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สังเวชนียสถำน คือ สถำนท่ีทำงพระพทุธศำสนำอันเป็นท่ีต้ังแห่งควำมสลดสังเวช ม ี๔ แห่ง  
ได้แก่ สถำนที่พระพุทธเจ้ำประสูติ คือ ลุมพินีวัน ปัจจุบันคือ รุมมินเด ประเทศเนปำล 
สถำนที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ คือ ที่ควงพระศรีมหำโพธิ์ ปัจจุบันคือ พุทธคยำ ประเทศ
อินเดีย สถำนที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงพระปฐมเทศนำ คือ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน แขวง 
กรุงพำรำณสี ปัจจุบันคือ สำรนำท ประเทศอินเดีย และสถำนที่พระพุทธเจ้ำเสด็จ 
ดับขันธปรินิพพำน คือ ป่ำสำลวัน กรุงกุสินำรำ ปัจจุบันคือ เมืองกำเซีย ประเทศอินเดีย 
นอกจำกนี้ ได้แสดงภำพเสำอโศก หรืออโศกสตมภ์ ประติมำกรรมนี้สร้ำงขึ้นในอำรำม 
ของศำสนำพุทธ หรือในสถำนที่ส�ำคัญในพระประวัติของพระพุทธเจ้ำศำกยมุนีรวมถึง 
แหล่งจำริกแสวงบุญ บำงเสำสร้ำงขึ้นเพื่อระลึกกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินของพระเจ้ำ 
อโศกมหำรำช





กำรศึกษำพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์สยำมแต่โบรำณสมัย แบ่งออกเป็น 
๒ แผนก คือ แผนกบำลี และแผนกธรรม กำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกบำลีน้ัน 
มีมำตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นกำรศึกษำภำษำบำลีเพื่อที่จะสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจคัมภีร์ต่ำง  ๆ   
ทำงพระพุทธศำสนำซึ่งทรงไว้หรือรจนำไว้ด้วยภำษำน้ันมำแต่เก่ำก่อน ผู้ท่ีสอบไล่ได้  
เรียกเป็นบำเรียน หรือเปรียญตำมช้ันภูมิแห่งควำมรู้ อีกแผนกหน่ึงคือกำรศึกษำ 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซึ่งสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส  
ทรงพระด�ำริก่อต้ังและอุดหนุนขึ้น เป็นกำรศึกษำธรรมในทำงพระพุทธศำสนำท่ีมุ่งเน้น 
เข้ำใจเน้ือหำสำระแห่งธรรม ซึ่งปริวรรตออกเป็นภำษำสยำม โดยวิธีศึกษำวิเครำะห์  
เรยีบเรยีง และบรรยำยธรรม ผู้ท่ีสอบไล่ได้เรยีกเป็นนักธรรมตำมช้ันภมูแิห่งควำมรูเ้ช่นกัน  
กล่ำวโดยเฉพำะถึงชั้นภูมิของผู้สอบไล่ได้ตำมหลักสูตรของสนำมหลวงแผนกธรรมน้ัน 
จ�ำแนกเป็นชั้น นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก โดยสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ 
พระองค์นั้น ทรงเอำพระทัยใส่ เป็นพระธุระในกำรเลือกเฟ้น ตรวจตรำจัดท�ำหลักสูตร 
และต�ำรำเรียน กำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรมอยู่ 
จนที่สุดแห่งพระชนมชีพ

กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนั้น ในชั้นต่อมำครั้งพระเจ้ำวรวงศ์เธอ  
กรมหลวงชนิวรสิรวิฒัน์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ทรงปกครองสังฆมณฑล แลพระเถรำนุเถระ 
ท่ีได้รับธุระเป็นกรรมกำรหรือด�ำเนินกำรสนำมหลวงแผนกธรรม ได้เห็นกันว่ำใช่จะเป็น 
หิตำนุหิตประโยชน์เฉพำะแต่พระภิกษุสำมเณรท่ีจักได้ศึกษำเล่ำเรียนเท่ำน้ัน แม้คฤหัสถ์ 
หำกได้ศึกษำเล่ำเรยีนก็จะเป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนและแก่ผู้อ่ืนได้ตำมอุดมคติแห่งกำรศึกษำ 

คำาปรารภ



ธรรมในทำงพระพุทธศำสนำด้วย จึงได้ขยำยกำรเรียนกำรสอนไปสู่คฤหัสถ์ทั้งหญิงชำย  
เรียกกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมส�ำหรับคฤหัสถ์ว่ำ “ธรรมศึกษำ” ก�ำหนด 
หลักสูตรและชั้นภูมิควำมรู้เป็นธรรมศึกษำตรี ธรรมศึกษำโท และธรรมศึกษำเอก  
เช่นเดียวกับนักธรรม โดยในชั้นเดิมนั้น ใช้หลักสูตรและต�ำรำเรียน ตลอดจนกำรเรียน 
กำรสอน และกำรสอบเช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรม เป็นแต่ปรับปรุงลดทอนเฉพำะ 
เน้ือหำบำงส่วนท่ีพ้นวสัิยหรอืยงัไม่ถึงครำวเหมำะจ�ำเป็นส�ำหรบัคฤหัสถ์ออก เช่น วชิำวนัิย  
ปรบัให้ผู้ศึกษำซึง่เป็นคฤหัสถ์เล่ำเรยีนเบญจศีลและเบญจธรรม อันเป็นศีลเป็นวนัิยส�ำหรบั 
ฆรำวำสผู้ครองเรือน จึงได้จัดท�ำหลักสูตรและต�ำรำเรียนธรรมศึกษำส�ำหรับคฤหัสถ์ 
แยกออกเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งได้ใช้หลักสูตรและต�ำรำเรียนท่ีจัดท�ำแยกออกมำในครำวน้ี 
สืบเนื่องมำช้ำนำน 

จึงควรร�ำลึกแลสรรเสริญพระเกียรติคุณและเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหำ 
สมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส และพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 
สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ตลอดถึงพระเถรำนุเถระผู้เป็นบูรพำจำรย์ซ่ึงได้สรรค์สร้ำง 
ควำมรุ่งเรืองในกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมขึ้นไว้เป็นประโยชน์อย่ำงสูง 
ในพระพุทธศำสนำมำแต่เก่ำก่อน

ครั้นถึงพุทธศักรำช ๒๕๕๗ กำรศึกษำตำมหลักสูตรธรรมศึกษำเป็นท่ีนิยม 
แพร่หลำยไปในหมู่ฆรำวำสคฤหัสถ์ ดังปรำกฏว่ำมีสำธุชนซึ่งอยู่ในวัยผู้ครองเรือน และ
นักเรียนท้ังประถมและมัธยม ตลอดจนนิสิตนักศึกษำในมหำวิทยำลัยได้มีศรัทธำสมัคร 
เข้ำมำเล่ำเรยีนพระสัทธรรมตำมหลักสูตรธรรมศึกษำเป็นอันมำก ส�ำนักงำนแม่กองธรรม 
สนำมหลวง กระทรวงศึกษำธกิำร ส�ำนักงำนเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน  
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
กระทรวงวัฒนธรรม และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จึงได้มีกำรลงนำมใน 
บันทึกข้อตกลงร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ท�ำให้กำรเรียน 
ธรรมศึกษำแผ่ขยำยอย่ำงยิ่งในสถำนศึกษำทุกระดับ 

ด้วยเหตุน้ี เมื่อพุทธศักรำช ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรสนำมหลวงแผนกธรรม  
จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษำ ให้เหมำะสมแก่กำลสมัยและวัยของ 
ผู้ศึกษำเล่ำเรียน โดยจ�ำแนกกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษำ ส�ำหรับนักลเรียนช้ันประถมศึกษำหรือเด็กผู ้มีวัยในระยะน้ัน  
ระดับมัธยมศึกษำ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยศึกษำหรือเยำวชนผู ้มีวัยในระยะนั้น  



และระดับอุดมศึกษำ ส�ำหรับนิสิตนักศึกษำ ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำ  
ตลอดจนสำธุชนอื่นทั่วไป แต่ละระดับยังแบ่งย่อยออกเป็นธรรมศึกษำตรี ธรรมศึกษำโท 
และธรรมศึกษำเอก ของระดับชั้นนั้น  ๆ   อีก รวมจ�ำแนกชั้นภูมิควำมรู้ตำมหลักสูตรธรรม
ศึกษำที่ปรับปรุงใหม่ได้ ๙ ชั้น 

กำรปรับปรงุหลักสูตรธรรมศึกษำดังกล่ำวเพ่ือให้เป็นไปโดยเรยีบร้อยและถูกต้อง  
สนำมหลวงแผนกธรรมจึงได้แต่งต้ังทีป่รกึษำและกรรมกำรข้ึน ประกอบด้วยพระเถรำนุเถระ  
และฆรำวำสผู้ทรงภมูริูใ้นทำงพระพุทธศำสนำ ร่วมกันปรบัปรงุ จัดท�ำ พจิำรณำ ตรวจตรำ และ 
ประเมนิผลหลักสูตรและต�ำรำเรยีนธรรมศึกษำ เฉพำะส�ำหรบักำรจัดท�ำต�ำรำเรยีนหลักสูตร 
ธรรมศึกษำท่ีปรบัปรงุใหม่น้ี ในเบือ้งแรกคณะกรรมกำรฝ่ำยบรรพชติได้ยกร่ำงเน้ือหำขึน้ 
โดยปรับปรุงจำกต�ำรำเรียนธรรมศึกษำเดิม และส่งให้คณะกรรมกำรฝ่ำยคฤหัสถ์  
พจิำรณำปรบัรปูแบบและภำษำให้เหมำะกับควำมรู ้และควำมเข้ำใจของคฤหัสถ์ซ่ึงจะเป็น 
ผู้ใช้ต�ำรำ รวมท้ังศึกษำค้นคว้ำเพิม่เติมในประเด็นต่ำง  ๆ  จำกน้ันจึงได้น�ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำ 
ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้สะท้อนควำมเข้ำใจและต้องกำรของผู้ใช้ต�ำรำเรียน 
ธรรมศึกษำแต่ละระดับได้ เมือ่ได้รบัผลกำรประเมนิแล้วกรรมกำรฝ่ำยคฤหัสถ์จึงปรบัปรงุ
แก้ไขให้สอดคล้องกับผลกำรประเมนิ และท้ำยท่ีสุดจึงเสนอให้ท่ีปรกึษำพจิำรณำเห็นชอบ 
จึงเป็นอันส�ำเรจ็ขัน้ตอนในฝ่ำยเน้ือหำ และเพือ่ให้ผู้ใช้ต�ำรำเรยีนธรรมศึกษำท่ีปรบัปรงุข้ึน
ใหม่น้ีเกิดควำมเข้ำใจเน้ือหำมำกยิง่ขึน้ คณะกรรมกำรจึงได้จัดท�ำและบรรจุภำพประกอบ 
ไว้ด้วย โดยภำพประกอบเหล่ำนี้ นอกจำกที่คณะกรรมกำรได้อุตสำหะเดินทำงไปบันทึก
ภำพเอง ณ สถำนที่ต่ำง  ๆ  แล้ว ยังได้รับอนุเครำะห์จำกพระอำรำมหลำยแห่ง ตลอดจน 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน แม้โดยท่ีสุดผู้มีใจเอ้ือเฟื้อด้วย เม่ือผ่ำนกระบวนกำร 
ทุกขั้นตอนแล้วจึงด�ำเนินกำรจัดพิมพ์ภำยใต้กำรอ�ำนวยกำรของสนำมหลวงแผนกธรรม 
จนส�ำเร็จเป็นเล่มสมุดอยู่ในบัดน้ี ในนำมของสนำมหลวงแผนกธรรมและคณะสงฆ์ไทย  
ขออนุโมทนำแก่ท่ีปรึกษำและกรรมกำร ตลอดจนผู้เก่ียวข้องในกำรจัดท�ำหลักสูตรและ 
ต�ำรำเรียนธรรมศึกษำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ทุกรูปและทุกท่ำนไว้ ณ ที่นี้ 

อน่ึง นับเป็นกำลบรรจบอัศจรรย์ท่ีกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรและ 
ต�ำรำเรียนธรรมศึกษำสำมำรถด�ำเนินกำรได้ลุล่วง ถึงข้ันได้รับอนุมัติหลักสูตรใน 
พทุธศักรำช ๒๕๖๔ อันเป็นปีท่ีบรรจบ ๑๐๐ ปีนับแต่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำ 
วชิรญำณวโรรส ผู้ทรงวำงรำกฐำนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมซึ่งเป็น 
ต้นเค้ำของกำรศึกษำธรรมศึกษำ ส้ินพระชนม์ และองค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์  

 



และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติได้ประกำศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก 
โดยเหตุแห่งพระคุณูปกำรท่ีได้ทรงบ�ำเพ็ญไว้ดีแล้ว ฉะน้ัน หลักสูตรและต�ำรำเรียน 
ธรรมศึกษำท่ีส�ำเร็จลงในปีน้ี จึงย่อมเป็นอนุสสรณีย์ท่ีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระ 
มหำสมณเจ้ำพระองค์นั้นในวำระอันส�ำคัญนี้ อีกโสดหนึ่งด้วย 

ขออ�ำนำจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดถึงเทวำนุภำพแห่งเทพยดำผู้ทรง 
สัมมำทิฏฐิ ด�ำรงอำนุภำพรักษำพระพุทธศำสนำ จงได้รักษำคุ้มครองกำรศึกษำ 
พระปริยัติธรรม คือกำรเล่ำเรียนศึกษำพระธรรมค�ำส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำ ท้ังในสยำมรัฐสีมำอำณำจักร และในไพรัชประเทศต่ำง  ๆ   ให้ด�ำรงคงอยู ่
โดยสวัสด์ิ สัมฤทธิ์ และสิทธิทุกประกำรตลอดกำลนำน เพ่ือพระศำสนำของสมเด็จ 
พระชินวรมุนีจักด�ำรงอยู่ตรำบกำลนั้น เทอญ 

(สมเด็จพระมหำวีรวงศ์) 
แม่กองธรรมสนำมหลวง



	 	 หน้า
พระคตธิรรม ๓ 

คำาปรารภ ๔

สารบัญ  ๘

คำาแนะนำาในการใช้หนังสอืชุดธรรมศกึษา ๑๐

วชิาเรยีงความแก้กระทู้ธรรม ๑๗
	 -	ขอบข่ายเนื้อหาวชิาเรยีงความแก้กระทู้ธรรม		 ๑๘
	 -	ตัวอย่างรูปแบบการเขยีนเรยีงความแก้กระทู้ธรรม	 ๒๑
	 -	ตัวอย่างข้อสอบวชิาเรยีงความแก้กระทู้ธรรม	 ๒๒
	 -	ตัวอย่างการเรยีบเรยีงเรยีงความแก้กระทู้ธรรม	 ๒๓
		 -	ตัวอย่างการเขยีนเรยีงความแก้กระทู้ธรรม	 ๒๖
	 บรรณานุกรม	 ๒๙

วชิาธรรมวภิาค ๓๑
	 บทที่	๑	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวภิาค	 ๓๒
	 บทที่	๒	ธรรมหมวด	๒	(ทุกะ)	 ๓๗
	 บทที่	๓	ธรรมหมวด	๓	(ตกิะ)	 ๔๓
	 บทที่	๔	ธรรมหมวด	๔	(จตุกกะ)	 ๕๓	
	 บทที่	๕	ธรรมหมวด	๕	(ปัญจกะ)	 ๖๓
	 บทที่	๖	คหิปิฏบิัต	ิ ๖๗
	 บรรณานุกรม	 ๗๙

สารบัญ



	 	 หน้า
วชิาพุทธานุประวัตแิละศาสนพธิี ๘๓
 ภาคพุทธานุพุทธประวัต ิ ๘๔
	 บทที่	๑	การสังคายนาพระไตรปิฎก	 ๘๔
	 บทที่	๒	การศกึษาพุทธประวัต	ิ ๑๐๓
	 บทที่	๓	พระชาตกิ�าเนดิของพระโพธสิัตว์เจ้าชายสทิธัตถะ	 ๑๑๒
	 บทที่	๔	เสด็จออกมหาภเินษกรมณ์	 ๑๔๔
	 บทที่	๕	เสวยวมิุตตสิุข	ณ	สัตตมหาสถาน	 ๑๗๔
 ภาคศาสนพธิี ๑๘๐
	 บทที่	๖	พธิบี�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ๑๘๐
	 บรรณานุกรม	 ๒๐๐

วชิาเบญจศลีและเบญจธรรม ๒๐๓
	 บทที่	๑	วนิัย	 ๒๐๔
	 บทที่	๒	เบญจศลี	 ๒๐๘
	 บทที่	๓	วริัตแิละอานสิงส์ของการรักษาเบญจศลี	 ๒๒๒
	 บทที่	๔	เบญจธรรม	 ๒๒๕
	 บรรณานุกรม	 ๒๓๕

คำาสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ ๖/๒๕๖๓ ๒๓๗

คำาสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ ๙/๒๕๖๓ ๒๓๘

รายนามผู้ประเมนิหนังสอืธรรมศกึษา ๒๓๙

คณะผู้จัดทำา ๒๔๐



ประวัตคิวามเป็นมาของนักธรรม-ธรรมศกึษา
กำรศึกษำพระพทุธศำสนำของพระสงฆ์ไทยแต่เดิมมำน้ัน เน้นกำรศึกษำภำษำบำลี  

เพ่ือไปศึกษำพระไตรปิฎกและคัมภร์ีอ่ืน  ๆ   ซึง่เป็นภำษำบำลี รปูแบบกำรศึกษำเป็นกำรศึกษำ 
จำกเอกสำรชั้นต้น เพื่อไม่ให้ข้อธรรมะน้ันผิดเพ้ียนไป ท�ำให้พระสงฆ์ผู้ศึกษำจ�ำต้องรู้ 
แตกฉำนในภำษำบำลีก่อนจึงจะสำมำรถรู้ข้อธรรมวินัยได้ เป็นเหตุให้พระสงฆ์ผู้มีควำมรู ้
ในพระธรรมวินัยมีจ�ำนวนน้อยไม่แพร่หลำย

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชริญำณวโรรส ทรงเล็งเห็นปัญหำดังกล่ำว  
จึงทรงสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนพระพุทธศำสนำในภำษำไทยขึ้น และได้ทดลองใช้ใน 
วดับวรนิเวศวหิำรซึง่ทรงปกครองอยู ่ปรำกฎว่ำได้ผลดี จึงขยำยผลไปสู่กำรจัดกำรศึกษำ 
ในระดับสังฆมณฑล รวมถึงปรับปรุงจนได้เป็นหลักสูตรท่ีเหมำะสมส�ำหรับพระสงฆ์ 
ทั้งประเทศยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นล�ำดับชั้นตรี โท เอกในเวลำต่อมำ

เมือ่กำรศึกษำนักธรรมของพระสงฆ์นิยมแพร่หลำยแล้ว ปรำกฏว่ำในฝ่ำยฆรำวำส 
เห็นประโยชน์และน�ำไปใช้ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติพิเศษ เช่น พระสงฆ์ผู้สอบได้นักธรรม 
เมื่อลำสิกขำจะสำมำรถรับรำชกำรครูได้ คณะสงฆ์ในสมัยพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวง 
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ จึงจัดกำรศึกษำนักธรรมขึ้นส�ำหรับฝ่ำยฆรำวำส 
มีชื่อเรียกต่อมำว่ำ “ธรรมศึกษำ” 

จำกจุดเริ่มต้นในอดีตมำถึงปัจจุบัน กำรเรียนกำรสอนและกำรสอบหลักสูตร 
นักธรรมและธรรมศึกษำ ได้เจริญวิวัฒนำมำเกินศตวรรษ มีผู้สอบส�ำเร็จตำมหลักสูตร 

คำาแนะนำาในการใช้หนังสือชุดธรรมศึกษา
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ไปแล้วท้ังในและต่ำงประเทศจ�ำนวนมำก กล่ำวได้ว่ำ มพีระสงฆ์และฆรำวำสผูรู้ธ้รรมมำกขึน้ 
ตำมไปด้วย อันเป็นเครื่องยืนยันพระญำณทัศน์อันกว้ำงไกลของพระองค์ผู้ทรงเป็นต้น 
พระด�ำร ิอย่ำงไรก็ตำมส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงได้ค�ำนึงอยูเ่สมอว่ำ เมือ่วนัเวลำ 
ผ่ำนไปสมควรจะได้ปรบัปรงุหลักสูตรให้มคีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ จงึด�ำเนินกำรให้มกีำร 
ตรวจช�ำระหลักสูตรธรรมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 
ปรำกฏดังหนังสือชุดธรรมศึกษำที่ท่ำนก�ำลังอ่ำนอยู่นี้  

โครงสร้างเนื้อหาและแนวทางการใช้หนังสอืเรยีน
หนังสือชุดธรรมศึกษำนี้ แบ่งออกเป็นระดับชั้นตำมควำมเหมำะสมของผู้ศึกษำ 

จ�ำนวน ๓ ระดับ และในแต่ละระดับชั้นยังแบ่งย่อยออกไปได้อีก ๓ ระดับ ดังนี้

ธรรมศึกษำ ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็นชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็นชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษำ ระดบัอุดมศกึษาและประชาชนทัว่ไป แบ่งออกเป็นช้ันตร ีโท เอก

กำรแบ่งเน้ือหำในหนังสือธรรมศึกษำน้ีอำศัยกำรแบ่งหมวดใหญ่ในพระไตรปิฎก 
มำเป็นฐำน ได้แก่ พระสุตตันตปิฎก คือ ประมวลประวัติและเรื่องรำวต่ำง  ๆ    ที่ปรำกฎ 
ในรูปเทศนำ พระอภิธรรมปิฎก คือ ประมวลหลักธรรมและเนื้อหำของหลักธรรม และ
พระวินัยปิฎก คือ ประมวลระเบียบข้อบังคับกำรปฏิบัติตนของภิกษุ หนังสือธรรมศึกษำ 
แต่ละเล่มจะประกอบด้วยหมวดเนื้อหำ คือ 

๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 

กำรแก้กระทู้ธรรมเป็นลักษณะเฉพำะของกำรศึกษำธรรมศึกษำของไทย มุ่งน�ำ 
เสนอพทุธศำสนสุภำษิต ธรรมภำษิต และเถรภำษิต ยกเป็นหัวข้อกระทู้ให้ผู้ศึกษำได้อธบิำย 
หัวข้อน้ัน  ๆ   ด้วยกำรประมวลองค์ควำมรู้ต่ำง  ๆ   ท้ังจำกกำรเรียนวิชำธรรมศึกษำ และ 
จำกภูมิรู้ในวิทยำกำรแขนงต่ำง  ๆ   ของผู้เรียนมำเรียบเรียงในรูปแบบของ “เรียงควำม 
แก้กระทู้ธรรม” ซึ่งมีลักษณะเฉพำะ เป็นเพียงตัวอย่ำงประเภทหนึ่งของกำรเขียน 
เรียงควำมอธิบำย ซึ่งมิใช่จะเป็นกำรก�ำหนดกลวิธีกำรเขียนเรียงควำมท่ีดีท่ีสุดส�ำหรับ 
กำรศึกษำประเภทอื่น  ๆ  สำระส�ำคัญอยู่ที่กำรอธิบำยหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้สำมำรถเข้ำใจ
ได้อย่ำงแจ่มแจ้งเท่ำนั้น
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๒. วิชาธรรมวิภาค และธรรมวิจารณ์ 

ในหนังสือชุดน้ีได้คัดเลือกพระธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงและท่ีพระเถระ 
รุ่นหลังรวบรวมไว้ แบ่งหมวดตำมองค์ประกอบของธรรมน้ัน เช่น ธรรมหมวด ๒  
หมำยถึงบรรดำหลักธรรมอันมีองค์ประกอบภำยใน ๒ ประกำร เป็นต้น แล้วน�ำเสนอ 
นิยำมและประเด็นบำงประกำรท่ีนักวชิำกำรไทยให้ควำมส�ำคัญ อ้ำงอิงเอกสำรและต�ำรำของ 
ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงเป็นส�ำคัญ และใช้คัมภร์ีในยคุต่ำง ๆ   เช่น พจนำนุกรม 
ส่ือออนไลน์ บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัย เป็นต้น ขยำยควำมและยกตัวอย่ำง 
บำงประเด็น อย่ำงไรก็ตำม พระธรรมมีมำกถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ และเชือ่มโยงกัน 
ในแง่มุมต่ำง  ๆ  ฉะนั้น หำกผู้ศึกษำปรำรถนำจะศึกษำสืบค้นให้ลึกซึ้งขึ้นไป ควรค้นคว้ำ 
ต�ำรำเฉพำะ เช่น พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถำ บทควำมหรืองำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เฉพำะทำง เป็นต้น 

๓. วิชาพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธานุพุทธประวัติ และศาสนพิธี

วชิำน้ีมุง่น�ำเสนอรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ รวมถึงคติอันเก่ียวเน่ืองกับเหตุกำรณ์ 
ในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้ำตลอดจนชีวประวัติของพระสำวก อุบำสกและอุบำสิกำ 
ท่ีพึงรู้ โดยด�ำเนินควำมตำมท่ีปรำกฏในคัมภีร์ รวมถึงวรรณกรรมท่ีเรียบเรียงโดย 
พระอรรถกถำจำรย์และปรำชญ์ในยคุสมัยต่ำง  ๆ  แล้วเปรยีบเทียบประเด็นท่ีคัมภร์ีแต่ละเล่ม 
รจนำไว้ต่ำงกัน พร้อมคัดเลือกบทวิเครำะห์ของนักปรัชญำพระพุทธศำสนำหลำย  ๆ  ท่ำน 
ท่ีอธิบำยควำมหมำยของเหตุกำรณ์ตำมทัศนะท่ีแตกต่ำงไป เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ศึกษำได ้
คิด วิเครำะห์ และท�ำควำมเข้ำใจแก่นแท้ของพุทธำนุพุทธประวัติให้ได้มำกที่สุด ดังนั้น  
ผู้ศึกษำจะสังเกตได้ว่ำ เนื้อหำในหนังสือเรียนเล่มนี้มี ๒ นัยควบคู่กันไปเสมอ ได้แก่

กำรน�ำเสนอล�ำดับเน้ือหำของพทุธประวติั ประวติัพระสำวก อุบำสก และอุบำสิกำ 
เช่นท่ีปรำกฏในวรรณกรรมเล่มต่ำง  ๆ   ซึ่งล้วนแต่งขึ้นเพ่ือสรรเสริญพระคุณำนุคุณ 
ของพระพุทธเจ้ำ และเสรมิสร้ำงศรทัธำปสำทะให้เกิดขึน้ในใจศำสนิกชน บำงครัง้มเีรือ่งรำว 
อิทธิปำฏิหำริย์หุ้มห่อหลักธรรมไว้อย่ำงแยบคำย นอกจำกเรื่องรำวพุทธประวัติ ประวัติ
พระสำวก อุบำสก และอุบำสิกำแล้ว ผู้เรียนยังจะได้ประเด็นควำมรู้เก่ียวกับกำรเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลำต่ำง  ๆ  เพิ่มเติมด้วย 

กำรตีควำมเรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์ซึ่งเป็นส่วนที่ขึ้นกับอัตวิสัยในกำรเชื่อถือ ให้
ทรำบถึงหลักธรรม หรือควำมหมำยแท้จริงท่ีแฝงไว้ รวมถึงท�ำควำมเข้ำใจเหตุกำรณ์ 

12

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



พฤติกำรณ์ และพฤติกรรมของผู้คนตำมบริบทแห่งยุคสมัย อันเป็นแนวคิดพื้นฐำน 
ในกำรศึกษำด้ำนประวัติศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้ำใจแก่นแท ้
ของพุทธำนุพุทธประวัติได้อย่ำงถ่องแท้ และสำมำรถเชื่อมโยงเข้ำกับปรัชญำแขนงอื่น  ๆ   
สะท้อนควำมเป็นศำสตร์สำกลของพระพุทธศำสนำได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย

ดังท่ีทรำบกันดีว่ำเรือ่งรำวพุทธำนุพุทธประวติัได้รบัควำมนิยมเชือ่ถือกันมำต้ังแต่ 
โบรำณ และกลำยเป็นรำกฐำนส�ำคัญของวิถีชีวิตของสังคมไทย จนเป็นแรงบันดำลใจ 
ในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ เพื่อสนองตอบเจตนำรมณ์ท่ีจะจรรโลงพระพุทธศำสนำ  
วิธีกำรศึกษำพุทธำนุพุทธประวัติให้ได้อรรถประโยชน์มำกขึ้นจึงสำมำรถศึกษำเรื่องรำว 
ไปพร้อมกับศึกษำสังเกตงำนศิลปกรรมแขนงต่ำง  ๆ   เช่น วรรณกรรม จิตรกรรม 
ประติมำกรรม โดยมแีหล่งเรยีนรูส้�ำคัญคือ วดั ห้องสมดุ พิพิธภณัฑสถำนต่ำง  ๆ  เป็นต้น 
ควบคู่ไปด้วย ท้ังน้ีในหนังสือชุดน้ีได้รวบรวมภำพจำกแหล่งเรียนรู้บำงส่วนไว้ เพื่อเป็น 
ประโยชน์แก่ผู้ศึกษำในเบื้องต้น

นอกจำกน้ัน หนังสือชุดน้ีได้ผนวกเน้ือหำศำสนพิธีต่ำง  ๆ   ท่ีพุทธศำสนิกชน 
พึงทรำบ ทั้งนี้มีข้อควรตระหนักว่ำ ศำสนพิธีมีจุดมุ่งหมำยโน้มน้ำวจิตใจของศำสนิกชน 
ให้สนใจ เข้ำใจ และเข้ำถึงหลักธรรมท่ีซับซ้อนได้ ดังน้ัน ระเบียบแบบแผนศำสนพิธี 
ของแต่ละพ้ืนท่ีย่อมมีรำยละเอียดแตกต่ำงกัน ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษำพึงท�ำทัศนะและวำงท่ำที 
ให้เหมำะควรถูกต้องว่ำ ศำสนพธิใีดของพืน้ถ่ินของส�ำนักใด ถ้ำยงัสำมำรถรกัษำจุดมุง่หมำย 
กำรโน้มนำ้วชักน�ำศรัทธำได้ ก็ไม่พึงตัดสินว่ำศำสนพิธนีั้นผดิถกูไปจำกแบบแผนตำมที่ได้
ศึกษำในหนังสือนี้

๔. วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม อุโบสถศีล และกรรมบถ 

พระวินัยมีหลักใหญ่ คือ ศีลของภิกษุสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ และศีลของภิกษุณีสงฆ์  
๓๑๑ ข้อ ดังน้ันในฝ่ำยฆรำวำสจึงมุง่น�ำเสนอกรอบกำรครองตน หรอืเป็นวนัิยฝ่ำยฆรำวำส 
ได้แก่ เบญจศีล และข้ันสูง คือ อุโบสถศีล ผู้ปฏบัิติตำมวนัิยและสิกขำบทดังกล่ำว ย่อมเป็น 
ผู้มศีีล คือมสีภำวะแห่งควำมปกติ นอกจำกน้ันแล้ว ยงัน�ำเสนอนิยำมและขอบเขตของกรรม  
อันน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจลึกซึ้งย่ิงขึ้นต่อสิกขำบทต่ำง  ๆ   โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำ มุ่งเน้นให้ 
เข้ำใจว่ำอะไรคือควำมดี จะท�ำควำมดีได้อย่ำงไร อะไรคือควำมช่ัวและท�ำอย่ำงไร 
จึงเป็นประพฤติชั่ว ควำมรู้ดีรู้ชั่ว กำรท�ำดี ละเว้นควำมชั่วและท�ำใจให้ตั้งอยู่โดยดีนั้นเอง  
คือลักษณะของบัณฑิตตำมแนวทำงของพระพุทธศำสนำ และเป็นประเด็นแก่นแท ้
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ของพระพุทธศำสนำ นอกจำกน้ี ได้แทรกบทวิเครำะห์และตัวอย่ำงบำงประกำรท่ี 
นักวิชำกำรได้ค้นคว้ำเพิ่มเติมไว้ด้วย 

ในภำพรวม เมื่อพิจำรณำขอบข่ำยเนื้อหำให้ถี่ถ้วนแล้วจะเห็นแต่ละวิชำมีเนื้อหำ 
จ�ำแนกได้มีกำรไล่เรียงควำมยำกง่ำยตำมแต่ละชั้น เช่น วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม  
วชิำธรรมวภิำค วชิำเบญจศีลและเบญจธรรม ดังน้ัน ผู้อ่ำนหนังสือชดุน้ีจึงสำมำรถศึกษำ 
ได้โดยเอกเทศ ส่วนวิชำพุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี มีเนื้อหำที่ร้อยเรียงกันต่อเนื่อง 
ไปตำมแต่ละชัน้ เช่น ชัน้ตร ีเน้ือหำเริม่ท่ีกำรศึกษำพุทธประวติัจนถึงกำรตรสัรู ้ส่วนชัน้โท 
จะเป็นเหตุกำรณ์เริ่มตั้งแต่ทรงประกำศพระศำสนำ ในขณะที่ชั้นเอก เริ่มที่เสด็จไปกรุง 
กบลิพสัด์ุเพือ่แสดงธรรมโปรดพระพทุธบดิำจนถึงปัจฉิมโพธกิำล เป็นต้น ดังน้ัน หำกจะทรำบ 
เรื่องรำวพุทธำนุพุทธประวัติโดยตลอดจึงต้องศึกษำไปทีละชั้นจึงจะได้ควำมโดยสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการสอนธรรมศึกษาและเป้าหมายปลายทาง 
ของธรรมศกึษา

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงนิพนธ์ค�ำน�ำหนังสือ 
“เบญจศีลและเบญจธรรม” ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...หนังสือน้ีแต่งเป็นแบบส�ำหรับครูใช้สอน ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กก็จะไม่เข้ำใจ  
เป็นธุระของครจูะดูแลให้เด็กเว้นข้อห้ำม ประพฤติตำมข้อท่ีแนะน�ำ ยิง่หำเรือ่งต่ำง  ๆ  ท่ีเป็น 
เครื่องสำธกข้อควำมท่ีกล่ำวไว้ในท่ีน้ีให้กระจ่ำงขึ้น น�ำมำให้นักเรียนอ่ำนได้ด้วยยิ่งดี  
นักเรยีนจะได้เข้ำใจและมคีวำมรูสึ้กด้วยตัวเอง ถ้ำนักเรยีนเป็นคนรุน่ท่ีมคีวำมรูค้วำมเจรญิ 
สูงขึ้นไปแล้ว ครูจะใช้สมุดน้ีเป็นหนังสือเรียนของเขำก็ได้ เมื่อเรียนจบบทหน่ึงแล้ว  
ครูควรตั้งปัญหำถำม...”

คณะกรรมกำรตรวจช�ำระหลักสูตรธรรมศึกษำมีควำมเห็นเช่นเดียวกับพระด�ำริ 
ข้ำงต้นว่ำ หนังสือชุดธรรมศึกษำเป็นเพียงต�ำรำแกนกลำง ผู้สอนสำมำรถจัดท�ำ 
แผนกำรสอนและเลือกใช้วิธีกำรสอน เครื่องมือประกอบกำรสอนที่เหมำะสมได้ รวมถึง 
กำรยกตัวอย่ำงและรำยละเอียดเพิ่มเติมให้เหมำะสมกับผู้เรียนได้ด้วย

ในพระนิพนธ์ค�ำน�ำข้ำงต้นนั้น สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ทรงอธิบำยไว้ด้วยว่ำ  
กำรเรียนวิทยำควำมรู้แขนงต่ำง  ๆ  นั้น มุ่งให้เป็นผู้รู้ผู้สำมำรถประกอบวิชำชีพ หรือใช ้
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วิทยำกำรเหล่ำน้ันได้ แต่หำกปรำศจำกควำมประพฤติตัวดี ก็จะไม่มีผู้ยอมสมำคม 
หรอืจ้ำงใช้งำน กำรเรยีนกำรสอนในสถำบนักำรศึกษำก็จะไม่ส�ำเรจ็ประโยชน์ ดังนัน้ จึงได้ 
ทรงนิพนธ์หนังสือเล่มท่ีกล่ำวถึงน้ันขึ้น เพรำะเป็นข้อธรรมส�ำคัญท่ีจะเป็นหลัก 
ในควำมประพฤติของคนเรำ อันจะน�ำชีวิตไปโดยผำสุกได้

คณะกรรมกำรตรวจช�ำระหลักสูตรธรรมศึกษำ เห็นตำมพระมติข้ำงต้น และเห็นว่ำ 
คติจำกประวัติควำมเป็นมำของนักธรรมและธรรมศึกษำคือ กำรจัดหลักสูตรกำรเรียน  
กำรจัดสอบ ทั้งของคณะสงฆ์และฝ่ำยบ้ำนเมือง เป็นแต่เครื่องมือให้กำรศึกษำพระพุทธ 
ศำสนำสำมำรถแพร่หลำยได้โดยเร็ว อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียนให้มี 
โครงสร้ำงเน้ือหำท่ีชัดเจนเป็นแกนกลำง ท้ังยังสำมำรถวัดประเมินผลได้มีมำตรฐำน 
และเป็นธรรม แต่เครือ่งมอืน้ันจะต้องน�ำไปให้ถึงเจตนำรมณ์ต้นทำง กล่ำวคือ พระสงฆ์เป็น 
ผู้รูพ้ระธรรมวนัิยเพียงพอทีจ่ะสบืพระพุทธศาสนา และรบัภาระปกครองเผยแผ่สัง่สอนได้  
และฆราวาสเป็นผู้มีความรูธ้รรมปฏบัิตใิห้เป็นหลกัในการด�าเนินชีวติและจรรโลงสงัคม 
ต่อไปได้ จึงจะเรียกได้ว่าส�าเร็จวัตถุประสงค์ของธรรมศึกษาอย่างแท้จริง
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วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม



ขอบข่ายเนื้อหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษำ ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ให้ผู้เรียนแต่งอธิบำยควำมกระทู้สุภำษิตที่ก�ำหนดให้อย่ำงสมเหตุสมผล 
และอ้ำงอิงสุภำษิตท่ีก�ำหนดให้เท่ำน้ันมำประกอบกำรอธิบำยไม่น้อยกว่ำ ๑ สุภำษิต  
โดยต้องอธิบำยร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดส�ำคัญให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภำษิตท่ี 
ก�ำหนดให้อย่ำงสมเหตุสมผล พร้อมบอกชือ่คัมภร์ีหรอืท่ีมำของสุภำษิตท่ีน�ำมำอ้ำงอิงน้ันด้วย  
โดยชั้นนี้ ก�ำหนดควำมยำวตั้งแต่ ๒ หน้ำขึ้นไป (เว้นบรรทัด)

ที่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา

๑

อัตตวรรค
คือ หมวดตน

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ขุททกนิกำย ธรรมบท

๒
อตฺตาน� ทมยนฺติ สุพฺพตา.
ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน

ขุททกนิกำย ธรรมบท

๓
อตฺตนา โจทยตฺตาน�.
จงเตือนตนด้วยตน

ขุททกนิกำย ธรรมบท
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ที่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา

๔

ทำนวรรค
คือ หมวดทำน

ทท� มิตฺตานิ คนฺถติ.
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

สังยุตตนิกำย สคำถวรรค

๕
ททมาโน ปิโย โหติ.
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

อังคุตตรนิกำย ปัญจก
นิบำต

๖
ทเทยฺย ปุริโส ทาน�.
คนควรให้ของที่ควรให้

ขุททกนิกำย ชำดก 
สัตตกนิบำต

๗

ขันติวรรค
คือ หมวด 
อดทน

ขนฺติ สาหสวารณา. 
ควำมอดทนห้ำมซึ่งควำม 

ผลุนผลันไว้ได้

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ 
กรมพระยำวชริญำณวโรรส

๘
ขนฺติ หิตสุขาวหา.

ควำมอดทนน�ำมำซ่ึงประโยชน์สุข
บทสวดมนต์ฉบับหลวง

๙
ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร.

ควำมอดทนเป็นเครื่องประดับ
ของนักปรำชญ์

บทสวดมนต์ฉบับหลวง

๑๐

วิริยวรรค 
คือ หมวด
ควำมเพียร

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.
คนจะผ่ำนพ้นควำมทุกข์ล�ำบำกได้  

เพรำะควำมเพียร

ขุททกนิกำย สุตตนิบำต

๑๑

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ 
ปริหายติ.

คนที่ผัดวันประกันพรุ่งย่อมจะ
เสื่อมเสียหำย

ขุททกนิกำย ชำดก 
วีสตินิบำต

๑๒

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ.
ควรรีบท�ำควำมเพียรในวันนี้

- มัชฌิมนิกำย 
  อุปริปัณณำสก์ 
- ขุททกนิกำย ชำดก 
  มหำนิบำต
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ที่ หมวด สุภาษิต คัมภีร์/ที่มา

๑๓

ชยวรรค
คือ หมวดชนะ

อกฺโกเธน ชิเน โกธ�.
พึงชนะคนโกรธด้วยควำม 

ไม่โกรธ

- ขุททกนิกำย ธรรมบท
- ขุททกนิกำย ชำดก       
  ทุกนิบำต

๑๔
อสาธุํ สาธุนา ชิเน.

พึงชนะคนไม่ดีด้วยควำมดี
- ขุททกนิกำย ธรรมบท
- ขุททกนิกำย ชำดก
  ทุกนิบำต

๑๕
สจฺเจนาลิกวาทิน�.

พึงชนะคนพูดปดด้วยควำมจริง
- ขุททกนิกำย ธรรมบท
- ขุททกนิกำย ชำดก
  ทุกนิบำต
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ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



ตัวอย่างรูปแบบการเขยีนเรยีงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศกึษา ชั้นตร ีระดับอุดมศกึษา และประชาชนทั่วไป

✓✓
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ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



 
 
 
 

 

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ทุกฺโข ปาปสฺส อจฺุจโย 
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 
................................... 

 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบาย

ความกระทู ้ส ุภาษิตที ่กำหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและอ้างอิงสุภาษิตที ่กำหนดให้เท่านั้น           
มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า ๑ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญ
ให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิต พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดย   
ชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๒ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด) 

 

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

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

สุภาษิตที่กำหนดให ้
 

 สุขํ ยาว ชรา สีลํ. 
ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต 

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 

ทเทยฺย ปุริโส ทานํ. 
คนควรให้ของที่ควรให้ 

ขุททกนิกาย ชาดก สัตตกนิบาต  

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ. 
กรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุคต ิ

ขุททกนิกาย ธรรมบท  

ตัวอย่างข้อสอบวชิาเรยีงความแก้กระทู้ธรรม 
ธรรมศกึษา ชั้นตร ีระดับอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป
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ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์

ณ บัดน้ี จักได้อธิบำยขยำยเน้ือควำมแห่งกระทู้ธรรมภำษิตท่ีได้ลิขิตไว้ ณ  
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทำงแห่งกำรศึกษำและประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป

ค�ำว่ำ “บาป” หมำยถึง ควำมชั่ว ควำมเลวร้ำย ควำมไม่ดี กล่ำวคือ  
กำรกระท�ำที่ส่งให้ถึงควำมเดือดร้อน ดังนั้น กำรสั่งสมบำป จึงเป็นกำรประพฤติธรรม 
ฝ่ำยอกุศล หรือกำรประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ และใจน่ันเอง เมื่อส่ังสมอกุศลกรรม 
ทีละเล็กละน้อย อกุศลกรรมเหล่ำน้ันย่อมจะพอกพูนเพ่ิมจ�ำนวนมำกขึ้น เปรียบด่ัง 
กำรที่ฝนตกใส่โอ่งน�้ำวันละเล็กวันละน้อยแล้ววันหนึ่งก็เต็มโอ่งได้ฉันนั้น กำรอุปมำเช่นนี้ 
จึงเปรียบเหมือนกับคนท่ีส่ังสมควำมช่ัว คือบำป หำกท�ำบำปทุกเม่ือเชื่อวัน บำปน้ัน 
ย่อมส่ังสมทวีคูณขึ้น และเข้ำครองง�ำจิตใจจนบุคคลน้ันเป็นคนท่ีมีจิตใจหยำบช้ำ มีแต ่
ควำมร้อนรน อำฆำตพยำบำท หำควำมสุขสงบไม่ได้ ไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำอะไร 
ถูกหรือผิด ขำดปัญญำหยั่งรู้บำปบุญคุณโทษ ห่ำงไกลจำกควำมเป็นมนุษย์ซึ่งมีจิตใจสูง 
เมื่อจิตใจไม่มีควำมเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมสำมำรถท�ำควำมชั่วที่หนักขึ้นได้ กำรประพฤติชั่ว 
บำงประกำรเป็นกำรกระท�ำผิดกฎหมำย เน่ืองจำกกฎหมำยย่อมมีเจตนำรมณ์ให้บุคคล
ประพฤติแต่สิ่งดีงำมอันจะก่อให้เกิดสันติสุข ดังนั้น เมื่อกระท�ำผิดกฎหมำยย่อมมีโอกำส 
ที่เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองจะเข้ำจับกุม กรรมเหล่ำนี้นับว่ำเป็นกรรมที่เห็นได้ทันตำ และน�ำพำ 
ควำมทุกข์มำสู่บุคคลน้ันไม่มำกก็น้อย ยังมีกรรมท่ีจะได้รับน้ันไม่ได้มีแค่น้ี เป็นกรรม 
ท่ีส่งผลไปถึงอนำคตด้วย เช่น สูญเสียอิสรภำพ สูญเสียทรพัย์สิน สูญเสียชือ่เสียงเกียรติยศ 
สูญเสียควำมน่ำเชือ่ถือ เป็นต้น เพรำะฉะน้ันจะเห็นว่ำกำรท�ำบำปน้ัน ท�ำให้ผู้กระท�ำได้รบัทุกข์ 
ทั้งในปัจจุบันนี้และอนำคต ไม่ช้ำก็เร็วก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น

เมื่อเรำเห็นว่ำ กำรท�ำบำปน้ันน�ำควำมทุกข์มำให้แล้ว เรำก็ควรประพฤติตัว 
ให้อยูใ่นข่ำยกุศล คือ ท�ำแต่ควำมถูกต้องดีงำมตำมท�ำนองคลองธรรม เช่น กำรรกัษำศีล 
ให้บริบูรณ์ เป็นต้น เพียงแค่น้ีก็นับว่ำเป็นกำรไม่ท�ำบำปแล้ว เพรำะว่ำศีลเป็นอุบำย 
ที่ไม่ให้เรำท�ำควำมชั่วนั้นเอง และเมื่อเรำมีศีลเรำก็จะมีแต่ประโยชน์สุข ตรำบเท่ำวัยชรำ 
สมดังพุทธศำสนสุภำษิตที่มำในคัมภีร์ขุททกนิกำย ธรรมบท ว่ำ

ตัวอย่างการเรยีบเรยีงเรยีงความแก้กระทูธ้รรม
ธรรมศกึษา ชั้นตร ีระดับอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป
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สุข� ยาว ชรา สีล�.
ศีลยังประโยชน์ให้ส�าเร็จตราบเท่าชรา

ศีล คือ กำรประพฤติกำยและวำจำให้เรยีบร้อย กำรรกัษำกำย วำจำให้เรยีบร้อย
นั้น เป็นข้อที่ควรปฏิบัติของบุคคลส�ำหรับควบคุมกำยและวำจำให้ตั้งอยู่ในคุณงำมควำม
ดี  
เม่ือบุคคลมีศีลย่อมนับว่ำเป็นคนท่ีมีกำยและวำจำเรียบร้อย มีควำมระมัดระวังไม่ให ้
ท�ำควำมชั่วทำงกำยทุจริตและทำงวจีทุจริต กล่ำวคือ ทำงกำยทุจริตเป็นเครื่องไม่ให ้
กระท�ำกำรท�ำร้ำยหรือฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต ไม่ให้ลักทรัพย์ของผู้อ่ืนท่ีเขำไม่ได้ให้ และไม่ให้ 
ประพฤติผิดในกำม ส่วนทำงวจีทุจรติน้ันย่อมเป็นเครือ่งป้องกันไม่ให้พูดค�ำเท็จ ค�ำส่อเสียด  
ค�ำหยำบคำย และค�ำเพ้อเจ้อ นอกจำกน้ี คนท่ีมศีีลย่อมเป็นคนท่ีมีจิตใจเยอืกเยน็ มรีะเบยีบ 
เรยีบร้อย จะท�ำอะไร จะพดูอะไร ก็ประกอบไปด้วยสติมคีวำมสุขมุรอบคอบ ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ี 
ล้วนจะน�ำประโยชน์มำให้แก่ผู้ประพฤติรักษำศีล ดังนั้น กำรที่เป็นคนรักษำศีลย่อมเป็น 
ท่ีรักของคนท้ังหลำยท่ีพบเห็น จะไปไหนก็มีแต่ผู้คนรักใคร่ ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จได้โดยง่ำย  
นี่ก็เป็นตัวอย่ำงหนึ่งควำมสุขส่วนหนึ่งของผู้รักษำศีล

ศีลเป็นพืน้ฐำนอัธยำศัยของผู้ปฏบิติัให้มีควำมบรสุิทธิ ์ผ่องใส และประณตียิง่ข้ึน 
โดยล�ำดับ หรอืเรยีกตำมภมูธิรรมอันเป็นรำกฐำนแห่งคุณธรรมท่ีสูงขึน้ และยงัน�ำควำมสุข 
มำให้แก่ผู้ปฏิบัติตำมดังตัวอย่ำงข้ำงต้น สุขท่ีเกิดจำกกำรรักษำศีลมีมำกมำย ศีลน้ัน 
ก็มีหลำยประเภทด้วยกัน เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น บุคคลนั้น 
ควรรักษำให้สมกับสภำวะของตนและก�ำลังของตน เมื่อปฏิบัติได้ตำมน้ีคือตำมศีล 
ที่ก�ำหนดไว้นั้น ชีวิตก็ย่อมประสบพบแต่ควำมสุข และมีจิตใจที่เบิกบำน เพรำะได้เข้ำถึง 
ต้นธำรแห่งควำมดีงำมทั้งปวง

สรุปควำมว่ำ ศีลเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจเรำตกไปในทำงชั่ว หำกส่งผล
ให้ผู้มีศีลประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญ ท�ำกำรงำนส่ิงใดก็ส�ำเร็จได้โดยง่ำย เน่ืองจำก 
กำรประพฤติดีท้ังกำยและวำจำน้ัน ย่อมผ่ำนกำรกล่ันกรองมำจำกจิตใจท่ีดี และมีสติ 
คอยก�ำกับ แม้มีควำมคิดชักชวนให้ประพฤติในทำงเส่ือมก็จะมีสติคอยกระตุ้นเตือน 
มิให้หลงไปในทำงเส่ือมนั้น ผู้มีศีลจึงเป็นผู้งดงำมอันแสดงออกมำทำงกำยและวำจำ  
จะไปในท่ีใดก็มแีต่คนรกัใคร่ ให้ควำมเคำรพนับถือ ฉะน้ันเมือ่เรำรูว่้ำศีลมแีต่คุณประโยชน์  
ก็ควรจะรักษำศีลให้บริบูรณ์ตำมสภำวะเพศของตน ไม่ควรส่ังสมท�ำบำปหรือส่ิงท่ีไม่ดี  
ผู้ท่ีกลัวจะเป็นทุกข์ก็ควรละบำปแล้วประพฤติรักษำศีล เพรำะว่ำศีลน้ันน�ำควำมสุขมำให ้
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ตรำบกำลนำน ส่วนกำรส่ังสมบำปน้ันเท่ำกับสะสมควำมทุกข์ สมดังธรรมภำษิต 
ที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่ำ

ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์

มีนัยดังพรรณนำมำด้วยประกำรฉะนี้ ฯ
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ตัวอย่างการเขยีนเรยีงความแก้กระทูธ้รรม
ธรรมศกึษา ชั้นตร ีระดับอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป

✓✓
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วิชาธรรมวิภาค



พระพุทธศำสนำถือว่ำควำมจริงท่ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของส่ิงท้ังหลำย 
เป็นเรื่องธรรมดำท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชำติ ไม่ว่ำพระพุทธเจ้ำจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตำม  
ธรรมชำติก็เป็นธรรมดำอยู่อย่ำงนั้น เช่น สิ่งทั้งหลำยมีควำมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป 
เป็นธรรมดำ คนย่อมเกิดแก่เจ็บตำยเป็นธรรมดำ เป็นต้น ควำมจริงนี้เรียกว่ำ ธรรม  
เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงค้นพบแล้วทรงเห็นว่ำส่ิงท่ีทรงค้นพบน้ันสำมำรถอ�ำนวยประโยชน์ 
แก่หมู่มนุษย์ในสังคมได้ จึงน�ำควำมจริงที่มีอยู่ในธรรมชำตินี้มำประกำศเผยแผ่ให้เข้ำใจ 
ด้วยกำรจัดต้ังระบบระเบียบเป็นกฎในหมู่มนุษย์ท่ีเรียกว่ำ วินัย โดยนัยน้ี พระศำสนำ 
ที่ทรงจัดตั้งขึ้นจึงเรียกว่ำ ธรรมวินัย

ด้วยเหตุท่ีธรรมมอียูแ่ล้วในธรรมชำติ จึงไม่เป็นของเก่ำล้ำสมยั เพรำะประกอบด้วย 
เหตุผล สำมำรถทดลอง ค้นคว้ำ หรือพิสูจน์ได้ และให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษำและปฏิบัติ  
จึงเป็นส่ิงท่ีใช้ได้และเหมำะแก่กำลสมยั ธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงค้นพบมมีำกถึง ๘๔,๐๐๐ 
หมวด หรือท่ีเรียกว่ำ พระธรรมขันธ์ จ�ำแนกได้หลำยลักษณะสุดแต่จะก�ำหนด เช่น 
ก�ำหนดด้วยสำระในพระไตรปิฎกจะแบ่งเป็นพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม  
แต่ก�ำหนดด้วยข้อปฏบิติัจะแบ่งเป็นศีล สมำธ ิและปัญญำ เป็นต้น แม้จะจ�ำแนกด้วยเกณฑ์ 
หรือวิธีใด  ๆ  แต่ธรรมทั้งหลำยต่ำงสรุปลงทีค่วำมไม่ประมำททำงกำย วำจำ และใจ คือ 
มสีติสัมปชัญญะก�ำกับในกำรทั้งปวง

บทที่	๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิภาค
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ธรรมศกึษา
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงพระด�ำริตั้งหลักสูตร 

นักธรรมส�ำหรับพระภิกษุและสำมเณรขึ้นเมื่อพุทธศักรำช ๒๔๕๕ เพื่อให้ภิกษุสำมเณร 
มคีวำมรูใ้นธรรมวนัิย ตลอดถึงควำมเป็นมำของพระพุทธศำสนำอย่ำงท่ัวถึง พอแก่กำรท่ีจะ 
เป็นศำสนทำยำทท่ีมีคุณภำพ สำมำรถด�ำรงพระศำสนำไว้ได้ด้วยดี จึงได้ทรงพัฒนำหลักสูตร 
ต�ำรำ และกำรเรียนกำรสอน จนเป็นที่นิยมนับถือของคณะสงฆ์และได้รับกำรจัดให้เป็น 
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนของภกิษุสำมเณรในประเทศไทยควบคู่ไปกับกำรศึกษำพระปรยิติัธรรม
แผนกบำลี

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

ต่อมำคณะสงฆ์ในสมัยพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระ 
สังฆรำชเจ้ำ พิจำรณำว่ำ กำรศึกษำนักธรรมก็เป็นประโยชน์แม้แก่ผู้ที่มิใช่ภิกษุสำมเณร 
โดยเฉพำะในหมู่ข้ำรำชกำรครู ดังนั้น คณะสงฆ์จึงอนุญำตให้ครูทั้งหญิงและชำยเข้ำสอบ 
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ประโยคนักธรรมชั้นตรีในสนำมหลวงได้ โดยได้ต้ังหลักสูตรประโยคนักธรรมส�ำหรับ 
ฆรำวำส เรียกว่ำ ธรรมศึกษำตรี ซึ่งประกอบด้วยวิชำที่ต้องสอบเช่นเดียวกันกับหลักสูตร 
นักธรรมชั้นตรีส�ำหรับภิกษุสำมเณรยกเว้นวิชำวินัยบัญญัติ กล่ำวคือ ให้ใช้วิชำเบญจศีล 
เบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน ซึง่เปิดสอบชัน้ตรคีรัง้แรกเมือ่พุทธศักรำช ๒๔๗๒ ปรำกฏว่ำ 
มีฆรำวำสทั้งชำยและหญิงสมัครสอบกันเป็นจ�ำนวนมำก

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ

เมือ่เห็นว่ำฆรำวำสสนใจศึกษำและสมัครสอบธรรมศึกษำตรกัีนเป็นจ�ำนวนมำกแล้ว  
ในพุทธศักรำช ๒๔๗๓ คณะสงฆ์จึงได้จัดต้ังหลักสูตรธรรมศึกษำโท ขึน้ เพือ่เป็นกำรขยำย 
กำรศึกษำนักธรรมส�ำหรับฆรำวำสให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นอันเป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
พระพุทธศำสนำทำงหนึ่ง หลักสูตรธรรมศึกษำโทประกอบด้วยวิชำที่ต้องสอบ ๓ วิชำ 
ได้แก่ ธรรมวิภำค อนุพุทธประวัติ และเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตร 
นักธรรมชัน้โทส�ำหรบัภกิษุสำมเณรยกเว้นวนัิยบญัญติั ซึง่ธรรมศึกษำโทเปิดสอบครัง้แรก 
เมื่อพุทธศักรำช ๒๔๗๓
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ต่อมำพุทธศักรำช ๒๔๗๘ คณะสงฆ์ได้ต้ังหลักสูตรธรรมศึกษำเอก และอนุญำตให้ 
ฆรำวำสสอบได้ในปีเดียวกันเป็นต้นไป หลักสูตรธรรมศึกษำเอกก็ประกอบด้วยวิชำที่ต้อง 
สอบ ๓ วิชำ คือ ธรรมวิภำค พุทธำนุพุทธประวัติ และเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม เช่น 
เดียวกับหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกส�ำหรับภิกษุสำมเณร ยกเว้นวินัยบัญญัติ

จะเห็นได้ว่ำธรรมศึกษำได้พัฒนำมำตำมล�ำดับและมีหน่วยงำนรัฐและเอกชน 
เข้ำมำมีช่วยให้กำรเรียนกำรสอนแผ่นขยำยรวดเร็วยิ่งขึ้นและพัฒนำมำตำมล�ำดับ  
โดยก�ำหนดขอบข่ำยเนื้อหำ ๓ ชั้น ดังนี้

๑. ชัน้ตร ีก�ำหนด ๔ วชิำ ได้แก่ เรยีงควำมแก้กระทู้ธรรม พทุธประวติั ธรรมวภิำค  
และเบญจศีลและเบญจธรรม

๒. ชั้นโท ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม อนุพุทธประวัติ  
ธรรมวิภำค และอุโบสถศีล

๓. ชัน้เอก ก�ำหนด ๔ วชิำ ได้แก่ เรยีงควำมแก้กระทู้ธรรม พุทธำนุพทุธประวติั  
ธรรมวิจำรณ์ และกรรมบถ

กระท่ังเมือ่วนัท่ี ๑๘ สิงหำคม พทุธศักรำช ๒๕๕๗ ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง 
กระทรวงศึกษำธกิำร ส�ำนักงำนเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวง 
วัฒนธรรม และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ท�ำให้กำรเรียนธรรมศึกษำแผ่ขยำยไป 
ในสถำนศึกษำทุกระดับ รวมท้ังหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนและหน่วยงำนเอกชนด้วย จึงมสีถิติ 
ผู้สมัครเรียนและสอบอย่ำงเห็นได้ชัด ด้วยเหตุน้ี เพ่ือควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ 
สถำนะและวัยของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง  
ได้มปีระกำศเมือ่วนัท่ี ๑๘ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
ธรรมศึกษำ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับท่ี ๑ ระดับประถมศึกษำ แบ่งเป็น ๓ ชัน้ ได้แก่ ธรรมศึกษำช้ันตร ีชัน้โท  
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�ำเพำะระดับท่ี ๓ ระดับอุดมศึกษำและประชำชนท่ัวไปได้ก�ำหนดขอบข่ำย 
เนื้อหำทั้ง ๓ ชั้น ดังนี้

๑. ชั้นตรี ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิภำค  
พุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี และเบญจศีลและเบญจธรรม

๒.  ชั้นโท ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิจำรย ์
พุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี และอุโบสถศีล

๓. ชั้นเอก ก�ำหนด ๔ วิชำ ได้แก่ เรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิจำรณ์  
พุทธำนุพุทธประวัติและศำสนพิธี และกรรมบถ

ธรรมวภิาค
เม่ือพิจำรณำข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำในขอบข่ำยเน้ือหำระดับท่ี ๓ ระดับ 

อุดมศึกษำและประชำชนท่ัวไป ก�ำหนดให้เรียนวิชำธรรมวิภำคก่อนธรรมวิจำรณ์  
ดังนั้น ก่อนที่จะศึกษำเล่ำเรียนวิชำดังกล่ำว ควรท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลสังเขป กล่ำวคือ  
ธรรมวิภำค หมำยถึง กำรจ�ำแนกธรรมหรือกำรจัดหัวข้อธรรมจ�ำแนกออกเป็นหมวดหมู ่
เพ่ือควำมสะดวกในกำรศึกษำค้นคว้ำอธบิำยและท�ำควำมเข้ำใจ โดยในท่ีน้ีก�ำหนดให้เรยีน 
ธรรม ๔ ธรรมหมวด ดังนี้

๑. ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ) เช่น ธรรมมีอุปกำระมำก ๒ ธรรมเป็นโลกบำล ๒ 
เป็นต้น

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 

นอกจำกน้ัน ๔ หมวดธรรมดังกล่ำว ยังก�ำหนดให้เรียนเรื่องคิหิปฏิบัติ 
ซึ่งหมำยถึงข้อปฏิบัติส�ำหรับคฤหัสถ์ เช่น มิตรปฏิรูป ๔ ทิศ ๖ อบำยมุข ๖ เป็นต้น
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ธรรมมอีุปการะมาก ๒
ธรรมมีอุปกำระมำก หมำยถึง ธรรมท่ีเก้ือกูลสนับสนุนกำรท�ำกิจทุกอย่ำง  

รวมถึงกำรเจริญกุศลธรรมต่ำง  ๆ   ให้เป็นไปด้วยดี ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดเสียหำย  
ได้รบัผลส�ำเรจ็ตำมประสงค์ เป็นคุณธรรมส่งเสรมิให้มคีวำมรอบคอบ ไม่ประมำทพล้ังเผลอ  
ซึ่งหำกขำดธรรมนี้แล้ว กิจที่ท�ำ ค�ำที่พูด ย่อมผิดพลำดเสียหำย ธรรมมีอุปกำระมำก  
มี ๒ ประกำร ดังนี้

สติ หมำยถึง ควำมระลึกได้ ควำมระลึกรูถึ้งส่ิงในกำรหนหลังได้ ซึง่ท�ำให้รูสึ้กตัว  
ควำมรูสึ้กผิดชอบชัว่ดีว่ำก�ำลังจะท�ำอะไร พดูอะไร คิดอะไร พร้อมไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ 
ด้วยควำมไม่ประมำท สติสำมำรถระลึกได้ ๓ สิ่ง ได้แก่ ๑) ระลึกถึงสิ่งที่ผ่ำนมำแล้วได้ 
เช่น ระลึกถึงกำรงำนที่ได้ท�ำ และถ้อยค�ำที่พูดแล้วได้ ๒) ระลึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้  
เช่น ระลึกถึงกำรงำนท่ีกระท�ำอยูห่รอืก�ำหนดระลึกถึงลมหำยใจเข้ำออก ๓) ระลึกถึงส่ิงท่ี 
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)  
รูช้ดัว่ำเป็นควำมหลงหรอืไม่หลง ควำมรูตั้วท่ัวพร้อมในส่ิงท่ีก�ำลังท�ำ พดู คิด อันประกอบ
ด้วยองค์ทั้ง ๔ นี้จัดเป็นสัมปชัญญะ

บทที่	๒
ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ)
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กำรท�ำหน้ำท่ีของสติมักอุปมำเปรียบเหมือนกับนำยประตูที่คอยระวังประตู  
เฝ้ำดูคนเข้ำออกอยู่เสมอและคอยก�ำกับกำร คอยน�ำข้อมูลเก่ำที่จ�ำที่ระลึกได้มำพิจำรณำ
ว่ำคนแบบไหนควรเข้ำ คนแบบไหนไม่ควรเข้ำ คนแบบนี้ควรออก คนแบบนี้ไม่ควรออก  
จ�ำได้ว่ำคนมีลักษณะแบบนี้ผิดสังเกต หรือแม้แต่รู้จักคนที่จะเข้ำหรือคนที่จะออก ถ้ำไม่ม ี
คนไหนต้องพิจำรณำเป็นพิเศษก็ตรวจสอบข้อมลูเก่ำท่ีส่ังสมไว้ในควำมทรงจ�ำมำตัดสินใจ  
แต่ถ้ำในกรณีท่ีมีเรื่องรำวซับซ้อนไม่แน่ใจว่ำคนท่ีมำใหม่น้ีควรเข้ำหรือไม่ควรเข้ำ  
สัมปชัญญะจะต้องประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่มำประยุกต์ คิด ไตร่ตรอง หำเหตุผลเพ่ิมเติม 
ให้ชัดแจ้ง แล้วสรุปว่ำคนแบบน้ีเข้ำได้หรือคนแบบนี้เข้ำไม่ได้ จำกน้ันสัมปชัญญะจะน�ำ 
ข้อสรปุน้ีบนัทึกเก็บไว้ในควำมทรงจ�ำเพ่ือรอให้สติคอยดึงคอยระลึกไปใช้ สรปุว่ำ สติเป็นกำร 
ดึงข้อมูลที่มีอยู่มำใช้

แต่ถ้ำหำกข้อมลูไม่เพยีงพอในปัจจุบนัขณะน้ันก็ต้องอำศัยสัมปชญัญะเข้ำท�ำงำน  
เช่น เรำจะขบัรถก็ต้องใช้สติและสัมปชญัญะ สติก็เอำจิตจับอยูกั่บกำรกระท�ำท่ีก�ำลังท�ำอยู่ 
คือกำรกำรขับรถและส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับกำรขับรถ เมื่อจิตอยู่กับกำรขับรถ สัมปชัญญะ 
ท่ีเรำมีในขณะน้ันจะพรั่งพร้อมอยู่ในตัวสำมำรถขับรถไปได้ทันที คือรู้จุดหมำยท่ีจะไป  
รูว่้ำพวงมำลัยหรอืเบรกใช้อย่ำงไรอยูใ่นตัวเสรจ็สรรพ ท�ำให้กำรขบัรถน้ันส�ำเรจ็ถึงจุดหมำย  
เป็นต้น แต่ถ้ำมีเรำมีแต่สติอย่ำงเดียวก็จะต้องนึกไปทีละอย่ำง  ๆ   เช่น พวงมำลัย 
ท�ำหน้ำท่ีอะไร เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพวงมำลัย เบรกท�ำหน้ำท่ีอะไร เรำจะใช้ตอนไหน  
เป็นต้น กำรขับรถนั้นก็จะไม่ส�ำเร็จถึงจุดหมำย

รวมควำมว่ำ สัมปชัญญะจะท�ำงำนได้ต้องอำศัยสติทุกกรณี จึงเป็นที่นิยมเรียก 
คู่กัน คือ สติสัมปชัญญะบ้ำง หรือสติปัญญำบ้ำง เป็นต้น และในกำรท�ำกิจต่ำง  ๆ   
จะส�ำเร็จได้ก็ต้องอำศัยสติสัมปชัญญะทุกกรณีเช่นกัน โดยนัยน้ี พระพุทธศำสนำจึงจัด
สติสัมปชัญญะว่ำเป็น พหุปกำรธรรม คือ เป็นธรรมมีอุปกำระมำก

ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
ธรรมเป็นโลกบำล หมำยถึง คุณธรรมท่ีคุ้มครองป้องกันไม่ให้มนุษย์ท�ำควำมชัว่ 

หรอืไม่ให้ประพฤติทุจรติทำงกำย วำจำ และใจ ท้ังในท่ีลับและท่ีแจ้ง ท�ำให้หมูม่นุษย์ในโลกน้ี 
อยูร่วมกันเป็นสังคมได้อย่ำงมคีวำมสุข พ้นจำกควำมทุกข์ร้อนต่ำง  ๆ   ม ี๒ ประกำร ดังน้ี 

หิริ หมำยถึง ควำมละอำยต่อกำรท�ำบำป ควำมชั่วควำมประพฤติที่ผิดศีลธรรม 
ต่ำง ๆ   เปรียบเหมือนกำรกลัวควำมสกปรกจำกสิ่งปฏิกูล ท�ำให้รู้สึกไม่อยำกสัมผัสสิ่งนั้น  
ซ่ึงมผีลท�ำให้มนุษย์ไม่ยุง่เก่ียวกับส่ิงปฏิกูลน้ัน โดยสำเหตุท่ีท�ำให้เกิดหิร ิม ี๔ ประกำร ดังน้ี
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๑) พจิำรณำถึงสกุลวงศ์ของตน เช่น คิดว่ำคนในสกุลวงศ์ของตนได้สร้ำงคุณงำม 
ควำมดีไว้ ฉะนั้นจึงไม่ควรท�ำควำมชั่วเพรำะจะท�ำให้สกุลวงศ์เสื่อมเกียรติไปด้วย เป็นต้น

๒) พิจำรณำวัยของตน เช่น คิดว่ำวัยของตนเป็นวัยท่ีรู ้ผิดชอบช่ัวดีแล้ว  
มีอ�ำนำจวำสนำ จึงไม่ควรท�ำชั่วเพื่อให้เด็กหรือผู้ใต้ปกครองหมดควำมเคำรพนับถือ 
จนเข้ำลักษณะส�ำนวนไทยว่ำโดนถอนหงอก เพรำะธรรมดำผู้มีวัยวุฒิน้ันท้ังเด็กหรือ 
ผู้ใต้ปกครองต่ำงนับถือว่ำเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นต้น

๓) พิจำรณำถึงก�ำลังของตน เช่น คิดว่ำเรำเป็นผู้มกี�ำลังกำยและใจ หำกเข้มแข็ง 
แค่เพยีงทำงกำยแต่อ่อนแอทำงใจ แล้วน�ำควำมเข้มแขง็ไปท�ำร้ำยคนอ่ืนซึง่จัดเข้ำลักษณะ
ของคนชั่ว คนพำล เป็นต้น

๔) พิจำรณำถึงควำมรู้ของตน เช่น คิดว่ำเรำมีวิชำควำมรู้แล้วจะไม่น�ำควำมรู ้
ไปเบียดเบียนเอำรัดเอำเปรียบผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ตน เป็นต้น

โอตตัปปะ หมำยถึง ควำมเกรงกลัวต่อบำป ผลของกรรมชัว่ท่ีตนกระท�ำ เมือ่เกิด 
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 มนุษย์ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน เพรำะมนุษย์ท่ีมีหิริโอตตัปปะ 
จะเกรงกลัวทุกข์ท่ีจะเกิดจำกกำรท�ำควำมชั่วของตน ไม่กล้ำท�ำควำมชั่วท้ังต่อหน้ำ 
และลับหลัง ท�ำให้ไม่ก่อควำมเดือดร้อนเสียหำยให้แก่โลก ถ้ำโลกขำดโลกบำลธรรมน้ี  
จะเกิดควำมเดือดร้อน ทั้งนี้ผู้ที่มีหิริ มีมโนธรรมสูงกว่ำผู้ที่มีโอตัปปะ เพรำะควำมละอำย 
ต่อบำปเกิดจำกปัจจัยภำยใน กล่ำวคือ เป็นควำมคิดและมโนส�ำนึกท่ีอยู่ภำยในจิตใจ  
แต่ควำมเกรงกลัวต่อบำปเกิดจำกกำรเกรงกลัวต่อโทษท่ีเป็นผลของกำรท�ำส่ิงชั่วน้ัน  
ซึ่งถือเป็นปัจจัยภำยนอก

ในโลกปำลธัมมสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงว่ำ เพรำะมีธรรมน้ีคุ้มครอง 
รักษำอยู่ มนุษย์จึงมีควำมละอำยชั่วกลัวบำป ไม่กล้ำท�ำชั่วต่อกัน คุณธรรมน้ี 
เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้ท�ำควำมชั่ว 

หิรแิละโอตตัปปะน้ี เรยีกอีกธรรมหน่ึงว่ำ สุกกธรรม คือ ธรรมฝ่ำยขำว ธรรมฝ่ำยดี  
หรือธรรมที่ท�ำให้บุคคลเป็นผู้สะอำดบริสุทธิ์ และเรียกว่ำ เทวธรรม คือ ธรรมที่ท�ำให ้
บุคคลเป็นเทวดำ หรือธรรมที่ท�ำให้บุคคลประเสริฐดุจเทวดำ
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ธรรมอันทำาให้งาม ๒
ธรรมอันท�ำให้งำม หมำยถึง ธรรมท่ีท�ำบคุคลให้งำมด้วยกิรยิำทำงกำย วำจำ และใจ  

อันเป็นควำมงำมภำยใน ประกอบด้วยธรรม ๒ ประกำร ดังนี้

ขันติ หรือ ควำมอดทน หมำยถึง ควำมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อร่ำงกำยและจิตใจของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์น้ันระงับกำรกระท�ำท่ีไม่สมควรออกมำได้ 
สำมำรถแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑) อดทนต่อควำมล�ำบำกตรำกตร�ำ คือ กำรอดทนต่อควำมทุกข์ยำกล�ำบำก 
ในรูปแบบต่ำง ๆ   เช่น ทนร้อน ทนหนำว ทนหิวกระหำย ทนเบ่ือหน่ำย 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

โสรจัจะ หรอื ควำมเสงีย่ม หมำยถงึ กำรควบคุมกำย วำจำ ใจ ให้สงบเรยีบร้อย 
เป็นปกติ เมื่อได้รับทุกข์หรือได้รับกำรกระตุ้นให้ลุ่มหลงสำมำรถแบ่งประเภทจำกสำเหต ุ
ได้ ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑)  มองโลกในแง่ดี ดังท่ีพระปุณณเถระทูลลำพระพุทธเจ้ำไปจ�ำพรรษำท่ี 
สุนำปรันตชนบท พระพุทธองค์ตรัสถำมว่ำ “ปุณณะ ชำวสุนำปรันตะเป็นคนดุร้ำย  
เธอจะอยูไ่ด้หรอื” ท่ำนกรำบทูลตอบว่ำ “อยูไ่ด้ เพรำะข้ำพระองค์จะคิดว่ำ เขำด่ำดีกว่ำเขำตี  
เขำตีดีกว่ำเขำฆ่ำ” เป็นต้น

๒) ท�ำใจให้หนักแน่นดุจแผ่นดิน แม้จะถูกเหยียบย�่ำหรือรำดรดด้วยสิ่งสกปรก
โสโครก ก็ไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ ดังพระสำรีบุตรที่พระพุทธเจ้ำตรัสสรรเสริญไว้ว่ำ “ภิกษุ 
ท้ังหลำย ใคร  ๆ   ไม่อำจให้ควำมโกรธหรือควำมประทุษร้ำยเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับ 
สำรีบุตรได้ ภิกษุทั้งหลำย จิตของสำรีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่”

๓) แผ่เมตตำ แผ่ควำมรักควำมปรำรถนำดีให้แก่กันและกัน คิดอยู่เสมอว่ำ  
“เรำรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอ่ืนก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันน้ัน” จึงไม่ควรเบียดเบียน 
ประทุษร้ำยท�ำลำยกัน
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ธรรม ๒ อย่ำงน้ีถือเป็น โสภณธรรม คือ ธรรมอันท�ำให้งำม เพรำะผู้มี 
ขันติโสรัจจะย่อมมีกิริยำมำรยำทสุภำพเรียบร้อย มีควำมสงบเสงี่ยม มีอัธยำศัยใจงำม  
ไม่แสดงอำกำรท้อแท้เบือ่หน่ำยเมือ่ได้รบัควำมล�ำบำกตรำกตร�ำให้ปรำกฏ จึงจัดเป็นธรรม 
อันท�ำให้งำม

บุคคลหาได้ยาก ๒
บุคคลหำได้ยำก หมำยถึง บุคคล ๒ ฝ่ำยที่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อกันได้อย่ำงสมบูรณ์ 

กล่ำวคือ ผู้ท่ีปฏิบัติต่อกันด้วยควำมดีโดยไม่หวังผลตอบแทนท่ีจะตำมมำ ประกอบด้วย
บุคคล ๒ ประเภท ดังนี้

บุพพกำรี บุคคลผู้ท�ำอุปกำระก่อน หมำยถึง ผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก่อน โดย 
ไม่หวังผลตอบแทน และไม่ใส่ใจว่ำผู้น้ันจะเคยท�ำช่วยเหลือเก้ือกูลแก่ตนมำก่อนหรือไม่  
แต่ท�ำด้วยจิตเมตตำกรุณำหรือด้วยหวังอนุเครำะห์เป็นส�ำคัญ เช่น มำรดำบิดำเล้ียงดู 
บุตรธิดำ เป็นต้น รวมไปถึงบุคคลท่ีมีจิตอำสำชอบบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่ำง  ๆ   
เช่น ช่วยชีวิตสัตว์ อนุรักษ์ป่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กตัญญกูตเวที บคุคลผู้รูอุ้ปกำระท่ีท่ำนท�ำแล้วและตอบแทน ค�ำว่ำ กตัญญกูตเวที  
แยกเป็น ๒ ค�ำ คือ กตัญญู แปลว่ำ ผู้รู้อุปกำรคุณที่ท่ำนท�ำแล้ว กับ กตเวที แปล
ว่ำ ประกำศคุณที่ท่ำนท�ำแล้วให้ปรำกฏ รวมเป็น กตัญญูกตเวที หมำยถึง คนที่ส�ำนึกรู ้
ในบุญคุณที่ผู้อื่นท�ำแก่ตนแล้วตอบแทนบุญคุณท่ำน ท�ำคุณท่ำนให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน 
ด้วยวธิกีำรอันเหมำะสมแก่ฐำนะ เช่น บตุรธดิำตอบแทนคุณมำรดำบดิำด้วยกำรเล้ียงดูท่ำน  
ช่วยท่ำนท�ำกำรงำน เชื่อฟังค�ำส่ังสอนของท่ำน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ท่ีรู้สึกถึงบุญคุณ 
ของสัตว์ สถำนท่ีอยูอ่ำศัย ประชำชน ประเทศชำติ ศำสนำ ท่ีช่วยให้ตนได้รบัควำมสะดวก 
สบำยอยู่เย็นเป็นสุข แล้วตอบแทนด้วยกำรช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลรักษำ และประพฤติตน 
เป็นคนดี อย่ำงน้ีชือ่ว่ำมีควำมกตัญญกูตเวทีต่อบพุกำรี กตัญญกูตเวทีน้ีถือเป็นเครือ่งหมำย
ของคนด ีบำงแห่งเรยีกว่ำ สปัปรุสิภมู ิคอื ภมูธิรรมของสตับรุษุหรอืคนด ี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

บคุคล ๒ ประเภทน้ีจัดเป็น ทุลลภบคุคล คือ บคุคลท่ีหำได้ยำก กล่ำวคือ บพุพกำรี 
หำได้ยำก เพรำะคนโดยมำกถูกตัณหำครอบง�ำ ท�ำให้เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  
บพุกำรที�ำด้วยควำมเมตตำกรณุำหวงัช่วยเหลือบตุรธดิำของตนโดยไม่หวงัผล ส่วนกตัญญ ู
กตเวทีหำได้ยำก เพรำะคนโดยมำกถูกอวิชชำครอบง�ำ ท�ำให้ไม่เห็นคุณควำมดีของผู้อื่น
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รตนะ ๓
ค�ำว่ำ รตนะ หรอื รตันะ แปลว่ำ แก้ว โดยท่ัวไปหมำยถึงอัญมณหีรอืแร่ธำตุท่ีมค่ีำ  

หำได้ยำก หรือสำมำรถหมำยถึง คนสัตว์หรือสิ่งของที่ดีประเสริฐได้อีกควำมหมำยหนึ่ง  
เช่น อิตถีรัตนะ คือ หญิงที่ประเสริฐ หัตถิรัตนะ คือ ช้ำงตัวประเสริฐ เป็นต้น ดัง
นั้น รตนะ ในที่นี้จึงหมำยถึง สิ่งมีค่ำเพื่อเป็นหลักที่เคำรพบูชำสูงสุดของพุทธศำสนิกชน  
๓ ประกำร ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์ที่เรียกว่ำ พระรัตนตรัย หรือ  
พระไตรรัตน ์แปลว่ำ แก้ว มี ๓ รัตนะ ดังนี้

๑. พระพุทธรัตนะ หรือ พระพุทธ คือ พระพุทธเจ้ำ ผู้ทรงมีพื้นเดิมเป็นมนุษย์
แล้วทรงบ�ำเพ็ญบำรมีคือคุณสมบัติต่ำง  ๆ  โดยเฉพำะยอดคุณสมบัติคือ พระปัญญำที่โยง 
มนุษย์ให้ถึงควำมจรงิของส่ิงท้ังหลำย พระองค์ทรงพัฒนำพระปัญญำน้ันให้ถึงควำมรูแ้จ้ง 
จนเป็นโพธ ิคือ เข้ำถึงควำมจรงิหรอืทีเ่รยีกว่ำตรสัรู ้ฉะน้ัน ปัญญำท่ีพัฒนำกลำยเป็นโพธิ 
คือปัญญำตรัสรู้ หมำยควำมว่ำปัญญำเมื่อพัฒนำไปสูงสุดก็เป็นโพธิ โพธิจึงเป็นปัญญำ 
ตรัสรู้ท่ีท�ำให้มนุษย์กลำยเป็นพุทธะ โดยนัยน้ี มนุษย์มีควำมสำมำรถและศักยภำพ 
ที่จะพัฒนำตนให้เป็นพระพุทธเจ้ำได้ คือ มนุษย์ที่มีปัญญำ เมื่อปัญญำพัฒนำเป็นโพธิ  
มนุษย์ก็กลำยเป็นพุทธะ

เจ้ำชำยสิทธัตถะเม่ือเสด็จออกทรงผนวช ทรงพัฒนำพระองค์จนตรสัรูธ้รรมด้วย 
พระองค์เองกลำยเป็นพทุธะ แล้วทรงส่ังสอนให้ผู้อ่ืนให้รูค้วำมจรงิของส่ิงท้ังหลำยด้วยกำร 
ประพฤติชอบด้วยกำย วำจำ และใจ ท�ำให้ทรงมีคุณท่ีส�ำคัญย่อลงได้ ๓ ประกำร  
ได้แก่ พระปัญญำคุณ คือ ควำมฉลำดรอบรูใ้นธรรมท้ังปวงด้วยพระองค์เอง พระบรสุิทธคุิณ  

บทที่	๓
ธรรมหมวด ๓ (ติกะ)
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คือ ควำมบริสุทธิ์สิ้นกิเลส และพระกรุณำคุณ คือ ควำมกรุณำให้สัตว์โลกพ้นจำกทุกข ์
ทั้งปวง 

ค�ำว่ำ พุทธะ หรือ พระพุทธเจ้ำ น้ี คัมภีร์ชั้นหลังจ�ำแนกได้ ๓ ประเภท  
ได้แก่ ๑) พระสัมมำสัมพุทธะ หมำยถึง ผู้พฒันำตนเองจนตรสัรูแ้ล้วส่ังสอนผู้อ่ืนให้รูต้ำม 
๒) พระปัจเจกพุทธะ หมำยถึง ผู้พัฒนำตนเองจนตรัสรู้แต่ไม่สั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตำม และ  
๓) พระอนุพุทธะ หรือ สำวกพุทธะ หมำยถึง ผู้ตรัสรู้ตำมพระสัมมำสัมพุทธะ

๒. พระธรรมรัตนะ หรือ พระธรรม คือ ควำมจริงควำมดีงำมตำมกฎธรรม 
ชำติซึง่ท�ำให้มนุษย์ผู้เข้ำถึงหรอืศึกษำเรยีนรูจ้นเข้ำใจควำมจรงิท่ีเป็นธรรมดำของธรรมชำติ  
และปฏิบัติให้ตรงกับควำมจริงของกฎธรรมชำติน้ันกลำยเป็นพุทธะ ซึ่งพระธรรมน้ัน 
แม้พระพุทธเจ้ำจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น พระธรรมก็เป็นอยู่อย่ำงนั้น พระพุทธเจ้ำเป็นเพียง 

ประติมำกรรมภำยในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
แสดงเหตุกำรณ์พระพุทธเจ้ำศำกยมุนีทรงแสดงธรรมแก่พระอสีติมหำสำวก
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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�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำน้ันเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ สัทธรรม  
แปลว่ำ ธรรมที่ดี ธรรมที่แท้ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ จ�ำแนกเป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ ๑) ปริยัตติสัทธรรม หมำยถึง สัทธรรมคือสิ่งที่พึงศึกษำเล่ำเรียน ได้แก่ พระพุทธ
พจน์ในพระบำลีไตรปิฎก ๒) ปฏิบตัติสัทธรรม หมำยถึง สัทธรรมคือส่ิงท่ีพึงปฏบิติั ได้แก่ 
ไตรสิกขำหรอือรยิมรรค ๘ และ ๓) ปฏเิวธสัทธรรม หมำยถึง สัทธรรมคือผลท่ีจะพึงบรรลุ  
ได้แก่ มรรค ผล และนิพพำน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัตติสัทธรรม

๓. พระสังฆรัตนะ หรือ พระสงฆ์ หรือ สำวกสงฆ ์คือ หมู่สำวกที่พระพุทธองค ์
ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สำวกได้มำศึกษำ ปฏิบัติตำมพระธรรมที่ทรงค้นพบ เกิดเป็นชุมชน 
แห่งกำรศึกษำมีท้ังผู้ส�ำเรจ็กำรศึกษำ ผู้ก�ำลังศึกษำ และก�ำลังเข้ำสู่กำรศึกษำ เมือ่เกิดเป็น 
ชุมชนก็ต้องมีวินัย พระพุทธองค์จึงทรงจัดวำงเรียกว่ำตรำหรือบัญญัติวินัยขึ้น  
เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์น้ันอยู่ในสภำพท่ีเอ้ือต่อกำรศึกษำธรรม พระสงฆ์จึงมีคุณ คือ  
เป็นผู้ศึกษำและปฏิบัติตำมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ แล้วส่ังสอนให้ผู้อ่ืนศึกษำและปฏิบัติ 
ตำมธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ 

พระสงฆ์น้ันจ�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 แต่ยังไม่ได้บรรล ุ
มรรคผล ในทำงวินัยหมำยถึงภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่งสำมำรถท�ำสังฆกรรมได้ตำม 
พระวนัิยก�ำหนด อรยิสงฆ์จัดเป็นสังฆรตันะโดยตรง ส่วนสมมติสงฆ์ผู้ปฏบิติัดี ปฏิบัติชอบ 
ตำมพระธรรมวินัย จัดเป็นสังฆรัตนะโดยอนุโลม

พระรัตนตรัย หรือ พระไตรรัตน์ เป็นส่ิงประเสริฐสุดและควรแก่กำรเคำรพ 
นับถือที่สำมำรถน�ำควำมสุขควำมเจริญมำให้แก่ผู้ยอมรับนับถือและปฏิบัติตำม ซึ่งรัตนะ 
มค่ีำอย่ำงอ่ืนไม่สำมำรถน�ำมำให้ได้ กำรถงึรตนะท้ังสำมประกำรน้ี เรยีกว่ำ ไตรสรณคมน์ 
คือ เป็นแนวเป็นที่ด�ำเนินแห่งชีวิตของพุทธศำสนิกชน 

45

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



อกุศลมูล ๓ 
ค�ำว่ำ อกุศลมูล เกิดจำกค�ำว่ำ อกุศล กับ มูล ประสมกัน ค�ำว่ำ อกุศล แปลว่ำ  

กรรมท่ีเป็นของคนผู้ไม่ฉลำด ซ่ึงโดยใจควำมได้แก่ กำรท�ำชั่วทำงกำย วำจำ และใจ  
ส่วนค�ำว่ำ มูล โดยทั่วไปแปลว่ำ สิ่งที่เป็นรำกฐำนเป็นที่เริ่มตั้งขึ้นแห่งผล และเป็นสิ่งที ่
ท�ำหน้ำท่ีค�้ำจุน ห้อมล้อมผลท่ีเกิดขึ้นมำแล้วน้ันให้เป็นไปอยู่ 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 อันเป็นมูลเหต ุ
ไปสู่กำรละเมิดสิกขำบทข้ออทินนำทำน

โทสะ คือ ควำมคิดประทุษร้ำย หมำยถงึ ควำมคิดท่ีจะท�ำร้ำยท้ังตนเองและผู้อ่ืน 
อันมูลเหตุไปสู่กำรละเมิดสิกขำบทข้อปำณำติปำตหรือข้อมุสำวำท เป็นต้น

โมหะ คือ ควำมหลง ไม่รูจ้รงิ หมำยถึง ควำมหลงเพรำะไม่รูต้ำมท่ีเป็นจรงิ 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�ำให้เกิดอกุศลอ่ืน  ๆ  ตำมมำ และจะทวกีรรมชัว่ต่ำง  ๆ ตำมมำอีกทำงหน่ึงด้วย อกุศลมลู 
เหล่ำน้ีสำมำรถละได้ด้วยวธิกีำรต่ำง  ๆ  กล่ำวคือ โลภะ สำมำรถละได้ด้วย ทำน คือ กำรให้  
กำรบริจำค โทสะ สำมำรถละได้ด้วย เมตตำ คือ กำรมีควำมรักควำมปรำรถนำดีต่อกัน 
และ โมหะ สำมำรถละได้ด้วย ปัญญำ คือ กำรพิจำรณำให้เห็นจริงในสิ่งนั้น

กุศลมูล ๓
ค�ำว่ำ กุศลมลู เกิดจำกค�ำว่ำ กุศล กับ มลู ประสมกัน ค�ำว่ำ กุศล แปลว่ำ กรรม 

ที่เป็นของคนผู้ฉลำด ซึ่งโดยใจควำมได้แก่ กำรท�ำดีทำงกำย วำจำ และใจ โดยนัยนี้  
เมื่อค�ำว่ำ มูล สมำสกับค�ำว่ำ กุศล เป็น กุศลมูล จึงแปลว่ำ ธรรมที่เป็นฐำนเริ่มแรก 
เป็นท่ีต้ังแห่งกำรท�ำดีท้ังปวง และเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค�้ำจุน หล่อเล้ียง ห้อมล้อม 
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กำรกระท�ำชั่วทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้เป็นไปอยู่ จ�ำแนกได้ ๓ ประกำร ดังนี้

อโลภะ คือ ควำมไม่อยำกได้ หมำยถึง ควำมไม่อยำกได้โดยทำงทุจริต  
ควำมไม่อยำกได้สิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตนด้วยอำกำรอันไม่ชอบธรรม 

อโทสะ คือ ควำมไม่คิดประทุษร้ำย หมำยถงึ ควำมไม่คิดท่ีจะท�ำร้ำยผู้อ่ืนให้ได้รบั 
ควำมเดือดร้อนเสียหำย 

อโมหะ คือ ไม่หลง หมำยถงึ ควำมไม่หลงงมงำยโดยไม่มเีหตุผล คือ รูว่้ำส่ิงใด 
เป็นกุศลควรประพฤติ สิ่งใดเป็นอกุศลไม่ควรประพฤติ 

กุศลมูล ๓ ประกำรน้ีเป็นสำเหตุให้คนท�ำควำมดีต่ำง  ๆ  เม่ือกุศลมูลน้ีเกิดขึ้น 
เพียงประกำรหนึ่ง กุศลมูลอื่น  ๆ  ก็เกิดขึ้นตำมมำ ดังนั้น มนุษย์ควรมีกุศลมูลในจิตใจ

บุญกริยิาวัตถุ ๓
ค�ำว่ำ บุญกิริยำวัตถ ุแปลว่ำ เหตุเป็นที่ตั้งแห่งกำรท�ำบุญ วิธีกำรท�ำบุญ หรือ 

เจตนำที่ประกอบด้วยควำมไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง บุญกิริยำวัตถุมี ๓ ประกำร ดังนี้

ทำนมัย คือ ท�ำบุญด้วยกำรให้ปันทรัพย์สิ่งของ หมำยถึง กำรให้ทรัพย์สิ่งของ 
ของตนเพื่อประโยชน์แก่คนท่ีควรให้ 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�ำบญุด้วยกำรเจรญิภำวนำ หมำยถึง กำรฝึกอบรมจิตใจให้เจรญิ 
ด้วยสมำธิและปัญญำ เช่น กำรศึกษำเล่ำเรียน กำรฟังธรรม เป็นต้น

ปกติแล้วมนุษย์มีอกุศลมูลคอยช้ีน�ำจิตใจให้หลงลืมในกำรตระหนักถึง 
ควำมผิดชอบ จ�ำเป็นต้องมีเหตุแห่งกำรท�ำบุญน้ีเป็นเครื่องก�ำจัดอกุศลมูล กลำ่วคือ  
กำรให้ทำนเพ่ือก�ำจัดควำมโลภออกไปจำกจิตใจแล้วจิตใจเป็นสุข ควำมสุขน้ีเกิดด้วย 
กำรให้หรอืกำรบรจิำค จึงได้ชือ่ว่ำ ทำนมยั กำรรกัษำศีลเพ่ือก�ำจัดโทสะ แล้วจิตใจเป็นสุข 
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ควำมสุขน้ี เกิดด้วยกำรรกัษำศีล จึงได้ช่ือว่ำ สีลมยั และกำรเจรญิภำวนำ เพ่ือก�ำจัดโมหะ 
แล้วจิตใจเป็นสุข ควำมสุขนี้ เกิดด้วยกำรเจริญภำวนำ จึงได้ชื่อว่ำ ภำวนำมัย

ครั้นพิจำรณำในภำพรวมจะเห็นว่ำพระพุทธองค์ทรงเน้นกำรอยู่ร่วมกันด้วยดี  
ด้วยกำรเก้ือกูลกันในสังคมเป็นพืน้ฐำนก่อน โดยกำรเผ่ือแผ่แบ่งปันกัน (ทำน) ไม่เบยีดเบยีนกัน  
(ศีล) และในขั้นกำรฝึกอบรมจิต (ภำวนำ) ทรงเน้นให้เจริญเมตตำ คือควำมรัก 
ควำมหวงัดี อยำกให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ให้ท�ำประโยชน์แก่กัน เมือ่เข้ำใจเช่นน้ีจะเห็นว่ำสำมำรถ 
จ�ำแนกบุญกริยำวัตถุจำกหลักใหญ่ ๓ ประกำรข้ำงต้นได้อีก ๗ ประกำร รวมเรียกว่ำ 
บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ดังนี้

๑. ทำนมยั คือ กำรให้ เผ่ือแผ่ แบ่งปัน เก้ือหนุนผู้อ่ืนท่ีทุกข์ยำก สนับสนุนคนท�ำดี  
บ�ำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมวินัย สอดคล้องกับบุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ข้อ ๖ ปัตติทำนมัย  
คือ กำรแผ่ส่วนบุญ หรือกำรให้มีส่วนร่วมในบุญ และข้อ ๗ ปัตตำนุโมทนำมัย คือ  
กำรอนุโมทนำบุญหรือควำมดีของผู้อื่น ดังส�ำนวนว่ำ “สำธุ  ๆ ”

๒. สีลมัย คือ กำรรักษำควำมประพฤติทำงกำยวำจำและกำรงำนอำชีพให ้
สุจริต ไม่เบยีดเบยีน ไม่ก่อเวรภัย สอดคล้องกับบญุกรยิำวตัถุ ๑๐ ข้อ ๔ อปจำยนมยั คอื  
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 
อธบิำยเก่ียวกับหลักควำมจรงิ ควำมถูกต้องดีงำม และวชิำกำรท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือน�ำไปใช้ 
หรือปฏิบัติเองก็ดี เพ่ือเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะน�ำไปใช้แนะน�ำส่ังสอนผู้อ่ืนก็ดี  
ข้อ ๙ ธัมมเทสนำมัย คือ กำรชี้แจงแนะน�ำส่ังสอนให้ควำมรู้เก่ียวกับหลักควำมจริง  
ควำมถูกต้องดีงำม และวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ (จะจัดเข้ำทำนก็ได้ในฐำนะธรรมทำน)  
และข้อ ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม ์ คือ กำรท�ำควำมเห็นให้ตรง หมั่นส�ำรวจ ตรวจสอบ แก้ไข  
จัดปรับ พัฒนำควำมคิดเห็น ควำมเข้ำใจในทุกสิ่งที่ท�ำให้ถูกต้อง ตรงตำมควำมหมำย 
และควำมมุ่งหมำยเป็นต้น ให้เป็นสัมมำทัศนะอยู่เสมอ
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อธปิไตย ๓
ค�ำว่ำ อธปิไตย หรอื อธปิเตยยะ แปลว่ำ ควำมเป็นใหญ่ หมำยถึง ควำมเป็นใหญ่ 

ของบุคคลที่จะท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็หวังผลที่จะได้เป็นส�ำคัญ มี ๓ ประกำร ดังนี้

อัตตำธปิไตย หมำยถึง ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอำตน ฐำนะ ศักด์ิศร ีเกยีรติภมูิ 
ของตนเป็นใหญ่ กระท�ำด้วยปรำรภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมำณ ในฝ่ำยกุศล 
ได้แก่ เว้นชั่วท�ำดีด้วยเคำรพตน

โลกำธปิไตย หมำยถึง ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ควำมนิยมของชำวโลกเป็นใหญ่ หวัน่ไหว 
ไปตำมเสียงนินทำและสรรเสริญ กระท�ำด้วยปรำรภจะเอำใจหมู่คน หำควำมนิยม หรือ
หวัน่กลัวเสียงกล่ำวว่ำเป็นประมำณ ในฝ่ำยกุศล ได้แก่ เว้นชัว่ท�ำดีด้วยเคำรพเสียงหมูช่น 

ธมัมำธปิไตย หมำยถึง ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักกำร ควำมจรงิ ควำมถูกต้อง  
ควำมดีงำม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท�ำด้วยปรำรภสิ่งที่ได้ศึกษำ ตรวจสอบตำมข้อเท็จจริง  
และควำมคิดเห็นท่ีรับฟังอย่ำงกว้ำงขวำง แจ้งชัดและพิจำรณำอย่ำงดีท่ีสุด 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�ำนำจสำมำรถปฏิบัต ิ
ตำมได้ทันที กำรตัดสินใจเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว มีข้ันตอนน้อย สำมำรถแก้ปัญหำ 
เฉพำะหน้ำได้ตรงจุดทันต่อเหตุกำรณ์ และหำกบุคคลยึดถือใช้ธรรมข้อน้ีด้วยกำรยกตน 
เป็นเหตุเพ่ือละชัว่ ท�ำดี ท�ำใจให้บรสุิทธิ ์แล้วฝึกอบรมตนมีธรรมเป็นท่ีต้ัง กำรใช้อัตตำธปิไตย 
จะเกิดประโยชน์มำก

ข้อด้อย คือ หำกบคุคลมอี�ำนำจขำดคุณธรรมแล้ว จะท�ำให้สุ่มเส่ียงต่อกำรใช้อ�ำนำจ 
ในทำงมิชอบ ให้อ�ำนำจเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก 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 หลักกำรน้ีให้สิทธ ิเสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมของคนในสังคม ในกำร 
แสดงควำมคิดเห็น มอี�ำนำจในกำรก�ำหนดทิศทำงในกำรบรหิำรท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในทุกด้ำนแก่คนในสังคมเดียวกนั มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจ ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ตรงกับควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่ของสังคมมำกที่สุด ช่วยป้องกัน 
กำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบจำกบุคคลใดบุคคลหน่ึง มีแนวคิดหลำกหลำยจำกกำรระดม 
ควำมคิดแก้ปัญหำร่วมกัน โดยกำรท�ำประชำพิจำรณ์กำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จจึงต้องรับฟัง 
ควำมคิดเห็นและค�ำแนะน�ำจำกทุกฝ่ำย ท�ำให้ได้มำซึ่งข้อมูลรอบด้ำนเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและแก้ปัญหำได้ตรงจุดมำกท่ีสุด ทุกคนในสังคมมคีวำมเท่ำเทียมกัน 
มีอ�ำนำจอธิปไตยเสมอกัน

ข้อด้อย คือ มีขัน้ตอนในกำรท�ำงำน กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรด�ำเนินงำน  
กำรตรวจสอบมำก จึงท�ำให้อ�ำนำจแบบโลกำธปิไตย ต้องใช้เวลำตำมข้ันตอนต่ำง  ๆ  ท�ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ ใช้ในกำรแก้ปัญหำแบบเร่งด่วนไม่ได้ อีกประกำรหน่ึง  
กำรฟังควำมคิดเห็นของคนส่วนมำกเป็นหลักใช่ว่ำจะมีข้อดีเสมอไป หำกประชำชน 
ในสังคมน้ันส่วนใหญ่มีมิจฉำทิฐ ิและผู้ใช้อ�ำนำจยดึถือหลักกำรน้ีมำใช้โดยขำดกำรพิจำรณำ 
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนก็จะเกิดโทษเช่นกัน ผู้น�ำท่ีถือหลักโลกำธปิไตยน้ีจึงต้องมจุีดยนื 
ตำมกระแสโลก กระแสสังคม

๓) กำรใช้อ�ำนำจตำมหลักธัมมำธิปไตย

ข้อดี คือเป็นเกณฑ์ประเมินท่ีบุคคลสำมำรถน�ำมำใช้วัดควำมดีควำมชั่ว  
ก่อนตัดสินใจใช้อ�ำนำจ เช่น ก่อนที่จะสั่งกำรอะไรต้องพิจำรณำว่ำสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษ 
อย่ำงไร ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ ส่ิงน้ีกระทบต่อตนเองหรือผู้อ่ืนหรือไม่  
สิ่งนี้วิญญูชนสรรเสริญหรือติเตียน ใช้ปัญญำพิจำรณำก�ำหนดรู้ว่ำอะไรผิดอะไรถูก อะไร 
ควรอะไรไม่ควร เพื่อท�ำงำนให้ส�ำเร็จจึงจ�ำเป็นต้องรับฟังควำมคิดเห็นและค�ำแนะน�ำจำก 
ทุกฝ่ำย ไม่เอำเรื่องส่วนตัวมำปะปนกับเรื่องงำน ต�ำหนิบุคคลที่ควรต�ำหนิ ยกย่องบุคคล 
ท่ีควรยกย่อง กำรใช้อ�ำนำจตำมหลักกำรน้ีจะได้ครองคนและครองงำน เพรำะเป็นกำรใช้ 
อ�ำนำจอย่ำงมีส่วนร่วมด�ำรงอยู่ในควำมถูกต้องยุติธรรมเพื่อปรับวิธีกำรบริหำรปกครอง 
ให้เป็นแบบธัมมำธิปไตย โดยกำรน�ำข้อดีของอัตตำธิปไตยและโลกำธิปไตยมำปรับใช้ 
เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
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ส่วน ข้อด้อย ของกำรใช้อ�ำนำจตำมหลักธมัมำธปิไตยน้ันเป็นเรือ่งของบคุคลว่ำ 
ครองธรรมแล้วน�ำหลักธรรมไปปฏบิติัได้อย่ำงไรเพรำะ ธมัมะ หรอื ธรรมะ น้ันไม่มข้ีอเสีย 
หรอืข้อบกพร่อง ฉะน้ัน ปัญหำและอุปสรรคของธมัมำธปิไตยจึงอยูท่ี่ตัวบคุคลว่ำจะต้ังใจจรงิ 
ในกำรปฏิบัติธรรมได้จริงหรือไม่ มีควำมเข้ำใจในหลักธรรมนั้น  ๆ  มำกน้อยเพียงใด 

จะเห็นได้ว่ำ ไม่ว่ำผู้น�ำจะใช้อ�ำนำจแบบใดควรยึดถือ ธัมมะหรือธรรมะ 
เป็นหลักส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต เพรำะกำรจะยึดเอำประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน ์
ของส่วนรวมเป็นใหญ่ จะต้องค�ำนึงถึงควำมถูกต้องชอบธรรม ดังนั้น อัตตำธิปไตยและ 
โลกำธิปไตยต้องมีธัมมำธิปไตยเป็นหลักควบคู่ไปด้วยเสมอจึงจะเกิดประสิทธิผล

สามัญญลักษณะ ๓
ค�ำว่ำ สำมญัญลักษณะ หรอื ไตรลักษณ์ หมำยถงึ ลักษณะ ๓ อย่ำงท่ีเป็นควำมจรงิ 

ของสิ่งทั้งหลำยตำมธรรมดำของธรรมชำติ ที่เรียกว่ำกฎธรรมชำติมี ๓ ลักษณะ ดังนี้
อนิจจตำ หรอื อนิจจัง หมำยถึง ควำมเป็นของไม่เท่ียง เปล่ียนแปลงได้ท้ังรปูธรรม 

และนำมธรรม เป็นสัญญำณบอกปัญญำขั้นต้นให้ตระหนักถึงควำมจริงว่ำส่ิงท้ังหลำย 
เกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ จะได้ไม่ประมำท อนิจจตำหรืออนิจจังนี้คนไทยน�ำมำใช ้
กันมำกในแง่ของกำรปล่อยวำงซึ่งเป็นเรื่องดี อย่ำงไรก็ตำม ในหลักน้ียังมีแง่อ่ืนท่ี 
ต้องใช้โดยพิจำรณำจำกพระปัจจฉิมวำจำว่ำ “วยธมมฺำ สงขฺำรำ, อปฺปมำเทน สมปฺำเทถ”  
แปลว่ำ “สังขำรท้ังหลำยมีควำมเส่ือมสลำยไปเป็นธรรมดำ เธอท้ังหลำยจงยังควำม 
ไม่ประมำทให้ถึงพร้อม” จำกพุทธพจน์จะเห็นว่ำวรรคแรกตรัสว่ำ ส่ิงท้ังหลำยไม่เท่ียง  
จะต้องแตกสลำยดับไปส้ินไป ส่วนวรรคหลังทรงสอนว่ำ เพรำะฉะน้ัน จงเป็นอยูแ่ละท�ำกำร 
ท้ังหลำยด้วยควำมไม่ประมำท ส�ำหรบัมนุษย์ปุถุชน พระพุทธเจ้ำทรงเน้นกำรใช้อนิจจตำ 
ในแง่ท่ี ๒ น้ี เพรำะมนุษย์ปุถุชนมกัขำดอัปปมำทธรรม ชอบผัดเพ้ียน อยูอ่ย่ำงเรือ่ยเป่ือย 
เฉื่อยชำ ปล่อยปละละเลยกันเสมอ ควำมหมำยของอนิจจตำในแง่นี้เป็นเครื่องเร้ำเตือน 
กระตุ้นให้เรำฝึกตน ให้เร่งศึกษำ และใส่ใจท�ำกิจหน้ำที่ทุกอย่ำง โดยนัยนี้ จึงสรุปได้ว่ำ 
หลักอนิจจตำใจปล่อยวำงแต่สติปัญญำอย่ำปล่อยปละละเลย

ทุกขตำ หรอื ทุกขงั หมำยถึง ควำมเป็นทุกข์ แต่ทุกข์ในท่ีน้ี มไิด้หมำยถึงเพียงแค่ 
ควำมรู้สึกของคนท่ีเจ็บปวด โศกเศร้ำ เสียใจ เป็นต้น แต่หมำยรวมถึงอำกำร 
ของส่ิงท้ังหลำยทั่วไปตำมธรรมดำของธรรมชำติซึ่งเป็นด้วยกันพร้อมกับอนิจจตำ คือ  
อำกำรที่สิ่งทั้งหลำยเหล่ำนั้นตกอยู่ในสภำวะแห่งควำมบีบคั้น อัดอั้น คับเครียด เสียดสี  
กดดัน โดยมีปัจจัยที่ขัดขืนฝืนแย้งกระทบกระแทก อันจะท�ำให้คงตัวทนอยู่ในสภำวะเดิม 
ไม่ได้ ต้องแปรไป ต้องผันแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่ำงอื่น หรือกลับกลำยหำยไปจำกภำวะ 
ก่อนนั้น
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อนัตตตำ หรือ อนัตตำ หมำยถึง ควำมเป็นอนัตตำหรือไม่ใช่ตน คือภำวะที ่
ส่ิงท้ังหลำยไม่ใช่ตัวตนแท้จริงท่ียั่งยืน ท่ีใครจะไปยึดถือเอำเป็นจริงเป็นจังว่ำเป็นเรำ  
ของเรำ แต่มันเป็นสภำวธรรมคือสิ่งที่มีอยู่และเป็นไปตำมภำวะของมัน เช่นเป็นไปตำม 
เหตุปัจจัย มิใช่เป็นไปตำมอ�ำนำจ ตำมค�ำส่ังบงัคับบญัชำ ตำมใจอยำก ตำมควำมปรำรถนำ 
หรือต้องกำรของใคร หมำยควำมว่ำตัวตนท่ีเรำรู้จักหรือพูดกันน้ี เป็นตัวตนสมมติซึ่ง 
ตกลงเรียกขำนกันเพื่อประโยชน์ในกำรสื่อสำร และมันปรำกฏตัวในรูปที่เป็นผลรวมของ 
เหตุปัจจัยในขณะน้ัน  ๆ   คือ องค์ประกอบท้ังหลำยมำสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยกันให้เป็น 
ไปต่ำง  ๆ   ผันแปรไปเรื่อย  ๆ   ดังน้ัน ในขณะหน่ึง  ๆ   ผลรวมหรือภำพรวมของบรรดำ 
เหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันอยู่ ก็ปรำกฏออกมำเป็นตัวตนที่เรำรู้จักในขณะนั้น

สำมัญญลักษณะเป็นเรื่องของควำมจริงของธรรมชำติ ตำมที่มีอยู่เป็นธรรมดำ 
พระพุทธเจ้ำทรงค้นพบแล้วทรงน�ำมำขยำยแสดงให้เรำรู้เข้ำใจ ซึ่งเรำต้องรู้จักสำมัญญ 
ลักษณะน้ีเพรำะชวีติและสังคมเป็นไปตำมควำมจรงิของกฎธรรมชำติ เมือ่รูธ้รรมชำติแล้ว 
จึงจะปฏิบัติจัดกำรกับชีวิตและสังคมได้ถูกต้องเกิดผลดีจริง
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อคต ิ๔
ค�ำว่ำ อคติ แปลว่ำ แนวทำงท่ีไม่ควรด�ำเนิน หมำยถึง ควำมล�ำเอียง ควำมไม่ยติุธรรม 

ควำมไม่เป็นกลำง กำรแบ่งพรรคแบ่งพวกเข้ำกับฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดด้วยควำมไม่เป็นธรรม 
ท่ีประกอบไปด้วยควำมล�ำเอียงเพรำะรัก ควำมล�ำเอียงเพรำะชงั ควำมล�ำเอียงเพรำะไม่รู้  
และควำมล�ำเอียงเพรำะกลัว ซ่ึงเป็นควำมโน้มเอียงทำงจิตใจท่ีสำมำรถเกิดกับบุคคลใด
บุคคลหน่ึงท่ีมีในลักษณะชอบ ไม่ชอบ หรือยอมรับไม่ยอมรับท่ีเกิดขึ้นกับสภำวะในจิต 
ของมนุษย์ทุกคน อคติมี ๔ ประเภท ดังนี้

ฉันทำคต ิแปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะรักกัน หรือเพรำะชอบพอกัน เช่น คนที่เรำรัก 
เรำชอบ พอท�ำอะไรก็ถือว่ำถูกหมดท้ังท่ีจริงก�ำลังกระท�ำควำมผิด แต่ด้วยอ�ำนำจพอใจ 
รักใคร่กันจึงไม่มีควำมผิด เป็นต้น กำรกระท�ำเช่นนี้ถือว่ำ ล�ำเอียงเพรำะรัก

โทสำคติ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะโกรธกัน เกลียดกัน ชังกัน เช่น กำรตัดสินคด ี
ด้วยอ�ำนำจโกรธเกลียดชังท่ีมีต่อกัน แม้อีกฝ่ำยจะกระท�ำถูกต้องตำมขั้นตอนก็ตัดสิน 
เป็นผิดได้ หรอื กำรปรบัเล่ือนต�ำแหน่งผู้ท่ีกระท�ำควำมดีท่ีสมควรได้ แต่ด้วยควำมเกลียดชงั 
ท่ีมต่ีออีกฝ่ำยท�ำให้ไม่ได้ยศ หรือรำงวลัใด  ๆ  ท้ัง  ๆ  ท่ีสมควรจะได้ เป็นต้น กำรกระท�ำเช่นน้ี 
ถือว่ำ ล�ำเอียงเพรำะชัง

โมหำคต ิ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะเขลำ หรือควำมโง่หลงงมงำย ไม่พิจำรณำ 
ให้ถ่องแท้ว่ำอย่ำงไรถูกอย่ำงไรผิด อย่ำงไรควรอย่ำงไรไม่ควร เช่น เมือ่ได้รบัฟังค�ำฟ้องแล้ว 
ยังไม่ทันได้สอบสวนให้รอบคอบก็ด่วนตัดสินใจโดยไม่พินิจพิจำรณำให้ถ่ีถ้วน โดยท่ี 
ยังไม่รู้ควำมจริง ถือว่ำเป็นบุคคลท่ีตนนับถือ หรือเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีคนนับถือมำก 

บทที่	๔
ธรรมหมวด ๔ (จตุกะ)
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ก็เชื่อหลงไปตำมเขำ ผลท่ีสุดกว่ำจะรู้ควำมจริง กว่ำจะคิดได้ว่ำกำรกระท�ำอย่ำงน้ี 
ไม่ยุติธรรมต่ออีกฝ่ำยก็สำยเสียแล้ว เพรำะตัดสินผิดพลำดไปแล้ว กำรกระท�ำเช่นนี้ถือว่ำ 
ล�ำเอียงเพรำะเขลำ

ภยำคติ แปลว่ำ ล�ำเอียงเพรำะกลัว หรอืเพรำะเกรงใจ เช่น ผู้มอี�ำนำจมชีือ่เสียง 
กระท�ำควำมผิดโดยฆำตกรรม แต่ด้วยอ�ำนำจชือ่เสียงเงนิทองของผู้น้ัน จึงท�ำให้กำรตัดสิน 
ว่ำไม่มคีวำมผิดหรอืถูกลงโทษเพียงเล็กน้อย ท้ัง  ๆ  ท่ีควำมจรงิท�ำผิดร้ำยแรง กรณเีดียวกันน้ี 
หำกคนท่ัวไปกระท�ำผิดก็ต้องถูกตัดสินลงโทษตำมกฎหมำยสูงสุด ซึง่ต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชดั  
กำรกระท�ำเช่นน้ีไม่มีควำมเป็นธรรม เพรำะเกิดจำกควำมกลัวหรือเกรงใจจึงท�ำให ้
กำรตัดสิน เป็นต้น กำรกระท�ำเช่นนี้ถือว่ำ ล�ำเอียงเพรำะกลัว

ควำมล�ำเอียง ๔ ประกำรน้ีเป็นอันตรำยอย่ำงมำกทุกยุคทุกสมัยท่ีเป็นผู้ใหญ่ 
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรปกครองบังคับบัญชำบุคคลอื่นด้วยแล้ว มีควำมล�ำเอียงอยู่เพียง 
ข้อใดข้อหน่ึงก็จะท�ำให้สูญเสียควำมยุติธรรม ขำดควำมอบอุ่น ขำดควำมมั่นใจของคน 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้น้อย เป็นผู้ท่ีอยูใ่ต้บงัคับบญัชำของบคุคลเหล่ำน้ัน แต่ควำมล�ำเอียงท้ัง ๔  
อย่ำงน้ีไม่ได้เจำะจงเฉพำะผู้ใหญ่เท่ำน้ันแม้แต่ผู้น้อย หรอืเด็ก ๆ  ก็อำจจะเกิดควำมล�ำเอียง 
ขึ้นมำได้เหมือนกัน เหตุน้ันพระองค์จึงตรัสสอนเพื่อลดอคติและเสริมสร้ำงควำมเมตตำ 
ในกันและกัน ร่วมกันเร่งปฏิบัติกำรงำนให้ประสำนเก้ือกูลกัน เพื่อทุกคนจะได้สำมำรถ 
ปฏิบัติตนน�ำพำสังคมให้ก้ำวหน้ำไปอย่ำงมั่นคง และบรรลุถึงควำมวัฒนำผำสุกได้โดย
สวัสดี

ปธาน ๔
ค�ำว่ำ ปธำน แปลว่ำ ควำมทรง หรือควำมตั้งไว้ทั่ว หมำยถึง ควำมเพียร 

พยำยำมท่ีต้ังไว้ในใจหรือเป็นหลักใหญ่ ท่ีมนุษย์จะต้องลงมือปฏิบัติในกำรควบคุมจิตใจ 
เพื่อก�ำจัดควำมเกียจคร้ำน และส่งเสริมก�ำลังใจให้เข้มแข็ง อดทนต่ออุปสรรคนำนำชนิด 
สำมำรถประกอบกิจที่ไม่เหลือวิสัยให้ส�ำเร็จได้ ปธำน ๔ ประกำรคือ

๑) สังวรปธำน แปลว่ำ เพียรระวัง หมำยถึง ควำมเพียรระวังบำปอกุศลธรรม  
คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลส ท่ียงัไม่เกิดไม่ให้เกิดขึน้ในจิตใจโดยกำรส�ำรวมอินทรย์ี ๖ คือ  
ส�ำรวมตำในเวลำเห็นรูป ส�ำรวมหูในเวลำฟังเสียง ส�ำรวมจมูกในเวลำได้กลิ่น ส�ำรวมลิ้น 
ในเวลำล้ิมรส ส�ำรวมกำยในเวลำถูกต้องสัมผัส และส�ำรวมใจในเวลำคิดนึกอำรมณ์ต่ำง  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�ำควำมด ี
ให้เกิดกุศลข้ึน เช่น หมัน่ให้ทำน รกัษำศีล เจรญิภำวนำ ให้มำกยิง่ข้ึน เพียรท�ำกุศลธรรม 
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 

๔) อนุรักขนำปธำน แปลว่ำ เพียรอนุรักษ์ หมำยถึง เพียรพยำยำมรักษำกุศล
ธรรม ที่มีอยู่แล้วให้ตั้งมั่น และให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คุณควำมดีต่ำง  ๆ ที่ได้กระท�ำไว้
แล้ว ก็เพียรพยำยำมรักษำไว้ให้คงอยู่

ควำมเพียร ๔ ประกำรน้ี เรยีกอีกอย่ำงว่ำ สัมมัปปธำน แปลว่ำ ควำมเพียรชอบ  
ควรประกอบให้มีในตน ผู้ใดประกอบด้วยควำมเพียร ๔ ประกำรนี้ ผู้นั้นย่อมสำมำรถ 
ป้องกันควำมชั่วไม่ให้เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็สำมำรถก�ำจัดได้ แล้วสำมำรถท�ำควำมดี 
ให้เกิดขึ้นและรักษำควำมดีไว้ได้ 

อทิธบิาท ๔
ค�ำว่ำ อิทธบิำท แปลว่ำ คุณท่ีน�ำไปสู่ควำมส�ำเรจ็ท่ีประสงค์ หมำยถึง คุณธรรม 

ที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมำย ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประกำร ดังนี้

ฉันทะ แปลว่ำ ควำมพอใจรกัใคร่ในส่ิงน้ัน หมำยถึง ควำมต้องกำรท่ีจะท�ำ กระท�ำ 
สิ่งใดด้วยควำมพอใจ ใฝ่ใจรักที่จะท�ำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรำรถนำกระท�ำให้ได้ผลที่ยิ่ง  ๆ  
ขึ้นไป เป็นคุณธรรมอันส�ำคัญเบ้ืองต้น ผู้ปรำรถนำควำมเจริญก้ำวหน้ำพึงท�ำให้เกิดม ี
ในตนเอง น่ันคือควำมเต็มใจท�ำ เช่น แพทย์เห็นคนไข้ป่วยหรอือ่อนแอ กป็รำรถนำท่ีจะท�ำให้ 
คนไข้หำยหรือแข็งแรงขึ้น เป็นต้น

อน่ึง มีข้อสับสนบำงประกำรว่ำควำมต้องกำรหรือควำมอยำกจัดเป็นฉันทะ 
ทุกอย่ำง แต่แท้จรงิแล้วควำมต้องกำรบำงอย่ำงจัดเป็น ตัณหำ ซึง่หมำยถึงควำมต้องกำร 
ได้ส่ิงน้ัน  ๆ   มำเสริมขยำยปรนเปรออัตตำของเรำ จึงอยำกเสพ อยำกอวด อยำกโอ่  
อยำกโก้ อยำกบ�ำรุงบ�ำเรอ

วิริยะ (บำลีใช้ วีริยะ) แปลว่ำ ควำมเพียรประกอบสิ่งนั้น หมำยถึง ควำมขยัน  
หมัน่ประกอบส่ิงน้ันด้วยควำมพยำยำม เข้มแข็ง ใจสู้ ไม่ท้อถอย คุณธรรมข้อน้ีเป็นเครือ่งพยงุ 
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ควำมพอใจไม่ให้ท้อถอยในกำรท�ำงำน จ�ำเป็นต้องใช้ควำมเพียรพยำยำมเรื่อยไปจนกว่ำ
จะส�ำเร็จผลตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ นั่นคือ แข็งใจท�ำ เช่น แพทย์เมื่อรักษำคนไข้อยู่แล้ว 
เจออุปสรรคต่ำง  ๆ  เข้ำมำ แต่อำศัยวิริยะใจสู้กับอุปสรรคนั้นอย่ำงไม่ท้อถอย เป็นต้น

จิตตะ แปลว่ำ ควำมฝักใฝ่ในส่ิงน้ัน หมำยถึง กำรต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท�ำ 
และท�ำส่ิงน้ันด้วยควำมคิด เอำจิตจดจ่อไม่ฟุง้ซ่ำนลอยไป อุทิศตนท้ังกำยและใจให้กับส่ิงท่ีท�ำ  
นั่นคือ ตั้งใจท�ำ เช่น แพทย์ที่ก�ำลังผ่ำตัดช่วยชีวิตคนไข้ที่อำกำรหนักอยู่ แล้วมีใจจดจ่อ 
อยู่กับกำรผ่ำตัดนั้นเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนไข้ให้ได้ เป็นต้น

วิมังสำ (บำลีใช้ วีมังสำ) แปลว่ำ ควำมไตร่ตรองในสิ่งนั้น หมำยถึง ควำม
หมัน่ใช้ปัญญำพจิำรณำเหตุผลและตรวจสอบข้อย่อหย่อนในส่ิงท่ีกระท�ำน้ัน มกีระบวนกำร
วำงแผน วัดผล และคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง นั่นคือ เข้ำใจท�ำ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัญญำ

อิทธบิำท ๔ น้ี ฉันทะเป็นคุณธรรมอันส�ำคัญเบือ้งต้น เพรำะเมือ่เกิดฉันทะท�ำให้
คุณธรรมข้ออ่ืน  ๆ   ย่อมเกิดตำมมำ ดังน้ัน ฉันทะจึงนับเป็นพ้ืนฐำนน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ  
มีฉันทะก็พอใจหรือเต็มใจท�ำ มีวิริยะ ก็จะมีก�ำลังใจหรือใจสู้ท่ีจะท�ำ มีจิตตะก็จะใส่ใจ 
จดจ่อท่ีจะท�ำ มวีมัิงสำก็จะเข้ำใจท�ำ งำนจึงส�ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค์ จะเห็นได้ว่ำจุดส�ำคัญ 

ของอิทธิบำท ๔ เป็นกำรท�ำให้เกิดสมำธิซึ่งใจจะแน่วแน่ ตั้งมั่น เกิดพลัง โดยนัยนี้ เมื่อ
พระพุทธเจ้ำตรัสถึงสมำธิ ๔ ประเภท อันเนื่องด้วยอิทธิบำท ๔ ได้แก่ ฉันทสมำธิ คือ 
สมำธิที่เกิดจำกฉันทะ วิริยสมำธ ิคือ สมำธิที่เกิดจำกวิริยะ จิตตสมำธิ คือ สมำธิที่เกิด
จำกจิตตะ และวิมังสำสมำธิ คือ สมำธิที่เกิดจำกวิมังสำ

อย่ำงไรก็ตำม แท้จริงแล้วกำรประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องนั้น ๆ  ไม่จ�ำเป็นต้อง 
เริม่ต้นท่ีฉันทะเสมอไป แม้ประสบส่ิงท่ีไม่ชอบใจ แต่เห็นว่ำส่ิงน้ันเป็นส่ิงท้ำทำยควำมสำมำรถ 
ใจจึงสู้ฝ่ำฟันเรือ่งต่ำง  ๆ  จนประสบควำมส�ำเรจ็ ลักษณะน้ีเรยีกว่ำวริยิะหรอืแม้จะไม่ชอบใจ  
ใจไม่สู้แต่ใจจดจ่อเห็นควำมส�ำคัญในส่ิงน้ันเกิดเป็นสมำธ ิเช่น กำรกู้ระเบิดแม้ไม่ชอบและ 
ไม่อยำกท้ำทำยแต่ใจจดจ่ออยูเ่ห็นว่ำภำรกิจน้ีส�ำคัญต่อชวีติผู้คน ลักษณะนีเ้รยีกว่ำ จิตตะ 
เป็นต้น อำจสรุปได้ว่ำ ควำมส�ำเร็จต่ำง  ๆ   ไม่จ�ำเป็นต้องเกิดจำกฉันทะเป็นประกำรแรก  
อำจเกิดจำกคุณธรรมข้ออ่ืนก่อนก็ได้ ซึ่งไม่ว่ำจะเกิดขึ้นเพรำะคุณธรรมข้อใดแต ่
ควำมส�ำเร็จนั้นต้องอำศัยคุณธรรมข้ออื่น  ๆ  ในอิทธิบำท ๔ ประกอบกันจึงมีได้
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ช่วงปัจฉิมโพธิกำล ตอนพระอำนนท์กรำบทูลให้พระพุทธเจ้ำทรงเจริญอิทธิบำท ๔ 
เพื่อต่อพระชนมำยุให้ยืนยำวต่อไปอีกแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธถึง ๓ ครั้ง 

ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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อน่ึง ในช่วงปัจฉิมโพธกิำล  พระพทุธเจ้ำได้ทรงปรำรภกับพระอำนนท์ว่ำ “อิทธบิำท ๔  
อันผู้ใดผู้หน่ึง เจริญแล้ว ท�ำให้มำก ท�ำให้ดุจยำน ท�ำให้เป็นท่ีต้ัง ต้ังมัน่ ส่ังสม ปรำรภดีแล้ว  
ผู้น้ันเม่ือจ�ำนงอยู ่พึงด�ำรงอยูต่ลอดกัป หรอืเกินกว่ำกัป” ค�ำว่ำ กัป มกัเข้ำใจว่ำหมำยถึง 
มหำกัป หรอื กัปใหญ่ คือ กำลก�ำหนดอำยขุองโลก อันหมำยถึงสกลพิภพ อย่ำงไรก็ตำม  
ในท่ีน้ีหมำยถึงอำยกัุป คือ กำลก�ำหนดอำยขุองมนุษย์หรอืสัตว์จ�ำพวกน้ัน  ๆ   เช่น อำยกัุป 
ของคนยุคนี้ ประมำณ ๑๐๐ ปี เป็นต้น โดยนัยนี้ ที่พระพุทธองค์ทรงปรำรภเช่นนั้น 
จึงหมำยถึงพระองค์ได้ทรงเจริญอิทธิบำท ๔ ดีแล้ว หำกทรงจ�ำนงจะทรงพระชนม์อยู่จน 
ครบก�ำหนดของอำยุคนในยุคนั้น คือ เต็ม ๑๐๐ ปี หรือเกินกว่ำนั้นก็ได้

พรหมวหิาร ๔
ค�ำว่ำ พรหมวิหำร แปลว่ำ ธรรมเครื่องอยู่อย่ำงประเสริฐหรือธรรมประจ�ำใจ 

อันประเสริฐ หมำยถึง ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก�ำกับควำมประพฤติ เป็นธรรม 
ส�ำหรับทุกคนท่ีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ในฐำนะเป็นพรหมคือผู้มีศักยภำพในกำรท่ีจะ 
สร้ำงสรรค์และธ�ำรงรักษำสังคมไว้ มี ๔ ประกำร ดังนี้

เมตตำ คือ ควำมรกั ควำมปรำรถนำดีให้เขำมสุีข มจิีตใจอันแผ่ไมตรแีละคิดท�ำ 
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้ำ

กรณุำ คือ ควำมสงสำร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจจะปลดเปล้ืองบ�ำบดัควำมทุกข์ยำก 
เดือดร้อนของสรรพสัตว์ ซึ่งรวมถึงบุคคลอื่น

มุทิตำ คือ ควำมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอำกำร 
แช่มช่ืนเบิกบำนต่อสรรพสัตว์ผู้ด�ำรงอยูใ่นปกติสุข พลอยยินดีเมือ่เขำได้ดีมคีวำมสุข ควำม
เจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป

อุเบกขำ คือ ควำมวำงใจเป็นกลำง ตำมท่ีพิจำรณำเห็นด้วยปัญญำ คือ  
มีจิตใจเที่ยงธรรมดุจตรำชู ไม่เอนเองด้วยรักและชัง พิจำรณำเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลำย 
กระท�ำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว ตำมสมควรแก่เหตุพร้อมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติ 
ไปตำมธรรม รวมท้ังรู้จักวำงเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่สำมำรถจะเมตตำเพรำะเขำ 
รับผิดชอบตนดีแล้ว เขำสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขำควรได้รับผลอันเหมำะสมกับ 
กำรกระท�ำของตน

ผู้ด�ำรงในพรหมวิหำรธรรมย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ท้ังหลำยด้วยเมตตำกรุณำ 
และย่อมรักษำธรรมไว้ด้วยอุเบกขำ ดังนั้น แม้จะมีกรุณำที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ต้องม ี
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อุเบกขำด้วยเพื่อที่จะมิให้เสียธรรม พรหมวิหำร ๔ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ อัปปมัญญำ ๔  
หมำยถึง ธรรมท่ีแผ่ไปไม่มีประมำณ เพรำะธรรมน้ีสำมำรถแผ่สม�่ำเสมอโดยท่ัวไปใน 
สิ่งมีชีวิตทั้งหลำย ไม่มีประมำณ ไม่จ�ำกัดขอบเขต

พรหมวิหำรธรรมเป็นคุณธรรมภำยในจิตใจซ่ึงจะท�ำให้แสดงออกต่อผู้อ่ืน 
อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่ผู้อื่นประสบมี ๔ สถำนกำรณ์ ดังนี้

สถำนกำรณ์ท่ีเขำอยู่เป็นปกติ เรำก็มเีมตตำ คือควำมเป็นมติรไมตร ีควำมมนี�ำ้ใจ 
ปรำรถนำดี ต้องกำรให้เขำมีควำมสุขซึง่หมำยถึงควำมปรำรถนำดีต่อผู้อ่ืน ท้ังแต่ละคน  ๆ  
ท่ีเรำเก่ียวข้อง และขยำยออกไปจนถึงควำมปรำรถนำดีต่อเพือ่มนุษย์หรอืต่อสังคมท้ังหมด 
ท่ัวโลก เช่น บดิำมำรดำบ�ำรงุเล้ียงดูบตุรส่งเสียให้เรยีนหนังสือเพือ่หวงัให้บตุรเจรญิเติบโต 
ในภำยหน้ำ เป็นต้น

สถำนกำรณ์ท่ีเขำตกต�ำ่เดือดร้อน เรำก็มกีรณุำ คือต้องกำรช่วยเหลือปลดเปล้ือง 
ให้เขำพ้นจำกควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนน้ัน เช่น บิดำมำรดำบ�ำรุงเล้ียงดูบุตรเป็นปกติ  
แต่วันใดวันหน่ึงบุตรเกิดป่วยไข้ขึ้นมำก็จะพลอยเดือดร้อนใจช่วยบ�ำบัดรักษำตลอดจน 
พำไปพบแพทย์ จะเห็นว่ำ กรุณำนี้ต่ำงไปจำกเมตตำ คือเมตตำใช้ในยำมปกติ แต่เมื่อ 
ยำมเขำตกต�่ำลงไปกลำยเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เรำก็มีกรุณำใฝ่ใจช่วยบ�ำบัดทุกข์ให้

สถำนกำรณ์ท่ีเขำขยบัสูงขึน้ในควำมดีงำมควำมส�ำเรจ็ เรำก็มีมุทิตำ หมำยควำมว่ำ 
ถ้ำเขำเปลี่ยนไปในทำงสูงขึ้น ได้ดีมีสุข ท�ำสิ่งที่ถูกต้องดีงำม ประสบควำมส�ำเร็จ เรำก็มี 
มุทิตำ คือพลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริมสนับสนุน เช่น เมื่อเพื่อนร่วมงำนขยันขันแข็ง 
จึงเจริญก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน เรำก็พลอยยินดีกับเพื่อนคนนั้นด้วย เป็นต้น

สถำนกำรณ์ทีเ่ขำผิดหลักหรอืละเมดิธรรม เรำก็มีอุเบกขำ หมำยควำมว่ำ เมือ่ใด 
เขำท�ำอะไรไม่ถูกต้อง โดยละเมดิธรรม หรอืละเมดิต่อหลักกำร หรอืละเมดิต่อควำมถูกต้อง  
ท�ำให้เสียหลัก เสียกฎเกณฑ์ เสียควำมเป็นธรรม ท�ำลำยกติกำ เป็นต้น เรำจะต้องต้ังอยูใ่น 
อุเบกขำ คือรักษำควำมเป็นกลำง ไม่ล�ำเอียง ไม่เข้ำข้ำง หยุดกำรขวนขวำยที่จะเมตตำ 
กรณุำ หรอืมทิุตำ กล่ำวคือ ถือธรรมเป็นใหญ่ รกัษำควำมสมดุล ไม่ใช้พรหมวหิำรข้ออ่ืน 
อันจะเป็นกำรเสียธรรม เช่น เห็นเพื่อนลอกข้อสอบคนอื่นอยู่ แม้เรำจะรู้สึกว่ำเพื่อนไม่ได ้
ท�ำให้คนอ่ืนเดือดร้อน เรำต้องไม่เห็นแก่ควำมเป็นเพื่อน แต่ต้องต�ำหนิห้ำมปรำมหรือ 
แจ้งครูอำจำรย์ ท้ังน้ีต้องท�ำด้วยจิตท่ีเมตตำรักถูกทำง ลักษณะเช่นน้ีชื่อว่ำมีอุเบกขำ 
เป็นต้น 
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อรยิสัจ ๔
ค�ำว่ำ อรยิสัจ แปลว่ำ ควำมจริงอันประเสริฐ หมำยถึง ธรรมท่ีเป็นควำมเป็นจริง 

ของส่ิงท้ังหลำยบนโลกใบน้ี ท�ำให้คนกลำยเป็นอรยิะ คือ กลำยเป็นคนประเสรฐิ ผู้ท่ีเข้ำถึง 
ธรรมหลักนี้แล้วก็จะกลำยเป็น อริยชน อริยบุคคล คือ ผู้ประเสริฐหรือสำมำรถแปลได ้
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  
กำรประสบกับส่ิงอันไม่เป็นท่ีรัก กำรพลัดพรำกจำกส่ิงอันเป็นท่ีรักควำมปรำรถนำ 
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 โดยดับตัณหำอันเป็นสำเหต ุ
ให้เกิดทุกข์ได้อย่ำงสิ้นเชิง ได้แก่ นิพพำน 

มรรค หรอื ทุกขนิโรธคำมนีิปฏปิทำ คือ ข้อปฏบิติัให้ถึงควำมดับทุกข์ หมำยถึง 
ทำงด�ำเนินให้ถึงควำมดับทกุข์  ได้แก่ อรยิมรรค ๘ ประกำร  หรอืเรยีกว่ำ มชัฌมิำปฏปิทำ 
แปลว่ำ ทำงสำยกลำง กล่ำวโดยสรปุ ก็คือ ศีล สมำธ ิและปัญญำ ซึง่ปรำกฏโดยชือ่เรยีกว่ำ 
ไตรสิกขำ

อรยิสัจ ๔ น้ี เป็นหลักของเหตุผล ธรรมดำเรำจะกล่ำวถึงเหตุแล้วค่อยกล่ำวถึงผล  
แต่จะเห็นว่ำพระพุทธเจ้ำกลับทรงยกผลขึ้นแสดงก่อน แล้วจึงแสดงเหตุทีหลัง ทุกข์ คือ
ปรำกฏกำรณ์ที่เป็นผล และสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้น ถือว่ำเป็นผลที่คู่กับเหตุ คู่ที่ ๑  
ส่วนนิโรธ คือจุดหมำยปลำยทำงท่ีต้องไปให้ถึง จัดเป็นผล และมรรค คือวธิปีฏบัิติให้บรรลุ 
จุดหมำยนั้น จัดเป็นเหตุ ถือว่ำเป็นผลกับเหตุอีก ๑ คู่ กรณีนี้จัดเป็นพุทธวิธีในกำรสอน 
ท่ีเริม่จำกปัญหำว่ำเป็นอย่ำงไร ท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ แล้วจึงค้นหำสำเหตุ เสรจ็แล้วชีใ้ห้เห็น 
ถึงจุดหมำยปลำยทำงหรือสิ่งที่ต้องกำร แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติอันจะน�ำไปสู่จุดหมำย
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พระพุทธเจ้ำตรัสกิจหรือหน้ำที่อันพึงกระท�ำต่ออริยสัจ ๔ ไว้ ดังนี้

หน้ำที่ต่อทุกข ์เรียกว่ำ ปริญญำ แปลว่ำ ก�ำหนดรู้ รู้เท่ำทัน เพรำะทุกข์คือตัว
ปัญหำ ไม่สำมำรถท่ีจะละหรอืท�ำอย่ำงอ่ืนได้ ท�ำได้แค่เพียงก�ำหนดรูเ้ท่ำน้ัน อุปมำเหมอืนกบั 
โรคในร่ำงกำยมนุษย์ซึง่มอีำกำรต่ำง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทุกข์ท้ังน้ันเพรำะเหตุท่ีทนได้ยำก  
เม่ือมโีรคก็จะต้องแก้ไขบ�ำบดัหรอืก�ำจัดโรค แต่แท้จรงิแล้วมนุษย์ไม่สำมำรถท่ีจะแก้ตัวโรค 
ซึ่งเกิดขึ้นเป็นตัวทุกข์อันเป็นผลแล้วน้ันได้ เช่นเดียวกันกับควำมหิวท่ีเกิดข้ึนเป็น 
ควำมทุกข์คือทนได้ยำกแล้ว ผู้ท่ีหิวไม่สำมำรถท่ีจะย้อนกลับไปแก้ทุกข์ท่ีเป็นอดีตแล้ว 
นั้นได้ กำรก�ำหนดรู้ทุกข์นั้น เหมือนกับแพทย์เมื่อจะรักษำโรค ต้องวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อน 
ว่ำเป็นโรคอะไร มอีำกำรอย่ำงไร มสีำเหตุมำจำกอะไร นอกจำกต้องรูจ้กัโรคแล้ว ยงัต้อง 
รู้จักท่ีเกิดของโรคด้วย ฉะน้ัน ในเรื่องของควำมทุกข์หรือตัวปัญหำน้ันจึงไม่ใช่เรียน 
เฉพำะปัญหำ แต่เรียนชีวิตซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งปัญหำด้วย โดยนัยน้ี ทุกข์จึงมีควำมหมำย 
ครอบคลุมทั้งตัวปัญหำและที่ตั้งแห่งปัญหำคือเบญจขันธ์ 

หน้ำท่ีต่อสมทัุย เรยีกว่ำ ปหำนะ แปลว่ำ ละ หรอื ก�ำจัด เพรำะสมทัุยคือสำเหตุ 
ของควำมทุกข์ เม่ือแพทย์วนิิจฉัยรูว่้ำเป็นโรคอะไรและทรำบสำเหตุของโรคแล้ว หน้ำท่ีต่อ
มำคือต้องรักษำด้วยวิธีคือละหรือก�ำจัดสำเหตุคือของโรค สมุทัยจึงอุปมำเหมือนกับเชื้อ
โรคที่จะต้องก�ำจัด หรือควำมบกพร่องท�ำงำนผิดปกติของร่ำงกำยที่จะต้องปรับแก้ ซึ่งวิธี
รักษำโรคที่ถูกต้องนั้น ไม่ได้ก�ำจัดที่ตัวโรคหรืออำกำร เช่น ไม่ได้ขจัดควำมปวดหัว แต่
ขจัดสำเหตุของควำมปวดหัว มิเช่นนั้นจะแก้ได้แต่อำกำร ตรำบใดที่ยังก�ำจัดสำเหตุของ 
กำรปวดหัวไม่ได้ ก็แก้โรคปวดหัวไม่ส�ำเร็จ ฉันใด จะแก้ทุกข์ต้องควรแก้ท่ีสำเหตุ 
แห่งควำมทุกข์ มิใช่แก้ที่ตัวทุกข์ 

หน้ำท่ีต่อนิโรธ เรยีกว่ำ สัจฉิกิรยิำ แปลว่ำ ท�ำให้ประจักษ์แจ้ง ท�ำให้เป็นจรงิขึน้
มำ คือท�ำให้ส�ำเรจ็ หรอืบรรลุถึง เมือ่จะละหรอืก�ำจัดทุกข์ ต้องรูเ้ป้ำหมำยว่ำดับทุกข์หรอื 
ทุกข์ดับนั้นคืออะไร แค่ไหน เพียงไร ก�ำหนดให้ได้ และควรท�ำให้ส�ำเร็จคนที่ไม่ชัดเจนว่ำ 
ต้องกำรอะไร มคีวำมเป็นไปได้อย่ำงไร จะไม่สำมำรถละหรอืก�ำจัดทุกข์ใด ๆ ได้เลย อุปมำ 
เหมือนกับแพทย์เม่ือจะรักษำโรค 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
พบว่ำวิธีดับทุกข์น้ัน 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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อนุปุพพกิถา ๕
อนุปุพพิกถำ แปลว่ำ ถ้อยค�ำท่ีพรรณำควำมโดยล�ำดับ หมำยถึง ธรรมที่ 

พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไปตำมล�ำดับ โดยเริ่มจำกสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ำยด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ปฏิบัต ิ
ได้ยำก อันเป็นกำรขัดเกลำกิเลสของเวไนยสัตว์ เพื่อที่จะรองรับธรรมชั้นสูงขึ้นไปในส่วน 
ปรมัตถ์ (ธรรมอันเป็นควำมจริงที่สุด หรือ อริยสัจ) อนุปุพพิกถำมี ๕ กถำ ดังนี้

๑) ทำนกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงทำน คือ ทรงแสดงประโยชน์ของกำรให้ทำน 
กำรเสียสละแบ่งปัน เพ่ือให้คนท่ีมจิีตใจตระหน่ีเห็นแก่ตัวละควำมตระหน่ีเห็นแก่ตัวนัน้แล้ว 
มีใจเผ่ือแผ่เก้ือกูลแก่ผู้อ่ืนด้วยก�ำลังทรัพย์ของตน พรรณนำถึงคุณของทำนโดยประกำร 
ต่ำง  ๆ  เช่น ทำนเป็นเหตุแห่งควำมสุข เป็นรำกฐำนแห่งสรรพสมบัติเป็นแหล่งเกิด 
โภคสมบัติทั้งหลำย เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลำยทั้งในโลกนี้ โลกหน้ำ เป็นต้น

๒) สีลกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงศีล คือ ทรงแสดงประโยชน์ของศีลควำมประพฤต ิ
เรยีบร้อย เพ่ือฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้ำย มอืไว ใจเรว็ ขีป้ด หมดสติ หรอืไม่สร้ำงเวรภัย 
ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะที่ตนอยู่อำศัยด้วย พรรณนำถึงคุณของศีล เช่น ศีลเป็นที่พึ่งอำศัย  
ท่ีพกัหน่วงเหน่ียวโภคสมบติัท้ังหลำยท้ังในโลกน้ีและโลกหน้ำ บคุคลล้วนอำศัยศีลเป็นท่ีพ่ึง 
ที่อำศัยจึงได้เกิดมำเป็นมนุษย์ 

๓) สัคคกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงสวรรค์ คือ ทรงแสดงสมบติัคือควำมดีงำมอันบคุคล 
ผู้ให้ทำนและรักษำศีลจะพึงได้รับในมนุษยโลก ตลอดถึงสวรรค์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีน่ำยินดี 
เพรำะเพียบพร้อมไปด้วยกำมคุณ เป็นกำรพรรณนำถึงควำมสุขในสวรรค์ว่ำน่ำปรำรถนำ 
น่ำใคร่ น่ำพอใจ กำรจะเข้ำถึงสวรรค์ได้ ต้องให้ทำน รักษำศีล

บทที่	๕	
ธรรมหมวด ๕ (ปัญจกะ)
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๔) กำมำทีนวกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงโทษแห่งกำม คือ ทรงแสดงถึงโทษของกำมคุณว่ำ  
แม้กำมจะให้ควำมยินดีโดยประกำรต่ำง  ๆ   ถึงกระน้ันก็ยังเจือไปด้วยทุกข์ จึงไม่ควร 
เพลิดเพลินไปโดยส่วนเดียว แต่ควรท่ีจะเบือ่หน่ำย ดังน้ัน กำมคุณแม้จะเป็นส่ิงท่ีต้องกำร
ของเหล่ำเทวดำและมนุษย์ แต่ก็ไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมำ 

๕) เนกขัมมำนิสังสกถำ แปลว่ำ กล่ำวถึงอำนิสงส์แห่งกำรออกจำกกำม คือ  
ทรงแสดงถึงผลดีของกำรไม่หมกมุน่เพลิดเพลินติดอยูใ่นกำม เพ่ือให้มฉัีนทะในกำรแสวงหำ 
ควำมดีงำมและควำมสุขสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ำนั้น เป็นกำรให้จิตมีอิสระปลอดโปร่ง 
ไม่ติดใจหรือเพลิดเพลินอยู่ในกำมคุณด้วยกำรออกบวช เพ่ือท่ีจะแสวงหำควำมสุขสงบ 
อันประณีตอย่ำงแท้จริง 

อนุปุพพิกถำเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นล�ำดับขั้น โดยเริ่มจำก 
กำรแสดงถึงประโยชน์ของกำรให้เพื่อขจัดควำมตระหน่ีควำมเห็นแก่ตัวของบุคคล 
ให้เจือจำงลงไป เพื่อให้เกิดกำรมีน�้ำใจเผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น พร้อมที่จะเสียสละ 
หรือบริจำคทำนอันเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตนให้แก่ผู้อื่น ต่อจำกนั้นจึงแสดงถึงคุณค่ำของศีล 
เพ่ือให้บุคคลตระหนักในกำรควบคุมกำยและวำจำของตนให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อ่ืนอันหมำยรวมถึงสรรพสัตว์ เพ่ือควำมสันติสุขในสังคม เมื่อบุคคลใด 
ปฏิบัติตนตำมหลักกำร ๒ ประกำรข้ำงต้นแล้วย่อมประสบควำมสุขควำมเจริญ คือ 
กำรไปบงัเกิดในสุคติอันเป็นแดนท่ีมแีต่ควำมรืน่รมย์ ได้เสวยทิพยำรมณ์ คือปัญจกำมคุณ 
ตำมฐำนะแห่งกุศลท่ีตนสร้ำงไว้ เมือ่ผู้ฟังรูสึ้กอ่ิมเอมเปรมใจในปัญจกำมคุณ แล้วต่อจำกน้ัน 
จึงทรงแสดงโทษของกำรหมกหมุ่นในกำมคุณ เพรำะเป็นส่ิงท่ีขัดขวำงกำรพ้นทุกข์ 
เพรำะต้องเวยีนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวฏัอย่ำงไม่มท่ีีส้ินสุด แล้วในท่ีสุดจึงทรงแสดงอุบำยวธิี 
ที่จะสำมำรถออกจำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิดนั้น

จะเห็นได้ว่ำอนุปุพพิกถำท่ีทรงแสดงเป็นเครือ่งฟอกอัธยำศัยของผู้ฟังให้ประณตี 
ขึ้นไปตำมล�ำดับ เน่ืองจำกเป็นกำรขัดเกลำจิตใจของผู้ฟังแบบขั้นบันได นอกจำกน้ัน  
ในกำรแสดงธรรมข้อน้ีจึงไม่จ�ำเป็นต้องแสดงครบท้ังหมด ผู้ฟังสำมำรถจะเรียนรู้และ 
ประพฤติปฏิบัติได้ในระดับใด โดยนัยนี้ พระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงธรรมแก่บุคคลใดก็
จะทรงแสดงในระดับนั้น 

อนุปุพพิกถำน้ีหลักฐำนในพระไตรปิฎกพบว่ำทรงแสดงโปรดพระยสกุลบุตร 
เป็นท่ำนแรก แต่ไม่ปรำกฏว่ำทรงแสดงแก่ใครเป็นท่ำนสุดท้ำย และไม่ปรำกฏว่ำผู้ฟังบรรลุ 
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนยสกุลบุตรขณะไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำซึ่งทรงแสดงอนุปุพพิกถำโปรดเป็นคนแรก 
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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พระอรหันต์ทันที แต่ปรำกฏเพียงว่ำได้ฟังแล้วบรรลุเป็นพระโสดำบันแล้วบรรลุเป็น 
พระอรหันต์ในเวลำต่อมำ เช่น ยสกุลบุตร พระเจ้ำพิมพิสำร พระนำงอโนชำเทวี  
(ทรงสดับอนุปุพพิกถำ ๒ ครั้งจึงบรรลุพระอรหันต์) เป็นต้น

อนุปุพพิกถำมีผลต่อกำรด�ำเนินชีวิตท้ังประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน ์
ในภำยภำคหน้ำ และประโยชน์อย่ำงยิ่ง กล่ำวคือ เป็นกำรฝึกฝนพัฒนำมนุษย์เพื่อให ้
ด�ำเนินชีวิตไปสู่ควำมหลุดพ้น ดังนี้

คุณค่ำของทำนกถำ เป็นกำรสร้ำงให้ตนเองมีคุณค่ำ มีควำมสุข มีประโยชน ์
ต่อผู้อื่นหรือสังคม อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติตนในระดับนี้ยังต้องอำศัยกำรรักษำศีลและ 
ภำวนำเพื่อบรรลุธรรมในระดับสูงต่อไป

คุณค่ำของศีลกถำ เป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม และควบคุมให้ปัจเจกชน 
ในฐำนะเป็นสัตว์สังคมสำมำรถด�ำรงชวีติอยูร่่วมกันกับผูอ่ื้นได้อย่ำงมีควำมสุข เกิดสันติภำพ 
และเอกภำพในกำรอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นเหตุให้เกิดควำมสุข ควำมเจริญ โภคทรัพย์  
และไม่ตกไปอยู่ในอบำยภูมิ ซึ่งท้ังศีลและทำนน้ีจะเป็นปัจจัยน�ำไปสู่สวรรค์สมบัติ  
และเป็นปัจจัยสู่นิพพำนในที่สุด

คุณค่ำของสัคคกถำ เป็นผลจำกกำรปฏิบัติตนตำมอนุปุพพิกถำในเบื้องต้น คือ  
ทำนและศีล เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติจะได้มีก�ำลังใจในกำรแบ่งปันทรัพย์ส่ิงของแก่ผู ้ อ่ืน 
รวมท้ังกำรรกัษำกำยและวำจำไม่ให้เบยีดเบยีดผู้อ่ืน นอกจำกน้ี ยงัเป็นผลให้เกิดควำมสุข 
ทำงใจแล้วสร้ำงควำมเจริญให้แก่ผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องไปสู่อบำยภูมิในชำติต่อไป

คุณค่ำของกำมำทีนวกถำ แม้จะได้รับควำมสุขท่ีเกิดจำกจำกปัญจกำมคุณ 
เพียงใด หำกไม่สำมำรถข้ำมโอฆสงสำรได้ ควำมทุกข์ก็ยงัท่วมท้นเป็นเหตุให้กำรเวยีนว่ำย 
ตำยเกิดยังคงมีอยู่ ฉะนั้น กถำนี้จึงเป็นกำรชี้ให้หำวิธีออกจำกกำม

คุณค่ำของเนกขมัมำนิสังสกถำ เป็นกำรด�ำเนินชวีติท่ีมุ่งเน้นให้หลุดพ้นจำกกำม  
เพรำะกำมเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ท้ังปวง วิธีกำรท่ีจะดับทุกข์อันเกิดจำกกำมได้คือ 
กำรงดเว้นคือไม่เก่ียวกับกำมท้ังกำยและใจ ฉะน้ัน กถำน้ีจึงแสดงให้เห็นว่ำเนกขัมมะ 
เป็นอุบำยวธิใีนกำรปลีกตัวออกจำกกำมเพือ่กำรประพฤติพรหมจรรย์ เป็นกำรตัดพันธนำกำร 
ทั้งหลำยที่ร้อยรัดจิตใจมนุษย์ให้ลุ่มหลงและยึดติด เนกขัมมำนิสังสกถำ เป็นหลักธรรม 
ขัน้สุดท้ำยท่ีใช้ในกำรซักฟอกจติใจก่อนท่ีจะได้สดับพระธรรมเทศนำเรือ่งอรยิสัจ ๔ ต่อไป
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คิหิปฏิบัติ หมำยถึง ข้อปฏิบัติส�ำหรับคฤหัสถ์ ในท่ีน้ีก�ำหนดให้ศึกษำ ๔  
หมวดธรรม ได้แก่ มิตรปฏิรูป ๔ มิตรแท้ ๔ อบำยมุข ๖ และทิศ ๖ ดังนี้

มติรปฏริูป ๔
มิตรปฏิรูป หมำยถึง มิตรเทียม คือ คนที่ไม่เป็นมิตรแต่ท�ำตัวเป็นมิตร โดยใน

สิงคำลกสูตรแสดงลักษณะของมิตรเทียมทั้ง ๔ ประเภท ไว้ดังนี้ 

คนปอกลอก มิตรประเภทน้ีหวังแต่ประโยชน์ของตนเองฝ่ำยเดียว โดยไม่คิด 
ทีจ่ะเสยีสละเพือ่จะช่วยเหลอืมติรแม้แต่น้อย หวงัเพยีงตนเองนัน้ได้อย่ำงทีต่วัเองต้องกำร 
คือหวังเพียงกำรงำนของตัวเองส�ำเร็จผลเท่ำน้ัน ส่วนของมิตรจะเป็นอย่ำงไรก็ไม่สนใจ 
คนปอกลอกมีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้ 

๑) คิดเอำแต่ได้ฝ่ำยเดียว คือ เข้ำมำหำเพ่ือนมอืเปล่ำ แต่ขำกลับน�ำเอำของอย่ำงใด 
อย่ำงหน่ึงไปโดยข้ำงเดียว มนิีสัยหนักไปในทำงเห็นแก่ตัว มไิด้คิดถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนว่ำจะ 
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

บทที่	๖
คิหิปฏิบัติ
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๔) คบเพ่ือนเพรำะเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ำยเดียว คือ คบเพรำะรูว่้ำตนจะได้ 
ผลประโยชน์จำกเพื่อน ๓ ทำง คือ ก�ำลังทรัพย์ ก�ำลังกำย และก�ำลังควำมคิด ไม่ทำง
ใดก็ทำงหนึ่ง

คนดีแต่พดู มติรประเภทน้ีน้ันมักยกย่องและนับถือเรือ่งท่ีผ่ำนมำแล้ว และกล่ำว 
สรรเสริญในเรื่องท่ียังไม่ปรำกฏ คือ พูดเอำใจเพ่ือให้เพ่ือนเกิดควำมรักในตนเองและ 
ไม่สำมำรถจะพึง่พำอำศัยได้เพรำะมิตรประเภทน้ีเป็นมติรท่ีใช้ปำกท�ำงำนมำกกว่ำกำรกระท�ำ  
คนดีแต่พูดมีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้ 

๑) พูดย้อนอดีต คือ คนดีแต่พูด มักอ้ำงเหตุกำรณ์ท่ีผ่ำนมำแล้วว่ำตนจะท�ำ 
สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แต่ไม่ได้ท�ำ 

๒) พูดอ้ำงอนำคต คือ คนดีแต่พูด ย่อมพูดเหมือนจะสงเครำะห์ด้วยสิ่งที่ยัง 
มำไม่ถึงอย่ำงน้ีว่ำ ในวันข้ำงหน้ำถ้ำกิจกำรของเรำประสบควำมส�ำเร็จเรำจะให้ควำม 
ช่วยเหลือท่ำน เป็นต้น 

๓) พูดหว่ำนล้อม คือ คนดีแต่พูดที่มักพูดว่ำเรำจะให้สิ่งของเหมำะสมแก่ท่ำน 
ของที่ท่ำนชอบใจ แต่เมื่อให้กลับไม่เป็นของตำมที่พูดไว้ หรือให้ของที่ใช้ประโยชน์มิได้ 

๔) พูดอ้ำงอุปสรรค คือ คนดีแต่พูดที่เมื่อเพื่อนมีธุระจ�ำเป็นเกิดขึ้น ออกปำก 
ขอควำมช่วยเหลือก็แสดงควำมขัดข้อง โดยอ้ำงแต่เหตุขัดข้อง เป็นกำรปฏิเสธท่ีจะ 
ช่วยเหลือแบบไม่ให้เพื่อนรู้สึกว่ำถูกปฏิเสธ  

คนประจบสอพลอ มติรประเภทน้ีไม่ว่ำเพ่ือนจะปรกึษำเรือ่งอะไร ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งดี 
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) ต่อหน้ำสรรเสริญ คือ คนประจบท่ีคอยชื่นชม ยินดี สรรเสริญเรำ  
ด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์บำงประกำร
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๔) ลับหลังนินทำ คือ คนประจบท่ีต้ังใจกล่ำวให้ร้ำยกับเรำแก่ผู้อ่ืน ท�ำให้ 
เรำเสียหำยในสำยตำบุคคลอื่น

คนหัวประจบ ๒ ประกำรแรก แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นคนโลเล พึ่งไม่ได้  
จะท�ำตำมใจเพื่อนทุกอย่ำง แม้ให้ท�ำควำมชั่วก็ท�ำตำม แม้เมื่อเพื่อนพูดว่ำ พวกเรำจะไป 
ลักทรพัย์กัน คนหัวประจบจะไม่คัดค้ำนห้ำมปรำมแต่กลับสนับสนุนส่งเสรมิ แม้ในกำรท�ำดี 
ก็คล้อยตำม จะตำมใจไม่ขัดเพื่อนทุกอย่ำงเช่นกัน ส่วนคนหัวประจบ ๒ ประเภทหลัง  
มลัีกษณะเป็นคนกลับกลอก ตรงกับส�ำนวนท่ีว่ำ “หน้ำไหว้หลังหลอก” เมือ่อยูต่่อหน้ำเพือ่น 
ก็จะยกแต่ควำมดีขึ้นพูดสรรเสริญ มิได้มีควำมจริงใจอย่ำงที่พูด ครั้นพอลับหลังก็ขุดเอำ 
แต่เรื่องไม่ดี ซึ่งจริงบ้ำงไม่จริงบ้ำงมำนินทำว่ำร้ำย

คนชวนไปในทำงฉิบหำย มิตรประเภทน้ีชอบชักชวนไปในทำงท่ีเสียหำย 
เม่ือคบกับมติรประเภทน้ีสนิทสนมย่อมชกัชวนไปในทำงท่ีไม่เกดิประโยชน์ ดังเช่น พระเทวทัต  
ชกัชวนพระเจ้ำอชำตศัตรใูห้ลอบปลงพระชนม์พระเจ้ำพมิพสิำร เพือ่ขึน้ครองรำชสมบติัเอง 
ถ้ำพระเจ้ำอชำตศัตรูไม่เข้ำไปคบหำกับพระเทวทัตน้ัน คงสำมำรถบรรลุธรรมได้  
เพรำะเหตุที่ไม่ได้ท�ำอนันตริยกรรม แต่ที่เป็นเช่นนี้เพรำะไปคบกับคนชวนฉิบหำยนั่นเอง 
คนชวนไปในทำงชิบหำย มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้ 

๑) ชักชวนด่ืมน�้ำเมำ คือ ชักชวนไปด่ืมสุรำเมรัยหรือของมึนเมำอันท�ำให ้
ประมำทขำดสติแล้วไปก่อควำมชั่วต่ำง  ๆ  ตำมมำอีกเป็นอันมำก 

๒) ชักชวนเท่ียวกลำงคืน คือ ชักชวนกันเท่ียวระเริงสนุกสนำนในเวลำค�่ำคืน  
ซึ่งเป็นเวลำพักผ่อนของคนโดยทั่วไป พำกันไปเที่ยวเตร่ตำมสถำนบันเทิง 

๓) ชักชวนให้มัวเมำในกำรเล่น คือ ชักชวนกันไปดูกำรแสดงมหรสพต่ำง  ๆ  
มำกเกินไปหำมรุ่งหำมค�่ำ จนไม่มีเวลำพักผ่อน ท�ำให้เกิดโทษแก่ร่ำงกำยและชีวิตตำมมำ 

๔) ชักชวนเล่นกำรพนัน คือ ชักชวนกันไปตำมสถำนกำรณ์ท่ีมีอบำยมุข  
เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สิน สิ่งมีค่ำ จนหมดเนื้อหมดตัว 

จะเหน็ได้ว่ำ มติรเทยีม คอื บคุคลทีป่ระกอบด้วยคณุลกัษณะ ๔ ประกำร ได้แก่ 
ถือเอำแต่ประโยชน์ตัวเอง ดีแต่พูด ประจบสอพลอ และชักชวนในทำงฉิบหำย บุคคลที่ม ี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นน้ันย่อมก่อให้เกิดควำมทุกข์และควำมเดือดเน้ือร้อนใจ  
ต่อบุคคลที่คบหำสมำคมด้วย
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มติรปฏริปู คือ มิตรเทียม ไม่ใช่มติรแท้ หรอืเพือ่นไม่ดี ซ่ึงมีลักษณะดังกล่ำวมำน้ี  
ไม่ควรคบ หำกใครคบเข้ำก็เส่ือมเสีย เปรยีบเหมอืนส่ิงปฏกูิล ใครจับต้องก็พลอยเปรอะเป้ือน 
และเหม็นไปด้วย เพรำะคนที่คบค้ำสมำคมกับมิตรเทียม ย่อมมีแต่ควำมเสียหำยล้มเหลว 
ในชีวิต คนเทียมมิตรน้ัน คอยน�ำแต่ภัยพิบัติมำให้ผู้ท่ีท�ำตำม ก่อแต่ควำมเสียหำย
แห่งชีวิตอย่ำงใหญ่หลวงให้ ดังเช่นกรณีพระเจ้ำอชำตศัตรูข้ำงต้น จนเป็นเหตุให ้
ตัดอุปนิสัยแห่งโสดำปัตติผลท่ีจะพึงได้รับในชำติน้ัน ฉะน้ัน ผู้หวังควำมเจริญในชีวิต  
ไม่ควรคบคนชั่วคนเทียมมิตรเป็นอันขำด ควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่ำงไกล 

มติรแท้ ๔
มิตรแท ้คือ มิตรใจดี มิตรที่จริงใจมีควำมสนิทชิดเชื้อเอื้ออำทรต่อกัน นับว่ำ 

เป็นกัลยำณมิตรซึ่งควรคบค้ำสมำคม มิตรแท้ ๔ ประเภท ดังนี้

มิตรมีอุปกำระ ค�ำว่ำ อุปกำระ แปลว่ำ ควำมช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนั้น มิตร 
มอุีปกำระ หมำยถึง มติรทีค่อยให้ควำมช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เพ่ือนให้เพ่ือนน้ันพ้นจำกทุกข์
ในสถำนกำรณ์ต่ำง  ๆ  มิตรมีอุปกำระ มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้

๑) ป้องกันเพื่อนผู้ประมำทแล้ว คือ เมื่อเห็นเพื่อนประมำท เผลอสติ ซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดภยันตรำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จะคอยเตือนสติไม่นิ่งเฉยหรือปล่อยผ่ำน 

๒) ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมำทแล้ว คือ คอยป้องกันรักษำทรัพย ์
สมบัติของเพื่อนผู้พลั้งเผลอ 

๓) เมื่อมีภัยย่อมเป็นท่ีพึ่งพำอำศัย คือ เมื่อเกิดภัยอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเกิดข้ึน 
คอยเป็นก�ำลังใจ ช่วยขจัดภัย ช่วยเหลือเพื่อนอย่ำงเต็มที่

๔) เม่ือมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่ำท่ีออกปำก 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 รักษำควำมลับท่ีเพ่ือนบอก 
แก่ตนไว้ โดยไม่บอกแก่คนอื่นให้รู้ 

๓) ไม ่ ท้ิงในยำมวิบั ติ คือ เมื่อเ พ่ือนมีภัยหรือเกิดควำมวิบั ติ เสียหำย 
ย่อมไม่ทอดทิ้งกัน อยู่เคียงข้ำงเสมอ 

๔) แม้ชีวิตก็อำจสละแทนได้ คือ เมื่อเห็นว่ำชีวิตเพื่อนมีประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ก็สำมำรถสละชีวิตของตนแก่เพื่อนได้ เรียกว่ำ ตำยแทนกันได้ หรือท�ำงำนเส่ียงตำย 
แทนเพื่อนได้

มิตรแนะน�ำประโยชน์ คือ มิตรท่ีดีต้องคอยแนะประโยชน์ท�ำประโยชน์ให้ 
เพื่อไม่ให้เพ่ือนน้ันประสบกับควำมล้มเหลว เพรำะธรรมดำว่ำกำรคิดเรื่องต่ำง  ๆ   เพียง 
คนเดียวย่อมมีโอกำสผิดพลำดได้แต่ถ ้ำมีเพ่ือนท่ีคอยแนะน�ำและคอยช่วยเหลือ 
ย่อมท�ำให้งำนน้ัน  ๆ ส�ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงรวดเร็ว และเป็นไปเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
ในกำรด�ำเนินชีวิต มิตรแนะน�ำประโยชน์มีลักษณะ ๔ ประกำร ดังนี้

๑) ห้ำมไม่ให้ท�ำควำมชั่ว คือ ห้ำมปรำมเพื่อนจำกกำรท�ำควำมชั่ว เช่น ไม่ให้
ประพฤติทุจริต ผิดศีลธรรม เป็นต้น 

๒) แนะน�ำให้ต้ังอยู่ในควำมดี คือ แนะน�ำให้ประกอบควำมดี เช่น ให้ทำน  
รักษำศีล เจริญภำวนำ เป็นต้น  

๓) ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง คือ ให้ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ ละเอียด ท�ำให้
ฉลำด ซึ่งยังไม่เคยฟัง 

๔) บอกทำงสวรรค์ให ้คือ บอกวิธีปฏิบัติที่เป็นทำงน�ำไปสู่หนทำงที่ดีงำมหรือ
ที่ถูกที่ควร เช่น กำรประกอบสัมมำชีพ กำรหมั่นท�ำบุญท�ำกุศล เป็นต้น 

มติรมคีวำมรกัใคร่ คือ มติรท่ีดีจะต้องเป็นคนมนี�ำ้ใจ มจิีตใจเอ้ืออำทร ช่วยเหลือ 
เก้ือกูลซึง่กันและกัน ส่ิงใดท่ีพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปตำมก�ำลังควำมสำมำรถ โดยไม่หวัง 
ส่ิงตอบแทนใด  ๆ   หวังเพียงว่ำเพ่ือนของเรำน้ันจะพ้นจำกควำมทุกข์น้ันไปได้ มิตรมี 
ควำมรักใคร่มีลักษณะ ๔ อย่ำง ดังนี้

71

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



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 มติรแท้ คือบคุคลท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประกำร คือ มอุีปกำระ 
ร่วมสุขร่วมทุกข์ แนะน�ำประโยชน์ และมีควำมรักใคร่ บุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว 
ข้ำงต้นน้ันย่อมก่อให้เกิดควำมสุขและควำมอุ่นใจกับบคุคลท่ีคบหำสมำคมด้วยอย่ำงสนิทใจ

มิตรแท้ดังกล่ำวมำนี้ จัดเป็นกัลยำณมิตร คือมิตรที่ดี ควรคบเพรำะเป็นเหต ุ
แห่งควำมเจรญิรุง่เรืองในชวีติ บุคคลโดยท่ัวไป แม้จะมเีพือ่นน้อย แต่เป็นเพือ่นดีย่อมดีกว่ำ 
ร้อยเพ่ือนคิดริษยำ ด่ังเกลือมีดีท่ีเค็ม เพ่ือนมีดีท่ีคุณ น�้ำเค็มกว่ำจะมำเป็นเกลือต้อง 
ผ่ำนกรรมวิธี จะมีเพื่อนดีต้องมีกำรเลือกคบ เพ่ือนดีต้องคอยแบ่งปันช่วยเหลือกัน  
ปรกึษำหำรอืกันได้ หรอืใครมปัีญหำก็พูดคุยกันได้  ใครไม่สบำยก็ไปเยีย่มเยอืน คอยถำมไถ่ 
ไม่ทอดทิ้งกัน ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ “เห็นกันเมื่อยำมป่วยไข้ ให้กันเมื่อยำมมีทุกข์ ปลอบปลุก 
ในยำมผิดหวัง เป็นพลังในยำมอ่อนแอ” 

อนึ่ง พึงสังเกตว่ำ มิตรแท้ หรือกัลยำณมิตรนั้น ไม่ได้หมำยถึงมิตรผู้มีอำยุ 
เสมอกันหรือมีควำมหมำยเพียงเพ่ือนร่วมเรียนร่วมเล่นเท่ำน้ัน แต่ยังหมำยควำม 
กว้ำงออกไปมำกถึงครูอำจำรย์ผู้ให้กำรศึกษำ สำมีภรรยำผู้ให้กำรแนะน�ำ เจ้ำนำย 
ผู้ให้กำรงำน พระสงฆ์ผู้ให้ค�ำแนะน�ำในสิ่งที่ดีงำม

อบายมุข ๖ 
อบำยมุข ๖ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สิงคำลมำณพ ก่อนตรัสเรื่อง 

ทิศ ๖ ค�ำว่ำ อบำยมุข แปลว่ำ เส้นทำงน�ำไปสู่ควำมเสื่อม เป็นสิ่งที่ไม่ดีหำกผู้ใดเข้ำใกล ้
หรือหลงมัวเมำจะท�ำให้ชีวิตอับเฉำ จะพบแต่ปัญหำมำกมำยไม่มีควำมสุขในชีวิตและ 
จะเส่ือมสูญไปทุกอย่ำง เช่น เส่ือมลำภ เส่ือมยศ หมดทรพัย์สินเงนิทอง มีแต่คนติฉินนินทำ 
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ว่ำร้ำย ไม่เป็นท่ีเคำรพนับถือของคนท่ัวไป เป็นต้น จึงควรละเว้นอย่ำพึงกระท�ำ กล่ำวคือ  
กำรท่ีบุคคลได้ด�ำรงชีวิตอย่ำงขำดสติจะท�ำให้ผู้น้ันเข้ำไปเสพส่ิงเสพติดท่ีเป็นอบำยมุข 
ซึง่เป็นเครือ่งฉิบหำย คือ เสพของมนึเมำ เท่ียวกลำงคืน เท่ียวสถำนบนัเทิง เล่นกำรพนัน  
คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้ำนกำรท�ำงำน บุคคลจะเป็นคนดีหรือชั่วอยู่ที่จติใจของตนเอง  
กำรไม่สำมำรถหักห้ำมใจตนเองได้ท�ำให้เข้ำไปเสพอบำยมขุเม่ือเสพอบำยมขุ เข้ำไปแล้ว  
เป ็นเหตุให้ชีวิตได้รับควำมเดือดร้อนครอบครัวแตกแยกก่อให้เกิดปัญหำสังคม 
อบำยมุข ๖ ประกำร มีดังนี้

๑) ติดสุรำและของมึนเมำ มีโทษ ๖ อย่ำง ได้แก่ ท�ำให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุให ้
ก่อกำรทะเลำะววิำท เป็นบ่อเกิดของโรคภยัต่ำง  ๆ  ถูกผู้คนต�ำหนิติเตียน ท�ำให้ไม่รูจั้กละอำย  
และบั่นทอนก�ำลังสติปัญญำ

๒) เท่ียวกลำงคืน มโีทษ ๖ อย่ำง ได้แก่ ชือ่ว่ำไม่รกัษำตัว ชือ่ว่ำไม่รกัษำครอบครวั   
ชื่อว่ำไม่รักษำทรัพย์สมบัติ เป็นท่ีระแวงสงสัยของคนท้ังหลำย เป็นเป้ำให้เขำใส่ควำม 
หรือข่ำวลือ และเป็นที่มำของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมำก

๓) ติดเท่ียวสถำนบันเทิง มีโทษโดยท่ีมหรสพหรือกำรแสดง เช่น งำนฟ้อน
ร�ำ งำนขับร้อง งำนประโคม งำนเสภำ งำนดนตรี งำนกลองเถิดเทิง เปิดท�ำกำรแสดง  
ณ สถำนท่ีใด สถำนท่ีน้ันจะกลำยเป็นสถำนท่ีสุ่มเส่ียงต่อภยัอันตรำยนำนำชนิด เป็นสถำนท่ี 
มัว่สุมหรอืเป็นสถำนท่ีนัดพบของคนท่ีลุ่มหลงมวัเมำเพลินเพลินในส่ิงเดียวกัน เมือ่คนเสพติด 
ส่ิงบนัเทิงอันเป็นตัวเบญจกำมคุณชนิดน้ัน  ๆ แล้ว จะไกลเท่ำใด จะล�ำบำกอย่ำงไรจะอันตรำย 
สุ่มเส่ียงขนำดไหน ย่อมเห็นว่ำเป็นเรื่องท่ีต้องไป ซึ่งเป็นกำรผลำญเวลำแห่งชีวิตให้ 
หมดสิ้นไปโดยปรำศจำกประโยชน์โดยไม่รู้ตัว 

๔) ติดกำรพนัน มีโทษ ๖ อย่ำง ได้แก่ เมื่อชนะย่อมก่อเวร เมื่อแพ้ 
ย่อมเสียดำยทรพัย์ท่ีเสียไป ทรพัย์หมดไป ไม่มใีครเชือ่ถือถ้อยค�ำ เป็นท่ีดูหม่ินของเพ่ือนฝูง  
ไม่มีใครประสงค์จะเป็นคู่ชีวิต 

๕) คบคนชั่ว มีโทษน�ำให้กลำยเป็นคนชั่วอย่ำงคนที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ  
เป็นนักเลงกำรพนัน คนเจ้ำชู ้นักเลงสุรำ นักปลอมแปลง นักต้มตุ๋น  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 ประเทศชำติท่ีมีบุคคลประเภทน้ี 
จ�ำนวนมำก ก็จะล้ำหลัง ไม่มั่นคง ไม่พัฒนำก้ำวไกล ไม่เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น บุคคล 
ผู้ปรำรถนำควำมเจริญแก่ชีวิตและสังคม ควรงดเว้นจำกทำงแห่งควำมเสื่อม ๖ อย่ำงนี้ 

ทศิ ๖
เรื่องทิศ ๖ ปรำกฏในสิงคำลกสูตรอันเป็นพระสูตรกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ขณะท่ี 

พระผู้มีพระภำคประทับอยู ่ ณ วัดเวฬุวัน กรุงรำชคฤห์ พระองค์ทรงทรำบว่ำ 
สิงคำลกมำณพท�ำพิธีไหว้ทิศทุก  ๆ วันในเวลำเช้ำ จึงทรงด�ำริว่ำเป็นโอกำสอันควรที่จะ 
ประกำศคิหิวินัยเพ่ือเป็นแบบอย่ำงแก่คฤหัสถ์ในกำรด�ำเนินชีวิต พระองค์จึงได้เสด็จไป 
ทรงบิณฑบำตยังกรุงรำชคฤห์ ทอดพระเนตรเห็นสิงคำลกมำณพก�ำลังประนมมือไหว้ 
ทิศท้ัง ๖ อยู ่พระผู้มพีระภำคเจ้ำได้ตรสัถำมเรือ่งรำว สิงคำลกมำณพทูลว่ำเป็นกำรนอบน้อม 
ทิศทั้งหลำยตำมค�ำสั่งเสียของบิดำ

สืบเน่ืองมำจำกบิดำและมำรดำของสิงคำลกมำณพ เป็นผู้มีศรัทธำอย่ำงมั่งคง 
ในพระพทุธศำสนำ ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมำทิฏฐ ิเป็นอรยิบุคคลระดับโสดำบนั ได้เพียรพยำยำม 
ส่ังสอนบุตรท่ียังเป็นปุถุชนและยังมีมิจฉำทิฏฐิ ให้เข้ำเฝ้ำพระศำสดำผู้เป็นกัลยำณมิตร 
อันประเสรฐิ แต่บตุรไม่เชือ่ฟัง จึงได้ก�ำหนดอุบำยไว้ว่ำ จะให้บตุรของตนนอบน้อมต่อทิศ 
ทุก  ๆ  เช้ำ โดยหวงัว่ำวนัหน่ึง เมือ่พระศำสดำหรอืพระอรยิสำวกท้ังหลำยมำพบสิงคำลกมำณพ 
ในยำมบิณฑบำต ท่ำนเหล่ำนั้นคงจะสงเครำะห์แก่บุตรของตน โดยแสดงธรรมที่น�ำไปสู ่
ทำงอันเกษมให้ และในขณะเดียวกนั ก็เป็นกำรพัฒนำสิงคำลกมำณพให้เป็นผู้มีกำรปฏบิติั 
ตำมหลักแห่งจริยำ แม้เขำจะยังไม่เข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริง พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงใช ้
ค�ำถำมที่ท�ำให้สิงคำลกมำณพฉุกคิดได้ว่ำศรัทธำของเขำนั้นอำจจะไม่ถูกต้อง ว่ำ “วินัย 
ของพระอรยิะ ไม่ได้นอบน้อมทิศอย่ำงน้ี” ท�ำให้สิงคำลกมำณพเปิดใจรบัฟังควำมเชือ่ใหม่ 
และทูลขอให้ทรงแสดงธรรม ซึ่งหลักธรรมท่ีทรงแสดงน้ีเป็นกำรไหว้ทิศตำมแบบของ 
อรยิวนัิย พระพุทธองค์ตรสัแก่สิงคำลกมำณพว่ำ เป็นวธิกีำรปฏบิติัท่ีส่งเสริมชวีติให้ดีงำม  
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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ในสถำนะท่ีเป็นบุตรธิดำ 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 
ชวีติ เพรำะสอนเรำต้ังแต่ให้รูจั้กกำรอยูร่่วมกันเป็นหมู่คณะ ให้รูจั้กกำรรกัษำเน้ือรกัษำตัว 
ให้พ้นจำกภัยอันตรำยต่ำง  ๆ   ตลอดจนสอนให้รู้จักวิชำชีพในกำรด�ำเนินชีวิต ในทิศน้ี 
จึงได้จ�ำแนกฐำนะออกเป็น ๒ สถำนะ คือ

ในสถำนะท่ีเป็นศิษย์ พึงแสดงควำมเคำรพนับถือครูอำจำรย์ ผู้เปรียบเสมือน 
ทิศเบื้องขวำ ดังนี้

 - ยืนต้อนรบั (กำรลุกยนืต้อนรบัเป็นกำรแสดงกำรเคำรพ)
 - ขยัน
 - เชื่อฟัง
 - ช่วยเหลือกิจกรรม
 - ตั้งใจศึกษำ

ในสถำนะที่เป็นอำจำรย์ พึงอนุเครำะห์ศิษย์ ตำมหลักปฏิบัติ ดังนี้

 -  แนะน�ำอบรมให้เป็นคนดี 
 - สอนให้เข้ำใจง่ำย
 - สอนศิลปวิทยำให้สิ้นเชิง
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 - ส่งเสริมยกย่องควำมดีควำมสำมำรถให้ปรำกฏ
 - สร้ำงเครือ่งคุ้มครองภัยในสำรทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วชิำเล้ียงชีพได้จรงิ  

และรู้จักด�ำรงตนด้วยดี ท่ีจะเป็นประกันให้ด�ำเนินชีวิตดีงำมโดยสวัสดี มีควำมสุข 
ควำมเจริญ 

๓. ปัจฉิมทิส หมำยถึง ทิศเบ้ืองหลัง ได้แก่ ภรรยำ เพรำะเป็นผู้ท่ีถือว่ำเป็นก�ำลังเสรมิ  
เป็นคู่ชีวิตท่ีรักใคร่ไว้ใจได้ เป็นคู่คิดที่ปรึกษำท่ีจริงใจ เป็นผู้ติดตำมท่ีภักดีเป็นผู้คอย 
สนับสนุนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังอย่ำงเต็มท่ี คอยตรวจตรำท�ำเรื่องต่ำง  ๆ   ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์โดยในทิศนี้จึงได้จ�ำแนกฐำนะออกเป็น ๒ สถำนะ คือ

ในสถำนะท่ีเป็นสำม ีพึงให้เกียรติบ�ำรงุภรรยำ ผู้เปรยีบเสมอืนทิศเบ้ืองหลัง ดังน้ี

 - ยกย่องให้เกียรติสมฐำนะที่เป็นภรรยำ
 - ไม่ดูหมิ่น 
 -  ไม่นอกใจ
 - มอบควำมเป็นใหญ่ในงำนบ้ำน
 -  ให้เครื่องแต่งตัวเป็นของขวัญตำมโอกำส

ในสถำนะที่เป็นภรรยำ พึงอนุเครำะห์สำมี ตำมหลักปฏิบัติดังนี้

 - จัดงำนบ้ำนให้เรียบร้อย
 - สงเครำะห์ญำติมิตรทั้งสองฝ่ำยด้วยดี
 - ไม่นอกใจ
 - รักษำทรัพย์สมบัติที่หำมำได้
 - ขยัน ช่ำงจัดช่ำงท�ำ เอำงำนทุกอย่ำง

๔. อุตตรทิส หมำยถึง ทศิเบือ้งซ้ำย ได้แก่ มติรสหำย เพรำะเป็นผู้คอยช่วยเหลือ 
ให้เรำข้ำมพ้นอุปสรรคและภัยอันตรำยต่ำง  ๆ   ในเวลำเดียวกันก็ยังเป็นก�ำลังสนับสนุน  
ให้เรำสำมำรถประสบควำมส�ำเรจ็อีกด้วย ทิศเบือ้งซ้ำย เป็นทิศท่ีใหญ่ท่ีสุด เพรำะตลอดชวีติ 
ของคนเรำต้องเก่ียวข้องกับผู้คนมำกมำย ฉะน้ัน ใครมทิีศเบือ้งซ้ำยน้อยก็จะตกอยูใ่นสภำพ  
“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�ำหรับเอำมำใช ้
เป็นกองเสบียง ในกำรหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้ที่เป็นเจ้ำนำย ในทิศนี้จึงได้จ�ำแนกฐำนะออก
เป็น ๒ สถำนะ คือ

ในสถำนะท่ีเป็นนำยจ้ำง พึงดูแลคนรับใช้ และลูกจ้ำง ผู้เปรียบเสมือน 
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

หน้ำท่ีพุทธศำสนิกชน ท่ีจะพึงแสดงควำมเคำรพนับถือต่อพระสงฆ์ 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 ก็จักม ี
ควำมเคำรพนับถือกันและกัน มีควำมเจรญิรุง่เรอืงในชวีติ อยูร่่วมกันอย่ำงสันตสุิข เพรำะ
ต่ำงรู้หน้ำที่ของตนเอง

ทิศ ๖ ในสิงคำลกสูตร คือ บุคคลประเภทต่ำง  ๆ  ที่เรำต้องท�ำเกี่ยวข้องสัมพันธ ์
ทำงสังคมดุจทิศท่ีอยู่รอบตัว เพรำะแต่ละบุคคลมีบทบำทและหน้ำท่ี ซึ่งควรปฏิบัติ 
ต่อบุคคลทั้ง ๖ ทิศนี้ให้สมบูรณ์เท่ำที่จะท�ำได้ อนึ่ง ทิศ ๖ เป็นหลักปฏิบัติที่ท�ำให้มีควำม
รับผิดชอบในหน้ำท่ีต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน ท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
เป็นสุข ธรรมเหล่ำนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลในโลกใบนี้ไว้ได้ด้วยดี ไม่มีสิ่ง
ใดจะเทียบเท่ำ

คิหิปฏิบัติท้ัง ๔ หมวดธรรมน้ี ผู้ใดน�ำไปปฏิบัติย่อมพบแต่ควำมเจริญ  
เปี่ยมกัลยำณมิตร และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตลอดไป
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วิชาพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธี



เมือ่พระบรมศำสดำยงัทรงพระชนม์ชพีอยูน้ั่น เหล่ำพระสงฆ์สำวกจะช่วยกันจดจ�ำ 
และถ่ำยทอดพระธรรมและพระวินัยท่ีทรงบัญญัติขึ้นด้วยวำจำ เรียกว่ำ “มุขปำฐะ”  
เม่ือมีข ้อสงสัยจะกรำบทูลถำมพระบรมศำสดำเพ่ือทรงวินิจฉัย ดังน้ันหลังจำก 
พระบรมศำสดำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้วได้ประมำณ ๓ เดือน พระมหำกัสสปะ 
จึงได้ชักชวนคณะสงฆ์ร่วมกันท�ำสังคำยนำพระธรรมและพระวินัยเป็นครั้งแรก เพ่ือคง 
ควำมถูกต้องของพระธรรมและพระวินัย รวมถึงเพื่อควำมเข้ำใจท่ีตรงกันในหมู่สงฆ์ 
ที่มีจ�ำนวนมำกขึ้น 

ปฐมสังคายนา
ค�ำว่ำ สังคำยนำ แปลตำมรูปศัพท์ได้หลำยนัย เช่น ร้อยกรอง กำรสวดพร้อมกัน  

กำรจัดหมวดหมู่ เป็นต้น ในท่ีน้ีหมำยถึงกำรประชุมจัดระเบียบตรวจช�ำระพระธรรม 
และพระวินัยท่ีต่ำงได้รู้ได้ทรำบมำให้ถูกต้องตรงกัน เป็นหมวดหมู่แจ่มแจ้งและจดจ�ำไว้ 
ให้ตรงกันสำเหตุแห่งกำรท�ำสังคำยนำพระธรรมและพระวินัยครัง้แรกน้ันเนือ่งมำจำกเหตุ  
๓ ประกำร ดังนี้

๑. พระมหำกัสสปะได้ทรำบว่ำภกิษุผู้บวชเมือ่อำยมุำกแล้วรปูหน่ึงนำมว่ำ สุภัททะ  
ได้กล่ำวถ้อยค�ำลบหลู่พระบรมศำสดำท�ำนองว่ำ เมื่อปรินิพพำนไปเสียแล้วก็เป็นเรื่องดี  
ภกิษุท้ังหลำยจะได้พ้นจำกกำรถูกปกครองไม่ต้องมผู้ีบญัญติัว่ำข้อน้ีควรท�ำ ข้อน้ีไม่ควรท�ำ

๒. ด้วยระลึกถึงพระพุทธด�ำรัสท่ีตรัสแก่พระอำนนท์ว่ำ พระธรรมวินัยจักเป็น 
ศำสดำแทนพระองค์ภำยหลังที่เสด็จดับขันธปรินิพพำนไปแล้ว

บทที่	๑
การสังคายนาพระไตรปิฎก

ภาคพุทธานุพุทธประวัติ
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องกำรท�ำสังคำยนำพระธรรมวินัยครั้งแรก 
ณ ถ�้ำสัตบรรณคูหำ กรุงรำชคฤห์ แคว้นมคธ 

ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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๓. ด้วยร�ำลึกถึงพระคุณของพระบรมศำสดำ

กล่ำวกันว่ำ พระมหำกัสสปะได้คัดเลือกภิกษุท่ีบรรลุอรหัตตผลเข้ำร่วม 
กำรสังคำยนำในครั้งน้ัน คณะสงฆ์เห็นพ้องกันว่ำพระอำนนท์ซึ่งทรงเป็นพุทธอุปัฏฐำก  
เป็นภิกษุผู้ใกล้ชิดพระบรมศำสดำและทรงยกย่องว่ำเป็นเอตทัคคะในทำงมีควำมทรงจ�ำ 
เป็นเลิศหรือเป็นพหูสูต สมควรร่วมกำรท�ำสังคำยนำครั้งน้ี แต่ในเวลำน้ันพระอำนนท์ 
ยังไม่ทรงบรรลุอรหัตตผล พระมหำกัสสปะจึงให้เวลำ ๓ เดือนเพื่อพระอำนนท์ได้ทรง 
เร่งบ�ำเพ็ญเพียรจนส�ำเร็จอรหัตตผลทันเวลำ และได้เข้ำร่วมกำรสังคำยนำในครั้งนี้ด้วย

อน่ึง ก่อนท่ีจะเริ่มกำรสังคำยนำน้ัน ท่ีประชุมได้มีมติปรับอำบัติทุกกฏแก ่
พระอำนนท์ ซึ่งค�ำว่ำ อำบัติ นี้ หมำยถึง กำรต้อง กำรล่วงละเมิด หรือโทษที่เกิด 
จำกกำรละเมิดสิกขำบท มี ๖ ประกำร ได้แก่ ปรำชิก สังฆำทิเสส ถุลลัจจัย ปำจิตตีย์  
ปำฏเิทสนียะทุกกฏ และทุพภำสิต โดยอำบติั ๗ ประกำรน้ี  สำมำรถจ�ำแนกได้หลำยประเภท 
แล้วแต่เกณฑ์ก�ำหนด เช่น ครุกำบัติ แปลว่ำ อำบัติหนัก ได้แก่ ปรำชิกและสังฆำทิเสส  
และ ลหุกำบัติ แปลว่ำ อำบัติเบำ ได้แก่ ถุลลัจจัย ปำจิตตีย์ ปำฏิเทสนียะทุกกฏ  
และทุพภำสิต เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำข้อท่ีพระอำนนท์ทรงถูกท่ีประชุมปรับอำบัติน้ัน 
จัดเป็นลหุกำบัติ ซึ่งเม่ือพระอำนนท์ทรงทรำบมติปรับอำบัติน้ันแล้วได้ทรงแก้ต่ำง 
ให้แก่พระองค์เอง โดยอธิบำยเหตุผลและพฤติกำรณ์ของอำบัติแต่ละข้อ ดังนี้

ข้อปรับอาบัติ ข้ออธบิายของพระอานนท์

ไม่ได้ทูลถำมถึงสิกขำบทเล็กน้อยว่ำได้แก่ 
สิกขำบทอะไรบ ้ำงท่ีสงฆ ์พึงถอนได ้ 
โดยกำลที่พระพุทธองค์ปรินิพพำนแล้ว

เพรำะมิได้ร�ำลึกถึง มัวพะวงเรื่องกำร 
เสด็จดับขันธปรินิพพำน

เหยียบพระวัสสิกสำฎกของพระพุทธองค์
ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมไม่เคำรพ

ท่ีเหยียบน้ันเพรำะในเวลำน้ันไม่มีผู้ช่วย 
จึงทรงเหยียบไปด้วยควำมพล้ังเผลอ  
มิใช่เพรำะควำมไม่คำรวะ
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ข้อปรับอาบัติ ข้ออธบิายของพระอานนท์

ให้สตรีถวำยบังคมพระพุทธสรีระก่อน  
แล ้วพวกนำงได ้ร ้องไห ้ท�ำให ้น�้ ำตำ 
แปดเปื้อนพระพุทธสรีระ

เพรำะในเวลำนั้นมืดค�่ำแล้ว เห็นว่ำสตร ี
เหล่ำนั้นไม่ควรจะอยู่ในเวลำวิกำล จึงให ้
พวกนำงได้ถวำยบงัคมก่อน เพ่ือจะได้รบี 
กลับเคหสถำน

ไม่ทูลวิงวิงวอนพระพุทธองค์ให้ทรง 
ด�ำรงพระชนม์อยูเ่มือ่ครำวทรงแสดงนิมิต 
โอภำส ว่ำ “อิทธิบำท ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่ง 
เจริญแล้วท�ำให้ดุจยำนท�ำให้เป็นท่ีต้ัง ให้ 
ต้ังม่ันแล้ว อบรมแล้ว ปรำรภดีแล้ว ผู้น้ัน 
เมื่อจ�ำนงอยู่ พึงด�ำรงอยู่ตลอดกัป หรือ 
เกินกว่ำกัป”

เพรำะในเวลำน้ันทรงถูกมำรดลใจ  
จึงมิได้ทูลวิงวอน

ขวนขวำยให้สตรีได้บวชในธรรมวินัย ทรงเล็งเห็นพระคุณของพระนำงมหำ 
ปชำบดีโคตมี ผู้เป็นพระมำตุจฉำอภิบำล 
และถวำยพระขีรธำรำแด่พระพุทธองค ์
เมื่อครั้งทรงพระเยำว์

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อประนีประนอมให้กำรแก้ไขปัญหำลุล่วงไปได้ด้วยควำม 
เรยีบร้อยดี และสะท้อนให้เห็นควำมเสียสละ อันเป็นคุณธรรมส�ำคัญของผู้เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน รวมถึงแสดงถึงควำมเป็นนักประชำธปิไตยอย่ำงแท้จรงิ  
พระอำนนท์มิได้ทรงแสดงควำมขัดขืนต่อคณะสงฆ์ทรงยอมปลงอำบัติทุกกฏตำมมติ 
ส่วนใหญ่ โดยได้กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เห็นอำบัติทุกกฏน้ัน แต่เพรำะเชื่อท่ำนท้ังหลำย 
ข้ำพเจ้ำขอแสดงอำบัติทุกกฎนั้น ณ บัดนี้” สมควรถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีส�ำหรับเรำทุกคน

จำกน้ันพระอรหันต์ท้ัง ๕๐๐ รูปจึงประชุมพร้อมกัน ณ ถ�้ำสัตตบรรณคูหำ  
กรุงรำชคฤห์ แคว้นมคธ โดยได้รับพระรำชูปถัมภ์จำกพระเจ้ำอชำตศัตรู มีพระ
มหำกัสสปะเป็นประธำน และเป็นผู้สอบถำมประเด็นต่ำง  ๆ   พระอุบำลีผู้เชี่ยวชำญ 
พระวนัิยเป็นผูว้สัิชนำพระวนัิย และพระอำนนท์ทรงเป็นผู้วสัิชนำพระธรรม พระสงฆ์ท้ังหลำย 
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ในท่ีประชุมช่วยกันสอบทำนพระธรรมท่ีพระบรมศำสดำทรงแสดงในท้องถ่ินต่ำง  ๆ  
ด้วยภำษำของท้องถิ่นน้ัน  ๆ   และแปลแล้วสอบทำนให้เป็นภำษำกลำง คือ ภำษำมคธ  
เหมือนกันหมด 

ในระหว่ำงกำรสังคำยนำน้ัน พระอำนนท์ได ้ทรงเสนอญัตติท่ีประชุม 
ถึงพระพุทธำนุญำตท่ีให้สงฆ์สำมำรถถอนสิกขำบทเล็กน้อยได้ ท�ำให้ที่ประชุมสงฆ ์
เห็นแตกต่ำงกันในประเด็นเก่ียวกับควำมหมำยของสิกขำบทเล็กน้อย เช่น พระเถระ 
บำงพวกก็ว่ำยกเว้นปำรำชิกท่ีเหลือเป็นอำบัติเล็กน้อย บำงพวกก็ว่ำยกเว้นปำรำชิกและ 
สังฆำทิเสส ที่เหลือเป็นอำบัติเล็กน้อย เป็นต้น เมื่อที่ประชุมมีมติแตกต่ำงกัน ในที่สุด
พระมหำกัสสปะจึงเสนอว่ำ “ดูก่อนอำวุโส ขอสงฆ์จงฟังข้ำพเจ้ำ สิกขำบทท้ังหลำย 
ของพวกเรำ ท่ีบ่งถึงคฤหัสถ์ก็มีอยู่ แม้คฤหัสถ์ก็ย่อมรู้ว่ำน้ีควรแก่ท่ำนทั้งหลำยผู้เป็น 
สมณศำกยบุตร น้ีไม่ควรแก่ท่ำนท้ังหลำยดังน้ี ถ้ำพวกเรำจักพร้อมกันถอนสิกขำบท 
เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ไซร้ ก็จักมผู้ีกล่ำวว่ำ พระสมณโคดมทรงบญัญติัสิกขำบทเพือ่เหล่ำพระสำวก 
ชั่วกำลแห่งควันไฟ พระศำสดำของสำวกเหล่ำน้ีได้ด�ำรงอยู่แล้วเพียงใด สำวกเหล่ำน้ี 
ก็ศึกษำแล้วในสิกขำบทท้ังหลำยเพียงน้ัน เพรำะพระศำสดำของเหล่ำน้ีปรินิพพำนแล้ว  
บดัน้ีเหล่ำสำวกจึงไม่ศึกษำในสิกขำบทท้ังหลำย ก็ถ้ำควำมพรัง่พร้อมของสงฆ์ถึงท่ีแล้วไซร้  
สงฆ์พงึไม่บญัญตัสิกิขำบททีย่งัมไิด้ทรงบญัญตั ิพงึไม่ตดัทอน สกิขำบททีท่รงบญัญตัแิล้ว  
พึงสมำทำนประพฤติในสิกขำบทตำมท่ีทรงบัญญัติไว้ น้ีเป็นญัตติ ฯลฯ ท่ำนใดผู้ใด 
เห็นว่ำสมควร ท่ำนผู้น้ันพงึน่ิงเสีย ท่ำนผู้ใดเห็นว่ำไม่สมควร ท่ำนผู้น้ันพึงพูดขึน้” เมือ่ส้ิน 
กระแสควำมของพระมหำกัสสปะแล้ว ท่ีประชมุเห็นพ้องด้วยจึงถือว่ำนับต้ังแต่บดัน้ีเป็นต้นไป  
สงฆ์ (เฉพำะฝ่ำยท่ีเห็นด้วยกับพระมหำกัสสปะ) จะไม่ถอนสิกขำบทแม้ข้อเล็กน้อย ด้วยเหตุน้ี 
จึงเป็นมูลเหตุให้ปรำกฏนำมคณะสงฆ์นี้หรือนิกำยนี้สืบต่อมำว่ำ เถรวำท (ควำมเห็นหรือ 
ข้อตกลงของพระเถระ) สถวีรวำท (ผู้เชื่อตำมค�ำผู้อำวุโส หรือพระเถระอำวุโส) หรือวินัย
วำที

หลังจำกใช้เวลำท�ำสังคำยนำนำนถึง ๓ เดือน จึงแล้วเสรจ็ เมือ่ครบแล้วก็พำกนั 
สำธยำย หรือสวดขึ้นพร้อมกันเป็นบทสรุป ในเวลำนั้นยังไม่มีกำรจดจำรเป็นลำยลักษณ ์
อักษร ผู้รูบ้ำงส�ำนักกล่ำวว่ำผลของกำรสังคำยนำในครัง้แรกน้ีไม่ควรเรยีกว่ำพระไตรปิฎก  
เพรำะมีหัวข้อในกำรสังคำยนำเพียงแค่พระธรรม (ซึ่งต่อมำแยกเป็นพระสุตตันตปิฎก 
และพระอภิธรรมปิฎก) กับพระวินัยเท่ำน้ัน แต่นักวิชำกำรพระพุทธศำสนำหลำยท่ำน 
เช่น อำจำรย์สุชพี ปุญญำนุภำพ เห็นว่ำข้ึนอยูกั่บกำรจ�ำแนกตีควำมของแต่ละส�ำนักเรยีน  
จะถือว ่ำมีครบองค ์พระไตรปิฎกมำต้ังแต ่กำรสังคำยนำครั้งแรกน้ีเลยย ่อมได ้  
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โดยอ้ำงอิงเน้ือหำจำกคัมภีร์สมันตปำสำทิกำ ซึ่งรับรองว่ำกำรจัดระเบียบพุทธพจน ์
เป็นรปูพระไตรปิฎกน้ันมีมำแล้วต้ังแต่กำรสังคำยนำครัง้แรก และท�ำซ�ำ้อกีในกำรสังคำยนำ 
ครั้งที่ ๒

อย่ำงไรก็ตำม พระปุรำณเถระมีควำมเห็นแตกต่ำงในข้อสรุปของกำรท�ำ 
สังคำยนำ เช่น ท่ำนเห็นว่ำเมื่อพระบรมศำสดำทรงบัญญัติว่ำพระสงฆ์สำมำรถ 
ถอนสิกขำบทเล็กน้อยได้ ก็ควรเป็นไปตำมพระพุทธเจตนำรมณ์นั้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  
ท่ำนจึงไม่รับรองกำรสังคำยนำครั้งนี้

การสังคายนาครั้งสำาคัญ
หลังจำกกำรสังคำยนำพระธรรมและพระวินัยครั้งแรกแล้วปรำกฏว่ำมติของ 

สงฆ์ท้ังหลำยยงัไม่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มข้ีอทักท้วงสงสัยเกิดข้ึนเพ่ิมเติมอยูเ่สมอ ท�ำให้ 
คณะสงฆ์ต้องท�ำสังคำยนำเพิ่มเติมอีกหลำยครั้ง บำงครั้งได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำง  
บำงครัง้ไม่ได้รบักำรยอมรบั หรอืมคีณะสงฆ์บำงส่วนเท่ำน้ันท่ีรบัรอง ดังสำมำรถประมวล 
กำรสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งส�ำคัญ ๆ ดังนี้

สถานที่ ผู้อุปถัมภ์ พระเถระสำาคัญ ประเด็นน่าสนใจ

วำลิกำรำม 
กรุงเวสำลี
แคว้นวัชชี  
ประเทศอินเดีย

ไม่ปรำกฏ - พระยสกำกัณฑกบุตร 
- พระสัพกำมี
- พระสำฬหะ
- พระขุชชโสภิตะ
- พระวำสภคำมิกะ
- พระเรวตะ
- พระสัมภูตะสำณวำสี
- พระสุมนะ
พร้อมพระภกิษุ ๗๐๐ รปู

รำวพุทธศักรำช ๑๐๐ 
พระยสะกำกัณฑกบุตร  
ชักชวนพระเถระให้ร่วมกัน 
สังคำยนำปรำรภข้อปฏิบัต ิ
ย่อหย่อนพระธรรมวินัย
ของพระภิกษุวัชชีบุตร
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สถานที่ ผู้อุปถัมภ์ พระเถระสำาคัญ ประเด็นน่าสนใจ

อโศกำรำม  
กรงุปำตลีบตุร  
ประเทศอินเดีย 

พระเจ้ำอโศก 
มหำรำช

พระโมคคัลลีบตุรติสส
เถระ  
พร้อมพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ 
รูป

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

เมอืงชำลันธร  
หรือบำงต�ำรำว่ำ 
ท�ำที่แคว้นกัษมีร์
ทำงตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย

พระเจ้ำกนิษกะ ไม่ปรำกฏ ถือเป็นกำรสังคำยนำ 
ครั้งส�ำคัญ ต้นก�ำเนิด 
พระพุทธศำสนำฝ่ำย 
มหำยำน พระพุทธศำสนำ
ฝ่ำยหีนยำนไม่รับรองกำร
ท�ำสังคำยนำครั้งนี้
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สถานที่ ผู้อุปถัมภ์ พระเถระสำาคัญ ประเด็นน่าสนใจ

ถูปำรำม  
เมืองอนุรำธปรุะ 
ประเทศศรีลังกำ

พระเจ้ำ 
เทวำนัมปิยติสสะ

- พระมหินทเถระ
- พระอริฏฐะ

พุทธศักรำช ๒๓๘ 
เมื่อพระมหินทเถระ
เดินทำงไปเผยแผ ่
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 กำรสังคำยนำครั้งนี ้
เป็นที่ยอมรับไปทั่วทุกแห่ง 
และเป็นครั้งแรกที่ม ี
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
ลงในแผ่นหนิอ่อน 
จ�ำนวน ๗๒๙ แผ่น

ถ�้ำจ�ำลอง 
มหำปำสำณ 
กรุงย่ำงกุ้ง 
ประเทศเมียนมำร์

รัฐบำลพม่ำ พระสงฆ์กว่ำ ๒,๕๐๐ รปู วันที่ ๑๗ พฤษภำคม
พุทธศักรำช ๒๔๙๗ -
๒๔ พฤษภำคม พุทธศักรำช 
๒๔๙๙ เพือ่พมิพ์พระไตรปิฎก 
และอรรถกถำเป็นภำษำพม่ำ 
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

ประเทศศรีลังกำ พระเจ้ำ 
มหำนำม

พระพุทธโฆษะ พุทธศักรำช ๙๕๖ หลังจำก 
พระพุทธโฆษะแปลและ 
เรียบเรียงคัมภีร์อรรถกถำ
จำกภำษำลังกำเป็นภำษำ 
บำลีเรียบร้อยแล้ว ได้มีกำร 
สำธยำยตรวจทำน ดังนั้น 
ส่วนใหญ่จึงไม่นับว่ำเป็น 
กำรสังคำยนำ
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พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก มำจำกค�ำบำลีว่ำ ติปิฏก แปลว่ำ ตะกร้ำ ๓ ใบ เป็นกำรอุปมำหมำยถึง 

คัมภีร์ที่รวบรวมหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำซึ่งแบ่งเป็น ๓ หมวดใหญ่ ได้แก่

๑. พระวินัยปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย กล่ำวคือ พุทธบัญญัติ 
ท่ีเก่ียวกับควำมประพฤติ ควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำง  ๆ  
ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 

๒. พระสุตตันตปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนำ  
ค�ำบรรยำย หรอือธบิำยธรรมต่ำง ๆ ท่ีตรสัเทศนำยกัเยือ้งให้เหมำะสมกับบคุคลและโอกำส 
ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่ำและเรื่องรำวดั้งเดิมทั้งหลำยของพระพุทธศำสนำ

๓. พระอภิธรรมปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรม 
และค�ำอธิบำยที่เป็นเนื้อหำวิชำล้วน  ๆ  ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุกำรณ ์

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 
พระพุทธยอดฟ้ำ 
จุฬำโลกมหำรำช

ไม่ปรำกฏ พุทธศักรำช ๒๓๓๑ 
ทรงพระกรุณำโปรดให้
พระสงฆ์ ๒๑๘ รูป 
กับรำชบัณฑิต ๓๒ คน 
ช่วยกันช�ำระพระไตรปิฎก 
แล้วจำรกึลงในใบลำนเรยีกว่ำ 
พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่
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เน่ืองจำกพระบรมศำสดำได้เคยตรัสไว้ว่ำ เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพำนไปแล้ว  
พระธรรมและพระวินัยจะเป็นศำสดำแทนพระองค์ต่อไป ดังน้ัน พระไตรปิฎกจึงเป็น 
ส่ิงท่ีชำวพุทธยึดถือศรัทธำและสมควรศึกษำให้เข้ำใจถ่องแท้เพ่ือน�ำมำปรับใช้กับชีวิตได้ 
เปรียบเสมือนได้บูชำพระบรมศำสดำด้วยกำรปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม ค�ำว่ำ พระไตรปิฎก 
สันนิษฐำนว่ำจะน�ำมำใช้เป็นชื่อเรียกค�ำสอนของพระพุทธองค์ภำยหลังกำรสังคำยนำ 
ครั้งที่ ๓ เนื่องจำกในกำรสังคำยนำครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ นั้น มีแต่ค�ำกล่ำวเชิญชวน 
ให้มำร่วมกันสังคำยนำพระธรรมวินัย

อน่ึง พระไตรปิฎกภำษำมคธ หรือ ภำษำบำลีของพระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำทน้ัน  
เป็นท่ียอมรบักันว่ำ เป็นบนัทึกค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำท่ีเก่ำแก่ทีสุ่ด ด้ังเดิมท่ีสุด สมบรูณ์ 
ที่สุด และถูกต้องที่สุด

ท้ังน้ี ศำสตรำจำรย์พเิศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรจิุ ได้ให้ควำมเห็นเกีย่วกับ 
ควำมน่ำเชือ่ถือของพระไตรปิฎกไว้ว่ำ พระธรรมและพระวนัิยท่ีบนัทึกไว้ในพระไตรปิฎกน้ัน 
มำจำกกำรท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสสอนแล้วพระสำวกเรียนรู้จดจ�ำ และถ่ำยทอดสืบกันมำ  
หำกมีประเด็นท่ีไม่กระจ่ำงแจ้งในช่วงพทุธกำลก็สำมำรถกรำบทูลปรกึษำพระบรมศำสดำ
ได้เลย แม้ในช่วงหลังพุทธกำลก็อำศัยกำรสำธยำยสอบทำนต่อหน้ำพระเถระผู้เชี่ยวชำญ 
ค�ำสอน เช่นที่ปฏิบัติในกำรสังคำยนำครั้งต่ำง  ๆ  ท�ำให้ข้อมูลสำมำรถเชื่อถือได้

จะเห็นได้ว่ำ กำรบนัทึกหลักธรรมค�ำสอนลงในพระไตรปิฎก ล้วนมกีระบวนกำร
พจิำรณำกลัน่กรองเน้ือหำในพระไตรปิฎกเป็นอย่ำงดี มีกำรช�ำระ และสอบทำนหลำยครัง้ 
เป็นเหตุให้ควรเชื่อถือและปฏิบัติตำม

การจัดหมวดหมู่คัมภรี์ในพระไตรปิฎก
หัวข้อหลักธรรมในพระไตรปิฎกแต่ละหมวดมเีป็นจ�ำนวนมำก จึงมกีำรจัดระเบยีบ 

เพื่อง่ำยต่อกำรสืบค้นและศึกษำ โดยเฉพำะเมื่อมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว 
มกีำรแบ่งเป็นหมวดหมูอ่ย่ำงเป็นระบบระเบยีบ มกีำรแปลเป็นภำษำต่ำง  ๆ  โดยคณะสงฆ์ 
และผู้รู ้เพ่ือพทุธศำสนิกชนต่ำงชำติต่ำงภำษำจะมโีอกำสได้ศกึษำหำควำมรู ้ จำกพระไตรปิฎก 
ภำษำน้ัน  ๆ

ในดินแดนประเทศไทย แต่เดิมมกีำรบนัทึกพระไตรปิฎกภำษำมคธ หรอืภำษำบำลี 
ด้วยอักษรโบรำณ เช่น อักษรมอญ อักษรธรรมล้ำนนำ อักษรขอมไทย เป็นต้น ดังปรำกฏ 
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ในพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ ฉบับรองทรง และฉบับทองชุบ ที่สร้ำงในรัชสมัยพระบำท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช พระไตรปิฎกฉบับเทพชุมนุมท่ีพระบำทสมเด็จ 
พระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนไว้ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม และพระไตรปิฎก 
ฉบบัล่องชำดท่ีพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว พระสยำมเทวมหำมกุฎวทิยมหำรำช 
ทรงสร้ำงไว้ เป็นต้น โดยพระไตรปิฎกเหล่ำนี้มักจำรอักษรลงบนใบลำน หรือเขียนอักษร 
ลงในสมดุไทรวบรวมเป็นผูกหรอืเป็นเล่ม ห่อด้วยผ้ำ มกัมแีผ่นไม้จำรกึชือ่หมวดหรอืหัวข้อ
ธรรมเสียบไว้นอกผ้ำเพือ่ควำมสะดวกในกำรค้นหำ จำกน้ันเรยีงลงในหีบหรอืตู้ขนำดต่ำง  ๆ  
แล้วจึงเก็บรักษำไว้ในสถำนที่อันสมควร 

ต่อมำในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ ให้แปลพระไตรปิฎกภำษำมคธ หรอืภำษำบำลี จำกอักษรขอมเป็นอักษรไทย 
เทียบเสียงด้วยอักษรโรมัน ตรวจช�ำระแก้ไขให้ถูกต้องแล้วพิมพ์เป็นรูปเล่มอย่ำงสมัยใหม ่
รวม ๓๙ เล่มชุด ระหว่ำงพุทธศักรำช ๒๔๓๑ - ๒๔๓๖ แต่ยังเหลือที่ยังไม่ได้จัดพิมพ ์
อีก ๖ เล่ม เรียกพระไตรปิฎกชุดนี้ว่ำ พระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้ำบรมธรรมิกมหำรำช 
พทุธศักรำช ๒๔๓๖ (รตันโกสินทรศก ๑๑๒) ถือเป็นพระไตรปิฎกฉบบัพิมพ์ชดุแรกของโลก

ต่อมำได้มีกำรจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอีก ๖ เล่มที่เหลือจนครบทั้งหมดในรัชกำล 
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เรียกว่ำ พระไตรปิฎกฉบับสยำมรัฐ พระไตรปิฎก 
ชุดดังกล่ำวท้ัง ๔๕ เล่มน้ี จึงเป็นหลักในกำรจัดแบ่งเล่มพระไตรปิฎกในประเทศไทย 
สืบมำจนปัจจุบัน

ส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกบำลีอักษรสยำม 
ฉบับรัตนโกสินทรศก ๑๑๒ 
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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

๙ สีลขันธวรรค พระสูตรขนำดยำว ๑๓ สูตร

๑๐ มหำวรรค พระสูตรขนำดยำว ๑๐ สูตร

๑๑ ปำฎิกวรรค พระสูตรขนำดยำว ๑๑ สูตร
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เล่มที่ ชื่อเล่ม สาระสำาคัญ

มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนำดกลำง) จ�ำนวน ๓ เล่ม

๑๒ มูลปัณณำสก์ (บั้นต้น) พระสูตรขนำดกลำง ๕๐ สูตร

๑๓ มูลปัณณำสก์ (บัน้กลำง) พระสูตรขนำดกลำง ๕๐ สูตร

๑๔ มลูปัณณำสก์ (บัน้ปลำย) 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 (ชมุนุมพระสูตร ภำษิต ค�ำอธบิำย และเรือ่งรำวเบด็เตล็ด) จ�ำนวน ๙ เล่ม

๒๕ ขุททกปำฐะ ธัมมปท 
คำถำ อุทำน อิติวตุ
ตกะ สุตตนิบำต

บทสวดย่อยต่ำง ๆ บทแห่งธรรม คำถำพุทธอุทำน  
พระสูตรที่เชื่อมสู่คำถำด้วยค�ำว่ำ “อิติ วุจฺจติ”  
และชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ

๒๖ วิมำนวัตถุ เปตวัตถุ 
เถรคำถำ เถรีคำถำ

ผู้เกิดในสวรรค์เล่ำกำรท�ำดีในอดีต เปรตเล่ำกรรมชัว่ 
ในอดีต คำถำของของพระอรหันตเถระ และคำถำ 
ของพระอรหันตเถรี

๒๗ ชำดก ภำค ๑ คำถำแสดงคติธรรมท่ีพระพทุธเจ้ำตรสั เมือ่คร้ังเป็น 
พระโพธิสัตว์ในอดีตชำติ และภำษิตของผู้อื่น

๒๘ ชำดก ภำค ๒ รวมคำถำแบบในชำดกภำค ๑ แต่เป็นเรื่องยำว

๒๙ มหำนิทเทส ภำษิตของพระสำรีบตุร อธิบำยขยำยควำมพระสูตร 
ในอัฏฐกวรรคแห่งสุตตนิบำต

๓๐ จูฬนิทเทส ภำษิตของพระสำรีบุตร อธิบำยขยำยควำม 
พระสูตรในปำรำยนวรรค และขัคควิสำณสูตร 
ในอุรควรรคแห่งสุตตนิบำต

๓๑ ปฏิสัมภิทำมรรค ภำษิตของพระสำรบีตุร อธิบำยข้อธรรมต่ำง ๆ ท่ีลึกซ้ึง 

๓๒ อปทำน ภำค ๑ บทประพันธ์ร้อยกรองแสดงประวัติพระอรหันต์ 
ได้แก่ พระพุทธเจ้ำ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ 
และพระเถระจ�ำนวน ๔๑๐ รูป

๓๓ อปทำน ภำค ๒ บทประพันธ์ร้อยกรองแสดงประวัติพระอรหันต์
ต่ออีกจนถึงรปูท่ี ๕๕๐ เรือ่งรำวของพระอรหันตเถรี  
๔๐ เรื่อง เรื่องรำวของพระพุทธเจ้ำในอดีต ๒๔  
พระองค์ที่พระพุทธเจ้ำพระองค์ปัจจุบันเคยได้ทรง 
เฝ้ำและได้รับพยำกรณ์รวมถึงประวัติของ 
พระองค์เองด้วย และพุทธจริยำในอดตีชำต ิ๓๕ เร่ือง
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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 และทดสอบควำมรู ้
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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อรรถกถาและคัมภรี์รุ่นต่อมา
ดังท่ีได้กล่ำวไว้แล้วว่ำ ในสมัยพุทธกำลเมื่อพระบรมศำสดำตรัสแสดง 

พระธรรมและพระวนัิยแล้ว พระสงฆ์และคฤหัสถ์ก็ได้น�ำไปยดึถือ พจิำรณำ ศึกษำเล่ำเรยีน 
ต่อไป หำกมีข้อสงสัยข้องใจก็สำมำรถกลับมำทูลถำมพระบรมศำสดำได้โดยตรง 
ไม่เช่นน้ันสำมำรถเรียนถำมจำกพระสำวกผู้เป็นอุปัชฌำย์หรือครูบำอำจำรย์เพื่อคลำย 
ข้อสงสัยได้

ค�ำอธิบำยและค�ำตอบเหล่ำน้ันได้รับกำรถ่ำยทอดสืบต่อกันมำควบคู่กับ 
พระธรรมและพระวนัิยท่ีเป็นแม่บท ต่อมำเมือ่มกีำรจัดหมวดหมูพ่ระไตรปิฎกแล้ว ค�ำชีแ้จง 
อธิบำยเหล่ำนั้นก็เป็นระบบและมีล�ำดับไปตำมพระไตรปิฎกด้วย โดยค�ำอธิบำยพุทธพจน ์
หรือหลักธรรมวินัย หรือค�ำอธิบำยในพระไตรปิฎกนั้น เรียกว่ำ อรรถกถำ

ลักษณะส�ำคัญของอรรถกถำ คือ เป็นคัมภีร์ท่ีอธิบำยควำมในพระไตรปิฎก
โดยตรง โดยอธบิำยค�ำศัพท์ ขยำยควำมหลักธรรมวนัิย เล่ำเร่ืองประกอบ เพือ่ท่ีจะช่วยให้ 
เข้ำใจพุทธพจน์หรือเรื่องรำวในพระไตรปิฎกชัดเจนขึ้น

พระไตรปิฎกมีอรรถกถำที่อธิบำยตำมล�ำดับคัมภีร์ ดังนี้

พระไตรปิฎก อรรถกถา ผู้เรยีบเรยีง

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 ผู้เรยีบเรียง

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

๑ เดิมมีชื่อเฉพำะว่ำ ปรมัตถโชติกำ ด้วยเช่นกัน และที่ว่ำเป็นพระพุทธโฆษะเป็นผู้เรียบเรียงคัมภีร์ทั้งสองนั้น  
 สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นหัวหน้ำคณะ โดยมีท่ำนอื่นร่วมงำนด้วย
๒ คัมภีร์จุฬคันถวงศ์ (แต่งในเมียนมำร์) สันนิษฐำนว่ำเป็นผลงำนของพระพุทธโฆษะ
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นอกจำกอรรถกถำซึง่เป็นหลักในกำรศึกษำเล่ำเรยีนพระไตรปิฎกแล้ว ยงัมคัีมภร์ี 
พระพุทธศำสนำภำษำบำลีที่เกิดขึ้นในยุคต่ำง  ๆ เพื่ออธิบำยขยำยควำมหลักธรรมต่อกัน 
เป็นทอด สร้ำงควำมกระจ่ำงให้แก่ผู้สนใจศึกษำ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้

๑. บำลี คือ พระไตรปิฎก
๒. อรรถกถำ คือ คัมภีร์ที่อธิบำยควำมในพระไตรปิฎก
๓. ฎีกำ คือ คัมภีร์ที่ขยำยควำมต่อจำกอรรถกถำ
๔. อนุฎีกำ คือ คัมภีร์ที่ขยำยควำมต่อจำกฎีกำ

ส่วนคัมภีร์ชื่ออ่ืนนอกเหนือจำกน้ี ท่ำนใช้ค�ำเรียกรวม  ๆ  ว่ำ ตัพพินิมุติ คือ  
คัมภีร์ที่พ้นหรือนอกเหนือจำกนั้น

กำรท�ำควำมเข้ำใจประวติัศำสตร์ และโครงสร้ำงของพระไตรปิฎก รวมถึงคัมภร์ี 
ต่ำง  ๆ จะท�ำให้เข้ำใจโครงข่ำยของหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศำสนำกว้ำง  ๆ หำกมี 
ข้อสงสัยก็สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงถูกจุด และสำมำรถเชือ่มโยงเน้ือหำได้อย่ำงแม่นย�ำฉับไว  
ส�ำหรับพระภิกษุก็เอ้ือประโยชน์ต ่อกำรท�ำควำมเข้ำใจหลักธรรม และพระวินัย 
ให้ลึกซึ้งถ่องแท้ส่งผลดีต่อกำรศึกษำพระธรรมในทุกระดับ ส�ำหรับคฤหัสถ์ก็ช่วยให้ 
สำมำรถเข้ำถึงหลักธรรมท่ีต้องกำรศึกษำหรือน�ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ง่ำยขึ้น 
อันเป็นหนทำงส�ำคัญในกำรสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำและถือเป็นกำรแสดงคำรวธรรม 
สูงสุดต่อพระรัตนตรัยอีกด้วย
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วรรณกรรมพุทธประวัติ
กำรศึกษำทำงมำนุษยวิทยำ ชำติพันธุ์วิทยำ ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี 

ล้วนยืนยันสอดคล้องตรงกันว่ำพระพุทธเจ้ำศำกยมุนีทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จริง เมื่อรำว 
๒,๕๐๐ ปีล่วงมำแล้ว แต่เรือ่งรำวพระชวีประวติัของพระองค์ ซึง่เรยีกกันว่ำ พุทธประวติั น้ัน  
ได้รวบรวมขึ้นหลังจำกเสด็จดับขันธปรินิพพำนไประยะเวลำหนึ่ง 

แท้จริงแล้วเรื่องรำวพุทธประวัติบำงตอนมีปรำกฏแทรกอยู่ในพระวินัยปิฎก  
ซึ่งเป็นส่วนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของพระไตรปิฎก เพื่อบอกเล่ำท่ีมำท่ีไปของกำรแสดงธรรม  
และต้นเหตุกำรณ์ก�ำหนดพระวินัยข้อต่ำง  ๆ   นอกจำกน้ัน ยังปรำกฏในส่วนอ่ืน  ๆ   เช่น 
พุทธวงศ์-จริยำวงศ์ในพระสุตตันตปิฎก เป็นต้น แต่ไม่ครบถ้วนต่อเน่ืองกัน ต่อมำจึง 
มีกำรค้นคว้ำและรวบรวมเรียบเรียงเรื่องรำวพุทธประวัติ รจนำเป็นคัมภีร์เอกเทศ นับแต ่
ทรงบ�ำเพ็ญบำรมีจำกอดีตชำติจนถึงทรงแสดงปฐมเทศนำ เรียกว่ำ ไวปุลฺยสูตร หรือ  
ลลติวสิตูร ถอืเป็นคมัภร์ีศกัดิส์ทิธิข์องพระพทุธศำสนำฝ่ำยมหำยำน ไม่ปรำกฏนำมผูแ้ต่ง  
แต่เพรำะเน้ือหำตอนหน่ึงกล่ำวถึงอำนิสงส์ของกำรบูชำพระพุทธรูป ท�ำให้ทรำบว่ำเป็น 
คัมภีร์ที่แต่ง หรืออย่ำงน้อยก็ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นรำวพุทธศตวรรษที่ ๕ - ๖ อันเป็น 
ช่วงเวลำเริ่มแรกท่ีมีกำรสร้ำงพระพุทธรูปขึ้นในโลก ถือเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติ 
ที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก และส่งอิทธิพลต่อกำรแต่งคัมภีร์พุทธประวัติฉบับต่อ  ๆ  มำ เช่น

๑. คัมภีร์พุทธจริต รจนำโดยพระอัศวโฆษภิกษุเป็นคัมภีร์พุทธประวัติเล่มแรก 
ท่ีเน้นเรื่องอิทธิปำฏิหำริย์และมีเน้ือหำกล่ำวถึงพระเจ้ำอโศกมหำรำช จึงสันนิษฐำนว่ำ 

บทที่	๒
การศึกษาพุทธประวัติ
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แต่งขึ้นในช่วงรำชวงศ์กุษำณะ รำวพุทธศตวรรษที่ ๔ - ๗ แต่ไม่หลังจำกพุทธศตวรรษที่  
๙ - ๑๐ อันเป็นช่วงเวลำที่มีกำรแปลคัมภีร์นี้เป็นภำษำจีน

๒. คัมภีร์มหำวัสดุ ถือเป็นคัมภีร์ส�ำคัญของศำสนำพุทธ นิกำยโลกุตรวำท  
อันเป็นสำขำของนิกำยมหำสังฆกิะ ซ่ึงเช่ือว่ำพระพุทธเจ้ำทรงมีพระสถำนะพิเศษเหนือกว่ำ 
ปุถุชนท่ัวไป พุทธประวัติเล่มน้ีจึงเน้นเรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์อย่ำงสูงและสันนิษฐำนว่ำ 
น่ำจะแต่งขึ้นรำวพุทธศตวรรษที่ ๘ - ๑๐

๓. คัมภีร์วินัยของมูลสรรวำสติวำท อำจแต่งขึ้นร่วมสมัยกับกำรสังคำยนำ 
พระไตรปิฎก ครัง้ท่ี ๔ ในอินเดียตอนเหนือของนิกำยมหำยำนซึง่นิกำยหีนยำน (อำจำรยิวำท)  
ไม่รับรอง แม้ว่ำจะมีเน้ือหำหลักกล่ำวถึงวินัยของพระสงฆ์ในนิกำยน้ี แต่ในบทสุดท้ำย 
ท่ีช่ือว่ำ สังฆเภทวัสดุ ได้เรียบเรียงพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติถึงเหตุกำรณ์ท�ำสังฆเภท 
โดยพระเทวทัตไว้อย่ำงละเอียด

๔. สมนัตปำสำทิกำ รจนำโดยพระพุทธโฆษะ รำวพทุธศตวรรษท่ี ๑๐ ท่ีเกำะลังกำ  
ถือเป็นคัมภีร์ภำษำบำลีเล่มแรก  ๆ  ท่ีมีส่วนแสดงเรื่องรำวพุทธประวัติ 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 นิทำนในท่ีไม่ไกลนัก กล่ำวถึงเรื่องรำวต้ังแต่ทรงจุติ 
จำกดุสิตสวรรค์จนถึงบรรลุสัมโพธิญำณ

- สันติเกนิทำน คือ นิทำนในที่ใกล้ กล่ำวถึง สัตตมหำสถำน ปฐมเทศนำ  
และทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลทั้ง ๓ พี่น้อง

เน้ือหำของนิทำนกถำตัดทอนอิทธิปำฏิหำริย์อันอลังกำรตำมแบบพุทธประวัติ 
อย่ำงมหำยำนออกบ้ำง คงเหลือไว้เพ่ือตอกย�้ำสถำนะพิเศษของมหำบุรุษเท่ำน้ัน  
และเป็นต้นเค้ำของโครงเรือ่งพทุธประวติัท่ีเป็นท่ียอมรบัท่ัวไปในศำสนำพทุธนิกำยหีนยำน

จะเห็นได้ว่ำ แม้พระไตรปิฎกฉบบัภำษำบำลีจะมเีรือ่งรำวของพุทธประวติัแทรกอยู่ 
มำแต่เดิมแล้วก็ตำม แต่ศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนเป็นศำสนิกชนกลุ่มแรกท่ีแต่งคัมภีร ์
พุทธประวติั เพ่ือส่งเสรมิสถำนภำพของพระพุทธเจ้ำ ว่ำเป็นโลกุตรบคุคลท่ีมบีำรมพีเิศษกว่ำ 
สัตว์อ่ืนท้ังปวงในจักรวำลท้ังหลำย โดยใช้เรื่องรำวของอิทธิปำฏิหำริย์เป็นสัญลักษณ์ 
ของควำมพเิศษน้ัน คัมภร์ีพทุธประวติัจึงเป็นวรรณกรรมท่ีสร้ำงสรรค์ขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระพุทธเจ้ำ โดยอำศัยเค้ำโครงเรือ่งท่ีมอียูเ่ดิม และอำจเป็นไปได้ว่ำเน้ือหำอิทธปิำฏหิำรย์ิ 
ที่เสริมเข้ำมำนั้น มุ่งหมำยสร้ำงศรัทธำให้เกิดในหมู่ศำสนิกชน โน้มน้ำวจิตใจให้เชื่อถือ 
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้หลักธรรมแท้  ๆ   ซึ่งเป็นแก่นของพระพุทธศำสนำ ท่ำมกลำงทัศนะ 
ของประชำกรโลกในเวลำนั้นที่ยังเชื่อถือเรื่องรำวเหล่ำนี้

แม ้ว ่ำในเวลำต่อมำ ศำสนำพุทธนิกำยหีนยำนจะยอมรับควำมส�ำคัญ 
ของวรรณกรรมพทุธประวติัแล้ว และพยำยำมสร้ำงสรรค์วรรณกรรมประเภทน้ีขึน้มำบ้ำง  
ก็ยังไม่สำมำรถปฏิเสธเรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์ได้ เพียงแต่ลดควำมวิจิตรอลังกำรลง  
ท้ังน้ีเพือ่คงประโยชน์ในกำรส่งเสรมิสถำนะโลกุตรบคุคลของพระพทุธเจ้ำไว้ เช่น เรือ่งของ 
ภพชำติ กำรแสดงปำฏิหำริย์ในวำระต่ำง  ๆ  เป็นต้น
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วรรณกรรมพุทธประวัตใินประเทศไทย
ในดินแดนท่ีปัจจุบันเรียกว่ำประเทศไทยมีกำรรจนำวรรณกรรมพุทธประวัติ 

ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตนมำตั้งแต่อดีตกำล เช่น

๑. สัมภำรวบิำก สันนิษฐำนว่ำแต่งขึน้ในดินแดนล้ำนนำ รำวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐  
เป็นพุทธประวัติฉบับลัทธิหีนยำนแบบเถรวำท ถือเป็นหน่ึงในวรรณกรรมพุทธประวัติ 
เล่มส�ำคัญที่แต่งขึ้นในเขตประเทศไทย

๒. ปฐมสมโพธิ์ฉบับล้ำนนำ สันนิษฐำนว่ำพระสุวรรณรังสี แต่งขึ้นในดินแดน 
ล้ำนนำ ก่อนพุทธศักรำช ๒๐๒๐ 

๓. ปฐมสมโพธิ์ฉบับเก่ำ ไม่ทรำบผู้แต่งและปีท่ีแต่งแน่ชัด แต่คงอยู่ในช่วง 
กรุงศรีอยุธยำด�ำเนินควำมคล้ำยปฐมสมโพธิ์ ฉบับล้ำนนำ แต่แต่งด้วยโวหำรภำษำไทย
ที่ไพเรำะ 

๔. ชนิมหำนิทำน สันนิษฐำนว่ำแต่งข้ึนในดินแดนล้ำนนำร่วมสมยักรงุศรอียธุยำ 
ด�ำเนินเรื่องตั้งแต่พระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยำกรณ์จำกพระทีปังกรพุทธเจ้ำ

สัมภำรวิบำก พระปฐมสมโพธิ
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ควำมนับถือศรัทธำท่ีผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต่อพระพุทธศำสนำ  
ท�ำให้พยำยำมผนวกเรื่องรำวกำรถือก�ำเนิดของพระพุทธศำสนำเข้ำกับประวัติศำสตร์ 
แว่นแคว้นของตน ท้ังน้ีเพือ่สร้ำงควำมศักด์ิสิทธิใ์ห้พ้ืนท่ี โดยมกัเขยีนเรือ่งรำวพุทธประวติั
ไว้ในเอกสำรที่บอกเล่ำก�ำเนิดของบ้ำนเมือง เช่น ต�ำนำนมูลศำสนำ ชินกำลมำลีปกรณ์ 
ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก เป็นต้น

จนกระท่ังในพุทธศักรำช ๒๓๘๗ พระบำทสมเด็จพระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต  
ทรงอำรำธนำสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส ให้ทรงช�ำระคัมภีร ์
ปฐมสมโพธิขึ้นใหม่ แล้วเสร็จใน พุทธศักรำช ๒๓๘๘ เรียกว่ำ ปฐมสมโพธิกถำ หรือ  
พระปฐมสมโพธิ

หนังสือปฐมสมโพธิกถำน้ีแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมผนวกประวัติศำสตร์ 
เข้ำกับวรรณกรรมพุทธประวัติ พระผู้ทรงช�ำระวรรณกรรมน้ีทรงพยำยำมจับเน้ือควำม 
ตำมโครงเดิม แต่สอดแทรกแนวคิดโลกสมัยใหม่เข้ำไปด้วย มีกำรสร้ำงควำมสมจริง 
ของเน้ือเรื่องด้วยกำรล�ำดับประวัติศำสตร์ของพุทธวงศ์ ศำกยวงศ์ และพัฒนำกำร 
ทำงประวัติศำสตร์ของกรุงกบิลพัสดุ์ ทั้งนี้โน้มน้ำวให้เห็นว่ำพระพุทธเจ้ำทรงมีควำมเป็น 
มำนุษยพุทธอยู่ด้วย ส่ิงท่ีน่ำสนใจก็คือ ปฐมสมโพธิกถำเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติ 
เล่มแรก  ๆ   ท่ีพยำยำมอธิบำยอิทธิปำฏิหำริย์ของพระพุทธเจ้ำด้วยหลักเหตุผลแบบวิธี 
ทำงวิทยำศำสตร์ ปฏิเสธควำมงมงำยไร้เหตุผล อันเป็นวิสัยทัศน์ของผู้น�ำในยุคต้น 
รตันโกสินทร์ และปฐมสมโพธกิถำน้ีได้กลำยเป็นต้นแบบของเรือ่งรำวพุทธประวติัส�ำหรบั 
คนไทย ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดในรูปแบบต่ำง  ๆ  ทั้งจิตรกรรม ประติมำกรรม วรรณกรรม
แม้กระทั่งแบบเรียนในระดับต่ำง  ๆ 

อนึ่ง ในพุทธศักรำช ๒๔๒๒ เซอร์เอ็ดวิน อำร์โนลด์ (Sir Edwin Arnold)  
นักประพันธ์ชำวอังกฤษ ได้แต่งวรรณกรรมพุทธประวัติเป็นค�ำโคลงภำษำอังกฤษ 
โดยได้รับแรงบันดำลใจมำจำกเรื่องเล่ำในภำษำฮินดี ตั้งชื่อว่ำ “The Light of Asia”  
และได้รบัควำมนิยมอย่ำงสูงในทวปียโุรปและสหรฐัอเมริกำ กระท่ังถูกแปลเป็นภำษำต่ำง  ๆ  
อย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะนำยเลอ็อง สอร์ค (Léon Sorg) นักปรำชญ์ชำวฝรั่งเศสได ้
แปลเป็นภำษำฝรั่งเศส ใช้ชื่อว่ำ “La lumière de l’Asie” 
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จำกต้นฉบับภำษำฝรั่งเศสน้ีเอง พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)  
วัดบรมนิวำส กรุงเทพมหำนคร มีด�ำริให้เจ้ำศักดิ์ประเสริฐ ณ จ�ำปำศักดิ์ แปลออกเป็น 
ภำษำไทยขึ้นครั้งแรกด้วยส�ำนวนร้อยแก้ว เมื่อพุทธศักรำช ๒๔๗๐ ใช้ชื่อว่ำ “ประทีป
แห่งทวีปอำเซีย” 

ในเวลำต่อมำมีผู้แปลจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษมำเป็นภำษำไทยด้วยส�ำนวน 
ร้อยกรองอีกส�ำนวนหน่ึงโดยใช้นำมปำกกำว่ำ “ภัททรัตตำ” ซึ่งสันนิษฐำนว่ำเป็น 
พระนำมปำกกำของหม่อมเจ้ำดำรำจรัสศรี เทวกุล นับว่ำวรรณกรรมพุทธประวัติฉบับนี ้
ได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยท้ังในส�ำนวนร้อยแก้วและส�ำนวนร้อยกรอง หลังจำกน้ัน 
มกีำรพมิพ์ซ�ำ้อีกหลำยครัง้ในหลำยส�ำนวนโดยนักประพันธ์หลำยท่ำน เมือ่กอปรกับข้อมลูว่ำ 
ตลอดเวลำร้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำวรรณกรรมพุทธประวัติฉบับน้ีถูกพิมพ์ซ�้ำหลำยร้อยครั้ง  
ในหลำยภำษำหลำกส�ำนวน ย่อมแสดงให้เห็นว่ำเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่แพร่หลำย
มำกที่สุดฉบับหนึ่งของโลก 

เน้ือหำของวรรณกรรมพุทธประวติัฉบับน้ีกระชบั และมบีำงส่วนคล้ำยกับเน้ือหำ 
ในวรรณกรรมพุทธประวติัมหำยำน เช่น ลลิตวสิตระ แต่ตัดทอนรำยละเอียดของเรือ่งรำว 
ปำฏิหำริย์ต่ำง  ๆ   ให้น้อยลง กระน้ันก็ยังมีหลำย  ๆ   ตอนท่ีมีรำยละเอียดแตกต่ำงจำก 
คัมภีร์เล่มอื่น  ๆ  อย่ำงสิ้นเชิงด้วย สอดคล้องกับที่เซอร์เอ็ดวิน อำร์โนลด์ ได้กล่ำวไว้ว่ำได้
รับแรงบันดำลใจมำจำกเรื่องเล่ำภำษำฮินดีอีกทอดหนึ่ง 

ความหมายของปาฏหิารยิ์
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 ควำมสำมำรถในกำรส่ังสอนได้อย่ำงแยบคำย  
เป็นจริง เมื่อมีผู้น�ำไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์
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พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญอนุสำสนีปำฏิหำริย์ว่ำเป็นยอดของปำฏิหำริย์ และ 
ไม่ทรงสรรเสริญอิทธิปำฏิหำริย์และอำเทศนำปำฏิหำริย์ เพรำะเป็นของปรุงแต่งขึ้น  
และฉุดจิตใจของคนให้หลงมัวเมำได้ง่ำย 

เรื่องรำวปำฏิหำริย์ที่ปรำกฏในวรรณกรรมพุทธประวัตินั้น มีปำฏิหำริย์ครบทั้ง 
๓ ประเภท มิใช่เพียงแค่เรื่องของอิทธิปำฏิหำริย์เท่ำนั้น

โวหารและภาพพจน์ในการประพันธ์วรรณกรรมพุทธประวัติ
เหตุ ท่ีวรรณกรรมพุทธประวั ติรวบรวมขึ้น แล ้วรจนำเป ็นเรื่ องรำว 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเจ้ำท�ำให้ต้องอำศัยกลวิธีกำรประพันธ์เพ่ือควำมงดงำม 
ของภำษำและเสริมสร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ำนหรือผู้ฟัง ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ 
รู้สึกคล้อยตำม และเกิดอรรถรส เช่น

- บรรยำยโวหำร คือ กำรเล่ำเรื่องโดยละเอียดเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแจ่มชัด

- พรรณนำโวหำร คือ กำรเล่ำเรื่องอย่ำงละเอียดโดยสอดแทรกอำรมณ ์

ควำมรู้สึกลงไปด้วยเพื่อสร้ำงอำรมณ์ร่วม

- เทศนำโวหำร คือ กำรส่ังสอนเพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจ ซำบซึง้ใจ และคล้อยตำม

- สำธกโวหำร คือ กำรแสดงตัวอย่ำงประกอบเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้

- อุปลักษณ์ คือ กำรน�ำเอำส่ิงท่ีแตกต่ำงกัน ๒ ส่ิงหรอืมำกกว่ำ แต่มีคุณสมบติั 
บำงประกำรร่วมกันมำเปรยีบเทียบกัน โดยเปรยีบเทียบว่ำส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงโดยตรง  
เช่น กิเลสเป็นมำรของหัวใจ กัณหำชำลีเป็นแก้วตำดวงใจของพระนำงมัทรี เป็นต้น  
ภำพพจน์นี้สำมำรถแบ่งออกเป็นอุปลักษณ์ที่ปรำกฏค�ำเชื่อม ได้แก่ค�ำว่ำ เป็น กับค�ำว่ำ  
คือ และอุปลักษณ์ที่ละค�ำเชื่อม 

- อุปมำ คือ กำรน�ำเอำสิ่งที่ต่ำงประเภทกัน ๒ สิ่ง แต่มีลักษณะเด่นร่วมกัน 
บำงประกำรมำเปรียบเทียบกัน ภำพพจน์น้ีประกอบด้วยส่ิงท่ีถูกเปรียบ ส่ิงท่ีน�ำมำ 
เปรียบเทียบ และค�ำเชื่อม เช่นค�ำว่ำ ดุจ ประดุจ ดั่ง เหมือน เป็นต้น  

- บคุลำธษิฐำน หรอื บุคคลวตั คือ กำรสมมติส่ิงท่ีไม่มชีวีติ ควำมคิดนำมธรรม 
หรือสัตว์ให้มีสติปัญญำ อำรมณ์ หรือกริยำอำกำรเยี่ยงมนุษย์ เช่น พญำมำรเป็นบุคคล 
อธิษฐำนของกิเลสในใจมนุษย์ เป็นต้น

109

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



- อติพจน์ หรอื อธพิจน์ คือ กำรใช้ข้อควำมกล่ำวเกินควำมจรงิหรอืเน้นควำม 
เพ่ือเน้นอำรมณ์ควำมรู้สึก หรือเพ่ือบอกให้ทรำบว่ำส่ิงน้ันมีปริมำณมำก เช่น ธนูท่ีม ี
น�้ำหนักมำกจนต้องใช้บุรุษ ๑,๐๐๐ คนยก มีผู้คนมำรวมตัวกันนับจ�ำนวนได้ ๑๐๐,๐๐๐  
โกฏิ เป็นต้น 

อน่ึง กำรใช้ภำพพจน์น้ีโดยเฉพำะเรือ่งตัวเลขอัศจรรย์เป็นเครือ่งสะท้อนค่ำนิยม 
แห่งยุคสมัย เมื่อล่วงมำถึงปัจจุบันค่ำนิยมทำงวรรณกรรมเปลี่ยนไป ท�ำให้เสียควำมรู้สึก 
ชวนไม่เชื่อ หรือถึงกลับปฏิเสธ ไม่สนใจที่จะอ่ำน อย่ำงไรก็ตำม บรรดำตัวเลขอัศจรรย ์
เช่นน้ีนับว่ำเป็น อเนกสังขยำ คือ เป็นจ�ำนวนท่ีมุ่งเพียงให้ทรำบว่ำมำกมำยลักษณะเดียวกัน 
กับส�ำนวนไทยที่ว่ำ ร้อยแปดพันเก้ำ เป็นต้น

อวพจน์ คือ กำรกล่ำวให้น้อยลง บำงครั้งก็เพ่ือลดควำมหมำยให้น้อยลง  
เพื่อประชด (น้อย  ๆ  ไม่รุนแรง) หรือเพื่อควำมขบขัน เป็นภำพพจน์ท่ีนิยมใช้ในกำรใช้ 
ถ้อยค�ำประจ�ำวันในกำรกล่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำ เช่น พระพุทธเจ้ำเสวยข้ำวมธุปำยำส  
๔๙ ก้อน แล้วสำมำรถด�ำรงพระชนม์ได้ในอีก ๔๙ วัน เป็นต้น

กำรศึกษำวรรณกรรมพุทธประวติัจึงต้องเข้ำใจกำรใช้โวหำรกำรประพันธ์เหล่ำน้ี  
เพ่ือเข้ำใจจุดประสงค์ของวรรณกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์จริงแท้ในกำรศึกษำ 
พุทธประวัติ

สารัตถประโยชน์จากการศกึษาพุทธประวัติ
แม้พระพุทธเจ้ำจะทรงเป็นบุคคลท่ีมีพระชนม์ชีพอยู่จริงในประวัติศำสตร์ และ 

เรื่องรำวพระชีวประวัติของพระองค์จะถูกบันทึกไว้ในเอกสำรส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ 
คือ พระวนัิยปิฎก ซ่ึงบคุคลผู้มโีอกำสได้ทันเห็นพระองค์พระพทุธเจ้ำ ได้ช่วยกันรวบรวมข้ึน 
ไว้ไม่นำนหลังจำกเสด็จดับขนัธปรนิิพพำน แต่กว่ำเรือ่งรำวพุทธประวติัจะถูกรวบรวมเป็น 
คัมภร์ีเอกเทศ ก็ต้องอำศัยระยะเวลำหลำยร้อยปีต่อจำกน้ัน โดยศำสนำพุทธฝ่ำยมหำยำน 
ท่ีเชื่อถือในพระสถำนะพิเศษเหนือปุถุชนธรรมดำของพระพุทธเจ้ำเป็นผู้รวบรวมขึ้น  
ดังนั้น วรรณกรรมพุทธประวัติที่ถูกรจนำขึ้น จึงถูกเสริมแต่งเรื่องรำวของอิทธิปำฏิหำริย ์
เข้ำไปอย่ำงเต็มท่ี เพื่อส่งเสริมสถำนะโลกุตรบุคคลของพระองค์ และเชิดชูพระศำสนำ 
ที่ทรงเผยแพร่ด้วย
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แม้ว่ำในเวลำต่อมำ วรรณกรรมพทุธประวัติจะได้รบักำรเรียบเรยีงใหม่หลำยฉบบั 
จำกพระสงฆ์ในนิกำยหีนยำน หรือเถรวำท แต่เรื่องรำวอิทธิปำฏิหำริย์บำงประกำร 
ของพระพุทธเจ้ำก็ยังคงมีอยู่ กำรศึกษำพุทธประวัติเพื่อให้ได้รับสำรัตถประโยชน์สูงสุด 
จึงควรท�ำควำมเข้ำใจหลักกำร ดังนี้

๑. เข้ำใจว่ำคัมภีร์พุทธประวัติเป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึ้นจำกเค้ำโครงเรื่องจริง  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเจ้ำ 

๒. เรื่องรำวปำฏิหำริย์ท่ีปรำกฏอยู่ในพุทธประวัติ เป็นกลวิธีกำรประพันธ์  
เพื่อโน้มน้ำวจิตใจผู้คนท่ีได้ศึกษำให้เกิดศรัทธำและพร้อมศึกษำพระธรรมค�ำสอนอันเป็น 
แก่นแท้ของพระพุทธศำสนำต่อไป

๓. เรือ่งรำวปำฏหิำรย์ิท่ีปรำกฏน้ัน บำงครัง้ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดงหลักธรรม 
ตอกย�ำ้พทุธกิจบำงประกำร เช่น กำรเสด็จพระด�ำเนินได้ ๗ ก้ำวเมือ่แรกประสูติ หมำยถึง  
จะเสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน ๗ แว่นแคว้นเมื่อตรัสรู้แล้ว เป็นต้น

๔. วรรณกรรมพระพุทธประวัติจึงเปี่ยมไปด้วยคุณค่ำทั้ง ๒ ประกำร คือ

 - ข้ออรรถ ได้แก่ พุทธจรยิำ คือ สัมมำปฏปิทำท่ีพระพุทธเจ้ำทรงบ�ำเพ็ญไว้ 
เป็นแบบอย่ำงตลอดจนควำมงดงำมของภำษำ ควำมสนุกสนำนน่ำติดตำมของเน้ือหำ 
ควำมน่ำสนใจของประเด็นปกิณกะที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหำ เช่น ต�ำนำน ประวัติศำสตร์ 
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น 

 - ข้อธรรม คือ ควำมแยบคำยของหลักธรรมวินัยที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหำ 
และจ�ำแนกเป็นพระไตรปิฎกในเวลำต่อมำ

๕. ศึกษำวิเครำะห์กลวิธีกำรประพันธ์เพื่อรับรสแห่งวรรณกรรม และเข้ำใจ 
จุดประสงค์กำรประพันธ์วรรณกรรมพุทธประวัติ

ผู้ศึกษำจึงต้องพิจำรณำเน้ือหำของพุทธประวติัให้พร้อมท้ังข้ออรรถ และข้อธรรม 
เพื่อให้ได้รับสำรัตถประโยชน์สูงสุด
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ทรงจุตลิงสู่พระครรภ์
ชำวเอเชียส่วนใหญ่ล้วนมีควำมเชื่อถือเรื่องชีวิตหลังควำมตำยและเรื่องของ 

ภพชำติ กำรบ�ำเพญ็กรรมดีหรอืชัว่ในภพหน่ึง อำจเป็นพลวปัจจัยก�ำหนดวถีิชวีติในภพชำติ
อ่ืน ๆ ได้ด้วย ในเวลำต่อมำเมือ่ศำสนำต่ำง ๆ ก่อก�ำเนิดขึน้ ควำมเชือ่เหล่ำน้ีจึงถูกผนวกรวม 
เข้ำกับค�ำสอนในศำสนำ ดังที่เรำเชื่อว่ำ บุคคลผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำนั้น ย่อมต้องมี
ปณธิำนท่ีแน่วแน่และพยำยำมส่ังสมบญุบำรมมีำหลำยภพชำติจนนับจ�ำนวนประมำณมไิด้

ส�ำหรับพระพุทธศำสนำนิกำยหีนยำนหรือเถรวำท เรียกบุคคลผู้พยำยำมสั่งสม 
บุญบำรมีเพื่อจะได้ตรัสรู้ในกำลข้ำงหน้ำว่ำ พระโพธิสัตว ์แปลตำมศัพท์ว่ำ ผู้มีใจยึดมั่น 
ในโพธญิำณอย่ำงเด็ดเด่ียว หลังจำกบ�ำเพ็ญบำรมีอย่ำงยิง่ยวด แสดงปณิธำนแรงกล้ำท่ีจะ 
ได้ตรสัรู ้และได้รบัพทุธพยำกรณ์จำกพระพทุธเจ้ำองค์ใดองค์หน่ึงแล้ว เมือ่บำรมีถึงพร้อม 
ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำต่อไปในอนำคตด้วย

หลังจำกพระโพธิสัตว์องค์หน่ึงบ�ำเพ็ญบำรมีมำหลำยภพชำติ กระท่ังได้เสวย 
พระชำติเป็นพระเวสสันดร และได้บ�ำเพญ็บำรมีอย่ำงยิง่ยวดครบบรบิรูณ์ท้ัง ๓๐ ประกำร 
แล้ว เมื่อสิ้นพระชนมำยุก็ได้เสด็จอุบัติเป็นสันดุสิตเทวรำช เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค ์
ชั้นดุสิตจนกระท่ังถึงเวลำอันสมควรท่ีจะส�ำเร็จพระโพธิญำณได้แล้ว จึงเป็นเหตุให ้
ปัญจบุพนิมิต คือ เหตุเตือนให้เทวดำจุติ (เคลื่อนไป) จำกเทวโลก ๕ ประกำร เกิดขึ้น 
แก่พระองค์ ได้แก่ ทิพยบปุผำท่ีประดับพระวรกำยซึง่ไม่เคยเห่ียวแห้งก็เห่ียวแห้ง ทิพยภษูำ 
ท่ีทรงอยู่ซึ่งตำมปกติจะสดใสงดงำมอยู่เสมอน้ันก็เศร้ำหมอง พระเสโทไหลออกทำง 
ช่องพระกัจฉะ (รักแร้) พระสรีระซึ่งเดิมมีรัศมีผ่องใสอยู่เสมอน้ัน ก็มีควำมเศร้ำหมอง 
มีพระทัยเบื่อหน่ำยควำมเป็นไปในเทวโลก

บทที่	๓
พระชาติกำาเนิด

ของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์จุติลงจำกสวรรค์ชั้นดุสิตสู่พระครรภ์พระนำงสิริมหำมำยำ 
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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เม่ือปัญจบพุนิมติปรำกฏขึน้แก่พระโพธสัิตว์สันดุสิตเทวรำชเช่นน้ี เทวดำท้ังหลำย 
ก็ได้ประจักษ์ว่ำ ถึงเวลำแห่งกำรบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อกำรตรัสรู้ของพระองค์แล้ว จึงพำกัน 
กรำบทูลอำรำธนำให้ทรงจุติลงมำบังเกิดในมนุษยโลก

ในเบือ้งต้นยงัมไิด้ทรงรบัอำรำธนำโดยทันที แต่ทรงพิจำรณำปัญจมหำวโิลกนะ 
คือ กำรตรวจสอบครั้งใหญ่ ๕ ประกำร เกี่ยวกับควำมเหมำะสมที่โลกจะมีพระพุทธเจ้ำ 
อุบัติขึ้น ได้แก่

- กำล พระพุทธเจ้ำจะอุบัติขึ้นในโลก เฉพำะในกำลท่ีมนุษย์มีอำยุระหว่ำง  
๑๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ปี

- ทวีป ในทวีปทั้ง ๔ จะอุบัติขึ้นเฉพำะในชมพูทวีปเท่ำนั้น
- ประเทศ จะอุบัติขึ้นเฉพำะในมัชฌิมประเทศเท่ำนั้น
- สกุล ในระหว่ำงสกุลกษัตริย์กับสกุลพรำหมณ์ ในเวลำน้ันชำวโลกยกย่อง 

สกุลใดว่ำสูงสุด ก็จะอุบัติในสกุลนั้น

- มำรดำ ธรรมดำสตรท่ีีจะเป็นพระพุทธมำรดำน้ัน ต้ังแต่เกิดมำรกัษำเบญจศีล 
เป็นประจ�ำและบ�ำเพ็ญบำรมีมำถึงแสนกัป

กล่ำวกันว่ำ ในเวลำน้ันท้ำวมหำพรหมท้ังหลำยซึ่งสถิตอยู ่ในพรหมโลก 
ชัน้สุทธำวำสอันเป็นแดนทิพย์ส�ำหรบัผู้ส�ำเรจ็ธรรมเป็นพระอนำคำม ีประกอบไปด้วย ๕ ภมูิ  
คือ อวิหำพรหม อตัปปำพรหม สุทัสสำพรหม สุทัสสีพรหม และอกนิษฐำพรหม  
ท้ำวมหำพรหมเหล่ำน้ีเมือ่ได้ทรำบว่ำพระโพธสัิตว์ก�ำลังจะเสด็จจุติมำสู่มนุษยโลกเพ่ือตรสัรู ้
เป็นพระพุทธเจ้ำก็ยินดี พำกันลงมำเที่ยวประกำศไปทั่วดินแดนจักรวำล ว่ำพระพุทธเจ้ำ 
จะบงัเกิดขึน้ในโลกแล้ว ถ้ำผู้ใดปรำรถนำจะพบเห็นจงบ�ำเพ็ญทำน รกัษำศลี เจรญิภำวนำ  
และบ�ำเพ็ญกุศลต่ำง  ๆ   ให้ถึงพร้อม กำรลงมำป่ำวประกำศข่ำวมงคลน้ีก่อให้เกิด 
ควำมโกลำหลไปทั่ว ถือเป็นหนึ่งในควำมโกลำหลอันยิ่งใหญ่ ๕ ประกำร ประกอบด้วย 
พุทธโกลำหล คือ เกิดก่อนพระพุทธเจ้ำอุบัติ ๑๐๐,๐๐๐ ป ี กัปปโกลำหล เกิดก่อน 
กัปป์พินำศ ๑๐,๐๐๐ ปี จักกวัตติโกลำหล เกิดก่อนพระเจ้ำจักรพรรดิอุบัติ ๑๐๐ ปี  
มงคลโกลำหล เกิดก่อนพระพุทธองค์แสดงมงคล ๑๒ ปี และโมเนยยโกลำหล เกิดก่อน 
คนทูลถำมถึงโมเนยยปฏบัิติ (กำรปฏบิติัเพือ่ให้บรรลุธรรมในยคุท่ีพระพทุธเจ้ำยงัไม่ตรสัรู)้  
๗ ปี
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เมือ่พระโพธิสัตว์ทรงพจิำรณำปัญจมหำวโิลกนะครบถ้วนเหมำะสมแล้ว ก็ทรงรบั 
อำรำธนำแล้วทรงจุติลงมำปฏิสนธิในพระครรภ์พระนำงสิริมหำมำยำ พระอัครมเหสี 
ของพระเจ้ำสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ์แห่งชมพูทวีป

อน่ึง แม้ว่ำต�ำนำนพุทธประวติัในข้อน้ีจะเป็นเรือ่งท�ำนองอภนิิหำร แต่นักปรำชญ์ 
ทำงภำษำตีควำมว่ำ เป็นเนื้อเรื่องที่มุ่งแสดงให้เห็นควำมมีก�ำลังกำย ก�ำลังใจอันแน่วแน ่
ของบุคคลผู้พยำยำมค้นหำหนทำงเพื่อกำรหลุดพ้น โดยแทนท่ีควำมล�ำบำกและมั่นคง 
ในเจตจ�ำนงน้ันด้วยระยะเวลำท่ียำวนำนซึ่งไม่อำจเปล่ียนใจให้ละท้ิงควำมพยำยำมค้นหำ 
สัจธรรมได้เลย กำรจุติลงจำกสวรรค์ส่ือแสดงถึงควำมบริสุทธิ์ผุดผ่องของก�ำลังจิต  
และกำรมุ่งมั่นจนยอมละท้ิงควำมสุขสบำยของสรวงสวรรค์เพ่ือตรำกตร�ำค้นหำหนทำง 
หลุดพ้น อันเป็นหนทำงท่ีผู้ประสงค์จะประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติควรยดึถือเป็นแบบอย่ำง

ข้อมูลเกี่ยวกับชมพูทวปี
ตำมคติโบรำณน้ันเชื่อว่ำศูนย์กลำงของจักรวำลคือเขำพระสุเมรุ ที่มีทิวเขำ 

สัตบริภัณฑ์ล้อมรอบเป็นชั้น  ๆ  มีทวีปใหญ่อยู่ที่ทิศทั้ง ๔ โดยมีชมพูทวีปตั้งอยู่ทำงทิศใต ้
และเชื่อกันว่ำเป็นทวีปเดียวเท่ำน้ันท่ีเป็นท่ีประสูติของพระพุทธเจ้ำและพระเจ้ำจักรพรรดิ  
มีควำมเป็นไปได้ว่ำแนวคิดน้ีเกิดขึ้นจำกกำรพยำยำมอธิบำยภูมิศำสตร์ของเอเชียใต ้
ที่มีภูเขำหิมำลัยเป็นศูนย์กลำง ล้อมรอบด้วยทิวเขำสลับซับซ้อน และมีแว่นแคว้นต่ำง  ๆ  
ตั้งอยู่รำยรอบ

ในเวลำต่อมำเม่ือองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิศำสตร์พัฒนำขึ้น ท�ำให้มีกำรอธิบำย 
เรื่องรำวของชมพูทวีปใหม่ โดยหมำยถึงดินแดนเอเชียใต้ โดยเฉพำะอินเดียและ 
บำงส่วนของเนปำล ซึ่งเป็นอู่อำรยธรรมโบรำณท่ีสืบทอดควำมเชื่อ ประวัติศำสตร ์
และขนบธรรมเนียมประเพณีย้อนหลังลงไปได้หลำยพันปี จะเห็นได้ว่ำคัมภีร์ท่ีเรียกว่ำ  
ไตรภมูหิลำยฉบบั มกัมส่ีวนหน่ึงอธบิำยเรือ่งพุทธประวติัของพระพุทธเจ้ำศำกยมนีุไว้ด้วย  
เพรำะผู้คนเริ่มผนวกควำมเชื่อเรื่องชมพูทวีปตำมคติเดิมกับคติใหม่เข้ำด้วยกันแล้ว

จำกกำรศึกษำทำงโบรำณคดีพบว่ำ ดินแดนเอเชียใต้หรือชมพูทวีปนั้น มีผู้คน 
อำศัยอยู่แล้ว ต้ังแต่ 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�ำนำจเหนือชนพ้ืนเมืองเดิม ก่อนท่ีจะผสมผสำน 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ำด้วยกัน ก่อร่ำงขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่มีแบบแผน  
เรียกว่ำ ยุคพระเวท เมื่อรำว ๑,๕๐๐ - ๓๐๐ ปีก่อนพุทธกำล ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของ 
ศำสนำพรำหมณ์ อันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของสังคมอินเดียใต้ในเวลำต่อมำ

 หลังจำกยุคพระเวทแล้ว ชำวชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่  ๆ   คือ  
ชนพืน้เมอืงซ่ึงมผิีวคล�ำ้ เรยีกว่ำ ดรำวเิดียน หรอืมลัิกขะ และชำวพ้ืนเมอืงซึง่มผิีวขำวเรยีกว่ำ  
ชำวอำรยนั หรอือรยิกะ คนเหล่ำน้ีถูกแบ่งแยกออกจำกกันอย่ำงชดัเจนด้วยควำมเคร่งครดั 
ของระบบวรรณะ 

 รำว ๓๐๐ - ๑๐๐ ปีก่อนพุทธกำล ชำวอำรยันมีอ�ำนำจเหนือดินแดน 
ชมพทูวปีเกือบท้ังหมด แบ่งดินแดนออกเป็นรัฐ เรยีกว่ำ ชนบท โดยมีรฐัใหญ่ หรอื มหำชนบท 
๑๖ แห่ง ได้แก่ 

ลำาดับ แคว้น เมอืงหลวง 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 ไพศำล ี
หรือเวสำลี

คณะเจ้ำวัชชีบุตร
หรือคณะกษัตริย์
ลิจฉวี

อ�ำเภอมูซัฟฟำร์ปุระ เบสำร์
ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำคันธกะ 
รัฐพิหำร ประเทศอินเดีย
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ลำาดับ แคว้น เมอืงหลวง ผู้ปกครอง ที่ตั้งปัจจุบัน

๖ มัลละ กุสำวดี 
ภำยหลัง
แยกเป็นปำวำ 
และกุสินำรำ

คณะเจ้ำมลัลกษัตรย์ิ เมืองกุสินำรำ คือ อ�ำเภอกำเซีย 
ใกล้กับจังหวัดโครัคปุระ 
รัฐอุตตรประเทศ ส่วนเมืองปำวำ 
คือ เมืองปำเทรำนะ 
ประเทศอินเดีย

๗ เจตี โสตถิวดี พระเจ้ำอุปริจรำ เมืองบุลเดลขัณฑ์ ตอนใต้ของ 
รัฐอุตตรประเทศ และตอนเหนือ 
ของรัฐมัธยมประเทศ 
ประเทศอินเดีย

๘ วังสะ โกสัมพี พระเจ้ำอุเทน หมูบ้่ำนเกำสัม เมอืงอัลลำฮำบำด  
ทำงทิศใต้ของแม่น�้ำยมุนำ 
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

๙ กุรุ อินทปัตถ์ พระเจ้ำโกรัพยะ เขตเดลี รัฐปัญจำบ กับบำงส่วน 
ของรัฐอุตตรประเทศ
และรัฐหรยำณำ ประเทศอินเดีย

๑๐ ปัญจำละ กัมปิลละ
และอหิฉัตระ

- จังหวดับำเรลลี รฐัอุตตระ
ประเทศ ประเทศอินเดีย

๑๑ มัจฉะหรือ
มัตสยะ

วิรำฏ - เมืองชัยปุระ รัฐรำชสถำน 
ประเทศอินเดีย

๑๒ สุรเสนำ มถุรำ พระเจ้ำมธุรรำช 
อวันตีบุตร

เมืองมัตรำ ระหว่ำงแม่น�้ำสินธ ุ
และแม่น�้ำยมุนำตอนล่ำง 
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

๑๓ อัสสกะ โปตลี หรือ
โปตนะ

- ลุ่มแม่น�้ำโคธำวำรี จังหวัด
เอำรังคำบำด รัฐมหำรำษฏระ 
ประเทศอินเดีย
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ลำาดับ แคว้น เมอืงหลวง ผู้ปกครอง ที่ตั้งปัจจุบัน

๑๔ อวันตี อุชเชนี หรือ  
อุชยินี และ
มำหิษมตี

พระเจ้ำจัณฑปัชโชต  
หรือปรัทโยต

เมืองมำลวะอุชเชนี 
รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย

๑๕ คันธำระ ตักศิลำ พระเจ้ำปุกกุสำติ จังหวัดเปศวำร์ และรำวัลปินดี 
ประเทศปำกีสถำน

๑๖ กัมโพชะ ทวำรกะ - รัฐจัมมูและแคชเมียร์ 
บำงส่วนของประเทศปำกีสถำน
และประเทศอัฟกำนิสถำน

โดยแคว้นทัง้ ๑๖ น้ี ยงัแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ มชัฌมิชนบท และปัจจันตชนบท 
แต่ละแคว้นก็มีเมืองเล็ก  ๆ   อยู่ภำยใต้กำรปกครอง เป็นเครือข่ำยกำรเมืองท่ีชัดเจน  
มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอ และมีระบอบกำรปกครอง ๒ แบบ ดังนี้

๑. รำชำธปิไตย หรอื สมบูรณำญำสิทธริำชย์ ปกครองโดยกษัตรย์ิมอี�ำนำจสูงสุด 
ได้แก่ แคว้นอังคะ มคธ กำสี โกศล เจตี วังสะ กุรุ ปัญจำละ มัจฉะ สุรเสนำ อัสสกะ  
อวันตี คันธำระ และกัมโพชะ

๒. คณำธปิไตย หรอื ระบอบสำมคัคีธรรม ปกครองโดยคณะกษัตรย์ิท่ีได้รบักำร 
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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ชำวชมพูทวปีโดยเฉพำะชำวมธัยมประเทศถือตัวเป็นอย่ำงยิง่เป็นผู้ท่ีรกัพวกพ้อง  
และโคตรตระกูลเหนือส่ิงอ่ืนใด ในหมู่คนท่ีเขำนิยมว่ำสูง เช่น ชำวอำรยัน ก็รังเกียจ 
คนในหมู่ที่เขำไม่นิยม เช่น ชำวมิลักขะ แม้ในหมู่เดียวกัน คนมีชำติสูง เช่น กษัตริย ์
และพรำหมณ์ ก็รังเกียจคนมีชำติต�่ำ เช่น จัณฑำล ศูทร ปุกกุสะ แม้ในหมู่ท่ีมีชำติ 
เดียวกัน คนมีโคตรท่ีเขำนับถือ เช่น โคตมโคตร ก็รังเกียจคนมีโคตรท่ีเขำไม่นับถือ  
เช่น ภำรทวำชโคตร โกสิยโคตร เป็นต้น

แผนที่ชมพูทวีป
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การสร้างกรุงกบลิพัสดุ์และการตั้งศากยวงศ์
กำรศึกษำพระทัศนคติและพระวิถีชีวิตของพระบรมศำสดำอย่ำงลึกซึ้งถ่องแท้  

จะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจในหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศำสนำอย่ำงลึกซึ้ง วรรณกรรม 
พุทธประวัติจึงต้องกล่ำวถึงประวัติศำสตร์ของกรุงกบิลพัสดุ ์และประวัติศำสตร์ 
ของศำกยวงศ์ด้วย กล่ำวคือ พระเจ้ำโอกกำกรำช ทรงด�ำรงรำชสมบัติในพระมหำนคร 
แห่งหนึ่ง พระองค์มีพระรำชบุตร ๔ พระองค์ พระรำชบุตรี ๕ พระองค์ ซึ่งประสูต ิ
จำกพระครรภ์พระมเหสีท่ีเป็นพระรำชภคินีของพระองค์ด้วย ครัน้พระมเหสีน้ันทิวงคตแล้ว 
พระเจ้ำโอกกำกรำชได้พระมเหสีใหม่ พระมเหสีใหม่นั้นประสูติพระรำชบุตรพระองค์หนึ่ง 
พระเจ้ำโอกกำกรำชทรงปีติปรำโมทย์มำก จนพลั้งพระโอษฐ์พระรำชทำนพรให้พระนำง 
เลือกส่ิงท่ีต้องประสงค์ได้ทุกอย่ำง พระนำงจึงทูลขอรำชสมบัติให้แก่พระรำชโอรสของ 
พระองค์ แม้พระเจ้ำโอกกำกรำชตรสัห้ำมก็ไม่เป็นผล แต่หำกไม่พระรำชทำนพรก็จะเสียสัตย์ 
เป็นมลทินหนักของพระมหำกษัตริย์ จึงต้องตรัสสั่งพระรำชบุตร ๔ พระองค์ ซึ่งประสูต ิ
จำกพระครรภ์พระมเหสีเก่ำให้พำพระภคินีท้ัง ๕ พระองค์น้ันไปสร้ำงพระนครอยู่ใหม ่
ใกล้เขำหิมวันต์ ภำยในเขตมัชฌิมประเทศ บริเวณน้ันเองเคยเป็นท่ีอยู่ของกบิลดำบส  
จึงให้นำมพระนครที่สร้ำงใหม่ตำมเหตุนั้นว่ำ กบิลพัสดุ์

ลำาดับพระวงศ์ของพระโพธสิัตว์เจ้าชายสทิธัตถะ
ครั้นกำรสถำปนำพระนครเสร็จแล้ว อ�ำมำตย์ท้ังหลำยปรึกษำกันคิดจะให้ 

พระรำชบุตรอภิเษกสมรส แต่ต่ำงก็เกรงกันว่ำหำกจะอภิเษกกับสตรีอ่ืน พระโอรสและ 
พระธิดำท่ีประสูติในภำยหลังจะไม่ใช่สำยพระโลหิตบริสุทธ์ิ จึงตกลงจะอภิเษกสมรส 
ด้วยกันเองเป็นคู่  ๆ   ต้ังศำกยวงศ์สืบมำ เว้นไว้แต่พระเชฏฐภคินีพระองค์ใหญ่สุด มิได้ 
อภิเษกสมรสกับพระอนุชำ แต่ภำยหลังมีพระหทัยปฏิพัทธ์กับพระเจ้ำแผ่นดินกรุงเทวทหะ  
ได้ทรงอภิเษกสมรสกันแล้วต้ังโกลิยวงศ์ขึ้น กษัตริย์ ๒ พระรำชวงศ์น้ีจึงนับว่ำเป็น 
พระญำติเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่ต้น

กษัตรย์ิในพระรำชวงศ์ศำกยะได้เป็นใหญ่ปกครองแคว้นสักกะ ด�ำรงพระรำชวงศ์ 
สืบมำโดยล�ำดับ จนถึงพระเจ้ำชยเสนะ พระองค์มพีระรำชโอรสและพระรำชธดิำทีป่รำกฏ 
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 ซ่ึงเป็นพระรำชธิดำของพระเจ้ำชยเสนะน้ัน ได้เป็น 
พระมเหสีของพระเจ้ำอัญชนะในกรุงเทวทหะ มพีระรำชโอรส 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 ฉวิกัลยำณงั คือ ผิวงำม  
มังสกัลยำณัง คือ เนื้องำม อัฐิกัลยำณัง คือ ฟันงำม และวยกัลยำณัง คือ วัยงำม 

พระเจ้ำอัญชนะก็ทรงยกให้ ครั้นได้ศุภวำรฤกษ์แล้ว เจ้ำเมืองทั้ง ๒ ก็ได้ท�ำพิธ ี
อภิเษกสมรสเป็นกำรย่ิงใหญ่ หลังจำกน้ันพระเจ้ำสุทโธทนะก็ได้ครองรำชย์สมบัติ 
กรุงกบิลพัสดุ์สืบมำ

อน่ึง กำรแต่งงำนด้วยกันในหมู่พ่ีน้องสำยเลือดเดียวกันเป็นประเพณีโบรำณ 
ท่ีปฏบิติักันมำ ท้ังน้ีอำณำจักรอียปิต์ อัสซีเรยี อินเดีย จีน หรอืแม้แต่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
ก็ถือปฏิบัติเช่นกัน ด้วยควำมเชื่อเรื่องชนช้ัน และกำรรักษำควำมบริสุทธิ์ของสำยเลือด 
ประเพณีนีถ้กูยกเลกิไปเมือ่ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตรแ์ละกำรแพทย์สมยัใหม่เจรญิก้ำวหนำ้
เป็นที่ยอมรับแล้ว

พระนางสริมิหามายาทรงพระสุบนินมิติ
คืนเพ็ญกลำงเดือน ๘ ครำวหน่ึง พระนำงสิริมหำมำยำทรงศีลอุโบสถ 

ตลอดทั้งวันแล้ว จึงเข้ำที่พระบรรทม ได้ทรงพระสุบินว่ำ ท้ำวจำตุมหำรำชทั้ง ๔ หรือ 
ท้ำวจตุโลกบำล (เทวดำชั้นผู้ใหญ่ผู้รักษำทิศท้ัง ๔ ได้แก่ ท้ำวกุเวร รักษำทิศเหนือ  
ท้ำววิรุฬหก รักษำทิศใต้ ท้ำววิรูปักษ์ รักษำทิศตะวันตก และท้ำวธตรฐ รักษำทิศ 
ตะวันออก) พำกันเข้ำมำยกพระองค์พร้อมพระแท่นบรรทมไปยังป่ำหิมพำนต์ แล้ว 
นำงเทพธิดำทั้งหลำยก็มำเชิญเสด็จให้ลงสรงในสระอโนดำตบริเวณท่ำน�้ำ ซึ่งสงวนไว ้
ส�ำหรับพระพุทธมำรดำเท่ำน้ัน เพื่อช�ำระพระองค์ให้ส้ินมลทินมนุษย์ จำกน้ันทรงแต่ง 
พระองค์ด้วยผ้ำทิพย์ประดับพระกำยงำมแล้ว เชิญไปประทับในวิมำนทองเหนือภูเขำเงิน 
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ลูกหน่ึง ใกล้กันน้ันมีภูเขำทองซึ่งเป็นท่ีอยู่แห่งพระยำช้ำงเผือก ซึ่งก�ำลังเดินตรงมำยัง 
พระนำง ชูงวงท่ีเหน่ียวดอกบัวขำวเพ่ิงบำนใหม่มำด้วย จำกน้ันพระยำช้ำงได้ร้องขึ้น 
แล้วเดินประทักษิณรอบพระนำง ๓ รอบ แล้วเหมือนกับหำยลับเข้ำไปในพระครรภ์ 
ทำงพระปรัศว์ (สีข้ำง)

อย่ำงไรก็ตำม เซอร์เอดวิน อำร์โนลด์ กล่ำวในหนังสือประทีปแห่งทวีปอำเซีย 
ต่ำงออกไปว่ำ พระนำงสิริมหำมำยำทรงพระสุบินถึงดวงดำวที่มีรัศมีงดงำม ๖ ประกำร 
ดวงหน่ึงลอยอยู่ในนภำกำศ แล้วมีคชสำร ๖ งำ กำยสีขำวผ่องเชือกหน่ึงปรำกฏขึ้น 
เหนือดวงดำวนั้น แล้วค่อย  ๆ   เลื่อนลงมำหำพระนำงก่อนจะเดินหำยเข้ำไปในพระครรภ์ 
ของพระองค์ทำงเบื้องขวำ

ประติมำกรรมในวัดภูฏำน ณ ปริมณฑลวัดพุทธนำนำชำติ พุทธคยำ ประเทศอินเดีย 
บอกเล่ำเรื่องรำวพุทธประวัติ ตอนพระนำงสิริมหำมำยำทรงพระสุบินนิมิต
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จำกน้ันพระนำงได้ต่ืนบรรทมขึ้นในเวลำใกล้รุ่ง อันเป็นเวลำท่ีพระโพธิสัตว ์
ทรงปฏสินธใินพระครรภ์ของพระนำง ทรงเล่ำพระสุบนินิมติน้ีด้วยควำมปรำโมทย์ถวำยแด่ 
พระรำชสวำมี พระเจ้ำสุทโธทนะจึงตรัสให้หำพรำหมณ์โหรำจำรย์มำท�ำนำยได้รับ 
ค�ำพยำกรณ์ว่ำ “พระรำชโอรสในพระครรภ์นั้นจะเป็นอัครบุรุษ มีอำนุภำพมำก ถ้ำด�ำรง 
ในรำชสมบัติจะได้เป็นพระบรมจักรพรรดิ ถ้ำออกบรรพชำจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำ”

พระเจ้ำสุทโธทนะทรงปลำบปล้ืมยิง่นัก ทรงทะนุถนอมพระมเหสีให้ทรงสุขสบำย 
ขณะทรงพระครรภ์ หลังจำกวันน้ัน ท้ำวจำตุมหำรำชท้ัง ๔ ก็เสด็จมำถวำยอำรักขำ 
พระโพธิสัตว์และพระมำรดำอยู่เป็นนิจ พระมำรดำก็ทรงเป็นสุข ไม่มีควำมเหนื่อยหน่ำย 
อึดอัดกำยเช่นสตรมีีครรภ์ท้ังหลำย มอีำรมณ์เยอืกเยน็ สมำทำนศีล บริจำคทำนสม�ำ่เสมอ  
ไม่มีควำมก�ำหนัดยินดีในกำม และพระสวำมีก็ไม่ประสงค์ในกำมต่อพระนำงด้วย  
พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระครรภ์พระมำรดำ ๑๐ เดือนถ้วนก็ถึงกำลประสูติ

พระโพธสิัตว์ประสูติ
เมื่อใกล้ถึงก�ำหนดพระประสูติกำล พระนำงสิริมหำมำยำมีพระประสงค ์

จะเสด็จกลับไปยังกรุงเทวทหะตำมประเพณีเก่ำแก่ท่ีสตรีมักกลับไปคลอดบุตรท่ีเรือนเก่ำ 
ของตน ท้ังน้ีก็เพื่อให้มำรดำได้ดูแลให้ค�ำปรึกษำเรื่องกำรคลอดบุตรได้อย่ำงใกล้ชิด  
ในระหว่ำงทำงน้ัน กระบวนเสด็จผ่ำนไปยังสวนลุมพินีซึ่งต้ังอยู่ระหว่ำงกรุงกบิลพัสดุ์ 
และกรงุเทวทหะ พระนำงสิรมิหำมำยำทอดพระเนตรเห็นธรรมชำติร่มรืน่จึงเสด็จประพำส 
ในอุทยำนน้ัน ประทับยนือยูภ่ำยใต้ต้นสำละทอดพระเนตรเห็นก่ิงก้ำนงดงำมก็มพีระประสงค์ 
จะเอ้ือมพระหัตถ์สัมผัส ก่ิงสำละก็น้อมลงให้ทรงเหน่ียวด้วยพระหัตถ์ขวำ ขณะน้ันเอง 
ได้ประชวรพระครรภ์ พระโพธิสัตว์ประสูติจำกพระครรภ์ในวันเพ็ญกลำงเดือน ๖ 
อย่ำงง่ำยดำย พระมำรดำไม่มีควำมรู้สึกเจ็บปวดทุรนทุรำยแม้แต่น้อย

คัมภีร์พุทธประวัติบำงฉบับระบุว่ำ พระโพธิสัตว์ทรงส�ำแดงปำฏิหำริย์เสด็จออก 
จำกพระครรภ์ทำงพระปรศัว์ (สีข้ำง) ของพระพุทธมำรดำ โดยเหยยีดพระหัตถ์และพระบำท 
ออกมำก่อน ดุจพระธรรมกถึก (พระสงฆ์ผู้ท�ำหน้ำที่แสดงพระธรรมเทศนำ) ก�ำลังก้ำวลง 
จำกธรรมำสน์ พระวรกำยไม่เปรอะเปื้อนมลทินครำบคำวโลหิตใด  ๆ   สะอำดผ่องใส  
เป่ียมไปด้วยลักษณะมหำบรุษุท้ัง ๓๒ ประกำร และลักษณะพิเศษเพ่ิมเติมอีก ๘๐ ประกำร
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จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติตอนประสูติ
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ผู้รูใ้นปัจจุบนัอภปิรำยถึงปำฏหิำรย์ิกำรประสูติของพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะว่ำ 
อำจมีเค้ำมำจำกเรื่องรำวของกำรผ่ำตัดท�ำคลอด (Cesarean Section) ซึ่งมีบันทึก 
กล่ำวถึงในหลำยวฒันธรรม แม้จะมกีำรยนืยนัว่ำบคุคลแรกท่ีคลอดโดยวธิน้ีีคนแรกของโลก 
ได้แก่ จูเลียซ ซีซำร์ (Julius Caesar) เมื่อรำว  ๆ  พุทธศตวรรษที่ ๕ ก็ตำม ประเด็นกำร 
ท�ำคลอดซซีำร์น้ันเป็นช่วงเวลำเดียวกับท่ีมกีำรแต่งวรรณกรรมพทุธประวติัขึน้ เหตุกำรณ์น้ี 
จึงอำจถูกกล่ำวถึงเพ่ือส่งเสริมควำมบริสุทธิ์ของพระองค์ในฐำนะมำนุษยพุทธเจ้ำ 
(พระพทุธเจ้ำท่ีเป็นมนุษย์) ท่ีไม่แปดเป้ือนมลทินมนุษย์จำกกำรคลอดก็เป็นได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ทฤษฎีนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันของนักวิชำกำรทั้งหลำย

มหาปุรสิลักษณะ ๓๒ และอสตียานุพยัญชนะ ๘๐
ชำวเอเชียมีควำมเชื่อเรื่องลักษณะของร่ำงกำยอันเป็นเครื่องหมำยดีและร้ำย  

และเช่ือว่ำบุคคลท่ีมีบุญญำบำรมีเหนือคนอ่ืนจะมีลักษณะขององคำพยพร่ำงกำย 
พิเศษกว่ำปกติ อันเป็นพรวิเศษท่ีได้รับจำกกำรส่ังสมบำรมีมำเป็นเวลำเน่ินนำน มีกำร 
รวบรวมลักษณะน้ีไว้เป็นคัมภีร์ภำษำสันสกฤต 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�ำพระชงฆ์ต้ังอยูใ่นส่วนท่ี ๓ ส้นพระบำทอยูใ่นส่วนท่ี ๔ มสีีแดง
งำม

 ๔) นิ้วพระหัตถ์ นิ้วพระบำท กลมงำมเรียวยำวเสมอกัน 
 ๕) ฝ่ำพระหัตถ์ ฝ่ำพระบำท อ่อนนุ่มเป็นนิตย์
 ๖) ฝ่ำพระหัตถ์ ฝ่ำพระบำท มีลำยดังตำข่ำย 
 ๗) หลังพระบำทนูนดุจสังข์คว�่ำ และมีข้อพระบำทอยู่เบื้องบน 
 ๘) พระชงฆ์เรียวดังแข้งเนื้อทรำย
 ๙) ขณะประทับยืนพระวรกำยต้ังตรงพระหัตถ์ยำวจรดพระชำนุ โดยไม่ต้อง 

  น้อมพระวรกำยลง
 ๑๐) ในยำมปกติพระคุยหะ (อวัยวะเพศ) หดเร้นเข้ำข้ำงใน 
 ๑๑) พระฉวีเหลืองงำมดังทองค�ำ
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 ๑๒) พระฉวีละเอียด ฝุ่นละอองไม่อำจเกำะได้
 ๑๓) พระโลมชำติ มีขุมละ ๑ เส้น เหมือนกันทั้งพระวรกำย
 ๑๔) พระโลมชำติ มีสีเขยีวสนิท ขดเป็นทักษิณำวฏั ๓ รอบ และมีปลำยช้อนขึน้
 ๑๕) พระวรกำยตรงดุจกำยพระพรหม สง่ำงำม สมบูรณ์ สมส่วน 
 ๑๖) พระมังสะเต็มในที่ ๗ แห่ง ได้แก่ หลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบำท 

  ทั้งสอง พระอังสำทั้งสอง ล�ำพระศอไม่มีเส้นปรำกฏให้เห็น
 ๑๗) พระวรกำยส่วนหน้ำสมส่วนบริบูรณ์ สง่ำงำมดุจรำชสีห์ 
 ๑๘) พระปฤษฎำงค์เต็มเสมอกันตั้งแต่บั้นพระองค์ขึ้นไปถึงต้นพระศอ
 ๑๙) พระวรกำยสมดุลสมส่วนเหมือนต้นไทรที่มีทรวดทรงสมบูรณ์
 ๒๐) ล�ำพระศอกลมเสมอกัน
 ๒๑) พระธมณี (เส้นประสำท) ส�ำหรับรับรสอำหำรดีเลิศ
 ๒๒) พระหนุดุจคำงรำชสีห์
 ๒๓) พระทนต์มี ๔๐ ซี่ เบื้องบน ๒๐ ซี่ เบื้องล่ำง ๒๐ ซี่
 ๒๔) พระทนต์เรียงเรียบเสมอกัน
 ๒๕) พระทนต์สนิทกันดี มิได้ห่ำง
 ๒๖) พระทำฐะ (เขี้ยว) ทั้ง ๔ ซี่ ขำวงำมบริสุทธิ์
 ๒๗) พระชิวหำอ่อน กว้ำงและยำวกว่ำชนทั้งปวง
 ๒๘) พระสุรเสียงก้องกังวำนดุจเสียงท้ำวมหำพรหม และไพเรำะดุจเสียงนกกำรเวก
 ๒๙) พระเนตรเป็นสีเขียวสนิท 
 ๓๐) ดวงพระเนตรสดใสดังตำโค
 ๓๑) พระอุณำโลมสีขำวนวลเหมือนปุยฝ้ำย 
 ๓๒) พระเศียรกลมงำม พระพักตร์มีอุณหิส คือ ลักษณะเหมือนมีกรอบหน้ำ

นอกจำกลักษณะหลักท้ัง ๓๒ ประกำรดังกล่ำวแล้ว มหำบุรุษหรือผู้มีบำรมี 
เลิศกว่ำใครในโลก จะมีลักษณะปลีกย่อยเป็นพิเศษอีก ๘๐ ประกำร เรียกว่ำ อสีตยำนุ 
พยัญชนะ กล่ำวคือ

 ๑) มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบำทเหลืองงำม
 ๒) นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบำทเรียวออกไปโดยล�ำดับแต่ต้นจนปลำย
 ๓) นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบำทกลมดุจนำยช่ำงกลึงไว้อย่ำงดี
 ๔) พระนขำทั้ง ๒๐ มีสีแดง
 ๕) พระนขำทั้ง ๒๐ นั้น งอนงำมช้อนขึ้นเบื้องบน มิได้ค้อมลงเบื้องต�่ำ
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 ๖) พระนขำเกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย
 ๗) ข้อพระหัตถ์และข้อพระบำทซ่อนอยูใ่นพระมังสะ มไิด้สูงข้ึนออกมำภำยนอก
 ๘) พระบำททั้งสองเสมอกัน มิได้เล็กหรือใหญ่กว่ำกัน
 ๙) พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งช้ำง
 ๑๐) พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งสีหรำช
 ๑๑) พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งหงส์
 ๑๒) พระด�ำเนินงำม ดุจกำรเดินแห่งโคอุสภรำช
 ๑๓) ขณะยืนจะย่ำงพระบำทน้ัน ยกพระบำทเบ้ืองขวำย่ำงไปก่อน พระกำย 

  เยื้องไปเบื้องขวำก่อน
 ๑๔) พระชำนุเกลี้ยงกลมงำม ไม่มีพระอัฐิสะบ้ำโปนออกมำ
 ๑๕) มีกิริยำของบุรุษบริบูรณ์ คือ มิได้มีกิริยำมำรยำทคล้ำยสตรี
 ๑๖) พระนำภีกลมงำม ไม่โปน ไม่ยุบ
 ๑๗) พระอุทรมีสัณฐำนอันลึก
 ๑๘) ภำยในพระอุทร มีรอยเวียนเป็นทักขิณำวัฏ
 ๑๙) ล�ำพระเพลำทั้งสองกลมงำม
 ๒๐) ล�ำพระกรทั้งสองงำมดุจงวงช้ำงเอรำวัณ
 ๒๑) พระอังคำพยพใหญ่น้อยทั้งปวงงำมพร้อมทุกสิ่งหำที่ต�ำหนิมิได้
 ๒๒) พระมังสะที่ควรจะหนำก็หนำ ที่ควรจะบำงก็บำงทั่วทั้งพระวรกำย
 ๒๓) พระมังสะมิได้เหี่ยวย่นในที่ใดที่หนึ่ง
 ๒๔) พระวรกำยทั้งปวงปรำศจำกต่อม ไฝ ปำน และมูลแมลงวัน
 ๒๕) พระวรกำยงำมบริสุทธิ์เสมอกันทั้งส่วนบนและส่วนล่ำง
 ๒๖) พระวรกำยงำมบริสุทธิ์ ปรำศจำกมลทินทั้งปวง
 ๒๗) ทรงพระก�ำลังมำก เท่ำกับก�ำลังช้ำง ๑,๐๐๐ โกฏิ
 ๒๘) พระนำสิกโด่ง
 ๒๙) สัณฐำนพระนำสิกงำมแฉล้ม
 ๓๐) ริมพระโอษฐ์เสมอกัน มีสีแดงงำมดุจผลต�ำลึงสุก
 ๓๑) พระทนต์บริสุทธิ์ไม่มีผุ
 ๓๒) พระทนต์ขำวดุจดังสีสังข์
 ๓๓) พระทนต์เกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย
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 ๓๔) พระอินทรีย์ทั้ง ๕ งำมบริสุทธิ์
 ๓๕) พระเขี้ยวทั้ง ๔ กลมบริบูรณ์
 ๓๖) ดวงพระพักตร์มีสัณฐำนยำวสวย
 ๓๗) พระปรำงทั้งสองดูเปล่งงำมเสมอกัน
 ๓๘) กระพุ้งพระปรำงทั้งสองเต็มบริบูรณ์ 
 ๓๙) ลำยพระหัตถ์มีรอยอันลึก
 ๔๐) ลำยพระหัตถ์มีรอยอันยำว
 ๔๑) ลำยพระหัตถ์มีรอยตรง
 ๔๒) ลำยพระหัตถ์มีรอยสีแดงสดใส
 ๔๓) รัศมีพระวรกำยเป็นปริมณฑลโดยรอบ
 ๔๔) กระบอกพระเนตรกว้ำง และยำวงำมสมกัน
 ๔๕) ดวงพระเนตรประกอบด้วยประสำททั้ง ๕ ผ่องใสบริสุทธิ์
 ๔๖) ปลำยเส้นพระโลมชำติ ทั้งหลำยเหยียดตรง
 ๔๗) พระชิวหำมีสัณฐำนงำม
 ๔๘) พระชิวหำอ่อนมิได้กระด้ำง มีสีแดงเข้ม
 ๔๙) พระกรรณทั้งสองมีสัณฐำนยำวดุจกลีบปทุมชำติ
 ๕๐) ช่องพระกรรณมีสัณฐำนกลมงำม
 ๕๑) พระนหำรู (เส้นเอ็น) ทั้งปวง เป็นระเบียบสละสลวย
 ๕๒) แถวพระนหำรูทั้งหลำย ซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้นูนขึ้น
 ๕๓) พระเศียรมีสัณฐำนงำมเหมือนฉัตรแก้ว
 ๕๔) ปริมณฑลพระนลำฎ โดยกว้ำงยำวสมกัน
 ๕๕) พระนลำฎมีสัณฐำนงำม
 ๕๖) พระขนงมีสัณฐำนงำมดุจคันธนูที่โก่งไว้
 ๕๗) พระโลมชำติที่พระขนงมีเส้นละเอียด
 ๕๘) เส้นพระโลมชำติที่พระขนงล้มรำบไปทำงเดียวกัน
 ๕๙) พระขนงใหญ่
 ๖๐) พระขนงยำวสุดหำงพระเนตร
 ๖๑) พระฉวีละเอียดทั่วทั้งพระวรกำย
 ๖๒) พระวรกำยรุ่งเรืองไปด้วยสิริ
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 ๖๓) พระวรกำยไม่มัวหมองผ่องใสอยู่เป็นนิตย์
 ๖๔) พระวรกำยสดชื่นเหมือนดอกบัว
 ๖๕) พระวรกำยมีสัมผัสอ่อนนุ่มไม่กระด้ำง
 ๖๖) กลิ่นพระวรกำยหอมฟุ้ง ดุจกลิ่นไม้กฤษณำ
 ๖๗) พระโลมชำติมีเส้นเสมอกัน
 ๖๘) พระโลมชำติมีเส้นละเอียด
 ๖๙) ลมอัสสำสะและปัสสำสะเดินละเอียด
 ๗๐) พระโอษฐ์มีสัณฐำนงำมดุจแย้ม
 ๗๑) กลิ่นพระโอษฐ์หอม ดุจกลิ่นดอกอุบล
 ๗๒) พระเกศำด�ำเป็นเงำ
 ๗๓) กลิ่นพระเกศำหอมฟุ้งขจรตลบ
 ๗๔) กลิ่นพระเกศำหอม ดุจกลิ่นโกมล
 ๗๕) พระเกศำทุกเส้นมีสัณฐำนกลมสลวย
 ๗๖) พระเกศำด�ำสนิท
 ๗๗) พระเกศำมีเส้นละเอียด
 ๗๘) เส้นพระเกศำไม่ยุ่งเหยิง
 ๗๙) เส้นพระเกศำเวียนเป็นทักขิณำวัฏ
 ๘๐) มีพระเกตุมำลำ

หำกพจิำรณำลักษณะมหำบรุษุเหล่ำน้ีแล้วจะพบว่ำ เป็นลักษณะท่ีควรจะมท่ีีมำจำก  
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 ซ่ึงผู้คนท้องถ่ินปรำรถนำจะเป็น เช่น  
มีเท้ำเต็ม มน้ิีวมอืน้ิวเท้ำยำวและงดงำม มีร่ำงกำยเต็มบรบิรูณ์ ไม่มรีอยบุม๋ รอยเห่ียวย่น  
เป็นต้น
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ลักษณะพิเศษเหล่ำน้ีเองท่ีในเวลำต่อมำ นำยช่ำงทั้งในเอเชียใต้และภูมิภำค 
ต่ำง  ๆ  ซึ่งยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำ ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ในกำรสร้ำงประติมำกรรม 
แทนพระองค์พระพุทธเจ้ำ ซึ่งเรำเรียกว่ำ พระพุทธรูป โดยประโยชน์ส�ำคัญเพื่อส่งเสริม 
สถำนะพเิศษของพระพุทธเจ้ำผู้เลิศกว่ำมนุษย์ท้ังหลำย และยงัสำมำรถใช้เป็นเครือ่งจ�ำแนก 
ประติมำกรรมของพระพุทธเจ้ำออกจำกประติมำกรรมบุคคลอื่น  ๆ  ได้อีกด้วย 

ทรงเปล่งพระอาสภวิาจา 
เม่ือพระโพธิสัตว์ประสูติจำกพระครรภ์น้ัน ท้ำวมหำพรหมเสด็จลงมำจำกพรหมโลก  

เพ่ือกำงตำข่ำยทองรองรับพระองค์ ขณะน้ันมีท่อน�้ำอุ่นน�้ำเย็น ไหลออกมำสรงสนำน 
พระวรกำยของพระโพธสัิตว์และพระมำรดำ จำกน้ัน ท้ำวจตุโลกบำลก็เสด็จมำรบัพระองค์ 
พระโพธิสัตว์ต่อจำกพระพรหม และนำงนมก็มำรับพระองค์ต่อไปจำกท้ำวจตุโลกบำล  
ในขณะน้ันเอง พระโพธสัิตว์ทรงแสดงปำฏหิำรย์ิทอดพระเนตรไปยงัทิศท้ัง ๑๐ ก็มทิรงเห็น 
ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์ จึงบ่ำยพระพักตร์สู่ทิศอุดร เสด็จพระด�ำเนินไป ๗ ก้ำว  
ทรงเปล่งพระสุรเสียงว่ำ “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฎฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฎฺโฐหมสฺมิ,  

. .

พระพุทธชินรำช ศิลปะสุโขทัย 
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำก
คัมภีร์มหำปุริสลักษณะ
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อยมนฺติมำ เม ชำติ นตฺถิทำนิ ปุนพฺภโวติ” แปลว่ำ “เรำเป็นผู้เลิศแห่งโลก เรำเป็นผู้เจรญิ 
แห่งโลก เรำเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกชำตินี้เป็นชำติสุดท้ำย จำกนี้ไปไม่มีกำรเกิดอีก”

ขณะน้ันจักรวำลท้ังปวงก็หวัน่ไหวเกิดแสงโอภำสสว่ำงไสวไปท่ัว มคีวำมเชือ่กันว่ำ  
กำรท่ีพระโพธิสัตว์ประสูติจำกพระครรภ์ของพระมำรดำแล้วเปล่งพระวำจำได้น้ัน  
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

ท้ังน้ี มีนักปรำชญ์กล่ำวถึงควำมหมำยโดยนัยของปำฏิหำริย์ในวำระประสูติไว้ 
ดังนี้

หมื่นโลกธำตุหวั่นไหว หมำยถึง ผู้คนท้ังหลำยท่ัวทั้งโลกจะได้ประจักษ์ถึง 
พระธรรมค�ำสอนอันล�้ำเลิศในเวลำต่อมำ

มีพรหมและเทวดำมำรับพระองค์ หมำยถึง จะทรงส�ำเร็จอรูปำพจรฌำนทั้ง ๔

มีมนุษย์มำรับพระองค์ หมำยถึง จะทรงส�ำเร็จรูปำพจรฌำณ ๔

ทรงพระด�ำเนินด้วยพระบำท หมำยถึง จะได้ทรงอิทธิบำท ๔ 

ทรงบ่ำยพระพักตร์ไปยังทิศอุดร หมำยถึง จะทรงประเสริฐเหนือกว่ำสัตว์โลก
ทั้งปวง

ทรงพระด�ำเนิน ๗ ก้ำว หมำยถึง จะทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ (องค์แห่งกำรตรสัรู)้ 
ซึ่งเป็นกำรประกำศศักยภำพของมนุษย์ว่ำจะพัฒนำตนให้มีโพธิจะต้องต้ังตนหยัดยืนขึ้น 
และก้ำวเดินตำมหลักธรรมดังกล่ำว หรือจะได้เสด็จไปทรงเผยแพร่พระศำสนำใน 
แคว้นทั้ง ๗ แห่งชมพูทวีป เป็นต้น

อนึ่ง ในวันเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นเอง มีบุคคลและสิ่งของก�ำเนิดขึ้น 
พร้อมกัน เรียกว่ำเป็น สหชำติกับพระโพธิสัตว์ ได้แก่ พระนำงพิมพำ เจ้ำชำยอำนนท์  
กำฬุทำยีอ�ำมำตย์ นำยฉันนะ ม้ำกัณฐกะ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ และขุมทองทั้ง ๔ มุมเมือง 
เมือ่พระเจ้ำสุทโธทนะทรงทรำบข่ำวกำรประสูติ จึงตรสัส่ังให้เชญิเสด็จพระนำงสิรมิหำมำยำ 
กลับพระรำชวัง และให้มีงำนเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทั่วทั้งพระนคร 
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กาฬเทวลิดาบสเข้าเฝ้า
ในเวลำต่อมำ มีดำบสซ่ึงเป็นอำจำรย์ท่ีพระเจ้ำสุทโธทนะทรงเคำรพนับถือ  

นำมว่ำ กำฬเทวิลดำบส เป็นผู้ได้ฌำนสมำบัติ ๘ ประกำร อำศัยอยู่ที่เชิงเขำหิมวันต์  
ได้ทรำบข่ำวพระประสูติกำลจึงเข้ำไปเยี่ยมยังพระรำชนิเวศน์ขอชมบำรมีพระรำชกุมำร  
พระเจ้ำสุทโธทนะตรัสสั่งให้อุ้มพระรำชโอรสออกมำนมัสกำรพระดำบส แต่พระโพธิสัตว ์
ทรงกระท�ำปำฏหิำรย์ิเสด็จไปยนืเหนือชฎำของดำบส เม่ือพระเจ้ำสุทโธทนะทอดพระเนตร 
ดังนั้น ก็มีพระทัยยินดียกพระหัตถ์ขึ้นทรงคมพระรำชโอรสของพระองค์เองเป็นครั้งแรก

อน่ึง มนัีกปรำชญ์อธบิำยปำฏหิำรย์ิน้ีว่ำ กำฬเทวลิดำบสเป็นผู้มคีวำมรูแ้ตกฉำน  
คงเข้ำใจลักษณะมหำบุรุษท่ีแสดงให้เห็นว่ำ พระรำชกุมำรเป็นผู้มีบุญญำธิกำร จะได ้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ ตำมธรรมเนียมควำมเช่ือของชำวชมพูทวีปน้ัน บุคคลเช่นนั้น 

สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปำล สถำนที่ประสูติของเจ้ำชำยสิทธัตถะ
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ไม่ควรท�ำควำมเคำรพผู้ใด มิเช่นน้ันศีรษะของผู้ได้รับกำรท�ำควำมเคำรพจะต้องแยก 
เป็น ๗ ส่วน เมื่อคิดเช่นนั้นกำฬเทวิลดำบสเกิดตกใจกลัวจึงรีบก้มศีรษะท�ำควำมเคำรพ 
พระรำชกุมำร เป็นเหตุให้พระบำทของพระรำชกุมำรสำมำรถแตะบนชฎำของท่ำนได้  
เม่ือพระเจ้ำสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นอำจำรย์ท่ีทรงนับถือกรำบพระบำทพระรำชโอรส 
จึงทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอัญชลีตำมไปด้วย

ท้ังน้ีคัมภีร์พุทธประวัติกล่ำวว่ำ เมื่อกำฬเทวิลดำบสเห็นพระรำชโอรสน้ัน 
มีพระลักษณะมหำบุรุษต้องตำมต�ำรำเป็นอัศจรรย์ควรได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำแน่นอน  
ก็แย้มยิ้มด้วยใจยินดีที่ได้เข้ำเฝ้ำ และได้ใช้ญำณหยั่งดูว่ำตนเองจะได้ฟังพระธรรมเทศนำ 
หรอืไม่ ก็ทรำบว่ำจะมิได้ฟังธรรมจำกพระโอษฐ์ เพรำะตนเองจะส้ินชวีติไปก่อนแล้วไปอุบติั 
ในแดนอรูปพรหมซึ่งไม่มีควำมรับรู้ยินดียินร้ำยใด  ๆ  ไม่สำมำรถรับรู้ธรรมได้ จึงเท่ำกับ
บ�ำเพ็ญเพียรมำเปล่ำประโยชน์ ไม่สำมำรถหลุดพ้นได้ คิดเช่นนี้แล้วจึงร้องไห้ จำกนั้น 
จึงด�ำรว่ิำมญีำติผู้ใดของตนบ้ำงท่ีจะทันได้เห็นพระพุทธเจ้ำ จึงทรำบว่ำนำลกะผู้เป็นหลำน 
จะได้เห็น 

เม่ือทรำบดังน้ันกำฬเทวิลดำบสจึงออกจำกพระรำชนิเวศน ์ตรงไปยัง 
บ้ำนน้องสำวของตน เพื่อแนะน�ำให้นำลกะออกบวช ฝ่ำยนำลกะเชื่อฟังลุงอย่ำงยิ่ง ได้ทิ้ง 
ทรัพย์สมบัติออกบวชอธิษฐำนว่ำ “ท่ำนผู้ใดเป็นอุดมบุคคลในโลก ข้ำพเจ้ำขอบรรพชำ 
เฉพำะส�ำนักท่ำนผู้น้ัน” แล้วบ่ำยหน้ำไปยงัทิศอันเป็นท่ีสถิตแห่งพระโพธสัิตว์ ถวำยนมัสกำร 
ด้วยเบญจำงคประดิษฐ์ แล้วสะพำยบำตรออกเดินทำงจำกเคหสถำน ไปเจริญสมณธรรม 
ยังป่ำหิมพำนต์ รอเวลำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้

พระนำลกะผู้น้ี ต่อมำได้เข้ำเฝ้ำพระบรมศำสดำทูลถำมเก่ียวกับมโมมัยปฏิบัติ  
ครั้งได้ฟังพระธรรมเทศนำแล้วบรรลุอรหัตตผล กลับไปบ�ำเพียรอย่ำงหนักที่ป่ำหิมพำนต์  
๗ เดือน พิจำรณำทรำบว่ำก�ำลังจะนิพพำน จึงไปยืนพิงเขำสุวรรณบรรพตแล้วนิพพำน

ฝ่ำยรำชสกุลศำกยวงศ์ท้ังหลำย เห็นดำบสซึ่งเป็นท่ีนับถือของตนกรำบที ่
พระบำทของพระรำชโอรสแสดงควำมนับถือและได้ฟังพยำกรณ์อย่ำงน้ัน ก็มีจิตนับถือ 
ในพระรำชโอรสน้ันยิ่งนัก ยอมถวำยโอรสของตนเป็นบริวำร ส่วนพระเจ้ำสุทโธทนะ  
ก็จัดพระพี่เลี้ยงนำงนมคอยระวังรักษำพระรำชโอรสเป็นนิจต่อไป
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ขนานพระนามพระโพธสิัตว์
เม่ือพระรำชกุมำรประสูติได้ ๕ วนั พระเจ้ำสุทโธทนะโปรดให้ประชมุพระญำติวงศ์ 

และเสนำมำตย์ท้ังหลำย เชิญพรำหมณ์ ๑๐๘ คน มำฉันโภชนำหำร แล้วคัดเลือก 
พรำหมณ์ท่ีมีวิทยำเวทมำกกว่ำผู้อ่ืน ๘ คน ได้แก่ รำมพรำหมณ์ ลักษณพรำหมณ์  
ยัญญพรำหมณ์ ธุชพรำหมณ์ โภชพรำหมณ์ สุทัตตพรำหมณ์ สุยำมพรำหมณ์ และ 
โกณฑัญญพรำหมณ์ ช่วยกันท�ำนำยลักษณะของพระโพธิสัตว์ เมื่อพรำหมณ์ ๗ คนแรก 
ได้เห็นมหำบรุษลักษณะ ๓๒ ประกำร กับอนุพยญัชนะ ๘๐ ประกำร ของพระโพธสัิตว์แล้ว  
ได้ยกนิ้วมือชูขึ้น ๒ นิ้ว ทูลท�ำนำยว่ำพระรำชกุมำรนี้ มีคติ คือ ที่ไปเป็น ๒ ทำง  
กล่ำวคือ ถ้ำด�ำรงเพศฆรำวำสจะได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ ถ้ำเสด็จออกบรรพชำจะได้ตรสัรู้ 
เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนกำฬเทวิลดำบสเข้ำเฝ้ำเจ้ำชำยสิทธัตถะ 
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

ผลงำนของอำจำรย์ค�ำนวน ชำนันโท
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพรำหมณ์ทั้ง ๘ คน ประชุมกันเพื่อขนำนพระนำมเจ้ำชำยสิทธัตถะ
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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 จิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรพระพุทธไสยำสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร 
เล่ำเรื่องพระประวัติพระนำงมหำปชำบดีโคตมี136



ส่วนโกณฑัญญพรำหมณ์ ผู้มีอำยุน้อยกว่ำพรำหมณ์ท้ังหมด เมื่อพิจำรณำ 
โดยถี่ถ้วนแล้ว จึงยกชูนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียว โดยท�ำนำยว่ำพระรำชกุมำรจะไม่สถิตอยู ่
ในฆรำวำสวิสัย แต่จะทรงผนวชแล้วตรัสรู ้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงแน่นอน  
พระเจ้ำสุทโธทนะทรงถำมพรำหมณ์ว่ำเหตุใดพระรำชกุมำรจึงจะเสด็จออกทรงผนวช  
เหล่ำพรำหมณ์ทูลว่ำเพรำะจะได้ทอดพระเนตรเทวทูต ๔ 

ดังนั้นพระเจ้ำสุทโธทนะจึงทรงสั่งห้ำมบุคคลที่มีลักษณะพ้องกับเทวทูต ๔ คือ 
คนชรำ คนเจ็บ คนตำย และสมณะ เข้ำมำใกล้พระรำชโอรส เพรำะมีพระรำชประสงค์ 
จะให้พระรำชโอรสเป็นพระเจ้ำจักรพรรดิต่อในอนำคต

เหล่ำพรำหมณ์พำกันถวำยพระนำมพระโพธิสัตว์รำชกุมำรว่ำ สิทธัตถะ แปลว่ำ  
ผู ้ส�ำเร็จในทุกส่ิงที่ปรำรถนำ และเพรำะเหตุท่ีทรงมีพระรัศมีโอภำสซ่ำนออกจำก 
พระสรีรกำย พรำหมณ์ทั้งหลำยจึงถวำยพระนำมว่ำ อังคีรส อีกด้วย 

พระนางสริมิหามายาสิ้นพระชนม์
ฝ่ำยพระนำงสิรมิหำมำยำหลังจำกมพีระประสูติกำลพระโอรสล่วงแล้วได้ ๗ วนัก็

ส้ินพระชนม์ แล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยูใ่นสวรรค์ชัน้ดุสิต พระเจ้ำสุทโธทนะจึงทรงจัด 
สตรีที่มีรูปร่ำงพอดี ไม่สูงนัก ไม่ต�่ำนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ผอมนัก ผิวไม่ด�ำนัก ไม่ขำวนัก  
ให้เป็นคณะพระนมบ�ำรุงเลี้ยงพระรำชโอรส พร้อมด้วยคณะบุรุษ ๑๒๐ คน และสตรี  
๒๔๐ คน ท่ีมีคุณสมบัติพร้อมมูลมำเป็นพนักงำนถวำยอภิบำลเพ่ือให้พระรำชโอรส 
สุขสบำยที่สุด

หลังจำกน้ันพระนำงมหำปชำบดีโคตม ีพระขนิษฐำของพระนำงสิรมิหำมำยำได้รบั 
สถำปนำเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ำสุทโธทนะสืบต่อมำ ทรงอภิบำลเจ้ำชำยสิทธัตถะ 
ด้วยควำมรักเฉกเช่นพระมำรดำแท้  ๆ   และทรงมีพระรำชบุตร ๑ พระองค์กับพระเจ้ำ 
สุทโธทนะ คือ เจ้ำชำยนันทกุมำร แต่ประทำนให้นำงนมเป็นผู้ถวำยพระกษีรธำรำ 
แด่เจ้ำชำยนันทกุมำร ส่วนพระนำงมหำปชำบดีน้ันเป็นผู้ถวำยพระกษีรธำรำแด่เจ้ำชำย 
สิทธตัถะ ต่อมำทรงมีพระธดิำอีกพระองค์หน่ึง พระนำมว่ำ เจ้ำหญิงรปูนันทำ ซึง่ทรงได้รบั 
กำรยกย่องว่ำเป็นนำงชนบทกัลยำณี คือสตรีที่งดงำมที่สุดในแผ่นดิน 

อน่ึง มข้ีอน่ำขบคิดว่ำ กำรท่ีพระนำงมหำปชำบดีโคตมมีพีระกษีรธำรำถวำยเจ้ำชำย 
สิทธตัถะได้น้ัน ย่อมแสดงว่ำน่ำจะทรงพระครรภ์เจ้ำชำยนันทกุมำรในระยะเวลำไล่เล่ียกนั 
กับพระนำงสิริมหำมำยำ เจ้ำชำยทั้งสองจึงมีพระประสูติกำลในเวลำใกล้เคียงกัน ทั้งยัง 
ชีใ้ห้เห็นว่ำพระนำงมหำปชำบดีควรจะรบัรำชกำรเป็นพระภรรยำเจ้ำของพระเจ้ำสุทโธทนะ 

137

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



ในช่วงเวลำใกล้เคียงกับกำรอภเิษกสมรสระหว่ำงพระเจ้ำสุทโธทนะกับพระนำงสิรมิหำมำยำ  
แม้จะมีค�ำกล่ำวว่ำ ชำวอำรยันนิยมกำรมีภรรยำทีละคน แต่ธรรมเนียมกำรรับหญิงอื่น 
เป็นภรรยำรอง อำจเริ่มมีขึ้นแล้วในหมู่ชนชั้นน�ำสมัยนั้น 

ปาฏหิารยิ์ในพระราชพธิพีชืมงคล
เจ้ำชำยสิทธัตถะเจริญพระชนม์ข้ึนด้วยควำมสุขสมบูรณ์พร้อม วันหน่ึงซึ่งเป็น 

วันประกอบพระรำชพิธีพืชมงคล พระเจ้ำสุทโธทนะโปรดให้ประดับตกแต่งพระนคร 
ให้งดงำมแล้วเสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมหมูอ่�ำมำตย์ พรำหมณ์ คฤหบดีสู่สถำนท่ีประกอบ 
พระรำชพิธีโปรดให้เชิญเจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จไป ณ ที่นั้นด้วย โดยจัดที่ประทับไว้ภำยใต ้
ต้นหว้ำต้นหน่ึง ก้ันพระวิสูตรโดยรอบ พร้อมด้วยข้ำทำสบริวำรพรั่งพร้อมคอยถวำย 
ปรนนิบัติให้ส�ำรำญพระรำชหฤทัย

จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติตอนปำฏิหำริย์

ของพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะระหว่ำงพระรำชพิธีพืชมงคล

138

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



แต่ครัน้ได้เวลำท่ีก�ำหนดไว้ ข้ำทำสบรวิำรท้ังหลำยกลับพำกันออกจำกท่ีประทับ 
ไปชมกำรประกอบพระรำชพิธีจนหมดส้ินทุกคน ท้ิงให้เจ้ำชำยสิทธัตถะประทับอยู่ 
ใต้ร่มหว้ำเพียงพระองค์เดียวจึงเสด็จประทับน่ังสมำธิเจริญอำนำปำนสติกรรมฐำน  
ท�ำปฐมฌำนให้เกิดขึ้น

เวลำน้ันเป็นเวลำบ่ำย เงำร่มไม้ท้ังหลำยก็ชำยไปตำมดวงตะวันท้ังส้ิน แต่เงำ 
ไม้หว้ำนั้นปรำกฏตั้งตรงเป็นปริมณฑลอยู่ดุจเวลำเที่ยงวัน เป็นที่อัศจรรย์แก่เหล่ำบริวำร 
ท้ังหลำยท่ีกลับมำเห็นปรำกฏกำรณ์เช่นน้ัน จึงไปกรำบทูลพระเจ้ำสุทโธทนะให้ทรงทรำบ  
พระองค์รีบเสด็จมำเพ่ือทอดพระเนตรควำมมหัศจรรย์ ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอัญชลี 
พระรำชโอรสของพระองค์เองเป็นวำระที่ ๒

ต่อมำเมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะเจริญพระชนม์ครบ ๗ ปี พระรำชบิดำโปรดให ้
ขุดสระโบกขรณี ๓ แห่งขึ้นส�ำหรับเป็นท่ีส�ำรำญพระทัย พระอินทร์ทรงทรำบกำรนี้ 
จึงใช้ให้พระเวสสุกรรมเทวบุตร นำยช่ำงใหญ่ของสวรรค์มำช่วยเนรมิตสระอันงดงำม 
ทั้ง ๓ แห่งเสร็จภำยในคืนเดียว

บรรดำนักปรำชญ์ต่ำงเห็นตรงกันว่ำ ต้นหว้ำใหญ่ไม่มเีงำชำยไปตำมแสงตะวนัน้ัน 
อำจเป็นผลมำจำกเป็นร่มไม้ท่ีมีก่ิงก้ำนแผ่ออกไปเป็นระยะกว้ำง มียอดไม่สูงชะลูดนัก  
ท�ำให้เงำของต้นไม้ไม่เคลื่อนที่ไปตำมองศำของดวงอำทิตย์ เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 
แต่ส่ิงอัศจรรย์แท้ คือเจ้ำชำยสิทธัตถะน้ันทรงใฝ่พระทัยในท่ีสงบและกำรบ�ำเพ็ญสมำธ ิ
ผิดจำกเด็กสำมัญ ส่วนกำรสร้ำงสระน�้ำอันงดงำมเสร็จภำยในระยะเวลำไม่นำนน้ัน 
อำจเพรำะพระรำชบิดำทรงทุ่มเทก�ำลังคน ก�ำลังทรัพย์ในกำรบ�ำรุงเล้ียงพระรำชโอรส 
อย่ำงเต็มที่ จนโครงกำรต่ำง  ๆ  ส�ำเร็จลงในเวลำรวดเร็วดุจเทวดำเนรมิต

เจ้าชายเทวทัตทรงยงิหงส์
หนังสือประทีปแห่งทวีปอำเซีย เล่ำถึงเหตุกำรณ์เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะยังทรง 

พระเยำว์ไว้ตอนหน่ึงว่ำ ในฤดูใบไม้ผลิปีหน่ึง มฝูีงหงส์บนิข้ำมพระรำชอุทยำนกรงุกบลิพัสด์ุไป  
เจ้ำชำยเทวทัตซึง่เป็นพระญำติของเจ้ำชำยสิทธตัถะทรงยงิหงส์ตัวหน่ึงได้รบับำดเจ็บท่ีปีก  
ตกลงมำในพระรำชอุทยำน เจ้ำชำยสิทธตัถะทอดพระเนตรดังน้ันก็เกิดพระเมตตำสงสำร  
เสด็จไปช่วยหงส์ตัวน้ันแล้วทรงอุ้มไว้แนบพระอุระ เจ้ำชำยเทวทัตทูลว่ำด้วยเหตุท่ี 
ทรงยิงหงส์ตัวน้ีได้ หงส์จึงควรเป็นของพระองค์ แต่เจ้ำชำยสิทธัตถะไม่ทรงยินยอม  
จึงน�ำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่สภำอัครมหำมนตรี ซึ่งตัดสินว่ำชีวิตเป็นส่ิงมีค่ำ ผู้ให้ชีวิตยอม 
มสิีทธิใ์นชีวติมำกกว่ำผูท่ี้จะพยำยำมจะคร่ำชวีติน้ัน หงส์ตัวน้ีจึงสมควรเป็นกรรมสิทธิข์อง 
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงยกมหำธนูสหัสถำมะ
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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จิตรกรรมฝำผนังในศำลำกำรเปรียญวัดเชิงท่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เล่ำเรื่องพุทธประวัติตอนพระรำชพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงเจ้ำชำยสิทธัตถะกับพระนำงพิมพำ (ยโสธรำ)
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เจ้ำชำยสิทธัตถะ ดังน้ันพระองค์จึงทรงพยำบำลหงส์น้ันจนแข็งแรงดีแล้วบินกลับไปยัง 
ฝูงของตน เป็นเหตุกำรณ์ท่ีแสดงเหตุท่ีท�ำให้เจ้ำชำยเทวทัตเป็นปรปักษ์ต่อเจ้ำชำยสิทธตัถะ 

ทรงอภเิษกสมรส
เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะเจริญพระชันษำครบ ๑๖ ปี ทรงมีพระโฉมงดงำมมำก  

พระรำชบิดำโปรดให้สร้ำงปรำสำทที่ประทับ ๓ หลังส�ำหรับ ๓ ฤดู ตกแต่งอย่ำงประณีต 
ตระกำรตำ แล้วโปรดให้ประกำศไปยงัพระประยูรญำติท้ังหลำยให้ส่งพระรำชธดิำมำเป็น
บำทบริจำริกำของพระรำชโอรส แต่เหล่ำพระประยูรญำตินั้นกลับกรำบทูลว่ำ ถึงแม้จะม ี
พระโฉมงดงำมเจริญตำแต่หำกเจ้ำชำยสิทธัตถะไม่ทรงรอบรู้ในศิลปศำสตร์ท้ังหลำย 
ก็จะไม่ยกธิดำให้เป็นอันขำด เมื่อเจ้ำชำยทรงทรำบเช่นนี้ จึงกรำบทูลพระเจ้ำสุทโธทนะ 
ให้จัดประชุมพระประยูรญำติใน ๗ วันข้ำงหน้ำ เพื่อจะทรงแสดงศิลปศำสตร์ให้ได้ชม 
โดยทั่วหน้ำกัน

ครัน้ถึงก�ำหนดเวลำ เจ้ำชำยสิทธตัถะทรงยกมหำธนูสหสัถำมะ ซึง่มีน�ำ้หนักมำก 
ต้องใช้บุรุษถึง ๑,๐๐๐ คน ช่วยกันยกจึงจะส�ำเร็จได้ แต่ทรงยกข้ึนด้วยพระองค์เอง 
ดุจมีน�้ำหนักเบำ ทรงขึ้นสำยแล้วดีดสำยจนเกิดเสียงสน่ันหวั่นไหวไปท่ัวพระนคร  
แล้วทรงแสดงศิลปศำสตร์เก่ียวกับธนู ๑๒ ประกำร ซ่ึงไม่มใีครในโลกเคยสำมำรถกระท�ำ 
ได้ครบ

ในท่ีสุดทรงท�ำตำมค�ำร้องขอของผู้ชมคือยิงลูกธนูไปตัดเส้นขนจำมรีท่ีแขวน 
อยู่ไกล ๑ โยชน์ ให้ขำดที่ตรงกลำงพอดีในเวลำพระอำทิตย์ก�ำลังจะลับขอบฟ้ำ แสดงให ้
เห็นว่ำทรงมศิีลปศำสตร์ล�ำ้เลิศ มพีระเนตรแหลมคมใช้กำรได้ดุจพญำเหยีย่ว มพีระก�ำลัง 
แขง็แรงสมบูรณ์ บรรดำพระประยรูญำติต่ำงถวำยธดิำของตนให้เป็นบำทบรจิำรกิำมำกมำย  
พระเจ้ำสุทโธทนะทรงเลือกพระนำงยโสธรำ หรอื พิมพำ พระธดิำของพระเจ้ำสุปปพุทธะ 
และพระนำงอมิตำแห่งรำชวงศ์โกลิยะ ผู้ครองกรุงเทวทหะให้เป็นพระอัครชำยำของ 
พระรำชโอรส
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ทอดพระเนตรเทวทูต ๔ และเจ้าชายราหุลประสูติ
เจ ้ำชำยสิทธัตถะทรงบริบูรณ์ด้วยโลกียสุขท่ีพระรำชบิดำทรงปรนเปรอ 

มำต้ังแต่ทรงพระเยำว์จนทรงเจริญพระวัย เหตุเพรำะพระเจ้ำสุทโธทนะทรงปรำรถนำ 
ให้พระรำชโอรสอยู่ครองรำชสมบัติเป็นพระเจ้ำจักรพรรดิมำกกว่ำท่ีจะยอมให้ตรัสรู ้
เป็นพระพทุธเจ้ำตำมท่ีเหล่ำพรำหมณ์ท�ำนำยไว้ จึงทรงสร้ำงปรำสำท ๓ ฤดูพระรำชทำน 
เพ่ือให้พระรำชโอรสทรงเบกิบำนอยูกั่บพระชำยำ สนม และเหล่ำข้ำทำสบรวิำรท่ีเลือกเฟ้น 
มำอย่ำงดี

วันหน่ึงเจ้ำชำยสิทธัตถะมีพระประสงค์จะประพำสอุทยำน จึงประทับรำชรถ  
มีนำยสำรถีขับไปในอุทยำน เทวดำได้จ�ำแลงตนเป็นคนชรำผมหงอกขำว มีหลังค่อมโค้ง  
เดินถือไม้เท้ำตัวส่ันงกเงิ่นไปตำมทำง เจ้ำชำยสิทธัตถะไม่เคยทอดพระเนตรคนชรำ 
มำก่อนจึงแปลกพระทัย ตรัสถำมนำยสำรถีว่ำ เหตุใดคนผู้น้ีจึงมีรูปกำยประหลำด  
เทวดำก็ดลใจนำยสำรถีให้ทูลตอบไปตำมตรงว่ำคือคนชรำ และในวันหน่ึงท้ังนำยสำรถี 
และเจ้ำชำยก็ต้องเข้ำสู่ภำวะชรำเช่นนี้ดุจเดียวกัน เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงสลดสังเวชพระทัย 
จึงตรัสสั่งให้บ่ำยรำชรถกลับสู่ปรำสำท

เมื่อเสด็จไปยังอุทยำนใน ๓ วำระต่อมำ เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ได้ทอดพระเนตร 
คนเจ็บ คนตำย และสมณะ ซึ่งเป็นร่ำงเทวดำแปลง ได้เข้ำพระทัยว่ำชีวิตเป็นทุกข ์
และกำรออกบวชสำมำรถค้นพบหนทำงที่จะพ้นจำกชีวิตอันเป็นทุกข์นี้ได้ ทรงใคร่ครวญ 
ถึงหนทำงแห่งกำรพ้นทุกข์นั้น

บทที่	๔
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
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ในขณะก�ำลังทรงเพลิดเพลินท่ีพระรำชอุทยำนก็ได้ทรงทรำบว่ำพระนำงยโสธรำ
มีพระประสูติกำรพระโอรส จึงเตรียมเสด็จกลับไปยังพระรำชนิเวศน์ ออกพระโอษฐ์ตรัส
ว่ำ “รำหุล� ชำต� พนฺธน� ชำต�” แปลว่ำ “บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนำกำรได้เกิดขึ้นแล้ว” 
เพรำะทรงทรำบดีว่ำ ควำมรกัของบดิำท่ีมต่ีอบตุรน้ันจะร้อยรดัพระองค์ไว้ในโลก เหตุดังน้ี 
พระโอรสจึงได้รับขนำนพระนำมว่ำ เจ้ำชำยรำหุล

จิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรพระพุทธชินรำช วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงรับทรำบข่ำวพระโอรสประสูติ
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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พระสุบนินมิติของพระเจ้าสุทโธทนะ
เฉพำะเน้ือหำในหนังสือประทีปแห่งทวีปอำเซียเท่ำน้ันที่ปรำกฏเน้ือหำว่ำ  

หลังจำกเจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จประพำสกรุงกบิลพัสดุ์และทอดพระเนตรเห็นขอทำนชรำ  
อันเป็นเหตุให้ทรงตั้งพระทัยจะค้นหำค้นทำงหลุดพ้นจำกชำติ ชรำ และพยำธิน้ัน  
ในคืนวันหนึ่ง พระเจ้ำสุทโธทนะทรงพระสุบินถึงนิมิต ๗ ประกำร ดังนี้

๑. มีธงผืนหน่ึงถูกชักข้ึนบนยอดเสำอย่ำงสง่ำงำม คร้ันแล้วก็มีลมพัดมำ 
จนธงขำดเป็นช้ิน  ๆ  ตกลงมำคลกุฝุ่นดนิ จำกน้ันมเีทวดำเหำะลงมำเก็บธงน้ัน ข้ึนมำวำงไว้ 
ทำงทิศตะวันออกของกรุงกบิลพัสดุ์

๒. คชสำรงำเงนิ ๑๐ เชือก มพีลงัมหำศำล เดนิมำเป็นโขลงใหญ่จำกทำงทิศใต้  
เจ้ำชำยสิทธัตถะประทับอยู่บนคอคชสำรเชือกแรก

๓. เจ้ำชำยสทิธัตถะประทบัอยู่ในรำชรถอนังดงำมแพรวพรำว เทยีมด้วยม้ำ ๔ ตวั 
มีรูปร่ำงพ่วงพีงดงำม มีลมหำยใจเป็นไฟ

๔. มีล้ออันงดงำมซึ่งดุมล้อท�ำด้วยทองค�ำประดับอัญมณีเพริศแพร้วก�ำลังหมุน 
ไม่มหียุดหย่อน ขณะทีล้่อก�ำลงัหมุนน้ันเกิดประกำยไฟและเสยีงดนตรีไพเรำะ

๕. มกีลองงดงำมใบหน่ึงตัง้อยู่ระหว่ำงกรุงกบิลพัสดุแ์ละทวิเขำ เจ้ำชำยสทิธัตถะ 
ทรงตีกลองนั้นด้วยท่อนเหล็กเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปในระยะไกล

๖. มหีอคอยแห่งหน่ึงยืดสงูข้ึนเร่ือย  ๆ  จนยอดสงูเทยีมเมฆ และบนยอดหอคอยน้ัน 
เจ้ำชำยสิทธัตถะประทับอยู่ ทรงก�ำลังโปรยดอกไม้และอัญมณีไปทั่วทุกทิศ ประชำชน 
ต่ำงมำเบียดเสียดแย่งเก็บบุปผชำติและอัญมณีที่ทรงโปรยนั้น

๗. มีบุคคล ๖ ท่ำน ก�ำลังร้องไห้คร�่ำครวญด้วยควำมเศร้ำโศกสิ้นหวัง

เมื่อตื่นพระบรรทมแล้วทรงร้อนพระทัยในพระสุบินนิมิต บรรดำโหรำจำรย ์
ทั้งหลำยไม่อำจกล้ำท�ำนำยถวำย จนกระทั่งมีฤำษีผู้หนึ่งอำสำท�ำนำยพระสุบินถวำยว่ำ

๑. ธงขำดนั้น หมำยถึง กำรอวสำนของลัทธิประเพณีเก่ำ  ๆ

๒. บำรมีแห่งธรรมวิเศษ ๑๐ ประกำรจะท�ำให้เจ้ำชำยสิทธัตถะตัดสินพระทัย 
เสด็จออกทรงบรรพชำ
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๓. ม้ำท้ัง ๔ หมำยถึง อริยสจั จะน�ำเจ้ำชำยสิทธัตถะให้ตรัสรู้อนุตรสัมมำสมัโพธิญำณ

๔. ล้อแก้วมณีที่หมุนอยู่ หมำยถึง พระธรรมวินัยที่จะทรงบัญญัติขึ้น

๕. กลองท่ีเจ้ำชำยสิทธตัถะทรงตีน้ัน หมำยถึง พระธรรมท่ีจะทรงส่ังสอนชำวโลก

๖. หอคอยสูงส่ง คือ พระธรรมวินัย ดอกไม้และแก้วมณีท่ีเจ้ำชำยสิทธัตถะ 
ทรงโปรยลงมำ หมำยถึง พระธรรมที่จะทรงสั่งสอนมหำชนให้พ้นจำกทุกข์

๗. คนผู้เศร้ำโศก คือ เจ้ำลัทธท้ัิง ๖ ท่ีจะต้องหมดผู้นับถือ ด้วยแพ้อ�ำนำจธรรม 
ของสมเด็จพระบรมศำสดำ

พระเจ้ำสุทโธทนะได้ทรงสดับค�ำท�ำนำยนี้แล้วตกพระทัยอย่ำงยิ่ง ทรงก�ำชับให ้
บ�ำรุงบ�ำเรอเจ้ำชำยสิทธัตถะให้สุขสบำย เพื่อขัดขวำงกำรเสด็จออกทรงบรรพชำ

พระนางกสีาโคตมทีรงชมพระโฉม
ขณะเจ้ำชำยสิทธัตถะก�ำลังเสด็จกลับพระรำชนิเวศน์น้ัน เจ้ำหญิงองค์หน่ึง 

มีพระนำมว่ำ กีสำโคตมี เสด็จออกบัญชร มำทอดพระเนตรเห็นเจ้ำชำยสิทธัตถะ 
มีพระโฉมงดงำม ก็ทรงปีติโสมนัส จึงตรัสชมเป็นพระคำถำว่ำ 

 “นิพฺพุตำ นูน สำ มำตำ นิพพุโต นูนโส ปิตำ
 นิพฺพุตำ นูน สำ นำรี ยสฺสำย� อีทิโส ปติ”

แปลว่ำ “(บุรุษเช่นเจ้ำชำยสิทธัตถะน้ี) เป็นพระรำชบุตรของพระมำรดำ 
พระรำชบิดำพระองค์ใด พระมำรดำพระรำชบิดำพระองค์น้ันก็อำจดับได้ซึ่งควำมทุกข์  
แม้เป็นภัสดำของนำรีใด นำรีนั้นก็อำจดับได้ซึ่งควำมทุกข์”

เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงได้ยินคำถำน้ีแล้ว ทรงฉุกคิดถึงเรื่องกำรดับควำมทุกข์  
และทรงพิจำรณำว่ำเมื่อรำคะ โทสะ โมหะ และกิเลสทั้งหลำยดับลงแล้วก็ได้ชื่อว่ำดับได ้
ซึง่ควำมทุกข์หมดส้ินไป มีพระทัยปรำโมทย์ในควำมคิดน้ีและทรงระลึกว่ำ เพรำะพระนำง 
กีสำโคตมีร�ำพึงคำถำ พระองค์จึงได้ฉุกพระทัยคิดและตัดสินพระทัยจะเสด็จออก 
มหำภิเนษกรมณ์ (กำรเสด็จออกทรงบรรพชำของพระพุทธเจ้ำ) ทรงด�ำริดังน้ันแล้ว 
ต้ังพระทัยจะประทำนรำงวัล จึงทรงถอดสร้อยพระศอประดับด้วยแก้วมุกดำหำรมีค่ำ 
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ กหำปนะออกจำกพระศอ ส่งให้รำชบตุรเชญิไปถวำยพระนำงกีสำโคตมี  
ซึ่งทรงรับไว้ด้วยพระทัยยินดีปรีดำเพรำะส�ำคัญว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะมีควำมเสน่หำ 
ต่อพระนำง
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จิตรกรรมเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระนำงกีสำโคตมีชมพระโฉมเจ้ำชำยสิทธัตถะ 
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร

149



เสด็จออกทรงบรรพชา
ในรำตรีหนึ่งเจ้ำชำยสิทธัตถะประทับทรงพระส�ำรำญอยู่ในปรำสำท เหล่ำสนม 

ก�ำนัลท้ังหลำยแต่งกำยงดงำมเฉิดฉันประโคมดนตรี ฟ้อนร�ำ บ�ำรุงบ�ำเรอแวดล้อม 
พระองค์อยู ่ทรงเพลิดเพลินจนหลับไป เมือ่บรรดำนำงในเห็นดังน้ันก็พำกันหยดุประโคม 
ฟ้อนร�ำ บ�ำรุงบ�ำเรอ แล้วทอดกำยลงหลับไหลลืมระมัดระวังตน

เม่ือทรงต่ืนบรรทมขึน้ เปล่ียนพระอิรยิำบถลุกขึน้ประทบันัง่แล้ว ทอดพระเนตร
เห็นนำงในท้ังหลำยซึง่เคยงดงำมและมกิีรยิำมำรยำทประดุจนำงเทพธดิำ บดัน้ีนอนหลับ
กลิ้งเกลือกอยู่กับพื้น ไม่ระมัดระวังตนเช่นเมื่อตื่นอยู่ บ้ำงก็ผ้ำผ่อนหลุดลุ่ย บ้ำงก็อ้ำปำก 
น�้ำลำยไหล บ้ำงก็นอนกรนเสียงดัง มีสภำพไม่ต่ำงจำกซำกศพที่ถูกท้ิงไว้ในป่ำช้ำ  
ทรงสังเวชพระทัย เหนื่อยหน่ำยในกำมคุณ และควำมไม่เที่ยงแท้ของโลก ตัดสินพระทัย 
ท่ีจะเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ในคืนน้ันทันที เสด็จออกไปนอกท้องพระโรงตรัสเรียก 
นำยฉันนะซึง่นอนหลับเอำศีรษะหนุนธรณพีระทวำรอยู ่และตรัสส่ังให้ไปเตรยีมม้ำทรงไว้ 
นำยฉันนะจึงออกไปผูกเครื่องม้ำกัณฐกะไว้อย่ำงรัดกุม

จำกน้ันเจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จไปยังห้องพระบรรทมของพระนำงยโสธรำ 
และเจ้ำชำยรำหุล ทรงหยดุประทับยนือยูบ่นธรณพีระทวำร ทอดพระเนตรเห็นพระนำงยโสธรำ 
บรรทมหลับสนิททอดพระกรไว้บนพระเศียรของพระโอรส เจ้ำชำยสิทธตัถะทรงพระด�ำรว่ิำ 
หำกทรงยกพระกรของพระชำยำขึน้เพ่ือจะได้ทอดพระเนตรพระพักตร์พระโอรส พระนำง
ย่อมต้องต่ืนบรรทมแล้วขดัขวำงกำรเสด็จออกมหำภเินษกรมณ์เป็นแน่ จึงระงับพระทัยไว้ 
มีพระด�ำริว่ำ ถ้ำหำกได้ตรัสรู้แล้วจะเสด็จกลับมำทรงโปรดพระชำยำและพระโอรส ทั้งนี ้
เพรำะมีพระทัยตั้งมั่นในกำรค้นหำหนทำงหลุดพ้นจำกทุกข์ทั้งหลำย 

จำกน้ันจึงเสด็จออกจำกปรำสำทประทับม้ำกัณฐกะ มีนำยฉันนะตำมเสด็จ  
ในคืนเพ็ญกลำงเดือนอำสำฬหะ หรือเดือน ๘ ในระหว่ำงนั้น ท้ำวจำตุมหำรำชทั้ง ๔  
ได้พำกันมำอำรักขำเจ้ำชำยสิทธัตถะ เมื่อถึงประตูเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งต้องใช้ก�ำลังบุรุษ 
ถึง ๑,๐๐๐ คน จึงจะสำมำรถเปิดออกได้ เพรำะพระเจ้ำสุทโธทนะทรงเกรงว่ำพระรำชโอรส 
จะหลบหนีออกไปสู่เพศบรรพชิตตำมค�ำท�ำนำย เทวดำรักษำประตูเมืองก็เปิดประตูน้ัน 
ถวำยโดยง่ำยดำย

ขณะน้ันพญำวสัสวดีมำร ผู้มจิีตหลงบำปเห็นเจ้ำชำยสิทธตัถะผู้เป็นพระโพธสัิตว์ 
ก�ำลังเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ต้ังใจจะขัดขวำง จึงเหำะไปขวำงทำงไว้แล้วทูลว่ำ  
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“ท่ำนอย่ำออกบรรพชำเลย อีก ๗ วัน จักรรัตนะอันเป็นทิพย์จะปรำกฏแก่ท่ำน 
ท่ำนจะได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ” เจ้ำชำยสิทธัตถะจึงตรัสว่ำ “ท่ำนจงไปเสียเถิด  
เรำไม่ปรำรถนำสมบติัพระเจ้ำจักรพรรดิ แต่ปรำรถนำพุทธรตันสมบติั” พญำมำรก็หลีกไป

ค�ำว่ำ มำร แปลว่ำ ผู้กีดกันบุญกุศล มี ๕ ประเภท ได้แก ่กิเลสมำร มำรคือ 
กิเลส มัจจุมำร มำรคือควำมตำย อภิสังขำรมำร มำรคือเครื่องปรุงแต่งจิต ขันธมำร  
มำรคือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ เทวปุตตมำร มำรคือ 
เทพบุตรหรือเทพธิดำ เรื่องของพญำมำรซึ่งมีนำมว่ำ วัสสวดีมำร นี้ เล่ำกันว่ำเป็นผู้มีใจ 
รษิยำ คอยจองเวรพระพทุธเจ้ำศำกยมนีุมำหลำยภพหลำยชำติ จนกระท่ังได้ครองสวรรค์ 
ชื่อ ปรนิมมิตวสวัตดี ซึ่งเป็นสรวงสวรรค์ชั้นสูงสุด แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ฝั่ง มีเทวดำ 
ปกครองฝั่งหน่ึง และอีกฝั่งหน่ึงอยู่ภำยใต้กำรปกครองของวัสสวดีมำรผู้น้ี แต่เพรำะ 

จิตรกรรมเล่ำเร่ืองพทุธประวัต ิตอนเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตืน่บรรทมในรำตรก่ีอนเสดจ็ออกมหำภิเนษกรมณ์ 
ผลงำนของอำจำรย์เหม เวชกร
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ในอดีตกำลท่ีผ่ำนมำ วสัสวดีมำรเคยได้รบัพุทธพยำกรณ์จำกพระพุทธเจ้ำกัสสปะว่ำ จะได้ 
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำในอนำคต จึงถือว่ำท่ำนเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีควำมหลงผิดชั่วขณะ  
ต่อมำท่ำนแพ้อิทธฤิทธิข์องพระอุปคุตเถระและส�ำนึกได้ว่ำหลงผิดไป จึงหยดุกำรเบยีดเบยีน 
แล้วบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อสั่งสมบำรมีต่อไป

นอกจำกน้ี นักปรำชญ์ได้ตีควำมว่ำ พญำมำรและเรื่องอันเน่ืองด้วยมำร 
ในวรรณกรรมพุทธประวัติน้ัน ท่ีแท้แล้วคือบุคคลำธิษฐำนของกิเลสท่ีฉุดรั้งพระโพธิสัตว ์
ให้ลังเลสงสัยในกำรบ�ำเพ็ญเพียร เช่น เรื่องธิดำมำรท่ีมำยั่วยวนพระพุทธเจ้ำ นำมว่ำ 
ตัณหำ (ควำมทะยำนอยำก) รำคำ (ควำมใคร่) และอรดี (ควำมไม่ยนิดี) เป็นบุคคลำธิษฐำน 
ของขันธมำร หรอืมำรท่ีมำกรำบทูลพระบรมศำสดำให้ปลงพระชนมำยสัุงขำรเป็นบคุลำธษิฐำน 
ของอภิสังขำรมำร เป็นต้น ส่วนพญำมำรที่มำห้ำมมิให้เสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ครั้งนี ้
เป็นบุคลำธิษฐำนของกิเลสมำร

 จิตรกรรมฝำผนังในอุโบสถวัดอุโปสถำรำม จังหวัดอุทัยธำนี 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์
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เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จผ่ำนกรุงกบิลพัสดุ์ กรุงสำวัตถี และกรุงเวสำลี ระยะทำง 
ประมำณ ๓๐ โยชน์ ก็เดินทำงถึงฝั่งแม่น�้ำอโนมำนที ณ พรมแดนพระนครทั้ง ๓ นั้น  
ในเวลำใกล้รุ่ง เสด็จข้ำมไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงแล้วเสด็จลงจำกหลังม้ำ ประทับน่ังบนกองทรำย  
ทรงเปล้ืองพระภูษำและอำภรณ์ของเจ้ำชำยแล้วห่อส่งให้นำยฉันนะน�ำกลับพระนคร 
พร้อมด้วยม้ำกัณฐกะ นำยฉันนะมีควำมอำลัยไม่อยำกจะจำกพระองค์ไปแต่ไม่อำจ 
ขัดพระบัญชำด้วยควำมจงรักภักดี ส่วนม้ำกัณฐกะพอพ้นสำยตำ ไม่สำมำรถแลเห็น 
เจ้ำชำยสิทธัตถะได้ก็หัวใจแตกสลำยตำยลงในระหว่ำงทำง ด้วยอำนุภำพควำมสวำมิภักดิ์ 
จึงไปอุบัติในดำวดึงส์เทวโลก ได้นำมว่ำ กัณฐกเทพบุตร

ฝ่ำยเจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตัดพระเกศโมฬี (มวยผม) ด้วยพระขรรค์ แล้วขว้ำงไป 
ในอำกำศทรงอธษิฐำนว่ำ “ถ้ำข้ำพเจ้ำจะได้ตรัสรูพ้ระอนุตตรสัมมำสัมโพธญิำณ ขอโมฬีน้ี 
จงลอยอยู่ในอำกำศ อย่ำได้ตกลงมำ” ปรำกฏว่ำพระโมฬีและผ้ำโพกพระเศียรก็ลอย 

จิตรกรรมฝำผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร 
เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตัดพระเกศโมฬี
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อยู่ในอำกำศ พระอินทร์จึงน�ำผอบแก้วมำรองรับและน�ำไปบรรจุไว้ในพระจุฬำมณีเจดีย์  
ณ ดำวดึงส์เทวโลก ในเวลำน้ันฆฏกิำรพรหมได้น�ำเครือ่งอัฐบรขิำรส�ำหรบันักบวชมำถวำย  
เจ้ำชำยจึงทรงครองไตรจีวรกำสำวพัสตร์ทรงอธษิฐำนเพศบรรพชำ และประทำนพระภษูำคู่ 
ท่ีทรงอยู ่ในเวลำน้ันให้แก่ท้ำวฆฏิกำรพรหมอัญเชิญไปบรรจุไว้ ณ ทุสสเจดีย์อัน 
ประดิษฐำนอยู่ในพรหมโลก

เจ้ำชำยสิทธตัถะได้ละท้ิงควำมสุขสบำยตำมอย่ำงชีวติฆรำวำสออกค้นหำสัจธรรม 
แท้จริงของชีวิต เมื่อมีพระชันษำได้ ๒๙ ปี

พระเจ้าพมิพสิารเข้าเฝ้า 
ข่ำวกำรเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์แพร่หลำยออกไปจนเป็นท่ีรับรู ้โดยท่ัว  

โกณฑัญญพรำหมณ์ผู้เคยเป็นพรำมหณ์ ๑ ใน ๘ คน ผู้ถวำยค�ำท�ำนำยเมื่อแรกประสูติ  

จิตรกรรมฝำผนังในวิหำรวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ
  ภำพบุคคลบนหลังช้ำงด้ำนล่ำงของผนัง อำจหมำยถึงพระเจ้ำพิมพิสำร
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และเป็นพรำหมณ์เพียงผู้เดียวท่ียืนยันว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ 
แน่นอนเป็นอย่ำงอ่ืนไปมิได้ ก็ได้ทรำบข่ำวว่ำทรงบรรพชำแล้ว จึงไปชักชวนบตุรพรำหมณ์ 

ท้ัง ๗ ออกบรรพชำตำมเสด็จ ท้ังน้ีเพรำะพรำหมณ์ท้ัง ๗ คน ซึ่งเคยร่วมท�ำนำย 
พระลักษณะด้วยกันน้ันต่ำงเสียชวีติไปหมดแล้ว อย่ำงไรกต็ำม มบีตุรพรำหมณ์เพยีง ๔ คน 
เท่ำน้ันท่ียอมออกบวชกับโกณฑญัญพรำหมณ์ เรยีกกลุ่มพรำหมณ์ท้ัง ๕ น้ีว่ำ ปัญจวคัคีย์ 
แปลว่ำ พวกทั้ง ๕ คน

พระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะเมือ่ออกทรงบรรพชำแล้วก็เสด็จไปประทบั ณ สวน
มะม่วงชื่อ อนุปิยอัมพวัน ไม่ได้เสวยพระกระยำหำรตลอด ๗ วัน ครั้งล่วงถึงวันที่ ๘  
จึงเสด็จไปทรงบิณฑบำต ณ กรุงรำชคฤห์ บรรดำชำวเมืองต่ำงพำกันมำชื่นชมพระโฉม 
อันงดงำมและพระรัศมีกำยอันผ่องใสของพระองค์ ควำมน้ีทรำบถึงบรรดำรำชบุรุษ 
ข้ำรำชบรพิำรของพระเจ้ำพิมพิสำร จึงรบีไปกรำบทูลให้ทรงทรำบว่ำมีนักบวชผู้มีรปูพรรณงำม  
รำศีผ่องใสมำเท่ียวบณิฑบำตอยูใ่นพระนคร ประชำชนต่ำงต่ืนเต้นโกลำหลพำกันไปชมบำรมี  
ด้วยสงสัยว่ำเป็นมนุษย์หรอืเทพยดำแปลง พระเจ้ำพิมพิสำรทอดพระเนตรทำงพระบญัชร 
แลเห็นพระโฉมของพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะแล้วก็ฉงนพระทัย ใคร่จะทรงทรำบว่ำ 
เป็นใคร จึงใช้ให้รำชบุรุษสะกดรอยตำมไป

เมือ่รำชบรุุษติดตำมไปแล้วพบว่ำนักบวชน้ีเมือ่ได้ภตัตำหำรแล้วก็มุง่หน้ำสู่เชงิเขำ
บัณฑวบรรพต นั่งลงพิจำรณำและเสวยภัตตำหำรนั้น หมำยควำมว่ำเป็นมนุษย์ธรรมดำ 
มิใช่เทพเจ้ำ ก็ไปกรำบทูลพระเจ้ำพิมพิสำร พระองค์จึงประทับรำชรถรบีเสด็จมำท่ีเชงิเขำ  
ทูลซักถำมประวัติของนักบวชจนทรำบว่ำ แท้จริงแล้วท้ังสองพระองค์เป็นพระสหำย 
ที่ยังไม่เคยได้พบพระพักตร์กัน

พระเจ้ำพิมพิสำรเข้ำพระทัยว่ำ เหตุท่ีพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จออก 
มหำภเินษกรมณ์เพรำะทรงขดัแย้งกับพระประยรูญำติ จึงตรสัชวนให้ทรงลำสิกขำเสียแล้ว 
จะถวำยพระนครก่ึงหน่ึงให้ทรงปกครองด้วยกัน พระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะทรงอธบิำยว่ำ  
จะทรงแสวงหำสัจธรรมเพื่อให้พระองค์เองและสรรพสัตว์ท้ังปวงพ้นจำกทุกข์คือกำร 
เวียนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวัฏ พระเจ้ำพิมพิสำรทรงอนุโมทนำและทูลขอประทำนพรว่ำ  
หำกได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ำแล้ว ขอทูลเชญิเสด็จมำทรงเผยแพร่พระสัทธรรมในแว่นแคว้นน้ี 
และทรงเทศนำโปรดพระองค์ด้วย พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ทรงสำธุกำร
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ทรงศกึษาแนวทางการปฏบิัติต่าง  ๆ
หลังจำกท่ีทรงบรรพชำแล้ว พระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะทรงใคร่ครวญถึงวธิกีำร 

ปฏบิติัเพือ่กำรพ้นทุกข์ ได้เสด็จไปทรงศึกษำตำมแนวทำงปฏิบติัของส�ำนักเรยีนและอำจำรย์ 
ท่ีได้รบัควำมนิยมนับถอื ได้แก่ อำฬำรดำบส กำลำมโคตร เมือ่ศึกษำแล้วได้ทรงส�ำเรจ็สมำบติั ๗  
คือ รปูำวจรฌำน ๔ และอรปูำวจรฌำน ๓ ปรำกฏว่ำส้ินควำมรูข้องอำจำรย์แล้ว จำกน้ัน 
ทรงศึกษำในส�ำนักของอุทกดำบส รำมบุตร ได้ทรงส�ำเร็จเนวสัญญำนำสัญญำยตนสมำบติั 
อันเป็นจตุตถอรูปฌำนหรืออรูปฌำนขั้นที่ ๔ แต่ก็ทรงทรำบว่ำมิใช่หนทำงพ้นจำกทุกข์  
ปรำกฏว่ำสิ้นควำมรู้ของอำจำรย์เช่นกัน

ดำบสท้ังสองทรำบว่ำ พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะมีควำมรู้เทียบเท่ำตน 
จึงทูลเชญิให้ประทับส่ังสอนศิษยำนุศิษย์ด้วยกันต่อไป แต่เพรำะทรงใฝ่พระทัยทีจ่ะทรงค้นหำ 
หนทำงดับทุกข์ท่ีแท้จรงิ จึงทรงปฏเิสธ แล้วเสด็จต่อไปจนถงึต�ำบลอุรเุวลำ ซึง่มทีศันียภำพ 
งดงำมร่มรื่นสมควรแก่กำรบ�ำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ ณ ที่นั้น ตั้งพระทัยจะทรงทรมำน 
พระองค์ตำมลัทธิที่แพร่หลำยอยู่ในเวลำนั้น

ในโพธิรำชกุมำรสูตร มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์ พระสุตตันตปิฎก เล่ำว่ำ  
พระบรมศำสดำทรงอธิบำยเหตุกำรณ์หลังออกจำกส�ำนักอำจำรย์และเสด็จไปจนถึง 
ต�ำบลอุรเุวลำ ทรงใคร่ครวญหำวธิไีปสู่หนทำงแห่งกำรหลุดพ้น ขณะน้ัน อุปมำ ๓ ข้อท่ีไม่เคย 
ทรงได้ฟังมำจำกผู้ใดมำก่อนเลยก็บังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ โดยเปรียบเทียบกับ 
กำรน�ำไม้มำสีกันเพื่อก่อไฟ กล่ำวคือ

อุปมำข้อที่ ๑ ไม้สดมียำงเหนียวและแช่น�้ำ แม้น�ำมำสีกันก็ไม่สำมำรถก่อให้เกิด 
เปลวไฟได้ เปรยีบเหมอืนนักบวชท่ียงัไม่ละท้ิงกำมท้ังทำงกำยและใจ ยงัมคีวำมปรำรถนำ 
เร่ำร้อนในรปู รส กล่ิน เสียง และสัมผัส แม้ได้บวชแล้ว ปฏบัิติอย่ำงหนักแล้วก็ไม่สำมำรถ 
พบหนทำงหลุดพ้นได้ เป็นกำรเปลืองแรงเปล่ำ

อุปมำข้อท่ี ๒ ไม้สดถูกยกวำงไว้บนบกแล้วแต่ยังมียำงเหนียว แม้น�ำมำสีกัน 
ก็ไม่สำมำรถท�ำให้เกิดเปลวไฟได้ เปรียบเหมือนนักบวชท่ีแม้จะพยำยำมละท้ิงกำมแล้ว 
แต่ยงัท�ำได้ไม่หมดจดดีพอ ยงัมเียือ่ใย อำลัยในรปู รส กล่ิน เสียง และสัมผัสอยู่ แม้ปฏิบติั 
อย่ำงหนักแล้วก็ยังไม่สำมำรถพบหนทำงแห่งกำรหลุดพ้นได้

อุปมำข้อท่ี ๓ ไม้แห้งสนิทอยู่ในท่ีแห้ง เมื่อน�ำมำสีกันแล้วย่อมเกิดเปลวไฟ 
เปรียบเหมือนนักบวชท่ีละออกจำกกำมได้แล้วอย่ำงส้ินเชิงท้ังกำยและใจ เมื่อปฏิบัติ 
อย่ำงหนักแล้วย่อมสำมำรถพบหนทำงแห่งกำรหลุดพ้นได้
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เมือ่ทรงตระหนักถึงอุปมำ ๓ ข้อน้ีแล้ว ก็ทรงร�ำพึงถึงกำรบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิำ คือ 
กำรทรมำนกำยให้เกิดทุกข์ซึ่งเชื่อว่ำจะท�ำให้เกิดควำมรู้แจ้ง มี ๖ วิธี ดังนี้

๑. ตปสีละ กำรบ�ำเพ็ญตบะเป็นปกติ คือ กำรทรมำนกำยเป็นนิจ เช่น เปลือยกำย 
หรือนุ่งห่มหนังสัตว์ กำรบริโภคอำหำรที่มีเงื่อนไข เช่น ไม่รับอำหำรจำกหญิงมีครรภ์  
ไม่รับประทำนเน้ือ รับประทำนอำหำรด้วยภำชนะใบน้อยเพียงใบเดียว ยืนโดยไม่น่ัง  
เดินบนหนำม ไม่ตัดผมและหนวดตลอดชีวิต เป็นต้น

จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงบรรพชำ 

แล้วเสด็จไปทรงศึกษำในส�ำนักดำบส
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๒. ลูขะ กำรท�ำกำยให้สกปรก ปล่อยให้ฝุ่นละอองติดกำยจนเป็นสะเก็ด

๓. เชคุจฉ ิกำรไม่ท�ำลำยชีวิตสัตว์ แม้แต่ในหยดน�้ำ

๔. ปวิวิตตะ กำรปลีกวิเวก

๕. มหำวิกฏะโภชนะ กำรรับประทำนอำหำรประหลำด เช่น อุจจำระ ปัสสำวะ 
มูลโค เป็นต้น

๖. อุเปกขำวิหำระ กำรวำงตนเฉยไม่หวั่นไหวไปตำมสถำนกำรณ์ เช่น อำศัย 
ในป่ำช้ำ หรือรำวป่ำ นอนบนกองกระดูก เป็นต้น

ขณะน้ันทรงต้ังพระทัยจะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำท่ีต�ำบลน้ีเอง เหล่ำปัญจวัคคีย์ 
ได้ติดตำมมำจนพบพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ และปวำรณำตนจะถวำยอุปัฏฐำก 
ระหว่ำงที่ก�ำลังทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำทรมำนพระกำย

พระสมณกจิก่อนทรงบำาเพ็ญทุกรกริยิา
ในปริเฉทที่ ๕ ทุกกรกิริยำกถำ (พระมหำบุรุษทรงกระท�ำทุกรกิริยำ) หนังสือ 

ประทีปแห่งทวปีอำเซยีน้ัน ผู้ประพนัธ์ได้เล่ำพระสมณกิจของพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ 
หลังจำกทรงออกบรรพชำและแสวงหำวิธีหลุดพ้นไว้อย่ำงละเอียด มีชีวิตชีวำ และ 
มรีำยละเอียด ล�ำดับเหตุกำรณ์แตกต่ำงจำกวรรณกรรมพทุธประวติัเล่มอ่ืน  ๆ  ว่ำได้เสด็จไป 
ทรงพยำยำมบ�ำเพ็ญเพียรภำวนำในป่ำแถบกรุงรำชคฤห์ ปฏิบัติพระองค์อย่ำงสมถะ 
เช่นนักบวชทั้งหลำย ทรงพยำยำมค้นหำหนทำงพ้นทุกข์ด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ 

เยน็วนัหน่ึงได้ทรงพบชำยผู้หน่ึงก�ำลังต้อนฝูงแกะของเขำผ่ำนไป ทอดพระเนตร 
เห็นแม่แกะตัวหน่ึงพร้อมลูกแกะ ๒ ตัว รวมอยู่ในฝูงน้ันด้วย ลูกแกะตัวหน่ึงถูกตี 
จนบำดเจ็บมีเลือดไหลโทรมกำย เดินตำมฝูงไปอย่ำงยำกล�ำบำก อีกตัวหน่ึงแข็งแรงดี 
ก็กระโดดโลดเต้นวิง่น�ำหน้ำไปตำมประสำ แม่แกะซึง่พะวงห่วงลูกท้ังสองตัวต้องวิง่วุน่ไปมำ 
เพรำะกลัวว่ำลูกตัวใดตัวหน่ึงจะหำยไป พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงสงสำร 
สัตว์เหล่ำน้ันจึงเสด็จเข้ำไปอุ้มลูกแกะท่ีบำดเจ็บไว้ หมำยพระทัยว่ำจะเสด็จไปกับฝูงแกะ 
เพ่ือให้สัตว์เหล่ำน้ันคลำยกังวล รบัส่ังถำมคนเล้ียงแกะว่ำเหตุใดจึงต้อนฝูงปศุสัตว์ในเวลำ 
เย็นใกล้ค�่ำ จึงทรงทรำบว่ำสัตว์น้ีจะถูกน�ำไปฆ่ำเพ่ือบูชำยัญตำมพระรำชโองกำร 
ของพระรำชำ
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ในระหว่ำงทำงน้ันเอง ได้ทรงพบหญงิผู้หน่ึงซึง่ก�ำลังร�ำ่ไห้เศร้ำโศก ด้วยบตุรชำย
ของนำงเพ่ิงถูกงกัูดจนเสียชีวติ และประสงค์จะขอให้พระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะทรงช่วย
ให้บตุรของนำงรอด พระองค์ขอให้นำงไปหำเมล็ดธญัพืชจำกบ้ำนท่ีไม่เคยมคีนในบ้ำนน้ัน 
เสียชีวิตเลยมำเพื่อประกอบเป็นโอสถ นำงไปตำมหำจนท่ัวแล้ว แต่ปรำกฏว่ำท้ัง 
กรุงรำชคฤห์ไม่มีบ้ำนใดเลยที่จะไม่เคยมีคนเสียชีวิต ดังนั้นพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ 
จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนำโปรดนำงว่ำควำมตำยเป็นธรรมดำของโลก

หลังจำกน้ันจึงทรงอุ้มแกะเสด็จเข้ำสู่กรุงรำชคฤห์ ประชำชนทั้งปวงได้เห็น 
พระสิริรูปอันงดงำมและพระจริยำท่ีเปี่ยมด้วยพระเมตตำของนักบวชผู้ผู้อุ้มสัตว์ส�ำหรับ 
บูชำยัญผ่ำนมำ ก็พำกันงุนงงสงสัยโจษจันกันไปทั่วพระนคร

ฝ่ำยพระเจ้ำพมิพิสำรประทับอยูใ่นท้องพระโรงซึง่เหล่ำพรำหมณ์ก�ำลังเตรยีมกำร 
ฆ่ำสัตว์บูชำยัญอยู่ ได้ทรงสดับเรื่องที่ผู้คนโจษจันกันก็สนพระทัย พอดีกับที่พระโพธิสัตว ์
เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จเข้ำมำถึงและถวำยพระพรให้ทรงเลิกกำรฆ่ำสัตว์นั้นเสีย ทรงแสดง 
พระธรรมเทศนำว่ำด้วยเรื่องของเมตตำธรรม และโทษของกำรฆ่ำสัตว์ พระเจ้ำพิมพิสำร 
ทรงเล่ือมใสในพระธรรมเทศนำน้ัน มีรับส่ังให้หยุดพิธีบูชำยัญและมีพระรำชโองกำร 
ให้ประชำชนในกรุงรำชคฤห์เลิกกำรฆ่ำสัตว์บูชำยัญเสีย 

 เมื่อพระเจ้ำพิมพิสำรทรงทรำบว่ำพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเป็นเจ้ำชำย 
แห่งรำชวงศ์ศำกยะ จึงทรงชักชวนให้ลำสิกขำ เพ่ือจะทรงแบ่งพระนครก่ึงหน่ึง 
ให้ทรงปกครองด้วยกัน แต่พระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะทรงปฏเิสธด้วยทรงมุง่โพธญิำณ 
พระเจ้ำพิมพิสำรทรงอนุโมทนำและทรงปวำรณำพระองค์เลื่อมใส

หลังจำกน้ันพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จไปยังต�ำบลอุรุเวลำ ทรงศึกษำ 
ในส�ำนักของอำฬำรดำบสและอุทกดำบส กระท่ังทรงทรำบว่ำมใิช่หนทำงหลุดพ้น จึงปลีก 
พระองค์ไปทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ กระทั่งพระวรกำยผ่ำยผอม และวันหนึ่งก็สิ้นพระก�ำลัง 
ล้มลงสิ้นพระสติ

ในเวลำน้ันเอง มคีนเล้ียงแกะผู้หน่ึงผ่ำนมำพบพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะบรรทม 
หมดพระสติอยูท่่ำมกลำงแดดร้อน จึงหักก่ิงไม้มำมดัเป็นพุม่ ปักเป็นเครือ่งก�ำบงัพระพกัตร์ 
ถวำย แล้วหยดน�ำ้นมในหม้อของเขำลงท่ีรมิพระโอษฐ์ ท�ำให้ทรงฟ้ืนคืนพระสติ ตรสัขอน�ำ้นม 
ที่เหลือในหม้อนั้น แต่ครำวนี้ชำยเลี้ยงแกะได้สังเกตพระรูปแล้วพบว่ำแม้จะทรงผ่ำยผอม 
แต่มลัีกษณะของผู้มตีระกูลสูง จึงกรำบทูลว่ำไม่สำมำรถถวำยน�ำ้นมในหม้อได้ ด้วยเขำเป็น 
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คนในวรรณะศูทร ไม่บงัอำจมอบอำหำรแด่ผู้มวีรรณะสูงกว่ำ พระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะ 
จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนำโปรดคนเล้ียงแกะ มีเน้ือหำพรรณนำถึงคุณค่ำของบุคคล 
ผู้มีควำมเมตตำ มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยกำรกระท�ำ มิใช่ชำติก�ำเนิด เป็นต้น

ทรงบำาเพ็ญทุกรกริยิา
เม่ือทรงต้ังพระทัยมัน่คงแล้วว่ำจะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิำ ในระยะแรกยงัเสด็จไป 

ทรงบิณฑบำตตำมหมู่บ้ำนต่ำง  ๆ   ต่อมำทรงพิจำรณำว่ำ หำกยังทรงมีปลิโพธ คือ  
เครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เกิดควำมกังวล หมำยถึง ยังทรงกังวลเรื่องกำรหำอำหำรมำเสวย  
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเจริญกรรมฐำนได้ จึงต้ังพระทัยจะเสวยให้น้อยลง ในเบื้องต้น 
เมื่อประทับใต้ต้นไม้ใดก็ต้ังพระทัยจะเสวยเพียงผลไม้ท่ีหล่นลงใต้ต้นไม้น้ัน จึงเสวย 
ภัตตำหำรน้อยลงทุกที  ๆ   แต่ก็ยังไม่บรรลุโพธิญำณได้ตำมพระประสงค์ ในท่ีสุดก็ละ 
กำรเสวยภัตตำหำรเสีย

พระพุทธรูปปำงทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ ศิลปะรัตนโกสินทร์ ประดิษฐำนในพระวิหำรคด 
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก
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เหล่ำเทพยดำทรำบเหตุดังน้ันจึงตกลงกันจะใส่โอชำหำรอันเป็นทิพย์แทรกซึม 
เข้ำสู่พระสรีรกำยทำงขุมขนเพ่ือรักษำพระชนม์ชีพไว้ แต่พระสรีระก็ซูบผอมลงทุกที  ๆ  
จนเหลือแต่พระตจะหุ้มพระอัฐิ ลักษณะมหำบุรุษ และอสีตยำนุพยัญชนะท่ีเคยงดงำม 
เปล่งปลั่งเป็นอัศจรรย์ก็หำยไปหมดสิ้น

ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำในชั้นแรกด้วยกำรกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กดพระตำลุ  
(เพดำน) ด้วยพระชิวหำไว้ให้แน่นจนพระเสโทไหลออกจำกพระกัจฉะ (รักแร้) ได้รับ
ทุกขเวทนำอย่ำงยิ่ง แต่ก็ไม่อำจครอบง�ำพระหฤทัยให้กระสับกระส่ำยได้ ยังคงมีพระสต ิ
ต้ังม่ันไม่ฟ่ันเฟือน ต้ังควำมเพียรไม่ท้อถอย กระท่ังวนัหน่ึงเสด็จออกไปลงพระบังคน (ขบัถ่ำย)  
ก็เกิดพระอำกำรปวดมวนในพระอุทรก็ทรงล้มสลบลงไปในท่ีน้ัน แต่ก็ทรงพบว่ำไม่สำมำรถ 
บรรลุโพธิญำณได้

ดังน้ันจึงทรงเพิ่มระดับของทุกรกิริยำขึ้นไปอีก โดยกำรทรงกล้ันลมอัสสำสะ 
ปัสสำสะ (ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก) ไม่ให้เดินสะดวกผ่ำนช่องพระนำสิก และช่อง
พระโอษฐ์ ก็เกิดเสียงดังอู้ทำงช่องพระกรรณทัง้ ๒ และปวดพระเศียร เสียดพระอุทร ร้อนใน 
พระกำยเป็นก�ำลัง แม้จะประสบทุกขเวทนำมำกถึงเพียงน้ี ก็ไม่ได้ครอบง�ำพระทัย 
ให้กระสับกระส่ำยได้ มพีระสติต้ังม่ันไม่ฟ่ันเฟือน ต้ังควำมเพียรไม่ย่อหย่อนทรงกระท�ำเช่นน้ี 
นำนถึง ๖ ปีเต็ม ก็ยังมิอำจบรรลุโพธิญำณได้ 

ครั้งน้ันจึงทรงพิจำรณำว่ำกำรบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำเช่นน้ีเป็นกิจอันหนัก แม้นม ี
ผู้ปฏิบัติอยู่มำก ก็ไม่มีผู้ใดสำมำรถบรรลุสัมโพธิญำณได้เลย กำรกระท�ำเช่นน้ีจึงไม่ใช ่
หนทำงพ้นจำกทุกข์เป็นแน่ จึงทรงบรรทมลงที่ใต้ร่มไม้หว้ำ ล�ำดับนั้นพระอินทร์ได้แสดง 
พระองค์พร้อมพิณ ๓ สำย กระท�ำนิมิตถวำย โดยดีดพิณสำยแรกซึ่งขึงไว้ตึงไป สำยพิณ 
ก็ขำดสะบั้น สำยหนึ่งหย่อนไปดีดแล้วก็ไม่เป็นศัพท์เสียง สำยหนึ่งขึงพอดีก็มีเสียงกังวำน 
สดใส พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะได้สดับเสียงพิณนิมิตแล้วก็พิจำรณำว่ำควรจะ 
บ�ำเพ็ญเพียรบนทำงสำยกลำง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำ จำกนั้น 
จึงทรงกลับมำเสวยภัตตำหำรดุจเดิม พระสรีรกำยก็กลับมำงดงำมผ่องใสอีกครั้ง

เรื่องพระอินทร์ดีดพิณ ๓ สำยถวำยพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะนี้ ไม่ปรำกฏ 
ในพระไตรปิฎก หรอืวรรณกรรมพุทธประวติัเล่มส�ำคัญอย่ำงลลิตวสิตระ แต่ปรำกฏอยูเ่สมอ 
ในวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีแต่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐำนว่ำมีกำรเติม 
เรื่องนี้เข้ำไปทีหลัง 
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อย่ำงไรก็ตำม ในหนังสือประทีปแห่งทวปีอำเซีย ได้กล่ำวถึงเรือ่งน้ีแตกต่ำงออกไป 
ว่ำในระหว่ำงท่ีพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำอยู่น้ันเอง วันหน่ึง 
มีกลุ่มนักดนตรีและนำงระบ�ำเดินทำงผ่ำนท่ีประทับไป คนเหล่ำน้ันบรรเลงและขับร้อง 
บทเพลงมีเนื้อหำพรรณนำถึงกำรขึงสำยพิณ และทำงสำยกลำง 

ในพระวินัยปิฎก มีเรื่องรำวของพระโสณโกฬิวิสะ ซึ่งบ�ำเพ็ญเพียรอย่ำงหนัก 
โดยจงกรมจนส้นเท้ำแตกมีเลือดไหลเปรอะเปื้อน พระบรมศำสดำทรงสอนให้ท่ำนเข้ำใจ
เรื่องควำมพอดี โดยกำรปฏิบัติตำมทำงสำยกลำง โดยทรงอุปมำเรื่องพิณ ๓ สำย 
มำสอนพระโสณโกฬิวิสะ ด้วยเหตุที่ท่ำนเคยช�ำนำญพิณชนิดนี้มำก่อนอุปสมบท ท่ำนจึง 

จิตรกรรมฝำผนังในวิหำรวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระอินทร์ดีดพิณถวำย
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เข้ำใจอุปมำน้ีของพระบรมศำสดำ ผู้แต่งวรรณกรรมพุทธประวัติน่ำจะน�ำเรื่องน้ีมำปรับ 
 แล้วใส่ลงในคัมภีร์ด้วย

ครัน้ปัญจวคัคีย์ท่ีคอยเฝ้ำถวำยอุปัฏฐำกอยู ่เห็นว่ำพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะ 
กลับมำเสวยภตัตำหำรอีกครัง้ ก็ปรกึษำกันว่ำ แม้จะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำทรมำนพระองค์ 
อย่ำงหนักถึง ๖ ปี ก็ยังไม่สำมำรถบรรลุโพธิญำณได้ บัดนี้ทรงคลำยทุกรกิริยำนั้นเสีย  
กลับมำเสวยภัตตำหำรมีควำมสุขดังเดิม คงไม่สำมำรถส�ำเร็จโพธิญำณได้แล้ว ก็พำกัน 
ทอดทิ้งพระองค์แล้วเดินทำงไปพ�ำนักอยู่ ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ใกล้กรุงพำรำณสี

จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่ำเรื่องพุทธประวัติ 
ตอนปัญจวัคคีย์ปรนนิบัติพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะขณะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยำ 

จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 
ผลงำนของอำจำรย์ค�ำนวน ชำนันโท
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นางสุชาดาทูลถวายข้าวมธุปายาสและมหาสุบนินมิติ
ในเวลำน้ัน มกุีลธดิำผู้หน่ึงนำมว่ำ สุชำดำ เป็นธดิำของเสนกุฎุมพี มีนิวำสสถำน 

อยู่ท่ีบ้ำนเสนำนิคม แห่งต�ำบลอุรุเวลำ นำงได้เคยบวงสรวงรุกขเทวดำท่ีต้นไทรใหญ่  
ขอพร ๒ ประกำรว่ำ ให้ได้สำมีใจบุญ มีชำติตระกูลเสมอกัน และขอให้ได้ลูกคนแรก 
เป็นผู้ชำย หำกได้รับพรแล้วจะถวำยเครื่องบวงสรวงมีค่ำถึงหนึ่งแสนกหำปนะ เมื่อได้พร 
ส�ำเรจ็ตำมปรำรถนำแล้ว จึงคิดจะบวงสรวงขอบคุณรกุขเทวดำดังกล่ำว จึงได้เตรยีมกำร 
โดยใช้ให้ทำสน�ำแม่โคนม ๑,๐๐๐ ตัว ไปเลี้ยงที่ป่ำชะเอม ให้กินเครือเถำชะเอมเพื่อหวัง 
จะได้น�้ำนมที่มีรสหวำน แล้วจึงแบ่งแม่โคออกเป็น ๒ พวก พวกละ ๕๐๐ ตัว ให้รีดเอำ 
น�ำ้นมของแม่โค พวกหน่ึงไปให้แม่โคอีกพวกหน่ึงด่ืมกิน แล้วให้น�ำแม่โคท่ีด่ืมน�ำ้นมน้ันไป
เลี้ยงในป่ำชะเอมอีก แล้วแบ่งออกเป็น ๒ พวก รีดน�้ำนมจำกพวกหนึ่งไปให้อีกพวกหนึ่ง
ดื่มกิน ท�ำอยู่เช่นนี้จนกระทั่งเหลือแม่โคนมอยู่ ๘ ตัว 

ครั้นถึงวันขึ้น ๑๔ ค�่ำเดือน ๖ ในเวลำใกล้รุ่ง นำงก็สั่งให้จับแม่โคนมทั้ง ๘  
ผูกไว้แล้วรดีน�ำ้นมใส่กระทะบนเตำไฟหุงข้ำวมธปุำยำสด้วยวธิลีะเอียดประณตี มปีวงเทพ
เทวดำมำร่วมกันกระท�ำข้ำวมธุปำยำสนี้อย่ำงมำกมำย

ในคืนน้ันพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะบรรทมหลับทรงมหำสุบนินิมติ ๕ ประกำร 
ดังนี้

ประกำรที่ ๑ พระองค์ทรงบรรทมหงำยบนพ้ืนดินมีภูเขำหิมวันต์เป็นเขนย 
พระพำหำซ้ำยหยั่งลงไปในมหำสมุทรทิศบูรพำ พระพำหำขวำหยั่งลงไปในมหำสมุทร 
ทิศปัจจิม พระบำททั้งคู่หยั่งลงไปในมหำสมุทรทิศทักษิณ

ประกำรที่ ๒ หญ้ำแพรกงอกขึ้นแต่พระนำภีสูงขึ้นไปถึงท้องฟ้ำ
ประกำรที่ ๓ หมู่หนอนตัวขำวหัวด�ำไต่ขึ้นมำจำกพระบำทจนถึงพระชำนุ 

เต็มไปหมด
ประกำรที่ ๔ นก ๔ จ�ำพวก ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีด�ำ บินมำ 

จำกทิศทั้ง ๔ มำเกำะจับลงแทบพระบำท แล้วกลับกลำยเป็นสีขำวไปทั้งสิ้น
ประกำรที่ ๕ พระองค์เสด็จขึ้นไปทรงจงกรมบนยอดเขำท่ีเปรอะเปื้อนไปด้วย 

มูตรคูถ แต่พระบำทของพระองค์มิได้เปรอะเปื้อน
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จิตรกรรมฝำผนัง
ในพระวิหำรพระพุทธไสยำสน์ 
วัดพระเชตพุนวิมลมังคลำรำม 

กรุงเทพมหำนคร 
เล่ำเรื่องประวัตินำงสุชำดำ  

ในภำพแสดงกำรปรุง
ข้ำวมธุปำยำสอย่ำงพิถีพิถัน 

แล้วเชิญไปถวำยพระโพธิสัตว์
เจ้ำชำยสิทธัตถะ
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เม่ือทรงต่ืนจำกบรรทมแล้ว ได้เสด็จมำประทบั ณ โคนต้นไทรใหญ่ ทรงท�ำนำย 
มหำสุบินนิมิตนั้นด้วยพระองค์เองว่ำ

ประกำรที่ ๑ เป็นนิมิตที่จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ
ประกำรที่ ๒ เป็นนิมิตว่ำจะทรงเทศนำอริยมรรค ๘ ประกำร แก่เทวดำ 

และมนุษย์ทั้งหลำย
ประกำรที่ ๓ เป็นนิมิตท่ีหมู่คฤหัสถ์จะมำสู่ส�ำนักของพระองค์เป็นอันมำก 

และบรรลุไตรสรณคมน์
ประกำรที่ ๔ เป็นนิมิตว่ำวรรณะทั้ง ๔ จะมำบวชในพระธรรมวินัยและตรัสรู ้

วิมุตติธรรม
ประกำรที่ ๕ เป็นนิมิตว่ำพระองค์จะได้รับกำรบ�ำรุงบ�ำเรอด้วยปัจจัย ๔  

แต่ไม่ทรงติดอยู่ในปัจจัยเหล่ำนั้น

ครั้นถึงเวลำเช้ำของวันเพ็ญแห่งวิสำขมำส พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ 
ทรงช�ำระสรีรกำยแล้วประทับนั่งที่โคนต้นไทร ฝ่ำยนำงสุชำดำใช้นำงปุณณทำสีไปกวำด 
ใต้ต้นไทรตระเตรยีมสถำนที ่นำงปุณณทำสี ไปพบพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะจึงเข้ำใจว่ำ 
เป็นเทวดำน่ังคอยรบัเครือ่งพลีกรรม จึงรบีกลับมำบอกนำงสุชำดำ นำงสุชำดำพร้อมด้วย 
บริวำรน�ำข้ำวมธุปำยำสที่ท�ำส�ำเร็จจัดเรียงในถำดทองค�ำมีค่ำ ๑๐๐,๐๐๐ กหำปนะไปยัง 
ต้นไทร เห็นพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะก็เกิดโสมนัสยินดี จึงน�ำข้ำวมธุปำยำสเข้ำไป 
ถวำยพร้อมท้ังถำดทองค�ำ กรำบไหว้แล้วกล่ำวว่ำ “มโนรถของข้ำพเจ้ำส�ำเรจ็ได้ฉันใด ขอ
สิ่งที่พระองค์ประสงค์จงส�ำเร็จ ฉันนั้น”

ทรงลอยถาดทองคำา
ในเวลำน้ันเทวดำมำเชญิบำตรท่ีฆฏกิำรพรหมเคยน�ำมำถวำยไปเสีย พระโพธสัิตว์ 

เจ้ำชำยสิทธัตถะไม่ทรงมีบำตรส�ำหรับรับภัตตำหำร เม่ือนำงสุชำดำทูนถำดทองค�ำ 
รองมธปุำยำสถวำยก็ทรงมองหน้ำนำงน่ิงอยู ่นำงสุชำดำจึงกล่ำวถวำยถำดทองค�ำน้ันด้วย  
ทรงรับแล้ว นำงสุชำดำกรำบทูลลำกลับไป

พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงลุกขึ้นเสด็จประทักษิณรอบโคนต้นไทร 
๓ รอบ แล้วทรงถือถำดทองน้ันเสด็จมำยงัรมิฝ่ังแม่น�ำ้เนรญัชรำ ลงสรงช�ำระพระวรกำย 
ให้สะอำด แล้วประทับน่ังป้ันข้ำวมธปุำยำสได้ ๔๙ ก้อน เสวยจนหมดแล้วจึงทรงถือถำดทองค�ำขึน้ 
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ทรงอธษิฐำนว่ำ “หำกจะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ำ ขอให้ถำดน้ีจงลอยทวนกระแสน�ำ้ขึน้ไป”  
แล้วจึงทรงลอยถำดทองค�ำลงในแม่น�ำ้ ถำดก็ได้ลอยทวนกระแสน�ำ้ไปไกลประมำณ ๘๐ ศอก 
แล้วจมลงสู่นำคพิภพไปยังที่อยู่ของกำฬนำครำช

ฝ่ำยพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นนิมิตดังน้ัน ก็ทรงโสมนัส 
ยินดี เสด็จไปยังป่ำต้นรัง ชื่อว่ำ สำลวัน ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรำ

จิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรพระพุทธไสยำสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร 
เล่ำเรื่องพุทธประวัติ แสดงภำพพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงลอยถำดทองค�ำ
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เสด็จไปยังต้นพระศรมีหาโพธิ์
เม่ือตะวันบ่ำยคล้อย พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จออกจำกป่ำรัง  

ระหว่ำงทำงทรงรับหญ้ำคำ ๘ ก�ำมือที่โสตถิยพรำหมณ์ทูลถวำย เสด็จไปถึงต้นอัสสัตถะ 
ต้นหน่ึง มีล�ำต้นสูงใหญ่แผ่ก่ิงก้ำนสง่ำงำม มีประสงค์จะใช้เป็นโพธิพฤกษ์ คือต้นไม้ 
แห่งกำรตรสัรู ้เสด็จประทักษิณรอบโคนไม้น้ัน ๓ รอบ แล้วทรงปูลำดหญ้ำคำ ทรงอธษิฐำน 
เป็นรัตนบัลลังก์ประทับน่ังหันพระพักตร์ไปทำงทิศบูรพำ ทรงผินพระปฤษฎำงค ์
ไปทำงล�ำต้นพระศรมีหำโพธิ ์ขัดสมำธต้ัิงพระกำยตรงด�ำรงพระสติมัน่เจรญิอำนำปำนสติ 
ภำวนำแล้วทรงต้ังพระสัตยำธิษฐำนว่ำ “ถ้ำกมลสันดำนยังไม่พ้นอำสวะกิเลสตรำบใด  
แม้พระมังสะพระโลหิตจะเหือดแห้งไป เหลือแต่พระตจะ พระนหำรุ พระอัฐิ ก็ตำมท ี 
อำตมำจะไม่ลุกขึ้นจำกบัลลังก์นี้”

จิตรกรรมฝำผนังในวิหำรวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ 
ตอนพระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะ ทรงรับหญ้ำคำ ๘ ก�ำมือจำกโสตถิยพรำหมณ์
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ทรงผจญพญาวัสสวดมีาร
ในกำลนั้น พญำวัสสวดีมำรผู้มีใจบำปติดตำมพระมหำบุรุษอยู่ทุกเมื่อ ด�ำริว่ำ  

พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะปรำรถนำจะพ้นวิสัยแห่งสังสำรวัฏ อันเป็นอ�ำนำจของ
เรำ เรำควรจะขัดขวำงท�ำอันตรำยเสีย แล้วประกำศให้พลเสนำมำรมำประชุมพร้อมกัน 
เป็นกองทัพใหญ่มโหฬำรมำรแต่ละตนต่ำงเนรมิตกำยเป็นประกำรต่ำง  ๆ  น่ำสยดสยอง 
หวำดกลัว แล้วยำตรำทัพไปสู่ต้นพระศรีมหำโพธิ์เพ่ือเบียดเบียนข่มขู ่พระโพธิสัตว ์
เจ้ำชำยสิทธัตถะด้วยวิธีต่ำง  ๆ

ฝ่ำยพระโพธสัิตว์เจ้ำชำยสิทธตัถะ ทอดพระเนตรเห็นพญำมำรทรงช้ำงคิรเีมขละ 
พร้อมด้วยพลเสนำมำรเป็นจ�ำนวนมำกมีอำวุธครบมือรำยล้อมต้นพระศรีมหำโพธิ์อยู่  
แม้ไม่ทรงหวำดกลัว แต่ทรงร�ำพึงในพระทัยว่ำ “ข้ำศึกเป็นจ�ำนวนมำก จะกระท�ำกำรย�ำ่ยเีรำ 
เพียงผูเ้ดียว ก็ในท่ีน้ีพระประยรูญำติพระรำชบดิำ และพีน้่องญำติมติรผู้ท่ีจะเป็นท่ีพึง่พ�ำนัก 
และช่วยรบปัจจำมิตรก็ไม่มี เว้นเสียแต่บำรมีเท่ำนั้น” ดังนั้น จึงทรงระลึกถึงบำรมี ๓๐ 
ประกำร และบุรุษโยธำ ๗ ประกำร ได้แก่ ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ หิริ และ 
โอตตัปปะ เป็นพละก�ำลังเข้ำต่อสู่กับพญำมำร ยนืยนัว่ำพทุธบลัลังก์ใต่ร่มพระศรมีหำโพธิน้ี์ 
เกิดขึน้ด้วยก�ำลังควำมแน่วแน่ในพระทัยของพระองค์ ท่ีหมำยจะทรงหลุดพ้นจำกห้วงทุกข์  
คือ สังสำรวัฏ และพำหมู่สัตว์ทั้งหลำยให้ข้ำมพ้นจำกกองทุกข์นี้ด้วยเช่นกัน 

ในท่ีสุดทรงเรยีกนำงวสุนทรำ เทวแีห่งแผ่นดินมำเป็นประจักษ์พยำนในกำรให้ทำน  
บ�ำเพ็ญสมติงสบำรมี (บำรมี ๓๐ ทัศ ได้แก่ ทศบำรมี อุปบำรมี และปรมัตถบำรมี)  
มำนำนหลำยภพชำติจนเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้ พระเทวีบิดมวยผมท่ีเก็บอุทกธำรำ 
ท่ีพระโพธิสัตว์ทรงหล่ังลงทุกคร้ังท่ีท�ำบุญบำรมีตลอดระยะเวลำหลำยภพชำติออกมำ 
จนท่วมกองทัพมำรแตกพ่ำยไป พญำมำรพ่ำยแพ้ยกหัตถ์ขึ้นนมัสกำรกล่ำวสรรเสริญแล้ว 
หลีกไป พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะจึงขจัดมำรเสียได้ก่อนที่พระอำทิตย์จะอัสดงไป

อนึ่ง มีข้อชวนขบคิดว่ำเรื่องพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี้ มีแต่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิ 
ซึง่เป็นคัมภร์ีชัน้หลังอรรถกถำ ท่ีสันนิษฐำนว่ำเป็นผลงำนของพระสงฆ์ในเอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้ โดยอำจได้รับควำมเชื่อจำกกำรนับถือเทพเจ้ำแห่งธรรมชำติ เช่น พระแม่คงคำ  
พระแม่ธรณี เป็นต้น
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จิตรกรรมฝำผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนผจญมำร และตรัสรู้อนุตรสัมมำสัมโพธิญำณ
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ทรงบำาเพ็ญเพยีรทางจติจนตรัสรู้
หลังจำกทรงขบัไล่ทัพพญำมำรไปแล้ว ก็เข้ำสู่ช่วงรำตรกีำล พระโพธสัิตว์เจ้ำชำย 

สิทธัตถะประทับอยู่ ณ โพธิบัลลังก์ ทรงพิจำรณำธรรมทั้งหลำยโดยล�ำดับ กล่ำวคือ

ปฐมยำม พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงเจริญสมำธิภำวนำยังสมำบัติ ๘  
ประกำรให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงบรรลุญำณที่ ๑ คือ ปุพเพนิวำสำนุสสติ สำมำรถระลึกชำต ิ
หนหลังของพระองค์ได้ ด้วยก�ำลังอภญิญำโดยปฏโิลม ต้ังแต่ขณะประทับบนโพธบัิลลังก์น้ัน 
ย้อนชำติไปจนกระทั่งหำประมำณมิได้

มัชฌมิยำม ทรงบรรลุจุตูปปำตญำณ หรอืทิพยจักขุญำณ ทรงทรำบทุคติและสุคติ 
ของเหล่ำสัตว์โลกทั้งหลำย

ปัจฉิมยำม ทรงบรรลุอำสวกัขยญำณ ทรงพจิำรณำปัจจยำกำรในปฏจิจสมปุบำท 
ธรรม คือ อวิชชำ เป็นปัจจัยให้เกิดสังขำร เป็นต้น อันเป็นปัจจัยอำศัยซึ่งกันและกัน 

พุทธคยำ ประเทศอินเดีย สถำนที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ
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จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้พระสัมมำสัมโพธิญำณในดิถีวิสำขมำส 
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 

ผลงำนของอำจำรย์ค�ำนวน ชำนันโท
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เกิดขึ้นเป็นล�ำดับ นับว่ำเป็นท่ีเกิดแห่งกองทุกข์ท้ังปวง แล้วพิจำรณำถึงกำรดับทุกข ์
ท้ังมวลว่ำ เมือ่อวชิชำดับ สังขำรก็พลอยดับตำมไปด้วย เป็นต้น ทรงพิจำรณำท้ังโดยส่วน 
อนุโลมและปฏิโลม 

ก่อนอรุณทอแสงขึ้นจับขอบฟ้ำ ในเวลำที่ยังนับเป็นคืนเพ็ญวิสำขมำสอยู่นั้นเอง  
พระโพธิสัตว์เจ้ำชำยสิทธัตถะก็ตรัสรู้พระสัมมำสัมโพธิญำณดับส้ินกิเลสอำสวะท้ังหลำย 
รำบคำบ จักรวำลก็หวั่นไหวไปด้วยเสียงแซ่ซ้องสำธุกำรของพรหมและเทพยดำทั้งปวง 
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สัตตมหาสถาน
หลังจำกตรสัรูอ้นุตรสัมมำสัมโพธญิำณแล้ว พระพุทธเจ้ำได้ประทับเสวยวิมติุสุข  

ซึ่งหมำยถึง กำรมีควำมสุขเพรำะควำมหลุดพ้นจำกกิเลส โดยทรงเจริญสมำธิ และ 
ทรงพิจำรณำหัวข้อธรรมทั้งหลำย ณ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ และสถำนที่ต่ำง  ๆ  รำยรอบ 
บรเิวณน้ัน รวมท้ังส้ิน ๗ แห่ง แห่งละ ๗ วนั รวมเรยีกสถำนท่ีเหล่ำน้ันว่ำ สัตตมหำสถำน  
แปลว่ำ สถำนที่อันยิ่งใหญ่ ๗ แห่ง ได้แก่

สัปดาห์ สถานที่ พระพุทธกจิ
๑ ต้นพระศรีมหำโพธิ ์

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
ศรีมหำโพธิ ์
กับอนิมิสเจดีย์

ทรงเนรมติทำงจงกรมประดับด้วยแก้วมณข้ึีนด้วยปำฏิหำรย์ิ 
และเสด็จไปทรงจงกรมบนทำงนิมิตนั้นตลอด ๗ วัน

บทที่	๕
เสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน
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สัปดาห์ สถานที่ พระพุทธกจิ
๔ รัตนฆรเจดีย์ 

ด้ำนตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

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

๕ อชปำลนิโครธ 
(ต้นไทรของคนเล้ียงแพะ) 
ด้ำนตะวันออก
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

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

๖ มุจลินทโบกขรณี 
ด้ำนทิศใต้
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

ประทับนั่งสมำธิอยู่ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ตลอด ๗ วัน  
ทรงพจิำรณำว่ำ ควำมสงบ รูเ้ห็นสังขำรท้ังปวงตำมเป็นจรงิ  
ไม่มีควำมเบียดเบียน ไม่มีควำมก�ำหนัด ไม่มีควำมถือว่ำ
ตัวเป็นสุขอย่ำงยิ่ง ในระหว่ำงนั้นมีฝนหลงฤดูตกลงมำ
พญำนำครำชชื่อมุจลินท์อำศัยอยู่ในสระโบกขรณี
ใกล้  ๆ   กันนั้น ขึ้นมำขนดตัวป้องกันลมและฝนถวำย

๗ รำชำยตนเจดีย์ ทิศใต ้
ของต้นพระศรีมหำโพธิ์

ประทับท�ำสมำธิใต้ต้นรำชำยตนะ (ต้นเกด) พระอินทร์
น�ำผลสมอ ไม้สีพระทนต์ และน�้ำสรงพระพักตร์มำถวำย 
พ่อค้ำ ๒ คนช่ือ ตปุสะ และ ภลัลิกะ น�ำข้ำวมธปิุณฑกิำมำถวำย  
เป็นภัตตำหำรมื้อแรกหลังตรัสรู้ ท้ำวจตุมหำรำชทั้ง ๔  
น�ำบำตรหินมำถวำยองค์ละใบ พระบรมศำสดำทรงแสดง
ปำฏหิำรย์ิประสำนบำตรเป็นใบเดียว ทรงใช้รับภัตตำหำร
จำกพ่อค้ำทั้งสอง ตปุสะและภัลลิกะขอถือพระพุทธเจ้ำ
และพระธรรมเป็นสรณะ นับเป็นเทววำจิกอุบำสก คือ อุบำสก
ผู้นับถือสรณะ ๒ ประกำร คู่แรกของพระพุทธศำสนำ 
ซึ่งพระบรมศำสดำได้ประทำนพระเกศำธำตุ ๘ องค์ 
ให้แก่พ่อค้ำท้ังสอง เป็นกำรสนองควำมศรทัธำ 
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พระพุทธรูปประดิษฐำนในสัตตมหำสถำนจ�ำลอง 
ในวัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร

บอกเล่ำพุทธกิจระหว่ำงเสวยวิมุตติสุขทั้ง ๗ สัปดำห์

๑

๒๓

๔ ๕ ๖

๗
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อน่ึง ช่วงระยะเวลำแห่งกำรเสวยวมิตุติสุข ในคัมภร์ีชัน้พระไตรปิฎก กล่ำวไว้เพียง  
๔ สัปดำห์ แต่คัมภีร์ชั้นอรรถกถำกล่ำวไว้ ๗ สัปดำห์ ซึ่งประกำรนี้ ศำสตรำจำรย์พิเศษ  
ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ แสดงทัศนะไว้ว่ำ ตลอดเวลำอีก ๓ สัปดำห์ พระพุทธองค์ 
ทรงก�ำหนดศำสนกิจในบริเวณใกล้ต้นพระศรีมหำโพธิ์ จึงรวมเป็น ๗ สัปดำห์

คตกิารจำาลองสัตตมหาสถาน
เรือ่งรำวของกำรเสวยวมิตุติสุขภำยในสัตตมหำสถำนน้ี ปรำกฏเรือ่งรำวในคัมภร์ี 

หลำยเล่ม เช่น พระวนัิยปิฎก พุทธจรติ มหำวัสดุ ลลิตวสิตระ สมภำรวบิำก ปฐมสมโพธกิถำ  
เป็นต้น และเป็นท่ียกย่องนับถือของพทุธศำสนิกชนอย่ำงมำก เพรำะเป็นเรือ่งรำวท่ีแสดง 
ควำมเป็นโลกุตตรบุคคลของพระบรมศำสดำ และเชื่อมโยงกับควำมเชื่อเก่ำแก่ของผู้คน 
ในเอเชยีใต้ เช่น กำรบชูำยกัษ์ กำรบชูำต้นไม้ กำรบชูำนำค เป็นต้น ซึง่สะท้อนให้เห็นถึง 
กำรผนวกรวมควำมเชื่อเหล่ำน้ีไว้ในอิทธิพลของพระพุทธศำสนำ โดยมีพระพุทธเจ้ำ 
อยู่เหนือควำมเชื่อดั้งเดิมนั้น

ในประเทศอินเดีย บริเวณท่ีเป็นสัตตมหำสถำนได้รับกำรดูแล พัฒนำ และ 
สร้ำงงำนศิลปกรรมขึน้โดยอยูภ่ำยในบรเิวณพุทธคยำ เมอืงคยำ รฐัพิหำร มพุีทธศำสนิกชน 
หลั่งไหลไปสักกำระระลึกถึงพระบรมศำสดำไม่ขำดสำย

ควำมส�ำคัญของสถำนท่ีเหล่ำน้ี ท�ำให้เกิดคติกำรจ�ำลองสัตตมหำสถำนไปยัง 
สถำนที่ต่ำง  ๆ โดยใช้งำนศิลปกรรมเป็นสื่อกลำง ไม่ว่ำจะเป็นจิตรกรรม ประติมำกรรม 
และสถำปัตยกรรม เช่น ภำพจ�ำหลักเล่ำเรือ่งสัตตมหำสถำน ณ สถูปสำญจี และสถูปภำรหุต  
รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย อำยุรำวพุทธศตวรรษท่ี ๔ - ๕ ภำพจ�ำหลักเล่ำ 
เรื่องกำรเสวยวิมุติสุขบำงตอนท่ีสถูปเมืองนำคำรชุนโกณฑะ ประเทศอินเดีย อำยุรำว 
พุทธศตวรรษที่ ๙ 

เมือ่ศูนย์กลำงของพระพทุธศำสนำเคล่ือนย้ำยมำยงัลังกำ เรือ่งรำวของสัตตมหำ 
สถำนก็ติดตำมมำด้วย มกีำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรม และศิลปะกรรมเพือ่ถ่ำยทอดเรือ่งรำว  
เช่น ประติมำกรรมท่ีคัลวหิำร เมอืงโปลนำรวุะ สร้ำงในรชัสมยัพระเจ้ำปรำกรมพำหุท่ี ๑  
อำยุรำวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป็นต้น ครั้นเม่ือพระพุทธศำสนำแพร่หลำยมำสู ่
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ คตินิยมเรือ่งสัตตมหำสถำนก็ติดตำมมำด้วย จึงพบงำนศิลปกรรม 
ท่ีแสดงเร่ืองรำวกำรเสวยวิมุตติสุขในสัตตมหำสถำนซึ่งสร้ำงขึ้นในดินแดนแถบน้ี  
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เช่น ประติมำกรรมจ�ำหลักหินท่ีบุโรพุทโธ เกำะชวำ ประเทศอินโดนีเซีย อำยุรำว 
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ จิตรกรรมและประติมำกรรมเล่ำเรื่องสัตตมหำสถำน ในศิลปะพุกำม 
ประเทศเมียนมำร์ อำยุรำวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ จิตรกรรมเล่ำเรื่องสัตตมหำสถำนใน 
ศิลปะล้ำนช้ำง อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้น

ในประเทศไทย พบงำนศิลปกรรมที่เล่ำเรื่องสัตตมหำสถำนมำกมำย สถำนที ่
ที่ส�ำคัญ ได้แก่

- จิตรกรรมฝำผนังสมยัอยุธยำตอนต้น ในกรพุระปรำงค์วดัรำชบรูณะ อุทยำน 
ประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ต�ำบลท่ำวำสุกรี อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ

สัตตมหำสถำนจ�ำลองบริเวณด้ำนทิศตะวันออกของวัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร 
สร้ำงขึ้นในรัชกำลที่ ๓ ด้วยศิลปกรรมแบบพระรำชนิยม สะท้อนควำมนับถือสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๗ 

และควำมพยำยำมสร้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระอำรำมส�ำคัญประจ�ำนครแห่งนี้
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- จิตรกรรมฝำผนังสมัยอยุธยำตอนปลำย ในอุโบสถวัดเกำะแก้วสุทธำรำม 
ต�ำบลท่ำรำบ อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

- จิตรกรรม พระพุทธรูป และประติมำกรรมกลำงแจ้ง สัตตมหำสถำนจ�ำลอง 
วัดสุทัศนเทพวรำรำม แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

- ประติมำกรรมส�ำริดขนำดเล็ก ศิลปะรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันจัดแสดง 
ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร

- สัตตมหำสถำนจ�ำลอง วัดมหำโพธำรำม (วัดเจ็ดยอด) ต�ำบลช้ำงเผือก  
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- สัตตมหำสถำนจ�ำลอง วดัพระธำตุบงัพวน ต�ำบลพระธำตุบังพวน อ�ำเภอเมอืง 
หนองคำย จังหวัดหนองคำย

- โพธิปริมณฑลพุทธำนุสรณ์ สัตตมหำสถำน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม  
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร

179

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



ทุกศำสนำล้วนมีวันส�ำคัญ เพื่อระลึกเหตุกำรณ์ส�ำคัญท่ีเคยเกิดขึ้นแก่ศำสดำ  
ผู้ก่อต้ังและเก่ียวเนื่องในพิธีกรรมหรือกิจกรรมท่ีเหล่ำศำสนิกชนของศำสนำน้ัน  ๆ  จัดขึ้น 
ในโอกำสต่ำง  ๆ   พระพุทธศำสนำก็เช่นเดียวกัน มีวันส�ำคัญท่ีก�ำหนดข้ึนส�ำหรับให้ 
พุทธศำสนิกชนปฏบิติัเพือ่น้อมร�ำลึกถึงคุณของพระรตันตรยัและบ�ำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ 
ด้วยอำมิสบูชำและปฏิบัติบูชำ ในเน้ือหำธรรมศึกษำ ช่วงชั้นก่อนระดับอุดมศึกษำ 
และประชำชนท่ัวไปได้กล่ำวถึงวันส�ำคัญทำงและกำรประพฤติปฏิบัติพิธีบ�ำเพ็ญกุศลใน 
วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ และวันอำสำฬหบูชำ ในช่วงชั้นนี้จะได้กล่ำวถึงวันเข้ำพรรษำ 
วันออกพรรษำวันเทโวโรหณะ และวันธรรมสวนะ โดยละเอียด

วันเข้าพรรษา
ค�ำว่ำ พรรษำ มำจำกศัพท์บำลีว่ำ วสฺส และศัพท์สันสกฤตว่ำ วรษฺ ในภำษำไทย 

ใช้ศัพท์สันสกฤต แต่แผลงเป็น พรรษำ แปลว่ำ ฝนหรือฤดูฝน แต่ควำมหมำยโดยทั่วไป 
พิจำรณำในมุมท่ีว่ำ ในปีหน่ึงผ่ำนฤดูฝนครั้งหน่ึง ชีวิตคน  ๆ   หน่ึงท่ีอยู่มำ ๑ ฤดูฝน  
ก็คืออยู่มำเท่ำกับ ๑ ปี ดังน้ันท่ัวไปจึงแปลพรรษำกันว่ำ ปี กำรเข้ำพรรษำหรือ 
จ�ำพรรษำ หมำยถึง กำรที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐำนจิตอยู่ประจ�ำในสถำนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
ในฤดูฝน โดยจะไม่ไปค้ำงแรมในท่ีอ่ืน กำรอธิษฐำนเช่นน้ีเรียกว่ำ อธิษฐำนพรรษำ  
เป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ท่ีจะต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติท่ีพระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติ 
เป็นกำรเฉพำะส�ำหรับพระสงฆ์สำวก 

บทที่	๖
พิธีบำาเพ็ญกุศลในวันสำาคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา

ภาคศาสนพิธี
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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�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำต่อเน่ืองจำกวันอำสำฬหบูชำ  
พทุธศำสนิกชนย่อมมส่ีวนเก่ียวข้องอยูม่ำก เพรำะเป็นโอกำสทีจ่ะได้บ�ำเพ็ญกุศลเป็นพเิศษ 
จำกท่ีได้เคยบ�ำเพ็ญเป็นประจ�ำตำมหน้ำท่ีของพุทธศำสนิกชน ในรำชส�ำนักไทยก็มีกำร 
จัดงำนพระรำชพิธีเน่ืองด้วยวันอำสำฬบูชำและวันเข้ำพรรษำ เรียกรวมว่ำ พระรำชพิธ ี
ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเน่ืองในวนัอำสำฬหบูชำและเทศกำลเข้ำพรรษำ และทำงรำชกำร 
ก�ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำรประจ�ำปี

มูลเหตุที่พระสงฆ์ต้องจ�ำพรรษำนั้น บำลีวัสสูปนำยิกขันธกะ คัมภีร์มหำวรรค  
พระวินัยปิฎก เล่ำว่ำ ก่อนพุทธกำลในอินเดียตอนเหนือ เมื่อถึงฤดูฝนพ้ืนท่ีย่อมเป็น 
โคลนเลนโดยท่ัวไป ไม่สะดวกแก่กำรเดินทำง แต่กำรอยูจ่�ำพรรษำ เป็นธรรมเนียมปฏบัิติ 
ของนักบวชนอกพระพุทธศำสนำในชมพูทวีปถือปฏิบัติกันมำก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติกัน 
เคร่งครัดนัก เมื่อถึงสมัยต้นพุทธกำล ครำวหน่ึงในฤดูฝน 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�ำท่ีในฤดูฝน ในท่ีแห่งเดียวเป็นเวลำ  
๓ เดือนเรียกว่ำ จ�ำพรรษำ 

สถำนที่ท่ีพระสงฆ์จ�ำพรรษำน้ัน พระพุทธเจ้ำทรงห้ำมไม่ให้จ�ำพรรษำในท่ี 
กลำงแจ้ง ในโพรงไม้ และในตุ่มหรือในหลุมขุด ซึ่งไม่ใช่เสนำสนะ คือ ไม่ใช่ที่อยู่ที่อำศัย 
ทรงอนุญำตให้จ�ำพรรษำในกุฏิที่มีที่มุงหรือหลังคำที่บังและฝำรอบขอบชิด 

กำรอยู่จ�ำพรรษำต้องอยู่ให้ครบ ๓ เดือน แต่มิได้เป็นข้อห้ำมเด็ดขำดส�ำหรับ 
พระภิกษุว่ำต้องอยู่ประจ�ำตลอด ๓ เดือน โดยไม่สำมำรถเดินทำงไปไหนได้เลย ถ้ำมีเหต ุ
อันตรำยเกิดขึ้น ท�ำให้จ�ำพรรษำในที่นั้นไม่ได้ เช่น น�้ำท่วม หรือชำวบ้ำนถิ่นนั้นอพยพ 
ไปอยู่ที่อื่น เป็นต้น ก็อนุญำตให้ไปในระหว่ำงพรรษำได้โดยไม่เป็นอำบัติ แต่พรรษำขำด  
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หรือถ้ำมีกิจจ�ำเป็นท่ีจะต้องไปแรมคืนท่ีอ่ืน เช่น กิจนิมนต์ กิจเก่ียวกับพระศำสนำ  
ตลอดจนพระอุปัชฌำย์อำจำรย์อำพำธ โยมมำรดำบิดำเจ็บป่วย เป็นต้น ทรงอนุญำต 
ให้ไปด้วยสัตตำหกรณียะ คือ กิจที่ไปท�ำแล้วกลับมำให้ทันภำยใน ๗ วัน ถือว่ำพรรษำ 
ไม่ขำด แต่ถ้ำอยู่จ�ำพรรษำไม่ครบ ๓ เดือน ถือว่ำ พรรษำขำด และต้องอำบัติคือมีโทษ 
แต่เป็นโทษขนำดเบำ คือ อำบัติทุกกฏ

พระภิกษุผู้มีกิจธุระประสงค์จะสัตตำหกรณียะไปกระท�ำกิจน้ัน พึงบอกลำ 
พระภิกษุท่ีมีอยู่ และเปล่งวำจำแสดงเจตนำเป็นภำษำมคธว่ำ “อตฺถิ เม กจฺจ� อิมสฺมึ 
สตฺตำหพฺภนฺตเร นิวตฺติสสำมิ.” แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำมีกิจต้องไป จะกลับมำภำยใน ๗ วัน  
หรือเพียงผูกใจอธิษฐำนด้วยตนเองก็ได้

กำรก�ำหนดให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จ�ำพรรษำน้ี นอกจำกจะป้องกันไม่ให้พระภิกษุ 
จำริกไปเหยียบย�่ำข้ำวกล้ำพืชพันธุ ์ของชำวบ้ำน เป็นเหตุให้ได้รับกำรติเตียนแล้ว  
ยังท�ำให้พระภิกษุได้หยุดพักผ่อน บรรเทำควำมเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้ำจำกกำรจำริก 
ไปเผยแผ่พระพทุธศำสนำ เพรำะในสมยัก่อน ใช้วธิเีดินเท้ำไปยงัสถำนท่ีต่ำง  ๆ  แต่ในปัจจุบนั 
เมื่อควำมเจริญได้เพิ่มมำกขึ้นเป็นล�ำดับ กำรจ�ำพรรษำท�ำให้พระภิกษุได้อยู่ประจ�ำ  
เพื่อศึกษำปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม และเตรียมควำมพร้อมจะจำริกไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
หลังออกพรรษำแล้ว

ทั้งนี้กำรอยู่จ�ำพรรษำนั้นมี ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะแรก เรียกว่ำ กำรจ�ำพรรษำต้น หรือ ปุริมิกำวัสสูปนำยิกำ เริ่มตั้งแต ่
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

เหตุท่ีพระพุทธเจ้ำทรงก�ำหนดวันเข้ำพรรษำไว้ ๒ วัน เพ่ือท่ีจะให้พระสงฆ ์
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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เมือ่ถึงวนัเข้ำพรรษำ พระสงฆ์จะอธษิฐำนพรรษำ คือ ต้ังใจก�ำหนดแน่นอนลงไป 
ว่ำจะอยู่ประจ�ำ ณ ที่ใดที่นั้นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน กำรอธิษฐำนพรรษำนี้ พระสงฆ ์
จะประชมุพร้อมกันในอุโบสถ ท�ำวตัรสวดมนต์ แล้วเปล่งวำจำอธษิฐำนพรรษำพร้อมกันว่ำ 
“อิมสฺม ึอำวำเส, อิม� เตมำส�, วสฺส� อุเปม.ิ” (๓ หน) แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำจ�ำพรรษำ ในอำวำสน้ี  
ตลอด ๓ เดือน เมื่อกล่ำวค�ำอธิษฐำนพรรษำเสร็จแล้ว ยังมีพิธีท่ีส�ำคัญอีกอย่ำงหน่ึง  
คือ พิธีสำมีจิกรรม หรือท�ำวัตรเป็นพิธีขอขมำ ซึ่งเน่ืองกับวันเข้ำพรรษำ วิธีปฏิบัติ  
คือ พระผู้น้อยจะน�ำดอกไม้ธูปเทียนเข้ำไปหำพระผู้ใหญ่ กล่ำวค�ำขอขมำโทษ แปลเป็น 
ใจควำมว่ำ “กระผมขอขมำโทษ ท่ีได้ล่วงเกินทำงกำย วำจำ ใจ เพรำะควำมประมำท” แล้ว 
พระผู้ใหญ่กล่ำวตอบแปลเป็นใจควำมว่ำ “ข้ำพเจ้ำยกโทษให้ แม้ท่ำนก็พึงยกโทษให้ข้ำพเจ้ำ” 
พระผู้น้อยก็กล่ำวว่ำ “กระผมขอยกโทษให้” เป็นอันต่ำงฝ่ำยต่ำงให้อภัยกันในควำม 
ล่วงเกินที่ได้ท�ำมำแล้ว นับเป็นวิธีสมำนสำมัคคีอย่ำงดียิ่ง

ฝ่ำยพุทธศำสนิกชนในประเทศไทยได้บ�ำเพ็ญกุศลเน่ืองในเทศกำลเข้ำพรรษำ 
สืบเน่ืองยำวนำนมำต้ังแต่สมยัสุโขทัย ดังควำมในศิลำจำรึกหลักท่ี ๑ ว่ำ “พ่อขนุรำมค�ำแหง 
พ่อเมอืงสุโขทัยน้ี ท้ังชำวแม่ชำวเจ้ำ ท่วยป่ัวท่วยนำงลูกเจ้ำลูกขนุท้ังส้ินท้ังหลำย ท้ังผู้ชำย 
ผู้หญงิ ฝูงท่วยมศีรทัธำในพระพทุธศำสน์ ทรงศีลเมือ่พรรษำทุกคน” และได้มกีำรบ�ำเพญ็ 
กุศลเน่ืองในวนัเข้ำพรรษำสืบทอดมำถึงปัจจุบนั ดังจะเห็นได้ว่ำมพีระรำชพิธใีนรำชส�ำนัก 
และกำรบ�ำเพ็ญกุศลของพุทธศำสนิกชนโดยท่ัวไป แม้จะปฏบิติัแตกต่ำงกันบ้ำงตำมยคุสมยั  
แต่หลักกำรใหญ่ที่ไม่แตกต่ำงกันคือ กำรท�ำบุญ ตักบำตร รักษำศีลฟังพระธรรมเทศนำ  
กำรปฏิบัติธรรม และกำรท�ำควำมดีอื่น ๆ เช่น ช่วยกันซ่อมแซมตกแต่งเสนำสนะเพื่อให ้
พระสงฆ์ได้อยู่เป็นสุข น�ำลูกหลำนญำติมิตรไปประชุมกันตำมวัด ถวำยผ้ำอำบน�้ำฝน 
และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสำมเณร พุทธศำสนิกชนผู้เล่ือมใสในพระศำสนำจะต้ังอธิษฐำนว่ำ  
จะรกัษำอุโบสถศีล ตลอด ๓ เดือน บำงคนปวำรณำตนต่อภกิษุสำมเณร ถวำยส่ิงท่ีขำดเหลือ 
ตลอด ๓ เดือน หรืออธิษฐำนจิตใจ เว้นสิ่งที่ควรเว้น บ�ำเพ็ญสิ่งที่ควรบ�ำเพ็ญ เช่น  
งดเว้นกำรด่ืมเหล้ำตลอดพรรษำ บำงคนปฏญิำณตนไม่ท�ำในส่ิงผิดหรอืหยำบช้ำ เป็นต้น

อน่ึง ในกำรบ�ำเพ็ญกุศลเน่ืองในเทศกำลเข้ำพรรษำน้ัน นิยมถวำยผ้ำอำบน�ำ้ฝน 
แด่พระภิกษุสงฆ์ ผ้ำอำบน�้ำฝนน้ัน มีก�ำหนดตำมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้ 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 
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กว้ำงกว่ำก�ำหนดน้ันถือว่ำใช้ไม่ได้ ภิกษุผู้ท�ำหรือให้ท�ำหรือใช้นุ่งมีควำมผิด เวลำท่ีจะ 
ถวำยผ้ำอำบน�้ำฝนนั้น มีพุทธบัญญัติไว้ตั้งแต่ดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๗ ถึงดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ  
เดือน ๘ ซึ่งเป็นเวลำก่อนเข้ำพรรษำ ๑ เดือน ระยะนี้เป็นเวลำที่พระภิกษุจะแสวงหำ 
ผ้ำอำบน�ำ้ฝน ผู้ประสงค์จะบ�ำเพ็ญกุศลให้ต้องตำมพระพุทธำนุญำตจึงหำผ้ำอำบน�ำ้ฝนถวำย 
ในระยะนี้ แต่ที่ปฏิบัติกันทั่ว  ๆ   ไป ถวำยในดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘ ก่อนวันเข้ำพรรษำ  
๑ วัน เพรำะวันน้ันเป็นวันธรรมสวนะ และเป็นวันอำสำฬหบูชำด้วย พุทธศำสนิกชน 
ไปประชุมกันที่วัดเป็นปกติอยู่แล้ว จึงถือโอกำสถวำยผ้ำอำบน�้ำฝนในวันนั้น

นอกจำกน้ันในเทศกำลเข้ำพรรษำยังมีกำรถวำยดอกไม้ธูปเทียนแก่พระภิกษุ  
เพ่ือให้พระภกิษุน�ำไปบชูำพระรตันตรยั ประเพณน้ีีมีมำแต่โบรำณ แต่เป็นเพียงกำรปฏบิติั 
เฉพำะบุคคล เฉพำะท่ีพุทธศำสนิกชนท่ีอยู่ใกล้วัดจะน�ำดอกไม้และธูปเทียนตำมท่ีหำได ้
ในชมุชนไปถวำยพระภกิษุในวดัใกล้บ้ำนของตน ดังจะเห็นได้จำกในพระรำชพิธทีรงบ�ำเพ็ญ 

พระรำชกุศลในวันเข้ำพรรษำ จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปถวำย 
พุ่มเทียนพรรษำในพระอำรำมหลวงส�ำคัญ เมื่อผู้แทนพระองค์ถวำยพุ่มเทียนพรรษำแล้ว 
จะมีพิธถีวำยดอกไม้ (ดอกบวั) ธปูเทียน แด่พระภกิษุท้ังวดั เพ่ือให้น�ำไปบชูำพระรัตนตรยั 
อีกด้วย

ส�ำหรบัพธิตัีกบำตรดอกไม้ ซึง่เป็นท่ีรูจั้กกันแพร่หลำยในปัจจุบนั คือ พิธตัีกบำตร 
ดอกไม้ที่วัดพระพุทธบำท ต�ำบลขุนโขลน อ�ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี เดิมนั้น 
ชำวบ้ำนจะน�ำดอกไม้ท่ีเรยีกกันว่ำ ดอกเข้ำพรรษำ ไปถวำยพระสงฆ์ ดอกไม้ชนิดน้ีจะออกดอ 
กเฉพำะช่วงเข้ำพรรษำเท่ำน้ัน และเกิดอยูต่ำมธรรมชำติบรเิวณพืน้ท่ีใกล้  ๆ   วดั โดยมำรอ 
ถวำยพระสงฆ์ท่ีจะไปยงัพระอุโบสถเพ่ือประกอบพิธอีธษิฐำนเข้ำพรรษำ และได้ปฏบิติัเช่นน้ี 
มำเป็นเวลำนำน จนเป็นท่ีทรำบไปยงัชมุชนอ่ืน  ๆ  จึงได้เริม่มพีธิตัีกบำตรดอกไม้ขึน้ ต่อมำ 
ภำครฐัและเอกชนสนับสนุนให้จัดพธิตัีกบำตรดอกไม้เป็นงำนประเพณีประจ�ำจังหวดัสระบรุ ี
มีประชำชนจำกจังหวัดอื่นไปร่วมพิธีจ�ำนวนมำก ต้องเพิ่มกำรตักบำตรดอกไม้เป็น ๒ วัน  
คือ ดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ และดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ โดยจัดพิธีตักบำตรวันละ ๒ รอบ 
เพื่อรองรับศรัทธำของพุทธศำสนิกชนให้ทั่วถึง

ป ัจ จุบันมีวัดหลำยแห ่ง เ ห็นควำมศรัทธำของพุทธศำสนิกชนท่ีสนใจ 
พิธีตักบำตรดอกไม้ จึงได้จัดพิธีตักบำตรดอกไม้ขึ้นในวัดของตนบ้ำง โดยจ�ำลองแบบ
พิธีกรรมมำจำกวัดพระพุทธบำท เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่พุทธศำสนิกชนในพ้ืนท่ี 
ใกล้เคียง
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พุทธศำสนิกชนร่วมพิธีตักบำตรดอกไม้ เนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ 
ณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร
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วันออกพรรษา
วันออกพรรษำ คือ วันสุดท้ำยของกำรอยู ่จ�ำพรรษำของพระภิกษุสงฆ ์ 

เรยีกอีกอย่ำงหนึง่ว่ำ วนัมหำปวำรณำ เป็นวนัพระสงฆ์ท�ำสังฆปวำรณำ ตรงกับดิถีขึน้ ๑๕ ค�ำ่  
เดือน ๑๑ อยูร่ะหว่ำงเดือนตุลำคม ส่วนวนัออกพรรษำหลัง ตรงกับดิถีขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๒

วนัออกพรรษำแม้จะเป็นวนัท่ีพรรษำส้ินสุด แต่มไิด้มพิีธกีรรมท่ีจะให้พรรษำส้ินสุด  
เพรำะเมือ่วนัเวลำท่ีอยูจ่�ำพรรษำครบ ๓ เดือนเต็มตำมท่ีกล่ำวค�ำต้ังใจแล้ว กำรจ�ำพรรษำ 
ย่อมสิ้นสุดลงโดยตัวเอง แต่จะมีพิธีที่เป็นลักษณะของกำรเริ่มต้น กล่ำวคือ เริ่มต้นเวลำ 
หลังจำกเวลำพรรษำส้ินสุดแล้ว หรือท่ีเรียกว่ำ พิธีเริ่มต้นเวลำนอกพรรษำ บำงครำว 
เรียกงำนพิธีในช่วงเวลำน้ีว่ำ เทศกำลท้ำยฝน เพรำะตำมประเพณีเดิม เดือนสุดท้ำย 
ของฤดูฝนยงัเหลืออยูอี่ก ๑ เดือน เป็นเดือนท่ีเหลือให้ภกิษุเตรยีมตัวให้พร้อมส�ำหรับงำน 
หรือศำสนกิจนอกพรรษำ พิธีกรรมในช่วงท้ำยฝนหรือออกพรรษำประกอบด้วย  
พิธีมหำปวำรณำ งำนตักบำตรเทโวโรหณะ และงำนทอดกฐิน ในท่ีน้ีจะได้กล่ำวถึง 
พธิมีหำปวำรณำและงำนตักบำตรเทโวโรหณะโดยละเอียด ส่วนงำนทอดกฐนิจะได้กล่ำวถึง 
ในล�ำดับถัดไป

พธิปีวำรณำออกพรรษำ เป็นสังฆกรรมประเภทหน่ึง ก�ำหนดโดยพระวินัยบญัญติั  
เพื่อให้โอกำสพระสงฆ์ท่ีอยู่จ�ำพรรษำร่วมกันตลอดไตรมำสหรือ ๓ เดือน สำมำรถ 
ว่ำกล่ำวตักเตือนและชี้บอกข้อผิดพลำดแก่กันและกันได้โดยควำมเสมอภำค ด้วยจิต 
ต้ังอยูบ่นพืน้ฐำนแห่งควำมเมตตำปรำรถนำดีต่อกัน เป็นส่ิงแสดงให้เหน็ว่ำ พระพุทธศำสนำ 
เป็นศำสนำแห่งประชำธิปไตยมำต้ังแต่สมัยพุทธกำล ซึ่งกำรปวำรณำออกพรรษำ 
ของพระสงฆ์ดังกล่ำว พุทธศำสนิกชนสำมำรถน�ำมำประยุกต์ได้เป็นอย่ำงดี ในกำรที่อยู่ 
ร่วมกันเป็นครอบครัว หมูบ้่ำน หรอืสังคม เพรำะถ้ำกลุ่มชนท่ีอยูร่่วมกัน สำมำรถว่ำกล่ำว 
ตักเตือนแนะน�ำกันได้เม่ือผู้ใดผู้หน่ึงท�ำผิด ก็จะช่วยแก้ไขควำมผิดพลำดน้ันได้ทันท่วงที  
ไม่กลำยเป็นเรื่องเสียหำยใหญ่โต จนยำกจะแก้ไข

ค�ำว่ำ ปวำรณำ แปลว่ำ กำรเปิดโอกำสเชิงเชิญชวนให้ขอ หรือให้ว่ำกล่ำว 
ตักเตือน ในท่ีน้ี หมำยถึง กำรท่ีพระสงฆ์พูดเปิดโอกำสแก่กันและกัน ให้ว่ำกล่ำว 
ชีข้้อบกพร่องและตักเตือนแนะน�ำกัน อันท่ีจรงิแล้ว ปวำรณำน้ันเป็นเรือ่งธรรมดำของสงฆ์ 
ที่กระท�ำกันทั่วไป แม้ในโอกำสอื่น แต่ในวันสิ้นสุดพรรษำนี้ ภิกษุสงฆ์จะท�ำปวำรณำกัน 
เป็นครัง้ส�ำคัญพร้อมกันทุกรปูเป็นครัง้ใหญ่ จึงนิยมเรยีกว่ำ มหำปวำรณำ จึงเกิดค�ำเรยีกชือ่ 
วันสิ้นสุดพรรษำนี้ว่ำ วันมหำปวำรณำ
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ควำมเป็นมำของพิธีปวำรณำน้ี เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับจ�ำพรรษำ  
ณ วัดเชตวัน กรุงสำวัตถี มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ำยกันจ�ำพรรษำ ณ อำรำมรอบ  ๆ 
พระนคร พระภิกษุเหล่ำนั้นมีควำมคิดว่ำ เพื่อไม่ให้เกิดกำรทะเลำะวิวำทขึ้นระหว่ำงกัน 
สมควรจะปฏบิติัมคูวตัร คือ กำรต้ังปฏญิำณไม่พดูจำกันตลอดพรรษำ เมือ่ออกพรรษำแล้ว  
พระภิกษุเหล่ำน้ันพำกันไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำท่ีวัดเชตวัน กรำบทูลเร่ืองกำรปฏิบัติมูควัตร 
ให้ทรงทรำบ พระพุทธเจ้ำทรงต�ำหนิว่ำเป็นกำรอยูร่่วมกันเหมอืนปศุสัตว์ แล้วทรงอนุญำต
ให้พระภกิษุสงฆ์ท�ำปวำรณำต่อกันว่ำ “ภกิษุท้ังหลำย เรำอนุญำตให้ภกิษุท้ังหลำยผู้จ�ำพรรษำแล้ว  
ปวำรณำต่อกันใน ๓ ฐำนะ คือด้วยกำรได้เห็น ด้วยกำรได้ยนิ หรอืด้วยกำรรงัเกียจสงสัย”

ท้ังน้ีจะเห็นว่ำสำระส�ำคัญของกำรท�ำปวำรณำ คือ พระสงฆ์ท่ีจ�ำพรรษำอยูด้่วยกนั 
ตลอดเวลำ ๓ เดือน ย่อมได้รู้เห็น เข้ำใจนิสัยใจคอ ควำมประพฤติปฏิบัติของกันและกัน 
พอสมควร บำงทีอำจได้เห็น ได้ยิน หรือมีเหตุให้ระแวงสงสัยเก่ียวกับควำมบกพร่อง  
ควำมประพฤติเสียหำยของกันและกันบ้ำง ก่อนที่จะเดินทำงออกจำริกไปปฏิบัติศำสนกิจ  

พระสงฆ์วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร แสดงอำบัติก่อนประกอบพิธีปวำรณำออกพรรษำ
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แยกย้ำยกันไปในท่ีต่ำง  ๆ   จึงมีบทบัญญัติในวินัยก�ำหนดให้พระสงฆ์มำประชุมพบปะ 
พร้อมกนัและกล่ำวค�ำปวำรณำ คือ ค�ำบอกเปิดโอกำสเชิญชวนกัน ให้ว่ำกล่ำวชีข้้อบกพร่อง 
แนะน�ำตักเตือนกัน เป็นกำรแสดงควำมบริสุทธิ์ เป็นกำรได้ช่วยกันส�ำรวจตนเอง จะได้ 
แก้ไขปรับปรุงตน เตรียมตัวพร้อมและมีควำมมั่นใจในกำรท่ีจะเดินทำงออกปฏิบัติ 
ศำสนกิจต่อไป

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

189

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป



วันเทโวโรหณะ
 เทโวโรหณะ แปลว่ำ กำรลงจำกเทวโลก หมำยถึง วนัท่ีพระพุทธเจ้ำเสด็จลง

จำกเทวโลกหลังจำกเสด็จไปจ�ำพรรษำท่ี ๗ ณ บณัฑกัุมพลศิลำอำสน์ในสวรรค์ชัน้ดำวดึงส์  
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 ตำมธรรมเนียมของอดีตพระพุทธเจ้ำท้ังหลำย เป็นท่ีอำลัย 
แก่พุทธบริษัทท่ีชุมนุมอยู่ในสถำนท่ีน้ัน พระองค์เสด็จพระด�ำเนินไปยังดำวดึงส์พิภพ  
ประทับน่ังเหนือบัณฑุกัมพลศิลำอำสน์ ภำยใต้ต้นปำริฉัตร เม่ือเทวดำท้ังหลำย 
และสิรมิหำมำยำพุทธมำรดำมำพร้อมกันแล้ว ทรงยกพระมำรดำให้เป็นประธำนแห่งเทพ 
บรษัิทท้ังปวงแล้วตรสัเทศนำพระอภธิรรม ๗ คัมภร์ี ประกอบด้วย สังคิณี วภิงัค์ ธำตุกถำ  
ปุคคลบัญญัติ กถำวัตถุ ยมก และมหำปัฏฐำน เป็นเวลำ ๓ เดือนติดต่อกัน  
โดยมิได้หยุดพัก เมื่อจบพระธรรมเทศนำ สิริมหำมำยำพุทธมำรดำบรรลุโสดำปัตติผล  
เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศำสนำ และเทวดำทั้งหลำยได้บรรลุมรรคผลตำมสมควร
แก่ตน

เมือ่เหลือเวลำอีก ๗ วนั จะถึงวนัมหำปวำรณำหรอืวนัออกพรรษำ มหำชนพำกัน 
เข้ำไปหำพระโมคคัลลำนะกรำบเรียนถำมถึงวันเสด็จลงจำกเทวโลกของพระพุทธเจ้ำ  
พระโมคคัลลำนะได้แสดงฤทธิเ์หำะขึน้ไปเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ ทูลถำมถึงวนั เวลำ และสถำนท่ี  
ในกำรเสด็จลงจำกเทวโลก พระพทุธเจ้ำตรสัแจ้งแก่พระโมลคัลลำนะ เพ่ือน�ำควำมไปบอก 
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จิตรกรรมฝำผนังในอุโบสถวัดอุโปสถำรำม จังหวัดอุทัยธำนี 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ำเรื่องพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจำกสวรรค์ชั้นดำวดึงส์อันเป็นต้นก�ำเนิดวันเทโวโรหณะ
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แก่มหำชนว่ำ พระองค์จะเสด็จลงจำกเทวโลก ในวันปวำรณำดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑  
ใกล้ประตูกรุงสังกัสสะ เมื่อท้ำวสักกเทวรำชทรงทรำบ ในวันเสด็จลงจำกเทวโลก  
จึงเนรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได คือ บันไดทองอยู่เบ้ืองขวำ ให้เทวดำท้ังหลำยลง  
บนัไดเงนิอยูเ่บือ้งซ้ำย ให้หมู่พรหมท้ังหลำยลง และบนัไดแก้วอยูต่รงกลำง เป็นท่ีเสด็จลง 
ของพระพุทธเจ้ำ เชิงบันไดทั้ง ๓ ตั้งลงใกล้ประตูเมืองกรุงสังกัสสะ สถำนที่นั้นได้ชื่อว่ำ  
อจลเจดีย์ ส่วนหัวบันไดเบื้องบนจรดยอดเขำสิเนรุหรือเข้ำพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค ์
ชั้นดำวดึงส์

ขณะพระพุทธเจ้ำเสด็จลงจำกดำวดึงส์เทวโลกสู่ภพมนษุย์ ณ ประตูกรงุสังกัสสะ 
ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดำและมนุษย์ถวำยสักกำรบชูำอย่ำงมโหฬำร พระองค์ทรงแสดง 
วิวรณปำฏิหำริย์ ให้เทวดำมนุษย์และสัตว์นรก ต่ำงมองเห็นซึ่งกันและกันตลอด ๓ โลก  
กำรลงโทษในเมืองนรกหยุดชั่วครำวในวันน้ี ดังน้ัน จึงมีชื่อเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ  
วันพระเจ้ำเปิดโลก

เช้ำวันรุ่งขึ้น พุทธบริษัทพร้อมใจกันท�ำบุญตักบำตรด้วยเสบียงส�ำหรับบริโภค 
ของตน ถวำยพระสงฆ์ท้ังหมดท่ีอยู่ในท่ีน้ัน มีพระพุทธเจ้ำเป็นประธำน โดยมิได้ 
นัดหมำยกัน ปรำกฏว่ำกำรท�ำบุญตักบำตรในวันน้ัน ผู้คนแออัดมำก จึงเอำข้ำวสำลี 
ของตนห่อบ้ำง ท�ำเป็นปั้น  ๆ   บ้ำง โยนเข้ำไปถวำยพระ เป็นต้นเหตุให้คนสมัยก่อน  
นิยมท�ำข้ำวต้มลูกโยนเป็นส่วนส�ำคัญในกำรตักบำตรเทโวโรหณะ ปัจจุบันกำรท�ำข้ำวต้ม 
ลูกโยน ยงัพอมอียูบ้่ำงในบำงพืน้ท่ี แต่อย่ำงไรก็ดี พิธตัีกบำตรเทโวโรหณะ ยงัคงเป็นทีรู่จั้ก 
และนิยมจัดกันแทบทุกวัด โดยถือเป็นประเพณีส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง

กำรจัดพิธีตักบำตรเทโวโรหณะในประเทศไทย จัดกันมำแต่โบรำณ โดยจ�ำลอง 
เหตุกำรณ์วันเทโวโรหณะ ถ้ำวัดใดอยู ่ใกล้ภูเขำมีอุโบสถ วิหำร หรือสัญลักษณ ์

ทำงพระพุทธศำสนำอ่ืน  ๆ  อยูบ่นยอดเขำ และมบีนัไดหรอืทำงเดินส�ำหรบัขึน้ลงเขำ จะจดัพิธี 
โดยอัญเชิญพระพุทธรูปลงมำจำกยอดเขำ น�ำหน้ำแถวพระภิกษุสงฆ์ ส่วนประชำชน 
ที่มำตักบำตรจะยืนหรือนั่งหันหน้ำเข้ำหำกัน  โดยเว้นระหว่ำงกลำงไว้ ส�ำหรับพระภิกษุ
สงฆ์เดินรบับณิฑบำต ส่วนส่ิงของท่ีน�ำมำตักบำตรอำจแตกต่ำงกนับ้ำงเป็นไปตำมศรทัธำ 
เช่น ในเมืองนิยมใช้อำหำรแห้ง ส่วนในชนบทนิยมอำหำรสด เป็นต้น

พิธีตักบำตรเทโวโรหณะซึ่งเป็นงำนประเพณีประจ�ำจังหวัด ได้แก่ พิธีตักบำตร 
เทโวโรหณะ ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ต�ำบลน�้ำซึม อ�ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี  
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ต้ังอยู่บนยอดเขำสะแกกรัง มีบันไดทอดลงจำกยอดเขำถึงพ้ืนรำบจ�ำนวน ๔๙๙ ขั้น  
ส่วนทำงภำคใต้ จะมีพิธีชักพระท้ังทำงบกและทำงน�้ำ โดยทำงบก พุทธศำสนิกชน 
จะประดับตกแต่งรถทรง ด้วยรำชวัตรฉัตรธงอย่ำงสวยงำมอัญเชิญพระพุทธรูป 
ขึ้นประดิษฐำน ช่วยกันชักหรือลำกไปตำมถนนเพ่ือให้ประชำชนสักกำระและท�ำบุญ  
ส่วนทำงน�ำ้ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ใช้เรอืแห่ไปตำมแม่น�ำ้ล�ำคลองเท่ำน้ัน ส�ำหรบัท่ีจังหวดั 
อุทัยธำนี เดิมก็จัดในลักษณะเป็นประเพณีท้องถิ่น ต่อมำได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดงำน 
จำกภำครัฐและเอกชน ปัจจุบันเป็นงำนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันทั่วไป แต่ละปีมีผู้ไปร่วมพิธ ี
เป็นจ�ำนวนมำก พิธีดังกล่ำวจัดในดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

ก่อนดิถีแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ เป็นก�ำหนดพิธีตักบำตรเทโวโรหณะ ทำงวัด 
จะจัดเตรียม คือ

๑. พระพุทธรปูยนื ๑ องค์ ขนำดพอสมควร ประดิษฐำนบนรถทรงหรอืคำนหำม 
ส�ำหรบัชกัหรอืหำมน�ำหน้ำพระสงฆ์เวลำรบับณิฑบำต ประดับด้วยดอกไม้รำชวตัรฉัตรธง 
ตำมควำมเหมำะสม และมีท่ีต้ังบำตรตรงหน้ำพระพุทธรูป ถ้ำหำกเป็นพระพุทธรูป 
ปำงอุ้มบำตรก็จะเหมำะกับพธิ ีท้ังน้ีจะใช้พระรพุทธรปูปำงอ่ืนก็ได้ แต่ควรเป็นพระพุทธรปูยนื

๒. เตรียมสถำนที่ส�ำหรับทำยกทำยิกำตั้งของน�ำมำตักบำตร โดยจะจัดบริเวณ 

รอบอุโบสถ ลำนวัดหรือบันไดลงจำกภูเขำ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละวัด

๓. แจ้งก�ำหนดกำรพิธีให้ทำยกทำยิกำทรำบล่วงหน้ำ

ส�ำหรบัทำยกทำยกิำผู้มศีรทัธำท�ำบญุตักบำตรเทโวโรหณะ เมือ่ทรำบก�ำหนดกำร 
จำกทำงวัดแล้ว ควรเตรียมกำร ดังนี้

๑. เตรียมภัตตำหำรหรือสิ่งของส�ำหรับตักบำตร ตำมก�ำลังศรัทธำ นอกจำก 
อำหำรหวำนคำวส�ำหรับตักบำตรแล้ว มีส่ิงเป็นสัญลักษณ์ของพิธี คือ ข้ำวต้มลูกโยน  
ซึ่งหำได้ยำกในปัจจุบัน

๒. ถึงก�ำหนดวันตักบำตร น�ำเครื่องตักบำตรไปจัดตั้งตำมสถำนที่ทำงวัดจัดให้

๓. เมื่อตักบำตรเสร็จแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

บำงวัดให้มีพิธีสมำทำนศีลก่อน จำกน้ันพระภิกษุสำมเณรสวดถวำยพรพระ 
อนุโมทนำ ยถำ สพฺพี จบแล้ว จึงรับอำหำรบิณฑบำต
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พุทธศำสนิกชนร่วมพิธีตักบำตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันเทโวโรหณะ 
ณ วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
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วันธรรมสวนะ (วันพระ)
วนัธรรมสวนะ หรอืวนัธมัมสัสวนะ แปลว่ำ วนัฟังธรรม หรอืรูจั้กกันโดยท่ัวไปว่ำ  

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

วันธรรมสวนะมีมำต้ังแต่สมัยพุทธกำล ในพระวินัยปิฎก ตอนว่ำด้วยอุโบสถ 
ขันธกะกล่ำวว่ำ พวกปริพำชกและเดียรถีย์ นักบวชนอกพระพุทธศำสนำ ประชุมกัน 
ในทุกดิถี ๘ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ และ ๑๕ ค�่ำ ทั้งข้ำงขึ้นและข้ำงแรม เพื่อสนทนำเกี่ยวกับลัทธ ิ
ค�ำสอนของตนครั้นต่อมำพระเจ้ำพิมพิสำรทรงทรำบเรื่องน้ันแล้วจึงเสด็จไปเข้ำเฝ้ำ 
พระพทุธเจ้ำ ณ พระคันธกุฎ ีเขำคิชฌกูฏ ใกล้กรงุรำชคฤห์ กรำบทูลให้พระพุทธเจ้ำทรงทรำบ 
พระพทุธเจ้ำทรงเห็นว่ำเป็นเรือ่งดีมีประโยชน์ จึงทรงอนุญำตให้พระภิกษุสงฆ์มำประชุมกัน 
ในดิถี ๘ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ และ ๑๕ ค�่ำ ดังนั้น วันประชุมของพระสงฆ์ในยุคพุทธกำล จึง
มีเดือนละ ๔ ครั้ง

เม่ือพระภกิษุสงฆ์มำประชมุในวนัดังกล่ำว ต่ำงพำกันน่ิงเฉย ไม่ได้สนทนำธรรม  
ชำวบ้ำนท่ีพำกันไปวัดเพ่ือฟังธรรม จึงรู ้สึกผิดหวังและกล่ำวติเตียนพระภิกษุสงฆ์  
พระพทุธเจ้ำทรงทรำบ จึงทรงอนุญำตให้ภกิษุสนทนำธรรมและแสดงธรรมในวนัดังกล่ำว  
ดังนั้นจึงเรียกว่ำ วันธรรมสวนะ ในสมัยพุทธกำลยังไม่มีกำรจำรึกเป็นลำยลักษณ์อักษร  
กำรแสดงธรรมจึงได้สืบทอดต่อกันมำด้วยค�ำพูด กำรฟังและกำรท่องจ�ำท่ีเรยีกว่ำ มุขปำฐะ 
ดังน้ันกำรแสดงธรรมและกำรฟังธรรม จึงเป็นเครือ่งมอืส�ำคัญในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำ

เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นแล้ว ทรงอนุญำตให้พระภิกษุท�ำอุโบสถ 
สังฆกรรมสวดพระปำตโิมกข์ในวนัธรรมสวนะด้วย ยุคแรกพระภกิษุสงฆ์สวดพระปำติโมกข์ 
ทุกวันธรรมสวนะ แต่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้ลดกำรสวดพระปำติโมกข์เหลือเดือนละ  
๒ ครั้ง คือ ดิถีขึ้น ๑๕ ค�่ำ และแรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค�่ำ ในเดือนขำด เรียกว่ำ วัน
อุโบสถ หรือ วันพระใหญ่

ในประเทศไทย วนัธรรมสวนะหรอืวนัพระ มมีำต้ังแต่สมยัสุโขทัย ตำมหลักฐำน 
ที่ปรำกฏในศิลำจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหงหลักที่ ๑ ควำมว่ำ “พ่อขุนรำมค�ำแหง เจ้ำเมือง 
ศรสัีชชนำลัย สุโขทัย ปลูกไม้ตำลน้ีได้สิบส่ีเข้ำ จึงให้ช่ำงฟันขดำนหิน ตัง้หว่ำงกลำงไม้ตำลน้ี 
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วันเดือนดับ เดือนโอก แปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบ้ำง แปดวัน ฝูงปู่ครู มหำเถร ขึ้นนั่ง 
เหนือขดำนหินสูดธรรมแก่อุบำสก ฝูงท่วยจ�ำศีล” และยังถือปฏิบัติมำจนกระทั่งปัจจุบัน  
คือ ก�ำหนดวนัธรรมสวนะ เดือนละ ๔ วนั เหมอืนสมยัสุโขทัย คือ วนัขึน้และวนัแรม ๘ ค�ำ่  
๑๕ ค�่ำ หรือแรม ๑๔ ค�่ำ ในเดือนขำด

อน่ึง วันธรรมสวนะหรือวันพระน้ันมีวิธีกำรค�ำนวณอีกแบบหน่ึงท่ีเรียกว่ำ  
ปักขคณนำ หรือ ปักษคณนำ แปลว่ำ กำรนับปักษ์ เป็นวิธีค�ำนวณดิถีตำมปักษ์ คือ  
ค�ำนวณหำวันขึ้นและวันแรมให้แม่นย�ำ ตรงตำมกำรโคจรของดวงจันทร์อย่ำงแท้จริง  
เฉพำะอย่ำงยิ่งมุ่งให้ได้วันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันเพ็ญ (ดิถีขึ้น ๑๔ - ๑๕ ค�่ำ)  
วนัพระจันทร์ดับหรอืวนัดับ (ดิถีแรม ๑๔ - ๑๕ ค�ำ่) และวนัพระจันทร์ก่ึงดวง (ดิถีขึน้ ๘ ค�ำ่  
และ ดิถีแรม ๘ ค�่ำ) ตรงกับวันที่ดวงจันทร์แสดงลักษณะเช่นนั้นให้สังเกตได้อย่ำงแท้จริง 
ซึง่บำงเดือนข้ำงข้ึนอำจมเีพียง ๑๔ วนั (วนัเพ็ญ เมือ่ดิถีขึน้ ๑๔ ค�ำ่) หรอืข้ำงแรมอำจมเีต็ม ๑๕ วนั 
ติดต่อกันหลำยเดือน ต้องตรวจดูเป็นรำยปักษ์ จึงใช้ค�ำว่ำ ปักษ์ถ้วน ปักษ์ขำด ไม่ใช่เพียง 
เดือนเต็ม เดือนขำดเป็นวิธีค�ำนวณท่ีสลับซับซ้อน ต่ำงจำกปฏิทินหลวง หรือปฏิทิน 
ของรำชกำรที่ใช้วิธีค�ำนวณเฉลี่ยให้ข้ำงขึ้นเต็ม ๑๕ วันเสมอไป ส่วนข้ำงแรม เดือนคู่มี  
๑๕ วัน เดือนค่ีเรียกว่ำเดือนขำดมี ๑๔ วัน สลับกันไป (แม้จะค�ำนวณด้วยวิธี 
ที่พิเศษออกไป แต่วันเดือนเพ็ญเดือนดับที่ตรงกันก็พบได้มำก ที่คลำดกันก็เพียงวันเดียว) 
วนัพระปักขคณนำน้ี พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว พระสยำมเทวมหำมกุฏวทิยมหำรำช 
ทรงค้นคิดวิธีค�ำนวณขึ้นใช้ในพระสงฆ์คณะธรรมยุต เพื่อเป็นเครื่องก�ำหนดวันส�ำหรับ 

พระสงฆ์ท�ำอุโบสถ และส�ำหรับอุบำสกอุบำสิกำรักษำ 
อุโบสถศีลฟังธรรมเป็นข้อปฏิบัติของคณะธรรมยุต 
สืบมำ

ครั้นในพุทธศักรำช ๒๔๙๙ รัฐบำลจอมพล 
ป. พิบลูสงครำม เห็นควำมส�ำคัญของพระพทุธศำสนำ 
จึงได้ประกำศให้วันพระและวันอำทิตย์เป็นวันหยุด 
รำชกำร ซึ่งใช้ถือปฏิบัติอยู ่ระยะหน่ึง ต่อมำใน 
พุทธศักรำช ๒๕๐๒ รัฐบำลประกำศให้วันเสำร์และ 
วนัอำทิตย์เป็นหยดุรำชกำรตำมหลักสำกล แต่อย่ำงไร 
ก็ตำม วันธรรมสวนะหรือวันพระยังคงเป็นวันส�ำคัญ 
ส�ำหรับพุทธศำสนิกชนชำวไทยจนถึงปัจจุบันกระดำนค�ำนวณปักคณนำ
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มีข้อสังเกตอย่ำงหน่ึง คือ ก่อนวันธรรมสวนะน้ัน จะเป็นวันโกน คือ  
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 วันโกนดังกล่ำวมำน้ี ถือตำมก�ำหนดวันโกนผม 
ของพระสงฆ์ไทยในสมัยโบรำณ บำงท้องถิ่นยังถือปฏิบัติอยู่บ้ำง ปัจจุบันก�ำหนดเพียงดิถ ี
ขึ้น ๑๔ ค�่ำ เป็นวันโกนเพียงวันเดียว เดิมวันโกนเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่ำ วันรุ่งขึ้นจะเป็น 
วันพระ เพ่ือให้พุทธศำสนิกชนจะได้เตรียมตัวไปท�ำบุญในวันรุ่งขึ้น เพรำะสมัยโบรำณ 

ปฏิทินเป็นของหำยำก

ด้วยเหตุน้ี วันธรรมสวนะจึงเป็นวันท�ำบุญ ในสมัยก่อนเมื่อถึงวันพระ  
พุทธศำสนิกชนชำวไทยจะหยุดกำรงำนของตนไว้ จัดเตรียมอำหำรคำวหวำน เพ่ือไป 
ท�ำบุญร่วมกันท่ีวัด และถือว่ำเป็นวันรักษำศีล หยุดใช้แรงงำนสัตว์แม้กำรฆ่ำสัตว์น�ำไป 
ประกอบอำหำรเป็นอำชีพ ดังจะเห็นว่ำ ชำวประมงจะหยุดออกเรือจับปลำ โรงฆ่ำสัตว์ 
ก็ห้ำมฆ่ำสุกร โค กระบือ พุทธศำสนิกชนจะเข้ำวัดท�ำบุญสมำทำนศีล ๕ ศีล ๘ หรือ 
ศีลอุโบสถ ตำมศรัทธำของตนอย่ำงเคร่งครัด

ดังท่ีกล่ำวมำแล้วว่ำวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรม ทุกวัดท่ีชำวบ้ำนไปท�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 
วันธรรมสวนะเป็นวันปฏิบัติธรรมอีกโอกำสหน่ึง ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์น้ันจะเป็น 
วันสวดพระปำฏิโมกข์ ท�ำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์

กำรเข้ำวัดท�ำบุญและกำรปฏิบัติตนของชำวพุทธในปัจจุบันแม้จะไม่เคร่งครัด 
เหมือนสมัยก่อน แต่เป็นกำรฝึกฝนอบรมจิตใจของตน ให้น้อมไปในพระรัตนตรัยได้เป็น 
อย่ำงดี และมผู้ีถือปฏบิติักันมำกในชนบท แต่ในส่วนกลำงก�ำลังลดน้อยถอยลง ผู้คนต่ำงรูว่้ำ 
วันน้ีเป็นวันพระมีจ�ำนวนน้อยลง จึงควรส่งเสริมให้คนเข้ำใจถึงประโยชน์ของเข้ำวัด 
ฟังเทศน์ในวนัพระ จะท�ำให้ประชำชนเป็นคนดี มศีีลธรรมประจ�ำใจ สังคมมีควำมร่มเยน็ 
เป็นสุขตลอดกำล
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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  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยำ 
 สพฺพทุกฺขวินำสำย  ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�
 วิปตฺติปฏิพำหำย  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยำ 
 สพฺพภยวินำสำย  ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�
 วิปตฺติปฏิพำหำย  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยำ 
 สพฺพโรควินำสำย  ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�ฯ

พุทธศำสนิกชนร่วมพิธีเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
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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, สปรวิำรำนิ, ภกฺิขสุงฆฺสฺส, โอโณ ชยำม, สำธ ุโน ภนฺเต, 

 ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมำนิ ภตฺตำนิ, สปริวำรำนิ, ปฏิคฺคณฺหำตุ อมฺหำก�, ทีฆรตฺต�, หิตำย สุขำยฯ
ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจรญิ ข้ำพเจ้ำท้ังหลำย ขอน้อมถวำยภตัตำหำร พร้อมท้ังบรวิำร 

เหล่ำน้ี แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตำหำร พร้อมท้ังบริวำรเหล่ำน้ี  
ของข้ำพเจ้ำท้ังหลำย เพ่ือประโยชน์เเละควำมสุข แก่ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยตลอดกำลนำน 
เทอญ.

กำรถวำยทำนทุกคร้ังให้ต้ังนโม ๓ จบก่อนกล่ำวค�ำถวำย ถ้ำถวำยสังฆทำน 
หลังเท่ียงวันไปแล้ว ไม่ควรมีอำหำรสด ถ้ำเป็นอำหำรแห้งก็ไม่จ�ำเป็นต้องยกประเคน 
เพรำะผิดวินัยพระสงฆ์ อย่ำงไรก็ตำม สำมำรถประเคนเฉพำะของท่ีฉันได้หลังเท่ียงวัน 
หรือของที่ควรแก่กำรบริโภค เช่น น�้ำเปล่ำ น�้ำปำนะ น�้ำผลไม้ ยำรักษำโรค เป็นต้น 

กำรถวำยสังฆทำนอุทิศให้ผู้ล่วงลับ พึงปฏบิติัเช่นเดียวกับกำรถวำยสังฆทำนสำมญั  
ต่ำงกันแต่ค�ำถวำยจำก ภตฺตำนิ เป็น มตกภตฺตำนิ เท่ำนั้น
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วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม



ระเบยีบวนิัยกับสังคม
มนุษย์มิได้ด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวเพียงล�ำพัง หำกแต่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม 

ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ดังนั้น ถ้ำมนุษย์มีชีวิต 
ที่สับสนวุ่นวำยจนหำระเบียบไม่ได้ โอกำสในกำรด�ำเนินชีวิตที่ดีงำมก็จะหำยไป ดังเช่น 
ในชั้นเรียนหนึ่ง ถ้ำไม่มีระเบียบ โต๊ะเก้ำอี้วำงเกะกะไปทั่ว นักศึกษำเดินไปมำในขณะที ่
อำจำรย์ก�ำลังสอน นักศึกษำทีเ่รยีนอยูอ่ำจจะฟังบรรยำยไม่รูเ้รือ่งหรอืไม่มสีมำธต่ิอเน้ือหำ 
ที่อำจำรย์ก�ำลังน�ำเสนอ หรือแม้แต่เมื่ออยู่บ้ำนของเรำ ถ้ำตั้งวำงสิ่งของไม่เป็นระเบียบ
กระจัดกระจำยอยู่ตรงโน้นตรงน้ี แม้แต่จะเดินยังยำก หรือเดินไปก็ไปเตะส่ิงของท่ีวำง 
ระเกะระกะ แต่พอเรำจัดของให้เป็นระเบียบ ตกลงกันว่ำตรงนี้เป็นทำงเดินให้เว้นไว ้
เป็นช่องว่ำง เวลำเรำเดินในบ้ำนย่อมท�ำให้สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ไม่ต้องระวังอันตรำย 
ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรชนสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบเหล่ำนั้น 

หำกพิจำรณำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกำรต่ำง  ๆ   ต้องมีระเบียบหรืออำศัยวินัย 
มำจัดสรรท้ังส้ิน เช่น เมื่อแพทย์จะผ่ำตัด ศัลยแพทย์จะต้องจัดระเบียบเครื่องมือท่ีใช ้
ตำมล�ำดับกำรท�ำงำนอย่ำงเคร่งครดั ต้องตกลงกันไว้ก่อนว่ำ ขัน้ตอนใดจะใช้เครือ่งมอืใด  
และส่งเครื่องมือให้ถูกต้อง ผู้ใดต้องยืนที่ต�ำแหน่งใด เมื่อใดจะส่งเครื่องมือใด เพรำะอยู่
ในช่วงของควำมเป็นควำมตำย พยำบำลที่จัดเตรียมเครื่องมือต้องพร้อมและต้องจัดกำร 
ให้ถูกต้องตำมล�ำดับทุกอย่ำง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด เพรำะงำนนั้นต้องเป็นไปตำมเวลำ 
ที่จ�ำกัด ฉะนั้นในกิจกำรที่ยิ่งมีควำมส�ำคัญ มีควำมซับซ้อน มีควำมเป็นควำมตำยเข้ำมำ 
เกี่ยวข้อง วินัยจะยิ่งมีควำมส�ำคัญมำกยิ่งขึ้น

บทที่	๑	
วินัย
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เมือ่พิจำรณำในระดับสังคม ถ้ำชวีติคนไม่ปลอดภยั สังคมไม่มรีะเบยีบ มีโจรขโมย 
คอยมุง่ท�ำร้ำย ท�ำให้เรำต้องกังวลเมือ่ต้องไปในท่ีต่ำง  ๆ  เพรำะกลัวว่ำถ้ำหำกผ่ำนสถำนท่ีน้ี  
ในเวลำน้ีแล้ว ต้องหวำดระแวงว่ำจะถูกท�ำร้ำยได้ ย่อมท�ำให้กิจกรรมในสังคม 
และกำรด�ำเนินชีวิตของบุคคลหมดควำมคล่องตัว โดยนัยน้ี วินัยจึงช่วยจัดท�ำให้ชีวิต 
และสังคมเกิดระบบระเบียบ มีควำมคล่องตัว ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ ฉะนั้น กำรจัดวำงวินัย 
จะเป็นหลักประกันว่ำเมื่อเรำจัดระบบระเบียบเรียบร้อยดีแล้ว จะเป็นกำรพัฒนำชีวิต   
ควำมเป็นอยู่และกิจกำรต่ำง  ๆ   จะเป็นไปด้วยควำมคล่องตัว น�ำไปสู่จุดหมำยดีงำม 
ตำมที่ต้องกำร

วนิัยสัมพันธ์กับศลี
วินัยมีค�ำท่ีใช้คู่กันค�ำหน่ึงคือ ศีล ซึ่งในภำษำไทยน�ำไปใช้ในควำมหมำยแคบ  

บำงบรบิทให้ควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกันกับค�ำว่ำวนัิย แต่ท่ีจรงิศีลและวนัิยเป็นค�ำท่ีคู่เคียงกัน  
ดังได้กล่ำวข้ำงต้นว่ำ วินัย คือกำรจัดวำงควำมเป็นอยู่และกำรจัดระบบสังคมให้มีระบบ 
ระเบียบ เมื่อคนปฏิบัติตำมวินัยจนเกิดเป็นคุณสมบัติเฉพำะบุคคล คือกลำยเป็น 
ควำมประพฤติตำมปกติ คุณสมบติัท่ีเกิดข้ึนน้ัน เรยีกว่ำ ศีล ฉะน้ัน วนัิยจึงเป็นเครือ่งฝึกคน 
ให้มีศีล ผู้ท่ีมีศีลจึงเป็นผู้มีวินัย วินัยจึงเป็นเรื่องภำยนอกท่ีพระพุทธเจ้ำทรงจัดว่ำ 
เป็นส่วนหน่ึงของระบบกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ด้ำน  
ได้แก่ ศีล สมำธิ และปัญญำ กำรพัฒนำมนุษย์ในระดับพื้นฐำนหรือระดับพฤติกรรมนั้น  
เรียกว่ำ ศีล จะเห็นว่ำวินัยกับศีลสัมพันธ์กัน พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำวินัยหรือศีลคือแสงเงิน 
แสงทองของชีวิตท่ีดีงำมเป็นรุ่งอรุณของกำรศึกษำ ดังท่ีทรงอุปมำว่ำ เมื่อพระอำทิตย์ 
จะอุทัยย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมำก่อนฉันใด ชีวิตท่ีดีงำมจะเกิดขึ้นโดยกำรถึงพร้อม 
ด้วยศีลหรอืควำมมวีนัิยเป็นส่ิงบ่งบอกเบือ้งแรกด้วยฉันน้ัน ถ้ำคนต้ังอยูใ่นวนัิยคือมศีีลแล้ว 
ก็เป็นสัญญำณว่ำมนุษย์จะมีกำรพัฒนำและมีชีวิตที่ดีงำมต่อไป

ความหมายของศลี
ด้วยเหตุท่ี ศีล มีควำมหมำยหลำยนัย ควำมหมำยของศีลจึงสรุปได้ว่ำคือ  

ควำมส�ำรวมกำยวำจำให้เรียบร้อย กำรรักษำกำยวำจำให้อยู่ในสภำวะปกติธรรมดำ  
ไม่ใช้กำยวำจำไปท�ำชั่วพูดช่ัวก่อควำมเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน กำรท�ำกิจหน้ำท่ี
ประจ�ำวันอย่ำงปกติธรรมดำ กำรด�ำรงอยู่ในกรอบของกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติ 
ในสังคมอย่ำงปกติ ด้วยกำรรกัษำกำยและวำจำม่ันคงอยูใ่นสุจรติธรรม เช่น รกัษำและปฏบิติั 
ตำมหลักศีล ๕ เป็นต้น
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ควำมปกติเป็นสภำวะพ้ืนฐำนของควำมสงบเรียบร้อยของทุกส่ิงทุกอย่ำง 
ท้ังส่ิงมชีวีติและไม่มชีวีติ พระสงฆ์ก็มปีกติอย่ำงหน่ึง ชำวบ้ำนก็มีปกติอย่ำงหน่ึง คนประกอบ 
อำชีพต่ำง  ๆ  เป็นต้นว่ำ คร ูชำวประมงก็มปีกติอย่ำงหน่ึง หรอืแม้แต่โจรก็มปีกติอย่ำงหน่ึง  
ซึ่งสภำวะปกติของคนแต่ละกลุ่มน้ันไม่เหมือนกัน เช่น คนธรรมดำท่ีอำศัยอยู่ในบ้ำน  
เมื่อปลวกขึ้นบ้ำน จะต้องคิดหำวิธีกำรก�ำจัดปลวกด้วยวิธีต่ำง  ๆ  ไม่ผิดปกติของชำวบ้ำน 
แต่พระสงฆ์จะไปก�ำจัดปลวกด้วยตัวเองหรอืส่ังให้ใครไปก�ำจัดปลวกเหมือนคนธรรมดำน้ัน 
ถือว่ำผิดปกติของพระสงฆ์ เวลำนักเรียนมำโรงเรียน ครูต้องอบรมส่ังสอนก็เป็นปกติ 
ของครู ชำวประมงออกหำปลำก็เป็นปกติของชำวประมง โจรออกขโมยทรัพย์ตำม 
บ้ำนเรอืนต่ำง  ๆ  ก็เป็นปกติของโจร แต่ถ้ำครไูม่อบรมส่ังสอนนักเรยีน ชำวประมงไม่ออก 
หำปลำ โจรไม่ออกขโมยทรัพย์สินบ้ำนเรือนต่ำง  ๆ   ก็ถือว่ำผิดปกติหรือแม้แต่ในฤดูฝน  
ฝนก็จะตกเป็นปกติ เป็นเหตุให้กำรเกษตรเจริญงอกงำม แต่หำกว่ำปีใดถึงฤดูฝนแล้ว 
ฝนแล้ง ปีนั้นก็จะกลำยเป็นปีที่ผิดปกติไป เป็นต้น

อย่ำงไรก็ตำม ควำมปกติของคนธรรมดำท่ีก�ำจัดปลวกท่ีขึ้นบ้ำนของตน  
ชำวประมงท่ีออกหำปลำในทะเล โจรท่ีออกขโมยทรพัย์สนิตำมบ้ำนเรอืนต่ำง ๆ  ไม่จัดว่ำเป็นศีล  
เพรำะศีลหรือควำมปกติในทำงพระพุทธศำสนำน้ันต้องเป็นปกติในทำงท่ีดี กล่ำวคือ 
ไม่เป็นไปเพื่อควำมเบียดเบียนผู้อื่นทั้งร่ำงกำย ชีวิต หรือทรัพย์สิน

ฉะน้ัน ในแต่ละสังคมประกอบด้วยบุคคลหลำยกลุ่มหลำยสถำนะซึ่งย่อมมีศีล 
หรอืควำมปกติท่ีแตกต่ำงกันออกไป เช่น คณะสงฆ์ซ่ึงเป็นคนกลุ่มหน่ึงมศีีล ๒๒๗ ก�ำกับอยู่ 
ชำวบ้ำนที่เป็นพุทธศำสนิกชนก็มีศีล ๕ ก�ำกับอยู่ พระสงฆ์นั้นจะไปฉันข้ำวมื้อเย็นเหมือน
ชำวบ้ำนไม่ได้เพรำะผิดศีลของพระสงฆ์ แต่ชำวบ้ำนสำมำรถกินข้ำวม้ือเยน็ได้โดยไม่ผิดศีล  
เป็นต้น จะเห็นว่ำสังคมดังกล่ำวแม้จะเป็นพุทธศำสนิกชนเหมือนกันแต่ก็มีศีลท่ีก�ำกับ 
แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำในสังคมไทยซึ่งอยู ่อำศัยกันไม่จ�ำกัดเชื้อชำติหรือศำสนำ  
คนแต่ละกลุ่มต่ำงมีประเพณี วัฒนธรรม หรือจำรีตที่แตกต่ำงกัน ด้วยเหตุนี้ บ้ำนเมือง 
จึงต้องตรำกฎระเบียบ หรือกฎหมำยต่ำง  ๆ   ขึ้นให้ประชำชนได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให ้
บ้ำนเมืองอยู่ในสภำวะปกติสุข ดังน้ัน พระสงฆ์หรือประชำชนท่ัวไปในสังคมดังกล่ำว  
นอกจำกจะมีศีลเฉพำะตนก�ำกับอยูแ่ล้ว ยงัมกีฎระเบยีบหรอืกฎหมำยของบ้ำนเมอืงก�ำกับ 
อยู่ด้วย จึงสรุปได้ว่ำ เมื่อมนุษย์อยู่ในสถำนะหรือสังคมใดก็ตำม ต้องรักษำควำมปกต ิ
ของสถำนะหรือสังคมนั้น  ๆ  ซึ่งจะท�ำให้ตนเองและสังคมอยู่อย่ำงปกติสุขตลอดไป
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ความมุ่งหมายในการบัญญัตศิลี
มนุษย์เกิดมำย่อมมสีภำพร่ำงกำยและจิตใจท่ีแตกต่ำงกัน เปรยีบเสมอืนบ้ำนเรอืน 

เป็นอัพยำกตธรรมคือไม่จัดเป็นบุญเป็นบำป อย่ำงดีเพียงท่ีปรำกฏให้เห็นอยู่ภำยนอก 
เป็นของสวยงำมแตกต่ำงกันบ้ำง ควำมส�ำคัญอยู่ท่ีผู้ท่ีอยู่ในบ้ำนเรือนว่ำเป็นใคร เช่น  
ถ้ำเป็นท่ีประทับของพระรำชำผู้ทรงธรรม สถำนท่ีน้ันก็เป็นพระรำชวังอันพึงเคำรพ  
ในทำงตรงข้ำม ถ้ำเป็นท่ีอยูข่องโจรผู้ร้ำย สถำนท่ีน้ันก็เป็นท่ีน่ำรังเกียจ ร่ำงกำยก็เช่นเดียวกัน 
นอกจำกธรรมะแล้วก็ไม่มีอะไรท่ีจะแบ่งร่ำงกำยให้ดีชั่วสูงต�่ำได้ แม้ยังยึดมั่นตัวเรำอยู่ก็ 
พึงท�ำตัวเรำเป็นผู้ครอบครองร่ำงกำยน้ันให้เป็นผู้มีธรรมะ อบรมคุณสมบัติให้สมบูรณ์ 
รู้จักเกื้อกูลผู้อื่น ท�ำชีวิตให้มีสำระไม่เสียเปล่ำ

แล้วธรรมะใดเล่ำจะท�ำให้มนุษย์มีคุณธรรมได้ พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติ 
วำงแบบแผนแห่งควำมประพฤติไว้เป็นพ้ืนฐำน กำรต้ังใจประพฤติตำมบทบัญญัติน้ัน  
เรียกว่ำ ศีล เมื่อรักษำศีลให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมจะพบแนวทำงส�ำหรับประพฤติควำมดี 
และสำมำรถปฏิบัติตำมธรรมอย่ำงอ่ืนได้ยั่งยืนไม่แปรผัน ศีลจึงเป็นคุณธรรมพ้ืนฐำน 
ให้คนประพฤติดีให้คงท่ี เปรียบเหมือนกำรเขียนหนังสือครั้งแรกต้องอำศัยเส้นบรรทัด 
เป็นหลัก ตัวหนังสือท่ีเขียนจึงจะตรงบรรทัด เมื่อช�ำนำญแล้ว สำมำรถเขียนไปได้ 
โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด เมื่อคนเริ่มจะประพฤติดี ไม่ได้ถืออะไรเป็นหลัก ใจไม่มั่นคง  
อำจเอนเอียงไปในทำงทุจรติได้ เมือ่รกัษำศีลให้บรบูิรณ์จนเป็นปกติแล้ว ก็สำมำรถประพฤติ 
คุณธรรมอย่ำงอื่นได้อีก ข้อนี้เป็นควำมมุ่งหมำยแห่งกำรบัญญัติศีล
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พระพุทธเจ้ำทรงเห็นโทษจำกกำรเบียดเบียนกันทั้งร่ำงกำย ชีวิต และทรัพย์สิน 
โทษจำกกำรมสุำวำทหรอืกล่ำวค�ำเท็จ และโทษจำกกำรด่ืมน�ำ้เมำท�ำให้เกิดควำมประมำท 
จึงทรงบญัญติัเบญจศีลขึน้เป็นข้อก�ำหนดเพ่ือให้มนุษย์มีคุณธรรมพ้ืนฐำนหรอืมนุษยธรรม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มมนุษย์และสัตว์ให้สังคมอยู่กันโดยปกติสุข ข้อก�ำหนดน้ีเรียกว่ำ 
สิกขำบท ๕ หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ ศีล ๕ มี ๕ ข้อ ดังนี้

๑) ปำณำติปำตำ เวรมณี 
๒)  อทินนำทำนำ เวรมณี 
๓)  กำเมสุมิจฉำจำรำ เวรมณี 
๔)  มุสำวำทำ เวรมณี 
๕) สุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำนำ เวรมณี 

สกิขาบทที่ ๑ ปาณาตปิาตา เวรมณี
สิกขำบทน้ี แปลว่ำ เว้นจำกท�ำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง คือ เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์  

ค�ำว่ำ สัตว ์ในที่นี้หมำยถึง มนุษย ์และเดียรัจฉำน ไม่ว่ำจะเพศ วัย หรือขนำดใดก็ตำม 
ตลอดจนท่ีก�ำลังปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ เรียกว่ำสัตว์ท้ังหมด กำรบัญญัติสิกขำบทข้อน้ี  
มุง่ให้มนุษย์ประพฤติหรอืด�ำเนินชวีติปรำศจำกกำรเบยีดเบยีนผู้อ่ืนท้ังด้ำนชวีติและร่ำงกำย 

ข้องดเว้นในสิกขำบทข้อนี้มี ๓ ประกำร ได้แก่ กำรฆ่ำ กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย  
และทรกรรม ดังนี้

บทที่	๒	
เบญจศีล
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กำรฆ่ำเป็นกำรท�ำให้ตำย จ�ำแนกโดยเจตนำมี ๒ ประเภท คือ กำรฆ่ำโดยจงใจ 
(สจิตตกะ) หมำยถึง กำรฆ่ำที่ผู้กระท�ำมีเจตนำจะฆ่ำเพรำะโลภ พยำบำท หรือสำเหตุอื่น
แล้วพยำยำมใช้อุบำยหรอืเครือ่งมอืท�ำให้สัตว์ตำย เช่น ปล้นฆ่ำเจ้ำของบ้ำน ข่มขนืแล้วฆ่ำ  
เป็นต้น กำรฆ่ำอกีประเภทคือ กำรฆ่ำโดยไม่จงใจ (อจิตตกะ) หมำยถึง กำรฆ่ำท่ีผู้กระท�ำ 
ไม่ได้เจตนำแต่บังเอิญท�ำให้ตำย เพรำะบันดำลโทสะ ป้องกันตัว หรือไม่ได้ตั้งใจ เช่น  
กำรตีส่ังสอนเพื่อให้หลำบจ�ำ แต่บังเอิญตีถูกอวัยวะจุดส�ำคัญท�ำให้สัตว์ตำย เป็นต้น  
แต่หำกจ�ำแนกกำรฆ่ำตำมวิธีจะแบ่งได้ ๒ วิธี คือ ฆ่ำด้วยมือตนเอง (สำหัตถิกประโยค)  
และส่ังให้คนอ่ืนฆ่ำ (อำณัติกประโยค) จะด้วยใช้เครือ่งมอื กลอุบำย ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่ำ รบัใช้ผู้อ่ืน 
ไปฆ่ำ หรอืแม้แต่กำรที่มนุษย์ฆ่ำตนเอง (อัตตวนิิบำตกรรม) ถือเป็นกำรฆ่ำด้วยมอืตนเอง  
จึงนับเป็นปำณำติบำต เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้

กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยเป็นกำรกระท�ำให้มนุษย์ได้รับควำมเจ็บปวดทำงกำย  
ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ได้รับควำมทุกข์น้ัน คือ อวัยวะของผู้น้ันเกิดควำมเสียหำยจนสูญเสีย 
สมรรถภำพ มีข้อสังเกตว่ำกำรท�ำร้ำยร่ำงกำยน้ันพึงกระท�ำต่อมนุษย์เท่ำน้ัน หำกเป็น 
กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยเดียรจัฉำน เรยีกว่ำ ทรกรรม ซึง่จะได้กล่ำวโดยละเอียดในล�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 ให้ลำกเขน็ของหนัก  
ขณะใช้งำนก็เฆี่ยนตี ไม่เลี้ยงดูตำมสมควร ปล่อยให้อดอยำกซูบผอม เป็นต้น จัดเป็น 
ทรกรรม อย่ำงไรก็ตำม บำงต�ำรำกล่ำวว่ำกำรใช้งำนเดียรัจฉำนเป็นพำหนะหรือใช้งำน 
ตำมปกติ เช่น เทียมเกวียน ไถนำ ลำกเข็น เป็นต้น ไม่จัดเป็นทรกรรม เพรำะถือว่ำสัตว์ 
เป็นพำหนะเป็นทรัพย์ของมนุษย์อย่ำงหน่ึง แต่เจ้ำของต้องดูแลเอำใจใส่บ�ำรุงเล้ียงดู 
ตำมสมควรด้วยควำมปรำนี
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๒) กักขัง คือ บังคับให้อยู ่ในสถำนท่ีอันจ�ำกัด จะด้วยกำรผูก รัด รั้ง 
หรือวิธีกำรใด จะในที่คับแคบหรือกว้ำง หรือแม้แต่ในกรง เช่น นก เป็นต้น แล้วเจ้ำของ 
บ�ำรุงเล้ียงดูให้มีควำมสุขตำมสภำพเป็นอย่ำงดี ก็จัดเป็นทรกรรมเพรำะเป็นกำรจ�ำกัด 
ธรรมชำติของเดียรัจฉำน

๓) น�ำไป คือ กำรน�ำเดียรัจฉำนไปผิดอิริยำบถหรือผิดธรรมชำติ ท�ำให้ได้รับ 
ควำมล�ำบำก เช่น ผูกมัดหรือหำมสุกรโดยน�ำหัวลงและหันเท้ำขึ้น ท�ำให้สัตว์นั้นได้รับ 
ควำมทุกข์ทรมำน เพรำะเลือดไหลลงหัว หรอืน�ำปลำเป็น  ๆ  หลำยตัวขงัในข้องเบยีดทับกัน  
ปล่อยให้ดิ้นกระเสือกกระสน เป็นต้น 

๔) เล่นสนุก คือ กำรน�ำเดียรัจฉำนมำเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนแต่เดียรัจฉำน 
ได้รับควำมล�ำบำก เช่น หักปีกต๊ักแตนข้ำงหน่ึงแล้วปล่อยให้บิน น�ำประทัดมำผูกกับ 
หำงสุนัขแล้วจุดไฟให้สุนัขนั้นตกใจกลัว เป็นต้น จัดเป็นทรกรรม

๕) ผจญสัตว์ คือ กำรน�ำกำรน�ำเดียรัจฉำนมำต่อสู้กันหรือแข่งขันพนันกัน 
เพื่อควำมสนุกสนำน ไม่เห็นแก่ควำมทุกข์ของเดียรัจฉำน เช่น ชนโค ชนกระบือ ตีไก่  
กัดปลำ เป็นต้น 

กำรกระท�ำข้ำงต้นจัดเป็นทรกรรม นับเป็นปำณำติบำต เป็นกำรละเมิดสิกขำบท 
ข้อนี้

สกิขาบทที่ ๒ อทนินาทานา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ ค�ำว่ำ สิ่งของ 

ท่ีเจ้ำของไม่ได้ให้ หมำยถึง ส่ิงของมีเจ้ำของหวงแหนหรอืยดึถือกรรมสิทธิอ์ยู ่ส่ิงของหรือ 
วัตถุทุกอย่ำงท่ีบุคคลสำมำรถเข้ำยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งเรียกว่ำ ทรัพย์ สำมำรถ 
จ�ำแนกประเภทได้ ๒ ประเภท ได้แก ่สังหำริมทรัพย์ หมำยถึง ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ ได้แก่  
ทรัพย์ที่เคลื่อนได้เองเพรำะมีวิญญำณ (สวิญญำณกทรัพย์) เช่น ช้ำง ม้ำ โค กระบือ 
เป็นต้น และทรัพย์ที่คนท�ำให้เคลื่อน (อวิญญำณกทรัพย์) เช่น สมุด ดินสอ ปำกกำ  
เงิน ทอง เป็นต้น และอสังหำริมทรัพย ์ หมำยถึง ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน  
บ้ำนเรือนที่ปลูกอย่ำงถำวรบนที่ดิน เรือกสวน ไร่ นำ เป็นต้น ทรัพย์เหล่ำนี้มีเจ้ำของ 
ถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่ำ สิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ 

ค�ำว่ำ เจ้ำของ นั้น หมำยถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือ มีสิทธิครอบครอง 
ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจ�ำหน่ำยทรพัย์สิน เช่น ถ้ำสร้อยทองค�ำเป็นของใคร คนน้ัน 
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ก็เป็นเจ้ำของ ถ้ำท่ีดินเป็นของหลวง หลวง (รัฐ) ก็เป็นเจ้ำของ เป็นต้น ส่วนค�ำว่ำ  
กำรถือเอำ หมำยถึง กำรถือเอำทรัพย์ของผู้อ่ืนไปจำกควำมครอบครองของเจ้ำของ 
ด้วยเจตนำทุจริต หรือที่เรียกสั้น ๆ  ว่ำ ลัก กำรลักส�ำเร็จด้วยกำรกระท�ำ ๒ อย่ำง คือ  
ลักด้วยตนเอง (สำหัตถิกประโยค) และใช้ให้คนอื่นลัก (อำณัติกประโยค) จะด้วยใช้ให ้
ลักด้วยวำจำ บงัคับ หรอืสมยอมก็ตำม นับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อน้ี

กำรบัญญัติสิกขำบทข้อน้ี มุ่งให้มนุษย์ประพฤติหรือด�ำเนินชีวิตท่ีปรำศจำก 
กำรเบียดเบียนผู้อื่นด้ำนสินทรัพย์และกรรมสิทธิ์ 

ข้องดเว้นในสิกขำบทข้อน้ีม ี๓ ประกำร ได้แก่ กำรโจรกรรม กำรเล้ียงชพีอนุโลม 
โจรกรรม และกิริยำเป็นฉำยำโจรกรรม ดังนี้

โจรกรรม เป็นกิริยำที่ถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ด้วยกำรขโมย จ�ำแนกได้ 
๑๔ วิธี ดังนี้

 ๑) ลัก หมำยถึง กำรเอำส่ิงของท่ีเจ้ำของไม่ได้ให้ด้วยอำกำรซ่อนเร้น ม ี๓ วิธี  
ได้แก่ ขโมย คือกำรลอบเอำส่ิงของไปอย่ำงเงียบ  ๆ   ไม่ให้เจ้ำของรู้ตัว ย่องเบำ คือ 
กำรแอบเข้ำไปในบ้ำนเรือนในเวลำปลอดคนเพื่อเอำสิ่งของไม่ให้เจ้ำของรู้ตัว และตัดช่อง 
คือกำรงัดแงะหรือท�ำลำยอำคำรสถำนที่เพื่อเข้ำไปเอำสิ่งของ 

 ๒) ฉก หมำยถึง กำรฉวยหรือชิงเอำโดยเร็วในเวลำที่เจ้ำของเผลอ มี ๒ วิธี  
ได้แก่ วิ่งรำว คือ กำรเข้ำไปแย่งเอำส่ิงของแล้ววิ่งหนีไป และตีชิง คือ กำรท�ำร้ำย 
เจ้ำของทรัพย์แล้วแย่งเอำสิ่งของไป 

 ๓) กรรโชก หมำยถึง กำรขู่เอำด้วยกิริยำหรือวำจำให้เจ้ำของทรัพย์กลัว 
และยอมให้ส่ิงของแก่ตน หรือท่ีนิยมเรียกว่ำ ขู่หรือจี้ เช่น ขู่ว่ำถ้ำไม่บอกบอกท่ีเก็บ 
ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้ำไม่ให้สิ่งของแล้ว จะฆ่ำเสีย เป็นต้น

 ๔) ปล้น หมำยถึง กำรยกพวกไปหักโหมแย่งชงิทรัพย์สินด้วยอำวธุ ซึง่ในทำง 
กฎหมำยต้องมีตั้งแต่สำมคนขึ้นไปจึงจะเรียกว่ำปล้น 

 ๕) ตู่ หมำยถึง กำรกล่ำวอ้ำงหรือทึกทักเอำของผู้อื่นว่ำเป็นของตัว
 ๖) ฉ้อ หมำยถึง โกง คือ กำรใช้อุบำยหรือเล่ห์เหล่ียมหลอกลวงเอำของ 

ของผู้อ่ืนท่ีตกอยู่ในมือตน นิยมเรียกว่ำ ฉ้อโกง เช่น รับฝำกเงินเขำไว้ เมื่อเจ้ำของ 
มำขอคืนกลับปฏิเสธว่ำไม่ได้รับเงินดังกล่ำวไว้ เป็นต้น
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 ๗) หลอก หมำยถึง พูดให้เข้ำใจผิดเพ่ือเอำส่ิงของของผู้อ่ืน ในท่ีน้ี คือ  
กำรพูดปด เช่น จะขอเงินจำกผู้อื่น แต่กลัวผู้นั้นจะไม่ให้ จึงพูดปดว่ำถูกขโมยทรัพย์สิน 
จนหมดตัว และขอเงินไว้ใช้จ่ำย ผู้ฟังได้ยินจึงสงสำรและหลงเชื่อให้เงินไป เป็นต้น

 ๘) ลวง หมำยถึง กำรถือเอำสิ่งของของผู้อื่นโดยกำรใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อท�ำให ้
เจ้ำของทรัพย์หลงผิด เช่น พ่อค้ำแม่ค้ำใช้ตำชั่งโกงน�้ำหนักสินค้ำ เป็นต้น

 ๙) ปลอม หมำยถึง กำรท�ำของไม่แท้หรอืไม่จรงิตำมสภำพของส่ิงน้ัน เพ่ือให้ 
หลงผิดว่ำเป็นส่ิงน้ัน เช่น ท�ำธนบัตรปลอมเพื่อไปซ้ือสินค้ำ ขำยของปลอมปน เช่น  
ขำยน�้ำผึ้งปนน�้ำตำลเพื่อให้ได้ปริมำณมำก เป็นต้น

 ๑๐) ตระบัด หมำยถึง กำรยืมหรือกู้ทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วยึดเอำเป็นของตน 
เป็นกำรฉ้อโกงอย่ำงหนึ่ง เช่น ยืมเงินเขำไปใช้แล้วไม่ยอมส่งคืน กู้หนี้ไปแล้วไม่ส่งต้นทุน
และดอกเบีย้ เป็นต้น โดยนยันี ้กำรลอบน�ำสนิค้ำหนภีำษผ่ีำนด่ำนภำษศีลุกำกรกเ็รยีกว่ำ 
ตระบัดภำษี 

 ๑๑) เบียดบัง หมำยถึง กำรถือหรือยักเอำเศษไว้เป็นประโยชน์ของตน เช่น  
ไม่ส่งก�ำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย ลูกจ้ำงเบียดบังเอำก�ำไรเล็กน้อยของเจ้ำนำยมำเป็นของตน  
ข้ำรำชกำรเบียดบังเวลำเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของทำงรำชกำรไว้ท�ำกิจส่วนตัว จนงำนรำชกำร 
ไม่ส�ำเร็จลุล่วง เป็นต้น 

 ๑๒) สับเปล่ียน หมำยถึง กำรถือเอำของของตนที่ด้อยค่ำกว่ำไปเปล่ียน 
แล้วเอำส่ิงของของคนอ่ืนมำเป็นของตนแทน เช่น ตนจับสลำกได้ของท่ีมีรำคำน้อย 
แต่สับเปลี่ยนของที่ดีหรือมีรำคำกว่ำมำเป็นของตน เป็นต้น

 ๑๓) ลักลอบ หมำยถึง กำรลอบกระท�ำหรอืลอบน�ำส่ิงของท่ีต้องห้ำมเข้ำประเทศ  
เช่น กำรต้มเหล้ำเถ่ือน กำรลอบน�ำสินค้ำหนีภำษีเข้ำประเทศ เป็นต้น โดยนัยน้ี  
สิ่งของต้องห้ำมนั้นอำจเรียกว่ำ ของเถื่อนหรือสินค้ำเถื่อน

 ๑๔) ยักยอก หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของตนท่ีจะต้องถูกยึดเอำไว้ท่ีอ่ืน เช่น  
เป็นหน้ีโดนฟ้องล้มละลำย จงึอ�ำพรำงทรพัย์ของตนมใิห้ถูกขำยทอดตลำดหรอืตกเป็นของ 
เจ้ำหน้ี หรอืเอำทรพัย์ของผู้อ่ืนท่ีอยูใ่นควำมดูแลรกัษำของตนไปโดยทุจรติ เช่น เจ้ำหน้ำท่ี 
เก็บรกัษำเงนิของธนำคำรยกัยอกเอำเงนิน้ันมำเป็นของตน เป็นต้น นอกจำกน้ี หมำยรวม 
กำรเอำทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้ำของร่วมอยู่ด้วยมำเป็นของตนหรือบุคคลที่ ๓ โดยทุจริต

วิธีกำรทั้ง ๑๔ อย่ำงนี้ ถือเป็นกำรโจรกรรม ของที่ถูกโจรกรรมมำ เรียกว่ำ 
ของโจร ผู้ใดกระท�ำผู้น้ันจึงเรยีกว่ำ โจร นับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมดิสิกขำบทข้อน้ี
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กำรเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรมเป็นกำรแสวงหำทรัพย์สินในทำงที่ไม่บริสุทธิ์ คือ  
ไม่ได้กระท�ำอย่ำงโจรกรรมโดยตรง แต่อนุโลมจัดเป็นกำรโจรกรรม จ�ำแนกได้ ๓ วธิ ีดังน้ี

๑) สมโจร หมำยถึง กำรกระท�ำท่ีสนับสนุนกำรโจรกรรม คือ รูเ้ห็นเป็นใจกบัโจร  
เช่น รบัซือ้ของท่ีโจรกรรมมำ หรอืให้ท่ีหลบซ่อนตัวแก่โจร เป็นต้น ตลอดจนกำรกระท�ำอ่ืน  ๆ   
ที่สนับสนุนให้โจรท�ำโจรกรรมยิ่งขึ้น

๒) ปอกลอก หมำยถึง กำรคบหำกับคนอื่นด้วยควำมไม่ซื่อสัตย์ คือท�ำให้เขำ
หลงเชื่อเพื่อหวังเอำทรัพย์สินเขำ เมื่อเขำหมดทรัพย์สินสิ้นเนื้อประดำตัวแล้ว จึงเลิกคบ 
เช่น เห็นเพื่อนร�่ำรวย ก็ท�ำทีผูกมิตรสมัครรักใคร่ จนเขำตำยใจเพื่อให้เขำบ�ำรุงเลี้ยงด ู
ตำมสมควร เมื่อเขำตกทุกข์ได้ยำกก็ห่ำงหนีตีจำก เป็นต้น

๓) รบัสินบน หมำยถึง กำรถือเอำทรพัย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีเขำให้เพ่ือให้ช่วย 
กระท�ำกำรใด  ๆ   ไม่ว่ำกำรน้ันจะดีหรือไม่ดี โดยในท่ีน้ี หมำยถึง กำรไม่ดี เช่น  
ต�ำรวจรับสินบนจำกประชำชนเพื่อให้ละเว ้นกำรจับกุมเพ่ือด�ำเนินคดี เป็นต้น  
กำรรับสินบนน้ี แม้จะได้ทรัพย์น้ันมำโดยท่ีเจ้ำของเต็มใจแล้วจัดเป็นกำรเล้ียงชีพ 
อนุโลมโจรกรรมเพรำะเป็นกำรส่งเสริมให้คนกระท�ำผิดกฎหมำย

วิธีกำรทั้ง ๓ อนุโลมถือเป็นกำรโจรกรรมนับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิด 
สิกขำบทข้อนี้

กิริยำเป็นฉำยำโจรกรรมเป็นกำรท�ำทรัพย์ของผู้อ่ืนให้สูญหำยหรือเสียหำย  
หรือฉวยมำเป็นของตน ซึ่งต้องชดใช้คืน จ�ำแนกได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

๑) ผลำญ หมำยถึง กำรท�ำลำยสังหำรมิทรพัย์ของผู้อ่ืน เช่น โค กระบอื สร้อย 
แหวน เงิน ทอง เป็นต้น ให้สูญหำยหรือเสียหำยจะด้วยโทสะ เช่น โกรธเขำจึงลอบเผำ 
บ้ำนเขำ หรอืด้วยพยำบำท เช่น ผูกใจเจ็บจึงแอบไปปล่อยโคของเขำในคอกให้สูญหำยไป  
หรือแม้ไม่มีเจตนำจะเอำทรัพย์ของเขำมำเป็นของตนเพียงแต่คะนองไปท�ำลำยทรัพย์เขำ 
ให้เสียหำย เช่น น�ำหินไปขว้ำงปำเล่นแต่โดนกระจกรถยนต์แตก เป็นต้น ก็นับว่ำเป็นกิรยิำ 
ฉำยำโจรกรรมในข้อนี้

๒) หยิบฉวย หมำยถึง กำรถือเอำทรัพย์ของผู้อ่ืนด้วยควำมมักง่ำย 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 คนม ี
วิสำสะกันนี้ อำจถือวิสำสะถือเอำสิ่งของคนเป็นกันเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องบอกให้เจ้ำของ 
รู้ก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรถือวิสำสะที่ไม่จัดเป็นโจรกรรมนั้น มีลักษณะกำรถือที่ถูกต้อง  
กล่ำวคือ เจ้ำของทรัพย์เป็นผู้เป็นกันเอง เคยส่ังอนุญำตไว้ เจ้ำของทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่  
และทรัพย์ที่ถือเอำเป็นสิ่งที่เจ้ำของไม่หวงหรือพอใจที่จะให้ ฉะนั้น หำกถือวิสำสะที่ไม่อยู่
ในลักษณะนี้ จัดเป็นโจรกรรม

วิธีกำรทั้ง ๒ อย่ำงนี้ นับเป็นอทินนำทำน เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้

สกิขาบทที่ ๓ กาเมสุมจิฉาจารา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกประพฤติผิดในกำม ค�ำว่ำ กำม หมำยถึง  

กำรรักใคร่กันในกำรร่วมสังวำส คือมีเพศสัมพันธ์ ส่วนค�ำว่ำ มิจฉำจำร หมำยถึง  
ควำมประพฤติผิด ในท่ีน้ีคือ ควำมประพฤติผิดในกำม คือ กำรล่วงละเมิด ลักลอบ  
หรอืล่วงล�ำ้ทำงเพศกบับคุคลต้องห้ำม กำรล่วงละเมดิทำงเพศน้ัน ต้องกระท�ำด้วยตนเอง  
(สำหัตถิกประโยค) เท่ำน้ัน จึงนับเป็นกำรประพฤติผิดในกำม แต่ถ้ำใช้ให้ผู้อ่ืนไปท�ำ  
(อำณัตติกประโยค) นั้นถือว่ำไม่เป็นกำรประพฤติผิดในกำม อย่ำงไรก็ตำม แต่ถ้ำหำกว่ำ 
ใช้บุคคลต้องห้ำมมำมีเพศสัมพันธ์กับตน นับว่ำเป็นกำรประพฤติผิดในกำม

กำรบัญญัติสิกขำบทข้อน้ี มุ ่งให้มนุษย์มีควำมประพฤติหรือด�ำเนินชีวิต 
ท่ีปรำศจำกกำรเบียดเบยีนผู้อ่ืนทำงด้ำนคู่ครอง บคุคลท่ีรกัหวงแหน ไม่ผิดประเพณีทำงเพศ  
ไม่นอกใจคู่ครองของตน ไม่ท�ำลำยสำยตระกูลวงศ์ของผู้อื่น 

ข้องดเว้นของสิกขำบทข้อนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้หญิงต้องห้ำม และผู้ชำย 
ต้องห้ำม ในเบื้องต้นจะได้กล่ำวถึงผู้หญิงต้องห้ำมของผู้ชำย ซึ่งมีแบ่งย่อยออกไปอีก  
๓ ประเภท ดังนี้

๑) ผู้หญิงที่มีสำมีแล้ว คือ ผู้หญิงที่อยู่กินกับชำยในฐำนะภรรยำสำมี จะได้ท�ำ 
พิธีแต่งงำนกันหรือจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตำม แต่หำกได้อยู่กินเป็นสำมีภรรยำกัน  
จัดว่ำเป็นหญิงในประเภทน้ี แม้แต่ผู้หญิงท่ีผู้ชำยเล้ียงไว้เป็นอนุภรรยำ ก็ถือว่ำเป็น 
หญิงในประเภทน้ี ท้ังน้ี ผู้หญิงจะหมดสถำนกำรณ์มีสำมี ก็ต่อเมื่อสำมีเสียชีวิตแล้ว 
หรอืหย่ำขำดกับสำมแีล้ว โดยนัยน้ี ผู้หญงิท่ีสำมถูีกกักขังและยงัไม่ได้หย่ำขำดจำกกัน ยงัถือว่ำ 
อยู่ในฐำนะเป็นหญิงต้องห้ำม
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๒) ผู้หญิงท่ีมีผู้ปกครอง คือ หญิงสำวท่ีไม่เป็นอิสระแก่ตน เพรำะอยู่ใน 
กำรปกครองดูแลของบุพกำรีหรือผู้อุปกำระ ผู้หญิงประเภทน้ีถ้ำผู้ชำยอยำกได้มำ 
เป็นภรรยำ ต้องติดต่อสู่ขอให้ถูกต้องตำมประเพณี โดยนัยน้ี กำรประพฤติผิดในกำม 
ในต่อผู้หญิงประเภทนี้ จึงเป็นกำรท�ำลำยน�้ำใจผู้ใหญ่ทั้งฝ่ำยหญิงหรือฝ่ำยชำย 

๓) ผู้หญิงที่มีจำรีตรักษำ คือ หญิงที่มีศีลธรรม จำรีต หรือกฎหมำยคุ้มครอง 
จ�ำแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้หญงิท่ีเป็นญำติของตน คือ ผูห้ญงิท่ีอยูใ่นสำยเลือดเดียวกัน  
นับขึ้น ๓ ชั่วคน เช่น ทวด ย่ำหรือยำย มำรดำ เป็นต้น และนับลง ๓ ชั่วคน เช่น บุตร ี
หลำนสำว เหลนสำว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ด้วย ผู้หญิง 
ที่อยู่ใต้บทบัญญัติของศำสนำ คือ หญิงที่ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น ภิกษุณี แม่ชี เป็นต้น 
และผู้หญิงที่กฎหมำยห้ำมไว ้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) ผู้ชำยท่ีมีจำรีตรักษำ คือ ชำยมีศีลธรรม จำรีต หรือกฎหมำยคุ้มครอง 
รกัษำเช่นเดียวกับผู้หญิง จ�ำแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ชำยท่ีเป็นญำติของตน คือ ผู้ชำย 
ที่อยู่ในสำยเลือดเดียวกัน ได้แก่ นับขึ้น ๓ ชั่วคน เช่น ทวด ปู่หรือตำ บิดำ เป็นต้น  
และนับลง ๓ ชัว่คน เช่น บตุรชำย หลำยชำย เหลนชำย เป็นต้น ผู้ชำยท่ีอยูใ่ต้บทบญัญัติ 
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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สกิขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี
สิกขำบทนี้ แปลว่ำ เว้นจำกมุสำวำท ค�ำว่ำ มุสำ หมำยถึง เท็จ คือ ไม่เป็น 

ควำมจริง หรือโกหก ส่วนมำกเข้ำใจกันแค่ว่ำค�ำพูดท่ีเป็นเท็จ แต่สิกขำบทข้อน้ี 
หมำยรวมถึงกำรกระท�ำท่ีเป็นเท็จด้วย ดังน้ัน ควำมเท็จเกิดขึน้ได้ ๒ ทำง คือ เท็จทำงวำจำ  
หมำยถึง พูดออกมำเป็นค�ำเท็จ คือ พูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิด เช่น  
ไม่รู้ก็พูดว่ำรู้ ไม่เห็นก็พูดว่ำเห็น เป็นต้น และเท็จทำงกำย หมำยถึง กำรแสดงกิริยำ 
อำกำรอันเป็นเท็จ คือ ท�ำควำมเท็จด้วยร่ำงกำย เช่น เขียนจดหมำยโกหก ให้กำรเท็จ  
ท�ำหลักฐำนปลอม ตีพิมพ์ข่ำวเท็จเผยแพร่ เป็นต้น ตลอดจนกำรใบ้ให้คนอื่นเข้ำใจผิด 
เช่น ส่ันศีรษะในเรือ่งท่ีใช่ พยกัหน้ำในเรือ่งท่ีไม่ใช่ เป็นต้น กำรมุสำส�ำเรจ็ด้วยกำรกระท�ำ  
๒ อย่ำง คือ พยำยำมมุสำด้วยตนเอง (สำหัตถิกประโยค) และใช้ให้คนอ่ืนมุสำ  
(อำณัติกประโยค) จะด้วยใช้ให้ทำงวำจำหรือทำงกำยก็ตำม นับเป็นมุสำวำท เป็นกำร 
ละเมิดสิกขำบทข้อนี้

กำรบัญญัติสิกขำบทข้อน้ี มุ ่งให้มนุษย์มีควำมประพฤติหรือด�ำเนินชีวิต 
ท่ีปรำศจำกกำรเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวำจำเท็จ 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 ได้แก ่ส่อเสียด คือ กำรพูด 
เพื่อจะยุยงเขำให้แตกกัน หลอก คือ กำรพูดเพื่อจะโกงเขำ ยอ คือ กำรพูดเพื่อจะยกย่อง 
เชดิชใูนเชงิประจบสอพลอ และกลับค�ำ คือ กำรพดูแล้วเปล่ียนค�ำพดู ไม่เป็นไปตำมท่ีพดูไว้ 

๒) ทนสำบำน หมำยถึง กำรพูดโกหกเพ่ือเน้นให้คนเชือ่ ด้วยกำรอ้ำงส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ 
ให้ลงโทษตน เช่น สำมีสำบำนกับภรรยำว่ำจะซือ่สัตย์ต่อภรรยำ แต่นอกใจไปคบชูก้บัหญงิอ่ืน  
เป็นต้น

๓) ท�ำเล่ห์กระเท่ห ์ หมำยถึง กำรอวดอ้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์เป็นอุบำยลวงให้คน 
หลงเชือ่และนิยมยกย่องตนเพือ่แสวงหำลำภ เช่น อวดรูว้ชิำคงกระพันว่ำยงิหรอืฟันไม่เข้ำ 
อวดวิชำเสน่ห์ยำแฝดว่ำท�ำให้คนรักคนหลง อวดวิเศษใบ้หวยให้เบอร์ เป็นต้น
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๔) มำรยำ หมำยถึง กำรแสดงอำกำรหลอกคนอ่ืนเพื่อให้เขำหลงเชื่อ เช่น  
ไม่ป่วยก็แกล้งท�ำเป็นป่วย เจ็บน้อยก็แกล้งท�ำเป็นเจ็บมำก เป็นคนทุศีล ท�ำท่ำทำงให้เขำ
เห็นว่ำเป็นคนมีศีล เป็นต้น

๕) ท�ำเลศ หมำยถึง กำรพูดปดแบบมีเลศนัยหรือพูดเล่นส�ำนวน คือ  
พดูคลุมเครอืให้ผู้ฟังคิดผิดเอำเอง เช่น เห็นคนวิง่หนีเข้ำมำ เมือ่มผู้ีมำถำมว่ำเห็นคนวิง่หนี 
มำทำงน้ีหรือไม่ ผู้ตอบไม่อยำกให้คนหนีถูกจับตัว แต่ตนไม่อยำกพูดโกหกตรง  ๆ   
จึงย้ำยที่ยืนแล้วพูดเล่นส�ำนวนว่ำ ตั้งแต่มำยืนที่นี่ ไม่เห็นใครวิ่งมำเลย เป็นต้น

๖) เสริมควำม หมำยถึง กำรพูดเสริมเกินควำมเป็นจริง คือ เรื่องจริงมีน้อย 
แต่คนพูดอยำกจะให้คนฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่ จึงพูดหรือท�ำกิริยำท่ำทำงให้ผู้ฟังเห็นเป็น
เรื่องใหญ่โต เช่น เห็นไฟไหม้บ้ำนหลังหนึ่งแต่บอกคนอื่นว่ำไฟไหม้หมู่บ้ำนหนึ่ง คนอื่น 
ก็เข้ำใจคลำดเคล่ือนว่ำไฟไหม้ท้ังหมูบ้่ำน หรอืโฆษณำชวนเช่ือสรรพคุณสินค้ำเกินควำมจรงิ  
เป็นต้น

๗) อ�ำควำม หมำยถึง กำรพูดควำมจริงไม่หมด คือ ปกปิดควำมบำงตอนไว ้
เพื่อให้เข้ำใจคลำดเคลื่อนเป็นอย่ำงอื่น โดยหวังจะปกปิดควำมผิดของตน เช่น นักศึกษำ 
กลับจำกมหำวิทยำลัยแวะไปบ้ำนเพื่อน ชวนกันไปเท่ียวเล่นกำรพนันท�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 กำรพูดให้ผู้อ่ืนเจ็บใจโดยอ้ำงเรื่องไม่มีมูลควำมจริง  
มี ๒ อย่ำง ได้แก่ ประชด คือ กำรแกล้งท�ำหรอืพูดแดกดันด้วยควำมไม่พอใจ โดยกำรยก 
เขำให้สูงกว่ำพ้ืนเพเดิมของเขำ เช่น พูดว่ำของแพงอย่ำงน้ีเหมำะกบัคนรวยอย่ำงเธอดแีล้ว  
และด่ำ คือ กำรใช้ถ้อยค�ำว่ำหรือต�ำหนิผู้อ่ืนให้เสียหำย หรือกดขี่ให้ต�่ำกว่ำพื้นเพเดิม 
ของเขำ ค�ำด่ำนั้น มักใช้ค�ำหยำบหรือค�ำที่ส่อไปในทำงที่ไม่ดี เช่น ต�ำหนิว่ำเธอท�ำตัว 
แบบนี้น่ำจะมำจำกซ่องโจรแน่  ๆ   เป็นต้น

๒) สับปลับ หมำยถึง กำรพูดปดด้วยควำมคะนองปำก ไม่ได้จงใจจะให้เข้ำใจผิด  
แม้ค�ำพูดจะเป็นจริงแต่ให้โทษแก่ผู้อ่ืน เช่น ฟังค�ำติเตียนบุคคลหน่ึงแล้วไปบอกให้ 
เจ้ำตัวทรำบค�ำตินั้น เป็นเหตุให้เขำทะเลำะหรือแตกแยกกัน 
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อนุโลมมุสำทั้ง ๒ ประเภทนี้ แม้ไม่เป็นกำรพูดเท็จโดยตรง แต่นับเป็นมุสำวำท 
เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้

ปฏิสวะ หมำยถึง กำรฝืนค�ำรับปำก คือรับปำกคนอ่ืนแล้วกลับใจไม่ท�ำตำม 
ที่รับปำกไว้ มี ๓ ประเภท ดังนี้

๑) ผิดสัญญำ หมำยถึง กำรตกลงท�ำสัญญำร่วมกัน แต่ภำยหลังฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง 
ไม่ท�ำตำมข้อสัญญำน้ัน เช่น นำยจ้ำงและลูกจ้ำงท�ำสัญญำจ้ำงร่วมกัน แต่นำยจ้ำง 
กลับผิดสัญญำเรื่องค่ำจ้ำงในภำยหลัง หรือสัญญำกันว่ำเมื่อครบก�ำหนดเวลำแล้วจะ 
คืนสิ่งของ แต่เมื่อถึงก�ำหนดก็ไม่ยอมคืน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม มีกำรตกลงอย่ำงหนึ่ง 
ทีไ่ม่นับเป็นปฏิสวะ คือสัญญำกันแล้วภำยหลังมีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจจะท�ำได้ เช่น สัญญำ 
กันว่ำเมื่อครบก�ำหนด ๓ เดือนแล้วจะคืนหนังสือเพ่ือน แต่พอครบก�ำหนดก็ป่วย 
ไม่สำมำรถเดินทำงมำได้ แต่ได้แจ้งให้เพือ่นรบัทรำบแล้ว หรอืตกลงกับอำจำรย์ท่ีปรกึษำ 
แล้วว่ำจะไปพบ เมื่อพอถึงวันนัดพบก็ต้องไปงำนศพญำติ แต่ได้แจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
รับทรำบแล้ว เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ ไม่นับเป็นปฏิสวะ

๒) เสียสัตย์ หมำยถึง กำรรับปำกแก่ผู้อื่นฝ่ำยเดียวว่ำจะท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
แต่ภำยหลังบิดพลิ้วไม่ท�ำตำมที่รับปำกไว้ เช่น ข้ำรำชกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำท่ีด้วยควำมสุจรติ ภำยหลังกลับฝ่ำฝืน หรอืลอกรำยงำนเพ่ือนแล้วรบัปำกอำจำรย์ว่ำ 
จะไม่ท�ำควำมผิดอีก แต่ภำยหลังกลับลอกรำยงำนเพื่อนมำส่งเหมือนเดิม เป็นต้น

๓) คืนค�ำ หมำยถึง กำรรับปำกคนอ่ืนว่ำจะให้แล้วไม่ให้ เช่น รับปำกว่ำ 
จะให้สิ่งของนั้นแล้วไม่ให้ เป็นต้น

ปฏิสวะท้ัง ๓ ประเภทน้ี แม้ไม่เป็นกำรพูดเท็จโดยตรง แต่นับเป็นมุสำวำท 
เป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้ 

นอกจำกมุสำ อนุโลมมุสำ และปฏิสวะแล้วน้ัน ยังมีค�ำพูดเท็จประเภทหน่ึง 
ที่ไม่นับว่ำมุสำวำทคือไม่เป็นมุสำ อนุโลมมุสำ หรือปฏิสวะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เรียกว่ำ 
เป็นข้อยกเว้น เพรำะแม้เป็นค�ำพูดเท็จ แต่ผู้พูดไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟังเช่ือ เรียกว่ำ  
ยถำสัญญำ ผู้พูดไม่ละเมิดสิกขำบทข้อนี้ มี ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑) โวหำร หมำยถึง ชั้นเชิงหรือส�ำนวนแต่งหนังสือหรือค�ำพูดที่ใช้กันจนเป็น 
ธรรมเนียม เช่น ค�ำลงท้ำยจดหมำยท่ีลงตำมธรรมเนียมว่ำ ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิง่ 
ควำมจริงไม่ได้นับถืออย่ำงยิ่งเลย หรืออำจไม่นับถือเลยก็ได้ แต่ก็ต้องท�ำตำมธรรมเนียม 
เป็นต้น
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๒) นิยำย หมำยถึง เรื่องท่ีแต่งข้ึนซึ่งมีเน้ือเรื่องแตกต่ำงกับเรื่องจริง เช่น  
แต่งหรือเล่ำนิยำยนิทำนว่ำต้นไม้พูดภำษำคน สัตว์พูดกับคน หรือเรื่องพิสดำรอ่ืน  ๆ  ท่ี 
ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นต้น โดยผู้แต่งหรือผู้เล่ำไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแต่มุ่งเน้นเพื่อควำมบันเทิง 
เป็นส�ำคัญ 

๓) ส�ำคัญผิด หมำยถึง กำรพูดไปเพรำะเข้ำใจผิด เช่น เข้ำใจผิดว่ำโรงเรียนหน่ึง 
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

สกิขาบทที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี
สิกขำบทน้ี แปลว่ำ เว้นจำกกำรด่ืมน�้ำเมำ คือ สุรำและเมรัยท่ีท�ำให้เกิด 

ควำมประมำท โดยนัยน้ี จึงหมำยถึง ส่ิงเสพติดด้วย ค�ำว่ำ เมรยั หมำยถึง น�ำ้เมำท่ีเกิดจำก 
กำรหมกัหรอืแช่ คือ น�ำ้เมำท่ียงัไม่ได้กล่ัน เช่น สำโท เหล้ำดิบ เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ 
ทุกชนิด เป็นต้น และค�ำว่ำ สุรำ หมำยถงึ น�ำ้เมำท่ีเกิดจำกกำรกล่ัน เรยีกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ  
เหล้ำ ส่วนค�ำว่ำ สิ่งเสพติด ได้แก่ ฝิ่น กัญชำ และสิ่งเสพติดอย่ำงอื่น เช่น เฮโรอีน  
ยำบ้ำ ยำอี เป็นต้น เมื่อดื่มหรือเสพสิ่งเหล่ำนี้ในปริมำณมำก จะมีอำกำรที่เรียกว่ำ เมำ 

กำรบัญญัติสิกขำบทข้อน้ี มุ ่งให้มนุษย์มีควำมประพฤติหรือด�ำเนินชีวิต 
ท่ีปรำศจำกควำมประมำทพล้ังพลำดมัวเมำ เน่ืองจำกกำรใช้ส่ิงเสพติดท่ีท�ำให้เกิด 
ควำมประมำท คือ ขำดสติสัมปชัญญะ

โทษของสุรำเมรัยนั้นมี ๖ ประกำร ดังนี้

๑) ท�ำให้เสียทรัพย์สิน เพรำะต้องเสียเงนิซือ้ และถ้ำเสพหรือด่ืมกับผู้อ่ืน ยิง่ท�ำให้ 
เสียเงินซื้อมำกขึ้นด้วย บำงครั้งอำจจะต้องซื้อกับแกล้มอีกด้วย ตลอดจนหำกเมำจนถึง 
ขัน้ขำดสติ อำจลุกลำมถึงขัน้ท�ำลำยทรพัย์สินหรอืร่ำงกำยผู้อ่ืน อำจจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย 
ให้เขำด้วย เป็นต้น
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๒) ท�ำให้เกิดกำรทะเลำะววิำท เพรำะคนท่ีเมำถึงขัน้ขำดสติจะไม่สำมำรถควบคุม 
ตนเองได้ จะพูดหรือท�ำอะไรที่อำจพลั้งพลำดบำดหูบำดตำผู้ฟัง เกิดกำรกระทบกระทั่ง 
ลงไม้ลงมอื ท�ำร้ำยร่ำงกำย หรอืในท่ีสุดฆ่ำกันจนเสียชวีติได้ กำรกระท�ำเหล่ำน้ี แม้คนใน 
ครอบครัว ก็อำจได้รับผลกระทบเช่นกัน

๓) ท�ำให้เกิดโรค เช่น โรคหัวใจ ตับแข็ง สมองเสื่อม ประสำทหลอน เป็นต้น 
ซึ่งอำจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้

๔) ท�ำให้เส่ือมเสียชื่อเสียง ถูกเหยียดหยำมและต�ำหนิติเตียนว่ำเป็นคนขี้เหล้ำ 
ขี้ยำหรือขี้คุก เพรำะไปพูดและท�ำสิ่งที่ไม่ดี หรือท�ำสิ่งที่ไม่ดี เช่น ขับรถชนคนเสียชีวิต 
ทะเลำะวิวำท หรือกระทั่งถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นต้น

๕) ท�ำให้ไม่รู ้จักอำย เพรำะพอเมำแล้ว อำจกล้ำท�ำในส่ิงท่ีไม่กล้ำ เช่น  
แก้ผ้ำกลำงถนน เอะอะโวยวำยตำมที่สำธำรณะ เป็นต้น

๖) ท�ำให้บั่นทอนก�ำลังปัญญำ คือ สมองมึนงง จะคิดจะสั่งกำรอะไรก็เฉื่อยชำ
หลงลืมได้ง่ำย หรือในสุดสติอำจฟั่นเฟือนได้

โดยนัยน้ี ในทำงพระพุทธศำสนำ จึงจัดสิกขำบทข้อน้ีเป็นข้อท่ีไม่ควรละเมดิท่ีสุด 
เพรำะเป็นเหตุให้เกิดควำมประมำทซึ่งอำจท�ำให้เกิดกำรละเมิดสิกขำบทข้ออื่น  ๆ  ได้ง่ำย 

เมือ่พิจำรณำควำมหมำยของสุรำเมรยั จะเห็นว่ำส่ิงเสพติดไม่จัดอยูห่มวดดังกล่ำว  
เหตุท่ีพระพทุธเจ้ำไม่ทรงบญัญติัส่ิงเสพติดเข้ำในสิกขำบทข้อน้ี เน่ืองจำกส่ิงเสพติดยงัไม่มี 
ในสมัยพุทธกำล คือ ยังไม่มีใครรู้จักใช้ในชมพูทวีป อย่ำงไรก็ตำม พระพุทธองค์ทรงวำง 
หลักท่ีเรียก “มหำประเทศ” ไว้เป็นหลักอ้ำงอิงเทียบเคียงว่ำ ส่ิงใดท่ีไม่ได้ทรงห้ำมไว ้
หรือไม่ได้ทรงอนุญำตไว้ ถ้ำสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ควร ก็จัดเป็นสิ่งไม่ควร หรือถ้ำเป็นสิ่งที่ควร 
ก็จัดเป็นส่ิงท่ีควร ด้วยเหตุน้ี ในทำงบ้ำนเมอืงได้จัดส่ิงเสพติดเป็นส่ิงท่ีไม่ควร คือเป็นเหตุ 
ให้ผู้เสพเกิดควำมประมำท ทั้งยังผิดกฎหมำยทั้งผู้ค้ำ ผู้เสพ และผู้ครอบครอง ดังนั้น  
ผู้เสพสิ่งเสพติดซึ่งถือเป็นของผิดกฎหมำย จึงนับเป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้

อย ่ำงไรก็ ดี มีข ้อยกเว ้นของกำรด่ืมน�้ ำ เมำประกำรหน่ึงไม ่ นับเป ็น 
สุรำเมรยมชัชปมำทัฏฐำน ได้แก่ น�ำ้เมำท่ีผสมในอำหำร เพือ่จะแก้กล่ินคำวหรือชกูล่ินชรูส  
ถ้ำสีกลิ่นรสไม่ปรำกฏ เรียกว่ำเป็นอัพโพหำริก ไม่นับเป็นกำรละเมิดสิกขำบทข้อนี้ 

เบญจศีล หรือ สิกขำบททั้ง ๕ ที่กล่ำวมำนี้ เป็นวินัยในชีวิตที่ส�ำคัญซึ่งคนทั่วไป 
ควรต้ังใจรกัษำ เพรำะศีลเป็นเสมอืนหน่ึงในวนัิยพืน้ฐำนส�ำหรบัทุกคน ถ้ำเรำไม่เป็นท่ีชืน่ชอบ 
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และพอใจที่จะถูกท�ำลำยชีวิต ถูกถือเอำของที่เรำไม่ได้ให้ ถูกละเมิดหรือล่วงล�้ำทำงเพศ  
ถูกท�ำลำยประโยชน์จำกกำรกล่ำวมุสำ และมัวเมำในส่ิงเสพติดจนขำดสติฉันใด  
และเรำยังมีกำรกระท�ำดังกล่ำว ย่อมไม่เป็นท่ีช่ืนชอบและพอใจของบุคคลอ่ืนด้วยฉันน้ัน  
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์พึงรักษำสิกขำบท ๕ ข้อนี้ เพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นปกติสุขสืบไป
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วิรัติ
ค�ำว่ำ วิรัติ มีควำมหมำยเหมือนกับค�ำว่ำ เวรมณี คือ ควำมต้ังใจงดเว้น 

จำกกำรละเมดิศีล เพรำะกำรรกัษำศีลน้ัน ไม่ใช่เพยีงแค่งดกำรเบยีดเบยีนผู้อ่ืนทำงร่ำงกำย  
ชีวิต และทรัพย์สินเท่ำนั้น กล่ำวคือ แม้บำงครั้งคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อำจเป็นเพรำะ 
ยังไม่มีโอกำส เช่น นักโทษท่ีถูกคุมขัง ยังไม่มีโอกำสออกไปท�ำร้ำยหรือขโมยของใคร  
ก็ไม่อำจเรียกว่ำคนมีศีล เป็นต้น เนื้อแท้ของกำรรักษำศีลคืออยู่ที่เจตนำและควำมตั้งใจ
สมำทำนคือตั้งใจรับไปปฏิบัติ ฉะนั้น เจตนำและควำมตั้งใจงดเว้นจำกควำมชั่ว เรียกว่ำ 
“วิรัติเจตนำ” จ�ำแนกได้ ๓ ประกำร ดังนี้

๑) สัมปัตตวิรัติ หมำยถึง กำรงดเว้นเม่ือประสบซึ่ง  ๆ   หน้ำ หรืองดเว้นได้ 
ทั้งที่มีโอกำส คือ ไม่ได้สมำทำนหรือไว้ปฏิญญำว่ำตนละเว้นจำกละเมิดสิกขำบทข้อนั้น  ๆ  
เช่น เมือ่ได้เห็นยงุกัดอยูท่ี่แขน พอท่ีจะตบตีฆ่ำให้ตำยได้ เห็นเงนิผู้อ่ืนหล่นจำกกระเป๋ำเขำ  
พอที่จะลักได้ แต่ก็งดเว้นไม่ฆ่ำหรือไม่ลัก เป็นต้น

๒) สมำทำนวิรัติ หมำยถึง กำรงดเว้นด้วยกำรสมำทำนคือต้ังใจรับไปปฏิบัติ 
กล่ำวคือ ได้ต้ังใจไว้ก่อนแล้วว่ำจะงดเว้นสิกขำบทข้อน้ัน แม้เมือ่มโีอกำสท่ีจะท�ำชัว่ กง็ดเว้น 
ตำมที่ตั้งใจไว้

กำรสมำทำนศีลน้ัน จะสมำทำนด้วยตนเองโดยกำรต้ังจิตว่ำตนจะงดเว้นจำก 
กำรละเมดิสิกขำบทข้อน้ัน  ๆ  เองก็ได้ หรอืจะสมำทำนด้วยกำรรบัจำกผู้อ่ืนซึง่เป็นผู้ทรงศีล  
เช่น ภิกษุ สำมเณร เป็นต้น ก็ได้ ซึ่งกำรสมำทำนนั้น จะก�ำหนดเวลำเฉพำะหรือไม ่

บทที่	๓
วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาศีล
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ก�ำหนดเวลำ คือ ต้ังใจปฏบิติัตลอดชีวติก็ได้ เช่น จะสมำทำนศีล ๕ ทุกวนัพระ หรอืต้ังใจ 
จะไม่ละเมิดสิกขำบทข้อ ๕ ตลอดพรรษำนี้ เป็นต้น

๓) สมุจเฉทวิรัติ หมำยถึง กำรงดเว้นได้เด็ดขำด เป็นวิถีของอริยบุคคล

อานสิงส์ของการรักษาเบญจศลี
กำรรักษำเบญจศีลมีอำนิสงส์หรือประโยชน์อย่ำงน้อย ๓ ประกำร ดังนี้

๑) ศีลพำไปสุคติ (ตรงกับภำษำบำลีว่ำ สีเลน สุคตึ ยนฺติ) ค�ำว่ำ “สุคติ”  
มี ๒ ระดับในภำษำบำลี ควำมหมำยระดับใกล้ตัว คือหมำยถึง ทำงด�ำเนินที่ดี กล่ำวคือ 
คนรักษำศีลจะมีทำงชีวิตท่ีรำบรื่น ด�ำเนินชีวิตสะดวกสบำย ประกอบอำชีพได้คล่องตัว  
ไม่ต้องโทษคตีต่ำง  ๆ   เป็นต้น ถ้ำพิจำรณำดูว่ำครูท่ีสอนหนังสือเป็นปกติ ชำวบ้ำน 
ท่ีกินข้ำวมือ้เยน็เป็นปกติ จะต้องต้องโทษคตีต่ำง  ๆ  หรอืไม่ ค�ำตอบคือไม่เลย เพรำะคนเหล่ำน้ี 
ปฏิบัติกำรเช่นน้ันบนพ้ืนฐำนกำรไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นปกติ แต่ในภำษำไทยน้ัน นิยม 
ให้ควำมหมำยระดับไกลตัว คือหมำยถึง ภูมิท่ีถือว่ำไปเกิดแล้วมีควำมสุขควำมสบำย  
โดยมุ่งเน้นตอนบั้นปลำยของชีวิตเป็นต้นไปท่ีสืบเน่ืองมำจำกตอนด�ำเนินชีวิต กล่ำวคือ  
คนที่ไม่รักษำศีล จิตใจจะระลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งำม ไม่สำมำรถมีธรรมที่เข้มแข็งมำเป็น 
หลักในใจแล้วก็จะประคองสติไว้ไม่ได้ จิตใจหลงใหลฟ่ันเฟือน ก็จะตำยอย่ำงไร้สติ แล้วไปสู่ 
ทุคติ คือ นิรยคติ ติรัจฉำนคติ หรือเปตคติ แต่ในขณะที่คนรักษำศีล จิตใจก็ตั้งมั่นมีสติ 
ได้ง่ำย ไม่หลงใหล จะตำยอย่ำงมีสติแล้วไปสู่สุคติ คือ มนุษยคติ หรือเทวคติ

๒) ศีลท�ำให้มีโภคทรัพย ์ (ตรงกับภำษำบำลีว่ำ สีเลน โภคสมฺปทำ) ศีลท�ำให้
ผู้ท่ีรักษำบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ส่ิงของท่ีใช้อุปโภคบริโภค เมื่อคนท่ีมีศีลน้ัน อำศัยควำมไม ่
ประมำทเป็นเหตุ คือ ไม่เอำเวลำไม่ยุ่งเก่ียวกับอบำยมุขต่ำง  ๆ   เช่น เล่นกำรพนัน  
ดื่มสุรำเมรัย เป็นต้น ท�ำให้มีเวลำขยันท�ำกำรท�ำงำน ด้วยเหตุนี้ ทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก็ไม ่
รั่วไหลออกไป ทรัพย์ที่ขวนขวำยขยันท�ำมำหำกินจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ถ้ำหำก 
พิจำรณำสังคมในวงกว้ำงจะเห็นว่ำองค์กรต่ำง ๆ  ล้วนต้องกำรบุคลำกรท่ีมีศีล คือ  
มีควำมประพฤติท้ังกำยวำจำเรียบร้อย ดังนั้น ในกำรสมัครเข้ำท�ำงำนผู้มีศีลย่อม 
ได้รับกำรพิจำรณำก่อน หรอืแม้แต่บุพกำรท่ีีมีทรพัย์สมบติั เมือ่ถึงครำวท่ีจะมอบทรัพย์น้ัน 
ให้แก่ทำยำท ย่อมต้องพิจำรณำเลือกสรรผู้มีศีล มีธรรม เพ่ือควำมมั่นใจว่ำผู้น้ันจะ 
สำมำรถรักษำทรัพย์สมบัติท่ีมอบให้ได้ และสำมำรถใช้ทรัพย์น้ันไปเพ่ือท�ำประโยชน์ได ้
อย่ำงเต็มที่ เป็นต้น 
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๓) ศีลช่วยดับทุกข์ (ตรงกับภำษำบำลีว่ำ สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ) ศีลช่วยให้ดับทุกข์ 
ได้ท้ังส่วนผลและส่วนเหตุ กำรดับทุกข์ในส่วนผลน้ัน มไิด้หมำยถงึควำมทุกข์ประจ�ำสังขำร 
ท่ัวไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ปวดฟัน เป็นต้น แต่หมำยถึงควำมทุกข์กำยทุกข์ใจท่ีเกิดเป็นผล 
จำกกำรไม่รักษำศีล เช่น คนไม่รักษำศีลท่ีคอยท�ำลำยชีวิตผู้อ่ืน หรือฆำตกรต้องคอย 
หวำดระแวงใจ ไม่กล้ำเดินทำงไปมำเพรำะกลัวว่ำจะต้องถูกต�ำรวจไล่ล่ำ คนท่ีคอยจับจ้อง 
ลักขโมยของของผู้อื่น หรือผู้ที่คอยเบียดบังสมบัติของหลวงหรือภำษีประชำชน ต้องคอย
หวำดกลัวว่ำเจ้ำของหรือทำงกำรจะจับไปด�ำเนินคดี หรือคนที่โกหกคู่ครองของตนว่ำไป
ท�ำงำน แต่แท้จริงแล้วไปเที่ยวยุ่งกับหญิงหรือชำยอื่นหรือแม้แต่คนที่มีคู่ครองแล้วหรือชู้  
ต้องคอยระแวงว่ำคู่ครองของตนจะจับได้ไล่ทัน จนลุกลำมไปถึงทะเลำะเบำะแว้งลงไม ้
ลงมือกัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำ ทั้งฆำตกร โจร หรือชู้ จะต้องใช้ชีวิตอย่ำงหวำดระแวงใจ 
ว่ำต�ำรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้บทลงโทษตำมควำมผิด ดังนั้น ถ้ำหำกคนรักษำศีลหรือ 
รักษำกำยวำจำให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงำมแล้ว ควำมทุกข์ในส่วนผลนี้จะไม่เกิดขึ้น 

ส่วนกำรดับทุกข์ในส่วนเหตุ ต้องประพฤติตำมหลักไตรสิกขำ ได้แก่ ศีล สมำธิ 
และปัญญำ จะเห็นว่ำไม่เพยีงแค่มศีีลอย่ำงเดียว จึงจะดับทุกข์ในส่วนเหตุได้ แต่กำรดับทุกข์ 
ในส่วนนี้ จ�ำเป็นต้องมีศีลเป็นรำกฐำนเบื้องต้น เพรำะ “ศีล” ท�ำให้คนมีควำมประพฤต ิ
ดีงำมเป็นปกติ ท�ำให้ใจเป็นปกติหรือมีควำมสุขไปด้วย ถ้ำหำกคนรักษำศีลดี จะมีควำม 
แช่มชื่นใจ มีปีติ เอิบอิ่มใจว่ำตนได้ประพฤติดีงำมจำกกำรรักษำศีล จิตใจก็พลอยสบำย 
เป็น “สมำธิ” ได้ง่ำย และจะพำให้เกิด “ปัญญำ” ได้ด้วย กระทั่งสำมำรถดับทุกข์ในส่วน 
เหตุได้ในท่ีสุด อุปมำเหมือนกับคนจะเด็ดผลไม้ท่ีอยู่บนท่ีสูง ตนเองจะเด็ดเองไม่ได้  
ศีลน้ันเปรยีบเหมือนท่ียนืหรอืพืน้เหยยีบ ถ้ำไม่มท่ีียนืหรอืพ้ืนเหยยีบ กำรจะไปเด็ดผลไม้น้ัน 
ไม่มีทำงท�ำได้ แต่ล�ำพังเฉพำะท่ียืนหรือพื้นเหยียบอย่ำงเดียวน้ันคงไม่เพียงพอ จ�ำเป็น 
ต้องใช้อุปกรณ์หรอืบันไดท่ีจะเหยยีบยนัตัวขึน้ไป หรอืแม้แต่ปีนขึน้ไปบนต้นไม้ด้วยตนเอง  
ก็ต้องอำศัยต้นไม้นั้นเป็นพื้นเหยียบ พอถึงต้องเอื้อมมือไปเด็ดได้ผลไม้ในที่สุด ก�ำลังแขน 
ท่ีจะเด็ดน้ันเปรยีบเหมือนสมำธ ิส่วนเครือ่งไม้เคร่ืองมอืท่ีใช้หรอืแขนของเรำน้ัน เปรยีบเหมอืน 
ปัญญำเป็นตัวท�ำให้ส�ำเร็จ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้ำจึงทรงอุปมำว่ำ ศีลเปรียบเหมือนกับ 
รำกฐำนกำรดับทุกข์ให้ส�ำเร็จ เพรำะศีลเป็นสิ่งที่เปิดโอกำสให้ไตรสิกขำข้ออื่นแสดงออก 
อย่ำงสำมัคคี ถ้ำหำกประมำทรักษำศีลอย่ำงเดียว กำรดับทุกข์ก็มิอำจส�ำเร็จได้เลย

โดยนัยน้ี เบญจศีลจึงเป็นเกณฑ์มำตรฐำนพ้ืนฐำนควำมประพฤติของมนุษย์
ส�ำหรับรักษำสภำพสังคมให้อยู่ในภำวะเก้ือกูล เป็นพ้ืนฐำนของกำรด�ำเนินชีวิตท่ีดีงำม 
และกำรพัฒนำที่สูงขึ้นไป
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ดังท่ีทรำบแล้วว่ำ “ธรรม” พระพุทธเจ้ำเป็นเพียงแค่ผู้ทรงค้นพบแล้วทรงเห็นว่ำ  
ส่ิงท่ีทรงค้นพบน้ันสำมำรถอ�ำนวยประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ในสังคมได้ จึงน�ำมำประกำศ 
เผยแผ่ให้เข้ำใจด้วยกำรจัดต้ังระบบระเบียบเป็นกฎในหมูม่นุษย์ท่ีเรยีกว่ำ “วนิยั” โดยนัยน้ี  
พระศำสนำที่ทรงจัดตั้งขึ้น จึงเรียกว่ำ ธรรมวินัย

ลักษณะและความสำาคัญของธรรม
ด้วยเหตุท่ีธรรมมอียูแ่ล้วในธรรมชำติ จึงไม่เป็นของเก่ำล้ำสมยั เพรำะประกอบด้วย 

เหตุผล สำมำรถทดลอง ค้นคว้ำ หรือพิสูจน์ได้ และให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษำและปฏิบัติ  
จึงเป็นสิ่งที่ใช้ได้และเหมำะแก่กำลสมัย ธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงค้นพบมีมำก จ�ำแนกได ้
หลำยลักษณะสุดแต่จะก�ำหนด แม้จะจ�ำแนกด้วยเกณฑ์หรือวิธีใด  ๆ  แต่ธรรมท้ังหลำย  
ต่ำงสรุปลงทีค่วำมไม่ประมำททำงกำย วำจำ และใจ คือ มสีติสัมปชัญญะก�ำกับในกำร
ทั้งปวง

อย่ำงไรก็ดี สำระส�ำคัญของธรรมอยู่ที่กำรน�ำธรรมไปใช้ตำมฐำนะหรือบทบำท 
ของตน ผู้ประพฤติปฏิบัติตำมธรรมแห่งตน จะได้รับอำนิสงส์หรือประโยชน์ เช่น  
พระมหำกษัตริย์ทรงทศพิธรำชธรรม บ้ำนเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข ผู้น�ำผู้ปกครองที่เจริญ
พรหมวิหำรธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสุข แต่หำกกล่ำวเฉพำะคฤหัสถ์พระพุทธศำสนำ 
ก�ำหนดธรรมหมวดหน่ึงไว้เป็นแนวส�ำหรับประพฤติ เพื่อควำมเป็นกัลยำณชนหรือคนดี 
ธรรมหมวดนี้ เรียกว่ำ เบญจธรรม

บทที่	๔
เบญจธรรม
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เบญจกัลยาณธรรม 
เบญจกัลยำณธรรม หรือ เบญจธรรม แปลว่ำ ธรรมอันงำม เป็นธรรม 

ที่นักปรำชญ์ยุคหลังพุทธกำลได้น�ำธรรมบำงข้อที่เข้ำคู่กันกับสิกขำบทหรือศีล ๕ มำจัด
วำงเป็นหมวดขึน้ ส�ำหรบัแนะน�ำให้คฤหสัถ์ปฏบิติัคู่กันไปกับเบญจศีล โดยนัยน้ี เบญจศีล 
จึงเป็นข้อห้ำม ส่วนเบญจธรรมนับว่ำเป็นข้อควรปฏิบัติ หัวข้อของเบญจธรรมน้ัน 
เรียงตำมล�ำดับเข้ำคู่กับศีล ๕ คือ 

๑) เมตตำและกรุณำ 
๒) สัมมำอำชีวะ (บำงต�ำรำเลือกใช้ทำน)
๓) กำมสังวร (บำงต�ำรำเลือกใช้สทำรสันโดษ) 
๔) สัจจะ 
๕) 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 
ช่วยเหลือปลดเปล้ืองทุกข์ของเขำ ฉะน้ัน เมตตำและกรุณำ จึงหมำยถึงควำมรัก 
ควำมปรำรถนำดีและควำมสงสำรควำมอยำกช่วยเหลือให้เขำปลดเปลื้องทุกข์

ดังที่กล่ำวไว้ตอนต้นว่ำ พรหมวิหำรธรรมนั้น เป็นคุณธรรมที่ท�ำให้แสดงออก 
ต่อผู้อื่นอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั้ง ๔ ที่ผู้อื่นประสบ สถำนกำรณ์ที่ผู้อื่น 
ประสบนี้ หำกพิจำรณำให้ถี่ถ้วนจะท�ำให้เข้ำใจถึงควำมหมำยอันลึกซึ้งและควำมแตกต่ำง
ของค�ำว่ำ เมตตำและกรุณำ ได้เป็นอย่ำงดีสถำนกำรณ์ที่ผู้อื่นประสบแบ่งได้เป็น ๔ กรณี 
ได้แก่ สถำนกำรณ์ท่ีเขำอยู่เป็นปกติ สถำนกำรณ์ท่ีเขำตกต�่ำเดือดร้อน สถำนกำรณ ์
ท่ีเขำสูงขึ้นในควำมดีงำมควำมส�ำเร็จ และสถำนกำรณ์ท่ีเขำผิดหลักหรือละเมิดธรรม  
เม่ือผู้อ่ืนประสบสถำนกำรณ์เหล่ำน้ี มนุษย์ผู ้มีธรรมจะมีท่ำทีของจิตใจแสดงออก 
ตำมพรหมวิหำรธรรม กล่ำวจ�ำเพำะเมตตำจะมีท่ำทีในสถำนกำรณ์ท่ีเขำอยู่เป็นปกติ  
และกรุณำจะมีท่ำทีในสถำนกำรณ์ที่เขำตกต�่ำเดือดร้อน ดังนี้
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๑) สถำนกำรณ์ท่ีเขำอยู่เป็นปกติ เรำมี เมตตำ คือ ควำมเป็นมิตรไมตรี  
ควำมมีน�ำ้ใจปรำรถนำดี ต้องกำรให้เขำมคีวำมสุข ซึง่หมำยถึง ควำมปรำรถนำดีต่อผู้อ่ืน  
หมำยรวมตั้งแต่คนใกล้ตัวที่เรำเกี่ยวข้อง ขยำยไปจนถึงควำมปรำรถนำดีต่อเพื่อนมนุษย ์
ในสังคมท่ีใหญ่ขึน้ จนถึงท้ังหมดท่ัวโลก เมตตำน้ีเป็นคุณธรรมพ้ืนฐำนในจิตใจประกำรแรก 
ที่ต้องมีและใช้ในยำมปกติ คือ เมื่อคนอื่นเขำอยู่กันเป็นปกติ เรำก็มีเมตตำปรำรถนำดี  
คิดหำทำงสร้ำงสรรค์ควำมสุขควำมเจรญิให้แก่เขำเรือ่ยไป เช่น บดิำมำรดำบ�ำรงุเล้ียงดูบตุร 
ส่งเสียให้เรยีนหนังสือเพือ่หวังให้บตุรเจรญิเติบโตในภำยหน้ำ หรอืเรำบ�ำรงุสัตว์เล้ียงของเรำ  
เช่น สุนัข แมว ด้วยกำรให้อำหำรให้ที่อยู่ที่เหมำะควร เป็นต้น

๒) สถำนกำรณ์ที่เขำตกต�่ำเดือดร้อน เรำมี กรุณำ คือ พลอยรู้สึกหวำดหวั่น 
ตำมควำมทุกข์ ควำมเดือดร้อน หรอืปัญหำของเขำ และต้องกำรช่วยเหลือปลดเปล้ืองให้เขำ 
พ้นจำกควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนน้ัน เช่น บดิำมำรดำบ�ำรงุเล้ียงดูบตุรเป็นปกติ แต่วนัใด 
วนัหน่ึงบตุรเกิดป่วยไข้ จะพลอยเดือดร้อนใจ ช่วยบ�ำบดัรกัษำด้วยกำรหำยำมำให้ตลอดจน 
พำไปพบแพทย์ หรือ เรำไปพบสุนัขก�ำลังวิ่งไล่กวดแมวอยู่ ก็เกิดควำมสงสำรว่ำสัตว ์
ตัวใดตัวหนึ่งจะได้รับบำดเจ็บถึงขั้นตำยได้ จึงเข้ำไปขัดขวำงด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ  เป็นต้น

จะเห็นว่ำ กรณุำน้ีต่ำงไปจำกเมตตำ คือ เมตตำใช้ในยำมท่ีเขำปกติ แต่เม่ือยำมเขำ 
ตกต�่ำลงไปกลำยเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เรำก็มีกรุณำใฝ่ใจช่วยบ�ำบัดทุกข์ให้

ผู้มีเมตตำและกรุณำย่อมเห็นกำรเบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นส่ิงไม่ดี จึงไม่ปรำรถนำ 
ท่ีจะท�ำลำยชวีติและร่ำงกำยผู้อ่ืน ในยำมท่ีผูอ่ื้นไม่เดือดเน้ือร้อนใจอยูเ่ป็นปกติสุข ก็ปรำรถนำ 
เกื้อกูลกันและให้มีควำมสุขยิ่งขึ้น ครั้นยำมที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยำก ก็พลอยหวั่นไหวไปด้วย  
และอยำกจะช่วยเหลือเก้ือกูลให้ผ่ำนทุกข์น้ันไปได้ ฉะน้ัน ผู้แผ่เมตตำและกรุณำ 
ไม่มีประมำณ ย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อปำณำติปำต 

เบญจธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชวีะ 
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 มีผู้อ่ืนเป็นลูกน้องหรือลูกจ้ำง เมื่อถึงครำวจ่ำยค่ำจ้ำงเงินเดือน 
ก็จ่ำยตำมสัญญำหรือตำมแรงของผู้ถูกจ้ำง นอกจำกนี้ ไม่ควรเลือกปฏิบัติเฉพำะบุคคล 
เช่น เปิดร้ำนขำยสินค้ำต่ำง  ๆ  แต่เมื่อคนจรจัดมำซื้อ พิจำรณำแล้วว่ำเขำน่ำจะไม่ทรำบ 
รำคำสินค้ำ จึงบอกรำคำสินค้ำแพงกว่ำก�ำหนด เม่ือเห็นคนท่ัวไปดูมีไหวพริบมำซื้อ 
จึงบอกรำคำสินค้ำปกติ เป็นต้น 

๓) ควำมชอบธรรมในวตัถ ุคอื กำรไม่น�ำวตัถสุนิค้ำทีไ่ม่จรงิหรอืเป็นของปลอม
ไปหลอกขำยว่ำเป็นของจริง เช่น บอกว่ำขำยน�้ำผึ้งแท้ แต่ควำมจริงคือน�้ำผึ้งผสมน�้ำตำล 
หรือขำยของหมดอำยุ เป็นต้น หรือแม้แต่ผู้รับเหมำท�ำสัญญำสร้ำงบ้ำนว่ำจะใช้วัสดุ 
อย่ำงดีในกำรก่อสร้ำง แต่เมือ่ลงมอืสร้ำงกลับไม่ใช้วสัดุตำมสัญญำ นับว่ำไม่มคีวำมชอบธรรม 
ในวัตถุ

ด้วยเหตุนี ้กำรหำเล้ียงชพีด้วยควำมชอบธรรมน้ัน ต้องหลีกเล่ียงงำนท่ีควรเล่ียง  
ซึง่ม ี๒ ประกำร ได้แก่ งำนท่ีเป็นโทษ คือ งำนท่ีไม่ถูกกฎหมำย แม้งำนน้ันจะมีค่ำตอบแทนมำก 
ก็ตำม เช่น ค้ำมนุษย์ ค้ำยำ เป็นต้น และงำนเสี่ยงโชค เช่น กำรพนัน เป็นต้น 

ผู้เล้ียงชพีชอบย่อมพจิำรณำเห็นว่ำกำรเบยีดเบยีนทรพัย์สิน กำรเอำรัดเอำเปรยีบ 
กำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตเป็นสิ่งไม่ดี และจะมุ่งประกอบสัมมำชีพเพรำะเห็นคุณค่ำของชีวิตและ 
ทรัพย์สินผู้อื่น ส่งผลไม่ให้เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นไปด้วย ฉะนั้น ผู้มีสัมมำ 
อำชีวะย่อมเกื้อกูลไม่ให้ละเมิดสิกขำบทข้ออทินนำทำน

เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
กำมสังวร หมำยถึง ควำมส�ำรวมในกำม คือ รูจั้กยบัยัง้ควบคุมตนในกำมำรมณ์ 

ไม่หลงใหลหมกมุ่นในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส กำรส�ำรวมในกำม จึงเป็นกำรรู้จัก 
ยับยั้งควบคุมตนในเรื่องรักใคร่ ไม่ให้ผิดศีลธรรม บำงต�ำรำน�ำธรรมข้อสทำรสันโดษ  
มำท�ำให้เกิดควำมส�ำรวมในกำม ค�ำว่ำ สทำรสันโดษ แท้จริงแล้วแปลว่ำ ควำมพอใจ 
ภรรยำของตน ซึ่งบำงต�ำรำจ�ำแนกควำมพอใจสำมีของตนออกมำอีกข้อหน่ึงเรียกว่ำ  
ปติวัตร อย่ำงไรก็ตำม แต่โดยสำระของสทำรสันโดษ คือ กำรยินดีในคู่ครองของตน
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เมือ่พจิำรณำในหลักกำรมีคู่ครองของคนในสังคม จะพบว่ำแต่ละสังคมเปิดกว้ำง 
เรื่องจ�ำนวนของคู่ครอง ไม่ได้ก�ำหนดไว้ตำยตัวว่ำต้องมีคนเดียวหรือจ�ำนวนกี่คน สุดแต ่
ตกลงยินยอมกัน สอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของสังคม และถือเอำสำระว่ำ  
ต้องไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรอืของหวงห้ำมท่ีเป็นสิทธขิองผู้อ่ืน ไม่ละเมดิฝ่ำฝืนควำมสมคัรใจ 
ของคู่กรณี และไม่นอกใจคู่ครองของตน เมื่อคู่ครองใด ๆ พร้อมใจกันยึดมั่นและปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปอย่ำงเปิดเผย ไม่ละเมิดและไม่เสียควำมซื่อสัตย์ต่อกันแล้ว ย่อมจะเกิดควำม
ยับยั้งและควบคุมตนเองให้อยู่ในศีลธรรม แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงควำมนิยม
ในสังคม จะพบว่ำสังคมต่ำงยกย่องคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมีควำมรักใคร่ภักดี
ต่อกันมั่นคงยั่งยืน มีควำมมั่นคงในครอบครัว 

ผู้มีควำมส�ำรวมในกำม ย่อมไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือบุคคลต้องห้ำมที่เป็นสิทธ ิ
ของผู้อ่ืน แม้ประเพณีและกฎหมำยในบำงสังคมจะเปิดโอกำสให้มีคู่ครองได้หลำยคน 
อำจไม่ปรำรถนำท่ีจะนอกใจคู่ครองของตนหรือละเมิดใจคู่กรณี เพ่ือควำมมั่งคง 
ในครอบครวัของตนและควำมร่มเยน็เป็นสุขของทำยำท โดยนยัน้ี ผู้มีควำมส�ำรวมในกำม  
ย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อกำเมสุมิจฉำจำร

เบญจธรรมข้อ ๔ สัจจะ
สัจจะ หมำยถึง ควำมจรงิ ม ี๓ ประกำร ได้แก่ จรงิใจ คือ ซือ่สัตย์ เป็นกำรต้ังใจ 

ไว้ให้เท่ียงตรง ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และไม่อำฆำตพยำบำทผู้ใด จริงวำจำ  
คือ พูดจริง ได้แก่ พูดจริง พูดจำสุภำพ ไม่พูดยุยงแตกแยก และพูดแต่สิ่งที่มีสำระ และ 
จริงกำย คือ ท�ำจริง เป็นกำรตั้งตนให้อยู่ในสภำวะปกติ คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัจจะนี ้
เรียกอีกอย่ำงว่ำ สัตย์

เมื่อคนนั้นมีสัจจะ หรือถือควำมจริงทั้ง ๓ ประกำร ดังกล่ำวแล้ว จะสังเกต 
ลักษณะส�ำคัญ ๔ ประกำร ดังนี้

๑) มีควำมเที่ยงธรรมต่อหน้ำท่ี คือ ท�ำหน้ำท่ีของตนให้ตรงไม่ผิดพลำด  
ไม่โอนเอนเพรำะควำมล�ำเอียง ๔ อย่ำง ได้แก่ ล�ำเอียงเพรำะควำมสนิทสนมกลมเกลียว  
(ฉันทำคติ) ล�ำเอียงเพรำะโกรธหรือเกลียดกัน (โทสำคติ) ล�ำเอียงเพรำะหลงไม่รู้ทันคือ 
ไม่พิจำรณำให้ถ่องแท้ก่อน (โมหำคติ) และล�ำเอียงเพรำะกลัวหรือเกรงใจ (ภยำคติ) เช่น  
ผู้พิพำกษำวินิจฉัยคดีโดยเท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่หน้ำฝ่ำยโจทก์หรือฝ่ำยจ�ำเลยว่ำตน 
รู้จักคุ้นเคยหรือเคยโกรธเคยเกลียดกัน พิจำรณำควำมตำมเหตุผลด้วยปรีชำอันสุขุม  
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ไม่เกรงกลัวอิทธพิลโจทก์และจ�ำเลย เพ่งควำมยติุธรรมเป็นหลัก เป็นต้น ผู้ท�ำหน้ำท่ีเช่นน้ี 
ถือว่ำมีควำมเที่ยงธรรม เป็นที่สรรเสริญของคนทั้งหลำย 

๒) มีควำมซือ่ตรงต่อมติรไมตร ีคือ ประพฤติตรงต่อคนผู้เป็นมติร เมือ่ผูกไมตร ี
กับผู้ใดแล้ว ย่อมไม่คิดร้ำยหรือท�ำสิ่งไม่ดีแก่ผู้นั้น ๔ ประกำร ได้แก่ ปอกลอก มีแต่พูด 
ไม่เคยสงเครำะห์ ประจบสอพลอ และชักชวนในทำงเส่ือมเสีย เช่น เสพยำเสพติด  
เล่นกำรพนัน เป็นต้น แต่เมื่อผูกไมตรีกับผู้ใดแล้ว ย่อมคิดดีแก่ผู้น้ันด้วยกำรท�ำดี ๔ 
ประกำร ได้แก่ ช่วยเหลือเก้ือกูล ร่วมสุขร่วมทุกข์ คอยตกัเตือนเวลำท�ำผิดและให้ก�ำลังใจ 
เวลำพลั้งพลำด และมีแนะน�ำสิ่งที่ดีงำม

๓) มีควำมภักดีต่อเจ้ำนำยหรือผู้บังคับบัญชำ คือ ไม่คิดคดต่อเจ้ำนำยของตน  
และปฎบิติัตนเป็นก�ำลังในหน้ำท่ีกำรงำน และเห็นแก่ประโยชน์ของเจ้ำนำยด้วยควำมเท่ียงธรรม 
และซื่อตรง เช่น กล้ำแนะน�ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นต้น

๔) มีควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ คือ รู้ว่ำผู้ใดเคยอุปถัมภ์อุปกำรคุณแก่เรำ  
เช่น บดิำมำรดำ ครอูำจำรย์ เป็นต้น และนับถือผู้เคยอุปถัมภ์อุปกำรคุณเหล่ำน้ัน ด้วยกำร 
ไม่ลบหลู่เกียรติหรอืยกตนเสมอท่ำน เหตุท่ีนับคนมคีวำมกตัญญกูตเวทีว่ำเป็นคนมสัีจจะน้ัน  
ให้พิจำรณำเรื่องรำวของพระสำรีบุตร เมื่อครำวยังบวชเป็นปริพำชกในศำสนำอ่ืน  
ได้เล่ือมใสพระพุทธศำสนำเพรำะได้ฟังธรรมจำกพระอัสสชิ เมื่อได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ 
และอุปสมบทเป็นพระภกิษุ ต่อมำได้เป็นพระอัครสำวกเบ้ืองขวำ สำมำรถแสดงธรรมส่ังสอน 
เป็นที่ ๒ รองจำกพระพุทธเจ้ำ ถือว่ำพระสำรีบุตรมีต�ำแหน่งและควำมสำมำรถอย่ำงสูง 
แต่ยงัส�ำนึกและแสดงควำมเคำรพนับถือพระอัสสชิว่ำเป็นอำจำรย์ของตนอยูเ่สมอ เป็นต้น

ผู้มีสัจจะอำศัยควำมจริงใจเป็นพ้ืนฐำน จะแสดงออกว่ำพูดจริงหรือท�ำจริง  
คือ จะพูดหรือจะท�ำอะไรก็มีแต่ควำมจริงใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวำจำและกำรกระท�ำ 
โดยนัยนี้ ผู้มีสัจจะย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อมุสำวำท 

เบญจธรรมข้อ ๕ สตสิัมปชัญญะ
สติและสัมปชัญญะเป็นธรรมในหลักธรรมมีอุปกำระมำก ค�ำว่ำ “สติ” หมำยถึง  

ควำมระลึกได้ ควำมระลึกรู้ถึงส่ิงในกำรหนหลังได้ ซึ่งท�ำให้รู้ตัว รู้สึกผิดชอบชั่วดีว่ำ 
ก�ำลังจะท�ำอะไร พูดอะไร คิดอะไร พร้อมไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบด้วยควำมไม่ประมำท  
ส่วนค�ำว่ำ “สัมปชญัญะ” หมำยถึง ควำมรูตั้วท่ัวพร้อม ควำมรูต้ระหนัก ควำมรูช้ดัเข้ำใจชดั  
ซึ่งสิ่งที่รู้ที่นึกได้นี้ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ปัญญำ” มักมำคู่กับสติ 
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กำรท�ำหน้ำท่ีของสติ อุปมำเปรียบเหมือนกับนำยประตูท่ีคอยระวังประตู  
เฝ้ำดูคนเข้ำออกอยูเ่สมอและคอยก�ำกับกำร คอยน�ำข้อมลูเก่ำท่ีจ�ำท่ีระลึกได้มำพจิำรณำว่ำ 
คนแบบใด ควรผ่ำนเข้ำประตูไปได้ คนแบบไหนไม่ควรผ่ำนเข้ำไปได้ คนแบบใดควรออก 
คนแบบใดไม่ควรออก จ�ำได้ว่ำคนที่มีลักษณะแบบนี้ผิดสังเกต หรือแม้แต่รู้จักคนที่จะเข้ำ 
หรอืออก ถ้ำไม่มีคนใดต้องพจิำรณำเป็นพเิศษจะตรวจสอบข้อมลูเก่ำท่ีส่ังสมไว้ในควำมจ�ำ
มำตัดสินใจ แต่ถ้ำในกรณีท่ีมีเรือ่งรำวซบัซ้อน ไม่แน่ใจว่ำคนน้ีควรผ่ำนเข้ำหรือไม่ควรเข้ำ  
สัมปชญัญะจะต้องดึงข้อมลูเก่ำมำคิด ไตร่ตรอง ประยกุต์ หำเหตุผลเพิม่เติมให้ชดัแจ้งแล้ว 
สรุปว่ำคนน้ีผ่ำนเข้ำได้หรือไม่ อย่ำงไร จำกน้ันสัมปชัญญะจะน�ำข้อสรุปน้ีบันทึกเก็บไว ้
ในควำมทรงจ�ำ เพือ่รอให้สติคอยดึงคอยระลึกไปใช้ สรปุได้ว่ำ สติเป็นกำรดึงข้อมลูเก่ำมำใช้  
แต่ถ้ำหำกข้อมูลเก่ำไม่เพียงพอ จะต้องอำศัยสัมปชัญญะเข้ำท�ำงำนร่วมด้วย 

ตัวอย่ำงส�ำคัญในชวีติประจ�ำวนั เช่น เมือ่เรำขบัรถจะต้องใช้ท้ังสติและสัมปชญัญะ  
สติ คือ เอำจิตจับอยู่กับกำรกระท�ำที่ก�ำลังท�ำอยู่ คือ กำรขับรถและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรขับรถ เมื่อจิตอยู่กับกำรขับรถสัมปชัญญะท่ีเรำมีในขณะน้ัน จะพร่ังพร้อมอยู่ในตัว 
สำมำรถขับรถไปได้ทันที คือ รู้จุดหมำยท่ีจะไป รู้ว่ำจะบังคับรถหรือหยุดรถอย่ำงไร 
อย่ำงอัตโนมัติ เป็นต้น ท�ำให้กำรขบัรถน้ันส�ำเรจ็ถงึจุดหมำย แต่ถ้ำเรำมแีต่สติเพียงอย่ำงเดียว  
ท�ำให้ต้องนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรขับรถนั้นไปทีละส่วน เช่น พวงมำลัยท�ำหน้ำที่อะไร  
เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพวงมำลัย เบรกท�ำหน้ำท่ีอะไร เรำจะใช้เบรกเมื่อใด เป็นต้น  
กำรขับรถนั้นก็จะไม่ส�ำเร็จถึงจุดหมำยหรือถึงจุดหมำยได้ยำกยิ่ง

รวมควำมว่ำ สัมปชัญญะจะท�ำงำนได้ต้องอำศัยสติทุกกรณ ีจึงเป็นที่นิยมเรียก 
คู่กัน คือ สติสัมปชัญญะบ้ำง หรือสติปัญญำบ้ำง ในกำรท�ำกิจกำรต่ำง  ๆ  ให้ส�ำเร็จได้  
จึงต้องอำศัยสติสัมปชัญญะทุกกรณี โดยนัยน้ี พระพุทธศำสนำจึงจัดให้สติสัมปชัญญะ 
ว่ำเป็นธรรมมีอุปกำระมำก

เมื่อบุคคลมีสติแล้ว ย่อมมีลักษณะส�ำคัญ ๓ ประกำร ได้แก่ 

๑) รู้จักประมำณในอำหำรท่ีจะบริโภค โดยปกติอำหำรมีประโยชน์เพ่ือบ�ำรุง 
ร่ำยกำย แต่ถ้ำบุคคลบริโภคไม่รู้จักประมำณก็อำจเป็นโทษได้ เช่น บริโภคมำกเกินไป 
หรอืบรโิภคของไม่เป็นประโยชน์ของแสลงตลอดจนของเสีย ก็อำจจะท�ำให้ท้องอืดท้องเสีย 
หรือโรคก�ำเริบได้ต่ำง  ๆ   นำนำ เป็นต้น แต่ถ้ำมีสติรู้จักประมำณในกำรบริโภคแล้ว  
อำหำรท่ีบริโภคน้ัน จึงจะเป็นคุณบ�ำรุงร่ำงกำยให้ผำสุก นอกจำกน้ันจะรู้จักประมำณ
ในกำรจับจ่ำยอำหำรบริโภคด้วย ให้พอเหมำะพอควรแก่รำยได้ คือไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป  
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จนจะไม่มีอะไรบรโิภคในวนัหน้ำ หรอืไม่ตระหน่ีเกินไปจนปล่อยให้อดอยำก เพรำะทรพัย์
ก็เพื่อจับจ่ำยเลี้ยงตนและคนที่ควรเลี้ยงให้เป็นสุข 

๒) ไม่เลินเล่อในกำรงำน คือ ไม่เพิกเฉยในกำรงำนของตน คอยดูแลเอำใจใส ่
หน้ำท่ีให้เหมำะแก่กำลเทศะ ไม่ปล่อยให้กำรงำนค่ังค้ำงเสียหำย 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 เม่ือมีสติแล้ว ย่อมท�ำให้เกิดควำมไม่ประมำทในธรรม ซ่ึงแบ่งได้  
๓ ประกำร ดังนี้

๑) ควำมไม่ประมำทในสภำวธรรมท่ีเป็นอยู่ตำมธรรมดำของโลก คือ มนุษย์ 
ต่ำงมีสังขำรหรือร่ำงกำยที่ต้องแปรผันและเสื่อมสลำยเป็นธรรมดำ กล่ำวคือ จำกวัยเด็ก 
ถึงวยัชรำจนส้ินอำยขุยั มนุษย์เรำยงัพอรูว่้ำชรำน้ันเป็นไปตำมวยั แต่จำกท่ีร่ำงกำยสมบรูณ์
จนเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยต่ำง ๆ หรอืท่ีเรยีกว่ำ พยำธ ิและจำกมชีวีติเป็นส้ินชวีติ หรอืท่ีเรยีกว่ำ  
ตำย หรือมรณะนั้น ไม่สำมำรถรู้ได้เลยว่ำจะประสบเมื่อใด ฉะนั้น ผู้รู้สภำวธรรมเช่นนี ้
แล้วไม่ควรหลงมัวเมำในร่ำงกำย หลงมัวเมำในควำมมีโชค และหลงมัวเมำในชีวิต  
พึงเตรียมพร้อมในควำมแปรผันเหล่ำนี้ที่จะมำถึง เช่น เมื่อเป็นเด็กควรศึกษำหำควำมรู้  
เมื่อเติบใหญ่ควรหมั่นท�ำกำรงำน ส่ังสมทรัพย์และคุณควำมดี และท�ำกิจท่ียังไม่ได้ท�ำ 
และกิจที่จะเป็นห่วงเมื่อเวลำตำยให้เสร็จ เมื่อชรำและพยำธิครอบง�ำไม่อำจท�ำงำน 
หำเล้ียงชีพได้ จะได้อำศัยทรัพย์และและคุณควำมดีท่ีได้ส่ังสมไว้มำเล้ียงชีพให้ผำสุก  
เมื่อมรณะมำถึงจะได้ไม่ห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ ตำยอย่ำงมีสติ เป็นต้น 

๒) ควำมไม่ประมำทในธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศล คือ ไม่ประพฤติทุจริต  
ประพฤติแต่สุจริต ประพฤติทุจริต ได้แก่ ท�ำชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว ย่อมไม่เป็นที่พึงพอใจ 
แก่ผู้ประพฤติ ผู้ประพฤติทุจริตจะประมำทย่ำมใจว่ำ ตนประพฤติชั่วทีละเล็กทีละน้อย 
ก็ไม่เป็นไร คงไม่พอท่ีจะส่งผลดังกล่ำวแก่ผู้ประพฤติ แต่อย่ำงไรก็ดี เม่ือประพฤติชั่ว 
เล็กน้อยไปเรื่อย  ๆ  จะสะสมพอกพูน ปรำกฏ และส่งผลชั่วในที่สุด ส่วนประพฤติสุจริต 
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ได้แก่ ท�ำดี พูดดี และคิดดี ย่อมส่งผลเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ประพฤติ ผู้ประพฤติสุจริต 
จะไม่เลินเล่อย่ำมใจหรอืท้อแท้ถอดใจว่ำตนประพฤติดีทีละเล็กทีละน้อย แล้วเม่ือใดจะส่งผล  
อย่ำงไรก็ดี กำรหมั่นสะสมบุญท่ีละเล็กทีละน้อยน้ีท�ำให้เพ่ิมพูน ปรำกฏ และส่งผลดี 
ในท่ีสุดเช่นเดียวกัน ซึง่ในทำงพระพทุธศำสนำได้อุปมำกำรกระท�ำทีละเล็กทีละน้อยค่อย  ๆ  
ส่ังสม เปรียบกับฝนท่ีตกทีละหยำด เมื่อไหลมำรวมกันก็ยังเต็มตุ่มหรือโอ่งได้ ฉะน้ัน  
ผู้มีสติย่อมระวังตัวไม่เกลือกกลั้วกับทุจริต หมั่นสั่งสมแต่สุจริต

๓) ควำมไม่ประมำทในโลกธรรม คือ สัตว์โลกท้ังหลำยจะถูกครอบง�ำด้วย 
ควำมธรรมดำของโลก ๘ ประกำร ท่ีเรยีกว่ำ โลกธรรม ประกอบด้วย กำรพบกับส่ิงท่ีปรำรถนำ 
(อิฏฐำรมณ์) ได้แก่ ได้ลำภ ได้ยศ ได้รับกำรสรรเสริญ และได้รับควำมสุข กับกำรพบกับ 
ส่ิงไม่ท่ีปรำรถนำ (อนิฏฐำรมณ์) ได้แก่ ขำดลำภ ขำดยศ ขำดกำรสรรเสริญ (คือ  
ถูกนินทำ) และได้รับควำมทุกข์ ซึ่งโลกธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีสัตว์โลกจะพบชั่วครำวบำงเวลำ  
ไม่ควรเก็บเอำมำเป็นเหตุให้ทะเยอทะยำนหรอืไม่เบิกบำนใจด้วยอ�ำนำจควำมยนิดียนิร้ำย 
ให้เกินกว่ำท่ีควรจะเป็น เช่น เมื่อถูกติฉินนินทำก็ไม่ชักสีหน้ำหรือด่ำทอผู้นินทำ หรือ 
เมื่อได้รับกำรยกยอสรรเสริญก็ไม่เหลิงในถ้อยค�ำเยินยอนั้น เป็นต้น ฉะนั้น ผู้มีสติย่อมรู ้
เท่ำทันในส่ิงท่ีปรำรถนำและไม่ปรำรถนำว่ำเป็นเรือ่งธรรมดำของโลกท่ีจะพบเพยีงชัว่เวลำ

ผู้มีสติสัมปชัญญะจะระมัดระวังและรู้จักยับยั้งในกำรกระท�ำต่ำง  ๆ   ทุกขณะ  
โดยนัยน้ี ผู้มีสติสัมปชัญญะจึงชื่อว่ำเป็นผู้ไม่ประมำท เมื่อจะด่ืมน�้ำเมำหรือส่ิงเสพติด 
ต่ำง ๆ สติสัมปชญัญะจะกระตุ้นให้รูตั้วให้ระมดัระวงัตัวว่ำท่ีก�ำลังจะด่ืมหรอืจะเสพแล้วมีโทษ 
อย่ำงไร หำกไม่ด่ืมหรอืเสพแล้วมีประโยชน์อย่ำงไร เป็นต้น นอกจำกน้ัน ผู้มสีติสัมปชญัญะ 
ย่อมไม่ละเมิดสิกขำบทข้อสุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำน

อานสิงส์ของการรักษาเบญจธรรม
กำรรักษำเบญจธรรมมีอำนิสงส์หรือประโยชน์มำกมำย จ�ำแนกได้ ๒ ประกำร 

ดังนี้

๑) ประโยชน์ในปัจจุบนั (ทิฏฐธมัมกัิตถ์) หมำยถึง ประโยชน์ในชวีติน้ีหรอืจุดหมำย 
ท่ีตำเห็น หมำยถึงประโยชน์ท่ียงัผลในชวีติประจ�ำวนั เป็นเรือ่งภำยนอก หรอืเรือ่งธรรมดำ 
สำมัญที่มุ่งหมำยกันในโลกนี้ เช่น ลำภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือทรัพย์สิน ฐำนะ เกียรติ 
ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข เป็นต้น กล่ำวคือ ผู้ประพฤติเบญจธรรมย่อมบริบูรณ์ด้วย 
สิ่งเหล่ำนี้ เห็นประโยชน์ของกำรไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งร่ำงกำย ชีวิต และทรัพย์สิน จึงม ี
เมตตำกรุณำ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมยินดีในคู่ครองของตน เกียรติที่ได้รับ จึงมำ 
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จำกควำมเมตตำกรณุำ ทรพัย์ท่ีได้มำจึงได้มำเพรำะควำมซือ่สัตย์สุจรติ ชวีติคู่มคีวำมสุขได้ 
เพรำะควำมยนิดีในคู่ครองของตน เป็นต้น หรือแม้ไม่มส่ิีงดังกล่ำว ผู้ประพฤติเบญจธรรม 
จะแสวงหำสิ่งเหล่ำนี้โดยชอบธรรม ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงถูกต้อง ใช้สิ่งเหล่ำนี้ท�ำตน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีควำมสุข อยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อกันอย่ำงถูกต้อง 
ในระหว่ำงมนุษย์ เพื่อให้มีควำมปกติสุขร่วมกัน

๒) ประโยชน์ในอนำคต (สัมปรำยิกัตถ์) คือ ประโยชน์ท่ีเลยชีวิตน้ีไป หรือ  
จุดหมำยสูงล�ำ้เลยสำยตำมองเห็น นับเป็นเร่ืองภำยใน หรอืประโยชน์ด้ำนคุณค่ำของจิตใจ 
และปัญญำ ซึง่เป็นหลักประกันเมือ่ละโลกน้ีไปแล้ว หรอืเป็นเครือ่งประกันคุณค่ำท่ีสูงล�ำ้ยิง่ขึน้ 
ด้วยคุณธรรมจนจิตเป็นอิสระหลุดพ้นสู่นิพพำน กล่ำวคือ ผู้ประพฤติเบญจธรรมจะมีสติ
ก�ำกับทุกกำรกระท�ำ จึงระมัดระวังตนไม่ถล�ำไปประพฤติชั่วด้วยกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตบ้ำง 
ด้วยกำรพดูเท็จกล่ำวเท็จบ้ำง ด้วยกำรด่ืมสุรำเมรยับ้ำง เป็นต้น จิตใจจะสบำยปีติเอิบอ่ิม 
อยูทุ่กขณะว่ำ ตนประพฤติดีอยูต่ลอด เป็นเหตุให้เมือ่ละโลกน้ีไปแล้ว จะไปสู่สุคติเช่นเดียวกับ 
ผู้รักษำศีล เป็นต้น หรือผู้ประพฤติธรรมย่อมเจริญสติอันเกื้อกูลให้มีสัมปชัญญะพิจำรณำ 
สภำวธรรมตำมควำมจริงว่ำเป็นทุกข์ และหำทำงดับทุกข์ท่ีเหตุ จนท�ำให้จิตเป็นอิสระ 
นิพพำนในที่สุด

ด้วยเหตุน้ี มนุษย์ควรหมั่นรักษำเบญจธรรม เพ่ือเก้ือกูลตนเองไม่ให้ละเมิด 
เบญจศีลด้วยกำรเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตและสังคมว่ำจะบริบูรณ์ปัจจัย 
พ้ืนฐำนอันท�ำให้เกิดกำรอยูร่่วมกันอย่ำงปกติสุข ตลอดจนเป็นหลักประกันคุณค่ำของชวีติ 
ที่จะพัฒนำยิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมอันท�ำให้จิตเป็นอิสระในที่สุด
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สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. (๒๕๕๘). ศีล ๕ 
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สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก. (๒๕๕๙). ศีลใน
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โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย.
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รายนามผู้ประเมินหนังสือธรรมศึกษา
ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร เฮงสุวรรณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นำงสำวนลินทิพย์ ศรีวงศ์เลียง โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ
นำงสำวสุนิสำ สุขบุญสังข์ นักวิชำกำรอิสระ
นำยแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์
นำยนพณัฐ ศรีจันทร์ นักวิชำกำรอิสระ
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คณะที่ปรกึษา
 สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (อคฺคชิโน)
 พระเทพมหำเจติยำจำรย์ (ปญฺญำสิริ)
 พระเทพเจติยำจำรย์ (กิตฺติยุตฺโต)
 พระรำชพิพัฒนโกศล (ปริยตฺติธำรี)
 พระรำชสุมนต์มุนี (อตฺถกำโม)
 ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ

กองบรรณาธกิาร
 พระรำชบัณฑิต (ปสิทฺธิโก)
 พระสุธีรัตนำภรณ์ (อธิจิตฺโต)
 พระศรีภัททิยบดี (ิตสำโร)
 พระมหำสิริชัย สุขญำโณ
 นำยสิรวีย์ เอี่ยมสุดใจ
 อำจำรย์ ดร.เธียรดนัย เสริมบุญไพศำล
 นำยปกรัฐ กนกธนำพร
 อำจำรย์ศิรธัช ศิริชุมแสง
 นำยอภิรักษ์ นำมวิชำ
 นำยทศพล ตั้งจิตสำมัคค ี

หน่วยงานและบุคคลที่อนุเคราะห์ภาพประกอบ
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร
 วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
 วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร
 วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก
 วัดเชิงท่ำ  พระนครศรีอยุธยำ
 วัดอุโปสถำรำม  อุทัยธำนี
 วัดบวกครกหลวง  เชียงใหม่
 กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม

คณะผู้จัดทำา
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 ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
 มูลนิธิอเนกกุศลศำลำ (วิหำรเซียน) ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ ชลบุรี
 พระรำชเวที (ชิตญำโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร
 พระมหำสิริชัย สุขญำโณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร
 พระมหำธนพล กุสลฏฺำยี  วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
 นำยสิทธิกำจ วัฒนผลิน
 นำยสิรวีย์ เอี่ยมสุดใจ
 นำยอรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ

ผู้จัดทำาคำาบรรยายภาพประกอบ
 นำยสิรวีย์ เอี่ยมสุดใจ
 นำยอภิรักษ์ นำมวิชำ
 นำยทศพล ตั้งจิตสำมัคคี

ผู้ประสานงาน
 พระครูอมรสรนำท (อคฺควิโท) วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร
 พระมหำสุวรรณ กุสลจิตฺโต วัดโสมนัสวิหำร กรุงเทพมหำนคร
 พระมหำอรรถสิทธิ์ อคฺคสิทฺธิ วัดสุทัศนเทพวรำรำม กรุงเทพมหำนคร
 พระมหำยุทธนำ ธีรยุทฺโธ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
 นำงสำวนลินทิพย์ ศรีวงศ์เลียง 
 ดร.อุรสำ บรรณกิจโศภน
 นำยธำรนันท์ สุขพูล
 นำยวัลลภ รุจิขจร
 นำยแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์
 นำยอนำวิล วิภำสวัสดิ์
 นำยเศรษฐพงศ์ ปัณฑุยำกร
 นำยพุฒิกร บุญเติม
 นำยบัญชำ รัตนศรีสมบูรณ์

ผู้จัดทำาศลิปกรรม
 นำงสำวสุนทรี รมณียกุล
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