีก พระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ นำงเที่ยว

กินเด็กที่เป็นบุตรของมนุษย์ ซึ่งมีบุตรกันคนละ ๒-๓ คนเท่ำนั้น ส่วนนำงสิมีลูกถึง 

๕๐๐ คน ถึงอย่ำงนั้นก็ยังเศร้ำโศก เพรำะเสียลูกไปเพียงคนเดียว นำงพญำเปรต

กรำบทลูว่ำ บตุรคนนีเ้ป็นสดุทีร่กัและได้ถวำยปฏญิญำว่ำ จกัไม่กนิเดก็มนษุย์อีกต่อไป 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงคืนปิงคละให้แก่นำง นำงได้ถึงสรณะ ๓ และสมำทำนศีล ๕  

เร่ืองน้ีอ้ำงว่ำมีใน รตนกูฏสตูร และทำงลทัธลิำมะได้กล่ำวต่อไปว่ำ พระพทุธเจ้ำได้ทรง

สญัญำว่ำ ในอนำคต ภกิษใุนพระพทุธศำสนำทัง้หมดจกัให้ข้ำวประจ�ำวันก�ำมือหนึง่ ๆ 

แก่นำง๔๙ 

ทัง้ ๒ เร่ืองนี ้เล่ำแทรกเข้ำมำเพือ่ให้เป็นเรือ่งแปลกหู เรือ่งแรกกพ็อเป็นเรือ่ง

เปรตได้ ส่วนเรื่องหลังเป็นเรื่องยักษิณีมำกกว่ำ แต่วิธีช่วยในเรื่องที่ ๑ และตำมที ่

ลัทธิลำมะเพิ่มเติมไว้ท้ำยเรื่องที่ ๒ ก็มีเค้ำเป็นพิธีทักษิณำ แต่ก็ไม่ตรงกับวิธีบ�ำเพ็ญ

ทักษิณำตำมที่ได้กล่ำวไว้แล้วในตอนที่ว่ำด้วยพรรษำที่ ๒-๓

ภูมอิสุรกำย

อบำยภูมิอีกประเภทหนึ่ง คือ อสุรกาย แปลว่ำ หมู่อสุระ หรือ กายที่มิใช่ 

ของสุระ ค�ำว่ำ อสุระ หรือ อสูร ไทยเรำมักเข้ำใจว่ำ ได้แก่พวกยักษ์ตำมเรื่อง 

รำมเกียรติห์รือในเรือ่งอ่ืน ซึง่มลีกัษณะดรุ้ำยกนิคน และไม่ใช่คนดัง่ทีเ่รียกว่ำ อมนษุย์ 

แต่ตำมฎีกำอภิธรรม๕๐ อมนุษย์ท่ำนอธิบำยว่ำ อสุระมี ๒ จ�ำพวก คือ อสุรเปรตและ

อสุระที่เป็นข้ำศึกของเทพ และท่ำนแปลค�ำว่ำอสุระไว้ ๒ อย่ำง คือมิใช่สุระอันหมำย

ถึงเทพ ได้แก่ไม่ใช่เทพ ค�ำว่ำ สุระ ท่ำนแปลว่ำ เล่น หมำยถึงเสวยสุข พวกเทวดำ

เสวยสุขด้วยทิพยสมบัติ จึงเรียกว่ำ สุระ อสุระมี ภำวะตรงกันข้ำม คือเสวยทุกข์ 

เท่ำกับเป็นเปรตชนิดหนึ่ง จึงเรียกว่ำ อสุรเปรต อีกจ�ำพวกหนึ่ง ไม่ได้หมำยถึงอสุระ

ที่เสวยทุกข์อย่ำงนั้น แต่หมำยถึงจ�ำพวกที่เป็นข้ำศึกของเทพเดิมเกิดอยู่ในชั้นดำวดึงส์ 
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เมื่อพวกเทพเกิดขึ้นก็ถูกก�ำจัดตกสมุทรลงไป ต้องตั้งถิ่นฐำนอยู่ใหม่ในที่ต�่ำต้อย  

ได้ท�ำสงครำมกับพวกเทพหลำยครั้ง ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ จ�ำพวกนี้มีถิ่นฐำนที่อยู่

เสวยทิพยสมบัติเหมือนกัน แต่ต้อยกว่ำพวกเทวดำและไม่ยอมเป็นบริษัทบริวำร 

ของเทวดำ จึงเรียกว่ำอสุระเหมือนกัน แปลว่ำ มิใช่สุระหรือเทพมีควำมหมำยว่ำมิใช่

พวกเทพเท่ำนั้น ในอบำยภูมินี้ท่ำนแสดงว่ำ หมำยถึงพวกอสุรเปรตจ�ำพวกเดียว  

น่ำจะมุง่ให้มีควำมหมำยเฉพำะดัง่กล่ำว จงึไม่เรยีกว่ำอสุระเฉย ๆ แต่เรยีกว่ำ อสรุกาย 

อำจแปลว่ำ มีกำยไม่เหมือนอย่ำงสุระหรือเทพ หมำยถึง พวกผียักษ์เลว ๆ ที่หลอก 

คนเข้ำ (สิง) คนก็ได้

ในไตรภูมิพระร่วง๕๑ กล่ำวว่ำ อสุรกำยมี ๒ คือ กาลกัญชกาสุรกาย และ 

ทพิอสรุกาย ประเภทแรก บำงจ�ำพวกมีตัวผอมนกัหนำด่ังใบไม้แห้ง ไม่มเีนือ้เลอืดเลย 

มีลักษณะพิกลพิกำรมำกมำย ไม่มีควำมสุข ยำกเย็นเข็ญใจนักหนำ บำงจ�ำพวกมีรูป

ร่ำงต่ำง ๆ กัน แต่ก็พิกลพิกำรต่ำง ๆ กัน จ�ำพวกนี้ก็ดูจะตรงกับอสุรเปรตที่นับเข้ำ 

ในอบำยภูมิดั่งกล่ำวแล้ว ส่วนพวกทิพอสุรกำย ในไตรภูมิพระร่วงพรรณนำไว้มำก 

ตลอดจนถึงพวกที่เป็นข้ำศึกของเทพ

รวมอบำยภูมิ ๔ คือ ๑. นิรยะ (นรก) ๒. ติรัจฉานโยนิ (ก�าเนิดดิรัจฉาน) 

๓. ปิตติวิสยะ (แดนเปรต) ๔. อสุรกาย (กายอสุระ) เป็นทุคติ (คติที่ชั่วเลว)  

อกศุลกรรมน�ำให้เกดิในทคุตเิหล่ำนี ้ก�ำเนดิดริจัฉำนเหน็กนัอยูด้่วยตำ ส่วนอกี ๓ ภมูิ

จะมจีรงิหรอืไม่เพยีงไร ในพระพทุธศำสนำชัน้บำลโีดยมำกแสดงแต่ชือ่ ในชัน้อรรถกถำ

ลงไปมีแสดงโดยละเอียด อำจอธิบำยตำมควำมเชื่อเก่ำ (ของพรำหมณ์) หรืออำจ

ปรับปรุงขึ้นให้มีควำมกลมกลืนกับแนวพระพุทธศำสนำ แต่บำงเรื่องยิ่งอธิบำยมำกไป

กย็ิง่ท�ำให้ไม่น่ำเชือ่ สูค้งไว้แต่ช่ือหรอืมีค�ำอธบิำยย่อ ๆ ให้มคีวำมกว้ำงไม่ได้ เพรำะช่ือ

อบำยภูมเิหล่ำนีล้้วนส่องคตท่ีิไม่ดท้ัีงนัน้ ท้ังค�ำและควำม จงึอำจสรปุได้ว่ำ ทำงพระพทุธ-

ศำสนำแสดงอบำยภมิู ๔ ว่ำเป็นผลของอกศุลกรรม ดัง่ทีป่รำกฏอยูใ่นพระสตูรต่ำง ๆ 

ใช้ชื่อเก่ำซึ่งคนเข้ำใจกันอยู่แล้วในควำมหมำยรวม ๆ ว่ำเป็นคติที่ไม่ดี แต่โดยมำก 

มิได้รับรองอธิบำยเก่ำ ๆ ของชื่อเหล่ำนั้น เลือกรับรองหรืออธิบำยใหม่ตำมหลัก 

๕๑ ไตรภูมิ. น. ๓๔-๗.
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พระพุทธศำสนำ หรืออ้ำงแต่ชื่อขึ้นมำปล่อยให้ค�ำและควำมของชื่อนั้น ๆ อธิบำย 

ตัวเอง เพรำะคนก็เข้ำใจได้ทันทีแล้วว่ำไม่ดี ยิ่งอธิบำยก็ยิ่งเข้ำใจช้ำ หรือไม่เข้ำใจ  

เพรำะพระพทุธศำสนำมุง่อธบิำยปฏบิติัธรรมแก่คนฟังในปัจจบุนั อ้ำงถงึอบำยภมูกิเ็พือ่

ให้คนละกรรมชัว่ในเวลำเดีย๋วนี ้กำรละกรรมชัว่จงึเป็นข้อส�ำคญั ไม่ต้องเสียเวลำเถียง

กนัว่ำนรกมจีรงิหรอืไม่มีจรงิ นกึดวู่ำควำมชัว่ในตนมจีรงิหรอืไม่มจีรงิดกีว่ำ ถ้ำพบว่ำมี

จริงก็ควรเข้ำใจว่ำนี่แหละ อบำยภูมิ และพยำยำมละเสียไม่ท�ำอีกต่อไป

มนุษยภูมิ

จะกล่ำวถึงมนุษยภูมิต่อไป ตำมควำมคิดเก่ำแก่ จักรวำลคือโลกนี้มีเขำสิเนรุ

เป็นแกนกลำง มีภเูขำล้อมรอบเป็น ๗ ช้ัน เรียกว่ำ สตัตปริภณัฑบรรพต มมีหำสมทุร

คั่นในระหว่ำง ๗ มหำสมุทร เรียกว่ำ สีทันดร มหำสมุทรทั้ง ๗ ถัดออกไปก็ม ี

มหำสมุทรโดยรอบ มีทวีปใหญ่ทั้ง ๔ อยู่ใน ๔ ทิศ แต่ละทวีปใหญ่มีทวีปเล็กเป็น

บรวิำรอกีเป็นจ�ำนวนมำก ดูเหมือนอย่ำงมีกำรวำงแผนผงัไว้อย่ำงเป็นระเบยีบ อบำยภมูิ

ทัง้ ๔ อยูภ่ำยใต้โลกนีเ้องบ้ำง อยูบ่นพืน้โลกบ้ำง (เว้นแต่โลกนัตรกินรกซึง่อยูร่ะหว่ำง

จักรวำล แต่ก็มีกลำ่วว่ำสัตว์นรกจ�ำพวกนี้เกำะขอบจักรวำลอยู่ก็มี) อบำยภูมิจ�ำพวก

เปรตและอสุรกำย แม้จะอำศัยอยู่บนพื้นโลกแต่ก็เป็น อทิสสมานกาย แปลว่ำ มีกาย

ไม่ปรากฏแก่ตามนุษย์ ส่วนจ�ำพวกสัตว์ดิรัจฉำนนำนำชนิดเห็นกันอยู่โดยทั่วไปแล้ว 

พวกมนุษย์นั้นอำศัยอยู่ในทวีปทั้ง ๔ และทวีปเล็กทั้งหลำย แต่ที่เห็นกันแน่นอน คือ

ชำวชมพูทวีป ซึ่งเป็นต้นต�ำรำภูมิศำสตร์โลกดั่งกล่ำวเอง ส่วนมนุษย์ในทวีปอื่นน่ำจะ

เป็นมนษุย์ในควำมนกึคิดหรือญำณปัญญำของผู้เป็นต้นต�ำรำ จะเห็นได้ชัดดัง่ท่ีพรรณนำ

ถงึในอดุรกรุทวปี เร่ืองจกัรวำลโลกนีไ้ด้กล่ำวมำแล้วตลอดถึงก�ำเนดิมนษุย์ตำมควำมคดิ

เก่ำแก่ ซึ่งติดเข้ำมำใน อัคคัญญสูตร
๕๒ ในพระพุทธศำสนำ ฉะนั้น ในที่นี้จะกล่ำวถึง

ป่ำหิมพำนต์ซ่ึงเป็นป่ำใหญ่ในชมพูทวีป เรียกว่ำ หิมวันตประเทศก็มีคนไทยเรำคุ้น  

ต่อค�ำนี้มำเป็นเวลำช้ำนำน ใน เวสสันดรชาดก หรือ มหาชาติ ได้มีกล่ำวถึงใน  

๒ กัณฑ์ คือกัณฑ์หิมพำนต์และกัณฑ์วนปเวส

๕๒ ที. ปำฏิ. ๑๑/๘๗/๕๑-๗๒.
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ป่ำหมิพำนต์

ป่ำหิมพำนต์ต้ังอยู่ในชมพูทวีป คือในด้ำนเหนือของอินเดีย มีภูเขำใหญ่ที่  

มีชื่อเสียงชื่อว่ำ หิมวันตบรรพต แปลว่ำ ภูเขามีหิมะ จะตรงกับชื่อที่เรียกในบัดนี้ว่ำ

ภูเขำหิมำลัย ในอรรถกถำ๕๓ พรรณนำไว้ว่ำ ชมพูทวีปนี้เป็นมหำสมุทร ๔ ส่วน  

เป็นแผ่นดินมนุษย์อยู่ ๓ ส่วน เป็นป่ำหิมพำนต์หรือบริเวณหิมวันตบรรพต ๓ ส่วน 

รวมเป็น ๑๐ ส่วน ในเขตหิมวันต์นั้นมีสระใหญ่ ๗ คือ ๑. อโนตัตตะ (อโนดาต)  

๒. กณัฑมณุฑะ ๓. รถกาฬะ ๔. ฉทัทนัตะ ๕. กุณาละ ๖. มันทากิน ิ๗. สหัีปปปาตะ 

สระอโนดำตมีภูเขำทั้ง ๕ แวดล้อม คือ ๑. สุทัสสนกูฏ ๒. จิตตกูฏ ๓. กาฬกูฏ  

๔. คันธมาทนกูฏ ๕. เกลาสกูฏ

สุทัสสนกูฏ ล้วนแล้วไปด้วยทอง โค้งเป็นวงภำยในมีสัณฐำนเหมือนปำกกำ

ยืน่ออกไปคลมุสระอโนดำต จติตกูฏ ล้วนแล้วไปด้วยสรรพรตันะ กาฬกฏู ล้วนแล้วไป

ด้วยหินเขียวดั่งดอกอัญชัน คันธมาทนกูฏ ล้วนแล้วไปด้วยสำนุ ภำยในมีสีดั่งถ่ัว  

(สาน ุแปลว่ำ ท่ีมี, พืน้เสมอ บำงแห่งให้ค�ำแปลว่ำ ป่ำไม้ ส�ำหรบัในทีน่ีบ้ำงท่ำนแปลว่ำ 

มสารคลัละ แก้วลาย) อบอวลไปด้วยกลิน่ทั้ง ๑๐ คอืกลิน่รำก กลิน่แก่น กลิน่กระพี้ 

กลิ่นใบ กลิ่นเปลือก กลิ่นกะเทำะเปลือก กลิ่นรส กลิ่นดอก กลิ่นผล และกลิน่ล�ำต้น 

หนำแน่นไปด้วยโอสถนำนปักำร เกลาสกฏู ล้วนแล้วไปด้วยเงนิ เมือ่ฝนตกเป็นแม่น�้ำ

ไหลรวมเข้ำไปสู่สระอโนดำต และเพรำะภูเขำเหล่ำนี้แวดล้อมชะโงกเงื้อมอยู่โดยรอบ 

แสงจนัทร์และแสงอำทิตย์ไม่ส่องลงไปต้องสระอโนดำตโดยตรง จงึเกดิชือ่ว่ำ อโนตัตตะ 

(ไม่ถูกแสงส่องให้ร้อน)

สระอโนดำตนีม้ท่ีำส�ำหรับลงอำบของพระพทุธะ พระปัจเจกพทุธะ และผูมี้ฤทธิ์

ทั้งหลำย และมีท่ำส�ำหรับลงเล่นน�้ำของพวกเทพและยักษ์เป็นต้น และท่ีด้ำนข้ำง 

ทัง้ ๔ ด้ำน มมีขุคอืปำกของแม่น�ำ้ ๔ สำยไหลออกไป ชือ่ว่ำ สหีมุข (ปากสหีะ) หัตถมุีข 

(ปากช้าง) อัสสมุข (ปากม้า) อุสภมุข (ปากโคผู้)

๕๓ มโน. ปู. ๓/๒๗๓-๖.
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ที่ฝังแม่น�้ำไหลออกทำงสีหมุข มีสีหะอำศัยอยู่มำกกว่ำสัตว์อื่น ที่ฝั่งแม่น�้ำท่ี

ไหลออกทำงหตัถีมุข อัสสมุข และอุสภมุข ก็มีช้ำง ม้ำ และโคอำศยัอยูม่ำกกว่ำสัตว์อืน่ 

แม่น�้ำที่ไหลออกทำงทิศตะวันออก ไหลผ่ำนป่ำหิมพำนต์ด้ำนทิศตะวันออก และทิศ

เหนือไปสูม่หำสมุทร ไม่ผ่ำนถิน่มนษุย์ แม่น�ำ้ทีไ่หลออกทำงทศิตะวนัตก และทศิเหนอื 

ไหลผ่ำนป่ำหิมพำนต์ด้ำนทิศตะวันตกและทิศเหนือไปสู่มหำสมุทร ไม่ผ่ำนถิ่นมนุษย์

เช่นเดียวกัน

ส่วนแม่น�้ำที่ไหลออกทำงด้ำนทิศใต้ (อินเดียอยู่ทำงใต้) ไหลเวียนขวำสระ

อโนดำต (แม่น�ำ้ท่ีกล่ำวมำแล้วก็ว่ำไหลเวยีนขวำสระอโนดำตก่อนเหมอืนกนั แต่เฉพำะ

แม่น�้ำสำยนี้เรียกชื่อตอนนี้ว่ำ อาวัตตคงคา แปลว่ำ คงคาเวียน) แล้วไหลไปตำมหลัง

แผ่นดินตรงไปทำงทิศเหนือ (ตอนนี้เรียกว่ำ กัณหคงคา แปลว่ำ คงคาด�า) จนไป

กระทบภูเขำพุง่เป็นท่อน�ำ้ขึน้ไปบนอำกำศ (ตอนนีเ้รยีกว่ำ อากาสคงคา แปลว่ำ คงคา

ในอากาศ) แล้วตกลงไปในอ่ำงหินชื่อว่ำ ติยัคคฬะ เกิดเป็นสระใหญ่ (ตอนนี้เรียกว่ำ 

ติยัคคฬโบกขรณี) น�้ำพังฝั่งของสระโบกขรณีนั้นเซำะหินลึกเข้ำไป (ตอนนี้เรียกว่ำ 

พหลคงคา แปลว่ำ คงคาหนา) แล้วเซำะดนิเป็นอโุมงค์ต่อไป (ตอนนีเ้รยีกว่ำ อมุมังคคงคา 

แปลว่ำ คงคาในอุโมงค์ คอื แม่น�า้ไหลใต้ดนิ) จนไปกระทบภเูขำขวำง (ดิรัจฉำนบรรพต) 

ชื่อว่ำ วิชฌะ จึงแยกออกเป็น ปัญจธารา คือ ธารน�้า ๕ สาย เช่นกับนิ้วมือ ๕ นิ้ว 

ปัญจธารา เหล่ำนี้ไหลไปยังแดนมนุษย์เป็น แม่น�้า ๕ สาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี

สรภู มหี ในชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน

ใน ไตรภูมิพระร่วง
๕๔ เก็บเรื่องป่ำหิมพำนต์จำกหนังสือต่ำง ๆ มำรวมไว้ 

จนดูเป็นป่ำที่สลับซับซ้อนยิ่งนัก จะเลือกน�ำมำกล่ำวโดยสรุปดั่งต่อไปนี้ เขำหิมพำนต์

สูงใหญ่มำกมำย มียอดมำก ดั่งที่กล่ำวไว้ว่ำ สูง ๕๐๐ โยชน์ ใหญ่ ๓,๐๐๐ โยชน์  

มียอด ๘๔,๐๐๐ ยอด ที่เชิงเขำหิมพำนต์นั้นมีไม้หว้ำ (ชมพู) ใหญ่ ที่ฝังน�้ำสีทำนที่

เป็นทีเ่กดิทองค�ำ อันเรยีกว่ำ ทองชมพนูท (ไทยเรำเรยีก ชมพนูทุ ในทีอ่ื่นกล่ำวว่ำบ่อ

ทองเกิดขึ้นในที่ผลหว้ำตกที่ฝั่งทั้ง ๒ ของแม่น�้ำทั้งหลำยที่ไหลผ่ำนต้นหว้ำใหญ่ไป  

๕๔ ไตรภูมิ. น. ๑๓๓-๙.
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จึงเรียกชื่อว่ำ ชมพูนท แปลว่ำ เกิดที่ฝังแม่น�้าต้นหว้า) ต่อจำกป่ำไม้หว้ำนั้นไปเป็น 

ป่ำมะขำมป้อม ถัดไปก็มีแม่น�้ำ ๗ มีป่ำไม้หว้ำ แล้วจึงถึงป่ำไม้นำรีผล (ออกผลมี 

รปูเหมอืนนำรีอำยุ ๑๖ ปี) เรือ่ยไปทำงตะวนัออก จนถึงมหำสมทุร ส่วนทำงตะวันตก

ไปถึงแม่น�ำ้ใหญ่ ๗ นัน้ ถดัไปเป็นป่ำมีชือ่ทัง้ ๖ เป็นทีอ่ยู่ของพวกนกัธรรม ถัดป่ำนัน้

ไปยังมีป่ำไม้มะขวิด

ในไตรภมิูพระร่วง ได้พรรณนำถงึแม่น�ำ้ใหญ่ทัง้ ๗ คอืสระทัง้ ๗ มีสระอโนดำต

เป็นต้น ได้พรรณนำถึงภูเขำ ๕ ลูกที่ล้อมรอบสระอโนดำต เขาคันธมาทน์ มีถ�้ำเป็น

ที่อยู่ของพระปัจเจกโพธิ เวลำกลำงคืนเดือนดับมีแสงดั่งถ่ำนเพลิง เมื่อเดือนเพ็ญ 

ยิ่งสว่ำงด่ังไฟไหม้ป่ำ ริมนอกสระท้ัง ๗ มีบัวนำนำชนิด ถัดไปมีป่ำข้ำวสำลีขำว  

ข้ำวสำลีแดง ถัดไปมีป่ำแตงชะแล ป่ำนำเด้ำ ป่ำแตงมิง ป่ำอ้อย ป่ำกล้วย ป่ำขนุน  

ป่ำมะม่วง ป่ำมะขวิด โดยล�ำดับ สระฉัททันตะ ก็มีภูเขำล้อมรอบ ๗ ล้วนแล้วด้วย

ทองแก้วหินเขียวดั่งดอกอัญชัน ผลึกรัตนะ ชำติหิงคุ แก้วมรกต ตระกูลช้ำงฉัททันต์

เกิดอยู่ในที่นั้น ริมนอกสระฉัททันต์นั้น มีป่ำผักตบ ป่ำบัวนำนำชนิด ป่ำจงกลณี  

และป่ำบัวชนิดอื่น ๆ รอบนอกก็เป็น ผักตบอีก มีข้ำวสำลี มีหมู่ไม้ใหญ่ มีป่ำถ่ัว  

ป่ำฟักแฟงแตงเต้ำ ป่ำอ้อย ป่ำกล้วย ป่ำไม้รัง ป่ำไม้ขนุน ป่ำมะขำม ป่ำมะขวิด  

ป่ำไม้หลำยพนัธุห์ลำยเหล่ำ มีภเูขำ ๗ ล้อมรอบเป็นชัน้สอง ใน เขาไกรลาศ (เกลำส) 

มีเมืองกินนรกินนรี เขำ จิตรกูฏ มีคูหำทอง เป็นที่อยู่ของสุวรรณหงส์ทั้งหลำย

ในหนังสือนั้น ๆ พรรณนำถึงสัตว์วิเศษในป่ำหิมพำนต์อีกหลำยชนิด ภำพป่ำ

หิมพำนต์ประกอบด้วยภูเขำและต้นไม้ นักสิทธิ์ วิทยำธร และสัตว์ต่ำง ๆ มีเขียนไว้

ในพระวหิารวดัสทุศันเทพวราราม เป็นจติรกรรมท่ีน่ำด ูแสดงควำมคิดและศิลปอันวิจติร

ใน เวสสนัดรชาดก๕๕ แสดงระยะทำงเสดจ็ของพระเวสสนัดรจำกนครเชตดุร 

แห่งรัฐสีพีด่ังต่อไปนี้ จำกนครเชตุดรถึงภูเขำสุวรรณคิริตำละ ๕ โยชน์ จำกภูเขำ  

นัน้ถงึแม่น�ำ้โกนตมิำรำ ๕ โยชน์ จำกแม่น�ำ้นัน้ถึงภเูขำอญัชนำคริ ิ๕ โยชน์ จำกภเูขำ

๕๕ ชำตก. ๑๐/๓๗๐.
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นั้นถึงหมู่บ้ำนพรำหมณ์ตุณณวิถนำลิทัณฑ์ ๕ โยชน์ จำกหมู่บ้ำนพรำหมณ์นั้นถึงมำ

ดุลนครในรัฐเจตะ ๑๐ โยชน์ รวมระยะทำงจำกกรุงเชตุดรถึงรัฐนั้นเป็น ๓๐ โยชน์ 

พระยำเจตรำชท้ังหลำยเสด็จไปส่งพระเวสสันดรจำกมำดุลนครเป็น ระยะทำง ๑๕ 

โยชน์ แล้วทรงบอกหนทำงที่จะเสด็จต่อไปอีก ๑๕ โยชน์ ผ่ำนที่ต่ำง ๆ ดั่งต่อไปนี้  

เขำคันธมำทน์วิบลูบรรพต แม่น�ำ้เกตมุด ีไม้ไทรมผีลวิเศษ นำสิกบรรพต สระมุจลนิท์ 

(อยู่ทำงทิศอีสำนของภูเขำน้ัน) ป่ำหมอกซึ่งเป็น ปำ่ชัฏ สระโบกขรณี เวิ้งเขำวงกต 

พระเวสสันดรได้ประทับอยู่ที่เวิ้งเขำวงกต นั้นแล

หมิวนัตประเทศ หรอื ป่าหมิพานต์ อนัเป็นทีต่ัง้แห่งภเูขำหิมวันต์หรอื หมิำลยั 

ปรำกฏว่ำเป็นถิ่นที่มนุษย์ได้ไปถึงมำแล้วตั้งแต่โบรำณกำลเช่นที่กล่ำว พระเวสสันดร

ได้ไปบ�ำเพ็ญพรตอยู่ที่เขำวงกต ระยะทำงจำกนครเชตุดรแห่งรัฐสีพี ถึงเขำวงกตตำม

ที่พรรณนำไว้ก็ไม่ไกลนัก แต่ที่พรรณนำถึงภูเขำ ป่ำ แม่น�้ำ ตลอด ถึงสิงห์สำรำสัตว์

ในหนังสือคัมภีร์ต่ำง ๆ ดูก็ยังคล้ำยนิยำยอยู่มำก ท�ำให้คิดว่ำผู้ที่เข้ำไปท่องเที่ยวใน 

ป่ำหิมพำนต์น่ำจะมีน้อยในคัมภีร์ต่ำง ๆ เองก็ยังกล่ำวว่ำ เป็นที่อยู่เฉพำะของผู้มีฤทธิ์ 

ฉะนั้น คนธรรมดำสำมัญก็คงไม่กล้ำเข้ำไปไกลนัก พระอำจำรย์ผู้เขียนพระคัมภีร์ซึ่ง

ส่วนมำกอยูใ่นลงักำ กย็ิง่น่ำจะไม่ได้ไปแม้แต่ในเขตใกล้ป่ำหิมพำนต์ จงึน่ำจะเขยีนขึน้

ตำมที่เล่ำกันมำ ในบัดนี้ ได้มีนักส�ำรวจเข้ำไปส�ำรวจกันมำกขึ้น จนถึงได้พยำยำมขึ้น

ไปจนถึงยอดเขำหิมำลัยท่ีว่ำสูงที่สุด ต้นของแม่น�้ำ ๕ สำยในอินเดียที่พรรณนำ 

ไว้ก็อำจส�ำรวจได้ ในสมัยโบรำณเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์ เป็นถ่ินท่ีลี้ลับน่ำอัศจรรย์  

ในสมัยปัจจุบันเมื่อคนไปส�ำรวจได้ ก็กลำยเป็นภูมิประเทศสำมัญ ไม่อัศจรรย์อย่ำงไร 

เพียงแต่เป็นป่ำใหญ่ มีภูเขำที่สูงมำกปกคลุมไปด้วยหิมะ ยำกท่ีจะส�ำรวจได้ทั่วถึง  

แต่เมื่อประสงค์จะส�ำรวจกันจริง ๆ ก็อำจส�ำรวจได้

เรื่องป่ำหิมพำนต์หรือภูเขำหิมวันต์ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำอย่ำงไร  

ตอบได้ว่ำ ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง ในธรรมบทมีคำถำพระพุทธภำษิตกล่ำวถึง  

ภูเขำหิมวันต์ เป็นเครื่องเปรียบทำงธรรมเท่ำนั้น พระคำถำนั้นแปลควำมเฉพำะที่ 

ยกข้ึนเปรียบว่ำ สัตบุรุษคือคนดีทั้งหลาย ย่อมประกาศคือปรากฏในที่ไกล เหมือน 

หิมวันบรรพตฉะนั้น
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เทวภูมิ

เมือ่ได้กล่ำวถึงมนุษยภูมิแล้ว จะได้เล่ำถงึ เทวภูม ิต่อไป ค�ำว่ำ เทวะ แปลว่ำ 
ผูเ้ล่น หมำยถงึ เล่นทพิยกฬีำต่ำง ๆ เป็นสขุเพลิดเพลินอยู่โดยไม่บกพร่อง อกีอย่ำงหนึง่ 
แปลว่ำ สว่ำง ในอบำยภูมิจ�ำพวกสัตว์นรกมีควำมทุกข์อยู่ตลอดเวลำ ส่วนอบำยภูมิ
จ�ำพวกอืน่มคีวำมทุกข์อยู่ตลอดเวลำกมี็ มีควำมสขุบ้ำงในบำงครัง้กม็ ีแต่กเ็ป็นจ�ำพวก
ทีป่รำศจำกควำมเจริญ เช่น สตัว์ดริจัฉำน ถึงจะมีควำมสุขบ้ำง กยั็งเป็นอบาย ซึง่แปลว่ำ 
ปราศจากความเจริญ ไม่มีจิตใจประกอบด้วยปัญญำท่ีจะท�ำควำมเจริญให้สูงขึ้นกว่ำ
พื้นเพเดิมได้เลย เดิมเป็นอย่ำงไรก็คงเป็นอย่ำงนั้น เช่น ไม่รู้จักสร้ำงบ้ำนเมืองและ 
ท�ำสิ่งต่ำง ๆ ต่ำงจำกมนุษย์ซึ่งมีจิตใจประกอบด้วยปัญญำ ท�ำควำมเจริญต่ำง ๆ ให้
เกดิขึน้ แต่ในมนุษยภูมิน้ีมีท้ังสขุและทุกข์ปนกนัไป จะเอำแต่เล่นเพลดิเพลนิอย่ำงเดียว
ไม่ได้ และร่ำงกำยมนษุย์กเ็ป็นของหยำบปฏกิลู และเป็นของมดื ไม่มแีสงสว่ำงในตวั  
เป็นภูมทิีอ่ำจพจิำรณำเหน็ทุกข์ได้ง่ำย เพรำะมอีำยไุม่ยนืยำวนกั ควำมแก่ควำมเจบ็ของ
ร่ำงกำย ตลอดถึงควำมตำย ปรำกฏให้เห็นได้เร็ว ทั้งเป็นเจ้ำปัญญำควำมคิดรู ้
ต่ำง ๆ ท่ำนจึงแสดงว่ำพระพุทธเจ้ำเกิดในมนุษยภูมินี้เท่ำนั้น นับเป็นภูมิกลำงของภูมิ 
ทัง้ปวง ไม่ใช่เป็นทกุข์โดยส่วนเดยีวอย่ำงภมูนิรก ทัง้ไม่ใช่เป็นสขุโดยส่วนเดยีว เหมอืน
อย่ำงเทวภูมิ ซึ่งมีภำวะผิดกันอย่ำงตรงกันข้ำม

กำยของเทพ เรียกว่ำเป็น กำยทิพย์ เป็นกำยสว่ำง ละเอียด ไม่ปฏิกูล  
เกดิเป็น อปุปาตกิะ ซึง่แปลว่ำ ลอยเกดิ คอืผดุเกดิขึน้ มตีวัตนใหญ่โตทเีดยีว แต่เป็น 
อทิสสมานกาย คือกำยที่ไม่ปรากฏแก่ตาคน สัตว์นรกและเปรตอสุรกำย โดยมำก 
ก็เป็นจ�ำพวกอุปปำติกะเหมือนกัน ในเทวภูมิบริบูรณ์ด้วยควำมสุข อำยุก็ยืนยำว  
แก่เจ็บไม่ปรำกฏ ตำยก็ไม่ปรำกฏซำก จึงเห็นทุกข์ได้ยำก ผู้ที่เกิดเป็นเทพมักเสวย
ควำมสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลำ แต่ก็มีแสดงไว้ว่ำ ได้เคยมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ  
ฟังธรรมในบำงครั้งบำงครำว มักจะมำเฝ้ำในเวลำกลำงคืนดึก ๆ

เร่ือง เทวดา นี ้ มีเล่ำไว้ในท่ีต่ำง ๆ มำกแห่งด้วยกนั มทีีอ่ยูแ่ละชัน้ต่ำง ๆ  
กนัมำก น่ำจะเกบ็มำจำกคตคิวำมเชือ่เก่ำก่อน พระพทุธศำสนำเกบ็มำเล่ำโดยตรงบ้ำง 
ดดัแปลงแก้ไขให้เข้ำหลักเกณฑ์ในพระพุทธศำสนำบ้ำง ดัง่เรือ่งสวรรค์ ๖ ชัน้ทีจ่ะกล่ำว
ต่อไป คอื ชัน้จาตมุหาราชิก ช้ันดาวดงึส์ ชัน้ยามะ ช้ันดสุติ ชัน้นิมมานรด ีชัน้ปรนมิ-
มติวสวตัตี
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สวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชกิ

ก่อนที่จะกล่ำวถึงสวรรค์ ๖ ชั้นนี้ น่ำจะนึกถึงลักษณะของจักรวำล คือ  

โลกที่มีเขำสิเนรุเป็นแกนกลำงมี เขาสัตตบริกัณฑ์ คือเขำล้อมรอบ ๗ ชั้น ซึ่งมี  

สีทันดรมหาสมุทร ค่ันอยู่ในระหว่ำง ต้ังเป็นรูปร่ำงข้ึนไว้ก่อน ภูมิสวรรค์อยู่พ้นทวีป 

ทั้งหลำยซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์ เช่นชมพูทวีปซึ่งมีอินเดียเป็นศูนย์กลำง จึงอยู่พ้น 

ป่ำหมิพำนต์ พ้นภเูขำหมิวนัตะหรือหมิำลยั พ้นมหำสมทุรแห่งทวปีทัง้ปวง แล้วถงึภเูขำ

สัตตบริกัณฑ์ ตั้งต้นแต่ภูเขำสุทัสสนะ จนถึงภูเขำอัสสกัณณะ จึงเป็นอันถึงสวรรค ์

ชั้นที่ ๑ เพรำะยอดเขำสัตตบริกัณฑ์เหล่ำนี้เองเป็นที่อยู่ของท้ำวมหำรำช ๔ องค์กับ

บริวำร นับเป็นสวรรค์ชั้นที่ ๑ เรียกว่ำ จาตุมหาราชิก

ท้ำวมหำรำช ๔ องค์นี้ แบ่งกันครอบครองดั่งนี้

ด้ำนทิศตะวันออกของเขำสิเนรุ เป็นที่อยู่ของ ท้าวธตรฏฐะ มีพวกคนธรรพ์ 

เป็นบริวำร (ถัดออกไปเป็นปุพพวิเทหทวีป)

ด้ำนทศิใต้ เป็นทีอ่ยูข่อง ท้าววริฬุหก มีพวกกมุภณัฑ์เป็นบรวิำร (ถัดออกไป

เป็นชมพูทวีป) พวกกุมภัณฑ์นี้ ท่ำนอธิบำยว่ำได้แก่ทำนพรำกษส

ด้ำนทศิตะวนัตกของเขำสเินร ุเป็นทีอ่ยูข่อง ท้าววริปัูกข์ มพีวกนำคเป็นบรวิำร 

(ถัดออกไปเป็นอมรโคยำนทวีป)

ด้ำนทิศเหนือของเขำสิเนรุ เป็นที่อยู่ของ ท้าวกุเวร มีพวกยักษ์เป็นบริวำร  

(ถัดออกไปเป็นอุตตรกุรุทวีป)

ท้ำวมหำรำชทัง้ ๔ ครองอยู ่๔ ทศิของเขำสิเนรุ มีกล่ำวถึงใน อาฏานาฏยิสตูร 

ดัง่ทีไ่ด้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว หน้ำท่ีของท้ำวมหำรำชท้ัง ๔ และบรวิำรตำมท่ีกล่ำวไว้ คอื

เป็นผู้รักษำด่ำนหน้ำของสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ เพื่อป้องกันพวกอสูรซึ่งเป็นศัตรูของเทพ

ชัน้ดำวดึงส์จะยกขึน้มำตเีอำถิน่สวรรค์ช้ันนัน้ แต่ในสุตตันตปิฎก ติกนบิาต ได้มแีสดง

หน้ำทีใ่ห้เป็นผูต้รวจดโูลก ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของหมูม่นษุย์อกีด้วย แสดงเป็นพระพทุธภำษติ

มคีวำมว่ำ ในวนั ๘ ค�ำ่แห่งปักษ์ อ�ำมำตย์บรษิทัของท้ำวมหำรำชทัง้ ๔ เทีย่วตรวจดโูลก 
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ในวัน ๑๔ ค�่ำแห่งปักษ์ บุตรท้ังหลำยของท้ำวมหำรำชทั้ง ๔ เที่ยวตรวจดูโลก  

ในวัน ๑๕ ค�่ำแห่งปักษ์ ท้ำวมหำรำชทั้ง ๔ เที่ยวตรวจดูโลกเองว่ำ พวกมนุษย์พำกัน

บ�ำรงุมำรดำบิดำ บ�ำรงุสมณพรำหมณ์ เคำรพนอบน้อมผูใ้หญ่ในตระกลู รกัษำอโุบสถ 

ท�ำบุญกุศล มีจ�ำนวนมำกด้วยกันอยู่หรือ เมื่อตรวจดูแล้ว ถ้ำเห็นว่ำมีจ�ำนวนน้อย  

ก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดำวดึงส์ซึ่งประชุมกันใน สุธรรมสภา พวกเทพชั้นดำวดึงส์  

เมื่อได้ฟังดั่งน้ันก็มีใจหดหู่ว่ำ ทิพยกำยจักลดถอย อสุรกำยจักเพิ่มพูน แต่ถ้ำเห็นว่ำ 

พวกมนุษย์พำกันท�ำดี มีบ�ำรุงมำรดำบิดำเป็นต้น เป็นจ�ำนวนมำกก็ไปบอกแก่พวก 

เทพชั้นดำวดึงส์เหมือนอย่ำงนั้น พวกเทพชั้นดำวดึงส์ก็พำกันมีใจชื่นบำนว่ำ ทิพยกำย 

จักเพิ่มพูน อสุรกำยจักลดถอย๕๖ 

เร่ืองนีแ้สดงสอดคล้องกบัลัทธท่ีิว่ำ ท้าวมหาราชทัง้ ๔ มหีน้ำทีเ่ป็น จตโุลกบาล 

คือเป็นผู้คุ้มครองโลกทั้ง ๔ ทิศ ตำมที่เชื่อถือกันมำเก่ำก่อนพระพุทธศำสนำ แต่เมื่อ

พระพุทธศำสนำเกดิขึน้แล้ว พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดง ธรรมเป็นโลกบาล คอืคุม้ครอง

โลกไว้ ๒ ข้อ คือ หริ ิควำมละอำยใจท่ีจะท�ำชัว่ โอตตัปปะ ความเกรงกลวัต่อความช่ัว

เพรำะเหตน้ีุจงึไม่กล่ำวให้ท้ำวมหำรำชทัง้ ๔ ท�ำหน้ำทีคุ่ม้ครองโลกโดยตรง จะไม่กล่ำว

ถึงเลยก็จะขัดขวำงต่อควำมเชื่อของคนทั้งหลำยจนเกินไป จึงกล่ำวเปลี่ยนไปให้มีหน้ำ

ที่เที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ ว่ำได้พำกันท�ำดีมำกน้อยอย่ำงไร แล้วก็น�ำไปรำยงำนพวก

เทพชัน้ดำวดงึส์ พวกเทพชัน้นัน้ได้รบัรำยงำนแล้วกเ็พยีงแต่มีใจชืน่บำนหรอืไม่เท่ำนัน้ 

เห็นได้ว่ำท่ำนผู้รวบรวมร้อยกรอง เรื่องนี้ไว้ในพระสุตตันตปิฎก ต้องกำรจะรักษำ 

เรื่องเก่ำที่คนส่วนมำกเชื่อถือ ด้วยวิธีน�ำมำเล่ำให้เป็นประโยชน์ในทำงตักเตือนให้ท�ำดี 

เหมือนอย่ำงที่มีค�ำเก่ำกล่ำวไว้ว่ำ ถึงคนไม่เห็นเทวดำก็ย่อมเห็น คือแสดงจตุโลกบำล

ที่เขำเชื่อกันอยู่แล้วในทำงท่ีอำจเข้ำใจเป็นธรรมำธิษฐำน ซึ่งเป็นข้อมุ่งหมำยโดยตรง 

ถึงจะเชื่อว่ำมีตัวตนอยู่จริง และมำคอยตรวจดูโลกว่ำใครท�ำดีไม่ดีอย่ำงไรก็ไม่เสียหำย 

กลับจะดี เพรำะจะได้เกิดควำมละอำยกลัวเกรงว่ำ จตุโลกบำลจะรู้จะเห็นว่ำท�ำไม่ดี

หรอืไม่ ท�ำดีเป็นอันหนนุให้เกดิหริโิอตตปัปะข้ึนได้ ผูท้ีไ่ม่ยอมเชือ่เสียอกีอำจจะร้ำยกว่ำ 

๕๖ องฺ. ติก. ๒๐/๑๘๐/๔๗๖.
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เพรำะไม่มีที่ละอำยย�ำเกรง เว้นไว้แต่จะมีภูมิธรรมในจิตใจดีอยู่แล้ว หรือมีท่ีละอำย

ย�ำเกรงอย่ำงอื่นแทนอยู่ วันที่ท่ำนกล่ำวว่ำจตุโลกบำลตรวจดูโลก เดือนหนึ่งมีไม่กี่วัน 

ดูเหมือนจะน้อยไป แต่คงไม่หมำยควำมว่ำตรวจกรรมของคน เฉพำะวันนั้น วันอื่น 

ไม่เกี่ยวข้องด้วย ควรเข้ำใจว่ำตรวจดูรู้ย้อนไปถึงวันอื่น ๆ ในระหว่ำงที่ไม่ได้ลงมำ 

นั้นด้วย ตัวของเรำเองทุก ๆ คนนึกย้อนตรวจดูกรรมของตน ภำยใน ๗ วันยังจ�ำได้ 

ไฉนโลกบำลจะไม่รู้กรรมที่ตนเองท�ำ แม้จะลืมไปแล้ว โลกบำลก็ต้องรู้ เมื่อเชื่อว่ำ

โลกบำลมีจรงิ กค็วรจะเช่ืออย่ำงนีด้้วย จงึจะเป็นโลกบำลทีส่มบรูณ์ สรุปลงแล้วท�ำควำม

เข้ำใจว่ำ โลกบำลมำตรวจตรำดูที่จิตใจนี้เอง จะเกิดประโยชน์มำก

ตำมหลกัในกำรวดัภูมต่ิำง ๆ สตัว์ดริจัฉำนเป็นอบำยภมูติ�ำ่กว่ำภมูมินษุย์ และ

สวรรค์ พระอำจำรย์จงึกล่ำวว่ำในสวรรค์ไม่มสีตัว์ดริจัฉำน กำรเกดิในสวรรค์ เกดิโดย

อุปปำติกก�ำเนิดอย่ำงเดียว จึงน่ำมีปัญหำว่ำพวกนำคซึ่งเป็นบริวำรของท้ำวมหำรำช 

จะจดัว่ำเป็นภมิูอะไร นอกจำกนีบ้ริวำรของท้ำวมหำรำชจ�ำพวกอืน่ เช่น พวกกมุภณัฑ์

กม็ลีกัษณะพิกล ยกัษ์บำงพวกกดุ็ร้ำย เป็นผเีทีย่วสิงมนษุย์กม็ ีดูต�ำ่ด้อยกว่ำภมูมินษุย์ 

แตก่็อยู่ในสวรรคช์ั้นที ่๑ นีด้ว้ย ตำมที่กลำ่วมำนี ้น่ำเห็นวำ่เก็บเอำมำจำกเรือ่งเกำ่ ๆ 

จึงฟังไม่สนิทตำมหลักกำรจัดภูมิต่ำง ๆ ดั่งกล่ำว

สวรรค์ชั้นดำวดงึส์

สวรรค์ชั้นท่ี ๒ ชื่อว่ำ ตาวติงสภวนะ แปลว่ำ ภพดำวดึงส์ เรียกกันว่ำ  

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของเขำสิเนรุ ซึ่งอยู่กลำงภูเขำบริภัณฑ์ทั้ง ๗ 

เป็นแกนกลำงของโลกดังกล่ำวมำแล้ว นครดำวดึงส์นี้ท่ำนกล่ำวในคัมภีร์ว่ำตั้งอยู่ในที ่

๑๐,๐๐๐ โยชน์ (น่ำจะนับผ่ำศูนย์กลำง) เพรำะมีกล่ำวว่ำ ระหว่ำงทวำรของปรำกำร 

(ประตูก�ำแพงเมือง) อันเป็นทวำรกลำงทั้ง ๔ ด้ำน นับได้ด้ำนละ ๑๐,๐๐๐ โยชน์ 

เป็นนครคีรีที่มีปรำกำรโดยรอบเหมือนอย่ำงเมืองโบรำณท้ังปวง มีทวำรท้ังหมด  

๑,๐๐๐ ทวำร ประดับไปด้วยสวนและสระโบกขรณทีัง้หลำย ท่ำมกลำงนครมปีรำสำท

ชื่อ เวชยันต์ เป็นที่ประทับของท้ำว สักกเทวราช ผู้เป็นจอมเทพที่ไทยเรำเรียกกันว่ำ 
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พระอินทร์ เวชยนัต์ปรำสำทนีแ้พรวพรำวไปด้วย รตันะทัง้ ๗ (ใน อภธิานัปปทปิีกา๕๗ 

กล่ำวรัตนะทั้ง ๗ ไว้ว่ำ ทอง เงิน มุกดำ มณี ไพฑูรย์ วชิระ (เพชร) ประพำฬ  

แต่ในที่อื่นว่ำ คือมณี ไพฑูรย์ ประพำฬ มุกดำ วชิระ แก้วผลึก แก้วหุง) ประดับไป

ด้วยธงรัตนะต่ำง ๆ คือธงแก้วมณีมีคันเป็นทอง ธงแก้วมุกดำมีคันเป็นแก้วประพำฬ  

ธงแก้วประพำฬมีคันเป็นแก้ว มุกดำ ธงรัตนะทั้ง ๗ มีคันเป็นรัตนะทั้ง ๗ มีต้น  

ปาริฉัตตกะ สูงใหญ่ภำยใต้ต้นไม้นี้มีแท่นศิลำชื่อว่ำ บัณฑุกัมพล (เหมือนผ้ำขนสัตว์

สีเหลือง) มีสีเหมือนดอกชัยพฤกษ์ สีครั่ง และสีบัวโรย เป็นพระแท่นที่ประทับของ

พระอินทร์ ในเวลำประทับน่ังอ่อนยวบลงไปกึ่งกำย ในเวลำลุกขึ้นก็กลับเต็มขึ้นมำ

เหมือนเตียงสปริง มีช้ำงชื่อ เอราวัณ เป็นพำหนะส�ำหรับทรง แต่ท่ำนว่ำในเทวโลก

ไม่มีสัตว์ดิรัจฉำน ฉะนั้น ช้ำงนี้จึงเป็นเทวบุตรชื่อว่ำ เอรำวัณ มีหน้ำที่คอยเนรมิตตน

เป็นช้ำงส�ำหรบัทรงของพระอนิทร์ในเวลำทีม่พีระประสงค์จะเสดจ็ออกเพือ่อทุยำนกฬีำ 

พรรณนำถึงช้ำงเทวบุตรจ�ำแลงนี้ว่ำ มีตะพอง ๓๓ ตะพอง ส�ำหรับเทวบุตร ๓๓ 

พระองค์ รวมท้ังพระอินทร์ซ่ึงเป็นสหำยบ�ำเพ็ญกุศลร่วมกันมำในสมัยเป็นมนุษย์  

ตะพอง กลำงชื่อว่ำ สุทัสสนะ เป็นที่ประทับของพระอินทร์ มีมณฑปรัตนะ (จะตรง

กับ ค�ำว่ำ กูบกระมัง) มีธงรัตนะในระหว่ำง ๆ ปลำยสุดห้อยข่ำยพรวนกระดึงหรือ

กระดิ่ง เมื่อต้องลมอ่อน ๆ โชยพัด ก็ดังปำนเสียงทิพยสังคีตอันเสนำะ ประสำนกับ

เสียงดนตรีมีองค์ ๕ กลำงมณฑปมีบัลลังก์มณีเป็นท่ีประทับของพระอินทร์ ตะพอง

บริวำรนอกนี้เป็นที่ประทับของเทพบุตรทั้งหลำยผู้บ�ำเพ็ญกุศลร่วมกันมำแต่ปำงบรรพ์ 

ตะพองทัง้ ๓๓ น้ัน แต่ละตะพองมี ๗ งำ มคี�ำพรรณนำถึงสิง่ทีม่อียู ่ในงำแต่ละงำยิง่

วิจิตรพิสดำร ว่ำมีสระโบกขรณีแห่งปทุมชำติชูสล้ำงไปด้วยดอกและใบ ซึ่งแต่ละใบ 

เป็นลำนฟ้อนร�ำของเทพธิดำ ท่ำนนับรักษำจ�ำนวนอย่ำงละ ๗ อย่ำงละ ๗ อย่ำง

เคร่งครัด นำยช่ำงแกะสลักงำผู้สำมำรถก็น่ำจะแกะสลักงำให้เหมือนอย่ำงที่พรรณนำ

ไว้ได้โดยยำก ช้ำงเอรำวัณ ๓๓ ตะพอง น่ำจะเขียนภำพได้ยำก และดจูะรงุรังไม่งดงำม 

จึงมักเขียนย่อลงมำเป็นช้ำง ๓ เศียร เศียรละ ๒ งำ ซึ่งดูงดงำมและเป็นสัญลักษณ์

พเิศษว่ำเป็นช้ำงทรงของพระอนิทร์โดยเฉพำะ เห็นภำพกร็ูก้นัได้โดยทัว่ไป นอกจำกนี้

๕๗ อภิธำน. ๑๓๙/๔๙๐.
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ยังมีรถชื่อ เวชยันต์ เทียมม้ำอำชำไนยที่แอกข้ำงละ ๑,๐๐๐ ม้ำ มีบัลลังก์ที่ประทับ
ปักเศวตฉตัรกำงกัน้ พร้อมทัง้ธงตดิประดบัอยู่ตำมที ่(ม้ำอำชำไนยนัน้ แม้ไม่ได้กล่ำว
ว่ำเทพบุตรจ�ำแลง แต่เม่ือวำงกฎเกณฑ์ลงไปว่ำ ในเทวโลกไม่มีสัตว์ดิรัจฉำน และ 
เมื่อต้องกำรจะให้มีม้ำเทียมรถก็ต้องกล่ำวว่ำเป็นเทวบุตรจ�ำแลงเช่นเดียวกัน และ 
ในคัมภีร์รุ่นเก่ำกล่ำวว่ำ เทียมม้ำ ๑,๐๐๐ ส่วนในคัมภีร์รุ่นหลังกล่ำวขยำยออกว่ำ 
เทียมแอกข้ำงละ ๑,๐๐๐ จึงรวมเป็น ๒,๐๐๐)

เมือง นครไตรตรึงษ์ (เรียกในไตรภูมิพระร่วง) นี้ เบื้องบูรพทิศ มีอุทยำน 
ชื่อว่ำ นันทนวัน และ จุลนันทนวัน มีสระโปกขรณีชื่อ นันทา และ จุลนันทา แทบ
ฝั่งสระโปกขรณีนั้นมีแผ่นหินดำดชื่อว่ำ นันทำและจุลนันทำ

เบ้ืองทกัษณิทิศ มอีทุยำนชือ่ ปารสุกวนั ม ีภทัราโปกขรณ ี(สภุทัรำโปกขรณ)ี 
มีแผ่นหินดำดชื่อว่ำ ภัทรา (และสุภัทรำ)

เบือ้งปัจฉมิทศิ มอีทุยำนชือ่ จติรลดาวัน (จลุจติรลดำวัน) มีสระ จิตราโปกขรณ ี
(จุลจิตรำโปกขรณี) มีหินดำดจิตรำ (จุลจิตรำ)

เบื้องอุตรทิศ มีอุทยำนชื่อ มิสสกวัน สระ ธัมมาโปกขรณี (สระสุธัมมำ 
โปกขรณี) มีแผ่นหินดำด ธัมมา (สุธัมมำ)

เบือ้งอสีำนทศิ มอีทุยำนชือ่ มหาวนั และ ปณุฑรกิวนั ในปณุฑรกิวโนทยำน 
นัน้มต้ีนปำรฉิตัตกะ ซ่ึงภำยใต้มีแท่นปัณฑกุมัพลศิลำดัง่กล่ำวแล้ว ถดัต้นปำรฉิตัตกะ 
นั้นออกไป มีศำลำใหญ่ชื่อ สุธรรมำ เป็น เทวสภา ที่ประชุมสภำเทวดำ

เบื้องอำคเนย์ทิศ มีพระเจดีย์ทองชื่อ จุฬามณี งำมรุ่งเรืองด้วยแก้วอินทนิล 
กลำงองค์เป็นทองจนถงึยอดประดบัด้วยแก้ว ๗ ประกำร มีก�ำแพงประดบัด้วยธงล้อมรอบ

วนะ (ป่ำ) หรอือุทยำน (สวน) พระอนิทร์นครดำวดงึส์ ใน อภธิานปัปทปิีกา 
ว่ำมี ๔ คือ นันทนวัน มิสสกวัน จิตตลดาวัน (หรือจิตรลดำวัน) ผารุสกวัน แต่ใน 
ที่อื่นเรียก ปารุสกวัน แทน ผารุสกวัน ก็มี ใน ไตรภูมิพระร่วง เพิ่ม มหาวัน และ 

ปุณฑริกวัน ในทิศอำคเนย์๕๘ 

๕๘ ไตรภูมิ. น. ๑๐๐-๑๑๐; อภิธำน. ๘/๒๓.
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ต้นไม้ที่ใหญ่ มีอำยุยืนนำนตลอดกัปกัลป์ ตำมคติโบรำณว่ำมีอยู่ ๗ ต้น คือ 

๑. ชมพู (ไม้หว้า) ประจ�ำชมพูทวีป ๒. สิมพลี (ไม้งิ้ว) ของพวกครุฑ ๓. กะทัมพะ 

(ไม้กะทุ่ม) ประจ�ำอมรโคยำนทวีป ๔. กัปปรุกขะ (กัลปพฤกษ์) ประจ�ำอุตรกุรุทวีป 

๕. สริสีะ (ไม้ทรึก) ประจ�ำปุพพวเิทหทวปี ๖. ปาริฉัตตกะ หรอืปารชิาตก์ (ไม้ปาร-ิ 

ชาตก์ทิพย์) ประจ�ำภพดำวดึงส์ ๗. จิตรปาฏลี (ไม้แคฝอยทิพย์) ประจ�ำภพอสูร  

ซึ่งเป็นบุพพเทพของสวรรค์ชั้นดำวดึงส์๕๙ 

บุพพกรรมของพระอนิทร์

พระอินทร์ซึ่งเป็นพระรำชำของเทพชั้นดำวดึงส์ มีประวัติเล่ำไว้ในอรรถกถำ 

ทั้งหลำยว่ำ ก่อนแต่ไปเกิดเป็นเทวรำช ได้เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้ำน มจลคาม  

ใน มคธรฐั เป็นบุตรของสกุลใหญ่ ได้นำมในวันขนำนนำมว่ำ มฆกุมาร แต่เรียกกัน 

เมื่อเติบโตขึ้นว่ำ มฆมาณพ มีภริยำและบุตรธิดำหลำยคน มฆมำณพให้ทำนรักษำ 

ศลีอยูเ่ป็นนติย์ และพอใจแผ้วถำงภมูปิระเทศปรำบเกลีย่พืน้ที ่สร้ำงศำลำ ปลกูต้นไม้ 

ขดุสระน�ำ้ ท�ำถนนหนทำง ท�ำสะพำน จดัท�ำจัดหำตุม่น�ำ้และส่ิงท้ังหลำยเพือ่ประโยชน์

แก่ประชำชน (ถ้ำในบัดนี้ ก็น่ำจะตรงกับที่เรียกว่ำเป็นนักพัฒนำท้องถิ่น) มีปกติชอบ

สะอำดเรยีบร้อยร่มรืน่ท่ีเรยีกว่ำ รมณยีะ ต้องกำรให้ท้องถ่ินทัง้หลำยเป็นรมณยีสถำน

ทั่ว ๆ ไป

ดั่งที่เล่ำไว้ในอรรถกถำเริ่มเรื่องว่ำ๖๐ 

มฆมำณพไปท�ำงำนในหมู่บ้ำน ก็ใช้เท้ำเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนอยู่ให้เรียบ คนอื่น

เข้ำมำแย่งท่ีก็ไม่โกรธ ถอยไปท�ำที่อื่นให้เรียบต่อไป คนท้ังหลำยก็มักพำกันยึดที่ซึ่ง 

มฆมำณพเกลี่ยเรียบไว้แล้ว มฆมำณพเห็นว่ำคนทั้งปวงมีควำมสุขด้วยกรรม คือ 

กำรงำนของตน ฉะนัน้ กรรมนีพึ้งเป็นบญุกรรมทีใ่ห้สุขแก่ตนแน่ กย่ิ็งมจีติขะมกัเขม้น

๕๙ มโน. ปู. ๑/๕๓๐; อภิธำน. ๙/อ.
๖๐ กุลำวกชำดก ชำตก. ๑/๒๙๗-๓๐๘.
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ที่จะท�ำพื้นที่ให้เป็นรมณียะมำกขึ้น จึงใช้จอบขุดปรำบพื้นที่ให้เรียบ เป็นลำนให้แก่คน

ทั้งหลำย เอำใจใส่ให้ไฟให้น�้ำในเวลำท่ีต้องกำร ต่อไปก็แผ้วถำง สร้ำงทำงส�ำหรับ

ประชำชน ชำยหนุ่มอื่นได้เห็นก็มีใจนิยม ก็มำสมัครเป็นสหำยร่วมกันท�ำทำงเพิ่มขึ้น 

จนมจี�ำนวนนบัได้ ๓๓ คน ทัง้หมดช่วยกนัขุดก่นถมท�ำถนนยำวออกไป จนถึงประมำณ

โยชน์หนึ่งสองโยชน์

ฝ่ำยนำยบ้ำนเห็นว่ำ สหำย ๓๓ คนเหล่ำนั้นประกอบกำรงำนที่ไม่เหมำะ  

ไม่ควร จึงเรียกมำสอบถำมและสั่งให้เลิก แต่ ๓๓ สหำยกล่ำวว่ำ พวกตนท�ำ  

ทำงสวรรค์ จึงไม่ฟังค�ำห้ำมของนำยบ้ำนพำกันสร้ำงทำงต่อไป นำยบ้ำนมีควำมโกรธ 

จึงไปทูลฟ้องพระรำชำว่ำมีโจรคุมกันมำเป็นพวก พระรำชำมิได้ทรงพิจำรณำไต่สวน  

มีรับสั่งให้จับมำท้ัง ๓๓ คน แล้วรับสั่งให้ปล่อยช้ำงให้เหยียบเสียให้ตำยทั้งหมด  

มฆมำณพได้โอวำทสหำยทั้งหลำยให้พร้อมกันไม่ท�ำควำมโกรธ แผ่เมตตำจิตไปยัง 

พระรำชำ ๑ นำยบ้ำน ๑ ช้ำง ๑ ในตนเอง ๑ ให้เสมอเท่ำกนัทัง้ ๔ ฝ่ำย ชนทัง้หมด

ได้ปฏบิตัอิย่ำงนัน้ ช้ำงไม่อำจจะเข้ำไปใกล้ ด้วยเมตตำนภุำพของชนเหล่ำนัน้ พระรำชำ

ทรงทรำบ มีพระด�ำริว่ำ ช้ำงน่ำจะเห็นคนมำก จึงไม่อำจเข้ำไปเหยียบ จึงรับสั่งให้ใช้

เสื่อล�ำแพนปูปิดพวกเขำเสีย แล้วปล่อยให้ช้ำงเหยียบ แต่ช้ำงก็ถอยกลับแต่ไกล  

พระรำชำทรงกลับได้พระด�ำริข้ึนว่ำ น่ำจะมีเหตกุำรณ์ในเรือ่งนี ้จงึรบัสัง่ให้น�ำคนเหล่ำนัน้

เข้ำเฝ้ำเฉพำะพระพักตร์ ตรัสสอบถำม มฆมำณพและสหำยได้กรำบทูลให้ทรงทรำบ

โดยตลอด พระรำชำทรงสดับแล้วทรงโสมนัส ทรงขอโทษมฆมำณพและสหำยแล้ว 

ทรงปลดนำยบ้ำนออกจำกต�ำแหน่ง ทรงลงโทษให้เป็นทำสของพวกเขำและได้พระรำชทำน 

ช้ำงน้ันให้เป็นพำหนะ พร้อมกับบ้ำนหมู่นั้นให้เก็บส่วยบริโภคตำมควำมสุข คือ  

ทรงตั้งให้เป็นนำยบ้ำนแทน ค�ำว่ำ นำยบ้ำน เรียกว่ำ คามโภชกะ แปลว่ำ ผู้กินบ้าน 

ตรงกบัค�ำเก่ำว่ำ กนิบ้านกนิเมอืง เพรำะตำมธรรมเนยีมในครัง้นัน้ ผูท้ีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้

เป็นเจ้ำบ้ำนเจ้ำเมืองย่อมเรียกเก็บส่วยในบ้ำนเมืองนั้นบริโภค

สหำยทั้ง ๓๓ เมื่อพ้นโทษออกมำ ทั้งได้รับพระรำชทำนก�ำลังสนับสนุน  

ก็ยิ่งเห็นอำนิสงส์ของบุญ มีใจผ่องใสคิดอ่ำนท�ำบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีก ได้วำงก�ำหนด 

กำรสร้ำงศำลำเป็นที่พักของมหำชนเป็นถำวรวัตถุท่ีหนทำงใหญ่ ๔ แพร่ง ได้เรียก  

นำยช่ำงมำมอบหมำยให้ท�ำกำรสร้ำง แต่ห้ำมมำตคุำมคอืผูห้ญงิเข้ำมำมีส่วนสร้ำงศำลำนัน้
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มฆมำณพมีภรรยำ ๔ คน คือ นางสุนันทา นางสุจิตรา นางสุธรรมา  

นางสุชาดา นำงสุธรรมำได้ให้สินบนนำยช่ำงขอให้ช่วยให้ตนเป็น เชฏฐะ คือให้ออก

หน้ำในศำลำนี้ นำยช่ำงรับรอง และแนะน�ำให้จัดหำไม้มำตำกให้แห้ง ให้ถำกแกะเป็น

ช่อฟ้ำซ่อนไว้ ต่อมำเม่ือกำรสร้ำงศำลำเสร็จ เว้นแต่ช่อฟ้ำ ในวันยกช่อฟ้ำ นำยช่ำง 

แจ้งว่ำลมืท�ำช่อฟ้ำไว้เสยีแล้ว และไม้ท่ีตดัในบดันีก้ใ็ช้ท�ำไม่ได้ ต้องตดัตำกไว้ให้แห้งก่อน

จึงท�ำได้ แต่ถ้ำจะมีช่อฟ้ำที่ท�ำไว้ขำยที่ไหนก็ควรหำซื้อมำ ชนเหล่ำนั้นพำกันเท่ียวหำ 

พบช่อฟ้ำในเรอืนของนำงสธุรรมำกข็อซ้ือ นำงสุธรรมำไม่ยอมขำย แต่จกัให้เพือ่ให้ตน

มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงศำลำด้วย ชนเหล่ำนั้นก็ไม่ยอม นำยช่ำงกล่ำวว่ำ ไม่มีที่ไหนจะ

เว้นเสยีได้จำกผูห้ญงิ นอกจำกพรหมโลกเท่ำนัน้ ขอให้ยอมรบัช่อฟ้ำของนำงสธุรรมำ 

เพื่อให้กำรงำนส�ำเร็จ พวกเขำไม่มีทำงจะหลีกเลี่ยง จึงยอมรับช่อฟ้ำของนำงสุธรรมำ

เม่ือยกช่อฟ้ำขึ้นติดแล้ว ศำลำก็เป็นอันเสร็จบริบูรณ์ คนท้ังปวงก็พำกัน  

เรียกว่ำ ศาลาสุธรรมา ชื่อของนำงสุธรรมำคนเดียวปรำกฏ ชื่อของชนท้ัง ๓๓  

ไม่ปรำกฏ ฉะนัน้ นำงสธุรรมำกก็ลำยเป็นผูม้ส่ีวนส�ำคญัของศำลำ เพรำะท�ำให้บงัเกดิ

ควำมส�ำเร็จบรบูิรณ์ ทัง้เหมือนเป็นเจ้ำของศำลำทัง้หมด เพรำะเรยีกกนัว่ำ ศำลำสุธรรมำ 

จึงได้เป็นเชฏฐะคือเป็นผู้ออกหน้ำกว่ำใครท้ังหมด มฆมำณพและสหำยปรำรถนำจะ 

ไม่ให้ผู้หญิงเข้ำเกี่ยวข้องในกำรท�ำบุญสร้ำงศำลำก็เป็นอันไม่สมประสงค์ แต่ศำลำ 

ก็ส�ำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตำมประสงค์ แสดงว่ำอันกำรจะห้ำมใครจำกกำรท�ำบุญนั้น

เป็นกำรยำก ไม่เลือกว่ำหญิงหรือชำย ถ้ำเขำปรำรถนำจะมีส่วนท�ำบุญด้วยแล้ว  

ก็ต้องหำวิธีท�ำด้วยจนได้

มฆมำณพได้แบ่งศำลำออกเป็น ๓ ส่วน คือท�ำเป็นที่อยู่ที่พักส�ำหรับอิสรชน

ส่วนหนึ่ง ส�ำหรับคนเข็ญใจสว่นหนึง่ ส�ำหรับคนไข้ส่วนหนึ่ง และทัง้ ๓๓ คนได้ปลูำด

แผ่นอำสนะไว้ทั้ง ๓๓ ที่ โดยตกลงกันไว้ว่ำ อำคันตุกะเข้ำไปพักบนแผ่นอำสนะของ

ผู้ใด ก็เป็นภำระของผู้น้ันจะรับรองเล้ียงดู มฆมำณพปลูกต้นทองหลำง (โกวิฬำระ) 

ไว้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลศำลำ ภำยใต้ต้นทองหลำงได้วำงแผ่นหินไว้

ฝ่ำยนำงสนุนัทำคดิว่ำ ผูช้ำยเหล่ำนีห้้ำมพวกเรำผู้หญงิเข้ำมีส่วนสร้ำงศำลำด้วย 

แต่นำงสธุรรมำฉลำดจงึได้มส่ีวนท�ำช่อฟ้ำ จึงปรำรถนำจะท�ำอะไรสกัอย่ำงหนึง่ร่วมด้วย 
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คิดเห็นว่ำ ควรให้ขุดสระโบกขรณีเพื่อผู้มำอำศัยศำลำจะได้ใช้ดื่มใช้อำบ จึงให้ขุด 

สระโบกขรณี

นำงสจุติรำเหน็นำงสธุรรมำและนำงสุนนัทำได้ท�ำกุศลคนละอย่ำงแล้ว ปรำรถนำ

จะท�ำบ้ำง คดิเหน็ว่ำคนทีม่ำอำศยัศำลำได้ด่ืมและอำบน�ำ้แล้ว กค็วรจะได้ประดับมำลัย

ดอกไม้ จงึให้สร้ำงสวนดอกไม้เป็นท่ีรืน่รมย์ ได้จดัหำไม้ดอก และไม้ผลต่ำง ๆ มำปลกู

ไว้โดยมำก จนถึงกล่ำวกันว่ำ ไม้ดอกและไม้ผลชื่อโน้นจะไม่มีในสวนนั้นเป็นไม่มี คือ

ว่ำมีเป็นส่วนมำก

ส่วนนำงสุชำดำคิดว่ำ ตนเป็นธิดำของลุงของมฆมำณพและเป็นภรรยำด้วย 

ฉะนั้น กรรมที่มฆะท�ำก็เหมือนเป็นของนำง หรือกรรมที่นำงท�ำก็เป็นเหมือนของมฆะ 

จึงไม่ท�ำกุศลอะไร เอำแต่ใช้เวลำตบแต่งร่ำงกำยให้งดงำมอยู่เสมอเท่ำนั้นเพื่อให้เป็น

ทีร่กัของมฆมำณพอย่ำงไม่จดืจำง และกป็รำกฏในเรือ่งต่อไปว่ำ นำงสชุำดำได้เป็นทีร่กั

มำกของท้ำวสักกเทวรำช จนถึงชื่อของนำงได้ไปเป็นพระนำมของท้ำวสักกเทวรำช

พระนำมหนึ่งว่ำ สุชัมบดี แปลว่ำ สามีของสุชาคือสุชาดา

มฆมำณพกบัสหำยบ�ำเพญ็กศุลสำธำรณประโยชน์ดัง่กล่ำว อกีนยัหนึง่ กล่ำวว่ำ 

บ�ำเพ็ญ วัตตบท ๗ ประการ (จะกล่ำวถึงข้ำงหน้ำ) ตลอดมำ สิ้นชีวิตแล้วจึงเกิดใน

ภพดำวดงึส์ (ซ่ึงตัง้อยู่บนยอดเขำสเินรุ) มฆมำณพเป็นท้ำวสักกเทวรำชหรือพระอนิทร์ 

เมื่อพระอินทร์และสหำยขึ้นไปบังเกิดนั้น พื้นที่ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นนี้หำได้ว่ำงเปล่ำอยู่ไม่ 

เพรำะได้มีเทพพวกหนึ่งมำบังเกิดอยู่ก่อนแล้ว พวกบุพพเทพ (เทพผู้เกิดอยู่ก่อน)  

เหล่ำนี้ มี ท้าวเวปจิตติ เป็นหัวหน้ำ จะเรียกชื่อสวรรค์ชั้นนี้ในสมัยที่พวกบุพพเทพ

เหล่ำน้ันอยูว่่ำอย่ำงไรไม่ปรำกฏ แต่คงจะยงัไม่เรยีกว่ำ ดำวดงึส์ ซึง่มคีวำมหมำยเฉพำะ

ถึงเทพพวกหลัง หรืออำจจะยังไม่เป็นสวรรค์ก็ได้ เพรำะยังไม่มีทิพยสมบัติต่ำง ๆ  

เช่นเวชยนัตปรำสำทเป็นต้น เทยีบเหมอืนอย่ำงว่ำยงัเป็นเมอืงป่ำอยู ่เมือ่เทพพวกหลงั

บังเกิดข้ึน ๓๓ องค์แล้ว เทพพวกก่อนได้ท�ำสักกำระต้อนรับเทพผู้มำใหม่ พิธีท�ำ 

สกักำระต้อนรบัคอืแจกดอกปทมุทพิย์ให้แบ่งควำมเป็นรำชำให้กึง่หนึง่ น่ำจะหมำยควำมว่ำ 

แบ่งบ้ำนเมือง ให้ครอบครองครึ่งหนึ่ง และเชิญประชุมเลี้ยง คัณฑุบาน ร่วมกัน 

อย่ำงเต็มที่ ดูจะเป็นพิธีต้อนรับเข้ำเป็นพวกเดียวกัน ท้ำวสักกเทวรำชยังไม่พอใจที่จะ
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เป็นพระรำชำครอบครองเพียงกึ่งสวรรค์ ได้นัดหมำยบริษัทของตนมิให้ดื่ม ทิพยสุรา 

แต่ให้แสดงเหมือนอย่ำงดืม่ เม่ือเทพ ๒ พวกมำประชมุเลีย้งกันในครัง้นัน้ เทพเจ้ำถิน่ 

พำกันดื่มทิพยสุรำจนเมำล้มกลิ้งเกลือกอยู่ ฝ่ำยเทพผู้มำใหม่ไม่ดื่ม ครั้นเห็น เทพเจ้ำ

ถิ่นเดิมพำกันเมำสิ้นสติไปทั้งหมดแล้ว ท้ำวสักกเทวรำชก็สั่งให้ช่วยกันจับพวกเทพเจ้ำ

ถิ่นเดิมเหวี่ยงลงไปจำกยอดเขำสิเนรุ เทพเจ้ำถ่ินเดิมมีบุญที่ได้ท�ำไว้น้อย จึงตกลงไป

ยังเชิงเขำสิเนรุ เกิดเป็นเมืองขึ้นภำยใต้เขำสิเนรุมีขนำดเดียวกับดำวดึงส์ มีสิ่งต่ำง ๆ

คล้ำยคลงึกนั เช่น ดำวดงึส์มีต้นปำรฉัิตตกะ ภพใหม่นีมี้ต้น จิตตปาฏส ีพวกบพุพเทพ

เมือ่ถกูเหวีย่งตกลงมำอยู่เมืองใต้เขำสเินร ุกไ็ด้ชือ่ ว่ำ อสรุะ ภพทีอ่ยูก่ช็ือ่ว่ำ ภพอสรุะ 

ค�ำว่ำ อสรุะ แปลว่ำ ไม่เป็นใหญ่รุง่เรอืงเหมอืนสรุะคือเทพหรือเป็นข้าศึกต่อสรุะคือเทพ 

ดัง่ท่ีได้แปลมำแล้วข้ำงต้น โดยท่ีแท้กคื็อเทพพวกหนึง่ แต่มบีญุต�ำ่ต้อยกว่ำเทพพวกหลงั 

ท้ำวสักกเทวรำช กับสหำยก็ได้ครอบครองสวรรค์ชั้นนั้นทั้งหมด ส่วนพวกบุพพเทพ

หรืออสุระ เมื่อต้องไปอยู่เมืองใต้เขำสิเนรุก็ผูกใจเจ็บแค้น ยกทัพขึ้นไปท�ำสงครำมกับ

เทพบนเขำ เพื่อยึดเอำสวรรค์ชั้นดำวดึงส์คืนเนือง ๆ

ฤดูของสงครำมระหว่ำงเทพกับอสุระโดยปกติ คือฤดูต้นไม้ประจ�ำเมืองทั้ง ๒ 

ออกดอก พระอำจำรย์ยังพรรณนำไว้อีกว่ำ ภพทั้ง ๒ นี้เสวยทิพยสมบัติเช่นเดียวกัน 

มขีอบเขตและสิง่ต่ำง ๆ คล้ำยกนั จนถงึพวกอสุระเองก็เข้ำใจว่ำ อสุรบรุ ีเป็นเมอืงเก่ำ

ของตนคือดำวดึงส์ ครั้นต้นจิตตปำฏลีออกดอก ได้เห็นดอกของต้นไม้นี้ จึงทรำบว่ำ

ไม่ใช่ช้ันดำวดึงส์เสียแล้ว จึงยกทัพขึ้นไป ส่วนท้ำวสักกเทวรำชก็ได้ตระเตรียมเมือง

ดำวดงึส์ไว้รบัเทพอสรุะ ได้วำงอำรกัขำท่ีด่ำนเฉลยีงไว้ถงึ ๕ ด่ำน นับแต่ด่ำนนอกเข้ำมำ 

คือด่ำนชั้นที่หนึ่ง นาครักษำ ด่ำนชั้นที่สอง ครุฑ รักษำ ด่ำนชั้นที่สำม กุมภัณฑ์ คือ

ทำนพรำกษสรักษำ ด่ำนชั้นที่สี่พวก ยักษ์ ทหำรรักษำ ด่ำนชั้นที่ ๕ ท้าวมหาราช 

ทั้งสี่องค์ รักษำ พ้นด่ำนเหล่ำนี้จึงถึงนครดำวดึงส์ซึ่งสร้ำงอินทปฏิมำ (รูปเหมือน

พระอินทร์) ไว้ที่ประตูเมืองทั้ง ๔

ครั้น เทวาสุรสงคราม เกิดขึ้นแล้ว ในบำงครำวอสุรเทพมีก�ำลังก็ตีพวกเทพ

บนยอดเขำให้ถอยร่นขึ้นไปโดยล�ำดับ พวกอสุรเทพตีหักด่ำนทั้ง ๕ ขึ้นไปได้แล้ว  

ครั้นไปถึงเทพนครดำวดึงส์ ก็หยุดยั้งอยู่เพียงนั้น ไม่อำจจะเข้ำไปได้ หรือ ได้เห็นรูป
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เหมือนพระอินทร์ คิดว่ำพระอินทร์เสด็จออกมำก็ตกใจ ยกถอยกลับลง ไปยังเมืองใต้

เขำตำมเดิม แต่บำงครำวพวกเทพบนเขำมีก�ำลัง ก็ตีพวกอสุรเทพถอยลงไปจนถึง 

อสุรนครใต้เขำ พวกเทพบนเขำติดตำมลงไปได้แค่นั้นไม่อำจจะตี เอำอสุรบุรีได้  

ต้องถอยกลับขึ้นมำ ฉะน้ัน เทพนครดำวดึงส์และอสุรนครจึงได้ชื่อ ว่ำ อยุชฌบุรี  

แปลว่ำ เมืองที่รบไม่ได้ (ตรงกับค�ำว่ำ อยุธยำ)

ในเทวำสุรสงครำมครั้งหนึ่ง เมื่ออสุรเทพยกข้ึนมำ พระอินทร์ได้ทรง 

เวชยันตเทพรถลงไป รบกับอสุระบนหลังมหำสมุทรสู้อสุระไม่ได้ ก็ทรงเทพรถหนีขึ้น

มำจำกที่สุดมหำสมุทรด้ำนทักษิณผ่ำนป่ำไม้งิ้ว ด้วยอ�ำนำจแรงกระเทือนของเทพรถ 

พวกลูกครุฑพำกันตกมหำสมุทรร้องระงม พระอินทร์ทรงเกิดกรุณำ จึงสั่งมำตลีเทพ

สำรถีให้กลับเทพรถเพื่อมิให้สัตว์เป็นอันตรำย ฝ่ำยอสุระซึ่งไล่ตำมกระชั้นชิด เห็น

พระอินทร์กลับเทพรถ คิดว่ำคงได้ก�ำลังหนุน เกิดควำมกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่อสุรภพ

ฝ่ำยพระอินทร์ เมื่อเข้ำสู่เทพนคร แวดล้อมไปด้วยหมู่เทพในเทวโลกท้ัง ๒ 

คือชั้นจำตุมหำรำชและชั้นดำวดึงส์ ประทับยืนในท่ำมกลำงนคร จึงเกิดปรำสำทขึ้น 

(ในบำลีใช้ค�ำว่ำ สร้ำงปรำสำท ในอรรถกถำใช้ค�ำว่ำ ผุดขึ้น) ได้นำมว่ำ เวชยันต์  

เพรำะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะ คือชนะอสุระแล้วจึงสร้ำงหรือเกิดขึ้น

สงครำมทีเ่ล่ำน้ีน่ำจะเป็นครัง้แรก ครัน้ได้ชยัชนะบงัเกดิเวชยนัตปรำสำทขึน้แล้ว 

จึงได้วำงอำรักขำไว้ที่ด่ำนเฉลียง ๕ ชั้นดั่งกล่ำวแล้ว พระอินทร์จึงได้เป็น เทวรำช 

ครอบครองสวรรค์ชั้นนี้และชั้นจำตุมหำรำช ดั่งที่กล่ำวว่ำเป็นเทวรำชในเทวโลกทั้ง ๒ 

แต่พวกเทพชั้นดำวดึงส์ก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขนัก ต้องท�ำสงครำมกับพวกอสุระซึ่งเป็น 

เจ้ำถิ่นเดิมอยู่เนือง ๆ แต่ทั้ง ๒ ฝ่ำยก็ไม่อำจจะเอำชนะกันได้ เพรำะต่ำงก็ได้บ�ำเพ็ญ

บุญมำด้วยกัน

จะกล่ำวถึงสตรี ๔ นำงในเรือนของมฆมำณพ นำงสุธรรมำส้ินชีวิตแล้ว  

ไปเกดิในสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ เทวสภาชือ่สธุรรมา กเ็กดิขึน้ส�ำหรบับญุของนำงสุธรรมำ 

ท่ำนว่ำไม่มทีีอ่ืน่จะน่ำชืน่ชมยิง่ไปกว่ำ จนถงึกล่ำวกนัว่ำ น่ำชืน่ชมเหมือนสุธรรมำเทวสภำ 

นำงสุนันทำก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกัน สระโบกขรณีชื่อว่านันทา ก็เกิดขึ้นส�ำหรับ
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บุญของนำงสุนันทำ แม้นำงสุจิตรำก็เหมือนกัน ไปเกิดร่วมสวรรค์ชั้นเดียวกันนั้น 

อทุยานชือ่ว่าจติรลดาวนั กเ็กดิขึน้ส�ำหรบับญุของนำงสจิุตรำ เป็นทีซ่ึง่พวกเทพน�ำเทพ

บุตรผู้เกิดบุพนิมิตไปเที่ยวชมให้เพลิดเพลิน ฝ่ำยนำงสุชำดำแปลกกว่ำเพื่อน ไปเกิด

เป็นนำงนกยำงที่ล�ำธำรภูเขำแห่งหนึ่ง

พระอนิทร์ทรงส่องทพิยเนตรดปูรจิำรกิำของพระองค์ ทรงทรำบว่ำทัง้ ๓ นำง

ได้มำเกิดบนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ด้วยกันแล้ว ขำดแต่นำงสุชำดำทรงจินตนำว่ำไปเกิด 

ในที่ไหน ก็ได้ทรงเห็นว่ำไปเกิดในท่ีน้ัน ทรงด�ำริว่ำ นำงสุชำดำเป็นผู้เขลำไม่ท�ำบุญ 

กุศลอะไร จึงไปเกิดในก�ำเนิดดิรัจฉำน ทรงคิดช่วยให้นำงได้ท�ำบุญกุศลเพื่อเป็นเหต ุ

น�ำนำงมำเกดิในเทวโลก จงึทรงจ�ำแลงพระองค์เสด็จไปหำนำง นกยำงสชุำดำ บนัดำล

ให้นำงระลกึชำตไิด้ และให้ทรำบว่ำพระองค์กบัอกี ๓ นำง ไปเกิดในดำวดงึส์เทวโลกแล้ว 

ทรงท�ำให้นำงปรำรถนำจะเห็นหญิงสหำยในเทวโลก จึงทรงน�ำนำงไปปล่อยไว้ที่ 

สระโบกขรณีนันทำ แล้วตรัสบอก ๓ นำงให้ไปเยี่ยมนำงสวรรค์ทั้ง ๓ ได้พำกันไป 

ยงัฝังสระโบกขรณนีนัทำ ได้เหน็นำงนกยำงสชุำดำ จบัอยูใ่นทีน่ัน้ กพ็ำกนัหวัเรำะเยำะเย้ย 

ชวนกันให้ดูรูปร่ำงว่ำช่ำงสมเป็นผลของกำรเอำแต่แต่งตัว ชวนกันให้ดูจะงอยปำก  

ชวนกันให้ดแูข้งและเท้ำ ชวนกนัให้ดอูตัภำพร่ำงกำยว่ำช่ำงโสภำ ฝ่ำยนำงนกยำงสชุำดำ

มคีวำมละอำย ขอให้พระอนิทร์น�ำกลบัลงไป ฝ่ำยพระอนิทร์กไ็ด้ทรงน�ำนำงลงไปปล่อย

ในทีธ่ำรน�ำ้ตำมประสงค์ ทรงบนัดำลให้นำงได้รูค้ดิและปรำรถนำทพิยสมบตั ิทรงสอน

ให้นำงรักษำศีล ๕ ทรงเตือนให้ไม่ประมำทแล้วเสด็จกลับ นำงนกยำงก็ตั้งใจรักษำศีล 

เว้นจำกกำรเสพปลำเป็นเที่ยวหำเสพแต่ปลำตำย พระอินทร์ได้เสด็จไปทรงทดลอง 

เป็นปลำนอนหงำยเหมือนตำยอยู่บนทรำย นำงนกยำงเห็นเข้ำ เข้ำใจว่ำปลำตำย  

ก็ตรงเข้ำจิกจะกลืน ปลำกระดิกหำง ก็รู้ว่ำปลำเป็น ก็คำบไปปล่อยในน�้ำ พระอินทร์ 

ได้เสด็จมำทรงทดลองหลำยคร้ัง จนแน่พระหฤทัยว่ำนำงรักษำศีลมั่นคง ก็ทรงยินดี 

ทรงเตือนให้ไม่ประมำท

นำงนกยำงไม่ได้ปลำตำย ขำดอำหำร ก็ผ่ำยผอมไปโดยล�ำดับ จนสิ้นชีวิต  

ไปเกดิเป็นธดิำของนำยช่ำงหม้อด้วยผลของศลี นำงได้ตัง้ใจรกัษำศลี พระอนิทร์ได้สอด
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ส่องทิพยเนตรทรงทรำบ ได้ทรงน�ำรัตนะไปประทำนให้ในเวลำที่นำงมีชีวิตอยู่ในวัยรุ่น

ส�ำหรับเป็นเคร่ืองเล้ียงชวีติ เพือ่จะได้ไม่เดอืดร้อน ทรงก�ำชบัให้รกัษำศลี ๕ ไม่ให้ขำด 

นำงได้รกัษำศีล ๕ อย่ำงม่ันคงจนตลอดชวิีต กไ็ปเกิดเป็นเทพธดิำของ ท้าวเวปจิตต-ิ 

อสริุนทร์ ซึง่เป็นหวัหน้ำพวกอสรุะในอสรุภพ ภำยใต้เขำสิเนรุผูเ้ป็นศตัรขูองพระอนิทร์

อสรุกญัญำสชุำดำได้มีรปูร่ำงประกอบด้วยรูปสิรเิป็นพเิศษกว่ำเทวกญัญำอ่ืน ๆ 

เพรำะเหตท่ีุได้รกัษำศีลเป็นอย่ำงด ีท้ำวเวปจิตตอิสุรนิทร์มคีวำมหวงแหนย่ิงนกั ไม่ยอม

ยกให้แก่ใครผูม้ำขอทัง้หมด แต่ประสงค์จะให้ธดิำเลอืกคู่ด้วยตนเอง จงึประกอบพิธสียุมพร 

ให้ประชุมพลเมืองอสุระเพื่อให้ธิดำเลือกสำมีตำมแต่จะพึงใจ ประทำนพวงดอกไม้แก่

ธิดำเพื่อที่จะเสี่ยงเลือกคู่ครองในขณะประชุม ท�ำกำรสยุมพรนั้น พระอินทร์ได้ทรง

ทรำบโดยทิพยเนตร จึงทรงเนรมิตพระองค์ เป็นอสุระแก่เสด็จไปยืนในที่สุดบริษัท  

ฝ่ำยนำงอสุรกัญญำสุชำดำมองตรวจดูอสุระ ผู้มำประชุมกันทำงโน้นทำงนี้ทั้งหมด  

พอมองเห็นอสุระแก่จ�ำแลง ก็บังเกิดควำมรักขึ้นท่วมหฤทัยเหมือนห้วงน�้ำใหญ่ไหล 

มำท่วมทบัด้วยอ�ำนำจบพุเพสนันวิำส จงึเสีย่งพวงดอกไม้ไปยังอสุระแก่จ�ำแลง พวกอสุระ

ทัง้หลำยพำกนัละอำยว่ำ รำชำของพวกตนเลอืกคูใ่ห้ธดิำมำนำนจนมำได้อสุระแก่ครำวปู่

ฝ่ำยพระอินทร์ทรงประกำศพระองค์ว่ำเป็นท้ำวสกักเทวรำช ทรงน�ำอสรุกญัญำ

สุชำดำหนีไปทันที พวกอสุระพอรู้ว่ำท้ำวสักกเทวรำชจ�ำแลงมำก็พำกันไล่ตำม มำตลี-

เทพสำรถีน�ำเวชยันตรถไปรับในระหว่ำงทำง พระอินทร์ขึ้นประทับเวชยันตรถกับ 

นำงสุชำดำ มุ่งพระพักตร์ไปสู่เทพนคร เมื่อถึงป่ำไม้งิ้วพวกลูกครุฑก็พำกันตกใจ 

ร้องเซ็งแซ่ พระอินทร์ก็มีรับสั่งให้กลับรถพระที่นั่ง เพื่อช่วยลูกครุฑไม่ให้เป็นอันตรำย 

พวกอสุระซึ่งไล่ตำมคิดว่ำพระอินทร์จักได้ก�ำลังหนุน มีควำมกลัวไม่กล้ำไล่ตำมต่อไป 

กก็ลบัหลงัหนลีงไปอสรุบรุ ีท้ำวสกักะน�ำอสรุกญัญำสุชำดำเข้ำสู่เทพนคร นำงได้ขอพร

ให้ได้เสด็จตำมไปในที่ทุกแห่งที่ท้ำวสักกเทวรำชเสด็จไป เพรำะไม่มีมำรดำบิดำหรือ 

พี่น้องชำยหญิงในเทวโลกน้ี พระอินทร์ได้ประทำนปฏิญญำให้แก่นำง ตั้งแต่นั้นมำ 

พวกอสุระเรียกพระอินทร์ว่ำ ชรสักกะ แปลว่ำ ท้ำวสักกะแก่
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พระเจดยี์จุฬำมณี

พระเจดีย์จุฬามณี ท่ำนเล่ำไว้ว่ำเป็นที่บรรจุ จุฬา คือ ส่วนของพระเกศาบน 

กระหม่อมแห่งศีรษะ พร้อมกับ โมฬี คือ มุ่นหรือมวยผมทั้งหมด และ มณี คือ  

ป่ินมณหีรอืป่ินแก้ว ส�ำหรบัปักมวยผม กับ เวฐนะ คือ เคร่ืองรัดมวยผม หรอืท่ีเรยีกว่ำ 

รัดเกล้า ของพระโพธิสัตว์ ค�ำว่ำ จุฬา แปลอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ปิ่น แต่ในที่นี้ จุฬามณี 

น่ำจะแปลว่ำ จุฬา (มวยผม) และปิ่นมณี แห่งจุฬา ค�ำว่ำ โมฬี แปลว่ำ มวยผม  

หมำยถงึมวยผมบนจอม (กระหม่อม) แห่งศรีษะกไ็ด้ มวยผมในส่วนนอกจำกนัน้กไ็ด้ 

คอืหมำยคลมุถงึมวยผมทัง้หมด ส่วน จฬุำ หมำยเฉพำะส่วนของผมบนจอมศรีษะ คอื

เฉพำะส่วนยอด

มเีล่ำไว้ใน อวทิเูรนทิาน๖๑ ใน อรรถกถาชาดก ว่ำ เมือ่พระโพธสัิตว์เสดจ็ออก 

มหำภเินษกรมณ์ ทรงม้ำกณัฐกะ เสดจ็ข้ำมแม่น�ำ้อโนมำ เสดจ็ลงจำกหลงัม้ำ ประทบั

ยืนบนลำนทรำย ทรงเปลื้องอำภรณ์ประทำนแก่นำยฉันนะ และประทำนม้ำกัณฐกะ

แก่เขำ แล้วทรงจับพระขรรค์แสงดำบด้วยพระหัตถ์ขวำ จับพระจุฬำ (ยอดพระเกศำ) 

กบัพระโมฬี (มุน่พระเกศำทัง้หมด) ด้วยพระหตัถ์ซ้ำย ทรงตดัด้วยพระขรรค์แสงดำบ 

พระเกศำยังเหลือแนบพระเศียรประมำณ ๒ องคุลี ม้วนกลับมำทำงเบื้องขวำเป็น

ทักษิณำวัฏ คงอยู่ขนำดนั้นตลอดพระชนม์ชีพ พระมัสสุก็มีสมควรกันแก่พระเกศำ  

ไม่ต้องปลงพระเกศำและพระมัสสอีุก พระโพธสิตัว์ทรงโยนพระจฬุำกบัพระโมฬีขึน้ไป

ในอำกำศ ท้ำวสักกเทำรำชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุทรงรับด้วยผอบรัตนะ  

ทรงน�ำขึน้ไปประดษิฐำนไว้ในเทวสถูปชือ่ จฬุำมณเีจดย์ีในสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ พร้อมกบั

อกี ๒ สิง่ คอืป่ินมณแีละเครือ่งรัดเกล้ำดัง่กล่ำวแล้ว รวมเป็น ๔ ส่ิง คอื ๑. พระจุฬา 

๒. พระโมฬี ๓. ปิ่นมณี ๔. เครื่องรัดเกล้า นอกจำกนี้ยังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้ว

เบือ้งขวำในครำวแบ่งพระธำต ุดัง่ทีม่เีล่ำไว้ใน พระปฐมสมโพธกิถา พระนพินธ์สมเดจ็

พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส มีควำมว่ำ

๖๑ชำตก. ๑/๑๐๒-๓.
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๖๒ ปฐม. ๕๑๕-๖.

เมือ่โทณพรำหมณ์แบ่งพระธำต ุแอบหยบิเอำพระทำฐธำต ุคอืเขีย้วแก้ว เบือ้งขวำ 

ขึ้นซ่อนไว้ ณ ภำยใต้ผ้ำโพกศีรษะ พระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุ  

ทรงด�ำริว่ำ โทณพรำหมณ์ไม่อำจท�ำสักกำระให้สมควรแก่พระทำฐธำตุ ควรจะน�ำมำ

บชูำในเทวโลก จงึทรงอัญเชญิพระทำฐธำตนุัน้จำกผ้ำโพกของโทณพรำหมณ์ ประดษิฐำน

ในสุวรรณโกศ ทรงน�ำขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬำมณี ในดำวดึงส์เทวโลก ฉะนั้น 

ในพระเจดีย์นี้จึงมีสิ่งบรรจุหลำยอย่ำง แต่ก็เรียกว่ำ จุฬำมณีเจดีย์๖๒ 

ขตัตยิะในชมพทูวปีสมัยพทุธกำล น่ำจะไว้พระเกศำยำวมุน่เป็นโมฬี (มวยผม) 

มีปิ่นเสียบที่จุฬำ (ผมส่วนยอด) และมีเครื่องรัดเกล้ำ พระพุทธรูป สมัยแรกมีท�ำ 

พระเศยีรแบบขตัตยิะดัง่กล่ำว ในเวสสนัดรชำดกมแีสดงไว้ตอน หน่ึงว่ำ พระเวสสันดร

ประทำนทกุสิง่แก่ผูข้อจนกระทัง่ สวุรรณสจู ิดัง่กล่ำวใน มหำชำตคิ�ำหลวงว่ำ ธกถ็อด

พระอินท์ปิ่นมาศประสาทแก่นายพเนจรนั้น

เทวสภำสุธรรมำ

เรื่องสวรรค์ช้ันดำวดึงส์ตลอดถึงประวัติของท้ำวสักกเทวรำชหรือพระอินทร์ 

ตำมที่เล่ำมำแล้ว โดยมำกเก็บควำมมำจำกคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำ ในคัมภีร์ฎีกำ 

ซึ่งแต่งภำยหลังอรรถกถำ ยิ่งพรรณนำไว้พิสดำรกว่ำคัมภีร์อรรถกถำ เช่น พรรณนำ

ถงึรำยละเอยีดของเครือ่งประดับต่ำง ๆ จะเกบ็ควำมในฎกีำ เล่ำต่อไปถงึ เทวสภำสธุรรมำ 

เทวสภำนี้พื้นเป็นแก้วผลึก ที่เสำขื่อและคอรับขื่อ (สังฆำฏะ) เป็นต้น ลิ่มสลักตรงที่

ต่อเป็นรปูสตัว์ร้ำยเป็นต้น ส�ำเรจ็ด้วยแก้วมณี เสำส�ำเร็จด้วยทอง บำทเสำ (ถัมภฆฏกะ) 

และคอรับขือ่ส�ำเรจ็ด้วยเงนิ รปูสตัว์ร้ำยส�ำเรจ็ด้วยแก้วประพำฬ นำงตรนั (โคปำณสี  

ไม้ค�ำ้โครงหลังคำ) คันทวย (ปักขปำสะ) ขอบมขุ ส�ำเรจ็ด้วยรตันะ ๗ หลงัคำมงุด้วย

กระเบือ้งอนิทนลิโบกด้วยทอง โดมยอดส�ำเร็จด้วยรัตนะ ตรงกลำงเทวสภำมธีรรมำสน์ 

มรีตันบลัลังก์ กำงกัน้เศวตฉตัร เป็นทีพ่ระพรหมชัน้สงูลงมำแสดงธรรม หรอืพระอนิทร์
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หรอืเทพผูรู้ธ้รรมแสดงธรรม ถัดมำเป็นทีป่ระทับของพระอนิทร์ แล้วเป็นท่ีนัง่ของเทวบตุร

ผู้เป็นสหำย ท�ำกุศลร่วมกันมำ ๓๓ องค์ แล้วเป็นท่ีนั่งของเทพผู้มีศักดำใหญ่น้อย 

ถดักนัไปโดยล�ำดบั แต่บำงคัมภีร์เล่ำว่ำ๖๓ ตรงกลำงเทวสภำเป็นทีป่ระทับของพระอนิทร์ 

น่ำจะถือเอำควำมว่ำ ในวันท่ีมีแสดงธรรมก็ตั้งธรรมำสน์ไว้ตรงกลำง ส่วนเวลำปกติ  

กต็ัง้ทีป่ระทบัของพระอินทร์ มีทิพยลดำ (ไม้เครอืเถำ) ช่ืออำสำวด ีส่วนต้นปำรฉัิตตกะ

หรือปำริชำตก์ เมือ่ออกดอกส่งกลิน่หอมขจร กจ็ะมีลมทิพย์โชยพดัมำเดด็ดอกปำรชิำตก์ 

แล้วมีลมรับดอกให้ปลิวเข้ำไปในเทวสภำ มีลมกวำดดอกเก่ำออก มีลมเกลี่ยดอกใหม่ 

มีลมบรรจงจัดช่อกลีบและเกษรให้งดงำมชวนชม พวกเทพพำกันคอยฤดูผลัดใบของ

ต้นปำรชิำตก์ เพือ่จะได้ประชมุรืน่เรงิในครำวต้นปำรชิำตก์ออกดอกบำนสะพร่ังเตม็ที่

คมัภร์ีต่ำง ๆ ชัน้อรรถกถำฎกีำทีพ่รรณนำเรือ่งสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ เป็นคมัภร์ี

ทีเ่ขยีนขึน้ภำยหลังพุทธกำลมำนำน เช่น อรรถกถาธรรมบท กเ็ขยีนข้ึน ภำยหลงัพทุธกำล

ประมำณ ๑,๐๐๐ ปี คัมภีร์ฎีกำต่ำง ๆ เขียนขึ้นภำยหลังจำกนั้น และส่วนใหญ่ 

เขียนในลังกำ เมื่ออ่ำนดูหลำยคัมภีร์สอบกัน ก็พบข้อที่กล่ำวไม่ตรงกันหลำยแห่ง  

และควำมบำงเรื่องดูจะขัดกันในตัวก็มี เช่นบ้ำนเกิดของมฆมำณพ ว่ำมจลคำมก็มี  

อจลคำมก็มี ต้นไม้ประจ�ำสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ คือต้นปำริชำตก์ บำงคัมภีร์แสดงว่ำเกิด

ขึน้เมือ่มฆมำณพไปเกิดเป็นพระอินทร์ เพรำะเหตทุีเ่มือ่เป็นมนษุย์ได้ปลกูต้นโกวิฬำระ 

(ทองหลำง) เพือ่เป็นร่มเงำแก่ประชำชนจงึไม่ใช่เป็นต้นไม้ทีมี่อยู่ก่อนเมือ่ครัง้บพุพเทพ

คืออสุระครอบครองอยู่

แต่บำงคัมภีร์เล่ำว่ำ  ภพดำวดึงส์บนยอดเขำสิเนรุและภพอสุระใต้เขำสิเนรุ  

มีทิพยสมบัติต่ำง ๆ คล้ำยคลึงกัน ตลอดถึงต้นไม้ประจ�ำภพทั้ง ๒ นี้ก็คล้ำยคลึงกัน 

จนถึงพวกอสุระเม่ือถอยลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขำสิเนรุแล้วก็ยังเคลิบเคล้ิมไป ว่ำยังอยู่ 

ที่เมืองเก่ำของตนบนยอดเขำสิเนรุ ครั้นถึงฤดูต้นจิตตปำฏลีออกดอก ได้เห็นดอกต้น

จิตตปำฏลีแล้ว จึงรู้สึกขึ้นว่ำไม่ใช่ต้นปำริชำตก์ เกิดควำมเสียดำย เมืองเก่ำของตน  

จึงยกกันขึ้นไปเพื่อจะชิงเอำเมืองเก่ำซึ่งได้ช่ือว่ำดำวดึงส์นั้นคืน ตำมเรื่องที่พรรณนำ 

๖๓ สำ. ป. ๑/๓๙๗-๙.
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๖๔ ชำตก. ๑/๓๐๘.

มำน้ีแสดงว่ำ ต้นปำริชำตก์มีประจ�ำอยู่ในที่นั้นก่อนแล้ว ไม่ใช่มำเกิดขึ้นภำยหลัง  

และสงครำมระหว่ำงเทพกับอสุระก็จะต้องมีทุกครำวที่ต้นจิตตปำฏลีออกดอก แม้ใน

บัดนี้ก็น่ำจะยังท�ำสงครำมกันอยู่ทุกฤดูท่ีต้นจิตตปำฏลีออกดอกดั่งกล่ำว ในกำรท�ำ

สงครำมกันท่ำนยังพรรณนำไว้ว่ำ ไม่มีฝ่ำยไหนบำดเจ็บล้มตำย ทั้งชิงเอำเมืองของกัน

และกันก็ไม่ได้ดั่งที่กล่ำวมำแล้ว

น่ำคิดอีกว่ำ พวกอสุระเป็นพวกบุพพเทพคือพวกเทพที่อยู ่ในถิ่นสวรรค์  

ชั้นดำวดึงส์มำก่อน ไฉนจึงไม่จัดเข้ำพวกเทวดำด้วย และไฉนจึงไม่จัดอสุรภพ เป็น

สวรรค์ชัน้หนึง่ และเม่ือไม่จดัเป็นพวกเทวดำ จะจดัเป็นพวกอะไร เป็นสุคต ิหรือทคุต ิและ

เมื่อทั้ง ๒ ฝ่ำยต้องท�ำสงครำมกันอยู่ทุกฤดูออกดอกของต้นจิตตปำฏลี ดูก็จะไม่ค่อย

มคีวำมสุขเท่ำไรนัก ไม่ค่อยสมกับเป็นสวรรค์ซึง่เป็นผลของ ทำนศลี เพรำะพวกเทวดำ

ชำวเมอืงดำวดงึส์ ต้องเป็นทหำรออกสงครำมกนัเกอืบจะเป็นงำนประจ�ำปี และทีก่ล่ำว

ว่ำฤดูรืน่เรงิของพวกเทวดำคือฤดท่ีูต้นปำรชิำตก์ออกดอก ก็น่ำจะรืน่เรงิกนัไม่ได้เตม็ที่ 

เพรำะจะต้องออกสงครำมรบกับอสุระ ฉะนั้น ฤดูที่ต้นไม้ประจ�ำภพทั้ง ๒ ออกดอก 

ก็กลำยเป็นฤดูสงครำม แทนที่จะเป็นฤดูรื่นเริงของเมืองทั้ง ๒

ในอรรถกถากุลาวกชาดก
๖๔ ยังได้น�ำเอำเรื่องมฆมำณพไปเกิดเป็นพระอินทร์ 

มำกล่ำวว่ำเป็นชำตอิดตีของพระพทุธเจ้ำชำตหินึง่ เรือ่งพระอนิทร์ตำมทีเ่ล่ำนี ้จงึกลำย

เป็นไม่ใช่พระอินทร์องค์ปัจจุบัน แต่กลำยเป็นพระอินทร์ในอดีตกำลนำนไกล แต่ท่ำน

ก็ได้กล่ำวไว้ว่ำ เมื่อพระอินทร์องค์หนึ่งสิ้นบุญจุติไป ก็มีพระอินทร์อีกองค์หนึ่งเกิดสืบ

แทนกันไป บำงคัมภีร์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่ำ ผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ ทุกคนต้อง

เป็นคนชำวบ้ำนอจลคำมในแคว้นมคธ และท�ำบุญเช่นเดียวกับมฆมำณพ

ครำวน้ี กลับมำย้อนพิจำรณำดูถงึควำมประพฤตขิองมฆมำณพ ท่ำนพรรณนำ

ถึงมฆมำณพว่ำแผ้วถำงท่ีดินสร้ำงถนนหนทำงเป็นต้น เมื่อมีใครมำแย่งที่ก็ไม่หวง  

ย้ำยไปแผ้วถำงท่ีอ่ืนต่อไป ท้ังหมดเข้ำลักษณะผู้ที่สร้ำงควำมสุขให้แก่ประชำชน 

สมเหตุสมผล แต่เม่ือไปเกิดเป็นพระอินทร์ ดมูคีวำมประพฤตเิปลีย่นไป ท�ำนองหวัหน้ำ
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หมูห่รอืรำชำในสมัยโบรำณซ่ึงเจริญและฉลำดกว่ำ อพยพหรอืยกกองทพัไปยดึถิน่ของ

หมู่ชนที่ยังไม่เจริญไม่ฉลำด จะพึงเห็นได้ตำมเรื่องท่ีท่ำนเล่ำเอง พวกอสุระซึ่งเป็น 

เจ้ำถิ่นชั้นดำวดึงส์แต่เดิม ดูก็ตั้งใจต้อนรับคณะของพระอินทร์ซึ่งมำใหม่อย่ำงซื่อ ๆ  

ทัง้มนี�ำ้ใจเอือ้เฟ้อจนถงึแบ่งเมอืงให้ครอบครองถึงกึง่หนึง่ และจดัให้มีกำรเลีย้งต้อนรบั 

แต่พระอนิทร์ต้องกำรจะครอบครองแต่ฝ่ำยเดยีวทัง้หมด จึงออกอบุำยให้พวกอสุระดืม่

สรุำจนเมำหมด ควำมรู้สกึแล้วช่วยกนัจบัทุม่ลงไปในอรรถกถำสงัยตุยงัเล่ำว่ำ เม่ือพวก

อสุระฟื้นคืนสติขึ้นแล้ว รู้ตัวว่ำเสียเมืองไปเพรำะสุรำจึงตั้งกติกำกันไว้ว่ำจะไม่ดื่มสุรำ 

กนัอกีต่อไป แต่กเ็สยีเมืองไปเสยีแล้ว และเพรำะเหตน้ัุน จงึได้นำมว่ำ อสรุะ ไม่ดืม่สรุา 

ถอดเอำควำมก็คือ พระอินทร์ออกอุบำยขับอสุระออกไปได้หมด เรื่องของพระอินทร์

ดัง่กล่ำวนี ้ดตูรงข้ำมกบัเรือ่งของมฆมำณพ ฉะนัน้ จงึเหน็ได้ชดัว่าเรือ่งของพระอนิทร์

คงเป็นเรื่องของกษัตริย์หรือราชาเก่าแก่ดึกด�าบรรพ์ ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งมีชื่อเสียง

ทรงจ�ากันมาเป็นพิเศษ จนถึงภายหลังยกขึ้นเป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นหนึ่ง 

ครั้นตกมาถงึยคุพทุธกาล เรื่องพระอนิทร์หรือทา้วสักกเทวราชก็ไดต้ิดเขา้มาในคมัภรี์

พระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นจอมเทพชั้นดาวดึงส์

ในคมัภร์ีชัน้บำลมีกีล่ำวถงึหลำยแห่ง แต่มำเล่ำให้พสิดำรมำกในชัน้อรรถกถำฎกีำ 

ด้วยเก็บเอำเรือ่งพระอินทร์ของเก่ำมำเล่ำผสมกบัเรือ่งของมฆมำณพให้เป็นคนเดยีวกนั 

คือมฆมำณพไปเกิดเป็นพระอินทร์ แต่ประวัติของมฆมำณพด�ำเนินเรื่องไปตำมหลัก

ทำนศลี ซึง่เป็นเหตุแห่งสวรรค์ตำมหลักพระพทุธศำสนำโดยตรง ส่วนประวัตขิองพระอนิทร์

ด�ำเนินไปตำมหลักของวีรบุรุษหรือมหำรำชทำงคดีโลก ไม่ค�ำนึงถึงทำนศีลเป็นใหญ่  

แต่มุ่งชัยชนะเป็นที่ตั้ง ฉะนั้น เมื่อเทียบดูกันแล้วจะเห็นว่ำเป็นเร่ืองมำคนละทำง  

คนละคติ เมื่อจับมำผสมกัน ก็คงยันกันอยู่คนละแนวนั่นเอง หรือจะแก้ว่ำเมื่อมำเกิด

เป็นเทพผูห้วัหน้ำ ได้เสวยทิพยสมบัต ิกเ็ลยเกดิควำมตดิควำมเพลนิ เปล่ียนปฏปิทำไป 

ข้อแก้น้ีอำจเป็นไปได้ เทยีบในเมอืงมนษุย์นีเ้อง คนทีเ่คยประพฤตดิเีม่ือเป็นคนสำมัญ 

ครั้นได้ยศได้ลำภมำกข้ึน เปลี่ยนควำมประพฤติไปก็มี สวรรค์จึงอำจกลำยเป็นโทษ 

แก่คนทีห่ลงตดิมัวเมำอยู่ได้ เพรำะเป็นผลทีน่่ำตดิน่ำเพลดิเพลนิอย่ำงย่ิง เมือ่เมำสวรรค์

จนลืมตัวเสียแล้ว ก็ย่อมจะลืมควำมดีได้ ฉะนั้น เทวดำจึงมีเวลำสิ้นบุญต้องจุติ บำงที่

จุติก่อนก�ำหนดก็มี ท่ำนว่ำเหตุอย่ำงหนึ่งได้แก่ เพรำะมัวเล่นเพลินจนลืมบริโภค คือ

เพรำะเมำสวรรค์เกินไปนั้นเอง
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วัตตบท ๗ ประกำร

เร่ืองพระอินทร์ท่ีกล่ำวถงึในคมัภร์ีชัน้บำลกีม็เีค้ำเรือ่งเช่นเดยีวกบัในอรรถกถำฎกีำ 

ท่ำนรวบรวมไว้ใน สักกสังยุต ดงจะเลือกเก็บควำมมำเล่ำต่อไป

ครัง้หนึง่ เมือ่พระผูม้พีระภำคเจ้ำประทบัอยู่ในศำลำประชมุ ทีส่ร้ำงเป็นเรอืน

ยอดในป่ำมหำวนัใกล้กรุงเวสำล ีเจ้ำลจิฉวชีือ่ มหาล ิเข้ำไปเฝ้ำกรำบทูลว่ำ พระพทุธองค์

ได้ทรงเคยเห็นท้ำวสักกะจอมเทพแล้วหรือพระองค์ตรัสตอบว่ำ ได้ทรงเห็นเจ้ำมหำล ิ

ก็ยังสงสัย กรำบทูลว่ำ ท้ำวสักกะจอมเทพที่ทรงเห็นน้ันน่ำจะเป็นท้ำวสักกะปลอม 

เพรำะท้ำวสักกะจอมเทพเห็นได้ยำก พระองค์ตรัสตอบว่ำ ทรงรู้จักท้ำวสักกะทั้งทรง

ทรำบธรรมที่ท้ำวสักกะประพฤติแล้วจึงเกิดเป็นท้ำวสักกะ

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัเล่ำต่อไปว่ำ ท้ำวสกักะจอมเทพเมือ่เป็นมนษุย์ในกำลก่อน 

ได้เป็นมำณพชื่อว่ำ มฆะ ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ ท้าวมฆวา หรือ มฆวาน

เมือ่เป็นมนษุย์ในกำลก่อน ได้ให้ทำนในเมอืง ฉะน้ัน จงึเรียกว่ำ ท้าวปุรนิททะ

เมื่อเป็นมนุษย์ในกำลก่อน ได้ให้ทำนโดยสักกำระเคำรพ ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ 

ท้าวสักกะ

เมือ่เป็นมนษุย์ในกำลก่อน ได้ให้ท่ีพัก ฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำ ท้าววาสะ หรอื วาสพ

ทรงคิดรูค้วำมท้ังพนัชัว่เวลำครู่เดยีว ฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำ ท้าวสหสัสกัขะ หรอืว่ำ 

สหัสสเนตร แปลเหมือนกันว่ำ ท้าวพันตา

ท้ำวสักกะมีอสุรกัญญำชื่อสุชำ เป็นปชำบดี (ชำยำ) ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ  

ท้าวสุชัมบดี

ท้ำวสักกะครอบครองรำชสมบัติ เป็นอิสริยำธิบดีแห่งทวยเทพชั้นดำวดึงส์ 

ฉะนั้น จึงเรียกว่ำ ท้าวเทวานมินทะ (จอมเทพ เรียกสั้นว่ำ พระอินทร์)

ท้ำวสักกะจอมเทพ เมื่อเป็นมนุษย์ในกำลก่อน ได้สมำทำนประพฤติ ปฏิบัติ

วัตตบท ๗ ประกำร จึงเกิดเป็นท้ำวสักกะ คือ 
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๑.  เลี้ยงมำรดำบิดำตลอดชีวิต

๒.  ประพฤตอ่ิอนน้อมถ่อมตนต่อผูเ้ป็นเชฏฐะ (ผูเ้จรญิคอืผูใ้หญ่) ในตระกลู 

 ตลอดชีวิต 

๓.  มีวำจำนุ่มนวลสุภำพตลอดชีวิต 

๔.  มีวำจำไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต

๕.  มีใจปรำศจำกควำมตระหน่ี ยินดีในกำรแจกจ่ำยทำน ครอบครองเรือน 

 ตลอดชีวิต 

๖.  มีวำจำสัตย์จริงตลอดชีวิต

๗.  ไม่โกรธ แม้ว่ำถ้ำเกิดโกรธขึ้น ก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิต๖๕ 

ธชัคคสูตร-ธรรมเครื่องขจัดควำมกลัว

เร่ือง เทวาสุรสงคราม ได้มีเล่ำไว้ในคมัภร์ีชัน้บำลหีลำยแห่ง เรือ่งมชีือ่เสยีงที่

ใช้สวดเป็นพระปริตต์คือ ธชัคคสูตร๖๖ (สูตรที่แสดงถึงยอดธง) มีควำมว่ำ

สมัยเมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ในเชตวนำรำมของอนำถบิณฑิกะ  

ใกล้กรงุสำวตัถ ีได้ตรสัเรือ่งเทวำสรุสงครำมแก่ภกิษท้ัุงหลำย มคีวำมว่ำเร่ืองเคยมมีำแล้ว 

สงครำมระหว่ำงเทพและอสูรได้เกิดประชิดติดพันกันขึ้น ท้ำวสักกะ จอมเทพเรียก

ประชมุเทพชัน้ดำวดงึส์ ตรสัสัง่ว่ำ ถ้ำเทพผูเ้ข้ำสงครำมพงึเกดิควำมกลวั ควำมหวำดเสยีว 

หรือควำมสะดุ้งขนพองสยองเกล้ำ ก็ให้มองดูยอดธงของพระองค์ ไม่เช่นนั้นก็ให้มอง

ดูยอดธงของเทวรำชชื่อ ปชาบดี ไม่เช่นนั้น ก็ให้มองดูยอดธงของเทวรำชชื่อ วรุณ  

ไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวรำชชื่อ อีสาน ควำมกลัว ควำมหวำดเสียว หรือ

ควำมขนพองสยองเกล้ำก็จักหำยไป เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่ำเรื่องเทวำสุรสงครำม

๖๕ ส�. สคำ. ๑๕/๓๓๗/๙๑๒-๕.
๖๖ ส�. สคำ. ๑๕/๓๒๐/๘๖๓-๖.
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ในอดตีดัง่นีแ้ล้ว ก็ได้ตรสัน้อมเข้ำมำทำงพระพทุธศำสนำว่ำ เมือ่พวกเทพทีเ่ข้ำสงครำม

มองดูยอดธงของท้ำวสักกะจอมเทพ หรือของเทวรำชอีก ๓ องค์นั้น ควำมกลัว  

ควำมหวำดเสยีว หรอืควำมขนพองสยองเกล้ำจกัหำยไปกไ็ด้ ไม่หำยไปกไ็ด้ เพรำะเหตุ

ทีท้่ำวสกักะจอมเทพเอง ยังมใิช่ผูป้รำศจำกรำคะโทสะโมหะ ยังมีควำมกลัว ควำมหวำดเสียว 

ควำมสะดุ้ง ยังต้องพ่ำยหนี ส่วนพระองค์ตรัสอย่ำงนี้ว่ำ ถ้ำท่ำนทั้งหลำยไปอยู่ป่ำ  

ไปอยูโ่คนไม้ หรอือยูใ่นเรอืนว่ำง จกัพงึเกดิควำมกลวั ควำมหวำดเสียว หรอืควำมขนพอง

สยองเกล้ำขึน้ กพ็งึระลึกถงึพระองค์ หรอืระลกึถึงธรรม หรอื ระลกึถึงสงฆ์ เม่ือระลกึถึง

อยูด่งัน้ี ควำมกลัว ควำมหวำดเสยีว หรอืควำมขนพอง สยองเกล้ำจกัหำยไป เพรำะเหตุ

ที่พระตถำคตเป็นผู้ปรำศจำกรำคะโทสะโมหะ เป็นผู้ไม่กลัว ไม่หวำดเสียว ไม่สะดุ้ง 

ไม่พ่ำยหนี

พระสูตรนีม้ีข้อน่ำสงัเกตว่ำ มีค�ำขึน้ตน้ว่ำ เรื่องเคยมีมำแลว้ใช้ขึน้ต้น เมือ่จะ

เล่ำเรื่องแต่อดีตที่ล่วงมำแล้วนำน แสดงว่ำเป็นเรื่องที่เล่ำกันมำนำน และกำรน�ำเรื่อง

เก่ำมำเล่ำในคัมภีร์ชั้นบำลีทุกแห่ง จะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นก็ตำม ก็เพื่อสำธกธรรม 

ดัง่ทีเ่รยีกว่ำ นทิานสภุาษติ ในเรือ่งนีก้เ็ช่นเดยีวกนั น�ำเรือ่งเทวำสรุสงครำมตอนนีม้ำ

เล่ำก็เพื่อสอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำเป็นต้น ในเมื่อเกิดควำมกลัวขึ้น เช่นเดียวกับ

พวกเทพเมื่อเข้ำสงครำมกับอสูร เกิดควำมกลัวขึ้น ก็ดูยอดธงของพระอินทร์ หรือ 

ของเทวรำชรองลงมำทั้งหลำย (พระยอดธง น่ำจะสร้ำงขึ้นตำมนัยพระสูตรนี้)

ขันตธิรรม

ในสงครำมครำวหนึง่ เวปจติตอิสรุนิทร์ สัง่พวกอสรูให้พยำยำมจบัพระอนิทร์ 

พันธนำกำรมำอสุรบุรี ฝ่ำยพระอินทร์ก็สั่งให้พวกเทพจับเวปจิตติอสุรินทร์พันธนำกำร

มำสธุรรมสภำเช่นเดยีวกัน ในสงครำมครัง้นัน้ พวกเทพชนะอสรูจงึจบัเวปจติตอิสรุนิทร์-

พันธนำกำรมำสุธรรมสภำ เวปจิตติอสุรินทร์เมื่อถูกพันธนำกำร ๕ ต�ำแหน่ง (มือ ๒ 

เท้ำ ๒ และคอเป็นที่ ๕) ถูกน�ำเข้ำมำยังสุธรรมสภำ ก็บริภำษด่ำพระอินทร์  

ด้วยถ้อยค�ำหยำบช้ำต่ำง ๆ ทั้งในขณะที่เข้ำไปและออกมำ
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พระมำตลีเทพสำรถีทูลถำมพระอินทร์ว่ำ ทรงอดกลั้นได้เพรำะกลัวหรือว่ำ 

เพรำะอ่อนแอ

พระอนิทร์ตรสัตอบว่ำ ทรงทนได้ไม่ใช่เพรำะกลวั ไม่ใช่เพรำะอ่อนแอ แต่วญิญู

เช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้พำลได้อย่ำงไร

พระมำตลีทูลว่ำ ผู้พำลจะได้ก�ำเริบถ้ำไม่ก�ำรำบเสีย เพรำะฉะนั้น ผู้มีปัญญำ

พึงก�ำรำบผู้พำลเสียด้วยอำชญำอย่ำงแรง

พระอินทร์ตรัสว่ำ ทรงเห็นว่ำ รู้ว่ำเขำโกรธแล้วมีสติ สงบได้ นี่แหละ เป็นวิธี

ก�ำรำบพำล

พระมำตลไีด้ทลูแย้งว่ำ ควำมอดกลัน้ดัง่นัน้มโีทษ คือพำลเข้ำใจว่ำผูน้ี ้อดกลัน้

เพรำะกลัวเรำ ก็ยิ่งข่มเหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่

พระอินทร์ก็คงตรัสยืนยันว่ำ พำลจะส�ำคัญอย่ำงไรก็ตำม ประโยชน์ของตน

ส�ำคัญยิง่และไม่มีอะไรจะยิง่ไปกว่ำขันต ิผูท้ีม่กี�ำลงัอดกลัน้ต่อผูท้ีอ่่อนแอเรยีกว่ำมขีนัติ

อย่ำงยิ่ง เพรำะผู้ที่อ่อนแอต้องอดทนอยู่เองเสมอไป ผู้ท่ีมีก�ำลังซึ่งใช้ก�ำลังพำล  

(เช่นพำลตอบ) ไม่เรียกว่ำมีก�ำลัง ส่วนผู้ท่ีมีก�ำลังซึ่งมีธรรมคุ้มครอง ย่อมไม่มีใคร

กล่ำวตอบได้ ผู้โกรธตอบผู้โกรธ หยำบมำกไปกว่ำผู้โกรธทีแรก ส่วนผู้ที่ไม่โกรธตอบ

ผูโ้กรธ ชือ่ว่ำ ชนะสงครำมทีช่นะได้ยำก ผูท้ีรู่ว่้ำเขำโกรธแต่มสีตสิงบได้ ชือ่ว่ำประพฤติ

ประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นทั้งสองฝ่ำย แต่ผู้ท่ีไม่ฉลำดไม่รู้ธรรมก็ย่อมจะเห็นผู้ท่ี

รักษำประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ำยดังกล่ำว ว่ำเป็นคนโง่ไปเสีย ในคัมภีร์เล่ำเรื่อง

พระอนิทร์และพระมำตลโีต้ตอบกนัดัง่นีแ้ล้ว กก็ล่ำวเป็นพทุธโอวำทต่อไปว่ำ ท้ำวสกักะ

จอมเทพยงักล่ำวสรรเสรญิ ขนัต ิ(ความอดทน) และ โสรจัจะ (ความเสง่ียม) ภกิษทุัง้หลำย

ก็พึงมีขันติโสรัจจะจึงจะงดงำม๖๗ 

๖๗ ส�. สคำ. ๑๕/๓๒๓/๘๖๗-๘๗๖.
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เรื่องนี้สรรเสริญคุณของขันติ ในค�ำโต้ตอบกันแฝงคติธรรมที่น่ำพิจำรณำ คือ

ถ้ำดูอย่ำงผิวเผินก็รู้สึกเพียงว่ำพระอินทร์ทรงมีขันติเป็นอย่ำงดี และทรงสรรเสริญ  

คณุของขันตต่ิำง ๆ แต่กค็วรพจิำรณำต่อไปว่ำ พระอนิทร์ทรงใช้ขนัตดิงัทีต่รสัสรรเสรญิ

น้ันตอนไหน กจ็ะเหน็ได้ว่ำทรงใช้ในตอนทีเ่ป็นผูช้นะแล้ว และเวปจติตอิสุรนิทร์ถูกจบั

มัดเข้ำมำเฝ้ำ หมดก�ำลังอ�ำนำจที่จะท�ำอะไรได้ ได้แต่เพียงด่ำอย่ำงคนแพ้หมดทำงสู้

ด้วยประกำรทัง้ปวงเท่ำนัน้ พระอนิทร์ทรงใช้ขนัติในตอนนี ้จึงเหมำะด้วยประกำรท้ังปวง 

แต่ในตอนที่ท�ำสงครำมกันไม่ได้แสดงว่ำ พระอินทร์ตรัสสั่งให้ใช้ขันติ แต่ทรงสั่งให้รบ

ให้ชนะและให้จับอสุรินทร์พันธนำกำรน�ำเข้ำมำ ทั้งทรงอบรมให้ใช้ควำมพยำยำมดั่ง 

จะเล่ำต่อไป เร่ืองน้ีจึงมีคติแฝงอยู่ถึงระยะเวลาที่ควรจะใช้ธรรมข้อไหน ในเวลาไหน 

ส�าหรับในคดีโลก ถ้าใช้ธรรมไม่ถูกเวลาแล้วก็จะเสียประโยชน์

ในเทวำสุรสงครำมครั้งหนึ่ง เวปจิตติอสุรินทร์ชักชวนท้ำวสักกะให้เอำชนะ  

กันด้วยสภุำษติ (ธรรมยุทธ) ท้ัง ๒ ฝ่ำยตกลงกนัต้ัง ปารสิชัชะ เป็นผูพ้จิำรณำตดัสนิ 

(ท�ำนองอนญุำโตตุลำกำรกระมัง) เวปจติตอิสุรนิทร์เสนอให้ท้ำวสักกะทรงกล่ำวข้ึนก่อน 

ฝ่ำยท้ำวสักกะทรงเสนอให้เวปจิตติอสุรินทร์กล่ำวขึ้นก่อน เพรำะเป็นบุพพเทพ  

(เทพอยู่มำก่อน)

เวปจิตติอสุรินทร์ได้กล่ำวว่ำ พวกพำลพึงก�ำเริบอย่ำงย่ิงถ้ำไม่มีผู้ก�ำรำบเสีย 

เพรำะฉะนั้น ผู้ทรงปัญญำก็พึงก�ำรำบพำลด้วยอำชญำอย่ำงแรง

ท้ำวสกักะได้ตรสัว่ำ พระองค์ทรงเหน็ว่ำ รูว่้ำเขำก�ำเรบิ มสีต ิสงบได้ นีแ่หละ

เป็นวิธีก�ำรำบพำล

เวปจิตติอสุรินทร์กล่ำวว่ำ ตนเห็นว่ำควำมอดกลั้นดั่งนั้นมีโทษ คือพำลเข้ำใจ

ว่ำผู้นี้อดกลั้นเพรำะกลัวเรำ ก็ยิ่งข่ม เหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่

ท้ำวสกักะตรสัว่ำ พำลจะส�ำคัญอย่ำงไรกต็ำม ประโยชน์ของตนส�ำคญัยิง่กว่ำ 

และไม่มอีะไรจะยิง่ไปกว่ำขนัตเิป็นต้น เหมือนอย่ำงทีต่รสัตอบแก่พระมำตลเีทพสำรถี

เมือ่เวปจติตอิสรุนิทร์กล่ำวจบครัง้หนึง่ ๆ พวกอสุระพำกนัอนโุมทนำ ฝ่ำยพวก

เทพนิ่ง เมื่อท้ำวสักกะตรัสจบครั้งหนึ่ง ๆ พวกเทพพำกันอนุโมทนำ พวกอสุระนิ่ง  

ครั้นทั้ง ๒ ฝ่ำยได้กล่ำวจบแล้ว พวกปำริสัชชะของเทพและอสุระ ได้ลงควำมเห็นว่ำ 
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ค�ำของเวปจิตติอสุรินทร์เป็น ทุพภาษิต เพรำะแนะน�ำให้ลงทัณฑ์ ให้ลงศำสตรำวุธ  

ให้ทะเลำะวิวำทบำดหมำง ส่วนค�ำของท้ำวสักกะเป็น สุภาษิต เพรำะแนะน�ำให้ไม่

ลงทัณฑ์ ไม่ลงศำสตรำวุธ ไม่ทะเลำะวิวำทบำดหมำง จึงตัดสินให้ท้ำวสักกะชนะ๖๘ 

ควำมเพยีร

ในเทวำสรุสงครำมคร้ังหนึง่ ท้ำวสกักะตรัสอบรม สวุรีเทวบตุร ซึง่รบัเทวโองกำร

ให้ยกไปรบอสรุะ แล้วประมำทละเลยเสยีถึง ๓ ครัง้ว่ำ ผูท่ี้ไม่มีควำมพำกเพียรพยำยำม 

จะบรรลุถึงควำมสุขได้ในท่ีใด ก็ขอให้ไปในท่ีนั้นเถิด และช่วยบอกให้พระองค์ไปใน 

ที่นั้นด้วย

สุวีรเทวบุตรกรำบทูลว่ำ ผู้ที่เกียจคร้ำน ไม่ขยันหมั่นเพียร ไม่ท�ำกิจที่ควรท�ำ 

แต่ก็ได้รับควำมส�ำเร็จทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ปรำรถนำ ขอประทำนพรอย่ำงนี้แก่ตน

ท้ำวสักกะตอบว่ำ คนเกียจคร้ำนบรรลุถึงควำมสุขอย่ำงยิ่งในที่ใด ก็ให ้

สุวีรเทวบุตรไปในที่นั้นเอง และช่วยบอกให้พระองค์ได้ไปในที่นั้นด้วย

สุวีรเทวบุตรก็ยังกรำบทูลขอประทำนพร เพื่อให้ได้รับควำมสุขชนิดที่ไม่ม ี

ทุกข์โศกโดยไม่ต้องท�ำอะไร

ฝ่ำยท้ำวสกักะตรสัว่ำ ถ้ำจะมใีครด�ำรงชวิีตอยู่โดยไม่ต้องท�ำอะไรในทิศทำงไหน 

นั้นเป็นทำงนิพพำนแน่ ให้สุวีรเทวบุตรไปและช่วยบอกพระองค์ให้ไปด้วย 

อกีเรือ่งหนึง่ ท้ำวสกักะทรงอบรมสสุมิเทวบตุร เพรำะปรำรภเหตุเช่นเดยีวกนั 

พระพทุธเจ้ำได้ทรงเล่ำเรือ่งท้ำวสกักะเป็นอดตีนทิำนสำธกยกข้ึนเตอืน ภกิษท้ัุงหลำยว่ำ 

บวชแล้วก็พำกเพียรพยำยำมเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรม ที่ยังไม่บรรลุท�ำให้แจ้ง

ซึ่งธรรมที่ยังไม่ท�ำให้แจ้งเถิด๖๙ 

๖๘ ส� สคำ. ๑๕/๓๒๖/๘๗๗๗-๘๘๓.
๖๙ ส�. สคำ. ๑๕/๓๑๗/๘๔๗-๘๕๔.
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๗๐ ส�. สคำ. ๑๕/๓๓๒/๘๙๙-๙๐๔.
๗๑ ส�. สคำ. ๑๕/๓๒๙/๘๘๗-๙.
๗๒ ส�. สคำ. ๑๕/๓๒๙/๘๘๗-๘๙๔.

ในสงครำมระหว่ำงเทพและอสรุะ ครัง้หนึง่หมูฤ่ษผีูม้ศีลีมกีลัยำณธรรม คิดเหน็ว่ำ 

พวกเทพตั้งอยู่ในธรรม ส่วนพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะพึงมีภัยจำกอสุระ จึงพำกัน

ไปหำ สมัพรอสริุนทร์ ขออภยัทักษิณำทำน (อภยัทำน) ฝ่ำยสัมพรอสุรนิทร์ใด้กล่ำวว่ำ 

ไม่ให้อภัยแก่พวกฤษีชั่วร้ำยซึ่งคบท้ำวสักกะพำกันมำขออภัยก็ดีแล้ว จะให้ภัยแก่ฤษี

พวกนีส้กัท ีพวกฤษีได้กล่ำวสำปสมัพรอสรุนิทร์ว่ำ ภยัจงมแีก่ผูใ้ห้ภยั หว่ำนพชืเช่นใด

ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ท�ำดีย่อมได้ดี ท�ำชั่วย่อมได้ชั่ว หว่ำนพืชแล้วก็จักเสวยผล 

ของพชืท่ีหว่ำนเอง ในรำตรนีัน้ สมัพรอสรุนิทร์นอนผวำตืน่สะดุง้หวำดเสยีวข้ึน ๓ ครัง้ 

พระอำจำรย์กล่ำวอธิบำยว่ำ เพรำะเหตุที่ถูกสำปจนนอนสะดุ้งดังน้ัน จึงได้ชื่อว่ำ  

เวปจิตติ สืบมำ๗๐ 

ในบำงครำว ทั้ง ๒ ฝ่ำยก็สงบสงครำมกันและไปด้วยกัน แต่ก็ยังคงมีควำม

คิดเห็นและควำมประพฤติต่ำงกัน

ครั้งหนึ่งท้ำวสักกะทรงด�ำริว่ำ ไม่ควรประทุษร้ำยศัตรู เวปจิตติอสุรินทร์  

ทรำบพระด�ำรินัน้ด้วยใจ จงึเข้ำไปหำท้ำวสกักะ ณ ทีป่ระทบั ท้ำวสักกะทอดพระเนตร

เห็นแต่ไกล ตรัสสั่งให้เวปจิตติอสุรินทร์หยุด ตรัสว่ำทรงจับได้ (ว่ำลอบเข้ำมำ) แล้ว 

เวปจิตติอสรุนิทร์จงึถำมว่ำ ท้ำวสกักะทรงละควำมคิดเดมิว่ำจะไม่ท�ำร้ำยศตัรเูสีย หรอื 

ท้ำวสักกะตรัสให้เวปจิตติอสุรินทร์ สบถก่อนว่ำจะไม่ท�ำร้ำย เวปจิตติอสุรินทร์จึง 

สบถว่ำ บำปของผู้กล่ำวเท็จ บำปของผูก้ล่ำวร้ำยพระอรยิเจ้ำ บำปของผู้ประทุษร้ำยมติร 

บำปของผู้อกตัญญู ขอให้บำปนั้นทั้งหมดจงตกต้องผู้ประทุษร้ำยต่อท้ำวสักกะ๗๑ 

ในบำงครัง้ ท้ำวสกักะและเวโรจนอสุรนิทร์ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำด้วยกนัในวิหำร

ส�ำหรับประทบัพักกลำงวนั ต่ำงยนืพิงพำหำประตอูงค์ละข้ำง ท้ัง ๒ ต่ำงได้ กล่ำวภำษติ

ถวำยพระพุทธเจ้ำสรรเสริญควำมเพียรพยำยำมจนกว่ำจะส�ำเร็จประโยชน์ แต่ค�ำของ

พระอินทร์กล่ำวแกมสรรเสริญขันติ๗๒ 
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ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ในวิหำรส�ำหรับประทับพักกลำงวัน 

ท้ำวสกักะและสหมับดพีรหมเข้ำไปเฝ้ำ ยนืพงิพำหำประตอูงค์ละข้ำง ท้ำวสักกะกรำบทลู

ขอให้ทรงหม่ันจำริกเที่ยวไปในโลก เพรำะทรงมีจิตวิมุตติดีแล้ว เหมือนดวงจันทร์ 

วนั ๑๕ ค�ำ่ ส่วนสหมับดพีรหมกรำบทลูขอให้ทรงหมัน่จำรกิเทีย่วไปแสดงธรรมในโลก 

เพรำะผู้รู้ธรรมจักมี๗๓ 

ในบำงคร้ัง ท้ำวสักกะและเวปจิตติอสุรินทร์ไปหำฤษีผู้มีศีลมีกัลยำณธรรม 

ด้วยกัน เวปจิตติอสุรินทร์สวมรองเท้ำ คำดขรรค์ กั้นร่ม เข้ำสู่อำศรมทำงประตูเอก 

เดินเฉียดหมู่ฤษีโดยไม่เคำรพ ฝ่ำยท้ำวสักกะถอดฉลองพระบำท ประทำนพระขรรค์

แก่เทพอืน่ ลดฉตัรเข้ำไปสูอ่ำศรมทำงประต ู ยนืประคองอัญชลไีปทำงหมูฤ่ษใีนทีไ่ต้ลม 

หมู่ฤษีได้ขอให้ท้ำวสักกะถอยออกไปจำกทิศทำงที่ลมจะโชยกลิ่นกำยของพวกฤษีไป 

ท้ำวสกักะตรัสว่ำ ทรงประสงค์กล่ินท่ีลมโชยไปจำกกำยของฤษ ีเหมอืนอย่ำงทรงประสงค์

มำลำดอกไม้งำมบนศีรษะ พวกเทพไม่เห็นว่ำ ปฏิกูลในกลิ่นกำยฤษี๗๔ 

ครั้งหน่ึง เวปจิตติอสุรินทร์ป่วยหนัก ท้ำวสักกะเสด็จไปเยี่ยมถำมอำกำรไข้ 

เวปจิตติอสุรินทร์ขอให้ท้ำวสักกะทรงช่วยเยียวยำรักษำ ฝ่ำยท้ำวสักกะก็ทรงขอให้ 

เวปจิตติอสุรินทร์บอก สัมพริมายา (มำยำมนต์ชื่อว่ำ สัมพริ เป็นมำยำมนต์  

ของอสุระกระมัง) ท้ำวเวปจิตติอสุรินทร์ขออนุญำตพวกอสุระ แต่พวกอสุระห้ำม  

ไม่ให้บอกเวปจิตติอสุรินทร์จึงกล่ำวผรุสวำทให้ท้ำวสักกะไปนรก๗๕ 

ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ด เช่นคร้ังหนึ่ง ท้ำวสักกะเตรียมจะทรงเทพรถเสด็จ  

ทอดพระเนตรอุทยำน เม่ือเสดจ็ลงจำกเวชยนัตปรำสำท ทรงประคองอญัชลีนอบน้อม

ไปในทิศทั้งปวง เมื่อพระมำตลีเทพสำรถีทูลถำม ตรัสตอบว่ำ ทรงนอบน้อมบรรพชิต

ผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีจิตตั้งม่ัน ประพฤติพรหมจรรย์ และทรงนอบน้อมคฤหัสถ์ที่ท�ำบุญ  

๗๓ ส�. สคำ. ๑๕/๓๔๒/๙๒๕-๗.
๗๔ ส�. สคำ. ๑๕/๓๓๑/๘๙๔-๘.
๗๕ ส�. สคำ. ๑๕/๓๕๐/๙๕๐-๑.
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มีศีลเลี้ยงดูภรรยำโดยธรรม บำงครั้งเม่ือเสด็จลงจำกเวชยันตปรำสำท ทรงนมัสกำร

พระพุทธเจ้ำ บำงครั้งทรงนมัสกำรพระสงฆ์๗๖

ควำมไม่โกรธ

เร่ืองเกี่ยวกับควำมไม่โกรธ ได้มีเล่ำไว้หลำยเรื่อง เช่นครั้งหนึ่ง ท้ำวสักกะ

เข้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลถำมว่ำ ฆ่ำอะไรได้อยู่เป็นสุข ฆ่ำอะไรได้ ไม่โศก 

พระองค์โปรดให้ฆ่ำอะไรเพียงข้อเดียว ตรัสตอบว่ำ ฆ่ำควำมโกรธ

คร้ังหน่ึง มียักษ์ตนหนึ่งผิวพรรณเศร้ำหมอง รูปร่ำงน่ำเกลียดขึ้นไปน่ังบน

อำสนะของท้ำวสกักะ พวกเทพชัน้ดำวดงึส์พำกนัโพนทนำตเิตยีน แต่ยิง่โพนทนำตเิตยีน 

ยักษ์นั้นก็ย่ิงงำมยิ่งผ่องใส จนพวกเทพพำกันประหลำดใจว่ำจะเป็น ยักษ์กินโกรธ  

ท้ำวสักกะทรงทรำบแล้วได้เสด็จเข้ำไป ทรงท�ำผ้ำเฉวียง พระอังสะข้ำงซ้ำย ทรงคุก

พระชำณมุณฑลเบือ้งขวำลงบนพืน้ดนิ (พรหมชำณกุะ คกุเข่ำท่ำพรหม) ทรงประคอง

อัญชลี (เหนือพระเศียร) ประกำศพระนำมของพระองค์ขึ้น ๓ ครั้ง ว่ำพระองค์คือ

ท้ำวสักกะจอมเทพ ยักษ์นั้นก็มีผิวพรรณเศร้ำหมอง รูปร่ำงน่ำเกลียดยิ่งขึ้นจนหำยไป

ในที่นั้น ท้ำวสักกะขึ้นประทับบนอำสนะ ของพระองค์แล้วตรัสอบรมพวกเทพสำธก

พระองค์เองว่ำ พระองค์ไม่ทรงโกรธมำช้ำนำน ควำมโกรธไม่ตั้งติดในพระองค์ แม้จะ

โกรธชั่ววูบเดียวก็ไม่กล่ำวผรุสวำจำ พระองค์ทรงข่มตนได้

ครัง้หนึง่ ท้ำวสกักะได้กล่ำวอบรมเทพชัน้ดำวดึงส์ว่ำ ให้มอี�ำนำจเหนอืควำมโกรธ 

อย่ำจืดจำงในมิตร อย่ำต�ำหนิผู้ไม่ควรต�ำหนิ อย่ำกล่ำวส่อเสียด ควำมโกรธทับบดคน

บำปเหมือนภูเขำ

อกีครัง้หนึง่ ท้ำวสกักะได้ตรสัอบรมพวกเทพชัน้ดำวดงึส์ว่ำ อย่ำให้ควำมโกรธ

ครอบง�ำ อย่ำโกรธตอบผู้โกรธ ควำมไม่โกรธและควำมไม่เบยีดเบยีนมอียูใ่นพระอรยิะ

ทั้งหลำยทุกเมื่อ ส่วนควำมโกรธทับบดคนบำปเหมือนภูเขำ

๗๖ ส�. สคำ. ๑๕/๓๔๓/๙๒๘-๙๓๒.
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อดตีชำตขิองเทวดำ

ยังมีเร่ืองที่เกี่ยวกับพระอินทร์ที่น่ำน�ำมำเล่ำรวมไว้ด้วย เรื่องแรกเล่ำไว้ใน  

สักกสังยุตและในบำลีอุทำน มีเค้ำเป็นเรื่องเดียวกัน จะเก็บเรื่องในบำลีอุทำน๗๗  

มำเล่ำก่อน มีควำมย่อว่ำ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้ 

กรุงรำชคฤห์ มีชำยคนหนึ่งเป็นโรคเร้ือน เป็นคนยำกจนแร้นแค้นแสนเข็ญ ชื่อว่ำ  

สุปปพุทธะ ชื่อนี้ก็ฟังดีอยู่ แปลว่ำ ตื่นแล้วด้วยดี แต่อรรถกถำไขควำมว่ำ ในครำวที่

ก�ำลังเป็นโรคเรื้อนอย่ำงแรงจนถึงเนื้อหลุด นอนร้องครวญครำงอยู่ตำมถนนตลอดคืน 

ท�ำให้คนไม่เป็นอนัหลบัอนันอน เสยีงร้องครวญครำงนัน้ปลุกคนให้ตืน่อยู่ไม่ได้หลับสบำย 

จึงได้ช่ืออย่ำงนั้น ในควำมหมำยว่ำ ปลุกคนอื่นให้ตื่นจำกกำรหลับสบำย วันหนึ่ง 

พระผูม้พีระภำคเจ้ำประทบันัง่แสดงธรรมแก่หมู่ชนกลุ่มใหญ่ สุปปพุทธะมองเห็นแต่ไกล 

คดิว่ำ คนประชมุกนัอยูเ่ป็นอนัมำก จะมอีำหำรอะไรแบ่งให้บ้ำงเป็นแน่ จะต้องได้อำหำร

อะไรในทีน่ัน้บ้ำง จึงเดนิตรงเข้ำไป กไ็ด้เหน็ว่ำ เขำก�ำลงัฟังธรรมกนั และพระพทุธเจ้ำ

ก�ำลังทรงแสดงธรรม ก็หมดหวังในอำหำร แต่ก็เกิดอยำกจะฟังธรรมบ้ำง จึงนั่งลงฟัง

ในที่ส่วนข้ำงหนึ่ง พระพุทธเจ้ำทรงตรวจดูบริษัททั้งหมดในพระหฤทัย ทรงทรำบด้วย

พระญำณว่ำ ชำยโรคเรื้อนผู้นี้เป็นภัพพบุคคล คือผู้ที่สมควรจะรู้ธรรมได้ จึงทรงมุ่ง

สปุปพทุธะ ชำยโรคเร้ือน ทรงแสดงอนปุุพพกิถำต่อด้วยอรยิสจัจ์ ๔ จบแล้วสปุปพทุธะ

ได้ดวงตำเห็นธรรม กรำบทูลสรรเสริญพระธรรมและแสดงตนเป็นอุบำสก ถึงพระผู้มี

พระภำคเจ้ำ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชีวิต ได้ถวำยอภิวำทท�ำ 

ประทักษิณคือเวียนขวำหลีกออกไป สุปปพุทธะออกไปไม่นำนนักก็ถูกแม่โคลูกอ่อน 

ขวิดตำย

พวกภกิษไุด้เข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ กรำบทลูถำมคตเิบือ้งหน้ำของสปุปพทุธะตรสั

ตอบว่ำ สุปปพุทธะเป็นโสดำบัน มีสัมโพธิ (ควำมตรัสรู้) เป็นเบื้องหน้ำ ภิกษุรูปหนึ่ง

๗๗ ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๕/๑๑๒-๔.
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๗๘ ส�. สคำ. ๑๕/๓๓๙/๙๑๗-๙.

กรำบทลูถำมอกีว่ำ เหตใุดสปุปพทุธะจึงเป็นคนยำกจนแร้นแค้นแสนเขญ็ ตรสัตอบว่ำ 

สุปปพุทธะได้เคยเป็นลูกเศรษฐีในกรุงรำชคฤห์นี้ วันหน่ึงออกไปชมสวนได้เห็น 

พระปัจเจกพทุธเจ้ำพระนำมว่ำ ตครสขิ ีเดินบณิฑบำตอยู่ในนคร ได้เกดิควำมคดิหมิน่

ขึ้นว่ำ คนขี้เรื้อนนี้เป็นใครเที่ยวเพ่นพ่ำนอยู่ ได้ถ่มน�้ำลำย เดินหลีกหันซ้ำยให้แก ่

พระปัจเจกพุทธเจ้ำไป ซึ่งเป็นกำรจงใจแสดงกิริยำหมิ่นไม่เคำรพ (เป็นธรรมเนียมว่ำ 

ท�ำประทักษิณเป็นกิริยำเคำรพ คือเวียนขวำในโอกำสที่ลำกลับ หรือให้เบื้องขวำ 

ของตนในโอกำสที่เดินหลีกกัน คือตนเองถือเอำทำงซ้ำย ให้ทำงขวำแก่ท่ำนที่เคำรพ 

แต่ถ้ำตนเองถือเอำทำงขวำมือของตน ให้ทำงซ้ำยมือของตนแก่ท่ำน ก็เป็นกิริยำหมิ่น

ไม่เคำรพ บำลีว่ำ อปพฺยามโต กริตวฺา) สปุปพทุธะไหม้อยู่ในนริยะช้ำนำน เพรำะวิบำก

ที่เหลือของกรรมน้ัน จึงได้เป็นมนุษย์ยำกจนแร้นแค้นแสนเข็ญในกรุงรำชคฤห์นี้  

สุปปพุทธะอำศัยธรรมวินัยท่ีพระตถำคตทรงประกำศ มีศรัทธำ สมำทำนศีล สุตะ  

จำคะ ปัญญำแล้วจึงไปเกิดเป็นสหำยของเทพชั้นดำวดึงส์ รุ่งเรืองด้วยวรรณะและยศ 

ยิ่งกว่ำเทพอ่ืน ๆ ในดำวดึงส์นั้น พระพุทธเจ้ำได้ทรงเปล่งพระอุทำนนี้ในเวลำนั้น  

มคีวำมว่ำ บณัฑิต เม่ือมีเพยีรบากบ่ัน ก็ควรเว้นบาปทัง้หลายในชีวโลกเสยี เหมอืนคน

มีจักษุเว้นทางที่ขรุขระเสียฉะนั้น

ใน สกักสงัยตุ๗๘ เล่ำต่อไปในภำคสวรรค์ แต่มไิด้ระบชุือ่ว่ำได้เคยมบีรุษุผูห้นึง่

ในกรุงรำชคฤห์น้ี เป็นมนุษย์ยำกจนแร้นแค้นแสนเข็ญ ได้มีศรัทธำ ศีล เป็นต้น  

ตำยแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ รุ่งเรืองย่ิงกว่ำเทพอื่น ๆ เหมือนดังกล่ำวไว้ใน

บำลีอทุำนนัน้ ฝ่ำยเทพชัน้ดำวดงึส์กพ็ำกนัพดูค่อนขอดแคะไค้ล�ำเลิกภำวะเมือ่ครัง้เป็น

มนุษย์ยำกจน แต่มำเกิดเป็นเทพ รุ่งเรืองเกินเทพอื่น ๆ ท้ำวสักกเทวรำชได้ทรงเรียก

เทพชัน้ดำวดึงส์มำทรงชีแ้จงว่ำ อย่ำได้ค่อนขอดเทวบุตรนีเ้ลย เพรำะเมือ่เธอเป็นมนษุย์

ในชำตก่ิอนได้สร้ำงสมศรัทธำ ศลี สตุะ จำคะ ปัญญำ ในพระธรรมวนิยัทีพ่ระตถำคต

พทุธเจ้ำประกำศแล้ว จงึมำบงัเกิดในสคุตโิลกสวรรค์ เป็นสหำยของทวยเทพชัน้ดำวดงึส์ 
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รุง่เรอืงด้วยวรรณะและยศยิง่กว่ำเทพอืน่ ๆ ท้ำวสกักเทวรำชได้ตรสัธรรมภำษติอบรม

เทพช้ันดำวดงึส์ต่อไปว่ำ ผูใ้ดมศีรทัธาตัง้มัน่ดีไม่หวัน่ไหวในพระตถาคตเจ้า มศีลีงดงาม

ซึง่พระอรยิเจ้าประสงค์ยกย่อง มีความเลือ่มใสในพระสงฆ์ และมทีสัสนะคอืความเหน็

ทีต่รง หมูบ่ณัฑติเรยีกผูน้ัน้ว่าไม่ยากจน ชีวติของผูน้ัน้ไม่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนัน้ 

ผูท้รงปัญญาเมือ่ระลกึถงึค�าสัง่สอนของพระพุทธะทัง้หลาย กค็วรหมัน่ประกอบศรทัธา 

ศีล ความเลื่อมใส ความเห็นธรรมกันเถิด

ในอรรถกถำ๗๙ แห่งสังยุตนี้เล่ำอดีตชำติของเทวบุตรนั้นก่อนแต่มำเกิดเป็น 

เทวบุตรว่ำเป็นคนเข็ญใจชื่อว่ำ สุปปพุทธะ ด�ำเนินเรื่องเหมือนในบำลีอุทำน แต่เล่ำ

แปลกไปว่ำ ชำวเมืองสร้ำงมณฑปใหญ่ในที่กลำงนคร นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้ำ

เป็นประมขุไปเสวย และได้ให้อำหำรแก่สปุปพทุธะบริโภคจนหำยหวิโหย อิม่หน�ำส�ำรำญ

รวมจิตแน่วแน่ได้ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงอริยสัจ อนุโมทนำภัตตทำนของชำวเมือง  

ครั้งนั้นสุปปพุทธะฟังแล้วได้โสดำปัตติผล และได้เล่ำบุพพกรรมของสุปปพุทธะผิดไป

จำกบำลีอุทำนว่ำ เม่ือครั้งเป็นรำชำครองกรุงพำรำณสี แห่งกำสิกรัฐ เสด็จเลียบท�ำ 

ประทกัษณิพระนคร ทรงประมำทหมิน่พระปัจเจกพทุธเจ้ำ คล้ำยกบัท่ีเล่ำในบำลอีทุำน 

(แต่ในบำลีอุทำนว่ำเป็นบุตรเศรษฐี)

ในอรรถกถำอทุำน๘๐ เล่ำเรือ่งพสิดำรออกไปอกีว่ำ เมือ่สปุปพทุธะฟังเทศน์จบ 

ได้บรรลุคุณพิเศษแล้ว ปรำรถนำจะกรำบทูลแด่พระศำสดำ แต่ก็ไม่อำจจะฝ่ำฝูงชน

เข้ำไปได้ ครั้นมหำชนพำกันตำมส่งเสด็จพระศำสดำกลับไปวัด แล้วก็ได้ตรงไปวัดใน

ขณะนั้นท้ำวสักกเทวรำชทรงทรำบ ทรงใคร่จะทดลองสอบสวน จึงเสด็จไปปรำกฏ

พระองค์ในอำกำศ ตรัสว่ำ สุปปพุทธะเป็นคนยำกจนแร้นแค้นแสนเข็ญ พระองค์จัก

ประทำนทรัพย์นับไม่ถ้วน ขอแต่เพียงว่ำให้สุปปพุทธะจงพูดว่ำ พระพุทธเจ้ำไม่ใช่

๗๙ สำ. ป. ๑/๔๑๑.
๘๐ สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ วตฺถุ ธมฺมปท. ๓/๑๒๘-๙.
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พระพุทธเจ้ำ พระธรรมไม่ใช่พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ เรำเลกิกนัทกีบัพระพุทธเจ้ำ 

พระธรรม พระสงฆ์ ฝ่ำยสุปปพุทธะได้ถำมว่ำ ผู้ที่ลอยพูดอยู่นั่นเป็นใคร เมื่อได้ฟัง 

ค�ำตอบว่ำ คือท้ำวสักกเทวรำช จึงกล่ำวว่ำท้ำวสักกเทวรำชเป็นอันธพำลไม่มีละอำย 

ซึ่งมำกล่ำวค�ำที่ไม่ควรกล่ำวอย่ำงนี้ ไม่ใช่ผู้ที่ควรจะกล่ำวกับตน เหตุไฉนท้ำวสักกะจึง

กล่ำวว่ำ ตนเป็นทุคคตะเขญ็ใจไร้มิตรญำต ิกต็นเป็นบตุรโอรสพระพทุธเจ้ำ ผูเ้ป็นนำถะ

ของโลก จึงไม่เป็นทุคคตะเข็ญใจไร้มิตรญำติ โดยที่แท้ตนบรรลุควำมสุขอย่ำงยิ่งแล้ว 

ทั้งตนเป็นคนมั่งมีทรัพย์มำก ยกพระพุทธภำษิตขึ้นกล่ำวว่ำ ทรัพย์คือ ศรัทธา ทรัพย์

คอืศลี ทรัพย์คอืหริ ิ(ความละอายหรอืรงัเกยีจบาป) ทรพัย์ คอืโอตตปัปะ (ความกลวั

เกรงบาป) ทรัพย์คือสุตะ (ความสดับศึกษา) ทรัพย์ คือจาคะ (การสละ) ทรัพย์คือ

ปัญญา เป็นทีค่รบ ๗ ทรพัย์เหล่านีม้แีก่ผูใ้ด เป็นสตรหีรอืบรุษุกต็าม บณัฑติทัง้หลาย

กล่าวว่าผู้นั้นไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นโมฆะ (เปล่าประโยชน์)

ท้ำวสักกะล่วงหน้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลค�ำที่โต้ตอบกันทั้งหมด 

พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ ท้ำวสกักะต้ังร้อยตัง้พันองค์ กไ็ม่อำจจะท�ำสุปปพทุธะให้พดูปฏเิสธ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ ฝ่ำยสปุปพทุธะไปถงึวหิำรแล้ว เข้ำไปเฝ้ำพระศำสดำ 

กรำบทูลคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุ ออกจำกที่เฝ้ำกลับไปก็ถูกแม่โคขวิดสิ้นชีวิต

เรือ่งพระอินทร์มำทดลองน�ำ้ใจนีใ้ห้คตว่ิำ ผูท้ีเ่หน็ธรรมในพระพทุธศำสนำแล้ว 

ย่อมมศีรทัธำตัง้มัน่ในพระรตันตรยัไม่มเีปลีย่นแปลง อย่ำงทีพู่ดกนัในค�ำไทยเก่ำ ๆ ว่ำ 

ถึงจะมีพระอินทร์มำเขียว ๆ ก็ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ต้องกล่ำวถึงเทวดำ มนุษย์อื่น ๆ ทั้งนี้

เพรำะมีอริยทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ทำงใจบริบูรณ์แล้ว และได้มองเห็นแล้วว่ำเป็นสิ่ง

ประเสรฐิกว่ำทรพัย์ภำยนอกท้ังหมด แม้จะเป็นสมบตัจิกัรพรรด ิอรยิทรพัย์นีไ้ด้มำจำก

พระพุทธเจ้ำ หรือได้เนื่องมำจำกพระพุทธเจ้ำ ซึ่งทรงเป็นผู้ค้นพบและได้ประทำนไว ้

แก่โลก ฉะนัน้ จงึไม่ใช่วสิยัของผูเ้หน็ธรรมจะปฏเิสธพระรตันตรยัได้เลย ใคร ๆ กไ็ม่

อำจจะมำเปลีย่นใจให้ออกห่ำงไปจำกพระรตันตรยัได้ ถงึแม้จะยำกจนทีสุ่ด และมผีูน้�ำ

ทรัพย์นับไม่ถ้วนมำล่อ ดังเรื่องสุปปพุทธะนี้
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พระเจ้ำมันธำตุรำช

ค�ำว่ำ สกักะ เป็นต้นทีเ่รยีกกนัเป็นพืน้ว่ำ พระอนิทร์ นัน้เป็นชือ่ต�ำแหน่งของ

เทวรำชผูค้รองสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ ซึง่องค์หนึง่จติุไปแล้ว ก็มีอกีองค์หน่ึงเกดิขึน้มำแทน 

สืบต่อกันไปดั่งนี้ไม่ขำดสำย ดั่งมีเรื่องเล่ำในมันธาตุราชชาดก๘๑ ว่ำ ในครั้งปฐมกัลป์ 

เมื่อมนุษย์มีอำยุยืนนำนนับไม่ถ้วน (อสงไขย) พระเจ้ำมันธำตุซึ่งสืบต่อพระวงศ์ตรง

มำจำก พระเจ้ามหาสมมตราช ผูเ้ป็นพระรำชำองค์แรกของโลก ได้เป็นพระเจ้ำจกัรพรรดิ

ครองโลกนับเป็นองค์ที่ ๘ พระเจ้ำมันธำตุมีฤทธำนุภำพมำก ครองโลกมนุษย์อยู่นำน

จนเบื่อแล้วก็ขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นจำตุมหำรำช ท้ำวมหำรำชทั้ง ๔ องค์ก็ต้อนรับ 

ยอมให้ครอบครอง พระเจ้ำมันธำตุครองสวรรค์ ชั้นแรกนี้นำนเข้ำก็เบื่ออีก จึงขึ้นไป

สวรรค์ชั้นดำวดึงส์ ท้ำวสักกะก็ทรงต้อนรับแบ่งดำวดึงส์ให้ครองกึ่งหนึ่ง พระเจ้ำ 

มันธำตุครองดำวดึงส์อยู่นำน ท้ำวสักกะจุติไปและเกิดขึ้นใหม่องค์แล้วองค์เล่ำถึง  

๓๖ องค์ ก็เกิดเบื่อที่จะครองเพียงกึ่งเดียว คิดจะปลงพระชนม์ท้ำวสักกะเพื่อจะครอง

สวรรค์ช้ันดำวดึงส์ทั้งหมด แต่ธรรมดำว่ำท้ำวสักกะไม่มีใครจะปลงพระชนม์ได้  

ควำมคิดปรำรถนำของพระเจ้ำมนัธำตุเป็นตณัหำ (ควำมทะยำนอยำกดิน้รน) เป็นมูล

แห่งวบิตัทิ�ำให้อำยสุัน้ ท�ำให้แก่แต่เป็นธรรมดำว่ำสรรีะมนษุย์ไม่แตกท�ำลำยในเทวโลก 

คือไม่ตำยทิ้งซำกไว้บนสวรรค์ พระเจ้ำมันธำตุจึงตกจำกสวรรค์ ลงมำผทมเป็นวำระ

สุดท้ำยในพระรำชอุทยำน เมื่อรำชตระกูลได้ทรำบ พำกันมำเฝ้ำแวดล้อม มีรับสั่งให้

ประกำศแก่มหำชนว่ำ พระองค์คือมันธำตุมหำรำช พระจักรพรรดิรำชของโลก  

พระรำชำในสวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชิกำ พระรำชำในเทวโลกชั้นดำวดึงส์ ครองสวรรค์

ชั้นนั้นอยู่ ๓๖ ชั่วอำยุท้ำวสักกะ ก็ท�ำตัณหำให้เต็มไม่ได้ ต้องตกลงมำจำกสวรรค์

สิ้นพระชนม์ ครั้นรับสั่งไว้ให้ประกำศดั่งนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์ไปตำมกรรม

ชำดกเรือ่งนี ้ ท่ำนเล่ำไว้เพ่ือแสดงโทษของตณัหำ ว่ำไม่มใีครท�ำให้อิม่ให้เตม็ได้ 

เหมือนอย่ำงมหำสมุทรไม่มีอิ่มน�้ำ ไฟไม่มีอิ่มเชื้อ เมื่อท่ำนเล่ำชำดกนี้แล้ว ก็ได้แสดง

๘๑ ชำตก. ๔/๔๗-๕๒.
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๘๒ ชำตก. ๔/๓๘๘-๓๙๒.

เป็นพระพทุธภำษิต ควำมว่ำ จนัทร์และอาทติย์ส่องสว่างไปตลอดทศิเพยีงใด หมูส่ตัว์

ที่อาศัยแผ่นดินตลอดทิศเพียงน้ัน ล้วนเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้ามันธาตุทั้งหมด 

(พระองค์มีบุญญานุภาพ ปรบพระหัตถ์ให้ฝนกหาปณะตกลงได้) ความอิ่มในกาม 

ทั้งหลายด้วยฝนคือกหาปณะย่อมไม่มี (จึงทะยานขึ้นไปครองสวรรค์ ๒ ชั้น เมื่อคิด

ทะยานเกนิวิสยัขึน้ไปอกีจงึร่วงลงมา) บณัฑติรูอ้ย่างนีว่้า กามทัง้หลายมคีวามน่ายนิดน้ีอย 

มทีกุข์มาก จงึไม่ตดิใจยินดใีนกามทัง้หลายแม้ทีเ่ป็นทพิย์ สาวกของพระสมัมาสัมพุทธะ 

ย่อมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา นอกจำกได้คติธรรมดังกล่ำว ยังได้คติควำมเชื่อว่ำ 

ค�ำว่ำ สกักะ เป็นต�ำแหน่งผูค้รองสวรรค์ชัน้นีทุ้กกำลสมยั ใครมบีญุขึน้ไปครองกเ็รยีกว่ำ 

สักกะ ทุกองค์ตั้งแต่ปฐมกัลป์ของโลกก็เรียกอย่ำงนี้ ส่วนท้ำวสักกะที่กล่ำวถึงว่ำเสด็จ

มำเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำย เป็นองค์ที่มฆมำณพไปเกิด ดังเล่ำใน 

บำลี สักกสังยุต ที่เก็บมำเล่ำไว้แล้ว

ต�ำแหน่งท้ำวสักกะ-พระอนิทร์

เร่ืองต�ำแหน่งท้ำวสักกะหรือพระอินทร์ เป็นต�ำแหน่งรำชำแห่งสวรรค์ช้ัน 

ดำวดงึส์นัน้ยงัได้อ้ำงใน วสิยัหชาดกอรรถกถา๘๒ เล่ำเรือ่งท้ำวสกักะในสมยัดกึด�ำบรรพ์

ก่อนพทุธกำลนำนไกล แต่ท้ำวสักกะองค์น้ีดจูะหวงต�ำแหน่งอยูม่ำก จนถึงเกรงว่ำมนษุย์

ผู้ตั้งหน้ำท�ำควำมดีจะคิดแย่งต�ำแหน่ง ควำมย่อมีว่ำ

มีเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงพำรำณสี ชื่อว่ำ วิสัยหะ เป็นคนใจบุญ ถือศีล ๕  

มีอัธยำศัยยินดีในทำนกำรบริจำค ต้ังโรงทำนที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ที่กลำงเมืองและที่

นิเวศน์ของตน สละทรพัย์บริจำคทำนมจี�ำนวนมำกมำยทุก ๆ วนั ร้อนถงึท้ำวสกักเทวรำช 

(น้ีเป็นส�ำนวนไทย ส่วนส�ำนวนมคธว่ำภพของท้ำวสักกะหวั่นไหว ด้วยอำนุภำพทำน 

แท่นปัณฑกุมัพลศิลำอำสน์ของเทวรำชแสดงอำกำรร้อน) ท้ำวเธอทรงสอดส่องค้นหำว่ำ 

ใครหนอคดิจะท�ำพระองค์ให้เคลือ่นจำกฐำนะ (ต�ำแหน่ง) กไ็ด้ทรงเห็นเศรษฐผีูบ้รจิำค
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ทำนเป็นกำรใหญ่ ซึ่งชะรอยว่ำจะหวังให้ทำนน้ีส่งผลให้พระองค์หลุดจำกต�ำแหน่ง  

แล้วข้ึนมำเป็นท้ำวสกักะเสยีเอง จ�ำท่ีพระองค์จะบนัดำลให้ทรพัย์สนิของเศรษฐนีัน้หำย

ไปให้หมด ให้เศรษฐีกลำยเป็นทุคคตะเข็ญใจ ไม่มีอะไรจะท�ำทำนต่อไปได้ ท้ำวเธอ 

ทรงด�ำรอิย่ำงนีแ้ล้ว กท็รงบนัดำลให้ทรพัย์ทกุอย่ำง ตลอดถงึทำสกรรมกรผูค้นทัง้ปวง

ของเศรษฐอีนัตรธำนไปทัง้สิน้ ไม่มเีหลอืสกัส่ิงหนึง่สกัคนหนึง่ ผูจ้ดักำรทำนจงึมำแจ้ง

ให้เศรษฐีทรำบ ฝ่ำยเศรษฐีเมื่อได้ทรำบดังนั้น ก็สั่งให้ภริยำค้นหำสิ่งอะไรที่จะท�ำทำน

ทัว่บ้ำน กไ็ม่มอีะไร ให้เปิดคลงัค้นหำกไ็ม่พบอะไร ว่ำงเปล่ำไปท้ังนัน้ เศรษฐกีไ็ม่ย่อท้อ 

คิดจะท�ำทำนให้จงได้ จึงชวนภริยำคว้ำเคียว ตะกร้ำ และเชือกที่เผอิญมีคนตัดหญ้ำ

ขำยคนหน่ึงมำทิง้ไว้ ตรงไปทีด่งหญ้ำช่วยกนัเกีย่วหญ้ำไปขำย ได้ทรพัย์มำแล้วก็ท�ำทำน

แก่ยำจกวณิพกผู้มำขอ จนหมดทรัพย์ที่ได้จำกกำรขำยหญ้ำเรื่อยมำเป็นเวลำหลำยวัน 

เศรษฐีเป็นคนสุขุมำลชำติเคยสุขสบำย เมื่อมำต้องตรำกตร�ำท�ำงำนเป็นกรรมกรและ

อดอยำก กห็มดก�ำลังลงทุกที แต่ก็ใจแขง็ มคีวำมตัง้ใจแรงอดทนเกีย่วหญ้ำขำยท�ำทำน

ติดต่อกันไปได้จนถึงวันที่ ๗ ก็เป็นลมล้มฟุบลงบนกองหญ้ำ

ฝ่ำยท้ำวสักกะได้ทรงเฝ้ำติดตำมสังเกตดูอยู่ ทรงเห็นว่ำเศรษฐีไม่ยอมเลิกท�ำ

ทำนด้วยวธิทีีท่รงบนัดำลให้ทรพัย์หำยไปน้ันแน่ จงึทรงบนัดำลให้เศรษฐไีด้เห็นพระองค์

ลอยอยูใ่นอำกำศในขณะนัน้ ตรสัข้ึนว่ำ ก่อนแต่นีเ้ศรษฐีได้ให้ทำนจึงได้ส้ินเนือ้ประดำตัว 

ถ้ำว่ำต่อแต่นีไ้ปจะไม่ให้ทำน เกบ็รวบรวมไว้ กจ็ะตัง้โภคสมบตัขิึน้ได้ เศรษฐถีำมทรำบ

ว่ำเป็นท้ำวสักกะ แทนที่จะตื่นเต้นเชื่อฟังกลับคิดหมิ่นว่ำ ไฉนท้ำวลักกะซึ่งขึ้นไปเกิด

เป็นท้ำวสักกะได้เพรำะควำมดี จึงมำห้ำมไม่ให้ท�ำควำมดี จึงได้กล่ำวตอบยืนยันว่ำ  

ปวงบัณฑิตกล่ำวว่ำ อำรยชนคนเจริญ แม้ยำกแค้นแสนเข็ญ ก็ไม่ท�ำอนำรยกรรม 

(กรรมที่มิใช่ของคนเจริญ คือกรรมท่ีไม่ดี เช่นท้ำวสักกะมำห้ำมควำมดีของเขำ  

ก็เป็นกำรท�ำไม่ดีเหมือนกัน) อย่ำให้มีทรัพย์ท่ีเป็นเหตุให้สละศรัทธำบริจำคขึ้นเลย 

ทีเดียว ทำงที่รถคันหนึ่งแล่นไปได้ เป็นทำงท่ีรถอีกคันหนึ่งแล่นไปได้เหมือนกัน  

(ทำน ศีลเป็นทำงไปสวรรค์ท้ำวสักกะไปได้ เศรษฐีก็ไปได้เหมือนกัน) ขอให้วัตร  

(ข้อปฏิบัติ) เก่ำแก่ที่ฝังลง (เป็นรำกฐำนของแผ่นดินแล้วคือทำนวัตรนี้) จงสถิตเป็น

วตัรต่อไปเถิด (อย่ำถอนรำกฐำนของแผ่นดนิออกเสียเลย แผ่นดนิจะถล่ม ฟ้ำกจ็ะถล่ม
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ลงด้วย) ผิว่ำมีทรัพย์ก็วักให้ต่อไป เม่ือไม่มี ก็จะให้อะไร ๆ แม้เป็น (ทุคคตะ)  

อย่ำงนี้ก็จักให้อย่ำประมำททำนเลย

ท้ำวสักกะเม่ือไม่อำจห้ำมได้ จึงตรัสถำมควำมประสงค์ที่ให้ทำนนั้น เศรษฐี

น้ันเป็นพระโพธิสัตว์จึงตอบว่ำ ตนมิได้ปรำรถนำจะเป็นท้ำวสักกะ มิได้ปรำรถนำจะ

เป็นพรหม แต่ปรำรถนำจะเป็นองค์พระสัพพัญญูพุทธเจ้ำในอนำคต ท้ำวสักกะได้ทรง

สดับแล้วพอพระหฤทยั ทรงลบูหลงัของเศรษฐด้ีวยพระหตัถ์ เศรษฐกีก็ลบัมสีกนธ์กำย

บริบูรณ์อิ่มเอิบแข็งแรง ในขณะนั้นทรัพย์สมบัติท้ังปวงท่ีอันตรธำนไป ก็กลับปรำกฏ

ขึ้นเหมือนอย่ำงเดิมด้วยสักกำนุภำพ ท้ำวสักกะได้ประทำนทรัพย์นับไม่สิ้นสุดให้  

เพื่อเศรษฐีจะได้บริจำคทำนต่อไป นำนเท่ำไรก็ไม่หมดตำมอัธยำศัย

เรือ่งน้ีเม่ือดไูปตำมท้องนิทำน ก็เกดิจำกท้ำวสักกะระแวงว่ำจะถูกแย่งต�ำแหน่ง 

หรือที่เรียกในบัดน้ีว่ำกลัวถูกแย่งเก้ำอ้ี แต่เมื่อพิจำรณำเข้ำไปในท้องนิทำนก็น่ำจะได้ 

สารคติแฝงอยู่หลำยประกำร สำรคติที่ส�ำคัญนั้นคือกำรที่จะท�ำทำนนั้น ทีแรกต้องมี

ทรัพย์สิ่งของที่จะให้ก่อน ฉะนั้น ก็ต้องท�ำทรัพย์ให้มีขึ้นก่อนจึงท�ำทำนได้ เมื่อมีที่จะ

ให้ไม่สิ้นสุด จึงอำจให้ได้ไม่สิ้นสุด กำรให้จึงมีขอบเขตจ�ำกัดอยู่กับกำรมี ผู้มีอัธยำศัย

ในทำน จึงต้องมอีธัยำศยัในกำรหำทรัพย์ให้เกดิงอกงำมเจรญิด้วย คือต้องมีปัญญำหำ

ทรัพย์ และมีปัญญำท่ีจะเลือกให้ เม่ือให้ทรัพย์ก็ไม่หมดสิ้น และกำรให้ก็ไม่หมดสิ้น 

ทั้งเป็นกำรให้ในทำงท่ีเป็นประโยชน์ เมื่อให้ในทำงที่เป็นประโยชน์ที่ถำวรเท่ำใด  

กเ็ป็นกำรให้ทีไ่ม่หมดสิน้เท่ำนัน้ ในบดันี ้เช่น ตัง้เป็นนธิหิรอืสร้ำงส่ิงท่ีเป็นถำวรประโยชน์

ต่ำง ๆ แม้ทรัพย์หรือวัตถุที่ให้จะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นกำรให้มีไม่สิ้นสุด แม้กำรให้

เพือ่อปุกำระเกือ้กลูบคุคลเกือ้กลูสตัว์กเ็ช่นเดยีวกนั เพรำะช่วยให้เกดิควำมสุขควำมเจรญิ

สบืต่อไป แต่กำรท�ำควำมดเีด่นนัน้กอ็ำจถูกคนดด้ีวยกนั ท่ีเขำคดิว่ำจะเอำดีไปเสียคนเดยีว 

หรือคิดว่ำจะแย่งดีแย่งชื่อเสียง ริษยำขัดขวำงเอำได้ จึงอำจต้องผจญคนดีด้วยกันอีก

ก็ได้ ถ้ำไม่ย่อท้อถอยหลังเสีย รักษำแนวดีของตนไว้ให้มั่น ไม่หุนหันพลันแล่นว่ำเขำ

เป็นศัตรู ไม่ด่วนเร่งที่จะให้ผลิตผลก่อนฤดูกำล ก็จะเป็นผู้ชนะชนิดที่ไม่มีใครแพ้  

ในเมือ่ควำมดนีัน้ปรำกฏว่ำไม่เป็นอนัตรำยแก่ใคร ไม่เป็นของจ�ำเพำะใคร แต่เป็นควำมดี

ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน เป็นสำธำรณ์แก่ทุกคน ไม่มีใครต้องเสียต�ำแหน่งควำมดีไป
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ใน สุธาโภชนชาดก
๘๓ ได้เล่ำถึงพระอินทร์อีกองค์หนึ่ง ในสมัยเก่ำก่อน 

พระอินทร์ในสมัยพุทธกำล ซ่ึงได้เคยเป็นมฆมำณพในชำติก่อนแต่จะไปเกิดเป็น 

พระอินทร์ พระอำจำรย์เล่ำว่ำ พระอินทร์องค์อดีตนี้ ชำติก่อนเป็นเศรษฐีชำวเมือง 

พำรำณส ีได้ท�ำทำน รกัษำศลี โดยเฉพำะได้ให้ทำนอย่ำงมำกมำย ท�ำกำลกิรยิำ (ตำย) 

แล้วไปเกดิเป็นพระอินทร์หรอืท้ำวสกักเทวรำชครองสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ ท้ำวเธอมพีระธดิำ 

๔ องค์ มีพระนำมตำมล�ำดับว่ำ อาสา สัทธา สิรี หิรี วันหนึ่ง พระธิดำทั้ง ๔ องค์ได้

ชวนกันเกบ็ดอกไม้ทพิย์มกีลิน่หอม ร้อยเป็นมำลำประดบัองค์ พำกนัไปยงัสระอโนดำต

เพ่ือเล่นน�ำ้ นัง่พกัอยู่บนแผ่นมโนศิลำ ในขณะนัน้ พระนารทดาบส ได้ถอืดอกปำรชิำตก์

แห่งสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ผ่ำนมำโดยถือกั้นเป็นอย่ำงร่ม พระดำบสองค์น้ีออกบวชจำก

สกุลพรำหมณ์ บ�ำเพ็ญพรตในป่ำหิมวันต์จนมีมหิทธิอ�ำนำจข้ึนไปพักบนสวรรค ์

ชั้นดำวดึงส์ได้ เทพธิดำทั้ง ๔ องค์มองเห็นดอกปำริชำตก์ที่พระดำบสถือมำ ก็ร้องขอ

จำกพระดำบส เหมือนอย่ำงขอจำกเทพบิดำของตน พระดำบสตอบว่ำ องค์ดำบสเอง

ไม่มีควำมต้องกำรหวงแหนดอกไม้ทิพย์นี้ แต่ก็จะให้แก่เทพธิดำองค์ท่ีประเสริฐท่ีสุด 

ฉะน้ัน องค์ใดประเสริฐท่ีสุด ก็ขอให้องค์นั้นมำรับดอกไม้ทิพย์นี้ได้ เทพธิดำทั้ง ๔  

ขอให้พระดำบสเป็นผูเ้ลอืกให้เอง พวกตนไม่สำมำรถจะเลือกกนัเองได้ พระดำบสกล่ำวว่ำ 

ไม่ใช่กิจของสมณะบรรพชิตจะเป็นผู้เลือกอย่ำงนั้น จะเลือกองค์หนึ่ง องค์อื่น ๆ ก็จะ

น้อยใจขึ้งเคียด จะเกิดวิวำทบำดหมำง จึงขอให้ไปทูลถำม พระภูตาธิปะ (ผู้เป็นใหญ่

แห่งภูตทั้งหลำย) ซึ่งเป็นพระบิดำของตนเองเถิด เทพธิดำทั้ง ๔ ไม่ได้ดอกไม้ ไม่ได้

คะแนนว่ำเลิศจำกพระดำบส กโ็ทมนสัต่ำงองค์กค็ดิว่ำตนนัน่แหละเลศิ กพ็ำกนัไปเฝ้ำ

พระอินทร์ขอให้ทรงชี้ขำด พระอินทร์ก็ไม่ยอมชี้ตรัสไกล่เกลี่ยว่ำ คล้ำย ๆ กัน 

ทั้ง ๔ องค์ ที่นี่จะว่ำใครดีกว่ำใครให้ทะเลำะกันอย่ำงไรได้

ยงัมพีระดำบสรปูหนึง่ ชือ่ โกสิยะ ตัง้อำศรมอยูท่ีฝั่งแม่น�ำ้คงคำด้ำนทศิทกัษณิ 

ข้ำงหิมวันตประเทศ ถือวัตรอยู่ข้อหน่ึงโดยเคร่งครัดว่ำ เม่ือยังไม่แบ่งภัตรให้แก ่

ผู้อื่นก่อน ก็จะไม่ฉันเอง และเมื่อให้ก็จะเลือกให้ ฉะนั้น ให้พระธิดำทั้ง ๔ องค์ไปหำ

๘๓ ชำตก. ๘/๒๘๔-๓๒๙.
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โกสยิดำบสนัน้ ครัน้พระอินทร์ได้ตรสัแนะน�ำให้พระธดิำพำกนัไปหำพระดำบสดัง่นีแ้ล้ว 

ก็ได้ตรัสสั่งพระมำตลีเทพสำรถีให้น�ำสุธำโภชนทิพย์ไปถวำยพระดำบส พระมำตล ี

ได้น�ำถำดสุธำโภชน์ไปวำงในมือของโกสิยดำบสในเวลำรุ่งอรุณ พระดำบสมองเห็น 

สธุำโภชน์สวรรค์ มีสขีำวเหมือนสงัข์ สะอำด มกีล่ินหอม ไม่มอีำหำรอะไรทีเ่คยเห็นจะ

เปรียบเทียบได้ คิดสงสัยว่ำบำงทีพระอินทร์จะประทำนลงมำกระมัง แต่ว่ำใครเป็น 

ผู้น�ำมำ พระมำตลีจึงได้ปรำกฏทิพยกำย กล่ำวแก่ดำบสว่ำ องค์สักรินทร์เทวรำชได้มี

เทพบัญชำให้ตนน�ำสุธำโภชน์มำถวำย ขอให้พระดำบสฉันสุธำโภชน์นี้ซึ่งเลิศกว่ำ 

ภัตรทุกอย่ำง อย่ำได้ห้ำมเสีย สุธาโภชน์นี้มีคุณก�าจัดโทษได้ถึง ๑๒ ประการ คือ  

๑. ควำมหิว ๒. ควำมกระหำย ๓. ควำมไม่ยินดี ๔. ควำมกระวนกระวำย  

๕. ควำมเหน็ดเหน่ือย ๖. ควำมโกรธ ๗. ควำมผูกใจโกรธ ๘. ควำมวิวำท  

๙. ควำมส่อเสียด ๑๐. ควำมหนำว ๑๑. ควำมร้อน ๑๒. ควำมเกียจคร้ำน

โกสิยดำบสได้กล่ำวแก่พระมำตลีว่ำ ท่ำนได้ถือเคร่งในวัตรอยู่ข้อหนึ่งว่ำ  

จะไม่ฉันเองก่อนที่จะแบ่งให้แก่ใคร เพรำะท่ำนได้เห็นว่ำมีควำมเลวอยู่ ๕ ประกำร 

ตำมสุภำษิตที่ระบุถึงควำมเลวในตัวพฤติกรรมหรือผู ้ประกอบพฤติกรรมนั้นเอง  

ดั่งต่อไปนี้

๑. กำรกินผู้เดียว พระอริยเจ้ำไม่นับถือบูชำ

๒.  คนไม่แบ่งภัตรให้แก่ผู้อื่น ย่อมไม่ได้ควำมสุข

๓.  คนเป็นชู้ด้วยภริยำของผู้อื่น ชื่อว่ำ เป็นคนฆ่ำหญิง

๔.  คนด่ำสมณะชีพรำหมณ์ผู้มีศีลวัตรอันดี ชื่อว่ำ เป็นคนประทุษร้ำยมิตร

๕.  คนตระหนี่เหนียวไม่เฉลี่ยเผื่อแผ่คนอื่นบ้ำงเลย เลวเป็นข้อที่ ๕

ฉะนัน้ ท่ำนจะต้องแบ่งให้แก่ใครอืน่ จะเป็นหญงิหรอืชำยกต็ำมก่อน แล้วจึงจะฉนั

ในทันใดนัน้ พระธดิำท้ัง ๔ องค์ของพระอนิทร์กไ็ด้พำกนัมำถงึ องค์สริไีด้ยนื

ทำงทิศบูรพำ องค์อำสำได้ยืนทำงทิศทักษิณ องค์สัทธำได้ยืนทำงทิศปัจฉิมองค์หิรีได้

ยืนทำงทิศอุดร
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โกสิยดำบสได้ทักถำมองค์ที่ยืนทำงทิศบูรพำก่อน องค์สิรีผู้ยืนทำงทิศนั้น  

ได้ตอบแนะน�ำตน พระดำบสก็ได้วิจำรณ์ แล้วก็ได้ทักถำมองค์อื่นต่อไปโดยวิธีนี้  

จนครบทัง้ ๔ องค์ สรปุค�ำวจิำรณ์ของโกสยิดำบสในธิดำพระอินทร์ ๔ องค์ ดงัต่อไปนี้

องค์สิรีนั้น คือ สิริ คบหำคนดี ๆ เมื่อปรำรถนำสุขแก่ใครคนใด ใครคนนั้น  

ก็บันเทิงด้วยสุขสมปรำรถนำทุกอย่ำง แต่สิริไม่เลือกอนุกูลคน บำงคนมีศิลปวิทยำดี 

มีควำมประพฤติดี พำกเพียรท�ำกำรงำนของตนอย่ำงเหงื่อไหลไคลย้อย แต่สิริก็ไม่ 

อนกุลูเขำ เขำก็ต้องขดัสนจนยำก แต่บำงคนไม่มศีลิปวิทยำอะไรด ีรปูร่ำงวิปรติชัว่ชำติ 

เกียจคร้ำนกินจุ สิริก็ไปอนุกูลเขำให้มั่งมีศรีสุข เขำก็ใช้คนที่มีชำติสกุลได้เหมือนทำส

เรือนเบี้ย สิริจึงไม่รู้จักเลือกคนที่ควรและไม่ควรจะคบเลย ที่ว่ำสิริคบหำคนดี ๆ นั้น 

จึงหำได้หมำยควำมว่ำคนดีจริง ๆ ไม่ โดยที่แท้ไปดูกันที่ทรัพย์ รวยทรัพย์ก็ว่ำดีแล้ว 

เป็นกำรทับถมไม่ให้คนมองเห็นคุณของสุจริตธรรมในโลก สิรินี่เองมีส่วนให้เป็นด่ังนี้ 

ไปได้ จึงไม่เป็นทีช่อบใจแก่โกสยิดำบส ไม่ควรจะได้สุธำโภชน์ เม่ือสิรถูีกวิจำรณ์ในทำงเสีย 

และถูกปฏิเสธ ก็อันตรธำนวับไปในที่นั้น

องค์อำสำนั้น อาสา ก็คือควำมหวัง ท�ำให้คนผู้หวังในควำมหวังล�ำบำก  

มำมำกมำยนักแล้ว ท�ำให้รบรำฆ่ำฟันกันด้วยควำมหวังจะเป็นเจ้ำเป็นใหญ่ ชนะแล้วก็

กลับแพ้ แย่ไปด้วยควำมหวัง ท�ำให้ฤษีชีไพรบ�ำเพ็ญตบะทรมำนกำย แรมเดือนแรมปี 

ด้วยหมำยสวรรค์ แต่ถ้ำเข้ำทำงผิดก็ไพล่ไปในนรก หวังอย่ำงหนึ่ง ผลไพล่ไปเป็นอีก

อย่ำงหนึง่ จงึเป็นอย่ำงท่ีเรียกว่ำ หวงัลมหวงัแล้ง โกสยิดำบสจงึเรยีกอำสำว่ำตวัโกหก

พกลม ฉะนัน้ กข็อให้เลิกหวงัในสธุำโภชน์ หำสมควรจะได้สธุำโภชน์ไม่ ไม่ยนิดจีะให้

ขอให้ไปเสยีเถดิ เม่ืออำสำถกูวิจำรณ์อย่ำงเสยีหำยทัง้ถกูขบัไล่ กอ็นัตรธำนวบัไปในทีน่ัน้

องค์สัทธำนั้น สัทธา ก็คือศรัทธำ ควำมเชื่อ ท�ำให้คนพำกันบริจำคทำน  

รักษำศีล ส�ำรวมอินทรีย์ แต่บำงทีก็ท�ำให้คนพำกันลักขโมย พูดเท็จ พูดส่อเสียด คือ

เมื่อเชื่อถูกก็ชักให้ท�ำถูก เมื่อเชื่อผิดก็ชักให้ท�ำผิด เพรำะใครจะท�ำอะไรก็มีควำมเชื่อ 

นี่แหละชักไปทั้งนั้น เชื่อว่ำท�ำอย่ำงนั้นดีจึงท�ำ ควำมเชื่อนี้ท�ำให้ยุ่งในครอบครัวก็ได้ 

ภรยิำเป็นคนดี แต่สำมีไปเชือ่ในหญงิถ่อยอ่ืน กส้ิ็นปฏพิทัธ์ในภริยำของตน ซึง่ควำมจรงิ

เป็นคนดี สัทธำเป็นผู้ท�ำให้เชื่อ แต่บำงครั้งก็ท�ำให้เชื่อหลง ๆ ผิด ๆ เป็นแหล่งก่อให้
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เกิดวิธีกำรชวนเชื่อต่ำง ๆ ที่เป็นควำมเชื่ออย่ำงหลงงมงำย เพรำะผู้เชื่อเองโง่เขลำ 

เบำปัญญำหรือถูกหลอกให้เชื่อจึงชื่อว่ำ เป็นผู้ท�ำบำป ห้ำมกำรกุศล โกสิยดำบสจึงยัง

ไม่ชอบใจจะให้สุธำโภชน์อยู่นั้นเอง เมื่อสัทธำถูกวิจำรณ์ว่ำไม่ดี และถูกปฏิเสธเสียอีก 

ก็อันตรธำนวับไปในที่นั้น

พระธิดำองค์ที่สุด คือ หิรี นั้น โกสิยดำบสทักถำมทรำบแล้วก็พอใจในคุณ

ของเธอ เพรำะหิรี ก็คือหิริ ควำมละอำยบำป รังเกียจบำป เหมือนอย่ำงคนสะอำด

รงัเกยีจสิง่สกปรก พระดำบสพอใจตัง้แต่เมือ่ถงึวำระทีห่นัไปทกัถำมองค์หริกีไ็ม่ร้องขอ

สุธำโภชน์เหมือนอย่ำงอีก ๓ องค์แรก จึงสมควรจะได้สุธำโภชน์ เพรำะว่ำสุธำโภชน์

น้ีหำใช่เป็นสิง่ทีใ่คร ๆ จะได้ด้วยกำรขอไม่ ข้อนีเ้ป็นธรรมเกีย่วแก่สธุำโภชน์ พระดำบส

ได้กล่ำวแก่องค์หิรีว่ำ ขอบูชำเธอด้วยสุธำโภชน์ทั้งหมดแล้วจึงจะฉันส่วนที่เหลือใน 

ภำยหลัง กล่ำวแล้วได้ให้สุธำโภชน์แก่องค์หิรี เมื่อองค์หิรีได้รับสุธำโภชน์แล้วก็รีบไป

เฝ้ำพระเทพบิดำกรำบทูลให้ทรงทรำบ ท้ำวสักกินทรเทวรำชทรงโสมนัส เทพท้ังปวง 

ก็พำกันยินดี ตั้งแต่นั้นมำ เทพและมนุษย์ทั้งหลำยก็พำกันนับถือบูชำหิรีเทวี (ในฐำน

ที่หิริและโอตตัปปะเป็นโลกบำล คือธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก)

ฝ่ำยพระอินทร์ได้ทรงส่งพระมำตลีไปหำพระดำบส ให้ถำมว่ำท่ำนเลือกให้แก่

เทพกัญญำหิรีเพรำะเหตุไร พระมำตลีได้ไปถำม พระดำบสได้ตอบว่ำ ท่ำนเห็นว่ำ  

สิรีเหลำะแหละ สัทธำไม่แน่ อำสำยิ่งโกหกพกลม ส่วนหิรีมีคุณอันประเสริฐ เช่นว่ำ 

สตรีภำพเมื่อทรำบว่ำตนมีจิตปฏิพัทธ์ในบุรุษ ย่อมห้ำมจิตของตนไว้ได้ด้วยหิริ หมู่ชน

ผู้มีหน้ำที่รบป้องกันรักษำประเทศชำติออกไปในสนำมรบสัปยุทธกับข้ำศึกด้วยศร 

หอกดำบและอำวธุต่ำง ๆ จะถอยหนหีรอืยอมแพ้ แต่ด้วยมหีริใินใจ จงึเกิดละอำยอดสู 

ยอมสละชีวิต ต่อสู้ไม่ยอมถอย จึงชนะข้ำศึกรักษำประเทศชำติไว้ได้ หิริเป็นเครื่อง

ห้ำมคนชั่วเหมือนอย่ำงฝั่งเป็นเครื่องห้ำมก�ำลังแห่งสำคร พระอริยะท้ังหลำยจึงบูชำ 

หิริในโลก ขณะน้ันก็ได้ถึงกำละสิ้นอำยุของโกสิยดำบส พระมำตลีได้ชักชวนให้ทิ้ง 

กำยมนุษย์ ไปเกิดเป็นสหำยพระอินทร์โกสิยดำบสได้เคลื่อนจำกกำยมนุษย์เกิดเป็น

เทพบตุรโดยอปุปำตกิก�ำเนิดในทนัใดนัน้ พระมำลีได้น�ำเทพบตุรเกดิใหม่ไปเฝ้ำพระอนิทร์ 

ท้ำวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นก็มีพระหทัยยินดี ประทำนหิรีเทวีแก่เทพบุตรนั้น
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โกสิยดำบสนี้ ท่ำนได้เล่ำไว้ว่ำ ก่อนบวชเป็นเศรษฐีผู้ตระหนี่ถี่เหนียวนักหนำ 

เป็นทำยำทสืบตระกูลมำจำกพระอินทร์เมื่อยังเป็นมนุษย์นั้นเอง แต่ท้ำวเธอเมื่อเป็น

มนุษย์ใจบุญสุนทรย่ิงนัก จึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ ครั้นล่วงมำหลำยชั่วคน จึงถึง

เศรษฐเีหนียวผูน้ี ้พระอินทร์สอดส่องดสูำยตระกลูของพระองค์ได้ทรงทรำบจนกระทัง้

ว่ำ เศรษฐีนี้อยำกบริโภคข้ำวปำยำส แต่เกรงคนอื่นจะมำบริโภคด้วย จึงให้ภริยำไป

หลบหุงอยู ่ในป่ำไม่ให้ใครเห็น พระอินทร์ได้ไปทรมำนด้วยพูดสะกิดใจให้ได้คิด  

จนเศรษฐีละควำมตระหนี่ ท�ำทำนและออกบวชเป็นดำบสในที่สุด ค�ำสะกิดใจของ

พระอินทร์และเทพบรวิำรรวมอยูใ่นหวัข้อว่ำ กนิคนเดียวไม่ได้สุข กล่าวเป็นโอวาทบ้าง 

เปรียบเทียบบ้าง เช่นว่า มีน้อยควรให้น้อย มีปานกลางให้ปานกลาง มีมากให้มาก 

จะไม่ให้เลยไม่สมควร ผูท้ีม่แีขกนัง่อยูด้่วย แต่กบ็รโิภคคนเดียว จะท�าการบูชาบ�าบวงอะไร 

ก็ไม่มีผลท้ังนั้น การที่บริโภคคนเดียวทั้งที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยกัน ก็เหมือนอย่างกลืน 

เบ็ดนั่นแหละ จึงควรที่จะให้ทานด้วย บริโภคด้วย กินคนเดียวจึงไม่ได้สุข เศรษฐ ี

ฟังไป ๆ ก็เกิดควำมเห็นตำมไปว่ำ กินคนเดียวไม่เป็นสุขแน่ เพรำะคณะพระอินทร ์

มำนัง่พดูจีใ้จอยู ่ทแีรกกแ็สนร�ำคำญ แต่เมือ่ฟังไปคดิไปกเ็หน็จรงิจงึเร่ิมแบ่งข้ำวปำยำส

ให้แก่คณะพระอินทร์ ท้ำวเธอจึงแสดงพระองค์ว่ำคือท้ำวสักกเทวรำช และประทำน

โอวำทแก่เศรษฐีให้บริจำคทำนเป็นกำรท�ำทำงสวรรค์ เหมือนดังบรรพบุรุษในตระกูล

ของพระองค์ได้ปฏิบัติมำแล้ว จิตใจของเศรษฐีเมื่อได้เริ่มเปลี่ยนแล้ว ก็เปลี่ยนไปตรง

กันข้ำมทีเดียว เหมือนอย่ำงท่ีเรียกว่ำ จำกหลังมือเป็นหน้ำมือ คือจำกตระหนี่ที่สุด 

เป็นกว้ำงทีสุ่ด แต่ก็ยงัไม่ท้ิงลักษณะของเศรษฐีคือกำรเลอืกเฟ้นทีจ่ะให้ ซึง่เป็นลกัษณะ 

สัปปุริสทาน ในพระพุทธศำสนำ

เรื่องท้ำวสักกะในชำดกนี้ เห็นได้ชัดว่ำเป็นเทพนิยำยเปรียบเทียบธรรม  

กำรเปรียบเทียบมีเหตุผลน่ำฟัง และมีเค้ำเรื่องท้ำวสักกะตำมคติควำมเชื่อเก่ำแก่  

ซึง่แสดงว่ำผูท้ีจ่ะไปเกดิเป็นท้ำวสกักะนัน้ ไม่จ�ำต้องไปเกดิจำกมจลคำมมคธรฐั เป็นกำร

ผกูขำดแต่แห่งเดยีว (เหมอืนอย่ำงมตขิองอรรถกถำบำงคัมภร์ี) ไปเกดิจำกรฐัไหนกไ็ด้ 

ในเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนในคุณสมบัติแห่งผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ และค�ำว่ำ 

พระอินทร์ เป็นต�ำแหน่ง ซ่ึงมีจุติมีอุปบัติมำตั้งแต่เก่ำก่อนพุทธกำล เฉพำะในสมัย

พุทธกำลน้ัน พระอินทร์ไปเกิดจำกมฆมำณพ ชำวบ้ำนมจลคำมมคธรัฐ เห็นจะพอ 

เรียกว่ำ พระอินทร์รัชกำลปัจจุบัน (ในสมัยพุทธกำล) ได้
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พระอินทร์ในสมัยพุทธกำล ซ่ึงขึ้นไปเกิดจำกชำติเป็นมฆมำณพนั้น จะเป็น

องค์ที่ข้ึนไปเกิดยึดถิ่นอสุระ สร้ำงสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ขึ้นใช่หรือไม่ ถ้ำใช่ก็น่ำจะเป็น

พระอินทร์องค์ปฐม เทียบพระมหำกษัตริย์ผู้ทรงปรำบดำภิเษกเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ 

ถ้ำใช่ดังนั้น ตั้งแต่สร้ำงสวรรค์ชั้นดำวดึงส์มำจนถึงสมัยพุทธกำล ก็มีพระอินทร์เพียง

องค์เดียว เรื่องพระอินทร์ในคติน้ี จึงคล้ำยกับเร่ืองกำรตั้งวงศ์กษัตริย์ ด่ังจะผูกเรื่อง 

ข้ึนเทียบว่ำ มีคนผู้หนึ่งเป็นคนฉลำดกล้ำหำญ มีอัธยำศัยดี ชักชวนเพื่อนร่วมใจได้

จ�ำนวนหนึ่งแล้ว ก็อพยพเดินทำงไปหำถิ่นที่อยู่ใหม่ ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อได้พำ

กันไปพบถิ่นที่พอใจ ก็เข้ำยึดขับไล่เจ้ำถ่ินเติมออกไป ต่อมำก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์  

สืบพระวงศ์ต่อมำ 

ท่ำนจึงสันนิษฐำนว่ำ เรื่อง พระอินทร์ มีเค้ำมำจำกกษัตริย์อินทวงศ์สมัย 

โบรำณ ซึ่งยกเข้ำมำยึดชมพูทวีป ขับไล่เจ้ำถิ่นเดิมให้ถอยร่นไป และเมื่อสังเกตดูใน 

สักกสังยุตท่ีได้น�ำมำเล่ำไว้ข้ำงต้นแล้ว ก็จะเห็นว่ำ พระอินทร์นับว่ำเป็นนักปกครอง 

ชั้นยอดกล้ำหำญ และฉลำดในกำรปกครอง ในครำวสงครำมก็ฉลำดเลือกธรรมมำ

อบรมปลุกใจเทพบริษัทให้กล้ำหำญให้เพียรพยำยำมรบเอำชนะให้จงได้ แต่ครั้นได้

ชัยชนะแล้ว พระอินทร์ได้อบรมให้มีขันติ อดทนต่อผรุสวำจำของเชลย ไม่โกรธตอบ 

และตอบโต้ ในครำวสงบก็ผูกมิตรกับศ้ตรูเก่ำ แต่ก็ไม่ไว้วำงใจทีเดียว พอใจเสด็จไป

สนทนำไต่ถำมธรรมกับพระพุทธเจ้ำบ้ำง พระสำวกบ้ำง ฤษีบ้ำงในบำงครั้งบำงครำว 

บำงทีก็ชวนศัตรูเก่ำซึ่งเป็นพ่อตำไปด้วยกัน ในครำวปกติก็พอใจอบรมเทพบริษัทด้วย

ธรรม เช่น อบรมไม่ให้โกรธ นอกจำกนี ้พระอนิทร์กยั็งมหีน้ำทีเ่กีย่วกบัมนษุยโลกอกี

มำกดังที่กล่ำวไว้ในคัมภีร์ต่ำง ๆ เช่น ได้มำดีดพิณ ๓ สำยแก่พระโพธิสัตว์ เพื่อให้

ทรงปฏิบัติในทำงสำยกลำง ต่อมำก็ได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำอีกหลำยครำว เมื่อนิพพำน

ก็ได้มำกล่ำวคำถำแสดงธรรมสังเวชด้วยผู้หนึ่ง และได้มำอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจำก 

มวยผมของโทณพรำหมณ์ ขึน้ไปบรรจไุว้ในพระเจดย์ีจฬุำมณ ี(เรือ่งพระเจดย์ีนีไ้ด้เล่ำ

มำแล้วว่ำ เมือ่พระโพธสิตัว์ทรงตัดพระเมำฬีด้วยพระขรรค์ขณะจะทรงผนวชนัน้ พระอนิทร์

ได้มำรับขึ้นไปสร้ำงพระเจดีย์บรรจุไว้ มีท้ังปิ่นปักพระจุฬำและเครื่องรัด จึงเรียกว่ำ  

พระเจดย์ีจฬุามณี) นอกจำกน้ี ยังได้มำช่วยคนทีต่ัง้อยูใ่นธรรมให้พ้นภยัจำกฝ่ำยอธรรม

อยูบ่่อย ๆ ได้มำช่วยยนืเฝ้ำประตกูฏุขิองพระเณรผูก้�ำลังบ�ำเพ็ญสมณธรรมใกล้จะส�ำเรจ็ 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้ใครเข้ำไปท�ำอนัตรำยแก่ควำมส�ำเรจ็ (น่ำสงัเกตว่ำ เทวดำชอบมำช่วย
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คนมเีพยีรในเวลำทีใ่กล้จะส�ำเรจ็ผล) หน้ำทีข่องพระอนิทร์ดคูล้ำยเป็นโลกบาล ได้อ่ำน

หนังสือเรื่องเทวดำของพรำหมณ์เล่มหน่ึง กล่ำวว่ำ พระอินทร์เป็นโลกบำลทิศบูรพำ 

เป็นเจ้ำของพวกภูต ตำมที่กล่ำวนี้ก็ไปตรงในสุธำโภชนชำดกที่เล่ำมำแล้ว ซึ่งกล่ำวถึง

พระอินทร์ว่ำ ภูตาธิป แปลว่ำ เป็นใหญ่แห่งพวกภูต (ทิศตะวันออกนี้ ท้ำวโลกบำล

มีชื่อว่ำ ธตรัฏฐ์ ท่ำนว่ำเป็นชื่อหนึ่งของพระอินทร์ด้วย เป็นเจ้ำของคนธรรพ์ก็ว่ำ  

เป็นเจ้ำของพวกภูตก็ว่ำ) เรื่องพระอินทร์มีอยู่ทั้งในคติพรำหมณ์ ทั้งในคติพุทธ จึงน่ำ

จะมีเล่ำปะปนกันอยู่มำก บำงทีศัพท์เดียวกันแต่ให้ควำมหมำยต่ำงกัน เช่น ปุรินททะ 

ซึ่งเป็นชื่อของพระอินทร์ชื่อหนึ่งใน สักกสังยุต ในพระไตรปิฎกให้ควำมหมำยว่ำ ผู้ให้ 

ทำนในกำลก่อน แต่ในคัมภีร์พระเวทของพรำหมณ์แปลว่ำ ผู้ทะลายเมืองป้อม หรือ

ทะลายป้อม จบัได้ว่ำ เรือ่งพระอนิทร์เป็นเรือ่งเก่ำแก่ ทำงพรำหมณ์กจ็บัมำเล่ำพรรณนำ

ไปตำมลทัธพิรำหมณ์ ทำงพทุธกจ็บัมำเล่ำพรรณนำไปตำม หลกัธรรมของพระพุทธศำสนำ 

ใช้ค�ำเดียวกันแต่ให้ควำมหมำยไปคนละอย่ำง

ปำรชิำตก์สวรรค์

จะเพิ่มเติมเรื่อง ปาริชาตก์ ในสวรรค์ชั้นนี้ ค�ำนี้ได้เคยแปลมำบ้ำงว่ำ  

ต้นทองหลางทิพย์ ตำมค�ำว่ำ โกวิฬาร ในอภิธำนัปปทีปิกำให้ค�ำแปลค�ำว่ำ โกวิฬาร  

ไว้ว่ำ ไม้ทรึก (พจนำนุกรม: ไม้ซึก) ไม้ทองกวำว ไม้ทองหลำง

ในอดีตนิทำนของพระอินทร์เล่ำไว้ว่ำ เมื่อพระอินทร์เป็นมฆมำณพ ปลูกต้น

โกวิฬำร เพื่อให้เกิดร่มเงำเป็นทำน เป็นเหตุให้เกิดต้นปำริชำดก็ในสวรรค์ ใน 

อภิธำนัปปทีปิกำให้ค�ำแปลของค�ำว่ำ โกวิฬาระ ปาริจฉัตตกะ ปาริชาตกะ ทั้ง ๓  

ค�ำนี้ไว้อย่ำงเดียวกันว่ำ ปาริชาต หรือ ต้นไม้สวรรค์ ท่ำนมิได้ให้ค�ำแปลว่ำ ทองหลำง 

เหมือนค�ำว่ำ โกวิฬำรในเมืองมนุษย์ แต่จะตรงกับต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์ หรือมี

ต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์เรียกชื่อตรงกัน เป็นเรื่องที่ผู้ต้องกำรจะรู้พึงค้นคว้ำต่อไป

ท่ำนผู้ทรงเมตตำได้แจ้งมำว่ำ ท่ำนได้สนใจในค�ำว่ำ ปาริชาต ท่ีอ่ำนพบใน

หนังสือต่ำง ๆ เช่น เรื่องกำมนิต เรื่องเวสสันดร ดอกของต้นไม้นี้มีส่วนส�ำคัญมำก 

ค้นหำที่ไหน ๆ ก็ไม่ทรำบว่ำ ตรงกับดอกไม้อะไรในเมืองไทย ทรำบแต่ว่ำกลีบสีขำว 
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ก้ำนสีแดง มีกลิ่นหอมจับใจ ท�ำให้ระลึกชำติได้ และบำนร่วงลงจำกกิ่งในเวลำพลบค�่ำ

ทลีะดอกสองดอกเรือ่ย ๆ ไป ต่อมำได้ไปในงำนพทุธชยนัตี ท่ีอนิเดยีเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ได้ไปชมถ�ำ้อชันตำ ได้พบต้นกรรณกิำร์ย่อม ๆ ต้นหน่ึงทีเ่ชงิเขำทีจ่ะข้ึนไปยงัถ�ำ้อชนัตำ 

เกิดนึกอยำกทรำบว่ำแขกเขำจะเรยีกว่ำอะไร เพรำะก�ำลงัสนกุทีไ่ด้ทรำบชือ่ของส่ิงต่ำง ๆ 

ทำงโน้นทีเ่หมอืนกบัของเรำ หรอือกีนัยหนึง่จะว่ำทีข่องเรำเหมอืนกบัของเขำจะถกูกว่ำ 

จึงได้ให้น�ำใบกรรณิกำร์น้ัน มำช่อหน่ึง ถำมชื่อจำกท่ำนศำสตรำจำรย์ผู้น�ำชมถ�้ำ  

ท่ำนตอบทันทีว่ำ ปาริชาต ต่อมำวันหนึ่งได้มีกำรเลี้ยงทูตอินเดียที่วังแห่งหน่ึงใน 

เมอืงไทยนี ้ใกล้ ๆ ศำลำทีเ่ลีย้งนัน้มต้ีนกรรณกิำร์ปลกูอยู ่ก�ำลงัมีดอกบำนหล่นอยูเ่กลือ่นไป 

แขกทีไ่ด้เหน็ก็พำกนัชม จงึได้ถำมสภุำพสตรผีูห้น่ึงว่ำ ดอกไม้นีเ้รยีกปำรชิำดใช่หรอืไม่ 

เขำตอบว่ำ เรียกว่ำ กรรณิการ์ และไม่เคยทรำบเรื่องช่ือปำริชำตเลย แต่จะเป็นใน 

ขณะนัน้เอง หรอืต่อมำภำยหลงัจ�ำไม่ได้เสยีแล้ว มปีรำชญ์ชำวอนิเดยีอกีคนหนึง่อธบิำย

ตอบค�ำถำมนัน้ทีไ่ด้ถำมเขำอีกว่ำ ตำมทีเ่ขำเรยีกกนันัน้กถู็กต้อง ท้ัง ๒ ชือ่ คอืดอกไม้นี้

ชำวอินเดยีบำงภำคเรยีกปำรชิำด บำงภำคเรยีกกรรณกิำร์ ค�ำอธบิำยนีพ้อเข้ำใจตำมได้ 

เพรำะเคยทรำบมำว่ำ ประเทศอนิเดยีมภีำษำพดูกนัต่ำง ๆ หลำยอย่ำง จนต้องใช้ภำษำ

อังกฤษเป็นภำษำกลำง ทั้งที่ไม่อยำกจะใช้เลย ค�ำชี้แจงของท่ำนผู้ทรงเมตตำข้ำงบนนี้ 

เป็นมติหนึ่งเรื่องต้น ปาริชาตก์ หรือ ปาริชาต ในเมืองมนุษย์ที่เรียกกันในปัจจุบัน

พระอนิทร์หรอืท้ำวสกักเทวรำชได้เป็นท่ีนบัถือในประเทศไทยมำนำน ได้มเีล่ำ

ในต�ำนำนเก่ำหลำยเรื่องว่ำ ได้ลงมำช่วยในกิจกำรต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ได้ลงมำช่วย

หล่อพระพุทธชินรำชเป็นต้น เพรำะกิจกำรที่มนุษย์ท�ำไม่ส�ำเร็จ พระอินทร์ต้องลงมำ

ช่วยจงึส�ำเรจ็ จงึเป็นกจิกำรทีส่�ำคญัอย่ำงย่ิง แต่ในสมยัหลงัจนถงึปัจจบุนันีย้งัไม่ปรำกฏ

เป็นข่ำว พิจำรณำดูถึงสมัยปัจจุบัน สิ่งท่ีสร้ำงขึ้นอย่ำงวิจิตรประณีต เช่น วัดพระ-

ศรีรัตนศำสดำรำม พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรส�ำเร็จขึ้นได้ ก็ด้วยรำชำนุภำพของ

สมเด็จพระเจ้ำแผ่นดินซึ่งเป็นพระอินทร์ คือ เป็นจอมของนรชนในประเทศ สิ่งที่เป็น

ของหลวงสร้ำงขึน้ท�ำขึน้ดวีเิศษกว่ำสำมญัทัว่ ๆ ไป จึงไม่พ้นพระอนิทร์ ไม่ใช่พระอนิทร์

เมอืงฟ้ำกต้็องอำศยัพระอินทร์ในมนษุย์ช่วยกจิกำรทีส่�ำคญั สิง่ทีด่วีเิศษต่ำง ๆ จงึส�ำเรจ็

มีขึ้น นี้เป็นเค้ำเงื่อนที่น่ำคิดว่ำ ไฉนในต�ำนำนเก่ำ ๆ จึงเล่ำถึงพระอินทร์ลงมำช่วยใน

เมื่อจะท�ำสิ่งที่ส�ำคัญอยู่เสมอ
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พระอนิทร์เป็นเจ้ำแห่งสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ และสวรรค์ชัน้จำตมุหำรำชกิำ สวรรค์

ทั้ง ๒ ชั้นนี้ตำมภูมิศำสตร์โลก ระบบเขำพระสุเมรุก็ตั้งอยู่ในโลกนี้เอง เพรำะเขำ

พระสเุมรุกเ็ป็นแกนกลำงของโลก สวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ตัง้อยูบ่นเขำพระสเุมรก็ุตัง้อยู่ยอด

กลำงของโลก ส่วนสวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชิกำ ตั้งอยู่บนยอดเขำสัตตบริภัณฑ์ ๔ ทิศ 

ก็ต้ังอยู่รองต�่ำลงมำรอบเขำพระสุเมรุนั้น ทั้ง ๒ ชั้นนี้จึงอยู่ในโลกนี้ เท่ำกับเป็น 

ชำวโลกน้ีด้วยกัน กำรไปมำหำสู่กันจึงน่ำจะสะดวกกว่ำสวรรค์ชั้นอื่น จึงปรำกฏว่ำ 

เทพของสวรรค์ ๒ ชั้นนี้ได้ลงมำเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอตำมคัมภีร์โบรำณที่มีคติ

ควำมเชือ่ในทำงเดียวกนั และนำน ๆ จงึจะมมีนษุย์ขึน้ไปถึงครำวหนึง่ แต่กเ็ป็นมนษุย์

ที่กล่ำวในนิทำนชำดก

จะได้เล่ำเรื่องสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ จำกคัมภีร์ช้ันบำลีอีกสักตอนหนึ่งก่อนท่ีจะ

ได้สรุปเรื่องเล่ำถึงสวรรค์ชั้นต่อไป

ใน สัตตกนิบาต๘๔ ได้แสดงเป็นค�ำที่พระพุทธเจ้ำตรัสเล่ำไว้มีควำมสังเขปว่ำ 

ในสมยัทีต้่นโกวฬิำระอันชือ่ว่ำ ปำรฉิตัตกะ ผลดัใบและออกใบใหม่ ๗ วำระ พวกเทพ

ชัน้ดำวดงึส์กพ็ำกนัดใีจ เมือ่วำระที ่๑ กพ็ำกนัหวงัให้ถงึวำระที ่๒ ที ่๓ เรือ่ยไป จนถงึ

วำระที่ ๗ ซ่ึงมีดอกบำนสะพรั่ง ก็พำกันเริงสนุกที่โคนต้นโกวิฬำระทิพย์ตลอดเวลำ  

๔ เดือน ในตอนนีแ้สดงอำนภุำพของต้นโกวฬิำระทพิย์ ในขณะทีม่ดีอกบำนสะพรัง่ว่ำ 

มรีศัมสีว่ำงกนิเน้ือท่ี ๕๐ โยชน์โดยรอบ และมกีลิน่หอมโชยไปตำมลมถึง ๑๐๐ โยชน์ 

ต่อไปก็แสดงเปรียบกับอริยสำวกผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ออกบวช รวม ๗ วำระ คือ

วำระที่ ๑ ในสมัยที่ต้นโกวิฬำระทิพย์มีใบเหลืองหล่นจำกต้น ก็เหมือนอย่ำง

สมัยที่อริยสำวกคิดจะออกบวช

วำระที่ ๒ ในสมัยที่โกวิฬำระทิพย์โกร๋นจะออกใบใหม่ ก็เหมือนอย่ำงสมัยที่ 

อริยสำวกปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ำย้อมน�้ำฝำดออกจำกเรือนบวชเป็นอนำคำริยะ 

(ผู้ไม่มีเรือน)

๘๔ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๑๘/๖๖.
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วำระท่ี ๓ ในสมัยท่ีต้นโกวิฬำระทิพย์ผลิใบและดอกข้ึนพร้อมกัน ก็เหมือน

อย่ำงสมัยที่อริยสำวกปฏิบัติในสมำธิได้ปฐมฌำน

วำระที่ ๔ ในสมัยที่ต้นโกวิฬำระทิพย์ผลิใบและดอกขึ้น เห็นเป็นรูปใบใหม่

ดอกใหม่ ก็เหมือนอย่ำงที่อริยสำวกปฏิบัติในสมำธิได้ทุติยฌำน

วำระท่ี ๕ ในสมัยท่ีต้นโกวฬิำระทิพย์มดีอกตูม กเ็หมอืนอย่ำงสมยัท่ีอรยิสำวก

ปฏิบัติในสมำธิได้ตติยฌำน

วำระท่ี ๖ ในสมัยท่ีต้นโกวิฬำระทิพย์มีดอกแก่เปล่งจะบำน แต่ยังไม่บำน 

ก็เหมือนอย่ำงสมัยที่อริยสำวกปฏิบัติในสมำธิได้จตุตถฌำน

วำระที่ ๗ ในสมัยที่ต้นโกวิฬำระทิพย์มีดอกบำนเต็มที่ ก็เหมือนอย่ำงสมัยที่

อริยสำวกได้ส�ำเร็จวิมุตติ หลุดพ้นจำกอำสวะกิเลสทั้งหมด

อีกตอนหน่ึง๘๕ เล่ำถึง เทวาสุรสงคราม เทียบกำรปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน  

มคีวำมสงัเขปว่ำเรือ่งเคยมีมำแล้ว ได้เกดิสงครำมเป็นศกึประชดิระหว่ำงเทพและอสรุะ 

ในสงครำมครั้งนั้น อสุระชนะ เทพแพ้ ล่ำถอยขึ้นไป (ทำงทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งนคร

ดำวดึงส์) พวกอสุระก็รุกประชิดข้ึนไป พวกเทพเห็นอสุระรุก ก็หันกลับไปต่อสู้  

ก็แพ้อีก รุกและรับกันอยู่ดังนี้ถึง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ เทพถอยเข้ำเทวนคร ก็รู้สึก 

อุ ่นใจหำยกลัวว่ำได้เข้ำสู ่ที่ปลอดภัย อสุระท�ำอะไรไม่ได้แล้ว พวกอสุระก็คิดว่ำ  

พวกเทพได้เข้ำไปสูท่ีซ่ึ่งพวกตนท�ำอะไรไม่ได้แล้ว และในสงครำมอกีครัง้หนึง่ เทพชนะ 

อสุระแพ้ล่ำถอยลงไป (ทำงทิศใต้ซ่ึงเป็นท่ีตั้งอสุรบุรี) พวกเทพก็รุกประชิดลงไป  

อสุระก็กลับรับแล้วถอยแล้วก็กลับรับถึง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ พวกอสุระถอยเข้ำ 

อสุรบุรีก็อุ่นใจหำยกลัวว่ำ ได้เข้ำสู่ท่ีปลอดภัยเทพท�ำอะไรไม่ได้แล้ว พวกเทพก็คิดว่ำ 

พวกอสุระได้เข้ำไปสู่ที่ซึ่งพวกตนท�ำอะไรไม่ได้แล้ว (เมืองทั้ง ๒ จึงชื่อว่ำ อยุชฌบุรี 

คือ อยุธยา แปลว่ำ เมืองที่ข้ำศึกรบไม่ชนะ) แม้ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องเข้ำสู่ท่ี

ปลอดภัยจำกกิเลสเช่นเดียวกัน คือเมื่อได้สมำธิจนถึงรูปฌำนที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ 

๘๕ องฺ. นวก. ๒๓/๔๕๐/๒๔๓.
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ต่อไปถึงอรูปฌำนที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต่อไปถึงขั้นดับสัญญำเวทนำ ต่อไปถึงเกิด

ปัญญำเห็นแจ้งสิ้นอำสวะกิเลสทั้งหมด ก็เหมือนอย่ำงได้เข้ำที่ปลอดภัยโดยล�ำดับ  

มำรท�ำอะไรไม่ได้ มำรก็คิดเช่นเดียวกันว่ำตนท�ำอะไรแก่ผู้ที่เข้ำไปในที่ปลอดภัยเช่นนี้

หำได้ไม่

ในคมัภร์ีชัน้บำลทีีเ่ล่ำมำนี ้และทีเ่คยเล่ำมำแล้วจำกสงัยุตเป็นต้น การเล่าเร่ือง

สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จบัได้ว่าเพือ่ยกมาเปรยีบเทยีบ หรอืสาธกธรรม อย่างนทิานชาดก

ขึน้ต้นว่า เรือ่งเคยมมีาแล้ว ทีเ่ล่าเป็นเรือ่งปัจจุบนักม็ ีแต่กมุ่็งแสดงธรรมเป็นประการ

ส�าคัญ ในคัมภีร์ชั้นหลังลงมำ จึงเล่ำมุ่งในทำงประวัติพรรณนำออกไปพิสดำร สวรรค์ 

๖ ชั้น มีมำในคัมภีร์พระพุทธศำสนำแต่ ๒ ชั้นแรกจะมีเหมือนอย่ำงที่เล่ำไว้นี้เพียงไร 

เป็นวิสัยของผู้มีทัสสนญำณจะทรำบได้

เทพชัน้จำตมุหำรำชกิำ เทพชัน้ดำวดงึส์ ท่ำนว่ำมทีีอ่ยูบ่นภูเขำบ้ำง ในอำกำศบ้ำง 

และมีที่อยู่สืบต่อกันไปจนถึง ภูเขาจักรวาล (ภูเขำที่เป็นขอบจักรวำลโดยรอบ น่ำจะ

เปรยีบได้เหมือนอย่ำงขอบกระด้ง) ท่ำนว่ำสวรรค์ชัน้สงูขึน้ไปกอ็ยูส่บืกนัไป จนถงึภเูขำ

จกัรวำลเช่นเดยีวกนั ดตูำมเค้ำควำมเชือ่ของท่ำนว่ำ อยูส่งูตรงขึน้ไปจำกยอดเขำสเินรุ 

หรือเขำสุเมรุในอำกำศ มีเขตแผ่ออกไป จนถึงแนวภูเขำจักรวำล จึงมีเขตเป็นวงกลม 

ตัง้อยูซ้่อนกันขึน้ไปโดยล�ำดบั ถ้ำนกึให้เป็นวตัถุ กน่็ำจะคล้ำยตกึ หรือเก๋งจนีหลำย ๆ ชัน้ 

ตัง้แต่ชัน้ที ่๓ ขึน้ไปอยูใ่นอำกำศสงูกว่ำยอดเขำสเินรข้ึุนไปมำก ถงึอย่ำงนัน้กย็งัอยูใ่น

เขตของจักรวำลน้ี เกิดดับพร้อมกับจักรวำลนี้ ทุกชั้นจึงต้องก�ำหนดเขตโดยรอบด้วย

ภูเขำจักรวำล ถึงจะอยู่ในอำกำศสูงขึ้นไปเท่ำไรก็ต้องอยู่ในเขตนี้

สวรรค์ชั้นยำมำ

สวรรค์ชัน้ที ่๓ ชือ่ว่ำ ยามา หรอื ยามะ แปลว่ำ สิน้ไปจากทกุข์ หรอื บรรลุ

ทิพยสุขพร้อมพรั่ง อยู่สูงขึ้นไปจำกสวรรค์ชั้นไตรตรึงษ์หรือดำวดึงส์มำก เทพผู้เป็น

รำชำปกครองสวรรค์ชั้นนี้ มีพระนำมว่ำ สุยามะ ในไตรภูมิพระร่วงกล่ำวว่ำ๘๖ ในชั้น

๘๖ ไตรภูมิ. น. ๑๑๑.
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ฟ้ำน้ีไม่เห็นพระอำทิตย์เลย เพรำะว่ำอยู่สูงกว่ำพระอำทิตย์มำก แต่เทพชั้นนี้เห็นกัน

ได้ด้วยรศัมแีก้วและด้วยรศัมขีองเทพเอง และจะรูว่้ำรุง่หรอืค�ำ่ ด้วยอำศัยดอกไม้ทพิย์ 

คือเมื่อเห็นดอกไม้บำนก็รู้ว่ำรุ่ง เมื่อเห็นดอกไม้หุบก็รู้ว่ำค�่ำ เทพชั้นยำมำไม่ปรำกฏว่ำ

ได้ลงมำเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ไม่มีเรื่องอะไรเล่ำไว้

สวรรค์ชั้นดุสติ

สวรรค์ชั้นที่ ๔ ชื่อว่ำ ตุสิตา หรือ ดุสิตะ มักเรียกว่ำ ชั้นดุสิต แปลว่ำ ยินดี

ชื่นบาน คือมีปีติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตน อยู่สูงขึ้นไปจำกสวรรค์ชั้นยำมำมำกเป็น

ทวคีณู เทพผูเ้ป็นรำชำปกครองสวรรค์ชัน้นี ้มีพระนำมว่ำ สนัดุสติ ท่ำนว่ำ พระโพธิสตัว์

ผู้สร้างโพธิสมภาร ที่จะลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์ ย่อมสถิตอยู่ในช้ันฟ้านี้ 

เทพในชั้นนี้เป็นผู้รู้บุญรู้ธรรม เพรำะพระโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอนเนือง ๆ  

จะได้เล่ำเรื่องพระโพธิสัตว์ตำมคติควำมเชื่อดังกล่ำวแทรกเข้ำตอนนี้ทีเดียว

ท่ำนว่ำควำมโกลำหลอย่ำงขนำนใหญ่ของพวกเทวดำทัง้ปวงมีอยู่ ๓ สมัย คอื

สมัยเมื่อโลกจะวินำศ สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ำจะอุบัติขึ้น สมัยเมื่อพระเจ้ำจักรพรรดิ  

จะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำยในบัดนี้ ก่อนที่จะได้ลงมำเกิดในโลกนี้ได้ทรง

เป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อกำลใกล้ก�ำหนดที่จะจุติลงมำตรัส 

เทวดำทั้งปวงก็เกิดโกลำหล พำกันไปเฝ้ำทูลอำรำธนำพระโพธิสัตว์ให้จุติลงไปตรัส  

พระโพธสิตัว์ได้ทรงตรวจดสูถำนะ ๕ อย่ำง คอืกำล ๑ ทวีป ๑ ประเทศ ๑ ตระกลู ๑ 

มำรดำและก�ำหนดอำยุ ๑

กาล ข้อที ่๑ คอืกำลแห่งอำยขุองมนษุย์ ถ้ำมนษุย์มอีำยุมำกเกินแสนปีข้ึนไป 

หรือต�่ำกว่ำ ๑๐๐ ปีลงมำ ก็ไม่ใช่กำลที่จะลงมำตรัส เพรำะยุคสมัยที่มนุษย์อำยุมำก

ไปก็ไม่อำจเห็นไตรลักษณ์ น้อยไปก็มีกิเลสหนำมำก ไม่อำจเห็นธรรม แต่ในปัจจุบัน

นั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอำยุ ๑๐๐ ปี จึงเป็นกำลที่จะลงมำตรัสได้

ทวีป ข้อที่ ๒ คือทรงเห็นชมพูทวีปเหมำะที่จะลงมำตรัส
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ประเทศ ข้อที่ ๓ คือทรงเห็นมัชฌิมประเทศคือท้องถ่ินร่วมกลำงชมพูทวีป 
(บดัน้ีอยูใ่นอินเดยีปำกสีถำนเป็นส่วนมำก เลยเข้ำไปในเนปำลบ้ำง เช่นสถำนทีป่ระสตูิ
อยู่ในเนปำล) เป็นที่เหมำะ

ตระกลู ข้อที ่๔ ทรงเหน็สกัยรำชตระกูล และพระเจ้ำสุทโธทนะจะเป็นพระบิดำได้

พระมารดา ข้อที่ ๕ คือทรงเห็นพระนำงสิริมหำมำยำมีศีลและบำรมีธรรม 
สมควรเป็นพระมำรดำได้ ทัง้จะมพีระชนม์สบืไปจำกเวลำท่ีพระโอรสประสูตเิพยีง ๗ วัน 
สัตว์อื่นไม่อำจอำศัยคัพโภทรบังเกิดได้อีก

ครัน้พระโพธสิตัว์ทรงเหน็สถำนะทัง้ ๕ มคีรบบรบิรูณ์แล้ว จงึทรงรับอำรำธนำ 
ของเทพทั้งปวง เหตุที่จะรู้ว่ำพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้น เพรำะได้เกิด บุพนิมิต ๕ 

ประการ แก่พระองค์ คือ

๑.  ทิพยบุปผำที่ประดับพระกำยเหี่ยวแห้ง 

๒.  ทิพยภูษำทรงมีสีเศร้ำหมอง 

๓.  พระเสโทไหลจำกพระกัจฉะ (รักแร้) 

๔.  พระสรีรกำยปรำกฏอำกำรชรำ

๕.  มพีระหทยัเป็นทกุข์เหนือ่ยหน่ำยจำกเทวโลก ไม่ยินดท่ีีจะสถิตในทิพยอำสน์

พวกเทพจึงรู้ประจักษ์ว่ำ เทพองค์นี้คือองค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ เพรำะถึง
กำลจะจติุประจวบสมยัทีพ่ระพุทธเจ้ำจะอบุตั ิและเมือ่พระโพธสิตัวเทพทรงรบัอำรำธนำแล้ว 
พวกเทพก็พำกนัแวดล้อมน�ำไปยงันนัทวนัแห่งสวรรค์ชัน้ดสุตินัน้ เมือ่ไปถึงสวนนนัทวนัแล้ว 
พวกเทพก็น�ำเทพโพธิสัตว์ผู้จะจุติเที่ยวไปในนันทวันแล้วกล่ำวว่ำ จุติจำกที่นี้แล้วก็ขอ
ให้ไปจงดีเถิด และตักเตือนให้ระลึกถึงโอกำสแห่งกุศลกรรมท่ีได้ท�ำแล้วในกำลก่อน 
เทพโพธสิตัว์ฟังค�ำเตอืนของเทพผูแ้วดล้อมกร็ะลกึถึงกศุลกรรม ไปในนนัทวันแล้วกจ็ติุ
ในขณะน้ัน ลงมำถอืปฏสินธใินพระครรภ์ของพระนำงสิรมิหำมำยำ ท่ำนว่ำ สวนนนัทวนั 
มอียูใ่นสวรรค์ทกุชัน้เป็นทีเ่ทพผูจ้ะจตุไิปเทีย่วชมและระลึกถงึควำมดีแล้วกจ็ตุไิปในสวน
นันทวันนั้น เทพผู้สหำยก็จะพำเทพผู้จะจุติไปกล่ำวอวยพรตักเตือน ท�ำนองไปส่งใน
วำระสุดท้ำย พระศรีอาริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ ซึ่งมีก�ำหนดจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้ำ  
เป็นพระองค์ท่ีครบ ๕ ในภทัรกลัป์นี ้ท่ำน (ตำมคตคิวำมเชือ่นี)้ ว่ำบดันีป้ระทบัอยูใ่น

สวรรค์ชั้นดุสิตนี้ รอเวลำที่จะลงมำตรัสในอนำคต
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สวรรค์ชั้นนมิมำนรดี

สวรรค์ชัน้ ๕ ชือ่ว่ำ นมิมานรด ีไทยเรำเรยีกว่ำ นมิมานรดี แปลว่ำ อภริมย์

ยินดีในสิงทีน่ริมติขึน้ คอืนอกจำกทพิยำรมณ์ทีไ่ด้รบัอยู่โดยปกตแิล้วในเวลำทีป่รำรถนำ

ต้องกำรสิ่งใด ก็นิรมิตสิ่งน้ันขึ้น อภิรมย์ยินดีได้เป็นส่วนอติเรกหรือเป็นพิเศษ  

พดูง่ำย ๆ ว่ำอยำกได้สิง่ใดกน็กึเอำได้ เกดิเป็นส่ิงนัน้ขึน้ดงัใจนกึแต่จะมีขอบเขตเพยีง

ไรท่ำนหำได้แสดงไว้ไม่ สวรรค์ช้ันน้ีสูงขึ้นไปจำกสวรรค์ชั้นดุสิตมำก เทพผู้เป็นรำชำ

ปกครองไม่ปรำกฏว่ำมีนำมพิเศษ ก็น่ำจะเรียกเป็นกลำง ๆ ว่ำ นิมมานรดีเทวราช 

ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเล่ำถึงในคัมภีร์ทั้งหลำยเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นยำมำ

สวรรค์ชั้นปรนมิมติวสวัตดี

สวรรค์ชัน้ท่ี ๖ ชือ่ว่ำ ปรนิมมิตวสวตัตี เสียงไทยว่ำ ปรนิมมติวสวตัดี แปลว่ำ 

ท�าอ�านาจของตนให้เป็นไปในโภคะท้ังหลำยที่ผู ้อื่นรู ้ควำมคิดของจิตแล้วนิรมิตให้  

ผู้ที่มำคอยนิรมิตให้นั้นไม่มีกล่ำวว่ำเป็นเทพพวกไหนชั้นไหน คิดดูตำมเค้ำควำมก็น่ำ 

เห็นว่ำต้องกำรแสดงควำมสขุสงูข้ึนไปอกีชัน้หนึง่ มผีูม้ำคอยนริมิตสิง่ทีใ่จปรำรถนำให้ 

ไม่ต้องนิรมิตเอำเองเหมือนอย่ำงชั้นท่ี ๕ แต่อีกนัยหนึ่ง ค�ำว่ำ ท�ำอ�ำนำจให้เป็นไป  

ดมูคีวำมว่ำแผ่อ�ำนำจไปครอบง�ำสิง่ทีผู่อ้ืน่เขำนริมิตไว้ คือใช้อ�ำนำจไปครอบครองเหมือน

อย่ำงค�ำว่ำ จกักวัตต ิหรอื จกัรพรรด ิแปลว่ำ ยงัจักรให้เป็นไป คือใช้จกัรแผ่อ�ำนำจไป

ครอบครองโลก นัยนี้ดูก็เหมำะกับเรื่องพญำมำรที่จะกล่ำวต่อไป สวรรค์ชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้น

ไปจำกสวรรค์ชั้นนิมมำนรดีอีกมำก ท่ำนว่ำมีเทพเป็นรำชำผู้ปกครองอยู่ ๒ ฝ่ำย  

คือเทวรำชเรียกนำมตำมชื่อของชั้นสวรรค์ว่ำ ปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช ปกครองอยู่

ฝ่ำย ๑ พญามารเป็นเทวราช ปกครองอยู่อกีฝ่ำย ๑ เทวรำชผูป้กครองสวรรค์ชัน้นีจ้งึ

มีอยู่ ๒ องค์ แบ่งเป็น ๒ ก๊ก เรียกนำมว่ำปรนิมมิตวสวัตตีเทวรำชเหมือนกัน  

องค์ ๑ ไม่เป็นมำร ปกครองเทพท่ีไม่เป็นมำรด้วยกนั แต่อกีองค์ ๑ เป็นมำร ปกครองเทพ

ที่เป็นมำรด้วยกัน ฝ่ำยที่ไม่เป็นมำรไม่ค่อยมีเรื่องกล่ำวถึงในคัมภีร์ทั้งหลำย ส่วนฝ่ำย

ที่เป็นมำรมีเรื่องกล่ำวถึงอยู่มำก องค์เทวรำชเองเรียกโดยเฉพำะว่ำ ปรนิมมิตวสวัตตี
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มาราธิราช หรือค�ำไทยว่ำ พญามาราธิราช แม้จะแบ่งเป็น ๒ ก๊กก็ไม่มีเรื่องปรำกฏ 

ในคมัภร์ีทัง้หลำยว่ำทัง้ ๒ ก๊กนีไ้ด้ท�ำสงครำมกนัเหมอืนอย่ำงเทพและอสรุะแห่งสวรรค์

ชัน้ไตรตรงึษ์ มแีต่เร่ืองพญำมำรลงมำป้องกันรงัควำนควำมตรสัรูข้องพระโพธสัิตว์และ

พระสำวกทัง้หลำย เม่ือพระพทุธเจ้ำได้ตรสัรูแ้ล้ว มำรกย็งัมำเกีย่วข้องอกีหลำยครำว 

จนถึงมำทูลอำรำธนำให้ปรินิพพำน

สังเกตตำมท่ีท่ำนเล่ำไว้ในคัมภีร์ทั้งหลำยว่ำ เทวรำชผู้เป็นมำรนี้มีควำมกลัว

เป็นข้อส�ำคัญอยู่ข้อหน่ึงว่ำตนจะสิ้นอ�ำนำจครอบครองโลก ไม่ประสงค์ให้ใครทั้งนั้น

บรรลุมรรคผลนิพพำน หรือจะเรียกว่ำวิมุตติหรือโมกขธรรมก็ได้ พูดง่ำย ๆ  ก็คือไม่

ประสงค์ให้ใครประสบควำมหลุดพ้นจำกกองกิเลส เช่นตัณหำ อุปำทำน หรือรำคะ 

โทสะ โมหะ และหลุดพ้นจำกกองทุกข์ มีเกิด แก่ ตำยเป็นต้น พูดอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ  

ไม่ประสงค์ให้ใครหลดุพ้นไปจำกโลก เป็นโลกตุตระ ทีแ่ปลว่ำ เหนอืโลก กค็อืพ้นโลก

นั้นเอง เพรำะเมื่อผู้ใดพ้นโลก หมำยถึงว่ำมีจิตใจพ้นกิเลสดังกล่ำว ผู้นั้นก็พ้นอ�ำนำจ

ของมำร ซึง่มำรจะใช้อ�ำนำจให้เป็นไปในผูน้ัน้อกีไม่ได้ ควำมเป็น สวสวรรดิ (เทยีบกับ

จักรวรรดิ) ของมำรก็หมดสิ้นไป ฉะนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงแสวงหำโมกขธรรม  

ทรงได้พบทำง ทรงด�ำเนินไปในทำงจนถึงในรำตรีที่จะตรัสรู้ ท่ำนเล่ำว่ำพญำมำรได้มำ

ป้องกันรังควำนอย่ำงสุดก�ำลังพระโพธิสัตว์ก็ทรงผจญสู้อย่ำงเต็มท่ีอย่ำงท่ีเรียกว่ำ  

เสีย่งบำรม ีพดูอย่ำงสำมญัว่ำสูต้ำยไม่ยอมถอย เช่น ทรงอธษิฐำนพระหทัยตัง้ควำมเพยีร

แน่วแน่ว่ำ จะไม่ยอมลกุขึน้จากท่ีประทับจนกว่าจะได้บรรลผุล แม้ว่าเนือ้เลอืดทัง้หมด 

จะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามอำศัย พระบำรมีที่ทรงบ�ำเพ็ญมำ 

เตม็เป่ียมแล้ว จงึทรงชนะมำร ทรงบ�ำเพญ็เพยีรต่อไปจนได้ตรสัรู ้แม้ต่อมำท่ำนกเ็ล่ำว่ำ

มำรได้มำเกี่ยวข้องอีกมำกครั้ง แสดงว่ำยังคอยติดตำมหำช่องโอกำสอยู่เรื่อย ๆ  

เพรำะพระพทุธเจ้ำได้ทรงสอนเวไนยนิกรให้พ้นอ�ำนำจของตนมำกขึน้ทกุท ีจงึไม่ปรำรถนำ

จะให้พระองค์ด�ำรงพระชนม์อยู่นำน และในที่สุดท่ำนก็เล่ำว่ำพระพุทธเจ้ำทรงปลง 

พระชนมำยสุงัขำรตำมค�ำอำรำธนำของมำรนัน่เอง แต่ก็ทรงปลงในเม่ือได้ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกจิ

ส�ำเร็จตำมที่ได้ทรงตั้งพระหทัยไว้แล้ว

พญำมำรำธิรำชเป็นเจ้ำก๊กหนึ่งแห่งสวรรค์ช้ันที่ ๖ ก็จะต้องท�ำบุญไว้มำก  

ไม่เช่นนัน้กจ็ะไม่บงัเกิดในสวรรค์ชัน้สงูน้ีได้ แต่กจ็ะต้องเข้ำใจว่ำ ท�ำบญุเพยีงเพือ่สวรรค์
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เท่ำนัน้ ดูก็ชอบกลอยู่ ท่ำนไม่กล่ำวว่ำ พญำมำรได้มำขดัขวำงใครทีท่�ำบญุ เช่นทำนศลี

เป็นต้น เพือ่สวรรค์หรอืทีเ่ป็นภมิูเพยีงเพือ่สวรรค์ มำขัดขวำงแต่ผูป้ฏบิตัเิพือ่มรรคผล

นิพพำน เช่นพวกท�ำกรรมฐำนเพื่อสิ้นกิเลส

เร่ืองของมำรยงัมีอีกมำก แต่จะงดไว้ก่อน เป็นอนัว่ำสวรรค์ชัน้นีแ้บ่งเป็น ๒ ก๊ก 

เหมือนอย่ำงขำวกับด�ำ และมีเจ้ำครองอยู่ ๒ องค์ องค์ท่ีลงมำเกี่ยวข้องในประวัติ

พระพทุธศำสนำมำกกค็อื พญามาร เรยีกเตม็ว่ำ ปรนมิมิตวสวตัตีเทวราช ฝ่ำยทีเ่ป็น

มำรแห่งโลกุตตรธรรม

พรหมโลก

ได้เล่ำถงึสวรรค์ ๖ ชัน้แล้ว จะได้เล่ำถึง พรหมโลก ต่อไป สูงขึน้ไปจำกสวรรค์

ชั้นที่ ๖ อีกมำกจึงถึงพรหมโลก ซึ่งก็มีอยู่มำกชั้นซ้อน ๆ กันขึ้นไป แบ่งเป็น ๒  

พวกใหญ่ ๆ คือ รูปพรหม และ อรูปพรหม อธิบำยตำมคติทำงพระพุทธศำสนำว่ำ  

ผู้ที่ท�ำสมำธิจนบรรลุถึงรูปฌำนคือฌำนที่มีรูปนิมิตเป็นอำรมณ์ รูปฌำนนั้นย่อมมี 

วิบำกใหไ้ปเกดิเป็นรูปพรหม ผูท้ี่ท�ำสมำธสิูงขึ้นไปกว่ำรปูฌำน คอืทิง้รปูนิมติ ก�ำหนด

อรูปนิมิตคือนิมิตท่ีไม่มีรูปเป็นอำรมณ์ จนได้บรรลุอรูปฌำนคือฌำนที่มีอรูปนิมิต 

เป็นอำรมณ์ ฌำนน้ันก็มีวิบำกให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ค�ำว่ำ พรหม ท่ำนแปลว่ำ  

เจริญรุ่งเรือง หมำยควำมว่ำ เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษมีฌำนเป็นต้น

รูปพรหมนั้นมีสูงขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ตำมภูมิฌำนดังต่อไปนี้ 

ชั้นปฐมรูปฌำน

๑.  พรหมปาริสัชชา แปลว่ำ เป็นบริษัทของพรหม ท่ำนอธิบำยว่ำ เกิดใน

บริษัทของมหำพรหม เป็นผู้บ�ำรุงมหำพรหม ที่จะกล่ำวในชั้นที่ ๓ 

๒.  พรหมปุโรหติา แปลว่ำ เป็นปโุรหติของพรหม ท่ำนอธบิำยว่ำ คือปโุรหติ

ของพวกมหำพรหมดังกล่ำว 
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๓.  มหาพรหม แปลว่ำ พรหมผู้ใหญ่ ท่ำนอธิบำยว่ำใหญ่กว่ำพวกพรหม  

ปำริสัชชำเป็นต้น เช่น มีวรรณะยิ่งกว่ำ มีอำยุยืนกว่ำ

พรหม ๓ พวกนี้ ท่ำนว่ำสถิตอยู่ในช้ันเสมอกัน แต่มีควำมรุ่งเรืองกว่ำกัน  

เป็นทีเ่กดิของผูท่ี้ได้ปฐมรปูฌำนคือรปูฌำนที ่๑ ถ้ำได้อย่ำงอ่อนกใ็ห้เกดิในพวกพรหม

ปำริสชัชำ ถ้ำได้อย่ำงกลำงกใ็ห้เกดิในพวกพรหมปโุรหิตำ ถ้ำได้อย่ำงกล้ำแขง็กใ็ห้เกดิ

ในพวกมหำพรหม พิจำรณำดูพรหม ๒ พวกข้ำงต้น ตำมอธิบำยของท่ำนคล้ำยกับ

มีหน้ำที่เป็นบริวำรของพวกมหำพรหม ดูไม่น่ำจะต้องมีหน้ำที่ เช่นนั้น น่ำจะเข้ำใจ 

ควำมว่ำ พวกพรหมปำริสัชชำก็คือนับเข้ำเป็นพรหมบริษัท เช่นเดียวกับเมื่อนับถือ

พระพุทธเจ้ำเป็นศำสดำ ก็นับเป็นพุทธบริษัท เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษย่ิงข้ึน 

อันควรจะเรียกด้วยค�ำอื่น เช่น อุบำสก อุบำสิกำ ภิกษุ สำมเณร ก็คงเรียกว่ำ  

เป็นพุทธบริษัท และพวกพรหมปุโรหิตำก็น่ำจะหมำยสูงขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง โดยควำม 

ก็คือเป็นพวกพรหมชั้นต้น ๆ แต่ก็นับว่ำเป็นพรหมแล้ว

ชั้นทุตยิรูปฌำน

๔. ปริตตภา แปลว่ำ มีรัศมีน้อย คอืมแีสงสว่ำงน้อยกว่ำพรหมชัน้สูง ๆ ข้ึนไป

๕. อัปปมาณาภา แปลว่ำ มีรัศมีไม่มีประมาณ คือมีแสงสว่ำงมำกเกินที่จะ 

ประมำณได้

๖. อาภสัสรา แปลว่ำ มรีศัมซ่ีานไป คอืแผ่ออกไปแต่ทีน่ัน้ทีน่ีด้จุสำยฟ้ำแลบ

ออกจำกกลบีเมฆ เพรำะมขีนัธสนัดำนเกดิจำกฌำนท่ีมีปีต ิอกีนยัหนึง่ อำภสัสรำ แปลว่ำ 

มีรัศมีพวยพุ่ง คือหยดย้อยออกเหมือนย้อยหยดออกจากสรีระ หรือดุจเปลวไฟแห่ง

โคมประทีป อีกอย่ำงหนึ่ง อำภัสสรำ แปลว่ำ มีปกติสว่ำงไสวด้วยรัศมี

พรหม ๓ จ�ำพวกน้ีสถติอยู่ในชัน้เดยีวกนั แต่มรีศัมรีุง่เรืองกว่ำกนั เป็นทีเ่กิด

ของผูท้ีไ่ด้ทตุยิรปูฌำน คอืรูปฌำนที ่๒ ถ้ำได้อย่ำงอ่อนกใ็ห้เกดิเป็นพวกพรหมปริตตำภำ 

ถ้ำได้อย่ำงกลำงกใ็ห้เกดิเป็นพวกพรหมอปัปมำณำภำ ถ้ำได้อย่ำงแขง็กล้ำกใ็ห้เกดิเป็น

พวกพรหมอำภัสสรำ
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ชั้นตตยิรูปฌำน

๗.  ปริตตสภุา แปลว่ำ มีรัศมีแห่งสรรีะสวยงามน้อย คอืน้อยกว่ำพวกพรหม

ชั้นสูงขึ้นไป

๘.  อัปปมาณสุภา แปลว่ำ มีรัศมีแห่งสรีระสวยงามไม่มีประมาณ คือ 

มำกเกินที่จะประมำณได้ 

๙.  สภุกณิหา แปลว่ำ มากมายไปด้วยรศัมท่ีีสวยงาม คอืมีรศัมผีดุสว่ำงท่ัวไป 

แผ่ซ่ำนออกจำกสรรีะเป็นอันเดยีวกนั มีสริเิหมอืนอย่ำงแท่งทองทีโ่รจน์รุง่อยูใ่นหบีทอง

พรหม ๓ จ�ำพวกน้ีสถติอยู่ในชัน้เดยีวกนั แต่มรีศัมรีุง่เรอืงกว่ำกนั เป็นทีเ่กิด

ของผู้ได้ตติยฌำน คือรูปฌำนที่ ๓ ถ้ำได้อย่ำงอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมปริตตสุภำ 

ถ้ำได้อย่ำงปำนกลำงก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอัปปมำณสุภำ ถ้ำได้อย่ำงแข็งกล้ำหรือ

ประณีตก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมสุภกิณหำ

ชั้นจตุตถรูปฌำน

๑๐.  เวหัปผลา แปลว่ำ มีผลไพบูลย์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ�ำนำจของฌำน ชั้นนี้ 

เป็นทีเ่กดิของผูไ้ด้จตุตถฌำน คือฌำนท่ี ๔ ไม่ได้มแีบ่งเป็น ๓ ชือ่ส�ำหรบัผูไ้ด้อย่ำงอ่อน 

อย่ำงปำนกลำง และอย่ำงประณีต กล่ำวไว้ชื่อเดียวรวม ๆ กันไป

อกีนยัหนึง่ ถ้ำแบ่งรปูฌำนออกเป็น ๕ ชัน้ ชัน้ของพรหมปำรสิชัชำพรหมปโุรหติำ 

และมหำพรหม ส�ำหรับผูไ้ด้ปฐมฌำนอย่ำงอ่อน อย่ำงกลำง และอย่ำงประณตี ชัน้ของ

พรหมปริตตำภำ อัปปมำณำภำ และอำภัสสรำ ส�ำหรับผู้ได้ทุติยฌำนและตติยฌำน 

อย่ำงอ่อน อย่ำงปำนกลำง และอย่ำงประณตี ชัน้ของพรหมปรติตสภุำ อปัปมำณสภุำ 

และสุภกิณหำ ส�ำหรับผู้ได้จตุตถฌำนอย่ำงอ่อน อย่ำงปำนกลำง และอย่ำงประณีต 

ชั้นของพรหมเวหัปผลำ ส�ำหรับผู้ได้ปัญจมฌำน คือฌำนที่ ๕
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๑๑.  อสัญญี แปลว่ำ ไม่มีสัญญาเสียเลย พรหมชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ได้ 

ฌำนสมำบัติ เพรำะเพ่งอยู่เป็นนิตย์ว่ำจิตไม่มี ท่ำนยกตัวอย่ำงนักบวชภำยนอก 

พระพุทธศำสนำบำงพวกผู้เห็นโทษในจิตว่ำ รำคะ โทสะ โมหะ ล้วนอำศัยจิตเกิดขึ้น 

มคีวำมเหน็ว่ำ ควำมไม่มจีติเป็นของด ีเป็นนพิพานในปัจจบัุน จงึเพ่งอยูเ่ป็นนติย์ว่ำจติ

ไม่มี ๆ  ส�ำรอกดับนำมขันธ์ ได้แก่ เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณไปโดยล�ำดับ  

ยกตัวอย่ำง สัญญำคือ ควำมจ�ำหมำย ก็ท�ำให้เลือนลืม ไม่ก�ำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่ำง 

น่ำจะเป็นอย่ำงทีเ่รยีกว่ำ ท�ำให้ดบัไป เมือ่ปฏบิตัอิย่ำงนีจ้นได้ถึงจตตุกฌำน กใ็ห้ไปเกดิ

เป็นพรหมชัน้อสัญญสีตัว์ มีแต่รูป ไม่มีเวทนำ ไม่มสัีญญำ ไม่มสัีงขำร (ควำมปรุงคดิ) 

ไม่มวีญิญำณอะไร ๆ ท้ังสิน้ และเวลำตำยจำกมนษุย์ ถ้ำยืนตำยกไ็ปเกดิเป็น พรหมยนื 

ถ้ำนั่งตำยก็ไปเกิดเป็น พรหมนั่ง ถ้ำนอนตำยก็ไปเกิดเป็น พรหมนอน คือตำยใน

อิริยำบถใดก็ไปเกิดเป็นพรหมมีอิริยำบถนั้น และก็อยู ่ในอิริยำบถนั้นจนถึงจุติ  

ท่ำนอธิบำยว่ำ ในเวลำจุติพอเกิดสัญญำขึ้น ก็จุติจำกกำยนั้น ท่ำนอธิบำยไว้ในที ่

บำงแห่งอีกว่ำ ในเวลำว่ำงพระพุทธศำสนำ มีนักบวชในลัทธิเดียรถีย์บำง พวกเจริญ

วำโยกสิณได้ถึงจตุตถฌำน เห็นโทษในจิตดังกล่ำว จึงเพ่งควำมไม่มีจิตเป็นอำรมณ์ 

คร้ันตำยก็ไปเกดิเป็น อสญัญพีรหม กำรท�ำสมำธไิม่ให้มีสัญญำเสียเลยนี ้ลองพจิำรณำดู 

เมือ่ท�ำได้กจ็ะมีอำกำรดบัจติ (ดบัจติตสงัขำร) หมดควำมรูส้กึอะไร ๆ ทกุอย่ำง อย่ำงอ่อน

ก็เหมือนหลับหรือสลบไป อย่ำงแรงก็เหมือนตำย (แต่ไม่ตำย) ไม่มีเวทนำ สัญญำ 

สังขำร วิญญำณอะไรในเวลำนั้นทุกอย่ำง ท�ำให้ดับลงไปได้ในขณะที่อยู่อิริยำบถใด  

ก็จะอยู่ในอิริยำบถนั้น เช่นเดียวกับที่ท่ำนว่ำไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์ อยู่ในอิริยำบถ 

อย่ำงเดยีวกบัเมือ่เวลำตำย น่ำจะตรงกบัท่ีไทยเรำเรยีกว่ำ พรหมลกูฟัก ซึง่มเีพยีงขนัธ์หนึง่ 

ได้แก่รปูขนัธ์เท่ำน้ัน ไม่มีนำมขนัธ์เป็นพรหมภำยนอกพระพทุธศำสนำ เพรำะพระพทุธ-

ศำสนำไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้ วิธีปฏิบัติทุกอย่ำงท�ำนองนี ้

จึงไม่ใช่พระพุทธศำสนำ ในท่ีบำงแห่งจัดช้ันอสัญญีนี้ไว้หน้ำชั้นเวหัปผลำ และทั้ง ๒ 

ชั้นนี้อยู่ในพื้นชั้นเดียวกัน

(เรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพทุธเจ้า ได้ด�าเนนิมาถงึพรรษาที ่๖ ในพรรษานี้ 

ยงัไม่พบเรือ่งอะไรมาก จงึเล่าเร่ืองพระพทุธเจ้าในอดีต เรือ่งกปักลัป์ เรือ่งโลกจักรวาล 

เรือ่ยมาถงึเรือ่งนรกสวรรค์ แทรกเข้าไว้เป็นปคุคลาธิษฐานเต็มที ่ เพ่ือให้เห็นคติความเช่ือ
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ถือเก่าแก่ในเรื่องเหล่านี้ที่ได้เชื่อถือกันมาแต่ในครั้งไหนไม่รู้ แต่ก็ได้หลั่งไหลเข้ามาใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนาทุกชั้น ต่อไปในพรรษาท่ี ๗ ท่านว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดง

อภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะได้ปรารภถึงเรื่องอภิธรรม  

ซึง่เป็นธรรมาธษิฐานเตม็ท่ี ฉะนัน้ การทีแ่ทรกเรือ่งนรกสวรรค์เข้าไว้ในพรรษาที ่๖ ก่อน 

กเ็พือ่จะแสดงปคุคลาธษิฐานขึน้ก่อน แล้วจงึถงึธรรมาธิษฐานเป็นคู่เทยีบกนัไปทเีดียว 

และเรือ่งสวรรค์ได้ค้างอยูใ่นชัน้อสญัญพีรหมหรอืพรหมลกูฟัก ซึง่เป็นพรหมภายนอก

พระพุทธศาสนา แต่ก็ได้น�ามากล่าวไว้ในอันดับของพรหมที่ ๑๑ จึงจะด�าเนินเรื่อง

พรหมสืบล�าดับต่อไป)

พรหมชั้นสุทธำวำส ๕

ต่อจำก พรหมช้ันเวหปัผลา หรอืต่อจำก พรหมอสญัญสีตัว์ ซึง่นบัเป็นพรหม

ชั้นที่ ๑๑ ก็ถึง พรหมชั้นสุทธาวาส ค�ำว่ำ สุทธาวาส แปลว่ำ อาวาส คือที่อยู่ของ 

ผูบ้รสิทุธิห์รือทีอ่ยูอ่นับรสิทุธิ ์หมำยถงึนวิำสภมูขิองท่ำนผูบ้ริสทุธิเ์หล่ำนัน้ ค�ำว่ำ ผูบ้รสิทุธิ ์

ในทีน่ีห้มำยเฉพำะพระอนำคำมแีละพระอรหันต์ คอื พระอรยิบคุคลชัน้อนำคำมีในโลกนี้

สิ้นชีวิตแล้ว ท่ำนว่ำไปเกิดอยู่ในชั้นสุทธำวำส และจะส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ นิพพำน 

ในชั้นสุทธำวำสน้ัน ไม่มีกลับลงมำอีกท่ำนจึงว่ำ สุทธำวำสเป็นที่อยู่ของพระอนำคำมี

และพระอรหันต์ หมำยถึงพระอนำคำมีดั่งกล่ำวและพระอรหันต์ที่ส�ำเร็จภำยหลังจำก

ทีข่ึน้มำเกดิในสวรรค์แล้วสทุธำวำสนีมี้อยู ่๕ ช้ัน นบัต่อจำกชัน้ ๑๑ เป็นล�ำดับไปดงัน้ี

๑๒.  อวหิา แปลว่ำ ไม่ละฐานของตนโดยกาลอนัน้อยหรอืไม่เสือ่มจากสมบัติ

ของตน เป็นภูมิสุทธำวำสชั้นต้น 

๑๓.  อตปัปา แปลว่ำ ไม่สะดุง้กลวัอะไรหรอืไม่ท�าผูใ้ดผูห้นึง่ให้เดอืดร้อนเป็น

ภูมิสุทธำวำสชั้น ๒

๑๔.  สุทัสสา แปลว่ำ ดูงาม คือมีรูปงามน่าดู เป็นภูมิสุทธำวำสชั้น ๓ 

๑๕.  สทุสัส ีแปลว่ำ มีทสัสนะคอืความเหน็ดบีรสุิทธ์ิ เป็นภมูสุิทธำวำสชัน้ ๔ 
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๑๖.  อกนิฏฐา แปลว่ำ ไม่มเีป็นรอง เพรำะมีสมบติัอกุฤษฏ์ เป็นภมิูสุทธำวำส 

ชัน้ ๕ สทุธำวำสทัง้ ๕ ชัน้นีน้บัเข้ำในพรหมชัน้จตตุถรปูฌำน คอืฌำนที ่มีรูปกมัมัฏฐำน

เป็นอำรมณ์ชั้นที่ ๔

ชั้นอรูปฌำน ๔

ต่อจำกน้ีถึงภูมิชั้นของพรหมผู้ท่ีมำเกิดเพรำะได้อรูปฌำน จัดเป็น ๔ ชั้น  

ตำมภูมิฌำนดังนี้

๑.  อากาสานญัจายตนะ คอื ชัน้ของพรหมผูไ้ด้อรูปฌำน เพรำะได้เจริญอรูป

กัมมัฏฐำนว่ำ อำกำศไม่มีที่สุด ซึ่งเป็นอรูปที่ ๑ 

๒. วิญญาณัญจายตนะ คือ ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌำน เพรำะได้เจริญอรูป

กัมมัฏฐำนว่ำ วิญญำณไม่มีที่สุด ซึ่งเป็นอรูปที่ ๒ 

๓. อากิญจัญญายตนะ คือ ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌำน เพรำะได้เจริญอรูป

กัมมัฏฐำนว่ำ น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ซึ่งเป็นอรูปที่ ๓ 

๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ชั้นของพรหมผู้ใด้อรูปฌำน เพรำะได ้

เจริญอรูปกัมมัฏฐำนที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก จนดับสัญญำอย่ำงหยำบ เหลือแต่สัญญำ

อย่ำงละเอียด จึงเรียกว่ำ มีสัญญำก็ไม่ใช่ (เพรำะวิถีจิตละเอียดมำก คล้ำยจะเป็น

อสัญญีคือไม่มีสัญญำเสียเลย อย่ำงคนสลบไสลส้ินสัญญำหรือคนหลับสนิทจริง ๆ) 

ไม่มสีญัญำก็ไม่ใช่ (เพรำะยังมีสัญญำละเอียดอยู ่ไม่ใช่ส้ินสัญญำเสียหมดเลย) ซึง่เป็น

อรูปที่ ๔

อรูปท้ัง ๔ ชั้นนี้ ละเอียดกว่ำกันขึ้นไปโดยล�ำดับ รวมพรหมทั้งรูปท้ังอรูป  

เป็น ๒๐ ชั้น ถ้ำยกอสัญญีพรหมเสียก็มี ๑๙ ชั้น
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ทุสสเจดยี์บนพรหมโลก

ใน ไตรภมูพิระร่วง และใน พระปฐมสมโพธกิถา พระนพินธ์ สมเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระปรมานชุติชิโนรส กล่ำวไว้ตรงกนัว่ำ เมือ่พระพทุธเจ้ำเสดจ็ออกทรง

ผนวช (ก่อนตรสัรู้เรยีกว่ำ พระโพธิสตัว์) พรหมน�ำบรขิำร ๘ จำกพรหมโลกมำถวำย

พระโพธิสัตว์ และรับพระภูษำคฤหัสถ์ทั้งคู่ขึ้นไปบรรจุไว้ใน ทุสสเจดีย์ ในพรหมโลก 

ในไตรภูมิ๘๗ ระบุว่ำชั้นอกนิฏฐ์ ในพระปฐมสมโพธิ๘๘ ระบุชื่อพรหมว่ำฆฏิกำรพรหม 

ซึง่เป็นสหำยกบัพระโพธสิตัว์ครัง้เสวยพระชำตเิป็น โชตบิาล ในศำสนำของพระกสัสป

พทุธเจ้ำ ค�ำว่ำ ทุสสเจดย์ี แปลว่ำ เจดย์ีผ้า คงหมำยถงึ เป็นทีบ่รรจผุ้ำคอืพระภษูำดงักล่ำว 

เป็นอันว่ำพระพรหมได้พระภูษำคฤหัสถ์ขึ้นไปบรรจุในทุสสเจดีย์ ส่วนพระอินทร์ได ้

พระจุฬำโมลกีบัผ้ำพนัโพกพระเศียรขึน้ไปบรรจใุนจฬุำมณเีจดย์ีในครำวทีท่รงผนวชนัน้ 

บริขำรทั้ง ๘ ที่ฆฏิกำรพรหมถวำย ส�ำหรับบำตรได้มีเหตุพิเศษที่ท่ำนกล่ำวถึงอีก คือ

เมือ่นำงสชุำดำน้อมถำดทองข้ำวปำยำสเข้ำไปถวำยพระโพธสิตัว์ในเช้ำแห่งวนัทีจ่ะตรสัรู้ 

บำตรดินที่ฆฏิกำรพรหมถวำยมีบันดำลให้อันตรธำนหำยไป ไม่ทรงเห็นบำตร จึงทรง 

รับทั้งถำด ครั้นตรัสรู้แล้ว เมื่อพำณิช ๒ พี่น้องชื่อ ตปุสสะคนหนึ่ง ภัลลิกะคนหนึ่ง 

ได้น้อมข้ำวสัตตุก้อนสัตตุผงถวำย ไม่มีบำตรท่ีจะทรงรับเพรำะบำตรดิน ก็ได้หำยไป

แล้วตั้งแต่เมื่อนำงสุชำดำถวำยถำดปำยำส ท้ำวจตุโลกบำลท้ัง ๔ น�ำบำตรศิลำจำก 

ทศิทัง้ ๔ มำถวำยรวมเป็น ๔ บำตร พระองค์ทรงรบัมำอธษิฐำนให้เป็นบำตรเดยีวกนั

แล้วทรงรบัข้ำวสตัตขุองพำณชิ ๒ คนน้ัน ต่อมำในครำวปรนิพิพำน กไ็ด้มเีรือ่งเกีย่วแก่

พระเจดีย์ทั้ง ๒ นี้อีก ในพระปฐมสมโพธิกถำนั้นกล่ำวว่ำ พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ำย

ขวำกบัพระรำกขวญัเบือ้งบนขึน้ไปประดษิฐำนอยูใ่นจฬุำมณีเจดย์ี พระรำกขวญัเบือ้งซ้ำย

กับพระอุณหิสขึ้นไปประดิษฐำนอยู่บนทุสสเจดีย์

๘๗ ไตรภูมิ. น. ๑๑๗.
๘๘ ปฐม. น. ๑๒๔-๕.
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ในพทุธวงศ์๘๙ ได้กล่ำวถงึท่ีประดษิฐำน บรขิาร ทัง้หลำยของพระพทุธเจ้ำไว้ว่ำ 

บำตร ไม้เท้ำ จีวรอยู่ในเมือง วชิรา สบงอยู่ในเมือง กุลฆระ ผ้ำปูบรรทม อยู่ในเมือง 

สหีฬ กระบอกกรองประคดเอวอยู่ในเมือง ปาฏลบีตุร ผ้ำสรงอยูใ่นเมอืง จมัปา อณุำโลม

อยู่ในแคว้น โกศล กำสำวพสัตร์อยู่ใน พรหมโลก ผ้ำโพก (กล่ำวมำแล้ว) อยู่ในเมือง 

ไตรทส (ดำวดงึส์) นสิทีนะอยูใ่น อวนัตชีนบท ผ้ำลำดอยู่ใน เทวรฐั ทีสี่ไฟอยูในเมอืง 

มิถิลา ผ้ำกรองอยู่ใน รัฐวิเทหะ มีดและกล่องเข็มอยู่ในเมือง อินทปัตถ์ เป็นอันว่ำ 

ได้มบีำงอย่ำงขึน้ไปอยูใ่นโลกทัง้ ๒ ไม่ได้ กล่ำวว่ำบรรจอุยู่ในอะไร กน่็ำจะในเจดย์ีท้ัง ๒ 

นั้นแหละ

โลกวนิำศ

เรื่อง สิ้นกัปกัลป์ คือถึงกำลโลกวินำศ ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำ  

ตำมคติควำมเชื่อโบรำณของอินเดีย โลกก็มีอำยุเหมือนบุคคลหรือสังขำรทั้งหลำย 

ก�ำหนดอำยขุองโลกเรยีกว่ำ กปัหรอืกลัป์ และโลกกมี็เวียนเกดิตำย ควำมเกดิขึน้ใหม่

ของโลกเป็นกำรตั้งต้นกัปใหม่ ควำมตำยของโลกเป็นกำรส้ินกัปครั้งหนึ่งควำมตำย 

ของโลกนี้หมำยถึงโลกวินำศด้วยเหตุ ๓ อย่ำง คือ ไฟ น�้า และ ลม ท่ำนว่ำ วินำศ

ด้วยไฟ ๗ ครัง้ตดิ ๆ กนั ถงึครัง้ที ่๘ วนิำศด้วยน�ำ้ แล้ววนมำวินำศด้วยไฟน�ำ้เหมอืน

ดังนั้นอีก ๘ หน จึงวินำศด้วยลมครั้งหนึ่ง ท่ำนว่ำในครำวที่วินำศด้วยไฟ เกิดไฟไหม้

โลกตั้งแต่อบำยภูมิต�่ำท่ีสุด ถึงมนุษย์สวรรค์จดพรหมชั้นปฐมฌำน เหลืออยู่ตั้งแต ่

ชั้นนั้นขึ้นไป ในครำวที่วินำศด้วยน�้ำนั้น เกิดน�้ำท่วมโลกเหมือนอย่ำงนั้น แต่สูงขึ้นไป

จดพรหมชัน้ทตุยิตตยิฌำน เหลอือยูต่ัง้แต่ชัน้นัน้ขึน้ไป ในครำวทีว่นิำศด้วยลมร้ำยแรง

ที่สุด ลมท�ำลำยล้ำงโลกตั้งแต่ชั้นต�่ำที่สุดไปจดพรหมชั้นจตุตถฌำน เหลืออยู่แต่ชั้น 

จตตุถฌำนนัน้ คอืตัง้แต่ชัน้เวหปัผลำท่ีนบัเป็นพรหมช้ันที ่๑๐ คตนิีแ้สดงว่ำโลกทัง้หมด

ตัง้แต่อบำยโลกจนถงึพรหมโลกตัง้อยู่เนือ่งกนัอยู ่ในครำวเกดิทกุขภยัอย่ำงใหญ่กเ็นือ่ง

๘๙ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๕๔๙/๒๘.
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ถึงกัน แต่ก็ยังมีเหลือส�ำหรับเป็นที่สัตว์ที่ถูกภัยได้ขึ้นไปเกิดอำศัย จึงยังมีเชื้อท่ีจะได้

มำเกิดในโลกท่ีจะกลับเกิดขึ้นมำอีก ไม่เช่นนั้น โลกที่กลับเกิดใหม่ก็จะเป็นโลกว่ำง 

ไปเสีย คือยังมีที่เหลือให้อพยพไปเกิดกันได้ทุกครำวที่เกิดโลกวินำศ ฉะนั้น สัตวโลก

จึงไม่วินำศไปจริงเลย อพยพไปเกิดกันในที่อันยังเหลืออยู่นั้นได้

ผนวกเรื่องเปรต

ได้พบเรื่องเปรตเรื่องเทพเป็นต้นที่กระจัดกระจำยอยู่ในที่หลำยแห่ง เดิมก็ไม่

ได้นึกว่ำจะน�ำมำกล่ำวให้มำกมำย แต่เมื่อได้เปลี่ยนควำมคิดเป็นประมวลเรื่องเพื่อจะ

ได้ไม่ต้องไปกล่ำวถึงในที่อื่นอีกจึงจะเพิ่มเติมเรื่องที่ไม่ได้คิดจะกล่ำวผนวกเข้ำ

เร่ืองเปรตที่จะเก็บมำผนวกไว้นี้ เก็บมำจำกลักขณสังยุต
๙๐ ในนิทานวัคค ์ 

ท่ำนว่ำไปเกดิเป็นเปรตชนดิต่ำง ๆ  เช่นนัน้เพรำะเศษกรรม คอืเมือ่เป็นมนษุย์ท�ำบำป

หยำบช้ำไว้ ตำยไปเกดิในนรก ครัน้พ้นจำกนรกแล้วยงัไม่สิน้บำปกรรมทัง้หมด จงึต้อง

ไปเป็นเปรตเสวยทุกข์ต่อไปอีก เพรำะกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้น ค�ำว่ำ เศษกรรม ก็คือ 

บาปกรรมที่ยังเหลืออยู่ หมำยถึงเศษบำปนั้นเอง ท่ำนเล่ำว่ำ เมื่อท่ำนพระลักขณะ 

(องค์หนึ่งในชฎิลพันองค์) และท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะพักอยู่บนภูเขำคิชฌกูฏใกล้

พระนครรำชคฤห์ เวลำเช้ำท่ำนทั้ง ๒ ออกบิณฑบำตขณะที่เดินลงจำกภูเขำ  

ท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะได้แย้มโอษฐ์ (อำกำรบันเทิงของพระอรหันต์ไม่ถึงย้ิม)  

ท่ำนพระลักขณะได้ถำมถึงเหตุของอำกำรแย้ม ท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะกล่ำวว่ำ  

ไม่ใช่เวลำของปัญหำ ให้ถำมในส�ำนักพระผูมี้พระภำคเจ้ำเถิด เมือ่ท่ำนทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบำต

ในพระนครรำชคฤห์ ท�ำภตัตกจิเสรจ็แล้ว ขำกลบัได้ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ ณ พระเวฬวัุน 

ท่ำนพระลกัขณะได้กล่ำวถำมขึน้ ท่ำนพระมหำโมคคลัลำนะจึงได้เล่ำว่ำ ได้เห็นร่ำงสัตว์

อย่ำงหนึ่งลอยไปในอำกำศ มีลักษณะอำกำรตำมที่ท่ำนได้เห็น พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้

ตรสัรับรอง และได้ทรงพยำกรณ์บำปท่ีสตัว์นัน้ได้ท�ำขณะเมือ่เป็นมนษุย์ ท่ำนพระมหำ-

๙๐ ส�. นิ. ๑๖/๒๙๘/๖๓๖-๖๖๑.
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โมคคัลลำนะได้เห็นบ่อย ๆ ขณะที่เดินลงจำกเขำคิชฌกูฏ และได้เล่ำในที่เฉพำะ 

พระพกัตร์ทกุครัง้ ได้มพีทุธพยำกรณ์ทกุครำวว่ำ เป็นสัตว์ท่ีเสวยเศษบำปดงักล่ำวข้ำงต้น 

ร่ำงสตัว์ท่ีท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะได้เห็นเหล่ำนีใ้นอรรถกถำ เรยีกว่ำ เปตะคอืเปรต 

ทั้งหมด ท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะเห็นแล้วแย้ม เพรำะท่ำนด�ำริว่ำ ท่ำนเองพ้นแล้ว

จำกอัตภำพเช่นนั้น ต่ำงจำกผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะ ยังมีชำติภพไม่แน่นอน ซึ่งอำจไปเกิด

เป็นเปรตเช่นนัน้อีกกไ็ด้ ท่ำนจงึบันเทงิใจ พระอำจำรย์ท่ำนอธบิำยอย่ำงนี ้ทีจ่ะป้องกนั

ว่ำมใิช่แย้มหยนั แต่กอ็ำจอธบิำยว่ำ แย้มโอษฐ์แสดงว่ำได้เหน็สิง่ทีแ่ปลก แสดงอำกำร

คล้ำยจะพดูก็ได้ ประมวลกล่ำวเปรตท่ีท่ำนได้เหน็ และพยำกรณ์บำปโดยย่อดงัต่อไปนี้

ตนหน่ึงเป็นแต่โครงกระดูก ถูกฝูงแร้งกำนกตะกรุมรุมเจำะจิกทึ้ง ลอยร้อง

ครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมที่ฆ่ำโค ด้วยเคยเป็นคนฆ่ำโคช�ำแหละเนื้อ 

ให้เหลือแต่กระดูกขำยอยู่ในพระนครรำชคฤห์นั้น

ตนหนึง่เป็นชิน้เนือ้ ถกูฝงูแร้งกำนกตะกรมุรมุเจำะจกิทึง้ ลอยร้องครวญครำง

ไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมท่ีฆ่ำโค ด้วยเคยเป็นคนฆ่ำโคช�ำแหละเนือ้อยูใ่นพระนคร

นั้นเช่นเดียวกัน ต่ำงแต่ตนหน่ึงเป็นโครงกระดูก ตนหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อ ท่ำนว่ำเพรำะ

นิมติทีส่ตัว์นัน้เหน็ในเวลำทีไ่ปเกดิต่ำงกนั จงึไปเกดิมีรปูลักษณะทีต่่ำงกนั คอืเม่ือเห็น

นิมิตเป็นโครงกระดูกก็ไปเกิดเป็นเปรตโครงกระดูก เห็นนิมิตเป็นชิ้นเนื้อก็ไปเกิดเป็น

เปรตชิ้นเนื้อ

ตนหนึ่งเป็นบุรุษไม่มีผิวหนัง ถูกแร้งกำนกตะกรุมเจำะจิกทึ้ง ลอยร้องครวญ

ครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีฆ่่ำแกะ ด้วยเคยเป็นคนฆ่ำถลกหนงัแกะขำยอยู่ใน

พระนครนั้น

ตนหนึ่งเป็นก้อนเน้ือ ถูกแร้งกำนกตะกรุมเจำะจิกทึ้ง ลอยร้องครวญครำง  

ไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมที่ฆ่ำนกในพระนครนั้น

ตนหนึง่มีขนท่ัวสรรพำงค์กำย กลำยเป็นดำบทีห่ลดุกระเดน็ออกไป แล้วกลบั

มำทิ่มแทงกำยตนเอง ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมที่ฆ่ำสุกร  

ด้วยเคยเป็นคนฆ่ำสุกรขำยด้วยอำวุธชนิดนั้นอยู่ในพระนครนั้น
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ตนหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสรรพำงค์กำย กลำยเป็นหอกที่หลุดกระเด็นออกไป 

แล้วกลบัตกลงมำทิม่แทงกำย ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีฆ่่ำเนือ้ 

ด้วยเคยเป็นคนใช้หอกฆ่ำเนื้อขำยอยู่ในพระนครนั้น

ตนหนึง่เป็นบรุุษมขีนทัว่สรรพำงค์กำย กลำยเป็นดอกธนท่ีูหลุดกระเด็นออกไป 

แล้วกลับตกลงมำทิม่แทงกำย ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีห่ำเหตุ

ทรมำนจนถงึฆ่ำคน ด้วยเหตทุีไ่ด้เคยเป็นพนกังำนเจ้ำหน้ำทีผู่ค้อยหำเรือ่งหำรำวฆ่ำคน 

โดยใช้ยิงให้ตำยด้วยธนูอยู่ในพระนครนั้น

ตนหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสรรพำงค์กำย กลำยเป็นปฏักที่หลุดลอยออกไป  

แล้วกลบัมำทิม่แทงกำย ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีฝึ่กม้ำอย่ำง

โหดร้ำยทำรณุ ด้วยได้เคยเป็นคนฝึกม้ำด้วยวิธโีหดร้ำยทำรณุ ใช้ปฏกัแทงม้ำถึงพกิำร

หรือตำยอยู่ในพระนครนั้น

ตนหน่ึงเป็นบุรุษมีขนทั่วสรรพำงค์กำย กลำยเป็นเข็มท่ิมเข้ำไปในศีรษะ  

ออกทำงปำก ทิ่มเข้ำไปในปำกออกทำงอก ทิ่มเข้ำไปในอกออกทำงท้อง ทิ่มเข้ำไปใน

ท้องออกทำงขำ ทิ่มเข้ำไปในขำออกทำงแข้ง ทิ่มเข้ำไปทำงแข้งออกทำงเท้ำ ลอยร้อง

ครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมท่ีมีปำกเป็นเข็มด้วย ได้เคยเป็นคนปำกเข็ม

อยูใ่นพระนครนัน้ ท่ำนอธบิำยว่ำ คนปำกเขม็คอืเป็นคนพดูส่อเสียดยุยงให้เขำแตกร้ำวกนั 

จะอธิบำยว่ำ คือคนที่พูดทิ่มแทงให้เขำเจ็บใจ เป็นทุกข์อย่ำงหนักก็น่ำจะได้

ตนหน่ึงเป็นบรุุษกมุภณัฑ์ คือมีอวยัวะรหสัโตอย่ำงหม้อน�ำ้ขนำดใหญ่ ต้องเดนิ

แบกขึ้นคอไป หรือต้องน่ังทับถูกฝูงแร้งกำ นกตะกรุมเจำะจิกทึ้งลอยร้องครวญครำง

ไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมที่ฉ้อโกงชำวบ้ำนชำวเมืองด้วยได้เคยเป็นอมำตย์ฉ้อโกง

อยูใ่นพระนครนัน้ ท่ำนอธบิำยว่ำ อมำตย์ผูวิ้นจิฉัย ซึง่รบัสินบนในรโหฐำนแล้ว ส่ังให้

วนิจิฉยับดิเบอืนให้ผู้ท่ีควรได้กลับไม่ได้ ท�ำให้ชำวบ้ำนชำวเมอืงต้องแบกภำระเป็นทกุข์

โทษอย่ำงหลกีเลีย่งฝ่ำฝืนไม่ได้ เศษกรรมทีร่บัสนิบนในรโหฐำน (ทีลั่บ) จึงส่งให้อวัยวะ

รหัสปรำกฏอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องแบกทุกข์ทรมำนไป

ตนหนึง่เป็นบรุษุจมหลมุคูถมดิศีรษะ เพรำะเศษกรรมทีเ่ป็นชู้กบัภรยิำของผู้อืน่ 

ด้วยได้เคยเป็นชำยชู้ดั่งกล่ำวอยู่ในพระนครนั้น
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ตนหนึ่งเป็นบุรุษจมอยู่ในหลุมคูถ กอบคูถด้วยมือทั้ง ๒ เข้ำปำกเคี้ยว  

เพรำะเศษกรรมที่เอำคูถใส่บำตรพระ ด้วยได้เคยเป็นพรำหมณ์ผู้เกลียดและท�ำกำร

แกล้งพระในพระพุทธศำสนำดังกล่ำวในพระนครนั้น

ตนหนึ่งเป็นสตรีไม่มีหนัง ถูกฝูงแร้งกำนกตะกรุมเจำะจิกทึ้ง ลอยร้องครวญ

ครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมที่ประพฤตินอกใจ ด้วยได้เคยเป็นสตรีประพฤติ

นอกใจสำมี เป็นชู้ด้วยชำยอื่นอยู่ในพระนครนั้น

ตนหนึ่งเป็นสตรีมีกลิ่นเหม็น รูปร่ำงน่ำเกลียด ถูกฝูงแร้งกำนกตะกรุม  

เจำะจกิทึง้ ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีเ่ป็นแม่มดหลอกลวงคน 

ด้วยได้เคยเป็นผู้หลอกลวง แสดงตนเป็นยักขทำสี คือเป็นผู้รับใช้เป็นสื่อทรงของยักษ์

หรือภูตผีปีศำจ รับบูชำพลีกรรมของคนผู้หลงเชื่ออยู่ในพระนครนั้น

ตนหนึ่งเป็นสตรี ถูกไฟไหม้สุกเกรียมด�ำคล�้ำไปทั้งตัวเย้ิมเกรอะกรังไปด้วย 

น�ำ้เลอืดน�ำ้หนอง ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีโ่รยถ่ำนเพลงิบน

ศรีษะหญงิอกีคนหนึง่ด้วยแรงรษิยำ ด้วยสตรคีนนัน้ได้เคยเป็นอคัรมเหษีของพระรำชำ

กลิงคะ มีควำมริษยำในสตรีร่วมพระรำชสวำมีคนหนึ่ง ถึงกับใช้กระทะเหล็กตักถ่ำน

เพลิงโปรยลงบนศีรษะของนำงนั้น

คนหน่ึงเป็นกพันธะ คือผไีม่มีศีรษะ มตีำและปำกอยูท่ีอ่ก ถกูฝูงแร้ง นกตะกรมุ

เจำะจิกทึง้ ลอยร้องครวญครำงไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีฆ่่ำตดัศรีษะคน ด้วยได้

เคยเป็นเพชฌฆำต ชื่อว่ำ หำริกะ ตัดศีรษะโจรเป็นอันมำกอยู่ในพระนครนั้น

ตนหนึ่งเป็นภิกษุ ตนหนึ่งเป็นภิกษุณี ตนหนึ่งเป็นสิกขมำนำ (สำมเณรีผู้จะ

อุปสมบทเป็นภิกษุณี ต้องรักษำศีลพิเศษอยู่ ๒ ปีก่อน ระหว่ำงนี้เรียกว่ำ สิกขมำนำ) 

ตนหนึ่งเป็นสำมเณร ตนหนึ่งเป็นสำมเณรี ทุกตนทรงสังฆำฏิ บำตร ประคด เป็นไฟ

ลกุโชนตลอดทัง้ร่ำงกำย ลอยร้องครวญครำวไปในเวหำส เพรำะเศษกรรมทีเ่ป็นผูบ้วช

แล้วท�ำชั่ว ด้วยได้เคยเป็นภิกษุ ภิกษุณี สิกขมำนำ สำมเณร สำมเณรีผู้ประพฤติไม่ดี 

บรโิภคปัจจยัลำภท่ีเขำถวำยด้วยศรัทธำแล้ว ไม่ส�ำรวมกำยวำจำ หำเลีย้งชพีผดิทำงสมณะ 

คะนองละเลิงใจจนถึงวิบัติต่ำง  ๆ 
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เปรตเหล่ำนี้เป็นเปรตในพระนครรำชคฤห์ ท่ำนว่ำท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะ 

ได้เห็นด้วยทิพย์จักษุ ได้มีผู้เคยไม่เชื่อมำตั้งแต่ในสมัยพุทธกำลแล้วเหมือนกัน ดังที่มี

เล่ำไว้ในบำลีพระวินัยว่ำ พวกภิกษุเมื่อได้ฟังท่ำนพระมหำโมคคัลลำนะเล่ำเรื่องนี้  

กย็กโทษท่ำนว่ำท่ำนพดูอวดอตุรมินษุยธรรม (คอืธรรมทีย่ิ่งของมนษุย์ หรอืธรรมของ

มนุษย์ผู้ยิ่ง) พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ สำวกทั้งหลำยผู้มีดวงตำญำณ จักรู้จักเห็นได้ และ

ท่ำนว่ำพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นสัตว์นั้นก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ทรงพยำกรณ์ เพรำะถ้ำทรง

พยำกรณ์ แม้ว่ำคนอ่ืนไม่เชื่อก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณ เป็นโทษเป็นทุกข์แก่คน

เหล่ำนั้น ท่ำนว่ำครั้นทรงได้พระมหำโมคคัลลำนะเป็นพยำนจึงทรงพยำกรณ์

นำคและครุฑ

เรื่องนำคและครุฑ คนไทยโดยมำกคงเคยได้อ่ำนในหนังสือเก่ำต่ำง ๆ ที่แต่ง

ตำมควำมเช่ืออันน่ำจะได้มำจำกคติควำมเช่ือเก่ำแก่ของอินเดียว่ำได้มีอยู่ในโลกนี้  

ควำมเช่ือน้ีน่ำจะมีมำเก่ำก่อนพุทธกำล จึงได้ติดมำในคัมภีร์พระพุทธศำสนำชั้นบำลี

ด้วยเหมือนกัน จนถึงจัดไว้เป็นหมวด ๑ ดังที่เล่ำไว้ใน นาคสังยุต๙๑ ว่ำ ก�ำเนิดนำคมี 

๔ คือ นำคเกิดจำกฟองไข่ นำคเกิดจำกครรภ์ นำคเกิดจำกเถ้ำไคล นำคเกิดผุดขึ้น 

(อย่ำงเทพหรอืสตัว์นรก) นำคเหล่ำน้ีประณตีกว่ำกนัขึน้ไปโดยล�ำดบั นำคโดยมำกกลวั

หมองูและครุฑ ต้องคอยซ่อนกำยซ่อนตัวอยู่เสมอ แต่นำคบำงพวกคิดว่ำ ตนมำเกิด

เป็นนำคก็เพรำะเม่ือชำติก่อนมีควำมประพฤติดีบ้ำง ชั่วบ้ำงทั้ง ๒ อย่ำง ถ้ำบัดนี้

ประพฤติสุจริต ก็จะพึงไปเกิดในสวรรค์ได้ในชำติต่อไป จึงตั้งใจประพฤติสุจริตกำย 

วำจำใจ รกัษำอุโบสถศีล นำคผูร้กัษำอุโบสถนี ้ย่อมปล่อยกำยตำมสบำย ไม่กลวัหมองู

หรือครุฑจะจบั เหตทุีใ่ห้ไปเกดิเป็นนำคเพรำะกรรม ๒ อย่ำง ดบ้ีำงชัว่บ้ำง และเพรำะ

ปรำรถนำไปเกดิในก�ำเนิดเช่นนัน้ ด้วยชอบใจว่ำนำคมอีำยยุนื มวีรรณะงำม มสุีขมำก 

บำงทชีอบใจตัง้ปรำรถนำ ไว้ดงัน้ันแล้วก็ให้ทำนต่ำง ๆ  เพือ่ให้ไปเกดิเป็นนำคสมควำม

ปรำรถนำ

๙๑ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๒๙๘/๕๑๘-๙.
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สุบรรณ หรอืทีเ่รยีกว่ำ ครุฑ กม็ติีดมำเป็นคู่กนั ดังทีก่ล่ำวไว้ใน สปัุณณสงัยตุ
๙๒ 

ว่ำมีก�ำเนิด ๔ และประณีตกว่ำกันโดยล�ำดับเช่นเดียวกัน เหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นครุฑ

ก็เช่นเดียวกัน ข้อท่ีกล่ำวไว้เป็นพิเศษก็คืออ�ำนำจจับนำคครุฑย่อมจับนำคที่มีก�ำเนิด

เดียวกับตน และที่มีก�ำเนิดต�่ำกว่ำได้ จะจับนำคที่มีก�ำเนิดสูงกว่ำหำได้ไม่มีอธิบำยว่ำ 

นาคที่ครุฑจับไม่ได้นั้นมี ๗ จ�าพวก คือ ๑. นำคที่มีชำติก�ำเนิดประณีตกว่ำ ๒. นำค

ประเภทกัมพลัสสดร คือนำคเสนำบดี หรือนำคแม่ทัพ ๓. นำคผู้เป็นรำชำชื่อว่ำ  

ธตรัฐ ๔. นำคผู้อยู่ในสีทันดรสมุทรทั้ง ๗ ๕. นำคผู้เร้นอยู่ในแผ่นดิน ๖. นำคผู้เร้น

อยู่ในภูเขำ ๗. นำคผู้อยู่ในวิมำน ไม่ได้กล่ำวว่ำครุฑรักษำอุโบสถ

เร่ืองนำค ได้มกีล่ำวเกีย่วข้องกบัพระพทุธเจ้ำหลำยแห่ง ในบำลวิีนยัมหำวรรค๙๓ 

ได้เล่ำถึงพญำนำคมำแผ่พงัพำนเป็นร่มกนัฝนถวำยพระพทุธเจ้ำในปฐมโพธกิำล ควำมย่อว่ำ 

เมือ่พระพทุธเจ้ำประทบันัง่เสวยวมิตุตสิขุ ณ ควงไม้มุจจลนิท์ (ไม้จกิ) ๗ วัน ในสมัยนัน้ 

มหำเมฆที่ไม่ใช่กำลตั้งขึ้น ฝนตกพร�ำเจือด้วยลมหนำวทั้ง ๗ วัน นำครำชชื่อว่ำ  

มจุจลนิท์ ออกจำกภพของตนเข้ำมำวงพระกำยของพระองค์ด้วยขนด ๗ รอบ แผ่พงัพำน

ปกเบื้องบนเพื่อป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระกำย ครั้นฝนหำยแล้ว คลำยขนดออก 

จ�ำแลงเพศเป็นมำณพมำยนืเฝ้ำ ณ ทีเ่ฉพำะพระพกัตร์ พระองค์ทรงทราบแล้วได้ทรง

เปล่งอุทานมีความว่า ความสงดัเป็นสขุของบคุคลผูพ้อใจแล้ว ได้ประสบธรรมแล้วเหน็

แจ้งอยู ่ความไม่เบียดเบียนคอืความส�ารวมในสตัว์ทัง้หลายเป็นสขุในโลก ความปราศจาก

ก�าหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุข ความก�าจัดอัสมิมานะคือความถือว่า

ตัวตนให้หมดได้เป็นสุขอย่างยิ่ง.

ในอรรถกถำและพระปฐมสมโพธกิถำ๙๔ ยงัได้กล่ำวถงึพระโพธสิตัว์ลอยถำดทอง 

คือท่ำนเล่ำไว้ว่ำ ในเช้ำวันท่ีจะตรัสรู้ได้ทรงรับข้ำวมธุปำยำสพร้อมท้ังถำดทองจำก 

นำงสุชำดำ เสวยแล้วได้ทรงลอยถำดทองไปในแม่น�้ำเนรัญชรำ ถำดทองได้ลอยทวน

๙๒ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๓๐๕/๕๓๐-๕.
๙๓ วิ. มหำ. ๔/๕/๕.
๙๔ ปฐม. น. ๑๕๑-๓.
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น�้ำไปจมลง ณ ที่วนตรงภพของ กาฬนาคราช ผู้ก�ำลังหลับอยู่ถำดทองได้ลงไปซ้อน 

อยู่ภำยใต้ถำด ๓ ถำดที่ตั้งซ้อนกันอยู่แล้ว จึงนับเป็นถำดที่ ๔ (หมำยถึงว่ำใน 

ภทัรกลัป์นี ้ได้มีพระพทุธเจ้ำมำตรสัแล้ว ๓ พระองค์ ปัจจบุนัอกี ๑ พระองค์ รวมเป็น 

๔ และจะตรสัในอนำคตอกี ๑ พระองค์) เสียงถำดใหม่กระทบถำดเก่ำได้ปลุกพญำนำค

ให้ตื่นข้ึนอุทำนว่ำ “วันวานน้ีพระชินสีห์อุบัติในโลก พระองค์หน่ึงแล้ว ซ�้าบังเกิดอีก

พระองค์หนึ่งเล่า″ (ค�ำพูดจำกพระปฐมสมโพธิกถำ) ครั้นแล้วก็หลับไปอีก ท่ำนว่ำ

พญำนำคนีม้ปีกตหิลับอยู่กปักลัป์ พระพทุธเจ้ำจะตรสัพระองค์หนึง่ จงึตืน่ขึน้คร้ังหนึง่

ด้วยเสียงกิ๊กของถำดท่ีลอยมำจมใหม่ และต่ืนอยู่เพียงครู ่เดียวแล้วก็หลับต่อไป  

ระยะเวลำที่พระพุทธเจ้ำมำตรัส แต่ละพระองค์นั้นนำนมำก แต่ดูเหมือนว่ำพญำนำค

นี้จะรู้สึกว่ำมำตรัสวันละพระองค์ คล้ำยกับว่ำเดี๋ยวมำตรัส ๆ  ดูเร็วมำก ดูก็น่ำคิดว่ำ

ควำมหลับท�ำให้ไม่รู้กำลเวลำ หลับไปกี่ชั่วโมง ตื่นขึ้นมำก็เหมือนครู่เดียว ไม่มีควำมรู้

ว่ำนำนเท่ำไรในควำมหลับ ไม่มีควำมรู้อะไร ๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ควำมหลับโดยปกติเป็น

ควำมพักผ่อน แต่ถ้ำหลับมำกเกินสมควรก็เป็นควำมโง่ ท�ำชีวิตให้เป็นหมันคือเปล่ำ

ประโยชน์ ท่ำนจึงใช้ควำมหลับให้เป็นชื่อของควำมหลงหรือควำมประมำท ฉะน้ัน  

เมื่อพูดว่ำหลับหรือหลับไหล ก็หมำยควำมว่ำหลงประมำท ดูตำมคติธรรมโลกนี้หลับ

อยู่เป็นนติย์ พระพทุธเจ้ำมำตรสัทหีนึง่ก็ทรงปลกุให้ต่ืนขึน้ทหีนึง่ คร้ันส้ินอำยพุระพทุธ

ศำสนำแล้วก็หลับไปอีกชั่วกัปกัลป์

ในบำลี พระสูตรจตุกกนิบาต
๙๕ ได้กล่ำวถึงเรื่องท่ีตรัสสอนให้แผ่เมตตำ  

ไปในตระกูลพญำงูทั้ง ๔ ปรำรภเรื่องภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภำพ ภิกษุทั้งหลำย

กรำบทลูพระผูมี้พระภำคเจ้ำ พระองค์ตรสัว่ำ ภกิษรุปูนัน้ไม่ได้แผ่เมตตำจติไปยงัพญำงู

ทั้ง ๔ เป็นแน่ ถ้ำเธอพึงแผ่เมตตำจิตไป ก็จะไม่ถูกงูกัดถึงมรณภำพ ตระกูลพญำง ู

ทั้ง ๔ คือวิรูปักข์ เอราบถ ฉัพยาบุตร กัณหาโคตมกะ จึงตรัสอนุญำตให้แผ่เมตตำ

จิตไปยังพญำงูทั้ง ๔ ตระกูลนี้ เพื่อคุ้มครองรักษำป้องกันตน

๙๕ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๔/๖๗.
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ในชำดกเรือ่ง ภรูทิตัต์๙๖ เล่ำถงึภรูทิตัต์ผูเ้ป็นโอรสของพญำนำค ช่ือว่ำ ธตรัฏฐ์ 

ขึ้นมำรักษำอุโบสถในแดนมนุษย์ ถูกหมองูผู้รู้มนต์จับงูชื่อว่ำ อาลัมพายนะ (เป็นชื่อ

ของมนต์และชือ่ของหมองนูัน้ด้วย) จบัไปแสดงให้คนด ูจนถงึให้ไปแสดงหน้ำพระทีน่ัง่

พระเจ้ำกรุงพำรำณสี พี่ชำยช่ือว่ำ สุทัสสนะ จึงได้ขึ้นมำช่วยแก้ไขให้หมองูนั้นยอม

ปล่อยตัว ประวัติของภูริทัตต์เกี่ยวข้องอยู่กับมนุษย์ส่วนหนึ่ง คือมำรดำของภูริทัตต ์

ชือ่ว่ำ สมทุทชา เป็นธดิำของพระเจ้ำกรงุพำรำณส ีองค์ก่อนกบันำงนำค ตัง้แต่พระองค์

ยงัเป็นพระรำชโอรส พระรำชบดิำทรงสัง่ให้ไปอยูป่่ำเพรำะเกรงจะชงิรำชสมบัต ิพระรำชโอรส

ไปทรงได้นำงนำคเป็นพระชำยำมีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่ำ สาครพรหมทัตต์ ธิดำองค์หนึ่ง

ชือ่ว่ำ สมทุทชา ต่อมำพระรำชโอรสได้เสดจ็กลบัไปครองรำชสมบัตเิป็นพระเจ้ำกรุงพำรำณสี 

เมื่อพระรำชบิดำสิ้นพระชนม์แล้ว นำงสมุททชำได้ไปเป็นอัครมเหสีของรำชำแห่งนำค

นำมว่ำ ธตรัฏฐ์ มีโอรส ๔ องค์ ภูริทัตต์เป็นโอรสองค์ที่ ๔ พระเจ้ำกรุงพำรำณสี 

ทีห่มองอูำลัมพำยนะน�ำภรูทัิตต์ไปให้แสดงถวำยนัน้ คอืพระเจ้ำสำครพรหมทัตต์ ผูเ้ป็น

เชฏฐะของนำงสมทุทชำมำรดำของภรูทิตัต์ จงึเป็นพระมำตุละ (ลุง) ของภรูทัิตต์นัน้เอง 

ตอนที่พญำธตรัฏฐ์นำครำชจะได้นำงสมุททชำมีเล่ำว่ำ เมื่อส่งทูตไปขอทีแรก พระเจ้ำ

กรุงพำรำณสีผู้เป็นพระรำชบิดำไม่ยอมยกให้พญำนำคนั้น ต้องส่งกองบริวำรนำคมำขู่

ด้วยวธีิให้มำปรำกฏตวัเป็นงูเตม็บ้ำนเตม็เมอืง พำดห้อยย้อยอยูใ่นพระรำชนเิวศน์ ตัง้แต่

เบ้ืองบนลงมำถึงภำยใต้ในทีท่ัง้ปวง พำดห้อยย้อยอยู่ในบ้ำนของชำวบ้ำนชำวเมืองท้ังหลำย 

ขดหรือเลือ้ยอยู่ตำมถนนหนทำงทัว่ไป พระรำชำจงึทรงจ�ำยอมยกพระธดิำให้แก่พญำนำค

เรื่องชำดกเป็นเรื่องเก่ำก่อนพุทธกำล แสดงว่ำเรื่องนำคกับมนุษย์สัมพันธ์ 

เกีย่วดองกัน ได้มเีล่ำมำแต่ดกึด�ำบรรพ์ ตดิเข้ำมำในคมัภร์ีพระพทุธศำสนำ และยังติด

เข้ำมำในต�ำนำนโบรำณของไทย ตลอดถงึประเทศใกล้เคยีง ประวัตขิองพระเจ้ำแผ่นดนิ

หลำยพระองค์มีเล่ำว่ำ มีพระมำรดำเป็นนำงนำค ท�ำนองเดียวกับเรื่องในชำดกนี้  

(ในอินเดียบัดนี้ก็ยังมีคนเผ่ำนำค มักเข้ำใจกันในบัดน้ีว่ำ เรื่องนำคที่เข้ำมำเกี่ยวข้อง

กับคน ดัง่เรือ่งนำคท่ีว่ำจ�ำแลงมำบวชกน่็ำจะเป็นคนเผ่ำนี ้เพรำะยงัมคีวำมเป็นอยูแ่บบ

คนป่ำ ผิดจำกมนุษย์ที่เจริญทั่วไป จึงยังไม่ยอมรับให้เป็นมนุษย์) นอกจำกนี้ยังมีข้อ

๙๖ ขุ. ชำ. ๒๘/๒๔๕/๖๘๗-๗๗๔.
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น่ำคิดว่ำ ศิลปวัตถุของไทยบนหลังคำและที่ส่วนต่ำง ๆ ของโบสถ์วิหำรเป็นต้น เช่น 

ช่อฟ้ำใบระกำ กท็�ำเป็นรปูนำคหรอืง ูดดัแปลงให้มศีลิปะงดงำม เหมำะท่ีจะประดบัใน

ส่วนที่ต้องกำรนั้น ๆ จะได้เค้ำนิยมมำจำกเรื่องนำคท่ีมำพำดห้อยย้อยอยู่ย้ัวเย้ียตำม

ปรำสำทรำชมนเทียรเป็นต้น ในชำดกนี้หรือไม่ กองทัพนำคพำกันมำท�ำอย่ำงนั้น 

เพื่อขู่ให้กลัว เพื่อจะได้ยอมยกพระธิดำให้นึกดูภำพไปตรง ๆ ก็น่ำกลัว แต่เมื่อดูอีก

ทำงหนึ่งก็เป็นทัศนียภำพคือน่ำดู ข้อยืนยันก็คือโบสถ์แบบไทย ถ้ำไม่มีช่อฟ้ำใบระกำ

เป็นต้น ก็ดูไม่งำมเพรำะไม่มีงูขึ้นไปเล้ือยพำดอยู่ จะน่ำดูน่ำชมก็ต่อเมื่อได้ประกอบ 

สิ่งเหล่ำนี้แล้ว อำจจะเป็นเพรำะควำมเคยชินก็ได้ เรื่องนำคเรื่องงูยังแถมติดเข้ำมำใน

ต�ำรำท�ำนำยฝันอีกด้วย เกี่ยวด้วยเรื่องคู่ก็เค้ำเดียวกับในชำดกนี้

ในบำลี วินัย มหาวรรค๙๗ เล่ำถึงเรื่องนำคจ�ำแลงมำบวช มีควำมว่ำนำคหนึ่ง

อึดอัดรังเกียจในชำติก�ำเนิดนำคของตน คิดว่ำท�ำไฉนจะพ้นไปเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็ว

ได้เหน็ว่ำ พระสมณะศำกยบตุรเหล่ำนีป้ระพฤตธิรรมอันสมควรสม�ำ่เสมอ เป็นพรหมจำรี 

มวีำจำสจั มศีลีมธีรรม ถ้ำได้บวชในพระเหล่ำนี ้กจ็ะมผีลำนสิงส์ให้พ้นชำตกิ�ำเนดินำค

ไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วดั่งปรำรถนำเป็นแน่แท้ ครั้นคิดเห็นดังนี้แล้วจึงจ�ำแลงเพศเป็น

มำณพคือชำยหนุม่น้อย เข้ำไปหำภกิษุทัง้หลำยขอบวช ภกิษทุัง้หลำยกใ็ห้มำณพจ�ำแลง 

น้ันบรรพชำอุปสมบทนำคนั้น อยู่ในกุฏิท้ำยวัดกับภิกษุรูปหน่ึง ตกถึงเวลำใกล้รุ่ง  

ภิกษุรูปน้ันลงจำกกุฏิไปเดินจงกรมในท่ีแจ้งฝ่ำยนำคเมื่อภิกษุออกไปแล้วก็ปล่อยใจ 

ม่อยหลับไป ร่ำงจ�ำแลงก็กลับเป็นงูใหญ่เต็มกุฏิขนดล้นออกไปทำงหน้ำต่ำง ภิกษุร่วม

กฏุเิดนิจงกรมพอแล้วกลับขึน้กุฏิ ผลักบำนประตจูะเข้ำไปมองเห็นงใูหญ่นอนขดอยูเ่ตม็

ห้องขนดล้นออกไปทำงหน้ำต่ำง กต็กใจร้องลัน่ข้ึน ภิกษท้ัุงหลำยผูอ้ยู่ใกล้เคยีงกพ็ำกัน

วิ่งมำไต่ถำมว่ำมีเหตุอะไร ภิกษุนั้นได้เล่ำให้ฟัง ขณะนั้นนำคตื่นขึ้นเพรำะเสียงเอะอะ 

กจ็�ำแลงเพศเป็นคนครองกำสำวพสัตร์น่ังอยูบ่นอำสนะของตน พวกภกิษุถำมว่ำเป็นใคร 

ก็ตอบตำมจริงว่ำเป็นนำค และเล่ำเหตุที่จ�ำแลงเพศมำบวชโดยตลอด พวกภิกษุได้น�ำ

ควำมกรำบทูลพระผูมี้พระภำคเจ้ำ พระองค์ตรสัให้ประชมุภกิษสุงฆ์แล้วตรสัแก่นำคว่ำ 

เกิดเป็นนำคไม่มีโอกำสท่ีจะงอกงำมในพระธรรมวินัยนี้ได้แล้ว จงไปรักษำอุโบสถใน 

๙๗ วิ. มหำ. ๔/๑๗๕/๑๒๗.



322 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

วัน ๑๔-๑๕ ค�่ำ และในวัน ๘ ค�่ำแห่งปักษ์นั้นเถิด ด้วยกำรปฏิบัติอย่ำงนี้ก็จักพ้นจำก

ชำติก�ำเนิดนำคและจะได้เป็นมนุษย์โดยเร็ว นำคได้ฟังดังนั้นมีทุกข์เสียใจว่ำตนหมด

โอกำสทีจ่ะงอกงำมในพระธรรมวนิยันี ้น�ำ้ตำไหลร้องไห้หลกีออกไป พระผูม้พีระภำคเจ้ำ

ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลำยว่ำ มีเหตุปัจจัย ๒ ประกำรท่ีท�ำให้นำคปรำกฏภำวะของตน 

คอือยูร่่วมกบันำงนำคผูม้ชีำตเิสมอกนั และปล่อยใจสู่ควำมหลบั พระองค์ทรงถือเรือ่ง

นี้เป็นเหตุ ทรงบัญญัติห้ำมอุปสมบทสัตว์ดิรัจฉำน ถ้ำอุปสมบทแล้วให้นำสนะเสีย

เร่ืองนำคจ�ำแลงมำบวชนี้ ท่ำนว่ำเป็นต้นเหตุให้ต้องถำมในพิธีอุปสมบท  

ว่ำเป็นมนุษย์หรือ (มนุสฺโสสิ) มีอธิบำยว่ำเหตุ ๒ ประกำรที่ท�ำให้นำคปรำกฏภำวะ

ของตนดงักล่ำวนัน้ หมำยถงึเหตทุีน่ำคจะต้องปรำกฏตวัเป็นงอูยู่เสมอ แต่เมือ่กล่ำวถึง 

กาลเวลาท้ังหมดที่นาคจะต้องปรากฏตัว ก็มีอยู่ ๕ ประกำร คือ ๑. เวลำปฏิสนธิ  

๒. เวลำลอกครำบ ๓. เวลำอยู่กับนำงนำคผู้มีชำติเสมอกัน ๔. เวลำปล่อยใจเข้ำสู่

ควำมหลับ ๕. เวลำตำย

ในเมอืงไทยเรยีกผูท้ีจ่ะบวชว่ำ นาค กนัท่ัวไป กำรท�ำขวัญเม่ือก่อนบวชกเ็รยีกว่ำ 

ท�ำขวัญนำค ผู้ท่ีจะบวชมีค�ำเดิมเรียกว่ำ อุปสัมปทาเปกขะ แปลว่ำ ผู้เพ่งหรือผู้มุ่ง 

หรือประสงค์อุปสมบท แต่เป็นค�ำยำวคงเรียกกันไม่ถนัด เรียกว่ำ นาค ง่ำยกว่ำ และ

เมื่อเข้ำพิธีอุปสมบท แต่ก่อนมำก็เคยใช้ค�ำว่ำ นาค หรือ นาโค เป็นชื่อของผู้บวชใน

กัมมวำจำด้วยเลย สวดกัมมวำจำในพิธีอุปสมบทก็เรียกว่ำสวดนำคกันมำจนถึงบัดนี้ 

ชื่อผู้บวชว่ำ นาโค นี้คงเอำอย่ำงมำจำกอนุฎีกำชื่อ วิมติวิโนทนี (อนุฎีกำเป็นคัมภีร์ 

ชั้น ๔ รองมำจำกฎีกำอรรถกถำและบำลีโดยล�ำดับขึ้นไป) ในอนุฎีกำนี้วำงอุทำหรณ์

ไว้ว่ำ ต่ำงว่ำอุปสัมปทำเปกขะชื่อนำคะ อุปัชฌำยะชื่อติสสะ ให้สวดว่ำอย่ำงนั้น ๆ  

อำจำรย์ในปูนหลังจงึวำงแบบกมัมวำจำอุปสมบท ให้ใช้ชือ่ยืนทีข่นำนช่ือผูบ้วชว่ำ นำคะ 

ทุกคร้ังไปทีเดียว อุปัชฌำยะมีชื่อมคธมำก่อนแล้วว่ำอย่ำงไรก็ตำมแต่ในพิธีอุปสมบท

ใช้ว่ำ ติสสะ ผู้บวชที่ใช้ชื่อว่ำ นำคะ ในพิธีอุปสมบทนั้น ครั้นอุปสมบทเสร็จแล้วจึง

เปลีย่นชือ่ มคธของนวกภกิษเุป็นอย่ำงอืน่ไป วิธนีีไ้ด้ใช้มำก่อนสมัยปัจจบุนั ซึง่เหมำะ

ในสมยัทีค่วำมรู้ภำษำบำลยีงัไม่มแีพร่หลำย ต่อมำเมือ่มกีำรศึกษำภำษำบำลแีพร่หลำย 

จึงเลิกใช้ เปลี่ยนมำใช้ตั้งชื่อมคธของผู้บวชเฉพำะคนไป ที่เรียกว่ำ ฉำยำ และใช้ชื่อ

มคธของอุปัชฌำยะเฉพำะรูปเหมือนกัน เพรำะเมื่อมีควำมรู้ภำษำบำลีหรือที่ เรียกว่ำ 
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ภำษำมคธ กส็ำมำรถผกูค�ำขึน้ใช้สวดให้ถกูต้องเฉพำะรำยรปูไปได้ ดงัทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนันี้ 

ได้ทรำบว่ำ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวชอยู่ได้ทรงใช้ใน 

คณะธรรมยตุขึน้ก่อน ต่อมำในสมยั สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

ทรงบริหำรกำรคณะสงฆ์ กำรใช้วิธีปัจจุบันจึงได้แพร่หลำยออกไปในคณะสงฆ์ทั้งหมด

ในครั้งพุทธกำล ผู้บวชมีชื่อเป็นภำษำมคธหรือภำษำสำยเดียวกันอยู่แล้ว  

ก็ใช้ช่ือเดิมของตนได้ทีเดียว ดังเช่นเมื่อท่ำนรำธะมำขอบวชก็ใช้ชื่อของท่ำนนั่นแหละ 

ไม่ต้องตั้งให้ใหม่ ท่ำนพระสำรีบุตร (เดิมชื่ออุปติสสะ) เป็นอุปัชฌำยะของท่ำนรำธะ 

ก็ใช้ชือ่ของท่ำนนัน้เหมือนกนั กำรใช้ชือ่ในครัง้พทุธกำลจงึใช้ชือ่เฉพำะของแต่ละบคุคล 

ไม่มีปัญหำเรื่องชื่อ ต่อเมื่อพระพุทธศำสนำแผ่ออกจำกชมพูทวีป (อินเดียในปัจจุบัน) 

มำสูป่ระเทศอืน่ ซึง่ใช้ภำษำต่ำงออกไป เช่น ไทย พม่ำ มอญ จึงเกดิมปัีญหำเรือ่งช่ือขึน้ 

ต้องตั้งขึ้นใหม่ในเวลำอุปสมบท เพรำะจะต้องสวดด้วยภำษำบำลีหรือมคธ แต่ไฉนชื่อ

อปัุชฌำยะจงึใช้ว่ำ ตสิสะ คล้ำยชือ่เดมิ ของท่ำนพระสำรบีตุรผูเ้ป็นอปัุชฌำยะองค์แรก 

ส่วนชื่อผู้บวชไม่ใช้รำธะ ซ่ึงเป็นองค์แรกที่บวชด้วยวิธีสวดกัมมวำจำไปใช้ว่ำ นำค  

ปัญหำน้ีถ้ำคิดว่ำท่ำนผู้แต่ง วิมติวิโนทนียกค�ำขึ้นเป็นตัวอย่ำงเท่ำนั้นก็หมดปัญหำ  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ค�ำว่ำ นำค ได้เกี่ยวเข้ำมำในพิธีอุปสมบทในคัมภีร์และในเมืองไทย 

เป็นอนัว่ำนำคได้ฝำกชือ่ไว้มำก คนไทยผูท่ี้ได้เคยบวชเรยีนมำแล้ว ย่อมได้เคยเป็นนำค

มำก่อนด้วยกัน

เทพพวกคนธรรพ์

ยังมีพวกเทพหมู่ คันธัพพะ ที่เรียกว่ำ คนธรรพ หรือ คนธรรพ์ รวบรวม 

ไว้ในคัน ธัพพสังยุต
๙๘ ว่ำ เทพท่ีเรียกว่ำ พวกคันธัพพกำยมีหลำยประเภท คือ  

เทพพวกหนึ่งเกิดอำศัยต้นไม้ที่มีรำกหอม เทพพวกหน่ึงเกิดอำศัยต้นไม้ที่มีแก่นหอม 

เทพพวกหนึง่เกดิอำศัยต้นไม้ท่ีมีกระพีห้อม เทพพวกหนึง่เกดิอำศยัต้นไม้ทีม่เีปลอืกหอม 

๙๘ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๓๐๙/๕๓๖-๕๔๑.
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เทพพวกหนึง่เกดิอำศยัต้นไม้ทีม่กีะเทำะเปลอืกหอม เทพพวกหนึง่เกดิอำศัยต้นไม้ทีมี่

ใบหอม เทพพวกหนึ่งเกิดอำศัยต้นไม้ที่มีดอกหอม เทพพวกหนึ่งเกิดอำศัยต้นไม้ท่ีมี

ผลหอม เทพพวกหนึ่งเกิดอำศัยต้นไม้ที่มีรสหอม เทพพวกหนึ่งเกิดอำศัยต้นไม้ท่ีมี 

กลิน่หอมทีห่อมท้ังต้น เหตท่ีุจะให้ไปเกิดในเทพพวกนี ้คอืประพฤตกิำยสุจรติ วจีสุจรติ 

มโนสุจริต และตั้งควำมปรำรถนำว่ำตำยไป ขอให้ไปเกิดร่วมกับเทพพวกคันธัพพกำย 

เพรำะชอบใจว่ำเทพพวกนี้มีอำยุยืน มีวรรณะงำม มีสุขมำก และเมื่อปรำรถนำจะไป

เกิดโดยเฉพำะในเทพพวกไหน กท็�ำทำนสิง่นัน้ เช่น ปรำรถนำจะไปเป็นเทพท่ีเกดิอำศัย

ต้นไม้ทีม่รีำกหอม กใ็ห้รำกไม้ท่ีหอมเป็นทำน หรอืว่ำให้วตัถอุืน่ ๆ ทีเ่รยีกว่ำ ทำนวตัถุ 

เป็นต้นว่ำ ข้ำว น�้ำ ผ้ำ ยำนพำหนะ ระเบียบดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน 

ที่อยู่ โคมไฟ โดยสรุป เหตุท่ีให้ไปเกิด คือประพฤติสุจริตทำงกำยวำจำใจ และ 

ตั้งควำมปรำรถนำกับท�ำทำนอีก เทพเหล่ำนี้เกิดอำศัยต้นไม้ ดูเป็นพวกรุกขเทวดำ  

จะอยู่อย่ำงไร มีควำมสุขอย่ำงไร ยังไม่พบอธิบำย จัดได้ว่ำเป็น สุคติภูมิ เพรำะเป็น

ผลของควำมดี

เรื่อง รุกขเทวดา ปรำกฏว่ำได้เป็นท่ีเชื่อกันมำนำน จนถึงมีเล่ำไว้ในนิทำน 

ต้นบญัญตั ิ ทีใ่ห้ตรสัห้ำมพระภกิษตุดัต้นไม้ ในบำลวีนิยั๙๙ มเีรือ่งเล่ำว่ำ ภกิษชุำวเมอืง 

อำฬวตีดัต้นไม้เองบ้ำง ให้ตดับ้ำง เพ่ือน�ำไม้ไปสร้ำงกุฏิ บังเอิญภิกษรุปูหนึง่จะตดัต้นไม้

ที่มีเทวดำอำศัยอยู่ เทวดำนั้นได้ร้องห้ำมขึ้นว่ำ ภิกษุประสงค์จะท�ำที่อยู่ของภิกษุก็ขอ

อย่ำตัดที่อยู่ของเทวดำ ภิกษุนั้นไม่เอื้อเฟื้อ ตัดต้นไม้ ได้ถูกแขนของทำรกของเทวดำ 

เทวดำคิดจะปลงชีวิตภิกษุ แต่กลับคิดว่ำจะท�ำดังนั้นไม่ควร สมควรจะไปเฝ้ำกรำบทูล

ฟ้องพระพุทธเจ้ำ จึงได้ไปเฝ้ำกรำบทูลเรือ่งทัง้หมดแด่พระพทุธเจ้ำ พระองค์ตรสัสำธกุำร

แก่เทวดำในกำรท่ีไม่ปลงชีวิตภิกษุ ถ้ำปลงชีวิตภิกษุก็จะประสบสิ่งไม่เป็นบุญมำก  

ตรัสสั่งให้เทวดำไปอยู่ในต้นไม้ท่ีว่ำงอยู่ในโอกำสแห่งหนึ่ง ครั้งนั้นพวกมนุษย์พำกัน 

ติเตียนว่ำพวกพระสมณะศำกยบุตรมำตัดต้นไม้เองบ้ำงให้ตัดบ้ำง มำเบียดเบียน 

ชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียว พระพุทธเจ้ำได้ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่ำ พวกคนยังเข้ำใจต้นไม้

ว่ำมีชีวะจึงตรัสห้ำมภิกษุพรำกภูตคำม คือห้ำมตัดต้นไม้เป็นต้น

๙๙ วิ. มหำ. ๒/๒๓๒/๓๕๔.
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ในนิทำนต้นบัญญัตินี้ ได้ควำมส�ำคัญอย่ำงหนึ่งว่ำ คนในสมัยนั้นมีมิใช่น้อยที่

เห็นว่ำต้นไม้มชีวีะชนดิทีม่อีนิทรีย์เดยีว ตดัต้นไม้กเ็ท่ำกบัฆ่ำสัตว์ น่ำสังเกตว่ำข้ำงต้น

เล่ำเร่ืองเทวดำ ข้ำงปลำยกล่ำวถึงมนษุย์ตเิตยีนด้วยเขำเช่ือว่ำ ต้นไม้มชีวีะ หำได้กล่ำว

ว่ำเขำเชื่อว่ำมีเทวดำไม่อำจจะมีคนเข้ำใจกันอยู่ทั้ง ๒ อย่ำงก็ได้ หรืออำจจะเข้ำใจเป็น

อย่ำงเดียวกันก็ได้ คือเทวดำกับสิ่งที่เรียกว่ำ ชีวะ ในต้นไม้ต่ำงกัน หรือเป็นอย่ำง

เดียวกัน แต่ทุกฝ่ำยก็คงเช่ือว่ำมีชีวะอยู่ในต้นไม้ จะเป็นชีวะของเทวดำผู้สิงสู่อยู่  

หรือชีวะของต้นไม้นั้นเองโดยตรงก็ตำม

อินทรีย์ทั้งหมดที่แสดงไว้ส�ำหรับมนุษย์มี ๖ คือตำ หู จมูก ลิ้น กำย และ

มนะทีแ่ปลกนัว่ำใจ ส่วนต้นไม้ทีว่่ำมอีนิทรย์ีเดยีวนัน้ มีค�ำอธิบำยว่ำ ท่ำนกล่ำวหมำยเอำ 

กายินทรีย์ (อินทรีย์คือกำย) และค�ำในบำลีนิทำนต้นบัญญัติเรื่องนี้ที่ว่ำ พวกมนุษย์มี

ความเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะนั้น ท่ำนอธิบำยว่ำ คือมีควำมเข้ำใจต้นไม้ว่ำเป็นสัตว์

ค�ำว่ำสัตว์ บำลีว่ำ สัตตะ สันสกฤตว่ำ สัตตวะ มักเข้ำใจกันว่ำหมำยถึงผู้ที่มี

ใจครอง เม่ือมีอธบิำยว่ำต้นไม้มีชวีะคอืเป็นสตัว์ จงึมทีีเ่ข้ำใจว่ำต้นไม้มจีติใจ แต่ค�ำว่ำ 

สตัว์ มคี�ำแปลหลำยอย่ำง แปลว่ำ ม ี หรอื เป็น เท่ำนัน้กไ็ด้ เช่นเดยีวกับค�ำว่ำ ภตูะ 

แปลว่ำ มี ว่ำ เป็น เรียกคนหรือติรัจฉำนว่ำ ภูตะ แปลว่ำ ผู้มีผู้เป็น เรียกต้นไม้ว่ำ 

ภตูคาม ท่ำนให้แปลว่ำ กองของภูตะ เหตทุีเ่รยีกต้นไม้ว่ำภตูคำม หรอืแม้เรยีกว่ำ สัตว์ 

พงึเหน็ได้ว่ำเพรำะมกีำยนิทรย์ีซึง่มเีกดิ มแีก่ มตีำย เช่นเดยีวกบักำยินทรย์ีของมนษุย์

หรือสตัว์ดริจัฉำน ต้องด้วยลกัษณะของสตัว์หรือภตูะในควำมหมำยว่ำมว่ีำเป็น อนัเป็น

ชีวะชนิดหนึ่ง แต่ไม่พึงเห็นว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจ ฉะนั้น ผู้ที่ถือศีล 

เว้นจำกปำณำติบำต (คือปลงปำณะ) เช่น สำมเณร อุบำสก อุบำสิกำ ตลอดถึงผู้ที่

สมำทำนศีล ๕ จึงตัดต้นไม้ได้ศีลไม่ขำด ในวินัยของภิกษุเองก็มีพระบัญญัติห้ำมปลง

ปำณะไว้สกิขำบทหนึง่ ห้ำมตดัโค่นภตูคำมไว้อกีสกิขำบทหนึง่ ถ้ำประสงค์ให้ต้นไม้เป็น

ปำณะด้วยแล้วก็ไม่จ�ำต้องบัญญัติไว้ ๒ สิกขำบท

ค�ำว่ำ ปาณะ แปลทับค�ำลงไปในรูปสันสกฤตว่ำ สัตว์มีปราณ หมำยถึง  

มีลมหายใจ ดังที่เรียกว่ำ มีลมปรำณก็ได้ มีชีวิตอันหมำยถึงชีวิตจิตใจก็ได้ ทั้งในบำลี

นิทำนต้นบัญญัตินั้นเองก็อ้ำงว่ำ พวกมนุษย์เขำเข้ำใจว่ำ ต้นไม้มีชีวะมีอินทรีย์เดียว  
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ไม่ได้อ้ำงว่ำพระพุทธเจ้ำทรงรับรองหรือทรงเห็นอย่ำงนั้น จึงทรงบัญญัติห้ำมภิกษุใน 

สิ่งที่คนส่วนมำกเขำถือกันว่ำไม่ดีไม่งำมไม่เหมำะสม

แม้ไม่คิดวิจำรณ์ไปถึงภำวะที่ลึกซึ้ง คิดแต่เพียงเหตุผลสามัญ สิ่งที่เขานับถือ

เป็นเจดีย์ คือเป็นปูชนียวัตถุ แม้ตนจะไม่นับถือ ก็ไม่ควรจะไปดูหมิ่น ไม่ต้องกล่าว

ถึงว่าจะไปตัดท�าลาย ในครั้งพุทธกำลปรำกฏในพระสูตรต่ำง ๆ ว่ำ ในเมืองต่ำง ๆ  

มีเจดีย์ที่เขำนับถือกันมำกแห่ง เจดีย์ที่กล่ำวถึงเหล่ำนี้ หำใช่เป็นเจดีย์อย่ำงที่เรียก 

ที่เห็นกันในเมืองไทยเรำนี้ไม่ โดยมำกเป็นต้นไม้ถ้ำภิกษุไปตัดต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ 

ของเขำเข้ำ คงเกิดวิวำทระหว่ำงลัทธิศำสนำขึ้นได้แน่ พระบัญญัติห้ำมภิกษุตัดต้นไม้

จึงเหมำะสมด้วยประกำรทั้งปวง

ใน คมัภร์ีสามนต์๑๐๐ เล่ำว่ำ มธีรรมอยูข้่อหนึง่ ส�ำหรบัพวกรกุขเทวดำ เรยีกว่ำ 

รกุขธรรม หรอื พฤกษธรรม ธรรมข้อนีว่้ำ เม่ือต้นไม้ถูกตัดรกุขเทวดำ ไม่ท�ำประทุษจติ 

คอืไม่คดิท�ำร้ำยผูตั้ด และรกุขเทวดำผูไ้ม่รกัษำธรรมข้อนี ้ย่อมถกูห้ำมเข้ำเทวดำสันนบิำต 

รุกขธรรมข้อนี้ เปิดโอกำสให้คนตัดต้นไม้ได้สะดวก คิดดูว่ำถ้ำไม่มีรุกขธรรม คนอำจ

ตัดต้นไม้ล�ำบำกเพรำะจะถูกเทวดำโกรธท�ำร้ำย เอำควำมขัดข้องของมนุษย์ผู้มีกิจต้อง

หักร้ำงถำงป่ำสร้ำงบ้ำนเมืองท�ำไร่นำ และตัดใช้ไม้ท�ำบ้ำนเรือนเครื่องใช้สอยต่ำง ๆ  

ก็จะเกิดข้ึน เทวดำสันนิบำตน่ำจะได้ระลึกถึงควำมจ�ำเป็นที่มนุษย์จะต้องตัดใช้ไม้  

จึงได้ตรำรุกขธรรมข้อน้ีไว้ส�ำหรับพวกรุกขเทวดำทั้งปวง แต่เมื่อเทวดำพำกันรักษำ 

รุกขธรรม พวกมนุษย์ก็พำกันได้ใจตัดต้นไม้เสียหมดเป็นป่ำ ๆ ไป ไม่สงวนต้นไม้ที่

ควรสงวน ไม่ปลูกทดแทนให้ควรกัน ก็เป็นเหตุให้หมดไม้หมดป่ำ ท�ำให้มนษุย์เองเดอืด

ร้อนอีก มนุษย์สันนิบำตจึงต้องตรำรุกขธรรม (กฎหมำยเกี่ยวข้องแก่ต้นไม้) ส�ำหรบั

มนุษย์เพื่อสงวนรักษำ ต้นไม้และป่ำก็พลอยช่วยให้รุกขเทวดำพำกันอยู่เป็นสุขขึ้น  

เป็นอันว่ำเทวดำกบัมนษุย์ถ้อยทีถ้อยอำศัยกนั เทวดำสนันบิำตออกกฎห้ำมรกุขเทวดำ

คดิท�ำร้ำย มนษุย์ผูต้ดัต้นไม้ ฝ่ำยมนษุย์สนันบิำตออกกฎห้ำมมนษุย์ตดัต้นไม้ทีไ่ด้ระบุ

ห้ำมไว้ เมื่อทั้ง ๒ ฝ่ำยต่ำงเคำรพปฏิบัติในรุกขธรรมดังกล่ำวของตน ๆ อยู่ ก็จะอยู่

๑๐๐ สมนฺต. ๒/๓๑๕.
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เป็นสขุด้วยกนัทุกฝ่ำย บ้ำนเมอืงไร่นำสำโทกจ็ะมเีพรำะจะหกัร้ำงถำงป่ำสร้ำงท�ำขึน้ได้ 

ตำมต้องกำร ป่ำต้นไม้กจ็ะมเีพรำะจะสงวนไว้และปลกูทดแทนไว้เพยีงพอตำมต้องกำร

ตำมท่ีกล่ำวมำนี้ ได้ว่ำไปตรง ๆ ตำมที่ท่ำนเล่ำไว้ แต่ได้กล่ำวเกี่ยวโยง  

เข้ำมำถงึมนุษย์ ยงัมิได้พูดถอดควำมส�ำหรบัผูท้ีไ่ม่เชือ่เทวดำว่ำมอียู่ตำมต้นไม้ อนัท่ีจรงิ

ก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องถอดควำม เพรำะควำมของเรื่องนี้ชัดเจน ปล่อยให้อิงอยู่กับเทวดำ 

กใ็ช้ได้ส�ำหรบัปัจจบุนัอยูแ่ล้ว คอืถ้ำเทวดำมจีรงิโดยเป็น อทสิสมานกาย (มกีำยทีม่อง

ด้วยตำเนือ้ไม่เหน็) สงิอำศยัต้นไม้อยู ่กม็อียูไ่ด้เพรำะมีรกุขธรรมส�ำหรบัเทวดำปฏบิตัอิยู่ 

นึกดูอีกทำงก็ดีเหมือนกัน เพรำะจะได้เป็นท่ีย�ำเกรงของมนุษย์บ้ำง เพื่อจะได้ไม่ตัด

ต้นไม้กนัง่ำย ๆ ถ้ำเทวดำไม่มจีรงิ กไ็ม่มอีะไรจะต้องเปลีย่นไปจำกทีเ่ล่ำไว้ รกุขธรรม

กย็งัใชได้ส�ำหรบัต้นไม้ คือต้นไม้ทุกต้นไม่มีจติใจทีค่ดิท�ำร้ำยคนตดั ใครจะตดักไ็ม่ว่ำอะไร 

เท่ำกับมีรุกขธรรมอยู่เหมือนกัน และมนุษย์ก็ต้องสร้ำงรุกขธรรมส�ำหรับมนุษย์เพื่อ

รักษำป่ำต้นไม้

เทพเจ้ำแห่งธรรมชำติ

ในอำกำศซึง่ประกอบด้วยเยน็ร้อนหมอกลมฝน กไ็ด้มคีตเิชือ่ว่ำ สภำพธรรมชำติ

เหล่ำน้ี นอกจำกเกดิขึน้ตำมฤดแูล้ว ยังมีเกดิขึน้โดย เทพบนัดาล ได้อกีด้วย คติควำม

เช่ือนีม้ตีดิเข้ำมำในคมัภร์ีพระพทุธศำสนำ จนถงึมรีวมไว้หมวดหนึง่ เรยีกว่ำ วลาหกสงัยตุ๑๐๑ 

มีควำมย่อว่ำ

เทพทั้งหลำยนับเนื่องเข้ำในพวกวลำหก มีหลำยจ�ำพวก คือ วลาหกเทพ  

แห่งควำมหนำวเย็น วลำหกเทพแห่งควำมร้อน วลำหกเทพแห่งหมอก วลำหกเทพ 

แห่งลม วลำหกเทพแห่งฝน เหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นเทพเหล่ำนี้ คือประพฤติสุจริตทำง

กำย วำจำ ใจ ตั้งควำมปรำรถนำจะไปเกิด เพรำะชอบใจว่ำพวกเทพเหล่ำนี้มีอำยุยืน 

มวีรรณะงดงำม มีสขุมำกตำมทีไ่ด้ยนิมำ ทัง้ได้ให้ทำนต่ำง ๆ  และเหตทุีท่�ำให้มหีนำว

๑๐๑ ส�. ขนฺธ ๑๗/๓๑๔/๕๔๒-๕๕๓.
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เยน็ในบำงครำว มีร้อนในบำงครำว มีหมอกในบำงครำว มลีมในบำงครำว มฝีนในบำงครำว 

คือพวกเทพเหล่ำนี้คิดว่ำ “ไฉนเรำพึงยินดี ด้วยควำมยินดีของตน” เพรำะควำมตั้งใจ 

ของเทพเหล่ำนี้ ก็มีควำมหนำวเย็น เป็นต้นขึ้น

เร่ืองวลำหกเทพนี ้มเีค้ำมำจำกควำมเชือ่เก่ำแก่ แต่ได้มำแก้ไขตำมคต ิเทวดำ

ในพระพุทธศำสนำ ดัง่จะพงึเหน็ได้ว่ำ เทพเหล่ำนีเ้ป็นอปุปำตกิก�ำเนดิ (ผดุเกดิขึน้เป็น

ตัวตนโตใหญ่ทีเดียว) จัดเป็นสุคติภูมิ จึงเป็นผลของกุศลกรรม และมีมำกด้วยกัน  

บำงเทพมีอ�ำนำจบันดำลให้เกิดหนำวเย็น บำงเทพมีอ�ำนำจ บันดำลให้เกิดร้อน  

บำงเทพมีอ�ำนำจบันดำลให้เกิดหมอก บำงเทพมีอ�ำนำจบันดำลให้เกิดลม บำงเทพ 

มอี�ำนำจบนัดำลให้เกดิฝน จงึแบ่งออกตำมอ�ำนำจบนัดำลเป็น ๕ จ�ำพวก เทพองค์หนึง่

มีอ�ำนำจบันดำลเพียงอย่ำงเดียว หรืออำจบันดำลได้หลำยอย่ำง ไม่ได้แสดงไว้ชัด  

วิธีบันดำล คือเพียงคิดว่ำ “ไฉนเรำพึงยินดี ด้วยควำมยินดีของตน″ ถ้ำวลำหกเทพ 

แห่งฝนคิดดังน้ี ฝนก็จะตก วลำหกเทพประเภทอื่นก็เช่นเดียวกัน ควำมคิดดังกล่ำว

เรียกว่ำ เจโตปณิธิ แปลว่ำ ความตั้งใจมีอ�านาจบันดาลให้เกิดผลขึ้นได้ตามอานุภาพ

ของเทพผู้ตั้งใจ

มเีรือ่งเล่ำในอรรถกถำว่ำ ได้มีวลำหกเทพบตุรองค์หนึง่ไปหำพระเถระผูข้ณีำสพ

องค์หน่ึง พระเถระถำม ทรำบว่ำเป็นวลำหกเทพแห่งฝนซึ่งคิดให้ฝนตกได้ จึงแสดง

ควำมประสงค์จะดูฝนตก เทวบุตรเตือนพระเถระให้เข้ำไปในศำลำ เพรำะจะเปียก  

ขณะนัน้กไ็ม่ปรำกฏว่ำมีเมฆฝนหรอืฟ้ำร้อง พระเถระล้ำงเท้ำเข้ำศำลำยงัไม่ทนัหมดองค์ 

ฝนตกซู่ลงมำเปียกท่ำนครึ่งองค์ มีอธิบำยว่ำ เย็น ร้อน หมอก ลม ฝน เกิดขึ้นตำม

ฤดูโดยปกติ แต่โดยพิเศษเกิดขึ้นโดยอำนุภำพของเทพดำ กล่าวโดยเฉพาะฝนว่า  

ย่อมตกด้วยเหตุ ๘ อย่าง คืออำนุภำพนำค อำนุภำพครุฑ อำนุภำพเทพ ท�ำสัจจะ

อธิษฐำน มีฤดูเป็นสมุฏฐำน มำรบันดำล ก�ำลังฤทธิ์ และเมฆฝนประลัยกัลป์

วลำหกเทพท่ำนว่ำ เป็นพวกเทพเที่ยวไปในอำกำศ ค�ำว่ำ วลาหก ในคัมภีร์

ศัพท์เล่มหนึ่ง แปลว่ำ สิ่งที่น�าหรือพาน�าไป แปลกันโดยมำกว่ำ เมฆ ใช้เป็นชื่อเรียก

รวมของเทพเหล่ำนี้ว่ำ วลาหกกาย (หมู่หรือกลุ่มวลำหก) น่ำจะเป็นเพรำะเป็น

ปรำกฏกำรณ์ในอำกำศด้วยกนั คตคิวำมเชือ่ในปัจจุบนัไม่ใช่อย่ำงนีแ้ล้ว แต่ก็น่ำฟังคต ิ

ควำมเชื่อเก่ำ ๆ ไว้บ้ำงและบำงเรื่อง เช่น เรื่องฝนที่ปรำกฏในบำงครำวก็ดูแปลกอยู่ 
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คล้ำยมจิีตเจตนำ ในสงัยตุนีท่้ำนกว่็ำ ทีม่โีดยควำมคดิของเทพก็ในบำงครำว ไม่ใช่เสมอ

ไปหรือโดยปกติ ซึ่งมีฤดูเป็นสมุฏฐำน

ธรรมชำตกิับกรรมปัจจุบันของคน

ควำมแปรปรวน หรือควำมเป็นปกตขิองดิน ฟ้ำ อำกำศ และพืช มคีติแสดงว่ำ 

เกีย่วแก่กรรมปัจจบุนัของคนเป็นเหตขุ้อส�ำคญัอยูด้่วย ดงัมกีล่ำวไว้ใน จตกุกนบิาต๑๐๒ 

ว่ำ ในสมยัเมือ่รำชำ (หมำยถงึผูป้กครองรฐัสงูสดุ) ทัง้หลำยไม่ตัง้อยู่ในธรรม ผูป้ระกอบ

รำชกิจทั้งหลำย พรำหมณ์ผู้เป็นคฤหบดีทั้งหลำย ชำวนิคมชนบททั้งหลำย ก็ไม่ตั้งอยู่

ในธรรมตำมกันไปโดยล�ำดับ เมื่อหมู่มนุษย์ดังกล่ำวไม่ตั้งอยู่ในธรรม จันทร์ อำทิตย์ 

ดำวนักษตัร คนื วนั เดือน กึง่เดอืน ฤด ูปี ลม ต่ำง ๆ กยั็กเย้ืองผดิปกติไป ธรรมชำติ

จงึเกดิวิปรติผดิทำงผดิปกต ิ(เช่น บังเกดิลมพดัผดิทำง ผดิฤดกูำล พดัต้นไม้หกัโค่น) 

เทวดำทั้งหลำย เดือดร้อน ฝนก็ไม่ตกหลั่งธำรน�้ำสม�่ำเสมอ คือเกิดแล้งฝน ข้ำวกล้ำ 

ก็ออกเมล็ดผิดปกติ หมู่มนุษย์บริโภคข้ำวไม่ดีก็มีอำยุสั้น ผิวพรรณเศร้ำหมอง  

ถอยก�ำลงั โรคมำก แต่ในสมยัเมือ่รำชำทัง้หลำยตัง้อยูใ่นธรรม ผูป้ระกอบรำชกจิทัง้หลำย 

พรำหมณ์ผู้คฤหบดีท้ังหลำย ชำวนิคมชนบททั้งหลำย ก็ตั้งอยู่ในธรรมตำมกันไปได้ 

โดยล�ำดับ จันทร์ อำทิตย์ คืน วัน เดือน กึ่งเดือน ฤดู ปี ลม ต่ำง ๆ ก็เป็นไปโดย

ปกตสิม�ำ่เสมอ วถิทีำงลมเป็นต้นกเ็ป็นไปสม�ำ่เสมอโดยปกต ิเทวดำท้ังหลำย ไม่เดอืดร้อน 

ฝนกต็กหลัง่ธำรน�ำ้สม�ำ่เสมอเป็นอนัด ีข้ำวกล้ำกอ็อกเมล็ดสม�ำ่เสมอเป็นปกต ิหมูม่นษุย์

บริโภคข้ำวที่ดีจึงมีอำยุยืน ผิวพรรณผ่องใส มีก�ำลัง ไร้โรคำพำธ มีฉันทคำถำลงท้ำย 

ควำมว่ำ ถ้ำเมือ่โคทัง้หลำยข้ำมไปอยู ่โคผูห้วัหน้าฝงูเดินไปคด โคทัง้หมดกเ็ดินคดใน

เมื่อโคน�าฝูงเดินคด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้า 

ถ้าประพฤติอธรรม ประชานอกนี้ก็ประพฤติตาม รัฐท้ังหมดย่อมอยู่เป็นทุกข์ ถ้าผู้

ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม ถ้าเม่ือโคทั้งหลายข้ามไปอยู่ โคผู้หัวหน้าฝูงเดินไปตรง  

โคทัง้หมดย่อมเดนิตรงในเม่ือโคน�าฝงูเดนิตรง ในหมูม่นษุย์กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ผูท้ีไ่ด้

๑๐๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๗/๗๐.
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รับยกย่องให้เป็นหัวหน้า ถ้าประพฤติธรรมประชานอกนี้ก็ประพฤติตาม รัฐทั้งหมด

ย่อมอยู่เป็นสุข ถ้าผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม

บำลใีนจตกุกนบิำตตำมท่ียกข้อควำมมำกล่ำวนี ้แสดงคตขิองพระพทุธศำสนำ

ว่ำ ไม่ได้ค้ำนคติควำมเชื่อเก่ำตะบันไปหมด คติที่พอยกเข้ำมำได้ ก็ยกเข้ำมำเป็น 

ข้อปรำรภเพื่อแสดงธรรมแทรกเข้ำ ผู้ท่ีประสงค์จะสอนในภำยหลังเมื่อไม่ประสงค์

ข้อควำมปรำรภข้ำงต้น ก็ตดัออกเสยี แสดงแต่ข้อธรรมตำมควำมในฉันทคำถำข้ำงท้ำย 

ซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธศำสนำโดยตรง คือมีลักษณะท่ีเรียกอย่ำงหนึ่งว่ำเป็น  

วิภัชชวาทะ แปลว่ำ กล่าวแบ่งแยก คือแบ่งแยกไปตำมเหตุผลตำมเป็นจริง เช่น  

ที่กล่ำวแบ่งไปตำมกรรมและผลของกรรมที่คนเรำนี่เองท�ำในปัจจุบันนี้แหละ ดังควำม

ในฉันทคำถำนั้น ในที่บำงแห่งยกเรื่องเมฆเรื่องฟ้ำฝนมำเป็นข้ออุปมำเท่ำนั้น ดังใน 

จตุกกนิบำตนีเ้อง กล่ำวถึงวลำหกคอืเมฆหรอืฟ้ำฝน ๔ อย่ำง เป็นข้อเทยีบของบคุคล 

๔ จ�ำพวกว่ำ

๑.  วลำหกค�ำรำมแต่ไม่ตก (ฟ้ำร้องฝนไม่ตก) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ได้ 

แต่พูดแต่ไม่ท�ำ หรือเพียงแต่เรียนแต่ไม่ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจจธรรม

๒.  วลำหกตกไม่ค�ำรำม (ฝนตกฟ้ำไม่ร้อง) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ท�ำแต่

ไม่พูด หรือที่ไม่เรียนแต่ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ 

๓.  วลำหกไม่ค�ำรำมไม่ตก (ฟ้ำไม่ร้องฝนไม่ตก) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่

ทั้งไม่พูดไม่ท�ำ หรือทั้งไม่เรียนไม่ปฏิบัติให้รู้ 

๔.  วลำหกค�ำรำมและตก (ฟ้ำร้องฝนตก) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ทั้งพูด 

ทั้งท�ำ หรือทั้งเรียนทั้งปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง๑๐๓

ค�ำสอนเรื่องบุคคล ๔ จ�ำพวกนี้ เป็นลักษณะของพระพุทธศำสนำโดยตรง 

เพรำะแสดงเรื่องภำยนอก เช่น เรื่องโลกธำตุ เพื่อเป็นข้ออุปมำเท่ำนั้น ไม่ได้มุ่งแสดง

เรื่องภำยนอกนั้น แต่มุ่งแสดงเรื่องสัจจธรรมภำยในเป็นข้อส�ำคัญ

๑๐๓ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๓๕/๑๐๑.
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อำยุของชำวสวรรค์

จะกล่ำวเพ่ิมเตมิถงึเรือ่ง อสรุเทพ ซึง่เป็นศตัรูของพระอนิทร์ เทวรำชแห่งเทพ

ชั้นดำวดึงส์ ในที่มำโดยมำกกล่ำวว่ำ ท้าวเวปจิตติ เป็นรำชำแห่งพวกอสุรเทพ แต่มี

ที่มำแห่งหนึ่งกล่ำวว่ำ ได้มีเมืองอสุระอยู่ ๔ เมือง ตั้งอยู่ ๔ ทิศแห่งต้นจิตตปำตลี  

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�ำภพอสุระ ท้าวเวปจิตตะ หรือเรียกอีกนำมหนึ่งว่ำ ท้าวสุจิตตะ  

ครองเมอืงทศิตะวนัออก ท้าวสมัพร หรือเรยีกอีกนำมหนึง่ว่ำ ท้าวสุจิ ครองเมอืงทิศใต้ 

ท้าวพลิ หรือเรียกอีกนำมหนึ่งว่ำ ท้าวสุโรชะ ครองเมือง ทิศตะวันตก ท้ำวปหำรำทะ 

หรือเรียกอีกนำมหนึ่งว่ำ ท้าวราหู ครองเมืองทิศเหนือ

สวรรค์ทุกชั้นที่กล่ำวมำแล้ว สรุปเป็น ๓ ประเภท คือ กามาพจร ท่องเที่ยว

อยู่ในกำม ได้แก่สวรรค์ ๖ ช้ัน รูปาพจร ท่องเท่ียวอยู่ในรูปฌำน ได้แก่รูปพรหม  

อรูปาพจร ท่องเท่ียวอยูใ่นอรปูฌำน ได้แก่อรปูพรหม ฉะนัน้ ในสวรรค์กำมำพจร ๖ ชัน้ 

จงึยงัเกีย่วข้องกบักำมคณุ ท่ำนแสดงว่ำ ชัน้จำตมุหำรำชกิำและชัน้ดำวดงึส์มเีหมอืนมนษุย์ 

ชั้นยำมำมีแต่กำยสังสัคคะ ช้ันดุสิตมีเพียงจับมือกัน ชั้นนิมมำนรตีมีเพียงย้ิมรักกัน 

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมีแต่มองดูกันเท่ำนั้น ส่วนในสวรรค์ชั้นรูปำพจรและอรูปำพจร  

ทีเ่รยีกว่ำ พรหมโลก ทกุชัน้ไม่เกีย่วข้องกบักำมใน อรรถกถาวภัิงค์ กล่ำวว่ำ ไม่มเีพศ

สตรีเพศบุรุษในพรหมโลก

ใน ติกนิบาต๑๐๔ แสดงอำยุสวรรค์เทียบอำยุมนุษย์ไว้ว่ำ ๕๐ ปีมนุษย์เป็น ๑ 

คืนวันสวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชิกำ ๓๐ คืนวันเป็น ๑ เดือนสวรรค์นั้น ๑๒ เดือน 

เป็น ๑ ปีสวรรค์น้ัน ๕๐๐ ปีทิพย์น้ีเป็นประมำณอำยุของเทพชั้นจำตุมหำรำชิกำ  

เท่ำกับ ๙ ล้ำนปีมนุษย์

๑๐๐ ปีมนุษย์เป็น ๑ คืนวนัสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ นบัเดอืนปีเช่นเดียวกนั ๑,๐๐๐ 

ปีทิพย์นี้เป็นประมำณอำยุของเทพชั้นดำวดึงส์ เท่ำกับ ๓ โกฏิ ๖ ล้ำนปีมนุษย์

๑๐๔ องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๓/๕๑๐; ไตรภูมิ. ฉัฏฐกัณฑ์.



332 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

๒๐๐ ปีมนษุย์เป็น ๑ คนืวนัสวรรค์ชัน้ยำมำ นบัเดอืนปีเช่นเดยีวกนั ๒,๐๐๐ 

ปีทิพย์นี้เป็นประมำณอำยุของเทพชั้นยำมำ เท่ำกับ ๑๔ โกฏิ ๔ ล้ำนปีมนุษย์

๔๐๐ ปีมนษุย์เป็น ๑ คนืวนัสวรรค์ชัน้ดสิุต นบัเดอืนปีเช่นเดยีวกนั ๔,๐๐๐ 

ปีทิพย์นี้เป็นประมำณอำยุของเทพชั้นดุสิต เท่ำกับ ๕๗ โกฏิ ๖ ล้ำนปีมนุษย์

๘๐๐ ปีมนุษย์เป็น ๑ คืนวันสวรรค์ชั้นนิมมำนรดี นับเดือนปีเช่นเดียวกัน 

๘,๐๐๐ ปีทิพย์นี้เป็นประมำณอำยุของเทพชั้นนิมมำนรดี เท่ำกับ ๒๓๐ โกฏิ กับ ๔ 

ล้ำนปีมนุษย์

๑,๖๐๐ ปีมนุษย์เป็น ๑ คืนวันในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี นับเดือนปี  

เช่นเดยีวกนั ๑๖,๐๐๐ ปีทพิย์นีเ้ป็นประมำณอำยขุองเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัต ีเท่ำกบั 

๘๒๑ โกฏิกับ ๖ ล้ำนปีมนุษย์

(กำรคิดเทียบปีมนุษย์นี้คัดมำ ไม่ได้สอบดูว่ำจะถูกหรือผิดอย่ำงไร)

ส่วนเทพชั้นพรหมโลกยิ่งมีอำยุมำก ท่ำนว่ำ 

๑.  พรหมปาริสัชชะ มีอำยุเท่ำส่วนที่ ๓ ของกัป คือ ๑ ใน ๓ ของกัป

๒. พรหมปุโรหิต มีอำยุกึ่งกัป

๓. มหาพรหม มีอำยุ ๑ กัป

๔. ปริตตาภะ มีอำยุ ๒ กัป

๕. อัปปมาณาภะ มีอำย ๔ กัป

๖. อาภัสสระ มีอำยุ ๘ กัป

๗. ปริตตสุภะ มีอำยุ ๑๖ กัป

๘. อัปปมาณสุภะ มีอำยุ ๓๒ กัป

๙. สุภกิณหะ มีอำยุ ๖๔ กัป

๑๐. เวหัปผละและอสัญญีสัตว์ มีอำยุ ๕๐๐ กัป

๑๑. อวิหะ มีอำยุ ๑,๐๐๐ กัป

๑๒. อตัปปะ มีอำยุ ๒,๐๐๐ กัป



333พรรษาที่ ๖

๑๓. สุทัสสะ มีอำยุ ๔,๐๐๐ กัป

๑๔. สุทัสสี มีอำยุ ๘,๐๐๐ กัป

๑๕. อกนิฏฐะ มีอำยุ ๑๖,๐๐๐ กัป๑๐๕ 

พรหมเหล่ำนี้ ๑ ถึง ๙ เป็นชั้นรูปฌำนที่ ๑,๒,๓ ชั้นละ ๓ ๑๐ ซึ่งแบ่ง  

เป็น ๒ ถึง ๑๕ เป็นชัน้รปูฌำนที ่๔ รวมเป็น ๑๖ และ ๑๑ ถงึ ๑๕ เป็นชัน้สทุธำวำส

ส�ำหรับพระอนำคำมีไปเกิด ปริตตาภะ เป็นต้นมักเรียกว่ำ ปริตตาภา ซึ่งติดมำจำก

เป็นคุณบทของภูมิ ทั้งถนัดลิ้นไทยเรำเหมือนอย่ำงค�ำว่ำ ศาสนา จำกค�ำว่ำ ศาสนะ 

ซึ่งเป็นค�ำที่เรียกว่ำ อะการันต์ แต่เรำถนัดเรียกเป็น อาการันต์ ว่ำศำสนำกลำยเป็น

ค�ำไทยทีถ่กูต้อง ถ้ำพูดว่ำศำสนะก็เป็นผดิแปลกไป พรหมทัง้ ๑๖ เหล่ำนีเ้ป็นรปูพรหม

ส่วนอรปูพรหมอีก ๔ ช้ันย่ิงมีอำยุมำกข้ึนไปอีก อรูปที ่๑ มอีำย ุ๒๐,๐๐๐ กปั 

อรูปที่ ๒ มีอำยุ ๔๐,๐๐๐ กัป อรูปที่ ๓ มีอำยุ ๖๐,๐๐๐ กัป อรูปที่ ๔ มีอำยุ 

๘๔,๐๐๐ กัป๑๐๖ 

อำยุของสัตว์ในนรก

อนึ่ง มีแสดงถึงอำยุสัตว์นรกเทียบกับอำยุของสวรรค์ไว้ว่ำ ๕๐๐ ปีทิพย์ใน 

สวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชิกำเป็นคืนวันหนึ่งใน สัญชีวนรก สัตว์นรกขุมนี้อำยุ ๕๐๐  

ปีนรกนั้น

พันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ เป็นคืนวันหนึ่งใน กาฬสุตตนรก สัตว์นรก

ขุมนี้มีอำยุพันปีนรกนั้น

สองพนัปีทพิย์ในสวรรค์ชัน้ยำมำ เป็นคนืวันหนึง่ใน สงัฆาฏนรก สัตว์นรกขุม

นี้มีอำยุสองพันปีนรกนั้น

๑๐๕ ไตรภูมิ. สัตตมกัณฑ์.
๑๐๖ ไตรภูมิ. อัฏฐมกัณฑ์.
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สีพ่นัปีทิพย์ในสวรรค์ชัน้ดสิุต เป็นคืนวันหนึง่ใน โรรวุนรก สัตว์นรกขมุนีมี้อำยุ 

สี่พันปีนรกนั้น

แปดพนัปีทพิย์ในสวรรค์ชัน้นมิมำนรด ีเป็นคนืวนัหนึง่ใน มหาโรรวุนรก สตัว์

นรกขุมนี้มีอำยุแปดพันปีทิพย์นั้น

หน่ึงหม่ืนหกพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เป็นคืนวันหนึ่งใน  

ตาปนนรก สัตว์นรกขุมนี้มีอำยุหนึ่งหมื่นหกพันปีทิพย์นั้น

มหาตาปนนรก มีอำยุกึ่งอันตรกัป อเวจีนรก มีอำยุ ๑ อันตรกัป

ก�ำหนดอำยุที่ท่ำนแสดงนี้โดยกำรเทียบ คือเทียบอำยุของมนุษย์กับสวรรค์ 

เทียบอำยุของสวรรค์กับนรก แสดงว่ำอำยุของเทพมำกกว่ำของมนุษย์มำก และอำยุ

ของสัตว์นรกยังมำกกว่ำอำยุของเทพไปอีก ส่วนเทพที่เป็นชั้นพรหมก็นับเทียบด้วย 

กัปกัลป์ของโลกมนษุย์เหมือนกนั อำยขุองมนษุย์จึงน้อยมำก พจิำรณำดตูำมวทิยำกำร

ในปัจจุบัน วันเดือนปีของดำวพระเครำะห์ต่ำง ๆ เมื่อเทียบกับโลกมนุษย์นี้ไม่เท่ำกัน 

ยำวกว่ำของโลกน้ีมำกก็มี พูดกันว่ำยำวหรือส้ันก็ด้วยเทียบกับเวลำของโลก ถ้ำใน 

ดำวนัน้ ๆ มีคนเขำก็คงไม่พูดว่ำเวลำของเขำยำวหรอืส้ัน เพรำะเป็นก�ำหนดทีพ่อเหมำะ 

หรือทีเ่รยีกว่ำ เป็นธรรมชำตขิองท่ีนัน้ เว้นไว้แต่เขำจะมำรูเ้ทยีบกบัของโลกนีเ้ข้ำ และ

เวลำด่ังกล่ำวย่อมมขีึน้เพรำะมเีหตใุห้เกดิเวลำท่ีนกัเรยีนได้เรยีนกนัอยู่ ถ้ำเหตท่ีุให้เกดิ

เวลำแตกต่ำงกัน เวลำก็ย่อมแตกต่ำงกันไป (แม้ในโลกนีเ้อง) ในท่ีซึง่ไม่มเีหตใุห้เกดิเวลำ 

ก็ย่อมจะไม่มีเวลำเลย ในโลกทั้งปวงย่อมมีเวลำเสมอ มีพระพุทธภำษิตแสดงว่ำ  

กาลคือเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง ฉะนั้น จะเกิดเป็นเทพชั้นไหน ก็ต้อง

ถูกเวลำกลืนกินคือต้องดับ ไม่มีที่จะสถิตอยู่เป็นนิรันดร แต่อำจจะมีอำยุนำนนักหนำ

ได้โดยเทยีบกบัเวลำของมนษุย์นี ้ซ่ึงควำมจรงิหำใช่เรว็หรอืช้ำไม่ เป็นเวลำทีพ่อเหมำะ 

ตำมก�ำหนดส�ำหรับชั้นนั้น ๆ ต่ำงหำก

ทำงพระพทุธศำสนำแสดงทีซ่ึ่งไม่มกีำลเวลำ คอืทีซ่ึง่ไม่มตีณัหำ (ควำมดิน้รน

ทะยำนอยำก) อันเป็นเหมือนลูกศรที่เสียบจิตใจ แสดงตำมเค้ำควำมว่ำ ใครก็ตามอยู่

ในโลกหรือภูมิไหนก็ตาม เมื่อถอนลูกศรที่เสียบใจนี้ออกเสียได้ ก็ย่อมบรรลุถึงที่ซ่ึง

ไม่มกีาลเวลา ทีน่ีจ้ะพงึบรรลดุ้วยจติใจเท่านัน้ ส่วนร่างกายเป็นโลกต้องตกอยูใ่นอ�านาจ
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ของเวลา ครำวนีนึ้กเดำดเูฉพำะทำงจติใจว่ำ จิตใจทีไ่ม่ดิน้รน ย่อมไม่เกีย่วกบัเวลำเลย 

คอืไม่เกีย่วกบัอดตีอนำคต ปัจจบัุนอะไรทัง้ส้ิน เพรำะไม่มหีวังอะไรทีจ่ะฝำกไว้กบัเวลำ 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติท่ีเม่ือบุคคลปฏิบัติเข้ำทำงแล้ว ธรรมย่อมอบรม

กันเองขึ้นไปโดยล�ำดับดังนี้ ศีลอบรมสมำธิ สมำธิอบรมปัญญำ ปัญญำอบรมจิตให้

วิมุตติ คือ หลุดพ้นจำกอำสวะทั้งหลำย จิตที่ปัญญำอบรมแล้วด้วยได้รับกำรอบรมมำ

โดยล�ำดับดงักล่ำว ย่อมเป็นจติท่ีรูบ้รบูิรณ์บรสิทุธิ ์ปรำศจำกศรเสยีบ หมดควำมดิน้รนสงบ 

พ้นจำกอ�ำนำจโลกที่มีเวลำทั้งสิ้น ถึงธรรมที่เป็น อกาลิกธรรม โดยแท้

ท�ำบุญแล้วอธษิฐำนให้เกดิในสวรรค์

ในอรรถกถำธรรมบท๑๐๗ เล่ำเร่ืองเวลำของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไว้ว่ำ  

ในดำวดึงส์เทวโลก เทวบุตรองค์หนึง่ชื่อว่ำ มาลาภาร ีไปเทีย่วชมอุทยำนพร้อมกบัหมู่

เทพอปัสร เทพธดิำองค์หนึง่จตุใินขณะท่ีก�ำลังนัง่อยูบ่นกิง่ต้นไม้ให้ดอกไม้หล่นจำกต้น 

สรีระของนำงดับหำยไปเหมือนอย่ำงเปลวประทีปดับ นำงถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งใน

กรุงสำวัตถี เมื่อเกิดขึ้นระลึกชำติได้ว่ำ เป็นภรรยำของมำลำภำรีเทวบุตรจุติมำเกิด  

ได้ท�ำกำรบูชำพระรัตนตรัย ตั้งควำมปรำรถนำจะไปเกิดใน ส�ำนักของเทพสำมีอีก  

ขณะนัน้พระพุทธเจ้ำประทับอยู ่ณ กรงุสำวัตถี นำงมีศรทัธำในพระพุทธศำสนำ ท�ำบญุ

กุศลต่ำง ๆ และตั้งควำมปรำรถนำข้อเดียวนั้น ตั้งแต่ยังเยำว์วัย จนถึงได้นำมว่ำ  

ปติปูชิกา แปลว่ำ บูชาเพื่อสามี เมื่อเจริญวัยขึ้นได้สำมี คนท้ังหลำยก็เข้ำใจว่ำเป็น 

ที่สมปรำรถนำแล้ว นำงมีบุตรหลำยคนโดยล�ำดับ ได้ตั้งหน้ำท�ำบุญกุศลต่ำง ๆ  

เป็นนิตย์มำ ในวนัสดุท้ำยของชวีติ เม่ือฟังธรรมรกัษำสกิขำบทแล้ว ได้ถงึแก่กรรมด้วย

โรคปัจจุบนั บงัเกดิในส�ำนกัเทพสำมี ในสวนสวรรค์นัน้แหละ ขณะนัน้มำลำภำรเีทวบตุร

ก็ก�ำลังอยู่ในอุทยำน หมู่เทพอัปสรก�ำลังเก็บร้อยดอกไม้กันอยู่ เทวบุตรได้ทักถำมว่ำ

นำงหำยไปไหนแต่เช้ำ นำงได้ตอบว่ำจุติไปเกิดในมนุษย์ ได้เล่ำเรื่องของนำงในมนุษย์

๑๐๗ ปฏิปูชิกำ วตฺถุ ธมฺมปท. ๓/๒๖-๙.
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โดยตลอด และได้เล่ำถึงควำมตั้งใจของนำงเพื่อที่จะมำเกิดอีกในส�ำนักของเทพสำมี 

บัดน้ีก็ได้มำเกิดมำสมปรำรถนำด้วยอ�ำนำจบุญกุศลและควำมตั้งใจ เทวบุตรถำมถึง

ก�ำหนดอำยุมนุษย์ เมื่อได้รับตอบว่ำประมำณร้อยปีเกินไปมีน้อย ได้ถำมต่อไปว่ำหมู่

มนษุย์มอีำยเุพยีงเท่ำนี ้พำกนัประมำทเหมอืนอย่ำงหลบั หรอืพำกนัท�ำบญุกศุลต่ำง ๆ  

เทพธิดำตอบว่ำ พวกมนุษย์โดยมำกพำกันประมำทเหมือนอย่ำงมีอำยุตั้งอสงไขย  

เหมือนอย่ำงไม่แก่ไม่ตำย เทวบุตรได้เกิดควำมสังเวชใจขึ้นมำก เรื่องนี้ท่ำนเขียน 

เล่ำประกอบพระพุทธภำษิต ในธรรมบทข้อหนึ่งที่แปลควำมว่ำ “ผู้ท�าที่สุด (แห่งชีวิต

คอืความตาย) ย่อมท�านรชนทีม่ใีจตดิข้องในสิง่ต่าง ๆ ไม่อ่ิมอยูใ่นกามทัง้หลายเหมอืน

เพลินเก็บดอกไม้อยู่สู่อ�านาจ″ ดูควำมแห่งพระธรรมบทข้อน้ีเห็นได้ว่ำ มุ่งเตือนใจให้

ไม่ประมำท เพรำะทุก ๆ คนจะต้องตำย ขณะที่ยังไม่อิ่มยังเพลิดเพลินอยู่ในกำม 

เหมือนอย่ำงเพลินเก็บดอกไม้ ท่ำนจึงเล่ำเร่ืองเทพธิดำเพลินเก็บดอกไม้ต้องจุติทันที 

ในสวนสวรรค์

เทวดำมีอำยุยนืนำน คตภิำยนอกพระพทุธศำสนำว่ำ เป็นผู้ไม่ตำย จงึเรยีกว่ำ 

อมร (ผูไ้ม่ตำย) กม็แีต่คตทิำงพระพทุธศำสนำว่ำ มอีำยยุนืมำกเท่ำนัน้ เพรำะมหีลกัธรรม

อยู่ว่ำ เมื่อมีเกิดก็ต้องมีตำย จึงไม่รับรองเทวดำมำรพรหม ทั้งสิ้นว่ำเป็นอมรคือ 

ผูไ้ม่ตำย เมือ่เทียบระยะเวลำของมนษุย์กบัสวรรค์ ชัว่ชีวิตของมนษุย์ทีก่�ำหนด ๑๐๐ ปี 

เท่ำกับครู่เดียวของสวรรค์เท่ำนั้น เร่ืองในอรรถกถำนี้ ท่ำนเล่ำให้มองเห็นว่ำครู่เดียว

จริง ๆ ชำติหนึ่งของมนุษย์ยังไม่เท่ำเวลำชมสวนของเทวดำครั้งหนึ่ง ท่ำนเล่ำเรื่อง 

ในตอนท้ำยให้เทวดำสังเวชมนุษย์ว่ำประมำท แม้จะไม่ตรงประเด็นกับควำมใน 

พระธรรมบทนกั กช็วนให้เหน็ว่ำประมำทกนัอยูจ่รงิ เพรำะท�ำให้เหน็ชัดว่ำชวีติน้ีน้อยนกั 

เหมือนอย่ำงครู่เดียว จะแสดงอย่ำงไรให้เห็นชัด จึงเล่ำเรื่องในสวรรค์ เป็นเรื่องเทียบ

ทีท่�ำให้เห็นชดัได้ทันทีว่ำน้อยนดิเดยีว น�ำใจให้เกดิสงัเวชเกดิควำมไม่ประมำทขึน้ได้เรว็ 

เป็นอันว่ำท่ำนสอนได้ผล

อันที่จริงเม็ดยำที่เคลือบน�้ำตำลเป็นของท่ีกลืนง่ำย ถ้ำคิดรังเกียจสงสัยอยู่ว่ำ

น�้ำตำลเคลือบ ไม่ใช่น�้ำตำลจริง ไม่ยอมรับยำ โรคก็ไม่หำย ถ้ำรับยำเคลือบน�้ำตำลที่

ถูกโรค นอกจำกโรคจะหำยแล้วยังหวำนลิ้นอีกด้วย
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ค�ำว่ำ เทพ ๘

พระพุทธศำสนำ โดยตรงกล่ำวถึงเวลำ เพื่อแสดงธรรม เช่นที่สอนว่ำ  

พึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ  บัดนี้ เราท�าอะไรอยู่ ขณะอย่าล่วงท่าน 

ทั้งหลายไปเสียควรรีบท�าความเพียรในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้ 

และแสดงควำมเนิ่นช้ำของเวลำว่ำมีแก่บุคคลด่ังต่อไปนี้ คนที่ต้องตื่นตลอดรำตรี  

คนเดนิทำงทีเ่หนด็เหนือ่ย สตัว์ผูท่้องเทีย่วเวยีนเกดิเวยีนตำยในสงัสำรวฏั ดงัพระธรรมบท

หน่ึงว่ำ รำตรีของคนที่ตื่นอยู่เป็นของยำวโยชน์ของคนที่เมื่อยล้ำเป็นของยำว สงสำร 

ของคนเขลำไม่รู้สัทธรรมเป็นของยำว อันที่จริงเวลำรำตรีหนึ่ง ระยะทำงโยชน์หนึ่ง  

ก็คงอยู่เท่ำนั้น คนที่นอนหลับสบำยหรือคนท่ีท�ำอะไรเพลิดเพลินก็ไม่รู ้สึกว่ำยำว  

อำจรู้สึกว่ำเหมือนเดี๋ยวเดียว แม้เวลำตั้งกัปกัลป์ ก็เหมือนเดี๋ยวเดียวถ้ำหลับเพลินอยู่ 

คนที่แข็งแรงเดินเก่ง และมีควำมเพลิดเพลินในกำรเดิน โยชน์หนึ่งก็จะไม่รู้สึกว่ำไกล 

จะรู้สกึว่ำถงึเรว็ แตค่นที่มีทกุข์นอนไม่หลบัและคนที่เมือ่ยล้ำจะรู้สกึว่ำรำตรแีละโยชน์

ยำวมำก เป็นเครือ่งแสดงเทียบกับสงสำรของคนเขลำ ซึง่จะต้องท่องเทีย่วไปยดืยำวนำนไกล 

ฉะนัน้ เรือ่งของเวลำ หรอืสถำนทีจ่งึเกีย่วแก่กำยและใจของคนโดยเฉพำะกเ็กีย่วกบัใจ 

ถ้ำคิดเร่งให้เรว็กเ็หมือนช้ำหรอืยำว ถ้ำคดิหน่วงให้ชกัช้ำกเ็หมอืนเร็วหรือสัน้ ควำมจรงิ

ก็คงที่อยู่อย่ำงนั้น

อำกำรเกิดของเทวดำ มีกล่ำวไว้ในอรรถกถำบำงแห่งเป็นพิเศษว่ำ บุรุษที่เกิด

บนตักของเทวดำ เรียกว่ำ เทวบุตร สตรีที่เกิดบนตักของเทวดำ เรียกว่ำ เทวธิดา 

เทวดำสตรีถ้ำเกิดในท่ีนอนจัดเป็นปริจำริกำ (นำงบ�ำเรอ) ถ้ำเกิดข้ำงท่ีนอนจัดเป็น

พนักงำนเครือ่งส�ำอำง ถ้ำเกดิกลำงวมิำนจดัเป็นคนใช้ เทวดำในคมัภร์ีพระพทุธศำสนำ

จัดเป็นอุปปำติกก�ำเนิดทั้งหมด

ค�ำว่ำ เทวะ ในคัมภีร์ สัททนีติ ให้ค�ำแปลไว้ ๘ อย่ำง ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ท่ีเล่น (ด้วยกำมคุณทั้ง ๕ น่ำจะหมำยถึงว่ำมีสุขสนุกสบำยอยู่ด้วย 

ทิพยสมบัติทุกเวลำ) 

๒. ผู้ที่ปรารถนา (จะชนะปฏิปักษ์ คือต้องกำรชนะข้ำศึก ไม่ยอมแพ้) 
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๓. ผู้ที่กล่าว (ว่ำควรไม่ควรของโลก คือมีวำจำที่โลกนับถือ บอกว่ำควรหรือ

ไม่ควรอย่ำงไรก็เชื่อฟัง) 

๔. ผู้ที่รุ่งเรืองสว่าง (ด้วยแสงสว่ำงรุ่งเรืองแต่สรีระอย่ำงยิ่ง) 

๕. ผู้ที่ได้รับความชมเชย

๖. ผู้ที่มีผู้ใคร่ (จะเห็นจะได้ยิน เพรำะประกอบด้วยควำมงำมเป็นพิเศษ) 

๗. ผู้ที่ไปได้ (โดยไม่ขัดข้องในที่ตำมที่ปรำรถนำ) 

๘. ผู้ที่สามารถ (ยังกิจนั้น ๆ ให้ส�ำเร็จด้วยอำนุภำพสมบัติ)

ชุมนุมเทวดำ

ในอรรถกถำแห่ง ชนวสภสูตร
๑๐๘  ได้กล่ำวว่ำ เทวสันนิบาต มีในสมัย 

เข้ำพรรษำของพระสงฆ์เพือ่พจิำรณำสงเครำะห์พระสงฆ์เข้ำพรรษำ มใีนสมยัปวำรณำ

ออกพรรษำเพื่อสงเครำะห์ในครำวนั้น มีในสมัยที่จะฟังธรรม มีในสมัยที่จะเล่นกีฬำ

ครำวต้นไม้ทิพย์ปำริฉัตตกะออกดอก เทวสันนิบำตในสมัยเข้ำพรรษำน้ัน ตั้งแต่ 

วันอำสำฬหบูชำ ส่วนเทวสันนิบำตเพื่อฟังธรรมนั้น คงสุดแต่ว่ำจะมีกำรแสดงธรรม

เมื่อไร ได้มีเล่ำไว้ในท่ีหลำยแห่งว่ำ ในชุมนุมเทพ ณ เทวสภำสุธรรมำในบำงครำว 

พระอินทร์ทรงแสดงธรรมแก่เทพท้ังปวง ในบำงครำวพระพรหมลงมำแสดง และ 

เทพผูม้ำเข้ำสนันบิำตนัน้เป็นเทพในสวรรค์ ๒ ชัน้ คอืชัน้ดำวดงึส์และชัน้จำตมุหำรำชกิำ 

ในเมืองไทยเรำ เมื่อพระจะสวดพระปริตร ก็มีกล่ำวบท สัคเค ชุมนุมเทวดำ เพื่อมำ

ฟังธรรม คือมำฟังสวดมนต์ ซึ่งเป็นกำรสวดบทพระธรรมนั้นเอง ใช้เป็นประเพณ ี

ทัง้ในงำนหลวงงำนรำษฎร์ คุน้เคยจนถงึไม่คดิวิจำรณ์กนั และกว่็ำเป็นภำษำบำลฟัีงกัน

ไม่ออก แต่เทวดำจะฟังออกหรอืไม่ หำได้ค�ำนงึถึงกนัไม่ หำกรูถึ้งจติใจได้โดยตรงกไ็ม่

ต้องค�ำนึงถึงภำษำ

๑๐๘ สุ. วิ. ๒/๓๑๗.
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อำรำธนำธรรม

จะกล่ำวถึงพระพรหมองค์หนึ่ง คือ สหัมบดีพรหม ได้มีเรื่องเข้ำมำเกี่ยวข้อง 

กับพระพุทธเจ้ำหลำยเรื่อง ตั้งแต่ต้นพุทธกำลเมื่อพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ   

ทรงปรำรภถึงธรรมท่ีตรัสรู้ว่ำเป็นสภำพลุ่มลึก ยำกที่คนอื่นจะรู้ตำมได้ ทรงพระด�ำริ

จะไม่ทรงขวนขวำยเพ่ือสั่งสอน ท่ำนว่ำสหัมบดีพรหมทรำบพระด�ำริ ได้เข้ำไปเฝ้ำ

กรำบทูลอำรำธนำขอให้ทรงแสดงธรรม เพรำะหมูสั่ตว์ทีส่ำมำรถจะฟังรูไ้ด้มอียู ่พระพทุธเจ้ำ

จึงได้ทรงแสดงธรรม เป็นต้นเร่ืองของ บทอาราธนาธรรม ที่ใช้กันในเมืองไทยว่ำ  

พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ เป็นต้น ซึ่งมีค�ำแปลว่ำ “สหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดี

แห่งโลก พนมหัตถ์ทูลขอพรว่าหมู่สัตว์ในโลกนี้ท่ีมีฝุ่นธุลีในดวงตาแต่น้อยยังมีอยู่  

ขอพระสคุตได้โปรดอนุเคราะห์ประชานิกรนีแ้สดงธรรม″ บทอำรำธนำธรรมนีก้ม็คีวำม 

เล่ำถึงประวัติพระพรหม มำทูลอำรำธนำพระพุทธเจ้ำให้ทรงแสดงธรรมดั่งนี้เท่ำนั้น  

แต่ก็ได้น�ำมำใช้เป็นบทอำรำธนำให้พระเทศน์ทั่วไป

ในเมืองไทยมีนยิมถอืเป็นประเพณว่ีำจะต้องอำรำธนำก่อน พระจงึจะให้สรณคมน์

และศีล สวดพระปริตร แสดงพระธรรมเทศนำ แสดงว่ำพระพุทธศำสนำ ไม่บังคับ 

บนใจใครให้นับถอืปฏบิตั ิใครมศีรทัธำเลือ่มใสประสงค์สรณคมน์และศีลกด็ ีพระปรติร

กด็ ีธรรมเทศนำกด็ ีกต้็องมำอำรำธนำ ยงัไม่อำรำธนำพระกย็งัไม่ให้ไม่แสดง เวลำท�ำ

พธิกีเ็ป็นกำรสะดวก เพรำะกำรอำรำธนำก็หมำยควำมว่ำเริม่พิธขีึน้แล้ว ได้เตรยีมกำร

ต่ำง ๆ เสรจ็พร้อมท่ีจะรบัศีลกันได้ และได้ถอืเป็นประเพณีอกีว่ำ ก่อนท่ีจะท�ำกศุลอะไร 

ขอสรณคมน์และศลีกนัก่อนเสมอ เป็นประเพณดีอียู ่เพรำะชักน�ำให้เข้ำหำพระรัตนตรยั

และศีลก่อน แต่ก็มักถือเป็นสักแต่ว่ำท�ำไปเป็นพิธีเสียโดยมำก คือไม่ได้คิดรับจริง  

ถ้ำอย่ำงน้ีก็ได้เพยีงเปลอืกคอืพิธเีท่ำนัน้ ผูท้ีต่ัง้ใจรบัจรงินัน้แหละ จงึจะเข้ำถึงสำระของพธิี 

ได้ประโยชน์จำกประเพณีที่ดีอยู่แล้วนี้ เป็นอันว่ำคนไทย เรำได้ออกชื่อสหัมบดีพรหม

กนัอยูบ่่อย ๆ เป็นท่ีรูจ้กักันมำกอย่ำงกว้ำงขวำงคล้ำยพระอินทร์ ในหมูเ่ทวดำ พระอนิทร์

รูจ้กักนัมำกกว่ำองค์อ่ืน ในหมู่พรหม ก็ท้ำวสหมับดพีรหมองค์นี ้ทัง้ได้ออกชือ่ถงึมำกกว่ำ

องค์อื่น ๆ ทั้งหมด
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ทรงขับภกิษุสงฆ์

สหัมบดีพรหม ยังได้มำทูลพระพุทธเจ้ำขอให้ทรงอนุเครำะห์สงฆ์ ดั่งที่มีเล่ำ 

ใน ขันธสังยุต๑๐๙ ว่ำ สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ที่นิโครธำรำมใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 

ทรงประณำมภกิษสุงฆ์ เพรำะเหตบุำงอย่ำง (เล่ำไว้ในอรรถกถำว่ำ เมือ่เสดจ็จำรกิจำก

นครสำวัตถีถึงนครกบิลพัสดุ์ เจ้ำสำกยะทั้งหลำยรับเสด็จและกรำบทูลเชิญเสด็จไป

ประทับที่นิโครธำรำม เมื่อเสด็จถึงอำรำมนั้นแล้ว ได้เสด็จเข้ำสู่ที่ประทับ ทรงท�ำ

ปฏิสันถำรกับเจ้ำสำกยะทั้งปวงที่ตำมไปส่งถึงที่ประทับ ขณะนั้นพวกภิกษุที่ตำมเสด็จ

พำกันจัดที่พักและรับแจกทำนวัตถุต่ำง ๆ ที่เขำจัดถวำยเป็นเครื่องต้อนรับ ก็มีเสียง

พูดเรียกพูดถำมกันอยู่อื้ออึง พระพุทธเจ้ำไม่โปรดเสียงดังอื้ออึง ตรัสถำมทรำบเรื่อง

แล้วจึงทรงประณำมภิกษุสงฆ์ ประณาม ก็คือขับออกไป ตำมเรื่องต่อไปกล่ำวว่ำ  

ได้เสด็จในที่เร้น ทรงพระด�ำริอยู่พระองค์เดียว ค�ำว่ำ ประณาม ในที่นี้ สังเกตตำม 

ท้องเรื่องว่ำ น่ำจะเพียงรับสั่งให้ไปบอก ท�ำนองว่ำออกไปให้พ้น อย่ำมำเอะอะอยู่ที่นี่

เท่ำนัน้ ไม่หมำยถงึว่ำขบัไล่) เวลำเช้ำเสดจ็เข้ำไปบิณฑบำตในกรงุกบลิพสัดุ ์เสดจ็กลบั

จำกบณิฑบำต หลงัจำกเสวยแล้วได้เสดจ็ไปยงัป่ำมหำวนั ประทบัพกักลำงวนัอยูท่ีโ่คน

ต้นมะตมูหนุม่ต้นหนึง่ เกดิพระด�ำรขิึน้ในพระหฤทัยว่ำ ทรงขบัภกิษุสงฆ์ แต่ในภกิษุสงฆ์

น้ียงัมพีวกภกิษใุหม่ทีห่วงัพึง่พระองค์ เม่ือไม่ได้เหน็พระองค์กจ็ะพงึรวนเรกระสับกระส่ำย 

เหมือนอย่ำงลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่โคก็วุ่นวำยกระสับกระส่ำย หรือเหมือนอย่ำงพืช  

ทีง่อกขึน้ใหม่ไม่ได้น�ำ้กเ็หีย่วแห้งหงอยเหงำ จงึน่ำทีจ่ะทรงอนเุครำะห์ภกิษสุงฆ์ในบดันี้ 

เหมือนอย่ำงที่ได้ทรงอนุเครำะห์มำแล้วในกำลก่อน

สหัมบดีพรหมได้ทรำบพระด�ำริในขณะนั้น ได้มำปรำกฏเบื้องหน้ำพระองค์ 

ห่มผ้ำเฉวยีงบ่ำประคองอัญชลีกรำบทูลมีควำมว่ำ ขอให้ทรงอนเุครำะห์สงฆ์เหมอืนอย่ำง

ทีท่รงพระด�ำรใินตอนท้ำยนัน้เถดิ เพรำะในสงฆ์นีก้ย็งัมภิีกษใุหม่ทีห่วังพึง่พระองค์เตม็ที่ 

เหมือนอย่ำงลูกโคอ่อนหวังพึ่งแม่โค เหมือนพืชที่งอกขึ้นใหม่หวังพึ่งนำ ฉะนั้น จึงขอ 

ให้พระผูม้พีระภำคเจ้ำทรงอภนินัท์ภกิษุสงฆ์ ทรงโอวำทอนุศำสน์ภกิษสุงฆ์ เหมอืนอย่ำง

๑๐๙ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑๑๐/๑๖๕-๖.
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ที่ได้เคยทรงอนุเครำะห์มำแล้วในกำลก่อนเถิด พระพุทธเจ้ำทรงรับอำรำธนำด้วย 

พระอำกำรดุษณีภำพ สหัมบดีพรหมทรำบว่ำ พระองค์ทรงรับอำรำธนำว่ำจะทรง

อนเุครำะห์สงฆ์ต่อไป ไม่ทรงทอดท้ิงแล้ว กไ็ด้ถวำยอภวิำท ท�ำประทักษณิ (เดนิเวยีน

ขวำพระพทุธองค์) แล้วอันตรธำนไปในท่ีนัน้ เป็นอนัว่ำพระพรหมองค์นีไ้ด้มำกรำบทลู

อำรำธนำให้ทรงแสดงธรรมโปรดโลกหนหน่ึงเมือ่ต้นพทุธกำลแล้ว คร้ังนีย้งัได้มำกรำบทลู

อำรำธนำให้ทรงโปรดสงฆ์ต่อไปอกี นบัว่ำโลกและสงฆ์เป็นหนีบ้ญุคุณของสหัมบดพีรหม

อยู่เป็นอันมำก

อีกครำวหนึ่ง๑๑๐ เมื่อพระพุทธเจ้ำตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ประทับเสวยวิมุตติสุข  

อยูท่ีค่วงไม้อชปำลนโิครธใกล้ฝังแม่น�ำ้เนรญัชรำ ต�ำบลอรุเุวลำ ได้เกิดพระด�ำรพิระหฤทยั

ข้ึนว่ำ ผู้ที่ไม่มีที่คำรวะไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์แท้ พระองค์จะพึงทรงอยู่สักกำระ

เคำรพพึ่งพำอำศัยสมณะหรือพรำหมณ์ที่ไหนได้หนอ ทรงพระด�ำริ เห็นในขณะนั้นว่ำ 

จะพึงทรงสักกำระเคำรพพึ่งพำอำศัยสมณะหรือพรำหมณ์อื่น ก็เพื่อควำมบริบูรณ์แห่ง

กองศีล สมำธิ ปัญญำ วิมุตติ วิมุตติญำณทัสสนะที่ยังไม่บริบูรณ์ แต่ก็ไม่ทรงเห็น

สมณะหรอืพรำหมณ์อ่ืนในโลก พร้อมท้ังเทวโลก พร้อมทัง้มำรโลกพรหมโลก ในหมู่สตัว์ 

พร้อมทั้งสมณพรำหมณ์ พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ ที่จะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นยิ่งกว่ำ

พระองค์ ซึง่พระองค์จะพงึทรงสกักำระเคำรพพ่ึงพำอำศยัได้ จงึน่ำทีพ่ระองค์จะพงึทรง

สักกำระเคำรพพึ่งพำอำศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละ

ล�ำดบันัน้สหมับดพีรหมได้ทรำบพระด�ำรนิี ้ได้มำปรำกฏกรำบทูลว่ำ ข้อนีเ้ป็น

อย่ำงนั้น พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยที่ได้มีมำแล้วในอดีตก็ดี ที่จักมีในอนำคตก็ดี พระองค์

ปัจจุบันก็ดี ล้วนสักกำระเคำรพพึ่งพำอำศัยพระธรรมอยู่ด้วยกันทุกพระองค์ ครั้นแล้ว

ได้กรำบทลูเป็นฉันทคำถำว่ำ เย จ อตตีา สมพฺุทธฺา เป็นต้น มคีวำมว่ำ พระสมัพุทธะ

ที่ล่วงไปแล้ว พระพุทธะที่ยังไม่มา พระสัมพุทธะในบัดนี้ ผู้ทรงยังโศกของคนเป็น 

อันมากให้สิ้นไป ทุกพระองค์เคารพพระสัทธรรมอยู่ในกาลทั้ง ๓ นี้เป็นธรรมดาของ

พระพุทธะทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ผู้ที่รักตนประสงค์ความเจริญใหญ่ ระลึกถึงค�าสอน

ของพระพุทธะทั้งหลาย ก็พึงเคารพพระสัทธรรมเถิด

๑๑๐ ส�. สคำ. ๑๕/๒๐๓/๕๕๙-๕๖๒.
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เรื่องนี้ตำมเรื่องที่อ้ำงว่ำเมื่อตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้นั้น ก็เป็นเรื่องที่

เข้ำล�ำดับพรรษำที่ ๑ ของพระพุทธเจ้ำ แต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด จึงน�ำมำเล่ำในหมวด

เรื่องรวมของสหัมบดีพรหม

ทรงเคำรพธรรม

พระพทุธเจ้ำทรงเคำรพธรรมด้วยอำกำรอย่ำงไร มีแสดงไว้ใน ปัญจกนบิาต ๑๑๑ 

ควำมว่ำสีหะผู้เป็นรำชำแห่งเนื้อออกจำกที่อำศัยในเวลำเย็น บิดเยื้องปรับร่ำงกำยแล้ว 

มองตรวจดทูัง้ ๔ ทศิโดยรอบ ค�ำรำมเสยีงสหีะขึน้ ๓ ครัง้ออกหำอำหำร ถ้ำจะตะครบุ

ฆ่ำช้ำง กระบือ โค เสือ ตลอดถึงสัตว์เล็ก ๆ โดยที่สุดแม้จะเป็นกระต่ำยและแมว

ก็ตำม ก็ฆ่ำโดยเคำรพ คือด้วยควำมรอบคอบหนักแน่นแน่นอนเหมือนกันหมด  

เพรำะเหตุท่ีมีควำมคิดมุ่งหมำยมิให้เสียแรงตะครุบเปล่ำ ค�ำว่ำ สีหะ เป็นชื่อของ 

พระตถำคตอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ข้อที่พระตถำคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็น 

กำรบรรลือสีหนำท ถ้ำทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ ตลอดถึง

พวกปุถุชน โดยทีส่ดุแม้เป็นคนพวกแบกหำมพวกพรำนป่ำ กท็รงแสดงธรรมโดยเคำรพ 

คือด้วยพระกรุณำแก่บุคคลเหล่ำนั้นทุกจ�ำพวกเหมือนกันหมด หำได้ทรงแสดงธรรม

โดยไม่เคำรพไม่ เพรำะเหตุที่พระตถำคตทรงเคำรพคำรวะธรรม

วธีิเคำรพธรรมของพระพทุธเจ้ำตำมทีก่ล่ำวไว้นี ้ให้ควำมเข้ำใจได้อย่ำงชดัเจนว่ำ 

พระพุทธเจ้ำทรงเคำรพธรรมด้วยวิธีท่ีทรงแสดงธรรมแก่คนทั้งปวง ด้วยควำมเคำรพ 

คือทรงมีพระกรุณำเพื่อที่จะให้เขำได้รับประโยชน์เสมอเหมือนกันหมด มิใช่ว่ำถ้ำเป็น

สำวกของพระองค์ก็ทรงแสดงให้ดี ถ้ำไม่ใช่สำวกของพระองค์ก็ทรงแสดงพอประมำณ 

หรอืถ้ำเป็นพระรำชำหรอืเป็นเศรษฐกีท็รงแสดงอย่ำงประณตีบรรจง ถ้ำเป็นคนยำกจน

ขัดสนกท็รงแสดงคล้ำยกบัว่ำอย่ำงเสยีไม่ได้ พระองค์ไม่ทรงปฏบัิตเิช่นนีเ้ลย พระองค์

๑๑๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๓๘/๙๙.
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มีพระกรุณำแผ่ไปในบุคคลทั้งปวง เสมอเหมือนกันหมด จะเป็นสำวกหรือมิใช่สำวก

ของพระองค์กต็ำม จะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยำจกวณพิกกต็ำม จะเป็นมติรหรอืเป็นศตัรู

ผู้มุ่งร้ำยพระองค์ก็ตำม ก็ทรงตั้งพระหฤทัยแสดงธรรมโปรดเขำทุกคนอย่ำงละเอียด

ประณีตทุกครั้งทุกครำว แต่ก็เป็นไปตำมควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคน ปรำกฏว่ำมีคน

วรรณะต�ำ่ คนยำกจนขดัสนเป็นอนัมำกได้รับประโยชน์จำกธรรมทีท่รงแสดง ทีเ่ข้ำมำ

บวชปฏิบัติส�ำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่น้อย และที่ได้รับ 

ยกย่องจำกพระองค์ให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลศิในทำงใดทำงหนึง่กม็หีลำยท่ำน แสดง

ว่ำมิใช่ทรงเคำรพธรรมเพียงแต่ที่ทรงแสดงธรรมโดยเคำรพดั่งกล่ำวเท่ำนั้น แต่ทรง

เคำรพธรรมใน ทุก ๆ ทำง เช่น ทรงยกย่องบุคคลตำมธรรมที่เขำปฏิบัติและบรรลุถึง 

มิใช่ด้วย ชำติ สกุล ทรัพย์ ยศ หรือเหตุประกำรอื่น จะเป็นคนชำติชั้นวรรณะไหน 

จะมีจนอย่ำงไร ถ้ำท�ำชั่วก็ตรัสว่ำเป็นคนชั่ว ถ้ำท�ำดีก็ตรัสว่ำเป็นคนดี และตรัสว่ำจะ

ต้องได้รับผลชั่วหรือดีตำมกรรมที่ตนได้ท�ำไว้ เม่ือศำสนธรรมของพระองค์ว่ำไว้ดั่งนี้ 

พระองค์จงึไม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะช่วยละบาปหรอืล้างบาปให้แก่ใคร เมือ่ผลกรรมจะถงึแก่

ใครกต้็องถงึ ไม่มใีครห้ามได้ ถ้าจะทรงท�าพธิอีย่างสะเดาะเคราะห์ กผ็ดิจากหลกัธรรม

ที่ทรงวางไว้เอง ทั้งเป็นไปไม่ได้ตามเป็นจริงแต่ก็มีพระกรุณาโปรดในทางที่ชอบ เช่น 

ทรงท�าให้เขาเกิดศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย อบรมให้เขาเกิดดวงตาเห็นธรรม  

แม้เขาจะต้องสิ้นชีพเพราะกรรมของเขาตามมาทัน ก็หวังไปสุคติหรือทรงอบรมให้ 

ละกรรมที่ชั่วเสีย ดั่งที่มีตรัสไว้ในธรรมบทความว่า บาปกรรมที่ผู้ใดท�าไว้แล้ว แต่ละ

เสียได้ด้วยกศุล ผูน้ั้นย่อมส่องโลกนีใ้ห้สว่างได้เหมอืนอย่างดวงจนัทร์พ้นแล้วจากหมอก 

ฉะนั้น

ตามพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปคนชั่วคนผิดทุกคน 

เมื่อส�านึกผิดแล้วละความช่ัวเสีย ก็เป็นผู้ที่ชื่อว่าพ้นจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง  

ทรงชีท้างให้คนชัว่คนผดิทกุคนได้ส�านกึผดิ แล้วละความชัว่ผดิด้วยตนเอง ข้อนีแ้หละ

ชื่อว่า ทรงมีพระกรุณาโปรดเหมือนอย่างทรงด�าเนินน�าทางเขาไปในเบื้องหน้า แต่ท�า

ไฉนบรรดาคนชั่วคนผิดทั้งหลายจึงจะมองเห็นพระ คือมองเห็นพระพุทธเจ้า เสด็จน�า

ไปในเบื้องหน้า ซึ่งได้เสด็จน�าทางอยู่ทุกขณะทุกสถานตลอดมาจนถึงบัดนี้แล้ว
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ย้อนกลับมำกล่ำวถึงเรื่องเคำรพธรรม นอกจำกท่ีกล่ำวมำแล้ว ยังมีเรื่องอีก

มำกทีแ่สดงว่ำทรงเคำรพธรรม เช่น ทรงบัญญตัเิสขิยวตัรให้ภกิษแุสดงธรรม แก่คนที่

ต้ังอยู่ในอำกำรที่เคำรพ และเม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพำน ก็ได้ทรงตั้งธรรมที่ทรง

แสดงและวนิยัทีท่รงบญัญตัไิว้ให้เป็นศำสดำแทนพระองค์ เพือ่มใิห้เข้ำใจว่ำพระศำสนำ

ว่ำงศำสดำเสยีแล้ว ทัง้ได้ทรงบอกทำงทีจ่ะเข้ำถึงพระองค์ไว้อย่ำงชดัเจนว่ำ ผูใ้ดเห็นธรรม 

ผู้นั้นเห็นเรำ ดั่งนั้น

วธิเีคำรพธรรมตำมท่ีกล่ำวเทยีบด้วยสีหะจับสัตว์ คือทรงแสดงธรรมโดยเคำรพ

ทั่วไปทั้งหมด เป็นเนตติปฏิบัติส�ำหรับผู้ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงได้ เช่น แพทย์ผู้ที่ชื่อว่ำ 

เคำรพในจรรยำแพทย์ ย่อมท�ำกำรเยยีวยำรกัษำคนไข้ไม่เลือก ว่ำยำกดมีจีน ด้วยอำกำร

ที่ละเอียดประณีต ด้วยจิตใจที่กรุณำมุ่งจะให้หำยโรคเหมือนกันหมด แต่ถ้ำคนไข้เป็น

คนดีมีทรัพย์จึงตั้งใจรักษำ ถ้ำคนไข้จนยำกก็ไม่ค่อยจะตั้งใจหรือรักษำอย่ำงเสียไม่ได้ 

ก็ช่ือว่ำไม่เคำรพในจรรยำแพทย์หรือในธรรมของแพทย์ ข้ำรำชกำรหรือบุคคลท้ังปวง 

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกรณียะเกี่ยวแก่ประชำชนทั้งปวงก็เช่นเดียวกัน เมื่อตั้งใจช่วยปฏิบัติ

ให้สม�่ำเสมอ ก็ชื่อว่ำมีควำมเคำรพในธรรมตำมหน้ำท่ีของตน กล่ำวให้กระชับเข้ำมำ

อย่ำงสั้นที่สุด เคารพธรรมก็คือเคารพความดี หนักอยู่ในความดี เห็นความดีเป็น 

ข้อส�าคญัทีค่วรท�า ท�าให้เหน็ค่าของความดสีงูกว่าความช่ัวและสงูกว่าผลต่าง ๆ เป็นต้นว่า 

แก้วแหวนเงินทองที่อาจจะได้จากความชั่ว

หมู่ชนในสมัยที่ขำดควำมเคำรพธรรม เมื่อหมิ่นธรรมคือควำมดี ก็จะพำกัน

นิยมท�ำควำมชั่ว บูชำคนชั่วผู้ซ่ึงประสบผลปัจจุบันจำกกำรท�ำชั่ว นับว่ำเป็นสมัยมืด  

แต่ในสมัยที่กลับเกิดควำมเคำรพธรรม จึงจะพำกันนิยมท�ำควำมดี บูชำคนที่ท�ำด ี 

เป็นอันถึงสมัยสว่ำง พระพุทธเจ้ำทรงเคำรพธรรมและทรงสอนให้คนเคำรพธรรม  

ก็เพื่อให้เคำรพควำมดีเป็นใจควำมส�ำคัญ

สหัมบดีพรหมได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำกรำบทูลรับรองยืนยันว่ำ พระพุทธะ  

ทกุกำลสมยัต่ำงทรงเคำรพธรรมและแนะน�ำโลกให้เคำรพธรรม ท้ังได้มำเฝ้ำอกีหลำยครัง้

หลำยครำวด้วยเรือ่งท่ีส�ำคญัเกีย่วกบัโลกกม็ ีเกีย่วกบัธรรมกม็ ีแสดงว่ำพระพรหมองค์

นี้ได้มีควำมเป็นห่วงเป็นใยโลกอยู่มำก มีภูมิธรรมสูง มีควำมเคำรพในพระพุทธเจ้ำ 
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เป็นอย่ำงยิ่ง ประวัติเก่ำของพระพรหมองค์นี้มีเล่ำไว้ใน อรรถกถาปาสราสิสูตร
๑๑๒  

ว่ำ ในศำสนำพระกสัสปะพทุธเจ้ำ มพีระเถระองค์หนึง่ ช่ือ สหกะ ได้ปฐมฌำน จงึไป

บงัเกดิเป็นพรหมมอีำยกุปัหนึง่ในพรหมชัน้ปฐมฌำนชือ่ว่ำ สหกะ ๆ  สหกะนัน้กลำย

มำเป็นสหัมปติ ที่เรียกเป็นเสียงไทยว่ำ สหัมบดี

อน่ึง ในคัมภีร์ชื่อ ญาโณทัย
๑๑๓ แต่งเป็นภำษำบำลีในชั้นหลัง ได้กล่ำวว่ำ  

ในพรรษำที่ ๖ เมื่อพระพุทธเจ้ำประทับจ�ำพรรษำอยู่ท่ี มกุลบรรพต นั้น ได้มีชฎิล 

ประมำณพันหนึ่งอำศัยที่ภูเขำนั้นเหมือนกัน ในที่มีพื้นรำบเป็นดินมำก หัวหน้ำผู้บอก

มนต์แก่หมูช่ฎลิชือ่ว่ำ อนิทกลุ ได้พำพวกชฎลิไปเฝ้ำพระองค์กรำบทลูถำมทำงทีใ่ห้เกดิ

ควำมสขุ พระองค์ได้ตรสัตอบมีควำมตำมท่ีจบัได้จำกคมัภร์ีนัน้ว่ำ หิรโิอตตัปปะให้เกดิ

ความปฏิบัติชอบ ได้ทิฏฐิดีให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ในที่ใดมีสัทธรรม ในที่นั้นก็มีคนตั้งอยู ่

ในสัทธรรม ในที่ใดมีทางแห่งสันติสุข ในที่นั้นก็มีผู้เดินทางแห่งสันติสุข ในที่ใดไม่มี

ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ไม่มีทุกข์ครอบง�า ในที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกข์

ทัง้ปวง (คือนพิพาน) ฉะนัน้ คนมปัีญญามองเห็นสขุของตน จึงท�าความเคารพสทัธรรม 

มีความเคารพตั้งใจฟังธรรม อินทกุลพร้อมด้วยชฎิลฟังธรรมแล้วเกิดดวงตำเห็นธรรม 

กรำบทลูขอบวช พระผูม้พีระภำคเจ้ำโปรดให้อปุสมบทเป็นภกิษุด้วยวิธเีอหิภกิขอุปุสัมปทำ 

เมือ่ภกิษพุวกปุรำณชฎิลมีท่ำนอินทกุลเป็นหวัหน้ำได้บ�ำเพ็ญควำมเพยีรบรรลถึุงผลทีสุ่ดแล้ว 

พระองค์ได้ทรงส่งไปประกำศพระศำสนำในทิศต่ำง  ๆ 

สวดยักษ์

ในพรรษำที่ ๖ นี้ ข้ำงต้นได้เริ่มด้วยเล่ำเรื่องเกี่ยวกับยักษ์และเทวดำใน  

อำฏำนำฏยิสูตร ซ่ึงมีบทนมัสกำรอดตีพระพทุธเจ้ำทัง้หลำย จงึได้เล่ำถงึเรือ่งพระพทุธเจ้ำ

ในอดตีทัง้ปวง เรือ่งอำยุกัปกัลป์ เรือ่งโลกจกัรวำล ตลอดถึงเรือ่งโลกวินำศ เรือ่งอบำย ๔ 

๑๑๒ ป. สู. ๒/๒๒๐.
๑๑๓ ญำโนทย. น. ๒-๓.
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ซึง่จดัเป็นอบำยภมูหิรอืทคุต ิเรือ่งมนษุย์และสวรรค์ ๖ ช้ัน อนัเป็นสคุติ รวม ๑๑ ประเภท 

เป็นกำมำวจรภมูหิรอืภพ ถ้ำอบำยกเ็ป็นอกศุลวบิำก ตัง้แต่มนษุย์ขึน้ไปเป็นฝ่ำยกศุลวบิำก 

ต่อจำกนี ้เรือ่งพรหมโลกอันแยกประเภทใหญ่ออกเป็นรปูำวจรภมูหิรอืภพกับอรปูำวจรภมูิ

หรือภพทั้งหมด นี้โยงเป็นแถวมำจำกเรื่องแรก คือเรื่องในอำฏำนำฏิยสูตรนั้น จึงจะ

กลับมำถึงพระสูตรนี้อีก

ดใูนอรรถกถำท่ีเขียนในลังกำ และในบนัทึกเรือ่งเก่ำ ๆ ของไทยเรำเอง มีเค้ำว่ำ 

คนพำกันกลัวยักษ์ว่ำเป็นตัวน�ำโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเกิดโรคระบำด เช่น อหิวำตกโรค  

ก็เพรำะหมู่ยักษ์ซึ่งเป็นบริวำรท้ำวกุเวรพำกันมำจับมนุษย์ คงจะมีลัทธิควำมเชื่อเช่นนี้

ประจ�ำท้องถิ่นก่อนท่ีพระพุทธศำสนำจะเข้ำมำถึง เมื่อพระพุทธศำสนำเข้ำมำแล้วก็มี

พระสูตรนี้ที่เล่ำว่ำ ท้ำวกุเวรซึ่งเป็นเจ้ำแห่งยักษ์ได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลขอ

ประทำนพระพุทธำนุญำตให้พุทธบริษัทสวดบทวิปัสสิสฯ ซึ่งเป็นบทนมัสกำรอดีต

พระพุทธเจ้ำตั้งแต่พระวิปัสสี จนถึงพระพุทธเจ้ำในปัจจุบันศำสนำรวม ๗ พระองค์ 

เพื่อป้องกันอันตรำยจำกพวกยักษ์ที่พำลดุร้ำย จึงมีเทศกำลนิมนต์พระสวดพระสูตรนี้ 

เพื่อป้องกันก�ำจัดอันตรำยจำกพวกยักษ์ผีปีศำจต่ำง ๆ คือโรคต่ำง ๆ นั้นเอง ในทำง

รำชกำรมีสวดตลอดรุ่งใน พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์
๑๑๔ จะสิ้นเดือน ๔ มียิงปืน 

อำฏำนำในขณะท่ีพระสวดถึงตอนน้ัน ๆ ท�ำนองสวดมีเสียงเอะอะดุดันในบำงตอน 

คล้ำยกับจะขับไล่พวกนั้น นอกจำกที่กรุงเทพฯ ทรำบว่ำยังมีพิธีสวดในวันตรุษนั้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช แต่พระรำชพิธีนี้ได้เลิกมำนำนแล้ว บัดนี้พระที่สวดพระสูตร

นี้ได้ อันเรียกว่ำ สวดยักษ์ ด้วยท�ำนองสรภัญญะมีเหลือน้อย

เคยได้ยนิท่ำนผูใ้หญ่เล่ำว่ำ กำรยงิปืนอำฏำนำนัน้เป็นกำรใช้ดนิปืนเก่ำให้หมดไป 

เมือ่มำถึงสมัยท่ีจะเลิกสวดภำณยักษ์คือเลิกพระรำชพธินีัน้ ถ้ำคดิถงึว่ำส้ินสมยัใช้ดนิปืน

เหมือนอย่ำงโบรำณซึ่งจะต้องรู้กันประจ�ำปี จะเลิกยิงปืนอำฏำนำก็ได้ และบัดนี้ได้พบ

เชือ้โรคแทนยักษ์ ยกัษ์เป็นผูน้�ำโรคท่ีมองไม่เหน็ตวัในสมยัโบรำณ บดันีไ้ด้มกีล้องส่อง

มองเหน็ตวัโรคขึน้แล้ว แต่มองด้วยตำก็คงไม่เห็นเหมอืนกนั และได้พบวิธป้ีองกันรักษำ

๑๑๔ ดูรำยละเอียดใน พระรำชพิธีสิบสองเดือน น. ๑๓๓-๒๑๐.
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ท�ำลำยตวัเชือ้โรคได้มำก โรคบำงอย่ำงท่ีกลวักนัมำกในอดีตมำถงึปัจจบุนักลำยเป็นโรค

ที่ไม่น่ำกลัว ควำมคิดของคนที่จะยิงปืนขู่หรือไล่ยักษ์ก็เปลี่ยนไป

ข้อทีร้่ำยยิง่ข้ึนไปกว่ำนัน้ คือเปลีย่นไปเป็นมุง่ทีจ่ะยงิปืนขู ่หรอืไล่คนด้วยกนัเอง

หนกัขึน้ ยกัษ์ทีเ่คยเป็นตวัโรคทำงกำย กก็ลบัเข้ำสงิใจมนษุย์ อย่ำงท่ีเรยีกว่ำ มใีจเป็น

ยักษ์เป็นมำร หมำยถึงกิเลสในใจคนที่มำกขึ้น อันเรียกกันว่ำ กิเลสมาร จะเรียกว่ำ 

กิเลสยักษ์ บ้ำงก็คงไม่ผิด ยักษ์สิงใจนี้จะแก้ได้ด้วยอะไร ก็ด้วยกำรปฏิบัติอบรมจิตใจ

ตำมหลักพระพุทธศำสนำ เช่น ตำมหลักพระโอวำท ๓ ข้อ ว่ำ ไม่ท�าบาปทั้งหมด  

ท�ากุศลให้ถึงพร้อม ช�าระจิตให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นพระพุทธศำสนำโดยตรง ยักษ์ใจชวน

ให้ท�ำบำป เม่ือไม่ตำมใจก็ท�ำอะไรไม่ได้ ยักษ์ใจที่ห้ำมท�ำบุญก็เหมือนกัน ไม่ตำมใจ 

ก็หมดอ�ำนำจ ยักษ์ใจที่กวนใจเอง เมื่อช�ำระอยู่เนือง ๆ ก็ต้องออกไป

คนในปัจจุบันอำจเห็นว่ำคนโบรำณงมงำย ยิงปืนไล่ยักษ์ที่ไหน เพรำะอำจไม่

ได้คดิว่ำควำมรูข้องคนเปลีย่นไปเสมอตำมกำรศกึษำ ยุคไหนขึน้ถึงขัน้ไหน กย่็อมจะรู้

เห็นในขั้นนั้น แต่ถ้ำไม่มีโบรำณปัจจุบันก็มีไม่ได้ ถ้ำจะเปรียบเหมือนข้ึนภูเขำสูง  

ข้ึนถึงระดับไหนกย่็อมจะเหน็ในระดบันัน้ จะให้ถงึยอดทเีดยีวโดยไม่ขึน้ไปตัง้แต่เชงิเขำ

หำได้ไม่เห็นว่ำยักษ์เป็นตัวโรค นับว่ำใกล้ระดับปัจจุบันเข้ำมำแล้ว คือเห็นว่ำมีตัวโรค

ที่มองไม่เห็นตัวตน ในปัจจุบันสร้ำงเครื่องส่องให้มองเห็นตัวขึ้น ควำมเห็นว่ำมีตัว 

เชือ้โรคจงึมมีำนำนแล้ว และควรจะแยกว่ำเรือ่งนีเ้ป็นทำงแพทย์ศำสตร์ ไม่ใช่พุทธศำสน์ 

ถ้ำเป็นเรือ่งยกัษ์ในใจคอืกเิลส และเครือ่งก�ำจดักเิลสจงึจะเป็น พทุธศาสน์ แม้เรือ่งโลก

ก็มีเรื่องโลกทำงภูมิศำสตร์ สมัยโบรำณปนเข้ำมำมำกตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น

เรื่องโลกที่เป็นพุทธศาสน์โดยตรงน้ัน มีเช่นท่ีแสดงไว้ใน สฬายตนวรรค
๑๑๕ 

ควำมว่ำ เรียกว่ำโลก ๆ เพรำะเป็นสิ่งช�ำรุด ถ้ำจะถำมว่ำ อะไรเป็นโลกคือสิ่งที่ช�ำรุด 

ก็ประมวลตอบได้ว่ำ อำยตนะภำยใน ๖ คือตำ หู จมูก ลิ้น กำย มนะ อำยตนะ

ภำยนอก ๖ คอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เรือ่งวิญญำณคอืควำมรู ้ทำงอำยตนะ ๖ 

(ควำมรู้สึกได้เห็น ได้ฟัง ได้ดม ได้ลิ้ม ได้ถูก ได้ทรำบ) สัมผัส คือควำมประจวบกัน

๑๑๕ ส�. สฬำ. ๑๘/๖๔/๙๘.
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เข้ำแห่งอำยตนะภำยใน ภำยนอก กับวิญญำณ ๖ เวทนำ ควำมรู้เสวยเป็นสุข ทุกข์ 

หรือไม่ทุกข์ไม่สุข เพรำะสัมผัส ๖ เหล่ำนี้เป็นโลกทั้งหมด

อกีแห่งหนึง่แสดงว่ำ๑๑๖ โลกหรอืบญัญตัว่ิำโลก มีอยู่ในอำยตนะภำยใน ภำยนอก

ทั้ง ๖ ในวิญญำณทั้ง ๖ ในธรรมที่พึงรู้ด้วยวิญญำณทั้ง ๖ ทุกข์หรือ บัญญัติว่ำทุกข์ 

มำรหรือบัญญัติว่ำมำร สัตว์หรือบัญญัติว่ำสัตว์ ก็มีอยู่ในที่เช่นเดียวกันนี้ ฉะนั้น  

ภำวะเป็นโลก เป็นทุกข์ เป็นสัตว์ เป็นมำร จึงรวมกันอยู่ในตนเองของทุก ๆ คน  

ได้มีพระพุทธภำษิตในเทวปุตตสังยุตว่ำ “เรา (ตถาคต) บัญญัติโลก เหตุเกิดโลก  

ความดบัโลก ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัโลก ใน กเฬวระ (กายหรืออัตภาพ) ยาววาหนึง่ 

มีสัญญา มีมนะนี้แหละ″
๑๑๗

พระพุทธภำษิตน้ีตรสัแก่ โรหติสัสเทพ ผูม้ำเฝ้ำกรำบทลูถำมว่ำ ในทีใ่ดไม่เกดิ 

ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตำย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ ที่นั้นคือที่สุดแห่งโลก จะอำจเพื่อรู้หรือเห็น

หรอืบรรลไุด้ด้วยกำรไปหรอืหำไม่ ตรัสตอบว่ำ ทีส่ดุแห่งโลกนัน้ ไม่ตรสัว่ำจะพงึรูห้รอื

เห็นหรือบรรลุได้ด้วยกำรไป เทพกรำบทูลรับรองว่ำเมื่อครั้งตนเป็นฤษีในครั้งก่อน  

มฤีทธิเ์หำะเรว็มำก สำมำรถเหำะข้ำมจกัรวำลโลก ๆ หนึง่ สิน้เวลำแวบเดยีว เหมอืนอย่ำง

นำยขมังธนูมือเยี่ยมยิงลูกธนูผ่ำนเงำตำลตำมขวำง (เหำะผ่ำนโลก ๆ หนึ่ง ก็ขนำด

เวลำลูกธนูวิ่งผ่ำนเงำตำลตำมขวำงต้นหนึ่ง คือเร็วที่สุด) หรือเหมือนอย่ำงย่ำงเท้ำ 

ครัง้เดียวจำกสมทุรทศิตะวนัออกถงึสมทุรทศิตะวันตก (คอืระยะจำกขอบปำกจกัรวำล

ตะวันออกถึงขอบปำกจักรวำลตะวันตก ในบัดนี้ก็เท่ำกับระยะรอบโลกไปเร็วเท่ำกับ 

ย่ำงเท้ำย่ำงเดียว) เกิดปรำรถนำจะถงึทีส่ดุโลกจงึเหำะไปด้วยควำมเร็วขนำดนี ้เว้นกำร

บริโภค กำรถ่ำย กำรหลับ กำรพักผ่อน ติดต่อกันไปถึง ๑๐๐ ปี ก็ไม่ถึงที่สุดโลก  

ถึงมรณภำพเสียก่อน พระพุทธเจ้ำได้ตรัสยืนยันเหมือนอย่ำงข้ำงต้น และตรัสว่ำ 

พระองค์ไม่ถึงที่สุดโลกแล้วก็จะไม่ตรัสการท�าที่สุดทุกข์

๑๑๖ ส�. สฬำ. ๑๘/๔๗/๗๒-๖.
๑๑๗ ส�. สคำ. ๑๕/๘๗/๒๙๕-๘.
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ที่สุดโลกตำมคตพิระพุทธศำสนำ

เห็นได้ตำมเรื่องที่เล่ำมำนี้ว่ำ เร่ืองกำรคิดเที่ยวไปในจักรวำลคือโลกต่ำง ๆ  

นั้นได้มีมำแต่ดึกด�ำบรรพ์แล้ว และโลกต่ำง ๆ มีมำก ดังกล่ำวว่ำ แสนโกฏิจักรวาล 

กำรจะท่องเท่ียวไปให้จบท่ัวท้ังหมด แม้จะไปได้เร็วมำกเหมือนฤษีนั้นก็เหลือวิสัย  

ตำมเร่ืองแสดงว่ำฤษีนัน้ต้องกำรจะไปท่ีสดุโลก ซึง่ตนเข้ำใจว่ำเป็นทีไ่ม่เกดิ แก่ เจบ็ ตำย 

ไปได้เร็วขนำดย่ำงเท้ำละโลก ๆ ตลอดเวลำ ตั้ง ๑๐๐ ปีก็ไม่สิ้นสุดจักรวำล ชีวิตของ

ฤษีนั้นสิ้นสุดไปก่อน นี้เป็นกำรแสวงหำที่สุดโลกภำยนอก ซึ่งไม่อำจถึงได้ด้วยกำรไป

ทีส่ดุโลกภำยนอกหรอืจะเรยีกเลียนในบัดนีว่้ำทีสุ่ดอวกำศ จะมหีรอืไม่ยงัไม่พบทีแ่สดงไว้ 

หรือจะเป็นวัฏฏะคือวนเวียนเป็นวงกลม ก็ไม่อำจทรำบ

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรับรองว่ำที่สุดโลกซึ่งเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตำย ไม่พึงถึงได้

ด้วยกำรไป แต่ถ้ำไม่ถึงก็ไม่ถึงที่สุดทุกข์ ตำมที่ตรัสนี้พึงเห็นว่ำที่สุดโลก ของพระองค์

ก็คือที่สุดทุกข์ ผู้ถึงท่ีสุดทุกข์แล้วเช่นพระองค์ ก็ต้องถึงท่ีสุดโลกแล้ว ฉะนั้น ค�ำว่ำ 

ที่สุดโลก ตำมที่ตรัส ก็จะต้องมีนัยต่ำงจำกที่ฤษีนั้นเข้ำใจและเที่ยวหำ เพรำะได้ตรัส

ไว้อีกว่ำ ทรงบัญญัติโลกเป็นต้นในกเฬวระ (กำยหรืออัตภำพ) นี้แหละโลก และที่สุด

โลกจงึมอียูภ่ำยในนี ้ไม่ใช่มอียูใ่นภำยนอก ฉะนัน้ ผูท้ีป่ระสงค์จะเทีย่วดโูลกจนถงึทีส่ดุ

โลกในพระพุทธศำสนำ จึงหยุดเที่ยวไปในโลกภำยนอกได้ทั้งหมด กเฬวระของตนอยู่

ทีไ่หนกด็เูข้ำมำทีน่ัน้ คอืดเูข้ำมำในกำยของตนเอง ส่วนไหนเป็นโลกและเมือ่กล่ำวรวม

ทัง้หมดโลกมีลักษณะอย่ำงไร ก็ได้ตรสัชีไ้ว้แล้ว เมือ่จะอธบิำยตำมแนวอริยสัจกอ็ธบิำย

ได้ว่ำ โลกคือทุกข์ เหตุเกิดโลกคือเหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา (ความดิ้นรนทะยาน

อยากของใจ) ความดับโลกคือความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหาเสีย ทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับโลกคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบเป็นต้น กล่ำวสั้น เรื่องโลกก็คือเร่ืองอริยสัจนั้นเอง ซึ่งเป็นสัจจธรรม

เกี่ยวแก่ตนเอง จะพึงรู้เห็นหรือถึงได้ที่ตนเองด้วยตนเอง
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ทีส่ดุโลกในพระพทุธศำสนำจึงถงึได้จริง และเมือ่ถงึแล้วก็พ้นทกุข์ได้จริง เพรำะโลก

ก็คือทุกข์ สุดโลกก็คือสุดทุกข์ ท้ังหมดมีอยู่ในกเฬวระนี้ ซึ่งมีควำมยำวประมำณ 

วำหน่ึงเท่ำนั้น ไม่ต้องเท่ียวไปหำในที่อ่ืน พุทธศำสน์ท่ีแท้จริง ย่อมแสดงเรื่องโลกไว้

เช่นนี้

เรื่องโลกธำตุท้ังปวง เรื่องนรก มนุษย์ สวรรค์ ที่ได้เล่ำมำในตอนพรรษำ 

ที่ ๖ นี้ ทั้งหมดก็รวมเข้ำในค�ำว่ำ โลก ตำมพุทธำธิบำยค�ำเดียวว่ำ ลุชฺชตีติ โลโก  

เรียกว่ำ โลกเพราะเป็นสิ่งท่ีต้องช�ารุดสลาย รวมเข้ำในทุกขสัจ เมื่อเป็นโลกก็ต้อง 

เป็นทุกข์ จนกว่ำจะถึงที่สุดโลกจึงจะสิ้นทุกข์ เป็นอันสมมติยุติพรรษำที่ ๖ จะได้เริ่ม

ขึ้นพรรษำที่ ๗ ต่อไป



พรรษำที่ ๗ 
ดำวดงึส์เทวโลก

อภธิรรมปิฎก

จะแสดงเรือ่งพรรษำท่ี ๗ ของพระพทุธเจ้ำ ว่ำด้วยเรือ่ง อภธิรรม พระไตรปิฎก

ในลัทธเิถรวำทหรอืทีฝ่่ำยมหำยำนเรยีกว่ำ หนียำน ม ี๓ คอื วนิยัปิฎก ๑ สตุตนัตปิฎก 

๑ อภิธรรมปิฎก ๑, ฉบับที่พิมพ์ด้วยอักษรไทย เรียกว่ำ เป็นฉบับสยำมรัฐ บัดนี้มี

รวมกัน ๔๕ เล่ม ด้วยก�ำหนดเล่มเท่ำเวลำ ๔๕ ปีของพระพุทธเจ้ำ พระไตรปิฎก 

ฉบับสยำมรัฐนี้ ได้จำรเป็นอักษรขอมมำนำน แต่มำพิมพ์ด้วยอักษรไทยเป็นเล่มคร้ัง

แรกในรัชกำลที่ ๕ แต่ยังไม่ได้ต้นฉบับมำสมบูรณ์ ต่อมำได้ต้นฉบับมำสมบูรณ์ และ

ได้พิมพ์ขึ้นเมื่อต้นรัชกำลที่ ๗ เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ โดยที่โปรดเกล้ำฯ ให้พิมพ์ขึ้น และ

ชกัชวนให้ประชำชนโดยเสดจ็พระรำชกศุล เป็นอนสุรณ์ในครำวถวำยพระเพลงิพระบรมศพ

รัชกำลที่ ๖ เฉพำะอภิธรรมปิฎกนั้นมีตั้งแต่เล่ม ๓๔ ถึงเล่ม ๔๕ รวม ๑๒ เล่ม

ค�ำว่ำ ปิฎก แปลว่ำ ตะกร้า หมำยถึงเป็นหมวดใหญ่ส�ำหรับรวบรวม ไตร 

แปลว่ำ สาม ไตรปิฎก กแ็ปลว่ำ สามตะกร้า พระวินยักร็วมเป็นตะกร้ำหนึง่ สุตตันตะ 

ตะกร้ำหน่ึง อภธิรรมตะกร้ำหนึง่ ก็เป็นสำมปิฎก พระไตรปิฎกนีแ้หละเป็นต�าราชัน้ที ่๑ 

ในพระพทุธศาสนา ท่ีตำมต�ำนำนว่ำ พระสงฆ์ในลังกำได้ประชมุกนัท�ำสังคำยนำนบัเป็น

ครั้งที่ ๕ นับต่อจำกท่ีสังคำยนำในอินเดีย และได้จำรึกเป็นอักษร เมื่อพระพุทธเจ้ำ

นิพพำนแล้วได้ ๔๐๐ ปีเศษ
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คัมภีร์อภิธรรมปิฎกนี้แปลกจำก ๒ ปิฎกข้ำงต้น เพรำะว่ำไม่มีนิทำน ค�ำว่ำ 

นิทาน นั้น ในภำษำไทยหมำยถึง นิยาย ที่เล่ำ แต่ว่ำในที่นี้ หมำยถึง เรื่องที่เกิดขึ้น 

ซึง่เป็นเร่ืองท�ำให้พระพทุธเจ้ำทรงปรำรภเรือ่งนัน้ ทรงบญัญตัพิระวนิยั ทรงแสดงธรรม 

เร่ืองที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่ำ นิทำน เป็นเรื่องจริงในครำวนั้น ในวินัยปิฎกก็มีนิทำน คือ 

เร่ืองทีเ่ล่ำว่ำพระรปูไหนไปประพฤตอิย่ำงใด พระพุทธเจ้ำกท็รงปรำรภควำมประพฤตินัน้ 

บญัญตัพิระวินยัในพระสตุตนัตปิฎกกเ็หมอืนกนั มีนทิำนคือมีเรือ่งท่ีเล่ำว่ำ พระพุทธเจ้ำ

ประทบัอยูท่ีไ่หน ทรงแสดงธรรมแก่ใคร แม้ท่ีเป็นหมวดเบด็เตล็ดรวมไว้แต่ล�ำพังค�ำสอน 

แต่ท่ำนกไ็ด้มอีธบิำยอ้ำงว่ำ พระพทุธเจ้ำได้ตรัสแก่ผูน้ัน้ผูน้ีด้้วยเร่ืองทีเ่กดิขึน้อย่ำงนัน้อย่ำงนี ้

ส่วนในอภิธรรมปิฎกนี้ไม่มีนิทำนเลย คือ ไม่มีกล่ำวว่ำพระพุทธเจ้ำได้ทรง

ปรำรภใครตรัสแก่ใคร ที่ไหน เมื่อไร และโดยเฉพำะก็ไม่มีกล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ 

ตรัสไว้ คอืขึน้ต้นกแ็สดงธรรมทีเดยีว ไม่มีเร่ืองประกอบ ฉะนัน้ จงึไม่อำจจะหำประวตัิ

ได้จำกหนงัสอืทีเ่ป็นต�ำรำ ชัน้บาล ีคอืชัน้ด้ังเดมิว่ำ อภธิรรมปิฎกนีไ้ด้เกดิขึน้ได้เป็นมำ

อย่ำงไร

ครำวนีถ้้ำจะอำศัยค�ำว่ำ อภธิรรม ไปค้นดวู่ำค�ำนีจ้ะมใีช้ในพระสตูรทีไ่หนบ้ำง 

ก็จะพบว่ำได้มีใช้ค�ำว่ำอภิธรรมในพระสูตรหลำยพระสูตร ใช้เฉพำะค�ำว่ำ อภิธรรม  

ค�ำเดียวก็มี ใช้คู่กับค�ำว่ำอภิวินัยก็มี แต่ว่ำอรรถกถำของพระสูตรนั้น ๆ ได้แก้ 

ควำมหมำยไว้ว่ำ ค�ำว่ำอภธิรรมในทีน่ัน้ หมำยถงึธรรมชัน้สูง โดยเฉพำะก็คอื โพธิปักขิยธรรม 

ไม่ได้แก้ว่ำหมำยถึงธรรมในอภิธรรมปิฎก ส่วนในวินัยปิฎกตอนอธิบำยถึงกำรแจก

เสนำสนะได้มีกล่ำวไว้บ้ำงว่ำ เสนำสนะคำหำปกะ คือพระที่มีหน้ำที่แจกเสนำสนะ  

ย่อมแจกเสนำสนะให้แก่ภิกษุที่เป็นสภำคคือมีส่วนเสมอกันในกำรศึกษำเป็นต้น 

เป็นพวก ๆ คือที่ศึกษำวินัยปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ ๆ กัน พวกหนึ่ง ที่ศึกษำสุตตันตปิฎก 

ก็ให้อยู่ใกล้ ๆ กันพวกหนึ่ง ที่ศึกษำอภิธรรมปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ ๆ กันพวกหนึ่ง แต่ว่ำ

ค�ำอธิบำยนั้นเป็นค�ำชั้นอรรถกถำ
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กำรสังคำยนำ

ธรรมเนียมท่ีพระได้เรียนพระพุทธวจนะเป็นพวก ๆ นี้ เป็นธรรมเนียมที่มี

ก่อนทีจ่ะจำรกึลงเป็นตวัอกัษร เพรำะว่ำจะต้องท่องจ�ำกนั ท่องจ�ำนัน้กไ็ม่ใช่อ่ำนท่องจ�ำ

ต้องมำต่อจำกอำจำรย์ ต่อแล้วก็จ�ำกันไปเป็นวรรค ๆ เพรำะว่ำหนังสือไม่มีอำจำรย์ 

นั้นเองเป็นหนังสือ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยำกที่จะมีผู้จ�ำได้ทั้งหมดจึงต้องแบ่งกันเป็นพวก ๆ 

ใครชอบที่จะจ�ำพระวินัยก็พวกหนึ่ง ใครชอบที่จะจ�ำพระสุตตันตะก็พวกหนึ่ง ใครชอบ

ที่จะจ�ำพระอภิธรรมก็พวกหนึ่ง แล้วก็ทั้ง ๓ พวกนี้ พวกที่จะจ�ำได้ตลอดหมดทั้งปิฎก

กม็น้ีอยอกี เพรำะปิฎกหนึง่กม็ำก จงึต้องแบ่งกนัออกไปอกีอย่ำงหนึง่ วินยักใ็ครจะจ�ำ

ตอนไหนก็ตอนนั้น สุตตันตะก็เหมือนกัน ใครจะจ�ำหมวดไหนก็หมวดนั้น อภิธรรม 

ก็เหมือนกัน เฉพำะผู้ที่มีควำมทรงจ�ำดีเลิศจึงจะจ�ำได้ทั้ง ๓ ปิฎก จ�ำได้ปิฎกหนึ่ง ๆ  

ก็นับว่ำมีควำมทรงจ�ำมำกอยู่แล้ว เม่ือเป็นเช่นนี้ จึงต้องมีประชุมซักซ้อมกัน ผู้ที่จ�ำ 

พระพุทธวจนปิฎกไหนตอนไหนไว้ได้ ก็รวมกันเข้ำแล้วก็ซักซ้อม

วธิซัีกซ้อมนัน้ กค็อืต้องสวดพร้อม ๆ กนั ต้องซกัซ้อมกนัอยูเ่สมอ ไม่เช่นนัน้

ก็ลืม นี้แหละเป็นต้นของธรรมเนียมประชุมกันสวดมนต์ ดังเป็นธรรมเนียมกัน ทั่วไป

ในทุกวัด มีกำรประชุมสวดมนต์กันเวลำเช้ำกับเวลำเย็นหรือค�่ำ และเมื่อจะซักซ้อม 

พระสตูรอย่ำงเช่นว่ำ ธมัมจกักัปปวตัตนสตูร กส็วดพระสูตรนีพ้ร้อม ๆ กนั กำรทีส่วด

ขึน้พร้อม ๆ กนัน้ีแหละ เรยีกว่ำ สงัคีต ิหรอื สงัคายนา แปลว่ำ ขบัข้ึนพร้อม ๆ กนั 

โดยปกติก็ประชุมสวดเป็นกำรซักซ้อมกันเป็นกำรย่อย ๆ เพื่อไม่ให้ลืม แต่ว่ำเมื่อ 

นำน ๆ เข้ำ กป็ระชุมใหญ่กนัเสยีทีหนึง่ เลอืกเอำผูท้ีจ่�ำได้มำก ๆ และเป็นทีน่บัถอืกนั

ว่ำจ�ำได้ถูกต้องแน่นอนมำรวมกันเข้ำ แล้วก็สวดซักซ้อมกันเป็นกำรใหญ่ คือว่ำสวด 

ซักซ้อมกันทั้งหมด เมื่อจะจับวินัยขึ้นก่อนก็วินัยไปจนจบ โดยมำกก็จับวินัยปิฎกขึ้น

สวดซักซ้อมกันก่อน ในกำรท่ีประชุมใหญ่สวดซักซ้อมกันน้ี ก็อำจจะจ�ำมำถูกต้อง 

กนับ้ำง ต่ำงกันบ้ำง เม่ือเป็นเช่นน้ี ก็ต้องหำรอืกนัว่ำ ควำมถูกต้องจะพงึมอีย่ำงไร และ
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เมื่อตกลงกันว่ำแบบนี้แหละถูก ก็สวดขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็นกำรวินิจฉัยว่ำ ให้ถือเอำ

แบบนี้เป็นแบบเดียว เพื่อไม่ให้มีกำรขัดแย้งแตกต่ำงกัน สวดซักซ้อมกันดั่งนี้ไปจน 

หมดแล้ว กเ็ป็นทีต่กลงถอืเอำแบบทีต่กลงกันนีแ้หละเป็นหลกั นีแ้หละเรยีกว่ำ สงัคายนา 

ทีท่�ำกนัครำวหน่ึง ๆ ในสมัยท่ียังไม่จำรึกลงเป็นตัวอักษรนั้น เป็นของจ�ำเป็นอย่ำงย่ิง 

นำน ๆ ก็ต้องมำเลือกเอำผู้ที่มีควำมทรงจ�ำเป็นที่เคำรพนับถือ เป็นอำจำรย์บอกกล่ำว

มำรวมกัน แล้วก็มำหำรือตกลงกันครำวหนึ่ง ๆ แล้วก็สวดจ�ำกันเป็นแบบเดียว ถ้ำไม่

เช่นนั้น ก็จะเกิดควำมเลอะเลือนสับสนขัดแย้งกัน นี่แหละท่ำนท�ำกันเรื่อย ๆ มำครั้ง

ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ มำจนถึงที่ ๕ จึงได้จำรึกลงเป็นตัวอักษร

ครำวน้ีเม่ือจำรึกเป็นตัวอักษรแล้ว ควำมรู้สึกของพระว่ำจะต้องจ�ำก็น้อยลง 

เพรำะว่ำมีตัวหนังสือขึ้น เพรำะฉะนั้น จึงไม่ปรำกฏว่ำจะมีผู้ทรงจ�ำได้ทั้งหมด ฉบับที่

จำรึกไว้ในลังกำที่ได้กล่ำวมำนั้น ก็ได้เป็นต้นฉบับ ซึ่งแพร่หลำยไปยังประเทศต่ำง ๆ 

ในบัดนี้ ดั่งในพม่ำ ในไทย ในยุโรป ก็ได้ต้นฉบับมำจำกแหล่งเดียวกันนี้

กำรสังคำยนำในครั้งหลัง ๆ นั้น ก็หมำยควำมว่ำเอำแบบมำสอบกันเท่ำนั้น 

ไม่ใช่เป็นสังคำยนำแท้ สังคำยนำแท้นั้นมีในสมัยต้นก่อนแต่ที่จะได้เขียนเป็นอักษร

ดัง่ท่ีในพม่ำท�ำสงัคำยนำท่ีเขำนบัของเขำเป็นครัง้ที ่๖ คอืว่ำ เขำนบัในอนิเดยี

ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ แล้วก็มำนับครั้งที่จำรึกเป็นตัวอักษรในลังกำต่อเป็นครั้งที่ ๔ แล้วก็

พระเจ้ำมนิดงให้เขยีนลงในแผ่นศลิำหมดทัง้ ๓ ปิฎกนีเ่ขำนบัเป็นครัง้ที ่๕ มำถงึครำว

ช�ำระครำว ๒๕ พุทธศตวรรษ นี่เขำนับเป็นครั้งที่ ๖ นี่ก็คือว่ำ เขำพิมพ์พระไตรปิฎก

ของเขำขึ้นใหม่น้ันเอง เอำฉบับของยุโรปของไทยเป็นต้นไปสอบที่ปรำกฏว่ำผิดชัด ๆ 

เขำก็แก้ ที่ไม่ชัดเขำก็เชิงหน้ำเอำไว้ว่ำของยุโรปว่ำ อย่ำงนั้นของไทยว่ำอย่ำงนั้น  

เขำนิมนต์พระจำกประเทศต่ำง ๆ ที่เป็นลัทธิเถรวำทด้วยกันในทุกประเทศไปประชุม

กันในถ�้ำปำสำณคูหำที่กำบำเอ้ ที่อูนุสร้ำงขึ้นใหม่ ประชุมกันเอำหนังสือพระไตรปิฎก

ที่พิมพ์ใหม่นั้นมำอ่ำนพร้อม ๆ กันนั้นแหละ เรียกว่ำสังคำยนำ แล้วประกำศไป 

ทั่วโลก โดยเขำจัดเอำพระที่จะเป็นผู้สวดยืนที่ไว้ชุดหนึ่ง แล้วก็พระที่เขำเชิญก็ไปร่วม

สวดผิดบ้ำงถูกบ้ำงไปตำมเรื่อง แต่ก็มีพระที่สวดประจ�ำอยู่ชุดหนึ่ง เอำหนังสือที่พิมพ์

ขึ้นใหม่ไปอ่ำนนี่เอง
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ส่วนของเรำนั้น เมื่อรัชกำลที่ ๕ และเมื่อรัชกำลที่ ๗ เรำก็พิมพ์ขึ้น ต่อมำ

ครั้งหลัง ๆ ก็พิมพ์ซ่อมเล่มท่ีขำดตลอดมำและก็มีเชิงหน้ำเหมือนอย่ำงนั้น ว่ำของ

ประเทศนั้นว่ำอย่ำงนั้น ของประเทศนี้ว่ำอย่ำงนี้ เพรำะในบัดนี้ไม่อำจจะแก้ลงไปได้ 

ต้องปล่อยให้ผดิเพีย้นกนัไปบ้ำง แต่ส่วนใหญ่ส่วนมำกตรงกนั ผดิเพีย้นกนับ้ำงไม่มำก

อะไรเล็กน้อยเท่ำนั้น

ครำวนี้ธรรมเนียมสังคำยนำ คือธรรมเนียมที่ประชุมสวดกัน ซักซ้อมกัน 

ประจ�ำวันก็ยังติดมำเป็นสวดมนต์ประจ�ำวันในวัดต่ำง ๆ ดังกล่ำวแล้ว

ท�ำวัตร 

ส่วนธรรมเนียมท�ำวัตรนั้น ติดมำจำกเมื่อพระพุทธเจ้ำยังมีพระชนม์อยู่ ภิกษุ

ก็ไปประชุมกันฟังธรรมพระพุทธเจ้ำ ปฏิบัติพระพุทธเจ้ำเป็นประจ�ำวันเหมือนกัน คอื

ว่ำมธีรรมเนยีมทีพ่ระไปประชมุกนัเฝ้ำพระพทุธเจ้ำทุกวนั เม่ือพระพทุธเจ้ำนพิพำนแล้ว  

กิจที่ไปเฝ้ำพระองค์ทุกวันก็หมดไป แต่ว่ำเมื่อได้มีวัด มีโบสถ์ มีวิหำร และสร้ำง 

พระปฏิมำเป็นประธำนอยู่ในโบสถ์ ในวิหำรขึ้นก็ตั้งธรรมเนียมพระประชุมกันใน 

โบสถ์วิหำร เหมือนอย่ำงเป็นกำรเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ ครำวนี้เมื่อเข้ำไปประชุมกันใน

โบสถ์วิหำรแล้ว จึงได้แต่งบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยข้ึนสวด ดั่งบทท�ำวัตรเช้ำ 

ท�ำวัตรค�่ำ เป็นบทสดุดีคุณพระรัตนตรัย อย่ำงพุทธาภิถุติ ธัมมาภิถุติ สังฆาภิถุติ  

ค�ำว่ำ ถุติ นั้นเป็นบำลี ถ้ำเป็นสันสกฤตก็เป็น สดุดี จึงเท่ำกับว่ำ พุทธาภิสดุดี  

ธมัมาภสิดดุ ีสงัฆาภิสดดุ ีคอืสรรเสรญิคณุพระรตันตรยั เดมิกมี็บทท่ีท่ำนแต่งไว้ส�ำหรบั 

สวด แต่เมือ่ถึงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั กไ็ด้ทรงพระรำชนพินธ์บท

ท�ำวัตรเช้ำท�ำวัตรค�่ำขึ้นใหม่ ดังที่เรำใช้สวดกันอยู่ทุกวันนี้ โดยทั่วไปเรียกว่ำ ท�ำวัตร 

เท่ำกับว่ำไปท�ำวัตรปฏิบัติพระพุทธเจ้ำเป็นประจ�ำวัน ด้วยกำรสวดมนต์สรรเสริญ 

คุณพระรัตนตรัย และเม่ือได้เข้ำเฝ้ำแล้วโดยปกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ ฉะนั้น  

จึงได้สวดมนต์ต่อกค็อืสวดพระสตูรเป็นต้นท่ีพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงไว้ และเป็นกำร

รักษำธรรมเนียมที่สวดซักซ้อมควำมทรงจ�ำดั่งกล่ำวมำนั้นด้วย
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หลักฐำนเรื่องอภธิรรม

จะกล่ำวถึงเรื่อง อภิธรรม ต่อไป ได้กล่ำวถึงเรื่องพระพุทธเจ้ำแสดงอภิธรรม 

โปรดพระพุทธมำรดำ และได้เล่ำถึงเรื่องพระไตรปิฎกว่ำ อภิธรรมนั้นมีแสดงไว้ใน

อภิธรรมปิฎก แต่ว่ำไม่ได้มีเล่ำประวตัไิว้แต่อย่ำงไร แสดงแต่ธรรมขึน้มำเท่ำนัน้ ฉะนัน้ 

เมื่อจะค้นดูประวัติของอภิธรรมในต�ำรำชั้นเดิมคือในพระไตรปิฎกจึงหำไม่พบ

ในวินัยปิฎกเองที่เล่ำถึงเรื่องสังคำยนำครั้งที่ ๑ ที่ท�ำเมื่อหลังพุทธปรินิพพำน 

ไม่นำนนกั และสงัคำยนำครัง้ท่ี ๒ ท่ีท�ำเม่ือหลังจำกพทุธปรนิพิพำนประมำณ ๑๐๐ ปี 

ก็เล่ำแต่เพียงว่ำได้ท�ำสังคำยนำพระวินัยและพระธรรม ไม่ได้กล่ำวถึงอภิธรรมปิฎก 

เมือ่พระพทุธเจ้ำจะนิพพำนก็ยงัได้ทรงแสดงว่ำ ธรรมทีท่รงแสดงแล้ว วนิยัทีท่รงบญัญัติแล้ว 

เป็นศาสดาแทนพระองค์ กก็ล่ำวถึงแต่ธรรมและวินยัเท่ำนัน้ ไม่ได้พดูถงึอภธิรรม ฉะนัน้ 

นกัศกึษำพระพทุธศำสนำท่ีวจิำรณ์ท้ังประวตัแิละท้ังเนือ้ควำมของปิฎกทัง้ ๓ จงึมมีำก

ท่ำนที่ลงควำมเห็นว่ำ อภิธรรมปิฎกนั้นมีในภำยหลัง

แต่ว่ำเมื่อพระพุทธศำสนำล่วงมำหลำยร้อยปีเข้ำ จนถึงสมัยแต่งอรรถกถำ 

ประมำณว่ำ พระพทุธศำสนำล่วงมำขนำดพนัปี จงึได้ปรำกฏหลกัฐำนในคมัภีร์อรรถกถำ

ทีแ่ต่งในสมยันัน้ถงึเรือ่งประวตัขิองอภธิรรมว่ำ พระพทุธเจ้ำไปเทศน์อภธิรรมแด่พระพทุธ

มำรดำที่ดำวดึงส์พิภพ และถ้อยค�ำในอรรถกถำแสดงว่ำมีกำรนับถือคัมภีร์อภิธรรมนี้

เป็นอันมำก ใครจะคัดค้ำนว่ำอภิธรรมมิใช่พุทธวัจนะเป็นไม่ได้ ในอรรถกถำเองได้

ประณำมคนที่คัดค้ำนอย่ำงเป็นคนนอกศำสนำเลยทีเดียว แต่เพรำะได้กล่ำวไว้เช่นนั้น 

ก็บ่งว่ำคงจะได้มีผู้คัดค้ำนมำตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว จึงได้เขียนไว้อย่ำงนั้น

ท่ำน (อรรถกถำ) ได้แสดงหลกัฐำนว่ำ พระพทุธเจ้ำได้ตรสัรู้อภธิรรม ได้ทรง

พจิำรณำอภธิรรม จนถงึได้แสดงอภิธรรม แทรกเข้ำไว้อย่ำงมำกมำย คอื ในหลกัฐำน

ชัน้บำลทีีม่เีล่ำไว้ในวนิยัปิฎกว่ำ๑ เมือ่พระพทุธเจ้ำได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ประทับนัง่เสวยวิมุตติสุข 

(ควำมสุขที่เกิดจำกวิมุตติควำมหลุดพ้น) ที่ควงไม้ต่ำง ๆ ๕ สัปดำห์

๑ วิ. มหำ. ๔/๑/๑-๗
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สัปดำห์ที่ ๑ ประทับนั่ง ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ คือไม้ที่ได้ตรัสรู้ 

สัปดำห์ที่ ๒ ประทับนั่ง ณ ควงไม้นิโครธ คือควงไม้ไทร 

สัปดำห์ที่ ๓ ประทับนั่ง ณ ควงไม้มุจจลินทะ คือควงไม้จิก 

สัปดำห์ที่ ๔ ประทับนั่ง ณ ควงไม้รำชำยตนะ คือควงไม้เกด 

สัปดำห์ที่ ๕ ประทับนั่ง ณ ควงไม้ไทรอีก

พระอรรถกถำจำรย์ผูเ้ขยีนต�ำนำนอภธิรรมได้แสดงแทรกไว้ในคมัภร์ีอรรถกถำ  

อีก ๓ สัปดำห์ จำกสัปดำห์ที่ ๑ ในบำลี คือ๒

สัปดำห์ที่ ๒ เสด็จจำกไม้มหำโพธิไปทำงทิศอีสำน ทรงยืนถวำยเนตร คือว่ำ

จ้องดูพระมหำโพธิในที่นั่น จึงเรียกว่ำ อนิมิสเจดีย์ แปลว่ำ เจดีย์ที่ทรงจ้องดูโดยมิได้

กระพริบพระเนตรที่เป็นมูลให้สร้ำงพระถวำยเนตรส�ำหรับวันอำทิตย์

สัปดำห์ที่ ๓ เสด็จจำกที่นั่นมำหยุดอยู่ระหว่ำงมหำโพธิกับอนิมิสเจดีย์นั่น  

ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นแล้ว เสด็จจงกรม ณ ที่นั้น ที่นั้นจึงเรียกว่ำ รัตนจงกรมเจดีย์ 

แปลว่ำที่จงกรมแก้ว

สัปดำห์ที่ ๔ ประทับน่ังขัดบัลลังก์ในทิศปัศจิมหรือทิศพำยัพแห่งมหำโพธิ  

ทรงพิจำรณำ อภธิรรม จงึเรียกว่ำ รัตนฆรเจดีย์ แปลว่ำ เรอืนแก้ว ค�ำว่ำ เรือนแก้วนี ้

อำจำรย์หนึ่งก็ว่ำเป็นเรือนแก้วที่เป็นเทพนิรมิต อีกอำจำรย์หนึ่งก็ว่ำมิใช่เป็นเรือนแก้ว

เช่นนั้น แต่หมำยถึงที่เป็นที่ทรงพิจำรณำอภิธรรม (ซ่ึงเป็นรัตนะคือธรรมอันสูงสุด) 

รตันฆระคอืเรอืนแก้วนี ้กเ็ป็นมลูให้สร้ำงพระพทุธรปู มเีรอืนแก้วเหมอืนอย่ำงพระพทุธ

ชินรำชที่จังหวัดพิษณุโลกมีเรือนแก้ว

เมื่อท่ำนแทรกเข้ำมำอีก ๓ สัปดำห์ดั่งนี้ สัปดำห์ที่ ๒ ตำมที่แสดงในบำลี  

ก็ต้องเลือ่นไปเป็นท่ี ๕ และกเ็ลือ่นไปโดยล�ำดบั ท่ำนกไ็ด้อธบิำยไว้ด้วยว่ำ กำรทีแ่ทรก

นอกจำกพระบำลีออกไปดั่งนั้น ไม่ผิดไปจำกควำมจริงเพรำะในบำลีแสดงแต่โดยย่อ 

๒ สมนฺต. ๓/๘-๙.
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เหมือนอย่ำงพูดว่ำกินข้ำวแล้วนอน ควำมจริงกินข้ำวแล้วก่อนจะนอนก็ได้มีกิจอื่นอีก

หลำยอย่ำง แต่ว่ำเว้นไว้ไม่กล่ำว ฉะนั้น ท่ำนจึงกล่ำวถึงกิจที่เว้นไว้นั้นให้บริบูรณ์

ต�ำนำนอภิธรรมดั่งกล่ำวมำนี้ ได้มีกล่ำวไว้ในหนังสืออรรถกถำที่เขียนขึ้น  

เมื่อพระพุทธศำสนำล่วงมำแล้วนำนดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว และท่ำนก็ยังได้เล่ำไว้อีกว่ำ 

คัมภีร์อภิธรรมนั้นมี ๗ คัมภีร์ เรียกว่ำ สัตตัปปกรณ์ ปกรณ์ก็แปลว่ำ คัมภีร์ สัตต 

แปลว่ำ ๗ สัตตปกรณ์ ก็แปลว่ำ ๗ คัมภีร์ ค�ำนี้ได้น�ำมำใช้ในเมื่อบังสุกุลพระศพเจ้ำ

นำยตัง้แต่หม่อมเจ้ำข้ึนไป ใช้ค�ำว่ำ สดับปกรณ์ กม็ำจำกค�ำว่ำ สัตตปกรณ์คอืเจด็คมัภร์ี

น้ีเอง แต่พระพทุธเจ้ำไม่ได้แสดงทัง้เจด็คมัภร์ี เว้นคมัภร์ีกถำวตัถ ุทรงแสดงแต่ ๖ คมัภร์ี 

ส่วนคมัภีร์กถำวตัถนุัน้ พระโมคคัลลีบุตรตสิสเถระเปน็ผู้แสดงในสมัยสังคำยนำครั้งที่ 

๓ แต่ว่ำพระเถระก็ได้แสดงตำมนัยที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงไว้ ฉะนั้น จึงได้ครบ  

๗ ปกรณ์ในสมัยสังคำยนำครั้งที่ ๓ นั้น และก็ถือว่ำเป็นพระพุทธภำษิตทั้งหมด  

เพรำะพระพุทธเจ้ำได้ประทำนนัยไว้

ในต�ำนำนนี้ได้กล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำได้เทศน์อภิธรรมตลอดเวลำไตรมำส คือ 

๓ เดือนโดยไม่มีเวลำหยุดยั้ง ฉะนั้น จึงได้เกิดปัญหำขึ้น ๒ ข้อ

ข้อ ๑ พระพทุธเจ้ำไม่ทรงบ�ำรงุพระสรรีะ เช่น เสวยและปฏบิตัสิรรีกจิ อย่ำงอืน่

ตลอดไตรมำสหรือ

ข้อ ๒ พระอภิธรรมมำทรำบกันในเมืองมนุษย์ได้อย่ำงไร

ปัญหำเหล่ำนี้ ท่ำนผู้เล่ำต�ำนำนอภิธรรมก็ได้เล่ำแก้ไว้ด้วยว่ำ๓ เมื่อเวลำ 

ภิกขำจำรคือเวลำทรงบิณฑบำต ก็ได้ทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตไว้ ทรงอธิษฐำนให้ทรง

แสดงอภธิรรมตำมเวลำทีท่รงก�ำหนดไว้แทนพระองค์ แล้วเสดจ็ลงมำปฏบิติั พระสรีรกจิ

ที่สระอโนดำต แล้วเสด็จไปเท่ียวบิณฑบำตที่อุตตรกุรุทวีป เสด็จมำเสวยที่สระนั้น  

เสวยแล้วเสดจ็ไปประทบัพกักลำงวนัทีน่นัทนวนั ต่อจำกนัน้จงึเสดจ็ขึน้ไปแสดงอภธิรรม

๓ ยมกปำฏิหำริยวตฺถุ ธมฺมปท. ๖/๙๑-๒.



359พรรษาที่ ๗

ต่อจำกพระพทุธนิมิต และท่ีนนัทนวันนัน้เอง ท่ำนพระสำรบีตุรได้ไปเฝ้ำท�ำวตัรปฏบิตัิ 

พระองค์จึงได้ประทำนนยัอภธิรรมทีท่รงแสดง แล้วแก่ท่ำนพระสำรีบตุร ท่ำนพระสำรบุีตร

ก็ได้มำแสดงอภิธรรมแก่หมู่ภิกษุที่เป็นสัทธิวิหำริกของท่ำนต่อไป

ท่ำนแก้ไว้อย่ำงนี้ ก็เป็นอันแก้ปัญหำทั้ง ๒ ข้อนั้น ตำมค�ำแก้ของท่ำนเองก็

ส่องว่ำ อภธิรรมมำปรำกฏขึน้ในหมูม่นษุย์ก็โดยพระสำรบีตุรเป็นผู้แสดง เพรำะฉะนัน้ 

เมื่อพูดกันอย่ำงในเมืองมนุษย์ ท่ำนพระสำรีบุตรจึงเป็นผู้แสดงพระอภิธรรมนั้นเอง  

แต่ท่ำนว่ำพระสำรบุีตรไม่ใช่เป็นนกัอภธิรรมองค์แรก พระพทุธเจ้ำเป็นนกัอภธิรรมองค์แรก 

เพรำะได้ตรสัรูพ้ระอภธิรรมตัง้แต่รำตรท่ีีได้ตรสัรู้ ทรงพจิำรณำอภธิรรมทีร่ตันฆรเจดย์ี

ดังทีก่ล่ำวมำแล้ว และได้ทรงแสดงนยัแห่งอภธิรรมแก่ท่ำนพระสำรบีตุร ท่ำนพระสำรบุีตร

จึงได้มำแสดงต่อไป

ในบดันี ้ได้มีท่ำนผูห้นึง่ในปัจจบัุนเขียนหนงัสอืค้ำนว่ำ อภิธรรมปิฎกพมิพ์เป็น

หนังสือได้เพียง ๑๒ เล่ม ตำมประวัติพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงอยู่ตลอด ๓ เดือน 

ไม่มีเวลำหยุด และยังได้กล่ำวอีกว่ำ ได้มีรับสั่งเร็วคือว่ำพระพุทธเจ้ำพูดเร็วกว่ำมนุษย์

สำมญัหลำยเท่ำ เม่ือเป็นเช่นน้ี ถ้ำจะมำรวมพมิพ์ขึน้ก็จะต้องกว่ำ ๑๒ เล่ม เป็นไหน ๆ 

แต่เมือ่หนงัสอืนออกไปแล้ว ได้มีผู้ท่ีนบัถอือภธิรรมไม่พอใจกนัมำก เพรำะเหตดุัง่ท่ีได้

กล่ำวแล้ว ในหลักฐำนตั้งแต่ชั้นอรรถกถำนั้น ได้มีผู้นับถืออภิธรรมมำกจนถึงในบัดนี้

ก็ยังมผีูนั้บถอือภธิรรมกนัอยูม่ำก ในพม่ำนัน้นบัถอืมำกเป็นพเิศษ จนถงึได้มนีทิำนเล่ำ

เป็นประวัติไว้ว่ำ เรือเชิญพระไตรปิฎกจำกลังกำมำ ๓ ล�ำ และมำเกิดพำยุพัดเอำเรือ

ที่ทรงพระอภิธรรมปิฎกไปประเทศพม่ำ เอำเรือที่ทรงพระวินัยปิฎกไปประเทศรำมัญ 

เอำเรอืทีท่รงพระสตุตนัตปิฎกมำประเทศไทย นีเ้ป็นเรือ่งทีผ่กูขึน้นำนมำแล้ว มำพิจำรณำ

ดูก็มีเค้ำอยู่บ้ำง เพรำะว่ำพม่ำนั้นนับถืออภิธรรมมำก รำมัญก็เคร่งครัดในวินัย  

ส่วนฝ่ำยไทยนั้นอยู่ในสถำนกลำงไม่ใคร่เคร่งวินัยนัก และก็ไม่ย่อหย่อนอย่ำงพม่ำ  

พอใจจะถือเอำเหตุผล ซึ่งก็สงเครำะห์ว่ำเป็นฝ่ำยพระสุตตันตปิฎก

แต่ว่ำสำรตัถะในอภธิรรมนัน้มมีำก ถึงท่ำนจะไม่แสดงประวัตใิห้พสิดำรไว้อย่ำงไร 

สำรัตถะในอภิธรรมนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ควรจะศึกษำ เม่ือศึกษำแล้วก็จะท�ำให้ได้ควำมรู้

ในพระพุทธศำสนำพิสดำรขึ้นอีกเป็นอย่ำงมำก
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กำรอบรมก�ำลังใจ

อนึง่ เม่ือได้ศึกษำเล่ำเรยีนพระธรรมวนิยัทีเ่ป็นส่วน สตุมยปัญญา จนิตามย-

ปัญญา พอสมควร เพ่ือจะให้บรบูิรณ์ กค็วรจะสนใจภำวนำเพือ่ให้เป็น ภาวนามยปัญญา

สบืต่อไป ภำวนำน้ันก็คือ การปฏิบัต ิกำรปฏบิตันิัน้ควรทีจ่ะใช้ในเวลำอยูใ่นเพศบรรพชติ

หรือว่ำควรทีจ่ะใช้ในเวลำเป็นเพศคฤหสัถ์ด้วย เม่ือพิจำรณำดแูล้ว กำรปฏิบตัอิบรมใจ

ให้เป็นสมำธ ิและกำรปฏบัิตอิบรมปัญญำพอสมควร เป็นประโยชน์ตลอดถึงเป็นคฤหัสถ์ 

เพรำะว่ำกำรปฏบิตัอิบรมใจให้เป็นสมำธนิัน้ เป็นกำรหัดท�ำใจให้ตัง้มัน่แน่วแน่ ท�ำใจให้

มกี�ำลังสำมำรถไม่อ่อนแอ ท�ำให้เป็นคนมสัีจจะคือมคีวำมจรงิ เมือ่จะท�ำอะไรก็ท�ำจริง  

ตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่เหลำะแหละย่อหย่อน

เรื่องก�ำลังใจนี้ส�ำคัญมำก คนเรำที่เสียไปเพรำะก�ำลังใจอ่อนแอมีมำกมำย 

เหมอืนอย่ำงทีท่ำงรฐับำลได้ปรำรภต่อทำงคณะสงฆ์ถงึผูท้ีต่ดิเฮโรอนี คอืว่ำมมีำกทีไ่ด้

รับกำรรักษำให้เป็นปกติได้แล้ว แต่ว่ำครั้นปล่อยตัวไปแล้ว ก็ไปสูบเฮโรอีนเข้ำอีก  

นีก้แ็ปลว่ำ ขำดก�ำลังใจ จงึได้ขอให้ทำงคณะสงฆ์ช่วยเทศน์เป็นกำรกระตุน้เตอืนให้เกดิ

ก�ำลังใจ เพรำะว่ำทำงศำสนำนี้เท่ำนั้นที่จะเป็นแหล่งอบรมพอกพูนให้เกิดก�ำลังใจใน 

ทำงที่ดีแก่ประชำชนได้

จิตใจของเรำน้ี มีสมรรถภำพอยู่อย่ำงไม่มีประมำณ แต่ว่ำเรำยังไม่ได้น�ำ 

สมรรถภำพของจิตใจนี้ออกใช้กันให้เต็มที่ เพรำะว่ำยังมิได้อบรม เมื่อเรำมีควำมตั้งใจ

จริงแล้ว ท�ำไมเรำจึงจะละควำมไม่ดีไม่ได้ และท�ำไมเรำจึงจะท�ำดีไม่ได้เหมือนอย่ำงว่ำ 

ก่อนที่จะมำบวชนี้ เรำนี้ก็เคยปฏิบัติอย่ำงคฤหัสถ์ ไม่ได้เว้นอะไรอย่ำงพระเว้น ไม่ได้

ท�ำอะไรอย่ำงพระท�ำ อยำกจะกินอะไรก็ได้ อยำกจะดื่มอะไรก็ได้ อยำกจะดูอะไรก็ได้  

จะเป็นนักด่ืมสกัแค่ไหนกไ็ด้ ท�ำไมเมือ่เข้ำมำบวชแล้วเว้นได้ กเ็พรำะว่ำเรำมีควำมตัง้ใจจริง 

แต่ว่ำเมื่อสึกไปแล้ว ท�ำไมเรำจึงจะรักษำควำมตั้งใจจริงอันนี้ไว้ไม่ได้ โดยที่จะละเว้น

กำรทีค่วรเว้นท�ำกำรทีค่วรท�ำ ไม่ใช่ว่ำเหมอืนอย่ำงพระ แต่ว่ำเหมอืนอย่ำงทีค่นดทีัว่ ๆ

ไปปฏบิตักินัอยู่ แต่ว่ำถ้ำขำดก�ำลงัใจเสยีแล้ว เคยอย่ำงไรกจ็ะต้องเป็นอย่ำงนัน้ ถ้ำเป็น

อย่ำงนีแ้ล้ว เขำก็จะตรำว่ำบวชไม่มีประโยชน์ เพรำะว่ำแก้อะไรมไิด้ เคยไม่ดมีำอย่ำงไร 

ก็ไม่ดีไปอย่ำงนั้น หรือว่ำเคยดีอยู่เท่ำไรก็ดีอยู่เท่ำนั้น คือไม่ยิ่งขึ้นไป
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เพรำะฉะนัน้ จงึควรทีจ่ะต้องมกีำรปฏบัิตอิบรมใจให้เป็นสมำธ ิเป็นกำรสร้ำง

ก�ำลงัทำงใจประกำรหนึง่ และอบรมปัญญำให้มีควำมรูสึ้กพอเป็นเครือ่งปลงตกในเรือ่ง

โลกทั้งหลำยบ้ำงตำมสมควร อีกประกำรหนึ่ง

อนึง่ กำรบวชเรยีนนีเ้ท่ำกับว่ำเป็นโรงเรยีนดดันสัิยขัน้สุดท้ำย ถ้ำเข้ำโรงเรียน

นี้ยังแก้อะไรไม่ได้แล้ว ก็ยำกที่จะไปแก้ในที่อื่น และในวิธีแก้ของโรงเรียนนี้ก็มุ่งให้แก้

ด้วยตนและที่ตนเอง นี่เป็นประกำรส�ำคัญ ซึ่งเป็นวิธีกำรอบรมอย่ำงละเอียดประณีต 

และบรรดำผู้ท่ีเข้ำมำบวชกเ็ป็นผูท่ี้สมัครเข้ำมำ แปลว่ำ ตัง้ใจพร้อมทีจ่ะรบักำรอบรมอยู่ 

คือมีเจตนำเป็นกุศลมำตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว เมื่อรักษำกุศลเจตนำท่ีได้ตั้งมำแต่ใน 

เบื้องต้นนั้นไว้ และตั้งใจปฏิบัติที่ตนด้วยตนเองดังกล่ำวมำนี้ ก็จะรับกำรอบรมได้โดย

ง่ำยและได้ด้วยดี

อภธิรรม ๗ คัมภรี์

จะแสดงพรรษำที ่๗ เรือ่งพระพทุธเจ้ำทรงแสดงอภธิรรมต่อไป ค�ำว่ำ อภิธรรม 

นั้นประกอบด้วยศัพท์ว่ำ อภิ แปลว่ำ ยิ่ง กับ ธรรม รวมกัน แปลว่ำ ธรรมะยิ่ง 

หมำยควำมว่ำธรรมท่ีย่ิงกว่ำจ�ำนวนโดยปกต ิเพรำะว่ำได้จ�ำแนกไว้โดยพสิดำร อกีอย่ำงหนึง่ 

หมำยควำมว่ำธรรมท่ียิ่ง คือพิเศษ หมำยควำมว่ำ แปลกจำกธรรมในปิฎกอื่น  

ควำมหมำยนี้ต่ำงจำกค�ำว่ำ อภิธรรม อภิวินัย ที่ใช้ในพระสูตร เพรำะในที่นั้น  

ค�ำว่ำ อภิ หมำยควำมว่ำ จ�ำเพำะธรรม จ�ำเพำะวินัย คือมีเขตแดนไม่ปะปนกัน  

อกีอย่ำงหนึง่ อภ ิในทีน่ัน้กห็มำยควำมว่ำ ยิง่ นัน้แหละ แต่ไม่ได้หมำยไปถงึอกีปิฎกหนึง่ 

คืออภิธรรม หมำยถึง โพธิปักขิยธรรม อภิวินัย ก็หมำยถึง อาทิพรหมจริยกาสิกขา 

คือสิกขำบทมำในพระปำติโมกข์

แต่ว่ำในที่บำงแห่ง ค�ำว่ำ อภิธรรม หมำยควำมว่ำ ธรรมที่เป็นอธิบำยท�ำนอง

อรรถกถำ คือกถำท่ีอธบิำยเน้ือควำม ถ้ำตำมควำมหมำยหลงันี ้อภธิรรมกค็อืเป็นต�ำรำ

ที่อธิบำยธรรม



362 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑

ส่วนท่ีแสดงควำมของศัพท์อภิธรรมว่ำธรรมที่ยิ่งดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น เป็นกำร

แสดงตำมคัมภีร์อรรถกถำอภิธรรม แต่ถ้ำไม่อ้ำงคัมภีร์นั้น ว่ำเอำตำมที่พิจำรณำจะ 

แปลว่ำ เฉพำะธรรมก็ได้ เพรำะว่ำในคมัภร์ีอภธิรรมได้แสดงเฉพำะธรรมไม่เกีย่วกบับุคคล

อภิธรรมมี ๗ คัมภีร์เรียกว่ำ สัตตปกรณ์ ดังกล่ำวแล้ว คือ 

๑.  ธมัมสงัคณี แปลง่ำย ๆ ว่ำ ประมวลหมวดธรรม สงัคณ ีก็แปลว่ำ ประมวล

เข้ำเป็นหมวดหมู่ ธัมมสังคณ ีก็แปลว่ำ ประมวลธรรมเข้าเป็นหมวดหมู ่จ�ำแนกออกเป็น 

๔ กัณฑ์ คือว่ำด้วยควำมเกิดข้ึนแห่งจิต ๘๙ ดวงกัณฑ์หนึ่ง ว่ำด้วยรูปโดยพิสดำร

กัณฑ์หนึ่ง ว่ำด้วยนิกเขป แปลว่ำยกธรรมขึ้นแสดงโดยมูลรำก โดยขันธ์คือกอง  

โดยทวำรเป็นต้น กัณฑ์หนึ่ง ว่ำด้วยอัตถุทธำรหรืออรรถกถำ คือว่ำกล่ำวอธิบำยเนื้อ

ควำมของแม่บทนั้นที่ได้แสดงไว้ตั้งแต่ต้นกัณฑ์หนึ่ง 

๒.  วิภังค์ แปลว่ำ จ�าแนกธรรม ล�ำพังศัพท์ว่ำ วิภังค์ แปลว่ำ จ�าแนก  

มี ๑๘ วิภังค์ คือขันธวิภังค์ จ�ำแนกขันธ์ อำยตนวิภังค์ จ�ำแนกอำยตนะ ธำตุวิภังค์ 

จ�ำแนกธำตุ เป็นต้น 

๓.  ธาตกุถา ว่ำด้วย ธาต ุแต่โดยทีแ่ท้นัน้ว่ำด้วยขนัธ์ อำยตนะ ธำตท่ีุสงเครำะห์

กันเข้ำได้อย่ำงไร และสงเครำะห์กนัไม่ได้อย่ำงไร ควรจะเรยีกชือ่เตม็ทีว่่ำ ขนัธ์อายตนะ

ธาตุกถา แต่ว่ำเรียกสั้น ๆ ว่ำ ธำตุกถำ แบ่งออกเป็น ๑๔ หมวด มีกำรสงเครำะห์

กันได้ กำรสงเครำะห์กันไม่ได้แห่งส่วนทั้ง ๓ นั้น เป็นต้น

๔.  ปุคคลบัญญัติ บัญญัติว่าบุคคล เบื้องต้นของคัมภีร์นี้ได้แสดงถึงบัญญัติ 

๖ ประกำร คือขันธบัญญัติ บัญญัติว่ำขันธ์ อำยตนบัญญัติ บัญญัติว่ำอำยตนะ  

ธำตุบัญญัติ บัญญัติว่ำธำตุ สัจจบัญญัติ บัญญัติว่ำสัจจะ อินทรียบัญญัติ บัญญัติว่ำ

อินทรีย์ ปุคคลบัญญัติ บัญญัติว่ำบุคคล แต่ว่ำบัญญัติ ๕ ประกำรข้ำงต้นน้ัน  

ได้มกีล่ำวไว้ในคมัภร์ีแรก ๆ แล้ว ในคมัภร์ีนีจ้งึได้กล่ำวพสิดำรแต่เฉพำะปคุคลบญัญตัิ

คือบัญญัติว่ำบุคคล และเรียกชื่อคัมภีร์ตำมนี้ ในคัมภีร์นี้แยกบุคคลตั้งแต่พวกหนึ่ง  

สองพวกขึ้นไป คล้ำยกับในสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย คือตอนที่แสดงธรรมเป็น

หมวด ๆ แต่ว่ำก็มีเงื่อนเค้ำอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมนี้ เพรำะมีค�ำว่ำบัญญัติอยู่ด้วย  
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อันหมำยควำมว่ำท่ีจะเป็นบุคคลเพรำะมีบัญญัติชื่อว่ำ บุคคล เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำ  

บุคคล นั้นก็เป็นเพียงบัญญัติอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น ก็เป็นลักษณะของอภิธรรม

๕.  กถาวัตถุ ค�ำว่ำ วัตถุ แปลว่ำ ที่ตั้ง แปลว่ำ เรื่อง กถาวัตถุ ก็แปลว่ำ  

ทีต่ัง้ของถ้อยค�าเร่ืองของถ้อยค�า ในคัมภร์ีนีไ้ด้แสดงทีต่ัง้ของถ้อยค�ำ ซึง่กล่ำวโต้กนัอยู่ 

๒ ฝ่ำย คือฝ่ำยสกวำทะ ๕๐๐ สูตร ฝ่ำยปรวำทะ ๕๐๐ สูตร รวมเป็นพันสูตร คือ

ว่ำพนัเร่ือง แต่ไม่ใช่เป็นคมัภร์ีทีพ่ระพุทธเจ้ำทรงแสดง เป็นคมัภร์ีทีว่่ำพระโมคคลัลบีตุร

ตสิสเถระแสดงในสมยัสงัคำยนำ ครัง้ที ่๓ เม่ือพระพุทธศำสนำล่วงไปแล้ว ๒๐๐ ปีเศษ 

แต่ท่ำนกว่็ำ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงนยัหรอืว่ำตัง้มำตกิำคอืแม่บทไว้ให้แล้ว พระเถระ

ได้แสดงไปตำมแม่บทนั้น ที่ท่ำนนับว่ำเป็นพุทธภำษิตด้วย ก่อนแต่นั้นจึงมีเพียง  

๖ คัมภีร์

โดยเฉพำะคัมภีร์นี้เอง ก็ถูกค้ำนเหมือนกันว่ำไม่ควรใส่เข้ำมำ ถ้ำต้องกำรจะ 

ให้ครบ ๗ ก็ให้ใส่ คัมภีร์ธัมมหทัย หรือว่ำ คัมภีร์มหาธาตุกถา แต่ว่ำฝ่ำยที่ยืนยัน 

ให้ใส่คัมภีร์นี้เข้ำมำก็อ้ำงว่ำ ๒ คัมภีร์นั้นไม่เหมำะสม คัมภีร์นี้เหมำะสมกว่ำ ก็คงจะ

เป็นว่ำ ควำมเห็นส่วนมำกในที่ประชุมต้องกำรให้ใส่คัมภีร์นี้เข้ำมำให้ครบ ๗ ท�ำไม 

จึงต้องมีเกณฑ์ ๗ อันนี้ไม่ทรำบ อำจจะเป็นเพรำะเห็นว่ำเหมำะก็ได้ จึงได้ใส่เข้ำมำ 

เมื่อใส่เข้ำมำก็รวมเป็น ๗

ในกถำวตัถนุีม้เีรือ่งทีโ่ต้กนัอยูม่ำก เกีย่วแก่ลทัธต่ิำง ๆ ทีแ่ตกแยกกนัออกไป 

เกี่ยวกับควำมเห็นต่ำง ๆ เป็นต้นว่ำ มติหนึ่งว่ำพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหัตนั้น 

ไม่รู้เอง ต้องมีผู้อื่นมำบอกให้ แต่อีกมติหนึ่งว่ำรู้ได้เอง ไม่ต้องมีผู้อื่นมำบอก มติหนึ่ง

ว่ำจิตเป็นธรรมชำติท่ีด�ำรงอยู่ท�ำนองจิตอมตะนั้นแหละ แต่อีกมติหนึ่งคัดค้ำน ดังนี้

เป็นต้น เพรำะฉะนั้น คัมภีร์กถำวัตถุจึงเท่ำกับว่ำเป็นที่รวมของปัญหำโต้แย้งต่ำง ๆ  

ที่เกิดมีมำโดยล�ำดับ จนถึงในสมัยที่รวบรวมเรียบเรียงคัมภีร์น้ีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ำ 

เน่ำเหม็นอยู่มำก และเม่ือได้อ่ำนคัมภีร์น้ีก็จะทรำบว่ำ ได้มีควำมเห็นแตกแยกกันใน

พระพุทธศำสนำอย่ำงไรบ้ำง เม่ือท่ำนแสดงถึงข้อที่แตกแยกโต้เถียงกันแล้ว ในที่สุด

ท่ำนกต็ดัสนิเป็นข้อ ๆ ไปว่ำอย่ำงไหนถกู กเ็ข้ำเรือ่งทีเ่ล่ำว่ำ พระเจ้ำอโศกใช้รำชำนภุำพ

ไปสอบสวนภิกษุในครำวน้ัน ปรำกฏว่ำมีพวกเดียรถีย์เข้ำมำปลอมบวชเป็นอันมำก  

ได้ต้ังปัญหำขึน้ถำมโดยมีพระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระ เป็นผูค้อยฟังวนิจิฉยั เม่ือค�ำตอบ
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นั้นส่องว่ำเป็นลัทธิภำยนอก ไม่ใช่เป็นพระพุทธศำสนำก็ให้สึกไป เหลือไว้แต่ผู้ที่ตอบ

ถูกต้องตำมแนวของพระพุทธศำสนำ เสร็จแล้วก็ท�ำสังคำยนำครั้งที่ ๓

๖.  ยมก แปลว่ำ คู่ คัมภีร์นี้ว่ำด้วยธรรมที่เป็นคู่ ๆ กัน แบ่งออกเป็น  

๑๐ หมวด มีมูลยมก ขันธยมกเป็นต้น 

๗. ปัฏฐาน คัมภีร์นี้เรียกว่ำเป็น มหาปกรณ์ แปลว่ำ ปกรณ์ใหญ่ หรือ  

ว่ำ คมัภร์ีใหญ ่คู่กันกับปกรณ์ที่หนึ่งคือ ธัมมสังคณี ว่ำด้วยปัจจ้ย ๒๔ มีเหตุปัจจโย 

(เหตุเป็นปัจจัย) เป็นต้น ท่ำนนับถือว่ำคัมภีร์ที่ ๗ นี้มีอรรถลึกซึ้ง และแสดงว่ำเมื่อ

พระพทุธเจ้ำทรงพจิำรณำอภธิรรมทัง้ ๗ คมัภร์ีน้ีทีร่ตันฆรเจดย์ี เจดย์ีเรือนแก้วทีแ่สดง

แล้วนัน้ เม่ือพจิำรณำปกรณ์แรก ๆ มำ ฉพัพณัณรงัษีกยั็งไม่ปรำกฏ ต่อเม่ือมำพจิำรณำ

ปกรณ์ที่ ๗ นี้จึงปรำกฏฉัพพัณณรังษีขึ้น

ก็รวมเป็น ๗ คมัภร์ี ในคมัภร์ีทีห่นึง่ ธมัมสงัคณทีีป่ระมวลธรรม ได้ต้ังแม่บท

ที่เป็นหมวด ๓ ขึ้นต้นว่ำ กุสลา ธัมมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา ธัมมา  

ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล อัพยากตา ธัมมา ธรรมทั้งหลาย เป็นอัพยากฤต คือว่ำไม่

พยำกรณ์ว่ำเป็นกุศลหรืออกุศล ถือว่ำแม่บทนี้เป็นแม่บทใหญ่ เป็นที่รวมของธรรม

ทั้งหมดที่แสดงออกไปทั้ง ๗ คัมภีร์ เพรำะว่ำประมวลลงในแม่บทอันนี้ทั้งนั้น

คัมภรี์อภธิัมมัตถสังคหะ

อภธิรรม ๗ คมัภร์ีนี ้ถ้ำจะเรยีนกนัโดยล�ำดบัให้ครบถ้วนกจ็ะต้องใช้เวลำนำน 

เพรำะมีข้อควำมท่ีสลับซับซ้อนพิสดำรมำก ฉะนั้น ต่อมำเมื่อพระพุทธศำสนำล่วงไป

อยู่ในขนำดพันปี ได้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อท่ำน อนุรุทธะ ได้ประมวลเนื้อควำมของ

อภธิรรมทัง้ ๗ คมัภร์ีนีม้ำแต่งไว้โดยย่นย่อ เรยีกว่ำ คัมภร์ีอภธัิมมตัถสงัคหะ๔  แปลว่ำ 

สงเคราะห์คอืสรุปความแห่งอภธิรรม ยกหวัข้อเป็น ๔ คอื ๑. จิต ๒. เจตสกิ แปลว่ำ 

๔ คมัภร์ี มหำมกฏุรำชวทิยำลยัได้แปลเป็นไทย พร้อมด้วยฎกีำ พมิพ์ออกเผยแพร่โดยเรยีกชือ่ว่ำ  

 อภิธัมมัตถสังคหำบำลี และ อภิธัมมัตถวิภำวีนีฎีกำ.
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ธรรมท่ีมีในใจ ๓. รูป ๔. นิพพาน ท่ำนแต่งเป็นคำถำสลับร้อยแก้วแบ่งออกเป็น  

๙ ปริจเฉท คือ ๙ ตอน เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ไม่โตมำก คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

น้ีเป็นทีนิ่ยมกนัมำก เมือ่เรยีนตำมคมัภร์ีนีแ้ล้ว ไปจบัดูอภธิรรม ๗ คมัภร์ี กจ็ะเข้ำใจ

ได้โดยง่ำยโดยตลอด เป็นกำรเรียนลัด

พิจำรณำดูตำมหัวข้อที่ท่ำนวำงไว้เป็น ๔ นี้ตำมควำมเข้ำใจ จิตนี้เป็นตัวยืน 

โดยปกติจิตก็มีดวงเดียว จิตจะเป็นต่ำง ๆ ก็เพรำะมีเจตสิก แปลว่ำ ธรรมที่มีในใจ  

มเีจตสกิเป็นอย่ำงไร จติก็เป็นอย่ำงนัน้ เจตสกิจงึเป็นสิง่ทีม่ผีสมอยูใ่นจติ เทยีบเหมอืน

ดังว่ำน�้ำกับสีที่ผสมอยู่ในน�้ำ น�้ำโดยปกติก็เป็นอย่ำงเดียว แต่เมื่อใส่สีลงไป น�้ำจึงเป็น

น�ำ้สนีัน้น�ำ้สนีี ้ฉะนัน้ ในอภธิรรมทีแ่จกจติไว้ถึง ๘๙ ดวง กด้็วยอ�ำนำจของเจตสิกนีเ้อง 

ยกเจตสิกออกแล้วจิตก็เป็นอันเดียวเท่ำน้ัน แจกออกไปเป็นอย่ำงไรมิได้ แต่ว่ำทั้งจิต

และเจตสกินีก้อ็ำศยัอยูก่บัรปู รปูทีอ่ำศยัของจติและเจตสิก ถ้ำจะเทียบกเ็หมือนอย่ำงว่ำ

น�้ำที่อำศัยอยู่ในขวดน�้ำ ถ้ำหำกว่ำรูปแตกท�ำลำย จิตก็สิ้นที่อำศัย เหมือนอย่ำงว่ำขวด

น�้ำแตก น�้ำก็หมดที่อำศัย และนิพพำนนั้นก็เป็นธรรมที่สุด ในเมื่อได้ปฏิบัติจิตสูงขึ้น

โดยล�ำดับ เบือ้งต้นกเ็ป็นกำมำวจรจติ จติทีท่่องเท่ียวไปหรอืหย่ังลงในกำม เป็นรปูำวจรจติ 

จิตที่หยั่งลง ในรูปคือรูปฌำน อรูปำวจรจิต จิตที่หยั่งลงในอรูปฌำน โลกุตตรจิต  

จิตที่เป็น โลกุตตระคือมรรคผล ก็บรรลุนิพพำนเป็นที่สุด เพรำะฉะนั้น จึงประมวล

หวัข้อ เป็น จติ เจตสกิ รูป นิพพาน แล้วกจ็ดัธรรมในอภธิรรมทัง้ ๗ คมัภร์ีนัน้ใส่เข้ำ

ในหัวข้อทั้ง ๔ นี้

ทั้ง ๗ คัมภีร์นี้เรำเรียกย่อกันว่ำ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ คือเอำอักษรต้น 

เรียกว่ำ เป็น หัวใจอภิธรรม เหมือนอย่ำง จิต เจตสิก รูป นิพพาน เรียกว่ำจิ เจ รุ 

นิ หรือ อริยสัจ ก็เรียกว่ำ ทุ ส นิ ม คือเอำอักษรแรกควำมจริงนั้นเพื่อก�ำหนดง่ำย 

เมื่อจ�ำได้เพียงเท่ำนี้ก็เป็นอันว่ำเพียงพอ แต่ก็มำเรียกกันว่ำ หัวใจ เรำก็ใช้เขียนลงใน

เหรียญในเครือ่งรำงต่ำง ๆ วตัถปุระสงค์ในทแีรกกเ็พ่ือจะเป็นเคร่ืองก�ำหนดง่ำยเท่ำนัน้

คัมภีร์อภธิรรมตลอดจนถงึอภธิมัมตัถสังคหะ ตกมำถงึเมอืงไทยกม็ำใช้เกีย่วแก่

กำรศพเป็นพื้น เช่นว่ำสวดศพตอนกลำงคืน ก็สวดอภิธรรมท้ัง ๗ คัมภีร์นี้เอง  

แต่ว่ำตัดเอำมำแต่ข้ำงต้น คัมภีร์ละเล็กละน้อย และเมื่อเวลำที่จะบังสุกุลหรือจะ

สดับปกรณ์มีสวดมำติกำ ก็คือว่ำยกเอำ มาติกา คือ แม่บท จำกคัมภีร์ที่ ๑ มำสวด
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ตอน ๑ ขึ้นต้นว่ำ กุสลา ธัมมา เป็นต้น และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนั้นท่ำนแต่ง 

เป็นคำถำ ก็น�ำมำสวดเป็นสรภัญญะในกำรศพอีกเหมือนกัน คือถ้ำไม่สวดอภิธรรม  

๗ คัมภีร์ ก็สวดอภิธัมมัตถสังคหะเป็นสรภัญญะ ครั้นมำในตอนหลังนี้ ได้มีผู้สนใจ

ศึกษำอภิธรรมมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน

จติเสวยอำรมณ์

ได้กล่ำวแล้วว่ำอภิธรรม ๗ คัมภีร์นั้น ท่ำน พระอนุรุทธาจารย์ ได้ประมวล 

เนื้อควำมมำแต่งเป็นคัมภีร์ย่อขึ้นอีกคัมภีร์หนึ่ง เรียกว่ำ อภิธัมมัตถสังคหะ แปลว่ำ 

สงเครำะห์เนื้อควำมของอภิธรรม ยกหัวข้อเป็น ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน 

แบ่งออกเป็น ๙ ปริเฉท คัมภีร์ย่อนี้เป็นที่นับถือและศึกษำกันมำเป็นเวลำช้ำนำน 

จนกระทัง่บดันี ้จะได้เกบ็บำงตอนทีน่่ำจะพอเป็นทีเ่ข้ำใจได้ง่ำยมำแสดงจำกอภธิมัมตัก-

สังคหะนั้น

หวัข้อแรกคอื จติ จตินีแ้สดงอำกำรออกทำงทวำรทัง้ ๖ ดงัทีไ่ด้เคยอธบิำยมำแล้ว 

คอืออกมำรบัรปูำรมณ์ (อำรมณ์คือรปู) ทำงจกัขทุวำร รบัสทัทำรมณ์ (อำรมณ์คอืเสยีง) 

ทำงโสตทวำร รบัคันธำรมณ์ (อำรมณ์คือกลิน่) ทำงฆำนทวำร รบัรสำรมณ์ (อำรมณ์

คอืรส) ทำงชิวหำทวำร รบัโผฏฐพัพำรมณ์ (อำรมณ์คอื โผฏฐพัพะ คอืสิง่ทีก่ำยถกูต้อง) 

ทำงกำยทวำร รบัธมัมำรมณ์ (อำรมณ์คือธรรม คอืเรือ่งของรปูเสียงเป็นต้น ทีไ่ด้ประสบ

พบผ่ำนมำแล้วในอดีต) ทำงมโนทวำร

ในตอนนี ้กำรแสดง วถีิจติ คอื ทางด�าเนนิของจติ แยกเป็น ๒ คอืทำงปัญจทวำร 

(ทวำร ๕) ได้แก่ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ส่วนหนึ่ง ทำงมโนทวำรอีกส่วนหนึ่งและจิต

โดยปกติเมื่อยังไม่ออกมำรับอำรมณ์ดั่งกล่ำวแล้ว เรียกว่ำ ภวังคจิต ภวังคะ แปลว่ำ 

องค์แห่งภพ ภวังคจติ จติทีเ่ป็นองค์แห่งภพ แต่โดยควำมหมำย หมำยถงึจติทีเ่ป็นปกติ 

ยังไม่ได้ออกมำรับอำรมณ์ ครำวนี้เมื่อมีอำรมณ์ ๕ มำกระทบกับประสำททั้ง ๕ คือ 

มีรูปมำกระทบจักษุ เสียงมำกระทบโสตะ กลิ่นมำกระทบฆำนะ รสมำกระทบชิวหำ 

และโผฏฐัพพะมำกระทบกำย กม็ำกระทบกบัจติ จิตทียั่งอยู่ในภวังค์นัน้กต็ืน่จำกภวังค์

ออกมำรับ อาวัชชนะ คือ ค�านึงถึงอารมณ์ เมื่อเป็นอำวัชชนะก็เป็น วิญญาณ คือ  



367พรรษาที่ ๗

ถ้ำรปูมำกระทบกไ็ด้เหน็อำรมณ์นัน้เป็นจกัขวุญิญำณ ถ้ำเสยีงมำกระทบกไ็ด้ยนิอำรมณ์

นัน้เป็นโสตวญิญำณ ถ้ำกลิน่มำกระทบกไ็ด้กลิน่ อำรมณ์นัน้เป็นฆำนวญิญำณ เมือ่รส

มำกระทบก็รู้รส อำรมณ์นั้นเป็นชิวหำวิญญำณ เมื่อส่ิงที่กำยถูกต้องมำกระทบก็รับ

กระทบอำรมณ์น้ันเป็นกำยวิญญำณ เม่ือเป็นวิญญำณ ต่อไปก็เป็น ปฏิจฉันนะ คือ 

รบัอารมณ์ ต่อไปกเ็ป็น สนัตรีณะ คือ พจิารณาอารมณ์ ต่อไปกเ็ป็น โวฏฐวนะ ก�ำหนด

อำรมณ์ ต่อไปกเ็ป็น ชวนะ คอื แล่นไปในอารมณ์ ต่อไปกเ็ป็น ตทาลมัพนะ คอื หน่วง

อารมณ์นัน้ แล้วก็กลับตกภวังค์ใหม่ เปรียบเหมือนอย่ำงว่ำภวังคจิตเป็นพื้นทะเล  

ส่วนวถีิจติคอืทำงด�ำเนินของจติด่ังกล่ำวมำนัน้ เป็นคลืน่ทะเลทีเ่กิดขึน้ คลืน่ท่ีเกดิข้ึนนัน้

ก็เป็นคลื่นทะเล ปรำกฏขึ้นมำแล้วกลับตกไปยังพื้นทะเล

วถิจีติ

ในเรื่องของ วิถีจิต นี้ ท่ำนแสดงอุปมำเหมือนคนนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง 

คอืเหมอืนอย่ำงว่ำมบีรุษุผูห้นึง่ นอนคลมุศรีษะอยูท่ี่โคนต้นมะม่วงท่ีก�ำลงัมผีลก�ำลงัหลบั 

แต่ก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงผลหนึ่งที่ตกลงมำในที่ใกล้ จึงได้เอำผ้ำออกจำกศีรษะ

ลมืตำข้ึนมองด ูกเ็อำมอืจบัผลมะม่วงนัน้ คล�ำดสูดูกลิน่ดกูร็ูว่้ำเป็นมะม่วงสกุ จึงบรโิภค 

และกลืนกินมะม่วงพร้อมทั้งเสมหะ แล้วก็หลับไปใหม่

ตวัอย่ำงนีม้ำเทยีบกับจติ เวลำของภวงัคจติ กเ็หมือนอย่ำงเวลำทีบ่รุษุนัน้ก�ำลงัหลบั 

เวลำที่อำรมณ์มำกระทบประสำท ก็เหมือนอย่ำงเวลำที่ผลมะม่วงตกลงมำ เวลำแห่ง

อำวัชชนจิต คือจิตค�ำนึง ก็เหมือนอย่ำงเวลำที่บุรุษนั้นตื่นขึ้น ด้วยเสียงของมะม่วงนั้น 

เวลำที่จักขุวิญญำณเป็นไป ก็เหมือนอย่ำงเวลำที่บุรุษนั้นลืมตำขึ้นมองดูเวลำแห่ง 

สมัปฏจิฉนันจติคือจติรับ ก็เหมือนกับเวลำทีบ่รุษุนัน้ เอำมอืหยบิผลมะม่วง เวลำแห่ง 

ส้นตรีณจติ คือจิตพิจำรณำ ก็เหมือนอย่ำงเวลำที่คล�ำดูด้วยมือ เวลำแห่งโวฏฐวนจิต

คือจิตที่ก�ำหนดอำรมณ์ ก็เหมือนอย่ำงเวลำท่ีสูดดมดูจึงรู้ว่ำเป็นมะม่วงสุก เวลำแห่ง

ชวนจิตคอืจติทีแ่ล่นไป กเ็หมอืนอย่ำงเวลำทีบ่รโิภคมะม่วง เวลำทีจ่ติหน่วงอำรมณ์นัน้ 

อนัเรยีกว่ำ ตทำลมัพนจติกเ็หมอืน อย่ำงเวลำทีก่ลนืกนิผลมะม่วงนัน้พร้อมกบัเสมหะ 

เวลำที่จิตตกภวังค์ไปใหม่ก็เหมือนอย่ำงเวลำที่หลับไปอีก
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ในขณะท่ีอำรมณ์มำกระทบประสำทจนจติตืน่ขึน้จำกภวงัค์ ด�ำเนนิไปสูว่ถิ ีคอื

ทำงดัง่กล่ำวมำนัน้ ถ้ำอำรมณ์ทีม่ำกระทบนัน้เป็นอำรมณ์ทีแ่จ่มชัด ยกตวัอย่ำงเช่นว่ำ 

รปูมำกระทบจกัขปุระสำทเป็นรปูท่ีแจ่มชดัและจติกร็บัอย่ำงเตม็ที ่ท่ำนแสดงว่ำอำรมณ์

เช่นนีจ้ติด�ำเนนิไปอยู ่๑๖ ขณะจติ คอืเมือ่อำรมณ์เข้ำมำกระทบประสำท และกระทบ

เข้ำไปถึงจิตท่ีก�ำลังตกภวังค์อยู่นั้น จิตก็เคล่ือนจำกภวังค์เรียกว่ำ ภวังคจลนะ และ 

ก็ตัดขำดจำกภวังค์เรียกว่ำ ภวังคอุปัจเฉทะ นี้รวม ๒ ขณะจิต ต่อจำกนั้น จิตก็ค�ำนึง

อำรมณ์ เรียกว่ำ อาวัชชนจิต อีกหนึ่งขณะจิตต่อจำกนั้น จิตก็เห็นหรือได้ยินอำรมณ์

อันเรียกว่ำ จักขุวิญญำณ โสตวิญญำณ เป็นต้น หนึ่งขณะจิต ต่อจำกนั้น จิตก็รับ

อำรมณ์เรยีกว่ำ ปฏิจฉันนะ อีกหน่ึงขณะ จติต่อจำกนัน้ จิตกพ็จิำรณำอำรมณ์เรยีกว่ำ 

สันตีรณะ อีกหนึ่งขณะจิต ต่อจำกนั้น ก็ก�ำหนดอำรมณ์เรียกว่ำ โวฏฐวนะ อีกหนึ่ง

ขณะจติ ต่อจำกน้ัน จติกแ็ล่นไป ในอำรมณ์เรยีกว่ำ ชวนะ อกี ๗ ขณะจติ ต่อจำกนัน้ 

จิตก็หน่วงอยูก่บัอำรมณ์ นัน้เรยีกว่ำ ตทาลมัพนะ อกี ๒ ขณะจติ รวมเป็น ๑๖ ขณะจติ

แต่ว่ำถ้ำเป็นอำรมณ์ที่อ่อนมำกมำกระทบประสำท กระทบถึงจิต ท�ำให้จิต

เคลื่อนไหวจำกภวังค์ แต่ว่ำยังไม่ตัดภวังค์ จิตก็จะต้องตกภวังค์ไปใหม่ ไม่ออกมำรับรู้

อำรมณ์ตำมวิถีจิตดังกล่ำวนั้น

อำรมณ์ทีแ่รงกว่ำนัน้จะมำกระทบ บำงทีกด็�ำเนนิไปไม่ตลอดท้ัง ๑๖ ขณะจตินัน้ 

สิ้นก�ำลังลงในระหว่ำง ก็ตกภวังค์ในระหว่ำง

เพรำะฉะนัน้ อำรมณ์ท่ีปรำกฏในจิตจงึไม่เท่ำกนั แต่ว่ำถ้ำเตม็ทีก่ต้็องด�ำเนนิไป 

๑๖ ขณะจิต ดังกล่ำวมำนั้น

ทีเ่รยีกว่ำ ขณะจติหน่ึงนัน้ ประกอบด้วยลกัษณะ ๓ คอื ๑. อปุปาทะ เกดิข้ึน 

๒. ฐิติ ตั้งอยู่ ๓. ภังคะ ท�าลายหรือดับไป จิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เรียกว่ำ 

ขณะจิต ๑ ๆ ขณะจิตทั้ง ๑๖ ขณะจิตดังกล่ำวมำนั้น แต่ละขณะจิตก็ต้องมีเกิดมีตั้ง

มีดับ และเม่ือขณะจิตก่อนผ่ำนไปแล้ว ขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นทยอยกันไป แต่หำกวำ่

ขณะจิตก่อนยังไม่ผ่ำน คือว่ำยังไม่ถึงภังคะคือแตกดับ ขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นไม่ได้  

เพรำะว่ำจิตต้องด�ำเนินไปทีละ ๑ ขณะจิตเท่ำนั้น
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และท่ำนแสดงว่ำ ๑๗ ขณะจิต เป็นอำยุของรูปธรรมอันหนึ่ง ๆ จะหมำยถึง

อำยุของรูปธรรมที่ตัวรูปธรรมนั้นเอง หรือว่ำจะหมำยถึงอำยุของรูปธรรมที่ผ่ำนเข้ำมำ

ในจิต ก็ยังไม่ได้ค้นให้แน่ชัด แต่ว่ำอำจจะหมำยถึงอำยุของรูปธรรมที่ผ่ำนเข้ำมำในจิต

ก็ได้ คือว่ำอย่ำงรูปที่มำกระทบจักขุประสำทมำเริ่มเป็นภวังคจลนะ คือจิตเคลื่อนจำก

ภวังค์เป็นต้น จนถึงตทำลัมพนะ คือหน่วงอยู่กับอำรมณ์นั้น รวมเป็น ๑๖ ขณะจิต 

ดัง่กล่ำวมำแล้ว และท่ำนนบักบัขณะจติในอดตีทีเ่ป็นหวัต่อ เชือ่มกันอยูอ่กีหนึง่จงึเป็น 

๑๗ ขณะจิต ถ้ำเป็น ๑๗ ขณะจิตดังนี้ ก็รวมเข้ำเป็นอำยุของรูปธรรมอันหนึ่ง ๆ  

แปลว่ำ อำรมณ์ที่ผ่ำนเข้ำมำทำงทวำรทั้ง ๕ นั้น ก็นับว่ำเป็นรูปธรรมทั้งนั้น ด�ำรงอยู่

ในจิตได้อย่ำงช้ำที่สุดก็เพียง ๑๗ ขณะจิต หรือว่ำ ๑๖ ขณะจิตดั่งที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

แต่ก็ต้องเป็นอำรมณ์ที่แจ่มชัด ถ้ำไม่แจ่มชัดก็ด�ำเนินมำไม่ถึง

นี่เป็นอธิบำยของวิถีจิต ที่ด�ำเนินตั้งต้นมำจำกปัญจทวำรคือทวำรทั้ง ๕ 

หน้ำที่ของจติ

แต่ส�ำหรบัมโนทวำรนัน้ ขณะจติมีช่วงส้ันกว่ำ เพรำะว่ำอำรมณ์ในทวำร ๕ นัน้ 

เป็นอำรมณ์ทีป่รำกฏในปัจจบุนั แต่ว่ำอำรมณ์ทีม่ำกระทบมโนทวำรนัน้เป็นอำรมณ์เก่ำ 

เป็นมโนภำพท่ีเป็นตัวแทนของอำรมณ์ท่ีเคยประสบพบผ่ำนมำแล้ว ไม่ใช่เป็นตัวแรก 

ตัวแรกน้ันประสบทำงทวำรทั้ง ๕ เพรำะฉะนั้น จึงเรียกว่ำ ธัมมะ หมำยถึง เรื่อง  

เมื่อธัมมะคือเรื่องที่ปรำกฏเป็นมโนภำพ เป็นตัวแทนของอำรมณ์ที่ได้ประสบพบผ่ำน

มำก่อนเก่ำแล้วเหล่ำนั้น มำผุดขึ้นกระทบมโนทวำร ก็กระทบถึงจิต ท�ำจิตให้เคลื่อน

จำกภวงัค์เป็นภวงัคจลนะ และตดัจำกภวงัค์เป็นภวังคอปัุจเฉทะ ๒ ขณะจติ แล้วกเ็กดิ

อำวัชชนจิต ค�ำนึงถึงอำรมณ์ทำงมโนทวำร แต่ว่ำอำวัชชนจิตทำงมโนทวำรนี้มีค่ำ 

เท่ำกับโวฏฐวนจิต คือจิตท่ีก�ำหนดอำรมณ์ เพรำะฉะนั้น จึงได้เกิดชวนจิต คือจิตที่

แล่นไปทีเดียว แล้วก็เกิดตทำลัมพนจิต คือจิตที่หน่วงอำรมณ์นั้น แล้วก็ตกภวังค์

บรรดำจิตที่กล่ำวมำเหล่ำนี้ ท่ำนแสดงว่ำ จิตที่ด�ำเนินในวิถีตั้งแต่ต้น เมื่อยัง

ไม่ถึงชวนจิต กยั็งเป็นจติท่ีอ่อน ยังไม่เป็นกศุลไม่เป็นอกศุล เป็น อพัยากตะ ไม่ยนืยนั
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ว่ำเป็นกศุลหรอือกศุล แต่ว่ำเม่ือมำถงึชวนจติคือจติทีแ่ล่นไป ซึง่มีเวลำอกี ๗ ขณะจติ

โดยมำก จึงเป็นจิตที่มีก�ำลังเต็มที่และนับว่ำเป็นกุศลอกุศล ตั้งแต่ชวนจิตนี้

ลักษณะของจิตตั้งที่กล่ำวมำนี้ เมื่อกล่ำวถึงจิตที่ปฏิสนธิในเบื้องต้น เรียกว่ำ 

ปฏิสนธิจิต จิตท่ีเคลื่อนในท่ีสุดก็เรียกว่ำ จุติจิต เพรำะฉะนั้น จึงเติมหน้ำเติมหลัง 

เข้ำอกีสอง รวมเป็น กจิ คอืหน้ำทีข่องจติทัง้หมดกเ็ป็น ๑๔ คอื ๑. ปฏสินธิ ๒. ภวงัคะ 

๓. อาวัชชนะ ค�านึง ๔. ทัสสนะ เห็น ๕. สวนะ ได้ยิน ๖. ฆายนะ ได้กลิ่น  

๗. สายนะ ได้รส ๘. ผสุนะ ถกูต้อง ๙. สมัปฏจิฉนันะ รบั ๑๐. สนัตรีณะ พจิารณา 

๑๑. โวฏฐวนะหรือโวฏฐัพพนะ ก�าหนด ๑๒. ชวนะ แล่นไป ๑๓. ตทาสัมพนะ  

หน่วงอารมณ์นั้น ๑๔. จุติ เท่านี้

วธิที�ำสมำธิ

แถมท้ำยวธิที�ำสมำธอิย่ำงหนึง่คือให้นัง่ตวัตรง และน้อมจิตเข้ำมำดูตนโดยปกติ

นั้นเรำดูผู้อื่น แต่ว่ำไม่ค่อยจะได้ดูตน ครำวนี้ก็น้อมจิตเข้ำมำดูตน เมื่อยังไม่ได้ดูเข้ำ

มำนั้น หำยใจอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ำเรำก�ำลังหำยใจ จนเมื่อใดเกิดหำยใจขัดข้องขึ้น เช่น 

เป็นหวัดคัดจมูก จึงมำสนใจกับกำรหำยใจ หรือเหมือนอย่ำงว่ำทุก ๆ คนก็มีท้อง  

แต่ว่ำกไ็ม่สนใจในเรือ่งท้อง จนกว่ำจะเกิดปวดท้องข้ึน จงึได้มำสนใจกบัท้อง เพรำะฉะนัน้ 

เมื่อกลับมำดูตน สิ่งแรกท่ีจะรู้สึกได้โดยง่ำยก็คือ รู้สึกว่ำเรำก�ำลังหำยใจอยู่ ซึ่งโดย

ปกตมิไิด้นึกถงึ เพรำะฉะนัน้ กใ็ห้กลบัมำนกึถึง ก�ำหนดสตอิยู่ท่ีลมหำยใจ มีสตหิำยใจเข้ำ 

มสีตหิำยใจออก หำยใจเข้ำยำวกใ็ห้รู ้หำยใจออกยำวกใ็ห้รู ้หำยใจเข้ำส้ันกใ็ห้รู ้หำยใจ

ออกสั้นก็ให้รู้ ก�ำหนดให้รู้ กำยทั้งหมดหำยใจเข้ำ ก�ำหนดให้รู้กำยทั้งหมดหำยใจออก 

คอืให้รู้รูปกำยว่ำบดันี ้รูปกำยของเรำนัง่อยูด้่วยอริยิำบถนีด้้วยท่ำนี ้และมีขอบเขตเบือ้งบน

แต่พ้ืนเท้ำขึ้นมำจนสุดศีรษะ เบื้องต�่ำก็ตั้งแต่ปลำยผมลงไปจนถึงสุดท่ีนั่ง และมีหนัง

หุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ นี้เป็นอำณำเขตของรูปกำยมีเท่ำนี้ หรือว่ำอีกอย่ำงหนึ่งก็ยำววำ 

หนำคืบ และบัดนี้ก็ก�ำลังนั่งอยู่ในท่ำน้ี เมื่อเรำดูให้รู้รูปกำยของเรำอยู่ ก็ดูให้รู้ว่ำ 

ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก น่ีก็เป็นกำยส่วนหนึ่งเหมือนกัน เมื่อเวลำหำยใจเข้ำนั้น  

ก็จะรู้สึกว่ำลมผ่ำนเข้ำไปทำงช่องจมูก ผ่ำนทรวงอกไปจนถึงนำภี นี้ตำมที่รู้สึกเท่ำนั้น 
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จำกนำภีมำถึงทรวงอกแล้วมำออกจมูก นี่ก็เป็นขำออก แปลว่ำ ตรวจดูให้ทั่ว ครำวนี้

ก็ก�ำหนดดู นามกาย คือ สติของเรา ในบัดนี้เป็นอย่ำงไร สัมปชัญญะ คือ ความรู้

เป็นอย่ำงไร ควำมคิดก�ำหนดเป็นอย่ำงไร ดูให้รู้ท่ัวหำยใจเข้ำ ดูให้รู้ท่ัวหำยใจออก  

เมื่อตรวจดูให้รู้รูปกำยของเรำนำมกำยของเรำทั่วหมดแล้ว ก็มำก�ำหนดจิตให้เป็นหนึ่ง 

เพรำะว่ำกำรทีต่รวจดนูัน้ ส่ำยใจไปไม่รวมเป็นหนึง่ ฉะนัน้ กต้็องปล่อย กำรตรวจรวม

เข้ำมำให้เป็นหนึ่งจะใช้จุดไหน ถ้ำชอบจะใช้จุดท่ีริมฝีปำกเบื้องบนหรือว่ำปลำยจมูก 

ซึง่เป็นทีล่มกระทบเมือ่เข้ำและเมือ่ออกกไ็ด้ และในขณะทีก่�ำหนดนัน้ จะนบัลมหำยใจ

ไปด้วยกไ็ด้ หรือว่ำจะไม่นบั จะบรกิรรมว่ำ พุทโธ หำยใจเข้ำว่ำ พุท หำยใจออกว่ำ โธ 

ไปดั่งนี้ก็ได้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่ง และในกำรก�ำหนดจิตให้เป็นหนึ่งนี้ 

ไม่ต้องกำรให้เป็นกำรเกินไป ต้องกำรให้ผ่อนกำยผ่อนใจ ผ่อนลมหำยใจให้เป็นไป 

ตำมสบำย และเมือ่ลมหำยใจละเอยีดเข้ำกใ็ห้ก�ำหนดรูอ้ยูเ่สมอ มคีวำมเพยีร มสีมัปชญัญะ

ควำมรู้ มีสติควำมระลึก และคอยก�ำจัดควำมยินดีควำมยินร้ำย ยินดีก็คือใจออกไป

ยนิดีข้ำงนอก กค็อยก�ำจดั ใจยนิดตีดิอยูใ่นผลของสมำธชิัน้ต�ำ่ ไม่ก้ำวขึน้ไปกต้็องคอย

ก�ำจัด ใจยินร้ำยคือไม่ชอบ ไม่ชอบใจกำรปฏิบัติ ก็ต้องคอยก�ำจัด หรือว่ำคิดออกไป

ไม่ชอบเรือ่งข้ำงนอก กต้็องคอยก�ำจัด ประคองจติให้เป็นหนึง่อยู่ และเม่ือหัดท�ำ ดงันี้ 

กไ็ด้ชือ่ว่ำท�ำ อานาปานสต ิสตกิ�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก เป็นกำรหดัท�ำสมำธอิย่ำงหนึง่ 

ก็จะเป็นเครื่องรักษำใจสงบสบำยดี

หลักกำรจ�ำแนกจติ

ได้กล่ำวถงึจติจ�ำแนกไปตำมกจิคอืหน้ำที ่ คือจติโดยปกติกอ็ยูใ่นภวงัค์เมือ่ตืน่ขึน้

จำกภวงัค์แล่นไปในอำรมณ์ตำมวถิ ีกแ็บ่งชือ่เรยีกตำมหน้ำทีไ่ปโดยล�ำดับจนถงึตกภวงัค์

ไปใหม่ ด่ังท่ีได้แสดงแล้ว แต่ว่ำกำรแสดงจิตด่ังกล่ำวนั้น ยังแสดงเป็นส่วนรวม ๆ  

ยังไม่ได้แยกออกให้หมดว่ำ เป็นกุศล เป็นอกุศล หรือเป็นอัพยำกฤต เพรำะฉะนั้น 

เพื่อให้ทรำบประเภทของจิตตำมแม่บทนั้น ท่ำนจึงแยกจิตไว้ตำมแม่บทดั่งกล่ำว

หลักของกำรจ�ำแนกจิตว่ำเป็นอย่ำงไรนั้น หลักส�ำคัญอยู่ที่ เหตุ ๖ ประการ 

คอื อกศุลเหต ุเหตฝุ่ายอกุศล ได้แก่โลภะ โทสะ โมหะ กศุลเหตุ เหตุฝ่ายกศุล ได้แก่
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อโลภะ (ควำมไม่โลภ) อโทสะ (ควำมไม่โกรธ) อโมหะ (ควำมไม่หลง) จติทีป่ระกอบ

ด้วยเหตุฝ่ำยอกศุลกเ็รยีกว่ำ อกุศลจติ จติท่ีประกอบด้วยเหตฝุ่ำยกศุลกเ็รยีกว่ำ กศุลจิต 

ส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุทั้ง ๒ นี้เรียกว่ำ อัพยากตจิต (จิตที่ไม่พยำกรณ์ว่ำกุศล

หรืออกุศล) เป็นจิตกลำง ๆ นี้เป็นหลักใหญ่ในกำรจ�ำแนกจิต ว่ำเป็นอย่ำงไร

แต่ว่ำเพียงเท่ำน้ีก็ยังละเอียดไม่พอ จึงมีเกณฑ์จ�ำแนกเป็นหลักย่อยต่อไปอีก 

ได้แก่

๑.  เวทนา ควำมเสวยอำรมณ์เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นอุเบกขำคือ 

เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

๒.  ญาณ คือควำมรู้ (ถูก) หรือว่ำ ทิฏฐิ คือควำมเห็น (ผิด รู้ผิด)

๓.  สงัขาร คอืเป็นจติทีเ่กดิขึน้ด้วยตนเอง หรือว่ำเป็นจติทีไ่ม่เกดิขึน้ด้วยตนเอง 

ต้องมีกำรส่งเสริมกระตุ้นเตือน

เกณฑ์ย่อยทัง้ ๓ ประกำรนี ้เป็นเกณฑ์จ�ำแนกจติให้พสิดำรออกไป ทัง้ฝ่ำยกศุล

ทั้งฝ่ำยอกุศล ยกตัวอย่ำงในฝ่ำยอกุศลก่อน จิตที่เรียกว่ำเป็น อกุศล นั้น ต้องเป็นจิต

ที่มีโลภะเป็นมูล มีโทสะเป็นมูล มีโมหะเป็นมูล นี้เป็นหลักใหญ่ทั่วไป

ครำวนีใ้นกำรประกอบอกศุลของคนผูม้จีติเป็นอกศุลนัน้ บำงครำวกท็�ำไปด้วย

โสมนัส คือ ยินดี เช่น กำรฆ่ำสัตว์บูชำยัญ มีควำมเชื่อว่ำได้บุญหรือจะท�ำให้เทพ

โปรดปรำน เมื่อท�ำไปก็มีโสมนัสคือยินดี แต่ว่ำในบำงครำวก็มี โทมนัส คือ ยินร้าย 

เช่น มีเหตุจ�ำเป็นให้ต้องท�ำบำป แต่ก็จ�ำต้องท�ำ หรือว่ำกำรท�ำบำป ของบุคคลผู้มีจิต

ประกอบด้วยมูลคือโทสะ จติท่ีมีโทสะนัน้เป็นจติไม่แช่มชืน่ เป็นจติทีเ่ดือด เป็นจติทีขุ่่น 

ก็เรียกว่ำเป็นโทมนัสคือว่ำใจไม่ดีเป็น โทมนัสเวทนา

อนึ่ง กำรท�ำบำปของบุคคลบำงคน บำงทีก็ประกอบด้วย ทิฏฐิ ความเห็นผิด 

ซึง่เห็นว่ำท�ำบำปได้บญุดงัท่ีกล่ำวมำในเรือ่งกำรบชูำยญันัน้ แต่ว่ำในบำงครำวกป็ระกอบด้วย 

ญาณ คือ ความรู้ถูก คือรู้ว่ำเป็นบำปเหมือนกัน แต่ว่ำก็ท�ำเช่นว่ำท�ำเพรำะลุอ�ำนำจ

แห่งควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง โลภขึ้นมำทั้งรู้ว่ำบำปก็ท�ำ เพรำะต้องกำรจะได้ 

แต่ว่ำก็มีญำณคือควำมรู้เหมือนกันว่ำเป็นบำป
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จติ ๔ ประเภท

อำศัยเกณฑ์ดังกล่ำวนี้ จึงได้แบ่งจิตออกไปมำกมำยถึง ๘๙ ดวง แต่ว่ำ  

เมื่อจะสรุปลงแล้วก็ได้เป็น ๔ คือเป็น

กามาวจรจิต  จิตที่หยั่งลงในกำมหนึ่ง

รูปาวจรจิต  จิตที่หยั่งลงในฌำนมีรูปเป็นอำรมณ์หนึ่ง 

อรูปาวจรจิต  จิตที่หยั่งลงในฌำนมีอรูปเป็นอำรมณ์หนึ่ง

โลกุตตรจิต  จิตที่เป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลกหนึ่ง 

สรุปลงก็เป็น ๔ หมวด

กามาวจรจิต จิตที่หยั่งลงในกามนั้น เป็นจิตสำมัญท่ียังมีควำมยินดียินร้ำย  

อยู่ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ที่น่ำใคร่น่ำปรำรถนำน่ำพอใจ เป็นฝ่ำยกุศล  

หรอืว่ำโสภณะคืองำมกมี็ เป็นฝ่ำยอกศุลหรอือโสภณะคอืไม่งำมกม็ ีเป็นฝ่ำยอพัยำกฤต

ก็มี อำศัยหลักดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น

รปูาวจรจติ จติท่ีหย่ังลงในฌานมีรปูเป็นอารมณ์นัน้ กไ็ด้แก่ฌำนจติทีม่รีปูเป็น

อำรมณ์

อรปูาวจรจติ จติทีห่ยัง่ลงในฌานมอีรปูเป็นอารมณ์นัน้ กไ็ด้แก่ฌำนจติทีม่อีรูป

เป็นอำรมณ์

โลกตุตรจติ นัน้คือมรรคจติผลจิตของพระอรยิบคุคลทัง้หลาย ตัง้แต่พระโสดำบนั

ขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์

ในตอนนี ้ควรทรำบข้อเบด็เตลด็ คือพระอรหันต์นัน้กอ็ำจจะมำท�ำหรอืประกอบ

กิจในทำงโลก กำรกระท�ำของท่ำนน้ันถ้ำดูอย่ำงคนสำมัญ ก็นับว่ำจัดเข้ำในกุศลจิต 

ทีเ่ป็นกำมำวจร คือว่ำเม่ือดถูงึกรรมท่ีท�ำกำรงำนทีท่่ำนท�ำ กบ่็งถงึจิตทีเ่ป็นกศุล แต่ว่ำ

ท่ำนแสดงว่ำ ถ้ำส�ำหรบัพระอรหนัต์กจ็ดัว่ำเป็นเพยีงกริยิำ เรยีกว่ำ กิรยิาจติ เพรำะท่ำน

สิน้ตณัหำทีจ่ะก่อให้เกดิชำตแิละภพต่อไป อนึง่ พระอรหันต์ท่ำนกยั็งเข้ำฌำนในบำงครัง้ 

เข้ำรูปฌำนบ้ำงอรปูฌำนบ้ำง อนันีก้เ็รยีกว่ำ เป็นกริิยำจติอกีเหมือนกนั ในชัน้รปูและอรปู
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และตำมหลักของท่ำนนั้นถือว่ำ บุคคลท่ีจะมำเกิดเป็นมนุษย์ต้องมำเกิดด้วย

กุศลกรรม ควำมเป็นมนุษย์เป็นกุศลวิบำกคือผลของกรรมดี เพรำะฉะนั้น เมื่อจัดเข้ำ

ในจ�ำพวกจิตตังกล่ำว กำรมำเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมำเกิดด้วยกุศลจิตที่มี อโลภะ  

อโทสะ อโมหะ เป็นมูล ถ้ำประกอบด้วยจติทีม่โีลภะ โทสะ โมหะเป็นมูลแล้ว กจ็กัไม่

มำเกดิเป็นมนษุย์ไปเกดิต�ำ่กว่ำ แต่ว่ำกศุลจติทีเ่ป็นส่วนเหตอุนัน�ำให้มำเกิดนีข้องแต่ละ

บุคคลไม่เหมือนกัน เพรำะฉะนั้น จิตที่เป็นพื้นอัธยำศัยของแต่ละบุคคลจึงต่ำงกัน  

ดงัเช่น บำงคนมีอัธยำศัยใหญ่เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ บำงคนมอีธัยำศยัคบัแคบตระหนีเ่หนยีวแน่น 

คนที่มีอัธยำศัยใหญ่น้ัน ก็เนื่องมำจำกกุศลจิตในส่วนที่เกี่ยวแก่ทำนท่ีได้ท�ำไว้มำก  

คนทีม่อีธัยำศัยคับแคบน้ัน กเ็นือ่งด้วยกศุลจิตอนัเกีย่วกบัทำนได้ท�ำไว้น้อย อนึง่บำงคน

มีนิสัยเมตตำกรุณำ ก็เนื่องมำจำกกุศลจิตที่ได้อบรมมำมำกในศีลในเมตตำกรุณำ  

บำงคนมีนิสัยโหดร้ำย ก็เนื่องมำจำกกุศลจิตที่ได้อบรมมำในศีลในเมตตำกรุณำที่มี

จ�ำนวนน้อย

รวมควำมว่ำ ที่มำเกิดเป็นมนุษย์นั้น ต้องเนื่องมำจำกกุศลจิตทั้งนั้นสุดแต่ว่ำ

มำกหรือน้อย

กุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันได้ท�ำไว้แล้ว ก็จะส่งผลให้เป็นวิบำกจิต คือจิตที่เป็น

วบิำกส่วนผล ท่ีจะถอืก�ำเนิดเกิดต่อไปหรอืว่ำในปัจจบุนันีเ้อง ทีป่รำกฏเป็นพืน้อธัยำศยั

นิสัยของจิต นี่จัดเป็นจิตที่เป็นส่วน วิบาก คือ ผล ก็เนื่องมำจำกจิตที่เป็นส่วนเหตุ

และจติท่ีจะเป็นส่วนเหตุ ทัง้ฝ่ำยดทีัง้ฝ่ำยชัว่ดงักล่ำวมำนี ้ต้องเป็นจิตทีม่กี�ำลงั

จนถึง ชวนจิต (จติท่ีแล่นไป) คอืท่ีปรำกฏกุศลมลูเตม็ที ่ปรำกฏอกศุลมลูเตม็ที ่ปรำกฏ

เจตนำทีจ่ะประกอบกรรมเตม็ที ่จงึจะเป็นจติทีเ่ป็นส่วนเหตใุนทกุ ๆ ฝ่ำย แต่ว่ำถ้ำเป็น

จิตที่ยังไม่ถึงชวนะ ก็ยังไม่จัดว่ำเป็นกุศลหรืออกุศลอย่ำงไร สักว่ำเป็น กิริยา คือเป็น 

กำรด�ำเนินท�ำนองเป็นอัตโนมัติไปตำมกลไกของจิตเท่ำนั้น และลักษณะเช่นนี้ก็จัดว่ำ

เป็น อัพยากตะ

จิตท่ีเป็นวิบำกท้ังปวง ถ้ำเป็นวิบำกของอกุศล ท่ำนจัดว่ำเป็น อัพยากตะ 

ส�ำหรับคนที่เกิดมำเป็นมนุษย์ เพรำะถือว่ำเกิดมำเป็นมนุษย์ด้วยอ�ำนำจกุศลจิตต่ำง

หำก ไม่ใช่ด้วยอ�ำนำจอกุศลจิต คือวิบำกของอกุศลจิตไม่มีก�ำลังแรงเหมือนกุศลจิตที่

เป็นส่วนเหตุนั้น
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กำรแสดงเรื่องจิตในอภิธรรมตำมหลักท่ีกล่ำวมำนี้ เป็นกำรสรุปหลักเกณฑ์

กว้ำง ๆ แต่ว่ำจะไม่จ�ำแนก เพรำะเมื่อจ�ำแนกแล้วก็จะต้องจดต้องจ�ำกันจริง ๆ ไม่ใช่

เพียงพูดฟังแล้วก็จะก�ำหนดไว้ได้

กำรท�ำสมำธิ

จะแถมเรื่องท�ำสมำธิ ให้นั่งตัวตรงก่อน น้อมใจเข้ำมำก�ำหนดดูที่ตน ก�ำหนด

ดูให้รู ้ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ต่อจำกนี้ก็ก�ำหนดอิริยำบถตำมที่ท่ำนสอนนั้น  

เมือ่เดินกใ็ห้รูว่้ำเรำเดนิ เมือ่หยุดยืนกใ็ห้รูว่้ำเรำหยุดยนื เมือ่นัง่กใ็ห้รูว่้ำเรำนัง่ เมือ่นอน

ก็ให้รู้ว่ำเรำนอน เมื่อจะน้อมอิริยำบถไปอย่ำงใดก็ให้รู้อย่ำงนั้น ในบัดนี้เรำนั่งอยู่ก็ให้รู้

ว่ำนั่งอยู่ อนึ่งยังต้องมีอิริยำบถเล็กน้อยของกำยอีกมำกมำย เช่น ในเวลำเดินนั้น  

ในบำงครำวกก้็ำวไปข้ำงหน้ำ ในบำงครำวกถ็อยมำข้ำงหลงั ในบำงครำวกม็องไปตรง ๆ 

ในบำงครำวก็มองชนิดเหลียว ในบำงครำวกผ็ลดัเปลีย่นอริยิำบถ ต้องมกีำรเหยยีดแขน

เหยยีดขำ หรอืว่ำคูเ้ข้ำมำตำมทีป่ระสงค์จะให้เป็นอย่ำงไร ต้องนุง่ต้องห่ม ต้องบรโิภค 

ต้องถ่ำย ในบำงครำวก็พูด ในบำงครำวก็นั่ง เมื่อถึงเวลำก็ต้องนอนแล้วก็ต้องตื่น  

ในวนัหนึง่ ๆ กต้็องเปล่ียนอิรยิำบถเล็กน้อยต่ำง ๆ เหล่ำนีอ้ยูเ่สมอ ฉะนัน้ กใ็ห้หดัท�ำ

สัมปชัญญะคือ ควำมรู้ตัวของตัวเองในอิริยำบถทั้งปวงนั้น เมื่ออยู่ในอิริยำบถใดก็ให้รู้ 

และเมื่อจะเปลี่ยนเป็นอิริยำบถอื่นก็ให้รู้ โดยมำกถ้ำไม่หัดท�ำสัมปชัญญะคือควำมรู้ให้

อยูกั่บตวั กมั็กจะเผลอในกำรผลัดเปล่ียนอิรยิำบถต่ำง ๆ และโดยปกตินัน้มกัจะไม่รูต้วั 

ในเวลำทีเ่ปลีย่นอริยิำบถของตน เช่น คดิจะนัง่ ในขณะทีร่่ำงกำยก�ำลงันัง่ลงนัน้ เรำก็

คดิอย่ำงอืน่ต่อไปเสยีอกีแล้ว มกัจะเป็นอยู่ดัง่นี ้ลองตรวจดกูอ็ำจจะรูส้กึ เพรำะฉะนัน้ 

หำกพยำยำมเหนี่ยวรั้งจิตให้แล่นไปช้ำลงให้มำคอยดูกำรปฏิบัติตำมควำมคิดสั่งของ 

ตนด้วย และเม่ือคอยฝึกหดัอยู่เสมอ กจ็ะเป็นกำรหัดท�ำสมัปชญัญะให้มสีมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

อนึง่ให้พจิำรณำตรวจดอูวยัวะอำกำรในร่ำงกำยของตนทีเ่รียกว่ำ อำกำร ๓๑ หรอื ๓๒ 

เบือ้งบนแต่พืน้เท้ำขึน้มำ เบือ้งตำแต่ปลำยผมลงไป มหีนงัหุ้มอยู่เป็นทีสุ่ดรอบ ลองคดิ

ดูไปโดยล�ำดับ
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ธรรมมคีวำมหมำย ๔ ประกำร

จะแสดงเรือ่งอภธิรรมต่อ ได้แสดงเร่ืองจติโดยหลกัเกณฑ์ท่ัวไปมำแล้ว กำรแสดง
นัน้ไม่ได้จ�ำแนกหวัข้อ เพรำะยำกแก่กำรก�ำหนด ถ้ำจะแสดงหวัข้อกจ็ะต้องมกีำรจดจ�ำ
กนัจรงิ ๆ เพรำะฉะนัน้ จึงได้แสดงแต่หลกัเกณฑ์ทัว่ไป ตำมทีเ่ห็นว่ำจะเกดิควำมเข้ำใจ
ได้ไม่สู้ยำก ต่อนี้ไปจะแสดงข้อเบ็ดเตล็ดบำงประกำรที่เกี่ยวแก่ศัพท์เป็นต้น

ค�ำว่ำ กุศล จำกศัพท์บำลีว่ำ กุสล แปลว่ำ ก�าจัดชั่ว แยกศัพท์ออก เป็น กุ 
แปลว่ำ ชั่ว สล แปลว่ำ ก�าจัด

อีกอย่ำงหน่ึง แปลว่ำ ตัดภาวะที่นอนคือสยบอยู่ภายใน โดยอาการที่ช่ัว  
แยกศัพท์ออกไปเป็น กุ แปลว่ำ อาการที่ชั่ว สะ แปลว่ำ นอน ละ แปลว่ำ ตัด

อีกอย่ำงหนึ่ง แปลว่ำ เก็บเกี่ยวด้วยญาณที่ท�าความชั่วให้สิ้นสุด แยกศัพท์

ออกไปเป็น กสุะ แปลว่า ญาณทีท่�าความชัว่ให้สิน้สดุ กุ ก็แปลว่า ช่ัว สะ ตัวนัน้แปลว่า 

ให้สิ้นสุดเป็นชื่อของญำณหรือของปัญญำ ละ ก็แปลว่ำ เก็บเกี่ยว โดยควำมก็คือ 
เก็บเกี่ยวด้วยปัญญำ

สองอรรถหลังน้ี สะ แปลว่ำ ตดั อย่ำงหนึง่ แปลว่ำ เกีย่ว อย่ำงหนึง่ ทีแ่ปลว่ำ 
ตัด นั้นก็หมำยว่ำ ตัดทิ้ง แต่ท่ีแปลว่ำ เกี่ยว ก็ตัดเหมือนกัน แต่ว่ำ ตัดเอามาไว้  
เช่น เกี่ยวข้ำว เกี่ยวเอำมำ นี้ตำมศัพท์

แต่ถ้ำว่ำตำมอรรถคอืควำมหมำยท่ีใช้กนันัน้ ใช้ในควำมหมำยว่ำ ความไม่มโีรค 
เหมือนอย่ำงเช่นจะทักกันว่ำสบำยดีหรือ ก็ถำมว่ำ เป็นกุศลหรือ? ในควำมหมำยว่ำ
ไม่มีโทษ ว่ำฉลำด และว่ำกรรมที่มีสุขเป็นวิบำก.

ในควำมหมำยทีใ่ช้เรยีกว่ำ กศุล ในท่ีนี ้กห็มำยถึง ธมัมะ หรอืหมำยถึง กรรม
ทีเ่ป็นอนวชัชะ คอืไม่มีโทษ และมีสขุเป็นวบิาก ส่วนทีเ่ป็น อกศุล กม็อีรรถตรงกนัข้ำม 
คือหมำยถึงธรรมหรือกรรมท่ีมีโทษ และมีทุกข์เป็นวิบำก ส่วนที่เป็น อัพยากฤต  
นั้น หมำยถึง ที่ไม่มีวิบาก

ส่วนค�ำว่ำ ธรรม หรือ ธัมมะ แปลตำมศัพท์ว่ำ ทรงไว้ หรือ ทรงตัวเองอยู่ 

โดยมำกใช้ในควำมหมำย ๔ อย่ำง คือหมำยถึง
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๑.  ปริยัติ คือข้อที่จะพึงศึกษำเล่ำเรียน ในค�ำว่ำ เรียนธรรม เป็นต้น 

๒.  เหตุที่คู่กับผล อย่ำงค�ำว่ำ ธัมมัญญู รู้ธรรม ก็คือรู้เหตุ คู่กับอัตถัญญู  

รู้อรรถ ก็คือรู้ผล

๓.  คุณ คือส่วนท่ีมีประโยชน์เกื้อกูล ที่เรียกกันว่ำ คุณงำมควำมดี ด่ังใน 

ค�ำว่ำ “ธรรมและอธรรม หามีวบิากคอืผลเสมอกนัไม่″ ในท่ีเช่นนี ้ธัมมะ หมำยถึง คุณ 

ส่วน อธรรม หมำยถึง โทษ ค�ำว่ำ ธัมมะ ท่ีพูดกันในควำมหมำยท่ีเป็นชั้นกรรม  

ที่จะพึงจ�ำแนกออกเป็นคุณหรือเป็นโทษต่ำง ๆ นั้น ก็มักใช้ในควำมหมำยนี้ ถ้ำพูดถึง

โทษก็เรียกว่ำ อธรรม 

๔.  นสิสตัตะนชิชีวะ นสิสตัตะ แปลว่ำ ไม่ใช่สตัว์ นชิชวีะ แปลว่ำ ไม่ใช่ ชวีะ 

คือหมำยถึงสภำพที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ คือหมำยถึงตัวควำมจริง เหมือนดังค�ำว่ำ 

พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ธรรม นี้ก็หมำยถึงว่ำตรัสรู้ควำมจริง โดยตรงก็คือควำมจริงท่ีเป็น

อรยิสจั ธรรมในท่ีน้ีจึงไม่หมำยถงึสตัว์บคุคลตวัตนเรำเขำ หรอืว่ำชวีะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 

ในอภิธรรมนั้น ธรรมโดยมำกก็หมำยถึงข้อที่ ๔ นี้

ยังมข้ีอเบด็เตล็ดท่ีควรจะพดูอีกอย่ำงหนึง่กค็อื ปฏสินธิจิต ภวงัคจิต และจุตจิิต 

ปฏิสนธิจิตนั้นเป็นจิตท่ีเชื่อมต่อระหว่ำงภพอดีตและภพปัจจุบัน ภวังคจิตนั้นเป็นจิตท่ี

เป็นปกต ิมนะยงัไม่ขึน้สู่วิถ ีจตุจิตินัน้เป็นจติทีเ่คล่ือนจำกภพนีแ้ละจะไปต่อกบัปฏสินธิ

จิตในภพต่อไป จิตทั้ง ๓ นี้ ท่ำนว่ำเป็นจิตที่พ้นจำกทวำรทั้ง ๖ ส่วนจิตอื่น ๆ  

โดยมำกน้ัน เกดิขึน้ทำงทวำรทัง้ ๖ คอืต้องตัง้ต้นมำจำกทวำรท้ัง ๖ นัน้ทวำรใดทวำรหนึง่ 

เช่น ต้องตั้งต้นมำจำกจักขุทวำรเป็นต้น แต่ว่ำจิตทั้ง ๓ นี้พ้นจำกทวำรเหล่ำนั้น  

ท่ำนจ�ำแนกออกไว้เป็น ๑๙ ดวง คือ สันตีรณจิตที่เป็นอุเบกขา ๒ กุศลวิบากจิต ๘ 

มหัคคตวิบากจิตอีก ๙ จ�ำนวนจะยกไว้ จะพูดแต่ชื่อ

สันตีรณะ ก็ได้แก่จิตที่มีหน้ำที่และอันดับดังที่แสดงแล้ว กุศลวิบากจิต นั้นก็

คือจิตที่เป็นวิบำกฝ่ำยกุศล มหัคคตวิบากจิต นั้นก็คือจิตที่เป็นวิบำกของ รูปฌำนและ

อรูปฌำน
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ภำพแห่งกรรมปรำกฏ

จิตเหล่ำนี้แหละที่จะไปเป็น ปฏิสนธิจิต แล้วก็เป็น ภวังคจิต เป็น จุติจิต 

เพรำะฉะนั้น จิตจึงปฏิสนธิพร้อมกับวิบำกของกรรม จุติไปก็พร้อมกับวิบำกของกรรม 

เมื่อยังเป็นปกติจิต คือเป็นภวังค์อยู่ก็ประกอบด้วยวิบำกของกรรม และท่ำนแสดงว่ำ 

จุติจิต น้ันอำจจะมีอำรมณ์คือปรำกฏเป็น มโนภาพ ขึ้นแก่จุติจิตนั้น ๓ อย่ำง คือ  

๑. กรรม ๒. กรรมนิมิต ๓. คตินิมิต

กรรม นั้นก็ได้แก่กรรมที่บุคคลได้ท�ำไว้ จะปรำกฏแก่จุติจิตได้ในฝ่ำยชั่ว  

เช่น คนที่ฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต ภำพของกำรฆ่ำสัตว์ที่ตนได้ท�ำไว้ก็จะปรำกฏ หรือคนที่เป็น

โจรลักขโมย ภำพของโจรกรรมของตนก็จะปรำกฏ นี้เรียกว่ำ กรรม

กรรมนิมิต นิมิตแห่งกรรม นิมิต ในที่นี้ หมำยถึงเครื่องอุปกรณ์แห่งกำร

ท�ำกรรม เช่น เมื่อท�ำกำรฆ่ำ ใช้เครื่องอุปกรณ์เช่นอำวุธอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภำพของ

อำวุธอย่ำงนั้นก็อำจจะปรำกฏ เมื่อลักขโมย ต้องใช้อุปกรณ์อันใดในกำรลัก อุปกรณ์

อันนั้นก็อำจจะปรำกฏ นี้เรียกว่ำ กรรมนิมิต

คตินิมิต นิมิตแห่งคติคือที่ไป บุคคลผู้จะตำยไปนั้นมีคติที่จะไปอย่ำงใด  

เช่น เมือ่ท�ำกรรมชัว่ต่ำง ๆ คตท่ีิจะไปเป็นคติไม่ด ีคตเิช่นนัน้กอ็ำจจะปรำกฏ น้ีเรยีกว่ำ 

คตินิมิต

ในทำงกรรมดีก็ตรงกันข้ำม กรรมดีที่ได้กระท�ำไว้ เช่น ทำน ศีล ก็อำจเป็น

ภำพปรำกฏแก่จตุจิตินัน้ตำมทีเ่คยได้ท�ำไว้ กรรมนมิิต เช่น อุปกรณ์แห่งกำรประกอบ

กรรมที่ดีต่ำง ๆ เช่นวัตถุทำนที่บริจำคเป็นต้น ก็อำจจะปรำกฏแก่จุติจิต คตินิมิต  

คตทิีจ่ะไป กอ็ำจจะปรำกฏแก่จตุจิติน้ัน แต่ท่ำนว่ำไม่ใช่ปรำกฏทำงทวำรทัง้ ๖ เพรำะว่ำ

จิตเหล่ำนี้พ้นจำกทวำรทั้ง ๖



379พรรษาที่ ๗

โลก ๓

อีกข้อหนึ่งก็คือว่ำ ท่ำนว่ำใน กามโลก มีวัตถุทั้ง ๖ ได้แก่จักขุ โสตะ ฆำนะ 

ชิวหำ กำยะ และหทยวัตถุ ก็ได้แก่อำยตนะภำยใน ๖ นี่เต็มที่ 

แต่ว่ำใน รูปโลก ท่ีเป็นโลกส�ำหรับผู้ได้รูปฌำนนั้นขำดไปเสีย ๓ คือฆำนะ 

ชวิหำ กำยะ หมำยถงึว่ำไม่มจีมูก ไม่มลีิน้ ไม่มกีำย มแีต่ตำ หู และใจ พวกรปูพรหม

ท่ำนว่ำ อย่ำงนั้น 

ส่วน อรูปพรหม นั้น ไม่มีวัตถุที่เป็นรูปทั้งหมด แปลว่ำ มีแต่ใจที่รับรู้อยู่โดย

อัตโนมัติ

พจิำรณำดถูงึ รูปโลก ก่อน ท่ีว่ำไม่มจีมกู ไม่มลีิน้ ไม่มกีำยนัน้ กน่็ำจะหมำยถึงว่ำ 

ไม่มีประสำทเหล่ำนี้ ฆำนประสำทไม่มี ชิวหำประสำทไม่มี กำยประสำทไม่มี แต่ว่ำ

ท�ำไมจึงมีจักขุประสำท โสตประสำท 

พิจำรณำดูผู้ที่เข้ำสมำธิอย่ำงแน่วแน่ จมูกย่อมไม่รู้กลิ่น ลิ้นย่อมไม่รู้รส กำย

ย่อมไม่รู้สมัผสัคอืสิง่ทีถ่กูต้อง เหมอืนอย่ำงทีน่ัง่ท�ำสมำธท่ีิแน่วแน่ สมำธจิะแน่วแน่จรงิ ๆ 

กแ็ปลว่ำต้องดบั จมกูดบัลิน้ดบักำยเป็นส่วนประสำท และอันทีจ่รงิกต้็องดับทำงตำทำง

หดู้วยเหมอืนกัน แต่ว่ำมีผลของสมำธิท่ีท�ำให้เกดิหูทพิย์ตำทพิย์ ดบัจกัขปุระสำทธรรมดำ 

โสตประสำทธรรมดำ แต่ก็ยังมีผลที่เป็นหูทิพย์ตำทิพย์ช้ันในปรำกฏขึ้นได้ ฉะนั้น  

รูปพรหม ก็คงหมำยถึงว่ำมีหูทิพย์มีตำทิพย์ แต่ว่ำจมูกเป็นต้นที่จะเรียกว่ำ จมูกทิพย์ 

ลิ้นทิพย์ กำยประสำททิพย์ไม่มี เพรำะไม่จ�ำเป็นต้องใช้ ใช้แต่ตำหูเท่ำนั้น

ครั้นมำถึง อรูปโลก แล้ว สมำธิย่ิงแน่วแน่มำกขึ้น ก็ไม่ต้องใช้ท้ังหมด  

ไม่ต้องกำรจะดู ไม่ต้องกำรจะฟังอะไรทั้งนั้น
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น่ีกพ็จิำรณำดตูำมเค้ำว่ำท่ำนว่ำไว้อย่ำงนัน้ กน่็ำจะเป็นอย่ำงนัน้ แล้วมำดตูำม

เหตุผลทัว่ ๆ ไป ร่ำงกำยของคนน้ี อวยัวะทกุส่วนมเีอำไว้ กต่็ำงมีหน้ำทีจ่ะต้องใช้ทัง้น้ัน 

ถ้ำอยู่ในที่ไหน ไม่จ�ำจะต้องใช้ส่วนไหน ส่วนนั้นก็ดูไม่จ�ำเป็นจะต้องมี เหมือนอย่ำงที่

เรำพูด ๆ กันถึงเทวดำว่ำเหำะได้ แปลว่ำไม่ต้องเดิน ถ้ำเทวดำไม่ต้องเดินจริง  

เทวดำก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องมีขำ เพรำะฉะนั้น รูปร่ำงของเทวดำที่เรำคิดกันว่ำงดงำมนั้น 

ควำมจริงถ้ำมีก็คงจะเป็นอีกอย่ำงหนึ่งก็เป็นได้

ถึงในโลกต่ำง ๆ ท่ีก�ำลังคิดจะไปกันอยู่นี้ ที่คิดกันว่ำคงมีคนหรือมีสัตว์  

คนและสัตว์เหล่ำนั้น ก็อำจจะมีรูปร่ำงไม่เหมือนกับคนและสัตว์ในโลกของเรำนี้ อันนี้

ก็สุดแต่สภำพของดินฟ้ำอำกำศของแต่ละโลกและสภำพของควำมจ�ำเป็นทำงร่ำงกำย 

ในโลกเรำนี้เอง รูปร่ำงของคนเรำในต่อ ๆ ไปก็อำจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็เป็นได้  

ตำมควรแก่สภำพดินฟ้ำอำกำศ และตำมควรแก่กำรที่จ�ำเป็นจะต้องใช้

เจตสกิ

ได้กล่ำวถึงเรื่องจิตโดยหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ และข้อเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ แล้วจะ 

กล่ำวถึง เจตสิก ซึ่งเป็นหัวข้อที่ ๒ ต่อไป

ค�ำว่ำ เจตสิก แปลว่ำ ธรรมที่มีในเจตะคือใจ ล�ำพังจิตนั้นย่อมมีลักษณะเป็น

อนัเดียว แต่จติเป็นต่ำง ๆ ดงัทีจ่�ำแนกไว้ถงึ ๘๙ ดวง กเ็พรำะจติประกอบด้วยเจตสิก 

ฉะนั้น จึงควรจะทรำบว่ำเจตสิกนั้นมีอะไรบ้ำง 

ท่ำนแสดงว่ำ เจตสิก ทั้งหมดนั้นมี ๕๒ แบ่งออกโดยหัวข้อดังต่อไปนี้

เจตสิกที่สาธารณะ คือทั่วไปแก่จิตทั้งหมด เรียกว่ำ สัพพจิตตสาธารณะ  

มอียู ่๗ ได้แก่ ๑. ผสัสะ การกระทบ คอือำยตนะภำยนอกหนึง่ อำยตนะภำยในหนึง่ 

วิญญำณหนึ่ง ประจวบกันเรียกว่ำ ผัสสะ ๒. เวทนา ๓. สัญญา ทั้ง ๒ นี้ก็ได้แก่

เวทนำสญัญำในขนัธ์ ๕ ๔. เจตนา ความจงใจ ๕. เอกคัคตา ความทีจ่ติมอีารมณ์เป็นหนึง่ 

๖. ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต ๗. มนสิการ การกระท�าไว้ในใจ จิตของบุคคลทุก ๆ 

คนจะปรำกฏขึ้นในทำงกุศล อกุศลหรือในทำงเป็นกลำง ๆ ก็จะต้องมีเจตสิกทั้ง ๗ นี้
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ประกอบอยูด้่วยเสมอ เพรำะฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำ เป็นเจตสิกทีส่ำธำรณะคอืทัว่ไปแก่จติ

ทั้งหมด

อนึง่ เจตสกิท่ีเป็นเบด็เตลด็อกี ๖ ได้แก่ ๑. วติก ความตรกึ ๒. วจิาร ความตรอง 

๓. อธโิมกข์ ความตดัสนิใจเชือ่ลง ๔. วริยิะ ความเพียร ๕. ปีติ ความอ่ิมใจ ๖. ฉันทะ 

ความพอใจ เหล่ำนี้มีแก่จิตบำงดวง ทั้งกุศล อกุศล และอัพยำกฤต

รวมเป็น ๑๓ เจตสิก ๑๓ นี้เรียกว่ำ อัญญสมานาเจตสิก แปลว่ำ เจตสิกที่

มเีสมอกนัแก่จติอืน่ คือเมือ่มแีก่จติดวงหนึง่กม็แีก่จติอืน่จำกดวงน้ันด้วย และเมือ่มแีก่

จิตอื่น ๆ ไปทุก ๆ ดวง โดยควำมก็คือว่ำมีแก่จิตทั้งหมดได้ ฉะนั้น จึงมีค�ำบัญญัติ  

เรียกว่ำ อญัญสมำนำเจตสกิ หมวดนีเ้ป็นเจตสกิทีเ่ป็นสำธำรณะ มแีก่จติทัว่ไปทกุฝ่ำย

หมวดทีส่อง เจตสกิทีเ่ป็นฝ่ายอกศุล เรยีกว่ำ อกศุลเจตสกิ ได้แก่ ๑. โมหะ 

ความหลง ๒. อหริกิะ ความไม่มีหริลิะอายแก่ใจต่อความชัว่ ๓. อโนตตัปปะ ความไม่มี

โอตตัปปะเกรงกลัวต่อความช่ัว ๔. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ๕. โลภะ ความโลภ  

๖. ทฏิฐิ ความเหน็ผิด ๗. มานะ ความถือตัว เป็นไปในทำงหมิน่ผูอ่ื้น ๘. โทสะ ความโกรธ

ประทุษร้ายใจ ๙. อสิสา ความรษิยา ๑๐. มัจฉรยิะ ความตระหน่ี ๑๑. อุทธจัจกุกกุจจะ 

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ๑๒. ถีนะ ความง่วงงุน ๑๓. มิทธะ ความเคลิบเคล้ิม  

๑๔. วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย รวมเป็น ๑๔ จิตท่ีเป็นอกุศลทุกประกำร 

ก็เพรำะประกอบด้วยเจตสิกฝ่ำยอกุศลนี้

หมวดที่สำม เจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศล เรียกว่ำ กุศลเจตสิก ได้แก่ ๑. ศรัทธา 

ความเชื่อส่ิงที่ควรเชื่อ ๒. สติ ความระลึกได้ ๓. หิริ ๔. โอตตัปปะ ๕. อโลภะ  

ความไม่โลภ ๖. อโทสะ ความไม่โกรธประทษุร้ายใจ ๗. ตัตรมชัฌัตตตา ความทีเ่ป็น

มธัยสัถ์คอืเป็นกลางในเร่ืองน้ัน ๆ ๘. กายปัสสทัธ ิความสงบในนามกาย ๙. จติตปัสสทัธิ 

ความสงบจิต ๑๐. กายลหุตา ความเบานามกาย ๑๑. จิตตลหุตา ความเบาจิต  

๑๒. กายมทุตุา ความอ่อนนามกาย ๑๓. จิตตมทุตุา ความอ่อนแห่งจิต ๑๔. กายกัม-

มัญญตา ความควรแก่การงานแห่งนามกาย ๑๕. จิตตกัมมัญญตา ความควรแก่การ

งานแห่งจติ ๑๖. กายปาคญุญตา ความคล่องแคล่วแห่งนามกาย ๑๗. จิตตปาคญุญตา 

ความคล่องแคล่วแห่งจิต ๑๘. กายุชุกตา ความตรงแห่งนามกาย ๑๙. จิตตุชุกตา 
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ความตรงแห่งจติ รวมเป็น ๑๙ กบั วริตั ิควำมงดเว้น ๓ ได้แก่ สมัมาวาจา เจรจำชอบ 

โดยควำมว่ำงดเว้นจำกวำจำที่ผิด สัมมำก้มมันตะ กำรงำนชอบ โดยควำมว่ำงดเว้น

จำกกำรงำนท่ีผิด สัมมำอำชีวะเล้ียงชีวิตชอบ โดยควำมว่ำงดเว้นจำกอำชีวะที่ผิด  

และอัปปมัญญำ กำรแผ่จิตออกไปโดยไม่มีประมำณ ๒ ข้อ คือ กรุณำกับมุทิตำ  

และปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญำอีกข้อหนึ่ง ก็รวมเป็น โสภณเจตสิก คือเจตสิกที่

งดงำม หรือกุศลเจตสิกคือเจตสิกฝ่ำยกุศล เป็น ๒๕

เพรำะฉะนัน้ เมือ่รวมเจตสกิทัง้ ๓ หมวด คอือญัญสมำนำเจตสกิ ๑๓ อกศุล

เจตสิกหรืออโสภณเจตสิก ๑๔ กับโสภณเจตสิกหรือกุศลเจตสิก ๒๕ ก็เป็น ๕๒ 

เจตสกิทัง้ ๕๒ นี ้เม่ือรวมเข้ำกบัจติอย่ำงย่นย่อ กเ็ป็น ๕๓ คอืจติทัง้หมด นบัเป็น ๑ 

เท่ำนั้น กับเจตสิก ๕๒ ก็รวมเป็น ๕๓ ท�ำไมจิตจึงนับเป็น ๑ เท่ำนั้น ก็โดยเหตุผล

ดังที่กล่ำวมำแล้ว

อธบิำยวญิญำณ มโน และจติ ใน ๒ ปิฎก

เมื่อจะจัดเข้ำในขันธ์ ๕ หรือว่ำจัดขันธ์ ๕ เข้ำในหมวดเจตสิก วิญญาณ  

จัดเข้ำในหมวด จิต เวทนา สัญญา สังขาร ๓ นี้เป็น เจตสิก เจตสิกทั้งปวงนี้  

เมื่อย่นย่อลงแล้วก็ย่นย่อลงในเวทนำ ในสัญญำ ในสังขำรทั้งหมด และตำมนัยใน 

อภิธรรมน้ี วญิญาณ ในขันธ์ ๕ มนะในอำยตนะภำยใน และ จิต ทีก่ล่ำวถึงในท่ีท้ังปวง 

จดัเข้ำในหมวดจิตท้ังหมด เพรำะฉะน้ัน หลักของกำรจดัหมวดจติในอภธิรรมจงึต่ำงจำก

หลักของกำรแสดงจิต มโน และวิญญำณในสุตตันตะหรือในพระสูตร

ในพระสูตรนั้น จิตมีควำมหมำยอย่ำงหนึ่ง วิญญำณมีควำมหมำยอย่ำงหนึ่ง  

มโนมคีวำมหมำยอย่ำงหนึง่ ดังทีแ่สดงแล้วใน อนตัตลักขณสตูร และใน อาทติตปรยิาย

สูตร กล่ำวโดยย่อ ใน อนัตตลักขณสูตร วิญญำณนั้นเป็นขันธ์ ๕ ข้อ ๑ ซึ่งตกใน

ลักษณะของไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ ดังที่ในพระสูตรนั้นสอน 

ให้รู้ว่ำวิญญำณเป็นอนัตตำ ใน อาทิตตปริยายสูตร มนะเป็นอำยตนะภำยในข้อ ๑  

ที่ท่ำนสอนให้พิจำรณำว่ำเป็นของร้อน ร้อนเพรำะไฟคือ รำคะ โทสะ โมหะเป็นต้น
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ครำวนี ้ใครเป็นผูพ้จิำรณำวญิญำณว่ำเป็นอนตัตำ พจิำรณำมนะว่ำเป็นของร้อน 

ต้องมผีูพิ้จำรณำอกีผูห้นึง่ ไม่ใช่วญิญำณพจิำรณำวิญญำณเอง หรอืมนะพจิำรณำมนะเอง 

ในตอนท้ำยของพระสตูรท้ัง ๒ นีก้แ็สดงว่ำจติพ้นจำกอำสวะกเิลส แต่ว่ำไม่ได้แสดงว่ำ

วญิญำณพ้นหรอืมนะพ้น จะแสดงอย่ำงนัน้กย่็อมไม่ได้ เพรำะเมือ่วญิญำณเป็นอนจิจงั 

ทุกขัง อนัตตำ ก็ไม่อยู่ในฐำนะที่จะเป็นผู้พ้นกิเลส และมนะก็เป็นของร้อนเพรำะไฟ

กิเลส ก็ไม่อยู่ในฐำนะที่จะเป็นผู้พ้น

นกัอภิธรรมบำงท่ำนได้กล่ำวหำผูท้ีแ่สดงอย่ำงนีว่้ำ แสดงขันธ์ ๖ คอืแสดงจติ 

เพิ่มขึ้นอีก ๑ ขันธ์ เพรำะว่ำตำมอภิธรรมน้ัน จิต มนะ วิญญำณอยู่ในหมวดจิต 

อันเดียวกัน

ครำวนี้ถ้ำพิจำรณำดูให้รู้อธิบำยของท่ำน และเมื่อต้องกำรจะพูดถึงธรรมใน

ปิฎกไหน ก็เอำอธิบำยของปิฎกนั้นมำอธิบำยก็ไม่ยุ่ง คือว่ำเมื่อจะอธิบำยอภิธรรม  

กอ็ธบิำยว่ำท้ัง ๓ นีเ้หมือนกนั แต่ว่ำเม่ือจะอธบิำยพระสูตร กอ็ธบิำยตำมหลกัฐำนใน

พระสูตรดังกล่ำวมำแล้ว

แต่อภิธรรมนี้ได้เป็นที่นิยมนับถือมำเป็นเวลำช้ำนำน พระอำจำรย์ผู้อธิบำย 

พระสูตร เมื่อจะอธิบำยถึงจิต ถึงมโน ถึงวิญญำณ ก็คัดเอำค�ำอธิบำยในอภิธรรมมำ 

ใส่ไว้ในพระสูตรด้วย เพรำะฉะนั้น จึงเกิดควำมสับสนกันขึ้น ดั่งเช่นบำลีพระสูตร  

กล่ำวถึงจิต พระอำจำรย์ผู้อธิบำยก็คัดเอำมำจำกอภิธรรมว่ำ “จิตฺตนฺติ วิญฺญาณ� 

วิญญาณชื่อว่าจิต″ เป็นอย่ำงนี้เป็นพื้นตั้งแต่ชั้นอรรถกถำลงมำ อันนี้แหละเป็นเหตุให้

สับสนกัน ถ้ำหำกว่ำแยกเสียดั่งที่กล่ำวมำแล้วก็จะไม่สับสน

พิจำรณำดูในคัมภีร์อภิธรรมนั้น ท่ำนต้องกำรแสดงเพียงขันธ์ ๕ เท่ำนั้น คือ

จ�ำแนกขันธ์ ๕ ออกไปอย่ำงวิจิตรพิสดำร วิญญำณก็จ�ำแนกออกไปเป็นจิตต่ำง ๆ  

อย่ำงวิจิตรพิสดำร และเวทนำ สัญญำ สังขำรก็จ�ำแนกออกไปเป็นเจตสิกถึง ๕๒  

จำก ๓ ไปเป็น ๕๒ แล้วรปูกย็งัจ�ำแนกวจิติรพสิดำรออกไปอกีมำกมำย เพรำะฉะนัน้ 

เมื่อจับได้ว่ำท่ำนต้องกำรจะอธิบำยธรรมแค่ขันธ์ ๕ ให้พิสดำร ท่ำนจะเรียกว่ำจิต  

ว่ำมนะ หรืออะไร ๆ ก็ตำม เรำก็เข้ำใจไปตำมที่ท่ำนประสงค์ ก็เป็นกำรไม่ยุ่งแต่ก็ไม่

ควรจะไปอธิบำยให้ปะปนกัน 
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และทีท่ำนจ�ำแนกจิตไว้ถึง ๘๙ ดวงนั้น ก็ด้วยยกเอำเจตสิกขึ้นมำเพียง ๓  

ข้อเท่ำนัน้ คอื เวทนา ๑ ญาณะ ความรู ้๑ สงัขาร คือปรงุขึน้เอง หรอืว่าต้องกระตุน้

เตือน ๑ เจตสิกมีถึง ๕๒ ยกขึ้นมำเพียง ๓ ข้อ ยังแจกออกไปตั้ง ๘๙ ครำวนี้ถ้ำยก

ทั้ง ๕๒ ก็จะได้จิตนับหำถ้วนไม่ เพรำะฉะนั้น จิตที่แจกไว้นั้น ก็หมำยควำมว่ำยกขึ้น

มำไว้เป็นตัวอย่ำงเท่ำน้ัน จิตของคนก็เป็นอย่ำงนั้น เพียงในระยะครู่หนึ่งก็มีควำมคิด

ไปต่ำง ๆ มำกมำย

ปฏสินธแิละจุติ

เรือ่งในอภธิรรมบำงประกำรกส็นันษิฐำนว่ำ ท่ำนเกบ็เอำมำจำกควำมเชือ่เก่ำ 

ดังเรื่องสวรรค์ ๖ ชั้นเป็นต้น แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีควรทรำบโดยท่ีสุดแม้ในฐำนะเหมือน

อย่ำงเป็นวรรณคด ีและกำรสนันษิฐำนโดยเหตผุลนัน้กมี็ทำงท่ีจะพงึท�ำได้ กำรท่ีน�ำมำเล่ำ 

ก็จะเล่ำไปตรง ๆ ตำมที่ท่ำนแสดงไว้ก่อน จะกล่ำวถึงเรื่อง ปฏิสนธิ และ จุติ เป็น

พิเศษเก็บจำกที่ท่ำนแสดงไว้ในปริจเฉทต่ำง ๆ

ปฏิสนธิ นั้นมี ๔ คือ 

๑.  อปายปฏสินธ ิปฏสินธใินอบาย อบาย แปลว่า ภพชาติทีป่ราศจากความเจรญิ

๒.  กามปฏสินธ ิปฏสินธใินภพชาติทีเ่ป็นสคุติช้ันกามาพจร คือยงัหยัง่ลงในกาม

๓.  รูปาวจรปฏิสนธิ ปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นรูปาวจร คือหยั่งลงในฌานที่มี

รูปเป็นอารมณ์

๔.  อรูปาวจรปฏิสนธิ ปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นอรูปาวจร คือหยั่งลงในฌาน 

ที่มีอรูปเป็นอารมณ์

ที่เรียกว่ำ อบาย นั้น ท่ำนแสดงอบำยภูมิ คือภูมิชั้นที่เรียกว่ำ อบำย ไว้ ๔ 

ได้แก่

๑.  นิรยะ แปลตำมศัพท์ว่ำ ที่ที่ไร้ความเจริญ เรำแปลกันว่ำ นรก 

๒.  ติรัจฉานโยนิ ก�าเนิดติรัจฉาน ได้แก่สัตว์ดิรัจฉำนทุกประเภท 
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๓.  เปตวิสยะ วิสัยเปรต ได้แก่ภูมิภพของเปรต หมำยถึงสัตว์จ�ำพวกหนึ่ง  

ที่เกิดมำเพื่อรับผลของกรรมท่ีเป็นส่วนเศษ เช่นว่ำเม่ือไปนรกแล้ว หลุดจำกนรก  

แต่เศษของกรรมนั้นยังไม่หมดก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต ใช้เศษของกรรมไปจนหมดก่อน 

๔.  อสรุกายะ แปลว่ำ สตัว์ทีม่กีายไม่กล้า กน่็ำจะได้แก่พวกผต่ีำง ๆ ไม่ปรำกฏ

กำยออกมำโดยเปิดเผย

๔ จ�ำพวกนี้เรียกว่ำ อบายภูมิ ปฏิสนธิในสัตว์ทั้ง ๔ จ�ำพวกน้ีก็เรียกว่ำ  

อปายปฏิสนธิ

ส่วนมนษุย์กบัสวรรค์ ๖ ชัน้ ตัง้ต้นแต่ช้ันจำตมุหำรำช จนถึงช้ันปรนมิมติวสวตัต ี

รวมเป็น ๗ ทั้งมนุษย์ นี้เรียกว่ำเป็น ภูมิสุคติ ที่เป็นชั้นกำมำพจร เมื่อปฏิสนธิใน ๗ 

จ�ำพวกนี้ก็เรียกว่ำ ปฏิสนธิในกำมสุคติ เป็น กามสุคติปฏิสนธิ

ฉะนัน้ เมือ่รวมอบำยภมู ิ๔ กบักำมสุคตภิมิูอกี ๗ เป็น ๑๑ ๑๑ ภมิูนี ้เรยีกว่ำ 

กามาวจรภูมิ ภูมิที่หยั่งลงในกามทั้งหมด

ส่วนภูมิของพรหมที่ไปเกิดเพราะได้รูปฌานก็เรียกว่า รูปาวจรภูมิ ปฏิสนธิ 

ในภูมินี้ก็เรียกว่ำ รูปาวจรปฏิสนธิ

ภูมิของผู้ได้อรูปฌำนก็เรียกว่ำ อรูปภูมิ ปฏิสนธิในภูมินี้ก็เรียกว่ำ อรูปาวจร

ปฏิสนธิ

ครำวนี ้เมือ่ว่ำถงึจติทีจ่ะท�ำให้ไปปฏสินธใินภมิูเหล่ำนัน้ จติทีเ่ป็นอกุศลวิบำก

ที่เรียกว่ำ สันตีรณจิต ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขำอันเป็นอกุศลวิบำก ก็ให้ปฏิสนธิใน

อบำยภูมิ

ส่วนท่ีจะให้เกิดในช้ันมนุษย์น้ัน เป็นจิตที่เป็นกุศลวิบำก อันตรงกันข้ำม  

แต่ว่ำก็ยังมีต่ำงกัน ถ้ำเป็นกุศลวิบำกจิตที่เป็นชั้นอ่อนก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งทุรพล  

วกิำรหรอืว่ำขำดแคลน ดงัเช่นต้ังปัญหำว่ำ คนทีม่สีตปัิญญำทบึทีส่ดุหรือใบ้บ้ำ เสียจรตินัน้ 

เกิดด้วยกุศลจิตเช่นไร น้ีท่ำนก็ตอบว่ำ เกิดด้วยกุศลจิตที่เรียกว่ำ ทุเหตุกะ แปลว่ำ 

มีเหตุสอง 
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เหตุที่เป็นเหตุฝ่ำยกุศลนั้น กล่ำวเป็นชื่อไว้ ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

ด่ังทีไ่ด้แสดงแล้ว แต่ถ้ำมเีหตเุพยีง ๒ คอืมีอโลภะ อโทสะ แต่ว่ำขำดอโมหะ คอืแปล

ว่ำขำดปัญญำ อำจจะหมำยควำมว่ำมีน้อยก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ให้เกิดมำเป็นคนทึบ

มำกหรือว่ำบ้ำใบ้เสยีจริต แม้มีเหต ุ๓ คือม ีอโลภะ อโทสะ อโมหะเป็นเหตุ แต่ว่ำอ่อน 

ก็ท�ำให้ระดับของควำมเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งเครื่องแวดล้อมต่ำง ๆ อ่อนลง ถ้ำเหตุที่

เป็นกุศลทั้ง ๓ นี้บริบูรณ์และมีก�ำลังแรง ควำมเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ  

ก็สมบูรณ์

จิตต่ำง ๆ ตำมที่ท่ำนจัดเอำไว้เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตนั้น ก็หมำยถึงจิตที่มี

ก�ำลังแรงจนถึงเป็นตัวกรรม คือว่ำมีก�ำลังแรงจนถึงเกิดเป็นเจตนำ ได้แก่จิตที่เป็น 

ชัน้ชวนะทัง้หลำย ถ้ำเป็นจติท่ีไม่แรงถงึอย่ำงนัน้ กย็งัไม่เป็นกศุลอกศุล คอื ยงัไม่เป็น

ตวักรรมน้ันเอง อย่ำงทีเ่รยีกกนัในปัจจบุนัว่ำเป็น จิตใต้ส�านกึ แต่จติทีเ่ป็นตวักรรมได้

นั้นเป็นจิตที่มีก�ำลังมีเจตนำ ท�ำนองเป็นจิตส�ำนึก

ตัวกรรมนั้นก็ดังที่ได้เคยทรำบแล้วว่ำ กรรมที่เป็นตัวเดิมก็คือ เจตนา กรรม

ที่เป็นตัวรอง ก็คือกำรกระท�ำท่ีสืบจำกเจตนำออกไปเป็นกำรงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

ดงัทีม่พีระพทุธภำษิตว่ำ เจตนาห� ภกฺิขเว กมมฺ� วทาม ิภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวเจตนา

คือความจงใจว่าเป็นตัวกรรม เพราะว่าบคุคลตั้งเจตนาขึน้แล้วจงึท�ากรรมทางกายบ้าง 

ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง
๕
 ฉะนั้น ใน คัมภีร์อภิธรรมนี้ จึงได้จ�ำแนกกรรมไว้หมวดละ 

๔ ข้อ รวมเป็น ๓ หมวดด้วยกัน

กรรม ๑๒

หมวดท่ี ๑ จ�ำแนกกรรมไว้ตำมกจิคอืหน้ำที ่กจิ แปลว่ำ การงานทีพ่งึกระท�า 

ก็หมำยถึงหน้ำที่ ได้แก่ 

๕ องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.
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๑.  ชนกกรรม กรรมที่ให้เกิด 

๒.  อุปัตถัมภกกรรม กรรมที่อุปถัมภ์ 

๓.  อุปปีฬกกรรม กรรมที่เบียดเบียน 

๔.  อุปฆาตกกรรม กรรมที่ตัดรอน

ชนกกรรม กรรมท่ีให้เกิดน้ัน ได้แก่กรรมที่ให้ถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่ง 

ดังกล่ำวมำแล้ว

อปัุตถัมภกกรรม กรรมท่ีอุปถมัภ์นัน้ ได้แก่กรรมทีค่อยอปุถัมภ์ อปุถัมภ์อะไร 

กอ็ปุถมัภ์ชนกกรรมนัน้เอง ถ้ำชนกกรรมส่งให้เกดิมำด ีกอ็ปุถัมภ์ให้ดนีำนและมำกข้ึน 

ถ้ำชนกกรรมส่งให้เกดิมำไม่ด ีกอ็ปุถมัภ์ให้ไม่ดนีำนและให้ไม่ดีมำกขึน้ คือว่ำดกีอุ็ปถัมภ์

ให้ดีนำนและมำกขึ้น ชั่วก็อุปถัมภ์ให้ชั่วนำนและมำกขึ้น

อปุปีฬกกรรม กรรมทีเ่บยีดเบยีน ได้แก่ถ้ำชนกกรรมส่งให้เกดิมำด ีกเ็บยีดเบยีน

ให้ดน้ีอยเข้ำหรอืว่ำให้ดนีัน้มสีัน้เข้ำ คอืแปลว่ำให้ดไีม่สะดวก ต้องขดัข้องอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 

ถ้ำชนกกรรมส่งให้เกิดมำไม่ดี ก็เบียดเบียนให้ไม่ดีนั้น น้อยเข้ำสั้นเข้ำ ท�ำให้ผลที่ไม่ดี

ต่ำง ๆ ด�ำเนินไปไม่สะดวก

อปุฆำตกกรรม กรรมทีต่ดัรอน อันนีแ้รงกว่ำอปุปีฬกกรรม คอืถ้ำชนกกรรม

แต่งให้เกดิมำด ี ก็ตดัรอนให้เป็นไม่ดีดรงกนัข้ำมทเีดยีว ถ้ำชนกกรรมแต่งให้เกดิมำไม่ดี 

ก็ตัดรอนให้กลับเป็นดีตรงข้ำมทีเดียว บำงทีก็ตัดรอนถึงชีวิต คือควรจะได้จะถึงอะไร

สักอย่ำงหนึ่ง ก็มำมีอันเป็นให้สิ้นชีวิตลงโดยฉับพลัน 

กรรมจ�ำแนกโดยกิจคือหน้ำที่ เป็น ๔ ข้อ

หมวดที่ ๒ จ�ำแนกโดย กาล ที่ให้ผล ได้แก่ 

๑.  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในปัจจุบัน 

๒.  อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในภพหน้า ที่เป็นอันดับจากภพ 

 ในปัจจุบัน

๓.  อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในภพสืบ ๆ 

๔.  อโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้ว
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ทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม กรรมทีใ่ห้เสวยผลในปัจจบุนันัน้ หมำยถงึ กรรมอย่ำง

แรงมำกทีใ่ห้ผลในปัจจบัุนนีท้เีดยีว เทียบได้เหมอืนอย่ำงว่ำบคุคลทีไ่ด้กระท�ำควำมชอบ

เป็นพิเศษต่อชำติ ศำสนำ หรือพระมหำกษัตริย์ และได้รับสุขสนองผลในปัจจุบัน  

ในด้ำนตรงกนัข้ำมกเ็หมือนกับบุคคลท่ีประกอบกรรมมโีทษร้ำยแรง ได้รบัทกุข์สนองผล

ในปัจจบุนั ในด้ำนของศำสนำกมี็ตวัอย่ำงเช่น กำรทีบ่�ำเพญ็ทำนในพระอรหันต์ โดยเฉพำะ

ทีไ่ด้เล่ำไว้ในเรือ่งต่ำง ๆ ได้ใส่บำตรแก่พระปัจเจกโพธหิรอืพระอรหันต์ทีเ่ข้ำนโิรธสมำบตัิ 

โดยปกติว่ำท่ำนเข้ำ ๗ วัน ออกจำกนิโรธสมำบัตินั้นแล้วก็บิณฑบำต แล้วใครได้ใส่

บำตรท่ำนตอนนั้นละก็กุศลแรงนัก ให้ผลในภพชำติปัจจุบัน

อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในภพหน้ำซึ่งเป็นอันดับจำกภพนี้  

ก็ได้แก่อนันตริยกรรมในฝ่ำยชั่ว หรือว่ำมหัคคตกรรมในฝ่ำยดี หมำยถึงกำรได้สมำธิ

อย่ำงสูงจนเป็นชั้นรูปฌำนและอรูปฌำน คือถ้ำประกอบอนันตริยกรรมในฝ่ำยช่ัว  

ก็ให้ผลคือว่ำไปนรกในภพชำติอันดับนั้นทีเดียว ถ้ำมีมหัคคตกรรมดังกล่ำวในฝ่ำยด ี

ก็ไปเป็นรูปพรหมอรูปพรหมในภพอันดับไปทีเดียว

อปราปรเวทนียกรรม กรรมท่ีให้เสวยผลในภพเป็นอนัดบันัน้ กห็มำยถึงกรรม

ที่ให้เสวยผลในภพที่เป็นล�ำดับ ๆ ไป ไม่ก�ำหนดว่ำภพไหน

อโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้ว นี้หมำยถึงกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว หรือว่ำกรรม

ทีช่ือ่ว่ำให้ผลเสรจ็เพรำะไม่มโีอกำสจะให้ผล ได้แก่กรรมทีพ่ระอรหนัต์ได้ท�ำไว้ก่อนแต่

ท่ำนส�ำเร็จ และมีเวลำก�ำหนดท่ีจะให้ผลแก่ท่ำนในชำติต่อ ๆ ไป แต่ว่ำท่ำนส้ินภพ 

สิน้ชำตเิสยีก่อน ฉะนัน้ กรรมดงักล่ำวกไ็ม่มโีอกำสทีจ่ะให้ผล อนันีก้เ็รยีกว่ำ อโหสิกรรม 

เหมือนกัน

รวมเป็น ๔ ข้อ จัดเป็นหมวด ๑ ตำมเวลำที่ให้ผล

อีกหมวด ๑ จัดตำม น�้าหนัก ที่ให้ผล คือ 

๑. ครุกรรม กรรมหนัก 

๒. อาสันนกรรม กรรมที่ใกล้ 

๓. อาจิณณกรรม กรรมที่สั่งสมมา 

๔. กตัตตากรรม กรรมที่สักว่าท�ามา
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ครุกรรม กรรมหนักนั้น ก็ได้แก่กรรมที่จะพึงให้ผลในปัจจุบันหรือในภพ  

เป็นอันดับดังกล่ำวแล้ว

อาสันนกรรม กรรมใกล้นั้น หมำยถึงกรรมเมื่อใกล้ตำย 

อาจิณณกรรม กรรมที่สั่งสมมำ หมำยถึงกรรมที่ได้ท�ำมำบ่อย ๆ 

กตัตตากรรม กรรมที่สักแต่ว่ำท�ำ นี่มีควำมหมำย ๒ อย่ำง คือหมำยถึง 

กรรมทีน่อกจำก ๓ ข้อดงักล่ำวมำแล้ว หรือว่ำกรรมทีไ่ด้ท�ำโดยไม่มีเจตนำ ซึง่ท่ำนว่ำ

ก็อำจจะให้ผลได้เหมือนกัน

ท่ำนแสดงว่ำ ครุกรรมให้ผลก่อน เม่ือครุกรรมไม่มีอำสันนกรรมก็ให้ผล  

เมื่ออำสันนกรรมไม่มี อำจิณณกรรมคือกรรมที่ท�ำมำบ่อย ๆ ก็ให้ผล เม่ืออำจิณณ

กรรมไม่มกีตตัตำกรรมกใ็ห้ผล ท่ำนเปรยีบเหมอืนอย่ำงว่ำ ยืนอยู่บนภเูขำหรอืบนทีสู่ง

แล้วกโ็ยนสิง่ต่ำง ๆ ลงมำ มีก้อนหินก้อนอิฐชิน้ไม้ใบไม้ใบหญ้ำอะไรเป็นต้น ของทีห่นกั

ก็มำถึงพื้นดินก่อน ของที่เบำกว่ำก็หล่นมำถึงพื้นทีหลัง กรรมทั้ง ๔ นี้เหมือนกัน  

กรรมที่หนักก็ให้ผลก่อน กรรมที่อ่อนก็รอง ๆ ลงมำ

แต่ว่ำข้อเปรียบเทียบอันนี้เคยถูกค้ำน คือถูกค้ำนว่ำไม่ถูกเสมอไปที่ว่ำโยน 

ของลงมำ และของก็จะตกลงมำตำมล�ำดับน�้ำหนัก เพรำะว่ำถ้ำไปโยนในที่แห่งหนึ่ง 

ซึ่งสูบอำกำศออกหมดแล้วของจะไม่ตกลงมำตำมล�ำดับอย่ำงนั้น จะเท่ำกันหมดที่จริง

ข้อค้ำนนี้เห็นจะต้องใช้เป็นข้อยกเว้น ให้ใช้ส�ำหรับพระอรหันต์ที่เหมือนอย่ำงว่ำสูบเอำ

กเิลสออกหมดแล้ว และเม่ือดับขนัธ์ไปแล้วกเ็ป็นอนัว่ำเป็นอโหสกิรรมเสยีทเีป็นหมดเรือ่ง

เพรำะฉะนัน้ จงึรวมกรรมทีแ่บ่งตำมกจิไว้ ๔ ข้อหมวดหนึง่ ตำมเวลำทีใ่ห้ผล 

๔ ข้อหมวดหนึง่ ตำมน�ำ้หนกัอกี ๔ ข้อหมวดหนึง่ กร็วมเป็น ๑๒ เรยีกกนัว่ำ กรรม ๑๒

อกีอนัหนึง่คอืเวร ค�ำว่ำ เวร นีเ้ป็นผลทีเ่กดิขึน้สบืมำโดยตรงจำกกรรมชัว่ คอื

เมือ่บคุคลประกอบกรรมชัว่ ซึง่หมำยควำมว่ำจะต้องไปเบียดเบยีนบคุคลใด บคุคลหนึง่ 

เช่นว่ำเมื่อไปฆ่ำเขำท�ำร้ำยร่ำงกำยเขำ ก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ถูกฆ่ำถูกท�ำร้ำยร่ำงกำย  

ลกัทรพัย์เขำ ต้องมอีกีผูห้นึง่ทีต้่องถกูลกัทรพัย์ ดงันีเ้ป็นต้น เพรำะฉะนัน้ บคุคลที ่๒ 
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ซึ่งต้องเป็นตัวกรรม คือเป็นผู้รับผลแห่งกำรกระท�ำของบุคคล เม่ือผูกใจเจ็บ ก็เกิด

ลักษณะข้ึนอีกอันหนึ่งเรียกว่ำ เวร ระหว่ำงบุคคลท่ี ๑ ซึ่งเป็นผู้กระท�ำกรรม และ

บุคคลที่ ๒ คือผู้ถูกกระท�ำ ดังจะเห็นได้ในปัจจุบัน เมื่อบุคคลที่ ๑ ด่ำ บุคคลที่ ๒  

ซึง่เป็นผูถ้กูด่ำ ถ้ำมคีวำมเจบ็แค้นขึน้กด่็ำตอบ เมือ่ด่ำตอบข้ึน บุคคลที ่๑ กก็ลำยเป็น

บุคคลที่ ๒ และก็ต้องด่ำตอบให้แรงขึ้นไป อีกหนัก ๆ ขึ้นก็ถึงกับท�ำร้ำยร่ำงกำยกัน 

จนถึงฆ่ำฟันกัน ลักษณะดังกล่ำวนี้ แหละเรียกว่ำ เวร

เวรเกิดจากการผกู คอืกำรท่ีบคุคลที ่๒ ผกูใจเจบ็และคดิท�ำกำรแก้แค้น และ

เวรนี้ท่ำนว่ำไม่ใช่ผูกกันแต่เฉพำะในปัจจุบันชำตินี้เท่ำนั้น ยังอำจผูกกันต่อไปถึงชำติ

ภพอื่นได้ด้วย และถ้ำยังผูกกันอยู่ ก็จะต้องมำพบกันและท�ำกำรแก้แค้น กันเป็นกำร

ตอบแทนกันไปตอบแทนกันมำ อำจจะยืดเย้ือไปนำนจนกว่ำทั้ง ๒ ฝ่ำย จะเลิกผูก  

ดงัทีเ่รำเรยีกกนัว่ำ อโหสกิรรม ขอยืมเอำค�ำอโหสิกรรมมำใช้ และเมือ่เลกิผกูกนัเม่ือใด 

เวรก็ระงับเมื่อนั้น

เรื่องของกำรผูกเวรสืบชำติกันไปหลำยชำตินี้มีตัวอย่ำงเทียบได้ เหมือนอย่ำง

กำรที่ผูกเวรกันระหว่ำงชำติมนุษย์ อย่ำงบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นประเทศชำติ แล้วถูก

ชำติใดมำข่มเหงรังแก ก็ผูกใจเจ็บกันมำจนถึงชั้นลูกก็ยังรู้สึกเป็นศัตรูกัน ชั้นหลำน 

ก็รู้สึกเป็นศัตรูกัน มีโอกำสขึ้นเม่ือใด ก็แก้แค้นขึ้นเมื่อนั้น นี่ก็ผูกเวรกันสืบกันไป 

หลำยชั่วคน

อันท่ีจริงในด้ำนดี ก็เวรเหมือนกัน แต่เรำไม่เรียกว่ำ เวร เรำเรียกว่ำ  

ความกตัญญูกตเวที เหมือนดังเมื่อบุคคลท่ี ๑ ท�ำคุณให้ บุคคลท่ี ๒ ซึ่งเป็นผู้รับ 

คณุกม็คีวำมกตญัญ ูนีก่เ็ท่ำกบัว่ำ ผกูใจรูพ้ระคณุของท่ำน และมกีตเวทคืีอ ตอบแทน

พระคุณท่ำนตำมโอกำส อันนี้ก็เป็นเวรเหมือนกัน แต่เป็นเวรไปในทำงดี ซึ่งท่ำน 

ไม่เรียก เรียกแต่ในทำงตรงกันข้ำมว่ำเวร ส่วนในทำงดีเรียกว่ำ กตัญญูกตเวที ทั้ง ๒ 

มีลักษณะเป็นท�ำนองเดียวกัน
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จุตจิติ

ได้กล่ำวถึงปฏิสนธิ และกรรมที่จ�ำแนกออกเป็น ๔ หมวด กระจำยออกเป็น 

๑๒ บัดนี้จะได้กล่ำวถึง จุติจิต คือ จิตที่เคลื่อนออกจากภพนี้ สืบต่อไป

ท่ำนแสดงว่ำ มรณะ คือ ความตาย นั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุ ๔ อย่ำง คือ  

๑. สิน้อาย ุ๒. สิน้กรรม ๓. สิน้ทัง้ ๒ ๔. เพราะกรรมทีต่ดัรอนอนัเรยีกว่า อปัุจเฉทกกรรม

สิน้อายุ น้ัน คือเม่ือมีก�ำหนดแห่งอำยเุท่ำใด เมือ่ถงึอำยุเท่ำนัน้กเ็รยีกว่ำสิน้อำยุ

สิ้นกรรม นั้น มีก�ำหนดว่ำจะต้องเสวยวิบำกคือผลของกรรมอย่ำงใด เมื่อสิ้น

วิบำกของกรรมอย่ำงนั้นก็เรียกว่ำ สิ้นกรรม

สิ้นทั้งสอง ก็คือสิ้นทั้งอำยุสิ้นทั้งกรรม ตำมที่กล่ำวมำแล้ว

พิจำรณำดูเขตอำยุก็ส�ำเร็จด้วยกรรม แต่ว่ำท่ำนมำตั้งไว้เป็นหัวข้ออีกอันหนึ่ง 

ก็น่ำพิจำรณำเห็นว่ำ เป็นกำรต้ังหัวข้อขึ้นตำมที่เป็นไปโดยปกติ อย่ำงควำมตำยของ

บุคคลบำงคน พิจำรณำดูแล้วก็อำจลงควำมเห็นได้ว่ำ ถึงครำวที่เขำสิ้นอำยุ อีกอย่ำง

หน่ึง โดยปกตกิ�ำหนดอำยขุองบคุคลเรียกว่ำ อายกัุปปะ (ก�ำหนดอำย)ุ เช่น มกี�ำหนด 

๘๐ ปี หรือว่ำ ๑๐๐ ปี ตำมเกณฑ์ท่ีเป็นไปโดยมำก เหมือนอย่ำงที่กล่ำวไว้ใน 

พุทธประวัติว่ำ พระพุทธเจ้ำถ้ำทรงอธิษฐำนอำยุสังขำร ด้วยอิทธิบำทภำวนำ ก็จะพึง

ทรงด�ำรงอยู่กัปป์หนึ่ง หรือว่ำเกินกัปป์หนึ่ง ท่ำนแก้ว่ำค�ำว่ำ กัปป์หนึ่ง หรือว่ำ  

เกินกัปป์หนึ่ง นั้น หมำยถึง อายุกัปปะ หรือ ชีวิตกัปปะ ซึ่งมีก�ำหนดขนำด ๑๐๐ ปี 

ซึ่งนับว่ำเป็นก�ำหนดอย่ำงมำกในยุค เม่ือแก้อย่ำงนี้ก็อำจจะเป็นวิสัยที่จะเป็นไปได้  

เมื่อด�ำรงชีวิตอยู่จนถึงอำยุกัปปะด่ังกล่ำวนั้นจึงสิ้นชีวิต ก็เรียกว่ำ ตำยเพรำะสิ้นอำยุ

ได้เหมอืนกนั ส่วนข้อว่ำสิน้กรรมนัน้ กอ็ำจจะเหน็ได้ในบำงคน เมือ่ได้รบัผลของกรรม 

บำงทีก็เป็นกรรมดีที่ชีวิตยังด�ำเนินอยู่ บำงทีก็เป็นกรรมชั่วชีวิตก็ยังด�ำเนินอยู่ กรรมดี

นั้นยกไว้ เพรำะกรรมชั่วอย่ำงเช่น บำงคนเสียจริตและก็ด�ำเนินชีวิตเช่นกินนอนอย่ำง

สัตว์ติรัจฉำนบำงจ�ำพวก แต่ก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้ ถ้ำหำกว่ำเป็นคนอื่นไป 
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ท�ำอย่ำงน้ันเข้ำ ก็น่ำจะเป็นโรคอะไรอย่ำงร้ำยแรงเป็นอันตรำยอย่ำงไม่ชำ้ แต่บุคคล

เช่นนั้นไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้ และบำงทีก็อยู่ไปได้นำน ๆ อย่ำงนี้ก็น่ำจะเห็นว่ำอยู่ 

ได้ด้วยกรรม คือผลของกรรมชั่วท่ีจะต้องมำเป็นอย่ำงนั้นยังไม่ส้ิน สิ้นกรรมเมื่อใด  

ก็ตำยเมือ่น้ัน และเรือ่งนีก้ย็งัมีคตขิองคนเก่ำ ๆ ด่ังเช่นเป็นสมภำรเจ้ำวดัจะสร้ำงโบสถ์

ขึน้ใหม่ กถ็อืกนัว่ำถ้ำท�ำโบสถ์ให้เสร็จกจ็ะอำยสุัน้ เพรำะฉะนัน้ ผูท้ีเ่ชือ่มตนิี ้กจ็ะต้อง

ให้เหลืออะไรไว้อย่ำงหนึ่งที่ยังไม่เสร็จ นี่ก็กลัวว่ำจะสิ้นกรรมหรือว่ำสิ้นอำยุเหมือนกัน 

แต่ว่ำควำมเชื่ออย่ำงนี้พิจำรณำดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผล และก็อำจจะเกิดจำกกำรสังเกต 

เพรำะว่ำกำรสร้ำงโบสถ์นัน้ไม่ใช่ท�ำได้ง่ำย และสมภำร เจ้ำวัดผูส้ร้ำงโบสถ์ในชนบทนัน้ 

โดยมำกก็อำยุมำก ๆ เมื่อด�ำริสร้ำงโบสถ์ขึ้น บำงทีก็ใช้เวลำนำนปี บำงทีก็ถึง ๑๐ ปี 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ถึงจะไม่สรำ้งโบสถ์ก็ต้องตำยแน่เหมือนกันเพรำะนำนปี แล้วก็อำจจะ

เป็นอย่ำงนี้เห็นกันหลำย ๆ รำยเข้ำ ก็เลยมักจะถือว่ำสร้ำงโบสถ์เสร็จแล้วก็อำยุจะสั้น

ส่วนที่ตำยเพรำะ อุปัจเฉทกกรรม กรรมที่ตัดรอนนั้น ยกตัวอย่ำงก็เช่น  

ประสบอปัุทวเหต ุหรอืว่ำถกูฆำตกรรม ซึง่โดยปกตอิำยุกจ็ะด�ำเนนิต่อไปอกี แต่ว่ำมำ

มเีหตตุดัรอนให้สิน้ชวีติลงโดยปัจจบุนัทนัด่วน นีก้จ็ดัเป็นอกีประเภทหนึง่ เป็นประเภท

ที่ ๔

ท่ำนได้แสดงถึงจิตและอำรมณ์ของจิตในขณะที่จะตำยไว้ว่ำ ในเวลำที่บุคคล

ก�ำลงัจะตำยนัน้ กรรมท่ีจะให้เกดิปฏสินธใินภพอืน่ หรอืว่ำกรรมนิมติ คอืเครือ่งอปุกรณ์

ต่ำง ๆ ที่ได้เคยใช้มำเคยพบเคยเห็นมำ ในขณะที่ตนท�ำกรรมนั้น ๆ หรือว่ำ คตินิมิต 

คอืคตทิีไ่ปทีต่นจะต้องไปเสวยในภพทีจ่ะเกดิขึน้ในล�ำดบั กจ็ะปรำกฏขึน้ในทวำรทัง้ ๖ 

ทวำรใดทวำรหนึ่งตำมก�ำลังของกรรม ต่อจำกนั้น จิตสันดำนคือควำมสืบต่อของจิต 

ก็จะปรำรภคือหน่วงอยู่กับอำรมณ์ที่มำปรำกฏนั้น เป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือว่ำเป็นจิตที ่

เศร้ำหมองตำมก�ำลังของกรรมท่ีก�ำลังให้ผลอยู่ และก็น้อมหน่วงไปในคติคือที่ไป  

ซึ่งจะต้องไปเสวยตำมสมควรแก่ภพที่จะเกิดขึ้น มักจะเป็นไปดั่งนี้โดยมำก และกรรม

ทีจ่ะให้เกดิขึน้ต่อไปนัน้ ซึง่ตนได้เคยกระท�ำไว้แล้ว กจ็ะปรำกฏเหมือนอย่ำงเป็นกรรม

ทีต่นก�ำลังกระท�ำอยู่ในบดัน้ัน ในฝ่ำยช่ัว เช่นได้ฆ่ำได้ลกัไว้ ปำณำติบำตหรอือทนินำทำน
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ก็จะปรำกฏ เหมือนก�ำลงักระท�ำอยู่ในเวลำนัน้ หรอืว่ำในฝ่ำยด ีทำนศลีทีต่นได้บ�ำเพญ็

ไว้ก็จะปรำกฏ คล้ำยกับว่ำได้ก�ำลังบ�ำเพ็ญอยู่ในเวลำนั้น จุติจิตคือจิตสุดท้ำย ในภพ

ปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดของวิถีจิต หรือว่ำในขณะที่สิ้นภวังคจิตแล้วก็ดับไป ตอนนี้

เรียกว่ำ ตำย

ในอนัดบัของเวลำทีจ่ตุจิติในภพก่อนเกดิขึน้และดบัไปนัน้ ปฏสินธจิติซึง่สบืต่อ

ภพใหม่ก็ปรำกฏขึ้นทันที และก็ปรำรภอำรมณ์ที่จุติจิตในภพก่อนนั้นได้ ยึดถือมำแล้ว

มำต่อเนื่องกัน

ส�ำหรับ มรณะ คือควำมตำยจะมีขึ้นได้นั้น ก็ต่อเมื่ออำรมณ์ปรำกฏอยู่ 

เฉพำะหน้ำ เป็นอำรมณ์ท่ีด�ำรงอยู่ด้วยกรรม หรือกรรมนิมิต หรือคตินิมิตด่ังกล่ำว 

มำแล้ว มรณะกล่ำวคือจุติจิตจึงเกิดขึ้น โดยปกตินั้น ท่ำนแสดงว่ำบุคคลผู้ที่ได้  

ถือปฏิสนธิมำแล้ว จิตก็ปรำรภอำรมณ์หรือหน่วงอยู่กับอำรมณ์ จ�ำเดิมแต่ล�ำดับ  

ของปฏิสนธิจิตคร้ังแรกนั้น เรื่อยมำจนถึงจุติจิตบังเกิดขึ้นในครั้งสุดท้ำย เม่ือวิถีจิตท่ี

ด�ำเนินไปไม่เกิดมีขึ้น จิตนั้นก็ไม่ขำดสำย แต่ว่ำยังสืบต่ออยู่เป็นภวังคจิต เป็นไป 

เหมือนอย่ำงกระแสน�้ำ และในที่สุดเมื่อจุติจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ปฏิสนธิจิตที่บังเกิด

ข้ึนในภพใหม่ก็ต่อเนื่องกันไปตำมล�ำดับ เหมือนล้อของรถที่แล่นไป ท่ำนแสดงไว้ใน

คัมภีร์อภิธรรมว่ำอย่ำงนี้

ส�ำหรับพระสูตรนั้น พระพุทธเจ้ำไม่ได้ตรัสแสดงไว้โดยละเอียดเหมือนอย่ำง

ที่กล่ำวมำ แต่ว่ำได้ทรงแสดงโดยหลักธรรม เช่นวำ่ เม่ือจิตเศร้าหมองก็หวังทุคติได้ 

เมือ่จติไม่เศร้าหมองกห็วงัสคุตไิด้ น�ำ้หนกัในพระสุตตนัตะทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงแสดงนัน้ 

มุ่งทำงปฏิบัติธรรม ดั่งเช่นตรัสให้ละชั่ว ท�ำดี ช�ำระจิตของตนให้ผ่องใส และได้ทรง

แสดงหลักของกำรปฏิบัติไว้ อันเป็นหลักที่จะพึงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองให้รู้ได้ในปัจจุบัน 

แต่ในด้ำนที่จะพึงรู้ได้เฉพำะตนส�ำหรับท่ำนผู้มีญำณพิเศษ ด่ังเช่นมีจุตูปปาตญาณ  

รูจ้ตุแิละอปุบัตขิองสตัว์ท้ังหลำยไม่ได้ ทรงแสดงไว้เพรำะแม้จะทรงแสดงไว้ กร็ูไ้ด้เฉพำะ

ผู้ที่มีญำณหยั่งรู้อันพอกันเทำ่นั้น และก็ไม่เกิดประโยชนในด้ำนปฏิบัติ เพรำะฉะนั้น 

จงึได้มุง่แสดงชีแ้จงในข้อทีจ่ะเป็นประโยชนในด้ำนปฏิบตั ิดัง่ทีใ่ช้ค�ำว่ำ เป็น อาทพิรหมจรรย์ 

คือ เป็นต้นพรหมจรรย์คือเป็นต้นแห่งความประพฤติดีประพฤติชอบ
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มีข้อที่ควรสังเกตกำรใช้ศัพท์ คือ อารมณ์ กับ อาลัมพนะ ค�ำว่ำ อารมณ์  

นีเ้รียกตำมศัพท์ว่ำ อารัมมณะ เขยีน ณ กำรนัต์ แต่ทีเ่ขียนกนัมกัจะชอบใช้ ย กำรนัต์ 

เป็นกำรเขยีนไม่ถูก ต้องใช้ ณ กำรันต์ และมกัแปลกนัว่ำ สิง่เป็นทีม่ายนิดี โดยควำม

น้ันหมำยถึง เรื่องที่จิตคิดหรือเรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตครุ่นถึง เมื่อจิตคิดถึงเรื่องรูป  

ก็เรียกว่ำ รูปารมณ์ (อำรมณ์คือรูป) เมื่อจิต คิดถึงเรื่องเสียง ก็เรียกว่ำ สัททารมณ์ 

(อำรมณ์คือเสียง) เป็นต้น และตำมที่ใช้โดยมำก อำยตนะภำยใน ๖ มีตำหูเป็นต้น 

ถ้ำเรยีกว่ำ อำยตนะ เช่น จกัขวำยตนะ โสตำยตนะ อกีฝ่ำยหน่ึงคืออำยตนะภำยนอก 

มีรูปเสียงเป็นต้นที่คู่กัน ก็เรียกว่ำ อำยตนะเหมือนกัน เช่น รูปำยตนะ สัททำยตนะ 

แต่ถ้ำเรยีกอำยตนะภำยในว่ำทวำร เช่น จกัขทุวำร โสตทวำร กเ็รียกอำยตนะภำยนอก

ว่ำอำรมณ์ เช่น รูปำรมณ์ สัททำรมณ์ เป็นคู่กัน

แต่ว่ำในอภิธรรมมักใช้เรียกว่ำ อาลัมพนะ แปลว่ำ ที่หน่วงหรือเครื่องหน่วง 

หมำยถึงเป็นท่ีหน่วงของจิตหรอืเป็นเครือ่งหน่วงของจิต เมือ่จติหน่วงอยูใ่นรูป กเ็รยีกว่ำ 

รูปอาลัมพนะ เม่ือจิตหน่วงอยู่ในเสียง ก็เรียกว่ำ สัททาอาลัมพนะ โดยควำมก็เป็น 

อันเดียวกัน แต่ว่ำใช้ศัพท์ขึ้นใหม่อีกศัพท์หนึ่ง

อีกข้อหนึ่งก็คือค�ำว่ำ จุติ ปฏิสนธิ กับ ชาติ มรณะ จุติ เคลื่อน ปฏิสนธิ  

สืบต่อ ใช้ในคัมภีร์นี้ จุติจิต จิตที่เคลื่อน ปฏิสนธิจิต จิตที่สืบต่อ ใช้อย่ำงนี้ แสดงว่ำ

มีผู้เคลื่อนออกไป และมีผู้ท่ีปฏิสนธิคือสืบต่อในภพใหม่ เหมือนอย่ำงว่ำออกไปจำก

บ้ำนหนึง่และเข้ำไปสูอ่กีบ้ำนหน่ึง ก็ต้องมผู้ีทีอ่อกไปจำกบ้ำนเก่ำแล้วก็เข้ำไปสู่บ้ำนใหม่ 

ถ้ำหำกว่ำไม่มีผู้ที่ออกไปและเข้ำไป ก็ไม่เรียกว่ำ ออก ไม่เรียกว่ำ เข้ำ ไม่เรียกว่ำ 

เคลื่อน ไม่เรียกว่ำ ต่อ อันนี้ก็เป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ควรคิด

แต่ที่ใช้ว่ำ ชาติคือเกิด และ มรณะคือตาย นั้น เห็นได้ว่ำใช้ส�ำหรับสังขำร

ร่ำงกำยโดยส่วนเดียว คือเม่ือก่อเกิดสังขำรขึ้นก็เป็นชำติควำมเกิด และเมื่อสังขำร

ร่ำงกำยน้ีแตกสลำยก็เป็นมรณะควำมตำย ถ้ำหำกว่ำจะมีแต่มรณะคือ ควำมตำยไป
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๖ ที. ปำฏิ. ๑๑/๕๔/๒๘-๙.

ทุกส่วนทุกสิ่ง บุคคลก็มีชำติเพียงชำติเดียว แต่น่ีมีมติกำรสืบชำติ เพรำะฉะนั้น  

เมื่อมุ่งจะพูดถึงผู้ที่สืบชำติ ก็ต้องใช้ค�ำว่ำ จุติ ปฏิสนธิ

ในที่เช่นนี้ เมื่อพูดถึงสัตว์ ท่ำนแสดงว่ำ จุติ อุปบัติ จุติ คือ เคลื่อน ก็เป็น

ค�ำเดยีวกนักบัค�ำคูต้่น อปุบตั ิแปลว่ำ เข้าถงึ ใช้แทนค�ำว่ำ ปฏสินธ ิควำมเป็นท�ำนอง

เดียวกัน ดังในจุตูปปำตญำณของพระพุทธเจ้ำที่แสดงว่ำทรงได้ในยำมที่ ๒ ของรำตรี 

ได้ทรงมีพระญาณหย่ังรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายว่า เป็นไปตามกรรม สัตว์ท้ัง

หลายท่ีประกอบด้วยกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ด่าว่าพระอรยิเจ้า เป็นมจิฉาทฏิฐิ 

สมาทานกรรมของมจิฉาทฏิฐ ิกายแตกท�าลายตายไปแล้ว กเ็ข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก ส่วนสัตว์ ผู้ถึงพร้อมด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ด่าว่าพระอริยเจ้า 

เป็น สัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรมของสัมมาทิฏฐิ กายแตกท�าลายตายไปแล้ว เข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์
๖
 ในพระบาลีน้ีใช้ค�าว่า สัตว์ ที่แปลว่า ผู้ข้อง ข้องอยู่ ด้วยอวิชชา 

ความไม่รู้จริง ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้น

แต่ว่ำที่ชื่อว่ำ สัตว์ นั้นอยู่ตรงไหน อยู่ตรงจิตหรือว่ำตรงวิญญำณ และสัตว์ที่

จะไปอุปบัติในภพใหม่นั้น อะไรไปนี้ท่ำนไม่ได้แสดงไว้ แต่ก็พึงเห็นได้ว่ำ ร่ำงกำยนั้น

ไม่ไปแน่ เพรำะว่ำแตกท�ำลำยอยู่ในโลกนี้ ส่วนที่จะพึงไปนั้นก็เป็นสิ่ง ที่ไม่อยู่ในวิสัย

ของประสำท คือจักขุประสำท โสตประสำทเป็นต้น และเมื่อได้ค้ำงปัญหำไว้เช่นนี้  

ผูค้ดิในรุ่นต่อ ๆ มำจงึได้แสดงออกไปต่ำง ๆ เรยีกกนัว่ำ วิญญำณบ้ำง เรียกกนัว่ำจติบ้ำง

ในอภธิรรมนีก้เ็ป็นมตหินึง่ ทีท่่ำนแสดงว่ำปฏสินธจิติในภพใหม่นัน้เกดิต่อกนั

ไปทีเดียว แต่ว่ำภวังคจิตท่ีเป็นตัวจิตยืนพ้ืนนั้น ขำดกระแสกันไปเสียตอนหนึ่ง  

ถ้ำเหมือนอย่ำงกลุ่มด้ำย ก็แปลว่ำ ด้ำยนั้นขำดไปเสียตอนหนึ่งแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่  

แต่ก็เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นต่อกันไปทันทีเหมือนอย่ำงล้อรถ
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จติ

ได้กล่ำวถึงจิตและเจตสิกมำแล้ว บัดนี้จะกล่ำวถึงหมวดที่ ๓ คือ รูป ซึ่งเป็น

ที่อำศัยแห่งจิตและเจตสิก

รปูน้ันแบ่งออกเป็น ๒ หมวดใหญ่ คอื ๑. มหาภตูรปู แปลว่ำ รปูท่ีเป็นภตูะใหญ่ 

๒. อุปาทายรูป แปลว่ำ รูปอาศัย

รูปท่ีเป็นภูตะใหญ่อันเรียกว่ำ มหาภูตรูป นั้น ได้แก่ปฐวีธำตุ ธำตุดิน คือ 

ส่วนที่แข่นแข็ง อาโปธาตุ ธำตุน�้ำ ได้แก่ส่วนท่ีเอิบอำบ เตโชธาตุ ธำตุไฟ ได้แก่ 

ส่วนที่อบอุ่น วาโยธาตุ ธำตุลม ได้แก่ส่วนที่พัดไหว หมำยถึงรูปที่มีลักษณะดังกล่ำว 

อันเป็นที่รวมของรูปที่มีลักษณะอำกำรต่ำง ๆ

อปุาทายรปู แปลว่ำ รปูอาศยั กห็มำยถงึอำศยัอยูก่บัมหำภตูรปูนัน้ แบ่งย่อย

ออกไปเป็นหมวด ๆ คือ ปสาทรูป รปูท่ีเป็นประสำท คือมุง่ถงึส่วนท่ีให้ส�ำเรจ็กำรเหน็ 

กำรได้ยินเป็นต้น ส่วนที่ให้ส�ำเร็จกำรเห็นก็เรียกว่ำ จักษุ ส่วนที่ให้ส�ำเร็จกำรได้ยินก็

เรียกว่ำ โสตะ ส่วนท่ีให้ส�ำเร็จกำรรู้กล่ินก็เรียกว่ำ ฆำนะ ส่วนที่ให้ส�ำเร็จกำรรู้รสก็

เรียกว่ำ ชิวหำ ส่วนที่ให้ส�ำเร็จกำรรู้สึกต่อสิ่งที่สัมผัสก็เรียกว่ำ กำยะ นี้คือส่วนที่เป็น

ประสำท คือให้ส�ำเร็จกิจดั่งกล่ำวมำแล้ว ไม่ได้มุ่งถึงส่วนประกอบต่ำง ๆ ดั่งเช่นที่เรำ

พูดว่ำลกูตำ เรำกพ็ดูรวม ๆ ถงึลกูตำท้ังหมด แต่ว่ำส่วนทีเ่ป็นประสำทนีมุ้ง่เฉพำะส่วน

ที่ให้ส�ำเร็จกำรรู้เท่ำนั้น ถ้ำเป็นรูปของดวงตำทั้งหมด มีค�ำเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ อักขิ 

แปลว่ำ นัยน์ตำ ปสำทรูปจึงมีอีกส่วนหนึ่ง

โคจรรปู รูปทีเ่ป็นโคจร คอืเป็นทีเ่ทีย่วไปของจติ หมำยถึงอำรมณ์ของจิต ค�ำว่ำ 

โคจร นั้น แปลตามศัพท์ว่า ท่ีเท่ียวไปของโค ธรรมดำว่ำโคย่อมจะเที่ยวไปในท่ีที่มี 

หญ้ำเขียวสดทีจ่ะเป็นอำหำรแห่งตน จติกเ็หมอืนกนักย่็อมเทีย่ว ไปในอำรมณ์ทีป่รำรถนำ 

เพรำะฉะนัน้ จึงได้น�ำชือ่ท่ีเทีย่วไปของโคอนัเรยีกว่ำ โคจร นัน้มำเป็นชือ่แห่งทีเ่ทีย่วไป

ของจติด้วย โดยเรยีกว่ำโคจรเหมอืนกนั หมำยถงึส่วนทีคู่ก่นักบัปสำทรูปนัน้ ได้แก่รูป 

คือส่วนรูปที่ตำได้เห็น สัททะ เสียงที่หู ได้ยิน คันธะ กลิ่นที่จมูกได้รับ รสะ รสที่ลิ้น

ได้ลิม้ และโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ำยถกูต้อง อนัโผฏฐพัพะคือสิง่ทีก่ำยได้ถกูต้องนัน้ ถ้ำเตม็
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ทีก่ไ็ด้แก่ธำตดุนิ ธำตนุ�ำ้ ธำตไุฟ ธำตลุม เพรำะเป็นส่ิงทีก่ำยถูกต้องได้ท้ังนัน้ แต่ท่ำน

นับเอำ ๓ ข้อ เว้นแต่น�้ำ เพรำะว่ำน�้ำนั้นท่ำนแสดงว่ำเป็นธำตุผสม เมื่อนับรวมโคจร

รูปทั้งหมด ก็เป็น ๕ เหมือนกัน แต่ว่ำท่ำนนับเพียง ๔ คือนับรูป เสียง กลิ่น รส

เท่ำนั้น ส่วนโผฏฐัพพะนั้นถือว่ำรวมอยู่กับรูปข้อที่หนึ่ง คือเป็นรูปที่ตำเห็นด้วย และ

เป็นรูปที่กำยถูกต้องได้ด้วย จึงรวมเข้ำเป็นข้อเดียวกัน

ภาวรูป รูปที่เป็นภาวะ มี ๒ คือภำวะเป็นหญิงและภำวะเป็นชำย ภำวะเป็น

หญงิน้ัน กไ็ด้แก่รูปทีม่ลีกัษณะอันก�ำหนดได้ว่ำเป็นหญงิ ปรุสิภำวะ ภำวะเป็นชำยนัน้ 

ได้แก่รูปที่มีลักษณะอันจะพึงก�ำหนดได้ว่ำเป็นชำย

หทยัรปู รปูหวัใจ กไ็ด้แก่หทยัวตัถ ุแปลว่ำ ทีต่ัง้แห่งหทยั โดยตรง หทยัวตัถุ

นัน้ท่ำนหมำยถงึหวัใจทีเ่ป็นอวยัวะส�ำหรบัสบูฉดีโลหติในร่ำงกำย เพรำะถอืว่ำเป็นวตัถุ

คือเป็นที่ตั้งของมโนธำตุและมโนวิญญำณธำตุ อันรวมเรียกว่ำ เป็น หทัย

ชวีติรปู รปูชวีติ หมำยถงึชวีตินิทรย์ี อินทรีย์คอืชวิีต เพรำะว่ำร่ำงกำยท้ังหมดนี้ 

เมื่อยังมีชีวิต ชีวิตย่อมบ�ำรุงรักษำไว้ไม่ให้เน่ำเปื่อยแตกสลำย ถ้ำไม่มีชีวิตินทรีย์  

กส็ิน้ผูบ้�ำรุงรกัษำ ร่ำงกำยก็เน่ำเป่ือยแตกสลำย เพรำะฉะนัน้ มุง่ถงึตวัมชีวีติทีม่อียูใ่น

รูปทั้งสิ้น หรือว่ำรูปทั้งสิ้นที่เป็นตัวมีชีวิตอยู่นี้ ตั้งชื่อว่ำ เป็นชีวิตรูป

อาหารรูป รูปอาหาร กห็มำยถึงอำหำรทีบ่รโิภค เช่น ค�ำข้ำวทีบ่รโิภค โดยตรง

ก็หมำยถึงโอชะ คือโอชะของอำหำรท่ีซึมซำบในร่ำงกำย มุ่งถึงอำหำรที่ซึมซำบใน 

ร่ำงกำยนี้ ก็ตั้งชื่อเรียกว่ำ อำหำรรูป

ปสำทรูป ๕ โคจรรูป ๔ ภำวรูป ๒ หทัยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อำหำรรูป ๑ กับ

มหำภูตรูปอีก ๔ ก็รวมเป็น ๑๘ รูปทั้ง ๑๘ นี้มีชื่อเรียกอีกหลำยอย่ำง เช่น

เรียกว่ำ สภาวรูป รูปที่มีภาวะของตน อย่ำงเช่นจักขุประสำท โสตประสำท 

ก็มีภำวะของตนเอง

เรียกว่ำ ลกัขณรปู แปลว่ำ รปูทีม่ลัีกษณะของตน มีอธบิำยเช่นเดยีวกบัสภำวรปู

เรียกว่ำ นิปผันนรูป แปลว่ำ รูปส�าเร็จ คือเป็นรูปที่ส�ำเร็จรูปมำแล้ว  

อย่ำงจักขุประสำท โสตประสำทนั้น ก็มีรูปส�ำเร็จของตนเองมำแล้ว
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อนึ่ง ท่ำนยังแสดง อุปาทายรูป รูปอำศัยไว้อีกหลำยอย่ำง คือ

ปริเฉทรูป แปลว่ำ รูปเป็นที่ก�าหนด หมำยถึงอำกำสธำตุ คือธำตุอำกำศใน

ร่ำงกำยนี้ หมำยถึงช่องว่ำงในร่ำงกำยน้ี อธิบำยว่ำในร่ำงกำยอันนี้ อวัยวะต่ำง ๆ  

อยูต่ำมทีแ่ห่งตน ไม่ปะปนกนั เช่น จกัษทุัง้ ๒ กอ็ยู่ตำมทีข่องตน โสตะคอืหูกอ็ยู่ตำม

ที่ของตน ก็เพรำะมีอำกำสธำตุเป็นเครื่องปันเขตแดน ถ้ำไม่มีเครื่องปันเขตแดน  

อวยัวะต่ำง ๆ กจ็ะปะปนกนั เร่ืองน้ีถ้ำคิดดูตำมควำมคดิแม่ในปัจจบัุนนีก้ม็เีค้ำเงือ่นอยู่ 

ดังเช่นที่บำงท่ำนแสดงว่ำในร่ำงกำยของคนนี้ มีช่องว่ำงอยู่มำก ถ้ำจะยุบรวมเข้ำไม่ให้

เหลือช่องว่ำงอยู่เลยท้ังหมด ก็จะเล็กลงเพียงนิดเดียวเท่ำนั้น ควำมคิดของบำงท่ำน 

ในปัจจุบนักว่็ำอย่ำงนี ้แต่ว่ำในทีน่ีท่้ำนแสดงว่ำ ปรเิฉทรูป รปูเป็นเครือ่งก�ำหนดเขตแดน 

ได้แก่อำกำสธำตุ

วิญญัติรูป รูปคือวิญญัติ แปลว่ำ เป็นเหตุที่รู้กัน มี ๒ คือ กายวิญญัติ  

กริยิาทีใ่ห้รู้กนัทางกาย วจวีญิญตั ิกริยิาทีใ่ห้รูก้นัทางวาจา กำยวิญญตั ิได้แก่ กริยิำที่

กระท�ำทำงกำย เช่นชีม้อืเพือ่ให้ผูอ้ืน่รูค้วำมประสงค์ในสิง่ทีช่ีน้ัน้ หรือว่ำ สัน่ศรีษะเพือ่

ให้ผู้อ่ืนรู้ควำมประสงค์ว่ำปฏิเสธ หรือว่ำพยักหน้ำเพื่อให้ผู้อื่นรู้ควำมประสงค์ว่ำรับ 

เป็นต้น กิริยำทำงกำยที่ส�ำหรับให้คนอื่นรู ้ควำมประสงค์นี้เรียกว่ำ กำยวิญญัติ  

ส่วนกำรพูดให้คนรู้ควำมประสงค์ทำงวำจำเรียกว่ำ วจีวิญญัติ อันที่จริงถ้ำเป็นกิริยำ 

กไ็ม่ใช่เรยีกว่ำ รปู แต่น่ีหมำยถงึว่ำในกำรทีแ่สดงกริิยำทำงกำย ทำงวำจำเพือ่ให้รูค้วำม

ประสงค์นัน้ กต้็องแสดงด้วยรูป เพรำะฉะนัน้ คนอืน่เขำจึงเหน็กำย คอืเหน็กำยท่ีแสดง

กริยิำทำงกำย เหน็กำยท่ีแสดงกริยิำพูด มุ่งถึงรูปทีต้่องแสดงกริยิำดัง่กล่ำวน้ัน เรยีกว่ำ 

วิญญัติรูป

วกิารรูป รูปทีว่กิาร คือว่ำ แปรเปล่ียนไป คอืหมำยควำมว่ำเป็นรูปท่ีมลีกัษณะ

อำกำรต่ำง ๆ ได้แก่ รูปัสสลหุตา ความเบาแห่งรูป หมำยถึงว่ำรูปของคนเป็นนี่เบำ 

แต่ว่ำถ้ำเป็นรูปของคนตำยก็หนัก รูปัสสมุทุตา ความอ่อนแห่งรูป ก็หมำยถึงรูปของ

คนเป็นที่มีอำกำรอ่อนสลวย อย่ำงจะคู้แขนเข้ำเหยียดแขนออกก็เคลื่อนไหวได้โดย

สะดวก รูปัสสกัมมัญญตา ความควรแก่การงานแห่งรูป ก็หมำยถึงรูปของคนเป็น

ที่ท�ำกำรงำนอะไรได้โดยปกติ และวิญญัติทั้ง ๒ ดังกล่ำวมำนั้น แต่ว่ำวิญญัติทั้ง ๒  

ได้กล่ำวแยกประเภทไว้แล้ว จึงนับวิกำรรูปเพียง ๓ นอกจำกนั้น
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ลกัขณรปู รปูทีมี่ลกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนด ได้แก่ รปัูสสอปุจโย ความสัง่สม

แห่งรปู หมำยถงึควำมเกิดขึน้และเตบิโตมำโดยล�ำดับ รปัูสสสนัตต ิความสืบต่อแห่งรปู 

หมำยถึงรูปที่สืบต่อกันมำโดยล�ำดับ รูปัสสชรตา ความชราแห่ง รูป ได้แก่ควำม

เปล่ียนแปลงช�ำรุดทรุดโทรมมำโดยล�ำดับ รูปัสสอนิจจตา ความไม่เที่ยงแห่งรูป  

หมำยถึงลักษณะที่เรียกว่ำไม่เที่ยง สุดท้ำยก็คือควำมตำย ควำมสั่งสมแห่งรูปและ 

ควำมสบืต่อแห่งรปูน้ันรวมเรยีกว่ำ ชำติคือควำมเกิด ควำมชรำแห่งรปูนัน้รวม เรียกว่ำ 

ชรำ ควำมแก่ ควำมไม่เที่ยงแห่งรูปนั้น ก็จัดเป็นมรณะควำมตำย อันนี้เรียกว่ำ  

ลักขณรูป รูปที่เป็นเครื่องก�าหนด คือก�ำหนดให้เห็นควำมเกิด ควำมแก่ ควำมตำย 

เพรำะว่ำควำมเกดิ ควำมแก่ ควำมตำยนัน้ก็ปรำกฏอยูท่ีร่ปู เหน็ได้ทีร่ปู ก�ำหนดได้ทีร่ปู 

รูปที่แสดงลักษณะดังกล่ำวมำนั้นจึง เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ลักขณรูป

ฉะนัน้ จงึรวมรปูในตอนท้ำยนีเ้ป็น ปรจิเฉทรปู ได้แก่อำกำสธำต ุ๑ วญิญตัริปู 

๒ วิกำรรูป ๓ ลกัขณรปูอกี ๔ จงึรวมรปูท้ังหมดเป็น ๒๘ รปูท้ังปวงนีก้เ็ป็นมหำภตูรปู 

๔ อุปำทำยรูป ๒๔

ในรูปเหล่ำน้ี มีข้อท่ีควรก�ำหนดไว้ คือ ปริจเฉทรูป อันหมำยถึงอำกำศนั้น  

กไ็ม่ใช่เป็นรปูแท้ เพรำะว่ำเป็นช่องว่ำง แต่ว่ำเป็นช่องว่ำงทีป่ระกอบอยู่ในร่ำงกำยอนันี้

อกีอย่ำงหนึง่ ท่ำนแสดงว่ำ ในรูปเหล่ำนีมี้อยู ่๘ ข้อทีร่วมกนัอยูโ่ดยไม่แยกกนั 

ได้แก่ วรรณะ แปลว่ำ สี หมำยถึงรูปที่ตำเห็นรูปที่ตำเห็นนั้นท่ำนว่ำ เห็นได้แต่สี  

เพรำะฉะนั้น จึงเรียกว่ำ วรรณะ ๑ คันธะ กลิ่น ๑ รสะ รส ๑ โอชา ได้แก่ โอชำที่

เกิดจำกอำหำร ๑ และ มหาภูตรูป ทั้ง ๔ คือธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ ธำตุลม  

รวมทั้ง ๘ ประกำรนี้เป็นรูปที่ไม่มีแยกกัน รวมกันอยู่เสมอ จึงเรียกว่ำ อวินิพโภครูป 

แปลว่ำ รูปที่ไม่พรากออกจากกัน ไม่แยกออกจากกัน ส่วนรูปนอกจากนี้สามารถจะ

แยกออกจากกันได้ จึงเรียกว่ำ วินิพโภครูป แปลว่ำ รูปที่แยกออกจากกันได้

อนึง่ พงึทรำบเกรด็ในเรือ่งของจติเพิม่เตมิอกีเลก็น้อย ใน มรณาสนันวถิ ีคอื 

ในวิถีจิตท่ีใกล้ต่อมรณะ เมื่อจิตได้ยึดหน่วงอำรมณ์แห่งกรรม กรรมนิมิต คตินิมิต 

ดังกล่ำวมำแล้ว จุติจิต จิตที่เคลื่อน ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ก็สิ้นภวังคจิต จึงขำดสำย

กันไปตอนหนึ่ง ปฏิสนธิจิต ในภพใหม่ก็เกิดขึ้นสืบต่อไป 
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ครำวนี้ในช่องว่ำงระหว่ำงจุติจิตและปฏิสนธิจิตนั้น ในวำทะที่กล่ำวถึงจุติจิตนี้

โดยตรงก็คือ วำทะของฝ่ำยเถรวำทนี้ ได้แสดงเพียงว่ำ ปฏิสนธิจิตนั้นเกิดติดต่อเป็น

อนนัตรปัจจยั คอืว่ำเป็นปัจจยัทีเ่กดิสบืต่อกนัเป็นล�ำดบัไปทีเดยีว คือเม่ือจตุจิติเกดิดบัไป 

ปฏสินธจิิตกเ็กดิขึน้สบืตอ่ไปทนัที แตใ่นระหว่ำงนั้น ภวงัคจติซึ่งเปน็ตวัยนืพื้นกส็ิ้นสดุ 

เป็นอันขำดตอนไปเสียตอนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครเป็นผู้ไปปฏิสนธิ เป็นปฏิสนธิจิต

ขึน้ใหม่ ข้อนีท่้ำนได้เว้นไว้ไม่กล่ำวถงึ กล่ำวถงึแต่เพยีงว่ำเกดิขึน้ เป็นปฏสินธจิติเท่ำนัน้

แต่ว่ำมีวำทะอีกฝ่ำยหนึ่งได้แสดงว่ำมีช่องว่ำงอยู่ในระหว่ำง คือเป็น อันตระ 

คอืเป็นช่องว่ำงในระหว่ำง เรยีกว่ำ อนัตรภาวะ ภำวะทีม่อียูใ่นระหว่ำง แห่งจตุจิติและ

ปฏิสนธิจิตในภพใหม่

เมือ่แสดงอย่ำงนีก้เ็ป็นช่องให้ควำมสนันษิฐำนแตกแยกออกไปเป็นต่ำง ๆ กนั 

แต่ว่ำวำทะตำมวำทะต้นนัน้ไม่ได้แสดงอนัตรภำวะคอืช่องว่ำงในระหว่ำงแสดงว่ำต่อกนั

ไปทเีดยีว แต่ไม่ได้ตัง้และตอบปัญหำว่ำใครเป็นผูไ้ปต่อ เพรำะว่ำสิน้ภวงัคจติขำดตอน

กันไป เป็นอันว่ำทิ้งปัญหำไว้ให้ไปตอบกันเอำเอง

ส่วนขณะจติหนึง่ ๆ ทีว่่ำประกอบด้วย อปุปาทะ ความเกดิขึน้ ฐติ ิความตัง้อยู่ 

นิโรธะ ความดับ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เรียกว่ำ ขณะจิตหนึ่ง ๆ มีบำงคัมภีร์แสดงว่ำ

เร็วมำก ด้วยแสดงว่ำเวลำขนำดดดีนิว้มอืหนหนึง่กข็นำดแสนโกฏ ิขณะจติ ว่ำไว้อย่ำงนัน้ 

และอำยุของรูปธรรม ๑๗ ขณะจิตเท่ำกับอำยุของรูปธรรม หนึ่งนั้น รูปธรรมในที่นี้ 

บำงคัมภีร์แสดงว่ำไม่ใช่หมำยถึง รูปที่ตาเห็น แต่หมำยถึง อุณหเตโช คือเตโชธำตุ  

อันได้แก่ควำมร้อนหรือควำมอบอุ่น ก็คล้ำย ๆ กับเป็นพลังงานของรูป และในเรื่องที่

เกีย่วกบัเตโชธำตนุี ้ในคมัภร์ีอภธิรรมกม็แีสดงไว้คล้ำย ๆ กบัในปัจจบุนัเหมอืนกนั คอื

ที่เรียกว่ำหนำวนั้น ท่ำนว่ำมีเตโชธำตุน้อยเท่ำนั้น

รูป ๒๘ ตำมท่ีกล่ำวมำแล้วนั้น ได้มีจัดปันประเภทอีกหลำยอย่ำง เช่นว่ำ  

จัดปันเป็นโอฬำริกรูป รูปหยำบ เป็นสุขุมรูป รูปละเอียด

ประสำททั้ง ๕ กับโคจรคือวิสัยหรืออำรมณ์ท่ีคู่กับประสำทท้ัง ๕ เรียกว่ำ  

เป็นรูปหยำบ เช่น จักขุประสำทก็เป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ และรูปท่ีตำเห็นก็เป็น

ของหยำบ เพรำะว่ำมองเห็นได้ จับต้องได้ หรือว่ำอำจสัมผัสได้
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ส่วนรูปที่นอกจำก ๒ หมวดนี้ เรียกว่ำ เป็น สุขุมรูป รูปละเอียด เช่น  

ชวีตินิทรย์ี อนิทรย์ีคอืชวีติ ซึง่นบัว่ำเป็นชวิีตรปู เป็นของละเอยีด จับไม่ถูกว่ำส่วนไหน

มลีกัษณะรปูร่ำงเป็นอย่ำงไร เพรำะเป็นสิง่ทีป่ระกอบอยู่กบัรปูทัง้ปวง หรืออย่ำงกริยิำ

ที่ให้รู้ทำงกำยที่เรียกว่ำ กำยวิญญัติ กิริยำที่ให้รู้ทำงวำจำเรียกว่ำ วจีวิญญัติ ที่จัดเป็น

รูปด้วยเพรำะรปูแสดงอำกำรเช่นนัน้ จะจบัตวัวิญญตัท้ัิง ๒ นี ้โดยเฉพำะกไ็ม่ได้เพรำะว่ำ

ประกอบอยู่กับรูปอื่น ๆ นั้นเอง รูปอื่นนั้นเองแสดงกิริยำ และก็ตั้งชื่อเรียกขึ้นเป็นอีก

พวกหนึ่ง เพรำะฉะนั้น จึงเรียกว่ำ สุขุมรูป เป็นรูปละเอียด

อกีอย่ำงหน่ึง ตำและหท้ัูง ๒ นี ้เรยีกว่ำ เป็นรปูทีรั่บอำรมณ์ทีไ่ม่ต้องมำถงึตวั 

เพรำะว่ำรูปที่ตำเห็น เสียงที่หูได้ยิน เป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ไกลจำกตัวเอง แต่ว่ำจมูก ลิ้น 

และกำยนี้ เป็นรูปที่รับอำรมณ์ที่ต้องมำถูกถึงตัว รวมทั้ง ๕ นี้ก็เรียก ว่ำเป็นรูปที่รับ

อำรมณ์ แต่ว่ำนอกจำกนี้ก็เรียกว่ำ เป็นรูปที่ไม่รับอำรมณ์

รูปทั้งปวงเหล่ำนี้มีสมุฏฐำนที่เกิดได้แต่ กรรม จิต ฤดู และอาหาร ทั้ง ๔  

นี้เรียกว่ำเป็น รูปสมุฏฐาน แปลว่ำ เป็นที่เกิด หรือว่ำ เป็นที่ตั้งของรูป กรรมที่เป็น

กศุลหรืออกศุลท่ีบุคคลได้ปรงุแต่งไว้ ได้ก่อให้เกดิรปูในปฏิสนธ ิเพรำะฉะนัน้ เมือ่หมำยถึง

รูปในปฏิสนธิ ก็เรียกว่ำ เป็นรูปที่เกิดจำกกรรม

จิตที่ด�ำเนินสืบต่อมำก็ท�ำให้เกิดรูปต่ำง ๆ ที่เนื่องกับจิต เป็นต้นว่ำรูปที่เป็น

กำยวญิญตั ิให้รู้ทำงกำย วจีวญิญตั ิให้รูท้ำงวำจำ นีก้เ็กดิจำกจติทีก่่อเจตนำ ให้แสดง

กิริยำให้รู้ดั่งนั้น

ครำวนีเ้มือ่รปูก่อก�ำเนดิขึน้ ตัง้อยู ่เตโชธำตุท่ีมสีมญัญำ คอืว่ำเรียกกนัว่ำเย็น 

ว่ำร้อน ก็มีส่วนช่วยด�ำเนินรูปสืบต่อไป รูปที่เตโชธำตุสนับสนุนให้ด�ำรงอยู่และให้เพิ่ม

เติมขึ้น เรียกว่ำ เป็นรูปที่เกิดจำกฤดูเกี่ยวแก่ดินฟ้ำอำกำศ

และต้องอำศัยอำหำร กล่ำวคือโอชำของอำหำรที่ย่อยเป็นโอชำซึมซำบไปใน

ร่ำงกำย เป็นเครือ่งบ�ำรงุเล้ียง รปูท่ีเน่ืองด้วยอำหำรดงักล่ำวนีก็้ชือ่ว่ำ เป็นรปูทีเ่กดิจำกอำหำร 

อันหมำยถึงโอชำของอำหำร
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ส่วน อวินิพโภครูป รูปที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน แยกกันไม่ได้มี ๘ อย่ำง

ที่แสดงแล้ว อันได้แก่วรรณะ (สี) คันธะ (กลิ่น) รสะ (รส) โอชำของอำหำร และ 

ภูตะทั้ง ๔ เป็น ๘ อย่ำง กับอำกำสธำตุที่เกิดจำกสมุฏฐำนทั้ง ๔ รวมกัน

ส่วน ลักษณะรูป รูปท่ีเป็นเครื่องก�ำหนดหมำยให้เห็นไตรลักษณ์ ได้แก่  

ควำมสั่งสมขึ้น ควำมสืบต่อ รวมเรียกว่ำ ชำติ ควำมเกิด และชรำของรูป และ 

ควำมไม่เที่ยงของรูปอันหมำยถึงมรณะ ควำมตำย อันนี้ไม่เกิดจำกสมุฏฐำนอะไร  

เพรำะเป็นธรรมดำ

ครำวนี้ในรูปเหล่ำนี้ที่เรำเรียกว่ำ อย่ำงหนึ่ง ๆ นั้น ควำมจริงไม่ใช่อย่ำงเดียว 

แต่ว่ำอยูร่วมกนัเป็นหมวด ดงัเช่นเรำเรยีกว่ำ จกัขปุระสำท กไ็ม่ใช่จกัษ ุเพียงอย่ำงเดยีว 

แต่ว่ำประกอบด้วยสิ่งอื่น ๆ รวมกันอยู่อีกมำก เป็นแต่เมื่อจะเรียก ก็ยกเอำสิ่งที่เป็น

ประธำนขึ้นมำเรียกเป็นชื่อเท่ำนั้น

เพรำะฉะน้ัน รปูแต่ละอย่ำง ควำมจริงจงึรวมกนัอยูเ่ป็นหมวด ๆ ท่ำนเรยีกว่ำ 

รปูกลาปะ แปลว่ำ หมวดของรูป หรอืว่ำ ก้อนหรอืฟ่อนของรปู เหมอืนอย่ำงฟ่อนข้ำว

หรอืฟ่อนหญ้ำ คอืข้ำวหรอืหญ้ำท่ีมำมดัรวมกนัเป็นฟ่อน และเมือ่จะหยิบยกไปข้ำงไหน

ก็หยบิยกไปเป็นฟ่อน ๆ รปูนีก่เ็หมือนกนั กเ็รียกกนัเพยีงชือ่เดยีว แต่กห็มำยถงึว่ำติด

กันไปเป็นฟ่อน

รูปกลำปะ หมวดของรูปหรือว่ำฟ่อนของรูปนี้ รวมทั้งหมดถึง ๒๑ แต่ว่ำ  

จะยกมำเป็นตัวอย่ำงเพียงบำงหมวดเท่ำนั้น

เช่นทีเ่รยีกว่ำ จกัขปุระสำท เมือ่กระจำยออกไปแล้วกมี็ถึง ๑๐ อย่ำงรวมกนั 

ได้แก่ชีวิต ๑ อวินิพโภครูปอีก ๘ กับจักษุอีก ๑ ก็รวมเป็น ๑๐ เรียกว่ำ จักขุทสกะ 

(หมวด ๑๐ รวมทั้งจักษุด้วย)

พจิำรณำดก็ูอำจจะเหน็ได้ว่ำ ทีเ่รยีกว่ำ จกัขปุระสำท นัน้กจ็ะต้องมชีวีติประกอบ

อยูด้่วย จะต้องมีวรรณะ มีคนัธะ มีรสะ และมีโอชำคอือำหำรประกอบอยูด้่วย จะต้อง

มีภูตะทั้ง ๔ ดิน น�้ำ ไฟ ลม ประกอบอยู่ด้วย และจะต้องมีตัวจักขุประสำท คือตัวที่

ท�ำให้มองเห็นประกอบอยู่ด้วย เพรำะฉะนั้น เมื่อเรียกว่ำ จักขุประสำท จึงไม่ใช่เป็น
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ตัวประสำทนั้นเพียงอย่ำงเดียว ที่ท่ำนจ�ำแนกไว้ถึง ๑๐ อย่ำง รูปอื่น ๆ ก็มีลักษณะ

เป็นอย่ำงเดยีวกนั แต่ว่ำมจี�ำแนกเอำไว้ถงึส่วนประกอบ ต่ำง ๆ น้อยกว่ำบ้ำง มำกกว่ำบ้ำง

และรูปกลำปะเหล่ำนี้ก็เกิดจำกสมุฏฐำนทั้ง ๔ นั้นเช่นเดียวกัน

ทีเ่กิดจำกกรรมม ี๙ กลำปะ ยกตวัอย่ำงเช่น จกัขทุสกะ หมวด ๑๐ ท้ังจกัษุ

ดังกล่ำวมำนั้น

ที่เกิดจำกจิตมี ๖ กลำปะ เช่น วิญญัติทั้ง ๒ ดังกล่ำวมำนั้น

ทีเ่กดิจำกฤดคูอืดนิฟ้ำอำกำศ โดยเฉพำะท่ียกเตโชธำต ุเพรำะว่ำทีช่ือ่ว่ำ ฤด ูนัน้ 

อุตุหรือฤดู ก็หมำยถึงเย็นหรือร้อนที่เป็นสมัญญำเรียกว่ำ เตโชธำตุ ที่เกิดจำกฤด ู

ดังกล่ำวมี ๔ กลำปะ เช่น เสียงท่ีพูด เสียงที่พูดนั้นจะส�ำเร็จเป็นเสียงได้ก็ต้อง 

ประกอบด้วยอวินิพโภครูป ๘ แล้วก็ตัวเสียงก็รวมเป็น ๙ เรียกว่ำ สัททนวกะ  

(หมวด ๙ รวมทั้งเสียงด้วย) จะเกิดเป็นเสียงขึ้นได้ก็ต้องอำศัยอุตุ ถ้ำไม่มีอุตุ ก็เป็น

เสียงขึ้นไม่ได้ เพรำะฉะนั้น หมวดเสียงนี้จึงชื่อว่ำเกิดจำกอุตุ หมำยถึงที่เป็นตัวเสียง

ขึ้นมำ

แต่ว่ำที่จะเป็นวิญญัติ คือที่จะเป็นภำษำให้หมำยรู้กันนั้น เกิดจำกจิต ต้องมี

จิตเข้ำมำผสม มีเจตนำจะพูดออกไป

ส่วนที่เกิดจำกอำหำรนั้น ท่ำนว่ำมี ๒ กลำปะ ได้แก่อวินิพโภครูปทั้ง ๘  

ซึง่เป็นตวัยนืพืน้เป็นรปูทียื่นพืน้อยู ่และควำมเบำ ควำมอ่อน ควำมควรแก่กำรงำนของกำย 

กับอวินิพโภครูปทั้ง ๘ นั้น ประกอบกันเป็นอีกหมวดหนึ่ง เรียกว่ำ หมวด ๑๑ คือว่ำ

หมวด ๘ ทีเ่รยีกว่ำ อวนิพิโภครปูนัน้เป็นตวัยนืพืน้ เมือ่มคีวำมเบำอย่ำงรปูของคนเป็น 

นี่ก็มีควำมเบำบวกเข้ำอีกหนึ่ง มีควำมอ่อนของรูป เช่น ว่ำคู้แขนเข้ำเหยียดแขนออก

เข้ำได้สะดวก น่ีกบ็วกเข้ำไปอีกหนึง่ มีควำมคล่องแคล่ว ควรแก่กำรงำนท�ำโน่นท�ำนีไ่ด้ 

กบ็วกเข้ำไปอีกหน่ึง ๘ บวก ๓ กเ็ป็น ๑๑ จดัเป็นอกีหมวดหนึง่ เหล่ำนีเ้กดิจำกอำหำร

และบำงอย่ำงก็เกิดจำกสมุฏฐำน ๒ อย่ำงหรือหลำยอย่ำง เพรำะฉะนั้น  

รูปที่แบ่งไว้ในอภิธรรมนี้จึงละเอียดพิสดำร เป็นกำรจ�ำแนกที่น่ำศึกษำ
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รูปในกำมโลก

ต่อจำกนี้ท่ำนยังมีจ�ำแนกไว้ถึงว่ำ ในกำมโลกมีรูปอะไรอยู่บ้ำง ในรูปโลก  

มีรูปอะไรอยู่บ้ำง

โดยปกตน้ัิน ในกำมโลกหรอืโลกทีเ่ป็นกำมำพจร เช่น มนษุย์ทัว่ไป เมือ่พดูถงึ

ในปวัตติกำลคือกำลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้หมำยถึงกำรตั้งต้นก่อก�ำเนิด ก็จะได้

รปูทัง้ปวงดงัทีก่ล่ำวมำไม่บกพร่อง แต่ท่ำนแสดงว่ำส�ำหรบัในเวลำปฏสินธ ิจ�ำพวกสัตว์

ที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเถ้ำไคล หรือสัตว์จ�ำพวกอุปปำติกะ คือลอยเกิด อย่ำงมำก 

ก็จะปรำกฏรูป ๗ หมวด ได้แก่ ๑. จักษุ ๒. โสตะ ๓. ฆำนะ ๔. ชิวหำ ๕. กำยะ 

๖. ภำวะที่หมำยถึงเพศ และ ๗. วัตถุที่หมำยถึงหทัยรูป แต่ว่ำอย่ำงตำในบำงครั้ง 

ก็อำจจะไม่มีจักษุ โสตะ ฆำนะ และภำวะคือเพศ

แต่ส�ำหรับสัตว์ที่เป็น ครรภเสยยกะ คือ สัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้น ในตอนถือ 

ปฏิสนธิก็ปรำกฏรูป ๓ หมวดก่อน คือกำย ๑ ภำวะเพศ ๑ และวัตถุคือหทัย ๑  

แต่ส�ำหรับภำวะคอืเพศนัน้ ในบำงครำวกไ็ม่ม ีเช่นพวกกะเทย ต่อจำกนัน้รปูหมวดอืน่ ๆ 

เช่นจักษุเป็นต้น จึงเกิดข้ึนตำมล�ำดับ หมำยถึงปฏิสนธิทีแรก นี่เรียกว่ำ เป็นกรรม

สมุฏฐำน หมำยถึงจิตดวงที่ ๒ สืบจำกปฏิสนธิไป นี่เรียกว่ำ เป็นจิตตสมุฏฐำน และ

หมำยถึงกำลเวลำท่ีรูปด�ำรงอยู่เรียกว่ำ มีอุตุเป็นสมุฏฐำน และก็หมำยถึงกำรแผ่ไป 

ของโอชำ ก็เรียกว่ำ มีโอชำเป็นสมุฏฐำน

ควำมเป็นไปของหมวดรูปที่มีสมุฏฐำนทั้ง ๔ ในกำมโลก คือในโลกที่เป็น 

กำมำพจร เป็นไปไม่ขำดสำยตลอดอำยุ เหมือนอย่ำงเปลวประทีปหรือเหมือนอย่ำง

กระแสน�้ำที่ไหลเรื่อยไป

แต่ส�ำหรับในเวลำมรณะ เมื่อด�ำเนินไปถึงจุติจิตแล้ว ต่อจำกนั้นรูปที่เกิดจำก

กรรมก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป และรูปที่เกิดจำกกรรมท่ีเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ดับไปพร้อมกับ

จุติจิต ต่อจำกนั้นรูปที่เกิดจำกจิต รูปที่เกิดจำกอำหำรก็ขำด แต่ว่ำรูปที่เกิดจำกอุตุก็

ยงัอำจสบื ๆ ไปได้ชัว่ครำว คือว่ำหมำยถึงกเฬวระคอืซำกศพของคนตำยทีย่งัคมุกันอยู่ 

ยังไม่แตกสลำยสิ้นไปทันที
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ได้กล่ำวถึงรูปในกำมโลกมำแล้ว ต่อไปท่ำนได้แสดงถึงรูปในรูปโลกคือในโลก

ของพรหมผู้ได้ฌำนที่มีรูปเป็นอำรมณ์ ซึ่งเรียกว่ำ รูปพรหม 

ในโลกของพรหมนีไ้ม่มรีปูทีเ่ป็นหมวดฆำนะ (จมกู) ชวิหำ (ลิน้) กำย (กำย

ประสำท) และภำวะคือเพศ กับไม่มีหมวดรูปที่เกิดจำกอำหำร เพรำะฉะนั้น ในเวลำ

ปฏสินธ ิของรปูพรหม จงึมหีมวดรปูแต่ ๓ หมวด คอืหมวดจกัษกุบัหมวดโสตะ และ

มีหทัยวัตถุที่ตั้งแห่งจิตใจ กับมีหมวดรูปที่เป็นชีวิต แต่ในเวลำปวัตติกำลคือเวลำที่สืบ

ต่อไปจำกปฏิสนธินั้น ก็มีรูปที่เกิดจำกจิตและเกิดจำกอุตุคือฤดูดั่งกล่ำวนั้นด้วย

ส่วนพวกสัตว์อีกชนิดหน่ึงท่ีไม่มีสัญญำ เรียกว่ำ อสัญญีสัตว์ นี่ไม่มีทั้งตำ  

ทั้งหู ทั้งหทัยวัตถุ และทั้งเสียง และไม่มีท้ังรูปท่ีเกิดจำกจิตทั้งหมวด ในเวลำท่ีก่อ

ปฏสินธกิม็แีต่ชวีติเท่ำนัน้ และสบืจำกก่อปฏิสนธแิล้ว รปูกำยของอสัญญสัีตว์นัน้กสื็บต่อ 

เกิดจำกอุตุคือฤดู และก็เป็นรูปที่มีลักษณะเบำอ่อนและอำจจะควรแก่กำรงำนได้ คือ

เคลื่อนไหวอะไรได้บ้ำง

ในชั้นนี้กล่ำวถึงแค่รูปภพเท่ำนั้น ไม่ได้กล่ำวถึงในอรูปโลกหรืออรูปภพ  

(ภพของพรหมผู้ได้ฌำนซึ่งมีอรูปเป็นอำรมณ์) เพรำะว่ำไม่เกี่ยวกับรูปที่ท่ำนแสดงไว้

รูปที่แสดงไว้ในอภิธรรมด่ังที่ได้น�ำมำกล่ำวไว้พอทรำบเป็นแนวทำงก็เพียง  

เท่ำนี้ แต่ถ้ำจะต้องกำรทรำบให้ละเอียดต้องศึกษำเป็นพิเศษ

เร่ืองจติ เจตสกิ และรปูดัง่กล่ำวมำนี ้ผูท้ีส่นใจศกึษำใช้เวลำศกึษำกนั ในด้ำน

เดียวก็เป็นเวลำกว่ำปี แล้วก็ต้องจดจ�ำหัวข้อกันมำกมำยเหมือนกัน

ก�ำเนดิของคน

อภิธรรมปิฎกนี้ ผู้ที่วิจำรณ์บำงท่ำนก็ได้แสดงควำมเห็นว่ำ อำจเป็นอธิบำย 

ของพระสตุตนัตปิฎกได้ในหลำยประกำร ในพระสตุตนัตปิฎก บำงเรือ่งแสดงไว้แต่หลกั

ใหญ่ ๆ บำงทีก็อำจมำหำอธิบำยเพิ่มเติมได้จำกคัมภีร์อภิธรรม หรือว่ำ บำงทีดูรำย

ละเอียดในคัมภีร์อภิธรรม แต่ยังไม่อำจจะประมวลหลักลงได้ ก็อำจจะไปหำหลักเป็น
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ที่ประมวลได้ในสุตตันตปิฎก ดั่งเช่นเรื่องกำรก่อก�ำเนิดของคน มีแสดงไว้ในอภิธรรม

ปิฎกดังทีก่ล่ำวมำแล้ว เก่ียวแก่รปูกต็ัง้ต้นมรูีปชนดิไหนเกิดข้ึนบ้ำง และเร่ิมต้นด้วยจติ

อะไรมำโดยล�ำดับ แต่ก็ยังเป็นรำยละเอียดในกระแส ปัจจุบันถ้ำได้ศึกษำให้รู้คู่กันไป

กับหลักเกณฑ์ที่มีไว้ในพระสูตรด้วย ก็จะได้ควำมรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น เพรำะฉะนั้น จะได้

ยกถึงเรื่องก่อก�ำเนิดของคนในพระสูตรมำกล่ำวไว้ เป็นกำรเทียบเคียงด้วย

ใน ธาตุวิภังคสูตร
๗ ได้แสดงว่ำ บุรุษคือคนนี้ มีธำตุ ๖ ได้แก่ ปฐวีธาตุ  

ธำตุดิน อาโปธาตุ ธำตุน�้ำ เตโชธาตุ ธำตุไฟ วาโยธาตุ ธำตุลม อากาสธาตุ  

ธำตุอำกำศ และ วิญญาณธาตุ ธำตุรู้

มีปัญหำว่ำ ธำตุทั้ง ๖ นี้ก่อก�ำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร

ใน ตกินิบาต อังคุตตรนิกาย๘ มีกล่ำวขยำยควำมไว้ว่ำ อำศยัธำตทุัง้ ๖ ครรภ์

จึงก้ำวลงคือตั้งครรภ์ เม่ือครรภ์ตั้งลง ก็เกิดนำมรูป เพรำะนำมรูปเป็น ปัจจัยก็เกิด

อำยตนะ ๖ เป็นต้น ตำมพระบำลีนี้ส่องว่ำ ต้องมีวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ซึ่งเป็นธำตุที่ ๖ 

ประกอบอยู่ด้วยครรภ์จึงก้ำวลง ซึ่งหมำยควำมว่ำตั้งครรภ์ 

ในกำรตั้งครรภ์นั้น ใน มหาตัณหาสังขยสูตร
๙ ได้กล่ำวไว้ มีควำมว่ำ เพรำะ

ประชุมแห่งองค์ ๓ ครรภ์จึงก้ำวลง หมำยควำมว่ำตั้งครรภ์ คือมำรดำบิดำสันนิบำต 

หมำยควำมว่ำอยูด้่วยกนั ๑ มำรดำมรีะด ูหมำยควำมอยู่ในระหว่ำงระด ู๑ คนัธพัพะ 

ท่ำนอธิบำยว่ำสัตว์ผู้เข้ำถึงในครรภ์คือสัตว์ผู้จะเกิดปรำกฏขึ้น ๑ เพรำะควำมประชุม

แห่งองค์ ๓ เหล่ำนี้ ครรภ์จึงก้ำวลง คือสัตว์ผู้เกิดในครรภ์มำถือก�ำเนิด ซึ่งถือกันว่ำ

ตั้งครรภ์นั้น มำรดำบริหำรครรภ์ ๙-๑๐ เดือนก็คลอดบุตร และโดยปกติก็เลี้ยงด้วย

โลหิตคือน�้ำนมของตน

กำรทีส่ตัว์มำถอืก�ำเนดิในครรภ์ดังกล่ำวนัน้ เกดิเป็นตวัขึน้ทีเดยีว หรอื ว่ำตัง้ต้น

มำอย่ำงไรโดยล�ำดับ

๗ ม. อุ. ๑๔/๔๓๖/๖๗๙.
๘ องฺ. ติก. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.
๙ ม. มู. ๑๒/๔๘๗/๔๕๒.
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มบีำลเีล่ำไว้ใน สคาถวรรค สงัยตุตนกิาย๑๐ ว่ำ คร้ังหนึง่พระพทุธเจ้ำได้ประทบั

อยูท่ีภ่พคือท่ีอำศัยของอินทกยกัษ์ กค็งจะเป็นคนประเภททีเ่ขำเกรงกลัว ว่ำดรุ้ำยทีส่ดุ 

เรียกว่ำ อินทกะ บนภูเขำอินทกูฏที่ใกล้กรุงรำชคฤห์ 

ยักษ์ผู้นั้น ท่ำนกล่ำวว่ำเป็นผู้มีควำมเห็นว่ำ สัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นก็เกิดเป็น

ตัวข้ึนมำทีเดียว ถ้ำต้ังต้นเป็นจุดเล็ก ๆ ขึ้นมำ ก็คงจะต้องย่อยเป็นอำหำรไปหมด 

เหมือนอย่ำงว่ำ มำรดำได้บริโภคอำหำรเข้ำไป จะเป็นเนื้อหรือเป็นผักอะไรก็ตำม  

ก็ย่อยเป็นอำหำรไปหมด ถ้ำหำกว่ำเด็กตั้งต้นเป็นจุดเล็ก ๆ ขึ้นมำ ก็คงจะต้องย่อย 

ไปหมด จะต้องเกดิเป็นตวัขึน้มำทเีดยีว จึงได้กรำบทลูถำมพระพทุธเจ้ำ ซึง่ท่ำนได้ผกู

เป็นคำถำไว้ว่ำ 

“พระพุทธะทั้งหลำยย่อมกล่ำวว่ำ รูปไม่ใช่ชีวะ สัตว์นี้ย่อมได้สรีระนี้อย่ำงไร 

กระดูกและเนื้อของสัตว์นั้นมำจำกไหนกัน สัตว์นี้ย่อมข้องคือบังเกิดในครรภ์อย่ำงไร″

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสตอบที่ท่ำนได้ผูกเป็นคำถำไว้ว่ำ 

“กลละมีขึ้นก่อน จากกลละก็เป็นอัมพุทะ จากอัมพุทะก็เป็นเปสิ จากเปสิก็

เป็นฆนะ จากฆนะก็เกิดเป็นกิ่งที่แตกออกไป ผม ขน เล็บเป็นต้นก็เกิดขึ้น มารดา

บริโภค โภชนะข้าวน�้าอันใด นรชนผู้อยู่ในครรภ์ของมารดานั้น ก็เลี้ยงอัตภาพด้วย 

อาหารนั้นในครรภ์ของมารดานั้น″

ตำมพระบำลีนี้ จึงมีจุดก่อก�ำเนิดเป็นกลละก่อน ที่ ๒ ก็เป็นอัมพุทะ ที่ ๓  

ก็เป็นเปสิ ที่ ๔ เป็นฆนะ ที่ ๕ ก็แตกสำขำ และต่อไปก็เกิดส่วนอื่น ๆ

พระอรรถกถำจำรย์ได้กล่ำวอธิบำยไว้ว่ำ๑๑ กลละ ที่เป็นจุดแรกก่อก�ำเนิดนั้น 

ประมำณหยำดน�ำ้มันงำตดิท่ีปลำยด้ำยท่ีฟ่ันด้วยปลำยขนทรำย ๓ เส้น คอื เป็นอย่ำง

หยำดน�้ำมันงำนิดหนึ่ง ที่เรียกว่ำ กลละหนึ่ง มีในสัปดำห์ที่ ๑

๑๐ ส�. สคำ. ๑๕/๓๐๓/๘๐๑-๓.
๑๑ สำ. ป. ๑/๓๕๑-๒.
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สัปดำห์ที่ ๒ ก็เป็น อัมพุทะ ว่ำมีสีอย่ำงน�้ำล้ำงเนื้อ

สัปดำห์ท่ี ๓ ก็เป็น เปสิ มีสักษณะคล้ำยดีบุกเหลว หรือว่ำอย่ำงน�้ำใส ๆ  

ที่คั้นจำกกะทิสด

สัปดำห์ที่ ๔ ก็เป็น ฆนะ คือเป็นก้อนเนื้อกลมๆ เหมือนไข่ไก่

สัปดำห์ที่ ๕ ก็เป็น สาขา คือแตกเป็นกิ่ง ๕ กิ่ง ที่จะเป็นมือเป็นเท้ำ ๔ กิ่ง 

จะเป็นศีรษะอีก ๑ กิ่ง

สัปดำห์ที่ ๖ ที่ ๗ จนถึงสัปดำห์ที่ ๔๒ ก็เปลี่ยนเป็นรูปที่บริบูรณ์ขึ้นเรื่อย 

จนถึงมีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น เป็นรูปบริบูรณ์ จนถึงคลอดออกมำ

นีก่เ็ป็นเรือ่งทีแ่สดงไว้ตดิอยูใ่นพระไตรปิฎก สตัว์มำเกดิขึน้ด้วยอย่ำงไร และ

มพีระพทุธภำษิตตรสัตอบพระอำนนท์ใน องัคตุตรนกิาย๑๒ เกบ็เอำมำเฉพำะที ่ต้องกำรว่ำ

พระอำนนท์ได้ทูลถำมว่ำ ภพมีด้วยเหตุอะไร

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัถำมพระอำนนท์ว่ำ ถ้ำกรรมให้วิบำกในกำมธำต ุในรปูธำตุ 

ในอรูปธำตุ หมำยควำมว่ำกรรมท่ีจะให้ไปเกิดในกำมภพ รูปภพ อรูปภพ ถ้ำไม่มี  

ภพต่ำง ๆ ดั่งกล่ำวจะปรำกฏหรือ

พระอำนนท์ก็กรำบทูลว่ำ ปรำกฏหำมิได้

พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัสว่ำ กมฺม� เขตฺต� กรรมเป็นเหมือนนา วิญฺญาณ� พีช� 

วญิญาณเป็นเหมอืนพืชท่ีหว่านลงในนา ตณหฺา สเินโห ตณัหาเหมือนยางเหนยีวมอียู่

ในพืช อันจะท�าให้พืชนั้นปลูกงอกงามขึ้นได้

เพรำะฉะนั้น เมื่อยังมี กรรม วิญญาณ และ ตัณหา อยู่ ก็ยังจะต้องไปเกิด

ในภพต่ำง ๆ คอืหมำยควำมว่ำ ยงัมอีวชิชำเป็นเครือ่งกัน้อยู ่ยงัมตีณัหำเป็นสญัโญชน์

คือเครื่องผูกอยู่ ในพระสูตรได้แสดงไว้โดยย่อดั่งนี้ ครำวนี้เมื่อต้องกำรจะไปหำรำย

๑๒ องฺ. ติก. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.
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๑๓ องฺ. นวก. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖.
๑๔ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๕๓/๔๖๙.

ละเอียดว่ำในขณะท่ีถือปฏิสนธิน้ัน จิตเป็นอย่ำงไร รูปเป็นอย่ำงไร เรื่อยไปจนถึงจุต ิ

นัน้กต้็องไปดรูำยละเอยีดในอภธิรรม แต่ว่ำเมือ่จะประมวลเป็นหลกัใหญ่กไ็ปหำได้จำก

พระสูตรดั่งกล่ำวมำนี้

นพิพำน

หลักใหญ่ในอภิธรรมอีกอย่ำงหนึ่ง คือ นิพพาน ซึ่งเป็นหลักที่ครบ ๔ ท่ำน

อธิบำยไว้ในท่ีนี้ว่ำ เรียกว่ำ นิพพาน ก็เพราะออกจากตัณหา ท่ีมีชื่อเรียกว่ำ วานะ  

ซึง่แปลว่ำ เครือ่งเสยีบแทง เหมือนอย่ำงลูกศรซึง่เป็นเครือ่งเสยีบแทง พดูอย่ำงง่ำย ๆ

โดยไม่ต้องอำศัยพยญัชนะในอภธิรรมหรอืในทีอ่ืน่กว่็ำ เม่ือถอนลกูศรคือกเิลสในจิตใจ

ออกทั้งหมดได้ ก็เป็นนิพพำน เพรำะฉะนั้น ตำมสภำพนิพพำนจึงมีเพียงอย่ำงเดียว 

แต่อำจจ�ำแนกโดยเหตุบำงประกำรได้ ๒ คือ

สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพำนธำตุที่มีปัญจขันธ์เหลือ ได้แก่นิพพำนของ

พระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ และ

อนุปาทิเสนิพพานธาตุ นิพพำนธำตุที่ไม่มีปัญจขันธ์เหลือ ได้แก่นิพพำนธำตุ

ของพระอรหันต์ผู้ที่ดับขันธ์แล้ว๑๓ 

อีกอย่ำงหนึ่ง อำจจะแยกโดยอำกำรได้เป็น ๓  คือ 

สุญญตนิพพาน นิพพานที่ว่างกิเลส 

อนิมิตตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีกิเลสเป็นนิมิตเครื่องหมาย 

อัปปณิหิตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้ง
๑๔

ชื่อทั้ง ๓ นี้ บำงอำจำรย์อธิบำยอิงหลักไตรลักษณ์ คือ 
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เมื่อพิจำรณำไตรลักษณ์ข้อ อนัตตา ที่ว่ำปัญจขันธ์ไม่ใช่ตัวตน จนจิตว่ำงจำก

ควำมยึดถือว่ำเป็นตัวเป็นตน บรรลุนิพพำนคือควำมดับกิเลส นิพพำนของผู้พิจำรณำ

ดังนี้ก็เรียกว่ำ สุญญตนิพพาน

เม่ือพิจำรณำไตรลักษณ์ข้อว่ำ ไม่เที่ยง คือปัญจขันธ์ไม่เท่ียง เปล่ียนแปลง 

ไปเรื่อยจนดับ อนิจจา ควำมไม่เที่ยงปรำกฏชัด จะก�ำหนดลงไปตอนไหนว่ำ เที่ยงสัก

แห่งหนึ่งก็ไม่ได้ ควำมไม่มีนิมิตคือไม่มีที่ก�ำหนดหมำยก็ปรำกฏขึ้น เมื่อบรรลุนิพพำน 

ก็เรียกว่ำ อนิมิตตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีนิมิต

เมือ่พจิำรณำไตรลักษณ์ข้อว่ำ ปัญจขันธ์เป็นทกุข์ หมำยควำมว่ำตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปเรื่อย เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ ก็หำที่ตั้งของปัญจขันธ์ไม่ได้  

จะไปตัง้อยูต่รงไหนกเ็ป็นทกุข์ไปทัง้น้ัน บรรลนุพิพำน นพิพำนของท่ำนผูพ้จิำรณำดงันี้ 

ก็เรียกว่ำ อัปปณิหิตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีที่ตั้ง

แต่อันที่จริงตำมหลักน้ัน ไตรลักษณ์ก็ต้องพิจำรณำทั้ง ๓ ข้อ และจะต้อง

พจิำรณำเป็นหมวด คือท้ังอนิจจตำ ทุกขตำ อนตัตตำ ควำมสิน้กเิลสจงึจะปรำกฏขึน้ ได้ 

เพรำะฉะนั้น อธิบำยของท่ำนดั่งกล่ำวมำนี้ จึงเป็นอธิบำยแยกไปตำมอำกำร เท่ำนั้น 

แต่ตำมทำงปฏิบัติแล้วต้องพิจำรณำ ๓ ลักษณะนั้นประกอบกัน

รวมหลกัใหญ่ ในอภธิรรมทีท่่ำนอนรุทุธำจำรย์ได้ยกเป็นหลกัประมวลเป็น ๔ 

คอืจติ เจตสกิ รปู นพิพำน ในคมัภร์ีเถรวำทฝ่ำยเรำแสดงว่ำ พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดง

อภิธรรม ๗ คัมภีร์แต่พระพุทธมำรดำในเทวโลกชั้นดำวดึงส์ ได้สอบถำมดูว่ำทำง

มหำยำนเขำว่ำอย่ำงไรกนัในเรือ่งนี ้กไ็ด้รบัค�ำตอบว่ำ มแีสดงเรือ่งพระพทุธเจ้ำไปเทศน์

โปรดพระพทุธมำรดำบนสวรรค์เหมอืนกนั แต่ว่ำไม่ได้แสดงอภธิรรมแสดงพระสตูร ๆ หน่ึง 

อภิธรรมในมหำยำนก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ได้ยืนยันว่ำเป็นพระพุทธภำษิตเหมือนอย่ำง

ในเถรวำทเรำ อภธิรรมในมหายาน นัน้เป็นท�ำนองอรรถกถำ คอืเป็นคัมภร์ีอธบิำยพระสตูร 

มีชื่อคัมภีร์ก็แตกต่ำงจำกอภิธรรมทั้ง ๗ ในฝ่ำยเถรวำทเรำ แต่ว่ำเนื้อควำมนั้นจะมี

คล้ำยกันบ้ำง หรอืต่ำงกนัอย่ำงไรยังไม่ทรำบ ทีข่องมหำยำนว่ำเป็นค�ำอธบิำยนัน้กเ็ข้ำเค้ำ 
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เพรำะค�ำว่ำอภธิรรมในทีแ่ห่งหนึง่ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ค�ำอธบิำยพระธรรม เมือ่พจิำรณำ

ดใูนอภธิรรม ๗ คัมภร์ีของเรำกเ็ป็นรูปนัน้ คอืยกเอำหลักธรรมต่ำง ๆ มำประมวล เข้ำ 

และจ�ำแนกอธบิำยออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง และในอรรถกถำฝ่ำยเรำเองกร็บัว่ำในภำคมนษุย์

นีพ้ระสำรบีตุรเป็นผูแ้สดงอภธิรรม แต่กไ็ปอ้ำงว่ำ เพรำะไปฟังอภธิรรมจำกพระพุทธเจ้ำ

มำแสดงแก่ภกิษทุีเ่ป็นศษิย์ของท่ำน ถ้ำจะถอืว่ำเป็นต�ำรำทีอ่ธบิำยพระธรรม ก็ไม่ท�ำให้

คุณค่ำของอภิธรรมนี้ลดลงไป เพรำะก็มีสำระที่ควรศึกษำควรทรำบอยู่เป็นอันมำก  

ดังเช่นที่กล่ำวมำแล้ว

เรื่องอภิธรรมก็ยุติเท่ำนี้





ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการและ

    เลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลึกและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖






