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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธนี้  สําเร็จลงไดดวยเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากหลายฝาย  ผูวิจัย

ขอขอบคุณบุคคลากรท่ีไดใหความชวยเหลือ 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และคณาจารยทุกทานท่ีได

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย จนสามารถนําความรูมาเขียนดุษฎีนิพนธได  และกรุณาชี้แนะ

แนวทางในการศึกษาคนควา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ  และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดตรวจสอบดุษฎี

นิพนธ  และเครื่องมือท่ีใชเปนท่ีสําเร็จเรียบรอยดวยดี 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิรัตน  กางทอง  อาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีน้ําใจเมตตา  ติดตามเอา
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นิพนธในครั้งนี้  และขอขอบคุณ  คุณเอนก  วัชนาค  อํานวยความสะดวกในดานยานพาหนะชวยให

ผูวิจัยไดรับความสะดวก  และประสพผลสําเร็จตามความประสงคทุกประการ 
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พระพุทธศาสนา  ชวยใหผูวิจัยไดรับผลอานิสงส  ท้ังโดยตรงและออมสิ่งท้ังหลายท้ังปวงดังกลาว 

อันเปนปจจัยหนุนนําลวนมีสวนชวยใหดุษฎีนิพนธ  ฉบับนี้สําเร็จลงดวยดีทุกประการ 
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บทคัดยอ 

 ดุษฎีนิพนธมีวัตถุประสงค ดังนี้  ๑) เ พ่ือศึกษาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย

วรรณกรรม  ๒) เ พ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนา  ๓) เ พ่ือการบูรณาการการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  ๔)  เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรู

ใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา”  

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  จากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  คือพระไตรปฎก  และเอกสาร

ชั้นทุติยภูมิ  ไดแก  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และปกรณวิเศษวิสุทธิมรรค  เปนตนแลว  ทําการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับประเด็นการศึกษาท้ังฝายบรรพชิต  และ

ฝายคฤหัสถ  ซ่ึงรวมผูทรงคุณวุฒิไดจํานวน ๗ รูป/คน  เพ่ือเปน   พหุกรณีศึกษา  ซ่ึงมีกรอบแนวทาง

การบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  มีขอบเขตการศึกษาตาม

ประเด็นของการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาท่ีจะแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา กับการบรรลุธรรมทางพระพุทธศาสนาในลักษณะ

ตาง ๆ เพ่ือสรางธรรมฉันทะ สําหรับผูท่ีสนใจตอการศึกษาสัมมาปฏิบัติ  เพ่ือการขัดเกลาในโอกาส

ตอไป   โดยการนําขอมูลท้ังหมด มาวิเคราะห   และสังเคราะห จนเกิดเปน 

องคความรูใหม    

 ผลจากการวิจัยวิจัยพบวา วรรณกรรมคือหลักฐานชิ้นสําคัญในประวัติศาสตรของมวล

มนุษยชาติ  โดยเฉพาะวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาก็เปนหลักฐานชิ้นสําคัญสําหรับชาวพุทธตอการ

ยืนยันถึงความเชื่อม่ันศรัทธาตอพระพุทธศาสนาโดยมิเสื่อมสลายอยางไร  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควาโดย

เริ่มตนจากยุคสุโขทัยถึงยุคปจจุบัน  ในการนี้วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาจึงเทากับจุดเริ่มตนแหง

บทเรียนสูการเรียนรูท้ังในสวนชีวิตดานใน (ดานจิตใจ) และดานสังคมในท่ีสุด 

              สวนองคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย  บูรณาการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม

แนวพุทธปรัชญาเรียกวา  SATI  MODEL กลาวคือ  กอใหเกิด  S = Study หมายถึง  การศึกษา
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คนควา  ใฝเรียนรู  A = Attitude  หมายถึง  การมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน  T = Training  หมายถึง  

การนําไปสูการฝกปฏิบัติ  การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  I = Intelligence  หมายถึง  การได

สัมผัสผล และเกิดปญญามีเหตุผล  ตลอดถึงการมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตท่ีดีงามตามนัยแหงพุทธ

วิถีสืบไป 
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ABSTRACT 

This dissertation has several 4 main purposes,first,researching for the 

integration of propagation of Buddhism by means of literature. Second,researching 

for the integration of Buddhism by means of Buddhist philosophy. Third,analyzing 

the integration method of that Buddhism has been propagating by using Buddhist 

philosophy literature. Fourth,suggesting new method or model of knowledge 

management about “Means of the integration in Buddhist propagation by Buddhist 

philosophy literature” 

This is a qualitative dissertation which compiles information from various 
sources in boht primary document,Tripitaka,and secondary source such as 
Atthakatha,Notes, and Visuddhimagga. Besides, the interview with the fully 
experienced person who have been in advancement in Buddhist educational field 
for additional case study, further point of view and concept of integration in 
Buddhist propagation by Buddhist philosophy. 

The issued dissertation is focused in the frame of studying the Buddhist 
propagation by Buddhist philosophy literature which presents the relation between 
Buddhist philosophy literature and the achievement in Dhamma in each 
characteristic. In order to establish consent of Dhamma or optional models for 
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those who interest in practicing Dhamma. By analyzing and synthesising the 
gathered information, the result of this dissertation is new cognitive knowledge. 

            The conclusion of this research shows that literature is the obvious 
evidence in history of humanity ,especially, literature which relates to Buddhist 
doctrine and Buddhist philosophy. It shows the affirmation of Buddhist’s faith in 
Buddhism which is has never beer deteriorated over time. 

The author gathered the values information from Sukhothai period until 
the present day. The Buddhist philosophy literature is the essential beginning point 
of life to learn the real human bring both in mental state; the Buddhist 
Enlightenment factor and physical state; the society factor. 

This is new knowledge inresearching for the integration of Buddhism by 
means of Buddhist philosophy, framework call Sati Model that is causing S = Study 
to the means education,A = Attitude to the means having a positive attitude in 
relation to learning, T = Training to the meansto make for the practice applied in 
everyday life, I = intelligence to means the result is a wisdom and rational as well as 
the goal of life is pretty. 
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 ๔.๓  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรชัญาตอเศรษฐกิจ ๒๕๔ 
 ๔.๔  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอการศึกษา ๒๕๗ 
 ๔.๕  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอศาสนา ๒๖๐ 
 ๔.๖  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอวัฒนธรรมประเพณ ี ๒๖๒ 



ฌ 
 

 ๔.๗  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา ๒๖๕ 

บทที่  ๕  บทสรุปและขอเสนอแนะ ๒๗๑ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๒๗๑ 
 ๕.๒  องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย ๒๗๓ 
 ๕.๓  ขอเสนอแนะ ๒๗๘ 
 ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๗๘ 
 ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ๒๗๙ 

บรรณานุกรม ๒๘๑ 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก  ก  รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจอบเครื่องมือวิจัย ๒๘๖ 
ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห ๒๙๓ 
ภาคผนวก  ค  แบบสัมภาษณ ๓๐๐ 
ภาคผนวก  ง  รายนามผูใหสัมภาษณ ๓๐๔ 
ภาคผนวก  จ  ภาพการสัมภาษณ ๓๐๖ 
ประวัติผูวิจัย ๓๑๐ 

 
 
 
 
 

สารบัญแผนภูม ิ

 หนา 
แผนภูมิท่ี  ๑.๑  แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ๑๗

แผนภูมิท่ี  ๑.๒  แสดงสรุปความสัมพันธของพระวินัยปฎก ๖๐ 

แผนภูมิท่ี  ๑.๓  แสดงสติโมเดล  (SATI  MODEL) ๒๗๖ 
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สารบัญคํายอ 

               ผูวิจัยไดใชศึกษาคนควาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ

เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป  แหงราชวงคจักรีกรุงรัตนโกสินทรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ในการอางอิง โดยมีคํายอ และคําเต็มช่ือของคัมภีร

อรรถกถาและฎีกา มีดังตอไปนี้. 

 คํายอ คําเต็ม 

พระวินัยปฎก 

 วิ.มหา. วินยปฏก   มหาวคฺค 

 วิ.จู   วินยปฏก   จูฬวคฺค 

พระสุตตันตปฎก 

 ที.ปา.  สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺค 

 ม.มู.   สุตฺตนฺตปฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 

 ม.ม.  สุตฺตนฺตปฏก  มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสก 

 สํ.ส.  สุตฺตนฺตปฏก  สงฺยุตฺตนิกาย   สคาถวคฺค 

 สํ.นิ.  สุตฺตนฺตปฏก  สงฺยุตฺตนิกาย   นิทานวคฺค 

 สํ.สฬา.  สุตฺตนฺตปฏก  สงฺยุตฺตนิกาย   สฬายตนวคฺค 

 สํ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก  สงฺยุตฺตนิกาย   มหาวารวคฺค 

 องฺ.ปฺจก.  สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ปฺจกนิปาต 

 ขุ.ธ.           สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย    ธมฺมปท 

 

 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังช่ือยอของคัมภีรใชดังนี ้

          ๑. แบบ ๓ ตอน คือ เลม / ขอ / หนา  ตัวอยาง เชน องฺ ฉกฺก  ๑๔/๒๘๒/๑๗๖ 

หมายถึง  องฺคุตฺตรนิกายฉกฺกนิปาต  เลมท่ี ๑๔ ขอท่ี ๒๘๒ หนา ๒๗๖  เปนตน 



๒ 

 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

            การเผยแผพระพุทธศาสนามีหลากหลายรูปแบบ  นับแตสมัยพุทธกาลมาสูยุคปจจุบัน   

ดังใจความท่ีปรากฏในปฐมเทศนาความวา 

            “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  เราหลุดพนจากบวงท้ังปวง  ท้ัง ๆ ท่ีเปนของทิพยและของมนุษย  แม

พวกเธอไดหลุดพนจากบวงท้ังปวง  ท้ังของทิพยและของมนุษยเชนกัน  พวกเธอจงเท่ียวไปเพ่ือ

ประโยชนและความสุขแกมหาชน  เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือเก้ือกูลและความสุขแกเทพและมนุษย

ท้ังปวง” 

            อุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นแมจะมากมาย  แตพระพุทธศาสนาก็ดํารงม่ันคง

อยูได  ก็ดวยอาศัยความศรัทธาทุมเท  เสียสละ  แรงกาย  และแรงใจของพุทธบริษัท  สงผานตอ ๆ กัน

มาจากรุนสูรุนมาโดยลําดับ  มาเปนเวลานับพัน ๆ ปอยางเปนท่ีนาอัศจรรย  สมดวยพุทธพจนท่ีวา “ 

ธมฺโม หิ  เสฏ วาเสฏา  ชเนตสฺมึ  ทิฏเ  เจว  ธมฺเม  อภิสมฺปรายฺ ฺจ” ความวา “ดูกอนวาเสฏฐะ 

ภารัทวาชะ ธรรมนั้นแล  ประเสริฐสุดในหมูชนท้ังในบัดนี้และภายหนา” และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ 

อุปกรณในการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีดีท่ีสุด  สิ่งท่ีคัมภีรพระไตรปฎกเปนท่ีรวบรวมคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจา  ก็เห็นจะไมมีอะไรท่ีจะสําคัญยิ่งคือ คัมภีรพระไตรปฎก เปนตน เนื่องจากพระไตรปฎก

เปนท่ีรวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ดวยเหตุนี้ นักปราชญทางพระพุทธศาสนาทานหนึ่ง คือ  

อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ รวบรวมพระไตรปฎกสําหรับประชาชนข้ึนเพ่ือประโยชนสําหรับประชาชน

ท่ัวไป  ซ่ึงนับเปนกาวสําคัญของพุทธศาสนิกชนคนไทยท่ีมีโอกาสไดศึกษาพระพุทธศาสนาดวยความ

สะดวกยิ่งข้ึนและประหยัดท้ังเวลา  และการทําความเขาใจในสาระสําคัญซ่ึงกอนหนานี้ไมอาจเกิดข้ึนได

ปจจุบันหนังสือพระไตรปฎกสําหรับประชาชน  ยังเปนท่ีนิยมของพุทธศาสนิกชนอยางแพรหลาย 

           อยางไรก็ตาม  เพ่ือความสอดคลองกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันวรรณกรรมประเภท

นิยายไดรับความนิยมมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายท่ีแปลมาจากโลกตะวันตก ซ่ึงนับวันจะมี

อิทธิพลตอฝงซีกโลกตะวันออกมากข้ึน ปฏิเสธไมไดวา วัฒนธรรมในลักษณะดังกลาวไดมีอิทธิพลอยู

เหนือจิตใจของวัยรุนกลุมเยาวชนไมนอย  จึงไมนาแปลกใจวา มหาตมะ คานธี เองยังยอมรับวา  มี



๒ 

 

หนังสือสําคัญอยู ๓ เลมท่ีมีอิทธิพลอยูเหนือจิตใจของทานเปนอยางมากคือ ภควัทคีตา  บทเทศนาบน

ภูเขา  และประทีปแหงเอเชีย  จริงอยู มหาตมะ คานธี ทานอานหนังสืออยูไมนอยในชีวิตของทาน  แต

หนังสือสําคัญ ๓ เลม ดังกลาวไมอาจทําใหทานลืมเลือนไดและความสําเร็จในชีวิตของทานจึงไมอาจ

ปฏเิสธไดวาหนังสือเปนแรงบันดาลใจ 

              อนึ่งวรรณกรรมเรื่องสั้นคือเรื่อง  ลีลาชีวิต  จึงเปนปรากฏการณท่ีสอดรับกับยุคสมัยและ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเกิดการบูรณาการยิ่งข้ึน  วรรณกรรม

เรื่องลีลาชีวิตจึงไดอุบัติข้ึนในบรรณพิภพ และไดปรากฏภาพของพระธุดงค ท่ีออกไปปกกลดกลางปา

เพ่ืออบรมประชาชนใหดํารงอยูในสัมมาอาชีพหางไกลอบายมุข  ซ่ึงปรากฏการณเชนนี้มิไดเคยมีปรากฏ

มากอน ผูเสนอวรรณกรรมท่ีมีสาระในเชิง รัก โลภ โกรธ และหลง  ซ่ึงเนนสาระในเชิงโลกิยะมีกระแส

หลักอยูแลวโดยปกติ  แตเพ่ือเปนการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกับบุคคลในทุกระดับ 

วรรณกรรมเรื่องสั้นในลักษณะดังกลาว  จึงแทรกเขามาเพ่ือเปนทางเลือกใหกับสังคมนักเสพ

วรรณกรรม ไดพิจารณาท้ังเพ่ือหวังใหสังคมเกิดดุลยภาพทางดานจิตวิญญาณท่ีดีงาม สรรสราง ความดี  

ความจริง  และความงามใหเกิดข้ึนในสังคมตลอดถึงมวลมนุษยชาติโดยรวม 

             ดังนั้น ในการทํางานวิจัยเรื่องนี้  ผูวิจัย  ไดศึกษาคนควาผานงานเขียนปฐมภูมิ ซ่ึงเปนงาน

วรรณกรรมไทยเรื่องสั้นโดยตรงในเรื่องลีลาชีวิต  ของทานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ  อีกท้ังไดนํา

ขอมูลทุติยภูมิมาศึกษาตอยอด  ประกอบบางสวนเพ่ือความหลากหลายของเนื้อหา  และเพ่ือความ

ชัดเจนแจมแจงมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน เพ่ือนําเสนอรูปแบบแนวทางและการสรางองคความรูใหม  

เก่ียวกับแนวคิดดานบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา    

           ผูวิจัย  หวังเปนอยางยิ่งวา ดุษฎีนิพนธ เรื่อง บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา จะนํามาสูคําตอบทางวิชาการและเปนประเด็นท่ีนาสนใจ เพ่ือการทํางาน

วิจัยท่ีแพรหลายทางดานปรัชญาและวรรณกรรมเรื่องสั้น  ของผูท่ีสนใจในอนาคตสืบตอไป 

  

๑.๒.  ปญหาการวิจัย  

           ๑.๒.๑  บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมเปนอยางไร 

           ๑.๒.๒  บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาแนวพุทธปรัชญาเปนอยางไร 

            ๑.๒.๓  บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาเปนอยางไร 

๑.๓.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

           ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม 

            ๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา   

     ๑.๓.๓  เพ่ือศึกษาวิเคราะหคุณคาการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม  



๓ 

 

                      แนวพุทธปรัชญา 

 ๑.๓.๔  เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบคุณคาการ     

                      บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม แนวพุทธปรัชญา” 

 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 

            ๑.๔.๑  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยศึกษาคนควา 

                      จากเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary  Research) และการสัมภาษณ 

                      เชิงลึก (In depth interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ประกอบ 

                      การบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมเพ่ือนําเสนอองคความรู 

                      ใหมผานรูปแบบการสังเคราะห (Synthesis  Model) ตอไป 

            ๑.๔.๒  ศึกษาคนควาขอมูลจากวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาเรื่อง “ลีลาชีวิต” เขียนโดย 

                      อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยศึกษาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

            ๑.๔.๓  การรวบรวม  ขอมูล  เนื้อหา  การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยแนววรรณกรรม 

                      พุทธปรัชญาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “ลีลาชีวิต” จากหนังสือ  บทความ  

                      วารสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

            ๑.๔.๔  ศึกษาบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

 

๑.๕  วิธีการดําเนินการวิจัย 

             การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลจากหลักฐาน ๓ ประเภท  

             ๑.๕.๑  ศึกษาเอกสารข้ันปฐมภูมิ ไดแก  วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาจากเรื่อง ลีลาชีวิต 

             ๑.๕.๒  ศึกษาเอกสารข้ันทุติยภูมิ ไดแก  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ บทความ วารสาร หนังสือ 

                       และขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เปนตน 

             ๑.๕.๓  นําประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของการเผยแผพระพุทธศาสนาแนวพุทธปรัชญา ๔ ดานคือ 

                      อิสรภาพ เสรีภาพ ความดี ความจริง และความงาม ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 

                      ๕ ทาน เพ่ือหา คาความเชื่อม่ัน โดยเปนราชบัณฑิตทางปรัชญาจํานวน ๑ ทาน และ 

                      ผูมีความรูทางปรัชญาท้ังดานตะวันออก และดานตะวันตก จํานวน ๒ ทาน และ  

                      อาจารยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานวรรณกรรม อีกท้ังมีความรูทางพระพุทธ 

                      ศาสนาจํานวน ๒ ทาน 

            ๑.๕.๔  ศึกษาการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาชีวิต จาก 

                      ขอมูลท่ีไดมา รวบรวมเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธเพ่ือนําเสนอ 

            ๑.๕.๕  นําเสนอองศความรูใหม เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา 



๔ 

 

                      ดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  โดยผานการบูรณาการแบบสัมภาษณเพ่ือใหได 

                      ไดองคความรูใหมและเรียบเรียงเสนอผลงานวิจัยตอไป 

 

๑.๖ เอกสารท่ีเกี่ยวของงานวิจัย 

           ๑.๖.๑ เอกสารทางวิชาการ ตํารา หนังสือตามหลักวิชา 

            ยุค  ศรีอาริยะ ไดกลาวถึง วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีเกาแกท่ีสุดของไทย คือ

วรรณกรรม ไตรภูมิพระลวง  ในพุทธชยันตรี  พุทธธรรม.....  อภิวัฒนโลก  โดย พระศรีสุริยพงศ  

รามาธิราช (พญาลิไท) ซ่ึงถือไดวาเปนผลงานแนวพุทธปรัชญาชิ้นแรก  ท่ีสังคมไทยกลาวถึง พรอมกัน

นั้นยังเชื่อกันวา  เปนวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจของคนไทยอยางมากนอกเหนือไปจากมิลินท

ปญหา  วิสุทธิมรรค ซ่ึงจัดอยูในประเภทวรรณกรรมเกาแกอีกเชนกัน  แตเปนวรรณกรรมจาก

ตางประเทศแปลสูพากยภาษาไทย 

            อยางไรก็ตาม ปรัชญาแนวพุทธ  มีลักษณะเปนแบบวิถีชีวิต (Way of life)  ปรัชญาตะวันตก 

จัดอยูในประเภทหลักทฤษฎวีิธีคิดมุมมอง (View of life)  แตก็แนนอนท่ีสุดไมวาจะเปนพุทธปรัชญา 

หรือวาปรัชญาตะวันตก โดยหลักการแลวตางก็มีความสัมพันธกันอยางลึกซ้ึง  

              ดังนั้น การศึกษาปรัชญาท่ัวไปจึงตองศึกษาควบคูกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหมีเนื้อหาครอบคลุมใน ทุก

มิติโดยเฉพาะอยางยิ่ง มิติทางดานจิตวิญาณวรรณกรรมแนวพุทธ  มีคําตอบมานานกวา  ๒,๖๐๐  ป

มาแลวซ่ึงเปนไปในลักษณะผีเสือกระพือปก หมายความวา ในอดีตพระพุทธเจา  และพระโพธิสัตว

ท้ังหลายอุปมา เชนกับผีเสื้อตัวเล็ก ๆ ท่ีมีจิตใจงดงาม  ทานอุทิศชีวิตท้ังหลายเพ่ือชวยมนุษยและรักษา

โลกหลังจากนั้นพลังแหงโพธิ์ท่ียิ่งใหญไดแผกระจายไปท่ัวทุกมุมแหงโลก๑ 

            พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)   กลาวไวในหนังสือพุทธธรรมชุดอารยธรรมวิถี  ยืนยัน

อยางชัดเจนวา  วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตอยางไร  เพราะเหตุไรพุทธธรรม

จึงถูกมองวาเปนวิถีชีวิตอยางหนึ่ง (Way of life) ดังในความท่ีปรากฏในมาคันฑิยสูตรความวา “ ถา

เราไมบรรลุสุขท่ีสูงอันประณีตนี้เราก็รับประกันตัวไมไดวา  เราจะไมหวนกลับมาหากามสุข   แตเพราะ

เราไดเขาถึงสุขอันประณีตแลว  ก็เลยไมมีความคิดท่ีจะเสพเสวยกามสุขนั้น นี่คืออยางไรถาจะอุปมาก็

เหมือนกับผูใหญมาเห็นเด็กเลนขายของ ก็ไมรูสึกวาทําอยางนั้นจะมีความสุข  ท่ีไมเสวยสุขนั้นไมใชวา

เพราะทําไมได แตเพราะมีความสุขท่ียิ่งกวานั้นเลยไปแลว จิตใจก็เปนไปเองมันเปนพัฒนาในทาง

 
๑ยุค  ศรีอารยะ, พุทธชยันตรี  ศาสนธรรม...อภิวัฒนโลก (สมุทรสาคร : พิมพดี, ๒๕๕๖),

หนา  ๑๕๕. 

                                                           



๕ 

 

ความสุข  ตามภาวะของจิตใจท่ีจะเปนไปอยางนั้น แตท้ังนี้ทานมีความสุขพรอมท่ีจะเสวยสุขไดเต็มท่ี

อยางไมมีอะไรใหคางคา ใหระคายเคืองใดๆ ท้ังสิ้น  จึงเปนสุขท่ีเรียกไดวา สมบูรณ” ๒ 

             บุญยงค  เกศเทศ  ไดกลาวไวใน “วรรณกรรมวิเคราะห” โดยยืนยันวาการศึกษา

วรรณกรรมเปนการศึกษาเก่ียวกับคน อุปนิสัย  ชีวิตความเปนอยู  ตลอดจนสภาวะตาง ๆ ท่ีเปนปจจัย

แวดลอมอยางไรก็ตาม  เคยมีขอถกเถียงกันอยูเสมอวา  การวิเคราะหกับการวิจารณ พฤติกรรมใด

นาจะเกิดกอน คงไมมีคําตอบท่ีจะบงไดลงไปวาเปนเชนไร  แตมีขอคํานึงถึงอุทาหรณกลาวคือ  ถาเรา

เห็นตนไมตนหนึ่งอยูขางทางท่ีเรานั่งรถผานไป  เราอาจเห็นตนไมนั้นมีลักษณะตางๆ เชน เปนตนไม 

ยืนตนกําลังออกดอกสีแดงอมสม หรือสีแสดอะไรทํานองนั้น สีสันจะสดุดตา อาจทําใหเราตองมอง

เหลียวหลังอีกหลายครั้งชื่นชมกับความงาม  ซ่ึงอาจตองมองจนรถผานไปเลยไป จนกระท่ังเห็นเปนจุด

เล็ก ๆ เราคิดวาสักวันหนึ่งจะมาดูใหมใกล ๆ และนานๆ หรืออาจจะปนข้ึนไปบนตนเด็ดดอกลงมาชม

เลนและก็รอจนถึงวนันั้น  ไดมีโอกาสเด็ดดอกลงมาชมจริง ๆ ตอนนี้เราอาจศึกษาพบวา เปนดอกอะไร  

เราอาจมองลึกลงไปอีกวาจะขยายพันธุดวยอะไร มีข้ันตอนการปลูกหรือระยะเวลาการเจริญเติบโต 

ตลอดถึงดินฟาอากาศท่ีพืชชนิดนั้นชอบเปนอยางไร  หรือมีแมลงชนิดไหนเปนศัตรูรบกวนบางหรือไม  

ถารบกวนควรกําจัดดวยวิธีใด  จนกวาจะออกดอกมาใหชมได 

             จากตัวอยางดังกลาวก็เพ่ือจะชี้ใหเห็นวา  การวิจารณและการวิเคราะหนั้นนาจะมี

ความสัมพันธกันอยางแนนเหนียวตองอาศัยซ่ึงกันและกันเปนอุปการะแกกันและกัน 

             หมายความวา  วรรณกรรมวิเคราะหนั้น  นับเปนวิธีการศึกษาวรรณกรรมอยางหนึ่งเทานั้น

ซ่ึงมิไดหมายความวา ท้ิงการวิจารณอยางสิ้นเชิง และการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  ยอมดําเนินการตามแนวหลักการวิเคราะหดวยวิธีปรัชญาวรรณกรรม ซ่ึง

จะไดดําเนินการในลําดับตอไป๓ 

             ส.  ศิวรักษ  กลาวไวในหนังสือสนุก  ซ่ึงเทากับเปนการยืนยันอยูในท่ีทาวา ไมมีความรูและ

ความบันเทิงใดราคาถูกเทากับการอานหนังสือ ท้ังนี้เพราะหนังสือสนุกไดนําเสนอในทุกแงมุม  ไมวาจะ

เปนเนื้อหา  ความคิด  ภาษา   และรูปแบบการนําเสนอตลอดถึงการจัดพิมพท่ีดี  หนังสือสนุกสื่อถึง

รสนิยมของผูอานไดเปนอยางดี  มีสาระเชิงบูรณาการหลากหลายมิติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานปรัชญา  

ศาสนา  การศึกษา สังคม  และการเมืองดังปรากฏจากขอความบางตอนดังนี้ 

             ๒พระพรหมคุณาภรณ,(ป.อ.ประยุตโต)พุทธธรรม: ชุดอารยธรรมวิถี, (กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพเพ็ทแอนดโอมจํากัด ๒๕๕๕),หนา ๑๑๓๓. 

 ๓บุญยงศ  เกศเทศ, วิเคราะหวรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๕),หนา 

๑๑. 

                                                           



๖ 

 

             “ท่ีเรียกสมุดเลมนี้วาหนังสือ “หนังสือสนุก”  ก็เพราะจะใหเกิดความสนุกสนานในดาน

วรรณกรรมเปนท่ีตั้ง  สวนผลประโยชนพลอยไดอยางอ่ืนควรจะติดตามมาดวย  ผูอานอาจถือเอา

หนังสือนี้เปนดุจ  “สมุดสุดสัปดาห”  ของฝรั่งก็ไดกลาวคือ  เวลาปลายสัปดาหหรือวันหยุดราชการถา

จะไปเท่ียวหัวเมืองใกล ๆ หรือพักผอนอยูกับบาน  ก็อาจหยิบสมุดเลมนี้  เลมเดียวมาพลิกหาความรู

ความบันเทิงได”๔ 

             จากขอความขางตนเทากับเปนการยืนยันวา การอานเปนวัฒนธรรมของชนชาติดีงามท่ีควร

ปลูกฝง  เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมตลอดถึงประเทศชาติโดยรวม  วรรณกรรมท่ีดีคือผลิตผล

แสดงออกถึงความเปนชาติท่ีมีอารยธรรมและเปนความภาคภูมิใจชนในชาติอยางหนึ่ง  วรรณกรรม

หนังสือสนุกอุบัติข้ึนเพ่ือรับมือกับกระแสวรรณกรรมเทศ  โดยกลุมปญญาชนสยาม ซ่ึงอาศัยรากเหงา

แหงภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีจุดเนนอยูท่ีวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

             สมัคร  บุราวาศ  กลาวไวในพุทธปรัชญาเถรวาท  โดยย้ําใหเห็นความสําคัญของกาลามสูตร  

อันเปนพระสูตรท่ีเกาแกพระสูตรหนึ่งในสมัยพุทธกาล  ดังมีประเด็นตอไปนี้ 

            “พระพุทธองคทรงแสดงกาลามสูตร ก็ดวยตองการใหประชาชน เลิกเชื่อลัทธิโบราณและ 

มติผิดๆ ของตัวเองเสียกอน กาลามสูตรนี้ เม่ือมองในแงของคนท่ีติดของ ก็อาจเห็นเปนการยุแหยให 

กระดางกระเดื่องก็ได  แตพระพุทธองคทรงตองการใหมวลมหาชน  ผูใชพระสูตรนี้ ไดประสบกับ 

สัจธรรมในปลายมือ  

            ฉะนั้นขอกลาวหาดังกลาวจึงตกไป ในทางกลับกันสานุศิษยแหงกาลามสูตรยอมเปนผูตื่นอยู

โดยแท  และยอมเปนนักวิทยาศาสตรท่ีดี  ชนชั้นปกครองท่ีเชิดชูหลักกาลามสูตร ยอมเปนหลัก

ประชาธิปไตยท่ีดี  เพราะหลักกาลามสูตรยอมกอใหเกิดการโตแยง และถกเถียงกันเพ่ือสัจธรรมผูใด

รังเกียจกาลามสูตร ผูนั้นยอมไมใชนักประชาธิปไตย และเขาจะไมมีวันหลุดพนจากศรัทธาท่ีผิด ๆ แลว

นําพุทธธรรมเขามาในตนไดเลย  ท้ังนี้เพราะวากาลามสูตรคือ การแผวถางทางจิตใจของคนเราให

เคลื่อนไปสูแนวทางแหงพุทธปรัชญาเถรวาทนั่นเอง”๕ 

             จากกาลามสูตรยอมเปนการยืนยันวา พระพุทธศาสนาเดินไดอยางไร ปจจุบันเปนชวงฉลอง

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู  แตวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในกาลามสูตร ก็กําลัง

เดินมุงหนาสูอนาคตอยางไมหยุดยั้งเพ่ือเปนประโยชนแกมนุษยชาติท้ังมวล  

            ปานทิพย  ศุภนคร  ไดกลาวไวในหนังสือ  ปรัชญาเอกซิสเตนเชียลลิสต โดยย้ําอยางชัดเจน

วา ปญหาของมนษุยท่ีสะทอนในวรรณกรรมแนวปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ไมวาจะเปนนวนิยาย  เรื่องสั้น

๔ส.  ศิวรักษ,หนังสือสนุก (กรุงเทพมหานคร : สองศยาม,๒๕๔๐), หนา ๑๖. 

 ๕สมัคร  บุราวาศ, พุทธปรัชญาเถรวาท (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๕๕), 

หนา ๕๕. 

                                                           



๗ 

 

หรือบทละคร  จะสะทอนถึงสภาพของบุคคล  ตามแนวปรัชญาอัตถิภาวนิยมคืออารมณของบุคคล

เสรีภาพของบุคคล  ความขัดแยงระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล 

ความตกลงหรือความไรสาระของชีวิตมากกวาท่ีจะสะทอนถึงปญหาเศรษฐกิจ  การปกครองและปญหา

ครอบครัว๖        

            วิธาน  สุชีวคุปต, สนธิ  บางย่ีขัน  กลาวไวอยางชัดเจนในปรัชญาไทยวา บอเกิดของ

ปรัชญาไทยมีแหลงท่ีมาจากการไหลรวมของวัฒนธรรม หลายกระแสโดยเฉพาะจีน อินเดีย รวมท้ัง

กระแสธารวัฒนธรรมตะวันตก  ตลอดถึงวรรณกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา  มีไตรภูมิพระรวง  เปนตน  หมายความวา ปรัชญาไทยเกิดจากการผสมระหวาง

ความคิดของไทยแท ๆ  กับความคิดของชนชาติอ่ืนท่ีคนไทยยอมรับ  เนื่องจากการผสมกลมกลืน

ดังกลาว ปรัชญาไทยจึงไมยึดหลักแบบสุดโตงคือไมใชจิตนิยมลวน ๆ และไมใชสสารนิยมลวน ๆ ไมใช

ขวาสุด  และไมใชซายสุด  แตจะอยูระหวางกลาง  คือเปนจิตนิยมผสมกับสสารนิยมหรือเปนทวินิยม

และพฤติกรรมของคนไทยท่ีแสดงออก  ไมวาในสวนบุคคล ในดานสังคม ในดานการเมือง  จะมีใน

ลักษณะกลาง ๆ ท้ังสิ้นอันนี้เปนหลักการสําคัญ  ท่ีควรคํานึงถึงในการพัฒนาปรัชญาไทยในอนาคต๗  

             ธนู  แกวโอภาส  ไดกลาว ในหนังสือปรัชญาเอเซีย ความวา “จินตกวีชาวเปอรเซียได

เปรียบเทียบเอกภพของเราเหมือนกับหนังสือเลมเกาชื่อ  “Book of cxıstence”  แตหนาแรกและ

หนาสุดทายของหนังสือเลมนี้ไดสูญหายไป  ดวยเหตุนี้เราจึงไมทราบวามันเริ่มตนและลงทายอยางไรใน

ขณะเดียวกันเหลานักปรัชญาก็ไดอุทิศเวลาท้ังชีวิตเพ่ือการแสวงหา  หนาแรกและหนาสุดทายของ

หนังสือเลมดังกลาว  นับแตนั้นเปนตนมา ประวัติศาสตรของปรัชญาก็ไดถือกําเนิดเริ่มตน” พรอมกัน

นั้นศาสตรสาขาตาง ๆ มีวิทยาศาสตร  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วรรณกรรมประเภทตาง ๆ 

รวมท้ังประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ก็ไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดหยั้ง๘ 

 

             พระพรหมดิลก (เอ้ือน หาสธมฺโม)  ไดนําเสนอวรรณกรรมแนวพุทธไวอยางชัดเจนใน

วรรณกรรมเรื่อง กายนครซ่ึงเปนการขยายความถึงความหมายระหวางบัญญัติกับปรมัตถไวอยาง

นาสนใจโดยอางอิงหลักฐานจากบทพระบาลีความวา 

 อฏนํ    นครํ  กตํ มํสโลหิตเลปนํ 

             ๖ปานทิพย  ศุภนคร, ปรัชญาเอกซิสเตนเชียลลิสต,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๓),หนา ๑๓๖. 

  ๗วิธาน สุชีวคุปต,สนธิ บางยี่ขัน,ปรัชญาไทย,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย   

   รามคําแหง,๒๕๓๗), หนา ๒๔. 

      ๘ธนู  แกวโอภาส, ปรัชญาเอเชีย,(กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก๒๕๓๖), หนา ๘. 

                                                           



๘ 

 

 ยตฺถ  ชรา  จ  มจฺจ ุ จ มาโนมกฺโข จ โอหิโต 

               สรีระถูกกรรมทําใหเปนนครแหงกระดูกฉาบไวดวยเนื้อ  และโลหิตเปนท่ีตั้งของชรามัจจุ

ท้ังของ มานะและมักขะ 

               อยางไรก็ตาม นครดังกลาว ถูกสรางโดยพระเจาอวิชชา และพระนางโมหาราชเทวีซ่ึงได

ขนานนามวา กายนครมีพระราชโอรสพระนามวา จิตตราชผูครองนคร ซ่ึงในรายละเอียดจะไดขยาย

ความในบทตอไป๙ 

               พระเทพดิลก (ระแบบ  ิตาโณ )   กล าว ไว ในพุทธวิ ธีการ เผยแผพระพุทธ

พระพุทธศาสนาโดยสรุปหลักการเผยแผไวมีใจความดังนี้ 

               พระพุทธเจาทรงอาศัยหลักการวิธีการของพระพุทธเจาในสมัยอดีตเปนหลัก  พระ

อริยบุคคลสมัยพุทธกาลจะยึดหลักพระพุทธเจาเปนหลัก  เรื่องอะไร พระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางไร  

ทานจะแสดงอยางนั้น  นั่นคือการเผยแผอยางแบบครู   

               ดังนั้น นักเผยแผพระพุทธศาสนาทุกทาน ทุกรูปแบบจะตองตระหนักวา การนําเสนอนั้น

อาจจะแตกตางกันไดในเชิงรูปแบบ ของการนําเสนอ แตเนื้อหาสาระตองยุติดวยหลักธรรมตามท่ี

พระพุทธเจาแสดงไว พระโบราณจารยไดเนนใหตระหนักดังกลาวแลวขางตนนักเผยแผทุกคนคือ 

ราชทูต ทําหนาท่ีสงราชสาสน ราชสาสนวาไวอยางไร แสดงอานไปตามนั้น ราชทูตท่ีดีนั้น จึงตองไม

แปลงราชสาสนใหคาดเคลื่อนไป๑๐ 

            ๑.๖.๒. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ          

             จิรัฐกาล  พงศภคเธียร  ไดกลาวถึง ความสําคัญของจิต  จากวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตเรื่อง 

การวิจัยและพัฒนาจิตตปญญาศึกษาในสถาบันอุดมไทย  ไดยืนยันอยางชัดเจนวาการแสวงหาความรู

ชั้นสูงนั้นไดจากการพัฒนาปญญาท้ังสามกระบวนการ  และกิจกรรมของปญญาเปนรากฐานในการ

แสวงหาสัจธรรม ปรัชญาพุทธสอนใหใชความคิดอยางเปนระบบ สืบสาวหาเหตุปจจัยดวย      โยนิโส

มนสิการ เพ่ือใหเกิดสัมมาทิฏฐ ิ คือ ความเห็นท่ีถูกตอง เชน คิดถึงเหตุปจจัยในการเกิดทุกขเวทนาตาม

หลักปฏิจจสมุปบาท  คิดแบบแยกองคประกอบ เชน วิเคราะหถึงรูปและนามท่ีประกอบกันข้ึนเปน 

เบญจขันธ (The five aggregates) เพ่ือโยงไปสูการเห็นความจริงในไตรลักษณวา ธรรมท้ังหลายลวน

             ๙พระพรหมดิลก(เอ้ือน หาสธมฺโม),กายนคร(กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพตนน้ํา๒๕๕๖),

หนา ๕. 

             ๑๐พระเทพดิลก (ระแบบ  ิตญาโณ),พุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร 

: สํานัก พิมพ ๘๗ , ๒๕๔๙),หนา ๑๐๑. 

 

                                                           



๙ 

 

แตไมเท่ียง  ไมแนนอน ตั้งอยูไมได  ไมมีตัวตน สอนใหคิดแบบมองหาคุณคาท้ังดานคุณ และโทษ สอน

ใหคิดเพ่ือหาทางออกในการแกปญหา 

             การแสวงหาความรูดวยการคิดอยางมีเหตุผล หรือจินตามยปญญาในปรัชญาพุทธนั้น มี

ความสอดคลองกับทฤษฏีความรูในปรัชญาเหตุผลนิยมท่ีม่ันใจวา การใชเหตุผลตามวิธีนิรนัยเทานั้นท่ี

จะพามนุษยไปสูความจริงท่ีแนนอน  การท่ีพระพุทธเจาตรัสรูวิธีแกปญหาชีวิตดํารัสโดยอาศัยตนเอง

เปนจุดเริ่มตนดวยดังพุทธพจนท่ีวา ตนเองเปนท่ีพ่ึงของตน  ปรัชญาเถรวาทศรัทธาในตัวมนุษยเชื่อวา 

มนุษยทุกคนมีศักยภาพในการเขาถึงสัจธรรมไดเทากัน  แตอาจจะแตกตางกันท่ีการใชเวลาทําความ

เขาใจ  หลักธรรมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ๑๑          

             นางสาวหิมพรรณ รักแตงาม กลาวไวในดุษฎีนิพนธเรื่อง การศึกษาวิเคราะห  การตีความ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ ติช นัทฮันห ซ่ึงยืนยันไววา  คําสอนท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนามี 

๒ ความหมาย คือ คําสอนดั้งเดิม (orıgınal teachıng )  และคําสอนตามเจตนารมณท่ีแทจริง (true 

ıntentıon)  จึงสงผลใหการตีความแตกตางกัน  ความหมายท่ีแตกตาง  การตีความคําสอนดั้งเดิมให

หลักสหนัย (coherence) ระหวางพระสูตร สวนการหาคําสอนท่ีแทจริง ในเจตนารมณของ

พระพุทธเจาซ่ึงเปนกระบวนการ การทําความเขาใจนั้น ตองใชทักษะและวิจารณญาณ  อีกท้ังไมยึดม่ัน

ในคําสอนดั้งเดิมวาเปนความจริงสูงสุด  เม่ือทราบเจตนารมณท่ีแทจริงของพระพุทธเจาวาทรง

ปรารถนาจะสอนสิ่งใด  ผูตีความยอมยืดหยุนในการใชวิธีตีความ  ในแงกระบวนการเพ่ือสื่อถึงคําสอนท่ี

แทจริงนั้น อาจจะโดยการคิดคนคําศัพทใหม ๆ  นํามาเสนอแกผูอานและผูรับสารตอไป  ซ่ึง

วรรณกรรมในแนวพุทธปรัชญาในท่ีนี้จะมุงเนนประเด็นท่ี ๒ เปนกระแสหลัก๑๒ 

             พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒิกโร  ( พรรณนา ) ไดกลาวไวใน วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต เรื่อง 

 จิตมาตรของนิกายโยคาจาร : การศึกษาเชิงวิเคราะหบนพ้ืนฐานแนวคิด เรื่องจิตในพระพุทธศาสนายุค

ตน โดยเนนถึงบทบาทและความสําคัญของจิตในเชิงจิตวิทยามากกวาปญหาทางอภิปรัชญา เชนอยาง

พระพุทธศาสนาเถรวาทวรรณกรรมเรื่อง “ ไตรภูมิพระรวง ” ในทัศนะของนิกายโยคาจาร ก็จะมองวา

เปนเพียงจิต  ซ่ึงปรากฏหลักฐานดังนี้ 

           ๑๑จิรัฐกาล พงศภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย,

วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๐),หนา ๕๐. 

            ๑๒หิมพรรณ รักแตงาม,การศึกษาวิเคราะหการตีความหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ

ติช นัทฮันห,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐),หนา ๑๐๙. 

                                                           



๑๐ 

 

              แนวคิดของนิกายโยคาจาร ท่ีลดทอน “ไตรภูมิพระรวง” ลงไปหาจิต  ในขอความท่ีวา 

“ไตรภูมิเปนเพียงจิตเทานั้น”  มักจะถูกตีความแบบจิตนิยมวา เปนขอความท่ีปฏิเสธความมีอยูของโลก

ภายนอก  ดังท่ีเราไดอภิปรายมาแลว  พระพุทธศาสนายุคตนและเถรวาทอาจไมมีขอความในลักษณะ

อยางนี้  แตก็ใชวาจะไมมีแนวคิดในแบบโยคาจาร  ซ่ึงสังคมไทยคุนเคยกันมานานแลวกับคําดังกลาว

ท่ีวา สวรรคในอกนรกในใจ๑๓   

           อยางไรก็ตาม   พุทธทาส ภิกษุ ปราชญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทแหงสังคมยุครวมสมัย ก็

ไดนําเสนอแนวคิดในลักษณะโยคาจารอยูไมนอย ดังบทรอยกรองของทานตอนหนึ่งซ่ึงมีชื่อวา “ เรียน

ศาสนานั้นคือฉันใด” สาระสําคัญนั้นมีดังนี้ 

             คํานี้ฟงวนเวียนเรียนศาสนา                    ไมแนวาเรียนอะไรทําไมหนอ 

             เรียนนักธรรมบาลียังมิพอ                       ก็เรียนตอกัมมฐานการวิปสสนา 

             เรียนเรียนไปก็ไดสักวาเรียน                     บางก็เปลี่ยนเปนอาพาธบาศาสนา 

            มีหลายอยางบาระห่ําเกินธรรมดา                กระท่ังบาลาภยศอดนิพพาน 

            เรียนศาสนาตองเรียนท่ีหูตา ฯลฯ                ไมใหเกิดทุกขอยู  ทุกสถาน 

            เรียนใหรูตรงท่ีจะชักสะพาน                     อยาใหเกิดอาการมารรบกวน 

            เรียนตรงตรงลงไปท่ีตัวทุกข                      ดูใหถูกกรรมวิธีท่ีกระสวน 

            สกัดก้ันการปรุงแตงแหงกระบวน                จิตปนปวนสงบไดทุกหายไป ๑๔ 

            พุทธทาสภิกขุในฐานะนักปรัชญาหลังนวสมัยนิยม (postmdernism)  เหตุเพราะทานเปน

พระสงฆเถรวาทแหงยุคผูสามารถตีความพุทธธรรมจนสรางความสั่นสะเทือนวงศการมากท่ีสุดรูปหนึ่ง

ในคณะสงฆไทยปจจุบัน 

             สมชัย  ศรีนอก กลาวไวในวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “ ความเชื่อและปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอความเชื่อเรื่องบุญบาปในเพลงลูกทุงอีสานของครูเพลงลูกทุงอีสานรวมสมัย ” โดยยืนยันไวอยาง

ชัดเจนวา แมวา คําวา คาถาในภาษาบาลีท่ีแสดงเปนปฐวัตร ก็เรียกวา เพลงขับ เชนในสักกปญหาสูตร 

กลาวถึงเพลงขับของปญจสิกขะ  คันธรรมบุตร และพระพุทธเจาก็ตรัสชมเพลงขับนี้วาเสียงเพลงขับ  

ประสานกลมกลืนกันดีกับเครื่องสายตัวอยางในคุตติลชาดก   นายศุตติลเปนนักดีดพิณสะกดใจ  หญิง

สาวในอรรถกถาธรรมบท  เจาชายอุเทนเรียนมนตชื่อ หัตถีกันตะวีณัง จากฤษีสามารถเรียกชางไดไล

             ๑๓พระมหาสมบูรณวุฑฺฒิกโร(พรรณนา), จิตมาตรของนิกายโยคาจาร,วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ ), หนา 

๓๑๖. 

 ๑๔เจษฎา ทองรุงโรจน, พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๗ ), 

หนา ๓๒๖. 

                                                           



๑๑ 

 

ชางใหหนีไปได  ซ่ึงตอมานําไปสูการครองเมือง  กวีเอกสุนทร ก็ไดกลาวไวในเรื่อง  พระอภัยมณี ความ

ตอนหนึ่งวา “อันดนตรีมีคุณคาทุกอยางไป  ยอมใชไดดังจินดาคาบุรินทร”           

             ดังนั้น  ดนตรีหรือเพลงขับ  จึงจัดไดวา เปนวรรณกรรมประเภทสําเร็จรูปท่ีทรงคุณคาไม

ดอยไปกวาวรรณกรรมประเภทอ่ืนเชนกัน ๑๕  

             พระครูสังฆรักษอํานาจ  เขมปญโญ (ยอดทอง) ๑๖  ไดกลาวถึงวรรณกรรมในแงของ

กฎหมายไวในวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “พระพุทธศาสนากับปญหาจริยธรรมเรื่องการละเมิดใน

ทรัพยสินทางปญญาในสังคมไทย”โดยใหความหมายไววา “วรรณกรรมหมายถึง งานนิพนธ  ท่ีทําข้ึน

ทุกชนิด เชน หนังสือ  จุลสาร  สิ่งเขียน  สิ่งพิมพปาฐกถา  เทศนา  คําปราศรัย  สุนทรพจน  และให

ความหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร 

             อยางไรก็ตาม ในท่ีนี้แมจะเปนการนําเสนอ  การวิจัยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาในสวน

ประเภทนวนิยายอิงหลักธรรม  แตก็ไมอาจละเลยวรรณกรรมในลักษณะท่ีเก่ียวของประเภทอ่ืนๆ ท้ังนี้

เพราะเหตุวางานวรรณกรรมไมวาชนิดใด  หากจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค โดยยึด

หลักมาตรฐานกลางอยูท่ีปญญาตนปญญาทาน  ซ่ึงศาสตราจารย เจือ  สตะเวทิน“ แสดงทัศนะไววา 

ปญญาตน ๘๐ %  ปญญาทาน ๒๐ % ถาใชปญญาตน ๑๐๐ %  ผูอานจะรูสึกวาเรียงความเรื่องนั้น

หลักฐานออนเปนความคิดเอกชนคนเดียวเชื่อถือไมได  แตถาเราใชปญญาทานอางอิงประกอบจะมี

น้ําหนักนาเชื่อถือเพราะแสดงวาผูเขียนไดคนความาดี  ไมนั่งเขียนเอาเองอยางเลื่อนลอยเรียงความท่ีไม

อาศัยปญญาทานมักเต็มไปดวยสวะ  ไมใชศิลปะ” ๑๗  

             ปรุตม  บุญศรีตัน  ไดเสนอดุษฎีนิพนธ เรื่อง“รูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนา

เถรวาท”  ผลการวิจัยพบวา “ แนวคิดและทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนาและทางตะวันตกมี

เปาหมายเพ่ือใหเขาใจถึงความจริง  ความถูกตองดีงามผานการใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารจึงมี

พัฒนาการท้ังทฤษฎีและวิธีการตีความมาโดยลําดับเชนกัน  แตมีความแตกตางกันในรายละเอียดดาน

ทฤษฎีและวิธีการตีความ  ทฤษฎีการตีความทางตะวันตกมี ๓ ทฤษฎีหลักท่ีมีจุดเนนท่ีแตกตางกันใน

            ๑๕สมชัย  ศรีนอก,“ ความเช่ือเรื่องบุญและบาปในเพลงลูกทุงอีสานของครูเพลงลูกทุง

อีสานรวมสมัย”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ ), หนา ๒.       
                    ๑๖พระครูสังฆรักษอํานาจ เขมปโ(ยอดทอง),พระพุทธศาสนากับปญหาจริยธรรมเรื่อง

การละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในสังคมไทย,บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,๒๕๕๓),หนา ๗๒. 

             ๑๖พิมาน  แจมจรัส, เขียน, (กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๖),หนา ๓๙๔. 

 

                                                           



๑๒ 

 

การคนหาความหมายท่ีสมบูรณ คือ  ทฤษฎีท่ีถือผูสื่อความเปนศูนยกลาง   ทฤษฎีท่ีถือคัมภีรเปน

ศูนยกลาง และทฤษฎีท่ีถือผูอานเปนศูนยกลาง ในขณะท่ีทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนามีบงชี้

นัยวา  การจะคนหาความสมบูรณไดนั้นจะตองอาศัยองคประกอบหลายประการ คือ ใหความสําคัญท้ัง

แกผูสื่อความ  คัมภีร และผูอาน  และบริบททางสังคมของผูสื่อความ  คัมภีร และผูอาน  ท่ีตองมีความ

เชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกัน  จึงอาศัยนัยดังกลาวนี้สรางและเสนอเปนรูปแบบการตีความคัมภีรใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท  เม่ือนํามาวิเคราะหการตีความเรื่องมังสวิรัติของสํานักสันติอโศก  และการ

ตีความเรื่องนิพพานของสํานักวัดพระธรรมกาย  พบวา สํานักสันติอโศกใชการตีความยึดผูอานเปน

หลักและบางแหงไดใชการตีความแบบยึดผูสื่อความเปนหลัก  สํานักวัดพระธรรมกายใชการตีความ

แบบยึดผูอานเปนหลักและอางคัมภีรตาง ๆ มาสนับสนุนการตีความของตนในขณะท่ีพระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ใชการตีความแบบคัมภีรเปนหลัก และบางแหงยังคงใชการตีความแบบยึดผูสื่อ

ความเปนหลักประกอบดวย ” ๑๘       

             พระมหาชาญ  จนฺทาโภ (ระหาร) กลาวไวใน “ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมสุนทรภู” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คุณลักษณะท่ีเห็นไดเดนชัดในวรรณกรรมสุภาษิตสุนทรภูนั้น

คือ หลักธรรมท่ีสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคน ใหเปนมนุษยท่ีดีมีคุณภาพ และศักยภาพ มีความ

สมบูรณพรอมท้ังกายใจ 

            นอกจากนี้ ยังเปนหลักธรรมท่ีครอบคลุมเชื่อมโยงไปถึงหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

หลักการพัฒนาสังคมอีกดวย  เพราะเม่ือตนเองไดรับการฝกฝนอบรมพัฒนาแลว  องคาพยพท้ังหลายท่ี

มีสวนเก่ียวของทุกอยาง   อันเปนปจจัยท่ีอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน  ก็ยอมสามารถเคลื่อนเดินหนาตอไป

ได  เพราะฉะนั้น  ปจเจกบุคคลจึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตน สําหรับการพัฒนาหลักธรรมทาง  

พระพุทธศาสนาอาจกลาวสรุปสั้น ๆ ไดวา  เม่ือคนดี  เศรษฐกิจดี  สังคมก็พลอยไดรับผลดีโดย

ปริยาย๑๙     

            ฐานนิสรา  ประธานราฏรนิกร  ไดกลาวไวใน“ ปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ โดยย้ํา

ใหเห็นถึงความสําคัญลักษณะของอัพยากตปญหา วาเปนปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงตอบคําตอบรับ 

            ๑๘ปรุตม  บุญศรีตัน,รูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ ), หนา 

๑. 

 ๑๙พระมหาชาญ  จนฺทาโภ,หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีปรากฎในวรรณกรรมสุภาษิต

สุนทรภู, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๕๕๒ ), หนา ๗๕. 

                                                           



๑๓ 

 

หรือปฏิเสธ ไมวากรณีใด ๆ  ปญหาเหลานี้ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “อันตคาหิกทิฏฐิ ” ดวยเพราะ

เปนปญหาอภิปรัชญา ท่ีเก่ียวดวยความคิดเห็นสุดโตงในทางใดทางหนึ่ง 

ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาถือวา เปนมิจฉาทิฏฐิ หรือความเห็นผิด ท้ังนี้เพราะความเห็นเหลานั้น แมจะมี

สวนจริงแตก็เปนจริงในบางแงมุมเทานั้น ยังไมอาจกลาวไดวา เปนความจริงท้ังหมด 

             นอกจากนี้  อัพยากตปญหายังมีความหมายวา  “ ปจเจกสัจจะ”  หรือความจริงท่ีแตละ

สํานักรูเห็นและยึดถือกันอยู  และหมายความถึง “อเนกังสิกธรรม” หรือธรรมท่ีเปนไดหลายอยางหรือ

มีหลายนัย ไมอาจตอบไดวา “ ใช ” หรือ “ไมใช ” เพียงอยางเดียวอีกดวย๒๐ 

             พระมหาประภัทร  อจลธมฺโม (จันทรคุม)  กลาวไวในวิทยานิพนธ เรื่องการศึกษาบทบาท 

ของพระอานนท ในการเผยแผพระพุทธศาสนา  แสดงแกภิกษุณีท่ีลวงวา อาพาธมีใจความวา รางกานี้ 

เกิดข้ึนและอยูมาไดดวยอาหาร  เธอควรอาศัยอาหาร ละอาหารเสีย คือ พิจารณาแลวจึงบริโภคอาหาร

มิใชบริโภคเพ่ือเลน  เพ่ือเมา  เพ่ือประดับ  เพ่ือประเทืองผิว  แตบริโภคเพ่ือความเปนอยูไดแหง

รางกาย  เพ่ือใชชีวิตดําเนินไปได  เพ่ือระงับความหิวกระหาย  เพ่ือประพฤติพรหมจรรย 

              รางกายนี้เกิดข้ึนและอยูมาไดดวยตัณหาและมานะ  เธอควรอาศัยตัณหาและมานะ ละ

ตัณหาและมานะเสียคือ เม่ือไดยินวาภิกษุหรือภิกษุณี  ชื่อนั้นไดกระทําใหแจง ซ่ึงเจโตวิมุตติ และ

ปญญาวิมุตติ  หลุดพนจากอาสวะท้ังหลายดวยปญญาอันชอบ  สําเร็จอยูในปจจุบันแมเธอเองก็

ปรารถนาและพยายามกระทําใหไดมาซ่ึงความเปนเชนนั้นบาง  และวารางกายนี้เกิดข้ึนมาและอยูได

ดวยเมถุนตองละเมถุนเสีย  พระพุทธเจาตรัสสอนใหทําลายสะพานเสีย  เม่ือพระอานนทไดแสดงพระ

ธรรมเทศนาจบลงภิกษุณีนั้น หมอบแทบเทาขอโทษทาน เพราะความเขลา  ความหลง ไมฉลาด  ทานก็

ไดยกโทษใหแลวหลีกไป๒๑  

 

 

 

๑.๗  สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

            ๒๐ฐานิสรา  ประธานราฏร, ปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต,

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา.(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทายาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๘),หนา ๑๕.   
๒๑พระมหาประภัทร  อจลธมฺโม(จันทรคุม), การศึกษาบทบาทของพระอานนทในการเผย

แผพระพุทธศาสนาแสดงแกภิกษุณีท่ีลวงวาอาพาธ,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.(บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),หนา ๖๖. 

                                                           



๑๔ 

 

             จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา

ดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา เรื่อง ลีลาชีวิต ของอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพทําใหเห็นรูปแบบการ

เผยแผและมีประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือการวิจัย ๔ ประการคือ เอกังสวาที  ปฏิปุจฉา  วิภัชชวาที  และฐปนีย  

มนุษยนั้นมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาตนเอง และสังคมในรูปแบบตาง ๆ ใหมีการพัฒนาความรูกาวไป

ขางหนา  ในทางท่ีดีข้ึนทามกลางความขัดแยงของคนในสังคม และเพ่ือใหเกิดความสามัคคีพรอมเพียง

กัน  มีความกินดีอยูดีของคนในสังคม  มนุษยจึงตองแสดงออกผานทางผลงานวรรณกรรมตาง ๆ  เพ่ือ

แสดงเจตนารมณออกมาสูสายตาประชาคม  เพ่ือใหรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ เทาเทียมกันตามความ

เปนจริง  พรอมท้ังนําขอมูลท่ีคนควาไดมาสรางเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  

เพ่ือหาความเชื่อม่ัน  แลวนําขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด  มาทําการวิเคราะห สรุป เพ่ือใหเห็นคุณคาของ

แนวคิดถึงการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยแนวคิดเชิงปรัชญา เรื่องลีลาชีวิต เพ่ือนํา

ประโยชนจากคุณคาและแนวคิดนั้น ไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและเปนแนวทางท่ีดีใหกับ  

สังคม  นักคิด  นักเขียน  นักศึกษาและเยาวชนตลอดท้ังผูศึกษาวรรณกรรม  และผูเก่ียวของกับ

การศึกษา  มองเห็นภาพของแนวคิดในการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตาง ๆ ท่ีใหความสําคัญ

กับชีวิตไดชัดเจนมากข้ึน  และนําเสนอองคความรูใหมเก่ียวกับ  บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา

ดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา ในลําดับตอไป  โดยสรุปกรอบแนวคิดไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา

 

การเผยแผพระพุทธศาสนา 



๑๕ 

 

       

 

 

                  

       

             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๑.๑  แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

๑.๘  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

           ๑.๘.๑  ทําใหทราบถึงหลักบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา 

            ๑.๘.๒  ทําใหทราบถึงวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

            ๑.๘.๓  ทําใหทราบการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธ 

                      ปรัชญาเรื่องลีลาชีวิต 

            ๑.๘.๔  ทําใหทราบองคความรูใหมเก่ียวกับการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา   

                      ดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

            ๑.๘.๕.  ทําใหสามารถนําผลของการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือผูวิจัยตอไป 

ศึกษาเอกสาร 

วิเคราะห 

และสัมภาษณ 

๕ ดาน 
  ๑. เอกังสวาที 
  ๒. ปฏิปุจฉา 
  ๓. วิภัชชวาที 
  ๔. ฐปนียวาที 
  ๕. อุปมาวาที 
 

มิลินทปญหา 
ไตรภูมิพระรวง 
ไผแดง 
องคุลีมาล 
พระคุณของพอ 
ธรรมลีลา 
กายนคร 

ลีลาชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

บูรณาการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาดวย

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 
 

MODEL

 

รูปแบบการบูรณาการ 
การเผยแผพระพุทธศาสนา
ดวยวรรณกรรมแนวพุทธ

ปรัชญา 



๑๖ 

 

 

๑.๙  คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

            บูรณาการ  หมายถึง  การนําองคความรูในดานตาง ๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมไทยไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  และสามารถนําไปแกปญหากระบวนการตาง ๆ ในทุกมิติท่ีเกิดข้ึนในสังคมและการ

ดําเนินชีวิตของมนุษยใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

             การเผยแผ  หมายถึง  เปดเผย  แบงปน  ขยายออกอยางไมจํากัด   เพ่ือประโยชนสุขแก

มหาชน   พรอมท้ังเทวดาและมนุษยท้ังหลายในทุกระดับ 

            พระพุทธศาสนา   หมายถึง  คําสั่งสอนของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในพระไตรปกฎ  ตลอดถึง

อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  ปกรณพิเศษ  วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาจากผลงานของนักปราชญ ชาว

พุทธในยุคตาง ๆ  

            วรรณกรรม  หมายถึง  สิ่งท่ีเขียนข้ึนท้ังหมดไมวาจะเปนรูปแบบใด  หรือเพ่ือความมุงหมาย

อยางใด เชน นวนิยาย  เรื่องสั้น และรอยกรอง เปนตน  วรรณกรรมจึงมีความหมายกวางท่ีสุด  

วรรณกรรมเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีมีอยูในชีวิตจริง  ทุกสิ่งท่ีเกิดในชีวิตอาจนํามาเรียบเรียงเปน

วรรณกรรมได  เพราะ“เรื่อง ในวรรณกรรมก็คือเรื่องของชีวิต ” วรรณกรรมจึงถือกําเนิดมาจากมนุษย

เปนสําคัญ  เพราะมนุษยเปนผูสรางวรรณกรรม 

            พุทธปรัชญา  หมายถึง  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ียึดถือเอาคติแบบแผนการประพฤติ

ปฏิบัติตามมติด้ังเดิมในคราวปฐมสังคายนาในอดีต  หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานลวง

แลว ๓ เดือน โดยมีพระมหากัสสปเถระเปนประธานและเปนผูสอบถาม  พระอุบาลีเปนผูตอบขอ

ซักถามทางพระวินัย  พระอานนทเปนผูตอบขอซักถามพระธรรม  พระเจาอชาตศัตรูทรงเปนผูอุปถัมภ  

สังคายนาอยูถึง ๗ เดือนจึงสําเร็จโดยถือมติไมเพิกถอน  ไมแกไขหรือปรับปรุงสิกขาบทท่ีพระพุทธเจา

ไดทรงบัญญัติ  ไดยึดถือปฏิบัติตามมตินี้อยางเครงครัด  โดยรักษาคําสอนด่ังเดิมของพระพุทธเจาไวใน

รูปของพระไตรปฎก 

 

 



๒๐ 
 

บทท่ี ๒ 

หลักการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การเผยแผพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการหลายทศวรรษท่ีผานมา  นับแตชวงวางแผน 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  ๘ คือ ราวปพ.ศ. ๒๕๔๐ “บูรณาการ” เปนหนึ่งในหลัก

คิดและแนวทางสําคัญท่ีองคกรตาง ๆ นํามาใชทําแผนงานนโยบาย และยุทธศาสตรมากมายไมวาจะ

เปนบูรณาการงานวิจัยแหงชาติหรือแมแตบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาก็ทํานองเดียวกัน คือ

ยอมตองอาศัย แผนงานนโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา  การบําเพ็ญ

กรณียกิจท้ังของพระศาสดาเอง และพระสาวกมีวัตถุประสงค  และขอบเขตกวางขวางเพียงใด จะเห็น

ไดจากพุทธพจนตั้งแตครั้งแรกท่ีสงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนา 

หลักนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 

            จรถภิกฺขเว  จาริกํ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  สุขายหิตายเทวมนุสฺสานํ 

ธมฺมํ  เทเสถ,  อาทิกลฺยาน ํ มชฺเฌกลฺยาณํ  ปรโิยสานกลฺยาณํ,  สาตฺถํสพยฺชนํเกวลปริปุณฺณํ 

พฺรหฺมจริยํปกาเสถ. 

            “ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงจาริกไป เพ่ือความสุขของชนเปนอันมาก  เพ่ืออนุเคราะหแก

ชาวโลก  เพ่ือประโยชนเก้ือกูล และความสุขของทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย จงแสดงธรรมอันงาม

เบื้องตน(ดวยศีล)  อันงามในทามกลาง(ดวยสมาธิ) และงามในท่ีสุดดวย(ปญญา) จงประกาศ

พรหมจรรย คือ ระบบการดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐใหบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง”๑ พุทธธรรมนั้นมีขอบเขต

ในสังคมท่ีได และเปนประโยชนแกบุคคลประเภทใดบาง  พึงเห็นไดจากพระพุทธพจนในปาสาทิกสูตร 

ซ่ึงสรุปความไดวา 

              พรหมจรรย คือ (พระศาสดา) จะชื่อวา สําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง เปนประโยชนแกชน   

เปนอันมาก เปนปกแผน ถึงข้ันท่ีวา เทวดา และมนุษยท้ังหลายประกาศไวดีแลว ตอเม่ือมีองคประกอบ

นี้ครบถวนคือ

 ๑วินย. ๔/๓๒/๓๙. 

                                                        



๒๑ 
 

๑. พระศาสดา ไดประพฤติพรหมจรรยสิ้นสุดพระองคจึ งไดประกาศการเผยแผ  

พระพุทธศาสนาอยางกวางขวาง เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก พรอมท้ังเทวดา และมนุษยท้ังหลาย 

พระองคมีหลักองคประกอบครบถวน ดังนั้น องคพระศาสดาผูเปนเถระรัตตัญู ลวงกาล ผานวัยมา

โดยลําดับ 

            ๒.  มีภิกษุสาวกท่ีเปนเถระ มีความรูเชียวชาญฝกฝนอบรมอยางดี แกลวกลาอาจหาญบรรลุ  

ธรรมอันเกษมจากโยคะสามารถแสดงธรรมใหเห็นผลจริงจังกําราบปราบปราม (ลัทธิท่ีขัดแยงหรือวาท

ฝายตรงขาม) ท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จเรียบรอย โดยถูกตองตามหลักธรรมและมีภิกษุสาวก ชั้นปูนกลาง และ

ชั้นนวกะ ท่ีมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น 

           ๓.  มีภิกษุณีสาวิกา ชั้นเถรี ชั้นปูนกลาง ชั้นนวกะ ซ่ึงมีความสามารถเชนเดียวกันนั้น 

           ๔.  มีอุบาสก ท้ังประเภทพรหมจาริณี  และประเภทครองเรือนเสวยกามสุข ซ่ึงมี

ความสามารถเชน เดียวกันนั้น 

            ๕.  มีอุบาสิกาท้ังประเภทพรหมจาริณี และประเภทครองเรือนเสวยกามสุข ซ่ึงมีเพียงแตขาด

อุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว พรหมจรรยก็ยังไมชื่อวา เจริญบริบูรณเปนปกแผนดี๒ 

            จากขอความดังกลาวนี้ยอมแสดงวา พุทธธรรมเปนคําสอนท่ีมุงสําหรับบุคคลทุกประเภท 

ท้ังบรรพชิต และคฤหัสถคือ ครอบคลุมสังคมท้ังหมด 

ลักษณะท่ัวไปของพุทธธรรมน้ันสรุปได ๒ อยางคือ 

            ๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ท่ีเรียกวา “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มวา “มัชเฌนธรรม

เทศนา” วาดวยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ 

           ๒. แสดงหลักขอปฏิบัติสายกลาง “ท่ีมัชฌิมาปฏิปทา” อันเปนหลักการครองชีวิตของผู

ฝกอบรมตน ผูรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย มุงผลสําเร็จคือ ความสุข สะอาด สวางสงบ เปนอิสระท่ี

สามารถมองเห็นไดในชีวิตนี้  ในทางปฏิบัติ ความเปนสายกลางนี้  เปนไปโดยสัมพันธ กับองคประกอบ 

อ่ืน ๆ เปนตนวา สภาพของบรรพชิต ตลอดถึงคฤหัสถผูครองเรือนท่ัวไปเปนตน 

            การสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจา ทรงมุงผลิตผลทางการปฏิบัติใหทุกคนจัดการกับชีวิตท่ี  

เปนอยูจริง ๆ ในโลกนี้ และเริ่มนับแตบัดนี้ ความรูในหลักท่ีเรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา” ก็ดีการ

 ๒ที. ปา.๑๑ / ๑๐๔ /๑๓๕. 

                                                        



๒๒ 
 

ประพฤติตามมรรคาท่ีเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็ดีเปนสิ่งท่ีทุกคนไมวา จะอยูในสถานภาพและ

ระดับชีวิตอยางใดสามารถเขาใจ และนํามาใชใหเปนประโยชนไดสมควรแกสภาพ และระดับชีวิต      

นั้น ๆ ถาความหวงใยในเรื่องชีวิต หลังจากคืนลมหายใจสูธรรมชาติ ก็จงทําชีวิตแบบท่ีตองการนั้น ให

เกิดมีเปนจริงจังแนนอนข้ึนมาเสียในชีวิตนี้ท่ีเดียว จนม่ันใจในตนเอง โดยไมตองหวงใยในโลกหนานั้น

เลยซ่ึงในลักษณะเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนามุงเนน การบูรณาการโดยจากชีวิตดานใน 

คือ ชีวิตทางดานจิตใจมาโดยลําดับ  

           ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็มิไดละเลยมิติในดานสังคมดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงได

แสดงหลักคิหิวินัยไวปรากฏหลักฐานอยูในสิงคาลสูตรโดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของบุคคลในระดับ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในสังคมโดยแสดงถึงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับภารกิจ หรือหนาท่ีในการปฏิบัติ

ตนตอบุคคลในฐานะตางๆใหเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือความสุข และความสําเร็จในชีวิต โดยการดําเนินชีวิต

อยูรวมกับสังคมเริ่มตนแตระดับพ้ืนฐานไปตามลําดับ ตลอดถึงการบรรลุธรรม และมรรคผลนิพพาน 

อันเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาโดยลําดับสืบไป 

๒.๑  ความเปนมาของการเผยแผพระพุทธศาสนา 

                                 สพฺพปาปสฺส         อกรณํ          กุสลสฺสูปสมฺปทา 

                            สจิตฺตปริโยทปนํ     เอตํ    พุทฺธาน    สาสนํฯ 

             จากบาลีพุทธภาษิตขางตนเปนการแสดงถึงนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือท่ี

เรียกวา ปฐมปาฏิโมกขเทศนา ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  

“การไมทําบาปท้ังปวง การยังกุศลใหพรั่งพรอม การชําระจิตของตนใหผองแผวนี้เปนคําสอนของ

พระพุทธเจาท้ังหลาย  

            พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสวา พระนิพานเปนธรรมอันสูงสุด ผูท่ียังเบียดเบียนเขนฆา ผูอ่ืนไม

ชื่อวา เปนบรรพชิตหรือสมณะเลย การไมกลาวรายใคร ๑การไมฆา ๑การสํารวมในปาฏิโมกข ๑ความ

พอประมาณในอาหาร ๑ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เปนคําสอนของ

พระพุทธเจาท้ังหลาย๓ 

จากขอมูลท่ีปรากฏในปฐมปาฏิโมกขเทศนาแสดงถึงขอบเขตของ การเผยแผพระพุทธศาสนา

ไดอยางชัดเจน หรืออาจจะเรียกไดวา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ท่ีพระพุทธองคไดเริ่มประกาศใชและ    

เปนฉบับท่ีเกาแกท่ีสุดของโลกก็วาได เม่ือมองจากทัศนะเชิงทฤษฎีก็จะพบวา ลักษณะและขอบเขตของ

ปฐมปาฏิโมกขเทศนามีประเด็นท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ  

             ๓ขุ.ธ. ๒๕ / ๑๘๓ /๑๘๕. 

                                                        



๒๓ 
 

             ๑. พระบาลีวรรคแรก เปนการแสดงหลักการไวอยางครบถวนสมบูรณ โดยแสดงหลัก

ไตรสิกขา ๓ ประการคือ ศีล สมาธิ และปญญา อันเปนคุณชาติท่ีสําคัญท่ีเปนหัวใจคําสอนท่ี

พระพุทธศาสนาทุกนิกายตางใหการยอมรับรวมกันในทุกสมัยแมในปจจุบัน 

             ๒. วรรคท่ี ๒ แสดงหลักจาก ตีติกขันติ หมายถึง ขันติข้ันสูงสุด ท่ีแตกตางจากขันติท่ัวไป

ท้ังนี้เพ่ืออุดมการณ แหงพระนิพพานในท่ีสุด การเวนขาดจากการเบียดเบียนโดยสิ้นเชิง เพราะผู

เบียดเบียนไมชื่อวา เปนสมณะหรือบรรพชิตตามคติของพระพุทธศาสนา 

๓. วรรคสุดทายแสดงถึง  วิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนา หากตั้งขอสังเกตก็จะพบวา

ในวรรคสุดทายเปนสวนขยายมาจากพระบาลวีรรคแรก กับวรรคท่ี ๒ อยางชัดเจน 

                        สพฺพปาปสฺส      อกรณํ     กุสลสฺสูปสมฺปทา 

                     สจิตฺตปริโยทปนํ     เอตํ        พุทธาน    สาสนํ ฯ๔ 

             การไมทําบาปท้ังปวง  การยังกุศลใหพรั่งพรอม การชําระจิตของตนใหผองแผว  นี้เปนสอน

ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ตีติกขาขันติเปนตบะอยางยิ่ง 

พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสวา  พระนิพานเปนธรรมอันสูงสุด  ผูท่ียังเบียดเบียนเขนฆาผูอ่ืน  

ไมวาเปนบรรพชิตหรือสมณะเลย การไมกลาวรายใคร ๑ การไมฆา ๑ การสํารวม ในปาฏิโมกข ๑ 

ความพอประมาณในอาหาร ๑ ท่ีนั่งท่ีนอน อันสงัด ๑ และการประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เปนคํา

สอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย๕ 

            ดังนั้น เม่ือแสดงหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาจากบทปฐมเทศนาท่ัวไป ท่ีชาวพุทธมัก 

นําเสนอและนิยมนําเสนอเพียงเฉพาะวรรคแรกมากกวา ขอความในรายละเอียดครบถวนท้ังหมด   

ท้ังนี้เพราะหลักการในวรรคแรก ไดรวมสาระท้ังสองวรรคตอนทายไวอยางครบถวนนั่นเอง 

             ผูวิจัย ไดนําบทเต็มมานําเสนอในท่ีนี้เหตุเพราะวามุงใหเห็นถึงหลักการ และลักษณะการ  

บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาในแบบดังเดิม  ท่ีพระพุทธองคไดทรงวางหลักไวเพ่ือประโยชนกับ

การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันตลอดถึงในอนาคตสืบไป 

            ๒.๑.๑. ทฤษฎกีารเผยแผพระพุทธศาสนา 

             พุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเปนแกนกลางสําคัญ  ในการเผยแผพระพุทธศาสนา เรียกวา 

            ๔เสถียร วรรณปก,พุทธวจนในธรรมบท, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพสยามปริทัศน 
๒๕๔๕),หนา ๑๒๙.    
                   ๕วศิน  อินทสระ,พระพุทธภาษิตจากคัมภีรธรรมบท, (กรุงเทพมหานครสํานักพิมพธรรมดา
,๒๕๕๕),หนา ๒๒๙. 
 
 

                                                        



๒๔ 
 

“โอวาทปาฎิโมกข” (หรือเขียนวา  “โอวาทปาติโมกข ”ก็มี อางตาม  พระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

๒๕๓๑. น ๔๔๑ )  คําวา “โอวาทปาฏิโมกข ” นี้ ประกอบดวยคําบาลี ๒ คํา คือ โอวาท แปลวา    

“คําสอน” กับ ปาฏิโมกข  แปลวา “หลักใหญสําคัญ” รวมคําท้ัง ๒ เขาดวยกัน จึงแปลตามรูปศัพทวา

“หลักคําสอนอันเปนหลักใหญสําคัญ”  หมายถึง  หลักคําสอนสําคัญของพุทธศาสนา ท่ีชาวพุทธควร

กําหนดหมายไว  แลวนําไปปฏิบัติและบอกสอนผูอ่ืน โอวาทปฏิโมกขเปนหลักคําสอนแสดงอุดมการณ  

หลักการ  และวิธีการ ซ่ึงเปนจุดยืนของชาวพุทธ จุดมุงหมายหัวใจ  และวิธีปฏิบัติตนในทาง

พระพุทธศาสนา ไดแก  พระพุทธพจน ๓ คาถา ท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงแก พระอรหันต ๑,๒๕๐ รูป  

ผูมาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน ในวันเพ็ญเดือน ๓ เม่ือกอนพ.ศ. ๔๕ ป(๙ เดือนหลัง

ตรัสรู)  ซ่ึงเปนวันตรงกับ “วันศิวาราตี”  ท่ีชาวอินดูจะไปประชุมกันท่ีแมน้ําซ่ึงถือกันวาศักดิ์สิทธิ์ทาง

ศาสนาเพ่ืออาบน้ําชําระบาปกัน ท่ีเรียกกันในวันนี้วา “วันมาฆบูชา” วันท่ีทรงแสดงหลักโอวาทปาฏิ

โมกขนี้ถือเปน “วันจาตุรงคสันติบาต”  เพราะมีการประจวบพรอมกันแหงองค ๔ เกิดข้ึนโดยบังเอิญใน

วันนั้น 

             ๑. มีพระภิกษุสงฆลวนเปนพระอรหันตจํานวน ๑,๒๕๐ รูป  มาประชุมเฝาพระพุทธเจาท่ีวัด

เวฬุวันเมืองราชคฤห 

             ๒.  พระอรหันต เหลานั้นลวนเปนพระภิกษุสงฆ ท่ีพระพุทธเจ า เปนผูทรงบวชให  

(เอหิภิกขุอุปสัมปทา)  ท้ังหมด 

             ๓. พระอรหันตเหลานั้นลวนมาจากตางถ่ินท่ี เพ่ือมาประชุมเฝาพระพุทธเจาโดยมิไดนัด

หมายกันมากอน 

๔. วันท่ีพระอรหันตเหลานั้นมาประชุมเฝาพระพุทธเจานั้นเปนวันเพ็ญข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๓ 

( มาฆะ ) พอดี ๖  ถือเปนโอกาสเหมาะท่ีจะแสดงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเหลาสาวก

นําไปบอกกลาวเผยแผแกศาสนิกชนท่ัวไป  จึงตรัสคําสอนอันเปนหลักใหญสําคัญของพุทธศาสนาท่ีรูจัก

กันวา “โอวาทปาฏิโมกข”  ดวย ๓ คาถาก่ึงวา 

“ขนฺตี      ปรมํ       ตโป        ตีติกฺขา 

                                   นิพฺพาน ํ     ปรมํ      วทนฺติ        พุทฺธา 

                                   น      หิ       ปพฺพชิโต            ปรูปฆาตี 

                                   สมโณ        โหติปร ํ          วิเหยนฺโตฯ” 

๖พระพรหมคุณาพร (ป.อ. ปยุต ̣โต),พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท ,

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๕๑),หนา ๓๑๒. 

                                                        



๒๕ 
 

แปลวา  ความอดทน  (ขนฺติ)  คือ ความอดกลั้น  เปนตบะอยางยิ่ง  ทานผูรูท้ังหลายกลาว

นิพพานวา  เปนปรมัตธรรม ผูทํารายผูอ่ืนไมชื่อวา เปนผูงดเวน (บรรพชิต)   ผูเบียดเบียนผูอ่ืนไมชื่อวา  

เปนผูสงบ (สมณะ) 

“อนูปวาโท     อนูปฆาโต    ปาติโมกฺเข      จ     สวํโร 

มตฺตฺุต    จ    ภตฺตสฺมึ       ปนฺตฺ      จ      สยนาสน ํ

    อธิจิตฺเต     จ     อาโยโค         เอตํ          พทฺธาน   สาสนํฯ” 

             แปลวา “การไมกลาวราย  การไมทําราย  การสํารวมระวังในปาฏิโมกข  ความเปนผูรูจัก

ประมาณในบริโภค  ท่ีนั่งท่ีนอนอันเงียบสงัด  การประกอบความเพียรในอธิจิต  (๖อยาง)  นี้เปนคํา

สอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย”   

             คัมภีรอรรกถากลาวอางวา เม่ือพระพุทธเจาไดตรัสแกพระอรหันต ๑,๒๕๐ รูป ในครั้งนั้น

แลวก็ไดทรงตรัสแสดงหลักโอวาทปาฏิโมกขนี้   ในท่ีประชุมพระสงฆแหงพระสาวกทุกก่ึงเดือนตลอด

มาเปนเวลาถึง ๒๐ ป  เพ่ือใหหมูสงฆกําหนดจดจําและนําไปเผยแผแกศาสนิกชนท่ัวไป   

             เม่ือพิจารณาจากเนื้อหาสาระแหงหลักคําสอนในโอวาทปาฏิโมกขนี้จะพบวา  หลักธรรมคํา

สอนท่ีเปนธรรมะลวน ๆ  แสดงหลักคําสอนสําคัญของพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจาตรัสไวเปนหลักสําคัญ

ในการเผยแผพุทธศาสนา  และการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมสูงสุด โดยการย้ําแกพระสาวกเพ่ือการ

สอนศาสนิกชนเห็นวา พุทธศาสนาของพระองคมุงเนนความสงบสุขเปนเรื่องสําคัญ แบงความสงบสุข 

 

ออกเปน ๒ คือ ความสงบสุขภายนอก เกิดโดยการไมทําความชั่ว  ทําแตความดี  ไมทํารายกลาวราย

ผูอ่ืน เปนตน ความสงบสุขภายใน เกิดโดยการทําจิตใจใหผองใสบริสุทธิ์ เปนตน 

            วันท่ีพระพุทธเจาแสดงหลักโอวาทปาฏิโมกข  เปนวนัเนื่องดวยแสดงพระธรรมเปนพิเศษ 

ดังนั้น ชาวพุทธจึงถือวันนี้วา สําคัญในฐานะเปน “วันพระธรรม” เพราะพระพุทธเจาตรัสแสดง

หลักธรรมคําสอนอันเปนหลักใหญสําคัญท่ีควรกําหนด  และปฏิบัติเปนเบื้องตนในพุทธศาสนาและ

เพราะวันนี้พระพุทธเจาไดตรัสแสดงเนื้อหาสาระแหงคําสอนบงบอกถึงความมีเมตตาธรรมตอกัน  มิให

คิดเบียดเบียนขมเหงทํารายกัน  จึงถือเปนวันสําคัญในฐานะ  “วันแหงความรักตอกัน”ดวยเหตุนี้      

วันมาฆะบูชา  ซ่ึงมีการบูชาสืบเนื่องมาจากความสําคัญ ในการท่ีทรงแสดงหลักธรรมท่ีเรียกวา    

“โอวาทปาฏิโมกข”  จึงพลอยถูกเรียกกันวาเปน “วันแหงพระธรรม” และ“วันแหงความรัก”ไปดวย 

ยุทธศาสตรการเผยแผ 

             โอวาทปาฏิโมกขท่ีเปนหลักใหญสําคัญของพุทธศาสนา เม่ือพิเคราะหสารัตถะตามคําบาลี

และคําแปลขางบนนั้นแลว สามารถแบงเนื้อหาออกเปน ๔ สวน คือ อุดมการณ หลักการ และวิธีการ 

มีรายละเอียดท่ีกลาวเปนแนวคิดได ดังนี้ 

อุดมการณของพุทธศาสนา 
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             สวนท่ีเปน “อุดมการณของพุทธศาสนา” ในหลักโอวาทปาฏิโมกข เปนเนื้อหาสวนท่ีแสดง

ถึงจุดยืนและเปาหมายสูงสุดของชาวพุทธท่ีพุทธศาสนาตองการใหบุคคลยึดถือเปนจุดยืน และเปน

ความฝนใฝอันสงท่ีควรสรางใหบังเกิดมีในตน เนื้อหาสวนนี้มี ๓ ประการ คือ 

             ๑. ความอดทน  คือ ความอดกล้ัน เปนตบะอยางย่ิง  (ขนฺตี ปรมํตโป ตีติกฺขา) หมายถึง 

ความอดทนอดกลั้นเปนความเพียรเครื่องหนุนสงการประกอบกิจการงานใดๆ ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

พุทธศาสนาสอนใหบุคคลตองมีเปาหมายสําหรับการประกอบกิจการงานอันจะมุงไปใหถึงเสียกอน และ

เปาหมายของการประกอบกิจการงานใด ๆ นั้น ไมวาจะเปนเรื่องทางธรรมหรือทางโลกก็ตาม จะตอง

กระทําไปดวยความอดทนอดกลั้น (ขันติ) มุงม่ันจริงจัง ไมลดละลมเลิกลงเสียกลางคันท้ังก็ตองทําไป

แบบไมผัดวัดประกันพรุง กิจการงานท่ีปฏิบัติหรือทําก็จะสามารถสําเร็จลุลวงตามท่ีมุงหวังไดในท่ีสุด 

ดังมีคํากลาววา วันเวลาท่ีผานไปมิอาจนับถอยกลับหลังได วันนี้มีเพียงหนเดียวจึงไมควรปลอยใหเวลา 

ณ ปจจุบันลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน (ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา) เพราะเหตุนั้น ควรทําวันนี้ใหดีท่ีสุด 

อยาผัดวันประกันพรุงใหมากนัก ความเพียรพยายามนั้นตองรีบทําในวันนี้ ท่ีควรทําใหเกิดมีในตน 

ในการประกอบกิจการงานใด ๆ เสมอ 

 ๒. ทานผูรู ท้ังหลายกลาวนิพพานวาเปนบรมธรรม (นิพฺพานํปรมํวทนฺติ  พุทฺธา) 

หมายความ พุทธศาสนาถือนิพพานวา เปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต โดยกําหนดเปนหลักเบื้องตนวา 

การกระทําทุกอยางตองทําไปอยางมีจุดหมาย  และในบรรดาจุดหมายทุกอยาง  นิพพาน คือ ความเย็น

ใจ สบายอารมณ เปนสุข ดับทุกข หมดปญหา พุทธศาสนาถือวาเปนเปาหมายสูงสุดในศาสนา บุคคลผู

ปฏิบัติตนไปจนถึงจุดสูงสุดนี้แลว ยอมพนทุกข หมดปญหา มีผลทําใหมีความเย็นใจ ดับรอนเปนสุข 

ตั้งแตข้ันชั่วคราว (ตทังคนิพพาน) ไปจนถึงหมดกิเลสหมดทุกขแบบสิ้นเชิง มีผลเปนสุข เย็นใจ ดับรอน

แบบถาวร (สมุทเฉทนิพพาน) ไมตองเกิด แก เจ็บ และตายอีกตอไป  กลาวคือ ไมตองเวียนวายตายเกิด

อยูในสังสารวัฏอีกตอไป  ท่ีสุดแหงทุกข เปนท่ีสุดแหงการปฏิบัติโดยแท  

            นิพพาน  ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด   ในทัศนะของพุทธศาสนานี้ จะเกิดมีไดก็ตอเม่ือบุคคล

ปฏิบัติตนดําเนินชีวิตไปตามแนวมรรคมีองค ๘ พระพุทธเจาตรัสอุดมการณขอนี้ไวเปนการยืนยันตอ

พระสาวก เพ่ือใหบอกแกพุทธศาสนิกชนวา นิพพานมีจริง และสามารถบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดทาง

ศาสนานี้ได ขอใหสูทนปฏิบัติจริงอยางมุงม่ันอดทนก็จะสําเร็จไปถึงจุดหมายสูงสุดนี้ได เหมือนอยางท่ี

พระองคผูทรงเปนพระศาสดาไดบรรลุถึงแลวฉะนั้น 

            ๓.ผู ทํารายผู อ่ืน ไม ช่ือวา เปนผู งดเวน ผู เ บียดเบียนผู อ่ืน ไม ช่ือวา  เปนผูสงบ              

(น หิปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  สมโณโหติ  ปรํ  วิเหยนฺโต) หมายความวา พุทธศาสนาสอนใหบุคคลมุงม่ัน

ใชชีวิตสุขสงบไมเบียดเบียนทํารายผูอ่ืนใหเดือดรอน โดยมีจุดยืนสําคัญ คือตองการใหบุคคลใชชีวิต

แบบมีเมตตาธรรมตอกันและกัน แผเมตตาจิตตอสรรพสัตวทุกตัวคนโดยไมเลือกเชื้อชาติ ผิวพรรณ 

เพศ และวัย การใชชีวิตแบบเวนจากการเบียดเบียน ทําราย รบกวนผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืนถือเปนชีวิต

ประเสริฐดวยวา ทุกชีวิตยอมรักสุขเกลียดทุกข รักชีวิตและทรัพยสินของตนดวยกันท้ังสิ้น  
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            ดังนั้น การใชชีวิตละเวนจากการเบียดเบียนทํารายผูอ่ืนเขาใจเขาเขาใจเราในเรื่องสิทธิ จึงถือ

วาเปนบุญ และสรางโลกใหเกิดสันติสุขท้ังภายในตนและนอกตนไดการใชชีวิตไมเบียดเบียนทํารายผูอ่ืน

นี้ ถือเปนจุดยืนสําคัญของพุทธศาสนาขอหนึ่ง การฆาเบียดเบียนทํารายสัตวเพ่ือบูชายัญ เชน ท่ีศาสนา

พราหมณ-ฮินดูเคยสอนมา พุทธศาสนาเห็นวามิอาจทําใหบุคคลไปสูนิพพานได แตการฝกฝนปฏิบัติตน

เพ่ือความสุขสงบแหงกาย วาจา และใจ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญาตางหาก ท่ีจะทํา

ใหบุคคลเย็นใจ สบายอารมณ  ดับทุกข  หมดปญหา (นิพพาน) ไดเม่ือฝก  และพัฒนาตนไดตามหลักนี้ 

ก็จะมีผลทําใหกาย  วาจา  และใจของบุคคลสงบ ตางหาก ท่ีจะทําใหบุคคลเย็นใจ สบายอารมณ  ดับ

ทุกข  หมดปญหา (นิพพาน) ไดเม่ือฝก  และพัฒนาตนไดตามหลักนี้ ก็จะมีผลทําใหกาย  วาจา  และใจ

ของบุคคลสงบ 

             หลักท้ังหมดท่ีกลาวแลวเรียกวา  เปนอุดมการณของพุทธศาสนา ถือเปนเปาหมาย   สําหรับ

ชาวพุทธในการดําเนินชีวิต โดยมีหลักวาเขาตองใชความอดทนในการปฏิบัติหรือประกอบกิจการงาน 

ใด ๆ ใหถึงท่ีสุด เพ่ือฟนฝาไปสูจุดหมาย คือ นิพพาน (ผลสําเร็จ) และในระหวางปฏิบัติหรือประกอบ

กิจการงานเพ่ือการบรรลุนิพพานนั้น  ก็ตองไมแกงแยงชิงดีเบียดเบียนทํารายผูอ่ืนดวยนี่ คือ อุดมการณ

ของพุทธศาสนา 

หลักการของพุทธศาสนา 

            สวนท่ีเปน“หลักการของพุทธศาสนา” ในหลักโอวาทปาฏิโมกข เปนเนื้อหาสวนท่ีแสดงถึง 

หัวใจของพุทธศาสนาอันเปนหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามทางศีลธรรมเนื้อหาสวนนี้มี๓ 

ประการ คือ 

            ๑. การไมทําช่ัวท้ังปวง  (สพฺพปาปสฺสอกรณํ)  คือ การละเวนจากสิ่งท่ีเรียกกันวา “บาป 

ทุจริต อกุศล  และอบายมุข” หมายถึง การไมประพฤติสิ่งไมดี ทุจริต มีโทษ อันกอเกิดเปนความเศรา

หมองทางกาย วาจา และใจ ในพุทธศาสนาสิ่งท่ีทําแลวจัดวา“ชั่ว”ท่ีควรหลีกเวนไมทํามีอยู ๑๐ 

แนวทาง เรียกวา “อกุศลกรรมบถ ๑๐” ประการดังนี้๗ 

            ๑. ปาณาติบาต : การฆา เบียดเบียน ทําราย รังแกมนุษยและสัตว 

            ๒. อทินฺนาทาน  :  การลักขโมยทรัพยสินของผูอ่ืนเอามาเปนของตน 

            ๓. กามเมสุมิจฺฉาจาร  : การประพฤติผิดในกามในภรรยา สามี ลูก หรือหญิง-ชายของผูอ่ืน 

            ๔. มุสาวาท  : การพูดเท็จโกหกหลอกลวงผูอ่ืน 

            ๕. ปสุณาวาจา  : การพูดสอเสียดยุยงคนสองฝาย ใหเกิดความเขาใจผิด แตกสามัคคีกัน 

            ๖. ผรุสวฺาจา  : การพูดคําหยาบคาย กระดาง ไมสุภาพ 

             ๗ทองหลอ วงศธรรมา ,พุทธศาสนเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพใบไม ๒๕๕๒),
หนา ๑๔๐. 
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            ๗. สม̣ผป ̣ลาป : การพูดเพอเจอ เหลวไหลไรสาระ จูจี้ ข้ีบน 

            ๘. อภิชฌา  :  การคิดโลภอยากไดของๆ ผูอ่ืนเอาเปนของตน 

            ๙. พยาบาท  :  การคิดอาฆาต พยาบาท ปองราย อิจฉาริษยาผูอ่ืน 

๑๐. มิจฺฉาทิฏ  :  การเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม อาทิเชน เห็นวาพอแมไมมีบุญคุณ  

                นอกจากนี้ อบายมุข ซ่ึงแปลวา “ทางแหงความเสื่อมหายนะ” ดวยก็จัดเปนความชั่วท่ีบุคคล

ควรหลีกเวนหาง คือ การประพฤติเปนคนเจาชู  คนชอบดื่มสุราเสพของมึนเมา  คนชอบเลนการพนนั 

คนชอบเท่ียวกลางคืน  และคนชอบคบคนชั่วเปนมิตรสหาย  พุทธศาสนาถือวา  กาย  วาจา  และใจ 

เปนหนทางแหงการทํากรรมไดท้ังดี และไมดี  ถาบุคคลตั้งใจงดเวนเพ่ือการควบคุมระวังทางแหงการ

ทํากรรมท้ัง ๓ ทางไวไมดีแลว ก็อาจกอเหตุทําความชั่วตาง ๆ ข้ึนได   

            ดังนั้น  ชาวพุทธผูตองการดําเนินชีวิต ใหถูกตองชอบธรรม จึงถูกพร่ําสอนตามหลัก       

โอวาทปาฏิโมกขสวนนี้มิใหกระทําความชั่วท้ังหมดไมวา จะมาจากการกระทํา การพูดจา หรือ        

การคิดก็ตาม 

            ๒. การทําแตความดีใหถึงพรอม  (กุสลสฺสูปสมฺปทา) คือการฝกฝนอบรมตนใหเกิดมีสิ่งท่ี

เรียกกันวา “บุญ สุจริต กุศล” ในตน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งท่ีเปนคุณงามความดี สุจริต 

ไรโทษทางกาย วาจา และใจ ในการทําความดีนั้นพุทธศาสนาตองการใหชาวพุทธทําดีใหพรอมมูลท้ัง   

๓ ทาง อาทิเชน ใหทานทางกาย โดยมีขาวของสิ่งใดอะไรท่ีสามารถแบงปนใหไดก็แบงปนใหเปนทาน 

ใหทานทางวาจา โดยมีความรูสิ่งใดอะไรก็บอกเลาใหฟงเปนทาน ใหทานทางใจ โดยการแผเมตตาจิต

ตอสรรพสัตวใหเปนสุข ๆ เปนทาน ในพุทธศาสนาสิ่งท่ีทําแลวจัดวา “ดี” ท่ีควรบําเพ็ญใหเกิดมีข้ึนใน

ตนมีอยู ๑๐ แนวทาง เรียกวา “กุศลกรรมบถ ๑๐” คือ๘ 

             ๑. ปาณาติปาต : การไมฆา เบียดเบียน หรือทําราย รังแกมนุษยและสัตว 

             ๒. อท̣ิน̣นาทาน :การไมลักขโมยทรัพยสินของผูอ่ืนเอามาเปนของตน 

             ๓. กาเมสุมิจ̣ฉาจาร : การไมประพฤติเวรมณี :ผิดในกามในภรรยา สามี ลูก หรือ 

                 หญิง-ชายของผูอ่ืน 

             ๔. มุสาวาท : การไมพูดเท็จโกหกหลอกลวงผูอ่ืน 

             ๕. ปสุณายวาจาย : การไมพูดสอเสียด ยุยงสองฝายใหเกิดความเขาใจผิด แตก 

                 สามัคคีกัน 

             ๖. ผรุสยวาจา : การไมพูดคําหยาบคาย กระดาง ไมสุภาพ 

             ๗. สม̣ผป ̣ปลาป : การไมพูดเพอเจอ เหลวไหลไรสาระ จูจี้ ข้ีบน 

             ๘. อนภิช ̣̣ฌา : การไมคิดโลกอยากไดของๆ ผูอ่ืนเอาเปนของตน 

 ๘อางแลวพุทธศาสนเบ้ืองตน,หนา ๑๔๐. 

                                                        



๒๙ 
 

             ๙. อพยาบาท  : การไมคิดพยาบาท ปองราย อิจฉาริษยาผูอ่ืน 

             ๑๐. สม̣มาทิฏ ̣̣  : การเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม อาทิเชน เห็นวาพอแมมีบุญคุณ 

             นอกจากนี้ สิ่งท่ีจัดเปนความดียังสามารถทําไดอีก ๑๐ วิธี เรียกวา “บุญกิริยาวัตถุ ๑๐”คือ๙ 

             ทาน ํ             ทําโดยการใหปนเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 

             สลี ํ                ทําโดยการรักษาศีล ประพฤติดีทางกายและวาจา 

             ภาวน ํ             ทําโดยการฝกอบรมจิตใหเจริญงอกงามดวยสมาธิและวิปสสนา 

             อปจ ̣จายํ           ทําโดยการประพฤติสุภาพออนโยนตอผูอ่ืน 

             เวย ̣ยาวจ ̣จํ          ทําโดยการขวนขวายชวยเหลือกิจประโยชน คุณงามความดีเพ่ือผูอ่ืน 

             ปต ̣ติทานํ            ทําโดยการอุทิศสวนแหงความดีท่ีตนทําเพ่ือผูอ่ืนท่ีขาด 

             ปต ̣ตานุโมทนํ       ทําโดยการพลอยยินดีอนุโมทนาตอการทําความดีของผูอ่ืน 

             ธม̣มส ̣สวนํ           ทําโดยการฟงธรรมเพ่ิมความฉลาดเฉลียวทางสติปญญาใหแกตน 

             ธม̣มเทสน ํ           ทําโดยการอบรม สอนสั่ง ใหความรูท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน 

             ทิฏุชุกม̣มํ            ทําโดยการคิดเห็นใหถูกตองชอบธรรม 

              ๓. การทําจิตใจของตนใหผองใส   (สจิตฺตปริโยทปนํ)  คือ การฝกฝนพัฒนาจิตโดยวิธีฝก

จิตแบบตาง ๆ เพ่ือใหเปนจิตมีความผองใสภายใน ๓ แบบ คือ 

             ๑. มีคุณภาพจิตดีคือ เปนจิตใจท่ีมีคุณธรรมภายในเต็มเปยม อาทิเชน มีความรัก ความเอ้ือ

อาทร ความเห็นอกเห็นใจ เขาใจเขาเขาใจเรา ความกตัญูรูคุณ จิตใจของบุคคลผูมีคุณภาพอยางนี้

ยอมเปนจิตผองใส 

             ๒. มีสมรรถภาพจิตดี  คือ เปนจิตใจท่ีไดรับการฝกฝนจนมีพลังดีในเรื่องความเขมแข็ง หนัก

แนนมีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความมุงม่ันบากบั่นพยายาม มีสมาธิม่ันคงเปนหนึ่งเดียว จิตใจ

ของผูมีสมรรถภาพจิตอยางนี้ยอมเปนจิตม่ันคง ผุดผอง ไมรอนรน 

              ๓. มีสุขภาพจิตดี  คือ เปนจิตใจท่ีไดรับการพัฒนาจนมีความแชมชื่น สดใด เย็นใจ สบาย

อารมณเปนสุขไดทุกเม่ือและทุกท่ี เปนจิตท่ีเปนอิสระผองใสม่ันคง จนกระท่ังไมมีอะไรสามารถเขาไป

รบกวนเกาะติดได เปนจิตท่ีมีความหลุดพน เปนสุขแทจริง อันเปนจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา 

(นิพพาน) จิตใจของผูมีคุณจิตอยางนี้ยอมเปนจิตสดใสไมหมองมัว 

ยุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 

                   ๙อภิวัฒนโพธิสาน,พุทธสาสนแนวปฏิบัติเพ่ือชีวิต,(มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,๒๕๕๑),หนา ๖๒. 

                                                        



๓๐ 
 

            สวนท่ีเปน “วิธีการของพุทธศาสนา” ในหลักโอวาทปาฏิโมกขเปนเนื้อหาสวนท่ีแสดงถึง

จุดยืนและวิธีการปฏิบัติตนในการเก่ียวของกับคนอ่ืนท่ีตางความเชื่อ การฝกฝนตนใหเปนอยูดวยดีใน

สังคมและการใชชีวิต ตลอดจนการรูจักเลือกอยูในสถานท่ีเหมาะสม และการรูจักหาความสุขทางจิตใจ

ใหแกตนและผูอ่ืน เนื้อหาสวนนี้มี ๖ ประการ คือ๑๐ 

            ๑) การไมกลาวราย  (อนูปวาโท)  หมายถึง การไมกลาวรายโจมตีใคร พุทธศาสนาเกิดอยู

ในสังคมท่ีมีความเปน “พหุลักษณ” คือ มีลักษณะหลากหลายทางความคิดความเชื่อ และในการตอง

ดํารงตนอยูในสังคมท่ีมีลักษณะอยางนี้ แมตั้งแตในอดีตสมัยของพุทธองคมาจุดยืนทางศาสนาเปนเรื่อง

สําคัญ ดังนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบอกสอนพระสาวกผูเผยแผศาสนา ใหแสดงตนเปนแบบอยางท่ีดีตอ

พุทธสาสนิกชน ในการแสดงทาทีเคารพตอความแตกตาง หลากหลายทางความคิดความเชื่อท่ีมีอยูใน

สังคม นัยวาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ กับฝายท่ีมีความคิดความเชื่อตางจากของฝายตน  โดยการทํา

ตนใหมีใจกวาง และอดทนตอศาสนาอ่ืนท่ีแตกตางทางความคิดความเชื่อกับตน  ท้ังยังใหสํารวมในการ

พูดจา กลาวสอน เหตุเพราะคําพูดถาพูดมากไปก็มากเรื่อง พูดนอยไปก็นอยเรื่อง แตถาไมพูดเลยก็ไมรู

เรื่องอีก ดวยเหตุนี้ในการทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร บอกแนะผูคนตามหลักพุทธธรรม หรือในการ

เก่ียวของสัมพันธกับคนตางศาสนา สิ่งแรกท่ีตองกําหนดไวเปนจุดยืนก็คือตองไมวารายกลาวโจมตีใคร 

ไมพูดวาศาสนาอ่ืนไมดีเปนศาสนาของซาตาน แตใหพูดบอกวาพุทธศาสนาดีอยางไร แตกตางจาก

ศาสนาอ่ืนอยางไรเทานั้น ท้ังอาจคบคาสมาคมกับคนตางศาสนาอ่ืนๆ ฉันมิตรได 

             ดังเห็นไดจากท่ีพระพุทธเจาเคยบอกใหสีหเสนาบดี ซ่ึงเดิมนับถือศาสนาเชน (Jainism) 

ตอมาไดประกาศตนหันมานับถือพุทธศาสนาแลวนั้น ใหการสนับสนุนพระในศาสนาเชนดวยอาหาร

บิณฑบาตตอไปในฐานะมิตรเกา มิใหสีหเสนาบดีหยุดหรือตัดขาดการสนับสนุนเสียแตอยางใด นี้จะ

หมายความวา  แมพุทธศาสนามุงใหชาวพุทธถือม่ันตอศาสนาของตน แตกระนั้นก็มิไดใหมองศาสนา

ของคนอ่ืนวา เลว หรือเปนศาสนาของซาตาน แมวาจะมีบางท่ีพุทธศาสนามองลัทธิและศาสนาอ่ืนท่ี

เปนฝายตรงขามกับตนวาเปนลัทธิศาสนาท่ีมีทฤษฎีคําสอนผิดพลาด ไมถูกตอง เปนมิจฉาทิฏฐิก็ตาม 

ชาวพุทธซ่ึงเปนคนตะวันออกโดยท่ัวไป จะตรงกันขามกับคนจากตะวันตกในดานมีความเปนผูมีใจกวาง 

และมีความอดทนตอความเชื่อของศาสนาอ่ืนๆ สูง คือจะยอมใหมีศาสนาอ่ืน ๆ อยูในชุมชนเดียวกันกับ

ตน หรือสามารถอยูรวมกับคนในศาสนาอ่ืนได ซ่ึงบางทีศาสนาเกาก็ผสมปนเปกับศาสนาใหมท่ีเขามา

จนแทบจะแยกกันไมออก และดวยพุทธศาสนามีทาทีตอศาสนาอ่ืน ๆ อยางนี้จึงไมปรากฏวา มีการ

ทะเลาะกับศาสนาอ่ืน เพราะเหตุแหงศาสนา จนเปนเหตุใหไมเกิดสงครามระหวางศาสนาเลย ใน

ประวัติศาสตรพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากการตอสูกันทางความคิดความเชื่อเทานั้น 

            ๒) การไมทําราย (อนูปฆาโต) หมายถึง การไมทํารายขมเหงบีบบังคับใหใครเชื่อพุทธศาสนา

เปนศาสนาแหงเหตุผล เนนปญญาเปนพิเศษ จนถึงกับนําคําวา พุทธะ ซ่ึงแปลวา “ผูรู ผูตื่นผูเบิกบาน

๑๐เรื่องเดียวกัน,หนา ๖๓. 

                                                        



๓๑ 
 

แลว” มาเปนชื่อของศาสนา จึงมีจุดยืนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง เปนวิธีปฏิบัติตนในการสนทนาประกาศ

เผยแผธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ การไมทํารายขมเหงบีบบังคับใครใหเชื่อในศาสนาของตน พุทธศาสนา

ยอมรับความหลากหลายทางความคิดความเชื่อในสังคม พระพุทธเจาเองทรงสอนสั่งใหพระสาวกไป

สอนพุทธสาสนิกชนใหมีใจกวาง ใหความเปนอิสระทางความคิดแกผูท่ียังไมเชื่อตอพุทธศาสนา คิด

พิจารณา หรือพิสูจนหลักพุทธธรรมกอนเชื่อ พระองคทรงเตือนเหลาพุทธศาสนิกชนใหระวังมิใหไปทํา

รายหรือเขนฆาใครในเรื่องของความเชื่อ ท้ังยังมิใหใชกําลังบังคับขูเข็ญใคร ใหเชื่อตอศาสนาของตน

ดวยอํานาจทางการเมือง หรือคมหอกคมดาบ เพ่ือใหเขา /เธอ จําใจยอมเขาเปนสมาชิกของศาสนา แต

ตรงกันขามพระพุทธเจาตามท่ีอาจอนุมานเห็นไดจากหลักโอวาทปาฏิโมกข  กลับทรงเนนย้ํามิใหชาว

พุทธคิดทํารายเบียดเบียนบังคับใครใหเขามาเชื่อหรือทําตามท่ีตนตองการ แตใหใชวิธีคอยพูดคอยสอน

อางเหตุผลใหเขา /เธอใชสติปญญาตรองตามเหตุผล เขาใจความจริงทีละเล็กทีละนอยดวยตนเองจน

คลอยตาม  แลวตัดสินใจเชื่อในพุทธศาสนาดวยเองในท่ีสุด 

              พุทธศาสนาแมจะสอนใหเชื่อพระพุทธเจา เชื่อกรรม ผลแหงกรรม และเชื่อวาแตละคนมี

กรรมเปนของๆ ตน แตก็เนนเปนพิเศษใหชาวพุทธใชปญญา หรือเหตุผลพินิจใครครวญใหดีกอนจะปก

ใจเชื่ออะไรหรือใคร คือใหใชปญญานําศรัทธา (ความเชื่อ) มิไดเนนใหใชศรัทธานําปญญาเชนในศาสนา

ท่ีนับถือพระเจา วิธีการนี้เห็นไดชัดใน“หลักกาลามสูตร”๑๑ของพุทธศาสนา 

            ๓) ความสํารวมระวังในปาฏิโมกข   (ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร) หมายถึง การมีความสํารวมระวัง

ในเรื่องศีลวินัยและมารยาททางสังคมใหจงดี พุทธศาสนามีทัศนะวา บุคคลใชจะเปนคนดีสมบูรณเพียง

เพราะมีความรูดีในศาสตรตางๆ เทานั้น ดีอยางนี้เพียงทําใหเปน “คนฉลาด คนเกง” เทานั้น อาจ

นําเอาความรูไปใชในทางผิดศีลธรรมก็ได  จึงไมเพียงพอตองมีความดีทางจรณ (จรรยา) คือ ความ

ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา จิตดีดวย นั่นก็คือ ตองเปนคนมีศีลธรรม อยางนอยตองรักษาศีล ๕ ศีล 

๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ตามควรแกฐานะรวมท้ังตองเคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของสังคม และมีกิริยามารยาทตั้งแตการยืน เดิน นั่ง นอน แตงตัว ท่ีสังคมวัฒนธรรม

แหงทองถ่ินกําหนดไวใหจงดีดวย จึงจะทําใหบุคคลเปนคนดีพรอม (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) บุคคลแมวา

จะมีศีลและอยูในระเบียบวินัยของสังคมไมบกพรอง แตวาถูกตําหนิไมนาเขาใกล อาจเปนเพราะมี

กิริยามารยาทดีไมพอก็ได 

             พุทธศาสนายอมรับวา  ทุกสังคมลวนตองมีระเบียบ วินัย กติกา กฎเกณฑ ขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณีอันดีงามของสังคม ตลอดท้ังมีกิริยามารยาทอันควรปฏิบัติท่ีสังคมนั้น ๆ กําหนดไวให

ผูคนในสังคมของตนปฏิบัติตาม  เพ่ือใหสังคมมีความเปนระเบียบ  และเปนไปดวยดีไมยุงวุนวายสับสน 

             ๑๑อดิศักดิ์ ทองบุญ ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพราชบัณฑิตยสถาน
,๒๕๔๖),หนา ๓๐๓. 

                                                        



๓๒ 
 

             ดังนั้น พระพุทธเจาจึงทรงวางเปนวิธีปฏิบัติสําหรับชาวพุทธใหสํารวมระวังตนในเรื่องศีล

วินัย และมารยาททางสังคมใหจงดี ไมวาจะอยูในสังคมใดๆ ในประเทศหรือตางประเทศเพ่ือความสุข

สงบไมกอเกิดความเดือดรอนแกตนเอง  และสังคมสวนรวม ซ่ึงตอมาไดตรัสไวในหลักมงคล ๓๘ 

ประการวา  “วินโย จ สุสิกฺขิโต...เอตมฺมงฺคล มุตฺตมํ”๑๒ทรงถือวาคนท่ีฝกฝนอบรมตนใหมีและอยูใน

ระเบียบวินัยของสังคมใด ๆ ดวยดี นับวาเปนมงคลอันสูงสงแกตน 

            ๔)  ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค (มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ) หมายถึง การเปนผูรู

จักประมาณในการกินการใช พุทธศาสนาเห็นความสําคัญของการใชชีวิตของนักเผยแผศาสนา และการ

ใชชีวิตของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป จึงทรงวางเปนวิธีปฏิบัติตนขอหนึ่งวา ตองรูจักประมาณตนในการกิน

การใชแบบพอเหมาะพอดีไมใหมากหรือฟุมเฟอยจนเกินไป และไมใหนอยจนเกินไปดูใหเหมาะสมพอดี 

เปนกลางพอเพียงแกการใชชีวิตของตนใหเปนอยูไดในสังคมตน การรูจักประมาณในการกินการใชมี

ความสําคัญตอการใชชีวิตทีเดียว แตกระนั้นถาบุคคลกินอาหารมากเกินไปก็อาจสรางความเดือดรอน 

เปนความสิ้นเปลืองและความอึดอัด ตลอดถึงอาจมีโรคภัยไขเจ็บเกิดข้ึนตามมาได ท้ังอาหารท่ีกินนอย

เกินไปก็ทําใหบุคคลหิวโหย ไมมีเรี่ยวแรงกําลังจะประกอบกิจการงาน ขาดการเจริญเติบโต   

              ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนใหชาวพุทธพิจารณา ถึงความจําเปนแทจริงของการกินแบบ

รูคุณคาแท คือ กินเพ่ือคลายความหิว เพ่ือใหรางกายเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ และเพ่ือให

รางกายมีกําลังในการประกอบกิจการไดตอไป สวนการใชเครื่องนุงหม ท่ีพักอาศัย และยารักษาโรค 

ตลอดจนเครื่องอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  ก็ใชโดยคํานึงถึงประโยชนแทจริงของการใชเทานั้น มิใช

แบบคํานึงถึงคุณคาเทียมคือ ความโกเก อวดม่ังมี เปนตน 

             นักบวชและนักเผยแผศาสนา ตองฝกฝนเรื่องการกินใหมาก ตองกินงายไมเรื่องมากและตอง    

ไมเห็นแกกิน ท้ังยังจะตองมีมารยาทในการกินอีกดวย พระพุทธเจาทรงวางเปนหลักบัญญัติไวในสวนท่ี

เรียกวา “เสขิยวัตร”๑๓เพ่ือใหภิกษุ ภิกษุณี สามเณร และสามเณรี ฝกฝนปฏิบัติตนเรื่องมารยาทในการ

กินไวมากขอดวยกัน 

             หลักพอประมาณในการกินการใช เปนวิธีการท่ีสามารถใชกับฆราวาสผูครองเรือนไดดวย 

ตรงกับหลักสมชีวิตาในหลักทิฏฐธัมมิกประโยชน ๔  ขอท่ี ๔ คือ การใชทรัพยท่ีตนมีไปจับจายใชสอย

เพ่ือการซ้ือหาอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกแกชีวิตตาง ๆ เปนการจับจายทรัพยเพ่ือหาอาหาร

และเครื่องอํานวยความสะดวกมากินมาใช ถามีความพอประมาณในเรื่องนี้ก็จะกินจะใชแบบพอเหมาะ

พอดี ไมฝดเคืองนอยนิดหรือฟุมเฟอยมากลนจนเกินไป คือใหอยูในแนวทางสายกลางเปนดีท่ีสุด 

             ๑๒วศิน อินทสาระ,สารแหงมงคล ๓๘, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๕๖),หนา 
๑๕๕. 
                     ๑๓ดนัย  ชัยโยธา,พจนานุกรมศัพทพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียน 
สโตร,๒๕๕๑),หนา ๑๑๖. 

                                                        



๓๓ 
 

             การรูจักประมาณในการกินการใชตามหลักโอวาทปาฏิโมกขนี้ เปนการสอนใหชาวพุทธไมวา

จะเปนนักบวช หรือฆราวาส คํานึงถึงวิธีการใชชีวิตของตนแบบรูถึงคุณคาแท-คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ 

ในการกินนั่นเอง 

           ๕) ท่ีนั่งท่ีนอนอันเงียบสงัด (ปนฺตฺจสยนาสนํ) ๑๔ หมายถึง การอยูในสถานท่ีสงบเงียบมี

สิ่งแวดลอมดี พุทธศาสนามุงม่ันฝกฝนพัฒนาชาวพุทธใหเจริญงอกงามทางการปฏิบัติ จนกวาจะประสบ

ความสําเร็จจากข้ันต่ําไปจนถึงจุดหมายสูงสุดท่ีเรียกวา “นิพพาน” ในท่ีสุด แตการจะพัฒนาตนไดนั้น

จะตองมีวิธีการ และวิธีการท่ีวานี้ก็คือการตองเลือกอยูในทําเล สถานท่ี ประเทศท่ีเหมาะสมเปน     

ปฏิรูปเทศสงบเงียบ และมีสิ่งแวดลอมดี เปนสัปปายะ  จึงจะเอ้ืออํานวยตอการฝกปฏิบัติ  ฝกฝนตนให

พัฒนาใหพัฒนาเจริญกาวหนาในฐานะนั้น ๆ ได  

             ดังนั้น ทําเล สถานท่ี ประเทศท่ีเหมาะสมสงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมดี จึงถือเปนสิ่ง

เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาชีวิต และการไดเลือกไปอยูในท่ีเชนนั้น พระพุทธเจาทรงถือวา เปนวิธีการหรือ

ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ท่ีจะชวยพัฒนาชีวิตของชาวพุทธใหมีความเจริญกาวหนาเร็วข้ึนได  กรณีเด็ก

ท่ีอยูในเมืองกับเด็กท่ีอยูบานนอก  ยอมมีพัฒนาการทางความคิด และทักษะการเรียนรูตางกัน เปนตน 

เปนตัวอยางหนึ่งเปรียบเทียบใหเห็นภาพได 

             นักเผยแผศาสนาไมควรอยูในท่ีโออาฟุงเฟอจะไมไดรับความเชื่อถือ และนักปฏิบัติธรรมก็

ตองอยูในสถานท่ีสงบเงียบ การเลือกอยู ณ สถานท่ีเงียบสงบและมีสิ่งแวดลอมดีมีผลทําใหสมาธิ

กาวหนา และการอยูในสถานท่ีเงียบสงบมีสิ่งแวดลอมดี จัดเปนวิธีการเอ้ือตอการพัฒนาชีวิตให

เจริญกาวหนา เร็ว ทางการปฏิบัตินี้พระพุทธเจาเองไดพิสูจนมาแลวในชวงชีวิตกอนไดตรัสรูเปนพระ

สัมมาสัมพุทธเจา คือ เม่ือทรงเสด็จออกมาจากสํานักศึกษาของอาจารยอาฬารดาบส  และอุทกดาบส

แลว ก็ไดจาริกแสวงหาโมกขธรรมไปตามชนบทแหงแควนมคธไปจนถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไดทรง

เห็นสถานท่ีแหงนี้เปนพ้ืนท่ีราบรื่น มีแนวปาเขียวสดมองดูเปนท่ีนาเบิกบานใจ ท้ังมีแมน้ําไหล น้ําใสไหล

เย็นสะอาด และมีทาลงเปนอันดี นารื่นรมย ท้ังหมูบานท่ีจะอาศัยภิกขาจารก็อยูไมหางไกลนัก จึงตัดสิน

พระทัยอยูบําเพ็ญธรรม ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม แควนมคธ โดยพระองคทรง

เลิกคิดท่ีจะแสวงหาอาจารยหาความรูเพ่ิมเติมตอ ๆ ไป แตไดคิดใชสติปญญาของพระองคเองคิด

คนควาหาความรูท่ีทรงหวังใหพบ  แตดวยทรงเลือกวิธีปฏิบัติผิด โดยไปของเก่ียวกับการปฏิบัติแบบ

ทรมานตน  (อัตตกิลมถานุโยค)  เขา จึงทําใหมิอาจตรัสรูไดจึงเลิกละเสีย ทรงหันมาเริ่มฉันอาหารใหม

จนมีพระกําลังกาย และจิตใจดีแลว ก็ไดทรงเลือกท่ีประทับใหมไปประทับอยู ณ บริเวณโคนตนอัตถะ 

(ตนโพธิ์)  ใกลแมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม อันเปนสถานท่ีเงียบสงัด ผนวกกับการท่ี

พวกปญจวัคคียพากันทอดท้ิงพระองคไปอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันดวย ยิ่งกลับกลายเปนผลดีตอ

                   ๑๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุต.โต) พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑),หนา ๑๑๖. 

                                                        



๓๔ 
 

พระองคมาก สมาธิกลายเปนปจจัยอันหนึ่งท่ีหนุนชวยทําใหพระองคไดตรัสรู ในเชาตรูของวันข้ึน ๑๕ 

คํ่า เดือน  ๓  ดวยเหตุนี้  พระพุทธองคจึ ง ไดทรงนําวิ ธีการนี้ มาบอกสอนแกพระสาวกหลัก            

โอวาทปาฏิโมกข 

            ๖) การประกอบความเพียรในอธิจิต  (อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค)  หมายถึง การฝกหัดหม่ันทํา

จิตใหสงบมีสมาธิ พุทธศาสนาถือวาจิตเปนองคประกอบสําคัญของชีวิตมนุษย ทําหนาท่ีเปน “เจานาย” 

สั่งการกายในฐานะ “บาว” ใหกระทําการตาง ๆ ตามท่ีจิตคิดและตองการท้ังสิ่งดี และไมดี ดังท่ีมีคํา

กลาวกันวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” ดังนั้น จึงจะตองใชวิธีการฝกจิตดวยหลักสมถกรรมฐานแบบ

ตาง ๆ เพ่ือควบคุมจิตใหอยูในอํานาจ ใหจิตพัฒนาไปในทางท่ีดีงาม คือ เปนภาวะสงบ   และม่ันคง 

หนักแนน มีสมาธิ แลวยกจิตข้ึนสูวิปสสนาเพ่ือใหเกิดการรูแจงโลกและชีวิตตามความเปนจริง จน

พัฒนาข้ึนไปถึงจุดหมายสุดทายคือ “นิพพาน” ในท่ีสุด 

            บุคคลท่ีมีภาวะจิตสงบ ม่ันคง เปนสมาธิ ยอมนําภาวะของจิตไปใชอุดหนุนการทํางานได

มากมายในชีวิตประจําวันดังเปนท่ีนิยมกันในปจจุบันนี้ ยิ่งนักเผยแผศาสนาหรือคนทํากิจการงานเพ่ือ

ตนเองและผูอ่ืนดวยแลว ตองทําหนาท่ีพร่ําสอนอบรม ศึกษาเลาเรียน หรือประกอบกิจการงานใดๆ 

จะตองพบประสบกับปญหาและอุปสรรคมากมายท่ีตองมีเขามาในชีวิตทางการปฏิบัติ ในการเผชิญหรือ

ผจญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ภาวะจิตท่ีสงบมีสมาธิยิ่งมีความจําเปน ดังนั้น ผูทํางานจึงตองหม่ันฝก

สมาธิใหเกิดมีแกกลา ม่ันคงใหมากท่ีสุดจนถึงกับจิตหลุดพนเปนอิสระไดยิ่งดี เพราะตองทําหนาท่ีเปน

กัลยาณมิตรใหแกตนเอง และผูอ่ืนซ่ึงเปนเรื่องหนักมาก ถาฝกสมาธิมานอยภาวะจิตจะระงับอารมณ

ตาง ๆ ท่ีถากโถมเขามากระทบจิตแรง ๆ ไมไหว บางคนถึงกับฆาตัวตายไปเลยก็มีถาทนไมไหว แตถามี

สมาธิดีมีภาวะจิตสงบ แมจะมีเรื่องรอน ๆ หนัก ๆ เขามาก็พอรับไหว และแกไขใหผานพนไปได ดวย

เหตุนั้น การฝกหัดหม่ันทําจิตใหสงบมีสมาธิจึงเปนวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงวางเปนวิธีการปฏิบัติ

สําหรับชาวพุทธไวเพ่ือการพัฒนาชีวิตใหเจริญข้ึน 

            ๒.๑.๒  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเผยแผวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

             วรรณกรรมกับบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา  ถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีไมอาจ

มองขามได  ท่ีสําคัญวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญานั้น  มีจุดเดนอยูท่ีความมุงม่ันอยางแรงกลาของผูแปล

และเรียบเรียง ดังคํานมัสการท่ีพระพุทธโฆษาจารย   ปราชญทางพระพุทธศาสนานามอุโฆษณในพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๙๑๕  ไดแปล  และเรียบเรียงคัมภีรพระธรรมบทปจจุบันไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย

ท้ังไทย และตางประเทศไดมีผูศรัทธาเลื่อมใสท้ังในยุโรป  และอเมริกา  หรืออาจกลาวไดวาพระธรรม

บท  โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวยุโรปบางทานมีโอกาสไดรูจักพระพุทธศาสนา  จากคัมภีรพระธรรมบทซ่ึง

 ๑๕พิพัฒน  คงประเสริฐ,ชีวิตและผลงานของนักปราชญพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: ประยูร

สาสนไทยการพิมพ ,๒๕๕๕),หนา ๘. 

                                                        



๓๕ 
 

เปนวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา   กอนท่ีมีโอกาสไดรูจักพระไตรปฎกดวยซํ้าท้ังๆท่ีคัมภีรพระไตรปฎก

ถือไดวาเปนคัมภีรหลักในข้ันปฐมภูมิ   แตเนื่องจากคัมภีรพระไตรปฎกมีเนื้อหาเปนจํานวนมาก  มีชาว

พุทธจํานวนนอยท่ีจะสามารถศึกษาพระไตรปฎกไดครบถวนท้ังสาม ปฎก  แตประเด็นดังกลาวก็ไมทํา

ใหความรูความเขาใจในพระไตรปฎกขาดความสมบูรณในสาระสําคัญท้ังนี้  เนื่องจากไดมีวรรณกรรม

แนวพุทธปรัชญาไดยอยสาระสําคัญรวมไวในวรรณกรรมแลวนําเสนอสูสาธารณชนเพ่ือประโยชนสุขแก

มวลมนุษยชาติตอไป 

             จากกรณีดังกลาวไดเปนท่ียืนยันประจักษชัด  จากหลักฐานการแปลและเรียบเรียงคํา 

นมัสการซ่ึงพระธรรมโฆษาจารย  ไดแสดงเจตจํานงอยางแนวแน ซ่ึงก็เทากับเปนการชี้ใหเห็นถึงสาระ

วามีประโยชนเก้ือกูลตอสาธารณชนอยางไรในท่ีนี้ใครขอนําคํานมัสการท่ีพระพุทธโฆษาจารยไดแสดงไว

มีปรากฏหลักฐานท่ีใครขอนําปณิธานอันแนวแน ท่ีพระพุทธโฆษจารยไดอธิฐานไวกอน  นําเสนอ

ผลงานวรรณกรรมเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละครั้งดังนี้ 

             ขาพเจา ๑๖อันพระกุมารกัสสปเถระ๑๗ ผูฝกตนเรียบรอยแลว ประพฤติสมํ่าเสมอโดยปกติ มี

จิตม่ันคง ใครความดํารงม่ันแหงพระสัทธรรม หวังอยูวา “พระอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแหงพระ

ธรรมบทอันงาม ท่ีพระศาสดาผูฉลาดในสภาพท่ีเปนธรรมและมิใชธรรม มีบทคือพระสัทธรรมถึงพรอม

แลว มีพระอัธยาศัยอันกําลังแหงพระกรุณาใหอุตสาหะดวยดีแลว ทรงอาศัยเหตุนั้นๆ แสดงแลว เปน

เครื่องเจริญปติปราโมทยของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนคําท่ีสุขุมละเอียด นําสืบๆ กันมา ตั้งอยู

แลวในตามพปณณิทวีป ๓ โดยภาษาของชาวเกาะ ยังไมทําความถึงพรอมแหงประโยชน ใหสําเร็จแก

สัตวท้ังหลายท่ีเหลือได  ไฉนพระอรรถกถาแหงพระธรรมบทนั้น  จะทําประโยชนใหสําเร็จแกโลกท้ัง

ปวงได” ดังนี้ อาราธนาโดยเคารพแลว จึงขอนมัสการพระบาทแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงสิริ  ทรง

แลเห็นท่ีสุดโลกได มีพระฤทธิ์รุงโรจน ทรงยังประทีป คือโมหะใหญปกคลุมแลว บูชาพระสัทธรรมแหง

พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลว จักกลาวอรรถกถาอันพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบทนั้น ดวย

ภาษาอ่ืนโดยอรรถไมใหเหลือเลย ละภาษานั้นและลําดับคําอันถึงพิสดารเกินเสีย ยกข้ึนสูภาษาอันเปน

แบบท่ีไพเราะ๑๘อธิบายบทพยัญชนะแหงคาถาท้ังหลายท่ีทานยังมิไดอธิบายไวแลวในอรรถกถานั้นให

สิ้นเชิงนํามาซ่ึงปติปราโมทยแหงใจ อิงอาศัยอรรถและธรรมแกนักปราชญท้ังหลาย 

ความเปนมาแหงการศึกษาภาษาบาล ี

 ๑๖พระพุทธโฆษาจารย, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุทธจารย (อาจ  อาสภ
มหาเถร),(กรุงเทพมหานคร: ธนเพรสการพิมพ,๒๕๕๑) หนา ๓. 

 ๑๗เปนนามพระสังฆเถระองคหนึ่ง  ในสมัยพระพุทธโฆษาจารยไมใชพระกุมารกัสสปในสมัย
พุทธกาล 

 ๑๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ โต),พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑),หนา ๒๙๗.   

                                                        



๓๖ 
 

           ในชมพูทวีป อาจจะไมตองกลาวถึงการเรียนภาษาบาลี เพราะชาวชมพูทวีปเปนเจาของภาษา 

ยอมทราบความหมายของถอยคําท่ีพระพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลายเทศนาสั่งสอน  

แมจะทราบความหมายก็จริง บางครั้งถอยคําท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมก็ตองมีการขยายความ

ทางภาษา เชนท่ีทรงแสดงวา “มาตรํปตรํหนฺตวา ... อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ บุคคลฆามารดาฆาบิดา ... 

แลวดําเนินชีวิตเปนพราหมณอยูอยางไรทุกข”๑๙   ขอความนี้เปนพุทธพจน ซ่ึงถาถือตามตัวอักษรจาก

ขอความนี้ ก็จะขัดแยงกับเรื่องอนันตริยกรรมท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในท่ีอ่ืน ซ่ึงเปนกรรมหนักท่ีสุด

ฝายบาปกุศล อันใหผลรุนแรงตอเนื่องไป โดยไมมีกรรมอ่ืนจะมาก้ันได อนันตริยกรรมนั้นมี ๕ ประการ 

คือ ๑. ฆามารดา ๒. ฆาบิดา ๓. ฆาพระอรหันต ๔. ทํารายพระพุทธเจาจนถึงพระโลหิตหอข้ึน ๕. ทํา

สงฆใหแตกกัน๒๐  เปนกรรมหามสวรรคหามนิพพาน แตขอความนี้ไดมีการไข คือขยายความวา มารดา 

หมายถึง ตัณหา ดังขอความท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในท่ีอ่ืนวา “ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ”๒๑แปลวา 

“ตัณหายอมทําใหคนเกิด” คือคนท่ียังมีตัณหายอมเกิดอีก ถาฆาตัณหาได ก็ไมตองเกิด ก็สิ้นทุกข สวน

บิดาหมายถึงอัสมิมานะ คือการถือตัววาเปนบุตรของคนนั้นคนนี้ เชนถือตัววา เปนบุตรของชนชั้นสูง 

เม่ือฆาบิดา คืออัสมิมานะได ก็จะหมดทุกข 

             ชาวมคธ เปนเจาของภาษา ทราบความหมายของภาษาโดยไมตองเรียนไวยากรณก็จริง แต

ตามหลักฐานท่ีปรากฏ ในชมพูทวีปไดมีการเรียนการสอนหลักภาษามากอนพุทธกาล 

             เจาชายสิทธัตถะเอง ก็ยังทรงศึกษาศิลปวิทยาท่ีมีในสมัยนั้นถึง ๑๘ สาขาวิชา ใน ๑๘ 

สาขาวิชานั้นมีการศึกษาวิชาศัพทศาสตรดวย 

              ไวยากรณเปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งนัก เพราะนับเขาในศิลปศาสตร ๑๘ 

ประเภท ท่ีควรศึกษาเลาเรียน ท้ังยังเปนสวนหนึ่งของศาสตรอันเก่ียวเนื่องกับพระเวท ไวยากรณเปน

ศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะ เปนอุปการะในการศึกษาพระเวทและศาสตรอ่ืน ๆ บุคคลผูขาดความรูใน

ไวยากรณเปรียบเสมือน  คนใบท่ีไมสามารถชี้แจงความประสงคของตนได ดวยเหตุท่ีศาสตรดังกลาว

ประดุจดังปากอันเปนอวัยวะสําคัญยิ่ง  ดังนั้น ไวยากรณจึงไดรับการยกยองวาเปนศาสตร              

อันทรงคุณคานับตั้งแตโบราณกาลเปนตนมา  

ภาษาบาลกีับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

             ภาษาท่ีพระพุทธเจาทรงใชแสดงธรรมและทรงใชบัญญัติวินัย เม่ือกลาวตามมติของอรรถ

กถาและมติผูรจนาคัมภีรไวยากรณท้ังหลาย ตางยืนยันวาพระพุทธองคทรงใชภาษามคธ ซ่ึงไดถูก

เรียกชื่อวา ภาษาบาลีในกาลตอมา ภาษามคธเปนภาษาท่ีบันทึกคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปนภาษา

๑๙ขุ.ธ. ๒๕/๒๙๔/๑๒๔-๑๒๕. 
๒๐อง. ป ฺจก. ๒๒ /๑๒๙/๑๓๗,  
๒๑สํ.ส. ๑๕/ ๕๕ /๔๒. 

                                                        



๓๗ 
 

ท่ีชาวมคธใชพูดกันมากอนสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยภาษามคธ เพราะเหตุท่ี

พระองคตรัสรูท่ีแควนมคธ และเสด็จจาริกแสดงธรรม  ซ่ึงสวนมากจะเสด็จอยูในแควนโกศลและแควน

มคธ พระอรรถกถาจารยดังกลาวไวในคัมภีรสัมโมหวิโนทนีมาคธภายเมว อาโรเปสิ๒๒   แปลเอาความ

วาพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชภาษามคธซ่ึงเปนภาษาท่ีมีแบบแผนประกาศพระพุทธวจนะ คือ

พระไตรปฎก 

             จากการศึกษาหลักฐานพบวา มีจารึกภาษาบาลีท่ีจารึกดวยอักษรพรหมมี สมัยพระเจาอโศก

มหาราช ภาษามคธ หรือ ภาษาบาลี ในยุคปจจุบันเปนภาษาพูด ท่ีเรียกกันวา ภาษาปรากฤต ยังมิไดรับ

การปรับปรุง เชน ขอความในศิลาจารึกของพระเจาอโศกท่ีปรากฏวา “หิทพุเธ ชาเต สกฺยมุนิ: 

พระพุทธเจาผูศักยมุนีเกิดแลวท่ีลุมินิคามนี้”  อีกตอนหนึ่งวา “ หิทภควํ  ชาเต  ลุมินิคาเม :  พระผูมี

พระภาคเกิดแลวท่ีลุมินิคามนี้ ”  ภาษามคธในยุคนั้น คงไดรับการชําระปรับปรุงจากภาษาพูดเปน

ภาษาท่ีเนนแบบแผน ดวยไวยากรณและนิรุกติศาสตรในกาลตอมา  จึงไมปรากฏคําวา พุเธ ชาเต ใน

คัมภีรท้ังหลาย พบแต พุทฺโธ ชาโต หรือ  พุทฺโธโลเกอุปฺปนฺโน แปลวา  พระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวในโลก 

             ๒.๑.๓  พันธกรณียทางศีลธรรมของการเผยแผพระพุทธศาสนา  

             มนุษยเกิดมาเสรี แตทุกหนแหงเต็มไปดวยพันธนาการ นี่คือคําของรุสโซ (Rousseau, Jean 

Jacques)นักปราชญชาวฝรั่งเศส ซ่ึงกลาวขวัญถึงกันโดยท่ัวไป  เม่ือพูดถึงเสรีภาพของมนุษย๒๓ 

             เม่ือมนุษยเราเกิดมาเสรีก็ควรจะไดอยูอยางเสรี แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม มนุษยได

ผูกพันตนเองไวกับสิ่งตางๆ มากมาย เชน ครอบครัว เม่ือชาย-หญิง สมัครใจจะอยูกินดวยกันแลวก็ยัง

ตองมีทะเบียนสมรส เพ่ือใหผูกพันกันอยางหนักแนนแข็งแรง ยังโยงไปถึงทรัพยสินสมบัติ คือ สินสมรส

อีกดวย เม่ืออยูไปไมเปนท่ีพอใจของฝายใดฝายหนึ่ง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งจะขอหยาเพ่ือใหสิ้นสุดภาวะ

สมรส บางรายก็แสนยากสรางความเจ็บซํ้านานาประการ เพราะอีกฝายหนึ่งไมยินยอมในการหยา 

ถึงกับทํารายกันก็มี หนุมสาวมักยินดีพอใจท่ีไดไปสมรส แตเม่ือชีวิตสมรสขมข้ึนมาและเม่ือฝายหนึ่ง

ตองการจะทรมานฝายหนึ่งข้ึนมา ไมยอมเซ็นใบหยาให ใบสมรสหรือทะเบียนสมรสก็ปรากฏเปน

พันธนาการอันเหนี่ยวแนนม่ันคง ท่ีจริงมันเปนเพียงกระดาษแผนเดียวแตก็ทําลายกันไมได มันกลับเปน

สิ่งทําลายความสุขของผูท่ีไมปรารถนามัน 

 นอกจากคูสมรสแลว ชีวิตคนเรายังผูกพันอยูกับหลาน วานเครือ พอแม ญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูง 

บริวารชน ฯลฯ ซ่ึงลวนแตเปนเครื่องพันธนาการท่ีบังคับใหเราตองทําหนาท่ีใหถูกตองสมบูรณ มิฉะนั้น

แลว เราจะถูกมองวา เปนคนไมมีจริยธรรม 

             ๒๒อภิ.วิ.อ. ๒/๔๑๕. 
    ๒๓วศิน อินทสระ, พุทธจริยาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพทองกราว,๒๕๔๑),
หนา ๘๕. 

                                                        



๓๘ 
 

 แตในชีวิตคนหนึ่งซ่ึงมีพันธะรุงรังไปหมดนั้น ใครเลาจะสามารถทําใหสมบูรณไดทุกอยาง 

ยอมจะตองมีขอบกพรองบาง แตถึงอยางไร ทุกคนก็ตองมีพันธกรณียทางศีลธรรมพันธกรณียทาง

ศีลธรรมคืออะไร? 

  คําวา “พันธกรณีย” ขาพเจาแปลจากคําวา Sanction ในภาษาอังกฤษ แปลดวยความรูสึก

ท่ีไมคอยแนใจนัก แตเวลานี้ยังแลไมเห็นคําใดจะเหมาะสมกวานี้ จึงขอใชคํานี้ไปกอน คํา Moral 

Sanctions ซ่ึงเปนชื่อของบทนี้ ขาพเจาจึงขอใชในภาษาไทยวา พันธกรณียทางศีลธรรม 

 คําวา Sanction เปนคําลาติน ซ่ึงมีความหมายวา “กรณียะท่ีมีขอผูกพันวาตองทํา” 

เพราะวาสิ่งนั้นเปนหนาท่ีโดยตรงเสี่ยงไมได ตัวอยาง การสงเคราะหบุตรธิดา พันธกรณียทางศีลธรรม

ของมารดาบิดา เปนสิ่งท่ีพอแมตองทําการเคารพ และบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาเปนสิ่งท่ีบุตรธิดาตองทํา

เหมือนกัน หนาท่ีทางศีลธรรมเชนนี้แหละท่ีเรียกวา พันธกรณียทางศีลธรรม 

 สวน Moral obligation นั้นไมเชิงเปนพันธกรณีย แตเปนความรูสึกทางศีลธรรมวา “ควรทํา 

หรือไมควรทํา” เปนทํานองวา บางอยางทําไดก็ดี แตถาไมทําก็ไมมีใครวาอะไร เพราะไมใชหนาท่ี

โดยตรง เชน การใหเงินแกขอทานขางถนน การบริจาคโลหิตแกสภากาชาดหรือโรงพยาบาล บางอยาง

เวนไดก็ดี แตถาไมเวนก็ไมมีใครวาอะไร เชน การสูบบุหรี่ในท่ีอันสมควร เปนตน 

 ตําราทางจริยศาสตรกลาววา พันธกรณียทางศีลธรรมนี้มีความผูกพันอยูกับรางวัล และการ

ลงโทษดวยคือ ผูปฏิบัติชอบยอมไดรับรางวัล สวนผูปฏิบัติไมชอบ หรือการขาดปฏิบัติยอมถูกลงโทษ

โดยท่ัวไป พันธกรณียทางศีลธรรมหมายถึง ความดําริในการท่ีจะทําหนาท่ีของตนใหสมบูรณและมี

ความเดือดรอนใจเม่ือไมไดทําหนาท่ี หรือทําไมสมบูรณ 

พันธกรณียภายนอก 

             พวกสุขนิยม หรือพวกประโยชนนิยมท่ัวไปพยายามใหเหตุผลวาความประพฤติอันเปน

ประโยชนท่ัวไป โดยมีพันธกรณียทางศีลธรรมเปนทางดําเนินนั้นเปนสิ่งท่ีมีเหตุผลเพียงพอ 

  แบนแธม(Bentham) หรือสนับสนุนประโยชนนิยมไดยอมรับพันธกรณียภายนอก ๔ 

ประการ ซ่ึงถือวาเปนแรงใจใหคนประพฤติเพ่ือประโยชนของคนท่ัวไป พันธกรณีย  ๔ ประการ มีดังนี้ 

            ๑. พันธกรณียทางกาย หรือพันธกรณียธรรมชาติ(Physical or Natural Sanction)  

อธิบายวา การกระทําผิดกฎทําใหเกิดความไมสบายทางกายข้ึน เชน กินมากเกินไป ดื่มมากเกินไป ทํา

ใหเกิดโรคทางกาย ความเจ็บปวยนี้ สาเหตุมาจากการทําลายกฎธรรมชาติท่ีดี ดวยเหตุนี้ คนจึงตอง

ระวังไมกลาผิดกฎธรรมชาติ เพราะกลัวธรรมชาติลงโทษเอา 

           ๒. พันธกรณียทางกฎหมาย หรือรัฐ(Political Sanction)  คือ  ทําผิดกฎของบานเมืองยอม

ถูกลงโทษ โดยผูมีหนาท่ีรักษากฎหมายของบานเมืองเม่ือประพฤติชอบ ยอมไดรับรางวัลหรือความนิยม

ชมชอบ คนกลัวถูกลงโทษจึงเวนการควรเวน ตองการไดรับความนิยมจากรัฐ จึงเวนสิ่งควรเวน และทํา

สิ่งท่ีควรทํา รวมความวา เพราะระเบียบของบานเมือง จึงทําใหเขาเวนความชั่วเพราะกลัวถูกลงโทษ 



๓๙ 
 

            ๓. พันธกรณียทางสังคม (Popular or Social Sanction)  อันนี้หมายความวา เม่ือคนทําดี 

เชน กลาหาญ อดทน เสียสละ ยอมไดรับความนิยมยกยองจากสังคม การไดรับความนิยมเชนนั้นทําให

บุคคลมีความรูสึกสุขและรูสึกมีเกียรติ เขาจึงพอใจทําความดีตอไปอีก สวนคนทําชั่วยอมไดรับการ

เหยียดหยามจากสังคม ไมสบายใจมองหนาใครไมสนิท เพราะกลัวถูกสังคมลงโทษทอดท้ิงเขาจึงเวน

การทําชั่ว และเพราะอยากใหสังคมยอมรับเขาจึงทําความดีอันอํานวยประโยชนแกสังคม 

            ๔.  พันธกรณียทางศาสนา  (Religious Sanction)  หมายความวา  เขาเลื่อมใส เชื่อในคํา

สอนของศาสนาใด  เขายอมพรอมท่ีจะปฏิบัติตามคําสอนของศาสนานั้นและเวนสิ่งท่ีศาสนานั้นสอนวา

ชั่ว ไมควรทํา อนึ่ง ผูท่ีเชื่อเรื่องนรก สวรรค และพระเจา ยอมเวนชั่ว เพราะกลัวตกนรกและทําดีเพราะ

อยากข้ึนสวรรค เวนชั่วเพราะกลัวพระเจาจะลงโทษ และทําดีเพราะหวังไดรับรางวัลจากพระเจา 

แบนแทม (Bentham)ถือวาท้ัง ๔ ประการนี้  เปนพันธกรณียทางศีลธรรม เปนแรงกระตุนใหคน

ประพฤติตามศีลธรรม  เวนความประพฤติท่ีผิดศีลธรรมเสีย เขาเห็นวา พันธกรณียทางรางกายเปน

พ้ืนฐานของพันธกรณียภายนอกท้ังปวง มันเปนพันธกรรม(binding force) แหงความประพฤติทาง

คุณธรรม หรือความประพฤติอันเปนประโยชนแกคนท่ัวไป 

พันธกรณียภายในหรือพันธกรณียทางศีลธรรม๒๔ 

             พันธกรณียภายในหรือพันธกรณียทางศีลธรรม  หมายถึง  ความพอใจ เม่ือรูสึกวาตนได

กระทําอะไรลงไปตามมโนธรรม  และความรูสึกเสียใจ  เม่ือรูวาไดทําสิ่งท่ีขัดแยงกับมโนธรรมความ

ประพฤติ มีปติปราโมทเปนรางวัล  สวนความประพฤติชั่ว มีความทุกขกาย  และทุกขใจเปนสิ่ง      

ตอบแทนถึงคนอ่ืนจะไมรู แตตนนั่นแหละเปนผูรู เม่ือมโนธรรมลงโทษ เปนการลงโทษท่ีรุนแรงไมนอย 

เพราะมันเปนแผลอยูท่ีใจ  ลักษณะดังกลาวนี่แหละกอใหเกิดพันธกรณียภายใน หรือพันธกรณียทาง

ศีลธรรมข้ึน 

            อยางไรก็ตาม พันธกรณียท้ังภายนอก  และภายใน ยอมมีสวนชวยใหเกิดการปฏิบัติตาม

ศีลธรรมข้ึนในสังคม กลาวคือ ความรูสึกสุข เพราะไดประพฤติตามศีลธรรม และความรูสึกทุกขใจ   

เม่ือรูสึกวา ตนไดปฏิบัติผิดหลักศีลธรรม ชวยใหตนเวนการทําชั่ว ทําความดี เพราะผลดีผลชั่วปรากฏ

ชัดเจนแกใจของตน นี่เพราะพันธกรณียภายใน สวนบางคนยังมีอัธยาศัยหยาบปญญานอย ตองอาศัย

พันธกรณียภายนอก เปนเครื่องกระตุนเตือนใหเวนชั่วประพฤติดี  เชน  พันธกรณียทางกฎหมาย    

และทางศาสนา เปนตน 

           พูดถึงการทําหนาท่ี บางคนไมรักหนาท่ีของตนเอง แตทําหนาท่ีเพราะพันธกรณียภายนอก 

เชน กลัวถูกลงโทษ หรือถูกติเตียน บางคนท่ีหนาท่ีเพราะรักหนาท่ีของตน หรือเพราะมโนธรรมในใจ

ของตนท่ีคอยเตือนอยูเสมอในคนสองพวกนี้พวกหลังยอมทําหนาท่ีไดสมบูรณกวา  และมีความสุขใจปติ

ปราโมชเปนรางวัลอยูเสมอ 

            ๒๔วศิน อินทสระ,พุทธจริยศาสตร,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพทองกาว,๒๕๔๑),หนา ๘๕. 

                                                        



๔๐ 
 

          บางทานมีความเห็นวา การเวนชั่ว ทําดี โดยอาศัยพันธกรณียภายนอกนั้น ไมจัดเปนศีลธรรม

เพราะกลัวถูกลงโทษ และหวังรางวัลตางหาก หาใชเกิดจากใจจริงไหม คลายๆ กับการกระทําไปเพราะ

ถูกบังคับใหทํา 

             สวนบุคคลท่ีอาศัยพันธกรณียภายในเลาก็หวังความสุขความพอใจของตน จึงทําดี และกลัว

ความทุกขทางใจจะเกิดแกตนจึงหนีชั่ว คือยังเห็นแกตนอยูนั่นเอง ความประพฤติ อยางนั้นไมจัดเปน

ศีลธรรม ความประพฤติท่ีจะจัดเปนศีลธรรม ตองไมมีความเห็นแกตัว หรือผลประโยชนสวนตัวเจือปน

อยูเลย 

              ผูวิจัยคิดวา ความเห็นอยางนี้รุนแรงไปสักหนอย แหงแลง  และเขมงวดไปมาก ความจริง

เรานาจะพิจารณาสิ่งท่ีเขาทําดวยวา เขาทําอะไร แมเขาจะมีเจตนาท่ีเห็นแกตัวอยูดวย แตการกระทํา

ของเขาไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน และผลดีของการกระทํานั้นตกแกสวนรวม การกระทํานั้นก็

นาจะจัดเปนศีลธรรม หรือถูกตองตามศีลธรรมได ตัวอยาง บุคคลผูหนึ่งบริจาคทรัพยสรางตึกเพ่ือ

การศึกษาของนักเรียนหรือของพระสงฆ แมเขาตองการข้ึนสวรรควิมาน ตองการร่ํารวยในชาติหนา 

หรือตองการชื่อเสียงก็ตาม ผลดีแหงการกระทําของเขาตกอยูแกสวนรวม สวนรวมไดรับผลประโยชนท่ี

ยั่งยืน เราจะเรียกการกระทําของเขาวา  ไมเปนศีลธรรมหรือ? จริงอยูเจตนาของเขายังแฝงอยูดวย

ความเห็นแกตัว แตผลแหงการกระทําของเขาเปนผลดีท่ีตกแกสวนรวม 

  อํานาจทางศีลธรรมกับความอิสระทางศีลธรรม  

            ผูสนับสนุนกฎเกณฑตางๆ วาเปนมาตรฐานทางศีลธรรม ถือวาพระเจา รัฐ สังคม หรือ

ความเห็นของชุมชนวาเปนอํานาจทางศีลธรรม ซ่ึงมีปกติบังคับใหเชื่อกฎของพระเจา กฎของบานเมือง 

กฎของสังคม หรือกฎของเชื้อชาติชุมชนในกลุมของตน พวกญาณนิยม หรือสัญชาตญาณนิยม (ความ

สํานึกภายใน) ถือเอามโนธรรมเปนอํานาจทางศีลธรรม ซ่ึงมีปกติบังคับใหคนเชื่อกฎภายในคือ

ความรูสึกผิดชอบชั่วดีในใจของตน 

             แตข้ึนชื่อวา กฎแลว ไมวาภายในหรือภายนอกเปนมาตรฐานทางศีลธรรมไมได ศีลธรรมไม

ตองการกฎใด ๆ ไมวาเปนภายในหรือภายนอก เพราะศีลธรรมหมายถึง  เจตจํานงเสรี หรือ Freedom 

of will เปนใหญในตนมีอิสระในตน ปกครองตนเอง ตัวตนอุดมคติ หรือตัวตนอันพรอมดวยเหตุผล

นั่นเองเปนอํานาจทางศีลธรรม บังคับใหตัวตนฝายต่ําหรือ  sentien self  ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม

หรือมิฉะนั้น ก็ตนของตนนั่นเองบังคับตนเองใหประพฤติตามหลักศีลธรรม คือ  เอาตัวตนใฝสูง ใฝอยาง

มีเหตุผล มีอุคมคติ บังคับตัวตนใฝต่ํา ใฝไมมีเหตุผล ไมมีอุดมคติ 

 

 

 

๒.๒ ความหมายของการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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              การบูรณาการเผยแผพระพุทธศาสนา หมาถึง การประยุกตหลักธรรมคําสอนในทาง

พระพุทธศาสนา  มาสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตอคุณภาพชีวิต ท้ังในสวนดานในคือ ดานจิตใจและ

ชีวิตดานสังคมอยางเหมาะสม  มีสมดุล และสอดคลองดวยหลักการแหงมัชฌิมาปฏิปทา สวนในดาน

จิตใจนั้นเนนหลักไตรสิกขาเปนแนวปฏิบัติ  ดังปรากฏในสังยุตตนิกาย มหาวรรค๒๕ ความวา         

พระอานนทไดพาสามเณรจุนทะไปเฝาพระพุทธเจา  แลวทูลเลาเรื่องพระสารีบุตรนิพพานและ

ความรูสึกของตน  ท่ีมีตอพระสารีบุตร ซ่ึงก็ไดรับการตักเตือนจากพระพุทธเจาวา “ สารีบุตรมิไดเอาศีล

ขันธ  สมาธิขันธ  และปญญาขันธ  วิมุตติหรือวิมุตติญาณทัศนะนิพพานไปดวย  การพลัดพลากจาก

ของรักคนรักนั้นเปนเรื่องธรรมดา  ดังนั้นพวกเธอจงมีธรรมเปนท่ีพ่ึง  และมีธรรมเปนเถระ  อยามีสิ่งอ่ืน

เปนท่ีพ่ึงเลย  จงตั้งบําเพ็ญความเพียรตามหลักสติปฏฐานเถิด ”  

           แสดงใหเห็นวา  หลักไตรสิกขานั้นพระพุทธเจาไดเคยแสดงกับพระอานนทโดยตรงมาแลว 

และในการแสดงในคราวครั้งนั้นเปนเหตุใหพระอานนท บรรเทาความอาลัยถึงการจากไปของพระสารี

บุตร  จากประเด็นดังกลาวเทากับเปนการยืนยันหลักพุทธธรรมในการบําบัดขจัดความทุกข  โทมนัส  

ความเศรา และอาลัย  ซ่ึงมวลมนุษยชาติตางๆ  ก็ตองประสบดวยกันท่ัวหนาไมมีขอแมกับใครๆ  แตก็

เชนเดียวกับคนสวนใหญไมวายุคไหนสมัยไหน เม่ือเกิดเหตุเภทภัยในชีวิต  อยางใดอยางหนึ่ง  ก็มัก

เชื่อถือโชคลาง  อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับเหนือธรรมชาติ เรื่องดังกลาว  ดังมีปรากฏในเขมาเขมะติ

สรณะสูตร ความวา   

            “มนุษยเปนอันมาก เม่ือถูกภัยคุกคามแลว ยอมยึดเอาภูเขาบาง ปาบาง อารามบาง ตนไมท่ี

เปนเจดียบาง วาเปนท่ีพ่ึง นั่นไมใชสรณะท่ีเกษม นั่นไมใชสรณะอันอุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้น

แลวไมสามารถหลุดพนจากทุกขท้ังปวงได ”๒๖  สวนผูใดยึดพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ วา

เปนท่ีพ่ึงเห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบของตนเอง หรือ เห็นทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข 

และมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐ ซ่ึงยังบุคคลใหถึงความสงบแหงทุกข สรณะนั่นแลเกษม สรณะนั่นแล

อุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแลว ยอมพนจากทุกขท้ังปวง หมายความวา  มนุษยและสัตว มี

สัญชาตญาณท่ีเหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเม่ือมีภัยมาคุกคาม ท้ังนี้ 

เพราะชีวิตเปนท่ีรักของสัตวท้ังปวง สัตวท้ังหลายใครตอความสุข ชังความทุกขท่ัวหนากัน เม่ือมีภัย คือ

ความทุกขมาถึงเขา ก็หาหนทางกําจัดทุกขนั้น ๆ ตามวิสัยหรือสติปญญาของตน เม่ือลอยคออยูบน

ทะเลเพราะเรืออับปาง แมเศษฟางหรือเศษหญาลอยมา คนก็หวังจะยึดไวเปนท่ีพ่ึงในชีวิตประจําวันก็

เหมือนกัน เม่ือมีทุกข โดยปกติคนก็เหลียวหาท่ีพ่ึง 

 พวกศาสดาเจาลัทธิท้ังหลาย   ก็คือพวกตั้งตนเปนผูใหท่ีพ่ึงทางใจแกปวงชนนั่นเอง แตอาจ

บอกผิดบาง ถูกบาง แลวแตสติปญญาของตน ในท่ีนี้ อัคคิทัตเปนเจาลัทธิคนหนึ่ง มีบริวารและคน

๒๕ส.ม.  ๑๙ / ๓๗๙ / ๑๔๒ – ๒. 
๒๖ขุ.ธ. /๒๕ / ๑๙๐. 
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เคารพนับถือมาก ไดสั่งสอนศิษยของตนใหยึดเอาภูเขา ปา อาราม และรุกขเจดียเปนตน วาเปนท่ีพ่ึง 

บนบานศาลกลาวคราวมีทุกข แตพระพุทธเจาตรัสวา นั่นไมใชท่ีพ่ึงอันปลอดภัย ไมใชท่ีพ่ึงอันสูงสุด 

เพราะไปพ่ึงเขาแลวไมสามารถพนจากทุกขได สวนผูใดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปน

ท่ีพ่ึง เห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาของตนเอง นั่นแหละคือท่ีพ่ึงอันเกษม นั่นแหละคือท่ีพ่ึงอันอุดม เพราะ

บุคคลอาศัยสรณะนั้นแลวสามารถพนจากทุกขไดจริง 

            การถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบงโดยยอได ๒ ประเภท คือ 

            ๑. การถึงพระรัตนตรัยแบบปถุุชน 

            ๒. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชน 

             การถึงแบบปุถุชน มี ๒ ระดับ คือ อันธปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑ อันธปุถุชนนั้น คือปุถุชน

ท่ียังมืดบอด ยังไมรูจากบาปบุญคุณโทษประโยชนหรือมิใชประโยชน ยังทําความชั่วอยูมาก แตก็

ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย ตัวอยางเชน พวกโจรท่ีเท่ียวปลนทรัพยฆาคน เปนตน คนพวกนี้ยังเคารพ

นับถือพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เขายังแขวนพระพุทธรูปองคเล็ก ๆ ไปปลนทรัพยหรือฆา

คน พวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกัน แตเปนแบบธันปุถุชน 

             สวนกัลยาณปุถุชนนั้น คือ ปุถุชนชั้นดี มีศีล มีธรรม มีเหตุ และมีผล ในการเคารพนับถือ

รัตนตรัย เห็นวา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนประทีปสองทางชีวิต เปนเนื้อนาบุญของโลก 

            กัลยาณปุถุชนมี ๒ ประเภท คือ 

            ๑. กัลยาณปุถุชน ผูมากดวยศรัทธา 

            ๒. กัลยาณปุถุชน ผูมากดวยปญญา 

             กัลยาณปุถุชนผูมากดวยศรัทธานั้น มีปกตินอมใจเชื่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ โดย

ไมตองหาเหตุผล ตัวอยางเชน เชื่อทุกอยางท่ีเก่ียวกับองคพระพุทธเจาตามท่ีตําราวาไว เชื่อใน

อิทธิปาฏิหาริยตาง ๆ ของพระองค ทีเก่ียวกับพระธรรม ก็เชื่อทุกตัวอักษรในพระไตรปฎกและอรรถ

กถา ท่ีเก่ียวกับพระสงฆก็เชื่อวา เม่ือเปนพระสงฆแลวยอมมีศีล ๒๒๗ เหมือนกันหมด ทําบุญกับ

พระสงฆไมวารูปใด นิกายใด ไดบุญเหมือนกันหมด 

 ฝายปุถุชนผูมากดวยปญญานั้น ไมยอมเชื่ออะไรงาย อยางท่ีผูมาดวยศรัทธาเชื่อ แตจะ

ไตรตรองสอบสวนเสียกอนทุก ๆ เรื่อง แมในเรื่องท่ีเก่ียวกับองคของพระพุทธเจา หรือพระธรรม 

พระสงฆ บางเรื่องก็เชื่อตาม บางเรื่องก็ไมเชื่อ พิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป นี่คือ ปฏิปทาของปุถุชนผูมาก

ดวยปญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยะชน นั้นคือ นับถือเพราะไดเห็นธรรม ไดเห็นอริยสัจดวย

ปญญาของตนดวยศรัทธาท่ีไมหวั่นไหวดังในคาถาท่ีวา 

เยเกจิ   พุทฺธํสรณํคตาเส  น   เต   คมิสฺสนฺติ  อปายภูมึ 

              แปลวา คนใดถึงพระพุทธเจาวาเปนท่ีพ่ึง คนนั้นจักไมไปอบายภูมินั้น หมายถึง การถึง

พระพุทธเจาแบบอริยะชนนั่นเอง ท้ังนี้ เพราะปุถุชนยังมีคติไมแนนอน แมนับถือพระรัตนตรัยก็อาจไป

อบายได แตถาเปนอริยบุคคลแลวก็เปนอันปดอบายภูมิไดแนนอน 
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การถึงพระรัตนตรัยนี้ ทานถือวาสูงกวาการรักษาศีล ๕ เพราะศีล ๕ เปนศีลประจําโลก แม

พระพุทธเจาไมอุบัติข้ึนก็มีการบัญญัติสอนกันอยู สวนการถึงพระรัตนตรัยเปนการเริ่มเดินทางถูก 

เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน อันเปนท่ีสิ้นสุดแหงทุกขท้ังมวล 

           ๒.๒.๑ ศาสนวาดวยความดี๒๗ 

             ในการรักษาศีลนี้ พระพุทธศาสนาวางวิธีการรักษาท่ีเรียกวาวิรัติไว ๓ ประการ คือ  

            ๑. สัมปตตวิรัต ิคือ การเวนสิ่งท่ีประจวบเฉพาะหนา เวนเม่ือประสบซ่ึงหนา หรือเวนไดท้ังท่ี

ประจวบโอกาสไดแก ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทานสิกขาบทไว แตเม่ือประสบเหตุท่ีจะทําชั่ว นึก

ถึงพิจารณาข้ึนไดขณะนั้นวาตนมีชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอยางนี้ ไมสมควรกระทํากรรมนั้น แลวงด

เวนเสียไดไมทําผิดศีล 

           ๒. สมาทานวิรัติ คือ เวนดวยการสมาทาน ไดแก ตนไดตั้งเจตนาไวกอนโดยไดรับศีล คือ  

สมาทานสิกขาบทไวแลวก็งดเวนตามท่ีไดสมาทานนั้น 

           ๓. สมุจเฉทวิรัต ิหรือเสตุฆาตวิรัติ คือ เวนดวยตัดขาด เวนไดเด็ดขาด ไดแก การงดเวนความ

ชั่ว ของพระอริยะท้ังหลาย ประกอบดวยอริยมรรคซ่ึงขจัดกิเลสอันเปนเหตุแหงความชั่วนั้นๆ เสร็จสิ้น

แลว ไมเกิดมีแมแตความคิดท่ีจะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย 

ศีลท่ีกลาวมานั้นเปนศีลท่ีเปนบทบัญญัติหรือเรียกวากฎหมาย ขอบังคับ ใชในการฝกฝนหรืออบรมเพ่ือ

พัฒนามนุษยใหเปนระเบียบ ยังมีศีลอีก ๔ ประเภท คือ ปาริสุทธิศีล ๔ หมายถึง ศีลคือความบริสุทธิ์ 

เครื่องใหบริสุทธิ์ ความประพฤตบิริสุทธิ์ท่ีจัดเปนศีล ไดแก  

             (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล  

             (๒) อินทรียสังวรศีล  

             (๓) ปจจยสันนิสิตศีล 

             (๔) อาชีวปาริสุทธิศีล ๒๘ 

                 ซ่ึงเปนหลักการพัฒนามนุษยไดอยางสมบูรณแบบ ดังนี้ คือ 

             (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล เปนศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกขเวนจากขอหาม ทําตา 

                  ขอท่ีทรงอนุญาตประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 

             (๒) อินทรียสังวรศีล เปน   ศีลท่ีเกิดจากการรักษาคุมครองอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

                  กาย และใจชวยสนับสนุนศีลท่ีเปนสิกขาบท เชน ศีล ๕ 

 ๒๗พระสิริมังคลาจารย,มงคลัตถทีปนีแปลเลม๓,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏารช

วิทยาลัย,๒๕๓๕),หนา ๑๗๔. 

 ๒๘พระเมธีวราภรณ, (ยุย อุสนฺโต),คัมภีรวิสุทธิ์มรรค, (ราชบุรี: สํานักพิมพสยามลดา
,๒๕๔๙),หนา ๒๖. 

                                                        



๔๔ 
 

             (๓) ปจจยสันนิสิตศีล เปนศีลท่ีเกิดจากการพิจารณาปจจัย  หรอืเครื่องอาศัย ๔ อยางไดแก 

                  อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค 

             (๔) อาชีวปาริสุทธิศีล เปนศีลคือการเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์ละมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยง 

                  ชีพผิดเวนปจจัยท่ีเกิดข้ึนโดยไมบริสุทธิ์ 

              ดังนั้น ผูท่ีพัฒนาตนโดยการรักษาศีล ยอมเปนผูท่ีรักษาตนใหมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี 

ดวยการไมเบียดเบียนกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืนและสังคม ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนเก้ือกูล

ตอสังคม มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ฝกตนเองใหดําเนินชีวิตอยูในสังคมและการอยูรวมกับ

ผูอ่ืนดวยดี เปนชีวิตท่ีพรอมจะรับการพัฒนาตนเองใหมีกฎระเบียบอันเปนการเอ้ือตอสังคมและคนรอบ

ขาง ใหมีโอกาสทําประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน มีความม่ันใจในตนเอง เพราะไดเวนในสิ่งท่ีควรเวน

และทําในสิ่งท่ีควรทํา 

            ๒.๒.๒  ศาสนวาดวยความจริง๒๙ 

              การอบรมทางดานสมาธิ   ความหมายของคําวา  “สมาธิ”  คือ ความมีใจตั้งม่ัน ความตั้ง

ม่ันแหงจิต การทําใหใจสงบแนวแน ไมฟุงซาน การมีจิตกําหนด แนวแนอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 

การพัฒนาตนโดยการอบรมดานสมาธิ เปนการฝกตนในดานจิตใจหรือระดับจิตใจ ไดแก การพัฒนา

คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต ท้ังในดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอแผในดาน

ความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนวแน

ม่ันคง ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข เชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผอง

ใส ความรูสึกพอใจ โดยอาศัยตัวศีลเปนฐานเบื้องตนเพ่ือใหเกิดสมาธิ ใหจิตม่ันคงเปนปกติไมถูกชักจูง

ไปในทางท่ีผิดแตใหมีสติสัมปชัญญะรูเทาทัน 

              การพัฒนาจิตเปนการฝกอบรมจิตใจใหเขมแข็งม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย

เชน มีเมตตา กรุณา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบานเปนสุขผองใสเปนตน 

การพัฒนามนุษยโดยการฝกสมาธิเปนการพัฒนาตอมาจากการรักษาศีล เพ่ือใหมนุษยมีลักษณะ

บริบูรณ หรือสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ มีความสามารถควบคุมตนเองได ตลอดจนมีความเพียร

พยายามเอาใจจดจอไมทอถอย จนเกิดปญญารูแจงเห็นจริงในไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขังอนัตตาใน

ท่ีสุด 

             ดังนั้น ผูท่ีพัฒนาตนโดยการฝกจิตยอมเปนผูท่ีมีคุณภาพและสมรรถภาพจิตท่ีเขมแข็ง แนว

แน และสงบผองใสบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนใหเศราหมอง สามารถควบคุมตนเองไดดี คือ การฝก

เรียนรูท่ีจะควบคุมใจไมใหตกอยูในอํานาจแหงโลภะ โทสะ และโมหะ เพ่ือใหเกิดสติและรูเทาทันอยู

เสมอ ดังนั้น หลักการของสมาธิจึงจําเปนตอการดําเนินชีวิต 

           ๒๙พระมหาทวี มหาปฺโ,ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพภาพพิมพ
,๒๕๕๕),หนา ๑๒๘. 

                                                        



๔๕ 
 

           ๒.๒.๓. ศาสนวาดวยความงาม๓๐ 

            ตนทางศาสตรวาดวยความงามของโลกตะวันตกคือ อิมมานูเอลคานท(Kant immanuet) 

ชาวเยอรมัน แตก็เนนชุดความคิดในเชิงวัตถุเปนหลัก ซ่ึงจากความในพระพุทธศาสนาเปนการเนน

ระบบการดําเนินชีวิตดวยวิถีธรรม 

             การพัฒนาปญญา คือ การพัฒนามนุษยใหมีความรูท่ัว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล รูเขาใจชัดเจน  

รูเขาใจหยั่งรูแยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน และรูจักจัดแจง จัดสรร 

จัดการ ความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามเปนจริง 

การพัฒนาปญญา มีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด เพราะ

คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูท่ีวาจะมีปญญาชี้นํา หรือบอกทางใหเทาใด และ

ปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เม่ือจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิด

ปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระได การพัฒนาปญญาเปนเรื่องกวางขวางแยกออกไป

หลายดานและมีหลายระดับ ตัวอยาง เชน  

            (๑)  ระดับท่ีชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความเขาใจในขอมูล รวมท้ัง

ศิลปะวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายถูกตองชัดเจน การเรียนรูอยางถูกตองตามจริง โยงเขา

มาประสานเปนภาพองครวมท้ังชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆ ได 

             (๒) ระดับท่ีชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธ

ของสิ่งท้ังหลายท่ีอิงอาศัยสืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัย 

             (๓)  ระดับท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความเขาใจเขาถึงเทาทันความจริง

ของสังขาร คือ โลกและชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจ

ถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระไดโดยสมบูรณ 

              การพัฒนาปญญา เปนการฝกหรือพัฒนาใหเกิดความรู ความเขาใจ ความหยั่งรู การรูจัก

วินิจฉัยไตรตรอง ตรวจสอบ คิดการตางๆ สรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตามความเปน

จริง หรือรูเห็นตามท่ีมันเปน ตลอดจนรูแจงความจริงท่ีเปนสากลของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ันรูเทาทัน

ธรรมดาของวัตถุและจิตใจท่ีทําใหจิตใจเปนอิสระปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ 

ผูท่ีพัฒนาตนตามหลักการพัฒนาปญญา ยอมเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในสิ่งท้ังหลาย

อยางแทจริง หรือตามท่ีเปนอยูจริงๆ จนทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดเห็น เปลี่ยน

คานิยม มีโลกทัศน  และชีวทัศนอยางใหมไดตลอดท้ังเปนปจจัยนําไปสูการพนทุกข คือ  หมดกิเลสได 

 ดังนี้ การพัฒนามนุษยท้ัง ๓ ดาน คือ ศีล สมาธิ และปญญายอมมีประโยชนเบื้องตนคือไมมี

ความเดือดรอนใจกระท่ังถึงข้ันสูงสุดคือการพนทุกข 

 
๓๐พระมหาทว ี มหาปฺ ฺโ ,ความงามในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

ภาพพิมพ,๒๕๕๕),หนา ๑๗. 

                                                        



๔๖ 
 

             ดังนั้น ความดี คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมามีผลเปนความสุข ความดีมีหลายระดับ โดยแต

ละระดับก็ใหผลท่ีแตกตางกันตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ ความดีเปนเปาหมาย

ท่ีสําคัญของชีวิต เหตุนั้น ชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีบรรลุเปาหมายตั้งแตเบื้องตนจนถึงสูงสุดตามหลักการของ

พระพุทธศาสนา และการท่ีจะพัฒนาตนใหมีชีวิตท่ีดีนั้นตองเปนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เปนการ

พัฒนาตนเพ่ือสรางภูมิคุมกันในตัวเองท่ีดี โดยการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกทางกาย(โดยมีศีลกับอริยมรรค 

อันไดแก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ) เปนวิธีการพัฒนาท่ีสมดุล การปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกทางใจ (โดยมีสมาธิกับอริยมรรค อันไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ  

๒.๓.  ลักษณะและขอบเขตของการเผยแผพระพุทธศาสนา 

              ลักษณะและขอบเขตของการเผยแผพระพุทธศาสนา  ในทุกยุคทุกสมัยจะมีขอบเขต

พ้ืนฐานท่ีคลาย ๆ กัน คือ 

            ๒.๓.๑  ดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ในสมัยพุทธกาล  อิทธิพลของลัทธิพราหมณนั้นอยู

เหนือจิตใจประชาชนสูงมาก เหตนุั้นการลบลางความเชื่อท่ีมีอยูเดิมนั้นไมอาจกระทําไดงาย    

            ดังนั้นวิธีการท่ีเหมาะสมในการนี้ก็คือการสอนดวยวิธีปฏิรูป เชนการไหวทิศท้ัง ๖ท่ีสิงคาลก

มาณพไดปฏิบัติหลังบิดามารดาลวงลับไปโดยสั่งไวกอนเสียชีวิตนั้น  ในความหมายท่ีแทจริงมีสาระ

อยางไร  และผลจากการท่ีพระพุทธองคไดตรัสแสดงความหมาย  ของวิธีไหวทิศดังกลาวไวไดชวย

เปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของสงิคาลกมาณพไดในท่ีสุด  หากพิจารณาจากพ้ืนฐานท่ัว ๆ ไปในยุค

ปจจุบันท่ีชอบสนุกสนานใชชีวิตอยางสิ้นเปลืองไปในลักษณะท่ีไมเกิดประโยชน  แตท่ีสามารถกลับใจได

เหตุเพราะมีกัลยาณมิตรท่ีดี  โดยเฉพาะการไดสดับธรรมจากพราหมณ  จึงนับเปนมงคลอันสูงสุดใน

ชีวิตของสิงคาลกมาณพ 

            ๒.๓.๒. ดานสังคมวิทยา  นักปราชญ  กรีก  สมัยโบราณไดเคยกลาวไววามนุษยเปนสัตว      

สังคม  ซ่ึงขอเท็จจริงดังกลาวไดรับการยอมรับกันอยูท่ัวไป  อยางไมมีขอแมท้ังนี้เพราะมนุษยในแตละ

บุคคลตางก็มีสถานะภาพ เชน เปนพ่ีนอง สามีภรรยา ลุงปา นาอา ดวยเหตุนี้ในหลักสิงคาลกมาณพจึง

ไดแสดงหลักทิศ ๖ เอาไวท้ังนี้ก็หวังเพ่ือการปฏิสัมพันธตอกัน และกันใหเกิดความราบรื่นถูกตองตาม

ธรรม แมจะเปนเพียงธรรมในระดับสังคมก็ตาม  แตก็นับวาเปนตนทางในการสรางสรรคสังคมในดาน

คุณธรรมท้ังปจเจกและสังคมโดยรวมไดในท่ีสุด 

            ๒.๓.๓. ดานการประยุกตวิทยา  หมายความวา  ยอนหลังไปเม่ือป ๑๙๖๒/ ๒๕๐๕ ใน

ระยะท่ีมีโครงการรวมระหวางทางการไทยกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา ตอนตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร

ท่ีมาเปน NIDA อันเปนปรากฏการทางปญญาระดับชาติครั้งสําคัญในชวงนั้น Dr.Joseph L. Sutton

มหาวิทยาลัยอินเดียนามาทํางานในเมืองไทย  ทานไดเขียนวิเคราะหสังคมไทยเก่ียวกับเรื่อง



๔๗ 
 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาไวในหนังสือProblems of Politics and Administration in Thai 

Thailand๓๑ 

             ทานชี้ใหมองวา พุทธศาสนาเปนปจจัยหลักอันหนึ่งท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติ(ชวง

นั้นคือระยะเริ่มพัฒนาของประเทศไทย)  

             ตอนหนึ่งทานอางอิงAlbert Schweitzer (นักปรัชญาเยอรมันโดยกําเนิด แตตอมาถ่ินเกิด

เปลี่ยนเปนของฝรั่งเศส  เปนศาสนาจารยนิกายลูเธอรแลน  ไดรับรางวัลโนเบล ในป ๑๙๕๒) ไดเขียน

ไววา คนไทยชาวพุทธนี้ถือหลักพุทธศาสนา พุทธศาสนานั้นสอนใหคนทําดี ใช แตท่ีวาทําดีตามคําสอน

ของพุทธศาสนา ก็ คือ ไมตองไปทําอะไร เพราะมีความหมายแควา ไปนอนแผเมตตาอยูในมุง(สรุป

ใจความทํานองนี)้ การผลิตขอเขียนหรือทํางานอะไรตาง ๆ ทางวิชาการนี้ขอย้ําวาข้ันแรกตองมีความรู

เรื่องท่ีพูดท่ีเขียนใหถูกตองและมีขอมูลขอเท็จจริงเพียงพอ ถายังทําใหสมบูรณไมได แมเพียงไดขอมูล

ความรูท่ีเปนความจิรง  ก็เปนประโยชนและมีความชอบธรรมได  จึงควรใหความสําคัญแกการพยายาม

รวบรวมหาขอมูล ใหมากพอ และใหชัดเจนท่ีสุด ถาจะแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารยอะไรก็ยิ่งตอง

ใหความม่ันใจวา ไดทําอยางชอบธรรม บนฐานของขอมูลความรูท่ีถูกตอง  ถองแท แนชัดวงวิชาการ

ควรเปนแบบอยางแกสังคมในเรื่องนี้ และควรเปนแหลงประเทืองปญญา  และผดุงธรรม ความออนแอ 

ขาดพรองทางปญญาตองถือวา เปนปญหาใหญของสังคมไทยในเวลานี้ และอาการเดนของปญหานี้ ก็

คือการชอบใหความเห็น  แตไมหาความรู๓๒ 

 

 

๒.๔  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

             พระพุทธเจา เปนชาวอารยันผูยิ่งใหญท่ีสุด  บรรดาชาวอารยันท้ังปวง หรือเปนนักปรัชญาผู

ยิ่งใหญของนักปราชญท้ังปวง บางคนเรียกพระองคเปนการยากท่ีจะกําหนดวา  มนุษยคนหนึ่งในฐานะ

เปนพระพุทธเจาผูซ่ึงแปลกตางจากนักปรัชญา และนักศาสนาของอินเดียไดอยางไร เพราะพระองค

ทรงปฏิเสธเทพเจาดั้งเดิม ปฏิเสธความเชื่อทางศาสนาเดิม ประเพณีและจารีตนิยมท่ีรุงรัง 

 เม่ือชาวอารยันนําชัยชนะชาวมิลักขเผาอินเดียเดิม ใชกองทัพบุกเขามาทางใตไดชัยชนะจน

มาถึงเขตรอน เพราะความรอนจัดพวกเขาจึงเลือกอาศัยทามกลางปาอันหนาวเย็นของภูเขาเขียว หรือ

พ้ืนท่ีราบ ณ เชิงเขาหิมาลัย พวกเขาเห็นปาเปนนิวาสถานอุดมสมบรูณ ใชพ้ืนท่ีภูเขาหิมาลัยเปนท่ีพัก

 ๓๑Joseph L.Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand 
Bloomington: Institute of  Training for Public Service, Department of  Government, 
Indiana University,1962),p.3. 

   ๓๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) นักวิชาการเทศ-ไทยหาความรูใหแนใชแคคิดเอา
(กรุงเทพมหานคร: เจริญดีม่ันคงการพิมพ,๒๕๕๔),หนา ๑๙๙. 

                                                        



๔๘ 
 

อาศัยและพวกเขามีการพัฒนาตนมีการบําเพ็ญสมาธิภาวนา เนื่องจากภูเขาหิมาลัยมีพ้ืนท่ีเหมาะสม  

ไมมีใครสามารถข้ึนไปถึง จึงคิดวา เปนสวรรคดาวดึงส เปนท่ีสถิตของบรรดาเทพเจา และตอนเย็นหิมะ

กระทบกับแสงแดด สีแสงเรืองรองงดงามยิ่งนัก ในฤดูหนาว กระแสน้ําในเหลือบเขาจะกลายเปน

น้ําแข็ง แตในฤดูรอน กระแสน้ําจะไหลมาตามเหลือบเขาอันเปนปาทึบ ประหนึ่งมังกรยักษกลับฟนชีวิต

ข้ึนอีกครั้ง หลังจากหลับไปแรมป สุดทายชาวอารยันผูซ่ึงเอาชนะอินเดียโดยกําลัง หันมาเอาชนะดวย

อิทธิพลอันลึกลับของธรรมชาติ และชนะไดอยางสมบูรณแบบ 

 ศาสนาพราหมณ, (ศาสนาอินเดียเกาแก)  เปนพหุเทวนิยม  มีพรหม(สิ่งนิรันดรสูงสุดไม

เปลี่ยนแปลง) เปนปฐมเหตุของจักวาล บางทีพรหมแปลงตัวเปนบุคคล เรียกวา  พรหมัน พรหม เปน 

มหาตมัน (Great Selt) มนุษยทุกคนมีอาตมัน (อัตตาเล็ก) 

 พรหมัน และอาตมัน เปนหนึ่งเดียวกัน และมีสารัตถะอยางเดียวกัน อาตมันพัฒนาถึงท่ีสุดก็

จะเปนหนึ่งเดียวกับพรหมัน 

 เพราะฉะนั้น ศาสนาพราหมณ คือ ความพยายามแสวงหาสิ่งสูงสุด คือ  พรหมัน โดย

การศึกษา อัตตา เรียกวา “อาตมัน”๓๓ 

พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ ความท่ีอยูของพรหมัน  และอาตมันทรงตั้งทฤษฎีใหม คือ“อนาตมัน” 

(อนัตตา) เพราะพระองคทรงแสดงวา  สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง มันไมมีเหตุผลท่ีจะแสวงหาสิ่งไม

เปลี่ยนแปลงสูงสุด หรืออัตตานิรันดร เพราะมันไมมีอยูจริง สิ่งนิรันดร คือ ความเปลี่ยนแปลงเปน

กระแสตอเนื่อง 

 อารยธรรมของอินเดีย เปนอารยธรรมเกิดจากปา (อรัณยกะ) ศาสนา ปรัชญา และวรรณคดี 

ลวนเกิดจากปา เปนผลผลิจากปา การศึกษาก็กระทํากันในปาลึก ดนตรี ยารักษาโรค และอารยธรรม

สาขาอ่ืนๆ เกิดในปาท้ังสิ้น แมแตทฤษฎีกามศาสตร 

 ทฤษฎีท่ีวา ชีวิตสังคมเมืองใหกําเนิดอารยธรรมก็ดี ทฤษฎีวา กําเนิดอารยธรรม เปนความ

พยายามของมนุษยท่ีจะเอาชนะธรรมชาติก็ดี ไมเปนท่ียอมรับกันในอินเดียยุคนั้น  ชาวอินเดียเชื่อวา 

ความพยายามเพ่ือตอสูเอาตัวรอด  เปนอุปสรรคตออารยธรรมข้ันสูงกวา สําหรับพวกเขาอารยธรรม

หมายถึง การท่ีมนุษยกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  ชีวิตสังคมเมืองโดยพ้ืนฐานเปนท่ีเกิด

อาชญากรรมชุมโชกดวยเลือด 

 ลัทธิพราหมณ (ปรัชญาอินเดีย)  และศาสนาพุทธท้ังสองอาจเรียกไดวา  เปนผลผลิตของการ

พัฒนาตนภายในธรรมชาติ  ผลของประเพณีการปฏิบัติสมาธิเชา-เย็น อยางเคารพ เชน โยคะ (การทํา

จิตใหเปนสมาธิ) ในศาสนาพราหมณและเปนธยานะ หรือ เชน (สมาธิ) ในศาสนาพุทธ อาจมีบางนิกาย

ในศาสนาพราหมณ ซ่ึงไมปฏิบัติสมาธิ แตในศาสนาพุทธไมมีนิกายใดไมปฏิบัติ ขอเท็จจริงนี้มีอยูท้ังใน

นิกายหินยาน และมหายาน 

           ๓๓สมัคร  บุราวาส, ปรัชญาพราหมณ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๔),หนา ๕. 

                                                        



๔๙ 
 

 การเรียนพระพุทธศาสนามีองคประกอบสาม (ไตรสิกขา) คือ ศีล สมาธิ และปญญา และ

หนึ่งของบารมี (ปารมิตา) คือ สมาธิ ปราศจากสมาธิ การเขาถึงความรูเชิงพุทธ เปนไปไมได ในศาสนา

พุทธสัมมากัมมันตะ คือการคิดอยางสุขุมลุมลึก 

 พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ ตอความคิดของนักคิดรวมสมัยกับพระองค คือ นักคิดซ่ึงเห็นวา 

ชีวิตบนพ้ืนโลกนี้เปนสิ่งนาปรารถนา (Optimists) ไมใยดีตอความผิดหวัง  และความพลัดพรากท่ีจะ

เกิดตามมา   และนักคิดซ่ึงเห็นวาชีวิตนี้เปนกองทุกข  (Pessimists) อาจอดทนอยูระยะหนึ่งตราบ

เทาท่ียังไมเหนื่อยหนายตอชีวิต  แตเม่ือใดท่ีพวกเขาเริ่มเห็นวาชีวิตสิ้นหวัง ก็จะพยายามเอาตัวรอดสู

ชีวิตท่ีดีกวา  โดยการออกบําเพ็ญตบะ (Self mortification) แลวพวกเขาก็กลายเปนผูชิงชังตอโลก 

(Abhorred) โดยไรเหตุผล 

 พระพุทธเจาทรงสอนใหงดเวนไมของแวะดวยลัทธิสุด ข้ัว ท้ังสอง คือลัทธิสุขนิยม 

(Hedonism) และลัทธิทรมานตน (Asceticism)  แลวทรงสอนใหยึดทางสายกลาง  เปนอุดมคติ   นี้

มิไดหมายความวา  บุคคลเพียงแตหลีกจากสิ่งสุดข้ัวท้ังสอง  และยึดทางสายกลางเปนเสนทางเดียวเพ่ือ

หนีรอดออกไป  แตบุคคลควรจะอยูเหนือสิ่งสุดข้ัวท้ังสอง 

 ในข้ันละเอียด  คําสอนของพระพุทธเจาอยูบนหลักการท่ีวา  ใหรูและเห็นความจริง ตามท่ีสิ่ง

นั้นเปน  นั้นหมายความวา  บุคคลจะตองรูขอเท็จจริงเก่ียวกับชีวิตบนพ้ืนโลกนี้  ตรงความเปนจริงและ

มองขอเท็จจริง โดยปราศจากการกลบเกลื่อน  แลวปรับความประพฤติในชีวิตประจําวันของตนให

สอดคลองกับความรูและจุดยืนนี้แนวคิดท่ีวา ไมมีอะไรในโลกนี้นอกจากทุกข  แมความเพลิดเพลินก็จบ

ลงท่ีความทุกข เปนคําสอนสําคัญอยางหนึ่งของศาสนาพุทธ   บางคนอาจกลาววาแนวคิดท่ีมองชีวิต

เปนทุกข ไมอาจเปนอยางอ่ืนนอกจากเปนลัทธิมองโลกในแงราย  คํากลาวนั้นไมถูกตอง ท่ีถูกตองเปน

อยางนี้ คือ  ชีวิตปจจุบันนี้ มีท้ังความเพลิดเพลิน  และความยากลําบากมันเปนความรูอันต้ืนเขิน 

(Shallow)   ท่ีมองเห็นวาชีวิตนี้มีแตความเพลิดเพลินโดยสวนเดียว  สิ่งท่ีบุคคลเห็นวาเปนสุขมันจะ

เปนเหตุแหงความทุกข   เม่ือความสุขนั้นถึงความสิ้นไป๓๔  อีกประการหนึ่ง เราอาจเรียกสิ่งซ่ึงปรากฏ

หนากากเปนความสุข วาเปนความทุกขชนิดหนึ่ง 

 เพราะฉะนั้น บุคคลจะตองเห็นวา ชีวิตนี้คือความทุกขโดยสวนเดียว บุคคลจึงจะไมเศรา

เสียใจตอเรื่องท่ีเกิดกับชีวิต ถาบุคคลประมาทไมสนใจขอเท็จจริงท่ีวา ความสุขสามารถเปนเหตุของ

ความทุกข เขาจะผิดหวัง เม่ือขอเท็จจริงนั้นปรากฏข้ึน พระพุทธเจาทรงสอนใหบุคคลเห็นความทุกขวา

เปนทุกข  ใหยอมรับความทุกขวาเปนขอเท็จจริง และอยูตรงขามกับมันทรงสอนใหเรามีสติ มีทมะ 

และขันติ  อันประการหลังนี้ เปนหนึ่งในบารมีธรรม 

              ๓๔พันเอก (พิเศษ) นวม  สงวนทรัพย ,เมธีตะวันตกชาวพุทธเลม ๑ (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๕๒),หนา ๒๘๘. 

                                                        



๕๐ 
 

             กลาวโดยยอ  ชีวิตมีท้ังสุขและทุกข  บุคคลจะตองไมทอแทเม่ือเกิดทุกข ไมเผลอไผลเม่ือมี

ความสุข ท้ังทุกขและสุขเปนสิ่งตองระวังพอๆ กัน ตองตอสูกับมันดวยพลังอํานาจของตนดวยเหตุผลนี้

ความกลาและความอดทนจึงรวมอยูในบารมีธรรม 

             ทางสายกลางจึงมิใชทางหนีทุกข แตเปนทางเอาชนะทุกข และเปนทางอิสระจากทุกขอยาง

ถาวร โดยพลังความเพียรของมนุษยเอง ไมตองกราบวิงวอนใหใครชวย เปนหลักการพ่ึงตนเองโดยแท

เม่ือความคิดเก่ียวกับความจริงของพระพุทธเจาพัฒนาไป ๆ  ตามแนวทางนี้ก็กลายเปนปรัชญาพุทธ 

การเขาใจความคิดนั้น ชัดเจนแลวนําไปใชกับชีวิตจริงของมนุษย กลายเปนความจริงของชีวิต 

               นอกจากศาสนาพุทธ  มีนักคิดอีกมากมายท่ีพยายามสรางแนวคิดโดยอาศัยลัทธิมองโลกใน

แงดี (Optimism) และลัทธิมองโลกในแงราย (Pessimism) สํานักความคิดท้ังสองนี้  มีอยูแมยุคกอน

พระพุทธเจา 

             ความคิดมองโลกในแงดี ไดพัฒนาเปนธรรมชาตินิยม (Naturalism) สุขนิยม (Hodonism)  

วัตถุนิยม (Materialism) และกลไกนิยม (Mechanism) เปนตน ในยคุของพระพุทธเจามีลัทธิวัตถุนิยม

ท่ีเขมแข็งกวาท่ีเราเห็นอยูในปจจุบันเปนอันมาก 

             ลัทธิมองโลกในแงราย พัฒนาไปตามแนวทางนั้นจนกลายเปนลัทธิศาสนามากมาย พวกเขา

ใหเหตุผลวา เพราะตัวเรา (Organism) อันประกอบดวยรางกายและจิต เรียกรวมวา อัตตา เปนสิ่งไม

สมบูรณ (ไมบริสุทธิ์) ตองเอาชนะดวยตบะ  แลวในชาติหนาเราจะไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค พวกเขาจึง

สรางวิธีการทรมานตน และปฏิบัติตนตามวิธีการนั้น ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตําหนิ เพราะความคิดเรื่อง

ลัทธิ กามสุขัลลิกานุโยค(Optimism) และลัทธิอัตตกิลมถานุโยค(Pessimism) ท้ังสองของพระพุทธเจา

แจมชัด จึงไมมีใครในศาสนาพุทธหลงทาง (Stray) เขาไปติดอยูในลัทธิวัตถุนิยม หรือไมมีใครดําเนิน

ชีวิตดวยการบําเพ็ญตบะ (ทรมานตน) จนเกินความพอดี 

              กลาวโดยยอ ภาวะสุดข้ัวของลัทธิท้ังสองถูกสกัดก้ันโดยทางสายกลางของพระพุทธศาสนา 

อีกทางหนึ่ง พระพุทธศาสนาเปนกําแพงปองกันความรายแรงของลัทธิสุขนิยม (Optimism) และลัทธ ิ

ทุนนิยม(Pessimism)  ไมใหลุกลามเกินพอดี  ปกติธรรมชาติของมนุษย มักจะมุงศึกษาเพ่ือการงาน

อาชีพ โดยเนนดานการทํามาหากิน หาสินใช แตในขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนาเสริมดวยการดูแล

กาย และใจใหปลอดภัยและมีความสุข ท้ังนี้เพราะเหตุวาความร่ํารวยทรัพยเพียงอยางเดียว หากขาด

ความสุขก็ยังไมชื่อวา เศรษฐี  แตผูท่ีรวยทรัพยและความสุขดวยตนเองตางหาก จึงชื่อวาเศรษฐี  อยาง

แทจริงตามคติทางพระพุทธศาสนา
๓๕ 

            ๒.๔.๑ การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอานนท 

๓๕วศิน  อินทสระ,พระพุทธภาษิตจากคัมภีรธรรมบท, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมดา
,๒๕๕๔),หนา ๑๙๙. 

                                                        



๕๑ 
 

คัมภีรสําคัญในพระพุทธศาสนาท่ีชื่อวาพระไตรปฎก  ประกอบดวย พระวินัย  พระสูตร  และพระ

อภิธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพระสูตรผูเปนประธานในการรอยกรองพระสูตรท่ีสําคัญก็คือพระอานนท  

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสังคายนาพระธรรมวินัยในครั้งแรกโดยมีพระมหากัสสปะเถระเปนผูริเริ่ม 

พรอมกันนั้นก็ไดทําหนาท่ีเปนประธานใหญใหคําปรึกษา ในขณะท่ีพระอุบาลี  มีบทรอยกรองพระวินัย

ในครั้งแรก ในคัมภีรพระอภิธรรมท้ังนี้ประธานรอยกรองพระวินัยในครั้งนั้น คือ พระอุบาลีไดปรารภ

เหตุเกิดแหงพระสูตร ๔ ประการ คือ  

            ๑. เกิดข้ึนเพราะอัธยาศัยของตน ( อตฺตชฺฌสยา ) 

๒. เกิดข้ึนเพราะอัธยาศัยของผูอ่ืน( ปรชฺฌาสยา ) 

๓. เกิดข้ึนเพราะมีเรื่องเกิดข้ึนกอน ( อตฺถุปฺปตฺติกา ) 

๔. เกิดข้ึนเพราะคําถาม       ( ปจฺฉาวสิกา )๓๖ 

ประการแรก ทานหมายถึงพระสูตรท่ีพระพุทธองคทรงมีอัธยาศัยท่ีจะแสดงเอง  เพ่ือใหภิกษุ 

หรือศาสนิกชนไดรูในสิ่งท่ียังไมรู และท่ีรูแลวจักไดรูยิ่ง ๆ ข้ึนไป  พระองคไดยกตัวอยางทวยตาณุปสส

นาสูตร เปนตน 

ประการท่ีสอง  ทานหมายถึง พระสูตรท่ีพระพุทธองคทรงแสดง  เพราะปรารภ อัธยาศัยของ

ผูอ่ืนเปนท่ีตั้งทานยกตัวอยางเชน เมตตาสูตร เปนตน 

ประการท่ีสาม  ทานหมายถึงพระสูตรท่ีทรงแสดง  เพราะมีเรื่องเกิดข้ึน ทรงปรารภเรื่องนั้น

แลวแสดงธรรม  ตัวอยาง เชน อุรัคคสูตร  เปนตน 

ประการท่ีสี่   ทานหมายถึง พระสูตรท่ีพระพุทธองคทรงแสดง เพราะมีผูถาม ตัวอยาง เชน    

อัมมิกสูตร แมมงคลสูตรท่ีเกิดข้ึน เพราะมีผูถามจัดอยูในประเภทท่ี ๔ เชนเดียวกัน หมายความวา   

พระคัมภีร โดยเฉพาะในสวนพระสูตร  การปรารภเหตุเกิดแหงพระสูตร ๔ ประการดังกลาว  ลวนเปน

ผลงานของพระอานนทท้ังสิ้น  เปนเหตุใหการนําสืบคําสอนทางพระพุทธศาสนาสงผานมีบทบาทนั้นมา

ตราบเทาปจจุบัน 

             พระอัฏฐกถาจารย  (คือพระอาจารยผูรจนาคัมภีรประเภทอัฏฐกถาอธิบายพระไตรปฎก)  

ไดแสดงความแตกตางอันเปนเอกลักษณของพระไตรปฎกดังนี้ 

ลักษณะเฉพาะในดานเทศนา – สาระคําสอน 

              พระวินัยปฎก  เปน อาณาเทสนา  คือ การแสดงธรรมในลักษณะตั้งเปนขอบังคับประพฤติ

ปฏิบัติในองคกรสงฆสําหรับพระภิกษุ  พระภิกษุณี  และสามเณรโดยสวนใหญ 

           ๓๖วศิน  อินทสระ,สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา 
๒๕๕๖), หนา ๒๖. 

                                                        



๕๒ 
 

              พระสุตตันตปฎก  เปน โวหารเทสนา   คือ  การแสดงธรรมท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมแกจริต

อัธยาศัยของผูฟง 

              พระอภิธัมมปฎก  เปน  ปรมัตถเทสนา  คือ  การแสดงธรรมตามสภาวะ คือ จิต  เจตสิก  

รูปและนิพพาน   ไมเก่ียวดวยทองเรื่องหรือโวหาร   ไมมีสัตวบุคคล 

ลักษณะเฉพาะในดานสาสนะ – วิธีการสอน 

            พระวินัยปฎก เปน ยถาปราธสาสน คือการสอนตามความผิด หรือโทษชนิดตาง ๆ ท่ีพึงเวน

พระสุตตันตปฎก เปน ยถานุโลมสาสนะ คือ การสอนโดยอนุโลมแกจริตอัธยาศัยของผูฟงซ่ึงมีตาง ๆกัน 

           พระอภิธัมมปฎก  เปน  ยถาธัมมสาสนะ  คือ  การสอนตามสภาวะเปนจริงของธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะในดานกถา – ถอยคํา 

            พระวินัยปฎก     เปน  สังวราสังวรก คือ  ถอยคําท่ีวาดวยความสํารวมและไมสํารวม 

            พระสุตตันตปฎก เปนทิฏฐิวินิเฐนกถา คือ ถอยคําท่ีสอนใหละคลายทิฏฐิ คือความเห็นผิด 

            พระอภิธัมมปฎก เปน นามรูปปริจเฉทกถา คือถอยคําท่ีสอนใหกําหนด และจําแนกนามรูป 

ลักษณะเฉพาะในดานสิกขา – การศึกษาปฏิบัติ 

            พระวินัยปฎก เปน อธิสีลสิกขา คือ ขอศึกษาปฏิบัติสําหรับฝกอบรมความประพฤติ 

เพ่ือใหเกิดศีลอันยิ่ง 

            พระสุตตันตปฎก  เปน อธิจิตตสิกขาคือ ขอศึกษาปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิด 

คุณธรรม เชน สมาธิอยางสูง 

            พระอภิธัมมปฎก  เปน อธิปญญาสิกขา คือ  ขอศึกษาปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพ่ือให 

เกิดความรูแจงอยางสงู 

ลักษณะในดานปหานะ – การละกิเลส 

            พระวินัยปฎกเปนวีติกกมปหาน คือ เครื่องละกิเลสอยางหยาบท่ีเปนเหตุใหลวงละเมิดศีล 

            พระสุตตันตปฎก  เปน ปริยุฏฐานปหาน คือ เครื่องละกิเลสอยางกลางอันรัดรึงจิตใจไดแก 

นิวรณ คือ กิเลสท่ีก้ันจิตมิใหกาวหนาในคุณธรรม 

            พระอภิธัมมปฎก  เปน อนุสยปหาน คือ  เครื่องละกิเลสอยางละเอียด ไดแก กิเลสท่ีนอน 

เนื่องอยูในสันดาน 

            ขอควรสังเกต :ลักษณะของแตละปฎกดังกลาวนี้ เปนการจําแนกความแตกตางตามความ

เดนของสารธรรมและวิธีการนําเสนอ ; แตในรายละเอียดแลว ท้ัง ๓ ปฎก ลวนมีสาระท่ีผูศึกษา

สามารถนอมนําไปปฏิบัติเพ่ือดับทุกขไดถึงท่ีสุด และท่ีสําคัญการตรวจสอบหลักธรรมในแตละหมวด

จะตองมีความสอดคลองกันในปฎกท้ัง ๓  หมายความวา พระไตรปฎก คือ เครื่องมือตรวจสอบความ



๕๓ 
 

ถูกตองข้ันปฐมภูมิ ท่ีตนทางและถือเปนขอยุติ ท้ังนี้เพราะเหตุวาพระไตรปฎกอีกสถานะหนึ่งก็คือ

ศาสดาในทัศนะของชาวพุทธในยุคปจจุบัน (จากทัศนะผูวิจัย) 

             รวมความ พรหมจรรย หรือ พรหมจริยะ หมายถึง การดําเนินชีวิตอันประเสริฐ การครอง

ชีวิตอยางประเสริฐ หรือความเปนอยูอยางประเสริฐ  การดําเนินชีวิตอันประเสริฐนี้ คือมัชฌิมาปฏิปทา 

หรือ อริยมรรคมีองค ๘ ซ่ึงมีจุดมุงหมายสูงสุด คือ ความดับทุกขถึงท่ีสุด๓๗ 

             ในคัมภีรปริวาร พระวินัยปฎก ไดแสดงคุณคาของพระวินัยในฐานะเปนจุดเริ่มตนท่ีนําใหเกิด

ความเจริญในการปฏิบัติพัฒนาไปตามลําดับจนถึงความดับทุกขโดยสิ้นเชิง ดังมีขอความวา 

“วินโยสํวรตฺถาย                         พระวินัยเพ่ือประโยชนแกความสํารวม 

            สํวโรอวิปฺปฏิสารตฺถา                    ความสํารวมเพ่ือประโยชนแกความไมเดือดรอน 

            อวิปฺปฏิสาโร ปามุชฺชตฺถาย           ความไมเดือดรอนเพ่ือประโยชนแกความปราโมทย 

            ปามุชฺชํปตตฺถาย                        ความปราโมทยเพ่ือประโยชนแกความอ่ิมใจ 

ปติ ปสฺสทฺธตฺถาย                       ความอ่ิมใจเพ่ือประโยชนแกความสงบ 

            ปสฺสทฺธิสุขตฺถาย                         ความสงบเพ่ือประโยชนแกความสุข 

            สุขํสมาธตฺถาย                            ความสุขเพ่ือประโยชนแกสมาธิ 

 ยถาภูตาณทสฺสนตฺถาย                สมาธิเพ่ือประโยชนแกความรูเห็นตามจริง 

            ยถาภูตาณทสฺสนํนิพฺพิทตฺถาย            ความรูเห็นตามจริงเพ่ือประโยชนความหนาย 

            นิพฺพิทา วิราคตฺถาย                          ความหนายเพ่ือประโยชนแกความสิ้นราคะ 

            มุตฺติ วิมุตฺติาณทสฺสนตฺถาย        ความหลุดพนเพ่ือประโยชนแกความรูเห็นวาหลุดพน 

            วิมุตฺติ:าณทสฺสนํ อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย      ความรูเห็นวาหลุดพนเพ่ือประโยชนแก 

            ความดับรอบเพราะไมยึดม่ัน 

            ยททํ อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโขติ            นี้คือความหลุดพนแหงจิตเพราะไมยึดม่ัน”๓๘ 

            ขอความในคัมภีรปริวารนี้แสดงถึงความสําคัญของ“วินัย”อันเปน “ศีล”ท่ีนําไปสู “สมาธิ”        

            “ปญญา” และความหลุดพนจากความยึดม่ัน ถึงท่ีสุดแหงความหลุดพนไดในท่ีสุดท้ังนี้ 

            ศีลมี ๒ ระดับ คือ18

. 

            ๑ . ระดับท่ัวไป  คือ  ศีลระดับธรรม เปนขอ แนะนําสั่งสอนหรือหลักความประพฤติท่ี และ

บัญญัติตามกฎธรรมดาแหงความดี  ความชั่วท่ีเรียกวา กฎแหงกรรม ผูทําดีทําชั่วหรือรักษาศีลละเมิด

. ๓๗พระธรรมปฎก,(ป.อ.ปยุตฺโต),พุทธธรรมฉบับเดิม, (สํานักพิมพกรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพสหธรรมมิก,๒๕๕๔),หนา ๓๖๑. 

๓๘พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (สํานักพิมพกรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัย,๒๕๔๑),หนา ๕๙๐. 

                                                        



๕๔ 
 

ศีลยอมไดรับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปจจัย  หรือตามกฎแหงกรรมนั้น ศีลระดับธรรมนี้ไดแก ศีล ๕ ศีล

ในกรรมบถ ๑๐ 

            ๒.  ระดับเฉพาะ  คือ  ศีลระดับวินัย ถือเปนแบบแผนท่ีบัญญัติไวเปนทํานองกฎหมาย 

สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมูชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคลองกับความมุงหมายของ

หมูคณะหรือชุมชนนั้น โดยเฉพาะผูละเมิดบทบัญญัติแหงศีลประเภทวินัยนี้ มีความผิดอาญา ของหมู

ซอนเขามาอีกข้ันหนึ่ง เพ่ิมเขาอกุศลเจตนาท่ีจะไดรับผลตามกฎแหงกรรมของธรรมชาติ ศีลระดับวินัย

นี้ สําหรับองคกรสงฆ ไดแก บทบัญญัติพระวินัย ถึงแมพระวินัยจะเปนศีลท่ีบัญญัติเฉพาะ แตก็สัมพันธ

เปนหนึ่งเดียวกับธรรม คือ มีธรรมเปนหลัก เปนจุดมุงหมาย วินัยมีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตในทุก

ข้ันตอนเปนฐานของการปฏิบัติท่ีควรทําใหสมบูรณ ดังสรุป ความสัมพันธของวินัย ศีล สมาธิ และ

ปญญา ท่ีแสดงในคัมภีรปรวิาร ดังขอความขางตน ไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระวินัยปฏก๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ๓๙บรรจบ  บรรณรุจิ, ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร: ช่ือเรียกและพัฒนาการ,
งานวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙,หนา ๑๐๕. 

ศีล / วินัย 
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ปสสัทธิ 
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สมาธ ิ

 

 

                                                        



๕๕ 
 

 

 

                       

                       วิปสสนา : 

 

                               มัคคญาณ : 

 

 

                              ผลญาณ    : 

 

                          วิมุตติญาณ    : 

 

 

                    ปจจเวกขณญาณ    : 

 

 

๒.๔.๒  การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระนาคเสน 

             คัมภีรบาลีเลาวา พระนาคเสนเกิดท่ีกชังคลาม (หมูบานกชังคละ) ใกลภูเขาหิมาลัย บิดาเปน

พราหมณ ชื่อ โสณุตตระ เริ่มเรียนศิลปะวิทยาเม่ืออายุ ๗ ขวบและเรียนไดอยางรวดเร็วมากท้ังไตรเพท

และศิลปะศาสตรอ่ืน ๆ เม่ือเรียนจบแลว ไดถามบิดาวา ศิลปวิทยาท่ีคนในตระกูลนี้จะพึงศึกษาเลา

เรียนมีเพียงเทานี้หรือ เม่ือบิดาตอบวามีเพียงเทานี้ ก็รูสึกวาวิชาตาง ๆ ท่ีเรียนมาท้ังหมดนั้นไมมีสาระ

อะไรนักหนา ไมเต็มความประสงคในความรูท่ีมีอยู 

             วันหนึ่ง ไดพบกับพระเถระในพระพุทธศาสนารูปหนึ่ง ชื่อ โรหณะ ซ่ึงมาบิณฑบาตท่ีบาน

ของโสณุตตระพราหมณ เม่ือไดเห็นพระเถระก็เกิดปติโสมนัสคิดวา “สมณะผูนี้อาจจะรูศิลปวิทยาท่ีเปน

แกนสารบางกระมัง” จึงเขาไปสนทนาดวย ใหฉันอาหารในบานของตน แลวขอเรียนวิชา คือ มนตอัน

สูงสุดในโลก ซ่ึงทานโรหณะบอกวาทานรู แตทานวา ไมอาจบอกมนตนี้แกผูไมบวชได นาคเสนกุมารจึง

ขออนุญาตมารดาบิดาเพ่ือจะบวช  มารดาบิดาก็อนุญาตดวยหวังวา “บวชเพ่ือเรียนมนตอันสูงสงเม่ือ

เรียนจบแลวก็คงสึกออกมาครองเรือนอยางเดิม”  

            นาคเสนกุมารบวชเปนสามเณรท่ีถํ้ารักขิต (รักขิตคูหา) ทามกลางพระอรหันตจํานวนมาก 

พระโรหณะผูเปนอุปชฌาย เห็นปญญาอันแหลมคมของสามเณรนาคเสนวามีพ้ืนฐานความรูในศาสตร

ตางๆมาดีพอสมควรแลว จึงใหเรียนพระอภิธรรมกอน 

ปญญา ยถาภูตญาณทัศสนะ 

นิพพิทา 

วิราคะ 

วิมุตติ  

วิมุตติญาณทัสนะ 

ปจจเวกขณญาณ 

 



๕๖ 
 

สามเณรนาคเสนเรียนไดอยางรวดเร็ว สามารถสาธยาย (สวดทอง) ใหพระอรหันตท้ังหลาย

ฟงไดอยางแมนยํา ไมผิดพลาดตอนนั้นคงจะอายุประมาณ ๒๐  เม่ือเห็นดังนั้น พระอรหันตท้ังหลายจึง

ประชุมกันใหสามเณรอุปสมบทเปนภิกษุ มีพระโรหณะนั่นเอง เปนพระอุปชฌาย  

             วันรุงข้ึน พระนาคเสนออกบิณฑบาตกับพระอุปชฌาย เดินตามหลังทาน และคิดในใจวา 

“พระอุปชฌายของเราโงเขลาจริงท่ีใหเราเรียนพระอภิธรรมกอนพระพุทธพจนอ่ืน ๆ”  พระโรหณะ 

ทราบความคิดของพระนาคเสน จึงกลาววา “นาคเสนคิดอยางนั้นหาควรไม” ๔๐พระนาคเสนจึงไดรูวา 

พระอุปชฌายของตนรูวาระจิตของตน จึงคิดใหมวา “พระอุปชฌายของเรามีปญญาดีแท” จึงกลาวขอ

อภัยทานในการคิดลวงเกิน  พระโรหณะกลาววา “จะอภัยโทษลวงเกินดวยเหตุเพียงเทานี้หาสมควรไม 

นาคเสนตองไปทํากิจพระศาสนาอยางหนึ่งใหสําเร็จ เราจึงจะอภัยโทษให คือ มีพระราชาพระองคหนึ่ง 

พระนามวา มิลินท ครองราชยสมบัติในสาคลราชธานี ทรงโปรดถามปญหาเก่ียวกับลัทธิตาง ๆ ใหเธอ

ไปทําพระราชาพระองคนั้นใหเลื่อมใสเถิด เม่ือพระราชาเลื่อมใส นับถือพระพุทธศาสนาแลว นั่นคือการ

อภัยโทษของเรา” 

              พระนาคเสนตอบวา  อยาวา แตเพียงพระเจามิลินทองคเดียวเลย แมรอยพระเจามิลินท 

ทานก็จะสามารถใหเลื่อมใสได 

              ในพรรษานั้น พระโรหณะสงพระนาคเสนใหไปอยูกับพระอัสสคุตตเถระ ซ่ึงจําพรรษาอยู ณ 

วัตตนิยเสนาสน ปฏิบัติบํารุงพระเถระอยู ๗ วัน มีการกวาดบริเวณ ตั้งน้ําบวนปากและไมจิ้มฟนไว

ถวาย เปนตน แตพระอัสสคุตตเถระไมรับการปฏิบัติบํารุงนั้น โดยการกวาดบริเวณเสียใหม เทน้ําท่ีพระ

นาคเสนวางไวให เปลี่ยนไมสีฟนใหม เม่ือลวง ๗ วันไปแลว เห็นพระนาคเสนยังทําอยูเหมือนเดิม จึง

ยอมรับไวเปนศิษยมีอุบาสิกาคนหนึ่ง เปนอุปฏฐายิกาของพระอัสสคุตตเถระมาถึง ๓๐ ปแลว เม่ือออก

พรรษาแลววันหนึ่ง พระมหาพระเถระถามวา  มีภิกษุอ่ืนจําพรรษาอยูกับทานบางหรือไม  พระมหา

เถระบอกวามีอยูรูปหนึ่งชื่อ พระนาคเสน  อุบาสิกาจึงนิมนตพระเถระและพระนาคเสนไปฉันท่ีบาน

ของตนในวนัรุงข้ึน เม่ือฉันเสร็จแลวพระเถระใหพระนาคเสนกลาวอนุโมทนาตัวทานเองกลับไปกอน 

              อุบาสิกาบอกพระนาคเสนวา ตนเปนคนแกแลวขอใหพระนาคเสนกลาวธรรมท่ีสุขุมลุมลึก

แกตนพระนาคเสนจึงกลาวอนุโมทนาดวยอภิธรรมกถาแสดงโลกุตตรธรรมประกอบดวยสุญญตานุปส

สนามหาอุบาสิกาไดบรรลุธรรมชั้นโสดาปตติผล แมพระนาคเสนเม่ือกลาวอนุโมทนาแกอุบาสิกาแลว ก็

พิจารณาธรรมท่ีตนแสดงอยู ไดบรรลุโสดาปตติผลเหมือนกัน   

             ๔๐วศิน อินทสระ, อธิบายมิลินทปญหา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรม  ๒๕๕๖) หนา 
๑๐. 

                                                        



๕๗ 
 

              พระอัสสคุตตเถระ นั่งอยู ณ ท่ีอยูของตน ไดทราบเรื่องนี้ดวยญาณพิเศษคือ ทิพพจักษุ

ญาณ เปนตนกลาวสาธุการวา “ ทานนาคเสนยิงศรดอกเดียว สามารถทําลายสักกายทิฏฐิ ได ถึงสอง

กอง คือสักกายทิฏฐิของตน และของอุบาสิกา ”๔๑ 

             เม่ือพระนาคเสนกลับมาหาทาน ทานไดสงพระนาคเสนไปอยูในสํานักของพระธรรมรักขิต

เถระ ณ อโศการาม เมืองปาตลีบุตร เพ่ือศึกษาพระพุทธวจนะใหยิ่งข้ึนไป   

              ในการเดินทางไปเมืองปาตลีบุตรครั้งนั้น ทานนาคเสนไดอาศัยเศรษฐีผูเปนพอคาเกวียนคน

หนึ่งไป ระหวางทางไดแสดงธรรมใหเศรษฐีไดดวงตาเห็นธรรม  คือสําเร็จโสดาปตติผล เม่ือถึงเมือง    

ปาตลีบุตรแลว เศรษฐีไดชวยชี้ทางไปอโศการามให ในสํานักของพระธรรมรักขิตนั้น พระนาคเสนได

สาธยาย (สวด, ทอง) พระพุทธวจนะ อยางละหนเดียวเทานั้น  

             ใชเวลา ๓ เดือน รวมเปน ๖ เดือน พระธรรมรักขิตเห็นวา พระนาคเสนเชี่ยวชาญในปริยัติ

ยิ่งนัก  แตการปฏิบัติยังไมถึงท่ีสุด จึงกลาวเตือนวา “ อยาเปนคนเลี้ยงโค  รับแตคาจางแตไมไดดื่มรส

แหงนมโค ”พระนาคเสนกลาววา คําเตือนเพียงเทานี้ก็เพียงพอแลวสําหรับทาน ในวันนั้นเอง พระนาค

เสนก็ไดบําเพ็ญเพียรถายถอนกิเลสจนไดบรรลุอรหัตตผล พรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ (ความแตกฉาน ๔ 

ประการ คือ ในอรรถ ในธรรม ในภาษา และในปฏิภาณ)  เม่ือทราบวา  พระนาคเสนบรรลุอรหัตตผล

แลว  พระอรหันตท่ีอยู ณ รักขิตคูหา จึงสงทูตใหนําสารไปนิมนตพระนาคเสนกลับมา  เม่ือพระนาค

เสนกลับมาแลว ทานเหลานั้นจึงแจงใหทราบวา ถึงเวลาท่ีจะตองไปนครสาคละ  เพ่ือโตตอบปญหาของ

พระยามิลินทแลว  จึงชวนกันไปยังสาคลราชธานีเวลานั้น  ท่ีสาคลราชธานีมีพระเถระผูใหญรูปหนึ่ง ชื่อ 

อายุปาละ ชื่อวา เปนพหุสูต แตกฉานในพระพุทธวจนะ พระยามิลินทไดเขาไปหาทานสนทนากับทาน

พระยามิลินทถามทานวา  “การบวชมีประโยชนอยางไร อะไรคือ ประโยชนท่ีพระคุณเจาประสงคอยาง

ยิ่ง ” พระอายุปาละ ตอบวา  “มีประโยชนท่ีจะไดประพฤติธรรมประพฤติสุจริต ”    

           “ คฤหัสถท่ีประพฤติธรรมประพฤติสุจริต  มีอยูหรือไม ”  พระยามิลินทถามตอ 

          “ มีอยู มหาบพิตร ”  พระเถระตอบ  “ การบรรลธุรรมนั้นคฤหัสถก็บรรลไุด ”    

          “ ถาอยางนั้น การบวช สมาทานธุดงคของพระก็ไมมีประโยชนอะไร ทรมานตนเปลา ๆ      

เปนคฤหัสถก็ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตได บรรลุธรรมก็ได   พระภิกษุท่ีสมาทานธุดงค ทําตนให

ลําบากนานาประการ  เห็นจะเปนเพราะผลแหงกรรมเกาเปนแนแทเชน ภิกษุท่ีถือธุดงคขอฉันหนเดียว 

(เอกาสนิกธุดงค)  เห็นจะเปนผลบาปท่ีเคยเปนโจรลักทรัพยของผูอ่ืน   ผูท่ีถือธุดงคขออยูกลางแจง

ไมไดอาศัยเสนาสนะท่ีมุงบัง อนึ่ง ภิกษุท่ีถือธุดงคขอเนสัชชิกะ  คือนั่งอยางเดียว ไมนอนคงจะเปนผล

กรรมท่ีเคยปลนในทางเปลี่ยว  จับคนเดินทางไดแลวมัดใหนั่งอยู ไมไดนอน เม่ือเปนดังนี้ เปนอันวา  

ศีลก็ดีความเพียร เครื่องเผากิเลสก็ดี พรหมจรรยก็ดี ของภิกษุนั้นไมมี ”  

  
๔๑อางแลว.หนา ๑๒. 

                                                        



๕๘ 
 

             เม่ือพระยามิลินทตรัสดังนี้ พระอายุปาลเถระก็นิ่งอ้ึง มิอาจโตตอบประการใด  พระราชาจึง

ทรงพระสรวลตบพระหัตถตรัสวา“ชมพูทวีปนี้วางเปลาไมมีสมณะใด ๆ จะโตตอบวาทะกับเราได”  

พวกมหาอํามาตยกราบทูลวา“พระเถระเปนผูฉลาดเปนผูมีปญญา แตไมกลาทูลถวายวิสัชชนา”

พระราชาตรัสถามพวกอํามาตยวา “ ยังมีภิกษุใด ๆ ในชมพูทวีปอีกบางไหม ท่ีสามารถเจรจาตอบ

ปญหาของเราได ”อํามาตยคนหนึ่งชื่อ เทวมันติยะ ไดกราบทูลวา “มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อ นาคเสน อยู ณ 

สังไขยบริเวณ ทานเปนผูฉลาดสามารถ คงจะเจรจาถวายวิสัชชนาปญหาตาง ๆ ได 

ขอจงเสด็จไปหาทานเถิด”๔๒  พอไดยินคําวา นาคเสน เทานั้น ความสะดุงหวาดหวั่นครั่นครามก็เกิดข้ึน

แกพระยามิลินท แตแข็งพระทัยเสด็จไปหาเพ่ือพิสูจนวา พระนาคเสน แสนฉลาด สามารถ มีปญญา

อยางท่ีเทวมันติยะอํามาตยทูลหรือไม และเพ่ือสนทนาปญหาตาง ๆ  บรรเทาความสงสัยของพระองค         

พระยามิลินทพรอมดวยบริวารเปนอันมาก ไดเขาหาพระนาคเสน ซ่ึงพระภิกษุเปนบริวารจํานวนมาก

เชนกัน การถามตอบปญหาของทานผูเปนมหาปราชญท้ังสองนี้เอง คือท่ีมาแหงมิลินทปญหาตามคัมภีร

บาลีเรื่องท่ีพระเจามิลินททรงรูสึกครั่นคราม เม่ือทรงสดับชื่อ พระนาคเสนนั้นคัมภีรบาลีเลาวา        

เปนเพราะชาติกอน ชาติหนึ่ง 

              ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา พระเจามิลินทเคยเปนสามเณร สวนพระนาคเสน

เปนพระภิกษุ  พระใชใหสามเณรกวาดเอากองหยากเยื่อท่ีพระกวาดแลวไปท้ิง สามเณรรูปนั้นแกลงทํา

เปนไมไดยิน เดินเฉยเสีย  พระเรียกถึงสามครั้ง ก็ทําเฉยอยางนั้น พระขัดใจวา สามเณรวายาก  จึงตี

สามเณรดวยดามไมกวาด สามเณรกลัว  พลางรองไหและขนหยากเยื่อไปท้ิง ต้ังความปรารถนาวา 

“ดวยบุญท่ีท้ิงกองหยากเยื่อนี้ ขอเราจึงมีอานุภาพยิ่งใหญเหมือนดวงอาทิตยในยามเท่ียงวันทุกภพทุก

ชาติ จนกวาจะบรรลุนิพพาน”  ครั้นท้ิงหยากเยื่อแลวไปอาบน้ําท่ีแมน้ํา เห็นกระแสน้ําไหลเชี่ยวจึ่งตั้ง

ความปรารถนาอีกวา “ขอเราจงมีปญญาดุจกระแสคลื่นแหงแมน้ํานี้”สวนภิกษุท่ีตีสามเณรดวยดามไม

กวาด ก็ไปอาบน้ําเหมือนกันไดยินความปรารถนาของสามเณรแลว คิดวา  “สามเณรนั้น เราใชให

ทํางานยังตั้งความปรารถนาถึงเพียงนี้ ความปรารถนาของสามเณรสําเร็จ  ทําไมเลาความปรารถนาของ

เราจะไมสําเร็จ” จึงตั้งความปรารถนาบางวา“ขอปญญาของเราจงไหลเชี่ยวดุจกระแสคลื่นในแมน้ํานี้ 

และขอใหเราสามารถแกบัญหาท่ีสามเณรถามแลวทุกประการจนกวาจะบรรลุพระนิพพาน ” ภิกษุและ

สามเณรท้ังสองนั้นทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง (คือตลอดสมัยแหงศาสนา

ของพระมหากัสสปและของพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจา) พอมาถึงสมัยแหงพุทธกาลนี้ พระภิกษุมา

เกิดเปนพระนาคเสน และสามเณรมาเกิดเปนพระยามิลินท พระพุทธศาสนาสมัยพระเจามิลินท  

พระพุทธศาสนาเจริญเฟองฟูข้ึนอีกครั้งหนึ่ง สมัยพระเจามิลินท หรือพระเจาเมนันเดดอร(Menander) 

ซ่ึงเปนกษัตริยเชื้อสายกรีกท่ีมาปกครองอินเดียอยูระยะหนึ่ง  เลาความยอนตนไปสักเล็กนอยวา  เม่ือ

              ๔๒มูลนิธมิหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินทปญหา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหามกุฎราช
วิทยาลัย,๒๕๔๗),หนา ๗. 

                                                        



๕๙ 
 

พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชยกทัพเขารุกรานอินเดีย และเลิกทัพกลับไปนั้น แควนท่ีทรงตีไดแลวก็

โปรดใหแมทัพนายกองของพระองค  ปกครองดูแล ท้ิงกองทหารกรีกไวบางสวน ฝรั่งชาติกรีกเหลานี้ได

ตั้งเปนอาณาจักรอิสระข้ึน เม่ือพระเจาอเล็กซานเดอรสวรรณคตแลว อาณาจักรท่ีมีกําลังมาก คือ 

อาณาจักรซีเรีย และฮาณาจักรบากเตรีย ปจจุบันคือ เตอรกีสถาน และอัฟกานิสถาน และซีเรีย  เปน

อาณาจักรมหาอํานาจ เปนสื่อเชื่อมอารยธรรมกรีกกับอินเดียเปนเวลานานถึง ๒๔๗ ป  จึงถูกโรมันตี

แตก สวนบากเตรียเดิมทีก็อยูภายใตอํานาจขิงซีเรีย  มาสถาปนาเปนรัฐอิสระไดเม่ือ พ.ศ. ๒๘๗ ซ่ึงตรง

กับรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช๔๓  เหตุการณทางประวัติศาสตรในมุมนี้ของโลก สับสนวุนวาย

ดวยการแยงชิงอํานาจกันอยูประมาณรอยปเศษ จนกระท่ังลุถึง พ.ศ. ๓๙๒   พระราชาเชื้อสายกรีก

พระองคหนึ่งพระนามวาเมนันเดอร หรือท่ีเรียกในคัมภีรบาลีวา พระเจามิลินท ยกกองทัพตีเมืองตาง ๆ 

แผพระราชอํานาจลงมาถึงตอนเหนือของลุมแมน้ําคงคา เดิมทีมิไดทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได

ทรงขัดขวางการขยายตัวของพระพุทธศาสนาดวยซํ้าไป เนื่องจากทรงแตกฉานวิชาไตรเพท (ของ

พราหมณ) และศาสนาปรัชญาตาง ๆ รวมท้ังพุทธศาสนาดวย จึงประทับอยูท่ีนครสาคละพระภิกษุ

สามเณรตางครั่นครามในวาทะของพระเจามิลินท อยูไมเปนสุข ในเมืองสาคละพากันอพยพไปอยูท่ีอ่ืน

เสียหมดสิ้น เมืองสาคละวางพระภิกษุสามเณรอยูถึง ๑๒ ป  จนกระท่ังคณะสงฆสมัยนั้นเลือกพระเถระ

ผูสามารถรูปหนึ่งมายังเมืองสาคละ เพ่ือสนทนาเรื่องศาสนา และปรัชญากับพระเจามิลินท  ทานผูนั้น 

คือ พระนาคเสน พระเจามิลินททรงทราบขาวนั้น เสด็จไปสนทนาเปนเชิงปุจฉาวิสัชชนา อภิปรายกัน

ข้ึนเปนเวลาหลายวันผลปรากฏวา พระเจามิลินททรงยอมแพพระนาคเสน ขอสนทนาระหวาง

นักปราชญท้ัง ๒ ทานไดรวบรวมไวเปนคัมภีรสําคัญคัมภีรหนึ่ง เรียกวา “ มิลินทปญหา”๔๔ 

            ๒.๔.๓ การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน 

              วรรณคดีในพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพล  ตอความเชื่อและชีวิตของคนไทยมากเรื่องหนึ่ง คือ 

“ไตรภูมิ” หรือ “ เตภูมิกถา ” ซ่ึงเปนพระราชนิพนธของ “พระยาลิไทย” กษัตริยแหงราชวงศพระรวง

ผูครองกรุงสุโขทัย 

 พระยาลิไทย ทรงเปนปราชญมีความรูและแตกฉานในพระไตรปฎก ทรงนิพนธ “ไตรภูมิ” 

โดยคนควาจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ๓๐ เลมคําวา “ไตรภูมิ” แปลวา ภูมิ ๓ เลม คือ 

 กามภูมิ 

             รูปภูมิ 

               ๔๓เสถียร โพธินันท, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาม
กุราชวิทยาลัย๒๕๔๑),หนา๑๙๗. 
                ๔๔ว ศิน  อินทสระ ,  พระ พุทธศาสนา ในประ เทศ อิน เดี ยและประ เทศ ไทย , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณาคาร,๒๕๓๕),หนา ๘๖.  

                                                        



๖๐ 
 

            อรูปภูมิ 

 ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา  สรรพสัตวท้ังหลายท้ังปวงรวมท้ังมนุษย  ซ่ึงมีกรรม มีกิเลส  

เม่ือตายแลวจะตองไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่ง ตามผลแหงกรรมท่ีไดกระทําไว 

 คําวา “กามภูมิ” หมายถึง ภูมิท่ีเก่ียวของและอยูกับ “กาม” หมายความวา สัตวท่ีเกิดในภูมิ

นี้ ยังพัวพันดวยกามคุณท้ัง ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หากพิจารณาดูในชีวิตมนุษยเรา ตอง

เก่ียวของผูกพันอยูกับรูป  รส  กลิ่น  เสียง  และสัมผัสไมอาจหนีจากกามคุณท้ัง ๕ ไปได 

 กามภูมิ แบงออกเปน ๑๑ คือ 

อบายภูมิ  ๔ 

  มนุษยภูมิ  ๑ 

สุคติภูมิ  ๖  รวมเปน กามภูมิ ๑๑ 

            อบายภูมิ หมายถึง  ภูมิท่ีมีแตความทุกขทรมานดวยประการตางๆ  ภูมินี้เปนท่ีเกิดของผูทํา

กรรมชั่วนานา ประการ เชน ฆาสัตว ลักทรัพย เปนตน 

            อบายภูมิ มี ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย และ ดิรัจฉาน   ผูท่ีเกิดในอบายภูมิท้ังสี่ก็เพราะผล

แหงกรรมชั่วท่ีไดกระทําไวเก่ียวกับเรื่อง นรก  เปรต  หรือสวรรค  นี้ผูท่ีเคยตายแลว กลับฟนมาเลาให

ขาพเจาฟง เปนเรื่องนากลัวมาก    

            ผูเลาซ่ึงเคยตายแลวฟนมาเลาเรื่องท่ีไดไปเห็นมาเปนแมชี ผูทรงศีลอายุ ๙๕ ป  ทานเลาให

ฟงวาหลังจากตายไปแลว ๔ วัน ไดไปเห็นการลงโทษผูท่ีเคยทํากรรม ในสมัยท่ีอยูในโลกมนุษย พอถึง

วันท่ี ๕ ผูตายเกิดฟนข้ึนมาเปนเรื่อง “ มหัศจรรย ”อยางยิ่งท่ีวา “ตายแลวฟน” ก็เพราะวา นายแพทย

ไดตรวจแลวลงความเห็นวา  “ตายจริง”  ญาติจึงนําลงบรรจุในหีบศพ ในขณะท่ีญาติกําลังบําเพ็ญกุศล

อยู ผูตายก็ฟนข้ึนมา มันเปนเรื่องท่ีไมนาเปนไปได แตก็เปนไปแลว    บางคนแยงวา “คงจะฝนไป

มากกวา”  ขาพเจาเห็นวา “คนฝน” กับ “คนตาย” ตางกันมาก คนฝนคือ คนนอนหลับ หัวใจยัง

ทํางานอยูตลอดเวลาท่ีนอนหลับ   สวนคนตายนั้นหัวใจหยุดเตน คือ หัวใจไมทํางาน 

             ประการสําคัญ  คือ นายแพทยไดพิสูจน วา “ตายแลว” เรื่องนี้มีท้ังผูเชื่อ และไมเชื่อเปน

เรื่องของ “ปจเจกบุคคล” ไมมีใครบังคับได ท้ัง นรก เปรต อสุรกาย และ ดิรัจฉาน นี้เรียกวา 

“อบายภูมิ”  เปนภูมิท่ีมีแตความทุกข  ความทรมานอยางแสนสาหัส  อีกภูมิหนึ่งท่ีจัดอยูใน กามภูมิ 

คือ “มนุษยภูมิ” อันเปนท่ีเกิดของมนุษย 

             สุคติภูมิ คือ ภูมิท่ีมีแตความสุข ความสงบ นานัปการ เปนความสุขอันบรม ประณีตกวา   

ของมนุษย ความสุขทุกอยางลวนแตเปน “ทิพย”  ผูท่ีเกิดและเสวยสุขในสุคติภูมิ  คือ เทวดา หรือเทพ

ตาง  ๆ 

 ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงชายหนุมชื่อ “มฆะ” ในขณะท่ีเปนมนุษยไดกระทํา

กรรมดีไวมากมาย เชน ชวยเหลือคนยากจน  สรางศาลา ทําถนนสาธารณะ รักษาศีลใหทาน เปนตน   



๖๑ 
 

เม่ือสิ้นชีพแลวไดไปเกิดในสวรรค เกิดเปนเทวดา คือ “มัฆวาน” เหตุท่ีไดชื่อ “ มัฆวาน ” ก็เพราะใน

ขณะท่ีเปนมนุษยชื่อ “มฆะ” 

 ทาวมัฆวานไดเสวยสุขในสรวงสวรรค ก็เพราะผลแหงกรรมดีท่ีเคยกระทําไวสวรรค หรือ

“สุคติภูมิ”  ซ่ึงเปนท่ีอยูของเทวดาหรือเทพตางๆ มี ๖ ชั้น คือ 

                 ๑. จาตุมหาราชิกา 

                 ๒. ดาวดึงส 

                 ๓. ยามา 

                 ๔. ดุสิต 

                 ๕. นิมมานรด ี

                  ๖. ปรนิมมิตวสวัสด ี

                  สวรรคท้ัง ๖ ชั้น เปนท่ีสถิตของเหลาเทวดาท้ังหลาย ผูกระทํา “กรรมดี” เปนอเนก

อนันต 

                  สรุปความวา ในตอนนี้วา “กามภูมิ”  ประกอบดวย  อบายภูมิ ๔ (นรก เปรต  อสุรกาย  

และดิรัจฉาน)      

                 มนุษยภูมิ ๑  สุคติภูมิ ๖ (สวรรค ๖ ชั้น) รวมเปนกามภูมิ ๑๑ 

                  รูปภูมิ คือ ภูมิซ่ึงเปนท่ีสถิตของ “รูปพรหม” (พรหมท่ีมีรูปราง) รูปพรหม คือ พรหมท่ี

เกิดและอยูใน “พรหมโลก”ผูท่ีเกิดมาในพรหมโลก อันประณีต  และถาวรมากยิ่งกวา “กามภูมิ” ชนิด

ท่ีเทียบกันไมได เพราะเปนความสุข “ตางระดับ” นํามาเปรียบกันไมได 

 ท่ีวา “ตางระดับ” เพราะวาความสุขของมนุษยก็ดี ความสุขของเทวดาก็ดี เปนความสุขท่ี

ตองอาศัย “กาม” คือ รูป  รส  กลิ่น  เสียง และสัมผัส เปนความสุขท่ียังเจือดวยทุกข คือ เปนความสุข

ท่ีไมยั่งยืน เปลี่ยนแปลงได ไมใชความสุขนิรันดร 

 สวนความสุขใน “รูปภูมิ” ซ่ึงเปนความสุขของ “พรหม” นั้นเปนความสุข “บริสุทธิ์” เปน

ความสุขถาวร เพราะเปนความสุขท่ีเกิดมาจาก “ฌาน” 

ความสุขท่ีเกิดจาก “ กาม ” (กามสุข) กับความสุขท่ีเกิดจาก “ฌา” ตางกันมาก ชนิดท่ีเปรียบกันไมได

เลย    ผูท่ีเกิดใน “รูปภูมิ”  ก็คือ พรหม ผูซ่ึงไดบรรลุ “รูปฌาน  ๔”  คือ 

                    ๑.  ปฐมฌาน 

                    ๒.  ทุติยฌาน 

                    ๓.  ตติยฌาน 

                    ๔.  จตุตถฌาน 

             มีขอนาสังเกต  ระหวางความสุขของเทวดา กับ  ความสุขของพรหม  (คือ ความสุขท่ีเกิด 

จากฌาน) คือ  “มนุษยเรามักตั้งความปรารถนาไปเกิดเปน “ เทวดา”  แตไมมีใครตองการเกิดเปน “ 

พรหม ” เพราะอะไร?”  เพราะมนุษยตองการความสุขท่ีเกิดจาก  “กามคุณ ”  คือ  ความสุขท่ี        
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ไดเห็นรูปสวย  ไดฟงเสียงไพเราะ ไดดมกลิ่นหอมยวนใจ ไดลิ้มรสอรอย ไดสัมผัสท่ีออนนุมนิ่มนวล

เทวดามีกามคุณ     ท้ัง ๕ เพียบพรอม และเปนกามคุณท่ีวิเศษสุดเหนือกวาของมนุษยมาก กลาวคือ 

กามคุณของเทวดาเปน “ทิพยกามคุณ” คือ กามคุณเปนทิพย 

            ดวยเหตุนี้ มนุษยจึงตองการเกิดเปน“เทวดา”เพ่ือจะได “เสพสุข” อันเกิดจาก“ทิพยกาม

คุณ”     

 สวน  “ พรหม ”  มีความสุขจากอํานาจของ “ ฌาน ”  เปนความสุขท่ีเกิดจากความสงบ

เยือกเย็น ซ่ึงเกิดจากอํานาจของ “ฌาน” ความสุขของพรหม เปนความสุขท่ีไมเก่ียวกับ“กามคุณ”   

คือ ไมตองอาศัย “กามคุณ” เลยไมมีอารมณซาบซา ไมมีอาหารอรอย ไมมีสัมผัสออนนุมใหสัมผัส         

ไมมีรูปสวยท่ีกอใหเกิดราคะกําหนัด  เพราะฉะนั้น มนุษยจึงไมคอยปรารถนา 

 อีกประการหนึ่ง การบรรยายเรื่องสวรรค ทําใหผูฟงเกิดเคลิบเคลิ้มอยากไปเกิดเปนเทวดา 

เพราะจะบรรยายวา  “ เกิดเปนเทพบุตร มีอาหารทิพยโอชารส  มีนางฟา ๕๐๐ เปนบริวารหอมลอม 

สถิตอยูในวิมานแกว...”   เรื่องความสุขท่ีเกิดจาก “ กาม ”  กับ ความสุขท่ี “ ไมตองการอาศัยกาม นี้

ผูเขียนเคยไดอธิบายใหนักศึกษาฟงวา “ ความสุขจากกาม เปรียบเหมือน การเกา “ แผลคัน ” 

           “ ความสุขท่ีบริสุทธิ์ไมตองอาศัยกามเปรียบเหมือน ไมตองเกาแผลคัน เพราะไมมีแผลใหเกา” 

 สรุปความวา ในเรื่อง “รูปภูมิ” ตอนนี้วา :   รูปภูมิเปนท่ีสถิตของ “พรหม” ผูท่ีเกิดเปน

พรหม คือผูท่ีไดบรรลุรูปฌาน ๔  

 ความสุขของพรหมเปนความสุข “บริสุทธิ์” เกิดจากอํานาจของ “ฌาณ” ประณีต และ 

“ถาวร” มากกวา ความสุขของ เทวดาสถานท่ีสถิตของพรหม คือ “พรหมโลก” มี ๑๖ ชั้น เรียกว 

อรูปภูมิ คือ ภูมิเปนท่ีอยูของ “อรูปพรหม” อรูปพรหม คือ พรหมท่ีไมมีรูป มีแตจิต เกิดข้ึนเพราะการ

บรรลุ  “ อรูปฌาน ๔ ”  คือ๔๕ 

            ๑.  อากาสานญจายตนะ 

            ๒.  วิญญานญจายตนะ 

            ๓.  อากิญจัญญายตนะ 

            ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

            ในจิตรกรรม ศิลปนนิยมวาดรูป “อรปูพรหม” เปน ดวงไฟลอยอยูเหนือแทนภายในวิมาน 

ความสุขของ “ อรูปพรหม ” ประณีตกวา ความสุข  ของรูปพรหม 

สรุปความวา อรูปพรหม คือ ท่ีสถิตของ “อรูปพรหม” การเกิดเปน “อรูปพรหม” ก็ดวยอํานาจของ “ 

อรูปฌาน ” 

 นอกจากนี้ในไตรภูมิ ยังไดบรรยายถึง “จักรวาล” “เขาพระสุเมรุ” เปนตน 

๔๕สนิท ศรีสําแดง,ปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจรัญสนิทวงศ,๒๕๔๔),หนา 
๑๐. 

                                                        



๖๓ 
 

              ไตรภูมิเปนวรรณกรรมทางพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอ  ความเชื่อของคนไทย   

วรรณกรรมไทย   จิตรกรรมไทย   คนไทยเชื่อในเรื่องกรรมดี กรรมชั่ว นรก สวรรค ซ่ึงไดบรรยายไว

อยางละเอียดพิสดารใน “ไตรภูมิ” มีคนจํานวนมากหยุดทํากรรมชั่ว  เพราะไดอาน “ไตรภูมิ”  

             เนื่องจากกลัวผลกรรมท่ีได  บรรยายไวในไตรภูมิ   จะเห็นไดวา คนไทยไดรับอิทธิพลทาง

ความเชื่อมาจากไตรภูมิ 

           ดานวรรณกรรมไทย 

             ไตรภูมิ มีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทยในยุคหลังๆ โดยเฉพาะในเรื่องท่ีกลาวถึง บาป บุญ คุณ 

โทษ ผลของกุศลกรรม อกุศลกรรม ลวนแตไดรับอิทธิพลจาก “ไตรภูมิ” โดยไมตองสงสัย 

 

           ดานจิตรกรรมไทย 

จากความเชื่อเรื่อง นรก สวรรค จักรวาล เปนตน ทําใหจิตรกรไทยไดบรรจงเขียนภาพ

จิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับเรื่อง นรก สวรรค ปาหิมพานต จักวาล คนธรรพ เปนตน ไดอยางวิจิตรงดงาม

ยิ่งนักในทัศนะของขาพเจา “อาจารยไพบูลย  สุวรรณกูฎ” เปนจิตรกรชั้นเยี่ยมสามารถเขียนภาพ “ 

จักวาล ” ไดวิจิตรพิสดารและงดงามท่ีสุด แตนาเสียดาย ทานไดถึงแกกรรมแลว 

การชมภาพ “ จักรวาล ” ใหซาบซ้ึง ผูชมควรมีความรูเรื่อง “ ไตรภูมิ ” วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

เรื่องแรก คือ “ไตรภูมิพระรวง” หรือ “เตภูมิกถา” มีอิทธิพลตอความเชื่อ วรรณกรรม และจิตรกรรม

ไทย อยางเห็นไดชัด๔๖ 

๒.๕. ปฏิสัมภิทา ๔ กับการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา 

            สังคมปจจุบันไดชื่อวาเปนสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงกอนหนานี้จะไดยินคําวาสังคมยุคโลก 

ภิวัตน ตอมาก็ไดยินคําวา สังคมยุคขอมูลขาวสาร  เรื่อยมาเปนยุคสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงคําวาสังคม

แหงการเรียนรูนั้นในทัศนะของพระพุทธศาสนายังไมถือวาเปนเรื่องใหม  แมวาในทัศนะของสังคมยุค

ปจจุบันจะมองวาเปนคําศัพท นํายุคกาวล้ําสมัยเพียงใดก็ตาม  ท้ังนี้เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

แหงการรูตื่นเบิกบาน  ท้ังในสวนปจเจกชนและท้ังในสวนสังคม 

             ดวยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงมีหลักการในการปฏิบัติตอความเชื่อท่ีพระพุทธองคทรงแสดง

ตอชาวกาลามะ ๑๐ ประการคือ 

            ๑.มา อนุสฺสเวน    : อยาปลงใจเชื่อดวยฟงตามกันมา 

 ๔๖สุภาพรรณ ณ บางชาง,พุทธธรรมท่ีเปนรากฐานของสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
การเปล่ียนแปลงการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,๒๕๓๕),หนา 
๓๙. 
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  ๒. มา ปรมฺปราย  : อยาปลงใจเชื่อดวยการถือสืบ ๆ กันมา 

 ๓. มา  อิติกิราย   : อยาปลงใจเชื่อดวยการเลาลือ      

            ๔. มา  ปฏอกสมฺปทาเนน :    อยาปลงใจเชื่อดวยการอางคัมภีร 

            ๕. มา  ตกฺกเหตุ  :              อยาปลงใจเชื่อดวยการนึกเดาเอา 

            ๖. มา นยเหต ุ    :               อยาปลงใจเชื่อดวยการอนุมาน  

             ๗.  มา  อาการปริวิตกฺเกน :    อยาปลงใจเชื่อดวยการตรึกตามอาการ 

             ๘.  มา  มาทิฏนิชฺฌานกฺชนฺติย  :  อยาปลงใจเชื่อเพราะตรงกับความเห็นหรือทฤษฎี      

                        ของตนท่ีคิดไว 

             ๙.  มา ภพพร ู :     อยาปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะวา นาจะเปนไปได       

           ๑๐.  มา สมโน ครูติ :  อยาปลงใจเชื่อเพราะถือวาทานผูนั้นเปนครูของเรา 

            เปนอันวา ถาใชไมเปน เทคโนโลยีก็เปนพิษ ท่ีเนนมากในสังคมฝรั่งเวลานี้ก็ คือ เรื่อง 

violence คือปญหาความรุนแรง  ซ่ึงเปนพิษภัยมากพรอมท้ังเรื่อง advertising คือการโฆษณาลอ

เหยื่อ สังคมไทยกําลังไดรับปญหาเหลานี้ ในแทบทุกเรื่องทีวามาแลว ท้ัง indulgence ความหมกหมุน 

ท้ัง dependence ความพ่ึงพา และ violence  และ indolence ความเกียจคราน เฉ่ือยชา ไมอยาก

ทํางานรวมแลวถาใชไมเปนก็เปนปญหา  เกิดความสูญเสีย ท้ังทางกายคือ สุขภาพกาย ท้ังทางสังคม 

คือความสัมพันธในโลกมนุษย เชน การแยงเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน และการขาดความอบอุนใน

ครอบครัว เปนตน สวน ทางจิตใจ ก็มีความเครียด ความวุนงุนงาน ความกระวนกระวายใจในการ

แขงขัน ความเหงา ความเบื่อ ความเซ็ง และมีความทุกขงาย สุขยากอยางท่ีวามาแลว พรอมกันนั้นใน 

ทางปญญา ขาวสารขอมูลเกิดมาก็ไมมีประ โยชน กลับเปนสิ่งเพ่ิมโมหะทําใหหลงงมงายมากยิ่งข้ึน ตก

เปนทาสของขาวสารขอมูล ทุกอยางเปนปญหา ซ่ึงจะตองแกไขกันใหได 

             การแกไขโดยเฉพาะสําหรับทีวีหรือสื่อมวลชนตางๆ เหลานี้ คือ 

 ในแงผูจัดทําอยางไรจะใชปญญาเต็มท่ีในการท่ีจะสรางสรรคโดยมีเจตนาท่ีดีตอผูชมผูฟง จัดรายการ

ดวยความรับผิดชอบ 

             สวนผูรับบริการ คือผูใชผูชมหรือผูดูผูฟง ก็ตองรับอยางมีประสิทธิภาพ และใชอยางมี

ประสิทธิภาพ คือพัฒนาตนท้ังภาครับภาคใช คือ 

             ๑. ในภาครับ เริ่มดวยมีความชัดเจนในการรับ โดยเขาถึงความจริงของสิ่งเหลานั้น รูจัก

เลือกรูจักรับ วาขาวสารขอมูลรายการใดจะเปนประโยชนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เลือกเอาอัน

นั้น ไมใชปลอยตัวหลงไปตามความเพลิดเพลินอยางเดียว และดู ชม ฟง ดวยมนสิการเปนใหไดความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจน 

             ๒. นอกจากมีความเขาชัดเจนแลว ในการรับขาวสารขอมูลนั้นตอง จับประเด็นได ดวย การ

จับประเด็นไดนี้เปนเรื่องใหญในยุคปจจุบัน เชน จะตองรูวาจุดปญหาของเรื่องอยูตรงไหน ไมใชพราไป

หมด ท้ังๆ ท่ีรูและตามทันก็จับประเด็นไมได 



๖๕ 
 

             ๓. ในภาคการใช ก็ตองสื่อสาร จากขาวสารก็มาสูการสื่อสารบางคนไดแตสื่อสารไมเปนพูด

ไมเปน แสดงความตองการใหคนอ่ืนเขาใจไมได เขียนใหคนอ่ืนเขาใจไมได ปจจุบันการศึกษามีปญหา 

เพราะทดสอบวัดผลกันเพียงดวยแบบสอบถามท่ีตอบดวยการขีดถูกขีดผิดแบบปรนัย ทําใหคนไมไดฝก

ไมไดพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 

             ๔.  สามารถเอาความรูขอมูลขาวสารนั้นมาเชื่อมโยง สรางความคิดความหยั่งเห็นใหม เพ่ือ

ใชแกปญหาและสรางสรรคใหพัฒนาตอไปไดอยางถูกทาง 

หลัก ๔ ขอนี้เปนปฏิบัติการทางปญญา มีชื่อเฉพาะวา ปฏิสัมภิทา ๔ ประการ ไดแก 

            ๑.  อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในเนื้อความ ไดแก ชัดเจนในการรับ 

            ๒..ธรรมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในหลัก ไดแก จับประเด็นได 

            ๓.  นิรุตติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในภาษาไดแก สื่อสารเปน 

            ๔.  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในความคิดทันการ ไดแก สรางความคิด  ความหยั่ง

เห็นใหมได๔๗   ถาเราพัฒนาคนไดอยางนี้  ขาวสารขอมูลก็จะพลิกจากโทษมาเปน  ประโยชนไดทันที 

เราก็จะเอาขาวสารขอมูลมาใชพัฒนาชีวิต  และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              ในการปฏิบัติตอขาวสารขอมูลข้ันพ้ืนฐาน คือการศึกษา ผูจัดสรรขาวสารขอมูลใหแกเด็กใน

ฐานะท่ีเรียกวาเปน กัลยาณมิตร จะตองทําหนาท่ีโดยพยายามจัดสิ่งท่ีดีท่ีสุด เชนพอแมก็พยายามหา

สิ่งแวดลอมขาวสารขอมูลท่ีดีท่ีสุด หาสื่อท่ีดีท่ีสุดใหแกเด็ก แตในเวลาเดียวกันบุคคลนั้นหรือเด็กก็ควร

ไดรับการศึกษาชนิดท่ีวาจะทําใหเปนคนท่ีสามารถเอาประโยชนไดจากสิ่งท่ีเลวท่ีสุด สองอยางนี้คูกัน 

ยอนแยงกัน แตสําคัญมาก คือ 

              ๑.ในฐานะผูจัดให ตองจัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุด 

              ๒.แตในฐานะผูรับคือผูศึกษา จะตองสรางความสามารถในการท่ีจะเอาประโยชนไดจาก

สิ่งแวดลอมและขาวสารขอมูลท่ีเลวท่ีสุด 

               ถาไดทําอยางนี้ก็จะอยูไดอยางดี มีความรอดปลอดภัย เปนสุขอยางอิสระ และเปน            

ผูพัฒนาสังคมนี้ไดหมายความวา จะตองพัฒนาคนใหเหนือเทคโนโลยี ไมวาเทคโนโลยีจะเจริญไปเทาไร  

ก็ตองพัฒนาคนใหเหนือเทคโนโลยีนั้น อยาใหตํ่ากวา อยาใหคนเปนทาสของเทคโนโลยี ถาเทคโนโลยี

เหนือกวาคนเม่ือไรอันตรายจะเกิดข้ึน  ถาคนยังเหนือเทคโนโลยีก็มีทางรอด เพราะคนยังรักษา

อิสรภาพ อยูได ฉะนั้นขอท่ีหนึ่งในแงของคนก็เปนอันวา พัฒนาคนใหเหนือเทคโนโลยีเพ่ือรักษา

อิสรภาพไวใหไดตลอด 

            เทคโนโลยียังมีเรื่องท่ีตองพูดอีกมาก อยางนอยนาจะสนใจเปนพิเศษในเรื่องเทคโนโลยีกับคน

ไทย เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคน ในเม่ือเวลาไมมี ก็ขอสรุปเรื่องท่ีเปนปญหาบางอยางไวเวลานี้พูดได

วา คนไทยมองเทคโนโลยีในความหมายวา  เปนเครื่องอํานวยความสะดวกสบายบํารุงบําเรอความสุข 

๔๗องฺ. จตุกฺก ๒๑/๑๒๗/๒๑๖. 

                                                        



๖๖ 
 

ตลอดจนเสริมความโกเก มากกวาจะมองในความหมายวาเปนเครื่องชวยในการสรางสรรคสังคมไทย  

เปนสังคมของผูบริโภคเทคโนโลยี มากกวาเปนสังคมของผูผลิตเทคโนโลยี  คนไทยใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การเสพบริโภค มากกวาจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและสรางสรรค  และคนไทยหาความสุขจากการ

เสพบริโภคเทคโนโลยี มากกวาหาความสุขจากการสรางสรรคดวยเทคโนโลยี 

              ถาจะใหสังคมไทยเจริญพัฒนาอยางถูกตอง เพ่ือใหเปนสังคมท่ีดีงาม หรือแมแตเพียงเพ่ือให

สังคมท่ีมีชัยชนะในเวทีการแขงขันของโลก จะตองมีการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบท่ีจะพัฒนาคน 

โดยเฉพาะอนุชนคือเด็กและเยาวชน หรือลูกไทยหลานไทย ใหมีลักษณะความสัมพันธกับเทคโนโลยี

ดังตอไปนี้ 

               ๑. คนไทยจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปนปจจัยหรือเครื่องชวยในการ

สรางสรรค มากกวาจะมองในความหมายวาเปนเครื่องบํารุงบําเรอเสริมความสะดวกสบาย 

               ๒. สังคมไทยจะตองเปนสังคมของผูผลิตเทคโนโลยีใหมากข้ึน และเปนสังคมของผูบริโภค

ใหนอยลง 

              ๓. คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จะตองใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ

สรางสรรค ใหมากกวาจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการเสพบริโภค 

              ๔. คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะตองหาความสุขจากการใชเทคโนโลยีทําการ

สรางสรรค มากกวาจะหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี 

ตอไปในแงของธรรมชาติแวดลอม งานของเราคือ ทําอยางไรเราจะใชเทคโนโลยีเอาประโยชนจาก

ธรรมชาติไดโดยไมเบียดเบียนและทําลายธรรมชาติ ใหไดประโยชนจากธรรมชาติเปนการเก้ือกูล

ธรรมชาติดวยเปาหมายนี ้ ถาทําไดก็เปนความสําเร็จของอารยธรรมมนุษยท่ีสําคัญ  และการท่ีจะทําให

สําเร็จไดก็จะตองมีการแกไขปญหากันอีกมาก ในหัวขอตอไปคิดวาจะพูดเรื่องนี้ แตหมดเวลาแลวอยาง

ท่ีไมสามารถยืดตอไปได  

             ฉะนั้น หัวขอตอไปซ่ึงเปนเรื่องของการพัฒนาคนเพ่ือใหอยูในยุควิทยาสาสตรและเทคโนโลยี

จึงตองท้ิงคางไวกอน แตเทาท่ีพูดไปก็คงจะไดแนวทางพอสมควร 

ดวยหวังวา  ท่ีไดพูดมาก็อาจเปนประโยชนบางในการท่ีเราจะชวยกันคิดแกไขปญหาของสังคมแหง

มนุษยชาติ โดยเฉพาะสังคมไทยของเราท่ีกําลังไดรับอิทธิพลของวิทยาศาสตรแบะเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี 

แตแลวเรากลับมีปญหากับสิ่งเหลานี้ ซ่ึงเปนเรื่องใหญสําหรับสังคมไทยโดยเฉพาะ พรอมกับท่ีเปน

ปญหารวมกันของชาวโลกท้ังหมดดวย เราจะตองแกปญหาใหกับสังคมของเรา พรอมกันนั้น           

ถาเปนไปได เราในฐานะท่ีเปนสมาชิกของประชาคมโลก เปนสวนหนึ่งของมนุษยชาติก็ควรจะพยายาม

แกไขปญหาใหแกโลกมนุษยนี้ดวยเราตองมุงจัดการศึกษา ใหเด็กของเราเปนผูรวมสรางสรรค       

อารยธรรมของมนุษยชาติ อยามองแคบแคสังคมไทยเทานั้น เวลานี้เปนโลกาภิวัตนแลว อารยธรรมก็

ตองสรางใหทันกัน อารยธรรมท่ีทันกันคือ การท่ีมนุษยทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการแกปญหาของ

โลกและสรางสรรคอารยธรรมของมนุษยชาติ 



๖๗ 
 

            ๒.๕.๑.อัตถปฏิสัมภิทา     ความเขาใจในอรรค  หมายถึง การตกผลึกในสาระสําคัญท้ังใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทถือเอาหลักฐานจากพระบาลีเปนขอยุติ  การตีความท่ีขาดหลักฐานพระบาลี

ความเปนเถรวาทอาจกลายเปนอาจาริยวาทไดงาย และรับไดกับปญหาทุกระดับ 

               ในชั้นแรกท่ีสุด  ผูศึกษาควรไดทราบเสียกอนวาอริยสัจ ๔ ประการนั้น  พระพุทธองคทรง

บัญญัติไวดวยถอยคําตาง ๆ กัน  ดังท่ีจะเห็นไดจากอริยสัจในลักษณะตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว  ในตอน

อันวาดวยวัตถุท่ีตั้งแหงการกําหนดรูอริยสัจท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้พระองคเองก็ตรัสไววา  “ ภิกษุท้ังหลาย 

ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ท่ีวานี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับทุกข  นี้ทางแหงความดับ

ทุกข  ดังนี้นั้น  เปนสิ่งท่ีเราตถาคตไดบัญญัติแลว  แตในการบัญญัตินั้น  มีการพรรณนาความ  การลง

อักษร และการจําแนก  เพ่ือความพิสดารมากมาย  จนประมาณมิได  มีปริยายแหงการกลาววาเชนนี้ ๆ  

เปนความจริงคือทุกข  ถึงแมเชนนี้ๆ  อีกก็เปนความจริงคือทุกข  ฯลฯดังนี้ ” ๔๘ใจความสําคัญในเรื่อง

นี้มีอยูวา  พระองคทรงบัญญัติอริยสัจโดยตรงๆก็มี  โดยออมก็มีโดยชื่ออยางนี้ก็มี  บางแหงก็ระบุชื่อ

ตรง ๆวา อริยสัจ บางแหงก็ไมไดระบุชื่ออยางนั้น  ฉะนั้นในการกําหนดรูอริยสัจผูศึกษาจะตองเพงเล็งท่ี

ใจความ  เปนสําคัญหรือเปนสวนใหญ  จะกําหนดเอาแตตามตัวพยัญชนะหรือตามเสียง  ท่ีออกชื่อวา

อริยสัจโดยตรงนั้นไมไดมันจะทําใหมองไมเห็นอริยสัจบางประการ ซ่ึงพระองคทรงบัญญัติไวโดยชื่ออ่ืน 

 ยกตัวอยางในเรื่องนี้  เชนเรื่อง  ปฏิจจสมุปบาท  ซ่ึงท่ีแทก็คือเปนการบรรยายเรื่องอริยสัจ

โดยตรงแตบรรยายไวในลักษณะอีกอยางหนึ่ง โดยโวหารอีกอยางหนึ่ง  ซ่ึงไมไดเอยไปถึงคําวา 

“อริยสัจ” ในท่ีนั้นเลยผูไมสังเกตก็เขาใจวาเปนคนละเรื่องไป  เพราะเหตุฉะนี้เอง ผูศึกษาจะตองมี

หลักเกณฑสําหรับกําหนดลงไปวา ถาเปนการกลาวในลักษณะแหงความเปนเหตุและเปนผลเก่ียวกับ 

“ความทุกข” และ “ความดับทุกข”แลว  การกลาวนั้น ยอมเปนการกลาวถึงตัวอริยสัจท้ังนั้นและอาจ

จําแนกไดเปน ๔ ขอไดเสมอไป  ซ่ึงจะไดรูปดังนี้: 

             ๑.  จะตองกลาวถึงกันสิ่งท่ีสัตวไมพึงปรารถนา  ซ่ึงจะมีชื่อเรียกวา  อยางไรก็ตาม 

             ๒.  เปนการกลาวถึงมูลเหตุ  หรือสมุฏฐานของสิ่งนั้น 

             ๓.  เปนการกลาวถึงสิ่งท่ีสัตวพึงปรารถนา  ซ่ึงมีชื่อเรียกวาอยางไรก็ตาม 

             ๔.  เปนการกลาวถึง  วิธีปฏิบัติหรือกระทํา  เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งนั้น  เพ่ือใหเห็นไดงาย ๆ      

                    ในการจําแนกความหมายของอริยสัจเชนนี้ 

           ๒.๕.๒   ธัมมปฏิสัมภิทา   หมายความวา  ความมีปรีชาญาณแตกฉานม่ันใจในหลักการดัง

ทฤษฎีญาณวทิยา  ในพระพุทธศาสนาไดแสดงไวปรากฏในหลักฐานพระบาลีดังนี้ 

               ก.  อิมสฺสมึ  สติ   อิทํโหติ  เม่ือสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี   อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํอุปฺปชฺชติ             

                   เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน  สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน  

๔๘ส.ม. ๑๙ / ๕๓๙ / ๑๖๙๖. 
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               ข.  อิสฺสฺมึอสติอิทํ  น โหติ  เม่ือสิ่งนี้ไมมีสิ่งนี้จึงไมมีอิมสฺสฺ  นิโรธาอิทํ  น  รุชติ 

                   เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ๔๙ 

               การม่ันในหลักการ  ถือเปนหลักธรรมปฏิสัมภิทา ๒ ทําท่ีสําคัญมีความสามารถในการจับ

ประเด็นได  หลักทฤษฎีญาณววทิยา  ดังกลาวจึงถือเปนสัพพัญ ู รูท่ัวไป  เปรียบใบไมหมดท้ังปา  แต

ตองเลือกคัดเอามา   สอนใชนํากํามือเดียว 

             อยางไรก็ตาม  ความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนา ท่ีศึกษาผานคัมภีรยังจัดอยูในความรู

ประเภทเปนความรูมือสอง  แตในขณะเดียวกันก็จะกลายเปนความรูมือหนึ่งในโอกาสตอไป ซ่ึงในท่ีสุด

ก็ตรงกับหลักการท่ีทางพระพุทธศาสนาเรียกวา  ธัมมปฏิสัมภิทา  หลักธรรมท้ังสอง  คือ  อัตถ

ปฏิสัมภิทา จัดอยูในกลุมภาครับ  สวนนิรุตติปฏิสัมภิทา  และปฏิภาณปฏิสัมภิทา  เปนกลุมในการใช  

จากท่ีไดกลาวมาเปนเพียงการเนนในหนาท่ีหลักธรรมในสวนท่ีเปนคุณลักษณะในชนิดแบบตายตัว   

ท้ังนี้เพราะเหตุวา  โดยหลักการธรรมหมวดยอย  ยอมคลอยตามหลักธรรมหมวดใหญ  และหลักธรรม

หมวดใหญ  ยอมเอ้ือตอหลักธรรมหมวดยอย    

             ลักษณะแหงหมวดธรรมดังกลาวท่ีปรากฏในพระไตรปฎก  มักจะเปนปจจัยในลักษณะเปน

อัญญะปจจัยสืบเนื่องอยูเสมอ  ซ่ึงเราอาจจะกลาวอริยสัจข้ึนในรูปหนึ่งๆ วา บาปเปนอยางนี้ ๆ ทางให

เกิดบาปเปนอยางนี้ ๆ บุญเปนอยางนี้ ๆ และทางใหเกิดบุญเปนอยางนี้ๆ รวมเปน ๔ ขอดวยกัน ดังนี้ 

เปนตน แมนี้คือเรื่องอริยสัจโดยตรงนั่นเอง 

            ท่ีควรทราบยิ่งไปกวานี้ ก็ยังมีอีก คือเม่ือเราพิจารณาดูแลวจะเห็นไดวาในท่ีบางแหง พระองค

ตรัสไวอยางยอ ๆ เชนในท่ีแหงหนึ่งตรัสเพียงวาตถาคตบัญญัติสอนแตเรื่องความทุกข และความดับ

ทุกขเทานั้น ไมวาในกาลกอนหรือบัดนี”้…ดังนี้๕๐ 

             ในลักษณะเชนนี้ ผูศึกษาพึงทราบเอาเอง วาคําวา “ทุกข” ในท่ีนี้มี “เหตุแหงทุกข” 

เพราะวาความทุกขเปนสิ่งท่ีมีเหตุ และเกิดจากเหตุ การกลาวถึงความทุกขโดยละเอียด ยอมจะตอง

กลาวถึงเหตุของความทุกขอยูในตัว และคําวา “ความดับทุกข”ก็ยอมรวม “วิธีการทําความดับทุกข ” 

ไวในคําๆ นั้นดวย เพราะถากลาวแตเพียงความดับทุกข และไมมีทางท่ีจะทําการดับ ดังนี้จะมีประโยชน

อะไร ผูศึกษาไมควรเขาใจผิด วาเปนเรื่อง หรือเขาใจผิด ถึงกับวาพระองคตรัสไวอยางนั้นอยางนี้ ไม

ตายตัว วิธีกลาวท่ีสรุปคําพูดใหนอยเขาเชนนี้ เปนวิธีท่ีใชกันท่ัวไป ท้ังนี้ยอมแลวแตโอกาสหรือ

เหตุการณแวดลอม ซ่ึงบังคับใหกลาวอยางยอหรือพิสดาร ในท่ีนี้นั้นๆ นั่นเอง 

 เม่ือจะตองกลาวใหยอยิ่งข้ึนไปกวานี้อีก พระองคก็จะกลาวถึงแตเรื่อง “ความดับทุกข” 

อยางเดียว ก็เปนอันเพียงพอเหมือนกัน เชนพระองคไดตรัสวา “พรหมจรรยนี้ มีวิมุตติ เปนท่ี“มุง

หมาย”ดังนี้เปนตน ก็ยังมี 

๔๙ม.ม. ๑๒ / ๓๐๖ / ๓๑๘. 
              ๕๐มฺ.มู.  ๑๒ / ๒๗๘ / ๒๘๖. 
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 วา “ความดับทุกข” นั้น ก็มีความหมายอยางเดียวกันกับคําวา “วิมุตติ” เม่ือกลาวถึงวิมุตติ 

ก็เปนการกลาวถึงความดับทุกข เม่ือกลาวถึงความดับทุกข ก็เปนการกลาวถึงวิมุตติ อยางไมมีทางท่ีจะ

หลีกเลี่ยงได เม่ือขยายเนื้อความของคําวา วิมุตติ ซ่ึงแปลวาความหลุดพน หรือขยายความของคําวา 

ความดับทุกข ออกไปตามท่ีความจําเปนบังคับก็จะไดหัวขอท้ังสี่นั้น ครบถวนข้ึนมาเอง 

 นี่เปนการชี้ใหเห็นวา ในบางแหง หรือบางโอกาส พระองคไดตรัสอริยสัจ ๔ ประการไวใน

ลักษณะท่ียอ ยังเหลือเพียง ๒ หรือเพียง ๑ ก็ได ดังนี้ ผูกําหนดความหมายของอริยสัจ จะตองมีความ

ฉลาดในการกําหนดจากขอความท่ีตรัสไวอยางยอ ดวยเสมอไป 

 ยิ่งไปกวานั้นอีก “พระพุทธภาษิต” จํานวนมากมาย ท่ีไดกลาวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวิธีการ

ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งโดยไมออกชื่อถึงอริยสัจและไมอยูในลักษณะท่ีเปนรูปโครงของอริยสัจ ท้ังท่ี

เปนอยางพิสดารหรืออยางยอ แมกระนั้นก็ตาม ถาเราพิจารณาดูใหดีแลว ก็จะเห็นไดวาเรื่อทุกเรื่องท่ี

ตรัสนั้นจักตองเปนอริยสัจขอใดขอหนึ่งอยูโดยปริยายในตัวมันเอง 

             สมมติวา พระองคตรัสถึงเรื่อง “นรก” โดยปริยายตางๆ นั่นก็คือการกลาวถึงเรื่องทุกขสัจ 

ในลักษณะอยางหนึ่งนั่นเอง ถาตรัสถึงเรื่อง “ศีลหา” นั่นก็คือการกลาวถึงเรื่องมรรคสัจ สวนใดสวน

หนึ่งโดยตรง ถาตรัสถึง “ทุศีล” หรือการประพฤติลวงศีลหา นั่นก็คือการกลาวถึง สมุทยสัจโดยปริยาย

อยางหนึ่งนั่นเอง แมท่ีสุด แตการกลาวถึงมรรคสัจ โดยปริยายอยางหนึ่งอีกเหมือนกัน ถากลาวถึงเรื่อง 

“นามรูป” ก็เปนอันวากลาวถึง ทุกขสัจ เพราะนามรูปก็คือ ตัวปญจุปาทานักขันธ  อันเปนท่ีตั้งของ

ความทุกขโดยตรง จึงตองหัดใชการพินิจพิจารณาของตนใหมาก วา ธรรมะขอใด หมวดไหน เปน

ธรรมะท่ีสงเคราะหลงไปไดในอริยสัจ จนกระท่ังเกิดความคลองแคลวในการพิจารณา ดังกลาว ซ่ึง

หมายความวา ผูท่ีจะกําหนดรูใจความของอริยสัจ จะตองมีความรูในเบื้องตนเสียกอนวา .... 

 อริยสัจ ๔ ประการนั้น พระองคไดตรัสไวในชื่ออ่ืนก็มี โดยรูปโครงอยางอ่ืนก็มี นี้อยางหนึ่ง

และแทนท่ีจะตรัสไวอยางพิสดาร คือ เต็ม ๔ หัวขอ พระองคอาจจะตรัสไวอยางยอ เหลือเพียง ๒ 

หัวขอ หรือ หัวขอเดียว ก็มี นี้อยางหนึง่ 

 และอีกอยางหนึ่ง จะตองรูจักสงเคราะหขอธรรม หรือหมวดธรรมในท่ีตางๆ ทุกขอทุกหมวด 

ใหลงในอริยสัจขอใดขอหนึ่ง โดยท่ีมีอรรถตรงเปนอันเดียวกันไดดวยตนเอง เพราะเขาใจในความหมาย

ของธรรมขอนั้น หรือหมวดนั้นอยางถูกตอง 

 เม่ือสามารถกําหนดไดดังนี้ ก็นับไดวามองเห็นอริยสัจ โดยอรรถตางๆ กันอยางครบถวนทุกๆ 

ปริยาย และจับฉวยเอาความหมายของสิ่งท่ีเรียกวา “อริยสัจ”ไดครบถวนแลว 

 เพ่ือใหสามารถกําหนดรูอริยสัจไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก ตามลําดับผูศึกษาจะตองมีแนวกําหนดรู

ใจความสําคัญของอริยสัจแตละขอๆ โดยเฉพาะใหถูกตอง ดังท่ีทราบกันอยูแลววา อริยสัจ ๔ หัวขอ ถา

ตรัสไวอยางยอ ไมถึง ๔ หัวขอ เราก็ตองเอามาขยายออกใหเปน ๔ หัวขอใหจงได และใน ๔ หัวนั้น     

ควรจะบัญญัติลงไปเปนกลาง ๆ เพ่ือใหไดทุก ๆ ปริยาย ท่ีพระองคไดตรัสอริยสัจไว 
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โดยชื่อ ตางๆ กัน๕๑  หัวขอกลางๆ ๔ หัวขอ ก็คือ :- 

             ๑. สิ่งท่ีสัตวไมพึงปรารถนา 

             ๒. ทางมา หรือท่ีเกิด ของสิ่งนั้น 

             ๓. สิ่งท่ีสัตวพึงปรารถนา 

             ๔. ทางมา หรือท่ีเกิด ของสิ่งนั้น 

เม่ือไดหัวขอท่ีเปนกลางเชนนี้แลว จะเอาอริยสัจท่ีตรัสไวโดยปริยายไหนเขามาเทียบก็จะเห็น

ใจความชัดแจงไปทุกปริยาย เชนพระองคไดตรัสไวโดยปริยายวา ...สักกายะเปนอยางนี้...เหตุใหเกิดสัก

กายะเปนอยางนี้...ความดับแหงสักกายะเปนอยางนี้... และทางใหถึงความดับแหงสักกายะเปนอยางนี้ 

เม่ือนํามาเทียบกันเขากับหัวขอกลางๆ ของเราก็จะเขารูปกัน และไดความชัดเจนข้ึนมาทันที วา  

             ๑. สักกายะ คือความยึดถือวาตัวตนนั้น เปนกิเลสท่ีสัตวไมพึงปรารถนา เพราะสิ่งท่ีผูกมัด 

รัดรึง ท่ิมแทง ยอกตํา เผาลนสัตวอยูโดยไมรูสึกตัวตลอดเวลา 

              ๒.  มูลเหตุแหงสักกายะ ไดแก อวิชชา และอุปาทาน ท่ีหลงยึดม่ันปยรูปหรือสาตรูป อยาง

ใดอยางหนึ่งอยู โดยความเปนตัวตน หรือของตน จนเกิดสักกายะอันเหนียวแนนม่ันคง 

              ๓. ความดับแหงสักกายะ เปนสิ่งท่ีสัตวพึงปรารถนา เพราะปราศจากภาวะแหงการผูกมัด 

รัดรึงท่ิมแทง ยอกตํา เผาลน 

๔. ทางแหงความดับสักกายะ ก็คือสมถะและวิปสสนา ซ่ึงอาจจะขยายออกไปไดเปนมรรคมี

องคแปดประการ ซ่ึงบุคคลกระทําใหสมบูรณแลว สักกายะก็จักดับไปโดยไมเหลือ ท้ังหมดนี้ เปน

ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวา อริยสัจท่ีตรัสไวในรูปไหนก็ตาม ยอมสงเคราะหลงไดกับหลักกลาง ๆ ๔ 

หัวขอดังกลาวมาแลว 

            ๒.๕.๓  นิรุตติปฏิสัมภิทา      เม่ือเราไดหัวขอ ๔ หัวขอ ท่ีเปนกลางท่ีสุด ดังนี้แลว สิ่งท่ี

ควรกําหนดตอไปอีกก็คือ กิจหรือหนาท่ี อันจะพึงประพฤติตออริยสัจท้ังสี่สืบไปนั่นเอง 

             หัวขอท่ี ๑  คือ ทุกขสัจ หรือสิ่งท่ีสัตวไมพึงปรารถนานั้น เรามีหนาท่ีท่ีจะตองรู ตองเขาใจ

ชัดแจง 

หัวขอท่ี ๒  คือ สมุทยสัจ คือทางมาหรือท่ีเกิดแหงสิ่งท่ีไมพึงปรารถนานั้น เรามีหนาท่ีท่ี

จะตองละ หรือทําลายมันเสีย 

หัวขอท่ี ๓  คือ นิโรธสัจ อันเปนสิ่งท่ีสัตวพึงประสงคนั้น เรามีหนาท่ีท่ีจะตองทําใหแจง ให

ปรากฏ 

             ๕๑พุทธทาส  ภิกขุ, ขอควรศึกษาเกี่ยวกับอริยสัจส่ี, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขสภาพ
ใจ,๒๕๓๐),หนา ๘๖. 
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หัวขอท่ี ๔  คือ มรรคสัจ ทางมา หรือท่ีเกิด ของสิ่งท่ีสัตวพึงปรารถนานั้น เรามีหนาท่ีท่ี

จะตองทําใหมันเกิดข้ึน และเจริญงอกงามตอไปจนถึงท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาดูแลว จะเห็นไดวา หลักท้ัง ๔ ประการนี้ สมบูรณดวยเหตุผลตามหลักในตรรก อยาง

เดียวกันอีก 

การวางลําดับของอริยสัจท้ังสี่เปนสิ่งท่ีพระองคทรงวางไวอยางสมบูรณดวยหลักในทางตรรก

แลว ฉะนั้น กิจอนุโลมตามหลักแหงอริยสัจเหลานั้น จึงพลอยเปนสิ่งท่ีสมบูรณดวยหลักในทางตรรกไป

ดวยกัน ทําใหเปนสิ่งท่ีพิจารณาดูแลวงดงาม นาเลื่อมใส และเห็นวาเปนเรื่องท่ีจะปฏิบัติได โดยไมขัด

ตอหลักแหงเหตุผล นับวาเปนสิ่งท่ีผูศึกษาจะตองตั้งอกตั้งใจ กําหนดไวใหแมนยํา เปนอันดับท่ีสอง รอง

มาจากการกําหนดรูความหมายองอริยสัจ ท่ีพระองคตรัสไวโดยอรรถ มีปริยายตางๆ ซ่ึงกลาวแลวใน

อันดับแรก 

๒.๕.๔  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   ในลําดับแรกท่ีสุดของการกําหนดไดแก การกําหนดโดยทาง 

“ปริยัติ” ในฐานะท่ีเปนวิชาความรูสําหรับศึกษา วาอริยสัจขอหนึ่ง ๆ มีพยัญชนะอยางไร มีอรรถ

อยางไร มีวาคอยางไร เปนตน ซ่ึงพระองคไดทรงแสดงไวโดยปริยายตางๆ มากมาย ตลอดจนอรรถกถา 

ฎีกา ก็ไดขยายความแหงพระพุทธภาษิตในเรื่องนี้ออกไปโดยละเอียดพิสดาร ซ่ึงบางสวนจะไดบรรยาย

ในโอกาสตอไป 

 โดยใจความยอๆ ก็คือ การรูจําแนกวาทุกขมีความหมายอยางไร มีประเภทเทาไร มีท่ีตั้งท่ี

ไหนเปนตน จนกระท่ังมองเห็นดวยปญญาในภายในอีกชั้นหนึ่งวา สิ่งเหลานี้ มีความจริงตามท่ีทาน

กลาวไวเชนนั้น ๆ จริง การรูวาอริยสัจเปนอยางไรโดยทฤษฎีอยางนี้ เรียกวา เปนการรูอยางปริยัติ ใน

อันดับแรกเทานั้น 

 ลําดับตอไป เปนการรูอยางหลักของการ “ปริยัติ” ไดแกรูในขณะท่ีลงมือปฏิบัติตามกิจ ของ

อริยสัจ ดังท่ีระบุไวแลวขางตน การกําหนดในขณะท่ีปฏิบัติจนเกิดความรูในตัวการปฏิบัติ มองเห็นชัด 

ในการทํากิจอยางถูกตอง เชน ทุกขสัจ ก็เห็นชัดวา มีการกําหนด “รู” จริง ๆ ท่ีเปนสมุทยสัจ ก็มีการ 

“ละ” อยูจริงๆ โดยท่ีทําการละอยูในขณะนั้น ท่ีเปน นิโรธสัจ ก็ได “เห็นแจง”ปรากฏชัดข้ึนมาจริง ๆ 

ในขณะท่ีญาณสวนนี้ไดทําหนาท่ีของมัน ละสวนท่ีเปนมรรคสัจ ก็เปนการ “กระทําใหเกิดอยู” และ 

“ดับกิเลสอยู” ตามหนาท่ีของมรรค อยางชัดแจง ท้ังหมดนี้ ไมเก่ียวกับปริยัติ หรือหลักเกณฑตางๆ ท่ี

เปนการศึกษา แตเปนการกําหนดรูในญาณท่ีทํากิจจริงๆ อยูในภายในโดยชัดแจง 

 สวนในการกําหนดในอันดับตอไป เรียกวา เปนการกําหนดโดยหลักแหง “ปฏิบัติ” หมายถึง

การกําหนดผลสําเร็จ หรือผลท่ีตนปรารถนาแลวมีความสําเร็จไดตามนั้น ในระดับใดระดับหนึ่ง ท่ี

เก่ียวกับทุกขสัจ ก็คือรูผลของความรูอริยสัจ วาเรารูแลว ท่ีเก่ียวกับสมุทยสัจ คือการกําหนดรูผลแหง

การละกิเลสแลววาเราละไดแลวจริงๆ เก่ียวกับนิโรธสัจ  กําหนดรูผลคือความดับสนิทแหงความทุกขท่ี

ไดทําใหแจงแลว  หรือปรากฏแลววาเราไดทําใหแจงแลวจริงๆ  ท่ีเก่ียวกับมรรคสัจก็กําหนดรูมรรค ท่ี
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ตนทําใหเกิดมีข้ึนแลว  และมีการกําจัดกิเลสไปเสร็จแลววาเราไดทําใหเกิดข้ึนแลว และมันไดกําจัด

กิเลสโดยสมควรแกกําลังองมรรคนั้นๆ สําเร็จไปแลว ท้ังหมดนี้ เปนความรูแจงแทงตลอดในผลท่ีเกิดข้ึน

จากการทํากิจท้ัง ๔ ประการท่ีไดทําสําเร็จไปแลวจริงๆ นับวาเปนความรูในอันดับสุดทาย 

 โดยเปรียบเทียบการกําหนดรูอริยสัจอยางปริยัติ พอจะเปรียบเทียบกันไดกับสัจจญาณ คือ

การรูหลักความจริงของอริยสัจนั้นๆ การกําหนดรูโดยหลักปฏิบัติ พอจะเปรียบเทียบกันไดกับสิ่งท่ี

เรียกวา กิจจญาณ  คือการกําหนดรูกิจ หรือหนาท่ี อันญาณจะพึงกระทําในอริยสัจนั้นๆ และกําลัง

กระทําอยู สวนการกําหนดรูโดยหลักปฏิเวธนั้น เปรียบเทียบกันไดกับ กตญาณ คือการรูผลท่ีเกิดข้ึน

แลวจากกิจนั้นๆ ถากําหนดรูอริยสัจไดท้ัง ๓ อันดับ  โดยนัยดังกลาวมาเชนนี้ ก็นับวาเปนการกําหนดรู

อริยสัจ อยางชัดเจน และสมบูรณทุกๆ ขอ และทุกๆ ลําดับทีเดียว 

 การตรัสรูอริยสัจของพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปนการกําหนดรูโดยลักษณะเชนนี้ ดังท่ี

พระองคก็ไดตรัสไววา :-  

 “ถาการกําหนดรูอริยสัจยังไมครบถวนดวยปริวัฏฏ ๓ ดวยอาการ ๑๒ ดังกลาวแลว พระองค

ก็ยังไมทรงปฏิญญาวาเปนพระสัมสัมพุทธเจา ตอเม่ือทรงเห็นวาการรูอริยสัจของพระองคเปนไปอยาง

ครบถวนดวยปริวัฏฏ ๓ และอาการ ๑๒ ดังท่ีกลาวมาแลว จึงจะปฏิญญาพระองคเองวาเปนพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ”๕๒ 

 ปริวัฏฏ ๓ ในท่ีนี้ ไดแก...สัจจญาณ...กิจจญาณ...กตญาณ ซ่ึงหมายถึงอันดับแรกของการ

กําหนดในฐานะเปนหลักความจริงอยางหนึ่งๆ ลําดับถัดมา กําหนดกิจหรือหนาท่ี ท่ีจะพึงกระทําตอ

ความจริงขอนั้น และอันดับสุดทายก็คือกําหนดรูผลของกิจท่ีไดทําเสร็จไปแลว ดังท่ีไดกลาวมาแลว

ขางตนนั่นเอง 

 สําหรับอาการ ๑๒ ไดแกอาการท่ีอริยสัจขอหนึ่งๆ ตองมีการกําหนดโดยอาการ ๓ อยาง คือ

...ความรู...กิจ...และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน ดังท่ีกลาวมาแลว เม่ือรวมท้ัง ๔ อริยสัจก็เปน ๑๒ อาการ ซ่ึง

จําแนกดั้งตอนี้ :- 

                    ๑. ทุกขสัจ เปนเชนนี้ ๆ ทุกขสัจนี้ควรรู ทุกขสัจนี้เรารูแลว 

                    ๒. สมุทยสัจ เปนเชนนี้ ๆ สมุทยสัจนี้ควรละ สมุทยสัจนี้เราละแลว 

                    ๓. นิโรธสัจ เปนเชนนี้ ๆ นิโรธสัจนี้ควรทําใหแจง นิโรธสัจนี้เราทําใหแจงแลว 

                    ๔. มรรคสัจ เปนเชนนี้ ๆ มรรคสัจควรทําใหเกิดมี มรรคสัจนี้ เราทําใหเกิดมีแลว 

โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา การกําหนดอริยสัจโดยสมบูรณนั้น จะตองมีการกําหนดถึง ๑๒ ลักษณะ หรือ 

๑๒ อาการ หรือ ๑๒ ครั้ง ดังนี้ ถากลาวอีกอยางหนึ่ง คือกลาวโดยลําดับ ก็จะไดรูปโครงแหงการ

กําหนด ดังนี้ :- 

            ๑. กําหนดรูอยางหลักปริยัติ หรือ สัจจญาณวา ทุกขสัจเปนเชนนี้ ๆ 

               ๕๒ส.ํม. ๑๙ / ๕๒๐ /๑๖๗๐. 
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            ๒. กําหนดโดยหลักปฏิบัติ หรือ กิจจญาณวา ทุกขสัจเราตองรู สมุทยสัจราตองละ 

                นิโรธสัจ เราตองทําใหแจง มรรคสัจเราตองทําใหเกิดข้ึน 

            ๓. กําหนดโดยหลักการปฏิเวธ หรือ กตญาณวา ทุกขสัจเราไดรูแลว สมุทยสัจเราไดละแลว          

               นิโรธสัจเราไดทําใหแจงแลว มรรคสัจเราไดทําใหเกิดมีแลว ดังนี้๕๓ 

                การกําหนดรูอริยสัจของบุคคลผูรูอริยสัจจริงๆ จนถึงกับบรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งนั้น 

จะตองครบถวนดังวานี้ และตองเชนเดียวกับการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหมือนกัน แมจะเปน

การรูอริยสัจท่ียังไมถึงท่ีสุด คือยังไมเปนพระอรหันต เพียงแตบรรลุมรรคผลชั้นตนๆ ก็ตองครบบริบูรณ

ท้ัง ๑๒ อาการดวยกัน หากแตวา ท่ีไดรูไดละไดทําใหแจง และไดทําใหเกิดมีนั้น ยังไมถึงขีดสุดเทา

นั้นเอง แตก็ครบถวนทุกอยางท้ัง ๔ อยาง หรือท้ัง ๑๒ อาการ ดังกลาวแลว 

               คนธรรมดาท่ัวไป แมจะกําหนดรูอริยสัจโดยหลักปริยัติ ก็ยังแทบจะเปนไปไมได เพราะ

ความไมสนใจ เพราะความไมเอาใจใส เพราะถูกกิเลสหอหุมมากเกินไป ราวกับวาอยูในสภาพท่ีฝุนธุลี

เต็มตา ลืมตาไมได หรือลืมไดก็มองไมเห็น เพราะมีฝาหนาปดอยู จึงไมตองกลาวถึงการกําหนดรูอริยสัจ

โดยหลักปฏิบัติ คือในขณะท่ีอริยมรรคทํากิจตามหนาท่ี ในอริยสัจนั้นๆ เพราะฉะนั้น จึงไมตองกลาวถึง

การท่ีคนเหลานั้นจะกําหนดรูอริยสัจโดยหลักแหงปฏิเวธ ในลักษณะเชนนี้หมายความวามัชเฌนธรรม 

(หลักการ) และมัชฌิมาปฏิปทา (วิธีการ) จะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันโดยตลอด  แตปฏิเสธแนว

ตรรกะแบบเสนตรง โดยยอมรับความหลากหลาย ในทุกสิ่ง ซ่ึงเปนกระบวนการทรรศนท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาสูภายนอก  ซ่ึงกระบวนทรรศนท้ัง ๕ นับแตยุคดึกดําบรรพ  ยุคโบราณ  

ยุคกลาง  ยุคใหม  และนวยุค  ซ่ึงจัดเปนยุคใหม ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศนจากภายใน

ออกสูภายนอก  หากไมเชนนั้นแลว  แนวปรัชญาหลังนวยุคก็เปนไดเพียงตุกตาไมเกิดประโยชนอะไร  

สิ่งท่ีควรจะเปนคงไมข้ึนอยูกับโพสตโมเดิรน และภายหลังโพสตโมเดิรน แตเปนเรื่องของอกาลิโก คือไม

จํากัดดวยกาลเวลา  ซ่ึงในท่ีนี้ทางพุทธศาสนาเรียกวาอนัตตานั่นเอง 

๒.๖ สรุปการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 พระอริยเจา ผูรูอริยสัจ นั้น ไดกําหนดรูอริยสัจโดยหลักท้ังสามนี้ พรอมกันไปในตัวคราว

เดียวกัน กลาวคือ ทานไดดําเนินตนอยูในมรรคมีองคแปดอยางครบถวนและสมบูรณ จนถึงขนาดท่ีใน

ขณะหนึ่งอริยมรรคนั้นไดทํากิจตามหนาท่ี คือรูทุกข ละสมุทัย ทํานิโรธใหแจง และทํามรรคใหสมบูรณ 

พรอมกันในขณะนั้น โดยลักษณะท่ีนาอัศจรรยยิ่งกวาการทําปาฏิหาริยใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังๆ ท่ีทานไมเคย

เรียนปริยัติไมรูหลักปริยัติ ไมรูจักการจําแนกวิภาคของอริยสัจแตละขอๆ ทานก็ยังรูอริยสัจไดโดย

สมบูรณ หมดกิเลสเปนพระอริยเจาชั้นใดชั้นหนึ่งตามสมควรแกอริยมรรคท่ีทําใหเกิดข้ึนได ท้ังนี้

             ๕๓พระพรหมคุณาภรณ ,  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) พจนานุกรมศาสนฉบับประมวลศัพท , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๑),หนา ๔๒๓. 
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เพราะวาเปนการปฏิบัติโดยตรงในภายใน เปนการทํากิจของญาณหรือปญญาในภายใน ดวยการ

กําหนดรูสิ่งท่ีเกิดแกชีวิตจิตใจของตนจริงๆ เปนอารมณอยูในภายใน พิจารณาเห็นแจงตามท่ีเปนจริง 

ในอาการตางๆ ของสิ่งเหลานั้น จนเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนดในสิ่งเหลานั้น มีจิตหลุดพนคือ

ปลอยวางได ดวยอํานาจการเห็นแจงนั้นในภายในใจ ซ่ึงทานแตผูเดียว เปนผูรูเรื่องของทาน ดังนี้ นี้ 

เรียกวาการกําหนดอริยสัจอยางแทจริง ครบถวน บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงจริงๆ และประกอบดวยอาการ 

๑๒ ดังท่ีกลาวแลว ไมวาทานผูนั้นจะมีความรูในการจําแนกหรือไมก็ตาม แตอาการเปนไปในภายในจิต 

ไดเปนไปอยางครบถวนตามนั้น โดยไมขาดตกบกพรองแตอยางไรเลย 

 นอกจากนี้  ยังมีเนื้อหาปรัชญาท่ีมีลักษณะเปนกลาง ๆไมไดเปนการชี้ชวนใหปฏิบัติตาม  

แตเปนการชี้ใหตระหนักถึงความเปนจริงเชนนั้น  เนื้อหาท่ีวานี้เปนการรายงานถึงปรากฏการณความ

เปนจริงท่ีเก่ียวกับมนุษยและโลก เรียกวา มัชเฌนธรรม๕๔  เนื้อหาคําสอนท่ีเปนมัชเฌนธรรม   นี้เอง 

ท่ีมีลักษณะเปนปรัชญาในสวนท่ีเปนอภิปรัชญาและญาณวิทยาในพุทธปรัชญา ปจจุบันเรียกคําสอนชุด

นี้วา สัจธรรม 

             การศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงปรัชญา ท่ีเรียกวา พุทธปรัชญา นั้นสวนใหญจะเปนการ

นําเอากรอบความคิดทางปรัชญามาเปนกรอบในการวิเคราะหในประเด็นปญหาทางพุทธปรัชญานั้น

ขอบขายเนื้อหาปรัชญาเทาท่ีถือกันวาเปนประเด็นทางปรัชญาท่ีเหลืออยู คือ 

             ๑. อภิปรัชญา  ท่ีมุงศึกษาถึงความจริง และความจริงข้ันสูงสุดท่ีเก่ียวกับมนุษย และโลก  

ตลอดถึงจักรวาลวาเปนอยางไร 

             ๒. ญาณวิทยา  ท่ีมุงศึกษาเก่ียวกับความรูวา  มนุษยสามารถรูความจริงไดหรือไม อยางไร 

             ๓. จริยศาสตร  ท่ีพูดถึงความดี ความถูกตอง ความไมดี ความไมถูกตองคืออะไร มีเกณฑ 

ตัดสินอยางไร  “สิ่งท่ีเรียกวาดีและชั่ว นั้นมีอยูจริงหรือไม”ตลอดถึงเปาหมายสูงสุดของ 

ชีวิตมนุษยท่ีควรจะเปนนั้นคืออะไร? 

             ๔.สุนทรีศาสตรท่ีเก่ียวกับความงามคือ อะไร  มีเกณฑตัดสินอยางไร 

๕. ตรรกศาสตร  ท่ีมุงศึกษาวิเคราะหภาษากับความจริง  การใชภาษาเพ่ือนําเสนอใหเขาใจ

ถึงความจริงอยางมีเหตุผลนั้น  มีวิธีการอยางไรบาง ภาษาสามัญกับภาษาอุดมคติอยางไหน 

จะทําใหมนุษยเขาใจและมองเห็นถึงความจริงไดมากกวากัน๕๕ 

เนื้อหาเหลานี้ลวนมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะท่ีความจริง (อภิปรัชญา)  เปนเปาหมาย

ของการเรียนรู(ญาณวิทยา)  การปฏิบัติท่ีเขาถึงความจริง (จริยศาสตร) จะทําใหมีชีวิตท่ีงดงาม (สุนทรี

๕๔ส.นิ ๑๖ /๔๔ /๒๑. 
๕๕ปรุตม บุญศรีตัน ดร.,พุทธอภิปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,๒๕๕๖),หนา ๑๕. 

                                                        



๗๕ 
 

ศาสตร)  และมีความสมเหตุสมผลในการอธิบายความจริงและการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับความจริง 

(ตรรกศาสตร) จนทายท่ีสุดแลว  ท้ังหมดกลายเปนหนึ่งเดียว (All in one) 

ถาหากวิเคราะหพระพุทธศาสนาอยางละเอียดจะเห็นวา พุทธศาสนามีองคประกอบถึง๕

อยางหอหุมกันเปนชั้น ๆ ถึง ๕ชั้นตั้งแตชั้นในสุดถึงชั้นนอกสุดดังนี้ 

๑. พุทธศาสนาในฐานะเปน “พุทธภาวะ” หรือ “พุทธธาตุ” อันหมายถึง ประสบการณ     ทางจิต

ชั้นสูง ท่ีบุคคลผูได “ตรัสรู” แลวไดรับหรือไดเสวยประการณ  ทางจิตมีลักษณะสําคัญ ๔ประการคือ  

              มีลักษณะสวางดวยความรูระดับญาณ 

              มีลักษณะสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากกิเลส 

              มีลักษณะสงบสุข  ปราศจากความวุนวายใด ๆ 

              มีลักษณะสงสารเห็นใจคนอ่ืนท่ียังมีความทุกข 

๒. พระพุทธศาสนาในฐานะเปนปรัชญา หมายถึง ระบบความรูท่ีเก่ียวกับปญหาข้ันมูลฐาน

(Fundamental)ของชีวิต ๔ ประการคือ 

ชีวิตคืออะไร 

ชีวิตอยูท่ีไหน โลกและจักรวาลคืออะไร 

เปาหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร  

วิถีทางอันถูกตอง ท่ีจะนําไปสูเปาหมายสูงสุดนั้นคืออะไร 

พุทธปรัชญาไดใหคําตอบตอปญหาท้ัง ๔ ประการนี้ ไวอยางละเอียด พุทธปรัชญานี้

พระพุทธเจาทรงวิเคราะห และรวบรวมข้ึนอยางเปนระบบในระหวาง ๗ สัปดาหแรก ท่ีทรงประทับใน

บริเวณรอบ ๆ ตนโพธิ์ ภายหลังการตรัสรู 

๓. พุทธศาสนาเปนระบบจริยธรรม  หมายถึง คําสอนของพระพุทธเจาท่ีวาดวยความดี 

ความชั่ว  วาดวยความเสื่อม  ความเจริญแหงชีวิตของบุคคลในโลก  วาดวยหนาท่ี  ท่ีคนจะพึงปฏิบัติ

ตอตนเอง  ตอคนอ่ืนและตอรัฐคําสอนระดับนี้พระพุทธองคทรงสรางข้ึนและนํามาสั่งสอนคนธรรมดาท่ี

ยังอยูครองเรือนและอยากมีชีวิตอยูอยางมีความสุข  ความเจริญในฆราวาสวิสัย 

๔. พุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาพ้ืนบาน (Folk religion) หมายถึง การเคารพนับถือพระ

รัตนตรัยในฐานะเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ (The saecred) การเคารพสัญลักษณตาง ๆของพระรัตนตรัยใน

ฐานะเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  นอกจากนี้  ยังมีความเชื่อและการปฏิบัติแบบฮินดู  แบบวิญญาณนิยม

(Animism) และแบบไสยศาสตร (Magic) เชน เคารพบูชาพระพรหมพระภูมิการเคารพนับถือเจาพอ

เจาแม การเคารพนับถือผี การเชื่อเครื่องรางของขลังเขามาผสมคลุกคลีอยูดวย 

ความเชื่อถือแบบนี้  เขาใจวา เริ่มเกิดข้ึนหลังจากพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานไปแลวไมนานคนท่ีมี

จิตใจไมเขมแข็งพอจึงมองหาท่ีพ่ึงสําเร็จรูปใกลมือ เพ่ือจะไดพ่ึงพาอาศัยแกปญหาชีวิตใหตนเม่ือพุทธ

ศาสนาไมมีเทพเจาแบบศาสนาฮินดู ชาวพุทธจึงยกฐานะพระพุทธเจาใหเปนเทพเจาสรางแนวคิด



๗๖ 
 

เก่ียวกับพระพุทธเจาท่ียังทรงพระชนมอยูในรูปตรีกาย สรางแนวคิดเรื่องพระพุทธเจาในโลกธาตุอ่ืน 

เรื่องพระโพธิสัตว สรางพระพุทธรูป พระเครื่อง  พุทธมนต ฯลฯ ข้ึนมา 

๕. พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันแหงชาติ (A national instiution) หมายถึง บริษัท  

และองคกรตาง ๆ ของพุทธบริษัทท่ีตั้งข้ึนเพ่ือศึกษา ปฏิบัติ บริหารและเผยแผพุทธปรัชญาพุทธ

จริยธรรม เชน พระสงฆและกิจกรรมตาง ๆ ของพระสงฆ แมชี (แทนภิกษุณีซ่ึงสิ้นวงศไปแลว) สถาบัน

ของอุบาสก และอุบาสิกา เชน พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ชมรมและมูลนิธิตาง ๆ สถาบันทางการ 

เชน กรมการศาสนา  กองอนุศาสนจารย  สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนตน๕๖ 

๕๖แสง จันทรงามศจ, ศาสนศาตร , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิชย,๒๕๓๔),
หนา ๑๔-๑๕. 

                                                        



๘๖ 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 
วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาในประเทศ  มิไดจํากัดอยูเพียงวรรณกรรมบาลี  เหมือนดังท่ี

กลาวมาแลวในสวนของงานวรรณกรรมพุทธศาสนาในอินเดีย  ศรีลังกา  และพมา  แตจะกลาวรวมไป

ถึงวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาท่ีแตงเปนภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ  ท้ังรอยแกวและรอยกรองนับแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาในประเทศไทย มีการแบงเปนสมัยตาง ๆ  ได ๔ สมัยดังนี้ 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยลานนาไทย 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร 

๓.๑  ความเปนมาและความสําคัญของวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

วรรณกรรมเปนมรดกของมนุษยชาติและเกิดข้ึนพรอม ๆ กับสังคมมนุษย ท่ีมาของ

วรรณกรรมจึงอาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ กันดังนี้ 

๑. ความปรารถนาของมนุษย  ในดานความบันเทิงใจกอใหเกิดวรรณกรรมข้ึนไดโดย

ธรรมชาติ  อาจเปนในรูปแบบตาง ๆ เชน การเตนรํา  การละเลน เปนตน  ในระยะแรกอาศัยเพียง

เสียงและจังหวะเปนสําคัญ  ตอมาจึงไดมีการนําเนื้อความเขาไปประกอบแลวรองสืบกันปากตอปาก

จนกระท่ังบันทึกเปนลายลักษณอักษรในท่ีสุด 

๒. ความรูสึกสะเทือนใจ   ไมวาจะเปนดานสุขหรือทุกข  เปนปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีทําให

เกิดวรรณกรรมไมวาจะเปนความรูสึกเห็นอกเห็นใจ  และสงสารในชะตากรรมของเพ่ือนมนุษยดวยกัน

ตื่นเตนชื่นชมในวีรกรรมของบรรพบุรุษ  นอกจากนี้  อารมณรักหรืออารมณทางเพศก็มักจะกอใหเกิด

วรรณคดีข้ึนไดเสมอ 

 

 

๓. ศาสนา  ประเพณีพิธีกรรม ก็ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ เชน กันตราบใดมนุษยยัง

ปรารถนาท่ีจะพ่ึงพาอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติใหชวยบันดาลใหตนสมหวัง ตราบนั้นวรรณกรรม

ประเภทโองการสดุดีเทพเจา  คําบวงสรวงสังเวยเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธ เปนตน ก็เกิดข้ึน   



๘๗ 

 

๔. การทํากิจกรรม  กิจกรรมการงานตาง ๆ ท่ีอาศัยจังหวะ ความพรอมเพรียง และความ

สนุกสนานในขณะท่ีกระทํารวมกัน เชน การพายเรือ  การเก่ียวขาว  เปนตน ก็เปนตนเหตุใหเกิด

วรรณกรรมประเภทกาพยเหเรือ  และเพลงเก่ียวขาว 

นอกจากท่ีกลาวมาแลว  ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมีอิทธิพลตอกําเนิดของวรรณกรรม

แตไมวาวรรณกรรมจะเกิดข้ึนดวยเหตุใดก็ตาม  ขอสังเกตอันสําคัญคือ วรรณกรรมมีความสัมพันธกับ

ชีวิตมนุษยมากอยางคาดไมถึง 

๓.๑.๑  ความหมายของวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา๑ 

วรรณคดีเปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึน  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ใหมี

ความหมายตรงกับคําวา  lıterature  ความหมายกวาง วรรณคดี หมายถึง  บทประพันธทุกประเภทท่ี

แตงข้ึน  ไมวาจะเปนรอยแกวหรือรอยกรอง  ไมวาจะแตงดีหรือไมดี แมแตเรื่องเลาสืบตอกันมาท่ีมิได

บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เรียกวา  “วรรณคดีมุขปาฐะ” 

สวนในความหมายแคบ  วรรณคดี  หมายถึง เฉพาะบทประพันธท่ีมีศิลปะการแตงท่ีประณีต

งดงาม  มีคุณคาทางอารมณและความรูสึกแกผูอานผูฟงจนไดรับการยกยองสืบตอกันมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน  เชน ไตรภูมิพระรวง  ขุนชางขุนแผน  เปนตน 

สําหรับคําวา  “วรรณกรรม” เปนคําท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในสมัยหลัง คํานี้บัญญัติข้ึน

ใหมีความหมายตรงกับคํา  lıtery  Work  มักใชแทนคํา “วรรณคดี”  ในกรณีท่ีหมายถึงบทประพันธ

ท่ัว ๆ  ไปอาจกลาวโดยสรุปไดวาวรรณกรรมเปนคําท่ีมีความหมาย และความรูสึกนึกคิดไมวางานนั้น

จะไดรับการยกยองแลวหรือไมก็ตาม  สวนวรรณคดีเปนคําท่ีใชในความหมายท่ีแคบกวาวรรณกรรม

กลาวคือ วรรณคดีมักใชกับหนังสือ หรืองานพิมพท่ีมีศิลปะการเขียนแสดงใหเห็นถึงการแสดงออกอยาง

ประณีต  และเปนการท่ียกยองของคนท่ัวไปมาเปนเวลานาน 

 

 

๓.๑.๒ รูปแบบและการเขียนวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

วรรณกรรมไทยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๑. รูปแบบ (Form)  ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนรอยแกว  (Prose)  เชน  นิทาน  ตํานาน  เรื่องสั้น     

นวนิยาย  จดหมายบันทึก  บทวิจารณ  ฯลฯ  และรอยกรอง  (Verse)  ไดแก  โคลง  ฉันท  กาพย  

กลอน  ราย  ลิลิต เปนตน รูปแบบเหลานี้เปนรูปแบบท่ีนักประพันธเคยใชมาแตอดีตถึงปจจุบัน  

ซ่ึงศิลปนรวมสมัยอาจสรางงานวรรณกรรมในรูปแบบท่ีนักประพันธเคยใชมาแตอดีตถึงปจจุบันซ่ึง

ศิลปนรวมสมัยอาจสรางงานวรรณกรรมในรูปแบบใหมตางจากเดิมก็ได  เชน ใชรูปแบบของจดหมาย

 ๑ฑตฐิตา  นาคเกษม, ไทยศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  
โอเดียนสโตร, ๒๕๕๐), หนา ๙๐-๙๒. 

                                                        



๘๘ 

 

ในการเขียนนวนิยาย  เชน  เรื่องจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋น  หรือกวีนิพนธท่ีมีรูปแบบ 

ฉันทลักษณเปนอิสระ  เชน การใชคําสรางภาพ หรือท่ีเรียกวา วรรณรูป (Visual  Poetry) ของ จาง  

แซตั้ง 

๒. เนื้อหา  (Content )  เนื้อหาของวรรณกรรมไทยมีหลายประเภท  เชน  มีเนื้อหา

เก่ียวกับศาสนา  ศีลธรรม  การสั่งสอน หรือสุภาษิต  การสดุดี  หรือเฉลิมพระเกียรติ  ขนบประเพณี  

พิธีกรรม  ความเชื่อ  ประวัติศาสตร  พงศาวดาร เปนตนวรรณกรรมบางเรื่องเก่ียวกับอารมณ

ความรูสึก  และธรรมชาติท่ีผูประพันธกลาวพาดพิงถึง  หรืออาจมีเนื้อหาหลายอยางประสมกันก็ไดเชน  

ลิลิตตะเลงพาย  แมเนื้อหาจะมุงเทิดพระเกียรติวีรกษัตริยไทย  แตความบางตอนแสดงถึงอารมณ  

ความรูสึก  ในเชิงนิราศอยางชัดเจน 

นอกจากนี้การรับเอาเรื่องตางประเทศเขามา  โดยรับมาเพียงบางสวนแลวแตงเติมเสริมตอ

ใหมีเนื้อหาแบบไทย ๆ  เชน รามเกียรติ์  อิเหนา เปนตน  หรือรับมาท้ังหมด  แลวใชวิธีการแปลความ 

เชน บทละครท่ีรัชกาลท่ี ๖ ทรงแปล  เชน  เรื่องโรมิโอจูเลียต  เนื้อหาตาง ๆ เหลานี้  ผูแตงไดแนวคิด

และขอมูลจากแหลงตาง ๆ  กลาวคือ  เนื้อหาบางเรื่อง  ผูแตงอาจไดขอมูลจากสภาพสังคม  วัฒนธรรม  

ความเชื่อ  ซ่ึงถือเปนประสบการณตรงของผูเขียน  ซ่ึงในสวนของเนื้อหานี้อาจรวมความตัวละครท่ีมี

บทบาทในเรื่อง  และฉาก อันเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน 

๓. ภาษา  (Language)  การใชถอยคําสํานวนในวรรณกรรม  จําเปนตองไดการเลือกเฟน

ขัดเกลาอยางปราณีต  เพ่ือใหเกิดไพเราะรื่นหู  ถอยคําตองมีความหมาย  มีพลังอํานาจ  มีความ

ประทับใจและมีถอยคําสํานวนท่ีแปลกใหม   แสดงลักษณะเฉพาะตลอดถึงความสามารถเดน ๆ  ของ

ผูประพันธดวย  เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางวรรณกรรม  การศึกษาภาษาในวรรณกรรมจึงจําเปนตองพิจารณา

ความสัมพันธของเสียง คํา  และความหมาย  กลาวคือ  ท้ังเสียงและคําตางมีความสัมพันธกับ

ความหมาย  เม่ือผนวกกับจังหวะลีลาของงานประพันธแตละประเภท  ยอมทําใหเกิดอรรถรสในการ

อานมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ในทางวรรณกรรมยังมีขอสังเกตเก่ียวกับการใชคํา เชน  คําไวพจน(Synonym) 

คือ คําท่ีมีรูปศัพทตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน  คําอัพภาสคือ  คําท่ีซํ้าอักษรลงหนาศัพทใน

ไวยากรณบาลีและสันสกฤต  การซํ้าเสียง  (Reduplication)   และการเลนคํา (Puns on Word) 

๓.๒  ศึกษาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญามีความเก่ียวของกับหลักธรรม  คําสอนทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวของบุคคลในศาสนา  และเรื่องราวในชาติกอนของพระพุทธเจาหรือเนื้อเรื่องท่ีเก่ียวกับกําเนิด

ของสัตว  มนุษย  เทวดา  พรหม  จักรวาล  ภูมิศาสตรของโลก เชน  เรื่องไตรภูมิพระรวง 

มิลินทะปญหา 

พระเจามิลินทะกับพระนาคเสน 



๘๙ 

 

พระเจามิลินทะหรือเมนันเดอร ไดขยายอิทธิพลลงมาถึงตอนเหนือของลุมแมน้ําคงคา  

ปรากฏในตํานานฝายจีนวา พระองคมิไดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดขัดขวางพระพุทธศาสนา ดวย

พระราโชบายตาง ๆ  อนึ่งเนื่องจากพระองคเปนผูแตกฉานในวิชาไตรเพทและศาสนาปรัชญาตาง ๆ  

รวมท้ังพระพุทธศาสนาดวย  จึงไดเท่ียวประกาศโตวาทีกับเหลาสมณะพราหมณ ก็ปรากฏวาสามารถ

เอาชนะสมณะพราหมณเหลานั้นรวมท้ังพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  ขนาดภิกษุสงฆพากันอพยพหนี

ออกจากนครสาคละจนหมดสิ้น  เมืองสาคละวางภิกษุสงฆอยูถึง ๑๒  ป  จนกระท่ังคณะสงฆตอง

เลือกสรรสงพระภิกษุหนุมผูเจนจบในพระไตรปฎกและพาหิรลักธิรูปหนึ่งชื่อ  “พระนาคเสน”  เขาไป

ในนครสาคละฟนฟูพระศาสนา  กิตติศัพท ความเกงกาจของพระนาคเสนทราบไปถึงพระเจามิลินทะ 

จึงโปรดใหเปดการอภิปรายปุจฉาวิสัชนากับพระนาคเสนข้ึน  

ขอความท่ีอภิปรายปุจฉาวิสัชนากันนั้น  ตอมามีผูรวบรวมข้ึนเรียกวา “มิลินปญหา” คัมภีร 

มิลินทปญหามีท้ังในฉบับสํสกฤต  และบาลี ในฉบับสํสกฤตใหชื่อวา  “นาคเสนภิกษุสูตร”  ไดมีผูแปล

ถายออกสูภาษาจีนประมาณพันปเศษมาแลว สวนภาษาบาลีนั้นพระพุทธโฆษะคันถรจนาจารยชาวมคธ

เปนผูแตงคํานิทานและคํานิคมประกอบเขาไวในมิลินทปญหา 

สมัยพุทธศตวรรษท่ี  ๙ สวนเนื้อธรรมอันเปนตัวปญหามิไดกลาวไววาผูใดแตงอยางไรก็ดีใน

ฉบับสันสกฤตไดบอกชาติภูมิของพระนาคเสนวาเปนแควนกาศมีระในฉบับบาลีวาทานเกิดในวรรณะ

พราหมณ  บิดาชื่อโสณุตตระ อาศัยอยู ณ กชังคลคาม ขางภูเขาหิมาลัย เปนขอความตรงกัน   (ภูเขา

หิมาลัยตั้งตนจากแควนกาศมีระ) ก็แควสนกาศมีระในสมัยนั้น พระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทิน

เจริญรุงโรจนอยู  พระนาคเสนอาจจะเปนภิกษุในนิกายนี้ นอกจากนี้ยังปรากฏในปกรณฝายจีนวา 

พระนาคเสนไดรจนาคัมภีร  “ตรีกายศาสตร”  ฉะนั้นขาพเจาปรารถนาจะสันนิษฐานวา  หนังสือ

มินิลทปญหาจะเปนรจนาของคันถรจนาจารยในสมัยเดียวกับทานแนนอน  แตฉบับท่ีเกาท่ีสุดเห็นจะ

ไดแกฉบับสันสกฤต ฉบับภาษาบาลีเขาใจวา จะเปนของใหมกวา แตอยางไรก็ดี สารัตถะเนื้อธรรมะ

และวิธีดําเนินเรื่องท้ัง  ๒  ฉบับไมสูจะแตกตางกันเทาไรนัก ฉบับบาลีดูมีเรื่องราวปญหาวิจิตรพิสดาร

กวาฉบับสนัสกฤต เขาใจวาเปนของเพ่ิมมาตอภายหลัง  

ในคัมภีรมิลินทปญหากลาววา ผลแหงการอภิปรายปญหาธรรมครั้งนั้น  พระนาคเสนมีชัย  

และพระเจามิลินทะยอมจํานน เกิดพระราชศรัทธาปาสาทะในพระพุทธศาสนาดวยทรงแจมแจงใน 

พระพุทธธรรมโดยตลอด  ตัดขอวิมติกังขาในพระทัยสิ้น  จึงทรงรับเปนอุปถัมภก บูรณะปฏิสังขร 

พระสถูปวิหารและคณะสงฆ พระพุทธศาสนาก็รุงเรืองข้ึนอีก 

คัมภีรมิลินปญหาแบงเปน  ๖  สวน คือ บุพโยคุ  วาดวยบุพกรรมและประวัติพระนาคเสน 

และพระเจามิลินทะ  ๑ มิลินทะปญหาวาดวยปญหาเง่ือนเดียว  ๑ เมณฑกปญหาวาดวยปญหา  ๒ 

เง่ือน ๑ อนุมานวาดวยเรื่องท่ีรูโดยอนุมาน ๑ ลักขณปญหาวาดวยลักษณะแหงธรรมตาง ๆ ๑ อุปมาถา

ปญหาวา ดวยเรื่องจักพึงทราบโดยอุปมา ๑ แตละปญหามีปญหาปลีกยอยอีกมากเปนหนังสืออธิบาย

ธรรมะอยางวิจิตรพิสดาร พรอมท้ังอางหลักฐานในพระไตรปฎก นับวา เปนของมีคาดุจรัตนะอันวิเศษ



๙๐ 

 

ซ่ึงนักศึกษาทางพระพุทธศาสนาควรจะตองศึกษา  จะไดขอคิดแยบยลในธรรมะอีกทวีตรีคูณ ในท่ีนี้ได

ยอความในมิลินทปญหาอันมีอยู ๗ วรรคมาเลาสูกันฟงพอเปนนิทัศนะดังนี้ 

วรรคท่ี ๑ มีอยู ๑๕  อยางคือ 

๑. นามปญหา  พระเจามิลินทะถามชื่อพระนาคเสน ๆ แกวาชื่อนั้นเปนสักวาสมมติเรียกกัน

ความจริงในสังขารไมมีอะไรสักอยางท่ีชื่อวานาคเสน เพราะประกอบข้ึนดวยสิ่งตาง ๆ มาคุมกันเขาไว 

เหมือนอาศัยกงกุมดุมลอมาคุมเขาจึงเกิดสมมติเรียกวารถข้ึน 

๒. วัสสปญหา พระเจามิลินทะถามถึงเรื่องพรรษาวา พรรษานั้นเปนตัวของพระนาคเสนของ

เองหรือวาเปนเพียงการนับเทานั้น พระนาคเสนแก วาเหมือนเงากับเจาของเงาตองอาศัยแกกันและกัน 

๓. เถรติกขปฏิภาณปญหา พระเจามิลนิทะถามวาเจรจากันอยางกษัตริยแลวพระเจามิลินทะ

ก็เลนคารมวา ไดตั้งปญหาถามวา แกอยางไรพระเถระตอบวาก็ถามมาอยางไรละ 

๔. อนันตกายปญหา  ขุนนางคนหนึ่งของพระเจามิลินทะถามวาลมหายใจเขาออกนั่นแหละ

เปนชีวิตท่ีเปนตัวนาคเสน พระนาคเสนแกวาไมใช นั่นเปนเพียงกายสังขารเทานั้น เหมือนคนเปาขลุย 

ลมออกถายเดียวก็ยังไดไมตาย 

๕. ปพพัชชาปญหา  พระเจามิลินทะถามถึงประโยชนของการบวช พระนาคเสนแกวาเพ่ือทํา

ใหทุกขหมดไป 

๖. ปฎิสนธิคหณปญหา  พระจามิลินทะถามวาคนท่ีตายแลวไมกลับมาเกิดอีกมีไหม 

พระนาคเสน แกวาคนมีกิเลสก็ตองมาเกิด คนสิ้นกิเลสไมตองมาเกิดอีก 

๗. มนสิการปญหา  พระเจามิลินทะถามคนไมเกิดอีกนั้น ถาเขาจะมีความนึกท่ีชอบอยาง

เดี่ยวกระมัง พระนาคเสนวา ตองอาศัยปญญาและกุศลธรรมอ่ืนถามวาปญญากับมนสิการตางกันไหม  

แกวาตางกัน เพราะมนสิการ  (ความนึก) มีท่ัวไปแมในเดรัจฉาน แตปญญาในเดรัจฉานหามีไม 

๘. มนสิการลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของปญญากับมนสิการ พระนาค

เสนเปรียบเทียบใหฟงวาเหมือนชาวนาจับกําขาวแลวเอาเคียวตัด มนสิการเหมือนการจับกําขาว  

ปญญาคือการตัดกิเลสดุจเคียว 

๙. สีลปติฏฐานลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถาม ถึงกุศลธรรมเหลาอ่ืนท่ีเก้ือกูลคนไมตอง

เกิดอีก  พระนาคเสนวาตองมีศีล  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  และสมาธิ 

๑๐. สัทธาลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามถึงลักษะของศรัทธา พระนาคเสนอธิยายวา

ศรัทธามีลักษณะใหใจผองใส  เพราะขมนิวรณได 

๑๑. วิริยลักขณปญหา  พระเจาเมิลินทถามถึงวิริยะมีลักษณะอยางไร  พระนาคเสนแกวา

วิริยะมีลักษณะคํ้าจุนไวซ่ึงกุศลธรรม เหมือนเรือนจะพังมีคนเอาไมมาคํ้าไว 

๑๒. สติลักขณปญหา  พระเจามิบินทะถามสติมีลักษระอยางไร พระนาคเสนตอบวา สติมี

ลักษณะนึกไดและถือเอาวาซ่ึงความรูในสิ่งท่ีมีประโยชน    ไมมีประโยชน 



๙๑ 

 

๑๓. สมาธิลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามสมาธิมีลักษณะอยางไร  พระนาคเสนตอบวา  

สมาธิมีลักษณะเปนประธานของกุศลธรรม เหมือนยอดของเรือนฉะนั้น 

๑๔. ปญญาลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามปญญามีลักษณะอยางไร พระนาคเสนแกวา

ปญญามีลักษณะตัดกิเลสใหขาด  และสองกําจัดความมืด คืออวิชชา 

๑๕. นานาเอกกิจกรณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  ธรรมท้ังหมดนี้  ศีล วิริยะ สติ สมาธิ  

และปญญาตาง ๆ กัน แตใหสําเรจ็ประโยชนอันเดียวใชไหม พระนาคเสนรับวา ใช คือกําจัดกิเลสใหสิ้น

ไปเหมือนกองทัพประกอบดวย ชาง  มา  รถศึก  พลรบ แตยอมมีประโยชน คือชัยชนะเปนท่ีหวัง 

วรรคท่ี  ๒ มีอยู ๙ อยาง คือ 

๑. ธัมมสันตติปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ผูท่ีเกิดข้ึนมาจะเปนคนเดียวกันหรือคนละคน

กับคนเดี๋ยวนี้  พระนาคเสนแกวา จะเปนคนเดียวกันไมใช จะเปนคนละคนก็ไมใช อุปมาพระเจามิลินทะ

เม่ือยังเปนราชากุมารกับเปนพระมหากษัตริยในปจจุบันนี้ยอมเปนคนละคน  แตก็มีสภาวธรรมเนื่องกัน 

เหมือนแสงไฟในยามตนยอมไมใชแสงไฟยามกลาง แสงไฟในยามกลางไมใชแสงไฟในยามสุด  แตก็ติด

เนื่องกันตลอดยาม 

๒. นัปปฏิสันธิคหณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  คนท่ีจะไมตองเกิดข้ึนอีก เขารูตัวหรือไม  

พระนาคเสนตอบวา รูได 

๓. ปญญานิรุชฌนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ญาณเกิดมีแกปญญาก็ตองเกิดกับเขาหรือ 

พระนาคเสนวา ถูกแลว แตผูมีปญญาและอาจยังไมรูในศิลปะศาสตรท่ีตนยังไมเคยศึกษา  หรือถนน

หนทางท่ียังไมเคยไปได 

๔. ปรินิพพานปญหา  พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีจะไมเกิดอีกในชีวิตตอไป ยังจะตองเสวย

ทุกขเวทนาหรือไม พระนาคเสนแกวา ยังจะตองเสวยทุกขเวทนาทางกาย โดยธรรมชาติบางแตไมเสวย

ทุกขเวทนาทางใจเลย พระเจามิลินทะถามวาก็พระอรหันตทานยังมีทุกขกายไฉนจึงไมรีบปรินิพพาน 

พระนาคเสนอตอบวา พระอรหันตทานยังไมเรงกาลสุดแตอายุขัย 

๕. สุขเวทนาปญหา  พระเจามิลินทะถามวา สุขเวทนาเปนกุศล อกุศล หรืออัพยากฤต       

พระนาคเสนอตอบวาเปนไดท้ัง  ๓  อยาง 

๖. นามรูปปฏิสนธิคหณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  อะไรท่ีเปนตัวไปปฏิสนธิ  พระนาคเสน 

แกวา นามรูปไปปฏิสนธิ พระเจามิลิทะถามอีกวานามรูปอันนี้ใชไหมไปปฏิสนธิ  พระนาคเสนแกวา 

ไมใช  แตผูใดทํากรรมดีชั่วไว  กรรมนั้นจักปรุงแตงนามรูปอีกอันหนึ่งไปปฏิสนธิถามวาอุปมามีคนปลูก

ตนมะมวงไวตนหนึ่งตอมาเกิดดอกผลข้ึนแลวมีคนไปลักผลมะมวงเขามา  เม่ือคนลักถูกจับไดจะแกตัว

วา เขาลักผลมะมวง ไมไดลักตนมะมวงซ่ึงเจาของปลูกไว ขอแกตัวนี้ยอมฟงไมไดผูลักจะตองรับโทษ

ทัณฑอยูดี  ฉะนั้นใครทํากรรมดวยนามรูปอ่ืนไปปฏิสนธิ  เขาจึงไมพนตองเสวยผลของกรรม 

๗. ปุนปฏิสนธิคหณปญหา  พระเจามิลินทะถามพระนาคเสนวาพระนาคเสนอจะตอง

ปฏิสนธิอีกหรือไมพระนาคเสนอตอบวา ยงัถามีอุปาทานอยูก็ตองปฏิสนธิ ถาไมมีก็ไมตอง 



๙๒ 

 

๘. นามรูปปญหา  พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของนามรูปพระนาคเสนอตอบวา รูปคือ

สิ่งท่ีหยาบ  จิตและอารมณนั้นเปนนาม  ท้ังนี้อาศัยกัน 

๙. ทีฆมัทธานปญหา  พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของกาลท้ัง ๒ พระนาคเสนตอบวา 

แบงเปน ๓ กาล คือ อดีตกาล ปจจุบันกาลและอนาคตกาล  

ผูใดดับขันธปรินิพพานก็เปนอันวาพนกาลท้ังหลาย 

วรรคท่ี  ๓ มีอยู ๑๔ อยาง คือ 

๑. อัทธานปญหา  พระเจามิลินทะถามไดวาอะไรเปนขอมูลของกาลท้ัง ๓ พระนาคเสนอ

ตอบวา อวิชชาเปนขอมูลใหเกิดสังขาร ฯลฯ ตามนัยแหงปจยาการ 

๒. ปุริมโกฏิปณหา  พระเจามิลินทะถามวา เบื้องตนแหงวัฏฏะไมปรากฏนั้นมีอธิบายวา

อยางไร พระนาคเสนอตอบวาเหมือนฟองไขมาจากแมไกและแมไกมาจากฟองไข หมุนเวียนกันอยางนี้

แหละ เบื้องตนจึงไมปรากฏดุจกิเลส เปนสาเหตุใหทํากรรม ๆ เปนสาเหตุใหเกิดวิบากหมุนเวียนกัน 

เชน สังสารจักร 

๓. โกฏิยาปุริมปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  เบื้องตนไมปรากฏนั้นเบื้องตนนั้นคืออะไร  

พระนาคเสนอตอบวาเบื้องตนของอดีตกาลอันนานไกล 

๔. สังขารชายนปญหา  พระมิลินทะถามวาสังขารท้ังหลายบางอยางท่ีเกิดอยูมีหรือพระนาค

เสนอตอบวา มี เชนตาเห็นรูปยอมเกิดจักษุวิญญาณ ใจกระทบธรรมยอมเกิดมโนวิญญาณ เม่ือยังมี

เวทนามีตัณหาก็มี  ตัณหามีอุปาทานมี  ภพชาติฯลฯ  ก็มีโดยลําดับ 

๕. ภวันตสังขารชายนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  สังขารท้ังหลายบางอยางท่ีไมเคยเกิด

ยอมเกิดข้ึนมีหรือไม พระนาคเสนตอบวาไมมี เหมือนมีแกวมณี มีแสงอาทิตย มีโคมัย ไฟก็ยอมเกิดข้ึน

แตไมมีสิ่งเหลานี้ ไฟก็ยอมไมเกิดข้ึนสังขารบางอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนไมได ท่ีเคยเกิดจึงเกิดข้ึนไดฉันนั้น 

๖. เวทคูปญหา พระเจามิลินทะถามวา เจตภูตมีอยูไหมพระนาคเสนอตอบวาไมมี เพราะ

อาศัยตากับรูป  จักรขุวิญญาณจึงเกิด  ฯลฯ  อาศัยใจกับธรรมเกิดข้ึนเพราะปจจัย  ไมมีเจตภูต 

๗. จักขุวิญญาณ มโนวิญญาณปญหา พระเจามิลินทะถามวา วิญญาณท้ัง ๕ เกิดข้ึนกอนมโน

วิญญาณเกิดข้ึนภายหลังมโนวิญญาณเปนดุจท่ีลุมเม่ือฝนตก น้ํายอมไหลไปสูนั้นทุกครั้งไปสูลุมนั้นทุก

ครั้งไปตามธรรมชาต ิ

๘. ผัสสลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา มโนวิญญาณเกิดข้ึน ณ ท่ีใด เวทนาเกิดข้ึนใน

ท่ีนั้นหรือ พระนาคเสนตอบวา ถูกแลวนอกจากเวทนายังมี สัญญา  เจตนา วิตก วิจาร  ยอมเกิดข้ึนท่ี    

ท่ีนั้นพระเจามิลินทะถามวาผัสสะเปนอยางไร พระนาคเสนตอบวา ผัสสะมีลักษณะถูกตองเหมือนแกะ  

๒ ตัวชนกัน การท่ีเขาแกะกระทับกันนั่นแหละเปนผัสสะ 

๙. เวทนาลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา เวทนามีลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบ

วาเวทนามีลักษณะรูสึกและเสวยอารมณสุขทุกขและอุเบกขา 



๙๓ 

 

๑๐. สัญญาลักษณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา สัญญามีลักษณะอยางไร พระนาคเสน

ตอบวา มีลักษณะจําไดหมายรู เชนจําไดหมายรูในสีสันวรรณะ 

๑๑. เจตนาลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา เจตนามีลักษณะอยางไร พระนาคเสน

ตอบวามีลักษณะดําริและแตง  

๑๒. วิญญาณลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา วิญญาณมีลักษณะอยางไร พระนาคเสน

ตอบวา มีลักษณะรูแจง เหมือนคนรักษา เมืองนั่งอยูท่ีถนน ๔ แยกทามกลางนครยอมรูเห็นคนท่ีมาจาก

จตุทิศได วิญญาณยอมรูแจงใน รูป รส กลิ่น เสียง  สัมผัส และธรรมารมณทางทวารท้ัง  ๖ 

๑๓. วิตักกลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา วิตกมีลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวา

มีลักษณะแนบกับจิต  เหมือนนายชางไม เขาปากไมท่ีบริกรรมดีแลวใหสนิท 

๑๔. วิจารลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวาวิจารณมีลักษณะอยางไร  พระนาคเสนตอบ

วา มีลักษณะตามเคลา วิตกเหมือนการเคาะกังสดาลวิจารเหมือนเสียงครวญครางของกังสดาล 

วรรคท่ี ๔ มีอยู  ๑๐  อยาง คือ 

๑. มนสิการลักขณปญหา  พระจามิลินทะถามวา มนสิการมีลักษณะอยางไร พระนาคเสน

ตอบวามีลักษณะนึก 

๒. เอกภาวคตปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ธรรมท้ังหลายท่ีถึงความเปนอันเดียวกันอาจ

แยกออกชี้ใหชัดวา นี่ผัสสะ นี่เวทนา  นี่สัญญา ไดหรือไม พระนาคเสนวาไมได  เหมือนแกงซ่ึง

ประกอบดวยเกลือ  ขิง พริก ผักชี ยี่หรา  เครื่องปรุงอ่ืน ๆ เม่ือแกงเสร็จแลวจะแยกเอารสวานั่นเปนขิง

นั่นเปนผักชีออกมาใหเห็นไปอยาง ๆ ไมได  ฉันใดก็ฉันนั้น 

๓. ปญจายตนกัมมนิพพัตตปญหา  พระเจามิลินทะถามวา อายตนะ ๕ เกิดแตกรรมตางกัน

หรือเกิดแตกรรมอยางเดียวกัน พระนาคเสนวาเกิดแตกรรมตางกันเหมือนคนเอาพืช ๕ อยางหวานลง

ในไรเดี่ยวกันผลของพืชก็ตางกัน 

๔. กัมมนานากรณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ทําไมคนเราเกิดมาจึงไมเหมือนกันบางคน

อายุยืน บางคนอายุสั้น บางคนมีสมบัติ บางคนไมมี  พระนาคเสนตอบวา เปนเพราะกรรมของแตละ

คนสรางมาผิดกัน กรรมยอมจําแนกสัตวใหดีเลว 

๕. ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา การบวชเพ่ือประสงควาทําอยางไร

ทุกขจึงดับ  เราจะไมต้ังความพยายามไวกอนไดไหม คอยเอาวาเม่ือกาลเขาจึงคอยพยายาม พระนาค

เสนแกวาไมไดเปรียบเหมือนเม่ือกระหายน้ําข้ึนมา แลวจึงคอยขุดบอหาน้ํากิน หรือ พระพุทธภาษิต

ท่ีวา บุคคลรูวาสิ่งใดเปนประโยชน ควรรีบขวนขวายทําสิ่งนั้นไวกอน 

๖. ปกติอัคคินิรยัคคิอุณหากรปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ไฟนรกเปนของรอนยิ่งนัก  แม

กอนศิลาท้ิงบงไปก็ไหมเปนจุลชั่วพริบตาเดียว  แตทําไมสัตวนรกจึงไมเปนอันตรายเปนจุณไป  ท้ัง ๆ ท่ี

ไหมกันอยูต้ังหลายพันป  พระนาคเสนตอบวาเพราะอาศัยกรรมเปนธรรมชาติของเขา เหมือน  เตา 

หรือจระเข  นกยางเปนตน  มันกลืนกินกอนหินกอนกรวยเขาไปเปนอาหารก็ไมมีอันตราย 
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๗. ปฐวีสันธารกปญหา พระเจามิลินทะถามวา ดินตั้งอยูบนน้ํา น้ําตั้งอยูบนลม ลมตั้งอยูบน

อากาศอยางนี้พระองคไมเชื่อ พระนาคเสนตอบวาน้ํามีลมอุมไว 

๘. นิโรธนิพพานปญหา  พระเจามิลินทะถามวา นิพพานกับนิโรธอันเดียวกันหรือพระนาคเสน

รับวาถูกแลว 

๙. นิพพานลภนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ทุกคนไดนิพพานกันหมดไหม  พระนาคเสน

ตอบวาไมได  เวนแตผูใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบจึงได 

๑๐. นิพพานสุขภาวชานนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีไมไดบรรลุนิพพาน  จะรูได

หรือไมวานิพพานนั้นเปนสุขอยางยิ่ง  พระนาคเสนรับรูวาได   อุปมาเหมือนคนท่ีมีมือเทาสมบูรณ  

ยอมอาจรูไดวา คนไมมีมือเทาเปนทุกข เพราะอาศัยเห็นคนมือขาดเทาขาดครวญครางดวยทุกขเวทนา

ฉันใด  คนท่ีไมไดนิพพานก็พอจะรูไดวานิพพานเปนสุขจากคนท่ีไดบรรลุแลวบอกเลาฉันนั้น 

วรรคท่ี  ๕ มีอยู  ๑๐  อยาง คือ 

๑. พุทธอัตถินัตถิปญหา  พระเจามิลินทะถามวาพระนาคเสนไมเคยเห็นพระพุทธองคเลย  

ไฉนจึงรูวามีพระพุทธองค พระนาคเสนถามวาแมน้ําสายหนึ่งในปาหิมพานตชื่ออูหานที พระเจามิลินทะ

หรือพระราชบิดาขอพระองคเคยเห็นหรือไม พระราชาตอบวาไมเคยเห็น แตก็รูวาแมน้ําสายนั้นมีอยู

จริงพระนาคเสนวาก็เหมือนกันพระพุทธองคแมทานจะไมเคยเห็นก็รูไดวามีอยูจริง ๆ 

๒. พุทธานุตตรภาวปญหา  พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธเจาไมมีใครยิ่งกวาหรือพระนาคเสน 

รับวาใช 

๓. พุทธอนุตตรภาวชานนปญหา  พระเจามิลินทะถามวาคนอ่ืน ๆ จะรูไหมวา  พระพุทธองค

ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา พระนาคเสนตอบวา รูไดจากธรรมะท่ีพระองคแสดงไวนั่นแหละเปนเครื่องบอก 

๔. ธัมมทิฏฐปญหา  พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสนไดเห็นธรรมแลวดังนั้นหรือ 

พระนาคเสนตอบวา สาวกของพระพุทธองคจะตอง ประพฤติตามแบบแผนบัญญัติของพระศาสดาอยู

แลว 

๕. นจสังกมติปฏิสนธิหนปญหา  พระเจามิลินทะถามวาวิญญาณไมเลื่อนไป  แตทําไมจึงไป

ปฏิสนธิไดเลา  พระนาคเสนตอบวา เหมือนพระราชาไปเรียนอักษรศาสตร  มีวิชาแตงโคลง  เปนตน 

จากครูบาอาจารย  ก็อักษรศาสตรความรูดังกลาวนั้นเลื่อนจากตัวอาจารยมาเขาองคพระราชาหรือ 

ก็เปลาวิญญาณก็เหมือนกันไมมีการเลื่อนไป  แตก็ปฏิสนธิไดดวยอํานาจสันตติ 

๖. เวทคูปญหาพระเจามิลินทะถามวา  เจตภูตมีอยูหรือ  พระนาคเสนแกวา  เจตภูตไมมีโดย

ปรมัตถนัย  (แตโดยโลกสมมุติก็มีอยู) 

๗. อิมัมมหากายอัญญกายสังกมนปญหา  พระเจามิลินทะถามถึง เรื่องสภาพอันหนึ่ง ซ่ึง

เคลื่อนออกจากกายนี้ไปสูกายอ่ืน พระนาคเสนแก มีความคลายกับนามรูปปฏิสนธิคนหปญหาใน 

๘. กัมมผลอัตถิภาวปญหา  พระเจามิลินทะถามวา กรรมดีกรรมชั่วท่ีนามรูปนี้สรางมา  

กรรมเหลานี้ไปอยูเสียท่ีใด  พระนาคเสนตอบวา  กรรมเปนเหมือนเงาติดตัวไป  และตนไมเหลาใดท่ียัง



๙๕ 

 

ไมออกผล  จะชี้วาผลของตนไมท่ีโนนท่ีนี่ไดหรือ กรรมก็เหมือนกัน  เม่ือยังไมสําแดงวิบากก็ไมสามารถ

ชี้วาอยูท่ีนั่นท่ีนี่ได 

๙. อุปชชนชานนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา สัตวใดจะเกิด เขาจะรูตัวหรือไมวาจะเกิด  

พระนาคเสนตอบวารูตัวได  เหมือนชาวนาหวานพืชลงในเดินเม่ือฝนตกดี  ยอมกําหนดไดวาธัญชาติ

เหลานี้จักออกรวง 

๑๐. พุทธนิทัสสนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา เราจะสามารถชี้ไดหรือไมวา พระพุทธองค

เสด็จอยู ณ แหงหนใด  พระนาคเสนตอบวาไมได ท้ังนี้เพราะพระองคดับขันธปรินิพพานหมดสิ้นเชื้อ

แลว เหมือนกองไฟอันใหญหมดเชื้อแลวก็ดับไป จึงไมสามารถจะชี้วาเปลวไฟนั้นดับแลวอยูท่ีไหนแตพอ

บอกไดวาธรรมะเปนดุจพระกายของพระองคยังดํารงอยู 

 

วรรคท่ี ๖ มีอยู  ๑๑  อยาง คือ 

๑. กายอัปปยปญหา  พระเจามิลินทะถามวา รางกายเปนท่ีรักของบรรพชิตทุกรูปใชไหม 

พระนาคเสนปฏิเสธ พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้นทําไม พวกบรรพชิตยังตองทะนุถนอมรางกายอยูเลา

พระนาคเสนแกวา เหมือนแผลท่ีตองอาวุธของขาศึกอันเกิดแกพระกายของพระเจามิลินทะ ๆ ก็มิได

ทรงรักษาแผล  แตก็ทรงรักษาแผลเพ่ือใหพระมังสะงอกสมบูรณ บรรพชิตมิไดรักรางกายแตถนอม

รางกายเพ่ือจะไดอนุเคราะหแกพรหมจรรย 

๒. สัมปตตกาลปญหา  พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคชื่อวาเปนพระสัพพัญญรูเห็น

หมดทุกสิ่ง ไฉนทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลายโดยลําดับพระนาคเสนตอบวา อุปมาเหมือน

นายแพทยยอมรูกาลท่ีควรใหยาแกคนไข  แตเม่ือยังไมถึงกาลก็มิใหยาดุจเดียวกับพระพุทธองคทรงรู

กาลอันสมควรบัญญัติสิกขาบท 

๓. ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ธรรมดาบุตรยอมมีลักษณะ

ละมายกับบิดามารดาผู ให กํา เนิด ก็พระพุทธองคประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ และ 

อนุพยัญชนะ ๘๐ แตไฉนพระบิดาพระมารดาจึงไมมีพระลักษณะดังกลาวเลา พระนาคเสนตอบวา 

เหมือนบัวท่ีเกิดในเปลือกตม ไฉนบัวนั้นจึงไมมีสีและกลิ่นดุจเปลือกตมเลา 

๔. พรหมจารีปญหา  พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคทรงประพฤติอยางพรหมก็เปน

อันหมายความพระองคเปนศิษยของพรหมกระมัง พระนาคเสนตอบวา ไมใช อุปมาชางซ่ึงบางคราว

รองโกญจนาทดุจเสียงนกกะเรียนจะวาชางเปนศิษยนกกระเรียนอยางนั้นหรือ ก็ยอมวามิไดอยูดีแหละ 

๕. อุปสัมปนนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคมีอุปสัมปทาหรือไม พระนาคเสน

รับวามี พระองคอุปสัมปทาท่ีโคนไมพระศรีมหาโพธิ์  พรอมกับเวลาท่ีพระองคตรัสรู 

๖. อัสสุปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  คนท่ีรองไหเพราะมารดาตาย และคนท่ีรองไห

เพราะความรักในธรรม น้ําตาของคนท้ัง  ๒ ของใครเปนเภสัช พระนาคเสนตอบวา น้ําตาของคนรักใน

ธรรมเปนเภสัชเพราะเย็นดวยปติโสมนัสอินทรีย 
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๗. รสปฏิสังเวทีปญหา  พระเจามิลินทะถามวา คนมีราคะและคนปราศจากราคะตางกัน

ตรงไหน พระนาคเสนตอบวา คนมีราคะยังมีความตองการติดในรสหมกมุนอยูกับกิเลส สวนคน

ปราศจากราคะตรงกันขาม 

๘. ปญญายปตฏฐานปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ปญญาอยูท่ีไหน พระนาคเสนตอบวา 

มิไดอยูท่ีไหน เหมือนลม 

๙. สังสารปญหา  พระเจามิลินทะถามวา อะไรคือสังสาระ พระนาคเสนตอบวา ความเวียน

วายตายเกิดนั่นคือสังสาระ 

๑๐. จิรกตสรณปญหา  พระเจามิลินทะถามวา คนเราระลึกสิ่งท่ีทําไวนานไกลไดดวยอะไร  

พระนาคเสนตอบวาระลึกไดดวยสติ พระราชาแยงวาควรจะระลึกไดดวยจิต พระนาคเสนแกวามิได 

เม่ือพระองคลืมราชกิจบางอยาง เวลานั้นพระองคไมมีจิตหรือ พระเจามิลินทะยอมจํานน 

๑๑. สติอภิชานนปญหา  พระเจามิลินทะถามวา ความระลึกท้ังปวงเกิดข้ึนแตความรูเอง  

หรือตองอาศัยผูอ่ืนเตือนจึงจะเกิด พระนาคเนตอบวา  สติความระลึกตองมีความรูข้ึนเองก็มี ตอผูอ่ืน

เตือนจึงเกิดก็มี 

วรรคท่ี  ๗ มีอยู  ๑๙  อยาง คือ 

๑. สติอาการปญหา  พระเจามิลินทะถามวา สติเกิดข้ึนโดยอาการอยางไร  พระนาคเสน

ตอบวา เกิดโดยอาการ  ๑๖  อยาง เชนเกิดแกผูระลึกชาติไดเปนตน  

๒. วัสสตปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีบาปหนักในเวลาใกลตายระลึกถึงพระพุทธคุณ

ก็อาจสูสุคติ  คนทําปาณาติบาตหนเดียวก็อาจสูนรกจะเปนไดหรือ พระนาคเสนตอบอุปมากอนหิน  

แมกอนเดียวท้ิงลงในน้ําก็ตองจมไป แตกอนหินแมกองเกวียนเอาใสในเรือก็ยังลอยน้ําอยูไดกุศลกรรมท่ี

ระลึกถึงพระพุทธคุณควรเห็นเหมือนเรือ 

๓. อนาคตปญหา  พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสนพยายามปฏิบัติธรรมเพ่ือจะลดอดีต

ทุกข  ปจจุบันทุกข  และอนาคตทุกขกระนั้นหรือ  พระนาคเสนตอบปฏิเสธหมด  แลวอธิบายวาปฏิบัติ

ธรรมเพ่ือประโยชนวา ทําอยางไรทุกขนี้จักพึงดับไป ทุกขอ่ืนไมพึงเกิดข้ึน 

๔. ทูรพรหมโลกปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  พรหมลากไกลจากสถานท่ีกําลังอภิปราย

อยูนี้เทาไร พระนาคเสนตอบวา ไกลนัก สมมุติกอนหินตกจากพรหมโลกตองกินเวลาถึง  ๔ เดือน จึงถึง

แผนดินโลกของเรา  พระเจามิลินทะสงสัยถามวา  ก็ภิกษุท่ีไดฤทธิ์ไปพรหมโลกชั่วเหยียดแขนท่ีคูไว

นาจะเปนไปไมได พระนาคเสนแกวา พระเจามิลินทะลองระลึกไปถึงสถานท่ีเกิดของพระองค ซ่ึง

หางไกลจากสาคละถึง ๒๐๐ โยชน  ก็ทําไมจึงระลึกไปไดถึงโดยเร็วดุจกัน ท้ังนี้เพราะวาระจิตเปนของ

เร็วนักหนา 

๕. พรหมโลกกัสมีรปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  คนตาย  ณ ท่ีนี้  ๒ คน  คนหนึ่งไปเกิด

พรหมโลก คนหนึ่งไปเกิดแควนกาศมีระใครจะเกิดชาเร็วกวากัน  พระนาคเสนตอบวาเทากันเหมือนนก 
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๒ ตัวบินไปในอากาศ  ตัวหนึ่งเกาะท่ีไมสูง  ตัวหนึ่งเกาะท่ีไมต้ํา  นก ๒ ตัวจับพรอมกัน เงาของมันก็

ตองทอดปรากฏ ณ ท่ีพ้ืนในเวลาเทากัน 

๖. พรหมโลกคตนีลปตาทิวัณณคนปญหา  พระเจา มิลินทะถามวาสัตวท่ึจะไปเกิด  

ในปรโลกไปดวยสัญลักษณสีแดง หรือสีเขียว เหลือง ขาว หรือสีอะไร พระนาคเสนตอบวา  ความขอนี้

พระพุทธองคไมตรัสไว แลวอุปมาใหฟงวา เหมือนกับวาจาของพระนาคเสนพูดใหพระเจามิลินทะสดับ

เม่ือวาจาออกจากปากเขาไปสูพระกรรณนั้น ทรงเห็นเปนสีสันอยางไร หรือไม แทจริงก็ไมอาจเห็นได 

๗. มาตุกุจฉิมปฏิสนธิปญหา  พระเจามิลินทะถามวา สัตวท่ีไปปฏิสนธิสูครรภมารดาเขา

ทางไหน พระนาคเสนอุปมาใหฟงวา หีบแกวของพระราชามีอยู เม่ือเวลาพระราชาคิดถึงสมบัติในหีบ

นั้นความคิดของพระราชาเขาไปในหีบโดยทวารไหน 

๘. สัตตโพชฌังคปญหา พระเจามิลินทะถามวา โพชฌงคมีอยู ๗ ประการไฉนพระพุทธองค

จึงตรัสรูดวยธรรมวิจัยสัมโพชฌงคอยางเดียว พระนาคเสนตอบวาเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงคสําคัญ

มาก เวนขอนี้แลวก็ไมอาจตรัสรูโพชฌงคอีก  ๖  ขอได 

๙. ปาปปุญญพหุตรปญหา  พระเจามิลินทะถามวา บุญและบาปอยางไหนมีมากกวากัน  

พระนาคเสนตอบวา บุญมีมากกวา เพราะคนทําบาป ยอมไดรับความเดือดรอนใจ บาปจึงไมเจริญ  

สวนคนทําบุญมีแตความสุขใจ  ซ่ึงเปนธรรมเก้ือกูลใหบรรลุธรรมมีสมาธิละยถาภูติญาณทัสสนะโดย

ลําดับได  บุญจึงมีมากกวาบาป 

๑๐. ชานอชานปญหา  พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีรูทําบาปกับคนท่ีไมรูทําบาป  ใครจะ

บาปมากกวากัน  พระนาคเสนตอบวา คนไมรูทําบาปไดบาปมากกวา อุปมาการจับกอนเหล็กเผาไฟ  

คนรูจับยอมถูกลวกนอยกวาคนไมรูจับ 

๑๑. อุตตกุรุกปญหา  พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีมีธาต ๔ อันนี้อยูอาจไปสูอุตตรกุรุทวีป

พรหมโลกไดไหมพระนาคเสนตอบวา ไดคือภิกษุผูมีฤทธิ์อาจยกกายข้ึนรวมไวในจิตก็เหาะข้ึนไปได 

๑๒. ทีฆอัฏฐิกปญหา พระเจามิลินทะถามวา กระดูกยาวถึง ๑๐๐ โยชน มีไหมพระนาคเสน

ตอบวา มี เชนในมหาสมุทรมีปลายาวถึง  ๕๐๐ โยชน กระดูกของปลานั้นอยางนอยก็ตองยาว ๑๐๐ 

โยชน 

๑๓. อัสสาปสสาสปญหา  พระเจามิลินทะถามวา อาจทําอัสสาปสสาสะสงบไดหรือ  

พระนาคเสนตอบวา ได คือบุคคลผูบรรลจุตุถฌานอัสสาสะปสสาสะยอมสงบ 

๑๔. สมุททปญหา  พระเจามิลินทะถามวา เหตุอะไรจึงเรียกวา ทะเล พระนาคเสนตอบวา 

ตัดไดดวยปญญา 

๑๕. สุขมเฉทปญหา พระเจามิลินทะถามวา บุคคลอาจตัดสิ่งสุขุมไดหรือ พระนาคเสนตอบ

วา ตัดไดดวยปญญา 

๑๖. ปญญาวิเสสปญหา  พระเจามิลินทะถามวา  ปญญาอยูท่ีไหน  พระนาคเสนตอบวา 

ไมไดอยูท่ีไหน เหมือนลม 



๙๘ 

 

๑๗. วิญญาณทินานัตถภาวปญหา  พระเจามิลินทะถามวา จิตญาณ ปญญา เจตภูต มี

อรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอันเดียวกันตางแตพยัญชนะ พระนาคเสนตอบวา 

วิญญาณมีลักษณะรูแจง ปญญามีลักษณะรูท่ัว เจตภูตโดยปรมัตถไมมี 

๑๘. อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา  พระเจามิลินทะถามวา การยากอะไรซ่ึงพระพุทธองคทรง

กระทําแลว พระนาคเสนตอบวาการยากซ่ึงพระบรมศาสดาทรงกระทํานั้นคือตรัสจําแนกอรูปธรรมวา 

นี่คือจิต นี่คือเจตสิก นี่ผัสสะ นี่เวทนา  ฯลฯ  อุปมาดังบุรุษผูหนึ่งกอบเอาน้ําในสมุทรมาชิมแลว

สามารถแยกรสออกวา นี่คือน้ําแหงแมคงคา นี้คือน้ําแหงยมนา อจิรวด ี

๑๙. ทุกกรปญหา  พระเจามิลินทะแสดงความเลื่อมใส ในพระนาคเสนทรงปวารณา 

พระองคเปนทายก การสนทนาในวันนั้นเปนอันยุติ ตอวันรุงข้ึนท้ัง ๒ ไดพบปะเพ่ืออภิปรายปญหากัน

ใหมตางแสดงความเลื่อมใสในการผูกปญหาถามอยางมีเหตุผล และเลื่อมใสในการวิสัชนาปญหาอยางมี

เหตุผลซ่ึงกันและกัน 

ตอไปก็เปนเรื่องเมณฑกปญหา  ซ่ึงวาดวยปญหาอันเปน ๒ เง่ือนและอนุมานปญหาซ่ึงมี

ความพิสดาร ดังปรากฏในบาลีมิลินทปญหา ทานผูอานใครทราบความวิจิตรพึงหาอานเอาเองเถอะ  ใน

ท่ีสุดแหงอภิปรายในทายมิลินทปญหาปกรณพรรณนาวา พระเจามิลินทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

“มิลินฺโท  ราชา  อติวิย  ปมุทิตมหโย  สุมถิตมานหทโย  พุทฺธสาสเน  สารมติโน  รตนตฺตเย  

สุนิกฺกงฺโข   นิคฺคุมฺโพ  นิชฺชโฏ  หุตฺวา  เถรสฺส  จ  คุเณสุ  ปพฺพชฺชา  สุปฏิปทา  อิริยาปเถสุ  จ  

อติวยิ   ปสนฺโน  วิสฺสฏโ นิราลโย  นิหตมานทปฺโป  อุทธฏทาโ  วิย  ภุชคินฺโท  เอวมาห  สาธุ  สาธุ  

ภนฺเต  นาคเสน  พุทฺธวิสโย  ป ฺโห  ตยา  วิสชฺชิโต  อิมสฺมึ  พุทฺธสาสเน  เปตฺวา ธมฺมเสนา  ปติสารี

ปุตฺตตฺเถรํ  อ ฺโ  ตยาสทิโส  ป ฺหาวิสชฺชเน  นตฺถิ ฯ  ขมถ  เม ภนฺเต  นาคเสน  มม  อจฺจย ฯ 

อุปาสก  ม  ภนฺเต  นาคเสน  ธาเรถ  อชฺชตคเค  ปาณุเปต  สรณํ  คตนฺติ ฯ 

พระเจามิลินทะมีพระหฤทัยบันเทิงเกินเปรียบ  มีความถือพระองคในพระหทัยทําลายเสีย

แลว  ทรงทราบสิ่งท่ีเปนแกนสารในพระพุทธศาสนา  ปราศจากความสงสัยในพระรัตนตรัยเปนอันดี  

เปนผูไมมีความขุนพระทัย  ไมมีพระทัยกระดาง  ทรงเลื่อมใสในคุณท้ังหลายและบรรพชาปฏิปทา

อิริยาบถท้ังหลายของพระเถระเกินเปรียบ  เปนผูมีพระหฤทัยสละสลวย  ไมทรงอาลัย  มีความถือ

พระองคและเยอหยิ่งอันกําจัดแลว  ดุจพญานาคมีเข้ียวอันถอนเสียแลว ไดรับสั่งอยางนี้วา “พระผูเปน

เจานาคเสน สาธุ ๆ : ปญหาอันเปนพุทธวิสัยอันเจากูวิสัชนาแลว ในพระพุทธศาสนานี้ยกพระธรรม

เสนาบดีสารีบุตรเถระเสีย ผูอ่ืนเชนกับเจากูมิไดมี ในการท่ีจักวิสัชนาปญหาได ขาแตพระนาคเสน  ขอ

เจากูจงงดโทษลวงเกินของโยม และจงทรงไวซ่ึงโยมวาเปนอุบาสกผูถึงไตรสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแตวันนี้

เปนตนไป”
๒ 

๒เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๑), หนา ๑๙๙. 

                                                        



๙๙ 

 

ไตรภูมิพระรวง 

ไตรภูมิ  แปลวา ภูมิ ๓ อยางท่ีทราบกันอยูแลว แตขอย้ําใหตระหนักไวกอนวา ท่ีจริงนั้น มี

ภูมิ ๔ และในท่ีนี้ ทานตองการพูดถึงเฉพาะภูมิ ๓ ท่ีเปนโลกียภูมิ ภูมิ ๓ นี้เปนระดับใหญ ๆ สามารถ

แบงยอยออกไปอีกจนเปน ๓๑ ไดอยางไร 

ในไตรภูมิพระรวง นี้ ทานนําเนื้อหาของไตรภูมิหรือภูมิ ๓ ท่ีแบงออกเปน ๓๑ นั้นมาเรียบ

เรียงจัดเปนกัณฑ ๆ หรือเปนบท ๆ มีท้ังหมด ๑๑ บทดวยกัน ขอจับเอามาสรุปใหเห็นลําดับในภูมิท้ัง ๓ 

ถาพูดใหยอท่ีสุด ไตรภูมิ หรือภูมิ ๓ นั้นก็มี 

๑. กามภูมิ หรือจะเรียกใหเต็มวา กามาวจรภูมิ แตเรียก กามภูมิ ก็งายดี 

๒. รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ 

๓. อรูปภูมิ หรือ อรูปาวจรภูมิ 

ถากลาวใหเต็มตามหลักวิชา ภูมิ ๔ ภูมิท่ี ๔ ชื่อวา โลกุตรภูมิ แต ๓ ภูมิแรกมีลักษณะรวม

เปนโลกียภูมิเหมือนกัน และเปนประเด็นปญหาซ่ึงทานสอนใหแกไข เพ่ือจะไดหลุดพนออกไปสู  

โลกุตรภูมิ ทานจึงตั้งชื่อ “ไตรภูมิ” เปนหลักไว และแยกโลกุตรภูมิ ออกไปตางหาก (และในท่ีสุดใน 

ไตรภูมิพระรวง ทานก็พูดถึงจนจบครบท้ัง ๔ ภูมินั้น) 

ภูมิท่ี ๑ คือกามภูมิ หรือกามาวจรภูมิ แยกยอยออกเปน ๑๑ ภูมิ กามภูมินี้เปนตอนท่ีทาน

อธิบายไวยืดยาวท่ีสุด อยางท่ีทําไวในแผนปลิวนั้น กามภูมิ ๑๑ จัดประเภทเปนอบายภูมิ ๔ และกาม

สุคติภูมิ ๗ ดังนี ้

ก. อบายภูมิ ๔ คือ ภูมิท่ีไมมีความเจริญ ฝายขางเสื่อม ไดแก 

๑. นรกภูมิ 

๒. ติรัจฉานภูมิ 

๓. เปรตภูมิ 

๔. อสุรกายภูมิ 

ในไตรภูมิพระรวง อาจจะไมไดแบงหัวขอไวใหชัดเจนอยางนี้ ถาไมจับจัดใหดี ก็อาจจะไม

เขาใจได ฉะนั้นก็ใหทราบวา ๔ ภูมินี้ เปนอบายภูมิ เปนฝายขางเสื่อม เปนฝายขางตกต่ําลงไปคือ 

นรกภูมิ ทานจัดเปนกัณฑท่ีหนึ่ง เรียกวา ปฐมกัณฑ 

ติรัจฉานภูมิ วาดวยสัตวเดรัจฉาน เปนกัณฑท่ี ๒ คือ ทุติยกัณฑ 

เปรตภูมิ เปนกัณฑท่ี ๓ เรียกวา ตติยกัณฑ และอสุรกายภูมิ เปนกัณฑท่ี ๔ 

เรียกวา จตุตถกัณฑท้ังหมดเรียกวา อบายภูมิ ๔ 

ข. กามสุคติภูมิ ซ่ึงอยูในกามภูมิเหมือนกัน เปนกามภูมิ แตมีคําวา “สุคติ” แทรกเขาไป

หมายความวาเปนกามภูมิ แตเปนฝายดี เปนฝายสุคติ อบายภูมินั้นเปนพวกทุคติ เปนฝายไมดีอันวา

กามสุคติภูมินี้มี ๗ คือ 



๑๐๐ 

 

๑. มนุสสภูมิ ชั้นมนุษย เปนฝายสุคติกัณฑหนึ่ง เปนกัณฑท่ี ๕ ซ่ึงเปนกัณฑท่ียาวมากมี

เนื้อความพิสดาร ตอจากนั้นก็ถึง 

๒. ฉกามาพจรภูมิ  ซ่ึงหมายถึงสวรรคระดับกามาพจร (ระดับท่ียังเก่ียวของกับกาม) เรียก

เต็มวา ฉกามพจรสวรรค ๖ ชั้น มีจาตุมหาราชิกา และดาวดึงส เปนตน ดาวดึงสนั้น ทานบรรยายไว

ยาวเปนพิเศษ แตสวรรค ๖ ชั้น ซ่ึงเรียกวาฉกามาพจรนี้ รวมอยูในกัณฑเดียว เปนกัณฑท่ี ๖ เรียกวา 

ฉัฏฐกัณฑตั่งแตกัณฑท่ี ๑ ถึงกัณฑท่ี ๖ แสดงเรื่องราวของกามภูมิ ๑๑ 

ภูมิใหญท่ี ๒ คือ รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ ไดแก รูปพรหม ๑๖ ชั้น ซ่ึงพูดถึงการท่ีจะตอง

บําเพ็ญสมาธิจนไดณานสมาบัติแลวไปเกิด และพูดถึงสุทธาวาสซ่ึงเปนรูปพรหมชั้นพิเศษท่ีเกิดของ 

พระอนาคามีอีก ๕ ชั้น รวมอยูใน ๑๖ ชั้นนี้ดวย เปนชั้นสูงสุดใน ๑๖ ชั้น คือตั่งแตชั้น ๑๒ เปนตนไป 

รูปภูมิท้ังหมดนี้รวมเขาเปนกัณฑหนึ่ง  เปนกัณฑท่ี ๗ เรียกวาสัตตมกัณฑ กัณฑนี้ไมยาว

เทาไร รูสึกวาคงจะไมนาสนใจนักสําหรับประชาชนท่ัวไป หรือวาเปนเรื่องท่ียากอยู อาจเปนเพราะ 

เหตุนี้ก็ได จึงอธิบายไวแตพอสังเขป 

ภูมิใหญท่ี ๓ คือ อรูปภูมิ หรือ อรูปาวจรภูมิ ไดแก อรูปพรหม ๔ ชั้น 

ในเรื่องอรูปพรหม ๔ ชั้นนี้ มีขอยอยอันหนึ่ง พูดถึงเรื่องฉัพพรรณรังสี หรือรัศมี ๖ ประการ

ของพระพุทธเจา เพราะเหตุวาในนั้นไดพูดถึงวา อรูปพรหมจะรูไดอยางไรวาพระพุทธเจามาอุบัติแลว

ตอบวา รูดวยเห็นฉัพพรรณรังสี เพราะฉะนั้น เรื่องฉัพพรรณรังสีก็จึงเปนเรื่องท่ีตองอธิบายข้ึนมาถา

ผูอานแปลกใจวา ทําไมหัวขอบางอยางจึงแทรกมาในท่ีนั้น ๆ ก็ถึงทราบวา เพราะมีเหตุอางทําใหตอง

พูด เหมือนอยางเรื่องท่ีวามานี ้

อรูปภูมิจัดเปนกัณฑท่ี ๘ เรียกวา อัฏฐมกัณฑ เปนอันวาจบภูมิท่ี ๓ 

ท่ีจริง ไตรภูมิ แท ๆ ก็จบแคนี้ คือครบไตรภูมิแลว แตหนังสือ ไตรภูมิพระรวง ยังพูดถึงเรื่อง

อ่ืนตอไปอีก 

บทตอไปเรียกวา กัณฑท่ี ๙ รวมกัณฑ ชื่อวา อวินิโภครูป อวินิโภครูปเปนศัพทของ 

พระอภิธรรม ในท่ีนี้จะไมอธิบาย แตพูดอยางงาย ๆ วาในกัณฑนี้ ตองการพูดถึงโลกแหงวัตถุหรือ

ธรรมชาติแวดลอม เพราะในกัณฑท่ีผาน ๆ มาแลวไดพูดถึงภูมิท้ัง ๓ ซ่ึงเปนภูมิของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว

โลกในระดับตาง ๆ มีระดับจิตตาง ๆ กัน พูดงาย ๆ เปนพวกท่ีมีจิต มีชีวิต ทีนี้ตอจากนี้ จะพูดถึงโลก

แหงวัตถุบาง คือ พูดถึงบรรดาวัตถุท้ังหลายท่ีมีอยูในภูมิ ๓ เปนท่ีอยูอาศัยของหมูสัตวในภูมิ ๓ นั้น

นั่นเอง  จุดมุงหมายดังกลาวนั้น ตองการย้ําใหเห็นวาไมเฉพาะแตสัตวท้ังหลายหรือชาวโลกในชั้นตาง ๆ

เทานั้น แมแตโลกแหงวัตถุธรรมชาติแวดลอมนี้  ก็มีความไมเท่ียงแทเชนเดียวกัน 

ฉะนั้น หัวขอท่ีทานตั้งแตตอนแรกจึงกลาวถึงอนิจจลักษณ แลวตอจากนั้นก็บรรยาย

สภาพแวดลอมวามีอะไรบาง ซ่ึงเปนท่ีต้ังท่ีอาศัยของพวกสัตวโลกตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว บรรยาย

เรื่องภูเขา แมน้ํา พระอาทิตย พระจันทร ดาวนพเคราะห ดวงดาวตาง ๆ เรื่องชมพูทวีป ปาหิมพานต 

อะไรตาง ๆ ซ่ึงเปนโลกแหงวัตถุ 



๑๐๑ 

 

เม่ือบรรยายหมดแลว ทานก็ข้ึนใหมอีกกัณฑหนึ่ง เปนกัณฑท่ี ๑๐ ซ่ึงเปนการบรรยายโลก

แหงวัตถุตอ แตคราวนี้พูดถึงการวินาศและการอุบัติของโลก กลาวคือสวนท่ีบรรยายไปแลวนั้นเปน

สภาวะของโลกท่ีพูดใหเห็นวาเปนอยางไร ตอไปนี้ก็จะพูดวาโลกนั้นมีการเกิดข้ึนหรือการดับไปอยางไร 

มีวิวัฒนาการและการสูญสลายเสื่อมไปอยางไร อันนี้เรียกวาเปนเรื่องกัลปวินาศและอุบัติย้ําใหเห็น

อนิจจลักษณะท่ีปรากฏดวยการเกิดข้ึนและดับสลายไป 

จบเรื่องนี้ ก็เปนอันวาหมดสิ้นเรื่องโลกแหงวัตถุหรือธรรมชาติแวดลอม 

ข้ึนกัณฑสุดทายเรียกเอกาทสมกัณฑ แปลวา กัณฑท่ี ๑๑ แสดงนิพพานกถา คือวาดวยเรื่อง

นิพพาน ซ่ึงพนจากไตรภูมิ ไดวงเล็บไวใหดวยวาเปนโลกุตรภูมิ คือภูมิท่ี ๔ 

เพราะฉะนั้น ถาจะดูใหถวนความแลว ไตรภูมิก็ไมใชแตไตรภูมิ แตเปนเรื่องจตุภูมิ หรือภูมิ ๔ 

คือไมใชเรื่องภูมิ ๓ เทานั้น แตพูดถึงการท่ีจะพนไปจากภูมิ ๓ ดวย และเม่ือพนไปจากภูมิ ๓ ก็ถึงภูมิท่ี 

๔ เปนโลกุตรภูมิ 

ฉะนั้น ในกัณฑท่ีวาดวยนิพพานนี้ ก็คือพูดถึงโลกุตรภูมิ พูดถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือจะบรรลุนิพพาน 

พูดถึงการบรรลุมรรคผลชั้นตาง ๆ มีโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค และอรหัตตผล นี้ก็คือครบสมบูรณในโลกุตรภูมิ 

ขอกลาวเนนเปนขอสังเกตท่ีสําคัญดวยวา การท่ีทานพูดถึงโลกุตรภูมินี้ เปนการแสดงถึง

เปาหมายของหนังสือไตรภูมิวา ทานผูเรียบเรียงมีจุดมุงหมายอยูในพระทัยชัดเจน วาจะนําผูอานหรือ

คนท่ีรับฟงคําสั่งสอนไปไหน คือพูดเรื่องไตรภูมิ ใหเห็นคุณและโทษของไตรภูมิ เพ่ือใหหลุดพนจาก 

ไตรภูมิ จะไดบรรลุถึงจตุตถภูมิ (ภูมิท่ี ๔) อันไดแกโลกุตรภูมิ อันนี้เปนขอสังเกตท่ีจะพูดชี้แจงตอไป 

อนึ่ง พึงทราบดวยวา แทจริงนั้น คําวา “ภูมิ” ในความหมายท่ีเครงครัด ไดแก ระดับของ

จิตใจ แตเม่ือใชใหครอบคลุมลงมาหนอย ก็จะคลุมถึงชั้นหรือโลกของสัตวจําพวกท่ีมีจิตใจอยูในระดับ

นั้น ๆ และในท่ีนี้ทานก็ใชคําวาภูมิในความหมายกวางนี้ 

นอกจากนั้น ถามองเรื่องท้ังหมดบนฐานของหลักอภิธรรม ท่ีจําแนกบรรดาสิ่งท้ังหลายท่ีมีอยู

จริง (ปรมัตถธรรม) เปน ๔ ประเภท คือ จิต เจตสิก (คุณสมบัติและอาการของจิต) รูป และนิพาน ก็จะ

เห็นวา หนังสือไตรภูมิพระรวงนี้ ลําดับเนื้อความตามหลักอภิธรรมนั้น คือ ไตรภูมิเปนเรื่องของจิตและ

เจตสิก แลวมาถึงอวินิโภครูปก็คือ  รูป  ในท่ีสุดก็จบท่ีขอสุดทายคือ นิพพาน๓ 

 

 

 

ไผแดง 

๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ โต), พัฒนาสังคมไทยดวยความรู เขาใจไตรภูมิฯ ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๕๖), หนา ๓. 

                                                        



๑๐๒ 

 

ยอนอดีตเม่ือประมาณ ๔๐ ปใหหลังวรรณกรรมไผแดงไดรับกลาวขวัญถึงเปนอยางมาก ใน

ฐานะท่ีตัวละครไดนําเสนอ ถึงกระบวนการคิด เก่ียวกับการนําหลักธรรมในทาระพุทธศาสนามารับมือ

กับลัทธิอยางใหมคือลัทธิคอมมิวนิสต สมภารกราง คือตัวแทนของนักอนุรักษนิยม นายแกวน แกน

กําจร คือตัวแทนขอการนําความเปลี่ยนแปลง แตในทายท่ีสุดบานไผแดงก็กลับมาสูความรมเย็นภายใต

รมเงาแหงพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงรายละเอียดทานสามารถติดตามไดดังตอไปนี้  

ไผแดงและคนสําคัญตาง ๆ ในบานไผแดง เชน สมภารกราง  นายแกวน แกนกําจร  และ

พรรคพวก กํานันเจิม และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ หลวงพอพระประธาน ซ่ึงนั่งอยูในโบสถวัดไผแดง  

ไดเคยผานหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณ  ปนี้  (พ.ศ.๒๕๓๒)  เราลองมาพากันไป

เยี่ยมไผแดงดูสักครั้งเปนไง 

เดี๋ยวนี้ถนนถึงไผแดงแลว เลาะตามชายทุงท่ีแกวน แกนกําจร  เคยนึกวาเขาตอสูกับนายทุน

เพ่ือสงวนท่ีดินเอาไวใหชาวไรชาวนานั้น บัดนี้ไดเริ่มจะกลายเปนบานจัดสรรไปบางแลว เราเดินทางไป

ดวยเรือ  เพราะเราตองการรักษาบรรยากาศเกา ๆ เอาไว  ไมยอมไปดวยถนน เพราะถาจะไปโดย

รถยนตแลวออกจากใจกลางกรุงเทพฯ เพียงครึ่งชั่วโมงก็คงถึงไผแดง แตถาใหเวลารถติดดวยแลวก็สุด

แลวแตวาเวลานั้นเปนเวลาใด ของวัน บางครั้งอาจถึง ๓  ชั่วโมงครึ่งก็ได 

เม่ือเราเดินทางไปไผแดงดวยเรือ เราก็ถึงบานกํานันเจิมท่ีตั้งอยูบนฝงขวาของลําคลองหัน

หนาเขาทางไผแดงกอนใครอ่ืน  ความจริงใจเราอยากจะนึกแวะบานกํานันเจิมแลวคุยกับทานกํานันให

ช่ําใจเสียกอน จึงจะไดเดินทางตอไปยังบานอ่ืนแลวจึงจะไปวัด  แตเราไดทราบวาทานกํานันเจิมไดเสีย

ไปหลายปแลว เราเหลียวไป 

มองดูบนบานสอง สามคน และมีเด็กเล็ก ๆ วิ่งเลนใตถุนบานอีกประมาณ ๔ คนดูไปแลวก็

เหมือนกับบานราง เราจึงไมมีเหตุผลอันใดท่ีจะแวะบานกํานันเจิม 

ผานบานกํานันเจิมมา เราก็หมดปญญาไมรูวาจะไปแวะท่ีไหน เหลืออยูท่ีเดียวท่ีเรารูจัก

แนนอนก็คือ วัดไผแดง เราจึงหันหัวเรือเขาไปจอดท่ีทาน้ําของวัด แลวเราก็ข้ึนจากเรือเดินข้ึนกระไดวัด

ไปยังลานวัดไผแดง.สมภารกรางนอย ๆ  ยางกาวข้ึนบันไดโบสถ  และแลวก็คอย ๆ มาขามธรณีประตู

โบสถอยางเชื่องชา  และดวยความระมัดระวังตัวมิใหหกลม  เชนเดียวกับคนท่ีมีอายุ  ๗๐ ไปแลวมักจะ

กระทํากันท่ัวไป 

พอเขามาในโบสถแลว  สมภารกรางก็เดินไปตรงหนาพระประธานจุดธูปจุดเทียนบนท่ีบูชา

พระแลวก็ลงกราบเบญจางคประดิษฐ  ๓ ครั้ง  แลวก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งคุกเขาลงมานั่งพับเพียบ

เฉย ๆ  ตามองข้ึนไปท่ีพระพักตรของพระประธานแลวสมภารกรางก็พูดข้ึนวา 

“หลวงพอครับ  โลกมนุษยของเรานี้มีพระพุทธเจาไดมาตรัสและสั่งสอนศาสนาของพระองค

แลวถึง   แปดหม่ืนสี่พันองค...” 



๑๐๓ 

 

“ไมใชหรอกสมภาร  ท่ีถูกเปนหาแสนหนึ่งหม่ืนสองพันยี่สิบแปดพระองค   จะพูดอะไรกันให

เปน   การเปนงานก็ตองเอาตัวเลขใหถูกไวกอน   แปดหม่ืนสี่พันนั้นเปนจํานวนพระธรรมขันธ ไมใช

จํานวนพระพุทธเจาท่ีมาตรัสรูแลวในโลก”    

“เปนอยางง้ันไป”  “วาแตสมภารเถอะ วันนี้มีงานนักขัตฤกษอะไรหรือ  จึงพอเห็นหนากัน

เขาก็สวดสัมพุทเธเลยทีเดียว?” 

ครั้นหลวงพอแลเห็นสมภารกรางสั่นหัวแลวนั่งสายหนาอยู  หลวงพอก็กลาวตอไปดวย

น้ําเสียงท่ีมีแตความเมตตาวา“ฉันไมไดจับผิดสมภารเลนหรอก  แตมีอะไรผิดพลาดฉันก็ตองทักเอาไว  

สมภารไมเคยร่ําเรียนบาลีมา  ฉันก็เลยรับอาสาจะสอนให   สมภารลองนึกในใจสวดสัมพุทเธตอนตน

ตามฉันมาแลวก็จะรู”  หลวงพอนิ่งไปสักสองสามอึดใจแลวก็พูดตอวา 

สมฺพุทฺเธ - พระพุทธเจาท้ังหลาย  

อฏวีส ฺจ -  ยี่สิบแปด ฺ

ทฺชวาทส ฺจ  สหสฺสเก - หนึ่งหม่ืนสองพัน 

ป ฺจสตสหสฺสานิ - หาแสน 

แปลเปนไทยอยางท่ีสมภารกับฉันพูดกันวาพระพุทธเจาท้ังหลาย หาแสนหกหม่ืนสองพัน

ยี่สิบแปดพระองค  แตพระบาลีท่ีทานพูดกลับหลัง เอายี่สิบแปดข้ึนกอนเม่ือหลักรอยไมมีทานก็มาถึง

หลักพันแลวข้ึนหลักหม่ืนไปหลักแสนเอาตอนจบ”“เอาละครับ  หาแสนก็หาแสนองค  ยิ่งดีเสียอีก  ผม

จะไดพูดกับหลวงพอไดถึงใจวา  ท้ังท่ีโลกมนุษยเรานี้มีพระพุทธเจามาตรัสรูและสั่งสอนศาสนา แลวถึง

หาแสนและอีกก่ีองค ๆ  ผมก็จําไมได  หลวงพอรูดีก็นึกเอาเองเถิด  พระพุทธเจาแตละองคก็ตรัสสั่ง

สอนใหคนทําดีละความชั่วท้ังนั้น สอนไมใหคนโลภ โกรธและหลง ไมใหเบียดเบียนกัน ไมใหฆากัน  

แลวทําไมมนุษยทุกวันนี้มันถึงไดเบียดเบียนกันมากข้ึน  มันถึงไดฆากันมากข้ึนไมเวนแตวัน  ขนาดอยาง

แตกอนคนเอามีดเอาไมไลทุบไลตีกัน  ผมก็วานาหวาดเสียวเต็มทีอยูแลว  แตเดี๋ยวนี้มันใชปนอะไรก็ไม

รูนากลัว  นึกจะเอาระเบิดวางมันก็วาง  นึกจะขวางมันก็ขวาง  แลวอยางนี้คนไปแอบอยูท่ีไหนกันได

เลาครับ?” 

“ก็จริงของสมภาร  ชีวิตมนุษยทุกวันนี้มันลอแหลมเขาทุกที  จะตายเม่ือไรไมรูตัวจริง ๆ 

เพราะถึงแมวาใครเขาจะไมคิดปองรายเอาปนมายิง หรือเอาระเบิดมาขวาง แตคนอยางเราเดินไปธุระ  

ดี ๆ นั่นแหละ   อาจโดนลูกหลงเขาสักวัน  ลูกหลงหรือลูกจากมันก็ตายไดท้ังนั้น จริงไหม

สมภาร?” 

“ก็ถึงวาเถิดครับหลวงพอ  เพราะไอลูกหลงมันก็ทําใหคนตายไดเทากับลูกจริงอยางนี้แหละ  

ผมจึงไดเขามาสวดสัมพุทเธใหหลวงพอฟงตั้งแตเชา”  “พระคาถาสัมพุทเธนี้เปนคาถากันปนกันระเบิด

ไดดวยหรือ?”  “เปนสิครับหลวงพอ ไมเปนผมจะสวดใหหลวงพอฟงทําไมหลวงพอทักคําแปลภาษา

บาลี หรือความไมเขาใจภาษาบาลีของผมมาหนหนึ่งแลว  ตอไปนี้ผมจะสวดสัมพุทเธใหหลวงพอฟงบาง   

นมการานุภาเวน - ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอม 
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หนฺตฺวา  สพฺเพ  อุปทฺทเว - จงขจัดเสียซ่ึงอุปทวะท้ังปวง 

อเนกา  อนฺตรายรป - แมอันตรายท้ังหลายเปนอเนก 

วินสฺสนฺตุ  อเสสโต – จงพินาศไปโดยไมมีเหลือ” 

“อะ!  สมภารนี่เกง ไปซอนภูมิมาจากไหน แปลบาลีอยางกะเปรียบนั่นแนะ!!” 

“เดี๋ยวกอนครับหลวงพอ  เรื่องจํานวนพระพุทธเจานั้น นี่อีกนั่นแหละท่ีไมตรงกับของ 

หลวงพอเลย  เพราะสัมพุทธเจานั้นมีอยูหลายจํานวนดวยกันตอนทายสัมพุทเธทานกลับไปวาอยางนี้ 

สมฺมาพุทฺเธ - พระสัมพุทธเจาท้ังหลาย 

นวุตฺตรสเต - รอยเกา 

อฏจตฺตาฬสสหสฺสเก - สี่หม่ืนแปดพัน 

วีสติสตสหสฺสเก - สองลาน 

ซ่ึงแปลเปนไทยอยางท่ีหลวงพอกับผมพูดกัน  แลวก็แปลไดวา  พระสัมพุทธเจาท้ังหลาย  

สองลานสี่หม่ืนแปดพันรอยเกาพระองค  ก็ทานนับกลับหนาเปนหลังอยางหลวงพอวานั่นแหละครับ  

ทีนี้พระพุทธเจาก่ีองคเลาหลวงพอ?”  “เอาเถอะนาสมภาร”  หลวงพอวาอยางใจเย็น 

“ถึงจะเทาไหรก็ไมใชแปดหม่ืนสี่พันพระองคก็แลวกัน  วาแตท่ีสมภารวาเรื่องความเสื่อม

ธรรมะในใจของมนุษยทุกวันนี้มีแตฆาฟนกัน  มีแตปลนจี้ขมขืน  ลักขโมยกันมากข้ึนทุกวันนั้น 

ฉันเห็นดวยเสียจริง”  สมภารกรางไดยินหลวงพอพูดแลวก็นิ่งตอไปอีกนาน  ตั้งใจจะรอใหหลวงพอพูด

อะไรออกมาอีก หลวงพอก็ไมพูด  สมภารจึงไดพอข้ึนอยางออกจะนอยใจวา  

“หลวงพอจะพูดสั่งสอนผมแคนั้นหรือครับ  ผมพูดอะไรหลวงพอก็วาจริงไปหมด  แลวผมจะ

ไปทําอะไรได?” 

“ไมมีอะไรดอกสมภาร สมภารสวดสัมพุทเธยอนฉันไดเรื่องจํานวนพระสัมพุทธเจา ฉันก็เลย

ชักเหนียมไปหนอยเทานั้นจะพูดจาอะไรกับสมภาร ฉันก็เลยเกรงไปไมคอยจะกลาเหมือนแตกอน” 

“ปูโธหลวงพอ “สมภารกรางกลับลุกข้ึนคุกเขา  และลงกราบพระประธานอีก ๓ ครั้ง  แลว

จึงนั่งพับเพียบประณมมือพูดกับพระประธานตอไปวา” 

“หลวงพออยาถือสาผมเลยขอรับ หลวงพอก็รูดีวาผมเปนคนโงจะทองคาถาอะไรก็ไมได

เขาใจลึกซ้ึง  ทองเปง ๆ ไปพอใหจําได  และเวลาจะสวดก็วาคาถาใหดัง ๆ เหมือนไกขัน  ผมก็วาพอกิน

แลว เรื่องจํานวนพระสัมพุทธเจาในคาถาสัมพุทเธนั้น ทานบอกไวถึงสามจํานวนดวยกันเปนจํานวนตน 

จํานวนกลาง และจํานวนสุดทาย ซ่ึงมากท่ีสุด  ผมก็งัดเอาจํานวนสุดทายสองลานกวามาอางเพ่ือลองดี

หลวงพอเทานั้นแหละครับ  แตความจริงแลวผมก็ยังผิดอยูดี   หลวงพออยาถือสาผมเลยครับ”  วาแลว

สมภารกรางก็ลงกราบหลวงพออีกทีหนึ่ง  “ฉันไมวาอะไรหรอกสมภาร  ฉันก็นึกแลววาสมภารแซวฉัน

เลน ไอเราหรือก็อยูกันมาชานานคงจะแซวกันเลนไดกระมัง นานทีปหน” 

“โอโฮสมภารกรางรอง  “หลวงพอนี่ทันสมัยเปยบเลย คําวาแซวนั่นมันภาษาวัยรุนเขานะ

ครับ”  “สมภารก็จะไปตกใจอะไรเลา คนอยางฉันอยางสมภาร มันตองทันสมัยอยูเสมอมิใชหรือ 
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แตถึงใครจะแกก็ปลอยเขาไป  ฉันกับสมภารนั้นแกไมได  เรายังจะตองมีงานทํากันอีกมาก”

“หลวงพอพูดเรื่องหลวงพอกับผมไมแกกันอยูสองคน  ผมขอบวกเขาไปอีกคนไดไหมครับ  คนท่ีไมแก

หรือไมยอมแกนะ ก็ไอแกวน เพ่ือนผมนั่นไง ผมไมเห็นมันยอมแกสักทีเหมือนกัน” 

“เออนั่นสิ”  หลวงพอพูดข้ึน “ฉันไดยินวานายแกวนเขาเจ็บ ๆ ไข ๆ อยูตอนนี้มิใชหรือ  ได

ขาววาเขาไมคอยจะแข็งแรงนัก สมภารไปเยี่ยมเยือนเขาสังเกตดูหรือเปลาวาอาการเขาเปนอยางไร

บาง”  “ก็เพราะเปนเพ่ือนกันมาแตออนแตออกนี่แหละครับ ทําใหผมท้ิงมันไมได  ผมตองไปเยี่ยมมัน

อยูเสมอ ไปทีไรมันก็ดาให อยาเอาถึงดาเลยครับ พูดอยางหลวงพอวามันเอาแตแซวผมก็แลวกัน”  

เสียงหลวงพอหัวเราะอยูในคอ   

สมภารกรางปลอยใหหลวงพอหัวเราะสบายใจไปพักหนึ่งแลวก็พูดตอวา“แกวนมันไมคอยจะ

สบายนักหรอกครับหลวงพอ เม่ือสองสามเดือนมานี้ แขนขามันตายไปขางหนึ่ง ปากเบี้ยว  พูดไมเปน

คําคน มีคนเขาวามันเปนอัมพฤกษนองอัมพาต เพราะถาเปนอัมพาตแลวมันจะตองนอนนิ่งตายไป

ท้ังตัว แตเม่ือมันยังกระดิกกระเดี้ยไดขางหนึ่ง และยังพอพูดจาออแอได ถึงจะไมชัดก็ยังพอฟงออก  

เขาก็เลยบอกวามันเปนอัมพฤกษ”  “แลวยังไง?” 

“ลวงเขามาไดสามสี่เดือนนี้  ผมเอายาตมแกอัมพฤกษไปใหมันกิน แตมันก็แซวผมวาจะเอา

ยาตายไปใหมันกิน  จะไดมาสวดศพผมหาสตางคไดเร็ว ๆ  ผมนึกวาจะเอายาท้ังหอโยนท้ิงคลองไปเสีย

แลว  แตก็ยังมีสติไมถือคนเจ็บคนไข   ผมก็เลยใหไวแกเมียเขาใหเขาตมใหกันกินตอไป  ถึงตอนนี้

อาการดีข้ึนมากแลวครับ แกวนลุกข้ึนนั่งได  แขนใชไดดีท้ังสองขาง พูดจาก็ชัดถอยชัดคํา  ยังอยูแตแค

ขาซายก็ยังไมคอยจะปรกตินัก   เดินเหินไมคอยสะดวกเทานั้น” 

“ก็ดีแลว ฉันดีใจจริง ๆ  เพราะคนอยางนายแกวนนั้นเปนคนหายาก เขาเชื่ออะไรแลวเขา

เชื่อจริงจะใหสูเปนสู  จะใหตายเปนตาย เพ่ือความเชื่อถือของเขา คนอยางนี้นานับถือ  ถาสมภารใช

อุบายอะไรดึงนายแกวนใหเขามาใกลพระศาสนาอีกหนอย ก็จะเปนประโยชนแกพระศาสนามาก” 

“ผมก็ใชอุบายอยูกับมันทุกวันนั่นแหละครับหลวงพอ จนอุบายมันจะหมดพุงอยูแลว  ผมใช

ขงเบงเสียเม่ือไรละ  แตแกวนมันอยูครับหลวงพอ แลวก็อยูอยางไมแกดวย เพราะความคิดเห็นของฉัน

หรือแมแตวิธีท่ีมันจะพูดจาออกมา  มันก็เหมือนไอแกวนคนเกาท่ีเคยสูรบมากับผมเม่ือกอนนั่นแหละ  

ผมไมเห็นมันแกลงท่ีตรงไหน”“เปนอันวานับคนไมแกไดสามคนในไผแดงนี้ ฉัน สมภาร 

แลวก็นายแกวนอีกคนหนึ่งเม่ือเปนอยางนี้ สมภารก็ตองรบกับนายแกวนอีกตอไปฉันจะนั่ง

เปนกรรมการให” 

“หลวงพอครับ”  สมภารพูดข้ึนอยางเบา ๆ “หลวงพอจะใหผมไปสูกับคนท่ีมันหมดฤทธิ์หมด

เดชแลวจะดีหรือครับ จะไมเสียเกียรตินักมวยท่ีเปนศิษยหลวงพอไปหรือ?  เพราะไอแกวนทุกวันนี้มัน

ไมแกอยูท่ีถอยคําท่ีมันพูดจา  หรือความกาวราวของมันท่ีมีตอผมเทานั้น  แตอยางอ่ืนมันแกนะครับ ยิ่ง

ลัทธิอะไรของมันนั่นก็แก และหมดเรี่ยวแรงเต็มทีแลว” 
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“ขอนี้ฉันยังไมเขาใจสมภาร  สมภารเองก็วาเขายังไมแก แตอ่ืน ๆ มันใชการไมไดไปเอง  

แลวจะวาเขาไมแกไดอยางไรเลา?” 

“ท่ีวามันเสื่อมโทรมไปนั้นข้ึนตนทีเดียวก็คือ แตกอนนั้นไอแกวนมันมีพวก  แลวพวกมันก็

แข็งแรง  เนื้อเดียวใจเดียวกับไอแกวนท้ังนั้น ไอแกวนจะวากลาวอยางไรมันพากันเชื่อถือไปหมด  แต

เดี๋ยวนี้พวกมันหายไป  หรือแกไปเกือบจะไมมีเหลืออยูแลว  มีอยูหลายคนท่ีมันพาลูกเมียอพยพไปทํา

กินท่ีอ่ืน นาน ๆ  จึงจะกลับมาเยี่ยมบานสักที  แลวมันก็พาลูกพาเมียมาหาผมดวย” 

สมภารลดมือท่ีประณมลงมาประสานไวบนตัก  แลวก็นั่งนึกอะไรอยูนาน ระหวางท่ีนึกนั้น  

บางทีสมภารก็อมยิ้ม  บางทีสมภารก็หัวเราะเบา ๆ บางทีสมภารก็ตีหนาบึ้งแลวนั่งสั่นหัวจนหลวงพอ

อดรนทนไมไหวถามข้ึนวา  

“นั่นสมภารมานัง่เลนหนังเงียบอะไรอยูคนเดียว มีอะไรนึกอะไรก็บอกกันม่ังสิ  ความจริงฉัน

ก็รูหรอกวาสมภารนึกอะไรอยู  แตฉันอยากไดยินจากปากสมภารเอง” 

สมภารกลับลุกข้ึนคุกเขาแลวลงกราบหลวงพออีก ๓ ที แลวจึงบอกหลวงพอวา 

“ขอประทานโทษกระผมเถิดครับหลวงพอ กระผมมัวแตนั่งนึกเพลินไปถึงลูกนองไอแกวน  

มันมีหลายคนดวยกัน  แตนึกไปแลวมันก็เหมือนนองเหมือนหลานหรือลูกผมท้ังนั้น ตามแตอายุของมัน 

เด็กพวกนี้ท่ีจริงมันก็รักและนับถือผมทุกคน  ผมจะแอบสั่งสอนอะไรบางท่ีไอแกวนมันไมรู  มันก็เชื่อฟง

ผม  ไมไดนอกรีตนอกรอยไปเหมือนท่ีคนอ่ืนเขานึก  ท่ีมันทําอะไรผิดพลาดไปบางก็เพราะมันเชื่อและ

นับถือเจาแกวน มิฉะนั้น มันก็คงจะไมทําบางคนก็นาสงสารมันหรอกครับหลวงพอ  เพราะมันอายุสั้น 

ตายเร็ว เจาสาย และเจาแถม  ตายไปนานแลวตั้งแตอายุมันนอย  หมอเขาบอกวามันเปนโรคกระเพาะ

คนหนึ่ง และเปนมะเร็งท่ีคออีกคนหนึ่ง  ท่ีผมสงสารมัน ก็เพราะวากอนจะตายใหคนมานิมนตผมไปหา

มันถึงโรงพยาบาล  แลวมันก็ขอโทษขอโพย  ขอใหผมใหอภัยใหมัน  ผมไมเคยโกรธเคืองอะไรกับมัน 

ผมก็ใหอภัย แลวก็สอนใหมันยอมรับความตาย และเม่ือตายแลวก็ใหไปท่ีชอบ ๆ ไอสายมันใจออนครับ 

พูดกับผมแลวมันก็รองไห  แตไอแถมมันใจแข็ง  สีหนามันไมเปลี่ยนเลย  น้ําตาสักเม็ดหนึ่งก็ไมหลุด

ออกมา” 

“สมภารอยามัวไปนึกถึงคนท่ีตายแลวเลย แลวคนท่ียังเหลือดี ๆ มีบางไหม?” 

หลวงพอถาม“ไอเทียมมันดีครับ พอพอนางทิพยตาย มันสองคนก็ขายไรขายนาท่ี ไผแดงจน

หมดแลวมันอพยพไปอยูเพชรบูรณ เขาวามันไปซ้ือท่ีดินทําไร ทําสวนเดี๋ยวนี้ฐานะมันดีมาก”“แลวคูนั้น

เขาไมมาเยี่ยมไผแดงบางหรือ?”  “มาครับ  เจาเทียมมานาน ๆ ครั้ง แตนางทิพยมาบอย ๆ เพราะญาติ

พ่ีนองมันยังเหลือท่ีไผแดงมาก เดี๋ยวนี้มันมีลูกแลวสองคน” แลวสมภารก็หัวเราะ 

“นางทิพยมันชอบลอผมวาลูกมันสองคนนี้ไมใชลูกหรอก  ท่ีมันเคยบอกผมไวตอนท่ีมันโกหก

พอมันกอนจะแตงงานหรอกครับ แตเด็กคนนี้มันดี ไมคอยจะลืมเรื่องเกา ๆ มันมาทีไรมันก็หาปลาไหล

มาแกงเองมาใหผมฉันทุกครั้ง มันพูดเองวาผมชอบ ผมก็ไมเคยบอกอะไรมันสักที” 



๑๐๗ 

 

“แลวใครอีกละ?”  หลวงพอถามเพ่ือจะเอาใจสมภาร  เพราะหลวงพอรูใจสมภารวาสนใจใน

คนพวกนี้มาก  “แลวยังมีใครอีกบางไหม?”   

หลวงพอถามข้ึนวา “สมภารเลาอะไรมาฉันเลยชักจะสนใจข้ึนมาบาง แลวก็อยากรูตอไปวา

ใครมันเปนใครเด๋ียวนี้”  “ผมชักจะหลง ๆ ลืม ๆ เหมือนกันครับหลวงพอ ไมเห็นหนามันก็จําไมไดวา

ใครตอใคร บางทีเห็นหนามันแลวยังตองถามวามันเปนใครแตมีคนหนึ่งท่ีผมจําได หลวงพอจําไดไหม

ครับ ไอถม ท่ีเคยมาบวชวัดนี้นะ?” 

“จําไดดีทีเดียวสมภาร  ใครมาบวชวัดนี้แลวฉันจําไดท้ังนั้น” 

“ก็นั่นแหละครับ พอมันสึกไปแลวมันก็ไดเมีย แลวมันก็มาหาผม บอกมันจะพาเมียมันไปอยู

กรุงเทพฯ ถามวาทําไม  มันบอกวาหนทางทํามาหากินท่ีนั่นมันดีกวา  ผมก็เลยปลอยมันไป” 

“แลวเขาหายไปเลยหรือเขากลับมาอีก  สมภารไดขาวอะไรเก่ียวกับถมบางไหม?” 

“ก็ผมกําลังจะเลาใหหลวงพอฟงอยูเดี๋ยวนี้แหละครับ เม่ือตนเดือนนี้เอง มันพาเมียมันนั่งรถ

เกงใหญยาวหลายวามาหาผมถึงวัด  ผมก็นึกวาผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญท่ีไหนทานมา   ท่ีแทก็เปนไอถม  

ผมก็เลยเรียกมันข้ึนมาบนกุฏิท้ังเมียมันดวย  มรรยาทมันก็ยังดีอยูหรอกครับ จะไหวจะกราบ จะนั่งจะ

ลุก มันก็ไอถมคนเกา  เมียมันก็เปนคนบานนี้มันก็เลยเรียบรอย ผมถามมันวามันมาทําไม หลวงพอรู

ไหมครับ วามันตอบวาอยางไร?” 

“มันบอกผมวา เด๋ียวนี้มันเปนนายหางจัดสรรท่ีดิน เท่ียวสรางหมูบานจัดสรรมาแลวหลาย

แหง คราวนี้มันคิดถึงบานไผแดงซ่ึงเปนบานเดิมของมัน มันก็คิดจะสนองบุญคุณบานนี้ ดวยการมาซ้ือท่ี

มาก ๆ แลวจัดสรรเปนหมูบานข้ึน มันจะเรียกวาบาจัดสรรไผแดง  ผมก็ถามมันวา  มันจะเอาเงินท่ีไหน

มาซ้ือ มันยอนผมวามันมีมากมายเหลอืเกิน อยาวาแตบานไผแดงเลย วัดไผแดงมันก็ซ้ือได มันพูดอยาง

นั้นผมก็ชักจะคันแขงคันเทาข้ึนมา” 

“สมภารก็เปนเสียอยางนี้แหละ ไดยินใครพูดไมถูกใจก็ทําไมจะตองไปคันท่ีแขงท่ีเทา  ท่ีอ่ืนมี

จะคันก็ถมไป”  “หลวงพอใหอภัยแกผมเถิดครับ ผมก็ถามมันตอไปวา เรื่องเงินทองจะเปนอยางไร มัน

ตอบผมวา เงินมันมีมาก  มันจะจายใหแกเจาของท่ีท่ีไผแดง ซ่ึงเปนคนบานเดียงกับมันในราคาสูงท่ีสุด

เลยทีเดียว  เปนจํานวนเงินท่ีคนบานไผแดงไมเคยพบเห็นกันมาแตกอน”  “เออ! เอากะมันสิ” “ผมก็

ถามกับมันตอไปอีกวา เม่ือชาวบานเขาขายท่ีไดเงินมาแลว  จะใหเขาไปอยูท่ีไหนกันเลามันหนาดาน

ตอบผมวา ไมเห็นจะมีปญหาอะไรเลย เม่ือขาย ท่ีไดเงินไปแลว  ก็แบงเงินจํานวนหนึ่งมาซ้ือบานเล็ก ๆ 

ในหมูบานจัดสรรของมันอยูก็แลวกัน จะไดไมตองไปไกลไผแดง”    

“แลวยังไง!”  “แลวยังไงหรือครับ แลวผมก็ไลเตะมันลงกุฏิผมไปเหมือนอยางท่ีผมเคยทํามา

แตสมัยกอนนั่นแหละครับ” 

“สมภารกรางไมท้ิงสันดานเดิมจริง ๆ นะ  เด๋ียวนี้อายุลวงเขาไปเทาไร ๆ แลว  ก็ไมเห็นจะ

เปลี่ยนไปท่ีตรงไหน  ยังชอบไลเตะไลตอยคนเขาเหมือนแตกอนนั่นแหละ คราวนี้จะใหฉันปรับอาบัติ 

ขอไหนเลา?”“หนังสือวินัยมุขท่ีวัดนี้เคยมี  แตดูเหมือนจะปลวกกินไปเสียแลว ผมก็เลยปรับอาบัติ
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ปาจิตตียแกตัวผมเองตามใจ แลวก็ไปปลงอาบัติกับพระหนุม ๆ เรียบรอยไปแลว  เพราะท่ีวัดนี้พระแก

เชน หลวงตาหรุม  ตายหมดไปแลว  หลวงพอไมตองหวงหรอกครับ” 

“อ่ือ สมภารนี่ทําอะไรแผลง ๆ ข้ึนทุกวันแตก็ชางเถิด ถึงอยางไรก็ยังรูดีรูชั่ว รูจักสํารวมเม่ือ

ทําผิด จะปรับอาบัติขอไหนก็ไมเปนไรดอก ความรูจักผิดรูจักสํารวมนั่นแหละท่ีสําคัญ” 

“หลวงพอครับ”  สมภารกรางยังไมหมดเรื่องจะคุยกับหลวงพอ  “โลกเราทุกวันนี้มัน

เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ  เอาแคเม่ือสามสิบปกวามาแลวนี่แหละ  ตอนนี้ผมก็อายุสามสิบเศษใกล  

สี่สิบมันยังแข็งแรงอยู รูสึกวามองออกไปแลวมันมีเรื่องท่ีจะตองทํามากเหลือเกิน” 

“สมภารมีเรื่องอะไรท่ีจะตองทํามากมายเม่ือสมัยนั้น” 

“ก็หลวงพอก็รูอยูดี ๆ นี่ครับ เจาแกวนมันมาเผยแพรลัทธิอะไรท่ีบานนี้  ซ่ึงถาไมมีใครไป

ตอตานไปคอยรบคอยสูกับมันแลว  ไอลัทธิมหาประลัยของเจาแกวนนี่มันจะทําลายบานทําลายเมือง

ทําลายสถาบันลมวัดหลวงพอเองก็เถิด มันคงลากเอาลงมาทุบท่ีกลางลานวัด” 

หลวงพอไดยินดังนั้น ก็นั่งหัวเราอยูในลําคอนาน เอาการ  แลวก็ถามสมภารข้ึนวา 

“เอากันถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือสมภาร?”  

“ถึงเพียงนั้นทีเดียวครับหลวงพอ ไอแกวนมันเปนบอกผมเองวาในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเขาเปน

คอมมิวนิสตแลว เขาลบลางศาสนาจนหมดไป โบสถวิหารการเปรียญ เขาเอาไปใชในทางอ่ืน  มัน

เรียกวา  ทางเศรษฐกิจ  ใชเก็บขาวเปลือกบาง  ใชเก็บเครื่องมือการทําไรไถนาบาง  ตลอดจนใชเปน

โรงเลี้ยงควาย  ผมถามมันเพราะเปนหวงหลวงพอนั่นแหละครับวาแลวพระพุทธรูปมันจะทําอยางไร 

มันตอบผมวา ถาเปนพระหลอ  มันก็จะเอาไปหลอมเอาโลหะไปใชทางอ่ืน  ถาเปนพระอิฐพระปูนมันก็

จะทุบท้ิงไป” 

“สมภารอยาพูดมากไปเลยนา  ฉันฟงดูแลวก็เสียวไส  แตเดี๋ยวนี้มันไมมีอะไรอยางนั้นแลว

มิใชหรือ  เปนอันวาฉันปลอดภัยแลว” 

“ครับผม  หลวงพอปลอดภัยแลว  และมองดูไปแลวผมก็ดูเหมือนจะไมมีอะไรท่ีจะตอง

ออกไปสูรบหรือตอตานหรือตอสูกับมันอีกตอไป โลกมนุษยทุกวันนี้มันจึงดูโลง ๆ เหงา ๆ ชอบกล” 

“สมภารอยาเพ่ิงไปทอแทเสียกําลังใจไปเลย  ลองดูออกไปอีกทีไดไหม วาโลกทุกวันนี้มัน

เงียบมันเหงา หรือวารอนระอุมีแตเหตุรายจนแทบจะระเบิดอยูแลว” 

“ก็จริงหรอกครับหลวงพอ ผมอานหนังสือพิมพเห็นมีแต ฆากันปลนกัน ขมเหงกัน  ขมขืนกัน 

คนท่ีเปนขาราชการ  เปนเจาใหญนายโต  ถูกจับสอบสวนหาวาฉอโกง ถาจะวาไป  มันก็รอนระอุ

เหมือนเกานั่นแหละครับ  ผมเองเปนคนท่ีไมมองใหเห็น  ตองหลวงพอมาทักข้ึนผมจึงแลเห็น”  “แต

กอนนั้นสมภารจําไดไหมวาสมภารสูกับอะไรอยู?” 

“จะวาเอาชนะมันไดก็ไมเชิงหรอกครับ  คนอยางไดแกวนใครจะไปเอาชนะมันไดแต

บานเมืองมันคลี่คลายไปเอง  ไอแกวนมันเหมือนกับคนท่ีหวานขาวไมข้ึน เอาขาวหวานลงไปบนท่ีดิน

เทาไรมันก็ไมงอกเสียอยางนั้นแหละ เพราะเดี๋ยวนี้อะไรตออะไรมันเปลี่ยนไปหมด ชาวไรชาวนาไมฟง
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คนอยางไอแกวนอีกตอไปแลว มันจะมาเผยแพรลัทธิอะไรของมันคนเขาก็ไมคอยเชื่อ” “เปนอันวา

บานเมืองของเรา ทุกวันนี้  หมดขวากหมดหนามหมดภัยอันตรายแลวอยางนั้นหรือ?  “เอ!  มันก็ไมแน

นักหรอกครับ หลวงพอมาถามอยางนี้ก็ทําใหผมมองเห็นอะไรอีกหลายอยาง  ถาจะวาทางชาวบาน ก็ดี

ข้ึนกวาแตกอนมากนะครับ  ขายขาวไดเกวียนละสี่พันหาสี่พันหก  บางทีก็ข้ึนไปถึงเกวียนละหาพัน

อยางนี้ เกิดมาชั่วทองพอทองแมก็ไมเคยมีใครเห็น  แตไอเงินท่ีไดมามากนั้นเองมันกลับทําทาจะเปนพิษ

เปนภัย  ชาวไรชาวนาไมเคยไดเงินมากขนาดนี้  พอไดเขาก็ชักจะสุรุยสุราย ซ้ือเครื่องโทรทัศน  ซ้ือ

ตูเย็น  ซ้ือรถจักรยานเครื่องใหลูก  และอะไรตออะไรท่ีดูเหมือนจะไมจําเปนท้ังนั้น  ผมวาเขาก็ไมฟง” 

“จริงของสมภารนะสิ  ฉันก็ไมคอยจะไดนึกหรอกเรื่องพรรคอยางนี้ แตพอสมภารมาพูดเขาก็

เห็นจริง แลวมันยังมีอะไรอีกบางท่ีนากลัว?” 

“มีนะครับหลวงพอ คนมีเงินจากกรุงเทพฯ ท่ีเขามีกันมาก ๆ นั้น เขาเอาเงินออกมาใชตาม

บานนอกอยางไมเสียดมเสียดาย นึกจะซ่ือท่ีราคาเทาไรก็ซ้ือ เขาไมตอกันแลว  ไอท่ีดินนะมันไมสําคัญ

หรอกครับ แตเขาซ้ือจิตซ้ือใจชาวบานทําใหเห็นดีไป อยางเขาวา เงินสําคัญท่ีสุด สําคัญกวาอะไรท้ังสิ้น 

สําคัญกวาศีลกวาธรรม หรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสียอีก ดูเหมือนเขาจะนับถือเงินกัน

ไปทาเดียว  ฝายคนมีเงินท่ีเขามาจากกรุงเทพฯ  เม่ือเขามีเงินมากกวาแบบท่ีชาวไรชาวนาไลเขาไมทัน  

มันเหมือนกับผักตบลอยอยูเหนือน้ํานั่นแหละครับ  น้ําจะข้ึนไปเทาไร ผักตบมันก็ยังลองลอยอยูเหนือ

น้ํานั่นเอง  คนมีเงินในกรุงเทพฯ กับชาวไรชาวนาก็แบบนี้  ถึงชาวนาก็จะร่ํารวยสักเทาไรก็ยังเปนคน

ยากจนสําหรับเขา  อยูในฐานะท่ีเขาจะมาหลอกได  ลอได ขูได และโกงได” 

“นั่นแหละสมภาร  ตรงนี้แหละท่ีสําคัญ  แตกอนสมภารเคยตอสูกับคอมมิวนิสตเพ่ือปกปอง

ชาวไรชาวนาท่ีสมภารเห็นวาเปนลูกเปนหลาน ถึงเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสตจะยังไมหมดไป แตก็จะดูออนแรง

ลงไมเปนอันตรายเทาไรนัก  อยางท่ีไผแดงนี้เรียกไดวาไมมีอันตรายอยางใดเลย  แตศัตรูใหมมันก็ยังมี

และมาถึงตัวเราแลว”  “ศัตรูท่ีไหนเลาครับ?” 

“ก็ศัตรูท่ีสมภารบอกฉันเม่ือก้ีนี้นั่นแหละ  คนท่ีเขาร่ําเขารวยแตไมมีศีลไมมีสัตย  เขาพากัน

ออกมาถึงไผแดง  แลวก็มาทําปูยี่ปูยําจนชาวบานของเราเสียคนไปแลวบาง  เกิดมีนิสัยสันดานอยาก

เลนการพนัน  นึกวาเปนทางหาเงินใหไดมาก ๆ โดยเร็ว เกิดจากความสุรุยสุรายในการใชจาย มีเทาไร

แลวไมพอ คําวามัธยัสถไมตองพูดถึงกัน” 

“ตรองซีครับหลวงพอ” สมภารรองข้ึนดัง ๆ “ผมไดยินหลวงพอพูดนี่ผมชักจะเห็นตัวศัตรู

ของผมราง ๆ ข้ึนมาแลว” 

“เหน็ชัดทีเดียวครับหลวงพอ”  สมภารตอบอยางม่ันใจ “ก็ไอพวกคนท่ีออกมาจากกรุงเทพฯ 

พกเงินพกทองมาแลวมาทําใหชาวบานของเราเสีย ความจริงมันพกเอากิเลสมาแจกนะครับ ไมใชเอา

เงินมาซ้ืออะไรหรอก ของเราก็รับงายเหลือเกินไอเรื่องกิเลสนี่ดูเหมือนใคร ๆ ก็อยากได  กลายเปนมี

โกรธ  มีโลภ  และมีหลง ไปท้ังบาง ไมระวังใหดีอีกหนอยก็จะออกจากศาสนาไปเลย” 

    “แลวก็จะเอาฉันไปทุบท้ิงกลางลานวัดนะซี”  หลวงพอยิ้ม ๆ แลวกลาวข้ึน 



๑๑๐ 

 

    “เปนตายผมก็ไมยอม  หลวงพออยาหาวงไปเลยครับ” 

“ก็เปนอันวาสมภารมองโลกอีกอยาง  แลเห็นตัวศัตรูแลว  สมภารคงไมเหงาอีกตอไป” 

    “ไมหรอกครับ  คอมมิวนิสตหมดไปแลวทุกวันนี้   ผมมีศัตรูท่ีจะตองตอสูตอไปอีกแลว 

    “ใคร?”  “ก็ไอคนกิเลสหนา เศรษฐีมหาเศรษฐีท่ีชอบเอาเงินมาหวาน ทําใหคนท่ีเขาเคยในธรรม

กลายเปนคนเสีย เปนคนโลภ เปนคนทุจริต ข้ีคดข้ีโกงไปตาม ๆ กันนั่นแหละครับ” 

    “ตรองซีครับหลวงพอ” สมภารรองข้ึนดัง ๆ “ผมไดยินหลวงพอพูดนี่ผมชักจะเห็นตัวศัตรูของผม 

ราง ๆ ข้ึนมาแลว” 

“เห็นชัดทีเดียวครับหลวงพอ”  สมภารตอบอยางม่ันใจ “ก็ไอพวกคนท่ีออกมาจากกรุงเทพฯ 

พกเงินพกทองมาแลวมาทําใหชาวบานของเราเสีย ความจริงมันพกเอากิเลสมาแจกนะครับ ไมใชเอา

เงินมาซ้ืออะไรหรอก ของเราก็รับงายเหลือเกินไอเรื่องกิเลสนี่ดูเหมือนใคร ๆ ก็อยากได  กลายเปนมี

โกรธ  มีโลภ  และมีหลง ไปท้ังบาง ไมระวังใหดีอีกหนอยก็จะออกจากศาสนาไปเลย” 

    “แลวก็จะเอาฉันไปทุบท้ิงกลางลานวัดนะซี”   หลวงพอยิ้ม ๆ แลวกลาวข้ึน   

    “เปนตายผมก็ไมยอม  หลวงพออยาหาวงไปเลยครับ” 

“ก็เปนอันวาสมภารมองโลกอีกอยาง  แลเห็นตัวศัตรูแลว  สมภารคงไมเหงาอีกตอไป” 

    “ไมหรอกครับ  คอมมิวนิสตหมดไปแลวทุกวันนี้   ผมมีศัตรูท่ีจะตองตอสูตอไปอีกแลว 

    “ใคร?”  “ก็ไอคนกิเลสหนา เศรษฐีมหาเศรษฐีท่ีชอบเอาเงินมาหวาน ทําใหคนท่ีเขาเคยในธรรม

กลายเปนคนเสีย เปนคนโลภ เปนคนทุจริต ข้ีคดข้ีโกงไปตาม ๆ กันนั่นแหละครับ” 

    “คนเดียวกับท่ีแกวนเขาเคยสูใชไหม?” 

สมภารเอามือตบลงไปในพ้ืนในโบสถดังฉาด  แลวตอบหลวงพอวา  เ พ่ือเผยแพร 

ลัทธิมหาประลัยของมันทางฝายเรา คือหลวงพอ และผมจะตองตอสูกับศัตรูของไอแกวนตอไป เพ่ือ

รักษาศีลรักษาธรรมเอาไว  เพ่ือรักษาไวซ่ึงความดีท้ังปวงท่ีเราเรียกวาพระพุทธศาสนานั้น ใชไหมครับ   

หลวงพอ”  “ก็ใชนะซี” แลวหลวงพอก็นิ่งเฉยไมพูดอะไรตอไปอีก๔ 

องคุลิมาล 

องคุลิมาล  เปนอีกลีลาชีวิตท่ีปรากฏในประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสตร จุดเดนท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวกับเรื่ององคุลิมาล  คือการเปนกําลังใจใหกับผูท่ีหลงผิด แลวคิดกลับใจ กลับตัวเสียใหม ชีวิตไมมี 

วันสายสําหรับการเริ่มตนท่ีดี ดังกรณีเรื่องขององคุลิมาลดังตอไปนี้ฯ 

อหิงสกะ  เปนนามเดิมขององคุลิมาล  ผูกลับกลายไปเปนมหาโจรทางสองแพรงระหวาง 

ตักกสิลากับสาวัตถีแหงนั้น  เปนเนินเขาสะอาดโลงเตียน  มีตนไมข้ึนเพียงบางเบา  และเห็นหินเปน

กอน ๆ ตั้งอยูเปนหยอม ๆ  ท่ีแหงนี้เคยข้ึนชื่อวาเต็มไปดวยสิงสาราสัตว  พยัคฆราย ตลอดจนพวกโจร

๔ม.ร.ว.คึกฤทธ  ปราโมช, ไผแดง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยามรัฐ ๒๕๓๒), 
หนา ๒๓๗. 

                                                        



๑๑๑ 

 

ปลนสะดมก็เลยอาศัยแอบแฝงอยูเปน เนืองนิตย  แต ณ บัดนี้เหตุการณไดเปลี่ยนไปเสียแลว  ไดเกิด

มหาโจรข้ึนคนหนึ่งซ่ึงรายกวาโจรปลนสะดมคนใด รายกวาเสือ  สิงห  งูราย และอสรพิษท้ังปวง 

รายยิ่งกวาแมเจาครองนครผูทารุณหรือเจาของทาสผูโหดรายในครั้งกระนั้น  เพราะวาตามคําสั่งของ

อาจารย  อหิงสกะหนุมรูปงามรางกําขําไดมาแฝงรางอยู ณ  ท่ีนี้  บางทีเขาจะแอบรอเหยื่ออยูขางโขด

หินใหญ   บางทีเขาจะหยุดพักเหนื่อย อยูในพุมไมอันมืดทึบลอใหเหยื่อคนท่ีสองตายใจ  เดินทางผาน

เขามา  ณ ท่ีนั้นอีก  ครั้นแลวดวยดาบคูชีวิต  เขาจะกระโดดออกจากท่ีซอนเขาฟาดฟดคนเดินทางให

ลมตายไปประดุจใบไมรวง 

อหิงสกะ  ซ่ึง ณ ครั้งหนึ่งเคยเปนชายงามแหงกสิลา เปนคนรักของสตรีผูอรชรเยี่ยงกับ 

นางอัปสร ไดกลายสภาพเปน มหาโจรผูมีหนาตาดุรายขะมุกขะมอมไปเสียแลว  เขาจะคอยอยูตรงปาก

ทางสองแพรงนั้นบาง เขาไปหลบอยูในดงบางขางดงบาง   ตรงปากทางออกจากดงบาง  เม่ือพบใครก็

จะกระโดดเขาเขนฆาเสียใหตายโดยไมเวนวาเปนเด็ด  ผูใหญ  ผูหญิงหรือผูชาย  สติปญญา อันเคย

เฉลียวฉลายของเขาไดฟนเฟอนไปเพราะกรรมปาณาติบาต อหิงสกะ ผูไมเคยเบียดเบียนใครได

กลายเปนอมนุษยก่ึงสัตวก่ึงคนไปเสียแลว 

ไมมีความเมตตาปรานีแสดงออกมาจากจิตใจแหงทรชน คนนี้อีกตอไป  ไมมีความสะดุง  

สะเทือนแตอยางใด  ในใบหนาของชายผูนี้  ในขณะท่ีเขาไดกระทํากรรมอันลามก  ทุก ๆ ครั้งท่ีเขาได

ฆาคน  เขาเปนตองหัวเราะอยางครื้นเครง  เปนการหัวเราะเยาะเยือยตอศีลธรรม ตอการรักชีวิตของ

มนุษย  ตอผูประพฤติชอบท้ังหลาย  ผูไมกลากระทําบาปแมเทาปกริ้น  โงเงาท้ังนั้น  คนเหลานี้ไมกลา

กระทําบาป !  อหิงสกะคิด  เพราะคนเหลานั้นไมรูปรัชญาดังท่ีทานอาจารยทิศาปาโมกขบอก  วา

รางกายของคนเราลวนเปนมายาท้ังสิ้น เปนปรมาณูซ่ึงมาคุมกันเขากับท่ีวางเปลา มนุษยโงเขลา

เหลานั้นไดเห็นไปเองวา  คนเราเปนรูปรางอยางนั้นอยางนี้  และไดผูกพันอยูกับความหลอกลวง จึง

กลาวหาวาการฆาคนเปนการผูกพันเปนบาปผิดท้ังเพ  อหิงสกะคิดดวยวาคนเรายอมมีอาตมันเทานั้นท่ี

เปนสิ่งคงกระพันชาตรี เปนนิรันดร  และเปนอมฤตอันจะทําลายใหสูญไปหาไดไม  การทําลายชีวิตคน

ก็เปนการทําลายเพียงมายา  สิ่งหลอกลวงท่ีหอหุมอาตมันอันไมรูจักตายของเขาเทานั้น หาใชทําลาย 

“ตัวชีวิต”  อันแทจริงของเขาไม  และหลังจากนั้นอาตมันของผูตายก็จะแสวงหามายาใหม  รางใหม  

เพ่ือปรากฏตัวข้ึนในภพหนาตอไป  “เหมือนคนถอดเสื้อตัวเกาท้ิงเสีย  และหยิบตัวใหมมาสวมใสแทน

ฉะนั้น” 

เ ม่ือรูแจงเชนนี้แลว  การฆาคนจึงหาเปนบาปไม  เพราะวาตัวเขาอันเปนอาตมัน  

“นี้ไมไดฆาใคร” และตัวคนอ่ืนคืออาตมันก็  “ไมไดถูกใครฆา”  แตทวาการฆาคนกลับเปนบุญเปนการ

กลาทดลองเสี่ยงกับบาปกรรมอันเปนทรรศนะท่ีผิด ๆ ของมหาชน  เปนการแสดงถึงความหลุดพน

อยางใหญหลวงตอการเกาะแนนอยูกับลัทธิกรรม  ฆาเขาไป  กระทํากรรมอันระยําเขาไป อหิงสกะ คิด  

ยิ่งกระทํากรรมชั่วแลวหัดไมสํานึก  ติดของในกรรมใหได  ก็จะยิ่งไดความหลุดพันมากข้ึน และหัดอยู

อยางนี้ไมนานนัก จิตก็จะคอย ๆ เปนโมกษะข้ึน ครั้นแลวตัวเขาก็จะกลายเปนพรหมไป 



๑๑๒ 

 

เม่ือนึกถึงความสําเร็จเชนนี้แลว  อหิงสกะจะเกิดความฮึกเหิมถึง ขนาด  แทนท่ีจะ

หวาดเสียวสยดสยองตอบาปกรรมอันมหันตท่ีเขากําลังกระทําอยู เขากลับเกิดอารมณอันเปนสุขยิ่ง 

ดวยประการฉะนี้  อมนุษยผูนี้จึงหัวเราะและหัวเราะดวยความครื้นเครงในเม่ือไดฆาคนสมใจนึกแลว 

ณ. ทางสองแพรงแหงนั้น  จึงมักมีเสียงอันนาสะพรึงกลัวลอยออกมาเสมอ ๆ วา“ฮะ ๆ ๆ ๆ ๆ 

สนุกจริงโวยฆามนุษยนี่ ฉับเขาไป ทีเดียว คอขาดเอาหมด  เอาใหมันหมด  ฮา  ๆ ๆ ๆ  เอาใหหมดท้ัง

เด็ก  ผูใหญ ผูหญิง  ผูชาย  จวนแลว  จวนสําเร็จแลว” 

ในยามวาจากการพิฆาตเขนคนฆาคน เขาจะนั่งนึกตรึกถึงจํานวนคนท่ีตองเสียชีวิตไปแลว  

เพราะลัทธิกาลีของเขา  แตทวาวันหนึ่ง  “เอ!...จําไมคอยได ... เทาไหรแน หาสิบ...หาสิบหา..หาสิบหก

.. เอย  ไมใช สี่สิบหก เอะ ! ยังไงแนนี่หวา” 

“ลืมหมดแลว  ตายหา !”  เขารองข้ึนดวยเสียงอันดัง 

จะจําไดอยางไร  ในเม่ือสภาพแหงความเปนมนุษยของเขาเกือบจะสูญสิ้นไปหมดแลว  

รางกายของเขาตรากตรําดําคล้ํา ตามตวัมีเลือดแหงติดกรังไปหมด    เผาผมและหนวดเครานั้น อยาวา

เลย มันรกรุงรังเปนกระเซิงคลายขนของสัตว  อหิงสกะหมดเสียแลวไดสูญสิ้นซ่ึงความนิยมในความ

งดงามและความเมตตากรุณาใด ๆ ไปเสียแลว  บัดนี้  เขาจึงหาฆามนุษยอยางแตกอนไม หากเปนสัตว 

เปนมหาโจร  เปนพยัคฆราย อันมวลมนุษยพึงทําลายใหสูญสิ้นไป ฉะนั้น  เพ่ือชวยความทรงจํา   เขา

จึงจําเปนตองตัดนิ้วของผูเคราะหรายทุก ๆ คนรอยหวายไว  และเขาไดเอาหวายเสนนี้ขดเปนวงกลม

คลองไวรอบคอของเขาดวย  วันหนึ่ง  ๆ  เขาจะเพลิดเพลินเริงสําราญอยูกับการนั่งนับนิ้วคนท่ีรอย

หวายไวนี้..  “หาสิบ..สามรอย...นี่...สี่รอยหาสิบ..แปดรอย...เการอย ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ อีกรอยเดียวเราเปน

สําเร็จแน ๆ  ความสําเร็จ!...”  เขารองข้ึน  “แต...เอ!... สําเร็จไปเพ่ืออะไรกันหนอ” 

“เขามักรําพึงอยางคํากลาวเชนนี้อยูเสมอ ๆ  จะหาความสําเร็จไปทําไมกัน  เพ่ือใคร ?มัน

เปนสัมมาทิฏฐิแลวหรือท่ีจะทําเชนนี้  ความสํานึกเม่ือยังเปนผูไมเบียดเบียนใครไดเวียนวนกลับมาสูเขา

อีก จะสําเร็จไปทําไม  เพ่ือประโยชนอันใด ?  ในเม่ือมนุษยถึงเการอยคนตองสูญเสียชีวิตไปแลว   และ

อีกสักก่ีหม่ืนก่ีแสนคนหนอท่ีเปนญาติของเขาจะตองระทมทุกข  จะตองตื่นตระหนกดวยผลกรรมอันนี้

ของเขา  “ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ !”  เปนคําตอบเยาะเยยความสํานึกธรรมอยางนี้ทุกทีไป ขันเปนของขันแน ๆ  

ท่ีไดฆาคนสําเร็จ  ชางออนอํานาจ ออนฝมือ  ออนโชคชะตาเสียนี่กระไรคนเหลานี้ 

“ตายเสียก็ดี  สูเราไมไดก็ตองตายไป สูไดเราก็ตายเหมือนกัน  โลกเรานี้อยูไดดวยการตอสู

อยางสัตวตางหาก”  กิตติศัพทแหงความทารุณของเขาไดเลื่องลือระบือไปไกล จากทางสองแพรง   

เลากันวา  เขาเดินทางแสวงเหยื่อเลยเขาไปถึงชนบท  และจากชนบทยังรุกล้ําเขาไปถึงในนครหลวง 

 ปาใหญ ๆ เต็มไปดวยรองรอยของทรชนคนนี้  เขาทุก ๆ ลูกเต็มไปดวยขาวท่ีเลากันวาเขาเคยไปยึด

อาศัยอยู  ทุกหนทุกแหงในชายนครสาวัตถีกับตักกสิลามีขาวมาวาไดเคยถูกอมนุษยผูนี้ย่ําเหยียบ

มาแลวท้ังสิ้น 
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วันหนึ่ง ท่ีทางสองแพรงนั้น  อหิงสกะ กําลังนั่งอยูบนหินกอนใหญ  อาการลุกลี้ลุกลนประดุจ

สัตวของเขา  ทําใหเขาดูเสมือนกับเปนวานรอยางใหญฉะนั้น  เขาปลดหวายซ่ึงมีนิ้วคนออกมาจากคอ

แลวนั่งนับตอไปเปนกิจวัตร 

“หารอย ...หกรอย...เการอย...เการอย...หาสิบ...ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ “เขารองข้ึนอยางลิงโลด  

“จวนแลวเวย   จวนสําเร็จแลวเวย!... 

ขณะนั้นเปนฤดูแลง  เปนธรรมดาท่ีชาวเมืองตักกสิลาจะตองเดินทางผานมาตรงทางสอง

แพรงเพ่ือมุงไปสูนครสาวัตถี  ฉะนั้น  เหยื่อรายใหมกลุมหนึ่งพรอมท้ังวัวควายจึงบังเอิญเดินผานมาทาง

นั้น...อหิงสกะไมทันรูตัวแตอยางไร   เขาคงนั่งกมหนานับนิ้วคนของเขางวนอยู   หารูไมวาคนกลุมนั้น

ไดหยุดซุบซิบกัน และชายรางใหญผูหนึ่งไดยองมาขางหลังเขาดวยความอยากรูอยากเห็นวาเขาคือใคร  

และกําลังทําอะไรอยู  “องคุลิมาล !  องคุลิมาล!”  ชายผูนั้นอุทานออกมาดวยความตกใจ  “มนุษยฆา

คน! หนีเร็วพวกเรา !  อหิงสกะรูสึกตัวและควาทอนไมท่ีอยูใกล ๆ  กวดตามไปทันที  ในชั้นแรกชาย

กลุมนั้นเตรียมการตอสู  แตพอเห็นขนาดตัวของเขาเขาเทานั้น  ตางก็แตกกระจัดกระจายหนีกันไปคน

ละทางสองทาง  คนหนึ่งวิ่งไปติดซอกเขา  เขาพยายามปนข้ึนท่ีสูง  แตอหิงสกะไดวิ่งมาทัน  เขาเอามือ

จับคอเสื้อเจาหมอนั่นไว  ครั้นแลวก็ฟาดทอนไมลงไปกลางกระหมอมอยางแรง... 

“โอย  ตายแลว ! องคลุมาลฆาฉัน ชวยดวย !”  ชายผูนั้นฟุบลงไปแลว  เขาครางวา  “ตาย

แลว...องคุลิมาล...ตายแลว”  อยูเชนนี้  ตราบจนกระท่ังสิ้นลมหายใจลงไป 

อหิงสกะเอามือทาวเอวหัวเราะอยางครื้นเครงตามเคย  เสียงหัวเราะของเขาดังกังวาน

สะทอนหนาผาแหงเขานี้ไปสูชะงอนผาของเขาโนน  ครั้นแลวมันก็จะสะทอนกลับคืนสูท่ีนั่นอีก ทําให

เกิดเสียงสับสนอยางนาสะพรึงกลัวยิ่ง 

“องคลุมาล”  เขาพิมพํา   “นี้จะเปนนามใหมของเรา  องคุลิมาล  องคุลิมาล “  เขาตะโกน

ใหเสียงกองเลน“องคุลิมาล!”“ฮา  ๆ ๆ  ๆ  “เขากระโดดเขาจับขอมือศพชายผูนั้น  และความีดท่ีเหน็บ

ไวตรงเอวออกเชือดเอานิ้วออก เขาเอามีดแทงนิ้วคนเคราะหรายใหเปนรู แลวก็ปลดหวายท่ีคอเอานิ้ว

สอดไวอีกหนึ่งอันเขาเอาวงหวายอันนั้นออกชูในอากาศ นับนิ้วตาง ๆ เลน  และดมดูกลิ่นนิ้วเนา ๆ  ท่ี

หอยติดอยู“องคุลิมาล  องคุลิมาล “  เขาตะโกนข้ึนอีกครั้งหนึ่ง แลวตามดวยการหัวเราะอยางมีชัย จน

เสียงของเขาดังกองไปท่ัวบริเวณหุบเขานั้น  เทาอันกํายําของอมนุษยกระแทกโครมไปท่ีบานประตูบาน 

ขวานอันกํายําจวงจับ ๆ ลงไปท่ีเนื้อไม  ครั้นแลวประตูอันแข็งแรงก็แหลกพังชงอยางยับเยิน ชายราง

กํายําหนาตาขะมุกขะมอมผูนั้น ถลันพรวดพราดเจาไปขางใน  มีเสียงหวีดวายของผูหญิงและเด็กดัง

ขรม  และมีเสียงผูชายรองขอชีวิต  แตทวาความปรานีจะมาจากผูบุกรุกแมสักนอยก็หาไมมีเสียงขวาน

วิ่งฝาอากาศกระทบกับเนื้อนุม ๆ ดังอยูฉับ  ๆ ครั้นแลวก็มีเสียงดังสับสนตามมาวา  “โอย  องคุลิมาล

ฆาฉันตายแลว”  “วาย  ชวยดวยพ่ี  ชวยดวย องคุลิมาลมาปล้ําฆาฉัน” 

“โอย  หนูกลัวแลวจา   อยามาฆาหนูเลยจา” 
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แตในทามกลางแหงการรองขอความกรุณาเหลานั้น  กลับมีเสียงหัวเราะอยางครื้นเครง  

หัวเราะราวกับเจาของเสียงมีความยินดีปรีดาเสียเต็มประดาในเหตุการณหาประลัยท่ีเกิดข้ึนดวยวาเขา

ผูบุกรุกผูนั้นคือ องคุลิมาล...อหิงสกะผูแปรไปเปนมหาโจรผูนั้นเอ “เอามันใหหมด”  “เขามักยอนกลาว

ซํ้า ๆ ซาก ๆ อยูเชนนี้  “เอาใหหมดท้ังเด็ก ผูใหญ  ผูหญิง ผูชาย จวนแลว  จวนสําเร็จแลว ดูซ่ี   สอง

รอย  สี่รอย  เการอย  เการอยหาสิบแปด  สําเร็จแน ๆ อีกไมเทาไหรก็จะครบพันแลว...อีกไมเทาไหร

แลว” เขาหัวเราะกองเม่ือกลาวถึงตอนนี้  ดวยเหตุวาทานอาจารยทิศาปาโมกขแหงตักกสิลาไดสั่งไววา  

เขาจะสําเร็จวิชาการอันใหญหลวงหากฆาคนไดครบพันคน  เพราะเหตุผลอันนี้แล  ชายทรชนผูนี้  จึง

เท่ียวไลฆาคนทุกแหงหน 

ประชาชนนับหม่ืนแสนในแควนโกศลตองนอนสะดุง เพราะอมนุษยผูนี้  ดวยวาเขาไดรุกล้ํา

เขาไปถึงหมูบานราษฎรและรุกราน คาดค้ันจะเอาชีวิตพวกเหลานั้น  ทุกหนทุกแหง เต็มไปดวยความ

หวาดกลัว ทุกหนทุกแหงเต็มไปดวยการกระซิบกระซาบบอกใหระวังภัยจากอมนุษยผูนี้  ทุกหนทุกแหง

มีแตเสียงกระซิบ  เสียงพึมพํา  เสียงรองกองกังวานวา  “องคุลิมาล”๕ 

 

 

 

 

 

พระคุณของพอ 

ในอดีตกาล ดินแดนแหงแควนกาสีและแควนโกศลนั้น มีพรมแดนติดตอถึงกัน แควนกาสีมี

พาราณสีเปนราชธานี พระราชาแหงแควนนั้นทรงพระนาม “พรหมทัต” สวนแควนโกศลมมีสาวัตถีเปน

ราชธานี พระเจาโกศลทรงนาม “ฑีฆีติ” เปนผูครอง 

พระเจาพรหมทัต มีพระประสงคจะรวม ๒ แควนใหเปนอาณาจักรเดียวกัน จึงทรงกรีฑาทัพ

มาสูราชธานีแหงแควนโกศล ทรงใหราชทูตเชิญพระราชสารไปยังพระเจาฑีฆีติโกศล ใจความในพระ

ราชสารวาบัดนี้ หมอมฉันพรหมทัต จอมคนแหงแควนกาสี ไดยกกองทัพอันเปนเกียรติยศยิ่ง มาตั้งคาย

อยู ณ ชานพระนครสาวัตถี  ดวยประสงคจะจําเริญทางพระราชไมตรีกับกษัตริยแหงแควนโกศล หมอม

ฉันรูสึกมานานแลววา แควนท้ังสองกาสี  และโกศลนั้น ควรจะเปนทองแผนเดียวกันหากพระองคทรง

พิจารณาดวยปญญาอันยิ่งแลววา กาสีมีเกียรติยศพอท่ีพระองคจะทรงรับราชไมตรีได ก็ขอใหทรงจัด

กองทัพออกไปจําเริญพระราชไมตรีตอกัน หากเฉยอยู ทางกาสีจะถือวาแควนโกศลลบหลูพระราชา

แหงชาวกาสีท้ังปวง ผลแหงการลบหลูนั้น จะเปนภัยแกแควนโกศลอยางมากในอดีตกาลดินแดนแหง

แควนกาสี  และแควนโกศลนั้น มีพรมแดนติดตอถึงกัน แควนกาสีมีพาราณสีเปนราชธานี พระราชา

๕สมัคร  บุราวาศ, องคุลิมาล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๒), หนา ๕๕. 
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แหงแควนนั้นทรงพระนาม “พรหมทัต” สวนแควนโกศลมมีสาวัตถีเปนราชธานี พระเจาโกศลทรงนาม 

“ฑีฆีติ” เปนผูครอง  

พระเจาพรหมทัต มีพระประสงคจะรวม ๒ แควนใหเปนอาณาจักรเดียวกัน จึงทรงกรีฑาทัพ

มาสูราชธานีแหงแควนโกศล ทรงใหราชทูตเชิญเชิญพระราชสารไปยังพระเจาฑีฆีติโกศล ใจความใน

พระราชสารวา  บัดนี้ หมอมฉันพรหมทัต จอมคนแหงแควนกาสี ไดยกกองทัพอันเปนเกียรติยศยิ่ง มา

ตั้งคายอยู ณ ชานพระนครสาวัตถี ดวยประสงคจะจําเริญทางพระราชไมตรีกับกษัตริยแหงแควนโกศล 

หมอมฉันรูสึกมานานแลววา แควนท้ังสองกาสี  และโกศลนั้น ควรจะเปนทองแผนเดียวกันหาก

พระองคทรงพิจารณาดวยปญญาอันยิ่งแลววา กาสีมีเกียรติยศพอท่ีพระองคจะทรงรับราชไมตรีได  

ก็ขอใหทรงจัดกองทัพออกไปจําเริญพระราชไมตรีตอกัน หากเฉยอยู ทางกาสีจะถือวาแควนโกศลลบ

หลูพระราชาแหงชาวกาสีท้ังปวง ผลแหงการลบหลูนั้น จะเปนภัยแกแควนโกศลอยางมาก 

พระเจาฑีฆีติโกศลไดรับพระราชสารแลว  ทรงปรึกษาอํามาตยราชมนตรีท้ังปวง รวมท้ัง

เสนาบดีผูถือกําลังทหารดวย ท่ีประชุมมีความเห็นเปนสองฝาย คือหนึ่งเห็นวา ควรตอสูเพ่ือกูเกียรติ

กษัตริยและฐานะของแควนอิสระไว ขอความในพระราชสารพระเจาพรหมทัตนั้น ผูสันทัดทางการเมือง 

ยอมแปลความหมายออกวา ทรงตองการดินแดนแควนโกศลท้ังมวลไวอยูในปกครองของพระองค   

อีกฝายหนึ่งก็เห็นดวย ในเรื่องการรักษาฐานะแหงกษัตริยของตนและกูเกียรติยศแหงแควนอิสระ เชน

โกศล แตหวงอยูในเรื่องของกําลังพล เพราะโกศลเปนเมืองสงบ ไมเคยรุกรานใคร จึงมิไดปรนปรือ

ทหารและชางมาไวเพ่ือสงคราม ท่ีมีอยูบางฝมือก็ลาลงเพราะขาดการฝกฝน  อนึ่งเลา กําลังพลคือทะ

แกลวทหารของโกศลก็มีนอย ไมพอตอสูกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจาพรหมทัต หากจะสูรบก็พอทํา

ได แตจะหวังชนะนั้นยาก ธรรมดาการรบ ยอมตองการชัยชนะเม่ือแนใจวาตองพายแพแนนอนจะรบ

ทําไมใหเปลืองกําลังพล เสียชีวิตเลือดเนื้อของราษฎร ยอมรับเปนประเทศราชของพระเจาพรหมทัต

เสียมิดีกวาหรือ 

หลังจากการประชุมปรึกษาหารือกันอยูเปนเวลานานแลว ท่ีประชุมถวายความเห็นวา 

พระราชาและพระมเหสีซ่ึงกําลังทรงครรภแก ควรเสด็จหนีออกจากพระนครเสีย สําหรับทางพระนคร

นั้น เสนาบดีและมุขอํามาตยท้ังหลายจะรับผิดชอบแทนพระองค 

พระเจาฑีฆีติโกศล  ทรงเชื่อคําแนะนําของท่ีประชุม พระองคทรงเตรียมการจะปลอม

พระองค พรอมดวยพระมเหสีเสด็จหนีไปอยูทางปจจันตเขตต 

ราตรีนั้น ท้ังพระราชาและพระราชินีมิอาจบรรทมหลับได โดยเฉพาะพระราชินีนั้นทรง

กรรแสงอยูตลอดเวลา  พระนางประสูติมาเปนขัตติยนารี ทรงเปนอุภโตสุชาต เคยประทับแตในรั้ววัง 

ไมเคยตอความลําบากตรากตรํา  เม่ือเปนเชนนี้ ก็อดท่ีจะคิดมากไมไดวา ทางขางหนาจะเต็มไปดวย

ขวากหนามทุรกันดาร พระนางจะทรงมีพระชนมชีพอยูไดอยางไร ประหนึ่งมัจฉาชาติเคยวายวนอยูใน

วารี เม่ือมีเหตุตองเกลือกกลิ้งอยูบนบก ก็เปนเรื่องทรมาน 



๑๑๖ 

 

พระราชาประทับลงบนพระยี่ภู อันพระราชินีทรงเกลือกกลิ้งครวญอยู ลูบพระปฤษฎางคของ

พระนางเบา ๆ พลางปลอบประโลม   

“นิ่งเสียเถิดนอง การรองไหไมมีประโยชนอะไร ไมทําใหพระเจาพรหมทัตยกทัพกลับไปได

เราคิดหาทางแกไขทางอ่ืนเถอะ อยาเอาแตรองไหเลย เวลานี้นองกําลังมีครรภแก ขอใหเห็นแกลูก” 

“มันอยากรองไหคะ” พระนางทูลพระสวามี  “มันอยากรองไหคะ รองไหเพ่ือประชาชนชาว

โกศลและแควนโกศล” 

พระเจาฑีฆีติโกศลนิ่ง พระองคทรงตรองอยางลึกซ้ึงวาพระองคทรงเปนจอมคนในแผนดิน มี

หนาท่ีตองปกปองประชาราษฎรเม่ือมีภัยมาสูแควน  พระองคไดรับสวยจากราษฎรทุก ๆ ป เขา

เหลานั้นยกยองพระองคไวในตําแหนงสมมติเทพ เพ่ือปกปองเขาใหพนจากการเบียดเบียนของศัตรู

ภายนอก และเพ่ือบําบัดทุกขอันจักเกิดข้ึนภายในพระราชอาณาเขต เม่ือมีภัยมา ถึงพระองคไมอาจ

ปกปองเขาได สมควรแลวท่ีพระองคจะสละบัลลังก โดยไมตองหวนกลับมาอีกเลย คนเราเม่ือรูตัววาไม

มีความสามารถในหนาท่ี ก็ไมควรเหนี่ยวรั้งเอาหนาท่ีนั้นไวสําหรับตน เพราะเปนการกีดกันคนผู

สามารถ ทําใหงานหยุดชะงัก ไมกาวหนาไปเทาท่ีควร“เรามีกําลังนอย” พระเจาโกศลตรัส พระเนตร

จองฝาผนังนิ่ง “น้ํานอยยอมแพไฟเปนธรรมดา อนึ่ง ผูมีปญญาไมควรคิดหาญสูสิ่งท่ีแนนอนวาไมมีทาง

จะสูได นองอยานึกวาเราเปนคนขลาด แตเราเกรงจะนําราษฎรไปตายเสียเปลา เหมือนปลอยแมลงเมา

เขากองไฟ มีแตความพินาศจะเกิดข้ึน” 

ท้ังพระราชา  และพระราชินีปลอมพระองคเปนชาวชนบทเสด็จหนีออกจากพระราชวังในคืน

วันหนึ่ง ไปอาศัยอยู ณ บานชางหมอในเขตแควนกาสี ชางหมอสองสามีภรรยาตอนรับพระราชา  และ

พระราชินีอยางดียิ่ง เขามิไดรูวาผูท่ีมาอาศัยอยูนั้นเคยเปนจอมคนแหงโกศลรัฐ แตเขาก็รูสึกเหมือนกัน

วา อาคันตุกะท้ังสอง มีอะไรหลายอยางท่ีไมเหมือนคนสามัญอยางท่ีเขาเคยเห็นมา  ณ บานชางหมอ

อันต้ังอยูแนวปาเขตแควนกาสีนั้น พระราชินีทรงรูสึกวาอากาศดี ปลอดโปรงรมรื่น พระนางมีความ

สบายอีกแบบหนึ่ง ตางจากในพระราชวังหลวง สิ่งท่ีพระนางทรงดําริจะตองลําบากนั้น เม่ือทรงคุนเขาก็

เปนความสบายทํานองเดียวกับคนสวนใหญ ท่ีชอบคิดชอบวาดภาพแหงความลําบากยากเข็ญ  เม่ือจะ

มีการการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่ง เขาคิดวาเขาจะอยูไมได เขาลืมคิดไปวา คนท่ี

อยูในสภาพนั้น เขาอยูกันไดอยางไร  ทําไมเขาจึงอยูได  ความเคยชินนั่นเอง ทําใหมนุษยและสัตว

ท้ังหลายอยูได ในทุกสภาพท่ีตนจําเปนจะตองอยู  “เคยแลวสบาย” คํานี้ทรงความจริงไวไดทุกกาล ทุก

สมัยและแกคนทุกคน แกสิ่งมีชีวิตทุกจําพวก ทําไมมนุษยจึงไมคอยพอใจในสภาพท่ีตนอยู เบื่อหนาย

ระอิดระอา แตพอจะเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพใหมก็กลัวความลําบาก ความชางคิดชางกลัวของเขา

นั่นเองทําใหเขามีความทุกขกังวลไมรูจักจบสิ้น เขาลืมนึกไปวา มนุษยและสัตวท้ังหลายอยูไดในทุก

ฐานะ ขอใหเคยเสียอยางเดียวเทานั้น ทําไมเด็กขาหัก ตาพิการ แขนขาดจึงยังยิ้มแยมแจมใสอยูได 

ทําไมจึงไมทุกขทนหมนไหมจนตายไป 



๑๑๗ 

 

“ท่ีอยางนี้ลูกของเราจะตองแข็งแรง มีอนามัยดี” วันหนึ่งพระราชาตรัสกับพระราชินี  เม่ือ

ประทับอยูดวยกันท่ีเนินเตี้ย ๆ แหงหนึ่ง  

“ถาลูกมีอนามัยดี หมอนฉันก็มีความสุขเพคะ” พระราชินีทูล  “ความรักของเราสองมารวมอยู

ท่ีลูก” พระราชาทรงเปรย 

“เราจะใหลูกศึกษาเลาเรียนอยางไรเพคะ เม่ือเราตองหลบซอนอยูอยางนี้?”  พระราชินีทูลมี

แววแหงความวิตกกังวล 

“ไมยากเลย”  พระราชาตรัส “เม่ือเติบโตพอสมควร เราก็สงไปสํานักตักกสิลาสงไปอยางเด็กท่ี

ยากจน แกมีโอกาสอยูใกลชิดอาจารย และมักเรียนดีกวาเด็กท่ีเสียเงินใหอาจารย”   

“ลูกพระราชาตองไปเรียนอยางเด็กอนาถาหรือเพคะ? นาสลดใจเหลือเกิน หมอมฉันอาจทน

ไมได” “เวลานี้เราไมไดเปนพระราชาแลว เราเปนคนธรรมดา และเปนคนธรรมดาท่ียากจนอยูในสภาพ

ท่ีนองก็รูดีอยูแลว” 

“หมอมฉันพยายามใหลืมความสะดวก สบายในพระราชฐาน พยายามปลูกความพอใจใน

สภาพใหม แตมีนอยครั้งเหลือเกินท่ีจะสําเร็จได  เม่ือจะทําอะไร ก็อดนึกไมไดวาเคยมีคนทําให การ

ระลึกถึงอดีตเรื่องนี้ยังทรมานใจหมอมฉันอยู”  พระราชินีทูล 

“พยายามลืม พยายามลืมอดีต อันสะดวกสบาย!!”  เรื่องนี้สตรีลืมไดยากมาก ถาเคยสบาย

มาแลว เธอจะระลึกถึงแตความสบายนั้น  ความทุกขนั้นสตรีลืมไดงายกวาความสุขเธอจะไดรับความ

ทุกขทรมานมาปานใดก็ตาม พอไดรับความสุขในระยะหลัง เธอก็ลืมความทุกขอันนั้น สวนชายมักจดจํา

ความทุกขมากกวาความสุขท่ีเคยไดรับ เพศชายจึงมักเลาแตเรื่องความลําบากท่ีเคยผานมาสวนเพศ

หญิงเลาแตเรื่องความสุขท่ีเคยไดรับ เธอชอบความโออาหรูและความสุขกระจุกกระจิกท่ีมีคนคอย

พะเนาพนอเอาใจ สวนเพศชายนั้นชอบสนใจในความสุขท่ีคนอ่ืนยกยองใหเกียรติวาเปนคนสําคัญมี

ความสามารถสูง เปนวีรชนอัจฉริยมนุษย อะไรทํานองนี้ 

“เรื่องเหลานี้ตองอาศัยเวลา” พระราชาทรงปลอบ “อีกหนอย นองก็ลืมไปเอง ความคุนกับ  

ปาเขาเม่ือเขาเมืองก็เกิดความรําคาญ”  

แสงแดดออนสายัณหสองตองผิวกาย ขับใหพระฉวีของพระราชินีดูเปลงปลั่ง นวล และ 

สดใส ลมพัดมาเบา ๆ เคลาดวยเสียงนกเล็ก ๆ ลานหญาขจีพรรณ ณ เบื้องหนา อันธรรมชาติสรรไว 

มองดูชื่นตา สิ่งเหลานี้ลวนอํานวยความสุขแกมนุษยผูแสวงหาวิเวก และพอใจในวิเวกนั้น 

“เม่ือไหรจะครบกําหนดคลอด” พระราชาตรัสถามเพงพระเนตรมาจับอยูท่ีพระพักตรแหง

ราชินี พระนางเธอหลบสายพระเนตรลงต่ํา มีพระอาการขวยเล็กนอย “หมอมฉันคิดวาคงไมเกินเดือน

หนา”  ทูลตอบท้ังพระเนตรยังมองดูพ้ืนหญาอยู 

“ขอใหเปนชายเถอะนะ จะไดไมตองเปนหวงมาก”  พระราชาตรัส 

“หมอมฉันขอใหเขาเปนคนดี จะเปนหญิงหรือชายก็ไมวา” 



๑๑๘ 

 

“ขอใหเขาเปนคนดี”  เปนความปรารถนาสูงสุดของมารดาบิดา  ท่ีตองการเห็นลูกเปนคนดี 

มีศีลธรรมอยูในโอวาท ไมประพฤตินอกลูนอกรอยแหงจารีตอันดีงาม เปนความปลื้มใจอยางสูงสุดของ

พอแมท่ีไดฟงกิตติศัพทวาลูกของตนเปนคนดี  

การประพฤติตนเปนคนดีนั้นเปนการตอบแทนคุณของพอแมอยางหนึ่ง ซ่ึงลูกทุกคนไมควร

ลืม คนอ่ืน ๆ ไดยินกิตติศัพทคุณความดีของเราอาจมีบางท่ีมีจิตริษยาแลวหาทางทับถมขุดคุยเอาเรื่อง

อันจริงบางไมจริงบาง  มาเกลี่ยกลบคุณความดีนั้น แตความรูสึกเชนนี้จะไมมีในมารดาบิดาเลยเปนอัน

ขาด ขอใหลูก ๆ แนใจในเรื่องนี ้

ทางฝายพระเจาพรหมทัต เม่ือครองแควนโกศลไดอีกแควนหนึ่งแลว ก็สงคนเท่ียวตามหา

พระเจาฑีฆีติ ดวยเกรงพระทัยวาพระเจาฑีฆีติโกศล  จะซองสุมผูคนมาตีเมืองคืนในภายหลัง พระองค

ทรงประกาศวา หากใครจับพระเจาโกศลได หรือเพียงแตทราบท่ีอยูแลวทูลใหทราบ จะทรงประทาน

รางวัลอยางงาม และทองเทาลูกฟก พระเจาพรหมทัตประทับอยู ณ สาวัตถีราชธานีของแควนโกศล

ตอมาอีกนาน พระองคยังไมมีหมายกําหนดการวาจะเสด็จกลับพาราณสีเม่ือใดเปนธรรมดาท่ีเม่ือนาย

คนใหมมาครอง ราษฎรท่ียังจงรักภักดีตอพระราชาองคเกาก็กระดางกระเดื่องบาง 

ไมยอมเสียสวยภาษีตามกําหนดบาง แข็งขืนตอเจาหนาท่ีบานเมืองบาง พระเจาพรหมทัต

รับสั่งใหประหารชีวิตเสียเลยก็มาก ประการหนึ่ง เพราะทรงถือวา มิใชราษฎรของพระองค อีกประการ

หนึ่งเพ่ือแสดงใหเห็นความเด็ดขาด ไมใหราษฎรคนอ่ืนถือเปนเยี่ยงอยาง 

มีอยูระยะหนึ่ง พระราชินีทรงแพพระครรภ อยากเสวยน้ําลางพระแสงดาบของพระเจา

พรหมทัต อยากทอดพระเนตรจาตุรงคินีเสนา คือทัพชาง ทัพมา ทัพรถ และทัพพลเดินเทาของพระเจา

พรหมทัต  อาการแพทองนั้น เปนความอยากอยางรุนแรง ยากท่ีจะหักหามได มักเกิดแกสตรีทุกคน

แตกตางกันในความปรารถนา บางคนอยากกินดิน บางคนอยากกินข้ีเถา บางคนอยากสูบบุหรี่และกิน

เหลาท้ัง ๆ ท่ีโดยปกติตนไมเคยมีความตองการเลย  เม่ืออยูในอาการแพทองเชนนี้ สามีและญาติมัก

ตามใจแสวงหาสิ่งท่ีตองการ  พระราชินีไดทูลเรื่องนี้แกพระเจาโกศล 

“อยากไดน้ําลางพระแสงดาบของคนอ่ืนไมอยาก อยากไดเสวยน้ําลางพระแสงดาบของพระ

เจาพรหมทัตเสียดวย”   พระราชาตรัส  “ไมเพียงแตอยางเดียว ยังอยากจะดูกองทัพของเขาอีก พ่ีไมรู

จะไปเอามาไดอยางไร และจะจดักองทัพอยางไร” 

“หมอมฉันไมไดบังคับหรือขอรองพระองคจัดให” พระราชินีทูล  “หมอมฉันเพียงแตเลา

อาการแพทองใหทรงทราบเทานั้น อยูดวยกันเพียงสองคนเทานี้ ถาไมเลาใหพระองคฟง ก็ไมทราบจะ

เลากับใคร”  “ไมทราบจะเลากับใคร”  ความรูสึกอันนี้เปนความอึดอัดคับแคนอยางยิ่งประการหนึ่ง

ของมนุษย หากมีเรื่องคับอกใด ๆ แลวไมมีท่ีระบาย ไมมีบุคคลซ่ึงเปนท่ีไวใจวาจะระบายความรูสึกอัน

นั้นได เขาจะรูสึกอึดอัดรําคาญฟุงซาน แตเม่ือไดระบายเสียแลว ความหนักก็เปนเบา ไมเพียงแตความ

ทุกข ความผิดหวังดอก แมความสุขความสมหวังก็ทํานองเดียวกัน เม่ือเกิดข้ึนแลวมนุษยเราอยากจะ



๑๑๙ 

 

บอกเลาใหใครสักคนหนึ่งฟง เขาไมจําเปนจะตองแกปญหานั้นได เพียงแตยินดีรับฟงเทานั้น ก็มีสวน

ชวยผูเลาไดมาก   

พระราชาทรงวิตกกังวลอยางมาก ทรงดําริอยูเกือบตลอดเวลาวา จะดึงท่ีพระราชินีทรง

ประสงคมาไดอยางไร พระราชินีก็ซูบซีดลงตามวันเวลาท่ีลวงไป  เพราะพระอาการแพพระครรภนั้น 

เปนตนเหตุ พระนางทรงเห็นพระทัยพระสวามีเหมือนกันวา สิ่งท่ีพระนางทรงประสงคนั้นเปนสิ่งยากท่ี

จะสนองได แตความกระวนกระวายอันเกิดจากความอยากนั้น คอยรบกวนพระหทัยใหด้ินรนเรารอน

อยูเสมอ พระนางเสวยไมได บรรทมไมหลับ เม่ือเปนดังนี้ ก็สุดท่ีพระราชาจะทรงทนดูตอไป 

จึงเสด็จเล็ดรอดเขาไปในเมืองสาวัตถี ไปหาพราหมณปุโรหิตผูเคยถวายอรรถศาสตรแก

พระองค พระองคทรงทราบดีวา ตําแหนงพราหมณปุโรหิตผูถวายอรรถศาสตรนั้นเปนตําแหนงถาวรแม

จะเปลี่ยนพระราชาแลว เปลี่ยนเสนาบดีแลว แตตําแหนงนี้ก็ไมเปลี่ยนแปลง พราหมณปุโรหิตเห็นแลว

จําได และเปนคนท่ีมีความกตัญูจึงตอนรับพระราชาดวยอาการอันดี ถวายคารวะอันควรแกฐานะ

พระราชาผูไรบัลลังกทรงปลื้มพระทัย ท่ีไดเห็นพราหมณปุโรหิตมีน้ําใจเชนนี้ การแสดงความเอ้ือเฟอแก

ผูตกทุกขไดยากนั้นเปนสิ่งมีคุณคาอยางยิ่ง เหมือนราดรดอุทกลงสูพ้ืนดินอันแหงผาก พ้ืนดินนั้นยอม

พลันดูดซึมเอาไวท้ังหมด การเอ้ือเฟอแกคนท่ีม่ังคงพรั่งพรอมอยูแลว เขาไมคอยจะเห็นความเอ้ือเฟอ

นั้นเปนสิ่งสําคัญ เหมือนรดวารีลงไปในพ้ืนดินอันเจิ่งนองดวยน้ํา มีแตจะหลากลนไปสูท่ีอ่ืน 

พราหมณปุโรหิตแสดงความเสียใจตอพระราชา ท่ีตองนิราศบัลลังก และพร่ําถึงพระคุณซ่ึง

พระราชาไดชุบเลี้ยงใหมีความสุขสบายเปนเวลานานป พรอมท้ังบุตรและภรรยา เขามีคุณธรรมสูง

พอท่ีจะระลึกถึงพระคุณของผูมีคุณได การคบกับคนมีคุณธรรมนั้น มีความปลอดภัยและนําความสุขใจ

มาใหเสมอ เขากราบทูลพระราชาวา  มีสิ่งใดท่ีเขาอาจจะชวยเหลือไดก็จะยินดีทําทุกอยางมาถึงจุดท่ี

พระราชาทรงประสงค พระองคจึงเลาเรื่องท้ังปวงใหพราหมณปุโรหิตทราบแลวตรัสวา 

“ขาพเจาอยากจะปรึกษาอาจารยวาจะทําไดอยางไรดี อยากจะขอปญญาอาจารยเปนท่ีพ่ึง

สักครั้งหนึ่ง”  พราหมณปุโรหิต ผูอันพระราชาทรงเรียกวา “อาจารย” นั้น เม่ือทราบแลวก็ทรงหนักใจ

อยู เขามีอาการตรองนิ่งอยูเปนนานในท่ีสุดจึงกราบทูลวา 

“ขาพระพุทธเจาจะพยายามชวยเรื่องนี้ใหสมพระประสงคแตขอเวลาสักเล็กนอย เปนเรื่อง

ใหญอยูเหมือนกัน ไวข้ึน ๑๔ คํ่า ขอพระองคเสด็จมาฟงใหมอีกครั้ง ขาพระพุทธเจาจะพยายามสนอง

คุณพระราชินีจนสุดความสามารถ” ความจริงพราหมณปุโรหิตผูถวายอรรถศาสตรแกพระเจาโกศลนั้น 

วาโดยฐานะก็เปนท้ังอาจารยและเปนท้ังสหาย อันเปนท่ีรัก เขาท้ังสองตางมีความเคารพนับถือในฐานะ

ของกันและกัน 

เม่ือพระเจาฑีฆีติเสด็จกลับแลว วันรุงข้ึนพราหมณปุโรหิต จึงเขาเฝาพระเจาพรหมทัต 

พระราชาองคใหมทรงทักทายปราศรัยอยางดีพระองคทรงทราบเหมือนกันวา ตําแหนงปุโรหิตนั้นไม

เปนภัยกับใคร 

“อาจารยมาแตเชามีธุระอะไรหรือ?  แตทําไมดูอาจารยมีสีหนาเศราหมองไป?”  



๑๒๐ 

 

พระราชาตรัส  “เทวะ” ปุโรหิตทูล “เม่ือคืนนี้ขาพระพุทธเจาฝนไป”   

“ฝนเรื่องอะไร อาจารย เก่ียวกับขาพเจาหรือเปลา?”  “เก่ียว!  พระเจาขา”   

“ไหนลองเลาไปซิ ดีหรือรายประการใด” พระเจาพรหมทัตตรัสอยางเร็ว 

“ขาพระพุทธเจาฝนไปวา พระแสงดาบของพระองคลุกโพลงเปนไฟ มีรัศมีสีรุงงามระยับ  

พระเจาขา”  “แลวอยางไรอีก?” 

“ครูหนึ่งผานไป พระแสงดาบนั้นก็กลิ้งลงไปแชอยูในน้ําและไฟก็ไมดับ  พระเจาขา” 

พระเจาพรหมทัตตะลึงตอความฝนนั้น ประทับนิ่งอยูครูหนึ่งแลวตรัสวา  

“เอ จะมีเหตุดีราย ประการใดนะอาจารย” 

“ขาพระพุทธเจาคิดวา ตามลักษณะความฝน เปนนิมิตดีสําหรับพระองคพระเจาขาฯ”   

พระราชาทรงยิ้ม “ดีอยางไรนะ ทานอาจารย” 

“การท่ีพระแสงดาบลุกเปนไฟนั้น เปนการแสดงกฤษฎาภินิหารแหงพระองค และท่ีวาพระ

แสงดาบกลิ้งลงไปในน้ําแลวไมดับนั้น พระองคจะไดบุรุษผูมีความสามารถมาใชในราชการ ในโอกาส

ตอไป พระเจาขาฯ” 

“เออ อยางนี้คอยเขาทีหนอย” พระราชาตรัสอยางพอพระหทัย 

“แตขาพระองคมาคิดดวยเกลาวา”   พราหมณปุโรหิตกราบทูลตอไป“ตั้งแตพระองค

ปราบดาภิเษกเสวยราชยในแควนโกศลนี้ มีขาราชการจํานวนมากท้ังใหมและเกา ผูรับราชการสนอง

พระเดชพระคุณ ยังมิไดเขาพิธีด่ืมน้ําพิพัฒนสัตยา คือการใหสัตยสาบานวา จะจงรักภักดีตอเบื้องยุคล

บาทพระเจาขา” 

“เรื่องนี้สําคัญเหมือนกัน” พระราชาตรัส “ขาพเจามัวยุงเรื่องอ่ืนจนลืมนึกไป” 

“สําคัญมาก พระพุทธเจาขาฯ”  ปุโรหิตทูล  “คนจํานวนมาก ๆ ยากท่ีจะรูวาคนไหนซ่ือสัตย

สุจริต หรือไมซ่ือสัตย ในการทําพิธีแชงน้ํานั้นตองนําพระแสงดาบของพระองคลงในภาชนะอันมี

ลักษณะเปนพานใหญ  เพ่ือเปนท่ีเกรงขามของปวงขาราชบริพาร หากใครไมซ่ือสัตยสุจริต ก็ใหคิดเกรง

พระแสงดาบอาญาสิทธิ์นั้น แลวแจกน้ําในพานใหญนั้น ใหดื่มโดยท่ัวกัน” 

“เขาทีอาจารย ขาพเจาจะสั่งใหเตรียมการนี้เร็วท่ีสุด” พระราชาตรัส 

“มีอีกประการหนึ่งพระเจาขา” ปุโรหิตทูล “คือตั้งแตพระองคครองราชยในแควนโกศลแลว

ราษฎรชาวโกศลยังไมไดเห็นความสงางามแหงพระองคอยางใกลชิดแทจริงในระหวางท่ีประทับอยูใน

ทามกลางจตุรงคินีเสนาเลย แสนยานุภาพแหงกองทัพพระเจาพรหมทัตนั้น เปนท่ีเลื่องลือไปท่ัวชมพู

ทวีป แตชาวโกศลยังมิไดทัศนาอยางเต็มตา วันท่ีพระองคเดินทัพเขาสูสาวัตถีนั้น ประชาชนสวนใหญ

ตกใจกลัว จึงพากันหลบหนี ไมกลาอยูชม ขาพระพุทธเจาเห็นวา ถึงเวลาอันสมควรแลวท่ีพระองคจะ

จัดใหมีการสวนสนามของกองทัพท้ัง ๔ เหลา และพระองคทรงตรวจพลดวยพระองคเองทรงผูกสอด

เครื่องรบ และอยูในทามกลางจาตุรงคินีเสนา”  



๑๒๑ 

 

“เห็นดวย - ทานอาจารย! ขาพเจาจะใหเตรียมการเรื่องนี้โดยเร็ว” พระเจาพรหมทัตตรัสถึง

วันข้ึน ๑๔ คํ่า พระเจาฑีฆีติโกศลก็เล็ดลอดมาหาพราหมณปุโรหิต-พระสหาย พระองคไดทราบวาสิ่งท่ี

พระองคประสงคนั้นสําเร็จไปแลวทุกประการโดยปญญาของปุโรหิต พระองคทรงปลื้มพระทัย เขา

สวมกอดปุโรหิต โดยมิไดนึกถึงวาครั้งหนึ่งพระองคเคยทรงเปนพระราชาของเขา  พระองคไดน้ําแช 

พระแสงดาบของพระเจาพรหมทัต  ไปใหพระราชินีสมประสงค ยังเหลืออีกเพียงประการเดียว คือการ

ดูกองทัพของพระเจาพรหมทัตสวนสนาม สําหรับเรื่องนี้พราหมณปุโรหิตไดนัดวันเวลาและสถานท่ี

สําหรับพระราชินี ไวเรียบรอยหมดแลว 

พระเจาฑีฆีติโกศลเสด็จกลับไปแลว นําน้ําไปใหพระราชินี พระนางทรงดีพระหทัยเหลือลน 

เม่ือดื่มแลวอาการแพพระอุทรก็ระงับสวนหนึ่ง ทรงมีอาการแชมชื่นข้ึน เหมือนตนขาวท่ีขาดน้ํามาเปน

เวลานานไดพระพิรุณหลั่งใหผืนนาเจิ่งนอง ตนขาวนั้นก็ฟนจากอาการซบเซาฝายพราหมณปุโรหิต ก็

ปลาบปลื้มอยางเหลือลน ท่ีไดชวยใหประสงคของพระราชาและพระราชินีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ในการ

ชวยนั้นเขามิไดเบียดเบียนใหพระเจาพรหมทัตตองทรงเดือดรอนแตประการใด ยังจะอํานวยประโยชน

แกพระเจาพรหมทัตเสียอีก รวมความวาไดประโยชนดวยกันท้ังสอง 

ฝายเขาประจักษดีวา ความกตัญูท่ีไมมีกตเวทีนั้น เปนสิ่งไรประโยชนแกบุพการี พูดให

เขาใจงายกวานี้ก็วา ความสํานึกคุณอยางเดียว โดยไมมีการตอบแทนคุณบางนั้น ผูทําอุปการะกอน

ไมไดรับประโยชนอะไรเลย 

ถึงวันเวลาท่ีพระเจาพรหมทัตจะทรงตรวจพลสวนสนามพราหมณปุโรหิตไดทราบ

หมายกําหนดการหมดแลว จึงแจงแกพระราชาฑีฆีติโกศล ใหนําพระราชินีมาแอบซอนอยู ณ ท่ีแหง

หนึ่งซ่ึงกองทัพท้ังสี่จะตองเดินผาน ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปไดโดยเรียบรอย ขอเสนอแนะของพราหมณ

ปุโรหิตเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาพรหมทัตเปนนักหนา เพราะเปนการสรรเสริญพระบารมีแหง

พระองคอยางไมเคยมีมากอน ตั้งแตพระองคทรงครองแควนท้ังสองมา  การทําอะไรดวยความซ่ือสัตย

สุจริตและประกอบดวยปญญานั้นมักอํานวยประโยชนแกผูทําและผูรับเสมอ 

อาการแพพระอุทรของพระราชินีระงับลงโดยสิ้นเชิง ทรงมีพระอาการผองใสข้ึนทุก ๆ วัน 

จนถึงกําหนดทศมาสก็ประสูติพระราชโอรส งดงามสมลักษณะแหงขัตติยราชกุมาร เปนท่ีพอพระทัย

ของพระชนกชนนีเปนนักหนา ทรงบํารุงเลี้ยงอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทรงทําได พระราชกุมารทรงมี

พลานามัยสมบูรณ ไดรับขนานนามวา “ฑีฆาว”ุ (ฑีฆาวุ = ฑีฆายุ ผูมีอายุยืน ฯลฯ) 

เวลาลวงมาอีก ๑๖ ป หลังจากพระราชกุมารประสูติแลว แปลวา บัดนี้ ฑีฆาวุพระชนมายุได 

๑๖  พรรษา พระชนกชนนีก็ทรงปรึกษากันท่ีจะสงพระโอรสไปศึกษา ณ สํานักอาจารยทิศาปาโมกข 

เมืองตักสิลา ขาวเรื่องพระเจาพรหมทัตทรงประกาศจับพระเจาโกศลนั้นยังมิไดเพิกถอน พระเจาโกศล

เองก็ทรงทราบเรื่องนี้ดี พระองคทรงหวั่นวิตกอยูเสมอวา อาจถูกจับท้ังหมดคือ พอ แม และลูก  “เรา

ควรสงลูกเราไปอยูเสียในท่ีหางไกล” พระราชาทรงปรารภในเย็นวันหนึ่ง “หากเราท้ังสองถูกจับ ก็ยัง

เหลือลูกอยู”  “เหตุผลท่ีจะทรงสงลูกไปเรียนมีเทานี้หรือ?”  พระราชินีทูลถาม 
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“นี่เปนเหตุผลประการหนึ่ง”  พระราชาตอบ  “อีกประการหนึ่ง คือ ลูกเราเปนชาย ธรรมดา

ชายควรจะมีความรูเปนเครื่องประดับกายจึงจะงาม และควรอยูหางพอแมบาง เม่ือถึงเวลาอันควร 

มิฉะนั้นแลวตอไปภายหนา เม่ือบิดามารดาไมแลว จะปกครองตัวเองไมได” “หมอมฉันไมอยากใหเขา

จากไปเลย” พระราชินีทูล “อยากใหเขาอยูใกล ๆ ตลอดชีวิต มันเปนความอบอุนเปนความสุข” 

“พอแมทุกคนมีความรูสึกอยางนี้ท้ังนั้น แตตองตัดใจ-ตัดใจเพ่ืออนาคตของลูกเพ่ือลูกจะไดมี

โอกาสสรางชีวิตของตนเอง ดวยลําแขงของตนเอง พอแมทุกคนรักลูกอยากใหลูกอยูใกลตลอดชีวิตแต

เม่ือจําเปนก็ตองยอมใหพรากจากไป เขาจากไปเพ่ือความดีมิใชไปเพ่ือความราย หรือความลมเหลว 

อนาคตนั้นเราสรางใหลูกไดเหมือนกัน แตสรางไดเพียงเล็กนอยหรือเพียงแนะแนวเทานั้น สวนใหญเขา

ตองทําเอาเอง การใหเขาจากไปชั่วคราว ทําใหมีประสบการณชีวิต ใหเขาไดมีโอกาสเทียบเคียงระหวาง

การอยูกับพอแมกับการอยูกับผูอ่ืน บางทีอาจทําใหเขาระลึกถึงพระคุณของพอแมมากข้ึน รูจักคุณคา

แหงความรักของพอแมมากข้ึน”หนึ่งวันกอนจากท้ังพระชนกและพระชนนีไดชวยกันสั่งสอนฑีฆาวุ มี

ขอความสําคัญบางตอนดังนี้ :- 

“ลูกรัก ตั้งแตนอยจนบัดนี้ ๑๖ ปแลว เจายังไมเคยจากพอและแม เรา ๓ คน พอ แม และ

ลูกมีความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกเหมือนชีวิตเดียวกัน แตบัดนี้มีความจําเปนท่ีเจา

ตองจากไปเพ่ือศึกษาหาความรู อันเปนอาภรณประดับกายของบุรุษ พอและแมมีความรูสึกเหมือนเจา

นําดวงใจของเราไปดวย แตพอแมท่ีดี ตองยอมทนทุกขทรมานท้ังทางกายและทางใจเพ่ือลูกได 

ในการจากไปอยูไกลครั้งนี้ ขอใหจําคําพอและแมไวบาง เปนทางดําเนินชีวิต เพ่ือลูกจะได

สมาคมดวยคนอ่ืนได ไมวาเหวเหวาหงอยจนเกินไป ไมเปนท่ีรังเกียจของเพ่ือนรวมสํานัก ขอความท่ีเจา

ควรจําใสใจมีดังนี้ :-  

๑. จงเอาใจใสตอผูอ่ืน  และรักเพ่ือนฝูงท่ีดี ๆ อยาหมกมุนคิด  แตเรื่องของตัวฝายเดียว  ถา

เราตองใหคนอ่ืนเขาเอาใจใสเรา เราจะตองเอาใจใสสนใจผูอ่ืน สนใจในงานของเขา สนใจในชีวิตของ

เขา แสดงชอบพอเขาอยางแทจริง  การผูกมิตรกับผูอ่ืนจะสําเร็จเรียบรอยในระยะเวลารวดเร็ว หากเรา

เอาใจใสตอเขาอยางแทจริง  แตถาผูกมิตรโดยวิธีใหเขาเอาใจใสตอเรานั้น นานเทานานก็ไมคอยสําเร็จ  

ท้ังนี้เพราะมนุษยสวนใหญอยากใหคนอ่ืนเอาใจใสสนใจตน  มากกวาท่ีตนจะเอาใจใสและสนใจผูอ่ืน 

๒. จงอยาแสดงกิริยา วาจาใด ๆ  อันจักทําใหผูอ่ืนรูสึกวาเขาดอยความสําคัญลง หรือไมมี

ความสําคัญเลย มนุษยทุกคนกระหายใครไดรับความยกยอง วาเปนคนสําคัญ ไมดานใดก็ดานหนึ่ง 

ดังนั้น  ลูกจงปฏิบัติการใหคลอยตามความรูสึกของมนุษยท่ัวไป  ในเรื่องนี้  เม่ือลูกยกยองชมเชย  เขา

ดวยความจริงใจ ใหความสําคัญแกเขา  เขาก็จะเห็นลูกเปนคนสําคัญท่ีควรเอาใจใสเชนเดียวกัน หลัก

ความจริงมีอยูวาคนทุกคน หรืออยางนอยแทบทุกคนมีความสําคัญอยูอยางนอยก็อยางหนึ่ง แม

พระราชาเองก็ไมไดเกงไปกวาคนอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ดาน การใหความสําคัญแกผูอ่ืนในทางท่ีเหมาะสม จึง

เหมือนน้ําพุในทะเลทราย ใหความชุมชื่นผูกระหายใครดื่ม 
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๓. จงย้ิมแยมแจมใสตอเพ่ือนฝูง   และบุคคลท่ีลูกตองสมาคมดวย การยิ้มทําใหผูอ่ืนรูสึกวา

เราชอบเขา  นอกจากนี้ยังทําใหจิตใจเราชื่นบานอีกดวย เปนการใหความสุขท้ังแกตัวเราเอง  และผูอ่ืน 

๔. เม่ืออยูในสํานักอาจารย ใหเอาใจใสตอทาน  ชวยเหลือทาน และปฏิบัติทานใหมี

ความสุข  การท่ีตองเสียเวลาไปในการปฏิบัติอาจารยนั้น  ยอมไดผลตอบแทนมาเกินกวาเวลาท่ีเสียไป

เสมอ อยานึกวาเปนการเสียเวลาเปลา ศิษยท่ีอาจารยรักเหมือนไดรับพรจากสวรรค มีความสุขความ

เจริญ และเรียนเกง มีความสําเร็จรวดเร็ว  เพราะกุศลท่ีปฏิบัติบํารุงอาจารยเปนแรงหนุนอีกดวย 

๕. หากมีความผิดพลาดอันใดจงรีบสารภาพผิด  อยาดื้อรั้นดันทุรัง การไมยอมรับผิดเปน

เรื่องของคนขลาด สวนการยอมรับผิดเม่ือไดทําผิดเปนเรื่องของคนกลาหาญ การสารภาพผิดทําใหอีก

ฝายมีเมตตากรุณา และมีใจกวางตอเรา อยากใหอภัยในความผิดพลาด วิสัยมนุษยนั้น อยากใหคนอ่ืน

เห็นตนเปนคนสําคัญการท่ีเรายอมสารภาพผิด เปนการใหความสําคัญแกเขา ทําใหเขามีจิตใจออนโยน

ตอเราไดงาย 

๖. ขอใหลูกอยาเห็นแกกาลยาว อยาเห็นแกกาลส้ัน  เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร แต

เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร  คําวา  อยาเห็นแกกาลยาวนั้น พอมีความหมายวา  เม่ือใครทําใหเจ็บ

ช้ําน้ําใจทําใหโกรธแคนขุนเคืองก็อยาผูกพยาบาทตอผูนั้น  ถามีเรื่องโกรธแคนซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาของ

จิตใจ ก็จงรีบกําจัดความโกรธนั้นเสีย อยาโกรธนาน อยาผูกเวร ผูกพยาบาทตอใครนาน ๆ เพราะเปน

เรื่องทําใหจิตใจเราเศราหมอง เดือดรอนเองมากกวา  คําวา อยาเห็นแกกาลสั้นนั้น พอหมายความวา 

อยารีบดวนแตกจากมิตร หากมีเรื่องไมเขาใจอะไรกัน จงรีบปรับความเขาใจกันเสีย โดยการรูจักผอน

สั้นผอนยาว  ผอนหนักผอนเบา  อยารีบดวนแตกจากมิตรเพ่ือนฝูงนั้นหายากสนิทสนมกันยาก เม่ือรัก

ใครสนิทสนมกันแลว จงประคับประคองมิตรภาพไวใหดี มีมิตรดีแลวจงดีตอมิตร ใหสมคุณคาแหงมิตร

นั้น มิตรสหายท่ีดีเปนเกราะปองกันภัยท้ังปวงเม่ือมีเรื่องเขาใจผิดกันเพราะเหตุใด   ก็ตามจงยับยั้งชั่ง

รองใหดีสอบสวนเรื่องราวใหดี อยาหูเบา และอยารีบดวนแตกจากมิตร ใหคิดเสียนาน ๆ หลาย ๆ รอบ 

เงียบกันไปครูหนึ่ง พระราชินีจึงมีพระเสาวนียวา ลูกรัก มีขอความท่ีแมจะสั่งลูกประการหนึ่ง คือ กวา

ลูกจะเรียนสําเร็จก็อาจจะถึงอายุ ๒๑ ป ในระหวางนั้น ลูกอาจคบหาสมาคมดวยสตรีคนใดคนหนึ่ง 

ตามธรรมดาของคนหนุมซ่ึงมักไมพนเรื่องหญิงสาว หากลูกมีความจําเปนตองเก่ียวของ จะเพราะลูก

ชอบเขา เขาชอบลูกก็ตาม หรือจะเพราะความจําเปนในหนาท่ีท่ีจะตองเก่ียวของกันก็ตาม ขอใหลูกมี

ความซ่ือตรงสุจริต อยาไดคิดเอารัดเอาเปรียบสุภาพสตรี อยาไดคิดทําลายสุภาพสตรีดวยความคะนอง

แหงวัยหนุม หากไมจริงจังกับเขา ก็จงเวนการเก่ียวของกับเขาในแงเสนหา อยาพูดวา  “รัก”  เม่ือมิได

รักจริง  อยาทําใหสตรีเขาใจผิดหลงรักตัว โดยท่ีถือตัวเธอเปนเพียงเครื่องเลน เปนการทําลายรางกาย  

และจิตใจเธอ เปนบาปผลแหงบาปนั้น มันกอความยุงยากใหเกิดข้ึนภายหลัง หากลูกจะไดรับความเจ็บ

ช้ําน้ําใจเพราะสตรีคนใดคนหนึ่งกอให ลูกก็อยาถือเปนสาเหตุเท่ียวทําลายสตรีท่ัวบานท่ัวเมือง  เม่ือมี

โอกาสขอใหระลึกวาสตรีมิไดเหมือนกันทุกคนอยานําเอาความไมดีของคนหนึ่งมาเปนเหตุ แลวทําลาย
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ความดีของอีกคนหนึ่งถาลูกบอกวารักสตรีคนใด ก็ขอใหรักหลอนจริง รักดวยจิตใจ มิใชเพียงอารมณ 

และถนอมความรักใหยั่งยืนนาน ดวยความอดกลั้นและใหอภัยในความผิดพลาดบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ 

ฑีฆาวุไดนอมรับโอวาทของชนก และชนนีดวยคารวะอยางสูงและปฏิญาณกับทานวา จะยึด

เปนแนวทางดําเนินตลอดชีวิต จะพยายามปฏิบัติตามโอวาทของทานท้ังสองตลอดไป 

อีก ๔ ป ตอมา มีพรานปาชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเท่ียวหาของปา มาพบพระเจาฑีฆีติ

โกศลและพระชนนี เวลานั้นกาลเวลาไดลวงเลยมา จากการนิราศบัลลังกของพระเจาโกศลถึง ๒๐ ป

แลวแตการประกาศจับตัวพระเจาโกศลของพระเจาพรหมทัตยังไมระงับ พรานปาตองการรางวัลนําจับ

จึงกลับมากราบทูลพระเจาพรหมทัต  พระเจาพรหมทัตจึงทรงสงทหารไปจับตัวพระเจาโกศลและพระ

ราชินีมาผูกติดรถเทียมมาดวยเชือกเสนใหญ ใหท้ังสองพระองคเดินตาม เม่ือมาวิ่งก็ตองวิ่งตาม เม่ือวิ่ง

ตามไมทันก็ลมลุกคลุกคลาน ถูกมาลากถูลูถูกังไป นาสงสารยิ่งนักเม่ือมาถึงเมืองพาราณสีแลว พระเจา

พรหมทัตรับสั่งใหปลงพระเกศาของท้ัง ๒ พระองคออกเสียครึ่งหนึ่ง แลวใหนําตระเวนน้ํา ๗ วัน ตะเวน

บก ๗ วัน เพ่ือประจานใหอับอายยิ่งข้ึน แลวนําไปประหารชีวิต   

วันนั้นเอง ฑีฆาวุกุมาร พระราชโอรสของพระเจาฑีฆีติโกศลไดเสด็จกลับจากเมืองตักกสิลา 

มาถึงหมูบานชางหมอท่ีพระชนกชนนีเคยประทับอยู ทราบจากคนท่ีนั่นวา พระชนกและชนนีถูกทหาร

พระเจาพรหมทัตจับไปแลว โดยการนําจับของพรานปา จึงรีบตามมาท่ีเมืองพาราณสี เม่ือมาถึงสถานท่ี

ฆาเขาเห็นฝูงชนกําลังแวดลอมอยูเปนหมูใหญ  จึงแหวกฝูงชนเขาไป เวลานั้นเพชฌฆาตกําลัง

เตรียมการลงดาบ ความตื่นเตนตกใจผสมดวยความรักมารดาบิดา ทําใหเขาเกือบวิ่งเขาไปกอดเทาของ

ทานท้ังสองแลวยอมตายดวย แตความเฉลียวฉลาด ซ่ึงมีประจําตัวและความรอบคอบ ทําใหเขายั้งคิด

วาจะมีประโยชนอะไรในการทําเชนนั้น เขายืนลังเลหลั่งน้ําตาอยู ในท่ีไมไกลจากสมเด็จพระราชบิดา

และพระราชมารดาเทาใดนัก   

พระเจาฑีฆีติโกศล เหลียวมาเห็นฑีฆาวุ โอรสของพระองคเขา เกรงวาพระราชโอรสจัก

กระทําอะไรอันไมเหมาะสม จึงทรงเตือนดวยพระโอวาทเกาวา   “ลูกเอย อยาเห็นแกกาลยาว อยาเห็น

แกกาลสั้น เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร แตเวรยอมระงับดวยการไมจองเวร”   พระเจาโกศลตรัส

พระโอวาทนี้ถึง ๓ ครั้ง พวกเพชฌฆาตและประชาชนเขาใจวาพระองคทรงเพอเพราะไมอาจครองพระ

สติได  จึงมิไดใสใจตอพระดํารัส อนึ่งในสมาคมนั้นไมมีใครรูจักฑีฆาวุเลย  ฑีฆาวุจึงยืนดูเพชฌฆาตลง

ดาบพระชนกชนนี ดวยหัวใจท่ีสั่นระริกพระบรมศพของท้ังสองพระองค  มิไดเผาและมิดั้งคงท้ิงใหเปน

เหยื่อของฝูงสัตว เปนตนวา แรงและกาหรือสุนัข ความมุงหมายของพระเจาพรหมทัตก็ คือ  ตองการ

ประจาน แตทรงใหทหารเฝาในระยะไกล  หนุมนอยฑีฆาวุเปนท่ีโปรดของนายกองชางเพ่ิมข้ึนทุกวัน 

เพราะความออนนอมถอมตน ๑  ความซ่ือสัตยสุจริต ๑  ความชางเอาใจคน ๑  การรูความประสงค

ของผูอ่ืนแลวพยายามสนองความประสงค ๑   เหลานี้ลวนเปนคุณสมบัติใหผูอยูใกลชิดรักใคร  เม่ือวาง

ตอนกลางคืน ฑีฆาวุก็ดีดพิณเลนเพลิน ๆ เสียงเพลงพิณแววถึงพระเจาพรหมทัต ทรงฉงนวาใครหนอ

ดีดพิณไพเราะจับใจเพลงพิณ  ทํานอง  ลีลาในการดีดเปนลักษณะสูงเยี่ยม เพลงนั่นแววมาจากหมูบาน



๑๒๕ 

 

ของนายกองชาง รับสั่งใหนายกองชางเขาเฝา ทรงทราบวาผูดีดพิณ คือ หนุมนอยจากบานนอกมาขอ

อาศัยอยู  และชวยเลี้ยงชาง 

พระเจาพรหมทัตใหนายกองชางนําฑีฆาวุเขาเฝาตรัสถามวา เขาเรียนการดีดพิณมาจากไหน 

ฑีฆาวุทูลตอบวา เรียนมาจากบิดาซ่ึงเปนครูสอนดนตรี และไดลวงลับไปแลว คําวา “บิดา” เขานึกถึง

อาจารยทิศาปาโมกขเมืองตักกสิลา ซ่ึงเขาเคารพนับถือเปนบิดาคนท่ี ๒ ของตน มิไดเจตนาลบหลู

พระคุณของครูอาจารยเลย 

พระเจาพรหมทัตขอใหฑีฆาวุอยูเสียในวัง เปนมหาดเล็กของพระองค  ฑีฆาวุมองนายกกอง

ชางเปนเชิงปรึกษา เม่ือเห็นนายกองชางไมขัดของ ฑีฆาวุก็กราบทูลตกลง เปนความมุงหมายของเขาอยู

แลว ท่ีจะมาอยูใกลชิดพระเจาพรหมทัต  เพ่ือแกแคนแทนพระราชบิดา การบรรเลงพิณของเขาก็ดวย

จุดประสงคอันนี้  เม่ือเขาอยูในวังหลวงแลว ฑีฆาวุก็เปนท่ีโปรดปรานของพระเจาพรหมทัตเปนนักหนา 

พระเจาพรหมทัตนั้นทรงโปรดดนตรี  และโปรดการทรงมาเปนอยางยิ่ง ฑีฆาวุมีความชํานาญท้ัง ๒ 

อยาง สามารถใหความเบิกบานพระทัยแกพระเจาพรหมทัตตามพระราชประสงค 

ดังนั้น จึงโปรดใหฑีฆาวุเปนราชวัลลภ อยูรับใชใกลชิดยิ่งกวาผูอ่ืน เขาออกในราชสํานักได

เสมอดวยพระราชโอรส  และพระราชธิดา หรือพระราชภาคิไนย (หลาน)  พระเจาพรหมทัตมิไดเฉลียว

พระทัยแมแตนอยวาฑีฆาวุนั้น ท่ีแทคือพระราชโอรสของพระเจาฑีฆีติโกศล จึงหลงโปรดปรานอยาง

มาก พระราชเทวีก็เชนเดียวกัน 

วันหนึ่งพระเจาพรหมทัต มีพระราชประสงคจะเสด็จประพาสปา รับสั่งใหราชวัลลภฑีฆาวุ

จัดเตรียมราชรถเทียมดวยมา  และใหขาราชบริพารตามเสด็จเพียงเล็กนอย สําหรับรถพระท่ีนั่งนั้นทรง

ใหฑีฆาวุเปนผูขับ เหตุการณครั้งนี้ฑีฆาวุคิดวนเวียนอยูเปนอันมากวาเวลาแหงการแกแคนมาถึงแลว 

หรือจะคอยโอกาสตอไปอีก ธรรมดาบุคคลผูมีความตั้งใจแนวแนในสิ่งใด หากไมลมเลิกเสียกลางคัน

โอกาสจะตองเปดใหอยางแนนอน  ฑีฆาวุคิดตอไปวา  โอกาสเชนนี้หาไดยากนัก  เขาจึงวางแผนปลง

พระชนมพระเจาพรหมทัตไวแตในใจ   

อนึ่งเลา ความเชื่อในฝมือของตนก็มีอยูอยางหนักแนนเวลาท่ีคอยไดมาถึง  ขบวนเสด็จออก

แตเชาเม่ือแสงอาทิตยยังไมแรงกลา ฑีฆาวุไดขับรถพระท่ีนั่งนําขบวนชมปาเปนท่ีรื่นเริงพระราชหฤทัย 

ในระหวางนั้น เขาหาชองทางอยูตลอดเวลาท่ีจะนํารถพระท่ีนั่งลดเลี้ยวไปในทางเปลี่ยว  เม่ือมาถึงเชิง

เขาลูกหนึ่ง เขาไดขับรถพระท่ีนั่งวนเวียนจนขาราชบริพารไมอาจตามใหทันได  ขณะลับเหลี่ยมเขาแหง

หนึ่ง  ฑีฆาวุกระตุกมาอยางแรงพรอมดวยลงแสมากระโจนอยางเร็ว รถเลี้ยวเขาไปในปาลึก หางไกล

จากขาราชบริพารซ่ึงตามเสด็จเปนอันมาก 

พระเจาพรหมทัตสะดุงพระทัย เห็นเปนผิดสังเกตจึงตรัสถามวา  “ฑีฆาวุ เธอทําอะไรนี่ 

ฑีฆาวุ!”  “เพ่ือความสําราญพระราชหฤทัย พระเจาขา”  ฑีฆาวุเหลียวมาทูลตอบนิดหนึ่ง  และขับรถ

ตอไป “มันมากเกินไปแลวนะ ฑีฆาว”ุ  พระเจาพรหมทัตทรงทักทวง  “พระราชาผูทรงเกียรติ และกลา

หาญ ตองเสด็จประพาสปาและทรงกีฬาท่ีโลดโผนอยางนี้พระเจาขา เปนเรื่องสนุกสนานท่ีหาไดยาก” 



๑๒๖ 

 

ฑีฆาวุตอบโดยมิไดเหลียวหนามาเลย  ขัตติยมานะเกิดข้ึนแกพระเจาพรหมทัต จึงทรงเงียบเสียมิไดตรัส

อะไรอีก  มาถึงบริเวณแหงหนึ่ง ฑีฆาวุเห็นวาเปนท่ีเหมาะจึงไดจอดรถพระท่ีนั่ง พระเจาพรหมทัตนั้น

ทรงพระชรามากแลวจึงทรงเหน็ดเหนื่อย เพราะความกระทบกระเทือนหนุมฑีฆาวุไดอุมพระองคลงมา

จากรถพระท่ีนั่ง พระราชาตรัสวา  “ฑีฆาวุ  ฉันเหนื่อยเหลือเกิน”  “ทรงพักผอนเสียหนอยเถิด 

พระเจาขา” ฑีฆาวุทูล  

“ปานี้รื่นรมยยิ่งนัก มีพรรณไมหลายหลากอันควรชม เสียงนกรองเสนาะโสต อันพระองคจะ

หาฟงไมไดในราชสํานัก หางออกไปทางโนนไมไกล”  พลางชี้มือ  “มีลําธารใสสะอาดอุทกธาราไหล

เอ่ือยอยูตลอดป  มีบุปผชาติกลิ่นหอมตลบข้ึนอยูเรียงราย นาอภิรมยยิ่ง”   

“ทําไมเธอรูเรื่องราวของปานี้มาก ฑีฆาว”ุ พระราชาตรัสถาม ฉงนพระทัย 

“ขาพระองคเคยมาเท่ียวเสมอพระเจาขาเม่ืออยูบานนายกองชาง”  

พระราชามีอาการรับทราบ  “แตบัดนี้พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยมาก บรรทมพักผอนเสียกอน

เถิด เม่ือทรงมีกําลังดีแลว ขาพระองคจะนําเสด็จชมธรรมชาติอันสวยงามนั้น” 

ดวยความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย พระราชาจึงมิไดกังวลถึงขาราชบริพารท่ีตามเสด็จ ทรงใช

ตักของฑีฆาวุแทนพระเขนย วางพระแสงดาบไวใกลพระองค ลมในอรัญญประเทศโชยเบา ๆ หอบเอา

กลิ่นสุคนธชาติมากระทบฆานประสาท ทรงกาวสูนิทรารมยอยางสนิท โดยมิไดทรงระแวงภัยซ่ึงอยู ณ 

ท่ีใกลนั้นเลย  ขณะนั้นเองไฟแหงความแคน ซ่ึงคุกรุนอยูในดวงใจของฑีฆาวุมาเปนเวลานานป ไดลุก

โพลงข้ึนเผาจิตใจของเขาใหเรารอน ภาพแหงสมเด็จพระชนกชนนีซ่ึงถูกประหารชีวิตทามกลางชุมชน

ในอดีต ไดเลื่อนเขาสุมมโนทวารอันเปนประสาทท่ีหกเดนชัด ประหนึ่งภาพซ่ึงเพ่ิงเกิดข้ึนในวันนี้ 

ขณะนั้นเอง  กระแสธาราแหงปุพเพกตกรรมอันพระเจาพรหมทัต ไดเคยทรงชุบเลี้ยงตัวมา

อยางปราณีอันถือไดวาเปนปุพพการีชน ไดไหลเลื่อนเขามาสูความรูสึกของฑีฆาวุ เขาเคยไดรับคําสอน

จากพระชนนีและอาจารย ณ สํานักตักกสิลา ใหมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการะแกตน เม่ือคิดได

ดังนี้  จิตใจเขาก็ออนลง  เสมือนไดอุทกวารี  แมเพียงเล็กนอยมาชโลมไฟ  แตน้ํานอยก็ยอมแพอัคนีฉัน

ใด  ความรูสึกกตัญู  และเพลิงแคนในใจของฑีฆาวุก็ฉันนั้น ครูหนึ่ง ความกตัญูหายไป ดวงใจของ

เขาเหลือแตไฟพยาบาท ราชโอรสแหงพระเจาฑีฆีติโกศล จึงถอดพระแสงดาบออกจากฝกเง้ืองาข้ึนตรง

พระศอของพระเจาพรหมทัต พรอมครางกระหึ่มวา “ตายเสียเถิด พรหมทัต!”ขณะนั้นเสียงหวาดแวว

เคลามาตามสายลมเสมือนพระกระแสเสียงแหงพระชนกนาถ  มากระทบโสตประสาทของหนุมนอย

ฑีฆาวุวา“ฑีฆาวุ ลูกเอย เจาอยาเห็นแกกาลยาว อยาเห็นแกกาลสั้น เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร 

แตยอมระงับไดดวยการไมจองเวร”ภาพแหงพระชนกเดนชัดข้ึนเบื้องหนาของฑีฆาวุ แขนซ่ึงเง้ืองาพระ

แสงดาบระทวยลง เขาเก็บพระแสงดาบเขาฝกวางไวท่ีเดิม ลมกระโชกมาอยางแรงสลัดดอกไมสีแสรวง

พรูลงมาแลวเงียบ นกกางเขน ๒ - ๓ ตัว  รอนถลาไปเบื้องหนาของหนุมนอยฑีฆาวุ เสียงโกกิลาแววมา

เปนครั้งคราวปาบริเวณนั้นเงียบสงบประหนึ่งคอยจองดูเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนแกคนท้ังสอง 



๑๒๗ 

 

ครูหนึ่งผานไป ไฟพยาบาทไดลุโพลงข้ึนอีก ฑีฆาวุจับพระแสงดาบถอดออกจากฟกเง้ืองาจะ

สังหารพระเจาพรหมทัตพรอมคํารามวา  “อยาอยูใหหนักแผนดินเลย พรหมทัต”  ทันใดนั้นเสียงหวาด

แววเคลามาตามสายลมอีกวา  “ฑีฆาวุ ลูกเอย เจาอยาเห็นแกกาลยาว อยาเห็นแกกาลสั้น เวรยอมไม

ระงับดวยการจองเวร แตยอมระงับไดดวยการไมจองเวร”  ภาพแหงพระชนก เดนชัดข้ึนเบื้องหนาของ

ฑีฆาวุ แขนซ่ึงเง้ืองาพระแสงดาบระทวยลง เขาเก็บพระแสงดาบเขาฝกวางไวท่ีเดิมในครั้งท่ีสามก็คง

เปนไปทํานองเดียวกัน แตครั้งนี้อดีตแหงรัชทายาทแหงแควนโกศลตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะปลงพระ

ชนยมหาราชพรหมทัต มือซายจับมวยพระเกศามือขวาจับพระแสงดาบพรหมทัตผวาตื่นบรรทม ลืม

พระเนตรเห็นเหตุการณเชนนั้นทรงลุกทะลึ่งข้ึนประทับยืน จองมองฑีฆาวุดวยอาการประหลาดพระทัย

ถึงขีดสุด ฑีฆาวุยังจับมวยพระเกศาไวแนน มือหนึ่งจับพระแสงดาบ    “ฑีฆาว!ุ อะไรกันนี่?”  

พระเจาพรหมทัตตรัสถาม ก่ึงประหลาดพระทัยก่ึงหวาดหวั่น  “เราจะฆาทาน” ฑีฆาวุตอบ

อยางหนักแนน “ฑีฆาวุ!  เราทําความเดือดรอนอะไรใหเธอหรือ? เรากอความชอกช้ําอะไรใหเธอหรือ? 

เธอจึงคิดทําการอันไมนาเปนไปไดเชนนี้”   “พรหมทัต! ทานไมรูดอกหรือวา เรานี้คือฑีฆาวุ!”  “เรารู

แลว ฑีฆาว!ุ เธอเปนบาไปหรือ? จึงถามชื่อตัวซ่ึงเราเรียกใชอยูทุกวัน”  “แตทานไมรูหรอกวา บิดาของ

เราคือใคร”  “ใคร ฑีฆาวุ! ใครเปนพอของเธอ มาเก่ียวของกับเราอยางไร เก่ียวอะไรกับการท่ีเธอจงใจ

จะฆาเราดวย รีบบอกมาเถิด” 

“พรหมทัต!  หลายปมาแลวทานยังจําไดอยูหรือ  ถึงพระเจาฑีฆีติโกศล และพระราชินีซ่ึง

กําลังตั้งพระครรภ เล็ดลอดออกจากแควนโกศลไปพํานักอยู ณ เขตพาราณสี เพราะทานยกกองทัพมา

ชิงราชสมบัติ เม่ือทานใหคนตามจับได ใชเชือกผูกพระองคใหมาลากมา โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง นําไป

ตระเวนน้ํา ๗ วัน ตระเวนบก ๗ วัน ประกาศแกมหาชนไมใหเอาเยี่ยงอยางพระราชา แลวประหารชีวิต

เสีย” 

“พระเจาฑีฆีติโกศลและพระราชินี!!” พระเจาพรหมทัตอุทานอยางตกพระทัย  

“เธอเปนโอรสของพระเจาฑีฆีติหรือ?”  

“แนนอนทีเดียว พรหมทัต! เรานี้คือ โอรสของพระเจาฑีฆีติโกศล” 

พระเจาพรหมทัตสีพระพักตรสลดลง จองฑีฆาวุสงบนิ่งอยูครูหนึ่งแลวตรัสวา 

“ฑีฆาวุ โปรดใหอภัยแกเราเถิด เราสํานึกผิดในการกระทํานั้นแลว” 

อดีตรัชทายาทแหงแควนโกศลโกรธมาก พูดดวยเสียงอันเต็มไปดวยความเคียดแคนชิงชังวา  

“พรหมทัต ทานคิดวาการปลงพระชนมพระราชาและพระราชินีจะใหอภัยกันไดโดยงาย เพียงแตทาน

บอกวาทานไดสํานึกผิดแลวเทานั้นหรือ?  

พรหมทัต เม่ือคราวทําลายชีวิตของผูอ่ืน ทานมิไดคํานึงสักนิดหนึ่งวา ผูอ่ืนก็รักชีวิตตัวไมมี

อะไรเปรียบได แตพอถึงคราวอันตรายมาถึงชีวิตตัวบางทานกลับออนวอนรองขอชีวิตเยี่ยงคนขลาด

ท้ังหลาย ประหนึ่งโจรใจเหี้ยมเท่ียวปลนชาวบานฆาชาวเมืองโดยมิไดปราณี แตพอถึงท่ีถูกจับไดก็นั่งลง

ขอความกรุณา ฉะนี้  หรือควรแกเกียรติยศของผูกลาหาญ” ขัตติยมานะพลุงโพลงข้ึนในพระทัยของ



๑๒๘ 

 

พระเจาพรหมทัตครูหนึ่งแลวดับลง เพราะความชรานั้นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพราะความท่ี

พระองคมีตอฑีฆาวุเสมอดวยบุตรหลาน ในท่ีสุดพระองค จึงตรัสวา 

“ฑีฆาวุ เก็บพระแสงดาบเสียกอนเถิด ขอใหเราท้ังสองพูดกันดวยดี หากเธอเห็นวาเราเปนผู

ควรฆาก็จงฆาเถิด ขอใหเธอฟงเหตุผลของเรา”   เงียบกันไปครูหนึ่ง ในความเงียบนั้นเอง โอวาทแหง

สมเด็จพระบิดาท่ีทรงใหไวกอนสิ้นพระชนม ไดหวาดแววมาอีก พระเจาพรหมทัตตรัสทําลายความเงียบ

ข้ึนวา  “ฑีฆาวุ เราและครอบครัวมีความรักความปราณีแกเธอเสมือนบุตรหลาน แมจะอยูดวยกันชั่ว

ระยะไมนานนัก แตลักษณะ และนิสัยของเธอนั้นเปนท่ีตองใจคน เรามิไดนึกเลยวาเธอจะเปนศัตรูซอน

เรนมาในรูปแหงมิตร”  เม่ือไดยินวา  ครอบครัว หัวใจของฑีฆาวุก็กระหวัดถึงพระราชบิดา  พระเจา

พรหมทัตตรัสตอไปวา 

“อนึ่งเลา ชีวิตของเรานั้นคงอยูตอไปอีกไมนานแลว แมเธอไมฆาใหตายก็คงตายไปเองในไม

ชา เม่ือเราตายไปแลว พระชนกชนนีของเธอจะทรงฟนคืนชีพข้ึนไดหรือ อีกประการหนึ่ง เธอคิดหรือวา

หากเราตายในลักษณะเชนนี้ เธอจะเอาชีวิตรอดไปได บริวารของเราจะไมติดตามลางผลาญเธอตอไป  

ฑีฆาวุ เราไมตองการใหเรื่องนี้ยืดยาวตอไป ฑีฆาวุ  อีกเรื่องการจองเวรนั้น เปนสิ่งไมรูจักจบสิ้น แตเวร

ยอมระงับลงดวยการไมจองเวร เราเองก็แกมากแลว ทูตของความตายมาตักเตือน  อยูเสมอเรามีแต

ราชธิดาหามีผูสืบสันตติวงศแทนไม เราไดเคยคิดวาเธอนั้นมีลักษณะเหมาะท่ีจะครองแผนดินยิ่งมาได

ทราบวาเธอเปนโอรสของพระเจาโกศล ยิ่งทําใหเราไมลังเลใจอีกตอไปเลยท่ีจะมอบราชสมบัติใหเธอ

ครองท้ัง ๒ แควน เพราะเราชอบลักษณะของเธอนั้นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพ่ือเปนการไถถอน

บาปท่ีเราไดทําไวแกพระราชบิดาและพระมารดาของเธอ นอกจากนี้เธอนั้นเปนครูของพระราชธิดาใน

วิชาพิณ ขอนี้เราควรระลึกถึงความดีของเธออยู เราเคยทราบมาวาครูนั้นไมอาจฆาศิษย  หากเธอฆาเรา

ซ่ึงเปนบิดาของศิษย เธอเองก็เปนเหมือนฆาคน ๒ คนใหตายพรอมกัน” 

เม่ือไดยินพระราชดํารัสครั้งแรก จิตใจของฑีฆาวุก็ออนลง มองดูพระเจาพรหมทัตเหมือน

เรียวหนามอันกางก้ันชอดอกไมงามเบื้องหลัง อยากจะทําลายเรียวหนามนั้นเพ่ือดึงดอกไมมาไวเชยชม

แตเม่ือมองไปอยางถ่ีถวนก็เห็นชองทางท่ีจะเด็ดดอกไมงามได  โดยมิตองทําลายเรียวหนามใหราบลง

เม่ือเปนเชนนี้ จะยอมเหนื่อยแรงฟาดฟนเรียวหนามทําไมกันเลา  หากเขาฆาพระเจาพรหมทัตพระราช

ธิดาหรือจะสมัครรักเขาดวยความสนิทใจ หากเขาไดข้ึนครองราชย  พระนางวชิราก็คงจะไมพนไปได   

แตอะไรเลาจะเปนเครื่องประกันพระราชดํารัสของพระเจาพรหมทัตวาเปนจริงดังท่ีตรัสไว อาจจะ

หลอกลวงเพ่ือเอาชีวิตรอด เม่ือไมแนใจดังนั้น ฑีฆาวุจึงทูลถามวา 

“พรหมทัต อะไรเปนหลักประกันคําของทานวาเปนความจริงท่ีพอเชื่อถือได” 

“เกียรติของกษัตริยซิ ฑีฆาวุ เกียรติของกษัตริยสําคัญเหนือชีวิต และเราขอสัญญาตอเทพไท

เทวาท้ังหลายบนดิน  และบนฟาเราจะไมกลับกลอกคําเปนอันขาด จะขอมอบราชสมบัติใหฑีฆาวุครอง

ท้ัง ๒ แควน....  แตฑีฆาวุ เธอมีอะไรเปนหลักฐานวาเธอเปนโอรสของพระเจาโกศลจริง”  ฑีฆาวุไดนํา

พระธํามรงคสัญลักษณแหงราชวงศฑีฆีติออกแสดง  



๑๒๙ 

 

พระเจาพรหมทัต ทราบดังนั้น ก็ทรงแนพระทัยยิ่งข้ึน และทรงปฏิญาณวา หากฑีฆาวุใหชีวิต

แกพระองค พระองคจะมอบราชสมบัติท้ัง ๒ แควนใหเปนสิทธิอยางแนนอน ฑีฆาวุตัดสินใจทําตามคํา

ขอรองของพระเจาพรหมทัต แตน้ําหนักการตัดสินใจ อยูท่ีพระราชโอวาทของสมเด็จพระราชบิดากอน

สิ้นพระชนมท่ีวา อยาเห็นแกกาลยาว (คืออยาผูกเวร อยาพยาบาท)อยาเห็นแกกาลสั้น (คืออยาดวน

แตกจากมิตร) เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร แตยอมระงับดวยการไมจองเวรเพราะการดํารงอยูใน

โอวาทของบิดาผูเปนบัณฑิต  ฑีฆาวุกุมารจึงมีโชคใหญ คือพระเจาพรหมทัตทรงยกราชสมบัติใหครอง

ท้ัง ๒ แควน คือท้ังแควนกาสี และโกศล และทรงยกพระราชธิดาผูงามเลิศใหเปนอัครมเหสีดวย  

อยางไรก็ตาม จะเห็นวา พอในเรื่องเหลานี้มีความรัก มีความปรารถนาดีตอลูกเพียงไร  ลูก ๆ ท่ีทําตาม

โอวาทของบิดา  มักไมพลาดจากความสุข ความเจริญรุงโรจนในชีวิต  

นอกจากจะมีกรรมในอดีตของตนเองตามมาทัน ทําใหชีวิตตองตกระกําลําบากบางถึงกระนั้น 

ถาเราไมไดทําความผิดพลาดบกพรองไวในปจจุบัน เราก็ยังไดความสบายใจแชมชื่นวาเราเดินอยูในทาง

ท่ีถูก ไมตองเดือดรอนใจ เพราะการทําผิดพลาดของตน ไดชื่อวาเปนลูกท่ีดี เปนอนุชาตบุตร หรือ

อภิชาตบุตร (บุตรท่ีเสมอมารดาบิดา หรือมีคุณงามความดียิ่งกวามารดาบิดา) เปนผูเกิดมาเพ่ือความดี

แกโลกโดยแท๖ 

ธรรมลีลา 

ชีวิตกับนาวามีอุปมาคลายกัน ดังนั้นจึงไมนาแปลกท่ีภาษาวรรณกรรม มักจะเรียกชีวิตท่ี

ดําเนินอยูวา นาวาชีวิต และอุปกรณสําคัญของเรือเดินสมุทรคือเข็มทิศ และในทํานองเดียวกันนาวา

ชีวิตก็คือการมีหลักธรรมเปนเครื่องนําทางซ่ึงในท่ีนี้ผูประพันธนําเสนอในรูปของธรรมลีลาดังตอไปนี้ฯ 

นาวาชีวติบางขณะเม่ือเรานั่งอยูคนเดียวเงียบ ๆ  แลวคิดทบทวนดูชีวิตของเราท่ีผานมาแลว

ในอดีต  เราจะพบวาเราไดกระทําความผิดพลาดในชีวิตมาหลายครั้ง  บางครั้งก็เปนความผิดรายแรงท่ี

กอใหเกิดความเสียหายแกเกียรติยศชื่อเสียงของเรา  กอใหเกิดความเสียใจทุก ๆครั้งท่ีหวนระลึกถึงมัน

เราอาจจะนึกตําหนิเราเองวา  เราไมควรทําอยางนั้น  แตในเม่ือมันไดกระทํามาแลว  ไมมีทางจะแกไข

ได  เราก็ไดพยายามปลอบใจตัวเองวา  ปุถุชนทุกคนยอมมีโอกาสท่ีจะผิดพลาดได  คนท่ีผิดพลาดแลว

สํานึกตัวไดกลับตัวใหมไมกระทําความผิดเดิมซํ้าอีก  เปนผูนาสรรเสริญ  คนท่ีไมเคยกระทําความผิด

เลย แมจะเปนคนดีแสนดี  ก็ยังนับวาไวใจยังไมได เพราะตกอยูในภาวะอันเหมาะสมเขาอาจจะทํา

ความผิดได  แตคนท่ีทําความผิดแลว  ไดรับผลของความผิดแลว  แตไมเข็ดหลาบ ยังกระทําความผิด

เดิมซํ้าอีก  จัดวาเปนคนเลวโดยสันดานอยางแทจริง 

มีอยูคราวหนึ่ง  ท่ีชีวิตขาพเจาประสบความลมเหลวในหลายสิ่งหลายอยางพรอม ๆ กัน ท้ัง

ในดานการเรียน การงาน และการสังคม จนขาพเจาเกิดความระอา เกิดความเบื่อหนาย หมดกําลังใจ

อยากจะลาออกจากชีวิตไปอยูในท่ีท่ีไมมีชีวิต  ในท่ีท่ีสงบเงียบ ซ่ึงไมมีการตอสูด้ินรนแขงขันกันอยาง

๖วศิน  อินทสระ, พระคุณของพอ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพขุมทอง, ๒๕๕๖), หนา ๕๒. 

                                                        



๑๓๐ 

 

เด็ดขาดในยามเชนนั้นดูเหมือนไมมีอะไรดีไปกวาการไปพักผอนชายทะเลอันสงบเงียบกวางขวางเวิ้งวาง 

อากาศดี  เม่ือจัดแจงสิ่งตาง ๆเรียบรอยแลวขาพเจาก็ไปพักตากอากาศชายทะเลแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ีท่ี

คนไมคอยนิยมไปกันมากนัก 

เย็นวันหนึ่ง  ขาพเจาไดเดินเลนไปตามหาดทรายชายทะเลคนเดียว  ฟงเสียงคลื่นกระทบฝง

และเสียงลมพัดใบมะพราวไปตามเรื่อง ขณะท่ีความมืดกําลังคืบคลานเขามา ขาพเจาก็ไดไปพบชายแก

คนหนึ่งกําลังนั่งอยูบนชายหาดทรายหันหนาออกไปทางทะเลคนเดียว  ขาพเจาหยุดยืนพิจารณาดู

ลักษณะทาทางของชายประหลาดคนนั้นอยูในระยะหาง ๆ เปนเวลานานพอสมควร  ก็พอจะทายไดวา 

แกมีอายุอยูในราว ๆ ๗๐ ป  มีบุคลิกลักษณะนาเคารพนักถือ  ดูทาทางยังแข็งแรง  แตขาพเจารูสึก

ประหลาดใจท่ีเหน็แกนั่งอยูอยางสงบเงียบคนเดียว 

ขาพเจาเดินเขาไปใกลแลวถามวา  “ คุณลุงมาทําอะไรอยูท่ีนี่ครับ ”   

ชายแกหันมามองดูขาพเจาแวบหนึ่ง  แลวหันกลับไปมองดูทะเลดวยความเอาใจใสอยางเดิม  

กลาวตอบสั้น ๆ  วา “ดูเขาแขงเรือใบ ”   

จริงดังท่ีชายแกคนนั้นพูด  พอขาพเจามองออกไปยังทะเลอีกครั้งหนึ่งก็ไดพบเรือใบนับ

จํานวนไมถวนกําลังเลนใบกันอยูในทะเลแลละลานตาไปหมดแตรูสึกวาเปนการแขงเรือใบท่ีสับสน

อลหมานท่ีสุดเทาท่ีขาพเจาเคยเห็นมาเพราะเรือท่ีเขาแขงมีหลายขนาด  หลายประเภทจนไมรูวาเขา

แขงกันประเภทไหนหรือคลาสไหนอยางไร  เรือใบทุกลํากําลังติดลมแลนละลิ่วไปขางหนาสูหลักชัยบาง

ลําก็แลนเร็ว  บางลําก็แลนชา  มีหลายลําท่ีแลนไปอยางชา ๆ อยูแถวใกล ๆ ฝงคนในเรือกําลังทํางาน

กันอยางชุลมุนวุนวาย 

“ เรือเหลานี้ทําไมไปชานักละคุณลุง? ”   

ขาพเจาถามชายแกดวยความสงสัย  “เม่ือไรจะถึงหลักชัยเสียท่ี? ”   

“ เรือเหลานี้มีรอยรั่ว ”  ชายแกตอบ   

“ อีกท้ังเรือใบก็ขาดดวย  เจาของเรือตองเสียเวลาในการอุดรูรั้วเหลานั้น  ความจริงกอนจะ

เขาสูการแขงขัน  เขานาจะตรวจตราดูเรือของเขาใหดีเสียกอน ” 

ขาพเจาเห็นเรือใบหลายลําลอยเทงเตงไปตามยถากรรม  คลายกับไมเต็มใจจะแขงกับเขา  

เม่ือขาพเจาถามชายแก  แกบอกวา  “ เรือเหลานั้นหางเสือชํารุดใชการไมได จึงลอยละลองไปตาม

ยถากรรม เรือพวกนั้นยากท่ีจะมีโอกาสถึงหลักชัย ”ชายแกพูดยังไมจบ 

ขาพเจาก็สังเกตเห็นเรือใบหลายลํากําลังอับปางกลางทะเล  บางลําก็จมลงจนใบเกือบจะมิด

น้ําอยูแลว  บางลําเจาของเรือก็กําลังจัดการแกไขจะชวยเรือใหพนจากการจม   

“เกิดอะไรข้ึนกับเรือพวกนั้นครับคุณลุง? ” ขาพเจาถาม 

“คงจะไปชนหินโสดโครกใตน้ําเขาแลว  ทะเลแถวนั้นเต็มไปดวยหินโสโครกซ่ึงโผลข้ึนมา

เหนือน้ําเพียงเล็กนอย  นายเรอืพวกนั้นคงไมมีกลองสองทางไกลตรวจดู  จึงหลบไมทัน ” 
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ขณะท่ีขาพเจากําลังปลงสังเวช  ตอเจาของเรือผูเคราะหรายเหลานั้นอยูนั่นเอง เรือใบอีก 

หลายลําก็แลนออกนอกลูนอกทาง  และเกิดไปชนกับเรือใบลําอ่ืน ๆ เขาจนเรือท่ีถูกชนเสียหาย

เล็กนอยก็มี 

“เรือเหลานั้นไมมีแผนท่ี”  ชายแกอธิบาย   

“จึงแลนผิดลูผิดทางและไปชนกับเรือลําอ่ืน ๆ เขา แตนายเรือบางคนก็ชนเขาโดยเจตนา  

เพราะความอิจฉาริษยา  พอเห็นเรือลําอ่ืนจะข้ึนหนาตาไปก็หาทางทําลายตัดรอนเสีย ” ขณะท่ีขาพเจา

กําลังจองดูเรือชนกันอยูนั้น  ก็สังเกตเห็นเรือหลายลํากําลังแลนยอนกลับคืนมาสูฝง  แตแลวก็แลน

กลับไปอีก  บางลําก็แลนไปทางขวาบางทางซายบาง  คลายกับไมไดเขาแขงขันกับเขา  เม่ือขาพเจา

ถามเหตุผล  ชายแกอธิบายอยางผูเจนจัดวา   

“เรือเหลานี้ขาดเข็มทิศ  พอแลนไปหนอยก็หลงทิศทาง  เลยแลนกลับมาจุดเริ่มตนบาง  

แลนวกไปวกมาบาง  ความจริงเขานาจะเตรียมหาอุปกรณตาง ๆ  ไวใหพรอม ” 

ขณะนั้นเปนเวลามืดสนิทแลว  เรือทุกลําจึงเปดไฟสวางไสว  และสิ่งท่ีทําใหขาพเจาเกิดความ

ประหลาดใจท่ีสุดก็คือ   แทนท่ีจะเปดไฟดานหัวเรือ  เรือทุกลํากลับเปดไฟดานทายเรือ  ฉะนั้นในขณะ

ท่ีขางหลังเรือสวางไสว  ขางหนาจึงมืดมิด 

“เปนการแขงขันเรือท่ีประหลาดท่ีสุด”  ขาพเจาปรารภกับชายแก   

“แทนท่ีจะเปดไฟดานหนาเรือ  กลับเปดดานหลัง”    

“กติกาเขามีอยูอยางนั้น  แตก็มีประโยชนมากเหมือนกัน  เพราะเรือท่ีอยูขางหนาก็ใหแสงสวางแกเรือ

ท่ีอยูดานหลังตอ ๆ  กันไปโดยลําดับ  ถาเรือลําหลังรูจักใชประโยชนจากแสงสวางของเรือลําหนา  ก็

อาจจะไปถึงหลักชัยไดเหมือนกัน” 

ชายแกหันมามองขาพเจายิ้ม ๆ  แลวถามวา  “ คุณอยากจะแขงเรือใบกับเขาไหมละ? ”  

“เขาลงมือแขงกันมานานแลว  ผมจะไปทันเขาไดอยากไร? จะแขงเรือใบกับเขาไหมละ? ” 

“ไมเปนไร ”  ชายแกตอบ “ การแขงเรือคราวนี้ใชเวลาหลายสิบป  แมคุณจะเริ่มตนทีหลัง

เขา  ก็อาจจะไปถึงหลักชัยกอนเขาก็ได  ขอสําคัญคุณตองตรวจตราดูใหดีอยาใหมีรอยรั่ว  ถามีก็จัดการ

อุดเสีย คุณตองตรวจดูหางเสือใหดี ถาไมดีก็รีบแกไขใหม่ันคงแข็งแรง คุณตองมีเข็มทิศสําหรับนํา

ทิศทาง  จะไดแลนเรือไปตามทิศทางท่ีถูกและมีจุดหมายอยางรวดเร็ว  คุณจะตองมีแผนท่ีสําหรับดู

ตําแหนงท่ีของคุณ  ถาคุณมีอุปกรณพรอมอยางนี้ คุณก็อาจจะไปถึงหลักชัยไดอยางรวดเร็ว เพราะการ

แขงขันคราวนี้เปนการแขงขัยแบบมาราธอน  ใชเวลาหลายสิบป แมจะมีคนแขงเปนจํานวนมาก  แตก็

มีนอยคนท่ีไปถึงหลักชัย” 
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ขาพเจาตกลงจะเขาแขงขัน  ตามคําแนะนําของชายแก หลังจากเตรียมอุปกรณตาง ๆ จน

ครบถวนแลว ขาพเจานําเรือใบคูชีพลงสูทะเล  แตจนบัดนี้ขาพเจาก็ยังไมถึงหลักชัย  แตขาพเจาก็จะ

พยายามตอไป๗ 

กายนคร 

กายนครเปนวรรณกรรมมุงนําเสนอหลักพุทธธรรมซ่ึงอยูในรูปท่ีเปนนามธรรมมาสูรูปธรรม 

ซ่ึงผูประพันธไดนําเสนอไวอยางชัดเจนมาก ซ่ึงชวยใหผูศึกษาไดรับประโยชนท้ังความรู แนวคิด และ

ความเพลิดเพลิน ชวนติดตามเท็จจริงประการใด ทานผูอานสามารถติดตามไดดังตอไปนี้ฯ 

อ̣̣ฏนํ   นครํ   กตํ มํสโลหิตเลปนํ 

ยตฺถ  ชรา  จ  มจฺจุ  จ มาโน  มกฺโข  จ  โอหิโต 

สรีระถูกกรรมทําใหเปนนครแหงกระดูก  ฉาบไวดวยเนื้อและโลหิตเปนท่ีตั้งอยูของชรามัจจุ  

ท้ังของมานะ  และมักขะ ๘ 

ไดฟงมาวา  พระเจาอวิชชา  กับพระนางโมหาราชเทวี  ไดสรางพระนครชื่อวา  กายนคร 

แกพระราชโอรส  ทรงพระนามวา  จิตตราช  เปนผูครอบครองพระนคร 

 

 

ลักษณะของพระนคร 

พระนครนั้นมีเนื้อท่ีไมมาก ยาวประมาน ๑ วา  หนาประมาณ ๑ คืบ  กวางประมาณ ๑ ศอก

อุดมดวยทรัพยากรทุกอยาง ลักษะของเมืองเหมือนกับคนเวลานอน 

พระนครนั้นประกอบดวยกําแพง  ๔ ชั้น คือ 

๑. กําแพงชั้นในสุด       ชื่อวา อัฐิปราการ           (กําแพงกระดูก) 

๒. กําแพงชั้นท่ี๒          ชื่อวา มังสปราการ         (กําแพงเนื้อ) 

๓. กําแพงชั้นท่ี๓          ชื่อวา ตโจปราการ         (กําแพงหนัง) 

๔. กําแพงชั้นท่ี๔           ชื่อวา โลมปราการ          (กําแพงขน) 

พระนครนั้นมีทาง  (ประตู)  เขาออก  ๖ ทาง (ประตู) 

๑. ทางจักษุทวาร      มี ๒  ประตู   เปนทางเขาของมหรสพตาง ๆ 

๒. ทางโสตทวาร       มี ๒  ประตู   เปนทางเขาออกของพวกดนตรีตาง ๆ 

๓. ทางฆานทวาร       มี ๒  ประตู   เปนทางระบายลมหายใจเขาหายใจออก 

๔. ทางมุขทวาร        มี ๑  ประตู   เปนทางเขาของอาหารและเครื่องดื่มมีรสตาง ๆ 

๗แสง จันทรงาม, ธรรมลีลา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ สรางสรรคบุค, ๒๕๔๕), หนา ๓. 
๘

 ขุ.ธ. ๒๕ / ๓๕. 

                                                        



๑๓๓ 

 

๕. ทางวัจจทวาร       มี ๑  ประตู   เปนทางระบายสิ่งของโสโครกตาง ๆ 

๖. ทางปสสาวทวาร  มี ๑  ประตู   เปนทางระบายน้ําโสโครกตาง ๆ 

พระนครนั้นมีปราสาท  ๕  หลัง  คือ    

๑. จักษุปราสาท   เปนสถานท่ี  ท่ีพระราชาทรงประทับทอดพระเนตรมหรสพตาง ๆ มี 

    นักฟอน นางรํา เปนตน 

๒. โสตปราสาท   เปนสถานท่ี  ท่ีพระราชาทรงประทับเพ่ือสดับฟงเสียงดนตรี ท่ีพวกนัก       

    ขับประโคมกัน 

๓. ฆานปราสาท  เปนสถานท่ี  ท่ีพระราชาทรงประทับประดับพระวรกายและเพ่ือสูด 

    กลิ่นของบุพชาติและของหอมตาง ๆ 

๔. ชิวหาปราสาท  เปนสถานท่ี  ท่ีพระราชาทรงประทับเสวยพระกระยาหารอันมีรส 

    ตาง ๆ 

๕. กายปราสาท  เปนสถานท่ี   ท่ีพระราชาไดทรงบรรทมเพ่ือพักผอนพระวรกาย 

    ขุนนางผูใหญในแผนดิน  มี  ๔  คน  

พระเจาจิตราราชนั้น  มีขุนนางผูใหญคอยรับใชในแผนดิน ๔ คน คือ 

๑. ขุนโลโภ      (ความโลภ  อยากได) 

๒. ขุนโทโส      (ความประทุษราย) 

๓. ขุนราโค      (ความกําหนัดยินดี) 

๔. ขุนโมโห      (ความมืดมน) 

-  มีขุนคลังคอยตรวจดูแลพระราชทรัพยทองพระคลัง  ชื่อวาขุนมัจฉริยะ (ความตระหนี่) 

-  มีเจากรมวัง ชื่อวา  ขุนพยาบาท  (ความปองรายผูอ่ืน) 

-  มีอํามาตยท่ีคอยใหคําปรึกษา  ชื่อวา  ขุนทิฐิมานะ  (ความเห็นผิดถือตัว) 

-  มีอํามาตยใกลชิดสนิดสนมกันอยางมาก  ชื่อวา  มิจฉัตตะ   (ความเห็นผิด) 

พระเจาจิตตราชแมจะมีพระนครอยูอยางกวางขวาง  มีพระบรมมหาราชวังอยูอยางสวยงาม

นารื่นรมยเปนอยางยิ่ง  มีพระราชทรัพยสมบูรณทุกอยาง ขาราชบริพารชายหญิงรับใชจํานวนมาก แต

สิ่งท่ีพระองคยังขาด คือ ยังไมมีพระมเหสีคูบัลลังก  วันหนึ่งจึงปรึกษากับมิจฉัตตะอํามาตยวาจะทํา

อยางไรจึงจะไดพระมเหสีท่ีสวยงามตองพระทัย 

มิจฉัตตะอํามาตยกราบทูลวา  มีพระนครหนึ่งชื่อวา  ปจจยากายนคร  พระราชาผูครองนคร

ทรงพระนามวา  พระเจาเวทนา มีพระราชธิดา ๓ องคมีพระรูปโฉมสวยงามเปนอยางยิ่ง  คือ 

๑.  เจาหญิงตัณหา 

๒. เจาหญิงราคา 

๓.  เจาหญิงอรดี 
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ถาพระองคจะทรงปรึกษากับพระชนกและชนนี ใหทรงขอเจาหญิงท้ัง ๓ พระองคมาเปนพระ

ชายา ถาพระชนกชนนีไมทรงเห็นดวย  พระองคจะตองผิดหวัง ถาทรงทูลลาแลว  พระองคไมทรง เห็น

ดวย  ก็จะทรงขัดขวางไมอนุญาตใหเสด็จไปควรเสด็จไปดวยพระองคเอง  ไมตองกราบทูลลาพระชนก

ชนนี  สวนขาพระองคจะขอตามเสด็จพระองคไปเปนเพ่ือนดวย  พระเจาจิตตะราชก็มีพระทัยคลอย

ตามคํากราบทูลของมิจฉัตตะอํามาตย 

ในราตีนั้น  พระเจาจิตตะราชทรงมาท่ีนั่งตัวโปรด  ชื่อวา  อิริยาบถเสด็จหนีออกจากเมือง

กายนคร  สวนมิจฉัตตะอํามาตยข่ีมาอีกตัวหนึ่งตามเสด็จไป  จนลุถึงทางเขาปาใหญแหงหนึ่งชื่อวา  

วัฏฏะ กอนท่ีจะเขาถึงปาวัฏฏะ พระเจาจิตตราชไดพบปายประกาศมีความวาพระเจาเวทนา ผูปกครอง

ปจจยาการนคร มีพระประสงคจะยกพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ใหเปนภรรยาผูชายท่ีมีสติปญญา

สามารถตอบปญหา ๕ ขอของเจาหญิงท้ัง ๓ พระองคได และยกเมืองปจจยาการนครใหครอบครอง

ดวย แตถาตอบไมไดจะตองเปนทาสรับใชเจาหญิงท้ัง ๓ พระองค ทรงมีพระทัยโสมนัสยินดีสมใจท่ีคิด

เอาไวแตตน จะไดตอบปญหาของเจาหญิงท้ัง ๓ พระองค 

ณ ท่ีปาวัฏฏะนั้น มีนางยักษตนหนึ่ง ชื่อวา วัฏฏทุกขี เปนผูดูแลรักษา เม่ือนางยักษเห็นพระ

เจาจิตตราชกับมิจฉัตตะอํามาตย ลวงล้ําเขตแดนเขามาในปาท่ีตนดูแลรักษาอยู จึงวิ่งออกไปเพ่ือจะจับ

มากินเปนอาหาร ฝายมิจฉัตตะอํามาตยเห็นนางยักษก็รูวาจะมีอันตรายเกิดข้ึน รีบข้ึนมาหนีเอาตัวรอด

ไปกอน โดยไมยอมอยูเปนเพ่ือนคอยชวยเหลือ ปลอยใหพระเจาจิตตราชตอสูเผชิญกับอันตรายแตโดย

ลําพัง 

ฝายนางยักษวัฏฏทุกขี จึงตอบวา ทานอยาคุยโตมากจนเกินไป ถึงทานจะมีฤทธานุภาพมาก

สักเพียงใดก็ตาม ก็ไมพนจากเง้ือมมือของเราได อยาวาแตทานผูเปนมนุษยเลย แมพญานาค ครุฑ 

เทวดา อินทร พรหม ไมวาใครท้ังนั้น เม่ือหลงเขามาปาวัฏฏะของเราแลว แมจะมีฤทธานุภาพแคไหน ก็

ตองตกอยูในอํานาจของเราแตเพียงผูเดียว ผูท่ีสรางทุกขใหแกทุกคนท่ีหลงมาในปาวัฏฏะนี้ 

ในขณะท่ีพระเจาจิตตราชกําลังจะพลาดทาเสียที ถูกนางยักษวัฏฏทุกขีจับกินเปนอาหารนั้น 

ดวยเดชะบุญของพระเจาจิตตราชท่ียังไมถึงคราวจะสิ้นชีวิตไดมีฤๅษีตนหนึ่งเขามาชวยไว 

ฤๅษีตนนี้ชื่อวา ฤๅษีไตรลักษณญาณ บําเพ็ญพรตอยูท่ีภูเขาจิตตบรรพตผูเจริญพรหมวิหาร

ธรรมเปนปกติ ไดทราบดวยญาณวา พระเจาจิตตราชกําลังจะถูกนางยักษวัฏฏทุกขีจับกินเปนอาหาร 

จึงรีบเหาะมาจากภูเขาจิตตบรรพตยืนขวางหนา แลวตวาดไลนางยักษวัฏฏทุกขีใหหนีไป พอนางยักษ

วัฏฏทุกขี เห็นฤๅษีไตรลักษณญาณก็ตกใจกลัวหนีไป เพราะเคยถูกฤๅษีไตรลักษณญาณปราบมาแลว 

เม่ือนางยักษวัฏฏทุกขีหนีไปแลว ฤๅษีไตรลักษณญาณจึงถามวาเปนมาของพระเจาจิตตราช

วา เพราะเหตุใดถึงไดพลัดเขามาในปาวัฏฏะนี้ได 

พระเจาจิตตราชตรัสเลาความเปนมาของพระองคโดยตลอด และตรัสบอกพระประสงคใน

การเสด็จมาวา ตองการจะไปตอบปญหาของเจาหญิงตัณหา เจาหญิงราคา เจาหญิงอรดี พระราชธิดา

ของพระเจาเวทนา เมืองปจจยาการนคร เพ่ือจะนํามาเปนพระชายา 



๑๓๕ 

 

ฤๅษีลักษณญาณ จึงทูลวา ตนรูจักพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคดีวาเปนผูมีความสวยงามจริง 

แตอุปนิสัยไมดีท้ัง ๓ พระองค คือ 

เจาหญิงตัณหา มีนิสัยอยากไดไมรูจักพอ เหมือนหมอกนทะลุ เติมน้ําเทาไหรไมรูจักเต็ม ยิ่ง

ไดมากเทาไหรยิ่งชอบใจ ไมวาจะไดมาในทางใดจะเปนทางดีหรือทางชั่ว ถาไดเปนเอาท้ังนั้น 

เจาหญิงราคา มีนิสัยรักงายหนายเร็ว หาความแนนอนไมได เดี๋ยวรักคนโนนเดี๋ยวรักคนนี้

เปลี่ยนความรักอยูอยางนี้ ไมมีความม่ันคง ไมมีความจริงใจ 

เจาหญิงอรดี  มีนิสัยริษยา  ไมอยากใหใครไดดีกวาตน เห็นใครดีเกินหนาตนก็หาวิธีขัดขวาง

ทําลาย พระเจาจิตตราชทรง  ไดสดับเรื่องราวของพระราชธิดา ท้ัง  ๓  พระองค จากฤๅษีไตรลักษณ

ญาณแลว เกิดความเบื่อหนายในพระราชธิดา ท้ัง ๓ พระองค ไมมีความประสงคจะไปตอบปญหาจึงขอ

อยูในสํานักเพ่ือศึกษาวิชาฤๅษีไตรลักษณญาณ  จึงทูลเชิญพระเจาจิตตราชเสด็จ ไปสูเขาจิตตบรรพต 

แลวแนะนําพร่ําสอนใหเจริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ จนพระเจาจิตตราชมี

ศรัทธาเลื่อมใสและใหเจริญพระไตรลักษณคือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตนมีความแคลวคลอง

ชํานาญ 

ฝายมิจฉัตตะอํามาตย เม่ือหลบหนีจากนางยักษวัฏฏทุกขีไปไดแลวก็ไมไดไปหางไกล คอย

สังเกตการณความเปนไประหวางพระเจาจิตตราชกับนางยักษวัฏฏทุกขีเห็นฤๅษีไตรลักษณญาณขับไล

นางยักษวัฏฏทุกขีใหหนีไปแลว และไดพาพระเจาจิตตราชเสด็จไปสูภูเขาจิตตบรรพต ก็ไดติดตามไป

หาง ๆ มิใหฤๅษีไตรลักษณญาณและพระเจาจิตตราชเห็น เม่ือเห็นวาพระเจาจิตตราชเปลี่ยนความคิด

จะไมไปตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ท่ีเมืองปจจยาการนคร จะอยูกับฤๅษีไตรลักษณ

ญาณแลว ก็รอนใจคิดวาจะตองหาทางเพ่ือใหพระเจาจิตตราชเปลี่ยนความคิดไปตอบปญหาของ 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ท่ีเมืองปจจยาการนครใหได 

คืนวันหนึ่งในเวลาดึกสงัด ฤๅษีไตรลักษณญาณนอนหลับแลวมัจฉัตตะอํามาตยลอบเขาไปพบ

พระเจาจิตตราช ณ ท่ีบรรทม เม่ือพระเจาจิตตราชเห็นมิจฉัตตะอํามาตยก็ทรงดีพระทัย เพราะเปนผูรับ

ใชมีความใกลชิดสนิทสนมรูใจไวใจเปนเวลานาน มิจฉัตตะอํามาตยเกรงพระเจาจิตตราชจะทรงพิโรธ  

จึงเสแสรงทูลเพ่ือเอาความดีใสตนวา เม่ือมองเห็นนางยักษวัฏฏทุกขีมาขวางหนา ใจก็คิดวาเราท้ัง ๒ 

เปนเพียงมนุษยคงไมอาจจะตอสูกับนางยักษวัฏฏทุกขีได  จึงรีบหนีไปบอกใหฤๅษีไตรลักษณญาณมา

ชวยพระองค  เม่ือพระองคปลอดภัยแลวก็ดีใจ ไดแตเฝาคอยสังเกตอยูใกล ๆ เม่ือเห็นพระองคทรงเชื่อ

ในคําสอนของฤๅษีไตรลักษณญาณและคิดวาถาพระองคจะอยูท่ีนี่ตอไป  ก็คงจะแกตายเปลาอยูท่ีภูเขา

ในปานี้อยางแนนอน จึงเขาเฝา แลวกราบทูลขอพระองคทรงพิจารณาใครครวญใหถองแท สมควรจะ

ลาฤๅษีไตรลักษณญาณไปเมืองปจจยาการนคร เพ่ือไปตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคพาไป

เปนพระชายาใหได แตพระองคอยาบอกตามตรง เพราะถาบอกตามตรงจะถูกฤๅษีไตรลักษณญาณทัด

ทานหามไมใหไป พระองคควรใชกุศโลบายหลอกวา จะกลับไปยังเมืองกายนครเพ่ือพบพระชนกชนนี 

เพราะไดจากทานท้ัง ๒ มาเปนเวลานานแลว 



๑๓๖ 

 

ในวันรุงข้ึน พระเจาจิตตราชจึงเขาไปทูลฤๅษีไตรลักษณญาณวาจะเดินทางกลับเมืองกายนคร 

เพ่ือพบกับพระชนกชนน ีเพราะจากกันมานานแลว ฤๅษีไตรลักษณญาณทราบดวยญาณมากอนแลวจึง

ทูลวาพระองคไมตองโกหกเรารูมากอนแลววา พระองคจะเดินทางไปตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ 

พระองค ท่ีเมืองปจจยาการนคร พระเจาจิตตราชก็รับตามความจริงแตท่ีไดกลาวไปเชนนั้น เพราะกลัว

วาฤๅษีไตรลักษณญาณจะไมยอมใหไป จึงกราบขออภัยฤๅษีไตรลักษณญาณ 

ฤๅษีไตรลักษณญาณจึงทูลวา เม่ือพระองคทรงตั้งพระทัยแนวแนและมีความประสงคจะไป

จริง ๆ  ก็จะไมขอหามแตจะถวายแวนวิเศษชื่อวา “วิชชามัย” ใหติดตัวไป แวนวิเศษนี้เม่ือถึงคราวคับ

ขัน อับจน ไมอาจจะตอบปญหาไดขอใหเอาแวนวิเศษนี้สองดู พระองคก็จะสามารถรูวิธีตอบปญหา ขอ

พระองคจงปดเปนความลับ อยาบอกใหใครทราบวาพระองคมีแวนวิเศษวิชชามัย ถาบอกไป พระองค

จะไดรับอันตราย 

พระเจาจิตตราชเม่ือไดรับแวนวิเศษวิชชามัยจากฤๅษีไตรลักษณญาณแลวกลาวขอบคุณ 

พรอมกับมิจฉัตตะอํามาตยกราบฤๅษีไตรลักษณญาณ เสด็จทรงมาอิริยาบถไปถึงเมืองปจจยาการนคร 

และไดถามนางมายาวีวา สถานท่ีตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคอยูท่ีไหน 

นางมายาวีนั้นไมเคยรูจักพระเจาจิตตราช คิดวาเปนคนสามัญธรรมดาจึงบอกวาสถานท่ีตอบ

ปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค อยูท่ีโรงมณฑป ณ ทองสนามหลวง 

ในวันรุงข้ึน พระเจาจิตตราชพรอมดวยมิจฉัตตะอํามาตย  พากันไปเฝารออยูท่ี โรงมณฑป 

ณ ทองสนามหลวง เพ่ือรอเวลาตอบปญหา 

ในขณะนั้น พระเจาเวทนา ทรงพาพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ไปสูโรงมณฑป ณ ทอง

สนามหลวง ทรงมีพระกระแสรับสั่งใหพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคข้ึนประทัพนั่งบนท่ีประทับเพ่ือจะ

ถามปญหา 

พระเจาจิตตราช เขาไปกราบทูลพระเจาเวทนา ขออาสาตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ 

พระองค 

พระเจาเวทนารับสั่งวาจะตองทําสัญญากอน ถาตอบปญหา ๕ ขอไมไดแมขอใดขอหนึ่ง 

จะตองยอมเปนทาสรับใชพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคใหเปนภรรยาและจะไดครองเมืองปจจยาการนคร

อีกดวย 

พระเจาจิตตราชทรงยอมรับตามพระราชดํารัสเชนนั้นวา จะปฏิบัติตามสัญญาทุกประการไม

มีแมใด ๆ ท้ังสิ้น 

เม่ือพระเจาจิตตราชทรงยอมรับตามพระราชดํารัสนั้นแลว พระเจาเวทนาจึงมีกระแสรับสั่ง

ใหพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคดําเนินการเริ่มถามปญหา 

วาระท่ี ๑ เจาหญิงตัณหา ตรัสถามปญหาวา เพราะเหตุใด เวลาท่ีคนตาย เขาผูกตราสังไว ๓ 

เปลาะคือ ๑ ท่ีคอ  ๒ ท่ีขอมือท้ัง ๒ ขาง  ๓ ท่ีขอเทาท้ังสองขาง  กอนท่ีจะนําลงหีบและนําไปบําเพ็ญ

กุศล นําไปเก็บไวไปฝงหรือเผา 



๑๓๗ 

 

พระเจาจิตตราชจนดวยปญญาตอบปญหาไมได จึงนึกถึงแวนวิเศษวิชชามัยแอบนํามาสอง ก็

รูวา เขาทําปริศนาธรรมสอนคนเปน ใหไดรับความรู  ความเขาใจ 

๑. หวงท่ีผูกคอ ทานหมายถึงบุตรเปนหวงคอยผูกคอ 

๒. หวงท่ีผูกมือ ทานหมายถึงคูครองเปนหวงผูกมือของกันและกัน 

๓. หวงผูกท่ีเทา ทานหมายถึงทรัพยสมบัติเปนหวงผูกเทา ไมยอมใหกาวเทาออกจากบาน 

    ไดงาย จะออกจากบานก็มีแตความหวงใย ไมอยากจะกาวออกไป 

มีคําโคลงสุภาษิตโลกนิติวา 

มีบุตรหนึ่งบวงเก้ียว พันคอ 

ทรัพยผูกบาทาคล หนวงไว 

ภรรยา (สามี) เยี่ยงอยางปอ รึงรัด   มือนา 

สามบวงใครพนได จึงพนสงสาร 

เปนอันวาพระเจาจิตตราช ตรัสตอบปญหาไดอยางถูกตอง เพราะอาศัยแวนพิเศษวิชชามัย

เฉพาะลําพังสติปญญาของพระเจาจิตตราชแลว ไมอาจตอบปญหาไดดวยตนเอง ตองแอบสองแวน

วิเศษวิชชามัยทุกครั้งจึงสามารถตอบถูกทุก ๆ ครั้ง 

วาระท่ี ๒  เจาหญิงราคา  ตรัสถามปญหาตอไปอีกวา  อะไรชื่อวาเปนไฟท่ีรอนท่ีสุดใน  โลก

พระเจาจิตตราช ตรัสตอบวา ไฟ ๓ กอง เปนไฟท่ีรอนท่ีสุดในโลก คือ 

ราคัดคิ ไฟ คือราคะ (ความกําหนัดยินดี) 

โทสัคคิ ไฟ คือโทสะ (ความคิดประทุษราย) 

โมหัคคิ ไฟ คือโมหะ (ความหลงงมงาย) 

วาระท่ี ๓   เจาหญิงอรดี ตรัสถามปญหาวา อะไรชื่อวา เปนของท่ีเท่ียงท่ีสุดของชีวิต 

พระเจาจิตตราชตรัสตอบวา ความตายเปนของท่ีเท่ียงท่ีสุดสําหรับชีวิตเพราะสัตวท่ีเกิด แลว จะตอง

ตายอยางแนนอน ชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด ชีวิตเปนของท่ีไมเท่ียงแท ความตายเปนของท่ีเท่ียงแท

แนนอน 

วาระท่ี ๔  เจาหญิงตัณหา ตรัสถามปญหาวา อะไรชื่อวาเปนของท่ีหนักท่ีสุดในโลก 

พระเจาจิตตราช ตรัสตอบวา ปญจขันธ เปนของท่ีหนักท่ีสุดในโลก เพราะจะตองคอยดูแลเอาใจใส

บริหารตลอดเวลา 

ในระหวางท่ีพระเจาจิตตราชทรง  ตอบปญหาแตละขอถูกแลวนั้น พระเจาเวทนาไมทรง

สบายพระทัยตลอดเวลา เม่ือพระเจาจิตตราชตอบปญหาขอท่ี ๔ เสร็จ จึงทรงรับสั่งวา “ขณะนี้เวลาก็

เยน็มากแลว ขอหยุดการตอบปญหาไวเพียงเทานี้กอนในวันพรุงนี้ จึงมาถามปญหาและตอบปญหากัน

ใหม” 

พระเจาจิตตราชก็ทรงยินยอม  เพราะเปนพระกระแสรับสั่งของพระเจาเวทนา  แตใน

พระทัยของพระองค มีความประสงคอยากจะตอบปญหาขอท่ี ๕ ซ่ึงเปนขอสุดทายใหเสร็จในวันนี้ จะ
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ไดมีโอกาสเชยชมพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค  ใหสมพระทัยท่ีตั้งใจมา แตจําใจตองกลับไปท่ีพักของ

นางมายาว ี

ฝายพระเจาเวทนาเม่ือกลับถึงพระราชวังแลว จึงมีพระราชกระแสรับสั่งเรียกพระราชธิดา ๓ 

พระองค มาเขาเฝาและตรัสบอกวา  พระเจาอวิชชากับพระนางโมหาราชเทวี เมืองกายนคร สงพระ

ราชสาสนมาถึงพระราชบิดาขอพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคไปเปนชายาพระเจาจิตตราช พระราชโอรส

ผูครองเมืองกายนครพระราชบิดาพิจารณาแลวเห็นวา เปนราชวงศท่ีมีเกียรติมีฐานะเหมาะสมกันจึงตก

ลงยกให ไดกําหนดวันอภิเษกสมรสไปแลว ถาจะประกาศยกเลิกการตอบปญหา ก็จะพาเสื่อมเสีย

เกียรติของกษัตริย ประชาชนท้ังหลายจะพากันติฉินนินทาวา “เปนกษัตริยตรัสแลว ไฉนมาคืนคํา” 

พระราชธิดารูสึกไมสบายพระทัยในเรื่องนี้อยูตลอดเวลา ท่ีบุรุษแปลกหนาตอบปญหาถูกตองทุกขอ 

พระราชธิดาเกรงวาถาขืนใหตอบปญหาขอท่ี ๕ ตอไปอีก เม่ือตอบถูกตองแลวพระราชธิดาท้ัง ๓ 

พระองคจะตกไปเปนภรรยาของบุรุษท่ีไมรูจัก ไมรูวาเขาเปนใครมาจากไหนและพระราชธิดาจะเอา

พระราชธิดามาจากไหนอีก ท่ีจะยกใหอภิเษกสมรสกับพระเจาจิตตราช พระราชธิดาจึงขอหยุดตอบ

ปญหาขอท่ี ๕ ไวกอน เพ่ือจะไดหาวิธีแกไข พวกเจาท้ัง ๓ จะมีวิธีแกไขอยางไรบาง ชวยตอบใหพระ

ราชบิดาทราบดวย 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคกราบทูลวา ขอพระราชบิดาทรงพระทัยอยาทรงปริวิตกหวงใยใน

เรื่องนี้เลย หมอมฉันหาวิธีแกไข จะไมยอมตกไปเปนภรรยาของบุรุษแปลกหนาอยางแนนอน 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคใชใหคนสนิทไปสืบเสาะหาดูวา บุรุษแปลกหนาพํานักอยู ณ ท่ีใด 

คนสนิทไดมากราบทูลรายงานวา บุรุษแปลกหนานั้น พักอยูท่ีกระทอมของนางมายาวี ผูเฝาพระราช

อุทยาน จึงมีรับสั่งใหนางมายาวีเขาเฝา และตรัสบอกเปนความลับวา เจาจงไปสืบดูซิวา เพราะเหตุใด 

บุรุษแปลกหนาจึงสามารถตอบปญหาของเราไดถูกตองทุกขอ เขามีของวิเศษอะไรหรือขอใหนางมายาวี

ไปสืบมาใหชัดแลวกลับมารายงานใหทราบดวย 

ฝายนางมายาวีรับคําสั่งของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคแลว กราบบังคมลากลับมายัง

กระทอมท่ีพักของตน เขาไปถามพระเจาจิตตราชวา  มีของวิเศษอะไรจึงสามารถตอบปญหาของ พระ

ราชธิดาถูกทุกขอ พระเจาจิตตราชไมยอมตอบแมนางมายาวีจะออนวอนขอรองสักเทาไหรตาม ก็ไม

ยอมปริปากบอก เพราะระลึกถึงคําของฤๅษีไตรลักษณญาณท่ีสั่งวา หามบอกใคร ๆ วาพระองคมีแวน

วิเศษวิชชามัย ถาบอกเม่ือไรอันตรายจะมีแกพระองค 

นางมายาวีคิดวา เม่ือพระเจาจิตตราชไมยอมบอก ก็ไมเปนไร ควรแอบไปถามมิจฉัตตะ

อํามาตยซ่ึงเปนผูรับใชใกลชิดพระเจาจิตตราช ถามิจฉัตตะอํามาตยไมยอมบอก เราก็ตองใชเลหมารยา

หญิงหลอกใหบอกใหจงได จึงเขาไปถามมิจฉัตตะอํามาตยวา พระเจาจิตตราชมีของวิเศษอะไร จึง

สามารถตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ไดถูกตอง 

มิจฉัตตะอํามาตยไมทันคิด  บอกแกนางมายาวีวา  พระเจาจิตตราชมีแวนวิเศษชื่อวิชชามัย 

จึงตอบปญหาไดถูกทุกขอ ไมวาปญหานั้นจะยากสักเพียงใดก็ตามเม่ือสองแวนวิเศษวิชชามัยแลวก็
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สามารถตอบปญหาไดท้ังหมด ถาพระเจาจิตตราชไมมีแวนวิเศษวิชชามัยแลว ก็ไมอาจตอบปญหาไดแม

สักขอเดียว 

เม่ือนางมายาวีทราบเรื่องเชนนั้นแลว จึงรีบนําความไปกราบบังคมทูลใหพระราชธิดาท้ัง ๓ 

พระองคทรงทราบความลับของพระเจาจิตตราช เพ่ือจะไดหาวิธีแกไขตอไป 

ในราตรีนั้น  พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค  ทรงตกแตงพระองคอยางงดงาม  ไปหาพระเจา 

จิตตราช และทําเปนเสแสรงมารยาบอกวา  พระองคจําตองตัดความอายมาหาพระเจาจิตตราช ถึงท่ี

อยู เปนเพราะ ความรกัชักนําใหมาตั้งแตแรกเห็นก็นึกรัก คงเปนเพราะบุพเพสันนิวาสนําพาใหไดมาพบ

กัน ถาใครเห็นเขาก็คงจะตองถูกติฉินนินทาเปนแน ท่ีกลาทําความผิดเชนนี้  เพราะความรักเขาทํานอง

ท่ีวา  “ความรัก ตัณหา ชักพาใหตาบอด” 

พระเจาจิตตราชไมรูเลหกลมารยาของพระราชธิดาท่ีทําเสแสรงหลอกลวงบอกวารักก็

หลงเชื่อตรัสตอบวา เม่ือพระองคทอดพระเนตรเห็นพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ก็หลงรักเชนเดียวกัน 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ตรัสวาถารักจริงอยากจะขอของเปนท่ีระลึกเปนเครื่องผูกมัดใจ

เม่ือยามไกลกันจะไดเอาไวดูตางหนาเม่ือเวลาคิดถึงกันจะไดเอามาดู 

พระเจาจิตตราชหลงกลของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค จึงตรัสตอบไปวาถาของท่ีขอนั้นอยู

ในตัวแลวยินดีจะยกให 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ก็ตรัสวา ถาอยางนั้นอยากจะขอแวนวิเศษวิชชามัยไวเปนท่ี

ระลึกจะไดหรือไม 

พระเจาจิตตราชทรงตกพระทัย เม่ือไมอาจปกปดพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคได จึงตรัสบอก

ความจริงวา การท่ีสามารถตอบปญหาถูกทุกขอก็เพราะอาศัยแวนวิเศษวิชชามัย ถาไมมีแวนวิเศษนี้

แลว ก็ไมอาจตอบปญหาได แตวาการตอบปญหายังคงเหลืออยูอีก ๑ ขอ ถึงแมจะรักแสนรักสักเพียงใด

ก็ตามก็จะเก็บเอาแวนวิเศษไวกอน เม่ือปญหาขอท่ี ๕ เสร็จแลว จะมอบถวายใหพระราชธิดาท้ัง ๓ 

พระองคทันที 

ฝายพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค จึงลวงวา ในวันพรุงนี้ก็จะถามปญหาเหมือนท่ีเคยถาม

มาแลวจะไมถามเรื่องอ่ืน ท่ีเปนเชนนี้ เพราะความหลงรักในพระองค 

พระเจาจิตตราชคิดวา พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค พูดเรื่องจริงก็หลงเชื่อจึงมอบแวนวิเศษ

วิชชามัยใหแกพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคไป 

ในวันรุงข้ึน เปนวันตอบปญหาขอสุดทาย  เม่ือพระเจาเวทนาพรอมดวยพระราชธิดาท้ัง ๓ 

พระองคเสด็จมาถึงโรงมณฑป ณ สนามหลวง ซ่ึงเปนสถานท่ีตอบปญหา พอไดเวลาถามปญหา จึงมี

พระกระรับสั่งใหถามปญหาขอท่ี ๕ ตอไปใน 

ในวาระท่ี ๕ ซ่ึงเปนวาระของเจาหญิงราคา  เจาหญิงจึงตรัสถามปญหาวา  “คนท่ีเกิดมา

ตองอยูในกองทุกขดวยกันท้ังนั้น เพราะเม่ือเกิดมาแลวตองแก ตองเจ็บ ตองตาย ตองพลัดพรากจาก
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บุคคลและสิ่งของ ท่ีเปนท่ีรักของชอบใจท้ังหมด ลวนแตเปนความทุกข และยังมีความทุกขอยางอ่ืนอีก

มากท่ีจะตองประสบ จะทําอยางไรจึงจะพนจากความทุกขนั้นได” 

พระเจาจิตตราชจนดวยปญญา  ตอบปญหาไมได  เพราะไมมีแวนวิเศษวิชชามัย  ตองยอม

เปนทาสรับใชของเจาหญิงตัณหา เจาหญิงราคา และเจาหญิงอรดีท้ัง ๓ พระองค เพราะหลงเชื่อและ

ไวใจในพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ดวยอํานาจของความรักท่ีมาปดบังใจใหมืดมิด หลงผิดคิดวาเขารัก

ตน 

ขอยอนกลาวถึง  พระอวิชชา  และพระนางโมหาราชเทวี เม่ือไดสงพระราชสาสนสูขอ 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค  ของพระเจาเวทนา เมืองปจจยากายนคร ใหมาเปนพระชายาของพระเจา 

จิตตราชแลว ก็มิไดบอกใหพระราชโอรสทราบทรงดําริวา เม่ือใกลจะถึงกําหนดวันอภิเษกสมรสท่ีพระ

เจาเวทนากําหนดแลวจึงจะตรัสบอกใหพระราชโอรสไดทราบแตเม่ือพระเจาจิตตราชและมิจฉัตตะ

อํามาตยหายไปเชนนี้ ก็ทรงกังวลพระทัย รับสั่งใหราชบุรุษเท่ียวออกหา ซ่ึงหาเทาไหรก็ไมพบครั้นถึง

กําหนดวันอภิเษกสมรสจึงยกกระบวนขันหมวกไปพบพระเจาเวทนา เมืองปจจยาการนคร เม่ือเสด็จ

พระราชดําเนินถึงแลว จึงทรงเลาเรื่องใหพระเจาเวทนาทราบวา พระเจาจิตตราชพระราชโอรสหนี

หายไปจากเมืองกายนคร แมใหราชบุรุษเท่ียวออกหาสักเทาไร ก็ไมพบและทรงปรารภตอไปอีกวา 

พระเจาจิตตราชอาจหนีออกจากพระนครมา เพ่ือตอบปญหาของพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค ก็เปนได 

เม่ือพระเจาเวทนาทรงทราบเรื่องท้ังหมดแลว  ทรงรับสั่งใหราชบุรุษเบิกตัวทาสของ 

พระราชธิดาท้ัง ๓ พระองคออกมา เพ่ือจะใหพระเจาอวิชชากับพระนางโมหาราชเทวีไดทอดพระเนตร

วา จะมีพระเจาจิตตราชรวมอยูหรือไม 

ในขณะท่ีทาสเดินเรียงกันมานั้น พระเจาอวิชชากับพระนางโมหาราชเทวีก็ทอดพระเนตรเห็น

พระเจาจิตตราชรวมอยูดวยก็จําได  จึงตรัสบอกแกเจาเวทนาใหทรงทราบ 

พระเจาเวทนาจึงรับสั่งใหไปเชิญพระเจาจิตตราชมาเฝา และทรงขออภัยโทษท่ีทําไป เพราะ

ไมทรงทราบมากอน  จึงจัดพิธีอภิเษกสมรสพระเจาจิตตราชและพระราชธิดาท้ัง ๓ พระองค  

ท่ีเมืองปจจยากายนครอยางสมพระเกียรติอยางยิ่ง 

ในกาลตอมาพระเจาอวิชชากับพระนางโมหาราชเทวี อําลาพระเจาเวทนาเพ่ือเดินทางกลับ

เมืองกายนคร และทรงพาพระเจาจิตตราชพรอมท้ังพระชายาท้ัง ๓ พระองคกลับมาคลองเมืองกาย

นครสืบตอไป 

มีนายทหารผูใหญผูมีฤทธานุภาพมากอยู ๓ คน คือ 

๑. หลวงชาติ  (ความเกิด) 

๒. หลวงชรา  (ความแก) 

๓. หลวงพยาธิ  (ความเจ็บ) 

เม่ือทราบขาววา พระเจาจิตตราชครองเมืองกายนคร  เจริญรุงเรืองดวยลาภ ยศ  สรรเสริญ 

สุข มีทรัพยสมบัติบริวารมาก ตองการกรีฑาทัพไปโจมตีเอามาเปนเมืองข้ึนใหอยูในอํานาจของตน จึงได



๑๔๑ 

 

รับสั่งใหนายทหารผูใหญท้ัง ๓ คน จัดกระบวนทัพชํานาญในการรบยกไปโจมตีเมืองกายนครเอาเปน

เมืองข้ึนใหได เม่ือกองทัพท้ัง ๓ ไปถึงไดตั้งกองทัพรายลอมเมืองกายนครโดยรอบไมยอมใหใครไดผาน

หลบหนีออกจากเมืองกายนครไปได 

พระเจาจิตตราช เม่ือเห็นขาศึกมาประชิดพระนครรายลอมอยูเชนนั้นก็ตกพระทัย จึงมีราช

สาสนไปถึงพระสหายชื่อวา พระยาโอสถ ครองเมืองเภสัชถือเฉลวเปนอาวุธ ขอใหยกกองทัพมาชวย 

เม่ือพระยาโอสถ ไดรับพระราชสาสนขอความชวยเหลือจากพระเจาจิตตราชผูเปนพระสหายใหยก

กองทัพไปชวยปราบขาศึก จึงรีบยกกองทัพเภสัชไปมากมาย และเขาโจมตีกองทัพท้ัง ๓ ของมัจจุราช

จนแตกพายไป 

ฝายพระยามัจจุราช เม่ือทราบขาววา กองทัพของตนพายแพ แตกพายอยางไมคาดคิด

เชนนั้น ก็ทรงพิโรธ จึงไดกรีฑาทัพมาดวยพระองคเอง เขาโจมตีเมืองกายนครจนแตกพาย 

เม่ือเมืองกายนครแตกแลว พระเจาจิตตราชไดพาพระชายาท้ัง ๓ พระองค  และพระชนก

ชนนีหนีออกจากเมืองกายนครไป แลวไปสรางพระนครใหม โดยขนานนามวาเมืองกายนครเชนเดิม 

พระเจาจิตตราชครอบครองเมืองกายนครดวยความรมเย็นเปนสุข สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ ลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ทุกประการ 

ตอมาพระยามัจจุราชทราบวา พระเจาจิตตราชสรางเมืองกายนครใหมก็กรีฑาทัพไปตีจน

แตกอีก พระเจาจิตตราชหนีไปสรางเมืองกายนครใหมอีก เม่ือพระยามัจจุราช ทรงทราบขาวก็กรีฑาทัพ

ไปตีจนแตกอีก เหตุการณเปนเชนนี้อีกหลายครั้งหลายคราว 

พระเจาจิตตราชเม่ือสรางเมืองกายนครข้ึนมาใหม ก็หวลระลึกถึงฤๅษีไตรลักษณญาณท่ีภูเขา

จิตตบรรพต เพราะกอนท่ีจะลงมาทานบอกไววา ถามีความทุกขรอนอะไร มีเรื่องอะไร ท่ีจะใหทาน

ชวยเหลือ ขอใหระลึกถึง ทานจะมาชวยแกไขให พระองคจึงไดระลึกถึงฤๅษีไตรลักษณญาณขอใหมา

ชวยปองกันพระยามัจจุราช 

ฝายฤๅษีไตรลักษณญาณไดทราบดวยญาณวา  พระเจาจิตตราชตองการความชวยเหลือให 

ไปชวยปองกัน พระยามัจจุราช จึงเดินทางจากภูเขาจิตตบรรพต ไปเขาเฝาพระเจาจิตตราชท่ีเมือง  

กายนครครั้นเขาเฝาแลวจึงกราบทูลวา พระองคประสงคจะสรางเมืองกายนคร เพ่ือปองกันพระยา

มัจจุราชใหไดนั้น ไมมีทางท่ีจะปองกันได แตพระองคจะตองสรางพระนครข้ึนมาใหมชื่อวา “อมตมหา

นคร” จึงจะสามารถปองกันพระยามัจจุราชได เพราะวาพระยามัจจุราชไมรูวา อมตมหานครนั้นตั้งอยู

ท่ีไหน ดังนัน้พระยามัจจุราชจึงไมสามารถกรีฑาทัพมาโจมตีไดอีกตอไป 

ถาพระองคมีพระประสงคจะสรางอมตมหานครจริง ๆ แลว ขาพระเจาจะชวย แตพระองค

จะตองดําเนินการสรางดวยวิธี ๓อยาง จึงจะสามารถสรางไดสําเร็จ คือ  

๑. จะตองสรางอาวุธข้ึน ๓ เลม 

ก. สุตาวุธ (อาวุธ คือ การฟง) 

ข. วิเวกาวุธ (อาวุธ คือ ความสงบกาย วาจา และใจ) 



๑๔๒ 

 

ค. ปญญาวุธ (อาวุธ คือ ความรอบรูในกองสังขาร) 

๒. จะตองสรางรถข้ึน ๑ คัน สําหรับเปนยานพาหนะใชในการเดินทางชื่อวา อริยมรรค  

    (ทางประเสริฐ) 

๓. ตองตัดสินใจสลัดรักพระชายาท้ัง ๓ พระองค และละความหวงใยในพระชนกชนนีใหได 

เพราะตราบใดยังพาพระชายาท้ัง ๓ พระองคและพระชนกชนนีไปดวย ก็ไมอาจท่ีจะขามแมน้ําท่ีสําคัญ

ชื่อวาแมน้ํา “สังสารวัฏฏ” ไปได เพราะรถอริยมรรคท่ีพระองคจะใชขามแมน้ําสังสารวัฏฏนั้นใชได

เฉพราะพระองคแตเพียงผูเดียว คนอ่ืนจะมาขอใชขับข่ีรวมไปดวยไมได ถาพระองคยังขืนจะพาพระ

ชายาท้ัง ๓ พระองคและพระชนกชนนีไปดวย ก็คงจะหนีพระยามัจจุราชไมพน และจะตองจมน้ําตาย

อยูในแมน้ําสังสารวัฏฏเปนแนแท พระองคไมอาจจะขาม  ไปสรางพระนครใหม ชื่อวา  อมตมหานคร 

ตามความปรารถนาได ขอพระองคทรงไดโปรดพิจารณาใครครวญใหด ี

๔. พระเจาจิตตราชรับคําวาจะปฏิบัติตามคําแนะนํา แลวฤๅษีไตรลักษณญาณจึงสรางอาวุธ 

๓ เลม และแนะนําฝกหัดใหใชอาวุธท้ัง ๓ อยาง คลองแคลวชํานาญ และสรางรถอริยมรรคใหพระเจา

จิตตราชใชฝกหัดขับข่ีจนคลองแคลวชํานาญ เชนเดียวกันฝายพระยามัจจราชก็ไมยอมหยุดลดละท่ีจะ

ติดตาม ไดทราบขาววา พระเจาจิตตราชไปสรางพระนครใหม จึงกรีฑาไปปดลอมพระนครไว เพ่ือโจมตี

เมืองกายนครใหแตกพายเหมือนดังเคยปฏิบัติมาในกาลกอน 

พระเจาจิตตราชทรงทราบวา พระยามัจจุราชกรีฑาทัพมาปดลอมพระนครไวก็ทรงถืออาวุธ 

๓ เลมข้ึนรถอริยมรรคแลนออกจากเมืองกายนครไปถึงแมน้ําสังสารวัฏฏวก็สามารถขับข่ีรถอริยมรรค

ขามแมน้ําสังสารวัฏฏไปไดอยางปลอดภัย 

ฝายพระราชชนกชนนีและพระชายาท้ัง ๓ พระองค ทราบวาพระเจาจิตตราชไดเสด็จหนีจาก

เมืองกายนครไปแลว ก็รีบเสด็จติดตามไปจนถึงแมน้ําสังสารวัฏฏแตไมอาจจะขามได จึงชวยกันรอง

เรียกใหพระเจาจิตตราชยอนกลับมารับไปดวย 

พระเจาจิตตราชจึงตรัสตอบวาขอใหพระราชนกชนนีและพระชายาท้ัง ๓ พระองคกลับไป

เถิดพระองคไมอาจยอนกลับมารับไดแลวบัดนี้  ไดสรางพระนครข้ึนใหมชื่อ“อมตมหานคร” ไดสําเร็จ

แลว 

พระยามัจจุราช ไมทราบวาพระเจาจิตตราชหลบหนีไปสรางพระนครใหมท่ีไหน จึงไม

สามารถจะกรีฑาทัพท้ัง ๔ กองทัพ คือ 

๑. กองทัพชาติ 

๒. กองทัพชรา 

๓. กองทัพพยาธิ 

๔. กองทัพมรณะ 

ไปโจมตีเมืองอมตมหานครของพระเจาจิตตราชไดอีกตอไป 



๑๔๓ 

 

พระเจาจิตตราชจึงเสวยบรมสุขอยูในอมตมหานครนั้น โดยลําพัง เพราะไมมีความสุขใด ๆ 

ในโลกมาเปรียบเทียบสันติสุขไดเลย 

ธรรมดาปุถุชนผูไมไดฝกจิตของตน จึงไมเขาใจธรรมชาติของชีวิตอยางแทจริง จึงตองเปนไป

ตามอํานาจของโลกธรรม มักจะถูกอวิชชาครอบงําตกอยูในอํานาจกิเลสตัณหา ชักพาไปใหเกิดความ

โลภ  ความโกรธ  ความหลง และความรักความชัง มุงแตแสวงหาประโยชนตนเปนท่ีตั้งไมคิดถึง

ประโยชนของผูอ่ืน มุงแตจะเบียดเบียน ประหัตประหารกัน เพ่ือแยงชิงอํานาจและความเปนใหญของ

ตน จึงหมดโอกาสท่ีจะพบทางแหงสันติสุข 

สวนผูท่ีฝกฝนจิตของตนไดแลว รูเทารูทันธรรมชาติของชีวิตอวิชชาครอบงําไมไดไมตกอยูใน

อํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง และความชัง ขมใจของตนเองได ทําใจใหอยูเหนืออํานาจของ

กิเลสตัณหา ไมทําความผิดทางกาย วาจาและใจ ชนะตนเองได  เม่ือประสบปญหาตาง ๆ ก็สามารถใช

ปญญาแกปญหานั้น ๆได ไมประมาท มีสติสํารวมระวัง พิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงแหงสังขาร  ซ่ึง

เปนไปตามกฎของธรรมชาติคือ  ความเกิด  แก  เจ็บ และตาย หนีไมพนจนมองเห็นไตรลักษณคือ 

อนิจจัง ความไมเท่ียงแทแหงสังขาร ทุกขัง ความเปนทุกขอันเกิดข้ึนเพราะความยึดม่ันถือม่ันดวย

อุปาทาน  และอนัตตา  ความเปนของมิใชตัวตน  แมประสบอนิฏฐารมณ  ก็ไมเสียใจ  เชื่อม่ันใน

ปญญาตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปฏิบัติตามพระราชดํารัสท่ีพระองคไดตรัสสั่งสอนไว

ทําลายกิเลส  ตัณหา อวิชชา ความโลภ ความโกรธ และความหลงใหหมดไปใจก็ใสสะอาดบริสุทธิผอง

แผวจนเกิดญาณความรูปรากฏชัดแกตนวา ชาติความเกิดสิ้นไปแลว  พรหมจรรยอยูจบแลวกรณียกิจ

ของตนไดทําสําเร็จแลว ไมมีกิจอยางอ่ืนท่ีจะตองทําอีกตอไปแลว  ไมตองเวียนวายตายเกิดในสังขาร

ทุกขอีกตอไป  เขาสูอมตมหานิพพานอันเปนบรมสุข ซ่ึงเปนความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่ี

พุทธศาสนิกชนตองการ  ดังพระราชดํารัสท่ี พระผูมีพระภาคเจาตรสัไววา 

นตฺถิ  สนฺติปรํ  สุขํ นิพฺพานํ   ปรมํ   สุขํ 

ความสุขยิง่กวาความสงบไมมี พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง๙ 

ลีลาชีวิต 

ลีลาชีวิตเปนวรรณกรรมมุงสื่อเรื่องของชีวิตในลีลาตาง ๆหลากหลายรสชาติ แตก็วนเวียนอยู

กับรัก โลภ โกธร หลง ตามวิสัยของชีวิตของปุถุชนท่ัวไป อยางกรณีของรุงนภา ผูเสมือนหนึ่งของฉาก

ชีวิตจริงท่ีปรากฏอยูท่ัวไปในสังคม รุงนภาไดพิสูจน คติธรรมท่ีวา ชีวิตคือการตอสู ศัตรูคือยากําลัง เท็จ

จริงประการใด ทานผูอานสามารถพิสูจนได ไมแนหากทานมีปญหาใด ๆ ในชีวิต เม่ือไดมีโอกาสรูจักกับ

รุงนภา ปญหาของทานท่ีกําลังเผชิญอยูก็อาจเปนเพียงระดับอนุบาลก็ไดใครจะรู เชิญทานผูอานลิ้มลอง

ไดตามอัธยาศัย... 

๙ขุ.ธ. ๒๕ / ๓๒ 

                                                        



๑๔๔ 

 

รุงนภาแบกชีวิต เผชิญปญหาอยางหนัก ๆ หลายเรื่อง  เรื่องแรกคือหนี้เงิน ๑ พันบาท ท่ีเธอ

ยืมมาจากเพ่ือนใจพระของเธอบอกวามีความจําเปน อยางรีบดวนและสําคัญยิ่งในชีวิตซ่ึงจะตองใชเงิน 

๑พันรายนี้ จึงใครขอความกรุณายืมใชสัก ๓ เดือน แลวจะรีบนํามาคืนใหเม่ือครบกําหนด เพ่ือนใจพระ

ผูนั้นเซ็นใหทันทีโดยไมเก่ียงใหทําหนังสือกูยืมหรือพูดถึงประโยชน แมแตนอยอีกเดือนเดียวก็จะครบ

กําหนดสงคืนแลว 

เรื่องท่ีสองหนักกวาเรื่องแรก  บานหลังเล็กท่ีเธอไดอาศัยอยูมาแตนอยคุมใหญ นั้นกําลังจะ

เปลี่ยนมือไปเปนของคนอ่ืน พอ แม เธอและนอง ๆ อีกหลายคนตองระเหเรรอน ท้ังนี้ก็เพราะความ

จําเปนในเรื่องการเงินทําใหตองขายฝากบานหลังท่ีเคยอยูมา พรอมท้ังท่ีดินในราคาถูก  แมเชนนั้นก็ไม

สามารถจะหาเงินมาไถถอนคืนตามกําหนดได  อีกเดือนเดียวก็จะหมดสัญญาพอดี   

เรื่องท่ีสาม ซ่ึงดูเหมือนจะหนักกวาเพ่ือน ก็คือเธอในฐานะเหรัญญิก ไดนําเงินจํานวนหนึ่ง

ของสมาคมไปใชในเรื่องความจําเปนทางบาน ในเดือนหนาจะมีการมอบงาน แกคณะกรรมการชุดใหม

ถาเธอไมสามารถหาเงินสงใหครบจํานวนท่ีขาดหายไปไดเธอก็อาจจะถูกฟอง ในคดีอาญาดวยขอหา

ทุจริตตอหนาท่ี ซ่ึงมีหวังจะตองเสียชื่อไปตลอดชีวิต  เปนการตัดอนาคตและไมดีอาจจะตองติดตะราง 

รุงนภาคิดวา เดือนหนาชางเปนเดือนมหาวินาศสําหรับเธออะไรเชนนั้น เธออยากใหมันเลื่อน

หางออกไปเพ่ือจะได มีเวลาขยับขยายแกไขเหตุการณ แตดูเหมือนมันจะยิ่งเดินทางเขามาหาอยาง

รวดเร็วท่ีสุดเห็นวาวิธีเดียวท่ีจะแกปญหาอันหนักเธออ้ึงเกินกวาชีวิต และรางกายนอย ๆ ของเธอจะ

ทานความหนักของมันไดก็คือ... ก็คือ การหนีโลก แตไดยินเขาพูดกันวา การฆาตัวตายเปนบาปหนัก

อยางยิ่ง เพราะฉะนั้น  กอนท่ีเดือนมหาวินาศนั้นจะผานมาถึง เธอจะตองพยายามจนสุดความสามารถ

เพ่ือแกไขปญหาใหจงได 

ความจริงมันไมใชความผิดอะไรของเธอมากนัก จะวาเปนความหมุนมาของเคราะหกรรม 

บางทีจะถูกกวา เพราะท้ังคุณพอและคุณแมของเธอตางเจ็บไขไดปวยในเวลาไลเลี่ยกัน คุณพอเปน

โรคหัวใจตองไปอยูโรงพยาบาล ๒ เดือนเต็มขณะนี้ออกมาแลวแตก็ตองซ้ือยามาบําบัดเปนประจํา การ

อยูโรงพยาบาลนั้นจะอยูอยางอนาถาก็ได แตเธอก็ไมสามารถทนดูคุณพออยูในสภาพนั้นได จึงตกลงไป

อยูหองท่ีเสียเงินขณะท่ีคุณพอยังนอนเจ็บอยูท่ีโรงพยาบาลนั้นเอง คุณแมก็มีอันเปนข้ึนมาอีกคนหนึ่ง 

ทานเดินลงบันไดและพลาดตกลงมากระดูกขาหักเดินไมได ตองนําสงโรงพยาบาลแขงกับคุณพอตอนนี้

เองความหนักอ่ึงท้ังหลายก็ระดมมาท่ีเธอคนเดียว ตองวิ่งเตนหาเงินทองมา เพ่ือใชจายเปนคาท่ีพัก

โรงพยาบาลรวมท้ังคาอาหารและคาเลาเรียนของนองเล็ก ๆ เธอตองทําทุกอยางเทาท่ีคุณพอคุณแมเคย

ทําในฐานะหัวหนาครอบครัวในสมัยท่ีทานยังดี ๆ อยูในท่ีสุดบานและท่ีถูกขายฝากไปในราคาต่ํา ๆ 

ดังกลาวแลว แมเชนนั้นความจําเปนในการใชจายก็เพ่ิมมากข้ึนถึงขนาดตองไปหยิบยืมผูอ่ืนรวมท้ังนํา

เงินของสมาคมท่ีเธอรับผิดชอบไปใชลวงหนา 

ถาเธอเปนคนสุรุยสุรายฟุงเฟอเหอเหิม หรือนําเงินไปใชในทางไมเปนประโยชน ก็นาจะถูก

ตําหนิไดวาไดสรางความเดือดรอนใหแกตัวเอง แตเหตุการณในชีวิตมันหมุน ไปตามวิถีกรรมอยางนี้เรา



๑๔๕ 

 

จะประณามเธอวาเปนคนไมดีก็ไมถนัดนักขณะนี้เธอมีเงินอยูในมือเพียง ๒๐๐ บาท คุณพอคุณแมกลับ

จากโรงพยาบาลแลว แตคุณแมยังเดินไมถนัดคุณพอก็ทําอะไรไมได คาใชจายรวมท้ังคายาของท้ังสอง

ทาน คาเลาเรียนเทอมใหมของนองเล็ก ๆ ท้ัง ๓ รวมท้ังคาอ่ืน ๆ อีกรอยแปดซ่ึงเปนของจําเปนท้ังสิ้น 

ทําใหเงินท่ีไดมาจากการยืมเพ่ือน ขายฝากบานหมดไปอยางรวดเร็ว แลวนี่จะทําอยางไรกันกับ

เหตุการณเดือน ซ่ึงจะตองออกจากบาน ตองถูกฟองตองอดเพราะไมมีเงินจะใชจายเลย 

รุงนภาตัดสินใจไปท่ีโรงพยาบาล  ไปบอกขายเลือดในกายของเธอจะขายไดสักก่ี ซี.ซี. ก็

สุดแตหมอจะกําหนดใหอยางนอยไดเงินมาสัก ๓๐๐-๔๐๐ บาท ก็ยังพออุนใจไปจนกวาจะถึงเดือนมหา

วินาศขางหนาและถาจําเปนตองขายเลือดอีกสักหน เม่ือตองใกลสิ้นเดือนนี้ก็ตองยอม รุงนภาขอสูจน

โลหิตหยดสุดทายจริง ๆ ใหมันรูไปวาคนท่ียอมเสียสละเพ่ือพอแมพ่ีนอง จะตองพินาศยอยยับและติด

ตะราง เวลานี้เธอยอมเสี่ยงหมดทุกอยางขอเพียงใหแบกภาระคือคุณพอคุณแมและนอง ๆ ไปใหพน

ระยะอันอับปางนี้ใหไดเทานั้น 

หมอบอกวาเลือดกรุปของเธอนี้หายากและใชการไดดีภายหลังท่ีเจาะเลือดไปตรวจดูแลว 

และในขณะนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งซ่ึงจะรับการผาตัด กําลังตองการเลือดกรุปนี้ชวยชีวิตไว  แมของเด็ก

เผอิญไมมีเงินจะซ้ือเลือดไปชวยลูกจึงเกิดปญหาเรื่องเงินข้ึนมาอีกรุงนภาตองการเงินแมของเด็กไมมีเงิน

ท่ีจะชวยชีวิตลูกแตเพราะเหตุท่ีแมของเด็กไมไดขอรองวาตนอนาถามันจึงเปนเรื่องยุงโดยไมไดนึกฝน 

เพราะถาเปนคนอนาถาและถาจําเปนจริง ๆ ทางโรงพยาบาลก็จะใหเปลา 

จากนั้นรุงนภาก็ยังเขาใจผิดท่ีนึกวาจะขายเลือดไดถึงคราวละ ๓๐๐-๔๐๐ บาทเทานั้น และ

จะตองเวนระยะไปถึง ๑ เดือนจึงจะเจาะเลือดขายไดอีก  เวนไวแตเปลี่ยนท่ีขายและเสี่ยงกับอันตราย

แมของเด็กเขามากราบรุงนภา เม่ือหมอเดินไปท่ีอ่ืนควักธนบัตรใหดู เธอมีเงินอยู ๒๐บาท แตการซ้ือ

เลือดจะตองใชเงินถึง ๒๐๐ บาท มันจึงเปนปญหายิ่งใหญเหลือเกิน 

“ความจริงเรามิใชคนอนาถา เรามีรายไดแตเรามีลูกมากเงินตนเทอมนี้หมดไป ๒‚๐๐๐ บาท 

เปนคาเทอม คาธรรมเนียมคาเครื่องแตงตัวและคาหนังสือลูกคนโตตองลมเจ็บซ่ึงจะตองผาตัด เราจึง

หมดเนื้อหมดตัวเทียวคะ” 

รุงนภาใจสั่นระริก เม่ือนึกถึงหัวอกของคนท่ีเผชิญทุกขเชนเดียวกับเธอ ก็ไมใชปญหา

เชนเดียวกับเธอก็ไมใชเพราะปญหาใชเดียวกับเธอนี้ดอกหรือเธอจึงตองมาขายเลือด แตก็กลับจะมาพบ

คนท่ีไมมีเงินจะจายคาเลือดเขาอีก  เธอตัดสินใจในขณะนั้น แจงกับหมอวาเธอจะสละเลือดโดยไมคิด

มูลคา เพ่ือเห็นแกชีวิตของเด็กและแมเด็ก ภายหลังท่ีนายแพทยเจาะเลือดเธอไว ๓๐๐ ซี.ซี. เธอก็รูสึก

หนามืด ตองนอนพักอยูนานจึงคอยโผเผกลับบานโยไมไดอะไรกลับมา นอกจากตองจายคารถแท็กซ่ี

เพ่ิมข้ึน เพราะไมมีแรงพอจะข้ึนรถประจําทางซ่ึงตองเบียดเสียดยัดเยียดกันและไมแนวาจะมีท่ีนั่ง

หรือไม 

เธอปลื้มใจภูมิใจวา แมเธอจะพินาศอยูไมก่ีวันนี้แลว แตเธอก็ไดชวยชีวิตคนอ่ืนไว คนท่ี

วุนวายอยูกับความขาดแคลนเชนเดียวกับเธอ แมจะภูมิใจอยูบาง แตความเศราใจในปญหาชีวิตของเธอ



๑๔๖ 

 

ก็มากเกินกวาจะกระหยิ่มยินดีตอไปได เม่ือไปถึงบาน  รุงนภาก็เขานอนโดยไมปริปากพูดกับใครเลย  

เดือนใหมใกลเขามาโดยลําดับ เงินท่ีเหลืออยูก็ลดนอยลงเหมือนน้ําขอดกนบอในฤดูแลง ซ่ึงยุบลง

รวดเร็วเหลือเกิน  

รุงนภาคิด ไมออกวาเธอจะทําอยางไรดีเม่ือถึงเดือนใหม นอกจากจะคอยมันอยูดวยหัวใจ

ระทึกอีก ๕ วันจะถึงเดือนใหม รุงนภาซ่ึงหมดอาลัยตายอยากในชีวิตรูสึกวาตัวเองกําลังเปนไข ตัวรอน 

หนาผากรอนและท่ีสําคัญท่ีสุดคือใจของเธอก็เรารอนกระวนกระวาย ไมนอยไปกวาอาการทางกาย เธอ

ตองนอนซมออกไปไหนไมได หลังจากรับประทานยาแลวก็หลับไป  ขณะนั้นเปนเวลาบายเด็ก ๆ กลับ

จากโรงเรียนกันหมดแลวตางเลนขุดดินกันอยูขางบาน สักครูหนึ่งเด็กเหลานั้นก็พากันวิ่งข้ึนมาบนบาน 

ปลุกรุงนภาโดยมิไดนึกวาพ่ีสาวกําลังจับไข   รุงนภาตื่นข้ึนดวยเสียงปลุกของนอง ๆ  

“พ่ีรุงดูนี่สิครับ  เราเลนขูดดินกัน  ไดตะก่ัวกลมเยอะแยะหมดเลย ” 

รุงนภาลืมตาโพลง  เม่ือมองเห็นตะก่ัวของนองมันมิใชตะก่ัวอยางท่ีนองวาแตมันเปนเงินกลม

หรือเงินเงินพดดวงแบบท่ีใชกันในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท่ี ๔  รุงนภาหายไขรีบลงจากบานไปดูเม่ือไดคุยดิน

ในบริเวณออกพอสมควรแลว  ก็เห็นปากตุมแดงขนาดใหญเปนสันข้ึนชัดเจน  ในตุมนั้นเต็มไปดวยเงิน

พดดวงซ่ึงยังคงถึงหม่ืนกอนเปนแน 

รุงนภาดึงนอง ๆ  มากอดน้ําตาไหลพรากดวย ความยินดี ความเสียสละ ความกตัญูได

โปรดรุงนภา แลวเพราะเงินนี้เปนเงินบริสุทธิ์ มีน้ําหนักเฉลี่ยกอนละ ๑๕ กรัม หรือ ๑ บาท ๑ กอนจะ

ขายไดถึง ๑๐ กวาบาท แตถาขายเปนของเกาก็จะไดเงินมากกวานั้น 

รุงนภาพอจะรูเรื่องอยูบางในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ  จึงประมาณวาทรัพยแผนดินในตุมแดงใบ

นั้น จะมีมูลคาไมต่ํากวาแสนบาท 

ความไขไมมีเหลืออยูเลย  รุงนภากระปรี้กระเปราข้ึนอยางประหลาด  เธอรีบข้ึนไปบอกคุณ

พอคุณแมแลวนําเงินจํานวนหนึ่งออกนอกบานไป 

ชั่วเวลาไมนานนัก เธอก็นั่งแท็กซ่ีกลับมีธนบัตรใบละรอยปกใหญกลับมาดวยเธอไดไปตกลง

ขายเปนของเกาแกรานสะสมเงินแบบเการานหนึ่งไดราคาดีมาก 

การไถถอนบาน  การใชหนี้ไดเสร็จสิ้นไปกอนสิ้นเดือนแถมยังมีเงินเหลืออีกหลายหม่ืนบาท  

รุงนภานึกในใจอยูเสมอวา  “ถาใครวาพระธรรมไมรักษาผูประพฤติธรรม  คนนั้นก็ยังไมรูเรื่องของเธอ  

ไมไดประสบมาอยางเธอแนนอน”๑๐ 

คํามั่นสัญญา 

คําม่ันสัญญา เปนสิ่งท่ีใคร ๆ ก็ชอบใจ เชนเดียวกันการผิดคําม่ันสัญญานั้นใคร ๆ ก็ไม

ปรารถนา คนท่ีรักษาคําม่ันสัญญาอยางลุงจอนถือวาเปนบุคคลท่ีหาไดยาก แตก็อีกนั้นแหละ ก็หาใชวา

๑๐สุชีพ  ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),
หนา ๑-๒๒๒. 

                                                        



๑๔๗ 

 

จะไมมีเสียเลย  แตก็นาเสียดายวา คนอยางลุงจอน นาจะเปนผูบริหารประเทศมากกวา  แทนท่ีจะเปน

ชาวบานธรรมดา แตแนนอนการไดทําความรูจักกับลุงจอนในกรณีนี้ ทานจะไดรับประโยชนไมมากก็

นอยดังเหตุการณตอไปนี ้

“คุณลุงคิดตะรางวาละเทาไร  หรือจะคิดเปนไร ๆ ไปก็ได  ” 

“ วาละ ๒๕๐ บาทครับ ไรหนึ่งก็ตก ๑ แสนบาทพอดี ” 

“ จะไมแพงไปรึคุณลุง ลดใหผมบางซี  ถาราคาพอสมควรผมจะรับไวสัก ๕ ไร ” 

“คุณไปถามซ้ือท่ีขางเคียงนี้  คุณจะรูไดทีเดียววาราคาท่ีผมพูดนี้ถูกท่ีสุด  แตเอาเถอะถา 

คุณจะตองการจริง ๆ และรับถึง ๕ ไร ผมจะลดให ๒ หม่ืนบาทเหลือเพียง ๕ ไร ๔ แสน ๘ หม่ืนบาท 

เผอิญ โฉนดท่ีดินแปลงนี้มี ๕ไรพอดีไมขาดไมเกิน ” 

“ตกลงครับคุณลุง  ผมจะขอวางมัดจําไวกอนสักหม่ืนบาท  แลวทําสัญญากันเลย ท่ีผมตกลง

นี้ ก็เพราะเห็นเปนท่ีติดถนนใหญ” 

“ถาจะวางมัดจําและทําสัญญาก็จะตองวาง  ๑ ใน ๔ ของราคาท่ีดินครับ  คือ ๑ แสน ๒ 

หม่ืนบาท แตผมขอเรียนใหคุณทราบวา คําพูดของผมนี่แหละดีกวาทําสัญญาเปนตัวหนังสืออีกคุณไม

ตองวางมัดจําอะไรท้ังนั้นภายในเวลา ๑ เดือนนับแตวันนี้ จนถึงวันท่ี ๑๕ เดือนหนาเวลา  ๑๖.๐๐ 

นาฬิกาถาคุณมีเงินมาวางคุณก็รับโฉนดไปไดเลย สวนการโอนจะนัดอยางไรก็ได”    

“ครับตกลง ผมจะลองเชื่อคุณลุงดูเพราะผมพกเงินมาหม่ืนบาทเทานั้น ถาไมตกลงอยางนี้ก็

ไมรูจะทําอยางไร ”     

นี่คือเหตุการณ  เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน  ๒๕๐๔  ซ่ึงทํานองชายหนุมนักธุรกิจผูมีตาแหลม

เห็นการณไกลไดไปเจรจาซ้ือท่ีของลุงจอน  แถวชานพระนคร ซ่ึงทํานองสืบรูมาวาจะมีถนนสายใหญ

และสําคัญตัดผานไปแถบนั้น 

ทํานองตั้งตัวข้ึนมาไดดวยทุนไมมากนัก  แตดวยความอุตสาหพยายามไมอยูเฉยสืบ  โนนสืบ

นี่เพ่ือเก็งกําไรเรื่องสินคาและท่ีดิน ทํานองก็มีเงินเรือนแสนหมุนเขาหมุนออกในธนาคารอยูเสมอ 

ทํานองแปลกใจวา  ท่ีดินขางเคียงท่ีคนอ่ืนบอกขายไมต่ํากวาตารางวาละ ๓๐๐ บาทท้ังนั้น

เหตุไฉนลุงจอนจึงบอกต่ํากวาคนอ่ืน ท้ังยังยอมลดใหอีก ๒ หม่ืนบาทดวย แตการท่ีลุงจอนไมยอมทํา

สัญญาไมยอมรับเงินมัดจํานี่สิ  แปลกกวานั้นถอยคําของลุงจอนไมไดบอกเลยวาเปนคนไมทันคนดู

เหมือนจะมีอะไรแหลม ๆ ดวยซํ้าไป 

ตอมาในวันท่ี ๑ พฤษภาคม  ขาวเรื่องการตัดถนนซ่ึงทํานองสืบรูมากกอนก็ปรากฏเปนขาว

หนาแรกของหนังสือพิมพหลายฉบับ  ทํานองแนใจเหลือเกินวา นักเลงท่ีคงวิ่งวุนข้ึนราคาใหกับเจาของ

ท่ีดินกันอลหมานไปหมด เพราะท่ีดินจะกลายเปนเงินเปนทองข้ึนมาแลว ลงทุนซ้ือไววาละ ๓๐๐-๔๐๐ 

ก็จะขายไดถึงวาละพันในท่ีสุด 

อีก  ๒  วันตอมา ทํานองก็ตกใจ  เม่ือทราบวาใครตอใครท่ีตนรูจักวาวิ่งเตนเกงนั้นไดไป

เสาะหาซ้ือท่ีกันจริง ๆ และลุงจอนคนหนึ่งท่ีมีผูกลาวขวัญถึงมากท่ีสุด ในฐานะท่ีมีท่ีดินถึง ๑๐๐ ไร



๑๔๘ 

 

นอกจากนั้นขาวท่ีนาตกใจมากก็คือ  ทุกคนท่ีไปติดตอกับลุงจอนไดเสนอราคาหรือตกลงราคาสูงกวาท่ี

ตนเคยตกลงไวท้ังสิ้นนั่นก็คือตารางวาละ ๔๕๐ บาท ข้ึนไปเกือบครึ่งของราคาเดิม  เหตุท่ีทํานองตกใจ

ก็เพราะวาตนไมมีสัญญาผูกมัดอะไรไวกับลุงจอนเลยถาลุงจอนจะใชวิธีธรรมดาท่ีสุด  คือถือวาพูดกัน

ดวยปากไมมีหลักฐานอะไร  ใครมากอนใหแพงกวาก็ไดไปกอน  ดังนี้ทํานองก็ไมมีทางจะเอาผิดอะไร

กับลุงจอนได 

ทํานองเริ่มกระสับกระสาย  วิ่งปรึกษาทนายความท่ีรูจักมักคุน  หาทางท่ีจะจัดการกับ 

ลุงจอนใหตองขายท่ีตามราคาเดิมคือ ๕ ไร เปนเงิน ๔ แสน ๘ หม่ืนบาทใหจงได  แตอะไรก็ไมรายไป

กวาขอท่ีวาในขณะนี้ทํานองยังมีเงินไมพอจะไปวางตามท่ีตกลงไว  เผอิญใหขัดของไปหมด 

ทํานองตัดสินใจชวนทนายและมิตรสหายท่ีไวใจบางคนไปหาลุงจอนดวยกัน เพ่ือจะไดชวย 

กันเปนพยานในเรื่องคําม่ันสัญญาของแก “ลุงครับผมมาเรื่องท่ี ๕ ไร ตามท่ีตกลงกันไวในราคา ๔ แสน 

๘ หม่ืนบาท”  “จะเอาเงินมาวางหรือคุณ” 

“ยังหรอกครับแตจะมาขอคําม่ันสัญญาจากลุงอีกครั้งหนึ่ง  คือลุงเคยพูดไววา ภายในวันท่ี 

๑๕  พฤษภาคม  เวลา ๑๖.๐๐ น ถาผมนําเงินมาวางทัน  คุณลุงจะคิดราคาท่ีดิน ๕ ไรตอ ๔ แสน ๘ 

หม่ืนบาทเปนอันคุณลุงยืนยันตามเดิมนะครับ” 

“เวลานี้มันข้ึนราคาไปถึงตารางวาละ ๔๕๐ บาทแลวละคุณ ”  ลุงจอนพูดอยางไมตรง

คําถามหรือคํารองท่ีใหยืนยันคําพูดเดิม 

“คุณลุงครับ คุณลุงเคยพูดไววา วาจาของคุณลุงสําคัญกวาหนังสือสัญญานะครับ ผมขอ

ยืนยันวาภายในวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  เวลา ๑๖.๐๐ น  ถาผมนําเงิน ๔ แสน ๗ หม่ืนมาวางทันตาม

กําหนด ผมจะตองซ้ือท่ี  ๕  ไร ไดตามราคานั้น” 

“นี่คุณมาเพ่ือจะใหผมยืนยันอะไรตออะไร ไมไดมาเพ่ือวางเงินใชไหม” ลุงจอนถามอีก 

“ใชครับ เพราะยังไมหมดเวลานําเงินมาชําระผมก็จะตองมาขอคํายืนยันไวใหเปนท่ีอุนใจอีก

ครั้งหนึ่งกอน”  

“ถาอยางนั้นคุณกลับได  คุณไปหาเงินมาก็แลวกัน  มีเงินมาวางเม่ือไรคอยพูดกันใหม” 

ลุงจอนพูดตัดบท  เม่ือกลับมาจากลุงจอนแลว  ทํานองยิ่งกลุมข้ึนเปนทวีคูณเพราะรูสึกลุงจอนพูดมี 

เลศนัยชอบกล ทนายความก็ลังเลใจไมแนวาลุงจอนจะมาไมไหน ตางคนตางคบคิดวิธีท่ีจะผูกมัดลุงจอน

ใหอยูมือใหได 

ครั้นถึงวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๐๔ ทํานองหาเงินไดเพียง ๒ แสนบาทยังขาดอีกถึง ๒ 

แสน ๘ หม่ืนบาท แตเขาก็ไดมีนัดหมายสําคัญท่ีจะไดเงินอีกกอนหนึ่งถึง ๓ แสนบาท ในเวลา ๑๔.๐๐ น. 

ของวันนั้น ทํานองรีบไปหาลุงจอนเม่ือเวลา ๑๑.๐๐ น. เพ่ือยืนยันวาในวันนี้กอนเวลา ๑๖.๐๐น.  

เขาจะนําเงินมาชําระคาท่ี 

ณ  ท่ีนั้นเขาไดพบนักซ้ือท่ีคอยอยูกอนแลว  เม่ือสอบถามก็ไดความวา  เปนเรื่องของท่ี 

แปลงเดียวกันกับท่ีเขาจะวางเงิน แตเขาสูถึงตารางวาละ ๔๕๐ บาท ๕ ไรก็ ๙ แสนบาท 



๑๔๙ 

 

ทํานองโลงอกท่ีรูความจริงวา ลุงจอนไมยอมขายใหแกคนท่ีใหราคาแพงกวาเขาถึง ๔ แสน 

๒ หม่ืนบาทจนกวาจะพนเวลาท่ีแกกําหนดใหแกทํานอง เพราะแกถือวาวาจาของแกสําคัญกวาเงินท่ีนัด

ไววาจะไดในวันนี้  ถาไมไดจะเปนการสูญเสียท่ีสําคัญยิ่งในชีวิตทีเดียว 

ทํานองรีบกลับบานอยางลุกลี้ลุกลนโชคดีอะไรเชนนั้น เวลา ๑๔.๐๐น.  ตรงเขาไดเงินตาม

นัดครบ ๓ แสน รีบนําเงินเขาธนาคารและเขียนเช็คใหธนาคารรับรองเพ่ือกันโตแยงท่ีลุงจอนอาจเก่ียง

วาเช็คไมมีเงินกวาจะเสร็จเวลาก็ลวงไปถึง ๑๕.๐๐น. เหลืออีก ๑ ชั่วโมงยังทันถมไปสําหรับการขับรถ

ออกไปนอกเมืองซ่ึงประมาณ ๓๐ นาทีก็ถึงทํานองรีบขับรถอยางเร็ว และพรอมกันนั้นก็ระมัดระวัง

อยางดีท่ีสุด เพราะรูอยูเหมือนกันวา ถาเกิดอุบัติเหตุก็อาจเสียเวลายิ่งกวาขับรถอยางธรรมดาไมรีบ

เกินไปแตนั่นอะไรกัน    ในถนนสายออกไปนอกเมืองนั้นรถติดกันเปนแถวหมด ไปก็ไมไดมาก็ไมได 

ทํานองใจหายวาบรีบจอดรถชิดขางทาง ปดประตูรถใสกุญแจครึ่งวิ่งครึ่งเดินไปดูใหรูแนวาเรื่องอะไรกัน

รถประจําทางสองคันประสานงากันอยางจังแลวเลยขวางถนนไวพอดี กวาจะหาเครื่องยกรถมา

เคลื่อนยายไดก็คงกินเวลาเปนชั่วโมง  ขณะนี้เขากําลังชวยหามคนตาย และคนเจ็บกันยุงอยู 

ทํานองอยากรองไหออกมาดัง ๆ ในสิ่งซ่ึงมาขัดลาภท่ีกําลังมาถึงเชนนั้น  เขาไมรีรอชารีบวิ่ง

ไปจากท่ีนั้น  เพ่ือหารถแท็กซ่ีขางหนาซ่ึงอาจมีมา ไดพบแท็กซ่ีคันหนึ่งซ่ึงติดอยูขางหนาแตกลับรถไมได

เพราะขางหลังมีรถอ่ืน ๆมาคอยแนนไปหมด 

ทํานองไมละความพยายามเขาวิ่งตอไปอีก  เพ่ือใหพนระยะท่ีรถรอกันอยู ในท่ีสุดก็พนเขต

นั้นไดพบแท็กซ่ีอีกคันหนึ่ง  รีบวาใหนําไปสงท่ีบานลุงจอนทันที 

แตแลวทํานองก็ใจหายวาบเปนครั้งท่ีสอง  เพราะนึกข้ึนมาไดวา  เช็คของเขาอยูในกระเปา

เอกสาร ซ่ึงวางไวในรถนั่นเองเขารีบบอกใหแท็กซ่ีหยุด  แสดงความประสงคใหรออยูกอนจะใหราคา

อยางงามท่ีสุด  รีบลงจากรถวิ่งยอนมาทางเกาอีกอยางแทบไมคิดชีวิต  ทํานองชนใครตอใครหลายคน

กวาจะมาถึงรถของตนท่ีจอดอยูรีบไขกุญแจ  เปดรถควากระเปาเอกสารมาถือไวแลวปดใสกุญแจดังเกา 

กลับวิ่งไปหารถแท็กซ่ีคันท่ีคอยนั้นอีก 

พอข้ึนนั่งไดเรียบรอยก็สั่งใหรีบขับอยางเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได  เวลาเหลืออยูอีกเพียง ๓ นาทีก็

จะ ๑๖.๐๐ น. อยูแลวแตบานลุงจอนยังอยูไกลออกไปพอสมควร  ทํานองสั่งใหเรงความเร็วยิ่งข้ึน แตก็

ไมสามารถจะถึงบานลุงจอนไดทันตามกําหนด  เม่ือเขาลงจากรถเขาไปในบานลุงจอนเพ่ือชําระเงิน

นาฬิกาของเขา ๑๖.๐๐ น. 

เขารีบละล่ําละลัก  บอกกับลุงจอนถึงเรื่องรถติดเรื่องอุปสรรคของการเดินทาง ซ่ึงลุงจอนก็

รับฟงแตก็ขอรองใหลองสอบนาฬิกากันดู  คือนาฬิกาในบานของลุงจอนของทํานองและของนักซ้ือท่ีดิน

กระดูกเหล็กอีกคนหนึ่งซ่ึงไปคอยอยูไดตั้งแตเชาจนบัดนี้  เพ่ือจะซ้ือใหไดถามหากทํานองมีอันไมทัน

ตามกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง 

ปรากฏวา  นาฬิกาของทุกคนบอกเวลาเกิน ๑๖.๐๕ น.ไปแลว  ทํานองออนวอนลุงจอน

ขอใหเห็นใจ  พรอมกับหยิบเช็คซ่ึงมีธนาคารรับรองมาถือแสดงใหดูอยางชัดเจน 



๑๕๐ 

 

แตอีกฝายหนึ่งก็หยิบเช็คออกมาบาง  พรอมกับกลาววา 

“ของผมก็ธนาคารรับรอง  แตจํานวนถึง ๙ แสนบาท และคุณทํานองก็มาชากวากําหนดจึง

ควรท่ีผมจะเปนฝายไดท่ีแปลงนี้ ” 

ทํานองพูดไมออก  อยากจะตะโกนแชงดาโชคชะตาออกมาดัง ๆ แตก็ไมไดทําอะไรลงไป

อยางท่ีนึกนั้น 

“ผมเห็นใจคุณท้ังสองพอ ๆ กัน  เพราะตางก็มีความตั้งใจและความพากเพียร อดทนดี

ดวยกัน แตผมจะตองปฏิบัติตามวาจาท่ีกลาวไว  คุณทํานองมาไมทันตามกําหนดจึงเปนอันไมไดซ้ือใน

ราคาท่ีตกลงกัน  และคุณอีกคนหนึ่งท่ีรออยูตั้งแตเชาไดซ้ือไป  ผมตั้งใจไววาเงินท้ังหมดท่ีไดในวันนี้จะ

ใหแกสภากาชาดเพ่ือสงเคราะหคนเจ็บปวยอนาถาท่ัวไป  สภากาชาดจึงโชคดีท่ีไดเงินเพ่ิมจากท่ีกะไว

เดิมอีกมาก” 

ลุงจอนโชคดีหรือท่ีขายไดราคา ? 

ทํานองโชครายหรือท่ีซ้ือท่ีไมไดตามท่ีอยากได ?  

นักซ้ือท่ีดินอีกคนหนึ่งโชคดีหรือท่ีซ้ือท่ีไดในราคานั้น ? 

ลุงจอนเปนคนลาสมัยหรือท่ีไมตองใชกระดาษทําสัญญากับใคร ?๑๑ 

สายไปหรือเปลา  

การชอบเลนสนุกนั้นแมจะเปนสิ่งท่ีดี  แตตองไมสรางความเดือดรอน ใหกับผูอ่ืน ดุรงคนั้น

คือตัวอยางในกรณีนี้ หากไมเชนนั้นแลวอาจกลายเปนตราบาปไปชั่วชีวิต แตก็ยังนับวาดีท่ีดุรงคกลับใจ

ไดในภายหลัง 

ดุรงค เปนชายหนุมท่ีชอบเลนสนุก  แตเรื่องสนุกของเขามักจะเก่ียวกับการอยากเห็นคนอ่ืน

เดือดรอน เชน แกลงรื้อขาวของในหองของเพ่ือนใหกระจุยกระจาย  คลายถูกโจรกรรมแตก็มิไดมีอะไร

หายบางครั้งในเวลากลางคืน  ในตอนท่ีมีแสงไฟไมสองสวางนัก  ดุรงคจะหาเศษผาดํา ๆ ยาว มีเสนได

ผูกติดอยู  แลวนําเสนดายนั้นไปผูกติดกับปลายไมเล็ก ๆ แอบซอนอยูขางกําแพงหรือบนตนไมเม่ือมีคน

เดินผานไปมาเขาก็จะลากเศษผายาว ๆ นั้นใหเคลื่อนไหวโดยเบนไมไปขางหนาคนเดินจะรูสึกเหมือนวา

งูกําลังจะเลื้อยเขามาใกล จะเอะอะโวยวาย สงเสียงรองแทบสิ้นสติแตในขณะเดียวกันดุรงคก็ขบขัน

และกลั้นหัวเราะอยูคนเดียว 

บางครั้ง  ความชอบสนุกของดุรงค ก็เกินขนาดไปถึงกับกอใหเกิดความเดือดรอนวุนโกลาหล

เชน ในขณะท่ีเพ่ือนนักเรียนถอดรองเทาเพ่ือเขาไปสูสถานท่ีอันควรถอดรองเทาของเพ่ือน ๆ นําไปไว

หาง ๆ ปนแปกันจนไมรูวาของใครเปนของใคร  ดุรงคเห็นเปนการสนุกและปกปดมิใหใครทราบ

ความคิดชั่ว ๆ นี้ของตนเลย 

๑๑สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๙. 

                                                        



๑๕๑ 

 

วันหนึ่งตื่นแตตอนดึก  ถือเสียมและใบตองออกไปนอกบานพยายามขุดดินขางถนนท่ีคน 

เดินไปมาใหลึกประมาณฟุตเศษแลวก็กลบเกลื่อนรองรอยท่ีตนทําไว  เอาใบตองปดปากหลุมเพ่ือ

พรางตาผูเดินผานไปมาแลวก็รีบกลับเขาบาน ทําเปนนอนหลับตามปรกติเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน 

ดุรงคเปนเด็กดีในสายตาของพอแม  ตอนกลางดึกดุรงคบนอยากรับประทานโจกหมูซ่ึงอยู

ตรงสี่แยกไกลออกไปคุณแมซ่ึงมีเมตตาตอดุรงคเปนพิเศษ จึงรีบตื่นแตเชาถือปนโตออกนอกบานไปเพ่ือ

จะซ้ือโจกหมูใหลูกรัก  ขณะท่ีดุรงคนอนหลับนั้น ก็ไดยินเสียงเอะอะกันในบานจนตองต่ืนออกมาดวย

ความตกใจเอะ! นั่นเขาชวยกันอุมคุณแมเขามาทําไมกัน ! คุณแมเปนอะไรไป? 

คุณแมเปนอะไรไป?  คุณแมขาหักเพราะตกหลุมซ่ึงไมทราบวาใครขุดเอาไว !  ดุรงครีบเขาไป

หาแม กอดแมแลวก็รองไห ดุรงคไมกลาบอกวาคุณแมขาหักเพราะดุรงคเอง 

คุณแมถูกสงตัวไปอยูโรงพยาบาล  ดุรงคเสียใจมากเพราะเขาไมเคยนึกเลยวา  ตัวเขาเองจะ

เปนตนเหตุแหงความเสียหายอยางรายแรงขนาดนี้  เม่ือไมรูจะทําอยางไรดี ก็ไดแตนั่งน้ําตาไหลอยูขาง

เครื่องฟงวิทยุ 

เชาวันนั้นเปนวันพระ  เม่ือหมดรายการขาวแลวก็ถึงภาคบทความ โดยไมไดสนใจฟงเลยแต

ดุรงคก็ไดยินเสียงทานผูพูดซ่ึงเปนอนุศาสนาจารย  กลาวไวตอนหนึ่งวา  

“….คนท่ีชอบกอความเดือดรอน  หรือเบียดเบียนคนอ่ืนนั้น ถาเขาสมมุติตนเปนผูถูกรังแก

เปนผูกําลังไดรับความขมเหงเบียดเบียนแลว  บางทีเขาก็จะเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนมากข้ึน …” 

“มีชายคนหนึ่ง  ข้ึนตนตาลถูกมดแดงกัดนึกเคืองข้ึนมาจึงจุดไฟเผาใบตาลแหงเพ่ือใหไหม 

รังมดแดงนั้น  แตเขาลืมไปวา ใบตาลนั้นอยูต่ํากวาท่ีตรงท่ีตนนั่งอยู  และไฟจะลุกข้ึนมาทวมตัวเขาดวย

แตเม่ือจุดไฟแลวก็ไมรูจะแกอยางไร  เผอิญคนท่ีอยูขางลางเห็นเหตุการณ และชวยตะโกนใหรีบตัดทาง

ตาลสดซ่ึงมีใบติดอยูแลวรีบโดดลงมา โดยใชทางตาลนั้นชวยตานทานน้ําหนัก  เปนอันวาเขารอดจาก

การถูกไฟคลอกตายท้ังเปนแตก็ตองเขาเฝอกอยูเกือบเดือนเพราะขาหัก 

การใหความสุขแกคนอ่ืน  ดีกวาใหความทุกขแนคนท่ีกลัวเคราะหรายและโชครายจงเรง 

แกเคราะหรายและโชครายดวยวิธีหาทางบําเพ็ญตน   ใหเปนประโยชนแกผูอ่ืนเสียแตบัดนี้เรื่องราย ๆ

ในชีวิตของทานก็จะหมดไป 

ดุรงคยิ้มอยางมีความหมาย  เขาไปกราบพระในหองบูชาของคุณพอ  แลวพูดในใจกับพระวา  

ตอไปนี้ลูกจะใหความสุขแกทุกคนเพ่ือจะไดไมมีเคราะหรายในชีวิตของลูกอีก๑๒ 

นายคนนั้น 

นายคนนั้นหรืออาจเปลี่ยนเปนอีกสักชื่อวานายเจาปญหาก็คงไมผิดเพราะมีนิสัยท่ีจุกจิกจูจี้ 

เรื่องไมเปนเรื่องก็กลายเปนเรื่องจนได แตคนในลักษณะเชนนี้ ในสังคมก็มีอยูไมนอย อยางนอยก็นาย

๑๒สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๘. 

                                                        



๑๕๒ 

 

คนนั้นอีกคนหนึ่งละ สวนรายละเอียดนั้นเปนเชนใด เชิญทานติดตามลีลาชีวิต ในตอนท่ีวาพ่ีชายคนนั้น

ไดตามอัธยาศัย 

นายคนนั้นแลนรถมาจอดท่ีหนารานอาหารกวางตุง  ซ่ึงมีชื่อลงทายวา  “ก่ี”  ผูลงจากรถ

ตามมาดวยคงเปนภริยา  ท้ังคูเดินเขามานั่งสั่งอาหารเปนการเท่ียวหาความสําราญและความอ่ิมทองไป

ดวยในขณะเดียวกัน  ท้ังคูแตงกายแบบลําลองอยางงาย ๆ  แตภริยาเกือบจะไมพูดอะไรเลย  คงปลอย

ใหสามีสั่งการอยูคนเดียว 

“นี่บอย! บะหม่ีแหง ๒ ชาม อยาใสปูทะเลนะ” 

คนท่ีถูกเรียกวาบอย  หรือนัยหนึ่งคนกวางตุงลูกชายเจาของรานตอนรับอยางนอบนอม 

“นี่บอย! เอาน้ําแข็งเปลา ๒ แกว” สั่งแลวก็นิ่งไป 

“แลวกวยเตี๋ยวราดหนาหมู ๒ จาน” สั่งใหมอีก น้ํา ๒ แกวมากอนเพ่ือน 

“นี่บอย! กวยเตี๋ยวอยาเอาเลย ไปดูซิผัดแลวหรือยัง ถายังไมไดผัด เอาไหมฝนแทน” 

ผูท่ีถูกเรียกวาบอย รีบเขาไปหลังรานแลวออกมาบอกวาเปลี่ยนใหมไดตามตองการเพราะยัง

ไมไดลงเสน  

ผูสั่งหันไปจับตาท่ีคนทําบะหม่ี  สักครูหนึ่งก็เอ็ดวา “ชี้บอกแลววาไมใหใสปู” คนทําบะหม่ีขอ

โทษแลวบอกวา “มือมันเคย” แลวก็นําบะหม่ีมาให 

“นี่บอย! ขอน้ําตาลหนอยซิ 

ผูท่ีถูกเรียกวาบอยอีกคนหนึ่ง ซ่ึงผานมาใกลรีบไปหยิบแกวใสน้ําตาลมาให 

“นี่บอย! ไปเปลี่ยนมาใหม ในนี้มีมด” 

น้ําตาลในภาชนะอีกท่ีหนึ่งมาถึง 

“นี่บอย! ขอถวยใสน้ําปลา” 

ถวยใสน้ําปลามาถึง “นี่บอย!  ลื้อเปนกวางตุงทําไมใชน้ําปลา เขาตองใชซ่ีอ้ิวขาวจะถูก” 

ผูท่ีถูกเรียกวาบอยชี้แจงวารานนี้ไมใชน้ําปลา  แตใชซ่ีอ้ิวขาวท้ังหมด ซ่ีอ้ิวขาวในท่ีนี้คือ

น้ําปลาถ่ัวอยางใส 

“นี่ บอย! ซ่ีอ้ิวของลื้อทําไมเหม็นเลา” 

สังเกตวาผูท่ีวิ่งวุนในการนี้มีอยูหลายคนดวยกัน 

ผูเขียนไมทันไดดูวา ตอนไหมฝนหรือเสนหม่ีราดหนามาถึงจะมีคําสั่งอะไรบาง  เพราะเสร็จ

ธุระในรานนั้นแลวก็ออกไปเสียกอน
๑๓ 

ใครผิด 

ใครผิด ปกติมนุษยปุถุชนท่ัวไปมักจะเขาขางตัวเองเสมอ แมมนัสจากเรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกัน 

เม่ือเกิดเหตุอะไรสักอยางกับตนเอง ท้ัง ๆ ท่ีตนเองเปนเจาของเรื่องในการนี้ แตไมวายผูท่ีเก่ียวของกลับ

๑๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๙. 

                                                        



๑๕๓ 

 

กลายเปนผูผิด ท้ัง ๆ ท่ีตนเหตุหาใชใครอ่ืน ท่ีแท  สับเพลาของเจาตัวนั่นเองคือคําตอบสุดทาย สวน

ทานผูอานจะเห็นเปนประการใดนั้น สามารถติดตามจากเรื่องตอไปนี้ฯ 

เรื่องนี้เปนเรื่องจริง ! คติธรรมในเรื่องนี้มีแนบางทีทานผูอานจะหาไดมากกวาผูเขียนดวยซํ้า

จึงขอจบลงดวยฝากใหหาธรรมะเอาเอง นมัสกลับจากธุระ  แลวนับธนบัตรท่ีเหลืออยูในกระเปา เวียน

นับอยูหลายเท่ียวก็ยังคงเปนเงิน ๒๖๐ บาทอยูตามเดิม ลองนับใหมดูอีกสักครั้งเถอะ ๒๖๐ บาท อีก 

เงินหายไปไหน ๒๐ บาท ! รานน้ํามันทอนผิดถึง ๒๐ บาท ทีเดียวหรือ ?  จําไดนี่นาวา  ตั้งแตออกจาก

บานไมไดซ้ืออะไรเลยนอก จากเติมน้ํามันรถ ๒๐ บาท  เทานั้น มีเงินไป ๓๐๐ บาท  ก็ควรจะเหลืออยู 

๒๘๐ บาท จึงจะถูก 

เจาของรานน้ํามันเปนผูหญิงหนาตาก็ไมเลว  เวลาทอนเงินเราก็ดูวาไมผิด  แตไมถึงกับไดนับ

รับเงินทอนไดก็ใสกระเปานี่จะโกงกันอยางเลือดเย็นหรืออยางไร จําชื่อรานน้ํามันก็ไมไดเสียดวย แตจํา

ท่ีไดถาจําชื่อ รานไดคนดูในสมุดโทรศัพทก็คงพบเลขท่ีตองการ  จะยอมเสียเงิน ๗๕ สตางค โทรศัพท

ไปตอวาสักหนอย  จะถามวาหากินแบบทอนเงินขาดนี้มานานก่ีปแลว  คงจะร่ํารวยข้ึนเพราะการโกง

คนท่ีสะเพราบางคนผูไมนับเงินท่ีไดรับทอนมาใชไหม ? พูดทางโทรศัพทมองไมเห็นหนากันจะพูดใหเจ็บ ๆ 

อยางไรก็ได 

คิดไปคิดมาก็นับธนบัตรดูอีก  จะเพียรนับ ๒๖๐ บาท ใหเปน ๒๘๐ บาท ใหได นับก่ีครั้ง ๆ 

กันก็ไม งอกออกมาสักที  ลองนึกถามตัวเองวาเคยเสียเงินเสียทองตั้งรอยตั้งพัน  ทําไมไมเห็นเดือดรอน  

มาเดือนรอนดวยเงิน ๒๐ บาทเทานี้ แลวก็ตอบตัวเองวา  ถาเสียดวยความเต็มใจเสีย แมจะมากก็ไมวา  

แตถาเสียเพราะถูกโกงแลว  อยาวาแต ๒๐ บาท เลยเพียงบาทเดียวก็เจ็บใจเดินวนไปวนมาอยูในบาน

หลายเท่ียว  ครุนคิดแตเรื่องเงิน ๒๐ บาท ท่ีถูกโกงนั้น พยายามจะไมคิดก็อดคิดไมไดหยิบหนังสือพิมพ

ข้ึนมาอาน มีแตขาวฆากันฟนกันท้ังนั้นเอ ! วันนี้เปนอะไรไป อารมณไมดีเอาเสียเลยขณะท่ีกําลังนั่ง

หงุดหงิดอยูนั้น คุณพอก็เขามาทักทาย “กลับมาแลวหรือลูก ? ”  รีบวางหนังสือพิมพตอบทานวา “ 

กลับมาเรียบรอยแลวครับ ”“ ลูกซ้ือไสกรอก ๒  ถุงมาฝากพอตามท่ีสั่งไปหรือเปลา ? ”  “ซ้ือครับคุณ

พอ ผมวางไวบนโตะอาหารนั่นไงละครับ”  พอตอบคุณพอออกไปแลว มนัสก็นึกไดวาไดแวะซ้ือไส

กรอก เม่ือจวนจะเขาบาน ๒ หอ ๒๐ บาท พอดี หนาของเจาของรานน้ํามันท่ีวาไมเลว แตทําไมถึงโกง

นั้น ปรากฏข้ึนอีก  คราวนี้คลายจะยิ้มแยมแจมใสทาทีจะพูดดวยดีวาไมไดโทรศัพทไปดาเขา  ดีวาคุณ

พอมาถามถึงเรื่องไสกรอกเลยทําใหนึกไดวา นอกจากเติมน้ํามันแลวยังซ้ือไสกรอกดวย เงินนี่มัน

ยุติธรรมดีจริงนะ แมเราจะลืมแตจํานวนของมันตรงเสมอ  มนัสรูสึกสดชื่นข้ึน  หยิบหนังสือพิมพข้ึนมา

อานใหม บทความวันนี้เขาพูดถูกใจดีจริง เออ !  จะเขียนท้ังทีใหมันนาอานอยางนี่สิ จึงจะนับวาเปน

นักหนังสือพิมพแท! 
๑๔ 

ตกปลา 

๑๔สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๒๕. 

                                                        



๑๕๔ 

 

การตกปลาของวินัยนับไดวาชวยหักเหความคิดของวินัยไดอยางนาชื่นชม  คนเราหาก

สามารถเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน การอานชวยใหใหเกิดทักษะความคิดในเชิงสรางสรรค วินัยได

พิสูจนถึงความจริงจากกรรีดังกลาว แลวในท่ีสุดก็ชีวิตของวินัยก็ไดขอสรุปตามคติของพระพุทธศาสนา

ท่ีวามืดมาสวางไปนั่นเอง ซ้ึงผูสนใจสามารถติดตามไดดังตอไปนี ้

วินัยซ้ือเบ็ดตกปลาแบบนอก ซ่ึงมีขายอยูในกรุงเทพฯ ติดไปตางจังหวัดดวย เปนเบ็ดชนิด

พิเศษ  สายพิเศษ และคันพิเศษเม่ือปลากินเบ็ดอาจจะผอนเชือกใหยาวไปได แลวเวลาจะสาวเชือก

กลับก็มีเครื่องหมุนใหเชือกมวนเขามาอยางกะทัดรัด วินัยภูมิใจในเครื่องมือทันสมัยชิ้นนี้เปนอยางยิ่ง 

หนารอนปนี้ชาวกรุงตางแยกยายกันไปชายทะเลบางตางจังหวัดก็มี  ภูเขาบางวินัยเลือกไป

พักท่ีรังสิต  ซ่ึงไมนาสนุกสนานอะไรเลย  แตวินัยพอใจมาก เพราะเปนนาผืนเดียวท่ีเขามีอยู แลวใหตา

อินคนซ่ือแหงยานรังสิตเปนผูเชา  เขาไปสรางกระทอมเล็ก ๆ ไวเพ่ือพักผอนใหในวันวาง  แตหนารอน

ปนี้กะวาจะพัก อยูหลายวัน 

เหตุไฉนวินัยจึงโปรดปราน  กระทอมหลังนั้นมาก  ถาทานไมมีธุระอะไรมาก  จะลองสนใจดู

บางก็ได  เปนกระทอม  ท่ีปลูกงาย ๆ มองดูภายนอกก็ไมนาแปลกอะไรนัก  เพราะหลังคามุงจากฝาขัด

แตะธรรมดา  แตขางในนั้นมีเครื่องใชทันสมัยทุกอยาง  มีหองน้ํา หองนอน  และหองครัว  อันแบงเปน

สวนสัด มีสิ่งท่ีทําใหกระทอมหลังนั้นเปนอิสระแกตนเองมากก็คือ รั้วไมไผ ซ่ึงลอมรอบเปนวงกวาง  

เพ่ือผูอยูในกระทอมจะไมตองกังวลใจวาใครจะผานไปผานมาใกลชิด  ไมวาใครท่ีเขามาในกระทอมนั้น

จะเปนคนหรือเปนควายกระทอมถูกลอม แตกระทอมเปนอิสระ เพราะกระทอมมันไมตองการไปไหน

มาไหน  มันไมเหมือนคนถาถูกกักขังแลว คนเราเดือดรอนมากแตกระทอมถูกลอมไวดวยรั้ว  กลับทําให

มันไมถูกรบกวนใคร ๆ เขาไมถึงมันมันจึงเปนอิสระ  ผูอยูในกระทอมนั้นก็พลอยรูสึกเปนอิสระไปดวย 

ในบริเวณรั้วนั้น มีสระน้ําใหญ อันมีทางระบายน้ําเขาออกไดจากคลองรังสิต  แตถาน้ําในคลองมีอยู

นอย  น้ําในสระจะคงสูงอยูตามระดับเดิม  ตอเม่ือน้ําในคลองสูงข้ึนก็จะมีการถายไปมากันได  ทาน

ทราบหรือไมวาเขาทําอยางไร  เวลาน้ําในคลองนอยน้ําในสระจึงไมไหลออก  แตถาน้ําในคลองมากก็

อาจไหลเขาไปในสระได  เขาใชวิธีฝงทอระบายน้ําใหระดับต่ําอยูทางสระ ใหระดับสูงอยูทางคลอง คือ

ใหมีลักษณะเปนทอท่ีเทลงหาสระมิไดวางทอไวตรง ๆ  จึงรักษาระดับน้ําในสระไวไดดี  สระนี้แหละท่ี

วินัยคิดจะตกปลาใหสนุกท่ีสุดในฤดูรอนปนี้เหยื่อท่ีใชตก ก็ไมตองใชเหยื่อจริง ๆ เชนไสเดือน หรือตัว

สัตวอ่ืน ๆ ฝรั่งเขาทําตัวหนอนปลอมไวขายเสร็จ 

วันรุงข้ึนหลังจากเสร็จอาหารเชาแบบงาย ๆ คือกาแฟกับขนมปง ไสกรอกกระปองท่ีเตรียม

มาแลววินัยผูชอบความเปนอยูแบบฝรั่ง  ก็ควาเบ็ดคันโปรดท่ีซ้ือใหมพรอมดวยเกาอ้ีผาใบและหนังสือ

อานเลนภาษาอังกฤษติดไปดวย  เลือกหาท่ีนั่งโคนไมแหงหนึ่งไดแลว  ก็เหวี่ยงสายเบ็ดลงไป  อีกมือ

หนึ่งก็เปดหนังสืออานเลน ซ่ึงอานคางไวแตวันกอน เนื้อเรื่องในหนังสือนั้นแสดงถึงความรายกาจของ

นักตมมนุษยคนหนึ่ง  ผูชอบทําตนเปนคนม่ังมีหลอกลวงคนใหเสียทรัพย  หลอกลวงสตรีใหเสียคนดวย

อุบายแบบตาง ๆ กัน แตละแบบแยบคายไมคอยซํ้าของเกา วินัยอานไปนึกแชงดาชายคนนั้นอยูในใจผู



๑๕๕ 

 

แตงมีวิธีเขียนใหคนอานแชงดาตัวโกงไดแนบเนียนมาก  ทันใดนั้นเขาก็สะดุงปลากินเบ็ด! เขารีบกระตุก 

แลวหมุนแปนวงกลมสําหรับมวนเชือกทันที  ไมชาก็แลเห็นปลาดุกอุยตัวใหญติดเบ็ดข้ึนมา พรอมกับ

การตกปลาดุกได  วินัยก็เริ่ม สงสัยตัวเองวากําลังเปนนักหลอกลวงไมแพนักตมมนุษย  ในนิยายเรื่อง

นั้นเหยื่อลอก็เปนของปลอมท่ีหุมทอเบ็ดไวไมใหปลารูวาคนกําลังลอใหกินเหยื่อ เพ่ือจะฆาปลา  เหตุ

ไฉนเม่ือเราดาคนท่ีหลอกลวงมนุษย  แตเรากลับไมประณามคนท่ีหลอกลวงสัตว เชน หลอกปลาใหกิน

เหยื่อ  ถาคนหลอกลวงมนุษยเปนคนไมดี คนหลอกลวงสัตวเลาจะดีหรือ ?  วินัยรีบปลดเบ็ดออกจาก

ปากปลาดุกอุยตัวนั้นแลวโยนมันลงน้ําไปตามเดิม  ขวางเบ็ดทันสมัยนั้นลงไปขางบอ โดยไมลืมปลด

เหยื่อปลอมออก  รีบเก็บเกาอ้ีผาใบเดินกลับเขากระทอม  เขากมลงกราบพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู

บนหิ้ง  คงไมมีใครอีกแลว ท่ีเห็นใจผูตกทุกขไดยากไมวาผูตกทุกขนั้นจะเปนคนหรือสัตว  พระองคจึง

ทรงหามไวมิใหทําลายชีวิตของกันและกัน ผูเห็นเปนทีไดเทานั้นจึงจะรูสึกวาการหลอกตมผูอ่ืนไดเปน

ของสนุก  แตถานึกถึงคราวท่ีตนจะถูกหลอกตมบางก็จะซาบซ้ึงในพระพุทธคุณตอนนี้เอง๑๕ 

พอหรือไม 

ทาน ศีล ภาวนาหรือหลัก ศีล สมาธิ ปญญา คือหลักธรรมท่ีจัดรวมอยูในชุดเดียวกัน หาก

ขาดสวนใดสวนหนึ่งชุดหลักธรรมธรรมนั้นยอมขาดความสมบูรณได ดังนั้นวาทะกรรมท่ีวา หากสังคมมี

ศีลหาเทานั้นยอมแกปญหาสังคมไดรอยแปดฟงแลวรูสึกวาดูดี ลีลาชีวิตกับตอนท่ีวาพอหรือไมจะให

คําตอบดังกลาวไดเปนอยางดี ดังรายละเอียดมีดังนี้ฯ 

ทานท้ังหลายมาพรอมกันก็ดีแลว  ขออนุโมทนาท่ีมีน้ําใจดี  มาชวยกันลอกคู และบางทานก็

ยังนําอาหารมาเลี้ยงท้ังพระและเลี้ยงกันเอง 

ทางวัดเราเพ่ิงเปดใหมีการรักษาอุโบสถในวันพระแตก็นาพอใจมากท่ีทานท้ังหลายชักชวนกัน

มารักษาศีลฟงธรรมนับจํานวนรอย  ในวันนี้ยังมาชวยบําเพ็ญประโยชนแกวัดอีก 

ขอใหนึกในใจถึงภาพท่ีเศรษฐีคนหนึ่งในครั้งพุทธกาล พรอมดวยญาติมิตร  กําลังประณมมือ

ฟงพระพุทธเจาทรงสั่งสอนภายหลังท่ีเขานําอาหารมาถวายพระแลว 

ขอใหนึกถึงภาพของพระพุทธเจาผูกําลังประทับนั่ง  ในทามกลางภิกษุท้ังหลาย  มีพระพักตร

อ่ิมเอิบดวยความสงบภายใน กําลังประทานพระพุทธโอวาทแกเศรษฐีผูนั้นในลักษณะท่ีแปลกกวา 

ทุกคราวกวาทุกคราว  หวังวาทุกคนคงหายเหนื่อย และอ่ิมหนํากันดีแลว  ขอใหตั้งใจฟงเรื่องท่ีจะกลาว

ตอไปนี้ใหด ี

ท่ีวาแปลกก็คือคราวอ่ืน ๆ ทรงแสดงธรรมใหชาวบานเพียงตั้งอยูในหลักธรรมของชาวบาน 

เชน ขยันหม่ันเพียรรูจักเก็บออม รูจักคบเพ่ือนท่ีดีงาม และรูจักใชจายพอเหมาะสม บางครั้ง  ทรงสอน

ใหตั้งอยูในศีลไมฆาสัตวลักทรัพยเปนตน  ก็ดูเหมือนจะพอแลว พอจะอยูเปนสุข ตามประสาผูครอง

เรือนแตคราวนี้แปลกมาก  ทรงสอนเศรษฐีผูนั้นวา อยาคิดวา เราถวายผานุงหมอาหารเปนตนแก

๑๕สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๒๘. 

                                                        



๑๕๖ 

 

พระสงฆก็เปนการเพียงพอแลว เพราะเพียงเทานั้น ยังชื่อวา  มิไดลิ้มรสแหงศาสนาท่ีแทจริงเลยท้ังนี้

เพราะเหตุวา  ตนเองยังมิไดทดลองปฏิบัติใหจิตใจสงบ  ใหไดรูรสความสงัด ทางกาย  ทางจิตเลย 

แมแตนอย  ฉะนั้นขอใหทานลองปฏิบัติดวยตนเองดูบาง  ลิ้มรสความสงบดวยตนเองบาง  นั่นแหละ 

จึงจะชื่อวาไดใกลชิดพระพุทธศาสนา  เขามาอีกข้ันหนึ่ง 

ขอใหทานท้ังหลายนึกวาดภาพใหเห็นวา  ขณะท่ีพระพุทธเจาประทานโอวาทแกเศรษฐีนั้น

จบลง ก็มีภิกษุรูปหนึ่งผูท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองวา  เปนอัครสาวกสามารถแสดงธรรมไดดีและเคย

ทรงใชใหแสดงธรรมแทนพระองค  เม่ือทรงตองการพักผอนพระเถระรูปนั้น  ลุกข้ึนจากอาการนั่งพับ

เพียบเปนนั่งกระหยง  กราบนมัสการพระบรมศาสดาดวยเศียรเกลา  แสดงความเคารพอยางสูงแลว

กลาววา นาอัศจรรยเหลือเกินพระเจาขา ! ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดา  ทรงสั่งสอนทานอนาถปณฑิก

คฤหบดี  มิใหปฏิบัติติดตัวอยูเพียงแคศีลแคทาน  หากใหปฏิบัติสูงข้ึนไป  เพ่ือไดลิ้มรสแหงความสงบ

สงัดดวยตนเองบาง  แลวพระเถระก็กราบทูลขอความอยางอ่ืนอีกอันเปนผลของการปฏิบัติตาม 

พระพุทธโอวาทขอนั้น 

ทานท้ังหลายคงนึกเห็นภาพแลว  ใชหรือไมวาท้ังพระพุทธเจาและพระอัครสาวกเบื้องขวา  

คือ พระสารีบุตรเถระเจา  ไดประทานขอคิดแกคฤหัสถอยางนาสนใจเพียงไร 

คนท่ีปฏิบัติไดเพียงรักษาศีล  ใหทานหรือฟงเทศนก็เปนการดีแลวท่ีไดทําเชนนั้น  แตจะไม

คิดกาวหนาออกไปใหไกลกวานั้นบางทีเดียวหรือ  เพราะเพียงเทานั้นยังไมเชื่อวาไดลิ้มรสท่ีแทจริงแหง

พระพุทธศาสนาเลย 

เปนอันไมตองพูดถึงฝายภิกษุ  เพราะแมคฤหัสถพระพุทธเจายังสงเสริมใหกาวไปไกลกวาศีล

ทาน  เหตุไฉนจะไมทรงสนับสนุนใหภิกษุบําเพ็ญสมาธิ และปญญา 

ฉะนั้น  เม่ือทานท้ังหลายนึกวาดภาพเห็น  และจําไดแลววาพระพุทธเจาก็ทรงแนะนํา

คฤหัสถใหกาวหนาในภาคปฏิบัติทางศาสนา  ทานก็คงจะสนับสนุน  ขอนี้จะแจงใหทราบวา 

วัดนี้จะเปดการทําสมาธิและอบรมปญญาเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษในวันพระ เพ่ือทานท้ังหลายจะได

กาวไกลออกไปอีก 

สวนภาคปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณรวัดนี้นั้น  ไดเพ่ิมไวเวลาหลังจากสวดมนตตอนคํ่า

ทุก ๆ คืนมานานแลวดวยความประสงคจะใหพวกเราไมย่ําเทาอยูเพียงแคศีลท้ัง ๆ ท่ีพระพุทธศาสนา

ลวงมาถึง ๒๕๐๐ ปเศษแลว 

การอบรมขัดเกลาคนอ่ืนนั้น  ทําไดงายก็จริงแตถาจะใหดีแลวควรลองอบรมขัดเกลาตัวเราเอง

ดูบางพระพุทธเจาทานวาทําไดยากกวาอบรมคนอ่ืน ฝกหัดคนอ่ืน  แตถาเราทําสิ่งท่ียากนี้ได  พอไปถึง

ข้ันท่ีงายกวาเราก็สบายมาก 

ทานเจาอาวาสพูดแลว  ก็กลาวอวยพรแกทุกคนท่ีมาชวยงานของวัดแลวกลับเขาสูกุฎีท่ีพัก

ของทาน 



๑๕๗ 

 

“ทางวัดจะเปดการฝกทําสมาธิและอบรมปญญา”  นี่เปนขาวใหญ  ของชาวบานหนองบัว  

ซ่ึงขาดผูนําทางจิตใจมานานแลว 

ทางคณะสงฆสงเจาอาวาสรูปนี้มา  ชาวบานพากันเลื่อมใสเหลือเกิน  ใครวาชาวบานเพิกเฉย

ตอศาสนา  เขาขาดผูนําทางตางหาก...!๑๖ 

ผูเสียสละ   

ความรักท่ีถือวายิ่งใหญคือความรักระหวางแมกับลูก ความรักในลักษณะดังกลาวโลกยกยอง

มาตลอดในทุกยุคสมัย ไมเวนแมสัตวเดรัจฉาน แมแมเปนแคแมวคืออีลาลีชีวิตของสัตวเดรัจฉาน 

ท่ีพิสูจนจากกรณีดังกลาว สวนในรายละเอียดนั้น ผูสนใจสามารถติดตามไดจากเรื่องราวตอไปนี้ฯ 

ไมมีใครรูวา ครอบครัวจน ๆ  ซ่ึงมีสมาชิกอยูเพียง ๕ คน คือมารดา  บิดา  ลูกชายคนโต 

ลูกสาวคนรอง และลูกสาวคนเล็ก  หายไปไหนหมดท้ังบาน ประตูบานซ่ึงเปนหองแถวเกา ๆ  ปดใส

กุญแจมา ๒-๓ วันแลว 

ขอใหเรารูจักกับสมาชิกของครอบครัวเปนรายบุคคลสักครู  บางทีจะทําใหพอเขาใจอะไรข้ึน

บางเก่ียวกับความเปนไปของคนเหลานี้ 

บิดาคือนายแจม อายุ ๕๐ ป เต็มมัชฌิมวัยแลวเปนคนพูดนอยและไมคอยคิดอะไรมากนัก  

ขยันทํามาหากิน ไมกลัวความเหนื่อยยาก  ถาจะกลาววาเปนดวงประทีปของครอบครัวก็นาจะไมผิด 

ภริยาของนายแจมชื่อ นางหยุด อายุพอ ๆ กับนายแจม เปนคนตรงกันขามกับนายแจม ๒ 

ประการ คือ พูดมาก และคิดมาก เรื่องอะไรท่ีนายแจมเห็นวา ไมเปนเรื่องนั้น  นางหยุด มีเรื่องพูดได

เปนชั่วโมง  นายแจมพอลมตัวลงนอนก็หลับ  แตนางหยุดไมเคยทําสําเร็จ  เพราะเปนคนคิดมาก  และ

ไมชอบคิดคนเดียวดวย  บางครั้งนายแจมกําลังนอนหลับสบายก็ตองตื่นเพราะนางหยุดปลุกข้ึนมาฟง

ขอคิดเห็น  และคําวิจารณเรื่องราวตาง ๆ  ท้ังเรื่องในบานและนอกบาน  แต  นายแจมก็ดีใจหายเขา

ปลุกใหฟงก็ฟงอยางเห็นอกเห็นใจผูเลา  พยายามแสดงอาการเห็นดวย ไมขัดคอเลย ท้ัง ๆ ท่ีบางครั้งก็

รูอยูวานางหยุดพูดผิดจริง ๆ สองสามีภริยาคูนี้จึงไมคอยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน แตความดีของนาง

หยุดก็มีอยูมาก  คือไมเกียจคราน รวมรับ ผิดชอบในความเปนอยูของครอบครัว เต็มท่ี 

ลูกชายคนโต  ผูมีนามวากลา มีรูปรางล่ําสันแข็งแรง จัดวาเปนชายหนุมรูปงามคนหนึ่ง  มี

นิสัยไมยอมเสียเปรียบใครถาเห็นใครอานหนังสือพิมพ  ก็จะใชวิธีขอดูตรงโนนนิด ตรงนี้หนอย  แลว

เลยถือวิสาสะแยงมาอานท้ังฉบับ  แลวจึงคืนให เปนคนรักศักดิ์ศรีมาก ไมยอมใหใครดูหม่ินท้ังท่ี

บางครั้งก็ไมคอยเขาใจดีนักวาศักดิ์ศรีหมายถึงอะไร 

ลูกสาวคนรองชื่อ ฟาสาง เปนหญิงรูปงามท่ีออกจะกอความวุนวายใหแกหนุมแถวนั้นมิใช

นอย เปนคนพูดเกงเหมือนแม  ชอบการแตงตัวและความสะอาด  จึงนับวาชวยเปนแรงใหนางหยุดใน

การดูแลรานชองไดดีตามสมควร 

๑๖สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๓๒. 

                                                        



๑๕๘ 

 

ลูกสาวคนเล็ก  ชื่อเล็ก  แตอายุถึง  ๑๖  ปแลวจึงมิใชคนท่ีเล็กอยางใคร ๆ คิด  คนนี้รูปราง

ไมงามเลย  ถาจะกลาววาข้ีเหรก็คงไมผิด  แตเปนคนเอางานเอาการรักพ่ีรักพอแม 

คราวนี้เราจะมาดูกันวา  ครอบครัวนี้หายไปจากบานไดอยางไร  ทามกลางความดึกสงัดของ

คืนวันหนึ่ง  มีเสียงเคาะประตูเรียก  “ลุงแจม” 

เนื่องจากนายแจมไมเคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร  จึงมิไดระแวงวาการเปดประตูออกมาพบ

คนแปลกหนาในเวลาคํ่าคืนนั้น  จะนําความเดือดรอนมาให 

พอนายแจมเปดประตู  ก็มีชายฉกรรจ ๒ คน  ถือปนในมือ  และปลุกทุกคนในบานใหตามไป

ข้ึนรถ  ซ่ึงเตรียมไวท่ีปากตรอก  แมจะเปนรถแท็กซ่ี  แตก็ดับไฟมองไมเห็นหมายเลยทุกคนตกใจไป

ตาม ๆ กัน  นางหยุดพาลจะเปนลมใหได  ผูรายท่ีมาบังคับใหไปข้ึนรถท้ัง ๒ คนนั้นใชผาปดหนาเปดแต

ตา  จึงมองไมเห็นหนาชัดเจน  แมเสียงก็รูสึกวา  แตละคนดัดเสียงพูดจนทราบไมไดวาเสียงจริงเปน

อยางไร 

รถพาคนเหลานั้นไปท่ีบานรางแหงหนึ่งท่ีชานพระนครทุกคนเม่ือเขาไปในบานนั้นแลว  ก็ถูก

มัดมือเทาและถูกขูวา  ถาใครสงเสียงเอะอะก็จะถูกยิงท้ิงทันทีในบานมีเทียนจุดอยูเลมเดียว 

คราวนี้  เม่ือการผูกมัดเสร็จเรียบรอยแลว  เจาคนปดหนาคนหนึ่งก็พูดข้ึนวา  การจับตัวคน

ท้ัง ๕ ข้ึนมานี้มิใชเพ่ือทรัพยสินเงินทอง  หรือขมเหงรังแกอยางไร  ตองการอยางเดียวเพียงจะฆาคนสัก

คนหนึ่ง  เพ่ือเปนการเซนตามพิธีโจรท่ีตนเรียนมา  ฉะนั้น  เพ่ือใหความยุติธรรมแกคนท้ัง ๕  จึงจะเปด

โอกาสใหตกลงกันวา  ใครควรจะตายเพียงคนเดียว 

นายแจมยกมือไหวรองขอชีวิตแทนทุก ๆ  คนอยางนาสงสารสวนนางหยุดนั้นเปนลมไปแลว 

แตความหวาดระแวงรูสึกวาจะทําใหเปนลมไมเต็มท่ี เพราะเกรงวาจะถูกฆาในขณะใดขณะหนึ่ง 

เม่ือเห็นวาการขอรองจะไมไดผลประการใด  นายแจมก็พูดข้ึนวา  “ถาอยางนั้น ฉันจะยอม

ตายเอง ขอใหคนท้ัง ๔ ปลอดภัยก็แลวกัน” 

นางหยุดคานเสียงแข็งข้ึนมาทันที  อาการหวาดกลัวหายไปดังปลิดท้ิง  นางกลาววา  “ถาพ่ี

แจมตาย ทุกคนจะลําบากกันหมด  เพราะขณะนี้ยังตองอาศัยพ่ีแจมเลี้ยงดูดวยกันท้ังนั้น พ่ีแจมอยูดูแล

ลูกไปเถอะ  ใหฉันตายเองดีกวา” 

นายแจมน้ําตาไหลท่ีภริยาไดแสดงน้ําใจอันดีงามยอมเสียสละในยามคับขันเชนนี้ จึงคัดคาน

วาจะยอมใหภริยาตายไมได ขอใหตนตายเถิด  การทํามาหากินคงจะชวยกันคนละไมละมือพอเอาตัว

รอดไปไดเจาคนปดหนามาถามนายกลาลูกชายคนโตวาจะวาอยางไรนายกลาตอบอึก ๆ อัก  พูดไมเต็ม

ปากในท่ีสุดก็พูดออกมาวา  “เม่ือพอแมยอมตายแลว  แกก็เลือกเอาคนใดคนหนึ่งก็แลวกัน  จะเปนพอ

หรือแมก็ตาม”ครั้นมาถึงวาระของนางสาวฟาสาง ก็ตอบอึก ๆ อัก ๆ เชนเดียวกันแตไมชี้ไปท่ีใครคง

รองไหมากกวาอยางอ่ืน  แตเม่ือถึงนองเล็กคนสุดทองทุกคนก็ตองตกตะลึง 



๑๕๙ 

 

ในความกลาหาญพูดจาชัดถอยชัดคําของเธอ  “ฆาหนูเถอะคะหนูยังไมเคยไดสนองพระคุณ

พอแมอะไรเลยพ่ี ๆ ท้ังสองเขาก็รูปรางงดงาม อาจทําประโยชนใหพอแมและบานเมืองได แตหนูเปน

คนเล็กรูปรางก็ข้ีเหร ขอใหหนูตายดีกวา” 

“ตกลงเราไดคนท่ีควรฆาแลว”  เจาคนปดหนาพูดข้ึน  “คนท่ีควรฆาคือเจาพ่ีชาย  และพ่ีสาว

ของเด็กคนนี้  เรายกเวนใหพอใหแมและใหนองเล็ก  เพราะเปนคนไมเห็นแกตัว  ยอมเสียสละแตจะฆา

คนท่ีคิดเอาตัวรอด” 

“ก็ไหนวาจะฆาคนเดียวอยางไรเลา”  นายแจมแยง 

“ถูกแลว  ฉันจะเปดโอกาสให ๓ คนท่ีไมถูกฆาเปนคนเลือกวาจะใหไวชีวิตคนไหน” 

แตท้ังนายแจม นางหยุด และนองเล็ก ไมยอมระบุใครเลยคงพูดยืนยัดอยางม่ันคงจะขอ

เสียสละแทนคนอ่ืน ๆ  เจาคนปดหนา หันไปทางเพ่ือนกันท่ียืนถือปนอยู 

“เห็นไหมเลา  แกแพพนันกันแลว  คนรูปรางหนาตาดี ๆ ไมไดมีใจเสียสละเสมอไป  พ่ีนอง

สองคนนี้  หนาตาดีกวาเพ่ือนกลับสูนองหนาตาข้ีเหรไมได” 

“เออ  กันยอมแพแก”  เจาคนปดหนาคนหนึ่งจึงพูดข้ึนวา 

“เอานี่เอาไป เงิน ๒๐ บาท  เปนคารถกลับ  ฉันไมไดคิดฆาพวกแกเลยสักคนเดียว  เพียงแต

พนันกันเทานั้นวา  เม่ือถึงคราวคับขันใครจะเปนคนเสียสละ  หรือเปนคนเห็นแกตัว  เจาเพ่ือนฉันเขา

พนันใหเจาลูกชายคนโต  เปนคนเสียสละ  แตฉันวาพอเปนคนเสียสละ  แตกลับปรากฏวา แมก็

เสียสละ  นองเล็กก็เสียสละ  เราจึงไดคนเสียสละเพ่ิมข้ึนอีกหลายคน  แตลูกชายคนโตท่ีกะวาจะ

เสียสละเพ่ือพอแมพ่ีนองกลับเหลวไหลกวาเพ่ือน 

“ฉันจะท้ิงมีดไวใกล ๆ เจาลูกชายคนโตเพ่ือใหแกมัดเองแลวจะไดแกมัดคนอ่ืน ๆ  ฉันไมได

คิดจะฆาจริง ๆ  จึงปลอยใหกลับหมด  พรุงนี้เจาเพ่ือนท่ีแพพนันจะตองเลี้ยงอาหารฉัน  กวาจะตัด

เชือกกันไดเสร็จก็คงสวางพอดี” 

เสียงรถยนตติดเครื่องออกไปแลว  เสียงนายแจมดาตามหลังวา  “เลนสกปรกอะไรอยางนี้ทํา

เอาขวัญหนีดีฝอหมด”๑๗ 

ทานเศรษฐ ี

ใคร ๆ ก็พากันเรียกวา เปนเศรษฐี  เพราะทานมีทรัพยสินเงินทอง มากเหลือเกิน 

ทานเปนคนถ่ีถวนทุกบาททุกสตางค ไมยอมใหขาดตกบกพรองโดยไมจําเปน ทานมักจะ

หัวเราะเยาะเด็ก ๆ ท่ีใชสตางคเปลืองวา ไมมีความคิด  เม่ือทําตัวเปนตะกราเสียแลว  น้ําขังอยูได

อยางไร  ขอนี้คงไมมีใครคัดคานทาน 

แตความจริงทานก็เกินไปหนอยเหมือนกัน  คลายกับวาในชีวิตของทานคําวาเสียสละ  จะไม

เคยผานเขามาในความรูสึกเลย  ทานจะพูดจะคิดอะไรลวนเปนเรื่องรายไดหรือผลประโยชนไปหมด  

๑๗สุชีพ ปุญญานุภาพ,ลีลาชีวิต อางแลว,หนา ๓๗. 

                                                        



๑๖๐ 

 

ทานไดทําอะไรไวมาก  จนทานจําไมไดวาทําแกใครบาง  และเขาเดือดรอนอยางไรเพราะความสําคัญ

ในการครองชีวิต  ตามความเขาใจของทาน  มิใชอยูท่ีการคอยรับรูความเดือดรอนของคนอ่ืน  หากอยูท่ี

การคอยปองกันความเดือดรอนของทานเองมากกวา 

ในคราวสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ซ่ึงประเทศไทยเผอิญมีสวนพัวพันกับสงครามดวย  ท้ังท่ีไม

ตองการมันเลย  แตประเทศอ่ืนเปนฝายทําใหพัวพัน  ไทยเราก็เลยไมรูจะหลีกเลี่ยงอยางไร 

พอมีลูกระเบิดมาตกในพระมหานคร  แมจําหางจากบานเศรษฐีไกลลิบลับ  แตเม่ือมีการท้ิง

ระเบิดบอยเขาทานก็รูสึกวาทานไมสามารถควบคุมคนบานไวไดเสียแลว  เพราะคนเหลานั้นมาลาไป

ตางจังหวัด  อางวาขืนอยูไปก็คงเจ็บไขดวยความกลับ  แมทานจะขูวาถาไปแลวก็ใหถือวาไปเลยไมตอง

กลับมาอยูกับทานอีก  แมทานจะปลอบวา  ขอใหอยูกับทานตอไปเถิดทานจะเพ่ิมเงินเดือนใหเทานั้น

เทานี้  ก็ไมไดผลอะไรเลย  เขาคงลาจากไป  จนทานเศรษฐีรูสึกวา  คนท่ีเปนเพ่ือนของทานไดในยาม

คับขันนั้นมีเพียงคนเดียว  คือตัวทานเอง  ทรัพยสินก็ชวยอะไรทานไมได 

ทานไมกลาอพยพไปตางจังหวัด เพราะเปนหวงทรัพยสินท่ีมีอยูท้ัง ๆ ท่ีทานพยายามรวบรวม

เงินสดท้ังหมดฝากธนาคารออมสินไว  แตทรัพยท่ีเปนตัวตึก  และเครื่องใชอันมีคาตาง ๆ ก็ยังมีอํานาจ

ดึงดูดไมใหทานไปไหนได 

กรุงเทพฯ  ในสมัยนั้นพอเวลา  ๑๖.๐๐ น. ถนนสายตาง ๆ ก็เกือบจะไมคอยมีคนเดินอยูแลว  

เพราะเขาเริ่มทยอยออกไปคางนอกเมืองกันตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น. 

ทานเศรษฐี  รูสึกวาตัวคนเดียวจริง ๆ ตองหุงหากินเองหรือบางครั้งก็ตองซ้ืออาหารสําเร็จรูป

ไวกินไมมีใครรับใชดังแตกอน 

คืนวันหนึ่ง ขณะท่ีทุกคนกําลังนอน ก็มีเสียงสัญญาณภัยดังกองข้ึน มันดังเปนระยะสั้น ๆ มี

อํานาจพอท่ีจะปลุกคนหลับใหตื่นและตะลีตะลานไปลงหลุมหลบภัยดวยความหวาดกลัวแตบางคนก็ยืน

ดูทาทีอยูกอนไมยอมลงหลุมสักครูหนึ่งก็ไดยินเสียงเครื่องบิน และเสียงระเบิดกึกกองนากลัว 

นักแสงเพลิงซ่ึงเกิดจากระเบิดเพลิงในท่ีตาง ๆ สวางจับทองฟามองเห็นไปไดไกล เปนเวลากวาชั่วโมง  

จึงมีเสียงสัญญาณปลอดภัยดังข้ึน  เปนชวงยาวแสดงวาเครื่องบินขาศึกพนเขตไปแลว 

ปรากฏวาบานและทรัพยสิน  ซ่ึงทานเศรษฐีเปนหวงอยางยิ่งนั้น ไดตกเปนเปาของระเบิด

ทําลาย  และระเบิดเพลิงพังพินาศ  ตัวทานเศรษฐีถูกสะเก็ดระเบิดอาการสาหัส  ถูกนําตัวสง

โรงพยาบาลโดยดวน 

ทานเศรษฐีฟนข้ึนมาหลังจากสลบไป หลายชั่วโมง  เม่ือทบทวนความจําก็นึกออกวา  ไดมี

เครื่องบินมาท้ิงระเบิด  และตนหมอบอยูตรงกลางลานบาน แลวก็ไมรูสึกตัววาอะไรเกิดข้ึน 

นายแพทยเขามาตรวจอาการ สั่งการบางอยางแกพยาบาลแลวก็ออกไปตรวจคนไขรายอ่ืน

ตอไป 

รุงข้ึนนายแพทยคนนั้นมาอีก  เม่ือตรวจซํ้าอีกแลวก็แสดงความพอใจ พลางกลาวกะทาน

เศรษฐีวา 



๑๖๑ 

 

“เม่ือคืนนี้ตองผาตัด  และเย็บหลายแหง ผมออกหนักใจวาจะไมรอด  แตก็ปรากฏวา การ

ผาตัดไดผลดี ผมแนใจวาปลอดภัยแลว  อีกไมเกิน ๑๕ วัน ก็คงหายกลับบานได” 

“กลับบานหรือครับ! ใคร ๆ เขาพูดกันอยูท่ัวไปวาบานของผมพังและถูกไฟไหมหมดแลว” 

“ผมเสียใจดวยครับ  ท่ีทานจะตองสรางบานใหม” 

ทานเศรษฐีจองมองนายแพทยคนนั้นแลวก็อุทานดวยเสียงอันดังวา 

“โอ คุณ! คุณเกริกเกียรติ !” 

“ใชครับ  ผมคือเกริกเกียรติ ซ่ึงเม่ือ ๖ ป มาแลวเคยถูกไลออกจากบานเชา เพราะคางคาเชา

เกิน ๒ เดือน เอผมขอความกรุณาอางความจําเปนท่ีคุณพอคุณแมทางตางจังหวัดยังสงเงินมาใหผมไม

ทัน  ทานก็บอกวาผมควรจะกลับไปอยูตางจังหวัด แตผมยังเรียนไมจบผมจึงขอใหทานโปรดนึกวา

สงสารเห็นแกอนาคตของผม ทานก็ไมยอมผอนผัน ซํ้ายังพูดวามีแตคนขอความกรุณา จนทานเบื่อจะ

ฟงแลว” 

“ผมตองขออภัยคุณหมอ ผมผิดไปแลว ผมเปนคนเลวเห็นแตประโยชนสวนตัว จนมองไมเห็น

ความทุกขยากของคนอ่ืน” 

“ไมเปนไรครับทาน  ผมไมถือโทษโกรธเคืองอะไรเลยเพราะเทากับทานไดใหคติเตือนใจ  ให

ผมพากเพียรพยายามยิ่งข้ึน  จนสําเร็จการศึกษา  ถาผมเคืองหรือผูกพยาบาททาน ก็คงแกลงใหทาน

ตายเสียแลวตั้งแตเม่ือคืนนี้ ผมไดรับอบรมท้ังในทางจรรยาแพทย  และในทางศาสนาใหเห็นวาโลกเรานี้

จะนาอยูและมีความผาสุกได  ก็เพราะคนเรามีความเมตตากรุณาตอกัน  ทานสบายใจไดเลยครับผมจะ

พยายามรักษาทานใหดีท่ีสุด  วันหนึ่งทานอาจทําประโยชนแกสวนรวมไดดีอยางยิ่งก็ได”  คุณหมอพูด

แลวก็ผละไปดวยสีหนายิ้มแยม  ทานเศรษฐีหลับตาถอนใจ  คลายกับระลึกไดถึงความผิดของตนแตหน

หลัง 

สงครามสงบแลว  บานเมืองคอยกลับสูสภาพปกติกรุงเทพฯ  คึกคัก มีผูคนเพ่ิมมากกวาแต

กอน  ทานเศรษฐีปลูกตึกหลังใหม  มีนิสัยใจคอเปลี่ยนแปลงไป  กลายเปนคนโอบออมอารี  ทานสงเงิน

ใหแกโรงพยาบาลท่ีทานไปรักษาตัว  เพ่ือสรางตึกศัลยกรรมอยางทันสมัยหลังหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีผู

พบทานเปนหัวแรงในการชวยคนประสบอัคคีภัย และภัยพิบัติตาง ๆ อยูเสมอ 

วิทยุประกาศขาวสําคัญในวงการศึกษาขาวหนึ่งวา มีผูไมประสงคจะออกนามบริจาคทรัพยให

กระทรวงศึกษาธิการสรางโรงเรียนหลายแสนบาท  โดยขอใหเลือกสรางในเขตท่ีจะเปนประโยชนแก

เด็กยากจน 

คุณหมอเกริกเกียรติใหบทเรียนแกเศรษฐีนั้น  โดยไมตองพูดมาก  และทําอะไรมากเลย  แต

ผลชางมากมายใหญโตจริง ๆ
๑๘ 

แมแมเปนเพียงแมว 

๑๘สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๔๓. 

                                                        



๑๖๒ 

 

เด็ก ๆ พากันลิงโลด เม่ือทราบวาแมแมวคลอดลูกแลวนับเปนขาวใหญท่ีสุดในรอบเดือนของ

เด็ก ๆ ตางพากันรุมลอมดูลูกแมวท้ัง ๕ ท่ีคลานไปมาใกลแมของมัน อยางสนใจยิ่งพรอมท้ังแสดงความ

คิดเห็นเปนทํานองวิพากษวิจารณไปตาง ๆ  

เด็กท่ีโตพอจะเขาโรงเรียนไดแลวก็พอจะพูดกันรูเรื่องแตขนาดท่ีอยูในโรงเรียนอนุบาล  หรือ

จวนจะเขาอนุบาลไดนี่สิ แกมีความรูสึกปรารถนาดีตอลูกแมว จนเกิดความเดือดรอนกันท้ังบาน 

ตุ อายุ ๔ ขวบ ตะ อายุ ๓ ขวบ พอตุกลับจากโรงเรียนซ่ึงเลิกเร็วกวาโรงเรียนอ่ืน ๆ เพราะเปน

โรงเรียนอนุบาลก็ชวนตะนองชายคนเล็กชวยกันใหบริการแกลูกแมวทันที แกนึกเทียบตัวแกเองวาตอง

ถูกผูใหญจับอาบน้ํา  ท้ังเชาและเย็น แกซ่ึงเปนผูใหญกวาลูกแมวก็ควรจะไดจับลูกแมวอาบน้ําเสียบาง 

จึงชวยกันจับลูกแมวท้ัง ๕ นั้นอาบน้ํา ซ่ึงทําใหมันหนาวสั่นไปหมด ผูใหญวิ่งวุนโกลาหล ชวยกันสั่งสอน

ตักเตือนตุ ตะไมใหทําอยางนั้น เดี๋ยวมันจะตายเสีย แตท้ังสองคนหาเชื่อไมพอผูใหญเผลอแกก็จะหยอก

ลอดวยการจับหางหิ้วบาง เอาน้ํามารดเพ่ือชวยอาบน้ําใหบางอยูเสมอ ซ่ึงกลายเปนเรื่องทารุณตอลูก

แมวนอยไปโดยไมรูสึกตัว 

ผูใหญคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชเจาของบานแตก็มีความรับผิดชอบในสิ่งตาง ๆ เหมือนเจาบาน จึงคิดวา

ถาขืนปลอยไวอยางนี้ลูกแมวคงจะตายแน  จึงตกลงใจนําลูกแมวท้ัง ๕ พรอมท้ังแมของมันไปปลอยไว

ใหไกลบานอยางท่ีนึกวามันจะกลับมาไมได 

เย็นวันนั้น เด็ก ๆ ถือเปนขาวใหญอีก  ท่ีผูใหญนําแมแมวและลูกแมวไปปลอยเสียแลว  แต

สักครูเดียวทุกคนก็แปลกใจท่ีเห็นแมแมวกลับมาสูบานนั้นอีก  แนละมันจะตองคิดถึงท่ีอยูท่ีกินของมัน  

เพราะแมวามันจะเปนแมวจรมาจากท่ีอ่ืน เจาของบานก็คอยสั่งคนในบานไมใหทํารายทุบตีมัน บางครั้ง

มันลักปลาทู  หรือไกเปนชิ้น ๆ ท่ีซ้ือมาจากตลาด พอคนครัวเผลอมันก็คาบนําไปกินใตถุนบาน  คนครัว

อยากลงโทษทุบตีมันแตเจาของบานไมยอม  มันจึงอยูไดท้ัง ๆ ท่ีไมทําประโยชนอะไรให  และบางครั้ง

บางคราวก็ยังขโมยของกินดวยซํ้า  มันอยูไดดวยความเมตตาและการใหอภัยของเจาบาน  เพราะเจา

บานถือวามันเปนสัตว  ไมรูผิดชอบอะไร  คนดูและประมาทเลินเลอเองมันจึงขโมย เม่ือไปแลวก็ควร

ปลอยไป  และระวังใหดี  ดีกวาจะไปลงโทษมัน  ดวยเหตุนี้  แมจะนํามันไปปลอย  มันก็กลับมาอีก 

มันท้ิงลูกของมันหรือ ? เปลาเลย มันมาหาอาหารกินเพ่ือจะไดมีน้ํานมใหลูกนอยท้ัง ๕ ของ

มันตางหาก มันคงเศราใจมากท่ีไมสามารถจะนําลูกของมันกลับมาอยูบานนั้นไดอีก หวงลูกก็หวง หวงทีอยู

ท่ีกินก็หวง มันกินอาหารอ่ิมแลวก็ปนรั้วหายไป แนละมันคงไปหาลูกท่ีนารักของมันและถูกนําไปปลอย

โดยไมมีความผิดอะไร ผูปลอยก็กลัววามันจะตาย จึงตัดใจนําไปปลอย ครั้นจะเฆ่ียนตีเด็ก ๆ ท่ีเลน

รังแกมัน เด็กก็ยังเล็กเกินไปกวาท่ีจะเขาใจเรื่องราวหรือเหตุผล  ผูใหญจึงไดแตดุและสั่งสอน 

ในระยะนี้รูสึกวาเด็ก ๆ พากันไมสบายใจท่ีไมเห็นลูกแมวอีก เจาของบานกลับจากธุระ  รูวา

เขานําลูกแมวไปปลอยคงมีแตแมแมวกลับมาก็สงสารอยางยิ่ง  จึงขอรองญาติท่ีเปนผูนําลูกแมวไป

ปลอย  ใหไปรับลูกแมวกลับมาเพราะมันยังเล็กมาก คงจะอดตายหมด 



๑๖๓ 

 

คํ่าวันนั้นมีลูกแมวกลับมาเพียง ๔ ตัว  ขาดหายไป ๑ ตัว  ผูไปตามกลับแจงวา  ไดพยายาม

อยางสุดความสามารถแลวแตก็ไมพบ  คงหาพบเพียง ๔ ตัวเทานี้ 

ครั้นในเชาวันรุงข้ึน  ทุกคนก็พากันประหลาดใจมากท่ีเห็นลูกแมวอยูครบท้ัง ๕ ตัว ไมตอง

สงสัยเลยแมแมวไดทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุดในการตามลูกของตน แลวคาบมาท่ีบานจากระยะทางไกล  ซ่ึง

จะตองฝากลุมสุนัขอันเปนอันตรายรายแรงยิ่งสําหรับแมวท้ังหลาย  ท้ังท่ีจะตองปนปายขามรั้วเขามาก

วาจะถึงท่ีเคยอยู ใคร ๆ พากันเห็นใจแมแมว และเพ่ิมความเมตตากรุณาเปนพิเศษ  ความผิดเกา ๆ ใน

การขโมยของกินเม่ือคนเผลอ ไมมีใครคํานึงอีก เพราะตางเห็นวามันไดทําหนาท่ีแมอยางดียิ่งจนไดรับ

อภัยในขอบกพรองอ่ืน ๆ  มันไดรับความเอ้ือเอ็นดูจากทุกคน  ผูใหญชวยกันสั่งสอนเด็กและขอรองให

ใหคําม่ันสัญญาวาจะไมรบกวนลูกแมวอีก 

เรื่องควรจะจบไดเพียงนี้ เพราะเปนการจบท่ีนาผาสุกและนาชื่นใจอยางยิ่ง  แตกระแสธารชีวิต

ของมนุษยและสัตวไมมีลักษณะท่ีใครจะบังคับบัญชาไดตามใจชอบเลย 

ตลอดเวลาหลายปท่ีแมแมวรอนเรพเนจรหาผูมีน้ําใจเมตตากรุณา พอใหมันซุกหัวนอน เรื่องท่ี

อยูสําคัญมากกวาท่ีกิน เพราะมันอาจหากินท่ีอ่ืนได ขอเพียงไมใหมีใครคอยทุบตีขมเหงมันเทานั้น เม่ือ

มันหาท่ีอยูได และอาศัยรมไมชายคาไดคลอดลูกมาหลายครอก จนครอกนี้เปนครั้งสุดทาย หลายปท่ี

ความดีของมันไมปรากฏ นอกจากการลักขโมยอาหารสดท่ีซ้ือมาจากตลาด และอาหารสําเร็จรูป

บางอยางท่ีคนครัวพลั้งเผลอ  แตมันก็ไดรับอภัยเพราะเจาของบานสั่งมิใหใครตีมันดวยถือวามันเปน

เพียงสัตวไมมีความรูสึกผิดชอบเพียงพอดังกลาวแลว  ตอไปขอใหคนเปนฝายระมัดระวัง  อยาไปถือ

โทษมันเลย แตพอความดีของมันปรากฏ วามันอาจจะไมดีในทางอ่ืนแตมันไดทําหนาท่ีของแมอยางดียิ่ง 

จนกลายเปนแมวท่ีดีเดนในสายตาของทุกคนในบาน  ก็มีเรื่องนาเศรา  ท่ีไมมีใครนึกฝนเกิดข้ึน 

บายวันหนึ่ง ในขณะท่ีเจาของบานกําลังนั่งอยูกับลูก ๆ ท่ีเชิงบันได ก็ไดเห็นแมแมววิ่งมาจาก

ท่ีอ่ืน  มันวิ่งมาดวยแรงใจอยางสูง เพราะสันนิษฐานวามันคงถูกงูกัดมาตรงตนคอ ซ่ึงมีรอยและมีอะไร

บางอยางทําใหสันนิษฐานเชนนั้น  ยังมิทันท่ีมันจะถึงลูกท้ัง ๕ ของมัน  คลาย ๆ กับมันจะฝากเจาของ

บานวา มันไมมีโอกาสไดดูแลลูกของมันตอไปอีกแลว โชควาสนาท่ีมันจะไดอยูดูโลกมีเพียงเทานี้เอง มัน

ลมลงตอหนาเจาของบานชักดิ้นชักงอบนพ้ืนคอนกรีต มีอุจจาระและปสสาวะไหล  แลวก็สิ้นใจไปตอ

หนาตอตา 

มันไดรับการฝงศพ  ในทามกลางความสลดใจอยางยิ่งของคนในบาน ซ่ึงมองดูรางของมันเปน

ครั้งสุดทาย กอนท่ีดินจะกลบรางของมันวา มันตองตอสูกับทุกขเวทนาสักเพียงไรในการวิ่งกลับมาตาย

ท่ีบานมาฝากผีฝากไขตอหนาเจาของบานและท่ีสําคัญท่ีสุดคือฝากลูกเล็ก ๆ ท้ัง ๕  ของมันซ่ึงยังไม 

หยานม 

ลูกแมวเศราสรอยหงอยเหงาบางครั้ง แตก็อดซนไมไดตามวิสัยเด็ก ๆ มันคงคิดวาแมของมันไป

ไหนนานนัก ทําไมจึงยังไมกลับมา เวลานอนกลางคืน มันนอนทับกันสุมกันท้ัง ๕ ตัวเพ่ือใหเกิดความ

อบอุน  ตั้งแตนี้ตอไป  ผูใหความอบอุนเหมือนแมจะไมมีอีกแลว 



๑๖๔ 

 

เจาของบานนํานมสดมาเทใสภาชนะใหมันกิน มันก็ไมสนใจ คงกินแตขาวกับปลาเนื้อละเอียด

ท่ีแมครัวคลุกให  แนละมันจะไดรับการปกปองคุมครองอยางดีในบานนั้น  เมตตากรุณาจะหลั่งไหลมา

สูมันเปนพิเศษ  ในฐานะเปนลูกกําพราแมแตเล็ก ๆ จนกวาเม่ือไรมันจะเติบโตพอท่ีจะออกไปเผชิญกับ

โลกภายนอก โลกของแมวท่ีอยูรวมกันกับโลกมนุษย  โลกท่ีนาอันตรายอยางยิ่งจากสิ่งแวดลอมรอบ

ดาน  ไมมีกฎหมายคุมครองปองกันสิทธิของมัน  นอกจากมนุษยเราจะไดนําเมตตากรุณานั้น  ใหแกมัน

บาง  มันจะไดพออยูได  โดยไมถูกทุบดี  หรือถูกทรมานอยางทารุณในเม่ือมันเผอิญทําผิด เก่ียวกับเรื่อง

การเลี้ยงทองของมัน 

ศาสนาพุทธ  มิไดสอนวามันไมมีหัวจิตหัวใจหรือ ไมมีวิญญาณ  แตสอนวามันก็รูจักรักสุข

เกลียดทุกขเหมือน ๆ กับคน จึงควรเห็นอกเห็นใจมันบาง แมมันจะไมรูจักพระพุทธเจาแตคําสอนของ

พระองคทาน ก็ชวยแผความคุมครองไปถึงมันไดตามสมควร  ในกรณีท่ีคนเราไดเรียนรูวาเมตตากรุณา

นั้นคือ  คุณธรรมสําคัญยิ่งประการหนึ่งของความเปนคน๑๙ 

นายสุดหนังไมเหนียว 

ธรรมภาษิตท่ีวา ทุกขโต ทุกขฐานัง การใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว เรื่องของนายสุดหนาไม

เหนี่ยว เปนการสื่อใหเห็นถึงกฎแหงกรรมตามคติของพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน ในจํานวนกฎสาม

กฎคือกฎหมาย กฎทางสังคม และกฎแหงกรรม บุคคลอาจหนีกฎสองประการขางตนไดบางแตหนีจาก

กฎแหงกรรมแหงสังสารวัฏนั้นไมอาจทําไดดังกรณีของนายสุดดังตอไปนี้ 

นายสุด เปนคนซ่ือ ๆ ไมชอบพูดมาก นับเปนคนม่ังมีคนหนึ่ง  ในยานตําบลบางโพงพาง นาย

สุดภูมิอกภูมิใจอยูอยางหนึ่งก็คือ ความม่ังค่ังนี้ เกิดข้ึนแกเขาในทางซ่ือสัตยสุจริตท้ังสิ้น  ความ

ขยันหม่ันเพียร  ความรูจักเก็บออม  ไมสุรุยสุรายใจเติบ  ไดชวยใหเขาตั้งเนื้อตั้งตัวไดอยางแทบไมนา

เชื่อ แตก็ตองเชื่อ เพราะมันเกิดข้ึนแทจริง ๆ 

นายสุดมีพระท่ีตนเคารพนับถืออยูท่ีวัดบางโพงพางทานพยายามสั่งสอนใหนายสุดรักความ

ซ่ือสัตย  พยายามตั้งอยูในศีลธรรม  ทานบอกวาจงยอมอดตายดีกวาท่ีจะคดโกงหรือหากินในทางทุจริต

คิดมิชอบ  แลวทานก็สอนนายสุดตอไปวาพระพุทธศาสนามิไดสอนเพียงใหตั้งอยูในศีลธรรม ใหเวน

ความชั่วชาทุจริตเทานั้น  แตท่ีสําคัญยิ่งคือสอนใหรูจักขยันหม่ันเพียรในการทํามาหากิน  ไมเปนคน

ออนแอ กลัวแดดกลัวฝนทานสอนติเตียนความเกียจคราน และการใชจายทรัพยสินไปในทางท่ีผิด 

เพราะฉะนั้น จึงรับรองไดวา ถาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว  นอกจากไมอดตาย ยังเปนคน

ม่ังมีในทางสุจริตอีกดวย  นายสุดพยายามทําตามคําสอนของพระวัดบางโพงพาง จนเห็นผลดีประจักษ

ทันตาเห็น  จึงเพ่ิมความม่ันใจในคุณความดีข้ึนอีกเปนอันมาก 

พระวัดบางโพงพางทานเห็นวา นาจะใหบทเรียนทางศีลธรรมอ่ืน ๆ แกนายสุดเพ่ิมข้ึนไดแลว  

ทานจึงสอนนายสุดใหพยายามอบรมจิตใจในทางเมตตากรุณาตอผูอ่ืน  ไมเลือกวามนุษยหรือสัตว  

๑๙สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๔๙. 

                                                        



๑๖๕ 

 

อยาไดคิดใหรายใคร  อยาคิดขมเหงเบียดเบียนใคร  มีทางชวยเหลือใครท่ีตกทุกขไดยากไดแลวก็ควร

ถือวาเปนโอกาสอันดี  การชวยคนตกทุกขไดยากนั้น ไมจําเปนตองใชทรัพยสินเสมอไปขอสําคัญตองให

น้ําใจของเราทําหนาท่ีกอนเม่ือมีน้ําใจแลวทางชวยเหลือจะตามมาเอง  หรือบางครั้งจําเปนตองสละ

ทรัพยชวยบาง  ก็จะชวยดวยความตั้งใจและเต็มใจ ไมรูสึกเสียดาย  เพราะทานสอนวา คนท่ีมีน้ําใจดี

ตอผูอ่ืนเสมอนั้นจะเหมือนมีเครื่องรางของขลังไวคุมครองปองกันตัวท้ังในท่ีลับท่ีแจงการแขวนพระเสีย

อีก บางครั้งลืมแขวนหรือถอดวางไวดวยเหตุอันใด ๆ ก็ตาม ก็ยังชื่อวามีโอกาสท่ีมิไดแขวน  สูแขวน

ความดีไวท้ังภายในไมได  จะชื่อวาไดแขวนพระไวท้ังในเวลาหลับเวลาต่ืนแตพระทานไมลืมชี้แจงกัน

เขาใจผิดไวดวยวา  การแขวนพระนั้นเปนการจูงใจใหใกลชิดพระไดงาย  ทําใหรูสึกวาอยูใกลพระเปน

การปูพ้ืนในการเขาสูความดีงามซ่ึงเปนการดีอยูไมนอย  แตถาจะใหดียิ่งกวานั้น  ก็คือพยายามเขาถึง

พระในการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในศีลในธรรมดวย  จะไดชื่อวามีพระประจําตัวตลอดเวลา 

นายสุดเชื่อพระจนตั้งตัวไดเปนหลักฐานมาแลว เม่ือไดรับคําสอนใหอบรมจิตใจ ในทาง

เมตตากรุณาปรารถนาดีตอผูอ่ืนเพ่ิมข้ึนอีก  ก็รีบรับไวปฏิบัติตามทันที  นายสุดหัดเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน 

ชวยขวนขวายในธุระของเพ่ือนบาน โดยเฉพาะเม่ือรูวาใครเจ็บไขไดปวย ก็หม่ันไปเยี่ยมถามอาการ  ถา

เพียงเจ็บไขเล็ก ๆ นอย ๆ ก็หาซ้ือยาตําราหลวงไปให ถาเห็นเปนเรื่องรายแรงก็ชวยตามหมอมาให 

หรือชวยนําไปหาหมอ  ท้ังนี้เพราะนายสุดรูสึกเพ่ิมเติมไดเองอีกขอหนึ่งวา  ในยามตกทุกขไดยาก  ถา

ใครยื่นมือเขามาชวยอนุเคราะหแลว จะรูสึกเปนสุขใจและขอบคุณผูนั้น  ดวยเหตุนี้การไมทอดท้ิงคนท่ี

กําลังมีทุกข  จึงนาจะเชื่อวาเปนการทําประโยชนแกเพ่ือนมนุษยอยางแทจริง 

แตก็เปนเรื่องนาแปลก แมนายสุดจะพยายามทําความดีถึงเพียงนี้ แตคนท่ีไมชอบนายสุดก็มี

อยูซ่ึงอาจแบงออกเปนสองพวก คือพวกหนึ่งเห็นนายสุดม่ังมีก็อยากจะม่ังมีบาง แตใจรอนเกินไป 

จึงไมอยากเสียเวลาทํามาหากินใหเหนื่อยยากอยากจะใชวิธีลัดในทางทุจริตเชนปลนฆาหรือแยงชิง อีก

พวกหนึ่งแสงของศีลธรรมสองเขาไปไมถึงจิตใจเลย  ไมเชื่อวาจะมีใครตั้งอยูในศีลธรรมจริง หรือทํา

ความดีดวยบริสุทธิ์ใจจริง มองดูคนทําความดีเปนคนมีเลหเหลี่ยม  แฝงหลังฉากเพ่ือหาผลประโยชน

อะไรบางอยางท้ังสิ้น  ท้ังนี้เพราะวัดจากจิตใจของตนเอง ตนเลวอยางไรคิดคดอยางไร คนอ่ืนก็คงเลว

หรือคิดคดหมด ไมมีใครในโลกท่ีจะเปนคนดี บุคคลประเภทนี้เห็นเปนการแสรงทําหรือทําเพ่ือหา

ประโยชนอะไรบางอยาง จึงใครจะทําลายคนเชนนี้เสีย  ถาทําลายโดยตรงไมไดก็หาทางพูดกลาวรายใส

ความใหเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ยังด ี

พวกท่ีตองการม่ังมีทางลัดไดชวนกัน ๒-๓ คน เตรียมปลนบานนายสุดคนรายสืบรูวา 

นายสุดไปธุระนอกบานคงจะกลับประมาณ ๒๑ หรือ ๒๒ น. ก็พากันซุมคอยทีอยูดวยคิดวาถายิง 

นายสุดตายคนเดียวก็เปนอันตัดปญหาตาง ๆ ไดมาก  จะปลนทรัพยสินเงินทองอยางไรก็ทําไดงาย  

เพราะท่ีบานนายสุดมีแตผูหญิงและเด็กท้ังนั้น 

นายสุดกลับจากธุระประมาณ ๒๑ น. ตามท่ีคนรายคาดคะเน  คนรายใชปนยาวเล็งยิงใน

ระยะไมใกลและไมไกลเกินไป  ซ่ึงตามปกติธรรมดา จะไมมีโอกาสยิงผิดพลาดไปได 



๑๖๖ 

 

เสียงปนดังปงพรอมกับมีเสียงรองโอยอยางสุดเสียงแตผูท่ีรองและลมลงด้ินครวญครางนั้น

กลับไมใชนายสุด  กลายเปนคนยิงนั้นเอง  ปนยาวกระบอกนั้นอาจจะเกาเกินไปเครื่องกลไกอาจ

ปฏิบัติงานผิดปกติจึงเกิดการระเบิดข้ึน และเปนอันตรายแกผูยิงซ่ึงอยูใกล เม่ือเสียฤกษเชนนี้คนรายก็

พากันวิ่งหนีอยางอุตลุด คงปลอยใหคนยิงนอนรองครวญครางอยูแตผูเดียว นายสุดไมรูเรื่องก็ตรงเขา

ชวยเหลือ  เผอิญไมมีบาดแผลท่ีจะทําใหถึงตาย เพียงแตหนาตาถูกสะเก็ดเหวอะหวะไปบางแหงเรื่องจึง

ยุติลงเพียงวาชายคนนั้นทําปนลั่น  และระเบิดถูกตนเองบาดเจ็บ  สวนเหตุผลท่ีทําปนลั่นก็มีอยูเพียงวา

เดิน ๆ  มาลองปนดูปนก็ลั่น เปนอันวานายสุดไมรูดวยซํ้าวาเขาเจตนาจะยิงตนและเผอิญใหมีอันเปนไป

อยางอ่ืน 

ตอมาไมชาผูท่ีไมชอบนายสุดอีกพวกหนึ่ง ซ่ึงมิไดหวังชวงชิงทรัพยสมบัติ  เพียงแตรูสึก

หม่ันไส  ก็คบคิดกันทํารายนายสุด แตคราวนี้ตองการจะใหไดอายมากกวา  จึงวางแผนการเอาสลอด

มาตมเก็บน้ําสลอดนั้นไว  แลวทําเปนชวนเชิญใหนายสุดแวะมา  เม่ือนายสุดเดินผานหนาบานของตน  

นายสุดคนซ่ือไมเคยคิดวาตนจะมีศัตรู ก็แวะเขาไปสนทนาดวย ขณะท่ีนั่งสนทนาอยูนั้น  เจาของบานท่ี

เรียกใหแวะก็แอบเอาน้ําสลอดใสในถวยน้ําชาแลวเติมน้ําชาเพียงเล็กนอย ดวยหวังวาถานายสุดดื่มน้ํา

สลอดแลว เพียงครูเดียว  ก็จะถายทองอยางรุนแรงไมรูวาก่ีครั้งตอก่ีครั้ง  ถึงขนาดหมดแรงทีเดียว  

ขณะท่ีนายสุดรับถวยน้ําชาจะยกข้ึนดื่ม  ก็เผอิญใหเด็กคนหนึ่งหกลมและรองสงเสียงแสดงความ

เจ็บปวด  นายสุดจึงรีบวางถวยน้ําชาไปชวยพยุงและชวยหายามาใสบาดแผลให  เจาของบานท่ีแกลง 

เม่ือไมสมหวังก็ไดแตรูสึกเสียดายอยู  ทันใดนั้นเอง  ขณะท่ีคนท้ังหลายมัวไปสนใจบาดแผลของเด็ก

บานใกลซ่ึงหกลมนั้นบุตรชายเจาของบาน ก็เขามาดื่มสลอดนั้นหมดถวยโดยไมมีใครสังเกตเห็น 

รุงเชามีขาวโจษกันท่ัวไปวา บุตรชายเจาของบานท่ีเรียกนายสุดไปดื่มน้ําชา  เปนโรคทองรวง

อยางรุนแรงถึงตองสงโรงพยาบาลอาการเปนตายเทากัน  แนละเด็กจะมีกําลังตานทานเหมือนผูใหญได

อยางไร ในเม่ือน้ําสลอดนั้นเขากะจะใหนายสุดกินแตผูรับเคราะหแทนกลายเปนลูกของผูแกลงเอง  แม

เชนนั้นนายสุดก็ไมรูวาเขาคิดจะแกลงตน 

กลุมผูไมชอบนายสุดพากันหวาดกลัวฤทธิ์เดชของนายสุด และเชื่อกันวา ถาใครคิดรายนาย

สุดจะตองมีอันเปนไปตาง ๆ แตนายสุดก็มิไดรูเรื่องท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ เลย 

ตอมาอีกประมาณเดือนหนึ่ง  ขณะท่ีนายสุดออกไปท่ีรองสวนหลังบาน  อยูดี ๆ ก่ิงมะมวงก็

หักตกลงมาถูกศีรษะนายสุดแตกเลือดไหล  นายสุดเห็นดาวระยิบระยับไปหมดยกมือข้ึนกุมศีรษะ  แลว

ทันใดนั้น  ภาพ ๆ หนึ่งก็แวบปรากฏในความทรงจําของนายสุดทันที  ตรงบริเวณนั้นเอง เม่ือประมาณ 

๑๐ ปมาแลว    นายสุดไดเคยใชก่ิงมะมวงใหญฟาดสุนัขตัวหนึ่ง  ซ่ึงเดินหลงเขามาในสวนของนายสุด  

มันรองโหยหวนมีเลือดท่ีศีรษะไหลออกเห็นไดชัด 

นายสุดยิ้ม  ยืนข้ึนเอามือเช็ดเลือดท่ีศีรษะ หัวเราะเบา ๆ แลวพูดวา “หายกัน”
๒๐ 

๒๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๕๖. 

                                                        



๑๖๗ 

 

วัลลภาผูเคราะหราย ? 

วัลลภาผูเคราะหราย แตการยึดม่ันในความดี เคราะหราย จึงกลับกลายเปนเคราะหดี จาก

กรณีถากลาวคืออุทาหรณสอนใจในเรื่องการทําดี เพราะกฎแหงกรรมดีหรือชั่วจะไมเหมือนกฎเหล็ก 

แตในสวนท่ีเหมือนคือกฎแหงกรรมดีหรือชั่วโดยธรรมชาติยอมจะไมใหผลผิดตัว ดังกรณีเรื่องของ 

วัลลภาท่ีทานจะไดติดตามในตอนตอไปฯ 

“ครูเขาใจเธอดี  วัลลภา!”  คุณครูพูดพลางจองหนาเด็กนักเรียนรุนสาวคนนั้นดวยความ

เมตตา  เพ่ือน ๆ และคนอ่ืนอาจไมเขาใจเธอ อาจเห็นวาเธอเปนคนผิด  อาจตําหนิเธอ แตครูนี่แหละจะ

รับฟงเหตุผลของเธอ ใหความยุติธรรมแกเธอ เช็ดน้ําตาเสียเถอะอยารองไหเลย  ตอไปถามีอะไรเกิดข้ึน

อีก ขอใหมาหาครู อยาคิดสั้น อยาตัดสินใจตามลําพังในทางท่ีรุนแรงเชนนั้น 

วัลลภากมลงกราบดวยความจงรักแตอาการสะอ้ืนยังมีอยู  ครูสั่งตอไปวา 

“ครูขอรองเธอนะ วัลลภา! ไมวาเหตุการณจะเปนเชนไรเธอจะตองทําแตความดี  อยาคิด

เพียงวาตองทําความดีแลวมีคนเห็น จึงจะควรทํา เธออยากังวลแตจะใหคนเห็น  ความดียอมมีฤทธิ์มี

อานุภาพในตัว  ขอใหทําเถิด ดีกวามีคนเห็นเสียอีกความดีนั้นแหละจะคุมครองเธอ  ชวยไมใหเธอทุกข

ยากลําบากท้ังยังจะสงผลใหประเสริฐเลิศลอยอยางไรก็ได” 

“เปนพระคุณเหลือเกินคะ คุณครู! หนูจะจําคําสอนของคุณครูไวและปฏิบัติตาม” วัลลภาใช

ผาเช็ดน้ําตาแลวกมลงกราบคุณครูอีกครั้งหนึ่งกอนท่ีจะกลับบาน 

เหตุเกิดท่ีโรงเรียนในวันนั้น คือนักเรียนหญิง ๒ คน เลนปาลูกบอลเผอิญคนหนึ่งปาแรง 

และสูงเกินไป ลูกบอลจึงไปกระทบกระจกดานบนของหนาตางหองทํางานคุณครูใหญแตกดวยความ

ตกใจเด็กท้ังสองจึงออกวิ่งหนี  คุณครูใหญรีบโผลหนาตางออกมาดู  เห็นหลังของเด็กวัลลภาไว ๆ จึง

เรียกประชุมนักเรียน  และไตสวน วัลลภาไมยอมรับ เพราะตนไมไดทําผิดเพียงแตเผอิญผานทางมุม

โรงเรียนเม่ือเด็กอ่ืน ๆ กําลังวิ่งกันอยู ท้ังวัลลภาก็ไมไดสังเกตวาใครบางท่ีวิ่งเพราะทํากระจกแตก 

เขาใจเพียงวา วิ่งเลนกันตามธรรมดาหลายคน 

คุณครูใหญพยายามซักถาม  จะเอาผิดแกวัลลภาใหไดแตเม่ือเห็นไมยอมรับและไดแตรองไห  

ทานก็ไมดวนลงโทษเพราะแมทานจะเห็นหลังของวัลลภาไว ๆ ก็จริง  แตเม่ือมิไดเห็นขณะกําลังขวาง  

ท้ังวัลลภาก็ปฏิเสธจึงยากท่ีจะปกใจแนลงไปได เพียงแตสงสัย ตกลงในการประชุมนักเรียนวันนั้น มีแต

การไตสวน  และใหโอวาทเทานั้นหาไดมีการลงโทษประการไรไม 

แมเชนนั้น วัลลภา ซ่ึงเปนเด็กดี แตใจนอยก็คิดไกลไปถึงวา จะขอใหคุณพอคุณแมมาลาเธอ

ออกจากโรงเรียนคุณครูประจําชั้นสังเกตเห็นอาการผิดปกติของวัลลภา  เม่ือโรงเรียนเลิกจึงเลาความใน

ใจใหฟงวา เธอไมไดทําผิด  แตก็เสียใจท่ีถูกคุณครูใหญสงสัยวาเปนผูทําจึงคิดจะลาออก คุณครูประจํา

ชั้น พยายามพูดปลอบโยนเพราะเชื่อม่ันวาวัลลภาเปนเด็กดีและมิไดทําผิดจริง 

วัลลภากระทบความเสียใจจากคุณครูใหญ  แตก็ไดรับความชุมชื่นใจจากคุณครูประจําชั้นใน

วันนั้น  จึงตกลงใจทําตามคําสอนของคุณครูประจําชั้นวา จะไมทอดท้ิงความดี จะทําความดีตอไป 



๑๖๘ 

 

เหตุการณยังมิไดสิ้นสุดลงเพียงเทานั้น ตอมาอีกไมถึง ๗ วัน  ขณะท่ีทางโรงเรียนหยุดพัก

ตอน ๑๐.๐๐ น. ครึ่งชั่วโมงวัลลภาเดินไปพบกระเปาเงินของใครตกก็ไมทราบ เธอดีใจวาจะไดทําความ

ดีตามท่ีไดรับคําสั่งสอนอยูเสมอ  จึงรีบเก็บนํา ไปสงใหคุณครูประจําชั้น 

เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณครูใหญสั่งเรียกประชุมเด็กท้ังโรงเรียน  และสอบถามวามีใครเก็บ

กระเปาเงินไดบางวัลลภายกมือ  เม่ือไดรับอนุญาตใหพูด  ยืนข้ึนเรียนชี้แจงเรื่องราวต้ังแตเห็นกระเปา

เงินไปจนถึงเก็บนําไปมอบท่ีคุณครูประจําชั้นเม่ือถูกถามวา  แลวเปดดูหรือเปลาวามีเงินในนั้นบาง

หรือไมวัลลภาก็ตอบวามิไดเปดด ู

คุณครูใหญชูกระเปาเงินข้ึนถามนักเรียนวา  ใครทํากระเปานี้ตกไวบาง เงียบไปสักครูหนึ่ง 

จึงมีนักเรียนคนหนึ่งยกมือข้ึน  คุณครูใหญจึงเรียกใหไปใกล ๆ  แลวชูกระเปาเงินนั้นใหดูวาใชของเธอ

หรือไม  นักเรียนผูนั้นตอบทันทีวาใช  คุณครูถามอีกวามีเงินอยูเทาไร  นักเรียนผูนั้นนิ่งอยูจนไดรับ

เตือนจึงตอบวามี ๒๐.๐๐ บาท คุณครูใหญเปดกระเปาเงินนั้น ทันทีปรากฏวามีอยู ๕.๐๐ บาทเทานั้น  

วัลลภาหนาซีดเผือด วิตกกังวลไปวาใครตอใครมิเขาใจวาเธอโกงไป ๑๕.๐๐ บาท  แลวทําเปนหาความ

ดีความชอบนําอีก ๕.๐๐ บาท  ไปคืนท่ีคุณครูหรือเธอเริ่มนึกโทษความเปนคนเคราะหราย  ของตน

ตอไปวาทําดีแลวเหตุไฉนจึงกลายเปนไดชั่วไปได  คุณครูใหญสั่งเลิกประชุมโดยมิไดชี้ขาดลงไปวาจะคืน

กระเปา  เงินใหเด็กผูนั้นหรือจะลงโทษวัลลภาท่ียักยอกเงินไป ๑๕.๐๐ บาท 

เวลาเท่ียง  โรงเรียนหยุดพักใหนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน  วัลลภารูสึกไมสบายใจ

อยางยิ่ง  ถึงกับไมอยากรับประทานอาหาร  แตในหูของเธอยังแววคําสอนของคุณครูประจําชั้น  ท่ีวา 

“ความดียอมมีฤทธิ์มีอานุภาพในตัว ขอใหทําเถิดดีกวามีคนเห็นเสียอีก  ความดีนั้นแหละจะตาม

คุมครองเธอชวยไมใหเธอทุกขยากลําบาก  ท้ังยังจะสงผลใหประเสริฐเลิศลอยอยางไรก็ได” 

ขณะท่ีนึกถึงคําสอนนั้นอยู  เธอมองเห็นเศษกระดาษท่ีถูกขยี้แลวท้ิงอยู ๒-๓ กอน  จึง 

ระลึกถึงกฎของโรงเรียนข้ึนมาทันทีวา  นักเรียนท่ีดีเม่ือเห็นเศษกระดาษท้ิงเกลื่อนกลาดจะตองชวยเก็บ

ท้ิงในท่ีท้ิงขยะท่ีทางโรงเรียนจัดตั้งไว  แลวไมควรท้ิงเศษกระดาษ  หรือใบตองเปนตนใหสกปรกใน

บริเวณโรงเรียน  เธอรีบเก็บกระดาษนั้น  ไปท้ิงลงในถังขยะของโรงเรียน  แลวจงึไปรับประทานอาหาร 

เวลา ๑๕.๐๐ น. มีการประชุมนักเรียนท้ังโรงเรียนอีกเด็กโต ๆ บางคนบนวา  วันนี้คุณครู

ใหญเปนอยางไรข้ึนมาจึงไดเรียกประชุมบอยนัก 

คุณครูใหญถามอีกวาระหวางเวลาเท่ียงถึง ๑๓.๐๐ น. มีใครชวยเก็บเศษกระดาษท้ิงถังขยะ

เปนการรวมกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนบาง  วัลลภายกมือตามเคย  มีเด็กอ่ืน ๆ  ยกอีก ๒-๓ 

คน  คุณครูจึงสอบถามรายละเอียดเปนรายบุคคลวาใครเก็บท่ีตรงไหน ก่ีแผนก่ีชิ้นเปนตน 

ครั้นแลว  ทามกลางความประหลาดใจของเด็กท้ังหลายคุณครูใหญประกาศวา วันนี้เปนวันท่ี

โรงเรียนกําหนดไววาจะแสวงหานักเรียนท่ีดีเปนตัวอยาง  ซ่ึงจะไดรับรางวัลเปนเงินสด ๑๐๐.๐๐ บาท  

ในเวลาเชาไดนํากระเปา  เท่ียววางไวในท่ีตาง ๆ ๕ แหง มีครูแอบมองอยูแหงละ ๓ คน เพ่ือจะไดรูวา  

มีนักเรียนคนไหนเก็บไดแลวนําสงครูบาง  ปรากฏวามีวัลลภาคนเดียวท่ีเก็บไดแลวนําสงครู  สวนอีก ๔ 



๑๖๙ 

 

คนถือเอาเปนของตนเสียเลย  ครูรูตัวแลววามีใครบาง  ถายกมือสารภาพผิดครูจะไมลงโทษ  เพราะ

วันนี้ไมไดตั้งใจจะหาเรื่องกับคนผิด  แตจะหาคนดีเทานั้น คําประกาศของคุณครูใหญไดผล  มีเด็กยก

มือรับผิด ๔ คน 

ครั้นแลวคุณครูใหญก็กลาวตอไปวาผูท่ีรับสมอางวาเปนเจาของเงินถึง ๒๐.๐๐ บาท เม่ือเชา

นี้จะรับผิดหรือไมถารับครูจะยกโทษให นักเรียนผูตูกระเปาเงินยอกยกมือรับผิด 

คุณครูใหญกลาวอีกวา  กอนเท่ียงคณะครูไดแยกยายกันไปวางเศษกระดาษไว ๕ แหงใน

ลักษณะท่ีใหสะดุดตา  แลวคอยแอบมองอยูวาเด็กนักเรียนคนไหนจะเก็บเศษกระดาษท้ิงถังขยะบาง  ก็

ปรากฏวามีผูเก็บเพียงคนเดียวคือวัลลภา  สวนเด็กอ่ืน ๆ ท่ียกมือวาเก็บเศษกระดาษท้ิงถังขยะนั้นอาจ

เก็บจริงก็ได  แตไมใชเศษกระดาษท่ีทางโรงเรียนทดลองทําเกลื่อนไว ๕ แหงนั้น  ครูจึงยังไมแนใจวาจะ

เก็บจริงหรือไม  ถาเก็บจริงก็ขอชมเชย  แตถาไมเก็บจริงก็ขอเพียงเตือนวาตอไปควรเก็บเพราะเปนการ

หัดรักษาความสะอาด 

คุณครูใหญประกาศในท่ีสุดวา  การทดลองของทางโรงเรียนในวันนี้ไดผลเปนท่ีนาพอใจมาก  

ใครก็ตามท่ีทําผิดไวครูยกโทษใหท้ังหมด  เพราะครูไมตองการหาคนผิดแตตองการหาคนทําความดี  ซ่ึง

ครูก็ไดพบแลววาวัลลภาไดทําความดีอยางนาสรรเสริญ  ทําใหครูเชื่อสนิทวาในคราวท่ีแลวมา วัลลภา

มิไดขวางลูกบอลทํากระจกแตกจริง  ความซ่ือสัตยสุจริตความไมละเลยหนาท่ีอันดีของนักเรียน  ซ่ึง

วัลลภาไดกระทําในวันนี้  สมควรเปนตัวอยางแกนักเรียนท้ังหลาย  ครูจึงยินดีมอบเงินสด ๑๐๐ บาท 

แกวัลลภา เพ่ือเปนรางวัลและเปนการใหความม่ันใจแกทุกคนวา คนทําความดียอมไดรับผลดีอยูเสมอ 

เสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหวดังข้ึน  โดยมิไดนัดแนะกันวัลลภาดีใจจนบอกไมถูก  เธอแนใจใน

คุณงามความดียิ่งข้ึนเม่ือคุณครูใหญเรียกใหเขาไปรับรางวัล ตอหนาเพ่ือนนักเรียนจํานวนพัน 

วัลลภาทําความเคารพคุณครูใหญ  แลวรับซองธนบัตรรางวัลทามกลางเสียงปรบมืออยาง

กึกกอง  และนานอีกครั้งหนึ่งกอนท่ีเธอจะถอยกลับมา ณ ท่ีนั่งเดิม เธอไดตรงไปทําความเคารพคุณครู

ประจําชั้น  เพ่ือแสดงความขอบพระคุณอยางลึกซ้ึงในการท่ีทานพยายามสั่งสอนอบรมใหเธอเปนคนดี 

ดังท่ีปรากฏแกตาของคุณครูและนักเรียนท้ังหลายในวันนี้๒๑ 

ยอดยกมา 

ยอดยกมาเปนเหตุการณเก่ียวกับลีลากรรมท่ีในบางครั้งอธิบายไมไดดวยหลักวิทยาศาสตร 

แตเปนเรื่องกระบวนการใหผลของกฎแหงกรรมท่ีถือวายุติธรรมอยางท่ีสุด จริงอยูแมจะมีคํากลาวท่ี

ลอเลียนกันบอย ๆในยุคปจจุบันท่ีวา ทําดีไดดีมีท่ีไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป ก็อาจเปนไปไดในชวงระยะสั้น 

แตเม่ือถึงคราวท่ีเรียกวายอดยกมาเม่ือไหร นั้นคือกระบวนการของกฎแหงกรรมท่ีรอเวลาไดมาถึง ดัง

กรณียอดยกมาท่ีจะไดกลาวในชวงตอไป 

๒๑สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๖๓. 

                                                        



๑๗๐ 

 

ณ ทาอากาศยานอันทันสมัยแหงนั้น เวลาบาย ไมวาจะมองดูท่ีไหน  ลวนสอแสดงวามีผูคน

คับค่ังเปนพิเศษ  บริเวณท่ีจอดรถมีรถแนนขนัด  ในภัตตาคารมีลูกคาเนืองแนน  จนผูจัดการตองสั่ง

ใหบอยท่ีทําหนาท่ีอ่ืน รีบมาชวยเสิฟน้ําชาบายเพ่ิมข้ึนอีก  ในบริเวณท่ีพอจะเดินไปมาไดอยางคลองตัว

ในวันปกติ  วันนี้ทําไมจึงมีคนมากมายเหลือเกินจนแทบจะหลีกไมไหว  ผูเตรียมเดินทาง ผูมาสง ดู

สับสนอลวนจนไมรูวาใครเปนใคร 

แนละ ถาใครไมรูวาวันนี้นักกีฬาชุดสําคัญท่ีสุดของประเทศจะเดินทางไปแขงขันยังภาคโพน

ทะเล ก็ออกจะเปนคนโบราณมากไปสักหนอย  ท่ีไมสนใจใยดีกับขาวใหญ ของวงการกีฬา 

เวลาท่ีเครื่องบินจะออกมีเหลืออยูเพียง ๔๕ นาที  ผูคุมทีมกีฬามาถึงแลว  แตพยายามหา

บัตรโดยสารสําหรับนักกีฬาทุกคนท่ีตนรวบรวมไวแตผูเดียว  เพ่ือนํามาแจกจายเทาไรก็หาไมพบ  ใน

ท่ีสุด  ก็นึกไดวาตนไดลืมกระเปาไวท่ีบานอีกใบหนึ่ง เปนกระเปาท่ีไดเก็บบัตรโดยสารไวดวย 

คนท่ีเคยรอบคอบท่ีสุด  เครงครัดตอระเบียบแบบแผนท่ีสุด เม่ือถึงคราวจะเกิดเรื่องก็เกิดได

เหมือนกัน เขาตกใจหนาซีดพยายามชี้แจงแกผูแทนสายการบินอยางละล่ําละลักแลวรีบวิ่งมา ณ ท่ีจอด

รถ ออกคําสั่งแกคนขับใหรีบออกรถเร็วท่ีสุด  ถาเขาซ้ือเวลาไดเพ่ือใหสามารถยืดออกไปเพียงชั่วโมง

เดียวเทานั้น  แมจะเปนชั่วโมงละพันเหรียญก็จะยอมเสีย  เพราะถาท้ังคณะไมไดไปเครื่องบินเท่ียวนี้

แลว  ทุกคนก็จะโทษความเจาหนาท่ีเจาตาเจาระเบียบของเขา  ท่ีไมยอมแจกบัตรโดยสารเครื่องบิน  

นํามาคุมไวเองเพ่ือมิใหคนอ่ืนซ่ึงอาจมีบางคนข้ีหลงข้ีลืมไมนําบัตรมา  จะทําใหเดินทางอยางขาดคณะท่ี

สมบูรณ  แตความไมไวใจคนอ่ืนของเขานั่นแหละกลับปรากฏผลออกมาวา  ตัวเขาเองกลับทําใหเกิด

ความยุงยากอลเวงอยางยิ่ง  ท่ีนักกีฬายืนจับกลุมวิพากษวิจารณกันตาง ๆ บางคนก็เห็นใจ  บางคนก็

ตําหนิ  คนท่ีมาสงซ่ึงรูเรื่องก็พลอยวิตกกังวลไปดวย 

ทุกคนรูดีวาการขับรถเขาสูเมืองหลวงแลวกลับมาสูทาอากาศยานอีกนั้นอยางดีท่ีสุดถาทําได

ทันภายในเวลา ๑ ชั่วโมง ก็เกือบจะนับวาปาฏิหาริยอยูแลว  แตนี่จะตองทําใหทันภายใน ๔๕ นาที จะ

ทําไดอยางไร แมเชนนั้นผูคุมทีมก็ทํา 

มีผูฉลาดสามารถหลายคน  เขาไปพูดกับผูแทนสายการบินขอใหเลื่อนเวลาเครื่องบินออกไป

อีกสักครึ่งชั่วโมง  แตผูแทนก็ไดแตตอบเสียใจวา สายการบินของตนถือระเบียบเรื่องเวลาเฉียบขาด

ท่ีสดุ  ถาไมใชเหตุเพราะลมฟาอากาศแลว  จะไมยอมเลื่อนกําหนดเปนอันขาด เพราะเปนสายการบิน  

ของโลก ถาเปลี่ยนเวลาตามชอบใจจะทําใหผูโดยสารอ่ืน ๆ อีกตั้ง ๗๐-๘๐ คน โกรธแคนหาวาทําอะไร

ไมมีระเบียบ แกไขเวลาเอาตามชอบใจ 

ผูคุมทีมเกงมาก กลับมาไดภายใน ๕๙ นาที แตเครื่องบินออกเสียแลว  และจะมีเครื่องบิน

ของสายการบินอ่ืนออกเวลา  ๒๒.๐๐ น. ซ่ึงจะตองคอยอีกประมาณ ๕ ชั่วโมง ในการนี้จะเปลี่ยนสาย

การบินก็ได  แตจะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษอีกมิใชนอย ถึงกระนั้นก็ยังดีกวาไปไมได 

๒๒.๐๐ นาฬิกา  เครื่องบินของสายการบินอ่ืนพาคณะนักกีฬาผูพลาดจากเท่ียวบายนั้นไปได

ครบคณะ 



๑๗๑ 

 

รุงข้ึน  หนังสือพิมพเวลาเชาหลายฉบับพากันลงขาวพาดหัวแสดงความยินดี  ตอคณะ

นักกีฬาท่ีพลาดเครื่องบินเวลาบาย  เพราะเครื่องบินเท่ียวบายนั้นไดแลนเขาชนภูเขาลูกหนึ่งพังพินาศ  

มีผูโดยสารและพนักงานประจําเครื่องบินรวมท้ังสิ้น ๘๖ คน เขาใจวาจะเสียชีวิตท้ังหมดท้ังนี้เม่ือ

ประมาณ ๒๐.๐๐ น. คืนท่ีแลว ณ ประเทศอ่ืนเปนไปไดหรือท่ีความผิดของคนกลายเปนความชอบข้ึน

มาแลว  ผูคุมทีมซ่ึงถูกใครตอใครติเตียนและบางคนก็ถึงกับดาเม่ือวานนี้ กลายเปนวีรบุรุษ  ผูชวยชีวิต

คณะนักกีฬาของตนประมาณ ๑๘ คน ไวไดอยางนาอัศจรรยท่ีสุด ญาติพ่ีนองของผูเดินทางปรึกษากัน

วาจะตองชวยกันออกคาธรรมเนียมท่ีผูคุมทีมกีฬาตองเสียไปเปนสวนตัว  ไมควรปลอยใหรับเคราะห

ตอไปแลว  เพราะความลืมนั้นไดชวยชีวิตไวมากมายควรถือเปนความดีความชอบอยางสูงในบริเวณ

ภูเขาสูงอันแวดลอมไปดวยปาดงดิบ  ซ่ึงเครื่องบินขนาดยักษพุงเขาชนภูเขาแหลกละเอียดนั้น  มีเสียง

สนทนากันแบบท่ีหูของมนุษยอาจจะไมไดยิน  แตเจาของเสียงนั้นดูเหมือนจะเขาใจกันและกันไดดี 

“เห็นฝมือหรือยังละแก เจา ๘๖ คนนี้มีบัญชีรวมกันในการเผาหมูบานแหงหนึ่ง  ทําใหผูคน

ถูกไฟคลอกตายเสียนับไมถวน  แตเจา ๑๘ คนท่ีกันทําใหมันลืมตั๋วเครื่องบินนั้น เปนฝายคานใหเห็นแก

มนุษยธรรม” 

“นี่แกคงจะหมายถึงชาติกอนใชไหม ?” 

“ใชนะซี  ยอดยกมาท้ังบัญชี  ก็ตองเปนไปตามนั้นใครทําอะไรไว ก็ใชหนี้ของตัวเอง” 

“เออนี่แก! กันสงสัยเหลือเกิน  แกทําใหเครื่องบินชนภูเขาไดอยางไร ?” 

“งายมาก  เราผูเปนเจาหนาท่ีของกรรมวิธีการนับรอยท่ีจะทําใหอะไรตออะไรเกิดข้ึน  ตาม

ผลลัพธท่ีบัญชียอดยกมาบงบอกไว” 

“ลองเลาใหฟงหนอยซิ” 

“ไดซิพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของเชนกัปตันเจาหนาท่ีวิทยุจะรูสึกวาถึงเวลากําหนดท่ีเครื่องบิน  

จะถึงทาอากาศยานอีกแหงหนึ่งแลว  ทุกคนจะเห็นเข็มนาฬิกาผิดพลาดไปจากความจริง  คนขับ

เครื่องบินจะเห็นไฟฟาท่ีสนามบินขางลางอยางชัดเจนเปนเสนแนวใหความสะดวก  ในการบังคับ

เครื่องบินใหรอนลง  พนักงานวิทยุจะไดรับสัญญาณความปลอดภัยจากหอบังคับการบินขางลางใหลง

ไดท้ังหมดนี้  ไมตองทําอะไรเพียงนึกใหไดยินไดเห็นอยางผิดพลาดไปจากความจริงเทานั้น  ทุกสิ่งทุก

อยางก็จะเรียบรอยหมด  นกับินจะขับเครื่องบินลงชนภูเขาโดยเห็นเปนสนามบินอยางชัดเจน  เรื่องมัน

ก็ไมมีอะไร  เปนการยุติธรรมทุกอยาง  เพ่ือใหเขาชําระหนี้อันยกมาเทานั้น” 

“แกเคยทํางานผิดพลาดบางไหม ?” 

“เชนอยางไร ?” 

“เชนพอแกจะบังคับ  ใหมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนตามบัญชีนั้นก็ปรากฏวามีคนนอกบัญชีเขา

มาปนอยู” 

“ก็อยางพวกนักกีฬา ๑๘ คนนั่นไงละ พอจะฆาปนกันก็ทําใหชะงักเสียไมตองมาปน” 

“แลวถาข้ึนไปอยูบนเครื่องบินแลว แกจะทําอยางไร ?” 
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“ไมยากอะไรเลย  พอถึงสนามบินแหงหนึ่ง  ก็ทําใหคนนอกบัญชีปวดทอง  หรือไมสบาย 

ตองพักอยูท่ีสนามบินเสร็จแลวก็เหลือแตผูอยูในบัญชีลวน ๆ  ท่ีไดบินตอไปเพ่ือจะไปลงทะเล หรือชน

ภูเขา” 

“เคยมีบางไหมท่ีคนนอกบัญชีท้ังหมดข้ึนบินแลวเครื่องบินเกิดเสียข้ึนมาเพราะอุบัติเหตุทาง

จักรกล  ไมใชเพราะกรรม” 

“มี แตพวกเราแกไดเสมอ คือคุมไมใหเครื่องบินนั้นเปนอันตราย จนกวาจะรอนลงอยาง

ปลอดภัย” 

“ถาอยางนั้น  มนุษยท้ังหลายก็ไมควรกลัวอะไรนะซีในเม่ือแตละคนมีบัญชียกยอดมาเชนนี้  

เพราะจะกลัวหรือไมกลัวก็ไมมีประโยชนอะไร  ทุกอยางเปนไปโดยยุติธรรมของมัน” 

“ถูกแลว  ความกลัวเปนของไมจําเปนเลย  แตสิ่งท่ีจําเปนคือการเรงสรางความดีใหมากท่ีสุด  

ทุกโอกาสทุกวิถีทางท่ีจะทําความดีได  จงพยายามเวนจากการเบียดเบียนผูอ่ืน  อยากอกรรม ทําเข็น

แกใคร ๆ เลย” 

“แลวมีทางไหน  ท่ีผูทําความดีมาก ๆ  ในปจจุบันจะชวยลดภัยอันตรายของบัญชียกยอดมา

ราย ๆ ใหหมดไปได ?” 

“มีซิ ผอนหนักใหเปนเบา หรือถามากจริง ๆ ก็กันหรือปดโอกาสของบัญชีเกาไว  เหมือนเอา

น้ําเติมลงไปในน้ํากรดก็ไมไดหมายความวาน้ํากรดหมดไป  แตถาเติมลงไปมาก ๆ มันก็จางลงไปได  

น้ํากรดหรือบัญชีเกาก็คงมีเทาเดิม  แตบัญชีฝายดีทวมทนจริง ๆ แรงของฝายดีก็ทําหนาท่ีกอน” 

“จะปดบัญชีฝายชั่วไมไดทีเดียวหรือ ?” 

“ปดไดเหมือนกัน  ถาผูนั้นเปนพระอรหันต  ซ่ึงจะไมมาเวียนวายตายเกิดอีก  เพราะบัญชี

ฝายชั่วไมรูจะหาจําเลยไดอยางไร  ในเม่ือไมมีจําเลยอีกตอไป” 

“อยางท่ีแกพูดนี้  คําสอนของพระพุทธเจาก็ทําใหคนมีหวังท่ีสุด” 

“แนนอน มีหวังท่ีสุด ท่ีแลวมาเราไมรูไมเห็นก็ชวยอะไรไมได  แตเราอาจเวนความชั่ว 

ทําความดีในปจจุบันใหมากอยางไรก็ได เพ่ือจะไดประสบความสุขสมบูรณท้ังในปจจุบันและอนาคต” 

“ถาอยางนั้น ก็ไมควรโทษสายการบินไมควรโทษคนนั้นคนนี้นะซีถาหากมีอะไรเกิดข้ึน” 

“กันก็วาอยางนั้น  แตละลงโทษหรือไมลงโทษก็ตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนยอมเปนไปตามบัญชี

ยกยอดมาเสมอ  ถายังยกมาไมได มันก็จะเปนยกยอดไปไวกอน๒๒ 

ถาฉันจะเยือกเย็นกวานี้ 

ทัศนะของอาทิตยท่ีเปลี่ยนไป  จากคนหงุดหงิดข้ีโมโห เจาอารมณนั้นไมเปนผลดีตอตัวเขา

แตอยางใด ยิ่งเขามีโอกาสไดศึกษาพระพุทธศาสนาทาทีดังกลาวไดเปลี่ยนไป เขากลับใจเย็นรอได 

มองเห็นคุณขอความถอยทีถอยอาศัย ไมหลงตกหลุมใหกับความโกธร จนไมสามารถแยกแยะไดถึงชั่วดี

๒๒สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๗๐. 
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ถ่ีหาง เขากลายเปนเวไนยบุคคลไดตามคติของพระพุทธศาสนา ซ่ึงทานสามารถติดตามไดดังกรณี

ตอไปนี้ 

อาทิตยเปนคนเลือดรอน โกรธงาย หงุดหงิดงาย มักมีเรื่องตองหนานิ่วค้ิวขมวดแทบไมเวน

แตละวันเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องท่ีทําใหอาทิตยเกิดโทสะ หรือทนไมคอยไดก็คือ การท่ีมีธุระตองขับรถ

ไปตามถนนสายตาง ๆ เปนประจํา  ถารถติดนานหนอย หรือมีคนเห็นแกตัวเอาเปรียบตัดคิว ท้ัง ๆ ท่ี

รถคันอ่ืนคอยตามลําดับมาเปนเวลานานอาทิตยก็จะหงุดหงิดหรือแสดงอาการโกรธเคือง ยิ่งถารถท่ี

ตามมาขางหลังใชเสียงแตรกระชั้นมากไป อันเปนการเกินพอดี อาทิตยก็แทบจะขับรถขวางหนาไวเสีย

ทีเดียว 

อาทิตยมีความฝงใจวา  คนขับรถแท็กซ่ีทุกคันไมมีใครดีเลย ชอบแซง ชอบเอาเปรียบใน

การจราจร สวนคนขับรถอ่ืน ๆ ก็หาคนดียากเหลือเกิน ดูเหมือนวาตลอดเวลาท่ีขับรถก็จะมีแตอาทิตย

เทานั้นท่ีเปนคนถูกคนเดียว 

วันหนึ่ง โดยบังเอิญ อาทิตยเปดวิทยุในรถฟงแกกลุมพอดีเปนรายการของพระธรรมเทศนา 

ซ่ึงพระสงฆไดเตือนไววา  “ถาเรามีพ้ืนจิตฉุนเฉียว โกรธงาย เราก็เหมือนใสแวนสีดําซ่ึงมองดูอะไรเปนสี

ดําหรือคล้ําไปหมด  ควรลองฝกจิตใหเยือกเย็นสงบระงับใหอภัยคนอ่ืน แสดงอาการยิ้มแยมแจมใส 

เอ้ือเฟอผูอ่ืนดูบาง  ก็จะเปนเหมือนถอดแวนดําออกทําใหเห็นสิ่งตาง ๆ สวางสดใสตามเปนจริง” 

ขณะนั้นรถยนตคันหนึ่งคอยอยูท่ีปากตรอกเพ่ือเตรียมขับตรงตัดหนารถอ่ืน ๆ แลวเลี้ยวไป

ขวามือ แตเม่ือไมมีโอกาสก็ไดแตคอยอยูอยางนั้น  อาทิตยกําลังไดรับสอนใหเอ้ือเฟอจึงหยุดรถและโบก

มือใหรถท่ีคอยอยูนั้นผานไปได  คนขับรถคันนั้นกมศีรษะกลาวคําขอบคุณแลวขับผานไป 

อาจจะเปนรายแรกในปนี้ หรือหลาย ๆ ปท่ีผานมาท่ีกมศีรษะใหและขอบคุณอาทิตย  เพราะ

เขาไมเคยคิดวาเปนหนาท่ี  หรือความดีงามอะไรเลยท่ีจะเอ้ือเฟอตอผูอ่ืนเม่ือไมใชรถทางตรงแลว ก็ควร

จะรออยูจนกวาจะวางจึงไปได 

ทันใดนั้นก็มีสุภาพสตรีอีกผูหนึ่งยืนรีรอเตรียมขามถนนอยู  อาทิตยชลอรถแลวโบกมือให

สุภาพสตรีผูนั้นขามแตแทนท่ีจะกระวีกระวาด เธอกลับคอย ๆ เดินอยางชา ๆ  เหมือนกําลังชมตลาด 

อาทิตยรูสึกโกรธข้ึนมาทันที  เขานึกติดอยูในใจวาทําไมจึงไมนึกบางวา  เม่ือคนอ่ืนเอ้ือเฟอก็ควรรีบเดิน

ขาม ๆ ไปเสีย แตแลวคําสอนของพระเม่ือตะก้ี  ท่ีใหรูจักใหอภัยตอผูอ่ืนก็ทําใหคิดไดวา  ขณะนี้

เมืองไทย  กําลังอยูในระหวางหัวเลี้ยวหัวตอของวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกขนบธรรมเนียมของ

ไทยไมนิยมใหผูหญิงวิ่ง  แตวัฒนธรรมตะวันตก  หรือความเจริญในปจจุบันไมนิยมใหเชื่องชา  เพราะ

ไปขัดกับประโยชนของคนอ่ืน  เพราะฉะนั้น เม่ือผูหนึ่งผูใดยังตัดสินใจจะรักษาประเพณีเดิมไปกอน 

เพราะยังไมปลงใจจะตามอยางสมัยใหม  ก็ควรใหอภัยเพราะเรายังมิไดพูดจาหารือกันจริงจังในเรื่องนี้

วาควรตกลงใจอยางไร  สําหรับอาทิตยเขาเห็นวาเฉพาะในขอนี้  ควรตองรีบดวน ไมใชเดินทอดนอง 

ชมนกชมไม  เพราะไมใชสมัยใชเกวียนหรือระแทะ การเดินขามถนนในขณะท่ีรถยนตหยุดใหขามจึง
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ควรเดินใหเร็วสักหนอย  แตอาทิตยก็ยังพอใจวา  ถามิไดฟงพระเทศนก็คงไมมีการเห็นใจหรือใหอภัย

สุภาพสตรีผูนั้นเลย  อาจจะนึกอะไรแรง ๆ ก็เปนได  อยางนอยพระก็ไดชวยสอนไมใหโกรธงาย 

อีกสักครูหนึ่งเม่ือเขาชองเสนขีดขาว  ซ่ึงหามเปลี่ยนแนวเดินรถ หมายความวา  ใครอยูใน

ชองไหนตองแลนตามชองนั้นอยางเครงครัดจะตัดสินใจอยางไร  ก็ตัดสินใจเสียกอนถึงเสนทึบขาวนั้น  

วันนี้มีรถแท็กซ่ีแซงเบียดเพ่ือจะเขาชองท่ีอาทิตยกําลังไปอยูอีกเหมือนวันอ่ืน ๆ เพราะชองริมสุดท่ี

อาทิตยกําลังไปนั้น  รถไปไดเลย ไมตองติดไฟแดง  พอเขาคิดวาจะโกรธเหมือนวันกอน ๆ คําสอนของ

พระก็แววมาอีกวา ใหอภัยเสียเถิด  อาทิตยจึงชะลอรถไมขืนแลนเขาไปเบียดกับรถท่ีแซงตัดหนาไปนั้น 

เปนอันไมตองมีเรื่องกัน 

ตอมาไมชา  มีรถตามหลังมาคันหนึ่ง  เปดแตรย้ําหลายครั้งแลวแซงไปทางขวา อาทิตยรูสึก

โกรธข้ึนมาทันที หักใจตอไปไมไหวแลว  ใครจะมาใหอภัยไดท้ังวันถาจะติวาโกรธงายก็จะตองขอยกมือ

ไหวพระขอโกรธสักครั้งเถิด  เพราะเหลืออดเหลือทนจริง ๆ อาทิตยมองดูรถแท็กซ่ีท่ีแซงไปทางขวานั้น

ดวยสายตาไมเปนมิตร  คนขับรถแท็กซ่ียกมือซายข้ึน อาแลวก็หุบ ๒-๓ ครั้ง เปนการเตือนใหทราบวา  

เขาเปดไฟเลี้ยวคางไว  อาทิตยรีบเปลี่ยนสีหนากมศีรษะใหคนขับรถแท็กซ่ีคันนั้นทันที  หลงโกรธเขา

แท ๆ เขาก็เจตนาดีเพ่ือจะบอกใหรูวาเปดไฟเลี้ยวคางไว อาทิตยเริ่มยอมรับวา  คนขับแท็กซ่ีท่ีมีน้ําใจดี

เหมือนกัน 

คราวนี้อาทิตยจะเลี้ยวรถไปทางขวา  จึงเปดไฟเลี้ยวอีกปรากฏวารถแท็กซ่ีซ่ึงมาตาม 

เสนทางตรง  และมีสิทธิ์ในทางตรงยิ่งกวานั้นกลับโบกมือใหเขาเลี้ยวไปได  โดยทางฝายแท็กซ่ียอมชลอ

รถใหอาทิตยแปลกใจมากท่ีเหตุไฉนในวันนี้จึงพบคนดี ๆ มากเปนพิเศษเขากมศีรษะใหแกคนขับแท็กซ่ี

คันนั้นโดยไมตองฝนและยอมรับวาความฝงใจดั้งเดิมของเขาผิดไปเสียแลว  คนดียังมีเต็มเมืองเพียงแต

เขาไมเคยไดสนใจ  หรือไมเคยเปดโอกาสใหความดีมาครองใจเปนพ้ืนฐานของตนเองกอน  จึงมองไม

เห็นความดีของผูอ่ืนเทานั้น 

อาทิตยเริ่มมีใจสงบเย็น  และรูสึกวา การเปดวิทยุชั่วครูของเขา อันเปนเหตุใหไดฟงธรรม

เทศนาเพียงบางตอนนั้นชางเปนประโยชนแกชีวิตของเขาเหลือเกิน  ตอไปนี้เขาจะไมโกรธใครงาย ๆ 

จะไมมองคนในแงราย  และสําคัญท่ีสุดจะเริ่มทําความดีตอคนอ่ืนกอนเสมอ  เพราะการปูพ้ืนความดีไว

ในจิตใจของเรากอนนี้เองอาจเปนการดึงดูดใหไดพบความดีจากคนอ่ืนอยางผิดสังเกตก็ได 

ขณะท่ีกําลังคิดเพลินนั้น ก็ปรากฏวารถขางหนาติดเปนแถวเพราะติดไฟแดง ดานซายมือของ

อาทิตยมีตรอกซ่ึงรถแท็กซ่ีคนหนึ่งแลนออกมา  เพ่ือจะเลี้ยวขวาตัดผานหนารถของอาทิตยแตยังรออยู  

ถาอาทิตยจะขับรถตอไปจนชิดรถคันหนารถแท็กซ่ีคันนั้นจะเลี้ยวผานไปเสีย คนขับแท็กซ่ีกมศีรษะให 

และเม่ือเลี้ยวไดแลวยังแถมยกมือไหวแถมเปนพิเศษอีกดวยทําใหอาทิตยตกใจรีบยกมือรับไหว  เพราะ

ไมคิดวาจะไดอะไรมากถึงเพียงนั้น  เพราะเพียงชะลอหยุดใหหนอยเดียวเทานั้น  ไมนาจะเปนบุญคุณ

อะไรเลย 



๑๗๕ 

 

อาทิตยอาจจะตองขับรถไปอีกหลายป  หรือหลายสิบปถาเขายังตองไปมาบนถนนและถายัง

จะพอมีรถสวนตัวขับอยูเรื่อย ๆ แตท่ีสําคัญยิ่งสําหรับอาทิตยก็คือเขาคงจะเปนคนใจเย็นกวาเดิมผอน

ผันสั้นยาวกวาเดิมไมโกรธงาย เหมือนเดิม  ใชความดีเปนเครื่องนําทางไดดีกวาเดิม 

เปนไปไดหรือท่ีพระพุทธศาสนาชวยใหเขา เปลี่ยนไปไดถึงเพียงนี้ เปนไปไดหรือท่ีการเปด

วิทยุเผอิญไดฟงเทศนของพระเพียงเล็กนอย จะทําใหคนเราไดคิด  และนํามาใชสอนใจตนเอง จน

ยอมรับวา ท่ีแลวมาเขาคิดผิดไป  อาทิตยยังหาคําตอบปญหานี้ชัดเจนไมได แตท่ีเขารูแน ๆ ก็คือ เขาได

ประโยชนมาแลวจริง ๆ 

วันหนึ่งขางหนา  เม่ือความสนใจทําใหเขาใกลชิดพระพุทธศาสนายิ่งข้ึน เขาอาจไดทราบวา 

คนท่ีพรอมจะรับเอาคุณงามความดีมาเปนอาภรณประดับชีวิตของตนนั้น  แมบางคราว หรือในเบื้องตน

เขาอาจทําอะไรผิดพลาดไปไดแตความชางคิด ความสังเกต และการไมปฏิเสธสิ่งท่ีถูกท่ีชอบนั้นแหละ 

คือลักษณะท่ีเรียกวา “เวไนย” คือผูท่ีพอจะแนะนําได ถึงอยางไร ก็จะมีโอกาสไดประสบผลอันดีงามใน

วันหนึ่งเม่ือความพรอมท่ีจะรับเอาคุณงามความดีของเขานั้น ไดเปดทางใหความดีเขาไปเปนพ้ืนแหง

จิตใจบาง แมเพียงบางครั้งบางคราว๒๓ 

เผชิญโชค 

เรื่องของเผชิญโชค เปนการเผชิญหนาระหวางพระพุทธศาสนากับโหราศาสตร โดยมีบุรุษ

เปนตัวละครในเรื่องนี้ โหราศาสตรไวใจไดเพียงใด พระพุทธศาสตรศาสนามองอยางไร  เชื่อแนวาเม่ือ

ทานไดติดตามเรื่องดังกลาวทานจะเขาใจขอบเขตของโหราศาสตรมากข้ึนและไดเห็นมุมมองของ

พระพุทธศาสนาท่ีคมชัดในเวลาเดียวกัน ถามีขอสังเกตในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

บุรุษรูสึกกลัดกลุมใจอยางยิ่ง  ท่ีเขาไดรับคําทํานายวา  ในการสอบปสุดทาย  เพ่ือรับ

ปริญญาปนี้  นากลัววาจะไมผาน  ดวยเกรงวาหมออาจจะคํานวณผิดพลาด  เขาจึงไปหาหมออ่ืน ๆ อีก

ถึง ๒-๓ ทาน  แตก็คงไดรับคํายืนยันตรงกันวา  นากลัวจะไมผาน เวลายังเหลืออยูเพียง ๔ เดือน

เทานั้นเขาจะทําอยางไรดี  จะมุมานะดหูนังสือเปนการใหญเพ่ือเอาชนะโชคชะตาใหได  หรือวาจะนอน

พักเฉย ๆ ดี  เพราะเม่ือรูวาจะสอบตกแลว  จะดูหนังสือใหเหนื่อยแรงเปลาทําไปทําไม 

บุรุษวาวุนใจนัก  ชีวิตของเขาจะมืดมนอับเฉาในปนี้จริงหรือ  ถาเขาสอบตก  ก็อาจ

เดือดรอนจริง เพราะทุนรอนท่ีจะใชในการเรียนซํ้าอีกปหนึ่งนั้น  จะวาเปนเลือดและน้ําตาของคุณแมก็

ได  เพราะทานเสียสละแหวนสานสรอยบรรดามีเพ่ือขายแลกเงินมาสงลูกของทานรวมท้ังรายไดจาก

การทําขนมเล็ก ๆ นอย ๆ ไปขาย ทานก็อุตสาหเบียดกรอไวใหลูกไดใชในมหาวิทยาลัย 

เชาวันอาทิตย  บุรุษตัดสินใจแกกลุมดวยการเขาไปในวัดแหงหนึ่ง  เม่ือเดินไปตามบริเวณ

พระอุโบสถเห็นเปดอยู จึงถามคนท่ีเดินอยู ณ ท่ีนั่น  ไดความวาท่ีวัดนี้มีการแสดงธรรมในวันอาทิตย

ดวย  บุรุษจึงเขาไปในพระอุโบสถ กราบพระแลวจึงเลือกนั่งปลายสุดแหงหนึ่งพิจารณาดูพระพุทธรูป

๒๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา๗๗. 

                                                        



๑๗๖ 

 

อันงามชวนใหเลื่อมใสโดยไมไดสังเกตวาจะมีใครเขามาอีกบาง บุรุษสดับพระธรรมเทศนาซ่ึงเผอิญมา

ตรงกับปญหาชีวิตอันหนักอ้ึงของเขาพระทานสอนวา 

“คําสอนเรื่องกรรมคือทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่วนั้น เปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาประทานไวให

พิจารณาเนือง ๆ ท้ังชายท้ังหญิงท้ังนักบวชท้ังคนครองเรือน  แมท่ีทรงสั่งสอนเฉพาะนักบวชใหหม่ัน

พิจารณาเปนพิเศษก็มีคําสอนเรื่องกรรมนี้  ดวยขอหนึ่ง” 

“คนท่ีเขาใจผิด  มักเห็นวาเรื่องกรรม คือใหเราทอดอาลัยในชีวิต  สุดแทแตดีหรือชั่วท่ีทํามา

ในกาลกอนจะใหผล  ซ่ึงเราไมสามารถแกไขอะไรได” 

“แทท่ีจริงหลักกรรมนี้  คือเครื่องรับประกันชีวิตมิใหไรความหวัง  ซ่ึงเราไมสามารถแกไข

อะไรได” 

“แทท่ีจริงหลักกรรมนี้  คือเครื่องรับประกันชีวิตมิใหไรความหวัง  ซ่ึงเราสามารถสรางอะไร

ตออะไรเพ่ิมเติมใหแกชีวิตของเราได  สมมุติวาคนเราจะเอ้ือมหยิบของท่ีวางไวบนชั้นไมถึง เพราะเหตุท่ี

ของนั้นวางอยูสูง และตัวเราก็สูงไมพอ  เราก็ไมควรทอดอาลัยวาหมดความสามารถเพียงเทานั้น  เรา

อาจหาเกาอ้ี  หรือมานั่งมารองใหเราข้ึนไปยืนแลวหยิบสิ่งท่ีตองการนั้นได  นี้แหละคือการอาศัยหลัก

กรรมชวยใหสําเรจ็ในปจจุบัน 

“คนเราไมควรคิดอาศัยแตของเกา ซ่ึงมองไมเห็นวามีอะไรบาง ควรสรางทุนคือความดีตาง ๆ 

ข้ึนในปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมพูนความเจริญรุงเรืองใหแกตนเอง ความจริงมีอะไรอีกหลายอยางท่ีเราจะพ่ึง 

แตของเกาอยางเดียวไมได เชนวิชาความรู ก็มิไดติดตัวมาตั้งแตเกิด ตองมาศึกษาเลาเรียนในชาตินี้

ท้ังสิ้น” 

“หลักกรรมนี้แหละท่ีจะทําใหเราเอาชนะโชคชะตา เอาชนะหมอดูได  กลาวคือหมอดูนั้น

ยอมทํานายไปตามแผนท่ีอันเปนพ้ืนเพเดิม  แตถาเราสรางความดีข้ึนใหมใหมาก  ก็เทากับเราเปลี่ยน

แผนท่ีหรือแกแผนท่ีใหมเทียบใหเห็นงาย ๆ อีกอยางหนึ่งคือเรามีเงินอยูในกระเปาเทานั้นเทานี้ถาให

ใครดูและถาเขานับเปนเขาก็ตอบเราถูกตามจํานวนท่ีมีอยูเดิม แตถาเรา เพ่ิมเงินจํานวนใหมลงไปอีก ก็

เทากับเราไดแกจํานวนเดิม ใหเปลี่ยนแปลงไป”  

“ผูใดก็ตามไมประมาท  ไมทอดธุระในการบําเพ็ญคุณงามความดี  ผูนั้นยอมชื่อวาเพ่ิมเติม

กําลังเรี่ยวแรงใหแกชีวิตอยูเสมอ  ยอมตางจากผูคิดพ่ึงของเกา เชน รับประทานอาหารเม่ือวานนี้แลว

ไมรับประทานในวันนี้อีกก็คงจะเปนผูหิวโหยออนเพลีย เพราะไมมีอาหารใหมเพ่ิมเติม” 

บุรุษกลับบานดวยหัวใจราเริงและเชื่อม่ันในตัวเอง เขานี่แหละจะเอาชนะโชคชะตาดวยการ

สรางกรรมดีใหมใหจงไดเขาเริ่มดูหนังสือทบทวนความจําวิชาความรูท่ีเรียนมาแลวก็ไมลืมพักผอนบาง

ตามสมควรเพราะเขารูดีวา  ความเพียรกลาเกินไปนั้นอาจทําใหเสื่อมสุขภาพไดเหมือนกัน 

เขามีความอุนใจข้ึนอยางประหลาด  และมองเห็นคุณคาแหงพระพุทธศาสนาข้ึนมาอยาง

ชัดเจน  เขาอยากเท่ียวบอกเพ่ือน ๆ  ใหรูท่ัวกันวา  อยาเพ่ิงหมดหวังในชีวิตแตจงสรางพลังใหมดวย

การขยันหม่ันเพียรในวิชาการ  รวมท้ังการประกอบคุณงามความดีอ่ืน ๆ โดยไมปลอยใหกาลเวลาลวง



๑๗๗ 

 

ไปเหลาแตในขณะท่ีเขากําลังคนควาทดลองดูดวยตนเอง จะคอยดูผลไปกอนก็ได  ในท่ีสุดเขาจึงตกลง

ใจไมบอกใคร ๆ 

คุณแมยิ้มแยมเม่ือเห็นลูกท่ีรักของทานเอาใจใสในตํารับตํารา  ไมเท่ียวเตรมากนัก  ทานดีใจ

ท่ีการเสียสละของทานไมเสียไปเปลา  เพราะบุรุษไดทําตนใหเหมาะสมกับความเสียสละนั้นแลว 

ความพากเพียรทําใหบุรุษมีความม่ันใจและแนใจในตนเองวาไดทําถูกแลว  ถาจะสอบตกจริง

อยางหมอดูก็ขอใหตกอยางไดพยายามทําอยางดีท่ีสุดจนติตัวเองไมไดแลวเถิด 

ผลแหงการสอบปลายป เม่ือประกาศออกมาปรากฏวาบุรุษสอบไดคะแนนเกียรตินิยม ท้ัง ๆ 

ท่ีเขามิไดทะเยอทะยานถึงขนาดนั้น ขอเพียงใหผานไปไดก็พอแลว บุรุษกลับมาบานกมกราบคุณแม

แลวเลาใหฟงถึงผลการสอบ ดวยน้ําตาคลอทําใหคุณแมพลอยรองไหความดีใจในผลสําเร็จครั้งนี้ 

เขาเอาชนะโชคชะตาไดแลว พระพุทธศาสนาไดชวยใหเขา กาวพนอุปสรรคแหงชีวิตมาไดอีก

ข้ันหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีทุนเดิมของเขามียังไมถึงขนาดจะกาวพนไปได 

ในวันอาทิตยตอมา  เขาเขาไปฟงเทศนในพระอุโบสถวันนั้นอีก ไปดวยใจผองใส มองดูอะไร 

ลวนนาเลื่อมใสศรัทธาไปหมด ไมแพงเลยท่ีบรรพบุรุษได เอาเลือดเอาเห ง่ือปองกันรักษา

พระพุทธศาสนาไวจนตกมาเปนสมบัติของพวกเรารุนนี้ไมแพงเลยท่ีใครจะทุมเทเงินสักก่ีแสนก่ีลาน  

เพ่ือกอสรางถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาใหเปนเครื่องเตือนใจวาความดีเดนแหงพระพุทธศาสนา  ซ่ึง

จะเปนประโยชนแกผูนับถือนั้นควรแกการเทิดทูนอยางยิ่ง  ขอแตเพียงใหผูผานมาพบเห็นถาวร  

วัตถุนั้น ๆ อยามองผานไปเปลา ๆ  แตจงนึกคนหาสารัตถะตาง ๆ  แหงพระพุทธศาสนาแลวนําไปใชให

เปนประโยชนแกชีวิตของตนบางก็เปนการดียิ่งแลว 

“คนท่ีไดรับผลดีจากการทําความดีแลวไมควรประมาทหรือลืมตน  ควรเพ่ิมพูนความดียิ่ง ๆ 

ข้ึนไป และในขณะเดียวกันก็อยาสรางความชั่วข้ึน  ฉุดรั้งตัวเองใหลมจมตกต่ําคนท่ีหลงเก็บเก่ียวผลของ

ความดี  แลวไมสรางความดีเพ่ิมเติม ก็เปรียบเหมือน ชาวนาท่ีทํานาไดผลดีปหนึ่งแลวหยุดทํานาในป

ตอ ๆ ไปแตก็ยังดีกวานําผลดีท่ีไดรับนั้น ไปถลมทลายดวย การพนันและใชไปในทางท่ีผิดตาง ๆ” 

บุรุษไมเขาใจมากอนวา เรื่องพระพุทธศาสนานั้นจะมาเก่ียวของกับชีวิตของเขาไดอยางไร ใน

เม่ือคนท่ัวไปเขาใจวาเปนเรื่องของผูท่ีประเสริฐวิเศษแลว เพียงไมก่ีคน แตเม่ือเขาไดประสบมาดวย

ตนเองวา  ท่ีเขาสอบไดมาท้ัง ๆ  ท่ีหมอดูวาจะตองสอบตกนี้  ก็เพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเขาเขียน

แผนชีวิตใหมนี้เอง  ถาเปนเรื่องของผูวิเศษเพียงไมก่ีคนจริง  พระพุทธเจาจะทรงเหนื่อยยาก  ในการ

เสด็จจาริกไปสั่งสอนพระพุทธศาสนาทําไม 

เขาตั้ งใจวาจะพยายามรักษาความดีไว  และเ พ่ิมพูนใหยิ่ ง ข้ึน เ พ่ือใหสมกับการท่ี

พระพุทธศาสนาไดชวยกูชีวิตของเขาไวอยางนาอัศจรรยในการสอบครั้งท่ีแลวมา
๒๔ 

ผูรอบคอบ 

๒๔สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๘๓. 

                                                        



๑๗๘ 

 

การคิดกวาง มองไกลใฝสูงคือลักษณะของผูรอบคอบอยางแทจริง แตแนนอนวา หาก

รอบคอบในลักษณะทางทําลาย ในทายท่ีสุดก็จะกลายกลับเปนการสรางความเดือดรอนใหกับตนเองใน

ท่ีสุด เชน ดังกรณีของตระการซ่ึงทานผูอานจะไดติดตามในรายละเอียดตอไป 

เรื่องนี้เกิดท่ีเขาใหญท่ีเรียกเขาลูกนี้วาเขาใหญ ก็สมชื่อจริง ๆ เพราะมีเขตติดตอถึง ๔ จังหวัด 

คือ สระบุรี นครราชสีมา นครนายก และปราจีนบุรีตระการเปนคนมีความรูสูงเต็มไปดวยความ

รอบคอบมีไหวพริบ ไมแพรูใคร ๆ เขาสั่งปนยิงสัตวแบบพิเศษชื่อถอดไดเปนข้ัน ๆและท่ีนับวาสําคัญยิ่ง

ก็คือ เปนปนแบบเก็บเสียง ผูยิงตองการใหมีเสียงก็นําสวนประกอบเก็บเสียงออก ถาตองการใหไมมี

เสียงหรือมีเสียงคอย ก็ประกอบเครื่องเก็บเสียงเขาไป 

เครื่องเก็บเสียงดังกลาว  ใชทฤษฎีงาย ๆ แบบทอไอเสียรถยนตและเรือแท็กซ่ี เปนแตทําให

รัดกุมและนาดูกวามาก 

เหตุผลท่ีตระการตองเตรียมปนเก็บเสียงไวยิงสัตวดวยก็เพราะเขาทราบดีวา  การยิงสัตวใน

เขตอุทยานแหงชาตินั้น  มีโทษจําคุกอยางสูงถึง ๕ ป หรือปรับ ๒ หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากนั้นตระการยังทราบดีวานักลาสัตวมักจะยิงกันเองตายมานับไมถวน  เพราะเขาใจ

ผิดวาเปนสัตว  ฉะนั้นดวยความรอบคอบในขอนี้เขาจึงเลือกชวนเพ่ือนคนหนึ่ง ผูมีนามวาเย็น  ซ่ึงยิงปน

ไมเปนเลย  รวมเดินทางไปดวย  โดยวิธีนี้จะเปนอันตัดปญหาเรื่องอุบัติเหตุ  ซ่ึงเขาอาจถูกเพ่ือนยิงดวย

ความเขาใจผิดไปได 

การเดินทางไปเขาใหญนั้นมี ๒ วิธี คือไปเครื่องเฮลิคอปเตอร เพราะในบริเวณสถานตาก

อากาศมีทาเฮลิคอปเตอรไวเรียบรอย  แตการขนสงแบบนี้ยังไมมีบริการสําหรับเอกชนตระการจึงเลือก

วิธีหลัง คือขับรถยนตไปเอง 

ระหวางทางตระการเลาใหเย็นฟงวาเขาไดศึกษาความเปนอยูของเกงมาดีแลว  แมมันจะเปน

สัตวปา  ก็ไมชอบปาทึบเกินไป แตพอใจจะอยูบริเวณปาโปรงอาหารของมันก็มีมะกอก มะขามปอม

และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะท่ีเขาใหญนี้ เกงมีชุมกวาสัตวประเภทอ่ืน เหตุจูงใจใหตระการคิดจะไปยิงเกง ท้ัง 

ๆ ท่ีตองเสี่ยงกับการติดคุกติดตะรางนั้น ก็เนื่องมาจากวันหนึ่งในขณะท่ีขับรถข้ึนชมเขาใหญตาม

เสนทางท่ีกรมทางหลวงไดจัดสรางไวอยางดีนั้น  มีเกงบางตัววิ่งตัดหนารถไปในระยะใกล ๆ  แสดงวา

การท่ีทางราชการไดคุมครองสัตวปาโดยออกเปนกฎหมายนั้น  ไดชวยใหมันคลายความหวาดกลัวและ

รูสึกปลอดภัยข้ึนตามสมควร มันวิ่งปรากฏตัวใหคนเห็นบอยครั้งข้ึนแตบางครั้งความเชื่องของมันก็เปน

ภัยมิใชนอย  เพราะเปนการเยายวนนักนิยมยิงสัตวใหหาทางสนองความนิยมของเขาดวยวิธีการตาง ๆ 

เชนวิธีของตระการ  ซ่ึงเราจะไดติดตามพฤติการณของเขาตอไป 

ตระการเลาอีกวา  การไปพักผอนในบริเวณท่ีแวดลอมดวยปาเชนนี้ ควรจะมีหรือหาความรู

เรื่องตนไม  และสัตวปาดวยจึงจะทําใหมีความสนุกสนานยิ่งข้ึน เย็นตื่นเตนพอใช เม่ือตระการเลาวา

บริเวณปาริมลําธารบนเขาใหญ มีสัตวจําพวกชางปา กระทิง  เสือ หมี กวาง และหมูปาอาศัยหากิน



๑๗๙ 

 

เพราะมีหนองน้ํา และโปงคือ ดินเค็มซ่ึงจัดเขาในประเภทเกลือแรอันนับวาจําเปนอยางหนึ่งในบรรดา

อาหารสัตว  แตท่ีอยูจริง ๆ นั้น สัตวพวกนี้อยูปาสูงข้ึนไป ซ่ึงไมคอยมีคนพลุกพลาน 

ขณะท่ีรถแลนมาถึง ก.ม.ท่ี ๑๖๕+๕๐๐ บนเสนทางถนนสายมิตรภาพ เขตอําเภอปากชอง 

ตระการก็ขับ รถเลี้ยวเขาสูทางแยกท่ีจะไปยังเขาใหญ ซ่ึงมีระยะทางประมาณ ๔๐ ก.ม. เขาเริ่มชี้แจงถึง

พันธุไมตาง ๆ ใหเย็นรับรูไว 

บริเวณปาบนเขาใหญนี้แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ ปาดงดิบ กับปาโปรงหรือปาไมเบญจ

พรรณ  ปาดงดิบเปนปาท่ีมีตนไมข้ึนหนาแนนและมีใบเขียวชอุมตลอดป  เพราะตั้งอยูในบริเวณริมหวย

และบริเวณเขาท่ีมีความชื้นมาก  บางแหงจะดูมืดครึ้ม  มีเถาวัลยและกลวยปาปะปนอยูท่ัวไป  ตนไมใน

ปาดงดิบก็คือ  ไมยางซ่ึงสูงระหง ไมกฤษณา และไมยมหอม ซ่ึงมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ  แมไมอบเชยก็มี 

ตระการรูมากจนกระท่ังวา  ไมกฤษณานั้นเปนไมขนาดกลางข้ึนอยูในท่ีสูง  เม่ือตายแลวจะมี

เห็ดราชนิดหนึ่งเกิดข้ึนทําใหเนื้อไมมีกลิ่นหอม  พวกหาของปามักจะเก็บเอาไปขายใชทํายาได 

นอกจากนั้น ยังมีไมเค่ียม ไมตะเคียนซ่ึงเปนไมเนื้อแข็งใชกอสรางไดดีพอ ๆ กับไมเต็ง 

สวนปาโปรงหรือปาไมเบญจพรรณนั้นประกอบดวยไมประดู, มะคาโมง, เสลา และไมไผตาง ๆ 

มูลเหตุท่ีเปนปาโปรงก็เพราะข้ึนอยูในท่ีขาดแคลนน้ํา ในฤดูแลงจึงมักสลัดใบจะมองดูเขียวชะอุมข้ึนทึบ

ก็เฉพาะในฤดูฝน 

จากปากทางแยกตระการขับรถประมาณ ๔๐ นาทีเศษก็ถึงสถานตากอากาศเขาใหญ  เขารีบ

ไปติดตอขอพัก ณ บังกะโลซ่ึงมีอยูดวยกันท้ังหมด ถึง ๑๖ หลัง  แตก็มีคนเขาพักเต็มหมด ครั้นขอพัก

ในโมเต็ล ซ่ึงมีอยู ๑๐ หลัง ก็ปรากฏวามีคนเขาพักหมดแลวเชนกัน ตกลงตองพักในทัวริสตเฮาส หรือ

อาคารสําหรับนักทองเท่ียวซ่ึงสรางไวสําหรับคนท่ีไปพักเปนหมูใหญ ๆ มีเตียงตั้งเปนแถวในหองโถง ๘ 

เตียง มีหองสวนตัว ๒ หอง รวมเปน ๑๐ เตียงตอ ๑ บริเวณ ตกลงตระการกับเพ่ือนซ่ึงตองการพักเพียง 

๒ เตียง กลับตอง เชาหองท่ีมีถึง ๑๐ เตียง แตเม่ือไมมีอะไรจะดีกวานั้น ตระการ ก็จําใจตองเชาตาม

ความคิดเห็นของตระการนั้น  เขาจะชําระเงินคาท่ีพักลวงหนาแลวนํารถออกแลนตามถนนบนภูเขาใน

เวลากลางคืนเม่ือพบเกงและยิงไดก็จะลากข้ึนรถ  แลวนํากลับกรุงเทพฯ ทีเดียว เขาคิดตอไปวา

กลางคืนเดือนหงายอาจยิงเกงไดหลายตัวซ่ึงถาเปนเชนนั้นจริง ก็นับวาโชคดีอยางยิ่ง 

โชคดีตามความหมายของคนบางคนนั้นอาจกลายเปนโชครายก็ได  เพราะโชคดีในการ

ทําลายผูอ่ืนไดมา  ยอมจะนําโชครายมาไดมากเชนกัน 

หลังจากแวะรับประทานอาหารคํ่าท่ีรานโภชนาคารอันสรางอยางสวยงาม ในทามกลางท่ีราบ

บนยอดเขาแลวตระการก็ชวนเย็นกลับไปพักผอน ณ ท่ีพัก  รอจนไดเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.  จึง

จัดแจงประกอบปนและนําเครื่องใชทีเตรียมมาข้ึนสูรถ  ถายิงไมไดก็จะกลับมาคาง  แตถายิงไดก็จะ

กลับกรุงเทพฯ เลยทีเดียว 



๑๘๐ 

 

ตระการขับรถไปตามถนนท่ีสรางไวคอนขางดีบนภูเขาผานสนามกอลฟ ตรงไปยังทิศทางท่ีจะ

ไปยังน้ําตกเหวสุวัตและเหวไทร  มีเกงวิ่งผาน ๒-๓ ตัว  ซ่ึงทําใหเขาตื่นเตนมากจึงรีบจอดรถแอบขาง

ทางแลวเตรียมปนทันที 

เย็นลงจากรถมาอยูใกล ๆ ดวย ท้ัง ๆ ท่ีเปนฝายแอบยิงสัตวขางเดียว  โดยสัตวเหลานั้นไมมี

โอกาสตอสูก็ตาม แตท้ังสองคนก็มีใจเตนแรงผิดปกติ 

ครูเดียวเทานั้น เกง ๓ ตัวก็ออกจากละเมาะขางทางมายืนอยางปราศจากความระมัดระวัง

บนถนน เพราะมันแนใจในความปลอดภัยมานานแลว 

ตระการเล็งปนยิงอยางม่ันใจวาจะสามารถลมไดไมนอยกวาสองตัว ตัวแรกซ่ึงใหญกวาเพ่ือน

ลมลงไปแลว อีกสองตัวแทนท่ีจะวิ่งหนี กลับตรงเขาไปดมอยางตื่นเตนวาอยูดี ๆ ทําไมจึงลมลงไปได  

ตระการจึงมีโอกาสยิงไดครบ ๓ ตัวอยางรูสึกลิงโลดใจท่ีสุด เขาสามารถทําลายประวัติของการยิงสัตว

ไดเพราะปนพิเศษนี้เองท้ังสองรีบชวยกันลากเกงท่ีถูกยิงตายข้ึนไวหลังรถแลวขับกลับกรุงเทพฯ ทันที 

ตระการพูดข้ึนวาเกงตัวใหญคงเปนแม  สวนอีกสองตัวคงเปนลูกรุนหนุมหรือสาวของมัน  

แตจากนั้นเขาก็พูดชมตัวเองในการวางแผนไดอยางรอบคอบ จนสามารถยิงสัตวไดถึงสามตัวชั่วเวลา

ประเดี๋ยวเดียว  โดยไมมีเจาหนาท่ีคนไหนจะรูไดเลยรถท่ีเขาขับมาตามถนนมิตรภาพจนกระท่ังเขาเขต

สระบุรี ผานตลาดหินกอง มุงเขาสูกรุงเทพฯ  พอมาไดประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร  ก็มีรถแลนสวนทางมา

อยางเร็ว ทําไมรถท่ีสวนมานั้นจึงแลนสายไปมาเหมือนงูเลื้อย 

ตระการใชสัญญาณไฟเตือน แตก็ไมไดผลเขาจึงตัดสินใจแอบรถเขาขางทาง มีเสียงหามลอ

อยาแรงมาแตไกล รถท่ีสวนมานั้นหยุดไดโดยปลอดภัย เชนกันทันใดนั้นตระการก็แลเห็นคน ๓-๔ คน

กระโดดลงมาจากรถ วิ่งขามถนนมาทางท่ีรถของเขาจอดอยู และมีรถตามมาอีกคันหนึ่งจอดทายรถคัน

แรกแลวก็มีเสียงปนดังข้ึน เขาเห็นพวกท่ีกําลังวิ่งกมหมอบลง และทันใดนั้นก็รูสึกวาไหลขวาของเขาถูก

ลูกปนเขาอยางจังกระดูกแตกละเอียด ตอจากนั้นก็หมดสติสลบไป 

ตระการรูสึกตัวอีกครั้งหนึ่งท่ีโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ในทามกลางบุตร ภริยาและมิตรสหาย 

เรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนการตอสูกันระหวางคนสองกลุมไมเก่ียวกับเขาเลย เขาทราบดวยความเศราใจอยางยิ่ง

วามือขางขวาของเขาอาจใชการไมไดอีกตอไปจนตลอดชีวิต เพราะกระดูกตนแขนและบาแตก อนาคต

อันสดสวยของเขาหมดสิ้นลงเพียงเทานี้ เขาตองเปนคนพิการ ขับรถยนตไมได เขียนหนังสือไมได 

รวมท้ังยิงปนไมไดอีกตอไป การเขียนหนังสือเขาอาจทําไดก็ตอเม่ือไดฝกมือซายใหใชการไดถนัดซ่ึงคง

จะกินเวลาอีกนาน ตระการตองหลับตาถอนใจยาว  เ ม่ือภริยาบอกวามัวกังวลใจเรื่องการ

รักษาพยาบาล  เกงสามตัวท่ียิงมาไดนั้น เนาเฟะอยูท่ีทายรถนั่นเอง
๒๕ 

พ่ีตัวอยาง 

๒๕สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๘๗. 
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พ่ีตัวอยางในกรณีนี้คือพ่ีผูเสียสละเพ่ือนอง ๆและมีคุณธรรม มีความรอบคอบและยุติธรรม 

ยอมเปนท่ีเกรงใจของนอง ๆจากการปฏิบัติตน คือการทําใหดู เปนอยูใหเห็น เย็นใหได หมายความวา

ความใจเย็นมักคูมากับความรอบคอบเสมอ สิ่งเหลานี้เปนเหตุใหชวยเติมเต็ม ใหกับนอง ๆบางคนไดดัง

เรื่องราวท่ีทานจะไดติดตามในตอตอนไปฯ 

คุณแมเปนคนรอบคอบ และเปนผูมีความสามารถยอดเยี่ยมในการดูแลเลี้ยงดูลูก ๆ ให

เจริญเติบโตและไดรับการศึกษาสําเร็จชั้นมหาวิทยาลัยไดทุกคน เหตุท่ีควรสดุดีคุณแมก็เพราะวาตั้งแต

คุณพอจากโลกนี้ไปคุณแมไมใชขาราชการ ไมใชนักการคา ไมใชคนม่ังมีท่ีสามารถนั่งกินนอนกินไดอยาง

ผาสุก โดยไมตองทําอะไรใหเหนื่อยแรงลูก ๖ คนท่ีคุณพอละท้ิงไวเบื้องหลัง  เปนภาระอันหนักยิ่ง แต

คุณแมก็ใชความพยายามความอดทน ตอสูความยากลําบาก และสามารถเลี้ยงดูอบรมลูกจนทุกคน

ไดรับปริญญา 

จะเปนดวยความตั้งใจดีและจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดของคุณแมหรืออยางไรก็ยากจะเดาได  

ไมวาคุณแมจะจับอะไรดูเปนเงินเปนทองไปหมด  ท่ีดินซ่ึงซ้ือไวราคาถูก ๆ กลับข้ึนราคาไปแพงลิบลิ่ว 

เวลาบอกขายราคาถูกไมมีคนซ้ือ เวลาแกลงบอกขายแพงข้ึนไปอีกสิบเทากลับขายได  แตคุณแมก็ไม

เคยประมาทไมยอมใหลูกเหลิงลืมตัว ใชจายฟุมเฟอย ทานควบคุม ความประพฤติและการใชจายของ

ลูกทุกคนอยางใกลชิด 

ในท่ีสุดลูกทุกคนก็แตงงานไปท้ังหมด  คุณแมไดแบงทรัพยสินใหเปนสวนสัด ตามความ

เหมาะสม 

วันหนึ่งคุณแมเรียกลูก ๆ มาประชุมพรอมกันแลวแจงใหทราบวา  แมไดเตรียมสมบัติชิ้น

สุดทายไวใหอีกคนละอยางคือไดซ้ือท่ีดินในจังหวัดตาง ๆ ไว ๖ แปลงประมาณแปลงละ ๑๐๐ ไร  จะ

ขาดจะเกินก็ไมมากนัก แตในการแบงใหใครไดเนื้อท่ีในจังหวัดไหนนั้น แมอยากใหลูก ๆ ตกลงกันเอง

เม่ือตกลงกันไดแลว ก็ใหมาบอกจะไดจัดการโอนใหเสร็จสิ้นไป 

ในการประชุมของลูก ๆ พ่ีใหญซ่ึงเปนสตรีไดกลาววาพ่ีจะเปดโอกาสใหนองทุกคนตกลงเลือก

กันเองท่ีแปลงไหนไมมีใครเลือกจึงจะเปนของพ่ี 

นองท้ัง ๕ คนเลือกไดดวยความยากลําบากเพราะทุกคนก็ตองการไดท่ีแปลงท่ีดีท่ีสุด มีการ

โตเถียงเก่ียงแยงกันนานแตในท่ีสุดก็ตกลงกันได 

คุณแมพาลูก ๆ ไปโอนรับท่ี ณ หอทะเบียนท่ีดินจังหวัดตาง ๆ สุดแตใครไดในท่ีจังหวัดไหน

ตอมาอีกไมก่ีป คุณแมก็จากลูก ๆ ใหทานไปดีแลวทานไดทําหนาท่ีของแมอยางสมบูรณยากท่ีจะมีใคร

ทําไดเสมอเหมือน เปนหนาท่ีของลูก ๆ ท้ังหลายจะตองตอสูกับชีวิตตอไปจนกวาจะถึงวาระสุดทาย 

เพราะพอแมไมสามารถจะโอบอุมลูกอยูไดตลอดกาล 

พ่ีใหญและสามีเปนคนใจเย็นและไมโลภมาก เปนคนท่ีเชื่อในผลของความดี พยายามทําใน

แตสิ่งท่ีดีงาม จึงมีความผาสุก ราบรื่น ไมคอยมีเรื่องรอนรําคาญอะไร 
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และคลายจะเปนรางวัลในความดีงาม ความไมโลภมากจึงปรากฏขาวในหนาหนังสือพิมพวา

ทางราชการไดอนุญาตใหผู เชี่ยวชาญชาวตางประเทศสํารวจทางเครื่องบิน เพ่ือพิจารณาหา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ น้ํามันวาควรจะมีในจังหวัดไหนบาง ในการสํารวจนี้ไดพบวาท่ีดินซ่ึงพ่ี

ใหญครอบครองอยู มีลักษณะและโครงสรางท่ีสอแสดงวาควรมีน้ํามัน แตจะรูแนก็ตอเม่ือไดเจาะสํารวจ

ดูอีกครั้งหนึ่ง รายงานขาวกลาววาผูสํารวจเชื่อวาจะมีน้ํามันประมาณมากในบริเวณนั้น 

อีกสัปดาหหนึ่งตอมา ท่ีบานของพ่ีใหญนอง ๆ มาประชุมกันครบ ตางยื่นขอเสนอขอมีสวนแบง

เนื้อท่ีของพ่ีใหญในลักษณะขอรองทางศีลธรรม โดยจะยอมยกท่ีของตนในจังหวัดอ่ืน ๆ ให ขอแตเพียง

ใหรวมมีชื่อในโฉนดของพ่ีใหญดวยเทานั้นเพราะตางเชื่อวากําไรอันมหาศาลจะเกิดข้ึนในไมชาพ่ีใหญ

เตือนนอง ๆ วา ไมควรเชื่อในขาวคาดคะเนเชนนั้น เพราะยังไมมีการสํารวจอยางจริงจังจะแนใจไดก็

ตอเม่ือมีการเจาะสํารวจ หลาย ๆ หลุมและพบวา มีปริมาณ มากจริงเทานั้นการยอมเอาเนื้อท่ีจํานวน

มากมาแลกกับความเชื่อตามขาวลือเชนนี้ นับวาเปนการเสี่ยงโดยไมจําเปน  สมมติวาถาสํารวจแลวไม

พบน้ํามันจะมิตองถูกขอรองใหโอนท่ีท่ีนองขอแลกกลับคืนไปตามเดิมอีกหรือนอง ๆ ตอบวา การท่ีขอมี

สวนในโฉนดของพ่ีใหญ  ก็นับวาเปนการขอท่ีกาวกายมากอยูแลว  ทางท่ีควรเห็นวานอง ๆ ไมเอา

เปรียบจึงมีอยูทางเดียวคือ ยอมโอนท่ีใหแกพ่ีใหญเปนการตอบแทน 

พ่ีใหญตอบวาการมีชื่อในโฉนดรวมกันนั้นเปนการดีแตไมมีอิสระ คือทําอะไรไมไดตามชอบใจ 

ทางท่ีดีใหเปนอยางนี้ก็แลวกัน คือพ่ีจะแบงท่ีของพ่ียกใหขาดไปโดยใหนองคนละ ๑๕ ไร ๕ คนจึงเปน 

๗๕ ไร พ่ีจะเหลือไวเปนของตัวเอง ๒๕ ไร ท้ังนี้โดยไมขอรับท่ีซ่ึงนอง ๆ จะนํามาแลกเลยแมแตไรเดียว  

จะตกลงหรือไม ถาตกลงก็ใหเลือกกันกอน เม่ือเหลือเลือกแลว จึงเปนของพ่ีท้ังนี้จะจางเจาพนักงานไป

รังวัดและแบงแยกโฉนดใหเสร็จสิ้นไป 

นอง ๆ ตกลงทําตามนั้น และไดเลือกท่ีท่ีนึกวาดีท่ีสุดสําหรับตน นอกจากนั้นยังฉลาดคิดดวย

วา  ถาพบน้ํามันจริงในท่ีใกลเคียง แมท่ีของตนจะไมมีน้ํามันก็จะพลอยมีราคาแพงไปดวย 

ในระหวางท่ีกําลังเตรียมเลือกและแบงแยกโฉนดอยูนั้นพ่ีใหญออกจะเปนคนโชคดีท่ีขายท่ี

แปลงอ่ืนในกรุงเทพฯ ไดในราคาคอนขางสูงจึงนําเงินไปซ้ือท่ีจํานวนหลายรอยไรไว ณ อีกจังหวัดหนึ่ง 

แลวยังมีเงินเหลืออีกพอสมควร 

พ่ีใหญยอมโอนใหนอง ๆ ๗๕ ไร โดยตนรับ ๒๕ ไรท่ีเหลือเลือกจากนอง ๆ ตามท่ีใหถอยคําไว 

ชางบังเอิญอะไรเชนนั้น บริษัทท่ีขอสํารวจจากรัฐบาล เจาะหาน้ํามันในบริเวณนั้นเจาะพบน้ํามันจริงแต

พบเฉพาะในท่ีซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของพ่ีใหญเทานั้น ในทางหลักวิชาท่ีบริเวณนั้นอาจเปนขุมน้ํามันอยูลึก

มากจนเจาะไมถึงสวนท่ีของพ่ีใหญคลายเปนปากทางท่ีจะนําน้ํามันมาใชไดงายพอเจาะลงไปประมาณ 

๘๐ ฟตก็พบน้ํามันมาก หลายหลุม 

ท่ีของพ่ีใหญมีราคาหลายสิบลานข้ึนมาทันทีสวนของนองก็ไดประโยชนมากเหมือนกัน  แต

ประโยชนเพียงบริษัทน้ํามันขอเชาในบริเวณใกลเคียงเพ่ือปลูกสถานท่ีพักคนงาน และตัดเสนทาง
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ลําเลียงน้ํามันดิบไปสูแมน้ํา เพ่ือสงไปยังโรงกลั่นซ่ึงจะตั้ง ณ ท่ีอ่ืนในขณะเดียวกัน จากการสํารวจทาง

ธรณีวิทยา ปรากฏวาท่ีพ่ีใหญซ้ือไวครั้งหลัง เปนขุมแรเหล็กชั้นดีเทาท่ี เคยพบในประเทศไทย 

ความไมโลภ ไมเอาเปรียบ และความเอ้ือเฟอเผื่อแผของพ่ีใหญปรากฏผลดีใหเห็นอยางชัดเจน  

จนนอง ๆ ยอมรับวาความดิ้นรนตาง ๆ ของตนนั้น ไมสามารถทําใหไดอะไร เพ่ิมข้ึนมากนัก  สวนพ่ี

ใหญยิ่งเอ้ือเฟอและใจดียิ่งมีแตโชคท่ีใคร ๆ นึกไมถึงวาจะเปนไปได 

“สิ่งท่ีเราเรียกกันวาโชคนั้น ถามองเพียงผิวเผิน ก็เปนเรื่องบังเอิญ หรือไมมีมูลฐานอะไรเลย 

แตถามองใหดีก็จะเห็นวาเปนผลของการคิดและการกระทําในทางท่ีดีงาม โชคท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีความดี

เปนมูลฐาน อาจจะมีก็ได แตคงมีมาเพ่ือจะทําใหคนตกลงมาจากท่ีสูง ดวยเสียงสนั่นหวั่นไหวและตกได

เจ็บมากกวาธรรมดา เทานั้น๒๖ 

คุณปูนักคิด 

คุณปูนักคิดคือบางแงมุมของลีลาชีวิต ทานเปนนักกฎหมาย ทานตองการใหลูกหลานของทาน

ไดคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ี มากกวาการเรียกรองสิทธิ์แตไมเห็นความสําคัญของการทําหนาท่ี ซ่ึงสังคม

สวนใหญมักเปนเชนนั้น ปจจุบันสังคมไทยหากไดสักเพียงครึ่งของคุณปู สังคมก็จะกาวหนามากกวาท่ี

เปนอยูอยางไมตองสงสัย เท็จจริงอยางไร สามารถพิสูจนดวยตนเองจากเหตุการณตอไปนี้ฯ 

เม่ือพูดถึงคุณปู  ดูเหมือนคนท้ังหลายจะรูจักทานดีในฐานะเปนนักกฎหมาย นักคิด และเปน

คนเจาเหตุเจาผล 

ไมวาลูกหรือหลาน  ถาจะขออะไรจากทานหรือจะทําอะไรก็ตาม ทานมักจะซักถาม ในเรื่อง

หลักการและเหตุผลจนเปนท่ีเห็นไดอยางแจงชัดวา  สมควรจะใหสมควรจะทําทานจึงจะใหหรือยอมให

ทํา 

ใครมีธุระรีบรอน  เรื่องท่ีจะไปพูดอยางรวบรัดแลวขอเงินทานเปนไมมีหวังสักรายเดียว  ตอง

ซักไซไลเลียงจนแนใจวา มีเหตุผลเพียงพอแลวจึงจายให 

ความจริงการท่ีคุณปูทําอยางนี้ ก็เปนการดีอยูบางท่ีทําใหลูกหลานของทาน ตองคิด และ

ไตรตรองกอนท่ีจะทําอะไรลงไปและถาจะติดตอกับทานในเรื่องใด  ๆ ก็ตาม ก็จะตองเตรียมหลักการ

และเหตุผลใหดี รวมท้ังทางหนีทีไลตาง ๆ เวลาทานซักถามดวย รวมความวาถาเปนเรื่องไมดีไมงาม 

หรือไม สุจริตดวยแลว ทานซักประเด๋ียวเดียวก็จับได ผูท่ีทําผิดพลาด หรือพูดปดใหทานจับไดแมเพียง

ครั้งเดียว ก็จะไมไดรับ ความเชื่อถือไววางใจอะไรตอไปอีก 

ท้ัง ๆ ท่ีคุณปูไดมอบทรัพยสินกอนใหญไปแกบุตร ๓ คนของทานแลว  โดยใหท่ีใหบานและ

เงินสดเปนสัดสวนไปเสร็จแลว แตก็ยังมีเสียงพูดกันวา คุณปูยังมีเงินสดอยูอีกมาก รวมท้ังท่ีและตึกใหญ

ท่ีทานอยูในขณะนั้นดวย  เพราะเหตุท่ีคุณปูมิใชคนอนาถานั่นเอง  จึงมีคนไปมาติดตอใกลชิดอยูมาก 

๒๖สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๙๗. 

                                                        



๑๘๔ 

 

ไมเหมือนคนแกบางคนท่ีไรทรัพยสิน จึงหาลูกหลานรักใครดูแลเอาใจใสไดยาก ไมคอยมีใครเอาอกเอา

ใจเหมือนคุณปูในเรื่องนี้เลย 

คุณปูมักจะพูดเสมอในเวลาลูกหลานมาประชุมพรอมกันมาก ๆ วาคนสมัยใหมนี้  รูจักแต

สิทธิกันโดยมาก หาคนท่ีสนใจในหนาท่ีไมคอยได พอพูดถึงสิทธิท่ีจะมีจะได ก็เรียกรองกันจนสนอง

ความตองการไมคอยทัน แตพอพูดถึงหนาท่ีเขาบางตางคนตางเก่ียวกันยุงไปหมด  เพราะเหตุนี้แหละ

จึงขอสั่งไวไมใหใครมาหวังในทรัพยสินเงินทองของทาน  ทานหามาไดดวยความรูและเรี่ยวแรงก็จะ

อุทิศไปในการกุศลสาธารณะใหมากท่ีสุดท่ีจะมากได  จึงขอเตือนลูกหลานทุกคนใหคิดต้ังตัวใหดี  

ทรัพยสินท่ีแบงใหแลว ก็แลวไป จะตองรูจักอาศัยลําแขงของตัวเองบาง ไมใชหวังแตมรดกเพียงอยาง

เดียว 

มีเรื่องท่ีแปลกท่ีสุดก็คือ คุณปูไดทําพินัยกรรมแบบเปดซองไว และมอบใหบุตรท้ัง ๓ ของทาน

ไปคนละฉบับมีใจความสํา คัญว า  เ ม่ือท านถึงแกกรรมแลว  ขอมอบโฉนดพรอม ท้ังตึกให

กระทรวงศึกษาธกิาร  เพ่ือจัดสรางโรงเรียน  ตัวตึกจะรื้อขายอิฐหักกากปูนไปก็ได  จะไดสรางโรงเรียน

ใหมจะรับนักเรียนไดมาก  ๆ เงินสดสําหรับทําศพ จํานวนเทานั้นเทานี้ระบุไวเสร็จใหทําอะไรบางมี 

รายละเอียดแสดงคาใชจายไว  แมกระท่ังคารถสําหรับผูจะซ้ือของ หรือดําเนินการในงานศพของทาน 

แตไมมีเหลือไวใหใครเลย เงินจํานวนนี้อยูในธนาคาร และไดมีคําสั่งไวเรียบรอยแลวใหถอนมาใชจายได

เม่ือทานถึงแกกรรมแตมีคําสั่งท้ิงทายไวในพินัยกรรมอยูหนอยหนึ่ง  ซ่ึงคงจะไมมีความหมายสําหรับใคร

นัก คือขอความท่ีวา เม่ือทานถึงแกกรรมใหทนายความและลูก ๆ มาประชุมกันท่ีตึกอานพินัยกรรมนี้

ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง  เสร็จแลวผูใดไมวาลูกหรือหลาน จะอาสาสมัครทํางานใหแกทานโดยไมไดรับอะไร 

ตอบแทน  ขอใหผูนั้นแสดงความจํานงตอทนายความไดทันทีงานท่ีทานตองการใหทําคือไปแจงความท่ี

สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน นําแพทยมาตรวจศพเม่ือไดใบรับรองของแพทยท่ีทางเทศบาลจัดประจําไว

ทุกทองถ่ินแลวจึงขอมรณบัตร เพ่ือเคลื่อนศพไปไวท่ีวัด สวดครบ ๓ คืน แลวใหบรรจุศพไวกอน เม่ือ

ครบ ๑๐๐ วันจึงคอยเผา กอนเผา ๒ เดือนครึ่ง  ใหผูรับอาสาไปติดตอยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวง 

ท่ีทานสังกัดอยู  เพ่ือใหทางกระทรวงมีหนังสือถึงสํานักพระราชวัง  ขอพระราชทานเพลิงเผาศพ โดย

กําหนดสถานท่ีวันเวลาใหเรียบรอย แลวใหสอบสวนทางสํานักพระราชวังวา ไดรับหนังสือจาก

กระทรวงแลวหรือยังตกลงดําเนินการใหตามท่ีขอพระราชทานหรือไม  มรณบัตรนั้นใหไปขอสําเนาจาก

สํานักงานทะเบียนทองถ่ินอีก ๒ ฉบับ สําเนาทะเบียนบานอีก  ๒ ฉบับ เพ่ือนําไปท่ีกระทรวงเพ่ือติดตอ

เรื่องบําเหน็จตกทอด สมัยนี้จะได ๓๐ เดือน  แบงใหลูกท้ัง ๓ คนคนละ ๑๐ เดือน แตไปมอบบํารุง

โรงพยาบาลท่ีใกลบานของตนใหหมด 

พินัยกรรมเปดซองไมซํ้าแบบใครฉบับนี้  ทําความเศราใจใหลูก ๆ  ของทานมิใชนอย เพราะ

แนะใหอาสาสมัครทํางานแลว   ยังใหมอบเงินท่ีจะพึงไดไวแกโรงพยาบาลท้ังหมดอีกดวย  แตก็ไมหาม

ถาใครจะรับไวเปนสวนตัว เพราะเพียงแตวา ถารักทานจริง ก็ใหแกโรงพยาบาล ความเศราของลูก ๆ 

นั้น ยอมตอเนื่องไปถึงหลานดวย อยางไมตองสงสัย 



๑๘๕ 

 

ในท่ีสุด วาระสุดทายของคุณปูก็ผานมาถึง ทานจากไปอยางสงบ และอยางไดเตรียมการทุก

อยางไวลวงหนา พรอมสรรพลูก ๆ หลาน ๆ ของทานมาประชุมพรอมกัน ณ ตึกหลังใหญนั้นโดยมี

ทนายความเปนเจาหนาท่ี มีการอานพินัยกรรมประหลาดนั้น ในทามกลางผูเก่ียวของอีกครั้งหนึ่ง ท้ัง ๆ 

ท่ีทุกคนรูอยูแลววามีใจความอยางไรเปนพินัยกรรมท่ีมิไดยกทรัพยสมบัติใหใครเลยมีแตแนะใหแก

สวนรวม 

ทนายความถามข้ึนวา มีผูใดหรือไมท่ีจะรับอาสาทํางานใหเปลาตามท่ีคุณปูสั่งไว ลูก ๆ ไดแต

มองดูหนากันแลวก็นิ่งคลายกับจะนึกวาอาสาสมัครไปทําอะไรกัน  ในเม่ือไมไดอะไรสักอยางเดียว  เม่ือ

ทุกคนนิ่งทนายความจึงถามย้ําอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หลานหญิงคนหนึ่งของทาน  ซ่ึงกําลังเรียนอยูในชั้น

มหาวิทยาลัย  จึงยกมือไหวคุณพอและคุณอา กลาวขออภัยท่ีขอรับอาสาสมัครทํางานตามท่ีคุณปูสั่ง

โดยตลอด  รวมท้ังเรื่องบําเหน็จตกทอด  ซ่ึงจะไดแกคุณพอ และคุณอาท้ังสองรวมเปนสามทานดวยกัน  

แตใครจะรับไวเปนสวนตัวหรือจะยกใหโรงพยาบาลก็สุดแตทานผูนั้น  หลานหญิงผูนี้ไดวิ่งเตนแจงความ 

นําหมอมาตรวจ ขอมรณบัตร ขอสําเนามรณบัตรและทะเบียนบานเปนตน รวมท้ังติดตอขอ

พระราชทานเพลิงเผาศพดวย 

งานพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นไปเรียบรอยแลว หนังสือพิมพลงขาวสดุดีคุณปูในฐานะท่ี

เห็นแกประโยชนสวนรวมอยางเอกเกริก พลอยทําใหลูก ๆ หลาน ๆ มีหนามีตาไปดวยเพราะนอยคน

นักท่ีทําพินัยกรรมใหเปนสาธารณประโยชน เพ่ือการศึกษาของเยาวชนเชนนี้ 

บุตร ๆ ของทานจะนึกกระดากใจหรืออยางไรก็ตามท่ีไมมีใครรับเงินบําเหน็จตกทอดไวเปน

สวนตัวเลย ตางนํามอบแกโรงพยาบาลท่ีใกลบานของตนหมดสิ้น  เวลาลวงไปคลายมีปกบิน  ในท่ีสุดก็

ครบ ๑ ป หลังจากท่ีคุณปูถึงแกกรรมทนายความมีหนังสือ  นัดลูกหลานของคุณปูใหมาประชุมกันใน

งานทําบุญ วนัถึงแกกรรมของทาน  โดยอางวาทานสั่งไวอยางนั้น และใหทุนไวเพ่ือการนี้เรียบรอยแลว 

เม่ือเสร็จสิ้นการทําบุญ ทนายก็บอกลูก ๆ หลานของคุณปูใหคอยฟงเรื่องราวอีกขอหนึ่ง  ซ่ึง

ทําความตื่นเตนใหแกทุกคนมาก  นั่นก็คือ  ยังมีพินัยกรรมปดผนึกอยูอีกฉบับหนึ่ง  ซ่ึงทานสั่งใหเปดใน

วันทําบุญวันถึงแกกรรมครบปของทาน ในการนี้มีเพ่ือน ๆ ของทานไดรวมลงนามเปนพยานใน

พินัยกรรมนั้น  ไดรับเชิญใหมาเปนพยานดวย 

ในพินัยกรรมนั้นกลาววา  ถาบุตรคนใดของทานไมรับบําเหน็จตกทอดไวเปนของตน  โดยได

นําไปบํารุงโรงพยาบาลตามคําสั่ง  ใหทนายความจัดการจายเงินในธนาคารท่ีทานฝากไวอีกแหงหนึ่งนั้น 

๑๐ เทา  แตถารับไวเปนสวนตน  ก็ไดเพียงท่ีรับไวเทานั้น  ไมมีสิทธิไดรับเงินจากธนาคารตามคําสั่งใน

พินัยกรรมฉบับหลัง  สวนเงินฝากไวในธนาคารอันมีจํานวนเปนลานนั้น  เม่ือหักจากการใหแกผูนําเงิน

บําเหน็จตกทอดบํารุงโรงพยาบาล ๑๐ เทาแลว เหลือเทาไรใหจายแกลูกหรือหลาน ก็ตามคนท่ีอาสา

สมัคทํางานให  โดยไมหวังอะไรตอบแทนตามพินัยกรรมฉบับกอน  แตถาไมมีใครอาสาสมัครทํางาน

โดยเก่ียงกัน หรือทะเลาะเบาะแวง คัดคานเรื่องทรัพยสิน ก็ใหยกเงินสดใหธนาคารตามท่ีกลาวไวใน

พินัยกรรมฉบับหลัง บํารุงสาธารณกุศลท้ังหมด 



๑๘๖ 

 

ลูก ๆ พากันยิ้มออก เพราะไดรับเงินอีกคนละ ๑๐ เทาของจํานวนท่ีสงบํารุงโรงพยาบาล  

หลานหญิงผูไมหวังอะไรกลับไดเงินสดกอนใหญจํานวนแสน  เพราะรูจักหนาท่ีโดยไมเรียกรองสิทธิ 

คุณปูใหหลักการและเหตุผลแกลูกหลานของทานแมในสมัยท่ีทานลวงลับไปแลว๒๗ 

เติมน้ํามัน 

เรื่องเติมน้ํามันเปนปริศนาธรรมในทํานอง หมอนใชหนุนศีรษะธรรมะใชหนุนใจ สวางตาดวย

แสงไฟ สวางใจดวยแสงธรรม หมอดูท่ีมีคุณธรรม ยอมเปดพ้ืนท่ีความคิดใหกับผูท่ีมาขอคําปรึกษาอยาง

กรณีคุณลุงวิชาหมอดูกลายเปนเพียงสื่อนําสูธรรม เม่ือผูมาขอคําปรึกษานําหลักธรรมไปปฏิบัติก็จะ

ประสบแตความเจริญไมมีวันเสื่อมดังตอไปนี้ 

แมคนท้ังหลายจะเห็นวา  หมอฉัตรเปนหมอดูโคนมะขามสนามหลวงก็ตาม  แตหมอฉัตรคน

นี้แหละไดทําใหใครไดคิดไปมากตอมากแลว ท้ังนี้เพราะหมอฉัตรไมไดดูอยางเดียวยังมีเมตตาจิตสั่งสอน

ตักเตือนใหผูมาดูนั้น  ไดสติสํานึกในการครองชีวิตอยูเสมอ 

“ไงลุง   คิดคาดูเทาไหร”  ชายหนุมคนหนึ่งทักทายหมอฉัตรพรอมท้ังถามราคา 

“หาบาทครับ ไมแพงเลย”  หมอฉัตรตอบ 

“ผมกําลังกลุมใจแทบเปนบาเทียวลุง ชวยดูใหดี ๆ ทีเถอะ หาบาทก็หาบาทผมไมตอราคาละ

วันนี้” 

“กลุมเรื่องอะไรละคุณ สงมือมาซิ”  หมอฉัตรพูดอยางกันเอง แลวก็หยิบแวนขยายข้ึนมา

ตรวจดูลายมือของชายหนุมคนนั้น เม่ือตรวจดูสักครูแลวจึงพูดข้ึนวา 

“ทําไมไมกลุมเลา เรื่องมันหนัก ๆ  ท้ังนั้น รอนท่ีอยูรอนเงิน มีปากเสียงกับผูใหญ” 

“แหมลุงทายแมนจังเลย ผมกําลังตัดสินใจยอมเขาคุกเขาตะรางอยูทีเดียว มันตันหมดทุกทาง” 

“ไมตันหรอกคุณ ท่ีวาตัน ๆ นั้น เพราะคุณคิดแตจะใหโชคลาภมันวิ่งมาหาคุณจนถึงท่ีโดยไม

ตองทําอะไรเลยตางหาก  ท่ีคุณมาหาหมอวันนี้ก็ดวยอยากถามวาเม่ือไรจะมีโชคมีลาภใชไหม” 

“จริงลุง  ถาไมอยากถามอยางนั้นจะยอกเสียเงินมาดูทําไมเลา” 

“เอาละหมอจะชวยใหคุณมีทางออก ลายมือคุณไมไดแสดงวาชีวิตจะหมดหวังอะไรเลย เปน

ลายมือท่ีมีเคาจะรุงเรืองในอนาคต และรุงเรืองขนาดดีดวยถาคุณจะเชื่อหมอ” 

“เชื่อซิ ไมเชื่อลุงแลวจะเชื่อใครเลา พูดเกงยังกับตาเห็นอยางนี้” 

“ความรุงเรื่องของคุณมันซอนเรนแอบแฝงอยูกับความยากจนหมดหวัง เหมือนอยางหัวกับ

กอยในสตางคอันเดียวกันนั้นเอง” 

“มันอยูดวยกันไดยังไงนะลุง ผมมองไมเห็นเลย” 

“คุณเคยเห็นรถใหม ๆ จอดตายอยูขางถนนบางหรือไม”  “บอยไป ลุง” 

๒๗สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๐๓. 

                                                        



๑๘๗ 

 

“นั่นแหละบางคันไมไดตายเพราะเครื่องเสีย ไมไดตายเพราะยางแตก แตมันตายเพราะหมด

น้ํามัน” 

“เออจริงซี แตไมเห็นเก่ียวกับผมนี่”  “เก่ียวเต็มท่ีทีเดียว  ชีวิตของคุณท่ียุง ๆ อยูนี่ไมใช

เครื่องเสีย ไมใชอะไรพิการ แตเพราะคุณไมเติมน้ํามันใหมัน” 

“อะไรกันลุง พูดเปนเลนไปได ชีวิตคนมีการเติมน้ํามันดวยหรือ” 

“ไมตองสงสัยเลยคุณ มันมีท้ังโดยตรงท้ังโดยออม โดยตรงก็เห็นงายหนอย โดยออมก็เห็น

ยากหนอย”  “ไหนลองอธิบายใหชัดหนอยเถอะลุง ผมสงสัยวาลุงกําลังพูดเปนปริศนาใหผมงงเสีย

แลว”  “พูดงาย ๆ อยางนี้ก็แลวกัน วันนี้ถาคุณไมไดรับประทานอาหารเลย คุณจะมีแรงไปไหนมาไหน

ไดไหม  นี่เปนน้ํามันโดยตรงท่ีเห็นกันอยูประจําวัน แตยังมีน้ํามันอีกอยางหนึ่ง เปนน้ํามันโดยออมแตก็

เก่ียวโยงมาถึงน้ํามันโดยตรงอยางแยกกันไมออก” 

“น้ํามันโดยออมท่ีลุงวา นั่นมันอะไรเลา ?” 

“น้ํามันอยางท่ีหมอเรียกวาน้ํามันโดยออมนั้น หมอเองเห็นวามันเปนน้ํามันโดยตรง  และ

จําเปนยิ่งกวาขาวปลาอาหารเสียอีก  เพราะถาไมมีน้ํามันชนิดนี้แลว  ขาวปลาอาหารก็จะเกิดมาอยาง

สมบูรณไมไดเลย” 

“ยิ่งสงสัยใหญเลยลุง อธิบายเร็ว ๆ เขาเถอะ” 

“น้ํามันความดีไงละคุณ  คนเราเกิดมาเปนคนไดก็เพราะเคยทําคุณงามความดีมาพอจะเกิด

เปนคนได  ก็เหมือนกับรถเติมน้ํามันไวเม่ือกอนออกเดินทาง  แตขับไปเรื่อย ๆ โดยไมเติมน้ํามันเลย พอ

น้ํามันท่ีเติมไวเดิมหมดรถนั้นก็ตาย ท้ัง ๆ ท่ีมันควรจะแลนไปไดอีกนานและอีกไกล” 

“ผมก็ยังไมเขาใจอยูนั่นเอง  ลุงหมายถึงใสบาตรหรือบริจาคทรัพยบํารุงการกุศลใชไหม” 

“ความดีนะ ไมไดมีทางเดียวสองทาง หรือมีความหมายแคบ ๆ อยางทีคุณเขาใจนั่นหรอก”  

“แลวอยางไรเลา”  “มันกวางขวางเหมือนมหาสมุทร  การท่ีคุณใสบาตรก็เปนความดี การท่ีคุณบริจาค

ทรัพยบํารุงการกุศลก็เปนความดี การท่ีคุณไมเกียจครานหม่ันขยันทําการงานก็เปนความดี การท่ีคุณไม

กอเรื่องทะเลาะวิวาทก็เปนความดี  การท่ีคุณคิดนึกในทางท่ีดีงามในทางทําใจใหอยูในศีลธรรมก็เปน

ความดีคราวนี้ผมลองตั้งคําถามสักหนอย  ในเดือนนี้คุณทําความดีอะไรบาง” 

“ยังเลยลุง นี่เพ่ิงยางมาได ๑๕ วันเทานั้น”  “เดือนท่ีแลวเลา”  “ก็ไมไดทําเหมือนกันจิตใจ

กําลังไมสบายจะมีกะอกกะใจทําความดีอะไรกัน” 

“นี่แหละ  คือขอท่ีชีวิตของคุณกําลังหมดน้ํามันละคุณไมไดเติมน้ํามันเปนเดือน ๆ จะไหว

หรือ  แตท่ีผมเห็นมาบางคนไมเติมน้ํามันเลยเปน ป ๆ หรือสิบ ๆ ป คงใชแตน้ํามันเกาไป  แลวก็ลง

สุดทายอยางนาสงสาร  ความดีเปนเหมือนอาหารน้ํามันรถ  คุณจะตองหม่ันเติม ไมใชคิดเติมเปนราย

เดือนแตจะตองเติมทุกวัน กอนนอนขอใหตรวจสอบดูใหไดพบวาวันนี้ท้ังวันไดทําความดีอะไรบาง  มี

จิตใจดีงามอยางไรบาง  ไมใชทําเพียงเดือนละครั้งสองครั้ง  ซ่ึงไมคุมกับท่ีหมดเปลืองไปถาคุณสามารถ

ทําความดีอยางนอยวันละครั้งหรือวันละอยาง  ก็ยอมดีกวาทําเดือนละครั้ง  หรือปละครั้ง  บางคนทํา



๑๘๘ 

 

เฉพาะในวันเกิดปละครั้งและนอกจากนั้นไมทําเลย  อยางนี้ก็ไมพอกับ ท่ีใชจายหมดเปลืองไป เวลา

อยากใหมีโชคมีลาภ  คนเราอยากใหทุกวันทุกเดือน แตเวลาทําความดี คนเรากลับอางอยางโนน อยาง

นี้เปนอุปสรรค  แลวไมยอมทํา  ผมวาคุณนี่แหละจะแกไขชะตาชีวิตของคุณไดโดยไมตองอาศัยคนอ่ืน 

เพียงแตพอใหเรงทําความดีเสียแตวันนี้แลวก็อยาเพ่ิงใจรอน  คุณปลอยไวเสียนานไมไดทําความดี  พอ

ลงมือทําจะเรงใหเกิดผลเร็วทันใจนั้นเปนไปไมได  ขอใหทําความดีติดตอกันทุก ๆ  วันไมวามากหรือ

นอยและถาไมมีอะไรจะให จะสละ ก็ไมจําเปนวาความดีนั้นจะตองแลกดวยสตางคหรือขาวของเงินทอง

เสมอไปเพียงทํากายวาจาใจของคุณใหดี  ใหอยูในศีลในธรรมหรือชวยผูอ่ืนดวยแรงกายก็เปนความดีทุก

อยางจึงไมควรวิตกวาคนมีเงินนอยทําความดีไมได” 

“ผมจะลองเชื่อลุงดู  กลับไปนี่ผมจะไปขอโทษคุณปาท่ีพูดรุนแรงกับทาน  ผมจะเติมน้ํามัน

ทุกวันตามท่ีลุงแนะนํา” 

“ถาคุณทําไดอยางนี้ หมอรับรองวาคุณไมตองสะเดาะเคราะห เพราะเคราะหรายจะหนี

ความดีของคุณไปเอง”๒๘ 

ดาวลูกไก 

ดาวลูกไกเปนนิทานปรัมปรานานนมเน แตสิ่งหนึ่งท่ีไมวาใครก็ตามเม่ือไดฟงเพลงดาวลูกไก 

ก็อาจจะเกิดความซาบซ้ึงในเนื้อหาของเพลงแต แตในความเปนจริงในวินัยสงฆมองอยางไรยังมิไดตั้ง

ขอสังเกต แตเรื่องของดาวลูกไกมีประโยชนในการสรางศรัทธาตอประชาชนสวนใหญไดเปนอยางดี แต

การสรางปญญานั้น ทานสามารถศึกษาเรื่องของดาวลูกไกท่ีเลาใหม ดังปรากฏตอไปนี้ฯ 

“หัวเราะอะไรนะเธอ?” ภาณีถาม“ก็เพลงลิเกทางวิทยุท่ีจบลงไปนั่นอยางไรเลา  ลูกไกเห็น

แมถูกฆา ก็กระโจนเขากองไฟตายตามไปหมด เสร็จแลวดวยกุศลใจประเสริฐ...ลูกไกไปเกิด...เปนดาว” 

ดุษณีชี้แจง  “ไมเห็นจะนาขันอะไรเลย” ภาณีติง“อยากจะขันบางก็ได เธอจะฟงฉันเลาไหมละ?”“คลัง

นิทานอีกแลว เธอกับฉันนี่ตรงกันขามเสียจริง ๆ”  ภาณีลอความจริงก็แปลก  สองสหายหญิงคูนี้มีนิสัย

ใจคอตรงกันขามแตก็ชอบพอรักใครกันมาก  คนหนึ่งชื่อดุษณีแปลวา “นิ่ง” แตชอบพูดเปนท่ีสุด  คนท่ี

ชื่อภาณีแปลวา “พูด” แตชอบนิ่ง หรือเปนคนฟงคนอ่ืนพูดเกือบตลอดเวลาท้ังสองคน ชอบไปไหน

ดวยกัน ชอบขัดคอกัน แตก็รักกันมากดุษณีเริ่มตนข้ึนวา“ถาเธอจะฟง  ก็ตองฟงสองเรื่องซอน  คือเรื่อง

ท่ีเขารองในบทลิเก แลวก็เรื่องท่ีฉันจะเลาใหม  เพ่ือเปรียบเทียบกัน” 

“แตหามเลาไปเอามือสะกิดไป จะไดหรือไม ฉันตั้งใจฟงอยูแลว  ไมตองคอยสะกิดใหเสีย

นิสัย” 

“ยังดีนะท่ีสะกิดเธอ  วันหนึ่งฉันเผลอไปสะกิดอาจารยสุนทรีเขา ทานมองยิ้ม ๆ ไมยักวา

อะไร ฉันอายแทบแย เอาละเริ่มตนเลย จะพยายามระวังมือไวอยางเต็มท่ี”  ดุษณีเริ่มเลา 

๒๘สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว,หนา ๑๑๐. 

                                                        



๑๘๙ 

 

“นิทานเรื่องดาวลูกไกตามกลอนลิเกนั้น  คือมีพระธุดงครูปหนึ่ง  เดินทางไกลมาตลอดวัน 

พอจวนพลบ  ทานจึงปกกลดพักใกลไรของยายและตา  สองผูเฒามีศรัทธาใครจะจัดอาหารถวายใน

วันรุงข้ึน  แตไมมีกับขาว  นึกไดวามีแมไกอยูตัวหนึ่ง  พอจะเชือดแกงถวายพระได จึงปรึกษากันวาจะ

เชือดแมไกเวลาเชามืด  แมไกไดยินก็ตกใจ  จึงสั่งลูกใหปรองดองกันใหดีแลวบอกลา  พอรุงเชาก็ถูก

เชือดทําเปนอาหาร  ลูกไกมีความจงรักภักดีในแมจึงโดดเขากองไฟตายตามแมไก  ดวยใจท่ีประเสริฐ

นั้น เลยไดไปเกิดเปนดาวลูกไก” 

“จบหรือยัง” ภาณีถาม  “จบเรื่องในกลอนลิเก” ดุษณีตอบ   

“แลวยังมีเรื่องอะไรอีกเลา ?”  

“มีสินา เปนเรื่องซอนเรื่องแรก”  “ถาอยางนั้นเลาตอไป” 

“คือมีพระธุดงครูปหนึ่งเดินทางไกลเหมือนกันถึงเวลาเย็นทานก็ปกกลดใกลไรของตายาย 

รายเดียวกันนั่นแหละ ตายายดีใจท่ีเห็นพระมาพักใกลไรของตน จึงพากันไปนมัสการ และไตถามวา

ทานมาจากไหนและจะไปไหน พระธุดงคตอบใหทราบแลว  จึงถามถึงท่ีอยูและอาชีพของตายาย  เม่ือ

ทราบวาทําไรทานก็วาดีแลวเปนอาชีพท่ีสุจริต 

“ตายายบอกวาดีใจเหลือเกินท่ีไดพบพระ  เพราะวัดอยูไกลมากตองเดินตั้งครึ่งคอนวัน 

กวาจะถึง  ทานจะคางท่ีนี่ก็ดีแลว  พรุงนี้ขอนิมนตรับอาหารบิณฑบาตเสียกอนแลวจึงคอยเดินทาง

ตอไป”  “พระทานจึงถือโอกาสสั่งสอนวาวัดอยูไกลไมสําคัญขอใหตายายตั้งอยูในศีลธรรม ก็เหมือนอยู

ใกลวัดตลอดเวลาท้ังไดชื่อวาอยูใกลพระพุทธเจา  เพราะทานสอนไววา แมจะจับชายผาของทานเดิน

ตามไปทุกหนแหง แตถาไมประพฤติในทางท่ีดีท่ีชอบ ก็เชื่อวาอยูไกลทานตอเม่ือประพฤติดีงาม แมจะ

อยูหางทานสักเทาไรก็เหมือนอยูใกล” 

“ตายายยกมือสาธุแลวรีบลากลับ  บอกวาจะไปเตรียมอาหาร  พระทานจึงพูดข้ึนวา 

ระวังอยาไปฆาสัตวมาทําบุญนะเอาชีวิตเลือดเนื้อของ คนอ่ืนสัตวอ่ืนมาแลกบุญนั้นไมคุมกันเลยจะ

ทําบุญก็จงทําใหบริสุทธิ์  อยาเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อของใคร ๆ” 

ตายายมองดูหนากันแลวก็หัวเราะ ตาจึงพูดข้ึนวา โยมคิดวาจะเชือดไกมาแกงถวายทาน 

เชาพรุงนีที้เดียว  หามฆาสัตวทําบุญ  แลวจะไดอะไรมาถวายเลา 

“พระพูดวา เราควรจะนึกเปรียบเทียบถึงการท่ีเราถูกฆาบาง จึงจะเห็นจริงวาการฆานั้นไมดี

เลย เวลาฆาสัตวอ่ืนเรานึกแตในทางจะไดของเรา จึงลืมไปวาถาเราเปนฝายถูกฆาบางเราจะชอบไหม  

ยิ่งจะถูกฆาเพราะไปแลกกับบุญแลว  ยิ่งรูสึกวาไมสมควรอยางท่ีสุด ตอไปขอใหเวนการฆาสัตวเด็ดขาด 

ไมวาจะฆาเพ่ือทําบุญหรือเพ่ือเหตุอยางอ่ืน  อาหารท่ีจะถวายพรุงนี้ถาไมมีอะไร มีเพียงขาวเปลา ๆ ก็

ฉันได อยาไดกังวลเลย การฉันขาวโดยไมมีกับนั้น ถารูสึกวาเปนการยอมสละกับ  เพ่ือชวยชีวิตของสัตว

ไว  ยิ่งทําใหฉันไดดวยความสบายใจ  และมีรสดีเสียยิ่งกวามีกับขาวเต็มสํารับ  นอกจากนั้น

พระพุทธเจายังทรงหาม  มิใหพระฉันอาหารเนื้อสัตวท่ีรูอยูวาเขาฆามาเพ่ือถวายใหฉัน หรือแมไมไดรูวา

เขาฆา มาเพ่ือใหฉัน แทนท่ีสงสัยในใจวาเขาฆา มาดวยเจาะจงสําหรับพระแลวฉันเขาก็มีโทษ “ตายาย
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ยกมือข้ึนสาธุอีกชื่นใจวาไดมาพบพระท่ีดีแทแลวก็ลาพระกลับไปบานเชาวันรุงข้ึนจึงหุงขาวและทํา

น้ําพริกผักตมมาถวายตามมีตามเกิด  โดยไมตองเชือดไกไปแกงลูกไก ก็ไมตองกระโดดเขากองไฟตาย

ตามแม ดังในนิทานเรื่องแรก...” 

“เอะ แลวจะไปเกิดเปนดาวไดอยางไรเลา” ภาณีขัดข้ึน “อยากฟงกลอนลิเก สรุปทายเรื่องนี้

ไหมเลา”  ดุษณีถาม  “ถามได ไมอยากฟงแลวจะนั่งจองหนาอยางนี้หรือ” 

“กลอนนี้จะเลียนแบบนิทานเรื่องแรก  ตางกันท่ีตอนลงทายเทานั้น ดวยกุศลใจประเสริฐ ไม

มีใครเกิด  เปนดาว”  “อาว”  ภาณีขัดข้ึน  “แลวดาวลูกไกเลา เธอจะวายังไง ?”“ก็เปนดาวไปตามเดิม   

ไมตองมีใครไปเกิดเปนดาวเชนนั้น  เพราะถาจะเปนจะตองมีใครเกิดเปนดาวแลวเธอลองคิดดูซิวาใคร

เลาท่ีไปเกิดเปนดาวไถ”   

“คงจะเปนพวกรีด ๆ ไถ ๆ นะแหละ” ภาณีพูดพลางหัวเราะพลาง 

“เวลาเรียนวิชาวรรณคดี อาจารยสุนทรีเคยบอกฉันวาการสมมติภาพของดาวเปนรูปตาง ๆ 

นั้น แตละชาติก็มีความคิดนึกแตกตางกันไป เชนดาวท่ีไทยเราเรียกวาลูกไกนั้น  บางตําราของไทยเอง

เรียกวาดาวธง คือธงสามเหลี่ยมมีหางเรียวยาว ยิ่งของอินเดียก็ยิ่งตางออกไปมากทีเดียว  เพราะทาง

วรรณคดีอินเดียถือวาดาวลูกไกนั้น คือดาวนางฟาทําหนาท่ีเปนบริวารของเทพเจาผู มีนามวา  

การติเกยะ หรือเทพเจาแหงสงคราม”  “นี่ดุษณี  ถามจริง ๆ เถอะ อะไรทําใหเธอคิดเลานิทานซอน

นิทานเรื่องนี้...”  ภาณีถาม  “ก็เพราะฉันเปนนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนะซี พวกเรา

จะตองชวยกันรู และแกความเขาใจผิดตาง ๆ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา คราวนี้เธอตัดสินใจไปเรียน

ดวยกันหรือยังเลา” “นาจะเขาที” ภาณีทําทาสนใจ “แตก็เขาไมไดแลว เพราะเต็มปดรับสมัครแลว 

รอไปปหนาก็แลวกัน๒๙ 

พระอินทร 

เรื่องของพระอินทรในวรรณคดีพราหมณกับวรรณคดีพุทธนั้นแตกตางกันไมนอย เพราะผูจะ

เปนพระอินทรไดจะตองประกอบพิธีบูชายัญอัศวเมธครบรอยครั้ง สวนคติของพระพุทธศาสนา

เปลี่ยนเปน”สัสลัขมธ”หมายถึงฉลาดในการบํารุงขาวกลา แลวปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม ก็ไดชื่อวา

มีคุณธรรมของพระอินทร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

“ภาณีกระเถิบมาใกล ๆ หนอย” ดุษณีเรียก “จะเลาเรื่องดาวลูกไกอีกหรืออยางไร?” 

ภาณีลอ  “คราวนี้เรื่องพระอินทร”  “เธอเชื่อดวยหรือ” ภาณีถาม  “ฟงฉันพูดกอนแลวเธอ

ก็ตัดสินใจไดเองวา  ฉันเชื่อหรือไม”  “ถาอยางนั้นก็เลาได” 

“พระอินทรเปนเทวดาชั้นนํา  ท้ังในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  ถาไดพิจารณา

เรื่องราวเก่ียวกับพระอินทรในสองศาสนานี้แลว  ก็จะเห็นแนวคําสอนของแตละศาสนาอยางแจงชัด”  

๒๙สุชีพ  ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๑๖. 
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“นี่เธอเปนนักคนควาทางศาสนาไปแลวหรือ”“ฉันไมไดคนเองหรอก เพียงเปนลูกศิษย มีครูเทานั้น”  

“ถาอยางนั้นก็เลาตอไป” 

“ในศาสนาพราหมณ  ผูจะเปนพระอินทรไดตองทําพิธีบูชายัญอัศวเมธครบ ๑๐๐ ครั้ง พิธี

อัศวเมธคือการแผอาณาจักรโดยการปลอยมาขาวใหออกเดินทางตามชอบใจ  แลวยกทัพตามไป มาไป

ถึงไหน บานเมืองนั้นก็จะตองเลือกเอาสองอยางคือ รบหรือยอมเปนเมืองข้ึน แตโดยมากมักยอมแพ 

เพราะฝายท่ีปลอยมาไดเตรียมการรบไวพรอมสรรพแลว โดยนัยนี้ มาจะเดินทางครบหนึ่งปจึงนํากลับ

บานเมือง  มีการฉลองชัยกันอยางเอิกเกริก  แลวก็ฆามาในพิธีเพ่ือบูชาเทพเจา” 

“แลวกัน ก็มานําชัยชนะมาให ทําไมถึงฆาเสียเลา” 

“ไมฆาก็ไมเปนพิธีบูชายัญอัศวเมธนะซี เธอเอย เพราะอัศวเมธแปลวา “ฆามา” อยูแลว 

เรื่องนี้ฉันเคยอานหนังสือเลมหนึ่งเลาวา พระพุทธเจาทานสอนดัดแปลงศัพทเสียใหม วา “สัสสสเมธ” 

แปลวา “ฉลาดในการบํารุงขาวกลา”  คือแทนท่ีจะยุงในเรื่องฆาสัตว แตใหฉลาดในเกษตรกรรมแทน”    

“เลาตอไป แลวกษัตริยท่ีไหนจะมีปญญาทําพิธีอัศวเมธไดครบถึง ๑๐๐ ครั้ง” 

“ออไมตองวิตก เพราะนิยายในคัมภีรพระเวท กษัตริยท้ังหลายมีอายุยืนหลายหม่ืนป เชน

พระเจาสคระบูชายัญนี้ครบ ๙๙ ครั้งแลวอีกเพียงครั้งเดียวจะครบ ๑๐๐ ก็ถูกพระอินทรมาทําลายพิธี  

โดยขโมยมาไปซอนใตบาดาล เพราะพระอินทรกลัววาถาปลอยใหไดทําครบ ๑๐๐ ครั้งจะไปแยง

ตําแหนงของทานเขา 

“พระอินทรในชั้นหลังคัมภีรพระเวทชักจะมีเรื่องไมคอยดีในเรื่องความประพฤติปนเขามา

เลยเปนเหตุใหแพแดอินทรชิตในเรื่องรามเกียรติ”์ 

“เสียหายเรื่องอะไรละ”  ภาณีถาม 

“อยาใหเลาเลย  รูแตเพียงวาเสียหายทางความประพฤติก็แลวกัน แมตอนท่ีปรากฏในพระ

เวท ท่ีถึงกับขโมยมาของพระเจาสคระไปซอนนั้น ก็ไมใชดีอะไรนัก” 

“ชวยปกปดความชั่วของพระอินทรดวยหรือดุษณี” 

“ฉันอยากใหเธอลองคนดูเองบาง  เพราะการนําความผิดของใครตอใครมาพูดมากไปนั้น 

บางทีก็ไมจําเปนนักไมใชหรือ” 

“ถาอยางนั้นก็เลาตอไป” 

“จากความประพฤติไมคอยดีนั้น  ก็ถึงกับถูกฤษีตนหนึ่งสาป ทําใหเนื้อตัวหนาตาเสียโฉมไป 

คราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องพระอินทรในศาสนาพุทธดีกวา” 

“ดีเหมือนกัน จะไดรูวาเชื่อวามีจริงหรือไม” 

“ออ ตอบไดกอนเลาทีเดียววาเชื่อ เพราะพระอินทรในพระพุทธศาสนานั้น เราอาจถอด

ความไดเปนคุณงามความดีท้ังหมดโดยไมตองเชื่อในเรื่องพระอินทรตัวจริงเลย  หรือใครจะเชื่อในพระ

อินทรตัวจริงก็ไมเสียหายอะไร เพราะพระอินทรในศาสนาพุทธไมใชไดดีเพราะฆามาหรือเพราะทํา

สงคราม” 
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“แลวทําอะไรเลา”   

“ทํางานดานสังคมสงเคราะห และสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ ประวัติเดิมก็มิใชผูวิเศษมาจาก

ไหน  เปนคนธรรมดาเรานี่เอง  แตมีจิตใจชอบชวยคนตกทุกขไดยากชอบทําประโยชนแกสวนรวม  เชน

ทําถนนใหคนเดิน  ขุดบอน้ําใหคนไดใชสรางศาลาใหคนเดินทางไดพัก  นอกจากนั้นยังมีคุณธรรมสําคัญ

เปนหลกัของใจและหลักในการดําเนินชีวิต  ท่ีเรียกวาวัตตบท มีอยู ๗ ขอ คือ 

๑. เลี้ยงมารดาบิดา 

๒. ออนนอมตอผูใหญในสกุล 

๓. พูดจาออนหวานไพเราะ 

๔. ไมยุยงใหใครตอใครแตกราวกัน 

๕. ไมตระหนี่เห็นแกตัว รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

๖. มีสัจจะ 

๗. พยายามระงับความโกรธท่ีเกิดข้ึน 

“เธอเห็นหรือยังละภาณี  วาแมใครจะไมเชื่อในเรื่องพระอินทรตัวจริงเลย แตเม่ือพิจารณาถึง

คุณธรรมท่ีทําคนใหเปนพระอินทรแลว  ก็คงเห็นพองกันวา  ใครก็ตามถาประพฤติตนเชนนั้น ก็

เหมาะสมแลวท่ีจะเปนพระอินทร 

“อีกประการหนึ่ง คําวา “อินทร” แปลวาเปนใหญคนท่ีเปนใหญท้ังหลายถาชอบงานดาน

สังคมสงเคราะหชอบบําเพ็ญสาธารณประโยชนและตั้งอยูในคุณงามความดี ๗ ขอ ท่ีกลาวมาแลวก็

เหมาะสมเหลือเกินท่ีจะไดเปนใหญ  รวมความวา ทุกคนอาจเปนพระอินทรไดในชีวิตนี้ โดยไมตองรอ

ใหตายเสียกอนคือเปนพระอินทรหรือเปนผูใหญโดยคุณธรรม” 

“สวนความเชื่อในเรื่องพระอินทรตัวจริงนั้น  ใครจะเชื่อหรือไมก็ไมแปลกอะไร  เพราะทาง

พระพุทธศาสนาไมไดถือเรื่องเทวดาจริง ๆ เปนจุดศูนยกลางแหง คําสอนอยูแลวหากสอนวาเทวดาโดย 

ความบริสุทธิ์ เปนเทวดาชั้นยอดเหนือเทวดาทุกประการ  ท้ังมนุษยก็อาจเปน เทวดาโดยความบริสุทธิ์

ไดในชาตินี้เอง” 

“ในวรรณคดีไทยเรามักจะผูกนิยายข้ึนใหพระอินทรลงมาชวยคนดีท่ีตกทุกขไดยาก  หรือ

ท่ีตั้งอยูในความซ่ือสัตยสุจริตเสมอขอนี้ก็พอจะถอดความไดวา  เราไดรับการอบรมใหเชื่อม่ันในคุณ

ความดี  และเชื่อวาผูใหญท่ีหม่ันสอดสองดูความทุกขความเดือดรอนของผูนอย ยอมสามารถชวยปลด

เปลื้องความไมเปนธรรมตาง ๆ ใหหมดสิ้นไปได ไมมากก็นอย” 

“ถาอยางนั้นการเปนพระอินทร  ในพระพุทธศาสนา ก็งายกวาเปนพระอินทรในศาสนา

พราหมณนะสิเธอ  เพราะไมตองทําพิธียกทัพไปรุกรานบานเมืองอ่ืน  และฆาบูชายัญจนกวาจะครบ 

๑๐๐ ครั้ง  เพียงตั้งอยูในคุณความดี ๗ ขอ และมีจิตใจมุงม่ันตอประโยชนสวนรวมจริง ๆ เทานั้น ใช

ไหมดุษณี” 
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“ถูกแลว ภาณี  นี่แหละท่ีพระทานสอนไวในหนังสือเลมหนึ่งวา อยากินมังคุดท้ังเปลือกให

รูจักกินเนื้อในท่ีมีโอชะละเธอ”๓๐ 

พระธุดงค ตอนที่ ๑ 

พระธุดงคคือการสื่อระหวางการปฏิบัติของสงฆท่ีพึงมีตอสังคมคือการแนะนําใหประชาชนถือ

อยูในหลักคุณธรรม พรอม ๆกับไปกับการปฏิบัติเพ่ือการขัดเกลาตนเอง ปจจุบันความหมายของคําวา

ธุดงคมีการเขาใจคลาดเคลื่อนจากเดิมอยูไมนอย ท่ีสําคัญธุดงคจะตองเปนเหตุผลจากภายในเพ่ือการ

ปฏิบัติ สําหรับการขัดเกลาอยางแทจริง ถาเรื่องของพระธุดงคท่ีใครนําเสนอตอไปนี้ฯ 

เม่ือเห็นพระธุดงคปกกรดในท่ีโลง  แวดวงดวยกอไผเด็กหนุมหนาตาดีคนหนึ่งก็เขาไปกราบ

นมัสการดวยความเคารพ 

พระธุดงคทักทายดวยอาการอันดีงาม  แสดงเมตตาจิตอยางเห็นไดชัด 

“ทานครับผมจนเหลือเกิน  แมแตดอกไมธูปเทียนก็ไมมีปญญามาถวายทาน” 

“แตท่ีมากราบพระดวยสิบนิ้วก็แทนดอกไมธูปเทียน  ดีอยูแลว อยาเขาใจวาคนท่ีเขาหาพระ

ตองเอาอะไรไปถวายเสมอไปวาแตเธอท่ีบนจน ๆ เม่ือก้ีนี้นะ มีเรื่องอะไรทุกขรอนบางหรือเปลาถา

พอจะชวยแนะนําอะไรไดบางก็ยินดี” 

“ผมเห็นพระทําใหนึกอยากทําบุญ  แตผมจนมากผมพยายามรับจางเขาทํานาเลี้ยงพอแม ซ่ึง

แกมากแลวผมจึงทําไดเพียงมากราบทานเทานั้น” 

“อยาเขาใจผิดซิวา  การทําบุญตองใชขาวของเงินทองเสมอไป  เธอเพียงมากราบพระก็ไดชื่อ

วาทําบุญแลวเรียกวาอปจายนมัย  บุญสําเร็จดวยการออนนอม  เพียงจิตใจนอมนึกไปในทางท่ีดี ก็เปน

บุญ เพราะบุญแปลวาชําระ หรือ ลาง หมายถึงชําระจิตใจใหผองใส เธอจึงมีโอกาสจะทําบุญได

ตลอดเวลาไมตองรอใหร่ํารวยเสียกอน” 

“ทานพูดอยางนี้  ก็หมายความวาคนยากจนท้ังหลายมีโอกาสทําบุญไดไมแพคนม่ังมีใชไหม

ครับ” 

“ใชแลว  ทานแสดงตัวอยางการทําบุญไวถึง ๑๐ อยางและใน ๑๐ อยางนั้น  ก็มีทาน การให

ปนสิ่งของอยูขอเดียวเทานั้น  ท่ีตองอาศัยวัตถุสิ่งของ สวนอีก ๙ อยาง รักษาศีลก็ไดบุญชวยเหลือผูอ่ืน

ในการทําความดี  หรือแมแตเห็นเขาทําความดีแลวพลอยยินดีดวยก็เปนบุญ ในท่ีสุดทําความคิดเห็นให

ถูกตรงก็ไดบุญ  เพราะไดชําระจิตใจใหสะอาดท้ังสิ้น” 

“ผมดีใจมากท่ีไดมานมัสการทาน ทําใหผมเขาใจข้ึนอีกมากวาผมยังมีโอกาสทําบุญไดหลาย

ทางทีเดียว” 

“เธอเลาใหฟงเม่ือก้ีวาไปรับจางเขาทํานา  แลวนํามาเลี้ยงดูพอแมใชหรือไม”  “ใชครับ” 

๓๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๒๒. 

                                                        



๑๙๔ 

 

“นั่นแหละ เธอก็ไดบุญมาก เพราะไดแสดงความสํานึกรูบุญคุณและตอบแทนพระคุณของพอ

แม  ขอใหทําความดีอยางนี้ตลอดไปเถิดเธอจะไมตกต่ําเลย มีแตจะเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป” 

เด็กหนุมตาลุกวาวดวยความปลื้มปติ  ในเม่ือทราบวาการท่ีเขาทํางานดวยความ เหน็ด

เหนื่อย นํารายไดมาเลี้ยงมารดาบิดาก็เปนบุญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา 

“ถาเปนอยางนี้ ผมก็ไมกลัวความจนตอไปแลว  เพราะความจนไมไดขัดขวางการไดบุญ  

หรือการทําคุณงามความดีตาง ๆ อยางไรเลยทานจะกรุณาเทศนสอนคนจน ๆ อยางผมใหรูกันท่ัว ๆ ไป

ไดไหมครับวาคนจนมีโอกาสทําบุญไดมาก ไมแพคนม่ังมีแตประการใด” 

“ขอนั้นไมตองเปนหวงเพราะพระยอมมีหนาท่ีสั่งสอนแนะนําประชาชนอยูแลว  เม่ือก้ีนี้เธอ

พูดวาเธอไมกลัวความจนตอไปแลวเพราะความจนมิไดขัดขวางการไดบุญ  หรือการทําคุณงามความดี

ตาง ๆ นั้นนับวานาฟงมากจึงอยากจะพูดกับเธอถึงเรื่องนี้สักเล็กนอย เพ่ือเธอจะไดทราบวา

พระพุทธศาสนามิใชสอนแตเพียงวา คนจนยอมมีโอกาสทําความดี ไดไมนอยกวาคนม่ังมีเทานั้น แตยัง

สอนใหคนจนรูจักเอาชนะความจนดวย” 

“ทําอยางไรหรือครับ จึงจะเอาชนะความจนได” 

“กอนท่ีจะพูดถึงเรื่องเอาชนะ ขอใหฟงถึงเรื่องความจนวาพระพุทธเจาตรัสไวอยางไรเปน

เบื้องแรก  เธอจะไดทราบวาพระพุทธเจานั้นทรงเขาใจเรื่องของคนจน และหาทางโปรดคนจนอยู

เสมอ” 

“พระพุทธเจาตรัสวา  ความจนเปนทุกขในโลกแลวทรงแสดงถึงการท่ีคนจนตองกูหนี้ ตอง

เสียดอกเบี้ย ตองถูกทวงดอกเบี้ย ตองถูกฟอง  ตองถูกตามตัวปรือจองจํา  การท่ีตองกูหนี้  ตองเสีย

ดอกเบี้ย  ตองถูกทวง ตองถูกฟอง  ตองถูกตามตัว  หรือถูกจองจํา  แมเพียงขอใดขอหนึ่ง ก็เปนทุกข

ท้ังสิ้น” 

“ท่ีกลาวมานี้เปนความจนทางโลก ตอจากนั้นพระพุทธเจาไดตรัสตอไปถึงความจนทางธรรม 

คือ ความจนคุณความดี ซ่ึงมีลักษณะคลายการเสียดอกเบี้ย การถูกทวงดอกเบี้ยเหมือนกัน” 

“เธอยังเปนหนุม  เธออาจจะเปนคนจนในทางโลกอยางท่ีมาปรับทุกขใหฟง  แตการท่ีเธอรัก

ดีใครจะทําความดีนั้นแสดงวาเธอมิไดจนคุณธรรมเลย” 

“คราวนี้  พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหเอาชนะความจนอยางไร  เบื้องแรกทรงสั่งสอนใหปด

ประตู ความเสื่อมทรัพยท่ีเรียกวา อบายมุข มีความเปนนักเลงสุรา  นักเลงการพนันและความเกียจ

ครานเปนตน  แลวทรงสอนใหมีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ  รูจักเก็บออมทรัพยท่ีหามา

ได  รูจักคบเพ่ือนท่ีดี  และรูจักใชจายแตพอเหมาะสม” 

“เธอจะเห็นไดวา  ความจนมิใชมีมาแตกําเนิดเพียงอยางเดียว  คือเม่ือมารดาบิดายากจน

บุตรธิดาท่ีเกิดมายากจนดวย  แตบางครั้งคนท่ีทํามาหาไดพอกินพอใชแลวนี่แหละ  กลับยากจนยิ่งกวา

คนท่ีมีรายไดนอยกวาตนเสียอีก  ท้ังนี้เพราะตัวเองชวยสรางความยากจนใหแกตน  ดวยวิธีการตาง ๆ 

เชนใชจายเกินรายได  ไมรูจักประมาณไมรูวาจําเปนหรือไมจําเปนไมรูจักคําวาเก็บออม  รูแตเพียงอยาง



๑๙๕ 

 

เดียววา  เทาท่ีไดอยูนั้นนอยไป แมจะไดมากเทาไรก็ไมพอใชอยูเสมอ แตเขาก็ไมเคยนึกโทษตนเองวา

ทําใหตนยากจน  นึกแตเพียงวารายไดไมพอรายจายเทานั้น” 

“คราวนี้จะลองถามเธอดูวา  ความจนนั้นเราสรางใหแกตัวเราเองก็ได ใชหรือไม” 

“ใชครับ  ตามตัวอยางท่ีทานกลาวมานี้แสดงวาคนมิใชนอยสรางความจนใหเกิดข้ึนเพราะ

ฝมือของตนเอง” 

“ขอธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไว เชน ความขยันการเก็บออม การรูจักใชจายพอเหมาะ

สม เปนการเอาชนะความจนใชหรือไม” 

“ใชครับ  ผมไมเคยนึกเลยวา  พระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนแมในเรื่องเชนนี้  ผมจึงดีใจมากท่ี

ไดมาพบทานและผมขอยืนยันวา ผมจะเอาชนะความจนใหได  โดยเร็วท่ีสุด” 

รุงข้ึน  พระธุดงคเดินทางตอไป  เด็กหนุมคนนั้นก็ทํางานตอไปตามท่ีเคยทํามาแลว 

๑๕ ปตอมา  พระธุดงคชรารูปหนึ่งมาปกกลดท่ีทายหมูบานแหงนั้นอีก กอไผหลายกอท่ีเคย

ข้ึนแวดวงชองวางตรงนั้นหายไป  แตมีมะมวงและขนุนข้ึนงดงามใบดกอยูแทนท่ีชายคนหนึ่งอายุ

ประมาณ ๓๕ ปเศษ  เขามากมลงกราบอยางนอบนอม  เม่ือเพงพินิจดูพระธุดงคอยางถ่ีถวนแลว  ชาย

ผูนั้นก็ตรงเขาไปกอดเทากราบอีกครั้งหนึ่งตรงเทานั้นแลวก็รองไห พระธุดงคไมเขาใจในเหตุการณนั้น 

จึงถามข้ึนวามีเรื่องอะไรหรือจึงมารองไหเชนนี้ 

ชายคนนั้นกลาวตอบท้ังท่ีน้ําตานองหนาวา “เปนเวลาหลายปมาแลวท่ีผมตามหาทาน  ทาน

ชวยสั่งสอนชุบชีวิต  ของผมซ่ึงเปนคนจนเปนลูกจางเขา ใหกลับม่ังมีทรัพยสิน  ท่ีดินไรนามากมาย  มี

บานใหญโตเปนของตัวเอง  ผมเหมือน  เกิดใหมตั้งแตไดฟงคําสอนของทาน  ผมเท่ียวตามหาทาน  ทุก

หนทุกแหงท่ีนึกวาทานควรจะพักอยูแตก็ไมไดขาวคราวอะไรเลย  ทานมีพระคุณตอผมไมผิดอะไรกับ

พอแมบังเกิดเกลา  ผมจึงดีใจจนรองไหท่ีไดมากราบเทาทานผูมีพระคุณในวันนี้” 

“ดีใจดวยท่ีเธอตั้งเนื้อตั้งตัวไดเพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนา  เธอจึงควรระลึกถึงคุณของ

พระพุทธเจาใหมาก ๆ แทนท่ีจะมานึกถึงฉัน” 

“ผมระลึกหมดแหละครับ คุณพระพุทธเจาผมก็ระลึกคุณของทานผมก็ระลึก  ผมเหมือนตาย

แลวเกิดใหมจริง ๆ” 

“ลองเลาใหฟงทีรึวา ทําอยางไรจึงม่ังมีข้ึนมาได” 

“ตั้งแตผมไดฟงคําสั่งสอนท่ีใหขยันหม่ันเพียร  ใหเก็บออม และรูจักใชจายพอเหมาะสมแลว  

ผมก็หาเวลาวางทํางานเพ่ิมข้ึนเม่ือไดเงินมาผมก็ตั้งใจวา จะเก็บก่ีสวนจะใชก่ีสวนสวนท่ีเก็บผมหัดนึกวา

เปนสวนท่ีผมไดเคยได  จะไดไมคิดเอาออกมาใชจาย  ผมพยายามใชอยางประหยัดแตก็ไมถึงกับอด

อยาก  ผมเอาแรงและความเพียรเขาสู  พยายามปลูกมิตรกับคนท้ังหลายและหลีกเลี่ยงเพ่ือนท่ีจะชวน

ไปทางเสียหายพอจะชวยใครไดก็ชวย  ไมก่ีปเลยก็เก็บเงินไดมากพอท่ีจะซ้ือท่ีมาเปนของตัวเอง ลงทุน

ทําไรทํานาของตนเอง นอกจากนั้นผมยังแนะนําเพ่ือนฝูงใหทําตามอยางท่ีทานสอน  ซ่ึงก็มีผูพอใจทํา

ตามหลายคน  หมูบานนี้ไมมีการพนัน  ไมมีการตมเหลาเถ่ือน  มีความสงบมาก  สวนใหญชาวบานมี



๑๙๖ 

 

ฐานะดีเพราะทานสอนผมใหเอาชนะความจน  ผมและเพ่ือน ๆ ก็สามารถเอาชนะไดจริง ๆ ผมขอให

โปรดพวกผมดวย  ขอนิมนตพักอยูท่ีนี่เปนประจํา  ผมจะสรางท่ีพักถวาย  ตําบลนี้ยังไมมีวัดพวกเราจะ

ไดสรางวัดและมีพระท่ีเรานับถือเหมือนพอแมอยูท่ีอบอุน”  พูดพลางกราบขอรองไปพลางเพ่ือให  

“หลวงพอ”  อยูเปนหลักชัยของคนตําบลนั้นใหได 

สักครูเดียวเทานั้น  ไมรูวาใครตอใครมาหอมลอมกราบนมัสการ “หลวงพอ” แนนเนืองไป

หมด 

พระธุดงคคงแสดงอาการสํารวมตามปกติ  และสั่งสอนในทางธรรม  แตมิไดรับปากวาจะพัก

อยูประจําตามท่ีชายผูนั้นขอรอง ตอนหนึ่งทานกลาววา 

“อยาใหรับปากเลยวาจะมาอยูท่ีนี่เปนประจํา  จะรับแตเพียงวา ถาไมตายก็จะมาเยี่ยมเยียน

สั่งสอนเปนครั้งคราว ท่ีคิดวาจะสรางวัดก็ดีแลว  ตอไปคนตําบลนี้จะไดบวชท่ีวัดของตนเอง  แตงาน

สรางวัดเปนงานใหญ  ตองใชเวลานาน  ตองใชเงินมาก ถามีศรัทธาก็คอย ๆ ชวยกันสรางไป ขอสําคัญ

ขอใหคิดถึงความมุงหมายวาจะสรางเพ่ืออะไร  ถาสรางเพ่ือเปนท่ีประพฤติดีประพฤติชอบ  เปนสถาน

แหงความสงบกายสงบใจเปนท่ีอบรมคนท้ังหลายใหดีข้ึนอยางนี้แลว  ก็จะไดสรางอยางถูกตอง  ไมใช

มุงหวังแขงขันกัน  หรือเพียงสรางเอาชื่อเสียง  แตในขณะท่ียังไมไดสรางนี้  ขอแนะนําวิธีสรางวัดแบบ

งาย ๆ ไมตองลงทุนเปนเงินเปนทอง  ก็คือ  ขอใหทุกคนสรางวัดข้ึนในจิตใจของตนเองคนละวัด  

เพ่ือใหจิตใจมีความสงบเยือกเย็นวัดก็ถึงวัดแลว  เพราะอยูไมหางไกลจากตัวเอง  อยาลืมนะ  ถายัง

สรางวัดจริง ๆ ไมทัน หรือไมสําเร็จก็ขอใหสรางวัดข้ึนในจิตใจซ่ึงสรางไดทันที  มีพระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ มาประจําอยูตลอดเวลา” 

พระธุดงค  ปกกลดอยูหมูบานนั้นเพียง  ๒ คืน  แลวทานก็ลาจากไป  ทามกลางน้ําตาของคน

ท่ีเคารพรัก  ทานไมมีอะไรเปนสมบัติมากมายเหมือนชาวโลก  แตทานเปนเจาของสมบัติซ่ึงประมาณ

ราคามิได  สมบัติคือคุณธรรม ทานไมเคยจนเลย๓๑ 

พระธุดงค ตอน ๒ 

ชายกลางคนผูตั้งตัวไดเพราะพระธุดงคนั้น ไมยอมลดละความพยายามในการออกติดตาม 

พระธุดงคชราผูเดินทางจากตําบลบานของเขาไปพระธุดงคเดินทางวันละประมาณ ๒ ชั่วโมง เปนการ

เดินทางแบบชา ๆ ตามสบาย และเลือกเดินในเวลาแดดไมรอนจัด 

เม่ือทานปกกลด ณ ท่ีแหงหนึ่งเรียบรอยแลวชายผูติดตามไปนั้น  ก็เขาไปถวายนมัสการ  

แลวถามวา 

“ทานเดินทางตลอดป  หรือวาเลือกเดินทางเฉพาะในฤดูกาลท่ีหนทางไมเปนหลมเปนโคลน

ครับ” 

“เลือกเดินทางเฉพาะเม่ือพนฤดูฝนแลวประมาณเดือนเศษ ๆ คือกําลังอยูในฤดูหนาว” 

๓๑สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๒๘. 

                                                        



๑๙๗ 

 

“ทานเดินทางทุกปหรือเหลาครับ” 

“เกือบทุกป  แตไมคอยซํ้าท่ีเดิม” 

“ทานชวยโปรดอธิบายไดหรือไมวา การเดินธุดงคมีประโยชน หรือความจําเปนอยางไร” 

“ไดซิ  พระพุทธเจาตรัสแสดงโทษของการอยูประจําท่ีนานเกินไป  วามีถึง ๕ อยาง  แลวก็ได

ทรงแสดงโทษของการเดินทางไกลอยูเรื่อย ๆ โดยไมมีจุดหมาย  วามีโทษ ๕ อยางเชนเดียวกัน  คือติด

สถานท่ีก็มีโทษ  เอาแตเดินทางก็มีโทษแลวจึงออกเดินทางเฉพาะฤดูกาลท่ีเหมาะสม  และเดินทางตาม

สบาย  ไมเรงรอนหักโหม  ในขณะเดียวกันก็ใหไดผลในทางธุดงคไปดวยในตัว 

“การอยูประจําท่ีนานเกินไป  ท่ีวามีโทษมากนั้นก็คือมีขาวของมาก  สะสมขาวของมาก, 

มีหยูกยามาก สะสมหยูกยามาก, มีกิจการงานมาก  ไมฉลาดในกิจการงานภาคปฏิบัติทางจิตใจ, 

คลุมคลีกับคฤหัสถ และบรรพชิตในทางท่ีไมเหมาะสมและเวลาจะออกจากวัดไปไหน ๆ ก็มีความ

หวงใย” 

“การเดินทางไปไหน ๆ นาน โดยไมมีจุดหมายท่ีวามีโทษมากก็คือ  ทําใหขาดการศึกษาสดับ

ตรับฟง มีโรคภัยไขเจ็บ และขาดมิตรสหายเปนตน” 

“เพราะฉะนั้น ทางสายกลางก็คือ ไมอยูประจํานานเกินไป  จนติดท่ีเปนหวงทรัพยสมบัติ  ไม

เดินทางไกลเรื่อยไปโดยไมมีจุดหมาย” 

“การเดินทางท่ีใหผลในทางธุดงค  คือ  ขัดเกลากิเลสนั้น  หมายถึงการเดินทางเปนครั้งคราว  

และมีจุดหมาย  มีการอบรมจิตใจของตัวเอง สอนตัวเอง นอกจากนั้น ยังไดผลดีในการไดสั่งสอน

ประชาชน  ในถ่ินตาง ๆท่ีผานไปดวย” 

“ผมคนหนึ่งละ  ท่ีไดรับผลอยางดียิ่งจากการสั่งสอนของทาน  แตก็ไมเคยนึกถึงเรื่องของ 

พระธุดงควาทานจะตองมีเรื่องอบรมสั่งสอนตัวเองเหมือนกัน” 

“ธุดงคเปนเรื่องการขัดเกลากิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ  และความหลงใหลดนอยลง  

เหมือนอยางขัดภาชนะใหปราศจากสนิม หรือธุลีมลทิน เพราะฉะนั้น  จึงมีความจําเปนตองอบรมสั่ง

สอนตัวเองตลอดเวลา  มิใชแตจะคิดสอนผูอ่ืนเพียงอยางเดียว” 

สักครูหนึ่ง  ก็มีชาวบานนําน้ําใสภาชนะมาถวายสําหรับด่ืมและใช แลวเขามากราบทักทาย

ดวยอาการอันดีงาม  แลวลากลับไป  บอกวาเย็น ๆ จะมาใหม 

น้ําใจของชาวบานเปนอยางนี้เสมอ  ขอใหทราบเถิดวาในท่ีไหนมีพระท่ีประพฤติดีประพฤติ

ชอบ  เขาจะพยายาม  ถวายความสะดวกพยายามอุปฏฐากบํารุง  โดยมิไดนึกถึงความ  สิ้นเปลืองหรือ

เหนื่อยยาก 

พระธุดงคพูดกับชายผูเดินทางตามทาน  ขามตําบลไปวา 

“ความปรารถนาดีของชาวบานท่ีมีตอพระ  ก็เปนกําลังใจอยางหนึ่งท่ีทําใหพระตองทําตัวเอง

ใหดีพอ  ท่ีจะตอบสนองความดีของชาวบานท่ีเรียกวา  บริโภคอยางไมเปนหนี้” 



๑๙๘ 

 

ขณะนั้น  มีสตรีผูหนึ่งอุมบุตรนอยเขามาหา  สอนใหบุตรไหวพระธุดงคแลว  ก็แจงความ

ประสงควา จะมาขอใหพระตั้งชื่อใหเพ่ือเปนสวัสดิมงคล 

พระธุดงคไตถามขอความอีกสักเล็กนอยแลวก็ต้ังชื่อให  พรอมท้ังสั่งสอนทางศีลธรรมตาม

สมควร  สตรีผูนั้นลาจากไปดวยใบหนาอันชื่นบาน  นางไดกลาวกอนจากไปวา 

“หลวงพอพูดอยางกะรูเรื่องในบานของฉันทีเดียว ฉันจะพยายามทําตามคําท่ีหลวงพอสอน  

ฉันจะไมถือโทษเขาจะพยายามอดทน  จะแผเมตตาใหทุกคนมีความสุข” 

อีกสักครูหนึ่ง  ก็มีสตรีอีกนางหนึ่ง  พรอมดวยลูก ๆ หลายคนเขามากราบนมัสการ  และ

ปรับทุกขถึงเรื่องความเดือดรอนตาง ๆ พระธุดงครับฟงดวยอาการอันสงบ  ซักถามบางเล็กนอย  แสดง

ความเห็นอกเห็นใจและพูดสั่งสอนพอสมควร  เม่ือนางไดระบายความกลุมอกกลุมใจออกมา  และผูท่ี

รับฟงเปนพระผูมีกิริยาอาการนาเคารพนับถือเชนนั้น  ก็รูสึกวา  นางมีอาการสดชื่นข้ึน  คลายไดวาง

ของหนักลงเสียได  นางไดนําเงินออกมา ๕ บาท  ขอรองใหพระธุดงครับไว พระธุดงคบอกวารับไมได  

ท้ังไมมีความจําเปนจะเอาไปทําอะไรดวย  ทานบอกใหเก็บไวใชเองเถิด  เพียงมีความปรารถนาดีตอ

พระก็ไดบุญแลว 

ครั้นถึงเวลาเย็น  ก็มีชาวบานมากันเปนกลุมใหญบางนําหมากพลูมาถวาย  พระธุดงครับไว

แลวใหคืนไปบอกวารับไวแลว  และใหคืนเพราะทานไมฉันหมาก  ทานไดถือโอกาสนั้นสั่งสอนศีลธรรม

แกชาวบานโดยไดเนนเบื้องแรก  ถึงการตั้งตัวทางโลก  ใหรูจักหาทรัพยและเก็บออมไว  ตลอดจนรูจัก

ใชจายแตพอเหมาะสม  อยางท่ีเคยสอนชายผูตามมากจากตําบลบานอ่ืน  เม่ือสิบหาปมาแลว  

ตอจากนั้นจึงสอน  ใหรูจริงมีเมตตากรุณาตอผูอ่ืนสัตวอ่ืน  อยาคิดรายตอใคร ๆ ใหนั่งนึกถึงคนท่ีเรา

เกลียดชังและนึกวาเปนศัตรูของเราวามีใครบางนึกใหเห็นหนาใหหมด  แบบเรียบแถวกันมาในจิตใจ

ทีเดียว  ครั้นแลว  ใหนึกใหอภัยแกเขา  เลิกผูกพยาบาทจองเวร  เลิกมุงรายหมายขวัญ  เลิกผูกโกรธ

ตั้งแตบัดนี้ไป 

กระแสเสียงของทานมีกังวาน  และมีอํานาจอยางประหลาดชาวบานนั่งฟงอยางสงบ  มี

สายตาทอดลง  บางคนก็หลับตา  นึกใหอภัยแกทุก ๆ คน ตามท่ีทานสอนทานพยายามพูดกลอมเกลา

จิตใจอยูนานจึงไดนั่งสงบนิ่งอยู 

พอทานพูดจบ  ชายคนหนึ่งอายุพนมัชฌิมวัยแลวก็เขามากราบ  แลวบอกกับทานวา 

“หลวงพอครับ  ผมขอยกถวายหลวงพอ  ผมพยาบาทมันมากกวา ๒๐ ปแลว  เรื่องมันโกงนี่

นาของผม  ผมเคยคิดฆาคิดแชงใหมันพินาศลมจม  หักใจเทาไรก็ไมได  มาวันนี้ผมไดฟงหลวงพอสอน  

ผมยอมหักใจเลิกอาฆาตจองเวรอีกตอไปผมจะคิดเสียวาเคยโกงเขามาแตชาติกอนจึงมาถูกโกงในชาติ

นี้” 

พระธุดงคยิ้มแลวอวยพรใหชายนั้นมีความสุขความเจริญ 

เม่ือชาวบานพากันลากลับแลวเปนสวนมาก   ชายชราอีกคนหนึ่งไดคลานเขามากราบหลวง

พอ  และไดขอรองชายคนท่ีบอกกับหลวงพอวาเลิกจองเวรนั้นใหอยูกอน 



๑๙๙ 

 

ชายชราผูนั้นเลาใหฟงวา  เขาเองเปนคูอริของผูท่ี เขามาบอกหลวงพอวาจะเลิกจองเวร 

ความจริงเขาไมไดโกงท่ีนาอยางท่ีถูกกลาวหา  แตเปนเรื่องเปนความชิงกรรมสิทธิ์  ตามท่ีฝายตนนึกวา

ตนเปนฝายถูก และตางไมยอมลดราวาศอกแกกันและกันในท่ีสุดเขาเปนฝายชนะความในโรงศาล  แต

เม่ือมาไดฟงถอยคําของคนท่ีแพความพูด  ยอมเลิกพยาบาทจองเวรเชนนี้  ก็ยินดีจะแบงท่ีนาซ่ึง

ทะเลาะกันมาเปนสิบ ๆ ปแลว ใหครึ่งหนึ่งเพ่ือใหหมดเวรหมดกรรมกันเสียที 

พูดแลวก็หันมาทางชายผูซ่ึงประกาศใหอภัย  “พรุงนี้แกไปจังหวัดกับฉัน  ฉันจะแบงแยก

โฉนดยกท่ีนาท่ีเราเคยเปนความกันมา  และฉันเปนฝายชนะคืนใหแกครึ่งหนึ่ง  แกเลิกพยาบาทฉันได   

ฉันก็คืนใหแกไดเหมือนกัน” 

ชายผูประกาศเลิกจองเวร  คลายจะไมเชื่อหูของตนวา  การทําความดีใหผลทันตาเห็นจริง ๆ 

หรือ เขาถึงกับกราบชายชราคนนั้น  ดวยน้ําตาคลอและพูดวา  ไมคิดเลยวา พระจะชวยใหทุกฝายดีตอ

กันไดเชนนี ้

เม่ือเห็นวาตางฝายตางเขาใจกันดีแลว พระธุดงคก็ใหชาย ๒ คนท่ีเคยเปนคูอริกันนั้นรับศีล  

แลวสั่งสอนอีกพอควร 

ชายท้ังสองไดขอรองใหพระธุดงคอยูประจําหมูบานนั้นและพวกตนจะพยายามสรางวัดถวาย

เพ่ือใหทานเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจของพวกเขาสืบไป 

พระธุดงคคงปฏิเสธเชนเคย  วาทานไมอาจจะมาอยูประจําได  แตจะมาเยี่ยมไดบางเปนครั้ง

คราว ขอใหเขาสรางวัดข้ึนในจิตใจของตน สรางคุณงามความดีข้ึนจะไดเปนวัดท่ีใหความรมเย็นได

ใกลชิดยิ่งข้ึน  สวนการท่ีจะสรางวัดจริง ๆ ข้ึนนั้นพระธุดงคก็สนับสนุนวาเปนการดี  เชนท่ีเคย

สนับสนุนชาวบานตําบลอ่ืนมาแลว 

ชายผูติดตามพระธุดงคมาจากตําบลอ่ืน  คงนอนคางอยูใกล ๆ กลดของพระธุดงคดวยความ

เลื่อมใส  รุงข้ึนชาวบานนําอาหารมาถวายอยางเหลือเฟอ  พระธุดงคพักอยูจนเวลาบายแลวจึงเดินทาง

ตอไป 

ทานมิไดบอกวา  จุดหมายปลายทางของทานอยูท่ีจังหวัดหรืออําเภอไหน  ทานออกเดิน

ธุดงค  ขัดเกลากิเลสของทาน ทานไดสั่งสอนประชาชนไปในขณะเดียวกัน 

ชายผูติดตามมาไดกราบลาทานเดินทางกลับหมูบานของตนดวยความรูสึกประทับใจ  ใน

จริยาวัตรอันนาเลื่อมใสของพระธุดงคนั้น 

แสงแดดยามบายแมจะออนลงแลว  แตก็ยังรอนแรงพอท่ีจะทําใหคนผูไมเคยตอความ

ตรากตรํา  รูสึกไมสบายไดพระธุดงคแบกลดเดินทางตอไป สีจีวรยอมกรักของทานแมจะไมเหลืองสด

กาววาว สะทอนแสงแดด  แตก็เยือกเย็นเปนมงคลแตตาของผูพบเห็น  ชาวบานอุมลูกมองดูพระธุดงค

เดินทางใหหลังไปไกลแลว  พรอมท้ังสอนเด็กใหยกมือไหว  เปนการไหวทานผูไมมีทรัพยสมบัติเงินทอง
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ติดตัว ทานผูไมมียศศักดิ์อัครฐานแตทานม่ังมีคุณธรรมพอท่ีจะใหคนท้ังหลายกราบไหวไดดวยความดื่ม

ด่ําซาบซ้ึงในความดีของทานอยางแทจริง๓๒ 

พระธุดงค ตอนที่ ๓ 

ชายผูเดินทางตามพระธุดงค  ซ่ึงแยกกลับไปสูบานของตนนั้น  มิใชแยกไปเลยทีเดียว  แต

กลับไปเพ่ือบอกครอบครัววาตนจะเดินทางติดตามพระธุดงคสักระยะเวลาหนึ่ง  แลวก็เตรียมเครื่อง

เดินทาง  และเครื่องพักคางแรมเทาท่ีจะหาไดเดินทางกลับมาสมทบกับพระธุดงคอีก  โดยขอรองพระ

ธุดงควาจะไมรบกวนความสงบของทาน แตจะมารับใชถวายความสะดวกและขอฟงโอวาทตามกาลอัน

ควร  ขณะใดพระธุดงคตองการความสงบสงัด  ก็จะถอยไปพักอยูหาง ๆ เพ่ือใหทานไดรับความสงบ

ตามตองการ พระธุดงคก็อนุญาต เพราะเห็นวาเปนการติดตามเพียงไมก่ีวัน 

ณ ท่ีปกกลดของพระธุดงค  ชายผูนั้นไดชวยปฏิบัติบํารุงถวายน้ําใชน้ําดื่ม เทาท่ีจะมีความ

เหมาะสม  พระธุดงคกลาววา  การท่ีทานอนุญาตใหติดตามถวายความสะดวกชั่วเวลา ๓-๔ วันนี้  ก็

ดวยเห็นเปนผูมีศรัทธา  และเปนผูไดรับผลดีจากคําสอนของทานจนตั้งเนื้อตั้งตัวไดไมใชเพราะทาน

ตองการจะมีศิษยรับใช  เพราะการครองชีวิตอยางสมบูรณในการเดินธุดงคนั้นคือการชวยตัวเองพ่ึง

ตัวเอง ไมตองมีใครมารับใช ท้ังนี้เวนแตในกรณีท่ีปวยไข ก็จําตองอาศัยผูอ่ืน นอกจากนั้นการอยูใน

สมณเพศ ซ่ึงมีความตองการตาง ๆ นอย อาหารก็จํากัดม้ืออยูแลว  จึงมีความเบาสบาย  จากความ

กังวลท้ังหลายมีโอกาสอบรมจิตใจ ของตนเองใหสงบระงับไดมาก 

“จริงอยางท่ีทานวา  ผมเองเพียงแตจะติดตามทานสัก ๓-๔ คืน  ยังตองกลับไปบานบอก

ครอบครัวและเตรียมเขาของวุนวายไปหมด” ชายผูนั้นกลาวสนับสนุน 

พระธุดงคจึงชี้แจงตอไปวา 

“พระพุทธเจาทรงมีพระประสงค  ใหพระมีความมักนอยสันโดษ  ไมสะสมเขาของหรือสะสม

ความวุนวายตาง ๆ ไวในจิตใจท้ังนี้เพ่ือใหเปนผูเบาท้ังกาย และเบาท้ังใจ  จะเดินทางไปไหนก็ไปได

ทันที  ไมมีหวงหนากังวลหลัง” 

“ถาเปนผูครองเรือนเลาครับ จะใหคลายความหวงความกังวัล  จะใหมีมักนอยสันโดษได

หรือไม” 

“ธรรมมะของพระพุทธเจา  มีความเหมาะสมท่ีจะใชไดแกบุคคลทุกประเภท  เพียงแตใหรู

ความหมายกาละเทศะและสิ่งแวดลอมก็จะอํานวยประโยชนเปนอยางดี เชน เปนคฤหัสถก็อาจฝกหัด

จิตใจใหมีมักนอยสันโดษไดเหมือนกัน โดยเฉพาะคําวา “มักนอย” ถานึกวาเปนคําตรงกันขามกับคําวา 

“มักมาก” แลว ก็นาจะมีความชัดเจนอยูในตัววา ท้ังพระและท้ังชาวบานก็ไมควรจะ“มักมาก” ดวยกัน

สวนคําวา “สันโดษ” มีความหมายหลายชั้นเบื้องตน คือหมายความวา “ยินดีดวยของของตน”  ซ่ึง

หมายถึง มิใหคิดลวงละเมิดกรรมสิทธิ์ในของของผูอ่ืน ใครมีสันโดษ ก็ไมลักขโมยฉอโกงผูอ่ืน  ไมตอง

๓๒สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๓๗. 
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เปนโจรเปนผูราย เพราะรูจักยินดีแตของของตนเอง  ความหมายของคําวา “สันโดษ” ท่ีละเอียดออน

ลงไปกวานั้น  ยังมีอีกวา “ยินดีตามมีตามได” หรือ “ยินดีตามความเหมาะสม”  ซ่ึงมิไดหามการท่ีจะ

พากเพียรสรางความเจริญใหแกตัวแตประการไรเพียงแตอยาใหตองเดือดรอนวุนวาย เพราะไดไมมาก

สมกับท่ีคิดไว  แมชาวบานก็อาจสอนใจตนเองใหมีความสุขได เชน ทํานาไดขาวเพียงเทานั้นเทานี้  ก็ไม

ตองเสียอกเสียใจควรจะหาทางทําใหเพ่ิมพูนข้ึน  ในทางท่ีถูกอีกใหมในคราวหนา ไมใชวาเม่ือเศราโศก

อยากไดมาก ๆ แลวจะชวยใหไดอะไรมาจริง ๆ ตามท่ีเศราโศกนั้น  แมพวกท่ีทําราชการงานเมืองท่ีหวัง

วาจะไดข้ึนเงินเดือนเทานั้นเทานี้แตไมไดดังปรารถนา  ถามีสันโดษก็จะหาความสุขไดไมตองดาใครแชง

ใคร  หาวาเขาไมเพ่ิมใหตนมาก ๆ พูดงาย ๆ ก็คือถาไมไดอะไรสมอยาก ก็ไมตองโวยวาย  เดือดรอน

นอนไมหลับ  แตจะรูจักหาความสุขจากสิ่งท่ีมีอยูเปนอยูนั้นไดบาง  ก็นับวามีหลักของใจแลว  ถาผู

ปฏิบัติเปนพระ  การประพฤติก็ยิ่งละเอียดออนกวานั้น  คือ  ถาไดมาก  ก็แจกจายใหปนไมสะสม  สวน

ชาวบานจะสะสมก็ไมนาเกลียด  เพราะฉะนั้น  พระผูใหญในกรุงเทพฯ เทาท่ีไดทราบมาทานมีวัน

ระบายขาวของเครื่องใชท่ีคนถวาย แกทานปหนึ่งอยางนอยก็  หนหนึ่ง เชน ในวันคลายวันเกิด หรือ 

บางทานก็มีวันมากกวานั้นแจกจายใหปนสิ่งของตาง ๆแก พระผูนอย หรือศิษยวัดท่ีขยันไหวพระสวด

มนต หรือแกพระในตางจังหวัดตามควรก็เปนการดีอยูแลว” พระธุดงคพูดชี้แจงดวยเสียง เรียบ ๆ 

“การไปไหน ๆ ท่ีจะใหมีหวงนอยนั้น  จะมีวิธีคิดอยางไรบางครับ” ชายผูนั้นถามตอ 

“ความหวงเปนเรื่องของจิตใจ  ถาตองการใหหวงนอยในทางหนึ่ง  ก็ตองพยายามตั้งอยูใน

ศีลธรรม  เพ่ือไมสรางความวุนวายแกชีวิตของตน  และของผูเก่ียวของกับตน เปนผูไมประมาทในการ

ทํามาหาเลี้ยงชีพ ก็จะเห็นผลไดดวยตนเองวา  ถาเราไมประมาทเราประพฤติตนดีแลว  ก็ชื่อวาตัดเรื่อง

วุนวายลงไดมากสวนอีกทางหนึ่งคือการหัดสอนใจตนเองวาความหวงใย  ในบุคคลและในทรัพยสมบัติ

นั้น  ใครมีความติดความยึดถือ  มากก็หวงมากเปนธรรมดา  แตไมวาเขาจะหวงหรือไมหวง  ก็ไมชวย

ใหบุคคล  หรือทรัพยสมบัติท่ีหวงมีอะไรผิดปกติไปจากเดิม ความหวงใยวิตกกังวลเสียอีกเปนการถูก

ความทุกขกินเปลาครอบงําเปนการสรางความไมสบายใจ  ข้ึนเผาลนตัวเองใหเรารอน  เรื่องของ

พระพุทธศาสนาท้ังเรื่อง  พระพุทธเจาเคยตรัสวา  สําคัญอยูท่ีความไมยึดม่ันถือม่ัน  มีจิตใจเปนอิสระ

ไมถูกผูกมัดใหเปนทาสของความโลภ ความโกรธ  และความหลง นี้เอง” 

“มีเรื่องทางพระอยูเรื่องหนึ่ง  เก่ียวกับความเบากาย เบาใจ ไมสะสม ไมหวงใยอะไร ถา

สนใจก็จะเลาใหฟง” 

“ฟงสิครับ  ผมติดตามทานมา  นอนคางในกลางทุงกลางดอนอยางนี้  ก็ดวยคิดวาจะไดฟง

คําสอนและเรื่องราวท่ีนาสนใจจากทานนี่แหละ” 

“มีกุลบุตร ๒ คน  อยูบานตําบลเดียวกัน  มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  แลวออกบวช  

เม่ือศึกษาเลาเรียนพอสมควรแลวก็แยกยายกันไปอยูตางเมือง  ตั้งหนาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจอยู

เปนเวลาชานาน 
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“คราวหนึ่ง ภิกษุรูปท่ีไปอยูเมืองท่ีอุดมสมบูรณปรารถนาจะมาเยี่ยมภิกษุผูเปนสหายซ่ึงอยูใน

อีกเมืองหนึ่งจึงออกเดินทางมาในสมัยกอนไมมีพาหนะสะดวกสบายเหมือนอยางสมัยนี้  จึงตองเดินทาง

ดวยเทาผานเมืองตาง ๆ มา  เม่ือมาถึงและไดพบปะภิกษุผูเปนสหายแลว  ก็ไดรับการตอนรับ  และจัด

ใหพักในกุฏิวางหลังหนึ่ง 

“ภิกษุท่ีเดินทางมาจากเมืองอุดมสมบูรณ  ซ่ึงมาถึงเวลาบายไดท่ีพักแลว  ก็คิดวาประเด๋ียว

ภิกษุผูสหายของเราก็คงสงเนยใส  หรือน้ําออย  หรือน้ําผลไมค้ันมาให  เพราะเธออยูมานานในเมืองนี้  

คอยจนกลางคืน  ก็ไมไดรับอะไร  จนกระท่ังรุงเชาจึงคิดวา  ประเดี๋ยวเธอคงจะสงขาวตมและกับท่ี

ชาวบานผูเปนอุปฏฐากถวายมาใหเรา  แตก็ไมไดแมขาวตมและกับนั้นคิดตอไปวาในเวลาออก

บิณฑบาตพวกอุปฏฐากก็คงจะถวายเปนแนครั้นถึงเวลาบิณฑบาตตางก็ไดขาวตมเปลาใสบาตรมาแลว

กลับมาฉันในโรงฉัน ภิกษุผูเดินทางมาเยี่ยมยังคิดตอไปอีกวาเวลาสาย ๆ คงมีคนนําขาวสวยและอาหาร

อยางประณีตมาถวายเปนแน ครั้นถึงเวลาฉันขาวสวย  ก็ไมมีอาหารอยางอ่ืนตองฉันขาวตมท่ีไดมาใน

ตอนเชานั้นเอง    

“ภิกษุผูเดินทางมาทนอยูไมไดจึงถามข้ึนวาเทาท่ีเปนอยูทุกวันนี้ ทานไดรับอาหารแบบนี้หรือ 

ภิกษุเจาถ่ินรับวาเปนอยางนั้น 

“รุงข้ึนเม่ือออกไปบิณฑบาตดวยกันอีกภิกษุผูมาจากเมืองท่ีอุดมสมบูรณก็ออกปากชวนภิกษุ

เจาถ่ินใหเดินทางไปอยูดวยกันท่ีเมืองของตน ภิกษุเจาถ่ินรับปากวายินดีจะไปดวย จึงเดินนําทางออก

นอกประตูเมืองจะไปทันที ภิกษุอาคันตุกะแปลกจึงถามวาอะไรนี่จะไปทันที ไมกลับวัดกอนหรือ อยูมา

นานไมมีเขาของอะไรบางหรือ เธอตอบวาไมมีอะไร เตียงตั่งก็เปนของสงฆและเก็บงําเรียบรอยดีเปน

ประจําวันอยูแลว  จึงพรอมท่ีจะเดินทางไปเมืองอ่ืนไดทันที 

“ภิกษุอาคันตุกะกลาววาตนยังท้ิงของไวท่ีวัดอีกหลายอยางคือไมเทา กระบอกน้ํามัน รองเทา

และถลกบาตร ภิกษุเจาถ่ินถามวามาพักเพียงวันสองวันยังมีเขาของท่ีตองเปนหวงถึงขนาดนั้นเทียวหรือ 

ภิกษุอาคันตุกะรับวาเปนเชนนั้น  และมีความเลื่อมใสอยางยิ่งในสหายของตน  เม่ือกลับไปวัดอีกครั้ง

หนึ่งเพ่ือเก็บขาวของเดินทางกลับ  ก็ไดบอกแกภิกษุเจาถ่ินวา  ทานไมตองไปกับผมหรอก คุณธรรม

ของทานนั้นสูงพอท่ีจะอยูท่ีไหนก็ได จงอยูท่ีเมืองนี้ตอไปเถิด แลวก็เดินทางกลับไปแตรูปเดียว”  “ผม

เขาใจแลวครับวาท่ีทานไดเลาเรื่องชี้แจงประกอบคําอธิบายเรื่องการทํากายและใจใหเบาสบายไมตองมี

หวงกังวลมากนี้  มีประโยชนอยางไร  แมจะเปนเรื่องของพระแตชาวบานก็อาจรับมาใชตามความ

เหมาะสมแกชีวิตของตนได” ขณะพูดอยูนั้น ชาวบานกลุมหนึ่งก็พากันเขามากราบพระธุดงคพรอมท้ัง

ขอคําแนะนําตาง ๆ 



๒๐๓ 

 

ลมเย็นพัดผานดงตาล  และละเมาะไมไปเฉ่ือย ๆ ดวงอาทิตยจวนจะลับทิวไมทางทิศ

ตะวันตกโนน เด็ก ๆ ข่ีหลังกระบือรองเพลงไดยินเสียงแวว ๆ สภาพกลางทุงนาปาตาลในขณะนั้นชวน

ใหนาวังเวงใจเปนอยางยิ่ง๓๓ 

 

๓.๓  องคประกอบการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

วิธีคิดแบบวิภัชวาท เปนวิธีการพูดแสดงความคิด โดยแยกแยะใหเห็นครบทุกแงมุม๓๔ 

 -  จําแนกตามความจริงทุกดาน 

 -  จําแนกตามสวนประกอบ 

 -  จําแนกโดยลําดับขณะ 

 -  จําแนกตามความสัมพันธของเหตุปจจัย 

วิธีคิดแบบวิภัชวาท 

ความจริงวิภัชวาท มิใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูด หรือหลักการแหงคําตัดสินแบบหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม  การพูดกับการคิดเปนสิ่งท่ีใกลชิดกันท่ีสุด กอนจะพูดก็ตองคิดสิ่งท่ีพูดลวนสําเร็จมาจาก

ความคิดท้ังสิ้น วิภัชวาทเปนคําหนึ่งท่ีแสดงระบบความคิดเรื่องพุทธศาสนา 

วิภัชวาท มาจากคํา วิภชฺช  กับ วาท  วิภช  แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก หรือแจก

แจง วาท แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน วิภัชชวาท หมายถึง การพูดแยกแยะ การพูด

จําแนก หรือ การพูดแจกแจง ลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมองและแสดง

ความจริง โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแงแตละดานครบทุกสวน ไมจับเอาแงหนึ่งแงเดียวหรือบางแง

ข้ึนมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปท้ังหมด 

วิธีคิดแบบวิภัชวาท จําแนกลักษณะตาง ๆ ไดดังนี้ 

๑. จําแนกโดยแงดานของความจริง แบงออกเปน ๒ อยางคือ 

 ๑.๑ แถลงความจริงใหตรงตามท่ีเปนอยูในแงนั้น เชน เม่ือกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวา  

              เขาดี หรือไมดี  ก็ชี้ความจริงตามท่ีเปนอยางนั้นวา เขาดีปานใด หรือไมดีดานใด 

              มิใชเหมาคลุมท้ังหมด 

 ๑.๒ จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้น ๆ ใหครบทุกแงดาน 

๒. จําแนกโดยสวนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไป ใหรูเทาทันภาวะท่ีสิ่งนั้น ๆ  

     เกิดข้ึนจากองคประกอบยอยตาง ๆ มารวมกันเขา 

๓. จําแนกโดยลําดับขณะ คือแยกแยะวิเคราะหปรากฏการณ ตามลําดับความสืบทอดแหง 

๓๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต อางแลว, หนา ๑๔๔. 
๓๔พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย,

(กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งกรุป, ๒๕๓๒), หนา ๒๖๘. 

                                                        



๒๐๔ 

 

     เหตุปจจัย ชอบออกไปเปนแตละขณะใหมองเห็นตัวตนเหตุปจจัยท่ีแทจริง 

๔. จําแนกโดยความสัมพันธแหงปจจัย คือสืบสาวสาเหตุปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธสืบทอด 

    กันมาของปรากฏการณตาง ๆ ทําใหมองเห็นความจริงท่ีสิ่งท้ังหลายไมได  ตั้งอยู  ลอย ๆ 

    ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากสิ่งอ่ืน ๆ  และไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเองแตเกิดข้ึนดวย 

    อาศัยเหตุปจจัย  จะดับไปและสามารถดับไดดวยการดับท่ีเหตุปจจัย 

๕. จําแนกโดยเง่ือนไข คือ มองความจริง โดยพิจารณาเง่ือนไขประกอบดวย เชน ควรปลอย 

    ใหเด็กพบเห็นสิ่งตาง ๆ ในสังคม เชน เรื่องราวและการแสดงตาง ๆ ทาง  สื่อมวลชน 

    เปนตน อยางอิสรเสรี หรือไมเพียงไร ถาตอบตามแนววิภัชวาท ก็ไมตัดสิน  สรุปยืนยัน  

    หรือปฏิเสธลงไปดานเดียว แตจะวินิจฉัยโดยพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ คือ 

 ๕.๑ ความพรอม นิสัย ความโนมเอียง ความเคยชินตาง ๆ ซ่ึงเด็กไดสั่งสมไวโดย 

               การอบรมเลี้ยงดู และอิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน เทาท่ีเด็กมีอยูในขณะนั้น 

๕.๒ เด็กรูจักใชปญญาอยูโดยปกติหรือไม แคไหน เพียงไร 

๕.๓ มีบุคคลหรืออุปกรณท่ีจะชวยชี้แนะแนวทางความคิด และความเขาใจอยาง 

              ถูกตองหรือท่ีจะชักนําใหเด็กเกิดความคิดอยางถูกตอง หรือท่ีจะชักนําให 

              เด็กเกิดความคิดเห็นอยางถูกตองหรือไม 

๕.๔ สิ่งท่ีเด็กพบเห็นนั้นมีลักษณะ หรือคุณสมบัติท่ีเราอารมณ หรือยั่วยุรุนแรง 

                   มากนอยระดับใด 

๓.๓.๑  การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยแนวทฤษฎีเอกังสวาที 

ลักษณะการตอบปญหาแบบเอกังสวาที คือ การตอบปญหาแบบแงเดียวถือเปนเด็ดขาดวิธีท่ี
ทรงสอนโดยวิธีเอกังสลักษณะคือ ทรงแสดงยืนยันไปขางเดียว  เชน ความดีมีผลเปนสุข  ความชั่วมีผล
เปนทุกข  หรือกุศลเปนสิ่งควรบําเพ็ญ  อกุศลเปนสิ่งควรละ  ดังขอความในกรณียากรณียสูตร  และ
ปหานภาวนาสูตร  ดังนี ้

ดูกอนอานนท  เรากลาววา  กายทุจริต  วจีทุจริต  และมโนทุจริตเปนกิจไมควรทําโดยสวน
เดียว  พระอานนททูลถามวา  เม่ือบุคคลประกอบทุจริตเชนนั้นอยู  โทษอะไรจะพึงมีแกบุคคลนั้น  
พระพุทธองคตรัสตอบวา  เขาพึงไดซ่ึงโทษ  ๕ ประการ คือ 

(๑)  ตนเองติเตียนตนเองได 
(๒)  ผูรูใครครวญแลวติเตียน 
(๓)  กิตติศัพทอันไมดียอมฟุงขจรไป 
(๔)  เปนคนหลงทํากาลกิริยา  คือ  ตายดวยความหลง 
(๕)  เม่ือสิ้นชีพแลวยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 

ดูกอนอานนท  เรากลาววา  กายสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต เปนกิจควรทําโดยสวนเดียว  พระ
อานนททูลถามวา  เม่ือบุคคลทํากายสุจริตเปนตนนั้นอยู  เขาพึงหวังไดซ่ึงอานิสงสอะไร?  พระพุทธ
องคตอบวา เขาพึงหวังไดซ่ึงอานิสงส  ๕ ประการ 

(๑)  ตนเองติเตียนตนเองไมได 



๒๐๕ 

 

(๒)  ผูรูใครครวญแลวสรรเสริ 
(๓)  กิตติศัพทอันดียอมฟุงขจรไป 
(๔)  ไมหลงทํากาลกิริยา  คือ  ตายดวยความหลง 
(๕)  เม่ือสิ้นชีพแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 

ในปหานภาวนาสูตรตรัสแกภิกษุท้ังหลาย  ดังนี้ 
ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายพึงละอกุศลเสีย  ถาอกุศลเปนสิ่งท่ีละไมได  เราก็จะสอนใหละ  

แตเพราะเหตุท่ีอกุศลเปนสิ่งท่ีละไดเราจึงสอนใหละ  อนึ่ง ถาอกุศลท่ีละแลวจะพึงเปนไปเพ่ือทุกข  
และไมเปนประโยชน  เราก็จะไมสอนใหละ  แตเพราะอกุศลท่ีบุคคลละแลวเปนประโยชนและความสุข  
เราจึงสอนใหละอกุศลเสีย 

ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงเจริญกุศล  ถากุศลเปนสิ่งท่ีอบรมใหเกิดข้ึนไมได  เราก็จะไม

สอนใหพวกเธอท้ังหลายเจริญกุศล  แตเพราะเหตุท่ีกุศลเปนสิ่งท่ีอบรมใหเกิดมีข้ึนได  เราจึงสอนให

พวกเธอท้ังหลายอบรม  อนึ่ง  ถากุศลท่ีเจริญแลวพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนและเพ่ือทุกขแลว  เราก็

จะไมสอนใหเธอท้ังหลายเจริญกุศล  แตเพราะเหตุท่ีกุศลอันบุคคลเจริญแลวเปนไปเพ่ือประโยชนและ

เพ่ือสุข  เราจึงสอนใหพวกเธอท้ังหลายเจริญกุศล 

๓.๓.๒  การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยแนวทฤษฎีวิภัชชวาที 

ลักษณะเปนการตอบปญหาท่ีควรแยกแยะ หรือจําแนกตอบทรงสอนโดยวิธีวิภัชชลักษณะ  
คือ  ทรงแยกประเด็นใหชัดเจน  เชน  เรื่องท่ีทรงแสดงแกอภัยราชกุมารสูตร  เปนตน  ดังจะยกมา
กลาวโดยยอในท่ีนี้ 

อภัยราชกุมาร  ทรงอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุอ่ืนอีก  ๓  รูปไปเสวยและ
ฉันอาหารเชาในนิเวศนของตน  เม่ือเสวยเสร็จแลว  อภัยราชกุมารทูลวา  พระตถาคตตรัสพระวาจาอัน
ไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีพอใจของคนอ่ืนบางหรือไม  พระพุทธองคตรัสตอบวา  ปญหานี้จะกลาวตอบโดย
สวนเดียวมิได (ตองแยกตอบ) 

เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้  อภัยราชกุมาร  กราบทูลวา  พวกนิครนถแนแลว  ท่ีกราบทูล
ดังนี้เพราะนิครนถไดซักซอมอภัยราชกุมารวา  ถาพระพุทธเจาตรัสตอบวา  ทรงกลาวถอยคําอันไมเปน
ท่ีรักไมเปนท่ีพอใจของผูอ่ืน  ก็พึงแยงวา  ถากระนั้นพระพุทธองคจะตางอะไรกับคนสามัญ  ถาตรัส
ตอบวา  ไมตรัสพระวาจาอันไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีพอใจของผูอ่ืน  ก็พึงแยงวาเหตุไฉนพระองคจึงทรง
พยากรณวา  พระเทวทัต  จักเกิดในอบาย  จักเกิดในนรกถึง ๑ กัป  พระวาจาเชนนั้นทําใหพระเทวทัต
โกรธเสียใจ 

ตอจากนั้นพระพุทธองคไดทรงแสดงพระวาจาท่ีทรงกลาวและไมทรงกลาวแกอภัยราชกุมาร  
โดยใจความสําคัญ  “วาจาใดท่ีไมจริงไมมีประโยชน  จะเปนท่ีรักท่ีพอใจของผูอ่ืนหรือไม  ก็ตรัสพระ
วาจานั้น  สวนวาจาใดท่ีจริง  มีประโยชน  จะเปนท่ีรักท่ีพอใจของผูอ่ืนหรือไมก็ตาม  ก็ทรงเลือก
กาลเวลาตรัสพระวาจานั้น” 

ทรงเปรียบเทียบใหอภัยราชกุมารทรงทราบวา  เหมือนเด็กออนกลืนกระเบื้องหรือของแข็ง
ลงในลําคอ  ผูหวังดีจําเปนตองลวงเอากระเบื้องหรือของแข็งนั้นออก  แมจะทําใหเด็กเจ็บปวดถึง
เลือดออกก็ตาม  ขอนี้ฉันใด  พระองคทรงหวังดี  มุงอนุเคราะหสัตยท้ังหลาย  จึงตรัสพระวาจาแมเปน



๒๐๖ 

 

ท่ีพอใจบาง  ไมเปนท่ีพอใจบางของผูอ่ืน  แตเปนพระวาจาท่ีมีประโยชนและเลือกกาลเวลาตรัสวาจา
เชนนั้น 

ทานท่ีตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องวิภัชชวิธีของพระพุทธเจา  พึงดูเพ่ิมเติมในชีวก
สูตร  มัชฌิมปณณาสก  พระไตรปฎกเลม ๑๓  ขอ ๕๖-๖๑  และสีหสูตร  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต  
พระไตรปฎกเลม ๒๓  ขอ ๑๐๓ นั้นเถิด 

รวมความวา  การสอนโดยวิธีวิภัชชะนี้  คือ  การแยกประเด็นสอนหรือตอบคําถาม  เชน  มี
ผูถามวา  ผูหญิงกับผูชายใครดีกวากันอยางนี้  จะตอบยืนยันไปขางเดียวแบบเอกังสะไมได  ควรตอง
ตอบแยกวา  เปนหญิงบางคนดีกวาชายบางคน  ชายบางคนดีกวาหญิงบางคนดังนี้เปนตน  เปนคําตอบ
หรือคําสอนท่ีมีเง่ือนไข 

๓.๓.๓  การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยแนวทฤษฎีปฏิปุจฉา 

ลักษณะปญหาท่ีควรตอบดวยวิธียอนถามทรงสอนโดยวิธีปฏิปุจฉาลักษณะ  คือ  ทรงถาม
ยอนเสียกอนแลวจึงตรัสสอน  เชนท่ีทรงสนทนากับสัจจกนิครนถ  เรื่องอัตตา  และอนัตตา  สัจจ
นิครนถยืนยันวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนตัวตน  เปนของตน  เพราะมีตัวตน  คน
ท้ังหลายจึงไดมีบุญมีบาปเปรียบเหมือนพืชพันธุธัญญาหารอาศัยแผนดินจึงงอกงามไพบูลยไมมีแผนดิน
เสียแลว  พืชพันธุตางๆ ก็ไมมีท่ีอาศัยเจริญเติบโตได 

พระพุทธเจาตรัสยอนถาม  (ปฏิปุจฉา)  วาพระมหากษัริยท่ีไดรับมุรธาภิเษกแลวเชนพระ
เจาปเสนทิโกศล  หรือพระเจาอชาตศัตรู  ยอมมีพระราชอํานาจเต็มท่ีในแวนแควนของพระองค  ยอม
สามารถสั่งใหฆาคนท่ีควรฆา  เนรเทศคนท่ีควรเนรเทศอยางนั้นมิใชหรือ?  สัจจกนิครนถยอมรับวาเปน
อยางนั้น 

พระพุทธองคจึงตรัสถามอีกวา  ถากระนั้นท่ีทานวา  รูปเปนตัวตนและเปนของตนนั้น  ทาน
มีอํานาจท่ีจะบังคับหรือวา  “ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้  อยาเปนอยางนั้นเลย” 
สัจจกนิครนถนั่งเงียบไมตอบ  พระพุทธองคตรัสถามถึง ๒ ครั้ง  ก็ยังไมอาจตอบได  ในท่ีสุดแหงการ
สนทนาสัจจกนิครนถยอมรับวาตนหลงผิดไป  ท่ีจริงแลวเปนอยางท่ีพระภาคเจาตรัสสอน  คือ  รูป  
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมเท่ียง  ไมมีตัวตน  บังคับบัญชาไมไดวา  จงเปนอยางนี้เถิด  อยา
เปนอยางนั้นเลย 

ในหนังสืออันมีชื่อเสียงวาดียิ่งเลมหนึ่งของเถรวาทคือ  มิลินทปญหา  เปนการสนทนาเรื่อง
ศาสนาและปรัชญา  พระนาคเสนใชปฏิปุจฉาพยากรณแกพระเจามิลินทเปนอันมาก  ทําใหเรื่องท่ี
ลึกซ้ึงเห็นไดยาก  เขาใจไดยาก  กลับแจมแจงแกพระเจามิลินทอยางท่ีทรงคาดคิดมากอน 
รวมความวา  ปฏิปุจฉาพยากรณ  คือ  การสั่งสอนหรือสนทนาแบบถามยอนเสียกอนใหผูสนทนาตอบ
ปญหาทางนามธรรมอันลึกซ้ึงหายไปไหน  เราอาจถามยอนในสิ่งท่ีมองเห็นงายๆ เสียกอนวา  เม่ือแสง
สวางเกิดข้ึน  ความมืดหายไปไหน  ดังนี้เปนตน  หรือเขาถามวากรรมท่ีบุคคลทําแลวกอนใหผลอยูท่ีใด  
ลองถามยอมถามดูวามะมวงท่ีเราปลูกไวกอนมีผล  ผลมันอยูท่ีใด  ถาเขาตอบปญหาท่ีเราถามได  ก็
เปนอันตอบปญหาของเราไปในตัว 

๓.๓.๔  การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยแนวทฤษฎีฐปนียวาที 

ทรงสอนโดยฐปนลักษณะ  คือ พักปญหาไวไมทรงพยากรณ  คือ ไมทรงตอบเรื่องนั้น  
เพราะทรงเห็นวาไมมีประโยชน  หรือยังไมถึงเวลาท่ีจะรู  ตัวอยางเรื่องพระมาลุงกยะมาทูลถามเรื่อง  



๒๐๗ 

 

โลกเท่ียงหรือไมเท่ียง  ชีพกับสรีระเปนอันเดียวกันคนละอยาง  เปนตน  ทรงเห็นวาไมจําเปนท่ีพระมา
ลุงกยะจะรูเรื่องนี้  จึงทรงนิ่งเฉยไมตอบ  แตทรงชี้แจงใหพระมาลุงกยะเขาใจวาเรื่องทุกขซ่ึงเผชิญหนา
มนุษยอยูเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองรูกอน  เปรียบเหมือนคนท่ีถูกลูกศรอาบยาพิษควรรีบขวนขวาย
รักษาแผลใหหายดีกวามัวสนใจเรื่องวาใครเปนคนยิงลูกศรทําดวยอะไร  เปนอาทิ 

ลักษณะปญหาท่ีพึงยับยั้งหรือ พับเสีย ไมควรตอบ มีปรากฏ ในพระไตรปฏก ๑๐ ประการ 

เชน ๓๕ 

๑. โลกเท่ียง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ? 

๒. โลกไมเท่ียงหรือ? 

๓. โลกมีท่ีสุดหรือ? 

๔. โลกไมมีท่ีสุดหรือ? 

๕. ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือ? 

๖. ชีวะก็อยางสรีระก็อยางหรือ 

๗. สัตวหลังจากตายมีอยูหรือ? 

๘. สัตวหลังจากตายไมมีอยูหรือ? 

๙. สัตวหลังจากตายแลวท้ังมีท้ังไมมีหรือ? 

๑๐. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยูก็ไมใช  ไมมีอยูก็ไมใชหรือ 

๓.๓.๕. การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยทฤษฎีอุปมาวาที 

ลักษณะของอุปมาวาทีทรงสอนแบบเปรียบเทียบ เชน  ทรงเปรียบเทียบภิกษุดวยผาเปลือก

ไมและผากาสี  ทรงเปรียบเทียบลัทธิของมักขลิโคศาลวาเหมือนผาท่ีทําดวยผมคน  มีนัยโดยยอดังนี้ 

ทรงแสดงแกภิกษุท้ังหลายวา  ผากาสีมีลักษณะ ๓ อยาง คือ สีงาม  สัมผัสนิ่มดี  ราคาแพง  

ท้ังนี้ไมวาจะเปนผาผืนใหม  หรือกลางเกาหอม ฉันใด  ทํานองเดียวกัน  ภิกษุบางรูปไมวาจะเปนภิกษุ

ใหม  หรือปูนกลาง หรือเปนเถระ  มีลักษณะ ๓ อยางคือ (๑) เปนผูมีศีล  มีธรรมงาม  (เทากับสีงาม

ของภิกษุ)  (๒) เปนผูใหประโยชนสุขแกผูคบหาสมาคม  (เทากับสัมผัสนิ่มของภิกษุ)  (๓) ทําใหปจจัยท่ี

ทายกถวายมีอานิสงสมาก  (เทากับราคามากหรือราคาแพงของภิกษุ) 

พระพุทธองคทรงเตือนภิกษุท้ังหลายวา  ใหทําตนเชนผากาสี  อยาทําตนเปนเชนผาเปลือกไม 

ผาเปลือกไมมีลักษณะ ๓ อยาง คือ  (๑) สีไมสวย  (๒) สัมผัสหยาบ  (๓) ราคาถูกหรือราคานอย  

ทํานองเดียวกับภิกษุบางรูปซ่ึงเปนผูทุศีล มีธรรมเลว  ใหทุกขใหโทษแกผูคบหาสมาคม  ทําปจจัยท่ีทายก

ถวายใหมีคานอย  หรือมีอานิสงสนอย 

ขอท่ีทรงเปรียบเทียบลัทธิของมักขลิโคศาลวา  เหมือนผาท่ีทําดวยผมคนนั้นมีนัยดังนี้ 

๓๕สํ. สฬา. ๑๘ / ๗๙๔ / ๔๘๐. 

                                                        



๒๐๘ 

 

“ภิกษุท้ังหลาย  บรรดาผาท่ีชางหูกทอดวยดายทุกชนิด  ผาท่ีทอดวยผมคนเปนของเลวท่ีสุด  

เพราะในฤดูหนาวก็จะเย็นจัด  ในฤดูรอนก็จะรอนจัด  สีไมงาม  กลิ่นเหม็น  และสัมผัสหยาบ  ฉันใด  

บรรดาวาทะหรือ  ลัทธิของสมณะท่ีปุถุชนท้ังหลาย  ลัทธิของมักขลิโคศาลเปนเลวท่ีสุด  เพราะมักขลิโมฆ

บุรุษมีวาทะวา  กรรมไมมี  การกระทํากรรมไมมีความเพียร”  (เพ่ือความหลุดพน) ไมมี  ซ่ึงขัดแยงกับหลัก

คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายท้ังในอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ภิกษุท้ังหลายบุคคลวางไซหรือลอบไว

เพ่ือความพินาศของปลา  ฉันใด มัขลิโมฆบุรุษเกิดข้ึนในโลกเพ่ือความพินาศของคนท้ังหลาย  ฉันนั้น 

วิธีสอนโดยการเปรียบเทียบนี้ทรงใชมาก  มีอยูดกด่ืนในพระไตรปฎก  ในท่ีนี้นํามากลาวเพียง

เล็กนอยพอเปนตัวอยางเหมือนน้ําหยดเดียวแหงน้ําในบึงใหญ 

 

 

 

๓.๔ สรุปการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

หลักการคิดแบบวิภัชชวาท คือ แบบวิธีตอบปญหาดวยทฤษฎี ๔ ย๓๖  คือ 

๑. ยืน คือ การยืนยันคําตอบโดยไมลังเล 

๒. แยก คือ การแยกแยะในประเด็นในการตอบ 

๓. ยอน คือ การยอนถามซักคานเพ่ือแสวงหาคําตอบท่ีชัดเจน 

๔. หยุด คือ การวางเฉยในบางกรณีกับปญหาท่ีไมกอใหเกิดประโยชนในการตอบ 

๕. อุปมาวาที ทรงสอนแบบเปรียบเทียบ 

จากทฤษฎี ๔ ย+อ  เปนวิธีการตอบปญหา ท่ีพระพุทธองคทรงนํามาใชอยางไดผลในการ

ตอบปญหานักบวชเจาลัทธิในสมัยพุทธกาล   

เซอรวินสตัน เชอรชิล (Churchill,Winston Leonard Spencer)๓๗รัฐบุรุษ, 

นักประวัติศาสตรและนักเขียนประวัติบุคคลชาวอังกฤษ เคยเปนทหาร ผูสื่อขาวและนักการเมือง 

งานเขียนชิ้นสําคัญคือ The Second World War (1948-1954), History of the English Speaking 

Peoples (1956-1958) ไดรับรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมป ค.ศ. 1953 

อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษของอังกฤษ  เคยกลาววา ยิ่งคุณมองอดีตไดไกลเทาไร  คุณก็

ยิ่งเห็นอนาคตไดไกลเทานั้น (The further backward you can look, the forward  you are 

๓๖พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตรปริทรรศน, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๐๐. 

๓๗
 วีรนัฐ โรจนประภา (ใหม), คิดใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคิดใหม, ๒๕๕๖), 

หนา ๖๐. 
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likely to see.)๓๘ ดังนั้นเม่ืออดีตคือตัวกําหนดปจจุบัน  ในขณะเดียวกันอดีตและปจจุบันก็คือ

ตัวกําหนดอนาคตในกรณีนี้เราจึงจะไปเหลียวหลังเพ่ือดักหนาดวยการไลดูแตละยุคแตละสมัยวาเปน

อยางไรและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางโดยเรื่องยุค อดีต ปจจุบันและอนาคต 

ในขณะเดียวกันการศึกษาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาดังกลาวคือ ดัชนียท่ีจะเปนเครื่องบงชี้

ของทิศทางสังคมไทยใหดําเนินไปสูแนวทางสรางสรรคท่ียั่งยืนในดานตาง ๆโดยเฉพาะ 

อนาคตในกรณีนี้เราจึงจะไปเหลียวหลังเพ่ือดักหนาดวยการไลดูแตละยุคแตละสมัยวาเปน

อยางไรและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางโดยเรื่องยุค อดีต ปจจุบันและอนาคต   

ในขณะเดียวกันการศึกษาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาดังกลาวคือ ดัชนียท่ีจะเปนเครื่องบงชี้

ของทิศทางสังคมไทยใหดําเนินไปสูแนวทางสรางสรรคท่ียั่งยืนในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการพระศาสนา ตลอด

รวมถึง ปรัชญา  แนวคิด ทัศนะคติท่ีดีงาม อันจะยังประโยชนเก้ือกูลตอสังคมประเทศชาติ และชาวโลก

ท้ังมวลโดยรวม  ซ่ึงรายละเอียดผูวิจัยจะไดนําเสนอในบทตอไป 
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บทท่ี ๔ 

บูรณาการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

 ดุษฎีนิพนธเรื่อง  บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  

๓) เพ่ือศึกษาการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาและ  ๔) เพ่ือ

นําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ  “รูปแบบคุณคาการบูรณาการการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม แนวพุทธปรัชญา”  และวิทยานิพนธฉบับนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research)  แบบวิจัยเอกสาร  (Documentary Research)  โดยมีเครื่องมือท่ีใช 

ในการทําวิจัย คือ เอกสารตาง ๆ ท้ังท่ีเปนข้ันปฐมภูมิและข้ันทุติยภูมิ รวมท้ังเอกสารท่ัวไปท่ีเก่ียวของ 

และบทสัมภาษณเชิงลึกตอผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ สําหรับเนื้อหาในบทนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะห

คุณคาการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาโดยเบื้องตนจะกลาว

สรุปประเด็นตาง ๆ ท่ีศึกษามาแลวในบทกอน ๆ คือ บทท่ี ๒ ท่ีวาดวย การศึกษาบูรณาการการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม  และบทท่ี ๓ ท่ีวาดวย การศึกษาบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  และจะทําการอภิปรายใหเห็นถึงคุณคาการบูรณาการการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอไปดังนี้ 

 ถาเปรียบประวัติศาสตรทางความคิดของไทยเปนพ้ืนแผนดิน ไตรภูมิพระรวง  ก็เปนพ้ืนดิน

กอนเดียว 

           ตัวอยางหินดวงจันทรสักกอน  ก็คงพอจะทําใหมนุษยมีความรูเก่ียวกับดวงจันทรมากข้ึนใน

ทํานองเดียวกัน  ลองหยิบไตรภูมิพระรวงข้ึนมาดูสักเลม ก็คงทําใหเห็นสภาพความเคลื่อนไหวในวงการ

ประวัติศาสตรทางความคิดข้ึนบางไมมากก็นอย 

           ไตรภูมิพระรวง  เปนพระราชนิพนธของพญาลิไทเม่ือป พ.ศ. ๑๘๘๘ ขณะเม่ือทรงเปน 

พระมหาอุปราชครองเมืองศรสีัชนาลัย ตนฉบับปจจุบันไดมาจากเมืองเพชรบุรี  เปนหนังสือท่ีจารข้ึนไว

ในรัชการพระเจากรงุธนบุรี พ.ศ. ๒๓๒๑  ไดรับการตีพิมพครั้งแรก ในงานพระเมรุพระเจาบรมวงศเธอ

พระองคเจาประสานศรีใส  และพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาประไพศรีสะอาด  เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๕ 

ถึงแมสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  จะทรงแสดงความคิดเห็นไววา  “เรื่องไตรภูมิพระรวงเปน



 

เรื่องท่ีนับถือกันแพรหลายมาแตโบราณ  แมจะคิดข้ึนเปนรูปภาพเขียนไวตามฝาผนังวัด  มีมาแตครั้ง

กรุงเกายังปรากฏจนทุกวันนี้”๑ ก็ตาม แตก็ยังทรงคาดวา “เปนหนังสือชนิดท่ีไมมีใครจะพิมพขาย 

เพราะจะไมมีใครซ้ือ ควรพิมพไดแตในการกุศล” นั่นเปนการคาดคะเนเม่ือ ร.ศ. ๑๓๑  (พ.ศ. ๒๔๕๕)  

ขณะนี้การคาดคะเนดังกลาวกําลังถูกทาทายมากข้ึน ๆ ปรากฏการณเชนนี้สอใหเห็นไดชัดถึงความ

เคลื่อนไหวทางวิชาการบางประการ  ซ่ึงมีผูท่ีสนใจทางประวัติศาสตรความคิดรวมอยูดวยเม่ือดูสถิติการ

พิมพจําหนาย ก็สอใหเห็นวา หนังสือเลมไดรับความสนใจไมนอย  จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ หนังสือเลมนี้

ไดรับการพิมพเปนครั้งท่ี ๘ และในการพิมพ ๘ ครั้งนั้น ยกเวนครั้งแรกท่ีเปนการพิมพแจกในงานศพ 

นอกนั้นลวนแลวเปนการพิมพจําหนายนอกเหนือจากท่ีกลาวมานี้ ไดรับการแปลเปนภาษาฝรั่งเศส โดย 

GrogeCoedes และ Archaimbault ตีพิมพเม่ือ ป ค.ศ. ๑๙๗๓๒ 

            ในปจจุบันหนังสือเลมนี้ กําลังไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษโดย  Mani และ Frank  

Reynolds  

             ก. ผูใหความสนใจไตรภูมิคนแรก ๆ อยาง เสฐียร โกเศศ ซ่ึงเขียนหนังสือ เลาเรื่องใน 

ไตรภูมิ (พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๗) กลาวถึงความประสงคในการเขียนหนังสือเลมนี้ไววา 

             เพราะฉะนั้น ตอนตอไปจะเก็บขอความ ซ่ึงมีอยูในหนังสือเรื่องนี้มาพิจารณาดูเสียกอนวามี

ขอความสําคัญแกวรรณคดี  และศิลปะของไทยเพียงไร  ขาพเจาจะเขียนเปนคําของขาพเจาอยางเลา

เทาท่ีเขาใจ  ตอนใดคัดมาจากหนังสือนั้นโดยตรงจะบอกไวใหทราบวานั่นคัดเอามา 

                เสฐียร โกเศศ  อานไตรภูมิ  ดวยความมุงหมายจะหาอิทธิพลท่ีหนังสือเลมนี้มีตอวรรณคดี

และศิลปะของไทย๓ 

               ข. Code อานไตรภูมิ  ดวยวิธีการท่ีนาเลื่อมใส กลาวคือ แทนท่ีจะวิเคราะหหนังสือเลมนี้

โดด ๆ ทานกลับไดนํานําความรูดานตาง ๆ มาชวยประกอบการมองไตรภูมิใหไดภาพชัดเจนข้ึนไมวาจะ

เปนประวัติศาสตรพุทธศาสนาหรือหลักฐานทางดานจารึกของพญาลิไทเอง 

ตามความเห็นของหนังสือเลมนี้แมจะไดรวบรวมความคิดมาจากคัมภีรอ่ืน ๆ หลายฉบับ  แตก็เปน

หนังสือท่ีวาดวยจักรวาลวิทยาท่ีสมบูรณ และเปนระบบ 

            เริ่มแรกของพุทธศาสนาตามท่ีตนไดเคยผาน ๆ มา ๔ เนื้อหาสาระท่ีเปนแกนกลางของหนังสือ

นั้น นอกจากจะเปนการสอนธรรมแลวยังใหภาพท่ีแทจริงของรัฐบาลราชาธิปไตย ตามแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาของยุคสมัยนั้นอีกดวย 

๑พญาลิไท, ไตรภูมิพระรวง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๒๕), หนา ๕. 

 ๒Les TroisMondes (TraibhumiBraoR´wan) By G.Coed´es and C.Archaimbault 
(Paris:Publ. del´Extreme-Orient,lxxxix 1973. 

๓เสฐียร โกเศศ, เลาเรื่องในไตรภูมิพระรวง, (กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, ๒๕๒๒), หนา 
๑๖-๑๗. 

 

 

                                                        



๒๓๕ 

 

 ค. บทความในเชิงแนะนําหนังสือของสุพรรณี  กาญจนัษฐิติ ชื่อวา หนังสือไทยเลมแรก 

ใหสังเกตในเรื่องอิทธิพลของไตรภูมิ  ท่ีปรากฏออกมาทางจิตรกรรมภาพเขียนแบบไทยตามฝาผนัง  

พระอุโบสถโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดภาพเขียนไวหลังพระประธานตามประเพณีนิยม๕ 

 หนังสือไตรภูมิพระรวงเปนหนังสือใหความรู และความพยายามของคนสมัยกอนในเรื่อง

สรางโลกเรื่องกําเนิดของจักวาล เรื่องภูมิศาสตร เรื่องตายแลวไปไหน และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีลี้ลับซับซอน

ตาง ๆ ท่ียังหาคําตอบไดยาก ไตรภูมิใชวิธีสอนศาสนาดวยการพรรณนาความทุกขทรมานในนรก  และ

พรรณนาความวิจิตรรื่นรมยโดยพิสดารในสรวงสวรรค  เพ่ือคนจะไดมีใจทะเยอทะยานอยากไปอยู  

เปนวิธีท่ีเห็นวาคงจะถูกใจคนสวนมาก มากกวาเรื่อง “นิพพาน” อันลึกซ้ึงเกินความตองการของสามัญชน

“ซ่ึงคิดไปไมถึง  สุพรรณีจบบทความลงดวยการเชิญชวนใหคนสมัยใหมท้ังหลายหันมาอานไตรภูมิกัน

บาง  และตั้งความหวังไววาถาอานแลวใหความศรัทธาตอหนังสือเลมนี้ไดเทากับคนโบราณแลว 

บางทีความยุงเหยิงนานาประการในสังคมปจจุบันจะบรรเทาเบาลงบาง 

 ง. บทความท่ีใหประโยชนอยางมาก ตอการศึกษาไตรภูมิพระรวงก็คือ บทความของ 

Barbara Andayaเรื่อง “Statecraft in the Reign of Lu Thai of Sukhodaya”๖  

 พยายามมองบทบาททางการเมืองของพญาลิไท  ในลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิม  ตามการ

มองในแนวเดิมไมวาจะงานของ W.A.R. Wood, G Coedes , D.G.E. Hall , E. Sarkisyanz, พระองค

เจาธานีวิวัติหรือแมแต  A.B. Griswold   ก็ตาม  มีขอสรุปออกมาในทํานองท่ีวาพญาลิไทเปนกษัตริย 

ผูใฝในรสพระธรรมอยางมาก  แตไมถนัดในทางกิจการบานเมืองเอาเลย” 

 โดยอาศัยหลักฐานท่ีปรากฏข้ึนในภายหลังอันเปนท่ียอมรับ อันดาญา (Andaya)  ย้ําวา 

บทบาทของพญาลิไทมิใชบทบาทของกษัตริยผูใฝแตในรสพระธรรม จนกระท่ังไมเอาใจใสกิจการ

บานเมืองอยางท่ีเคยไดยินกัน หากแตเปนสมัยของการรวบรวมอํานาจทางการเมืองท่ีเดนสมัยหนึ่งของ

สุโขทัย  การสงเสริมพุทธศาสนา และการสรางความม่ันคงทางการเมืองเปนสิ่งท่ีกระทําควบคูกันไป

และมีผลสัมพันธตอกันและกันดวย  อันดาญา (Andaya)  เชื่อวา การสงเสริมศาสนาพุทธในสุโขทัยใน

สมัยพญาลิไทนี้ อาจมองไดวาเปนการหาสัมพันธมิตรข้ึนมาตอตานการรุกรานของอยุธยา  ดังจะเห็นได

๔สุพรรณี กาญจนัษฐิติ, “หนังสือไทยเลมแรก”, (กรุงเทพมหานคร:วารสารวัฒนธรรมไทย),

ฉบับท่ี ๗ (กันยายน ๒๕๑๔), หนา ๔๓. 
๕Barbara Andaya,“Statecraft in the Reign of  Lu Thai of  Sukhodaya” The 

Cornell journal of Social Relation: Special Issue on Southeast Asia Studies Vol:6 No.I, 
Spring 1971 pp. 61-83. Bardwell L, Smith (ed), Religion  and Burma (Chambersburg: 
ANIMA Books, 1978) pp. 2-19. 

๖Bardwell L, Sith Ibid…pp. 2-3. 

                                                                                                                                                                



๒๓๖ 

 

วาในสมัยของพระเจาเม็งรายนั้น  อาณาจักรลานนามองลังกาวาเปนแหลงของพุทธศาสนา แตในสมัย

ตอมากลับมองสุโขทัยวาเปนแหลงของพุทธศาสนาแทน 

๔.๑ คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอสังคม 

 ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวงนี้ ไดรับการยกยองวา เปนวรรณกรรมเรื่องแรกของไทย๗ 

เปนวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ พญาลิไทแหงราชอาณาจักรทรงพระราช

นิพนธข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๑๘๘๘  ผานมาได ๖๖๐  ปแลว  เนื้อหาสาระแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธศาสนา  ซ่ึงสะทอนใหประจักษพระราชปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสูงล้ํา

ลึกของผูทรงนิพนธ ในฐานะผูปกครองเผาไทยสมัยเม่ือแรก กอต้ังอาณาจักรใหม จะพึงทรงแสวงหา

กลวิธี อันเปนลูทางธํารงรักษาความเปนชาติใหม่ันคง นอกจากนี้สํานวนโวหารท่ีปรากฏในไตรภูมิกถานี้

ประกอบดวยภาษา ๓ ภาษา คือ บาลี สันสกฤต และภาษาไทยท่ีพญาลิไททรงนิพนธไดอยางไพเราะ

งดงาม 

            ดังไดประจักษท่ัวกันแลววา ประเทศไทยมีความเจริญรุงเรืองเปนปกแผนสืบเนื่องตลอด

มาตรฐานจนปจจุบัน  ซ่ึงนับไดวาอุดมคติจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระรวงนี้มีสวน  และมีอิทธิพลใน

การเสริมสรางความรูและปลูกฝงหลอหลอมคุณธรรมไวในจิตใจเปนมูลฐาน  และเปนแบบอยางให 

อนุชนชาวไทยรุนตอมามีศรัทธาเจริญรอยตามบรรพชนไทย  ซ่ึงไดยึดม่ันในอุดมการณสรางสรรค 

คุณความดี  เพ่ือการอยูรวมกันโดยสันติสุข  มิใชกาลเวลาเทานั้นท่ีจะชวยใหประชาชนไดตระหนักใน

ความเกาแกของไตรภูมิกถา  หรือไตรภูมิพระรวงไดอยางชัดเจน  แตยังมีสิ่งอ่ืน ๆ นับแตภาษา สํานวน 

ตลอดจนปรัชญาความนึกคิด ซ่ึงอนุมานไดวา  เปนสรรพความรูหลายสาขาผสมผสานกันอยู ลวนเปน

ของเกาโบราณท้ังสิ้น ซ่ึงอนุชนรุนหลังยังมิไดรับการสงเสริมใหศึกษาคุณคาและความงามของวรรณคดี

เรื่องไตรภูมิพระรวงใหประจกัษชัดเจน  จึงยังไมอาจสัมผัสอรรถรสและคุณคาไดอยางลึกซ้ึงถองแทตาม

วัตถุประสงคของผูทรงนิพนธ  

             ดังนั้น จึงควรนํามาศึกษาอยางลึกซ้ึงและนําคติธรรม ตลอดจนอุดมการณจากวรรณคดีเรื่อง

นี้ไปเผยแผใหกวางขวางออกไป ซ่ึงหวังวาจะเปนวิถีทางหนึ่งท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคและเปน

คุณประโยชนแกสังคมไทยไดเปนอยางอเนกประการ   

             ไตรภูมิพระรวงนี้เปนของเกา และตองมีการคัดลอกกันมาหลายชั้นหลายสมัย จึงมีสวน

วิปลาสคลาดเคลื่อนอยูมาก  ทําใหของเดิมของแทมัวหมองและขาดตกบกพรองไปยากท่ีจะเขาใจได  

จึงไดมีการตรวจชําระหลายครั้ง ตนฉบับท่ีกรมศิลปกรนํามาตรวจชําระใหม ป พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็มีฉบับ

ใบลานอักษรขอมรวม ๒ ฉบับ คือฉบับพระมหาชวย วัดปากน้ํา ซ่ึงจารข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๑ และฉบับ

ของพระมหาจันทร  ซ่ึงจารข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๓๓๐ กับตนฉบับพิเศษ ซ่ึงพบเฉพาะผูกแรกอีก ๑ ผูก 

๗คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ๒๕๕๑), หนา ๖๑. 

                                                        



๒๓๗ 

 

พิเคราะหดูตามลักษณะอักษรนาเชื่อวาจะไดจารข้ึนยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  พญาลิไท 

พระมหากษัตริยองคท่ี ๕ แหงกรุงสุโขทัย เปนพระราชโอรสของพญาลิไท ซ่ึงมีพระนามอีกอยางหนึ่งวา  

พญาฦาไทราช หรือเรียกสามัญวา พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ พระองคทรงเปนนักปราชญ  นักปกครอง 

มีพระราชประวัติงดงามมากตามหลักฐานท่ีพบทําใหประมวลกลาวเปนสังเขปได ดังนี้ 

            ๑. ทรงเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ทรงแตกฉานในพระไตรปฎก  อรรถกถาฎีกา อนุฎีกา 

และปกรณพิเศษตาง ๆ โดยทรงพระอุตสาหะศึกษาจากพระสงคผูเชี่ยวชาญในยุคนั้น คือ  พระมหา

เถระมุนีพงศ  พระอโนมทัสสึเถระเจา พระมหาเถระธรรมปาลเจา  พระมหาเถรสิทธัตถเจา พระมหา

เถรพุทธพงศเจา  พระมหาเถรปญญนันทเจา  และพระมหาเถรพุทธโฆษาจารย  แหงเมืองหริภุญไชย 

กับไดทรงศึกษาในสํานักราชบัณฑิต คือ อุปเสนบัณฑิต  และอทรายราชบัณฑิต 

๒. ทรงเชี่ยวชาญโหราศาสตร อาจจะถอน จะยก จะลบปเดือนมิไดคลาดทรงรอบรูดารา

ศาสตร  อาจคํานวณการโคจรของดวงดาว และกําหนดจันทรคราสและสุริยคราส 

๓. ทรงเชี่ยวชาญในทางไสยศาสตร ทรงบัญญัติคัมภีรศาสตร  เปนปฐมธรรมเนียมสืบตอกัน

มา 

๔. ทรงอุปถัมภการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปะศาสตรตาง ๆ โดยทรงดําเนินการให

พระสงฆสั่งสอนเลาเรียนพระธรรมวินัย คือ ศึกษาพระไตรปฎก และใหพวกพราหมณสั่งสอนเลาเรียน

ศิลปะศาสตรตาง ๆในบริเวณพระมหาปราสาท ซ่ึงอาจนับไดวาเปนการตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม

และศิลปะศาสตรข้ึนเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของไทย 

๕. ไดทรงสงราชบุรุษไปรับพระบรมธาตุจากศรีลังกา  แลวทรงสรางพระมหาธาตุหรือ 

พระมหาเจดียบรรจุพระบรมธาตุไวท่ีเมืองนครชุม เม่ือประกา พ.ศ. ๑๙๐๐ 

 ๖. ไดทรงสงราชบัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชมาแตเมืองลังกาใหพํานัก ณ 

วัดปามะมวง) อัมพวนาราม) เม่ือปฉลู พ.ศ. ๑๙๐๔ 

 ๗. ไดทรงออกผนวช  คือ  บรรพชาเปนสามเณร  และอุปสมบทเปนพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนา ณ วัดปามะมวง โดยมีพระมหาสวามีสังฆราชเปนพระอุปชฌายเม่ือป พ.ศ. ๑๙๐๔ 

นับเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรกท่ีไดทรงผนวชเปนพระภิกษุตามท่ีปรากฏในประวัติศาสตร

ไทย 

 ๘. ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองบานเมือง โดยทรงอาศัยธรรมานุภาพปกครองไพร

ฟาประชาชนใหมีความรมเย็นเปนสุข  ไมมีขาศึกอริราชศัตรูมาเบียดเบียนและไมทาสในเมืองสุโขทัย 

 ๙. ไดโปรดใหสรางศิลาจารึกไวหลายหลัก ท้ังภาษาไทย ภาษามงคล และภาษขอม (จารึก

สุโขทัยหลักท่ี ๒ ถึงหลักท่ี ๑๐) ซ่ึงจารึกเหลานี้ไดเปนหลักฐานสําคัญอยางหนึ่งทางประวัติศาสตรของ

ชาติไทย 

 ๑๐. ไดทรงนิพนธไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง  อันเปนวรรณคดีเลมแรกของไทยและ

หนังสือนี้นาจะมีอิทธิพลยิ่งในการเผยแผธรรมมานุภาพและเผยแผพระพุทธศาสนาอันเปนผลให



๒๓๘ 

 

อาณาจักรของพระองคมีความม่ันคง  และสงบสุขหนังสือไตรภูมิพระรวงนี้เปนรอยแกว สํานวน

พรรณนา ตนฉบับนาจะเขียนเปนอักษรไทย มีเนื้อหากลาวถึงภูมิเปนท่ีเกิดของสิ่งมีชีวิตรวม ๓ ภูมิใหญ ๆ 

ไดแก กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ 

กามภูม ิ

คือ ภูมิของผูท่ีผูกพันอยูกับกาม ซ่ึงเปนท่ีเกิดของเทวดา ๖ ภูมิ คือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส 

ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิสวัสวดี  ข้ันตํ่ากวาสวรรคลงมามี ๕ ภูมิ คือ มนุษยภูมิ  นรกภูมิ 

เปรตภูมิ อสุรกายภูมิ และดิรัจฉานภูมิ รวมเปน ๑๑ ภูมิ 

 

 

 

รูปภูมิ 

 ชั้นนี้จะถัดจากสวรรค ๖ ชั้นข้ึนไป ซ่ึงเปนท่ีอยูของพรหมมีรูปราง มีท้ังหมด ๑๖ ภูมิ 

แบงเปนชั้นตาง ๆ จากชั้นต่ําสุดจนถึงสูงสุดตามกําลังฌานของมนุษยท่ีมาเกิด คือพรหมปริสัชชะ 

พรหมปโรหิต  มหาพรหม ปริตตะ อัปปมาณะอาภัสสระปริตตสุภะอัปปมาณสุภะ สุภกิณหะ เวหัปผละ  

อสัญญีสัตตะ อวิทะ อติปปะ สุทัสสะ สุทัสสี และอกนิฏฐะ  รูปพรหม ๕ ชั้นสุดทายนี่เรียกวา 

ปญจมหาสุทธาวาส  เปนท่ีไฟบรรลัยกัลปลางโลกและสวรรคเผาไหมมาไมถึงชั้นมหาสุทธาวาสนี ้

พระมหาธรรมราชาลิไท 

อรูปภูมิ 

 ถัดจากสวรรคท่ี ๑๖ ของรูปพรหมข้ึนไปมีท้ังหมด ๔ ชั้น เปนสวรรคของพรหมไมมีรูปราง 

เกิดจากผูไดฌานท่ีเรียกวา อรูปฌาน หรือฌานไมมีรูป ไดแก 

           ๑. อากาสนัญจายตนภูมิ 

           ๒. วิญญาณัญจายตนภูมิ 

           ๓. อากิญจัญญยตภูมิ 

           ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 

 รวมภูมิท้ังหมดท่ีกลาวไวเปนจํานวน ๓๑ ภูมิ คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๖ และอรูปภูมิ ๔ 

 นอกจากนี้แลว ก็ยังมีตัวอยางการพรรณนาเปตภูมิ  อุตตกุรุทวีป  นกการเวกในปาหิมพานต 

ซ่ึงเปนเรื่องภูมิศาสตรคนโบราณ รวมท้ังประวัติเทวดา พระจักรพรรดิ อมนุษย และสัตวตาง ๆ ใน

นิยาย จนเปนแรงบันดาลใหนักปราชญลานนาไทยยุคตอมาไดแตงหนังสือเลียนแบบหลายเลม เชน 

จักรวาลทีปนี ของพระสิริมังคลาจารยชาวเชียงใหมไตรภูมิโลกวินิจฉัย ของพระยาธรรมปรีชา (แกว) 

แตงถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปนตน 



๒๓๙ 

 

 การกอต้ังอาณาจักรข้ึนใหม จะตองรวบรวมพลังจากพลเมืองของชาติ  เพ่ือใหสามารถดํารง

ความม่ันคงและสามารถตอสูศัตรูรอบดาน ท่ีคอยคุกคามความดํารงอยูของชาติไทยจึงยอมตองการ

ประชาชนพลเมืองท่ีอยูในศีลธรรม ระเบียบวินัย รูบาปบุญ คุณโทษ และมีหลักยึดม่ันในทางศาสนา 

ไตรภูมิพระรวงนี้เปนวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาท่ีแสดงไดทําไว ทําใหเห็นไดวาบรรพบุรุษของไทย

ตั้งแตยุคเริ่มตนอาณาจักรเปนปกแผน จนถึงปจจุบันนี้มีจิตวิทยาสูง 

 ไตรภูมิพระรวงเปนวรรณคดีท่ีนอมจิตใจประชาชนใหยึดม่ันในคุณธรรมความดีตามหลัก

ธรรมะท้ังยังแสดงความรูสึกสอดคลองกับหลักธรรมชาติ  และวิทยาศาสตร เชน กําเนิดมนุษย  ซ่ึงยุค

สุโขทัยวิทยาศาสตรถือวาไมกาวหนา และไมเปนท่ีรูจักกวางขวางเหมือนในยุคปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม  ไตรภูมิพระรวงหรือแมแตมิลินทปญหาก็นับวาจัดอยูในประเภทหนังสือดี

ไดรับการประทับตราพระราชลัญจกรพระคเณครไวเปนสําคัญ  ซ่ึงยืนยันความเปนหนังสือดีของ

วรรณคดีสโมสรวรรณกรรมในยุคสุโขทัย มุงตอบโจทยสังคมคนละดานซ่ึงตางจากวรรณกรรมยุค

ปจจุบัน นับแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เปนตนมา  วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาไดมุง

ตอบโจทยสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมากหมายความวา วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาในยุค

สุโขทัยมุงแสวงหาโลกทัศนในดานอภิปรัชญา (Metaphysiscs) เปนประเด็นสําคัญ ในขณะท่ี

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองป ๒๔๗๕ มักมีลักษณะของปรัชญาเอก 

ซิลเตนเชี้ยลลิสต (Existentialist)  เสียสวนใหญ  ดังกรณีท่ีมีปรากฏขอความบางตอนจากเรื่อง ไผแดง

ดังนี้ 

 “ผมกลุมใจครับ” สมภารบอก 

 “กลุมใจดวยเรื่องอะไร?” 

 “ก็ไอเรื่องโลกแหละครับ  กํานันเขามาหาผม บอกใหชวยเตือนเจาแกวนหนอย  ทาง

อาณาจักรเขามอง ๆ มันอยู  สงสัยจะเปนคอมมิวนิสต ” 

 “แลวเปนคอมมิวนิสตผิดศีลขอไหนละสมภาร? ” 

 จากขอความดังกลาวเทากับพระพุทธศาสนากําลังถูกทาทาย  ดวยลัทธิอยางใหมซ่ึงเปน

ตัวแทนของวัตถุนิยมจากซีกโลกตะวันตก ซ่ึงวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาจะตองตอบสังคมกับปญหา

ดังกลาวใหชัดเจน  ดังนั้น บทบาทของพระพุทธศาสนาจากการเคยเปนผูนําดานจิตวิญญาณจึงตอง

กลับมาปรับแผนเพ่ือรับมือกับลัทธิอยางใหม จึงเปนเหตุใหวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาไดปรับเปลี่ยน

ไปจากเดิม
๘ 

 

 

 ๘คึกฤทธิ์ ปราโมช, ไผแดง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา, ๒๕๕๒), หนา ๑๖. 

                                                        



๒๔๐ 

 

 

๔.๒  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอการเมืองการปกครอง 

 เม่ือกลาวถึง พระยาจักรพรรดิราชผูนิพนธทรงพูดถึงการพิชิตดินแดงโดยไมตองใชศาสตราวุธ 

และการปกครองโดยใชธรรมะ และก็ไมมีการใชอาชญาในวรรณกรรมนี้เลย เหมือนกับวินัยของภิกษุซ่ึง

ผูปกครอง และผูถูกปกครองตองยอมรับ การอยูโดยธรรมดวยความสมัครใจ และ  รูจักใหอภัยกันและ

กัน  ซ่ึงจะมีในสังคมไทยทุกยุคสมัย ดังคําท่ีเรามักพูดวา ไมเปนไร” แมในปจจุบันพระมหากษัตริยไทย

ก็ทรงเปลงวาจาวา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม” 

 ไตรภูมิพระรวง  ไดเนนใหเห็นลักษณะการปกครองโดยไมตองใชอาวุธ  และกําลังในการ

ปราบปราม  เชน พระเจาจักรพรรดิทรงปราบท้ัง ๔ ทวีป  โดยปราศจากอาวุธ  และกําลังในการ

ปราบปราม ซ่ึงกษัตริยท้ัง ๔ ทวีปก็มานอบนอมแตโดยดี มีท้ังพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ

พิเศษ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา พระองคผูทรงนิพนธมีพระปรีชาสามารถเชี่ยวชาญในพระไตรปฎกเปนอยางยิ่ง 

คัมภีรท่ีกลาวในไตรภูมิพระรวงนี้แบงเปนตอนตนเรื่อง ๓๒ คัมภีร และตอน ทายเรื่อง ๓๓ คัมภีร เชน 

 ก. ตอนตนเรื่อง มีพระอรรถกถา จตุสาดม  อรรถกถา ฎีกา พระอภิธรรม สังคหะ ฯลฯ  

พระอนุฎีกา หิงสธรรม พระสารีริกพินิจฉัยพระโลกุปปติ 

 ข. ตอนทายเรื่อง มีพระธรรมมหากถา พระธรรมหทัย พระมหานิพพานฯลฯ พระอนุปติกา  

พระลักขณทิธรรม   พระสารีริกพินิจฉัย 

 หนังสือใหไดท้ังภาพและเนื้อหาทางปญญา หากโทรทัศนเปรียบเหมือนแฟนวัยรุนท่ีเอาแตใจ  

และวิทยุเหมือนคูหม้ัน สาวใหญท่ีเขาใจปญหาแลว หนังสือก็เหมือนภรรยาท่ีซ่ือสัตย  ซ่ึงจะติดตามเรา

ไปไดทุกหนแหง พรอมเสมอท่ีจะเปนคูทุกขคูยาก หนังสือดีกวาวิทยุตรงท่ียอมใหเราติดตามทองเรื่อง

เร็วหรือชาตามแตใจความสามารถของเรา หนังสือใหไดท้ังความรูความตื่นเตนและมโนภาพหนังสือท่ีดี

นั้นเปนไดท้ังกิจกรรม  ประติมากรรม และวรรณกรรม ท่ีมีคากวาทองอยางไมมีปญหา 

 เนื่องจากพระพุทธศาสนา ไดผานรอนผานหนาวมาควบคูกับสังคมไทยมาแตตนนับแตยุค

สุโขทัยเรื่อยมาพระพุทธศาสนาไดกลายเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยดวยเหตุนี้  คนไทยจึงมีนิสัยรัก

การทําบุญเปนสื่อทางใจท่ีสรางสังคมไทยใหเปนปกแผนไดอยางมหัศจรรยดังท่ีทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ไดปรารภเหตุแหงการทําบุญใหกับตุกตาแปงมาแลวตุกตาแมจะเปนของเด็กเลน  แตบัณฑิตอาจถือเปน

สื่อเพ่ือการพัฒนาจิตใจตลอดถึงสังคมไดเปนอยางดี  อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดเคยกระทํามาแลว

รายละเอียดนั้นมีดังนี ้



๒๔๑ 

 

 หลานสาวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลนตุกตาแปง พวกนางทาสีพ่ีเลี้ยงปนจากแปงทําเปน

ตุกตาใหเลน  ไดพูดกับเด็กหญิงวา๙ “นี่ลูกสาวเธอ  เธอจงอุมมันไปเลนเถิด” ความเดียงสาของเด็ก

นอย ยึดถือตามคําพ่ีเลี้ยงวา ตุกตาแปงเปนลูกสาวของตนจริง ๆ มีความยินดีนําติดตัวไปเลนในท่ีตาง ๆ  

อยูเสมอมิหางตัวเลย เม่ือเวลาผานไปแปงก็แหงตัวลงเริ่มแหงกรอบจึงตกแตกไป  เด็กหญิงรองไหลั่น

บาน  สรางความตกใจกับพ่ีเลี้ยงยิ่งนัก 

  “ฮือ ๆ ๆ ๆ ลูกของเราตายแลว ลูกของเราตายแลว”   

            เด็กหญิงรองใหแมนพวกพ่ีเลี้ยงจะปลอบอยางไร ก็ไมเปนผลเด็กหญิงก็ไมเขาใจอันใด พวกพ่ี

เลี้ยงจนปญญาไมสามารถจะแกไขเรื่องท่ีตนกอข้ึนได เพราะไมคาดคิดวาเด็กหญิงจะถือเปนจริงตาม

คําพูดเลนของพวกตน  พวกนางจึงพากันไปหาทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เลาใหฟงสาเหตุท่ีหลานสาว

ของเจานายไมยอมหยุดรองไห 

             หลาน  “ทานตาฮือ ๆ ทานตาชวยหนูดวยเจาคะ ลูกสาวของหนูตายแลว”    

             เศรษฐี  “นิ่งชะเถิดหลานเอย  ตาจะทําทานอุทิศใหลูกสาวของหนูนะ” 

เด็กหญิงจึงหยุดรองไห จากนั้นเศรษฐีพรอมกับหลานไดอาราธนาพระพุทธเจาและพระสงฆ ๕๐๐ รูป 

มาฉันในเรือนของตน 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะทําทานอุทิศใหแกตุกตาแปง ซ่ึงเปนลูกสาว

ของหลานของขาพระองค  ขอพระองคพรอมพระภิกษุ ๕๐๐ รูป เสด็จไปในเรือนของขาพระองคดวย

เถิดพระพุทธเจาขา”     

 พระพุทธองคทรงพิจารณาดวยเห็นเปนประโยชนตอเศรษฐีและคนในเรือน  ทรงรับคํา

อาราธนาดวยอาการนิ่งสงบ วันรุงข้ึนพรอมพระภิกษุ ๕๐๐ รูป เสด็จไปรับภิกษาหารในเรือนของ

เศรษฐีทรงอนุโมทนาวา  “บุคคลผูไมตระหนี่  ควรทําเหตุอยางไรอยางหนึ่ง คือปรารภถึงผูรวงลับไป

เทวดาผูสิงอยูในเรือน  หรือนึกถึงทาวมหาราชท้ัง ๔ ผูรักษาโลก  ผูมียศ คือ” 

ทาวธตรัฐ จอมพูดหรือจอมคนธรรพครองทิศตะวันออก 

ทาววิรุฬหก จอมกุมภัณฑครองทิศใต 

ทาววิรูปกษ จอมนาคครองทิศตะวันตก 

ทาวกุเวร หรือเวสสุวรรณจอมยักษครองทิศเหนือ 

 ใหเปนอารมณแลวพึงใหทาน  ทานเหลานั้นเปนผูอันบุคคล (มนุษย) บูชาแลว ท้ังทายก 

(ผูบูชา) ก็ไมไรผล  

 การรองไห ความเศราโศก  หรือความร่ําไรอยางอ่ืนไมควรทําเลย เพราะการรองไหเปนตน

นั้นไมเปนประโยชนแกผูลวงลับไปแลว เพราะญาติท้ังหลาย (ผูละไปแลว)ก็คงอยูตามธรรมดาของตน ๆ 

 
๙พระโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ), อนาถบิณฑิกเศรษฐี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

DMG ๒๕๕๗), หนา ๒๒๑. 

                                                        



๒๔๒ 

 

 อันทักษิณาทาน (การใหทาน) นี้  ท่ีทานเขาไปตั้งไวดีแลวในหมูสงฆยอมสําเร็จประโยชนโดย

ฉับพลัน แกผูละไปแลวนั้น สิ้นกาลนาน 

 พระพุทธองคพรอมพะภิกษุสงฆ กลับไปพระเชตะวันมหาวิหารแลว บรรดาญาติท้ังหลาย

ท่ีมาฟงธรรมพรอมกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี  มีความเห็นคลอยตามทาน นับแตภรรยาลงไปจึงพรอมใจ

กันถวายทานเปนเวลา ๓ เดือน 

 ตลอดเวลาท่ีครอบครัวอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายทาน ทําใหไมมีพระภิกษุสงฆไปรับภิกษา

หารในพระราชวังของพระเจาปเสนทิโกศล ๆ จึงเขาเฝากราบทูลถามวา 

 “เพราะเหตุใด พระภิกษุท้ังหลาย จึงไมไปท่ีนิเวศนของขาพระองคเปนเวลา ๑ เดือนแลว

พระพุทธขา” 

 พระพุทธเจา “ ดูกอนมหาบพิตร พระภิกษุไปรับภิกษาหารในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  

นับแตการทําทานอุทิศใหตุกตาแปง  พระเจาปเสนทิโกศล  “ตุกตาแปงหรือ พระพุทธเจาขา” 

 พระพุทธเจาทรงตรัสเลาเหตุท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนําเอาตุกตาแปงมาเปนเหตุในการทําทาน

และบรรดาญาติมิตรก็เห็นพองตาม ไดทําการอาราธนาพระภิกษุไปรับทานในเรือนตลอดระยะเวลา ๓ 

เดือน 

 พระเจาปเสนทิโกศลไดสดับเรื่องราวประหลาดอยางนี้แลวเกิดความคิดคลอยตามทานเศรษฐี 

ก็ไดถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานบาง ชาวเมืองท้ังหลายเม่ือเห็นอนาถบิณฑิก

เศรษฐีและพระราชาทําทานอยางนั้น ก็ไดทํามหาทานอีกเปนเวลา ๑ เดือน การทําทานของพระราชา

และชาวเมืองดําเนินไปตลอดระยะเวลา ๒ เดือน ดวยความคิดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นเอง “ปราชญรูธรรม”

พระมหากษัตริยผูแตกฉานในพระไตรปฎกธรรม๑๐ 

 จารึกสุโขทัยจํานวนหนึ่งมีเนื้อหากลาวถึงการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา

วงศในแควนสุโขทัยและลานนานั้นใชคําวา “ ปราชญรูธรรม ”  สําหรับยกยองบุคคลท้ังท่ีเปนพระสงฆ

และฆราวาส  ผูมีความรูทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญคือความรูพระไตรปฎกธรรมอันเปนคัมภีรท่ี

รวบรวมพระพุทธวจนะและจําแนกคําสอน  ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเปนหมวดหมู

พระไตรปฎก คือ หลักฐานอันเปนลายลักษณอักษร ท่ีสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนท้ังพระสงฆและ

ฆราวาสจะศึกษาพระพุทธวจนะหมวดตาง ๆ  ในพระไตรปฎกเพ่ือการประพฤติปฏิบัติตนตามคําสอน

ของพระพุทธเจา  และสามารถสืบทอดจรรโลงพระพุทธศาสนาตอไปได 

 พระมหากษัตริยของแควนสุโขทัย  และลานนาตางมีพระราชสถานะเปนผูปกครองสูงสุดใน

รัฐท้ังมีพระราชภาระ และความรับผิดชอบตอความม่ันคง และความม่ังค่ังของราชอาณาจักรรวมท้ัง

ความอยูดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร  การท่ี “ พุทธกษัตริย ” ของรัฐท้ังสองจะทรงสามารถเปนผูนํา

๑๐อํานวย  วีรวรรณ, พระมหากษัตริยไทยกับพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทรพริ้นติ๊งกรุป), หนา ๖๖. 

                                                        



๒๔๓ 

 

ในการจรรโลงศีลธรรม  และความสันติสุขของสังคมได นั้น พระมหากษัตริยตองทรงศึกษาพระธรรม 

คําสอนของพระพุทธเจา เพ่ือใหทรงมีความรูความเขาใจ และสามารถจะทรงนําหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา  มาเปนแนวทางปฏิบัติพระองคและปกครองบานเมือง อันจะทําใหพระองคสามารถ

จรรโลง “ ศาสนธรรม ” ในพระพุทธศาสนาและเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาไปยังอาณา

ประชาราษฎรได  ความรูและความเขาพระราชหฤทัยศาสนธรรมในพระไตรปฎกของพระมหากษัตริย

สุโขทัย และลานนา ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถทําใหพระองคทรงเขาถึง  “ศาสนบุคคล”  คือ 

พระสงฆ ซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญในพระพุทธศาสนาดวย 

 พญารามราช หรือพอขุนรามคําแหงมหาราช (ครองราชยประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๒- ประมาณ

พ.ศ. ๑๘๔๑) แหงแควนสุโขทัยศรีสัชนาลัยทรงไดรับการสดุดีในฐานะ “ปราชญรูธรรม” ดังขอความท่ี

ปรากฏในศิลาจารึกวัดศรีชุม (จารึกหลักท่ี ๒ ) วา “ลูกพอขุนศรีอินทราทิตยผูหนึ่ง ชื่อพอขุนรามราช

ปราชญรูธรรม”  ซ่ึงหลักฐานท่ีสะทอนความเปนปราชญรูธรรมของพญารามราชนั้นปรากฏอยูใน

ขอความหลายตอนในจารึกหลักท่ี ๑ (จารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช) ซ่ึงแสดงถึงบทบาทของพระองค

ในฐานะปราชญผูรูหลักธรรม ในพระพุทธศาสนา  และทรงนําหลักธรรมนั้นมาเปนแนวทางในการ

ปกครองบานเมืองและสรางสันติสุขในสังคม เริ่มตั้งแตการประพฤติพระองคเปนแบบฉบับของ

พุทธศาสนิกชนในสังคมเมืองสุโขทัย ไมวา  เปนพระราชวงศ  สตรีบรรดาศักดิ์ 

ขุนนาง  และราษฎรชายหญิง  “พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้  ท้ังชาวแมชาวเจา  ทวยปวทวย

นางลูกเจาลูกขุน ท้ังสิ้นท้ังหลาย  ท้ังผูชายผูหญิง  ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเม่ือ

พรรษากาลทุกคน”  (จารึกหลักท่ี ๑ พ.ศ. ๑๘๓๕) 

 ความเปนปราชญรูธรรมของพญารามราชนั้น  ยังเห็นไดจากพระราชจริยาวัตรของพระองค

ในการทรงศึกษาและเผยแผ “ศาสนธรรม” ไปสูไพรบานพลเมืองของพระองคโดยทรงใหความสําคัญ

กับการฟงธรรมในวันธรรมสวนะ  พระองคโปรดใหใชดงตาลในเมืองสุโขทัยเปนสถานท่ีฟงธรรมในวัน

ธรรมสวนะ ท่ีดงตาลแหงนี้ทรงสรางพระแทนมนังศิลาอาสนไวสําหรับพระองคประทับปรึกษาราชการ

บานเมืองกับบรรดาเจานายและขุนนาง ตลอดจนทวยราษฎรไดมีโอกาสรักษาศีลและฟงธรรมดวย  

            “วันเดือนดับเดือนโอกแปดวัน  วันเดือนเต็ม  เดือนบางแปดวัน  ฝูงปูครู  เถร  มหาเถร 

ข้ึนนั่งเหนือขดานหินสูดธรรมแกอุบาสก ฝูงทวยจําศีล” 

 พระมหาธรรมราชาลิไท (ครองราชย พ.ศ. ๑๘๙๗ – ๑๙๑๙) เปนพระมหากษัตริยสุโขทัยอีก

พระองคหนึ่งท่ีมีพระเกียรติคุณปรากฏในฐานะปราชญรูธรรม  ท้ังทรงมีคุณูปการในการสรางความเปน

ปกแผน  และรุงเรืองใหกับพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ  ในอาณาจักรสุโขทัย  พระองคทรง

เปนปราชญผูทรงศึกษาพระไตรปฎกธรรม และพระคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ อยางแตกฉาน 

จนถึงข้ันท่ีสามารถจะทรงประมวล  และสังเคราะหขอมูลจากคัมภีรตาง ๆ  เหลานั้นมาทรงพระราช

นิพนธวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องสําคัญคือ  เตภูมิกถา  หรือท่ีตอมาในสมัยรัตนโกสินทรเรียกวา  

“ไตรภูมิพระรวง”  เปนวรรณคดีท่ีพรรณนาถึงภพภูมิท้ังสาม หรือไตรภูมิ  ไดแก กามภูมิ  รูปภูมิ และ



๒๔๔ 

 

อรูปภูมิ  เนื้อหาของเตภูมิกถามาจากคําสอน  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ท้ังยังทรงอิทธิพลตอคติ

ความเชื่อ เก่ียวกับนรก  สวรรค ท่ีสัมพันธกับการประกอบกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย  หลักของ

สังสารวัฏ หรือการเวียนวายตายเกิด  ความเชื่อเก่ียวกับภพภูมิตาง ๆ  และทวีปท้ังสี่อันเปนท่ีอาศัยของ

มนุษย  ความเชื่อเก่ียวกับระยะเวลากัปกัลปและยุคตาง ๆ โดยเฉพาะกลียุคและการลางโลก  คติความ

เชื่อเก่ียวกับพระอนาคตพุทธเจาคือ พระศรีอาริยเมตไตรย อุดมคติเก่ียวกับพระมหาจักรพรรดิราชคือ 

กษัตริยผูยิ่งใหญเหนือกษัตริยท้ังปวง  และรัตนะเจ็ดประการอันเปนสมบัติของพระมหาจักรพรรดิ  คติ

ความเชื่อเหลานี้ลวนแลวแตเปนอุดมคติทางพระพุทธศาสนาท่ีแฝงอยูในพระสูตรตาง ๆ ของ

พระไตรปฎก 

 บทบาทในความเปนปราชญของพระมหากษัตริยสุโขทัย เชน พญารามราช และพระมหา

ธรรมราชาลิไทในฐานะผูนําสูงสุดของสังคม ซ่ึงมีพระราชภาระสําคัญอยางหนึ่งในการอุปถัมภและทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนานั้น  จะไมสามารถรับพระราชภาระขอนี้ไดหากพระองคเองไมเอา  พระราช

หฤทัยใสในการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรจะพบวา  การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย

สุโขทัยนั้น มิไดทรงศึกษาเพียงความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี

หรือการประกอบพิธีกรรมเทานั้น  แตพระมหากษัตริยทรงศึกษาพระธรรมในพระไตรปฎกอยาง

แตกฉานดวยความรู  และเขาพระราชหฤทัยพุทธธรรม  ในพระไตรปฎกของพระมหากษัตริยสุโขทัยนี้

เองท่ีทําใหพระมหากษัตริยทรงมีบทบาท เปนปราชญรูธรรม ท่ีสามารถจะมีพระราชวิจารณญาณ

วินิจฉัยไดวา พระสงฆรูปใดในดินแดนใดมีความรูแตกฉานในพระพุทธศาสนา สมควรท่ีจะทรงอาราธนา

เขามาวางรากฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศในแควนสุโขทัย  ดังเชนการท่ีพญารามราช

ทรงอาราธนาคณะสงฆจากแควนนครศรีธรรมราชข้ึนมาตั้งสังฆมณฑลในกรุงสุโขทัย และใหการ

อุปสมบทแปลงคณะสงฆเดิมใหเปนแบบแผนของคณะสงฆไทย  หรือการท่ีพระมหาธรรมราชาลิไททรง

อาราธนาพระเถระจากลังกาทวีป  เขามาจัดระเบียบคณะสงฆจากแควนสุโขทัยเกิดระบบบริหารคณะ

สงฆโดยมีตําแหนงพระมหาสามีสังฆราชเปนประธาน และกอใหเกิดการแบงคณะสงฆออกเปน ๒ คณะ 

คือคณะคามวาสีอันหมายถึง คณะสงฆท่ีเนนการการศึกษาเลาเรียนพระพุทธวจนะในพระไตรปฎก 

จําพรรษาอยูในเขตเมือง  และคณะอรัญวาสี ซ่ึงศึกษาฝายสมถะ และวิปสสนากรรมฐานจําพรรษาอยู

ในเขตปานอกตัวเมือง นอกจากนั้นความเปนปราชญรูธรรมของพระมหากษัตริยในสุโขทัย ยังสงผลให

พระมหากษัตริยสามารถแสดงพระปรีชาสามารถในการทรงพระราชนิพนธวรรณคดีพุทธศาสนาเพ่ือ 

สั่งสอนธรรมข้ันสูงและอุดมคติทางสังคมแกไพรบานพลเมือง ดังเชนการทรงพระราชนิพนธ “ เตภูมิกภา”  

ของพระมหาธรรมราชาลิไท 

 โดยพญาลิไทเอง เปนผูเครงศาสนาอยางจริงจัง แตพระองคก็ทรงใชศาสนาเปนเครื่องมือทาง

การเมืองดวย  นั่นคือตลอดระยะเวลาสามสิบปแหงรัชสมัยของพระองค  พระองคไดประสบผลสําเร็จ

เปนอยางดีในการรักษาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน และการสรางตนเองใหกลายเปน



๒๔๕ 

 

ศูนยกลางของกิจกรรมทางพุทธศาสนา และผลนี้ก็มีสืบตอมาอีกครั้งศตวรรษ  หลังสมัยของพญาลิไท

เอง ดังจะเห็นไดวาการยอมออนนอมของสุโขทัยตออยุธยา ในป พ.ศ. ๑๙๒๑ นั้น  เปนแตเพียงในนาม

มากเสียจนมิไดกระทบกระเทือนตอรูปแบบการปกครองสุโขทัย 

              บทความท่ีสําคัญยิ่งอีกชิ้นหนึ่ง  คือบทความของชลธิรากลัดอยู เรื่อง  “ไตรภูมิพระรวง : 

รากฐานของอุดมการณทางการเมืองของไทย”๑๑  ซ่ึงชลธิราเสนอวา  “นอกเหนือจากเปนวรรณคดี

พุทธศาสนา ท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งของไทย  ไตรภูมิพระรวง ยังเปนวรรณคดีการเมืองท่ีสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่ง

ของไทยดวย”  

 นอกจากนี้ไตรภูมิพระรวงยังเปน “วิทยานิพนธเรื่องแรกของไทย เกิดข้ึนดวยเหตุผลทาง

การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพิจารณาจากหลักฐานท่ีวาผูแตงเปนอุปราชา  กําลังเตรียมเปนกษัตริย

ท่ีปรีชาสามารถ เปนผูท่ีรอบรูในศาสตรตาง ๆ จะถือเปนกษัตริย  นักวิชาการองคแรกของไทยก็นาจะ

เปนได๑๒ 

 บทบาทของไตรภูมิพระรวงนั้น  ชลธิราเห็นวามีบทบาทท่ีสําคัญสี่ดานคือ 

๑. ทําหนาท่ีแทนกฎหมายโดย  ไตรภูมิพระรวงมีบทลงโทษทางใจท่ีคอนขางรุนแรงอาทิ 

ความนากลัวสยดสยองของภาพนรกภูมิ 

๒. ทําหนาท่ีเสริมพระราชอํานาจไตรภูมิพระรวงมีสวนสําคัญยิ่งในการเสริมพระราชอํานาจ

ตามคติพราหมณ  ใหตั้งม่ันอยูไดโดยปราศจากขอสงสัย หรือขอโตแยงใด ๆ ดวยการผนวกความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา  “บุญกรรม”   เขาไปอยางกลมกลืนในขณะท่ีอาณาจักรอ่ืนยังคงมี เทวราช สุโขทัยก็

กาวไปอีกข้ันหนึ่งคือมี ธรรมราชา เปนองคแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๓. สงเสริมนโยบายขยายอาณาเขตโดยเฉพาะเรื่อง  “จักรแกว”  ซ่ึงเปนสัญลักษณคูบุญ

บารมีของจักรพรรดิราช เม่ือไปถึงท่ีใดแลวก็ถือไดวาปราบแผนดินนั้นไดสําเร็จ 

๔. บทบาทในการปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง (ซ่ึงมีอิทธิพลขามยุคขามสมัยมาจนถึง

ปจจุบัน) โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของอุดมการณทางศาสนาและศีลธรรม อาทิ เชน สอนใหประชาชนถือ

ศีลหา เพ่ือใหสังคมดํารงอยูไดโดยปกติสุข  สอนใหทําความดี ทําบุญใหทาน เพ่ือใหสังคมมีการอุดหนุน

เจือจานซ่ึงกันและกัน 

 ในฐานะท่ีเปนนักอักษรศาสตร  ชลธิราเสนอใหมีการพิสูจนสัจจวาทะของ Harry Levin ท่ีวา 

“Literature is not  only the effect of social causes it is also the  causes of social 

effect” 

 ๑๑ชลธิรา กลัดอยู, “ไตรภูมิพระรวง : รากฐานของอุดมการณทางการเมืองไทย” วารสาร

ธรรมศาสตร ปท่ี ๔ เลมท่ี ๑ (มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๑๗), หนา ๑๐๖-๑๒๑ และในชลธิรา กลัดอยู(บก.), 

วรรณคดีปวงชน, พิมพครั้งท่ีสอง (กรุงเทพ, เคล็ดไทย, ๒๕๑๙), หนา ๒-๖๐, ๑๑๑, ๒๐๖. 

 ๑๒อางใน หนา ๑๑๕ . 

                                                        



๒๔๖ 

 

 จะดวยความต้ังใจหรือไมก็ตาม Craig J.Reynolds (ซ่ึงก็ไดอางบทความนี้ไวดวย) ก็เสนอ

บทความท่ีนาสนใจยิ่ง ชื่อวา Buddhist Cosmography in Thai History, with  Special 

Reference to Nineteenth - Century Culture Change”๑๓ 

 ในบทความนี้ Reynolds กลาวไวอยางชัดเจนวา ปกติการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัตนโกสินทร 

ตอนตน มักไมใครมีผูสนใจศึกษาจากแงของประวัติศาสตรทางความคิดเทาท่ีควร  ท้ังนี้เพราะขาด

ความรูในเรื่องเอกสารท่ีมีอิทธิพลตอทัศนะความคิดเห็นของผูนําไท และนําการศึกษาเรื่องราวของนรก

สวรรคในพุทธศาสนาซ่ึงรวมอยูในหนังสือท่ีสําคัญชื่อ “ไตรภูมิพระรวง” 

 กอนหนานี้  Michel Vickery๑๔  เคยตั้งขอสังเกตในเรื่องความไมแนนอนของการเขียนเรื่อง  

ไตรภูมิพระรวง แต   Reynolds  แกปญญานี้โดยถือวาศิลาจารึกในสมัยของพระมหาธรรมราชาท่ีสอง 

ซ่ึงเปนโอรสของพญาลิไทเอง ก็ชวยใหแนใจวาสมัยนั้นมีลักษณะความคิดแบบไตรภูมิอยู  ซ่ึงถือวานรก

สวรรคข้ึนอยูกับกฎแหงกรรม   

 Reynolds  เสนอวาการท่ีเรื่องจักรวาล นรกสวรรคในพุทธศาสนา เขากับสังคมในภาคพ้ืน

แหลมทองนี้ไดอยางดีก็เนื่องจากสามารถรวมเอาผีสางการนับถือวิญญาณมาไวในชั้นของจักรวาลได 

ความคิดเรื่องของจักรวาลชวยยกระดับความเชื่อทองถ่ินของสังคมในแหลมทองข้ึนอยูในระดับเดียวกับ

ศาสนาสากลของอินเดีย  ในทํานองเดียวกันก็ทําใหความคิดเรื่องดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสังคมแถบนี้

มากข้ึนดวย  

Reynolds  วิเคราะหถึงอิทธิพลของหนังสือเลมนี้ท่ีมีขามยุคขามสมัย และมีการเปลี่ยนแปลง

มาไดอยางนาสนใจ นับตั้งแตการท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาทรงแสดงความสนพระทัย 

ทรงโปรดใหมีการชําระและทรงโปรดใหมีการวาดภาพเก่ียวกับไตรภูมิไวบนกําแพงวิหารวัดพระเชตุพน  

และในพระบรมมหาราชวัง ท้ังนี้เพราะทรงเห็นคุณคาในทางปฏิบัติ มาจนกระท่ังถึงยุคท่ีประเทศไทย

กาวข้ึนมาสูยุคใหม  ท่ีหนังสือไตรภูมิตองเผชิญกับระบบความคิดอีกแบบหนึ่งคือศาสตรของตะวันตกท่ี

มีประสิทธิภาพในการอธิบายมากกวา การเผชิญหนาทางความคิดนี้ สวนหนึ่งแสดงออกใหเห็นไดจาก

หนังสือกิจจานุกิจ ของพระยาทิพากรวงศ  (ขํา บุนนาค)  ซ่ึงในท่ีสุดแลว Reynolds  เห็นวาการ

วิจารณเรื่องไตรภูมิของเจาพระยาทิพากรวงศ ท่ีจริงก็เพ่ือจะปรับปรุงความคิดเรื่องนรกสวรรคใหทันตอ

 ๑๓Craig J. Reynoldi, “Buddhist  Cosmography in Thai  History, With Special 
Reference to Nineteenth-Century Culture Change”  Journal of  Asian Studies  Vol. 
XXXV, No.2(Feb.1976)pp. 203-220. 

๑๔อนันทกาญจนพันธ, แปลไทยในจุลสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ค. - ส.ค. ๒๕๒๐), หนา ๔๑-๕๐. 

 

                                                        



๒๔๗ 

 

สภาวการณใหมนั่นเอง ถาจะกลาววา  Codes  นั้น เนน “องคประกอบ”  ของไตรภูมิพระรวง 

Reynolds  ก็เปนผูเนน  “พัฒนาการ” อยางไรก็ดีวิธีมองสองแบบนี้ควรไดรับการผสมผสานกัน  

 ผูวิจัยขอใหผูสนใจศึกษาอิทธิพลของไตรภู มิพระรวงตอสังคมไทยอานงานเหลานี้

ประกอบดวย 

๑). “Uttarkuru : An Asiatic Wonderland” หรือ อุตตรกุรุ  พระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว  ซ่ึงพระองคพระราชทานพระยาสิงหฬสาคร  (แฟรงคคุณะ

ดิลก) ไดนําไปพิมพในวารสารสยามออบเซอรเวอร ภาษาอังกฤษ 

             พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน สิงหเสนี) กับ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร  ชวยกันแปลเปน

ภาษาไทยไว  แตหาตนฉบับหรือสําเนาไมได  กรมหม่ืนพิทยลาภ ฯ  จึงแปลข้ึนใหมสําหรับเปน 

วชิราวุธานุสรณ ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

             อาจมีผูสงสัยวา พระราชนิพนธชิ้นมีความสําคัญอยางไร นักหนาหรือ ผูวิจัยขอคัดขอความ

บางตอนมาใหดูวาทรงมีพระราชประสงคอันใดจึงทรงหยิบยกเอาเรื่องโบราณมาเลา ดังนี ้

              “..หนังสือท่ีวานี้ คือ หนังสือเรื่อง ไตรภูมิพระรวง วาดวยภูมิท้ัง ๓ ตามตําราพราหมณ หาก

เราปรารถนาจะเรียนภูมิศาสตรจากหนังสือนี้  เราจะไดความรูสึกวา เนื้อเรื่องเลื่อนลอยนาเบื่อ  แตถา

เราอยากรูเรื่องสังคมนิยมของหนังสือนี้  หากเราอานใหดีจะไดความอันนารูเปนอันมาก  โดยเฉพาะใน

ตอนท่ีกลาวถึงดินแดนอันนาพิศวงท่ีมีชื่อวา อุตตรกุรุนั้น...” 

 “ตอไปนี้ยังมีความท่ีนายกมากลาวอีกเปนหัวขอสั้น ๆ เชน 

 ๑. พลเมืองเหลานี้ “บมีต่ํา บมิสูง  บมิพี  บมิผอม บมิขาว บมิดํา “ ตามใจความก็วา รูปงาม  

ทรงงาม 

 ๒. เขาท้ังนั้น บอหอนรูเฒา รูแก 

 ๓. เขาท้ังนั้น ไมรูจักกลัว 

 ๔. เขาท้ังนั้น ไมตองทําไรไถนา หรือคาขาย ดวยประการใด เพราะไดอาหารมาเอง” 

 นับเปนการกลาวภาวะของนิพพานโดยยอซ่ึงมีปรากฏโดยพิสดาร 

 นอกจากนี้ยังมีไวพจนของนิพพานท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎก 

            “...ในสมัยปจจุบัน ดูออกจะเปนความนิยมอันหนึ่งของบรรดาผูวิเศษจําพวกหนึ่งท่ีจะแสดง

ตนเปนคนศิวิไลซและทันสมัย พากันเยาะเยยทุกอยางท่ีเกาหรือแก เชน คนแก ธรรมเนียมเกา องคการ

เกา และความคิดเกาเหลานี้ ถูกปายสีใหข้ึนอยูในประเภทไรประโยชน  เพราะเหตุวาเกาและไมทันสมัย 

ทานผูวิเศษเหลานี้ยอมปรารถนาท่ีจะกวาดตอนคนและของเกาท้ังมวลนี้ลงในตะกราใหราบเตียนไป  

เพ่ือคนหนุมและของใหมจะไดมีโอกาสท่ีจะสรางโลกข้ึนใหม  ใหสมความนิยม  ความรูสึกดังวานี้ นาจะ

เรียกวา  โรคไมรูจักสงบหรือโรคของใหม... อนึ่งโรคไมรูจักสงบนี้เปนโรคติดตอไดงายอยางท่ีสุด 

โดยเฉพาะในจําพวกคนท่ีไมไดรับการพัฒนาอยางสมบูรณหรือมิฉะนั้นก็เมามายและยากจน 

ไรทรัพยสิน  ไรธรรมจรรยา  โรคนี้ติดตอแพรหลายไปในจําพวกท่ีอยากเปลี่ยนแปลงระบอบสังคมของ



๒๔๘ 

 

มนุษย ซ่ึง”ผูรักชาติมนุษย” หรือ “ผูกูชาติ” ชอบสนับสนุน อีกนักหนึ่งก็คือพวกท่ีโออวดวาเปน 

นักประชาธิปไตย  แตความจริงเปนจอมโกหกท้ังนั้น...” 

 กลาวโดยสรุป  เม่ือแนวความคิด เรื่องประชาธิปไตย,  เรื่องสาธารณรัฐ, และเรื่องสังคมนิยม  

พัดผานแผนดินสยามในสมัยรัชการท่ี ๖ ไตรภูมิพระรวงก็ถูกฟนอดีตใหข้ึนมามีชีวิตชีวาโลดราข้ึนอีกใน

เง่ือนไขสถานการณทางสังคมใหม ๆ ผูสนใจแนวคิด และอิทธิพลของไตรภูมิในสังคมไทย  จึงไมควร

พลาดพระราชนิพนธชิ้นนี้  

 ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย ของ สมบัติ จันทรวงศ และชัยอนันต สมุทรวณิชย  ซ่ึง

เปนเอกสารวิจัยของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งบทท่ี ๔ ซ่ึงชื่อวา “พระญาจักรพรรดิราชในไตรภูมิพระรวง : ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับ

ความหมายทางการเมือง” เขียนโดยสมบัติ  จันทรวงศ เปนงานอีกชิ้นหนึ่งท่ีผูสนใจเรื่องไตรภูมิไมควร

มองขามไป 

 สมบัติ จันทรวงศ  เสนอวิธีคนหาความหมายท่ีแฝงเรนแตสําคัญของไตรภูมิพระรวง  ตาม

วิธีการท่ีตนถนัด กลาวคือ “การพิจารณาตีความไตรภูมิพระรวงไปในทางการเมือง จึงนาจะกระทําได

เฉพาะแตสิ่งซ่ึงเปนความคิดของผูนิพนธ  ท่ีมีปรากฏอยูในงานเขียนชิ้นนี้โดยตรงเทานั้น โดยท้ิงปญหา

เก่ียวกับการประยุกตความคิดดังกลาวเขากับสภาพความเปนจริง เม่ือพระองคเปนกษัตริยแลวไว

ตางหากกอน” 

            ผลงานในแนวท่ีขาพเจาอยากเรียกวา “การสกัดแกนความคิด”  ของนักปรัชญาทางการเมือง

เหลานี้  แทนท่ีจะเปนการมองปญหาอยางเลื่อนลอยจากประวัติศาสตร กลับเปนการเสริมแนว

วิเคราะหเชิงประวัติศาสตรทางความคิดไดเปนอยางดี  เพราะในหลายกรณี  การวิเคราะหในแนว

ดังกลาวเสนอประเด็น ท่ีนาสนใจและชวยเสริมใหแนววิเคราะหเชิงประวัติศาสตร มีทิศทางท่ีแนชัดข้ึน

และมีสมมติฐานใหเลือกพิจารณาไดกวางข้ึน 

 ตัวอยาง เชน  ขอเสนอของ สมบัติ  จันทรวงศ ท่ีวา : “ครั้นเม่ือพิจารณาสัดสวนของเนื้อหา 

แตละตอนแลว ก็นาสังเกตวา ไตรภูมิพระรวง เปนเรื่องของมนุสสภูมิเสียเปนสวนใหญ  กลาวคือ ตอน

ท่ีวา ดวยมนุสสภูมินั้น เปนตอนท่ียาวท่ีสุด ถัดไปคือ นรกภูมิ เปรตภูมิ และอสุรกายภูมิ  หรือดิรัจฉาน

ภูมิ ซ่ึงท้ัง ๒ ตอนมีความยาวไลเลี่ยกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเทียบเปนอัตราสวนแลวก็จะพบวา 

มนุสสภูมิยาวกวานรกภูมิ ซ่ึงมีความยาวเปนท่ี ๒ ถึง ๑๐ เทา  และยาวกวาเกือบ ๒๐ เทาของเปรตภูมิ 

และกวา  ๓๐ เทา ของอสุรกายภูมิและเดรัจฉานภูมิดวยเหตุนี้ การท่ีจะมองวา  ไตรภูมิพระรวงเปน

เพียงเรื่องของนรกสวรรคท่ีเลื่อนลอย อยางท่ีมักจะกระทํากัน จึงอาจเปนการดวนสรุปเกินไป...” 

 ความตอนสุดทายนี้แหละท่ีทําใหขอเขียนดังกลาวนาจะเปนสิ่งท่ีขาดไมไดอีกชิ้นหนึ่ง “น้ํา” 

ของ ดร.สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา และเรื่อง “สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม” ของโชติ  กัลยาณมิตร ใน

หนังสือ ลักษณะไทย (เลม ๑ :  ภูมิหลัง)  ซ่ึงตีพิมพออกมาเพ่ือเปนการสมโภชกรุงรัตนโกสินทรและ

พระบรมราชจักรีวงศครบ ๒๐๐ ป และในวาระการเปดสํานักงานใหญของธนาคารกรุงเทพ จํากัด  



๒๔๙ 

 

เปนขอเขียนขนาดยาวอีกสองชิ้นท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาอิทธิพลของแนวคิดเรื่องไตรภูมิ

ตอสังคมไทย 

 แตก็นั่นแหละหลักฐานลายลักษณอักษรท่ีจะใชในการคนหาวา โครงสรางหรือแบบแผนของ

ระบบกรอบคิดอันใด ท่ีเปนองคประกอบสําคัญแหงระบบสังคมไทยนั้น ไมไดมีมากมายพอท่ีจะให

นักศึกษาทํางานในดานนี้ไดอยางสะดวก และเปนสภาพท่ีสรางความอึดอัดใจแกผูคนควา ในแนวนี้อยู

ตลอดมา เพราะชิ้นสวนจํานวนมากมากของภาพพัฒนาการ แหงประวัติศาสตรทางความคิดของสังคม

สยามขาดหายไป  หรือมิฉะนั้นก็ไมปรากฏเปนหลักฐานลายลักษณอักษรมีผลทําใหตองใชจินตนาการ

คาดคะเนเปนอันมาก 

 งานเขียนของสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และโชติ  กัลยาณมิตร  จึงเปนข้ันตอนสําคัญประการ

หนึ่ง ท่ีเสนอทิศทางการคนควาท่ีแหวกออกไปจากปริมณฑลของหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร  

 ดวยเหตุท่ีท้ังสองศึกษาและเชี่ยวชาญเปนพิเศษในแขนงสถาปตยกรรมศาสตร  งานเขียนของ

เขาจึงพาใหผูสนใจไปแสวงหาระบบหรือแบบแผนทางความคิด ท่ีไปเปนแมบทหรือไปตกตะกอน

ปรากฏอยูในโบราณสถานและสิ่งท่ีกอสรางตาง ๆ ท้ังในอดีตและท่ีคลี่คลายจนถึงปจจุบัน  แผนภูมิ

จักรวาลท่ีไดรับการจําลองไปปรากฏในงานทางสถาปตยกรรมนับรอยนับพันแหงไมจําเปนจะตองมี

กําเนิดมาจากความคิดท่ีปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระรวง  ทวามาจากเบาะแสหลายแหง ท่ีสามารถ 

สืบสาวไปไดเกาแกโบราณกาลกวานั้นมากมายนัก นี้เปนความเห็นอันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

 งานของสุเมธ แมจะมีของขายครอบคลุมกวางขวางกวา เรื่องไตรภูมิพระรวงอยางมากก็ตาม 

แตกระนั้นก็เปนงานท่ีมีประโยชนตอการศึกษาไตรภูมิพระรวงไมนอย ขอความสั้น ๆ ตอนหนึ่งใน

บทความอันยาวเหยียดของเขา  สุเมธชี้แจงวา : 

 “ภาพไตรภูมิบนผนังดานหนังองคพระแกวมรกต  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม... (แสดงใหเห็น

วา)... ระบบจักรวาล อันประกอบดวยเขาพระสุเมรุ  ภูเขา ทวีป และมหาสมุทร  ไดถูกแปรจาก

ความหมายเดิม  ภายใตอิทธิพลของศาสนาพุทธมาเปนภูมิตาง ๆ ในท่ีสุด  ความหมายไดคลุมไปถึง

สวรรคชั้นตาง ๆ อีกมากมาย  จนกลายเปนไตรภูมิพระรวง  และสูตรเลขอันสลับซับซอนท่ีแฝงอยูใน

สวนตาง ๆของสถาปตยกรรมท่ีซอนกันเปนชั้น ๆ” 

 โชติ กัลยาณมิตร มีความม่ันใจถึงขนาดแถลงวา  “..ในความเห็นของผูเขียนเราจะไมพบ

แนวความคิดท่ีมีอิทธิพลตอสถาปตยกรรมไทย ในเอกสารใดท่ีจะมีความสมบูรณยิ่งไปกวาท่ีไดพบในไตร

ภูมิพระรวงเลมนี้  จึงไดพยายามวิเคราะหปญหาตาง ๆ และอานความหมายในทุกขอความ  จน

สามารถตีความออกมาเปนขอเขียนท่ีนําเสนอในท่ีนี้...” 

 นักคิดท้ังสองทานเห็นพองตองกันและอธิบายไวอยางละเอียดวา  “การจําลองภูมิจักรวาล

อยางสวยงามท่ีสุดในสถาปตยกรรมไทยเห็นจะไดแกพระปรางควัดอรุณราชวราราม...  ถือกันวา 

พระปรางควัดอรุณฯ  เปนสถาปตยกรรมแมบทท่ีงดงามเปนอันดับหนึ่งของไทย” 



๒๕๐ 

 

 ๔. สุดทายนี้มีงานอีก ๒ ชิ้นท่ีควรกลาวถึงไวดวย เพ่ือผูสนใจศึกษาคนควาดานนี้จะไดติดตาม

หาอาน 

 ชิ้นแรกเปนบทความของ อนุวิทย เจริญศุภกุล  ชื่อ “คติจักรวาลพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ 

ท่ีมีอิทธิพลตอแบบเมืองและสถาปตยกรรมในประเทศไทย” วารสารอักษรศาสตร ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑-๒ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ (ซ่ึงเปนฉบับพิเศษในวาระครบรอบ ๑๕ ป  ของคณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๖) 

 ผูเขียนเปนนักวิชาการทางดานสถาปตยกรรมศาสตร เนื้อหาของงานโดยสวนรวม จึงนับวา

สอดคลองและชวยเสริมไปในแนวเดียวกันกับงานสองชิ้นของ สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา และโชติ  

กัลยาณมิตร เปนอยางด ี

 ขอนาสนใจของงานชิ้นนี้อีกประการหนึ่งก็คงอยูท่ีวา ผูเขียนพยายามกลาวถึง “คติจักรวาล”  

อยางมีความสัมพันธกับบริบททางประวัติศาสตรศิลป  ซ่ึงขาพเจาคิดวาเปนแนววิเคราะหสําคัญอันหนึ่ง

ท่ีเปนรอดตอใหแนววิเคราะหเชิงปรัชญากับแนววิเคราะหประวัติศาสตรท่ัวไปมาเสริมกันไดแมจะเปน

บทความขนาดไมยาวนักและผูเขียนก็มิไดมุงหมายจะใหเปนผลงานของการคนควาท่ีครอบคลุมสมบูรณ

ถึงท่ีสุดก็ตาม แตจากทิศทางท่ีมองเห็นไดของบทความ  ผูวิจัยเชื่อวาผูอานผูสนใจท่ัวไปคงอยาก

เรียกรองท่ีจะไดพิจารณาและชื่นชมกับงานในแนวนี้ตอไปอีกนาน 

สําหรับการเมืองการปกครอง  หลักการสําคัญคือ  ทศพิธารชธรรมจากธรรมดังกลาวไดตก

ผลึกกลายมาเปนปฐมสุภาษิตแหงชาติ (สุภาษิตพระรวง) และไดรับการยอมรับถือเปนแนวทางปฏิบัติ

สืบตอกันมาถึงในปจจุบัน  

ปจจุบันแมโครงสรางทางสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยูมาก  ดังนั้นหลัก

ทศพิธราชธรรมในปจจุบันจึงเสมือนถูกใชเปนเพียงวาทะกรรมอยางหนึ่ง  แมแตหลักธรรมขอปฏิบัติ

ดานอ่ืน ๆ  ของพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะคลาย ๆ กัน  วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาไดเล็งเห็น

สัญญาณดังกลาว  จะสังเกตเห็นไดจากหนังสือธรรมลีลาไดเสนอทัศนะไวตอนหนึ่งความวา  “โลกนี้ไม

ไหว” นารถ  เทอดธรรม  เพ่ือนสนิทของขาพเจากลาวอยางเหนื่อยหนายพรอมท้ังวางหนังสือพิมพ

รายวนัลงบนโตะ  “ไมไหวยังไง?”  ขาพเจาถามงง ๆ 

“สงครามเวียดนาม  จลาจลยิวในอเมริกา  นักศึกษาเดินขบวน...    โอย!  จารนัยไมไหว” 

เขากลาวพลางสั้นศรีษะ  ในขณะท่ี วีระ  ธรรมกรณเพ่ือนเกาของบุคคลท้ังสองเดินเขามานั่งรวมวงดวย

แลววงสนทนาก็เริ่มมีบรรยายกาศเปลี่ยนไป
๑๕  เหตุเพราะวา  “วีระ  ธรรมกรณ  ไดนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา มาบูรณาการกับราชการในฐานะนายอําเภอ”  ซ่ึงเปนการนําเสนอในเชิงประจักษ

มากกวาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาในยุคแรก ซ่ึงมีปจจัยแวดลอมท่ีแตกตาง  ท้ังนี้ธรรมลีลาจะ

๑๕ธรรมโฆษ, ธรรมลีลา, (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรคบุค, ๒๕๔๔), หนา ๓๑. 

                                                        



๒๕๑ 

 

กลับมามีบทบาทชวยเติมเต็มใหการเมืองการปกครองมีผลสําเร็จอยางท่ี วีระ ธรรมกรณ ไดประสบผล

มาแลวนั่นเอง 

๔.๓  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอเศรษฐกิจ 

 โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยข้ึนอยูกับอาชีพหลัก ๓ ประการ

ดังตอไปนี้ 

 ๑. เกษตรกรรม  อาชีพหลักของชาวสุโขทัยข้ึนอยูกับรากฐานทางการผลิตอยางนอย ๒ 

ประการคือ  การผลิตทางการเกษตร และการผลิตทางหัตถกรรม โดยมีตลาดท่ีจําหนายผลผลิตท้ัง

ภายในอานาจักรและภายนอกอานาจักร 

 ๑) การเพาะปลูก  ชาวสุโขทัยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ศิลาจารึกสุโขทัย  

หลักท่ี ๑ กลาวถึงอาชีพของชาวสุโขทัยวา... เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลาในนามีขาว...นอกจากการปลูก

ขาวแลว  ยังมีการทําสวนผลไมตาง ๆ ควบคูกันไปดวย  ศิลาจาลึกสุโขทัยหลักท่ี ๑ ระบุวา  สุโขทัยมี

สวนผลไมนานาพันธุ เชนสวนมะพราว สวนขนุน   สวนหมาก  สวนพลูเปนตน 

 บริเวณท่ีใชเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัยคือ  ท่ีราบลุมแมน้ําปง แมน้ํายม  และ

แมน้ํานาน บริเวณเมืองสุโขทัย  สองแคว ชากังราว  ศรีสัชนาลัย  และตาก  แตสภาพธรรมชาติของ

บริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา ไมเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกมากนักเนื่องจากมีน้ํานอยในหนาแลง  และเม่ือ

ถึงฤดูน้ําก็มีน้ําปริมาณมากไหลบาจากทางภาคเหนือทวมพ้ืนท่ีขังอยูเปนเวลานาน  ทําใหผลผลิตทาง

การเกษตรไมอุดมสมบูรณ 

 สวนท่ีราบเชิงเขาบริเวณทางทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัยไปจนถึงเมืองชากังราวหรือ

กําแพงเพชร พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนท่ีดอน  ดินสวนใหญเปนดินปนทราย ไมอุมน้ําและขาดแคลนน้ําในฤดู

แลง ไมสามรถทําการเพาะปลูกไดดี  การท่ีสภาพภูมิศาสตรเปนเชนนี้ จําเปนตองใชระบบกักเก็บน้ํา  

หรือการชลประทานท่ีเรียกวา  เข่ือนสรีดภงส  เขาชวยการเพาะปลูก เพ่ือควบคุมน้ําท่ีไหลบามาจาก

ภูเขาใหไหลไปตามแนวทางท่ีทําไวหรือเพ่ือเก็บกักน้ําไวภายในหุบเขา  แลวขุดคูระบายน้ําสงเขาไปยัง

พ้ืนท่ีท่ีทําการเพาะปลูก 

 อยางไรก็ตาม  ในสมัยกรุงสุโขทัยไดมีการสงเสริมการชลประทานเพ่ือชวยในการเพาะปลูก 

รวมไปถึงการอุปโภค และบริโภคดวย โดยการสรางรางคันดินชักน้ําจากบริเวณท่ีสูงดานทิศตะวันตะใต

ของตัวเมืองสุโขทัย ใหไหลลงมาตามรองน้ําท่ีขุดไวนําน้ําเขามากักเก็บไวตามเหมืองฝาย  คูของวัดและ

ตามตะพังตาง ๆ  ท้ังในและนอกกําแพงเมือง เชน  ท่ีวัดพระพายหลวง  วัดศรีชุม  วัดตะพังเงิน  วัด

ตะพังทอง  และบริเวณท่ีมีการทําทํานบค่ันน้ํา ทําใหมีน้ําใชสอยอยางพอเพียง สรีดภงสหรือแนวถนน

พระรวงนี้ใชประโยชนเปนเสนทางคมนาคมทางบก และยังมีลําเหมืองฝายซอยแยกไปในพ้ืนดินทํา

หนาท่ีเปนคลองสงน้ํา  ชวยเปดพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนอยางกวางขวาง 

 ๒) การประมงชาวสุโขทัยทําการประมงน้ําจืด ซ่ึงมีอยูท่ัวไปตามแมน้ําลําคลอง หนองบึง  

สวนการจับปลาทะเลมีตามบริเวณริมฝงทะเลในอาวไทย 



๒๕๒ 

 

 ๓) การปศุสัตวนอกจากมีการเพาะปลูก และการประมงแลวยังมีการสงเสริมการเลี้ยง

สัตว เชน วัว  ชาง  มา เปนตน ดวยการเลี้ยงสัตว มีท้ังใชเปนแรงงาน  จําหนาย และเปนอาหาร  ศิลา

จารึกสุโขทัย หลักท่ี ๑ ระบุวา  เพ่ือนจูงวัวไปคา  ข่ีมาไปขาย ใครใครคามาคา  ใครใครคาชางคา..นี่

แสดงใหเห็นวาการปศุสัตวเปนอาชีพหนึ่งในสมัยกรุงสุโขทัย  และประชาชนนําสัตวมาแลกเปลี่ยน

คาขายกันโดยเสรีอีกดวย 

 ๒. หัตถกรรม  สิ่งประดิษฐท่ีสนองความตองการพ้ืนฐานในสมัยกรุงสุโขทัย ไดแก  การทํา

เครื่องใชเพ่ือการดํารงชีวิต อันไดแกงานเหล็ก  เชน มีด ขวาน  จอบ  เสียมเครื่องมือทําการเพาะปลูก  

งานปน  โอง ไห หมอ  และงานจักสาน  เชน กระบุง ตะกรา  และของใชเบ็ดเตล็ดเปนตน  นอกจากนี้

ยังมีหัตถกรรมเก่ียวกับการกอสราง ไดแก การผลิตวัยดุกอสราง  เชน  พวกศิลาแลง อิฐ ปูนสอ และ

พวกตกแตง  เชน  กระเบื้องตาง ๆ 

 หัตถกรรมท่ีสําคัญมากของสมัยกรุงสุ โขทัย  เปนการผลิตเครื่องสังคโลก  ซ่ึงเปน

เครื่องปนดินเผาเคลือบน้ํายาใหเปนสีตาง ๆ เปนตนวา  สีขาวนวล  สีเขียวไขกา และมีลวดลายตาง ๆ  

กรรมวิธีในการผลิตกาวหนากวาท่ีเคยทํากันมาแตกอนซ่ึงเคลือบเฉพาะสีน้ําตาล  พัฒนาการทาง

เทคนิคของวิธีการผลิตไดรับอิทธิพลจากชางชาวจีนในสมัยราชวงศสุงหรือซง (sung dynasty) เริ่มจาก

ป พ.ศ. ๑๕๐๓ – ๑๘๒๒)  เก่ียวกับชางจีนเกิดข้ึนระหวางรัชสมัยของพอขุนรามกําแหงมหาราชและ

เครื่องสังคโลกของอาณาจักรสุโขทัยนั้นไดรับอิทธิพลอยางมากในรูปแบบจากจีน๑๖ 

           เปนท่ียอมรับกันในทุกยุคทุกสมัยวา เศรษฐกิจกับจิตใจนั้นเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออก  แตในโลก

ของความเปนจริง การพัฒนาในสองกรณีมักจะขาดความพอดี และสมดุลอยูเสมอ การขาดความพอดี

ปกติมักจะเอียงไปไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยภาพรวมเศรษฐกิจในยุคสุโขทัยเปนเศรษฐกิจประเภท

ครัวเรือนมากกวาการสงออก และวัฒนธรรมในดานจิตใจสูงมากเนืองจากไดรับอิทธิพลทาง

พระพุทธศาสนา ในขณะท่ียุคปจจุบันกระแสวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเชี่ยวกราด คนในสังคมมี

ความเครียดสูง พรอมกันนั้นความเจริญทางดานวัตถุก็ไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง และปญหา

สังคมก็ซับซอนมากข้ึนเปนเงาตามตัวอยางเห็นไดชัดเจน ยิ่งปญหาสังคมซับซอนเพียงใด วรรณกรรม

แนวพุทธปรัชญาก็ยอมจะตองเขาใหถึงลักษณะของสังคมท่ีเปลี่ยนไปใหได ท้ังนี้เพ่ือความสอดคลอง

แหงยุคสมัย และการตอบโจทยสังคม นับเปนภารกิจอยางหนึ่งของลักษณะแหงวรรณกรรมแนวพุทธ

ปรัชญา ตองยอมรับกันอยูอยางหนึ่งในนามของวาทะกรรมท่ีวา“ความทันสมัย” หรือไมก็มีคําวา “การ

พัฒนา” เปนวาทะกรรมท่ีมีเสนหชวนหลงใหล แตก็เปนเรื่องท่ีนาแปลกใจกับปญหาอยางใหมท่ีซอน

เง่ือนในทํานองท่ีวาเศรษฐกิจดี สังคมมีปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน อยางไรก็ตามเศรษฐกิจในทัศนะเชิง

พุทธจะไมมองขามปญหาทางดานจิตใจ หมายความวา ผูท่ีรวยทรัพยแลวจะตองรวยความสุขเคียงคูกัน

๑๖ดนัย ไชโยธา, ประวัติศาสตรไทย, (กรุงเทพเทพมหานคร : โอเดียนรสโตร, ๒๕๕๐), 
หนา ๑๐๖. 

                                                        



๒๕๓ 

 

ไปชีวิตจึงจะไดชื่อวา “มีสุขท่ีสมดุล” ดังท่ีลีลาชีวิตตอนกลาวถึงเรื่องพระธุดงค๑๗ วาเม่ือมีผูมาทําบุญก็

แนะนําหลักฆราวาสธรรมไมหมกมุนงมงายเปนเหตุใหประชาชนหลงทาง เพียงเพราะมุงหวังลาภ

สักการะในลักษณะธุดงคแอบอาง! ซ่ึงสรางความเสื่อมเสียใหกับสงฆผูประพฤติชอบ เพ่ือการขัดเกลา

ตามหลักพระธรรมวินัย  แตนั่นก็เปนลีลาชีวิตอีกลักษณะหนึ่งในโลกสันนิวาสใบนี้ เพียงแตสิ่งท่ีพึง

ตระหนักก็คือ พุทธศาสนาคืออยางไร? อยางชัดเจนซ่ึงกรณี วินธัย๑๘  คือตัวแทนในการตอบโจทย และ

พรอมท้ังแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาในลีลาชีวิตตอนท่ีวา ดวยเรื่องสะเคราะห โดยอุปนิสัย

วินธัยแมจะมีบุคลิกท่ีสุภาพออนโยนยึดม่ันในหลักการในทางพระพุทธศาสนา  ซ่ึงก็เทากับปฏิเสธการ

ใหเครดิตในเรื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง การทํานายทายทักไปโดยปริยาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอการศึกษา 

 วรรณกรรมนี้ใหผลทางการศึกษาอยางมาก คือ การศึกษาท่ีไปจากวัดซ่ึงเปนการศึกษาท่ีนา

จับตามอง เพราะผูทรงนิพนธไดระบุวาศึกษาเลาเรียนกับพระเถระหลายรูป แตจุดประสงคของการแตง

เรื่องนี้มิใชเพ่ือมีอรรถอภิธรรมและเทศนาแกพระมารดาเทานั้น ยังรวมถึงการปฏิบัติธรรมจากโลกียะ

ไปสูโลกุตตระอีกดวย 

 ผลงานวิจัยของโชติ กัลยาณมิตร  เรื่อง “ไตรภูมิในพุทธศาสนากับสถาปตยกรรมไทย”๑๙  

เปนงานอีกชิ้นหนึ่งท่ีผูสนใจเรื่องไตรภูมิจะพลาดไมได โชติเริ่มตนจากความสงสัยท่ีวา “การไม

เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของสถาปตยกรรมไทย ตลอดเวลาท่ีลวงมานับพันป  ยอมแสดงวาจะตองมี

แนวคิดหรือคติอยางใดอยางหนึง่เปนแมบทบังคับแฝงอยูเปนแน  และแมบทนั้นคืออะไร  

 ๑๗สุชีพ ปุญญานุภาพ, ลีลาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร,มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓) 

หนา ๑๒๘. 

 ๑๘เรื่องเดียวกันอางแลวหนา ๒๑๐. 

 ๑๙Michael Vickery “A Note on  the Date of the Traibhumikatha ”,Journal of  

the Siam Society: LXII ,2(July 1974), PP. 275-284. 

                                                        



๒๕๔ 

 

            จากนั้นเขาจึงทําการคนควาดวยทาที และคําถามท่ีต้ังใจไวคือ “การคนควาทฤษฎีแมบาท

ทางศิลปะและสถาปตยกรรมนั้น กอนอ่ืนจะตองปลงใจเชื่อไวในชั้นตนวา  มีทฤษฎีและแมบทนั้นจริง

และจึงทําการคนควาโดยตั้งประเด็นสงสัยข้ึน  พรอมกันนั้นก็จะตองพยายามอานแนวความคิด ของ

ชางในอดีตประกอบดวยดังเชน  

             ๑. ปลองไฉนของพระเจดียทรงกลมคืออะไร มีความหมายอยางไร  และมีจํานวนกําหนด

ตายตัวหรือไม 

             ๒. รูปทรงของพระปรางคหมายถึงอะไร กลบีขนุนหรือชั้นรัดประคตของพระองคพระปรางค

มีความหมายอยางไร และมีจํานวนกําหนดไวหรือไม 

             ๓. หลังคาเครื่องยอดทรงมณฑปหมายถึงอะไร มีจํานวนชั้นซอนอยางไร และมีความหมาย

หรือไม 

             ๔. เถาบังกลุมยอดพระเจดียเหลี่ยมยอมุมไดคืออะไร มีความหมายอยางไร  และมีจํานวน

กําหนดตายตัวหรือไม”  

             ผลการคนควานาสนใจมาก นับเปนการเปดแนวศึกษาอีกดานหนึ่งท่ีเปนประโยชนตอ

ประวัติศาสตรความคิดอยางยิ่งดวย 

            เรื่องราวของหนังสือไตรภูมิพระรวง ยังไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีจะตองยุติงาย ๆ ยังมีปญหา

อีกมากท่ียังมิไดถามและมีคําตอบอีกมากท่ียังคนไมพบ  การถกเถียงระหวางปจจุบันกับอดีตยังจะดํารง

ตอไปในอนาคต ขาวความท่ีเก่ียวของกับความเคลื่อนไหวของการศึกษาเก่ียงกับเรื่องไตรภูมิ ปรากฏ

ออกมาไมขาดระยะไมวา  จะเปนบทความของ Charles F.Keyes เรื่อง “Millen-nialism,  

Theravada Buddhism, and Thai Society”๒๐ 

 บทความของ ฉลอง สุนทรวาณิชย เรื่อง “ความเชื่อในเรื่องพระศรีอารย (Millennialism) 

และกบฏในภาคอีสาน : ขอสังเกตเบื้องตนเก่ียวกับอุดมการณและผูนํา” (ยังไมตีพิมพ) หรือบทความ

ของ ดร.สมบัติ  จันทรวงศ  เรื่อง “ไตรภูมิพระรวง ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับความหมายทาง

การเมือง “ (ยังไมตีพิมพ) ก็ตาม ลวนแลวแตจะทําใหแงมุมการมองปญหาทางประวัติศาสตร ความคิด

ของหนังสือไตรภูมิพระรวง หลากหลายข้ึน นาตื่นเตนเราใจข้ึน ท้ังนี้มิพักตองไปพูดถึงเม่ือมีไตรภูมิพระ

รวงภาคภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนมาอีกเลา วงวิชาการดานนี้คงไดสมาชิกเขารวมถกเถียงข้ึนอีกมากเปนแน 

เพราะเพียงเทานี้เราก็แทบจะตองใหชาวตะวันตก สอนไตรภูมิพระรวงใหอยูแลว  อยางไรก็ดี นี่ เปน

สัญลักษณของความกาวหนา ของวงวิชาการสากล แตถาจะเรียกวา เปนความกาวหนาของวงวิชากากร

ของไทยดวยอยางภาคภูมิใจแลว นักวิชาการไทยคงจะตองศึกษาและขีดเขียนใหจริงจังมากข้ึนกวาการ

รออานของคนอ่ืน แตเพียงอยางเดียวดวย 

๒๐โชติ กัลยาณมิตร, “ไตรภูมิในพระพุทธศาสนากับสถาปตยกรรมไทย” วารสารศิลปกร ปท่ี 

๒ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๒๑), หนา ๔๑-๕๐. 

                                                        



๒๕๕ 

 

 จากการศึกษาพบวา  สภาพการศึกษาของคณะสงฆไทยนับตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมาจะมี

ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และความสัมพันธสามเสาระหวางคณะสงฆ ผูปกครอง และประชาชน 

ซ่ึงสวนใหญจะเปนไปโดยการชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน เชน ในสมัยสุโขทัย  การศึกษาของคณะสงฆเปน

เครื่องมือสรางความรูและความสงบรมเย็นใหแกบานเมือง  

            ในสมัยอยุธยานั้น  การศึกษาของคณะสงฆมักถูกใชเปนเครื่องมือทางการปกครองท้ังฝาย

ราชอาณาจักรและฝายพุทธจักร   

           ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร  การศึกษาของคณะสงฆมักถูกใชเปนแบบแผนการศึกษาของ

บานเมืองและเปนทางเลือกสําหรับผูดอยโอกาสทางสังคม  สวนในรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆไทย

จะมีความเปลี่ยนแปลงชากวา  เม่ือเทียบกับสภาพโดยรวมของการศึกษาของคณะสงฆ ซ่ึงรูปแบบถูก

ปรับปรุงตอเม่ือฝายพระมหากษัตริยหรือพระเถระฝายปกครองมองเห็นวารูปแบบเดิมไมอาจใชไดอีก

ตอไปในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป ในขณะท่ีเปาหมายการศึกษาของคณะสงฆไทยพบวามีท้ังเปาหมาย

หลักอันเปนเจตจํานงดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาปจเจกบุคคลและสังคมใหมีความดี

ความงาม  และเปาหมายรองท่ีมีวัตถุประสงคอันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการของสังคมโดยเฉพาะ

การศึกษาในภาคปริยัติธรรมในระบบมักจะใหความสําคัญกับเปาหมายรองยิ่งกวาเปาหมายหลัก 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับสภาพปญหาการศึกษาของคณะสงฆไทยพบวา  สภาพปญหาท่ี

เก่ียวของกับการบริหารจัดการของภาครัฐและคณะสงฆ  ไดสงผลใหการศึกษาของคณะสงฆไทยท้ัง

ระบบอยูในภาวะวิกฤติ  พระภิกษุและสามเณรสวนใหญขาดความรูท้ังในเชิงแนวคิด  และภาคปฏิบัติ  

แตอยางไรก็ตามหลายฝายไดมีความพยายามท่ีจะเสนอทางเลือกเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบ

การศึกษาของคณะสงฆไทย  และถาหากคณะสงฆไทยใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดังกลาวอยาง

จริงจัง  ก็จะสามารถพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทยใหมีความกาวหนาสืบตอไป 

สําหรับผลการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทยพบวา จําเปนตองมีการ

พัฒนาการควบคูไปพรอมกับการแกไขปญหา  ซ่ึงจําเปนตองกระทําใน๔ดานคือ 

              ๑) ดานการพัฒนาระบบ  โดยตองเริ่มจากการรื้อระบบเกาและสรางระบบใหมท่ีสอดคลอง

กับสภาพสังคมในปจจุบัน 

              ๒) ดานการพัฒนาบุคลากร  เนนการนําบุคลากรท่ีมากดวยประสบการณและไดรับการ

ยอมรับจากสังคมมาเปนแมแบบทางการศึกษา  กอปรกับตองมีการสงเสริมใหพระบัณฑิตทางพุทธ

ศาสนาไดมีงานทําท้ังงานท่ีตอบสนองภารกิจของคณะสงฆและสังคมเพ่ือไมใหเกิดภาวะสูญเปลาทาง

การศึกษา 

              ๓) ดานการพัฒนาสถานท่ี  มุงเนนการพัฒนาศูนยกลางการศึกษาซ่ึงเปนท่ีเรียนรวมประจํา

เขตหรือจังหวัด เพ่ือใหสะดวกตอการพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ผูสอน อุปกรณการศึกษา และ

งบประมาณ 



๒๕๖ 

 

     ๔) ดานการพัฒนาตัวผูเรียน ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีสุดคือตองสรางแรงจูงใจ  ความภาคภูมิใจและ

ความหวังในการพัฒนาตนเองใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 

 สรุปความวา การศึกษาของคณะสงฆไทยเปนหัวใจหลักของการดํารงอยูของพระพุทธศาสนา

การสานตออดีตสูอนาคตจะมีไดดวยการศึกษาเรียนรูและการปฏิบัติ  ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษา

ของคณะสงฆใหเกิดมรรคผล  จะตองเกิดข้ึนบนความรวมมือของพุทธศาสนิกชนทุกฝายและจะตอง

พัฒนาใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป พรอมท้ังตองมีความกลาหาญในการตัดสินใจเพ่ือสราง

อนาคตท่ีดีใหกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย๒๑ 

๔.๕ คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอศาสนา 

งานชิ้นนี้เปนการเสนอความคิดทางดานศาสนาโดยเฉพาะ  แตความคิดในไตรภูมิพระรวงนี้ 

มีกอนพุทธกาล และเม่ือพระพุทธศาสนามายังกรุงสุโขทัย ความรู และความเชื่อเรื่องไตรภูมิพระรวงก็

เปลี่ยนไป โดยมาพรอมกับความรูทางศาสนาดานอ่ืน ๆ เรื่องนรก สวรรคนี้ก็มีกอนกรุงสุโขทัย พญาลิไท

เพียงเสริมใหแนน ดวยการรวบรวมเรียบเรียงเปนเอกสารหลายเลม แตจุดประสงคการเรียบเรียงก็มี ๒ 

ประการ คือ มีอรรถพระอภิธรรม และใครจะทรงแสดงเทศนาแกพระมารดาของพระองคดวย 

 ไตรภูมิพระรวงนี้ไดอธิบายกําเนิด  ๔  ในปญจมกัณฑ  มนุสสภูมิไวอยางละเอียด ซ่ึง

รายละเอียดนี้จะไมมีกลาวไวในคัมภีรท่ีพบในปจจุบัน  และก็มีอธิบายไวอยางละเอียดในเลมเดียวกันอีก

วา 

 “อันชื่อวา อัณฑชโยนิ  นั้นคือ สัตวอันเปนแตไข  เปนตนวา งูแลไก แลนกและปลาท้ังหมาย

นั้นแล อันชื่อวา ชลามพุธโยนิ ไดแก  สัตวเปนแตปุมเปอกแล มีรกหากหุมหออยู  เปนตนวา ชาง มา 

วัว ควายแลอันชื่อวา สังเสทชโยนิ   นั้น ไดแกสัตวอันเปนแตใบไมแลละอองดอกบัวแลหญาเนา เนื้อ

เนา  เหง่ือไคล อันเปนตนวา  หนอน แลแมลง  บุง  ริ้น ยุง ปลา  และสัตวอันเอาปฏิสนธิในโยนิ  ๓  

อันนี้ คือ  เกิดแตรกหุมหอก็ดี  เกิดแตไขก็ดี  เกิดแตเหง่ือไคลก็ดี  ๓ อันนี้จึงคอยใหญข้ึนโดยอันดับ

อันหนึ่ง และชื่อวา อุปปาติกโยนิ นั้น หากเกิดเปนตัวเปนตนใหญแลวทีเดียว เปนตนวา พรหมและ

เทวดาและสัตวนรกนั้นแล” รวมความวา วรรณกรรมชิ้นแรกของไทย  โดยเฉพาะไตรภูมิคือ 

วรรณกรรมคุณคาท่ีมีตอศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาอยางไพศาล  คนไทยมีความม่ังค่ังทางจิต

วิญญาณมาเปนเวลาชานานก็เพราะอาศัยวรรณกรรมเปนสําคัญ  ซ่ึงพระยาลิไทเรียบเรียงโดยมี

จุดประสงคเพ่ือแสดงแกพระมารดาของพระองค 

              ขอท่ีพึงสังเกตในท่ีนี้ก็ คือ  พระยาลิไทมุงหวังเพ่ือโปรดพระมารดาเทานั้น โดยเรียบเรียง

พระสัธธรรมในสวนพระอภิธรรม  อันเปนธรรมท่ีมีอรรถลึกซ่ึง  ท่ีพระพุทธองคเคยแสดงโปรดพุทธ

มารดาบนดาวดึงเทวโลกในพรรษาท่ีเจ็ด  ซ่ึงปจจุบันการศึกษาพระอภิธรรมไดกําหนดไวเปนหลักสูตร

 
๒๑พระเฉลิมชาติ ชาติวโร (อิทธะรงค), ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๕-๗. 

                                                        



๒๕๗ 

 

ในระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ท่ีสําคัญทําเนียมการบวชเรียนและการเทศนาของ

พระบวชใหมกอนลาสิกขา  แมแตการบรรจุวิชาพระอภิธรรมไวในแผนการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยสงฆ  ในปจจุบันไมอาจปฏิเสธไดวา ไตรภูมิพระรวงไดจุดประกายไวอยางมีนัยยะสําคัญ 

ในขณะท่ีคัมภีรมิลินทปญหาเปนสวนเสริมท่ีสําคัญ ในฐานะท่ีพญาลิไทไดใชเปนอุปกรณสวนหนึ่งในการ

เรียบเรียง ดงัมีปรากฏในบานแผนกหนังสือเลมดังกลาวนั้นเอง 

 คุณคาของวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา นั้นมีคุณูประการตอศาสนานานาประการ  ท้ังนี้

เพราะวรรณกรรมอยูในรูปของ ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิต  ความเชื่อม่ันในคุณคาของศาสนา

นั้นมีความหมายในรูปของคําสอน  ในขณะเดียวกันคําสอนทุกประเภทจะตองถูกถายทอดมาในรูปของ

วรรณกรรมประเภทตาง ๆ  ซ่ึงจําตองมีการปรับเปลี่ยนในแตละยุคสมัย  ท้ังนี้เพ่ือความสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริงของสังคมในปจจุบัน ดวยเหตุวรรณกรรมในยุคสุโขทัยกับยุคปจจุบันจึงมีสาระท่ี

นําเสนอตางจากยุคสุโขทัยเหตุเพราะ เหตุปจจัยท่ีตางกัน แตก็มีความเหมือนอยูท่ีหลักคุณธรรม เชน  

หลักการท่ีวาละชั่ว  ประพฤติดีทําจิตใหผองแผว  สวนวิธีการนั้นยืดหยุนได  เชนเดียวท่ีการยักเยื้องใน

การแสดงธรรมของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในพระสูตรซ่ึงเปนหนึ่งในพระไตรปฎกนั่นเอง 

 นอกจากนั้น ความสงบสุขท่ีนับวาหยั่งยืนในทางพุทธปรัชญาท่ีพึงตระหนัก คือ หลักความ

เปนสากล ๓ ประการ (ตรีสากล) ดังนี้ 

            ๑. ความจริงท่ีเปนสากล คือ หลักความจริงท่ีเปนกลาง ๆ  มีผลเสมอเหมือนกันกับทุกคน 

ทุกท่ีรวมท้ังทุกศาสนา 

 ๒. ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล คือ ความเปนมนุษยท่ีจะตองมองเห็น  เขาใจ ใหความนับถือ

เสมอกัน  การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย  ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม เปนความไมดีไมงามท้ังสิ้น 

 ๓. ความมีเมตตาท่ีเปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตรมีความรัก  ความปรารถนา  

ประโยชนสุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมมีจํากัดหรือแบงแยก  การทําให “ตรีสากล” 

เกิดเปนแนวคิดเชิงรูปธรรมไดนั้น ทานชี้วา มนุษยควรจะอยูรวมกับสรรพสิ่งอยางปกติสุข ไม

เบียดเบียนและทําลายลางซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับหลักการของทางพระพุทธศาสนา

ท่ีวา สรรพสิ่งลวนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันเชน หากมนุษยบริโภคอยางเต็มท่ีไมรูจักประมาณ ก็ทํา

ใหเกิดการทําลายลางธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  สูญเสียความเปนดุลยภาพไปและเม่ือเม่ือธรรมชาติ

เกิดความเสื่อมโทรม  ก็จะสงผลยอนกับมาสรางความเดือดรอนใหแกมนุษย 

           ฉะนั้น จึงมีความจําเปนท่ีมนุษยตองอยูรวมกัน อยางสอดประสานกับธรรมชาติ  ในฐานะท่ี

เปนมิตรท่ีดีตอกัน
๒๒ 

๒๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พุทธสันติวิธี, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพเซ็นจู

รี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๒๗. 

                                                        



๒๕๘ 

 

๔.๖  คุณคาวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอวัฒนธรรมประเพณี 

 ไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอศิลปกรรมมากมาย เชน ภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัด 

พระศรีรัตนศาสดารามและวัดสระเกศ เปนตน ซ่ึงจะมีรูปเทวดาและมหาพรหมบาง คุณคาของ

ศิลปกรรมท่ีรวมเอาจิตรกรรม และประติมากรรมเขาดวยกันนี้ เปนการกระตุนใหคนนึกถึงภูมิ  ๓ ภูมิ 

คือ กามภูมิ  รูปภูมิ และอรูปภูมิ  และพระพุทธรูปอยูตรงกลาง หมายถึง พระพุทธองค ความเปนพุทธ

ท้ังหมดรวมสิ่งท่ีพระพุทธองคทรงสั่งสอนดวย  คําสอนของพระพุทธองคมีจุดหมายท่ีดับทุกข ดัง 

ผูนิพนธกลาววา “อันวานิพพานนั้นมีสุขมาก” 

 อนึ่ง ผูทรงนิพนธใชเวลานานถึง ๖ ป ซ่ึงก็เทากับพระพุทธองคแสวงหาทางพนทุกข  ซ่ึงเปน

การเอา ลักษณะจริยาวัตรของพระพุทธองคมาปฏิบัติ 

คุณคาของวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาตอวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงวรรณกรรมคําสอนท่ีปรากฏ 

อยูในรูปของสุภาษิตอยางชัดเจน เชน “เม่ือนอยเรียนวิชา  ใหหาสินเม่ือเติบใหญ”๒๓ 

 ขอความนี้เปนคําสอนท่ีแสดงถึงการวางระเบียบชีวิตวา ควรจะดําเนินไปตามข้ันตอนสอนให

รูวาตองทําสิ่งใด ๆ ใหเหมาะสมแกกาลเวลากลาวคือ ผูท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตและมีทรัพยสิน

เงินทองนั้น  จําตองมีรากฐานดีมากอน  คือมีความรูดีในศิลปวิทยาตาง ๆ ท่ีจะนําไปใชใหเกิดประโยชน

เปนเครื่องหาเลี้ยงชีวิตตอไป กลาวงาย ๆ ก็คือการแสวงหาความรูก็คือการฝกตนใหฉลาดนั่นเอง ถา

หากไมมีความรู และความฉลาดแลว ชีวิตเบื้องหนาก็จะไมเจริญรุงเรืองมีแตจะเสียเปรียบผูอ่ืน 

 ลักษณะคําสอนขอนี้  ตรงกับคําสอนขออินเดียโบราณท่ีบังคับใหเด็กทุกคนในวรรณะท้ังสาม 

“คือ พราหมณ กษัตริย และแพทย  ตองเรียนหนังสือเปนชวงแรกของชีวิต เริ่มตั้งแตอายุ ๑๒ ปข้ึนไป

จนถึง ๒๔ ป หรือมากกวานั้น ชีวิตนักเรียนตอนนี้เรียกวา พรหมจารี เม่ือเรียนจบแลวจึงจะพนภาวะ

ของนักเรียน แลวออกไปทํามาหากินตั้งหลักสรางฐานครอบครัว เปนชวงท่ีสองของชีวิตเรียกวา 

คฤหัสถ (ผูครองเรือน)  จะเห็นไดวาชีวิตสองชั่วของชาวอินเดียโบราณนี้ตรงกับคําสอนเรื่องการดําเนิน

ชีวิตตามข้ันตอนของชาวสุโขทัยทุกประการ 

 คําสอนตอนนี้เนนในขอท่ีวาความรูเปนสิ่งประเสริฐท่ีควรแสวงหาตั้งแตวัยเด็กไมควรจะ

ปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน 

 “อยาริระรานแกความ” 

 คําสอนนี้เตือนสติบุคคลใหรักสงบ ไมกาวราวระรานหาเรื่องเดือดรอนใหแกผูอ่ืน 

กลาวงาย ๆ ก็ คือสอนมิใหเปนนักเลงโต เปนการลดความโอหังอวดดีในนิสัยของมนุษย เพราะเม่ือ

คนเราไมหาเรื่องเดือดรอนตอผูอ่ืนแลว ตนเองและสังคมก็เปนสุข มีแตความสงบรมเย็น 

 ๒๓ปญญา บริสุทธิ์, โลกทัศนของคนไทยวิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย,

(กรุงเทพมหานคร : ทิพยอักษรการพิมพ, ๒๕๒๓), หนา ๗๐-๗๓. 

                                                        



๒๕๙ 

 

 “อยาหวดหาญแกเพ่ือน”   

 คําสอนขอนี้เปนคําเตือนสติสําหรับคนท่ีอยูรวมกันเปนหมูคณะวา อยาอวดตนวาวิเศษ  หรือ

เกงกลากวาเพ่ือน ๆ เพราะจะกอศัตรูโดยใชเหตุ  ดวยเหตุวาธรรมชาติอันแทจริงของมนุษยนั้น ไมชอบ

ใหใครไดดีกวาใคร เพราะนั้นการพูดอวดดีตอเพ่ือน ๆ หรือคนอ่ืนจึงเปนการสรางความแตกราว หรือ

ทําลายความสามัคคี มองเผิน ๆ อาจจะเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย แตนั่นเปนจุดเริ่มตนของความราวฉาน

ซ่ึงจะกลายเปนเรื่องใหญโตตอไปในภายหนา    

 “ไปเรือนทานอยานั่งนาน  การเรือนตนเรงคิด” 

 ขอความนี้เปนการเตือนวาเวลาเปนของมีคา ควรใชเวลาประกอบกิจการงานของตนใหไดผล

มากท่ีสุด ไมควรปลอยเวลาใหผานไปโดยมิไดอะไรเลย แสดงใหเห็นถึงนิสัยของตนเองวาเปนคน

เหลาะแหละไมชอบทํางานชอบเจรจาและหาความสนุกไปวันหนึ่ง ๆ 

 อีกประการหนึ่ง เปนการเตือนใหเห็นวาคนเราควรจะมีความเกรงใจผูอ่ืนเพราะการไปนั่งคุย

บานผูอ่ืนเปนเวลานานนั้น ทําใหเจาของบานตองละท้ิงธุระกิจการงานท่ีกําลังกระทําอยู เพ่ือมาตอนรับ

ผูเปนแขกโดยอัธยาศัยท่ีดี ถึงแมเขาจะไมพอใจก็ไมกลาพูดเพราะเห็นแกหนาแขก 

 ฉะนั้นคําสอนขอนี้จึงเนนหนักทางสังคม  ในขอท่ีวาไมพึงรบกวนเวลาของผูอ่ืนอันทําใหผูอ่ืน

เสียประโยชนโดยไมจําเปน 

 “อยานั่งชิดผูใหญ  อยาใฝสูงใหพนศักดิ์” 

 ความขอนี้เตือนใหระลึกถึงฐานะของบุคคลในสังคมวายอมมีความแตกตางกัน เชน ผูนอย 

(เด็กหรือผูเยาว)  กับผูมีอายุมาก (ผูใหญ)  หรือผูท่ีมีบรรดาศักดิ์ต่ํา (ขาราชการชั้น - ผูนอย)  กับผูมี

บรรดาศักดิ์สูง  (ขาราชการชั้นผูใหญ)  เปนตน  พึงเห็นวาบุคคลท่ีต่ํากวาบุคคลอีกฝายหนึ่งจะดวย

ประการใดก็ตามดังท่ีกลาวมานี้  ควรจะรูจักฐานะของตนเองไมควรตีตนเสมอทานผูอ่ืนท่ีมีฐานะสูงกวา

ตนเพราะการกระทําเชนนัน้เปนการไมรูจักท่ีต่ําท่ีสูง เปนการแสดงความอวดดีถือวาเปนมารยาททราม

ไมพึงประพฤต ิ

 ขอนี้จะเห็นไดวาการแบงชั้นวรรณะหรือฐานะของบุคคลนั้นมีอยูแลว แมนในสมัยสุโขทัย  

แตมิไดมีความรุนแรงหรือเขมงวดถึงขนาดในอินเดีย  เปนเพียงแตชี้ใหเห็นถึงความสํานึกทางสังคมวา

บุคคลยอมมีความแตกตางกันในชาติวุฒิ  คุณวุฒิ  และวัยวุฒิ  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไดแลวโดยงายวาคนท่ี

ตางกันในลักษณะดังกลาวนี้  ควรจะประพฤติตอกันอยางไร จึงจะเหมาะสมการใหเกียรติตอกันโดย

ลักษณะนี้ถือวา เปนมารยาทท่ีดีงาม แมในพุทธศาสนาเองก็ยังเนนถึงเรื่องนี้โดยกําหนดใหพระนวก

ภิกษุแสดงความเคารพนอบนอม ไมตีตนเสมอพระเถระเปนตน 

 “ปลูกไมตรีอยารูราง   สรางกุศลอยารูโรย”    

 ขอความตอนนี้เนนใหเห็นความผูกพันของบุคคลในสังคมวา สังคมจะตั้งอยูไดก็ตองมีสิ่งท่ียึด

เหนี่ยวคือความมีไมตรีซ่ึงกันและกันของบุคคล ไมตรีก็คือความรักนั่นเองบุคคลเราจะคบกันไดยืนนานก็

ดวยมีความรักยึดเหนี่ยว เพราะฉะนั้นเม่ือหวังความสงบและความเจริญในหมูคณะบุคคลตองรูจักสราง
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ไมตรีใหเกิดข้ึนและรักษาไวใหคงทน หมูคณะนั้นจึงจะเจริญและมีความสุขในขณะเดียวกับท่ีปลูกไมตรี

ตอกัน บุคคลในสังคมก็ควรจะสรางความดี (กุศล) พรอม ๆ กันไปดวยจึงจะชวยใหไมตรีท่ีสรางไวนั้น

เจริญยั่งยืนไมรูเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นสรุปไดวาเม่ือหวังความเจริญและความเปนปกแผนในสังคม

บุคคลพึงกระทําสองอยางพรอม ๆ กัน คือ สรางความรัก (ไมตรี)  และสรางความดี (กุศล)  เอาไว

ตลอดเวลา 

 “เข็นเรือทอดทางถนน”    

 คําสอนบทนี้หมายความวาอยาวางอํานาจยิ่งใหญ ทําความเดือดรอนใหแกคนอ่ืนในสิ่งผิด ๆ  

ตัวอยางเชน เรือมีไวสําหรับแลนในน้ํา กลับเข็นมาขวางกลางถนนไมใหคนเดินผานไปมาซ่ึงเปนลักษณะ

ท่ีประหลาดพิกล  เพราะฉะนั้นขอนี้สรุปไดวา  คนเราถาอยากจะทําตนใหยิ่งใหญหรือวางอํานาจแกคน

อ่ืนก็ตองทําใหถูกแกกาละเทศะ  ไมใหผิดแบบแผน หรือนอกรีดนอกรอยใหคนเขาตําหนิไดภายหลัง 

 “เปนคนอยาทําใหญ    ขาคนไพรอยาไฟฟุน” 

 คําสอนขอนี้หมายความวาคนเรายอมมีศักดิ์ของความเปนคนเทา ๆ กัน ไมควรจะยกตนให

ยิ่งใหญเหนือคนอ่ืน อีกประการหนึ่งคนเราอยูรวมกันในสังคมยอมจะมีฐานะแตกตางกันโดยหนาท่ีการ

งาน  บางคนเปนนาย  บางคนเปนบาว จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ชีวิตในสังคมจึงจะดําเนิน

ไปไดโดยราบรื่น  ถาหากผูเปนนายนึกวาตนอยูเหนือบาวไพรโดยทุกวิถีทางไมถนอมน้ําใจผูอยูใตบังคับ

บัญชา  เอาแตความโกรธและโทสะมาใชแกผูเปนลูกนองบอย ๆ ก็เหมือนกับจุดไฟไหมตัวเอง เพราะ

ลูกนองจะขาดความรักและความจงรักภักดีดวยเห็นวานายปกครองตนดวยความโกรธและโทสะอยาง

ไมมีเหตุผล ดวยเหตุนี้ คําสอนขอนี้จึงเตือนถึงความสํานึกทางสังคมท่ีวา คนเราอยูรวมกันตองโอภา

ปราศรัยซ่ึงกันและกัน อยาใชอํานาจบาทใหญตอผูนอย  บางครั้งแมผูนอยจะทําใหโกรธเคืองก็ตองเก็บ

ไวภายใน ไมแสดงอาการโกรธปงปงออกมา กระทําตนแบบท่ีเรียกวา 

“น้ําขุนไวขางใน  น้ําใสไวขางนอก”     “หวานพืชจักเอาผล  เลี้ยงคนจักกินแรง” 

 ขอความตอนนี้แสดงถึงความสํานึกทางสังคมอยางหนึ่งวาคนเราเม่ือประกอบกิจกรรมอะไรก็

ตาม หรือลงทุนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม  ยอมหวังผลตอบแทนดวยกันท้ังสิ้น ชาวไรชาวนาหวานเมล็ดพืชดิน

ก็หวังจะไดรับผลจากพืชนั้นในภายหนา สวนคนมีเงินออกเงินเลี้ยงดูขาทาสบริวารก็ยอมหวังท่ีจะใช

แรงงานของบุคคลเหลานี้  เพ่ือทํางานของตนใหสําเร็จเปนประโยชนแกตนเอง  เชนสภาพสังคมใน

ปจจุบัน  เจาของโรงงานจางคนงานมาทํางานก็เพ่ือหวังพ่ึงแรงงานของคนเหลานั้นใหชวยผลิตสิ่งท่ีตน

ตองการ  เพราะฉะนั้นความขอนี้จึงเปนการเตือนบุคคลโดยท่ัวไปวา  จะทําอะไรตองนึกถึง

ผลประโยชนท่ีจะไดรับ ถาทําแลวขอความนี้สอนใหทุกคนมีสติทําแตสิ่งท่ีจะเปนประโยชน มิให

เสียเวลา เสียเงิน หรือแรงงานโดยเปลาประโยชน 

๔.๗  คุณคาวรรณกรรมพุทธปรัชญาตอวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 
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 ดังไดกลาวแลววา ไตรภูมิพระรวงนี้เปนวรรณกรรมอันล้ําคา  และเปนวรรณคดีชิ้นแรกของ

ไทย หมายความวา ความรูเรื่องไตรภูมิพระรวงนี้เปนเสนโลหิตของวรรณกรรม แมอรรถกถาและฎีกา

รุนหลัง ๆนั้นมาก็ดําเนินตามรอยไตรภูมิเหมือนกัน  แมวรรณกรรมของฝรั่งบางเรื่องก็มีแนวคิดเรื่อง 

ไตรภูมิดวย เชน เรื่องพาราไดซลอสท ของมินตัน ซ่ึงเปนโครงกวีนิพนธมีชื่อก็มี แนวคิดเรื่องนรก 

สวรรค และมนุษยโลกอีกดวย ไตรภูมิพระรวงนี้ไดเนนเรื่องโลกุตรภูมิ  โดยไมใหคนคิดอยู เพียงโลกิย

ภูมิเทานั้น แมเรื่องเขาพระสุเมรุ  ปาหิมพานต  ก็มีอิทธิพลตอวรรณคดีในยุคตอ ๆ มาอีกดวยคําเริ่มตน

ของไตรภูมิพระรวงนี้ก็จะมีคาเริ่มตน  หรือประฌามคาถา  ซ่ึงถือวาเปนบทไหวครูของวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาตั้งแตยุคตน ๆ มาแลว ในท่ีนี้เรียกวาคากถานมัสการ-บานแพนก  ดังตัวอยางคือ 

 “พุทฺธ ํ วนฺทิตวฺา   สิรสาสสทฺธมฺมคณุตฺตมํ 

 อิทํ  เตภูมิสงฺเขปปวกฺขามิ  กถํอิธ ..” 

แมกลางเรื่องก็จะมีพระคาถาแทรกอยูดวย ซ่ึงคาถาเหลานี้ก็มีอยูในไตรปฎกบางในชั้นอรรถกถาบาง  

 “ตถาคตํอรหนฺตํจนฺทิมา สรณํคโต 

 ราหู  จนฺทํปมุ ฺจสฺส ุ พุทฺธา  โลกานุกมฺปกาติ” 

 คําแปล “ดูกรราหู  อันวาจันทรเทพบุตรนี้ ลุแกสรณคมน พระตถาถค ไสจะยังราหู  

อสุรินทรนี้ใหปลอย  ซ่ึงจันทรเทพบุตร เพ่ือดังฤาแลวา สิ้น ชื่ออันวาพระพุทธเจาท้ังหลายไส ก็ยอมมี

พระกรุณาอันอนุเคราะหแกโลกท้ังหลาย”  แตเปนรอยกรองท่ีเปนภาษาบาลี และตัวอยางคาถา มาใน

ชั้นอรรถกถา สมันตปาสาทิกาภาค  ๑ หนา  ๒๘๔  ซ่ึงในไตรภูมิพระรวงมิไดแปลวา มีเพียงภาษาบาลี

เทานั้น คือ 

 ตีจีว ฺจปตฺโต  จ ราสี สูจิจพนฺธนํ 

  ปริสฺสาวนมฏเเต ยุตฺตโยคสฺสภิกฺขุโน” 

 แมเรื่องการปรารถนานิพพาน ก็มีอิทธิพลตอสังคมไทยจนถึงปจจุบัน โดยชาวบานก็ตั้งความ

ปรารถนากันวา “..นิพพานปจฺจโย  โหตุ”  คือ ขอใหการถวายทานนี้ เปนปจจัยใหบรรลุพระนิพพาน  

แมในยุคสุโขทัย  พระองคก็นิพนธทรงเนนเรื่องนิพพานดวยสําเนาท่ีชักชวนใหผูอานนึกอยากทําข้ึนมา

ทันที คือ 

 อันวาพระนิพพานสมัยนี้   สนุกทีสุขเขษมนักหนา  หาท่ีจะปานบมิไดเลย สมบัติอินทรพรม

ท้ังหลายก็ดี  ถาจะเอามาเปรียบดวยสมบัติ  นิพพานนั้นประดุจจะเอาหิ่งหอยมาเปรียบดวยพระจันทร  

ถามิดั่งนั้นดุจน้ําอันติดอยูปลายผม แลมาเปรียบดวยน้ํามหาสมุทรอันลึกได  ๘๔,๐๐๐  โยชน 

 จะเห็นไดวาเปนการนิพนธท่ีกาวหนามาก เพราะการใชสํานวนและภาษาท่ีเราใจผูอานไดรวม

ในอุดมการณ และทรงเนนวาจะใหประชาชนเดินทางไปทางไหน 

ประวัติศาสตร 
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 นักปกครองสวนมากจะอาศัยพระพุทธศาสนาหรือหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขามามี

สวนในการปกครองและแกไขปญหาบานเมือง เพ่ือกระตุนใหคนอยูในศีลธรรมไมทําผิดตอสังคม  ดัง

ตอนท่ีวาดวยนรกภูมิวา 

 “นรกบาวอันดับถัดนั้นเปนคํารบ ๗ ชื่อวา  ถุสปลาสนรกแล คนฝูงใดเอาเขาสืบก็ดี แกลบก็ดี 

ฟางก็ดี มาระคนปนดวนเขาเปลือก  และเอาไวพรางขายแกทานวาเขาดี ฝูงคนนั้นตายไปเกิดในนรก

นั้น” 

 ถาวิเคราะหก็จะเห็นวาไตรภูมิพระรวงทําหนาท่ีแทนกฎหมาย เพราะมีบทลงโทษทางใจคอน

คางขางแรง  เชน กลาวถึงความนากลัวสยดสยองของนรกไววา 

 “ในพ้ืนน้ํานรกนั้นดาษไปดวยเหล็กแผน แลเปนเปลวไหมตนคนนั้น เขารอนเนื้อคนเขาหนัก

หนา แลผลกระหาย แลหยากน้ํานักหนาเพียงใสจะขาดออก” 

 ความนี้เหมือนจะบอกวาถาทําผิดอยางนี้ตองไปนรกขุมนั้นขุมนี้ และถูกลงโทษอยางนั้น 

โดยเฉพาะคนทุจริตกับสังคมประเทศชาต ิ

 จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนามีบาทบาทในราชสํานักมาตั้งแตโบราณกาลมา ถึงคราววิกฤติ

กรณีพระพุทธศาสนาก็มีสวนชวย คือ พระองคทรงนิพนธเรื่องนี้เพ่ือใหประชาชนไดทราบวาการอยู

รวมกันตองมีผูนํา  แลวพระองคในฐานะเปนอุปราชตอนนั้นจะตองทําอะไรใหคนเห็นวาพรอมจะเปน

ผูนํา  และเหมือนเชิญชวนประชาชนมีอุดมการณเดียวกัน ดังตอนทายวรรณกรรมชิ้นนี้วา  “ผูใด

ปรารถนาถึงทิพยสมบัติปตถโมกขนิพพาน ใหสดับนี้ฟงพระไตรภูมิกถา นี้ดวยทํานุบํารุงดวยใจศรัทธา 

อยาไดประมาทสักอันไส จะไดพบไดใหไดฟงธรรมแดพระศรีอาริยะเจาอันเสด็จอุบัติในอนาคตกาลนั้น

แล”จุดนี้ถือวาเปนจิตวิทยามวลชนท่ีไดผล เพราะเปนการสรางกําลังใจและบํารุงขวัญแกประชาชน

อาณาจักรสุโขทัย  เพราะตอนนั้นมีอาณาจักรคูแขง คือ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาซ่ึงกําลังเจริญรุงเรือง

เรื่อยมา  

 ดังนั้นอาณาจักรสุโขทัยตองทําอะไรสักอยาง ใหมีผลทางจิตวิทยามวลชนเพ่ือความเปนน้ํา

หนึ่งใจเดียวกันของชนในชาติ จะสังเกตไดวาวรรณกรรมนั้นนอกจากจะชวยในดานนันทนาการอยางมี

คุณคาแลว ยังชวยเปนสะพานเชื่อมระหวางปรัชญากับศาสนาไดเปนอยางดี หากชาติไทยไมมี

วรรณกรรมเปนของตนเอง เราก็คงไมสามารถเขาใจเรื่องราวของบรรพชนในยุคสุโขทัยได และคงไมรูวา

อะไรเปนเหตุแหงไพรฟาหนาใส พรอมกันนั้น“วันเดือนดับ เดือนโอ”หมายถึงขางข้ึนขางแรม ซ่ึง

ประชาชนพลเมืองตางพรอมหนาเขาวัดฟงธรรม  ปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนไปวรรณกรรมก็มีอัน

เปลี่ยนไปเปนวรรณกรรมในแนวพุทธปรัชญาในเชิงสังคม และการเมืองมากข้ึนดังปรากฏ อยูในปจจุบัน

แทนท่ีจะเปนวรรณกรรมในเชิงคําสอน อยางท่ีเคยเปนมาเชนในอดีต
๒๔ 

๒๔ทวิช เปลงวิทยา พ.อ., จิตวิทยาผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเลี่ยงเชียงจงเจริญ, 

๒๕๓๘), หนา ๒๗๘. 

                                                        



๒๖๓ 

 

 ปจจุบันวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญามีอยูหลากหลาย  ผูวิจัย ไดนําเสนอเพียงบางสวน 

ประกอบกับวรรณกรรมมิใชสวนของพุทธวจนะโดยตรงดังนั้น  พระอรรถกาถาจารย  ไดประมวล

ลักษณะพุทธวจนะท้ังสิ้น ๑๘ ประการมีหลักดังนี้๒๕ 

               ๑. โทสนาสนโต กําจัดโทสะได 

               ๒. คุณาธิคมนโต ทําใหบรรลุคุณประโยชนท่ีดี 

               ๓. สทฺธาชนโต ทําใหเกิดศรัทธา 

               ๔. ปฺาชนโต ทําใหมีปญญา 

               ๕. สาตฺถโต สิ่งมีสาระ 

               ๖. สฺพย ฺชนโต มีอักษรวิธี 

               ๗. อุตฺตานปทโต ไมซับซอน 

               ๘. คมฺภีรตฺถโต มีความลึกซ้ึง 

               ๙. กณฺณสุขโต สบายห ู

               ๑๐.  หทยํคมโต ไพเราะจับใจ 

               ๑๑.  อนตฺตุกฺกํสนโต ไมอวดอาง 

               ๑๒.  อปรมภวโต ไมขมขูบังคับ 

               ๑๓.  กรณาสีตลโต สงบเย็นดวยพระกรุณา 

               ๑๔.  ป ฺวทานโต พระพุทธเจาตรัสไวดวยพระปญญา 

               ๑๕  อาปาถรมณียโต มีเนื้อหาลึกซ้ึง 

               ๑๖.  วิมทฺทกฬขมโต ทนตอการย่ํายี พิสูจนได 

               ๑๗.  สุยฺยมานสุขโต ฟงแลวสุขใจ 

               ๑๘.  วีมํสิยมานหิโต คิดตามไปใจเปนสุข 

 

 

 

 ดวยเหตุนี้พระพุทธศาสนาทรงเปรียบเสมือนดั่งดวงเดือน  ทรงใหแสงสวางแกโลก  แตไม

ทรงมาคลุกคลีอยูกับโลก  โลกธรรมจึงไมอาจทวมทับพระองคได  ธรรมดามนุษยในโลกสันนิวาส  ยอม

๒๕สมิทธิพล  เนตรนิมิต, บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
เอม่ีเอ็นเตอรไพรส, ๒๕๕๖), หนา ๕๐. 

                                                        



๒๖๔ 

 

ไมอาจกาวขามเสนแบงแหงวัฏฏะได  เหตุเพราะจติยังตองวนอยูในรัก โลภ โกรธ หลงนั่นเอง  ดังวจนะ

ประพันธตอนหนึ่งความวา๒๖ 

“มนุษยผูเวียนวงวัฏสงสาร 
จะตองการอะไรยิ่งไปกวา 
ตองการเห็นแตความงามนัยนตา 
ตองการกลิ่นสุคนธาท่ียวนใจ 
กลิ่นกุหลาบซาบซานฆานประสาท 
 กลิ่นใดอาจเทียมเทียบเปรียบเทาได 
เปนกลิ่นซ่ึงพึงหนวงดวงหทัย 
ใหใฝในเสนหากามารมณ 
 ความสําคัญบานใจไมมีคา 
เทาเห็นกายาหญิงไรสิ่งหม 
เพราะไดเห็นรูปโฉมนาโลมชม 
ดวยความกลมกลอมสะอางอยางยียวน 
 ความกลมกลอมยอมนําความกําหนัด 
เรามนัสเราตัณหาพาปนปวน 
เราโลหิตเรากระสันใหรัญจวน 
ท้ังสิ้นลวนเราใจใหเฟองฟู 
 ฤทธิเราเตือนเหมือนไดไปสวรรค 
คือภพชั้นท่ีพระเจาอยากเขาสู 
ก็เหตุใดโคดมบรมครู 
จึงไมรูทางไปท่ีคลายกัน 
 กลับมานั่งทรกรรมทนลําบาก 
เวนเสียจากเราใจใหกระสัน 
หรือสุขกามารมณไมสมกัน 
กับสวรรคสุขซ่ึงจะพึงดล 
 ใครเดือดรอนเพราะกรนารีกอด 
สําออยออดใหสุขทุกขุมขน 
สุขเชนนี้ควรใฝหาใสตน 
ท่ัวสากลภพหลาหางายเอย” 

 

 

 

๒๖ อารโนลด, เซอรเอดวิน, ประทีปแหงเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หนา ๑๕๓. 

                                                        



๒๖๕ 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปและขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลวิจัย 

 ผลจากการวิจัยพบวา วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวา

วรรณกรรมในยุคสุโขทัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งไตรภูมิพระรวง ถือไดวามีความโดดเดนอยางมากเพราะ

เหตุวามีการอางอิงถึงคัมภีรตาง ๆ ต้ังแตพระไตรปฎก ตลอดถึงอรรถกถาเปนจํานวนมากดังท่ีปรากฏ

อยูในท่ีบานแผนกวรรณกรรมในยุคนั้น เปนการศึกษาเนนดานคัมภีรโดยเฉพาะพระไตรปฎก ฉบับ

ภาษาบาลีของฝายเถรวาท  การเกิดข้ึนของวรรณกรรมไตรภูมิมีเหตุสืบเนื่องจากความศรัทธาใน

การศึกษาพระพุทธศาสนาของพญายาลิไท  พระองคมีศรัทธา  ผนวชภายใตรมเงาของพระพุทธศาสนา

ถึง ๖ ป  ทรงรอบรูตาง ๆ แลวนํามารอยเรียงจนสําเร็จ  พรอมกันนั้นท้ังยังไดชื่อวาเปนวรรณกรรมคํา

สอนเลมแรกของไทยอีกดวย๑  ความสําเร็จของไตรภูมิพระรวงก็เปนความสําเร็จของคัมภีรตาง ๆ ท่ีจะ

ไดกลาวอางถึง  เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค  ธรรมบท  อภิธรรมาวตาร เปนตน  แมในท่ีสุดมิลินทปญหาก็

จัดอยูในประเภทคัมภีร ท่ีจัดอยูในวรรณกรรมคําสอนเชนกัน  ซ่ึงเปนการโตวาทะธรรมครั้งสําคัญใน

ประวัติศาสตร ในยุคพุทธศตวรรษท่ี ๑๙  ยังผลใหพระยามิลินทเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา

สืบมาพรอมกันนั้นยังไดเปนกําลังในการอุปภัมภบํารุงพระพุทธศาสนาใหม่ันคงสถาพรในฐานะท่ี

พระองคผูทรงทศพิธราชธรรม ซ่ึงก็เปนอีกดานของลีลาชีวิตลีลาธรรม  ในขณะท่ีวรรณกรรม ไผแดง 

องคุลีมาล  พระคุณของพอ ธรรมลีลา กายนคร และลีลาชีวิต  จัดรวมอยูในวรรณกรรมรวมสมัย  สาระ

เนนดานสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิต  การงานอาชีพในสวนโลกิย  ซ่ึงก็เปนท่ีแนชัดวา คําสอน

ในพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับในทุกระดับสาขาอาชีพอยางไมมีขอแม ครอบคลุมเนื้อหาในทุก

มิติ ท้ังภาคสวนของโลกิยะและโลกุตระอยางครบถวนรอบดานมีขอสังเกตบางประการปญหาเก่ียวกับ

เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยท่ีมีปรากฏท่ัวไป  ในวรรณกรรมไตรภูมิพระรวง  ดังปรากฏหลัก

บาลีภาษิต  ดังนี้ 

ตถาคตํอรหนฺตํจนฺทิมา สรณํคโต 

ราหูจนฺทํปมุ ฺจสฺส ุ พุทฺธาโอลกานุกมํปกาต ิ

ดูกร... ราหู  อันวาจันทรเทวบุตรนี้ลุแกสรณคมน  พระตถาคตไซรจะยังราหูอสุรินทรนี้ ให

ปลอยซ่ึงจันทรเทพบุตรเพ่ือดังฤา แปลวา สิ้น?  ชื่ออันวาพระพุทธิเจาท้ังหลาย ไซรก็ยอมมีพระกรุณา

อันอนุเคราะหแกโลกท้ังหลาย 

ในกาลเม่ือดังนั้น ราหูอสุรินทร  ครั้นไดยินพระพุทธิเจาบัณฑูรดังนั้น จริงวางแกจันทร

เทพบุตรนั้นเสีย  แลวก็แลนหนีไปสูพระยาอสูรไปสูอันชื่อวา ไพรจิตราสูรราช แลราหูอีกอสุรินทรนั้นก็

๑พญาลิไท. ไตรภูมิพระรวง, (กรุงเทพมหานคร : องคการคา สกสค. ๒๕๕๑), หนา ๑๐. 

                                                        



๒๗๒ 

ใจยินราย  ขนลุกหนังหัวพอง จึงยืนอยูในสถานแหงพญาอสูรผูชื่อวา  ไพรจิตราสูรราช  นั้นจึง ถาม 

อสุรินทรฉันนี้วา ดูกร...ราหูทานเปนฉันใดแลราหูจึงวางจันทรเทวบุตรเสียแลมาดวยดวน นักหนามายืน

อยู  แลมีสวภาพอันยินรายแลตระหนกตกใจกลัวนักหนาปานนี้ ราหูอสุรินทรนั้น  จึงขานไพรจิตราสูร

วา ดวยถอยคําดั่งนี้ มหาราชขาเจากู บัดนี้ขากลัวแตคาถาพระพุทธเจาบัณฑูรวา แลขาก็วางจันทรเทวบุตร

นั้นเสีย  เพ่ือดังนั้น ไซผิแลวาขาบมิไดวางจันทรเทพบุตรนั้นไซ อันวา ศรีษะแหงขาเพียงจะแตก

ออกเปน๗ภาค  แลในลักษณะเชนนี้เปนการมุงพัฒนาจากเทพสูงสุด  กาวเขาสูบทธรรมอันสูงสุด 

นับเปนการกาวขามหลักความเชื่อดั่งเดิมของมนุษยสูการพัฒนาปญญาตามหลักไตรสิกขา ซ่ึงเปนจุด

เปลี่ยนทางความคิดครั้งสําคัญ ท่ีจะพัฒนามนุษยใหสามารถพ่ึงตนเองไดในทางปญญามีความเปนเสรี

ชนอยางแตจริงท้ังในระดับโลกิย และเปนการกาวสูโลกุตรในท่ีสุด๒ 

               กอนหนานี ้ วรรณกรรมเคยถูกมองวา เปนหนังสือประเภทบันเทิงเริงรมณ  ไมมีสาระทาง

วิชาการนักเรียนและนักศึกษาไมควรเสียเวลาอาน รัฐจึงไมเห็นความสําคัญ๓  ในทํานองเดียวกันนี้

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาก็ถูกมองไมตางกัน หมายความวา ตองพุทธวจนะเทานั้น จึงจะเชื่อถือไดใน

ท่ีสดุวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาก็พลอยตกเปนจําเลยไปดวย  แตในความเปนจริงวรรณกรรมก็อยูใน

ฐานะของวิทยาการสวนหนึ่ง  ในขณะท่ีผูศึกษาดานมนุษยวิทยาสวนหนึ่งก็ไมอาจปฏิเสธได  ทายท่ีสุด

วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญานอกจากมิใชจําเลยแลว ยังคงตองทําหนาท่ีเปนสนามความคิดทางปญญา

ตอไป๔  โดยมุงเนนถึงคุณคาแหงความดี  ความจริง  และความงาม  อยางท่ีพระพุทธศาสนามองคุณคา

ของหลักปริยัติ  หมายถึง  การศึกษาจากวรรณกรรม  หรือตําราเพ่ือการตกผลึกคําสอน  ปฏิบัติ  

หมายถึง  การนอมใจนําหลักคําสอนมาบูรณาการสูการปฏิบัติกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดในชีวิตจริง  

บฏิเวธ  หมายถึง  ผลอันเกิดจากกิจกรรมทางปญญานับตั้งแตบัญญัติธรรม  จริยธรรม  และสัจจะธรรม

ในท่ีสุด 

๕.๒  องคความรูใหมจากการวิจัย 

เม่ือเราเริ่มตนศึกษาแนวความคิดและคําสอนของพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนสวนแนวคิด

ในระดับธรรมดาท่ีเรียกวา  โลกิยธรรม หรือท่ีละเอียดลึกซ้ึงอันเปนสวนของโลกุตรธรรม ก็คงไม

สามารถกาวไกลไปเขาใจความคิดของพุทธศาสนาใหลึกซ้ึงไดมากนัก  หากไมเขาใจสวนท่ีเปนรากฐาน

ความคิดและคําสอนท้ังมวลของพุทธศาสนา  คือ  สวนท่ีเปน “ปรัชญาของพุทธศาสนา” ซ่ึงมีแกน

 ๒พญาลิไท, อางแลว, หนา ๗๓. 
๓บุญลือ เทพสุวรรณ ม.ล., แวนวรรณกรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๓๙),

หนา ๑๒. 
๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), นักวิชาการเทศ-ไทยหาความรูใหแนใชแคคิดเอา,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเจริญม่ันคงการพิมพ ๒๕๕๔), หนา ๑๙๙. 

                                                        



๒๗๓ 

สําคัญอยูท่ีหลักอภิปรัชญา  (Metaphysics) อันเปนรากฐานในการเสนอความคิดและคําสอนดานตาง ๆ  

ท่ีผานมาไมไดมีการใหความสําคัญตอสวนนี้มากนัก  ขอนี้เกิดข้ึนเพราะเราไมเห็นวามีความจําเปนใด ๆ 

ท่ีจะตองทําเชนนั้น  เพราะสามารถท่ีจะเขาใจความคิดของพุทธศาสนา  ท่ีเพียงพอและจําเปนแกการ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวนัแลว  เราคงไมสามารถปฏิเสธทัศนคติเชนนี้ได 

 อยางไรก็ตาม  คงไมใชสิ่งเลวรายมากนักเชนกันท่ีเราจะหันมาศึกษาความคิดของพุทธศาสนา

จากหลักปรัชญานั้นกอน 

ความคิดท่ีมองวา การศึกษาสวนท่ีเปนปรัชญา  ไมวาในสวนอภิปรัชญาหรือสวนอ่ืนทาง

ปรัชญาก็ตาม  ของพุทธศาสนาไมไดมีสวนสําคัญใด ๆ เลย  นําไปสูการปฏิเสธแนวการศึกษาในเชิง

ปรัชญาท้ังหมด  การปฏิเสธอาจไมใชเทากับเปนการปฏิเสธแนวปรัชญาของพุทธศาสนา  แตปฏิเสธ

การศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบของปรัชญา  ปราชญทางพุทธศาสนาบางทานมองวา  เปนการ

สูญเสียเวลาเปลาและเทากับไปใชเวลากับสิ่งท่ีไมจําเปนมากนัก๕  การมองเชนนี้มีความไมรอบคอบ

หลายประการ 

 ประการแรก  การศึกษาในสวนปรัชญาของพระพุทธศาสนาไมใชเปนการใชเวลาใหสูญเปลา  

แตเปนการศึกษารากฐานทางความคิดของพระพุทธศาสนา  เพ่ือการเขาใจในระบบความคิดท้ังมวล

และในทุกสวนของพุทธศาสนาอยางมีสัมพันธภาพ  การศึกษาปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาเปน

การศึกษาเพ่ือรูพุทธศาสนาจริง ๆ  แลวเราไมไดนําสิ่งแปลกปลอมใด ๆเขาสูพุทธศาสนาเลย   เพียงแต

ศึกษาและเรียนรูความคิดของพุทธศาสนาอยางเปนระบบมากข้ึนเทานั้น 

ประการท่ีสอง  การศึกษาในเชิงปรัชญาไมใชสิ่งท่ีจะบอนทําลายการศึกษาเพ่ือการปฏิบัติ  

เราอาจสามารถศึกษาเพ่ือการปฏิบัติได  และศึกษารากฐานทางความคิดของพุทธศาสนาไดเชนกันโดย

ใหระบบความคิดท้ังสองสวนนี้โยงถึงกันและสงเสริมกันและกัน  วิธีการเชนนี้ทําใหการปฏิบัติมีรากฐาน

ท่ีแนนมากข้ึน 

ประการท่ีสาม  เราไมสามารถท่ีจะยอมรับความคิดตาง ๆ ของพุทธศาสนาไดอยางม่ันใจ

เพียงพอ  ถาเราไมสามารถท่ีจะยอมรับความคิดตาง ๆ ของพุทธศาสนาไดอยางม่ันใจเพียงพอ  ถาเรา

ไมสามารถเขาใจพ้ืนฐานความคิดของพุทธศาสนาไดเสียกอน  การท่ีโลกถูกเปดเผยโดยวิธีการของ

วิทยาศาสตร   จากนี้ไป โลกไมตองการความเชื่ออยางเดียว  แตยังตองการภาพของความสมเหตุสมผล  

กลมกลืนและมีความเปนจริง   แมวาเราจะไมสามารถปฏิบัติไดก็ตาม  เราอาจไมไดทองเท่ียวไปท่ัวโลก

นี้   แตเราก็ตองการท่ีจะรูท่ีตั้งของแตละประเทศท่ีสมเหตุสมผล  หรือแมเราจะไมไดทองเท่ียวไปท่ัว

จักรวาล   แตก็ตองการคําอธิบายลักษณะของจักรวาลท่ีสมเหตุผลเชนกัน 

๕ม.ม. ๑๓ / ๑๘๗ / ๒๑๘ 

                                                        



๒๗๔ 

ประการท่ีสี่  การศึกษาปรัชญาไมไดมีความจําเปนตองนําไปสูระบบการถกเถียงอยางเดียว

เสมอไป  เพราะพุทธศาสนามีแนวความคิดของตนเองท่ีเดนชัดอยูแลว ในทางตรงกันขาม  การศึกษาใน

รูปแบบปรัชญาจะทําใหปญหาบางประการ  ของพุทธศาสนาไดขอสรุปท่ีชัดเจน  ลงตัวและมีเหตุผลท่ี

ชัดเจน 

ประการสุดทาย  การศึกษาในรูปแบบปรัชญาและมีความเขาใจปรัชญาของพุทธศาสนาได

อยางชัดแจง  คือ  วิธีการเดียวท่ีนําไปสูการพัฒนาแนวความคิดของพุทธศาสนาใหปรากฏชัดเจนและ

ทําใหสามารถแยกระหวางสวนท่ีเปนแกนกับสวนท่ีเปนทางเลือก ในขณะหนึ่ง ๆ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ได 

ดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหเห็นไดวา  รากฐานทางปรัชญามีความสําคัญยิ่งนักในฐานะเปนตัวจรรโลงคํา

สอนและความคิดของพุทธศาสนา   

ดังนั้น จึงไมใชเปนการแปลกอะไรเลยท่ีผูวิจัยพบวา  ผูท่ีปฏิเสธการศึกษาความคิดทาง

ปรัชญาของพุทธศาสนายังคงกลาวถึงความคิดทางปรัชญาของพุทธศาสนาอยูเสมอ โดยไมรูตัวทาน

เหลานั้น อาจเพียงแตไมยอมรับการศึกษาความคิดทางปรัชญาของพุทธศาสนาอยางเปนระบบนั้นใน

ขณะเดียวกันผูท่ีสรางผลงานวรรณกรรม ก็ไมตางอะไรกับพอครัวท่ีประกอบอาหารตามภัตตาคารท่ัวไป  

ซ่ึงภัตตาคารแตละแหงยอมมีเมนูอาหารท่ีแตกตางกันไป  ไตรภูมิพระรวงก็เปนอีกหนึ่งเมนูในจํานวน

เมนูท่ีไดรับการกลาวขาน  เม่ือมีการศึกษาประวัติศาสตรในยุคสุโขทัย นับเปนเมนูอาหารทางปญญาท่ี

โดดเดนแหงยุคสมัย  และมีอิทธิพลตอวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาในยุคตอมาตามลําดับแมในยุค

ปจจุบันแมวารูปแบบวรรณกรรมในยุคปจจุบัน ไดเปลี่ยนไปจากเดิมอยูไมนอยนั่นก็เปนเพียงยุทธวิธี 

สวนยุทธศาสตรนั้นก็อยูท่ีการมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา  ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยไดนําเสนอ

หลัก สติ (SATI MODEL) เพ่ือพัฒนาปญญา  เปนการเชื่อมโยงระหวางวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาสู

ขุมทรัพยทางปญญาอันยิ่งใหญในท่ีนี้คือ พระไตรปฎก 

 ปจจุบันกระแสพุทธวจนะกําลังมาแรง  แรงพอท่ีจะทําใหผูศึกษาพุทธศาสนาอยูแลวออก

อาการสับสนวาอะไรคือสิ่งท่ีเชื่อถือไดวาเปนพุทธวจนะ  พรอมกันนั้นก็อาจมีคําถามข้ึนในใจก็ไดวา  

อรรถกาถาเชื่อถือไดเพียงใด  แนวทางปฏิบัติท่ีควรจะเปนในท่ีนี้ก็คือ หลักการวิภัชชวาที ซ่ึงมีข้ันตอน

ในการวิเคราะหความคิดของพระพุทธศาสนาตามหลักฐานท่ีปรากฏโดยสรุปดังนี้ 

๑. สูตร คือ พุทธพจน  และภาษิตท่ีปรากฏในหลักฐานข้ันแรกในพระไตรปฎก 

๒. สุตตานุโลม คือ นัยการตีความวาเปนไปไดหรือไมไดตามหลักมหาปเทส ๔ เปนตน 

๓. อาจาริยวาท คือ อรรถกถาธีบาย  ความเหน็ของพระอรรถกถาจารยในอดีตเก่ียวกับ 

    ความหมาย  และนัยความหมาย ใน๒สวนขางตน 



๒๗๕ 

๔. อัตโนมติ  คือ  มาติการตีความของสวนบุคคลโดยอาศัยหลักฐานขางตนตามลําดับ๖ 

ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนเม่ือมองโดยภาพรวมแลวเราจะเห็นรูปแบบโครงสรางระบบความคิด

ของพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในพระไตรปฎกในลักษณะเชื่อมโยงอยางเปนระบบนั้นซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอ

กําหนดออกมาเปนสติ (SATI MODEL) เม่ือกลาวโดยสรุปมีลักษณะดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

๖พระมหาอุทัย าณธโร. พุทธวิถีแหงสังคม, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพธรรมสาร

,๒๕๓๘), หนา ๙. 

                                                        



๒๗๖ 

 
จากโมเดลดังกลาว สามารถอธิบายในรูปของตารางไดดังนี้ 

สติโมเดล  (SATI  MODEL) 

Input Process Output 
ปริยัติ ปฏิบัต ิ ปฏิเวธ 
S : Study เรียน ศึกษา
อาน  
A : Attitude เขาใจ  มี
ทัศนคติท่ีดีตอเนื้อหา 

T : Training นําไปฝก
ปฏิบัติ นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

I : Intelligence ไดสัมผัส
ผล เกิดปญญามีเหตุผลใช
ชีวิตอยางมีเปาหมาย  
 

เรียนรู ปฏิบัต ิ สัมผัสผล 
รูจํา รูจริง รูแจง 

S 
Study 

A 
Attitude  

I 
Intelligence 

T 
Training 

SATI MODEL 
 

เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง 

ไตรภูมิฯ  มิลินทฯ  ไผแดง  องคุลีมาล   พระคุณของพอ  ธรรมลีลา   กายนคร   ลีลาชีวิต 



๒๗๗ 

เรียนรู ทําได ใชเปน 
สอนใหรู ทําใหด ู อยูใหเห็น 
เกง ด ี มีสุข 

 

 วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญามีอยูหลากหลาย ผูวิจัย ไดนําเสนอเพียงบางสวนประกอบกับ

วรรณกรรมมิใชสวนของพุทธวจนะโดยตรง  

 ดังนั้น พระอรรถกถาจารยไดประมวลลักษณะของพุทธวจนะเพ่ือเปนขอสังเกตท้ังสิ้นรวม 

๑๘ ประการดังนี้ 

๑. โทสนาสนโต กําจัดโทสะได 

๒. คุณาธิคมนโต ทําใหบรรลุคุณประโยชนท่ีดี 

๓. สทฺธาชนโต ทําใหเกิดศรัทธา 

๔. ป̣าชนโต ทําใหมีปญญา  

๕. สาตฺถโต สิ่งมีสาระ 

๖. สฺพยชนโต มีอักษรวิธี 

๗. อุตฺตานปทโต ไมซับซอน 

๘. คมฺภีรตฺถโต มีความลึกซ้ึง 

๙. กณฺณสุขโต สบายห ู

๑๐.หทยํคมโต ไพเราะจับใจ 

๑๑. อนตฺตุกฺกํสนโต ไมอวดอาง 

๑๒. อปรมภวโต ไมขมขูบังคับ 

๑๓. กรุณาสีตลโต สงบเย็นดวยพระกรุณา 

๑๔. ป̣วทนโต พระพุทธเจาตรัสไวดวยพระปญญา 

๑๕. อาปาถรมณียโต มีเนื้อหาลึกซ้ึง 

๑๖. วิมทฺทกฬขมโต ทนตอการย่ํายีพิสูจนได 

๑๗. สุยฺยมานสุขโต ฟงแลวสุขใจ 

๑๘. วิมํสิยมานหิโต คิดตามไปใจเปนสุข๗ 

             ดังนั้น วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาเม่ือพิจารณาจากลักษณะพุทธวจนะ ๑๘ ประการจึงจัด

อยูในรูปของพุทธวจนะอยางไมตองสงสัย 

๕.๓  ขอเสนอแนะ 

๗สมิทธิพล  เนตรมินิต, บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท, (กรุงเทพมหานคร : เอม่ีเอ็นเตอร

ไพรส, ๒๕๕๖), หนา ๕๐. 

                                                        



๒๗๘ 

๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การทําวิทยานิพนธเรื่องบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนว  

พุทธปรัชญานั้น ในเชิงนโยบายผูวิจัยคาดหวังในการนําระบบสติ (SATIMODEL) เพ่ือพัฒนาปญญาตาม

หลักพุทธธรรม  คือใหมีท้ัง ปริยัติ ปฏิบัติ  และปฏิเวธ 

ในดานปริยัติ คือ การศึกษาวรรณกรรมตามแนวพุทธปรัชญา ไดแก ไตรภูมิ  มิลินทปญหา 

ไผแดง  องคุลีมาล  พระคุณของพอ  ธรรมลีลา กายนคร และลีลาชีวิต  อยางใครครวญ  ซ่ึงสอดคลอง

กับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีวา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมี

ความเชื่อม่ันวาพระพุทธศาสนาเปนปรัชญาชีวิตอันประเสริฐ  สามารถชวยปองกันแกไขและดับปญหา

อันยิ่งใหญของมนุษยชาติคือ ความทุกขได  สมควรเผยแผใหกวางขวางไปในระดับโลกออกไป

พระพุทธศาสนาเปนมรดกทางปญญา  และทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของไทยท่ีควรถนอมรักษาไวแมดวย

ชีวิต  มนุษยเกิดมาพรอมดวยศักยภาพท่ีจะพัฒนาการเรียนรูไดตั้งแตระดับรูจํา (สัญญา)  จนถึงข้ันรูจบ 

(โพธิ)  และสามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากความเปนปุถุชนไปสูความเปนอริยชนไดถาไดรับ

การศึกษาท่ีถูกตอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาท่ีประกอบดวย

คุณสมบัติ ๕ ประการ แบงเปน  มีความรูดีท้ังทางธรรมและทางโลก  มีความสามารถดีในการคิดเปน 

พูดเปนทําเปนมีคุณธรรมและจริยธรรมประจํากาย วาจา และใจ มีอุดมคติและอุดมการณมุงอุทิศชีวิต

บําเพ็ญประโยชนตนและประโยชนทานเปนพุทธบูชา 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มุงจัดกระบวนการศึกษาใหครบวงจรตามหลัก 

พุทธธรรมคือใหมีท้ังปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 

 ในดานปริยัติจะชวยใหนักศึกษาเกิดความรูทะลุปรุโปรงดวยทิฏฐิ (ทิฏยา สุปฏิวิทฺธา)เปน

อยางตํ่า ในดานปฏิบัติจะใหนักศึกษาเกิดประสบการณครบท้ัง ๓ คือ  ศีล  สมาธิ  และปญญาในดาน

ปฏิเวธจะใหนักศึกษาเกิดสัมมาทิฏฐิและอจลสัทธาในพระพุทธศาสนา เปนพุทธมามกะชั้นกัลยาณ

ปุถุชน๘ 

๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา  

ผูวิจัยพบวามีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจนาศึกษา และนํามาทําการวิจัยในแงมุมตางๆ ในดานอภิปรัชญา 

ญาณวิทยา  จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร  หรือแมแตแนวความคิดเชิงปรัชญาไทย ปรัชญาหลัง 

นวยุคในดานตาง ๆ ดังนี ้

๘มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. พิธีประทานปริญญาบัตร รุนท่ี ๕๔, (กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๕๒-๕๓. 

                                                        



๒๗๙ 

ดานอภิปรัชญาท่ีปรากฏในวรรณกรรมไทยนั้น  อะไรคือความจริงท่ีทําใหมีแนวความคิด

เก่ียวกับชีวิตมนุษยปญหาชีวิต  ปญหาสังคม เปนปญหาท่ีสะทอนความจริงบางอยาง ซ่ึงเปนปญหาทาง

อภิปรัชญา ท่ีตองแสวงหาความจริงนั้น ดานญาณวิทยาท่ีปรากฏในวรรณกรรมก็เชนกันท่ีสะทอนถึง

ปญหาของความรูบางอยางท่ีมนุษยไมสามารถรูตามความเปนจริงไดในวรรณกรรมท่ีสะทอนถึงคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือแมแตปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษยในวรรณกรรมท่ี

สังคมไดรับความทุกข  ความเดือดรอนเราจะรูสิ่งนั้นไดอยางไร  และปญหาสิ่งนั้นดวยวิธีการใด   

ดานจริยศาสตรทําใหรูวาอะไรดี  อะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด  สามารถเลือกปฏิบัติไดในทางท่ี

ถูกท่ีควร  ทําใหรูทางในการดําเนินชีวิต  ท้ังในสวนตัวและสังคม เขาใจกฎความจริงของชีวิตเปนสิ่งท่ี

ชีวิตตองการ ทําใหรูจักคุณคาของชีวิตวาควรเปนอยางไร  อีกท้ังเรื่องความงามคุณคาความงามท้ังใน

ดานของวรรณกรรมศิลป  และรูปแบบการประพันธบทวรรณกรรมเปนสิ่งท่ีนาสนใจควรแกการศึกษา 

คนควาเพ่ือการวิจัยหัวขอตอไปนี ้

๑. ศึกษาเชิงวิเคราะหปรัชญาไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

๒. ศึกษาเชิงวิเคราะหอัตถิภาวะนิยมท่ีปรากฏท่ีปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท 

๓. ศึกษาเชิงวิเคราะหหลักอัตตาและอนัตตาของพระพุทธศาสนาระหวางเถรวาท 

    และมหายาน 

๔. ศึกษาเชิงวิเคราะหปรัชญาหลังนวยุคในวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

๕. ศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเชิงพุทธรวมสมัยกับสังคมยุคโลกาภิวัตน 

นับเปนการศึกษาเอาแนวความคิดท่ีปรากฏนํามาประยุกตในสังคมและแกปญหาชีวิต

เบื้องตนอันจะนําไปสูสังคมท่ีสงบสุขและมีความรัก และความเขาใจตอกันและกันท้ังในสวน  ปจเจก

บุคคลตลอดท้ังสังคมและประเทศชาตโิดยรวม 
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ยุค   ศรอีาริยะ.  พุทธชยันตี , ศาสนธรรมะ อภิวัฒนโลก,  สมุทรสาคร : สํานักพิมพพิมพด,ี ๒๕๕๖.  
ลีโอ   ตอลสตอย.  คําสารภาพบาป , แปลโดย  อัคนี มูลเมฆ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยามปริทัศน,   
                ๒๕๕๖. 
วิเวก   นันทะ ดร. และคณะ. อินเดียเนีย.กรุงเทพมหานคร : ทีทีพริ้น, ๒๕๔๙ . 
วิทยากร   เชียงกูล รศ., สารานุกรมผูนําและคนสําคัญของโลก,กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแสงดาว    
            ๒๕๓๗,หนา ๒๒๗. 
ศิวกานท   ปทุมสูตร. คูมืออานคิดวิเคราะห.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนวสาสนการพิมพ, ๒๕๕๓. 
ศักดา   วิมลจันทร. ปญจตันตระ  เลม ๑ .  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไอเดียเมกเกอร , ๒๕๕๔. 
สมชัย   ศรีนอก . วรรณกรรมกับสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

                ๒๕๕๖.  

สมภาร   พรมทา .  พุทธศาสนามหายาน .  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

สุวรรณา   เกรียงไกรเพชร. ทางสายใหมแหงวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพชมนาด,  ๒๕๔๘.    

สมัคร   บุราวาศ. ปรัชญาพราหมณ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๖.  

โสม   เถระ. มรดกทางวัฒนธรรมท่ีพระพุทธศาสนามอบใหแกโลก, แปลโดย พิพัฒน  บุญยง.  กรุงเทพมหานคร     

             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

โสรีช   โพธิ์แกว. จากจิตวิทยาสูพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินพริ้นติ้ง,  ๒๕๕๓ . 

เสรียร  จันทิมาธร. เสนทางสายเซ็น.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมติชน , ๒๕๔๗. 



๒๘๓ 
 

แสง   จนัทรงาม.  ศาสนศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒพานิช, ๒๕๓๔. 

อัครมุณี   วรรณประไพ .  ในความมีอยู.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒.    

อดิศักดิ์   ทองบุญ.  อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   

               ๒๕๕๔.  

อภิวัฒน  โพธิสาน ดร.,พุทธสาสนแนวปฏิบัติเพ่ือชีวิต,มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         

             ๒๕๕๑,หนา ๖๒. 

อิงอร    สุพันธุวณิช. วรรณกรรมกับสังคม.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 

๒๕๕๔. 

 

๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย 

จิรัฐกาล   พงศภคเธียร.  การวิจัยและพัฒนาจิตตปญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย. วิทยานิพนธครุศาสตร  

                ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๕๐. 

ฐานิสรา   ประธาทราษฎรนิกร. ปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงพยากรณ.  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.   

               บัณฑิตวทิยาลัย  :  มหาวทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘. 

นางสาวหิมพรรณ   รักแตงาม. การศึกษาวิเคราะหการตีความหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ ติช นัท ฮันห.  

                วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 

               ๒๕๕๐. 

นางสาวอัมพร   จันทรตัน. ศึกษาความสัมพันธระหวางการปฎิบัติธุดงคกับการบรรลุธรรม. วิทยานิพนธพุทธ   

               ศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๐. 

ปรุตม   บุญศรีตัน.  รูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาท.  วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี 

                บัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๐. 

พระครูสังครักษอํานาจ    เขมปโ (ยอดทอง).  พระพุทธศาสนากับปญจริยธรรม.  วิทยานิพนธพุทธศาสตร 

                ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๓. 

พระมหาสมบูรณ   วุฑฒกิโร (พรรณนา).  จิตมาตรของนิกายโยคาจาร. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
               บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๑. 
พระมหาจิตติภัทร   อจลธมฺโม ( จันทรคุม ).  การศึกษาบทบาทพระอานนทในการเผยแผพระพุทธศาสนา.  
                วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
               ๒๕๓๘. 
พระมหาชาญ   จนฺทาโภ (ระหาร ) . หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรมสุภาษิตสุมทรภู.     
                 วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,         
                ๒๕๕๒.    
วิพจน   สุภจารี, พระมหา . “ การศึกษาแนวคิดเรื่องเสรีภาพในพระพุทธศสานาเถรวาท ”. วิทยานิพนธศาสน 
                ศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๔๗. 



๒๘๔ 
 

สมชยั   ศรีนอก. ความ เ ช่ือและปจจัยท่ีมีอิทธิพลเรื่องบุญบาปในเพลงลูกทุงอีสานของครูเพลงลูกทุงอีสาน 
                  รวมสมัย.  วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                 ราชวิทยาลัย , ๒๕๕๒. 
สมภาร   พรมทา.  “ อัตถิตาอนัตตา  ในพุทธปรัชญาเถรวาท ”.   วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต 
                  วิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๓๓.              
อํานาจ   บัวศิริ. การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติในประเทศไทย.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร 
                   ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
๓) แบบสัมภาษณ 
สัมภาษณ  พระเทพวิสุทธิกวี,ดร.,ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
                   ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ  พระโสภณธรรมเมธี, เจาอาวาสวัดสุวรรณคีรี, เจาคณะแขวงอรุณอมรินทร  
                   เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร. ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ  อาจารยมานพ  อุปสโม, ผูอํานวยศูนยปฏิบัติธรรม ๘๔  พรรษานราธิวาสราชนครินทร  
                   เขาดินหนองแสง อําเภอแกงพางแมว จ.จันทบุรี. ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ  พระครูปลัดนายกวรวัฒน,ดร., เจาอาวาสวัดนายโรง  และผูอํานวยการสถานีวิทยุ 
                   เพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม  วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอกนอย 
                   กรุงเทพมหานคร. ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ  พระมหาเจิม  สุวโจ, ผูชวยอธิการบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย 
                   มหาจุฬาราชวิทยาลัย. ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ  พระมหาบุญชวย  ปฺญาวชิโร, ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติธรรม ธรรมะคลายทุกข 
                   ตําบนแกงเสี้ยน  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี.  ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ  อาจารยวศิน  อินทสระ, นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา,นักเขียน ,นักคิดอิสระ. 
                   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 

         1) Books 

Mererk.   Prayoon.  Selflessness  in  Satre’s  Existentialism  and  Early  Buddhism.   

                Mahachula  Buddhist  University.  1988. 

Reese. W.L. Dictionary  of  Philosophy. and  Religion.  London   :  Humanities  Press,  1987. 

Phra,   Dhammavisuddhikavi.   A  Buddhist  way  of  mental  training.  Bangkok  :  Chuan     

                    printing  Press  Ltd,  2001. 

W. rahula,  Dr.  what  the  Buddha  taught.  Bangkok  :  how  Train foundation, 2533. 

Phra, Assajieta  Dhammajeto [A wale]  “ An analytical  study on concept of  Citta its  

                 Significance in Theravada  Buddhist  Philosophy ”.  Bangkok  :       

                 Mahachulalongkorn  Buddhist  University, 2543. 



๒๘๕ 
 

Phar,  Ra-javaramuni.   Dictionry   of   Buddhism.  Bankok :   Mahachulalongkorn   Buddist    

                  University, 2528. 

Helen  Jandmit.  The  way  to  Vipassana.  Bangkok :  V.H.  Publications,  2553. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก. 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก  ข. 

หนังสือขอความอนุเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. 
แบบสัมภาษณ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง. 

รายนามผูใหสัมภาษณ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ. 
ภาพการสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๘๖ 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

พระศาสนโสภณ 

วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม ๙ ประโยค, (M.A. Philosophy) 

Banaras Hindu University 

ศน.ด (ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 

ตําแหนง  เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

 เจาคณะภาค  ๑๖,๑๗,๑๘  (ธรรมยุต) 

 

พระมหามฆวินทร (ผศ.ดร.) 

วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม ๗ ประโยค Ph.D. (Philosophy) 

Deli University ศน.บ ,ศน.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตําแหนง  หัวหนาภาควิชา พระพุทธศาสนาและปรัชญา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

พระมหาทวี  มหาปฺโญ 

วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม ๙ ประโยค พธ.บ. (เปรียญธรรม) 

ศน.ม (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตําแหนง  อาจารยประจํามหาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 

 

รองศาสตราจารย ชัยวัฒน  อัตพัฒน 

วุฒิการศึกษา  ศน.บ. Diploma in Financial Studies, M.A. (Philosophy) 



๒๘๗ 
 

ตําแหนง  อาจารยประจําพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.ธวัช  หอมทอนลม 

วุฒิการศึกษา  ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

Ph.D.(Philosophy) , Banaras Hindu University. 

ตําแหนง  หัวหนาภาควิชาศาสนาและปรัชญา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๔ 
 

รายนามผูใหสัมภาษณ 

พระเทพวิสุทธิกวี,(ดร.)  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ, 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สัมภาษณ  วันท่ี ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗  

 

พระโสภณธรรมเมธ ี  เจาอาวาสวัดสุวรรณคีรี,  เจาคณะแขวงอรุณอมรินทร 

เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ  วันท่ี ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

 

อาจารยมานพ  อุปสโม  ผูอํานวยศูนยปฏิบัติธรรม ๘๔  พรรษา 

นราธิวาสราชนครินทร เขาดินหนองแสง  

อําเภอแกงพางแมว จ.จนัทบุรี 

สัมภาษณ   วันท่ี  ๑๘กัยยายน  ๒๕๕๗   

 

พระครูปลัดนายกวรวัฒน,(ดร.)  เจาอาวาสวัดนายโรง  และ 

ผูอํานวยการสถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 

วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอกนอย  
กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗   

 

 

พระมหาเจิม  สุวโจ  ผูชวยอธิการบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 

สัมภาษณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 



๓๐๕ 
 

 

พระมหาบุญชวย  ปฺญาวชิโร ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติธรรม ธรรมะคลายทุกข     

ตําบนแกงเสี้ยน  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

สัมภาษณ     วันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗   

 

อาจารยวศิน  อินทสระ  นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา,นักเขียน ,นักคิดอิสระ 

สัมภาษณ      วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 



๓๐๐ 
 

35แบบสัมภาษณ 

35สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

เรื่อง บูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

แบบสัมภาษณชุดนี้ใชสัมภาษณ  ผูใหขอมูลท่ีเปนนักวิชาการซ่ึงเปนผู มีความรูและเชี่ยวชาญทางดาน

พระพุทธศาสนาและวรรณกรรม    เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยแบงการสัมภาษณออกเปน  

๓  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี ๒ ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการบูรณาการหลักพุทธปรัชญา 

  เถรวาทเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม 

 ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะ 

 

35ตอนท่ี0 ๑ ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ17   

35๑.๑   ชื่อ.................................นามสกุล/ฉายา.....................35....อายุ........ปพรรษา..........พรรษา 

35 ๑.๒   ท่ีอยูบาน/วัด ...............เลขท่ี............หมูท่ี....ซอย.............ถนน................ตําบล/แขวง

.....................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด.......................รหัสไป35รษณีย................35โทรศัพท.........................

E-Mail............................ 

 

35๑.๓    ระดับการศึกษา0  ( ) นักธรรมเอก17  

                                           (   )  เปรียญธรรม       

           (    )  สามัญศึกษา       

  (    )  อ่ืนๆ17  

 

35๑.๔  สถานท่ีทํางาน............................................................................................................ 

35๑.๕  ตําแหนง/35สมณ35ศักดิ์..................................................................................................... 

35๑.๖  ประสบการณในการทํางาน..................ป 

 



๓๐๑ 
 

ตอนท่ี  ๒  ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการบูรณาการหลกั พุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรม 

๒.๑ การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมเปนอยางไร 

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

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

 ๒.๒ วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาเปนอยางไร มีความเหมือนหรือแตกตางจากวรรณกรรมโดยท่ัวไป

อยางไร 

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

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

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

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

 ๒.๓ ทานมีความคิดเห็นอยางไร เก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธ

ปรัชญา 

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

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

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

๒.๔  หากบุคคลคนชอบอานวรรณกรรมตามความชอบ แตไมชอบอานวรรณกรรมแนวธรรมะพุทธ

ปรัชญา ทานคิดวาผูนั้นจะไดอะไรจากวรรณกรรมท่ีอานบาง 

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

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

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

 

 

 ๒.๕ วรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา นอกจากจะใหความไพเราะตามอักขระแลวและคุณคาแลว ทาน

คิดวาวรรณกรรมเหลานั้นจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนอยางไรบาง 

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

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

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

 ๒.๖ วรรณกรรมเรื่อง “ไตรภูมิพระรวง” มีหลักธรรมทางพุทธปรัชญาท่ีมีคุณคาควรท่ีจะอนุรักษไว

เก่ียวกับการเขาถึงคุณงามความดี อยางไรบาง 



๓๐๒ 
 

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

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

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

 ๒.๗ หลักพุทธปรัชญาใดบางท่ีปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระรวง และเปนประโยชน

ในดานตางๆ อยางไร  ดังตอไปนี ้

  ๒.๗.๑ ดานสังคม 

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

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

 ๒.๗.๒ ดานการเมืองการปกครอง 

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

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

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

  ๒.๗.๓ ดานเศรษฐกิจ 

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

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

๒.๗.๔ ดานการศึกษา 

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

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

๒.๗.๕ ดานการศาสนา 

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

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

 

  ๒.๗.๖ ดานวัฒนธรรมและประเพณ ี

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

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

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

 ๒.๗.๗ ดานวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา 

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

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

 

ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะ 

๑. โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 



๓๐๓ 
 

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

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

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

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

๑. โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวรรณกรรมแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท 

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

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

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

 

ขอขอบคุณในความเมตตานุเคราะหใหความรวมมือของทานเปนอยางสูง 
 

พระบุญเรียน  อภิปฺุโณ (ตลับทอง) 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



๓๐๖ 
 

 
สัมภาษณพระเทพวิสุทธิกวี (ดร.) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 
สัมภาษณพระโสภณธรรมเมธี เจาอาวาสวัดสุวรรณคีรี 



๓๐๗ 
 

 
สัมภาษณพระอาจารยมานพ อุปสโม  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

๘๔ พรรษาราชนครินทร  อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

 
สัมภาษณพระครูปลัดนายกวรวัฒน (ดร.)  เจาอาวาส  วัดนายโรง  เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร 



๓๐๘ 
 

 
สัมภาษณพระมหาเจิม สุวโจ  ผูชวยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สัมภาษณ พระมหาบุญชวยป ฺาโวชิโร  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติธรรมคลายทุกข 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุร ี



๓๐๙ 
 

 
 
สัมภาษณ อาจารยวศิน  อินทสระ  ปราชญทางพระพุทธศาสนา  นักเขียน  นักคิดอิสระ 
 



๓๑๐ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ    พระบุญเรียน  อภิปฺุโญ (ตลับทอง) 

วันเดือนปเกิด   อาทิตยท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ชาติภูมิ    บานหนองคู  ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร 

ท่ีอยูปจจุบัน  วัดนายโรง  แขวงบางขุนนนท  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๒๕ นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนเจาคณะเขตบางกะป  วัดคลองครุ 

 กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. ๒๕๓๕  บาลี ประโยค ๑-๒ สํานักเรียนวัดคลองวาฬ อ.เมือง  

    จ.ประจวบคีรีขันธ 

 พ.ศ. ๒๕๓๙  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา      

    (วัดสุทธาวาส)  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๓๗  จบหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)  รุนท่ี ๕ 

    กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ.  ๒๕๔๔  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

    (พธ.บ. เอกปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 (ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หนาที่การงาน 

 พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบานทุงซอ ต.นายาว 

  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 พ.ศ. ๒๕๓๓ วิทยากรอบรมศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียนหนวยงาน 

  สวนราชการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 พ.ศ. ๒๕๓๗ ครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) สํานักเรียนวัดนายโรง  

   แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๔๒  ครูสอนพระพุทธศาสนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๕๐  ผูดําเนินรายการสันทัสเสตัพพธรรมนําสุข สถานีวิทยุ 

    พระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง FM ๙๔.๗๕ MHz 



๓๑๑ 

ปจจุบัน ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร 

 เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 ผูดําเนินรายการสถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 

 วัดนายโรงในรายการสนทนาธรรมทุกวันจันทรถึงวันศุกรรวมกับ 

 กมโรภิกฺขุ  เวลา  ๒๐.๐๐- ๒๑.๐๐ น. 

 ผูดําเนินรายการสถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 

 วัดนายโรงในรายการทานถามเราตอบทุกวนัเสาร เวลา ๐๙.๐๐- 

 ๑๐.๐๐ น. คลื่น FM ๙๔.๗๕ MHZ 

 พระอาจารยสอนกัมมัฏฐานเบื้องตนประจําวันอาทิตยรวมกับ 

 กมโรภิกฺขุ  เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วัดนายโรง  

 แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
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