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คำาปรารภ

กำรศึกษำพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์สยำมแต่โบรำณสมัย แบ่งออกเป็น
๒ แผนก คือ แผนกบำลี และแผนกธรรม กำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกบำลีนั้น
มีมำตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นกำรศึกษำภำษำบำลีเพื่อที่จะสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจคัมภีร์ต่ำง ๆ
ทำงพระพุทธศำสนำซึ่งทรงไว้หรือรจนำไว้ด้วยภำษำนั้นมำแต่เก่ำก่อน ผู้ที่สอบไล่ได้
เรียกเป็นบำเรียน หรือเปรียญตำมชั้นภูมิแห่งควำมรู้ อีกแผนกหนึ่งคือกำรศึกษำ
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซึ่งสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
ทรงพระด�ำริก่อตั้งและอุดหนุนขึ้น เป็นกำรศึกษำธรรมในทำงพระพุทธศำสนำที่มุ่งเน้น
เข้ำใจเนื้อหำสำระแห่งธรรม ซึ่งปริวรรตออกเป็นภำษำสยำม โดยวิธีศึกษำวิเครำะห์
เรียบเรียง และบรรยำยธรรม ผูท้ สี่ อบไล่ได้เรียกเป็นนักธรรมตำมชัน้ ภูมแิ ห่งควำมรูเ้ ช่นกัน
กล่ำวโดยเฉพำะถึงชั้นภูมิของผู้สอบไล่ได้ตำมหลักสูตรของสนำมหลวงแผนกธรรมนั้น
จ�ำแนกเป็นชั้น นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก โดยสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
พระองค์นั้น ทรงเอำพระทัยใส่ เป็นพระธุระในกำรเลือกเฟ้น ตรวจตรำจัดท�ำหลักสูตร
และต�ำรำเรียน กำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรมอยู่
จนที่สุดแห่งพระชนมชีพ
กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนั้น ในชั้นต่อมำครั้งพระเจ้ำวรวงศ์เธอ
กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ทรงปกครองสังฆมณฑล แลพระเถรำนุเถระ
ที่ได้รับธุระเป็นกรรมกำรหรือด�ำเนินกำรสนำมหลวงแผนกธรรม ได้เห็นกันว่ำใช่จะเป็น
หิตำนุหิตประโยชน์เฉพำะแต่พระภิกษุสำมเณรที่จักได้ศึกษำเล่ำเรียนเท่ำนั้น แม้คฤหัสถ์
หำกได้ศกึ ษำเล่ำเรียนก็จะเป็นประโยชน์ทงั้ แก่ตนและแก่ผอู้ นื่ ได้ตำมอุดมคติแห่งกำรศึกษำ

ธรรมในทำงพระพุทธศำสนำด้วย จึงได้ขยำยกำรเรียนกำรสอนไปสู่คฤหัสถ์ทั้งหญิงชำย
เรียกกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมส�ำหรับคฤหัสถ์ว่ำ “ธรรมศึกษำ” ก�ำหนด
หลักสูตรและชั้นภูมิควำมรู้เป็นธรรมศึกษำตรี ธรรมศึกษำโท และธรรมศึกษำเอก
เช่นเดียวกับนักธรรม โดยในชั้นเดิมนั้น ใช้หลักสูตรและต�ำรำเรียน ตลอดจนกำรเรียน
กำรสอน และกำรสอบเช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรม เป็นแต่ปรับปรุงลดทอนเฉพำะ
เนือ้ หำบำงส่วนทีพ่ น้ วิสยั หรือยังไม่ถงึ ครำวเหมำะจ�ำเป็นส�ำหรับคฤหัสถ์ออก เช่น วิชำวินยั
ปรับให้ผศู้ กึ ษำซึง่ เป็นคฤหัสถ์เล่ำเรียนเบญจศีลและเบญจธรรม อันเป็นศีลเป็นวินยั ส�ำหรับ
ฆรำวำสผู้ครองเรือน จึงได้จัดท�ำหลักสูตรและต�ำรำเรียนธรรมศึกษำส�ำหรับคฤหัสถ์
แยกออกเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งได้ใช้หลักสูตรและต�ำรำเรียนที่จัดท�ำแยกออกมำในครำวนี้
สืบเนื่องมำช้ำนำน
จึงควรร�ำลึกแลสรรเสริญพระเกียรติคุณและเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหำ
สมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส และพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ตลอดถึงพระเถรำนุเถระผู้เป็นบูรพำจำรย์ซึ่งได้สรรค์สร้ำง
ควำมรุ่งเรืองในกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมขึ้นไว้เป็นประโยชน์อย่ำงสูง
ในพระพุทธศำสนำมำแต่เก่ำก่อน
ครั้นถึงพุทธศักรำช ๒๕๕๗ กำรศึกษำตำมหลักสูตรธรรมศึกษำเป็นที่นิยม
แพร่หลำยไปในหมู่ฆรำวำสคฤหัสถ์ ดังปรำกฏว่ำมีสำธุชนซึ่งอยู่ในวัยผู้ครองเรือน และ
นักเรียนทั้งประถมและมัธยม ตลอดจนนิสิตนักศึกษำในมหำวิทยำลัยได้มีศรัทธำสมัคร
เข้ำมำเล่ำเรียนพระสัทธรรมตำมหลักสูตรธรรมศึกษำเป็นอันมำก ส�ำนักงำนแม่กองธรรม
สนำมหลวง กระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงวัฒนธรรม และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จึงได้มีกำรลงนำมใน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ท�ำให้กำรเรียน
ธรรมศึกษำแผ่ขยำยอย่ำงยิ่งในสถำนศึกษำทุกระดับ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อพุทธศักรำช ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรสนำมหลวงแผนกธรรม
จึ ง เห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รธรรมศึ ก ษำ ให้ เ หมำะสมแก่ ก ำลสมั ย และวั ย ของ
ผู้ศึกษำเล่ำเรียน โดยจ�ำแนกกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดั บ ประถมศึ ก ษำ ส� ำ หรั บ นั ก ลเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำหรื อ เด็ ก ผู ้ มี วั ย ในระยะนั้ น
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยศึ ก ษำหรื อ เยำวชนผู ้ มี วั ย ในระยะนั้ น

และระดับอุดมศึกษำ ส�ำหรับนิสิตนักศึกษำ ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำ
ตลอดจนสำธุชนอื่นทั่วไป แต่ละระดับยังแบ่งย่อยออกเป็นธรรมศึกษำตรี ธรรมศึกษำโท
และธรรมศึกษำเอก ของระดับชั้นนั้น ๆ อีก รวมจ�ำแนกชั้นภูมิควำมรู้ตำมหลักสูตรธรรม
ศึกษำที่ปรับปรุงใหม่ได้ ๙ ชั้น
กำรปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษำดังกล่ำวเพือ่ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง
สนำมหลวงแผนกธรรมจึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษำและกรรมกำรขึน้ ประกอบด้วยพระเถรำนุเถระ
และฆรำวำสผูท้ รงภูมริ ใ้ ู นทำงพระพุทธศำสนำ ร่วมกันปรับปรุง จัดท�ำ พิจำรณำ ตรวจตรำ และ
ประเมินผลหลักสูตรและต�ำรำเรียนธรรมศึกษำ เฉพำะส�ำหรับกำรจัดท�ำต�ำรำเรียนหลักสูตร
ธรรมศึกษำทีป่ รับปรุงใหม่นี้ ในเบือ้ งแรกคณะกรรมกำรฝ่ำยบรรพชิตได้ยกร่ำงเนือ้ หำขึน้
โดยปรั บ ปรุ ง จำกต� ำ รำเรี ย นธรรมศึ ก ษำเดิ ม และส่ ง ให้ ค ณะกรรมกำรฝ่ ำ ยคฤหั ส ถ์
พิจำรณำปรับรูปแบบและภำษำให้เหมำะกับควำมรู้ และควำมเข้ำใจของคฤหัสถ์ซงึ่ จะเป็น
ผูใ้ ช้ตำ� รำ รวมทัง้ ศึกษำค้นคว้ำเพิม่ เติมในประเด็นต่ำง ๆ จำกนัน้ จึงได้นำ� เข้ำสูก่ ำรพิจำรณำ
ของกลุ ่ ม ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ส ะท้ อ นควำมเข้ ำ ใจและต้ อ งกำรของผู ้ ใ ช้ ต� ำ รำเรี ย น
ธรรมศึกษำแต่ละระดับได้ เมือ่ ได้รบั ผลกำรประเมินแล้วกรรมกำรฝ่ำยคฤหัสถ์จงึ ปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับผลกำรประเมิน และท้ำยทีส่ ดุ จึงเสนอให้ทปี่ รึกษำพิจำรณำเห็นชอบ
จึงเป็นอันส�ำเร็จขัน้ ตอนในฝ่ำยเนือ้ หำ และเพือ่ ให้ผใู้ ช้ตำ� รำเรียนธรรมศึกษำทีป่ รับปรุงขึน้
ใหม่นเี้ กิดควำมเข้ำใจเนือ้ หำมำกยิง่ ขึน้ คณะกรรมกำรจึงได้จดั ท�ำและบรรจุภำพประกอบ
ไว้ด้วย โดยภำพประกอบเหล่ำนี้ นอกจำกที่คณะกรรมกำรได้อุตสำหะเดินทำงไปบันทึก
ภำพเอง ณ สถำนที่ต่ำง ๆ แล้ว ยังได้รับอนุเครำะห์จำกพระอำรำมหลำยแห่ง ตลอดจน
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน แม้โดยที่สุดผู้มีใจเอื้อเฟื้อด้วย เมื่อผ่ำนกระบวนกำร
ทุกขั้นตอนแล้วจึงด�ำเนินกำรจัดพิมพ์ภำยใต้กำรอ�ำนวยกำรของสนำมหลวงแผนกธรรม
จนส�ำเร็จเป็นเล่มสมุดอยู่ในบัดนี้ ในนำมของสนำมหลวงแผนกธรรมและคณะสงฆ์ไทย
ขออนุโมทนำแก่ที่ปรึกษำและกรรมกำร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำหลักสูตรและ
ต�ำรำเรียนธรรมศึกษำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ทุกรูปและทุกท่ำนไว้ ณ ที่นี้
อนึ่ ง นั บ เป็ น กำลบรรจบอั ศ จรรย์ ที่ ก ำรด� ำ เนิ น กำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
ต� ำ รำเรี ย นธรรมศึ ก ษำสำมำรถด� ำ เนิ น กำรได้ ลุ ล ่ ว ง ถึ ง ขั้ น ได้ รั บ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รใน
พุทธศักรำช ๒๕๖๔ อันเป็นปีทบี่ รรจบ ๑๐๐ ปีนบั แต่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำ
วชิรญำณวโรรส ผู้ทรงวำงรำกฐำนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมซึ่งเป็น
ต้นเค้ำของกำรศึกษำธรรมศึกษำ สิ้นพระชนม์ และองค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติได้ประกำศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
โดยเหตุแห่งพระคุณูปกำรที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญไว้ดีแล้ว ฉะนั้น หลักสูตรและต�ำรำเรียน
ธรรมศึกษำที่ส�ำเร็จลงในปีน้ี จึงย่อมเป็นอนุสสรณีย์ที่เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระ
มหำสมณเจ้ำพระองค์นั้นในวำระอันส�ำคัญนี้ อีกโสดหนึ่งด้วย

ขออ�ำนำจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดถึงเทวำนุภำพแห่งเทพยดำผู้ทรง
สั ม มำทิ ฏ ฐิ ด� ำ รงอำนุ ภ ำพรั ก ษำพระพุ ท ธศำสนำ จงได้ รั ก ษำคุ ้ ม ครองกำรศึ ก ษำ
พระปริ ยั ติ ธ รรม คื อ กำรเล่ ำ เรี ย นศึ ก ษำพระธรรมค� ำ สั่ ง สอนของสมเด็ จ พระสั ม มำ
สัมพุทธเจ้ำ ทั้งในสยำมรัฐสีมำอำณำจักร และในไพรัชประเทศต่ำง ๆ ให้ด�ำรงคงอยู่
โดยสวัสดิ์ สัมฤทธิ์ และสิทธิทุกประกำรตลอดกำลนำน เพื่อพระศำสนำของสมเด็จ
พระชินวรมุนีจักด�ำรงอยู่ตรำบกำลนั้น เทอญ

(สมเด็จพระมหำวีรวงศ์)
แม่กองธรรมสนำมหลวง

สารบัญ
พระคติธรรม

หน้า
๓

คำาปรารภ

๔

สารบัญ

๘

คำาแนะนำาในการใช้หนังสือชุดธรรมศึกษา

๑๐

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ขอบข่ายเนื้อหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ตัวอย่างข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ตัวอย่างการเรียบเรียงเรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
บรรณานุกรม

๑๗
๑๘
๒๑
๒๒
๒๓
๒๖
๒๙

วิชาธรรมวิภาค
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิภาค
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ)
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓ (ติกะ)
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๔ (จตุกกะ)
บทที่ ๕ ธรรมหมวด ๕ (ปัญจกะ)
บทที่ ๖ คิหิปฏิบัติ
บรรณานุกรม

๓๑
๓๒
๓๗
๔๓
๕๓
๖๓
๖๗
๗๙

วิชาพุทธานุประวัตแิ ละศาสนพิธี
ภาคพุทธานุพุทธประวัติ
บทที่ ๑ การสังคายนาพระไตรปิฎก
บทที่ ๒ การศึกษาพุทธประวัติ
บทที่ ๓ พระชาติก�าเนิดของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ
บทที่ ๔ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
บทที่ ๕ เสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน
ภาคศาสนพิธี
บทที่ ๖ พิธีบ�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
บรรณานุกรม

หน้า
๘๓
๘๔
๘๔
๑๐๓
๑๑๒
๑๔๔
๑๗๔
๑๘๐
๑๘๐
๒๐๐

วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม
บทที่ ๑ วินัย
บทที่ ๒ เบญจศีล
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล
บทที่ ๔ เบญจธรรม
บรรณานุกรม

๒๐๓
๒๐๔
๒๐๘
๒๒๒
๒๒๕
๒๓๕

คำาสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ ๖/๒๕๖๓

๒๓๗

คำาสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ ๙/๒๕๖๓

๒๓๘

รายนามผู้ประเมินหนังสือธรรมศึกษา

๒๓๙

คณะผู้จัดทำา

๒๔๐

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

คำาแนะนำาในการใช้หนังสือชุดธรรมศึกษา

ประวัติความเป็นมาของนักธรรม-ธรรมศึกษา
กำรศึกษำพระพุทธศำสนำของพระสงฆ์ไทยแต่เดิมมำนัน้ เน้นกำรศึกษำภำษำบำลี
เพือ่ ไปศึกษำพระไตรปิฎกและคัมภีรอ์ นื่ ๆ ซึง่ เป็นภำษำบำลี รูปแบบกำรศึกษำเป็นกำรศึกษำ
จำกเอกสำรชั้นต้น เพื่อไม่ให้ข้อธรรมะนั้นผิดเพี้ยนไป ท�ำให้พระสงฆ์ผู้ศึกษำจ�ำต้องรู้
แตกฉำนในภำษำบำลีก่อนจึงจะสำมำรถรู้ข้อธรรมวินัยได้ เป็นเหตุให้พระสงฆ์ผู้มีควำมรู้
ในพระธรรมวินัยมีจ�ำนวนน้อยไม่แพร่หลำย
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงเล็งเห็นปัญหำดังกล่ำว
จึงทรงสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนพระพุทธศำสนำในภำษำไทยขึ้น และได้ทดลองใช้ใน
วัดบวรนิเวศวิหำรซึง่ ทรงปกครองอยู่ ปรำกฎว่ำได้ผลดี จึงขยำยผลไปสูก่ ำรจัดกำรศึกษำ
ในระดับสังฆมณฑล รวมถึงปรับปรุงจนได้เป็นหลักสูตรที่เหมำะสมส�ำหรับพระสงฆ์
ทั้งประเทศยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นล�ำดับชั้นตรี โท เอกในเวลำต่อมำ
เมือ่ กำรศึกษำนักธรรมของพระสงฆ์นยิ มแพร่หลำยแล้ว ปรำกฏว่ำในฝ่ำยฆรำวำส
เห็นประโยชน์และน�ำไปใช้ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติพิเศษ เช่น พระสงฆ์ผู้สอบได้นักธรรม
เมื่อลำสิกขำจะสำมำรถรับรำชกำรครูได้ คณะสงฆ์ในสมัยพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ จึงจัดกำรศึกษำนักธรรมขึ้นส�ำหรับฝ่ำยฆรำวำส
มีชื่อเรียกต่อมำว่ำ “ธรรมศึกษำ”
จำกจุดเริ่มต้นในอดีตมำถึงปัจจุบัน กำรเรียนกำรสอนและกำรสอบหลักสูตร
นักธรรมและธรรมศึกษำ ได้เจริญวิวัฒนำมำเกินศตวรรษ มีผู้สอบส�ำเร็จตำมหลักสูตร
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ไปแล้วทัง้ ในและต่ำงประเทศจ�ำนวนมำก กล่ำวได้วำ่ มีพระสงฆ์และฆรำวำสผูร้ ธู้ รรมมำกขึน้
ตำมไปด้วย อันเป็นเครื่องยืนยันพระญำณทัศน์อันกว้ำงไกลของพระองค์ผู้ทรงเป็นต้น
พระด�ำริ อย่ำงไรก็ตำมส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงได้คำ� นึงอยูเ่ สมอว่ำ เมือ่ วันเวลำ
ผ่ำนไปสมควรจะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ จึงด�ำเนินกำรให้มกี ำร
ตรวจช�ำระหลักสูตรธรรมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๖๔
ปรำกฏดังหนังสือชุดธรรมศึกษำที่ท่ำนก�ำลังอ่ำนอยู่นี้

โครงสร้างเนื้อหาและแนวทางการใช้หนังสือเรียน
หนังสือชุดธรรมศึกษำนี้ แบ่งออกเป็นระดับชั้นตำมควำมเหมำะสมของผู้ศึกษำ
จ�ำนวน ๓ ระดับ และในแต่ละระดับชั้นยังแบ่งย่อยออกไปได้อีก ๓ ระดับ ดังนี้
ธรรมศึกษำ ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็นชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็นชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษำ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป แบ่งออกเป็นชัน้ ตรี โท เอก
กำรแบ่งเนือ้ หำในหนังสือธรรมศึกษำนีอ้ ำศัยกำรแบ่งหมวดใหญ่ในพระไตรปิฎก
มำเป็นฐำน ได้แก่ พระสุตตันตปิฎก คือ ประมวลประวัติและเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่ปรำกฎ
ในรูปเทศนำ พระอภิธรรมปิฎก คือ ประมวลหลักธรรมและเนื้อหำของหลักธรรม และ
พระวินัยปิฎก คือ ประมวลระเบียบข้อบังคับกำรปฏิบัติตนของภิกษุ หนังสือธรรมศึกษำ
แต่ละเล่มจะประกอบด้วยหมวดเนื้อหำ คือ
๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
กำรแก้กระทู้ธรรมเป็นลักษณะเฉพำะของกำรศึกษำธรรมศึกษำของไทย มุ่งน�ำ
เสนอพุทธศำสนสุภำษิต ธรรมภำษิต และเถรภำษิต ยกเป็นหัวข้อกระทูใ้ ห้ผศู้ กึ ษำได้อธิบำย
หัวข้อนั้น ๆ ด้วยกำรประมวลองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งจำกกำรเรียนวิชำธรรมศึกษำ และ
จำกภูมิรู้ในวิทยำกำรแขนงต่ำง ๆ ของผู้เรียนมำเรียบเรียงในรูปแบบของ “เรียงควำม
แก้กระทู้ธรรม” ซึ่งมีลักษณะเฉพำะ เป็นเพียงตัวอย่ำงประเภทหนึ่งของกำรเขียน
เรียงควำมอธิบำย ซึ่งมิใช่จะเป็นกำรก�ำหนดกลวิธีกำรเขียนเรียงควำมที่ดีที่สุดส�ำหรับ
กำรศึกษำประเภทอื่น ๆ สำระส�ำคัญอยู่ที่กำรอธิบำยหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้สำมำรถเข้ำใจ
ได้อย่ำงแจ่มแจ้งเท่ำนั้น
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๒. วิชาธรรมวิภาค และธรรมวิจารณ์
ในหนังสือชุดนี้ได้คัดเลือกพระธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงและที่พระเถระ
รุ่นหลังรวบรวมไว้ แบ่งหมวดตำมองค์ประกอบของธรรมนั้น เช่น ธรรมหมวด ๒
หมำยถึงบรรดำหลักธรรมอันมีองค์ประกอบภำยใน ๒ ประกำร เป็นต้น แล้วน�ำเสนอ
นิยำมและประเด็นบำงประกำรทีน่ กั วิชำกำรไทยให้ควำมส�ำคัญ อ้ำงอิงเอกสำรและต�ำรำของ
ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงเป็นส�ำคัญ และใช้คมั ภีรใ์ นยุคต่ำง ๆ เช่น พจนำนุกรม
สื่อออนไลน์ บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัย เป็นต้น ขยำยควำมและยกตัวอย่ำง
บำงประเด็น อย่ำงไรก็ตำม พระธรรมมีมำกถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเชือ่ มโยงกัน
ในแง่มุมต่ำง ๆ ฉะนั้น หำกผู้ศึกษำปรำรถนำจะศึกษำสืบค้นให้ลึกซึ้งขึ้นไป ควรค้นคว้ำ
ต�ำรำเฉพำะ เช่น พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถำ บทควำมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เฉพำะทำง เป็นต้น
๓. วิชาพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธานุพุทธประวัติ และศาสนพิธี
วิชำนีม้ งุ่ น�ำเสนอรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ รวมถึงคติอนั เกีย่ วเนือ่ งกับเหตุกำรณ์
ในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้ำตลอดจนชีวประวัติของพระสำวก อุบำสกและอุบำสิกำ
ที่พึงรู้ โดยด�ำเนินควำมตำมที่ปรำกฏในคัมภีร์ รวมถึงวรรณกรรมที่เรียบเรียงโดย
พระอรรถกถำจำรย์และปรำชญ์ในยุคสมัยต่ำง ๆ แล้วเปรียบเทียบประเด็นทีค่ มั ภีรแ์ ต่ละเล่ม
รจนำไว้ต่ำงกัน พร้อมคัดเลือกบทวิเครำะห์ของนักปรัชญำพระพุทธศำสนำหลำย ๆ ท่ำน
ที่อธิบำยควำมหมำยของเหตุกำรณ์ตำมทัศนะที่แตกต่ำงไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้ศึกษำได้
คิด วิเครำะห์ และท�ำควำมเข้ำใจแก่นแท้ของพุทธำนุพุทธประวัติให้ได้มำกที่สุด ดังนั้น
ผู้ศึกษำจะสังเกตได้ว่ำ เนื้อหำในหนังสือเรียนเล่มนี้มี ๒ นัยควบคู่กันไปเสมอ ได้แก่
กำรน�ำเสนอล�ำดับเนือ้ หำของพุทธประวัติ ประวัตพิ ระสำวก อุบำสก และอุบำสิกำ
เช่ น ที่ ป รำกฏในวรรณกรรมเล่มต่ำง ๆ ซึ่ง ล้ ว นแต่ ง ขึ้น เพื่ อ สรรเสริ ญ พระคุ ณำนุ คุณ
ของพระพุทธเจ้ำ และเสริมสร้ำงศรัทธำปสำทะให้เกิดขึน้ ในใจศำสนิกชน บำงครัง้ มีเรือ่ งรำว
อิทธิปำฏิหำริย์หุ้มห่อหลักธรรมไว้อย่ำงแยบคำย นอกจำกเรื่องรำวพุทธประวัติ ประวัติ
พระสำวก อุบำสก และอุบำสิกำแล้ว ผู้เรียนยังจะได้ประเด็นควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลำต่ำง ๆ เพิ่มเติมด้วย
กำรตีควำมเรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์ซึ่งเป็นส่วนที่ขึ้นกับอัตวิสัยในกำรเชื่อถือ ให้
ทรำบถึงหลักธรรม หรือควำมหมำยแท้จริงที่แฝงไว้ รวมถึงท�ำควำมเข้ำใจเหตุกำรณ์
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พฤติกำรณ์ และพฤติกรรมของผู้คนตำมบริบทแห่งยุคสมัย อันเป็นแนวคิดพื้นฐำน
ในกำรศึกษำด้ำนประวัติศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้ำใจแก่นแท้
ของพุทธำนุพุทธประวัติได้อย่ำงถ่องแท้ และสำมำรถเชื่อมโยงเข้ำกับปรัชญำแขนงอื่น ๆ
สะท้อนควำมเป็นศำสตร์สำกลของพระพุทธศำสนำได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
ดังทีท่ รำบกันดีวำ่ เรือ่ งรำวพุทธำนุพทุ ธประวัตไิ ด้รบั ควำมนิยมเชือ่ ถือกันมำตัง้ แต่
โบรำณ และกลำยเป็นรำกฐำนส�ำคัญของวิถีชีวิตของสังคมไทย จนเป็นแรงบันดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ เพื่อสนองตอบเจตนำรมณ์ที่จะจรรโลงพระพุทธศำสนำ
วิธีกำรศึกษำพุทธำนุพุทธประวัติให้ได้อรรถประโยชน์มำกขึ้นจึงสำมำรถศึกษำเรื่องรำว
ไปพร้อมกับศึกษำสังเกตงำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ เช่น วรรณกรรม จิตรกรรม
ประติมำกรรม โดยมีแหล่งเรียนรูส้ ำ� คัญคือ วัด ห้องสมุด พิพธิ ภัณฑสถำนต่ำง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ในหนังสือชุดนี้ได้รวบรวมภำพจำกแหล่งเรียนรู้บำงส่วนไว้ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ศึกษำในเบื้องต้น
นอกจำกนั้น หนังสือชุดนี้ได้ผนวกเนื้อหำศำสนพิธีต่ำง ๆ ที่พุทธศำสนิกชน
พึงทรำบ ทั้งนี้มีข้อควรตระหนักว่ำ ศำสนพิธีมีจุดมุ่งหมำยโน้มน้ำวจิตใจของศำสนิกชน
ให้สนใจ เข้ำใจ และเข้ำถึงหลักธรรมที่ซับซ้อนได้ ดังนั้น ระเบียบแบบแผนศำสนพิธี
ของแต่ละพืน้ ทีย่ อ่ มมีรำยละเอียดแตกต่ำงกัน ด้วยเหตุนี้ ผูศ้ กึ ษำพึงท�ำทัศนะและวำงท่ำที
ให้เหมำะควรถูกต้องว่ำ ศำสนพิธใี ดของพืน้ ถิน่ ของส�ำนักใด ถ้ำยังสำมำรถรักษำจุดมุง่ หมำย
กำรโน้มน้ำวชักน�ำศรัทธำได้ ก็ไม่พึงตัดสินว่ำศำสนพิธนี ั้นผิดถูกไปจำกแบบแผนตำมที่ได้
ศึกษำในหนังสือนี้
๔. วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม อุโบสถศีล และกรรมบถ
พระวินัยมีหลักใหญ่ คือ ศีลของภิกษุสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ และศีลของภิกษุณีสงฆ์
๓๑๑ ข้อ ดังนัน้ ในฝ่ำยฆรำวำสจึงมุง่ น�ำเสนอกรอบกำรครองตน หรือเป็นวินยั ฝ่ำยฆรำวำส
ได้แก่ เบญจศีล และขัน้ สูง คือ อุโบสถศีล ผูป้ ฏิบตั ติ ำมวินยั และสิกขำบทดังกล่ำว ย่อมเป็น
ผูม้ ศี ลี คือมีสภำวะแห่งควำมปกติ นอกจำกนัน้ แล้ว ยังน�ำเสนอนิยำมและขอบเขตของกรรม
อันน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อสิกขำบทต่ำง ๆ โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำ มุ่งเน้นให้
เข้ำใจว่ำอะไรคือควำมดี จะท�ำควำมดีได้อย่ำงไร อะไรคือควำมชั่วและท�ำอย่ำงไร
จึงเป็นประพฤติชั่ว ควำมรู้ดีรู้ชั่ว กำรท�ำดี ละเว้นควำมชั่วและท�ำใจให้ตั้งอยู่โดยดีนั้นเอง
คื อ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตำมแนวทำงของพระพุ ท ธศำสนำ และเป็ น ประเด็ น แก่ น แท้
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ของพระพุทธศำสนำ นอกจำกนี้ ได้แทรกบทวิเครำะห์และตัวอย่ำงบำงประกำรที่
นักวิชำกำรได้ค้นคว้ำเพิ่มเติมไว้ด้วย
ในภำพรวม เมื่อพิจำรณำขอบข่ำยเนื้อหำให้ถี่ถ้วนแล้วจะเห็นแต่ละวิชำมีเนื้อหำ
จ�ำแนกได้มีกำรไล่เรียงควำมยำกง่ำยตำมแต่ละชั้น เช่น วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม
วิชำธรรมวิภำค วิชำเบญจศีลและเบญจธรรม ดังนัน้ ผูอ้ ำ่ นหนังสือชุดนีจ้ งึ สำมำรถศึกษำ
ได้โดยเอกเทศ ส่วนวิชำพุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี มีเนื้อหำที่ร้อยเรียงกันต่อเนื่อง
ไปตำมแต่ละชัน้ เช่น ชัน้ ตรี เนือ้ หำเริม่ ทีก่ ำรศึกษำพุทธประวัตจิ นถึงกำรตรัสรู้ ส่วนชัน้ โท
จะเป็นเหตุกำรณ์เริ่มตั้งแต่ทรงประกำศพระศำสนำ ในขณะที่ชั้นเอก เริ่มที่เสด็จไปกรุง
กบิลพัสดุเ์ พือ่ แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดำจนถึงปัจฉิมโพธิกำล เป็นต้น ดังนัน้ หำกจะทรำบ
เรื่องรำวพุทธำนุพุทธประวัติโดยตลอดจึงต้องศึกษำไปทีละชั้นจึงจะได้ควำมโดยสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะในการจัดการสอนธรรมศึกษาและเป้าหมายปลายทาง
ของธรรมศึกษา
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงนิพนธ์ค�ำน�ำหนังสือ
“เบญจศีลและเบญจธรรม” ควำมตอนหนึ่งว่ำ
“...หนังสือนี้แต่งเป็นแบบส�ำหรับครูใช้สอน ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กก็จะไม่เข้ำใจ
เป็นธุระของครูจะดูแลให้เด็กเว้นข้อห้ำม ประพฤติตำมข้อทีแ่ นะน�ำ ยิง่ หำเรือ่ งต่ำง ๆ ทีเ่ ป็น
เครื่องสำธกข้อควำมที่กล่ำวไว้ในที่นี้ให้กระจ่ำงขึ้น น�ำมำให้นักเรียนอ่ำนได้ด้วยยิ่งดี
นักเรียนจะได้เข้ำใจและมีควำมรูส้ กึ ด้วยตัวเอง ถ้ำนักเรียนเป็นคนรุน่ ทีม่ คี วำมรูค้ วำมเจริญ
สูงขึ้นไปแล้ว ครูจะใช้สมุดนี้เป็นหนังสือเรียนของเขำก็ได้ เมื่อเรียนจบบทหนึ่งแล้ว
ครูควรตั้งปัญหำถำม...”
คณะกรรมกำรตรวจช�ำระหลักสูตรธรรมศึกษำมีควำมเห็นเช่นเดียวกับพระด�ำริ
ข้ ำ งต้ น ว่ ำ หนังสือชุดธรรมศึก ษำเป็นเพีย งต� ำ รำแกนกลำง ผู ้ ส อนสำมำรถจั ด ท� ำ
แผนกำรสอนและเลือกใช้วิธีกำรสอน เครื่องมือประกอบกำรสอนที่เหมำะสมได้ รวมถึง
กำรยกตัวอย่ำงและรำยละเอียดเพิ่มเติมให้เหมำะสมกับผู้เรียนได้ด้วย
ในพระนิพนธ์ค�ำน�ำข้ำงต้นนั้น สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ทรงอธิบำยไว้ด้วยว่ำ
กำรเรียนวิทยำควำมรู้แขนงต่ำง ๆ นั้น มุ่งให้เป็นผู้รู้ผู้สำมำรถประกอบวิชำชีพ หรือใช้
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วิทยำกำรเหล่ำนั้นได้ แต่หำกปรำศจำกควำมประพฤติตัวดี ก็จะไม่มีผู้ยอมสมำคม
หรือจ้ำงใช้งำน กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำก็จะไม่สำ� เร็จประโยชน์ ดังนัน้ จึงได้
ทรงนิ พ นธ์ ห นั ง สื อ เล่ ม ที่ ก ล่ ำ วถึ ง นั้ น ขึ้ น เพรำะเป็ น ข้ อ ธรรมส� ำ คั ญ ที่ จ ะเป็ น หลั ก
ในควำมประพฤติของคนเรำ อันจะน�ำชีวิตไปโดยผำสุกได้
คณะกรรมกำรตรวจช�ำระหลักสูตรธรรมศึกษำ เห็นตำมพระมติขำ้ งต้น และเห็นว่ำ
คติจำกประวัติควำมเป็นมำของนักธรรมและธรรมศึกษำคือ กำรจัดหลักสูตรกำรเรียน
กำรจัดสอบ ทั้งของคณะสงฆ์และฝ่ำยบ้ำนเมือง เป็นแต่เครื่องมือให้กำรศึกษำพระพุทธ
ศำสนำสำมำรถแพร่หลำยได้โดยเร็ว อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียนให้มี
โครงสร้ำงเนื้อหำที่ชัดเจนเป็นแกนกลำง ทั้งยังสำมำรถวัดประเมินผลได้มีมำตรฐำน
และเป็นธรรม แต่เครือ่ งมือนัน้ จะต้องน�ำไปให้ถงึ เจตนำรมณ์ตน้ ทำง กล่ำวคือ พระสงฆ์เป็น
ผูร้ พู้ ระธรรมวินยั เพียงพอทีจ่ ะสืบพระพุทธศาสนา และรับภาระปกครองเผยแผ่สงั่ สอนได้
และฆราวาสเป็นผูม้ คี วามรูธ้ รรมปฏิบตั ใิ ห้เป็นหลักในการด�าเนินชีวติ และจรรโลงสังคม
ต่อไปได้ จึงจะเรียกได้ว่าส�าเร็จวัตถุประสงค์ของธรรมศึกษาอย่างแท้จริง

15

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ขอบข่ายเนื้อหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษำ ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ให้ผู้เรียนแต่งอธิบำยควำมกระทู้สุภำษิตที่ก�ำหนดให้อย่ำงสมเหตุสมผล
และอ้ำงอิงสุภำษิตที่ก�ำหนดให้เท่ำนั้นมำประกอบกำรอธิบำยไม่น้อยกว่ำ ๑ สุภำษิต
โดยต้ อ งอธิ บ ำยร้ อ ยเรี ย งและเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ส� ำ คั ญ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ กระทู ้ สุ ภ ำษิ ต ที่
ก�ำหนดให้อย่ำงสมเหตุสมผล พร้อมบอกชือ่ คัมภีรห์ รือทีม่ ำของสุภำษิตทีน่ ำ� มำอ้ำงอิงนัน้ ด้วย
โดยชั้นนี้ ก�ำหนดควำมยำวตั้งแต่ ๒ หน้ำขึ้นไป (เว้นบรรทัด)
ที่

หมวด

๑
๒
๓
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อัตตวรรค
คือ หมวดตน

สุภาษิต

คัมภีร์/ที่มา

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ขุททกนิกำย ธรรมบท

อตฺตาน� ทมยนฺติ สุพฺพตา.
ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน

ขุททกนิกำย ธรรมบท

อตฺตนา โจทยตฺตาน�.
จงเตือนตนด้วยตน

ขุททกนิกำย ธรรมบท

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ที่

หมวด

สุภาษิต

คัมภีร์/ที่มา

ทท� มิตฺตานิ คนฺถติ.
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

สังยุตตนิกำย สคำถวรรค

ททมาโน ปิโย โหติ.
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

อังคุตตรนิกำย ปัญจก
นิบำต

๖

ทเทยฺย ปุริโส ทาน�.
คนควรให้ของที่ควรให้

ขุททกนิกำย ชำดก
สัตตกนิบำต

๗

ขนฺติ สาหสวารณา.
ควำมอดทนห้ำมซึ่งควำม
ผลุนผลันไว้ได้

๔
๕

๘

ทำนวรรค
คือ หมวดทำน

ขันติวรรค
คือ หมวด
อดทน

๙

๑๒

ขนฺติ หิตสุขาวหา.
บทสวดมนต์ฉบับหลวง
ควำมอดทนน�ำมำซึง่ ประโยชน์สขุ
ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร.
ควำมอดทนเป็นเครื่องประดับ
ของนักปรำชญ์

บทสวดมนต์ฉบับหลวง

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.
ขุททกนิกำย สุตตนิบำต
คนจะผ่ำนพ้นควำมทุกข์ลำ� บำกได้
เพรำะควำมเพียร

๑๐

๑๑

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

วิริยวรรค
คือ หมวด
ควำมเพียร

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ
ปริหายติ.
คนที่ผัดวันประกันพรุ่งย่อมจะ
เสื่อมเสียหำย

ขุททกนิกำย ชำดก
วีสตินิบำต

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ.
ควรรีบท�ำควำมเพียรในวันนี้

- มัชฌิมนิกำย
อุปริปัณณำสก์
- ขุททกนิกำย ชำดก
มหำนิบำต
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ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ที่

หมวด

๑๓
ชยวรรค
๑๔
คือ หมวดชนะ
๑๕
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สุภาษิต

คัมภีร์/ที่มา

อกฺโกเธน ชิเน โกธ�.
พึงชนะคนโกรธด้วยควำม
ไม่โกรธ

- ขุททกนิกำย ธรรมบท
- ขุททกนิกำย ชำดก
ทุกนิบำต

อสาธุํ สาธุนา ชิเน.
พึงชนะคนไม่ดีด้วยควำมดี

- ขุททกนิกำย ธรรมบท
- ขุททกนิกำย ชำดก
ทุกนิบำต

สจฺเจนาลิกวาทิน�.
- ขุททกนิกำย ธรรมบท
พึงชนะคนพูดปดด้วยควำมจริง - ขุททกนิกำย ชำดก
ทุกนิบำต

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

✓

✓
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ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์
...................................

ขุททกนิกาย ธรรมบท

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับ อุดมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบาย
ความกระทู ้ ส ุ ภ าษิ ต ที ่ ก ำหนดให้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลและอ้ า งอิ ง สุ ภ าษิ ต ที ่ ก ำหนดให้ เ ท่ า นั้ น
มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า ๑ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญ
ให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิต พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดย
ชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๒ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด)
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
...................................

สุภาษิตที่กำหนดให้
สุขํ ยาว ชรา สีลํ.
ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต
ทเทยฺย ปุริโส ทานํ.
คนควรให้ของที่ควรให้
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ.
กรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุคติ
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สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ขุททกนิกาย ชาดก สัตตกนิบาต

ขุททกนิกาย ธรรมบท

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างการเรียบเรียงเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์
ณ บัดนี้ จักได้อธิบำยขยำยเนื้อควำมแห่งกระทู้ธรรมภำษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทำงแห่งกำรศึกษำและประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
ค�ำว่ำ “บาป” หมำยถึง ควำมชั่ว ควำมเลวร้ำย ควำมไม่ดี กล่ำวคือ
กำรกระท�ำที่ส่งให้ถึงควำมเดือดร้อน ดังนั้น กำรสั่งสมบำป จึงเป็นกำรประพฤติธรรม
ฝ่ำยอกุศล หรือกำรประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ และใจนั่นเอง เมื่อสั่งสมอกุศลกรรม
ทีละเล็กละน้อย อกุศลกรรมเหล่ำนั้นย่อมจะพอกพูนเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น เปรียบดั่ง
กำรที่ฝนตกใส่โอ่งน�้ำวันละเล็กวันละน้อยแล้ววันหนึ่งก็เต็มโอ่งได้ฉันนั้น กำรอุปมำเช่นนี้
จึงเปรียบเหมือนกับคนที่สั่งสมควำมชั่ว คือบำป หำกท�ำบำปทุกเมื่อเชื่อวัน บำปนั้น
ย่อมสั่งสมทวีคูณขึ้น และเข้ำครองง�ำจิตใจจนบุคคลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจหยำบช้ำ มีแต่
ควำมร้อนรน อำฆำตพยำบำท หำควำมสุขสงบไม่ได้ ไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำอะไร
ถูกหรือผิด ขำดปัญญำหยั่งรู้บำปบุญคุณโทษ ห่ำงไกลจำกควำมเป็นมนุษย์ซึ่งมีจิตใจสูง
เมื่อจิตใจไม่มีควำมเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมสำมำรถท�ำควำมชั่วที่หนักขึ้นได้ กำรประพฤติชั่ว
บำงประกำรเป็นกำรกระท�ำผิดกฎหมำย เนื่องจำกกฎหมำยย่อมมีเจตนำรมณ์ให้บุคคล
ประพฤติแต่สิ่งดีงำมอันจะก่อให้เกิดสันติสุข ดังนั้น เมื่อกระท�ำผิดกฎหมำยย่อมมีโอกำส
ที่เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองจะเข้ำจับกุม กรรมเหล่ำนี้นับว่ำเป็นกรรมที่เห็นได้ทันตำ และน�ำพำ
ควำมทุกข์มำสู่บุคคลนั้นไม่มำกก็น้อย ยังมีกรรมที่จะได้รับนั้นไม่ได้มีแค่นี้ เป็นกรรม
ทีส่ ง่ ผลไปถึงอนำคตด้วย เช่น สูญเสียอิสรภำพ สูญเสียทรัพย์สนิ สูญเสียชือ่ เสียงเกียรติยศ
สูญเสียควำมน่ำเชือ่ ถือ เป็นต้น เพรำะฉะนัน้ จะเห็นว่ำกำรท�ำบำปนัน้ ท�ำให้ผกู้ ระท�ำได้รบั ทุกข์
ทั้งในปัจจุบันนี้และอนำคต ไม่ช้ำก็เร็วก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
เมื่อเรำเห็นว่ำ กำรท�ำบำปนั้นน�ำควำมทุกข์มำให้แล้ว เรำก็ควรประพฤติตัว
ให้อยูใ่ นข่ำยกุศล คือ ท�ำแต่ควำมถูกต้องดีงำมตำมท�ำนองคลองธรรม เช่น กำรรักษำศีล
ให้บริบูรณ์ เป็นต้น เพียงแค่นี้ก็นับว่ำเป็นกำรไม่ท�ำบำปแล้ว เพรำะว่ำศีลเป็นอุบำย
ที่ไม่ให้เรำท�ำควำมชั่วนั้นเอง และเมื่อเรำมีศีลเรำก็จะมีแต่ประโยชน์สุข ตรำบเท่ำวัยชรำ
สมดังพุทธศำสนสุภำษิตที่มำในคัมภีร์ขุททกนิกำย ธรรมบท ว่ำ
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ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สุข� ยาว ชรา สีล�.
ศีลยังประโยชน์ให้ส�าเร็จตราบเท่าชรา
ศีล คือ กำรประพฤติกำยและวำจำให้เรียบร้อย กำรรักษำกำย วำจำให้เรียบร้อย
นั้น เป็นข้อที่ควรปฏิบัติของบุคคลส�ำหรับควบคุมกำยและวำจำให้ตั้งอยู่ในคุณงำมควำม
ดี
เมื่อบุคคลมีศีลย่อมนับว่ำเป็นคนที่มีกำยและวำจำเรียบร้อย มีควำมระมัดระวังไม่ให้
ท�ำควำมชั่วทำงกำยทุจริตและทำงวจีทุจริต กล่ำวคือ ทำงกำยทุจริตเป็นเครื่องไม่ให้
กระท�ำกำรท�ำร้ำยหรือฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต ไม่ให้ลักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขำไม่ได้ให้ และไม่ให้
ประพฤติผดิ ในกำม ส่วนทำงวจีทจุ ริตนัน้ ย่อมเป็นเครือ่ งป้องกันไม่ให้พดู ค�ำเท็จ ค�ำส่อเสียด
ค�ำหยำบคำย และค�ำเพ้อเจ้อ นอกจำกนี้ คนทีม่ ศี ลี ย่อมเป็นคนทีม่ จี ติ ใจเยือกเย็น มีระเบียบ
เรียบร้อย จะท�ำอะไร จะพูดอะไร ก็ประกอบไปด้วยสติมคี วำมสุขมุ รอบคอบ ซึง่ สิง่ เหล่ำนี้
ล้วนจะน�ำประโยชน์มำให้แก่ผู้ประพฤติรักษำศีล ดังนั้น กำรที่เป็นคนรักษำศีลย่อมเป็น
ที่รักของคนทั้งหลำยที่พบเห็น จะไปไหนก็มีแต่ผู้คนรักใคร่ ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จได้โดยง่ำย
นี่ก็เป็นตัวอย่ำงหนึ่งควำมสุขส่วนหนึ่งของผู้รักษำศีล
ศีลเป็นพืน้ ฐำนอัธยำศัยของผูป้ ฏิบตั ใิ ห้มคี วำมบริสทุ ธิ์ ผ่องใส และประณีตยิง่ ขึน้
โดยล�ำดับ หรือเรียกตำมภูมธิ รรมอันเป็นรำกฐำนแห่งคุณธรรมทีส่ งู ขึน้ และยังน�ำควำมสุข
มำให้แก่ผู้ปฏิบัติตำมดังตัวอย่ำงข้ำงต้น สุขที่เกิดจำกกำรรักษำศีลมีมำกมำย ศีลนั้น
ก็มีหลำยประเภทด้วยกัน เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น บุคคลนั้น
ควรรั ก ษำให้ ส มกั บ สภำวะของตนและก� ำ ลั ง ของตน เมื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ำมนี้ คื อ ตำมศี ล
ที่ก�ำหนดไว้นั้น ชีวิตก็ย่อมประสบพบแต่ควำมสุข และมีจิตใจที่เบิกบำน เพรำะได้เข้ำถึง
ต้นธำรแห่งควำมดีงำมทั้งปวง
สรุปควำมว่ำ ศีลเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจเรำตกไปในทำงชั่ว หำกส่งผล
ให้ผู้มีศีลประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญ ท�ำกำรงำนสิ่งใดก็ส�ำเร็จได้โดยง่ำย เนื่องจำก
กำรประพฤติดีทั้งกำยและวำจำนั้น ย่อมผ่ำนกำรกลั่นกรองมำจำกจิตใจที่ดี และมีสติ
คอยก�ำกับ แม้มีควำมคิดชักชวนให้ประพฤติในทำงเสื่อมก็จะมีสติคอยกระตุ้นเตือน
มิให้หลงไปในทำงเสื่อมนั้น ผู้มีศีลจึงเป็นผู้งดงำมอันแสดงออกมำทำงกำยและวำจำ
จะไปในทีใ่ ดก็มแี ต่คนรักใคร่ ให้ควำมเคำรพนับถือ ฉะนัน้ เมือ่ เรำรูว้ ำ่ ศีลมีแต่คณ
ุ ประโยชน์
ก็ควรจะรักษำศีลให้บริบูรณ์ตำมสภำวะเพศของตน ไม่ควรสั่งสมท�ำบำปหรือสิ่งที่ไม่ดี
ผู้ที่กลัวจะเป็นทุกข์ก็ควรละบำปแล้วประพฤติรักษำศีล เพรำะว่ำศีลนั้นน�ำควำมสุขมำให้
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ตรำบกำลนำน ส่ ว นกำรสั่ ง สมบำปนั้ น เท่ ำ กั บ สะสมควำมทุ ก ข์ สมดั ง ธรรมภำษิ ต
ที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่ำ
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์
มีนัยดังพรรณนำมำด้วยประกำรฉะนี้ ฯ
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ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
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✓
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บทที่ ๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิภาค

พระพุ ท ธศำสนำถื อ ว่ ำ ควำมจริ ง ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผลแก่ กั น ของสิ่ ง ทั้ ง หลำย
เป็นเรื่องธรรมดำที่มีอยู่แล้วในธรรมชำติ ไม่ว่ำพระพุทธเจ้ำจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตำม
ธรรมชำติก็เป็นธรรมดำอยู่อย่ำงนั้น เช่น สิ่งทั้งหลำยมีควำมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
เป็นธรรมดำ คนย่อมเกิดแก่เจ็บตำยเป็นธรรมดำ เป็นต้น ควำมจริงนี้เรียกว่ำ ธรรม
เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงค้นพบแล้วทรงเห็นว่ำสิ่งที่ทรงค้นพบนั้นสำมำรถอ�ำนวยประโยชน์
แก่หมู่มนุษย์ในสังคมได้ จึงน�ำควำมจริงที่มีอยู่ในธรรมชำตินี้มำประกำศเผยแผ่ให้เข้ำใจ
ด้วยกำรจัดตั้งระบบระเบียบเป็นกฎในหมู่มนุษย์ที่เรียกว่ำ วินัย โดยนัยนี้ พระศำสนำ
ที่ทรงจัดตั้งขึ้นจึงเรียกว่ำ ธรรมวินัย
ด้วยเหตุทธี่ รรมมีอยูแ่ ล้วในธรรมชำติ จึงไม่เป็นของเก่ำล้ำสมัย เพรำะประกอบด้วย
เหตุผล สำมำรถทดลอง ค้นคว้ำ หรือพิสูจน์ได้ และให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษำและปฏิบัติ
จึงเป็นสิง่ ทีใ่ ช้ได้และเหมำะแก่กำลสมัย ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้ำทรงค้นพบมีมำกถึง ๘๔,๐๐๐
หมวด หรือที่เรียกว่ำ พระธรรมขันธ์ จ�ำแนกได้หลำยลักษณะสุดแต่จะก�ำหนด เช่น
ก�ำหนดด้วยสำระในพระไตรปิฎกจะแบ่งเป็นพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
แต่กำ� หนดด้วยข้อปฏิบตั จิ ะแบ่งเป็นศีล สมำธิ และปัญญำ เป็นต้น แม้จะจ�ำแนกด้วยเกณฑ์
หรือวิธีใด ๆ แต่ธรรมทั้งหลำยต่ำงสรุปลงทีค่ วำมไม่ประมำททำงกำย วำจำ และใจ คือ
มีสติสัมปชัญญะก�ำกับในกำรทั้งปวง
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ธรรมศึกษา
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงพระด�ำริตั้งหลักสูตร
นักธรรมส�ำหรับพระภิกษุและสำมเณรขึ้นเมื่อพุทธศักรำช ๒๔๕๕ เพื่อให้ภิกษุสำมเณร
มีควำมรูใ้ นธรรมวินยั ตลอดถึงควำมเป็นมำของพระพุทธศำสนำอย่ำงทัว่ ถึง พอแก่กำรทีจ่ ะ
เป็นศำสนทำยำททีม่ คี ณ
ุ ภำพ สำมำรถด�ำรงพระศำสนำไว้ได้ดว้ ยดี จึงได้ทรงพัฒนำหลักสูตร
ต�ำรำ และกำรเรียนกำรสอน จนเป็นที่นิยมนับถือของคณะสงฆ์และได้รับกำรจัดให้เป็น
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของภิกษุสำมเณรในประเทศไทยควบคูไ่ ปกับกำรศึกษำพระปริยตั ธิ รรม
แผนกบำลี

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

ต่อมำคณะสงฆ์ในสมัยพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระ
สังฆรำชเจ้ำ พิจำรณำว่ำ กำรศึกษำนักธรรมก็เป็นประโยชน์แม้แก่ผู้ที่มิใช่ภิกษุสำมเณร
โดยเฉพำะในหมู่ข้ำรำชกำรครู ดังนั้น คณะสงฆ์จึงอนุญำตให้ครูทั้งหญิงและชำยเข้ำสอบ
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ประโยคนักธรรมชั้นตรีในสนำมหลวงได้ โดยได้ตั้งหลักสูตรประโยคนักธรรมส�ำหรับ
ฆรำวำส เรียกว่ำ ธรรมศึกษำตรี ซึ่งประกอบด้วยวิชำที่ต้องสอบเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นักธรรมชั้นตรีส�ำหรับภิกษุสำมเณรยกเว้นวิชำวินัยบัญญัติ กล่ำวคือ ให้ใช้วิชำเบญจศีล
เบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน ซึง่ เปิดสอบชัน้ ตรีครัง้ แรกเมือ่ พุทธศักรำช ๒๔๗๒ ปรำกฏว่ำ
มีฆรำวำสทั้งชำยและหญิงสมัครสอบกันเป็นจ�ำนวนมำก

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ

เมือ่ เห็นว่ำฆรำวำสสนใจศึกษำและสมัครสอบธรรมศึกษำตรีกนั เป็นจ�ำนวนมำกแล้ว
ในพุทธศักรำช ๒๔๗๓ คณะสงฆ์จงึ ได้จดั ตัง้ หลักสูตรธรรมศึกษำโท ขึน้ เพือ่ เป็นกำรขยำย
กำรศึกษำนักธรรมส�ำหรับฆรำวำสให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นอันเป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำทำงหนึ่ง หลักสูตรธรรมศึกษำโทประกอบด้วยวิชำที่ต้องสอบ ๓ วิชำ
ได้แก่ ธรรมวิภำค อนุพุทธประวัติ และเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตร
นักธรรมชัน้ โทส�ำหรับภิกษุสำมเณรยกเว้นวินยั บัญญัติ ซึง่ ธรรมศึกษำโทเปิดสอบครัง้ แรก
เมื่อพุทธศักรำช ๒๔๗๓
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ต่อมำพุทธศักรำช ๒๔๗๘ คณะสงฆ์ได้ตงั้ หลักสูตรธรรมศึกษำเอก และอนุญำตให้
ฆรำวำสสอบได้ในปีเดียวกันเป็นต้นไป หลักสูตรธรรมศึกษำเอกก็ประกอบด้วยวิชำที่ต้อง
สอบ ๓ วิชำ คือ ธรรมวิภำค พุทธำนุพุทธประวัติ และเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม เช่น
เดียวกับหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกส�ำหรับภิกษุสำมเณร ยกเว้นวินัยบัญญัติ
จะเห็นได้ว่ำธรรมศึกษำได้พัฒนำมำตำมล�ำดับและมีหน่วยงำนรัฐและเอกชน
เข้ ำ มำมี ช ่ ว ยให้ ก ำรเรี ย นกำรสอนแผ่ น ขยำยรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และพั ฒ นำมำตำมล� ำ ดั บ
โดยก�ำหนดขอบข่ำยเนื้อหำ ๓ ชั้น ดังนี้
๑. ชัน้ ตรี ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทูธ้ รรม พุทธประวัติ ธรรมวิภำค
และเบญจศีลและเบญจธรรม
๒. ชั้นโท ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม อนุพุทธประวัติ
ธรรมวิภำค และอุโบสถศีล
๓. ชัน้ เอก ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทูธ้ รรม พุทธำนุพทุ ธประวัติ
ธรรมวิจำรณ์ และกรรมบถ
กระทัง่ เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
กระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวง
วัฒนธรรม และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ท�ำให้กำรเรียนธรรมศึกษำแผ่ขยำยไป
ในสถำนศึกษำทุกระดับ รวมทัง้ หน่วยงำนรำชกำรอืน่ และหน่วยงำนเอกชนด้วย จึงมีสถิติ
ผู้สมัครเรียนและสอบอย่ำงเห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้ เพื่อควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนะและวัยของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
ได้มปี ระกำศเมือ่ วันที่ ๑๘ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ธรรมศึกษำ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับที่ ๑ ระดับประถมศึกษำ แบ่งเป็น ๓ ชัน้ ได้แก่ ธรรมศึกษำชัน้ ตรี ชัน้ โท
และชั้นเอก
๒. ระดับที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษำ แบ่งเป็น ๓ ชั้น ได้แก่ ธรรมศึกษำชั้นตรี ชั้น
โท และชั้นเอก
๓. ระดับที่ ๓ ระดับอุดมศึกษำและประชำชนทั่วไป แบ่งเป็น ๓ ชั้น ได้แก่
ธรรมศึกษำชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
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กล่ำวจ�ำเพำะระดับที่ ๓ ระดับอุดมศึกษำและประชำชนทัว่ ไปได้กำ� หนดขอบข่ำย
เนื้อหำทั้ง ๓ ชั้น ดังนี้
๑. ชั้นตรี ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิภำค
พุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี และเบญจศีลและเบญจธรรม
๒. ชั้นโท ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิจำรย์
พุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี และอุโบสถศีล
๓. ชั้นเอก ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิจำรณ์
พุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี และกรรมบถ

ธรรมวิภาค
เมื่อพิจำรณำข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำในขอบข่ำยเนื้อหำระดับที่ ๓ ระดับ
อุ ด มศึ ก ษำและประชำชนทั่ ว ไป ก� ำ หนดให้ เ รี ย นวิ ช ำธรรมวิ ภ ำคก่ อ นธรรมวิ จ ำรณ์
ดังนั้น ก่อนที่จะศึกษำเล่ำเรียนวิชำดังกล่ำว ควรท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลสังเขป กล่ำวคือ
ธรรมวิภำค หมำยถึง กำรจ�ำแนกธรรมหรือกำรจัดหัวข้อธรรมจ�ำแนกออกเป็นหมวดหมู่
เพือ่ ควำมสะดวกในกำรศึกษำค้นคว้ำอธิบำยและท�ำควำมเข้ำใจ โดยในทีน่ กี้ ำ� หนดให้เรียน
ธรรม ๔ ธรรมหมวด ดังนี้
เป็นต้น

๑. ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ) เช่น ธรรมมีอุปกำระมำก ๒ ธรรมเป็นโลกบำล ๒
๒. ธรรมหมวด ๓ (ติกะ) เช่น รตนะ ๓ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ เป็นต้น
๓. ธรรมหมวด ๔ (จตุกกะ) เช่น อคติ ๔ ปธำน ๔ อิทธิบำท ๔ เป็นต้น
๔. ธรรมหมวด ๕ (ปัญจกะ) ได้แก่ อนุปุพพิกถำ ๕

นอกจำกนั้ น ๔ หมวดธรรมดั ง กล่ ำ ว ยั ง ก� ำ หนดให้ เ รี ย นเรื่ อ งคิ หิ ป ฏิ บั ติ
ซึ่งหมำยถึงข้อปฏิบัติส�ำหรับคฤหัสถ์ เช่น มิตรปฏิรูป ๔ ทิศ ๖ อบำยมุข ๖ เป็นต้น

36

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

บทที่ ๒

ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ)

ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมมีอุปกำระมำก หมำยถึง ธรรมที่เกื้อกูลสนับสนุนกำรท�ำกิจทุกอย่ำง
รวมถึงกำรเจริญกุศลธรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยดี ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดเสียหำย
ได้รบั ผลส�ำเร็จตำมประสงค์ เป็นคุณธรรมส่งเสริมให้มคี วำมรอบคอบ ไม่ประมำทพลัง้ เผลอ
ซึ่งหำกขำดธรรมนี้แล้ว กิจที่ท�ำ ค�ำที่พูด ย่อมผิดพลำดเสียหำย ธรรมมีอุปกำระมำก
มี ๒ ประกำร ดังนี้
สติ หมำยถึง ควำมระลึกได้ ควำมระลึกรูถ้ งึ สิง่ ในกำรหนหลังได้ ซึง่ ท�ำให้รสู้ กึ ตัว
ควำมรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดีวำ่ ก�ำลังจะท�ำอะไร พูดอะไร คิดอะไร พร้อมไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ
ด้วยควำมไม่ประมำท สติสำมำรถระลึกได้ ๓ สิ่ง ได้แก่ ๑) ระลึกถึงสิ่งที่ผ่ำนมำแล้วได้
เช่น ระลึกถึงกำรงำนที่ได้ท�ำ และถ้อยค�ำที่พูดแล้วได้ ๒) ระลึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้
เช่น ระลึกถึงกำรงำนทีก่ ระท�ำอยูห่ รือก�ำหนดระลึกถึงลมหำยใจเข้ำออก ๓) ระลึกถึงสิง่ ที่
จะมีขึ้นในภำยหน้ำ เช่น ควำมตำยของตน เป็นต้น
สัมปชัญญะ หมำยถึง ควำมรู้ตัวทั่วพร้อม ควำมรู้ตระหนัก ควำมรู้ชัดเข้ำใจชัด
ซึ่งสิ่งที่นึกได้ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ปัญญำ มักมำคู่กับสติ องค์ประกอบของสัมปชัญญะ
มี ๔ ประกำร ได้แก่ ๑) รู้ชัดว่ำเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ๒) รู้ชัดว่ำเหมำะสม
เกื้อกูลหรือไม่เหมำะสมเกื้อกูล และ ๓) รู้ชัดว่ำควรด�ำเนินหรือไม่ควรด�ำเนิน และ ๔)
รูช้ ดั ว่ำเป็นควำมหลงหรือไม่หลง ควำมรูต้ วั ทัว่ พร้อมในสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำ พูด คิด อันประกอบ
ด้วยองค์ทั้ง ๔ นี้จัดเป็นสัมปชัญญะ
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กำรท�ำหน้ำที่ของสติมักอุปมำเปรียบเหมือนกับนำยประตูที่คอยระวังประตู
เฝ้ำดูคนเข้ำออกอยู่เสมอและคอยก�ำกับกำร คอยน�ำข้อมูลเก่ำที่จ�ำที่ระลึกได้มำพิจำรณำ
ว่ำคนแบบไหนควรเข้ำ คนแบบไหนไม่ควรเข้ำ คนแบบนี้ควรออก คนแบบนี้ไม่ควรออก
จ�ำได้ว่ำคนมีลักษณะแบบนี้ผิดสังเกต หรือแม้แต่รู้จักคนที่จะเข้ำหรือคนที่จะออก ถ้ำไม่มี
คนไหนต้องพิจำรณำเป็นพิเศษก็ตรวจสอบข้อมูลเก่ำทีส่ งั่ สมไว้ในควำมทรงจ�ำมำตัดสินใจ
แต่ ถ ้ ำ ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งรำวซั บ ซ้ อ นไม่ แ น่ ใ จว่ ำ คนที่ ม ำใหม่ นี้ ค วรเข้ ำ หรื อ ไม่ ค วรเข้ ำ
สัมปชัญญะจะต้องประมวลข้อมูลที่มีอยู่มำประยุกต์ คิด ไตร่ตรอง หำเหตุผลเพิ่มเติม
ให้ชัดแจ้ง แล้วสรุปว่ำคนแบบนี้เข้ำได้หรือคนแบบนี้เข้ำไม่ได้ จำกนั้นสัมปชัญญะจะน�ำ
ข้อสรุปนีบ้ นั ทึกเก็บไว้ในควำมทรงจ�ำเพือ่ รอให้สติคอยดึงคอยระลึกไปใช้ สรุปว่ำ สติเป็นกำร
ดึงข้อมูลที่มีอยู่มำใช้
แต่ถำ้ หำกข้อมูลไม่เพียงพอในปัจจุบนั ขณะนัน้ ก็ตอ้ งอำศัยสัมปชัญญะเข้ำท�ำงำน
เช่น เรำจะขับรถก็ตอ้ งใช้สติและสัมปชัญญะ สติกเ็ อำจิตจับอยูก่ บั กำรกระท�ำทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่
คือกำรกำรขับรถและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรขับรถ เมื่อจิตอยู่กับกำรขับรถ สัมปชัญญะ
ที่เรำมีในขณะนั้นจะพรั่งพร้อมอยู่ในตัวสำมำรถขับรถไปได้ทันที คือรู้จุดหมำยที่จะไป
รูว้ ำ่ พวงมำลัยหรือเบรกใช้อย่ำงไรอยูใ่ นตัวเสร็จสรรพ ท�ำให้กำรขับรถนัน้ ส�ำเร็จถึงจุดหมำย
เป็นต้น แต่ถ้ำมีเรำมีแต่สติอย่ำงเดียวก็จะต้องนึกไปทีละอย่ำง ๆ เช่น พวงมำลัย
ท�ำหน้ำที่อะไร เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพวงมำลัย เบรกท�ำหน้ำที่อะไร เรำจะใช้ตอนไหน
เป็นต้น กำรขับรถนั้นก็จะไม่ส�ำเร็จถึงจุดหมำย
รวมควำมว่ำ สัมปชัญญะจะท�ำงำนได้ต้องอำศัยสติทุกกรณี จึงเป็นที่นิยมเรียก
คู่กัน คือ สติสัมปชัญญะบ้ำง หรือสติปัญญำบ้ำง เป็นต้น และในกำรท�ำกิจต่ำง ๆ
จะส�ำเร็จได้ก็ต้องอำศัยสติสัมปชัญญะทุกกรณีเช่นกัน โดยนัยนี้ พระพุทธศำสนำจึงจัด
สติสัมปชัญญะว่ำเป็น พหุปกำรธรรม คือ เป็นธรรมมีอุปกำระมำก

ธรรมเป็นโลกบาล ๒
ธรรมเป็นโลกบำล หมำยถึง คุณธรรมทีค่ มุ้ ครองป้องกันไม่ให้มนุษย์ทำ� ควำมชัว่
หรือไม่ให้ประพฤติทจุ ริตทำงกำย วำจำ และใจ ทัง้ ในทีล่ บั และทีแ่ จ้ง ท�ำให้หมูม่ นุษย์ในโลกนี้
อยูร่ วมกันเป็นสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข พ้นจำกควำมทุกข์รอ้ นต่ำง ๆ มี ๒ ประกำร ดังนี้
หิริ หมำยถึง ควำมละอำยต่อกำรท�ำบำป ควำมชั่วควำมประพฤติที่ผิดศีลธรรม
ต่ำง ๆ เปรียบเหมือนกำรกลัวควำมสกปรกจำกสิ่งปฏิกูล ท�ำให้รู้สึกไม่อยำกสัมผัสสิ่งนั้น
ซึง่ มีผลท�ำให้มนุษย์ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับสิง่ ปฏิกลู นัน้ โดยสำเหตุทที่ ำ� ให้เกิดหิริ มี ๔ ประกำร ดังนี้
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๑) พิจำรณำถึงสกุลวงศ์ของตน เช่น คิดว่ำคนในสกุลวงศ์ของตนได้สร้ำงคุณงำม
ควำมดีไว้ ฉะนั้นจึงไม่ควรท�ำควำมชั่วเพรำะจะท�ำให้สกุลวงศ์เสื่อมเกียรติไปด้วย เป็นต้น
๒) พิ จ ำรณำวั ย ของตน เช่ น คิ ด ว่ ำ วั ย ของตนเป็ น วั ย ที่ รู ้ ผิ ด ชอบชั่ ว ดี แ ล้ ว
มีอ�ำนำจวำสนำ จึงไม่ควรท�ำชั่วเพื่อให้เด็กหรือผู้ใต้ปกครองหมดควำมเคำรพนับถือ
จนเข้ำลักษณะส�ำนวนไทยว่ำโดนถอนหงอก เพรำะธรรมดำผู้มีวัยวุฒินั้นทั้งเด็กหรือ
ผู้ใต้ปกครองต่ำงนับถือว่ำเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นต้น
๓) พิจำรณำถึงก�ำลังของตน เช่น คิดว่ำเรำเป็นผูม้ กี ำ� ลังกำยและใจ หำกเข้มแข็ง
แค่เพียงทำงกำยแต่ออ่ นแอทำงใจ แล้วน�ำควำมเข้มแข็งไปท�ำร้ำยคนอืน่ ซึง่ จัดเข้ำลักษณะ
ของคนชั่ว คนพำล เป็นต้น
๔) พิจำรณำถึงควำมรู้ของตน เช่น คิดว่ำเรำมีวิชำควำมรู้แล้วจะไม่น�ำควำมรู้
ไปเบียดเบียนเอำรัดเอำเปรียบผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ตน เป็นต้น
โอตตัปปะ หมำยถึง ควำมเกรงกลัวต่อบำป ผลของกรรมชัว่ ทีต่ นกระท�ำ เมือ่ เกิด
ควำมเกรงกลัวแล้วจึงไม่กระท�ำสิ่งชั่วนั้น สำเหตุที่ท�ำให้เกิดโอตตัปปะ ๔ ประกำร ได้แก่
๑) เพรำะกลัวตนติเตียนตนเองได้ ๒) เพรำะกลัวผู้อื่นติเตียน ๓) เพรำะกลัวถูกลงโทษ
และ ๔) เพรำะกลัววิบำกกรรม
ธรรม ๒ ประกำรนี้ถือเป็น โลกบำลธรรม คือ ธรรมส�ำหรับคุ้มครองรักษำโลก
ท�ำให้โลกเกิดสันติสุข มนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพรำะมนุษย์ที่มีหิริโอตตัปปะ
จะเกรงกลัวทุกข์ที่จะเกิดจำกกำรท�ำควำมชั่วของตน ไม่กล้ำท�ำควำมชั่วทั้งต่อหน้ำ
และลับหลัง ท�ำให้ไม่ก่อควำมเดือดร้อนเสียหำยให้แก่โลก ถ้ำโลกขำดโลกบำลธรรมนี้
จะเกิดควำมเดือดร้อน ทั้งนี้ผู้ที่มีหิริ มีมโนธรรมสูงกว่ำผู้ที่มีโอตัปปะ เพรำะควำมละอำย
ต่อบำปเกิดจำกปัจจัยภำยใน กล่ำวคือ เป็นควำมคิดและมโนส�ำนึกที่อยู่ภำยในจิตใจ
แต่ควำมเกรงกลัวต่อบำปเกิดจำกกำรเกรงกลัวต่อโทษที่เป็นผลของกำรท�ำสิ่งชั่วนั้น
ซึ่งถือเป็นปัจจัยภำยนอก
ในโลกปำลธั ม มสู ต รพระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงว่ ำ เพรำะมี ธ รรมนี้ คุ ้ ม ครอง
รั ก ษำอยู ่ มนุ ษ ย์ จึ ง มี ค วำมละอำยชั่ ว กลั ว บำป ไม่ ก ล้ ำ ท� ำ ชั่ ว ต่ อ กั น คุ ณ ธรรมนี้
เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้ท�ำควำมชั่ว
หิรแิ ละโอตตัปปะนี้ เรียกอีกธรรมหนึง่ ว่ำ สุกกธรรม คือ ธรรมฝ่ำยขำว ธรรมฝ่ำยดี
หรือธรรมที่ท�ำให้บุคคลเป็นผู้สะอำดบริสุทธิ์ และเรียกว่ำ เทวธรรม คือ ธรรมที่ท�ำให้
บุคคลเป็นเทวดำ หรือธรรมที่ท�ำให้บุคคลประเสริฐดุจเทวดำ
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ธรรมอันทำาให้งาม ๒
ธรรมอันท�ำให้งำม หมำยถึง ธรรมทีท่ ำ� บุคคลให้งำมด้วยกิรยิ ำทำงกำย วำจำ และใจ
อันเป็นควำมงำมภำยใน ประกอบด้วยธรรม ๒ ประกำร ดังนี้
ขันติ หรือ ควำมอดทน หมำยถึง ควำมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อร่ำงกำยและจิตใจของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์นั้นระงับกำรกระท�ำที่ไม่สมควรออกมำได้
สำมำรถแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑) อดทนต่อควำมล�ำบำกตรำกตร�ำ คือ กำรอดทนต่อควำมทุกข์ยำกล�ำบำก
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ทนร้อน ทนหนำว ทนหิวกระหำย ทนเบื่อหน่ำย เป็นต้น
แล้วไม่แสดงอำกำรท้อแท้เหนื่อยหน่ำยให้ปรำกฏ
๒) อดทนต่อทุกขเวทนำ คือ กำรอดทนต่อควำมเจ็บป่วยทำงกำย แล้วไม่แสดง
อำกำรอ่อนแอหรือทุรนทุรำยจนเกินเหตุ
๓) อดทนต่อควำมเจ็บใจ คือ กำรอดทนต่อกำรกระท�ำล่วงเกินของผู้อื่น เช่น
ถูกต�ำหนิ เสียดสี ดูหมิ่น ต่อว่ำ ด่ำทอ เป็นต้น แล้วไม่แสดงอำกำรโกรธหรือโต้ตอบ
๔) อดทนต่ออ�ำนำจกิเลส คือ กำรอดทนต่อสิ่งต่ำง ๆ ที่ท�ำให้เกิดควำมลุ่มหลง
เช่น สินบน เงินใต้โต๊ะ เป็นต้น แล้วไม่แสดงอำกำรลุ่มหลงมัวเมำหรืออยำกได้
โสรัจจะ หรือ ควำมเสงีย่ ม หมำยถึง กำรควบคุมกำย วำจำ ใจ ให้สงบเรียบร้อย
เป็นปกติ เมื่อได้รับทุกข์หรือได้รับกำรกระตุ้นให้ลุ่มหลงสำมำรถแบ่งประเภทจำกสำเหตุ
ได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑) มองโลกในแง่ ดี ดั ง ที่ พ ระปุ ณ ณเถระทู ล ลำพระพุ ท ธเจ้ ำ ไปจ� ำ พรรษำที่
สุนำปรันตชนบท พระพุทธองค์ตรัสถำมว่ำ “ปุณณะ ชำวสุนำปรันตะเป็นคนดุร้ำย
เธอจะอยูไ่ ด้หรือ” ท่ำนกรำบทูลตอบว่ำ “อยูไ่ ด้ เพรำะข้ำพระองค์จะคิดว่ำ เขำด่ำดีกว่ำเขำตี
เขำตีดีกว่ำเขำฆ่ำ” เป็นต้น
๒) ท�ำใจให้หนักแน่นดุจแผ่นดิน แม้จะถูกเหยียบย�่ำหรือรำดรดด้วยสิ่งสกปรก
โสโครก ก็ไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ ดังพระสำรีบุตรที่พระพุทธเจ้ำตรัสสรรเสริญไว้ว่ำ “ภิกษุ
ทั้งหลำย ใคร ๆ ไม่อำจให้ควำมโกรธหรือควำมประทุษร้ำยเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับ
สำรีบุตรได้ ภิกษุทั้งหลำย จิตของสำรีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่”
๓) แผ่เมตตำ แผ่ควำมรักควำมปรำรถนำดีให้แก่กันและกัน คิดอยู่เสมอว่ำ
“เรำรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น” จึงไม่ควรเบียดเบียน
ประทุษร้ำยท�ำลำยกัน
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ธรรม ๒ อย่ำงนี้ถือเป็น โสภณธรรม คือ ธรรมอันท�ำให้งำม เพรำะผู้มี
ขันติโสรัจจะย่อมมีกิริยำมำรยำทสุภำพเรียบร้อย มีควำมสงบเสงี่ยม มีอัธยำศัยใจงำม
ไม่แสดงอำกำรท้อแท้เบือ่ หน่ำยเมือ่ ได้รบั ควำมล�ำบำกตรำกตร�ำให้ปรำกฏ จึงจัดเป็นธรรม
อันท�ำให้งำม

บุคคลหาได้ยาก ๒
บุคคลหำได้ยำก หมำยถึง บุคคล ๒ ฝ่ำยที่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อกันได้อย่ำงสมบูรณ์
กล่ำวคือ ผู้ที่ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมดีโดยไม่หวังผลตอบแทนที่จะตำมมำ ประกอบด้วย
บุคคล ๒ ประเภท ดังนี้
บุพพกำรี บุคคลผู้ท�ำอุปกำระก่อน หมำยถึง ผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก่อน โดย
ไม่หวังผลตอบแทน และไม่ใส่ใจว่ำผู้นั้นจะเคยท�ำช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตนมำก่อนหรือไม่
แต่ท�ำด้วยจิตเมตตำกรุณำหรือด้วยหวังอนุเครำะห์เป็นส�ำคัญ เช่น มำรดำบิดำเลี้ยงดู
บุตรธิดำ เป็นต้น รวมไปถึงบุคคลที่มีจิตอำสำชอบบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ
เช่น ช่วยชีวิตสัตว์ อนุรักษ์ป่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กตัญญูกตเวที บุคคลผูร้ อู้ ปุ กำระทีท่ ำ่ นท�ำแล้วและตอบแทน ค�ำว่ำ กตัญญูกตเวที
แยกเป็น ๒ ค�ำ คือ กตัญญู แปลว่ำ ผู้รู้อุปกำรคุณที่ท่ำนท�ำแล้ว กับ กตเวที แปล
ว่ำ ประกำศคุณที่ท่ำนท�ำแล้วให้ปรำกฏ รวมเป็น กตัญญูกตเวที หมำยถึง คนที่ส�ำนึกรู้
ในบุญคุณที่ผู้อื่นท�ำแก่ตนแล้วตอบแทนบุญคุณท่ำน ท�ำคุณท่ำนให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน
ด้วยวิธกี ำรอันเหมำะสมแก่ฐำนะ เช่น บุตรธิดำตอบแทนคุณมำรดำบิดำด้วยกำรเลีย้ งดูทำ่ น
ช่วยท่ำนท�ำกำรงำน เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของท่ำน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณ
ของสัตว์ สถำนทีอ่ ยูอ่ ำศัย ประชำชน ประเทศชำติ ศำสนำ ทีช่ ว่ ยให้ตนได้รบั ควำมสะดวก
สบำยอยู่เย็นเป็นสุข แล้วตอบแทนด้วยกำรช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลรักษำ และประพฤติตน
เป็นคนดี อย่ำงนีช้ อื่ ว่ำมีควำมกตัญญูกตเวทีตอ่ บุพกำรี กตัญญูกตเวทีนถ้ี อื เป็นเครือ่ งหมำย
ของคนดี บำงแห่งเรียกว่ำ สัปปุรสิ ภูมิ คือ ภูมธิ รรมของสัตบุรษุ หรือคนดี หมำยควำมว่ำ
คนดีทุกคนล้วนมีควำมกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐำนของจิตใจ
บุพพกำรีและกตัญญูกตเวที จัดตำมบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็น ๔ คู่ ดังนี้
๑) บรรพชน เช่น บิดำ มำรดำ เป็นต้น เป็นบุพพกำรีของอนุชน เช่น บุตร
ธิดำ เป็นต้น
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๒) ครูอำจำรย์เป็นบุพพกำรีของศิษย์
๓) ผู้ปกครองประเทศชำติโดยชอบธรรมเป็นบุพพกำรีของประชำชน
๔) พระพุทธเจ้ำเป็นบุพพกำรีของพุทธศำสนิกชน
บุคคล ๒ ประเภทนีจ้ ดั เป็น ทุลลภบุคคล คือ บุคคลทีห่ ำได้ยำก กล่ำวคือ บุพพกำรี
หำได้ยำก เพรำะคนโดยมำกถูกตัณหำครอบง�ำ ท�ำให้เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
บุพกำรีทำ� ด้วยควำมเมตตำกรุณำหวังช่วยเหลือบุตรธิดำของตนโดยไม่หวังผล ส่วนกตัญญู
กตเวทีหำได้ยำก เพรำะคนโดยมำกถูกอวิชชำครอบง�ำ ท�ำให้ไม่เห็นคุณควำมดีของผู้อื่น
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บทที่ ๓

ธรรมหมวด ๓ (ติกะ)

รตนะ ๓
ค�ำว่ำ รตนะ หรือ รัตนะ แปลว่ำ แก้ว โดยทัว่ ไปหมำยถึงอัญมณีหรือแร่ธำตุทมี่ คี ำ่
หำได้ยำก หรือสำมำรถหมำยถึง คนสัตว์หรือสิ่งของที่ดีประเสริฐได้อีกควำมหมำยหนึ่ง
เช่น อิตถีรัตนะ คือ หญิงที่ประเสริฐ หัตถิรัตนะ คือ ช้ำงตัวประเสริฐ เป็นต้น ดัง
นั้น รตนะ ในที่นี้จึงหมำยถึง สิ่งมีค่ำเพื่อเป็นหลักที่เคำรพบูชำสูงสุดของพุทธศำสนิกชน
๓ ประกำร ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ที่เรียกว่ำ พระรัตนตรัย หรือ
พระไตรรัตน์ แปลว่ำ แก้ว มี ๓ รัตนะ ดังนี้
๑. พระพุทธรัตนะ หรือ พระพุทธ คือ พระพุทธเจ้ำ ผู้ทรงมีพื้นเดิมเป็นมนุษย์
แล้วทรงบ�ำเพ็ญบำรมีคือคุณสมบัติต่ำง ๆ โดยเฉพำะยอดคุณสมบัติคือ พระปัญญำที่โยง
มนุษย์ให้ถงึ ควำมจริงของสิง่ ทัง้ หลำย พระองค์ทรงพัฒนำพระปัญญำนัน้ ให้ถงึ ควำมรูแ้ จ้ง
จนเป็นโพธิ คือ เข้ำถึงควำมจริงหรือทีเ่ รียกว่ำตรัสรู้ ฉะนัน้ ปัญญำทีพ่ ฒ
ั นำกลำยเป็นโพธิ
คือปัญญำตรัสรู้ หมำยควำมว่ำปัญญำเมื่อพัฒนำไปสูงสุดก็เป็นโพธิ โพธิจึงเป็นปัญญำ
ตรัสรู้ที่ท�ำให้มนุษย์กลำยเป็นพุทธะ โดยนัยนี้ มนุษย์มีควำมสำมำรถและศักยภำพ
ที่จะพัฒนำตนให้เป็นพระพุทธเจ้ำได้ คือ มนุษย์ที่มีปัญญำ เมื่อปัญญำพัฒนำเป็นโพธิ
มนุษย์ก็กลำยเป็นพุทธะ
เจ้ำชำยสิทธัตถะเมือ่ เสด็จออกทรงผนวช ทรงพัฒนำพระองค์จนตรัสรูธ้ รรมด้วย
พระองค์เองกลำยเป็นพุทธะ แล้วทรงสัง่ สอนให้ผอู้ นื่ ให้รคู้ วำมจริงของสิง่ ทัง้ หลำยด้วยกำร
ประพฤติชอบด้วยกำย วำจำ และใจ ท�ำให้ทรงมีคุณที่ส�ำคัญย่อลงได้ ๓ ประกำร
ได้แก่ พระปัญญำคุณ คือ ควำมฉลำดรอบรูใ้ นธรรมทัง้ ปวงด้วยพระองค์เอง พระบริสทุ ธิคณ
ุ
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ประติมำกรรมภำยในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
แสดงเหตุกำรณ์พระพุทธเจ้ำศำกยมุนีทรงแสดงธรรมแก่พระอสีติมหำสำวก

คือ ควำมบริสุทธิ์สิ้นกิเลส และพระกรุณำคุณ คือ ควำมกรุณำให้สัตว์โลกพ้นจำกทุกข์
ทั้งปวง
ค�ำว่ำ พุทธะ หรือ พระพุทธเจ้ำ นี้ คัมภีร์ชั้นหลังจ�ำแนกได้ ๓ ประเภท
ได้แก่ ๑) พระสัมมำสัมพุทธะ หมำยถึง ผูพ้ ฒ
ั นำตนเองจนตรัสรูแ้ ล้วสัง่ สอนผูอ้ นื่ ให้รตู้ ำม
๒) พระปัจเจกพุทธะ หมำยถึง ผู้พัฒนำตนเองจนตรัสรู้แต่ไม่สั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตำม และ
๓) พระอนุพุทธะ หรือ สำวกพุทธะ หมำยถึง ผู้ตรัสรู้ตำมพระสัมมำสัมพุทธะ
๒. พระธรรมรัตนะ หรือ พระธรรม คือ ควำมจริงควำมดีงำมตำมกฎธรรม
ชำติซงึ่ ท�ำให้มนุษย์ผเู้ ข้ำถึงหรือศึกษำเรียนรูจ้ นเข้ำใจควำมจริงทีเ่ ป็นธรรมดำของธรรมชำติ
และปฏิบัติให้ตรงกับควำมจริงของกฎธรรมชำตินั้นกลำยเป็นพุทธะ ซึ่งพระธรรมนั้น
แม้พระพุทธเจ้ำจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น พระธรรมก็เป็นอยู่อย่ำงนั้น พระพุทธเจ้ำเป็นเพียง
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ผู้ค้นพบแล้วทรงน�ำมำสั่งสอน มำแสดง มำชี้แจง มำขยำยควำม หรือท�ำให้ง่ำย เกิดเป็น
หลักส�ำหรับประพฤติปฏิบัติแก่ผู้อื่นว่ำถ้ำอยู่กับธรรมโดยเข้ำใจธรรม ท�ำได้ตรงตำมอย่ำง
ถึงธรรม พระธรรมจึงจะมีคุณ คือ ท�ำให้มนุษย์เข้ำใจทุกข์เพื่อดับทุกข์อันท�ำให้ชีวิตเบำ
สบำยแสนสุข ส�ำเร็จ สมบูรณ์ทุกประกำร
พระธรรมค� ำ สั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ ำ นั้ น เรี ย กอี ก อย่ ำ งหนึ่ ง ว่ ำ สั ท ธรรม
แปลว่ำ ธรรมที่ดี ธรรมที่แท้ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ จ�ำแนกเป็น ๓ ประเภท
ได้แก่ ๑) ปริยัตติสัทธรรม หมำยถึง สัทธรรมคือสิ่งที่พึงศึกษำเล่ำเรียน ได้แก่ พระพุทธ
พจน์ในพระบำลีไตรปิฎก ๒) ปฏิบตั ติสทั ธรรม หมำยถึง สัทธรรมคือสิง่ ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ ได้แก่
ไตรสิกขำหรืออริยมรรค ๘ และ ๓) ปฏิเวธสัทธรรม หมำยถึง สัทธรรมคือผลทีจ่ ะพึงบรรลุ
ได้แก่ มรรค ผล และนิพพำน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัตติสัทธรรม
๓. พระสังฆรัตนะ หรือ พระสงฆ์ หรือ สำวกสงฆ์ คือ หมู่สำวกที่พระพุทธองค์
ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สำวกได้มำศึกษำ ปฏิบัติตำมพระธรรมที่ทรงค้นพบ เกิดเป็นชุมชน
แห่งกำรศึกษำมีทงั้ ผูส้ ำ� เร็จกำรศึกษำ ผูก้ ำ� ลังศึกษำ และก�ำลังเข้ำสูก่ ำรศึกษำ เมือ่ เกิดเป็น
ชุ ม ชนก็ ต ้ อ งมี วิ นั ย พระพุ ท ธองค์ จึ ง ทรงจั ด วำงเรี ย กว่ ำ ตรำหรื อ บั ญ ญั ติ วิ นั ย ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นั้นอยู่ในสภำพที่เอื้อต่อกำรศึกษำธรรม พระสงฆ์จึงมีคุณ คือ
เป็นผู้ศึกษำและปฏิบัติตำมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ แล้วสั่งสอนให้ผู้อื่นศึกษำและปฏิบัติ
ตำมธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ
พระสงฆ์นั้นจ�ำแนก ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) อริยสงฆ์ คือ พระสงฆ์ผู้เป็น
พระอริยบุคคล หมำยถึง หมู่พระสำวกที่ได้บรรลุมรรคผล แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
พระโสดำบัน พระสกทำคำมี พระอนำคำมี และพระอรหันต์ และ ๒) สมมติสงฆ์ คือ
พระสงฆ์โดยสมมติ หมำยถึง หมู่พระภิกษุที่บวชถูกต้องตำมพระวินัย แต่ยังไม่ได้บรรลุ
มรรคผล ในทำงวินัยหมำยถึงภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่งสำมำรถท�ำสังฆกรรมได้ตำม
พระวินยั ก�ำหนด อริยสงฆ์จดั เป็นสังฆรัตนะโดยตรง ส่วนสมมติสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
ตำมพระธรรมวินัย จัดเป็นสังฆรัตนะโดยอนุโลม
พระรัตนตรัย หรือ พระไตรรัตน์ เป็นสิ่งประเสริฐสุดและควรแก่กำรเคำรพ
นับถือที่สำมำรถน�ำควำมสุขควำมเจริญมำให้แก่ผู้ยอมรับนับถือและปฏิบัติตำม ซึ่งรัตนะ
มีคำ่ อย่ำงอืน่ ไม่สำมำรถน�ำมำให้ได้ กำรถึงรตนะทัง้ สำมประกำรนี้ เรียกว่ำ ไตรสรณคมน์
คือ เป็นแนวเป็นที่ด�ำเนินแห่งชีวิตของพุทธศำสนิกชน
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อกุศลมูล ๓
ค�ำว่ำ อกุศลมูล เกิดจำกค�ำว่ำ อกุศล กับ มูล ประสมกัน ค�ำว่ำ อกุศล แปลว่ำ
กรรมที่เป็นของคนผู้ไม่ฉลำด ซึ่งโดยใจควำมได้แก่ กำรท�ำชั่วทำงกำย วำจำ และใจ
ส่วนค�ำว่ำ มูล โดยทั่วไปแปลว่ำ สิ่งที่เป็นรำกฐำนเป็นที่เริ่มตั้งขึ้นแห่งผล และเป็นสิ่งที่
ท�ำหน้ำที่ค�้ำจุน ห้อมล้อมผลที่เกิดขึ้นมำแล้วนั้นให้เป็นไปอยู่ คือ ให้คงอยู่ กล่ำวคือ
มูลท�ำหน้ำที่ทั้งเป็นเหตุทั้งเป็นปัจจัย (เหตุ+ปัจจัย=มูล) โดยนัยนี้ เมื่อค�ำว่ำ มูล สมำส
กับค�ำว่ำ อกุศล เป็น อกุศลมูล จึงหมำยถึงธรรมที่เป็นฐำนเริ่มแรกเป็นที่ตั้งแห่งกำร
ท�ำชั่วทั้งปวง และเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำรกระท�ำชั่วทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้เป็นไปอยู่
จ�ำแนกได้ ๓ ประกำร ดังนี้
โลภะ คือ ควำมอยำกได้ หมำยถึง ควำมอยำกได้ในทำงทุจริต อันเป็นมูลเหตุ
ไปสู่กำรละเมิดสิกขำบทข้ออทินนำทำน
โทสะ คือ ควำมคิดประทุษร้ำย หมำยถึง ควำมคิดทีจ่ ะท�ำร้ำยทัง้ ตนเองและผูอ้ นื่
อันมูลเหตุไปสู่กำรละเมิดสิกขำบทข้อปำณำติปำตหรือข้อมุสำวำท เป็นต้น
โมหะ คือ ควำมหลง ไม่รจู้ ริง หมำยถึง ควำมหลงเพรำะไม่รตู้ ำมทีเ่ ป็นจริง ควำมหลง
โดยไม่มีเหตุผล ตรงกับส�ำนวนไทยที่ว่ำเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เป็นต้น
อกุศลมูล ๓ ประกำรนี้ หำกเกิดขึ้นแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลอื่น ๆ ตำมมำ
เช่น เมื่อเกิดโลภะขึ้น จะน�ำพำควำมตระหนี่ ควำมเห็นแก่ตัว ควำมหลอกลวง กำรปล้น
จนถึงฆ่ำกันเพรำะควำมโลภ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำ เมื่อผู้ใดเกิดอกุศลมูลขึ้นแล้ว ก็จะ
ท�ำให้เกิดอกุศลอืน่ ๆ ตำมมำ และจะทวีกรรมชัว่ ต่ำง ๆ ตำมมำอีกทำงหนึง่ ด้วย อกุศลมูล
เหล่ำนีส้ ำมำรถละได้ดว้ ยวิธกี ำรต่ำง ๆ กล่ำวคือ โลภะ สำมำรถละได้ดว้ ย ทำน คือ กำรให้
กำรบริจำค โทสะ สำมำรถละได้ด้วย เมตตำ คือ กำรมีควำมรักควำมปรำรถนำดีต่อกัน
และ โมหะ สำมำรถละได้ด้วย ปัญญำ คือ กำรพิจำรณำให้เห็นจริงในสิ่งนั้น

กุศลมูล ๓
ค�ำว่ำ กุศลมูล เกิดจำกค�ำว่ำ กุศล กับ มูล ประสมกัน ค�ำว่ำ กุศล แปลว่ำ กรรม
ที่เป็นของคนผู้ฉลำด ซึ่งโดยใจควำมได้แก่ กำรท�ำดีทำงกำย วำจำ และใจ โดยนัยนี้
เมื่อค�ำว่ำ มูล สมำสกับค�ำว่ำ กุศล เป็น กุศลมูล จึงแปลว่ำ ธรรมที่เป็นฐำนเริ่มแรก
เป็นที่ตั้งแห่งกำรท�ำดีทั้งปวง และเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค�้ำจุน หล่อเลี้ยง ห้อมล้อม
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กำรกระท�ำชั่วทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้เป็นไปอยู่ จ�ำแนกได้ ๓ ประกำร ดังนี้
อโลภะ คือ ควำมไม่อยำกได้ หมำยถึง ควำมไม่อยำกได้โดยทำงทุจริต
ควำมไม่อยำกได้สิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตนด้วยอำกำรอันไม่ชอบธรรม
อโทสะ คือ ควำมไม่คดิ ประทุษร้ำย หมำยถึง ควำมไม่คดิ ทีจ่ ะท�ำร้ำยผูอ้ น่ื ให้ได้รบั
ควำมเดือดร้อนเสียหำย
อโมหะ คือ ไม่หลง หมำยถึง ควำมไม่หลงงมงำยโดยไม่มเี หตุผล คือ รูว้ ำ่ สิง่ ใด
เป็นกุศลควรประพฤติ สิ่งใดเป็นอกุศลไม่ควรประพฤติ
กุศลมูล ๓ ประกำรนี้เป็นสำเหตุให้คนท�ำควำมดีต่ำง ๆ เมื่อกุศลมูลนี้เกิดขึ้น
เพียงประกำรหนึ่ง กุศลมูลอื่น ๆ ก็เกิดขึ้นตำมมำ ดังนั้น มนุษย์ควรมีกุศลมูลในจิตใจ

บุญกิริยาวัตถุ ๓
ค�ำว่ำ บุญกิริยำวัตถุ แปลว่ำ เหตุเป็นที่ตั้งแห่งกำรท�ำบุญ วิธีกำรท�ำบุญ หรือ
เจตนำที่ประกอบด้วยควำมไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง บุญกิริยำวัตถุมี ๓ ประกำร ดังนี้
ทำนมัย คือ ท�ำบุญด้วยกำรให้ปันทรัพย์สิ่งของ หมำยถึง กำรให้ทรัพย์สิ่งของ
ของตนเพื่อประโยชน์แก่คนที่ควรให้ รวมถึงกำรให้แก่สัตว์เดียรัจฉำนด้วยเมตตำกรุณำ
เช่น กำรถวำยปัจจัย ๔ แก่พระภิกษุสำมเณร เพื่อบูชำคุณที่ท่ำนได้ประพฤติปฏิบัติตำม
พระธรรมวินัย กำรให้วัตถุสิ่งของแก่บุพกำรี เพื่อตอบแทนพระคุณที่ท่ำนได้เลี้ยงตนมำ
เป็นต้น
สีลมัย คือ ท�ำบุญด้วยกำรรักษำศีล หรือประพฤติดี ปฏิบัติชอบ หมำยถึง
ควำมตั้งใจในกำรรักษำกำย วำจำ ให้เรียบร้อยเป็นปกติ คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำงด้ำน
ร่ำงกำย ชีวิต และทรัพย์สิน ด้วยกำรรักษำศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เป็นต้น
ภำวนำมัย คือ ท�ำบุญด้วยกำรเจริญภำวนำ หมำยถึง กำรฝึกอบรมจิตใจให้เจริญ
ด้วยสมำธิและปัญญำ เช่น กำรศึกษำเล่ำเรียน กำรฟังธรรม เป็นต้น
ปกติ แ ล้ ว มนุ ษ ย์ มี อ กุ ศ ลมู ล คอยชี้ น� ำ จิ ต ใจให้ ห ลงลื ม ในกำรตระหนั ก ถึ ง
ควำมผิดชอบ จ�ำเป็นต้องมีเหตุแห่งกำรท�ำบุญนี้เป็นเครื่องก�ำจัดอกุศลมูล กล่ำวคือ
กำรให้ทำนเพื่อก�ำจัดควำมโลภออกไปจำกจิตใจแล้วจิตใจเป็นสุข ควำมสุขนี้เกิดด้วย
กำรให้หรือกำรบริจำค จึงได้ชอื่ ว่ำ ทำนมัย กำรรักษำศีลเพือ่ ก�ำจัดโทสะ แล้วจิตใจเป็นสุข
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ควำมสุขนี้ เกิดด้วยกำรรักษำศีล จึงได้ชอื่ ว่ำ สีลมัย และกำรเจริญภำวนำ เพือ่ ก�ำจัดโมหะ
แล้วจิตใจเป็นสุข ควำมสุขนี้ เกิดด้วยกำรเจริญภำวนำ จึงได้ชื่อว่ำ ภำวนำมัย
ครั้นพิจำรณำในภำพรวมจะเห็นว่ำพระพุทธองค์ทรงเน้นกำรอยู่ร่วมกันด้วยดี
ด้วยกำรเกือ้ กูลกันในสังคมเป็นพืน้ ฐำนก่อน โดยกำรเผือ่ แผ่แบ่งปันกัน (ทำน) ไม่เบียดเบียนกัน
(ศีล) และในขั้นกำรฝึกอบรมจิต (ภำวนำ) ทรงเน้นให้เจริญเมตตำ คือควำมรัก
ควำมหวังดี อยำกให้ผอู้ นื่ เป็นสุข ให้ทำ� ประโยชน์แก่กนั เมือ่ เข้ำใจเช่นนีจ้ ะเห็นว่ำสำมำรถ
จ�ำแนกบุญกริยำวัตถุจำกหลักใหญ่ ๓ ประกำรข้ำงต้นได้อีก ๗ ประกำร รวมเรียกว่ำ
บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ดังนี้
๑. ทำนมัย คือ กำรให้ เผือ่ แผ่ แบ่งปัน เกือ้ หนุนผูอ้ นื่ ทีท่ กุ ข์ยำก สนับสนุนคนท�ำดี
บ�ำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมวินัย สอดคล้องกับบุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ข้อ ๖ ปัตติทำนมัย
คือ กำรแผ่ส่วนบุญ หรือกำรให้มีส่วนร่วมในบุญ และข้อ ๗ ปัตตำนุโมทนำมัย คือ
กำรอนุโมทนำบุญหรือควำมดีของผู้อื่น ดังส�ำนวนว่ำ “สำธุ ๆ”
๒. สีลมัย คือ กำรรักษำควำมประพฤติทำงกำยวำจำและกำรงำนอำชีพให้
สุจริต ไม่เบียดเบียน ไม่กอ่ เวรภัย สอดคล้องกับบุญกริยำวัตถุ ๑๐ ข้อ ๔ อปจำยนมัย คือ
ควำมประพฤติสุภำพ อ่อนโยน นบไหว้ ไม่แข็งกระด้ำง หรือก้ำวร้ำวรุกรำน และข้อ ๕
ไวยำวัจจมัย คือ กำรขวนขวำย ช่วยเหลือ รับใช้ บริกำร บ�ำเพ็ญประโยชน์
๓. ภำวนำมัย คือ กำรอบรมพัฒนำจิตใจ และพัฒนำปัญญำ สอดคล้องกับ
บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ข้อ ๘ ธัมมัสสวนมัย คือ กำรเล่ำเรียนสดับค�ำแนะน�ำสั่งสอน ชี้แจง
อธิบำยเกีย่ วกับหลักควำมจริง ควำมถูกต้องดีงำม และวิชำกำรทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ น�ำไปใช้
หรือปฏิบัติเองก็ดี เพื่อเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะน�ำไปใช้แนะน�ำสั่งสอนผู้อื่นก็ดี
ข้อ ๙ ธัมมเทสนำมัย คือ กำรชี้แจงแนะน�ำสั่งสอนให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักควำมจริง
ควำมถูกต้องดีงำม และวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ (จะจัดเข้ำทำนก็ได้ในฐำนะธรรมทำน)
และข้อ ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ คือ กำรท�ำควำมเห็นให้ตรง หมั่นส�ำรวจ ตรวจสอบ แก้ไข
จัดปรับ พัฒนำควำมคิดเห็น ควำมเข้ำใจในทุกสิ่งที่ท�ำให้ถูกต้อง ตรงตำมควำมหมำย
และควำมมุ่งหมำยเป็นต้น ให้เป็นสัมมำทัศนะอยู่เสมอ
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อธิปไตย ๓
ค�ำว่ำ อธิปไตย หรือ อธิปเตยยะ แปลว่ำ ควำมเป็นใหญ่ หมำยถึง ควำมเป็นใหญ่
ของบุคคลที่จะท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็หวังผลที่จะได้เป็นส�ำคัญ มี ๓ ประกำร ดังนี้
อัตตำธิปไตย หมำยถึง ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอำตน ฐำนะ ศักดิศ์ รี เกียรติภมู ิ
ของตนเป็นใหญ่ กระท�ำด้วยปรำรภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมำณ ในฝ่ำยกุศล
ได้แก่ เว้นชั่วท�ำดีด้วยเคำรพตน
โลกำธิปไตย หมำยถึง ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ควำมนิยมของชำวโลกเป็นใหญ่ หวัน่ ไหว
ไปตำมเสียงนินทำและสรรเสริญ กระท�ำด้วยปรำรภจะเอำใจหมู่คน หำควำมนิยม หรือ
หวัน่ กลัวเสียงกล่ำวว่ำเป็นประมำณ ในฝ่ำยกุศล ได้แก่ เว้นชัว่ ท�ำดีดว้ ยเคำรพเสียงหมูช่ น
ธัมมำธิปไตย หมำยถึง ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักกำร ควำมจริง ควำมถูกต้อง
ควำมดีงำม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท�ำด้วยปรำรภสิ่งที่ได้ศึกษำ ตรวจสอบตำมข้อเท็จจริง
และควำมคิดเห็นที่รับฟังอย่ำงกว้ำงขวำง แจ้งชัดและพิจำรณำอย่ำงดีที่สุด เต็มขีดสติ
ปัญญำจะมองเห็นได้ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจว่ำ เป็นไปโดยธรรม และเพื่อควำมดีงำม เป็น
ประมำณอย่ำงสำมัญ ได้แก่ ท�ำกำรด้วยควำมเคำรพหลักกำร กฎ ระเบียบ กติกำ
กำรใช้อ�ำนำจตำมหลักอธิปไตย ๓ นี้ มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่ำงกัน ดังนี้
๑) กำรใช้อ�ำนำจตำมหลักอัตตำอธิปไตย
ข้อดี คือ ควำมคล่องตัวในกำรใช้อ�ำนำจสั่งกำรและผู้ใต้อ�ำนำจสำมำรถปฏิบัติ
ตำมได้ทันที กำรตัดสินใจเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว มีขั้นตอนน้อย สำมำรถแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำได้ตรงจุดทันต่อเหตุกำรณ์ และหำกบุคคลยึดถือใช้ธรรมข้อนี้ด้วยกำรยกตน
เป็นเหตุเพือ่ ละชัว่ ท�ำดี ท�ำใจให้บริสทุ ธิ์ แล้วฝึกอบรมตนมีธรรมเป็นทีต่ งั้ กำรใช้อตั ตำธิปไตย
จะเกิดประโยชน์มำก
ข้อด้อย คือ หำกบุคคลมีอำ� นำจขำดคุณธรรมแล้ว จะท�ำให้สมุ่ เสีย่ งต่อกำรใช้อำ� นำจ
ในทำงมิชอบ ให้อ�ำนำจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก เพรำะอัตตำธิปไตย
มีอ�ำนำจเด็ดขำดที่บุคคลเดียว ไม่มีกำรคำนอ�ำนำจหรือถ่วงดุลกำรใช้อ�ำนำจเป็นลักษณะ
ของกำรลุแก่อ�ำนำจ ขำดควำมเป็นธรรม จะท�ำให้เกิดผลกระทบแก่ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม และสร้ำงปัญหำควำมขัดแย้งน�ำไปสู่ควำมไม่สงบสุขในสังคม
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๒) กำรใช้อ�ำนำจตำมหลักโลกำธิปไตย
ข้อดี คือ หลักกำรนีใ้ ห้สทิ ธิ เสรีภำพ และกำรมีสว่ นร่วมของคนในสังคม ในกำร
แสดงควำมคิดเห็น มีอำ� นำจในกำรก�ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทุกด้ำนแก่คนในสังคมเดียวกัน มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้อำ� นำจ ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ตรงกับควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่ของสังคมมำกที่สุด ช่วยป้องกัน
กำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบจำกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแนวคิดหลำกหลำยจำกกำรระดม
ควำมคิดแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรท�ำประชำพิจำรณ์กำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จจึงต้องรับฟัง
ควำมคิดเห็นและค�ำแนะน�ำจำกทุกฝ่ำย ท�ำให้ได้มำซึ่งข้อมูลรอบด้ำนเป็นประโยชน์
ต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและแก้ปญ
ั หำได้ตรงจุดมำกทีส่ ดุ ทุกคนในสังคมมีควำมเท่ำเทียมกัน
มีอ�ำนำจอธิปไตยเสมอกัน
ข้อด้อย คือ มีขนั้ ตอนในกำรท�ำงำน กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรด�ำเนินงำน
กำรตรวจสอบมำก จึงท�ำให้อำ� นำจแบบโลกำธิปไตย ต้องใช้เวลำตำมขัน้ ตอนต่ำง ๆ ท�ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำไม่ทนั ต่อเหตุกำรณ์ ใช้ในกำรแก้ปญ
ั หำแบบเร่งด่วนไม่ได้ อีกประกำรหนึง่
กำรฟังควำมคิดเห็นของคนส่วนมำกเป็นหลักใช่ว่ำจะมีข้อดีเสมอไป หำกประชำชน
ในสังคมนัน้ ส่วนใหญ่มมี จิ ฉำทิฐิ และผูใ้ ช้อำ� นำจยึดถือหลักกำรนีม้ ำใช้โดยขำดกำรพิจำรณำ
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนก็จะเกิดโทษเช่นกัน ผูน้ ำ� ทีถ่ อื หลักโลกำธิปไตยนีจ้ งึ ต้องมีจดุ ยืน
ตำมกระแสโลก กระแสสังคม
๓) กำรใช้อ�ำนำจตำมหลักธัมมำธิปไตย
ข้ อ ดี คื อ เป็ น เกณฑ์ ป ระเมิ น ที่ บุ ค คลสำมำรถน� ำ มำใช้ วั ด ควำมดี ค วำมชั่ ว
ก่อนตัดสินใจใช้อ�ำนำจ เช่น ก่อนที่จะสั่งกำรอะไรต้องพิจำรณำว่ำสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษ
อย่ำงไร สิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ สิ่งนี้กระทบต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่
สิ่งนี้วิญญูชนสรรเสริญหรือติเตียน ใช้ปัญญำพิจำรณำก�ำหนดรู้ว่ำอะไรผิดอะไรถูก อะไร
ควรอะไรไม่ควร เพื่อท�ำงำนให้ส�ำเร็จจึงจ�ำเป็นต้องรับฟังควำมคิดเห็นและค�ำแนะน�ำจำก
ทุกฝ่ำย ไม่เอำเรื่องส่วนตัวมำปะปนกับเรื่องงำน ต�ำหนิบุคคลที่ควรต�ำหนิ ยกย่องบุคคล
ทีค่ วรยกย่อง กำรใช้อำ� นำจตำมหลักกำรนีจ้ ะได้ครองคนและครองงำน เพรำะเป็นกำรใช้
อ�ำนำจอย่ำงมีส่วนร่วมด�ำรงอยู่ในควำมถูกต้องยุติธรรมเพื่อปรับวิธีกำรบริหำรปกครอง
ให้เป็นแบบธัมมำธิปไตย โดยกำรน�ำข้อดีของอัตตำธิปไตยและโลกำธิปไตยมำปรับใช้
เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
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ส่วน ข้อด้อย ของกำรใช้อำ� นำจตำมหลักธัมมำธิปไตยนัน้ เป็นเรือ่ งของบุคคลว่ำ
ครองธรรมแล้วน�ำหลักธรรมไปปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงไรเพรำะ ธัมมะ หรือ ธรรมะ นัน้ ไม่มขี อ้ เสีย
หรือข้อบกพร่อง ฉะนัน้ ปัญหำและอุปสรรคของธัมมำธิปไตยจึงอยูท่ ตี่ วั บุคคลว่ำจะตัง้ ใจจริง
ในกำรปฏิบัติธรรมได้จริงหรือไม่ มีควำมเข้ำใจในหลักธรรมนั้น ๆ มำกน้อยเพียงใด
จะเห็ น ได้ ว ่ ำ ไม่ ว ่ ำ ผู ้ น� ำ จะใช้ อ� ำ นำจแบบใดควรยึ ด ถื อ ธั ม มะหรื อ ธรรมะ
เป็นหลักส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต เพรำะกำรจะยึดเอำประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นใหญ่ จะต้องค�ำนึงถึงควำมถูกต้องชอบธรรม ดังนั้น อัตตำธิปไตยและ
โลกำธิปไตยต้องมีธัมมำธิปไตยเป็นหลักควบคู่ไปด้วยเสมอจึงจะเกิดประสิทธิผล

สามัญญลักษณะ ๓
ค�ำว่ำ สำมัญญลักษณะ หรือ ไตรลักษณ์ หมำยถึง ลักษณะ ๓ อย่ำงทีเ่ ป็นควำมจริง
ของสิ่งทั้งหลำยตำมธรรมดำของธรรมชำติ ที่เรียกว่ำกฎธรรมชำติมี ๓ ลักษณะ ดังนี้
อนิจจตำ หรือ อนิจจัง หมำยถึง ควำมเป็นของไม่เทีย่ ง เปลีย่ นแปลงได้ทงั้ รูปธรรม
และนำมธรรม เป็นสัญญำณบอกปัญญำขั้นต้นให้ตระหนักถึงควำมจริงว่ำสิ่งทั้งหลำย
เกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ จะได้ไม่ประมำท อนิจจตำหรืออนิจจังนี้คนไทยน�ำมำใช้
กันมำกในแง่ของกำรปล่อยวำงซึ่งเป็นเรื่องดี อย่ำงไรก็ตำม ในหลักนี้ยังมีแง่อื่นที่
ต้องใช้โดยพิจำรณำจำกพระปัจจฉิมวำจำว่ำ “วยธมฺมำ สงฺขำรำ, อปฺปมำเทน สมฺปำเทถ”
แปลว่ำ “สังขำรทั้งหลำยมีควำมเสื่อมสลำยไปเป็นธรรมดำ เธอทั้งหลำยจงยังควำม
ไม่ประมำทให้ถึงพร้อม” จำกพุทธพจน์จะเห็นว่ำวรรคแรกตรัสว่ำ สิ่งทั้งหลำยไม่เที่ยง
จะต้องแตกสลำยดับไปสิน้ ไป ส่วนวรรคหลังทรงสอนว่ำ เพรำะฉะนัน้ จงเป็นอยูแ่ ละท�ำกำร
ทัง้ หลำยด้วยควำมไม่ประมำท ส�ำหรับมนุษย์ปถุ ชุ น พระพุทธเจ้ำทรงเน้นกำรใช้อนิจจตำ
ในแง่ที่ ๒ นี้ เพรำะมนุษย์ปถุ ชุ นมักขำดอัปปมำทธรรม ชอบผัดเพีย้ น อยูอ่ ย่ำงเรือ่ ยเปือ่ ย
เฉื่อยชำ ปล่อยปละละเลยกันเสมอ ควำมหมำยของอนิจจตำในแง่นี้เป็นเครื่องเร้ำเตือน
กระตุ้นให้เรำฝึกตน ให้เร่งศึกษำ และใส่ใจท�ำกิจหน้ำที่ทุกอย่ำง โดยนัยนี้ จึงสรุปได้ว่ำ
หลักอนิจจตำใจปล่อยวำงแต่สติปัญญำอย่ำปล่อยปละละเลย
ทุกขตำ หรือ ทุกขัง หมำยถึง ควำมเป็นทุกข์ แต่ทกุ ข์ในทีน่ ี้ มิได้หมำยถึงเพียงแค่
ควำมรู ้ สึ ก ของคนที่ เ จ็ บ ปวด โศกเศร้ ำ เสี ย ใจ เป็ น ต้ น แต่ ห มำยรวมถึ ง อำกำร
ของสิ่งทั้งหลำยทั่วไปตำมธรรมดำของธรรมชำติซึ่งเป็นด้วยกันพร้อมกับอนิจจตำ คือ
อำกำรที่สิ่งทั้งหลำยเหล่ำนั้นตกอยู่ในสภำวะแห่งควำมบีบคั้น อัดอั้น คับเครียด เสียดสี
กดดัน โดยมีปัจจัยที่ขัดขืนฝืนแย้งกระทบกระแทก อันจะท�ำให้คงตัวทนอยู่ในสภำวะเดิม
ไม่ได้ ต้องแปรไป ต้องผันแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่ำงอื่น หรือกลับกลำยหำยไปจำกภำวะ
ก่อนนั้น
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อนัตตตำ หรือ อนัตตำ หมำยถึง ควำมเป็นอนัตตำหรือไม่ใช่ตน คือภำวะที่
สิ่งทั้งหลำยไม่ใช่ตัวตนแท้จริงที่ยั่งยืน ที่ใครจะไปยึดถือเอำเป็นจริงเป็นจังว่ำเป็นเรำ
ของเรำ แต่มันเป็นสภำวธรรมคือสิ่งที่มีอยู่และเป็นไปตำมภำวะของมัน เช่นเป็นไปตำม
เหตุปจั จัย มิใช่เป็นไปตำมอ�ำนำจ ตำมค�ำสัง่ บังคับบัญชำ ตำมใจอยำก ตำมควำมปรำรถนำ
หรือต้องกำรของใคร หมำยควำมว่ำตัวตนที่เรำรู้จักหรือพูดกันนี้ เป็นตัวตนสมมติซึ่ง
ตกลงเรียกขำนกันเพื่อประโยชน์ในกำรสื่อสำร และมันปรำกฏตัวในรูปที่เป็นผลรวมของ
เหตุปัจจัยในขณะนั้น ๆ คือ องค์ประกอบทั้งหลำยมำสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยกันให้เป็น
ไปต่ำง ๆ ผันแปรไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ในขณะหนึ่ง ๆ ผลรวมหรือภำพรวมของบรรดำ
เหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันอยู่ ก็ปรำกฏออกมำเป็นตัวตนที่เรำรู้จักในขณะนั้น
สำมัญญลักษณะเป็นเรื่องของควำมจริงของธรรมชำติ ตำมที่มีอยู่เป็นธรรมดำ
พระพุทธเจ้ำทรงค้นพบแล้วทรงน�ำมำขยำยแสดงให้เรำรู้เข้ำใจ ซึ่งเรำต้องรู้จักสำมัญญ
ลักษณะนีเ้ พรำะชีวติ และสังคมเป็นไปตำมควำมจริงของกฎธรรมชำติ เมือ่ รูธ้ รรมชำติแล้ว
จึงจะปฏิบัติจัดกำรกับชีวิตและสังคมได้ถูกต้องเกิดผลดีจริง
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บทที่ ๔

ธรรมหมวด ๔ (จตุกะ)

อคติ ๔
ค�ำว่ำ อคติ แปลว่ำ แนวทำงทีไ่ ม่ควรด�ำเนิน หมำยถึง ควำมล�ำเอียง ควำมไม่ยตุ ธิ รรม
ควำมไม่เป็นกลำง กำรแบ่งพรรคแบ่งพวกเข้ำกับฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดด้วยควำมไม่เป็นธรรม
ทีป่ ระกอบไปด้วยควำมล�ำเอียงเพรำะรัก ควำมล�ำเอียงเพรำะชัง ควำมล�ำเอียงเพรำะไม่รู้
และควำมล�ำเอียงเพรำะกลัว ซึ่งเป็นควำมโน้มเอียงทำงจิตใจที่สำมำรถเกิดกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มีในลักษณะชอบ ไม่ชอบ หรือยอมรับไม่ยอมรับที่เกิดขึ้นกับสภำวะในจิต
ของมนุษย์ทุกคน อคติมี ๔ ประเภท ดังนี้
ฉันทำคติ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะรักกัน หรือเพรำะชอบพอกัน เช่น คนที่เรำรัก
เรำชอบ พอท�ำอะไรก็ถือว่ำถูกหมดทั้งที่จริงก�ำลังกระท�ำควำมผิด แต่ด้วยอ�ำนำจพอใจ
รักใคร่กันจึงไม่มีควำมผิด เป็นต้น กำรกระท�ำเช่นนี้ถือว่ำ ล�ำเอียงเพรำะรัก
โทสำคติ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะโกรธกัน เกลียดกัน ชังกัน เช่น กำรตัดสินคดี
ด้วยอ�ำนำจโกรธเกลียดชังที่มีต่อกัน แม้อีกฝ่ำยจะกระท�ำถูกต้องตำมขั้นตอนก็ตัดสิน
เป็นผิดได้ หรือ กำรปรับเลือ่ นต�ำแหน่งผูท้ กี่ ระท�ำควำมดีทสี่ มควรได้ แต่ดว้ ยควำมเกลียดชัง
ทีม่ ตี อ่ อีกฝ่ำยท�ำให้ไม่ได้ยศ หรือรำงวัลใด ๆ ทัง้ ๆ ทีส่ มควรจะได้ เป็นต้น กำรกระท�ำเช่นนี้
ถือว่ำ ล�ำเอียงเพรำะชัง
โมหำคติ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะเขลำ หรือควำมโง่หลงงมงำย ไม่พิจำรณำ
ให้ถอ่ งแท้วำ่ อย่ำงไรถูกอย่ำงไรผิด อย่ำงไรควรอย่ำงไรไม่ควร เช่น เมือ่ ได้รบั ฟังค�ำฟ้องแล้ว
ยังไม่ทันได้สอบสวนให้รอบคอบก็ด่วนตัดสินใจโดยไม่พินิจพิจำรณำให้ถ่ีถ้วน โดยที่
ยังไม่รู้ควำมจริง ถือว่ำเป็นบุคคลที่ตนนับถือ หรือเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีคนนับถือมำก
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ก็เชื่อหลงไปตำมเขำ ผลที่สุดกว่ำจะรู้ควำมจริง กว่ำจะคิดได้ว่ำกำรกระท�ำอย่ำงนี้
ไม่ยุติธรรมต่ออีกฝ่ำยก็สำยเสียแล้ว เพรำะตัดสินผิดพลำดไปแล้ว กำรกระท�ำเช่นนี้ถือว่ำ
ล�ำเอียงเพรำะเขลำ
ภยำคติ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะกลัว หรือเพรำะเกรงใจ เช่น ผูม้ อี ำ� นำจมีชอื่ เสียง
กระท�ำควำมผิดโดยฆำตกรรม แต่ดว้ ยอ�ำนำจชือ่ เสียงเงินทองของผูน้ นั้ จึงท�ำให้กำรตัดสิน
ว่ำไม่มคี วำมผิดหรือถูกลงโทษเพียงเล็กน้อย ทัง้ ๆ ทีค่ วำมจริงท�ำผิดร้ำยแรง กรณีเดียวกันนี้
หำกคนทัว่ ไปกระท�ำผิดก็ตอ้ งถูกตัดสินลงโทษตำมกฎหมำยสูงสุด ซึง่ ต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชดั
กำรกระท�ำเช่นนี้ไม่มีควำมเป็นธรรม เพรำะเกิดจำกควำมกลัวหรือเกรงใจจึงท�ำให้
กำรตัดสิน เป็นต้น กำรกระท�ำเช่นนี้ถือว่ำ ล�ำเอียงเพรำะกลัว
ควำมล�ำเอียง ๔ ประกำรนี้เป็นอันตรำยอย่ำงมำกทุกยุคทุกสมัยที่เป็นผู้ใหญ่
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรปกครองบังคับบัญชำบุคคลอื่นด้วยแล้ว มีควำมล�ำเอียงอยู่เพียง
ข้อใดข้อหนึ่งก็จะท�ำให้สูญเสียควำมยุติธรรม ขำดควำมอบอุ่น ขำดควำมมั่นใจของคน
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูน้ อ้ ย เป็นผูท้ อี่ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของบุคคลเหล่ำนัน้ แต่ควำมล�ำเอียงทัง้ ๔
อย่ำงนีไ้ ม่ได้เจำะจงเฉพำะผูใ้ หญ่เท่ำนัน้ แม้แต่ผนู้ อ้ ย หรือเด็ก ๆ ก็อำจจะเกิดควำมล�ำเอียง
ขึ้นมำได้เหมือนกัน เหตุนั้นพระองค์จึงตรัสสอนเพื่อลดอคติและเสริมสร้ำงควำมเมตตำ
ในกันและกัน ร่วมกันเร่งปฏิบัติกำรงำนให้ประสำนเกื้อกูลกัน เพื่อทุกคนจะได้สำมำรถ
ปฏิบัติตนน�ำพำสังคมให้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงมั่นคง และบรรลุถึงควำมวัฒนำผำสุกได้โดย
สวัสดี

ปธาน ๔
ค�ำว่ำ ปธำน แปลว่ำ ควำมทรง หรือควำมตั้งไว้ทั่ว หมำยถึง ควำมเพียร
พยำยำมที่ตั้งไว้ในใจหรือเป็นหลักใหญ่ ที่มนุษย์จะต้องลงมือปฏิบัติในกำรควบคุมจิตใจ
เพื่อก�ำจัดควำมเกียจคร้ำน และส่งเสริมก�ำลังใจให้เข้มแข็ง อดทนต่ออุปสรรคนำนำชนิด
สำมำรถประกอบกิจที่ไม่เหลือวิสัยให้ส�ำเร็จได้ ปธำน ๔ ประกำรคือ
๑) สังวรปธำน แปลว่ำ เพียรระวัง หมำยถึง ควำมเพียรระวังบำปอกุศลธรรม
คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลส ทีย่ งั ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึน้ ในจิตใจโดยกำรส�ำรวมอินทรีย์ ๖ คือ
ส�ำรวมตำในเวลำเห็นรูป ส�ำรวมหูในเวลำฟังเสียง ส�ำรวมจมูกในเวลำได้กลิ่น ส�ำรวมลิ้น
ในเวลำลิม้ รส ส�ำรวมกำยในเวลำถูกต้องสัมผัส และส�ำรวมใจในเวลำคิดนึกอำรมณ์ตำ่ ง ๆ
กำรส�ำรวมนั้นก็คือ เลือกดู เลือกฟัง เลือกสูดดม เลือกลิ้ม เลือกสัมผัส และเลือกนึกคิด
มนุษย์ต้องระวังอย่ำให้อำรมณ์เหล่ำนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจ อย่ำกระท�ำตำมอำรมณ์นั้น ๆ
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๒) ปหำนปธำน แปลว่ำ เพียรละ หมำยถึง ควำมเพียรก�ำจัดบำปอกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้วในจิต เมื่อควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เกิดขึ้นก็เพียรพยำยำมละเสีย
อย่ำให้มีอ�ำนำจเหนือใจตนได้
๓) ภำวนำปธำน แปลว่ำ เพียรสร้ำง หมำยถึง ควำมเพียรพยำยำมท�ำควำมดี
ให้เกิดกุศลขึน้ เช่น หมัน่ ให้ทำน รักษำศีล เจริญภำวนำ ให้มำกยิง่ ขึน้ เพียรท�ำกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๔) อนุรักขนำปธำน แปลว่ำ เพียรอนุรักษ์ หมำยถึง เพียรพยำยำมรักษำกุศล
ธรรม ที่มีอยู่แล้วให้ตั้งมั่น และให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คุณควำมดีต่ำง ๆ ที่ได้กระท�ำไว้
แล้ว ก็เพียรพยำยำมรักษำไว้ให้คงอยู่
ควำมเพียร ๔ ประกำรนี้ เรียกอีกอย่ำงว่ำ สัมมัปปธำน แปลว่ำ ควำมเพียรชอบ
ควรประกอบให้มีในตน ผู้ใดประกอบด้วยควำมเพียร ๔ ประกำรนี้ ผู้นั้นย่อมสำมำรถ
ป้องกันควำมชั่วไม่ให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็สำมำรถก�ำจัดได้ แล้วสำมำรถท�ำควำมดี
ให้เกิดขึ้นและรักษำควำมดีไว้ได้

อิทธิบาท ๔
ค�ำว่ำ อิทธิบำท แปลว่ำ คุณทีน่ ำ� ไปสูค่ วำมส�ำเร็จทีป่ ระสงค์ หมำยถึง คุณธรรม
ที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมำย ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประกำร ดังนี้
ฉันทะ แปลว่ำ ควำมพอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้ หมำยถึง ควำมต้องกำรทีจ่ ะท�ำ กระท�ำ
สิ่งใดด้วยควำมพอใจ ใฝ่ใจรักที่จะท�ำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรำรถนำกระท�ำให้ได้ผลที่ยิ่ง ๆ
ขึ้นไป เป็นคุณธรรมอันส�ำคัญเบื้องต้น ผู้ปรำรถนำควำมเจริญก้ำวหน้ำพึงท�ำให้เกิดมี
ในตนเอง นัน่ คือควำมเต็มใจท�ำ เช่น แพทย์เห็นคนไข้ปว่ ยหรืออ่อนแอ ก็ปรำรถนำทีจ่ ะท�ำให้
คนไข้หำยหรือแข็งแรงขึ้น เป็นต้น
อนึ่ง มีข้อสับสนบำงประกำรว่ำควำมต้องกำรหรือควำมอยำกจัดเป็นฉันทะ
ทุกอย่ำง แต่แท้จริงแล้วควำมต้องกำรบำงอย่ำงจัดเป็น ตัณหำ ซึง่ หมำยถึงควำมต้องกำร
ได้สิ่งนั้น ๆ มำเสริมขยำยปรนเปรออัตตำของเรำ จึงอยำกเสพ อยำกอวด อยำกโอ่
อยำกโก้ อยำกบ�ำรุงบ�ำเรอ
วิริยะ (บำลีใช้ วีริยะ) แปลว่ำ ควำมเพียรประกอบสิ่งนั้น หมำยถึง ควำมขยัน
หมัน่ ประกอบสิง่ นัน้ ด้วยควำมพยำยำม เข้มแข็ง ใจสู้ ไม่ทอ้ ถอย คุณธรรมข้อนีเ้ ป็นเครือ่ งพยุง
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ควำมพอใจไม่ให้ท้อถอยในกำรท�ำงำน จ�ำเป็นต้องใช้ควำมเพียรพยำยำมเรื่อยไปจนกว่ำ
จะส�ำเร็จผลตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ นั่นคือ แข็งใจท�ำ เช่น แพทย์เมื่อรักษำคนไข้อยู่แล้ว
เจออุปสรรคต่ำง ๆ เข้ำมำ แต่อำศัยวิริยะใจสู้กับอุปสรรคนั้นอย่ำงไม่ท้อถอย เป็นต้น
จิตตะ แปลว่ำ ควำมฝักใฝ่ในสิ่งนั้น หมำยถึง กำรตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท�ำ
และท�ำสิง่ นัน้ ด้วยควำมคิด เอำจิตจดจ่อไม่ฟงุ้ ซ่ำนลอยไป อุทศิ ตนทัง้ กำยและใจให้กบั สิง่ ทีท่ ำ�
นั่นคือ ตั้งใจท�ำ เช่น แพทย์ที่ก�ำลังผ่ำตัดช่วยชีวิตคนไข้ที่อำกำรหนักอยู่ แล้วมีใจจดจ่อ
อยู่กับกำรผ่ำตัดนั้นเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนไข้ให้ได้ เป็นต้น
วิมังสำ (บำลีใช้ วีมังสำ) แปลว่ำ ควำมไตร่ตรองในสิ่งนั้น หมำยถึง ควำม
หมัน่ ใช้ปญ
ั ญำพิจำรณำเหตุผลและตรวจสอบข้อย่อหย่อนในสิง่ ทีก่ ระท�ำนัน้ มีกระบวนกำร
วำงแผน วัดผล และคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง นั่นคือ เข้ำใจท�ำ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัญญำ
อิทธิบำท ๔ นี้ ฉันทะเป็นคุณธรรมอันส�ำคัญเบือ้ งต้น เพรำะเมือ่ เกิดฉันทะท�ำให้
คุณธรรมข้ออื่น ๆ ย่อมเกิดตำมมำ ดังนั้น ฉันทะจึงนับเป็นพื้นฐำนน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ
มีฉันทะก็พอใจหรือเต็มใจท�ำ มีวิริยะ ก็จะมีก�ำลังใจหรือใจสู้ที่จะท�ำ มีจิตตะก็จะใส่ใจ
จดจ่อทีจ่ ะท�ำ มีวมิ งั สำก็จะเข้ำใจท�ำ งำนจึงส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จะเห็นได้วำ่ จุดส�ำคัญ
ของอิทธิบำท ๔ เป็นกำรท�ำให้เกิดสมำธิซึ่งใจจะแน่วแน่ ตั้งมั่น เกิดพลัง โดยนัยนี้ เมื่อ
พระพุทธเจ้ำตรัสถึงสมำธิ ๔ ประเภท อันเนื่องด้วยอิทธิบำท ๔ ได้แก่ ฉันทสมำธิ คือ
สมำธิที่เกิดจำกฉันทะ วิริยสมำธิ คือ สมำธิที่เกิดจำกวิริยะ จิตตสมำธิ คือ สมำธิที่เกิด
จำกจิตตะ และวิมังสำสมำธิ คือ สมำธิที่เกิดจำกวิมังสำ
อย่ำงไรก็ตำม แท้จริงแล้วกำรประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องนั้น ๆ ไม่จ�ำเป็นต้อง
เริม่ ต้นทีฉ่ นั ทะเสมอไป แม้ประสบสิง่ ทีไ่ ม่ชอบใจ แต่เห็นว่ำสิง่ นัน้ เป็นสิง่ ท้ำทำยควำมสำมำรถ
ใจจึงสูฝ้ ำ่ ฟันเรือ่ งต่ำง ๆ จนประสบควำมส�ำเร็จ ลักษณะนีเ้ รียกว่ำวิรยิ ะหรือแม้จะไม่ชอบใจ
ใจไม่สแู้ ต่ใจจดจ่อเห็นควำมส�ำคัญในสิง่ นัน้ เกิดเป็นสมำธิ เช่น กำรกูร้ ะเบิดแม้ไม่ชอบและ
ไม่อยำกท้ำทำยแต่ใจจดจ่ออยูเ่ ห็นว่ำภำรกิจนีส้ ำ� คัญต่อชีวติ ผูค้ น ลักษณะนีเ้ รียกว่ำ จิตตะ
เป็นต้น อำจสรุปได้ว่ำ ควำมส�ำเร็จต่ำง ๆ ไม่จ�ำเป็นต้องเกิดจำกฉันทะเป็นประกำรแรก
อำจเกิ ด จำกคุ ณ ธรรมข้ อ อื่ น ก่ อ นก็ ไ ด้ ซึ่ ง ไม่ ว ่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น เพรำะคุ ณ ธรรมข้ อ ใดแต่
ควำมส�ำเร็จนั้นต้องอำศัยคุณธรรมข้ออื่น ๆ ในอิทธิบำท ๔ ประกอบกันจึงมีได้
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ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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อนึง่ ในช่วงปัจฉิมโพธิกำล พระพุทธเจ้ำได้ทรงปรำรภกับพระอำนนท์วำ่ “อิทธิบำท ๔
อันผูใ้ ดผูห้ นึง่ เจริญแล้ว ท�ำให้มำก ท�ำให้ดจุ ยำน ท�ำให้เป็นทีต่ งั้ ตัง้ มัน่ สัง่ สม ปรำรภดีแล้ว
ผูน้ นั้ เมือ่ จ�ำนงอยู่ พึงด�ำรงอยูต่ ลอดกัป หรือเกินกว่ำกัป” ค�ำว่ำ กัป มักเข้ำใจว่ำหมำยถึง
มหำกัป หรือ กัปใหญ่ คือ กำลก�ำหนดอำยุของโลก อันหมำยถึงสกลพิภพ อย่ำงไรก็ตำม
ในทีน่ หี้ มำยถึงอำยุกปั คือ กำลก�ำหนดอำยุของมนุษย์หรือสัตว์จำ� พวกนัน้ ๆ เช่น อำยุกปั
ของคนยุคนี้ ประมำณ ๑๐๐ ปี เป็นต้น โดยนัยนี้ ที่พระพุทธองค์ทรงปรำรภเช่นนั้น
จึงหมำยถึงพระองค์ได้ทรงเจริญอิทธิบำท ๔ ดีแล้ว หำกทรงจ�ำนงจะทรงพระชนม์อยู่จน
ครบก�ำหนดของอำยุคนในยุคนั้น คือ เต็ม ๑๐๐ ปี หรือเกินกว่ำนั้นก็ได้

พรหมวิหาร ๔
ค�ำว่ำ พรหมวิหำร แปลว่ำ ธรรมเครื่องอยู่อย่ำงประเสริฐหรือธรรมประจ�ำใจ
อันประเสริฐ หมำยถึง ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก�ำกับควำมประพฤติ เป็นธรรม
ส�ำหรับทุกคนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ในฐำนะเป็นพรหมคือผู้มีศักยภำพในกำรที่จะ
สร้ำงสรรค์และธ�ำรงรักษำสังคมไว้ มี ๔ ประกำร ดังนี้
เมตตำ คือ ควำมรัก ควำมปรำรถนำดีให้เขำมีสขุ มีจติ ใจอันแผ่ไมตรีและคิดท�ำ
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้ำ
กรุณำ คือ ควำมสงสำร คิดช่วยให้พน้ ทุกข์ ใฝ่ใจจะปลดเปลือ้ งบ�ำบัดควำมทุกข์ยำก
เดือดร้อนของสรรพสัตว์ ซึ่งรวมถึงบุคคลอื่น
มุทิตำ คือ ควำมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอำกำร
แช่มชืน่ เบิกบำนต่อสรรพสัตว์ผดู้ ำ� รงอยูใ่ นปกติสขุ พลอยยินดีเมือ่ เขำได้ดมี คี วำมสุข ควำม
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อุเบกขำ คือ ควำมวำงใจเป็นกลำง ตำมที่พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำ คือ
มีจิตใจเที่ยงธรรมดุจตรำชู ไม่เอนเองด้วยรักและชัง พิจำรณำเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลำย
กระท�ำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว ตำมสมควรแก่เหตุพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติ
ไปตำมธรรม รวมทั้งรู้จักวำงเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่สำมำรถจะเมตตำเพรำะเขำ
รับผิดชอบตนดีแล้ว เขำสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขำควรได้รับผลอันเหมำะสมกับ
กำรกระท�ำของตน
ผู้ด�ำรงในพรหมวิหำรธรรมย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลำยด้วยเมตตำกรุณำ
และย่อมรักษำธรรมไว้ด้วยอุเบกขำ ดังนั้น แม้จะมีกรุณำที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ต้องมี
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อุเบกขำด้วยเพื่อที่จะมิให้เสียธรรม พรหมวิหำร ๔ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ อัปปมัญญำ ๔
หมำยถึง ธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมำณ เพรำะธรรมนี้สำมำรถแผ่สม�่ำเสมอโดยทั่วไปใน
สิ่งมีชีวิตทั้งหลำย ไม่มีประมำณ ไม่จ�ำกัดขอบเขต
พรหมวิ ห ำรธรรมเป็ น คุ ณ ธรรมภำยในจิ ต ใจซึ่ ง จะท� ำ ให้ แ สดงออกต่ อ ผู ้ อื่ น
อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่ผู้อื่นประสบมี ๔ สถำนกำรณ์ ดังนี้
สถำนกำรณ์ทเี่ ขำอยูเ่ ป็นปกติ เรำก็มเี มตตำ คือควำมเป็นมิตรไมตรี ควำมมีนำ�้ ใจ
ปรำรถนำดี ต้องกำรให้เขำมีควำมสุขซึง่ หมำยถึงควำมปรำรถนำดีตอ่ ผูอ้ นื่ ทัง้ แต่ละคน ๆ
ทีเ่ รำเกีย่ วข้อง และขยำยออกไปจนถึงควำมปรำรถนำดีตอ่ เพือ่ มนุษย์หรือต่อสังคมทัง้ หมด
ทัว่ โลก เช่น บิดำมำรดำบ�ำรุงเลีย้ งดูบตุ รส่งเสียให้เรียนหนังสือเพือ่ หวังให้บตุ รเจริญเติบโต
ในภำยหน้ำ เป็นต้น
สถำนกำรณ์ทเี่ ขำตกต�ำ่ เดือดร้อน เรำก็มกี รุณำ คือต้องกำรช่วยเหลือปลดเปลือ้ ง
ให้เขำพ้นจำกควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนนั้น เช่น บิดำมำรดำบ�ำรุงเลี้ยงดูบุตรเป็นปกติ
แต่วันใดวันหนึ่งบุตรเกิดป่วยไข้ขึ้นมำก็จะพลอยเดือดร้อนใจช่วยบ�ำบัดรักษำตลอดจน
พำไปพบแพทย์ จะเห็นว่ำ กรุณำนี้ต่ำงไปจำกเมตตำ คือเมตตำใช้ในยำมปกติ แต่เมื่อ
ยำมเขำตกต�่ำลงไปกลำยเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เรำก็มีกรุณำใฝ่ใจช่วยบ�ำบัดทุกข์ให้
สถำนกำรณ์ทเี่ ขำขยับสูงขึน้ ในควำมดีงำมควำมส�ำเร็จ เรำก็มมี ทุ ติ ำ หมำยควำมว่ำ
ถ้ำเขำเปลี่ยนไปในทำงสูงขึ้น ได้ดีมีสุข ท�ำสิ่งที่ถูกต้องดีงำม ประสบควำมส�ำเร็จ เรำก็มี
มุทิตำ คือพลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริมสนับสนุน เช่น เมื่อเพื่อนร่วมงำนขยันขันแข็ง
จึงเจริญก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน เรำก็พลอยยินดีกับเพื่อนคนนั้นด้วย เป็นต้น
สถำนกำรณ์ทเ่ี ขำผิดหลักหรือละเมิดธรรม เรำก็มอี เุ บกขำ หมำยควำมว่ำ เมือ่ ใด
เขำท�ำอะไรไม่ถกู ต้อง โดยละเมิดธรรม หรือละเมิดต่อหลักกำร หรือละเมิดต่อควำมถูกต้อง
ท�ำให้เสียหลัก เสียกฎเกณฑ์ เสียควำมเป็นธรรม ท�ำลำยกติกำ เป็นต้น เรำจะต้องตัง้ อยูใ่ น
อุเบกขำ คือรักษำควำมเป็นกลำง ไม่ล�ำเอียง ไม่เข้ำข้ำง หยุดกำรขวนขวำยที่จะเมตตำ
กรุณำ หรือมุทติ ำ กล่ำวคือ ถือธรรมเป็นใหญ่ รักษำควำมสมดุล ไม่ใช้พรหมวิหำรข้ออืน่
อันจะเป็นกำรเสียธรรม เช่น เห็นเพื่อนลอกข้อสอบคนอื่นอยู่ แม้เรำจะรู้สึกว่ำเพื่อนไม่ได้
ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน เรำต้องไม่เห็นแก่ควำมเป็นเพื่อน แต่ต้องต�ำหนิห้ำมปรำมหรือ
แจ้งครูอำจำรย์ ทั้งนี้ต้องท�ำด้วยจิตที่เมตตำรักถูกทำง ลักษณะเช่นนี้ชื่อว่ำมีอุเบกขำ
เป็นต้น
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อริยสัจ ๔
ค�ำว่ำ อริยสัจ แปลว่ำ ควำมจริงอันประเสริฐ หมำยถึง ธรรมทีเ่ ป็นควำมเป็นจริง
ของสิง่ ทัง้ หลำยบนโลกใบนี้ ท�ำให้คนกลำยเป็นอริยะ คือ กลำยเป็นคนประเสริฐ ผูท้ เ่ี ข้ำถึง
ธรรมหลักนี้แล้วก็จะกลำยเป็น อริยชน อริยบุคคล คือ ผู้ประเสริฐหรือสำมำรถแปลได้
อีกนัยหนึ่ง คือ ควำมจริงที่ท�ำให้ผู้เข้ำถึงเป็นอริยะ มี ๔ ประกำร ดังนี้
ทุกข์ คือ ควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ ที่ได้ชื่อว่ำทุกข์ เพรำะเป็นของทนได้
ยำก กล่ำวคือ สภำพที่ทนได้ยำก สภำวะที่บีบคั้น สภำวะที่ขัดแย้ง ทุกข์ในที่นี้ ได้แก่ ชำติ
ชรำ มรณะ ควำมเศร้ำโศก ควำมพิไรร�ำพัน ควำมทุกข์กำยทุกข์ใจควำมคับแค้นใจ
กำรประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก กำรพลัดพรำกจำกสิ่งอันเป็นที่รักควำมปรำรถนำ
ที่ไม่ได้ดังหวัง กล่ำวโดยย่อ คือ อุปำทำนขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
สมุทัย หรือ ทุกขสมุทัย คือ เหตุให้ทุกข์เกิด หมำยถึง สำเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์
ได้แก่ ตัณหำ คือ ควำมทะยำนอยำก มี ๓ อย่ำง คือ ควำมอยำกในอำรมณ์ที่น่ำใคร่
เรียกว่ำ กำมตัณหำ ควำมอยำกเป็น เรียกว่ำ ภวตัณหำ และควำมอยำกไม่เป็น เรียก
ว่ำ วิภวตัณหำ
นิโรธ หรือ ทุกขนิโรธ คือ ควำมดับทุกข์ หมำยถึง ควำมดับตัณหำได้สิ้นเชิง
ทุกข์ดับไปหมด ที่ได้ชื่อว่ำนิโรธ เพรำะเป็นควำมดับทุกข์ โดยดับตัณหำอันเป็นสำเหตุ
ให้เกิดทุกข์ได้อย่ำงสิ้นเชิง ได้แก่ นิพพำน
มรรค หรือ ทุกขนิโรธคำมินปี ฏิปทำ คือ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ควำมดับทุกข์ หมำยถึง
ทำงด�ำเนินให้ถงึ ควำมดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรค ๘ ประกำร หรือเรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำ
แปลว่ำ ทำงสำยกลำง กล่ำวโดยสรุป ก็คอื ศีล สมำธิ และปัญญำ ซึง่ ปรำกฏโดยชือ่ เรียกว่ำ
ไตรสิกขำ
อริยสัจ ๔ นี้ เป็นหลักของเหตุผล ธรรมดำเรำจะกล่ำวถึงเหตุแล้วค่อยกล่ำวถึงผล
แต่จะเห็นว่ำพระพุทธเจ้ำกลับทรงยกผลขึ้นแสดงก่อน แล้วจึงแสดงเหตุทีหลัง ทุกข์ คือ
ปรำกฏกำรณ์ที่เป็นผล และสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้น ถือว่ำเป็นผลที่คู่กับเหตุ คู่ที่ ๑
ส่วนนิโรธ คือจุดหมำยปลำยทำงทีต่ อ้ งไปให้ถงึ จัดเป็นผล และมรรค คือวิธปี ฏิบตั ใิ ห้บรรลุ
จุดหมำยนั้น จัดเป็นเหตุ ถือว่ำเป็นผลกับเหตุอีก ๑ คู่ กรณีนี้จัดเป็นพุทธวิธีในกำรสอน
ทีเ่ ริม่ จำกปัญหำว่ำเป็นอย่ำงไร ท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ แล้วจึงค้นหำสำเหตุ เสร็จแล้วชีใ้ ห้เห็น
ถึงจุดหมำยปลำยทำงหรือสิ่งที่ต้องกำร แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติอันจะน�ำไปสู่จุดหมำย

60

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

พระพุทธเจ้ำตรัสกิจหรือหน้ำที่อันพึงกระท�ำต่ออริยสัจ ๔ ไว้ ดังนี้
หน้ำที่ต่อทุกข์ เรียกว่ำ ปริญญำ แปลว่ำ ก�ำหนดรู้ รู้เท่ำทัน เพรำะทุกข์คือตัว
ปัญหำ ไม่สำมำรถทีจ่ ะละหรือท�ำอย่ำงอืน่ ได้ ท�ำได้แค่เพียงก�ำหนดรูเ้ ท่ำนัน้ อุปมำเหมือนกับ
โรคในร่ำงกำยมนุษย์ซงึ่ มีอำกำรต่ำง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทุกข์ทงั้ นัน้ เพรำะเหตุทที่ นได้ยำก
เมือ่ มีโรคก็จะต้องแก้ไขบ�ำบัดหรือก�ำจัดโรค แต่แท้จริงแล้วมนุษย์ไม่สำมำรถทีจ่ ะแก้ตวั โรค
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เป็ น ตั ว ทุ ก ข์ อั น เป็ น ผลแล้ ว นั้ น ได้ เช่ น เดี ย วกั น กั บ ควำมหิ ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น
ควำมทุกข์คือทนได้ยำกแล้ว ผู้ที่หิวไม่สำมำรถที่จะย้อนกลับไปแก้ทุกข์ที่เป็นอดีตแล้ว
นั้นได้ กำรก�ำหนดรู้ทุกข์นั้น เหมือนกับแพทย์เมื่อจะรักษำโรค ต้องวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อน
ว่ำเป็นโรคอะไร มีอำกำรอย่ำงไร มีสำเหตุมำจำกอะไร นอกจำกต้องรูจ้ กั โรคแล้ว ยังต้อง
รู้จักที่เกิดของโรคด้วย ฉะนั้น ในเรื่องของควำมทุกข์หรือตัวปัญหำนั้นจึงไม่ใช่เรียน
เฉพำะปัญหำ แต่เรียนชีวิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหำด้วย โดยนัยนี้ ทุกข์จึงมีควำมหมำย
ครอบคลุมทั้งตัวปัญหำและที่ตั้งแห่งปัญหำคือเบญจขันธ์
หน้ำทีต่ อ่ สมุทยั เรียกว่ำ ปหำนะ แปลว่ำ ละ หรือ ก�ำจัด เพรำะสมุทยั คือสำเหตุ
ของควำมทุกข์ เมือ่ แพทย์วนิ จิ ฉัยรูว้ ำ่ เป็นโรคอะไรและทรำบสำเหตุของโรคแล้ว หน้ำทีต่ อ่
มำคือต้องรักษำด้วยวิธีคือละหรือก�ำจัดสำเหตุคือของโรค สมุทัยจึงอุปมำเหมือนกับเชื้อ
โรคที่จะต้องก�ำจัด หรือควำมบกพร่องท�ำงำนผิดปกติของร่ำงกำยที่จะต้องปรับแก้ ซึ่งวิธี
รักษำโรคที่ถูกต้องนั้น ไม่ได้ก�ำจัดที่ตัวโรคหรืออำกำร เช่น ไม่ได้ขจัดควำมปวดหัว แต่
ขจัดสำเหตุของควำมปวดหัว มิเช่นนั้นจะแก้ได้แต่อำกำร ตรำบใดที่ยังก�ำจัดสำเหตุของ
กำรปวดหัวไม่ได้ ก็แก้โรคปวดหัวไม่ส�ำเร็จ ฉันใด จะแก้ทุกข์ต้องควรแก้ที่สำเหตุ
แห่งควำมทุกข์ มิใช่แก้ที่ตัวทุกข์
หน้ำทีต่ อ่ นิโรธ เรียกว่ำ สัจฉิกริ ยิ ำ แปลว่ำ ท�ำให้ประจักษ์แจ้ง ท�ำให้เป็นจริงขึน้
มำ คือท�ำให้สำ� เร็จ หรือบรรลุถงึ เมือ่ จะละหรือก�ำจัดทุกข์ ต้องรูเ้ ป้ำหมำยว่ำดับทุกข์หรือ
ทุกข์ดับนั้นคืออะไร แค่ไหน เพียงไร ก�ำหนดให้ได้ และควรท�ำให้ส�ำเร็จคนที่ไม่ชัดเจนว่ำ
ต้องกำรอะไร มีควำมเป็นไปได้อย่ำงไร จะไม่สำมำรถละหรือก�ำจัดทุกข์ใด ๆ ได้เลย อุปมำ
เหมือนกับแพทย์เมื่อจะรักษำโรค ต้องวำงเป้ำหมำยสูงสุดซึ่งเป็นผลของกำรรักษำได้ว่ำ
อำกำรแบบนี้จะรักษำให้หำยขำดได้ หรือไม่ เพียงใด แล้วท�ำให้ได้ตำมเป้ำหมำยนั้น
หน้ำที่ต่อมรรค เรียกว่ำ ภำวนำ แปลว่ำ บ�ำเพ็ญ คือปฏิบัติ ลงมือท�ำ ท�ำให้
เกิด ท�ำให้มีขึ้น เมื่อรู้เป้ำหมำยว่ำ นิโรธ ควำมดับทุกข์ ควรท�ำให้ประจักษ์แจ้ง จะ
พบว่ำวิธีดับทุกข์นั้น มีอยู่ด้วยกัน ๘ วิธี คือ อริยมรรค ๘ ประกำร ซึ่งควรจะ
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ลงมือปฏิบัติท�ำให้เกิดมี อุปมำเหมือนกับแพทย์ เมื่อวำงเป้ำหมำยในกำรรักษำโรค
เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมำคือลงมือปฏิบัติ โดยผ่ำตัด หรือให้ยำเพื่อเป้ำหมำยคือคนไข้
หำยจำกโรค
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ธรรมหมวด ๕ (ปัญจกะ)

อนุปุพพิกถา ๕
อนุปุพพิกถำ แปลว่ำ ถ้อยค�ำที่พรรณำควำมโดยล�ำดับ หมำยถึง ธรรมที่
พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไปตำมล�ำดับ โดยเริ่มจำกสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ำยด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ปฏิบัติ
ได้ยำก อันเป็นกำรขัดเกลำกิเลสของเวไนยสัตว์ เพื่อที่จะรองรับธรรมชั้นสูงขึ้นไปในส่วน
ปรมัตถ์ (ธรรมอันเป็นควำมจริงที่สุด หรือ อริยสัจ) อนุปุพพิกถำมี ๕ กถำ ดังนี้
๑) ทำนกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงทำน คือ ทรงแสดงประโยชน์ของกำรให้ทำน
กำรเสียสละแบ่งปัน เพือ่ ให้คนทีม่ จี ติ ใจตระหนีเ่ ห็นแก่ตวั ละควำมตระหนีเ่ ห็นแก่ตวั นัน้ แล้ว
มีใจเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยก�ำลังทรัพย์ของตน พรรณนำถึงคุณของทำนโดยประกำร
ต่ำง ๆ เช่น ทำนเป็นเหตุแห่งควำมสุข เป็นรำกฐำนแห่งสรรพสมบัติเป็นแหล่งเกิด
โภคสมบัติทั้งหลำย เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลำยทั้งในโลกนี้ โลกหน้ำ เป็นต้น
๒) สีลกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงศีล คือ ทรงแสดงประโยชน์ของศีลควำมประพฤติ
เรียบร้อย เพือ่ ฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้ำย มือไว ใจเร็ว ขีป้ ด หมดสติ หรือไม่สร้ำงเวรภัย
ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะที่ตนอยู่อำศัยด้วย พรรณนำถึงคุณของศีล เช่น ศีลเป็นที่พึ่งอำศัย
ทีพ่ กั หน่วงเหนีย่ วโภคสมบัตทิ งั้ หลำยทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้ำ บุคคลล้วนอำศัยศีลเป็นทีพ่ งึ่
ที่อำศัยจึงได้เกิดมำเป็นมนุษย์
๓) สัคคกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงสวรรค์ คือ ทรงแสดงสมบัตคิ อื ควำมดีงำมอันบุคคล
ผู้ให้ทำนและรักษำศีลจะพึงได้รับในมนุษยโลก ตลอดถึงสวรรค์ ซึ่งเป็นส่วนที่น่ำยินดี
เพรำะเพียบพร้อมไปด้วยกำมคุณ เป็นกำรพรรณนำถึงควำมสุขในสวรรค์วำ่ น่ำปรำรถนำ
น่ำใคร่ น่ำพอใจ กำรจะเข้ำถึงสวรรค์ได้ ต้องให้ทำน รักษำศีล
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๔) กำมำทีนวกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงโทษแห่งกำม คือ ทรงแสดงถึงโทษของกำมคุณว่ำ
แม้กำมจะให้ควำมยินดีโดยประกำรต่ำง ๆ ถึงกระนั้นก็ยังเจือไปด้วยทุกข์ จึงไม่ควร
เพลิดเพลินไปโดยส่วนเดียว แต่ควรทีจ่ ะเบือ่ หน่ำย ดังนัน้ กำมคุณแม้จะเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งกำร
ของเหล่ำเทวดำและมนุษย์ แต่ก็ไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมำ
๕) เนกขัมมำนิสังสกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงอำนิสงส์แห่งกำรออกจำกกำม คือ
ทรงแสดงถึงผลดีของกำรไม่หมกมุน่ เพลิดเพลินติดอยูใ่ นกำม เพือ่ ให้มฉี นั ทะในกำรแสวงหำ
ควำมดีงำมและควำมสุขสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ำนั้น เป็นกำรให้จิตมีอิสระปลอดโปร่ง
ไม่ติดใจหรือเพลิดเพลินอยู่ในกำมคุณด้วยกำรออกบวช เพื่อที่จะแสวงหำควำมสุขสงบ
อันประณีตอย่ำงแท้จริง
อนุปุพพิกถำเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นล�ำดับขั้น โดยเริ่มจำก
กำรแสดงถึ ง ประโยชน์ ข องกำรให้ เ พื่ อ ขจั ด ควำมตระหนี่ ค วำมเห็ น แก่ ตั ว ของบุ ค คล
ให้เจือจำงลงไป เพื่อให้เกิดกำรมีน�้ำใจเผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น พร้อมที่จะเสียสละ
หรือบริจำคทำนอันเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตนให้แก่ผู้อื่น ต่อจำกนั้นจึงแสดงถึงคุณค่ำของศีล
เพื่อให้บุคคลตระหนักในกำรควบคุมกำยและวำจำของตนให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นอันหมำยรวมถึงสรรพสัตว์ เพื่อควำมสันติสุขในสังคม เมื่อบุคคลใด
ปฏิบัติตนตำมหลักกำร ๒ ประกำรข้ำงต้นแล้วย่อมประสบควำมสุขควำมเจริญ คือ
กำรไปบังเกิดในสุคติอนั เป็นแดนทีม่ แี ต่ควำมรืน่ รมย์ ได้เสวยทิพยำรมณ์ คือปัญจกำมคุณ
ตำมฐำนะแห่งกุศลทีต่ นสร้ำงไว้ เมือ่ ผูฟ้ งั รูส้ กึ อิม่ เอมเปรมใจในปัญจกำมคุณ แล้วต่อจำกนัน้
จึงทรงแสดงโทษของกำรหมกหมุ่นในกำมคุณ เพรำะเป็นสิ่งที่ขัดขวำงกำรพ้นทุกข์
เพรำะต้องเวียนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวัฏอย่ำงไม่มที สี่ นิ้ สุด แล้วในทีส่ ดุ จึงทรงแสดงอุบำยวิธี
ที่จะสำมำรถออกจำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิดนั้น
จะเห็นได้วำ่ อนุปพุ พิกถำทีท่ รงแสดงเป็นเครือ่ งฟอกอัธยำศัยของผูฟ้ งั ให้ประณีต
ขึ้นไปตำมล�ำดับ เนื่องจำกเป็นกำรขัดเกลำจิตใจของผู้ฟังแบบขั้นบันได นอกจำกนั้น
ในกำรแสดงธรรมข้อนี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องแสดงครบทั้งหมด ผู้ฟังสำมำรถจะเรียนรู้และ
ประพฤติปฏิบัติได้ในระดับใด โดยนัยนี้ พระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงธรรมแก่บุคคลใดก็
จะทรงแสดงในระดับนั้น
อนุปุพพิกถำนี้หลักฐำนในพระไตรปิฎกพบว่ำทรงแสดงโปรดพระยสกุลบุตร
เป็นท่ำนแรก แต่ไม่ปรำกฏว่ำทรงแสดงแก่ใครเป็นท่ำนสุดท้ำย และไม่ปรำกฏว่ำผูฟ้ งั บรรลุ
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พระอรหันต์ทันที แต่ปรำกฏเพียงว่ำได้ฟังแล้วบรรลุเป็นพระโสดำบันแล้วบรรลุเป็น
พระอรหันต์ในเวลำต่อมำ เช่น ยสกุลบุตร พระเจ้ำพิมพิสำร พระนำงอโนชำเทวี
(ทรงสดับอนุปุพพิกถำ ๒ ครั้งจึงบรรลุพระอรหันต์) เป็นต้น
อนุ ปุ พ พิ ก ถำมี ผ ลต่ อ กำรด� ำ เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ประโยชน์ ใ นปั จ จุ บั น ประโยชน์
ในภำยภำคหน้ำ และประโยชน์อย่ำงยิ่ง กล่ำวคือ เป็นกำรฝึกฝนพัฒนำมนุษย์เพื่อให้
ด�ำเนินชีวิตไปสู่ควำมหลุดพ้น ดังนี้
คุณค่ำของทำนกถำ เป็นกำรสร้ำงให้ตนเองมีคุณค่ำ มีควำมสุข มีประโยชน์
ต่อผู้อื่นหรือสังคม อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติตนในระดับนี้ยังต้องอำศัยกำรรักษำศีลและ
ภำวนำเพื่อบรรลุธรรมในระดับสูงต่อไป
คุณค่ำของศีลกถำ เป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม และควบคุมให้ปัจเจกชน
ในฐำนะเป็นสัตว์สงั คมสำมำรถด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ นื่ ได้อย่ำงมีควำมสุข เกิดสันติภำพ
และเอกภำพในกำรอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นเหตุให้เกิดควำมสุข ควำมเจริญ โภคทรัพย์
และไม่ ต กไปอยู ่ ใ นอบำยภู มิ ซึ่ ง ทั้ ง ศี ล และทำนนี้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย น� ำ ไปสู ่ ส วรรค์ ส มบั ติ
และเป็นปัจจัยสู่นิพพำนในที่สุด
คุณค่ำของสัคคกถำ เป็นผลจำกกำรปฏิบัติตนตำมอนุปุพพิกถำในเบื้องต้น คือ
ทำนและศี ล เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ จ ะได้ มี ก� ำ ลั ง ใจในกำรแบ่ ง ปั น ทรั พ ย์ สิ่ ง ของแก่ ผู ้ อื่ น
รวมทัง้ กำรรักษำกำยและวำจำไม่ให้เบียดเบียดผูอ้ นื่ นอกจำกนี้ ยังเป็นผลให้เกิดควำมสุข
ทำงใจแล้วสร้ำงควำมเจริญให้แก่ผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องไปสู่อบำยภูมิในชำติต่อไป
คุณค่ำของกำมำทีนวกถำ แม้จะได้รับควำมสุขที่เกิดจำกจำกปัญจกำมคุณ
เพียงใด หำกไม่สำมำรถข้ำมโอฆสงสำรได้ ควำมทุกข์กย็ งั ท่วมท้นเป็นเหตุให้กำรเวียนว่ำย
ตำยเกิดยังคงมีอยู่ ฉะนั้น กถำนี้จึงเป็นกำรชี้ให้หำวิธีออกจำกกำม
คุณค่ำของเนกขัมมำนิสงั สกถำ เป็นกำรด�ำเนินชีวติ ทีม่ งุ่ เน้นให้หลุดพ้นจำกกำม
เพรำะกำมเป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง ทุ ก ข์ ทั้ ง ปวง วิ ธี ก ำรที่ จ ะดั บ ทุ ก ข์ อั น เกิ ด จำกกำมได้ คื อ
กำรงดเว้นคือไม่เกี่ยวกับกำมทั้งกำยและใจ ฉะนั้น กถำนี้จึงแสดงให้เห็นว่ำเนกขัมมะ
เป็นอุบำยวิธใี นกำรปลีกตัวออกจำกกำมเพือ่ กำรประพฤติพรหมจรรย์ เป็นกำรตัดพันธนำกำร
ทั้งหลำยที่ร้อยรัดจิตใจมนุษย์ให้ลุ่มหลงและยึดติด เนกขัมมำนิสังสกถำ เป็นหลักธรรม
ขัน้ สุดท้ำยทีใ่ ช้ในกำรซักฟอกจิตใจก่อนทีจ่ ะได้สดับพระธรรมเทศนำเรือ่ งอริยสัจ ๔ ต่อไป
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บทที่ ๖

คิหิปฏิบัติ

คิหิปฏิบัติ หมำยถึง ข้อปฏิบัติส�ำหรับคฤหัสถ์ ในที่นี้ก�ำหนดให้ศึกษำ ๔
หมวดธรรม ได้แก่ มิตรปฏิรูป ๔ มิตรแท้ ๔ อบำยมุข ๖ และทิศ ๖ ดังนี้

มิตรปฏิรูป ๔
มิตรปฏิรูป หมำยถึง มิตรเทียม คือ คนที่ไม่เป็นมิตรแต่ท�ำตัวเป็นมิตร โดยใน
สิงคำลกสูตรแสดงลักษณะของมิตรเทียมทั้ง ๔ ประเภท ไว้ดังนี้
คนปอกลอก มิตรประเภทนี้หวังแต่ประโยชน์ของตนเองฝ่ำยเดียว โดยไม่คิด
ทีจ่ ะเสียสละเพือ่ จะช่วยเหลือมิตรแม้แต่นอ้ ย หวังเพียงตนเองนัน้ ได้อย่ำงทีต่ วั เองต้องกำร
คือหวังเพียงกำรงำนของตัวเองส�ำเร็จผลเท่ำนั้น ส่วนของมิตรจะเป็นอย่ำงไรก็ไม่สนใจ
คนปอกลอกมีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) คิดเอำแต่ได้ฝำ่ ยเดียว คือ เข้ำมำหำเพือ่ นมือเปล่ำ แต่ขำกลับน�ำเอำของอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ ไปโดยข้ำงเดียว มีนสิ ยั หนักไปในทำงเห็นแก่ตวั มิได้คดิ ถึงประโยชน์ของผูอ้ นื่ ว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท�ำของตนแต่อย่ำงใด
๒) เสียน้อย อยำกได้มำก คือ ให้ของอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่น้อย แล้วปรำรถนำ
ของมำกจำกเขำ เป็นคนเอำเปรียบคน คบกับใครไม่ยอมขำดทุน
๓) เมื่อมีภัย จึงรีบท�ำกิจของเพื่อน คือ เมื่อภัยเกิดขึ้นแก่ตน จึงท�ำกิจนั้น ๆ
หวังจะให้เขำช่วย ไม่ท�ำด้วยควำมเต็มใจ ท�ำเพียงเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจำกภัยอันตรำย
เท่ำนั้น
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๔) คบเพือ่ นเพรำะเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ำยเดียว คือ คบเพรำะรูว้ ำ่ ตนจะได้
ผลประโยชน์จำกเพื่อน ๓ ทำง คือ ก�ำลังทรัพย์ ก�ำลังกำย และก�ำลังควำมคิด ไม่ทำง
ใดก็ทำงหนึ่ง
คนดีแต่พดู มิตรประเภทนีน้ นั้ มักยกย่องและนับถือเรือ่ งทีผ่ ำ่ นมำแล้ว และกล่ำว
สรรเสริญในเรื่องที่ยังไม่ปรำกฏ คือ พูดเอำใจเพื่อให้เพื่อนเกิดควำมรักในตนเองและ
ไม่สำมำรถจะพึง่ พำอำศัยได้เพรำะมิตรประเภทนีเ้ ป็นมิตรทีใ่ ช้ปำกท�ำงำนมำกกว่ำกำรกระท�ำ
คนดีแต่พูดมีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) พูดย้อนอดีต คือ คนดีแต่พูด มักอ้ำงเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำแล้วว่ำตนจะท�ำ
สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แต่ไม่ได้ท�ำ
๒) พูดอ้ำงอนำคต คือ คนดีแต่พูด ย่อมพูดเหมือนจะสงเครำะห์ด้วยสิ่งที่ยัง
มำไม่ถึงอย่ำงนี้ว่ำ ในวันข้ำงหน้ำถ้ำกิจกำรของเรำประสบควำมส�ำเร็จเรำจะให้ควำม
ช่วยเหลือท่ำน เป็นต้น
๓) พูดหว่ำนล้อม คือ คนดีแต่พูดที่มักพูดว่ำเรำจะให้สิ่งของเหมำะสมแก่ท่ำน
ของที่ท่ำนชอบใจ แต่เมื่อให้กลับไม่เป็นของตำมที่พูดไว้ หรือให้ของที่ใช้ประโยชน์มิได้
๔) พูดอ้ำงอุปสรรค คือ คนดีแต่พูดที่เมื่อเพื่อนมีธุระจ�ำเป็นเกิดขึ้น ออกปำก
ขอควำมช่วยเหลือก็แสดงควำมขัดข้อง โดยอ้ำงแต่เหตุขัดข้อง เป็นกำรปฏิเสธที่จะ
ช่วยเหลือแบบไม่ให้เพื่อนรู้สึกว่ำถูกปฏิเสธ
คนประจบสอพลอ มิตรประเภทนีไ้ ม่วำ่ เพือ่ นจะปรึกษำเรือ่ งอะไร ไม่วำ่ จะเป็นเรือ่ งดี
หรือเรื่องที่ไม่ดี ก็จะพลอยเห็นด้วย ไม่ได้ป้องกันเพื่อนให้พ้นจำกควำมประมำท เพรำะ
เพื่อนท�ำชั่วก็พลอยสนับสนุน ท�ำดีก็สนับสนุน ไม่กล้ำแนะน�ำเรื่องดี เพรำะกลัวเพื่อนจะ
ไม่พอใจเมื่อตักเตือนในเรื่องนั้น ๆ คนประจบมีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) จะท�ำชั่วก็คล้อยตำม คือ คนประจบที่เห็นชอบกับกำรกระท�ำชั่วที่เรำเลือก
กระท�ำลงไป โดยไม่มีกำรตักเตือน ห้ำมปรำม หรือแนะน�ำในทำงที่ถูกที่ควร
๒) จะท�ำดีก็คล้อยตำม คือ คนประจบที่เห็นชอบกับกำรกระท�ำดีของเรำ เพียง
ต้องกำรอยำกเป็นมิตรกับเรำ หรือเพื่อหวังผลประโยชน์บำงประกำร
๓) ต่ อ หน้ำสรรเสริญ คือ คนประจบที่ ค อยชื่ น ชม ยิ น ดี สรรเสริ ญ เรำ
ด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์บำงประกำร
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๔) ลับหลังนินทำ คือ คนประจบที่ตั้งใจกล่ำวให้ร้ำยกับเรำแก่ผู้อื่น ท�ำให้
เรำเสียหำยในสำยตำบุคคลอื่น
คนหัวประจบ ๒ ประกำรแรก แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นคนโลเล พึ่งไม่ได้
จะท�ำตำมใจเพื่อนทุกอย่ำง แม้ให้ท�ำควำมชั่วก็ท�ำตำม แม้เมื่อเพื่อนพูดว่ำ พวกเรำจะไป
ลักทรัพย์กนั คนหัวประจบจะไม่คดั ค้ำนห้ำมปรำมแต่กลับสนับสนุนส่งเสริม แม้ในกำรท�ำดี
ก็คล้อยตำม จะตำมใจไม่ขัดเพื่อนทุกอย่ำงเช่นกัน ส่วนคนหัวประจบ ๒ ประเภทหลัง
มีลกั ษณะเป็นคนกลับกลอก ตรงกับส�ำนวนทีว่ ำ่ “หน้ำไหว้หลังหลอก” เมือ่ อยูต่ อ่ หน้ำเพือ่ น
ก็จะยกแต่ควำมดีขึ้นพูดสรรเสริญ มิได้มีควำมจริงใจอย่ำงที่พูด ครั้นพอลับหลังก็ขุดเอำ
แต่เรื่องไม่ดี ซึ่งจริงบ้ำงไม่จริงบ้ำงมำนินทำว่ำร้ำย
คนชวนไปในทำงฉิ บ หำย มิ ต รประเภทนี้ ช อบชั ก ชวนไปในทำงที่ เ สี ย หำย
เมือ่ คบกับมิตรประเภทนีส้ นิทสนมย่อมชักชวนไปในทำงทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ ดังเช่น พระเทวทัต
ชักชวนพระเจ้ำอชำตศัตรูให้ลอบปลงพระชนม์พระเจ้ำพิมพิสำร เพือ่ ขึน้ ครองรำชสมบัตเิ อง
ถ้ ำ พระเจ้ ำ อชำตศั ต รู ไ ม่ เ ข้ ำ ไปคบหำกั บ พระเทวทั ต นั้ น คงสำมำรถบรรลุ ธ รรมได้
เพรำะเหตุที่ไม่ได้ท�ำอนันตริยกรรม แต่ที่เป็นเช่นนี้เพรำะไปคบกับคนชวนฉิบหำยนั่นเอง
คนชวนไปในทำงชิบหำย มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) ชักชวนดื่มน�้ำเมำ คือ ชักชวนไปดื่มสุรำเมรัยหรือของมึนเมำอันท�ำให้
ประมำทขำดสติแล้วไปก่อควำมชั่วต่ำง ๆ ตำมมำอีกเป็นอันมำก
๒) ชักชวนเที่ยวกลำงคืน คือ ชักชวนกันเที่ยวระเริงสนุกสนำนในเวลำค�่ำคืน
ซึ่งเป็นเวลำพักผ่อนของคนโดยทั่วไป พำกันไปเที่ยวเตร่ตำมสถำนบันเทิง
๓) ชักชวนให้มัวเมำในกำรเล่น คือ ชักชวนกันไปดูกำรแสดงมหรสพต่ำง ๆ
มำกเกินไปหำมรุ่งหำมค�่ำ จนไม่มีเวลำพักผ่อน ท�ำให้เกิดโทษแก่ร่ำงกำยและชีวิตตำมมำ
๔) ชั ก ชวนเล่ น กำรพนั น คื อ ชั ก ชวนกั น ไปตำมสถำนกำรณ์ ที่ มี อ บำยมุ ข
เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน สิ่งมีค่ำ จนหมดเนื้อหมดตัว
จะเห็นได้วำ่ มิตรเทียม คือ บุคคลทีป่ ระกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประกำร ได้แก่
ถือเอำแต่ประโยชน์ตัวเอง ดีแต่พูด ประจบสอพลอ และชักชวนในทำงฉิบหำย บุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั้นย่อมก่อให้เกิดควำมทุกข์และควำมเดือดเนื้อร้อนใจ
ต่อบุคคลที่คบหำสมำคมด้วย
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มิตรปฏิรปู คือ มิตรเทียม ไม่ใช่มติ รแท้ หรือเพือ่ นไม่ดี ซึง่ มีลกั ษณะดังกล่ำวมำนี้
ไม่ควรคบ หำกใครคบเข้ำก็เสือ่ มเสีย เปรียบเหมือนสิง่ ปฏิกลู ใครจับต้องก็พลอยเปรอะเปือ้ น
และเหม็นไปด้วย เพรำะคนที่คบค้ำสมำคมกับมิตรเทียม ย่อมมีแต่ควำมเสียหำยล้มเหลว
ในชีวิต คนเทียมมิตรนั้น คอยน�ำแต่ภัยพิบัติมำให้ผู้ที่ท�ำตำม ก่อแต่ควำมเสียหำย
แห่งชีวิตอย่ำงใหญ่หลวงให้ ดังเช่นกรณีพระเจ้ำอชำตศัตรูข้ำงต้น จนเป็นเหตุให้
ตัดอุปนิสัยแห่งโสดำปัตติผลที่จะพึงได้รับในชำตินั้น ฉะนั้น ผู้หวังควำมเจริญในชีวิต
ไม่ควรคบคนชั่วคนเทียมมิตรเป็นอันขำด ควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่ำงไกล

มิตรแท้ ๔
มิตรแท้ คือ มิตรใจดี มิตรที่จริงใจมีควำมสนิทชิดเชื้อเอื้ออำทรต่อกัน นับว่ำ
เป็นกัลยำณมิตรซึ่งควรคบค้ำสมำคม มิตรแท้ ๔ ประเภท ดังนี้
มิตรมีอุปกำระ ค�ำว่ำ อุปกำระ แปลว่ำ ควำมช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนั้น มิตร
มีอปุ กำระ หมำยถึง มิตรทีค่ อยให้ควำมช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่เพือ่ นให้เพือ่ นนัน้ พ้นจำกทุกข์
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มิตรมีอุปกำระ มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) ป้องกันเพื่อนผู้ประมำทแล้ว คือ เมื่อเห็นเพื่อนประมำท เผลอสติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดภยันตรำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จะคอยเตือนสติไม่นิ่งเฉยหรือปล่อยผ่ำน
๒) ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมำทแล้ว คือ คอยป้องกันรักษำทรัพย์
สมบัติของเพื่อนผู้พลั้งเผลอ
๓) เมื่อมีภัยย่อมเป็นที่พึ่งพำอำศัย คือ เมื่อเกิดภัยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น
คอยเป็นก�ำลังใจ ช่วยขจัดภัย ช่วยเหลือเพื่อนอย่ำงเต็มที่
๔) เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่ำที่ออกปำก คือ เพิ่มทรัพย์ให้มำกกว่ำ
ที่เพื่อนออกปำกขอ เมื่อธุระที่ควรท�ำเกิดขึ้น มิตรมีอุปกำระเห็นสหำยมำหำตนต้องกำร
ใช้สอยทรัพย์ เพื่อระงับทุกข์ที่เกิดขึ้น ก็ยินดีออกทรัพย์ของตนช่วยเหลือด้วยควำมจริงใจ
มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ คือ มิตรไม่ทิ้งเพื่อน เวลำเพื่อนมีสุขก็สุขด้วย พลอยยินดี
ด้วย เวลำเพื่อนมีควำมทุกข์ ก็พลอยทุกข์ด้วย ประหนึ่งว่ำทุกข์ของเพื่อนคือทุกข์ของตน
มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
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๑) เปิดเผยควำมลับของตนแก่เพื่อน คือ ไม่บอกเรื่องอันควรปกปิด ควำมลับ
ของตนที่ไม่ควรบอกคนอื่น บอกแก่เพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมำเท่ำนั้น
๒) ปิดควำมลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพรำย คือ รักษำควำมลับที่เพื่อนบอก
แก่ตนไว้ โดยไม่บอกแก่คนอื่นให้รู้
๓) ไม่ ทิ้ ง ในยำมวิ บั ติ คื อ เมื่ อ เพื่ อ นมี ภั ย หรื อ เกิ ด ควำมวิ บั ติ เ สี ย หำย
ย่อมไม่ทอดทิ้งกัน อยู่เคียงข้ำงเสมอ
๔) แม้ชีวิตก็อำจสละแทนได้ คือ เมื่อเห็นว่ำชีวิตเพื่อนมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
ก็สำมำรถสละชีวิตของตนแก่เพื่อนได้ เรียกว่ำ ตำยแทนกันได้ หรือท�ำงำนเสี่ยงตำย
แทนเพื่อนได้
มิตรแนะน�ำประโยชน์ คือ มิตรที่ดีต้องคอยแนะประโยชน์ท�ำประโยชน์ให้
เพื่อไม่ให้เพื่อนนั้นประสบกับควำมล้มเหลว เพรำะธรรมดำว่ำกำรคิดเรื่องต่ำง ๆ เพียง
คนเดี ย วย่ อ มมี โ อกำสผิ ด พลำดได้ แ ต่ ถ ้ ำ มี เ พื่ อ นที่ ค อยแนะน� ำ และคอยช่ ว ยเหลื อ
ย่อมท�ำให้งำนนั้น ๆ ส�ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงรวดเร็ว และเป็นไปเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ในกำรด�ำเนินชีวิต มิตรแนะน�ำประโยชน์มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) ห้ำมไม่ให้ท�ำควำมชั่ว คือ ห้ำมปรำมเพื่อนจำกกำรท�ำควำมชั่ว เช่น ไม่ให้
ประพฤติทุจริต ผิดศีลธรรม เป็นต้น
๒) แนะน�ำให้ตั้งอยู่ในควำมดี คือ แนะน�ำให้ประกอบควำมดี เช่น ให้ทำน
รักษำศีล เจริญภำวนำ เป็นต้น
๓) ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง คือ ให้ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ ละเอียด ท�ำให้
ฉลำด ซึ่งยังไม่เคยฟัง
๔) บอกทำงสวรรค์ให้ คือ บอกวิธีปฏิบัติที่เป็นทำงน�ำไปสู่หนทำงที่ดีงำมหรือ
ที่ถูกที่ควร เช่น กำรประกอบสัมมำชีพ กำรหมั่นท�ำบุญท�ำกุศล เป็นต้น
มิตรมีควำมรักใคร่ คือ มิตรทีด่ จี ะต้องเป็นคนมีนำ�้ ใจ มีจติ ใจเอือ้ อำทร ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน สิง่ ใดทีพ่ อจะช่วยกันได้กช็ ว่ ยกันไปตำมก�ำลังควำมสำมำรถ โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนใด ๆ หวังเพียงว่ำเพื่อนของเรำนั้นจะพ้นจำกควำมทุกข์นั้นไปได้ มิตรมี
ควำมรักใคร่มีลักษณะ ๔ อย่ำง ดังนี้
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๑) ทุกข์ ทุกข์ด้วย คือ เมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยำกไม่ประสบควำมส�ำเร็จก็รู้สึก
ไม่สบำยใจ โดยเห็นทุกข์ของเพื่อนเหมือนกับทุกข์ของตน
๒) สุข สุขด้วย คือ เมื่อได้เห็นหรือได้ยินว่ำเพื่อนมีควำมสุข สมบูรณ์ด้วยโภค
สมบัติ หรือกำรได้รับยศต�ำแหน่ง ก็พลอยยินดีชื่นชมไปด้วยประหนึ่งว่ำเป็นควำมสุขของ
ตน
๓) ห้ำมปรำมคนที่พูดติเตียนเพื่อน คือ เมื่อมีคนพูดติเตียนเพื่อนว่ำ มีรูปชั่วตัว
ด�ำ มีชำติตระกูลต�่ำ หรือเป็นคนทุศีล ก็ห้ำมคนที่กล่ำวติเตียนเพื่อนไม่ให้พูดอย่ำงนั้น
๔) รับรองคนที่สรรเสริญเพื่อน คือ เมื่อมีคนพูดยกย่องเพื่อน ก็สนับสนุนคน
ที่สรรเสริญเพื่อนของตน
จะเห็นว่ำ มิตรแท้ คือบุคคลทีป่ ระกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประกำร คือ มีอปุ กำระ
ร่วมสุขร่วมทุกข์ แนะน�ำประโยชน์ และมีควำมรักใคร่ บุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้นนัน้ ย่อมก่อให้เกิดควำมสุขและควำมอุน่ ใจกับบุคคลทีค่ บหำสมำคมด้วยอย่ำงสนิทใจ
มิตรแท้ดังกล่ำวมำนี้ จัดเป็นกัลยำณมิตร คือมิตรที่ดี ควรคบเพรำะเป็นเหตุ
แห่งควำมเจริญรุง่ เรืองในชีวติ บุคคลโดยทัว่ ไป แม้จะมีเพือ่ นน้อย แต่เป็นเพือ่ นดียอ่ มดีกว่ำ
ร้อยเพื่อนคิดริษยำ ดั่งเกลือมีดีที่เค็ม เพื่อนมีดีที่คุณ น�้ำเค็มกว่ำจะมำเป็นเกลือต้อง
ผ่ำนกรรมวิธี จะมีเพื่อนดีต้องมีกำรเลือกคบ เพื่อนดีต้องคอยแบ่งปันช่วยเหลือกัน
ปรึกษำหำรือกันได้ หรือใครมีปญ
ั หำก็พดู คุยกันได้ ใครไม่สบำยก็ไปเยีย่ มเยือน คอยถำมไถ่
ไม่ทอดทิ้งกัน ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ “เห็นกันเมื่อยำมป่วยไข้ ให้กันเมื่อยำมมีทุกข์ ปลอบปลุก
ในยำมผิดหวัง เป็นพลังในยำมอ่อนแอ”
อนึ่ง พึงสังเกตว่ำ มิตรแท้ หรือกัลยำณมิตรนั้น ไม่ได้หมำยถึงมิตรผู้มีอำยุ
เสมอกั น หรื อ มี ค วำมหมำยเพี ย งเพื่ อ นร่ ว มเรี ย นร่ ว มเล่ น เท่ ำ นั้ น แต่ ยั ง หมำยควำม
กว้ำงออกไปมำกถึงครูอำจำรย์ผู้ให้กำรศึกษำ สำมีภรรยำผู้ให้กำรแนะน�ำ เจ้ำนำย
ผู้ให้กำรงำน พระสงฆ์ผู้ให้ค�ำแนะน�ำในสิ่งที่ดีงำม

อบายมุข ๖
อบำยมุข ๖ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สิงคำลมำณพ ก่อนตรัสเรื่อง
ทิศ ๖ ค�ำว่ำ อบำยมุข แปลว่ำ เส้นทำงน�ำไปสู่ควำมเสื่อม เป็นสิ่งที่ไม่ดีหำกผู้ใดเข้ำใกล้
หรือหลงมัวเมำจะท�ำให้ชีวิตอับเฉำ จะพบแต่ปัญหำมำกมำยไม่มีควำมสุขในชีวิตและ
จะเสือ่ มสูญไปทุกอย่ำง เช่น เสือ่ มลำภ เสือ่ มยศ หมดทรัพย์สนิ เงินทอง มีแต่คนติฉนิ นินทำ
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ว่ำร้ำย ไม่เป็นทีเ่ คำรพนับถือของคนทัว่ ไป เป็นต้น จึงควรละเว้นอย่ำพึงกระท�ำ กล่ำวคือ
กำรที่บุคคลได้ด�ำรงชีวิตอย่ำงขำดสติจะท�ำให้ผู้นั้นเข้ำไปเสพสิ่งเสพติดที่เป็นอบำยมุข
ซึง่ เป็นเครือ่ งฉิบหำย คือ เสพของมึนเมำ เทีย่ วกลำงคืน เทีย่ วสถำนบันเทิง เล่นกำรพนัน
คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้ำนกำรท�ำงำน บุคคลจะเป็นคนดีหรือชั่วอยู่ที่จติ ใจของตนเอง
กำรไม่สำมำรถหักห้ำมใจตนเองได้ทำ� ให้เข้ำไปเสพอบำยมุขเมือ่ เสพอบำยมุข เข้ ำไปแล้ว
เป็ น เหตุ ใ ห้ ชี วิ ต ได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ นครอบครั ว แตกแยกก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำสั ง คม
อบำยมุข ๖ ประกำร มีดังนี้
๑) ติดสุรำและของมึนเมำ มีโทษ ๖ อย่ำง ได้แก่ ท�ำให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุให้
ก่อกำรทะเลำะวิวำท เป็นบ่อเกิดของโรคภัยต่ำง ๆ ถูกผูค้ นต�ำหนิตเิ ตียน ท�ำให้ไม่รจู้ กั ละอำย
และบั่นทอนก�ำลังสติปัญญำ
๒) เทีย่ วกลำงคืน มีโทษ ๖ อย่ำง ได้แก่ ชือ่ ว่ำไม่รกั ษำตัว ชือ่ ว่ำไม่รกั ษำครอบครัว
ชื่อว่ำไม่รักษำทรัพย์สมบัติ เป็นที่ระแวงสงสัยของคนทั้งหลำย เป็นเป้ำให้เขำใส่ควำม
หรือข่ำวลือ และเป็นที่มำของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมำก
๓) ติดเที่ยวสถำนบันเทิง มีโทษโดยที่มหรสพหรือกำรแสดง เช่น งำนฟ้อน
ร�ำ งำนขับร้อง งำนประโคม งำนเสภำ งำนดนตรี งำนกลองเถิดเทิง เปิดท�ำกำรแสดง
ณ สถำนทีใ่ ด สถำนทีน่ นั้ จะกลำยเป็นสถำนทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อภัยอันตรำยนำนำชนิด เป็นสถำนที่
มัว่ สุมหรือเป็นสถำนทีน่ ดั พบของคนทีล่ มุ่ หลงมัวเมำเพลินเพลินในสิง่ เดียวกัน เมือ่ คนเสพติด
สิง่ บันเทิงอันเป็นตัวเบญจกำมคุณชนิดนัน้ ๆ แล้ว จะไกลเท่ำใด จะล�ำบำกอย่ำงไรจะอันตรำย
สุ่มเสี่ยงขนำดไหน ย่อมเห็นว่ำเป็นเรื่องที่ต้องไป ซึ่งเป็นกำรผลำญเวลำแห่งชีวิตให้
หมดสิ้นไปโดยปรำศจำกประโยชน์โดยไม่รู้ตัว
๔) ติดกำรพนัน มีโทษ ๖ อย่ำง ได้แก่ เมื่อชนะย่อมก่อเวร เมื่อแพ้
ย่อมเสียดำยทรัพย์ทเี่ สียไป ทรัพย์หมดไป ไม่มใี ครเชือ่ ถือถ้อยค�ำ เป็นทีด่ หู มิน่ ของเพือ่ นฝูง
ไม่มีใครประสงค์จะเป็นคู่ชีวิต
๕) คบคนชั่ว มีโทษน�ำให้กลำยเป็นคนชั่วอย่ำงคนที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ
เป็นนักเลงกำรพนัน คนเจ้ำชู้ นักเลงสุรำ นักปลอมแปลง นักต้มตุน๋ และน�ำให้เป็นนักเลง
อันธพำล
๖) เกียจคร้ำนท�ำกำรงำนตลอดเวลำ มีโทษคือขำดรำยได้ เงินเก่ำร่อยหรอ
หมดสิ้นไป เงินใหม่ไม่มีมำ เพรำะมัวแต่อ้ำงอยู่ตลอดเวลำว่ำ หนำวเกิน ร้อนเกิน เวลำ
เย็นมำกแล้ว ยังเช้ำเกินไป หิวจัด กระหำยนัก แล้วไม่ท�ำงำน
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บุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในอบำยมุขทั้ง ๖ อย่ำงนี้ ย่อมประสบควำมเสื่อมโภคทรัพย์
ชื่อเสียง ตลอดถึงไม่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในชีวิต ประเทศชำติที่มีบุคคลประเภทนี้
จ�ำนวนมำก ก็จะล้ำหลัง ไม่มั่นคง ไม่พัฒนำก้ำวไกล ไม่เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น บุคคล
ผู้ปรำรถนำควำมเจริญแก่ชีวิตและสังคม ควรงดเว้นจำกทำงแห่งควำมเสื่อม ๖ อย่ำงนี้

ทิศ ๖
เรื่องทิศ ๖ ปรำกฏในสิงคำลกสูตรอันเป็นพระสูตรกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ขณะที่
พระผู ้ มี พ ระภำคประทั บ อยู ่ ณ วั ด เวฬุ วั น กรุ ง รำชคฤห์ พระองค์ ท รงทรำบว่ ำ
สิงคำลกมำณพท�ำพิธีไหว้ทิศทุก ๆ วันในเวลำเช้ำ จึงทรงด�ำริว่ำเป็นโอกำสอันควรที่จะ
ประกำศคิหิวินัยเพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่คฤหัสถ์ในกำรด�ำเนินชีวิต พระองค์จึงได้เสด็จไป
ทรงบิณฑบำตยังกรุงรำชคฤห์ ทอดพระเนตรเห็นสิงคำลกมำณพก�ำลังประนมมือไหว้
ทิศทัง้ ๖ อยู่ พระผูม้ พี ระภำคเจ้ำได้ตรัสถำมเรือ่ งรำว สิงคำลกมำณพทูลว่ำเป็นกำรนอบน้อม
ทิศทั้งหลำยตำมค�ำสั่งเสียของบิดำ
สืบเนื่องมำจำกบิดำและมำรดำของสิงคำลกมำณพ เป็นผู้มีศรัทธำอย่ำงมั่งคง
ในพระพุทธศำสนำ ผูถ้ งึ พร้อมด้วยสัมมำทิฏฐิ เป็นอริยบุคคลระดับโสดำบัน ได้เพียรพยำยำม
สั่งสอนบุตรที่ยังเป็นปุถุชนและยังมีมิจฉำทิฏฐิ ให้เข้ำเฝ้ำพระศำสดำผู้เป็นกัลยำณมิตร
อันประเสริฐ แต่บตุ รไม่เชือ่ ฟัง จึงได้กำ� หนดอุบำยไว้วำ่ จะให้บตุ รของตนนอบน้อมต่อทิศ
ทุก ๆ เช้ำ โดยหวังว่ำวันหนึง่ เมือ่ พระศำสดำหรือพระอริยสำวกทัง้ หลำยมำพบสิงคำลกมำณพ
ในยำมบิณฑบำต ท่ำนเหล่ำนั้นคงจะสงเครำะห์แก่บุตรของตน โดยแสดงธรรมที่น�ำไปสู่
ทำงอันเกษมให้ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นกำรพัฒนำสิงคำลกมำณพให้เป็นผูม้ กี ำรปฏิบตั ิ
ตำมหลักแห่งจริยำ แม้เขำจะยังไม่เข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริง พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงใช้
ค�ำถำมที่ท�ำให้สิงคำลกมำณพฉุกคิดได้ว่ำศรัทธำของเขำนั้นอำจจะไม่ถูกต้อง ว่ำ “วินัย
ของพระอริยะ ไม่ได้นอบน้อมทิศอย่ำงนี”้ ท�ำให้สงิ คำลกมำณพเปิดใจรับฟังควำมเชือ่ ใหม่
และทูลขอให้ทรงแสดงธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ทรงแสดงนี้เป็นกำรไหว้ทิศตำมแบบของ
อริยวินยั พระพุทธองค์ตรัสแก่สงิ คำลกมำณพว่ำ เป็นวิธกี ำรปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมชีวติ ให้ดงี ำม
ด้วยวิธีปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่รอบตัว คือ บุคคล ๖ ประเภท ดังนี้
๑. ปุรัตถิมทิส หมำยถึง ทิศเบื้องหน้ำ ได้แก่ บิดำ มำรดำ เป็นผู้มีอุปกำรคุณ
แก่เรำคนแรกเพรำะไม่ว่ำจะเป็นชีวิต เลือดเนื้อ รวมทั้งควำมเป็นมนุษย์ ได้มำจำกบิดำ
มำรดำทั้งสิ้น โดยในทิศนี้จึงได้จ�ำแนกฐำนะออกเป็น ๒ สถำนะ คือ
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ในสถำนะที่เป็นบุตรธิดำ พึงเคำรพบิดำมำรดำ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้ำ
ดังนี้
-

ท่ำนเลี้ยงเรำมำแล้ว เลี้ยงท่ำนตอบ
ช่วยท�ำกิจธุรกำรงำนของท่ำน
ด�ำรงวงศ์สกุล
ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับทรัพย์มรดก
เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้ว ท�ำบุญอุทิศให้ท่ำน

ในสถำนะที่เป็นบิดำมำรดำ พึงอนุเครำะห์บุตรธิดำ ดังนี้
-

ห้ำมปรำมป้องกันจำกควำมชั่ว
ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในควำมดี
ให้ศึกษำศิลปวิทยำ
เป็นธุระเมื่อครำวจะมีคู่ครองที่สมควร
มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงเวลำ

๒. ทักขิณทิส หมำยถึง ทิศเบื้องขวำ ได้แก่ ครูบำอำจำรย์เป็นบุคคลส�ำคัญกับ
ชีวติ เพรำะสอนเรำตัง้ แต่ให้รจู้ กั กำรอยูร่ ว่ มกันเป็นหมูค่ ณะ ให้รจู้ กั กำรรักษำเนือ้ รักษำตัว
ให้พ้นจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ ตลอดจนสอนให้รู้จักวิชำชีพในกำรด�ำเนินชีวิต ในทิศนี้
จึงได้จ�ำแนกฐำนะออกเป็น ๒ สถำนะ คือ
ในสถำนะที่เป็นศิษย์ พึงแสดงควำมเคำรพนับถือครูอำจำรย์ ผู้เปรียบเสมือน
ทิศเบื้องขวำ ดังนี้
-

ยืนต้อนรับ (กำรลุกยืนต้อนรับเป็นกำรแสดงกำรเคำรพ)
ขยัน
เชื่อฟัง
ช่วยเหลือกิจกรรม
ตั้งใจศึกษำ

ในสถำนะที่เป็นอำจำรย์ พึงอนุเครำะห์ศิษย์ ตำมหลักปฏิบัติ ดังนี้
- แนะน�ำอบรมให้เป็นคนดี
- สอนให้เข้ำใจง่ำย
- สอนศิลปวิทยำให้สิ้นเชิง
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- ส่งเสริมยกย่องควำมดีควำมสำมำรถให้ปรำกฏ
- สร้ำงเครือ่ งคุม้ ครองภัยในสำรทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วชิ ำเลีย้ งชีพได้จริง
และรู้จักด�ำรงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ด�ำเนินชีวิตดีงำมโดยสวัสดี มีควำมสุข
ควำมเจริญ
๓. ปัจฉิมทิส หมำยถึง ทิศเบือ้ งหลัง ได้แก่ ภรรยำ เพรำะเป็นผูท้ ถี่ อื ว่ำเป็นก�ำลังเสริม
เป็นคู่ชีวิตที่รักใคร่ไว้ใจได้ เป็นคู่คิดที่ปรึกษำที่จริงใจ เป็นผู้ติดตำมที่ภักดีเป็นผู้คอย
สนับสนุนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังอย่ำงเต็มที่ คอยตรวจตรำท�ำเรื่องต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์โดยในทิศนี้จึงได้จ�ำแนกฐำนะออกเป็น ๒ สถำนะ คือ
ในสถำนะทีเ่ ป็นสำมี พึงให้เกียรติบำ� รุงภรรยำ ผูเ้ ปรียบเสมือนทิศเบือ้ งหลัง ดังนี้
-

ยกย่องให้เกียรติสมฐำนะที่เป็นภรรยำ
ไม่ดูหมิ่น
ไม่นอกใจ
มอบควำมเป็นใหญ่ในงำนบ้ำน
ให้เครื่องแต่งตัวเป็นของขวัญตำมโอกำส

ในสถำนะที่เป็นภรรยำ พึงอนุเครำะห์สำมี ตำมหลักปฏิบัติดังนี้
-

จัดงำนบ้ำนให้เรียบร้อย
สงเครำะห์ญำติมิตรทั้งสองฝ่ำยด้วยดี
ไม่นอกใจ
รักษำทรัพย์สมบัติที่หำมำได้
ขยัน ช่ำงจัดช่ำงท�ำ เอำงำนทุกอย่ำง

๔. อุตตรทิส หมำยถึง ทิศเบือ้ งซ้ำย ได้แก่ มิตรสหำย เพรำะเป็นผูค้ อยช่วยเหลือ
ให้เรำข้ำมพ้นอุปสรรคและภัยอันตรำยต่ำง ๆ ในเวลำเดียวกันก็ยังเป็นก�ำลังสนับสนุน
ให้เรำสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จอีกด้วย ทิศเบือ้ งซ้ำย เป็นทิศทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เพรำะตลอดชีวติ
ของคนเรำต้องเกีย่ วข้องกับผูค้ นมำกมำย ฉะนัน้ ใครมีทศิ เบือ้ งซ้ำยน้อยก็จะตกอยูใ่ นสภำพ
“นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นที่สูงไม่ได้” ในทิศนี้มีหน้ำที่ ๒ สถำนะ คือ
หน้ำที่ของผู้ที่มีมิตรสหำย ที่จะพึงปฏิบัติต่อมิตรสหำย ดังนี้
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-

เผื่อแผ่แบ่งปัน
พูดจำรักษำน�้ำใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
วำงตนเสมอต้นเสมอปลำย
จริงใจตรงไปตรงมำ

หน้ำที่ของผู้ที่เป็นมิตรสหำย ที่จะพึงปฏิบัติตอบแทน ดังนี้
-

ป้องกันเพื่อนผู้ประมำท
ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมำทแล้ว
ในครำวมีภัย เป็นที่พึ่งได้
ไม่ละทิ้งในยำมทุกข์ยำก
นับถือตลอดถึงวงศ์ญำติของมิตร

๕. เหฏฐิมทิส หมำยถึง ทิศเบื้องล่ำง ได้แก่ คนรับใช้ ลูกน้อง บริวำรชน
ทิศเบื้องล่ำงนี้คอยเป็นฐำน เป็นก�ำลัง เป็นที่มำแห่งทรัพย์สินเงินทอง ส�ำหรับเอำมำใช้
เป็นกองเสบียง ในกำรหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้ที่เป็นเจ้ำนำย ในทิศนี้จึงได้จ�ำแนกฐำนะออก
เป็น ๒ สถำนะ คือ
ในสถำนะที่ เ ป็ น นำยจ้ ำ ง พึ ง ดู แ ลคนรั บ ใช้ และลู ก จ้ ำ ง ผู ้ เ ปรี ย บเสมื อ น
ทิศเบื้องล่ำง ดังนี้
-

จัดงำนให้ท�ำตำมควำมเหมำะสมกับก�ำลัง เพศ วัย ควำมสำมำรถ
ให้ค่ำจ้ำงรำงวัลสมควรแก่งำนและควำมเป็นอยู่
จัดสวัสดิกำรดี มีช่วยพยำบำลรักษำในยำมเจ็บไข้ เป็นต้น
มีอะไรได้พิเศษมำก็แบ่งปันให้
ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตำมโอกำสสมควร

ในสถำนะที่เป็นคนรับใช้ ลูกจ้ำง และบริวำรชนที่จะพึงตอบแทนนำยจ้ำง ดังนี้
-

เข้ำงำนก่อนนำย หรือก่อนเวลำงำน
เลิกงำนทีหลังนำย
ถือเอำแต่ของที่นำยให้ คือ ไม่หยิบฉวยสิ่งของอะไรที่นำยยังไม่อนุญำต
ท�ำกำรงำนให้ดีขึ้น คือ ปรับปรุงพัฒนำกำรท�ำงำนของตนอยู่ตลอดเวลำ
น�ำคุณควำมดีของนำยไปสรรเสริญ
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๖. อุปริมทิส หมำยถึง ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพรำหมณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์
เป็นผู้น�ำทำงจิตวิญญำณ เป็นผู้ที่สูงด้วยคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ชี้ทิศ บอกทำงถูกผิด
อบรมศีลธรรม ในทิศนี้จึงได้จ�ำแนกหน้ำที่ออกเป็น ๒ สถำนะ คือ
หน้ำที่พุทธศำสนิกชน ที่จะพึงแสดงควำมเคำรพนับถือต่อพระสงฆ์ ผู้เปรียบ
เสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้
-

ท�ำดีกับท่ำน
พูดดีกับท่ำน
คิดดีกับท่ำน
ต้อนรับด้วยควำมเต็มใจ
อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔

ในฐำนะพระสงฆ์ พึงอนุเครำะห์คฤหัสถ์ ตำมหลักปฏิบัติดังนี้
-

ห้ำมปรำมสอนให้เว้นจำกควำมชั่ว
แนะน�ำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในควำมดี
อนุเครำะห์ด้วยควำมปรำรถนำดี
ให้ได้ฟังได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยฟัง
ชี้แจงอธิบำยท�ำสิ่งที่เคยฟังมำแล้วให้เข้ำใจแจ่มแจ้งขึ้น
บอกทำงสวรรค์ คือ สอนวิธีด�ำเนินชีวิตให้มีควำมสุขควำมเจริญ

บุคคล ๖ ประเภท มีมำรดำบิดำ เป็นต้น ได้ชื่อว่ำทิศ ๖ เพรำะพระพุทธเจ้ำ
ทรงน�ำไปเปรียบกับทิศใหญ่ทั้ง ๖ ในทำงโลก โดยเป็นทิศอันบุคคลพึงไหว้ เมื่อบุคคล
มำไหว้ทิศ ๖ ด้วยกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมอันเป็นหน้ำที่ประจ�ำตัวอย่ำงนี้แล้ว ก็จักมี
ควำมเคำรพนับถือกันและกัน มีควำมเจริญรุง่ เรืองในชีวติ อยูร่ ว่ มกันอย่ำงสันติสขุ เพรำะ
ต่ำงรู้หน้ำที่ของตนเอง
ทิศ ๖ ในสิงคำลกสูตร คือ บุคคลประเภทต่ำง ๆ ที่เรำต้องท�ำเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ทำงสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัว เพรำะแต่ละบุคคลมีบทบำทและหน้ำที่ ซึ่งควรปฏิบัติ
ต่อบุคคลทั้ง ๖ ทิศนี้ให้สมบูรณ์เท่ำที่จะท�ำได้ อนึ่ง ทิศ ๖ เป็นหลักปฏิบัติที่ท�ำให้มีควำม
รับผิดชอบในหน้ำที่ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
เป็นสุข ธรรมเหล่ำนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลในโลกใบนี้ไว้ได้ด้วยดี ไม่มีสิ่ง
ใดจะเทียบเท่ำ
คิ หิ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ๔ หมวดธรรมนี้ ผู ้ ใ ดน� ำ ไปปฏิ บั ติ ย ่ อ มพบแต่ ค วำมเจริ ญ
เปี่ยมกัลยำณมิตร และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตลอดไป
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ภาคพุทธานุพุทธประวัติ
บทที่ ๑

การสังคายนาพระไตรปิฎก

เมือ่ พระบรมศำสดำยังทรงพระชนม์ชพี อยูน่ นั้ เหล่ำพระสงฆ์สำวกจะช่วยกันจดจ�ำ
และถ่ำยทอดพระธรรมและพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นด้วยวำจำ เรียกว่ำ “มุขปำฐะ”
เมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย จะกรำบทู ล ถำมพระบรมศำสดำเพื่ อ ทรงวิ นิ จ ฉั ย ดั ง นั้ น หลั ง จำก
พระบรมศำสดำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้วได้ประมำณ ๓ เดือน พระมหำกัสสปะ
จึงได้ชักชวนคณะสงฆ์ร่วมกันท�ำสังคำยนำพระธรรมและพระวินัยเป็นครั้งแรก เพื่อคง
ควำมถูกต้องของพระธรรมและพระวินัย รวมถึงเพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกันในหมู่สงฆ์
ที่มีจ�ำนวนมำกขึ้น

ปฐมสังคายนา
ค�ำว่ำ สังคำยนำ แปลตำมรูปศัพท์ได้หลำยนัย เช่น ร้อยกรอง กำรสวดพร้อมกัน
กำรจัดหมวดหมู่ เป็นต้น ในที่นี้หมำยถึงกำรประชุมจัดระเบียบตรวจช�ำระพระธรรม
และพระวินัยที่ต่ำงได้รู้ได้ทรำบมำให้ถูกต้องตรงกัน เป็นหมวดหมู่แจ่มแจ้งและจดจ�ำไว้
ให้ตรงกันสำเหตุแห่งกำรท�ำสังคำยนำพระธรรมและพระวินยั ครัง้ แรกนัน้ เนือ่ งมำจำกเหตุ
๓ ประกำร ดังนี้
๑. พระมหำกัสสปะได้ทรำบว่ำภิกษุผบู้ วชเมือ่ อำยุมำกแล้วรูปหนึง่ นำมว่ำ สุภทั ทะ
ได้กล่ำวถ้อยค�ำลบหลู่พระบรมศำสดำท�ำนองว่ำ เมื่อปรินิพพำนไปเสียแล้วก็เป็นเรื่องดี
ภิกษุทงั้ หลำยจะได้พน้ จำกกำรถูกปกครองไม่ตอ้ งมีผบู้ ญ
ั ญัตวิ ำ่ ข้อนีค้ วรท�ำ ข้อนีไ้ ม่ควรท�ำ
๒. ด้วยระลึกถึงพระพุทธด�ำรัสที่ตรัสแก่พระอำนนท์ว่ำ พระธรรมวินัยจักเป็น
ศำสดำแทนพระองค์ภำยหลังที่เสด็จดับขันธปรินิพพำนไปแล้ว
84

จิตรกรรมเล่ำเรื่องกำรท�ำสังคำยนำพระธรรมวินัยครั้งแรก
ณ ถ�้ำสัตบรรณคูหำ กรุงรำชคฤห์ แคว้นมคธ
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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๓. ด้วยร�ำลึกถึงพระคุณของพระบรมศำสดำ
กล่ ำ วกั น ว่ ำ พระมหำกั ส สปะได้ คั ด เลื อ กภิ ก ษุ ที่ บ รรลุ อ รหั ต ตผลเข้ ำ ร่ ว ม
กำรสังคำยนำในครั้งนั้น คณะสงฆ์เห็นพ้องกันว่ำพระอำนนท์ซึ่งทรงเป็นพุทธอุปัฏฐำก
เป็นภิกษุผู้ใกล้ชิดพระบรมศำสดำและทรงยกย่องว่ำเป็นเอตทัคคะในทำงมีควำมทรงจ�ำ
เป็นเลิศหรือเป็นพหูสูต สมควรร่วมกำรท�ำสังคำยนำครั้งนี้ แต่ในเวลำนั้นพระอำนนท์
ยังไม่ทรงบรรลุอรหัตตผล พระมหำกัสสปะจึงให้เวลำ ๓ เดือนเพื่อพระอำนนท์ได้ทรง
เร่งบ�ำเพ็ญเพียรจนส�ำเร็จอรหัตตผลทันเวลำ และได้เข้ำร่วมกำรสังคำยนำในครั้งนี้ด้วย
อนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มกำรสังคำยนำนั้น ที่ประชุมได้มีมติปรับอำบัติทุกกฏแก่
พระอำนนท์ ซึ่งค�ำว่ำ อำบัติ นี้ หมำยถึง กำรต้อง กำรล่วงละเมิด หรือโทษที่เกิด
จำกกำรละเมิดสิกขำบท มี ๖ ประกำร ได้แก่ ปรำชิก สังฆำทิเสส ถุลลัจจัย ปำจิตตีย์
ปำฏิเทสนียะทุกกฏ และทุพภำสิต โดยอำบัติ ๗ ประกำรนี้ สำมำรถจ�ำแนกได้หลำยประเภท
แล้วแต่เกณฑ์ก�ำหนด เช่น ครุกำบัติ แปลว่ำ อำบัติหนัก ได้แก่ ปรำชิกและสังฆำทิเสส
และ ลหุกำบัติ แปลว่ำ อำบัติเบำ ได้แก่ ถุลลัจจัย ปำจิตตีย์ ปำฏิเทสนียะทุกกฏ
และทุพภำสิต เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำข้อที่พระอำนนท์ทรงถูกที่ประชุมปรับอำบัตินั้น
จัดเป็นลหุกำบัติ ซึ่งเมื่อพระอำนนท์ทรงทรำบมติปรับอำบัตินั้นแล้วได้ทรงแก้ต่ำง
ให้แก่พระองค์เอง โดยอธิบำยเหตุผลและพฤติกำรณ์ของอำบัติแต่ละข้อ ดังนี้
ข้อปรับอาบัติ

ข้ออธิบายของพระอานนท์

ไม่ได้ทลู ถำมถึงสิกขำบทเล็กน้อยว่ำได้แก่
สิ ก ขำบทอะไรบ้ ำ งที่ ส งฆ์ พึ ง ถอนได้
โดยกำลที่พระพุทธองค์ปรินิพพำนแล้ว

เพรำะมิได้ร�ำลึกถึง มัวพะวงเรื่องกำร
เสด็จดับขันธปรินิพพำน

เหยียบพระวัสสิกสำฎกของพระพุทธองค์
ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมไม่เคำรพ

ที่เหยียบนั้นเพรำะในเวลำนั้นไม่มีผู้ช่วย
จึ ง ทรงเหยี ย บไปด้ ว ยควำมพลั้ ง เผลอ
มิใช่เพรำะควำมไม่คำรวะ
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ข้อปรับอาบัติ

ข้ออธิบายของพระอานนท์

ให้สตรีถวำยบังคมพระพุทธสรีระก่อน
แล้ ว พวกนำงได้ ร ้ อ งไห้ ท� ำ ให้ น�้ ำ ตำ
แปดเปื้อนพระพุทธสรีระ

เพรำะในเวลำนั้นมืดค�่ำแล้ว เห็นว่ำสตรี
เหล่ำนั้นไม่ควรจะอยู่ในเวลำวิกำล จึงให้
พวกนำงได้ถวำยบังคมก่อน เพือ่ จะได้รบี
กลับเคหสถำน

ไม่ ทู ล วิ ง วิ ง วอนพระพุ ท ธองค์ ใ ห้ ท รง
ด�ำรงพระชนม์อยูเ่ มือ่ ครำวทรงแสดงนิมติ
โอภำส ว่ำ “อิทธิบำท ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่ง
เจริญแล้วท�ำให้ดจุ ยำนท�ำให้เป็นทีต่ งั้ ให้
ตัง้ มัน่ แล้ว อบรมแล้ว ปรำรภดีแล้ว ผูน้ นั้
เมื่อจ�ำนงอยู่ พึงด�ำรงอยู่ตลอดกัป หรือ
เกินกว่ำกัป”

เพรำะในเวลำนั้ น ทรงถู ก มำรดลใจ
จึงมิได้ทูลวิงวอน

ขวนขวำยให้สตรีได้บวชในธรรมวินัย

ทรงเล็ ง เห็ น พระคุ ณ ของพระนำงมหำ
ปชำบดีโคตมี ผู้เป็นพระมำตุจฉำอภิบำล
และถวำยพระขีรธำรำแด่พระพุทธองค์
เมื่อครั้งทรงพระเยำว์

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อประนีประนอมให้กำรแก้ไขปัญหำลุล่วงไปได้ด้วยควำม
เรียบร้อยดี และสะท้อนให้เห็นควำมเสียสละ อันเป็นคุณธรรมส�ำคัญของผูเ้ ห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์สว่ นตน รวมถึงแสดงถึงควำมเป็นนักประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง
พระอำนนท์มิได้ทรงแสดงควำมขัดขืนต่อคณะสงฆ์ทรงยอมปลงอำบัติทุกกฏตำมมติ
ส่วนใหญ่ โดยได้กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เห็นอำบัติทุกกฏนั้น แต่เพรำะเชื่อท่ำนทั้งหลำย
ข้ำพเจ้ำขอแสดงอำบัติทุกกฎนั้น ณ บัดนี้” สมควรถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีส�ำหรับเรำทุกคน
จำกนั้นพระอรหันต์ทั้ง ๕๐๐ รูปจึงประชุมพร้อมกัน ณ ถ�้ำสัตตบรรณคูหำ
กรุ ง รำชคฤห์ แคว้นมคธ โดยได้รับพระรำชู ป ถั ม ภ์ จ ำกพระเจ้ ำ อชำตศั ต รู มี พ ระ
มหำกัสสปะเป็นประธำน และเป็นผู้สอบถำมประเด็นต่ำง ๆ พระอุบำลีผู้เชี่ยวชำญ
พระวินยั เป็นผูว้ สิ ชั นำพระวินยั และพระอำนนท์ทรงเป็นผูว้ สิ ชั นำพระธรรม พระสงฆ์ทงั้ หลำย
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ในที่ประชุมช่วยกันสอบทำนพระธรรมที่พระบรมศำสดำทรงแสดงในท้องถิ่นต่ำง ๆ
ด้วยภำษำของท้องถิ่นนั้น ๆ และแปลแล้วสอบทำนให้เป็นภำษำกลำง คือ ภำษำมคธ
เหมือนกันหมด
ในระหว่ ำ งกำรสั ง คำยนำนั้ น พระอำนนท์ ไ ด้ ท รงเสนอญั ต ติ ที่ ป ระชุ ม
ถึงพระพุทธำนุญำตที่ให้สงฆ์สำมำรถถอนสิกขำบทเล็กน้อยได้ ท�ำให้ที่ประชุมสงฆ์
เห็นแตกต่ำงกันในประเด็นเกี่ยวกับควำมหมำยของสิกขำบทเล็กน้อย เช่น พระเถระ
บำงพวกก็ว่ำยกเว้นปำรำชิกที่เหลือเป็นอำบัติเล็กน้อย บำงพวกก็ว่ำยกเว้นปำรำชิกและ
สังฆำทิเสส ที่เหลือเป็นอำบัติเล็กน้อย เป็นต้น เมื่อที่ประชุมมีมติแตกต่ำงกัน ในที่สุด
พระมหำกัสสปะจึงเสนอว่ำ “ดูก่อนอำวุโส ขอสงฆ์จงฟังข้ำพเจ้ำ สิกขำบททั้งหลำย
ของพวกเรำ ที่บ่งถึงคฤหัสถ์ก็มีอยู่ แม้คฤหัสถ์ก็ย่อมรู้ว่ำนี้ควรแก่ท่ำนทั้งหลำยผู้เป็น
สมณศำกยบุตร นี้ไม่ควรแก่ท่ำนทั้งหลำยดังนี้ ถ้ำพวกเรำจักพร้อมกันถอนสิกขำบท
เล็ก ๆ น้อย ๆ ไซร้ ก็จกั มีผกู้ ล่ำวว่ำ พระสมณโคดมทรงบัญญัตสิ กิ ขำบทเพือ่ เหล่ำพระสำวก
ชั่วกำลแห่งควันไฟ พระศำสดำของสำวกเหล่ำนี้ได้ด�ำรงอยู่แล้วเพียงใด สำวกเหล่ำนี้
ก็ศึกษำแล้วในสิกขำบททั้งหลำยเพียงนั้น เพรำะพระศำสดำของเหล่ำนี้ปรินิพพำนแล้ว
บัดนีเ้ หล่ำสำวกจึงไม่ศกึ ษำในสิกขำบททัง้ หลำย ก็ถำ้ ควำมพรัง่ พร้อมของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้วไซร้
สงฆ์พงึ ไม่บญ
ั ญัตสิ กิ ขำบททีย่ งั มิได้ทรงบัญญัติ พึงไม่ตดั ทอน สิกขำบททีท่ รงบัญญัตแิ ล้ว
พึงสมำทำนประพฤติในสิกขำบทตำมที่ทรงบัญญัติไว้ นี้เป็นญัตติ ฯลฯ ท่ำนใดผู้ใด
เห็นว่ำสมควร ท่ำนผูน้ นั้ พึงนิง่ เสีย ท่ำนผูใ้ ดเห็นว่ำไม่สมควร ท่ำนผูน้ นั้ พึงพูดขึน้ ” เมือ่ สิน้
กระแสควำมของพระมหำกัสสปะแล้ว ทีป่ ระชุมเห็นพ้องด้วยจึงถือว่ำนับตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สงฆ์ (เฉพำะฝ่ำยทีเ่ ห็นด้วยกับพระมหำกัสสปะ) จะไม่ถอนสิกขำบทแม้ขอ้ เล็กน้อย ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นมูลเหตุให้ปรำกฏนำมคณะสงฆ์นี้หรือนิกำยนี้สืบต่อมำว่ำ เถรวำท (ควำมเห็นหรือ
ข้อตกลงของพระเถระ) สถวีรวำท (ผู้เชื่อตำมค�ำผู้อำวุโส หรือพระเถระอำวุโส) หรือวินัย
วำที
หลังจำกใช้เวลำท�ำสังคำยนำนำนถึง ๓ เดือน จึงแล้วเสร็จ เมือ่ ครบแล้วก็พำกัน
สำธยำย หรือสวดขึ้นพร้อมกันเป็นบทสรุป ในเวลำนั้นยังไม่มีกำรจดจำรเป็นลำยลักษณ์
อักษร ผูร้ บู้ ำงส�ำนักกล่ำวว่ำผลของกำรสังคำยนำในครัง้ แรกนีไ้ ม่ควรเรียกว่ำพระไตรปิฎก
เพรำะมีหัวข้อในกำรสังคำยนำเพียงแค่พระธรรม (ซึ่งต่อมำแยกเป็นพระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎก) กับพระวินัยเท่ำนั้น แต่นักวิชำกำรพระพุทธศำสนำหลำยท่ำน
เช่น อำจำรย์สชุ พี ปุญญำนุภำพ เห็นว่ำขึน้ อยูก่ บั กำรจ�ำแนกตีควำมของแต่ละส�ำนักเรียน
จะถื อ ว่ ำ มี ค รบองค์ พ ระไตรปิ ฎ กมำตั้ ง แต่ ก ำรสั ง คำยนำครั้ ง แรกนี้ เ ลยย่ อ มได้
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โดยอ้ำงอิงเนื้อหำจำกคัมภีร์สมันตปำสำทิกำ ซึ่งรับรองว่ำกำรจัดระเบียบพุทธพจน์
เป็นรูปพระไตรปิฎกนัน้ มีมำแล้วตัง้ แต่กำรสังคำยนำครัง้ แรก และท�ำซ�ำ้ อีกในกำรสังคำยนำ
ครั้งที่ ๒
อย่ ำ งไรก็ ต ำม พระปุ ร ำณเถระมี ค วำมเห็ น แตกต่ ำ งในข้ อ สรุ ป ของกำรท� ำ
สั ง คำยนำ เช่ น ท่ ำ นเห็ น ว่ ำ เมื่ อ พระบรมศำสดำทรงบั ญ ญั ติ ว ่ ำ พระสงฆ์ ส ำมำรถ
ถอนสิกขำบทเล็กน้อยได้ ก็ควรเป็นไปตำมพระพุทธเจตนำรมณ์นั้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
ท่ำนจึงไม่รับรองกำรสังคำยนำครั้งนี้

การสังคายนาครั้งสำาคัญ
หลังจำกกำรสังคำยนำพระธรรมและพระวินัยครั้งแรกแล้วปรำกฏว่ำมติของ
สงฆ์ทงั้ หลำยยังไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน มีขอ้ ทักท้วงสงสัยเกิดขึน้ เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ ท�ำให้
คณะสงฆ์ต้องท�ำสังคำยนำเพิ่มเติมอีกหลำยครั้ง บำงครั้งได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำง
บำงครัง้ ไม่ได้รบั กำรยอมรับ หรือมีคณะสงฆ์บำงส่วนเท่ำนัน้ ทีร่ บั รอง ดังสำมำรถประมวล
กำรสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งส�ำคัญ ๆ ดังนี้
สถานที่
วำลิกำรำม
กรุงเวสำลี
แคว้นวัชชี
ประเทศอินเดีย

ผู้อุปถัมภ์
ไม่ปรำกฏ

พระเถระสำาคัญ
- พระยสกำกัณฑกบุตร
- พระสัพกำมี
- พระสำฬหะ
- พระขุชชโสภิตะ
- พระวำสภคำมิกะ
- พระเรวตะ
- พระสัมภูตะสำณวำสี
- พระสุมนะ
พร้อมพระภิกษุ ๗๐๐ รูป

ประเด็นน่าสนใจ
รำวพุทธศักรำช ๑๐๐
พระยสะกำกัณฑกบุตร
ชักชวนพระเถระให้ร่วมกัน
สังคำยนำปรำรภข้อปฏิบัติ
ย่อหย่อนพระธรรมวินัย
ของพระภิกษุวัชชีบุตร
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สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

อโศกำรำม
กรุงปำตลีบตุ ร
ประเทศอินเดีย

พระเจ้ำอโศก
มหำรำช

เมืองชำลันธร
พระเจ้ำกนิษกะ
หรือบำงต�ำรำว่ำ
ท�ำที่แคว้นกัษมีร์
ทำงตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย
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ประเด็นน่าสนใจ

พระโมคคัลลีบตุ รติสส
เถระ
พร้อมพระสงฆ์ ๑,๐๐๐
รูป

รำวพุทธศักรำช ๒๓๔ - ๒๓๕
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
พบปัญหำว่ำมีพวกเดียรถีย์
มำปลอมบวชแสดงพระธรรม
และพระวินัยผิดเพี้ยน
โดยท่ำนได้แต่งขยำยควำม
คัมภีร์กถำวัตถุ มีเนื้อหำ
เป็นค�ำถำมค�ำตอบข้อธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำ ๕๐๐ ข้อ
ไว้ด้วย หลังกำรสังคำยนำ
ครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรง
ส่งพระสมณทูตออกเผยแผ่
ศำสนำไปยังดินแดนต่ำง ๆ
อนึ่ง ในพระพุทธศำสนำ
ฝ่ำยจีนและทิเบตไม่กล่ำวถึง
กำรสังคำยนำครั้งนี้

ไม่ปรำกฏ

ถือเป็นกำรสังคำยนำ
ครั้งส�ำคัญ ต้นก�ำเนิด
พระพุทธศำสนำฝ่ำย
มหำยำน พระพุทธศำสนำ
ฝ่ำยหีนยำนไม่รับรองกำร
ท�ำสังคำยนำครั้งนี้
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สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

พระเถระสำาคัญ

ประเด็นน่าสนใจ

ถูปำรำม
เมืองอนุรำธปุระ
ประเทศศรีลังกำ

พระเจ้ำ
เทวำนัมปิยติสสะ

- พระมหินทเถระ
- พระอริฏฐะ

พุทธศักรำช ๒๓๘
เมื่อพระมหินทเถระ
เดินทำงไปเผยแผ่
พระศำสนำที่เกำะลังกำ
พระรำชำและประชำชน
ศรัทธำอย่ำงยิ่ง
จึงประชุมสงฆ์สำธยำ
พระไตรปิฎกใหม่อีกครั้ง
โดยมีกำรสอบทำนไปด้วย
บำงส�ำนัก เช่น พระสงฆ์พม่ำ
จึงไม่นับเป็นกำรสังคำยนำ

อำโลกเลณสถำน
ณ มตเลชนบท
หรือมลัยชนบท
ประเทศศรีลังกำ

พระเจ้ำ
วัฏฏคำมณีอภัย

พระรักขิตมหำเถระ
เป็นประธำน

พุทธศักรำช ๔๓๓
หรือบำงแห่งว่ำ ๔๕๐
เพรำะเกิดควำมกังวลว่ำ
กำรท่องจ�ำพระไตรปิฎก
นำนเข้ำอำจมีควำมผิดเพี้ยน
จึงประชุมกันท�ำสังคำยนำ
แล้วจำรึกเป็นลำยลักษณ์
อักษรด้วยภำษำมคธหรือ
บำลี กำรสังคำยนำครั้งนี้
เป็นที่ยอมรับไปทั่วทุกแห่ง
และเป็นครั้งแรกที่มี
กำรบันทึกพระไตรปิฎก
เป็นลำยลักษณ์อักษร
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สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

พระเถระสำาคัญ

ประเด็นน่าสนใจ

เมืองรัตนปุระ
ประเทศศรีลังกำ

ไม่ปรำกฏ

พระหิกขทุเวสิริสุมังคละ
เป็นประธำน

พุทธศักรำช ๒๔๐๘
(ประเทศศรีลังกำนับเป็น
พุทธศักรำช ๒๔๐๙)
เพื่อสอบทำนควำมถูกต้อง
และส�ำทับให้คณะสงฆ์
ท�ำควำมเข้ำใจพระไตรปิฎก

เมืองมัณฑะเลย์
ประเทศเมียนมำร์

พระเจ้ำมินดง

- พระชำครำภิวังสะ
- พระนรินทำภิธชะ
- พระสุมังคละสำมี
ผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ประธำน พร้อมด้วย
พระสงฆ์ ๒,๔๐๐ รูป

พุทธศักรำช ๒๔๑๔
มีกำรจำรึกพระไตรปิฎก
ลงในแผ่นหินอ่อน
จ�ำนวน ๗๒๙ แผ่น

ถ�้ำจ�ำลอง
มหำปำสำณ
กรุงย่ำงกุ้ง
ประเทศเมียนมำร์

รัฐบำลพม่ำ

พระสงฆ์กว่ำ ๒,๕๐๐ รูป วันที่ ๑๗ พฤษภำคม
พุทธศักรำช ๒๔๙๗ ๒๔ พฤษภำคม พุทธศักรำช
๒๔๙๙ เพือ่ พิมพ์พระไตรปิฎก
และอรรถกถำเป็นภำษำพม่ำ
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

ประเทศศรีลังกำ

พระเจ้ำ
มหำนำม

พระพุทธโฆษะ
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สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

พระเถระสำาคัญ

ประเด็นน่าสนใจ

วัดโพธำรำม
หรือวัดเจ็ดยอด
เมืองเชียงใหม่

พระเจ้ำติโลกรำช ไม่ปรำกฏ

พุทธศักรำช ๒๐๒๐ พระเจ้ำ
ติโลกรำช ทรงพระกรุณำ
โปรดให้พระเถระประชุมกัน
ช�ำระพระไตรปิฎกใช้เวลำ ๑ ปี
ถือเป็นกำรท�ำสังคำยนำ
ครั้งแรกในพื้นที่ที่เป็น
ประเทศไทยในปัจจุบัน

ไม่ปรำกฏ

พระบำทสมเด็จ ไม่ปรำกฏ
พระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำช

พุทธศักรำช ๒๓๓๑
ทรงพระกรุณำโปรดให้
พระสงฆ์ ๒๑๘ รูป
กับรำชบัณฑิต ๓๒ คน
ช่วยกันช�ำระพระไตรปิฎก
แล้วจำรึกลงในใบลำนเรียกว่ำ
พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก มำจำกค�ำบำลีวำ่ ติปฏิ ก แปลว่ำ ตะกร้ำ ๓ ใบ เป็นกำรอุปมำหมำยถึง
คัมภีร์ที่รวบรวมหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำซึ่งแบ่งเป็น ๓ หมวดใหญ่ ได้แก่
๑. พระวินัยปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย กล่ำวคือ พุทธบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับควำมประพฤติ ควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ
ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์
๒. พระสุตตันตปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนำ
ค�ำบรรยำย หรืออธิบำยธรรมต่ำง ๆ ทีต่ รัสเทศนำยักเยือ้ งให้เหมำะสมกับบุคคลและโอกำส
ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่ำและเรื่องรำวดั้งเดิมทั้งหลำยของพระพุทธศำสนำ
๓. พระอภิธรรมปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรม
และค�ำอธิบำยที่เป็นเนื้อหำวิชำล้วน ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุกำรณ์
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เนื่องจำกพระบรมศำสดำได้เคยตรัสไว้ว่ำ เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพำนไปแล้ว
พระธรรมและพระวินัยจะเป็นศำสดำแทนพระองค์ต่อไป ดังนั้น พระไตรปิฎกจึงเป็น
สิ่งที่ชำวพุทธยึดถือศรัทธำและสมควรศึกษำให้เข้ำใจถ่องแท้เพื่อน�ำมำปรับใช้กับชีวิตได้
เปรียบเสมือนได้บูชำพระบรมศำสดำด้วยกำรปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม ค�ำว่ำ พระไตรปิฎก
สันนิษฐำนว่ำจะน�ำมำใช้เป็นชื่อเรียกค�ำสอนของพระพุทธองค์ภำยหลังกำรสังคำยนำ
ครั้งที่ ๓ เนื่องจำกในกำรสังคำยนำครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ นั้น มีแต่ค�ำกล่ำวเชิญชวน
ให้มำร่วมกันสังคำยนำพระธรรมวินัย
อนึง่ พระไตรปิฎกภำษำมคธ หรือ ภำษำบำลีของพระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำทนัน้
เป็นทีย่ อมรับกันว่ำ เป็นบันทึกค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ดัง้ เดิมทีส่ ดุ สมบูรณ์
ที่สุด และถูกต้องที่สุด
ทัง้ นี้ ศำสตรำจำรย์พเิ ศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้ให้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
ควำมน่ำเชือ่ ถือของพระไตรปิฎกไว้วำ่ พระธรรมและพระวินยั ทีบ่ นั ทึกไว้ในพระไตรปิฎกนัน้
มำจำกกำรที่พระพุทธเจ้ำตรัสสอนแล้วพระสำวกเรียนรู้จดจ�ำ และถ่ำยทอดสืบกันมำ
หำกมีประเด็นทีไ่ ม่กระจ่ำงแจ้งในช่วงพุทธกำลก็สำมำรถกรำบทูลปรึกษำพระบรมศำสดำ
ได้เลย แม้ในช่วงหลังพุทธกำลก็อำศัยกำรสำธยำยสอบทำนต่อหน้ำพระเถระผู้เชี่ยวชำญ
ค�ำสอน เช่นที่ปฏิบัติในกำรสังคำยนำครั้งต่ำง ๆ ท�ำให้ข้อมูลสำมำรถเชื่อถือได้
จะเห็นได้วำ่ กำรบันทึกหลักธรรมค�ำสอนลงในพระไตรปิฎก ล้วนมีกระบวนกำร
พิจำรณำกลัน่ กรองเนือ้ หำในพระไตรปิฎกเป็นอย่ำงดี มีกำรช�ำระ และสอบทำนหลำยครัง้
เป็นเหตุให้ควรเชื่อถือและปฏิบัติตำม

การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก
หัวข้อหลักธรรมในพระไตรปิฎกแต่ละหมวดมีเป็นจ�ำนวนมำก จึงมีกำรจัดระเบียบ
เพื่อง่ำยต่อกำรสืบค้นและศึกษำ โดยเฉพำะเมื่อมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว
มีกำรแบ่งเป็นหมวดหมูอ่ ย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีกำรแปลเป็นภำษำต่ำง ๆ โดยคณะสงฆ์
และผูร้ ู้ เพือ่ พุทธศำสนิกชนต่ำงชำติตำ่ งภำษำจะมีโอกำสได้ศกึ ษำหำควำมรู้ จำกพระไตรปิฎก
ภำษำนัน้ ๆ
ในดินแดนประเทศไทย แต่เดิมมีกำรบันทึกพระไตรปิฎกภำษำมคธ หรือภำษำบำลี
ด้วยอักษรโบรำณ เช่น อักษรมอญ อักษรธรรมล้ำนนำ อักษรขอมไทย เป็นต้น ดังปรำกฏ
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ในพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ ฉบับรองทรง และฉบับทองชุบ ที่สร้ำงในรัชสมัยพระบำท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช พระไตรปิฎกฉบับเทพชุมนุมที่พระบำทสมเด็จ
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม และพระไตรปิฎก
ฉบับล่องชำดทีพ่ ระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั พระสยำมเทวมหำมกุฎวิทยมหำรำช
ทรงสร้ำงไว้ เป็นต้น โดยพระไตรปิฎกเหล่ำนี้มักจำรอักษรลงบนใบลำน หรือเขียนอักษร
ลงในสมุดไทรวบรวมเป็นผูกหรือเป็นเล่ม ห่อด้วยผ้ำ มักมีแผ่นไม้จำรึกชือ่ หมวดหรือหัวข้อ
ธรรมเสียบไว้นอกผ้ำเพือ่ ควำมสะดวกในกำรค้นหำ จำกนัน้ เรียงลงในหีบหรือตูข้ นำดต่ำง ๆ
แล้วจึงเก็บรักษำไว้ในสถำนที่อันสมควร
ต่อมำในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้แปลพระไตรปิฎกภำษำมคธ หรือภำษำบำลี จำกอักษรขอมเป็นอักษรไทย
เทียบเสียงด้วยอักษรโรมัน ตรวจช�ำระแก้ไขให้ถูกต้องแล้วพิมพ์เป็นรูปเล่มอย่ำงสมัยใหม่
รวม ๓๙ เล่มชุด ระหว่ำงพุทธศักรำช ๒๔๓๑ - ๒๔๓๖ แต่ยังเหลือที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์
อีก ๖ เล่ม เรียกพระไตรปิฎกชุดนี้ว่ำ พระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้ำบรมธรรมิกมหำรำช
พุทธศักรำช ๒๔๓๖ (รัตนโกสินทรศก ๑๑๒) ถือเป็นพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ชดุ แรกของโลก
ต่อมำได้มีกำรจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอีก ๖ เล่มที่เหลือจนครบทั้งหมดในรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เรียกว่ำ พระไตรปิฎกฉบับสยำมรัฐ พระไตรปิฎก
ชุดดังกล่ำวทั้ง ๔๕ เล่มนี้ จึงเป็นหลักในกำรจัดแบ่งเล่มพระไตรปิฎกในประเทศไทย
สืบมำจนปัจจุบัน

ส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกบำลีอักษรสยำม
ฉบับรัตนโกสินทรศก ๑๑๒

95

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สาระสำาคัญของพระไตรปิฎก
เนื้อหำสำระในพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ทั้ง ๔๕ เล่ม จ�ำแนกได้ดังนี้
๑. พระวินัยปิฎก แบ่งเป็น ๕ คัมภีร์ จ�ำนวน ๘ เล่ม ได้แก่
เล่มที่

ชื่อเล่ม

สาระสำาคัญ

๑

มหำวิภังค์ ภำค ๑

สิกขำบทในปำติโมกข์ฝ่ำยภิกษุสงฆ์ ๑๙ ข้อแรก
ซึ่งอยู่ในระดับอำบัติหนัก

๒

มหำวิภังค์ ภำค ๒

สิกขำบทในปำติโมกข์ฝ่ำยภิกษุสงฆ์ข้อที่เหลือ
ซึ่งอยู่ในระดับอำบัติเบำ

๓

ภิกขุนีวิภังค์

สิกขำบทของภิกษุณี

๔

มหำวรรค ภำค ๑

สิกขำบทนอกปำติโมกข์ตอนต้น

๕

มหำวรรค ภำค ๒

สิกขำบทนอกปำติโมกข์ตอนต้น (ต่อ)

๖

จุลวรรค ภำค ๑

สิกขำบทนอกปำติโมกข์ตอนปลำย

๗

จุลวรรค ภำค ๒

สิกขำบทนอกปำติโมกข์ตอนปลำย (ต่อ)

๘

ปริวำร

คู่มือถำมตอบซ้อมควำมรู้พระวินัย

๒. พระสุตตันตปิฎก แบ่งเป็น ๕ นิกำย จ�ำนวน ๒๕ เล่ม ได้แก่
เล่มที่

ชื่อเล่ม

สาระสำาคัญ

ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนำดยำว) จ�ำนวน ๓ เล่ม
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๙

สีลขันธวรรค

พระสูตรขนำดยำว ๑๓ สูตร

๑๐

มหำวรรค

พระสูตรขนำดยำว ๑๐ สูตร

๑๑

ปำฎิกวรรค

พระสูตรขนำดยำว ๑๑ สูตร

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

เล่มที่

ชื่อเล่ม

สาระสำาคัญ

มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนำดกลำง) จ�ำนวน ๓ เล่ม
๑๒

มูลปัณณำสก์ (บั้นต้น) พระสูตรขนำดกลำง ๕๐ สูตร

๑๓

มูลปัณณำสก์ (บัน้ กลำง) พระสูตรขนำดกลำง ๕๐ สูตร

๑๔

มูลปัณณำสก์ (บัน้ ปลำย) พระสูตรขนำดกลำง ๕๒ สูตร

สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องเดียวกัน) จ�ำนวน ๕ เล่ม
๑๕

สคำถวรรค

รวมภำษิตที่ตรัสและกล่ำวตอบบุคคลต่ำง ๆ

๑๖

นิทำนวรรค

เหตุและปัจจัยธำตุ กำรบรรลุธรรม และสังสำรวัฏ
เป็นต้น

๑๗

ขันธวำรวรรค

ขันธ์ ๕ ในแง่มุมต่ำง ๆ

๑๘

สฬำยตนวรรค

อำยตนะ ๖ เบญจศีล และอันตคำหิกทิฏฐิ
เป็นต้น

๑๙

มหำวำรวรรค

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ โพชฌงค์ อริยสัจ
คุณพระโสดำบัน และอำนิสงส์ของกำรบรรลุ
โสดำปัตติผล เป็นต้น

อังคุตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตำมจ�ำนวนข้อธรรม) จ�ำนวน ๕ เล่ม
๒๐

เอก - ทุก - ติกนิบำต ธรรมหมวด ๑, ๒ และ ๓

๒๑

จตุกกนิบำต

ธรรมหมวด ๔

๒๒

ปัญจก - ฉักกนิบำต

ธรรมหมวด ๕ และ ๖

๒๓

สัตตก - อัฎฐก นวกนิบำต

ธรรมหมวด ๗, ๘ และ ๙

๒๔

ทสก - เอกำทสกนิบำต ธรรมหมวด ๑๐ และ ๑๑
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เล่มที่

ชื่อเล่ม

สาระสำาคัญ

ขุททนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภำษิต ค�ำอธิบำย และเรือ่ งรำวเบ็ดเตล็ด) จ�ำนวน ๙ เล่ม
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๒๕

ขุททกปำฐะ ธัมมปท
คำถำ อุทำน อิตวิ ตุ
ตกะ สุตตนิบำต

บทสวดย่อยต่ำง ๆ บทแห่งธรรม คำถำพุทธอุทำน
พระสูตรที่เชื่อมสู่คำถำด้วยค�ำว่ำ “อิติ วุจจฺ ติ”
และชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ

๒๖

วิมำนวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคำถำ เถรีคำถำ

ผูเ้ กิดในสวรรค์เล่ำกำรท�ำดีในอดีต เปรตเล่ำกรรมชัว่
ในอดีต คำถำของของพระอรหันตเถระ และคำถำ
ของพระอรหันตเถรี

๒๗

ชำดก ภำค ๑

คำถำแสดงคติธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้ำตรัส เมือ่ ครัง้ เป็น
พระโพธิสัตว์ในอดีตชำติ และภำษิตของผู้อื่น

๒๘

ชำดก ภำค ๒

รวมคำถำแบบในชำดกภำค ๑ แต่เป็นเรื่องยำว

๒๙

มหำนิทเทส

ภำษิตของพระสำรีบตุ ร อธิบำยขยำยควำมพระสูตร
ในอัฏฐกวรรคแห่งสุตตนิบำต

๓๐

จูฬนิทเทส

ภำษิตของพระสำรีบุตร อธิบำยขยำยควำม
พระสูตรในปำรำยนวรรค และขัคควิสำณสูตร
ในอุรควรรคแห่งสุตตนิบำต

๓๑

ปฏิสัมภิทำมรรค

ภำษิตของพระสำรีบตุ ร อธิบำยข้อธรรมต่ำง ๆ ทีล่ กึ ซึง้

๓๒

อปทำน ภำค ๑

บทประพันธ์ร้อยกรองแสดงประวัติพระอรหันต์
ได้แก่ พระพุทธเจ้ำ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ
และพระเถระจ�ำนวน ๔๑๐ รูป

๓๓

อปทำน ภำค ๒

บทประพันธ์ร้อยกรองแสดงประวัติพระอรหันต์
ต่ออีกจนถึงรูปที่ ๕๕๐ เรือ่ งรำวของพระอรหันตเถรี
๔๐ เรื่อง เรื่องรำวของพระพุทธเจ้ำในอดีต ๒๔
พระองค์ที่พระพุทธเจ้ำพระองค์ปัจจุบันเคยได้ทรง
เฝ้ำและได้รับพยำกรณ์รวมถึงประวัติของ
พระองค์เองด้วย และพุทธจริยำในอดีตชำติ ๓๕ เรือ่ ง
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๓. พระอภิธรรมปิฎก แบ่งเป็น ๗ คัมภีร์ จ�ำนวน ๑๒ เล่ม ได้แก่
เล่มที่

ชื่อเล่ม

สาระสำาคัญ

๓๔

ธัมมสังคณี

มำติกำ (แม่บท) ได้แก่ บทสรุปแห่งธรรมทั้ง
หลำย
ที่จัดเป็นชุด ๆ

๓๕

วิภังค์

แจกแจงและอธิบำยหลักธรรมส�ำคัญ

๓๖

ธำตุกถำและ
ปุคคลบัญญัติ

ข้อธรรมในมำติกำทั้งหลำยมำจัดเข้ำในขันธ์ ๕
อำยตนะ ๑๒ ธำตุ ๑๘ และควำมหมำยของชื่อ
ที่ใช้เรียกบุคคลต่ำง ๆ

๓๗

กถำวัตถุ

คัมภีร์ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเรียบเรียงขึ้น
เพื่อแก้ควำมเห็นผิดของนิกำยต่ำง ๆ
ในพระพุทธศำสนำสมัยนั้น

๓๘

ยมก ภำค ๑

อธิบำยหลักธรรมส�ำคัญให้เห็นควำมหมำย
และขอบเขตอย่ำงชัดเจน และทดสอบควำมรู้
อย่ำงลึกซึ้ง ด้วยวิธีตั้งค�ำถำมย้อนกันเป็นคู่ ๆ

๓๙

ยมก ภำค ๒

ถำมตอบอธิบำยหลักธรรมเพิ่มเติมจำกยมกภำค ๑

๔๐

ปัฎฐำน ภำค ๑

ปัจจัย ๒๔ อนุโลมติกปัฏฐำน

๔๑

ปัฎฐำน ภำค ๒

อนุโลมติกปัฏฐำน (ต่อ)

๔๒

ปัฎฐำน ภำค ๓

อนุโลมทุกปัฎฐำน

๔๓

ปัฎฐำน ภำค ๔

อนุโลมทุกปัฎฐำน (ต่อ)

๔๔

ปัฎฐำน ภำค ๕

อนุโลมทุกติกปัฏฐำน อนุโลมติกทุกปัฏฐำน
อนุโลมติกติกปัฏฐำน อนุโลมทุกทุกปัฏฐำน

๔๕

ปัฎฐำน ภำค ๖

ปัจจนียปัฏฐำน
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อรรถกถาและคัมภีร์รุ่นต่อมา
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วไว้ แ ล้ ว ว่ ำ ในสมั ย พุ ท ธกำลเมื่ อ พระบรมศำสดำตรั ส แสดง
พระธรรมและพระวินยั แล้ว พระสงฆ์และคฤหัสถ์กไ็ ด้นำ� ไปยึดถือ พิจำรณำ ศึกษำเล่ำเรียน
ต่ อ ไป หำกมี ข ้ อ สงสั ย ข้ อ งใจก็ ส ำมำรถกลั บ มำทู ล ถำมพระบรมศำสดำได้ โ ดยตรง
ไม่เช่นนั้นสำมำรถเรียนถำมจำกพระสำวกผู้เป็นอุปัชฌำย์หรือครูบำอำจำรย์เพื่อคลำย
ข้อสงสัยได้
ค� ำ อธิ บ ำยและค� ำ ตอบเหล่ ำ นั้ น ได้ รั บ กำรถ่ ำ ยทอดสื บ ต่ อ กั น มำควบคู ่ กั บ
พระธรรมและพระวินยั ทีเ่ ป็นแม่บท ต่อมำเมือ่ มีกำรจัดหมวดหมูพ่ ระไตรปิฎกแล้ว ค�ำชีแ้ จง
อธิบำยเหล่ำนั้นก็เป็นระบบและมีล�ำดับไปตำมพระไตรปิฎกด้วย โดยค�ำอธิบำยพุทธพจน์
หรือหลักธรรมวินัย หรือค�ำอธิบำยในพระไตรปิฎกนั้น เรียกว่ำ อรรถกถำ
ลักษณะส�ำคัญของอรรถกถำ คือ เป็นคัมภีร์ที่อธิบำยควำมในพระไตรปิฎก
โดยตรง โดยอธิบำยค�ำศัพท์ ขยำยควำมหลักธรรมวินยั เล่ำเรือ่ งประกอบ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้
เข้ำใจพุทธพจน์หรือเรื่องรำวในพระไตรปิฎกชัดเจนขึ้น
พระไตรปิฎกมีอรรถกถำที่อธิบำยตำมล�ำดับคัมภีร์ ดังนี้
พระไตรปิฎก

อรรถกถา

ผู้เรียบเรียง

พระวินัยปิฎก
พระวินัยปิฎก (ทั้งหมด)

สมันตปำสำทิกำ

พระพุทธโฆษะ

พระสุตตันตปิฎก
ทีฆนิกำย

สุมังคลวิลำสินี

พระพุทธโฆษะ

มัชฌิมนิกำย

ปปัญจสูทนี

พระพุทธโฆษะ

สังยุตตนิกำย

สำรัตถปกำสินี

พระพุทธโฆษะ

อังคุตรนิกำย

มโนรถปูรณี

พระพุทธโฆษะ

ขุททกนิกำย ขุททกปำฐะ

ปรมัตถโชติกำ

พระพุทธโฆษะ

ขุททกนิกำย ธรรมบท

ธัมมปทัฏฐกถำ๑

พระพุทธโฆษะ
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พระไตรปิฎก

อรรถกถา

ผู้เรียบเรียง

ขุททกนิกำย อุทำน

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

ขุททกนิกำย อิติวุตตกะ

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

ขุททกนิกำย สุตตนิบำต

ปรมัตถโชติกำ

พระพุทธโฆษะ

ขุททกนิกำย วิมำนวัตถุ

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

ขุททกนิกำย เปตวัตถุ

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

ขุททกนิกำย เถรคำถำ

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

ขุททกนิกำย เถรีคำถำ

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

ขุททกนิกำย ชำดก

ชำตกัฏฐกถำ

พระพุทธโฆษะ

ขุททกนิกำย นิทเทส

สัทธัมมปัชโชติกำ

พระอุปเสนะ

ขุททกนิกำย ปฏิสัมภิทำมัคค์ สัทธัมมปกำสินี

พระมหำนำม

ขุททกนิกำย อปทำน

วิสุทธชนวิลำสินี

ไม่ระบุนำม๒

ขุททกนิกำย พุทธวงส์

มธุรัตถวิลำสินี

พระพุทธทัตตะ

ขุททกนิกำย จริยำปิฎก

ปรมัตถทีปนี

พระธรรมปำละ

พระอภิธรรมปิฎก
ธัมมสังคณี

อัฏฐสำลินี

พระพุทธโฆษะ

วิภังค์

สัมโมหวิโนทนี

พระพุทธโฆษะ

๕ คัมภีร์ที่เหลือ

ปัญจปกรณัฏฐกถำ

พระพุทธโฆษะ

เดิมมีชื่อเฉพำะว่ำ ปรมัตถโชติกำ ด้วยเช่นกัน และที่ว่ำเป็นพระพุทธโฆษะเป็นผู้เรียบเรียงคัมภีร์ทั้งสองนั้น
สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นหัวหน้ำคณะ โดยมีท่ำนอื่นร่วมงำนด้วย
๒
คัมภีร์จุฬคันถวงศ์ (แต่งในเมียนมำร์) สันนิษฐำนว่ำเป็นผลงำนของพระพุทธโฆษะ
๑
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นอกจำกอรรถกถำซึง่ เป็นหลักในกำรศึกษำเล่ำเรียนพระไตรปิฎกแล้ว ยังมีคมั ภีร์
พระพุทธศำสนำภำษำบำลีที่เกิดขึ้นในยุคต่ำง ๆ เพื่ออธิบำยขยำยควำมหลักธรรมต่อกัน
เป็นทอด สร้ำงควำมกระจ่ำงให้แก่ผู้สนใจศึกษำ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

บำลี คือ พระไตรปิฎก
อรรถกถำ คือ คัมภีร์ที่อธิบำยควำมในพระไตรปิฎก
ฎีกำ คือ คัมภีร์ที่ขยำยควำมต่อจำกอรรถกถำ
อนุฎีกำ คือ คัมภีร์ที่ขยำยควำมต่อจำกฎีกำ

ส่วนคัมภีร์ชื่ออื่นนอกเหนือจำกนี้ ท่ำนใช้ค�ำเรียกรวม ๆ ว่ำ ตัพพินิมุติ คือ
คัมภีร์ที่พ้นหรือนอกเหนือจำกนั้น
กำรท�ำควำมเข้ำใจประวัตศิ ำสตร์ และโครงสร้ำงของพระไตรปิฎก รวมถึงคัมภีร์
ต่ำง ๆ จะท�ำให้เข้ำใจโครงข่ำยของหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศำสนำกว้ำง ๆ หำกมี
ข้อสงสัยก็สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงถูกจุด และสำมำรถเชือ่ มโยงเนือ้ หำได้อย่ำงแม่นย�ำฉับไว
ส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ก็ เ อื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ กำรท� ำ ควำมเข้ ำ ใจหลั ก ธรรม และพระวิ นั ย
ให้ลึกซึ้งถ่องแท้ส่งผลดีต่อกำรศึกษำพระธรรมในทุกระดับ ส�ำหรับคฤหัสถ์ก็ช่วยให้
สำมำรถเข้ำถึงหลักธรรมที่ต้องกำรศึกษำหรือน�ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ง่ำยขึ้น
อันเป็นหนทำงส�ำคัญในกำรสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำและถือเป็นกำรแสดงคำรวธรรม
สูงสุดต่อพระรัตนตรัยอีกด้วย
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บทที่ ๒

การศึกษาพุทธประวัติ

วรรณกรรมพุทธประวัติ
กำรศึกษำทำงมำนุษยวิทยำ ชำติพันธุ์วิทยำ ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี
ล้วนยืนยันสอดคล้องตรงกันว่ำพระพุทธเจ้ำศำกยมุนีทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จริง เมื่อรำว
๒,๕๐๐ ปีลว่ งมำแล้ว แต่เรือ่ งรำวพระชีวประวัตขิ องพระองค์ ซึง่ เรียกกันว่ำ พุทธประวัติ นัน้
ได้รวบรวมขึ้นหลังจำกเสด็จดับขันธปรินิพพำนไประยะเวลำหนึ่ง
แท้จริงแล้วเรื่องรำวพุทธประวัติบำงตอนมีปรำกฏแทรกอยู่ในพระวินัยปิฎก
ซึ่งเป็นส่วนที่เก่ำแก่ที่สุดของพระไตรปิฎก เพื่อบอกเล่ำที่มำที่ไปของกำรแสดงธรรม
และต้นเหตุกำรณ์ก�ำหนดพระวินัยข้อต่ำง ๆ นอกจำกนั้น ยังปรำกฏในส่วนอื่น ๆ เช่น
พุทธวงศ์-จริยำวงศ์ในพระสุตตันตปิฎก เป็นต้น แต่ไม่ครบถ้วนต่อเนื่องกัน ต่อมำจึง
มีกำรค้นคว้ำและรวบรวมเรียบเรียงเรื่องรำวพุทธประวัติ รจนำเป็นคัมภีร์เอกเทศ นับแต่
ทรงบ�ำเพ็ญบำรมีจำกอดีตชำติจนถึงทรงแสดงปฐมเทศนำ เรียกว่ำ ไวปุลฺยสูตร หรือ
ลลิตวิสตู ร ถือเป็นคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน ไม่ปรำกฏนำมผูแ้ ต่ง
แต่เพรำะเนื้อหำตอนหนึ่งกล่ำวถึงอำนิสงส์ของกำรบูชำพระพุทธรูป ท�ำให้ทรำบว่ำเป็น
คัมภีร์ที่แต่ง หรืออย่ำงน้อยก็ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นรำวพุทธศตวรรษที่ ๕ - ๖ อันเป็น
ช่วงเวลำเริ่มแรกที่มีกำรสร้ำงพระพุทธรูปขึ้นในโลก ถือเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติ
ที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก และส่งอิทธิพลต่อกำรแต่งคัมภีร์พุทธประวัติฉบับต่อ ๆ มำ เช่น
๑. คัมภีร์พุทธจริต รจนำโดยพระอัศวโฆษภิกษุเป็นคัมภีร์พุทธประวัติเล่มแรก
ที่เน้นเรื่องอิทธิปำฏิหำริย์และมีเนื้อหำกล่ำวถึงพระเจ้ำอโศกมหำรำช จึงสันนิษฐำนว่ำ
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แต่งขึ้นในช่วงรำชวงศ์กุษำณะ รำวพุทธศตวรรษที่ ๔ - ๗ แต่ไม่หลังจำกพุทธศตวรรษที่
๙ - ๑๐ อันเป็นช่วงเวลำที่มีกำรแปลคัมภีร์นี้เป็นภำษำจีน
๒. คัมภีร์มหำวัสดุ ถือเป็นคัมภีร์ส�ำคัญของศำสนำพุทธ นิกำยโลกุตรวำท
อันเป็นสำขำของนิกำยมหำสังฆิกะ ซึง่ เชือ่ ว่ำพระพุทธเจ้ำทรงมีพระสถำนะพิเศษเหนือกว่ำ
ปุถุชนทั่วไป พุทธประวัติเล่มนี้จึงเน้นเรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์อย่ำงสูงและสันนิษฐำนว่ำ
น่ำจะแต่งขึ้นรำวพุทธศตวรรษที่ ๘ - ๑๐
๓. คัมภีร์วินัยของมูลสรรวำสติวำท อำจแต่งขึ้นร่วมสมัยกับกำรสังคำยนำ
พระไตรปิฎก ครัง้ ที่ ๔ ในอินเดียตอนเหนือของนิกำยมหำยำนซึง่ นิกำยหีนยำน (อำจำริยวำท)
ไม่รับรอง แม้ว่ำจะมีเนื้อหำหลักกล่ำวถึงวินัยของพระสงฆ์ในนิกำยนี้ แต่ในบทสุดท้ำย
ที่ชื่อว่ำ สังฆเภทวัสดุ ได้เรียบเรียงพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงเหตุกำรณ์ท�ำสังฆเภท
โดยพระเทวทัตไว้อย่ำงละเอียด
๔. สมันตปำสำทิกำ รจนำโดยพระพุทธโฆษะ รำวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ทีเ่ กำะลังกำ
ถือเป็นคัมภีร์ภำษำบำลีเล่มแรก ๆ ที่มีส่วนแสดงเรื่องรำวพุทธประวัติ ซึ่งขยำยเรื่องรำว
มำจำกพระวินัยปิฎก มหำวรรค และมีควำมเป็นไปได้ว่ำเป็นต้นเค้ำของวรรณกรรม
พุทธประวัติที่แต่งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลำต่อมำ

สมันตปำสำทิกำ
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๕. นิทำนกถำ แต่งขึ้นในยุคกลำงถึงปลำยสมัยอนุรำธปุระของลังกำ นับเป็น
คัมภีร์พุทธประวัติเล่มส�ำคัญที่สุดเล่มหนึ่งของพระพุทธศำสนำฝ่ำยหีนยำน แบ่งออกเป็น
๓ ภำค คือ
- ทูเรนิทำน คือ นิทำนในที่ไกล กล่ำวถึงอดีตชำติของพระพุทธเจ้ำศำกยมุนี
ตั้งแต่รับพุทธพยำกรณ์จำกพระพุทธเจ้ำทีปังกร จนถึงเสวยพระชำติเป็นพระเวสสันดร
- อวิทูเรนิทำน คือ นิทำนในที่ไม่ไกลนัก กล่ำวถึงเรื่องรำวตั้งแต่ทรงจุติ
จำกดุสิตสวรรค์จนถึงบรรลุสัมโพธิญำณ
- สันติเกนิทำน คือ นิทำนในที่ใกล้ กล่ำวถึง สัตตมหำสถำน ปฐมเทศนำ
และทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลทั้ง ๓ พี่น้อง
เนื้อหำของนิทำนกถำตัดทอนอิทธิปำฏิหำริย์อันอลังกำรตำมแบบพุทธประวัติ
อย่ ำ งมหำยำนออกบ้ ำ ง คงเหลื อ ไว้ เ พื่ อ ตอกย�้ ำ สถำนะพิ เ ศษของมหำบุ รุ ษ เท่ ำ นั้ น
และเป็นต้นเค้ำของโครงเรือ่ งพุทธประวัตทิ เี่ ป็นทีย่ อมรับทัว่ ไปในศำสนำพุทธนิกำยหีนยำน
จะเห็นได้วำ่ แม้พระไตรปิฎกฉบับภำษำบำลีจะมีเรือ่ งรำวของพุทธประวัตแิ ทรกอยู่
มำแต่เดิมแล้วก็ตำม แต่ศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนเป็นศำสนิกชนกลุ่มแรกที่แต่งคัมภีร์
พุทธประวัติ เพือ่ ส่งเสริมสถำนภำพของพระพุทธเจ้ำ ว่ำเป็นโลกุตรบุคคลทีม่ บี ำรมีพเิ ศษกว่ำ
สัตว์อื่นทั้งปวงในจักรวำลทั้งหลำย โดยใช้เรื่องรำวของอิทธิปำฏิหำริย์เป็นสัญลักษณ์
ของควำมพิเศษนัน้ คัมภีรพ์ ทุ ธประวัตจิ งึ เป็นวรรณกรรมทีส่ ร้ำงสรรค์ขนึ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระพุทธเจ้ำ โดยอำศัยเค้ำโครงเรือ่ งทีม่ อี ยูเ่ ดิม และอำจเป็นไปได้วำ่ เนือ้ หำอิทธิปำฏิหำริย์
ที่เสริมเข้ำมำนั้น มุ่งหมำยสร้ำงศรัทธำให้เกิดในหมู่ศำสนิกชน โน้มน้ำวจิตใจให้เชื่อถือ
และพร้อมที่จะเรียนรู้หลักธรรมแท้ ๆ ซึ่งเป็นแก่นของพระพุทธศำสนำ ท่ำมกลำงทัศนะ
ของประชำกรโลกในเวลำนั้นที่ยังเชื่อถือเรื่องรำวเหล่ำนี้
แม้ ว ่ ำ ในเวลำต่ อ มำ ศำสนำพุ ท ธนิ ก ำยหี น ยำนจะยอมรั บ ควำมส� ำ คั ญ
ของวรรณกรรมพุทธประวัตแิ ล้ว และพยำยำมสร้ำงสรรค์วรรณกรรมประเภทนีข้ นึ้ มำบ้ำง
ก็ยังไม่สำมำรถปฏิเสธเรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์ได้ เพียงแต่ลดควำมวิจิตรอลังกำรลง
ทัง้ นีเ้ พือ่ คงประโยชน์ในกำรส่งเสริมสถำนะโลกุตรบุคคลของพระพุทธเจ้ำไว้ เช่น เรือ่ งของ
ภพชำติ กำรแสดงปำฏิหำริย์ในวำระต่ำง ๆ เป็นต้น
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วรรณกรรมพุทธประวัตใิ นประเทศไทย
ในดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่ำประเทศไทยมีกำรรจนำวรรณกรรมพุทธประวัติ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตนมำตั้งแต่อดีตกำล เช่น
๑. สัมภำรวิบำก สันนิษฐำนว่ำแต่งขึน้ ในดินแดนล้ำนนำ รำวพุทธศตวรรษที่ ๒๐
เป็นพุทธประวัติฉบับลัทธิหีนยำนแบบเถรวำท ถือเป็นหนึ่งในวรรณกรรมพุทธประวัติ
เล่มส�ำคัญที่แต่งขึ้นในเขตประเทศไทย
๒. ปฐมสมโพธิ์ฉบับล้ำนนำ สันนิษฐำนว่ำพระสุวรรณรังสี แต่งขึ้นในดินแดน
ล้ำนนำ ก่อนพุทธศักรำช ๒๐๒๐
๓. ปฐมสมโพธิ์ฉบับเก่ำ ไม่ทรำบผู้แต่งและปีที่แต่งแน่ชัด แต่คงอยู่ในช่วง
กรุงศรีอยุธยำด�ำเนินควำมคล้ำยปฐมสมโพธิ์ ฉบับล้ำนนำ แต่แต่งด้วยโวหำรภำษำไทย
ที่ไพเรำะ
๔. ชินมหำนิทำน สันนิษฐำนว่ำแต่งขึน้ ในดินแดนล้ำนนำร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยำ
ด�ำเนินเรื่องตั้งแต่พระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยำกรณ์จำกพระทีปังกรพุทธเจ้ำ

สัมภำรวิบำก
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ควำมนั บ ถื อ ศรั ท ธำที่ ผู ้ ค นในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ต ่ อ พระพุ ท ธศำสนำ
ท�ำให้พยำยำมผนวกเรื่องรำวกำรถือก�ำเนิดของพระพุทธศำสนำเข้ำกับประวัติศำสตร์
แว่นแคว้นของตน ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้ำงควำมศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้พนื้ ที่ โดยมักเขียนเรือ่ งรำวพุทธประวัติ
ไว้ในเอกสำรที่บอกเล่ำก�ำเนิดของบ้ำนเมือง เช่น ต�ำนำนมูลศำสนำ ชินกำลมำลีปกรณ์
ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นต้น
จนกระทั่ ง ในพุ ท ธศั ก รำช ๒๓๘๗ พระบำทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ ำ เจ้ ำ อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
ทรงอำรำธนำสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส ให้ทรงช�ำระคัมภีร์
ปฐมสมโพธิขึ้นใหม่ แล้วเสร็จใน พุทธศักรำช ๒๓๘๘ เรียกว่ำ ปฐมสมโพธิกถำ หรือ
พระปฐมสมโพธิ
หนังสือปฐมสมโพธิกถำนี้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมผนวกประวัติศำสตร์
เข้ำกับวรรณกรรมพุทธประวัติ พระผู้ทรงช�ำระวรรณกรรมนี้ทรงพยำยำมจับเนื้อควำม
ตำมโครงเดิม แต่สอดแทรกแนวคิดโลกสมัยใหม่เข้ำไปด้วย มีกำรสร้ำงควำมสมจริง
ของเนื้อเรื่องด้วยกำรล�ำดับประวัติศำสตร์ของพุทธวงศ์ ศำกยวงศ์ และพัฒนำกำร
ทำงประวัติศำสตร์ของกรุงกบิลพัสดุ์ ทั้งนี้โน้มน้ำวให้เห็นว่ำพระพุทธเจ้ำทรงมีควำมเป็น
มำนุษยพุทธอยู่ด้วย สิ่งที่น่ำสนใจก็คือ ปฐมสมโพธิกถำเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติ
เล่มแรก ๆ ที่พยำยำมอธิบำยอิทธิปำฏิหำริย์ของพระพุทธเจ้ำด้วยหลักเหตุผลแบบวิธี
ทำงวิทยำศำสตร์ ปฏิเสธควำมงมงำยไร้เหตุผล อันเป็นวิสัยทัศน์ของผู้น�ำในยุคต้น
รัตนโกสินทร์ และปฐมสมโพธิกถำนีไ้ ด้กลำยเป็นต้นแบบของเรือ่ งรำวพุทธประวัตสิ ำ� หรับ
คนไทย ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมำกรรม วรรณกรรม
แม้กระทั่งแบบเรียนในระดับต่ำง ๆ
อนึ่ง ในพุทธศักรำช ๒๔๒๒ เซอร์เอ็ดวิน อำร์โนลด์ (Sir Edwin Arnold)
นั ก ประพั น ธ์ ช ำวอั ง กฤษ ได้ แ ต่ ง วรรณกรรมพุ ท ธประวั ติ เ ป็ น ค� ำ โคลงภำษำอั ง กฤษ
โดยได้รับแรงบันดำลใจมำจำกเรื่องเล่ำในภำษำฮินดี ตั้งชื่อว่ำ “The Light of Asia”
และได้รบั ควำมนิยมอย่ำงสูงในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกำ กระทัง่ ถูกแปลเป็นภำษำต่ำง ๆ
อย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะนำยเลอ็อง สอร์ค (Léon Sorg) นักปรำชญ์ชำวฝรั่งเศสได้
แปลเป็นภำษำฝรั่งเศส ใช้ชื่อว่ำ “La lumière de l’Asie”

107

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

จำกต้นฉบับภำษำฝรั่งเศสนี้เอง พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวำส กรุงเทพมหำนคร มีด�ำริให้เจ้ำศักดิ์ประเสริฐ ณ จ�ำปำศักดิ์ แปลออกเป็น
ภำษำไทยขึ้นครั้งแรกด้วยส�ำนวนร้อยแก้ว เมื่อพุทธศักรำช ๒๔๗๐ ใช้ชื่อว่ำ “ประทีป
แห่งทวีปอำเซีย”
ในเวลำต่อมำมีผู้แปลจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษมำเป็นภำษำไทยด้วยส�ำนวน
ร้อยกรองอีกส�ำนวนหนึ่งโดยใช้นำมปำกกำว่ำ “ภัททรัตตำ” ซึ่งสันนิษฐำนว่ำเป็น
พระนำมปำกกำของหม่อมเจ้ำดำรำจรัสศรี เทวกุล นับว่ำวรรณกรรมพุทธประวัติฉบับนี้
ได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งในส�ำนวนร้อยแก้วและส�ำนวนร้อยกรอง หลังจำกนั้น
มีกำรพิมพ์ซำ�้ อีกหลำยครัง้ ในหลำยส�ำนวนโดยนักประพันธ์หลำยท่ำน เมือ่ กอปรกับข้อมูลว่ำ
ตลอดเวลำร้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำวรรณกรรมพุทธประวัติฉบับนี้ถูกพิมพ์ซ�้ำหลำยร้อยครั้ง
ในหลำยภำษำหลำกส�ำนวน ย่อมแสดงให้เห็นว่ำเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่แพร่หลำย
มำกที่สุดฉบับหนึ่งของโลก
เนือ้ หำของวรรณกรรมพุทธประวัตฉิ บับนีก้ ระชับ และมีบำงส่วนคล้ำยกับเนือ้ หำ
ในวรรณกรรมพุทธประวัตมิ หำยำน เช่น ลลิตวิสตระ แต่ตดั ทอนรำยละเอียดของเรือ่ งรำว
ปำฏิหำริย์ต่ำง ๆ ให้น้อยลง กระนั้นก็ยังมีหลำย ๆ ตอนที่มีรำยละเอียดแตกต่ำงจำก
คัมภีร์เล่มอื่น ๆ อย่ำงสิ้นเชิงด้วย สอดคล้องกับที่เซอร์เอ็ดวิน อำร์โนลด์ ได้กล่ำวไว้ว่ำได้
รับแรงบันดำลใจมำจำกเรื่องเล่ำภำษำฮินดีอีกทอดหนึ่ง

ความหมายของปาฏิหาริย์
สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญำณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
อธิบำยควำมหมำยของปำฏิหำริย์ไว้ในพจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม ว่ำ
“กำรกระท�ำที่ก�ำจัดหรือท�ำให้ปฏิปักษ์ยอมได้ กำรกระท�ำที่ให้เป็นอัศจรรย์ กำรกระท�ำ
ที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์” แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. อิทธิปำฏิหำริย์ คือ กำรแสดงฤทธิ์เดชเหนือมนุษย์ธรรมดำ
๒. อำเทศนำปำฏิหำริย์ คือ ควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดรู้กระบวนกำรของจิต
สำมำรถทำยใจ บอกสภำพจิต ควำมคิด อุปนิสัยของผู้อื่นได้แม่นย�ำ
๓. อนุสำสนีปำฏิหำริย์ คือ ควำมสำมำรถในกำรสั่งสอนได้อย่ำงแยบคำย
เป็นจริง เมื่อมีผู้น�ำไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์
108

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญอนุสำสนีปำฏิหำริย์ว่ำเป็นยอดของปำฏิหำริย์ และ
ไม่ทรงสรรเสริญอิทธิปำฏิหำริย์และอำเทศนำปำฏิหำริย์ เพรำะเป็นของปรุงแต่งขึ้น
และฉุดจิตใจของคนให้หลงมัวเมำได้ง่ำย
เรื่องรำวปำฏิหำริย์ที่ปรำกฏในวรรณกรรมพุทธประวัตินั้น มีปำฏิหำริย์ครบทั้ง
๓ ประเภท มิใช่เพียงแค่เรื่องของอิทธิปำฏิหำริย์เท่ำนั้น

โวหารและภาพพจน์ในการประพันธ์วรรณกรรมพุทธประวัติ
เหตุ ที่ ว รรณกรรมพุ ท ธประวั ติ ร วบรวมขึ้ น แล้ ว รจนำเป็ น เรื่ อ งรำว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเจ้ำท�ำให้ต้องอำศัยกลวิธีกำรประพันธ์เพื่อควำมงดงำม
ของภำษำและเสริมสร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ำนหรือผู้ฟัง ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
รู้สึกคล้อยตำม และเกิดอรรถรส เช่น
- บรรยำยโวหำร คือ กำรเล่ำเรื่องโดยละเอียดเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแจ่มชัด
- พรรณนำโวหำร คือ กำรเล่ำเรื่องอย่ำงละเอียดโดยสอดแทรกอำรมณ์
ควำมรู้สึกลงไปด้วยเพื่อสร้ำงอำรมณ์ร่วม
- เทศนำโวหำร คือ กำรสัง่ สอนเพือ่ ให้เกิดควำมเข้ำใจ ซำบซึง้ ใจ และคล้อยตำม
- สำธกโวหำร คือ กำรแสดงตัวอย่ำงประกอบเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
- อุปลักษณ์ คือ กำรน�ำเอำสิง่ ทีแ่ ตกต่ำงกัน ๒ สิง่ หรือมำกกว่ำ แต่มคี ณ
ุ สมบัติ
บำงประกำรร่วมกันมำเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบว่ำสิง่ หนึง่ เป็นอีกสิง่ หนึง่ โดยตรง
เช่น กิเลสเป็นมำรของหัวใจ กัณหำชำลีเป็นแก้วตำดวงใจของพระนำงมัทรี เป็นต้น
ภำพพจน์นี้สำมำรถแบ่งออกเป็นอุปลักษณ์ที่ปรำกฏค�ำเชื่อม ได้แก่ค�ำว่ำ เป็น กับค�ำว่ำ
คือ และอุปลักษณ์ที่ละค�ำเชื่อม
- อุปมำ คือ กำรน�ำเอำสิ่งที่ต่ำงประเภทกัน ๒ สิ่ง แต่มีลักษณะเด่นร่วมกัน
บำงประกำรมำเปรียบเทียบกัน ภำพพจน์นี้ประกอบด้วยสิ่งที่ถูกเปรียบ สิ่งที่น�ำมำ
เปรียบเทียบ และค�ำเชื่อม เช่นค�ำว่ำ ดุจ ประดุจ ดั่ง เหมือน เป็นต้น
- บุคลำธิษฐำน หรือ บุคคลวัต คือ กำรสมมติสงิ่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ ควำมคิดนำมธรรม
หรือสัตว์ให้มีสติปัญญำ อำรมณ์ หรือกริยำอำกำรเยี่ยงมนุษย์ เช่น พญำมำรเป็นบุคคล
อธิษฐำนของกิเลสในใจมนุษย์ เป็นต้น
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- อติพจน์ หรือ อธิพจน์ คือ กำรใช้ขอ้ ควำมกล่ำวเกินควำมจริงหรือเน้นควำม
เพื่อเน้นอำรมณ์ควำมรู้สึก หรือเพื่อบอกให้ทรำบว่ำสิ่งนั้นมีปริมำณมำก เช่น ธนูที่มี
น�้ำหนักมำกจนต้องใช้บุรุษ ๑,๐๐๐ คนยก มีผู้คนมำรวมตัวกันนับจ�ำนวนได้ ๑๐๐,๐๐๐
โกฏิ เป็นต้น
อนึง่ กำรใช้ภำพพจน์นโี้ ดยเฉพำะเรือ่ งตัวเลขอัศจรรย์เป็นเครือ่ งสะท้อนค่ำนิยม
แห่งยุคสมัย เมื่อล่วงมำถึงปัจจุบันค่ำนิยมทำงวรรณกรรมเปลี่ยนไป ท�ำให้เสียควำมรู้สึก
ชวนไม่เชื่อ หรือถึงกลับปฏิเสธ ไม่สนใจที่จะอ่ำน อย่ำงไรก็ตำม บรรดำตัวเลขอัศจรรย์
เช่นนีน้ บั ว่ำเป็น อเนกสังขยำ คือ เป็นจ�ำนวนทีม่ งุ่ เพียงให้ทรำบว่ำมำกมำยลักษณะเดียวกัน
กับส�ำนวนไทยที่ว่ำ ร้อยแปดพันเก้ำ เป็นต้น
อวพจน์ คือ กำรกล่ำวให้น้อยลง บำงครั้งก็เพื่อลดควำมหมำยให้น้อยลง
เพื่อประชด (น้อย ๆ ไม่รุนแรง) หรือเพื่อควำมขบขัน เป็นภำพพจน์ที่นิยมใช้ในกำรใช้
ถ้อยค�ำประจ�ำวันในกำรกล่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำ เช่น พระพุทธเจ้ำเสวยข้ำวมธุปำยำส
๔๙ ก้อน แล้วสำมำรถด�ำรงพระชนม์ได้ในอีก ๔๙ วัน เป็นต้น
กำรศึกษำวรรณกรรมพุทธประวัตจิ งึ ต้องเข้ำใจกำรใช้โวหำรกำรประพันธ์เหล่ำนี้
เพื่อเข้ำใจจุดประสงค์ของวรรณกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์จริงแท้ในกำรศึกษำ
พุทธประวัติ

สารัตถประโยชน์จากการศึกษาพุทธประวัติ
แม้พระพุทธเจ้ำจะทรงเป็นบุคคลที่มีพระชนม์ชีพอยู่จริงในประวัติศำสตร์ และ
เรื่องรำวพระชีวประวัติของพระองค์จะถูกบันทึกไว้ในเอกสำรส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ
คือ พระวินยั ปิฎก ซึง่ บุคคลผูม้ โี อกำสได้ทนั เห็นพระองค์พระพุทธเจ้ำ ได้ชว่ ยกันรวบรวมขึน้
ไว้ไม่นำนหลังจำกเสด็จดับขันธปรินพิ พำน แต่กว่ำเรือ่ งรำวพุทธประวัตจิ ะถูกรวบรวมเป็น
คัมภีรเ์ อกเทศ ก็ตอ้ งอำศัยระยะเวลำหลำยร้อยปีตอ่ จำกนัน้ โดยศำสนำพุทธฝ่ำยมหำยำน
ที่เชื่อถือในพระสถำนะพิเศษเหนือปุถุชนธรรมดำของพระพุทธเจ้ำเป็นผู้รวบรวมขึ้น
ดังนั้น วรรณกรรมพุทธประวัติที่ถูกรจนำขึ้น จึงถูกเสริมแต่งเรื่องรำวของอิทธิปำฏิหำริย์
เข้ำไปอย่ำงเต็มที่ เพื่อส่งเสริมสถำนะโลกุตรบุคคลของพระองค์ และเชิดชูพระศำสนำ
ที่ทรงเผยแพร่ด้วย
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แม้วำ่ ในเวลำต่อมำ วรรณกรรมพุทธประวัตจิ ะได้รบั กำรเรียบเรียงใหม่หลำยฉบับ
จำกพระสงฆ์ในนิกำยหีนยำน หรือเถรวำท แต่เรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์บำงประกำร
ของพระพุทธเจ้ำก็ยังคงมีอยู่ กำรศึกษำพุทธประวัติเพื่อให้ได้รับสำรัตถประโยชน์สูงสุด
จึงควรท�ำควำมเข้ำใจหลักกำร ดังนี้
๑. เข้ำใจว่ำคัมภีร์พุทธประวัติเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นจำกเค้ำโครงเรื่องจริง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเจ้ำ
๒. เรื่องรำวปำฏิหำริย์ที่ปรำกฏอยู่ในพุทธประวัติ เป็นกลวิธีกำรประพันธ์
เพื่อโน้มน้ำวจิตใจผู้คนที่ได้ศึกษำให้เกิดศรัทธำและพร้อมศึกษำพระธรรมค�ำสอนอันเป็น
แก่นแท้ของพระพุทธศำสนำต่อไป
๓. เรือ่ งรำวปำฏิหำริยท์ ปี่ รำกฏนัน้ บำงครัง้ ใช้เป็นสัญลักษณ์เพือ่ แสดงหลักธรรม
ตอกย�ำ้ พุทธกิจบำงประกำร เช่น กำรเสด็จพระด�ำเนินได้ ๗ ก้ำวเมือ่ แรกประสูติ หมำยถึง
จะเสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน ๗ แว่นแคว้นเมื่อตรัสรู้แล้ว เป็นต้น
๔. วรรณกรรมพระพุทธประวัติจึงเปี่ยมไปด้วยคุณค่ำทั้ง ๒ ประกำร คือ
- ข้ออรรถ ได้แก่ พุทธจริยำ คือ สัมมำปฏิปทำทีพ่ ระพุทธเจ้ำทรงบ�ำเพ็ญไว้
เป็นแบบอย่ำงตลอดจนควำมงดงำมของภำษำ ควำมสนุกสนำนน่ำติดตำมของเนื้อหำ
ควำมน่ำสนใจของประเด็นปกิณกะที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหำ เช่น ต�ำนำน ประวัติศำสตร์
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น
- ข้อธรรม คือ ควำมแยบคำยของหลักธรรมวินัยที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหำ
และจ�ำแนกเป็นพระไตรปิฎกในเวลำต่อมำ
๕. ศึกษำวิเครำะห์กลวิธีกำรประพันธ์เพื่อรับรสแห่งวรรณกรรม และเข้ำใจ
จุดประสงค์กำรประพันธ์วรรณกรรมพุทธประวัติ
ผูศ้ กึ ษำจึงต้องพิจำรณำเนือ้ หำของพุทธประวัตใิ ห้พร้อมทัง้ ข้ออรรถ และข้อธรรม
เพื่อให้ได้รับสำรัตถประโยชน์สูงสุด
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บทที่ ๓

พระชาติกำาเนิด
ของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงจุติลงสู่พระครรภ์
ชำวเอเชียส่วนใหญ่ล้วนมีควำมเชื่อถือเรื่องชีวิตหลังควำมตำยและเรื่องของ
ภพชำติ กำรบ�ำเพ็ญกรรมดีหรือชัว่ ในภพหนึง่ อำจเป็นพลวปัจจัยก�ำหนดวิถชี วี ติ ในภพชำติ
อืน่ ๆ ได้ดว้ ย ในเวลำต่อมำเมือ่ ศำสนำต่ำง ๆ ก่อก�ำเนิดขึน้ ควำมเชือ่ เหล่ำนีจ้ งึ ถูกผนวกรวม
เข้ำกับค�ำสอนในศำสนำ ดังที่เรำเชื่อว่ำ บุคคลผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำนั้น ย่อมต้องมี
ปณิธำนทีแ่ น่วแน่และพยำยำมสัง่ สมบุญบำรมีมำหลำยภพชำติจนนับจ�ำนวนประมำณมิได้
ส�ำหรับพระพุทธศำสนำนิกำยหีนยำนหรือเถรวำท เรียกบุคคลผู้พยำยำมสั่งสม
บุญบำรมีเพื่อจะได้ตรัสรู้ในกำลข้ำงหน้ำว่ำ พระโพธิสัตว์ แปลตำมศัพท์ว่ำ ผู้มีใจยึดมั่น
ในโพธิญำณอย่ำงเด็ดเดีย่ ว หลังจำกบ�ำเพ็ญบำรมีอย่ำงยิง่ ยวด แสดงปณิธำนแรงกล้ำทีจ่ ะ
ได้ตรัสรู้ และได้รบั พุทธพยำกรณ์จำกพระพุทธเจ้ำองค์ใดองค์หนึง่ แล้ว เมือ่ บำรมีถงึ พร้อม
ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำต่อไปในอนำคตด้วย
หลังจำกพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งบ�ำเพ็ญบำรมีมำหลำยภพชำติ กระทั่งได้เสวย
พระชำติเป็นพระเวสสันดร และได้บำ� เพ็ญบำรมีอย่ำงยิง่ ยวดครบบริบรู ณ์ทงั้ ๓๐ ประกำร
แล้ว เมื่อสิ้นพระชนมำยุก็ได้เสด็จอุบัติเป็นสันดุสิตเทวรำช เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์
ชั้นดุสิตจนกระทั่งถึงเวลำอันสมควรที่จะส�ำเร็จพระโพธิญำณได้แล้ว จึงเป็นเหตุให้
ปัญจบุพนิมิต คือ เหตุเตือนให้เทวดำจุติ (เคลื่อนไป) จำกเทวโลก ๕ ประกำร เกิดขึ้น
แก่พระองค์ ได้แก่ ทิพยบุปผำทีป่ ระดับพระวรกำยซึง่ ไม่เคยเหีย่ วแห้งก็เหีย่ วแห้ง ทิพยภูษำ
ที่ทรงอยู่ซึ่งตำมปกติจะสดใสงดงำมอยู่เสมอนั้นก็เศร้ำหมอง พระเสโทไหลออกทำง
ช่องพระกัจฉะ (รักแร้) พระสรีระซึ่งเดิมมีรัศมีผ่องใสอยู่เสมอนั้น ก็มีควำมเศร้ำหมอง
มีพระทัยเบื่อหน่ำยควำมเป็นไปในเทวโลก
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เมือ่ ปัญจบุพนิมติ ปรำกฏขึน้ แก่พระโพธิสตั ว์สนั ดุสติ เทวรำชเช่นนี้ เทวดำทัง้ หลำย
ก็ได้ประจักษ์ว่ำ ถึงเวลำแห่งกำรบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อกำรตรัสรู้ของพระองค์แล้ว จึงพำกัน
กรำบทูลอำรำธนำให้ทรงจุติลงมำบังเกิดในมนุษยโลก
ในเบือ้ งต้นยังมิได้ทรงรับอำรำธนำโดยทันที แต่ทรงพิจำรณำปัญจมหำวิโลกนะ
คือ กำรตรวจสอบครั้งใหญ่ ๕ ประกำร เกี่ยวกับควำมเหมำะสมที่โลกจะมีพระพุทธเจ้ำ
อุบัติขึ้น ได้แก่
- กำล พระพุทธเจ้ำจะอุบัติขึ้นในโลก เฉพำะในกำลที่มนุษย์มีอำยุระหว่ำง
๑๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ปี
- ทวีป ในทวีปทั้ง ๔ จะอุบัติขึ้นเฉพำะในชมพูทวีปเท่ำนั้น
- ประเทศ จะอุบัติขึ้นเฉพำะในมัชฌิมประเทศเท่ำนั้น
- สกุล ในระหว่ำงสกุลกษัตริย์กับสกุลพรำหมณ์ ในเวลำนั้นชำวโลกยกย่อง
สกุลใดว่ำสูงสุด ก็จะอุบัติในสกุลนั้น
- มำรดำ ธรรมดำสตรีทจี่ ะเป็นพระพุทธมำรดำนัน้ ตัง้ แต่เกิดมำรักษำเบญจศีล
เป็นประจ�ำและบ�ำเพ็ญบำรมีมำถึงแสนกัป
กล่ ำ วกั น ว่ ำ ในเวลำนั้ น ท้ ำ วมหำพรหมทั้ ง หลำยซึ่ ง สถิ ต อยู ่ ใ นพรหมโลก
ชัน้ สุทธำวำสอันเป็นแดนทิพย์สำ� หรับผูส้ ำ� เร็จธรรมเป็นพระอนำคำมี ประกอบไปด้วย ๕ ภูมิ
คือ อวิหำพรหม อตัปปำพรหม สุทัสสำพรหม สุทัสสีพรหม และอกนิษฐำพรหม
ท้ำวมหำพรหมเหล่ำนีเ้ มือ่ ได้ทรำบว่ำพระโพธิสตั ว์กำ� ลังจะเสด็จจุตมิ ำสูม่ นุษยโลกเพือ่ ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้ำก็ยินดี พำกันลงมำเที่ยวประกำศไปทั่วดินแดนจักรวำล ว่ำพระพุทธเจ้ำ
จะบังเกิดขึน้ ในโลกแล้ว ถ้ำผูใ้ ดปรำรถนำจะพบเห็นจงบ�ำเพ็ญทำน รักษำศีล เจริญภำวนำ
และบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลต่ ำ ง ๆ ให้ ถึ ง พร้ อ ม กำรลงมำป่ ำ วประกำศข่ ำ วมงคลนี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมโกลำหลไปทั่ว ถือเป็นหนึ่งในควำมโกลำหลอันยิ่งใหญ่ ๕ ประกำร ประกอบด้วย
พุทธโกลำหล คือ เกิดก่อนพระพุทธเจ้ำอุบัติ ๑๐๐,๐๐๐ ปี กัปปโกลำหล เกิดก่อน
กัปป์พินำศ ๑๐,๐๐๐ ปี จักกวัตติโกลำหล เกิดก่อนพระเจ้ำจักรพรรดิอุบัติ ๑๐๐ ปี
มงคลโกลำหล เกิดก่อนพระพุทธองค์แสดงมงคล ๑๒ ปี และโมเนยยโกลำหล เกิดก่อน
คนทูลถำมถึงโมเนยยปฏิบตั ิ (กำรปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุธรรมในยุคทีพ่ ระพุทธเจ้ำยังไม่ตรัสรู)้
๗ ปี
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เมือ่ พระโพธิสตั ว์ทรงพิจำรณำปัญจมหำวิโลกนะครบถ้วนเหมำะสมแล้ว ก็ทรงรับ
อำรำธนำแล้วทรงจุติลงมำปฏิสนธิในพระครรภ์พระนำงสิริมหำมำยำ พระอัครมเหสี
ของพระเจ้ำสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ์แห่งชมพูทวีป
อนึง่ แม้วำ่ ต�ำนำนพุทธประวัตใิ นข้อนีจ้ ะเป็นเรือ่ งท�ำนองอภินหิ ำร แต่นกั ปรำชญ์
ทำงภำษำตีควำมว่ำ เป็นเนื้อเรื่องที่มุ่งแสดงให้เห็นควำมมีก�ำลังกำย ก�ำลังใจอันแน่วแน่
ของบุคคลผู้พยำยำมค้นหำหนทำงเพื่อกำรหลุดพ้น โดยแทนที่ควำมล�ำบำกและมั่นคง
ในเจตจ�ำนงนั้นด้วยระยะเวลำที่ยำวนำนซึ่งไม่อำจเปลี่ยนใจให้ละทิ้งควำมพยำยำมค้นหำ
สัจธรรมได้เลย กำรจุติลงจำกสวรรค์สื่อแสดงถึงควำมบริสุทธิ์ผุดผ่องของก�ำลังจิต
และกำรมุ่งมั่นจนยอมละทิ้งควำมสุขสบำยของสรวงสวรรค์เพื่อตรำกตร�ำค้นหำหนทำง
หลุดพ้น อันเป็นหนทำงทีผ่ ปู้ ระสงค์จะประสบควำมส�ำเร็จในชีวติ ควรยึดถือเป็นแบบอย่ำง

ข้อมูลเกี่ยวกับชมพูทวีป
ตำมคติโบรำณนั้นเชื่อว่ำศูนย์กลำงของจักรวำลคือเขำพระสุเมรุ ที่มีทิวเขำ
สัตบริภัณฑ์ล้อมรอบเป็นชั้น ๆ มีทวีปใหญ่อยู่ที่ทิศทั้ง ๔ โดยมีชมพูทวีปตั้งอยู่ทำงทิศใต้
และเชื่อกันว่ำเป็นทวีปเดียวเท่ำนั้นที่เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้ำและพระเจ้ำจักรพรรดิ
มีควำมเป็นไปได้ว่ำแนวคิดนี้เกิดขึ้นจำกกำรพยำยำมอธิบำยภูมิศำสตร์ของเอเชียใต้
ที่มีภูเขำหิมำลัยเป็นศูนย์กลำง ล้อมรอบด้วยทิวเขำสลับซับซ้อน และมีแว่นแคว้นต่ำง ๆ
ตั้งอยู่รำยรอบ
ในเวลำต่อมำเมื่อองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิศำสตร์พัฒนำขึ้น ท�ำให้มีกำรอธิบำย
เรื่ อ งรำวของชมพู ท วี ป ใหม่ โดยหมำยถึ ง ดิ น แดนเอเชี ย ใต้ โดยเฉพำะอิ น เดี ย และ
บำงส่วนของเนปำล ซึ่งเป็นอู่อำรยธรรมโบรำณที่สืบทอดควำมเชื่อ ประวัติศำสตร์
และขนบธรรมเนียมประเพณีย้อนหลังลงไปได้หลำยพันปี จะเห็นได้ว่ำคัมภีร์ที่เรียกว่ำ
ไตรภูมหิ ลำยฉบับ มักมีสว่ นหนึง่ อธิบำยเรือ่ งพุทธประวัตขิ องพระพุทธเจ้ำศำกยมุนไี ว้ดว้ ย
เพรำะผู้คนเริ่มผนวกควำมเชื่อเรื่องชมพูทวีปตำมคติเดิมกับคติใหม่เข้ำด้วยกันแล้ว
จำกกำรศึกษำทำงโบรำณคดีพบว่ำ ดินแดนเอเชียใต้หรือชมพูทวีปนั้น มีผู้คน
อำศัยอยู่แล้ว ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ ปีก่อนพุทธกำล มีศูนย์กลำงควำมเจริญแถบแม่น�้ำสินธุ
จึงเรียกโดยรวมว่ำอำรยธรรมลุ่มแม่น�้ำสินธุ มีเมืองส�ำคัญอย่ำง ฮำรัปปำ (Harappa)
และโมเฮนโจดำโร (Mohenjodaro)
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ต่อมำรำว ๒,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปีก่อนพุทธกำล ชำวอำรยันที่มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ใน
เอเชียกลำงได้เข้ำมำรุกรำนและมีอ�ำนำจเหนือชนพื้นเมืองเดิม ก่อนที่จะผสมผสำน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ำด้วยกัน ก่อร่ำงขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่มีแบบแผน
เรียกว่ำ ยุคพระเวท เมื่อรำว ๑,๕๐๐ - ๓๐๐ ปีก่อนพุทธกำล ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของ
ศำสนำพรำหมณ์ อันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของสังคมอินเดียใต้ในเวลำต่อมำ
หลังจำกยุคพระเวทแล้ว ชำวชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
ชนพืน้ เมืองซึง่ มีผวิ คล�ำ้ เรียกว่ำ ดรำวิเดียน หรือมิลกั ขะ และชำวพืน้ เมืองซึง่ มีผวิ ขำวเรียกว่ำ
ชำวอำรยัน หรืออริยกะ คนเหล่ำนีถ้ กู แบ่งแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจนด้วยควำมเคร่งครัด
ของระบบวรรณะ
รำว ๓๐๐ - ๑๐๐ ปีก่อนพุทธกำล ชำวอำรยันมีอ�ำนำจเหนือดินแดน
ชมพูทวีปเกือบทัง้ หมด แบ่งดินแดนออกเป็นรัฐ เรียกว่ำ ชนบท โดยมีรฐั ใหญ่ หรือ มหำชนบท
๑๖ แห่ง ได้แก่
ลำาดับ

แคว้น

เมืองหลวง

ผู้ปกครอง

ที่ตั้งปัจจุบัน

๑

อังคะ

จัมปำ

พระเจ้ำธตรัฏฐะ

เมืองภคัลปุระ รัฐพิหำร
ประเทศอินเดีย

๒

มคธ

รำชคฤห์

พระเจ้ำพิมพิสำร

เมืองปัฏนำ เมืองคยำ และเมือง
รำชคีร์ รัฐพิหำร ประเทศ
อินเดีย

๓

กำสี

พำรำณสี

พระเจ้ำพรหมทัตต์

เบนำเรส บริเวณที่แม่น�้ำคงคำ
บรรจบกับแม่น�้ำยมุนำ รัฐอุตตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย

๔

โกศล

สำวัตถี

พระเจ้ำปเสนทิ
โกศล

สำเหต-มำเหต รัฐอุตตรประเทศ
ประเทศอินเดีย

๕

วัชชี

ไพศำลี
หรือเวสำลี

คณะเจ้ำวัชชีบุตร
หรือคณะกษัตริย์
ลิจฉวี

อ�ำเภอมูซัฟฟำร์ปุระ เบสำร์
ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำคันธกะ
รัฐพิหำร ประเทศอินเดีย
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ลำาดับ

แคว้น

เมืองหลวง

ผู้ปกครอง

ที่ตั้งปัจจุบัน

๖

มัลละ

กุสำวดี
คณะเจ้ำมัลลกษัตริย์
ภำยหลัง
แยกเป็นปำวำ
และกุสินำรำ

เมืองกุสินำรำ คือ อ�ำเภอกำเซีย
ใกล้กับจังหวัดโครัคปุระ
รัฐอุตตรประเทศ ส่วนเมืองปำวำ
คือ เมืองปำเทรำนะ
ประเทศอินเดีย

๗

เจตี

โสตถิวดี

พระเจ้ำอุปริจรำ

เมืองบุลเดลขัณฑ์ ตอนใต้ของ
รัฐอุตตรประเทศ และตอนเหนือ
ของรัฐมัธยมประเทศ
ประเทศอินเดีย

๘

วังสะ

โกสัมพี

พระเจ้ำอุเทน

หมูบ่ ำ้ นเกำสัม เมืองอัลลำฮำบำด
ทำงทิศใต้ของแม่น�้ำยมุนำ
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

๙

กุรุ

อินทปัตถ์

พระเจ้ำโกรัพยะ

เขตเดลี รัฐปัญจำบ กับบำงส่วน
ของรัฐอุตตรประเทศ
และรัฐหรยำณำ ประเทศอินเดีย

๑๐

ปัญจำละ

กัมปิลละ
และอหิฉัตระ

จังหวัดบำเรลลี รัฐอุตตระ
ประเทศ ประเทศอินเดีย

๑๑

มัจฉะหรือ
มัตสยะ

วิรำฏ

-

เมืองชัยปุระ รัฐรำชสถำน
ประเทศอินเดีย

๑๒

สุรเสนำ

มถุรำ

พระเจ้ำมธุรรำช
อวันตีบุตร

เมืองมัตรำ ระหว่ำงแม่น�้ำสินธุ
และแม่น�้ำยมุนำตอนล่ำง
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

๑๓

อัสสกะ

โปตลี หรือ
โปตนะ

-

ลุ่มแม่น�้ำโคธำวำรี จังหวัด
เอำรังคำบำด รัฐมหำรำษฏระ
ประเทศอินเดีย
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ลำาดับ

แคว้น

เมืองหลวง

ผู้ปกครอง

ที่ตั้งปัจจุบัน

๑๔

อวันตี

อุชเชนี หรือ พระเจ้ำจัณฑปัชโชต เมืองมำลวะอุชเชนี
อุชยินี และ หรือปรัทโยต
รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย
มำหิษมตี

๑๕

คันธำระ

ตักศิลำ

พระเจ้ำปุกกุสำติ

จังหวัดเปศวำร์ และรำวัลปินดี
ประเทศปำกีสถำน

๑๖

กัมโพชะ

ทวำรกะ

-

รัฐจัมมูและแคชเมียร์
บำงส่วนของประเทศปำกีสถำน
และประเทศอัฟกำนิสถำน

โดยแคว้นทัง้ ๑๖ นี้ ยังแบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ คือ มัชฌิมชนบท และปัจจันตชนบท
แต่ละแคว้นก็มีเมืองเล็ก ๆ อยู่ภำยใต้กำรปกครอง เป็นเครือข่ำยกำรเมืองที่ชัดเจน
มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอ และมีระบอบกำรปกครอง ๒ แบบ ดังนี้
๑. รำชำธิปไตย หรือ สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ปกครองโดยกษัตริยม์ อี ำ� นำจสูงสุด
ได้แก่ แคว้นอังคะ มคธ กำสี โกศล เจตี วังสะ กุรุ ปัญจำละ มัจฉะ สุรเสนำ อัสสกะ
อวันตี คันธำระ และกัมโพชะ
๒. คณำธิปไตย หรือ ระบอบสำมัคคีธรรม ปกครองโดยคณะกษัตริยท์ ไี่ ด้รบั กำร
คัดเลือกจำกวุฒิสภำและประชำชน ได้แก่ แคว้นวัชชี และมัลละ
ครั้งถึงยุคพุทธกำล มหำชนบททั้ง ๑๖ นั้น มี ๕ ชนบทที่มีอ�ำนำจส�ำคัญ ดังนี้
๑. แคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้ำพิมพิสำร เมืองหลวง คือ กรุงรำชคฤห์
๒. แคว้นโกศล ช่วงแรกปกครองโดยพระเจ้ำปเสนทิโกศล ซึ่งถูกพระรำชโอรส
คือ พระเจ้ำวิฑูภะยึดอ�ำนำจในภำยหลัง เมืองหลวง คือ กรุงสำวัตถี
๓. แคว้นวังสะ ปกครองโดยพระเจ้ำอุเทน เมืองหลวง คือ กรุงโกสัมพี
๔. แคว้นอวันตี ปกครองโดยพระเจ้ำจัณฑปัชโชต เมืองหลวง คือ กรุงอุชเชนี
๕. แคว้นวัชชี ปกครองโดยคณะเจ้ำลิจฉวี เมืองหลวง คือ กรุงเวสำลี
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ชำวชมพูทวีปโดยเฉพำะชำวมัธยมประเทศถือตัวเป็นอย่ำงยิง่ เป็นผูท้ ร่ี กั พวกพ้อง
และโคตรตระกูลเหนือสิ่งอื่นใด ในหมู่คนที่เขำนิยมว่ำสูง เช่น ชำวอำรยัน ก็รังเกียจ
คนในหมู่ที่เขำไม่นิยม เช่น ชำวมิลักขะ แม้ในหมู่เดียวกัน คนมีชำติสูง เช่น กษัตริย์
และพรำหมณ์ ก็รังเกียจคนมีชำติต�่ำ เช่น จัณฑำล ศูทร ปุกกุสะ แม้ในหมู่ที่มีชำติ
เดียวกัน คนมีโคตรที่เขำนับถือ เช่น โคตมโคตร ก็รังเกียจคนมีโคตรที่เขำไม่นับถือ
เช่น ภำรทวำชโคตร โกสิยโคตร เป็นต้น

แผนที่ชมพูทวีป
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การสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และการตั้งศากยวงศ์
กำรศึกษำพระทัศนคติและพระวิถีชีวิตของพระบรมศำสดำอย่ำงลึกซึ้งถ่องแท้
จะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจในหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศำสนำอย่ำงลึกซึ้ง วรรณกรรม
พุ ท ธประวั ติ จึ ง ต้ อ งกล่ ำ วถึ ง ประวั ติ ศ ำสตร์ ข องกรุ ง กบิ ล พั ส ดุ ์ แ ละประวั ติ ศ ำสตร์
ของศำกยวงศ์ด้วย กล่ำวคือ พระเจ้ำโอกกำกรำช ทรงด�ำรงรำชสมบัติในพระมหำนคร
แห่งหนึ่ง พระองค์มีพระรำชบุตร ๔ พระองค์ พระรำชบุตรี ๕ พระองค์ ซึ่งประสูติ
จำกพระครรภ์พระมเหสีทเี่ ป็นพระรำชภคินขี องพระองค์ดว้ ย ครัน้ พระมเหสีนนั้ ทิวงคตแล้ว
พระเจ้ำโอกกำกรำชได้พระมเหสีใหม่ พระมเหสีใหม่นั้นประสูติพระรำชบุตรพระองค์หนึ่ง
พระเจ้ำโอกกำกรำชทรงปีติปรำโมทย์มำก จนพลั้งพระโอษฐ์พระรำชทำนพรให้พระนำง
เลือกสิ่งที่ต้องประสงค์ได้ทุกอย่ำง พระนำงจึงทูลขอรำชสมบัติให้แก่พระรำชโอรสของ
พระองค์ แม้พระเจ้ำโอกกำกรำชตรัสห้ำมก็ไม่เป็นผล แต่หำกไม่พระรำชทำนพรก็จะเสียสัตย์
เป็นมลทินหนักของพระมหำกษัตริย์ จึงต้องตรัสสั่งพระรำชบุตร ๔ พระองค์ ซึ่งประสูติ
จำกพระครรภ์พระมเหสีเก่ำให้พำพระภคินีทั้ง ๕ พระองค์น้ันไปสร้ำงพระนครอยู่ใหม่
ใกล้เขำหิมวันต์ ภำยในเขตมัชฌิมประเทศ บริเวณนั้นเองเคยเป็นที่อยู่ของกบิลดำบส
จึงให้นำมพระนครที่สร้ำงใหม่ตำมเหตุนั้นว่ำ กบิลพัสดุ์

ลำาดับพระวงศ์ของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ
ครั้นกำรสถำปนำพระนครเสร็จแล้ว อ�ำมำตย์ทั้งหลำยปรึกษำกันคิดจะให้
พระรำชบุตรอภิเษกสมรส แต่ต่ำงก็เกรงกันว่ำหำกจะอภิเษกกับสตรีอื่น พระโอรสและ
พระธิดำที่ประสูติในภำยหลังจะไม่ใช่สำยพระโลหิตบริสุทธิ์ จึงตกลงจะอภิเษกสมรส
ด้วยกันเองเป็นคู่ ๆ ตั้งศำกยวงศ์สืบมำ เว้นไว้แต่พระเชฏฐภคินีพระองค์ใหญ่สุด มิได้
อภิเษกสมรสกับพระอนุชำ แต่ภำยหลังมีพระหทัยปฏิพัทธ์กับพระเจ้ำแผ่นดินกรุงเทวทหะ
ได้ทรงอภิเษกสมรสกันแล้วตั้งโกลิยวงศ์ขึ้น กษัตริย์ ๒ พระรำชวงศ์นี้จึงนับว่ำเป็น
พระญำติเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่ต้น
กษัตริยใ์ นพระรำชวงศ์ศำกยะได้เป็นใหญ่ปกครองแคว้นสักกะ ด�ำรงพระรำชวงศ์
สืบมำโดยล�ำดับ จนถึงพระเจ้ำชยเสนะ พระองค์มพี ระรำชโอรสและพระรำชธิดำทีป่ รำกฏ
พระนำม ๒ พระองค์ คือ พระเจ้ำสีหหนุ และพระนำงยโสธรำ
ครั้นพระเจ้ำชยเสนะทิวงคตแล้ว พระเจ้ำสีหหนุได้เสวยรำชสมบัติสืบต่อมำ
มีพระมเหสีพระนำมว่ำพระนำงกัญจนำ ซึ่งเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระเจ้ำอัญชนะ
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แห่งกรุงเทวทหะ มีพระรำชโอรสและพระรำชธิดำรวม ๗ พระองค์ ได้แก่ สุทโธทนะ
สุกโกทนะ อมิโตทนะ โธโตธนะ ฆนิโตทนะ ปมิตำ และอมิตำ
ส่วนพระนำงยโสธรำ ซึ่งเป็นพระรำชธิดำของพระเจ้ำชยเสนะนั้น ได้เป็น
พระมเหสีของพระเจ้ำอัญชนะในกรุงเทวทหะ มีพระรำชโอรส และพระรำชธิดำ ๔ พระองค์
คือ สุปปพุทธะ ทัณฑปำณิ มำยำ และปชำบดี (บำงแห่งเรียกว่ำ พระนำงโคตมี)
เมื่อเจ้ำชำยสุทโธทนะมีพระชนมำยุเจริญวัย ควรจะมีพระมเหสีได้แล้ว พระเจ้ำ
สีหหนุจึงได้ส่งพรำหมณ์ ๘ คน ไปสู่ขอพระนำงสิริมหำมำยำ พระรำชธิดำของ
พระเจ้ำอัญชนะกับพระนำงยโสธรำแห่งกรุงเทวทหะ ผู้เป็นเบญจกัลยำณี ประกอบด้วย
ควำมงำม ๕ ประกำร ได้แก่ เกสกัลยำณัง คือ ผมงำม ฉวิกัลยำณัง คือ ผิวงำม
มังสกัลยำณัง คือ เนื้องำม อัฐิกัลยำณัง คือ ฟันงำม และวยกัลยำณัง คือ วัยงำม
พระเจ้ำอัญชนะก็ทรงยกให้ ครั้นได้ศุภวำรฤกษ์แล้ว เจ้ำเมืองทั้ง ๒ ก็ได้ท�ำพิธี
อภิเษกสมรสเป็นกำรยิ่งใหญ่ หลังจำกนั้นพระเจ้ำสุทโธทนะก็ได้ครองรำชย์สมบัติ
กรุงกบิลพัสดุ์สืบมำ
อนึ่ง กำรแต่งงำนด้วยกันในหมู่พี่น้องสำยเลือดเดียวกันเป็นประเพณีโบรำณ
ทีป่ ฏิบตั กิ นั มำ ทัง้ นีอ้ ำณำจักรอียปิ ต์ อัสซีเรีย อินเดีย จีน หรือแม้แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก็ถือปฏิบัติเช่นกัน ด้วยควำมเชื่อเรื่องชนชั้น และกำรรักษำควำมบริสุทธิ์ของสำยเลือด
ประเพณีนถี้ กู ยกเลิกไปเมือ่ ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์สมัยใหม่เจริญก้ำวหน้ำ
เป็นที่ยอมรับแล้ว

พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบนิ นิมิต
คื น เพ็ ญ กลำงเดื อ น ๘ ครำวหนึ่ ง พระนำงสิ ริ ม หำมำยำทรงศี ล อุ โ บสถ
ตลอดทั้งวันแล้ว จึงเข้ำที่พระบรรทม ได้ทรงพระสุบินว่ำ ท้ำวจำตุมหำรำชทั้ง ๔ หรือ
ท้ำวจตุโลกบำล (เทวดำชั้นผู้ใหญ่ผู้รักษำทิศทั้ง ๔ ได้แก่ ท้ำวกุเวร รักษำทิศเหนือ
ท้ำววิรุฬหก รักษำทิศใต้ ท้ำววิรูปักษ์ รักษำทิศตะวันตก และท้ำวธตรฐ รักษำทิศ
ตะวันออก) พำกันเข้ำมำยกพระองค์พร้อมพระแท่นบรรทมไปยังป่ำหิมพำนต์ แล้ว
นำงเทพธิดำทั้งหลำยก็มำเชิญเสด็จให้ลงสรงในสระอโนดำตบริเวณท่ำน�้ำ ซึ่งสงวนไว้
ส�ำหรับพระพุทธมำรดำเท่ำนั้น เพื่อช�ำระพระองค์ให้สิ้นมลทินมนุษย์ จำกนั้นทรงแต่ง
พระองค์ด้วยผ้ำทิพย์ประดับพระกำยงำมแล้ว เชิญไปประทับในวิมำนทองเหนือภูเขำเงิน
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ประติมำกรรมในวัดภูฏำน ณ ปริมณฑลวัดพุทธนำนำชำติ พุทธคยำ ประเทศอินเดีย
บอกเล่ำเรื่องรำวพุทธประวัติ ตอนพระนำงสิริมหำมำยำทรงพระสุบินนิมิต

ลูกหนึ่ง ใกล้กันนั้นมีภูเขำทองซึ่งเป็นที่อยู่แห่งพระยำช้ำงเผือก ซึ่งก�ำลังเดินตรงมำยัง
พระนำง ชูงวงที่เหนี่ยวดอกบัวขำวเพิ่งบำนใหม่มำด้วย จำกนั้นพระยำช้ำงได้ร้องขึ้น
แล้วเดินประทักษิณรอบพระนำง ๓ รอบ แล้วเหมือนกับหำยลับเข้ำไปในพระครรภ์
ทำงพระปรัศว์ (สีข้ำง)
อย่ำงไรก็ตำม เซอร์เอดวิน อำร์โนลด์ กล่ำวในหนังสือประทีปแห่งทวีปอำเซีย
ต่ำงออกไปว่ำ พระนำงสิริมหำมำยำทรงพระสุบินถึงดวงดำวที่มีรัศมีงดงำม ๖ ประกำร
ดวงหนึ่งลอยอยู่ในนภำกำศ แล้วมีคชสำร ๖ งำ กำยสีขำวผ่องเชือกหนึ่งปรำกฏขึ้น
เหนือดวงดำวนั้น แล้วค่อย ๆ เลื่อนลงมำหำพระนำงก่อนจะเดินหำยเข้ำไปในพระครรภ์
ของพระองค์ทำงเบื้องขวำ
122

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

จำกนั้นพระนำงได้ตื่นบรรทมขึ้นในเวลำใกล้รุ่ง อันเป็นเวลำที่พระโพธิสัตว์
ทรงปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนำง ทรงเล่ำพระสุบนิ นิมติ นีด้ ว้ ยควำมปรำโมทย์ถวำยแด่
พระรำชสวำมี พระเจ้ำสุทโธทนะจึงตรัสให้หำพรำหมณ์โหรำจำรย์มำท�ำนำยได้รับ
ค�ำพยำกรณ์ว่ำ “พระรำชโอรสในพระครรภ์นั้นจะเป็นอัครบุรุษ มีอำนุภำพมำก ถ้ำด�ำรง
ในรำชสมบัติจะได้เป็นพระบรมจักรพรรดิ ถ้ำออกบรรพชำจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำ
สัมพุทธเจ้ำ”
พระเจ้ำสุทโธทนะทรงปลำบปลืม้ ยิง่ นัก ทรงทะนุถนอมพระมเหสีให้ทรงสุขสบำย
ขณะทรงพระครรภ์ หลังจำกวันนั้น ท้ำวจำตุมหำรำชทั้ง ๔ ก็เสด็จมำถวำยอำรักขำ
พระโพธิสัตว์และพระมำรดำอยู่เป็นนิจ พระมำรดำก็ทรงเป็นสุข ไม่มีควำมเหนื่อยหน่ำย
อึดอัดกำยเช่นสตรีมคี รรภ์ทงั้ หลำย มีอำรมณ์เยือกเย็น สมำทำนศีล บริจำคทำนสม�ำ่ เสมอ
ไม่ มี ค วำมก� ำ หนั ด ยิ น ดี ใ นกำม และพระสวำมี ก็ ไ ม่ ป ระสงค์ ใ นกำมต่ อ พระนำงด้ ว ย
พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระครรภ์พระมำรดำ ๑๐ เดือนถ้วนก็ถึงกำลประสูติ

พระโพธิสัตว์ประสูติ
เมื่ อ ใกล้ ถึ ง ก� ำ หนดพระประสู ติ ก ำล พระนำงสิ ริ ม หำมำยำมี พ ระประสงค์
จะเสด็จกลับไปยังกรุงเทวทหะตำมประเพณีเก่ำแก่ที่สตรีมักกลับไปคลอดบุตรที่เรือนเก่ำ
ของตน ทั้งนี้ก็เพื่อให้มำรดำได้ดูแลให้ค�ำปรึกษำเรื่องกำรคลอดบุตรได้อย่ำงใกล้ชิด
ในระหว่ำงทำงนั้น กระบวนเสด็จผ่ำนไปยังสวนลุมพินีซึ่งตั้งอยู่ระหว่ำงกรุงกบิลพัสดุ์
และกรุงเทวทหะ พระนำงสิรมิ หำมำยำทอดพระเนตรเห็นธรรมชำติรม่ รืน่ จึงเสด็จประพำส
ในอุทยำนนัน้ ประทับยืนอยูภ่ ำยใต้ตน้ สำละทอดพระเนตรเห็นกิง่ ก้ำนงดงำมก็มพี ระประสงค์
จะเอื้อมพระหัตถ์สัมผัส กิ่งสำละก็น้อมลงให้ทรงเหนี่ยวด้วยพระหัตถ์ขวำ ขณะนั้นเอง
ได้ประชวรพระครรภ์ พระโพธิสัตว์ประสูติจำกพระครรภ์ในวันเพ็ญกลำงเดือน ๖
อย่ำงง่ำยดำย พระมำรดำไม่มีควำมรู้สึกเจ็บปวดทุรนทุรำยแม้แต่น้อย
คัมภีร์พุทธประวัติบำงฉบับระบุว่ำ พระโพธิสัตว์ทรงส�ำแดงปำฏิหำริย์เสด็จออก
จำกพระครรภ์ทำงพระปรัศว์ (สีขำ้ ง) ของพระพุทธมำรดำ โดยเหยียดพระหัตถ์และพระบำท
ออกมำก่อน ดุจพระธรรมกถึก (พระสงฆ์ผู้ท�ำหน้ำที่แสดงพระธรรมเทศนำ) ก�ำลังก้ำวลง
จำกธรรมำสน์ พระวรกำยไม่เปรอะเปื้อนมลทินครำบคำวโลหิตใด ๆ สะอำดผ่องใส
เปีย่ มไปด้วยลักษณะมหำบุรษุ ทัง้ ๓๒ ประกำร และลักษณะพิเศษเพิม่ เติมอีก ๘๐ ประกำร
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ผูร้ ใู้ นปัจจุบนั อภิปรำยถึงปำฏิหำริยก์ ำรประสูตขิ องพระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะว่ำ
อำจมีเค้ำมำจำกเรื่องรำวของกำรผ่ำตัดท�ำคลอด (Cesarean Section) ซึ่งมีบันทึก
กล่ำวถึงในหลำยวัฒนธรรม แม้จะมีกำรยืนยันว่ำบุคคลแรกทีค่ ลอดโดยวิธนี คี้ นแรกของโลก
ได้แก่ จูเลียซ ซีซำร์ (Julius Caesar) เมื่อรำว ๆ พุทธศตวรรษที่ ๕ ก็ตำม ประเด็นกำร
ท�ำคลอดซีซำร์นนั้ เป็นช่วงเวลำเดียวกับทีม่ กี ำรแต่งวรรณกรรมพุทธประวัตขิ นึ้ เหตุกำรณ์นี้
จึ ง อำจถู ก กล่ ำ วถึ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ควำมบริ สุ ท ธิ์ ข องพระองค์ ใ นฐำนะมำนุ ษ ยพุ ท ธเจ้ ำ
(พระพุทธเจ้ำทีเ่ ป็นมนุษย์) ทีไ่ ม่แปดเปือ้ นมลทินมนุษย์จำกกำรคลอดก็เป็นได้ อย่ำงไรก็ตำม
ทฤษฎีนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันของนักวิชำกำรทั้งหลำย

มหาปุริสลักษณะ ๓๒ และอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐
ชำวเอเชียมีควำมเชื่อเรื่องลักษณะของร่ำงกำยอันเป็นเครื่องหมำยดีและร้ำย
และเชื่ อ ว่ ำ บุ ค คลที่ มี บุ ญ ญำบำรมี เ หนื อ คนอื่ น จะมี ลั ก ษณะขององคำพยพร่ ำ งกำย
พิเศษกว่ำปกติ อันเป็นพรวิเศษที่ได้รับจำกกำรสั่งสมบำรมีมำเป็นเวลำเนิ่นนำน มีกำร
รวบรวมลักษณะนี้ไว้เป็นคัมภีร์ภำษำสันสกฤต ชื่อว่ำ มหำปุริสลักษณะ คือ ลักษณะ
ของมหำบุรุษ เช่น พระพุทธเจ้ำ พระเจ้ำจักรพรรดิ เป็นต้น มีทั้งสิ้น ๓๒ ประกำร คือ
๑) ฝ่ำพระบำทเรียบเสมอกัน
๒) ใต้ฝ่ำพระบำททั้งสองมีลำยจักร ประกอบด้วยมงคล ๑๐๘ ประกำร
๓) ส้นพระบำทยำว พระบำทแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ปลำยพระบำท
๒ ส่วน ล�ำพระชงฆ์ตงั้ อยูใ่ นส่วนที่ ๓ ส้นพระบำทอยูใ่ นส่วนที่ ๔ มีสแี ดง
งำม
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นิ้วพระหัตถ์ นิ้วพระบำท กลมงำมเรียวยำวเสมอกัน
ฝ่ำพระหัตถ์ ฝ่ำพระบำท อ่อนนุ่มเป็นนิตย์
ฝ่ำพระหัตถ์ ฝ่ำพระบำท มีลำยดังตำข่ำย
หลังพระบำทนูนดุจสังข์คว�่ำ และมีข้อพระบำทอยู่เบื้องบน
พระชงฆ์เรียวดังแข้งเนื้อทรำย
ขณะประทับยืนพระวรกำยตั้งตรงพระหัตถ์ยำวจรดพระชำนุ โดยไม่ต้อง
น้อมพระวรกำยลง
๑๐) ในยำมปกติพระคุยหะ (อวัยวะเพศ) หดเร้นเข้ำข้ำงใน
๑๑) พระฉวีเหลืองงำมดังทองค�ำ
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๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)

พระฉวีละเอียด ฝุ่นละอองไม่อำจเกำะได้
พระโลมชำติ มีขุมละ ๑ เส้น เหมือนกันทั้งพระวรกำย
พระโลมชำติ มีสเี ขียวสนิท ขดเป็นทักษิณำวัฏ ๓ รอบ และมีปลำยช้อนขึน้
พระวรกำยตรงดุจกำยพระพรหม สง่ำงำม สมบูรณ์ สมส่วน
พระมังสะเต็มในที่ ๗ แห่ง ได้แก่ หลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบำท
ทั้งสอง พระอังสำทั้งสอง ล�ำพระศอไม่มีเส้นปรำกฏให้เห็น
พระวรกำยส่วนหน้ำสมส่วนบริบูรณ์ สง่ำงำมดุจรำชสีห์
พระปฤษฎำงค์เต็มเสมอกันตั้งแต่บั้นพระองค์ขึ้นไปถึงต้นพระศอ
พระวรกำยสมดุลสมส่วนเหมือนต้นไทรที่มีทรวดทรงสมบูรณ์
ล�ำพระศอกลมเสมอกัน
พระธมณี (เส้นประสำท) ส�ำหรับรับรสอำหำรดีเลิศ
พระหนุดุจคำงรำชสีห์
พระทนต์มี ๔๐ ซี่ เบื้องบน ๒๐ ซี่ เบื้องล่ำง ๒๐ ซี่
พระทนต์เรียงเรียบเสมอกัน
พระทนต์สนิทกันดี มิได้ห่ำง
พระทำฐะ (เขี้ยว) ทั้ง ๔ ซี่ ขำวงำมบริสุทธิ์
พระชิวหำอ่อน กว้ำงและยำวกว่ำชนทั้งปวง
พระสุรเสียงก้องกังวำนดุจเสียงท้ำวมหำพรหม และไพเรำะดุจเสียงนกกำรเวก
พระเนตรเป็นสีเขียวสนิท
ดวงพระเนตรสดใสดังตำโค
พระอุณำโลมสีขำวนวลเหมือนปุยฝ้ำย
พระเศียรกลมงำม พระพักตร์มีอุณหิส คือ ลักษณะเหมือนมีกรอบหน้ำ

นอกจำกลักษณะหลักทั้ง ๓๒ ประกำรดังกล่ำวแล้ว มหำบุรุษหรือผู้มีบำรมี
เลิศกว่ำใครในโลก จะมีลักษณะปลีกย่อยเป็นพิเศษอีก ๘๐ ประกำร เรียกว่ำ อสีตยำนุ
พยัญชนะ กล่ำวคือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
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มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบำทเหลืองงำม
นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบำทเรียวออกไปโดยล�ำดับแต่ต้นจนปลำย
นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบำทกลมดุจนำยช่ำงกลึงไว้อย่ำงดี
พระนขำทั้ง ๒๐ มีสีแดง
พระนขำทั้ง ๒๐ นั้น งอนงำมช้อนขึ้นเบื้องบน มิได้ค้อมลงเบื้องต�่ำ
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๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)

พระนขำเกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย
ข้อพระหัตถ์และข้อพระบำทซ่อนอยูใ่ นพระมังสะ มิได้สงู ขึน้ ออกมำภำยนอก
พระบำททั้งสองเสมอกัน มิได้เล็กหรือใหญ่กว่ำกัน
พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งช้ำง
พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งสีหรำช
พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งหงส์
พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งโคอุสภรำช
ขณะยืนจะย่ำงพระบำทนั้น ยกพระบำทเบื้องขวำย่ำงไปก่อน พระกำย
เยื้องไปเบื้องขวำก่อน
พระชำนุเกลี้ยงกลมงำม ไม่มีพระอัฐิสะบ้ำโปนออกมำ
มีกิริยำของบุรุษบริบูรณ์ คือ มิได้มีกิริยำมำรยำทคล้ำยสตรี
พระนำภีกลมงำม ไม่โปน ไม่ยุบ
พระอุทรมีสัณฐำนอันลึก
ภำยในพระอุทร มีรอยเวียนเป็นทักขิณำวัฏ
ล�ำพระเพลำทั้งสองกลมงำม
ล�ำพระกรทั้งสองงำมดุจงวงช้ำงเอรำวัณ
พระอังคำพยพใหญ่น้อยทั้งปวงงำมพร้อมทุกสิ่งหำที่ต�ำหนิมิได้
พระมังสะที่ควรจะหนำก็หนำ ที่ควรจะบำงก็บำงทั่วทั้งพระวรกำย
พระมังสะมิได้เหี่ยวย่นในที่ใดที่หนึ่ง
พระวรกำยทั้งปวงปรำศจำกต่อม ไฝ ปำน และมูลแมลงวัน
พระวรกำยงำมบริสุทธิ์เสมอกันทั้งส่วนบนและส่วนล่ำง
พระวรกำยงำมบริสุทธิ์ ปรำศจำกมลทินทั้งปวง
ทรงพระก�ำลังมำก เท่ำกับก�ำลังช้ำง ๑,๐๐๐ โกฏิ
พระนำสิกโด่ง
สัณฐำนพระนำสิกงำมแฉล้ม
ริมพระโอษฐ์เสมอกัน มีสีแดงงำมดุจผลต�ำลึงสุก
พระทนต์บริสุทธิ์ไม่มีผุ
พระทนต์ขำวดุจดังสีสังข์
พระทนต์เกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย
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๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)
๕๔)
๕๕)
๕๖)
๕๗)
๕๘)
๕๙)
๖๐)
๖๑)
๖๒)
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พระอินทรีย์ทั้ง ๕ งำมบริสุทธิ์
พระเขี้ยวทั้ง ๔ กลมบริบูรณ์
ดวงพระพักตร์มีสัณฐำนยำวสวย
พระปรำงทั้งสองดูเปล่งงำมเสมอกัน
กระพุ้งพระปรำงทั้งสองเต็มบริบูรณ์
ลำยพระหัตถ์มีรอยอันลึก
ลำยพระหัตถ์มีรอยอันยำว
ลำยพระหัตถ์มีรอยตรง
ลำยพระหัตถ์มีรอยสีแดงสดใส
รัศมีพระวรกำยเป็นปริมณฑลโดยรอบ
กระบอกพระเนตรกว้ำง และยำวงำมสมกัน
ดวงพระเนตรประกอบด้วยประสำททั้ง ๕ ผ่องใสบริสุทธิ์
ปลำยเส้นพระโลมชำติ ทั้งหลำยเหยียดตรง
พระชิวหำมีสัณฐำนงำม
พระชิวหำอ่อนมิได้กระด้ำง มีสีแดงเข้ม
พระกรรณทั้งสองมีสัณฐำนยำวดุจกลีบปทุมชำติ
ช่องพระกรรณมีสัณฐำนกลมงำม
พระนหำรู (เส้นเอ็น) ทั้งปวง เป็นระเบียบสละสลวย
แถวพระนหำรูทั้งหลำย ซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้นูนขึ้น
พระเศียรมีสัณฐำนงำมเหมือนฉัตรแก้ว
ปริมณฑลพระนลำฎ โดยกว้ำงยำวสมกัน
พระนลำฎมีสัณฐำนงำม
พระขนงมีสัณฐำนงำมดุจคันธนูที่โก่งไว้
พระโลมชำติที่พระขนงมีเส้นละเอียด
เส้นพระโลมชำติที่พระขนงล้มรำบไปทำงเดียวกัน
พระขนงใหญ่
พระขนงยำวสุดหำงพระเนตร
พระฉวีละเอียดทั่วทั้งพระวรกำย
พระวรกำยรุ่งเรืองไปด้วยสิริ
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๖๓)
๖๔)
๖๕)
๖๖)
๖๗)
๖๘)
๖๙)
๗๐)
๗๑)
๗๒)
๗๓)
๗๔)
๗๕)
๗๖)
๗๗)
๗๘)
๗๙)
๘๐)

พระวรกำยไม่มัวหมองผ่องใสอยู่เป็นนิตย์
พระวรกำยสดชื่นเหมือนดอกบัว
พระวรกำยมีสัมผัสอ่อนนุ่มไม่กระด้ำง
กลิ่นพระวรกำยหอมฟุ้ง ดุจกลิ่นไม้กฤษณำ
พระโลมชำติมีเส้นเสมอกัน
พระโลมชำติมีเส้นละเอียด
ลมอัสสำสะและปัสสำสะเดินละเอียด
พระโอษฐ์มีสัณฐำนงำมดุจแย้ม
กลิ่นพระโอษฐ์หอม ดุจกลิ่นดอกอุบล
พระเกศำด�ำเป็นเงำ
กลิ่นพระเกศำหอมฟุ้งขจรตลบ
กลิ่นพระเกศำหอม ดุจกลิ่นโกมล
พระเกศำทุกเส้นมีสัณฐำนกลมสลวย
พระเกศำด�ำสนิท
พระเกศำมีเส้นละเอียด
เส้นพระเกศำไม่ยุ่งเหยิง
เส้นพระเกศำเวียนเป็นทักขิณำวัฏ
มีพระเกตุมำลำ

หำกพิจำรณำลักษณะมหำบุรษุ เหล่ำนีแ้ ล้วจะพบว่ำ เป็นลักษณะทีค่ วรจะมีทมี่ ำจำก
๓ เหตุผล คือ
๑) เป็นลักษณะของชำวเอเชียผู้มีสุขภำพดี เช่น ฟันสะอำดเป็นสีขำว ผมสะอำด
เป็นสีด�ำสนิท เล็บสะอำดมีสีแดง ดวงตำสดใส เดินเหินคล่องแคล่ว ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
เป็นต้น
๒) เป็นลักษณะของควำมงำมตำมรสนิยมท้องถิ่น เช่น มีผิวกำยละเอียดอ่อน
นุ่ม มีดวงตำสีเข้ม มีเสียงไพเรำะกังวำน เป็นต้น
๓) เป็นลักษณะควำมงำมทำงอุดมคติ ซึ่งผู้คนท้องถิ่นปรำรถนำจะเป็น เช่น
มีเท้ำเต็ม มีนวิ้ มือนิว้ เท้ำยำวและงดงำม มีรำ่ งกำยเต็มบริบรู ณ์ ไม่มรี อยบุม๋ รอยเหีย่ วย่น
เป็นต้น
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พระพุทธชินรำช ศิลปะสุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำก
คัมภีร์มหำปุริสลักษณะ

ลักษณะพิเศษเหล่ำนี้เองที่ในเวลำต่อมำ นำยช่ำงทั้งในเอเชียใต้และภูมิภำค
ต่ำง ๆ ซึ่งยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำ ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ในกำรสร้ำงประติมำกรรม
แทนพระองค์พระพุทธเจ้ำ ซึ่งเรำเรียกว่ำ พระพุทธรูป โดยประโยชน์ส�ำคัญเพื่อส่งเสริม
สถำนะพิเศษของพระพุทธเจ้ำผูเ้ ลิศกว่ำมนุษย์ทงั้ หลำย และยังสำมำรถใช้เป็นเครือ่ งจ�ำแนก
ประติมำกรรมของพระพุทธเจ้ำออกจำกประติมำกรรมบุคคลอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ทรงเปล่งพระอาสภิวาจา
เมือ่ พระโพธิสตั ว์ประสูตจิ ำกพระครรภ์นนั้ ท้ำวมหำพรหมเสด็จลงมำจำกพรหมโลก
เพื่อกำงตำข่ำยทองรองรับพระองค์ ขณะนั้นมีท่อน�้ำอุ่นน�้ำเย็น ไหลออกมำสรงสนำน
.
.
พระวรกำยของพระโพธิสตั ว์และพระมำรดำ จำกนัน้ ท้ำวจตุโลกบำลก็เสด็จมำรับพระองค์
พระโพธิสัตว์ต่อจำกพระพรหม และนำงนมก็มำรับพระองค์ต่อไปจำกท้ำวจตุโลกบำล
ในขณะนัน้ เอง พระโพธิสตั ว์ทรงแสดงปำฏิหำริยท์ อดพระเนตรไปยังทิศทัง้ ๑๐ ก็มทิ รงเห็น
ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์ จึงบ่ำยพระพักตร์สู่ทิศอุดร เสด็จพระด�ำเนินไป ๗ ก้ำว
ทรงเปล่งพระสุรเสียงว่ำ “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฎฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฎฺโฐหมสฺมิ,
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อยมนฺตมิ ำ เม ชำติ นตฺถทิ ำนิ ปุนพฺภโวติ” แปลว่ำ “เรำเป็นผูเ้ ลิศแห่งโลก เรำเป็นผูเ้ จริญ
แห่งโลก เรำเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกชำตินี้เป็นชำติสุดท้ำย จำกนี้ไปไม่มีกำรเกิดอีก”
ขณะนัน้ จักรวำลทัง้ ปวงก็หวัน่ ไหวเกิดแสงโอภำสสว่ำงไสวไปทัว่ มีควำมเชือ่ กันว่ำ
กำรที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ ป ระสู ติ จ ำกพระครรภ์ ข องพระมำรดำแล้ ว เปล่ ง พระวำจำได้ นั้ น
มีอยู่ ๓ ชำติ ได้แก่ ชำติที่อุบัติเป็นพระมโหสถ ชำติที่อุบัติเป็นพระเวสสันดร ชำติสุดท้ำย
ที่อุบัติเป็นสิทธัตถกุมำรนี้
พระอำสภิวำจำ คือ วำจำอันองอำจ มีองค์ประกอบ ๘ ประกำร ได้แก่ แจ่มใส
ชัดถ้อยชัดค�ำ หวำนกล่อมใจ เสนำะโสตหยดย้อย ไม่เครือ ไม่พร่ำ ไม่แหบ ซึ้ง และ
มีเสียงกังวำน แต่ ซึ่งกำรตรัสอำสภิวำจำนี้นั้น นัยหนึ่งว่ำเป็นกำรประกำศอิสรภำพของ
มนุษย์ว่ำ มนุษย์มีศักยภำพในกำรพัฒนำตนไม่ต้องไปหวังพึ่งเทพเจ้ำองค์ใด
ดังนี้

ทั้งนี้ มีนักปรำชญ์กล่ำวถึงควำมหมำยโดยนัยของปำฏิหำริย์ในวำระประสูติไว้

หมื่นโลกธำตุหวั่นไหว หมำยถึง ผู้คนทั้งหลำยทั่วทั้งโลกจะได้ประจักษ์ถึง
พระธรรมค�ำสอนอันล�้ำเลิศในเวลำต่อมำ
มีพรหมและเทวดำมำรับพระองค์ หมำยถึง จะทรงส�ำเร็จอรูปำพจรฌำนทั้ง ๔
มีมนุษย์มำรับพระองค์ หมำยถึง จะทรงส�ำเร็จรูปำพจรฌำณ ๔
ทรงพระด�ำเนินด้วยพระบำท หมำยถึง จะได้ทรงอิทธิบำท ๔
ทั้งปวง

ทรงบ่ำยพระพักตร์ไปยังทิศอุดร หมำยถึง จะทรงประเสริฐเหนือกว่ำสัตว์โลก

ทรงพระด�ำเนิน ๗ ก้ำว หมำยถึง จะทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ (องค์แห่งกำรตรัสรู)้
ซึ่งเป็นกำรประกำศศักยภำพของมนุษย์ว่ำจะพัฒนำตนให้มีโพธิจะต้องตั้งตนหยัดยืนขึ้น
และก้ ำ วเดิ น ตำมหลั ก ธรรมดั ง กล่ ำ ว หรื อ จะได้ เ สด็ จ ไปทรงเผยแพร่ พ ระศำสนำใน
แคว้นทั้ง ๗ แห่งชมพูทวีป เป็นต้น
อนึ่ง ในวันเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นเอง มีบุคคลและสิ่งของก�ำเนิดขึ้น
พร้อมกัน เรียกว่ำเป็น สหชำติกับพระโพธิสัตว์ ได้แก่ พระนำงพิมพำ เจ้ำชำยอำนนท์
กำฬุทำยีอ�ำมำตย์ นำยฉันนะ ม้ำกัณฐกะ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ และขุมทองทั้ง ๔ มุมเมือง
เมือ่ พระเจ้ำสุทโธทนะทรงทรำบข่ำวกำรประสูติ จึงตรัสสัง่ ให้เชิญเสด็จพระนำงสิรมิ หำมำยำ
กลับพระรำชวัง และให้มีงำนเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทั่วทั้งพระนคร
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สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปำล สถำนที่ประสูติของเจ้ำชำยสิทธัตถะ

กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า
ในเวลำต่อมำ มีดำบสซึ่งเป็นอำจำรย์ที่พระเจ้ำสุทโธทนะทรงเคำรพนับถือ
นำมว่ำ กำฬเทวิลดำบส เป็นผู้ได้ฌำนสมำบัติ ๘ ประกำร อำศัยอยู่ที่เชิงเขำหิมวันต์
ได้ทรำบข่ำวพระประสูติกำลจึงเข้ำไปเยี่ยมยังพระรำชนิเวศน์ขอชมบำรมีพระรำชกุมำร
พระเจ้ำสุทโธทนะตรัสสั่งให้อุ้มพระรำชโอรสออกมำนมัสกำรพระดำบส แต่พระโพธิสัตว์
ทรงกระท�ำปำฏิหำริยเ์ สด็จไปยืนเหนือชฎำของดำบส เมือ่ พระเจ้ำสุทโธทนะทอดพระเนตร
ดังนั้น ก็มีพระทัยยินดียกพระหัตถ์ขึ้นทรงคมพระรำชโอรสของพระองค์เองเป็นครั้งแรก
อนึง่ มีนกั ปรำชญ์อธิบำยปำฏิหำริยน์ วี้ ำ่ กำฬเทวิลดำบสเป็นผูม้ คี วำมรูแ้ ตกฉำน
คงเข้ำใจลักษณะมหำบุรุษที่แสดงให้เห็นว่ำ พระรำชกุมำรเป็นผู้มีบุญญำธิกำร จะได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ ตำมธรรมเนียมควำมเชื่อของชำวชมพูทวีปนั้น บุคคลเช่นนั้น
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ไม่ควรท�ำควำมเคำรพผู้ใด มิเช่นนั้นศีรษะของผู้ได้รับกำรท�ำควำมเคำรพจะต้องแยก
เป็น ๗ ส่วน เมื่อคิดเช่นนั้นกำฬเทวิลดำบสเกิดตกใจกลัวจึงรีบก้มศีรษะท�ำควำมเคำรพ
พระรำชกุมำร เป็นเหตุให้พระบำทของพระรำชกุมำรสำมำรถแตะบนชฎำของท่ำนได้
เมือ่ พระเจ้ำสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นอำจำรย์ทที่ รงนับถือกรำบพระบำทพระรำชโอรส
จึงทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอัญชลีตำมไปด้วย
ทั้งนี้คัมภีร์พุทธประวัติกล่ำวว่ำ เมื่อกำฬเทวิลดำบสเห็นพระรำชโอรสนั้น
มีพระลักษณะมหำบุรุษต้องตำมต�ำรำเป็นอัศจรรย์ควรได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำแน่นอน
ก็แย้มยิ้มด้วยใจยินดีที่ได้เข้ำเฝ้ำ และได้ใช้ญำณหยั่งดูว่ำตนเองจะได้ฟังพระธรรมเทศนำ
หรือไม่ ก็ทรำบว่ำจะมิได้ฟงั ธรรมจำกพระโอษฐ์ เพรำะตนเองจะสิน้ ชีวติ ไปก่อนแล้วไปอุบตั ิ
ในแดนอรูปพรหมซึ่งไม่มีควำมรับรู้ยินดียินร้ำยใด ๆ ไม่สำมำรถรับรู้ธรรมได้ จึงเท่ำกับ
บ�ำเพ็ญเพียรมำเปล่ำประโยชน์ ไม่สำมำรถหลุดพ้นได้ คิดเช่นนี้แล้วจึงร้องไห้ จำกนั้น
จึงด�ำริวำ่ มีญำติผใู้ ดของตนบ้ำงทีจ่ ะทันได้เห็นพระพุทธเจ้ำ จึงทรำบว่ำนำลกะผูเ้ ป็นหลำน
จะได้เห็น
เมื่ อ ทรำบดั ง นั้ น กำฬเทวิ ล ดำบสจึ ง ออกจำกพระรำชนิ เ วศน์ ต รงไปยั ง
บ้ำนน้องสำวของตน เพื่อแนะน�ำให้นำลกะออกบวช ฝ่ำยนำลกะเชื่อฟังลุงอย่ำงยิ่ง ได้ทิ้ง
ทรัพย์สมบัติออกบวชอธิษฐำนว่ำ “ท่ำนผู้ใดเป็นอุดมบุคคลในโลก ข้ำพเจ้ำขอบรรพชำ
เฉพำะส�ำนักท่ำนผูน้ นั้ ” แล้วบ่ำยหน้ำไปยังทิศอันเป็นทีส่ ถิตแห่งพระโพธิสตั ว์ ถวำยนมัสกำร
ด้วยเบญจำงคประดิษฐ์ แล้วสะพำยบำตรออกเดินทำงจำกเคหสถำน ไปเจริญสมณธรรม
ยังป่ำหิมพำนต์ รอเวลำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้
พระนำลกะผู้นี้ ต่อมำได้เข้ำเฝ้ำพระบรมศำสดำทูลถำมเกี่ยวกับมโมมัยปฏิบัติ
ครั้งได้ฟังพระธรรมเทศนำแล้วบรรลุอรหัตตผล กลับไปบ�ำเพียรอย่ำงหนักที่ป่ำหิมพำนต์
๗ เดือน พิจำรณำทรำบว่ำก�ำลังจะนิพพำน จึงไปยืนพิงเขำสุวรรณบรรพตแล้วนิพพำน
ฝ่ ำ ยรำชสกุลศำกยวงศ์ทั้งหลำย เห็ น ดำบสซึ่ ง เป็ น ที่ นับ ถื อ ของตนกรำบที่
พระบำทของพระรำชโอรสแสดงควำมนับถือและได้ฟังพยำกรณ์อย่ำงนั้น ก็มีจิตนับถือ
ในพระรำชโอรสนั้นยิ่งนัก ยอมถวำยโอรสของตนเป็นบริวำร ส่วนพระเจ้ำสุทโธทนะ
ก็จัดพระพี่เลี้ยงนำงนมคอยระวังรักษำพระรำชโอรสเป็นนิจต่อไป
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จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนกำฬเทวิลดำบสเข้ำเฝ้ำเจ้ำชำยสิทธัตถะ
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
ผลงำนของอำจำรย์ค�ำนวน ชำนันโท

ขนานพระนามพระโพธิสัตว์
เมือ่ พระรำชกุมำรประสูตไิ ด้ ๕ วัน พระเจ้ำสุทโธทนะโปรดให้ประชุมพระญำติวงศ์
และเสนำมำตย์ทั้งหลำย เชิญพรำหมณ์ ๑๐๘ คน มำฉันโภชนำหำร แล้วคัดเลือก
พรำหมณ์ที่มีวิทยำเวทมำกกว่ำผู้อื่น ๘ คน ได้แก่ รำมพรำหมณ์ ลักษณพรำหมณ์
ยัญญพรำหมณ์ ธุชพรำหมณ์ โภชพรำหมณ์ สุทัตตพรำหมณ์ สุยำมพรำหมณ์ และ
โกณฑัญญพรำหมณ์ ช่วยกันท�ำนำยลักษณะของพระโพธิสัตว์ เมื่อพรำหมณ์ ๗ คนแรก
ได้เห็นมหำบุรษลักษณะ ๓๒ ประกำร กับอนุพยัญชนะ ๘๐ ประกำร ของพระโพธิสตั ว์แล้ว
ได้ยกนิ้วมือชูขึ้น ๒ นิ้ว ทูลท�ำนำยว่ำพระรำชกุมำรนี้ มีคติ คือ ที่ไปเป็น ๒ ทำง
กล่ำวคือ ถ้ำด�ำรงเพศฆรำวำสจะได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ ถ้ำเสด็จออกบรรพชำจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพรำหมณ์ทั้ง ๘ คน ประชุมกันเพื่อขนำนพระนำมเจ้ำชำยสิทธัตถะ
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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ส่วนโกณฑัญญพรำหมณ์ ผู้มีอำยุน้อยกว่ำพรำหมณ์ทั้งหมด เมื่อพิจำรณำ
โดยถี่ถ้วนแล้ว จึงยกชูนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียว โดยท�ำนำยว่ำพระรำชกุมำรจะไม่สถิตอยู่
ในฆรำวำสวิสัย แต่จะทรงผนวชแล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงแน่นอน
พระเจ้ำสุทโธทนะทรงถำมพรำหมณ์ว่ำเหตุใดพระรำชกุมำรจึงจะเสด็จออกทรงผนวช
เหล่ำพรำหมณ์ทูลว่ำเพรำะจะได้ทอดพระเนตรเทวทูต ๔
ดังนั้นพระเจ้ำสุทโธทนะจึงทรงสั่งห้ำมบุคคลที่มีลักษณะพ้องกับเทวทูต ๔ คือ
คนชรำ คนเจ็บ คนตำย และสมณะ เข้ำมำใกล้พระรำชโอรส เพรำะมีพระรำชประสงค์
จะให้พระรำชโอรสเป็นพระเจ้ำจักรพรรดิต่อในอนำคต
เหล่ำพรำหมณ์พำกันถวำยพระนำมพระโพธิสัตว์รำชกุมำรว่ำ สิทธัตถะ แปลว่ำ
ผู ้ ส� ำ เร็ จ ในทุ ก สิ่ ง ที่ ป รำรถนำ และเพรำะเหตุ ที่ ท รงมี พ ระรั ศ มี โ อภำสซ่ ำ นออกจำก
พระสรีรกำย พรำหมณ์ทั้งหลำยจึงถวำยพระนำมว่ำ อังคีรส อีกด้วย

พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์
ฝ่ำยพระนำงสิรมิ หำมำยำหลังจำกมีพระประสูตกิ ำลพระโอรสล่วงแล้วได้ ๗ วันก็
สิน้ พระชนม์ แล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยูใ่ นสวรรค์ชนั้ ดุสติ พระเจ้ำสุทโธทนะจึงทรงจัด
สตรีที่มีรูปร่ำงพอดี ไม่สูงนัก ไม่ต�่ำนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ผอมนัก ผิวไม่ด�ำนัก ไม่ขำวนัก
ให้เป็นคณะพระนมบ�ำรุงเลี้ยงพระรำชโอรส พร้อมด้วยคณะบุรุษ ๑๒๐ คน และสตรี
๒๔๐ คน ที่มีคุณสมบัติพร้อมมูลมำเป็นพนักงำนถวำยอภิบำลเพื่อให้พระรำชโอรส
สุขสบำยที่สุด
หลังจำกนัน้ พระนำงมหำปชำบดีโคตมี พระขนิษฐำของพระนำงสิรมิ หำมำยำได้รบั
สถำปนำเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ำสุทโธทนะสืบต่อมำ ทรงอภิบำลเจ้ำชำยสิทธัตถะ
ด้วยควำมรักเฉกเช่นพระมำรดำแท้ ๆ และทรงมีพระรำชบุตร ๑ พระองค์กับพระเจ้ำ
สุทโธทนะ คือ เจ้ำชำยนันทกุมำร แต่ประทำนให้นำงนมเป็นผู้ถวำยพระกษีรธำรำ
แด่เจ้ำชำยนันทกุมำร ส่วนพระนำงมหำปชำบดีนั้นเป็นผู้ถวำยพระกษีรธำรำแด่เจ้ำชำย
สิทธัตถะ ต่อมำทรงมีพระธิดำอีกพระองค์หนึง่ พระนำมว่ำ เจ้ำหญิงรูปนันทำ ซึง่ ทรงได้รบั
กำรยกย่องว่ำเป็นนำงชนบทกัลยำณี คือสตรีที่งดงำมที่สุดในแผ่นดิน
อนึง่ มีขอ้ น่ำขบคิดว่ำ กำรทีพ่ ระนำงมหำปชำบดีโคตมีมพี ระกษีรธำรำถวำยเจ้ำชำย
สิทธัตถะได้นนั้ ย่อมแสดงว่ำน่ำจะทรงพระครรภ์เจ้ำชำยนันทกุมำรในระยะเวลำไล่เลีย่ กัน
กับพระนำงสิริมหำมำยำ เจ้ำชำยทั้งสองจึงมีพระประสูติกำลในเวลำใกล้เคียงกัน ทั้งยัง
ชีใ้ ห้เห็นว่ำพระนำงมหำปชำบดีควรจะรับรำชกำรเป็นพระภรรยำเจ้ำของพระเจ้ำสุทโธทนะ
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จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติตอนปำฏิหำริย์
ของพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะระหว่ำงพระรำชพิธีพืชมงคล

ในช่วงเวลำใกล้เคียงกับกำรอภิเษกสมรสระหว่ำงพระเจ้ำสุทโธทนะกับพระนำงสิรมิ หำมำยำ
แม้จะมีค�ำกล่ำวว่ำ ชำวอำรยันนิยมกำรมีภรรยำทีละคน แต่ธรรมเนียมกำรรับหญิงอื่น
เป็นภรรยำรอง อำจเริ่มมีขึ้นแล้วในหมู่ชนชั้นน�ำสมัยนั้น

ปาฏิหาริย์ในพระราชพิธีพืชมงคล
เจ้ำชำยสิทธัตถะเจริญพระชนม์ขึ้นด้วยควำมสุขสมบูรณ์พร้อม วันหนึ่งซึ่งเป็น
วันประกอบพระรำชพิธีพืชมงคล พระเจ้ำสุทโธทนะโปรดให้ประดับตกแต่งพระนคร
ให้งดงำมแล้วเสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมหมูอ่ ำ� มำตย์ พรำหมณ์ คฤหบดีสสู่ ถำนทีป่ ระกอบ
พระรำชพิธีโปรดให้เชิญเจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จไป ณ ที่นั้นด้วย โดยจัดที่ประทับไว้ภำยใต้
ต้นหว้ำต้นหนึ่ง กั้นพระวิสูตรโดยรอบ พร้อมด้วยข้ำทำสบริวำรพรั่งพร้อมคอยถวำย
ปรนนิบัติให้ส�ำรำญพระรำชหฤทัย
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แต่ครัน้ ได้เวลำทีก่ ำ� หนดไว้ ข้ำทำสบริวำรทัง้ หลำยกลับพำกันออกจำกทีป่ ระทับ
ไปชมกำรประกอบพระรำชพิธีจนหมดสิ้ น ทุ ก คน ทิ้ ง ให้ เ จ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะประทั บ อยู ่
ใต้ร ่ม หว้ำ เพียงพระองค์เดียวจึงเสด็จประทับ นั่ง สมำธิเ จริ ญอำนำปำนสติก รรมฐำน
ท�ำปฐมฌำนให้เกิดขึ้น
เวลำนั้นเป็นเวลำบ่ำย เงำร่มไม้ทั้งหลำยก็ชำยไปตำมดวงตะวันทั้งสิ้น แต่เงำ
ไม้หว้ำนั้นปรำกฏตั้งตรงเป็นปริมณฑลอยู่ดุจเวลำเที่ยงวัน เป็นที่อัศจรรย์แก่เหล่ำบริวำร
ทัง้ หลำยทีก่ ลับมำเห็นปรำกฏกำรณ์เช่นนัน้ จึงไปกรำบทูลพระเจ้ำสุทโธทนะให้ทรงทรำบ
พระองค์ รี บ เสด็จมำเพื่อทอดพระเนตรควำมมหั ศ จรรย์ ทรงยกพระหั ต ถ์ ขึ้ น อั ญ ชลี
พระรำชโอรสของพระองค์เองเป็นวำระที่ ๒
ต่อมำเมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะเจริญพระชนม์ครบ ๗ ปี พระรำชบิดำโปรดให้
ขุดสระโบกขรณี ๓ แห่งขึ้นส�ำหรับเป็นที่ส�ำรำญพระทัย พระอินทร์ทรงทรำบกำรนี้
จึงใช้ให้พระเวสสุกรรมเทวบุตร นำยช่ำงใหญ่ของสวรรค์มำช่วยเนรมิตสระอันงดงำม
ทั้ง ๓ แห่งเสร็จภำยในคืนเดียว
บรรดำนักปรำชญ์ตำ่ งเห็นตรงกันว่ำ ต้นหว้ำใหญ่ไม่มเี งำชำยไปตำมแสงตะวันนัน้
อำจเป็นผลมำจำกเป็นร่มไม้ที่มีกิ่งก้ำนแผ่ออกไปเป็นระยะกว้ำง มียอดไม่สูงชะลูดนัก
ท�ำให้เงำของต้นไม้ไม่เคลื่อนที่ไปตำมองศำของดวงอำทิตย์ เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
แต่สิ่งอัศจรรย์แท้ คือเจ้ำชำยสิทธัตถะนั้นทรงใฝ่พระทัยในที่สงบและกำรบ�ำเพ็ญสมำธิ
ผิดจำกเด็กสำมัญ ส่วนกำรสร้ำงสระน�้ำอันงดงำมเสร็จภำยในระยะเวลำไม่นำนนั้น
อำจเพรำะพระรำชบิดำทรงทุ่มเทก�ำลังคน ก�ำลังทรัพย์ในกำรบ�ำรุงเลี้ยงพระรำชโอรส
อย่ำงเต็มที่ จนโครงกำรต่ำง ๆ ส�ำเร็จลงในเวลำรวดเร็วดุจเทวดำเนรมิต

เจ้าชายเทวทัตทรงยิงหงส์
หนังสือประทีปแห่งทวีปอำเซีย เล่ำถึงเหตุกำรณ์เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะยังทรง
พระเยำว์ไว้ตอนหนึง่ ว่ำ ในฤดูใบไม้ผลิปหี นึง่ มีฝงู หงส์บนิ ข้ำมพระรำชอุทยำนกรุงกบิลพัสดุไ์ ป
เจ้ำชำยเทวทัตซึง่ เป็นพระญำติของเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงยิงหงส์ตวั หนึง่ ได้รบั บำดเจ็บทีป่ กี
ตกลงมำในพระรำชอุทยำน เจ้ำชำยสิทธัตถะทอดพระเนตรดังนัน้ ก็เกิดพระเมตตำสงสำร
เสด็จไปช่วยหงส์ตัวนั้นแล้วทรงอุ้มไว้แนบพระอุระ เจ้ำชำยเทวทัตทูลว่ำด้วยเหตุที่
ทรงยิงหงส์ตัวนี้ได้ หงส์จึงควรเป็นของพระองค์ แต่เจ้ำชำยสิทธัตถะไม่ทรงยินยอม
จึงน�ำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่สภำอัครมหำมนตรี ซึ่งตัดสินว่ำชีวิตเป็นสิ่งมีค่ำ ผู้ให้ชีวิตยอม
มีสทิ ธิใ์ นชีวติ มำกกว่ำผูท้ จี่ ะพยำยำมจะคร่ำชีวติ นัน้ หงส์ตวั นีจ้ งึ สมควรเป็นกรรมสิทธิข์ อง
139

จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงยกมหำธนูสหัสถำมะ
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
140

จิตรกรรมฝำผนังในศำลำกำรเปรียญวัดเชิงท่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เล่ำเรื่องพุทธประวัติตอนพระรำชพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงเจ้ำชำยสิทธัตถะกับพระนำงพิมพำ (ยโสธรำ)
141

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

เจ้ำชำยสิทธัตถะ ดังนั้นพระองค์จึงทรงพยำบำลหงส์นั้นจนแข็งแรงดีแล้วบินกลับไปยัง
ฝูงของตน เป็นเหตุกำรณ์ทแี่ สดงเหตุทที่ ำ� ให้เจ้ำชำยเทวทัตเป็นปรปักษ์ตอ่ เจ้ำชำยสิทธัตถะ

ทรงอภิเษกสมรส
เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะเจริญพระชันษำครบ ๑๖ ปี ทรงมีพระโฉมงดงำมมำก
พระรำชบิดำโปรดให้สร้ำงปรำสำทที่ประทับ ๓ หลังส�ำหรับ ๓ ฤดู ตกแต่งอย่ำงประณีต
ตระกำรตำ แล้วโปรดให้ประกำศไปยังพระประยูรญำติทงั้ หลำยให้สง่ พระรำชธิดำมำเป็น
บำทบริจำริกำของพระรำชโอรส แต่เหล่ำพระประยูรญำตินั้นกลับกรำบทูลว่ำ ถึงแม้จะมี
พระโฉมงดงำมเจริญตำแต่หำกเจ้ำชำยสิทธัตถะไม่ทรงรอบรู้ในศิลปศำสตร์ท้ังหลำย
ก็จะไม่ยกธิดำให้เป็นอันขำด เมื่อเจ้ำชำยทรงทรำบเช่นนี้ จึงกรำบทูลพระเจ้ำสุทโธทนะ
ให้จัดประชุมพระประยูรญำติใน ๗ วันข้ำงหน้ำ เพื่อจะทรงแสดงศิลปศำสตร์ให้ได้ชม
โดยทั่วหน้ำกัน
ครัน้ ถึงก�ำหนดเวลำ เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงยกมหำธนูสหัสถำมะ ซึง่ มีนำ�้ หนักมำก
ต้องใช้บุรุษถึง ๑,๐๐๐ คน ช่วยกันยกจึงจะส�ำเร็จได้ แต่ทรงยกขึ้นด้วยพระองค์เอง
ดุ จ มี น�้ ำ หนั ก เบำ ทรงขึ้ น สำยแล้ ว ดี ด สำยจนเกิ ด เสี ย งสนั่ น หวั่ น ไหวไปทั่ ว พระนคร
แล้วทรงแสดงศิลปศำสตร์เกีย่ วกับธนู ๑๒ ประกำร ซึง่ ไม่มใี ครในโลกเคยสำมำรถกระท�ำ
ได้ครบ
ในที่สุดทรงท�ำตำมค�ำร้องขอของผู้ชมคือยิงลูกธนูไปตัดเส้นขนจำมรีที่แขวน
อยู่ไกล ๑ โยชน์ ให้ขำดที่ตรงกลำงพอดีในเวลำพระอำทิตย์ก�ำลังจะลับขอบฟ้ำ แสดงให้
เห็นว่ำทรงมีศลิ ปศำสตร์ลำ�้ เลิศ มีพระเนตรแหลมคมใช้กำรได้ดจุ พญำเหยีย่ ว มีพระก�ำลัง
แข็งแรงสมบูรณ์ บรรดำพระประยูรญำติตำ่ งถวำยธิดำของตนให้เป็นบำทบริจำริกำมำกมำย
พระเจ้ำสุทโธทนะทรงเลือกพระนำงยโสธรำ หรือ พิมพำ พระธิดำของพระเจ้ำสุปปพุทธะ
และพระนำงอมิตำแห่งรำชวงศ์โกลิยะ ผู้ครองกรุงเทวทหะให้เป็นพระอัครชำยำของ
พระรำชโอรส
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บทที่ ๔

เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์

ทอดพระเนตรเทวทูต ๔ และเจ้าชายราหุลประสูติ
เจ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะทรงบริ บู ร ณ์ ด ้ ว ยโลกี ย สุ ข ที่ พ ระรำชบิ ด ำทรงปรนเปรอ
มำตั้งแต่ทรงพระเยำว์จนทรงเจริญพระวัย เหตุเพรำะพระเจ้ำสุทโธทนะทรงปรำรถนำ
ให้พระรำชโอรสอยู่ครองรำชสมบัติเป็นพระเจ้ำจักรพรรดิมำกกว่ำที่จะยอมให้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้ำตำมทีเ่ หล่ำพรำหมณ์ทำ� นำยไว้ จึงทรงสร้ำงปรำสำท ๓ ฤดูพระรำชทำน
เพือ่ ให้พระรำชโอรสทรงเบิกบำนอยูก่ บั พระชำยำ สนม และเหล่ำข้ำทำสบริวำรทีเ่ ลือกเฟ้น
มำอย่ำงดี
วันหนึ่งเจ้ำชำยสิทธัตถะมีพระประสงค์จะประพำสอุทยำน จึงประทับรำชรถ
มีนำยสำรถีขับไปในอุทยำน เทวดำได้จ�ำแลงตนเป็นคนชรำผมหงอกขำว มีหลังค่อมโค้ง
เดินถือไม้เท้ำตัวสั่นงกเงิ่นไปตำมทำง เจ้ำชำยสิทธัตถะไม่เคยทอดพระเนตรคนชรำ
มำก่อนจึงแปลกพระทัย ตรัสถำมนำยสำรถีว่ำ เหตุใดคนผู้นี้จึงมีรูปกำยประหลำด
เทวดำก็ดลใจนำยสำรถีให้ทูลตอบไปตำมตรงว่ำคือคนชรำ และในวันหนึ่งทั้งนำยสำรถี
และเจ้ำชำยก็ต้องเข้ำสู่ภำวะชรำเช่นนี้ดุจเดียวกัน เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงสลดสังเวชพระทัย
จึงตรัสสั่งให้บ่ำยรำชรถกลับสู่ปรำสำท
เมื่อเสด็จไปยังอุทยำนใน ๓ วำระต่อมำ เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ได้ทอดพระเนตร
คนเจ็บ คนตำย และสมณะ ซึ่งเป็นร่ำงเทวดำแปลง ได้เข้ำพระทัยว่ำชีวิตเป็นทุกข์
และกำรออกบวชสำมำรถค้นพบหนทำงที่จะพ้นจำกชีวิตอันเป็นทุกข์นี้ได้ ทรงใคร่ครวญ
ถึงหนทำงแห่งกำรพ้นทุกข์นั้น
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ในขณะก�ำลังทรงเพลิดเพลินทีพ่ ระรำชอุทยำนก็ได้ทรงทรำบว่ำพระนำงยโสธรำ
มีพระประสูติกำรพระโอรส จึงเตรียมเสด็จกลับไปยังพระรำชนิเวศน์ ออกพระโอษฐ์ตรัส
ว่ำ “รำหุล� ชำต� พนฺธน� ชำต�” แปลว่ำ “บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนำกำรได้เกิดขึ้นแล้ว”
เพรำะทรงทรำบดีวำ่ ควำมรักของบิดำทีม่ ตี อ่ บุตรนัน้ จะร้อยรัดพระองค์ไว้ในโลก เหตุดงั นี้
พระโอรสจึงได้รับขนำนพระนำมว่ำ เจ้ำชำยรำหุล

จิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรพระพุทธชินรำช วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔
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พระสุบินนิมิตของพระเจ้าสุทโธทนะ
เฉพำะเนื้ อ หำในหนั ง สื อ ประที ป แห่ ง ทวี ป อำเซี ย เท่ ำ นั้ น ที่ ป รำกฏเนื้ อ หำว่ ำ
หลังจำกเจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จประพำสกรุงกบิลพัสดุ์และทอดพระเนตรเห็นขอทำนชรำ
อันเป็นเหตุให้ทรงตั้งพระทัยจะค้นหำค้นทำงหลุดพ้นจำกชำติ ชรำ และพยำธินั้น
ในคืนวันหนึ่ง พระเจ้ำสุทโธทนะทรงพระสุบินถึงนิมิต ๗ ประกำร ดังนี้
๑. มี ธงผื นหนึ่ งถู ก ชั กขึ้ นบนยอดเสำอย่ ำงสง่ ำงำม ครั้น แล้ ว ก็ มีล มพั ดมำ
จนธงขำดเป็นชิน้ ๆ ตกลงมำคลุกฝุน่ ดิน จำกนัน้ มีเทวดำเหำะลงมำเก็บธงนัน้ ขึน้ มำวำงไว้
ทำงทิศตะวันออกของกรุงกบิลพัสดุ์
๒. คชสำรงำเงิน ๑๐ เชือก มีพลังมหำศำล เดินมำเป็นโขลงใหญ่จำกทำงทิศใต้
เจ้ำชำยสิทธัตถะประทับอยู่บนคอคชสำรเชือกแรก
๓. เจ้ำชำยสิทธัตถะประทับอยูใ่ นรำชรถอันงดงำมแพรวพรำว เทียมด้วยม้ำ ๔ ตัว
มีรูปร่ำงพ่วงพีงดงำม มีลมหำยใจเป็นไฟ
๔. มีล้ออันงดงำมซึ่งดุมล้อท�ำด้วยทองค�ำประดับอัญมณีเพริศแพร้วก�ำลังหมุน
ไม่มหี ยุดหย่อน ขณะทีล่ อ้ ก�ำลังหมุนนัน้ เกิดประกำยไฟและเสียงดนตรีไพเรำะ
๕. มีกลองงดงำมใบหนึง่ ตัง้ อยูร่ ะหว่ำงกรุงกบิลพัสดุแ์ ละทิวเขำ เจ้ำชำยสิทธัตถะ
ทรงตีกลองนั้นด้วยท่อนเหล็กเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปในระยะไกล
๖. มีหอคอยแห่งหนึง่ ยืดสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ จนยอดสูงเทียมเมฆ และบนยอดหอคอยนัน้
เจ้ำชำยสิทธัตถะประทับอยู่ ทรงก�ำลังโปรยดอกไม้และอัญมณีไปทั่วทุกทิศ ประชำชน
ต่ำงมำเบียดเสียดแย่งเก็บบุปผชำติและอัญมณีที่ทรงโปรยนั้น
๗. มีบุคคล ๖ ท่ำน ก�ำลังร้องไห้คร�่ำครวญด้วยควำมเศร้ำโศกสิ้นหวัง
เมื่อตื่นพระบรรทมแล้วทรงร้อนพระทัยในพระสุบินนิมิต บรรดำโหรำจำรย์
ทั้งหลำยไม่อำจกล้ำท�ำนำยถวำย จนกระทั่งมีฤำษีผู้หนึ่งอำสำท�ำนำยพระสุบินถวำยว่ำ
๑. ธงขำดนั้น หมำยถึง กำรอวสำนของลัทธิประเพณีเก่ำ ๆ
๒. บำรมีแห่งธรรมวิเศษ ๑๐ ประกำรจะท�ำให้เจ้ำชำยสิทธัตถะตัดสินพระทัย
เสด็จออกทรงบรรพชำ
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๓. ม้ำทัง้ ๔ หมำยถึง อริยสัจ จะน�ำเจ้ำชำยสิทธัตถะให้ตรัสรูอ้ นุตรสัมมำสัมโพธิญำณ
๔. ล้อแก้วมณีที่หมุนอยู่ หมำยถึง พระธรรมวินัยที่จะทรงบัญญัติขึ้น
๕. กลองทีเ่ จ้ำชำยสิทธัตถะทรงตีนนั้ หมำยถึง พระธรรมทีจ่ ะทรงสัง่ สอนชำวโลก
๖. หอคอยสูงส่ง คือ พระธรรมวินัย ดอกไม้และแก้วมณีที่เจ้ำชำยสิทธัตถะ
ทรงโปรยลงมำ หมำยถึง พระธรรมที่จะทรงสั่งสอนมหำชนให้พ้นจำกทุกข์
๗. คนผูเ้ ศร้ำโศก คือ เจ้ำลัทธิทงั้ ๖ ทีจ่ ะต้องหมดผูน้ บั ถือ ด้วยแพ้อำ� นำจธรรม
ของสมเด็จพระบรมศำสดำ
พระเจ้ำสุทโธทนะได้ทรงสดับค�ำท�ำนำยนี้แล้วตกพระทัยอย่ำงยิ่ง ทรงก�ำชับให้
บ�ำรุงบ�ำเรอเจ้ำชำยสิทธัตถะให้สุขสบำย เพื่อขัดขวำงกำรเสด็จออกทรงบรรพชำ

พระนางกีสาโคตมีทรงชมพระโฉม
ขณะเจ้ำชำยสิทธัตถะก�ำลังเสด็จกลับพระรำชนิเวศน์นั้น เจ้ำหญิงองค์หนึ่ง
มีพระนำมว่ำ กีสำโคตมี เสด็จออกบัญชร มำทอดพระเนตรเห็นเจ้ำชำยสิทธัตถะ
มีพระโฉมงดงำม ก็ทรงปีติโสมนัส จึงตรัสชมเป็นพระคำถำว่ำ
“นิพฺพุตำ นูน สำ มำตำ
นิพฺพุตำ นูน สำ นำรี

นิพพุโต นูนโส ปิตำ
ยสฺสำย� อีทิโส ปติ”

แปลว่ ำ “(บุ รุ ษ เช่ น เจ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะนี้ ) เป็ น พระรำชบุ ต รของพระมำรดำ
พระรำชบิดำพระองค์ใด พระมำรดำพระรำชบิดำพระองค์นั้นก็อำจดับได้ซึ่งควำมทุกข์
แม้เป็นภัสดำของนำรีใด นำรีนั้นก็อำจดับได้ซึ่งควำมทุกข์”
เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงได้ยินคำถำนี้แล้ว ทรงฉุกคิดถึงเรื่องกำรดับควำมทุกข์
และทรงพิจำรณำว่ำเมื่อรำคะ โทสะ โมหะ และกิเลสทั้งหลำยดับลงแล้วก็ได้ชื่อว่ำดับได้
ซึง่ ควำมทุกข์หมดสิน้ ไป มีพระทัยปรำโมทย์ในควำมคิดนีแ้ ละทรงระลึกว่ำ เพรำะพระนำง
กี ส ำโคตมี ร� ำ พึ ง คำถำ พระองค์ จึ ง ได้ ฉุ ก พระทั ย คิ ด และตั ด สิ น พระทั ย จะเสด็ จ ออก
มหำภิเนษกรมณ์ (กำรเสด็จออกทรงบรรพชำของพระพุทธเจ้ำ) ทรงด�ำริดังนั้นแล้ว
ตั้งพระทัยจะประทำนรำงวัล จึงทรงถอดสร้อยพระศอประดับด้วยแก้วมุกดำหำรมีค่ำ
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ กหำปนะออกจำกพระศอ ส่งให้รำชบุตรเชิญไปถวำยพระนำงกีสำโคตมี
ซึ่ ง ทรงรั บ ไว้ ด ้ ว ยพระทั ย ยิ น ดี ป รี ด ำเพรำะส� ำ คั ญ ว่ ำ เจ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะมี ค วำมเสน่ ห ำ
ต่อพระนำง
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เสด็จออกทรงบรรพชา
ในรำตรีหนึ่งเจ้ำชำยสิทธัตถะประทับทรงพระส�ำรำญอยู่ในปรำสำท เหล่ำสนม
ก�ำนัลทั้งหลำยแต่งกำยงดงำมเฉิดฉันประโคมดนตรี ฟ้อนร�ำ บ�ำรุงบ�ำเรอแวดล้อม
พระองค์อยู่ ทรงเพลิดเพลินจนหลับไป เมือ่ บรรดำนำงในเห็นดังนัน้ ก็พำกันหยุดประโคม
ฟ้อนร�ำ บ�ำรุงบ�ำเรอ แล้วทอดกำยลงหลับไหลลืมระมัดระวังตน
เมือ่ ทรงตืน่ บรรทมขึน้ เปลีย่ นพระอิรยิ ำบถลุกขึน้ ประทับนัง่ แล้ว ทอดพระเนตร
เห็นนำงในทัง้ หลำยซึง่ เคยงดงำมและมีกริ ยิ ำมำรยำทประดุจนำงเทพธิดำ บัดนีน้ อนหลับ
กลิ้งเกลือกอยู่กับพื้น ไม่ระมัดระวังตนเช่นเมื่อตื่นอยู่ บ้ำงก็ผ้ำผ่อนหลุดลุ่ย บ้ำงก็อ้ำปำก
น�้ำลำยไหล บ้ำงก็นอนกรนเสียงดัง มีสภำพไม่ต่ำงจำกซำกศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่ำช้ำ
ทรงสังเวชพระทัย เหนื่อยหน่ำยในกำมคุณ และควำมไม่เที่ยงแท้ของโลก ตัดสินพระทัย
ที่จะเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ในคืนนั้นทันที เสด็จออกไปนอกท้องพระโรงตรัสเรียก
นำยฉันนะซึง่ นอนหลับเอำศีรษะหนุนธรณีพระทวำรอยู่ และตรัสสัง่ ให้ไปเตรียมม้ำทรงไว้
นำยฉันนะจึงออกไปผูกเครื่องม้ำกัณฐกะไว้อย่ำงรัดกุม
จำกนั้ น เจ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะเสด็ จ ไปยั ง ห้ อ งพระบรรทมของพระนำงยโสธรำ
และเจ้ำชำยรำหุล ทรงหยุดประทับยืนอยูบ่ นธรณีพระทวำร ทอดพระเนตรเห็นพระนำงยโสธรำ
บรรทมหลับสนิททอดพระกรไว้บนพระเศียรของพระโอรส เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงพระด�ำริวำ่
หำกทรงยกพระกรของพระชำยำขึน้ เพือ่ จะได้ทอดพระเนตรพระพักตร์พระโอรส พระนำง
ย่อมต้องตืน่ บรรทมแล้วขัดขวำงกำรเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์เป็นแน่ จึงระงับพระทัยไว้
มีพระด�ำริว่ำ ถ้ำหำกได้ตรัสรู้แล้วจะเสด็จกลับมำทรงโปรดพระชำยำและพระโอรส ทั้งนี้
เพรำะมีพระทัยตั้งมั่นในกำรค้นหำหนทำงหลุดพ้นจำกทุกข์ทั้งหลำย
จำกนั้นจึงเสด็จออกจำกปรำสำทประทับม้ำกัณฐกะ มีนำยฉันนะตำมเสด็จ
ในคืนเพ็ญกลำงเดือนอำสำฬหะ หรือเดือน ๘ ในระหว่ำงนั้น ท้ำวจำตุมหำรำชทั้ง ๔
ได้พำกันมำอำรักขำเจ้ำชำยสิทธัตถะ เมื่อถึงประตูเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งต้องใช้ก�ำลังบุรุษ
ถึง ๑,๐๐๐ คน จึงจะสำมำรถเปิดออกได้ เพรำะพระเจ้ำสุทโธทนะทรงเกรงว่ำพระรำชโอรส
จะหลบหนีออกไปสู่เพศบรรพชิตตำมค�ำท�ำนำย เทวดำรักษำประตูเมืองก็เปิดประตูนั้น
ถวำยโดยง่ำยดำย
ขณะนัน้ พญำวัสสวดีมำร ผูม้ จี ติ หลงบำปเห็นเจ้ำชำยสิทธัตถะผูเ้ ป็นพระโพธิสตั ว์
ก�ำลังเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ตั้งใจจะขัดขวำง จึงเหำะไปขวำงทำงไว้แล้วทูลว่ำ
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จิตรกรรมเล่ำเรือ่ งพุทธประวัติ ตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตืน่ บรรทมในรำตรีกอ่ นเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร

“ท่ำนอย่ำออกบรรพชำเลย อีก ๗ วัน จักรรัตนะอันเป็นทิพย์จะปรำกฏแก่ท่ำน
ท่ำนจะได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ” เจ้ำชำยสิทธัตถะจึงตรัสว่ำ “ท่ำนจงไปเสียเถิด
เรำไม่ปรำรถนำสมบัตพิ ระเจ้ำจักรพรรดิ แต่ปรำรถนำพุทธรัตนสมบัต”ิ พญำมำรก็หลีกไป
ค�ำว่ำ มำร แปลว่ำ ผู้กีดกันบุญกุศล มี ๕ ประเภท ได้แก่ กิเลสมำร มำรคือ
กิเลส มัจจุมำร มำรคือควำมตำย อภิสังขำรมำร มำรคือเครื่องปรุงแต่งจิต ขันธมำร
มำรคือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ เทวปุตตมำร มำรคือ
เทพบุตรหรือเทพธิดำ เรื่องของพญำมำรซึ่งมีนำมว่ำ วัสสวดีมำร นี้ เล่ำกันว่ำเป็นผู้มีใจ
ริษยำ คอยจองเวรพระพุทธเจ้ำศำกยมุนมี ำหลำยภพหลำยชำติ จนกระทัง่ ได้ครองสวรรค์
ชื่อ ปรนิมมิตวสวัตดี ซึ่งเป็นสรวงสวรรค์ชั้นสูงสุด แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ฝั่ง มีเทวดำ
ปกครองฝั่งหนึ่ง และอีกฝั่งหนึ่งอยู่ภำยใต้กำรปกครองของวัสสวดีมำรผู้นี้ แต่เพรำะ
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จิตรกรรมฝำผนังในอุโบสถวัดอุโปสถำรำม จังหวัดอุทัยธำนี
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์

ในอดีตกำลทีผ่ ำ่ นมำ วัสสวดีมำรเคยได้รบั พุทธพยำกรณ์จำกพระพุทธเจ้ำกัสสปะว่ำ จะได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำในอนำคต จึงถือว่ำท่ำนเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีควำมหลงผิดชั่วขณะ
ต่อมำท่ำนแพ้อทิ ธิฤทธิข์ องพระอุปคุตเถระและส�ำนึกได้วำ่ หลงผิดไป จึงหยุดกำรเบียดเบียน
แล้วบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อสั่งสมบำรมีต่อไป
นอกจำกนี้ นักปรำชญ์ได้ตีควำมว่ำ พญำมำรและเรื่องอันเนื่องด้วยมำร
ในวรรณกรรมพุทธประวัตินั้น ที่แท้แล้วคือบุคคลำธิษฐำนของกิเลสที่ฉุดรั้งพระโพธิสัตว์
ให้ลังเลสงสัยในกำรบ�ำเพ็ญเพียร เช่น เรื่องธิดำมำรที่มำยั่วยวนพระพุทธเจ้ำ นำมว่ำ
ตัณหำ (ควำมทะยำนอยำก) รำคำ (ควำมใคร่) และอรดี (ควำมไม่ยนิ ดี) เป็นบุคคลำธิษฐำน
ของขันธมำร หรือมำรทีม่ ำกรำบทูลพระบรมศำสดำให้ปลงพระชนมำยุสงั ขำรเป็นบุคลำธิษฐำน
ของอภิสังขำรมำร เป็นต้น ส่วนพญำมำรที่มำห้ำมมิให้เสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ครั้งนี้
เป็นบุคลำธิษฐำนของกิเลสมำร
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จิตรกรรมฝำผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร
เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตัดพระเกศโมฬี

เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จผ่ำนกรุงกบิลพัสดุ์ กรุงสำวัตถี และกรุงเวสำลี ระยะทำง
ประมำณ ๓๐ โยชน์ ก็เดินทำงถึงฝั่งแม่น�้ำอโนมำนที ณ พรมแดนพระนครทั้ง ๓ นั้น
ในเวลำใกล้รงุ่ เสด็จข้ำมไปยังอีกฝัง่ หนึง่ แล้วเสด็จลงจำกหลังม้ำ ประทับนัง่ บนกองทรำย
ทรงเปลื้องพระภูษำและอำภรณ์ของเจ้ำชำยแล้วห่อส่งให้นำยฉันนะน�ำกลับพระนคร
พร้อมด้วยม้ำกัณฐกะ นำยฉันนะมีควำมอำลัยไม่อยำกจะจำกพระองค์ไปแต่ไม่อำจ
ขัดพระบัญชำด้วยควำมจงรักภักดี ส่วนม้ำกัณฐกะพอพ้นสำยตำ ไม่สำมำรถแลเห็น
เจ้ำชำยสิทธัตถะได้ก็หัวใจแตกสลำยตำยลงในระหว่ำงทำง ด้วยอำนุภำพควำมสวำมิภักดิ์
จึงไปอุบัติในดำวดึงส์เทวโลก ได้นำมว่ำ กัณฐกเทพบุตร
ฝ่ำยเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตัดพระเกศโมฬี (มวยผม) ด้วยพระขรรค์ แล้วขว้ำงไป
ในอำกำศทรงอธิษฐำนว่ำ “ถ้ำข้ำพเจ้ำจะได้ตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ ขอโมฬีน้ี
จงลอยอยู่ในอำกำศ อย่ำได้ตกลงมำ” ปรำกฏว่ำพระโมฬีและผ้ำโพกพระเศียรก็ลอย
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อยู่ในอำกำศ พระอินทร์จึงน�ำผอบแก้วมำรองรับและน�ำไปบรรจุไว้ในพระจุฬำมณีเจดีย์
ณ ดำวดึงส์เทวโลก ในเวลำนัน้ ฆฏิกำรพรหมได้นำ� เครือ่ งอัฐบริขำรส�ำหรับนักบวชมำถวำย
เจ้ำชำยจึงทรงครองไตรจีวรกำสำวพัสตร์ทรงอธิษฐำนเพศบรรพชำ และประทำนพระภูษำคู่
ที่ ท รงอยู ่ ใ นเวลำนั้ น ให้ แ ก่ ท ้ ำ วฆฏิ ก ำรพรหมอั ญ เชิ ญ ไปบรรจุ ไ ว้ ณ ทุ ส สเจดี ย ์ อั น
ประดิษฐำนอยู่ในพรหมโลก
เจ้ำชำยสิทธัตถะได้ละทิง้ ควำมสุขสบำยตำมอย่ำงชีวติ ฆรำวำสออกค้นหำสัจธรรม
แท้จริงของชีวิต เมื่อมีพระชันษำได้ ๒๙ ปี

พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า
ข่ ำ วกำรเสด็ จ ออกมหำภิ เ นษกรมณ์ แ พร่ ห ลำยออกไปจนเป็ น ที่ รั บ รู ้ โ ดยทั่ ว
โกณฑัญญพรำหมณ์ผู้เคยเป็นพรำมหณ์ ๑ ใน ๘ คน ผู้ถวำยค�ำท�ำนำยเมื่อแรกประสูติ

จิตรกรรมฝำผนังในวิหำรวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ
ภำพบุคคลบนหลังช้ำงด้ำนล่ำงของผนัง อำจหมำยถึงพระเจ้ำพิมพิสำร
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และเป็นพรำหมณ์เพียงผู้เดียวที่ยืนยันว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ
แน่นอนเป็นอย่ำงอืน่ ไปมิได้ ก็ได้ทรำบข่ำวว่ำทรงบรรพชำแล้ว จึงไปชักชวนบุตรพรำหมณ์
ทั้ง ๗ ออกบรรพชำตำมเสด็จ ทั้งนี้เพรำะพรำหมณ์ทั้ง ๗ คน ซึ่งเคยร่วมท�ำนำย
พระลักษณะด้วยกันนัน้ ต่ำงเสียชีวติ ไปหมดแล้ว อย่ำงไรก็ตำม มีบตุ รพรำหมณ์เพียง ๔ คน
เท่ำนัน้ ทีย่ อมออกบวชกับโกณฑัญญพรำหมณ์ เรียกกลุม่ พรำหมณ์ทงั้ ๕ นีว้ ำ่ ปัญจวัคคีย์
แปลว่ำ พวกทั้ง ๕ คน
พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเมือ่ ออกทรงบรรพชำแล้วก็เสด็จไปประทับ ณ สวน
มะม่วงชื่อ อนุปิยอัมพวัน ไม่ได้เสวยพระกระยำหำรตลอด ๗ วัน ครั้งล่วงถึงวันที่ ๘
จึงเสด็จไปทรงบิณฑบำต ณ กรุงรำชคฤห์ บรรดำชำวเมืองต่ำงพำกันมำชื่นชมพระโฉม
อันงดงำมและพระรัศมีกำยอันผ่องใสของพระองค์ ควำมนี้ทรำบถึงบรรดำรำชบุรุษ
ข้ำรำชบริพำรของพระเจ้ำพิมพิสำร จึงรีบไปกรำบทูลให้ทรงทรำบว่ำมีนกั บวชผูม้ รี ปู พรรณงำม
รำศีผอ่ งใสมำเทีย่ วบิณฑบำตอยูใ่ นพระนคร ประชำชนต่ำงตืน่ เต้นโกลำหลพำกันไปชมบำรมี
ด้วยสงสัยว่ำเป็นมนุษย์หรือเทพยดำแปลง พระเจ้ำพิมพิสำรทอดพระเนตรทำงพระบัญชร
แลเห็นพระโฉมของพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะแล้วก็ฉงนพระทัย ใคร่จะทรงทรำบว่ำ
เป็นใคร จึงใช้ให้รำชบุรุษสะกดรอยตำมไป
เมือ่ รำชบุรษุ ติดตำมไปแล้วพบว่ำนักบวชนีเ้ มือ่ ได้ภตั ตำหำรแล้วก็มงุ่ หน้ำสูเ่ ชิงเขำ
บัณฑวบรรพต นั่งลงพิจำรณำและเสวยภัตตำหำรนั้น หมำยควำมว่ำเป็นมนุษย์ธรรมดำ
มิใช่เทพเจ้ำ ก็ไปกรำบทูลพระเจ้ำพิมพิสำร พระองค์จงึ ประทับรำชรถรีบเสด็จมำทีเ่ ชิงเขำ
ทูลซักถำมประวัติของนักบวชจนทรำบว่ำ แท้จริงแล้วทั้งสองพระองค์เป็นพระสหำย
ที่ยังไม่เคยได้พบพระพักตร์กัน
พระเจ้ำพิมพิสำรเข้ำพระทัยว่ำ เหตุที่พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จออก
มหำภิเนษกรมณ์เพรำะทรงขัดแย้งกับพระประยูรญำติ จึงตรัสชวนให้ทรงลำสิกขำเสียแล้ว
จะถวำยพระนครกึง่ หนึง่ ให้ทรงปกครองด้วยกัน พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงอธิบำยว่ำ
จะทรงแสวงหำสัจธรรมเพื่อให้พระองค์เองและสรรพสัตว์ทั้งปวงพ้นจำกทุกข์คือกำร
เวียนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวัฏ พระเจ้ำพิมพิสำรทรงอนุโมทนำและทูลขอประทำนพรว่ำ
หำกได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้ำแล้ว ขอทูลเชิญเสด็จมำทรงเผยแพร่พระสัทธรรมในแว่นแคว้นนี้
และทรงเทศนำโปรดพระองค์ดว้ ย พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ทรงสำธุกำร
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ทรงศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ
หลังจำกทีท่ รงบรรพชำแล้ว พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงใคร่ครวญถึงวิธกี ำร
ปฏิบตั เิ พือ่ กำรพ้นทุกข์ ได้เสด็จไปทรงศึกษำตำมแนวทำงปฏิบตั ขิ องส�ำนักเรียนและอำจำรย์
ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมนับถือ ได้แก่ อำฬำรดำบส กำลำมโคตร เมือ่ ศึกษำแล้วได้ทรงส�ำเร็จสมำบัติ ๗
คือ รูปำวจรฌำน ๔ และอรูปำวจรฌำน ๓ ปรำกฏว่ำสิน้ ควำมรูข้ องอำจำรย์แล้ว จำกนัน้
ทรงศึกษำในส�ำนักของอุทกดำบส รำมบุตร ได้ทรงส�ำเร็จเนวสัญญำนำสัญญำยตนสมำบัติ
อันเป็นจตุตถอรูปฌำนหรืออรูปฌำนขั้นที่ ๔ แต่ก็ทรงทรำบว่ำมิใช่หนทำงพ้นจำกทุกข์
ปรำกฏว่ำสิ้นควำมรู้ของอำจำรย์เช่นกัน
ดำบสทั้งสองทรำบว่ำ พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะมีควำมรู้เทียบเท่ำตน
จึงทูลเชิญให้ประทับสัง่ สอนศิษยำนุศษิ ย์ดว้ ยกันต่อไป แต่เพรำะทรงใฝ่พระทัยทีจ่ ะทรงค้นหำ
หนทำงดับทุกข์ทแี่ ท้จริง จึงทรงปฏิเสธ แล้วเสด็จต่อไปจนถึงต�ำบลอุรเุ วลำ ซึง่ มีทศั นียภำพ
งดงำมร่มรื่นสมควรแก่กำรบ�ำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ ณ ที่นั้น ตั้งพระทัยจะทรงทรมำน
พระองค์ตำมลัทธิที่แพร่หลำยอยู่ในเวลำนั้น
ในโพธิรำชกุมำรสูตร มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์ พระสุตตันตปิฎก เล่ำว่ำ
พระบรมศำสดำทรงอธิบำยเหตุกำรณ์หลังออกจำกส�ำนักอำจำรย์และเสด็จไปจนถึง
ต�ำบลอุรเุ วลำ ทรงใคร่ครวญหำวิธไี ปสูห่ นทำงแห่งกำรหลุดพ้น ขณะนัน้ อุปมำ ๓ ข้อทีไ่ ม่เคย
ทรงได้ฟังมำจำกผู้ใดมำก่อนเลยก็บังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ โดยเปรียบเทียบกับ
กำรน�ำไม้มำสีกันเพื่อก่อไฟ กล่ำวคือ
อุปมำข้อที่ ๑ ไม้สดมียำงเหนียวและแช่น�้ำ แม้น�ำมำสีกันก็ไม่สำมำรถก่อให้เกิด
เปลวไฟได้ เปรียบเหมือนนักบวชทีย่ งั ไม่ละทิง้ กำมทัง้ ทำงกำยและใจ ยังมีควำมปรำรถนำ
เร่ำร้อนในรูป รส กลิน่ เสียง และสัมผัส แม้ได้บวชแล้ว ปฏิบตั อิ ย่ำงหนักแล้วก็ไม่สำมำรถ
พบหนทำงหลุดพ้นได้ เป็นกำรเปลืองแรงเปล่ำ
อุปมำข้อที่ ๒ ไม้สดถูกยกวำงไว้บนบกแล้วแต่ยังมียำงเหนียว แม้น�ำมำสีกัน
ก็ไม่สำมำรถท�ำให้เกิดเปลวไฟได้ เปรียบเหมือนนักบวชที่แม้จะพยำยำมละทิ้งกำมแล้ว
แต่ยงั ท�ำได้ไม่หมดจดดีพอ ยังมีเยือ่ ใย อำลัยในรูป รส กลิน่ เสียง และสัมผัสอยู่ แม้ปฏิบตั ิ
อย่ำงหนักแล้วก็ยังไม่สำมำรถพบหนทำงแห่งกำรหลุดพ้นได้
อุปมำข้อที่ ๓ ไม้แห้งสนิทอยู่ในที่แห้ง เมื่อน�ำมำสีกันแล้วย่อมเกิดเปลวไฟ
เปรียบเหมือนนักบวชที่ละออกจำกกำมได้แล้วอย่ำงสิ้นเชิงทั้งกำยและใจ เมื่อปฏิบัติ
อย่ำงหนักแล้วย่อมสำมำรถพบหนทำงแห่งกำรหลุดพ้นได้
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จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงบรรพชำ
แล้วเสด็จไปทรงศึกษำในส�ำนักดำบส

เมือ่ ทรงตระหนักถึงอุปมำ ๓ ข้อนีแ้ ล้ว ก็ทรงร�ำพึงถึงกำรบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ ำ คือ
กำรทรมำนกำยให้เกิดทุกข์ซึ่งเชื่อว่ำจะท�ำให้เกิดควำมรู้แจ้ง มี ๖ วิธี ดังนี้
๑. ตปสีละ กำรบ�ำเพ็ญตบะเป็นปกติ คือ กำรทรมำนกำยเป็นนิจ เช่น เปลือยกำย
หรือนุ่งห่มหนังสัตว์ กำรบริโภคอำหำรที่มีเงื่อนไข เช่น ไม่รับอำหำรจำกหญิงมีครรภ์
ไม่รับประทำนเนื้อ รับประทำนอำหำรด้วยภำชนะใบน้อยเพียงใบเดียว ยืนโดยไม่นั่ง
เดินบนหนำม ไม่ตัดผมและหนวดตลอดชีวิต เป็นต้น
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๒. ลูขะ กำรท�ำกำยให้สกปรก ปล่อยให้ฝุ่นละอองติดกำยจนเป็นสะเก็ด
๓. เชคุจฉิ กำรไม่ท�ำลำยชีวิตสัตว์ แม้แต่ในหยดน�้ำ
๔. ปวิวิตตะ กำรปลีกวิเวก
๕. มหำวิกฏะโภชนะ กำรรับประทำนอำหำรประหลำด เช่น อุจจำระ ปัสสำวะ
มูลโค เป็นต้น
๖. อุเปกขำวิหำระ กำรวำงตนเฉยไม่หวั่นไหวไปตำมสถำนกำรณ์ เช่น อำศัย
ในป่ำช้ำ หรือรำวป่ำ นอนบนกองกระดูก เป็นต้น
ขณะนั้นทรงตั้งพระทัยจะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำที่ต�ำบลนี้เอง เหล่ำปัญจวัคคีย์
ได้ติดตำมมำจนพบพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ และปวำรณำตนจะถวำยอุปัฏฐำก
ระหว่ำงที่ก�ำลังทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำทรมำนพระกำย

พระสมณกิจก่อนทรงบำาเพ็ญทุกรกิริยา
ในปริเฉทที่ ๕ ทุกกรกิริยำกถำ (พระมหำบุรุษทรงกระท�ำทุกรกิริยำ) หนังสือ
ประทีปแห่งทวีปอำเซียนัน้ ผูป้ ระพันธ์ได้เล่ำพระสมณกิจของพระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ
หลังจำกทรงออกบรรพชำและแสวงหำวิธีหลุดพ้นไว้อย่ำงละเอียด มีชีวิตชีวำ และ
มีรำยละเอียด ล�ำดับเหตุกำรณ์แตกต่ำงจำกวรรณกรรมพุทธประวัตเิ ล่มอืน่ ๆ ว่ำได้เสด็จไป
ทรงพยำยำมบ�ำเพ็ญเพียรภำวนำในป่ำแถบกรุงรำชคฤห์ ปฏิบัติพระองค์อย่ำงสมถะ
เช่นนักบวชทั้งหลำย ทรงพยำยำมค้นหำหนทำงพ้นทุกข์ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ
เย็นวันหนึง่ ได้ทรงพบชำยผูห้ นึง่ ก�ำลังต้อนฝูงแกะของเขำผ่ำนไป ทอดพระเนตร
เห็นแม่แกะตัวหนึ่งพร้อมลูกแกะ ๒ ตัว รวมอยู่ในฝูงนั้นด้วย ลูกแกะตัวหนึ่งถูกตี
จนบำดเจ็บมีเลือดไหลโทรมกำย เดินตำมฝูงไปอย่ำงยำกล�ำบำก อีกตัวหนึ่งแข็งแรงดี
ก็กระโดดโลดเต้นวิง่ น�ำหน้ำไปตำมประสำ แม่แกะซึง่ พะวงห่วงลูกทัง้ สองตัวต้องวิง่ วุน่ ไปมำ
เพรำะกลั ว ว่ ำ ลู ก ตั ว ใดตั ว หนึ่ ง จะหำยไป พระโพธิ สั ต ว์ เ จ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะทรงสงสำร
สัตว์เหล่ำนั้นจึงเสด็จเข้ำไปอุ้มลูกแกะที่บำดเจ็บไว้ หมำยพระทัยว่ำจะเสด็จไปกับฝูงแกะ
เพือ่ ให้สตั ว์เหล่ำนัน้ คลำยกังวล รับสัง่ ถำมคนเลีย้ งแกะว่ำเหตุใดจึงต้อนฝูงปศุสตั ว์ในเวลำ
เย็ น ใกล้ ค�่ ำ จึ ง ทรงทรำบว่ ำ สั ต ว์ นี้ จ ะถู ก น� ำ ไปฆ่ ำ เพื่ อ บู ช ำยั ญ ตำมพระรำชโองกำร
ของพระรำชำ
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ในระหว่ำงทำงนัน้ เอง ได้ทรงพบหญิงผูห้ นึง่ ซึง่ ก�ำลังร�ำ่ ไห้เศร้ำโศก ด้วยบุตรชำย
ของนำงเพิง่ ถูกงูกดั จนเสียชีวติ และประสงค์จะขอให้พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงช่วย
ให้บตุ รของนำงรอด พระองค์ขอให้นำงไปหำเมล็ดธัญพืชจำกบ้ำนทีไ่ ม่เคยมีคนในบ้ำนนัน้
เสี ย ชี วิ ต เลยมำเพื่ อ ประกอบเป็ น โอสถ นำงไปตำมหำจนทั่ ว แล้ ว แต่ ป รำกฏว่ ำ ทั้ ง
กรุงรำชคฤห์ไม่มีบ้ำนใดเลยที่จะไม่เคยมีคนเสียชีวิต ดังนั้นพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ
จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนำโปรดนำงว่ำควำมตำยเป็นธรรมดำของโลก
หลังจำกนั้นจึงทรงอุ้มแกะเสด็จเข้ำสู่กรุงรำชคฤห์ ประชำชนทั้งปวงได้เห็น
พระสิริรูปอันงดงำมและพระจริยำที่เปี่ยมด้วยพระเมตตำของนักบวชผู้ผู้อุ้มสัตว์ส�ำหรับ
บูชำยัญผ่ำนมำ ก็พำกันงุนงงสงสัยโจษจันกันไปทั่วพระนคร
ฝ่ำยพระเจ้ำพิมพิสำรประทับอยูใ่ นท้องพระโรงซึง่ เหล่ำพรำหมณ์กำ� ลังเตรียมกำร
ฆ่ำสัตว์บูชำยัญอยู่ ได้ทรงสดับเรื่องที่ผู้คนโจษจันกันก็สนพระทัย พอดีกับที่พระโพธิสัตว์
เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จเข้ำมำถึงและถวำยพระพรให้ทรงเลิกกำรฆ่ำสัตว์นั้นเสีย ทรงแสดง
พระธรรมเทศนำว่ำด้วยเรื่องของเมตตำธรรม และโทษของกำรฆ่ำสัตว์ พระเจ้ำพิมพิสำร
ทรงเลื่อมใสในพระธรรมเทศนำนั้น มีรับสั่งให้หยุดพิธีบูชำยัญและมีพระรำชโองกำร
ให้ประชำชนในกรุงรำชคฤห์เลิกกำรฆ่ำสัตว์บูชำยัญเสีย
เมื่อพระเจ้ำพิมพิสำรทรงทรำบว่ำพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเป็นเจ้ำชำย
แห่ ง รำชวงศ์ ศ ำกยะ จึ ง ทรงชั ก ชวนให้ ล ำสิ ก ขำ เพื่ อ จะทรงแบ่ ง พระนครกึ่ ง หนึ่ ง
ให้ทรงปกครองด้วยกัน แต่พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงปฏิเสธด้วยทรงมุง่ โพธิญำณ
พระเจ้ำพิมพิสำรทรงอนุโมทนำและทรงปวำรณำพระองค์เลื่อมใส
หลังจำกนั้นพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จไปยังต�ำบลอุรุเวลำ ทรงศึกษำ
ในส�ำนักของอำฬำรดำบสและอุทกดำบส กระทัง่ ทรงทรำบว่ำมิใช่หนทำงหลุดพ้น จึงปลีก
พระองค์ไปทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ กระทั่งพระวรกำยผ่ำยผอม และวันหนึ่งก็สิ้นพระก�ำลัง
ล้มลงสิ้นพระสติ
ในเวลำนัน้ เอง มีคนเลีย้ งแกะผูห้ นึง่ ผ่ำนมำพบพระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะบรรทม
หมดพระสติอยูท่ ำ่ มกลำงแดดร้อน จึงหักกิง่ ไม้มำมัดเป็นพุม่ ปักเป็นเครือ่ งก�ำบังพระพักตร์
ถวำย แล้วหยดน�ำ้ นมในหม้อของเขำลงทีร่ มิ พระโอษฐ์ ท�ำให้ทรงฟืน้ คืนพระสติ ตรัสขอน�ำ้ นม
ที่เหลือในหม้อนั้น แต่ครำวนี้ชำยเลี้ยงแกะได้สังเกตพระรูปแล้วพบว่ำแม้จะทรงผ่ำยผอม
แต่มลี กั ษณะของผูม้ ตี ระกูลสูง จึงกรำบทูลว่ำไม่สำมำรถถวำยน�ำ้ นมในหม้อได้ ด้วยเขำเป็น
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คนในวรรณะศูทร ไม่บงั อำจมอบอำหำรแด่ผมู้ วี รรณะสูงกว่ำ พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ
จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนำโปรดคนเลี้ยงแกะ มีเนื้อหำพรรณนำถึงคุณค่ำของบุคคล
ผู้มีควำมเมตตำ มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยกำรกระท�ำ มิใช่ชำติก�ำเนิด เป็นต้น

ทรงบำาเพ็ญทุกรกิริยา
เมือ่ ทรงตัง้ พระทัยมัน่ คงแล้วว่ำจะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ ำ ในระยะแรกยังเสด็จไป
ทรงบิณฑบำตตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ต่อมำทรงพิจำรณำว่ำ หำกยังทรงมีปลิโพธ คือ
เครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เกิดควำมกังวล หมำยถึง ยังทรงกังวลเรื่องกำรหำอำหำรมำเสวย
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเจริญกรรมฐำนได้ จึงตั้งพระทัยจะเสวยให้น้อยลง ในเบื้องต้น
เมื่อประทับใต้ต้นไม้ใดก็ตั้งพระทัยจะเสวยเพียงผลไม้ที่หล่นลงใต้ต้นไม้นั้น จึงเสวย
ภัตตำหำรน้อยลงทุกที ๆ แต่ก็ยังไม่บรรลุโพธิญำณได้ตำมพระประสงค์ ในที่สุดก็ละ
กำรเสวยภัตตำหำรเสีย

พระพุทธรูปปำงทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ ศิลปะรัตนโกสินทร์ ประดิษฐำนในพระวิหำรคด
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก
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เหล่ำเทพยดำทรำบเหตุดังนั้นจึงตกลงกันจะใส่โอชำหำรอันเป็นทิพย์แทรกซึม
เข้ำสู่พระสรีรกำยทำงขุมขนเพื่อรักษำพระชนม์ชีพไว้ แต่พระสรีระก็ซูบผอมลงทุกที ๆ
จนเหลือแต่พระตจะหุ้มพระอัฐิ ลักษณะมหำบุรุษ และอสีตยำนุพยัญชนะที่เคยงดงำม
เปล่งปลั่งเป็นอัศจรรย์ก็หำยไปหมดสิ้น
ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำในชั้นแรกด้วยกำรกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กดพระตำลุ
(เพดำน) ด้วยพระชิวหำไว้ให้แน่นจนพระเสโทไหลออกจำกพระกัจฉะ (รักแร้) ได้รับ
ทุกขเวทนำอย่ำงยิ่ง แต่ก็ไม่อำจครอบง�ำพระหฤทัยให้กระสับกระส่ำยได้ ยังคงมีพระสติ
ตัง้ มัน่ ไม่ฟน่ั เฟือน ตัง้ ควำมเพียรไม่ทอ้ ถอย กระทัง่ วันหนึง่ เสด็จออกไปลงพระบังคน (ขับถ่ำย)
ก็เกิดพระอำกำรปวดมวนในพระอุทรก็ทรงล้มสลบลงไปในทีน่ นั้ แต่กท็ รงพบว่ำไม่สำมำรถ
บรรลุโพธิญำณได้
ดังนั้นจึงทรงเพิ่มระดับของทุกรกิริยำขึ้นไปอีก โดยกำรทรงกลั้นลมอัสสำสะ
ปัสสำสะ (ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก) ไม่ให้เดินสะดวกผ่ำนช่องพระนำสิก และช่อง
พระโอษฐ์ ก็เกิดเสียงดังอูท้ ำงช่องพระกรรณทัง้ ๒ และปวดพระเศียร เสียดพระอุทร ร้อนใน
พระกำยเป็นก�ำลัง แม้จะประสบทุกขเวทนำมำกถึงเพียงนี้ ก็ไม่ได้ครอบง�ำพระทัย
ให้กระสับกระส่ำยได้ มีพระสติตงั้ มัน่ ไม่ฟน่ั เฟือน ตัง้ ควำมเพียรไม่ยอ่ หย่อนทรงกระท�ำเช่นนี้
นำนถึง ๖ ปีเต็ม ก็ยังมิอำจบรรลุโพธิญำณได้
ครั้งนั้นจึงทรงพิจำรณำว่ำกำรบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำเช่นนี้เป็นกิจอันหนัก แม้นมี
ผู้ปฏิบัติอยู่มำก ก็ไม่มีผู้ใดสำมำรถบรรลุสัมโพธิญำณได้เลย กำรกระท�ำเช่นนี้จึงไม่ใช่
หนทำงพ้นจำกทุกข์เป็นแน่ จึงทรงบรรทมลงที่ใต้ร่มไม้หว้ำ ล�ำดับนั้นพระอินทร์ได้แสดง
พระองค์พร้อมพิณ ๓ สำย กระท�ำนิมิตถวำย โดยดีดพิณสำยแรกซึ่งขึงไว้ตึงไป สำยพิณ
ก็ขำดสะบั้น สำยหนึ่งหย่อนไปดีดแล้วก็ไม่เป็นศัพท์เสียง สำยหนึ่งขึงพอดีก็มีเสียงกังวำน
สดใส พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะได้ ส ดั บ เสี ย งพิ ณนิ มิ ต แล้ ว ก็ พิ จ ำรณำว่ ำ ควรจะ
บ�ำเพ็ญเพียรบนทำงสำยกลำง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำ จำกนั้น
จึงทรงกลับมำเสวยภัตตำหำรดุจเดิม พระสรีรกำยก็กลับมำงดงำมผ่องใสอีกครั้ง
เรื่องพระอินทร์ดีดพิณ ๓ สำยถวำยพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะนี้ ไม่ปรำกฏ
ในพระไตรปิฎก หรือวรรณกรรมพุทธประวัตเิ ล่มส�ำคัญอย่ำงลลิตวิสตระ แต่ปรำกฏอยูเ่ สมอ
ในวรรณกรรมพุทธประวัติที่แต่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐำนว่ำมีกำรเติม
เรื่องนี้เข้ำไปทีหลัง
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จิตรกรรมฝำผนังในวิหำรวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระอินทร์ดีดพิณถวำย

อย่ำงไรก็ตำม ในหนังสือประทีปแห่งทวีปอำเซีย ได้กล่ำวถึงเรือ่ งนีแ้ ตกต่ำงออกไป
ว่ำในระหว่ำงที่พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำอยู่นั้นเอง วันหนึ่ง
มีกลุ่มนักดนตรีและนำงระบ�ำเดินทำงผ่ำนที่ประทับไป คนเหล่ำนั้นบรรเลงและขับร้อง
บทเพลงมีเนื้อหำพรรณนำถึงกำรขึงสำยพิณ และทำงสำยกลำง
ในพระวินัยปิฎก มีเรื่องรำวของพระโสณโกฬิวิสะ ซึ่งบ�ำเพ็ญเพียรอย่ำงหนัก
โดยจงกรมจนส้นเท้ำแตกมีเลือดไหลเปรอะเปื้อน พระบรมศำสดำทรงสอนให้ท่ำนเข้ำใจ
เรื่องควำมพอดี โดยกำรปฏิบัติตำมทำงสำยกลำง โดยทรงอุปมำเรื่องพิณ ๓ สำย
มำสอนพระโสณโกฬิวิสะ ด้วยเหตุที่ท่ำนเคยช�ำนำญพิณชนิดนี้มำก่อนอุปสมบท ท่ำนจึง
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จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่ำเรื่องพุทธประวัติ
ตอนปัญจวัคคีย์ปรนนิบัติพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะขณะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
ผลงำนของอำจำรย์ค�ำนวน ชำนันโท

เข้ำใจอุปมำนี้ของพระบรมศำสดำ ผู้แต่งวรรณกรรมพุทธประวัติน่ำจะน�ำเรื่องนี้มำปรับ
แล้วใส่ลงในคัมภีร์ด้วย
ครัน้ ปัญจวัคคียท์ คี่ อยเฝ้ำถวำยอุปฏั ฐำกอยู่ เห็นว่ำพระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ
กลับมำเสวยภัตตำหำรอีกครัง้ ก็ปรึกษำกันว่ำ แม้จะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ ำทรมำนพระองค์
อย่ำงหนักถึง ๖ ปี ก็ยังไม่สำมำรถบรรลุโพธิญำณได้ บัดนี้ทรงคลำยทุกรกิริยำนั้นเสีย
กลับมำเสวยภัตตำหำรมีควำมสุขดังเดิม คงไม่สำมำรถส�ำเร็จโพธิญำณได้แล้ว ก็พำกัน
ทอดทิ้งพระองค์แล้วเดินทำงไปพ�ำนักอยู่ ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ใกล้กรุงพำรำณสี
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นางสุชาดาทูลถวายข้าวมธุปายาสและมหาสุบินนิมิต
ในเวลำนัน้ มีกลุ ธิดำผูห้ นึง่ นำมว่ำ สุชำดำ เป็นธิดำของเสนกุฎมุ พี มีนวิ ำสสถำน
อยู่ที่บ้ำนเสนำนิคม แห่งต�ำบลอุรุเวลำ นำงได้เคยบวงสรวงรุกขเทวดำที่ต้นไทรใหญ่
ขอพร ๒ ประกำรว่ำ ให้ได้สำมีใจบุญ มีชำติตระกูลเสมอกัน และขอให้ได้ลูกคนแรก
เป็นผู้ชำย หำกได้รับพรแล้วจะถวำยเครื่องบวงสรวงมีค่ำถึงหนึ่งแสนกหำปนะ เมื่อได้พร
ส�ำเร็จตำมปรำรถนำแล้ว จึงคิดจะบวงสรวงขอบคุณรุกขเทวดำดังกล่ำว จึงได้เตรียมกำร
โดยใช้ให้ทำสน�ำแม่โคนม ๑,๐๐๐ ตัว ไปเลี้ยงที่ป่ำชะเอม ให้กินเครือเถำชะเอมเพื่อหวัง
จะได้น�้ำนมที่มีรสหวำน แล้วจึงแบ่งแม่โคออกเป็น ๒ พวก พวกละ ๕๐๐ ตัว ให้รีดเอำ
น�ำ้ นมของแม่โค พวกหนึง่ ไปให้แม่โคอีกพวกหนึง่ ดืม่ กิน แล้วให้นำ� แม่โคทีด่ มื่ น�ำ้ นมนัน้ ไป
เลี้ยงในป่ำชะเอมอีก แล้วแบ่งออกเป็น ๒ พวก รีดน�้ำนมจำกพวกหนึ่งไปให้อีกพวกหนึ่ง
ดื่มกิน ท�ำอยู่เช่นนี้จนกระทั่งเหลือแม่โคนมอยู่ ๘ ตัว
ครั้นถึงวันขึ้น ๑๔ ค�่ำเดือน ๖ ในเวลำใกล้รุ่ง นำงก็สั่งให้จับแม่โคนมทั้ง ๘
ผูกไว้แล้วรีดน�ำ้ นมใส่กระทะบนเตำไฟหุงข้ำวมธุปำยำสด้วยวิธลี ะเอียดประณีต มีปวงเทพ
เทวดำมำร่วมกันกระท�ำข้ำวมธุปำยำสนี้อย่ำงมำกมำย
ในคืนนัน้ พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะบรรทมหลับทรงมหำสุบนิ นิมติ ๕ ประกำร
ดังนี้
ประกำรที่ ๑ พระองค์ทรงบรรทมหงำยบนพื้นดินมีภูเขำหิมวันต์เป็นเขนย
พระพำหำซ้ำยหยั่งลงไปในมหำสมุทรทิศบูรพำ พระพำหำขวำหยั่งลงไปในมหำสมุทร
ทิศปัจจิม พระบำททั้งคู่หยั่งลงไปในมหำสมุทรทิศทักษิณ
ประกำรที่ ๒ หญ้ำแพรกงอกขึ้นแต่พระนำภีสูงขึ้นไปถึงท้องฟ้ำ
ประกำรที่ ๓ หมู ่ ห นอนตั ว ขำวหั ว ด� ำ ไต่ ขึ้ น มำจำกพระบำทจนถึ ง พระชำนุ
เต็มไปหมด
ประกำรที่ ๔ นก ๔ จ�ำพวก ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีด�ำ บินมำ
จำกทิศทั้ง ๔ มำเกำะจับลงแทบพระบำท แล้วกลับกลำยเป็นสีขำวไปทั้งสิ้น
ประกำรที่ ๕ พระองค์เสด็จขึ้นไปทรงจงกรมบนยอดเขำที่เปรอะเปื้อนไปด้วย
มูตรคูถ แต่พระบำทของพระองค์มิได้เปรอะเปื้อน
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ในพระวิหำรพระพุทธไสยำสน์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม
กรุงเทพมหำนคร
เล่ำเรื่องประวัตินำงสุชำดำ
ในภำพแสดงกำรปรุง
ข้ำวมธุปำยำสอย่ำงพิถีพิถัน
แล้วเชิญไปถวำยพระโพธิสัตว์
เจ้ำชำยสิทธัตถะ
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เมือ่ ทรงตืน่ จำกบรรทมแล้ว ได้เสด็จมำประทับ ณ โคนต้นไทรใหญ่ ทรงท�ำนำย
มหำสุบินนิมิตนั้นด้วยพระองค์เองว่ำ
ประกำรที่ ๑ เป็นนิมิตที่จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ
ประกำรที่ ๒ เป็นนิมิตว่ำจะทรงเทศนำอริยมรรค ๘ ประกำร แก่เทวดำ
และมนุษย์ทั้งหลำย
ประกำรที่ ๓ เป็ น นิ มิ ต ที่ ห มู ่ ค ฤหั ส ถ์ จ ะมำสู ่ ส� ำ นั ก ของพระองค์ เ ป็ น อั น มำก
และบรรลุไตรสรณคมน์
ประกำรที่ ๔ เป็นนิมิตว่ำวรรณะทั้ง ๔ จะมำบวชในพระธรรมวินัยและตรัสรู้
วิมุตติธรรม
ประกำรที่ ๕ เป็ น นิ มิ ต ว่ ำ พระองค์ จ ะได้ รั บ กำรบ� ำ รุ ง บ� ำ เรอด้ ว ยปั จ จั ย ๔
แต่ไม่ทรงติดอยู่ในปัจจัยเหล่ำนั้น
ครั้ น ถึ ง เวลำเช้ ำ ของวั น เพ็ ญ แห่ ง วิ ส ำขมำส พระโพธิ สั ต ว์ เ จ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะ
ทรงช�ำระสรีรกำยแล้วประทับนั่งที่โคนต้นไทร ฝ่ำยนำงสุชำดำใช้นำงปุณณทำสีไปกวำด
ใต้ตน้ ไทรตระเตรียมสถำนที่ นำงปุณณทำสี ไปพบพระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะจึงเข้ำใจว่ำ
เป็นเทวดำนัง่ คอยรับเครือ่ งพลีกรรม จึงรีบกลับมำบอกนำงสุชำดำ นำงสุชำดำพร้อมด้วย
บริวำรน�ำข้ำวมธุปำยำสที่ท�ำส�ำเร็จจัดเรียงในถำดทองค�ำมีค่ำ ๑๐๐,๐๐๐ กหำปนะไปยัง
ต้นไทร เห็นพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะก็เกิดโสมนัสยินดี จึงน�ำข้ำวมธุปำยำสเข้ำไป
ถวำยพร้อมทัง้ ถำดทองค�ำ กรำบไหว้แล้วกล่ำวว่ำ “มโนรถของข้ำพเจ้ำส�ำเร็จได้ฉนั ใด ขอ
สิ่งที่พระองค์ประสงค์จงส�ำเร็จ ฉันนั้น”

ทรงลอยถาดทองคำา
ในเวลำนัน้ เทวดำมำเชิญบำตรทีฆ่ ฏิกำรพรหมเคยน�ำมำถวำยไปเสีย พระโพธิสตั ว์
เจ้ำชำยสิทธัตถะไม่ทรงมีบำตรส�ำหรับรับภัตตำหำร เมื่อนำงสุชำดำทูนถำดทองค�ำ
รองมธุปำยำสถวำยก็ทรงมองหน้ำนำงนิง่ อยู่ นำงสุชำดำจึงกล่ำวถวำยถำดทองค�ำนัน้ ด้วย
ทรงรับแล้ว นำงสุชำดำกรำบทูลลำกลับไป
พระโพธิ สั ต ว์ เ จ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะทรงลุ ก ขึ้ น เสด็ จ ประทั ก ษิ ณ รอบโคนต้ น ไทร
๓ รอบ แล้วทรงถือถำดทองนัน้ เสด็จมำยังริมฝัง่ แม่นำ�้ เนรัญชรำ ลงสรงช�ำระพระวรกำย
ให้สะอำด แล้วประทับนัง่ ปัน้ ข้ำวมธุปำยำสได้ ๔๙ ก้อน เสวยจนหมดแล้วจึงทรงถือถำดทองค�ำขึน้
166

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

จิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรพระพุทธไสยำสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร
เล่ำเรื่องพุทธประวัติ แสดงภำพพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงลอยถำดทองค�ำ

ทรงอธิษฐำนว่ำ “หำกจะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้ำ ขอให้ถำดนีจ้ งลอยทวนกระแสน�ำ้ ขึน้ ไป”
แล้วจึงทรงลอยถำดทองค�ำลงในแม่นำ�้ ถำดก็ได้ลอยทวนกระแสน�ำ้ ไปไกลประมำณ ๘๐ ศอก
แล้วจมลงสู่นำคพิภพไปยังที่อยู่ของกำฬนำครำช
ฝ่ำยพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นนิมิตดังนั้น ก็ทรงโสมนัส
ยินดี เสด็จไปยังป่ำต้นรัง ชื่อว่ำ สำลวัน ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรำ
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จิตรกรรมฝำผนังในวิหำรวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ
ตอนพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ ทรงรับหญ้ำคำ ๘ ก�ำมือจำกโสตถิยพรำหมณ์

เสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์
เมื่ อ ตะวั น บ่ ำ ยคล้ อ ย พระโพธิ สั ต ว์ เ จ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะเสด็ จ ออกจำกป่ ำ รั ง
ระหว่ำงทำงทรงรับหญ้ำคำ ๘ ก�ำมือที่โสตถิยพรำหมณ์ทูลถวำย เสด็จไปถึงต้นอัสสัตถะ
ต้นหนึ่ง มีล�ำต้นสูงใหญ่แผ่กิ่งก้ำนสง่ำงำม มีประสงค์จะใช้เป็นโพธิพฤกษ์ คือต้นไม้
แห่งกำรตรัสรู้ เสด็จประทักษิณรอบโคนไม้นนั้ ๓ รอบ แล้วทรงปูลำดหญ้ำคำ ทรงอธิษฐำน
เป็ น รั ต นบั ล ลั ง ก์ ป ระทั บ นั่ ง หั น พระพั ก ตร์ ไ ปทำงทิ ศ บู ร พำ ทรงผิ น พระปฤษฎำงค์
ไปทำงล�ำต้นพระศรีมหำโพธิ์ ขัดสมำธิตงั้ พระกำยตรงด�ำรงพระสติมนั่ เจริญอำนำปำนสติ
ภำวนำแล้วทรงตั้งพระสัตยำธิษฐำนว่ำ “ถ้ำกมลสันดำนยังไม่พ้นอำสวะกิเลสตรำบใด
แม้พระมังสะพระโลหิตจะเหือดแห้งไป เหลือแต่พระตจะ พระนหำรุ พระอัฐิ ก็ตำมที
อำตมำจะไม่ลุกขึ้นจำกบัลลังก์นี้”
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ทรงผจญพญาวัสสวดีมาร
ในกำลนั้น พญำวัสสวดีมำรผู้มีใจบำปติดตำมพระมหำบุรุษอยู่ทุกเมื่อ ด�ำริว่ำ
พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะปรำรถนำจะพ้นวิสัยแห่งสังสำรวัฏ อันเป็นอ�ำนำจของ
เรำ เรำควรจะขัดขวำงท�ำอันตรำยเสีย แล้วประกำศให้พลเสนำมำรมำประชุมพร้อมกัน
เป็นกองทัพใหญ่มโหฬำรมำรแต่ละตนต่ำงเนรมิตกำยเป็นประกำรต่ำง ๆ น่ำสยดสยอง
หวำดกลัว แล้ ว ยำตรำทั พ ไปสู ่ ต ้ น พระศรี ม หำโพธิ์ เ พื่ อ เบี ย ดเบี ย นข่ ม ขู ่ พ ระโพธิ สั ต ว์
เจ้ำชำยสิทธัตถะด้วยวิธีต่ำง ๆ
ฝ่ำยพระโพธิสตั ว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ ทอดพระเนตรเห็นพญำมำรทรงช้ำงคิรเี มขละ
พร้อมด้วยพลเสนำมำรเป็นจ�ำนวนมำกมีอำวุธครบมือรำยล้อมต้นพระศรีมหำโพธิ์อยู่
แม้ไม่ทรงหวำดกลัว แต่ทรงร�ำพึงในพระทัยว่ำ “ข้ำศึกเป็นจ�ำนวนมำก จะกระท�ำกำรย�ำ่ ยีเรำ
เพียงผูเ้ ดียว ก็ในทีน่ พี้ ระประยูรญำติพระรำชบิดำ และพีน่ อ้ งญำติมติ รผูท้ จี่ ะเป็นทีพ่ ง่ึ พ�ำนัก
และช่วยรบปัจจำมิตรก็ไม่มี เว้นเสียแต่บำรมีเท่ำนั้น” ดังนั้น จึงทรงระลึกถึงบำรมี ๓๐
ประกำร และบุรุษโยธำ ๗ ประกำร ได้แก่ ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ หิริ และ
โอตตัปปะ เป็นพละก�ำลังเข้ำต่อสูก่ บั พญำมำร ยืนยันว่ำพุทธบัลลังก์ใต่รม่ พระศรีมหำโพธิน์ ี้
เกิดขึน้ ด้วยก�ำลังควำมแน่วแน่ในพระทัยของพระองค์ ทีห่ มำยจะทรงหลุดพ้นจำกห้วงทุกข์
คือ สังสำรวัฏ และพำหมู่สัตว์ทั้งหลำยให้ข้ำมพ้นจำกกองทุกข์นี้ด้วยเช่นกัน
ในทีส่ ดุ ทรงเรียกนำงวสุนทรำ เทวีแห่งแผ่นดินมำเป็นประจักษ์พยำนในกำรให้ทำน
บ�ำเพ็ญสมติงสบำรมี (บำรมี ๓๐ ทัศ ได้แก่ ทศบำรมี อุปบำรมี และปรมัตถบำรมี)
มำนำนหลำยภพชำติจนเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้ พระเทวีบิดมวยผมที่เก็บอุทกธำรำ
ที่พระโพธิสัตว์ทรงหลั่งลงทุกครั้งที่ท�ำบุญบำรมีตลอดระยะเวลำหลำยภพชำติออกมำ
จนท่วมกองทัพมำรแตกพ่ำยไป พญำมำรพ่ำยแพ้ยกหัตถ์ขึ้นนมัสกำรกล่ำวสรรเสริญแล้ว
หลีกไป พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะจึงขจัดมำรเสียได้ก่อนที่พระอำทิตย์จะอัสดงไป
อนึ่ง มีข้อชวนขบคิดว่ำเรื่องพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี้ มีแต่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ซึง่ เป็นคัมภีรช์ นั้ หลังอรรถกถำ ทีส่ นั นิษฐำนว่ำเป็นผลงำนของพระสงฆ์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยอำจได้รับควำมเชื่อจำกกำรนับถือเทพเจ้ำแห่งธรรมชำติ เช่น พระแม่คงคำ
พระแม่ธรณี เป็นต้น

169

จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนผจญมำร และตรัสรู้อนุตรสัมมำสัมโพธิญำณ
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ทรงบำาเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรู้
หลังจำกทรงขับไล่ทพั พญำมำรไปแล้ว ก็เข้ำสูช่ ว่ งรำตรีกำล พระโพธิสตั ว์เจ้ำชำย
สิทธัตถะประทับอยู่ ณ โพธิบัลลังก์ ทรงพิจำรณำธรรมทั้งหลำยโดยล�ำดับ กล่ำวคือ
ปฐมยำม พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงเจริญสมำธิภำวนำยังสมำบัติ ๘
ประกำรให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงบรรลุญำณที่ ๑ คือ ปุพเพนิวำสำนุสสติ สำมำรถระลึกชำติ
หนหลังของพระองค์ได้ ด้วยก�ำลังอภิญญำโดยปฏิโลม ตัง้ แต่ขณะประทับบนโพธิบลั ลังก์นน้ั
ย้อนชำติไปจนกระทั่งหำประมำณมิได้
มัชฌิมยำม ทรงบรรลุจตุ ปู ปำตญำณ หรือทิพยจักขุญำณ ทรงทรำบทุคติและสุคติ
ของเหล่ำสัตว์โลกทั้งหลำย
ปัจฉิมยำม ทรงบรรลุอำสวักขยญำณ ทรงพิจำรณำปัจจยำกำรในปฏิจจสมุปบำท
ธรรม คือ อวิชชำ เป็นปัจจัยให้เกิดสังขำร เป็นต้น อันเป็นปัจจัยอำศัยซึ่งกันและกัน

พุทธคยำ ประเทศอินเดีย สถำนที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ
171

จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้พระสัมมำสัมโพธิญำณในดิถีวิสำขมำส
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
ผลงำนของอำจำรย์ค�ำนวน ชำนันโท
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เกิดขึ้นเป็นล�ำดับ นับว่ำเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวง แล้วพิจำรณำถึงกำรดับทุกข์
ทัง้ มวลว่ำ เมือ่ อวิชชำดับ สังขำรก็พลอยดับตำมไปด้วย เป็นต้น ทรงพิจำรณำทัง้ โดยส่วน
อนุโลมและปฏิโลม
ก่อนอรุณทอแสงขึ้นจับขอบฟ้ำ ในเวลำที่ยังนับเป็นคืนเพ็ญวิสำขมำสอยู่นั้นเอง
พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ตรัสรู้พระสัมมำสัมโพธิญำณดับสิ้นกิเลสอำสวะทั้งหลำย
รำบคำบ จักรวำลก็หวั่นไหวไปด้วยเสียงแซ่ซ้องสำธุกำรของพรหมและเทพยดำทั้งปวง
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บทที่ ๕

เสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน

สัตตมหาสถาน
หลังจำกตรัสรูอ้ นุตรสัมมำสัมโพธิญำณแล้ว พระพุทธเจ้ำได้ประทับเสวยวิมตุ สิ ขุ
ซึ่งหมำยถึง กำรมีควำมสุขเพรำะควำมหลุดพ้นจำกกิเลส โดยทรงเจริญสมำธิ และ
ทรงพิจำรณำหัวข้อธรรมทั้งหลำย ณ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ และสถำนที่ต่ำง ๆ รำยรอบ
บริเวณนัน้ รวมทัง้ สิน้ ๗ แห่ง แห่งละ ๗ วัน รวมเรียกสถำนทีเ่ หล่ำนัน้ ว่ำ สัตตมหำสถำน
แปลว่ำ สถำนที่อันยิ่งใหญ่ ๗ แห่ง ได้แก่
สัปดาห์

สถานที่

พระพุทธกิจ

๑

ต้นพระศรีมหำโพธิ์
ทรงพิจำรณำ
ปฏิจจสมุปบำท
โดยอนุโลมและปฏิโลม

หลังจำกตรัสรู้แล้ว พระบรมศำสดำทรงตระหนักว่ำ
ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีมำกมำยเพื่อจะได้ประทับตรัสรู้
ณ โพธิบัลลังก์นี้ จึงตั้งพระทัยจะประทับท�ำสมำธิ
ต่อไปอีก ๗ วัน

๒

อนิมิสเจดีย์ ด้ำนทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

ประทับยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหำโพธิ์โดยไม่ทรง
กระพริบพระเนตรเลยตลอด ๗ วัน และทรงแสดง
ยมกปำฏิหำริย์ครั้งแรก

๓

รัตนจงกรมเจดีย์
ระหว่ำงต้นพระ
ศรีมหำโพธิ์
กับอนิมิสเจดีย์

ทรงเนรมิตทำงจงกรมประดับด้วยแก้วมณีขนึ้ ด้วยปำฏิหำริย์
และเสด็จไปทรงจงกรมบนทำงนิมิตนั้นตลอด ๗ วัน
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สัปดาห์

สถานที่

พระพุทธกิจ

๔

รัตนฆรเจดีย์
ด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือ
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

เทวดำนิมิตเรือนแก้วมณีอันงดงำมถวำย เสด็จเข้ำประทับ
ในเรือนแก้วนั้น แล้วทรงพิจำรณำพระอภิธรรมปิฎกตลอด
๗ วัน เมื่อทรงพิจำรณำถึงมหำปัฏฐำนซึ่งมีปัจจัย ๒๔
พระฉัพพรรณรังสี คือ รัศมี ๖ ประกำร ก็โอภำสแผ่ซ่ำน
ออกจำกพระสรีรกำยแวดล้อมไปโดยรอบประมำณ ๑๒ ศอก

๕

อชปำลนิโครธ
(ต้นไทรของคนเลีย้ งแพะ)
ด้ำนตะวันออก
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

ประทับท�ำสมำธิอยู่ใต้ต้นอชปำลนิโครธ (ต้นไทร
ของคนเลี้ยงแพะ) นำงตัณหำ รำคำ และอรดี ธิดำทั้ง ๓
ของพญำมำรำธิรำชอำสำบิดำมำท�ำกำรยั่วยวนพระทัย
แต่ทรงขับไล่ไปเสียขณะนั้น มีพรำหมณ์คนหนึ่งมีนิสัยชอบ
ตวำดคนอืน่ มำทูลถำมถึงธรรมซึง่ ท�ำบุคคลให้เป็นพรำหมณ์
พระบรมศำสดำตรัสตอบว่ำ ผู้ใดไม่มีบำป ไม่มีกิเลส
ไม่ขู่คนอื่นด้วยค�ำหยำบ มีควำมส�ำรวม มีวิชชำทั้ง ๓
และพรหมจรรย์ ถือว่ำผู้นั้นเป็นพรำหมณ์โดยธรรม

๖

มุจลินทโบกขรณี
ด้ำนทิศใต้
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

ประทับนั่งสมำธิอยู่ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ตลอด ๗ วัน
ทรงพิจำรณำว่ำ ควำมสงบ รูเ้ ห็นสังขำรทัง้ ปวงตำมเป็นจริง
ไม่มีควำมเบียดเบียน ไม่มีควำมก�ำหนัด ไม่มีควำมถือว่ำ
ตัวเป็นสุขอย่ำงยิ่ง ในระหว่ำงนั้นมีฝนหลงฤดูตกลงมำ
พญำนำครำชชื่อมุจลินท์อำศัยอยู่ในสระโบกขรณี
ใกล้ ๆ กันนั้น ขึ้นมำขนดตัวป้องกันลมและฝนถวำย

๗

รำชำยตนเจดีย์ ทิศใต้
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

ประทับท�ำสมำธิใต้ต้นรำชำยตนะ (ต้นเกด) พระอินทร์
น�ำผลสมอ ไม้สีพระทนต์ และน�้ำสรงพระพักตร์มำถวำย
พ่อค้ำ ๒ คนชือ่ ตปุสะ และ ภัลลิกะ น�ำข้ำวมธุปณ
ิ ฑิกำมำถวำย
เป็นภัตตำหำรมื้อแรกหลังตรัสรู้ ท้ำวจตุมหำรำชทั้ง ๔
น�ำบำตรหินมำถวำยองค์ละใบ พระบรมศำสดำทรงแสดง
ปำฏิหำริยป์ ระสำนบำตรเป็นใบเดียว ทรงใช้รับภัตตำหำร
จำกพ่อค้ำทั้งสอง ตปุสะและภัลลิกะขอถือพระพุทธเจ้ำ
และพระธรรมเป็นสรณะ นับเป็นเทววำจิกอุบำสก คือ อุบำสก
ผู้นับถือสรณะ ๒ ประกำร คู่แรกของพระพุทธศำสนำ
ซึ่งพระบรมศำสดำได้ประทำนพระเกศำธำตุ ๘ องค์
ให้แก่พอ่ ค้ำทัง้ สอง เป็นกำรสนองควำมศรัทธำ
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๑

๓

๒

๔

๕

๖

พระพุทธรูปประดิษฐำนในสัตตมหำสถำนจ�ำลอง
ในวัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
บอกเล่ำพุทธกิจระหว่ำงเสวยวิมุตติสุขทั้ง ๗ สัปดำห์
๗
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อนึง่ ช่วงระยะเวลำแห่งกำรเสวยวิมตุ ติสขุ ในคัมภีรช์ นั้ พระไตรปิฎก กล่ำวไว้เพียง
๔ สัปดำห์ แต่คัมภีร์ชั้นอรรถกถำกล่ำวไว้ ๗ สัปดำห์ ซึ่งประกำรนี้ ศำสตรำจำรย์พิเศษ
ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ แสดงทัศนะไว้ว่ำ ตลอดเวลำอีก ๓ สัปดำห์ พระพุทธองค์
ทรงก�ำหนดศำสนกิจในบริเวณใกล้ต้นพระศรีมหำโพธิ์ จึงรวมเป็น ๗ สัปดำห์

คติการจำาลองสัตตมหาสถาน
เรือ่ งรำวของกำรเสวยวิมตุ ติสขุ ภำยในสัตตมหำสถำนนี้ ปรำกฏเรือ่ งรำวในคัมภีร์
หลำยเล่ม เช่น พระวินยั ปิฎก พุทธจริต มหำวัสดุ ลลิตวิสตระ สมภำรวิบำก ปฐมสมโพธิกถำ
เป็นต้น และเป็นทีย่ กย่องนับถือของพุทธศำสนิกชนอย่ำงมำก เพรำะเป็นเรือ่ งรำวทีแ่ สดง
ควำมเป็นโลกุตตรบุคคลของพระบรมศำสดำ และเชื่อมโยงกับควำมเชื่อเก่ำแก่ของผู้คน
ในเอเชียใต้ เช่น กำรบูชำยักษ์ กำรบูชำต้นไม้ กำรบูชำนำค เป็นต้น ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
กำรผนวกรวมควำมเชื่อเหล่ำนี้ไว้ในอิทธิพลของพระพุทธศำสนำ โดยมีพระพุทธเจ้ำ
อยู่เหนือควำมเชื่อดั้งเดิมนั้น
ในประเทศอินเดีย บริเวณที่เป็นสัตตมหำสถำนได้รับกำรดูแล พัฒนำ และ
สร้ำงงำนศิลปกรรมขึน้ โดยอยูภ่ ำยในบริเวณพุทธคยำ เมืองคยำ รัฐพิหำร มีพทุ ธศำสนิกชน
หลั่งไหลไปสักกำระระลึกถึงพระบรมศำสดำไม่ขำดสำย
ควำมส�ำคัญของสถำนที่เหล่ำนี้ ท�ำให้เกิดคติกำรจ�ำลองสัตตมหำสถำนไปยัง
สถำนที่ต่ำง ๆ โดยใช้งำนศิลปกรรมเป็นสื่อกลำง ไม่ว่ำจะเป็นจิตรกรรม ประติมำกรรม
และสถำปัตยกรรม เช่น ภำพจ�ำหลักเล่ำเรือ่ งสัตตมหำสถำน ณ สถูปสำญจี และสถูปภำรหุต
รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๔ - ๕ ภำพจ�ำหลักเล่ำ
เรื่องกำรเสวยวิมุติสุขบำงตอนที่สถูปเมืองนำคำรชุนโกณฑะ ประเทศอินเดีย อำยุรำว
พุทธศตวรรษที่ ๙
เมือ่ ศูนย์กลำงของพระพุทธศำสนำเคลือ่ นย้ำยมำยังลังกำ เรือ่ งรำวของสัตตมหำ
สถำนก็ตดิ ตำมมำด้วย มีกำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรม และศิลปะกรรมเพือ่ ถ่ำยทอดเรือ่ งรำว
เช่น ประติมำกรรมทีค่ ลั วิหำร เมืองโปลนำรุวะ สร้ำงในรัชสมัยพระเจ้ำปรำกรมพำหุที่ ๑
อำยุ ร ำวพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๗ เป็ น ต้ น ครั้ น เมื่ อ พระพุ ท ธศำสนำแพร่ ห ลำยมำสู ่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คตินยิ มเรือ่ งสัตตมหำสถำนก็ตดิ ตำมมำด้วย จึงพบงำนศิลปกรรม
ที่ แ สดงเรื่ อ งรำวกำรเสวยวิ มุ ต ติ สุ ข ในสั ต ตมหำสถำนซึ่ ง สร้ ำ งขึ้ น ในดิ น แดนแถบนี้
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สัตตมหำสถำนจ�ำลองบริเวณด้ำนทิศตะวันออกของวัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
สร้ำงขึ้นในรัชกำลที่ ๓ ด้วยศิลปกรรมแบบพระรำชนิยม สะท้อนควำมนับถือสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๗
และควำมพยำยำมสร้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระอำรำมส�ำคัญประจ�ำนครแห่งนี้

เช่น ประติมำกรรมจ�ำหลักหินที่บุโรพุทโธ เกำะชวำ ประเทศอินโดนีเซีย อำยุรำว
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ จิตรกรรมและประติมำกรรมเล่ำเรื่องสัตตมหำสถำน ในศิลปะพุกำม
ประเทศเมียนมำร์ อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จิตรกรรมเล่ำเรื่องสัตตมหำสถำนใน
ศิลปะล้ำนช้ำง อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้น
ในประเทศไทย พบงำนศิลปกรรมที่เล่ำเรื่องสัตตมหำสถำนมำกมำย สถำนที่
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
- จิตรกรรมฝำผนังสมัยอยุธยำตอนต้น ในกรุพระปรำงค์วดั รำชบูรณะ อุทยำน
ประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ต�ำบลท่ำวำสุกรี อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
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- จิตรกรรมฝำผนังสมัยอยุธยำตอนปลำย ในอุโบสถวัดเกำะแก้วสุทธำรำม
ต�ำบลท่ำรำบ อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- จิตรกรรม พระพุทธรูป และประติมำกรรมกลำงแจ้ง สัตตมหำสถำนจ�ำลอง
วัดสุทัศนเทพวรำรำม แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
- ประติ ม ำกรรมส� ำ ริ ด ขนำดเล็ ก ศิ ล ปะรั ต นโกสิ น ทร์ ปั จ จุ บั น จั ด แสดง
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนแห่ ง ชำติ พระนคร แขวงพระบรมมหำรำชวั ง เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร
- สัตตมหำสถำนจ�ำลอง วัดมหำโพธำรำม (วัดเจ็ดยอด) ต�ำบลช้ำงเผือก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- สัตตมหำสถำนจ�ำลอง วัดพระธำตุบงั พวน ต�ำบลพระธำตุบงั พวน อ�ำเภอเมือง
หนองคำย จังหวัดหนองคำย
- โพธิปริมณฑลพุทธำนุสรณ์ สัตตมหำสถำน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
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ภาคศาสนพิธี
บทที่ ๖

พิธีบำาเพ็ญกุศลในวันสำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ทุกศำสนำล้วนมีวันส�ำคัญ เพื่อระลึกเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่เคยเกิดขึ้นแก่ศำสดำ
ผู้ก่อตั้งและเกี่ยวเนื่องในพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เหล่ำศำสนิกชนของศำสนำนั้น ๆ จัดขึ้น
ในโอกำสต่ำง ๆ พระพุทธศำสนำก็เช่นเดียวกัน มีวันส�ำคัญที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับให้
พุทธศำสนิกชนปฏิบตั เิ พือ่ น้อมร�ำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและบ�ำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพเิ ศษ
ด้วยอำมิสบูชำและปฏิบัติบูชำ ในเนื้อหำธรรมศึกษำ ช่วงชั้นก่อนระดับอุดมศึกษำ
และประชำชนทั่วไปได้กล่ำวถึงวันส�ำคัญทำงและกำรประพฤติปฏิบัติพิธีบ�ำเพ็ญกุศลใน
วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ และวันอำสำฬหบูชำ ในช่วงชั้นนี้จะได้กล่ำวถึงวันเข้ำพรรษำ
วันออกพรรษำวันเทโวโรหณะ และวันธรรมสวนะ โดยละเอียด

วันเข้าพรรษา
ค�ำว่ำ พรรษำ มำจำกศัพท์บำลีวำ่ วสฺส และศัพท์สนั สกฤตว่ำ วรฺษ ในภำษำไทย
ใช้ศัพท์สันสกฤต แต่แผลงเป็น พรรษำ แปลว่ำ ฝนหรือฤดูฝน แต่ควำมหมำยโดยทั่วไป
พิจำรณำในมุมที่ว่ำ ในปีหนึ่งผ่ำนฤดูฝนครั้งหนึ่ง ชีวิตคน ๆ หนึ่งที่อยู่มำ ๑ ฤดูฝน
ก็คืออยู่มำเท่ำกับ ๑ ปี ดังนั้นทั่วไปจึงแปลพรรษำกันว่ำ ปี กำรเข้ำพรรษำหรือ
จ�ำพรรษำ หมำยถึง กำรที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐำนจิตอยู่ประจ�ำในสถำนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
ในฤดูฝน โดยจะไม่ไปค้ำงแรมในที่อื่น กำรอธิษฐำนเช่นนี้เรียกว่ำ อธิษฐำนพรรษำ
เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องพระสงฆ์ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ ำ ทรงบั ญ ญั ติ
เป็นกำรเฉพำะส�ำหรับพระสงฆ์สำวก
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เวลำที่ก�ำหนดว่ำเป็นพรรษำ คือ ๔ เดือน ตั้งแต่ดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘
จนถึงดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ แต่กำรจ�ำพรรษำของพระสงฆ์มีก�ำหนดแค่ ๓ เดือน เริ่ม
ก�ำหนดตั้งแต่ดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ของทุกปี (หรือเดือน ๘ หลัง ในปีที่มีเดือน ๘
๒ หน) วันเข้ำพรรษำเป็นวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำต่อเนื่องจำกวันอำสำฬหบูชำ
พุทธศำสนิกชนย่อมมีสว่ นเกีย่ วข้องอยูม่ ำก เพรำะเป็นโอกำสทีจ่ ะได้บำ� เพ็ญกุศลเป็นพิเศษ
จำกที่ได้เคยบ�ำเพ็ญเป็นประจ�ำตำมหน้ำที่ของพุทธศำสนิกชน ในรำชส�ำนักไทยก็มีกำร
จัดงำนพระรำชพิธีเนื่องด้วยวันอำสำฬบูชำและวันเข้ำพรรษำ เรียกรวมว่ำ พระรำชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเนือ่ งในวันอำสำฬหบูชำและเทศกำลเข้ำพรรษำ และทำงรำชกำร
ก�ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำรประจ�ำปี
มูลเหตุที่พระสงฆ์ต้องจ�ำพรรษำนั้น บำลีวัสสูปนำยิกขันธกะ คัมภีร์มหำวรรค
พระวินัยปิฎก เล่ำว่ำ ก่อนพุทธกำลในอินเดียตอนเหนือ เมื่อถึงฤดูฝนพื้นที่ย่อมเป็น
โคลนเลนโดยทัว่ ไป ไม่สะดวกแก่กำรเดินทำง แต่กำรอยูจ่ ำ� พรรษำ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ของนักบวชนอกพระพุทธศำสนำในชมพูทวีปถือปฏิบัติกันมำก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติกัน
เคร่งครัดนัก เมื่อถึงสมัยต้นพุทธกำล ครำวหนึ่งในฤดูฝน ขณะพระพุทธเจ้ำประทับ
ณ วัดเวฬุวัน กรุงรำชคฤห์ มีกลุ่มพระภิกษุฉัพพัคคีย์ คือพระภิกษุ ๖ รูป ได้แก่
พระมัณฑุกะ พระโลหิตกะ พระเมตติยะ พระกุมมชกะ พระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ
พร้อมทั้งพระภิกษุที่เป็นสำนุศิษย์ประมำณ ๑,๕๐๐ รูป เที่ยวจำริกไปตำมสถำนที่ต่ำง ๆ
ในฤดูฝน เหยียบข้ำวกล้ำและสัตว์เล็ก ๆ ตำย แม้แต่พวกนักบวชนอกศำสนำก็หยุด
จ�ำพรรษำ แต่พระสงฆ์สำวกหำได้หยุดจ�ำพรรษำ ยังคงเที่ยวท่องจำริกไปเหยียบข้ำวกล้ำ
และต้นไม้ รวมไปถึงสัตว์ให้เสียหำยล้มตำยเป็นอันมำก เมื่อควำมทรำบถึงพระพุทธเจ้ำ
จึงทรงประชุมสงฆ์และบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจ�ำที่ในฤดูฝน ในที่แห่งเดียวเป็นเวลำ
๓ เดือนเรียกว่ำ จ�ำพรรษำ
สถำนที่ที่พระสงฆ์จ�ำพรรษำนั้น พระพุทธเจ้ำทรงห้ำมไม่ให้จ�ำพรรษำในที่
กลำงแจ้ง ในโพรงไม้ และในตุ่มหรือในหลุมขุด ซึ่งไม่ใช่เสนำสนะ คือ ไม่ใช่ที่อยู่ที่อำศัย
ทรงอนุญำตให้จ�ำพรรษำในกุฏิที่มีที่มุงหรือหลังคำที่บังและฝำรอบขอบชิด
กำรอยู่จ�ำพรรษำต้องอยู่ให้ครบ ๓ เดือน แต่มิได้เป็นข้อห้ำมเด็ดขำดส�ำหรับ
พระภิกษุว่ำต้องอยู่ประจ�ำตลอด ๓ เดือน โดยไม่สำมำรถเดินทำงไปไหนได้เลย ถ้ำมีเหตุ
อันตรำยเกิดขึ้น ท�ำให้จ�ำพรรษำในที่นั้นไม่ได้ เช่น น�้ำท่วม หรือชำวบ้ำนถิ่นนั้นอพยพ
ไปอยู่ที่อื่น เป็นต้น ก็อนุญำตให้ไปในระหว่ำงพรรษำได้โดยไม่เป็นอำบัติ แต่พรรษำขำด
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หรือถ้ำมีกิจจ�ำเป็นที่จะต้องไปแรมคืนที่อื่น เช่น กิจนิมนต์ กิจเกี่ยวกับพระศำสนำ
ตลอดจนพระอุปัชฌำย์อำจำรย์อำพำธ โยมมำรดำบิดำเจ็บป่วย เป็นต้น ทรงอนุญำต
ให้ไปด้วยสัตตำหกรณียะ คือ กิจที่ไปท�ำแล้วกลับมำให้ทันภำยใน ๗ วัน ถือว่ำพรรษำ
ไม่ขำด แต่ถ้ำอยู่จ�ำพรรษำไม่ครบ ๓ เดือน ถือว่ำ พรรษำขำด และต้องอำบัติคือมีโทษ
แต่เป็นโทษขนำดเบำ คือ อำบัติทุกกฏ
พระภิกษุผู้มีกิจธุระประสงค์จะสัตตำหกรณียะไปกระท�ำกิจนั้น พึงบอกลำ
พระภิกษุที่มีอยู่ และเปล่งวำจำแสดงเจตนำเป็นภำษำมคธว่ำ “อตฺถิ เม กจฺจ� อิมสฺมึ
สตฺตำหพฺภนฺตเร นิวตฺติสสำมิ.” แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำมีกิจต้องไป จะกลับมำภำยใน ๗ วัน
หรือเพียงผูกใจอธิษฐำนด้วยตนเองก็ได้
กำรก�ำหนดให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จ�ำพรรษำนี้ นอกจำกจะป้องกันไม่ให้พระภิกษุ
จำริ ก ไปเหยี ย บย�่ ำ ข้ ำ วกล้ ำ พื ช พั น ธุ ์ ข องชำวบ้ ำ น เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ด้ รั บ กำรติ เ ตี ย นแล้ ว
ยังท�ำให้พระภิกษุได้หยุดพักผ่อน บรรเทำควำมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำจำกกำรจำริก
ไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เพรำะในสมัยก่อน ใช้วธิ เี ดินเท้ำไปยังสถำนทีต่ ำ่ ง ๆ แต่ในปัจจุบนั
เมื่อควำมเจริญได้เพิ่มมำกขึ้นเป็นล�ำดับ กำรจ�ำพรรษำท�ำให้พระภิกษุได้อยู่ประจ�ำ
เพื่อศึกษำปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม และเตรียมควำมพร้อมจะจำริกไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
หลังออกพรรษำแล้ว
ทั้งนี้กำรอยู่จ�ำพรรษำนั้นมี ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะแรก เรียกว่ำ กำรจ�ำพรรษำต้น หรือ ปุริมิกำวัสสูปนำยิกำ เริ่มตั้งแต่
ดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ถึงดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ ในปีที่มีอธิกมำส คือ เดือน ๘
๒ หน ให้เลื่อนกำรจ�ำพรรษำไปเป็นดิถีแรม ๑ ค�่ำเดือน ๘ หลัง
ระยะหลัง เรียกว่ำ กำรจ�ำพรรษำหลัง หรือ ปัจฉิมิกำวัสสูปนำยิกำ เริ่มตั้งแต่
ดิถีแรม ๑ ค�่ำเดือน ๙ ถึงดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ ปัจจุบันไม่นิยมถือปฏิบัติจึงไม่เป็น
ที่รู้จักกัน
เหตุที่พระพุทธเจ้ำทรงก�ำหนดวันเข้ำพรรษำไว้ ๒ วัน เพื่อที่จะให้พระสงฆ์
ที่จ�ำพรรษำในดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ไม่ทัน ด้วยเหตุจ�ำเป็นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง สำมำรถ
เลื่อนไปจ�ำพรรษำดิถีในวันเข้ำปัจฉิมพรรษำได้
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สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก
ทรงน�ำพระสงฆ์วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร
ประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถ ท�ำวัตรสวดมนต์ และอธิษฐำนพรรษำ
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เมือ่ ถึงวันเข้ำพรรษำ พระสงฆ์จะอธิษฐำนพรรษำ คือ ตัง้ ใจก�ำหนดแน่นอนลงไป
ว่ำจะอยู่ประจ�ำ ณ ที่ใดที่นั้นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน กำรอธิษฐำนพรรษำนี้ พระสงฆ์
จะประชุมพร้อมกันในอุโบสถ ท�ำวัตรสวดมนต์ แล้วเปล่งวำจำอธิษฐำนพรรษำพร้อมกันว่ำ
“อิมสฺมึ อำวำเส, อิม� เตมำส�, วสฺส� อุเปมิ.” (๓ หน) แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำจ�ำพรรษำ ในอำวำสนี้
ตลอด ๓ เดือน เมื่อกล่ำวค�ำอธิษฐำนพรรษำเสร็จแล้ว ยังมีพิธีที่ส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง
คือ พิธีสำมีจิกรรม หรือท�ำวัตรเป็นพิธีขอขมำ ซึ่งเนื่องกับวันเข้ำพรรษำ วิธีปฏิบัติ
คือ พระผู้น้อยจะน�ำดอกไม้ธูปเทียนเข้ำไปหำพระผู้ใหญ่ กล่ำวค�ำขอขมำโทษ แปลเป็น
ใจควำมว่ำ “กระผมขอขมำโทษ ทีไ่ ด้ลว่ งเกินทำงกำย วำจำ ใจ เพรำะควำมประมำท” แล้ว
พระผูใ้ หญ่กล่ำวตอบแปลเป็นใจควำมว่ำ “ข้ำพเจ้ำยกโทษให้ แม้ทำ่ นก็พงึ ยกโทษให้ขำ้ พเจ้ำ”
พระผู้น้อยก็กล่ำวว่ำ “กระผมขอยกโทษให้” เป็นอันต่ำงฝ่ำยต่ำงให้อภัยกันในควำม
ล่วงเกินที่ได้ท�ำมำแล้ว นับเป็นวิธีสมำนสำมัคคีอย่ำงดียิ่ง
ฝ่ำยพุทธศำสนิกชนในประเทศไทยได้บ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
สืบเนือ่ งยำวนำนมำตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ดังควำมในศิลำจำรึกหลักที่ ๑ ว่ำ “พ่อขุนรำมค�ำแหง
พ่อเมืองสุโขทัยนี้ ทัง้ ชำวแม่ชำวเจ้ำ ท่วยปัว่ ท่วยนำงลูกเจ้ำลูกขุนทัง้ สิน้ ทัง้ หลำย ทัง้ ผูช้ ำย
ผูห้ ญิง ฝูงท่วยมีศรัทธำในพระพุทธศำสน์ ทรงศีลเมือ่ พรรษำทุกคน” และได้มกี ำรบ�ำเพ็ญ
กุศลเนือ่ งในวันเข้ำพรรษำสืบทอดมำถึงปัจจุบนั ดังจะเห็นได้วำ่ มีพระรำชพิธใี นรำชส�ำนัก
และกำรบ�ำเพ็ญกุศลของพุทธศำสนิกชนโดยทัว่ ไป แม้จะปฏิบตั แิ ตกต่ำงกันบ้ำงตำมยุคสมัย
แต่หลักกำรใหญ่ที่ไม่แตกต่ำงกันคือ กำรท�ำบุญ ตักบำตร รักษำศีลฟังพระธรรมเทศนำ
กำรปฏิบัติธรรม และกำรท�ำควำมดีอื่น ๆ เช่น ช่วยกันซ่อมแซมตกแต่งเสนำสนะเพื่อให้
พระสงฆ์ได้อยู่เป็นสุข น�ำลูกหลำนญำติมิตรไปประชุมกันตำมวัด ถวำยผ้ำอำบน�้ำฝน
และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสำมเณร พุทธศำสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระศำสนำจะตั้งอธิษฐำนว่ำ
จะรักษำอุโบสถศีล ตลอด ๓ เดือน บำงคนปวำรณำตนต่อภิกษุสำมเณร ถวำยสิง่ ทีข่ ำดเหลือ
ตลอด ๓ เดือน หรืออธิษฐำนจิตใจ เว้นสิ่งที่ควรเว้น บ�ำเพ็ญสิ่งที่ควรบ�ำเพ็ญ เช่น
งดเว้นกำรดืม่ เหล้ำตลอดพรรษำ บำงคนปฏิญำณตนไม่ทำ� ในสิง่ ผิดหรือหยำบช้ำ เป็นต้น
อนึง่ ในกำรบ�ำเพ็ญกุศลเนือ่ งในเทศกำลเข้ำพรรษำนัน้ นิยมถวำยผ้ำอำบน�ำ้ ฝน
แด่พระภิกษุสงฆ์ ผ้ำอำบน�้ำฝนนั้น มีก�ำหนดตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้ คือ
ยำว ๖ คืบ กว้ำง ๒ คืบครึ่ง โดยคืบพระสุคตค�ำนวณตำมอัตรำที่นิยมถือกันมำเทียบกับ
มำตรำที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ตัดเศษแล้วได้ ยำว ๒ เมตร กว้ำง ๘๓ เซนติเมตร (เทียบ
กับมำตรำที่ใช้ในปัจจุบันได้ว่ำ ยำว ๑.๕ เมตร กว้ำง ๖๒.๕ เซนติเมตร ท�ำให้ยำวหรือ
184

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

กว้ำงกว่ำก�ำหนดนั้นถือว่ำใช้ไม่ได้ ภิกษุผู้ท�ำหรือให้ท�ำหรือใช้นุ่งมีควำมผิด เวลำที่จะ
ถวำยผ้ำอำบน�้ำฝนนั้น มีพุทธบัญญัติไว้ตั้งแต่ดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๗ ถึงดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๘ ซึ่งเป็นเวลำก่อนเข้ำพรรษำ ๑ เดือน ระยะนี้เป็นเวลำที่พระภิกษุจะแสวงหำ
ผ้ำอำบน�ำ้ ฝน ผูป้ ระสงค์จะบ�ำเพ็ญกุศลให้ตอ้ งตำมพระพุทธำนุญำตจึงหำผ้ำอำบน�ำ้ ฝนถวำย
ในระยะนี้ แต่ที่ปฏิบัติกันทั่ว ๆ ไป ถวำยในดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘ ก่อนวันเข้ำพรรษำ
๑ วัน เพรำะวันนั้นเป็นวันธรรมสวนะ และเป็นวันอำสำฬหบูชำด้วย พุทธศำสนิกชน
ไปประชุมกันที่วัดเป็นปกติอยู่แล้ว จึงถือโอกำสถวำยผ้ำอำบน�้ำฝนในวันนั้น
นอกจำกนั้นในเทศกำลเข้ำพรรษำยังมีกำรถวำยดอกไม้ธูปเทียนแก่พระภิกษุ
เพือ่ ให้พระภิกษุนำ� ไปบูชำพระรัตนตรัย ประเพณีนมี้ มี ำแต่โบรำณ แต่เป็นเพียงกำรปฏิบตั ิ
เฉพำะบุคคล เฉพำะที่พุทธศำสนิกชนที่อยู่ใกล้วัดจะน�ำดอกไม้และธูปเทียนตำมที่หำได้
ในชุมชนไปถวำยพระภิกษุในวัดใกล้บำ้ นของตน ดังจะเห็นได้จำกในพระรำชพิธที รงบ�ำเพ็ญ
พระรำชกุศลในวันเข้ำพรรษำ จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปถวำย
พุ่มเทียนพรรษำในพระอำรำมหลวงส�ำคัญ เมื่อผู้แทนพระองค์ถวำยพุ่มเทียนพรรษำแล้ว
จะมีพธิ ถี วำยดอกไม้ (ดอกบัว) ธูปเทียน แด่พระภิกษุทงั้ วัด เพือ่ ให้นำ� ไปบูชำพระรัตนตรัย
อีกด้วย
ส�ำหรับพิธตี กั บำตรดอกไม้ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันแพร่หลำยในปัจจุบนั คือ พิธตี กั บำตร
ดอกไม้ที่วัดพระพุทธบำท ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี เดิมนั้น
ชำวบ้ำนจะน�ำดอกไม้ทเี่ รียกกันว่ำ ดอกเข้ำพรรษำ ไปถวำยพระสงฆ์ ดอกไม้ชนิดนีจ้ ะออกดอ
กเฉพำะช่วงเข้ำพรรษำเท่ำนัน้ และเกิดอยูต่ ำมธรรมชำติบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้ ๆ วัด โดยมำรอ
ถวำยพระสงฆ์ทจี่ ะไปยังพระอุโบสถเพือ่ ประกอบพิธอี ธิษฐำนเข้ำพรรษำ และได้ปฏิบตั เิ ช่นนี้
มำเป็นเวลำนำน จนเป็นทีท่ รำบไปยังชุมชนอืน่ ๆ จึงได้เริม่ มีพธิ ตี กั บำตรดอกไม้ขนึ้ ต่อมำ
ภำครัฐและเอกชนสนับสนุนให้จดั พิธตี กั บำตรดอกไม้เป็นงำนประเพณีประจ�ำจังหวัดสระบุรี
มีประชำชนจำกจังหวัดอื่นไปร่วมพิธีจ�ำนวนมำก ต้องเพิ่มกำรตักบำตรดอกไม้เป็น ๒ วัน
คือ ดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ และดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ โดยจัดพิธีตักบำตรวันละ ๒ รอบ
เพื่อรองรับศรัทธำของพุทธศำสนิกชนให้ทั่วถึง
ปั จ จุ บั น มี วั ด หลำยแห่ ง เห็ น ควำมศรั ท ธำของพุ ท ธศำสนิ ก ชนที่ ส นใจ
พิธีตักบำตรดอกไม้ จึงได้จัดพิธีตักบำตรดอกไม้ขึ้นในวัดของตนบ้ำง โดยจ�ำลองแบบ
พิธีกรรมมำจำกวัดพระพุทธบำท เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่พุทธศำสนิกชนในพื้นที่
ใกล้เคียง
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พุทธศำสนิกชนร่วมพิธีตักบำตรดอกไม้ เนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
ณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร
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วันออกพรรษา
วั น ออกพรรษำ คื อ วั น สุ ด ท้ ำ ยของกำรอยู ่ จ� ำ พรรษำของพระภิ ก ษุ ส งฆ์
เรียกอีกอย่ำงหนึง่ ว่ำ วันมหำปวำรณำ เป็นวันพระสงฆ์ทำ� สังฆปวำรณำ ตรงกับดิถขี นึ้ ๑๕ ค�ำ่
เดือน ๑๑ อยูร่ ะหว่ำงเดือนตุลำคม ส่วนวันออกพรรษำหลัง ตรงกับดิถขี นึ้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๒
วันออกพรรษำแม้จะเป็นวันทีพ่ รรษำสิน้ สุด แต่มไิ ด้มพี ธิ กี รรมทีจ่ ะให้พรรษำสิน้ สุด
เพรำะเมือ่ วันเวลำทีอ่ ยูจ่ ำ� พรรษำครบ ๓ เดือนเต็มตำมทีก่ ล่ำวค�ำตัง้ ใจแล้ว กำรจ�ำพรรษำ
ย่อมสิ้นสุดลงโดยตัวเอง แต่จะมีพิธีที่เป็นลักษณะของกำรเริ่มต้น กล่ำวคือ เริ่มต้นเวลำ
หลังจำกเวลำพรรษำสิ้นสุดแล้ว หรือที่เรียกว่ำ พิธีเริ่มต้นเวลำนอกพรรษำ บำงครำว
เรียกงำนพิธีในช่วงเวลำนี้ว่ำ เทศกำลท้ำยฝน เพรำะตำมประเพณีเดิม เดือนสุดท้ำย
ของฤดูฝนยังเหลืออยูอ่ กี ๑ เดือน เป็นเดือนทีเ่ หลือให้ภกิ ษุเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับงำน
หรื อ ศำสนกิ จ นอกพรรษำ พิ ธี ก รรมในช่ ว งท้ ำ ยฝนหรื อ ออกพรรษำประกอบด้ ว ย
พิธีมหำปวำรณำ งำนตักบำตรเทโวโรหณะ และงำนทอดกฐิน ในที่นี้จะได้กล่ำวถึง
พิธมี หำปวำรณำและงำนตักบำตรเทโวโรหณะโดยละเอียด ส่วนงำนทอดกฐินจะได้กล่ำวถึง
ในล�ำดับถัดไป
พิธปี วำรณำออกพรรษำ เป็นสังฆกรรมประเภทหนึง่ ก�ำหนดโดยพระวินยั บัญญัติ
เพื่อให้โอกำสพระสงฆ์ที่อยู่จ�ำพรรษำร่วมกันตลอดไตรมำสหรือ ๓ เดือน สำมำรถ
ว่ำกล่ำวตักเตือนและชี้บอกข้อผิดพลำดแก่กันและกันได้โดยควำมเสมอภำค ด้วยจิต
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐำนแห่งควำมเมตตำปรำรถนำดีตอ่ กัน เป็นสิง่ แสดงให้เห็นว่ำ พระพุทธศำสนำ
เป็ น ศำสนำแห่ ง ประชำธิ ป ไตยมำตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ท ธกำล ซึ่ ง กำรปวำรณำออกพรรษำ
ของพระสงฆ์ดังกล่ำว พุทธศำสนิกชนสำมำรถน�ำมำประยุกต์ได้เป็นอย่ำงดี ในกำรที่อยู่
ร่วมกันเป็นครอบครัว หมูบ่ ำ้ น หรือสังคม เพรำะถ้ำกลุม่ ชนทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน สำมำรถว่ำกล่ำว
ตักเตือนแนะน�ำกันได้เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งท�ำผิด ก็จะช่วยแก้ไขควำมผิดพลำดนั้นได้ทันท่วงที
ไม่กลำยเป็นเรื่องเสียหำยใหญ่โต จนยำกจะแก้ไข
ค�ำว่ำ ปวำรณำ แปลว่ำ กำรเปิดโอกำสเชิงเชิญชวนให้ขอ หรือให้ว่ำกล่ำว
ตักเตือน ในที่นี้ หมำยถึง กำรที่พระสงฆ์พูดเปิดโอกำสแก่กันและกัน ให้ว่ำกล่ำว
ชีข้ อ้ บกพร่องและตักเตือนแนะน�ำกัน อันทีจ่ ริงแล้ว ปวำรณำนัน้ เป็นเรือ่ งธรรมดำของสงฆ์
ที่กระท�ำกันทั่วไป แม้ในโอกำสอื่น แต่ในวันสิ้นสุดพรรษำนี้ ภิกษุสงฆ์จะท�ำปวำรณำกัน
เป็นครัง้ ส�ำคัญพร้อมกันทุกรูปเป็นครัง้ ใหญ่ จึงนิยมเรียกว่ำ มหำปวำรณำ จึงเกิดค�ำเรียกชือ่
วันสิ้นสุดพรรษำนี้ว่ำ วันมหำปวำรณำ
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ควำมเป็นมำของพิธีปวำรณำนี้ เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับจ�ำพรรษำ
ณ วัดเชตวัน กรุงสำวัตถี มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ำยกันจ�ำพรรษำ ณ อำรำมรอบ ๆ
พระนคร พระภิกษุเหล่ำนั้นมีควำมคิดว่ำ เพื่อไม่ให้เกิดกำรทะเลำะวิวำทขึ้นระหว่ำงกัน
สมควรจะปฏิบตั มิ คู วัตร คือ กำรตัง้ ปฏิญำณไม่พดู จำกันตลอดพรรษำ เมือ่ ออกพรรษำแล้ว
พระภิกษุเหล่ำนั้นพำกันไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำที่วัดเชตวัน กรำบทูลเรื่องกำรปฏิบัติมูควัตร
ให้ทรงทรำบ พระพุทธเจ้ำทรงต�ำหนิวำ่ เป็นกำรอยูร่ ว่ มกันเหมือนปศุสตั ว์ แล้วทรงอนุญำต
ให้พระภิกษุสงฆ์ทำ� ปวำรณำต่อกันว่ำ “ภิกษุทงั้ หลำย เรำอนุญำตให้ภกิ ษุทงั้ หลำยผูจ้ ำ� พรรษำแล้ว
ปวำรณำต่อกันใน ๓ ฐำนะ คือด้วยกำรได้เห็น ด้วยกำรได้ยนิ หรือด้วยกำรรังเกียจสงสัย”
ทัง้ นีจ้ ะเห็นว่ำสำระส�ำคัญของกำรท�ำปวำรณำ คือ พระสงฆ์ทจ่ี ำ� พรรษำอยูด่ ว้ ยกัน
ตลอดเวลำ ๓ เดือน ย่อมได้รู้เห็น เข้ำใจนิสัยใจคอ ควำมประพฤติปฏิบัติของกันและกัน
พอสมควร บำงทีอำจได้เห็น ได้ยิน หรือมีเหตุให้ระแวงสงสัยเกี่ยวกับควำมบกพร่อง
ควำมประพฤติเสียหำยของกันและกันบ้ำง ก่อนที่จะเดินทำงออกจำริกไปปฏิบัติศำสนกิจ

พระสงฆ์วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร แสดงอำบัติก่อนประกอบพิธีปวำรณำออกพรรษำ
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จิตรกรรมฝำผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร
แสดงภำพพระภิกษุจำริกไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดปัญหำในช่วงฤดูฝน จึงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุพ�ำนัก
ณ อำรำมแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝน เรียกว่ำ เข้ำพรรษำ เมื่อพ้นก�ำหนดแล้วจึงเข้ำสู่เทศกำลออกพรรษำ

แยกย้ำยกันไปในที่ต่ำง ๆ จึงมีบทบัญญัติในวินัยก�ำหนดให้พระสงฆ์มำประชุมพบปะ
พร้อมกันและกล่ำวค�ำปวำรณำ คือ ค�ำบอกเปิดโอกำสเชิญชวนกัน ให้วำ่ กล่ำวชีข้ อ้ บกพร่อง
แนะน�ำตักเตือนกัน เป็นกำรแสดงควำมบริสุทธิ์ เป็นกำรได้ช่วยกันส�ำรวจตนเอง จะได้
แก้ไขปรับปรุงตน เตรียมตัวพร้อมและมีควำมมั่นใจในกำรที่จะเดินทำงออกปฏิบัติ
ศำสนกิจต่อไป
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วันเทโวโรหณะ
เทโวโรหณะ แปลว่ำ กำรลงจำกเทวโลก หมำยถึง วันทีพ่ ระพุทธเจ้ำเสด็จลง
จำกเทวโลกหลังจำกเสด็จไปจ�ำพรรษำที่ ๗ ณ บัณฑุกมั พลศิลำอำสน์ในสวรรค์ชน้ั ดำวดึงส์
และแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมำรดำตลอด ๓ เดือน เมื่อออกพรรษำแล้ว
เสด็จกลับลงมำยังมนุษยโลกโดยบันไดสวรรค์ ณ ประตูกรุงสังกัสสะ เมื่อวันเพ็ญ
เดือน ๑๑ จึงเรียกว่ำ วันเทโวโรหณะ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ วันพระเจ้ำเปิดโลก ในวัน
รุ่งขึ้นจะเป็นดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งมีกำรท�ำบุญตักบำตรเทโวโรหณะเป็นกำรใหญ่
เพื่อเฉลิมฉลองวันเสด็จกลับลงมำจำกเทวโลกของพระพุทธเจ้ำ บำงแห่งเรียก ตักบำตร
ดำวดึงส์ หรือเรียกโดยย่อว่ำ ตักบำตรเทโว
มีต�ำนำนกล่ำวว่ำในพรรษำที่ ๗ หลังจำกวันตรัสรู้แล้ว เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๘
เวลำบ่ำย พระพุทธเจ้ำทรงแสดงยมกปำฏิหำริย์ (ปำฏิหำริย์แสดงเป็นคู่) ณ ต้นมะม่วง
ในกรุงสำวัตถี เพื่อปรำบมำนะของพวกเดียรถีย์ นับเป็นควำมอัศจรรย์ยิ่ง ท�ำให้มหำชน
ได้ทรำบถึงพระพุทธำนุภำพอย่ำงถ่องแท้
วันรุ่งขึ้นจำกวันแสดงยมกปำฏิหำริย์เป็นวันเข้ำพรรษำ ตรงกับดิถีแรม ๑ ค�่ำ
เดือน ๘ พระพุทธเจ้ำทรงประกำศแก่พุทธบริษัทว่ำพระองค์จะเสด็จขึ้นไปทรงจ�ำพรรษำ
ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ ตำมธรรมเนียมของอดีตพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย เป็นที่อำลัย
แก่พุทธบริษัทที่ชุมนุมอยู่ในสถำนที่นั้น พระองค์เสด็จพระด�ำเนินไปยังดำวดึงส์พิภพ
ประทั บ นั่ ง เหนื อ บั ณ ฑุ กั ม พลศิ ล ำอำสน์ ภำยใต้ ต ้ น ปำริ ฉั ต ร เมื่ อ เทวดำทั้ ง หลำย
และสิรมิ หำมำยำพุทธมำรดำมำพร้อมกันแล้ว ทรงยกพระมำรดำให้เป็นประธำนแห่งเทพ
บริษทั ทัง้ ปวงแล้วตรัสเทศนำพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ประกอบด้วย สังคิณี วิภงั ค์ ธำตุกถำ
ปุ ค คลบั ญ ญั ติ กถำวั ต ถุ ยมก และมหำปั ฏ ฐำน เป็ น เวลำ ๓ เดื อ นติ ด ต่ อ กั น
โดยมิได้หยุดพัก เมื่อจบพระธรรมเทศนำ สิริมหำมำยำพุทธมำรดำบรรลุโสดำปัตติผล
เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศำสนำ และเทวดำทั้งหลำยได้บรรลุมรรคผลตำมสมควร
แก่ตน
เมือ่ เหลือเวลำอีก ๗ วัน จะถึงวันมหำปวำรณำหรือวันออกพรรษำ มหำชนพำกัน
เข้ำไปหำพระโมคคัลลำนะกรำบเรียนถำมถึงวันเสด็จลงจำกเทวโลกของพระพุทธเจ้ำ
พระโมคคัลลำนะได้แสดงฤทธิเ์ หำะขึน้ ไปเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ ทูลถำมถึงวัน เวลำ และสถำนที่
ในกำรเสด็จลงจำกเทวโลก พระพุทธเจ้ำตรัสแจ้งแก่พระโมลคัลลำนะ เพือ่ น�ำควำมไปบอก
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แก่มหำชนว่ำ พระองค์จะเสด็จลงจำกเทวโลก ในวันปวำรณำดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑
ใกล้ประตูกรุงสังกัสสะ เมื่อท้ำวสักกเทวรำชทรงทรำบ ในวันเสด็จลงจำกเทวโลก
จึงเนรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได คือ บันไดทองอยู่เบื้องขวำ ให้เทวดำทั้งหลำยลง
บันไดเงินอยูเ่ บือ้ งซ้ำย ให้หมูพ่ รหมทัง้ หลำยลง และบันไดแก้วอยูต่ รงกลำง เป็นทีเ่ สด็จลง
ของพระพุทธเจ้ำ เชิงบันไดทั้ง ๓ ตั้งลงใกล้ประตูเมืองกรุงสังกัสสะ สถำนที่นั้นได้ชื่อว่ำ
อจลเจดีย์ ส่วนหัวบันไดเบื้องบนจรดยอดเขำสิเนรุหรือเข้ำพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์
ชั้นดำวดึงส์
ขณะพระพุทธเจ้ำเสด็จลงจำกดำวดึงส์เทวโลกสูภ่ พมนุษย์ ณ ประตูกรุงสังกัสสะ
ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดำและมนุษย์ถวำยสักกำรบูชำอย่ำงมโหฬำร พระองค์ทรงแสดง
วิวรณปำฏิหำริย์ ให้เทวดำมนุษย์และสัตว์นรก ต่ำงมองเห็นซึ่งกันและกันตลอด ๓ โลก
กำรลงโทษในเมืองนรกหยุดชั่วครำวในวันนี้ ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ
วันพระเจ้ำเปิดโลก
เช้ำวันรุ่งขึ้น พุทธบริษัทพร้อมใจกันท�ำบุญตักบำตรด้วยเสบียงส�ำหรับบริโภค
ของตน ถวำยพระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นั้น มีพระพุทธเจ้ำเป็นประธำน โดยมิได้
นัดหมำยกัน ปรำกฏว่ำกำรท�ำบุญตักบำตรในวันนั้น ผู้คนแออัดมำก จึงเอำข้ำวสำลี
ของตนห่อบ้ำง ท�ำเป็นปั้น ๆ บ้ำง โยนเข้ำไปถวำยพระ เป็นต้นเหตุให้คนสมัยก่อน
นิยมท�ำข้ำวต้มลูกโยนเป็นส่วนส�ำคัญในกำรตักบำตรเทโวโรหณะ ปัจจุบันกำรท�ำข้ำวต้ม
ลูกโยน ยังพอมีอยูบ่ ำ้ งในบำงพืน้ ที่ แต่อย่ำงไรก็ดี พิธตี กั บำตรเทโวโรหณะ ยังคงเป็นทีร่ จู้ กั
และนิยมจัดกันแทบทุกวัด โดยถือเป็นประเพณีส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง
กำรจัดพิธีตักบำตรเทโวโรหณะในประเทศไทย จัดกันมำแต่โบรำณ โดยจ�ำลอง
เหตุ ก ำรณ์ วั น เทโวโรหณะ ถ้ ำ วั ด ใดอยู ่ ใ กล้ ภู เ ขำมี อุ โ บสถ วิ ห ำร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์
ทำงพระพุทธศำสนำอืน่ ๆ อยูบ่ นยอดเขำ และมีบนั ไดหรือทำงเดินส�ำหรับขึน้ ลงเขำ จะจัดพิธี
โดยอัญเชิญพระพุทธรูปลงมำจำกยอดเขำ น�ำหน้ำแถวพระภิกษุสงฆ์ ส่วนประชำชน
ที่มำตักบำตรจะยืนหรือนั่งหันหน้ำเข้ำหำกัน โดยเว้นระหว่ำงกลำงไว้ ส�ำหรับพระภิกษุ
สงฆ์เดินรับบิณฑบำต ส่วนสิง่ ของทีน่ ำ� มำตักบำตรอำจแตกต่ำงกันบ้ำงเป็นไปตำมศรัทธำ
เช่น ในเมืองนิยมใช้อำหำรแห้ง ส่วนในชนบทนิยมอำหำรสด เป็นต้น
พิธีตักบำตรเทโวโรหณะซึ่งเป็นงำนประเพณีประจ�ำจังหวัด ได้แก่ พิธีตักบำตร
เทโวโรหณะ ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ต�ำบลน�้ำซึม อ�ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี
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ตั้งอยู่บนยอดเขำสะแกกรัง มีบันไดทอดลงจำกยอดเขำถึงพื้นรำบจ�ำนวน ๔๙๙ ขั้น
ส่วนทำงภำคใต้ จะมีพิธีชักพระทั้งทำงบกและทำงน�้ำ โดยทำงบก พุทธศำสนิกชน
จะประดั บ ตกแต่ ง รถทรง ด้ ว ยรำชวั ต รฉั ต รธงอย่ ำ งสวยงำมอั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป
ขึ้นประดิษฐำน ช่วยกันชักหรือลำกไปตำมถนนเพื่อให้ประชำชนสักกำระและท�ำบุญ
ส่วนทำงน�ำ้ ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ใช้เรือแห่ไปตำมแม่นำ้� ล�ำคลองเท่ำนัน้ ส�ำหรับทีจ่ งั หวัด
อุทัยธำนี เดิมก็จัดในลักษณะเป็นประเพณีท้องถิ่น ต่อมำได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดงำน
จำกภำครัฐและเอกชน ปัจจุบันเป็นงำนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันทั่วไป แต่ละปีมีผู้ไปร่วมพิธี
เป็นจ�ำนวนมำก พิธีดังกล่ำวจัดในดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี
ก่อนดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ เป็นก�ำหนดพิธีตักบำตรเทโวโรหณะ ทำงวัด
จะจัดเตรียม คือ
๑. พระพุทธรูปยืน ๑ องค์ ขนำดพอสมควร ประดิษฐำนบนรถทรงหรือคำนหำม
ส�ำหรับชักหรือหำมน�ำหน้ำพระสงฆ์เวลำรับบิณฑบำต ประดับด้วยดอกไม้รำชวัตรฉัตรธง
ตำมควำมเหมำะสม และมีท่ีตั้งบำตรตรงหน้ำพระพุทธรูป ถ้ำหำกเป็นพระพุทธรูป
ปำงอุม้ บำตรก็จะเหมำะกับพิธี ทัง้ นีจ้ ะใช้พระรพุทธรูปปำงอืน่ ก็ได้ แต่ควรเป็นพระพุทธรูปยืน
๒. เตรียมสถำนที่ส�ำหรับทำยกทำยิกำตั้งของน�ำมำตักบำตร โดยจะจัดบริเวณ
รอบอุโบสถ ลำนวัดหรือบันไดลงจำกภูเขำ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละวัด
๓. แจ้งก�ำหนดกำรพิธีให้ทำยกทำยิกำทรำบล่วงหน้ำ
ส�ำหรับทำยกทำยิกำผูม้ ศี รัทธำท�ำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ เมือ่ ทรำบก�ำหนดกำร
จำกทำงวัดแล้ว ควรเตรียมกำร ดังนี้
๑. เตรียมภัตตำหำรหรือสิ่งของส�ำหรับตักบำตร ตำมก�ำลังศรัทธำ นอกจำก
อำหำรหวำนคำวส�ำหรับตักบำตรแล้ว มีสิ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิธี คือ ข้ำวต้มลูกโยน
ซึ่งหำได้ยำกในปัจจุบัน
๒. ถึงก�ำหนดวันตักบำตร น�ำเครื่องตักบำตรไปจัดตั้งตำมสถำนที่ทำงวัดจัดให้
๓. เมื่อตักบำตรเสร็จแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี
บำงวัดให้มีพิธีสมำทำนศีลก่อน จำกนั้นพระภิกษุสำมเณรสวดถวำยพรพระ
อนุโมทนำ ยถำ สพฺพี จบแล้ว จึงรับอำหำรบิณฑบำต
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พุทธศำสนิกชนร่วมพิธีตักบำตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันเทโวโรหณะ
ณ วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
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วันธรรมสวนะ (วันพระ)
วันธรรมสวนะ หรือวันธัมมัสสวนะ แปลว่ำ วันฟังธรรม หรือรูจ้ กั กันโดยทัว่ ไปว่ำ
วันพระ คือ วันประเสริฐที่พุทธศำสนิกชนก�ำหนดว่ำ เป็นวันประชุมท�ำบุญ สมำทำนศีล
ฟังพระธรรมเทศนำ มักเรียกว่ำไปวัดท�ำบุญฟังเทศน์ วันธรรมสวนะหรือวันพระ ตำม
ประเพณีไทย คือ วันตรงกับดิถีขึ้น ๘ ค�่ำ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ แรม ๘ ค�่ำ และแรม ๑๕ ค�่ำ
หรือแรม ๑๔ ค�่ำ ในเดือนขำด (เดือนทำงจันทรคติ) ในเดือนหนึ่งจะมีวันพระ ๔ วัน
วันธรรมสวนะมีมำตั้งแต่สมัยพุทธกำล ในพระวินัยปิฎก ตอนว่ำด้วยอุโบสถ
ขันธกะกล่ำวว่ำ พวกปริพำชกและเดียรถีย์ นักบวชนอกพระพุทธศำสนำ ประชุมกัน
ในทุกดิถี ๘ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ และ ๑๕ ค�่ำ ทั้งข้ำงขึ้นและข้ำงแรม เพื่อสนทนำเกี่ยวกับลัทธิ
ค�ำสอนของตนครั้นต่อมำพระเจ้ำพิมพิสำรทรงทรำบเรื่องนั้นแล้วจึงเสด็จไปเข้ำเฝ้ำ
พระพุทธเจ้ำ ณ พระคันธกุฎี เขำคิชฌกูฏ ใกล้กรุงรำชคฤห์ กรำบทูลให้พระพุทธเจ้ำทรงทรำบ
พระพุทธเจ้ำทรงเห็นว่ำเป็นเรือ่ งดีมปี ระโยชน์ จึงทรงอนุญำตให้พระภิกษุสงฆ์มำประชุมกัน
ในดิถี ๘ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ และ ๑๕ ค�่ำ ดังนั้น วันประชุมของพระสงฆ์ในยุคพุทธกำล จึง
มีเดือนละ ๔ ครั้ง
เมือ่ พระภิกษุสงฆ์มำประชุมในวันดังกล่ำว ต่ำงพำกันนิง่ เฉย ไม่ได้สนทนำธรรม
ชำวบ้ ำ นที่ พ ำกั น ไปวั ด เพื่ อ ฟั ง ธรรม จึ ง รู ้ สึ ก ผิ ด หวั ง และกล่ ำ วติ เ ตี ย นพระภิ ก ษุ ส งฆ์
พระพุทธเจ้ำทรงทรำบ จึงทรงอนุญำตให้ภกิ ษุสนทนำธรรมและแสดงธรรมในวันดังกล่ำว
ดังนั้นจึงเรียกว่ำ วันธรรมสวนะ ในสมัยพุทธกำลยังไม่มีกำรจำรึกเป็นลำยลักษณ์อักษร
กำรแสดงธรรมจึงได้สบื ทอดต่อกันมำด้วยค�ำพูด กำรฟังและกำรท่องจ�ำทีเ่ รียกว่ำ มุขปำฐะ
ดังนัน้ กำรแสดงธรรมและกำรฟังธรรม จึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นแล้ว ทรงอนุญำตให้พระภิกษุท�ำอุโบสถ
สังฆกรรมสวดพระปำติโมกข์ในวันธรรมสวนะด้วย ยุคแรกพระภิกษุสงฆ์สวดพระปำติโมกข์
ทุกวันธรรมสวนะ แต่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้ลดกำรสวดพระปำติโมกข์เหลือเดือนละ
๒ ครั้ง คือ ดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ และแรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค�่ำ ในเดือนขำด เรียกว่ำ วัน
อุโบสถ หรือ วันพระใหญ่
ในประเทศไทย วันธรรมสวนะหรือวันพระ มีมำตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ตำมหลักฐำน
ที่ปรำกฏในศิลำจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหงหลักที่ ๑ ควำมว่ำ “พ่อขุนรำมค�ำแหง เจ้ำเมือง
ศรีสชั ชนำลัย สุโขทัย ปลูกไม้ตำลนีไ้ ด้สบิ สีเ่ ข้ำ จึงให้ชำ่ งฟันขดำนหิน ตัง้ หว่ำงกลำงไม้ตำลนี้
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วันเดือนดับ เดือนโอก แปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบ้ำง แปดวัน ฝูงปู่ครู มหำเถร ขึ้นนั่ง
เหนือขดำนหินสูดธรรมแก่อุบำสก ฝูงท่วยจ�ำศีล” และยังถือปฏิบัติมำจนกระทั่งปัจจุบัน
คือ ก�ำหนดวันธรรมสวนะ เดือนละ ๔ วัน เหมือนสมัยสุโขทัย คือ วันขึน้ และวันแรม ๘ ค�ำ่
๑๕ ค�่ำ หรือแรม ๑๔ ค�่ำ ในเดือนขำด
อนึ่ง วันธรรมสวนะหรือวันพระนั้นมีวิธีกำรค�ำนวณอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่ำ
ปักขคณนำ หรือ ปักษคณนำ แปลว่ำ กำรนับปักษ์ เป็นวิธีค�ำนวณดิถีตำมปักษ์ คือ
ค�ำนวณหำวันขึ้นและวันแรมให้แม่นย�ำ ตรงตำมกำรโคจรของดวงจันทร์อย่ำงแท้จริง
เฉพำะอย่ำงยิ่งมุ่งให้ได้วันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันเพ็ญ (ดิถีขึ้น ๑๔ - ๑๕ ค�่ำ)
วันพระจันทร์ดบั หรือวันดับ (ดิถแี รม ๑๔ - ๑๕ ค�ำ่ ) และวันพระจันทร์กงึ่ ดวง (ดิถขี นึ้ ๘ ค�ำ่
และ ดิถีแรม ๘ ค�่ำ) ตรงกับวันที่ดวงจันทร์แสดงลักษณะเช่นนั้นให้สังเกตได้อย่ำงแท้จริง
ซึง่ บำงเดือนข้ำงขึน้ อำจมีเพียง ๑๔ วัน (วันเพ็ญ เมือ่ ดิถขี นึ้ ๑๔ ค�ำ่ ) หรือข้ำงแรมอำจมีเต็ม ๑๕ วัน
ติดต่อกันหลำยเดือน ต้องตรวจดูเป็นรำยปักษ์ จึงใช้คำ� ว่ำ ปักษ์ถว้ น ปักษ์ขำด ไม่ใช่เพียง
เดือนเต็ม เดือนขำดเป็นวิธีค�ำนวณที่สลับซับซ้อน ต่ำงจำกปฏิทินหลวง หรือปฏิทิน
ของรำชกำรที่ใช้วิธีค�ำนวณเฉลี่ยให้ข้ำงขึ้นเต็ม ๑๕ วันเสมอไป ส่วนข้ำงแรม เดือนคู่มี
๑๕ วัน เดือนคี่เรียกว่ำเดือนขำดมี ๑๔ วัน สลับกันไป (แม้จะค�ำนวณด้วยวิธี
ที่พิเศษออกไป แต่วันเดือนเพ็ญเดือนดับที่ตรงกันก็พบได้มำก ที่คลำดกันก็เพียงวันเดียว)
วันพระปักขคณนำนี้ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั พระสยำมเทวมหำมกุฏวิทยมหำรำช
ทรงค้นคิดวิธีค�ำนวณขึ้นใช้ในพระสงฆ์คณะธรรมยุต เพื่อเป็นเครื่องก�ำหนดวันส�ำหรับ
พระสงฆ์ท�ำอุโบสถ และส�ำหรับอุบำสกอุบำสิกำรักษำ
อุโบสถศีลฟังธรรมเป็นข้อปฏิบัติของคณะธรรมยุต
สืบมำ

กระดำนค�ำนวณปักคณนำ
196

ครั้นในพุทธศักรำช ๒๔๙๙ รัฐบำลจอมพล
ป. พิบลู สงครำม เห็นควำมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ
จึงได้ประกำศให้วันพระและวันอำทิตย์เป็นวันหยุด
รำชกำร ซึ่ ง ใช้ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ยู ่ ร ะยะหนึ่ ง ต่ อ มำใน
พุทธศักรำช ๒๕๐๒ รัฐบำลประกำศให้วันเสำร์และ
วันอำทิตย์เป็นหยุดรำชกำรตำมหลักสำกล แต่อย่ำงไร
ก็ตำม วันธรรมสวนะหรือวันพระยังคงเป็นวันส�ำคัญ
ส�ำหรับพุทธศำสนิกชนชำวไทยจนถึงปัจจุบัน
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มี ข ้ อ สั ง เกตอย่ ำ งหนึ่ ง คื อ ก่ อ นวั น ธรรมสวนะนั้ น จะเป็ น วั น โกน คื อ
วันพระภิกษุสงฆ์ปลงผม รวมถึงโกนคิ้วด้วย (เฉพำะพระสงฆ์ไทย) วันโกนจะเป็นวันก่อน
วันพระ ๑ วัน เดือนหนึ่งมี ๔ วัน คือ ดิถีขึ้น ๗ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ และดิถีแรม ๗ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ
หรือแรม ๑๓ ค�่ำ ในเดือนขำด วันโกนดังกล่ำวมำนี้ ถือตำมก�ำหนดวันโกนผม
ของพระสงฆ์ไทยในสมัยโบรำณ บำงท้องถิ่นยังถือปฏิบัติอยู่บ้ำง ปัจจุบันก�ำหนดเพียงดิถี
ขึ้น ๑๔ ค�่ำ เป็นวันโกนเพียงวันเดียว เดิมวันโกนเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่ำ วันรุ่งขึ้นจะเป็น
วันพระ เพื่อให้พุทธศำสนิกชนจะได้เตรียมตัวไปท�ำบุญในวันรุ่งขึ้น เพรำะสมัยโบรำณ
ปฏิทินเป็นของหำยำก
ด้ ว ยเหตุ นี้ วั น ธรรมสวนะจึ ง เป็ น วั น ท� ำ บุ ญ ในสมั ย ก่ อ นเมื่ อ ถึ ง วั น พระ
พุทธศำสนิกชนชำวไทยจะหยุดกำรงำนของตนไว้ จัดเตรียมอำหำรคำวหวำน เพื่อไป
ท�ำบุญร่วมกันที่วัด และถือว่ำเป็นวันรักษำศีล หยุดใช้แรงงำนสัตว์แม้กำรฆ่ำสัตว์น�ำไป
ประกอบอำหำรเป็นอำชีพ ดังจะเห็นว่ำ ชำวประมงจะหยุดออกเรือจับปลำ โรงฆ่ำสัตว์
ก็ห้ำมฆ่ำสุกร โค กระบือ พุทธศำสนิกชนจะเข้ำวัดท�ำบุญสมำทำนศีล ๕ ศีล ๘ หรือ
ศีลอุโบสถ ตำมศรัทธำของตนอย่ำงเคร่งครัด
ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรม ทุกวัดที่ชำวบ้ำนไปท�ำบุญ
จะมีกำรแสดงธรรมหรือมีเทศน์อย่ำงน้อย ๑ กัณฑ์ ถ้ำมีผู้สมำทำนรักษำศีลอุโบสถ
ก็จะมีเทศน์ ๒ หรือ ๓ กัณฑ์ คือ ช่วงเช้ำ หลังพระฉันเช้ำและผู้ไปร่วมท�ำบุญรับประทำน
อำหำรแล้ว ๑ กัณฑ์ ช่วงบ่ำย ๑ กัณฑ์ และตอนหัวค�่ำอีก ๑ กัณฑ์ หลังจำกนั้น
แล้ว พุทธศำสนิกชนจะได้ปฏิบัติธรรมตำมที่วัดหรือส�ำนักนั้น ๆ ก�ำหนดอีกด้วย จึงถือว่ำ
วันธรรมสวนะเป็นวันปฏิบัติธรรมอีกโอกำสหนึ่ง ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์น้ันจะเป็น
วันสวดพระปำฏิโมกข์ ท�ำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์
กำรเข้ำวัดท�ำบุญและกำรปฏิบัติตนของชำวพุทธในปัจจุบันแม้จะไม่เคร่งครัด
เหมือนสมัยก่อน แต่เป็นกำรฝึกฝนอบรมจิตใจของตน ให้น้อมไปในพระรัตนตรัยได้เป็น
อย่ำงดี และมีผถู้ อื ปฏิบตั กิ นั มำกในชนบท แต่ในส่วนกลำงก�ำลังลดน้อยถอยลง ผูค้ นต่ำงรูว้ ำ่
วันนี้เป็นวันพระมีจ�ำนวนน้อยลง จึงควรส่งเสริมให้คนเข้ำใจถึงประโยชน์ของเข้ำวัด
ฟังเทศน์ในวันพระ จะท�ำให้ประชำชนเป็นคนดี มีศลี ธรรมประจ�ำใจ สังคมมีควำมร่มเย็น
เป็นสุขตลอดกำล
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พุทธศำสนิกชนร่วมพิธีเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร

คำาอาราธนาและคำากล่าวที่ควรรู้
ค�าอาราธนาศีล ๕
มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถำย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลำนิ ยำจำม
ทุติยมฺปิ มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถำย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลำนิ ยำจำม
ตติยมฺปิ มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถำย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลำนิ ยำจำมฯ
อนึ่ง หำกอำรำธนำศีล ๘ เปลี่ยน ปญฺจ เป็น อฏฺฐ และกรณีรับศีลคนเดียว
เปลี่ยน มย� เป็น อห� และเปลี่ยน ยำจำม เป็น ยำจำมิ
ค�าอาราธนาพระปริตร
วิปตฺติปฏิพำหำย
สพฺพทุกฺขวินำสำย
วิปตฺติปฏิพำหำย
สพฺพภยวินำสำย
วิปตฺติปฏิพำหำย
สพฺพโรควินำสำย
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สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยำ
ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยำ
ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยำ
ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�ฯ
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สรณคมน์และศีล ๕
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส (ว่ำ ๓ จบ)
พุทฺธ�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ธมฺม�
สรณ�
คจฺฉำมิ
สงฺฆ�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ทุติยมฺปิ
พุทฺธ�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ทุติยมฺปิ
ธมฺม�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ทุติยมฺปิ
สงฺฆ�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ตติยมฺปิ
พุทฺธ�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ตติยมฺปิ
ธมฺม�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ตติยมฺปิ
สงฺฆ�
สรณ�
คจฺฉำมิ
ปำณำติปำตำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ
อทินฺนำทำนำเวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ
กำเมสุมิจฺฉำจำรำเวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ
มุสำวำทำเวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ
สุรำเมรยมชฺชปมำทฏฺำนำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิฯ
ค�าอาราธนาธรรม
พฺรหฺมำ จ โลกำธิปตี สหมฺปติ กตญฺชลี อนธิวร� อยำจถ
สนฺตีธ สตฺตำปฺปรชกฺขชำติกำ
เทเสตุ ธมฺม� อนุกมฺปิม� ปช�ฯ
ค�าถวายสังฆทาน (สามัญ)
อิมำนิ มย� ภนฺเต, ภตฺตำนิ, สปริวำรำนิ, ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส, โอโณ ชยำม, สำธุ โน ภนฺเต,
ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมำนิ ภตฺตำนิ, สปริวำรำนิ, ปฏิคฺคณฺหำตุ อมฺหำก�, ทีฆรตฺต�, หิตำย สุขำยฯ
ข้ำแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ ข้ำพเจ้ำทัง้ หลำย ขอน้อมถวำยภัตตำหำร พร้อมทัง้ บริวำร
เหล่ำนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตำหำร พร้อมทั้งบริวำรเหล่ำนี้
ของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย เพื่อประโยชน์เเละควำมสุข แก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยตลอดกำลนำน
เทอญ.
กำรถวำยทำนทุกครั้งให้ตั้งนโม ๓ จบก่อนกล่ำวค�ำถวำย ถ้ำถวำยสังฆทำน
หลังเที่ยงวันไปแล้ว ไม่ควรมีอำหำรสด ถ้ำเป็นอำหำรแห้งก็ไม่จ�ำเป็นต้องยกประเคน
เพรำะผิดวินัยพระสงฆ์ อย่ำงไรก็ตำม สำมำรถประเคนเฉพำะของที่ฉันได้หลังเที่ยงวัน
หรือของที่ควรแก่กำรบริโภค เช่น น�้ำเปล่ำ น�้ำปำนะ น�้ำผลไม้ ยำรักษำโรค เป็นต้น
กำรถวำยสังฆทำนอุทศิ ให้ผลู้ ว่ งลับ พึงปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับกำรถวำยสังฆทำนสำมัญ
ต่ำงกันแต่ค�ำถวำยจำก ภตฺตำนิ เป็น มตกภตฺตำนิ เท่ำนั้น
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บทที่ ๑

วินัย

ระเบียบวินัยกับสังคม
มนุษย์มิได้ด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวเพียงล�ำพัง หำกแต่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ดังนั้น ถ้ำมนุษย์มีชีวิต
ที่สับสนวุ่นวำยจนหำระเบียบไม่ได้ โอกำสในกำรด�ำเนินชีวิตที่ดีงำมก็จะหำยไป ดังเช่น
ในชั้นเรียนหนึ่ง ถ้ำไม่มีระเบียบ โต๊ะเก้ำอี้วำงเกะกะไปทั่ว นักศึกษำเดินไปมำในขณะที่
อำจำรย์กำ� ลังสอน นักศึกษำทีเ่ รียนอยูอ่ ำจจะฟังบรรยำยไม่รเู้ รือ่ งหรือไม่มสี มำธิตอ่ เนือ้ หำ
ที่อำจำรย์ก�ำลังน�ำเสนอ หรือแม้แต่เมื่ออยู่บ้ำนของเรำ ถ้ำตั้งวำงสิ่งของไม่เป็นระเบียบ
กระจัดกระจำยอยู่ตรงโน้นตรงนี้ แม้แต่จะเดินยังยำก หรือเดินไปก็ไปเตะสิ่งของที่วำง
ระเกะระกะ แต่พอเรำจัดของให้เป็นระเบียบ ตกลงกันว่ำตรงนี้เป็นทำงเดินให้เว้นไว้
เป็นช่องว่ำง เวลำเรำเดินในบ้ำนย่อมท�ำให้สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ไม่ต้องระวังอันตรำย
ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรชนสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบเหล่ำนั้น
หำกพิจำรณำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกำรต่ำง ๆ ต้องมีระเบียบหรืออำศัยวินัย
มำจัดสรรทั้งสิ้น เช่น เมื่อแพทย์จะผ่ำตัด ศัลยแพทย์จะต้องจัดระเบียบเครื่องมือที่ใช้
ตำมล�ำดับกำรท�ำงำนอย่ำงเคร่งครัด ต้องตกลงกันไว้กอ่ นว่ำ ขัน้ ตอนใดจะใช้เครือ่ งมือใด
และส่งเครื่องมือให้ถูกต้อง ผู้ใดต้องยืนที่ต�ำแหน่งใด เมื่อใดจะส่งเครื่องมือใด เพรำะอยู่
ในช่วงของควำมเป็นควำมตำย พยำบำลที่จัดเตรียมเครื่องมือต้องพร้อมและต้องจัดกำร
ให้ถูกต้องตำมล�ำดับทุกอย่ำง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด เพรำะงำนนั้นต้องเป็นไปตำมเวลำ
ที่จ�ำกัด ฉะนั้นในกิจกำรที่ยิ่งมีควำมส�ำคัญ มีควำมซับซ้อน มีควำมเป็นควำมตำยเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง วินัยจะยิ่งมีควำมส�ำคัญมำกยิ่งขึ้น
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เมือ่ พิจำรณำในระดับสังคม ถ้ำชีวติ คนไม่ปลอดภัย สังคมไม่มรี ะเบียบ มีโจรขโมย
คอยมุง่ ท�ำร้ำย ท�ำให้เรำต้องกังวลเมือ่ ต้องไปในทีต่ ำ่ ง ๆ เพรำะกลัวว่ำถ้ำหำกผ่ำนสถำนทีน่ ี้
ในเวลำนี้ แ ล้ ว ต้ อ งหวำดระแวงว่ ำ จะถู ก ท� ำ ร้ ำ ยได้ ย่ อ มท� ำ ให้ กิ จ กรรมในสั ง คม
และกำรด�ำเนินชีวิตของบุคคลหมดควำมคล่องตัว โดยนัยนี้ วินัยจึงช่วยจัดท�ำให้ชีวิต
และสังคมเกิดระบบระเบียบ มีควำมคล่องตัว ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ ฉะนั้น กำรจัดวำงวินัย
จะเป็นหลักประกันว่ำเมื่อเรำจัดระบบระเบียบเรียบร้อยดีแล้ว จะเป็นกำรพัฒนำชีวิต
ควำมเป็นอยู่และกิจกำรต่ำง ๆ จะเป็นไปด้วยควำมคล่องตัว น�ำไปสู่จุดหมำยดีงำม
ตำมที่ต้องกำร

วินัยสัมพันธ์กับศีล
วินัยมีค�ำที่ใช้คู่กันค�ำหนึ่งคือ ศีล ซึ่งในภำษำไทยน�ำไปใช้ในควำมหมำยแคบ
บำงบริบทให้ควำมหมำยทีแ่ ตกต่ำงกันกับค�ำว่ำวินยั แต่ทจี่ ริงศีลและวินยั เป็นค�ำทีค่ เู่ คียงกัน
ดังได้กล่ำวข้ำงต้นว่ำ วินัย คือกำรจัดวำงควำมเป็นอยู่และกำรจัดระบบสังคมให้มีระบบ
ระเบี ย บ เมื่ อ คนปฏิ บั ติ ต ำมวิ นั ย จนเกิ ด เป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะบุ ค คล คื อ กลำยเป็ น
ควำมประพฤติตำมปกติ คุณสมบัตทิ เี่ กิดขึน้ นัน้ เรียกว่ำ ศีล ฉะนัน้ วินยั จึงเป็นเครือ่ งฝึกคน
ให้มีศีล ผู้ที่มีศีลจึงเป็นผู้มีวินัย วินัยจึงเป็นเรื่องภำยนอกที่พระพุทธเจ้ำทรงจัดว่ำ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ด้ำน
ได้แก่ ศีล สมำธิ และปัญญำ กำรพัฒนำมนุษย์ในระดับพื้นฐำนหรือระดับพฤติกรรมนั้น
เรียกว่ำ ศีล จะเห็นว่ำวินัยกับศีลสัมพันธ์กัน พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำวินัยหรือศีลคือแสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่ดีงำมเป็นรุ่งอรุณของกำรศึกษำ ดังที่ทรงอุปมำว่ำ เมื่อพระอำทิตย์
จะอุทัยย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมำก่อนฉันใด ชีวิตที่ดีงำมจะเกิดขึ้นโดยกำรถึงพร้อม
ด้วยศีลหรือควำมมีวนิ ยั เป็นสิง่ บ่งบอกเบือ้ งแรกด้วยฉันนัน้ ถ้ำคนตัง้ อยูใ่ นวินยั คือมีศลี แล้ว
ก็เป็นสัญญำณว่ำมนุษย์จะมีกำรพัฒนำและมีชีวิตที่ดีงำมต่อไป

ความหมายของศีล
ด้วยเหตุที่ ศีล มีควำมหมำยหลำยนัย ควำมหมำยของศีลจึงสรุปได้ว่ำคือ
ควำมส�ำรวมกำยวำจำให้เรียบร้อย กำรรักษำกำยวำจำให้อยู่ในสภำวะปกติธรรมดำ
ไม่ใช้กำยวำจำไปท�ำชั่วพูดชั่วก่อควำมเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น กำรท�ำกิจหน้ำที่
ประจ�ำวันอย่ำงปกติธรรมดำ กำรด�ำรงอยู่ในกรอบของกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติ
ในสังคมอย่ำงปกติ ด้วยกำรรักษำกำยและวำจำมัน่ คงอยูใ่ นสุจริตธรรม เช่น รักษำและปฏิบตั ิ
ตำมหลักศีล ๕ เป็นต้น
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ควำมปกติ เ ป็ น สภำวะพื้ น ฐำนของควำมสงบเรี ย บร้ อ ยของทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ ำ ง
ทัง้ สิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ พระสงฆ์กม็ ปี กติอย่ำงหนึง่ ชำวบ้ำนก็มปี กติอย่ำงหนึง่ คนประกอบ
อำชีพต่ำง ๆ เป็นต้นว่ำ ครู ชำวประมงก็มปี กติอย่ำงหนึง่ หรือแม้แต่โจรก็มปี กติอย่ำงหนึง่
ซึ่งสภำวะปกติของคนแต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกัน เช่น คนธรรมดำที่อำศัยอยู่ในบ้ำน
เมื่อปลวกขึ้นบ้ำน จะต้องคิดหำวิธีกำรก�ำจัดปลวกด้วยวิธีต่ำง ๆ ไม่ผิดปกติของชำวบ้ำน
แต่พระสงฆ์จะไปก�ำจัดปลวกด้วยตัวเองหรือสัง่ ให้ใครไปก�ำจัดปลวกเหมือนคนธรรมดำนัน้
ถือว่ำผิดปกติของพระสงฆ์ เวลำนักเรียนมำโรงเรียน ครูต้องอบรมสั่งสอนก็เป็นปกติ
ของครู ชำวประมงออกหำปลำก็เป็นปกติของชำวประมง โจรออกขโมยทรัพย์ตำม
บ้ำนเรือนต่ำง ๆ ก็เป็นปกติของโจร แต่ถำ้ ครูไม่อบรมสัง่ สอนนักเรียน ชำวประมงไม่ออก
หำปลำ โจรไม่ออกขโมยทรัพย์สินบ้ำนเรือนต่ำง ๆ ก็ถือว่ำผิดปกติหรือแม้แต่ในฤดูฝน
ฝนก็จะตกเป็นปกติ เป็นเหตุให้กำรเกษตรเจริญงอกงำม แต่หำกว่ำปีใดถึงฤดูฝนแล้ว
ฝนแล้ง ปีนั้นก็จะกลำยเป็นปีที่ผิดปกติไป เป็นต้น
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ควำมปกติ ข องคนธรรมดำที่ ก� ำ จั ด ปลวกที่ ขึ้ น บ้ ำ นของตน
ชำวประมงทีอ่ อกหำปลำในทะเล โจรทีอ่ อกขโมยทรัพย์สนิ ตำมบ้ำนเรือนต่ำง ๆ ไม่จดั ว่ำเป็นศีล
เพรำะศีลหรือควำมปกติในทำงพระพุทธศำสนำนั้นต้องเป็นปกติในทำงที่ดี กล่ำวคือ
ไม่เป็นไปเพื่อควำมเบียดเบียนผู้อื่นทั้งร่ำงกำย ชีวิต หรือทรัพย์สิน
ฉะนั้น ในแต่ละสังคมประกอบด้วยบุคคลหลำยกลุ่มหลำยสถำนะซึ่งย่อมมีศีล
หรือควำมปกติทแี่ ตกต่ำงกันออกไป เช่น คณะสงฆ์ซงึ่ เป็นคนกลุม่ หนึง่ มีศลี ๒๒๗ ก�ำกับอยู่
ชำวบ้ำนที่เป็นพุทธศำสนิกชนก็มีศีล ๕ ก�ำกับอยู่ พระสงฆ์นั้นจะไปฉันข้ำวมื้อเย็นเหมือน
ชำวบ้ำนไม่ได้เพรำะผิดศีลของพระสงฆ์ แต่ชำวบ้ำนสำมำรถกินข้ำวมือ้ เย็นได้โดยไม่ผดิ ศีล
เป็นต้น จะเห็นว่ำสังคมดังกล่ำวแม้จะเป็นพุทธศำสนิกชนเหมือนกันแต่ก็มีศีลที่ก�ำกับ
แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำในสังคมไทยซึ่งอยู่อำศัยกันไม่จ�ำกัดเชื้อชำติหรือศำสนำ
คนแต่ละกลุ่มต่ำงมีประเพณี วัฒนธรรม หรือจำรีตที่แตกต่ำงกัน ด้วยเหตุนี้ บ้ำนเมือง
จึงต้องตรำกฎระเบียบ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ขึ้นให้ประชำชนได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้
บ้ำนเมืองอยู่ในสภำวะปกติสุข ดังนั้น พระสงฆ์หรือประชำชนทั่วไปในสังคมดังกล่ำว
นอกจำกจะมีศลี เฉพำะตนก�ำกับอยูแ่ ล้ว ยังมีกฎระเบียบหรือกฎหมำยของบ้ำนเมืองก�ำกับ
อยู่ด้วย จึงสรุปได้ว่ำ เมื่อมนุษย์อยู่ในสถำนะหรือสังคมใดก็ตำม ต้องรักษำควำมปกติ
ของสถำนะหรือสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะท�ำให้ตนเองและสังคมอยู่อย่ำงปกติสุขตลอดไป
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ความมุ่งหมายในการบัญญัตศิ ีล
มนุษย์เกิดมำย่อมมีสภำพร่ำงกำยและจิตใจทีแ่ ตกต่ำงกัน เปรียบเสมือนบ้ำนเรือน
เป็นอัพยำกตธรรมคือไม่จัดเป็นบุญเป็นบำป อย่ำงดีเพียงที่ปรำกฏให้เห็นอยู่ภำยนอก
เป็นของสวยงำมแตกต่ำงกันบ้ำง ควำมส�ำคัญอยู่ที่ผู้ที่อยู่ในบ้ำนเรือนว่ำเป็นใคร เช่น
ถ้ำเป็นที่ประทับของพระรำชำผู้ทรงธรรม สถำนที่นั้นก็เป็นพระรำชวังอันพึงเคำรพ
ในทำงตรงข้ำม ถ้ำเป็นทีอ่ ยูข่ องโจรผูร้ ำ้ ย สถำนทีน่ นั้ ก็เป็นทีน่ ำ่ รังเกียจ ร่ำงกำยก็เช่นเดียวกัน
นอกจำกธรรมะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแบ่งร่ำงกำยให้ดีชั่วสูงต�่ำได้ แม้ยังยึดมั่นตัวเรำอยู่ก็
พึงท�ำตัวเรำเป็นผู้ครอบครองร่ำงกำยนั้นให้เป็นผู้มีธรรมะ อบรมคุณสมบัติให้สมบูรณ์
รู้จักเกื้อกูลผู้อื่น ท�ำชีวิตให้มีสำระไม่เสียเปล่ำ
แล้ ว ธรรมะใดเล่ ำ จะท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ มี คุ ณ ธรรมได้ พระพุ ท ธเจ้ ำ ทรงบั ญ ญั ติ
วำงแบบแผนแห่งควำมประพฤติไว้เป็นพื้นฐำน กำรตั้งใจประพฤติตำมบทบัญญัตินั้น
เรียกว่ำ ศีล เมื่อรักษำศีลให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมจะพบแนวทำงส�ำหรับประพฤติควำมดี
และสำมำรถปฏิบัติตำมธรรมอย่ำงอื่นได้ยั่งยืนไม่แปรผัน ศีลจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐำน
ให้คนประพฤติดีให้คงที่ เปรียบเหมือนกำรเขียนหนังสือครั้งแรกต้องอำศัยเส้นบรรทัด
เป็นหลัก ตัวหนังสือที่เขียนจึงจะตรงบรรทัด เมื่อช�ำนำญแล้ว สำมำรถเขียนไปได้
โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด เมื่อคนเริ่มจะประพฤติดี ไม่ได้ถืออะไรเป็นหลัก ใจไม่มั่นคง
อำจเอนเอียงไปในทำงทุจริตได้ เมือ่ รักษำศีลให้บริบรู ณ์จนเป็นปกติแล้ว ก็สำมำรถประพฤติ
คุณธรรมอย่ำงอื่นได้อีก ข้อนี้เป็นควำมมุ่งหมำยแห่งกำรบัญญัติศีล
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บทที่ ๒

เบญจศีล

พระพุทธเจ้ำทรงเห็นโทษจำกกำรเบียดเบียนกันทั้งร่ำงกำย ชีวิต และทรัพย์สิน
โทษจำกกำรมุสำวำทหรือกล่ำวค�ำเท็จ และโทษจำกกำรดืม่ น�ำ้ เมำท�ำให้เกิดควำมประมำท
จึงทรงบัญญัตเิ บญจศีลขึน้ เป็นข้อก�ำหนดเพือ่ ให้มนุษย์มคี ณ
ุ ธรรมพืน้ ฐำนหรือมนุษยธรรม
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มมนุษย์และสัตว์ให้สังคมอยู่กันโดยปกติสุข ข้อก�ำหนดนี้เรียกว่ำ
สิกขำบท ๕ หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ ศีล ๕ มี ๕ ข้อ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ปำณำติปำตำ เวรมณี
อทินนำทำนำ เวรมณี
กำเมสุมิจฉำจำรำ เวรมณี
มุสำวำทำ เวรมณี
สุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำนำ เวรมณี

สิกขาบทที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกท�ำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง คือ เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์
ค�ำว่ำ สัตว์ ในที่นี้หมำยถึง มนุษย์ และเดียรัจฉำน ไม่ว่ำจะเพศ วัย หรือขนำดใดก็ตำม
ตลอดจนที่ก�ำลังปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ เรียกว่ำสัตว์ทั้งหมด กำรบัญญัติสิกขำบทข้อนี้
มุง่ ให้มนุษย์ประพฤติหรือด�ำเนินชีวติ ปรำศจำกกำรเบียดเบียนผูอ้ นื่ ทัง้ ด้ำนชีวติ และร่ำงกำย
ข้องดเว้นในสิกขำบทข้อนี้มี ๓ ประกำร ได้แก่ กำรฆ่ำ กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย
และทรกรรม ดังนี้
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กำรฆ่ำเป็นกำรท�ำให้ตำย จ�ำแนกโดยเจตนำมี ๒ ประเภท คือ กำรฆ่ำโดยจงใจ
(สจิตตกะ) หมำยถึง กำรฆ่ำที่ผู้กระท�ำมีเจตนำจะฆ่ำเพรำะโลภ พยำบำท หรือสำเหตุอื่น
แล้วพยำยำมใช้อบุ ำยหรือเครือ่ งมือท�ำให้สตั ว์ตำย เช่น ปล้นฆ่ำเจ้ำของบ้ำน ข่มขืนแล้วฆ่ำ
เป็นต้น กำรฆ่ำอีกประเภทคือ กำรฆ่ำโดยไม่จงใจ (อจิตตกะ) หมำยถึง กำรฆ่ำทีผ่ กู้ ระท�ำ
ไม่ได้เจตนำแต่บังเอิญท�ำให้ตำย เพรำะบันดำลโทสะ ป้องกันตัว หรือไม่ได้ตั้งใจ เช่น
กำรตีสั่งสอนเพื่อให้หลำบจ�ำ แต่บังเอิญตีถูกอวัยวะจุดส�ำคัญท�ำให้สัตว์ตำย เป็นต้น
แต่หำกจ�ำแนกกำรฆ่ำตำมวิธีจะแบ่งได้ ๒ วิธี คือ ฆ่ำด้วยมือตนเอง (สำหัตถิกประโยค)
และสัง่ ให้คนอืน่ ฆ่ำ (อำณัตกิ ประโยค) จะด้วยใช้เครือ่ งมือ กลอุบำย ใช้ให้ผอู้ นื่ ฆ่ำ รับใช้ผอู้ นื่
ไปฆ่ำ หรือแม้แต่กำรที่มนุษย์ฆำ่ ตนเอง (อัตตวินบิ ำตกรรม) ถือเป็นกำรฆ่ำด้วยมือตนเอง
จึงนับเป็นปำณำติบำต เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
กำรท� ำ ร้ ำ ยร่ ำ งกำยเป็ น กำรกระท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ ควำมเจ็ บ ปวดทำงกำย
ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ได้รับควำมทุกข์นั้น คือ อวัยวะของผู้นั้นเกิดควำมเสียหำยจนสูญเสีย
สมรรถภำพ มีข้อสังเกตว่ำกำรท�ำร้ำยร่ำงกำยนั้นพึงกระท�ำต่อมนุษย์เท่ำนั้น หำกเป็น
กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยเดียรัจฉำน เรียกว่ำ ทรกรรม ซึง่ จะได้กล่ำวโดยละเอียดในล�ำดับต่อไป
กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยมีลักษณะ ๓ ประกำร คือ
๑) พิกำร คือ ท�ำให้เสียอวัยวะ เช่น แขน ขำ เป็นต้น
๒) เสียโฉม คือ ท�ำให้มีต�ำหนิตำมร่ำงกำยโดยเฉพำะใบหน้ำ ท�ำให้ควำมงำม
ลดลง แต่ไม่ถึงกับพิกำร เช่น สำดน�้ำกรดสำดที่หน้ำจนเกิดแผลบนใบหน้ำ เป็นต้น
๓) ท�ำให้เจ็บล�ำบำก คือ ท�ำให้ทรมำนกำยล�ำบำกใจ แม้ไม่เสียโฉม แต่เสีย
ควำมสุขสบำยควำมส�ำรำญใจ กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยนับเป็นปำณำติบำตเป็นกำรละเมิด
สิกขำบทข้อนี้
ทรกรรมเป็นกำรท�ำให้เดียรัจฉำนล�ำบำกโดยไม่มีควำมเมตตำปรำนี มีลักษณะ
๕ ประกำร ดังนี้
๑) ใช้กำร คือ กำรใช้งำนเกินก�ำลังและไร้ควำมปรำนี เช่น ให้ลำกเข็นของหนัก
ขณะใช้งำนก็เฆี่ยนตี ไม่เลี้ยงดูตำมสมควร ปล่อยให้อดอยำกซูบผอม เป็นต้น จัดเป็น
ทรกรรม อย่ำงไรก็ตำม บำงต�ำรำกล่ำวว่ำกำรใช้งำนเดียรัจฉำนเป็นพำหนะหรือใช้งำน
ตำมปกติ เช่น เทียมเกวียน ไถนำ ลำกเข็น เป็นต้น ไม่จัดเป็นทรกรรม เพรำะถือว่ำสัตว์
เป็นพำหนะเป็นทรัพย์ของมนุษย์อย่ำงหนึ่ง แต่เจ้ำของต้องดูแลเอำใจใส่บ�ำรุงเลี้ยงดู
ตำมสมควรด้วยควำมปรำนี
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๒) กักขัง คือ บังคับให้อยู่ในสถำนที่อันจ�ำกัด จะด้วยกำรผูก รัด รั้ง
หรือวิธีกำรใด จะในที่คับแคบหรือกว้ำง หรือแม้แต่ในกรง เช่น นก เป็นต้น แล้วเจ้ำของ
บ�ำรุงเลี้ยงดูให้มีควำมสุขตำมสภำพเป็นอย่ำงดี ก็จัดเป็นทรกรรมเพรำะเป็นกำรจ�ำกัด
ธรรมชำติของเดียรัจฉำน
๓) น�ำไป คือ กำรน�ำเดียรัจฉำนไปผิดอิริยำบถหรือผิดธรรมชำติ ท�ำให้ได้รับ
ควำมล�ำบำก เช่น ผูกมัดหรือหำมสุกรโดยน�ำหัวลงและหันเท้ำขึ้น ท�ำให้สัตว์นั้นได้รับ
ควำมทุกข์ทรมำน เพรำะเลือดไหลลงหัว หรือน�ำปลำเป็น ๆ หลำยตัวขังในข้องเบียดทับกัน
ปล่อยให้ดิ้นกระเสือกกระสน เป็นต้น
๔) เล่นสนุก คือ กำรน�ำเดียรัจฉำนมำเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนแต่เดียรัจฉำน
ได้รับควำมล�ำบำก เช่น หักปีกตั๊กแตนข้ำงหนึ่งแล้วปล่อยให้บิน น�ำประทัดมำผูกกับ
หำงสุนัขแล้วจุดไฟให้สุนัขนั้นตกใจกลัว เป็นต้น จัดเป็นทรกรรม
๕) ผจญสัตว์ คือ กำรน�ำกำรน�ำเดียรัจฉำนมำต่อสู้กันหรือแข่งขันพนันกัน
เพื่อควำมสนุกสนำน ไม่เห็นแก่ควำมทุกข์ของเดียรัจฉำน เช่น ชนโค ชนกระบือ ตีไก่
กัดปลำ เป็นต้น
กำรกระท�ำข้ำงต้นจัดเป็นทรกรรม นับเป็นปำณำติบำต เป็นกำรละเมิดสิกขำบท
ข้อนี้

สิกขาบทที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ ค�ำว่ำ สิ่งของ
ทีเ่ จ้ำของไม่ได้ให้ หมำยถึง สิง่ ของมีเจ้ำของหวงแหนหรือยึดถือกรรมสิทธิอ์ ยู่ สิง่ ของหรือ
วัตถุทุกอย่ำงที่บุคคลสำมำรถเข้ำยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งเรียกว่ำ ทรัพย์ สำมำรถ
จ�ำแนกประเภทได้ ๒ ประเภท ได้แก่ สังหำริมทรัพย์ หมำยถึง ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ ได้แก่
ทรัพย์ที่เคลื่อนได้เองเพรำะมีวิญญำณ (สวิญญำณกทรัพย์) เช่น ช้ำง ม้ำ โค กระบือ
เป็นต้น และทรัพย์ที่คนท�ำให้เคลื่อน (อวิญญำณกทรัพย์) เช่น สมุด ดินสอ ปำกกำ
เงิน ทอง เป็นต้น และอสังหำริมทรัพย์ หมำยถึง ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน
บ้ำนเรือนที่ปลูกอย่ำงถำวรบนที่ดิน เรือกสวน ไร่ นำ เป็นต้น ทรัพย์เหล่ำนี้มีเจ้ำของ
ถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่ำ สิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้
ค�ำว่ำ เจ้ำของ นั้น หมำยถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือ มีสิทธิครอบครอง
ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจ�ำหน่ำยทรัพย์สนิ เช่น ถ้ำสร้อยทองค�ำเป็นของใคร คนนัน้
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ก็เป็นเจ้ำของ ถ้ำที่ดินเป็นของหลวง หลวง (รัฐ) ก็เป็นเจ้ำของ เป็นต้น ส่วนค�ำว่ำ
กำรถือเอำ หมำยถึง กำรถือเอำทรัพย์ของผู้อื่นไปจำกควำมครอบครองของเจ้ำของ
ด้วยเจตนำทุจริต หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่ำ ลัก กำรลักส�ำเร็จด้วยกำรกระท�ำ ๒ อย่ำง คือ
ลักด้วยตนเอง (สำหัตถิกประโยค) และใช้ให้คนอื่นลัก (อำณัติกประโยค) จะด้วยใช้ให้
ลักด้วยวำจำ บังคับ หรือสมยอมก็ตำม นับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
กำรบัญญัติสิกขำบทข้อนี้ มุ่งให้มนุษย์ประพฤติหรือด�ำเนินชีวิตที่ปรำศจำก
กำรเบียดเบียนผู้อื่นด้ำนสินทรัพย์และกรรมสิทธิ์
ข้องดเว้นในสิกขำบทข้อนีม้ ี ๓ ประกำร ได้แก่ กำรโจรกรรม กำรเลีย้ งชีพอนุโลม
โจรกรรม และกิริยำเป็นฉำยำโจรกรรม ดังนี้
โจรกรรม เป็นกิริยำที่ถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ด้วยกำรขโมย จ�ำแนกได้
๑๔ วิธี ดังนี้
๑) ลัก หมำยถึง กำรเอำสิง่ ของทีเ่ จ้ำของไม่ได้ให้ดว้ ยอำกำรซ่อนเร้น มี ๓ วิธี
ได้แก่ ขโมย คือกำรลอบเอำสิ่งของไปอย่ำงเงียบ ๆ ไม่ให้เจ้ำของรู้ตัว ย่องเบำ คือ
กำรแอบเข้ำไปในบ้ำนเรือนในเวลำปลอดคนเพื่อเอำสิ่งของไม่ให้เจ้ำของรู้ตัว และตัดช่อง
คือกำรงัดแงะหรือท�ำลำยอำคำรสถำนที่เพื่อเข้ำไปเอำสิ่งของ
๒) ฉก หมำยถึง กำรฉวยหรือชิงเอำโดยเร็วในเวลำที่เจ้ำของเผลอ มี ๒ วิธี
ได้แก่ วิ่งรำว คือ กำรเข้ำไปแย่งเอำสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป และตีชิง คือ กำรท�ำร้ำย
เจ้ำของทรัพย์แล้วแย่งเอำสิ่งของไป
๓) กรรโชก หมำยถึง กำรขู่เอำด้วยกิริยำหรือวำจำให้เจ้ำของทรัพย์กลัว
และยอมให้สิ่งของแก่ตน หรือที่นิยมเรียกว่ำ ขู่หรือจี้ เช่น ขู่ว่ำถ้ำไม่บอกบอกที่เก็บ
ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้ำไม่ให้สิ่งของแล้ว จะฆ่ำเสีย เป็นต้น
๔) ปล้น หมำยถึง กำรยกพวกไปหักโหมแย่งชิงทรัพย์สนิ ด้วยอำวุธ ซึง่ ในทำง
กฎหมำยต้องมีตั้งแต่สำมคนขึ้นไปจึงจะเรียกว่ำปล้น
๕) ตู่ หมำยถึง กำรกล่ำวอ้ำงหรือทึกทักเอำของผู้อื่นว่ำเป็นของตัว
๖) ฉ้อ หมำยถึง โกง คือ กำรใช้อุบำยหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเอำของ
ของผู้อื่นที่ตกอยู่ในมือตน นิยมเรียกว่ำ ฉ้อโกง เช่น รับฝำกเงินเขำไว้ เมื่อเจ้ำของ
มำขอคืนกลับปฏิเสธว่ำไม่ได้รับเงินดังกล่ำวไว้ เป็นต้น
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๗) หลอก หมำยถึง พูดให้เข้ำใจผิดเพื่อเอำสิ่งของของผู้อื่น ในที่น้ี คือ
กำรพูดปด เช่น จะขอเงินจำกผู้อื่น แต่กลัวผู้นั้นจะไม่ให้ จึงพูดปดว่ำถูกขโมยทรัพย์สิน
จนหมดตัว และขอเงินไว้ใช้จ่ำย ผู้ฟังได้ยินจึงสงสำรและหลงเชื่อให้เงินไป เป็นต้น
๘) ลวง หมำยถึง กำรถือเอำสิ่งของของผู้อื่นโดยกำรใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อท�ำให้
เจ้ำของทรัพย์หลงผิด เช่น พ่อค้ำแม่ค้ำใช้ตำชั่งโกงน�้ำหนักสินค้ำ เป็นต้น
๙) ปลอม หมำยถึง กำรท�ำของไม่แท้หรือไม่จริงตำมสภำพของสิง่ นัน้ เพือ่ ให้
หลงผิดว่ำเป็นสิ่งนั้น เช่น ท�ำธนบัตรปลอมเพื่อไปซื้อสินค้ำ ขำยของปลอมปน เช่น
ขำยน�้ำผึ้งปนน�้ำตำลเพื่อให้ได้ปริมำณมำก เป็นต้น
๑๐) ตระบัด หมำยถึง กำรยืมหรือกู้ทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วยึดเอำเป็นของตน
เป็นกำรฉ้อโกงอย่ำงหนึ่ง เช่น ยืมเงินเขำไปใช้แล้วไม่ยอมส่งคืน กู้หนี้ไปแล้วไม่ส่งต้นทุน
และดอกเบีย้ เป็นต้น โดยนัยนี้ กำรลอบน�ำสินค้ำหนีภำษีผำ่ นด่ำนภำษีศลุ กำกรก็เรียกว่ำ
ตระบัดภำษี
๑๑) เบียดบัง หมำยถึง กำรถือหรือยักเอำเศษไว้เป็นประโยชน์ของตน เช่น
ไม่ส่งก�ำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย ลูกจ้ำงเบียดบังเอำก�ำไรเล็กน้อยของเจ้ำนำยมำเป็นของตน
ข้ำรำชกำรเบียดบังเวลำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของทำงรำชกำรไว้ท�ำกิจส่วนตัว จนงำนรำชกำร
ไม่ส�ำเร็จลุล่วง เป็นต้น
๑๒) สับเปลี่ยน หมำยถึง กำรถือเอำของของตนที่ด้อยค่ำกว่ำไปเปลี่ยน
แล้วเอำสิ่งของของคนอื่นมำเป็นของตนแทน เช่น ตนจับสลำกได้ของที่มีรำคำน้อย
แต่สับเปลี่ยนของที่ดีหรือมีรำคำกว่ำมำเป็นของตน เป็นต้น
๑๓) ลักลอบ หมำยถึง กำรลอบกระท�ำหรือลอบน�ำสิง่ ของทีต่ อ้ งห้ำมเข้ำประเทศ
เช่น กำรต้มเหล้ำเถื่อน กำรลอบน�ำสินค้ำหนีภำษีเข้ำประเทศ เป็นต้น โดยนัยนี้
สิ่งของต้องห้ำมนั้นอำจเรียกว่ำ ของเถื่อนหรือสินค้ำเถื่อน
๑๔) ยักยอก หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดเอำไว้ที่อื่น เช่น
เป็นหนีโ้ ดนฟ้องล้มละลำย จึงอ�ำพรำงทรัพย์ของตนมิให้ถกู ขำยทอดตลำดหรือตกเป็นของ
เจ้ำหนี้ หรือเอำทรัพย์ของผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูใ่ นควำมดูแลรักษำของตนไปโดยทุจริต เช่น เจ้ำหน้ำที่
เก็บรักษำเงินของธนำคำรยักยอกเอำเงินนัน้ มำเป็นของตน เป็นต้น นอกจำกนี้ หมำยรวม
กำรเอำทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้ำของร่วมอยู่ด้วยมำเป็นของตนหรือบุคคลที่ ๓ โดยทุจริต
วิธีกำรทั้ง ๑๔ อย่ำงนี้ ถือเป็นกำรโจรกรรม ของที่ถูกโจรกรรมมำ เรียกว่ำ
ของโจร ผูใ้ ดกระท�ำผูน้ นั้ จึงเรียกว่ำ โจร นับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
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กำรเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรมเป็นกำรแสวงหำทรัพย์สินในทำงที่ไม่บริสุทธิ์ คือ
ไม่ได้กระท�ำอย่ำงโจรกรรมโดยตรง แต่อนุโลมจัดเป็นกำรโจรกรรม จ�ำแนกได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑) สมโจร หมำยถึง กำรกระท�ำทีส่ นับสนุนกำรโจรกรรม คือ รูเ้ ห็นเป็นใจกับโจร
เช่น รับซือ้ ของทีโ่ จรกรรมมำ หรือให้ทหี่ ลบซ่อนตัวแก่โจร เป็นต้น ตลอดจนกำรกระท�ำอืน่ ๆ
ที่สนับสนุนให้โจรท�ำโจรกรรมยิ่งขึ้น
๒) ปอกลอก หมำยถึง กำรคบหำกับคนอื่นด้วยควำมไม่ซื่อสัตย์ คือท�ำให้เขำ
หลงเชื่อเพื่อหวังเอำทรัพย์สินเขำ เมื่อเขำหมดทรัพย์สินสิ้นเนื้อประดำตัวแล้ว จึงเลิกคบ
เช่น เห็นเพื่อนร�่ำรวย ก็ท�ำทีผูกมิตรสมัครรักใคร่ จนเขำตำยใจเพื่อให้เขำบ�ำรุงเลี้ยงดู
ตำมสมควร เมื่อเขำตกทุกข์ได้ยำกก็ห่ำงหนีตีจำก เป็นต้น
๓) รับสินบน หมำยถึง กำรถือเอำทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ ขำให้เพือ่ ให้ชว่ ย
กระท�ำกำรใด ๆ ไม่ว่ำกำรนั้นจะดีหรือไม่ดี โดยในที่นี้ หมำยถึง กำรไม่ดี เช่น
ต� ำ รวจรั บ สิ น บนจำกประชำชนเพื่ อ ให้ ล ะเว้ น กำรจั บ กุ ม เพื่ อ ด� ำ เนิ น คดี เป็ น ต้ น
กำรรั บ สิ น บนนี้ แม้ จ ะได้ ท รั พ ย์ นั้ น มำโดยที่ เ จ้ ำ ของเต็ ม ใจแล้ ว จั ด เป็ น กำรเลี้ ย งชี พ
อนุโลมโจรกรรมเพรำะเป็นกำรส่งเสริมให้คนกระท�ำผิดกฎหมำย
วิธีกำรทั้ง ๓ อนุโลมถือเป็นกำรโจรกรรมนับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิด
สิกขำบทข้อนี้
กิริยำเป็นฉำยำโจรกรรมเป็นกำรท�ำทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญหำยหรือเสียหำย
หรือฉวยมำเป็นของตน ซึ่งต้องชดใช้คืน จ�ำแนกได้ ๒ วิธี ดังนี้
๑) ผลำญ หมำยถึง กำรท�ำลำยสังหำริมทรัพย์ของผูอ้ นื่ เช่น โค กระบือ สร้อย
แหวน เงิน ทอง เป็นต้น ให้สูญหำยหรือเสียหำยจะด้วยโทสะ เช่น โกรธเขำจึงลอบเผำ
บ้ำนเขำ หรือด้วยพยำบำท เช่น ผูกใจเจ็บจึงแอบไปปล่อยโคของเขำในคอกให้สญ
ู หำยไป
หรือแม้ไม่มีเจตนำจะเอำทรัพย์ของเขำมำเป็นของตนเพียงแต่คะนองไปท�ำลำยทรัพย์เขำ
ให้เสียหำย เช่น น�ำหินไปขว้ำงปำเล่นแต่โดนกระจกรถยนต์แตก เป็นต้น ก็นบั ว่ำเป็นกิรยิ ำ
ฉำยำโจรกรรมในข้อนี้
๒) หยิบฉวย หมำยถึง กำรถือเอำทรัพย์ของผู้อื่นด้วยควำมมักง่ำย คือ
เอำสะดวกเข้ำว่ำ ไม่ได้บอกให้เจ้ำของรับรู้ เช่น ลูกหลำนหยิบเงินญำติไปใช้ ด้วยคิดว่ำ
เป็นญำติของตน เพื่อนหยิบปำกกำของเพื่อนอีกคนไปใช้ ด้วยคิดว่ำเพื่อนคนนั้นคงไม่ว่ำ
อะไร เป็นต้น กำรถือเอำเช่นนี้ หำกญำติหรือเพื่อนไม่พอใจ เพรำะถูกท�ำลำยควำมไว้ใจ
ก็จัดเป็นโจรกรรม ต้องชดใช้ แต่หำกญำติหรือเพื่อนพอใจ คือ ไม่ได้ว่ำอะไรก็นับว่ำเป็น
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วิสำสะไม่จัดเป็นโจรกรรม ค�ำว่ำ วิสำสะ หมำยถึง ควำมคุ้นเคย ควำมสนิทสนม คือ
ถือว่ำเป็นกันเอง เช่น เป็นญำติกัน เป็นเพื่อนกัน เป็นต้น เรียกว่ำคนวิสำสะกัน คนมี
วิสำสะกันนี้ อำจถือวิสำสะถือเอำสิ่งของคนเป็นกันเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องบอกให้เจ้ำของ
รู้ก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรถือวิสำสะที่ไม่จัดเป็นโจรกรรมนั้น มีลักษณะกำรถือที่ถูกต้อง
กล่ำวคือ เจ้ำของทรัพย์เป็นผู้เป็นกันเอง เคยสั่งอนุญำตไว้ เจ้ำของทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่
และทรัพย์ที่ถือเอำเป็นสิ่งที่เจ้ำของไม่หวงหรือพอใจที่จะให้ ฉะนั้น หำกถือวิสำสะที่ไม่อยู่
ในลักษณะนี้ จัดเป็นโจรกรรม
วิธีกำรทั้ง ๒ อย่ำงนี้ นับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้

สิกขาบทที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกประพฤติผิดในกำม ค�ำว่ำ กำม หมำยถึง
กำรรักใคร่กันในกำรร่วมสังวำส คือมีเพศสัมพันธ์ ส่วนค�ำว่ำ มิจฉำจำร หมำยถึง
ควำมประพฤติผิด ในที่นี้คือ ควำมประพฤติผิดในกำม คือ กำรล่วงละเมิด ลักลอบ
หรือล่วงล�ำ้ ทำงเพศกับบุคคลต้องห้ำม กำรล่วงละเมิดทำงเพศนัน้ ต้องกระท�ำด้วยตนเอง
(สำหัตถิกประโยค) เท่ำนั้น จึงนับเป็นกำรประพฤติผิดในกำม แต่ถ้ำใช้ให้ผู้อื่นไปท�ำ
(อำณัตติกประโยค) นั้นถือว่ำไม่เป็นกำรประพฤติผิดในกำม อย่ำงไรก็ตำม แต่ถ้ำหำกว่ำ
ใช้บุคคลต้องห้ำมมำมีเพศสัมพันธ์กับตน นับว่ำเป็นกำรประพฤติผิดในกำม
กำรบั ญ ญั ติ สิ ก ขำบทข้ อ นี้ มุ ่ ง ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วำมประพฤติ ห รื อ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ทีป่ รำศจำกกำรเบียดเบียนผูอ้ นื่ ทำงด้ำนคูค่ รอง บุคคลทีร่ กั หวงแหน ไม่ผดิ ประเพณีทำงเพศ
ไม่นอกใจคู่ครองของตน ไม่ท�ำลำยสำยตระกูลวงศ์ของผู้อื่น
ข้องดเว้นของสิกขำบทข้อนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้หญิงต้องห้ำม และผู้ชำย
ต้องห้ำม ในเบื้องต้นจะได้กล่ำวถึงผู้หญิงต้องห้ำมของผู้ชำย ซึ่งมีแบ่งย่อยออกไปอีก
๓ ประเภท ดังนี้
๑) ผู้หญิงที่มีสำมีแล้ว คือ ผู้หญิงที่อยู่กินกับชำยในฐำนะภรรยำสำมี จะได้ท�ำ
พิธีแต่งงำนกันหรือจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตำม แต่หำกได้อยู่กินเป็นสำมีภรรยำกัน
จัดว่ำเป็นหญิงในประเภทนี้ แม้แต่ผู้หญิงที่ผู้ชำยเลี้ยงไว้เป็นอนุภรรยำ ก็ถือว่ำเป็น
หญิงในประเภทนี้ ทั้งนี้ ผู้หญิงจะหมดสถำนกำรณ์มีสำมี ก็ต่อเมื่อสำมีเสียชีวิตแล้ว
หรือหย่ำขำดกับสำมีแล้ว โดยนัยนี้ ผูห้ ญิงทีส่ ำมีถกู กักขังและยังไม่ได้หย่ำขำดจำกกัน ยังถือว่ำ
อยู่ในฐำนะเป็นหญิงต้องห้ำม
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๒) ผู้หญิงที่มีผู้ปกครอง คือ หญิงสำวที่ไม่เป็นอิสระแก่ตน เพรำะอยู่ใน
กำรปกครองดู แ ลของบุ พ กำรี ห รื อ ผู ้ อุ ป กำระ ผู ้ ห ญิ ง ประเภทนี้ ถ ้ ำ ผู ้ ช ำยอยำกได้ ม ำ
เป็นภรรยำ ต้องติดต่อสู่ขอให้ถูกต้องตำมประเพณี โดยนัยนี้ กำรประพฤติผิดในกำม
ในต่อผู้หญิงประเภทนี้ จึงเป็นกำรท�ำลำยน�้ำใจผู้ใหญ่ทั้งฝ่ำยหญิงหรือฝ่ำยชำย
๓) ผู้หญิงที่มีจำรีตรักษำ คือ หญิงที่มีศีลธรรม จำรีต หรือกฎหมำยคุ้มครอง
จ�ำแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นญำติของตน คือ ผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นสำยเลือดเดียวกัน
นับขึ้น ๓ ชั่วคน เช่น ทวด ย่ำหรือยำย มำรดำ เป็นต้น และนับลง ๓ ชั่วคน เช่น บุตรี
หลำนสำว เหลนสำว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ด้วย ผู้หญิง
ที่อยู่ใต้บทบัญญัติของศำสนำ คือ หญิงที่ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น ภิกษุณี แม่ชี เป็นต้น
และผู้หญิงที่กฎหมำยห้ำมไว้ เช่น ผู้หญิงยังไม่บรรลุนิติภำวะ หญิงพิกำรหรือทุพพลภำพ
เป็นต้น
ผู้หญิงต้องห้ำม ๓ ประเภทนี้ หรือนอกจำก ๓ ประเภทนี้ แต่หำกล่วงละเมิด
ลักลอบ หรือล่วงล�้ำทำงเพศ นับเป็นกำเมสุมิจฉำจำร เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
ส่วนผู้ชำยต้องห้ำมของผู้หญิง มี ๒ ประเภท ได้แก่
๑) ผู้ชำยอื่นนอกจำกสำมีของตน คือ ผู้ชำยทุกคนนอกจำกสำมีตน เป็นชำย
ต้องห้ำมส�ำหรับหญิงที่มีสำมีและยังอยู่กินกับสำมี
๒) ผู้ชำยที่มีจำรีตรักษำ คือ ชำยมีศีลธรรม จำรีต หรือกฎหมำยคุ้มครอง
รักษำเช่นเดียวกับผูห้ ญิง จ�ำแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ผูช้ ำยทีเ่ ป็นญำติของตน คือ ผูช้ ำย
ที่อยู่ในสำยเลือดเดียวกัน ได้แก่ นับขึ้น ๓ ชั่วคน เช่น ทวด ปู่หรือตำ บิดำ เป็นต้น
และนับลง ๓ ชัว่ คน เช่น บุตรชำย หลำยชำย เหลนชำย เป็นต้น ผูช้ ำยทีอ่ ยูใ่ ต้บทบัญญัติ
ของศำสนำ คือ ผู้ชำยที่ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น ภิกษุ สำมเณร เป็นต้น และผู้ชำย
ที่กฎหมำยห้ำมไว้ เช่น ผู้ชำยยังไม่บรรลุนิติภำวะ เป็นต้น
ผู้ชำยต้องห้ำม ๒ ประเภทนี้ หรือนอกจำก ๒ ประเภทนี้ แต่หำกล่วงละเมิด
ลักลอบ หรือล่วงล�้ำทำงเพศด้วยควำมไม่ยินยอม นับเป็นกำเมสุมิจฉำจำร แก่ผู้กระท�ำ
เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
นอกจำกนั้น กำรล่วงละเมิด ลักลอบ หรือล่วงล�้ำทำงเพศของคนรักร่วมเพศ
เช่น เพศชำยกับเพศชำย เพศหญิงกับเพศหญิง เป็นต้น โดยไม่ได้รับควำมยินยอม
ก็อนุโลมนับเป็นกำเมสุมิจฉำจำร เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
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สิกขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกมุสำวำท ค�ำว่ำ มุสำ หมำยถึง เท็จ คือ ไม่เป็น
ควำมจริง หรือโกหก ส่วนมำกเข้ำใจกันแค่ว่ำค�ำพูดที่เป็นเท็จ แต่สิกขำบทข้อนี้
หมำยรวมถึงกำรกระท�ำทีเ่ ป็นเท็จด้วย ดังนัน้ ควำมเท็จเกิดขึน้ ได้ ๒ ทำง คือ เท็จทำงวำจำ
หมำยถึง พูดออกมำเป็นค�ำเท็จ คือ พูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้ผู้อื่นเข้ำใจผิด เช่น
ไม่รู้ก็พูดว่ำรู้ ไม่เห็นก็พูดว่ำเห็น เป็นต้น และเท็จทำงกำย หมำยถึง กำรแสดงกิริยำ
อำกำรอันเป็นเท็จ คือ ท�ำควำมเท็จด้วยร่ำงกำย เช่น เขียนจดหมำยโกหก ให้กำรเท็จ
ท�ำหลักฐำนปลอม ตีพิมพ์ข่ำวเท็จเผยแพร่ เป็นต้น ตลอดจนกำรใบ้ให้คนอื่นเข้ำใจผิด
เช่น สัน่ ศีรษะในเรือ่ งทีใ่ ช่ พยักหน้ำในเรือ่ งทีไ่ ม่ใช่ เป็นต้น กำรมุสำส�ำเร็จด้วยกำรกระท�ำ
๒ อย่ำง คือ พยำยำมมุสำด้วยตนเอง (สำหัตถิกประโยค) และใช้ให้คนอื่นมุสำ
(อำณัติกประโยค) จะด้วยใช้ให้ทำงวำจำหรือทำงกำยก็ตำม นับเป็นมุสำวำท เป็นกำร
ละเมิดสิกขำบทข้อนี้
กำรบั ญ ญั ติ สิ ก ขำบทข้ อ นี้ มุ ่ ง ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วำมประพฤติ ห รื อ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ที่ปรำศจำกกำรเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวำจำเท็จ โกหกหลอกลวงตัดรอนผลประโยชน์
หรือแกล้งท�ำลำย
ข้องดเว้นของสิกขำบทข้อนี้มี ๓ ประเภท ได้แก่ มุสำ อนุโลมมุสำ และปฏิสวะ
มีรำยละเอียดดังนี้
มุสำ แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) ปด หมำยถึง กำรโกหกตรง ๆ นิยมเรียกว่ำ โป้ปด เช่น ไม่รู้ก็บอกว่ำรู้
ไม่เห็นก็บอกว่ำเห็น ไม่มีก็บอกว่ำมี เป็นต้น มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ ส่อเสียด คือ กำรพูด
เพื่อจะยุยงเขำให้แตกกัน หลอก คือ กำรพูดเพื่อจะโกงเขำ ยอ คือ กำรพูดเพื่อจะยกย่อง
เชิดชูในเชิงประจบสอพลอ และกลับค�ำ คือ กำรพูดแล้วเปลีย่ นค�ำพูด ไม่เป็นไปตำมทีพ่ ดู ไว้
๒) ทนสำบำน หมำยถึง กำรพูดโกหกเพือ่ เน้นให้คนเชือ่ ด้วยกำรอ้ำงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ให้ลงโทษตน เช่น สำมีสำบำนกับภรรยำว่ำจะซือ่ สัตย์ตอ่ ภรรยำ แต่นอกใจไปคบชูก้ บั หญิงอืน่
เป็นต้น
๓) ท�ำเล่ห์กระเท่ห์ หมำยถึง กำรอวดอ้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์เป็นอุบำยลวงให้คน
หลงเชือ่ และนิยมยกย่องตนเพือ่ แสวงหำลำภ เช่น อวดรูว้ ชิ ำคงกระพันว่ำยิงหรือฟันไม่เข้ำ
อวดวิชำเสน่ห์ยำแฝดว่ำท�ำให้คนรักคนหลง อวดวิเศษใบ้หวยให้เบอร์ เป็นต้น
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๔) มำรยำ หมำยถึง กำรแสดงอำกำรหลอกคนอื่นเพื่อให้เขำหลงเชื่อ เช่น
ไม่ป่วยก็แกล้งท�ำเป็นป่วย เจ็บน้อยก็แกล้งท�ำเป็นเจ็บมำก เป็นคนทุศีล ท�ำท่ำทำงให้เขำ
เห็นว่ำเป็นคนมีศีล เป็นต้น
๕) ท� ำ เลศ หมำยถึ ง กำรพู ด ปดแบบมี เ ลศนั ย หรื อ พู ด เล่ น ส� ำ นวน คื อ
พูดคลุมเครือให้ผฟู้ งั คิดผิดเอำเอง เช่น เห็นคนวิง่ หนีเข้ำมำ เมือ่ มีผมู้ ำถำมว่ำเห็นคนวิง่ หนี
มำทำงนี้หรือไม่ ผู้ตอบไม่อยำกให้คนหนีถูกจับตัว แต่ตนไม่อยำกพูดโกหกตรง ๆ
จึงย้ำยที่ยืนแล้วพูดเล่นส�ำนวนว่ำ ตั้งแต่มำยืนที่นี่ ไม่เห็นใครวิ่งมำเลย เป็นต้น
๖) เสริมควำม หมำยถึง กำรพูดเสริมเกินควำมเป็นจริง คือ เรื่องจริงมีน้อย
แต่คนพูดอยำกจะให้คนฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่ จึงพูดหรือท�ำกิริยำท่ำทำงให้ผู้ฟังเห็นเป็น
เรื่องใหญ่โต เช่น เห็นไฟไหม้บ้ำนหลังหนึ่งแต่บอกคนอื่นว่ำไฟไหม้หมู่บ้ำนหนึ่ง คนอื่น
ก็เข้ำใจคลำดเคลือ่ นว่ำไฟไหม้ทงั้ หมูบ่ ำ้ น หรือโฆษณำชวนเชือ่ สรรพคุณสินค้ำเกินควำมจริง
เป็นต้น
๗) อ�ำควำม หมำยถึง กำรพูดควำมจริงไม่หมด คือ ปกปิดควำมบำงตอนไว้
เพื่อให้เข้ำใจคลำดเคลื่อนเป็นอย่ำงอื่น โดยหวังจะปกปิดควำมผิดของตน เช่น นักศึกษำ
กลับจำกมหำวิทยำลัยแวะไปบ้ำนเพื่อน ชวนกันไปเที่ยวเล่นกำรพนันท�ำให้กลับบ้ำนดึก
พอผู้ปกครองถำมว่ำ ไปไหนมำ ก็ตอบเพียงว่ำ ไปบ้ำนเพื่อน เป็นต้น
มุสำทั้ง ๗ ประเภท นี้ นับเป็นมุสำวำท เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
อนุโลมมุสำ หมำยถึง ถ้อยค�ำที่เป็นไปตำมมุสำคือแม้ผู้พูดไม่ได้มุ่งจะโกหกผู้ใด
เพียงแต่ต้องกำรให้ผู้ฟังเจ็บใจ จ�ำแนกได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๑) เสียดแทง หมำยถึง กำรพูดให้ผู้อื่นเจ็บใจโดยอ้ำงเรื่องไม่มีมูลควำมจริง
มี ๒ อย่ำง ได้แก่ ประชด คือ กำรแกล้งท�ำหรือพูดแดกดันด้วยควำมไม่พอใจ โดยกำรยก
เขำให้สงู กว่ำพืน้ เพเดิมของเขำ เช่น พูดว่ำของแพงอย่ำงนีเ้ หมำะกับคนรวยอย่ำงเธอดีแล้ว
และด่ำ คือ กำรใช้ถ้อยค�ำว่ำหรือต�ำหนิผู้อื่นให้เสียหำย หรือกดขี่ให้ต�่ำกว่ำพื้นเพเดิม
ของเขำ ค�ำด่ำนั้น มักใช้ค�ำหยำบหรือค�ำที่ส่อไปในทำงที่ไม่ดี เช่น ต�ำหนิว่ำเธอท�ำตัว
แบบนี้น่ำจะมำจำกซ่องโจรแน่ ๆ เป็นต้น
๒) สับปลับ หมำยถึง กำรพูดปดด้วยควำมคะนองปำก ไม่ได้จงใจจะให้เข้ำใจผิด
แม้ค�ำพูดจะเป็นจริงแต่ให้โทษแก่ผู้อื่น เช่น ฟังค�ำติเตียนบุคคลหนึ่งแล้วไปบอกให้
เจ้ำตัวทรำบค�ำตินั้น เป็นเหตุให้เขำทะเลำะหรือแตกแยกกัน
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อนุโลมมุสำทั้ง ๒ ประเภทนี้ แม้ไม่เป็นกำรพูดเท็จโดยตรง แต่นับเป็นมุสำวำท
เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
ปฏิสวะ หมำยถึง กำรฝืนค�ำรับปำก คือรับปำกคนอื่นแล้วกลับใจไม่ท�ำตำม
ที่รับปำกไว้ มี ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ผิดสัญญำ หมำยถึง กำรตกลงท�ำสัญญำร่วมกัน แต่ภำยหลังฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่
ไม่ท�ำตำมข้อสัญญำนั้น เช่น นำยจ้ำงและลูกจ้ำงท�ำสัญญำจ้ำงร่วมกัน แต่นำยจ้ำง
กลับผิดสัญญำเรื่องค่ำจ้ำงในภำยหลัง หรือสัญญำกันว่ำเมื่อครบก�ำหนดเวลำแล้วจะ
คืนสิ่งของ แต่เมื่อถึงก�ำหนดก็ไม่ยอมคืน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม มีกำรตกลงอย่ำงหนึ่ง
ทีไ่ ม่นับเป็นปฏิสวะ คือสัญญำกันแล้วภำยหลังมีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจจะท�ำได้ เช่น สัญญำ
กันว่ำเมื่อครบก�ำหนด ๓ เดือนแล้วจะคืนหนังสือเพื่อน แต่พอครบก�ำหนดก็ป่วย
ไม่สำมำรถเดินทำงมำได้ แต่ได้แจ้งให้เพือ่ นรับทรำบแล้ว หรือตกลงกับอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
แล้วว่ำจะไปพบ เมื่อพอถึงวันนัดพบก็ต้องไปงำนศพญำติ แต่ได้แจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รับทรำบแล้ว เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ ไม่นับเป็นปฏิสวะ
๒) เสียสัตย์ หมำยถึง กำรรับปำกแก่ผู้อื่นฝ่ำยเดียวว่ำจะท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แต่ภำยหลังบิดพลิ้วไม่ท�ำตำมที่รับปำกไว้ เช่น ข้ำรำชกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำทีด่ ว้ ยควำมสุจริต ภำยหลังกลับฝ่ำฝืน หรือลอกรำยงำนเพือ่ นแล้วรับปำกอำจำรย์วำ่
จะไม่ท�ำควำมผิดอีก แต่ภำยหลังกลับลอกรำยงำนเพื่อนมำส่งเหมือนเดิม เป็นต้น
๓) คืนค�ำ หมำยถึง กำรรับปำกคนอื่นว่ำจะให้แล้วไม่ให้ เช่น รับปำกว่ำ
จะให้สิ่งของนั้นแล้วไม่ให้ เป็นต้น
ปฏิสวะทั้ง ๓ ประเภทนี้ แม้ไม่เป็นกำรพูดเท็จโดยตรง แต่นับเป็นมุสำวำท
เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
นอกจำกมุสำ อนุโลมมุสำ และปฏิสวะแล้วนั้น ยังมีค�ำพูดเท็จประเภทหนึ่ง
ที่ไม่นับว่ำมุสำวำทคือไม่เป็นมุสำ อนุโลมมุสำ หรือปฏิสวะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เรียกว่ำ
เป็นข้อยกเว้น เพรำะแม้เป็นค�ำพูดเท็จ แต่ผู้พูดไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อ เรียกว่ำ
ยถำสัญญำ ผู้พูดไม่ละเมิดสิกขำบทข้อนี้ มี ๔ ประเภท ดังนี้
๑) โวหำร หมำยถึง ชั้นเชิงหรือส�ำนวนแต่งหนังสือหรือค�ำพูดที่ใช้กันจนเป็น
ธรรมเนียม เช่น ค�ำลงท้ำยจดหมำยทีล่ งตำมธรรมเนียมว่ำ ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิง่
ควำมจริงไม่ได้นับถืออย่ำงยิ่งเลย หรืออำจไม่นับถือเลยก็ได้ แต่ก็ต้องท�ำตำมธรรมเนียม
เป็นต้น
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๒) นิยำย หมำยถึง เรื่องที่แต่งขึ้นซึ่งมีเนื้อเรื่องแตกต่ำงกับเรื่องจริง เช่น
แต่งหรือเล่ำนิยำยนิทำนว่ำต้นไม้พูดภำษำคน สัตว์พูดกับคน หรือเรื่องพิสดำรอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นต้น โดยผู้แต่งหรือผู้เล่ำไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแต่มุ่งเน้นเพื่อควำมบันเทิง
เป็นส�ำคัญ
๓) ส�ำคัญผิด หมำยถึง กำรพูดไปเพรำะเข้ำใจผิด เช่น เข้ำใจผิดว่ำโรงเรียนหนึง่
เป็นโรงเรียนหญิงล้วนมำโดยตลอด เมื่อมีคนมำถำม ก็บอกว่ำเป็นโรงเรียนชำยล้วน
หรือสหศึกษำ เป็นต้น
๔) พลั้ง หมำยถึง กำรพูดไปโดยไม่ทันคิด คือจะพูดอย่ำงหนึ่งแต่เผลอปำกพูด
ไปอีกอย่ำง เช่น จะบอกว่ำเดือนนี้คือวันที่ ๒๑ แต่เผลอไปพูดว่ำ ๒๗ หรือคนตกใจ
อุทำนว่ำ ตำยแล้วคุณพระ! ควำมจริงพระไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย แต่พลั้งปำกไป เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำ ค�ำพูดเท็จทั้ง ๔ ประเภทนี้ ไม่ได้เจตนำจะพูดให้คนอื่นเข้ำใจผิด
จึงไม่นับเป็นมุสำวำท ไม่เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้

สิกขาบทที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกกำรดื่มน�้ำเมำ คือ สุรำและเมรัยที่ท�ำให้เกิด
ควำมประมำท โดยนัยนี้ จึงหมำยถึง สิง่ เสพติดด้วย ค�ำว่ำ เมรัย หมำยถึง น�ำ้ เมำทีเ่ กิดจำก
กำรหมักหรือแช่ คือ น�ำ้ เมำทีย่ งั ไม่ได้กลัน่ เช่น สำโท เหล้ำดิบ เครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล์
ทุกชนิด เป็นต้น และค�ำว่ำ สุรำ หมำยถึง น�ำ้ เมำทีเ่ กิดจำกกำรกลัน่ เรียกอีกอย่ำงหนึง่ ว่ำ
เหล้ำ ส่วนค�ำว่ำ สิ่งเสพติด ได้แก่ ฝิ่น กัญชำ และสิ่งเสพติดอย่ำงอื่น เช่น เฮโรอีน
ยำบ้ำ ยำอี เป็นต้น เมื่อดื่มหรือเสพสิ่งเหล่ำนี้ในปริมำณมำก จะมีอำกำรที่เรียกว่ำ เมำ
กำรบั ญ ญั ติ สิ ก ขำบทข้ อ นี้ มุ ่ ง ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วำมประพฤติ ห รื อ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ที่ปรำศจำกควำมประมำทพลั้งพลำดมัวเมำ เนื่องจำกกำรใช้สิ่งเสพติดที่ท�ำให้เกิด
ควำมประมำท คือ ขำดสติสัมปชัญญะ
โทษของสุรำเมรัยนั้นมี ๖ ประกำร ดังนี้
๑) ท�ำให้เสียทรัพย์สนิ เพรำะต้องเสียเงินซือ้ และถ้ำเสพหรือดืม่ กับผูอ้ น่ื ยิง่ ท�ำให้
เสียเงินซื้อมำกขึ้นด้วย บำงครั้งอำจจะต้องซื้อกับแกล้มอีกด้วย ตลอดจนหำกเมำจนถึง
ขัน้ ขำดสติ อำจลุกลำมถึงขัน้ ท�ำลำยทรัพย์สนิ หรือร่ำงกำยผูอ้ นื่ อำจจะต้องชดใช้คำ่ เสียหำย
ให้เขำด้วย เป็นต้น
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๒) ท�ำให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท เพรำะคนทีเ่ มำถึงขัน้ ขำดสติจะไม่สำมำรถควบคุม
ตนเองได้ จะพูดหรือท�ำอะไรที่อำจพลั้งพลำดบำดหูบำดตำผู้ฟัง เกิดกำรกระทบกระทั่ง
ลงไม้ลงมือ ท�ำร้ำยร่ำงกำย หรือในทีส่ ดุ ฆ่ำกันจนเสียชีวติ ได้ กำรกระท�ำเหล่ำนี้ แม้คนใน
ครอบครัว ก็อำจได้รับผลกระทบเช่นกัน
๓) ท�ำให้เกิดโรค เช่น โรคหัวใจ ตับแข็ง สมองเสื่อม ประสำทหลอน เป็นต้น
ซึ่งอำจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้
๔) ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกเหยียดหยำมและต�ำหนิติเตียนว่ำเป็นคนขี้เหล้ำ
ขี้ยำหรือขี้คุก เพรำะไปพูดและท�ำสิ่งที่ไม่ดี หรือท�ำสิ่งที่ไม่ดี เช่น ขับรถชนคนเสียชีวิต
ทะเลำะวิวำท หรือกระทั่งถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นต้น
๕) ท�ำให้ไม่รู้จักอำย เพรำะพอเมำแล้ว อำจกล้ำท�ำในสิ่งที่ไม่กล้ำ เช่น
แก้ผ้ำกลำงถนน เอะอะโวยวำยตำมที่สำธำรณะ เป็นต้น
๖) ท�ำให้บั่นทอนก�ำลังปัญญำ คือ สมองมึนงง จะคิดจะสั่งกำรอะไรก็เฉื่อยชำ
หลงลืมได้ง่ำย หรือในสุดสติอำจฟั่นเฟือนได้
โดยนัยนี้ ในทำงพระพุทธศำสนำ จึงจัดสิกขำบทข้อนีเ้ ป็นข้อทีไ่ ม่ควรละเมิดทีส่ ดุ
เพรำะเป็นเหตุให้เกิดควำมประมำทซึ่งอำจท�ำให้เกิดกำรละเมิดสิกขำบทข้ออื่น ๆ ได้ง่ำย
เมือ่ พิจำรณำควำมหมำยของสุรำเมรัย จะเห็นว่ำสิง่ เสพติดไม่จดั อยูห่ มวดดังกล่ำว
เหตุทพี่ ระพุทธเจ้ำไม่ทรงบัญญัตสิ งิ่ เสพติดเข้ำในสิกขำบทข้อนี้ เนือ่ งจำกสิง่ เสพติดยังไม่มี
ในสมัยพุทธกำล คือ ยังไม่มีใครรู้จักใช้ในชมพูทวีป อย่ำงไรก็ตำม พระพุทธองค์ทรงวำง
หลักที่เรียก “มหำประเทศ” ไว้เป็นหลักอ้ำงอิงเทียบเคียงว่ำ สิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ำมไว้
หรือไม่ได้ทรงอนุญำตไว้ ถ้ำสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ควร ก็จัดเป็นสิ่งไม่ควร หรือถ้ำเป็นสิ่งที่ควร
ก็จดั เป็นสิง่ ทีค่ วร ด้วยเหตุนี้ ในทำงบ้ำนเมืองได้จดั สิง่ เสพติดเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควร คือเป็นเหตุ
ให้ผู้เสพเกิดควำมประมำท ทั้งยังผิดกฎหมำยทั้งผู้ค้ำ ผู้เสพ และผู้ครอบครอง ดังนั้น
ผู้เสพสิ่งเสพติดซึ่งถือเป็นของผิดกฎหมำย จึงนับเป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
อย่ ำ งไรก็ ดี มี ข ้ อ ยกเว้ น ของกำรดื่ ม น�้ ำ เมำประกำรหนึ่ ง ไม่ นั บ เป็ น
สุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำน ได้แก่ น�ำ้ เมำทีผ่ สมในอำหำร เพือ่ จะแก้กลิน่ คำวหรือชูกลิน่ ชูรส
ถ้ำสีกลิ่นรสไม่ปรำกฏ เรียกว่ำเป็นอัพโพหำริก ไม่นับเป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้
เบญจศีล หรือ สิกขำบททั้ง ๕ ที่กล่ำวมำนี้ เป็นวินัยในชีวิตที่ส�ำคัญซึ่งคนทั่วไป
ควรตัง้ ใจรักษำ เพรำะศีลเป็นเสมือนหนึง่ ในวินยั พืน้ ฐำนส�ำหรับทุกคน ถ้ำเรำไม่เป็นทีช่ นื่ ชอบ
220

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

และพอใจที่จะถูกท�ำลำยชีวิต ถูกถือเอำของที่เรำไม่ได้ให้ ถูกละเมิดหรือล่วงล�้ำทำงเพศ
ถู ก ท� ำ ลำยประโยชน์ จ ำกกำรกล่ ำ วมุ ส ำ และมั ว เมำในสิ่ ง เสพติ ด จนขำดสติ ฉั น ใด
และเรำยังมีกำรกระท�ำดังกล่ำว ย่อมไม่เป็นที่ชื่นชอบและพอใจของบุคคลอื่นด้วยฉันนั้น
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์พึงรักษำสิกขำบท ๕ ข้อนี้ เพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นปกติสุขสืบไป
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บทที่ ๓

วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาศีล

วิรัติ
ค�ำว่ำ วิรัติ มีควำมหมำยเหมือนกับค�ำว่ำ เวรมณี คือ ควำมตั้งใจงดเว้น
จำกกำรละเมิดศีล เพรำะกำรรักษำศีลนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่งดกำรเบียดเบียนผูอ้ นื่ ทำงร่ำงกำย
ชีวิต และทรัพย์สินเท่ำนั้น กล่ำวคือ แม้บำงครั้งคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อำจเป็นเพรำะ
ยังไม่มีโอกำส เช่น นักโทษที่ถูกคุมขัง ยังไม่มีโอกำสออกไปท�ำร้ำยหรือขโมยของใคร
ก็ไม่อำจเรียกว่ำคนมีศีล เป็นต้น เนื้อแท้ของกำรรักษำศีลคืออยู่ที่เจตนำและควำมตั้งใจ
สมำทำนคือตั้งใจรับไปปฏิบัติ ฉะนั้น เจตนำและควำมตั้งใจงดเว้นจำกควำมชั่ว เรียกว่ำ
“วิรัติเจตนำ” จ�ำแนกได้ ๓ ประกำร ดังนี้
๑) สัมปัตตวิรัติ หมำยถึง กำรงดเว้นเมื่อประสบซึ่ง ๆ หน้ำ หรืองดเว้นได้
ทั้งที่มีโอกำส คือ ไม่ได้สมำทำนหรือไว้ปฏิญญำว่ำตนละเว้นจำกละเมิดสิกขำบทข้อนั้น ๆ
เช่น เมือ่ ได้เห็นยุงกัดอยูท่ แี่ ขน พอทีจ่ ะตบตีฆำ่ ให้ตำยได้ เห็นเงินผูอ้ นื่ หล่นจำกกระเป๋ำเขำ
พอที่จะลักได้ แต่ก็งดเว้นไม่ฆ่ำหรือไม่ลัก เป็นต้น
๒) สมำทำนวิรัติ หมำยถึง กำรงดเว้นด้วยกำรสมำทำนคือตั้งใจรับไปปฏิบัติ
กล่ำวคือ ได้ตงั้ ใจไว้กอ่ นแล้วว่ำจะงดเว้นสิกขำบทข้อนัน้ แม้เมือ่ มีโอกำสทีจ่ ะท�ำชัว่ ก็งดเว้น
ตำมที่ตั้งใจไว้
กำรสมำทำนศีลนั้น จะสมำทำนด้วยตนเองโดยกำรตั้งจิตว่ำตนจะงดเว้นจำก
กำรละเมิดสิกขำบทข้อนัน้ ๆ เองก็ได้ หรือจะสมำทำนด้วยกำรรับจำกผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นผูท้ รงศีล
เช่น ภิกษุ สำมเณร เป็นต้น ก็ได้ ซึ่งกำรสมำทำนนั้น จะก�ำหนดเวลำเฉพำะหรือไม่
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ก�ำหนดเวลำ คือ ตัง้ ใจปฏิบตั ติ ลอดชีวติ ก็ได้ เช่น จะสมำทำนศีล ๕ ทุกวันพระ หรือตัง้ ใจ
จะไม่ละเมิดสิกขำบทข้อ ๕ ตลอดพรรษำนี้ เป็นต้น
๓) สมุจเฉทวิรัติ หมำยถึง กำรงดเว้นได้เด็ดขำด เป็นวิถีของอริยบุคคล

อานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล
กำรรักษำเบญจศีลมีอำนิสงส์หรือประโยชน์อย่ำงน้อย ๓ ประกำร ดังนี้
๑) ศีลพำไปสุคติ (ตรงกับภำษำบำลีว่ำ สีเลน สุคตึ ยนฺติ) ค�ำว่ำ “สุคติ”
มี ๒ ระดับในภำษำบำลี ควำมหมำยระดับใกล้ตัว คือหมำยถึง ทำงด�ำเนินที่ดี กล่ำวคือ
คนรักษำศีลจะมีทำงชีวิตที่รำบรื่น ด�ำเนินชีวิตสะดวกสบำย ประกอบอำชีพได้คล่องตัว
ไม่ต้องโทษคตีต่ำง ๆ เป็นต้น ถ้ำพิจำรณำดูว่ำครูที่สอนหนังสือเป็นปกติ ชำวบ้ำน
ทีก่ นิ ข้ำวมือ้ เย็นเป็นปกติ จะต้องต้องโทษคตีตำ่ ง ๆ หรือไม่ ค�ำตอบคือไม่เลย เพรำะคนเหล่ำนี้
ปฏิบัติกำรเช่นนั้นบนพื้นฐำนกำรไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นปกติ แต่ในภำษำไทยนั้น นิยม
ให้ควำมหมำยระดับไกลตัว คือหมำยถึง ภูมิที่ถือว่ำไปเกิดแล้วมีควำมสุขควำมสบำย
โดยมุ่งเน้นตอนบั้นปลำยของชีวิตเป็นต้นไปที่สืบเนื่องมำจำกตอนด�ำเนินชีวิต กล่ำวคือ
คนที่ไม่รักษำศีล จิตใจจะระลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งำม ไม่สำมำรถมีธรรมที่เข้มแข็งมำเป็น
หลักในใจแล้วก็จะประคองสติไว้ไม่ได้ จิตใจหลงใหลฟัน่ เฟือน ก็จะตำยอย่ำงไร้สติ แล้วไปสู่
ทุคติ คือ นิรยคติ ติรัจฉำนคติ หรือเปตคติ แต่ในขณะที่คนรักษำศีล จิตใจก็ตั้งมั่นมีสติ
ได้ง่ำย ไม่หลงใหล จะตำยอย่ำงมีสติแล้วไปสู่สุคติ คือ มนุษยคติ หรือเทวคติ
๒) ศีลท�ำให้มีโภคทรัพย์ (ตรงกับภำษำบำลีว่ำ สีเลน โภคสมฺปทำ) ศีลท�ำให้
ผู้ที่รักษำบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค เมื่อคนที่มีศีลนั้น อำศัยควำมไม่
ประมำทเป็นเหตุ คือ ไม่เอำเวลำไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุขต่ำง ๆ เช่น เล่นกำรพนัน
ดื่มสุรำเมรัย เป็นต้น ท�ำให้มีเวลำขยันท�ำกำรท�ำงำน ด้วยเหตุนี้ ทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก็ไม่
รั่วไหลออกไป ทรัพย์ที่ขวนขวำยขยันท�ำมำหำกินจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ถ้ำหำก
พิจำรณำสังคมในวงกว้ำงจะเห็นว่ำองค์กรต่ำง ๆ ล้วนต้องกำรบุคลำกรที่มีศีล คือ
มีควำมประพฤติทั้งกำยวำจำเรียบร้อย ดังนั้น ในกำรสมัครเข้ำท�ำงำนผู้มีศีลย่อม
ได้รบั กำรพิจำรณำก่อน หรือแม้แต่บพุ กำรีทมี่ ที รัพย์สมบัติ เมือ่ ถึงครำวทีจ่ ะมอบทรัพย์นนั้
ให้แก่ทำยำท ย่อมต้องพิจำรณำเลือกสรรผู้มีศีล มีธรรม เพื่อควำมมั่นใจว่ำผู้นั้นจะ
สำมำรถรักษำทรัพย์สมบัติที่มอบให้ได้ และสำมำรถใช้ทรัพย์นั้นไปเพื่อท�ำประโยชน์ได้
อย่ำงเต็มที่ เป็นต้น
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๓) ศีลช่วยดับทุกข์ (ตรงกับภำษำบำลีวำ่ สีเลน นิพพฺ ตุ ึ ยนฺต)ิ ศีลช่วยให้ดบั ทุกข์
ได้ทงั้ ส่วนผลและส่วนเหตุ กำรดับทุกข์ในส่วนผลนัน้ มิได้หมำยถึงควำมทุกข์ประจ�ำสังขำร
ทัว่ ไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ปวดฟัน เป็นต้น แต่หมำยถึงควำมทุกข์กำยทุกข์ใจทีเ่ กิดเป็นผล
จำกกำรไม่รักษำศีล เช่น คนไม่รักษำศีลที่คอยท�ำลำยชีวิตผู้อื่น หรือฆำตกรต้องคอย
หวำดระแวงใจ ไม่กล้ำเดินทำงไปมำเพรำะกลัวว่ำจะต้องถูกต�ำรวจไล่ลำ่ คนทีค่ อยจับจ้อง
ลักขโมยของของผู้อื่น หรือผู้ที่คอยเบียดบังสมบัติของหลวงหรือภำษีประชำชน ต้องคอย
หวำดกลัวว่ำเจ้ำของหรือทำงกำรจะจับไปด�ำเนินคดี หรือคนที่โกหกคู่ครองของตนว่ำไป
ท�ำงำน แต่แท้จริงแล้วไปเที่ยวยุ่งกับหญิงหรือชำยอื่นหรือแม้แต่คนที่มีคู่ครองแล้วหรือชู้
ต้องคอยระแวงว่ำคู่ครองของตนจะจับได้ไล่ทัน จนลุกลำมไปถึงทะเลำะเบำะแว้งลงไม้
ลงมือกัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำ ทั้งฆำตกร โจร หรือชู้ จะต้องใช้ชีวิตอย่ำงหวำดระแวงใจ
ว่ำต�ำรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้บทลงโทษตำมควำมผิด ดังนั้น ถ้ำหำกคนรักษำศีลหรือ
รักษำกำยวำจำให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงำมแล้ว ควำมทุกข์ในส่วนผลนี้จะไม่เกิดขึ้น
ส่วนกำรดับทุกข์ในส่วนเหตุ ต้องประพฤติตำมหลักไตรสิกขำ ได้แก่ ศีล สมำธิ
และปัญญำ จะเห็นว่ำไม่เพียงแค่มศี ลี อย่ำงเดียว จึงจะดับทุกข์ในส่วนเหตุได้ แต่กำรดับทุกข์
ในส่วนนี้ จ�ำเป็นต้องมีศีลเป็นรำกฐำนเบื้องต้น เพรำะ “ศีล” ท�ำให้คนมีควำมประพฤติ
ดีงำมเป็นปกติ ท�ำให้ใจเป็นปกติหรือมีควำมสุขไปด้วย ถ้ำหำกคนรักษำศีลดี จะมีควำม
แช่มชื่นใจ มีปีติ เอิบอิ่มใจว่ำตนได้ประพฤติดีงำมจำกกำรรักษำศีล จิตใจก็พลอยสบำย
เป็น “สมำธิ” ได้ง่ำย และจะพำให้เกิด “ปัญญำ” ได้ด้วย กระทั่งสำมำรถดับทุกข์ในส่วน
เหตุได้ในที่สุด อุปมำเหมือนกับคนจะเด็ดผลไม้ที่อยู่บนที่สูง ตนเองจะเด็ดเองไม่ได้
ศีลนัน้ เปรียบเหมือนทีย่ นื หรือพืน้ เหยียบ ถ้ำไม่มที ยี่ นื หรือพืน้ เหยียบ กำรจะไปเด็ดผลไม้นน้ั
ไม่มีทำงท�ำได้ แต่ล�ำพังเฉพำะที่ยืนหรือพื้นเหยียบอย่ำงเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ จ�ำเป็น
ต้องใช้อปุ กรณ์หรือบันไดทีจ่ ะเหยียบยันตัวขึน้ ไป หรือแม้แต่ปนี ขึน้ ไปบนต้นไม้ดว้ ยตนเอง
ก็ต้องอำศัยต้นไม้นั้นเป็นพื้นเหยียบ พอถึงต้องเอื้อมมือไปเด็ดได้ผลไม้ในที่สุด ก�ำลังแขน
ทีจ่ ะเด็ดนัน้ เปรียบเหมือนสมำธิ ส่วนเครือ่ งไม้เครือ่ งมือทีใ่ ช้หรือแขนของเรำนัน้ เปรียบเหมือน
ปัญญำเป็นตัวท�ำให้ส�ำเร็จ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้ำจึงทรงอุปมำว่ำ ศีลเปรียบเหมือนกับ
รำกฐำนกำรดับทุกข์ให้ส�ำเร็จ เพรำะศีลเป็นสิ่งที่เปิดโอกำสให้ไตรสิกขำข้ออื่นแสดงออก
อย่ำงสำมัคคี ถ้ำหำกประมำทรักษำศีลอย่ำงเดียว กำรดับทุกข์ก็มิอำจส�ำเร็จได้เลย
โดยนัยนี้ เบญจศีลจึงเป็นเกณฑ์มำตรฐำนพื้นฐำนควำมประพฤติของมนุษย์
ส�ำหรับรักษำสภำพสังคมให้อยู่ในภำวะเกื้อกูล เป็นพื้นฐำนของกำรด�ำเนินชีวิตที่ดีงำม
และกำรพัฒนำที่สูงขึ้นไป
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บทที่ ๔

เบญจธรรม

ดังทีท่ รำบแล้วว่ำ “ธรรม” พระพุทธเจ้ำเป็นเพียงแค่ผทู้ รงค้นพบแล้วทรงเห็นว่ำ
สิ่งที่ทรงค้นพบนั้นสำมำรถอ�ำนวยประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ในสังคมได้ จึงน�ำมำประกำศ
เผยแผ่ให้เข้ำใจด้วยกำรจัดตัง้ ระบบระเบียบเป็นกฎในหมูม่ นุษย์ทเี่ รียกว่ำ “วินยั ” โดยนัยนี้
พระศำสนำที่ทรงจัดตั้งขึ้น จึงเรียกว่ำ ธรรมวินัย

ลักษณะและความสำาคัญของธรรม
ด้วยเหตุทธี่ รรมมีอยูแ่ ล้วในธรรมชำติ จึงไม่เป็นของเก่ำล้ำสมัย เพรำะประกอบด้วย
เหตุผล สำมำรถทดลอง ค้นคว้ำ หรือพิสูจน์ได้ และให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษำและปฏิบัติ
จึงเป็นสิ่งที่ใช้ได้และเหมำะแก่กำลสมัย ธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงค้นพบมีมำก จ�ำแนกได้
หลำยลักษณะสุดแต่จะก�ำหนด แม้จะจ�ำแนกด้วยเกณฑ์หรือวิธีใด ๆ แต่ธรรมทั้งหลำย
ต่ำงสรุปลงทีค่ วำมไม่ประมำททำงกำย วำจำ และใจ คือ มีสติสัมปชัญญะก�ำกับในกำร
ทั้งปวง
อย่ำงไรก็ดี สำระส�ำคัญของธรรมอยู่ที่กำรน�ำธรรมไปใช้ตำมฐำนะหรือบทบำท
ของตน ผู้ประพฤติปฏิบัติตำมธรรมแห่งตน จะได้รับอำนิสงส์หรือประโยชน์ เช่น
พระมหำกษัตริย์ทรงทศพิธรำชธรรม บ้ำนเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข ผู้น�ำผู้ปกครองที่เจริญ
พรหมวิหำรธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสุข แต่หำกกล่ำวเฉพำะคฤหัสถ์พระพุทธศำสนำ
ก�ำหนดธรรมหมวดหนึ่งไว้เป็นแนวส�ำหรับประพฤติ เพื่อควำมเป็นกัลยำณชนหรือคนดี
ธรรมหมวดนี้ เรียกว่ำ เบญจธรรม
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เบญจกัลยาณธรรม
เบญจกัลยำณธรรม หรือ เบญจธรรม แปลว่ำ ธรรมอันงำม เป็นธรรม
ที่นักปรำชญ์ยุคหลังพุทธกำลได้น�ำธรรมบำงข้อที่เข้ำคู่กันกับสิกขำบทหรือศีล ๕ มำจัด
วำงเป็นหมวดขึน้ ส�ำหรับแนะน�ำให้คฤหัสถ์ปฏิบตั คิ กู่ นั ไปกับเบญจศีล โดยนัยนี้ เบญจศีล
จึงเป็นข้อห้ำม ส่วนเบญจธรรมนับว่ำเป็นข้อควรปฏิบัติ หัวข้อของเบญจธรรมนั้น
เรียงตำมล�ำดับเข้ำคู่กับศีล ๕ คือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เมตตำและกรุณำ
สัมมำอำชีวะ (บำงต�ำรำเลือกใช้ทำน)
กำมสังวร (บำงต�ำรำเลือกใช้สทำรสันโดษ)
สัจจะ
สติสัมปชัญญะ

เบญจธรรมข้อ ๑ เมตตาและกรุณา
เมตตำและกรุณำเป็นหนึ่งในหลักพรหมวิหำรธรรม ๔ อันประกอบด้วย เมตตำ
กรุณำ มุทิตำ และอุเบกขำ เป็นคุณธรรมพื้นฐำนที่เป็นท่ำทีของจิตใจ คือ จะท�ำให้
แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั้ง ๔ ที่ผู้อื่นประสบ
ค�ำว่ำ เมตตำ หมำยถึง ควำมรักควำมปรำรถนำดีให้เขำมีควำมสุข ส่วนค�ำว่ำ กรุณำ
หมำยถึง ควำมสงสำรคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ควำมหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นทุกข์ คิดหำทำง
ช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ของเขำ ฉะนั้น เมตตำและกรุณำ จึงหมำยถึงควำมรัก
ควำมปรำรถนำดีและควำมสงสำรควำมอยำกช่วยเหลือให้เขำปลดเปลื้องทุกข์
ดังที่กล่ำวไว้ตอนต้นว่ำ พรหมวิหำรธรรมนั้น เป็นคุณธรรมที่ท�ำให้แสดงออก
ต่อผู้อื่นอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั้ง ๔ ที่ผู้อื่นประสบ สถำนกำรณ์ที่ผู้อื่น
ประสบนี้ หำกพิจำรณำให้ถี่ถ้วนจะท�ำให้เข้ำใจถึงควำมหมำยอันลึกซึ้งและควำมแตกต่ำง
ของค�ำว่ำ เมตตำและกรุณำ ได้เป็นอย่ำงดีสถำนกำรณ์ที่ผู้อื่นประสบแบ่งได้เป็น ๔ กรณี
ได้แก่ สถำนกำรณ์ที่เขำอยู่เป็นปกติ สถำนกำรณ์ที่เขำตกต�่ำเดือดร้อน สถำนกำรณ์
ที่เขำสูงขึ้นในควำมดีงำมควำมส�ำเร็จ และสถำนกำรณ์ที่เขำผิดหลักหรือละเมิดธรรม
เมื่ อ ผู ้ อื่ น ประสบสถำนกำรณ์ เ หล่ ำ นี้ มนุ ษ ย์ ผู ้ มี ธ รรมจะมี ท ่ ำ ที ข องจิ ต ใจแสดงออก
ตำมพรหมวิหำรธรรม กล่ำวจ�ำเพำะเมตตำจะมีท่ำทีในสถำนกำรณ์ที่เขำอยู่เป็นปกติ
และกรุณำจะมีท่ำทีในสถำนกำรณ์ที่เขำตกต�่ำเดือดร้อน ดังนี้
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๑) สถำนกำรณ์ที่เขำอยู่เป็นปกติ เรำมี เมตตำ คือ ควำมเป็นมิตรไมตรี
ควำมมีนำ�้ ใจปรำรถนำดี ต้องกำรให้เขำมีควำมสุข ซึง่ หมำยถึง ควำมปรำรถนำดีตอ่ ผูอ้ นื่
หมำยรวมตั้งแต่คนใกล้ตัวที่เรำเกี่ยวข้อง ขยำยไปจนถึงควำมปรำรถนำดีต่อเพื่อนมนุษย์
ในสังคมทีใ่ หญ่ขนึ้ จนถึงทัง้ หมดทัว่ โลก เมตตำนีเ้ ป็นคุณธรรมพืน้ ฐำนในจิตใจประกำรแรก
ที่ต้องมีและใช้ในยำมปกติ คือ เมื่อคนอื่นเขำอยู่กันเป็นปกติ เรำก็มีเมตตำปรำรถนำดี
คิดหำทำงสร้ำงสรรค์ควำมสุขควำมเจริญให้แก่เขำเรือ่ ยไป เช่น บิดำมำรดำบ�ำรุงเลีย้ งดูบตุ ร
ส่งเสียให้เรียนหนังสือเพือ่ หวังให้บตุ รเจริญเติบโตในภำยหน้ำ หรือเรำบ�ำรุงสัตว์เลีย้ งของเรำ
เช่น สุนัข แมว ด้วยกำรให้อำหำรให้ที่อยู่ที่เหมำะควร เป็นต้น
๒) สถำนกำรณ์ที่เขำตกต�่ำเดือดร้อน เรำมี กรุณำ คือ พลอยรู้สึกหวำดหวั่น
ตำมควำมทุกข์ ควำมเดือดร้อน หรือปัญหำของเขำ และต้องกำรช่วยเหลือปลดเปลือ้ งให้เขำ
พ้นจำกควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนนัน้ เช่น บิดำมำรดำบ�ำรุงเลีย้ งดูบตุ รเป็นปกติ แต่วนั ใด
วันหนึง่ บุตรเกิดป่วยไข้ จะพลอยเดือดร้อนใจ ช่วยบ�ำบัดรักษำด้วยกำรหำยำมำให้ตลอดจน
พำไปพบแพทย์ หรือ เรำไปพบสุนัขก�ำลังวิ่งไล่กวดแมวอยู่ ก็เกิดควำมสงสำรว่ำสัตว์
ตัวใดตัวหนึ่งจะได้รับบำดเจ็บถึงขั้นตำยได้ จึงเข้ำไปขัดขวำงด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เป็นต้น
จะเห็นว่ำ กรุณำนีต้ ำ่ งไปจำกเมตตำ คือ เมตตำใช้ในยำมทีเ่ ขำปกติ แต่เมือ่ ยำมเขำ
ตกต�่ำลงไปกลำยเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เรำก็มีกรุณำใฝ่ใจช่วยบ�ำบัดทุกข์ให้
ผู้มีเมตตำและกรุณำย่อมเห็นกำรเบียดเบียนผู้อื่นเป็นสิ่งไม่ดี จึงไม่ปรำรถนำ
ทีจ่ ะท�ำลำยชีวติ และร่ำงกำยผูอ้ นื่ ในยำมทีผ่ อู้ นื่ ไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจอยูเ่ ป็นปกติสขุ ก็ปรำรถนำ
เกื้อกูลกันและให้มีควำมสุขยิ่งขึ้น ครั้นยำมที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยำก ก็พลอยหวั่นไหวไปด้วย
และอยำกจะช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ให้ ผ ่ ำนทุ ก ข์ นั้ น ไปได้ ฉะนั้ น ผู ้ แ ผ่ เ มตตำและกรุ ณ ำ
ไม่มีประมำณ ย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อปำณำติปำต

เบญจธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีวะ
สัมมำอำชีวะ คือ กำรเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉำชีพ เช่น ค้ำยำ ค้ำคน
เป็นต้น เลี้ยงชีพด้วยสัมมำชีพ รวมถึงควำมขยันหมั่นเพียรในกำรประกอบอำชีพที่สุจริต
เช่น ท�ำงำนไม่คั่งค้ำง เป็นต้น กำรเลี้ยงชีพด้วยสัมมำชีพ ไม่ใช่เพียงแต่เว้นจำกมิจฉำชีพ
เท่ำนั้น แต่ต้องหำเลี้ยงชีพด้วยควำมชอบธรรม มี ๓ ประกำร ดังนี้
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๑) ควำมชอบธรรมในกิจกำร คือ ควำมซื่อตรงในกิจกำรของตน ไม่เกียจคร้ำน
ไม่บิดพลิ้วใด ๆ เช่น ลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมตั้งใจ ขยัน อดทน และเอำใจ
ใส่ เป็นต้น
๒) ควำมชอบธรรมในบุคคล คือ ผู้ใดเป็นหัวหน้ำหรือเจ้ำของกิจกำรได้เป็น
ผู้ดูแลบริหำรงำน มีผู้อื่นเป็นลูกน้องหรือลูกจ้ำง เมื่อถึงครำวจ่ำยค่ำจ้ำงเงินเดือน
ก็จ่ำยตำมสัญญำหรือตำมแรงของผู้ถูกจ้ำง นอกจำกนี้ ไม่ควรเลือกปฏิบัติเฉพำะบุคคล
เช่น เปิดร้ำนขำยสินค้ำต่ำง ๆ แต่เมื่อคนจรจัดมำซื้อ พิจำรณำแล้วว่ำเขำน่ำจะไม่ทรำบ
รำคำสินค้ำ จึงบอกรำคำสินค้ำแพงกว่ำก�ำหนด เมื่อเห็นคนทั่วไปดูมีไหวพริบมำซื้อ
จึงบอกรำคำสินค้ำปกติ เป็นต้น
๓) ควำมชอบธรรมในวัตถุ คือ กำรไม่นำ� วัตถุสนิ ค้ำทีไ่ ม่จริงหรือเป็นของปลอม
ไปหลอกขำยว่ำเป็นของจริง เช่น บอกว่ำขำยน�้ำผึ้งแท้ แต่ควำมจริงคือน�้ำผึ้งผสมน�้ำตำล
หรือขำยของหมดอำยุ เป็นต้น หรือแม้แต่ผู้รับเหมำท�ำสัญญำสร้ำงบ้ำนว่ำจะใช้วัสดุ
อย่ำงดีในกำรก่อสร้ำง แต่เมือ่ ลงมือสร้ำงกลับไม่ใช้วสั ดุตำมสัญญำ นับว่ำไม่มคี วำมชอบธรรม
ในวัตถุ
ด้วยเหตุนี้ กำรหำเลีย้ งชีพด้วยควำมชอบธรรมนัน้ ต้องหลีกเลีย่ งงำนทีค่ วรเลีย่ ง
ซึง่ มี ๒ ประกำร ได้แก่ งำนทีเ่ ป็นโทษ คือ งำนทีไ่ ม่ถกู กฎหมำย แม้งำนนัน้ จะมีคำ่ ตอบแทนมำก
ก็ตำม เช่น ค้ำมนุษย์ ค้ำยำ เป็นต้น และงำนเสี่ยงโชค เช่น กำรพนัน เป็นต้น
ผูเ้ ลีย้ งชีพชอบย่อมพิจำรณำเห็นว่ำกำรเบียดเบียนทรัพย์สนิ กำรเอำรัดเอำเปรียบ
กำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตเป็นสิ่งไม่ดี และจะมุ่งประกอบสัมมำชีพเพรำะเห็นคุณค่ำของชีวิตและ
ทรัพย์สินผู้อื่น ส่งผลไม่ให้เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นไปด้วย ฉะนั้น ผู้มีสัมมำ
อำชีวะย่อมเกื้อกูลไม่ให้ละเมิดสิกขำบทข้ออทินนำทำน

เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
กำมสังวร หมำยถึง ควำมส�ำรวมในกำม คือ รูจ้ กั ยับยัง้ ควบคุมตนในกำมำรมณ์
ไม่หลงใหลหมกมุ่นในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส กำรส�ำรวมในกำม จึงเป็นกำรรู้จัก
ยับยั้งควบคุมตนในเรื่องรักใคร่ ไม่ให้ผิดศีลธรรม บำงต�ำรำน�ำธรรมข้อสทำรสันโดษ
มำท�ำให้เกิดควำมส�ำรวมในกำม ค�ำว่ำ สทำรสันโดษ แท้จริงแล้วแปลว่ำ ควำมพอใจ
ภรรยำของตน ซึ่งบำงต�ำรำจ�ำแนกควำมพอใจสำมีของตนออกมำอีกข้อหนึ่งเรียกว่ำ
ปติวัตร อย่ำงไรก็ตำม แต่โดยสำระของสทำรสันโดษ คือ กำรยินดีในคู่ครองของตน
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เมือ่ พิจำรณำในหลักกำรมีคคู่ รองของคนในสังคม จะพบว่ำแต่ละสังคมเปิดกว้ำง
เรื่องจ�ำนวนของคู่ครอง ไม่ได้ก�ำหนดไว้ตำยตัวว่ำต้องมีคนเดียวหรือจ�ำนวนกี่คน สุดแต่
ตกลงยินยอมกัน สอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของสังคม และถือเอำสำระว่ำ
ต้องไม่ละเมิดต่อคูค่ รองหรือของหวงห้ำมทีเ่ ป็นสิทธิของผูอ้ นื่ ไม่ละเมิดฝ่ำฝืนควำมสมัครใจ
ของคู่กรณี และไม่นอกใจคู่ครองของตน เมื่อคู่ครองใด ๆ พร้อมใจกันยึดมั่นและปฏิบัติ
ให้เป็นไปอย่ำงเปิดเผย ไม่ละเมิดและไม่เสียควำมซื่อสัตย์ต่อกันแล้ว ย่อมจะเกิดควำม
ยับยั้งและควบคุมตนเองให้อยู่ในศีลธรรม แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงควำมนิยม
ในสังคม จะพบว่ำสังคมต่ำงยกย่องคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมีควำมรักใคร่ภักดี
ต่อกันมั่นคงยั่งยืน มีควำมมั่นคงในครอบครัว
ผู้มีควำมส�ำรวมในกำม ย่อมไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือบุคคลต้องห้ำมที่เป็นสิทธิ
ของผู้อื่น แม้ประเพณีและกฎหมำยในบำงสังคมจะเปิดโอกำสให้มีคู่ครองได้หลำยคน
อำจไม่ ป รำรถนำที่ จ ะนอกใจคู ่ ค รองของตนหรื อ ละเมิ ด ใจคู ่ ก รณี เพื่ อ ควำมมั่ ง คง
ในครอบครัวของตนและควำมร่มเย็นเป็นสุขของทำยำท โดยนัยนี้ ผูม้ คี วำมส�ำรวมในกำม
ย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อกำเมสุมิจฉำจำร

เบญจธรรมข้อ ๔ สัจจะ
สัจจะ หมำยถึง ควำมจริง มี ๓ ประกำร ได้แก่ จริงใจ คือ ซือ่ สัตย์ เป็นกำรตัง้ ใจ
ไว้ให้เที่ยงตรง ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และไม่อำฆำตพยำบำทผู้ใด จริงวำจำ
คือ พูดจริง ได้แก่ พูดจริง พูดจำสุภำพ ไม่พูดยุยงแตกแยก และพูดแต่สิ่งที่มีสำระ และ
จริงกำย คือ ท�ำจริง เป็นกำรตั้งตนให้อยู่ในสภำวะปกติ คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัจจะนี้
เรียกอีกอย่ำงว่ำ สัตย์
เมื่อคนนั้นมีสัจจะ หรือถือควำมจริงทั้ง ๓ ประกำร ดังกล่ำวแล้ว จะสังเกต
ลักษณะส�ำคัญ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) มีควำมเที่ยงธรรมต่อหน้ำที่ คือ ท�ำหน้ำที่ของตนให้ตรงไม่ผิดพลำด
ไม่โอนเอนเพรำะควำมล�ำเอียง ๔ อย่ำง ได้แก่ ล�ำเอียงเพรำะควำมสนิทสนมกลมเกลียว
(ฉันทำคติ) ล�ำเอียงเพรำะโกรธหรือเกลียดกัน (โทสำคติ) ล�ำเอียงเพรำะหลงไม่รู้ทันคือ
ไม่พิจำรณำให้ถ่องแท้ก่อน (โมหำคติ) และล�ำเอียงเพรำะกลัวหรือเกรงใจ (ภยำคติ) เช่น
ผู้พิพำกษำวินิจฉัยคดีโดยเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่หน้ำฝ่ำยโจทก์หรือฝ่ำยจ�ำเลยว่ำตน
รู้จักคุ้นเคยหรือเคยโกรธเคยเกลียดกัน พิจำรณำควำมตำมเหตุผลด้วยปรีชำอันสุขุม
229

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ไม่เกรงกลัวอิทธิพลโจทก์และจ�ำเลย เพ่งควำมยุตธิ รรมเป็นหลัก เป็นต้น ผูท้ ำ� หน้ำทีเ่ ช่นนี้
ถือว่ำมีควำมเที่ยงธรรม เป็นที่สรรเสริญของคนทั้งหลำย
๒) มีควำมซือ่ ตรงต่อมิตรไมตรี คือ ประพฤติตรงต่อคนผูเ้ ป็นมิตร เมือ่ ผูกไมตรี
กับผู้ใดแล้ว ย่อมไม่คิดร้ำยหรือท�ำสิ่งไม่ดีแก่ผู้นั้น ๔ ประกำร ได้แก่ ปอกลอก มีแต่พูด
ไม่เคยสงเครำะห์ ประจบสอพลอ และชักชวนในทำงเสื่อมเสีย เช่น เสพยำเสพติด
เล่นกำรพนัน เป็นต้น แต่เมื่อผูกไมตรีกับผู้ใดแล้ว ย่อมคิดดีแก่ผู้นั้นด้วยกำรท�ำดี ๔
ประกำร ได้แก่ ช่วยเหลือเกือ้ กูล ร่วมสุขร่วมทุกข์ คอยตักเตือนเวลำท�ำผิดและให้กำ� ลังใจ
เวลำพลั้งพลำด และมีแนะน�ำสิ่งที่ดีงำม
๓) มีควำมภักดีต่อเจ้ำนำยหรือผู้บังคับบัญชำ คือ ไม่คิดคดต่อเจ้ำนำยของตน
และปฎิบตั ติ นเป็นก�ำลังในหน้ำทีก่ ำรงำน และเห็นแก่ประโยชน์ของเจ้ำนำยด้วยควำมเทีย่ งธรรม
และซื่อตรง เช่น กล้ำแนะน�ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นต้น
๔) มีควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ คือ รู้ว่ำผู้ใดเคยอุปถัมภ์อุปกำรคุณแก่เรำ
เช่น บิดำมำรดำ ครูอำจำรย์ เป็นต้น และนับถือผูเ้ คยอุปถัมภ์อปุ กำรคุณเหล่ำนัน้ ด้วยกำร
ไม่ลบหลูเ่ กียรติหรือยกตนเสมอท่ำน เหตุทนี่ บั คนมีควำมกตัญญูกตเวทีวำ่ เป็นคนมีสจั จะนัน้
ให้พิจำรณำเรื่องรำวของพระสำรีบุตร เมื่อครำวยังบวชเป็นปริพำชกในศำสนำอื่น
ได้เลื่อมใสพระพุทธศำสนำเพรำะได้ฟังธรรมจำกพระอัสสชิ เมื่อได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ
และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต่อมำได้เป็นพระอัครสำวกเบือ้ งขวำ สำมำรถแสดงธรรมสัง่ สอน
เป็นที่ ๒ รองจำกพระพุทธเจ้ำ ถือว่ำพระสำรีบุตรมีต�ำแหน่งและควำมสำมำรถอย่ำงสูง
แต่ยงั ส�ำนึกและแสดงควำมเคำรพนับถือพระอัสสชิวำ่ เป็นอำจำรย์ของตนอยูเ่ สมอ เป็นต้น
ผู้มีสัจจะอำศัยควำมจริงใจเป็นพื้นฐำน จะแสดงออกว่ำพูดจริงหรือท�ำจริง
คือ จะพูดหรือจะท�ำอะไรก็มีแต่ควำมจริงใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวำจำและกำรกระท�ำ
โดยนัยนี้ ผู้มีสัจจะย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อมุสำวำท

เบญจธรรมข้อ ๕ สติสัมปชัญญะ
สติและสัมปชัญญะเป็นธรรมในหลักธรรมมีอุปกำระมำก ค�ำว่ำ “สติ” หมำยถึง
ควำมระลึกได้ ควำมระลึกรู้ถึงสิ่งในกำรหนหลังได้ ซึ่งท�ำให้รู้ตัว รู้สึกผิดชอบชั่วดีว่ำ
ก�ำลังจะท�ำอะไร พูดอะไร คิดอะไร พร้อมไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบด้วยควำมไม่ประมำท
ส่วนค�ำว่ำ “สัมปชัญญะ” หมำยถึง ควำมรูต้ วั ทัว่ พร้อม ควำมรูต้ ระหนัก ควำมรูช้ ดั เข้ำใจชัด
ซึ่งสิ่งที่รู้ที่นึกได้นี้ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ปัญญำ” มักมำคู่กับสติ
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กำรท� ำ หน้ ำ ที่ ข องสติ อุ ป มำเปรี ย บเหมื อ นกั บ นำยประตู ที่ ค อยระวั ง ประตู
เฝ้ำดูคนเข้ำออกอยูเ่ สมอและคอยก�ำกับกำร คอยน�ำข้อมูลเก่ำทีจ่ ำ� ทีร่ ะลึกได้มำพิจำรณำว่ำ
คนแบบใด ควรผ่ำนเข้ำประตูไปได้ คนแบบไหนไม่ควรผ่ำนเข้ำไปได้ คนแบบใดควรออก
คนแบบใดไม่ควรออก จ�ำได้ว่ำคนที่มีลักษณะแบบนี้ผิดสังเกต หรือแม้แต่รู้จักคนที่จะเข้ำ
หรือออก ถ้ำไม่มคี นใดต้องพิจำรณำเป็นพิเศษจะตรวจสอบข้อมูลเก่ำทีส่ งั่ สมไว้ในควำมจ�ำ
มำตัดสินใจ แต่ถำ้ ในกรณีทมี่ เี รือ่ งรำวซับซ้อน ไม่แน่ใจว่ำคนนีค้ วรผ่ำนเข้ำหรือไม่ควรเข้ำ
สัมปชัญญะจะต้องดึงข้อมูลเก่ำมำคิด ไตร่ตรอง ประยุกต์ หำเหตุผลเพิม่ เติมให้ชดั แจ้งแล้ว
สรุปว่ำคนนี้ผ่ำนเข้ำได้หรือไม่ อย่ำงไร จำกนั้นสัมปชัญญะจะน�ำข้อสรุปนี้บันทึกเก็บไว้
ในควำมทรงจ�ำ เพือ่ รอให้สติคอยดึงคอยระลึกไปใช้ สรุปได้วำ่ สติเป็นกำรดึงข้อมูลเก่ำมำใช้
แต่ถ้ำหำกข้อมูลเก่ำไม่เพียงพอ จะต้องอำศัยสัมปชัญญะเข้ำท�ำงำนร่วมด้วย
ตัวอย่ำงส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น เมือ่ เรำขับรถจะต้องใช้ทงั้ สติและสัมปชัญญะ
สติ คือ เอำจิตจับอยู่กับกำรกระท�ำที่ก�ำลังท�ำอยู่ คือ กำรขับรถและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
กำรขับรถ เมื่อจิตอยู่กับกำรขับรถสัมปชัญญะที่เรำมีในขณะนั้น จะพรั่งพร้อมอยู่ในตัว
สำมำรถขับรถไปได้ทันที คือ รู้จุดหมำยที่จะไป รู้ว่ำจะบังคับรถหรือหยุดรถอย่ำงไร
อย่ำงอัตโนมัติ เป็นต้น ท�ำให้กำรขับรถนัน้ ส�ำเร็จถึงจุดหมำย แต่ถำ้ เรำมีแต่สติเพียงอย่ำงเดียว
ท�ำให้ต้องนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรขับรถนั้นไปทีละส่วน เช่น พวงมำลัยท�ำหน้ำที่อะไร
เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพวงมำลัย เบรกท�ำหน้ำที่อะไร เรำจะใช้เบรกเมื่อใด เป็นต้น
กำรขับรถนั้นก็จะไม่ส�ำเร็จถึงจุดหมำยหรือถึงจุดหมำยได้ยำกยิ่ง
รวมควำมว่ำ สัมปชัญญะจะท�ำงำนได้ต้องอำศัยสติทุกกรณี จึงเป็นที่นิยมเรียก
คู่กัน คือ สติสัมปชัญญะบ้ำง หรือสติปัญญำบ้ำง ในกำรท�ำกิจกำรต่ำง ๆ ให้ส�ำเร็จได้
จึงต้องอำศัยสติสัมปชัญญะทุกกรณี โดยนัยนี้ พระพุทธศำสนำจึงจัดให้สติสัมปชัญญะ
ว่ำเป็นธรรมมีอุปกำระมำก
เมื่อบุคคลมีสติแล้ว ย่อมมีลักษณะส�ำคัญ ๓ ประกำร ได้แก่
๑) รู้จักประมำณในอำหำรที่จะบริโภค โดยปกติอำหำรมีประโยชน์เพื่อบ�ำรุง
ร่ำยกำย แต่ถ้ำบุคคลบริโภคไม่รู้จักประมำณก็อำจเป็นโทษได้ เช่น บริโภคมำกเกินไป
หรือบริโภคของไม่เป็นประโยชน์ของแสลงตลอดจนของเสีย ก็อำจจะท�ำให้ทอ้ งอืดท้องเสีย
หรือโรคก�ำเริบได้ต่ำง ๆ นำนำ เป็นต้น แต่ถ้ำมีสติรู้จักประมำณในกำรบริโภคแล้ว
อำหำรที่บริโภคนั้น จึงจะเป็นคุณบ�ำรุงร่ำงกำยให้ผำสุก นอกจำกนั้นจะรู้จักประมำณ
ในกำรจับจ่ำยอำหำรบริโภคด้วย ให้พอเหมำะพอควรแก่รำยได้ คือไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป
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จนจะไม่มอี ะไรบริโภคในวันหน้ำ หรือไม่ตระหนีเ่ กินไปจนปล่อยให้อดอยำก เพรำะทรัพย์
ก็เพื่อจับจ่ำยเลี้ยงตนและคนที่ควรเลี้ยงให้เป็นสุข
๒) ไม่เลินเล่อในกำรงำน คือ ไม่เพิกเฉยในกำรงำนของตน คอยดูแลเอำใจใส่
หน้ำที่ให้เหมำะแก่กำลเทศะ ไม่ปล่อยให้กำรงำนคั่งค้ำงเสียหำย เช่น ชำวนำท�ำนำ
ตำมฤดูกำล รู้สภำพฝนฟ้ำอำกำศ ข้ำรำชกำรท�ำงำนตำมระเบียบและรักษำวินัย เป็นต้น
กำรท�ำงำนเช่นนี้ ย่อมเจริญในหน้ำที่กำรงำน
๓) มีสัมปชัญญะในกำรประพฤติตัว คือ รู้รอบคอบรู้จักระวังตัวในกำรประกอบ
กิจกำรใด ๆ ก็พิจำรณำไตร่ตรองถึงประโยชน์หรือโทษก่อนว่ำ ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ
ถ้ำเห็นควรท�ำจึงท�ำ แต่ถ้ำเห็นไม่ควรท�ำก็งด เวลำจะพูดจะกล่ำวอะไร ก็ระวังค�ำพูด
เพื่อไม่ให้สร้ำงควำมเสียหำยแก่ตนและผู้อื่นในภำยหลัง หรือเวลำคิดเห็นอะไรก็หำควำม
รู้เสียก่อน ไม่ปล่อยไปตำมอ�ำเภอใจของตน
ในทำงเดียวกัน เมือ่ มีสติแล้ว ย่อมท�ำให้เกิดควำมไม่ประมำทในธรรม ซึง่ แบ่งได้
๓ ประกำร ดังนี้
๑) ควำมไม่ประมำทในสภำวธรรมที่เป็นอยู่ตำมธรรมดำของโลก คือ มนุษย์
ต่ำงมีสังขำรหรือร่ำงกำยที่ต้องแปรผันและเสื่อมสลำยเป็นธรรมดำ กล่ำวคือ จำกวัยเด็ก
ถึงวัยชรำจนสิน้ อำยุขยั มนุษย์เรำยังพอรูว้ ำ่ ชรำนัน้ เป็นไปตำมวัย แต่จำกทีร่ ำ่ งกำยสมบูรณ์
จนเป็นผูเ้ จ็บไข้ได้ปว่ ยต่ำง ๆ หรือทีเ่ รียกว่ำ พยำธิ และจำกมีชวี ติ เป็นสิน้ ชีวติ หรือทีเ่ รียกว่ำ
ตำย หรือมรณะนั้น ไม่สำมำรถรู้ได้เลยว่ำจะประสบเมื่อใด ฉะนั้น ผู้รู้สภำวธรรมเช่นนี้
แล้วไม่ควรหลงมัวเมำในร่ำงกำย หลงมัวเมำในควำมมีโชค และหลงมัวเมำในชีวิต
พึงเตรียมพร้อมในควำมแปรผันเหล่ำนี้ที่จะมำถึง เช่น เมื่อเป็นเด็กควรศึกษำหำควำมรู้
เมื่อเติบใหญ่ควรหมั่นท�ำกำรงำน สั่งสมทรัพย์และคุณควำมดี และท�ำกิจที่ยังไม่ได้ท�ำ
และกิจที่จะเป็นห่วงเมื่อเวลำตำยให้เสร็จ เมื่อชรำและพยำธิครอบง�ำไม่อำจท�ำงำน
หำเลี้ยงชีพได้ จะได้อำศัยทรัพย์และและคุณควำมดีที่ได้สั่งสมไว้มำเลี้ยงชีพให้ผำสุก
เมื่อมรณะมำถึงจะได้ไม่ห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ ตำยอย่ำงมีสติ เป็นต้น
๒) ควำมไม่ประมำทในธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล คือ ไม่ประพฤติทุจริต
ประพฤติแต่สุจริต ประพฤติทุจริต ได้แก่ ท�ำชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว ย่อมไม่เป็นที่พึงพอใจ
แก่ผู้ประพฤติ ผู้ประพฤติทุจริตจะประมำทย่ำมใจว่ำ ตนประพฤติชั่วทีละเล็กทีละน้อย
ก็ไม่เป็นไร คงไม่พอที่จะส่งผลดังกล่ำวแก่ผู้ประพฤติ แต่อย่ำงไรก็ดี เมื่อประพฤติชั่ว
เล็กน้อยไปเรื่อย ๆ จะสะสมพอกพูน ปรำกฏ และส่งผลชั่วในที่สุด ส่วนประพฤติสุจริต
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ได้แก่ ท�ำดี พูดดี และคิดดี ย่อมส่งผลเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ประพฤติ ผู้ประพฤติสุจริต
จะไม่เลินเล่อย่ำมใจหรือท้อแท้ถอดใจว่ำตนประพฤติดที ลี ะเล็กทีละน้อย แล้วเมือ่ ใดจะส่งผล
อย่ำงไรก็ดี กำรหมั่นสะสมบุญที่ละเล็กทีละน้อยนี้ท�ำให้เพิ่มพูน ปรำกฏ และส่งผลดี
ในทีส่ ดุ เช่นเดียวกัน ซึง่ ในทำงพระพุทธศำสนำได้อปุ มำกำรกระท�ำทีละเล็กทีละน้อยค่อย ๆ
สั่งสม เปรียบกับฝนที่ตกทีละหยำด เมื่อไหลมำรวมกันก็ยังเต็มตุ่มหรือโอ่งได้ ฉะนั้น
ผู้มีสติย่อมระวังตัวไม่เกลือกกลั้วกับทุจริต หมั่นสั่งสมแต่สุจริต
๓) ควำมไม่ประมำทในโลกธรรม คือ สัตว์โลกทั้งหลำยจะถูกครอบง�ำด้วย
ควำมธรรมดำของโลก ๘ ประกำร ทีเ่ รียกว่ำ โลกธรรม ประกอบด้วย กำรพบกับสิง่ ทีป่ รำรถนำ
(อิฏฐำรมณ์) ได้แก่ ได้ลำภ ได้ยศ ได้รับกำรสรรเสริญ และได้รับควำมสุข กับกำรพบกับ
สิ่งไม่ที่ปรำรถนำ (อนิฏฐำรมณ์) ได้แก่ ขำดลำภ ขำดยศ ขำดกำรสรรเสริญ (คือ
ถูกนินทำ) และได้รับควำมทุกข์ ซึ่งโลกธรรมนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพบชั่วครำวบำงเวลำ
ไม่ควรเก็บเอำมำเป็นเหตุให้ทะเยอทะยำนหรือไม่เบิกบำนใจด้วยอ�ำนำจควำมยินดียนิ ร้ำย
ให้เกินกว่ำที่ควรจะเป็น เช่น เมื่อถูกติฉินนินทำก็ไม่ชักสีหน้ำหรือด่ำทอผู้นินทำ หรือ
เมื่อได้รับกำรยกยอสรรเสริญก็ไม่เหลิงในถ้อยค�ำเยินยอนั้น เป็นต้น ฉะนั้น ผู้มีสติย่อมรู้
เท่ำทันในสิง่ ทีป่ รำรถนำและไม่ปรำรถนำว่ำเป็นเรือ่ งธรรมดำของโลกทีจ่ ะพบเพียงชัว่ เวลำ
ผู้มีสติสัมปชัญญะจะระมัดระวังและรู้จักยับยั้งในกำรกระท�ำต่ำง ๆ ทุกขณะ
โดยนัยนี้ ผู้มีสติสัมปชัญญะจึงชื่อว่ำเป็นผู้ไม่ประมำท เมื่อจะดื่มน�้ำเมำหรือสิ่งเสพติด
ต่ำง ๆ สติสมั ปชัญญะจะกระตุน้ ให้รตู้ วั ให้ระมัดระวังตัวว่ำทีก่ ำ� ลังจะดืม่ หรือจะเสพแล้วมีโทษ
อย่ำงไร หำกไม่ดมื่ หรือเสพแล้วมีประโยชน์อย่ำงไร เป็นต้น นอกจำกนัน้ ผูม้ สี ติสมั ปชัญญะ
ย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อสุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำน

อานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรม
ดังนี้

กำรรักษำเบญจธรรมมีอำนิสงส์หรือประโยชน์มำกมำย จ�ำแนกได้ ๒ ประกำร

๑) ประโยชน์ในปัจจุบนั (ทิฏฐธัมมิกตั ถ์) หมำยถึง ประโยชน์ในชีวติ นีห้ รือจุดหมำย
ทีต่ ำเห็น หมำยถึงประโยชน์ทยี่ งั ผลในชีวติ ประจ�ำวัน เป็นเรือ่ งภำยนอก หรือเรือ่ งธรรมดำ
สำมัญที่มุ่งหมำยกันในโลกนี้ เช่น ลำภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือทรัพย์สิน ฐำนะ เกียรติ
ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข เป็นต้น กล่ำวคือ ผู้ประพฤติเบญจธรรมย่อมบริบูรณ์ด้วย
สิ่งเหล่ำนี้ เห็นประโยชน์ของกำรไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งร่ำงกำย ชีวิต และทรัพย์สิน จึงมี
เมตตำกรุณำ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมยินดีในคู่ครองของตน เกียรติที่ได้รับ จึงมำ
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จำกควำมเมตตำกรุณำ ทรัพย์ทไี่ ด้มำจึงได้มำเพรำะควำมซือ่ สัตย์สจุ ริต ชีวติ คูม่ คี วำมสุขได้
เพรำะควำมยินดีในคูค่ รองของตน เป็นต้น หรือแม้ไม่มสี งิ่ ดังกล่ำว ผูป้ ระพฤติเบญจธรรม
จะแสวงหำสิ่งเหล่ำนี้โดยชอบธรรม ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงถูกต้อง ใช้สิ่งเหล่ำนี้ท�ำตน
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมสุข อยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก ปฏิบัติหน้ำที่ต่อกันอย่ำงถูกต้อง
ในระหว่ำงมนุษย์ เพื่อให้มีควำมปกติสุขร่วมกัน
๒) ประโยชน์ในอนำคต (สัมปรำยิกัตถ์) คือ ประโยชน์ที่เลยชีวิตนี้ไป หรือ
จุดหมำยสูงล�ำ้ เลยสำยตำมองเห็น นับเป็นเรือ่ งภำยใน หรือประโยชน์ดำ้ นคุณค่ำของจิตใจ
และปัญญำ ซึง่ เป็นหลักประกันเมือ่ ละโลกนีไ้ ปแล้ว หรือเป็นเครือ่ งประกันคุณค่ำทีส่ งู ล�ำ้ ยิง่ ขึน้
ด้วยคุณธรรมจนจิตเป็นอิสระหลุดพ้นสู่นิพพำน กล่ำวคือ ผู้ประพฤติเบญจธรรมจะมีสติ
ก�ำกับทุกกำรกระท�ำ จึงระมัดระวังตนไม่ถล�ำไปประพฤติชั่วด้วยกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตบ้ำง
ด้วยกำรพูดเท็จกล่ำวเท็จบ้ำง ด้วยกำรดืม่ สุรำเมรัยบ้ำง เป็นต้น จิตใจจะสบำยปีตเิ อิบอิม่
อยูท่ กุ ขณะว่ำ ตนประพฤติดอี ยูต่ ลอด เป็นเหตุให้เมือ่ ละโลกนีไ้ ปแล้ว จะไปสูส่ คุ ติเช่นเดียวกับ
ผู้รักษำศีล เป็นต้น หรือผู้ประพฤติธรรมย่อมเจริญสติอันเกื้อกูลให้มีสัมปชัญญะพิจำรณำ
สภำวธรรมตำมควำมจริงว่ำเป็นทุกข์ และหำทำงดับทุกข์ที่เหตุ จนท�ำให้จิตเป็นอิสระ
นิพพำนในที่สุด
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ควรหมั่นรักษำเบญจธรรม เพื่อเกื้อกูลตนเองไม่ให้ละเมิด
เบญจศีลด้วยกำรเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตและสังคมว่ำจะบริบูรณ์ปัจจัย
พืน้ ฐำนอันท�ำให้เกิดกำรอยูร่ ว่ มกันอย่ำงปกติสขุ ตลอดจนเป็นหลักประกันคุณค่ำของชีวติ
ที่จะพัฒนำยิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมอันท�ำให้จิตเป็นอิสระในที่สุด
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