
                                                                           คํานํา 
 
        (ปจจุบัน ตําราวาดวยประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ไดมีผูรูเรียบเรียบ 
ข้ึนเผยแพรจํานวนมาก นับเปนความสะดวกในการศึกษาคนควาของผูสนใจ 
ท่ัวไป) อาจารยเสถียร โพธินันทะ นับเปนผูรูทางพระพุทธศาสนาทานหน่ึง มี 
ความรอบรูเร่ืองพระพุทธศาสนาท้ังในดานหลักคําสอนและประวัติศาสตรเปน 
อยางดียิ่ง และรอบรูท้ังในฝายเถรวาทและฝายมหายาน ฉะนั้น การนําเสนอเร่ือง 
ราวของพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนในดานคําสอน หรือประวัติศาสตร ของ 
อาจารยเสถียร โพธินันทะ จงึมีทวงทีและรสชาติแตกตางไปจากผูรูทานอ่ืน ๆ ท้ัง 
มีประเด็จและแงมุมท่ีนาสนใจมาก 
     เร่ืองประวตัิศาสตรพระพุทธศาสนา ท่ีอยูในมือของทานผูอานนี้ เปน 
เร่ืองหนึ่งในจํานวนขอเขียนจํานวนมากของอาจารยเสถียร โพธินันทะ ท่ีมีคุณคา 
ตอการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ผูเขียนไดเตรียมข้ึนในลักษณะเปน 
คําบรรยายสําหรับพระนกัศึกษาสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เปนตอน ๆ 
ตอมาไดมีการจัดพิมพรวมเปนเลมเปนคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ.๒๔๙๙ พิมพคร้ังท่ี ๒ 
เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๑ แลวไมไดมีการพิมพอีก มหามกุฏราชวยิาลัยเหน็วา เร่ือง 
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนานี้ เปนเร่ืองท่ีมีคุณคาทางการศึการดังกลาวแลว 
จึงไดจดัพิมพข้ึนอีกคร้ังหนึง่ นับเปนคร้ังท่ี ๓ 
     จึงหวังวาประวัติศาสตรนพินธของอาจารยเสถียร โพธินันทะ เร่ืองนี ้
คงอํานวยประโยชนแกทานผูสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาตามควร  
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                                                                    บทนํา 
                                                         มูลเหตุแหงนิกาย 
 
ทุกศาสนาจําตองมีนิกาย 
     ศาสนาใหญ ๆ ทุกศาสนาในโลกน้ี จะดํารงอยูโดยไมมีการ 
แตกนกิายนั้นดูไมมีเสียเลย ท้ังนี้เพราะเม่ือศาสนานั้น ๆ แผกวางออก 
ไปในหมูประชุมชนตางชาติตางภาษา ก็ยอมมีการเปล่ียนแปลงบางเปน 
ธรรม ยิ่งศาสนาท่ีมีอายุยนื ๆ เชนพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ 
และครสตศาสนาเปนตนนั้น กาลเวลาและความผันผวนของโลกยอม 
ทําใหมีการเปล่ียนแปลงอยูเอง อาจกลาวไดวา ศาสนาเกา ๆ ทุก ๆ 
ศาสนาในปจจบัุนนี้ ไดหางไกลหรือแปรความเปนไปจากเม่ือคร้ังปฐม- 
กาล คือในยามท่ีศาสดาของศาสนาน้ัน ยังมีชีวิตอยูไมมากก็นอย 
ศาสนาใดไมมีการเปล่ียนแปลง ศาสนานั้นก็ไมเจริญได และในท่ีสุดจะ 
ตองดับสูญหายไป อันการเปล่ียนแปลงนั้นไมไดหมายเอาถึงการแกไข 
ตัวบท หรือหลักปรัชญาธรรมของศาสนา เพราะถาเปนเชนนั้น จะกลาย 
เปนการแตงต้ังประดิษฐศาสนาใหมข้ึนตางหาก แตหมายถึงการแกไข 
วิธีการและปฏิบัติการบางอยางของศาสนาเทานั้น เพราะเหตุนั้น ทุก 
ศาสนาถึงแมจะมีนิกายมากมายสักเทาไร และถึงแมจะลวงกาลผานสมัย 
มานมนานแลวก็ดี หนาตาดัง้เดิมของศาสนาก็หาไดเปล่ียนแปลงไปไดไม 
พระพุทธศาสนาของเราเปนศาสนาท่ียิ่งใหญและมีอายุมากศาสนาหน่ึง มี 
มนุษยชาติท่ีนบัถือมากมายหลายรอยลาน กงลอแหงพระธรรมของ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดหมุนเวยีนผานไปตามประเทศเหลานี ้
คือ อินเดีย สิงหล พมา ไทย เขมร ลาว ญวน หมูเกาะมะลายู จีน ธิเบต  
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มองโกเลีย แมนจูเรีย เกาหลี ญ่ีปุน และถึงแมอาณาจักรภาคตะวันตก 
คืออียิปต กรีก ก็ยังมีปรากฏรองรอยหลักฐานในประวัติศาสตร เราเห็น 
ไดแลววาอาณาจักรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้กวางขวางมหาศาล 
เพียรไร และเปนการแนนอนท่ีสุดวา ภายในจักรวรรดิอันยิ่งใหญนี ้
บรรดาประเทศบานเมืองท่ีข้ึนตอพระธรรมของพระองคนั้น ตางก็มีภาษา 
ธรรมเนียมความนิยมตาง ๆ กัน ฉะนั้น เม่ือรัศมีของพระพุทธศาสนา 
สงทอดไปถึง ก็ยอมท่ีจะตองสัมผัสถูกวัฒนธรรมเหลานั้น และแลวก ็
ตองผสมผสานกลมกลืนกไ็ด จึงสามารถเปลงรัศมีจรัสเรือง เพราะฉะนั้น 
นิกายเปนอันมากจึงไดถูกเสกสรรคข้ึน แตโดยสวนใหญพระพุทธศาสนา 
แบงออกเปน ๒ นิกาย คือมหายานและเถรวาท หรืออุตตรนิกายกับ 
ทักษิณนิกาย และถาพูดถึงเร่ืองจํานวนนิกาย หรืออุตตรนิกายกับ 
ทักษิณนิกาย และถาพูดถึงเร่ืองจํานวนนิกาย พระพุทธศาสนาเปน 
ศาสนาท่ีมีนิกายมากท่ีสุด ซ่ึงท้ังน้ีลวนแตกแยกออกไปจากสองนิกาย 
ใหญขางตน สองนิกายใหญนั้นอุปมาดั่งแองน้ําบนภูเขาที่เปนบอเกิดของ 
น้ําตก และน้ําตกน้ันก็กลายเปนลําธารไหลแตกแยกออกเปนแควเล็ก 
แควนอย ฉะนัน้ (คําวาเถรวาทยังมีท่ีใชกนัแพรหลายอีกคําหนึ่งวา 
"หีนยาน" แตขาพเจาไมขอเรียกเชนนั้น เพราะคํานั้นมีความหมายในทาง 
ไมดี ไมเหมาะสมจะใชเรียกนิกายในพระพุทธศาสนาเดียวกัน โปรด 
เขาใจตามนีด้วย) 
 
มูลเหตุแหงนิาย 
     กลาวสําคัญพระพุทธศาสนา ถาเราจะสอบสวนถึงตนรากแหงการ 
มีนิกายแลว กไ็มอาจท่ีจะลืมนึกถึงหลักใหญ ๆ สามหลักท่ีพระพุทธเจา 
ทรงวางไว นัน่คือหลักของการศึกษาเลาเรียนใหเกดิความรูเรียกวาปริยัต ิ
หนึ่ง หลักของการกระทําตนใหดําเนินตามธรรมท่ีตนรู เรียกวาปฏิบัติ  
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หนึ่ง และผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติท่ีเรียกวาปฏิเวธอีกหนึง่ หลักสาม 
ประการนี้มีความสําคัญเกี่ยวโยงกันอยู คือปริยัติเปรียบดงัแผนท่ีช้ีทางที่ 
จะใหถึงแหลงขุมทรัพย ปฏิบัติเปรียบทางคนหาขุมทรัพยนั้นตามแผนที่ 
ปฏิเวธเหมือนการเดินทางถึงจุด ขาดหลักใดหลักหนึ่ง ความสําเร็จผล 
ยอมมีหาไดไม การท่ีนิยกายมีความเหน็แตกกันออกไปนัน้ ก็เปนเพราะ 
ความบกพรองขาดหลักใดหลักหนึ่งไป และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ ไดขาด 
หลักประการท่ีสาม "ปฏิเวธธรรม" ไปเสีย เราจะพิจารณาสังเกตเห็นไดวา 
ปางเม่ือพระผูมีพระภาคเจายงัทรงพระชนมส่ังสอนเวไนยนิกรอยู 
ปรากฏมีผูบรรลุถึงอริยภาพ คือมีผูตรัสรูธรรมกันมากมาย การปริยัต ิ
และปฏิบัติดําเนินรวมกันในทางเดียว อริยมรรคเม่ือมีผูเจริญกัน อริย- 
ผลก็บังเกิดเปนเงาตามตน เม่ือตางคนตางไดชมเชยอริยผลนั้นดวยตน 
ของตนเองแลว ทัศนะคือความเห็นกย็อมเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั แต 
เม่ือพนยุคนั้นมาแลว กลับปรากฏวา อริยมรรคเปนแตเพยีงเร่ืองปรัชญา 
อันนาเรียนนารูท่ีบรรจุอยูในพระคัมภีรเทานั้น จะหาผูมุงปฏิบัติตนอยาง 
สมัยแรกไดนอยลง ทุกคนสวนมากมุงกันแตจะเรียนและจําทรงพระ- 
พุทธพจนกนัเปนปฎก ๆ อริยผลจึงไมคอยเกิดข้ึน เม่ือผูทรงศาสนา 
มิไดเปนพระอริยะ และเม่ือความคิดในการปริยัติเฟองฟูขึนถึงขีดสุด 
จนบางทีกลายเปนลัทธิแปลก ๆ มีสัทธรรมปฏิรูปเขามาเจือปน ผู 
รํ่าเรียนก็ตีความหมายตลอดจนอรรถาธิบายสัจธรรมดวยปุถุชนอัตโนมัติ 
     ความคิดความเห็นของคนแตละคนท่ีมีตอคัมภีรอันตนไดรํ่าเรียนนั้น 
แตกแยกออกเปนปกติ ตางคนตางเขาใจอยางหนึ่ง อีกคนหนึ่งเขาใจไปอีก 
อยางหนึ่งไมตรงกัน และตางฝายก็ยดึถือมติของตนวาถูกตรง ของผูอ่ืน 
ผิด เพราะปุถุชนเรานั้นมักจะเขาขางตนเองเสมอโดยมิใครจะคํานึงถึง 
เหตุผลอะไรนกั และเม่ือตนถือมติใด ก็อดไมไดท่ีจะมีการวิพากษ  
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วิจารณเปรียบเทียบกับมติของฝายอ่ืน จึงไดมีการโตวาทะกันระหวางกัน 
และกันวาใครจะดกีวาใคร หนักเขาก็เลยแตกสามัคคี แลวนิกายก็เปน 
เงาตามเขามาทันที เร่ืองเชนนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในชมพทูวีปแลว มักม ี
การคัดคานโตคารมกันในขอธรรมอยางเอาจริง บางทีถึงกับวางชีวิตของ 
ตนไวเปนเดิมพัน วาถาหากแพแลวจักยอมใหบ่ันเศียรหรือเปนขาทาศ 
ตลอดชีพ ประชาชนตลอดจนพระราชากน็ยิมการใชเหตผุลเอาแพเอา 
ชนะกนัดวยวธีิตีฝปากเชนนี ้ปรากฏวาถาคณาจารยใดพายแพใน 
สงครามโอษฐ ลัทธิของคณาจารยผูนั้นก็พลอยอับแสงลง เพราะพระ 
ราชาและประชาชนไมเคารพนับถือ บางทีถูกขับไลใสสงออกนอกบาน 
เมืองเลยทีเดยีว เม่ือสถานการณแวดลอมเปนเชนนี้ ก็ยอมจะมีการ 
วิพากษวจิารณความคิดของกนัและกนั ซ่ึงแมจะเปนลัทธิศาสนาเดียวกัน 
ก็ตาม ใหเปนไปอยางไมหยดุยั้ง ตางฝายตางพยายามยกลัทธิของตนให 
สูงเดนดวยวิธีนานัปการ และพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังจึงได 
สมบูรณดวยเร่ืองทํานองนี้ทุกประการ 
     จะยกตัวอยางใหเห็นในขอแตกตางทางมติเกี่ยวกับปญหาเร่ือง 
นิพพานและจติ ภายในวงการพระพุทธศาสนาของไทยซ่ึงเปนฝาย 
เถรวาทลวน ๆ แตก็ยงัมีความเห็นไมสอดคลองตองกันได นักธรรมะ 
บางพวกเห็นวานิพพานเปนอนัตตา ซ่ึงท้ังน้ีอาศัยพระพทุธภาษิตขอวา 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมท้ังหลายไมใชตวัตนเปนขออาง บางพวก 
เห็นวาท่ีพระพทุธเจาสอนอนัตตา ก็เพื่อจะใหเรารูจักอัตตานั่นเอง แต 
อัตตาท่ีนี้ไมใชอัตตาขันธหา ขันธหาเปนอนัตตา สวนธรรมของจริงคือ 
พระนิพพานนัน้เปนอัตตาตัวจริงของเรา มีพระพุทธภาษติเปนหลักฐาน 
วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนนั่นแหละเปนท่ีพึ่งแหงตน ถาไมมีตน  
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เสียแลว เหตุไรพระองคจึงสอนใหเอาตนเปนท่ีพึ่งเลา บางพวกเห็นวา 
จิตนี้เปนธรรมชาติเกิดเร็วดับเร็วไมมีแกนสาร อีกพวกหนึง่เห็นวาจิต 
แทนั้นเปนธรรมชาติไมเกิดดับ ท่ีเกิดดับเปนอารมณตางหาก แตละ 
ฝายลวนมีเหตผุลซ่ึงอาจแสดงใหเห็นชัดดวยกันท้ังนั้น และแตละฝายก็ 
อางพระพุทธภาษิตเปนหลัก ตัวอยางน้ีลวนเปนมูลของการแตกแยก 
นิกาย ซ่ึงถาเปนสมัยโบราณเจาของผูใหกําเนิดแตละฝายอยากจะตั้งเปน 
นิกายข้ึนก็อาจจะได และพระพุทธศาสนาในเมืองเราก็จะมีนิกาย อนตฺตา- 
นิพฺพานวาท นิกาย อตฺตานพิฺพานวาท และนิกาย จิตฺตอนิจฺจวาท 
นิกาย จิตฺตอมตวาท กันข้ึนบางเปนแน 
     เร่ืองเชนนีแ้มในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกัน ดังในสุตตันตปฎก 
ปรากฏมีภิกษบุางรูปมีความเห็นในพระธรรมตามความเขาใจของตนผิด ๆ 
หรือถูกแตกไ็ปถือร้ันเอาขางเดียว เชนพระยมกะท่ีมีทิฐิเห็นวา และพระ 
สาติเกวัฏฏบุตรผูกลาววา "เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลวอยางน้ัน โดยความวาวิญญาณนีน้ั่นเองมิใชอ่ืนวิ่งไปแลนไป" 
จนพระศาสดาตองแสดงมหาตัณหาสังขยสูตร แกความเขาใจผิดของเธอ 
บางองคสดับเร่ืองมรณัสสติกัมมัฏฐาน ซ่ึงมีจุดประสงคท่ีจะใหเรามีสติ 
ไมหลงมัวเมาในชีวิต แตกลับเขาใจผิดไปวาสอนใหเบ่ือหนายตอชีวิต ถึง 
กับกระทําอัตวนิิบาตกรรม และจางใหเขาประหารชีวิตตนเองก็มี ธรรมะ 
บางขอท่ีพระพุทธเจาแสดงโดยจําแนกบาง โดยรอบยอดบาง แตผูสดบั 
ไมอาจกระทําการแบงแยกใหดี บางคร้ังเกดิความไมเขาใจซ่ึงกันและกนั 
ดังในพหุเวทนิยสูตรแหงมัชฌิมนิกาย ทานอุทายีกลาววา พระศาสดา 
ตรัสสอนเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขา- 
เวทนา แตชางไมกลาวคานวา พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา ๓ 
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ประการเลย พระองคตรัส ๒ เทานั้น คือสุขเวทนา และทุกขเวทนา 
สวนอุเบกขาเวทนานัน้สงเคราะหลงในสุขอันละเอียดประณีต ภายหลัง 
ความทราบไปถึงพระศาสดาตรัสวา เร่ืองเวทนานั้นเราไดแสดงไวโดย 
ปริยายตาง ๆ บางทีก็มีสอง สาม หา หก สิบแปด สามสิบหก จนถึง 
รอยแปดประการ ผูท่ีไมสําเหนียกก็ตองทะเลาะวิวาทกนัอยางนี้ ใน 
อภิธรรมปฎกเหตุปจจยนิทานของฝายเหนอืมีเร่ืองหนึ่งกลาววา กาลคร้ัง 
หนึ่งพระอานนทไดเดนิทางจาริกถึงปาไผแหงหนึ่ง พระผูเปนเจาไดสดับ 
เสียงสาธยายพระธรรมบทคาถาของภิกษุท่ีอาศัยในปาวา "มนุษยแมมี 
อายุไดรอยป หากไมไดเหน็นกหงสทะเลไซร (ก็เปลาปราศจากประโยชน) 
ผิดกับท่ีถึงแมมีชีวิตแตเพียงวันเดยีว หากไดเห็นนกน้ัน (ประโยชนของ 
ชีวิตจึงจะได)" ทานอานนทไดฟงดังนัน้จึงเขาไปทักภกิษผูุสวดนั้นวา นี ้
หาใชพระพุทธภาษิตไม เธอจงมนสิการตั้งใจใหดี เราจักกลาว (ท่ีถูก) 
ใหเธอฟง "ถามนุษยมีอายุถึงรอยป แตไมรอบรูในธรรมท่ีเกิดแลดับไซร 
(ก็เปลาประโยชน) ผิดกับท่ีถึงแมชีวิตแตเพยีงวันเดยีว หากไดรอบรูใน 
ธรรมนั้น" ภิกษุผูสวดไดฟงแลวก็นาํไปบอกเลาใหอาจารยของตนฟง 
ภิกษุผูอาจารยรูปนั้นไดฟงแลวกลาววา "พระอานนทเปนผูลวงกาลผาน 
วัยแลว คําพูดอะไร ๆ ของทานก็มักจะผิด ๆ พลาด ๆ ไมควรจะเช่ือถือ 
เธอจงสวดไปตามเดิมของเธอเถิด" ท่ีเกี่ยวกับพระวินยักมี็ผูตีความผิด 
ไปจากประสงคเดิม เชนเร่ืองวิกาลโภชน ในกิฏาคิรีสูตรแหงมัชฌิมนกิาย 
มัชฌิมปณณาสก เลาวาภกิษผูุช่ืออัสสชิและปุนัพพสุกะ เกิดทิฏฐิวิปริต 
เขาใจคําวาวิกาลหมายแตเพยีงเวลาราตรี แลวแนะนําพวกท้ังคณะใหฉัน 
อาหารไดในเวลาเย็น กลาวสรรเสริญความเปนผูฉันอาหารม้ือท่ีสามวา 
สามารถทําใหเปนผูมีรางกายแข็งแรงโรคนอย สุขสําราญ พวกภิกษุอ่ืน 
กลาวตักเตือนก็ไมฟง ภายหลังทราบไปถึงพระศาสดาก็ทรงบริภาษวา  
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ไมควรจะเขาใจไปเชนนั้น แลวทรงแสดงธรรมบรรยายโปรดในสังยุตต- 
นิกายเลาวา สมัยหนึ่ง ณ นครราชคฤห ขณะท่ีมีการประชุมประชาชน 
กันในราชบริษัทอยู ไดมีคํากลาวข้ึนในท่ีประชุมวา ทองและเงินควรแก 
กันในราชบริษัทอยู สมัยนัน้มีพอบานมณิจฬูกะผูเปนอุบาสกสําคัญนั่งอยู 
ดวย ไดกลาวคัดคานข้ึน แตไมสามารถยังบริษัทใหยินยอมเห็นตามได 
ภายหลังนายบานผูนั้นไดเขาเฝากราบทูลอธิกรณเหตุแดพระพุทธเจา 
ตรัสวาปญจกามคุณควรแกผูใด เงินทองก็ควรแกผูนัน้ เรากลาวอยางนี ้
วา ผูตองการหญาพึงแสวงหาหญา ผูตองการไมพึงแสวงหาไม แตมิได 
กลาววา สมณศากยบุตรพึงยนิดี พึงแสวงหาเงินทองโดยปริยายอะไร ๆ 
เลย จากเหตุการณเหลานีก้็เปนหลักฐานท่ีแสดงใหรูวา แมในสมัยพุทธ- 
กาล พุทธศาสนิกมณฑลก็ไดมีการแตกแยกความเห็นกนัข้ึนแลว แมใน 
นครราชคหอันปรากฏวาเปนเมืองท่ีประชาชนลวนแตเปนสัมมาทิฐิเองก็ตาม 
แตการท่ีแตกแยกเทานัน้เปนไปในทางความเห็นสวนตน ท่ีเขาใจผิดใน 
ธรรมวินัยบางขอเทานั้น และเพราะเหตุท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคยังทรง 
พระชนมประทับเปนประธานคอยตัดสินความถูกผิดอยู จึงไมปรากฏม ี
นิกายอะไรแตกตางผิดแผกออกไปอยางโจงแจง ถาจะมีกเ็ห็นจะไดแก 
พวกของพระเทวทัตเทานัน้ แตนั่นก็ดูเหมือนจะแยกออกไปเพ่ือต้ังตน 
เปนศาสดาแขงกับพระพุทธเจา (ในตําราฝร่ังวา พวกพระเทวทัตบูชาแต 
พระพุทธเจาท่ีลวงแลวสามองคไมบูชาพระศากยมุน)ี และมาภายหลัง 
พระเทวทัตและพวกกก็ลับตัวได หันเขามาสูใตบารมีของพระพุทธองค 
อีก  
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เร่ืองนิกายสืบเนื่องมาแตความเปนเอตทัคคะ 
     นอกจากนี้ ยังมีสมุฏฐานอันเนื่องจากคุณพิเศษบางอยางของสวน 
บุคคลหรือสวนคณะอีกดวย เชนการศึกษาพระปริยัติธรรมในสังฆมณฑล 
ยอมปรากฏผูมีอุปนิสัยชอบการศึกษาแตละดานตาง ๆ กนัออกไป ภิกษุ 
บางหมูมีความพึงพอใจในการท่ีจะรํ่าเรียนพระวนิัย หรือพระสูตรและ 
พระอภิธรรม ยอมจะเลือกเอาแตทางท่ีตนถนัดศึกษารอบรูจนแตกฉาน 
กไ็ดเปนเอตทัคคะผูเช่ียวชาญในปฎกหรือในหมวดธรรมนั้น ๆ เปน 
ธรรมดา การเผยแผก็ยอมหนักไปในทางท่ีตนรูอยู เม่ือมีสานุศิษยมาก 
เขาก็รวมกนัเปนคณะหรือหมูข้ึน ฉะนั้นภกิษุสงฆหมูหนึ่ง ๆ ก็มี 
คุณลักษณะเลิศเดนประจําหมูของตน ในกาลภายหลังปรากฏมีแต 
ปุถุชนสงฆ เร่ืองความเห็นกย็ิ่งจะเกิดมีมากมาย เชนผูท่ีทรงอภิธรรม- 
ปฎก ยอมถือวาอภิธรรมปฎกสําคัญกวาสองปฎกขางตน บางคณะเห็น 
เลยธงไปวา ถาไมรูอภิธรรมแลวก็ตรัสรูไมไดก็มี สวนผูเช่ียวชาญใน 
สุตตันตปฎก ก็เห็นวาพระสูตรสําคัญท่ีสุด เพราะพระสูตรรวมไวซ่ึง 
สิกขาสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา รูพระสูตรเทานั้นก็ช่ือวารูอะไร ๆ ใน 
ศาสนาหมด สวนผูชํ่าชองในวินัยปฎก กเ็หน็ความเลิศเดนของพระวนิยั 
เพราะเหตุท่ีศีลเปนบาทตนของสมาธิ ปญญา หากไมมีศีลแลวจะตรัสรู 
หลุดพนทุกขไมได มีตัวอยางท่ีจะเห็นได เชนในวงการศึกษาพระปริยัต-ิ 
ธรรมของหมูประเทศท่ีถือพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท มีไทย พมา 
รามัญ เปนตน ท้ัง ๓ ประเทศนี้ลวนแตมีคุณลักษณะพิเศษอยูคน 
ละอยาง คือประเทศรามัญแตไหนแตไรมามีความข้ึนลือชาในทางทรง 
จําแตกฉานในพระวนิัย ในประเทศพมาข้ึนช่ือในทางอภิธรรม อาจกลาว 
ไดวา เร่ืองความเขาใจในพระปรมัตถแลวจะตองยกใหพมาเปนท่ีหนึ่ง 
หลักสูตรการศึกษาปริยัติของเขาก็เร่ิมตนดวยอภิธรรมกนัเลยทีเดยีว  
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สวนของไทยเราถนัดชํานาญทางพระสูตร โบราณวา "มอญวินัย ไทย- 
พระสูตร พมาอภิธรรม" 
     ความจริงการแบงแยกเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเอตทัคคะนัน้ 
มีมาสืบเนื่องแตเบ้ืองโพน คือ ในสมัยพุทธกาล บรรดาพระอสีติมหา- 
สาวกท้ังหลาย ดั่งพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ 
แตละองคลวนมีเอตทัคคะไมทางใดก็ทางหนึ่ง และทาน ๆ หนึ่งก็มี 
สานุศิษยนับจาํนวนรอย ๆ พัน ๆ อยางพระอุรุเวลกัสสปกับนองชาย 
ของทานอีกสององคมีบริวารจํานวนพัน ไดรับยกยองวาเปนผูท่ีเลิศกวา 
ภิกษใุนทางบริวารมาก พระสารีบุตรผูเปนเอตทัคคะทางปญญาและการ 
ใหโอวาทแกภกิษุ จนพระศาสดายกยองใหเปนถึงธรรมเสนาบดี อัน 
ปรากฏในพระบาลีเสลสูตรตรัสแกเสลพราหมณผูทูลถามวา ใครท่ีเปนผู 
รองลําดับของพระองค ท่ีจะสามารถประกาศตามไดซ่ึงธรรมจักรท่ีพระ 
องคประการแลว ตรัสวา "เสละ สารีบุตรเปนผูรองลําดับตถาคต ยอม 
ประกาศตามเราไดซ่ึงอนุตตรธรรมจักรอันเราประกาศแลว" สวนพระ 
โมคคัลลานะไดเปนเอตทัคคะทางอิทธิปาฏิหาริย สามารถทรมานผูไมเช่ือ 
พระพุทธศาสนามาใหเช่ือได เปนกําลังสําคัญในการแผศาสนา ท้ังสอง 
องคนี้ไดรับยกยองเปนเอกอัครสาวกซายขวา สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสันนิษฐานวา บางทีพระพุทธองคจะทรง 
มอบธุระใหทานท้ังสองเปนคณาจารยใหญ แยกคณะออกไปสอนศาสนา 
พระสารีบุตรเปนหัวหนาในฝายทักษณิ พระโมคคัลลานะเปนหวัหนา 
คณะฝายอุดร ขอสันนิษฐานอันนี้มีความจริงพอเปนหลักฐาน เพราะ 
ปรากฏวาทานท้ังสองเคยเดนิทางพรอมดวยบรวิารนับจาํนวนรอยไปในที่ 
ตาง ๆ ถาหากมิใชเพื่อศาสนกิจแลว ก็เพื่ออะไรเลา บางสมัยทานท้ังสอง 
ก็เท่ียวแสดงธรรมตามคามนิคมชนบทตาง ๆ โดยเฉพาะพระมหา  
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โมคคัลลานะปรากฏวาบางสมัยไปสอนเทวดาบรสวรรคก็มี อยางไรใน 
สัจจวภิังคสูตรแหงมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก มีพระพุทธวจนะวา 
"ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเสพ จงคบ สารีบุตรและโมคคัลลานะ 
เถิด เธอท้ังสองเปนผูฉลาดเปนผูอนุเคราะหสพรหมจารี สารีบุตรเปน 
เหมือนมารดา โมคคัลลานะเปนเหมือนพี่เล้ียง ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
สารีบุตรยอมแนะนําในโสดาปตติผล โมคคัลลานะยอมแนะนําใน 
ประโยชนสูงข้ึนไป สารีบุตรยอมสามารถจะทําใหงาย ซ่ึงอริยสัจท้ัง ๔ 
โดยพิสดาร" ในสังยุตตนิกาย (มหาวารวรรค) กลาววา เม่ือสมัย 
ปจฉิมโพธิกาล หลังจากท่ีทานท้ังสองดับขันธปรินิพพานแลว พระศาสดา 
ประทับกับหมูภิกษุท่ีริมฝงแมน้ําคงคาในแควนวัชชี พระองคตรัสเตือน 
ภิกษุท้ังหลายวา "ดูกอนภกิษุท้ังหลาย ก็บริษัทของเรานี้ยอมปรากฏ 
เหมือนอยางวางเปลา ไมเหมือนเม่ือสารีบุตรและโมคคัลลานะยังไม 
นิพพาน สารีบุตรและโมคคัลลานะอยู ณ ทิศใด ทิศนั้นของเรายอม 
ไมวางเปลา ความหวงใยยอมไมมีแกเราในทิศนั้น" แลวตรัสตอไปวา 
เปนท่ีนาอัศจรรยอยางยิ่ง ท่ีแมพระสาวกคูชีพจะมาจากไป พระองค 
เองก็หามีความเศราโศกไม เพราะวาส่ิงใดเกิดแลวมีแลว ก็ยอมจากไป 
เปนธรรมดา พระพุทธภาษตินี้สนับสนุนพระมติของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจา ฯ ท่ีตรัสไวขางตน เม่ือทานทั้งสองยังมีชีวิตอยู คงไดทําหนาท่ี 
อนุศาสดาเผยแผพระธรรมตลอดไป และคงไดบริหารการคณะสงฆตาม 
ถ่ินนั้น ๆ โดยเฉพาะ ในพระไตรปฎกนอกจากพระพุทธภาษิตแลว 
ภาษิตของทานพระสารีบุตรเปนมากกวาใครอื่น และภาษิตของทานลวน 
แตเปนขอธรรมลํ้าลึกเปนสวนมาก (ดใูนปฏิสัมภิทามรรคจะเห็นจริง) 
     สําหรับพระมหากัสสปะนั้น ตลอดชีวิตของทานอยูดวยการ 
ประพฤติธุดงค ไดรับยกยองจากพระพุทธองคหลายอยางหลายประการ  
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เชน ในกัสสปสังยุตต ตรัสแกภิกษุท้ังหลายท่ีเชตวนัวา "ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราหวังเพยีงใด ก็ยอมสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย 
แลว เขาถึงฌานท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ อากาสานัญจายตนะ วิญญา- 
ณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ แลวแลอยูไดตลอดกาลเพียงใด ภิกษุท้ังหลาย ! แม 
กัสสปะก็ดุจเดยีวกัน เธอหวังเพียงใดกย็อมเขาถึง ฯลฯ แลวแลอยูได 
ตลอดกาลเพียงนั้น" แมในอภิญญาหกทรงรับรองไววา ทานมหากัสสปะ 
สามารถท่ีจะกระทําไดไมตางอะไรจากพระองคเลย นับวาทานเปนพระ 
มหาสาวกองคเดียวท่ีมีอภิญญาและสมาบัติเทียมเทาพระผูมีพระภาคผู 
เปนศาสดา ในแหงอ่ืน ๆ ทรงเทศนาตักเตือนภิกษุท้ังหลายใหเอา 
ปฏิปทาของทานเปนเนติประพฤติปฏิบัติเสมอ นอกจากนี้มีมหาสาวก 
อ่ืน ๆ อีก เชน พระอนุรุทธะผูเลิศในทางทิพยจกัษุ พระปุณณะ 
เลิศในทางธรรมกถึก พระมหากัจจายนะ เลิศในทางกระจายธรรมยอให 
พิสดาร พระอานนท เลิศในทางพหูสูต พระอุบาลี เลิศในทางทรงวินัย 
ฯลฯ 
     ความเปนผูถนัดจัดเจนในธรรมหรือความสามารถขอตาง ๆ ไม 
เหมือนกนัแลวแสดงความคิดออกมานั้น เราอาจจะพบไดใน มหาโค- 
สิงคสาลสูตร แหงมัชฌิมนกิาย มูลปณณาสก ซ่ึงเปนสูตรท่ีแสดงถึงขอ 
คิดเห็นเปนรายบุคคลของพระมหาเถระองคตาง ๆ ท่ีลวนไดรับยกยอง 
เปนเอตทัคคะ ดําเนินเร่ืองวา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ 
อยู ณ ปาโคสิงคสาลวัน พรอมดวยพระสาวกผูใหญ มีพระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ พระมหากสัสปะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระ 
อานนท คร้ันในสายัณหวนัหนึ่ง  ทานมหาเถระโมคคัลลานะไดชักชวน  
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พระเถระองคอ่ืน ๆ ใหไปฟงธรรมของพระสารีบุตร 
๑ 

     เม่ือไปถึงแลว พระสารีบุตรเปนผูเร่ิมเร่ืองดวยการถามพระอานนท 
วา ปาโคสิงคสาลวันอันนาร่ืนรมย ในราตรีเดือนหงายแจมนี้มีธรรมชาติ 
อันงาม เชนดอกสาละท่ีเบงบาน สงกล่ินหอมขจรไปท่ัว ความงาม 
ของปาจะงามสมกับภิกษุผูมีคุณเชนไรบาง เม่ือพระสารีบุตรต้ังปญหาข้ึน 
เชนนี้แลว พระมหาเถระเหลานั้นตางก็เฉลยไปตามความคิดความถนัด 
ของตน เชน พระอานนทกก็ลาววา ตองภิกษุผูเปนพหูสูต จําทรงไว 
การหลีกเรนอยูแตผูเดยีว มีฌานพรอมท้ังวิปสสนาจึงงามสม  พระ 
อนุรุทธะก็วา ตองภิกษุผูมีทิพยจกัษุลวงจักษุของมนุษย อาจทอดทัศนา 
จํานวนพนแหงโลกท้ังหลายจึงงามสม พระมหากัสสปะก็วา ตองภิกษ ุ
ผูถืออยูปากลาวสรรเสริญคุณของผูถืออยูปา และถือการรับแตอาหาร 
บิณฑบาต นุงหมแตผาบังสุกุลและผาสามผืนเปนวัตร มีความมักนอย 
สันโดษ และเปนผูบริบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา จึงงามสม พระโมค- 
คัลลานะก็วา ตองภิกษุผูมีปญญาวิสัชนาขออภิธรรมกถาอยางไมทอถอย 
และกถานั้นตองมีความประพฤติเปนไปในธรรม 
๒ 

 จึงงามสม 
     สวนพระสารีบุตรเองนั้นกลาววา ตองภกิษุผูมีอํานาจจติประสงค 
จะอยูในวิหารสมาบัติใดเวลาใด ก็สามารถท่ีจะอยูไดอยางไมติดขัด 
เปรียบเหมือนหีบผาของพระราชาซ่ึงเต็มไปดวยผาสีตาง ๆ เม่ือพระราชา 
๑ ตรงนี้แสดงถึงความเปนผูยิ่งใหญ สมกับตําแหนงธรรมเสนาบดี จนพระสาวก 
ช้ันผูใหญยังฟงธรรมจากทาน 
๒ ตรงนี้เหตุไรจึงไมกลาวถึงฤทธ์ิท่ีทานองคนี้ถนัด นี่เปนการแสดงใหเห็นวา 
เร่ืองของฤทธ์ิไมใชความประสงคสําคัญของพระพุทธศาสนา มีหรือไมก็ไมมีก ็
ไมแปลก เพราะไมทําใหถึงท่ีสุดทุกขไดเลย  
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จะตองการสีไหนคูไหน ก็อาจหามานุงหมไดทุกระยะเวลา ภิกษตุองมี 
คุณสมบัติเห็นปานนี้จึงจะงามสม เมื่อพระเถระท้ังหลายเสนอความเหน็ 
กันจบแลว ตางก็ชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาค ใหทรงตัดสินวาของผูใด 
ถูกตอง พระศาสดาตรัสวาถูกดวยกนัท้ังหมด เพราะตางฝายตางก็กลาว 
ไปตามความจริงท่ีตนสามารถ ในท่ีสุดทรงสรุปความวา ปาโคสิงคสาล- 
วันพึงงามสมดวยภิกษุผูไมประมาทในการทําท่ีสุดแหงทุกข โดยการนั่งคู 
บัลลังกตั้งกายใหตรง ดํารงสติเฉพาะหนา มีความต้ังใจอยางเด็ดขาดวา 
"จิตเรายังไมพนไปจากอาสวะและความถือม่ันจะไมลุกขึ้น" ปาโคสิง- 
คสาลวันจึงงามสมดวยภิกษุเชนนี ้
     ความเปนไปดังนี้ ท่ีนับไดวามีสวนเกีย่วของอันสําคัญยิ่งยวดแหง 
การแยกนิกาย เนื่องดวยทานมหาเถระเหลานี้ตางมีสัทธิวิหาริกและอัน 
เตวาสิกหรือผูเห็นดีเห็นชอบปฏิบัติตามทานองคละมาก ๆ แรกเร่ิมเดิมที 
ก็ไมมีการแตกแยกกันออกไปอยางไร แมจะตางฝายตางอาจารยตาง  
สํานัก และตางก็มีความเปนเอตทัคคะไมเหมือนกันกต็าม ท้ังนี้เพราะ 
เหตุท่ีทานสาวกเหลานั้นสวนมากไดบรรลุถึงความตรัสรู อยางตํ่าท่ีสุด 
ก็ไดเปนพระโสดาบัน เหตุนัน้ ขอวิมติกังขาใด ๆ ท่ีจะเปนชนวนใหเกดิ 
ทิฐิแยกพวกแยกพอง จึงไมอุบัติข้ึน นิกายเพ่ิงจะมีข้ึนก็เม่ือสาวกรุน 
ตอมา หลัง ๆ เทานั้น 
     อนึ่ง การแบงหมูแบงคณะตามลักษณะความสามารถประจําบุคคล 
ในคณะน้ัน ๆ ดูเหมือนจะเร่ิมมีมาแตยุคพุทธกาล เชนมีภิกษุฝาย 
กระทําวิปสสนาธุระและฝายคันถธุระ หรือพวกท่ีถืออยูปากับพวกท่ีอยู 
ละแวกบาน พวกสมาทานธุดงคและพวกไมสมาทาน พวกธรรมธร 
วินัยธร มาติกาธร (มีปรากฏในอังคุตตรนิกายวา ธมฺมธโร วินยธโร 
มาติกาธโร) สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ กลาวไวในวินยัมุขวา วิธีแจก  
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เสนาสนะน้ันพึงกําหนดฐานะของผูอยูใหสมแกฐานะของภิกษุ เชนผู 
เลาเรียนหรือประกอบกิจในทางเดียวกัน กใ็หถือเสนาสนะใกลกนัหรือ 
หมูเดยีวกัน ดงัพระทัพพมัลลบุตรผูเลิศในทางจัดเสนาสนะ ทานจัด 
ภิกษุท้ังหลายใหถือเสนาสนะเปนหมู ๆ กนัตามธุระท่ีประกอบ เชนภกิษ ุ
ท่ีเปนวนิัยธรใหอยูพวกหนึ่ง ท่ีเปนสุตตันตธรใหอยูพวกหนึ่ง ท่ีเปน 
มาติกาธรธรรมกถึก และบําเพ็ญภาวนา ก็จดัแบงใหอยูตามพวกไม 
ปะปนกนั 
     การแบงอันเปนไปเชนนี ้หาไดเกิดข้ึนจากผูหนึ่งผูใดจดัการแบงไม 
แตเปนไปตามสภาพธรรมดา ตามลักษณาการอันไมเหมือนกันนัน้แบง 
ตัวของตัวเอง เม่ือสืบมาภายหลังไดเปนธรรมเนียมของสังฆมณฑล และ 
การตั้งสมณศักดิ์ของบรรดาประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา มีภิกษ ุ
ฝายอรัญญวาสีและฝายคามวาสี แตละฝายมีมหาเถระผูจดัเจนในทาง 
นั้นดํารงตําแหนงคณบดีปกครอง เชนในไทย ตําแหนงคณบดีฝาย 
อรัญญวาสี คือท่ีพระโพธิวงศาจารย มีสรอยตอทายวา ญาณวิสุทธจริยา 
ปริณายก ตรีปฎกธรรมสุนทร ยติคณิศร บวรศีลาทิขันธอรัญญาวาสี 
(ตําแหนงนี้เดมิเปนเจาคณะฝายอรัญญวาสี)  
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                                                                     บทท่ี ๑ 
                                                       ความขัดแยงระหวางสาวก 
 
พระมหาจุนทะหามการวิวาท 
     ในยุคพุทธกาลนั้น ปรากฏวามีปุถุชนสงฆตางคณะเกดิการทะเลาะ 
วิวาทกลาวดหูม่ินกัน ตองมีการหามปรามตักเตือน อันพึงเห็นไดจาก 
คัมภีรอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต 
     ดังไดสดับมา สมัยหนึ่งทานพระมหาจนุทะ พกัอยู ณ สัญชาติย- 
นิคมในแวนแควนเจตี ณ สถานท่ีนั้นแล พระมหาจนุทะไดเรียกภกิษ ุ
ท้ังหลายมากลาววา "ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย เหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึกใน 
พระธรรมวินัยนี้ ยอมพูดกาวราวรุกรานเอากับภิกษุผูบําเพ็ญญาณ (อยู 
ในฝายอรัญญวาสี) วาภิกษุเหลานี้ตางก็คิดนึกวา "พวกเราบําเพ็ญ 
ฌาน ๆ" ดังนี้ ภิกษเุหลานี้จะช่ือวาเพงพนิิจซ่ึงอะไร ๆ ไฉนภิกษ ุ
เหลานี้จึงจกัช่ือวาเพงพนิิจ เหลาภิกษุผูธรรมกถึกยอมไมเล่ือมใสใน 
เหลาภิกษุผูบําเพ็ญฌาน ฝายภิกษุผูบําเพ็ญฌานเลา ก็ไมเล่ือมใสใน 
พวกเธอ" 
     "ดูกอนอาวโุสท้ังหลาย เหลาภิกษุผูบําเพญ็ฌานในพระธรรมวินัยนี ้
ยอมพูดกาวราวรุกรานเหลาภิกษุผูธรรมกถึกวา "ภกิษุเหลานี้ตางคิดนึก 
วา พวกเราเปนผูประกอบธรรม พวกเราเปนผูประกอบในธรรม" ดังนี้ 
แตพวกเธอกลับเปนผูถือตัวเยอหยิ่ง ปากกลามีวาจาจัด ขาดสติ 
สัมปชัญญะ มีจิตไมม่ันคง มีใจคะนอง มีอินทรียปรากฏ ภิกษเุหลานี ้
จะช่ือวาเปนผูประกอบในธรรมอยางไรได จะเปนผูประกอบในธรรมเพ่ือ 
อะไร ไฉนจะช่ือวาเปนผูประกอบในธรรม เหลาภิกษุผูบําเพ็ญฌานยอม  
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ไมเล่ือมใสในเหลาภิกษุผูธรรมกถึก ฝายภกิษุผูธรรมกถึกเลา ก็ไม 
เล่ือมใสในพวกเธอ" 
     เร่ืองท่ียกมาแสดงนี้ พึงเห็นไดแลววา พวกปุถุชนสงฆฝาย 
คันถธุระดวย ฝายวิปสสนาธุระดวย ไดติเตยีนกนัและกันดวยวาทะ 
ท้ังหลาย มีการติฉินตอวากนั ฝายคันถธุระ หรือพวกธรรมกถึก ได 
ตําหนิพวกบําเพ็ญญาณ ถือเอาตามนัยก็คือวา พวกบําเพญ็ฌานไมได 
เรียนรูแตกฉานในพระพุทธวจนะท้ังหลาย ไมรูวาอะไรคือขันธ ธาตุ 
อายตนะ ปฏิบัติกนอยางงมงาย ไมรูวาอะไรคือฌาน รูแตวาเพง แตไม 
ทราบชัดวาเพงอะไร ฝายพวกบําเพ็ญฌานเลา ก็กลาวตอบติพวกธรรม 
-กถึกวาดีแตเรียนรูมาก ๆ แลวเกดิเยอหยิ่งในความรูนั้น สวนการปฏิบัต ิ
ไมมี อยางนี้ช่ือวาเรียนเปลา ไมช่ือวาผูทรงธรรม ทานพระมหาจนุทะผู 
เปนขีณาสพส้ินชาติขาดอาสวะ หวังอยูซ่ึงความปรองดองเขาใจกนัดีใน 
ท้ังสองพวกนัน้ จึงไดกลาวกถาสามัคคีดังตอไปนี้วา เม่ือตางฝายตาง 
กลาวสรรเสริญพวกเดียวกนั และติฝายตรงขามเชนนี้ กช่ื็อวาไมปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนอะไร ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล ทาน 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า พวกเราผูเปนธรรมกถึก จักกลาวสรรเสริญ 
คุณของภิกษุผูบําเพ็ญฌาน ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนั้นเถิด ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะวาผูท่ีถูกตองอมตธาตุดวยนาม 
กายแลวและดาํรงอยูนั้น เปนอัจฉริยบุคคลหาไดยากในโลก 
     ดูกอนอาวโุสท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แล ทานพึงศึกษาอยางนี้วา 
พวกเราผูบําเพญ็ฌานจักกลาวสรรเสริญคุณของเหลาภกิษุผูเปนธรรมกถึก 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย ! ทานพึงศึกษาอยางนั้นเถิด ขอนัน้เพราะเหตุใด 
เพราะวาผูท่ีรูแจงตลอดอรรถบทอันลึกลับ ดวยมรรคปญญา เปน 
อัจฉิรยบุคคล หาไดยากในโลกดังนี้  
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     โอวาทแหงทานมหาจนุทะเถระน้ี สมควรเปนเนติแบบแผนแก 
พุทธบริษัท ๔ ไดตลอดไป ถาหากมีการวิวาทนินทาดวยเหตุแหงตางหมู   
ตางมติ พึงถือเอาซ่ึงเถรานุศาสนนี้เปนเคร่ืองระงับ เร่ืองท้ังหลายท่ีไมงาม 
ก็จักหมดไปเอง ในคัมภีรโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เลาถึง 
สังฆมณฑลรุนหลัง ๆ เกิดการแกงแยงโตเถียงกันถึงเร่ืองวา ศาสนาน้ัน 
มีอะไรเปนมูลสําคัญ พวกภกิษุท่ีประพฤติธุดงคเห็นวา "ปฏิบัติเปนมูล" 
ฝายพวกภกิษท่ีุเปนธรรมกถึกเห็นวา "ปริยตัิเปนมูล" ฝายถือปฏิบัติเปน 
มูลก็ยกพระพทุธพจนในมหาปรินิพพานสูตรวา "ดูกอนสุภัททะ ภกิษ ุ
ท้ังหลายในศาสนานี้แล พึงดาํรงอยูโดยชอบในมรรคมีองค ๘ เพียงใด 
โลกก็ไมพึงวางจากพระอรหนัตท้ังหลายเพยีงนั้น" และหลักฐานอ่ืนอีกวา 
"มหาราช ศาสนาของพระศาสดามีการปฏิบัติเปนมูล แผไปไดเพราะ 
ปฏิบัติ ทรงอยูไดเพราะปฏิบัติ" ฝายพวกท่ีถือปริยัติเปนมูลนั้น ก็นํา 
พระสูตรมาอางวา "สูตรท้ังหลายต้ังอยูเพยีงใด วนิัยยังรุงเรืองเพียงใด 
สัตวโลกท้ังหลายยอมเหน็แสงสวางเพียงนั้น เหมือนเม่ือตะวนัสูงข้ึนไป 
เม่ือไมมีสูตรท้ังหลาย ท้ังวนิยัก็เลอะเลือนดวย ความมืดจักมีในโลก 
เหมือนเม่ือตะวันตกดิน เม่ือพระสูตรอันบุคคลรักษาอยูแลว การปฏิบัติ 
ยอมเปนอันเขารักษาดวย" ฝายพวกตรงกันขามไดฟงเชนนี้เลยน่ิงเงียบ 
พวกธรรมกถึกกลาวตอไปวา ในฝูงโคต้ังรอยตั้งพัน ถาเม่ือไมมีแมโคผู 
รักษาประเพณแีลว วงศประเพณีก็สืบไปไมได อุปมานี้ฉันใด แมจะมี 
ภิกษพุวกกระทําวิปสสนาต้ังรอยตั้งพันก็ตาม เม่ือปริยัติไมมีแลว การท่ี 
จะแทงตลอดในอริยมรรคก็ไมอาจมีไดฉันนั้น 
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เหตุแตกสามัคคีคณะภิกษุเมืองโกสัมพ ี
     เการแตกสามัคคีในสังฆมณฑล ก็ไดเร่ิมมีมาแลวแตปางพระศาสดา 
ของเราท้ังหลาย ยังทรงพระชนมชีพส่ังสอนเวไนยนิกรอยู เชนเร่ืองภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพีและภิกษเุทวทัตกับคณะเปนตัวอยาง จกักลาวถึงภกิษ ุ
ชาวโกสัมพีกอน เร่ือง ๆ นี้มีปรากฏในท่ีหลายแหง ท้ังในพระวินยัปฎก 
และสัตตันตปฎก เชนเดียวกบัเร่ืองของพระเทวทัต ดําเนนิความวาท่ี 
แขวงเมืองโกสัมพี ณ โฆสิตารามวิหาร มีคณะภิกษุอยูสองพวก คือ 
พวกหนึ่งเปนพวกธรรมกถึก อีกพวกหน่ึงเปนพวกวนิัยธร แตละพวกมี 
จํานวนหารอย วันหนึ่งอาจารยใหญของฝายธรรมกถึกไปฐานแลว เหลือ 
น้ําชําระท้ิงไวในภาชนะ ภายหลังอาจารยใหญฝายคณะวนิัยธรไปเหน็เขา 
ก็วากลาวอาจารยธรรมกถึกวา การกระทําเชนนี้เปนอาบัติ ฝายอาจารย 
ธรรมกถึกก็ยอมรับวาตนไดทําจริง แตไมรูวาเปนอาบัติ และไมเช่ือวา 
เปนอาบัติดวย อาจารยฝายวนิัยธรก็วา เม่ือไมรูแลวกแ็ลวไปเถิด อาบัต ิ
ไมมี เร่ืองก็สงบลงเพียงนั้น  แตตอมาอาจารยฝายวนิัยธรกลับไปบอก 
เลาแกศิษยวา อาจารยกรรมกถึกนั้นแมตองอาบัติก็ยังไมรู พวกศิษยฟง 
แลวก็เอาไปกลาวประณามพวกธรรมกถึกวา อาจารยของทานตองอาบัติ 
ก็ยังไมรู ฝายพวกธรรมกถึกกไ็มยอมนิ่ง นําความน้ันไปบอกใหอาจารย 
ฟง อาจารยกก็ลับยอนวา อาจารยฝายวินัยธรพูดวาไมแกลงก็ไมเปน 
อาบัติ บัดนี้สิกลับมาพูดวาเปนอาบัติ สอแสดงวาเปนการมุสาสับปรับ 
ท้ังสองฝายตางโตเถียงกันไปมาอยูเชนนี้ พวกวินยัธรถือโอกาสทํา 
อุกเขปนียกรรม แกพวกคณะธรรมกถึก เลยแตกกันออกเปนสองฝาย 
ไมลงอุโบสถสังฆกรรมกัน พวกคฤหัสถท่ีเล่ือมใสพวกไหนก็พลอยเขา 
ขางตามพวก พระอรรถกถาจารยแสดงความพิสดารออกไปวา แมเหลา 
เทพยดาตลอดไปจนถึงช้ันพรหมมีอกนิฏฐภพเปนท่ีสุดกแ็ตกออกเปน  
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สองฝาย โกลาหลกันอยางยิ่ง เม่ือพระศาสดาทรงทราบก็เสด็จมาระงับ 
อธิกรณ แตพวกภิกษุท้ังสองฝายก็หาเช่ือฟงไม กลับกราบทูลวา "ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของธรรม จงทรงรอไวกอนเถิดพระเจาขา 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงขวนขวายนอย ขอจงทรงประกอบตาม 
สุขวิหารในทิฏฐธรรมเถิดพระเจาขา พวกขาพระองคจักปรากฏดวยการ 
หมายม่ัน การทะเลาะ การโตเถียง การววิาท" แมคร้ังท่ีสองและ 
คร้ังท่ีสาม ท่ีพระตถาคตเจาตรัสหามการทะเลาะ ภิกษุเหลานั้นก็คงยืน 
กรานกราบทูลทํานองขออยาไดมาเกีย่ว เปนเร่ืองท่ีพวกตนจะตอง 
ทะเลาะกนั เม่ือหามมิฟงแลวภายหลังพระองคก็เปลงสีหนาทธรรมสังเวช 
ตาง ๆ มีเวรยอมไมระงับดวยการจองเวรเปนตน แลวก็เสด็จไปสู 
พาลกโลณการามเทศนโปรดพระภคุ แลวก็เสด็จตอไปสูปาปาจีนวังสะ 
ซ่ึงพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละอยูกอน ทรงแสดง 
ธรรมบรรยายเร่ืองอุปกิเลสและสมาธิดั่งปรากฏโดยพิสดารในอุปกกเิลสสูตร 
แหงมัชฌิมนกิาย อุปริปณณาสก แตในพระธรรมบทกลาววา เม่ือเสด็จ 
ไปถึงปาปาจีนวังสะแลว กย็ังไดเสด็จตอไปยังบานปาลิเลยยะกะ ประทับ 
จําพรรษาอยูในปารักขิตวัน มีหัตถีใหญและวานกเปนผูอุปฏฐากตลอด 
พรรษากาล 
     เสวนทางเมืองโกสัมพีนั้น เม่ือพระพุทธองคเสด็จไปแลว บรรดา 
อุบาสกอุบาสิกาตางพากนัโกรธพวกภิกษท้ัุงสองคณะ วาเปนเหตุใหพระ 
โลกนาถละท้ิงพวกเขาไป จึงพากันนดัหมายจะไมถวายอาหารบิณฑบาต 
และใหความอุปการะใด ๆ ท้ังส้ิน เพื่อทรมานใหรูสึกตัวกลับมาสามัคคี 
กัน อุบายวิธีนีไ้ดผล คือท้ังคณะธรรมกถึกและคณะวินัยธร ภายในสอง 
สามวันตางฝายตางขมาโทษซ่ึงกันและกัน แตถึงอยางนั้นก็ยังไมเปนท่ี 
พอใจของหมูอุบาสกอุบาสิกา ยังมีปญหาวาตองใหไปขอขมาโทษตอพระ  
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ตถาคตเสียกอน ทุกส่ิงทุกอยางจึงจะเหมือนดังเดิม บังเอิญเวลานั้นเปน 
พรรษากาล ภกิษุท้ังสองคณะเลยตองอดทนไปจนถึงออกพรรษา ก็พอดี 
ไดขาววาพระผูมีพระภาคเสด็จไปสูสาวัตถีราชธานี จึงตางฝายตางเดิน 
ทางไปเฝา ขณะแรกพระเจาปเสนทิโกศลจะไมยอมใหเขาเมือง รังเกียจ 
วาเปนพวกทําใหสังฆมณฑลแตกราว แตพระศาสดาตรัสวาใหอนุญาต 
เขามาเถิะ เพราะเธอท้ังสองฝายลวนแลวแตเปนผูทรงศีล ท่ีไมเช่ือฟง 
พระพุทธโอวาท ก็เพราะเวลานั้นตางฝายตางวิวาทโกรธเคืองกันอยู 
ฉะนั้นภิกษุท้ังสองคณะจึงไดเขาเฝาทูลขอขมาโทษ พระธรรมกถึกยอม 
รับวาท่ีเหลือน้าํนั้นเปนอาบัตแิละท่ีถูกลงอุกเขปนียกรรมนั้นถูกแลว พระ 
พุทธองคตรัสใหประกาศความสามัคคีดวยญัตติทุติยกรรมวาจา ใหภกิษุ 
ท้ังสองคณะเขาประชุมกันทําสามัคคีอุโบสถ สวนพระปาฏิโมกขข้ึน 
อธิกรณววิาทก็เลยเปนอันระงับไป 
 
พระเทวทัตทําสังฆเภท 
     อีกเร่ืองหนึง่ คือพระเทวทัตผูเปนพระราชบุตรแหงพระเจา 
สุปพุทธะ พระญาติสนทิของพระพุทธองค ยามเม่ือพระศาสดาเสด็จ 
จาริกอยู ณ แวนแควนสักกะ ประทับสําราญพระอิริยาบถ ณ อนุปย- 
นิคม พระเทวทัตไดถวายตนออกมาผนวชพรอมกับพระญาติเจาศากยะ 
อีก ๕ พระองค มีพระอนุรุทธะเปนตน ภายหลังเจาท้ัง ๕ องคนั้นได 
บรรลุธรรมวิเศษตาง ๆ เปนพระอริยบุคคลในศาสนา สวนพระเทวทัต 
นั้นบรรลุเพียงโลกิยฌานเทานั้น พระอรรถกถาจารยพรรณนาวา แทท่ี 
จริงเทวทัตนีไ้ดเปนผูจองลางจองผลาญกับพระบรมครูนับแตอดีตภพ 
หลายตอหลายชาติหนักหนา ในชาตินี้เปนชาติสุดทายท่ีจัดไดอวสานการ 
จองลางนั้น เร่ิมดวยเร่ืองวา ปางเม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาประทับ  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 21 
สําราญอิริยาบถอยู ณ โกสัมพีมหานคร ลาภสักการะเปนจํานวนมากได 
เกิดข้ึนเนืองนองแกพระตถาคตและหมูพระสาวก บรรดาทานคหบด ี
ท้ังหลายเม่ือจะบําเพ็ญบุญกริิยา ก็ลวนแตปรารถนาเพื่อพระบรมครูและ 
พระเถระมีเจาศากยะท้ังหาเปนตน ไมมีผูใดปรารถนาเพื่อเทวทัต คร้ัง 
นั้นพระเทวทัตเกิดวิปฏิสารจิตเหตุเพราะขาดลาภ รําพึงวา ก็เราแลเปน 
กษัตริยเชนเดยีวกับเจาท้ังหานั้นเหมือนกนั เหตุไฉนหนอเราจึงไมไดรับ 
การบูชาเชนทานเหลานั้น อยากระนั้นเลยเราจักสมาคมกบัพระราชาองค 
ใดองคหนึ่ง แลวยังความเล่ือมใสใหเกิดข้ึนแกพระราชานัน้ ท่ีนั้นลาภ 
สักการะเปนจาํนวนมากก็จะอุบัติมีแกเราโดยแท เม่ือพระเทวทัตเกิด 
โลภะอกุศลจติข้ึนแลว กเ็ขาคบหากับเจาชายอชาตศัตรูผูเปนโอรสของ 
พระเจาพิมพิสารจอมชนแหงมคธรัฐ แสดงอิทธิฤทธ์ิตาง ๆ อันเปน 
คุณสมบัติของผูบรรลุฌาน ยังความกลัวเกรงและเล่ือมใสใหมีข้ึนใน 
เยาวราชองคนัน้ และแตนั้นมาพระเทวทัตก็ไดรับการบูชาจากพระ 
ยุพราชในฐานะเปนอาจารย นานเขาก็มีจิตคิดกําเริบทะยานใฝสูงใครท่ี 
จะไดตําแหนงสังฆบิดาบริหารการคณะสงฆ จึงไปเฝาพระศาสดากราบ 
ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคก็ทรงชราแลว ทรง 
เปนผูหลักผูใหญมีพระชนมายุลุถึงแลว ทรงลวงพระวยัโดยลําดับแลว 
พระเจาขา บัดน้ีขอพระผูมีพระภาคอยาทรงขวนขวายนัก โปรดทรง 
พระสําราญสุขในทิฏฐธรรมเถิด จงสละภกิษุสงฆมอบใหขาพระองคเถิด 
ขาพระองคจักบริหารภิกษุสงฆ" พระศาสดาทรงหามทัดทานวาอยาเลย 
๓ คร้ัง เธอก็ไมเช่ือ คงยืนกรานขอพระพุทธอํานาจ ๓ คร้ังเหมือนกนั 
ในท่ีสุดพระศาสดาจึงตรัสวา "ดูกอนเทวทัต แมแกสารีบุตรและโมค- 
คัลลานะเราก็ไมพึงสละภิกษสุงฆใหได ไฉนเลาจะถึงสละใหแกเธอผู 
ลามกบริโภคเขฬะ" พระเทวทัตเม่ือขอไมไดก็ผูกอาฆาตพระองคไวเปน  
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ปฐมนับแตบัดนั้น กาลตอมาพระเทวทัตยังไดเส้ือมสอนยุพราชกุมาร 
ใหกระทําปตฆุาต และพยายามทํารายพระพุทธเจาดวยประการตาง ๆ 
แตเปนความพสดารมากและไมเปนจดุสําคัญของเร่ืองนี้ จักขอขามไป 
เสีย มาคร้ังหนึง่พระเทวทัตแตงต้ังหลักธรรมท่ีภิกษจุะตองประพฤติ ๕ 
ขอ เรียกวา ปญจวัตถุ ประกาศใหบริษัทของตนประพฤติ แลวนําเหลา 
สานุศิษยเขาเฝาพระพุทธเจา ทูลขอใหออกพระพุทธบัญชาเปนกฏที่ภกิษุ 
ทุก ๆ รูป ตองดําเนินตาม ๕ ขอนั้น คือ 
     (๑) ภิกษพุงึเปนผูอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดไปสูละแวกบาน  
รูปนั้นมีโทษ 
     (๒) ภิกษุพงึถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดรับนิมนต 
รูปนั้นมีโทษ 
     (๓) ภกิษุถึงถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดรับผาคฤหบด ี
รูปนั้นมีโทษ 
     (๔) ภิกษุพงึถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาสูท่ีมุงท่ีบัง 
รูปนั้นมีโทษ 
     (๕) ภิกษไุมพึงฉันของสดคาวมี ปลา เนื้อ เปนตนตลอดชีวิต 
รูปใดฉัน รูปนัน้มีโทษ 
แตพระศาสดาไมทรงเห็นชอบ เพราะเปนการประพฤติปฏิบัติท่ีตึงเครียด 
เกินไป ตรัสวาอยาเลยเทวทัต รูปใดปรารถนาจะถืออยูปาเปนวัตร 
หรืออยูบานตลอดจนถึงการเท่ียวถือบิรฑบาต รับนิมนต ถือหมผา 
บังสุกุลหรือรับผาคฤหบดี กแ็ลวแตใจตนสมัครจะประพฤติ สวนเร่ือง 
เสนาสนะถือโคนไมนั้น อนญุาตใหอยูไดเพียง ๘ เดือนเทานั้น และ 
ถาเนื้อท่ีบริสุทธ์ิโดยสวนสามแลวก็อนุญาตใหฉันได 
     เม่ือพระพทุธองคไมทรงอนุญาตเชนนี้ พระเทวทัตจึงประกาศลัทธิ 
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ของตนแกหมูภิกษวุา ลัทธินีเ้ปนส่ิงเลิศท่ีอาจนําออกซ่ึงกองทุกขได 
เหลาภิกษุบางพวกท่ีบวชใหมมีความรูออนก็เช่ือตาม เขาสมัครเปนสาวก 
ของพระเทวทัตเปนจํานวนมาก แตนัน้มาพระเทวทัตกับบริวารก็แยกทํา 
สังฆกรรมอีกสวนหนึ่งไมรวมกับใคร ๆ ตอภายหลังพระศาสดารับส่ังใช 
พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปแสดงอนุศาสนี ปรับความเขาใจใน 
ขอธรรมกับเหลานวกภิกษุท่ีตามพระเทวทัตไป ใหละทิฐท่ีิผิดแลวพา 
กลับมาได สวนพระเทวทัตเม่ือขาดบริวารแลวก็เปนอันหมดส้ินอํานาจ 
ทุกอยาง ตอมาไดรูสึกผิดจึงไดกลับมาขอขมาตอพระศาสดา แตมา 
ไมทันถึงก็ไดมรณภาพเสียกอน 
     ท้ังสองเร่ืองนี้ ปรากฏวาเปนเร่ืองใหญท่ีเกี่ยวกับการแตกสามัคคี 
กันในหมูสงฆ อันพุทธศาสนิกสวนมากไดรูเห็นกันอยู  
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เตอรกีสถาน แลวขามเทือกเขาการาโกรุม ตีไดอาณาจักรในซินเกยีง 
และครอบครองอาณาจักรซอกเดียน อาณาจักรอาเรีย อาณาจักรโขตาน 
สวนในอินเดยีทรงแผมาปกคลุมกาศมีระ ปญจาป ตลอดลงมาถึงลุม 
แมน้ําคงคาในมัธยมประเทศ แปลวาอํานจราชศักดิ์ของพระเจากนิษกะ- 
มหาราช ปกคลุมต้ังแตเตอรกีสถานลงมาถึงลุมแมน้ําคงคา ในจดหมาย 
เหตุของสมณะเฮ่ียงจังเลาวา ราชสํานักของพระเจากนิษกะมหาราช 
เปล่ียนแปลงโยกยายไปตามฤดูกาล ในฤดหูนาวราชสํานกัจักยายไปอยู 
ในแวนแควนตาง ๆ ในอินเดียแลวแตจะทรงเลือก เม่ือถึงฤดูรอน 
ราชสํานักยายไปอยู ณ แควนกปศะซ่ึงต้ังอยูทิศใตของทิวเขาหิมาลัย 
ตอนตน คร้ันเขาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง ราชสํานักก็ไปอยูท่ี 
คันธาระ แตละแหงท่ีเสด็จประทับโปรดใหสรางพุทธวหิารไวเปนท่ีระลึก 
ทรงบํารุงบูรณะสถาปนาพระสถูปเจดีย ทรงบริจาคไทยทานถวายพระ 
ภิกษุสงฆเปนจํานวนมาก เม่ือเวลาวางราชกิจทรงฝกใฝในการศึกษาพระ 
ธรรมวินัย ถึงกับอาราธนาพระเถระผูแตกฉานในพระไตรปฎกมาถวาย 
พระธรรมเทศนาในพระราชวังวนัละรูปเปนประจํา และจากการสดับพระ 
ธรรมเทศนานั้นเอง เปนเหตุใหพระเจากนษิกะบังเกิดพระวิมติกังขาใน 
หลักธรรมตาง ๆ ข้ึน ดวยพระคณาจารยตาง ๆ องคท่ีไดรับนิมนตให 
มาแสดงธรมน้ันมาจากตางนิกาย ยอมแสดงหลังธรรมตามคติของ 
นิกายนั้น ๆ กห็ลักธรรมนานานิกายยอมมีทัศนะไมตรงกันบาง พระเจา 
กนิษกะมหาราชจึงบังเกิดวิจกิิจฉาวาจักทรงถือเอาคติใดแนนอน จึงคร้ัง 
นั้นยังมีพระคณาจารยรูปหนึ่งช่ือ พระปารศวะ เปนภกิษุในนกิายสรวาส- 
ติวาทิน ซ่ึงเปนนิกายท่ีมีอิทธิพลอยูในอินเดียภาคเหนือ พระปารศวะท่ี 
จะเปนท่ีเคารพนับถือของพระเจากนิษกะมาก พระองคจึงตรัสปรับทุกข 
ในเร่ืองท่ีทรงกังขาอยู และทรงปรารภใครจะยกสังคายนาชําระพระธรรม  
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ลักษณะการปกครองคณะสงฆสมัยพุทธกาล 
     ในครั้งพุทธกาล รูปลักษณาการแหงการปกครองคณะสงฆ นาท่ีจะ 
ตางถ่ิน ตางสํานัก แตก็มีคณาจารยเปนใหญควบคุมดูแลสานุศิษยของ 
ตน ๆ นั้น เราจะพบหลักฐานประกอบในบาลีวินัยปฎกหมวดสังฆาทิเลส 
ท่ี ๑๓ กุลทูลกสิขาบทเลาวา คร้ังหนึ่งพระภิกษุฉัพพัคคีย พวกอยู 
กิฏาคิรีชนบทมีพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนหัวหนา ไดประพฤติ 
อนาจารผิดสมณวิสัยจนชาวบานแถบนั้นหมดความเล่ือมใสไมบริจาค 
ทานบิณฑบาต สมัยนั้นมีภกิษุมาจากตางจังหวดัเดนิทางจะไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคผานกิฏาคิรีชนบท ทานจึงแวะเขาไปเท่ียวบิณฑบาต ไม 
ปรากฏมีผูถวาย มีแตคนกลาวประชดแดกดัน บังเอิญมีอุบาสกคนหน่ึง 
เห็นเขาจึงไดนมินตใหไปรับไทยทานท่ีเรือนของตน และส่ังฝากใหภกิษุ 
รูปนั้นไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระศาสดา ใหทรงจัดสงภิกษุท่ีทรงศีลมา 
ครอบครองคณะสงฆท่ีชนบทนี้ ชวยฟนศรัทธาของชาวบานใหคืนคง 
เม่ืออาคันตะกะน้ันไปถึงเมืองสาวัตถี ไดเขาเฝากราบทูลความนั้น สมเด็จ 
พระศาสดาจึงรับส่ังใหประชุมสงฆสองถามขอเท็จจริง ก็ไดความสมจริง 
อยางท่ีภกิษุรูปนั้นกราบทูลทุกประการ พระองคจึงทรงบัญชาใหพระ 
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะผูเปนเอกอัครสาวก ผูเปนอุปชฌาจารย 
ของภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ ใหพาภิกษท่ีุทรงอินทรียสังวรบริสุทธ์ิไป 
ทําปพพาชนียกรรมเธอท้ังสองพรอมท้ังบริวารดวยญัตติจตุตถกรรม- 
วาจา อยาใหพาํนักอยูในชนบทนั้นสืบไป ขอความท้ังนีช้วนใหเห็นวา 
ระเบียบการปกครองสงฆในยุคนั้น แมจะมีคณาจารยเปนใหญในดาว 
แดนของตน แตก็ตองข้ึนตรงตอพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงไวซ่ึงอํานาจในการบังคับบัญชา เปรียบเสมือนพระองคเปน 
ธรรมราชาดูแลปกครองธรรมาณาจักร อันประกอบดวยบริษัท ๔ เปน  
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พลเมือง และมีพระธรรมวนิัยเปนธรรมนญูปกครองเปนตน อนึ่ง มี 
ขอความในพระวินยัปฎกท่ีจะชวยสนับสนนุหลักฐานวา สัทธิวิหาริก อัน 
เตวาสิกมักประพฤติอนุโลมตามปฏิปทาอาจารยของตน ดังท่ีขาพเจาได 
กลาวไวเบ้ืองตนนั้นในวนิัยหมวดวาดวยนสิสัคคิยสิกขาบท กลาวถึงพระ 
อุปเสนวังคันตบุตร ผูเปนเอตทัคคะในทางยังพหุชนใหเล่ือมใส คราว 
หนึ่งทานพาบริษัทเดินทางมาเฝาพระผูมีพระภาคท่ีเชตวนาราม พระองค 
ตรัสปฏิสันถารแลวทรงถามภิกษุรูปหนึ่งในบริษัทนั้นวา บังสุกุลจีวรทาน 
ยินดใีชเองหรือ ภิกษนุั้นทูลสนองวา หามิไดพระเจาขา หากแตวาพระ 
อุปชฌายะแหงขาพระองคทานใชผาบังสุกลุอยูเปนนิตย ขาพระองคจึง 
ตองใชดําเนนิตามรอยทาน ในตอนตอไปแสดงถึงทานอุปเสนทูลพระ 
ผูมีพระภาควา ทานเองเปนผูถือธุดงควัตรเปนอรัญญวาสี ถือเท่ียว 
บิณฑบาตและใชผาบังสุกุลเปนวัตร ถามีผูมาขอบวชกะทาน ก็ตอง 
ประพฤติอยางทาน ๆ จึงใหอุปสมบท 
 
มูลเหตุแหงวิวาทาธิกรณ 
     ในจุลวรรคปฐมภาค สมถักขันธกะ หนา ๓๓๕ มีพระพุทธภาษิต 
แสดงถึงวิวาทาธิกรณมูล ๔ คู บงชัดวา ในพุทธสมัยก็ไดเกิดเร่ืองราว 
ความไมสมานท้ังทางความเห็นและความประพฤติปรากฏประจักษอยู 
พระศาสดาจึงนําสาเหตุท่ีเปนมูลฐานมาตรังดังนี้ คือ 
     ๑. วิวทนฺติ ธมฺโมติ วา อธมฺโมติ วา 
     วิวาทกันวา นี่เปนธรรม นีไ่มเปนธรรม 
     ๒. วินโยติ วา อวนิโยติ วา 
     วิวาทกันวา นี่เปนวนิัย นี่ไมเปนวินยั  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 27 
     ๓. ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ วา อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ วา 
     วิวาทกันวา นี่พระตถาคตไดทรงกลาว ทรงวาไว นี่พระ 
     ตถาคตไมไดทรงกลาว ไมไดทรงวาไว 
     ๔. อาจิณณฺ ตถาคเตนาติ วา อนาจณิฺณ ตถาคเตนาติ วา 
     วิวาทกันวา นี่พระตถาคตไดทรงประพฤติ นี่พระตถาคตไมไดทรงประพฤติ 
     ๕. ปฺญตฺต ตถาคเตนาติ วา อปฺปฺญตฺต ตถาคเตนาติ วา 
     วิวาทกันวา นี่พระตถาคตทรงบัญญัติ นี่พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ 
     ๖. อาปตฺตีติ วา อนาปตฺตตีิ วา 
     วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติ นี่ไมเปนอาบัต ิ
     ๗. ลหุกา อาปตฺตีติ วา ครุกา อาปตฺตีติ วา 
     วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติเบา นี่เปนอาบัติหนัก 
     ๘. สาวเสสา อาปตฺตีติ วา อนวเสสา อาปตฺตีติ วา 
     วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติมีสวนเหลือ นีไ่มเปนอาบัติมีสวนเหลือ 
     ๙. ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ วา 
     วิวาทกันวา นี่เปนอาบัติหยาบ นี่ไมเปนอาบัติหยาบ 
     หนา ๓๓๖ ในแหงเดยีวกนั ทรงแสดงถึงอธิกรณมูลวา 
     ในอธิกรณท้ัง ๔ อนุวาทาธิกรณเปนไฉน ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย 
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทยกนัดวยสีลวิบัติบาง อาจารวิบัติบาง 
ทิฐิวิบัติบาง อาชีววิบัติบาง ฯลฯ การโจทย การกลาวโจทย การไม 
ยกยอง การโตแยง การทวง การไมสนับสนุนกัน ในเพราะวิบัติเหลานัน้ 
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นี้เราเรียกวา "อนุวาทาธิกรณ" ดังนี้ สังฆมณฑลในเพลานั้นคงไดวิวาท 
กันดวยทิฏฐิและวัตรปฏิบัติเปนมูลเหตุ ดังแสดงมาขางตนซ่ึงมีภิกษุท้ัง 
ฝายท่ีเปนธรรมและอธรรมไมปรองดองกันบอยคร้ัง 
     เนื่องจากมีวิวาทธิกรณตาง ๆ ดังกลาว จงึไดกอใหเกดิมีวิธีการ 
ชําระไตสวนระงับและวิธีปองกันข้ึน มีปรากฏท้ังในจุลวรรควินัยปฎก 
และในสุตตันตปฎก 
 
วิวาทาธิกรณ๘องสาวกนิครนถ 
     ในสัตตันตปฎก เราจะอานพบไดในคัมภีรมัชฌิมนิกายอุปริปณณาสก 
สามคามสูตร อันเปนประจักษหลักฐานท่ีสําคัญท่ีสุดสวนหนึ่ง และเรา 
จะแจงถึงปทัฏฐานแหงการแยกนิกายดวยพระพุทธพจนเองทีเดียว ไมมี 
หลักฐานพยานท่ีแหงไหนอีกจะใหความเขาใจแกเราไดมากกวาขอความ 
ในพระสูตรนี ้
     ดังไดสดับมา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอยู 
ในชนบทแหงชาวศากยะใกลบานสามะ โดยสมัยนัน้แล นิครนถนาฏบุตร 
ศาสดาเจาลัทธิของพวกเชน กระทํากาลกิริยาท่ีเมืองปาวา 
๑ 

 แลวไมนาน 
เหลาสาวกของเธอไดเกิดการทะเลาะววิาทแทงกันดวยหอกคือปาก ดวย 
ทิฐิและอาจาระวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินยั เราตางหากรูท่ัว ทานปฏิบัติ 
๑ บางตําราวา มรณะท่ีเมืองกสิุนารา ในสังคีติสูตร ๆ ท่ี ๓๓ แหงทีฆนิกาย 
ก็กลาววา มรณะท่ีเมืองปาวา เตน โข ปน สมเยน นิคฺคณโฺฐ นาฏปุตฺโต ปาวาย 
กาลกโต โหติ ฯ ตํารา ฝร่ังสอดคลองตองกันวาเมืองปาวาแน ฉะนั้นเมือง 
กุสินาราจึงผิดโดยมิตองคลางแคลง แตท้ังสองเมืองก็อยูในแวนแควนมัลละ 
ดวยกัน ช่ือเต็มของทานผูนี้คือ วรฺธมาน มหาวีร ตีรฺถกร นาฏปุตฺร ตําราฝร่ัง 
กลาวอีกวา นาฏบุตรตายหลังปรินิพพานของพระพุทธองค ๑๐ ป เท็จจริง 
อยางไรทานผูรูวินิจฉัยเอง เทอญ แตในปกรณของพระพุทธศาสนากลาวสอด 
คลองตองกันวา ทานผูนี้ตายกอนพุทธปรินพิพานท้ังนัน้  
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ผิดมิชอบ เราตางหากปฏิบัตถูิกตอง ตางฝายตางววิาทกนัเผ็ดรอน 
จนราวกับวาจะฆาฟนกันทีเดียว คร้ังน้ันแลทานจุนทะสมณุทเทสได 
จําพรรษาอยู ณ เมืองนั้น ไดเห็นเหตุการณโดยตลอด เม่ือออกพรรษา 
ทานไดเดินทางไปหาทานอานนท ณ บานสามคาม เลาเร่ืองท้ังหลายท่ี 
เกิดข้ึนใหทานฟง พระอานนทจึงชวนใหไปเฝากราบทูลพระผูมีพระภาค 
เม่ือไปถึงพระอานนทเปนผูกราบทูลเร่ืองราวโดยตลอด และสรุปวา "ขา 
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีขอปริวิตกไปอยางนี้วา โดยกาลท่ีลวง 
ไปแหงพระผูมีพระภาค ขออยาใหการววิาทอุบัติข้ึนในสังฆมณฑลน้ีเลย 
ถาการทะเลาะวิวาทนี้มีข้ึนไซร ก็จะเปนไปเพื่อไมเกื้อกลูแกชนเปนอัน 
มาก เพื่อไมเปนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกชนเปน 
อันมาก ท้ังเทวดาและมนุษยท้ังหลายดังนี้" เม่ือสมเด็จพระศาสดาได 
ทรงสดับถอยคําของทานพระอานนทผูพุทธอุปฏฐากเชนนี้ จึงทรงมี 
พุทธฎีกาอันสําคัญยิ่งยวดวา "ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญความนั้นเปน 
ไฉน ธรรมเหลาใดท่ีตถาคตรูยิ่งแลว แสดงแลวแกเธอท้ังหลาย มีดัง 
ตอไปนี้คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 
พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ อานนทเธอเห็นหรือเปลา ใน 
ธรรมเหลานี้ท่ีภิกษุท้ังหลายถึงสององคมีวาทะตาง ๆ กัน" พระอานนท 
ทูลสนองวา ไมมี แตจะมีก็พวกท่ีอาศัยศาสนาอยูเทานัน้ ท่ีจะกอการ 
วิวาทข้ึนโดยกาลท่ีพระศาสดาลวงไป 
 
ทรงแสดงวิวาทาธิกรณและวิธีระงับ 
     พระพุทธองคจึงตรัสสมุฏฐานแหงการแตกแยกในสังฆมณฑลวา 
ดูกอนอานนท การวิวาทเพราะสิกขาบทมีอาชีวะเปนเหตุก็ดี เพราะ 
สิกขาบทมีปาฏิโมกขเปนเหตุก็ดี นับวามีไดแตนอย อานนท อนึ่ง  
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การวิวาทเม่ือเกิดข้ึนในสงฆ ถาเกิดข้ึนเพราะมรรค เพราะปฏิปทา 
การวิวาทนั้นเปนไปเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก ฯลฯ (พุทธพจนขอนี้จกั 
พิสูจนใหเหน็จริงไดเม่ือทานอานในบทตอไปวา สวนมากแตกเพราะทิฐิ 
เปนเหตุมากกวาเพราะวินยัเปนเหตุ) แลวตรัสลักษณะบุคคลท่ีจะเปน 
วิวาทมูล ๖ ประการมาในวินยัปฎก จุลวรรค หนา ๓๓๖-๓๓๘ 
สมถักขันธกะ คือ 
     ๑. โกธโน โหติ อุปนาหี ภิกษุผูมักโกรธและมักถือโกรธ 
     ๒. มกฺขี โหติ ปฬาสี ภิกษุผูอกตัญูไมรูคุณทานและตีตนเสมอ 
     ๓. อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี ภกิษุผูริษยาและตระหนี ่
     ๔. สโฐ โหติ มายาวี ภิกษผูุโออวดและเจามายา 
     ๕. ปาปจุโฉ โหติ มิจฺฉาทิฏฐี ภิกษุผูปรารถนาลามกและมีทิฐิผิด 
     ๖. สนฺทิฏฐิปรามาสี โหติ อาทานคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี ภิกษุผูถือ 
ทิฐิของตน ถือร้ันอันคนอ่ืนปลดเปล้ืองยาก เปนผูไมมีความยําเกรงแม 
ในพระศาสดาในธรรมและในสงฆ ท้ังเปนผูไมทําใหบรบูิรณในสิกขาอีก 
ดวย ลักษณะท้ัง ๖ ขอน้ี ผูใดมีแตแตเพียงขอเดียว ก็เพียงพอท่ีจะกอ 
คดีวุนวายข้ึน คนท่ีอวดดไีมเคารพในครูบาอาจารย โดยเฉพาะในองค 
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เทากับไดแขวนปายแสดงความเปนพาลให 
ปรากฏอยูชัด ฉะนั้น ความเดือดรอนยุงหยิงจึงเปนธรรมดาอยูเองท่ีจะ 
ตองมาจากคนเชนนั้น 
     วิวาทาธิกรณปรากฏมีบอย ๆ และไมซํ้าเร่ืองกัน บางโอกาสเปน 
เร่ืองใหญและนอย ซ่ึงก็เปนธรรมดาของหมูคณะท่ีประกอบไปดวยมวล 
สมาชิกมากคน ยอมมีดีบางช่ัวบาง พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงวิธีลง  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 31 
ทัณฑกรรมมีท้ังหนักและเบาตามสมควรแกโทษานุโทษ และทรงจัด 
ระเบียบชําระรูปคดีตลอดจนอุบายท่ีจะปองกันไมใหเกดิคดีข้ึน อธิกรณ 
นั้น โดยจะจําแนกได ๔ ประเภท อธิกรณสมถธรรม สําหรับระงับ 
อธิกรณมี ๗ วธีิ สมดังคําของพระองคท่ีตรัสวา อานนท อธิกรณเหลานี ้
๔ ประการ ๔ ประการนั้นเปนไฉน ววิาทาธิกรณหนึ่ง อนุวาทาธิกรณ 
หนึ่ง อาปตตาธิกรณหนึ่ง กิจจาธิกรณหนึ่ง อานนท อธิกรณสมถธรรม 
สําหรับสงบระงับอธิกรณท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว ๗ ประการ ๗ ประการ 
นั้นเปนไฉน สัมมุขาวินัยท่ีสงฆพึงใหหนึ่ง สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญ- 
ญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะหน่ึง ฯลฯ 
อธิกรณกับอธิกรณสมถะน้ี ขาพเจาจักอธิบายแตเพียงขอสองขอโดยยอ 
ทานผูอานปรารถนาความละเอียดพิสดาร พึงดูในบาลีวนิัยปฎก จุลวรรค 
เลม ๒ ปริวารเลม ๘ เทอญ ในท่ีนี้ถาขืนเขียนจะเปนตําราอีกเลมหนึ่ง 
ตางหากไมถูกประเด็น ระเบียบการระงับววิาทาธิกรณนัน้ พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาทรงบัญญัติอยูสองวิธีเรียกวา สัมมุขาวินัย ระงับตอหนาหนึง่ 
กับ เยภุยยสิกา ระงับตามเสียงขางมากหนึ่ง ในวิธีหนึ่ง ๆ ยังวภิาคออก 
เปนขอ ๆ เชน สัมมุขาวินัยแบงเปน ๓ ขอ คือระงับกันสวนตัวหมายถึง 
การตกลงระหวางกัน เม่ือมีภกิษุวิาทเพราะเหตุแหงธรรมหรือวินยั 
ภายหลังฝายหนึ่งยอมรับผิดและยอมปรับปรุงตนเอง ก็เปนอันยกความ 
ไป นี้ขอหนึ่ง ระงับดวยการใหมีพระเถระเปนตุลาการวินจิฉัยช้ีขาดวา 
ใครผิดหรือถูกนี้ขอหนึ่ง ระงับดวยอํานาจแหงสงฆตัดสินเด็ดขาดวาผิด 
และถูกก็ตองยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาของสงฆนี้อีกข้ันหนึ่ง สวน 
เยภยุยสิกานั้น อันท่ีจริงคือการลงคะแนนเสียงนั่นเอง แตนํามาใชในรูป 
ของการจับฉลาก เสียงฝายใดมากกวาใหถือวาชนะ ท่ีวามานี้ดําเนนิตาม 
นัยบาลีแหงวนิัยปฎก ในสามคามสูตรหาไดมีละเอียดอยางนี้ไม อนึ่ง  
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อาศัยพระกระแสความท่ีกลาวมานี้ เราจะเหน็วิญญาณแหงความเปน 
ประชาธิปไตยอยางสมบูรณในพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระผูมีพระภาคเปน 
ผูกอกําเนิดกอนความนยิมในระบอบปกครองนี้ของชาวโลก ถยอหลัง 
ข้ึนไปตั้ง ๒ พนัปเศษ โดยท่ีทรงปกครองสงฆดวยระบอบสังฆาธิปไตย 
มีสงฆเปนใหญเชนนี้ ควรนบัเปนอัศจรรยในตอนสุดทายแหงสามคาม- 
สูตร 
 
อุบายปองกนการแตกสามัคคี 
     พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงช้ีอุบายปองกนัความแตกสามัคคีเปน 
ธรรมอันใหระลึกถึงกันดวยความรักอุบายนั้นคือ 
     ๑. ใหมีเมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม แมตตามโนกรรม 
ในสพรหมจารี ท้ังท่ีแจงและท่ีลับ อยาหนาไหวหลังหลอก 
     ๒. ใหมีความโอบออมอารีเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ไมมีมัจฉริยะใน 
จตุปจจยัลาภ มีมากก็แบงปนมาก มีนอยกแ็บงนอยตามสติกําลัง 
     ๓. ใหมีความเสมอกันโดยศีลท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ 
     ๔. ใหมีความเสมอกันโดยทิฐิท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ 
ธรรมท้ัง ๔ ประการ เปนขอตรงกันขามกบัขอท่ีใหเกดิววิาท ๖ ประการ 
นั้น เทากับเปนสภาพแกกนั ถาพุทธศาสนิกบริษัทประพฤติปฏิบัติตาม 
อุบายวิธีท้ัง ๔ นี้ ขอน้ันกจ็ักเปนเหตหุามกนัมิใหเกิดมีอธิกรณววิาท 
เปนแท อนึ่ง หากมีกระทูถามข้ึนมาวา ท่ีใหอํานาจแกสงฆหรือแกพระ 
เถระองคใดองคหนึ่งเปนผูวนิิจฉัยนัน้ ถาสงฆผูนั้นหรือพระเถระรูปน้ัน 
มีอคติเลา มิทําใหเกดิความยตุิธรรมข้ึนหรือ ความขอนี้ไมพักท่ีเราจะ 
ตองวิตก เพราะสมเด็จพระบรมศาสดาของเราทรงรอบคอบสมดวย 
พระคุณนามวา ทรงมีสมันตจักษุ พระองคไดทรงวางกําหนดคณุธรรม       
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บุคลิกลักษณะของพระท่ีจะมาทําหนาท่ีตดัสินอธิกรณ และลงคะแนน 
เสียงไวตายตัววา บุคคลเชนนั้นจึงเหมาะสมรับหนาท่ีนั้น ๆ ไมใชสัก 
แตวาเปนพระเถระแลวก็อุปโลกกันข้ึนมาวาความ อันนี้ช้ีใหเห็นวา 
พระพุทธศาสนาถือเร่ืองพรรษาอายุเปนใหญก็จริง แตกถื็อคุณสมบัติท่ี 
ประจําในบุคคลเปนสําคัญไมนอยไปกวาอายุนั้น และยงัเปนเคร่ืองแสดง 
วาการบัญญัตวิินัยของพระองค ก็คลายคลึงกับการบัญญัติกฎหมาย 
ธรรมนูญทางฝายรัฐ ท่ีไมเปดชองโหวใหแกการแสวงประโยชนตน 
 
คุณสมบัตขิองผูวินิจฉัยอธิกรณ 
     ผูเปนหัวหนาบริหารและผูแทนราษฏร ตอมมีขอกําหนดคุณสมบัต ิ
ตาง ๆ ฉันใด พระผูทําหนาท่ีก็ตองมีคุณธรรมประจําฉันนั้น ขอนี้สม 
ดวยพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพรอมดวย 
องคคุณ ๑๐ อยางควรขอรองแลวสมมติ (เปนผูวินิจฉัยอธิกรณ) คือ 
      ๑. เปนผูมีศีล 
     ๒. เปนผูสํารวมตามพระปาฏิโมกข 
     ๓. มีมรรยาทและโคจรในที่ตาง ๆ เรียบรอย 
     ๔. มีปรกติเห็นภัยในโทษผิดเล็ก ๆ นอย ๆ 
     ๕. สมาทานเห็นภยัในโทษผิดเล็ก ๆ นอย ๆ 
     ๖. เปนพหสููตรทรงความรู ส่ังสมความรู (คือ) ขอธรรมใด ๆ 
ท่ีดีในเบ้ืองตน ทามกลาง และท่ีสุด วาดวยพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณ 
ท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ เปนผูไดยินไดฟงธรรมนั้น ๆ มาก จาํไดทองไว 
ดวยวาจา เอาใจจดจอ ขบดวยทิฐิ อนึ่งปาฏิโมกขท้ังสอง (ของภิกษ ุ
และภกิษณุี) เธอก็ไดเลาเรียนมาดีโดยพิสดาร แจกไดถูก เปล่ียนไดถูก 
ตัดสินใจไดถูกตามสูตรตามลําดับพยัญชนะ อนึ่งเธอต้ังอยูในวินยัไม  
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งอนแงน สามารถพอท่ีจะใหคูความท้ังสองฝายยินยอมตกลงกันได 
ฉลาดท่ีจะเพง ท่ีจะมอง ท่ีจะใหเล่ือมใส ท่ีจะใหระงับความเกิดอธิกรณ 
     ๗. รูจักอธิกรณ 
     ๘. รูจักเหตุเกิดอธิกรณ 
     ๙. รูจักความดับแหงอธิกรณ 
     ๑๐. รูจักแนวทางใหถึงความดับแหงอธิกรณ 
     ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหขอรองสมมติซ่ึงภิกษุผูพรอมดวย 
องคคุณ ๑๐ อยาง (เปนผูวินจิฉัยอธิกรณ) ฉะนี้แล 
     "ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๕ อยาง ควรสมมติ 
ใหเปนผูแจกสลาก คือผูจะไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึง 
โมหาคติ ไมถึงภยาคติ รูจกัวาเปนอันจับหรือไมเปนอันจบั" (ดูวนิัย 
ปฎก จุลวรรค ปฐมภาค หนา ๓๕๓ และหนา ๓๕๖) โดยนัยนี้ กระทู 
นั้นจึงเปนอันพับไป 
     ระเบียบการลงทัณฑกรรมแกผูประพฤติละเมิดตอพระวินยันัน้ 
พระศาสดาทรงวางไว ๖ วิธีอันมาในกจิจาธิกรณ ๖ ประการนั้นเปน 
ไฉน คือ ตัชชนียกรรมทําโดยการปริภาษติเตียนตักเตือนใหรูสํานึกตน 
ในความผิด นยิสกรรม ทําโดยการปลดออกจากฐานะตําแหนง เชน 
เปนหวัหนาหมูก็ถอดออกเสียมิใหเปน ปพพาชนียกรรมทําโดยการขับไล 
ปฏิสารณียกรรม ทําโดยใหผูผิดขอขมาโทษ อุกเขปนยีกรรม ทําโดย 
การรอนสิทธิของผูตองโทษไมใหมีสิทธิเสมอผูอ่ืน และตัสสปาปยสิกา- 
กรรม ทําโดยคลายกับตัชชนียกรรม ผิดกนัแตฝายโนนทําแกฝายโจทก 
สวนกรรมนี้ทําแกจําเลย 
     หลักการอันแสดงมานี้ เทียบดวยทางโลกก็คือการลงโทษตาม  
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กฎหมายแกผูลวงละเมิดนัน่เอง ทําใหเราเห็นความเปนนักปกครองอยาง 
เยี่ยมยอดในองคพระศาสดาท่ีทรงจัดระบบการลงทัณฑไดอยางเปนช้ันเชิง 
มีเบาและหนักตามกระแสแหงความผิดของบุคคล พระองคไดทรงนําวชิา 
การปกครองมาดัดแปลงใชในหมูสงฆืไดเหมาะเจาะ อันเราไมสามารถ 
พบในศาสดาอื่น ซ่ึงควรนับเปนขออัศจรรยอีกขอหนึ่งเหมือนกัน อนึ่ง 
เราควรจะจําไววา สมุฏฐานสําคัญยิ่งยวดของการวิวาทวาสมุฏฐานอ่ืน 
มีอยูสองขอเทานั้น คือ ทิฐิ และ ศีล มีทิฐิเสมอกันแตมีศีลไมเสมอกัน 
ในประการตรงขาม มีศีลเสมอกันแตมีทิฐไิมเสมอกัน เชนนี้กย็อมไป 
อาจจะธํารงสามัคคีไวได ถึงแมจะธํารงไวไดดวยมีขอธรรมอ่ืน เชนไม 
มักโกรธมีความโอบออมอารีเปนไปอยู ก็ยังมีความไมสนทิใจกันถึงขีด 
สุด ความรูสึกแตกตางกนัวา ความเหน็และความประพฤติของเขาไม 
เหมือนกับของเราก็ยังมีอยูนัน่เอง เพราะเหตุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา 
จึงทรงย้ํานักในขอท่ีหมูคณะจักมีความสงบสุขเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั 
ตองอาศัยทิฏฐิสามัญญาตาความเสมอกันดวยทิฐิ กับสีลสามัญญตา 
ความเสมอกันดวยศีลของมวลสมาชิกเปนเหตุปจจยั การรักษาสมภาพ 
ท้ังสองนี้ใหเปนไปดวยดี จึงนับวาเปนปญหาท่ีสําคัญมาก เม่ือเรามีมูล 
รากท้ังสองนี้ด ีแมจะมีเหตกุารณววิาทเร่ืองอ่ืนก็ยังพอทําเนาไมรายแรง 
แตถามาแตกกนัดวยมูลรากนี้เสียแลว เปนขอลําบากใจมากท่ีสุด มีหวัง 
แตกสามัคคีแนนอน  
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                                                                       บทท่ี ๓ 
                                                หลักสําคัญแหงพระพุทธศาสนา 
 
     ในพุทธุปบาทกาล พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตระหนักถึง และ 
ไดปองกันการเกิดวิบัติเพราะการณดังกลาว ดวยทรงบัญญัติใหสงฆพึง 
ประชุมกันสวดพระปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน ปรับอาบัติแกภิกษุผูอยูในสีมา 
เดียว แตไมเขาประชุมฟงพระปาฏิโมกขโดยไมมีเหตุจําเปนเหลือวิสัยวา 
ตองทุกกฏ แมมีเหตุเหลือวิสัยเชนอาพาธมาไมได ก็ตองใหบริสุทธ์ิ 
ฉันทะแกภกิษรูุปใดรูปหนึ่งไปแทน อุโบสถปาฏิโมกขนี้เปนการซักซอม 
ทวนความเขาใจในอาจารวตัร และมีโอกาสปุจฉาวิสัชนาธรรมวินัย หลัง 
จากประชุมแลวดวย ยังผูผิดใหปรับปรุงตนเอง ยังผูถูกใหม่ันคงยิ่งข้ึน 
เพิ่มพูนสามัคคีธรรมใหกิดมีดวยการพรอมเพรียงกนัประชุม พรอม 
ปาฏิโมกข ประทานหลักการปกครองแกสงฆนั้น ก็ทรงประทานหลักการ 
เผยแพรพระพทุธศาสนา หรือจะเรียกวา "หัวใจแหงธรรมท้ังหลาย" กไ็ด 
เนื่องดวยเปนคําประมวลสัตถุศาสนท้ังปวงท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน 
ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ดวยคาถาจํางาย ๆ ๓ คาถากึ่ง ตรัส 
ประกาศทามกลางมหาสันนบิาตแหงพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ใน 
วันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) ธรรมหฤทัยนั้นเราทานก็เจนใจกันอยู 
เกือบทุกคนท่ีไดศึกษาเร่ืองราวของพระพุทธศาสนา คือ 
     ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา          นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พทฺุธา 
     น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี        สมโณ โหติ ปร วิเหฐยนฺโต   
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     ขันติความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง 
     พระพุทธะท้ังหลายตรัสพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง 
     บรรพชิตผูฆาสัตวอ่ืนเบียดเบียนสัตวอ่ืน 
     ไมช่ือวาเปนสมณะ 
 
     สพฺพปาปสฺส  อกรณ          กุสลสฺสูปสมฺปทา 
     สจิตฺตปริโยทปน                 เอต พุทฺธาน สาสน 
     การไมทําบาปทั้งปวง ยังกศุลใหเกดิ 
     และการชําระจิตของตนใหผองแผว 
     นี้เปนคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย 
 
     อนูปวาโท อนูปฆาโต        ปาฏิโมกฺเข จ สวโร 
     มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ        ปนฺตฺจ สยนาสน 
     อธิจิตฺเต จ อาโยโค             เอต พุทฺธาน สาสน 
     การไมวารายหนึ่ง การไมทํารายหนึ่ง การสํารวมในปาฏิโมกขหนึ่ง 
ความเปนผูรูประมาณในภัตหนึ่ง ท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัดหนึง่ การประกอบ 
อธิจิต (สมาธิ) อีกหนึ่ง นี้เปนคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย 
     ในบาลีอาคตสถานบางแหง พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา ท้ังใน 
อดีต ปจจุบัน อนาคต พระพุทธเจาทรงแสดงวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง 
สังขารท้ังปวงเปนทุกข และธรรมท้ังหลายไมใชตัวตน กับทรงแสดง 
อริยสัจ ๔ เหมือนกันหมด สมจริงดังคําตรัสของพระองควา ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะองคใด ๆ ไดตรัสรูตามเปน 
จริงไปแลว ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต.... พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ใด ๆ จักไดตรัสรูตามเปนจริง ตอกาลยืดยาวนานฝายอนาคต... พระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะผูตรัสรูตามเปนจริงอยูในปจจุบันนี้ ทานท้ังหลาย 
เหลานั้นไดตรัสรูตามเปนจริง ซ่ึงความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ  
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๔ ประการเปนไฉน คือทุกขสัจ ทุกขสมุทัยสัจ ทุกขนิโรธสัจ ทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทาสัจ ฯลฯ (สังยตุตนิกาย) นอกจากนีย้ังทรงแสดง 
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ดังกลาวมาในสามคามสูตร เม่ือทัศนะ 
ในหลักศาสนาสวนนี้ไมขัดแยงกนั ตางอาศัยเปนหลักใจแลว การแตก 
เพราะทิฐิกไ็มมี ถึงมีเพราะกรณีอ่ืน ๆ ก็ยังรักษาความเปนหนึ่งในท่ีสุด 
ประโยชนกลาวคือสมานัตตา ความมีตนเสมอท้ังสองดาน อันจะกอ 
วิบูลยผลแกหมูคณะนัน้ ๆ ในพระบาลีทีฆนิกายแสดงถึงตัวอยางของ 
การวิวาทแหงเหลาสานุศิษยของนิครนถนาฏบุตร ดังไดพรรณนามาใน 
สามคามสูตร 
 
พระสารีบุตรแสดงสังคีติสูตร-ทสุตตรสูตร 
     พระอัครสาวกสารีบุตร มาเล็งเห็นความยุงเหยิงของคณะศิษยเปน 
เชนนี้ จึงมาปรารภถึงสังฆมณฑลจะเกิดความราวฉานปานเชนนัน้ในเม่ือ 
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ทานจึงไดชุมนุมสงฆบรรยายธรรมะท่ีสําคัญ 
ท้ังปวงในพระพุทธศาสนา จัดแบงเปนวรรคตอนเพ่ือสะดวกแกการ 
ทองจํา เรียกวา "สังคีติสูตร" นับเปนการสังคายนาพระธรรมในสมัย 
พุทธกาลก็ได วิธีทําของทานไดเปนเนติแบบแผนของการสังคายนาคร้ัง 
ตอมา ผิดกันแตคร้ังนั้นเปนการทําโดยสวนตนมิไดญัตติจากสงฆ 
ปรากฏความวจิิตรพิสดารในสังคีติสูตรท่ี ๓๓ แหงทีฆนิกายวา ดังได 
สดับมา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับสําราญพระอิริยาบถ ณ 
เมืองปาวา ในสัณฐาคารช่ือ "อุพภาตา" ของพวกเจามัลละ ราตรีหนึ่ง 
ทรงแสดงธรรมแกพวกเจามัลละจนอรุณรุง พระองครูสึกเม่ือยขบพระ 
วรกายปรารถนาการพักผอน จึงโปรดประทานวโรกาสใหทานสารีบุตร  
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แสดงธรรมีกถาแกสงฆแทนพระองค พระสารีบุตรปรารภเร่ืองพวก 
นิครนถวิวาทกันเปนมูลประกาศแกภกิษท้ัุงปวงใหดูเปนตัวอยาง กลาว 
วา "ดูกอนอาวโุส ธรรมนี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย 
ตรัสดีแลว ประกาศไวดแีลว เปนเคร่ืองนําออกจากภพ เปนไปเพื่อ 
ความสงบระงับ อันพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไวแลว เธอท้ังหมด 
ดวยกันพึงรอยกรอง ไมพึงววิาทกันดวยธรรมนั้น ใหพรหมจรรยนี ้
ยั่งยืนตั้งอยูไดตลอดกาลนาน ขอนั้นพึงเปนประโยชนแกชนหมูมาก 
นํามาซ่ึงสุขแกชนหมูมาก เปนการอนุเคราะหแกโลก เปนประโยชน 
เกื้อกูลความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย" แลวทานจาํแนกธรรม 
ท้ังหลายออกเปนหมวด ๆ รวมท้ังหมดได ๑๐ หมวดใหญ สะดวกแก 
การจําและสาธยาย หมวดหนึ่ง ๆ ก็มีขอธรรมะเฉพาะหมวดน้ัน ๆ 
กระจายออกโดยพิสดาร รวมเปนหมวดยอยท้ังหมดอีก ๒๐๔ หมวด 
ตางไมกาวกายกัน ทานรอยกรองไดเรียบรอยนาสรรเสริญ ขาพเจายกมา 
พอเปนนิทัศนะอุทาหรณ เชนในหมวดหนึง่วา 
     กตโม เอโก ธมฺโม                     ธรรมอันหนึ่งนั้นเปนไฉน 
     สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิติกา    สัตวท้ังหลายต้ังอยูไดเพราะ 
                                                          อาหาร 
     สพฺเพ สตฺตา สงฺขารฏฐิติกา    สัตวท้ังหลายต้ังอยูไดเพราะ 
                                                         สังขาร 
     อย โข อาวโุส เตน ภควตา      ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย นี้แล 
                                                         ธรรมอันหนึ่ง 
     ชานตา ปสฺสตา อรหตา           ท่ีพระผูมีพระภาคผูเปนอรหันต- 
     สมฺมาสมฺพุทฺเธน                       สัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น 
     เอโก ธมฺโม สมฺมทกฺขาโต       ทรงรูอยู ทรงเห็นอยู ไดตรัส 
                                                         ไวชอบแลว ฯลฯ  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 40 
     ในหมวดสองวา 
     กตเม เทฺว ธมฺมา               ธรรมสองน้ันเปนไฉน 
     นามฺจ รูปฺจ                 นามหนึ่ง รูปหนึ่ง 
     อวิชฺชา จ ภวตณหฺา จ     ความไมรูจริงหนึ่ง ความทะยาน 
                                               อยากในภพหนึ่ง 
     ภวทิฏฐิ จ วิภวทิฏฐิ จ     ความเหน็วามีวาเปนหนึ่ง ความเหน็ 
                                                วาไมมี ไมเปน หนึ่ง 
     อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ  ควาไมละอายหนึ่ง ความไมเกรง 
                                                กลัวหนึ่ง 
            ฯ เป ฯ                                         ฯ ล ฯ 
 
     ตอไปนี้กว็าถึงขอธรรมท่ีเปนคูเร่ือยไปตลอดตามหัวขอใหญวาดวย 
เร่ืองสองไป จนถึงหมวดท่ี ๑๐ ก็มี ขอธรรมท่ีเปน ๑๐ คือ นาถกรณ- 
ธรรม ๑๐ กสิณายตนะ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
อริยวาส ๑๐ อเสขธรรม ๑๐ เปนอันหมด เม่ือทานแสดงจบ 
พระบรมศาสดาไดทรงประทานสาธุการวา "สาธุ สาธุ สารีบุตร เธอไดทํา 
สังคีติปริยายแกภิกษุท้ังหลายดีแลว" แมภกิษุผูฟงอยูท้ังหมดก็มีความ 
พอใจ อนุโมทนาภาษิตของทานดวยแล 
     ขาพเจาปรารถนาจะกลาววา สังคีติสูตรจัดเปนดกิชันนารี (Dictionry) 
ธรรมะเลมแรกของพระพุทธศาสนาทีเดียว อรรถรสอันลึกซ้ึงของธรรมะ 
ในสูตรนั้น และความสะดวกในการคนหาเม่ือเราขัดของในธรรมปริยาย 
เราจะคนหาไดในสูตรนี้ ถึงแมจะไปช่ือวาบรรจุขอธรรมท้ังปวงแหง 
พระไตรปฎกทั้งหมด แตก็มีมากพอแกความตองการของนักปริยัติ เหตุ 
นั้นนักธรรมผูพอใจในการคนควา จึงไมพงึคลาดจากการศึกษาพระสูตร  
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ดิกชันนารีนี้เสีย อนึ่ง ในทีฆนิากยตอจากสังคีติสูตรยังมีทสุตตรสูตรเปน 
ภาษิตทานสารีบุตรเหมือนกนั เนื้อความยาวไมแพสังคีติสูตร (สังคีติสูตร 
ยาว ๖๗ หนา ทสุตตรสูตรยาว ๕๕ หนา สมุดพระไตรปฎกฉบับ 
สยามรัฐ) ทานสารีบุตรมาปรารภ เร่ืองดังคาถาท่ีทานกลาววา 
     ทสุตฺตร ปวกฺขามิ          ธมฺม นิพฺพานปตฺติยา 
     ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย         สพฺพคนฺถปฺปโมจน 
แปลวา "ขาพเจาจักกลาวธรรมมีนาม ทสุตตร อันปลดเปล้ืองเสียซ่ึง 
เคร่ืองรอยรัดท้ังปวง เพื่อถึงพระนิพพาน เพื่อทําท่ีสุดแหงทุกข" 
     การจัดรูปเปนไปทํานองเดียวกับสูตรแรก แตเนื้อความมีตางกัน 
หนักไปทางปฏิบัติเปนสวนมาก  
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                                                                      บทท่ี ๔ 
                                               เหตุไมทรงแตงตั้งผูแทนพระองค 
 
     ดวยนัยดังนี้ ทานผูอานกแ็จงแลววา ปทัฏฐานของนิกายไดมีกรุน 
มาแลวแตกาลนานไกลเพียงไหน แตตราบใดท่ีสมเด็จพระโลกนาถ 
พระองคยังดํารงพระชนมายคุรองตําแหนงธรรมราชา เปนประธานาธิบดี 
แหงมวลพุทธบริษัทอยู ตราบนั้นกย็ังไมมีผูใดอาจเอื้อมท่ีจะแยก 
พวกออกเปนนิกาย นอกเสียจากพวกพระเทวทัต ซ่ึงในที่สุดก็ตองเขา 
มาออนนอม ถึงแมวาจะมีความแตกสามัคคีเพราะเหตุแหงสีลอ- 
สามัญญตาในสังฆมณฑลเสมอก็ตาม เม่ือเร่ืองราวมาถึงพระศาสดา 
พระองคก็ยอมดํารงอํานาจท่ีจะช้ีขาดได และเม่ือพระองครับส่ังพิพากษา 
ตัดสินไปแลว ท้ังโจทกและจาํเลยคูววิาทก็ยอมไมกลากอววิาทกันตอไป 
ผิดถูกยอมยอมรับกันตามพระพุทธบัญชา แตในกาลภายหลังแหงพุทธ- 
ปรินิพพานแลว สนังฆมณฑลขาดผูบังคับบัญชาโดยสวนรวม สงฆหมู 
หนึ่ง ๆ คณะหน่ึง ๆ ซ่ึงมีหัวหนาคณะอยูแลว ก็ยอมเคารพนับถือเช่ือ 
ฟงผูเปนคณาจารยของตน ๆ เปนสําคัญ ยิ่งเม่ือพระพุทธศาสนาแพร 
หลายไปไหลตามเขตแควนตาง ๆ มีภาษา ธรรมเนียม ไมเหมือนกนั 
สงฆท่ีอยูตางถ่ินตางแดนขาดการติดตอ ตางสํานักตางปกครองกัน 
เร่ืองนิกายก็เปรียบเหมือนเงา ยอมอุบัติข้ึนโดยงายดาย 
 
พระอัครสาวกนิพพานกอนพระพุทธองค 
     ในปจฉิมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจามิไดแตงต้ังพระสาวกรูปใด 
รับชวงตําแหนงเปนธรรมราชาบริหารพุทธบริษัทตอจากพระองค พระ  
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เอกอัครสาวกท้ังหลาย มีทานพระสารีบุตรและทานโมคคัลลานะเลา ก็ 
มาปรินิพพานกอนหนาพระองค มิฉะนั้นทานสารีบุตรคงไดเปนสังฆราชา 
และทานโมคคัลลานะคงไดเปนผูชวยบรหิารปกครองคณะสงฆเปนเท่ียงแท 
ซ่ึงแมพระองคจะไมทรงรับส่ังมอบหมายโดยนิตินยัและพฤตินัยก็คงได 
อยูกับทาน อุบาสิกาทั้งหลายนั่นเอง บริษัท ๔ เหลานีจ้ักตองยกยองทาน 
ข้ึนเปนสังฆปาโมกขแทนพระบรมศาสดาโดยมิพักตองกังขาอันใดเลย ใน 
ท่ีนี้หากมีอุปจฉาสอดข้ึนวา เหตุไรเม่ือพระสาวกองคอ่ืน ๆ ท่ียังไม 
ปรินิพพานก็มีอยู เชน พระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระมหากัจจานะ 
พระอานนท ฯลฯ ไฉนจึงจกัเปนสังฆราชามิไดเลา ขอน้ีขอวิสัชนาวา 
ถึงแมวาพระมหาสาวกเหลานั้นจักยังดํารงชนมอยูกจ็ริง แตทานเหลานัน้ 
มิไดรับยกยองถึงขนาดตําแหนงธรรมเสนาบดีเปนเฉกพระผูเปนเจาสารีบุตรเลย 
เอตทัคคะตําแหนงนี้เลากไ็ดแกทานสารีบุตรผูเดียว ทานมหาสาวกอ่ืน ๆ 
มีเอตทัคคะคนละอยาง มิใชอยางนี้ อนึ่งเลา หมูภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาตางก็เคารพทานสารีบุตรในฐานะเกือบทัดเทียมพระบรมศาสดา 
อยูแตคร้ังพุทธกาล เม่ือภิกษุมาทูลลาพระพุทธองคเพื่อจาริก พระองคก็ 
ตรัสถามถึงวา เธอท้ังหลายลาสารีบุตรแลวหรือยัง ถายังกพ็ึงไปลาเสีย 
เพราะสารีบุตรเปนผูอนุเคราะหสัพรหมจารีดวยประโยชนเสมอ และใน 
บาลีจาตุมสูตร สูตรท่ี ๖๗ แหงคัมภีรมัชฌิมนิกาย แสดงไววา ณ 
กาลคร้ังหนึ่งพวกภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของอัครสาวกท้ังสอง 
เดินทางมาเพ่ือเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทําเสียงอึงอลจนไดสดับไป 
ถึงพระผูมีพระภาคเจา พระองคหวังจะใหภิกษเุหลานั้นรูสึกตนในการ 
สังวรตน จึงมีพุทธสิงหนาทใหขับภกิษุเหลานั้นไปเสีย ภายหลังเม่ือ 
ประทานอภยัโทษใหแลว ไดตรัสถามความรูสึกในใจของพระอัครสาวก  
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ท้ังสอง ผูเปนเจาสารีบุตรและโมคคัลลาะ เฉพาะพระโมคคัลลานะ 
กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือภิกษสุงฆอันพระผูมีพระภาค 
ทรงขับเสียแลว จิตของขาพระองคไดมีแลวอยางนีว้า บัดนี้พระผูมี 
พระภาคจกัทรงประกอบตามธรรมเปนเคร่ืองอยูสุขในทิฏฐิวหารธรรมอยูแลว 
เราท้ังหลาย คือขาพระองคดวย สารีบุตรผูมีอายุดวย จกัชวยกัน 
ปกครองภิกษสุงฆ ณ บัดนี้" ตรัสอนุโมทนาวา "สาธุ สาธุ ดูกอน 
โมคคัลลานะ อันท่ีจริงเราหรือสารีบุตรและโมคคัลลานะเทานั้น พึง 
ปกครองภิกษสุงฆได" ความเหมาะสมท่ีจะเปนประมุขแหงสงฆท้ังปวง 
ของพระผูเปนเจาท้ังสอง อันพระผูมีพระภาคไดประกาศใหปรากฏ 
ชัดเจนแลวอยางนี้ สวนมหาสาวกนอกนี้ไมมีสมบัติปานดังทาน เหตุนัน้ 
จึงไมทรงแสดงแมในกาลไหน ๆ ดวยประการฉะน้ี 
     ผูท่ีศึกษาในพระวินัยปฎกยอมผานพบเหตุการณหลายเร่ือง ท่ี 
พระบรมครูปรารภสภาพแวดลอม ทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตให 
ผอนผันสิกขาบทบอยคร้ังทีเดียว ในท่ีนี้จักยกอุทาหรณมาแสดงพอเปน 
สังเขป ในจัมมักขันธกะแหงคัมภีรมหาวภิงัคเลาวา บุตรเศรษฐีคนหน่ึง 
ช่ือโสณะ เล่ือมใสในพระพทุธศาสนา ถวายตนออกบรรพชาเปนภกิษ ุ
ทานมีความพากเพียรในการเจริญสมณธรรมจงกรม จนกระท่ังเทาแตก 
เกิดทุกขเวทนา ไดยนิวาทานเกิดในสกุลสุขุมาลชาติ มีฝามือและเทาแดง 
และมีเสนขนอันละเอียดออน เพราะผลบญุท่ีไดถวายผาขนสัตวแก 
พระปจเจกโพธแตอดีตชาติ รูปรางทานคงจะสวยงามและสะโอดสะอง 
เม่ือทานไดรับทุกขเวทนาแสบเผ็ดปานนั้นก็ยังไมบรรลุ จึงคิดทอถอย 
พระบรมศาสดาทรงหย่ังทราบดวยพระญาณก็เสดจ็มาประทานพระโอวาท 
ก็ไดบรรลุมรรคผล พระผูมีพระภาคมาปราภเหตุนี้จึงประทานพระ 
บรมพุทธานุญาตวา เราอนุญาตรองเทาช้ันเดียวแกภิกษุท้ังหลาย รองเทา  
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สองช้ันข้ึนไปภิกษุท้ังหลายอยาพึงอาศัย ถาภิกษใุดอาศัยตองทุกกฏ 
 
พระมหากัจจานะขอผอนผันสิกขาบท 
     จําเนียรกาลลวงมา เม่ือพระพุทธศาสนาแผไปถึงแควนอวันตี โดย 
มีทานมหากจัจานะ มหาปุโรหิตแหงพระเจาจัณฑปชโชต ผูครองแควน 
เปนผูนําไปนัน้ ปรากกวายังผลใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในราชสํานัก 
และประชุมชน มีผูจะเขามาขอบรรพชาอุปสมบท แตขัดของดวยจํานวน 
ภิกษุผูจะรวมสังฆกรรมยังไมครบคณะ คือมีอยูเพียง ๗ รูปท่ีมาเปน 
ธรรมทูตพรอมกับทานเปน ๘ เทานั้น แตพระพุทธานุญาตใหมีตั้งแต 
๑๐ รูปข้ึนไปจงึนับเปนอุปสมบทกรรมได คร้ังนั้นมีกุลบุตรผูหนึ่งช่ือ 
โสณกุฏิกัณณะ (คนละคนกบัขางตน) ปรารถนาจักบวชแตมีอุปสรรค 
เพราะเร่ืองนี้ เลยตองบวชเปนเพียงสามเณร คอยหาองคสงฆครบอยูถึง 
๓ ปถึงไดอุปสมบท (ภิกษท่ีุหาไดเขาใจวาสัญจรมาแตแหงอ่ืน) เม่ือ 
บรรพชาแลวทานโสณะกแ็สดงความจํานงจะจาริกไปถวายบังคมพระศาสดา 
พระมหากัจจานะเลยฝากใหไปทูลขอพระบรมพุทธานุญาตผอนผันใน 
สิกขาบทบางอยางรวม ๕ ขอไดแก 
     ๑. ขอใหลดจํานวนพระในอุปสมบทกรรม เพราะในปจจันต- 
ประเทศอยางแควนอวันตีพระหายาก 
     ๒. ขอใหภกิษุไดสวมรองเทาหลายช้ันข้ึนไปได เพราะในปจ- 
จันตประเทศพ้ืนปฐพีขรุขระหยาบกระดาง ทรมานในเวลาเดินยิ่งนัก 
     ๓. ขอใหภกิษุไดอาบน้ําทุกวัน เพราะในปจจันตประเทศมีดินฟา 
อากาศรอน เม่ืออาบน้ําจึงสบาย และธรรมเนียมเขานยิมอาบน้ําทุกวนั 
     ๔. ขอใหภกิษุไดใชหนังเปนเคร่ืองลาดแทนเส่ือ เพราะใน 
ปจจันตประเทศเขาใชหนังกนัท้ังนั้น สวนเส่ือนั้นหายากนัก  
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     ๕. ขอใหภกิษุรับผาอันคนเขาฝากมาใหแตท่ีไกลแมนานเกนิ ๑๐ 
วันได เพราะการคมนาคมลําบาก และฝายทายกเลาก็อยูหางไกลวาจะ 
มาถึง บางทีก็พนกําหนดวาระไป พระไมกลารับทําใหอยูลําบาก 
     ท้ัง ๕ ขอนี้ ขอ ๑-๒-๔ เดมิใครลวงปรับทุกกฏ ขอ ๓ ปรับ 
ปาจิตตีย ขอ ๕ ปรับนิสสัคคีย พระโสณกฏิุกัณณะไดกราบทูลความ 
ตามท่ีพระอุปชฌายส่ังมาแดพระพุทธองคทุกประการ พระผูมีพระภาค 
ก็ทรงอนุญาตใหผอนปรนตามท่ีทูลขอทุกขอ สําหรับปจจันตประเทศ 
เทานั้น สวนมัชฌิมประเทศยงัตองปฏิบัติตามกฏเดิมอยู บางคร้ังเปน 
คราวอภิสมัย ทรงอนุญาตใหสงฆมีลัทธิพิเศษบางอยางท่ีในวิสัยเดิมหาม 
และหากไมใชสมัยเชนนั้นกทํ็าไมได เชนสิกขาบทวาดวยคณะโภชนการ 
ฉันเปนหมู ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย เวนไวแตมีสมัยคือคราวอาพาธ 
หนาจวีรกาล สมัยจีวร เดินทางไกล ไปทางเรือ คราวมีภิกษุมาอยูมาก 
และภัตเปนของสมถะ การบัญญัติวินัยและการผอนวินยับางอยาง 
ทรงอนุวัตตามจารีตธรรมเนียมดินฟาอากาศของบานเมืองเชนนี้ เม่ือพน 
พุทธกาลปรากฏมีคณะสงฆบางหมูตองการแกไขพระวินยั และตัดขอ 
ปฏิบัติบางประการ ท้ังนี้เพื่อจะอนุโลมตามกาลเทศะหรือความท่ีเขาใจ 
พระพุทธบัญญัติตามอัตโนมัติก็ตาม ไดแปรสิกขาบทมีการตัดท้ิง 
อนุบัญญัติไปบาง แตท้ังนี้สิกขาบทท่ีเปนมูลสิกขาบทใหญ ๆ ยังคง 
รักษาเครงครัดอยู อนึ่ง คณะสงฆฝายขางคิดแกไขยอมอางท่ีกระทําไป 
ใชจะผิดพระพุทธประสงคก็มิได ไมไดกระทําดวยพลการของตนเอง 
แทจริง 
 
พระพุทธานุญาตเร่ืองถอนสิกขาบทเล็กนอย 
     พระบรมศาสดาไดทรงอนุญาตไวเม่ือวาระใกลปรินิพพานวา  
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     "อากงฺขมาโน อานนฺท สงฺโฆ มมจฺจเยน ขุทฺทานุขุทฺทกาน ิ
สกฺขาปทานิ สมูหนฺตุ" 
     "ดูกอนอานนท สงฆเม่ือตองการ ก็พึงถอนสิกขาบทเสียเล็กนอย 
โดยกาลท่ีเราลวงไป" ฉะนั้นเม่ือมีพระพุทธพจนเปนพยานหลักฐานอยู 
เชนนี้ ไฉนจะแกไขบางไมได 
     ความขอนีพุ้ทธศาสนิกฝายใตยอมไมรับรองเห็นชอบ แตอยาลืมวา 
สังฆมณฑลในยุคหลังพุทธปรินิพพานไดแตกแยกพวกหมูออกไปมากมาย 
ตางไมข้ึนแกกนั อันจักพรรณนาถึงขางหนา เร่ืองทรงอนุญาตใหถอน 
อนุสิกขาบทนี ้แสดงใหเห็นเปนมัชฌิมปฏิปทานิยมของพระพุทธศาสนา 
ไดแงหนึ่ง แทจริงภิกษุในประเทศหนาวจะเกณฑใหครองกาสาวพัสตร 
เชนภกิษุฝายใตยอมไมได อยางพระลามะในธิเบตหรือพระจีน ถาขืนทํา 
จะกลายเปนอัตตกิลมถานุโยคไป แทนท่ีจะไดรับประโยชนกลับเดือด 
รอน ถาไมมีการอนุโลมอะไรบางเลย นาท่ีจะไมมีมนุษยคนใดในแวน 
แควนนั้นอยากบรรพชาเปนแน เชนนี้จักเปนทางตัดความเจริญแหง 
พระพุทธศาสนาทางออมทางหนึ่ง ภกิษุสงฆฝายใตเชนในลังกา เม่ือไป 
เมืองจีนในฤดหูนาวตองสวมหมวก ถุงเทา ถุงมือ ใสเส้ือแขนยาว 
(เพราะไมใสหมลดบาไมได) ทานจึงทนอยูได นาเล่ือมใสพระสัมมสัม- 
พุทธเจาท่ีทรงมองเห็นการณลวงหนาดวยพระญาณวเิศษวา เม่ือพระองค 
ปรินิพพานแลว พระศาสนาของพระองคจะไมส่ังสอนกนัเพียงแคภารตา- 
ณาจักร แตจะแพรหลายไปท่ัวทุกสารทิศของโลก ท่ีมีดินฟาอากาศ 
ขนบประเพณภีาษาแตกตางกันรอยแปด จงึประทานอนญุาตใหสงฆเพิก 
ถอนสิกขาบทเทาท่ีควรได นบัเปนพระปญญาธิคุณและพระมหากรุณา- 
ธิคุณสวนหนึ่ง  
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                                                               บทท่ี ๕ 
                                            พระพุทธศาสนากับศาสนาอ่ืน 
 
     อนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ไมหึงหวงริษยาเชนศาสนาอ่ืน พระผูมี- 
พระภาคไมทรงทับถมศาสนาอ่ืนวาเลวทราม แตกลับทรงยกยองเห็นพอง 
ดวยกับคําสอนท่ีดีงามบางประการของศาสนาน้ัน ๆ คําสอนบางอยาง 
ของศาสนาอ่ืนท่ียังไมดี พระองคก็ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางมีเหตุผล เชน 
เร่ืองบูชายัญของพระพุทธศาสนา กลับสอนใหปลอยสัตวแผเมตตา ใน 
มหาสีหนาทสูตรแหงพุทธศาสนา กลับสอนใหปลอยสัตวแผเมตตา ใน 
มหาสีหนาทสูตรแหงมัชฌิมนิกาย ตรัสแกนักบวชตางศาสนาคนหน่ึงวา 
"กัสสปะ มีสมณพราหมณบางพวกท่ีเปนบัณฑิต...  คําสอนของบัณฑิต 
เหลานั้นลงกันไดกับเราในบางเร่ือง ไมลงกันในบางเร่ือง.... ฯลฯ" เม่ือ 
พระพุทธศาสนาไมริษยาศาสนาอ่ืนเชนนี้ ตอมาหลังพุทธกาลไดมี 
คณาจารยบางองคนําเอาลัทธิธรรมของศาสนาอ่ืนมาผสมปนกับพุทธธรรม 
และอนวุัตตามความเช่ือถือบางอยางของชนชาวพ้ืนเดิม คร้ังแรกก็สรร 
เอาแตท่ีไมขัดกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนกศุลเจตนาในการ 
เผยแผชักจูงใจประชุมชน 
 
การแขงขนักับศาสนาพราหมณ 
     ศาสนาคูแขงขันกับพระพุทธศาสนาก็คือศาสนาพราหมณ 
คณาจารยท้ังสองฝายตางฝายตางจะเอาชนะน้ําใจทวยประชา ตางฝาย 
ตางขมกันดวยวาทะและปญญา และตางกน็ําเอาเร่ืองราวของฝายหนึ่งมา 
คลุกเคลาปะปน หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรากฏแทรกซึมใน  
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ศาสนาพราหมณมาก และนยิายพิธีการของศาสนาพราหมณก็มาปรากฏ 
พร่ังพรูในพระพุทธศาสนาไมนอยเหมือนกัน สมกับคําโบราณวา "พทุธ 
กับไสยยอมอาศัยกัน" แตท้ังสองฝายก็ไมละท้ิงทูลศาสนีของตนดังน้ี 
นี่วาขางเฉพาะฝายชมพูทวีป ถาเปนฝายประเทศอ่ืนเชน จนี ญ่ีปุน 
พระพุทธศาสนาก็คลุกเคลากับลัทธิขงจื๊อ เตา และชินโตของประเทศ 
นั้น ๆ ดําเนนิการอยางในอินเดียเหมือนกนั ประชาราษฏรก็นับถือ 
รวม ๆ กันไป คณาจารยบางคนแกไขพระธรรมวินัยจนเลยเถิดนอก 
ขอบเขต บิดผันเอียงเอนมูลศาสนีเดิมใหเปนอ่ืน และบางก็นําลัทธิพิธี 
ท่ีขัดกับพระพทุธศาสนายําเขาดวยกัน เกิดเปนสัทธรรมปฏิรูปข้ึน ดูไม 
ออก มองไมชัดวาเปนพระพทุธศาสนา ตางสํานักตางอรรถาธิบายพระ 
พุทธ พระธรรมตามอัตทัศนะส่ังสอนอบรมบริวารชนของตน ๆ เชนนี ้
จะหลบหลีกการแยกนิกายไหนเลยจะพนได บางทีเพียงสาเหตุเล็กนอย 
สวนตัวของคณาจารยทําใหแตกสามัคคีแยกเปนนกิาย อันไมนาจะเปน 
ไปไดเลย เชนในจารึกกัลยาณีเมืองรามัญ กลาวถึงพระมหาเถระสามรูป 
ผูเปนเจาหมูเจาคณะช่ือ สิวลี มิลลินทะ อานันทะ คราวหนึ่งพระเจากรุง- 
รามัญทรงพระราชศรัทธาถวายชางสามเชือกแกทานรูปละเชือก พระสิวลี 
กับพระมิลินทะตกลงวาใหปลอยชางของตน ๆ ไลเขาปาไป ใหความเปน 
ไทแกมัน ขางพระอานันทะไมเห็นดวย กลับสงชางเชือกของตนไปให 
ญาติโยมใชงาม พระเถระสององคคานวา การทําอยางนัน้ไมควร 
เปนการกกัขังสัตว ทําใหสัตวเหนื่อยยาก ฝายพระอานนัทะก็โตวา 
พระพุทธเจาตรัสการสงเคราะหญาติเปนอุดมมงคล ท่ีทําไปจึงไมมีโทษ 
กลับจะดีเสียอีก พระเถระสององคนั้น จึงแยกทําสังฆกรรมกับพระ 
อานันทะ ฝายพวกพระอานนัทะเลยต้ังเปนนิกายอิสระข้ึนตางหาก นีก่็  
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เปนตัวอยางหน่ึงของการเขาใจความหมายในพระพุทธวจนะแตกตางกนั 
 
สังฆมณฑล แบงเปน ๒ ฝาย (อาจริยวาท-เถรวาท) 
     เม่ือกลาวโดยสรุปแลวเราแบงไดเปนสองพวก คือ 
     ๑. พวกท่ีถือเครงตามธรรมวินัยเดิมไมยอมแกไขเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ ถือมติและปฏิปทาตามอยางพระเถระท้ังหลาย คร้ังสังคายนา 
คร้ังท่ีหนึ่งอันมีพระมหากัสสปเปนประธาน พวกหนึ่งเรียกวาพวก เถร 
วาท หรือ สถวรีวาท มีคุณลักษณะพิเศษประจําคณะคือ ปฏิบัติตาม 
พระวนิัยเครงครัด ถือพระวนิัยเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด และรักษาพระธรรม 
วินัยดั้งเดิมไวไดเปนสวนมาก ประวัติศาสตรของคณะน้ีจึงกลาวหนักไป 
ในทางวนิัยและวัตรปฏิบัติ เราเรียกวาคณะวินัยธรกไ็ด และการศึกษา 
พระพุทธศาสนาท่ีบริสุทธ์ิจะศึกษาไดจากคัมภีรของคณะนี้ หลักฐานเร่ือง 
ราวตาง ๆ ในคัมภีรของคณะนี้ก็เปนท่ีเช่ือถือได 
     ๒. พวกท่ีถือขางอนุโลมดัดแปลงพระธรรมวินัยตามกาลเทศะ 
พวกนี้ไมถือเครงในวนิัย แตถือหนักไปทางปรมัตถธรรม ฉะนั้นแนวคิด 
ทางปรัชญาของคณะน้ีจึงเฟองฟูมากกวาพวกตน แตเปนปรัชญาท่ีสราง 
ข้ึนโดยความคิดของพระคณาจารยผูอรรถาธิบายพระพุทธมติมากมาย 
หลายแขนง ทฤษฏีใหม ๆ ถูกตั้งข้ึนในพระพุทธศาสนาเสมอ คณะน้ี 
เรียกวา "อาจริยวาท" คือพวกถือตามวาทะของอาจารย คืออาจารยวา 
อยางไรก็ถืออยางนั้น บางทีอาจารยผูสรางทฤษฎีของตนข้ึนใหมตองหา 
หลักฐานพระพุทธภาษิตมายืนยนัรับรองมติของตน เลยสมมติตนเอง 
เปนพระอานนท แตงพระสูตรข้ึนมารับสมอางเองก็มี เพราะฉะน้ันไม 
แปลกประหลาดอะไร เม่ือทานผูอานจะไปพบในบทหลังวา อาจารยบาง 
คนข้ึนไปบนสวรรคฟงเทศนของพระศรีอารย แลวลงมาแสดง หรือวาไป  
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คนพบพระสูตรท่ีซอนอยูใตบาดาล ซอนอยูตามปาเขา หรือวาพระ 
พุทธเจาทรงแสดงพระสูตนัน้เปนอุบายยังไมหมดความหมาย พระสูตร 
นี้หมดความหมายแท จึงปรากฏมีบางนิกายไมยอมรับพระสูตรนั้นวา 
เปนพระพุทธภาษิต บางนกิายก็รับพระสูตรนี้เปนพระพทุธภาษิต พระ 
สูตรนั้นไมเปนเชนนี้ ประวัติของคณาจารยบางองค เพื่อใหทฤษฎีของ 
ทานม่ันคงยิ่งข้ึนก็วา เปนพระพุทธเจาอวตารลงมา หรือพระอรหันต 
แปลงกายมา และพวกสานุศิษยมักถืออรรถกถาของคณาจารยเหลานัน้ 
เปนสําคัญดุจพระพุทธวจนะทีเดยีว พระพุทธศาสนามหายานสงเคราะห 
ลงในคณะนี ้
     อยางไรก็ตามการแกไข หรือต้ังกฎเกณฑธรรมวินัยนัน้ยอมเปนไป 
ไดสองทาง คือ เล็งมุงในความประสงคเดิมของผูกระทําวาเปนไปดวย 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือไม หากประกอบดวย อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ แลวกใ็ชไดไมผิดเลย พวกนี้ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 
ข้ึนจริงแลว แตถาหากทําไปดวยความมักงายประสงคจะดึงธรรมใหต่ํา 
ลงมาตามกระแสกิเลสของตน จัดเปนพวกท่ีนาติ และเปนเส้ียนหนาม 
ตอพระศาสนาโดยแท 
     นาเล่ือมใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีทรงส่ังสอนใหเราเปน 
คนมีเหตุผล ไมเช่ือตํารับตําราคําบอกเลาแมท่ีสุดในวจนะของพระองค 
เองโดยท่ีไมเอาปญญาพิจารณา เพราะฉะนั้นเราจึงมีอิสระท่ีจะไตรตรอง 
พิจารณาเหตุผลท้ังหลายในคัมภีรปกรณตาง ๆ ไดเต็มท่ี อยาไดเปน 
เพราะเห็นวาเปนคําพูดของพระคันถรจนาจารย แลวขามเสียไปเหลียวแล 
อันท่ีจริงในพระไตรปฎกแปดหม่ืนส่ีพันพระธรรมขันธ ใชวาจะเปน 
พระพุทธภาษติลวนกห็าไม ท่ีเปนสาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต 
ก็มากตอมากเรายังเช่ือถือกนั ขอใหเปนคําสอนท่ีมีเหตุผลอํานวย  
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ประโยชน เราพุทธศาสนิกเปนรับนับถือไดท้ังนั้น ดังนัน้การท่ีเราจะ 
มาศึกษาปรัชญาของพระพุทธศาสนาฝายอาจริยวาทนี้ สวนมากในพระ 
สูตรตาง ๆ ท่ีอางวาเปนพระพุทธภาษิตของฝายมหายานปรากฏอยูวา 
เปนฝมือนิพนธของพระคันถวรจนาจารยแทบท้ังส้ิน เราจงอยาไดยึดม่ัน 
ในทิฐิท่ีวา ไมใชพระพุทธพจน ผิดเพีย้นกบัหลักธรรมฝายเถรวาทแลว 
เปนไมขอเช่ือ จงใชปญญาเลือกเฟนเอาแตแกน อยาไปเห็นเพยีงเปลือก 
และกะพ้ีแลวท้ิงเสียเลย และความจริงในพระไตรปฎกของเถรวาทกมี็ 
เร่ืองแตงทํานองนี้เหมือนกนั หากมีปริมาณนอย เราผูศึกษายังรูสึกไดวา 
ไหนเปนธรรมมิใชธรรม ดั่งเร่ืองสุริยปริตและจันทรปริต ท่ีมาใน 
สังยุตตนิกายอันวาดวยเร่ืองราหูอมพระอาทิตยและพระจันทรเปนอาทิ 
     อนึ่งเลา มติสวนใหญของทานพระคันถรจนาจารย ฝายอาจริยวาท 
นั้น ก็ไมไดละท้ิงมูลศาลนีของพระพุทธธรรม ทานเขียนของทานดําเนนิแนว 
ไปตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ หลักพระพุทธศาสนาใหญสามประการคือ 
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา เปนท่ีรับรองนับถือักนท่ัวทุกนิกาย นักศึกษา 
อยาไดคิดวาเปนปรัชญาของนิกายนั้นนกิายน้ี ตองเปนของนิกายนี้ฉัน 
จึงเช่ือถือ เปนของนิกายนัน้ฉันไมเช่ือถือ เราตองทําจิตใจใหกวางขวาง 
เตรียมพรอมท่ีจะกลมกลืนกบัความคิดของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นิกายเหลานั้นก็เปนนกิายในพระพุทธศาสนาดวยกนั 
 
หลักการตัดสินพระธรรมวินัย 
     สมเด็จพระบรมครูของเราท้ังหลายผูมีอนาคตังสญาณ ไดประทาน 
แวนสําหรับสองพิสูจนคําสอนวา อันไหนจักเปนของพระองค หรืออัน 
ไหนจกัไมขัดกับคําสอนของพระองค ไวสําหรับใหเราตัดสินใจไดเอง โดย 
ไมตองทูลถามพระองคเลย นอกจากมหาปเทสส่ีแลว แวนตัดสินธรรม 
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วินัยนี้ยังมาในบาลี สมจริงดังคําตรัสของพระองคแกพระนางปชาบดี- 
โคตมีผูเปฯพระมาตุจฉา ดังน้ี "ดูกอนโคตมี ! ทานพึงรูซ่ึงธรรม 
เหลานี้วา 
     ๑. อิเม ธมฺมา วิราคาย สวตฺตนฺติ โน สราคาย 
     ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความคลายกําหนัด หาเปนไปเพื่อ 
     ความกําหนัดไม 
     ๒. วิสโยคาย สวตฺตนตฺิ โน สโยคาย 
     เปนไปเพื่อความปราศความประกอบทุกข หาเปนไปเพื่อ 
     ความประกอบทุกขไม 
     ๓. อปจยาย สวตฺตนฺติ โน อาจยาย 
     เปนไปเพื่อความไมส่ังสมกองกิเลส หาเปนไปเพื่อความส่ังสม 
     กองกิเลสไม 
     ๔. อปจฺฉตาย สวตฺตนฺติ โน มหิจฺฉตาย 
     เปนไปเพื่อความปรารถนานอย หาเปนไปเพื่อความปรารถนา 
     มากไม 
     ๕. สนฺตุฏฐิยา สวตฺตนฺติ โน อสนฺตุฏฐิยา 
     เปนไปเพื่อความสันโดษ หาเปนไปเพื่อความไมสันโดษไม 
     ๖. ปวิเวกาย สวตฺตนฺติ โน สงฺคณิกาย 
     เปนไปเพื่อความสงัดจากหมู หาเปนไปเพื่อความคลุกคลีดวย 
     หมูไม 
     ๗. วิริยารมฺภาย สวตฺตนฺติ โน โกสชฺชาย 
     เปนไปเพื่อความปรารภความเพียร หาเปนไปเพื่อความเกียจ 
     ครานไม  
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     ๘. สุภรตาย สวตฺตนฺติ โน ทุพฺภรตาย 
     เปนไปเพื่อความเล้ียงงาย หาเปนไปเพื่อความเล้ียงยากไม 
     ดูกอนโคตมี ! ทานพึงทรงจําไวโดยสวนเดียว วานี่เปนธรรม 
นี่เปนวนิัย นี่เปนสัตถุสาสนา" 
     ในบาลีวภิังคเภสัชชขันธกะแสดงมหาปเทสฝายวินยัไวสมดังคํา 
ของพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ดูกอนภกิษุท้ังหลาย !" 
     ๑. ของส่ิงใดท่ีตถาคตยังไมไดหามไววาของส่ิงนี้ไมควร ถาของ 
ส่ิงนี้อนุโลมตามของท่ีไมควร ไมเขากับของท่ีควรไซร ของน้ันไมควรแก 
ทานท้ังหลาย 
     ๒. อนึ่ง ของส่ิงใดท่ีตถาคตยังไมไดหามไววา ของส่ิงนี้ไมควร 
ถาของนั้นยอมอนุโลมตามของท่ีควร ไมเขากับของท่ีไมควรไซร ของน้ัน 
ยอมควรแกทานท้ังหลาย 
     ๓. อนึ่ง ของส่ิงใดท่ีตถคตยังไมไดอนุญาตไววา ของส่ิงนี้ควร 
ถาของนั้นยอมอนุโลมตามของท่ีไมควร ไมเขากับของท่ีควรไซร ของน้ัน 
ยอมไมควรแกทานทั้งหลาย 
     ๔. อนึ่ง ของส่ิงใดท่ีตถาคตยังไมอนุญาตไววา ของส่ิงนี้ควร 
ถาของนั้นยอมอนุโลมตามของท่ีควร ไมเขากับของท่ีไมควรไซร ของ 
ส่ิงนั้นยอมควรแกทานท้ังหลาย" 
     มหาปเทสท้ังส่ี และลักษณะตัดสินสัตถุสาสนอีกแปด รวมสิบสอง 
ประกานี้ ไดเปนประโยชนอยางใหญหลวงในการทําสังคายนาชําระพระ 
ธรรมวินัย เพราะในสมยัท่ีพระธรรมวินัยยงัไมไดจดเปนลายลักษณ 
อักษร พิจารณาดูก็ใหเหน็ไปวา พระศาสดาทรงเปดโอกาสใหสงฆเพิ่ม 
เติมวัตรปฏิบัตแิละขอบัญญัติไดเองเพื่อใหเหมาะแกกาลเทศะ วัตถุท่ีไม 
สมควรแกสมณะบางอยาง ซ่ึงในสมัยพุทธกาลไมมี เชนธนบัตร แตเรา  
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ก็สงเคราะหลงในสิกขาบทวาดวยเร่ืองจับตองเงินได (ธนบัตรสมัยนั้นใช 
เหรียญตราทองเงินกัน) จะเถียงวาธนบัตรไมใชธาตุเงินธาตุทอง เปน 
ธาตุกระดาษน้ันไมได ฟงไมข้ึน เพราะฉะนั้นขอวัตรปฏิบัติของฝาย 
อาจริยวาท ท่ีเพิ่มเติมเขามาภายหลังมากมายน้ัน ก็มีนยัอยางนี้ (ยกเวน 
พวกเห็นแกได มีเจตนาไมบริสุทธ์ิ บิดผันพระคัมภีรเอาประโยชนตน) 
     ดวยประการดังนี้ นักศึกษาพึงกําหนดตามลักษณะสวบสวนตัดสิน 
๑๒ อยางนี้ โดยโยนิโสมนสิการ ในกาลใดบังเกิดวิจกิิจฉาวา นี้เปน 
ธรรมเปนวินัยหรือหนอ หรือมิใชธรรมมิใชวินัยแลว ในกาลนั้นพึง 
หยิบยกเอาแวนวิเศษน้ีสองจกัแจงวา ไหนเปนเพชรจริงหรือเพชรเทียม 
ตัดความกังขาไดหมดจดส้ินเชิงแล 
     สมุฏฐานเหตุแหงนิกาย อันขาพเจาพรรณนามาแลว พรอมท้ัง 
หลักฐานท่ีมาในพระไตรปฎกก็จบลงเพียงนี้ สรุปความท้ังหมดไดวา 
สมุฏฐานเหตุแหงนิกายมาจาก 
     ๑. เพราะมไมีทิฏฐิสามัญญตา ความพรอมเพรียงแหงความเหน็ 
     ๒. เพราะไมมีสีลสามัญญตา ความพรอมเพรียงแหงสีลวัตร 
     ตอไปนี้ ขาพเจาจกัพรรณนาความเปนไปแหงพระพุทธศาสนาใน 
อินเดียโดยพิสดาร  
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                                                                  บทท่ี ๖ 
                                                  สังฆมณฑลหลังพุทธกาล 
 
ปฐมสังคายนา 
     เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานลง ปรากฏวามี 
พระมหาสาวกท่ีสําคัญยังคงมีชีวิตอยูหลายทาน เชนพระมหากัสสปะ 
พระอนุรุทธะ พระอุปวาณะ พระจุนทกะ พระควัมปติ พระกุมารกัสสปะ 
พระอานนท พระมหากัจจานะ พระอุเทนะ เปนตน ทํานองวาพระ 
มหากัสสปะเปนผูทรงคุณวฒุิ ท้ังเปนพระมหาเถระกวาพระสาวกทุกผูอยู 
จึงไดเปนหวัหนาสงฆ เม่ือจัดการปลงพระพุทธสรีระเรียบรอยแลว 
พระมหากัสสปะไดปรารภแกท่ีประชุมสงฆ ณ เมืองกุสินาราถึงการ 
รอยกรองพระธรรมวินัยใหเปนหลักฐาน ดวยอางเหตุ ๓ ประการ คือ 
     ๑. เพราะพอปรากฏวา ขาวปรินิพาพนของพระศาสดาแพร 
หลาย ก็มีพระเฒารูปหนึ่งช่ือสุภัททะ (ไมใชองคท่ีเปนปจฉิมสาวก) 
กลาวถอยคําแสดงเจตนารมณเปนเส้ียนหนามตอพระศาสนา ทํานองวา 
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวก็ดี พวกเราจะไดพนจากการปกครอง 
ไมตองมีผูใดมาคอยตักเตือนบัญญัติโนนบัญญัตินี่วา ขอน้ีเธอไมควร 
ทํา ขอนี้เธอควรทํา 
     ๒. เพราะพระทธดํารัสท่ีรับส่ังแกพระอานนทเถระเจาวา 
พระธรรมวินัยจักเปนศาสดาแทนพระองค ในกาลที่พระองคลวงไป 
     ๓. เพราะรําลึกถึงคุณพระศาสดาที่มีตอทานเอง 
     สําหรับเร่ืองพระเฒาสุภัททะ กลาววาจาเปนเส้ียนหนามนั้น 
พิเคราะหดูเหน็วาจะไมใชมีแตพระสุภัททะรูปเดียวเทานัน้ คงจะมีบาป-  
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ภิกษุอีกไมใชนอย ท่ีมีความคิดเห็นอยางพระสุภัททะ ความขอนี้เม่ือไป 
สอบสวนกับเร่ืองราวทางฝายมหายานเขาก็ไดพบความจริงวา นอกจาก 
พระสุภัททะแลว ยังมีอลัชชีภิกษุท่ีมีทิฐิดังนั้นมาก และนอกจากน้ีก ็
ปรากฏตอมาวา มีพระตางบานตางเมืองอีกหลายหมูหลายคณะตางถือขอ 
ปฏิบัติตามเจาหมูเจาคณะของตน ไมยอมเขาหมูกับฝายสงฆท่ีมีพระ 
มหากัสสปะเปนประมุขอยู ดังท่ีไดพรรณนาเหตุผลไวในบรรพหน่ึงแลว 
เม่ือพระมหากสัสปะเสนอความเห็นนี้ในสภาสงฆเมืองกสิุนารา ก็ลงมติ 
เห็นชอบดวย แตการสังคายนานั้น พระมหากัสสปะเลือกสรรแตเฉพาะ 
พระอรหันตบุคคลท่ีไดปฏิสัมภิทาและอภญิญาใหเขาประชุมรอยกรอง 
พระธรรมวินัยเทานั้น พระอริยบุคคลนอกน้ันตลอดลงมาถึงปุถุชนสงฆ 
ไดเวนเสียมิใหเขาประชุม ในตํานานวาไดพระอรหันต ๔๙๙ รูป (เวน 
หนึ่งไวเพื่อพระอานนท) แลวไดนัดวันประชุมใหญกัน ณ ถํ้าสัตตบรรณ- 
คูหา เมืองราชคฤห แควนมคธ เพราะเวลานัน้แควนมคธกาํลังเปนมหา 
อํานาจ พระเจาอชาตศัตรูผูครองแควนก็มีราชานุภาพอันยิง่ใหญ อาจให 
ความอุปถัมภการสังคายนาใหสําเร็จลุลวงไดดี (ดูเร่ืองอาณาจักรมคธยคุ 
พุทธกาลของ ส.โพธินันทะ) แลวพระมหากัสสปะกับพระมหาเถระอ่ืน ๆ 
ตางก็พาบริวารของตน ๆ แยกยายทองเท่ียวไปเทศนาดับความระทม 
ทุกขของมวลประชากรพุทธบริษัทในการจากไปแหงพระศาสดา ทางเมือง 
กุสินาราเองกป็รากฏวา มีพระเถระรูปหนึง่ช่ือพระปุณณเถระ 
๑ 

 พาบริวาร 
๑ เร่ืองพระปุณณะน้ี ปรากฏในสุมังคลวิลาสินีหนา ๘ จะเปนองคเดียวกับ 
พระปุณณะองคท่ีเปนเอตทัคคะทางธรรมกถึก หรือวาจะเปนพระปุณณะ 
ชาวแควนสุนาปรันตะ ท่ีข้ึนชื่อวามีขันติม่ันนัก แตคงไมใชองคนี้ เพราะ 
ปรากฏวาทานปรินิพพานในขณะอยูในพรรษากาลท่ีกุฬการาม ยังมีอีกองค 
หนึ่งคือพระปุณณกะ หนึ่งในจํานวน ๑๖ คนท่ีพาวรีพราหมณสงมาทูลถาม 
ปญหากับพระพุทธองค ยังสงสัยในทานท้ัง ๒ นี้ จะเปนองคใดกันแน ฝากทาน 
ผูรูวินิจฉัยดวย  
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๗๐๐ มาพักอยู คอยปลอบมหาชนท่ีหล่ังไหลกันมาจากทิศานุทิศ เพื่อ 
มนัสการพระบรมธาตุ 
     เม่ือจวนเวลาเขาพรรษา พระอรหันตผูรับเลือกใหเขาประชุมตางก ็
มาพรอมกันท่ีกรุงราชคฤห กอนจะถึงประชุมวันหนึ่ง พระอานนทกไ็ด 
พยายามบําเพญ็เพียรจนไดบรรลุพระอรหันตภมิู ไดเขารวมประชุมครบ 
องค สังฆสภาไดลงมติใหพระมหากัสสปะเปนประธานและเปนผูซักถาม 
พระธรรมวินัย ในตํานานของฝายเถรวาทวา พระอานนทไดเปนผู 
วิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรม พระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย 
 
มติท่ีประชุมเก่ียวกับสิกขาบท 
     ในปฐมสังคายนาคร้ังนั้น พระอานนทเถระเจาไดกลาวแกท่ีประชุม 
สงฆถึงพระพุทธานุญาต ขอท่ีใหสงฆถอนสิกขาบทเล็กนอยได ท่ีประชุม 
ไดถามพระอานนทวา "ทานอานนท ! ก็ทานไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
หรือวา พระเจาขา ! สิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ เปนไฉน" พระอานนท 
ตอบวา มิไดทูลถามไวเลย คร้ังนั้นท่ีประชุมตางมีความเห็นเปน 
ตาง ๆ พระเถระบางพวกกว็าเวนปาราชิก ๔ เสีย ท่ีเหลือจัดเปนสิกขา 
บทเล็กนอย บางพวกวายกเวนปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ 
เสียท่ีเหลือจัดเปนสิกขาบทเล็กนอย บางกว็าเวนปาราชิก ฯ สังฆา- 
ทิเสส ฯ อนิยต ฯ และนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เสีย ท่ีเหลือจัดเปน 
สิกขาบทเล็กนอย บางกว็าเติมปาจิตตีย ๙๒ เสีย ท่ีเหลือจดัเปน 
สิกขาบทเล็กนอย บางวาเติมปาฏิเทสนียะ ๔ ลงไปอีก ท่ีเหลือจึงเปน 
สิกขาบทเล็กนอย เม่ือมติท่ีประชุมแตกตางกันเชนนี้ พระมหากัสสปะ 
จึงไดกลาวตัดเสียวา "ดกูอนอาวุโส ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบท 
ท้ังหลายของพวกเรา ท่ีบงถึงคฤหัสถก็มีอยู แมพวกคฤหัสถก็ยอมรูวา  
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นี้ควรแกทานท้ังหลายผูเปนสมณศากยบุตร นี้ไมควรแกทานทั้งหลายดัง 
นี้ ถาพวกเราจกัพรอมกันถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ ไซร ก็จักมี 
ผูกลาววา พระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือเหลาสาวกช่ัวกาล 
แหงควนัไฟ พระศาสดาของสาวกเหลานีไ้ดดํารงอยูแลวเพียงใด สาวก 
เหลานี้ศึกษาแลวในสิกขาบทท้ังหลายเพยีงนั้น เพราะพระศาสดาของ 
สาวกเหลานี้ปรินิพพานแลว บ  ัดนี้เหลาสาวกจึงไมศึกษาในสิกขาบทท้ัง 
หลาย ก็ถาความพร่ังพรอมของสงฆถึงท่ีแลวไซร สงฆพึงไมบัญญัติ 
สิกขาบทท่ียังมิไดทรงบัญญัติ พึงไมตัดทอน สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแลว 
พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว นี้เปนญัตติ... 
ฯลฯ ทานผูใดเห็นวาสมควร ทานผูนั้นพึงน่ิงเฉย ทานผูใดเห็นวาไม 
สมควร ทานผูนั้นพึงพูดข้ึน" เม่ือส้ินกระแสประกาศของทานมหา- 
กัสสปะแลว ปรากฏวา ท่ีประชุมเหน็พองดวย จึงเปนอันถือวานับต้ังแต 
กาลบัดนั้นเปนตนไป สงฆ (เฉพาะฝายเหน็ดวยกับพระมหากัสสปะ) จะ 
ไมถอนสิกขาบทแมเล็กนอยเลย คณะสงฆคณะนีจ้ึงไดปรากฏนามสืบ 
ตอมาวา คณะเถรวาทหรือสถวีรวาท หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา "วินยัวาท"ี 
ก็เรียกได เพราะถือตามมติของพระเถรานุเถระอันมีพระมหากัสสปะเปน 
ประมุข 
 
การปรับอาบัตพิระอานนท 
     สมัยนั้นท่ีปรุมไดลงมติปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนทเถระเจา 
เปนขอ ๆ ดังนี ้
     ๑. ขอท่ีไมไดทูลถามถึงสิกขาบทเล็กนอย วาไดแกอะไรบาง 
     ๒. ขอท่ีเหยียบผาวัสสิกสาฏกของพระผูมีพระภาคเจา 
     ๓. ปลอยใหพวกสตรีถวายบังคมพระสรีระกอน และพวกนาง  
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ก็รองไหน้ําตาเปยกเปอนพระสรีระ 
     ๔. ไมทูลวงิวอนพระศาสดา ใหทรงดํารงอยูตลอดกัปเม่ือ 
พระองคทรงนิมิตโอภาส 
     ๕. ขวนขวายใหสตรีไดบวชในธรรมวนิยั 
     พระอานนทก็กลาวอธิบายการกระทําของทานท้ัง ๕ ขอนั้นวา 
     ๑. เพราะมิไดรําลึกถึง 
     ๒. ท่ีเหยียบลวงเกินไมใชเพราะความไมคารวะ 
     ๓. เพราะเห็นวาสตรีเหลานั้น ไมควรจะอยูในเวลาวิกาลจึงให 
พวกนางถวายบังคมกอน 
     ๔. เพราะเห็นวา พระมหาปชาบดีโคตมีนี้ เปนพระเจานาถวาย 
ขีโรทกแดพระผูมีพระภาคเจาในเยาวกาล จึงขวนขวายใหสตรีไดบวช 
ในธรรมวินยั 
     แตพระอานนททานเปนนักประชาธิปไตยแท เม่ือท่ีประชุมลงมติ 
ปรับอาบัติ ทานก็ไมขัดขืนตอความเห็นของคนสวนใหญ จึงไดกลาววา 
"ขาพเจาไมเหน็อาบัติทุกกฏนั้น แตเพราะเช่ือทานทั้งหลาย ขาพเจา 
ขอแสดงทุกกฏนั้น ณ บัดนี้" ความพิสดารเหลานี้มาในวนิัยปฎก- 
จุลวรรค อันผูปรารถนาใครทราบพึงคนดูเทอญ 
     คร้ังนั้นไดทําสังคายนาอยูถึง ๓ เดือน จงึแลวเสร็จภายใต 
พระบรมราชูปถัมภของพระจอมมคธอชาตศัตรู 
 
พระปุราณะคานการประชุม 
     ในจุลวรรคแหงวินัยปฎกของฝายเถรวาทกลาววา สมัยนั้นยังมี  
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พระเถระช่ือปุราณะ พาบริวาร ๕๐๐ รูปจาริกมาแตทักขิณาคีรีชนบท๑ 

มาพักท่ีเวฬวุนารามกรุงราชคฤห พวกภิกษท้ัุงหลายทีไดประชุมรอย 
กรองพระธรรมวินัย ก็ไดบอกกลาวถึงการสังคายนาวา "นี่แนะ ทาน 
ปุราณะ ! พระธรรมวินัยอันภิกษเุถระท้ังหลายสังคายนาเสร็จแลว ทาน 
จงเขาถึงพระธรรมวินัยท่ีสังคายนาแลวนั้น" พูดงาย ๆ กว็าทานจงรับรูไว 
แตพระปุราณะสนองไปวา "อาวุโส ! พระธรรมวินัยเปนอันภิกษุผูเถระ 
ท้ังหลายสังคายนากด็ีแลว แตสวนขาพเจาไดฟงไดรับสนองจําเพาะพระ 
พักตรพระผูมีพระภาคอยางใดแล ขาพเจาก็จักทรงไวอยางนั้นเทียว" 
แปลงาย ๆ ก็วา ท่ีทานทําไปก็ดีแลว เปนสวนของทาน สวนของเรานั้น 
เราจักถือตามท่ีเราไดรูไดฟงมาจากพระพทุธองค คือพระปุณาณะไมรับ 
รองการประชุมของสงฆฝายพระมหากัสสปะน่ันเอง 
 
สาเหตุของการคาน 
     ในวนิัยปฎกของฝายนิกายธรรมคุปตะ และของนิกายมหิศาสกะ 
กลาววา สาเหตุของการไมรับรองผลสังคายนาคร้ังนั้น เพราะพระปุราณะ 
มีความเหน็ในพระวนิัยบางขอแตกกับพระมหากัสสปะ ในวินยัปฎกของ 
นิกายธรรมคุปตะกลาววา เม่ือพระอรหันตท้ังหลายทําสังคายนาเสร็จ 
แลว พระปุณาณเถระพาบริวาร ๕๐๐ มาสูสํานักของพระมหากัสสปะ 
ขอรองใหพระมหากัสสปะเรียกประชุมสงฆ ๕๐๐ สาธยายพระธรรมวนิัย 
ท่ีสังคายนาไปแลวใหฟงใหม พระมหากัสสปะจึงตองเรียกประชุมพระ 
๑ อรรถกถาแกวา ตตฺถ ทกฺขิณาคิริสฺมินฺติ คิรีติ ปพฺพโต ราชคห ปริกฺขิปตฺวา 
ฐิตสฺส ปพฺพตสฺส ทกฺขิณาทิสาภาเค ชนปทสฺเสต นาม ฯ แปลวา ในคําท้ังหมด 
(เฉพาะคําวา คิรี ในคําวา ทกขิฺณาคิริสฺมึ แปลวา ภูเขา ฯ) ศัพทวา ทกฺขิณาคิรีนั้น 
เปฯช่ือของชนบทซ่ึงอยูทางทิศใตของภูเขาลูกหนึ่ง ซ่ึงต้ังลอมรอบกรุง 
ราชคฤหอยู  
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อรหันต ๕๐๐ รูปอีกคร้ังหนึง่ และเร่ิมปุจฉาวิสัชนาพระธรรมวินัยกับ 
พระอานนทและพระอุบาลีอีกจนจบ เม่ือจบแลวพระปุราณะก็กลาววา 
พระธรรมวินัยท่ีสังคายนาไปแลวนั้น ตนเหน็ดวยหมด แตมีสิกขาบทอยู 
๘ ประการท่ีตนไมเหน็ดวย และตนเองก็ไดสดับมาจากพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้นเอง ท่ีทรงมีพุทธานุญาตใหภกิษ ุ
ท้ังหลายประพฤติได สิกขาบท ๘ ขอนั้น ไดสอบกับคัมภีรวินยัปฎก 
เภสัชชขันธกะฝายบาลี ไดความพอเทียบวาตรงกันคือ 
     ๑. อันโตวตุถะ ของอยูภายในท่ีอยู 
     ๒. อันโตปกกะ ใหสุกในภายในท่ีอยู 
     ๓. สามปกกะ ใหสุกเอง 
     ๔. อุคคหิตะ หยิบของยังไมไดรับประเคน 
     ๕. ตโตนีหฏะ ของท่ีนํามาจากท่ีนิมนต 
     ๖. ปุเรภัตตะ ของรับประเคนในกาลกอนแหงภัต 
     ๗. วนัฏฐะ ของอยูในปา 
     ๘. โปกขรัฏฐะ ของอยูในสระ 
     พระปุราณะเขาใจวา วินัยท้ัง ๘ ขอน้ี พระพุทธองคทรงอนุญาตให 
แกสงฆวาประพฤติได แตพระมหากัสสปะคานวา ทรงมีพุทธานุญาตจริง 
เชนกลาว การท่ีพระองคอนญุาตเชนนั้นก็เฉพาะแตในเวลาขาวแพง 
ทรงมีพระกรุณาในหมูภกิษไุมใหภิกษุท้ังหลายลําบาก จงึอนุญาต แต 
เม่ือพนกาลขาวแพงแลว พระผูมีพระภาคกไ็ดบัญญัติข้ึนใหม พระ 
ปุราณะก็โตวา ขาแตทานกัสสปะผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงมี 
สัพพัญุตญาณ ไมสมควรที่จะบัญญัติใหแลวก็อนุญาตหรือทรงมี 
พุทธานุญาตแลวก็กลับบัญญัติข้ึนใหมมิใชหรือ (คือไมควรมีการกลับไป 
กลับมาดูไมแนนอน) พระมหากัสสปะก็แยงวา "ก็เพราะพระผูมีพระภาค  
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ทรงมีสัพพัญุตญาณนะซิ พระองคจึงสมควรในการบัญญัติ แลวก ็
อนุญาตหรือทรงมีพุทธานุญาตแลวกลับบัญยัติข้ึนใหม ทานปุราณะ ! 
พวกเราไดบัญญัติวา อันใดท่ีพระผูมีพระภาคมิไดทรงบัญญัติ พวกเรา 
จักไมบัญญัติ อันใดท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว พวกเราจกัไม 
ถายถอนควรประพฤติปฏิบัติตามวินยัของพระองคเชนนี้" พระปุราณะก ็
วาตนจกัปฏิบัติตามมติของตน ในปกรณฝายมหายานกลาววา พระ 
ปุราณะไดพาภิกษุบริวารไปทําสังคายนาใหมตางหาก เกีย่วกับเร่ือง 
พุทธานุญาตแลวกลับทรงบัญญัติใหใหมนั้น ในมหิศาสกวินยักลาววา 
ทรงบัญญัติใหมอีกที่เมืองเวสาลี ๔ ขอ ท่ีเมืองสาวัตถี อีก ๓ ขอ (ฝาย 
นี้วามีเพยีง ๗ เทานั้น) ในวินยั ฝายบาลีเราก็อาจพบขอความนี้ แต 
วาทรงบัญญัติใหมท้ัง ๘ ขอท่ีเมืองเวสาลี วินัยปฎกบาลีเลาวา ก็โดย 
สมัยนั้นแลเมืองเวสาลีเปนเมืองท่ีมีภิกษาหาไดงาย ขาวกลาดีอาจเพื่อ 
เปนอยูไมลําบาก คร้ังนั้นแลพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกเรนอยู เกดิความ 
ตรึกในพระทัยวา วัตถุท้ังหลายใดท่ีเราอนญุาตแลวแกภกิษใุนกาลมี 
ภิกษาหาไดยาก ฯลฯ คือ อันโตวุฏฐะ ฯลฯ โปกขรัฏฐะ ทุกวันนี ้
พวกภิกษุยังฉันของเหลานั้นอยูหรือหนอ คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคเสดจ็ 
ออกจากท่ีเรน ตรัสเรียกพระอานนทมาแลวตรัสถาม พระเถระเจาก ็
ทูลวา พวกภกิษุยังฉันกันอยู 
     พระพุทธองคใหมีพุทธบัญชาเรียกประชุมสงฆแลวตรัสวา "ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ! ของเหลาใดท่ีเราอนุญาตแกเธอท้ังหลายในกาลขาวแพง ฯ คือ 
อันโตวุฏฐะ ฯลฯ โปกขัรัฏฐะ เราหามของเหลานั้นต้ังแตวันนี้เปนตนตไป 
ฯลฯ ภิกษุท้ังหลาย ของท่ีเปนอันโตวุฏฐะ อันโตปกกะ สามปกกะ 
อุคคหิตะ ปฏิคคหิตกะ ภิกษไุมควรฉัน ภกิษุใดฉัน ภิกษนุั้นตองอาบัต ิ
ทุกกฏ อนึ่ง ภกิษุท้ังหลาย ของท่ีนํามาแตท่ีนิมนต ท่ีรับไวกอนภัตกาล  
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ท่ีเปนวนัฏฐะ โปกขรัฏฐะ ภกิษุผูฉันเสร็จแลว หามภัตแลว ไมควรฉัน 
ซํ้าอีก ภิกษใุดฉัน พึงปรับภกิษุนั้นตามธรรม (คืออาบัติในอนติริตต- 
สิกขาบท)" 
 
ขอวิจารณของผูเขียน 
     จากเร่ืองราวน้ี เปนประจกัษพยานแกเราวา ปฐมสังคายนานัน้ 
เปนการทําข้ึนโดยภกิษหุมูหนึ่งเทานั้น ยังมีภิกษุอีกจํานวนมากท่ีไมได 
เขาประชุม แลในจํานวนภิกษุเหลานี้ คงมีบางหมูท่ีไมพอใจในการ 
สังคายนาของฝายพระมหากสัสปะและคงมีหลายหมูโดยเฉพาะหมูสงฆฝาย 
พระปุราณะ พระปุราณะเองตามเร่ืองราวคงเปนพระเถระสําคัญรูปหนึ่ง 
มิฉะนั้นเหตุไรพระมหากัสสปะจึงตองมาเสียเวลาชุมนมุสงฆทําสังคายนา 
ใหใหมใหดู และเหตุการณเชนนี้ไดเปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุนความ 
เช่ือถือของพุทธศาสนิกฝายมหายานวา พวกมหายานไดออกไปต้ังกอง 
สังคายนาตางหากจากคณะสงฆฝายพระมหากัสสปะ ซ่ึงจักไดอธิบายใน 
เบ้ืองหนา สวนปญหาเร่ืองสิกขาบท ๘ ขอน้ัน ถาพิจารณาแลวจะเห็น 
ไดวา ขออางของฝายพระปุราณะไมมีเหตุผล พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
เปนผูรอบคอบทรงปญญาเฉียบแหลม ไมนิยมในวัตรปฏิบัติท่ีตึงเครียด 
ยอมทรงผอนผันไปตามกาล ซ่ึงไดอธิบายอยางพิสดารแลวในบรรพตน 
อยางไรก็ตามเร่ืองราวน้ีก็ยังแสดงใหเห็นวา การท่ีไมมีนยิมใหเขียน 
พระธรรมคําสอนใหแรพหลายในสมยักอนใหเปนหลักฐาน ใชแตการ 
ทรงจําถายทอดกันมานัน้ บางทีก็อาจมีการคลาดเคล่ือน เชนจําผิดหรือ 
นึกไมออกเชน พระปุราณะเปนตน การท่ีสังคายนาก็เปนการสอบทวน 
ความทรงจําของสงฆใหเขารูปเขารอยเปนอันเดียวกนันัน่เอง  
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                                                                     บทท่ี ๗ 
                                                         ปญหาเร่ืองภาษามคธ 
 
     เม่ือมาถึงตอนน้ีไดมีเร่ืองท่ีจะตองอธิบายวิจารณกนัอีก ๒-๓ ขอ 
คือเร่ืองภาษาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาใชตรัส ซ่ึงพระสงฆฝายเถรวาทเชื่อ 
ถือกันวา ภาษามคธเปนภาษาท่ีพระพุทธองคตรัส มคธเปนช่ืออาณาจกัร 
ใหญในยุคพุทธุปาทกาล ภาษาของชาวมคธนั้นเปนภาษาอะไรแน เรา 
เรียกภาษามคธวา ภาษาบาลี แปลวา เปนภาษาท่ีมีแบบแผน หรือบางที 
เรียกวาตันติภาษา ซ่ึงมีความหมายอันเดียวกัน ยังมีช่ือเรียกอยาง 
หนึ่งวามคธีภาษา ภาษานี้จัดเขาในตระกูลภาษาปรากฤต เปนภาษา 
สามัญท่ีชาวเมืองใชพูดกนั มีอยูหลายภาษาดวยกัน เชน ภาษาอวันตี 
ภาษามหาราษฏรี เปนตน ผิดกับภาษา สสกฤต ซ่ึงพวกพราหมณนยิม 
นับถือวาเปนภาษาช้ันสูง เปฯเทพภาษา คําวา สสกฤต ก็แปลวาผสมกัน 
เขาแลวอยางด ีหรือแปลวามีระเบียบอันงาม ทํานองเปนภาษาท่ีไดรับ 
การปรับปรุงใหมีไวยากรณเปนระเบียบเรียบรอยแลว พวกพราหมณจงึ 
ขมภาษาจําพวกปรากฤต โดยเหยียดวาเปนภาษา อัปะภรังศะ แปลวา 
ภาษาท่ีผิดเพี้ยนบาง เรียกวา ไปศาจี แปลวาภาษาผีบาง แตอยางไรก็ด ี
ภาษามาคธีหรือภาษามคธน้ัน เพิ่งจะไดกลายเปนภาษาสําคัญข้ึนก็เพราะ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชในการประกาศพระศาสนา ปญหามีอยูวา 
พระพุทธองคทรงใชภาษามคธภาษาเดยีวหรือ ในการเทศนาส่ังสอน 
ประชากร และถาเปนเชนนัน้ เหตุไรพระองคจึงไมใชภาษาสสกฤต ซ่ึง 
เปนภาษาช้ันสูงเลา  
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พระศาสดาไมทรงผูกขาดภาษามคธ 
     ตามทัศนะของขาพเจา สมเด็จพระบรมศาสดาหาไดใชภาษามคธ 
แตเพยีงภาษาเดียวในการประกาศพระศาสนาไม เพราะถาเปนเชนนัน้ 
พวกชาวตางแควนซ่ึงมีภษาเฉพาะแควนของตนก็จกัไมเขาใจได 
พระองคคงตรัสไดหลายภาษาเปนแน เพราะการศึกษาเลาเรียนใน 
ศิลปวิทยาตาง ๆ อันควรแกขัตติยกุมาร พระองคก็ไดศึกษาเลาเรียนใน 
ปญหาเร่ืองท่ีวาพระองคจักตรัสไดกี่ภาษาจงึไมตองคํานึง ดวยวา 
พระองคถึงพรอมดวยนิรุตติปฏิสัมภิทา คนปจจุบันท่ีรูภาษาตางประเทศ 
คนละสิบเกาภาษาก็หาไดงาย ยิ่งภาษาชาวแควนตาง ๆ ในอินเดยี ซ่ึง 
ตางก็มีมูลรากมาจากตนภาษาเดียวกัน จึงไมมีปญหาวาคน ๆ หนึ่งจะรู 
ภาษาหลาย ๆ ภาษาไมได แมภาษาสสกฤตพระพุทธองคก็ทรงใชตรัส 
เทศนาเปนแน พวกพราหมณเจาลัทธิจึงพากันเล่ือมในในพระองคทานท้ัง 
ในทางวิชชาควาารูอันกวางขวางสวนพระองค และในหลักศาสนธรรมท่ี 
ประกอบดวยเหตุผลของพระองคดวย พระองคทรงเปนนักกวี ปรากฏ 
วาคําเทศนาของพระองคบางคร้ังก็ตรัสดวยฉันทพฤติวิธี จนสามารถรวบ 
รวมใหเปนหมวดหนึ่งช่ือวา "คาถา" เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเทศนา 
ดวยหลายภาษาตามทองถ่ินท่ีเสด็จไป พวกภิกษุสงฆท่ีเปนชาวตางแควน 
ก็ยอมรํ่าเรียนพุทธวจนะดวยภาษาของตน และอีกคราวหนึ่งปรากฏใน 
วินัยปฎกวา มีภิกษใุนวรรณะพราหมณ ๒ รูป เปนพี่นองกัน ช่ือเมฏฐะ 
กับโกกุฏฐะ เปนผูมีวาจาดี เสียงไพเราะ ภกิษุท้ัง ๒ ไดไปเฝาพระผูมี 
พระภาคทูลขอวา "บัดนี้ ภิกษุท้ังหลายมีช่ือ โคตร ชาติและตระกูลตาง ๆ 
กัน บวชแลว ภิกษเุหลานั้นทํารายพุทธวจนะดวยภาษาของตน ขาแต 
พระองคผูเจริญ ! ถากระไรขาพระองคท้ังหลายจะยกพุทธพจนข้ึนโดย 
ฉันท" พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงติวา "เหตุไฉนทานท้ังหลายผูเปน  
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โมฆบุรุษมากลาวอยางนี้ ขอนั้นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของคนท่ียัง 
ไมเล่ือมใส ฯ" แลวทรงเรียกประชุมสงฆ บัญญัติสิกขาบท ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ! ทานทั้งหลายอยายกพุทธพจนข้ึนโดยฉันท ภกิษุใดยกข้ึน 
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษา 
ของตน บาลีวา ภิกฺขเว พุทฺธวจน ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพ, โย อาโรเปยฺย 
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส, อนุชานามิ ภิกฺขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจน 
ปริยาปุณิตุนฺติ คําฉันทฺนั้น ในสมันตปาสาทิกา เลม ๓ หนา ๓๕๓ 
แกวา ฉนฺทโส อาโรเปมาติ เวท วิย สกฺกตภาสาย วาจนามคฺค 
อาโรเปม ฯ แปลวา "ขอวายกข้ึนโดยฉันท คือยกข้ึนสูทางแหงการบอก 
เลาโดยภาษา สสกฤต คลายพระเวท" ในวนิัยปฎกของนกิายมหิศาสกะ 
กลาววา ภิกษวุรรณะพรามหณท้ัง ๒ คนพี่นองรํ่าเรียนกแตกฉานในฉันท- 
เวทของพราหมณ ภายหลังมาบวชในธรรมวินัยนี้แลว ไดฟงการสาธยาย 
ธรรมของพระเถระ ซ่ึงสาธยายตามภาษาสําเนียงของทองถ่ินตนก็พากัน 
หัวเราะเยาะเยยวา พระเถระเหลานั้นบวชนานแลวในธรรมวินัย แตไม 
เขาใจในปุริสวจนะ อิตถีวจนะ เอกวจนะ พหุวจนะ ทีฆะรัสสะ ฯลฯ 
เธอท้ังสองก็พากันเขาเฝาทูลขอพุทธานุญาตใหภิกษุท้ังหลายเรียนพุทธ- 
วจนะโดยฉันทเวทอยางพราหมณ พระศาสดาก็หาอนุญาตไม ดํารัสวาให 
ภิกษุท้ังหลายเรียนพุทธพจนตามสําเนียงภาษาของชาติภูมิของตนได 
บันทึกของนักธรรมจาริกอ้ีจิงอธิบายวา คําวาฉันทโสนั้นไดแกวิธีการ 
สําเนียงสวดสาธยายมนตรของพวกพราหมณ อยางไรกด็ี ความหมาย 
ของคําวา "ฉันทโส" สําหรับนิกายเถรวาทนิ นิกายธรรมคุปตะ และ 
นิกายมหิศาสกะ ซ่ึงใชภาษาปรากฤตเปนภาษาจดพระธรรมวินัยนั้น ก ็
มุงเล็งถึงภาษาสสกฤต แตสําหรับนิกายสรวาสติวาทินซ่ึงใชภาษาสสกฤต 
จดพระธรรมวนิัยเลา ก็มุงหมายเพยีงวิธีการสวดเลนทํานองดวยสําเนียง  
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อยางพวกพราหมณท่ีใชในการสาธยายพระเวทเทานั้น (ฉะนั้นมิไดหมาย 
เอาการสวดสรภัญญะ ตามแบบพระพุทธศาสนาลงไปดวย) 
 
หลักฐานจากพระวินัยปฎก และพระสุตตนัตปฎก 
     หลักฐานท่ีสนับสนุนอีกขอหนึ่งก็คือ ในอรณวิภังคสูตรแหง 
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระพุทธองคทรงจําแนกปฏิปทาท่ีไมมี 
ขาศึก กลาวคือกิเลส แกภกิษุท้ังหลาย ในตอนกลางของสูตรมีตอน 
หนึ่งวา 
     "ชนปทานรุิตฺตึ นาภินิเวสยฺย สมฺญ นาติธาเวยยฺาติ อิติ โข 
ปเนต วุตฺต. กฺิเจต ปฏิจฺจ วตฺุต. กถฺจ ภกิขฺเว ชนปทนิรุตฺติยา จ 
อภินิเวโส โหติ สมฺญาย จ อติสาโร. อิธ ภิกฺขเว ตเทเวกจฺเจสุ 
ชนปเทสุ "ปาตีติ สฺชานนตฺิ "ปตฺตนฺติ" วติฺถนฺติ สราวนตฺิ 
ธาโรปนฺติ โปณนฺติ ปสีลนฺต ิสฺชานนฺติ อิติ ยถา ยถา น เตสุ 
เตสุ ชนปเทสุ สฺชานนฺติ ตถา ตถา ถามสา ปรามาสา อภินวิิสฺส 
โวหรติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺญนฺติ เอว โข ภิกฺขเว ชนปทนิรุตฺติยา 
จ อภินิเวโส โหติ สมฺญาย จ อติสาโร กถฺ จ ภิกฺขเว ชนปทนิรุตฺติยา 
จ อนภนิิเวโส โหติ สมฺญาย จ อนติสาโร อิธ ภิกฺขเว ตเทเวกจฺเจสุ 
ชนปเทสุ ปาตีติ สฺชานนฺติ ปตฺตนฺติ วิตฺถนฺติ สรานฺติ 
ธาโรปนฺติ ปาตีติ สฺชานนตฺิ ปตฺตนฺติ วิตถฺนฺติ สรานฺติ 
เตสุ เตสุ ชนปเทสุ สฺชานนฺติ อิท กิร เม อายสฺมนฺโต สนฺธาย 
ดวหรนฺตีติ ตถา ตถา โวหรติ อปรามส เอว โข ภิกฺขเว 
ชนปทนิรุตฺติยา จ อนภนิิเวโส โหติ สมฺญาย จ อนติสาโร 
ชนปทนิรุตฺติ นาภินิเวเสยฺย สมฺญ นาติธาเวยยฺาติ อิติ ยนฺต 
ชนปทนิรุตฺติ  นาภินิเวเสยฺย สมฺญ นาติธาเวยยฺาติ อิติ ยนฺต 
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต แปลความอยางไมตองรักษากฏก็วาบุคคล  
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ถือเอาแตเพียงสักวาช่ือเปนสําคัญเกินไป ดกูอนภกิษุท้ังหลาย ! ใน 
ชนบทท้ังหลายบางตําบล ภาชนะอยางเดียวกันนั้นหมายรูกันโดยชื่อวา 
"ปาตี" บางชนบทวา "ปตฺต" บางชนบทวา "วิตฺถ" บางชนบทวา "สราว" 
บางชนบทวา ธาโรป บางชนบทวา โปณ บางชนบทวา ปสีล ดังนี้ใน 
ชนบทนั้นเขาเรียกภาชนะนัน้โดยประการใด ๆ บุคคลปลงใจถือม่ันอยาง 
แนนแฟนอยูดวยประการนั้น ๆ วา คําน้ีแลจริง คําอ่ืนเปลาดังนี ้
     ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย ! อยางนี้แลช่ือวาเปนการถือม่ันตามภาษาใน 
ชนบท ฯลฯ ดกูอนภกิษุท้ังหลาย ! ท่ีวาไมถือม่ันตามภาษาในชนบท 
ไมถือเอาแตเพยีงสักวาช่ือเปนประมาณเกนิไปนั้นคืออยางไร ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย ! ในชนบททั้งหลายบางตําบล ภาชนะอยางเดียวกันนั้น 
หมายรูกนัโดยช่ือวา "ปาตี" ฯลฯ บางชนบทวา "ปสีล" ดังนี้ผูมีปญญา 
สังเกตวา ภาชนะนัน้ในชนบทนั้น ๆ เขาหมายรูกันดวยช่ืออยางไรก็รอง 
เรียกไปตามเขา ไมถือม่ัน (ในภาษาแหงชนบทของตน) โดยรูเทาวาช่ือ 
นั้นเขากลาวหมายถึงภาชนะนั้น ๆ ดวยประการด่ังนี้ ช่ือวา ไมถือม่ัน 
ภาษาในชนบท ไมถือเอาแตเพียงสักวาช่ือเปนประมาณเกินไป 
     สรุปความไดวา พระพุทธองคไมมีพระประสงคใหสาวกเกิดความ 
ยึดถือกันในเร่ืองภาษานัน่เอง ใครจะเรียนพระพุทธพจนดวยภาษาใด ๆ 
ก็เหมือนกัน ใชได ขอสําคัญอยูท่ีอรรถเน้ือหาตองใหเหมือนกันเทานั้น 
ฉะนั้นมติของพระคันถรจนาจารยบางทานท่ีวา พระศาสดาทรงเทศนา 
ส่ังสอนสัตวโลกดวยภาษามคธภาษาเดียว ไมตรัสภาษาอ่ืนเลยนั้น 
ขาพเจามองไมเห็นหลักฐานหรือเหตุผลใด ๆ เลย มีปญหาวาไฉน 
พระบรมศาสดาจึงไมยอมมีพุทธานุญาตใหเรียนพุทธพจนดวยภาษาใด 
ภาษาหนึ่งโดยเฉพาะเชน ภาษาสสกฤต อยางพวกพราหมณ  
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เหตุไมทรงอนญุาตใหยกขึ้นสูสสกฤต 
     ปญหานี้ ขาพเจามีทัศนะวา เพราะพุทธองคทรงเห็นความ 
ลําบากของประชากรพุทธบริษัทซ่ึงมีตางชาติเพศตางช้ันจะเกดิความ 
ขลุกขลักดวยพูดจา ฟงธรรมเทศนากันไมเขาใจ จะตองมาตั้งหนาเสีย 
เวลาเลาเรียนภาษาสสกฤตอันเปนภาษาท่ียาก กลายเปนวาพระพุทธ 
ธรรมเปนของยาก เหมาะสําหรับบัณฑิตผูรูไมกี่คนเทานัน้ เหมือนคัมภรี 
พระเวทของพราหมณ ซ่ึงประชาชนสวนใหญอานไมเขาใจเลย เพราะ 
ประชาชนสวนใหญใชวาจะไดรํ่าเรียนภาษาสสกฤตกันแตกฉานก็หาไม 
พระผูมีพระภาคยอมไมใหบุคคลท่ีจักไดรับประโยชนในทันทีกลับตอง 
ไปเสียเวลาศึกษาภาษา ซ่ึงไมเปนทางตรงเลย ดวยเหตุนั้นพระองคจึง 
ไมทรงประทานพุทธานุญาต 
 
มติของพระเถระในรุนกอน 
     ขอความสวนขางบนเปนมติของขาพเจา ทีนี้จะยกมตขิองพระเถระ 
เฉลยปญหานีม้าใหฟงบาง จาํไดวาในหนังสือเร่ืองปญหาธรรมวินิจฉัย 
พระศาสนโสภณ (ออน) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตคร้ังยัง 
พระศาสนโสภณ (ออน) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตคร้ังยัง 
เปนพระเมธาธรรมรส แหงวัดพิไชยญาติการาม วินจิฉัยพระราชปุจฉา 
ของในหลวงรัชกาลท่ี ๕ วา พระพุทธองคตรัสแตภาษามคธภาษาเดยีว 
แมผูฟงจะหลายชาติหลายภาษาก็ยอมรูและเขาใจวาพระองคตรัสดวย 
ภาษาของตน อุปมาดวยดวงศศิธรอันสถิต ณ ทามกลางอากาศยอม 
ปรากฏแกสัตวท้ังส้ิน ตามมติของทานนี้ทานตอบดวยอาศัยอํานาจแหง 
พุทธานุภาพ เพราะฉะน้ันทานผูอานจะนิยมเช่ือทางใดทางหนึ่งกย็อม 
ถูกตองไมผิดเลย  
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                                                                 บทท่ี ๘ 
                                          เหตุท่ีปฐมสงัคายนาใชภาษามคธ 
 
     ขาพเจามีความเชื่อม่ันวาภาษามคธหรือบาลีท่ีพุทธบริษัทฝายเถรวาท 
ใชจารึกพระไตรปฎกนั้น เปนภาษาทีพ่ระพุทธองคใชตรัสอยางแนนอน 
ไมตองมีขอกังขาใด ๆ และการท่ีประชุมสงฆในถํ้าสัตตบรรณเลือกเอา 
ภาษามคธข้ึนมาเปนภาษาในพระไตรปฎกแตเพยีงภาษาเดียวนั้น เห็นจะ 
ดวยมูลเหตุดังนี้ 
     ๑. เพราะการสังคายนา ทํากันในแควนมคธ 
     ๒. ภาษามคธในยุคนั้นเปนภาษาที่มีอิทธิพลกวางขวางตามอานุ- 
ภาพของอาณาจักร เปนภาษาที่แมคนตางถ่ินก็นยิมพูดกันเชนเดยีวกับ 
ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ซ่ึงแมชาวไทยภาคพายัพ อุดร สีสาน ปกษใตก ็
พูดจากนั เพราะฉะนัน้ท่ีประชุมสงฆคงไดลงมติใชภาษามคธเปนภาษา 
ของพระไตรปฎกใหเปนหลักเปนฐาน เพื่อปองกันความยุงยากเร่ืองตาง 
ภาษาตางมติ ท้ังนี้เพราะเม่ือส้ินพระพุทธองคแลว ก็ปราศจากผูท่ีจะมา 
เปนประธานควบคุมพุทธบริษัท และช้ีแจงพระธรรมวินัย ตองชวยกัน 
รักษาพระธรรมวินัยไว และถาจะใหมีภาษาตาง ๆ รวมกนัเปนยําใหญก็ 
ยิ่งจะมีทางเฝอ ถาใหเปนภาษาเดียวก็จะไดรัดกุมข้ึน สะดวกแกการ 
รักษา และภาษามคธเปนภาษาสามัญมิใชยากเย็นอยางภาาาสสกฤต 
แตการเผยแพรก็คงใชภาษาในทองถ่ินบาง ใชภาษามคธบาง ตอมาใน 
รุนหลังภาษามคธไดถูกพระคันถรจนาจารยจัดใหมีไวยากรณ อยางภาษา 
สสกฤตยากข้ึนโดยลําดับ และไดกลายเปนภาษาโบราณเกาแกท่ีพวกเรา 
พุทธบริษัทฝายเถรวาทรักษาสืบเนื่องกันมาจนปจจุบันนี้ และไดเปน  
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ภาษากลาง ใชพูดจากนัระหวางพุทธบริษทัชาวไทย พมา ลังกา เขมร 
ลาว อินเดยี ท่ีไดศึกษาภาษานี้* 
 
ปญหาเร่ืองพระไตรปฎก 
     มีผูสงสัยกันวาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาพึ่งลงจาร 
เปนตัวหนังสือก็ตอเม่ือทําสังคายนาคร้ังท่ี ๕ ในสิงหลทวีปเม่ือพุทธศาสนา 
ลวงแลว ๔๐๐ ปเศษ ระหวางเวลาวางเวนกนัหลายรอยปนั้น พระธรรม 
วินัยคงจะมีการคลาดเคล่ือนเปน และเลยเปนมูลเหตุใหพวกนกั 
ประวัติศาสตรยุโรปท่ีมีหูตาส้ัน สันนิษฐานเร่ืองราวธรรมะตาง ๆ ใน 
พระพุทธศาสนาเปนของแตงข้ึนโดยพระคันถจนาจารยท้ังหลาย หาได 
เปนคําตรัสจากพระพุทธโอษฐไม และวาแมเปนคําพุทธวจนะ พระ 
อานนทผูเดียวเหตุใดจึงมีความจําในเร่ืองปลีกยอยละเอียดลออ เกี่ยวกบั 
เร่ืองราวในพระสูตรแตละสูตรไดอยางไร 
 
พราหมณนิยมมุขปาฐะ 
     สําหรับความสงสัยขอตนนั้น กอนอ่ืนเราตองเขาใจวา ประเพณกีาร 
นิยมไมจารึกพระธรรมคําสอนท่ีศักดิ์สิทธ์ิลงเปนลายลักษณอักษรนั้น 
เปนธรรมเนียมนิยมของชาวอินเดียมาแตโบราณกาล แมในยุคท่ีเกิดการ 
ใชอักษรศาสตรกันแพรหลายท่ัวประเทศ พวกพราหมณาจารยเจาลัทธิก็ 
ยังคงนิยมการทองจําบทพระธรรม แลวถายทอดกนัโดยทางปากเรียกวา 
"มุขปาฐะ" ตลอดเร่ือยลงมาจนปจจุบันนี้กย็งัเหลือมีอยูในหมูนักสิทธ์ิ 
* พระลังกา และพมาพูดภาษามคธเกงท่ีสุด ขาพเจาเคยสนทนาดวยภาษาบาลี 
กับพระเถระพมาหลายองค แตบาลีของขาพเจานัน้พูดถูกไวยากรณบาง 
ผิดบางตามวิสัยของผูท่ีมิไดเปนมหาเปรียญ แตทานก็ฟงเขาใจและตอบ 
คําถามของขาพเจาได  
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พราหมณาจารยในประเทศอินเดีย ทางพระพุทธศาสนาก็ถืออนุโลมตาม 
ธรรมเนียมส้ัน ๆ ในยุคพุทธกาลพวกพราหมณมีระยะกาลกําหนด 
ประชุมกันสาธยายรายพระเวทเพ่ือซักซอมความทรงจํากัน มี 
พราหมณาจารยช้ันผูใหญพาบริวารมาชุมนมุซักซอมความเขาใจกนั 
สถานท่ี ๆ พวกพรามณชุมนมุสาธยายพระเวทก็สรางอยางร้ัวรอบขอบชิด 
หามมิใหชนตางวรรณะเขาฟง (ดูเตวิชชสูตร ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค) 
แมเม่ือตกพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ เม่ือนักธรรมจาริกอ้ีจิงจาริกมาอินเดยี 
ทานก็ไดบันทึกวา "พระเวทของพราหมณถายทอดกันโดยทางมุขปาฐะ 
ไมนิยมการจารึกเปนลายลักษณลงบนกระดาษหรือใบไม พราหมณผู 
ทรงความรูสามารถสาธยายพระเวทถึงแสนโศกล" ดูเถอะสมัยท่ีทานอ้ีจิง 
ไปอินเดยีก็เปนสมัยท่ีอักษรศาสตรอินเดียรุงเรืองอยางสูงสุด พวก 
พราหมณก็ยังนิยมมุขปาฐะ และยังมีผูท่ีทรงจําอยางเกงกาจเหลืออยูเปน 
อันมาก 
 
คณะสงฆแบงหนาท่ีจําพระพุทธวจนะ 
     พระธรรมวนิัยของพระผูมีพระภาคไดจดัจําแนกไวตามลักษณะ 
เรียกวานวังคสัตถุศาสนดังกลาวมาขางตน นอกจากนี้พระสูตรบางหมู 
ก็ไดมีการจัดเปนรูปหมวดหรือนิกายไวบางแลว ยกตัวอยางเชนใน 
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค มีคหบดีผูหนึ่งช่ือวา หลิททิกานิ ไดมาขอ 
ใหพระมหากจัจานะอธิบายพระพุทธภาษติใน มาคัณฑิยปญหา อัฏฐก- 
วรรค หรือตัวอยางเชนพระโสณะกุฏิกณัณะสาธยายอรรถวรรคในสุตต- 
นิบาตเปนตน อยางเขาใจวาการจัดหมวดหมูแหงพระสูตรหรือพระวนิัย 
เพิ่งจะมีข้ึนสมัยทําสังคายนา ก็แหละเม่ือพระบรมศาสดาไดทรงจําแนก 
อนุศาสนีของพระองคโดยนวังคสัตถุศาสนเชนนี้ หมูภกิษุพุทธบริษัทก ็ 
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ยอมเลาเรียน จาํทรงแบงไปตามหมวดธรรมท่ีตนพอใจ เชนบางรูปยอม 
จําทรงเฉพาะคาถา หรือเวยยากรณ หรือเคยยะ ฯลฯ เปนตน บางรูป 
เปนผูมีปญญาความทรงจําแตกฉานแมนยาํ ก็อาจทรงไวไดท้ัง ๙ หมวด 
ภิกษุผูนวกะคือพระใหมก็ตองติดตามเลาเรียนตอจากอาจารย จนอาจ 
ทองไดข้ึนใจ อยางการตอหนังสือคํ่าคร้ังสมัยโบราณของไทยเรา ชีวติ 
ของพระเลา กมิ็ใชชีวิตอยางคฤหัสถท่ีจะตองยุงยากกับปญหาครอบครัว 
ทํามาหาเล้ียงชีพอันจะทําใหจิตใจยุงเขว เพราะฉะน้ันทานจึงมีเวลาทอง 
มีความทรงจําไดไวกวาคฤหสัถ สมัยพุทธกาลจึงปรากกวามีภกิษุผูทรง 
คุณธรรมแตกฉานในพระสูตร พระวินยั สาธยายพระสูตรบาง พระวินยั 
บางเปนหมวดหมูในเวลาวาง เปนการซอมความทรงจําอยูเสมอ แม 
พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคตรัสเทศนาตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา 
จะมีมากมายกจ็ริง แตพระสาวกท้ังหลายกช็วยกันจําดวยวิธีแบงจําเอา 
แตละหมวดละหมูดังพรรณามาเชนนี้ จึงไมนามีปญหาอะไรวาจะทรง 
จําสืบกันมาโดยถูกตรงนับเปนเวลาหลายรอยปไมได ยิ่งเม่ือทําปฐม 
สังคายนาแลว พระธรรมวินัยไดรับการแบงจําแนกรัดกุมสะดวกแกการ 
ทองจํายิ่งข้ึน พระสูตรใดท่ีมีขอความยาวพอประมาณถูกรวบรวมไว 
หมวดหน่ึงเรียกวา มัชฌิมนกิาย แมสังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และ 
ขุททกนิกายก็มีนัยเปนท่ีรวบรวมธรรมะท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ จัดลงใน 
นิกายนั้น ๆ สุตตันตปฎกท้ัง ๕ นิกายน้ี เหลาภิกษุพุทธบริษัทยอม 
แบงกันจําทรงไว เชน ภิกษุเหลาท่ีจําทรงทีฆนิกายก็เรียกวาทีฆภาณกา- 
จารย แปลวาอาจารยผูแสดงทีฆนิกาย ภิกษเุหลาท่ีจําทรงมัชฌิมนิกาย 
ไวก็เรียกวา มัชฌิมภาณกาจารย สังยุตตภาณกาจารย อังคุตตรภาณกา- 
จารย และขุททกภาณกาจารย เปนลําดับ แมในปจจุบันนีย้ังปรากฏ  
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พระสงฆชาวลังกาสามารถจําทรงพระสูตรในทีฆนิากยหรือมัชฌิมนิกาย 
อาจสาธยายโดยไมผิดพลาดก็ยังมีเหลืออยู 
๑ 

 พระสงฆลามะในธิเบต 
สามารถจําทรงสาธยายพระธรรมขนาดลําดับหนากระดาษหนังสือแลวนับ 
เปนหม่ืน ๆ หนาไดอยางสบายใจ แลปรากฏวาในการทําฉัฏฐมสังคายนา 
ของประเทศพมาซ่ึงจะทําใหเสร็จทัน พ.ศ.๒๕๐๐ ขางหนานี้ ไดมี 
พระภกิษุพมาทองจําพระไตรปฎกไดเปนปฎก ๆ ก็หลายองค เพื่อทํา 
หนาท่ีผูสาธยายในท่ีประชุม เปนความจริงท่ีวาเม่ือเคร่ืองมืออํานวยการ 
ศึกษาเจริญ ความจําของมนุษยก็เส่ือมลง เพราะเราคิดวาอันใดเม่ือ 
ตองการหลักฐานหรือความรูก็อาจหาคนไดจากหนังสือตํารับตําราท่ีพิมพข้ึน 
แตสมัยโบราณเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการศึกษายังไมมี ก็ตอง 
ใชทองใชจํา ซ่ึงปรากฏวาความจําของคนโบราณแมนยํากวาคนปจจุบัน 
มาก และจํากนัไดแมจนกระท่ังวันเดือนปเวลา ยิ่งการศึกษาพระศาสน- 
ธรรมท่ีถือกันวาเปนของสูงแลว กย็อมตองใฝใจทรงจําไวมิใหหลงลืม 
เพราะการหลงลืมนั้นถือวาเปนการทําลายพระศาสนาเหมือนกัน เหตุ 
ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา การไมเอาใจใสทรงจําหรือบอก 
สอนพระธรรมวินัยเปนเหตุใหพระศาสนาเส่ือม สมดังพระพุทธวจนะวา 
"ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูตคลองอาคม 
๒ 

 ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
ภิกษเุหลานั้นไมเอาใจใสบอกสอนสูตรแกผูอ่ืน เม่ือภิกษุเหลานั้นลวงไป 
สูตรก็ขาดผูเปนมูล (อาจารย) ไมมีท่ีอาศัยสืบไปนี้...เปนเหตุใหพระ 
สัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไป" (ดูอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต) 
๑ ฑีฆนิกายมีพระสูตรอยู ๓๔ สูตร มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร 
๒ อาคมไดแกนิกาย แสดงวาการจัดระเบียบพระสูตรเปนนิกายไดมีในพุทธกาล 
บางแลว  
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ขอวินิจฉัยเร่ืองอักษรศาสตรในคร้ังพุทธกาล 
     อนึ่งตามความสันนิษฐานของขาพเจา ขาพเจาเช่ือโดยแนนอนวา 
ในเบ้ืองพุทธกาลก็ไดมีการจดจารึกพระธรรมวินัยลงเปนลายลักษณ 
อักษรบางแลว แตวาไมแพรหลาย ขอนี้ทางฝายมหายานก็กลาวเชนนั้น 
ก็หลักฐานเร่ืองอักษรจักมีใชกันในยุคพุทธกาลหรือไม เปนเร่ืองชวนให 
ขบคิด ในวนิัยปฎกวาดวย โอนวีสติวัสสสิกขาบท ตอนปาจิตตียกณัฑ 
กลาวถึงพวกกมุาร ๑๗ คน ช่ือ สัตตรสวัคคีย มีอุบาลีกุมารเปนหัวหนา 
(ไมใชองคพระอุบาลีมหาเถระ) มารดาบิดาของอุบาลีกุมารรําพึงถึงการจะ 
ใหอาชีพแลการศึกษาแกบุตรเพ่ือใหบุตรมีสุข ไดคํานึงถึงวิชาเขียนหนังสือ 
แตก็กลัววานิ้วมือของอุบาลีกุมารจะชอกช้าํดวยจับเคร่ืองขีดเขียนหนังสือ 
เปนตน ในชาดกมีวาถึงการสงสารระหวางเมือง ในราว พ.ศ.๒๑๖ เม่ือ 
พระเจาอเลกซานเดอรยกพลมารุกรานอินเดีย ปรากฏวาชาวอินเดยีไดสง 
พระราชสาสนซ่ึงจารลงในใบลาน แลวมวนลงในกลองกลมสงไปถวาย 
พระเจาอเล็กซานเดอรเพื่อเจรจา การศึกษาจากเร่ืองนี้ตองเปนเหตุ-ผล 
พิสูจนวา ชาวอินเดียตองรูจกัใชหนังสือมากอนหนาพระพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๒ นี้ และตามความเช่ือของขาพเจา ขาพเจาปรารถนาจะกลาววา วิชา 
อักษรศาสตรไดเจริญมากอนพุทธกาลเสียดวยซํ้าไป เม่ือไมนานนี้จาก 
การขุดคนท่ี โมเหนโจดาโร ในแถบลุมแมน้ําสินธุ ไดพบอักษรจารึก 
เกา ๆ ซ่ึงยังอานกันไมออก มีอายุเหนือพทุธกาลข้ึนไปตั้งพันป 
     ศาสตราจารยยอรชเซเดสกลาววา ตวัอักษรพฺราหฺมีท่ีพระราชา 
ธิราชอโศกใชจารึกหลักเสาหินนั้น เปนตัวอักษรท่ีเกาท่ีสุดท่ีคนพบใน  
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อินเดีย แตจากหลักฐานการขุดคน ณ โมเหนโจดาโร ก็แสดงใหเห็นวา 
ไดมีอักษรศาสตรท่ีเกากวานั้นข้ึนไปอีก ก็ตัวอักษรพฺราหฺมีนี้ ศาสตรา- 
จารยยอรฺชเซเดสไดกลาวไววา อินเดยีจะเปนผูคิดแบบตวัอักษรข้ึนก็จริง 
แตตนตอกห็าเปนของอินเดยีไม พวกพราหมณไดแบบอยางจากประเทศ 
เฟนิเชียน ซ่ึงต้ังอยูบนฝงตะวนัออกของทะเลเมดิเตอเรเนยีน ดวยเหตุ 
วาชาติเฟนิเชียนเปนชาติแรกในโลกท่ีไดคิดวิธีเขียนตัวหนังสือเปนอักษรลวน 
โดยมิตองเขียนเปนแบบรูปภาพเชนอียิปตหรือจีน ก็ธรรมดาอักษร- 
ศาสตรของชาติหนึ่งภาษาหนึ่ง เม่ือเกิดข้ึนแลวจะแพรหลายเปนท่ีรูจักกัน 
ของประชุมชนได ตองกนิเวลามิใชเล็กนอย อยางนอยกต็องรวมรอยป 
ดังนั้นอักษรพรฺาหฺมียุคพระราชาธิราชอโศกก็ตาม จะเปนอักษรแบบ 
เดียวกันหรือมิใช ไมอยูในฐานะท่ีขาพเจาจะพึงวนิิจฉัย แตอักษรท้ัง ๒ 
ยุคน้ันกวาจะเปนที่แพรหลายจนใชเปนอักษรของชาติของแควนได ก ็
ตองผานเวลากอนหนานั้นนานไกลโขอยู เพราะฉะนั้นในยุคพุทธกาลตอง 
มีตัวอักษรใชกันอยูในประชุมชนแลวแนนอน ไมนามีขอกังขาใด ๆ เลย 
อนึ่งคนอินเดยีโบราณกอนหนาพุทธสมัย กป็รากฏวาไดมีการคาขาย 
ติดตอกับชาวเฟนิเชียน บาบิโลน แลอียิปต ซ่ึงเปนชาติท่ีมีอักษรใชกนั 
อยูแลว เพราะฉะน้ันการถายเทในทางวัฒนธรรมจึงมีเปนแน ศาสตรา- 
จารยเซเดสวา อักษรพฺราหฺมีมาจากเคาตัวอักษรเฟนเิชียน จึงเปนขอท่ีนา 
พิจารณา อยางไรก็ตามมีนักปราชญอินเดียบางหมูหายอมรับขอกลาว 
นั้นไม ถือวาตัวอักษรนั้น อินเดียไดคิดข้ึนเองมิไดเอาอยางใคร จึงเปน  
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อันสรุปไดความวา ในยุคพุทธกาลตองมีอักษรใชกนัแลว และพระพุทธ 
วจนะสวนหนึง่ไดถูกจดจารึกโดยพุทธบริษัทบางแลว แตรสนิยมของชาว 
อินเดียชอบใชวิธี "มุขปาฐะ" การจดคําส่ังสอนของพระบรมศาสดาจึงยงั 
ไมเจริญแพรหลายเทานั้น แตยอมเปนขอท่ีแนนอนไดวา พระธรรมวินัย 
ของพระองค ไดถูกจดจารึกเปนลายลักษณอักษรแลวบางสวนแตสมัย 
พุทธกาลหรือหลังสมัยพุทธปรินิพพานเล็กนอย เราจึงม่ันใจไดวา พระ 
ไตรปฎกของเราเปนพุทธวจนะท่ีแท แมจะมีสัทธรรมปฏิรูปมาปนบางก็ 
เปนสวนนอย  
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                                                                      บทท่ี ๙ 
                                                       ปญหาเร่ืองอภิธรรมปฎก 
 
     ในปฐมสังคีติ ดูตามวินยัปฎกจุลวรรค พบแตคําวาสังคายนา 
พระธรรมแลพระวินัยเทานัน้ หาไดพบคําวาอภิธรรมไม แตในคาถาสรุป 
เร่ืองสังคีติคร้ังน้ันมีความวา 
     ....ธมฺมวินยสงฺคีตึ                วสนฺโต คุหมุตฺตเม 
     อุปาลึ วินย ปุจฺฉิ                  สุตฺตนฺตานนทฺ ปณฺฑิต 
     ปฏก ตีณิ สงฺคีต                   อกสุ ชินสาวกา 
     พระมหากสัสปผูอยูจําพรรษาในถํ้า (สัตตบรรณคูหา) ซ่ึงใชเปนท่ี 
รอยกรองพระธรรมวินัย ไดถามวินัยกับพระอุบาลีเปนเบ้ืองแรก แลว 
ถามพระสูตรกะพระอานนทผูเปนบัณฑิต พระสาวกท้ังหลายของพระ 
ชินเจาไดสังคายนาพระไตรปฎกแลว 
     คาถานี้เปนเหตุใหวงนักปราชญทางพระพุทธศาสนาเกิดความแตก 
แยกความเห็นกันในปญหาวา อภิธรรมปฎกจะเปนพุทธพจนหรือไม 
ปราชญทางยุโรปสวนมากยนืยันวาอภิธรรมปฎกเปนของเพิ่มเติมเขามา 
ภายหลังปฐมสังคายนา แตเดิมมีเพียงทวิปฎกเทานั้น แลคาถาขางตน 
ท่ียกมาเปนวาทะของสังคีติกาจารย ปราชญฝายตะวนัออกโดยเฉพาะ 
นักปราชญชาวพมา (พมาเปนเมืองอภิธรรม) ก็ยกเหตุผลโตแยงวา 
อภิธรรมปฎกมีมาแลวแตคร้ังปฐมสังคายนา ท้ังสองฝายไดพยายามหา 
หลักฐานมาหกัลางกันในปญหาท่ีวาอภิธรรมปฎกเปนพระพุทธพจนหรือ 
ไม ซ่ึงขาพเจาจะไดรวบรวมเหตุผลท้ัง ๒ ฝายมาสูการพิจารณาของ 
ทานผูอาน  
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เหตุผลฝายปฏเิสธพระอภิธรรม 
     ๑. อักษรศาสตรในอภิธรรมปฎกเปนสํานวนบาลีรุนหลังการ 
สํานวนในพระสูตรแลพระวนิัย 
     ๒. ในปรินพิพานสมัยเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถึงมหาปเทฺส ๔ 
มีแตในสอบสวนดใูหตองกนักับพระสูตร พระวนิัยเทานัน้ มิไดมีกลาว 
ถึงพระอภิธรรม 
     ๓. ขออางท่ีวาพระพุทธองคเสด็จข้ึนไปบนดาวดึงสเทวโลก 
เทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา เปนเพียงถอยคําของพระอรรถ 
กถาจารยในพระสูตร พระวนิัยชั้นพุทธวจนะมิไดมีปรากฏ 
     ๔. ศัพทวา อภิธมฺเม อภวินิเย ดังปรากฏในพระสูตร พระวินยั 
บางแหง ศัพทวา อภิธมฺเม มิไดหมายถึงอภธิรรมปฎก เชนในกนิติสูตร 
แหงมัชฌิมนกิาย อุปริปณณาสกมีคําวา อภธิมฺเม อรรถกถาแกวาไดแก 
ธรรมอันประเสริฐลนคาคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
     ๕. พระพุทธองคตรัสถึงสัตถุศาสนของพระองควา ธมฺโม จ 
วินโย จ ซ่ึงแปลวาพระธรรมดวยพระวินยัดวย มิเคยพบวามีพระ 
อภิธรรม 
     ๖. นิกายพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ เชนนิกายสรวาสติวาทินเปนตน 
ก็ถือวาอภิธรรมปฎกเปนสาวกภาษิตเทานัน้ 
     ๗. ในอภิธรรมปฎกเองเปนปรากฏเสมอวา ยฺจโข ภควตา 
ชานตา ปสฺสตา ฯลฯ แปลวาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นผูรูอยู 
ผูเห็นอยู ฯลฯ และ วุตฺตฺเจต ภควตา แปลวาพระผูมีพระภาค 
ไดตรัสแลวมิใชหรือ สํานวนเชนนี้แสดงวาเปนของสังคีติกาจารย  
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เหตุผลฝายรับรองพระอภิธรรม 
     มติของฝายนี้ ไดชักเอาหลักฐานจากพระสุตตันตปฎกบาง วินยั- 
ปฎกบาง และจากอรรถกถาบางมาอางคือ 
     ๑. พระพุทธองคเสด็จแสดงอภิธรรมเทศนาท่ีดาวดึงสเทวภพ 
โปรดพระพุทธมารดาและปวงเทยดาทั้งแสนโกฏิจักรวาล หลังจากท่ีได 
ทรงสําแดงยมกปาฏิหาริยแลวมีหลักฐานมาในอรรถกถา เชน ปรมัตถ- 
ทีปนีและธัมปทัฏฐกถา เปนตน 
     ๒. ในอังคุตตรนิกายเลม ๓ หนา ๔๓๓ มีความตอนหน่ึงวา 
....เตน โข ปน สมเยน สมฺพหลุา เถรา ภิกฺขู ปจฺฦฉาภตฺต ปณฺฑปา- 
ตปฏิกฺกนฺตา มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนา สนนฺิปติตา อภิธมฺม กเถนฺต ิ
แปลวา ก็โดยสมัยนั้นแลพระภกิษุเถระท้ังหลายกลับจากบิณพบาต 
ภายหลังแหงภตัแลว ประชุมสันนิบาตสนทนาพระอภิธรรมกันอยู ดังนี้... 
     ๓. ในวนิัยปฎกมหาวิภังค ทัพพมัลลปุตตะเถรวัตถุหนา ๓๖๙ วา 
เย เต ภิกฺขู อภธิมฺมิกา เตส เอกชฺฌ เสนาสน ปฺญาเปติ เต 
อฺญมฺญ อภิธมฺม สากจฺฉิสฺสนฺตีติ ฯลฯ แปลวา ภกิษุเหลาใด 
ศึกษาอภิธรรม ภิกษเุหลานั้นรวมเปนคณะ (พระทัพพมัลลบุตรเถระ*) 
จัดเสนาสนะไวดวยคิดวา ทานเหลานี้จกัธรรมสากัจฉาพระอภิธรรมกัน 
ดังนี ้
     นอกจากนีย้ังปรากฏในวนิัยปฎก ภิกฺขุณีวภิังค หนา ๒๕๕ วา 
ปฺห ปุจฺเฉยยฺาติ สุตฺตนฺเต โอกาส การาเปตฺวา วนิย วา อภิธมฺม วา 
ปุจฺฉติ อาปตฺติ ปาจิตฺตยสฺส วนิเย โอกาส การาเปตฺวา สุตฺตนฺต วา 
* พระทัพพมัลลบุตรเปนเอตทัคคะทางจัดเสนาสนะ เม่ือทานรูวาภกิษ ุ
อาคันตุกะรูปใดเปนวนิัยธรหรือสุตตันติธร หรือมาติกาธร ทานก็จัดให 
ไดพักอยูรวมดวยกับคณะภกิษุท่ีเลาเรียนเหมือนกนั  
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อภิธมฺม วา ปุจฉฺติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส อภิธมฺเม โอกาส การาเปตฺวา 
สุตฺตนฺต วา อภิธมฺม ปุจฺฉติ อาปตฺติ ปาจิตตฺิยสฺส ฯลฯ แปลโดย 
ความวา ภิกษณุีผูถามปญหาแกภกิาขอโอกาสอันใดตองถามอันนั้น ถา 
ขอโอกาสถามพระสูตรแลว กลับไปถามพระวินยักด็ี ถามพระอภิธรรม 
ก็ดี เปนอาบัตปิาจิตตีย ขอโอกาสถามพระวินัยแลว ถามพระสูตรก็ด ี
ถามพระอภิธรรมก็ดี เปนอาบัติปาจิตตีย ขอโอกาสถามพระอภิธรรม 
แลว ถามพระสูตรก็ดี ถามพระวินยักด็ี เปนอาบัติปาจิตตีย ในอปทาน 
อุบาลีเถรวัตถุหนา ๖๓ มีวา 
     สุตฺตนฺต อภิธมฺมฺจ        วินยฺจาป เกวล 
     นวงฺค พุทฺธวจน              เอสา ธมฺมสภา ตว 
     แปลโดยความวา (ขาแตพระองคผูจอมมุนี) พระสูตร พระอภิธรรม 
พระวนิัย รวมพระพุทธวจนะมีองค ๙ ท้ังส้ินนี้ เปนธรรมสภาของ 
พระองค 
     ในเถรีอปทาน หนา ๓๐๙ มีวา 
     กุสลาห วิสุทฺธีสุ              กถาวตฺถุวิสารทา 
     อภิธมฺมนยฺูจ              วจี ปตฺตามฺหิ สาสเน 
     แปลโดยความวา ในพระศาสนานีร ดิฉัน (นางเขมาเถรี) ฉลาดใน 
วิสุทธิ ๗ แลสามารถในกถาวัตถุ เปนผูรูนยัแหงพระอภธิรรมถึงซ่ึงวสี 
ท้ัง ๕ 
     นอกจากนีย้ังมีมาในมหาโคสิงคสาลสูตร (ดูบรรพ ๑) และยังมีมา 
ในท่ีอ่ืน ๆ อีกเปนเอนก 
     ๔. คําท่ีวา ธมฺโม จ วินโย จ ซ่ึงแปลวา ธรรมดวยวนิัยดวย 
นั้น คําวาธรรมมิไดหมายเอาแตสุตตันตปฎกอยางเดยีว แตหมายเอา 
อภิธรรมปฎกเขาดวย เพราะชื่อวาเปนพระธรรมเหมือนกนั เชนคํา  
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อรรถาธิบายของพระคันถรจนาจารยวา 
     ๕. ถาปฏิเสธอภิธรรม เพราะเหตวุาคํา วุตฺต เหต ภควตา 
ฯลฯ เปนตนแลว พระสูตรกบัพระวนิัยก็ควรปฏิเสธดวยซิ เพราะ 
ท้ังพระธรรมและพระวนิัยกล็วนแตท่ีพระสาวกสดับมาจากพระพุทธองค 
ท้ังส้ิน พระพุทธองคมิไดทรงนิพนธขีดเขียนไวท่ีไหน และในพระสูตร 
เองก็ตองมีคําวา เอวมฺเม สุต ขาพเจาไดสดบัมาดังนี้ ในพระวินยั 
ก็มีคําวา เตน โข ปน สมเยน ภควตา แปลวาก็โดยสมัยนัน้แล 
พระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ เหลานี้เปนคําพูดของพระสังคีติกาจารยท้ังส้ิน 
พระไตรปฎกทั้ง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธลวนเปนวาจาของพระสังคีติกา- 
จารยท่ีถายทอดมาจากพระศาสดาท้ังส้ิน 
     ๖. ยอมวาในอภิธรรมมีท่ีเปนสาวกภาษติอยูคัมภีรหนึง่คือ 
คัมภีรกถาวัตถุซ่ึงเปนวาทะของพระโมคคลีติสสเถระ แตพระโมคคลี- 
ติสสเถระก็ยอมรับความคิดเห็นมาจากหลักของพระบรมศาสดา 
 
มติในคัมภีรอัฏฐสาลิน ี
     ความจริงขอนี้ควรจัดเปนขอท่ี ๗ ตอจากขอ ๖ แตท่ีเขียนแยก 
เปนหวัขอใหญตางหาก เพราะมีถอยความคานและลงโทษพวกไมเช่ือ 
อภิธรรมยืดยาว ซ่ึงอานแลวขาพเจาเองรูสึกขํา คัมภีรอัฏฐสาลินี แตงข้ึน 
โดยพระอรรถกถาจารยเอกแหงพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท คือทาน 
พุทธโฆษะ ตกราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ มีอรรถรสอันลึกซ้ึงยากท้ังการตี 
ความและการแปล ในคัมภีรนี้มีความตอนหน่ึง กลาวถึงกระทูของฝาย 
ท่ีถามวาพระอภิธรรมนี้เปนคําของใคร ดังยกคําแปลมาใหดูตอไปนี ้
     "ถามวา (อภิธรรม) เปนคําของใคร แกวาเปนพระดํารัสของพระ 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ถามวา ใครเปนผูนําสืบเนื่องกันมา  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 84 
แกวา พระอาจารยท้ังหลายนําสืบกันมา จริงดังนั้น พระเถระท้ังหลาย 
คือพระสารีบุตรเถระ พระภทัทริ โสภิตะ ปยชาลี ปยปาละ ปยทัสสิ 
โกสิยบุตร สิคควะ สันเทหะ โมคคลีบุตร มิสสทัตตะ ธรรมมมิยะ 
สาทกะ โสนกะ เรวตเถระ นาํสืบตอกันมาจนถึงตติยะสังคีติกาล 
ตอจากนั้นอาจารยท้ังหลายในชมพูทวีปซ่ึงเปนศิษยานุศิษยของพระเถระ 
๓๙ มีขอความปรับโทษแกผูท่ีไมเช่ืออภิธรรมรุนแรงอยูวา ผูท่ีปฏิเสธ- 
อภิธรรม ก็ยอมช่ือวาปฏิเสธพระสัมพัญุตญาณในชินจกัรนี้ ช่ือวาทํา 
เวสารัชชญาณของพระศาสดาใหหมุนกลับ ทําบริษัทผูใครจะฟงใหเขาใจ 
ผิด กั้นทํานบในอริยมรรค (กดีขวางอริยมรรค) จัดเขา (ผูปฏิเสธ 
อภิธรรม) ในพวกกอเหตุใหแตกราว ๑๘ จาํพวก จําพวกใดจําพวกหนึ่ง 
เปนผูสมควรลงอุกเขปนิยกรรม นิยสกรรม และตัชชนยิกรรมโดยแท 
ผูเชนนี้ พวกเราควรลงปพพาชนิยกรรมเปนตนแลว* ไสสงไปวา "เจาจง 
ไปเปนคนกนิเดนเสียเถิด" 
     ฟงคําลงโทษเหลานีแ้ลว พวกปฏิเสธอภิธรรมดูออกจะนากลัวอยู 
เพียงปฏิเสธเทานั้นจะตองรับโทษทีเดียวซอนกันหลายอยาง ในตอน 
ตอไปมีคําโตคําแกระหวาง ๒ ฝายดังนี ้
     แมถาเธอ (ฝายปฏิเสธอภิธรรม) พึงกลาววาถาอภิธรรมเปน 
พระพุทธพจนแลว ก็ควรจะมีคําเร่ิมตนในอภิธรรมทํานองนี้วา เอก สมย 
ภควา ราชคเห วิหรติ เปนตน เหมือนท่ีมีในพระสูตรหลายพันสูตร 
เรา (ฝายอภิธรรม) พึงคานวา ก็คําเร่ิมตนเชนนั้นแหงชาดก สุตตนิบาต 
และธรรมบทไมมีเชนนัน้ไซร ชาดก สุตตนิบาต และธรรมบทเหลานั้น 
ก็ไมเปนพระพุทธภาษิตดวยซิ แลวพึงกลาวกับเขาตอไปอีกวา ดกูอน 
* การลงโทษตาง ๆ เหลานี้ พึงดูอธิบายในบทนํา  
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ผูฉลาด (คําเยย) ช่ือวาอภิธรรมนี้เปนวิสัยแหงพระสัพพัญูพุทธเจา 
เทานั้น หาเปนวิสัยแหงผูอ่ืนไม ก็การเสด็จลงถือปฏิสนธิในครรภ 
พระมารดาของพระพุทธเจาท้ังหลายก็ปรากฏแลว การประสูติ การ 
ตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร การแสดงยมกปาฏิหาริย การ 
เสด็จไปแสดงอภิธรรมในเทวโลก การเสดจ็ลงจากเทวโลก ฯลฯ ก ็
ปรากฏแจมแจงแลวท้ังนั้น ดกูอนผูฉลาด ช่ือวาคําเร่ิมตนแหงอภิธรรม 
นั้นไมจําเปน เม่ือกลาวเชนนี ้ฝายปรวาทีก็จะไมสามารถหาอุทาหรณ 
ท่ีถูกตองเปนธรรมมาอางได 
     ในหนา ๓๗ มีคําถามคําตอบระหวางผูเช่ืออภิธรรมกับผูไมเช่ือ 
อภิธรรมดังนี ้
     ธรรมกถึก อภิธรรมสูตรซิผูมีอายุ 
     ภิกษุ ทําไมทานจึงชักอภธิรรมสูตรมาเลา ทานจะชักพระสูตรอ่ืนท่ี 
เปนพระพุทธภาษิตไมดีกวาหรือ 
     ธ. ก็อภิธรรมสูตรใครเปนผูกลาวไวเลา 
     ภ. อภิธรรมไมใชพระพทุธภาษิต 
     ธ. ผูมีอายุ ! นี่ทานเรียนพระวินยัปฎกหรือเปลา 
     ภ. ไมไดเรียน 
     ธ. เห็นจะเปนเพราะไมไดเรียนและทรงวินัยปฎกนัน้เอง ทานจึง 
ไมรูแลวกก็ลาวออกมาอยางนี้ 
     ภ. ผูมีอายุ ! ผมเรียนเฉพาะพระวินยั (หมายเฉพาะตัวสิกขาบท 
ไมไดหมายเอาทั้งปฎก) 
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     ธ. แมวินยันั้นทานกเ็รียนอยางผิดพลาด บางทีจะไปนั่งหลับ 
เสียท่ีทายบริษทัแลวก็เรียนสงเดชไป ก็บุคคลเชนทานจะบรรพชาหรือ 
อุปสมบทก็ยอมเปนคนถวงโลกเสมอ แลวพระธรรมกถึกก็ยกอาคต 
สถานเก่ียวกับอภิธรรมท่ีมาในพระวินัยข้ึนอางทันที 
 
ทัศนะวิจารณของผูเขยีน 
     มติท้ังสองฝายนี้ ทานผูอานจะเห็นไดวามีเหตุผลของตนท่ีนาจะ 
เช่ือถือตาม แตสําหรับทัศนะของผูเขียน ขาพเจาขอกลาววา อภิธรรม 
ปฎกนี้ไมเปนพระพุทธภาษติท้ังหมด จะเปนพระพุทธภาษิตก็แตเฉพาะ 
ตัวบทมาติกา และขออธิบายบางแหง นอกนั้นเปนอาจริยภาษิตซ่ึง 
อรรถาธิบายมาติกาใหพิสดารตามแนวของพระพุทธมติ ซ่ึงไมควรถือวา 
เม่ือมิใชเปนพระพุทธภาษิตท้ังหมดแลว กเ็ลยไมนยิมนับถือ ความจริง 
อภิธรรมนั้นมิใชอ่ืนมิใชไกลที่ไหน เนื้อแทก็เปนธรรมในพระสูตรนั่นเอง 
แตพระอาจารยทานเลือกชักเอาแตหวัขอหรือแมบทท่ีเรียกวามาติกา 
ออกมารวบรวมข้ึนตางหากปฎกหน่ึง แลวขยายความใหพิสดารเพ่ือ 
ความเขาใจงาย หรือเพ่ือความละเอียดซ่ึงบางทีเพราะความละเอียดเลย 
กลายเปนปฎกท่ีมีความยากเย็นสุขุมลุมลึก ตองศึกษากนัเปนเวลานาน 
ยิ่งกวาสองปฎก สันนิษฐานวาอภิธรรมเดิมสงเคราะหลงในเวยยากรณใน 
อภิธรรมวิภังคะและธาตุกถา เราจะไดพบคําอธิบายเกียวกบัขันธ ธาตุ 
อายตนะ โพชฌงค มรรค สติปฏฐาน ฯ ในสังยุตตนิกายไดประมวล 
แบงเปนขันธสังยุตต ฯ ในคัมภีรปุคคลบัญญัติเราจะพบวาไดนําเอา 
ธรรมะ ท่ีวาดวยจําพวกแหงบุคคลในโลกจากอังคุตตรนกิายไปอธิบาย 
ศาสตราจารยชาวญ่ีปุนคนหนึ่งกลาววา มีบุคคลเพียงประเภทหนึ่งและ 
ประเภทเดียวเทานั้น ท่ีหาไมพบในอังคุตตรนิกายคือ สมสีสี ซ่ึงใน 
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บุคคลบัญญัติไดอธิบายบงถึงในธรรมสังคณี เราจะพบแนวคิดท่ีนํามา 
จากขุททกนกิาย และในยมกกับปฏฐานเราก็จะพบคําอรรถาธิบาย 
ทฤษฏีปจจัยการของพระพุทธองคอยางซับซอนหยุมหยิมจนกลายเปน 
คัมภีรตรรกวทิยาชิ้นโบวแดงของพระพุทธศาสนาฝายเถวาทไป ตาม 
ความเหน็ของขาพเจา คัมภีร ธาตุกถา วิภังคะ ปุคคลบัญญัติและ 
ธรรมสังคณี ยมกะ ปฏฐานะ เกิดข้ึนตามลําดับกัน คัมภีรกถาวัตถุเปน 
ของเกิดข้ึนในชั้นหลังสุด 
     ในพระพุทธศาสนาฝายสาวกยาน มีนกิายหนึ่งท่ีไมยอมรับ 
อภิธรรมปฎกเปนพระพุทธภาษิต นิกายน้ีคือนิกายเสาตฺรนฺติกะ ซ่ึงยอม 
รับแตมาติกาเทานั้น การปฏิเสธอภิธรรมปฎกไมใชเปนของใหม แตเปน 
ความคิดมานานแลวในหมูคณาจารยตางสํานักของพระพุทธศาสนา 
อยางนอยก็ไดมีการปฏิเสธอภิธรรมปฎกกอนพุทธศตวรรษท่ี ๓ และ 
พวกไมยอมรับอภิธรรมปฎกนี้คงมีอยูเร่ือยตลอดมา จนแมในลังกาซ่ึง 
เปนปอมปราการของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเอง พวกปฏิเสธ 
อภิธรรมนี้ไมใชมีเฉพาะพวกนิกายเสาตฺรนตฺิกะเทานั้น และดังนั้นจึง 
ไมมีขอประหลาดอันใดเลยวา ทําไมอัฏฐสาลินีจึงไดลงโทษพวกภกิษผูุ 
ปฏิเสธอภิธรรมไวอยางรุนแรง ซ่ึงดูออกจะเกินขอบเขตไปบาง แต 
สําหรับนิกายที่บูชาอภิธรรมเปนชีวิตจิตใจน้ัน ยังไมใชนิกายเถรวาท ซ่ึง 
เปนเจาของอภธิรรม ๗ คัมภีรท่ีไดกลาวมาขางตน แตเปนนิกายสรวา- 
สติวาทหรืออีกช่ือหนึ่งคือนกิายอภิธรรม นิกายนี้เปนสาขาแยกออกไป 
จากเถรวาทในราวพุทธศตวรรษท่ีหนึ่ง และคอย ๆ เจริญเติบโตเปน 
ลําดับจนกลายเปนนิกายท่ีทรงอิทธิพลในอินเดียภาคเหนอือยูถึง ๕ 
ศตวรรษ นิกายน้ีมีอภิธรรม ๗ คัมภีรเหมือนกัน แตมีอรรถรสแตกตาง 
ไปจากอภิธรรมของเถรวาท ความพิสดารน้ันจักอธิบายในตอนขางหนา  
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นิกายนี้ถือวาพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะและพระมหากัจจานะหรือ 
กาตยานีบุตรเปนปฐมาจารยแหงอภิธรรม ซ่ึงเปนการใหขอคิดเห็นแกเรา 
ดีมาก คุณนิรเทศศาสตร 
* 

 ของฝายนิกายมหาสังฆิกะกไ็ดกลาววา 
พระกาตยานีบุตรรวบรวมเอาหลักธรรมท่ีเปนฝายปญญาลวน ๆ จาก 
พระสูตร เรียกวาอภิธรรมแลวนําไปสาธยายถวายพระพุทธองคทรงสดับ 
พระตถาคตเจาทรงอนุโมทนารับรอง อนึ่งในอังคุตตรนกิายของมหา- 
สังฆิกะ มีท่ีหนึ่งแสดงวาพระพุทธองคเสดจ็ไปแสดงธรรมเทศนาโปรด 
พุทธมารดาในดาวดึงส 
** 

 ขอกลาววา พระมหากาตยานีบุตรหรือ 
พระมหากัจจานะรวบรวมขอธรรมในพระสูตรออกจัดเปนอภิธรรมปฎกนั้น 
ขาพเจามีความเช่ือม่ันวาเปนความจริง และอภิธรรมก็ไดเกิดมีมาแต 
เบ้ืองสมัยพุทธกาลแลวดวย พระมหากัจจานะไดรับยกยองจากพระศาสดา 
วา เลิศทางกระจายธรรมยอใหพิสดาร มีอยูบอยคร้ังท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสเทศนา แตหัวขอธรรมโดยยอซ่ึงเรียกวาอุทเทศ แลวทานเปนผู 
อธิบายใหพิสดารละเอียดออกไป จนพระศาสดาตรัสแกภิกษุสงฆวา 
"ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ! มหากัจจานะเปนบัณฑิตมีปญญามาก แมหากวา 
เธอท้ังหลายจะพึงถามเน้ือความน้ันกะเราไซร แมเราก็คงพยากรณ 
เหมือนอยางมหากัจจานะพยากรณ" นอกจากนี้ทานยังเปนผูปกหลักพระ 
พุทธศาสนาในแควนอวนัตีเปนคนแรก อภิธรรมจักตองเปนการรวบรวม 
ของทานและของพระสารีบุตรเปนแน ขาพเจาปรารถนาจะกลาววาทาน 
ท้ังสองเปนปฐมอรรถกถาจารย คัมภีรท่ีถือกันวาเปนภาษติของพระสารี 
บุตร เชนปฏิสัมภิทามรรค จุลลนิทเทศ มหานิทเทศ ก็มีรูปโคจรอยาง 
* จีนเรียกวา "ฮุนเปยคกงเตกหลุน" 
** ฝายมหายานมีพระสูตรกลาวถึงขอะรรมท่ีพระศาสดาแสดงโปรดพระ 
พุทธมารดา แตเห็นวาเปนหนังสือคนรุนหลังแตง ไมอยากยกมาเปนหลักฐาน  
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อภิธรรมคัมภีรจุลนิทเทศ มหานิทเทศ เปนคัมภีรแกอรรถที่ยาก 
ในสุตตนิบาต ขุททกนิกาย จดัวาเปนอรรถกถาท่ีเกาท่ีสุด สวนปฏิสัม- 
ภิทามรรคนั้นแกความในมาติกาวาดวยญาณของพระพุทธเจา และพระ 
สาวกกับอธิบายปรมัตถธรรมอันลึกซ้ึงเปนลําดับ ในสัทธัมมปชโชติ- 
อรรถกถาของจุลนิทเทศ มหานิเทศ แตงโดยพระธรรมปาละ ราวพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๑๐ มีปณามคาถาวา 
     สารีปุตฺโต มหาปฺโญ           สตฺถุกปฺโป ชินตฺรโช 
     ธมฺมจกฺก วิภาเชตฺวา               มหานิทฺเทสมพฺรวิ 
     ปาโฐ วิสิฏฐนิทฺเทโส             ต นาม วิเสสโต จ ฯ 
แปลวา "พระสารีบุตรผูมีปญญายิ่งยง ผูเปนพุทธชิโนรส เทียมเทาองค 
พระศาสดา แจกแจงพระธรรมจักร กลาวมหานิทเทศไวแลว ฯ พระบาลี 
มีนิทเทศอันวเิศษ" อรรถกถาท่ีกลาวกันวาเปนของพระมหากัจจานะแตง 
คือคัมภีรเนติปกรณ แตงเปนอรรถกถาวรรณานวังคสัตถุศาสน มีลีลา 
โวหารคลายคลึงกับคัมภีรจลุนิทเทศ มหานิเทศ ตอนจบแหงคัมภีร มี 
ความบงชัดวา เอตฺตาวตา สมตฺตา เนตฺติย อายรสฺมตา มหากจฺจาเนน 
ภาสิตา ภควตา อนุโมทิตา มูลสงฺคีติย สงฺคีตาติ แปลความวา เนติ 
อันพระมหากจัจานะผูมีอายภุาสิตแลว อันพระผูมีพระภาคอนุโมทนา 
แลว อันพระเถระผูรอยกรองพระธรรมวินยัสังคายนาแลว ในสังคีต ิ
ดั้งเดิม จบลงดวยประการเทานี้แล เพราะฉะนั้นฝายอภิธรรม เม่ือจะ 
กลาวถึงประวตัิมูลเดิมยอมถือวาพระสารีบุตรกับพระมหากัจจานะเปน 
ปฐมาจารยแหงอภิธรรม และดังนัน้เราจึงสรุปความไดวา 
     ๑. อภิธรรมปฎกเปนพระพุทธภาษิตแตเฉพาะตัวแมบทมาติกา 
และคําอธิบายธรรมะบางแหง 
     ๒. สวนใหญเปนสาวกภาษิต ซ่ึงแตงขยายพุทธพจนตามแนว       
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พุทธมติ และบางแหงไดแทรกกฏเกณฑใหม ๆ ข้ึน การแตงนั้นแตง 
กันหลายองคมิใชองคเดียว 
     ๓. ไมควรปฏิเสธอภิธรรมปฎก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือนัก 
ปริยัติของไทยควรสนใจศึกษาอภิธรรมใหถองแท ในฐานะท่ีอภิธรรม 
ปฎกเปนพุทธปรัชญาท่ีละเอียดสุขุมยิ่งนกั ขาพเจาชอบใจและเห็นพอง 
ดวยกับคําพูดของคุณหลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ป.ธ.๙) ท่ีวาปญหา 
ธรรมะในพระสูตรบางแหงยนยอยากแกการเขาใจ ก็ไดความอธิบาย 
โดยละเอียดในอภิธรรม และธรรมะในอภธิรรมท่ีละเอียดพิสดารจน 
ยากท่ีจะรวบรัดความได เราก็ไดความสรุปอยางยอจากพระสูตร 
 
ปญหาเร่ืองขุททกนิกาย 
     นักศึกษาชาวตะวันตกบางทานไดแสดงขอคิดวา สมัยปฐมสังคาย- 
นาไดรวบรวมพระสูตรข้ึนเพียง ๔ นกิายเทานั้นคือ ทีฆนกิาย มัชฌิม- 
นิกาย อังคุตตรนิกาย และสังยุตตนิกาย สวนนกิายท่ี ๕ หรือขุททก- 
นิกายนั้นเปนของเกิดข้ึนภายหลัง นิกายท้ัง ๔ ซ่ึงพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ 
วาขุททกนกิายไมใชพระพุทธภาษิต ความเห็นเชนนี้เปนความเหน็มีสวน 
ผิดพลาดและสวนถูกตองเหมือนกัน ตามทัศนะของขาพเจา ขาพเจากลา 
ยืนยนัวาธรรมบางหมวดในขุททกนิกายเปนพระพุทธภาษิตอยางสมบูรณ 
เชนในขุททกปาฐะธรรมบท อุทาน อิติวตุตกะ สุตตนิบาต ชาดก ฯ ท่ี 
มิใชพระพุทธภาษิตกเ็ปนภาษิตของสาวก คือเถรคาถา และเถรีคาถา 
เปนตน ซ่ึงก็ไมนาจะมีปญหาอะไรเลย ในเมื่อตัวคาถาก็บงอยูแลววาเปน 
คําพูดของพระเถระและพระเถรีในพระพุทธศาสนา ขออางของนักศึกษา 
จําพวกนี้ก็คือวา ในสุตตันตปฎกของนิกายแหงพระพุทธศาสนาฝาย 
สาวกยานอ่ืน ๆ มีเพยีง ๔ นกิายซ่ึงเรียกวา "อาคม ๔" เทานั้น ไมมี  
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อาคมท่ี ๕ หรือขุททกนิกาย แตความจริงกไ็ดบอกแกเราวา ในิกาย 
สรวาสติวาทมีหมวดธรรมบางตอนในขุททกนิกายเหมือนกัน คืออุทาน- 
วรรค สุตตนิบาต อัฏฐกะ และปรายนวรรค สถวีรคาถา ธรรมบท 
วิมานวัตถุ และพุทธวงศ ซ่ึงไดถูกเรียกรวมกันวา กฺษุทฺราคม นอกจาก 
นี้ยังมีหมวดธรรมบางตอนอ่ืน ๆ อีก ในขุททกนิกายท่ีเราจะพบกระเส็น 
กระสายในสยกุตาคมของนิกายสรวาสติวาท นอกจากนีใ้นศิลาจารึกของ 
พระเจาอโศกมหาราชก็ไดอางถึงมุนีคาถาซ่ึงเปนความตอนหน่ึงในสุตตนิบาต 
ในคัมภีรมหายานชั้นเกาก็อางถึงพระพุทธภาษิตในสุตตนิบาตบอยคร้ัง 
อยางไรก็ตาม สาเหตุท่ีนิกายอ่ืน ๆ ไมมีขุททกนิกายน้ัน ตามความเขาใน 
ของขาพเจาก็เพราะเหตุวา ขุททกนิกายเปนนิกายท่ีแสดงลักษณะพิเศษ 
ของฝายเถรวาทและมีหลักปรัชญา โดยเฉพาะของฝายเถรวาทแตกตาง 
ไปจากหลักปรัชญาของนิกายอ่ืน ๆ ซ่ึงความตอไปก็จักปรากฏเองวา 
มีพวกปาปภิกษุ (ตามสํารวนของพระคันถรจนาจารย) ปฏิเสธไมรับ 
ขุททกนิกาย (ดูทีปวงศ) ขาพเจาขอกลาวแนะนําในท่ีนีด้วยวา ขุททก- 
นิกายจัดเปนวรรณคดีท่ีอุดมดวยหลักธรรมของพระพุทธองค ตั้งแต 
สามัญข้ึนไปหาความสูง มีลีลาแหงภาษาไวยากรณอันไพเราะเพริศพร้ิง 
สมบูรณไปดวยวิญญาณแหงศิลปน ประกอบไปดวยความรูทางประวัต-ิ 
ศาสตรสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยอินเดียโบราณ ซ่ึง 
สามารถทําใหผูศึกษาหลับตามองเห็นอดีตภาพตาง ๆ ตามท่ีบรรยายไว 
ประดุจวาเรามีพลังอํานาจนําตนเขาไปสูอดตีทวารกาลโพนหลายพันป 
ฉะนั้น  
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หมายเหตุ:-  ในอรรถกถากลาววาอภิธรรมจัดเขาในเวยยากรณ อันเปน 
องคหนึ่งในนวังคสัตถุศาสน อนึ่งพึงสังเกตวาในคัมภีรอภิธรรมเราจะไม 
พบคําวา ภกิฺขเว ของพระพุทธองค ซ่ึงเปนธรรมดาของพระพุทธองค 
ท่ีจักตองปรารภบุคคลผูสดับธรรมเทศนา หรือไมพบคําวาดูกอน 
เทพยดาท้ังหลาย ดังท่ีเช่ือกนัวาทรงเทศนาอภิธรรมแกปวงเทพเลย ขอนี้ 
แสดงวาพระคันถรจนาจารยผูรวบรวมอภธิรรม ทานไมมีเจตนาจะใหคน 
เขาใจวาเปนพทุธดํารัสท้ังหมดนั่นเอง  
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                                                             บทท่ี ๑๐ 
                                         พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๑ 
 
     เหตุการณตอไปนี้ แควนมคธไดเปนเวทีสําคัญของประวัติศาสตร 
แหงพระพุทธศาสนาตลอดระยะกาล ๑,๕๐๐ ปเศษ ท่ีพระพุทธศาสนามี 
บทบาทอยูบนหนาประวัติศาสตรของอินเดีย ไดกลาวมาแลวเบ้ืองตนวา 
ในแผนดินพระเจาอชาตศัตรู อํานาจราชศักดิ์ของมคธรุงเรืองแผขยาย 
กวางขวางมาก อาณาจักรทางลุมแมน้ําคงคาตลอดข้ึนไปทางทิศเหนือ 
และทางตะวันออกลวนอยูภายใตราชานภุาพของพระเจาอชาตศัตรู 
อาณาจักรโกศลซ่ึงเคยเปนคูแขงกับมคธกต็กเปนเมืองออกของมคธเสีย 
แลว แควนวัชชีซ่ึงเปนเส้ียนหนามตําจกัษขุองมคธอยู ก็ถูกวัสสการ 
พราหมณเสนาบดีของมคธใชเลหอุบายถอนท้ิงเสียได ในตอนปลายรัช- 
สมัยมคธจึงมีความสงบราบคาบ พระเจาอชาตศัตรูก็มุงพระหฤทัยใน 
การบําเพ็ญพระราชกุศลมีการสถาปนาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
บูรณะปฏิสังขรณพระอารามในพระราชอาณาจักร และงานช้ินสําคัญท่ีสุด 
ของพระองคกคื็อ ทรงประทานพระราชูปถัมภปฐมสังคีติของฝายพระ 
มหากัสสปะใหสําเร็จเรียบรอย ปฐมสังคีติคร้ังนั้นทํากันท่ีถํ้าสัตตบรรณ- 
คูหา ในภูเขาเวภารบรรพต แขวงนครราชคฤห ๗ เดือนจึงสําเร็จ มี 
พระอรหันตประชุมรวมทํา ๕๐๐ รูป 
 
พระเจาอชาตศัตรูยายเมืองหลวง 
     ตอมาพระเจาอชาตศัตรูไดทรงยายราชธานีไปประทับ ณ เมือง 
ปาฏลีบุตร เมืองนี้เดิมสรางข้ึนเพื่อจุดประสงคเปนดานปองกันพวกวัชชี  
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ตั้งอยูบนฝงใตแมน้ําคงคา เสวยราชสมบัตติอมาจนถึง พ.ศ.๑๗ พระ 
โอรสนามวาอุทัยภัทรเปนกบฏ จับพระเจาอชาตศัตรูสําเร็จโทษ แลวชิง 
เอาราชสมบัติ 
* 

 พระเจาอุทัยภทัรทรงสรางเมืองกุสุมปุระ (หรือบุบผาบุรี) 
ข้ึนเปนท่ีประทับบนฝงแมน้าํคงคาหางจากกรุงปาฏลีบุตรราว ๒-๓ ไมล 
พระอุบาลีมหาเถรเจาไดดับขันธปรินิพพานในแผนดินกษัตริยองคนี้ ลุ 
พ.ศ.๓๓ พระเจาอุทัยภัทรถูกพระโอรสนามวาอนุรุทธะจับสําเร็จโทษ 
พระเจาอนุรุทธะเสวยราชอยูไมชาก็ถูกพระโอรสนามวามุณฑกะจับสําเร็จโทษ 
พระเจามุณฑกะถูกพระโอรสนามวานาคทาสกะจับปลงพระชนม 
เหตุการณเหลานี้เกิดข้ึนภายในรอบรอยป หลังพุทธปรินิพพาน ซ่ึงใน 
คัมภีรมหาวังศะกลาวไว เปนเร่ืองของกรรมสนองกรรม ในท่ีสุด 
ประชาชนทนอยูภายใตการปกครองกษัตริยวงศปตุฆาตไมไหว ก็พากนั 
ปฏิวัติข้ึนจับพระเจานาคทาสกะสําเร็จโทษ แลวเชิญอํานมาตยผูหนึ่งช่ือ 
"สุสูนาค" ข้ึนครองราชสมบัติ วงศกษัตริยสายพระเจาพมิพิสารจึงเปน 
อันหมดกันเพยีงนี้ พระเจาสุสูนาคมีเชื้อสายเปนเจาในวงศลิจฉวีแหงวชัชี 
มีมารดาเปนหญิงงามเมือง แตสุสูนาคเปนคนมีความสามรรถและ 
ประพฤติตนดจีึงถูกเลือกข้ึนเปนพระเจาแผนดิน กลาวกันวาพระองค 
เปนผูยายราชธานีไปประทับ ณ นครไพศาลี และพระองคเปนผูขยาย 
อํานาจของมคธใหแผไปถึงแควนอวนัตีอีกดวย ทรงอยูในราชสมบัติ ๑๘ 
ป ก็สวรรคต พระโอรสนามวา "กาฬาโศก" ข้ึนสืบราชบัลลังก กลับให 
ยายราชธานีมา ณ นครปาฏลีบุตรใหม รัชสมัยกษัตริยองคนี้ตกในราว 
พุทธศก ๑๐๐ ปลวงแลว และเหตุการณสําคัญของพระพุทธศาสนาก็ 
อุบัติข้ึน นั่นคือการชุมนุมสงฆทําทุติยสังคายนา และการแตกนิกาย 
* ดูเร่ือง "ราชอาณาจักรมคธยุคพุทธกาล" ของขาพเจา 
* ในบางตํานานวา ยงัมีพระราชานามวาทรรศกะเสวยราชกอนพระเจา 
อุทัยภัทร  
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                                                                 บทท่ี ๑๑ 
                                                    เร่ืองกาฬาโศก และอโศก 
 
     นักศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ตองประสบกับปญหา 
ยุงยากเร่ืองพระเจากาฬาโศกและพระเจาอโศกวา เปนองคเดียวกันหรือ 
ตางองคกัน ในวงนกัประวตัิศาสตรเองก็แบงออกเปน ๒ พวก พวก 
หนึ่งเช่ือวาพระเจากาฬาโศกเปนองคเดียวกับพระเจาอโศก พวกนี้สวน 
มากเปนพุทธบริษัทฝายมหายาน หรือมิฉะนั้นก็เปนพวกท่ีนับถือ 
หลักฐานในตํานานฝายสสกฤต อีกพวกหนึ่งเช่ือวามิไดเปนองคเดียวกนั 
พวกนี้เปนพุทธบริษัทฝายสาวกยาน หรือมิฉะนั้นกเ็ปนพวกที่นับถือ 
หลักฐานตํานานฝายบาลี ขาพเจาไดนําเหตผุลของแตละฝายมาแสดง 
ดังตอไปนี ้
 
มติฝายปกรณบาลี 
     มตินี้อาศัย คัมภีรอรรถกถาของพระพุทธโฆษะ และคัมภีรมหา 
วังศะ ทีปวังศะเปนหลักฐาน ฝายปกรณบาลีใหความละเอียดเกีย่วกับป 
รัชกาลของกษตัริยมคธเทียบเคียงกับรัชกาลกษัตริยลังกาดังนี ้
     ๑. พระเจาอชาตศัตรูส้ินพระชนมหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป 
(รวมกับอีก ๘ ป กอนพุทธปรินิพพาน เสวยราชยได ๓๒ ป เปน 
ระยะกาลที่ครองราชยอยู) 
     ๒. พระเจาอุทัยภัทร เสวยราชย ๑๖ ป 
     ๓. พระเจาอนุรุทธะ เสวยราชย ๔ ป 
     ๔. พระเจามุณฑกะ เสวยราช ๔ ป  
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     ๕. พระเจานาคทาสกะ เสวยราช ๒๔ ป 
     (ส้ินวงศพระเจาพิมพิสารแลวข้ึนวงศสุสูนาค) 
     ๖. พระเจาสุสูนาค เสวยราชย ๑๘ ป 
     ๗. พระเจากาฬาโศก เสวยราชย ๒๘ ป 
     (ฉะนั้นไดความวาพระเจากาฬาโศกเร่ิมครองเศวตฉัตรในป พ.ศ.๙๐) 
ในคัมภีรชินกาลมาลินีกลาววา สุสูนาคสฺส อจฺจเยน ตสฺส ปุตฺโต 
กาฬาโสโก นาม อฏฐวีสติ วสฺสานิ รชฺช กาเรสิ ฯ รชฺช ปน กาเรนฺตสฺส 
กาฬาโสกสฺส ราชิโน ทสเม วสฺเส สมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต วสฺสสต 
ปริปุณฺณ ฯ ตทา เวสาลิย ทสสหสฺสา ภิกฺขู ทสวตฺถูนิ ทีเปนฺติ ฯ 
แปลวา พระเจาสุสูนาคมีโอรสนามวากาฬาโศก เม่ือพระเจาสุสูนาคทิ- 
วงคต พระเจากาฬาโศกไดเสวยราชยสืบตอ ๒๘ ป นับแตวันพระเจา 
กาฬาโศกเสวยราชยได ๑๐ ป นับแตสมเด็จพระพุทธองคเขาสู 
ปรินิพพานพอครบ ๑๐๐ ปบริบูรณ ในกาลคร้ังนั้น อันวาภิกษุท้ังหลาย 
หม่ืนหนึ่งอยูในเมืองไพศาลี สําแดงวัตถุ ๑๐ ประการ จากขอความนี ้
เราไดความวา พระเจากาฬาโศกเสวยราชยแลว ๑๐ ป ใน พ.ศ.๑๐๐ 
จึงเกิดแตกสามัคคีข้ึนในคณะสงฆ คราวนีใ้นชินกาลมาลินีแสดงตอไปวา 
พระโอรสท้ังสิบของพระเจากาฬาโศกครองราชยตอมา ๒๒ ป ท้ังสิบองค 
มีนามวา ภัทรเสน ๑. โกรัณฑวรรณ ๑, มังกร ๑, สัพพัญชหะ ๑, 
ชาลิกะ ๑, สัญชัย ๑, อุภคะ ๑, โกรพยะ ๑ นนัทิวัฑฒนะ ๑, 
ปญจมตะ ๑ รวมเปน ๑๐ องค ในมหาวังศะเรียกนามแปลกเพี้ยน 
ไปบางดังนี้ ภทัรเสน ๑, โกรัณฑวรรณ ๑, มังกร ๑ สัพพชหะ ๑, 
ชาลิกะ ๑, ชัย  ื๑, อุสุภะ ๑, โตรศะ ๑, นันทิกะ ๑, พันธนะ ๑ 
วงศสุสูนาคมาส้ินวงศ เม่ือ พ.ศ.๑๔๐ ดวยถูกนายโจรชื่อนนัทะพิฆาต 
แลว นายโจรนันทะต้ังราชวงศนันทะข้ึน "ราชวงศนันทะ" วามีเจาครอง  
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สืบกันอยู ๙ องค กินเวลา ๒๒ ป เหมือนกนั นามของนวนันทะท้ัง ๙ 
มีดังนี้ อุคคเสนนันทะ ๑, กนกนันทะ ๑, จนัทคุติกนันทะ ๑, ภูตปาลนันทะ 
๑, รัฏฐปาลานันทะ ๑, โควิสาณกนนัทะ ๑, ทสสิทธิกะนันทะ ๑, 
เกวฏะนันทะ ๑, ธนนันทะ ๑ ส้ินวงศเม่ือ พ.ศ.๑๖๒ ดวยถูกจันทร- 
คุปตอัยกาธิราชของพระเจาอโศกปลงเสีย แลวจันทรคุปตตั้งวงศ 
"เมารยะ" ข้ึน ณ นครปาฏลีบุตร 
     ๑. พระเจาจันทรคุปต เสวยราช ๒๔ ป 
     ๒. พระเจาพินทุสาร เสวยราชย ๒๘ ป 
     ๓. พระเจาอโศกมหาราชกอนเสวยราชยตองผานการแยงชิงราช- 
สมบัติกับพี่นองอยู ๔ ปจึงปราบดาภิเศก ตกอยูในพุทธศก ๒๑๘ ป 
แปลวา ระยะกาลระหวางกาฬาโศกกับอโศกหางกนัถึง ๑๐๐ ปเต็ม 
     นอกจากศักราชรัชสมัยของกษัตริยมคธแลว ฝายปกรณบาลียัง 
ทาวหลักฐานไปถึงศักราชกษตัริยลังกาดังนี ้
 
ศักราชกษัตริยลังกา 
     ในคัมภีรมหาวังศะอันเปนตํานานพงศาวดารลังกาเกาแก เขียนโดย 
พระมหานามเถระ และมีผูอ่ืนหลายคนชวยกันแตงตอกนัเร่ือยจนใน 
ปจจุบันนีก้ลาววา ปฐมกษัตริยลังกานามวาวิชัย ไดเสวยราชยปเดียวกบั 
พระพุทธปรินพิพาน และไดสืบเช้ือวงศตอมาอีก ๕ องค กษัตริยองค 
ท่ี ๕ ทรงนามวา เทวานัมปยะติสสะ มีรัชสมัยรวมกับพระเจาอโศก 
ในคัมภีรสมันตปาสาทิกากลาววา เม่ือพุทธศกลวงแลว ๒๓๖ ป พระ 
พุทธศาสนาแพรมาถึงสิงหลทวีป (คือลังกา) และวาพระเจาอโศกเสวยราชย 
แลว ๑๘ ป พระมหินทรเถระมาสูลังกา พระเจาวิชัยเสวยราชยอยู ๓๘ ป 
ในปท่ีพระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพาน เพื่อความสะดวกเราคิดใหเต็ม  
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๑ ปตรงกับปท่ี ๙ แหงรัชสมัยพระเจาอชาตศัตรู เปนปแรกท่ีพระเจา 
วิชัยข้ึนเสวยราชย ในสมันตปาสาทิกากลาววา พระเจาวชัิยทิวงคตในป 
ท่ี ๑๔ แหงแผนดินพระเจาอุทัยภัทร เราจึงรวมตัวเลขปรัชกาลของ 
พระเจาอชาตศัตรูเฉพาะท่ีเสวยราชยหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป + ๑๔ 
= ๓๘ ป ตรงกันกับท่ีกลาววาพระเจาวิชัยครองราชยอยู ๓๘ ป เม่ือ 
พระเจาวิชัยสวรรคต เศวตฉัตรวางอยู ๑ ป ตอมาพระนัดดาอันเกดิแต 
พระกนษิฐาชือ่ บัณฑวาสุเทพ ไดสืบราชสมบัติอยู ๓๐ ป แลวพระโอรส 
นามวาอภัยราชเสวยราชยตอไปอีก ๒๐ ป คร้ันแลวพระนัดดาอันเกิด 
แตพระกนิษฐาช่ือบัณฑกาภยักุมาร เปนกบฏจะชิงราชสมบัติ ตองทํา 
สงครามกับพระมาตุลา ๘ องค อันเปนอนชุาของพระเจาอภัยราชอยูถึง 
๑๗ ป ระหวางนั้นพระเจาอภัยราชทรงเวนเศวตฉัตรใหพระอนุชาท่ีมี 
พระนามวา ดศิ ในท่ีสุดปรากฏวาเจาบัณฑกาภยัชนะ ไดปราบดา- 
ภิเษกเปนกษัตริยอยูถึง ๗๐ ป ราชบุตรช่ือมุตตสิวะจึงเสวยราชยตอมา 
อีก ๖๐ ป จัดเปนลําดับดังนี ้
     ๑. พระเจาวิชัยกุมาร เสวยราชย ๓๘ ป เศวตฉัตรวาง ๑ ป 
     ๒. พระเจาบัณฑกวาสุเทพ เสวยราชย ๓๐ ป 
     ๓. พระเจาอภัยราช เสวยราชย ๒๐ ป เกิดจลาจลแยงราชสมบัติ ๑๗ ป 
     ๔. พระเจราบัณฑกาภัย เสวยราชย ๗๐ ป 
     ๕. พระเจามุตตสิวะ เสวยราชย ๖๐ ป  
     รวม ๒๓๖ ป 
     ในปพุทธศก ๒๓๖ หรือยางเขาป พ.ศ.๒๓๗ พระเจาเทวนัม- 
ปยะติสสะ ราชบุตรพระเจามุตตสิวะข้ึนเสวยราชย ไดทําราชาภิเศก ๒ 
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คร้ัง พระมหินทรเถระนําพระพทธศาสนามาสูลังกาตามท่ีปรากฏใน 
มหาวังศะและในสามนต เปนอันตรงกัน พระมหินทรเถระปรากฏใน 
ตํานานฝายบาลีวาเปนโอรสของพระเจาอโศก และพระเจาเทวานัมปยะ- 
ติสสะไดมีพระราชไมตรีกับพระเจาอโศก จึงเปนหลักฐานแสดงวาพระเจา 
อโศกเปนอีกองคหนึ่งตางหากจากพระเจากาฬาโศกผูดํารงพระชนมชีพใน 
พุทธศตวรรษท่ี ๑ 
 
หลักฐานประกอบจากเถรวงศ 
     ในปกรณฝายบาลีกลาววา เม่ือพระพุทธปรินิพพานแลวไดมีเถร- 
วงศสืบเนื่องกนัมาสามสาย คือสายพระอุบาลีผูเปนเอตทัคคะทางพระ 
วินัย ๑, สายพระอานนท ผูเปนเอตทัคคะทางพหูสูตร ๑ และสาย 
พระอนุรุทธะทาง ๑ เปนทํานอง มอบหมายตําแหนงคณปาโมกขแก 
พระเถระผูเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกผูสามารถใหปกครองดูแลสังฆบริษัท 
ดังไดบรรยายไวโดยละเอียดในบรรพตนแลว 
 
                                                 เถรวงศสายพระอุบาลี 
                                                           พระอุบาลี 
 
                                                         พระทาสกะ 
 
                                                        พระโสณกะ 
 
                                                         พระสิคควะ 
 
                                                   พระโมคคลีติสสะ  
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     พระอุบาลีมีประวัติมาอยางไร ขาพเจาไมจําตองกลาว ณ ท่ีนี ้
เพราะถาทานตองการทราบก็หาอานไดในหนังสือ "พุทธานุพุทธประวัติ" 
ของสมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แตจะกลาวถึง 
ประวัติสังเขปของพระเถระอีก ๔ องคหลังเทานั้น 
     ๑. พระทาสกะเถระ ทานเปนพราหมณชาวเมืองไพศาล เปนผู 
แตกฉานในคัมภีรไตรเพท ภายหลังเกิดความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
ขออุปสมบทในสํานักพระอุบาลี ณ วาลุการาม พรอมกับเพื่อนพราหมณ 
อีก ๓๐๐ คน และไดบรรลุพระอรหันต นอกจากนีย้ังเปนอาจารยบอก 
ธรรมแกสังฆบริษัทฝายพระอุบาลี แตสมัยพระอุบาลียังมีชีวิตอยู 
     ๒. พระโสณกะเถระ ทานเปนบุตรพอคาเกวยีนชาวเมืองกาสี 
เม่ืออายุ ๑๕ ป ไดติดตามบิดาไปคาขายในนครราชคฤห ไดไปเท่ียวชม 
เวฬวุนารามวหิาร พบกับพระทาสกะเกิดความเล่ือมใส จงึออกบรรพชา 
เปนสามเณร เรียนพระไตรปฎกเจนจบไดดํารงตําแหนงคณปาโมกข 
     ๓. พระสิคควะเถระ เกิดในตระกูลขุนนาง เปนบุตรของศิริ- 
วัฒนอํามาตย มีภูมิลําเนาอยู ณ แขวงเมืองปาฏลีบุตร เม่ืออายุ ๑๘ ป 
วันหนึ่งชวนเพื่อนฝูงไปเท่ียวกุกกุฏาราม มีเพื่อนสําคัญคนหนึ่งช่ือ 
จันทวัชชีไปดวย พบพระโสณกะกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู ก็เล่ือมใสใน 
จริยาวัตรนั้น ในท่ีสุดตนเองพรอมดวยเพื่อนฝูงชวนกนัออกบวชใน 
สํานักพระเถระ จําเนยีรกาลลวงมา เม่ือพระเถระท้ังหลายฝายสถวีร- 
วาทินทําทุตยิสังคายนา ทานกับพระจันทวัชชีมาไมทันการประชุม จึงถูก 
ลงโทษใหคอยอบรมส่ังสอนคนสําคัญคนหนึ่งท่ีจะฟนฟพูระศาสนาใน 
อนาคต ซ่ึงพระยศเถระทราบลวงหนาไดดวยอํานาจทิพยญาณของ 
พระอรหันต 
     ๔. พระโมคคลีบุตรติสสะเถระ จะเปนชาวเมืองใดมิไดปรากฏ  
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แน ดูเหมือนเขาใจกันวาเปนชาวแควนมคธ ทานเกิดในสกุลพราหมณ 
ไดเรียนรูพระเวทแตกฉาน ไดออกบวชเปนสามเณรในสํานักพระสิคควะ 
และไดอุปสมบทในสํานักพระสิคควะอีก สวนการเลาเรียนนัน้ไดเรียนกับ 
พระจันทวัชชี พระโมคคลีบุตรติสสเถระรูปนี้แหละที่เปนคนสําคัญมา 
ฟนฟูพระศาสนา ปรากฏวาทานไดเปนประธานในคร้ังทําตติยสังคายนา 
ในมหาวังศะกลาววา เม่ือทําตติยสังคายนา พระเจาอโศกเสวยราชได 
๑๗ ป พระโมคคลีบุตรติสสเถระอายุได ๗๒ พรรษา 
     พระเถระท้ัง ๕ แตละองคลวนมีอายยุืน เม่ือพระโสณกะเถระมี 
พรรษาได ๔๐ จึงไดใหอุปสมบทแกพระสิคควะ อุปชฌายของพระ 
โมคคลีบุตร ตอนนั้นพระเจากาฬาโศกเสวยราชยได ๑๐ ป ฉะนั้น 
หลักฐานท้ังหลายเทาท่ีไดประมวลมาจึงเปนพยานช้ีขาดไดวา พระเจา 
กาฬาโศกกับพระเจาอโศกอยูกันองคละสมัย องคละราชวงศ ดังนี ้
 
มติฝายปกรณสันสกฤต 
     มตินี้อาศัยหลักฐานจากคัมภีรอโศกอวทาน คัมภีรนี้มีอายุราวตน 
พระพุทธศตวรรษท่ี ๕ แตงข้ึนโดยคันถรจนาจารยชาวแควนกาศมีระ 
แปลสูจีนพากยคร้ังแรกราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๘ โดยอังฮวบคิม คร้ังท่ี 
สองราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๙ โดยคุณวรมัน และคร้ังท่ีสามโดย 
สังฆปาละ ในตนพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ นอกจากนีย้ังมีคัมภรีอ่ืนเชน 
เภทธรรมมติจกัรศาสตร สูตราลังการ และพระสูตรอีก ๓-๔ สูตร 
แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือคัมภีรอโศกอวทาน มติฝายนี้ ถือวาพระเจาอโศกมี 
พระชนมในพุทธศตวรรษท่ี ๑ ดังอโศกอวทานกลาววา 
     "พระมุนีปรินิพพานแลว ๑๐๐ ป พระราชาธิราชแหงนครปาฏลี- 
บุตรพระนามวาอโศก" ฝายนี้ไดโตแยงฝายบาลีวา  
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     ๑. ปรัชกาลกษัตริยมคธและลังกาที่ฝายบาลียกมาอางวาคํานวณ 
แลวไดผลลัพธตรงกันนั้น เนื้อแทเปนฝมือท่ีเจตนาเขียนข้ึนใหตรงกนั 
โดยปราศจากมูลความจริง เชนเร่ืองบรรพบุรุษกษัตริยตนราชวงศของ 
ลังกาที่กลาววาเปนลูกสิงโตก็เปนเทพนิยาย และพระเจาวิชัยปฐม 
ราชาธิราชข้ึนเสวยราชยในป พ.ศ.๑ ซ่ึงเปนการบังเอิญตรงกันจนเห็น 
ชัดวาเจตนาเขียนข้ึน 
     ๒. เถรวงศท่ีสืบเนื่องมาแตพระมหากัสสปะไมปรากฏวาฝายบาลี 
อางถึง แตฝายสสกฤตนับถือเถรวงศสายพระมหากัสสปะนัก ท้ังนี้เพราะ 
พระอุปคุปตเถรซ่ึงเปนพระสังฆปาโมกขช้ัน ๔ มีชีวติในแผนดินพระเจา 
อโศก และเปนผูนําพระเจาอโศกเท่ียวสักการะพุทธสังเวชนียสถาน พระ 
อุปคุปตเปนศิษยของพระสัมภูตสาณวาสี พระสัมภูตสาณวาสีเปนศิษย 
ของพระอานนท พระอานนทรับชวงตําแหนงสังฆปาโมกขตอจากพระ 
มหากัสสปะดังนี้ 
 
                                                พระมหากัสสปะ 
 
                                                    พระอานนท 
 
                                               พระสัมภูตสาณวาสี 
 
                                                     พระอุปคุปต 
 
     พระมหากสัสปะและพระอานนท อยูมาถึงในแผนดนิพระเจา 
อชาตศัตรูหลังพุทธปรินิพพาน พระสัมภูตสาณวาสีปรากฏเปนพระเถระ 
ชรามากในคร้ังทุติยสังคายนา ดวยอางกันท้ัง ๒ ฝายบาลีและสสกฤตวา  
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พระสัมภูตสาณวาสีทันเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาอายุของทานก็ขนาด 
เรือนรอยข้ึนไป พระอุปคุปตก็จะตองมีอายุอยางนอยท่ีสุดก็เขามัชฌิม- 
วัยแลว จึงเปนการสุดวิสัยท่ีพระอุปคุมปตจะมีชีวติยืนอยูไดถึงพุทธศต- 
วรรษท่ี ๒ 
     ๓. รายช่ือสมณฑูตท่ีพระเจาอโศกสงไปเผยแผพระศาสนา 
ปรากฏมีพระโสณกะ พระอุตตระ ทานท้ังสองมีชีวิตในคร้ังทุติย- 
สังคายนา เฉพาะช่ือพระอุตตระมีปรากฏในมหาวังศะวาเปนศิษย 
อุปฏฐากใกลชิดของพระเรรวตะผูเปนสังฆเถระสําคัญองคหนึ่งคร้ังทุติย- 
สังคายนา นอกจากนีย้ังช่ือพระมหาเทวะ พระมัชฌัตติกะ พระ 
กัศปโคตะ ลวนเปนคณาจารยมูลแหงนิกายสําคัญบางนิกายในจํานวน 
๑๘ นิกาย ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือพุทธศตวรรษท่ี ๑ พระเจาอโศกจึงมีพระชนม 
ในพุทธศตวรรษท่ี ๒ ไมได 
     ๔. วงศสุสูนาคอันเปนวงศของพระเจากาฬาโศกนั้นเปนเร่ืองท่ี 
ฝายบาลีแตงข้ึนเอง เนื้อแทจริงคําวาสุสูนาคเอามาจากคําวาสีสุนาคหรือ 
ไศศุนาคในภาษาสสกฤต เปนช่ือราชวงศของพระเจาพิมพิสาร ฝายบาลี 
แตงซอนข้ึนอีก ๑ วงศ และถาเปนเร่ืองจริงก็เปนเร่ืองสําคัญมาก ไฉน 
ในอโศกอวทานจึงไมกลาวถึงเลย 
     ๕. พระเจานาคทาสกะซ่ึงฝายบาลีจัดเปนกษัตริยองคสุดทาย 
ของราชวงศสีสุนาคนั้น ในคัมภีรปุราณะของพราหมณกลาววา เปนพระ 
โอรสของพระเจาอชาตศัตรูองคหนึ่งมีพระนามวา ทารสกะ และเม่ือเปน 
เชนนั้นรัชสมัยพระเจาอโศกจึงตองเล่ือนไปจากพุทธศตวรรษท่ี ๒ 
     ๖. พระเจากาฬาโศกของฝายบาลีความจริงเปนองคเดยีวกับ 
พระเจากากวรรณีท่ีกลาวไวในคัมภีรปุราณะ คําวา "กากะ" มีความหมาย 
วาดํา พระเจาอโศกเม่ือยังไมเล่ือมใสพระพุทธศาสนา ประพฤติการดุราย  
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คนท้ังหลายจึงเรียกวา จณัฑาโศกบาง กาฬาโศกบาง คร้ังเล่ือมใสศรัทธา 
ในพระศาสนาแลว คนท้ังหลายก็เรียกวาธรรมาโศก ฝายบาลีนําเอา 
พระเจากากวรรณีมาปรุงแตงข้ึนเปนพระเจากาฬาโศกอีกพระองคหนึ่ง 
     ๗. ฝายบาลีวาเม่ือพระเจากาฬาโศกอีกพระองคหนึ่ง 
องคไดเสวยราชยเปนเวลา ๒๒ ป ตอมากษตัริยนันทะไดเปนใหญ 
เจานันทะก็มีอยู ๑๐ องคไดเสวยราชยอยูเปนเวลา ๒๒ ปเหมือนกนั 
ไฉนจึงมาบังเอิญตรงกันท้ังจํานวนพระราชบุตรจํานวนเจานันทะและ 
จํานวนปเสวยราชยเชนนี้ อนึ่งในคัมภีรปุราณะยงักลาววา พระเจาอชาต- 
พินทุสาร วงศเมารยะเสวยราชยเพยีง ๑๕ ป ไมใช ๒๘ ป ท่ีสุดแม 
รัชกาลกษัตริยลังกาก็มีท่ีนาระแวง เชนกลาววาพระเจาบัณฑุกาภัยเสวย 
ราชยอยูถึง ๗๐ ป กอนข้ึนครองบัลลังกตองทําสงครามชิงเศวตฉัตรอยู 
๑๗ ป ในสมัยท่ีเจาบัณฑุกาภัยทําสงครามอยูนั้นจะตองเปนคนหนุมมี 
อายุไมต่ํากวา ๒๐ ป เม่ือรวมกันท้ังอายุรัชกาลเขาแลว ๑๐๐ ปเศษ แต 
ไมเพียงเทานัน้ พระโอรสคือพระเจามุตตสิวะกว็าครองราชยอยูถึง ๖๐ ป 
เม่ือเปนดังนัน้ก็ตองคะเนวาพระเจาบัณฑกุาภยัมีพระราชบุตรตกในราว 
พระชนมไมเกนิ ๖๐ พระเจามุตตสิวะตองข้ึนเสวยราชยเม่ือพระชนม 
๕๐ เศษ บวกกับอีก ๖๐ เปน ๑๐๐ เศษ ซ่ึงเปนการเหลือวิสัย กษัตริย 
ลังกา ๕ รัชกาลเปนเวลาถึง ๒๓๖ ป ดูไมนาเปนไปได 
 
ทัศนะวิจารณของผูเขยีน 
     เม่ือเราฟงเหตุผลแถลงของมติท้ัง ๒ ฝาย จะรูสึกวาทุกฝายก็มี 
หลักฐานนาฟง แตสําหรับมติของขาพเจาไดพิเคราะหแลวไดความดังนี ้
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คือ เหตุผลท่ีฝายสสกฤตกลาวหาฝายบาลีวาเจตนาเขียนลําดับปรัชกาล 
กษัตริยมคธและลังกาใหตรงกันนั้น ขาพเจายังไมปลงใจเช่ือนัก และรัก 
อยูขางจะเห็นวาฝายบาลีมีสวนใกลความจริงมากกวาฝายสสกฤต ถา 
จะวาฝายสสกฤตไมกลาวถึงพระเจาอโศกในคร้ังพุทธศตวรรษท่ี ๒ เลย 
แตบวกพระเจาอโศกองคนี้ใหเปนองคเดยีวกับพระเจากาฬาโศกคร้ังพทุธ- 
ศตวรรษท่ี ๑ ก็เพื่อใหพระเจาอโศกมีความสัมพันธกับเร่ืองราวของฝาย 
ตน เพราะถาเปนพระเจาอโศกองคหลังแลว ปรากฏวาทรงอุปถัมภภกิษ ุ
ฝายเถรวาทิน จนถึงกับชวยเหลือในการทําตติยสังคายนาฝายสสกฤต 
มิไดมีสวนรูเหน็ดวยในสังคายนาคร้ังน้ัน ไมปรารถนาจะใหความสําคัญ 
ของฝายตนเองดอยลง จึงเขียนลงไปวาเปนองคเดียวกนั เพราะพระเจา 
กาฬาโศกอยางนอยก็เคยนับถือฝายตนอยู อนึ่งยังมีท่ีนาสังเกตวา 
คัมภีรอโศกอวทานนัน้เปนนิพนธของคันถรจนาจารย ฝายขางอินเดยี 
เหนือท่ีนับถือภาษาสสกฤต 
     ยังมีกรณีสําคัญอีกเร่ืองหนึ่งคือเร่ืองทุติยสังคายนา ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี 
มิไดกลาวเฉพาะแตในปกรณฝายบาลี แมในปกรณฝายสสกฤตเชน 
วินัยปฎกของฝายนิกายธรรมคุปตะ สรวาสติวาทิน และในตํานานทาง 
มหายานก็กลาวถึง ท้ังไดบอกระยะกาลท่ีทําสังคายนาใกลเคียงกันท่ีสุด 
ดังนี ้
     ๑. มหาวังศะ (บาลี) ๑๑๐ ป 
     ๒. มหิศาสกวินยั ๑๐๐ ป 
     ๓. ธรรมคุปตวินยั ๑๐๐ ป 
     ๔. สรวาสติวาทวนิัย ๑๐๑ ป 
     ไฉนในคร้ังทุติยสังคายนานั้น จึงมิไดบงถึงพระมหาเถรสําคัญคือ 
พระอุปคุปตะหรือพระโมคคลีบุตรติสสะบางเลย ไฉนในอโศกอวทาน  
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จึงมิไดกลาวถึงการทําทุติยสังคายนาบางเลย สวนเร่ืองเถรวงศนั้น 
ขาพเจาสันนิษฐานวาพระเถระท่ีเปนคณะปาโมกขเปนข้ึนไดดวยการ 
ยกยองนับถือในคุณวุฒ ิวยัวฒุิ ในพระเถระรูปนั้นของคณะสัทธิวหิา- 
ริกอันเตวาสิกของพระมหาสาวก มีพระอานนท พระอุบาลี เปนตน คง 
มิไดเปนแบบมอบมรดกตําแหนงใหแกกนั ดุจท่ีพรรณนาในตํานานฝาย 
สสกฤตหรือบาลี พระเถระคณะปาโมกขเหลานั้นไมจําเปนตองเปนผูสืบ 
สายมาโดยตรง ดวยวิธีรับทอดกันเลย อาจจะข้ึนระยะเวลาหางกันกไ็ด 
และพระเถระนั้นแมมิไดรับทอดตําแหนงแบบผูสืบราชสมบัติ แตเนื่อง 
ดวยเคยเปนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของศิษยานุศิษยองคใดองคหนึ่งของ 
พระอรหันตเจาท้ัง ๓ จึงอาจอางไดวาเปนผูสืบสายพระอรหันตเจาท้ัง ๓ 
ดังนี้ ความขอนี้จะยกตัวอยางเชน เถรวงศสายพระมหากสัสปะถึงพระ 
อุปคุปตท่ีวามีเพียง ๔ องคไมนาจะกินเวลาถึง ๒๐๐ ป ก็นาจะเปนวา 
หลังพระสัมภตูสาณวาสีจะมีพระเถราจารยองคอ่ืนค่ันอยูกวาจะสืบมาถึง 
พระอุปคุปต หรือมิเชนนั้นก็ตองเช่ือตามคติของฝายบาลีท่ีวา พระ 
สัมภูตสาณวาสีทานอายุยืนกวารอยป พระอุปคุปตก็มีอายุยืนเหยียบ 
เรือนรอย อีกประการหนึ่งขออางฝายสสกฤตท่ีวา พระภกิษุในคณะ 
ธรรมทูตของพระเจาอโศกเกี่ยวพันกับบอเกิดของบางนิกาย ดังพระ 
มหาเทวะผูเปนตนเหตุใหเกดินิกายมหาสังฆิกะนัน้ ขาพเจามิไดเห็นชอบ 
ดวยเลย ขาพเจาเขาใจวาช่ือบุคคลในอินเดยีโบราณนั้น มักจะซํ้ากนัจน 
คนช้ันหลังพิจารณาไมดแีลวมักจะหลงผิดวาเปนคนเดียวกัน เชนช่ือ 
กัสสปะอันเปนช่ือเรียกตามโคตร คร้ังพุทธกาลก็มีภิกษมีุพราหมณท่ี 
เรียกกัสสปะหลายคน มีพระมหากัสสปะ พระกุมารกัสสปะเปนอาทิ 
     อนึ่งขอสงสัยท่ีวากษัตริยลังกาไมนาจะมีพระชนมถึง ๑๐๐ ปเศษ 
นั้น ขาพเจาไมเห็นจะเปนปญหาอะไร คนท่ีมีอายุยืนขนาดรอยหรือรอย  
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เศษไมใชเร่ืองมหัศจรรย ยังหาไดในประเทศไทยเด๋ียวนี ้ในประเทศ 
ญ่ีปุนและรัสเซีย เขาวาคนอายุกวารอยมีปริมาณมากกวาทุกประเทศของ 
โลก คนในยุคโบราณท่ีมีอายุยืน ๆ จึงเปนส่ิงท่ีเปนไปได และเร่ือง 
พระเจากากวรรณีท่ีฝายสสกฤตอางนั้น ถาเปนจริงก็เกิดปญหาท่ีจะตอง 
อธิบาย เพราะราชวงศไศศุนาคะของพระเจาพิมพิสารนั้น พระเจา 
กากวรรณีเปนกษัตริยองคท่ี ๒ เสวยราชยกอนพระเจาพิมพิสารถึง ๒ 
ช่ัวกษัตริย พระเจาพิมพิสารเปนกษัตริยองคท่ี ๕ ของวงศไศศุนาค 
เชนนี้ ขาพเจาจึงรักจะเช่ือตามหลักฐานของฝายบาลี ในขอสงสัยของ 
ฝายสสกฤตท่ีวา พระโอรสท้ัง ๑๐ ของพระเจากาฬาโศกครองราชย ๒๒ 
ป และพวกเจานันทะท้ัง ๑๐ ครงอราชย ๒๒ ปตรงกัน ซ่ึงเปนเร่ือง 
ไมนาเปนไปไดนั้น ในหนังสือของลามะตารนาถอางถึงพระเจาสุรเสนผูซ่ึง 
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และวาพระสัมภูตสาณวาสีและพระยศมีชีวติ 
ในรัชสมัยของพระองค และวาโอรสของพระเจาสุรเสนทรงนามวานันทะ 
ไดครองราชยตอมา ขาพเจาสันนิษฐานวาพระเจาสุรเสนนั้นแทจริงคือ 
พระเจาภัทรเสนซ่ึงถูกกลาวไวในมหาวังศะวา เปนพระราชบุตรของ 
พระเจากาฬาโศก มันจะเปนไปไดหรือไมเลา ท่ีพระองคจะมีพระนาม 
กวา ๑ พระนามข้ึนไป และพระเจานนัทะน้ันก็ชางเขากนัไดอยาง 
เหมาะเจาะกับพระเจานันทิกะหรือนันทิวัฑฒนะในมหาวงัศะเสียนีก่ระไร 
ขาพเจาจึงสันนิษฐานวา พระเจาภัทรเสนหรือพระเจาสุรเสน พระเจา 
นันทิกะ มีพระองคจริงและไดสืบราชสันตติวงศตอจากพระเจากาฬาโศก 
เปนเวลา ๒๒ ป และแมจะเขาใจวาพระราชบุตรอีก ๘ พระองคใน 
มหาวังศะจะไมมีองคจริง ก็ยังไมขัดกับเหตุผลท่ีจะแสดงวา พระเจา 
กาฬาโศกและพระเจาอโศกเปนกษัตริย ๒ พระองคอยูนัน่เอง สวน 
ราชวงศนันทะนั้น ในอโศกอวทานจัดลําดับกษัตริยวงศนนัทะไว ๓ วงศ  
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คือ พระเจามหาปทมะ พระเจาประเสนะ และพระเจานันทะ สวนใน 
หนังสือของลามะตารนาถจดัไววา พระเจาวีรเสนะ พระเจานันทะ และ 
ท่ี ๓ เปนพระเจามหาปทมะ ในมหาวังศะวาเจานันทะท้ัง ๙ องค 
ปกครองมคธและองคสุดทายมีพระนามวาพระเจาธนนันทะ รวมเวลา 
เสวยราชย ๒๒ ป ขาพเจาสันนิษฐาน ๒ ทาง ทางหนึ่งอาจเปนไปได 
วานวนันทะท้ัง ๙ องค ไดครองมคธแบบคณะราชเชนเดยีวกับพวก 
เจาลิจฉวแีหงวัชชี และไดยกเจานนัทะองคหนึ่งข้ึนเปนประธานคณะ 
เจานันทะองคนั้นคือพระเจาธนนันทะหรือพระเจามหาปทมะนันทะ อีก 
ทางหนึ่งคือเร่ืองนวนนัทะไมเปนจริง แตกษัตริยวงศนนัทะมีอยู ๒ 
พระองคเทานัน้ ท่ีมีชีวิตอยูจริง คือพระเจามหาปทมะนันทะและพระ 
ราชบุตรของพระองค คือพระเจาประเสนะ สวนพระเจานันทะนั้น บางที 
เปนไปไดวา พระเจานันทะเปนองคเดียวกับพระเจามหาปทมะน่ันเอง 
แตฝายสสกฤตไมเขาใจไปแยกเปน ๒ องค และยังอาจเปนไดอีกกวา 
กษัตริยนันทะ ๓ องคในตํานานสสกฤตนั้นแทจริงก็คือองคเดียวกัน 
คือพระเจามหาปทมะนันทะ ผูซ่ึงไดรับยกยองอีกพระนามหนึ่งวาวีรเสนะ 
หรือประเสนะเม่ือปราบวงศสุสูนาคลงได ในประการเดียวกันพระเจา 
ธนนันทะก็มีทางท่ีเปนพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระเจามหาปทมะ 
หรือไมก็เปนโอรสของพระองค นักประวตัิศาสตรชาวธิเบตกลาววา 
ปาณินิและวรรุจิ นักไวยากรณผูมีช่ือเสียง มีชีวิตในแผนดินวงศนันทะ 
นี้ ฉะนั้นจึงสรุปความไดวา พระเจากาฬาโศกและพระเจาอโศกเปน 
กษัตริย ๒ พระองค ไมใชองคเดียวกัน  
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                                                                    บทท่ี ๑๒ 
                                                        ปญหาเร่ืองพุทธศักราช 
 
     นักศึกษาประวัติศษสตรพระพุทธศาสนา จะตองผจญกับปญหา 
ใหญอีกปญหาหนึ่งคือปญหาเร่ืองพระพุทธศักราช ซ่ึงเปนตนเหตุสะทอน 
ไปถึงเร่ืองกาฬาโศกและอโศกดวย ปญหาพุทธศักราชเปนปญหายุงยาก 
ยิ่งกวาปญหาใด ๆ ในประวัตศิาสตรพระพุทธศาสนา ในวงการศึกษา 
พระพุทะศาสนาท้ังในยุโรปและอาเซียไดเกิดการปะทะดวยคมปากกาถึง 
เร่ืองพุทธศักราชวาลวงมาบัดนี้กี่ป และสมเด็จพระบรมศาสดาดับขันธ- 
ปรินิพพานกอน ค.ศ. กี่ป ตางชักแมน้ําท้ัง ๕ มาอางอิงถกเถียงกนั 
เกิดเปนมติถึง ๖๐-๗๐ มติ บางมติก็แตกตางกันเพยีง ๒-๓ ป บางมติ 
ตางกันถึงพันป ณ บัดนี้ขาพเจาจะรวบรวมมติสําคัญ ๆ มาแสดงตอไป 
 
จดหมายเหตุฟาเหียน 
     นักธรรมจาริกฟาเหยีนไดกลาวไวในบันทึกจดหมายเหตุของทาน 
ตอนกลาวถึงพิธีแหงพระทนัตธาตุในลังกาวา กอนวันแหงแหน ๑๐ วนั 
จะมีราชบุรุษออกประกาศโพนทะนาแกปวงชน พรรณนาถึงพระพุทธคุณ 
ปาวรองใหประชาชนประดับประดาตกแตงบานเรือนถนนหนทางคอย 
ตอนรับบูชา ในคําประกาศมีความอยูตอนหนึ่งวา ...พระโพธิสัตวทรง 
บําเพ็ญทุกขจริยาดวยประการดังนี้ เม่ือทรงบรรลุพระบรมโพธิญาณแลว 
เสด็จประทับอยูในโลก ๔๕ พรรษา ทรงดับขันธปรินิพพานลวงแลวถึง 
บัดนี้ ๑๔๙๗ ป ดวงจกัษแุหงโลกอันตรธานไปเสียแลว สรรพสัตว 
ท้ังหลายจมอยูในความทุกขโศกมานาน.... ธรรมาจารยฟาเหียนออกเดิน  
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ทางจากนครเชียงอานไปอินเดียในป ค.ศ.๓๙๙ ทองเท่ียวมัสการ 
พุทธสังเวชนียสถานและศึกษาธรรมวินัยอยู ๑๕ ป ใน ค.ศ.๔๑๔ จึง 
กลับถึงประเทศจีน ฟาเหียนไดประสบพิธีแหแหนพระทันตธาตุในป 
ค.ศ.๔๑๒ เอา ๑๔๙๗ - ๔๑๒ = ๑๐๘๕ พระพุทธปรินิพพานกอน 
ค.ศ.๑๐๘๕ ป 
 
มติธรรมาจารยฮวบหลิน 
     ธรรมาจารยฮวบหลินเปนพระคณาจารยองคหนึ่งในสมัยราชวงศถัง 
ราวคริสตศกท่ี ๕ กลาวไวในหนังสือเร่ือง "สัมมากถาภิปราย" 
(เปยงเจียหลุง) วา พระพุทธองคประสูติในแผนดินพระเจาจิวเจยีวอองป 
ท่ี ๒๑ ซ่ึงคํานวณแลวตรงกบั ๑,๐๒๗ ป กอนคริสตศก พระบรม- 
ศาสดาเสด็จดบัขันธปรินิพพานในแผนดนิพระเจาจิวเมกอองปท่ี ๕๒ 
เดือนยี่ ข้ึน ๑๕ คํ่า ซ่ึงกําหนดดังกลาว เม่ือคํานวณแลวปรากฏวา 
เปน ๙๔๙ ปกอนคริสตศก อิทธิพลของมติรายน้ีมีมาก พทุธมามกะจีน 
ญ่ีปุนนับถือกนัมาต้ังพันปเศษ เม่ือ ๔๑ ปมาแลว (พ.ศ.๒๔๕๖) 
พุทธบริษัทในประเทศจีนไดประกอบพิธีฉลองประสูติวารของพระศาสดา 
ท่ี ๒๙๔๐ ป ณ นครปกกิ่ง 
 
มติลังกา 
     มตินี้ถือวาพระพุทธปรินพิพานกอน ค.ศ.๕๔๓ ป เพราะถือตาม 
เร่ืองราวในมหาวังศะและทีปวังศะวา พระเจาอโศกเสวยราชยเม่ือ พ.ศ. 
๒๑๘ พระเจาจันทรคุปตเสวยราชยอยู ๒๔ ป พระเจาพนิทุสารเสวย 
ราชยอยู ๒๘ ป ๒๔+๒๘=๕๒ ป บวกกับอีก ๔ ป ท่ีพระเจาอโศก  
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ตองทําสงครามชิงราชยเปน ๕๖ ป ฉะนั้นปแรกพระเจาจันทรคุปตก็ตอง 
เปน ค.ศ.๓๘๑ หรือ พ.ศ.๑๖๒ 
 
มติฝายจีน (ตอซ้ัมปอก่ี) 
     "บันทึกเร่ืองประวัติพระรัตนตรัย" (และตอซัมปอกี่) กลาวถึงพระ 
อุบาลีไดทําเคร่ืองหมายจุดไว ณ วินยัปฎก เม่ือทําปฐมสังคายนาเสร็จ 
และไดกระทําเร่ืองหมายจดุเชนนี้ทุก ๆ ป ๆ ละหนึ่งจุด พระเถรา- 
จารยองคตอ ๆ มาก็อนุวัตตาม จนถึงสมัยพระสังฆภัทร พระสังฆภัทร 
มาแปลคัมภีรวินัย ณ ประเทศจีน เม่ือแปลคัมภีรและไดจดุไวในปนัน้ 
นับแตเคร่ืองหมายจุดแรกจนถึงจุดท่ีพระสังฆภัทรทําในประเทศจีนได 
๙๗๕ จุด หรือ ๙๗๕ ป 
     พระสังฆภทัรไดทําเคร่ืองหมายจดุไวในป ค.ศ.๔๙๐ เอา ๙๗๕- 
๔๙๐ = ๔๘๕ ผลลัพธพระพุทธปรินิพพานเม่ือ ๔๘๕ ปกอน ค.ศ. 
 
มติศาสตราจารย อูอิฮะกูยุ 
     ศาสตราจารยชาวญ่ีปุนผูนี้เปนนกัคนควาวรรณคดีพระพุทธศาสนา 
ท่ีมีช่ือโดงดังท่ีสุด ไดเขียนผลการคนควาเร่ืองปพระพุทธปรินิพพานเปน 
วลีหลายหม่ืนคํา (ตีพิมพป ค.ศ.๑๙๒๔) คัดคานมติของฝายนับถือ 
หลักฐานปกรณบาลี โดยท่ีศาสตราจารยอูอิฮะกูยุสนับสนุนมติฝาย 
สสกฤต จึงพยายามหาหลักฐานพิสูจนวา พระเจาอโศกเปนองคเดียวกับ 
พระเจากาฬาโศก ไดข้ึนเสวยราชยเม่ือกอน ค.ศ.๒๗๑ ตรงกับ 
พระพุทธปรินพิพาน ๑๑๖ ป ๒๗๑ + ๑๑๖ - ๑ = ๓๘๖ ป กอน ค.ศ. 
พระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพาน  
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มติศาสตราจารย ตากากุสุ 
     ทานผูนี้เปนนักคนควาวรรณคดีพระพุทธศาสนาช้ันปรมาจารย 
ของญ่ีปุนอีกผูหนึ่ง ตกากุสุสนับสนุนใหอนุโลมตามมติลงเคร่ืองหมาย 
จุดตามเร่ืองในมติท่ี ๓ และผลของการคนควาพระพุทธประวัติของ 
ตากากุสุสรุปความดังนี้ พระพุทธองคประสูติเม่ือ ๕๖๖ ป กอน ค.ศ. 
เสด็จออกผนวชเม่ือพระชนม ๑๙ พรรษา เม่ือ ๕๖๖ ป กอน ค.ศ. 
บรรลุสัมโพธิญาณพระชนม ๓๐ พรรษา เม่ือ ๕๓๗ ป กอน ค.ศ. 
ดับขันธปรินิพพานพระชนมได ๘๑ พรรษา เม่ือ ๔๘๖ ป กอน ค.ศ. 
(ตางจากมติท่ี ๓ เพียงปเดียว) พรอมกันนัน้ตากากุสุไดโฆษณาใหถือวัน 
ประสูติของพระบรมศาสดาเปนกาลนับพทุธศักราชแทนท่ีจะนับจากวัน 
มหาปรินิพพานอยางเดิม มติของตากากุสุกอความโกลาหลแหวงการ 
พระพุทธศาสนาญ่ีปุน ไดมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ของมตินี้ มีการประชุมเพื่อท่ีจะตกลงกนัหลายคร้ังก็ไมสําเร็จ ยุงกนัอยู 
ราว ๑๐ ป จนถึง ป ค.ศ.๑๙๓๔ คือเม่ือ ๒๐ ป มานี้เอง มติของ 
ตากากุสุจึงไดรับการรับรองในท่ีประชุมใหญของสมัชชาพุทธศาสนา 
สัมพันธแหงญ่ีปุน และประกาศใหถือพทุธศักราชนับจากวนัประสูติ 
เปนตนมาพรอมกัน ในปนัน้เองไดมีพิธีสมโภชพระพุทธประสูติกาลครบ 
๒,๕๐๐ ป มีการชุมนุมบัณฑิตผูเช่ียวชาญวรรณคดีพระพุทธศาสนา 
๑๒๕ ทาน ชวนกันเรียบเรียงวิทยานพินธช่ือ "ปกรณศักดิสิ์ทธ์ิของ 
พระพุทธศาสนาแหงชขาติ" ข้ึน และท่ีประชุมสมโภชพุทธประสูติกาลครบ 
อันโดงดังใหแกศาสตราจารย ริส เดวดิ เปนตน (ในปนัน้เองศาสตรา- 
จารย มอจีซึกซิินเค ไดเขียนบทความโจมตีมติของตากากุสุและแสดง 
ความเหน็ของตนวาพระพุทธประสูติกาลนั้นกอน ค.ศ.๕๖๕ ป)  
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มติศาสตราจารย แมกซมิลเลอร 
     ศาสตราจารยชาวเยอรมันผูนี้กลาววา ปเสวยราชยปแรกของพระเจา 
จันทรคุปตกอน ค.ศ.๓๑๕ ป ๓๑๕ - ๕๖ = ๒๕๙ ป เปนปพระเจา 
อโศกเสวยราชย ๒๕๙ + ๒๑๘ = ๔๗๗ ป กอน ค.ศ. พระบรม- 
ศาสดาปรินิพพาน 
 
มตินายเอฟ. ดบับลิว. โทมัส 
     นายเอฟ. ดบับลิว. โทมัส (F.W. Thomas) กลาวไวในประวัต ิ
ศาสตรอินเดียฉบับของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (The Cambridge History 
of India) วา พระเจาอโศกเสวยราชยกอน ค.ศ.๒๗๐ ป ถาเปน 
อยางนั้นพระพุทธปรินิพพานก็ตองเปน ๕๐๕ ป กอน ค.ศ. 
 
มตินายจี. เอฟ. ฟลีท 
     นายจี. เอฟ. ฟลีท (G.F.Fleet) กลาวไวในหนังสือ Inscriptions 
of the Early Gupta Kings and their Successions คําณวนวา 
คุปตศักราชปแรกเปน ๓๒๐ ป กอน ค.ศ. ถึง ๓๒๑ ป กอน ค.ศ. เอา 
๓๒๐ - ๕๒ (๕๒ เปนปรัชกาลพระเจาจนัทรคุปตและพระเจาพนิทุสาร 
รวมกัน) ผลลัพธ ๒๖๘ ป กอน ค.ศ. พระเจาอโศกเสวยราชย หลัง 
จากนั้นอีก ๔ ป จึงทําราชาภเิศก ๒๑๘ ป พระเจาอโศกทําราชาภิเศก ปราชา- 
ภิเศกตองคิดเปนป ๒๑๙ เอา ๒๖๔ + ๒๑๙ = ๔๘๓ ป กอน ค.ศ. 
พระพุทธปรินพิพาน  
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มติพันเอกคันนิงแฮม 
     นายพันเอกคันนิงแฮม (A. Cunningham) คํานวณหลักฐานจาก 
จดหมายเหตุของกรีกวา ปเสวยราชยของจนัทรคุปตตองเปน ๓๑๖ ป 
กอน ค.ศ. พระเจาอโศกทําราชาภิเศก ในป ๒๖๐ กอน ค.ศ. เอา 
๒๖๐ + ๒๑๘ = ๔๗๘ ป ค.ศ. พระพุทธปรินิพพาน 
 
มติธรรมาจารย อินสุน 
     ธรรมาจารยอินสุนแหงไตหวันคนควาพุทธปรินิพพานแลว ๑๑๖ 
ป พระเจาอโศกเสวยราชย ตอมาอีก ๔ ป คือ พ.ศ.๑๒๐ ทรงทําราชา 
ภิเศก พระพุทธปรินิพพานเม่ือ ๓๙๐ ป กอน ค.ศ. มตินีค้งถือวา 
พระเจากาฬาโศกและอโศกเปนองคเดียวกนัเชนกับมติของศาสตราจารย 
อูอิฮะกูยุ แตมากกวากันเพียง ๔ ป 
 
มติ ดร.หยวนซิง 
     ดร. หยวนซิงคนควาอางหลักฐานจากเร่ืองราวของธิเบตวา ในพุทธ 
ศาสนาตันตระ มีลัทธิกาลจักรอนุตระโยคะ ลัทธินี้ถูกเทศนาโดยพระ 
พุทธองคเม่ือภายหลังตรัสรูแลวในปตอมา และแพรเขาสูประเทศธิเบต 
ในป ค.ศ.๑๐๒๗ ดร. หยวนซิงคํานวณตามอายุกาลลัทธิกาลจักรได 
ผลลัพธวา พระบรมศาสดาประสูติเม่ือ ๕๖๙ ป กอน ค.ศ.เสด็จออก 
ผนวชเม่ือ ๕๔๑ ป กอน ค.ศ.บรรลุสัมโพธิญาณเม่ือ ๕๓๕ ป กอน ค.ศ. 
ทรงเทศนาลัทธิกาลจักรเม่ือ ๕๓๔ ป กอน ค.ศ. และทรงดับขันธ 
ปรินิพพานเม่ือ ๔๘๙ ป กอน ค.ศ. นอกนีย้ังมีมติอีกมากนัก  
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สรุปมตติาง ๆ 
     ๑. ในบันทึกของฟาเหยีน พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๑๐๘๕ ป 
     ๒. มติของฮวบหลิน พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๙๔๙ ป 
     ๓. มติของวินัยวงศพระอุบาลี พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๕ ป  
     ๔. มติของลังกา พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๕๔๓ ป 
     ๕. มติของนายวี. วี. สมิท พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๗ ป 
     ๖. มติของศาสตราจารยโอลเนเบิกส พทุธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๐ ป 
     ๗. มติของศาตราจารยแมกซมิลเลอร พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๗๗ ป  
     ๘. มติของนายบูเลอร พทุธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๔๗๗ ป 
     ๙. มติของพันเอกคันนิงแฮม พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๗๘ ป 
     ๑๐. มติของนายฟลีท พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๓ ป 
     ๑๑. มติของศาสตราจารยริส เดวิด พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๑๒ ป  
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     ๑๒. มติของนายเคิน พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๓๗๐ ป 
     ๑๓. มติของศาสตราจารยอูอิฮะกูยุ พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๓๘๖ ป 
     ๑๔. มติของธรรมาจารยอินสุน พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๓๙๐ ป 
     ๑๕. มติของศาสตราจารยตากากุสุ พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๕ ป 
     ๑๖. มติของศาสตราจารยมอจีซึกิซินเค พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๖ ป 
     ๑๗. มติของศาสตราจารยโมราคามิ พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๕๐๕ ป 
     ๑๘. มติของนายโทมัส พทุธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๕๐๕ ป 
     ๑๙. มติของ ดร.หยวนซิง พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ. ๔๘๙ ป 
     ๒๐. มติของธรรมาจารยฮวบจวิ พุทธปรินิพพาน กอน ค.ศ.๔๘๓ ป 
 
ทัศนะวิจารณของผูเขยีน 
     เราพิจารณาดูมติท้ัง ๒๐ มตินี้ จะเห็นไดวาพอแบงออกเปน ๓ 
มติใหญเทานัน้คือ มติท่ีถือวา ๕๐๐ ปกอน ค.ศ. ข้ึนไปพวก ๑ มติท่ี 
ถือวา ๔๐๐ ปกอน ค.ศ. ข้ึนไปพวก ๑ และมติท่ีถือวา ๓๐๐ ป กอน 
ค.ศ. ข้ึนไปอีกพวก ๑ มติท่ีถือวา ๔๐๐ ป กอน ค.ศ. ข้ึนไปเปนฝาย  
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ท่ีมีผูเห็ฯพองดวยมากกวาทุกมติ สวนมตท่ีิถือตั้ง ๑,๐๐๐ ป หรือต้ัง 
๙๐๐ ป ข้ึนไปนั้น เราจะไมเสียเวลาคํานึงถึง เพราะอยางไรเสียความ 
เปนจริงยอมมีไมไดเลย น้ําหนักจึงเอนเอียงไปขางฝาย ๔๐๐ ป กอน ค.ศ. 
ข้ึนไป ท้ังนี้เพราะมติฝายนี้ไดเทียบเคียงศักราชใน จ.ม. เหตุของกรีก 
ซ่ึงมีหลักฐานท่ีใกลความจริง เพราะจนัทรคุปตอัยกาธิราชของพระเจา 
อโศกมีชีวิตรวมยุคกับพระเจาอเล็กซานเดอร ดังถอยเฉลยของฝายถือ 
มติ ๔๘๓ ปกอน ค.ศ. วา ราว ๓๒๗ - ๓๒๕ ป กอน ค.ศ. พระเจา 
อเล็กซานเดอรยกพยุหโยธามาตีอินเดีย ในป ๓๒๕ ป กอน ค.ศ. พระเจา 
คุปตหนุมรอนเรหาสมัครพรรคพวกเพ่ือลมวงศนันทะ ไดพบกับอเล็ก- 
ซานเดอรในป ๓๒๑ กอน ค.ศ. หลังจากทัพกรีดเลิกกลับไปแลว ๔ ป 
จันทรคุปตก็ปลงวงศนันทะสําเร็จ ปราบดาภิเศกข้ึนเปนกษัตริยในป 
๒๙๗ กอน ค.ศ. พินทุสารราชบุตรข้ึนเสวยราชย (เราเอา ๓๒๑ - ๒๙๗ 
= ๒๔ เปนรัชกาลจันทรคุปตตรงกับท่ีกลาวในมหาวังศะ มติในมหา- 
วังศะจึงเช่ือถือได) พนิทุสารเสวยราชอยู ๒๘ ป ตกในป ๒๖๕ กอน ค.ศ. 
เสด็จทิวงคตเกิดการแกงแยงราชสมบัติ ๔ ป ในป ๒๖๕ กอน ค.ศ. 
พระเจาอโศกขึ้นเสวยราชย นับต้ังแตรัชกาลจันทรคุปตถึงอโศกได ๕๖ ป 
ตามนัยของมหาวังศะ ๒๔ + ๒๘+ ๔ = ๕๖) มหาวังศะกลาววาพุทธ- 
ปรินิพพานแลว ๒๑๘ ป พระเจาอโศกทําราชาภิเศก นับถอยหลังไป 
๕๖ ป พระเจาจันทรคุปตก็ตองเสวยราชยในป พ.ศ.๑๖๒ พระเจา 
อโศกทําราชาภิเศกเม่ือ พ.ศ. ๒๑๘ เอา ๒๑๘ + ๒๕๖ = ๔๘๓ เปน 
ผลลัพธแสดงวาพระพุทธองคดับขันธปรินิพพานกอน ค.ศ. ๔๘๓ ป 
ผิดกันกับท่ีเราถือกันอยูในปจจุบันนี้ถึง ๖๐ ป มติ ๔๘๓ ป กอน ค.ศ. 
หรือ ๔๘๗ ปกอน ค.ศ., ๔๘๕ ป กอน ค.ศ., ๔๘๙ ป กอน ค.ศ., 
๔๘๐ ป กอน ค.ศ. ลวนนับถือหลักฐานในมหาวังศะและตํานานจุด  
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เคร่ืองหมายของจีนเปนสําคัญ ประกอบกบัหลักฐานพระราชากรีกม ี
พระเจาอเล็กซานเดอรมาตีอินเดียช้ันหนึ่ง ซ่ึงนักประวัตศิาสตรไดรับแลว 
วาอเล็กซานเดอรตีอินเดียกอนคริสตกาล ๓๐๐ ปเศษไมเกนิ ๓๒๗ ป 
และหลักฐานอีกชั้นหนึ่งคือรัชสมัยพระราชา ๕ องค ดังปรากฏในจารีต 
ของพระเจาอโศกวารวมยุคกบัพระเจาอโศก กษัตริย ๕ องค คือ 
พระเจากรุงซีเรีย พระเจากรุงมาซิโดเนีย พระเจากรุงอียิปต พระเจา 
กรุงมาคัส และพระเจากรุงเอปรุส ท้ัง ๕ พระองคเสวยราชยอยูกอน 
ค.ศ. ๒๐๐ ปเศษท้ังนั้น ไมมีถึง ๓๐๐ ป กอน ค.ศ.เลยจึงเปนอันแน 
วาพระพุทธศักราช ตองตกราว ๔๐๐ ปเศษ กอน ค.ศ.ถูกตองมากกวา 
สวนท่ีมติฝายนี้มีแตกตางกนับาง ๕-๖ ป ก็เปนวิธีคํานวณละเอียด 
ปลีกยอยของแตละบุคคล ซ่ึงแมจะตางกันบางก็เพียงเล็กนอย 
     ขาพเจารูสึกวาเหตุผลฝาย ๔๐๐ ปเศษกอน ค.ศ. นั้นดมีูหลักฐาน 
นาเช่ือถือมากกวาทุก ๆ ฝาย และถาถือเอา ๔๘๓ ปกอน ค.ศ. เปน 
เกณฑไซร ปนีพุ้ทธศักราชก็เปน ๒,๔๓๗ ป ไมใช ๒,๔๙๗ ป หางกนั 
๖๐ ป ขอท่ีนาอัศจรรยก็คือวาฝาย ๔๐๐ ปเศษกอน ค.ศ. ก็ถือ 
หลักฐานในมหาวังศะ ทีปวงัศะ แตเหตุไฉนฝายลังกาซ่ึงเปนเจาของ 
ตํานานท้ัง ๒ นี้ กอน ค.ศ. ถาทานผูรูจะเขียนออกมาเลาสูกันฟง จกัเปน 
คุณแกวงการศกึษามาก แตขาพเจามีความเห็นวามติลังกาที่ถือ ๕๔๓ ป 
กอน ค.ศ. ไดแพรหลายมากกวาทุกมติ เปนท่ียอมรับโดยทางการ 
รัฐบาลของไทย พมา ลังกา เขมร ลาว แมจะมีตางกันก็เพยีงปเดยีว 
เพราะมีวิธีคิดรายเดือนตางกนั ประชากรพทุธบริษัทก็ชินตอศักราชนี้มา 
นานป ฉะนัน้จึงควรปลอยเลยตามเลย สวนศักราชท่ีใชในหนังสือเลมนี้ 
ตอไป ก็จะใชศักราชท่ีเขาใจกันแพรหลายในหมูนกัศึกษาไทยท่ัวไป เปน 
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ศักราชอันเดยีวกับศักราชท่ีปรากฏในตําราเรียน วิทยานพินธท้ังของ 
องคการรัฐบาลและเอกชน ท้ังนี้เพื่อตัดความยุงยากแกผูอาน อนึ่งจาก 
ปญหาเร่ืองพทุธศักราชและหลักฐานพระเจาแผนดนิ ๕ องครวมยุคกับ 
พระเจาอโศก นี้แหละไดกลับเปนพยานอีกขอหนึ่งท่ีบงชัดใหเราเห็นวา 
กาฬาโศกกับอโศกน้ันเปนพระราชา ๒ พระองค พระเจาอโศกทําอยางไร 
เสียจะมีพระชนมในพระพุทธศตวรรษท่ี ๑ มิไดเลย  
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                                                                     บทท่ี ๑๓ 
                                                   พระพุทธศาสนาศตวรรษท่ี ๑-๒ 
 
มูลเหตุแหงทุติยสังคายนา 
     ในตําแหนงฝายบาลีกลาววา มูลเหตุแหงทุติยสังคายนาเพราะ 
สืบเนื่องมาแตวัตถุ ๑๐ ประการของเหลาพวกวัชชีบุตรแหงเวสาลี แมใน 
ตํานานฝายนกิายอ่ืน เชนในมหาสังฆิกวินยั มหิศาสกวินยั สรวาสติวาท- 
วินัย และธรรมคุปตวนิัย ลวนกลาวเปนทํานองเดียวกนัวา เม่ือพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๑ ไดมีการทําทุติยสังคายนากันขึน้ ทุติยสังคายนาจึงเปน 
เหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนจริง แตในคัมภรีสสกฤตช่ือ เภทธรรมมติ- 
จักรศาสตร แตงโดยพระวสุมิตร ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๔ กลาววา 
สังฆมณฑลคร้ังพุทธศตวรรษท่ี ๑ เกดิแตกสามัคคีเพราะมติ ๕ ขอของ 
ภิกษุมหาเทวะ ขอกลาวท้ัง ๒ ฝายลวนเปนเหตุการณจริงและเช่ือถือไดวา 
สังฆมณฑลในยุคพระเจากาฬาโศกเกิดวบัิติในทิฏฐิสามัญญตา และวบัิติ 
ในสีลสามัญญตาข้ึน ในหนังสือของภาวยะวา เม่ือพุทธศก ๑๓๗ ป ใน 
แผนดินพระเจานันทะและพระเจามหาปทมะ (ความจริงเปนองคเดียวกนั) 
พญามารสําแดงรางเปนภิกษช่ืุอ ภัทร เสนอทิฐิ ๕ ขอข้ึนในคณะสงฆ 
และมีพระเถระ ๒ รูป ช่ือนาคะ ๑ ช่ือสถิรมติ ๑ เปนผูประกาศทิฐ ิ
ท้ัง ๕ ใหแพรหลายเปนเหตุใหเกดิการแตกแยกนกิายออกเปน ๒ พวก 
พวกเถรวาทินพวก ๑ พวกมหาสังฆิกวาทนิพวก ๑ แกงแยงยุงเหยิงกนั 
อยูตลอด ๖๓ ป จนมีภกิษุเหลาวัชชีบุตรมาระงับเร่ืองราว แตความเห็น 
ของขาพเจายังไมเห็นพองดวยกับคํากลาวของภาวยะ ขาพเจาสันนิษฐาน 
วา ความแตกราวในสังฆมณฑลเร่ิมมีมาแตคร้ังปฐมสังคายนาแลว ภกิษุ  
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เหลาท่ีมีมติตองการลดหยอนสิกขาบทตามพุทธานุญาตคงมีมากดวยกนั 
โดยเฉพาะคณะสงฆฝายพระปุราณะ พวกภกิษุวัชชีบุตร บางทีจะเปน 
พวกสืบเนื่องมาจากคณะสงฆฝายพระปุราณะ หรืออาจเปนอีกพวกหนึ่ง 
ตางหากท่ีไมเห็นพองกับมติท่ีประชุมของสงฆฝายพระมหากัสสป เหน็จะ 
มีราวฉานกันมากข้ึนทุกที และมาปรากฏแตกหักข้ึนในแผนดินพระเจา 
กาฬาโศก สวนความวิบัติแหงทิฏฐิสามัญญตา ก็กรุนอยูในความรูสึกนึก 
คิดของคณาจารยเจาหมูเจาคณะบางองค ท่ีมีทิฏฐิทางธรรมไมคอยลงกนั 
ตั้งแตคร้ังปฐมสังคายนาแลวเหมือนกนั และมาปรากฏแตกหักข้ึนในคร้ัง 
ทุติยสังคายนานี้ดวยกนั 
 
ความวิบัติแหงสีลสามัญญตา (วัตถุ ๑๐ ประการ) 
     มหาวังศะเลาวา เม่ือพุทธศกลวงแลว ๑๑๐ พรรษา มีคณะภิกษ ุ
แหงภาคตะวันออก คือวัชชีคาม ไดสําแดงวตัถุใหผิดวนิัยบัญญัติ ๑๐  
ประการ ดังสํานวนมหาวังศะฉบับหลวง แปลรอยแกววา 
     ๑. สิงฺคิโลณ คือพระวินยับัญญัติหามวา ภิกษจุะเอาเกลือใสใน 
กลักขาวเปนตน และจะส่ังสมไวเอาไปปนฉันกับของฉันเพล เปนตน 
วาขาวปลาอาหารดังนี้เปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีภิกษุถือวา เอาไปบน 
ฉันไดอยู หามีอาบัติไม 
     ๒. ทฺวงฺคุล พระวนิัยบัญญัติไววา ตะวันบายแลว ๒ องคุลี ภิกษ ุ
ฉันของท้ังปวงอันกําหนดฉันไดแตในเพล และฉันขาวในเพลาบายแลว 
๒ องคุลีเปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีถือวาฉันไดอยู หาเปนอาบัติไม 
     ๓. คามนฺตรกปฺป พระวนิยับัญญัติไววา ภิกษุฉันโภชนาหารอ่ิม 
สําเร็จในวดัแลว และไปบานเขาถวายโภชนาหารใหฉัน ภิกษุมิไดกระทํา 
วินัยกรรมกอนแลวและฉันเปนอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีถือวา ถึงไมทํา  
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วินัยกรรมกอนฉันก็หาอาบัติมิได 
     ๔. อาวาสกปฺปฺจ พระวนิัยบัญญัติวา อาวาสใหญกําหนดเสมา 
แดนอันเดยีวกนั และจะกระทําอุโบสถตาง ๆ กันนั้นมิตร เปนอาบัต ิ
เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา อาวาสใหญเสมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางๆ ได 
หาเปนอาบัติไม 
     ๕. อนุมติกปฺปฺจ พระวนิัยบัญญัติไววา เม่ือจะลงอุโบสถกรรม 
ถาแลภิกษุอันควรจะนําฉันทะยังหานําฉันทะมาไม แมจะทําอุโบสถเสีย 
กอน ตามความปรารถนาแหงภิกษุอันมาภายหลังนั้นมิควร เปนอาบัติ 
เจากูเหลาอลัชชีถือสําแดงวาควรอยู หาเปนอาบัติไม 
     ๖. อาจิณณฺกปฺปฺจ พระวินัยบัญญัตวิา กิจวนิัยปฏิบัตอัินใด 
อันอุปชฌายอาจารยท้ังหลายกระทําท่ีผิดนั้นวาชอบ ท่ีชอบน้ันวาผิด 
ศิษยจะปฏิบัตติามไดแตท่ีควร ท่ีมิควรพระวินัยบัญญัตแิละจะปฏิบัต ิ
ตามหาควรไม เจากูเหลาอลัชชีสําแดงถือวาทานอุปชฌายอาจารยทานทํา 
สืบมา ผิดชอบประการใด กป็ระพฤติทําตามทานได ควรอยู 
     ๗. อมถิตกปฺปฺจ พระวนิัยบัญญัติไววา น้ํานมสมอันแปรจาก 
นมสดแตยังมิเปนทธิกอน เจาภิกษุฉันจังหนัหามขาวแลวมิไดกระทําวินยั 
กรรมกอน และจะดื่มกนิซ่ึงนมสมอันยังมิเปนทธินั้นมิควร เปนอาบัต ิ
เจากูเหลาอลัชชีสําแดงถือวา ดื่มกินได หาเปนอาบัติไม 
     ๘. ชโลคึ พระวินยับัญญัตหิามวา สุราอันใดแรกเขาทําสีน้ําแดง 
ดังเทานกพิราบ แตยังหาเปนสุราน้ําเมาไม ภิกษุมิควรจะดื่มกนิซ่ึงเหลา 
ดิบนั้น เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา เหลาดิบดงันั้นควรดื่มกนิไดอยู 
     ๙. อทสก พระวนิัยบัญญัติหามวา สันถัดอันมิไดมีชายมิควร 
ภิกษจุะบริโภค เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา บริโภคได ควรอยู 
     ๑๐. ชาตรูปรชต พระวินยับัญญัติหามเงินและทอง ภกิษุมิควร  
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จะรับมิควรจะยินดี ถารับแลยินดีเปนอาบัต ิเจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา 
รับและยินดีซ่ึงเงินและทองหาไดเปนอาบัติไม 
 
พระเจากาฬาโศกกลับพระทัย 
     คร้ังนั้นปรากฏวา มีพระเถระรูปหนึ่งช่ือพระยศ เปนบุตรกากัณ- 
ฑกพราหมณชาวเมืองโกสัมพี จาริกมาถึงนครเวสาลี รูเห็นพฤติกรรม 
ของภิกษุเหลาวัชชีบุตร จึงคัดคานหามปราม พวกภิกษุวัชชีบุตรนําถาด 
ทองสําริดใสน้ําเต็มเปยม นําไปต้ังไวในโรงอุโบสถ แลวบอกบุญพวก 
พุทธบริษัทใหวางเงินทองลงไปในถาดเพื่อถวายภกิษุ เม่ือไดเทาไรแลวก็ 
นํามาแบงกนัตามพรรษาแกออน และแบงสวนหนึ่งถวายพระยศ พระยศ 
ไมยอมรับ กลับกลาวติเตียนความประพฤติเชนนั้นท้ังฝายผูรับและฝาย 
ผูให ภกิษุเหลาวัชชีบุตรจึงลงโทษพระยศใหไปขอขมาทายกเสีย กลับ 
ปรากฏวาพระยศไปช้ีแจงปรับความเขาใจพวกทายกทายกิาใหเห็นวา 
ฝายภิกษุวัชชีบุตรผิด พรอมท้ังยกพระพุทธภาษิตข้ึนแสดงเปนหลักฐาน 
วา ดูกอนภกิษท้ัุงหลาย อันวาพระจันทรพระอาทิตยจะมิไดรอนและ 
รุงเรืองดวยรัศมีนั้น ดวยโทษมลทินท้ัง ๔ ประการคือ หมอก ๑, ควัน  
๑, ธุลี ๑, อสุรินทราหูเขาบัง ๑ และมีอุปมาฉันใด ภิกษุศากยบุตรบวช 
ในพระธรรมวนิัยนี้ จะมิไดมีตบะ มิไดรุงเรืองไปดวยศีลนั้น ดวยโทษ 
มลทิน ๔ ประการ ปดบังอยู คือเสพสุรายาเมา ๑ ซองเสพเมถุนธรรม ๑ 
แลภิกษุใดยินดีรับเงินแลทองเหมือนภิกษนุั้นบริโภคซ่ึงเบญจกามคุณท้ังปวง 
๑ คือเล้ียงชีวิตผิดธรรมดวยชังฆเปศนะ เวชกรรม กุลทูสก อเนสน 
วิญญัติ กลาวอวดอุตริมนุสสธรรมโกหกนัน้ ๑.... พวกทายกทายกิาก ็
เล่ือมใสพระยศกันมาก เม่ือภิกษุคณะวัชชีบุตรรูเร่ือง ก็พากันลงอุกเขป-ฃ 
นียกรรมแกพระยศถึงใหลอมกุฏีไว แตพระยศรูตวักอนจงึหลบไปสู  
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เมืองโกสัมพีราชธานีแควนวงัสะ แลวเท่ียวสงสมณฑูตออกชักชวนภกิษุ 
ชาวเมืองปาวา ภิกษุชาวเมืองอวันตี สวนพระยศเองเดินทาไปหา 
พระสัมภูตสาณวาสี แหงมถุรานครเหนือแควนวังสะ ไปพบทาน ณ 
ภูเขา อโธตังคะ เรียนพฤติการณใหทานฟง และเอาภเูขาอโธตังคะเปนท่ี 
ประชุม คร้ังนั้นภิกษุชาวเมืองปาวา ๖๐ รูป ชาวเมืองอวนัตี ๘๐ รูป 
เม่ือทราบขาวจากสมณฑูตของพระยศแลว ก็พากันจาริกมาพบ ณ ท่ี 
อโธตังคบรรพต คร้ันแลวท่ีประชุมไดมีมติวา ตองอาราธนาพระเรวตะ 
สังฆเถระ ศิษยของพระอานนท ณ นครโสเรยยะ ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือ 
ของคณะสงฆท่ัวไปวา เปนผูทรงไวซ่ึงพระธรรมวินัยและเปนพหูสูตรดุจ 
พระอาจารย จงึชวนกนัเดนิทางมาท่ีเมืองโสเรยยะ แตไมพบ ทราบวา 
ทานเดินทางไปอยู ณ เมืองสหชาตินครในแควนเจตี พระเถระเหลานัน้ 
ก็ชวนกันติดตามไป คราวนีข้าวแพรหลายทราบไปถึงพวกสงฆวัชชีบุตร 
ซ่ึงทราบวาคณะสงฆเมืองปาวา และคณะสงฆสวนใหญทางภาคตะวนัตก 
กําลังจะชุมนุมตัดสินเร่ืองของพวกตนอยู และกําลังพากันไปหาพระ 
เรวตะ จึงรีบสงทูตของตนเรงไปเมืองสหชาตินครเขาหาพระเรวตะ พระ 
เรวตะก็หาเขาพวกดวยไม กลับขับไลพระอุตตระศิษยของทานซ่ึง 
พยายามทําตนเปนนายหนาเขามาออนวอนแทนพวกวัชชีบุตร ใหทานเขา 
กับพวกนั้น ท้ังนี้พระเรวตะรับรองมติของสงฆฝายพระยศ ซ่ึงทําใหสงฆ 
ฝายวัชชีบุตรเดือดรอนมาก เทากับเสียกําลังเสียงหนนุท่ีสําคัญท่ีสุดของ 
สงฆไป จึงพากันเขาหากําลังฝายบานเมือง ไดพระเจากาฬาโศกมาเปน 
องคอุปถัมภกสําเร็จ พวกวัชชีบุตรก็เขายึดเอามหาวันวิหารกรุงเวสาลี 
นครหลวงแควนวัชชีเปนปราการ และทูลขอพระราชอํานาจใหคุมครอง 
อยาใหสงฆฝายตรงกันขามเขามาอยู (อยาลืมวาแควนวัชชีข้ึนอยูกับมคธ 
ในเวลานั้น) คราวน้ีคณะสงฆฝายวินยัวาท ีซ่ึงยังอยูในเมืองสหชาตินคร  
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หนแรก ตั้งใจกันวาจักพจิารณาบทบัญญัติของพวกวัชชีบุตร และระงับ 
เสีย ณ เมืองนัน้ แตพระเรวตะเสนอความเห็นวาไมควร เพราะเร่ืองเกดิ 
ท่ีเวสาลี ควรจะไปพิจารณาไตสวนระงับกนัท่ีนั่น เกิดท่ีไหนก็ตองใหดบั 
ท่ีนั่น ท่ีประชุมเห็นพองดวย จึงพากันจาริกมาเมืองเวสาลี แตถูกขัดขวาง 
จากทางบานเมือง มิใหเขาไปอยูในมหาวนัวิหาร 
     มาถึงตอนน้ี คัมภีรมหาวงัสะเลาตอไปวา ราตรีหนึ่งพระเจากาฬา- 
โศกบรรทมเกิดสุบินนิมิตวา นายนิริยบาลจบัเอาพระองคลงไปทอดใน 
หมอเหล็กน้ําทองแดง จนสะดุงต่ืน มีความหวาดกลัวภัยเปนกําลัง ใน 
วันนัน้บังเอิญพระเจานองยางเธอองคหนึ่งซ่ึงบวชเปนภกิษุณแีละได 
บรรลุอรหันต ช่ือนันทาเถรี ทราบขาวความแตกราวของสงฆจึงเสด็จเขา 
มาหามปรามพระเชฏฐามิใหหลงเช่ือพวกวชัชีบุตร พระเจากาฬาโศกจงึ 
กลับพระหฤทัย  รับส่ังใหมีการประชุมสงฆท้ัง ๒ ฝาย ณ มหาวันวิหาร 
ใหสงฆท้ัง ๒ ฝาย แถลงเหตุผลสงฆฝายวินัยวาท ีจึงรับอุปถัมภในการทํา 
ทุติยสังคายนา เพื่อชําระมลทินในพระศาสนา สถานท่ีทําทุติยสังคายนา 
เลือกเอาท่ีวาลุการามวิหาร ณ เมืองเวสาลีนั่นเอง 
 
ทุติยสังคายนา 
     สังคายนาคร้ังนี้ ประชุมทํากันภายในคณะภิกษุฝายพระยศโดย 
เฉพาะ อันกอปรดวยสงฆชาวปาวาและคณะสงฆภาคปราจีน และคง 
จะมีคณะสงฆในมคธ วัชชีจาํนวนนอยรวมอยูดวย คณะสงฆตาง ๆ 
ดังกลาวนี้ ไดแกคณะสงฆท่ีถือคติแบบแผนตามมติของพระอรหันตเจา 
คร้ังปฐมสังคายนา ซ่ึงมีพระมหากัสสปเปนประมุข และพยายามท่ีจะ 
รักษาจารีตเกาตามท่ีไดตกลงกันไวแตคร้ังสังคายนาโนน โดยไมยอมให  
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มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เลย ทติยสังคายนาจึงเปนการซักซอมความ 
เขาใจกนัใหหนักแนนในการธํารงรักษาพระธรรมวินัย โดยปราศจากขอ 
เปล่ียนแปลงใด ๆ ในหมูสงฆหมูหนึ่ง ปรากฏวามีพระอรหันตจํานวน 
๗๐๐ รูป ไดคัดเลือเขาประชุมสังคายนา ท่ีประชุมไดยกพระสัท- 
พกามีมหาเถระ ศิษยของพระอานนทเถรเจา ซ่ึงมีพรรษายุกาล ๑๒๐ ป 
สูงกวาภกิษุทุกรูป ณ ท่ีนัน้ข้ึนเปนประธาน และมีพระมหาเถระช้ัน 
ผูใหญท่ีสําคัญคือ พระเรวตะ พระสาฬหะ พระสาณสัมภตูะ พระยศะ 
พระอุชชโสภติะ ท้ัง ๕ รูปน้ีก็เปนศิษยของพระอานนทเถรเจาเชนกนั 
พระวาสภคามี พระสุมนะ เปนศิษยของพระอนุรุทธเถรเจา ประชุม 
ทํากันอยู ๘ เดอืนจงสําเร็จ 
     ในตํานานฝายสสกฤตกลาววา พระสัมภูตสาณวาษพีระ 
สาณสัมภูต มีความสําคัญมาก เพราะเปนผูท่ีพระอานนทฺมอบหมายให 
เปนผูดูแลพระศาสนาตอจากทานโดยตรง ในตํานานฝายจนีกลาววา 
ทานเปนผูนําในการตัดสินช้ีขามดปญหาตาง ๆ ในสังคายนา ความท้ังนี้ก ็
นาพิจารณาอยู สวนพวกภิกษุวัชชีบุตร ไดเท่ียวชักชวนคณะภิกษุอ่ืน ๆ  
ดัดแปลงแกไขพระธรรมเขาเปนพวกดวยจํานวนหม่ืน แลวพากัน 
ประชุมทําสังคายนากนัตางหาก เรียกวา "มหาสังคีติ" แปลวาสังคายนา 
ของพวกมาก และเรียกพวกของตนวา "มหาสังฆิก" แปลวาสงฆหมูใหญ 
ท่ีเคารพนับถือมติของพระเถระคร้ังปฐมสังคายนาพวกหน่ึง เรียกวา 
"เถรวาท" และฝายสงฆท่ีถือตามมติของเกจิอาจารยของตนอีกพวกหน่ึง 
เรียกวา "อาจริยวาท" และจาก ๒ นกิายใหญนี้ยังไดแตกแขนงเปน 
นิกายยอยออกไปอีกรวมา ๑๘ นิกาย 
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คาถาจากคัมภรีทีปวังสะ 
     คัมภีรทัปวงัสะซ่ึงเปนปกรณสําคัญเลมหนึ่ง อันนกัศึกษาจกัมอง 
ขามไมได ในคัมภีรนี้ไดใหความละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณแยกนกิาย 
ของสังฆมณฑลยุคพุทธศตวรรษท่ี ๒ อยางพิสดารดึมาก ไดกลาวไว 
ดังนี ้
     ๑. นิกฺกฑฒฺิตา ปาปภิกฺขู          เถเรหิ วชฺชิปุตฺตกา 
          อฺญ ปกฺข ลภิตฺวาน           อธมฺมวาที พหู ชนา 
     ภิกษุลามกเหลาวัชชีบุตร ถูกพระเถระ (ท่ีทําทุติยสังคายนา) ขับ 
ออกจากหมูแลว ไดพวกอ่ืนอีก รวมกนัเปนฝายอธรรมวาที มีจํานวน 
มากมาย 
     ๒. ทสสหสฺส สมาคนฺตฺวา        อกสุ ธมฺมสงฺคห 
           ตสฺมาย ธมฺมสงฺคีติ               มหาสงฺคีตีติ วุจฺจติ 
     ภิกษเุหลานั้นประมาณหม่ืนรูป ไดประชุมกันทําสังคายนาพระ 
ธรรม (วินัย) เรียกการทําสังคายนาคร้ังนี้วา "มหาสังคีติ" 
     ๓. มหาสงฺคีติกา ภิกฺขู               วิโลม อกสุ สาสเน 
           ภินฺทิตวฺา มูลสงฺคห              อฺญ อกสุ สงฺคห 
     ภิกษเุหลามหาสังคีติกะ ไดทําความขัดแยงไวในพระศาสนาน้ี ได 
ทําลายสังคายนาเดิมเสีย (หมายถึงปฐมสังคายนา) แลวจดัทําสังคายนา 
อ่ืน 
     ๔. อฺญตฺร สงฺคหิต สุตฺต         อฺญตฺร อกรึสุ เต 
          อตฺถ ธมฺมฺจ ภินฺทึสุ             วินเย นกิาเยสุ จ ปฺจสุ 
     ภิกษเุหลานั้นไดแตงพระสูตรอ่ืนจากท่ีทาน (พระเถระคร้ังปฐม- 
สังคายนา) ไวอีกเลา ไดตัดทอดอรรถธรรมใหพระวินยัและพระสูตร 
ท้ัง ๕ นิกาย  
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     ๕. ปริยายเทสิตฺจาป               อโถ นิปฺปริยายเทสิต 
           นีตตฺถฺเจว เนยยฺตฺถ           อชานิตฺวาน ภิกฺขโว 
     ภิกษเุหลานั้นมิไดรูธรรมอัน (พระศาสดา) ทรงแสดงไวเปนปริยาย 
ท้ังธรรมอัน (พระศาสดา) ทรงแสดงไวเปนนิปปริยาย มิไดรูท้ังอรรถที่ 
ทานแนะไวชัดเจน ท้ังอรรถท่ีควรอนุมานเอา 
     ๖. อฺญ สนฺธาย ภณิต              อฺญ อตฺถ ฐปยึสุ เต 
         พฺยฺชนจฺฉายาย เต ภกิขฺู     พหุ อตฺถ วินาสยุ 
     แลวไดกําหนดอรรถอยางอ่ืน ซ่ึงทานกลาวหมายเอาอีกอยางหนึ่ง 
(ไมตองกัน) ภกิษุเหลานั้นไดยังอรรถใหเสียไปดวยฉายาพยัญชนะมาก 
หลาย 
     ๗. ฉฑฺเฑตฺวาน เอกเทส           สุตฺต วินยคมฺภีร 
           ปฏิรูป สุตฺต วินย                 ตฺจ อฺญ กรึสุ เต 
     ภิกษเุหลานั้นทอดท้ิงพระสูตรบางเอกเทศ และพระวนิัยอันลึกซ้ึง 
เสีย ไดแตงพระสูตรเทียม พระวินยัเทียม และพระสูตรอ่ืน พระวินัย 
อ่ืนไว 
     ๘. ปริวาร อตฺถุทฺธาร                อภิธมฺม ฉปฺปกรณ 
          ปฏิสมฺภิทฺจ นิทฺเทส          เอกเทสฺจ ชาตก 
     คัมภีรปริวารท่ีสังเขปความก็ดี พระอภิธรรมท้ัง ๖ ปกรณก็ด ี
ปฏิสัมภิทามรรคก็ดี นิทเทสก็ดี ชาดกบางสวนก็ด ี
     ๙. เอตฺตก วิภชิตวฺาน                อฺญานิ อกรึสุ เต 
          นาม ลิงฺค ปริกฺขาร               อากปฺปกรณิยานิ จ 
     เหลานี้ ถูกภิกษเุหลานั้นจําแนกไวตี่างๆ แลวแตงเปนอยางอ่ืน 
ท้ังนาม เพศ บริขาร และอากปัปะท่ีสมควร  
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     ๑๐. ปกติภาว วิชหิตฺวา               ตฺจ อฺญ อกสุ เต 
             ปุพฺพงคฺมา ภินฺนวาทา        มหาสงฺคีติ-การกา 
     (คัมภีร) นัน้ ๆ อันเปนดัง้เดิม ก็ถูกภิกษุเหลานั้นละท้ิงเสียแลวได 
กระทําส่ิงท่ีเปนอยางอ่ืน ภิกษุเหลามหาสังคีติกะไดมีวาทะแตกตางเปน 
ตัวอยางกอน 
     ๑๑. เตสฺจ อนุกาเรน              ภินฺนวาทาพหู อห ุ
            ตโต อปรกาลมฺหิ               ตสฺมึ เภโท อชายถ 
     และโดยการทําตามภิกษเุหลานั้น ไดมีภกิษุท่ีมีวาทะแตกกันเปน 
จํานวนมาก ภายหลังแตนั้นมา ไดเกดิการแตกแยกข้ึนในวาทะ (มหา 
สังฆิกะ) นัน้คือ 
     ๑๒. โคกุลิกา เอกโพฺยหารี      ทฺวิธา ภชฺิชิตฺถ ภิกฺขโว 
              โคกุลิกาน เทฺว เภทา        อปรกาลมฺหิ ชายถ 
     ภิกษุท้ังหลายแตกออกเปน ๒ ฝาย เปนโคกุลิกวาทและเอกัพ- 
โยหาริกวาท ตอมาฝายโคกุลิกแตกกันเปน ๒ พวก คือ 
     ๑๓. พหุสฺสุติกา จ ปฺญตฺติ     ทฺวิธา ภชฺิชิตฺถ ภิกฺขโว 
             เจติยา จ ปุน วาที                มหาสงฺคีติเภทกา 
     ภิกษุท้ังหลายแตกกันเปนพหุสสุติกวาท และปญญัตติวาท กับ 
ท้ังเจตยวาทอีกพวกหนึ่ง ไดแตกมาแตมหาสังคีติวาท 
     (ฯลฯ - ฯลฯ ขอ ๑๔, ๑๕ ใจความคลายกับขอ ๙, ๑๐) 
     ๑๖. วิสุทฺธตฺเถรวาทมฺหิ             ปุน เภโท อชายถ 
             มหิสาสกา วชฺชิปุตฺตกา     ทฺวิธา ภชฺิชิตฺถ ภิกฺขโว 
     ในระหวางเถรวาทอันบริสุทธ์ิแท ไดเกดิการแตกแยกกันอีกคือ 
ภิกษุท้ังหลายไดแตกเปน ๒ ฝาย เปนมหิสาสกวาทและวชัชีปตตกวาท  
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     ๑๗. วชฺชิปุตฺตกวาทมหฺิ             จตุเภโท อชายถ 
             ธมฺมุตฺตริกา ภทฺรยานิกา    ฉนฺนาคาริกา จ สมิติ 
     ในวัชชีปุตตกวาทไดเกดิการแตกกันอีกเปน ๔ พวกคือ ธรรม 
มุตตริกวาท ภทัรยานิกวาท ฉันนาคาริกวาท และสมิตียวาท 
     ๑๘. มหิสาสกาน เทฺว เภทา       อปรกาลมฺหิ ชายถ 
             สพฺพตฺถิวาทา ธมฺมคุตฺตา   ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว 
     ในกาลตอมาฝายมหิสาสกะแตกกนัอีก ๒ พวกคือ ภกิษุท้ังหลาย 
(ในฝายมหิสาสกะ) แตกออกเปน ๒ คือ สัพพัตถิกวาท กบัธรรม 
คุตตวาท 
     ๑๙. สพฺพตถิฺกวาท กสฺสปกา      สงฺกนฺต ิกสฺสปเกน จ 
            สงฺกนฺติกาน สุตฺตวาที          อนุปุพฺเพน ภิชฺชถ 
     พวกสัพพัตถิกวาทยังแตกเปนกัสสปกวาทอีกเลา และจากกัสส- 
ปกวาทไดเกดิสังกันติกวาทข้ึน จากสังกันติกวาทยังแตกออกเปนสุตต- 
วาทอีกโดยลําดับ 
     ๒๐. อิเม เอกาทส วาทา                สมฺภินนฺา เถรวาทโต 
             อตฺถ ธมฺมฺจ ภินฺทึสุ             เอกเทสฺจ สงฺคห 
     วาทะ (หรือนิกาย) ท้ัง ๑๑ นี้ แตกไปจากเถรวาท ภกิษเุหลานั้น 
ไดทําลายอรรถและธรรมกับท้ังสังคหะ (ขอท่ีสังคายนาคร้ังปฐม) บาง 
สวน ไดทอดท้ิงคัมภีรบางเอกเทศเสียดวย แลวแตงอยางอ่ืนไว 
     (ฯลฯ คาถาขอ ๒๑ คลายขอ ๑๐) 
     ๒๒. สตฺตรส ภินฺนวาทา               เอกวาโท อภินฺนโก 
              สพฺเพวฏฐารส โหนฺติ          ภินนฺวาเทน เต สห 
     วาทะท่ีแตก ๑๗ วาทะท่ีไมแตก ๑ รวมวาทะท่ีไดแตกแยกกันน้ัน 
ท้ังหมดเปน ๑๘  
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     ๒๓. นิโคฺรโธว มหารุกฺโข            เถรวาทานมุตฺตโม 
              อนูน อนธิกฺจ                      เกวล ชินสาสน 
     พระศาสนาแหงพระชินพุทธเจา ท่ีลวน ๆ ไมหยอนและไมยิ่งของ 
ฝายเถรวาทเปนสูงสุด ดุจตนไทรใหญฉะนัน้ (ขอนี้ยอมเปนความจริง 
อยางยิ่ง) 
     ๒๔. สนฺตกา วยิ รุกฺขมฺห ิ           นิพฺพตตฺา วาทเสสกา 
              ปฐมเม  วสฺสสเต นตฺถิ       ทุติเย วสฺสสตนฺตเร 
              ภินฺนา สตฺตรส วาทา          อุปฺปนฺนา ชินสาสเนติ ฯ 
     วาทะท้ังหลายท่ีเหลือ เปนประดุจจากฝากซ่ึงเกิดท่ีตนไทร ใน 
ศตวรรษแรกมิไดมีการแตกแยกกัน ในระหวางศตวรรษท่ี ๒ วาทะท่ี 
แตก ๑๗ ไดเกดิข้ึนในศาสนาแหงพระชินเจาแล  
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พระพุทธศาสนาด้ังเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพแสดงการแตกนิกาย ในพุทธศตวรรษท่ี ๒ รวม ๑๘ นิกาย ตามปกรณบาลี  
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                                                                     บทท่ี ๑๔ 
                                            ความวิบัตอันเนื่องดวยทิฏฐิสามัญญตา 
 
     ในคัมภีรสสกฤตช่ือเภทธรรมมติจักรศาสตร ของพระสุมิตร และ 
อรรถกถาแหงคัมภีรนั้น ซ่ึงแตงโดยคันถรจนาจารย "กยุก"ี ยุค 
ราชวงศถัง เลาวามูลเหตุแหงนิกาย ๑๘ เกดิดวยทิฐิ ๕ ขอของภิกษ ุ
มหาเทวะ ในแผนดินพระเจาอโศกมหาราช (ความจริงคือพระเจากาฬา- 
โศก) เม่ือพุทธปรินิพพานแลว ๑๐๐ ป ภกิษมุหาเทวะมีเร่ืองราวอยูขาง 
พิสดารดังนี ้
 
ประวัติพระมหาเทวะ 
     พระมหาเทวะเปนบุตรนายพาณิชแหงแควนมถุรา ปรากฏวาเปน 
ผูมีรูปลักษณะงดงามเปนท่ีตดิเนื้อตองใจของเพศตรงขาม ตอมาบิดา 
เดินทางไปคาขายตางแดน อยูทางนี้มหาเทวะไดลอบกระทําชูกับมารดา 
ของตน ตอมาบิดาเดินทางกลับ ทําใหมหาเทวะรอนใจ จงึสมคบรวมคิด 
กับมารดาลอบฆาบิดาเสีย และเกรงความลับร่ัวไหลจึงลอบพามารดาหนี 
ไปอยู ณ นครปาฏลีบุตร บังเอิญวันหนึ่งมหาเทวะพบพระอรหันตชาว 
มถุรารูปหนึ่ง ซ่ึงตนเคยทําบุญแตคร้ังอยูมถุรา ก็เกิดระแวงจึงลอย 
ประหารพระอรหันตรูปนั้น จําเนียรกาลลวงมามารดาซ่ึงเปนภริยาเกิด 
นอกใจลอบคบชูสูชายใหม มหาเทวะจับไดก็ฆาเสียอีก เปนอันวามหา 
เทวะทําอนันตริยกรรมถึง ๓ คร้ัง คือ ปตุมาต อรหัตฆาต แลวก ็
มาตุฆาต เทานัน้ยังไมพอ จําเดิมแตทําครุกรรมมา มหาเทวะเกิด 
วิปฏิสารใจยิ่งนัก จึงไปกุกกฏุารามขอบรรพชาอุปสมบทกับสงฆ โดย       
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ปกปดกรรมของตน ไดฉายาวามหาเทวะตามช่ือ พระมหาเทวะเปนคน 
ฉลาด เม่ือบวชแลวก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความรูแตกฉาน 
เทศนาไพเราะ เปนท่ีเล่ืองลือท่ัวไปกรุงปาฏลีบุตร จนพระเจากาฬาโศกรับ 
เปนโยมอุปฐาก แตพระมหาเทวะก็ยังไมท้ิงอุปนิสัยเดิม คิดหวังจะให 
คนมายกยองนบัถือยิ่งกวานัน้ข้ึนไปอีก จึงกลาวอวดอางวาตนบรรลุ 
อรหัตผลแกเพือ่นสหธรรมมิกและสานุศิษย มาคืนหนึ่งพระมหาเทวะ 
เกิดกามวิตก หลับไปฝนวาไดเสพเมถุนธรรมจนอสุจิเคล่ือนเปอนผาสบง 
ตื่นข้ึนใชใหศิษยนําไปชัก ฝายศิษยผูซักเมือ่เห็นรอยเปอนก็สงสังถาม 
วา พระอรหนัตเปนผูไมมีอาสวะแลว ไฉนอาจารยจึงยังมีส่ิง ๆ นี้อีก 
เลา พระมหาเทวะแกวา พระอรหันตอาจถูกมารรบกวนย่ัวยวนในความฝน 
จนอสุจิเคล่ือน ตอมาพระมหาเทวะปรารถนาจักเอาอกเอาใจบริวาร จึง 
แกลงทําอุบายพยากรณมรรค ๔ ผล ๔ ใหลูกศิษยวา ผูนัน้ ๆ สําเร็จ 
โสดาบัน ผูนั้นสําเร็จอรหันต ศิษยบางคนที่ถูกพยากรณวาเปนอรหนัต 
เกิดความสงสัยถามข้ึนวา อาจารย ! พระอรหันตทานยอมมีความรอบรู 
ในตนเองวาเปนอรหันตมิใชฤา ไฉนขาพเจาจึงไมมีญาณรูเฉพาะตนเอง 
เลา พระมหาเทวะแกวา พระอรหันตอาจมีอัญญาณได พวกศิษยก ็
ถามวา ธรรมดาพระอรหันตทานยอมไมมีความกังขาในธรรมมิใชฤา ก็ 
เหตุไรขาพเจาท้ังหลายจึงยังรูสึกไมแจมแจงในธรรมเนียมอริยสัจ ๔ เปนตน 
เลา พระมหาเทวะแกวา พระอรหันตอาจมีกังขาได ศิษยก็ยังสงสัย 
ตนเองถามวา ธรรมดาผูบรรลุอรหันตยอมทราบชัดดวยใจตนเองวา 
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยเราไดอยูจบแลว กจิท่ีควรทําเราไดทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังปรากฏในพระสูตรตาง ๆ เปนตน 
ไฉนพวกขาพเจาจึงจําตองอาศัยอาจารยพยากรณจึงรูเลา พระมหาเทวะ  
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แกวา อยาวาแตพวกเธอไมรูเลย แมพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะก็ยัง 
ตองอาศัยพุทธพยากรณจึงรูวาตคนบรรลุอรหัตผล ฉะนั้น ผูจะรูวาตน 
บรรลุอรหัตผลก็โดยการแนะนําพยากรณของผูอ่ืน เม่ือพระมหาเทวะ 
สรางกรรมช่ัวมาก ๆ เขา ก็เกดิกลัวบาปวาจกัชักนําตนไปเกิดในนิรยา- 
บาย จึงราตรีมัชฌิมยามหน่ึง เธอนอนครุนคิดในอกุศลกรรมนั้น เกิด 
ความทุกขในอุทานวาจาออกมาวา ทุกขหนอ ๆ บังเอิญพวกศิษยท่ีอยู 
ใกลเคียงไดยนิเขา รุงเชาพากันไปถามวา อาจารยเกดิความไมสบายอัน 
ใดฤา พระมหาเทวะพูดกลับเกล่ือนวา เราสุขสบายดี ศิษยถามวา ก็เม่ือ 
คืนอาจารยทําไมจึงรองวาทุกขหนอ ๆ เลา พระมหาเทวะแกวา มรรคผล 
จะปรากฏตอเมื่อบุคคลผูบําเพ็ญเปลงคําวา ทุกขหนอ รวมทิฐิ ๕ 
ประการของพระมหาเทวะซ่ึงเธอส่ังสนอในหมูบริวาร 
 
ผลแหงทิฐิ ๕ ขอ 
     พระมหาเทวะต้ังทิฐิของตนแลว ก็ผูกคาถาข้ึนรอคอยโอกาสจะ 
ประกาศแกสงฆในกุกกุฏาราม คร้ันถึงวันอุโบสถคืนหนึ่ง  เม่ือสงฆ 
ประชุมพรอมแลว วนันั้นเปนเวรของพระมหาเทวะจะเปนแสดงปาฏิ- 
โมกข พระมหาเทวะรีบฉวยโอกาศประกาศในท่ีชุมนุมทันที และยังกลาว 
แถมทายอีกวา เม่ือพระศาสดายังทรงพระชนมอยู ภาษิตของพุทธ- 
บริษัท ๔ และของเทพยดาพระองคยังทรงรับรอง และรับส่ังใหคน 
ท้ังหลายรับปฏิบัติได ตลอดจนถือวาภาษิตเหลานั้นเปนสูตรได แมบัดนี ้
พระศาสดาจักปรินิพพานไป มหาบัณฑิตผูมีปญญาจะแตงพระสูตรก็ได 
ตามสมัครใจ ปรากฏชุมนุมสงฆเกิดโกลาหลขึ้นทันที ภกิษุฝายธรรมวาที 
พากันคัดคานมติของพระมหาเทวะ ประกาศวาคําพูดของทานเปน 
มิจฉาทิฐิ มิจฉาวาจา แตฝายธรรมวาทีมีจํานวนนอย ฝายเขาขาง  
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พระมหาเทวะมีจํานวนมาก ตางโตแยงกนัจนตลอดคือยนัรุง ขาววาสงฆ 
ในกกุกุฏารามแตกสามัคคีกนัแพรหลายท่ัวเมืองปาฏลีบุตร จนพระเจา 
กาฬาโศกตองเสด็จมาหามดวยพระองคืเอง แตก็ไมรูจะทรงทําอยางไร 
ตรัสถามพระมหาเทวะ พระมหาเทวะถวายความเห็นใหตัดสินดวยวิธี 
โหวตเสียง คือ เยภยุยสิกาอธิกรณสมถะวิธี ปรากฏวาชัยชนะตกเปน 
ของฝายพระมหาเทวะ พระเจากาฬาโศกจงึมีจํานวนนอยและสวนมาก 
เปนพระเถระท่ีเฒาชรา คิดวาจะอยูในนครปาฏลีบุตรไมเปนสุข ก็เตรียม 
จาริกไปสูแวนแควนอ่ืน พระเจากาฬาโศกทราบก็ทรงกร้ิวดวยสําคัญ 
พระทัยผิด จึงประสงคจะทดลองพระเถรเจาเหลานั้น รับส่ังใหปลอยลง 
ในเรือแตกกลางแมน้ําคงคา พระเถรเจาท้ังหลายก็บันดาลอิทธาภิสังขาร 
เหาะข้ึนไปบนอากาศสูแควนกาศมีระ ทางน้ีพระเจากาฬาโศกรูสึก 
ท้ังหลายกลับคืนนครปาฏลีบุตรก็ไมสําเร็จ จึงทรงสรางอารามถวาย ณ 
แควนกาศมีระนั้น จําเดิมแตนั้น สังฆมณฑลจึงแยกเปน นิกาย คือ 
เถรวาทหรือสถวีรวาท และนิกายมหาสังฆิกวาท ซ่ึงเปนฝายพระมหา- 
เทวะ และจากสองนิกายนี้ จงึไดแตกแยกแขนงนิกายออกมาอีกรวม 
๑๘ นิกายในจาํเนียรกาลตอไป 
 
ปจฉิมวาระพระมหาเทวะ 
     ในตํานานพรรณนาตอไปวา วนัหนึ่งพระมหาเทวะเดนิเตร็ดเตรใน 
นครปาฏลีบุตร มีหมอดูคนหน่ึงเขามาทักทายและพยากรณวาอีก ๗ วนั 
ทานจักมรณะ พวกลูกศิษยบริวารพากันรอนใจ แตพระมหาเทวะพูดวา 
เร่ืองนี้ตนรูมากอน แลวใหศิษยไปทูลพระราชาพรอมกับประกาศให  
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ประชาชนในกรุงฟงวา อีก ๗ วัน พระมหาเทวะอรหันตเจาจักดับขันธ- 
ปรินิพพาน พอถึงวันกําหนดพระมหาเทวะก็ตายจริง ๆ เม่ือเวลาจะ 
ฌาปนกิจศพ ประชาชนพากันแหมาบูชาดวยเคร่ืองหอมน้ํามันหอม แต 
เม่ือถึงวาระประชุมเพลิง ปรากฏวาไฟจุดศพมิติด โหรหลวงทูลพระราชา 
วา ตองนําเอามูตรคูถอาจมของสันัขมาราดศพไปจึงจดุติด เม่ือเผาเหลือ 
แตเถาถานกระดูกบางช้ิน กย็ังบังเกดิมีพายุพัดหอบกระจัดกระจายไป 
ส้ิน ไมเหลือเศษเลย  
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                                                                        พระพุทธศาสนาด้ังเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพแสดงการแตกนิกาย ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี ๒ เปนตนไป รวม ๒๐ นิกาย 
ถานับเถรวาทอันเปนของดั้งเดิมเปน ๒๐ ตามปกรณสสกฤต  
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ทัศนะวิจารณของผูเขยีน 
     ตามปกรณบาลีและสสกฤตท้ัง ๒ ยอมเปนขอยืนยันแนนอนวา 
สังฆมณฑลมีการแตกแยกทิฐิและปฏิปทากัน ปรากฏโดยเปดเผยใน 
พุทธศตวรรษท่ี ๒ แมฝายสสกฤตจะอางวาเกิดในแผนดนิพระเจา 
อโศกมหาราชก็ดี ขอเท็จจริงในปญหานี้ขาพเจาก็ไดวนิิจฉัยแลวในตอน 
ตนเร่ืองอโศก-กาฬาโศก อยางไรก็ตามเปนอันแนใจวาในพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๒ ไดมีเหตกุารณ ๒ อยางอุบัติข้ึน คือเร่ืองทุติยสังคายนาอันสืบ 
เนื่องมาแตวัตถุ ๑๐ ประการของเหลาสงฆภาคตะวันออก ซ่ึงสงฆภาค 
ตะวนัตกไมยอมเห็นพองดวย สําหรับวัตถุ ๑๐ ประการนัน้ ถาพิจารณา 
ดูโดยเท่ียงธรรมก็จักเห็นไดวามิใชเปนขอครุกาบัติ เปนดวยภิกษุชาววัชชี 
ทรงมีไวสมัยจวนใกลปรินิพพานน่ันเอง และทานเหลานีท่ี้จะเปนพวก 
สืบเช้ือสายจากคณะสงฆฝายพระปุราณะ ซ่ึงมิไดรับรองมติของพระเถระ 
คร้ังปฐมสังคายนา ในคัมภีรมหาวังสะประณามวาเปนพวกหอลัชชี ก็ด ู
เกินสมควรไป พวกภิกษุวัชชีบุตรคงจะไดประชุมกันปรึกษา อางพระ 
พุทธานุญาตแลวเลยลงมติเหน็วาสิกขาบท ๑๐ ประการนัน้ ควรจัดเปน 
สิกขาบทเล็กนอยเพิกถอนได ฝายสงฆภาคตะวนัตกก็ปรากฏวา เปน 
สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของพระมหาเถระคร้ังปฐมสังคายนา ยอมตอง 
เคารพมติของพระอรหันตเจาผูเปนครูบาอาจารย ไมยอมใหเพกิถอนได 
จึงไดเกิดแตกแยกกันข้ึน และปรากกวาภกิษุท่ีเบขาดวยกบัฝายภาค 
ตะวนัออกมีมากกยา ขาพเจาเล่ือมใสในเถรพจนของทานเจาคุณอุบาลี 
คุณูปมาจารย (สิริจนฺโท) อดตีเจาอาวาสวดับรมนิวาส ซ่ึงทานแสดงไว 
ในสังฆคุณเทศนา ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๙ มีขอความ 
ตอนหนึ่งวิจารณถึงพฤติกรรมของภิกษุเหลาวัชชีบุตรวา "...เชนบัญญัติ  
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วัตถุ ๑๐ ประการเปนตัวอยาง จะลงโทษวาเจากูประพฤติเสียหาย 
หมายจะย่ํายีพระพุทธศาสนาทีเดียวก็ไมชอบ เจากูคงอางวาอนุมัติตตาม 
บรมพุทะานุญาต เพราะใกลจะเสด็จเขาสูพระนิพพาน พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสแกพระอานนทวา เม่ือพระสงฆประชุมทําสังคายนา 
สิกขาบทอันใดท่ีเราตถาคตแตงต้ังไวแลว เปนสิกขาบทเล็กนอยและ 
นอยโดยลําดับ เม่ือพระสงฆเห็นสมควรจะยกเลิกสิกขาบทนั้น จง 
ยกเลิกเถิดดังนี ้ขอนี้พระอานนทไดยกข้ึนเสนอตอท่ีประชุม พระมหา 
กัสสปเถรเจาเปนสังฆปริณายก ทานจะยอมยกเลิกใหความเสียหายมา 
ตกอยูแกทานดวยเหตไุร ก็ตองคงไวตามเดมิทุกประการ ขอนี้เปนเหตุ 
ใหภกิษวุัชชีบุตรอางถึงพุทธประสงคได เพราะสวนครุกาบัติเธอก็ยังคง 
รักษาแนนหนามาตราบเทาทุกวันนี้ การเส่ือมพุทธบัญญัติเล็กนอยกค็ง 
ไมเส่ือมถึงทางมรรคทางผล เพราะพระอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก ฝาย 
พระเถรเจาท้ังหลายผูเปนธรรมวาทีท่ีทานคิดปราบปรามนั้นก็เปนการควร 
เพราะสมัยของทานยังมีเดชานุภาพพอจะแกไขใหดไีด แตจะใหเจาก ู
กลับทิฐิดวยกนัท้ังส้ินนั้นคงจะไมได..."  
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                                                          บทท่ี ๑๕ 
                                             พุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๒ 
 
กรีกรุกรานอินเดีย 
     ในหนังสือมหาวังศะเลาวา วงศสุสูนาคไดครองแควนมคธอยูเปน 
เวลาเพียง ๒๒ ป ก็ถูกมหาโจรผูหนึ่งชือนันทะปลนเอาราชบัลลังก 
มหาดจรนนัทะจึงต้ังราชวงศนันทะข้ึน ณ เมืองปาฏลีบุตร ปรากฏวา 
กษัตริยวงศนนัทะไดอุปถัมภบํารุงพระพทุธศาสนาในแควนมคธเปนอันด ี
ในสมัยเดียวกบัวงศนันทะน้ีเอง ประเทศอินเดียไดถูกย่ํายีจากขาศึกฝร่ัง 
ตางดาว คือพวกกรีก จนเสียแผนดินทางแถบลุมแมน้ําสินธุไปกองทัพ 
พวกกรีกมีนายทัพเปนกษัตริยทรงนามวา อเล็กซานเดอรมหาราช 
กษัตริยแหงอาณาจักรมาซิโดเนีย ประเทศกรีกตั้งอยูในคาบสมุทร 
บอลขาน เปนประเทศโบราณคูกับโรมัน คร้ังนั้นกรีกแบงออกเปนแวน 
แควนใหญนอยรวม ๒๐ แควน แตท่ีสําคัญมีอยู ๓ แควนดวยกนั คือ 
     ๑. แควนสปารตา เปนแควนต้ังอยูในหบุเขา นิยมการสงคราม 
พลเมืองทุกคนไดรับอบรมใหเปนทหารมาแตเล็กแตนอย 
     ๒. แควนเอเธนส เปนแควนต้ังอยูในท่ีราบริมทะเล นิยม 
อักษรศาสตรและศิปกรรมตาง ๆ 
     ท้ัง ๒ แควนนี้รบงพุงชิงความเปนใหญเสมอ จนตางฝายเพลีย 
เปดโอกาสใหแกแควนที่ ๓ ไดเปนใหญ คือ 
     ๓. แควนมาซิโดเนีย แควนนี้ตั้งอยูเหนอืเอเธนสและสปารตาข้ึน 
ไป ราชาผูครองแควนช่ือฟลิป ไดบํารุงบานเมืองใหเจริญดวยวิธีเอาอยาง 
เอเธนสกับสปารตา คือบํารุงท้ังการศึกษาศิลปกรรม และบํารุงท้ังการ  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 142 
ทหารคูกันไป จนกลายเปนแควนมหาอํานาจ พระเจาฟลิปไดพยายาม 
รวบรวมชาติกรีกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัอยูถึง ๒๐ ปจึงสําเร็จ และ 
เร่ิมขยายอํานาจออกปราบปรามประเทศอ่ืน พอดีส้ินพระชนมเสียกอน 
พระโอรสช่ืออเล็กซานเดอรจึงข้ึนเสวยราชยแทนเม่ือพระชนมายไุด ๒๐ 
เลากันวาเม่ืออเล็กซษนเดอรยังเล็ก ๆ วันหนึ่งมีคนนํามามาถวายพระเจา 
ฟลิป แตเปนมาพยศเหลือทนไมมีใครข่ีได พระเจาฟลิปกบ็อกคืนแก 
เจาของ แตอเล็กซานเดอรหามไวทูลอาสาข่ีเอง และก็ปรากฏวาสามารถ 
ปราบพยศของมาตัวนั้นสําเร็จ พระเจาฟลิปจึงตรัสวา "ประเทศมาซิโด- 
เนียนีเ้ล็กเกนิไปสําหรับเจาเสียแลว เจาจะตองหาประเทศท่ีใหญกวานี ้
เม่ือเจาเติบโตขึ้น" อเล็กซานเดอรไดศึกษาทั้งวิชารบและอักษรศาสตร 
ปรัชญา ครูท่ีมีช่ือของพระองคคือ เลออนินดาสและอริสโตเติล เม่ือข้ึน 
เสวยราชยแลวส่ิงแรกท่ีอเล็กซานเดอรทํากคื็อกรีฑาทัพใหญบุกทวีปอาเซีย 
ในป พ.ศ.๒๑๖ ตีไดเฟนิเซียน อิหราน สวนในอาฟริกาประเทศอียิปต 
ยอมสวามิภกัดิ์ เม่ือตีอิหรานไดแลวก็เดินทัพพุงเขาสูอินเดีย 
 
ศึกกรีกกับอินเดีย 
     อันท่ีจริงในยุคพุทธกาล ดินแดนตอนเหนือของลุมแมน้ําสินธุได 
เคยถูกรบกวนจากพวกอิหรานมาแลว เม่ือพนพุทธกาลอิหรานไดกลาย 
เปนมหาอํานาจทางอาเซียตะวันตก จนถึงสมัยถูกรีกปราบ ทัพฝร่ังชาติ 
กรีกหล่ังไหลเขามาทางภาคเหนือของอินเดีย เขาสูบริเวณลุมแมน้ําสินธุ 
ตีกรุงตักศิลาในแควนคันธาระแตก แลวบุกตะลุยลงมาสูแควนปญจาป 
ณ ท่ีนั้นอเล็กซานเดอรไดพบกับกําลังตานทานของพระเจาเปารวะ หรือ 
ท่ีฝร่ังเรียกวาพอรุส ซ่ึงมีฉายาวา "สิงหแหงปญจาป" พรอมดวยกําลัง 
พลทหารราบ ๔๐,๐๐๐ ทหารมา ๔,๐๐๐ รถศึกอีก ๕๐๐ และชางอีก  
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จํานวนมหึมาเตรียมรับอยู ทัพกรีกกับทัพอินเดียไดปะทะกันท่ีฝงแมน้ํา 
วิตัสตะอันเปนสาขาของแมน้ําสินธุ กําลังพลของกรีกมี ๑๗,๐๐๐ ขาม 
แมน้ําสําเร็จโดยอาศัยธรรมชาติชวย ประกอบท้ังชางศึกของพระเจาเปา- 
รวะเกิดแตกต่ืนอลหมานข้ึน ทัพปญจาปกแ็ตกพินาศ พระเจาเปารวะถูก 
อาวุธบาดเจ็บสาหัสและถูกกรีกจับเปนเชลย เม่ือพระเจาเปารวะถูกจับมา 
เผชิญหนากับพระเจาอเล็กซานเดอร พระเจาอเล็กซานเดอรตรัสถามวา 
พระองคตองการจะใหเราปฏิบัติอยางไร สิงหแหงปญจาปตรัสตอบอยาง 
องอาจวา "ตองการใหปฏิบัตติอเราอยางกษตัริย" แทนท่ีจะพิโรธ อเล็ก- 
ซานเดอรถามตอไปวา "ทรงประสงคจะขออะไรอีก" เปารวะตอบวา "คําวา 
กษัตริย" ก็ครอบงําไปถึงส่ิงท้ังหมดท่ีเราตองการขอแลว" ดวยความ 
กลาหาญรักษาขัตติยะเกียรตขิองเปารวะ ทําใหพระเจาอเล็กซานเดอรซ่ึง 
มีพระทัยโปรดคนกลาหาญ ไดคืนบานเมืองใหและแตงต้ังเปารวะใหเปน 
ราชาตามเดิม แตดํารงในฐานะประเทศราช เลากันวาเม่ืออเล็กซานเดอร 
รบชนะทุกแหงแลว คราวหนึ่งอเล็กซานเดอรกรรแสง ท่ีกรรแสงก็เพราะ 
รูสึกวาไมมีแผนดินท่ีจะใหตอีีกแลว เม่ือแลไปทางตะวันตกถัดอียิปต 
ออกไปก็เห็นแตทะเลทราย ยกทัพบุกเขามาถึงทวีปอาเซียตอนกลาง ก ็
เห็นแตขุนเขาสลับซับซอนกันเปนทิวแถว หันไปทางเหนือก็เห็นแต 
ดินแดนไซบีเรียซ่ึงหนาวเยน็ดวยหิมะ หนัมาทางใตสูอินเดียก็เห็นแต 
มหาสมุทร หมดแผนดนิท่ีจะใหตีอีก จึงกรรแสงดวยความเสียพระทัย 
อันท่ีจริงยังมีแผนดินอีกมากท่ียังเหลือใหต ีเพราะทางตะวันออกถัด 
กลุมเทือกเขาไปก็มีประเทศจนี และความจริงในประเทศอินเดียเองก็ยัง 
เหลืออาณาจกัรอีกมากมายท่ีอเล็กซานเดอรยังไมไดตี ท่ีไมไดตีไมใช 
เพราะอเล็กซานเดอรไมรูวามีแวนแควนเอกราชอีกหลายแควน ถัดลุม 
แมน้ําสินธุลงมาอเล็กซานเดอรสดับความม่ังค่ังสมบูรณของแควนมคธ  
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ไดตระเตรียมยาตราทัพมาตีแลว แตพวกแมทัพนายกองเกิดแข็งขอไม 
ยอมเดินทัพ ทุกคนอางวาอิดโรยคิดถึงลูกเมีย และเห็นวาถาตีมคธไดก็ 
คงตีแวนแควนอ่ืนตอไปอีกไมมีกําหนดส้ินสุด ทุกคนรองวาอยากกลับ 
บาน อเล็กซานเดอรจึงจําพระทัยเลิกทัพกลับ บานเมืองทางลุมแมน้ํา 
คงคาจึงรอดปากเหยี่ยวปากกาไปได ขากลับอเล็กซานเดอรแบงทัพออก 
เปน ๒ ฝาย ฝายหนึ่งใหกลับโดยทางเรือ อีกฝายหนึ่งใหกลับทางบก 
รวมเวลาที่อเล็กซานเดอรรบอินเดียอยู ๑ ปกับ ๘ เดือน ตไีดบานเมือง 
ในลุมแมน้ําสินธุท้ังตอนบนตอนลางไดหมด และเม่ือเสด็จกลับจาก 
อินเดียแลว ก็ไปส้ินพระชนมท่ีกรุงบาบิโลนแหงลุมแมน้าํไตกริสกับ 
ยูเฟรตีส เม่ือ พ.ศ.๒๒๐ มีพระชนมายุเพียง ๓๓ เทานั้นนับวาส้ันมาก 
 
จันทรคุปตกูชาต ิ
     เม่ืออเล็กซานเดอรตีไดบานเมืองใด ถาไมทรงต้ังใหชาวพื้นเมือง 
หรือเจาของเดิมซ่ึงสวามิภักดิ์ดูแลตอไป กจ็ักต้ังนายทัพนายกองชาวกรีก 
เปนหวัหนาปกครองพรอมกับท้ิงกองทหารกรีกไวใหพอสมควรสําหรับ 
เปนกําลัง จึงปรากฏวาบานเมืองบางแหงในอินเดยีแลในอาเซียกลาง มีผู 
ปกครองเปนฝร่ังชาติกรีก คร้ันพระเจาอเล็กซานเดอรสวรรคต บรรดา 
แมทัพนายกองเหลานี้ก็พากนัประกาศอิสรภาพไมข้ึนตออาณาจักรกรีก 
ในยุโรปอีกตอไป ทุกคนตองการเปนตัวแทนอเล็กซานเดอรกันท้ังนั้น จงึ 
ทําสงครามรบพุงกันอยางยุงเหยิง คร้ังนั้นขาหลวงกกีผูหนึ่งซ่ึงอยูดูแล 
กํากับพระเจาเปารวะ เปนกบฏจับพระเจาเปารวะปลงพระชนม ทําใหชาว 
อินเดียโกรธแคนเลยลุกข้ึนจบัอาวุธขับไลพวกกรีก บรรดาชาวอินเดียวผูกู 
ชาติเหลานี้ ไดมีคนสําคัญคนหนึ่งช่ือจันทรคุปต เปนคนหนุมท่ีใฝสูงและ 
กลาหาญ เลากนัวาจนัทรคุปตมีเชื้อสายเมารยะวงศ ซ่ึงสืบมาแตวงศ 
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ศากยะของพระพุทธองค ในมหาวังศะเลาวา เม่ือวิฑูฑภะโอรสของพระ 
เจาปเสนทิโกศลลางวงศศากยะ คร้ังปลายพุทธกาลนั้น มีเจาศากยะหมู 
หนึ่งอพยพหนข้ึีนไปทางแถบภูเขาหิมาลัย ไดพบสถานท่ีนาร่ืนรมยกกึ 
กองดวยเสียงนกยูง จึงไดสรางสนครใหมใหช่ือวา เมารยะนคร หรือ 
โมลิยะนคร สืบกษัตริยลงมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๒ นครเมารยะเสีย 
แกอาณาจักรอ่ืน ราชาผูครองเมืองถูกประหารชีวิต แตมเหสีซ่ึงมีครรภ 
ประสูติจันทรคุปตท่ีนั่น แตหลักฐานของปราชญหมูหนึง่กลาววา จันทร- 
คุปตมีเชื้อชาติเปนเจาในวงศนันทะนั่นเอง แตมีมารดาสกลุตํ่าคือมารดา 
เปนธิดาเจาพนักงานเล้ียงนกยูง (มยูรโปษกะ) จึงไดช่ือตามสกุลของมารดาวา 
เมารยะวงศ จนัทรคุปตเคยซองสุมผูคนจะเปนกบฏชิงราชสมบัติของ 
กษัตริยนันทะ แตความลับร่ัวไหลเสียกอน จันทรคุปตจึงตองหลบหนีไป 
อยูท่ีตักศิลา และเขารับอาสาอเล็กซานเดอรนําทัพกรีกเขาตีแควนมคธ 
แตเม่ือกรีกเลิกทัพกลับไปเสียกอน จนัทรคุปตก็เท่ียวปวนเปยนรวบรวม 
สมัครพรรคพวกอยูแถวปญจาปและชายอาณาเขตมคธ บังเอิญจันทร- 
คุปตไดอาจารยเสนาธิการคนสําคัญคนหนึ่งเปนพราหมณช่ือจาณกัยะ 
ซ่ึงในมหาวังศะเรียกวาปาณกพราหมณเปนคนมีไหวพริบฉลาดแกมโกง 
ไดเปนผูคิดกะการโจมตีแวนแควนตาง ๆ ใหแกจันทรคุปต เม่ือรวบ 
รวมไดสมัครพรรคพวกพอควรแลว จนัทรคุปตก็เร่ิมขับไลอิทธิพลของ 
กรีกในปญจาป แลวยกเขาปลนเมืองใหญ ๆ ของแควนคมธ ซ่ึงในเวลา 
นั้นกษตัริยผูครองแควนทรงนามวา พระเจาธนนันทะเปนอนุชาองค 
ท่ี ๙ ของพระเจานันทะปฐมราชแหงวงศนนัทะ ขณะแรกทัพจันทรคุปต 
ถูกตีแตกยับเยนิ จนตองหลบหนีเขาปา แตบังเอิญไปไดความคิดจาก 
คําดาลูกของหญิงชาวบานผูหนึ่ง ซ่ึงทําขนมเบ้ืองสุกแลวใหลูกิน ขาง  
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ฝายเด็กอารามตะกละก็กัดเอาตอนกลางของขนมซ่ึงยังรอนระอุอยูรอน 
ปากก็คายท้ิง แลวรองไหขอขนมกินใหม หญิงมารดาโกรธรองดาวา อาย 
ลูกพาลชาติโงหาปญญามิได มึงจะคอยกัดแตริมเขาไป กเ็ปนไรจึงโลภ 
เขากระโจมกดัเอากลางขนมอันรอน แลวท้ิงเสียใหเสียขนมไป มึงนี้อาย 
ลูกมหาโจรจันทรคุปตทีเดียว จะตีเมืองไมคอยตีแตขอปริมเขาไป โลภ 
ตะกละโจมตีเอาชนบทเมืองใหญ เหลือกําลังตัวก็แตกพายแพไป เหมือน 
มึงโลภกินขนาเบ้ืองนี้ จันทรคุปตไดสติจากคําดาลูกของหญิงชาวบาน 
คนนั้น จึงรวบรวมพลพรรคใหมอีกคร้ังหนึง่ แลวเขาตีบานเล็กเมืองนอย 
ตามชายเขตมคธเขาไปทีละเมือง ๒ เมืองเปนลําดับ จนท่ีสุดก็สามารถ 
ตะลุยเขาไปถึงนครปาฏลีบุตร พระเจาธนนันทะตอสูจนกระท่ังส้ิน 
พระชนมกลางสนามยุทธ จนัทรคุปตจึงทําพิธีปราบดาภเิศกเปนกษัตริย 
ตั้งราชวงศเมารยะข้ึน ณ นครปาฏลีบุตร เม่ือพ.ศ. ๒๒๒ ตลอดระยะ 
เวลา ๒๔ ป ท่ีจันทรคุปตนั่งบัลลังกอยู ตองใชเวลาสวนใหญไปในการ 
รบพุงปราบปรามแวนแควนตาง ๆ ในลุมแมน้ําสินธุและคงคา ตลอดจน 
การขับไลอิทธิพลของกรีกใหพนไปจากอินเดีย ปรากฏวาทางกรุงบาบิ- 
โลนนายทัพของพระเจาอเล็กซษนเดอรคนหนึ่งช่ือเซลิอูโคสนิกาเตอร ได 
ครองตําแหนงราชาบาบิโลนแทนพระเจาอเล็กซานเดอร คิดจะแสวงหา 
อานุภาพอยางพระเจาอเล็กซานเดอร จึงยกกองทัพเขาตีไดอาณาจกัร 
บากเตรียมใน พ.ศ.๒๓๗ รุงข้ึนปใหมก็ยาตราทัพเขาสูอินเดีย ขามแมน้ํา 
สินธุไดพุงเขาปญจาปใน พ.ศ.๒๓๘ ทัพกรีกกับทัพมคธไดประจัญกัน 
ท่ีสมรภูมิแหงนครปาฏลีบุตร เมกาสเทเนสนายทัพคนสําคัญของพระเจา 
เซลิอูโคส ไดบันทึกกําลังแสนยานภุาพของมคธวา เฉพาะตัวเมืองปาฏ- 
ลีบุตรมีพลเมืองถึง ๔๐๐,๐๐๐ คน มีทหารชางอีก ๔,๐๐๐ ดวยกําลัง 
แสนยานภุาพอันเกรียงไกรน้ี จึงสามารถตรึงทัพกรีกอยู ท้ัง ๒ ฝาย  
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เม่ือไมอาจเอาแพเอาชนะกนัได ผลสุดทายก็ยอมรับไมตรีซ่ึงกันและกนั 
พระเจาเซลิอูโคสยอมถวายแวนแควน ๔ แควนทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
ของอินเดีย ซ่ึงกินข้ึนไปถึงดนิแดนอาฟกานิสถานในปจจุบันใหแกมคธ 
ทางฝายพระเจาจันทรคุปตกถ็วายชางศึก ๕๐๐ เชือกเปนเคร่ืองแลกเปล่ียน 
เลากันวาพระเจาเซลิอูโคสทรงยกพระธิดาถวายเปนมเหสีพระเจาจนัทร- 
คุปตดวยองคหนึ่ง เปนอันวาในรัชสมัยพระเจาจนัทรคุปต อิทธิพลของ 
มคธแผตลอดอินเดียภาคเหนือข้ึนไปจดภเูขาฮินดูกูฏ และเลยเขาไปใน 
รัศมีไปจากอินเดียนับแตกาลบัดนั้น ในประวัติไมปรากฏวาพระเจา 
จันทรคุปต ทรงเล่ือมใสในศาสนาพราหมณ แมจะทรงแวดลอมดวย  
เหลามนตรีท่ีเปนพราหมณกต็าม กลาวกนัวาในบ้ันปลายของชีวิต 
พระองคนิยมการครองชีพแบบศาสนาเชน ทรงสละราชสมบัติใหแกโอรส 
ช่ือสิงหเสน แลวก็เสด็จออกบําเพ็ญพรต ณ สถานท่ีเปล่ียววังเวงแหง 
หนึ่ง อยางไรกด็ีสิงหเสนมิไดเสวยราชยตามบัญชาของพระบิดา กลับ 
ปรากฏวากษัตริยองคใหมเปนพินทุสารโอรสอีกองคหนึ่ง ซ่ึงเปนราชบุตร 
ท่ีฝกใฝเครงครัดในลัทธิพราหมณ ซ่ึงพวกมนตรีพราหมณพากนัยกยอง 
เชิดชูข้ึน 
 
พระเจาพินทุสาร 
     พระเจาพนิทุสารเสวยราชยอยู ๒๘ ป ในแผนดนินี้อิทธิพลของ 
มคะขยายลงมาทางอินเดียใตภาคทักษณิาชนบท ทรงทําพระราชไมตรี 
ติดตอักบราชากรีกแหงบาลิโลน ซ่ึง ณ บัดนั้นคือพระเจาแอนติโอโชส- 
โซเตอร ราชโอรสของพระเจาเซลิอูโคส และพระเจาปโตเลมีฟลาเดลฟุส 
ราชาผูครองประเทศไอยคุปตในอาฟริกา ปรากฏวาพระเจาพินทุสารขอ  
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ซ้ือนักปราชญหรีกคนหนึ่งจากพระเจาแอนติโอโซสโซเตอร แตพระเจา 
กรุงบาบิโลนมิอาจขายใหได เพราะกฏหมายกรีกหามไมใหขายนักปราชญ 
วาดวยสวนพระราชศรัทธาในศาสนาของพระเจาพนิทุสารก็ทรงเล่ือมใส 
ในศาสนาพราหมณ ในมหาวังศะเลาวาทรงเล้ียงอาหารพราหมณวันละ 
๖ หม่ืนคนทุกวัน อยางไรก็ด ีแมกษัตริย ๒ พระองคในวงศเมารยะน้ี 
องคหนึ่งเปนศาสนิกในลัทธิเชน อีกองคหนึ่งเปนศาสนิกในลัทธิ 
พราหมณก็จริง พระพุทธศาสนาก็มิไดเส่ือมโทรมลงไปเลย ศูนยกลาง 
ของพระพุทธศาสนายังคงอยูในแควนมคธ ปรากฏวาในสมัยพระเจา 
พินทุสาร นิกายเถรวาทินไดเล่ือนไปตั้งหลักแหลงอยูในแควนอวนัตี 
นิกายมหาสังฆิกะไปรุงโรจนท่ีแควนมถุรา นิกายมหิศาสกะไปเบงรัศมีท่ี 
แควนมหิสมณฑล (ไมเซอรในปจจุบัน) แตวาทุก ๆ นกิายก็มีบริษัทของ 
ตนอาศัยอยูในพระอารามท่ัวแควนมคธ พระเจาพนิทุสารมีพระมเหสี 
หลายพระองค และมีพระโอรสจํานวนมาก นมหาวังศะวามีถึง ๑๐๐ องค 
เลากันวาพระโอรสองคใหญของพระเจาพินทุสารคือ สุสิมะ เปนผูท่ี 
พระเจาพนิทุสารมอบราชสมบัติใหครอบครอง แตภายหลังถูกเจาอโศก 
ซ่ึงเปนพระอนุชาตางพระมารดา ยกทัพมาชิงเอาราชสมบัติไป แลวจับ 
พระเจาสุสิมะผุเปนเชษฐาสําเร็จโทษ ปราบดาภิเษกข้ึนเปนจักรพรรดริาช  
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                                                             บทท่ี ๑๖ 
                                                      อโศกมหาราชัน 
 
     พระเจาอโศกเปนจกัรพรรดิราชพระองคเดียว ซ่ึงประกอบดวย 
พระเดชและพระคุณตรึงตราอยูในความทรงจําของประชากรนับจํานวน 
หลายรอยลานคน นับต้ังแตเบ้ืองปุริมกาลตราบเทาปจจบัุน และจะตอง 
เปนดังนี้ตอไปอีกในอนาคต บรรดาพุทธศาสนิกชนเปนหนี้บุญคุณตอ 
จักรพรรดิราชพระองคนี้ อยางไมรูจะชดเชยไดหมด พระพุทธศาสนาได 
แผขยายออกไปในนานาประเทศ กด็วยอานุภาพอุปการะของพระองค ๆ 
เปนผูเร่ิมงานธรรมทูตในดินแดนนอกประเทศอินเดีย ตาํนานวาดวย 
ประวัติของพระเจาอโศก ไดปรากฏในคัมภีรสสกฤตช่ือ "อโศกอวทาน" 
ตํานานเลมนี้ไดเรียบเรียงข้ึนราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๕ และไดแปลออก 
สูพากยจนี ๓ คร้ัง คร้ังแรกแปลโดยอังหวบคิม ราวปลายพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๗ ในรัชสมัยพระเจาจิ้นฮุยเต คร้ังท่ีสองแปลโดยคุณภทัรราวตน 
พุทธศตวรรษท่ี ๙ คร้ังท่ีสามแปลโดยสังฆปาละราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ 
สวนในพากษบาลีเราหารายละเอียดเกี่ยวกบัพระเจาอโศกไดในคัมภีร 
มหาวังศะและสมันตปาสาทิกา นอกจากนีจ้ริยาวัตรของพระองค เรายงั 
อาจทราบไดจากศิลาจารึกซ่ึงถูกคนพบเร่ือย ๆ ศิลาจาริกเหลานี้มี 
กระจัดกระจายท่ัวไปในอินเดียจมดินจมทรายอยู เม่ือศิลาจารึกเหลานี ้
ไดถูกขุดคนข้ึนมา เร่ืองราวของพระเจาอโศกก็ยิ่งปรากฏเดนชัดยิ่งข้ึน 
และบรรดานักปราชญท้ังฝร่ังและแขกตางคนควาอานศิลาจารึกเหลานัน้ 
เปนการใหญ ตางผลิตตําราวาดวยเร่ืองพระเจาอโศกออกมาแขงขันกนั 
นักเขียนคนหนึ่งช่ือ เอช. จี. เวลส เขียนสรรเสริญพระเจาอโศกวา ใน  
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บรรดามหาราชาธิราชนับจํานวนพัน ๆ องคท่ีปรากฏพระนามในประวตัิ- 
ศาสตร มีแตพระนามของพระเจาอโศกเทานั้น ท่ีเปนดารารุง ณ เบ้ือง 
นภากาศ ซ่ึงสองสาดรัศมีนับแตลุมแมน้ําดวลกาจนจดประเทศญ่ีปุน 
ฉะนั้นการศึกษาเร่ืองราวของพระเจาอโศกจึงเปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหนึ่ง ซ่ึง 
เราจะขามพนไปเสียมิไดเลย 
 
ประวัติพระเจาอโศกในปกรณสันสกฤต 
     ในอโศกอวทานเลาวา อโศกเปนเพียงโอรสของพระเจาพินทุสารอัน 
เกิดจากนางพราหมณีพระสนมเอกเทานัน้ และไดมีอนุชารวมครรภอยู 
คนหน่ึงช่ือ วีตโศก พระเจาพนิทุสารเองก็ปรากฏวามีโอรสธิดาเปน 
จํานวนมาก และท่ีทรงโปรดปรานท่ีสุดกคื็อเจาชายสุสิมะ โอรสอัน 
ประสูติดวยอัครมเหสี ตั้งพระทัยจะมอบราชสมบัติใหแกพระเจาสุสิมะ 
ซ่ึงอยูในฐานะเปนเชษฐาของอโศก อโศกไดแสดงความสามารถในการ 
รณรงคยุทธกบันครตักศิลาซ่ึงต้ังแข็งเมืองไดชัยชนะ พระเจาพนิทุสารจึง 
แตงต้ังใหไปเปนอุปราชครองนครอุชเชนีแหงแควนอวนัตี ซ่ึงเปนการ 
เลือกไสใหไกลออกไปจากราชธานี ปองกันไมใหมาแยงราชสมบัติกับ 
สุสิมะ แตแมพระเจาพนิทุสารต้ังพระทัยมอบเศวตฉัตรใหแกสุสิมะ 
พวกเสนาบดสีวนใหญไมมีใครพอใจ มีอัครอํามาตยผูหนึ่งช่ือรัฐคุปตได 
รวมคิดท่ีจะปลงสุสิมะเสียจากราชสมบัติแลวยกอโศกข้ึนแทน ตอมานคร 
ตักศิลาเกิดกบฏอีก พระเจาพนิทุสารจึงสงสุสิมะไปปราบ แตยังไมสําเร็จ 
พระเจาพนิทุสารเกิดประชวรหนักมีความหวงใยสุสิมะ จึงดําริสงอโศก 
ข้ึนไปรบแทน พวกเสนาบดกี็ชวยอโศกแตอุบายทําเปนปวยหนักถึงกับ 
อาเจียนเปนโลหิต ไมสามารถนําทัพไปได ตอมาเม่ือเห็นอาการของ 
พระเจาพนิทุสารเพียงหนักลง พวกเสนาบดีก็นําอโศกเขาไปเฝา ณ ท่ี  
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บรรทม กราบทูลขอใหทรงต้ังอโศกเปนกษัตริยสืบตอไป พระเจาพนิทุ- 
สารพิโรธจนเสด็จสวรรคต พวกเสนาบดีกพ็ากันถวายราชสมบัติแกอโศก 
เม่ือกระแสขาวทราบไปถึงเจาสุสิมะ เจาสุสิมะจึงกรีฑาพลลงมานคร 
ปาฏลีบุตรแยงเศวตฉัตรกับอโศก อโศกไดแตงอุบายลอลวงทําลาย 
พระชนมของสุสิมะสําเร็จ แมทัพคนหนึ่งของสุสิมะช่ือวีรเสน เม่ือเห็น 
เจานายตนเสียทีแลว ก็เลยเลิกทัพนําไพรพลออกบวชเปนภิกษุในพระ 
พุทธศาสนา คราวนี้อโศกกไ็ดเปนกษัตริยโดยสมบูรณจริง ๆ แต 
กระดางกระเดือ่เสีย ๕๐๐ คนดวยมือของตนเอง ใครไมปฏิบัติตาม 
คําส่ังก็ใหฆาเสีย เชนคราวหนึ่งอโศกมีคําส่ังใหบํารุงรักษาตนอโศก 
เพราะเปนตนไมท่ีมีชือเหมอืนพระองค พวกสาวสนมกํานับไปหกัราน 
กิ่งไมดอกไมตนอโศกเลน พระเจาอโศกลงโทษจับสาวสนมกํานับ 
เหลานั้นเผาไฟท้ังเปน ตอมาจึงไดสรางสถานท่ีลงโทษผูกระทําผิดข้ึน 
สถานท่ีแหงนีมี้ลักษณะเปนขุมนรกในมนษุยโลก มีวิธีการลงทัณฑกรรม 
แบบตาง ๆ เชนเอาลงตมในกระทะทองแดง และจับใสครกเหล็กโขรก 
ใหละเอียดเปนตน ตอมามีพระอรหันตรูปหนึ่งช่ือพระสมุทระไดสําแดง 
ปาฏิหาริยเทศนา โนมนาวพระทัยใหพระเจาอโศกมาเล่ือมใสในพระ 
พุทธศาสนาสําเร็จ พระเจาอโศกจึงรับส่ังใหเลิกสถานทัณฑกรรม เปล่ียน 
พระอุปนิสัยเปนเมตตากรุณาบํารุงพระศาสนาสรางพระสถูปเจดีย ส้ิน 
พระราชทรัพย ๙๖ โกฏิ ทรงอุทิศชมพูทวีปไวในพระศาสนาถึง ๓ วาระ 
เสด็จเท่ียวพระราชดําเนนิบูชาพระพุทธานุสรณสถานตาง ๆ ภายใตการ 
นําของคณาจารยรูปหนึ่งช่ือพระอุปคุปต พระเจาอโศกมีพระโอรสหนึ่ง 
ทรงนามวา กณุาละ มีพระรูปโฉมศิริโสภายิ่งนัก จนเปนท่ีตองพระทัย 
ของพระมเหสีรองของพระเจาอโศก คือพระนางติษยรักษิต แตเจาชาย  
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กุณาละไมทรงใยดีตอบ พระนางติษยรักษติจึงทําอุบายประทุษราย 
กุณาละ ดวยวธีิควักพระเนตรกุณาละออกท้ัง ๒ ขาง เม่ือพระเจา 
อโศกชราภาพลง ปรากกวาพระราชอํานาจถูกริดรอนลงส้ิน แม 
จนกระท่ังเม่ือปรารถนาจะบริจาคทาน ก็ไมมีทรัพยใหบริจาค ท้ังนี้โดย 
คําส่ังของพระราชนัดดาเจาชายสัมปทิผูซ่ึงเปนโอรสของเจาชายกณุาละ 
เม่ือเสด็จสวรรคตแลวราชสมบัติก็ตกแกพระเจาสัมปทิ 
 
ประวัติอโศกในปกรณบาลี 
     ในคัมภีรมหาวังศะและคัมภีรสมันตปาสาทิกาเลาวา พระราช 
มารดาของพระเจาอโศกทรงนามวาศิริธรรมา เปนอัครเหสีของพระเจา 
พินทุสาร เม่ือพระนางทรงครรภอโศกนั้น มีอันเปนใหพระนางนึก 
ปรารถนาจักเหยยีบดวงอาทิตยและดวงจันทร ปรารถนาอยากจะเสวย 
ดวงดาวและเมฆกับรากดินภายใตพืน้ปฐพี อโศกมีอนุชารวมครรภพระ 
มารดาองคหนึง่ช่ือติศ อยูมาวันหนึ่งพระเจาพินทุสารทรงอุมอโศกใหนัง่ 
เลนอยูบนพระเพลา ทรงหยบิมหาสังขทักษิณาวัตรใหอโศกเลน อโศก 
ไดถายมูลลงใสมหาสังขนั้น พระบิดาจึงยกสังขข้ึนรดลงยังเศรียรเกลา 
ของโอรส พระนางศิริธรรมาจึงใหบอกความแกอาชีวกคนหน่ึงท่ีทรง 
นับถือ อาชีวกนั้นพยากรณวาโอรสนั้นตอไปจักไดเปนจกัรพรรดิแหง 
ชมพูทวีปดวยนิมิตนั้น กระแสความทราบไปถึงพระเจาพินทุสาร 
พระเจาพนิทุสารทรงหวงใยพระราชบุตรองคอ่ืนๆ อีกมีจาํนวนถึง ๙๙ 
องค อันเกิดแตมเหสีองคอ่ืน ๆ ทรงเกรงการทําสงครามชิงราชสมบัติ 
จึงแตงต้ังอโศกใหไปเปนอุปราชครองแควนอวนัตี อโศกเดินทางมาถึง 
เมืองเวทิส ไดเห็นธิดาเวทมานกเศรษฐีก็พอพระทัย จึงขอมาอุปภิเศก 
เปนมเหสี แลนางนั้นไดใหกําเนิดโอรสธิดากับอโศก ณ นครอุชเชนีข้ึน ๒  
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องค เปนชายหน่ึงหญิงหนึ่ง ฝายชายทรงนามวาพระมหนิทร ฝายหญิง 
ทรงนามวาสังฆมิตตา จําเนยีรกาลลวงมา พระเจาพนิทุสารประชวรใกล 
สวรรคต ไดมีรับส่ังใหเรียกอโศกเขาเฝาและมอบราชสมบัติให คร้ังน้ัน 
ยังมีพระโอรสองคใหญอีกพระองคหนึ่ง เปนพระโอรสหวัปของพระเจา 
พินทุสาร ทรงนามวาเจาชายสุมนะ เจาชายสุมนะไมพอพระทัย ได 
ปรึกษาดวยพระอนุชาอีก ๙๘ องค รวมกันยกกองทัพมารบแยง 
ราชสมบัติกับอโศก อโศกเปนฝายชนะ จึงจับพระเชษฐาพระอนุชาท้ัง 
๙๙ องคสําเร็จโทษเสีย แลวจงึปราบดาภิเษกข้ึนเปนกษัตริย ตั้งเจาติศ- 
อนุชารวมพระมารดาเปนอุปราช เดิมพระเจาอโศกเล่ือมใสในลัทธิ 
พราหมณตามรอยพระบิดา คร้ันอยูตอมาไดศึกษาเห็นความวิปริตของ 
พวกพราหมณ จึงหมดความเลื่อมใส วันหน่ึงทรงทอดพระเนตรเห็น 
สามเณรในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งช่ือนโิครธ สามเณรก็มีกิริยาเยือกเย็น 
เครงครัดนาเล่ือมใส มีพระราชศรัทธาจึงนิมนตเขาไปในพระราชมณเฑียร 
นิโครธสามเณรไดแสดงธรรมโปรดพระเจาอโศกใหตั้งอยูในพระพุทธศาสนา 
ละเลิกพระอุปนิสัยอันดุรายส้ิน นัยวานิโครธสามเณน้ีเปนโอรสของ 
เจาชายสุมนะ พระเจาอโศกมหาราชเม่ือเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาแลว 
ก็โปรดใหสรางพระเจดีย ๘๔,๐๐๐ และสรางพุทธวิหารท่ัวไปในชมพทูวีป 
เฉพาะในแควนมคธไดโปรดใหสรางมหาวิหารใหญ มีช่ือเสียงท่ีสุดคือ 
"อโศการาม" คณาจารยองคสําคัญ ๆ ท่ีปรากฏชื่อในมหาวังศะยุค 
พระเจาอโศก มีพระวรุณเถระ พระโมคคัลลีบุตรติศเถระ พระสุมิตร- 
เถระ พระอินทคุตตเถระเปนตน พระโมคคัลลีบุตรติศเถระมีบทบาท 
สําคัญกวาเพื่อน ทานมีสํานักอยู ณ อุโธตังคบรรพตทางตอนตนของ 
แมน้ําคงคา ไดเปนประธานในการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ดังมีเร่ืองดําเนินวา 
เม่ือพระเจาอโศกมหาราชเสวยราชยแลวได ๘ ป พวกเพยีรถียนักบวช  
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นอกพระศาสนาไดปลอมบวชเขาเปนภิกษุเพื่อปรารถนาลาภสักการะ 
เปนเหตุใหสงฆฝายธรรมวาทีท้ังหลายรังเกียจ มิอาจทําอุโบสนถสังฆกรรม 
กันเปนเวลานานถึง ๗ ป พระเจาอโศกมหาราชดํารัสใหอํามาตยคนหนึ่ง 
ไประงับอธิกรณเร่ืองนี้ ณ อโศการาม และขอใหสงฆทําสังฆกรรมกัน 
อํามาตยนั้นไดเขาไปแสดงพระราชประสงคนั้นแกสงฆฟง พระภกิษุรูปใด 
ขัดขืนก็ถูกอํามาตยประหารชีวิตเสีย ๒-๓ องค ลวนเปนสงฆฝายธรรม 
วาทีท้ังส้ิน เม่ือพระเจาอโศกทราบการกระทําอันเกนิคําส่ังเชนนี้ ก็รอน 
พระองคเสด็จมาถามภิกษุท้ังหลายวา บาปที่ประหารพระจะตกแกผูใช 
หรือผูเฒา ปรากฏวาสงฆท้ังหลายมิอาจวิสัชนาใหเปนท่ีแจมกระจางได 
และสงฆท้ังหลายน้ันก็ทูลแนะนําใหไปอัญเชิญพระโมคคัลลีบุตรติศเถระ 
มาวิสัชนา พระเจาอโศกจึงไดสงทูตไปนิมนตพระโมคคัลลีบุตรติศเถระ 
มาวิสัชนาแกขอกังขานั้น และขอใหทานเปนประธานชําระความยุงเหยิง 
ในพระศาสนา ผลของการชําระปรากฏวามีภิกษเุหลาเดยีรถียถูกบังคับ 
ใหสึกถึง ๖ หม่ืนรูป แลวพระโมคคัลลีบุตรติศเถระไดชุมนุมสงฆ 
บริสุทธ์ิ ๑,๐๐๐ รูป ทําตติยสังคายนา ณ อโศการาม ๙ เดอืนจึงสําเร็จ 
อายุของพระโมคคัลลีบุตรติศเถระได ๗๒ พรรษา นับเปนปเสวยราชย 
ท่ี ๑๗ ของพระเจาอโศก คร้ันแลวพระโมคคัลลีบุตรติสเถระจึงสง 
สมณทูตออกจาริกเผยแพพระพุทธศาสนายังประเทศตางๆ ภายใต 
ราชูปถัมภของพระเจาอโศก มีประเทศลังกาและแหลมสุวรรณภูมิเปน 
อาทิ 
 
พระเจาอโศกในประวัติศาสตร 
     พระเจาอโศกมหาราช ไดข้ึนเสวยราชเปนกษัตริยองคท่ี ๒ แหง 
เมารยะวงศในราวป พ.ศ.๒๔๗ เกิดสงครามแยงราชสมบัติอยู ๔ ป  
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มาทําพิธีปราบดาภิเศก เม่ือป พ.ศ.๒๗๘ สําหรับเร่ืองแยงราชสมบัติถึง 
ฆาฟนพี่นองญาติมิตรนั้น มีนักปราชญบางทานไมเช่ือถือ ดวยไดอานพบ 
ขอความในศิลาจารึกวาพีน่องญาติมิตรของพระเจาอโศกยงัมีชีวิตอยูมากมาย 
จึงพากันเช่ือวาเร่ืองภราดาฆาตจะเปนเร่ืองแตงข้ึน หามีความจริงอยูมิได 
แตขาพเจาสันนษิฐานวาเร่ืองนี้ตองมีความจริงแนนอน สวนการประหาร 
ภราดาจํานวนเทาไรนั้นคงไมปรากฏ และจะตองไมเปน ๙๙ องคอยาง 
ในบาลีวา อาจประหารเพยีรพระเชษฐาองคสําคัญ ๆ เทานั้น เร่ืองแยง 
ราชสมบัตินี้เปนเหตุใหการราชาภิเศกตองลาชาถึง ๔ ป 
 
มูลเหตุทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
     ในปกรณขางฝายบาลีและสสกฤตกลาวตรงกันหมดวา บรรพชน 
ของพระเจาอโศกลวนเปนผูเล่ือมใสในศาสนาพราหมณและศาสนาเชน 
พระเจาอโศกแตนอยเดิมกเ็ล่ือมใสศาสนาพราหมณ เพิ่งหันมาศรัทธา 
ปสาทะในพระพุทธศาสนาเม่ือเสวยราชยและโดยการชักจูงของพระสมุทระ 
หรือนิโครธสามเณร แตในศิลาจารึกหลักท่ี ๑๓ ของพระองคเอง กลาว 
วาเม่ือ พ.ศ.๒๘๖ เสด็จนําพยุหโยธาลงไปตีอาณาจักรกลิงคะ ซ่ึงต้ังอยู 
ทางลุมแมน้ํามหานทีตอนใตอาณาจักรมคธลงมา ไดทรงพิฆาตชีวิต 
มนุษยเสียเปนอันมาก จนสลดพระทยัหันมาฝกใฝทางศาสนาแทน ดัง 
ขอความในจารึกนั้นวา 
     "เม่ือสมเด็จพระเจาอยูหวัเปนทีรักแหงทวยเทพ(คือพระเจาอโศก) 
ราชาภิเศกแลวได ๘ ป มีชัยชนะแกอาณาจกัรกลิงคะ ทรงไดเชลย 
ศึกจากแวนแควนนัน้ ๑๕๐,๐๐๐ คน พิฆาตเขนฆาเสีย ณ ท่ีนั้น 
๑๐๐,๐๐๐ คน และคนจํานวนมากหลายไดส้ินชีพลง นับต้ังแตปราบ 
แควนกลิงคะไดจนถึง ณ บัดนี้ พระเจาอยูหวัผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
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จึงไดเร่ิมอภิบาลรักษาธรรม ทรงปรารถนาพอพระทัยในธรรม และทรง 
รักการส่ังสอนธรรม โดยเร่ืองการชิงชัยนั้นเองบันดาลใหพระเจาอยูหวั 
ซ่ึงเปนท่ีรักแหงทวยเทพ กาํสรวลสลดสังเวชพระทัยนกัในการเสดจ็ไป 
ตีแควนกลิงคะ ท้ังนี้เนื่องดวยการรบพุงตีชิงประเทศยอมจะตองมีการ 
ประทุษราย การพิฆาตผูคน หรือการจับคราคนมาเปนเชลย ซ่ึงเปน 
เหตุการณท่ีพระเจาอยูหัวทรงโทมนัสพระทัยเหลือเกินนักแลว" 
     พระเจาอโศกก็เชนเดียวกับนักลาสัตวบางคนซ่ึงฆาสัตวเสียจนนบั 
ไมถวน แตแลววนัหนึ่งเกิดท้ิงอาวุธทําลายปนปฏิญาณเลิกฆา ดวย 
อารมณสะเทือนอยางรุนแรง เกิดความสลดในประทุษกรรมของตนเอง 
จึงเปล่ียนวิถีชีวิตใหมเปนคนละคน นกัประวัติศาสตรบางคนสันนิษฐาน 
วา พระเจาอโศกไดเกิดความปสาทะในพระพุทธศาสนา ตั้งแตคร้ังยัง 
เปนมหาอุปราชครองอุชเชนีอยู และยอมเปนส่ิงธรรมดาอยูเองท่ีหลัก 
พระธรรมอันลํ้าเลิศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะตองเขาไปซึมซาบ 
พระทัยของพระองค ยิ่งเสียกวาพราหมณธรรมหรือเชนธรรมซ่ึงเปน 
ศาสนาแหงบรรพชน สําหรับกรณีเร่ืองพระสมุทระในปกรณสสกฤตและ 
เร่ืองนิโครธสามเณรในปกรณบาลี ถาจะมีจริงก็จะตองเปนเหตุการณท่ี 
เกิดข้ึนภายหลังมหายุทธสงครามกลิงคะ และนับวาเปนเหตุเราใหพระ 
จักรพรรดิราชพระองคนั้นนอมแนวใครธรรมยิ่งข้ึน  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 157 
                                                                   บทท่ี ๑๗ 
                                           ระบบการปกครองโดยธรรมาธิปไตย 
 
     เม่ือพระเจาอโศกกลับพระทัยมาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาแลว 
ก็ไดพยายามนาํหลักธรรมวินัยของพระพทุธองคมาเปนนโยบายการปกครอง 
รัฐ ทรงตระหนักวาชัยชนะท่ีแทจริงไมใชชัยชนะอันเกดิจากเดชานุภาพ 
ท้ังนี้เพราะชัยชนะดังกลาวจะมีอิทธิพลดํารงอยูก็เพยีงช่ัวกาลอายุของบุคคล 
และมีอยูเสมอท่ีอานุภาพนั้นยืนยงไมถึงช่ัวชีวิตเสียดวยซํ้า แตในประการ 
ตรงกันขามท ชัยชนะอันเกดิจากคุณานุภาพโดยธรรมจักเปนชัยชนะอัน 
ยืนยงคงทนตลอดช่ัวกัลปาวสานทีเดียว พระองคไดรับความดลบันดาล 
พระทัยจากเร่ืองราวธรรมจักรพรรดิราชในพระสูตรของพระพุทธศาสนา 
จึงปฏิบัติพระองคืเปนพระธรรมจักรพรรดิราช และทรงประกาศความ 
รูสึกไวในศิลาจารึกดังนี ้
     "สมเด็จพระเจาอยูหวัปยทัสสี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรง 
ปรารถนาความไมประทุษรายในสรรพสัตว ความสังวรตน ความ 
ประพฤติสมํ่าเสมอ และความสุภาพ และโดยประการน้ันพระเจาอยูหวั 
ทรงไดพิจารณาประจักษแลววาธรรมวิชัยคือชัยชนะโดยธรรม นับเปน 
ชัยชนะอันสูงสุด พระเจาอยูหัวไดทรงรับผลสําเร็จในชัยชนะดังกลาว 
สืบตอกันมิรูส้ิน (ท้ังในอาณาจักรของพระองค) และแผตลอดไปใน 
บรรดาเผาพันธุมนุษยอ่ืน ๆ ท่ีอาศัยอยูรอบพระราชอาณาเขต แมใน 
แวนแควนซ่ึงไกลออกไปต้ัง ๖๐๐ โยชน อันมีกษัตริยชาวโยนกทรง 
พระนามวา อันติโยคะ 
๑ 

 และถึงอาณาจักรแหงพระราชา ๔ พระองค 
๑ พระเจาอันติโยคะคือพระเจาแอนติโอโคสท่ี ๒ ราชาประเทศซีเรีย  
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ทรงพระนามวา พระเจาตุรมายะ พระเจาอันติเกนะ พระเจามฆะและ 
พระเจาอลิกสุนทระ 
๑  

 ก็เหมือนกัน ภาคใต (ของอาณาจักรมคธ) ลงไป 
ถึงดินแดนของพวกโจฬะ พวกปาณฑยะและกระท่ังถึงตามพปณณ ี
ในประการเดียวกัน ณ แวนแควนท้ังหลายของพระราชาธิบดีแหงพวก 
ยวนะและกัมโพชะ พวกนาภกะและนาภปนติ พวกเจาโภชะผูครอง 
โดยสืบสันตติ พวกอันธระและพวกการินทะ เหลานี้ ทุกหนทุกแหง 
ปฏิบัติตามธรรมานุสาสนของสมเด็จพระเจาอยูหวั แมชนชาวประเทศ 
อ่ืนซ่ึงคณะทูตของพระองคมิไดไปถึง คร้ันไดทราบถึงการปฏิบัตธรรม 
ของสมเด็จพระเจาอยูหวั และธรรมโฆษณาของพระองคแลว ชนชาว 
ประเทศท้ังหลายเหลานัน้ก็ลงมือปฏิบัติตาม และชักชวนกันใหปฏิบัติ 
ตาม 
     และชัยชนะเหน็ปานเชนนี้ ไดนํามาซ่ึงความปติและความรักใคร 
ความรักใครโดยประการนี้จงึจักดํารงคงม่ันอยูได เพราะมันเผล็ดผล 
จากธรรมวินยั ถึงกระนั้นความปติพึงใจดังกลาวกย็ังนับวาเปนผล 
เล็กนอย (ขอนีเ้พราะเหตุไร) เพราะวาสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรง 
มุงหมายผลอันโอฬารยิ่งกวา คือผลท่ีจะรับในโลกหนา พระราช- 
พระราชนัดดา และพระราชปนัดดาท้ังผองของขา ทราบชัดถึงชัยชนะ 
แบบใหมของขา จักไดไมไปเท่ียวเสาะแสวงหาชัยชนะแบบอ่ืน ขอให 
เขาเหลานั้นพงึเขาใจเถอะวา ชัยชนะท่ีจริงแทมีแตชัยชนะโดย 
ธรรมานุภาพเทานั้น" 
๑ พระเจาตุรมายะคือพระเจาปโตเลมี ราชาประเทศอียิปต พระเจาอันติเกนะ 
คือพระเจาอันติโกนราชาประเทศมาซิโดเนียในยุโรป พระเจาอลิกสุนทระคือ 
พระเจาอเล็กซานเดอรราชาเมืองเอปรุส และพระเจามฆะคือพระเจามาคัสเจา 
ครองนครเล็ก ๆ นครหนึ่งอยูถัดอียีปตไปทางบูรพา  
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     พระเจาอโศกจึงนับไดวาเปนราชันผูพิชิตพระองคเดยีวในโลก ซ่ึง 
ดําเนินนโยบายปกครองโดยธรรมาธิปไตย ท้ัง ๆ ท่ีแสนยานุภาพของ 
พระองคก็ยังพร่ังพรอมสมบูรณรอเวลารุกรานประเทศแวนแคนอ่ืนอยู 
ทุกเม่ือ พระองคไมเคยรูจักคําวาพายแพนบัต้ังแตทรงแผพระกฤษฎา- 
วิชัยเพื่อสันติแทน นับวาเปนบทอัศจรรยบทหนึ่งในหนาประวัติศาสตร 
แหงโลกมนุษย ใชวาพระองคจะผิดหวังเพราะเสียเชิงศึกหรือจะเปนดวย 
กองทัพ ไรศักดาจึงทรงเปล่ียนแสวงหาเกียรติคุณทางศาสนาก็หามิได 
ราชันผูพิชิตหลาย ๆ พระองคท่ีโลกเคยมี สวนมากมักประพฤติองคเปน 
ทรราช หรือมิฉะนั้นกเ็ปนจอมฆาตกรซ่ึงมีความทะเยอทะยานปรารถนา 
เปนเจาโลกาดวยวิธีทําสงครามอยางไมรูอ่ิม จนท่ีสุดตองพายแพสลายไป 
จําเนียรกาลตอมาก็ปรากฏมีกษัตริยพุทธมามกะหลายพระองคในนานา 
ประเทศ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ไดพยายามดําเนินตามรอยพระบาท 
ของพระเจาอโศกมหาราช อนึ่ง จากจารึกอันนี้ทําใหเราทราบวา ธรรม- 
วิชัยของพระเจาอโศกมิไดทรงคาดหมายแตจะใหประชาราษฎรประสบสุข 
ในปจจุบันเทานั้น หากพระองคยังทรงคํานึงถึงปรภพ ซ่ึงแสดงวา 
พระองคมีศรัทธาม่ันในเร่ืองกฎแหงกรรมและวัฏสังสาระจึงทรงเพ่ิมพูน 
พระบารมีใหยิง่ ๆ ข้ึน เพื่อความเสวยสุขท้ังในเม่ือนี้เม่ือหนาอีกดวย 
พระบารมีซ่ึงพระองคบําเพญ็และประกาศชักชวนใหประชาชนบําเพญ็ มี 
ปรากฏในจารึกตอไป 
 
ทรงอุทิศพระองคเปนธรรมทาส 
     "สมเด็จพระเจาอยูหวัปยทัสสีผูเปนท่ีรักของทวยเทพ มิไดทรงถือ 
ช่ือเสียงในภพปจจุบันนีเ้ทียบเทากับผลอันโอฬาร ซ่ึงพระองคจักพึง 
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ไดรับในอนาคตกาล ทรงจํานงหมายช่ือเสียงเพยีงประการเดียวคือ ขอ 
ใหทวยประชานิกร ไดทราบกิจซ่ึงพระองครับใชพระธรรมท้ังในภพนี ้
และภพหนาตอไป ฯลฯ ... ขอนั้นเพราะเหตุดังฤา ก็เพื่อ 
ประสงคใหบรรดานิกรชนไดรอดจากผลของมิจฉาอาชีวะซ่ึงไมเปนกุศล 
นั่นเอง" 
     ถาหัวหนานักปกครองประเทศตาง ๆ สละตนเองเปนธรรมทาสได 
อยางพระเจาอโศก ไมเปนทาสของเงินตราหรือพรรคพวก ประเทศจะ 
ตองรุงเรืองแนนอนมิตองกังขา การสงครามก็จะไมมี 
 
สมเด็จประพาสเพื่อธรรม 
     ในพระราชกําหนดท่ี ๘ มีจารึกวา 
     "ในอดีตกาลพระเจาเทวานัมปยะท้ังหลาย (คําวาเทวานนปริย ใน 
จารึกใชเปนราชอิสริยยศของกษัตริย เชนเดยีวกับคําวามหาธรรม- 
ราชาของไทย) ไดเคยเสดจ็ประพาสเพ่ือความสําราญ ในการประพาส 
นั้นกิจท่ีทรงกระทํากันคือการลาสัตว และความร่ืนเริงสนุกอยางอ่ืน ๆ 
อีก 
     สมเด็จพระเจาอยูหวัปยทัสสี ผูเปนท่ีรักของทวยเทพ พระองค 
ปจจุบันภายหลังรับราชาภิเศกได ๑๐ ป พระองคเสด็จไปยังโพธิคยา 
(สถานท่ีตรัสรู) และจาริกเพือ่ความรูยิ่ง ตั้งแตนั้นเปนตนมาไดเกดิการ 
ประพาสชนิดเพื่อธรรมข้ึน การประพาสชนิดเพื่อธรรมน้ี มีการ 
เยี่ยมเยยีนสมณะชีพราหมณตาง ๆ และถวายขาวของเงินทอง ตลอด 
จนการเยี่ยมเยยีนพระเถระ (ของพระพุทธศาสนา) และถวายจตุปจจยั 
การเยี่ยมเยยีนราษฎรตามทองถ่ินชนบทและส่ังสอนพระธรรมแกเขา 
มีการเปดธรรมสากัจฉาข้ึนดวย"       
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     เม่ือเปนดังนี้ประชาชนจึงพากันต้ังม่ันอยูในศีลธรรมอันดี เพราะ 
หัวหนาทําตนเปนตัวอยาง การเสด็จประพาสของพระมหากษัตริยยุค 
สมบูรณาญาสิทธิราชยังเปนกันเองกับประชาชนเห็นปานฉะนั้น นับวาหา 
ไดยากในโลก การประพาสแบบธรรมยาตราไมทําใหมนษุยหรือสัตว 
เดือดรอน ไมตองเปลืองคาจับจายตอนรับเล้ียงดูอันใด นกัปกครองนา 
จะลองธรรมยาตราดูบาง จะไดล้ิมรสของความสุขกายสบายใจ 
 
ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม 
     สังคมพราหมณในยุคนัน้เต็มไปดวยความเหลวไหลมีการฆาสัตว 
บูชายัญ โดยท่ีโยนบาปใหแก แพะ แกะ โค กระบือ อยางปราศจาก 
เมตตา ชีวิตหลายหมื่นหลายแสนของสัตว ผูไรความผิตดองถูกประหาร 
ประกอบยัญกรรมอยูทุกเม่ือเชื่อวัน และมีการเล้ียงดูปูเส่ือแสดงความ 
ยินดดีวยเหลายาปลาปง ตลอดจนมีการถือโชคลางมงคลตื่นขาว แต 
พระเจาอโศกกลับประกาศใหยกเลิกหมด ดังศิลาจารึกวา 
     "[ในพระราชอาณาจักรของขา] ท่ีนี่หามฆาสัตวบูชายัญ หามการ 
ร่ืนเริง เล้ียงเหลา หรือชนสัตว ท้ังนี้เพราะสมเด็จพระเจาอยูหวัทรง 
เล็งเห็นโทษมากในการเล้ียงดูราเริงแบบนัน้ ยังมีการราเริงเล้ียงดูบาง 
ประเภทซ่ึงสมเด็จพระเจาอยูหัวเห็นวาเปนการทํากุศล [ไมจําเปนตอง 
ไปบูชายัญหรือเล้ียงเหลาหยาํเปกัน] ในอดตีโภชนาคารหรือโรงครัว 
ของพระองค มีสัตวหลายพนัตัวตองถูกฆาเพื่อปรุงอาหารทุกวัน ณ 
บัดนี้ เม่ือกําลังจารึกพระราชโองการนี้ วนัหนึ่งมีสัตว ๓ ตัวเทานัน้ 
ท่ียังถูกฆาอยูคือนกยูง ๒ ตัว และกวางตัวหนึ่ง สําหรับกวางน้ันไมได 
ฆาเสมอไปหรอก ในเวลาตอไป สัตวท้ัง ๓ นี้ก็จักไมถูกฆาเลย" 
     ปรากฏในปท่ี ๑๓ หลังจากราชาภิเศก พระเจาอโศกก็เร่ิมเปน  
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นักกินผักหรือเรียกกนัในภาษาจีนวา "กินเจ" คือเสวยแตอาหารชนิดท่ี 
ไมมีมังสะเลย ชาวอินเดยีเช่ือักนวาวัฒนธรรมมังสะวิรัติของชาวฮินดูสืบ 
เนื่องมาจากพระเจาอโศกน่ีเอง เม่ือทรงหามทําบาปแลว ก็โปรดใหสราง 
บุญกุศลแผเมตตาใหชนทุกชาติช้ันวรรณะตลอดลงไปจนถึงสัตวเดรัจฉาน 
ดวยวิธีบํารุงความสุขแกประชาชนและสัตว ดังศิลาจารึกเลาวา 
     "ทุกหนทุกแหงในราชอาณาจักรของสมเด็จพระปยทัสสีผูเปนท่ีรัก 
แหงทวยเทพและท้ังอาณาจกัร ซ่ึงติดตอใกลเคียงกับอาณาจักรของ 
พระองคเปนตน วาโจฬะ ปาณฑยะ สัตติยะปุระ ไกลออกไปจนถึง 
ตามพปณณิ (คือเกาะลังกา) ราชอาณาจักรโยนกของพระเจาอันติโยคะ 
(คือพระเจาแอนติโอโคสที่ ๒ แหงประเทศซีเรีย) หรือแมวาพระราชา 
อ่ืนซ่ึงอยูใกลเคียงกับพระเจาอันติโยคะนัน้ สมเด็จพระเจาอยูหวัโปรด 
ใหมีการรักษาโรค ๒ ประการ คือการรักษาโรคมนุษยประการ ๑ 
การรักษาโรคสัตวอีกประการ ๑ (โรงพยาบาลท้ัง ๒ อยาง) มีท่ัวไปใน 
พระราชอาณาจักรเหลานี้ทุกหนแหง 
     ถาโอสถสําหรับมนุษยและสัตวในท่ีนั้น ๆ ไมมี พระองคก็โปรด 
เกลา ฯ ใหเก็บหาไว แลวจดัปลูกข้ึนไวใหพรอมท่ัวทุกดาวแน ราก 
เหงา (ท่ีเปนยา) ดวย และผลไม ณ ท่ีใดขาดแคลน ก็โปรดเกลาให 
นําไปปลูกข้ึนไว ทรงโปรดใหปลูกตนไมไวตามถนนหนทาง แลใหขุด 
สระนํ้าไวสําหรับมนุษยและฝูงสัตวจะไดอาศัยบริโภค" 
     แปลวาพระเจาอโศกไดสรางโรงพยาบาลสาธารณะข้ึน ท้ังยังมี 
โรงพยาบาลสัตว ซ่ึงนับไดวาโรงพยาบาลสัตวของพระองคเปนเกาท่ีสุด 
กอนชาวยุโรปสรางเสียดวยซํ้า นอกจากนีย้ังทรงเปนนกัปลูกปา รักษาปา 
และแกเศรษฐกิจไปในตัวอีกดวย  
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เลิกพิธีตองและใหปฏิบัติธรรมแทน 
     "สมเด็จพระเจาปยทัสสีผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ประกาศแก 
ราษฎรวา ท่ีราษฎรทั้งหลายประกอบกิจมงคลตาง ๆ ในยามปวย หรือ 
ยามสมรส ยามคลอดบุตร ยามเดินทางไกล ในยามหรือโอกาส 
คลายคลึงกันอยางนั้น ประชาราษฎรไดพากันประกอบพธีิมงคลตาง ๆ 
มิใชแตเพยีงเทานั้นพวกหญิงแมเจาเรือนประกอบพิธีมงคลมากมาย 
หลายอยาง ซ่ึงลวนแตไมมีสาระและไมมีคา...การมงคลอีกประการ 
หนึ่ง นัน่คือมงคลอันกอปรดวยธรรม ยอมมีผลมากกวา ก็การมงคล 
อันกอปรดวยธรรมนั้นไดแก การปฏิบัติตนอยางดีตอทาสและคนรับใช 
การยกยองเชิดชูแดครูบาอาจารย การมีใจรักในปาณชาติสงมีชีพ การ 
ถวายทานแดสมณพราหมณ การกระทําเลานี้และการกระทําอ่ืนอีกท่ี 
ละมายกนั เรียกวาการมงคลอันประกอบดวยธรรม 
     ดังนั้น บิดา บุตร พี่หรือนอง คนท่ีเปนนายเขาตลอดจนมิตร 
สหายสมควรแลวท่ีจกัชวยกนัประกาศวา มงคลอันปอปรดวยธรรมนี้ด ี
เยี่ยมโดยแท จงปฏิบัติกันใหสําเร็จกระท่ังบรรลุถึงผลที่จํานงหมาย 
เถอะ" 
     แปลวาพระเจาอโศกใหเลิกการถือมงคลโชคลางต่ืนขาว แตโปรด 
นําหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติในมงคลสูตรของพระพุทธองคมาใชแทน 
เพราะมงคลมิไดอยูท่ีพิธีรีตอง แตขอสําคัญอยูท่ีตัวของบุคคลผู 
ปรารถนามงคลวาไดปฏิบัตตินใหเปนบุญเปนกุศลหรือหาไมตางหาก 
 
อบรมใหรูคุณคาธรรมทาน 
     "สมเด็จพระเจาปยทัสสีผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพตรัสดงันี้ ไมมี 
ทานใดท่ีมีผลเทียมเทาการใหธรรมะเปนทาน และความเปนญาติมิตร      
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กันโดยธรรม จากการกระทําเชนนี้ยอมมีการกระทําอ่ืนท่ีชอบอีกตามมา 
คือการปฏิบัติดีตอทาสและคนใช การเช่ือฟงบิดามารดา การเอ้ือเฟอ 
เผ่ือแผเจือจานแกเพื่อนผูงญาติมิตรและสมณพราหมณ กบัการ 
ละเวนฆาสัตวมีชีวิตบูชายัญ การกระทํานีเ้ปนส่ิงดียิ่ง เปนกิจท่ีควรทํา 
ควรจะประกาศโดยบิดา บุตร หรือนอง คนท่ีเปนนายเขา และแมมิตร 
สหายก็ควรจะประกาศดวย การใหธรรมทานน้ีผูใหยอมบรรลุผลดีท้ัง 
ในภพนี้และภพหนาไมมีส้ินเลย" 
 
ทรงตั้งขาหลวงสงเสริมปฏิบตัิธรรมแทนพระองค 
     "...ขาไดจัดตั้งหลักศิลาจารึกพระธรรมวนิัยข้ึนไวหลายหลัก 
และไดแตงต้ังธรรมมหาอํามาตยไวหลายคนดวยกนั เพื่อจักไดปาว 
ประกาศพระธรรมวินัย .... ฯลฯ .... ธรรมมหาอํามาตยเหลานั้น มี 
หนาท่ีสงเสริมการประดิษฐานอันถาวรของพระธรรม ความไพโรจนของ 
พระธรรมในประดาทวยราษฏร และมีหนาท่ีสงเสริมใหบังเกิดความ 
อุดมสมบูรณดวยทรัพยกับความสุขแกผูปรารถนาธรรมท้ังมวล อนึ่ง 
ธรรมมหาอํามาตยเหลานีย้ังมีหนาท่ีคอยสงเสริมความสุขสบายของเหลา 
ขาทาสของขา ของสมณะชีพราหมณ ของผูม่ังค้ัง ของคนยากจน ของ 
คนเฒาชรา...และมีหนาท่ีกําจัดความอยุติธรรมเก่ียวกับการจําคุกลงอาญา 
มีหนาท่ีกําจัดอุปสรรคและใหความชวยเหลือใหพนอุปสรรคนั้น แกคน 
ท่ีมีบุตรหลานมาก หรือคนท่ีอับจนลําบาก หรือคนสูงอาย"ุ 
     แปลวาธรรมมหาอํามาตยเหลานี้ เปนนกัสังคมสงเคราะหไปดวย 
ในตัว นับวาสังคมยุตพระเจาอโศกเปนสังคมท่ีสบายท่ีสุด มีสถาน 
สงเคราะหคนลูกมาก สถานสงเคราะหคนชรา สถานจัดหาอาชีพแกคน 
วางงาน ปจจุบันในบางประเทศก็ยังมิไดมีความเจริญดานสังคม       
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สงเคราะหอยางอินเดียยุค ๒,๐๐๐ ปเศษนี้เลย 
 
พระราชโองการกําชับขาหลวงปกครองหัวเมือง 
     พระเจาอโศกทรงปกครองราษฎรแบบพอปกครองลูก และทรงมี 
พระราชนิยมโองการใหบรรดาขาหลวงเจาเมืองตามหัวเมืองท้ัง เอก โท 
ตรี ใหปฏิบัติตนตอราษฎรอยางพอกับลูกเชนเดียวกนั ใหถือความสุข 
ของราษฎรเปนนโยบายของการปกครองโดยตรง ดังพระองคตรัสไวใน 
จารึกวา 
     "ทวยราษฎรเปนลูกขา และขามีความประสงคตอลูกของขาใหมี 
ความม่ังค่ังสมบูรณพูนสุขทุกอยาง ความสุขท้ังในภพนี้ภพหนาเปน 
ฉันใด ขาก็จ๋ํานงหมายอยางเดียวกันนี้ในทวยราษฎรดวยฉันนั้น 
...ความริษยา ความคลายวิริยะ ความปราศจากปรานี ความไรขันติ 
และความไมขยัน ความเกียจครานและเฉ่ือยชา (ตอหนาท่ีราชการ) 
เจาตองกีดกันมิใหอกุศลธรรมเหลานี้เกดิข้ึนในตัว (คําส่ังของขา) หาก 
เจาปฏิบัติไดสําเร็จก็จักเผล็ดมหาผล หากปฏิบัติไมสําเร็จก็จักเผล็ด 
ความเสียหายมากมาย ผูซ่ึงทําไมสําเร็จ เขาจักมิไดไปสูสวรรค หรือ 
ราชูปถัมภกเลย....ท้ังจักมไิดรับความเมตตาจากขาดวย แตหากรณีท่ี 
เจากิจตามโองการของขาไดสําเร็จ เจาก็จกัไดเสวยสวรรคและช่ือวา 
เจาไดชําระหนี้ของเจาแกขา (ผูซ่ึงชุบเล้ียงแตงต้ังใหเปนคนใหญ 
โต)...ขาไดมอบอํานาจใหเจาบานผานเมือง ปกครองราษฎรจํานวน 
หลายแสนมีอํานาจในการใหรางวัล ตอบแทนความดีและลงทัณฑแกผู 
ทําความช่ัวไดตามปรารถนา เพื่อเจาเมืองเหลานั้นจักไดทําหนาท่ีของ 
เขาอยางม่ันใจ ปราศจากความเกรงกลัว (อิทธิพล) ท้ังนี้กเ็พื่อความสุข 
ความเจริญของราษฎร เปรียบเหมือนหนึ่งคนท่ีมอบบุตรของตนแก  
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พี่เล้ียงนางนมที่สามารถ ก็ยอมโปรงใจและนึกวาพี่เล้ียงนางนมท่ี 
สามารถนี้สนใจดูแลบุตรของขาใหมีความสุขความสําราญ" 
 
แผธรรมานุภาพแกหัวเมืองและประเทศชายแดน 
     แวนแควนอ่ืน ๆ อันอยูโดยรอบพระราชอาณาเขตท่ียงัไมถูก 
กองทัพพระเจาอโศกบีฑา เม่ือประจักษอานุภาพของพระเจาอโศกก็พา 
กันหวาดหวัน่วาในวันใดวันหนึ่ง แสนยากรของมคธคงจะรุกรานมาถึง 
อาณาจักรของตนเปนแน ดูตางระยอเดชของพระเจาอโศกทั้งนั้น เพราะ 
ฉะนั้นเม่ือพระเจาอโศกมีพระราชกําหนดนิยมอยางไร แมประเทศมิได 
เปนเมืองข้ึนกย็ินยอมปฏิบัตติาม ยิ่งมาประจักษวาพระราชกําหนดนิยม 
ในช้ันหลังแตสงครามกลิงคะเปนตนมา ลวนแตเปนพระราชกําหนดนยิม 
สันติภาพเปนประโยชนสุขแกโลกไดจริง พวกประเทศบานเมืองดังกลาว 
ก็เกิดปติอนุโมทนาและพากนัปฏิบัติตามยิง่ข้ึน สําหรับพระเจาอโศกดู 
เหมือนจะทรงเขาพระทัยในความรูสึกของชาวแวนแควนเหลานั้น ฉะนัน้ 
จึงทรงประกาศแกบรรดาขาหลวงผูปกครองชาวชนเผาตาง ๆ ชายแดน 
อาณาเขต ใหทราบพระราชนิยมวาจะตองปกครองชาวชนเผาชายแดน 
อยางใด เม่ือเปนดังนั้นกิติศัพทก็จักแพรเขาไปถึงโดยเร็วในแวนแควน 
อ่ืน ๆ ท่ีอยูติดเนื่องกันทราบพระราชประสงคไดโดยถองแท ไมตอง 
หวาดหวั่นอีกตอไป ดังศิลาจารึกวา 
     "ถา (สูเจาเหลาขาหลวงจกัถามวา) สมเด็จพระเจาอยูหัวม ี
พระราชโองการอยางไรแกเราเกี่ยวกับชนชาวปลายแดนท่ีปราบปรามยัง 
ไมราบคาบ ขาก็จักตอบวาสมเด็จพระเจาอยูหวัมีพระราชประสงควา 
เขาเหลานั้นไมพึงหวาดหวัน่ขา เขาเหลานั้นควรปลงใจเช่ือม่ันในขา 
และรับความสุขสบายจากขา มิใชรับความทุกขโศก...ขาปรารถนาวา  
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ชนเหลานั้นควรจะปฏิบัติธรรม และรับผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นท้ังใน 
ภพนีแ้ละภพหนาโนน เม่ือสูเจา (เหลาขาหลวง) เขาใจในความ 
ประสงคของขาแลว กจ็ง (กลับไป) ปฏิบัติหนาท่ีของสูเจา จงปฏิบัติ 
ตอปวงชนเหลานั้นโดยความซ่ือตรง และจงทําใหเขาเหลานั้นเช่ือขา 
และเขาถึงความจริงไดวา สมเด็จพระเจาอยูหวัเปรียบเสมือนหนึ่งพอ 
ของเรา พระองคมีความรักใครพวกเราดจุเดียวกับพระองครักพระองค 
เอง เราท้ังผองน้ีเปนลูกหลานของพระองค...สูเจา (เหลาขาหลวง) 
จงพยายามปฏิบัติตามโองการของขาใหบรรลุผลตามจํานงหมายเถอะ" 
 
ผลการปกครองในระบอบธรรมาธิปไตย 
     คือสวรรคในมนุษยโลก 
     "มา ณ ยุคปจจุบันนี้ โดยเหตุท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวผูเปนท่ีรัก 
แหงทวยเทพไดทรงปฏิบัติธรรมแลว (ประชาราษฎร) แทนท่ีจะไดยนิ 
เสียงยุทธเภรี ก็เปล่ียนเปนไดยินเสียงธรรมเภรีแทน...ฯลฯ...  ใน 
อดีตกาลกอนนิกรชนแหงชมพูทวีปมิไดเคยอยูรวมกับทวยเทพ คร้ันมา 
ณ บัดนี้ นิกรชนท้ังมวลไดอยูรวมกับทวยเทพแลว อยางนี้คือผลแหง 
การปฏิบัติธรรมโดยเครงครัดกวดขันของขาไมตองสงสัย" 
    เม่ือทุกคนปฏิบัติเครงครัดในธรรมเชนปฏิบัติเครงในเร่ืองหิริโอตตัปปะ 
ความเกรงกลัวละอายตอบาป ซ่ึงพระพุทธองคตรัสวาเปนเทวธรรม 
คนใดมีเทวธรรมคนนั้นกย็อมเปนเทวดาทันตาเห็นในชาตินี้ ผูใดปฏิบัติ 
เครงในขอเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ขอใดขอหนึ่งซ่ึงพระพุทธองค 
ตรัสวาเปน "พรหมวิหาร" ท่ีอยูของพระพรหมหรือปกติภาพของพระ 
พรหม ผูนั้นเปนพระพรหมกนัในปจจุบันโดยคุณธรรมดงักลาว ฉะนัน้ 
คนในประเทศอินเดีย ยุคพระเจาอโศกพากนัปฏิบัติธรรมกันมาก ทุกคน  
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ก็เปนเทวดาจึงช่ือวาไดอยูรวมกับทวยเทพ แปลวาพระเจาอโศกทรงสราง 
อาณาจักรสวรรคข้ึนในโลกมนุษย ดวยระบอบการปกครองตามแนวของ 
พระพุทธศาสนาโดยแท 
 
อักษรศาสตรยคุพระเจาอโศก 
     อักษรศาสตรยุคน้ันเจริญมาก ดังปรากฏการจารึกเร่ืองราวในศิลา 
จะยกอักขระบาลีภาษาวิธีในศิลาจารึกท่ีผาขัลสินาตะวันออก ซ่ึงจารึก 
ดวยภาษาบาลีมาแสดงไวเปนตัวอยาง 
 
อิย ธมลิป เทวาน ปเยนา ปยทสินา (ลญา) เลขป (ตา) (พงึสังเกตวิธีใช "ล"  
แทนตัว "ร") 
     ธรรมลิปประกาศขอธรรมนี้พระราชา ปยทัสสีท่ีรักแหงทวยเทพ โปรดเกลา 
ใหจารึกไวแลว 
     ฯลฯ 
 
สวต วิชติาสุ เทวาน ปยสา ปยทสิสา ลาชิเน เย จ อตา มถ โจฑา ปฑิยา สาติยปุโต 
เกฐลปุโต ตําพปนิ อตโิยเคนาม โยนลาชเน จ อลเน ตส อติโยคส สามตา ลาชเน 
สวตเทวาน ปยสา ปยทสิสา ลาชิเน ทุเวติกิสาจ กฏา มนสุติกิสา จ ปสุติกิสา จ 
     ทุกหนทกุแหงในราชอาณาจักรของสมเด็จพระเจาปยทัสสีผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 
และท้ังอาณาจกัรซ่ึงติดตอใกลเคียงของพระองคเปนตนวา โจฬะ ปาณฑยะ สัตติยปุระ 
ไกลออกไป ออกไปจนถึงตามพปณณ ิราชอาณาจักรโยนกของพระเจาอันติโยคะ หรือ 
แมวาพระราชาอ่ืน ซ่ึงอยูใกลเคียงกับพระเจาอันติโยคะนัน้ สมเด็จพระเจาอยูหวั 
โปรดใหมีการรักษาโรค ๒ ประการ คือการรักษาโรคมนุษยประการ ๑ การรักษาโรค 
สัตวอีกประการ ๑ มีท่ัวไปในพระราชาอาณาจักรเหลานีทุ้กหนทกุแหง 
 
โอสธานิ มนุโสปคา นิจ ปโสปคา นิจ อาตตา นาถิ สวต หาโลปตา จ โลปาปตา จ 
สวเมวา มูลานิ จ ผลานิ จ กยตัร (?) นาถิ สวต หาโลปตา จ โลปาปตา จ มเตสุ ลุขา จ 
มาหิกานิ อุทปานานิ ขานาปตานิ ปฏิโภคาย ปสุมนุสาน 



     ถาโอสถสําหรับมนุษยและสัตวในท่ีนั้น ๆ ไมมี พระองคก็โปรดเกลา ฯ ใหเก็บหาไว 
และจัดปลูกข้ัน ใหพรอมท่ัวทุกดาวแดน รากเหงา (ท่ีเปนยา) ดวย และ ผลไม ณ ท่ีใด 
ขาดแคลน ก็โปรดเกลา ฯ ใหนําไปปลูกตนไมไวตามถนนหนทาง แลใหขุดสระนํ้า 
ไวสําหรับมนษุย และฝูงสัตวจะไดอาศัยบริโภค 
 
ใหความคุมครองแกทุกศาสนา 
     เนื่องดวยพระพุทธศาสนาไมหึงหวงเดยีดฉันทศาสนาลัทธิอ่ืน ๆ  
เปนศาสนาถือเสรีภาพเปนใหญ จึงพลอยทําใหพุทธมามกะไมใจแคบ มี 
แตความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอทุกศาสนา พระเจาอโศกทรงเจริญรอยตาม 
วิถีธรรมอันนี้ จึงปรากฏวาไดพระราชทานอุปถัมภกแกศาสนาพราหมณ 
ศาสนาเชน ดาบส อาชีวก ปริพพาชกพราหมณาจารยเสมอทุกถวนหนา  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 170 
กัน ฉะนั้นเกยีรติคุณของพระองคจีงไปปรากฏในคัมภีรของศาสนานั้น ๆ 
และศาสนาเหลานั้นก็ถือวาพระองคเปนผูเล่ือมใสในลัทธิของตน แต 
ตามหลักฐานขอเท็จจริงเชนโบราณสถานและปูชนยีวัตถุซ่ึงพระเจาอโศก 
สรางก็ดี ขอความในจารึกกด็ี และปฏิปทาของพระองคกด็ี ลวนสอ 
สําแดงวา พระมหาราชทรงปสาทะศรัทธาในพระพุทธธรรม ดังจารึก 
เสาศิลาซ่ึงอยูในเขตประเทศเนปาลมีขอความวา 
     "พระเจาปยทัสสี หลังจากทรงเปนกษัตริยผูเรืองอานุภาพ (ราชา- 
ภิเศก) แลว ๑๔ ป ทรงสถาปนาพระสถูปของพระโกนาคมพุทธเจา 
เพิ่มเติมใหมเปน ๒ สถูก และเม่ือปท่ี ๒๔ ปแหงรัชสมัย ไดเสดจ็มา 
สักการะบูชาดวยพระองคเอง" 
     เสาศิลาจารึกอีกตนหนึ่งในแถบถ่ินเดยีวกัน เปนเสาศิลาซ่ึงพระเจา 
อโศกโปรดใหสรางข้ึนไวในลุมพินีวันสถานประสูติของพระพุทธองค มี 
ขอความวา 
     "สมเด็จพระเจาอยูหวัผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ราชาภเิศกแลว 
๒๐ ป เสด็จมานมัสการดวยพระองคเอง ณ สถานท่ีนี้ ท้ังนี้ดวย 
เหตุวาพระศากยมุนพีุทธะไดประสูติแลวท่ีนี้ สมเด็จพระเจาอยูหวัจึง 
โปรดเกลา ฯ ใหสรางศิลารูปมา (?) และโปรดเกลา ฯ ใหสถาปนา 
เสาศิลานี้ข้ึน เพื่อแสดงวาสมเด็จพระภควตัผูควรบูชาพระองคนั้นได 
ประสูติแลว ณ ท่ีนี้ พระองคโปรดบันดาลใหหมูบานลุมพนิีพนจาก 
การถูกเก็บสวน (อยางเม่ือกอน) และเก็บอยูเพยีง ๑ ใน ๘ ของผลท่ี 
ไดเทานัน้" 
     นอกจากนีจ้ารึกอ่ืนยังมีวา 
     สมเด็จพระเจาอยูหวั ขอถวายความนอบนอมแดคณะสงฆแหง 
มคธ และถวายอวยพรใหสงฆเจริญรุงเรืองมีอนามัยดี  
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     ขาแตพระคุณเจาท้ังหลาย เจากยูอมรูดแีลววาตัวของขาพเจาได 
มีความเคารพนอบนอมและเช่ือม่ันในพระพุทธเจา พระธรรมเจา 
พระสังฆเจามากมายเพียงไร ฯลฯ 
     นอกจากทรงประกาศพระองคเปนผูเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาแลว 
ยังปรากกวามีอยูคราวหนึ่ง เกิดพระราชศรัทธาแกกลาวถึงกับสละราช- 
สมบัติออกผนวชเปนภิกษุอยูช่ัวกาลหนึ่ง แลวจึงปริวัตเพศออกมาเสวย 
ราชยใหม พระราชปฏิปทาอันนี้นันวากลายเปนแบบแผนนิติประเพณขีอง 
พระมหากษัตริยท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเจริญรอยตามศิลาจารึกกลาววา 
     "ขาไดเปนอุบาสกอยูกวา ๒ ปคร่ึง โดยมิไดพยายามปฏิบัติธรรม 
ใหดยีิ่ง คร้ังนับแตขาไดไปอยูรวมกับพระสงฆ (คือเสดจ็ออกผนวช) 
ระยะกวาป ขาไดรับผลรุดหนาโดยธรรมอยางดี"  
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                                                                 บทท่ี ๑๘ 
                                                  พุทธศิปลยคุพระเจาอโศก 
 
การสรางพระสถูป ๘๔,๐๐๐ องค 
     ในตํานานฝายบาลีและฝายสสกฤตกลาวตรงกันวา พระเจาอโศก 
โปรดใหสรางพระสถูปเจดีย ๘๔,๐๐๐ องค ท่ังพระราชอาณาเขต 
คัมภีรมหาวังศะเลาวา พระเจาอโศกตรัสถามพระโมคคลีบุตรติสเถระวา 
พระสัทธรรมมีอยูสักเทาใด พระเถรเจาวิสัชนาวา พระสัทธรรมของ 
พระบรมศาสดามีองค ๙ ประการแบงเปนขันธคือหมวดกอง ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ พระเจาอโศกจึงกิดพระราชศรัทธาใครจะสรางพระสถูป 
เทาจํานวนพระธรรมขันธ จึงสละพระราชทรัพยจํานวน ๙๖ โกฏิ ใหคน 
ไปเท่ียวสรางสถูปตามสถานท่ีพระพุทธองคเคยเสด็จประทับ และตาม 
หัวบานหวัเมืองตาง ๆ พรอมกับใหแบงพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญไป 
บรรลุไวในพระสถูปดวยเทาจํานวน ๘๔,๐๐๐ เฉพาะในพระนครปาฏลี- 
บุตรซ่ึงเปนราชธานี โปรดใหสรางพระวหิารใหญช่ือ "อโศการาม" มี 
ความวิจติรงดงามภายใตความควบคุมดูแลของพระเถระหน่ึงช่ือพระอินทคุต 
เม่ือสรางสําเร็จแลวก็มีงานฉลองสมโภชอยางครึกคร้ืน ๗ วันท่ัวพระราช 
อาณาจักร 
     สวนในคัมภีรอโศกอวทานเลาวา พระเจาอโศกโปรดใหเปดกรุ 
พระบรมธาตุ ซ่ึงพระเจาอชาตศัตรูบรรจุไวในพระสถูปใหญดานทิศ 
ตะวนัออกของเวฬุวันวหิาร แลวโปรดใหแบงสวนพระธาตุเท่ียวบรรจไุว 
ในพระสถูปท่ีพระองคสรางใหมท่ัวชมพูทวีป จํานวน ๘๔,๐๐๐ องค 
เร่ืองสรางพระสถูปวิหารนี้ควรเช่ือถือไดเปนความจริงโดยแท พระสถูป  
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โบราณท่ีปรากฏในประเทศอินเดียจนะกระท่ังบัดนี้ สรางคร้ังพระเจาอโศก 
เสียแหละมาก ในจดหมายเหตุธรรมจาริกของสมณะจีนท่ีเดินทางไป 
อินเดีย คร้ังปุริมกาลมีจดหมายเหตุของสมณะฟาเหยีน สมณะเฮ่ียงจัง 
และสมณะอ้ีจงิท้ัง ๓ ทาน ลวนกลาวถึงพระสถูปวิหารของพระเจาอโศก 
ในบันทึกเร่ืองประวัติของสมณะเฮีย่งจัง ซ่ึงเปนนักธรรมจาริกเดินทาง 
เขาไปอินเดยีเม่ือพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ เลาไววา พระสถูปเจดียของพระเจา 
อโศกมีปรากฏตั้งแตเมืองตักศิลา ทิศเหนอืของอินเดีย ลงไปจนกระทั่ง 
ถึงแควนมลกฏูสุดใตของอินเดีย ลักษณะสถูปมักสรางเปนอิฐและศิลา 
ทําเปนรูปทรงบาตรคว่ําต้ังอยูบนฐานส่ีเหล่ียม โดยรอบฐานมีท่ีเดินทํา 
ประทักษณิได สวนบนองคสถูปก็สรางเปนฐานส่ีเหล่ียมคลายกับจะให 
เปนบัลลังก แลวสรางเปนฉัตรปกไวบนบัลลังกนั้นอีกตอหนึ่ง รอบพระ 
สถูปมีบริเวณก็ใหทําเปนร้ัวเขตลอมรอบ และสลักศิลาเปนรูปเร่ืองพระ 
พุทธประวัติหรือเร่ืองราวในชาดก ภาพจําหลักนั้นงดงามนักหนา ทําให 
เราทราบศิลปะกระบวนชางในยุคพระเจาอโศกวา เจริญรุงโรจนเพียงไร 
แตมีท่ีควรสังเกตอยูขอใหญวา ภาพพระพุทธศาสนานั้น มิไดปรากฏ 
ภาพพระพุทธรูปเลย ท้ังนี้นกัโบราณคดีเขาสันนิษฐานวา เปนดวยชาว 
อารยันในสมัยโบราณไมนิยมการสรางรูปเคารพ ชาวอารยันเพิ่งจะมาคิด 
สรางรูปเคารพข้ึน ก็ตอนติดตอถายเทอารยธรรมกับพวกกรีกภายหลัง 
แมสมัยพระเจาอโศกจะมีการติดตอสัมพันธกับพวกกรีกแลวก็จริง 
ฉะนั้นภาพพระพุทธประวัตจิึงปราศจากภาพพระพุทธรูป แตชางในยคุ 
นั้นก็มีวิธีแสดงภาพใหเราเหน็ไดเชน 
     ๑. ภาพประสูติ จําหลักเปนภาพพระนางสิริมหามายาประทับยืน 
พระกรเหน่ียวกิ่งตนสาละ ไมมีรูปพระกุมาร 
     ๒. ภาพออกมหาภเินษกรมณ จําหลักเปนภาพมากัณฐกอัศวราช  
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ผูกเคร่ืองอานเปลา 
     ๓. ภาพตรัสรู จําหลักเปนภาพตนพระศรีมหาโพธิพฤกษภายใต 
มีวชิรบัลลังกอาสนตั้งอยูเปลา ๆ มีรูปพญามารมาผจญและนางธรณ ี
ปรากฏอยู บางทีก็ไมมี 
     ๔. ภาพสแสดงปฐมเทศนา จําหลักเปนภาพวงลอพระธรรมจักร 
มีรูปกวางหมอบอยูขาง ๆ (รูปพระธรรมจักรและกวางหมอบนี้ วัดใน 
ประเทศธิเบตมักนิยมนําไปสรางเปนเคร่ืองประดับบนหลังคาพระวิหาร 
ทํานองเดียวกบัวัดในประเทศจีนมักนยิมสรางเปนมังกรชิงแกว) 
     ๕. ภาพเสด็จดับขันธปรินิพพานจําหลักเปนภาพอาสนะเปลา 
ระหวางตนสาละ มีรูปพระสาวกประกอบ หรือบางทีทําเปนรูปพระแทน 
     นอกจากนีศิ้ปละยุคพระเจาอโศก เรายังอาจเห็นไดจากหัวเสาศิลา 
จารึกของพระองค เชนหัวเสาศิลาจารึกท่ีสารนาถจําหลักเปนรูปพญาสงห 
๔ ตัว ยืนหันหลังใหแกกัน บายหนาไปยังทิศท้ัง ๔ (อันหมายถึงธรรม 
สิงหนาท แผกองท่ัวจตุทิศ) ใตฐานทําเปนรูปธรรมจักรมีซ่ี ระหวางจกัร 
มีรูปสัตวอีก ๔ ตัวคือ สิงโต มา ชาง และโค แลวมีบัวรับตอเช่ือมกับ 
เสาหินอีกทีหนึ่ง ลักษณะของภาพจําหลักดังกลาวนี้ วิจติรตระการมาก 
ราวกับมีชีวติ หินก็ขัดเกล้ียงจนเกดิแววและเคลือบดวยน้าํยาชนิดหนึ่ง 
ซ่ึงจนบัดนี้กย็งัคนควากันไมออกวาเปนน้ํายาอะไร ความสงางามใน 
ศิลปะวิจิตรช้ินนี้ ดลบันดาลใจใหรัฐบาลอินเดียตองนําใชมาเปนตรา 
แผนดิน สําหรับจารึกของพระเจาอโศกนั้น ในตําบลที่เปนเขา พระองค 
โปรดใหจารึกไวกับหนาผากมี็ แตเฉพาะท่ีคนพบแลว ท้ังจารึกหนาผา 
และเสาศิลารวม ๓๐ กวาแหง และยังมีการขุดคนพบกันอยูเร่ือย ๆ ยัง 
มีท่ีหักพังกระจัดกระจายอีกหลายแหง  
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มหาเถระรวมสมัย 
     ในคัมภีรมหาวังศะใหความสําคัญแกพระโมคคลีบุตรติสสเถระมาก 
ในฐานะเปนประธานสงฆทําตติยสังคายนา โดยพระราชูปถัมภกของ 
พระเจาอโศก แตในคัมภีรอโศกอวทานยกความสําคัญใหแกพระอุปคุปต 
ในฐานะเปนผูชักนําพระเจาอโศกเท่ียวเสด็จบูชาพุทธานุสสรณียสถาน 
สวนในหนังสือปฐมสมโพธิกถาฉับไทยพระนิพนธของสมเด็จกรมพระ 
ปรมานุชิตชิโนรส ซ่ึงดูจะเปนหนังสือนําเอาเร่ืองราวทางฝายสสกฤตและ 
บาลีมาแทรกเจือกัน กแ็สดงถึงความสําคัญของพระเถรเจาท้ัง ๒ องค 
ในอโศกอวทานมิไดปรากฏมีพระโมคคลีติสสะเถระเลย แมเร่ืองพระ 
มหินทระและเจาหญิงสังฆมิตา ซ่ึงเปนพระโอรสพระธิดาของพระเจา 
อโศกภายหลังออกผนวชเปนภิกษุ ภกิษณุี ก็มิไดปรากฏในปกรณฝาย 
สสกฤต เชนเดยีวกับความสําคัญของพระอุปคุปตมิไดปรากฏอยูใน 
ปกรณฝายบาลี 
     ในมหาวังศะกลาววา จําเดิมแตสงฆทําทุติยสังคายนาแลว พระ 
สิคควะและพระจันทรวชชมีามิทันประชุมทําสังคายนา ตองรับทัณฑกรรม 
ใหรอคอยส่ังสอนอบรมคนสําคัญคนหนึ่งซ่ึงจะมาฟนฟพูระศาสนาใน 
อนาคตกาล ทานผูนั้นคือพระโมคคลีบุตรติสสะเถระ 
 
ประวัติพระโมคคลีบุตรติสสเถระ 
     พระโมคคลีบุตรติสสะเถระเกิดในสกุลพราหมณแขวงเมืองปาฏลีบุตร 
เม่ือนอยไดอบรมเลาเรียนไตรเพทจนแตกฉาน แตเม่ืออายุได ๑๖ ป 
คราวหน่ึงพระสิคควะมาเยีย่มเยียนบิดาของโมคคลีบุตรติสสะกุมาร ณ 
เรือนท่ีอาศัย บังเอิญวันนัน้โมคคลีบุตรติสสะกุมารเรียนสําเร็จไตรเพท  
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เดินทางจากสํานักอาจารยกลับบาน จึงไดพบปะสนทานากับพระสิคควะ 
ไดไตถามอภปิรายกันถึงเร่ืองปญหาลึกซ้ึงในพระเวท พระสิคควะก ็
สามารถตอบอรรถาธิบายไดทุกขอทุกกระทงไป คร้ันถึงคราวโมคคลีบุตร 
ติสสะกุมารจะเปนฝายตอบ พระสิคควะกย็กเอาขอปรมัตถธรรมใน 
พุทธศาสนาข้ึนถาม คือยกเอาธรรมในคัมภรียมก โมคคลีบุตรติสสะ 
กุมารอับจน ดวยตนหาเคยไดศึกษาพระพุทธศาสนาไม ความอยากรูจงึ 
ขอเลาเรียนดวย พระสิคควะจึงจัดการใหบรรพชาเปนสามเณร อยูศึกษา 
กัมมัฏฐานดวยกับพระสิคควะ จนไดบรรลุโสดาปตติผล แลวพระ 
สิคควะสงไปใหอยูศึกษากับพระจันทวัชชี จําเนียรกาลลวงมา เม่ือ 
พรรษาอายุของสามเณโมคคลีบุตรติสสะถึงวัยควรอุปสมบท พระ 
จันทวัชชีจึงจดัการใหอุปสมบท ไดเปนภกิษุในพระพุทธศาสนา แลวทาน 
เพียรเจริญวิปสสนาญาณก็ไดบรรลุอรหตัผลในท่ีสุด ตอมาทานเปน 
พระมหาเถระรูปหนึ่งซ่ึงพระเจาอโศกเคารพนับถือมาก ไดเปนพระ 
อุปชฌายอุปสมบทพระมหินทระและเจาหญิงสังฆมิตา และประธานสงฆ 
ทําตติยะสังคายนาดังจักปรากฏพิสดารตอไป 
 
ประวัติพระอุปคุปตเถระ 
     พระอุปคุปตเกิดในสกุลวาณิช เปนบุตรของพอคาเคร่ืองหอม 
เมืองมถุรา ซ่ึงเปนนครตั้งอยูบนฝงแมน้ํายมุนา มีพี่นองรวมครรภ ๓ คน 
คือพี่ชาย ๒ กบัท้ังตัวทานเอง เดิมทีบิดาของทานไดใหสัญญากับพระ 
สาณวาสี (สาณสัมภูต) วาถาตนมีบุตรเปนชายก็จะไดใหบรรพชาอุปสมบท 
คร้ันภริยาคลอดบุตรชายคนแรกกห็ายอมถวายไม อางวาจะตองเอาไว 
ชวยดแูลทรัพยสินในเหยาเรือน จักถวายบุตรชายคนท่ีสองแทน แตเม่ือ 
ภริยาคลอดบุตรชายคนรอง บิดาก็คงบิดเบือนอีกวาตองเอาไวสําหรับ  
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วิ่งเตนเก็บหนีสิ้นเขาตามหัวเมือง ไวมีบุตรชายคนท่ี ๓ เถอะเปน 
ตองถวายใหไปบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาด คร้ันอยูมาภริยาก็คลอดบุตร 
ชายมีรลักษณะงดงามยิ่งนัก บิดาจึงต้ังช่ือวาอุปคุปต แตบิดาทําไมรู 
ไมช้ีกับสัญญา ขางฝายพระสาณวาสีพจิารณาแลวเห็นวาไมถึงเวลา 
สมควรก็นิ่งเสีย หาไปทวงสัญญากับนายพาณิชไม จนกระท่ังอุปคุปต 
เจริญวัยเปนหนุม บิดาใหเปนคนดูแลขายเคร่ืองหอมท่ีรานในตลาด 
ปรากฏวาต้ังแตอุปคุปตมาอยูรานคาขาย เคร่ืองหอมขายดีเปนเทน้ําเททา 
วันหนึ่งพระสาณวาสีไดแวะเขาไปในรานและกลาวธรรมีกถาแกอุปคุปต 
ชายหนุมเกิดความสลดสังเวช มีดวงตาเหน็ธรรม คราวนี้พระสาณวาสี 
จึงไดไปทวงสัญญากับนายพาณิช นายพาณชิอับจนจึงตัดใจอนุญาตให 
อุปคุปตออกอุปสมบทได จําเดิมแตอุปสมบทพระอุปคุปตไดเจริญ 
วิปสสนาญาณโดยลําดับ ก็ไดบรรลุแกพระอรหัตผล และไดเปน 
คณาจารยส่ังสอนทางสมถะกัมมัฏฐาน วิปสสนากัมมัฏฐานท่ีมีช่ือเสียง 
โดงดังท่ีสุด ในอโศกอวทานวา มีพระอรหันตซ่ึงเปนศิษยอยูถึง ๑๘,๐๐๐ 
องค มีสํานักอยู ณ วัดนตภัตกิาราม ภูเขาอุรุมนท พระเจาอโศกสดับ 
กิตติคุณ จึงเสด็จไปอาราธนามากรุงปาฏลีบุตร หากพระอุปคุปตทราบ 
ลวงหนาจึงไดเดินทางมาเสียกอนโดยทางชลมรรค พระเจาอโศกจึงโปรด 
ใหตั้งพิธีตอนรับพระเถระและเสด็จออกรับเองหากรุงปาฏลีบุตร ๒ 
โยชน ตอมาพระเถระไดเปนผูนําเสด็จธรรมยาตรานมัสการพุทธปูชนีย- 
สถาน พรอมกับถวายขออธิบายเกีย่วกับประวัติของสถานแตละแหงดวย 
     ในหนังสือปฐมโพธิกถาเลาวา พระอุปคุปตเปนพระบรมโพธิสัตว 
ปรารถนาพุทธภูมิ มีสถานอาศัยเปฯปราสาทแกวอยูในทามกลางทะเล 
ลึก และไดรับนิมนตใหออกมาชวยปราบพญามารท่ีจะมาทําลายพิธีฉลอง 
พระบรมธาตุเจดียของพระเจาอโศก เร่ืองทรมานพญามารก็มีปรากฏใน  
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อโศกอวทาน สันนิษฐานวาทานจะไดปราบปรามพวกมิจฉาทิฐิในยุคนั้น 
สําเร็จเทานั้น 
 
ประวัติพระวตีโศกหรือพระตสสเถระ 
     นอกจากพระโมคคลีบุตรติสสะเถระและพระอุปคุปตเถระแลว ก ็
ปรากฏวายังมีพระเถระองคสําคัญรองลงมาอีก เชนพระวตีโศกราชอนุชา 
ของพระเจาอโศก ซ่ึงในบาลีเรียกวา เจาติสสอุปราช ฝายสสกฤตเลามูล 
เหตุเจาชายวตีโศกออกผนวชวา เปนเพราะเจาชายวีตโศกเกิดความกังขา 
คลางแคลงวา การท่ีภิกษุในพระพุทธศาสนาไดรับการบํารุงอุปถัมภอยาง 
ดีจากพระเชษฐาธิราช จะสามารถละกิเลสไดอยางไร ความทราบไปถึง 
พระเจาโศก พระองคจึงวางอุบายทรมานพระอนุชา โดยโปรดใหเวน 
ราชสมบัติใหแกเจาชายวีตโศกข้ึนครองแทน มีกําหนด ๗ วัน พน 
กําหนดแลวจกันําเจาชายไปสําเร็จโทษ เจาชายวีตโศกจําพระทัยข้ึนเสวย 
ราชย ไดรับการบํารุงดุจเดียวกับพระเจาจักรพรรดิราชทุกประการจน 
ครบ ๗ วัน พระเจาอโศกก็โปรดใหนําเจาชายออกเสียจากเศวตฉัตร 
แลวตรัสถามความสุขใน ๗ วันนัน้วาเปนประการใด เจาชายีตโศกทูล 
วาไมเคยรูสึกสุขสบายเลยแมจนนิดเดียว ท้ังนี้เพราะหวาดเกรงมรณภยั 
ท่ีจะมาถึง พระมหาราชเลยตรัสช้ีแจงใหฟงวา แมเหลาภิกษุสมณะใน 
พระศาสนานีก้็ดุจเดียวกนั มาตรวาจะไดรับการบํารุงดวยจตุปจจยั ๔ 
สมบูรณ แตจะหาความรูสึกหลงใหลสบายเพราะเหตุเพยีงเทานั้นมิได 
ดวยความหวาดเกรงในชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข และมรณทุกข 
ยอมคุกคามอยูเปนนิรันดร ทําใหเจากุท้ังปวงตองเรงปฏิบัติธรรมเพ่ือ 
รอดพน เจาชายวีตโศกจึงเกดิความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ในท่ีสุด  
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ก็ไดออกผนวชกับพระยศัส (คือพระยศ 
๑ 

) เถระ แลวหลีกไปบพเพ็ญ 
เพียรท่ีแควนวเิทหะ ในท่ีสุดก็บรรลุพระอรหัตผล สวนในปกรณฝาย 
บาลีก็กลาวประวัติไปในทํานองแมนกัน แตบอกวาเจาชายติสสะอุปราช 
อุปสมบทกับพระมหาธรรมรักขิตเถระ ณ อโศการาม เม่ือพระเจาอโศก 
เสวยราชยได ๔ พรรษา 
 
ประวัติพระมหินทระ 
     ในมหาวังศะกลาวถึงพระโอรสและพระธิดาของพระเจาอโศกออก 
ผนวชวา คราวหน่ึงพระเจาอโศกถามพระโมคคลีบุตรติสสะเถระวา 
การท่ีพระองคกอสรางบุญกุศลตาง ๆ ในพระศาสนาเห็นปานน้ี จักได 
ช่ือวาญาติกับพระศาสนาหรือไม พระโมคคลีบุตรตอบวามิได ไดเกียรติ 
แตเพยีงเปฯมหาทายกอันวเิศษเทานั้น แตถาผูใดใหบุตรธิดาของตน 
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผูนั้นจึงช่ือวาไดเปนญาติกบัพระศาสนา 
พระมหาราชบังเกิดความเล่ือมใส จึงดํารัสใหพระมหินทระและเจาหญิง 
สังฆมิตรสองพ่ีนองรวมครรภพระมารดาออกอุปสมบท มีพระโมคคลี- 
บุตรเปนพระอุปชฌาย พระมหาเทวะเปนผูใหบรรพชา พระมัชฌัตติก- 
เถระเปนพระกรรมวาจา อุปสมบทพระมหนิทระ ฝายธรรมปาลีเถรี ก็ 
เปนพระอุปชฌาย พระอายปุาลีเถรีเปนพระกรรมวาจา อุปสมบทพระ 
สังฆมิตร 
๑ โปรดเขาใจดวยวาฝายปกรณสสกฤต เอารัชสมัยพระเจาอโศกไปปนกับ 
รัชสมัยพระเจากาฬาโศกยุงกันไปหมด ควรพลิกกับไปอานตอนตน ๆ จะเขาใจดี  
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     วาเม่ือพระมหินทระพระสังฆมิตรบวชนั้นเปนปท่ี ๖ นับแตพระเจา 
อโศกเสวยราชยเม่ือพระโมคคลีบุตรติสสะเถระ เปนประธานจัดสง 
สมณฑูตไปเผยแพพระศาสนายังนานาประเทศ ปรากฏวาพระมหินทระ 
ไดเปนสมณฑูตนําพระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน ณ ประเทศลังกา ซ่ึง 
จะปรากฏพิสดารตอไปเบ้ืองหนา  
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                                                           บทท่ี ๑๙ 
                                                      ตติยสังคายนา 
 
     เร่ืองพระเจาอโศกทําตติยสังคายนา เปนเร่ืองปรากฏแตในปกรณ 
บาลีไมมีในฝายสสกฤตเลย และนักปราชญฝายตะวนัตกมีศาสราจารย 
ทอมัสกลาววา สังคายนาคร้ังน่ีทําข้ึนโดยคณะสงฆฝายวภิัชวาทของลังกา 
นายวี. เอ. สมิทวา ถาตติยสังคายนามีจริงกเ็ปนเร่ืองสําคัญมาก นาจะ 
มีกลาวไวในศิลาจารึก แตศิลาจารึกก็มิไดกลาวถึงเสียเลย จึงเช่ือวาเปน 
เร่ืองราวของชาวลังกาแตงข้ึนภายหลัง ศาสตราจารยเคินก็มีความสงสัย 
ในเร่ืองนี้เหมือนกัน ศาสตราจารยโอลเดลเบิรก ก็มิไดรับรองเร่ืองพระ 
มหินทระไปแผพระศาสนาในลังกาวาเปนเร่ืองปรากฏข้ึนจริง อยางไรกด็ี 
มหาวังศะไดใหความละเอียดเก่ียวกบัมูลเหตุของตติยสังคายนาวา 
     ในปท่ี ๘ จาํเดิมแตพระเจาอโศกเสวยราชยมา หมูเดียรถีย 
ปราศจากลาภสักการะ พากนันุงหมดุจภกิษุ บวชปลอมเขามาอยูกับ 
คณะสงฆมีจํานวนมากกวามาก และมาแสดงลัทธิกรรมใหผิดคลองพระ 
พุทธบัญญัติ กระทําใหสังฆมณฑลยุงเหยิงแตกสามัคคีดวยสัทธรรม 
ปฏิรูปนั้น ถึงกับสงฆมิไดลงประกอบอุโบสถสังฆกรรมอยูถึง ๗ ป ใน 
ระหวางนั้นพระโมคคลีบุตรติสสะหลีกเรนไปจําเริญวเิวก ณ อุโธตังคะ- 
บรรพตเบ้ืองบนแมน้ําคงคา ท้ังนี้เพราะไดพิจารณาแลววายังไมถึงกาล 
อันสมควรจะกําจัดศัตรูพระศาสนา แลมอบภารกิจบริหารหมูคณะแก 
พระมหินทระใหวากลาวดูแลแทน คร้ันในพรรษาท่ี ๗ พระเจาอโศก 
จึงโปรดใหอํามาตยผูหนึ่ง ใหถือรับส่ังไประงับอธิกรณยังคณะสงฆ 
อํามาตยผูนั้นทําเกินรับส่ัง คือ เม่ือไปวากลาวใหสงฆทําอุโบสถสังฆ- 
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กรรมไมไดผล เพราะภกิษุฝายสัมมาทิฐิอางวา ไมอาจปลงใจจะทําสังฆ- 
กรรมรวมกับเหลาเดียรถีย อํามาตยนั้นก็ฆาฟนภกิษุท่ีขัดขืนเสีย ๒-๓ 
องค จนพระติสสอรหันตผูเปนพระอนุชาของพระเจาอโศกตองลุกข้ึน 
จากอาสนของทานมานั่งขวางอํามาตยผูนั้น อํามาตยนั้นจงึกลัวเกรงกลับ 
มาทูลเร่ืองราวกับพระเจาอโศก พระเจาอโศกเลยเกดิไมสบายพระทัย 
กลัวบาปกรรมท่ีอํามาตยฆาฟนภิกษุ จะพลอยไดแกพระองคไปดวย จน 
ถึงกับตองไปอาราธนาอัญเชิญพระโมคคลีบุตรติสสเถระมาตัดสินและทํา 
พิธีตอนรับพระโมคคลีบุตรติสสเถระทํานองคลายคลึงกับพิธีตองรับพระ 
อุปคุปตในอโศกอวทาน พระโมคคลีบุตรทานก็เดนิทางมาโดยชลมารค 
ดุจกัน พระเถระไดทําลายขอกังขาและความวิปฏิสารของพระเจาอโศกวา 
การฆาฟนภกิษุเปนบาปเฉพาะของอํามาตยเทานั้น เพราะทําเกินรับส่ัง 
พระเจาอโศกก็เล่ือมใสอาราธนาใหทานเปนประธานสงฆชําระพระศาสนา 
ใหบริสุทธ์ิ พระโมคคลีบุตรจึงพํานักอยู ณ อโศการามวหิาร แลว 
พระเจาอโศกก็โปรดใหประกาศชุมนุมสงฆจากจาตุทิศมารวมกัน เชน 
ถามวาพระพุทธวจนะตรัสส่ังสอนอยางไร ภิกษุท่ีเปนเดียรถียปลอมบวช 
ก็ตอบเปนทํานองสัสสตทิฏฐิบางเปนอุจเฉททิฏฐิบาง พระเจาอโศกก็ใช 
พระราชอํานาจบังคับใหสึกออกไป วาคร้ังนั้นสึกภกิษุเพศออกเสีย 
๖๐,๐๐๐ คน ฝายภกิษุท่ีเปนธรรมวาทีก็ตอบวาพระพุทธวาทะตรัสสอน 
เปน วภิัชวาท ี
     คร้ันชําระกําจัดภกิษัลักเพศแลว พระเจาอโศกจึงอาราธนาใหสงฆ 
ทําอุโบสถสังฆกรรม และพระโมคคลีบุตรสสเถรเจาจึงถือโอกาส ทํา 
ตติยสังคายนาโดยราชูปถัมภของพระเจาจกัรพรรดิ จํานวนพระอรหนัต 
ท่ีถูกเลือกเขาชุมนุมทําตติยสังคายนาถวน ๑,๐๐๐ องค ณ อโศการาม  
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นครปาฏลีบุตรอยู ๙ เดือนจงึสําเร็๗ เวลาท่ีทําตติยสังคายนานัน้ พระ 
โมคคลีบุตรอายุได ๗๒ พรรษาเปนปท่ี ๑๗ แตพระเจาอโศกเสวยราชย 
มา สวนศักราชท่ีมหาวังศะใหไวในเร่ืองตติยสังคายนาตอนวาพระเจา 
อโศกเสวยราชยแลว ๘ ป เกิดเกยีรถียปลอมบวชนั้นขัดกับขอเท็จจริง 
ในจารึกมาก ท้ังนี้เวลานัน้พระองคยังมิไดประกาศพระองคเปนพุทธ- 
มามกะเลย 
 
งานธรรมทูต 
     เม่ือทําตติยสังคายนาสําเร็จแลว พระโมคคลีบุตรทราบโดยอนาคต- 
ตังสญาณวา ภายภาคหนาพระพุทธศาสนาจะหารุงเรืองอยูในชมพูทวีปไม 
แตจักไปต้ังม่ันรุงโรจนอยู ณ ประเทศแวนแควนอ่ืน ๆ จึงขอพระบรม 
ราชานุภาพของพระเจาอโศกอุปถัมภจัดสงคณะสมณทูต ใหนําพระพุทธ- 
ศาสนาไปส่ังสอนยังนานาประเทศและแวนแควนอ่ืน ๆ รายนามสมณทูต 
ท่ีปรากฏในปกรณบาลีมีดังนี้ 
     ๑. คณะพระมัชฌัตติกะไปเผยแพรพระศาสนา ณ แควนกาศ- 
มีระและคันธาระ ปจจุบันไดแกดนิแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของ 
อินเดีย กินเขาไปจนถึงบางสวนของอาฟกานิสถาน 
     ๒. คณะพระมหาเทวะไปเผยแผพระศาสนา ณ แวนแควน 
มหิสมณฑล ปจจุบันไดแกแควนไมเซอร และดินแดนแถบลุมแมน้ํา 
โคธาวารี อยูทางภาคใตของอินเดีย 
     ๓. คณะพระรักขิตะ ไปเผยแผพระศาสนา ณ วนวาสีประเทศ 
ไดแกแวนแควนกนราเหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย ในมหา 
วังศะวา คร้ังน้ันมีวัดทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ณ ดินแดนนั้นถึง 
๕๐๐ อาราม  
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     ๔. คณะพระธรรมรักขิต ทานผูนี้เปนฝร่ังชาติกรีก และดูเหมือน 
จะเปนฝร่ังคนแรกท่ีบวชในพระพุทธศาสนา ไดไปเผยแพรพระศาสนา ณ 
อปรันตกชนบท มีผูสันนิษฐานวาจะเปนแถวชายทะเลเหนือเมืองบอน 
เบยในปจจุบัน 
     ๕. คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปเผยแผพระศาสนา ณ แควน 
มหาราษฎร ปจจุบันเปนดินแดนแถบตะวนัออกเฉียงเหนือหางจากเมือง 
บอมเบย 
     ๖. คณะพระมหารักขิต ไปเผยแผพระศาสนา ณ โยนกประเทศ 
ไดแกแวนแควนของพวกฝร่ังชาติกรีกในทวปีอาเซียตอนกลาง เหนือ 
ประเทศอิหรานตอข้ึนไปจนถึงเตอรกีสถาน 
     ๗. คณะพระมัชฌิมะและพระมหาเถระอีก ๔ รูปคือ พระ 
กัสสปะโคตตะ ๑ พระมูลกะเทวะ ๑ พระทุนนภิสสระ ๑ และพระเทวะ ๑ 
รวม ๕ รูป ไปเผยแพรพระศาสนา ณ แควนดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย 
     ๘. คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปเผยแผพระศาสนา ณ 
ดินแดนสุวรรณภูมิ สําหรับสุวรรณภูมินีน้กัโบราณคดีแตกมติเปน ๔ 
พวก คือ พวกหนึ่งวาไดแกแวนแควนเล็ก ๆ ในประเทศอินเดียฝาย 
ตะวนัออกเฉียงใต พวกหนึ่งวาไดแกหมูเกาะชวาสุมาตรา พวกหนึ่งวา 
ไดแกตอนใตของประเทศพมา และพวกหนึ่งวาไดแกดินแดนลุมแมน้ํา 
เจาพระยาตอนใตของประเทศไทย มติของสองพวกหลังนี้มีมากกวา 
เพ่ือน แตปจจบัุนดูเหมือนน้าํหนักจะเอนมาทางสุวรรณภมิู คือตอนลุม 
แมน้ําเจาพระยาภาคใตมาก 
     ๙. คณะพระมหินทระ ไปเผยแพรพระศาสนา ณ เกาะลังกาใน 
รัชสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะเจาแผนดนิลังกาเสวยราชย และพระ 
มหินทระชักนาํใหพระเจาเทวานัมปยติสสะเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาสําเร็จ  
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ปกหลักของพระศาสนาไดม่ันคง ณ ประเทศนั้น สืบมาจนทุกวนันี ้
 
ทัศนะวิจารณของผูเขยีน 
     สําหรับปญหาเร่ืองพระเถระยุคพรีะเจาอโศกน้ัน ขาพเจาสันนิษฐาน 
วา พระเจาอโศกมิไดนับถือเคารพพระเถระรูปใดรูปหนึง่เปนพิเศษ โดย 
เฉพาะเชนในมหาวังศะหรืออโศกอวทานเขียนไวเลย พระโมคคลีบุตร- 
ติสสะก็ดี พระอุปคุปตก็ดี ลวนเปนบุคคลท่ีมีชีวิตจริง และเปนผูซ่ึง 
พระเจาอโศกยกยองนับถือ แตไหฉนมหาวงัศะจึงไมใหเกยีรติหรือกลาวถึง 
พระอุปคุปตเลา ขาพเจาขอตอบวาพระอุปคุปตจะตองเปนคณาจารย 
องคสําคัญรูปหนึ่งของนิกายสรวาสติวาทิน เพราะอโศกอวทานเปน 
ปกรณท่ีเขียนกันโดยคันถรจนาจารยของนิกายนี้ ฉะนัน้ธุระอะไรท่ี 
มหาวังศะอันเปฯรจนาฝายเถรวาทินจะไปยกยองคณาจารยนิกายอ่ืนซ่ึง 
เปนคูแขงของตน ในทํานองเดียวกันท่ีอโศกอวทานก็ไมยอมแยมพราย 
ถึงเร่ืองราวของพระโมคคลีบุตรติสสะเลย โดยเหตุผลดจุเดียววาเพราะ 
พระโมคคลีบุตรทานเปนคณาจารยฝายนกิายเถรวาทิน อยางไรก็ตามใน 
มหาวังศะดูเหมือนจะแยม ๆ อะไรไวหนอยหนึ่ง คือ เร่ืองพระอินทคุต 
เปนแมงานคอยคุมสรางอโศการาม พระอนทคุตรูปนี้ ขาพเจาปรารถนา 
จะกลาววาแทจริงก็คือพระอุปคุปตนั่นเอง ในสมัยพระเจาอโศก นิกาย 
ของพระพุทธศาสนาทุก ๆ นิกายจะตองไดรับพระบรมราชูปถัมภเทา 
เทียมกัน เพราะแมแตพาหิรลัทธิ เชนพราหมณ และเชน พระองคยังให 
ความคุมครอง แตแนนอนละการโตเถียงอภิปรายปญหาทางหลักธรรม 
อันตางนิกายตางทัศนะ ยอมจะตองเกิดข้ึนโดยมิตองกังขา และ 
นั่นแหละเปนผลใหคัมภีรประเภทที่เรียกวา "ศาสตร" ไดอุบัติข้ึน และก็ 
ปรากฏวาพระโมคคลีบุตรไดรจนาคัมภีรประเภทนี้ข้ึนเลมหนึ่ง "กถาวัตถุ"  
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เพื่อโตแยงกับนิกายพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ และเพอรักษาพระพุทธมติอัน 
บริสุทธไว 
     ท้ังมหาวังศะและอโศกอวทานตางพยายามจะแสดงวาพระเจาอโศก 
เปนฝกฝายเล่ือมใสในนกิายของตน จนบางคร้ังถึงกับตัดทอนขอเท็จจริง 
บางอยางออกเสีย เคราะหดีท่ีเราไดหลักฐานจากศิลาจารึก มิฉะนัน้คง 
จะยุงพิลึกในการวินิจฉัยปญหาเหลานี้ สวนเร่ืองพระอนชุาของพระเจา 
อโศกซ่ึงบาลีเรียกวาติสสะ และฝายสสกฤตเรียกวา วีตโศกน้ัน ตองเปน 
เร่ืองจริงท่ีเช่ือถือได เพราะกลาวพองตองกนัท้ัง ๒ ฝาย สําหรับเร่ือง 
พระมหินทระและพระสังฆมิตรเถรีนั้น มีผูไมยอมรับรองวาเปนเคร่ืองจริง 
ในจดหมายเหตุของสมณะเฮ่ียงจังกลาวถึงพระมหินทระวาเปนพระอนชุา 
องคหนึ่งของพระเจาอโศก เปนผูนําพระพทุธศาสนาไปสูลังกา ซ่ึงเปน 
หลักฐานขอหนึ่งวา อยางไรเสียพระมหนิทระจะตองมีชีวติจริงอยู เปน 
เร่ืองท่ีรูกกันโดยท่ัวไปในหมูพุทธศาสนิกชนแตโบราณจนสมณะเฮ่ียงจัง 
จดไวเปนหลักฐาน สวนท่ีวาเปนพระอนุชาหรือพระโอรสนั้น ขาพเจาเห็น 
วาไมสําคัญ และการท่ีไมปรากฏชื่อพระมหินทระในอโศกอวทาน ก็เปน 
เร่ืองธุระไมใชของฝายสรวาสติวาทินอีกเชนกัน ท่ีจะไปบันทึกประวัตทิาน 
ผูเปนกําลังสําคัญของการแผขยายตัวแหงนกิายเถรวาทินสูประเทศลังกา 
จึงเหลือปญหาใหญขอสําคัญอีก ๒ ขอ คือเร่ืองทําตติยสังคายนาและ 
เร่ืองธรรมทูตกรรมท่ีเราจะตองวินิจฉัยใหเด็ดขาด 
 
ปญหาเร่ืองตตยิสังคายนา 
     สําหรับเร่ืองตติยสังคายนาตามท่ีมหาวังศะวาเกิดข้ึนหลังการชําระ 
สะสางพวกเดยีรถีรปลอมบวชนั้น ขาพเจาเขาใจวาพวกเดียรถียตาม 
วาทะของทานพวกลังกา แทจริงคือบรรดาคณะสงฆนิกายอ่ืน ๆ มีนิกาย  
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มหาสังฆิกะเปนตน และนักประวัติศาสตรสวนมากทางตะวันตกเขาก ็
เขาใจอยางนั้น มันไมนาจะเปนเหตุผลไดเลยในขอท่ีพระพุทธศาสนา 
กําลังรุงโรจนภายใตพระบรมราชูปถัมภ มีพระเถรานุเถระเปนผูนําปฏิบัติ 
ธรรม และมีธรรมมหาอํามาตยคอยสอดสองใหความพทัิกษแลวปลอย 
ใหเกดิมีคนปลอมบวชต้ัง ๖๐,๐๐๐ คน โดยท่ีทางบานเมืองหรือทาง 
คณะสงฆไมสามารถจะหาทางปองกันหรือกําจัดถึง ๗ ป ดูเปนธรรมดา 
ของนักแตงปกรณของลังกาเสียจริง ๆ ท่ีชอบเขียนคณะสงฆฝายตรงกัน 
ขามวา เปฯอธรรมวาทีบาง เปนเดียรถียบาง เปนอลัชชีบางส หลักฐาน 
ขอสําคัญขอหนึ่งคือเหตุผลท่ีมหาวังศะใหไววา เพราะลาภสักการะเกิด 
ในหมูสงฆมาก ทําใหพวกพาหิรลัทธิอดอยากขาดแคลน ถึงตองลักเพศ 
ปลอมบวชเปนภิกษุ ก็ชางขัดกับขอความในศิลาจารึกของพระเจาอโศก 
ซ่ึงแสดงวามีพวกพราหมณพาหิรลัทธิไดรับความคุมครองอุปากระและ 
เคารพจากพระองคเชนกนั ตลอดจนศิลาจารึกบอกถึงความอุดม 
สมบูรณและสันติสุขตาง ๆ ซ่ึงพระเจาอโศกอํานวยใหแกนิกรชนจน 
กระท่ังสัตวเดรัจฉาน เดียรถียจํานวน ๑๖,๐๐๐ รูปในปกรณบาลี จึง 
เปนคณะสงฆฝายตรงกันขามไมตองสงสัย มีความจริงอยูในเร่ือง 
คณะสงฆในรัชสมัยของพระองคไมปรองดองกัน ท้ังนีเ้พราะตางนิกาย 
ตางทัศนะดังไดกลาวมาแลว และพระองคทรงขอรองใหสามัคคีปรอง 
ดองกันทุกฝาย ตลอดจนมีพระราชกกหนดลงโทษแกผูท่ีทําใหสงฆแตก 
กัน ดังจารึกท่ีสารนาถกลาววา 
     "เทวานมฺปเย ปยทสิ ลาชา เอล-ปาฏลิ ปูเต เย เกนป สงฺเฆ 
เภตเว เอจุ โข ภิกฺขุ วา ภกิฺขุนี วา สงฺเฆ พากาติ เส โอทาตานิ ทุสานิ 
สงฺฆ ปาเยยิอนาวสาเส อวาสิยิย เหว อิย สาสเน ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภิกฺขุณ ี
สงฺฆสิกวิมนปยิตวิเย ฯลฯ  
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     แปลวา "สมเด็๗พระเจาอยูหวัปยทัสสีผูเปนท่ีรักแหงเทพมี 
รับส่ังวา ใคร ๆ ก็ตามไมพึงทําสงฆใหแยกแตกกัน ถามีภิกษใุดก็ด ี
ภิกษณุีใดกด็ี ยงัสังฆเภทใหเกิดข้ึน จงสึกเสียจากสมณเพศ นุงหมสีขาว 
(คือใหเปนอุบาสกอุบาสิกา) และไปอยูยังสถานท่ีอ่ืน ซ่ึงมิใชอาวาสของ 
สงฆ พระราชดํารัสนี้ไดประกาศแกคณะภกิษุและภกิษณุท้ัีงปวง..." 
     นอกจากนีจ้ารึกในลักษณะคลายคลึงกนัเกี่ยวกบักําหนดโทษของ 
การทําสังฆเภท ยังมีท่ีโกสัมพี และสัญจิอีก จึงพอเปนหลักฐานแสดงวา 
สังฆมณฑลสมัยนั้นไมปกติ มีการแตกสามัคคีกัน และขาพเจาเขาใจวา 
พระเจาอโศกหามปรามกําจดัเฉพาะผูท่ีกอเร่ืองสังฆเภทเทานั้น มิได 
ขัดขวางหามปรามไปถึงสวนรวมแตละนิกาย จะเปนภิกษหุรือภิกษุณ ี
นิกายใดกต็าม ถาทําเร่ืองใหสงฆท้ังฝายนิกายของตนหรือนิกายอ่ืนแตก 
กัน เปนตองถูกพระราชกําหนดใหสึกจากสมณเพศ ในมหาวังศะไป 
ขยายวาสึกภกิษุลักเพศต้ัง ๖๐,๐๐๐ รูป อนึ่ง ตติยสังคายนาเปนเร่ือง 
มีจริง แตเปฯการกระทําเฉพาะของคณะสงฆฝายเถรวาทนิ ซ่ึง ณ 
บัดนั้นเกิดมีช่ือใหมเรียกวา "วิภัชวาทิน" พระเจาอโศกทรงอุปถัมภ และ 
ขาพเจาเขาใจวาพระองคก็พรอมท่ีจะอุปถัมภการสังคายนาของนิกายอ่ืน 
หากปรากฏวานิกายนั้น ๆ จกัทําสังคายนาข้ึนบาง ตติยสังคายนาจึง 
เปนการซักซอมตกลง และชําระตรวจสอบหลักพระธรรมวินัยของ 
คณะสงฆฝายเถรวาทินใหแนชัดลงไปอีกเทานั้น 
 
ปญหาเร่ืองงานธรรมทูต 
     แมในศิลาจารึกมิไดกลาวถึงสมณะทูต แตก็เช่ือไดแนนอนวา งาน 
ธรรมทูตไดขยับขยายไปโดยกวางขวางในรัชสมัยของพระเจาอโศก และ 
อาจจะเปนไดวาจารึกศิลาเร่ืองสมณฑูตถูกทําลายไป จึงไมปรากฏ 
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หลักฐานถึงบัดนี้ เพราะหลักจารึกของพระเจาอโศกมีมากกวาเทาท่ี 
ปรากฏอยูหลายเทานัก หลักเหลานี้บางหลักก็พังทลายไปเพราะธรรมชาติ 
แตบางหลักถูกโคนทําลายดวยฝมือของมนุษย โชคดีท่ีนายคันนิงแฮม 
นักโบราณคดี ไดไปคนพบหลักฐานท่ีสถูปเมืองภิลสาใกลสัญจิมีผอบ 
บรรจุอัฐิธาตุจารึกวา 
     "สปุริส (ส) กาศปโคตส เหมวตาจริยเส" แปลวา "พระเถรเจา 
กาศยปโคตรผูเปนครูแหงชาวหิมวัต" ยังพบจารึกอีกวา "สปุริส (ส) 
มชฺฌิมส" เหลานี้ตรงกันกับขอความในมหาวังศะซ่ึงกลาวคณะสมณ- 
ทูต ท่ีไปเผยแผพระรศาสนา ณ ประเทศหมิพานต มีพระมัชฌิมะเปน 
หัวหนาพรอมดวยพระเถระอีก ๔ รูป มีพระกัสสปะโคตตะหรือพระ 
กาศยปโคตรหนึ่งในจํานวน ๔ รูปดวย นับวาพระพุทธศาสนาไดแพร 
หลายไปสูนานาประเทศดวยอานุภาพของพระเจาอโศกและความเลิศเดน 
แหงพระพุทธธรรม นอกจากแควนในประเทศอินเดียและทางแหลม 
อินโดจีนแลว คร้ังนั้นพระพทุธศาสนาแพรหลายเขาไปจนถึงประเทศ 
อียิปตและดินแดนของอาฟริกาเหนือ แลวขามทะเลไปแพรหลายใน 
ประเทศกรีกในทวีปยุโรปอีกดวย ประเทศเหลานี้คืออาณาจักรซีเรีย มี 
เจาผูครองนคกคือพระเจาแอนติโอโคสที่ ๒ เรียกในภาษาบาลีวาอันติ- 
โยคะ ๑ ประเทศอียิปตในอาฟริกามีเจาผูครองคือพระเจาปโตโลมี 
เรียกในภาษาบาลีวาตุรมายะ ๑ แควนมาซิโดเนียตอนเหนือของประเทศ 
กรีก มีเจาผูครองคือพระเจาอันติโกน เรียกในภาษาบาลีวาอันติเกนะ ๑ 
ประเทศเอปรุสคือประเทศกรีกทุกวนันี้ มีเจาผูครองคือพระเจาอเล็ก- 
ซานเดอร (ไมใชองคท่ีมาตีอินเดีย) เรียกในภาษาบาลีวา อลิกสุนทระ ๑ 
และแควนไกรีนหรือตริโปลิอยูทางตะวันตกตอประเทศอียิปต เจาผูครอง 
คือพระเจามาคัส เรียกในภาษาบาลีวา มฆะ ๑ ประเทศดงักลาวนี้ไดรับ 
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พระพุทธศาสนาในคร้ังนั้นดวยกัน และดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
ไดกอกําเนิดลัทธิปรัชญาแบบใหมชนดิหนึง่ใหแกชาวกรีกคือลัทธิ 
"สโตอิสม" (Stoism) ใน พ.ศ.๓๓๐ ผูตั้งลัทธิเปนชาวเอเธนส ช่ือเซโน 
เขานําเอาหลักธรรมจากพุทธศาสนามาส่ังสอนในรูปลัทธิใหมวา สุขทุกข 
ของมนุษยเราอยูท่ีการปรับปรุงจิตใจ และการงานของมนุษยแตละคน 
มิไดอยูท่ีพระเจา ถาหากเราปรับปรุงใจใหเขมแข็งไมหวัน่ไหวตอโลก 
ธรรม และสามารถปลงตกในความเปนอนิจจังของสังขารธรรม โดยเห็น 
วาเปนของธรรมดาแลว กจ็ะมีความสุข ลัทธิสโตอิสมแพรหลายขยาย 
ออกไปถึงประเทศโรมัน และอีก ๓๐๐ ปตอมา โรมันก็จกัรพรรดิ 
พระองคนั้นคือ "มาคุสออเรลิยุส" นาเสียดายวาพระพุทธศาสนาท่ีแพร 
หลายเขาไปในทวีปยุโรปและอาฟริกามิไดตั้งสังฆมณฑลไวเปนหลักแหลง 
ม่ันคง เม่ือปราศจากคณะสงฆสืบสายธํารงไว ลําพังความคิดทางพระ 
พุทธศาสนาซ่ึงแพรหลายอยู จึงถูกพวกนักปราชญกรีกและโรมันเอาไป 
ดัดแปลงเปนปรัชญาของเขาเอง พระพุทธศาสนาจึงไมปรากฏในโลก 
ตะวนัตก ถาหากม่ีสังฆมณฑลธํารงสืบสายไวไซร ปานฉะนี้ โลกท้ังโลก 
คงนับถือพระพุทธศาสนาหมด และดังขาพเจาจึงไมอัศจรรยเลยวา 
เหตุไรศาสตราจารยริสเดวดิจึงสันนิษฐานตามรูปแหงนรุิกติศาสตรวา 
คําวา "กอด" (god) ซ่ึงเปนคําเรียกพระเจาในคริสตศาสนา เลือนมาจาก 
ศัพทวา "เคาตมะ" หรือโคตมะซ่ึงเปนพระนามของพระพุทธองคท่ีพวก 
พรามหมณรองเรียก และคําวา "อาหลา" หรืออัลเลาะห ซ่ึงเปนคําเรียก 
พระเจาในศาสนาอิสลาม เลือนมาจากศัพทวา "อรหันต" นั่นเอง  
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ปจฉิมวาระของพระเจาอโศก 
     ในอโศกอวทานเลาวา ในบ้ันสุดทายแหงพระชนมชีพของพระองค 
ผูจอมจักรพรรดิ ทรงหมดพระราชอํานาจส้ินพระเกียรติศักดิ์ ทรงถูก 
กักขังโดยพระราชนัดดาพระนามวาสัมปทิ จนช้ันจะทําบุญบริจาคทานก็ 
ถูกขัดขวาง และในท่ีสุดกเ็สด็จสวรรคต ความขอนี้ขาพเจาไมเช่ือถือวา 
เปนดังนัน้ พระเจาอโศกมีพระโอรสธิดามากมายหลายพระองค เทาท่ี 
ปรากฏในตํานานและในศิลาจารึกพอรวบรวมมาไดดังนี ้
     ๑. เจาชายตวีาระ โอรสประสูติแตพระนางการุวากี ไดเปน 
อุปราชปกครองตักษศิลา อุชเชนี สุวรรณคีรี และโตสาลี (ช่ือเจาชาย 
พระองคนี้ปรากฏในจารึก) 
     ๒. เจาชายกุณาละหรืออีกนามหนึ่งวา ธรฺมวิวฺรธน โอรสประสูติ 
แตพระนางปทมวดี ไดเปนรองอุปราช ณ กรุงตักษศิลา ภายหลังถูก 
ปองรายโดยพระนางติษยรักษตพระมารดาเล้ียง จนพระเนตรบอด และ 
ตอมาไดบรรลุโสดาปตติผล และพระเนตรหายบอดคืนดดีังเดิม (จาก 
อโศกอวทาน) 
     ๓. เจาชายมหินทระและเจาหญิงสังฆมิตร โอรสและธิดาประสูติ 
แตพระนางเวทิศา ภายหลังออกบวชท้ัง ๒ พระองค (จากมหาวังศะ) 
     ๔. เจาหญิงจารุมติ ไมทราบนามพระมารดา ภายหลังได 
อุปภิเศกกับเจาชายเทวปาละแหงประเทศหมิพานต คือเนปาลบัดนี้ (ด ู
เนปาลชาติภูมิของพระพุทธเจา) 
     ๕. เจาชายกุสฺตน ไมทราบนามพระมารดา เปนผูอพยพผูคน 
ขามภูเขาการาโกรุมไปต้ังอาณาจักรโชตานขึ้นในเตอรกีสตานจีน (ซินเกยีง) 
บัดนี้ (ดจูดหมายเหตุของสมณะเฮีย่งจัง) 
     ๖. เจาชายวสิมโลมะกุมาร ไมทราบนามพระมารดา เปนอุปราช  
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                                                              บทท่ี ๒๐ 
                                                      ราชวงศ "ศุงคะ" 
 
     พระเจาปุษยมิตรเดิมเปนพราหมณในนกิายสามเวท คือเปนนิกาย 
พราหมณท่ีทําหนาท่ีสวดเหกลอมพระผูเปนเจาอยางดุษฏีสังเวย บางแหง 
เก็บความมาจากในคัมภีรฤคเวท คําวา "สามะ" มาจากคําวา "สามัน" 
แปลวา "เห" นบัเปนพระเวทที่ ๓ ในไตรเวทของพราหมณ พราหมณา- 
จารยท่ีทําหนาท่ีเหกลอมนี้เรียกวา "อุทคาคฤ" พระเจาปุษยมิตรเปน 
มหาอํามาตยของพระเจาพฤหัสถรถ ตอมาคิดซองสุมร้ีพลเปนกบฏ 
ตนเองก็เปนคนมีศิลปาวุธสามารถอยู ไดยงิธนูพิฆาตพระเจาพฤหัถรถ 
สวรรคต แลวจึงปราบดาภิเษกข้ึนเปนกษตัริยตั้งวงศ "ศุงคะ" ข้ึน 
เนื่องดวยพระเจาอโศกมหาราชไดอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญ 
รุงเรือง และมีพระราชกําหนดหลายอยางเปนท่ีกีดขวางการกระทําพิธี 
ยัญกรรมของพราหมณ มีการหามฆาสัตวตัดชีวิตและใหเลิกเช่ือถือ 
โชคลางมงคลต่ืนขาวเปนตน การท้ังนี้เปนท่ีไมพอใจของพวกพราหมณ 
ยิ่งนัก หากพราหมณาจารยเหลานั้นกลัวเกรงพระราชานภุาพ จึงหากลา 
แสดงปฏิกิริยาปรากฏอยางไรไม 
 
ภัยแหงพระพทุธศาสนาในแควนมคธ 
     คร้ันเม่ือราชวงศเมารยะดบัสูญ และคนในวรรณะพราหมณมี 
โอกาสไดเปนใหญข้ึนเชนนี้ จึงเปนเหตุใหพวกพราหมณฟนฟูลัทธิศาสนา 
เปนการใหญ พระเจาปุษยมิตรแสดงพระองคเปนปฏิปกษตอพระพุทธ- 
ศาสนาเต็มท่ี มีการขับไลภกิษุสงฆท่ีกุกกฏุารามและอโศการาม ทําราย  
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คณะสงฆและทําลายวัดวาอารามของพระพทุธศาสนา ถึงกับต้ังรางวัลให 
ผูตัดศีรษะภิกษุตั้งแต ๑ ศีรษะข้ึนไป จนภิกษุสงฆตองหนีจากแควน 
มคธไปอยูทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคใตของ 
อินเดียมากข้ึน ในขณะเดยีวกับท่ีพุทธศาสนาในแควนมคธกําลังผจญ 
มรสุมอยางหนัก ทางภาคเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย 
พระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทินกําลังรุงโรจน และพระพุทธศาสนา 
นิกายมหาสังฆิกะกําลังแจมจรัสท่ีอินเดียได วรรณกรรมทางพระพุทธ- 
ศาสนาเชนนี้ "ลลิตรวิสตระ" และ "มหาวัสดุ" ก็ปรากฏวาไดรจนาข้ึนใน 
สมัยนี้ นอกจากน้ียังมีวรรณกรรมฝายอภิธรรมและชาดกกับอวทาน 
ตาง ๆ ก็มีการรจนาข้ึนไมนอยเหมือนกัน 
 
ฟนฟูพิธีอัศวเมธ 
     อยางไรก็ดพีระเจาปุษยมิตรไดพยายามฟนพิธียัญกรรมบําบวง 
ทางลัทธิพราหมณข้ึนเปนอันมาก ประสงคจะชักจูงใจประชาชนใหหนัมา 
เล่ือมใส และเพื่อประกาศศักดานภุาพของพระองคเอง จงึโปรดใหมีพธีิ 
"อัศวเมธ" ข้ึน พิธีอัศวเมธนี้คือการฆามาบูชายัญ ทําข้ึนเพือ่ขอพรจาก 
พระผูเปนเจาและประกาศความเปนจักรพรรดิของผูทํา ในครั้งโบราณ 
ภายหลัง พระเจาปุษยมิตรมีพระประสงคในประการหลัง ดวยประสงค 
จะหยั่งเสียงพวกเจาบานผานเมืองของแควนมคธวา จะออนนอมตอ 
พระองคหรือไม เปนนโยบายการเมืองปนศาสนา เร่ิมพิธีดวยการกอกอง 
กูณฑบูชาไฟและสมโภชมาตัวสําคัญซ่ึงมีมงคลลักษณะ แลวปลอยมาให 
เดินไปพรอมกบัมีพยุหโยธาติดตามไปดวย ถามาเขาไปในถ่ินฐานบาน 
เมืองตาง ๆ หากเจาบานผานเมืองนั้นไมตอนรับ ก็หมายถึงสงคราม      
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คือตองตอสูกับกองทัพท่ีมามาเขาไป แตถารอนร้ับก็หมายวาเจาบาน 
เมืองนั้นยอมรับอํานาจของพระเจาแผนดินเจาของมาแลว เม่ือเสร็จพิธี 
แลว พระราชาเจาของแผนดนิเจาของมา ตองลงมือประหารมาสําคัญนั้น 
บูชายัญดวยตนเอง อานิสงสจากพิธีอัศวเมธคืออาจลางบาปกรรมตาง ๆ 
ท่ีทํามาแลวได และถาพระราชองคใดทําพิธีอัศวเมธครบ ๑๐๐ คร้ังไซร 
ก็จักเปนพระอินทรทันตาเหน็โดยทันที 
     นาอนาถที่ระบบธรรมาธิปไตยอันแสนสงบสุขของพระเจาอโศกมหาราช 
ตองมาภินทนาการยอยยับลงดวยพระเจาแผนดินองคหลัง ๆ ในเมารยะ 
ราชวงศ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มาดับสูญดวยพระเจาปุษยมิตรแหงวงศ 
ศุงคะ ประชาชนท่ีเคยปฏิบัติธรรมเครงครัด หันมาฝกใฝกับพิธียัญ- 
กรรม ลัทธิพราหมณรุงเรืองข้ึน ราชวงศศุงคะครองแควนมคธอยูได 
๑๐๒ ป ถึงรัชสมัยพระเจา "เทวภูมิ" อันเปนพระราชาองคท่ี ๑๐ ของ 
วงศศุงคะ มีอํามาตยในวรรณะพราหมณผูหนึ่งช่ือ "วสุเทวะ" เปนกบฏ 
แยงราชสมบัตไิดสําเร็จแลวปราบดาภิเศกข้ึนเปนกษัตริย ตั้งราชวงศ 
"กานวะ" ข้ึน แตราชวงศนีก้ไ็มยั่งยนื มีอายเุพียง ๔๕ ปเทานั้น ถึง 
แผนดินพระเจาศุภปาละซ่ึงเปนกษัตริยองคท่ี ๔ ของวงศกานวะ 
ปรากฏวามีกองทัพของพวกอันธระยกข้ึนมาจากอินเดียใต ภายใตการ 
นําของพระเจา "ศรีมุขะ" มาตีกรุงปาฏลีบุตรแตก แควนมคธจึงตกอยู 
ภายใตอํานาจของพวกอันธระเม่ือ พ.ศ.๕๑๖ 
 
ราชวงศอันธระ 
     แควนอันธระต้ังอยูทางใตถัดแควนกลิงคะลงมา อยูบริเวณลุม 
แมน้ําโคธาวารีและแมน้ํากฤษณา เม่ือคร้ังพระเจาอโศกมหาราช แควนนี ้
ยอมรับศักดานุภาพของพระองค แตเม่ือส้ินบุญของพระเจาอโศกแลว  
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อันธระก็เร่ิมกลาแข็งข้ึนและถึงกับยกกองทัพมาบุกแควนมคธไดสําเร็จใน 
สมัยราชวงศกานวะ ปรากฏวาพระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาถึงแควน 
นี้นับแตยุคพระเจาอโศกแลว และนับวันพระพุทธศาสนาก็แตกหนออก 
ชอเจริญงอกงามข้ึนเปนลําดบั โดยเฉพาะนิกายมหาสังฆิกะ ไดมาต้ัง 
ปอมปราการอันเหนยีวแนนในดินแดนแถบน้ี ราชธานีของอันธระคือ 
เมือง "อมราวดี" อุดมสมบูรณวดัวาอารามและสถูปวิหาร จนกระท่ัง 
ตอมาไดกอกําเนิดพุทธศิลปแบบอมราวดข้ึีน ถัดจากแควนอันธระลงไป 
ยังมีแควนปลลวะ โจฬะ ปาณฑยะ และเกรละ แควนดังกลาวนี้มี 
พระพุทธศาสนาแพรหลายอยู 
 
อาณาจักรกรีกในอาเซีย 
     เม่ือพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชเลิกทัพกลับจากอินเดีย แวน 
แควนท่ีพระองคตีไดมักโปรดต้ังใหนายทัพนายกองของพระองคดูแล 
ปกครอง และทิ้งกองทหารกรีกไวใหเปนกาํลังสวนหนึ่ง ฝร่ังกรีกเหลานี้ 
จึงไดผสมพันธุกับคนพ้ืนเมืองและต้ังเปนอาณาจักรอิสระแกกัน เม่ือ 
พระเจาอเล็กซานเดอรสวรรคตแลว อาณาจักรท่ีพวกกรีกตีไดในทวีป 
อาเซียท่ีมีกําลังคืออาณาจักร "ซีเรีย" และอาณาจักร "บากเตรีย" 
อาณาจักรซีเรียต้ังอยูในตอนเหนือของประเทศอาหรับปจจุบันนี้ ในราว 
พุทธศตวรรษท่ี ๓ เปนอาณาจักามหาอํานาจ ตีไดดนิแดนอาเซียไมเนอร 
อิหราน และอาฟกานิสถาน และขามมาตีอินเดีย อาณาจกัรซีเรียนี้เปน 
เสมือนส่ือเช่ือมอารยธรรมของกรีกและอินเดียอยูเปนเวลานาน ตอมา 
ซีเรียตองทําสงครามขับเค่ียวกับอิหราน อียิปตและโรมัน ผลสุดทายถูก 
โรมันตีแตก พวกกรีกปกครองซีเรียอยูได ๒๔๗ ป สวนอาณาจักร 
บางเตรียต้ังอยูเหนือประเทศอินเดียและเหนือประเทศอิหราน คือต้ังอยู  
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บริเวณ ๒ ฝงของแมน้ําอมูดาเรียในทวีปเอาเซียกลาง ดนิแดนดังกลาวนี ้
แตเดิมเคยเปนท่ีชุมนุมของพวกอารยนัท่ีอพยพเขามาสูอินเดียและอิหราน 
เปนอูขาวอูน้ําและศูนยกลางสัมพันธระหวางชนชาติตาง ๆ ของอาเซีย 
กลาง เม่ือพวกกรีกมาปกครองก็ปรากกวาข้ึนอยูกับอณาจกัรซีเรีย จน 
กระท่ังตกรัชสมัยพระเจาแอนติโอโคสที่ ๒ ราชาแหงซีเรียเกิดทํายุทธนา 
การประเทศอียิปต จึงมีขาหลวงกรีกผูครองบากเตรียเวลาน้ันช่ือ 
"ดิโอโดตัส" เห็นเปนโอกาสประกาศปลอดแอกจากซีเรีย สถาปนาเปน 
อิสระรัฐบากเตรียข้ึน เม่ือ พ.ศ.๒๘๗ ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระเจาอโศก 
มหาราช พระเจาอิโอโดตัสยกกองทัพเขาตีอาณาจักรปาเธีย ซ่ึงเปน 
อาณาจักรอยูในตอนเหนือของดินแดนอิหราน แตไมทันตีสําเร็จเสด็จ 
สวรรคตเสียกอน กษัตริยองคตอมาคือพระเจาดิโอโดตัสท่ี ๒ ถูก 
ขาหลวงกรีกช่ือยุไธเดมัส ผูครองแควนซอกเดียนปลงเสียจากราชสมบัติ 
แลวยไูธเดมัสต้ังตนข้ึนเปนกษัตริย พยายามแผอิทธิพลเขาในอินเดีย ใน 
ป พ.ศ.๓๓๗ ยูไธเดมัสใหโอรสยกพยหุโยธาบุกเขาดินแดนปญจาป 
แตยังเปนโชคดีของอินเดยีอยู เพราะปรากฏวาทางอาณาจักรซีเรียซ่ึง ณ 
บัดนั้นพระเจาแอนติโอโคสที่ ๓ เปนพระราชา ไดยกกองทัพรุกรานเขา 
มาถึงบากเตรีย พระเจายูไธเดมัสรูไมไหวตองยอมแพ แตเม่ือส้ินบุญ 
ของพระเจายูไธเดมัสแลว บากเตรียกลับเขมแข็งข้ึนอีกโดยพระโอรสของ 
ยูไธเดมัสข้ึนเสวยราชย มีพระนาม ดิมิตริอุส กษัตริยองคใหมน้ําทัพ 
เขารุกรานปญจาป และบุกลงมาถึงตอนใตของลุมแมน้ําสินธุ ในขณะที่ 
พระเจาดิมิตริอุสกําลังขยายจักรวรรดิอยูในอินเดยี ทางบากเตรียมีนาย 
ทัพผูสามารถคนหน่ึงช่ือ ยูเครติเดส เปนกบฏประกาศตนเปนกษัตริย 
แหงบากเตรีย แลวพระเจายเูครติเดส ก็เท่ียวยกทัพแผจกัรวรรดิท่ัวไป 
ในอาเซียกลาง และแผเขามาในอินเดียตีไดคันธาระ กปศะ และปญจาป  
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ตอมาพระเจายเูครติเดสถูกพระโอรสของพระองคช่ือ เฮลิโอเครส ปลง 
พระชนม เม่ือ พ.ศ.๓๘๘ แตกษัตริยเฮลิโอเครสหยอนอานุภาพ จึง 
ตองเสียอาณาจักรบากเตรียแกพวกอินโดไซรัสไป สําหรับในอินเดยีเม่ือ 
ส้ินบุญพระเจายูเครติเดสแลว อาณาจักรตาง ๆ ท่ีพระองคตีไดกแ็ตก 
แยกตางเปนอิสระ มีราชากรีกปกครองแยกกนั แตยังมีเช้ือสายของ 
พระองคปกครองอยู จนกระท่ังถึงป พ.ศ.๓๙๒ ราชากรีกองคหนึ่งมี 
พระนามวา เมนันเดอร ลางวงศของยูเครติเดสลง แลวยกกองทัพตีแวน 
แควนใหญเล็กในปญจาป คันธาระ ตกอยูในอํานาจ สถาปนานคร 
"สาคละ" ข้ึนเปนราชธานี พระเจาเมนนัเดอรพระองคนีภ้าษาบาลี 
เรียกวา มิลินทะ  
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                                                                      บทท่ี ๒๑ 
                                             พระเจามิลินทะกับพระพุทธศาสนา 
 
พระเจามิลินทะกับพระนาคเสน 
     พระเจามิลินทะหรือเมนนัเดอร ไดขยายอิทธิพลลงมาถึงตอนเหนือ 
ของลุมแมน้ําคงคา ปรากฏในตํานานฝายบาลีและฝายจีนวา พระองค 
มิไดเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ไดขัดขวางพระพุทธศาสนาดวยพระรา- 
โชบายตาง ๆ อนึ่งเนื่องจากพระองคเปนผูแตกฉานในวชิาไตรเพทและ 
ศาสนาปรัชญาตาง ๆ รวมท้ังพระพุทธศาสนาดวย จึงไดเท่ียวประกาศ 
โตวาทีกับเหลาสมณะพราหมณ ก็ปรากฏวาสามารถเอาชนะสมณะ 
พราหมณเหลานั้นรวมท้ังพระภกิษุในพระพุทธศาสนา ขนาดภกิษุสงฆ 
พากันอพยพหนีออกจากนครสาคละจนหมดส้ิน เมืองสาคละวางภกิษ ุ
สงฆอยูถึง ๑๒ ป จนกระท่ังคณะสงฆตองเลือกสรรสงพระภิกษุหนุม 
ผูเจนจบในพระไตรปฎกและพาหิรลัทธิรูปหนึ่งช่ือ "พระนาคเสน" เขาไป 
ในนครสาคละฟนฟพูระศาสนา กิตติศัพทความเกงกาจของพระนาคเสน 
ทราบไปถึงพระเจามิลินทะ จงึทรงโปรดใหเปดการอภิปรายปุจฉาวิสัชนา 
กับพระนาคเสนข้ึน ขอความที่อภิปรายปุจฉาวิสัชนากันนั้นตอมามีผูรวบ 
รวมข้ึนเรียกวา "มิลินทปญหา" คัมภีรมิลินทปญหามีท้ังในฉบับสสกฤต 
และบาลี ในฉบับสสกฤตใหช่ือวา "นาคเสนภิกษุสูตร" ไดมีผูแปลถาย 
ออกสูภาษาจนีประมาณพันปเศษมาแลว สวนภาษาบาลีนั้นพระพุทธ 
โฆษะคันถรจนาจารยชาวมคธเปนผูแตงคํานิทาน และคํานิคมประกอบ 
เขาไวในมิลินทปญหาเม่ือพทุธศตวรรษท่ี ๙ สวนเนื้อธรรมอันเปนตัว 
ปญหามิไดกลาวไววาผูใดแตง อยางไรก็ดใีนฉบับสสกฤตไดบอกชาติ-  
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ภมิของพระนาคเสนวาเปนแควนกาศมีระ ในฉบับบาลีวาทานเกิดใน 
วรรณะพราหมณ บิดาช่ือโสณุตตระอาศัยอยู ณ กชังคลคาม ขางภูเขา 
หิมาลัย เปนขอความตรงกัน (ภูเขาหิมาลัยตั้งตนจากแควนกาศมีระ) ก ็
แควนกาศมีระในสมัยนัน้ พระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทินเจริญ 
รุงโรจนอยู พระนาคเสนอาจจะเปนภกิษใุนนิกายน้ี นอกจากนีย้ัง 
ปรากฏในปกรณฝายจีนวา พระนาคเสนไดรจนาคัมภีร "ตรีกายศาสตร" 
ฉะนั้น ขาพเจาปรารถนาจะสันนิษฐานวา หนังสือมิลินทปญหาจะเปน 
รจนาของคันถรจนาจารยในสมัยเดียวกับทานแนนอน แตฉบับท่ีเกาท่ีสุด 
เห็นจะไดแกฉบับสสกฤต ฉบับภาษาบาลีเขาใจวาจะเปนของใหมกวา แต 
อยางไรก็ดี สารัตถะเนื้อธรรมและวิธีดําเนนิเร่ืองท้ัง ๒ ฉบับไมสูจะ 
แตกตางกนัเทาไรนัก ฉบับบาลีดูมีเร่ืองราวปญหาวิจิตรพสิดารกวาฉบับ 
สสกฤต เขาใจวาจะเปนของเพิ่มมาตอภายหลัง 
     ในคัมภีรมิลินทปญหากลาววา ผลแหงการอภิปรายปญหาธรรม 
คร้ังนั้น พระนาคเสนมีชัย และพระเจามิลินทะยอมจํานน เกิดพระราช 
ศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาดวยทรงแจมแจงในพระพุทธธรรมโดย 
ตลอด ตัดขอวมิติกังขาใหพระทัยส้ิน จึงทรงรับเปนอุปถัมภพ บูรณะ 
ปฏิสังขรณพระสถูปวิหารและคณะสงฆ พระพุทธศาสนาก็รุงเรืองข้ึนอีก 
 
ยอเร่ืองมิลินทปญหา 
     คัมภีรมิลินทปญหาแบงเปน ๖ สวนคือ บุพโยคะ วาดวยบุพ- 
กรรมและประวัติของพระนาคเสนและพระเจามิลินทะ ๑, มิลินทะปญหา 
วาดวยปญหาเง่ือนเดียว ๑, เมณฑกปญหาวาดวยปญหา ๒ เง่ือน ๑, 
อนุมานวาดวยเร่ืองท่ีรูโดยอนุมาน ๑, ลักขณปญหาวาดวยลักษณะแหง 
ธรรมตาง ๆ ๑, อุปมากถาปญหาวาดวยเร่ืองจักพึงทราบโดยอุปมา ๑,       
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แตละปญหามีปญหาปลีกยอยอีกมาก เปนหนังสืออธิบายธรรมะอยาง 
วิจิตรพิสดาร พรอมท้ังอางหลักฐานในพระไตรปฎก นบัวาเปนของมีคา 
ดุจรัตนะอันวเิศษ ซ่ึงนักศึกษาทางพระพุทธศาสนาควรจะตองศึกษา จะ 
ไดขอคิดแยบยลในธรรมะอีกทวีตรีคูณ ในท่ีนี้ไดยอความในมิลินท- 
ปญหาอันมีอยู ๗ วรรคมาเลาสูกันฟงพอเปนนิทัศนะดังนี ้
 
วรรคท่ี ๑ 
     ๑. นามปญหา พระเจามิลินทะถามช่ือพระนาคเสน ๆ แกวาช่ือ 
นั้นเปนสักวาสมมติเรียกกัน ความจริงในสังขารนี้ไมมีอะไรสักอยางท่ีช่ือ 
วานาคเสน เพราะประกอบข้ึนดวยส่ิงตาง ๆ มาคุมกันเขาไว เหมือน 
อาศัยกงกุมดุมลอมาคุมกันเขาจึงเกิดสมมติเรียกวารถขึ้น 
     ๒. วัสสปญหา พระเจามิลินทะถามถึงเร่ืองพรรษาวา พรรษานั้น 
เปนตัวของพระนาคเสนเองหรือวาเปนเพยีงการนับเทานั้น พระนาคเสน 
แกวาเหมือนเงากับเจาของเงาตองอาศัยแกกนัและกนั 
     ๓. เถรติกขปฏิภาณปญหา พระเจามิลินทะถามวาจะเจรจากัน 
อยางไร พระนาคเสนวาใหเจรจากันอยางบัณฑิต อยาเจรจากันอยางว 
กษัตริย แลวพระเจามิลินทะก็เลนคารมวา ไดตั้งปญหาถามพระนาคเสน 
แลว พระนาคเสนวาทานกแ็กใหแลว พระราชาถามวาแกอยางไร 
พระเถระตอบวาก็ถามมาอยางไรละ 
     ๔. อนันตกายปญหา ขุนนางคนหนึ่งของพระเจามิลินทะถามวา 
ลมหายใจเขาออกนั่นแหละเปนชีวิตท่ีเปนตัวนาคเสน พระนาคเสนแกวา 
ไมใช นั่นเปนเพียงกายสังขารเทานั้น เหมือนคนเปาขลุย ลมออกถาย 
เดียวกย็ังอยูไดไมตาย 
     ๗. ปพพัชชาปญหา พระเจามิลินทะถามถึงประโยชนของการ  
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บวช และพระนาคเสนแกวาเพ่ือทําใหทุกขหมดไป 
     ๖. ปฏิสนธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถามวาคนท่ีตายแลวไม 
กลับมาเกิดอีกมีไหม พระนาคเสนแกวาคนมีกิเลสก็ตองมาเกิด คนส้ิน 
กิเลสไมตองมาเกิดอีก 
     ๗. มนสิการปญหา พระเจามิลินทะถามคนไมเกิดอีกนัน้ ถาเขา 
จะมีความนึกท่ีชอบอยางเดยีวกระมัง พระนาคเสนวากต็องอาศัยปญญา 
และกุศลธรรมอ่ืน ถามวาปญญากับมนสิการตางกันไหม แกวาตางกัน 
เพราะมนสิการ (ความนึก) มีท่ัวไปแมในเดรัจฉาน แตปญญาใน 
เดรัจฉานหามีไม 
     ๘. มนสิการลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของ 
ปญญากับมนสิการ พระนาคเสนเปรียบใหฟงวาเหมือนชาวนาจับกําขาวส 
แลวเอาเคียวตัด มนสิการเหมือนกับการจบักําขาว ปญญาคือการตัดกิเลส 
ดุจเคียว 
     ๙. สีลปติฏฐานลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามถึงกศุลธรรม 
เหลาอ่ืนท่ีเกื้อกูลคนไมตองเกิดอีก พระนาคเสนวาตองมีศีล ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ 
     ๑๐. สัทธาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของศรัทธา 
พระนาคเสนอธิบายวาศรัทธามีลักษณะใหใจผองใส เพราะขมนิวรณได 
     ๑๑. วิริยลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวิริยะมีลักษณะอยางไร 
พระนาคเสนแกวาวิริยะมีลักษณะคํ้าจุนไวซ่ึงกุศลธรรม เหมือนเรือนจะ 
พังมีคนเอาไมมาคํ้าไว 
     ๑๒. สติลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามสติมีลักษณะอยางไร 
พระนาคเสนตอบวา สติมีลักษณะนึกไดและถือเอาไวซ่ึงความรูในส่ิงท่ีมี 
ประโยชน ไมมีประโยชน 
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     ๑๓. สมาธิลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามสมาธิมีลักษณะอยางไร 
พระนาคเสนตอบวา สมาธิมีลักษณะเปนประธานกุศลธรรม เหมือน 
ยอดของเรือนฉะนั้น 
     ๑๔. ปญญาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามปญญามีลักษณะ 
อยางไร พระนาคเสนแกวาปญญามีลักษณะตัดกเิลสใหขาด และสอง 
กําจัดความมืดคืออวิชชา 
     ๑๕. นานาเอกกิจกรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา ธรรม 
ท้ังหมดนี้ ศีล วิริยะ สติ สมาธิ และปญญาตาง ๆ กัน แตใหสําเร็จ 
ประโยชนอันเดียวใชไหม พระนาคเสนรับวาใช คือกําจัดกิเลสใหส้ินไป 
เหมือนกองทัพประกอบดวยชาง มา รถศึก พลรบ แตยอมมีประโยชน 
คือชัยชนะเปนท่ีหวัง 
 
วรรคท่ี ๒ 
     ๑. ธัมมสันตติปญหา พระเจามิลินทะถามวา ผูท่ีเกิดขึน้มาจะ 
เปนคนเดยีวกนัหรือคนละคนกับคนเดี๋ยวนี้ พระนาคเสนแกวาจะเปน 
คนเดียวกนัก็ไมใช จะเปนคนละคนก็ไมใช อุปมาพระเจามิลินทะเม่ือยงั 
เปนราชกุมารกับเปนพระมหากษัตริยในปจจุบันนีย้อมเปนคนละคน แต 
ก็มีสภาวธรรมเน่ืองกัน เหมือนแสงไฟในยามตนยอมไมใชแสงไฟในยาม 
กลาง แสงไฟในยามกลางไมใชแสงไฟในยามสุด แตก็ติดเนื่องกันตลอด 
๓ ยาม 
     ๒. นัปปฏิสันธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถามวาคนท่ีจะไม 
ตองเกิดอีก เขารูตัวเองหรือไม พระนาคเสนตอบวารูได 
     ๓. ปญญานิรุชฌนปญหา พระเจามิลินทะถาม ญาณเกิดมีแก 
ผูใด บัญญาก็ตองเกิดกับเขาหรือ พระนาคเสนวาถูกแลว แตผูมีปญญา  
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และญาณอาจยังไมรูในศิลปศาสตรท่ีตนยังไมเคยศึกษา หรือถนนหน 
ทางท่ียังไมเคยไปได 
     ๔. ปรินพพานปญหา พระเจามิลินทะถามคนท่ีจะไมเกิดอีกใน 
ชีวิตตอไป ยังจะตองเสวยทุกขเวทนาหรือไม พระนาคเสนแกวา ยังจะ 
ตองเสวยทุกขเวทนาทางกายโดยธรรมชาติบาง แตไมเสวยทุกขเวทนา 
ทางใจเลย พระเจามิลินทะถามวาก็พระอรหันตทานยังมีทุกขกาย ไฉนจึง 
ไมรีบปรินิพพาน พระนาคเสนตอบวา พระอรหันตทานไมเรงกาลสุด 
แตอายุขัย 
     ๕. สุขเวทนาปญหา พระเจามิลินทะถาม สุขเวทนาเปนกุศล 
อกุศลหรืออัพยากฤต พระนาคเสนตอบวาเปนไดท้ัง ๓ อยาง 
     ๖. นามรูปปฏิสนธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถาม อะไรท่ีเปน 
ตัวไปปฏิสนธิ พระนาคเสนแกวานามรูปไปปฏิสนธิ พระเจามิลินทะ 
ถามวานามรูปอันนี้ใชไหมท่ีไปปฏิสนธิ พระนาคเสนแกวาไมใช แตผูใด 
ทํากรรมดี ช่ัวไว กรรมนัน้จกัปรุงแตงนามรูปอีกอันหนึ่งไปปฏิสนธิ 
ถามวาถาอยางนั้นมันกไ็มควรจะรับผลของกรรม เพราะคนละนามรูปนี ่
แกวาอุปมามีคนปลูกตนมะมวงไวตนหนึ่งตอมาเกิดดอกผลข้ึน แลวมี 
คนไปลักผลมะมวงเขามา เม่ือคนลักถูกจับไดจะแกตวัวาเขาลักผล 
มะมวง ไมไดลักตนมะมวงซ่ึงเจาของปลูกไว ขอแกตวันี้ยอมฟงไมได 
ผูลักจะตองรับโทษทัณฑอยูดี ฉะนั้นใครทํากรรมดวยนามรูปนี้ กรรมจงึ 
ปรุงแตงใหมีนามรูปอ่ืนไปปฏิสนธิ เขาจึงไมพนที่ตองเสวยผลของกรรม 
     ๗. ปุนปฏิสนธิคหณปญหา พระเจามิลินทะถามพระนาคเสนวา 
พระนาคเสนจะตองปฏิสนธิอีกหรือไม พระนาคเสนตอบวา ถายังมี 
อุปาทานอยูกต็องปฏิสนธิ ถาไมมีก็ไมตอง 
     ๘. นามรูปปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของนามรูป 
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พระนาคเสนตอบวา รูปคือส่ิงท่ีหยาบ จิตและอารมณนั้นเปนนาม ท้ัง 
๒ นี้อาศัยกัน 
     ๙. ทีฆมัทธานปญหา พระเจามิลินทะถามถึงลักษณะของกาละ 
อันยืดยาว พระนาคเสนตอบวาแบงเปน ๓ กาล คือ อดีตกาล ปจจุบัน 
กาล และอนาคตกาล ผูใดดบัขันธปรินิพพาน ก็เปนอันวาพนกาล 
ท้ังหลายไป 
 
วรรคท่ี ๓ 
     ๑. อัทธานปญหา พระเจามิลินทะถามวาอะไรเปนมูลของกาล 
ท้ัง ๓ พระนาคเสนตอบวา อวิชชาเปนมูลใหเกดิสังขาร ฯลฯ 
ตามนัยแหงปจยาการ 
     ๒. ปุริมโกฏิปญหา พระเจามิลินทะถามวา เบ้ืองตนแหงวัฏฏะ 
ไมปรากฏนั้นมีอธิบายวาอยางไร พระนาคเสนตอบวาเหมือนฟองไขมา 
จากแมไก และแมไกมาจากฟองไข หมุนเวียนกันอยางนีแ้หละ เบ้ืองตน 
จึงวาไมปรากฏดุจกิเลสเปนเหตุใหทํากรรม ๆ เปนเหตุใหเกิดวิบาก 
หมุนเวียนกันเชนวงจกัร 
     ๓. โกฏิยาปุริมปญหา พระเจามิลินทะถามวา เบ้ืองตนไมปรากฏ 
นั้น เบ้ืองตนนัน้คืออะไร พระนาคเสนตอบวาเบ้ืองตนของดีตกาล 
อันนานไกล 
     ๔. สังขารชายนปญหา พระเจามิลินทะถามวา สังขารท้ังหลาย 
บางอยางท่ีเกิดอยูมีหรือ พระนาคเสนตอบวามี เชนตาเหน็รูปยอมเกิด 
จักขุวิญญาณ ใจกระทบธรรมยอมเกิดมโนวญิญาณ เม่ือยังมีเวทนา 
เวทนามีตณัหาก็มี ตัณหามีอุปาทานมี ภพชาติ ฯลฯ ก็มีโดยลําดับ 
     ๕. ภวนัตสังขารชายนปญหา พระเจามิลินทะถามวา สังขาร  
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ท้ังหลายบางอยางท่ีไมเคยเกดิยอมเกดิข้ึนมีหรือไม พระนาคเสนตอบวา 
ไมมี เหมือนมีแกวมณี มีแสงอาทิตย มีโคมัย ไฟกย็อมเกิดข้ึน 
แตถาไมมีส่ิงเหลานี้ ไฟกย็อมไมเกิดข้ึน สังขารบางอยางท่ีไมเคยเกิด 
ยอมเกิดข้ึนไมได ท่ีเคยเกิดจงึเกิดข้ึนไดฉันนั้น 
     ๖. เวทคูปญหา พระเจามิลินทะถามวา เจตภูตมีอยูไหม 
พระนาคเสนตอบวาไมมี เพราะอาศัยตากับรูป จักขุวิญญาณจึงเกิดข้ึน 
อาศัยหูกับเสียงโสตวิญญาณจึงเกิด ฯลฯ อาศัยใจกับธรรมเกดข้ึนเพราะ 
ปจจัย ไมมีเจตภูต 
     ๗. จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปญหา พระเจามิลินทะถามวา 
วิญญาณท้ัง ๕ คือจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวญิญาณเกิดข้ึนในท่ีใด 
มโนวิญญาณยอมเกิดข้ึนในที่นั้นหรือ พระนาคเสนรับวาใช วิญญาณท้ัง 
๕ เกิดข้ึนกอน มโนวิญญาณเกิดข้ึนภายหลัง มโนวิญญาณเปนดจุ 
ท่ีลุมเม่ือฝนตก น้ํายอมไหลไปสูท่ีลุมนั้นทุกคร้ังไปตามธรรมชาติ 
     ๘. ผัสสลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา มโนวิญญาณเกิด 
ข้ึน ณ ท่ีใด เวทนาเกิดข้ึนในที่นั้นหรือ พระนาคเสนตอบวา ถูกแลว 
นอกจากเวทนายังมี สัญญา เจตนา วติก วจิาร ยอมเกิดข้ึนในท่ีนั้น 
พระเจามิลินทะถามวาผัสสะเปนอยางไร พระนาคเสนตอบวาผัสสะมี 
ลักษณะถูกตอง เหมือนแกะ ๒ ตัวชนกัน การท่ีเขาแกะกระทบกัน 
นั่นแหละเปนผัสสะ 
     ๙. เวทนาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา เวทนามี 
ลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวาเวทนามีลักษณะรูสึกและเสวย 
อารมณสุขทุกขและอุเบกขา 
     ๑๐. สัญญาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวาสัญญามีลักษณะ 
อยางไร พระนาคเสนตอบวา มีลักษณะจําไดหมายรู เชนจาํไดหมายรู  
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ในสีสันวรรณะ 
     ๑๑. เจตนาลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา เจตนามี 
ลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวามีลักษณะดําริและแตง 
     ๑๒. วิญญาณลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา วิญญาณมี 
ลักษณะอยางไร พระนาเสนตอบวา มีลักษณะรูแจง เหมือนคนรักษา 
เมืองนั่งอยูท่ีถนน ๔ แยกทามกลางนครยอมรูเห็นคนท่ีมาจากจตุทิศได 
วิญญาณยอมรูแจงใน รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส และธรรมารมณ 
ทางทวารท้ัง ๖ 
     ๑๓. วิตักกลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา วติกมีลักษณะ 
อยางไร พระนาคเสนตอบวามีลักษณะแนบกับจิต เหมือนนายชางไม 
เขาปากไมท่ีบริกรรมดีแลวใหสนิท 
     ๑๔. วจิารลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวาวิจารมลัีกษณะอยางไร 
พระนาคเสนตอบวามีลักษณะตามเคลา วิตกเหมือนการเคาะกังสดาล 
วิจารเหมือนเสียงครวญครางของกังสดาล 
 
วรรคท่ี ๔ 
     ๑. มนสิการลักษณปญหา พระเจามิลินทะถามวา มนสิการท่ี 
ลักษณะอยางไร พระนาคเสนตอบวามีลักษณะนึก 
     ๒. เอกภาวคตปญหา พระเจามิลินทะถามวา ธรรมท้ังหลายท่ี 
ถึงความเปนอันเดียวกนั อาจแยกออกช้ีใหชัดวา นี่ผัสสะ นี่เวทนา นี ่
สัญญา ฯลฯ ไดหรือไม พระนาคเสนวาไมได เหมือนแกงซ่ึงประกอบ 
ดวยเกลือ ขิง พริก ผักชี ยีห่รา เคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ เม่ือแกงเสร็จแลว 
จะแยกเอารสวานั่นเปนขิงนัน่เปนผักชีออกมาใหเห็นไปอยาง ๆ ไมได 
ฉันใดก็ฉันนั้น  
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     ๓. ปญจายตนกัมมนิพพตัตปญหา พระเจามิลินทะถามวา 
อายตนะ ๕ เกดิแตกรรมตางกันหรือแตกรรมเดียวกัน พระนาคเสน 
วาเกดิแตกรรมตางกันเหมือนคนเอาพืช ๕ อยางหวานลงในไรเดยีวกัน 
ผลของพืชก็ตางกัน 
     ๔. กัมมนานากรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา ทําไมคนเรา 
เกิดมาจึงไมเหมือนกัน บางคนอายุยนื บางคนอายุส้ัน บางคนมีสมบัติ 
บางคนไมมี พระนาคเสนตอบวา เปนเพราะกรรมของแตละคนสรางมา 
ผิดกัน กรรมยอมจําแนกสัตวใหดีเลว 
     ๕. ปฏิกัจเจววายามกรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา การบวช 
เพื่อประสงควาทําอยางไรทกุขจึงดับ เราจะไมตั้งความพยายามไวกอนได 
ไหม คอยเอาวาเม่ือถึงกาลเขาจึงคอยพยายาม พระนาคเสนแกวาไมได 
เปรียบเหมือนเม่ือกระหายนํ้าข้ึนมา แลวจึงคอยชุดบอหาน้ํากิน หรือ 
พระพุทธภาษติมีวา บุคคลรูวาส่ิงใดเปนประโยชน ควรรีบขวนขวายทํา 
ส่ิงนั้นไวกอน 
     ๖. ปกติคัคคินิรยัคคิอุณหาการปญหา พระเจามิลินทะถามวา 
ไฟนรกเปนของรอนยิ่งนัก แมกอนศิลาท้ิงลงไปก็ไหมเปนจุลช่ัวพริบ 
ตาเดียว แตทําไมสัตวนรกจึงไมเปนอันตรายเปนจณุไป ท้ัง ๆ ท่ีไหมกัน 
อยูตั้งหลายพนัป พระนาคเสนตอบวาเพราะอาศัยกรรมเปนธรรมชาติ 
ของเขา เหมือน เตา หรือจระเข นกยางเปนตน มันกลืนกินกอนหิน 
กอนกรวดเขาไปเปนอาหารก็ไมมีอันตราย 
     ๗. ปฐวีสันธารกปญหา พระเจามิลินทะถามวา ดินต้ังอยูบนน้ํา 
น้ําต้ังอยูบนลม ลมต้ังอยูบนอากาศอยางนีพ้ระองคไมเช่ือ พระนาค 
เสนตอบวาน้ํามีลมอุมไว 
     ๘. นิโรธนิพพานปญหา พระเจามิลินทะถามวา นิพพานกับ 
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นิโรธอันเดียวกันหรือ พระนาคเสนรับวาถูกแลว 
     ๙. นิพพานลภนปญหา พระเจามิลินทะถามวา ทุกคนได 
นิพพานกันหมดไหม พระนาคเสนตอบวาไมได เวนแตผูใดปฏิบัติตาม 
ธรรมอันชอบจึงได 
     ๑๐. นิพพานสุขภาวชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนท่ี 
ไมไดบรรลุนพิพาน จะรูไดหรือไมวานิพพานนั้นเปนสุขอยางยิ่ง พระ 
นาคเสนรับวารูได อุปมาเหมือนคนท่ีมีมือเทาสมบูรณ ยอมอาจรูไดวา 
คนไมมีมือเทาเปนทุกข เพราะอาศัยเห็นคนมือขาดเทาขาดครวญคราง 
ดวยทุกขเวทนาฉันใด คนท่ีไมไดนิพพานกพ็อจะรูไดวานพิพานเปนสุข 
จากคนท่ีไดบรรลุแลวบอกเลาฉันนั้น 
 
วรรคท่ี ๕ 
     ๑. พุทธอัตถินัตถิปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสน 
ไมเคยเห็นพระพุทธองคเลย ไฉนจึงรูวามีพทุธองค พระนาคเสน 
ถามวาแมน้ําสายหนึ่งในปาหมิพานตช่ืออูหานที พระเจามิลินทะหรือ 
พระราชบิดาของพระองคเคยเหน็หรือไม พระราชาตอบวาไมเคยเหน็ แต 
ก็รูวาแมน้ําสายนั้นมีอยูจริง พระนาคเสนวาก็เหมือนกัน พระพุทธองค 
แมทานจะไมเคยเห็นก็รูไดวามีอยูจริง ๆ 
     ๒. พุทธานตุตรภาวปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธเจา 
ไมมีใครยิ่งกวาหรือ พระนาคเสนรับวาใช 
     ๓. พุทธอนุตตรภาวชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวา คน 
อ่ืน ๆ จะรูไหมวา พระพุทธองคไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา พระนาคเสนตอบวา 
รูได จากธรรมะท่ีพระองคแสดงไวนัน่แหละเปนเคร่ืองบก 
     ๔. ธัมมทิฏฐปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสนไดเห็น  
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ธรรมแลวดังนัน้หรือ พระนาคเสนตอบวาสาวกของพระพทุธองคจะตอง 
ประพฤติตามแบบแผนบัญญัติของพระศาสดาอยูแลว 
     ๕. นจสังกมติปฏิสนธิหนปญหา พระเจามิลินทะถามวา 
วิญญาณไมเล่ือนไป แตทําไมจึงไปปฏิสนธิไดเลา พระนาคเสนตอบวา 
เหมือนพระราชาไปเรียนอักษรศาสตร มีวิชาแตงโคลงเปนตน จากครูบา 
อาจารย ก็อักษรศาสตรความรูดังกลาวนัน้เล่ือนจากตัวอาจารยมาเขา 
องคพระราชาหรือเปลา วิญญาณก็เหมือนกันไมมีการเล่ือนไป แตก ็
ปฏิสนธิไดดวยอํานาจสันตติ 
     ๖. เวทคูปญหา พระเจามิลินทะถามวา เจตภูตมีอยูหรือ พระ 
นาคเสนแกวา เจตภูตไมมีโดยปรมัตถนัย (แตโดยโลกสมมติก็มีอยู) 
     ๗. อิมัมหากายอัญญกายสังกมนปญหา พระเจามิลินทะถามถึง 
เร่ืองสภาพอันหนึ่ง ซ่ึงเคล่ือนออกจากกายนี้ไปสูกายอ่ืน พระนาคเสนแก 
มีความคลายกบันามรูปปฏิสนธิคหนปญหาในวรรคท่ี ๒ 
     ๘. กัมมผลอัตถิภาวปญหา พระเจามิลินทะถามวากรรมดีกรรม 
ช่ัวที่นามรูปนีส้รางมา กรรมเหลานี้ไปอยูเสียท่ีใด พระนาคเสนตอบวา 
กรรมเปนเหมือนเงาติดตัวไป และตนไมเหลาใดท่ียังไมออกผล จะช้ีวา 
ผลของตนไมท่ีโนนท่ีนี่ไดหรือ กรรมก็เหมือนกัน เม่ือยงัไมสําแดงวิบาก 
ก็ไมสามารถชี้วาอยูท่ีนัน่ท่ีนีไ่ด 
     ๙. อุปชชนชานนปญหา พระเจามิลินทะถามวา สัตวใดจะเกิด 
เขาจะรูตัวหรือไมวาจะเกดิ พระนาคเสนตอบวารูตัวได เหมือนชาวนา 
หวานพืชลงในดินเม่ือฝนตกดี ยอมกําหนดไดวาธัญชาติเหลานี้จักออก 
รวง 
     ๑๐. พุทธนิทัสสนปญหา พระเจามิลินทะถามวา เราจะสามารถ 
ช้ีไดหรือไมวาพระพุทธองคเสด็จอยู ณ แหงหนใด พระนาคเสนตอบวา  
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ไมได ท้ังนี้เพราะพระองคดบัขันธปรินิพพานหมดส้ินเช้ือแลว เหมือน 
กองไฟอันใหญหมดเช้ือแลวก็ดับไป จึงไมสามารถจะช้ีวาเปลวไฟน้ันดับ 
แลวไปอยูท่ีไหน แตพอบอกไดวาธรรมะเปนดุจพระกายของพระองคยัง 
ดํารงอยู 
 
วรรคท่ี ๖ 
     ๑. กายอัปปยปญหา พระเจามิลินทะถามวารางกายเปนท่ีรัก 
ของบรรพชิตทุกรูปใชไหม พระนาคเสนปฏิเสธ พระราชาตรัสวา ถา 
อยางนั้นทําไม พวกบรรพชิตยังตองทะนุถนอมรางกายอยูเลา พระนาค- 
เสนแกวา เหมือนแผลที่ตองอาวุธของขาศึกอันเกดิแกพระกายาของ 
พระเจามิลินทะ ๆ ก็มิไดทรงรักษาแผล แตก็ทรงรักษาแผลเพื่อใหพระ 
มังสะงอกสมบูรณ บรรพชิตมิไดรักรางกายแตถนอมรางกายเพื่อจะได 
อนุเคราะหแกพรหมจรรย 
     ๒. สัมปตตกาลปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคช่ือ 
วาเปนพระสัพพัญูรูเห็นหมดทุกส่ิง ไฉนทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก 
ท้ังหลายโดยลําดับ พระนาคเสนตอบวา อุปมาเหมือนนายแพทยยอมรู 
กาลที่ควรใหยาแกคนไข แตเม่ือยังไมถึงกาลก็มิใหยา ดุจเดียวกับพระ 
พุทธองคทรงรูกาลอันสมควรบัญญัติสิกขาบท 
     ๓. ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปญหา พระเจามิลินทะถามวา 
ธรรมดาบุตรยอมมีลักษณะละมายกบับิดามารดาผูใหกําเนดิ ก็พระ 
พุทธองคประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ 
แตไฉนพระบิดาพระมารดาจึงไมมีพระลักษณะดังกลาวเลา พระนาคเสน 
ตอบวา เหมือนบัวท่ีเกิดในเปลือกตม ไฉนบัวนัน้จึงไมมีสีและกล่ินดจุ 
เปลือกตมเลา  
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     ๔. พรหมจารีปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคทรง 
ประพฤติอยางพรหม ก็เปนอันหมายวาพระองคเปนศิษยของพรหม 
กระมัง พระนาคเสนตอบวาไมใช อุปมาชางซ่ึงบางคราวรองโกญจนาท 
ดุจเสียงนกกะเรียน จะวาชางเปนศิษยนกกะเรียนอยางนั้นหรือ ก็ยอมวา 
มิไดอยูดแีหละ 
     ๕. อุปสัมปนนปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระพุทธองคมี 
อุปสัมปทาหรือไม พระนาคเสนรับวามี พระองคอุปสัมปทาท่ีโคนไม 
พระศรีมหาโพธ์ิ พรอมกับเวลาท่ีพระองคตรัสรู 
     ๖. อัสสุปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีรองไหเพราะมารดา 
ตายและคนท่ีรองไหเพราะความรักในธรรม น้ําตาของคนท้ัง ๒ ของใคร 
เปนเภสัช พระนาคเสนตอบวา น้ําตาของคนรักในธรรมเปนเภสัช 
เพราะเย็นดวยปติโสมนัสอินทรีย 
     ๗. รสปฏิสังเวทีปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนมีราคะและ 
คนปราศจากราคะตางกันตรงไหน พระนาคเสนตอบวา คนมีราคะยังมี 
ความตองการติดในรสหมกมุนอยูกับกิเลส สวนคนปราศจากราคะ 
ตรงกันขาม 
     ๘. ปญญายปติฏฐานปญหา พระเจามิลินทะถามวา ปญญาอยู 
ท่ีไหน พระนาคเสนตอบวา มิไดอยูท่ีไหน เหมือนลม 
     ๙. สังสารปญหา พระเจามิลินทะถามวา อะไรคือสังสาระ 
พระนาคเสนตอบวา ความเวยีนวายตายเกดินั่นคือสังสาระ 
     ๑๐. จิรกตสรณปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนเราระลึกส่ิงท่ี 
ทําไวนานไกลไดดวยอะไร พระนาคเสนตอบวาระลึกไดดวยสติ เพราะ 
ราชาแยงวาควรระลึกไดดวยจิต พระนาคเสนแกวามิได เม่ือพระองค 
ลืมราชกิจบางอยาง เวลานัน้พระองคไมมีจติหรือ พระเจามิลินทะยอม  
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จํานน 
     ๑๑. สติอภชิานนปญหา พระเจามิลินทะถามวาความระลึกท้ังปวง 
เกิดข้ึนแตความรูเอง หรือตองอาศัยผูอ่ืนเตือนจึงจะเกิด พระนาคเสน 
ตอบวา สติความระลึกตองมีความรูข้ึนเองก็มี ตอผูอ่ืนเตือนจึงเกดิก็มี 
 
วรรคท่ี ๗ 
     ๑. สติอาการปญหา พระเจามิลินทะถามวา สติเกิดข้ึนโดย 
อาการอยางไร พระนาคเสนตอบวา เกดิโดยอาการ ๑๖ อยาง เชนเกิด 
แกผูระลึกชาตไิดเปนตน 
     ๒. วัสสสตปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีบาปหนักในเวลา 
ใกลตายระลึกถึงพระพุทธคุณก็อาจสูสุคติ คนทําปาณาตบิาตหนเดยีวก ็
อาจสูนรกจะเปนไดหรือ พระนาคเสนตอบวาอุปมากอนหิน แมกอน 
เดียวท้ิงลงในน้ําก็ตองจมไป แตกอนหินแมกองเกวียนเอาใสในเรือกย็ัง 
ลอยนํ้าอยูได กุศลกรรมท่ีระลึกถึงพระพุทธคุณควรเห็นเหมือนเรือ 
     ๓. อนาคตปญหา พระเจามิลินทะถามวา พระนาคเสนพยายาม 
ปฏิบัติธรรมเพื่อจะละอดีตทุกข ปจจุบันทุกข และอนาคตทุกขกระน้ัน 
หรือ พระนาคเสนตอบปฏิเสธหมด แลวอธิบายวาปฏิบัติธรรมเพ่ือ 
ประโยชนวา ทําอยางไรทุกขนี้จักพึงดับไป ทุกขอ่ืนไมพึงเกิดขึ้น 
     ๔. ทูรพรหมโลกปญหา พระเจามิลินทะถามวา พรหมโลกไกล 
จากสถานท่ีกําลังอภิปรายอยูนี้เทาไร พระนาคเสนตอบวาไกลนัก 
สมมติกอนหนิตกจากพรหมโลกตองกินเวลาถึง ๔ เดือนจึงถึงแผนดนิ 
โลกของเรา พระเจามิลินทะสงสัยถามวา กภ็ิกษุท่ีไดฤทธ์ิไปพรหมโลก 
ช่ัวเหยียดแขนที่คูไว นาจะเปนไปไมได พระนาคเสนแกวาพระเจา 
มิลินทะลองระลึกไปถึงสถานท่ีเกิดของพระองค ซ่ึงหางไกลจากสาคละ  
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ถึง ๒๐๐ โยชน ก็ทําไมจึงระลึกไปไดถึงโดยเร็วดุจกัน ท้ังนี้เพราะ 
วาระจิตเปนของเร็วนักหนา 
     ๕. พรหมโลกกัสมีรปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนตาย ณ 
ท่ีนี้ ๒ คน คนหน่ึงไปเกิดพรหมโลก คนหนึ่งไปเกดิแควนกาศมีระ 
ใครจะเกิดชาเร็วกวากัน พระนาคเสนตอบวาเทากนัเหมือนนก ๒ ตัวบิน 
ไปในอากาศ ตัวหนึง่เกาะท่ีไมสูง ตัวหนึ่งเกาะที่ไมต่ํา นก ๒ ตวัจับ 
พรอมกัน เงาของมันก็ตองทอดปรากฏ ณ ท่ีพนในเวลาเทากัน 
     ๖. พรหมโลกคตนีลปตาทิวัณณคตปญหา พระเจามิลินทะถาม 
วาสัตวท่ีจะไปเกิดในปรโลก ไปดวยสัญลักษณสีแดงหรือสีเขียว เหลือง 
ขาว หรือสีอะไร พระนาคเสนตอบวา ความขอนี้พระพุทธองคไมตรัสไว 
แลวอุปมาใหฟงวา เหมือนกับวาจาของพระนาคเสนพูดใหพระเจา 
มิลินทะสดับ เม่ือวาจาออกจากปากเขาไปสูพระกรรณนัน้ ทรงเห็นเปน 
สีสันอยางไรหรือไม แทจริงก็ไมอาจเห็นได 
     ๗. มาตุกุจฉิปฏิสนธิปญหา พระเจามิลินทะถามวาสัตวท่ีไป 
ปฏิสนธิ สูครรภมารดาเขาทางไหน พระนาคเสนอุปมาใหฟงวา หีบแกว 
ของพระชามีอยู เม่ือเวลาพระราชาคิดถึงสมบัติในหีบนัน้ ความคิด 
ของพระราชาเขาไปในหีบโดยทวารไหน 
     ๘. สัตตโพชฌังคปญหา พระเจามิลินทะถามวา โพชฌงคมีอยู 
๗ ประการ ไฉนพระพุทธองคจึงตรัสรูดวยธรรมวิจยสัมโพชฌงคอยาง 
เดียว พระนาคเสนตอบวาเพราะธรรมวิจยสัมโพชฌงคสําคัญมาก เวน 
ขอนี้แลวกไ็มอาจตรัสรูโพชฌงคอีก ๖ ขอได 
     ๙. ปาปปุญญพหุตรปญหา พระเจามิลินทะถามวา บุญและบาป 
อยางไหนมีมากกวากัน พระนาคเสนตอบวาบุญมีมากกวา เพราะคนทํา 
บาปยอมไดรับความเดือดรอนใจ บาปจึงไมเจริญ สวนคนทําบุญมีแต  
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ความสุขใจ ซ่ึงเปนธรรมเก้ือกูลใหบรรลุธรรมมีสมาธิและยถาภูตญาณ- 
ทัสสนะโดยลําดับได บุญจึงมีมากกวาบาป 
     ๑๐. ชานอชานปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีรูทําบาปกับ 
คนท่ีไมรูทําบาป ใครจะบาปมากกวากัน พระนาคเสนตอบวา คนไมรูทํา 
บาปไดบาปมากกวา อุปมาการจับกอนเหล็กเผาไฟ คนรูจับยอมถูกลวก 
นอยกวาคนไมรูจับ 
     ๑๑. อุตตรกุรุปญหา พระเจามิลินทะถามวา คนท่ีมีธาตุ ๔ 
อันนี้อยู อาจไปสูอุตตรกุรุทวีป พรหมโลกไดไหม พระนาคเสนตอบ 
วาได คือภิกษผูุมีฤทธ์ิอาจยกกายข้ึนรวมไวในจิตก็เหาะข้ึนไปได 
     ๑๒. ทีฆอัฏฐิกปญหา พระเจามิลินทะถามวา กระดูกยาวถึง ๑๐๐ 
โยชน มีไหม พระนาคเสนตอบวามี เชนในมหาสมุทรมีปลายาวถึง ๕๐๐ 
โยชน กระดูกของปลานั้นอยางนอยก็ตองยาว ๑๐๐ โยชน 
     ๑๓. อัสสาสปสสาสปญหา พระเจามิลินทะถามวา อาจทํา 
อัสสาสะปสสาสะสงบไดหรือ พระนาคเสนตอบวาได คือบุคคลผูบรรลุ 
จตุตถฌานอัสสาสะปสสาสะยอมสงบ 
     ๑๔. สมุททปญหา พระเจามิลินทะถามวา เหตุอะไรจึงเรียกวา 
ทะเล พระนาคเสนตอบวา เพราะเหตุมีรสเค็มเปนเคร่ืองหมาย 
     ๑๕. สุขุมเฉทปญหา พระเจามิลินทะถามวาบุคคลอาจตัดส่ิงสุขุม 
ไดหรือ พระนาคเสนตอบวา ตัดไดดวยปญญา 
     ๑๖. ปญญาวิเสสปญหา พระเจามิลินทะถามวาปญญาอยูท่ีไหน 
พระนาคเสนตอบวา ไมไดอยูท่ีไหน เหมือนลม 
     ๑๗. วิญญาณาทินานัตถภาวปญหา พระเจามิลินทะถามวา 
วิญญาณ ปญญา เจตภูต มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือมี 
อรรถอันเดียวกันตางแตพยญัชนะ พระนาคเสนตอบวา วิญญาณมี  
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ลักษณะรูแจง ปญญามีลักษณะรูท่ัว เจตภมิูโดยปรมัตถไมมี 
     ๑๘. อรูปววัตถภาวทุกกรปญหา พระเจามิลินทะถามวาการยาก 
อะไรซ่ึงพระพทุธองคทรงกระทําแลว พระนาคเสนตอบวาการยากซ่ึง 
พระบรมศาสดาทรงกระทํานั้นคือตรัสจําแนกอรูปธรรมวา นี่คือจิต นี่คือ 
เจตสิก นี่ผัสสะ นี่เวทนา ฯลฯ อุปมาดังบุรุษผูหนึ่งกอบเอานํ้าใน 
สมุทรมาชิม แลวสามารถแยกรสออกวานีคื่อน้ําแหงแมคงคา นี้คือน้ํา 
แหงยมนา อจริวด ี
     ๑๙. ทุกกรปญหา พระเจามิลินทะแสดงความเล่ือมใสในพระ 
นาคเสน ทรงปวารณาพระองคเปนทายก การสนทนาในวันนัน้เปนอันยุต ิ
ตอวันรุงข้ึนท้ัง ๒ ไดพบปะเพ่ืออภิปรายปญหากันใหม ตางแสดงความ 
เล่ือมใสในการผูกปญหาถามอยางมีเหตุผล และเล่ือมใสในการวิสัชนา 
ปญหาอยางมีเหตุผลซ่ึงกันและกัน 
     ตอไปก็เปนเร่ืองเมณฑกปญหา ซ่ึงวาดวยปญหาอันเปน ๒ เง่ือน 
และอนุมานปญหาซ่ึงมีความพิสดารดังปรากฏในบาลีมิลินทปญหา ทาน 
ผูอานใครทราบความวิจติรพงึหาอานเอาเองเถอะ ในท่ีสุดแหงอภิปราย 
ในทายมิลินทปญหาปกรณพรรณนาวา 
 
พระเจามิลินทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
     "มิลินฺโท ราชา อติวิย ปมุทิตหทโย สุมถิตมานหทโย พุทฺธสาสเน 
สารมติโน รตนตฺตเย สุนกิฺกงฺโข นิคฺคุมฺโพ นิชฺชโฏ หุตฺวา เถรสฺส จ 
คุเณสุ ปพฺพชฺชา สุปฏิปทา อิริยาปเถสุ จ อติวิย ปสนฺโน วิสฺสฏโฐ 
นิราลโย นิหตมานทปฺโป อุทฺธฏทาโฐ วิย ภุชคินฺโท เอวมาห สาธุ 
สาธุ ภนฺเต นาคเสน พุทฺธวิสโย ปฺโห ตยา วิสชฺชิโต อิมสฺมึ 
พุทฺธสาสเน ฐเปตฺวา ธมฺมเสนา ปติสารีปุตฺตตฺเถร อฺโญ ตยาสทิโส  
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ปฺหาวิสชฺชเน นตฺถิ ฯ ขมถ เม ภนฺเต นาคเสน มม อจฺจย ฯ 
อุปาสก ม ภนฺเต นาคเสน ธาเรถ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ 
คตนฺติ ฯ 
     พระเจามิลินทะมีพระหฤทัยบันเทิงเกินเปรียบ มีความถือพระองค 
ในพระหฤทัยทําลายเสียแลว ทรงทราบส่ิงท่ีเปนแกนสารในพระพุทธ 
ศาสนา ปราศจากความสงสัยในพระรัตนตรัยเปนอันดี เปนผูไมมีความ 
ขุนพระทัย ไมมีพระทัยกระดาง ทรงเล่ือมใสในคุณท้ังหลายและ 
บรรพชาปฏิปทาอิริยาบถท้ังหลายของพระเถระเกินเปรียบ เปนผูมีพระ 
หฤทัยสละสลวย ไมทรงอาลัย มีความถือพระองคและเยอหยิ่งอันกําจัด 
แลว ดุจตพญานาคมีเข้ียวอันถอนเสียแลวไดรับส่ังอยางนีว้า พระผูเปน 
เจานาคเสน สาธุ ฯ : ปญหาอันเปนพุทธวสัิยอันเจากวูิสัชนาแลว ใน 
พระพุทธศาสนานี้ยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเสีย ผูอ่ืนเชนกับ 
เจากูมิไดมี ในการที่จักวิสัชนาปญหาได ขาแตพระนาคเสน ขอเจากูจง 
งดโทษลวงเกนิของโยม และจงทรงไวซ่ึงโยมวาเปนอุบาสกผูถึงไตร- 
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป"  
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                                                          บทท่ี ๒๒ 
                                                  กําเนิดพระพุทธรูป 
 
     ปรากฏวาเม่ือชนชาติกรีกมาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา คติของ 
พวกกรีกไมรังเกียจเร่ืองสรางรูปเคารพ และกอนท่ีจะเปล่ียนมาเปน 
พุทธมามกะ กไ็ดบูชาเทวรูปของตนอยูมากมายหลายองคดวยกัน เชน 
เทพเจายูปเตอรหรือซิวส ฮิรา เฮอรมีส อิริส อาโปลโล อารเตมิส เอเธนา 
โปซีดอน อาโฟรดิตี ฯลฯ เทพเจาเหลานี้สวนใหญเปนพระเจาประจํา 
ธรรมชาติ และพวกกรีกสรางเปนเทวรูปดจุมนุษยมีสวนสัดงดงาม จน 
จัดเปนสัญลักษณอันหนึ่งแหงศิลปกรรมของชาติกรีกโบราณ คร้ันเม่ือ 
เปล่ียนใจมาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา นิสัยความเคยชินท่ีไดกราบไว 
บูชาเทวรูป ทําใหพวกกรีกเกดิมโนภาพคิดสรางพระพุทธรูปข้ึนบาง เพื่อ 
ใหเปนทัศนานุตตริยะยามรําลึกถึงพระบรมศาสดา ไมเกดิความวาเหว 
เปล่ียวเปลาใจ ฉะนั้นจึงไดกดิสติสรางพระพุทธรูปข้ึนในหมูชาวกรีก 
ตามคติของพวกกรีกข้ึน แตไดดัดแปลงใหเปนแบบอยางศิลปกรรมแหง 
ชนชาติตน แมพวกพราหมณพลอยเกิดสรางเทวรูปพระอิศวร พระ 
นารายณ ข้ึนกราบไหวบูชากนั คติรังเกียจสรางรูปเคารพจึงเปนอัน 
จืดจางไปจากชาวอินเดยีโดยพฤตินัย ในสมัยพระเจามิลินทะจึงนับวา 
เปนยุคแรกแหงการสรางพระพุทธรูป ลักษณะแหงพระพุทธปฏิมากรรม 
ของชางกรีก กส็รางใหเหมือนมนุษยลักษณะท่ีเห็นวางดงาม ดวงพระ  
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พักตรคลายคลึงกับเทวรูป จนบางคร้ังทําเปนพระมัสสุบนพระโอษฐกมี็* 
เบ้ืองบนพระเศียรทําเปนพระเกตุมาลาเพ่ือใหเห็นแตกตางกับรูปพระสาวก 
เสนพระเกษาก็ทําเปนลักษณะมุนเกลาเชนพระเกษาของพระมหากษตัริย 
ผากาสาวพัสตรทําเปนรอยกลีบยนเหน็ชัดเจนดุจผาจริง ๆ และมักจะมี 
ประภามณฑลรอบพระเศียรพระพุทธปฏิมาดังกลาวนี้ ชางกรีกคิดสราง 
เปนปางตาง ๆ โดยอาศัยพระพุทธจริยาท่ีทรงบําเพ็ญเปนปทัฏฐาน เชน 
ปางตรัสรูก็ทําเปนรูปขัดสมาธิวางพระหัตถซอนกันภายใตรมไมโพธิพฤกษ 
ปางแสดงพระธรรมจักรทําเปนรูปประทับบนบัลลังก และจีบพระดรรชนี 
เปนวงกลมดุจวงจักรดังนี้เปนตน อยางไรก็ดีพุทธศิลปดงักลาวนี้มาแพร 
หลายรุงเรืองอยางกวางขวางก็ในสมัยตอมา คือสมัยพวกอินโดไซรัสหรือ 
พวกงวยสีมีอํานาจในอินเดยีภาคเหนือ เรียกวา "พุทธศิลปะแบบคันธาระ" 
ท้ังนี้เพราะเกิดข้ึนแถวแวนแควนคันธารรัฐนั่นเอง 
 
อิทธิพลเผางวยสี 
     กอนท่ีจะบรรยายถึงพวก งวยสี หรือพวก อินโดไซรัส จําตอง 
อธิบายถึงดินแดนท่ีเรียกกันวา อาเซียกลาง กอน อันดนิแดนท่ีนัก 
ประวัติศาสตรเรียกวาอาเซียกลางนั้น ไดแกบริเวณพ้ืนท่ีแถบลุมน้ํา 
อามูดาเรียถึงลุมแมน้ําตาริม และต้ังแตเทือกภูเขาเอลบูรซ เทือกภูเขา 
ฮินดูกูฏจนถึงท่ีราบสูงปามีร ตอภูเขาการาโกรุมตลอดข้ึนไปทางเหนือจด 
ไซบีเรีย กลาวคือไดแกเนื้อท่ีในมณฑลซินเกียงหรือเตอรกีสถาน จีนและ 
เตอรกีสถานของโซเวียต (บางทีเรียกวาเตอรกีสถานตะวนัออกและ 
* พระพุทธรูปของญ่ีปุนยังทําพระมัสสุบนพระโอษฐมีอยูจนทุกวนันี้  
เชนพระพุทธไดบุตสุอันเปนพระโตกลางแจงเมืองนาราเปนตน 
 
อิทธิพลเผางวยสี 
     กอนท่ีจะบรรยายถึงพวก        
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เตอรกีสถานตะวันตก) กับดนิแดนอาฟกานิสถานนั่นเอง บางท่ียังรวม 
เอาบริเวณสวนเหนือของลุมแมน้ําสินธุและบริเวณตอนตนของเทือก 
ขุนเขาหิมาลัยเขาดวย ภายในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาลขอภูมิภาค 
นี้ บางแหงเปนทะเลทรายแหงแลง บางแหงก็เปนท่ีราบอุดมดวยแมน้าํ 
ลําธาร และบางแหงกเ็ต็มไปดวยเทือกเขาหมิะอันหนาวเยน็ มนุษย- 
ชาติท่ีอาศัยในภูมิภาคดังกลาวมีอยูกระจดักระจายหลายเผาหลายพวก 
ดวยกัน ตางต้ังเปนรัฐเล็กรัฐนอยรบพุงชิงชัยกัน แตพอจาํกัดลงไดวามี 
มนุษยพันธุตระกูลมองโกเลีย ตระกูลอารยนั อาเซียกลางเปนแหลงชุม 
ทางถายเทอารยธรรมระหวางยุโรปกับทวปีอาเซีย และเปนเสนทาง 
พาณิชยหรือถนนทองระหวางพอคาท่ีจะไปคาขายในโรม คอนสแดนติ- 
โนเปล อาหรับหรือไปคาขายกับอินเดีย จนี อาณาจกัรท่ีทรงอิทธิพลใน 
อาเซียกลางในยุคพุทธศตวรรษท่ี ๓-๕ คืออาณาจักรบากเตรียดังกลาว 
มาแลว 
     ในราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๔ มีมนุษยเผาหนึ่งซ่ึงจีนเรียกวาพวก 
งวยสี และกีกเรียกวาอินโดไซรัส เปนเช้ือชาติเตอรกผสมมองโกเลีย 
เดิมมีภูมิลําเนาอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ปจจุบัน 
ไดแกแถบมณฑลกานสู ไดถูกพวก สงหนู หรือพวกเตอรกอีกเผาหนึ่ง 
ยกทัพเขามารุกรานแยงชิงท่ีดิน พวกงวยสีสูไมไดตองอพยพหนีภัยมา 
ทางลุมแมน้ําอิลิ เขาแยงชิงท่ีดินของพวกเผาสกะ อยูมามินานงวยสีแพ 
สงครามกับพวกอูซุน จึงอพยพเคล่ือนยายหาท่ีหากนิใหม คราวนี้ไดเดนิ 
มาถึงลุมแมน้ําอมูดาเรียในเตอรกีสถาน เขายึดอาณาจักรบากเตรีย จาก 
พวกกรีกในพุทธศตวรรษท่ี ๔ ซ่ึงเปนเวลาท่ีพวกกรีกกําลังบายหนาลง 
มารุกรานอินเดีย และตางแยงชิงอํานาจกันจนออนแอไมมีกําลังสูพวก 
งวยสีได เม่ืองวยสีครอบครองบากเตรียแลว เลยรับเอาอารยธรรม  
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ของกรีกผสมกับอารยธรรมอินเดียเขาไวเต็มท่ี มีการนับถือพระพุทธ- 
ศานาเปนตน ในจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศฮั่นไดพรรณนาถึง 
อาณาจักรของงวยสีในบากเตรียไวดังนี้ "พระราชาแหงงวยสีปกครอง 
เมืองนั่มสี ระยะทางไกลจากกรุงลกเอ๋ียง ๑๖,๗๗๐ ล้ี มีบาน ๑๐๐,๐๐๐ 
หลังคาเรือน พลเมือง ๔๐๐,๐๐๐ ทหารอีก ๑๐๐,๐๐๐ คน เศษ ฯลฯ" 
แตเม่ือพวกงวยสีไดครองบางเตรียแลว ไดจัดการแบงดินแดนออกเปน 
๕ แควน ตอมาแควนท้ัง ๕ นี้ ตางต้ังตัวเปนอิสระแกกัน จนกระท่ัง 
ถึงยุคปลายพุทธศตวรรษท่ี ๔ สวนในอินเดยีนั้นเม่ือส้ินบุญพระเจา 
มิลินทะแลว อํานาจของพวกกรีกก็ตกอับ กษัตริยองคสุดทายท่ีสืบ 
เช้ือสายตอมาทรงพระนามวา พระเจาเฮอรเมโอสก็ไมเขมแข็ง มาหมด 
อํานาจลงเม่ือ พ.ศ.๕๑๓ ดวยพวกงวยสีรุกรานเขามา 
 
ราชวงศกุษาณ 
     ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๔ รัฐงวยสีรัฐหนึ่งช่ือรัฐกุษาน เกิดม ี
วีระบุรุษข้ึนมาผดุงอํานาจคือ พระเจากนิษกะท่ี ๑ เปนปฐมราชวงศ 
กุษาน กษัตริยงวยสีท่ีทรงพระนามวากนษิกะน้ัน นักปราชญเขาถกเถียง 
กันมานานวามีอยู ๒ องค ในท่ีสุดก็รับวามีอยู ๒ องค ดวยหลักฐาน 
ยืนยนัมาก พระเจากนิษกะท่ี ๑ ข้ึนเสวยราชยยาว พ.ศ.๔๘๕ พระองค 
ไดแผพระราชอํานาจปราบแควนอีก ๔ แควนลง และยกทัพตีเขามาใน 
แควนคันธาระและแควนกาศมีระเร่ือยลงมาถึงดินแดนปญจาป ยึดได 
นครมถุรา อิทธิพลของกรีกในอินเดยีเปนอันดับสูญแตกาลบัดนั้น 
พระเจานิษกะที่ ๑ ในช้ันตนทรงเล่ือมใสในศาสนาเทวนยิมของกรีก แต 
ในปลายรัฐสมัยกลับพระทัยมานับถือพระพุทธศาสนา ดังปรากฏ 
พระพุทธรูปในเหรียญตราแหงรัชสมัยของพระองคเปนหลักฐาน เม่ือ  
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พวกงวยสีหันมาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ก็เอาเปนธุระเผยแผ 
พระพุทธธรรมใหแพรหลายเขาไปในดินแดนอาเซียกลางและอาเซียตะวันตก 
ทําใหเกดิมีพุทธอาณาจักรข้ึนอีกหลายอาณาจักรในภูมิภาคดังกลาว ซ่ึง 
จักพรรณนาตอไปในเบ้ืองหนา 
     พระเจากนษิกะท่ี ๑ อยูในราชสมบัติ ๒๘ พรรษากส็วรรคต 
พระโอรสข้ึนเสวยราชยตอมามีพระนามวา หุวิสกะ ทรงเปนกษัตริยท่ี 
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ไดสรางพระวหิารและสถูปเจดียในแควน 
กาศมีระ พระองคทรงสรางพระอารามท่ีสงางามช่ือหุวิสการะวหิารและ 
สรางนครใหมแหงหนึ่ง ณ แควนนัน้ดวยช่ือ "หุษปาปุระ" ในป พ.ศ. 
๕๔๑ พระเจาหุวิสกะสงธรรมทูตเขาไปแสดงพระพุทธณรมในประเทศ 
จีน ตรงกับแผนดินพระเจาฮ่ันอายเตของจนี กษัตริยพระองคนี้มีรัชสมัย 
ยืดยาวพดู คือเสวยราชยอยู ๔๐ พรรษาจึงสวรรคต 
     พระราชาองคท่ี ๓ มีพระนามวา วาสาเทวะ (พ.ศ. ๕๕๓) อยูใน 
ราชสมบัติ ๓๐ พรรษา ปรากฏวาพระเจาวาสุเทวะศรัทธาในศาสนา 
พราหมณ และพระราชอํานาจก็ตกอับ ตองสละดินแดนตาง ๆ ใน 
อินเดียมีแควนกาษมีระเปนตน คงครอบครองอาณาเขตแถวเหนือ 
คันธาระเทานัน้ แมรัฐงวยสี ๔ รัฐซ่ึงเคยข้ึนก็แข็งเมือง 
     พระราชาองคท่ี ๔ มีพระนามวา กุชุละกัทฟเสส ข้ึนเสวยราชย 
ในป พ.ศ. ๕๘๓ มีรัชสมัย ๓๕ พรรษา พระเจากุชุละกัทฟเสสทรง 
ฟนฟูพระราชอํานาจปราบรัฐงวยสี ๔ รัฐสําเร็จ แลวทรงยกพยุหโยธาตี 
ดินแดนซ่ึงเสียไปกลับคืน ตีไดอาณาจกัรปารเธียรในอิหราน คันธาระ 
และปญจาปในอินเดยี แลวต้ังราชธานีท่ีนครปุรุษปุระ พระเจากุชุละ- 
กัทฟเสสมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา เหรียญตราในรัชสมัยของ 
พระองคมีภาพพระพุทธรูป และมีคําจารึกวา "พระราชาผูพิทักษ       
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พระธรรม" อนึ่งปรากฏวาราชทูตของราชสํานักพระเจาฮั่นเมงเตแหง 
กรุงจีน ไดเดินทางมาสืบพระพุทธศาสนาถึงอาณาจักรของพระองค 
พระเจากุชุละกัทฟเสสทรงสถาปนาพระสถูปวิหารในนครปุรุษปุระ ทรง 
สรางพระวิหารประดิษฐานบาตรของพระบรมศาสดาไวสักการะบูชา ณ 
เบ้ืองตะวนัออกเฉียงเหนือของราชธานีดวย 
     กษัตริยองคท่ี ๕ มีพระนามวา วีมะกัทฟเสส เสวยราชยป พ.ศ. 
๖๑๘ อยูในราชสมบัติ ๒๐ พรรษา พระองคเล่ือมใสในศาสนาพราหมณ 
เคารพพระศิวะ พระพุทธศาสนามิไดรับการบํารุงอยางไร แตอํานาจของ 
งวยสีไดแผลงมาถึงลุมแมน้ําคงคา และไดใหความรวมมือกับกองทัพจนี 
เขาตีอาณาจักรซอกเดียน 
     กษัตริยองคท่ี ๖ มีพระนามวา วสิษกะ เสวยราชยในป พ.ศ. 
๖๓๘ อยูในราชสมบัติ ๑๕ พรรษา เราไมมีหลักฐานวาพระองคเล่ือมใส 
ในพระพุทธศาสนาหรือไม แตในรัชสมัยนี้พวกงวยสีไดทําสงครามกับจีน 
แตมิไดรบพุงกับจีนในประเทศจีน หากเปนจีนซ่ึงมาปกครองหัวเมือง 
ออกในอาเซียกลาง ผลของสงครามปรากฏวา พระวสิษกะแพถึงกับตอง 
ยอมจิ้มกองคือถวายราชบรรณาการแกฮองเตของจีน 
 
กนิษกะมหาราชัน 
 
อโศกองคท่ี ๒ 
     เม่ือพระเจาวสิษกะสวรรคตแลว กษัตริยองคท่ี ๗ แหงพระ 
ราชวงศกุษานทรงพระนามวา กนิษกะ ท่ี ๒ ในท่ีนี้จะเรียกวาพระเจา 
นิษกะมหาราช พระองคผูมีพระนามอันเปนอมตะและผูอุปถัมภพระ 
พุทธศาสนาอันยิ่งใหญดุจพระเจาอโศกมหาราช พระเจากนิษกะมหาราช 
เสวยราชยในป พ.ศ.๖๕๓ ไดทรงแผพระราชอาณาเขตถึงอิหราน 
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วินัยใหผองแผว พระปารศวะถวายอนุโมทนา ฉะนั้นพิธีสังคายนาจึง 
บังเกิดข้ึน แตเปนการสังคายนาในพระธรรมวินัยของนิกายสรวาสติวาท 
 
การสังคายนาของนิกายสรวาสติวาทิน 
     ในบันทึกของสมณะเฮ่ียงจังกลาววา สังคายนาคร้ังน้ันทํากันใน 
แควนกาศมีระ มีจํานวนสงฆ ๕๐๐ รูป และมีพระปารศวะเปนประธาน 
มีพระวสุมิตรเถระเปนผูแถลงมติ แตในปกรณฝายธิเบตกลาววา มี 
จํานวนพระอรหันต ๕๐๐ องค พระโพธิสัตว ๕๐๐ องคและบัณฑิตอีก  
๕๐๐ คน มารวมชุมนุมสังคายนาดวย สวนสถานท่ีนั้นคือ "กุณฑลวัน 
วิหาร" ในกาศมีระดุจกนั ในวสดุพันธุนกิานเลาวา เม่ือพทุธปรินิพพาน 
แลว ๕๐๐ ป มีพระอรหันตช่ือ กาตยายนีบุตร ไดชุมนุมพระอรหันต 
๕๐๐ องคและพระโพธิสัตวอีก ๕๐๐ องค รอยกรองอภิธรรมปฎกของ 
นิกายสราวาสติวาท และไดแตงคัมภีรชฺญาณปรัสถาน มีผูสันนิษฐานวา 
พระปารศวะจะเปนองคเดยีวกับพระกาตยายนีบุตร 
     แตตามประวัติของพระกาตยายนีบุตรเลาวา ทานแตงคัมภีรญาณ 
ปรัสถานท่ีตมัสวัน ณ แควนจีนภูตหิาใชกาศมีระไม จึงเปนอันแสดงวา 
ทานท้ัง ๒ เปนคนละคน พระกาตยายนีบุตรมีชีวิตอยูกอนพระเจา 
กนิษกะมหาราชแนนอ นกัประวัติศาสตรมักจะนําเร่ืองราวของพระเจา 
กนิษกะท่ี ๑ และท่ี ๒ มาปนกันทําใหยากแกการวนิิจฉัย 
     อยางไรก็ตามผลแหงการทําสังคายนาคร้ังน้ันมีดังนี ้
     ๑. ไดใชภาษาสสกฤตข้ึนสูสังคายนา 
     ๒. มีการรอยกรองอรรถาธิบายพระไตรปฎกข้ึน ๓ คัมภีรใหญ 
คือรอยกรองอรรถกถาพระวนิัยปฎก ช่ือวนิัยวภิาษา จํานวนแสนโศลก 
รอยกรองอรรถกถาพระสุตตันตปฎกช่ืออุปเทศศาสตรจํานวนแสนโศลก  
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รอยกรองพระอภิธรรมวิภาษาศาสตรอีก ๑ แสนโศก 
     ๓. มีการจดจารปกรณเหลานี้ข้ึนเปนหลักฐาน 
     ๔. นิกายสรวาสติวาทินเปนนิกายซ่ึงทางราชการรับรอง 
     ๕. พระเจานิษกะมหาราชโปรดใหสงสมณทูตแผพระศาสนาท่ัว 
ไปในภูมิภาคอาเซียกลาง 
     ในบันทึกของสมณะเฮ่ียงจังกลาววา พระเจากนิษกะประสงคจะไม 
ใหขอธรรมท่ีชําระรวบรวมแลวตองวิบัตแิปรผันไดรับอันตราย จึงโปรด 
ใหจารึกไวในแผนทองแดงแลวบรรจุใสไวในหีบศิลาช้ันหนึ่ง แลวสราง 
สถูปใหมบรรจุไวภายในใหม่ันคงแข็งแกรงอีกช้ันหนึ่ง กบัท้ังโปรดให 
พวกยักาและนาคเฝาดูแลรักษาอีกดวย ซ่ึงเอาใจความไดวา โปรดใหตั้ง 
กองทหารเฝารักษาเขมแข็ง 
     ขอเท็จจริงเร่ืองพระเจากนิษกะมหาราชอุปถัมภนิกายสรวาสติวาทนั้น 
นักโบราณคดไีดพบผอบจารึกในรัชสมัยของกษัตริยองคนี้มีขอความวา 
"ขอตอนรับคณะสงฆฝายสรวาสติวาท" จงึเปนหลักฐานยืนยนัประกอบ 
เร่ืองราวท่ีทําสังคายนาวาพระองคเปนผูเล่ือมใสนิกายสรวาสติวาท การท่ี 
ยังมีนักศึกษาจาํนวนมากยังเขาใจวาพระเจากนิษกะอุปถัมภลัทธิมหายาน 
จึงเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง 
     อนึ่ง ยังมีคณาจารยองคสําคัญหลายองคเชน พระปารศวะ พระ 
วสุมิตร พระธรรมตาระ พระศรีโฆษะ พระพุทธเทวะ ซ่ึงมีบทบาทใน 
สังคายนา ตลอดจนเร่ืองพระอัศวโฆษ ซ่ึงมีชีวิตรวมยุคกบัพระเจา 
กนิษกะมหาราช จะไดแถลงเลาในบทวาดวยนกิายสรวาสติวาทโดย 
เฉพาะอันปรากฏในตอนตอ ๆ ไป เม่ือพระเจากนษิกะมหาราชสวรรคต 
แลว ราชวงศกษุานก็เส่ือมโทรม แตอิทธิพลของพวกงวยสียังคงธํารงอยู 
จนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๗ อํานาจของงวยสีลุกโพลงข้ึนอีกวาระหนึ่ง แต 
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เปนการลุกโพลงแบบไฟตะเกียงซ่ึงจวนหมดนํ้ามันและจวดหมดไส 
เปนการลุกโพลงคร้ังสุดทายคือในรัชสมัยพระเจาวสุเทวะ (ช่ือซํ้ากันเปน 
ธรรมดา) เสวยราชยตั้งแต พ.ศ.๗๒๘-๗๖๓ อํานาจของงวยสี ยังคงมี 
อยูแถบบากเตรีย คันธาระ กาศมีระ อาฟกานิสถาน จนกระท่ังถึงพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๙ งวยสีจึงหมดศกัดานภุาพ ดวยตองผจญภยัถึง ๒ ดาน 
คือทางภาคเหนือตองรบพุงกับทัพเตอรก และทางอินเดยีเลา กษัตริย 
ราชวงศคุปตะกําลังขยายจักรวรรดิบีบค้ันเขามา ผลสุดทายงวยสีเหลือ 
เพียงอาณาจักรเล็ก ๆ อยูในตอนเหนือของเทือกเขาฮินดกููฏเทานั้น  
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                                                                      บทท่ี ๒๓ 
                                                         หลักธรรมของนานานิกาย 
 
     เราอาจจะแบงระยะกาลแหงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา 
ในประเทศอินเดียออกไดเปน ๓ ระยะกาลใหญอยางหยาบ ๆ ตาม 
สถานะและประวัติ คือ 
     ๑. ใน ๕ ศตวรรษแรกนบัแตพระพุทธปรินิพพาน หรือต้ังแต 
พ.ศ. ๑ ถึง พ.ศ. ๕๐๐ พระพุทธศาสนานานานิกายฝายสาวกยานรุงเรือง 
     ๒. ตั้งแต พ.ศ.๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ พระพุทธศาสนาฝาย 
ลัทธิมหายานรุงเรือง 
     ๓. ตั้งแต พ.ศ. ๑๐๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๕๐๐ พระพุทธศาสนาฝาย 
ลัทธิตันตรยานรุงเรือง 
     เราจักไดศึกษาความเปนไปแหงพระพทุธศาสนาในตรียุคน้ีโดยละเอียด 
สําหรับยุคแรกไดกลาวมาแลวแตเบ้ืองตนวา พระพุทธศาสนาเกิดแตก 
เปน ๑๘ นกิาย คร้ังแผนดินพระเจากาฬาโศก ก็ท้ัง ๑๘ นิกายน้ันยัง 
แตกออกไปอีกหลายนิกาย ปกรณหลักฐานตาง ๆ แตละนิกายมิไดมี 
เหลือโดยสมบูรณสืบมาจนถึงปจจุบันนีเ้ลย มีนิกายเถรวาทซ่ึงเปนนิกาย 
ดั้งเดิมเทานัน้ ท่ีมีปกรณคัมภรีบริสุทธ์ิบริบูรณ นอกนัน้ยงัมีนิกาย 
สรวาสติวาทิน ซ่ึงโชคดีท่ีปกรณสําคัญ ๆ สวนใหญไดแปลออกสูภาษา 
จีนและธิเบตแตโบราณ มิฉะนั้นจะไมมีโอกาสไดทราบถึงความสําคัญ 
ของนิกายนีเ้ลย นิกายมหาสังฆิกะ ซ่ึงเปนนิกายใหญดจุกัน ปรากฏวามี 
ปกรณจํานวนเล็กนอยของนกิายนีแ้ปลออกสูภาษาจนีและธิเบต นิกาย 
อ่ืน ๆ นอกนั้นเราไมสามารถจะหาปกรณเกนิกวา ๒-๓ คัมภีรไดเลย  
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และมีหลายนกิายทีเดยีวท่ีเราปราศจากหนทางใด ๆ ท่ีจะศึกษาคัมภีร 
ของนิกายเหลานั้นไดแมสักวาคัมภีรหนึ่ง ท้ังนี้เพราะกาลเวลาไดทําให 
นิกายบางนิกายเส่ือมสูญไป การศึกษาหลักธรรมของบรรดานิกายฝาย 
สาวกยานดังกลาวมา เราจึงตองอาศัยปกรณ ๒ เลมเปนปทัฏฐานคือ 
"เภทธรรมมติจักรศาสตร" ในฝายสสกฤตซ่ึงไดกลาวมาบางแลวในตอน 
กอน ๆ และ "กถาวัตถุ" ในฝายบาลี ลักษณะแหงกถาวัตถุจัดแบงเปน 
๕ ปณณาสก คือ มหาปณณาสก นิยามปณณาสก อนุสยปณณาสก 
นิคคหปณณาสก และขุททกปณณาสก รวม ๓๕ ภาณวาร ตั้งเปนรูป 
ปรวาทาจารย ซ่ึงแสดงทฤษฎีตามคติของนิกายแตละนกิาย และรูป 
สกวาทาจารยขัดแยงซักไซทฤษฏีนั้น ๆ รวม ๒๑๙ ขอ เปนหนังสือหนา 
๖๖๒ หนากระดาษเลมสมุดพระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๙ 
นอกจากปกรณท้ัง ๒ แลว เรายังไดพบขอความวิพากษวจิารณลัทธิ 
นิกายเหลานี้ จากคัมภีรฝายลัทธิตรงกันขามรวมท้ังลัทธิพุทธศาสนาฝาย 
มหายานดวย ซ่ึงขาพเจาจักไดเก็บเอามาเลาไวดวยตามสมควร อนึ่ง 
สําหรับหลักธรรมฝายเถรวาทนั้นก็จะไดนาํมาแสดงและเทียบเคียงในบท 
แตละนกิาย ใหทานผูอานเปรียบเทียบพอเปนนิทัศนะ อยางไรก็ดีตาม 
บันทึกของสมณะอ้ีจิงกลาววา แมพระพุทธศาสนาฝายสาวกยานจะมีมาก 
นิกาย แตท่ีสําคัญก็มีอยู ๔ นกิายคือ นกิายอารยะสถวีรวาท (คือ 
เถรวาท) ๑ นกิายอารยะมหาสังฆิกะวาท ๑ นิกายอารยะมลูสรวาสติวาท 
๑ และนิกายอารยะสัมมิติยะวาท ๑ 
 
นิกายมหาสังฆิกะวาท 
     ในบทที่กลาวดวยเร่ืองทุตยิสังคายนา ไดพรรณนาถึงประวัตขิอง 
นิกายมหาสังฆิกะแลววามีกาํเนิดมาอยางไร แตมีปญหาที่ควรแถลงอยู  
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ขอหนึ่งคือ ปญหาเร่ืองพระมหาเทวะผูเปนตนกําเนิดแหงนิกายน้ัน ซ่ึง 
ตามปกรณฝายสสกฤตอรรถกถาของนิกายสรวาสติวาทกลาวถึงความชั่ว 
รายของทานผูนี้นานาประการ ซ่ึงถาจะวิเคราะหโดยยุติธรรมแลว เขาใจ 
วาเปนการกลาวเกนิความจริงมากกวา เพราะตางเปนนิกายตรงกันขาม 
พระมหาเทวะถาจักช่ัวรายจริงไฉนจังยังคงต้ังเปนนิกายอยูได และมี 
อิทธิพลแผไพศาลลงมาถึงอินเดียขางฝายใต อนึ่งคติธรรม ๕ ขอท่ีตั้ง 
ข้ึนนั้นเลา บางขอก็เปนการไมขัดตอหลักความจริงเลยและลงกันไดกบั 
ในพระบาลีกมี็ ขาพเจาไมขอเชื่อเร่ืองราวท่ีพระมหาเทวะทําอนันตริย- 
กรรมและความช่ัวรายอ่ืน ๆ ดังฝายสรวาสติวาทินกลาวหาเลย และแม 
เร่ืองนี้วาไมเปนความจริง ในคัมภีรคุณวิภงัคะนิทเทศศาสตรกลาวยก 
ยองพระมหาเทวะวา "มีแตทานมหาเทวะเทานั้นท่ีเปนมหาบุรุษ สวนคน 
นอกนั้นเปนแตคนเล็ก ๆ นอย ๆ" เราสรุปบุคลิกภาพของพระมหาเทวะ 
ไดวาเปนนกัคิดท่ีเฉียงแหลมคนหนึ่ง และไดพยายามจะเพิ่มเติมสราง 
หลักธรรมใหม ๆ ตามความเห็นของตนออกมาเชนเดยีวกับบรรดา 
คณาจารยของนิกายอ่ืน และดูเหมือนวาจะเปนคนแรกท่ีกลากระทําอยาง 
นั้น คือถึงกับลงมือแกไขตัดทอนขอความในพระสูตรและพระวนิัยให 
บิดเบือนตามทัศนะของตน ในปฎกของมหาสังฆิกะจึงไมมีคัมภีรปริวาร 
ปฏิสัมภิทา นิทเทศ และชาตกะ และอภิธรรมแบบของเถรวาท 
     นิกายนี้ไดใชภาษาปรากฤตจารึกพระธรรมวินัยและนบัถือพระมหา 
กัสสปะวาเปนตนนิกาย ซ่ึงเปนทํานองลากความเขาหาเพื่อใหเห็นวามีเช้ือ 
สายสืบเนื่องมาแตพระมหาสาวก สมณะอ้ีจิงกลาววา พระไตรปฎกของ 
มหาสังหิกะมีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ โศลก แตสมณะเฮ่ียงจังกลาววามหา 
สังฆิกะรับรองพระธรรมวินัยซ่ึงพระอรหันตเจาทําไวคร้ังปฐมสังคายนา 
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แตไดนาํเอาคติหลักธรรมอ่ืนแทรกเขาไวดวย แลวแบงเปนปญจปฎกคือ 
สูตรปฎก วินัยปฎก อภิธรรมปฎก สังยุกตปฎก กับวิทยาธรปฎก 
ขอความบงถึงคัมภีรฝายมหาสังฆิกะ ปรากฏพบอยูในจารึกท่ีขุดคนไดท่ี 
อมราวดีสถูป และนาคารชุนนิกอนดะ ท่ีระเบียงดานนอกของอมราวดี 
สถูป มีจารึกช่ือของภิกษณุีช่ือ วินยธระ และภกิษุช่ือ มหาวินยธระ ช่ือ 
บงชัดถึงภิกษุ ภิกษณุี แหงนกิายนี้ทรงไวซ่ึงพระวนิัยปฎก ในจารึกแหง 
หนึ่งมีขอความบงถึงภิกษแุหงมหาวนศาลาช่ือ สังยุกตภาณกะ และท่ี 
นาคาชุนนิกอนดะมีจารึกวา "ทีฆมชฺฌิม ปฺจมาตุก โอสถ วาจกาน 
ทีฆมชฺฌิม นิกายธเรน ทีฆมชฺฌิม ปฑมาตุกเทสก วาจกาน 
ทีฆมนิโคยธเรน" ขอความเหลานี้แสดงวาสุตตันตปฎกของฝายมหา- 
สังฆิกะมีอยูแลวอยางนอย ๓ นิกายคือ ทีฆนิกายและสังยุกตนกิาย 
และยังมีอภิธรรมอีกดวยคือคําวา ปฺจมาตุกะหรือปฺจมาติกะ อันช้ีถึง 
พระอภิธรรมนั่นเอง แนนอนละอภิธรรมเหลานี้ตองตางฉบับกับฝาย 
เถรวาท 
     ในพุทธศตวรรษท่ี ๙ นกัธรรมจาริกจีนคือสมณะฟาเหียนไดนํา 
คัมภีรมหาสังฆิกะวนิัยจากนครปาฏลีบุตรมาสูประเทศจีน และไดแปล 
เปนภาษาจีนใหช่ือวามอฮอเจ็งตีลุก นอกจานกี้ในบัญชีปกรณศักดิ์สิทธ์ิ 
ของจีน ยังมีคัมภีรมหาสังฆิกภิกษุณวีินยัอีกปกรณหนึ่งดวย นอกจากนี ้
ยังมีคัมภีรมหาวัสตุของนิกายโลโกตตรวาทกิ่งของนิกายมหาสังฆิกะ ก ็
ยังมีฉบับอยูมาจนทุกวันนี้ สําหรับถ่ินฐานของมหาสังฆิกะนัน้ เดิมคงมี 
หลักแหลงอยูในแควนมคธีนครปาฏลีบุตรเปนตน แลวตอมาไดคอย ๆ 
แผขยายไปเร่ืองสูภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดียมีปญจาปและคันธาระ 
สวนทางใตนกิายนีไ้ดไปต้ังม่ันท่ีดินแดนแถบลุมแมน้ํากฤษณาและโคธาวารี 
มีนครอมราวดเีปนตน นกิายยอย ๆ ของมหาสังฆิกะ โดยมากเจริญอยู  
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ในแวนแควนอันธระ ซ่ึงทางลังกาเรียกรวมนิกายเล็ก ๆ เหลานี้วา พวก 
"อันธกะ" ดังปรากฏในบาลีอรรถกถา กถาวัตถุดังนี ้
     "อนฺธกา นาม ปุพฺพเสลิยา อปรเสลิยา ราชคิริยา สิทฺธตฺถิกโต 
อิเม ปจฺฉา อุปฺปนฺนนิกายา" แปลความวา "ช่ือวาพวกอันธกะนั้น ไดแก 
นิกายปุพพเสลิยะ ๑ อปรเสลิยะ ๑ ราชคิริยะ ๑ และสิทธัตถิกะ ๑ 
ท้ังหมดนี้เปนนิกายอุบัตใินภายหลัง" นอกจากนีก้ิ่งนกิายอ่ืนอีกเชน 
โคกุลิกะ เอกวยหาริกะ ไจติยะ โลโกตตระ บัญญัติวาท พหุสสุติกะ 
เวตุลลกะ อุตตรปถะ อุตตรเสลิยะ 
 
หลักธรรมสําคัญ ๔๑ ขอ 
     มหาสังฆิกะถือคติ ๕ ขอของมหาเทวะ ซ่ึงพอเทียบเคียงกับบาลีได 
ดังตอไปนี ้
     ๑. พระอรหันตอาจถูกมารยั่วยวนในทางความฝนจนน้ําอสุจิ 
เคล่ือนได ปรากฏในกถาวัตถุฝายสกวาทาจารยคือฝายเถรวาทต้ังกระทู 
ถามฝายปรวาทีวา 
     มารยิกา เทวตา อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏฐตีิ อุปสหรนฺตีติ แปลวา 
เทวดาผูนับเนือ่งในหมูมาร เขาไปปลอยน้ําสุกกะคืออสุจแิกพระอรหันต 
ไดหรือ ฝายมหาสังฆิกะรับวา อามนฺตา คือไดซิ ฝายเถรวาทถามวา 
"อตฺถิ ราโค กามราโค กามราคปริยุฏฐาน กามราคสฺโญชน กาโมโฆ 
กามโยโค กามจฺฉนฺทนวีรณนฺติ" พระอรหนัตยังมีราคะ กามราคะ 
ความกลุมรุมแหงราคะ ความผูกพันในกามราคะ หวงแหงราคะ กามราคะ 
ความกลุมรุมแหงราคะ ความผูกพันในกามราคะ หวงแหงราคะ ความ 
ประกอบในราคะและกามฉันทนิวรณอีกหรือ ฝายมหาสังฆิกะไมรับบอก 
วาพระอรหนัตทานหมดจากส่ิงเหลานี้แลว และอธิบายวาพวกเทวบุตร- 
มารตองการใหพระอรหนัตทานเกิดความสงสัยจึงบันดาลใหเกิดน้ําอสุจิ  
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เคล่ือนในรางของทาน อนึ่งพระอรหันตทานก็ยังตองรับประทานขบฉัน 
อาหารเชนสามัญชน การขับไลน้ําอสุจิตามระบบของรางกายจึงยังมีอยู 
ท้ังนี้ไมไดเกี่ยวกับเจตนาของทานเลย มหาสังฆิกะกลาวตอไปวาพระ 
อรหันตประเภท สธมฺมกุศล คือฉลาดในธรรมของตนไดแกพระอรหันต 
ปญญาวิมุตติซ่ึงตรัสรูธรรมอยางเดยีวมิไดมีฤทธ์ิเดชอื่นใดเทานั้น ท่ีมี 
อสุจิเคล่ือน สวนพระอรหันตประเภท ปรธมฺมกุสล คือฉลาดในธรรม 
ของผูอ่ืนไดแกพระอรหนัต อุภโตภาควิมุตติ ซ่ึงตรัสรูธรรมดวย และ 
ประกอบดวยอภิญญาอีก ๕ มิไดมีอสุจิเคล่ือน (พระอรหนัตประเภท 
สธมฺมกุสล คือพระอรหันตฝายสุขวิปสสกหรือฝายปญญาวิมุตติทํา 
อาสวะใหส้ินไดแตอยางเดยีว มิไดมีอภิญญา ๕ สวนพระอรหันต 
ประเภทปรธมมฺกุสลซ่ึงเปนฝายอุภโตภาควิมุตติ สามารถทําอาสวะใหส้ิน 
ท้ังประกอบดวยอภิญญา ๕ อีกดวย) ฝายเถรวาทคานวา ราคะ โทสะ 
โมหะ ของพระอรหันตท้ัง ๒ พวก ยอมหมดส้ินดวยกนั ฉะนั้น จึงไม 
นาจะมีการเคล่ือนอสุจิอีก แลวฝายเถรวาทก็ยกพระพุทธภาษิตข้ึนอาง 
ลบลางมติของฝายมหาสังฆิกะวา 
     "เย เต ภิกฺขเว ภกิฺขู ปุถุชฺชนา สีลสมฺปนฺนา สตริสมฺปนฺนา นิทฺท 
โอกฺกมนฺติ เตส อสุจิ น มุจฺจติ เยป เต ภิกฺขเว พาหิรกา อิสโย กาเมสุ 
วีตราคา เตสมฺป อสุจิ น มุจฺจติ อฏฐานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย 
อรหโต อสุจิ มุจฺเจยยฺาติ" 
     "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาใดเปนปุถุชนถึงพรอมดวยศีล มี 
สติสัมปชัญญะกาวลงสูความหลับ อสุจิของภิกษเุหลานัน้ยอมไมเคล่ือน 
แมพวกฤษีภายนอกพระศาสนาเหลาใดเปนผูปราศจากราคะในกามแลว 
อสุจิของพวกฤาษีเหลานั้น ก็หาเคล่ือนไม ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวา 
อสุจิของพระอรหันตจักพึงเคล่ือนได มิใชฐานะจกัเปนไปได"  
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     ๒. ถือวาพระอรหันตยังมีอัญญาณไดบาลีวา อตฺถิ อรหโต 
อฺญาณนฺติ ในกถาวัตถุวาฝายมหาสังฆิกะถือวาพระอรหนัตประเภท 
ปญญาวิมุตติ ยังอาจมีความไมรูในช่ือเสียงเรียงนามของตนไม ของหน 
ทางเดิน ของบุรุษหรือสตรี ซ่ึงทานไมเคยรูจักมากอน ตองอาศัยการไต 
ถามเขาวา ตนไมนั้นช่ืออะไรหรือ หนทางเดินไปเมืองสาเกตไปทางไหน 
บุรุษนั้นมีนามวากระไร ฯลฯ เหลานี้เปนตน แตสําหรับอัญญาณเกี่ยว 
กับพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆหามีไม มติขอนี้กต็รงกันกับฝาย 
เถรวาท อน่ึงพระอรหันตประเภทอุภโตภาควิมุตติ หามีอัญญาณเกี่ยว 
กับเร่ืองเหลานี้ไม เพราะทานอาจใชอภิญญาฤทธ์ิกําหนดรูไดเอง แตใน 
ปกรณสสกฤตกลาวความตรงกันขามดังไดเลาไวในตอนประวัติพระมหา 
เทวะ 
     ๓. ถือวาพระอรหันตยังมีกังขาได บาลีวา อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ 
มีอรรถาธิบายเชนเดียวกับอัญญาณคือ พระอรหันตประเภทปญญา 
วิมุตติยังอาจมีความสงสัยในเร่ืองช่ือเสียงเรียงนามของบุรุษ สตรี ตนไม 
ฯลฯ ฝายเถรวาทเห็นพองดวยและกลาวอรรถาธิบายวา วจิิกิจฉาหรือ 
กังขามี ๒ ประเภทคือ ก. วจิกิิจฉานวิรณ ไดแกความสงสัยใน 
พระรัตนตรัยและในอดีต ปจจุบัน อนาคต ตลอดจนในปฏิจจสมุป- 
บาทธรรม วิจิกิจฉานิวรณนีพ้ระอริยบุคคลยอมละได 
     ข. ปฏิรูปวิจิกิจฉาคือสงสัยในเร่ืองช่ือตนไม ช่ือบุคคลนับเปน 
ความสงสัยธรรมดาไมจัดเปนโมหะ อยางนี้พระอรหนัตก็ยังหามีได แตใน 
ปกรณสสกฤตกลาวความไปอีกอยางหนึ่ง 
     ๔. ถือวาพระอรหันตจกัรูตัววาไดบรรลุอรหัตตผลดวยการ 
แนะนําจากผูอ่ืน บาลีวา อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ตามเภทมติธรรม 
จักรศาสตรอรรถกถาอธิบายวา พระอรหนัตนอาจตองอาศัยพระศาสดา  
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พยากรณอรหตัตผลใหจึบทราบวาตนไดสําเร็จ ถาเปนดังนั้นฝายเถรวาท 
ยอมไมอาจรับรองหรือเห็นดวยได 
     ฝายเถรวาทอางพระพุทธภาษิตคัดคานในกรณีนีว้า "ชานตฺวาห 
ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน ขย วทามิ โน อชานโต โน อปสฺสโต" แปลวา 
"ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินอาสวะ สําหรับผูท่ีอยู เหน็อยู 
ไมไดกลาวสําหรับผูท่ีไมรูอยู ไมเหน็อยู" อนึ่ง ในกถาวตัถุมิไดพูดใน 
ทํานองท่ีเภทธรรมมติจักรศาสตรอรรถกถาวาได แตกลาววาพระอรหนัต 
ประเภทปญญาวิมุตติ ยังตองแนะนําเร่ืองช่ือเสียงเรียงนามของบุคคล 
ตนไม หนทางซ่ึงทานไมรูจัก จากผูอ่ืนเทานัน้ ถาเปนอยางนี้ฝายเถรวาท 
ยอมรับ 
     ๕. มรรคผลบังเกิดข้ึนดวยเปลงคําวาทุกขหนอ กถาวตัถุวา 
ทุกฺขหาโร มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺนนฺติ ฝายสสกฤตวาผูท่ีเบ่ือหนาย 
ในสังสาระแกกลาแลวเปลงคําวาทุกขหนอ ๆ มรรคผลยอมบังเกิดแกเขา 
ได ในกถาวัตถุอภิปรายถึงเร่ืองนี้ไวส้ันมาก และพูดทํานองเดียวกันกับ 
ฝายสสกฤต มตินี้ฝายเถรวาทไมเห็นดวย 
     นอกจากนีย้ังมีหลักธรรมขออ่ืนอีก ในเภทธรรมมติจักรศาสตร 
กลาววา นิกายมหาสังฆิกะ และนิกายเอกวยหาริกะ (บาลี=เอกโพฺยหา- 
ริกะ) นกิายโลโกตตรวาท นกิายโคกุลิกะมีทัศนะเกีย่วกับบุคคลิกภาพของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจารวมกนัดังนี้คือ 
     ๖. พระพุทธเจาท้ังหลายลวนมีโลกุตตรสภาวะ อธิบายวาพระ 
พุทธองคเปนผูหลัดพนจากโลกแลว จึงมีสภาวะท้ังรูปกายและนามกาย 
เปนโลกุตตรภาวะ ในคัมภีรมหาวัสตุพรรณนาวา พระพุทธองคแมจะ 
ประทับ เสด็จพระราชดําเนนิ และทรงกระทําอิริยาบถตาง ๆ ดุจมนุษย 
ในโลก แตก็ไมทรงเหน็ดเหนื่อยหรือลําบากพระกายเลย แมพระองคจะ  
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ทรงแสดงภาพชําระพระบาทและชําระสรงน้ําพระกาย แตความจริงก็ไมมี 
ธุลีเหงื่อไคลอะไรท่ีจะตองลางเลย พระองคทําความสะอาดพระทนตกสั็ก 
แตวาเปนกิริยาอนุวัตตามโลกอยางนัน้แหละ ความจริงแลวพระโอษฐ 
ของพระองคมีกล่ินหอมดจุดอกบัว ทรงขบฉันพระกระยาหารทั้ง ๆ ท่ีไม 
ทรงมีความหิว ในกถาวตัถุกลาววาเปนวาทะนิกายเวตุลลกะ ซ่ึงเปน 
นิกายกิ่งเล็ก ๆ ของมหาสังฆิกะ อีกนัยหนึ่งเอาขอความวา "ภควา 
โลเก ชาโต โลเก สวฑฺโฒ โลก อภภิุยยฺ วหิรติ อนุปลิตฺโต โลเกนาติ" 
แปลวา "พระผูมีพระภาคทรงกําเนิดในโลก ทรงเจริญในโลก แตทรง 
ครอบงําในโลก เสด็จอยูโดยมิทรงแปดเปอนดวยโลก" จึงบงชัดวา 
พระองคมีโลกุตรสภาวะท้ังรูปธรรมนามธรรม มติฝายเถรวาทถือวา 
พระพุทธองคยังมีรูปขันธเปนกรรมวิบาก ตองเปนไปตามอดีตกรรม ยงั 
เปนโลกิยธรรม สวนนามขันธนั้นถาทรงคิดเร่ืองของโลกก็ตองมีอารมณ 
เปนโลก ผิดกนัแตท่ีทรงไมมีตัณหาอุปาทานยึดถือโลกเอาไวเทานัน้ คํา 
วาไมทรงแปดเปอนโลกหมายเอาวา ปราศจากตัณหาอุปาทานเคร่ือง 
เหนีย่วตางหาก 
     ๗. พระพุทธเจาท้ังหลายลวนปราศจากอาสวะธรรม เม่ือท้ังนาม 
ขันธและรูปขันธของพระพุทธองคเปนโลกุตตระสภาวะแลว กย็อมปราศ 
จากอาสวะธรรมเคร่ืองหมักดองเศราหมองดวยวา มติฝายเถรวาทถือวา 
ทรงหมดอาสวะจากพระฤทัย แตฝายรูปขันธยังจัดเปนสาสวธรรมอยู 
เพราะยังตองทรุดโทรมเฒาชรา 
     ๘. พระพุทธวจนะท้ังปวงลวนเปนธรรมจักร อธิบายวาพระ 
พุทธวจนะทุกคําท่ีเปลงออกมาลวนเปนหติานุหิตประโยชนตอเวไนยสัตว 
จัดเปนพระธรรมจักรไดท้ังส้ิน ในกถาวัตถุกลาววาพวกอันธกะถือวา 
พระดํารัสของพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร  
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โลกุตฺตโรติ คือตัวโวหารเปนโลกุตตระ 
     มติฝายเถรวาทคานวา ถาโวหารของพระองคเปนโลกตุตระหมด 
ไซร คนพาลบางเหลาฟงพระพุทธดํารัสนัน้ มิกลายเปนวาโลกุตตรธรรม 
เปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง เปนท่ีตั้งของโทสะหรือ อนึ่ง ปุถุชนท่ีสดับ 
พระดํารัสของพระองคก็ตองอาศัยโสตะซ่ึงเปนโลกิยะฟง และรับรูดวย 
วิญญาณท่ีเปนโลกิยะ มิกลายเปนวาโลกุตตระมากระทบกบัโลกิยะหรือ 
อนึ่ง พระดํารัสของพระพุทธองคถาจะเปนโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล 
สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตมรรค อรหัตตผล เปนพระนพิพานกระมัง เม่ือฝายเถรวาทคาน 
อยางนี้ ฝายพวกมหาสังฆิกะและอันธกะแกวา กองขาวกด็ี (เปรียบ 
เหมือนโลกิยธรรม) กองทองก็ดี (เปรียบโลกุตตรธรรม) ใชไมเทาทองคํา 
(เปรียบโลกุตตรโวหาร) ช้ีบอกวานัน่เปนขาว นั่นเปนทองแกเขาใหทราบ 
ได ฉันใด ธรรมท่ีเปนโลกิยะก็ดี ท่ีเปนโลกตุตระก็ดี พระบรมศาสดาก็ 
ตรัสบอกดวยพระดํารัสท่ีเปนโลกุตตระ ฝายเถรวาทยอนวากองขาวก็ด ี
กองทองก็ดี ใชไมละหุงช้ีบอกก็ได ไมเหน็จําเปนตองใชไมทองคํา ฉันใด 
ธรรมท่ีเปนโลกิยะก็ดี ธรรมท่ีเปนโลกุตตระก็ดี พระบรมศาสดายอม 
ตรัสดวยพระดํารัสท่ีเปนโลกิยะ สรุปความแลวฝายเถรวาทถือวา พระ 
พุทธวจนะท้ังหมดไมใชเปนพระธรรมจกัร เพราะตรัสเร่ืองอ่ืน ๆ ก็มี 
มิไดตรัสแตเร่ืองอริยสัจ ๔ อยางเดยีว และโวหารของพระองคก็ตรัส 
ท้ังนัยท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ แตมิไดหมายวาตัวโวหารเปนโลกุตตระ 
     ๙. ถือวาพระพุทธองคสามารถเทศนาประมวลคําสอนลงไดใน 
คํา ๆ เดียว มติฝายเถรวาทไมเห็นดวย 
     ๑๐. ถือวาพุทธวจนะทุกคําลวนเปนหิตประโยชน สําหรับขอนี้ 
เห็นจะเอาหลักฐานจากคําสรรเสริญพระบรมศาสดาวา พระพุทธเจามี  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 238 
ปกติตรัสคําจริงคือสัจจวาที ตรัสสมกาลคือกาลวาที ตรัสเร่ืองท่ีเปนจริง 
คือภูตวาที ตรัสถูกตองถาวาที ตรัสไมผิดคืออวิตถวาที ตรัสไม 
คลาดเคล่ือนคืออนัญญถวาที และปรากฏในอภัยราชกุมารสูตรแหง 
มัชฌิมนิกายวา พระพุทธองคยอมตรัสแตวาจาท่ีจริงมีประโยชน แมจกั 
เปนท่ีไมพอใจของผูอ่ืน ท้ังนี้ทรงเปนผูจักกาลสมควรท่ีจะตรัส 
     มติฝายเถรวาทรับวาจริง ทรงเปนสัจจวาที ภูตวาที ยถาวาที 
อวิตถวาที อนญัญถวาที แตมิใชวาทุกคํา พุทธวจนะจะเปนหิต- 
ประโยชนไปเสียหมด ท่ีเปนหิตประโยชนคือธรรมอันพระองคแสดงแก 
สัตวโลก แตในบางสมัยพระองคก็ตรัสเร่ืองราวท่ีมิไดเกี่ยวกับธรรมะเลย 
เชนตรัสถามพระอานนท วา "ดูกอนอานนท ! ฝนกําลังตกอยูหรือหนอ" 
และเชนตรัสแกโพธิราชกุมารวา... "เรา...บรรลุถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 
พักแรมอยู ณ ตําบลนั้น" อะไรเหลานี้เปนตน คําเหลานี้เปนเร่ืองเลาถึง 
การเดินทาง และบางทีก็เปนเร่ืองเรียกภิกษอุุปฐากใหหยบิเคร่ืองอุปโภค 
มาใชสอย มิไดเกี่ยวกบัธรรมะเพ่ือใหผูฟงนําไปประพฤติปฏิบัติใด ๆ 
ฉะนั้นจะกลาววาพุทธวจนะทุกคําลวนเปนอรรถ เปนสัจธรรมยังหิต 
ประโยชนเกิดข้ึนยอมไมได 
     ๑๑. ถือวาพระพุทธเจาท้ังหลายมีพระรูปกายและพระชนมาย ุ
ไพศาลอนันตกาล ปราศจากขอบเขต 
     ฝายมหาสังฆิกะพยายามสรางบุคลิกภาพของพระพุทธองคใหใหญ 
โตมโหฬารเม่ือพระองคมีโลกุตตรภาวะแลว จึงมีพระรูปกายอันเปนทิพย 
อมตภาวะรุงเรืองไพศาล มีพระชนมายุปราศจากขอบเขต ท่ีเราเห็นสภาพ 
ของพระองคแกเฒาทรุดโทรมชราท่ีสุดจนดับขันธปรินิพพานนั้น ความ 
จริงเปนเพยีงมายาศักดิ์ซ่ึงพระองคนิรมิตรใหเห็นพระองคทรงประกอบ 
ดวยพระมหากรุณาอันไมมีขอบเขต จักโปรดสัตวในสกลจักรวาฬใหพน 
  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 239 
ทุกข สัตวท้ังหลายมีปริมาณนับมิได จึงพระชนมายุของพระพุทธองค 
ไมมีส้ินสุด ธํารงอยูเพื่อโปรดสัตวเหลานัน้ 
     มติฝายเถรวาท มีอาคตสถานบางแหงในสุตตันตปฎกแสดงวา 
พระวรกายของพระบรมศาสดาแมอยูในปจฉิมวัย ทรงชราภาพมากแลว 
แตความเหี่ยวยนของพระสรีระจะไมปรากฏแกผูอ่ืนชัดเจนนัก จัก 
ปรากฏแตภิกษุผูอุปฐากใกลชิดอยูทุกวัน เชนพระอานนทเทานั้น และ 
ในมหาปรินพิพานสูตรก็ทรงมีพระดํารัสวา "ดูกอนอานนท ผูใดผูหนึ่ง 
เจริญอิทธิบาทท้ัง ๔ ทําใหมากใหเปนยานเปนท่ีตั้ง แคลวคลองแลว 
ส่ังสมแลว ปรารภดวยดแีลว ผูนั้นเม่ือหวังพึงอยูไปไดตลอดกัลปหนึ่ง 
หรือยิ่งกวากัลปก็ได อานนทตถาคต เจริญอิทธิบาทท้ัง ๔ แลว ฯลฯ 
หวังอยูพึงไดตลอดกัลปหนึ่งหรือยิ่งกวากัลปก็ได" แตคําวากัลปในท่ีนี ้
ฝายเถรวาทมิไดถือวาเปนกัลปแหงอายุขัยของโลก หากหมายถึงจํานวน 
๑๐๐ ปหรือ รอยเศษเทานั้น ฉะนั้นจึงไมเหน็พองดวยกับมติฝายมหา- 
สังฆิกะ 
     ๑๒. ถือวาพระพุทธเจาท้ังหลาย มิไดมีพระหฤทัยเหนื่อยหนาย 
ตอการโปรดสัตว ฝายมหาสังฆิกะถือวา พระพุทธองคมีพระมหากรุณา 
ธํารงพระชนมายุอนันตกาลเพื่อโปรดสัตวในสกลโลกธาตุท้ังหลายจาก 
โลกหนึ่งสูอีกโลกหน่ึง มติฝายเถรวาทเห็นวาพระพุทธองคศากยมุนี เม่ือ 
โปรดสัตวจนถึงพระชนมายไุด ๘๐ พรรษา แลวกด็ับขันธปรินิพพาน 
เปนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไมมีอะไรเหลือ 
     ๑๓. พระพุทธเจาท้ังหลายไมมีความหลับและพระสุบิน ฝายมหา 
สังฆิกะถือวา ความหลับของพระพุทธองคไมมี มีแตสมาธิจิต ซ่ึง 
เปนการพักผอนของพระองคเทานั้น เม่ือไมมีความหลับกไ็มมีพระสุบิน 
     มติฝายเถรวาทไมเห็นพองกับขอตน เพราะความจริงพระบรม  
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ศาสดาก็มีความหลับเหมือนกัน หากเปนความหลับท่ีประกอบดวยญาณ 
และสติสัมปชัญญะไมหลง ดังปรากฏในบาลีมหาสัจจกสูตรแหงมัชฌิม 
นิกาย ตรัสแกความเขาใจผิดของสัจจกนิครนถ ซ่ึงเขาใจวาพระองคหลับ 
เพราะความหลงวา "ดูกอนอัคคิเวสนะ เรายังจําไดอยู ในเดือนสุดทาย 
ของฤดูรอน เรากลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว ใหปูสังฆาฏิ 
เปน ๔ ช้ัน เรามีสติสัมปชัญญะหยั่งลงสูความหลับ โดยตะแคงขวา 
ฯลฯ อัคคิเวสนะ คนเราจะช่ือวาเปนคนหลงหรือไมหลง เพราะเหตุ 
จงกําหนดใจใหดีเราจักแสดงใหฟง อัคคิเวสนะ อาสวะเหลาใดท่ีทําผูนั้น 
เศราหมองพรอม เปนไปเพือ่ความเกิดอีก ประกอบดวยความทุรนทุราย 
มีทุกขเปนผล ทําใหมีชาติชรามรณะอีกสืบไป เม่ือผูใดละมันไมได 
เรากลาววาผูนัน้เปนคนหลง เม่ือผูใดละไดขาด เรากลาววาผูนั้นเปนคน 
ไมหลง" สวนขอไมมีความฝนฝายเถรวาทเห็นพองดวย 
     ๑๔. ถือวาพระพุทธเจาท้ังหลายตอบปญหาโดยไมตองตรึกนึก 
ท้ังนี้เนื่องดวยพระบรมศาสดาเปนสัพพัญู รูแจงเหน็จริงหมดทุกอยาง 
มิพักตองมาคํานึงตรึกนึก 
     มติฝายเถรวาทรับรองในขอนี้ คือทรงใหคําพยากรณไดโดยไมตอง 
คิดไวกอน ดังปรากฏในอภยัราชกุมารสูตร เจาอภยัราชกุมารทูลถามวา 
พระพุทธองคตองทรงคิดไวกอนไหมในการตอบปญหาตาง ๆ ของเหลา 
กษัตริย พราหมณ คฤหบดีและบัณฑิตอ่ืน ๆ พระบรมศาสดาอุปมาให 
ฟงวา เจาชายอภัย ฯ เปนผูเช่ียวชาญในเร่ืองรถ ถามีผูมาถามถึงเร่ืองรถ 
และสวนประกอบของรถ เจาชายจะตองเตรียมคิดไวลวงหนาเพื่อตอบ 
บางไหม เจาชายอภยัทูลสนองวาไมตองเลย คําตอบนั้นจกัแจมแจงแก 
พระองคทันที พระบรมศาสดาจึงตรัสวา "ราชกุมาร ฉันใดก็ฉันนัน้ ท่ี  
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กษัตริยบัณฑิตบาง พราหมณบัณฑิตบาง คฤหบดีบัณฑิตบาง สมณ- 
บัณฑิตบาง ผูกปญหาข้ึนแลวมาถามเรา คําตอบยอมปรากฏแจมแจงแก 
เราในขณะท่ีถูกถามนั่นเอง ท้ังนี้เพราะเหตุไฉน โอ ราชกุมาร เพราะ 
เหตุวา ธรรมธาตุนั้นเปนส่ิงท่ีคถาคตแทงตลอดเฉพาะดวยดแีลว เพราะ 
ความเปนผูแทงตลอดเฉพาะดวยดีตอธรรมธาตุนั่นเอง คําตอบจึงปรากฏ 
แจมแจงแกตถาคตในขณะน้ัน" 
     ๑๕. ถือวาพระพุทธเจาท้ังหลายในขณะจิตเดยีวอาจรูชัดธรรมท้ังปวง 
ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา ใจขณะจิตเดยีวของพระพุทธองค สามารถ 
เขาใจในคุณลักษณะของธรรมแตละอยางได พระปจเจกโพธิ และ 
พระอรหันตเพียงแตสามารถทราบชัดในสรรพธรรมเปนทุกขเปนอนตัตา 
ในขณะจิตเดียว แตไมอาจทราบชัดในภาวะคุณแตละอยางของธรรม 
ท้ังปวงได 
     มติฝายเถรวาทไมรับรองเร่ืองนี้ ในกถาวัตถุมีขอธรรมคลายคลึง 
กัน บอกวาเปนมติของนิกาย ปุพพเสลิยะและอปรเสลิยะถือวา 
เอกจิตฺตกฺขณกิา สพฺเพ ธมฺมาติ แปลวาธรรมท้ังปวงเปนไปในขณะ 
จิตหนึ่ง ฝายเถรวาทคานวา ถาอยางนั้นมหาปฐพี มหาสมุทร ขุนเขา 
พระสุเมรุ น้ํา ไฟ ลม หญา ไม ฯลฯ ถาจะต้ังม่ันลงในจิตกระมัง 
และจักขฺวายตนะเกดิพรอมกบัจักขุวิญญาณกระมัง ฝายปรวาทาจารยรับ 
วาถูกแลว จักขฺวายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ ฝายเถรวาทจึงยก 
ภาษิตของทานสารีบุตรอางวา "อาวุโส จักขุอันเปนธรรมภายใน ยังมิได 
แตกไป แตรูปธรรมอันเปนธรรมภายนอกยงัมิไดมาสูคลอง และการ 
ประมวลท่ีสมกันยังไมมี ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณท่ีสมกันยัง 
ไมมีกอน จกัษอัุนเปนธรรมภายใน ยังมิไดแตกไปดวย รูปอันเปนธรรม 
ภายนอกมาสูคลองดวย การประมวลที่สมกันยังไมมี ความปรารถนา 
  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 242 
แหงความเปนวิญญาณท่ีสมกันกย็ังไมมีกอน ฯลฯ ก็ในกาลใดแล 
จักษุอันเปนธรรมภายในยังมิไดแตกไปดวย รูปอันเปนธรรมภายนอก ก็ 
มาสูคลองดวย การประมวลที่สมกันก็มีดวยอยางนีแ้ล ความปรากฏแหง 
ความเปนวิญญาณท่ีสมกันจึงมี" (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) ฝาย 
ปรวาทาจารยแกวา เพราะธรรมท้ังปวงไมเท่ียง จึงกลาววาเปนไปในขณะ 
จิตหนึ่งเทานั้น 
     ๑๖. ถือวาพระโพธิสัตวท้ังหลายเม่ือสูครรภไมตองผานความเปน 
กลละ อัมพุทะ เปสิ ฆนะ อธิบายความวา ตามธรรมดาของสํ่าสัตวท่ี 
เปนคัพภเสยยกะ คือตองนอนในครรภมารดาน้ัน เม่ือแรกหยั่งเขาสู 
ครรภ มีรูปปฏิสนธิเรียกวากลละกอน กลละเปนกอนกลมมีสีเหมือน 
หยาดน้ํามันงาอันใส ติดอยูท่ีปลายขนจามรี อันบุคคลสลัดเสีย ๗ คร้ัง 
สวนท่ีเหลือติดอยูเทากนักับปฐมรูปปฏิสนธิของสัตวนั้น คร้ันลวงมา ๗ 
วัน กลละจักแปรสภาพขนเขา และขยายใหญข้ึนหนอย มีสีเหมือน 
น้ําลางเนื้อเรียกวา อัมพุทะ ลวงมาอีก ๗ วนั ก็แปรสภาพเปนช้ินสีดุจ 
ขนเปนแทงเหมือนเยื่อไข เรียกวา ฆนะ แลวตอไปจึงคอย ๆ เกิด 
ปญจสาขา มีมือ ๒, เทา ๒, ศีรษะ ๑ เกิดตามมา อวัยวะอ่ืน ๆ ก็เกิด 
ตามโดยลําดับ แตฝายมหาสังฆิกะถือวา ในปจฉิมชาติสุดทายแหง 
พระโพธิสัตว เนื่องดวยทรงบําเพ็ญสมติงสบารมีนับดวยอสงไขยกัลป 
เปนดุจอลังการประดับพระองคแกกลานกัหนา ซ่ึงเม่ือถือปฏิสนธิในพระ 
ครรภของพระมารดา ยอมไมตองผานระยะรูปปฏิสนธิดังกลาวมา หาก 
ทรงบริบูรณบริสุทธ์ิดวยอินทรียท้ังปวงโดยทันทีท่ีปฏิสนธิ 
     มติฝายเถวาทดูเหมือนจะยอมรับในขอนี้ ดังปรากฏในบาลี 
อัจฉริยภูตธรรมสูตรแหงมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสกวา "ดูกอนอานนท  
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ในกาลใด พระโพธิสัตวกาวลงสูครรภมารดา ในกาลนั้นมารดาแหงพระ 
โพธิสัตว ยอมไมมีอาพาธใด ๆ มีความสุข ไมออนเพลีย อนึ่ง มารดา 
แหงพระโพธิสัตว ยอมแลเห็นพระโพธิสัตว ผูอยูในครรภมีอวยัวะนอย 
ใหญสมบูรณ มีอินทรียไมทราม" ในหนังสือปฐมสมโพธิกถาพรรณนา 
ความตอนน้ีวา "อนึ่ง กาลเม่ือพระมหาสัตวอยูในพระครรภมารดา มิได 
เปนท่ีสัมพาธฐานคับแคบเหมือนดังสัตวท้ังปวง อันเสวยทุกขลําบากอยู 
ในครรภ ทรงสถิตอยูเปนสุขเหมือนดจุนั่งอยูบนเตียงทองอันกวางได ๑๒ 
ศอก มิฉะนั้นดุจมหาพรหมอันสถิตอยูในวิมานแกว แลวพระกายก็มิได 
แปดเปอนระคนดวยอสุจิ กอปรดวยสติสัมปชัญญะทราบพระองค ทรง 
พระดําริแตท่ีจะกระทําอนุเคราะหสัตว มิไดขาดจากพระกรุณา คอยทา 
พุทธโพธิสมัยอยูในครรภท้ัง ๑๐ เดือนเปนนิตย พระมารดาก็มิได 
บังเกิดเหน็ดเหน่ือยหนักพระอุทร พระกายเบาเหมือนปกติเปนสุขอยู 
แลวก็เล็งแลเหน็พระโพธิสัตวอยูในครรภ เหมือนดุจดายเหลืองอันรอย 
เขาในแกวมณอัีนผองใส เม่ือปรารถนาจะทอดพระเนตรในขณะใดก็เหน็ 
พระโอรสนั่งบนบัลลังกสมาธิผันพระพักตรมาขางพื้นพระอุทรแหงพระมารดา 
ดุจสุวรรณปฏิมาอันสถิตอยูบนฝกออนในหองแหงกลีบปทุมชาติ" 
     ๑๗. ถือวาพระโพธิสัตวท้ังหลายเม่ือจะถือปฏิสนธิในครรภแหง 
พระมารดา ยอมปรากฏในรูปแหงชางเผือก ฝายมหาสังฆิกะถือวาชาง 
ยอมเปนสัญลักษณแหงกําลังอันยิ่งใหญและเปนราคาของสัตว พระโพธิ- 
สัตวซ่ึงไดบําเพ็ญบารมีมาบริบูรณ เม่ือจะหยั่งลงสูพระครรภของพระ 
มารดาในปจฉิมชาติ จึงสําแดงนิมิตในรูปพญาชางเผือกใหพระมารดา 
เห็นทางพระสุบิน ดังคําทูลของพระนางมหามายาพุทธมารดาแดพระเจา 
สุทโธทนะวา  
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     หิม รชตนกิาศศฺจนฺทร สูรฺยาติเรก สุจรณ สุวภกฺตษฑฺวิษาโณ 
มหาตฺมา ฯ 
     คชวรุ ทฺฤฒสธิ วชฺรกลฺปสฺสุรูป อุทริ มม ปฺรวิษฺฏสฺตสฺยเหต 
ศฺฤณุษฺว ฯ 
     แปลวา "ชางตัวประเสริฐสีเหมือนหิมะและเงิน เกินพระจันทรและ 
พระอาทิตย มีเทางาม มีอวัยวะเดนชัด มีงา ๖ งาเปนมหาตมะ มีท่ีตอ 
แข็งแรงดุจวัชระ มีรูปงามเขาไปในทองหมอมฉัน พระองคจงฟงเหตุแหง 
ชางนั้น" (จากลลิตวิสตระสสกฤต) มติขอนี้ฝายเถรวาทก็ยอมรับ 
     ๑๘. ถือวาพระโพธิสัตวท้ังหลายเม่ือประสูติลวนออกมาทางพระ 
ปรัศวเบ้ืองขวาของพระมารดา ฝายมหาสังฆิกะถือวาคัมภเสยยกะสัตว 
ตามปกติยอมตองเกิดทางโยนิมรรคของมารดา แตพระโพธิสัตวใน 
ปจฉิมชาติซ่ึงประกอบดวยบารมีเต็มเปยมยอมไมเปนการสมควรจะถือ 
ประสูติโดยทวารดังกลาว จงึถือประสูติทางพระปรัศว (สีขาง) เบ้ืองขวา 
ของพระมารดา ดังโศลกสสกฤตวา 
     "เอว รูเปณ ขลุ ปุนรฺฤทฺธิปฺราติหารฺเยน สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว 
มาตุ กุกฺษิคโต สถาตฺ ฯ ส ปริปูรฺณานํา ทศานํา มาสานามตฺยเยน 
มาตุรฺ ทกฺษิณปารฺศฺวานฺนษิกฺรมติสฺม ฯ" 
     แปลวา "พระโพธิสัตวสถิตอยูในครรภมารดาบริบูรณดวยฤทธิ 
ปาฏิหาริยเหน็ปานฉะนี้ คร้ัง ๑๐ เดือนเต็มลวงไปแลว ก็ประสูติจาก 
ครรภพระมารดาโดยปรัศวเบ้ืองขวา" 
     มติฝายเถรวาทไมกลาวอะไรไวสําหรับเร่ืองนี้ ปรากฏในอัจฉริย 
ภูตธรรมสูตรเพียงวา "ดูกอนอานนท หญิงอ่ืน ๆ ยอมนัง่คลอดบาง 
นอนคลอดบาง สวนมารดาแหงพระโพธิสัตว หาเปนอยางนั้นไม มารดา 
พระโพธิสัตว ยอมยืนคลอดพระโพธิสัตว"  
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     ๑๙. ถือวาพระโพธิสัตวท้ังหลายไมมีกามวิตก พยาบาทวิตก 
และวหิิงสาวิตก ฝายมหาสังฆิกะกลาววา พระโพธิสัตวสรางบารมีก็เพื่อ 
โปรดสัตว ยอมมีจิตเปยมดวยความเมตตากรุณา โดยเฉพาะพระโพธิ 
สัตวท่ีเปนปจฉิมภวิกะชาติสุดทาย วิตกท้ัง ๓ จึงไมมี 
     มติฝายเถรวาทไมเห็นพองดวย เพราะถือวาพระโพธิสัตวไมใชพระ 
อริยบุคคล ยังคงมีภาวะเปนปุถุชนอยู ในบาลีเทฺวธาวิตักกสูตรแหง 
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก มีพระพุทธพจนเลาวา "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
เรากอนแตตรัสรู คือยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดเกิดความรูสึกข้ึนวา ถา 
ไฉน-เราจักพึงทําวิตกท้ังหลายใหเปน ๒ สวนเถอะ ก็กามวิตกใด 
พยาบาทวติกใด วิหิงสาวิตกใด เราไดทําวติกท้ัง ๓ นี้ใหเปนสวนหนึ่ง 
และ (ในประการตรงกันขาม) เนกขัมมวิตก (ความคิดสละกาม) ใด 
อัพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตกใด เราไดทําวติกท้ัง ๓ นี้ ใหเปนอีก 
สวนหนึ่ง โอ ! ภิกษุท้ังหลาย เม่ือเรานั้นเปนผูไมมีความประมาท 
มีความเพยีรใหกิเลสเรารอนสงตนไปแลวอยูอยางนี้ กามวติกเกิดข้ึน 
ฯลฯ พยาบาทวิตกเกิดข้ึน ฯลฯ วิหิงสาวิตกเกิดข้ึน เรากท็ราบชัดวา 
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิกต เกดิข้ึนแกเราแลว กแ็ลกามวิตกนัน้ 
พยาบาทวติกนั้น วหิิงสมาวติกนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเบียดเบียนตน 
บาง เปนไปเพือ่ความเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เปนไปเพื่อความเบียดเบียน 
ท้ัง ๒ ฝายบาง มีอันกั้นทางปญญาเสียเปนปกติ เปนไปในฝกฝายแหง 
ความคับแคนใจ หาเปนไปเพื่อความดับไฟกิเลสแลไฟทุกขไม เม่ือเรามา 
เล็งเห็นพรอมเฉพาะอยูอยางนี้ ฯลฯ กามวติก พยาบาทวติก วหิิงสา- 
วิตก ยอมถึงความต้ังอยูอีกไมได ดูกอนภกิษุท้ังหลาย เรานั้นไดละและ 
บรรเทากามวติก พยาบาทวติก วหิิงสาวิตกท่ีบังเกิดข้ึนแลว และไดอุบัติ 
ข้ึนแลว ทําใหถึงความส้ินสุดลงได" อาคตสถานอ่ืนอีกเชนในบาลีตติย- 
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สูตรแหงโลกกามคุณวรรค สังยุตตนิกาย มีพุทธพจนวา "ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย คร้ังกอนแตเรายังมิไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดเกดิ 
ความปริวิตกข้ึนวากามคุณ ๕ ซ่ึงเปนอดีต อันเราเคยสัมผัสมาแลวแต 
อดีต แมจะดับไปเพราะความปรวนแปรกจ็ริง แตสวนใหญเม่ือจิตของ 
เราจะวิง่ไป มันจะวิ่งไปสูกามคุณอดีตนัน้ มีนอยนกัท่ีจะวิ่งเขาหา 
กามคุณในปจจุบันหรือกามคุณในอนาคต ภิกษุท้ังหลายเอย เราไดเกิด 
ตกลงใจตอไปวา ความไมประมาทและสติความรูตัวเปนส่ิงอันเราผูหวงั 
ประโยชนตนพึงทําใหเปนส่ิงปองกันจิต (เพื่อมิใหวิ่งไปหากามคุณอีก)" 
     ๒๐. ถือวาพระโพธิสัตวท้ังหลายอาจไปเกิดในทุคติไดตาม 
ปรารถนาเพื่อโปรดสัตว ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา พระโพธิสัตวมีกรุณา 
ไมมีขอบขีด จงึอาจไปเกดิในทุคติเพื่อโปรดสัตวในอบายภูมิใด อนึ่งเพื่อ 
สงเสริมใหขันติบารมีบริบูรณยิ่งข้ึน พระโพธิสัตวจึงไปเกิดในทุคคติทน 
ทุกขทรมานดวยการใชขันติธรรมอดกล้ัน พูดงาย ๆ วา ในอบายทุคติ 
ยอมมีโอกาสใหพระโพธิสัตวใชขันติธรรมงายกวาในภูมิอ่ืน ๆ มติฝาย 
เถรวาทถือวา พระโพธิสัตวใชขันติธรรมงายกวาในภูมิอ่ืน ๆ มติฝาย 
มาสัมพุทธเจาองคใดองคหนึ่งช่ือวาเปนอนิยตโพธิสัตว อาจไปสูทุคคติ- 
ภูมิตาง ๆ ได แตพระโพธิสัตวท่ีไดรับลัทธายาเทสพยากรณจาก 
พระพุทธเจาวา ตอไปจักสําเร็จแกพระบรมโพธิญาณแลว ช่ือวาเปน 
นิยตโพธิสัตวเท่ียงตอการตรัสรู ในบาลีคัมภีรสารัตถสังคหะพรรณนาวา 
พระนิยตโพธิสัตวนี้บริบูรณดวยอัฏฐธรรมสโมธาน และปราศจาก 
อภัพพฐาน ๑๘ ประการ ในอภัพพฐาน ๑๘ ประการนั้น มีบงไววา 
พระโพธิสัตวยอมไมไปถือกําเนิดในอเวจนีรก โลกันตนรก และไมไปถือ 
กําเนิดในเปรตจําพวกขุปปปาสกเปรต คือเปรตท่ีถูกเบียดเบียนดวย 
ความหวิกระหายขาวน้ํา ไมไปถือกําเนิดในเปรตจําพวกนิชฌามตัณหกิ-  
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เปรตท่ีถูกไฟเผาใหเรารอนเสมอ และไมถือในกําเนิดกาฬกัญชิกาสูรซ่ึง 
เปนช่ือแหงอสูรเหลาท่ีเปนเปรต ถาพระโพธิสัตวไปถือกําเนิดในคติ 
เดรัจฉานก็มีชางเปนใหญท่ีสุด และนกกระจาบเปนเล็กท่ีสุด ไมกําเนดิ 
ในสัตวท่ีใหญกวาชางหรือเล็กกวานกกระจาบเลย มีขอความพรรณนาถึงความ 
เด็ดเดีย่วแหงน้ําพระทัยของพระโพธิสัตววา "อีกอยางหนึ่งไดยนิเขากลาววา 
ถาผูใดจะใครตรัสเปนพระพุทธเจาแลว จงไปตกนรกอยูใหไดส้ินแสน 
กัลปกลับข้ึนมาก็จะไดตรัสเปนพระพุทธเจา ถาพระโพธิสัตวบุคคล 
จําพวกใดเขารับอาสาวา เราจะรับไปลุยถานเพลิงและอาวธุอันเต็มไปใน 
หองแหงจักรวาล และจะลงไปทนทุกขเวทนาในนรกใหส้ินแสนกัลป 
เราจะขอเปนพระพุทธเจา ถาพระโพธิสัตวบุคคลผูใดใจกลาปรารถนาแรง 
ฉะนี้ จึงอาจปรารถนาพระพทุธภมิูได แลความปรารถนาจึงจะสําเร็จ" 
สรุปวาฝายเถรวาทเหน็พองดวยกับฝายมหาสังฆิกะ แตทวามีขอแม 
ดังกลาวมา 
     ๒๑. ถือวาในขณะจิตเดียวแทงตลอดอริยสัจ ๔ ได ฝายมหา- 
สังฆิกะอธิบายวา ในขณะแหงธรรมาภิสมัย ยอมแทงทะลุอริยสัจ ๔ ได 
คือกําหนดรูทุกข ละสมุทัย เจริญมรรค และทุกขนิโรธ แทงทะลุใน 
ความจริงของสังขารท้ังปวงวาไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข และธรรม 
ท้ังปวงเปนอนตัตาในขณะจิตเดียว ฝายเถรวาทเหน็พองดวยในขอนี ้
     ๒๒. ถือวาในรูปภพอรูปภพลวนมีฉวิญญาณ ๖ ฝายมหาสังฆิกะ 
อธิบายวาแมในอรูปพรหมภพก็ยังมีอายตนะ ๖ คือ จักขวายตนะ 
โสตายตนะ ชิวหายตนตะ กายายตนะ และมนายตนะ ขอควรสังเกตคือ 
แมในอรูปภพก็ยังมีรูปธาตุอยู แตเปนรูปท่ีละเอียดสุขุมยิง่นัก จึงเรียกวา 
อรูปภพเลยทีเดียว เม่ือมีอายตนะภายใน ๖ ก็ยอมมีอายตนะภายนอก ๖  
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แลวกว็ิญญาณอีก ๖ เปนอันวาแมในอสัญญีภพซ่ึงเปนพรหมพวกหนึ่ง 
สงเคราะหลงในรูปพรหม แตปราศจากสัญญา ก็ยังมีฉวญิญาณท้ัง ๖ 
     ฝายเถรวาทไมรับรองมตินี้ ในกถาวัตถุวาเปนมติฝายอันธกะ และ 
ตั้งกะทูถามวา อตฺถิ สฬายตนโิก อตฺตภาโว รูปธาตุยาติ ฯ อัตภาพ 
อันมีอายตนะ ๖ มีอยูในรูปธาตุหรือ ฝายปรวาทาจารยรับวามี ตาม 
หลักอภิธรรมของฝายเถรวาทถือวา รูปพรหม ๑๕ ช้ัน ยกอสัญญีพรหม 
เสีย มีปสาทรูป ๒ เทานั้นคือ มีจักขุปสาทรูป ๑ และโสตปสาทรูป ๑ 
สวน ฆานะ ชิวหา กายะ ถึงมีอยูก็ไมทําหนาท่ี ฆานวิญญาณ ชิวหา- 
วิญญาณ และกายวิญญาณจึงไมมี คงมีแตจักขุวิญญาณ และโสต- 
วิญญาณ และมโนวิญญาณธาตุเทานั้น แมกระท่ังลมอัสสาสะ ปสสาสะ 
และอาหารรัชกลาปก็หามีไม อ่ิมอยูดวยปติสุข ฉะนั้น ฝายเถรวาทจึง 
คานเปนทํานองวา อตฺถิ ตตฺถ ฆานายตน อตฺถิ คนฺธายตนต เตน 
ฆาเนน ต คนฺธ ฆายตีติ ในรูปภพนัน้มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ 
และบุคคลสูดคันธะน้ันไดดวยฆานะหรือ ฝยปรวาทาจารยรับวาถูกแลว 
สกวาทาจารย คือฝายเถรวาท จึงถามตอไปวา อตฺถิ ตตฺถ มูลคนฺโธ 
สารคนฺโธ ตจคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ อามคนฺโธ 
วิสคนฺโธ สุคนฺโธ ทุคฺคนฺโธติ ถาอยางนั้นในรูปภพ ก็มีกล่ินเกิดแต 
รากไม กล่ินเกดิแตแกน เกิดแตเปลือก เกดิแตใบ เกิดแตดอก 
เกิดแตผล กล่ินดิบ กล่ินเปนพิษ กล่ินหอมหวน และกล่ินเหม็นโฉหรือ 
อตฺถิ อตฺถ ชิวฺหายตน อตฺถิ รสายตน ตาย ชิวฺหาย ต รส สายตีติ ฯ 
ในรูปภพมีชิวหฺายตนะ และมีบุคคลล้ิมรสน้ันดวยชิวหาหรือ ฝาย 
ปรวาทาจารยรับวาถูกแลว ฝายเถรวาทจึงถามวา อตฺถิ ตตฺถ มูลรโส 
ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส ปุปฺผรโส ผลรโส อมฺพิล มธุร ติตฺติก 
กฏก โลณิย ขาริย ลมฺพิล กสาโว สาธุ อสาธูติ ในรูปภพนั้นถาจะมีรส  
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เกิดแตรากไม รสเกิดแตลําตน เกิดแตเปลือก เกิดแตใบ เกดิแตดอก 
เกิดแตผล มีรสเปร้ียว หวาน ขม เผ็ด รอน เค็ม ปรา เฝอน ฝาด ดี 
ไมดีกระมัง อตฺถิ ตตฺถ กายายตน อตฺถิ โผฏฐพฺพายตน เตน กาเยน ต 
โผฏฐพฺพ ผุสตีติ ฯ ในรูปภพน้ันมีกายายตนะ และบุคคลถูกตอง 
โผฏฐัพพะนั้นดวยกายหรือ อตฺถิ ตตฺถ กกฺขล มุทุก สณฺห ผรุส 
สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺส ครุก ลหุกนฺติ ฯ ในรูปภพนัน้ถาจะมีสัมผัส 
แข็ง ออน ละเอียด หยาบ สุขสัมผัส ทุกขสัมผัส หนักเบากระมัง 
ฝายปรวาทีคงยืนกรานวาในรูปภพ มีฆานนิมิตร ชิวหานมิิตร กาย- 
นิมิตร 
     สวนอสัญญีสัตวนั้น มติฝายเถรวาทกลาววาไมมีจิตประหวดัเลย 
จิตจักระงับสงบอยู ๕๐๐ กัลป มีรูปอยู ๑๗ คือ ชีวิตนวก ๙ ลหุตา 
รูป ๑ มุทุตารูป ๑ กัมมัญญตารูป ๑ อุปจยตารูป ๓ สันตติรูป ๑ ชรตา 
รูป ๑ อนิจจตารูป ๑ อากาสธาตุ ๑ รวม ๑๗ จึงไดความวามีแตรูป 
ขันธเทานั้น เรียกวา "เอกโวการ" ภพ สําหรับอรูปภพ ฝายเถรวาทถือวา 
ปราศจากรูปอยางเด็ดขาด มีแตนามขันธท้ัง ๔ จึงเรียกวา "จตุโวการภพ" 
ในกถาวตัถุตั้งกระทูถามวา อตฺถิ รูป อรูเปสูติ ฯ รูปมีอยูในอรูป สัตว 
ท้ังหลายหรือ ปรวาทาจารยรับวาถูกแลว ฝายเถรวาทคานวา รูปภโว 
รูปคติ รูปสตฺตาวาโส รูปสสาโร รูปโยนิ รูปตฺตภาว ปฏิลาโภติ ถา 
อยางนั้นก็เปนรูปภพ รูปคติ รูปสัตตาวาส รูปสังสาระ เปนกําเนดิของ 
รูปสัตว เปนท่ีไดอัตภาพของรูปสัตวกระมัง ฝายปรวาทาจารยไมรับ 
ฝายเถรวาทคานตอไปวา รูปาน นิสฺสรณ อรูป วุตฺต ภควตา อตฺถิ รูป 
อรูเปสูติ พระผูมีพระภาคตรัสการไปปราศแหงรูปท้ังปวง จึงเรียกวา 
อรูป ถึงอยางนั้นทานยังยืนกรานวารูปกย็งัมีในอรูปหรือ ปรวาทาจารย 
รับวาใช ยังขอยืนกรานวามีรูปอยู ฝายเถรวาทจึงแยงวา กามาน  
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นิสฺสรณ เนกฺขมฺม วุตฺต ภควตา อตฺถิ เนกฺขมฺเมสุ กามา อตฺถิ 
อนาสเวสุ อาสวา อตฺถิ อปริยาปนฺเนสุ ปริยาปนฺนาติ ฯ พระผูมี 
พระภาคตรัสวาการสละการไปปราศแหงกามท้ังปวง ช่ือวาเนกขัมมะ ถา 
เปนอยางมติของทาน กามทัง้ปวงกย็ังคงมีอยูในเนกขัมมะกระมัง อน่ึง 
อาสวะท้ังหลายก็คงช่ือวายังมีอยูในหมูผูไมมีอาสวะซิ อนึ่ง โลกิยธรรม 
ก็ยังมีเหลืออยูในโลกุตตรธรรมซิ ฝายปรวาทีไมรับ 
     ๒๓. ถือวาในสมาบัติมีวจีเภทได สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ 
คือผูเขาฌานยงัอาจพูดจาไดแมขณะอยูในฌาน ในกถาวตัถุกลาววา 
เปนมติของนิกายปุพพเสลิยะ (ซ่ึงรวมอยูในนิกายมหาสังฆิกะดวย โปรด 
ดูตอนประวัตนิิกายมหาสังฆิกะ) ท้ังนี้โดยเหตุผลวา วจเีภทยอมมีแก 
บุคคลผูเขาปฐมฌานเทานั้น เพราะปฐมฌานยังมีวติกคือความตรึก 
วิจารคือความตรองอยู ท้ัง ๒ ชนิดนี้รวมเรียกวา วจีสังขารปรุงคําพูด 
จึงเช่ือวาในสมาบัติช้ันปฐมฌานมีวจเีภทแนนอน แตไมมีกายเภท ฝาย 
เถรวาทคานโดยยกขอความในสังยุตตนิกายซ่ึงวา ปฐม ฌาน 
สมาปนฺนสฺส วาจา นิรุทฺธา โหตีติ ในปฐมฌานสมาบัติวาจายอมถึง 
ความดับไป 
     ๒๔. ถือวาทุกขเปนอาหารชนิดหนึ่ง ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา 
สัตวในนิรยภมิูยอมมีความทุกขทรมานเปนอาหาร มิไดมีอาหารอื่น มติ 
ฝายเถรวาทปรากฏในคัมภีรสารัตถสังคหบาลี มีขอความตอนหนึ่งวา ย 
ปน เต เนรยิกา เนว อุฏฐานผลูปชีวี น ปฺุญผลูปชีวีติ วุตตฺา เตส 
โก อาหาโรติ สัตวท้ังหลายซึ่งอุบัติในนรกนั้น มิไดเล้ียงชีวิตดวยผล 
อันบังเกิดแตท่ีใดท่ีหนึ่ง และจะไดอาศัยผลแหงบุญเล้ียงชีพก็มิได สัตว 
นรกท้ังหลายนั้นมีส่ิงใดเปนอาหาร เตส กมฺมเมว อาหาโรติ กรรมส่ิง 
เดียวเปนอาหารแหงสัตวนรก แลวอธิบายวาสัตวนรกอยูไดดวยกรรม  
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เปนปจจยั หรือบางคราวนํ้าลายในปากของสัตวนรกนัน้ก็จัดไดวาเปน 
อาหาร สัตวนรกกินน้ําลายตนเองเปนภักษาไดเหมือนกัน ฝายเถรวาท 
ถือวาถาจะสงเคราะหลงในอาหาร ๔ ประเภทคือกวฬิงการาหาร ผัสสา- 
หาร มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหารแลว น้ําลายของสัตวนรก 
สงเคราะหเขาอยูในประเภทกวฬิงการาหาร 
     ๒๕. ถือวาพระโสดาบันอาจเส่ือมจากโสดาปตติผลได แตพระ 
อรหันตไมมีการเส่ือม ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา ญาณพละของพระ 
โสดาบันหรือแมของพระสกทาคามี พระอนาคามี ยังช่ือวาไมเต็มรอบ 
ฉะนั้นเม่ือประสบกับอุปสรรครุนแรงบางอยางแลวก็ยังเส่ือมได สวน 
พระอรหันตไมมีเส่ือม มตินี้ปรากฏในปกรณสสกฤต แตในกถาวัตถุบาลี 
กลับตาลปตรกัน คือปกรณบาลีบอกวา ฝายมหาสังฆิกะและฝาย 
สรวาสติวาทิน สัมมิติยะ ฯ ถือวาพระโสดาบันไมเส่ือม แตพระอรหันต 
ยังอาจเส่ือมได ดังจะปรากฏพิสดารในบทท่ีกลาวถึงหลักธรรมนิกาย 
สรวาสติวาทิน สวนมติฝายเถรวาทหายอมรับรองความคิดนี้ไม 
     ๒๖. ถือวาไมมีโลกิยสัมมาทิฐิและโลกยิสัทธินทรีย ฝายมหา 
สังฆิกะอธิบายวาสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบเปนโลกุตตรมรรค ฉะนั้น 
จึงไมเปนโลกยิะ และโลกิยทิฐิของปุถุชนเปนอวิชชาสัมปยุตต ประกอบ 
ดวยความหลง เม่ือสัมมาทิฐิฝายโลกิยะไมมี โลกิยสัทธินทรียจึงพลอย 
ไมมีไปดวย ท้ังนี้เนื่องดวยศรัทธา กลาวคือความเช่ือของปุถุชนเปน 
ศรัทธาชนิดไมม่ันคง อาจโยกเยกไหวคลอนได จึงไมจดัวาเปน 
สัทธินทรีย อันเปนความเช่ือชนิดไมหวั่นไหว มีมูลรากกลาแข็ง 
     มติฝายเถรวาทไมเห็นพองกับฝายมหาสังฆิกะในปปญจสูทนีปกรณ 
มีขอความวา "สัมมาทิฐิมี ๒ ชนิด คือกัมมัสสกตญาณ (ญาณกําหนดรู 
วาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน) และสัจจานุโลมิกญาณ (ญาณปรีชา  
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เปนไปโดยสมควรแกกําหนดรูอริยสัจ ๔ บังเกิดข้ึนในขณะท่ีอริยมรรค 
จะเกดิ) ท้ัง ๒ ญาณน้ีเรียกวา โลกิยสัมมาทิฐิ สวนวิปสสนาปญญาอัน 
สัมปยุตตดวยอริยมรรค อริยผล เรียกวาโลกุตตรสัมมาทิฐิ" ในบาลี 
กถาวัตถุกลาววาพวกเหตุวาทและพวกมหสิาสกะมีทิฐิวา ปญจินทรีย 
คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยนิทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย 
๑ ท่ีเปนโลกิยะไมมี ดังบาลีวา นตฺถิ โลกิย สทฺธินฺทฺริยนฺติ ฯ ลัทธิน- 
ทรียท่ีเปนโลกยิะ ไมมีอยูหรือ นตฺถิ โลกิยานิ ปฺจินทฺริยานีติ ฯ 
อินทรีย ๕ ท่ีเปนโลกิยะก็ไมมีหรือ ฝายปรวาทาจารยรับวาถูกแลว 
ปญจินทรียฝายโลกิยะไมมีเลย ฝายเถรวาทจึงยกพระพุทธพจนข้ึนอาง 
วา "อทฺทส โข อห ภิกฺขเว พทฺุธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต 
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร 
สุวิฺญาปเย ทูวิฺญาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน 
วิหรนฺเตติ ฯ" "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เราเม่ือตรวจดูโลกดวยพุทธจักษ ุ
ไดเหน็แลวแลซึ่งสัตวท้ังหลาย บางพวกเปนผูมีธุลีในดวงตานอย บาง 
พวกเปนพวกมีธุลีในดวงตามาก บางพวกเปนผูมีอินทรียแกกลา บาง 
พวกเปนผูมีอินทรียออน บางพวกเปนผูมีอาการดี บางพวกเปนผูมี 
อาการทราม บางพวกเปนผูจะตรัสรูไดงาย บางพวกเปนผูจะตรัสรูได 
ยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษภัยในปรโลกอยู" เพราะฉะนั้นจากพระ 
พุทธพจนท่ีวา ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย บงอยูโตง ๆ วาโลกิยอินทรีย ๕ 
ตองมี 
     ในหนังสืออภิธรรมรุนหลัง ๆ ของฝายเถรวาทมีขอความตอนหนึ่ง 
ในโพธิปกขิยธรรมนิทเทสปกรณ แตงโดยคณาจารยวิลาสะ กลาว 
อธิบายเร่ืองสัทธินทรียวา "ใน ๕ ประการนี้ (ปญจินทรีย) คําวา สทฺธา 
นั้น อธิบายวา สทฺธาเจตสิก ในโสภนสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวงนัน้เอง 
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เรียกวา สทฺธินฺทฺรีย เพราะเปนธรรมชาติท่ีมีการปกครองชนิดหนึง่ 
ศรัทธามี ๒ อยาง คือ 
     ปกติสทฺธา และ ภาวนาสทฺธา ดังนี้ 
     ปกติศรัทธาไดแกทานศีลภาวนาสามัญของมนุษยท้ังหลายโดยปกต ิ
แตวาการบริจาคทานชนิดนี้ แมมีการปกครองบางสวนก็ด ีหาใชเปนการ 
ปกครองแทไม เพราะจิตเม่ือปราศจากศรัทธาแลวยอมไมสามารถท่ีจะ 
ทํากุศลได มีแตอกุศลท้ังนั้น เพราะฉะนั้นการบริจาคทานชนิดนี้ ตอง 
เรียกวาปกติหรือปกติกุศล แตวากุศลหรือศรัทธาท่ีกลาวมาแลวหานับ 
เปนสัทธินทรียไม 
     สวนภาวนาศรัทธานั้นไดแกสมถวิปสสนาท้ัง ๒ ท่ีเนือ่งมาจาก 
กัมมัฏฐานตาง ๆ คืออานาปานเปนตน ภาวนาชนิดนีเ้รียก สทฺธินฺทฺรีย 
ได เพราะภาวนานั้นเองมีความสามารถท่ีจะทําลายจิตใจท่ีประกอบดวย 
เคร่ืองเศราหมอง และปลุกใจบุคคลเพ่ือใหทําลายสักกายทิฐิได" (แม 
อินทรียอีก ๔ พึงเห็นนัยเดียวกัน) 
     ๒๗. ถือวาไมมีอัพยากตธรรม ฝายมหาสังฆิกะมีทัศนะในธรรม 
ท้ังหลายวา มีเพียงกุศลอกุศลธรรมเทานั้น ไมมีธรรมซ่ึงพยากรณไมได 
วาเปนกุศลหรืออกุศล กลาวคือ อัพยากตธรรม มติฝายเถรวาทไมยอม 
รับรองดวย เพราะถือวาธรรมท้ังปวงท่ีเปนกุศลธรรมก็มี อกุศลธรรมก็มี 
อัพยากตธรรมก็มี ดังปรากฏในบาลีอภิธรรมวา กุสลาธมฺมา อกุสลา- 
ธมฺมา อพฺยากตาธมฺมา เปนตน กุศลธรรมนั้นเม่ือกําหนดโดยมูลราก 
ท่ีตั้งเปนสามคือ อโลภะความไมโลภ อโทสะความไมประทุษราย อโมหะ 
ความไมหลง ช่ือวาอกุศลธรรมคือธรรมท่ีเปนขาศึก ตรงขามกับกุศล 
มีมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ สวนอัพยากตธรรม คือธรรมท่ีพระ  
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บรมศาสดา มิไดตรัสวาเปนกุศลหรืออกุศล เปนธรรมท่ีไมมีผลใหเกดิ 
สุขหรือทุกขท้ังสองประการ ยกตัวอยางในขันธ ๕ อันมีรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปขันธนับเปนอัพยากตะ สวนอีก  ๔ มีท้ัง 
ท่ีเปนกุศลอกศุล และอัพยากตะดังบาลีวา ปฺจนฺน ขนฺธาน กติกุสลา 
กติอกุสลา กตอิพฺยากตา ฯ ในขันธ ๕ เหลานั้น อะไรเปนกุศล อะไร 
เปนอกุศล อะไรเปนอัพยากตะ รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต จตฺตาโร ขนฺธา 
สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ รูปขันธช่ือวาเปนอัพยากตะ 
สวนขันธท้ังหลายอีก ๔ บางก็เปนกศุล บางก็เปนอกุศล บางก็เปน 
อัพยากตะ อธิบายวารูปขันธอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มี ดิน น้ํา 
ไฟ ลม และอุปาทายรูป ๒๔ บางก็เปนกศุล บางก็เปนอกุศล บางก็เปน 
ไฟ ลม และอุปาทายรูป ๒๔ โดยธรรมชาติสภาวะจะกาํหนดลงไปวา 
เปนกุศลหรืออกุศลหาไดไม แตถาจิตท่ีเกดิข้ึนเปนกุศล รูปขันธก็พลอย 
เปนกุศล ถาจติท่ีเกิดนัน้เปนบาป รูปก็พลอยเปนอกุศล สวนนามขันธ 
อีก ๔ มีท้ังกุศล อกุศล อัพยากตะ ซ่ึงความพิสดารแหงอรรถาธิบาย 
จักไมนํามาแสดงไว ณ ท่ีนี้ มิฉะนั้น หนังสือเลมนี้จะกลายเปนหนังสือ 
อธิบายพระอภธิรรมไป ทานผูอานปรารถนาความละเอียดพึงศึกษาใน 
คัมภีรอภิธรรมมัตถสังคหะเถอะ อนึ่ง พระนิพพานก็สงเคราะหลงใน 
อัพยากตธรรมดวย ดังบาลีวภิังคปกรณวา สมุทยสจฺจ อกุสล มคฺคสจฺจ 
กุสล นิโรธสจฺจ อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา 
อพฺยากต สมุทัยสัจเปนอกุศล สวนมรรคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปน 
อัพยากตะ สวนทุกขสัจบางก็เปนกุศล บางก็เปนอกุศล บางก็เปน 
อัพยากตะ 
     ๒๘. ถือวาพระโสดาบันยังทําบาปท้ังปวงได ยกเวนอนันตริย- 
กรรม ฝายมหาสังฆิกะวาพระโสดาบันอาจทําอกุศลทุกอยางได ยกเวน 
อนันตริยกรรม ฝายเถรวาทถือวาทําบาปท้ังปวงไมได แตอาจทําเปน  
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บางส่ิง ดังบาลีพุทธภาษิตในรัตนะสูตร ขุททกนิกายวา "ฯลฯ 
จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต ฉ จาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุ ฯลฯ 
กิฺจาป โส กมฺม กโรติ ปาปก กาเยน วาจายุทเจตสา วา อภพฺโพ 
โสตสฺส ปฏิจฺฉทาย อภพพฺตา ทิฏฐปทสฺส วุตฺตา อนึ่งพระโสดาบัน 
เปนผูพนจากอบาย ๔ ไมอาจเพื่อจะกระทําอภิฐานะท้ัง ๖ (คืออนัน- 
ตริยกรรม ๕ มีฆาบิดา ฆามารดา ฆาพระอรหันต ทําพระพุทธบาทให 
หอโลหิต และทําสังฆเภท กบัเขารีดถือศาสนาอ่ืน) พระโสดาบัน ยัง 
กระทําบาปกรรมดวยกายหรือวาจาหรือใจไดบาง (เพราะความพล้ังพลาด) 
ถึงกระนั้นทานไมควรเพื่อจะปกปดบาปกรรมนั้น อันพระผูมีพระภาค 
ตรัสแลว" ในปรมัตถโชติกาปกรณ อรรถกถาแหงขุททกนิกาย แกความ 
ตอนนี้มีตัวอยางนาฟงวา พระโสดาบันท่ีเปนภิกษุ แมจะทําผิดวินยัก็เวน 
อาบัติท่ีเปนโลกวัชชะ กลาวคืออาบัติท่ีมีโทษทางโลก แมคนท่ีไมใชภกิษ ุ
ทําเขาก็มีผิด เชนโจรกรรมและฆามนุษยเปนตน ถาทานจะลวงก็ลวงแต 
เฉพาะปณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติถายเดียว คือเสียหายเฉพาะ 
พระทําเทานัน้ ฆราวาสทําไมเสียหาย แลวยกตัวอยางวา เชน ทําลวง 
สหเสยยสิกขาบท ภิกษนุอนในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกนักับอนุปสัมบันเกิน 
๓ คืนข้ึนไป ตองปาจิตตีย หรือลวง ปทโสธมฺม คือภิกษสุอนธรรมแก 
อนุปสัมบัน ถาวาพรอมกันตองปาจิตตีย หรือพูดคําเพอเจอ คําหยาบ 
เปนตน แตทานไมปกปดอาบัติหรือความผิดไว เม่ือรูตวัแลวก็รีบปลง 
อาบัติกับเพื่อนสหธรรมิก แลวสํารวมระวงัตอไป 
     ๒๙. ถือวาจิตมีสภาวะเดมิบริสุทธ์ิผองแผว ฝายมหาสังฆิกะ 
อธิบายวา กิเลสตาง ๆ เปนเพียงส่ิงภายนอกท่ีมาหุมหอจติอันบริสุทธ์ิไว 
เหมือนเมฆมาบังดวงอาทิตย กิเลสก็ไมใชจติ ธรรมชาติจิตนี้สะอาด  
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หมดจด แตท่ีเห็นขุนหมอง เพราะกิเลสมาเคลือบ เหมือนน้ําบริสุทธ์ิกับสี 
เม่ือเอาสีแดงเจือลงไปน้ําก็มีสีแดง เอาสีเขียวเจือลงไป น้าํก็มีสีเขียว 
สภาวะเดิมของจิตบริสุทธ์ิปลอดโปรงจากปวงกิเลส มติฝายเถรวาทไม 
รับทัศนะน้ี เพราะไมถือวาจติมีธรรมชาติบริสุทธ์ิ แตถือวาจิตนี้มี 
อังคุตตรนิกายเอกนิบาตวา "ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุ- 
เกหิ อุปกกฺิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐ ตฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกเิลเสหิ 
วิปฺปมุตฺต" ดูกอนภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ประภัสสร แตจิตนี้แลเศราหมอง 
เพราะอุปกิเลสท่ีจรมา และจิตนั่นแลพนไดแลวจากอุปกเิลสท่ีจรมา" 
อุปกิเลสในท่ีนี้คืออภิชฌาวสิมโลภะ ความละโมภเพงเล็ง ๑ พยาปาทะ 
ความคิดปองราย ๑ โกธะ ความโกรธ ๑ อุปานาหะ ความผูกโกรธไว 
ในใจ ๑ มักขะ ลบหลูคุณทาน ๑ ปลาสะ ความตีเสมอ ทรนง ๑ 
อิสสา ความริษยา ๑ มัจฉริยะ ความตระหน่ี ๑ มายา ความเจาเลห 
แสนกล ๑ สาเถยยะ  ความโออวด ๑ ถัมภะ ความหัวดื้อ ๑ สารัมภะ 
ความแขงดี ๑ มานะ ความถือตัว ๑ อติมานะ ความดูหม่ินทาน ๑ 
มทะ ความมัวเมา ๑ ปมาทะ ความเลินเลอ ๑ รวม ๑๖ อยาง อุปมา 
ดุจอาคันตุกะจรมาเยี่ยมจติผูเปนเจาบานคราวใด เจาบานตัววุนวายไป 
ดวยคราวนั้น เม่ืออาคันตุกะกลับแลว จิตใชวาจะไดพกัผอน สบายก ็
เปลา ยังตองวุนกับงานบานอีกมากมาย งานบานนี้มีมาพรอมกับตัวบาน 
ซ่ึงสรางสําเร็จดวยอวิชชาเปนมูล และมีข้ึนพรอมกับเจาบานมาอาศัย 
งานบานท่ีกลาวคือ อาสวะกิเลส กิเลสเคร่ืองหมักดองอยูในขันธสันดาน 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อนุสัยกิเลส กิเลสตามนอนเน่ืองในสันดาน 
มีมาพรอมกับจิตนับแตกาลเบ้ืองตนไมปรากฏ เปนกิเลสประเภท 
ละเอียดออนนกั ไมปรากฏงาย ๆ บางคราวตองมีอารมณมา รบกวน  
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มาก ๆ จึงปรากฏข้ึน มีอยู ๗ อยางคือ กามราคานุสัย ความกําหนดั 
ในกาม ปฏิหานุสัย ความหงุดหงิด ทิฏฐานสัุย ความเหน็ผิด วิจิกจิฉา- 
นุสัย ความสงสัยลังเล มานานุสัย ความถือตัว ภวราคานสัุย ความ 
กําหนดัติดในภพ อวิชชานุสัย ความไมรอบรูความจริง ท้ัง ๗ นี้พอจะ 
ยอลงเปน ๓ คือ ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย หรือเรียกวา 
โลภะมูล โทสะมูล โมหะมูลก็ได จะหมดส้ินจากขันธสันดานโดยส้ินเชิง 
ก็ตอเม่ือสําเร็จอรหัตผล ฉะนั้นฝายเถรวาทจงึกลาวจิตวางจากอาคันตุกะ 
ข้ันอุปกิเลส ช่ือวา ประภัสสร คือผุดผองมีแสงในตัว เชน จิตของผู 
สําเร็จฌานสมาบัติช้ันสูง แตไมใชจิตบริสุทธ์ิดุจมติฝายมหาสังหิกะ 
ท้ังนี้เพราะยังมีอนุสัยกิเลสอยู อนึ่ง หาเปนจิตมีธรรมชาติบริสุทธ์ิแลวก็ 
ไมควรตองถูกกิเลสหุมหออีก 
     ๓๐. ถือวาอนุสัยไมใชจติและไมใชเจตสิกและไมมีอารมณ 
อนุสัยกิเลสคือกิเลสซ่ึงนอนเนื่องอยูในขันธสันดานของสัตว เปนสภาพ 
ละเอียด  มี กามราคะนุสัย ๑ ปฏิฆานุสัย ๑ ทิฏฐานุสัย ๑ อีกนัยหนึ่งอนสัุยก ็
๑ มานานุสัย ๑ ภวราคานุสัย ๑ และอวิชชานุสัย ๑ อีกนัยหนึ่งอนุสัยก ็
คืออาสวะกิเลสนั่นเอง ไดแก กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวชิชาสวะ ๑ 
มติของขาพเจาวาอนุสัยเปนจิตตวิปยุตต เพราะเหตุวาเปนธรรมท่ีไม 
ปรากฏขึ้น นอนเนื่องอยูในจติตสันดาน เหมือนพืชท่ียังอยูในเมล็ด ยัง 
ไมปรากฏเปนตนเถาใบดอกอะไรออกมา ตอเม่ือไรไดเหตุไดปจจัย 
กลาวคืออารมณ ๖ มากระทบกอกวน พืชนั้นจึงแตกหนอออกชอออก 
มาใหเห็น กลาวคืออนุสัยนัน่แลฟุงข้ึนมาสูวิถี ตอนนี้ไมเรียกวาอนุสัย 
แลว ทานเรียกวา สังโยชนหรือนิวรณ อุปมาหนึ่ง ทานเปรียบเหมือนน้ํา 
ท่ีใสแตมีตะกอนนอนกน ตราบใดท่ีไมมีอะไรไปกอกวน น้ําคงใสนากนิ 
นาอาบ ตะกอนคงสบายอยูท่ีพื้นภายใตน้าํอันติดกับภาชนะท่ีใส เชนโอง  
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เทานั้น เม่ือไรเราไปกวนน้ําตะกอนก็จะฟุงลอยข้ึนมาเหนอืพื้นน้ํา ทําให 
น้ําแปรสภาพเปนน้ําขุนอาบกินไมได ฉะนัน้จิตดวงใดท่ีอนุสัยยังไม 
แสดงอาการฟุงข้ึนมา จัดเปนภวังคจิต ยังไมข้ึนสูวิถีเปนจิต อัพยากตะ 
อนุสัยก็ไมใชจิต จัดเปนจิตตวิปยุตต แตสงเคราะหเปนเจตสิกได และ 
เปนธรรมไมมีอารมณเพราะยังยึดหนวงอารมณไมได เชนปุถุชนท่ีทําบุญ 
อยางสมบูรณ ถึงกระนั้นอนสัุยกิเลสของเขาก็ยังมีอยู แตมิไดเปน 
อารมณเลย อารมณของผูทําบุญคนน้ันเปนอารมณกุศลแท ๆ มติฝาย 
บาลีอภิธรรมถือวา อนุสัยเปนจิตตสัมปยุตตและเปนธรรมมีอารมณ 
     ๓๑. ถือวาอนุสัยตางกับสังโยชน สังโยชนสัมปยุตตกับจติ ใน 
บาลีวา อฺโญ กามราคานุสโย อฺญ กามราคปริยุฏฐานนตฺิ ฯ กาม- 
ราคานุสัยเปนอยางหนึ่ง กามราคปริยุฏฐานะเปนอีกอยางหนึ่งหรือ 
     กิเลสมีหลายช้ัน เปนกิเลสอยางละเอียด กิเลสอยางกลาง และ 
กิเลสอยางหยาบ รวม ๓ ช้ันดวยกันคือ 
     ๑. อนุสัยกิเลส คือกิเลสนอนกนเปนอยางละเอียดช้ันหนึ่ง 
     ๒. ปริยุฏฐานะกิเลส คือกิเลสท่ีกลุมรุมจิตรอบดานไดแก 
อนุสัยนั่นแหละ แตเม่ือฟุงข้ึนมาสําแดงอาการก็เปนปริยฏุฐานะเปน 
อยางกลางช้ันหนึ่ง 
     ๓. วีติกกมะกิเลส คือกิเลสท่ีลนออกมาทางกายทวาร วจีทวาร 
มีการฆาสัตวตดัชีวิต พดูสอเสียดยยุงและคําหยาบเปนตนต กิเลสอยางนี ้
เกิดข้ึนแลวใหศีลขาดเปนอยางหยาบอีกช้ันหนึ่ง 
     สังโยชนคือกิเลสเคร่ืองผูกรัดใจสัตวมี ๑๐ อยาง 
     ๑. สักกายทิฐิ ความเหน็ผิดวามีตัวตน 
     ๒. วิจกิิจฉา ความลังเลไมแนใจในปฏิปทา  
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     ๓. สีลัพพตปรามาส ความถือศีลพรตนอกธรรม 
     ๔. กามราคะ ความติดในกิเลสกาม 
     ๕. ปฏิฆะ ความหงุดหงิด 
     ๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม 
     ๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม 
     ๘. มานะ ความสําคัญตนเปนนั่นเปนนี ่
     ๙. อุทธัจจะ ความคิดพลาน 
     ๑๐. อวิชชา ความไมรูจริง 
     สังโยชนท้ัง ๑๐ นี้ ฝายมหาสังหิกะ กลาววาตางกับอนุสัยและจัด 
เปนจิตตสัมปยุตต มติฝายเถรวาทเห็นวาอนุสัยกับสังโยชนทํากิจตางกนั 
แตมีองคธรรมเหมือนกนั อนสัุยทําหนาท่ีตัง้แตปฏิสนธิวญิญาณ เชน 
เด็กท่ีอยูในครรภมารดายังไมมีสังโยชนหรือนิวรณ แตมีอนุสัยกิเลส 
นอนเนื่องในจติสันดานบริบูรณ เม่ือเดก็คลอดออกมาและเจริญวัย 
เติบโตข้ึน ไปเสาะแสวงหาอารมณอันเปนกิเลส จึงกลายเปนสังโยชนข้ึน 
พูดงาย ๆ วา กเิลสท่ียังไมสําแดงรูปรางพฤติข้ึนสูวิถีเปนอนุสัย กิเลส 
ท่ีข้ึนสูวิถีแลวสําแดงพฤตติ จัดเปนสังโยชน 
     ๓๒. ถือวาปญจวิญญาณ ๕ มีท้ังสราคะและวิราคะ ฝายมหา 
สังฆิกะกลาววา จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิยญาณมีท้ังท่ีเปนสราคะ 
และวิราคะ มติฝายเถรวาทถือวาปญจวิญญาณกลาววาเปนสราคะก็ไม 
ถูก เปนวิราคะก็ไมถูกเหมือนกัน เพราะโดยสภาวะเปนอัพยากตะ 
สราคะหรือวิราคะ สําคัญท่ีขณะแหงชวนจติ มิใชอยูท่ีปญจวิญญาณ 
ซ่ึงสักแตวาทําหนาท่ีรับอารมณ เหน็ ไดยนิ ดมกล่ิน ล้ิมรส และถูกตอง 
สัมผัสเทานั้น เร่ืองนี้จกัปรากฏพิสดารในตอนวาดวยปญจวิญญาณเปน 
กุศลหรืออกุศลขางหนาตอไป  
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     ๓๓. ถือวาพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคลวนเปนนิปปริยาย 
ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาลวนมี 
อรรถอันสมบูรณ ถึงเปนนิปปริยายท้ังหมด แตมติฝายเถรวาท และ 
นิกายพระพุทธศาสนาอ่ืน แมฝายลัทธิมหายานถือวา พระบรมศาสดา 
แสดงพระธรรมมีท้ังท่ีเปนนปิปริยายและปริยาย สุดแตกาละเทศะและ 
อัธยาศัยของสัตวผูรับพระสัทธรรมเทศนา 
     ๓๔. ถือวาอสังขตธรรมมี ๙ ชนิด ฝายมหาสังฆิกะแสดงวา 
อสังขตธรรม ธรรมท่ีปราศจากเหตุปจจัยปรุงแตงมีอยู ๙ ชนิดคือ 
     ๑. ปฏิสังขยนิโรธ คือความดับดวยอาศัยโลกุตตรปญญาเปน 
เคร่ืองพิจารณา 
     ๒. อัปปฏิสังขยนิโรธ คือความดับท่ีมิไดอาศัยโลกุตตรปญญา 
เปนเคร่ืองพิจารณา 
     ๓. อากาศ 
     ๔. อากาสานัญจายตนะ 
     ๕. วิญญาณัญจายตนะ 
     ๖. อากิญจญัญายตนะ 
     ๗. เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
     ๘. ปฏิจจสมุปบาท 
     ๙. มรรคมีองค ๘ 
     อสังขตะท้ัง ๙ ชนิดนี้ ฝายเถรวาทยอมรบัแตเพยีงปฏิสังขนิโรธ 
และอัปปฏิสังขยนิโรธ กับอากาศเทานั้น นอกน้ันหายอมรับไม อากาศท่ี 
เปนอสังขตะนั้นไดแกอชฏากาศเปนตน 
     ขอท่ีวาอรูปท้ัง ๔ เปนอังขตะนั้น ฝายมหาสังฆิกะเขาใจตีความ 
ในพระพุทธดาํรัสวา อรูปท้ัง ๔ มีสภาพไมหวั่นไหว คือเปน "อเนญชา"  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 261 
จึงจัดเปนอสังขตธรรม นนุ จตฺตาโร อรุปฺปา อเนฺชา วตฺุตา ภควตาต ิ
ฝายเถรวาทคานวา อรูปท้ัง ๔ เปนภพเปนคติ เปนสัตตาวาส เปน 
สังสาระ ฯลฯ มีการเกิด แก ตายและจุติ อรูป ๔ มีเวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณ อสังขตะก็มีสภาพดังกลาวมาดวยหรือ ขาพเจา 
เขาใจวา ฝายมหาสังฆิกะตีคําวา อเนญชาผิด แทจริงอเนญชาท่ีช่ือวา 
ไมหวัน่ไหวในท่ีนี้ ทานหมายถึงความไมหวั่นไหวยนิดยีินรายในอารมณ 
ไดแกคุณลักษณะของอรูปฌานท้ัง ๔ ซ่ึงมีความสุขุมละเอียดต้ังอยูได 
ม่ันคงกวาฝายรูปฌาน ฯ ยังมีความยินดี เชนยังมีปติหรือสุขโสมนัส 
ในอรูปฌานปราศจากอารมณเหลานีจ้ึงช่ือวา อเนญชา 
     ขอท่ีวาปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ ฝายมหาสังฆิกะตีความใน 
สภาวธรรม อันเปนธรรมฐิติ ธรรมนิยามวา ความท่ีจะตองเปนไปอยาง 
นั้นหรือจะตองเปนไปอยางนี้ ของสภาวะธรรมอยางแทจริงนั่นแหละคือ 
อสังขตะ ดังท่ีฝายมหาสังฆิกะยกพระพุทธพจนข้ึนสนับสนุนทิฐิของ 
ตนวา "ชาติปจจฺยา ภกิฺขเว ชรามรณ อุปฺปาทา วา ตถาคตาน 
อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฐิตา ธมฺมนิยามตา 
อิทปฺปจฺจยตา ต ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภสิเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา 
ภิสเมตฺวา อาจกิฺขติ เทเสติ ปฺญเปติ ปฏฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตา 
นีกโรติ ปสฺสถาติ จาห ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ ภวปจจฺยา 
ภิกฺขเว ชาติ ฯ เป ฯ อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา อุปฺปาทา ฯลฯ 
อิติโข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตฺถตา อนฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา 
อย วุจจฺติ ภกิฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ (สังยุตตนิกาย)" 
     "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ชรามรณะมีชาติเปนปจจยั พระตถาคต 
ท้ังปวงจะเกิดข้ึนหรือไมเกดิข้ึนก็ดี ธาตุอันนั้นไดตั้งอยูแลวเปนธรรมฐิติ 
ธรรมนิยาม นัน่คือปจจัยธรรมอันตถาคตไดตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง ได  
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คนพบดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงปจจัยธรรมนัน้ เม่ือตรัสรูดวยปญญาอันยิง่ 
แลว และเม่ือคนพบดวยปญญาอันยิ่งแลว จึงไดบอกจึงไดแสดง จึงได 
ประกาศ จึงไดเปดเผย จึงขยายธรรมใหกระจางและช้ีแจงวาชรามรณะมี 
ชาติเปนปจจยั ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ชาติมีภพเปนปจจัย ฯลฯ สังขาร 
มีอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ ดวยเหตุนีแ้ล ภิกษท้ัุงหลาย ความไมแปรผัน 
ยักยายโดยประการอ่ืนแหงปจจัยอันใด ในอาการเหลานั้นอันใด นี้เรา 
เรียกวาปฏิจจสมุปบาท" 
     มติฝายเถรวาทไมยอมรับรอง ท้ังนี้เพราะพระพุทธพจนนี้มิได 
หมายความวา ปฏิจจสมุปบาทเปนของไมมีปจจัยปรุงแตงเลย พระพุทธ- 
องคทรงแสดงวาเปนของจริงท่ีมีอยูโดยธรรมนิยาม มิไดมีผูใดไป 
บัญญัติมันข้ึน เม่ือยังมีอวิชชาอยูก็มีสังขารเปนลําดับจนถึงชาติ ชรา 
พยาธิ มรณะหมุนเวยีนกนัดังนี้ สัจจะหรือความจริงมี ๒ ประการ คือ 
จริงอยางเท่ียงก็มี จริงอยางไมเท่ียงก็มี จริงอยางเท่ียงไดแกพระนิพพาน 
จริงอยางไมเท่ียงไดแกปฏิจจสมุปบาทเพราะอาศัยปจจัยเกดิข้ึน ไรปจจยั 
ก็ดับไป หรือจะเรียกวาจริงอยางโลกียะก็ได ในธรรมนิยามสูตร 
พระบรมศาสดาแสดงวา พระพุทธเจาจกัอุบัติข้ึนหรือไมอุบัติข้ึนก็ตาม 
สภาพแหงธรรมท่ีวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข และ 
ธรรมท้ังปวงปราศจากตัวตน เปนของมีอยูเปนอยูโดยธรรมดา ก็หมาย 
ถึงนัยดังกลาวมา 
     แมในขอท่ีวามรรคมีองค ๘ เปนอสังขตะก็เชนกัน ในบาลีกถา- 
วัตถุกลาวถึงทิฐินิกายปุพพเสลิยะ กิ่งนกิายมหาสังฆิกะมีวาทะวา อริย- 
สัจท้ัง ๔ เปนอสังขตะ ทุกข (เฉย ๆ) สมุทัย (เฉย ๆ) มรรค (เฉย ๆ) 
เปนสังขตะ ตอเม่ือเปนทุกขอริยสัจ สมุทัยอริยสัจ และมรรคอริยสัจจึง 
เปนอสังขตะ ถอดใจความวาสภาวะแหงความแทท่ีจะตองเปนทุกข  
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แทท่ีจะตองเปนสมุทัย และแทท่ีจะเปนมรรคนั้นแหละคืออสังขตะ พูด 
งาย ๆ คือสภาพท่ีธํารงคุณลักษณะของมันไว มรรคไมใชสมุทัย หรือ 
ทุกขก็ไมใชมรรค สภาวะใดที่ธํารงคุณลักษณะของตนเอาไวไมแปรผัน 
ยักยายเปนอ่ืน นิกายปุพพเสลิยถือวานั่นคืออสังขตะ สวนนิโรธสัจหรือ 
นิโรธเฉย ๆ เปนอสังขตะตลอด ฝายมหาสังฆิกะมิไดถือหมดท้ัง ๔สัจ 
คงถือเอานิโรธสัจ มรรคสัจ นั่นและเปนอสังขตะ นิโรธสัจสงเคราะหเขา 
ในปฏิสังขยนิโรธไปแลว จึงคงเหลือมรรคสัจ นั่นแลเปนอสังขตะ 
ขาพเจาเขาใจวามติฝายเถรวาทไมยอมรับเลย วาสัจ ๓ ยกเวนนิโรธสัจ 
เปนอสังขตะ ในบาลีวภิังคปกรณ มีขอความวา "สมุทยสจฺจ อกุสล 
มคฺคสจฺจ กุสล นิโรธสจฺจ อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล 
สิยา อพฺยากต" แปลวา "สมุทัยสัจเปนอกุศล มรรคสัจเปนกุศล 
นิโรธสัจเปนอัพยากตะ และทุกขสัจบางก็เปนกุศล บางกเ็ปนอกุศล บาง 
ก็เปนอัพยากตะ" "ตีณิ สจฺจานิ สปฺปจฺจยาน ินิโรธสจฺจ อปฺปจฺจย ตีณ ิ
สจฺจานิ สงฺขตานิ นิโรธสจฺจ อสขต" แปลวา "สัจจะ ๓ เปนธรรมมี 
ปจจัยปรุงแตง สวนนิโรธสัจปราศจากปจจยัปรุงแตง สัจจะ ๓ เปน 
สังขตะ สวนนโิรธสัจเปนอสังขตะ" เราจักพิจารณาพบวาท้ัง ๒ ฝาย 
ตางตีความในเร่ืองจริงเท่ียงและจริงไมเท่ียงผิดกันมาก ฝายมหาสังฆิกะ 
ถือวาลงเปนของจริงแลวมันก็ตองเท่ียงดวย ฝายเถรวาทถือวาของจริงท่ี 
ไมเท่ียงก็มี กลาวงาย ๆ กว็าของจริงท่ีอาศัยปจจัยเปนไปอยูก็มี เม่ือ 
ส้ินปจจัยแลวก็ดับ ของจริงท่ีไมตองอาศัยปจจัยดํารงอยูไมเกิดไมดับไป 
ฉะนั้นในบาลีอภิธรรมจึงมีขอความวา "สจจฺาน กติ ลกฺขณานิ ฯ 
สจฺจาน เทฺว ลกฺขณานิ สขตลกฺขณฺจ อสขตลกฺขณฺจ" แปลวา 
"สัจจะท้ังหลายมีลักษณะเทาไร ตอบวาสัจจะท้ังหลายมี ๒ ลักษณะ 
คือ สังขตลักษณะ ๑ อสังขตลักษณะ ๑"  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 264 
     ฝายเถรวาทกลาววา สภาพธรรมนิยามแหงอริยสัจ ไมควรถือวา 
เปนความเท่ียงคือเปนอสังขตะเลย แตถือวาเปนความจริงได คือจริงท่ี 
จะตองเปนทุกข จริงท่ีเปนสมุทัยและจริงท่ีเปนมรรค 
     ความเหน็ท้ัง ๓๔ ขอนี้ในปกรณสสกฤตวาเปนของนกิายมหา- 
สังฆิกะ นิกายเอกวยหาริกะ นิกายโลโกตรวาทิน โคกุลิกวาทิน ๔ 
นิกายเห็นตรงกัน 
     ๓๕. ถือวาศีลไมเปนเจตสิกและไมแปรไปตามจิต สีล อเจต- 
สิกนฺติ สีล น จิตฺตานุปริวตตฺีติ ฯ ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา สัมมาวาจา 
วาจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ และสัมมาอาชีวะ การเล้ียง 
ชีพชอบ ท้ัง ๓ นี้เปนกายกรรมจึงไมเปนเจตสิกและไมแปรไปตามจิต 
แตฝายเถรวาทถือวาธรรมท้ัง ๓ จัดเปนเจตสิกเรียกวา "วรัติเจตสิก" 
ท้ังนี้เพราะศีลช่ือวาเปนเจตนาละเวนทุจริตมีความต้ังใจเปนใหญ จึงช่ือ 
วาศีล สัมมาวาจาเปนเจตสิกเวนจากวจีทุจริต ๔ คือ มุสาวาทเปนปสุณ 
วาจา ผรุสสวาจา สัมผัปปลาปวาจา สัมมากัมมันตะ เปนเจตสิก เวน 
กายทุจริต ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 
สัมมาอาชีวะ เปนเจตสิก เวนจากกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ 
ในการประกอบอาชีพ ในคัมภีรปฏิสัมภิทาซ่ึงถือวาเปนภาษิตของพระ 
สารีบุตรกลาวแกวา ศีลคืออะไร แกวาเจตนาเจตสิกก็ช่ือวาศีล สังวร 
ก็ช่ือวาศีล การไมละเมิดก็ช่ือวาศีล ฯ 
     ๓๖. ถือวาวิมัญญัติก็เปนสีล วิฺญตฺติ สีลนฺติ วัญญัติคืออาการ 
เคล่ือนไหวของกาย ๑ อาการเคล่ือนไหวของวาจา ๑ เรียกวากาย 
วิญญัติรูป และวจวีิญญัติรูป ฝายมหาสังฆิกะบอกวาสงเคราะหลงในศีล 
ได คือผูมีศิลยอมมีกายวิญญัติและวจีวิญญัติเปนศีลไปดวย แตฝาย 
เถรวาทไมเหน็พอง-เพราะทั้ง ๒ สักแตวาเปนรูปธรรมแสดงกิริยาอาการ  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 265 
เทานั้นเอง มิไดมีเจตนาเคร่ืองงดเวนจากบาป ฝายมหาสังฆิกะเพงเล็ง 
ไปจนถึงกิริยากราบไหว การปูท่ีหลับท่ีนอน การตักน้ําลางเทาใหครูบา 
อาจารย การนวดเฟน การทําสามีจิกรรม อัญชลีกรรม วาลวนเปนศีล 
ท้ังนั้น 
     ๓๗. ถือวาสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัยเทานั้น ไมพึงถือวา 
อวิชชาเกดิแมเพราะสังขารเปนปจจยั อวิชฺชาเปจฺจยา สงฺขารา น 
วตฺตพฺพ สงฺขารปจฺจยาป อวชฺิชาติ มติฝายเถรวาทไมยอมรับ เพราะ 
ถือวาอวิชชากบัสังขารตางกันเปนอัญญมัญญปจจัยแกกนัได 
     ๓๘. ถือวารูปของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรคกน็บัวาเปนมรรค 
มคฺคสมงฺคิสฺส รูป มคฺโคติ ฯ ฝายมหาสังฆิกะอธิบายวา เพราะสัมมา 
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เกี่ยวเนือ่งดวยรูปธรรม ๆ จึงจัด 
เปนมรรคไดดวย แตฝายเถรวาทคานวารูปเปนอนารัมมณะ และเปน 
อัพยากตะตางหาก 
     ๓๙. ถือวาปญจวิญญาณเปนกุศลก็มีเปนอกุศลก็มี และ 
ปญจวิญญาณมีความผูกใจ ปฺจวิฺญาณา กุสลาป อกุสลาปติ ฯ 
ปฺจวิฺญาณา สาโภคาติ ฯ มติฝายเถรวาทคานวาไมได ไมถูก ท้ังนี้ 
เพราะปญจวิญญาณกลาวคือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ตาม 
มติฝายเถรวาทถือวาเปนอัพยากตะไมเปนกศุลหรืออกุศลหรือเปนความ 
ผูกใจ ตายนัยแหงบาลีอภิธรรมมัตถสังคหะ ทานแสดงกจิขณะของจิต 
ไวดังนี ้
     ก. ภวังคกิจ จิตอยูในภวังค 
     ข. อาวัชชนกิจ จติใหสําเร็จกิจตัดกระแสภวังคขาด 
     ค. ทัสสนกิจ จักขุวิญญาณจิตสําเร็จกจิดูซ่ึงรูปารมณ 
     ง. สวนกิจ โสตวิญญาณจิตสําเร็จกิจฟงซ่ึงสัททารมณ  
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     จ. ฆายนกิจ ฆานวิญญาณจิตสําเร็จกิจสูดดมซ่ึงคันธารมณ 
     ฉ. ฉายนกจิ ชิวหาวิญญาณจิตสําเร็จกจิล้ิมรส 
     ช. ผุสสนกิจ กายวิญญาณจิตสําเร็จกิจซ่ึงโผฏฐัพพารมณ 
     ท้ัง ๕ กิจนีเ้รียกอีกอยางหนึ่ง ปญจวิญญาณจิต 
     ต. สัมปฏิจฉันนกิจ จิตรับรองอารมณในทวารท้ัง ๕ 
     ถ. สันตีรณกิจ จิตพิจารณาซ่ึงอารมณท้ัง ๕ 
     ท. โวฏฐัพนกิจ จติกําหนดซ่ึงอารมณท้ัง ๕ มีรูปารมณเปนตน      
     น. ชวนกิจ จิตใหสําเร็จกจิเสพอารมณท้ัง ๕ มีรูปเปนตน และ 
เกิดเปนกุศล อกุศล อพัยากตะ วิราคะ สังวร อสังวรในตอนน้ีเอง 
     ฎ. ตทาลัมพนกิจ จิตยดึหนวงเอาซ่ึงอารมณตามชวนจติ 
     แลวจึงตกภวังคหรือเปนจตุิจิตหมุนเวยีนอยูอยางนี้ จนกวาจะ 
ส้ินภพส้ินชาติ เพราะฉะนั้นตามมติฝายเถรวาทจึงกลาววา ปญจวิญญาณ 
มิไดเปนสราคะ วิราคะหรือเปนกุศล อกุศลเลย ความเปนกุศล อกุศล 
สราคะหรือวิราคะ ผูกใจ หรือไมผูกใจขอสําคัญอยูท่ีชวนจิตนี่เอง แมใน 
ความสํารวมหรือความขาดสํารวมในอินทรียสังวรก็อยูท่ีชวนจิต มิไดอยู 
ท่ีปญจวิญญาณ 
     ๔๐. ถือวาอนุสัยเปนอัพยากตะ อนุสยา อพฺยากตาติ ฯ กถา 
วัตถุวาเปนทิฏฐิหนึ่งของนกิาย คณะอันธกะกลาววา อนุสัยเปนอัพยากตะ 
แตปริยุฏฐานกิเลสเปนอกุศล มติฝายเถรวาทถือวา อนุสัยก็เปนอกุศล 
แตอยูในจิตท่ีเปนอัพยากตะได คืออยูในภวังคจิตได 
     ๔๑. ถือวาเสียงเปนวิบาก สทฺโท วิปาโกติ ฯ ฝายมหาสังฆิกะ 
อธิบายวาคนทําบุญแลวก็มีเสียงดี เชนพระพุทธพจนวา "โส ตสฺส 
กมฺมสฺส  กตตฺตา อุปจิตตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา วปุิลตฺตา พฺรหมฺสโร โหติ 
กรวิกภาณตีิฯ " "ตถาคตน้ันเปนผูมีเสียงอันไพเราะดุจเสียงนกการะเวก 
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ท้ังนี้ก็เพราะกรรมท่ีไดประกอบสรางไวแลว ไดสะสมไวและไดเพิ่มพนูไว 
เปนกรรมอันกวางขวาง" 
     มติของเถรวาทกลาววา เสียงเปนอัพยากตะและไมใชวิบาก แต 
เปนเคร่ืองหมายแหงวิบาก  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 268 
                                                              บทท่ี ๒๔ 
                                                          นิกาย "อันธกะ" 
 
ก่ิงของนิกาย 
     ไดกลาวมาแลวในคณะนิกายอันธกะอันเปนกิ่งนิกายมหาสังฆิกะนัน้ 
ประกอบดวยนิกายปุพพเสลิยะ นกิายอปรเสลิยะ นิกายราชคิริยะ 
นิกายสิทธัตถิกะ ฯ ซ่ึงในปกรณฝายบาลีไดกลาวถึงทิฐิของพวกอันธกะท่ี 
สําคัญ ๆ มีดังนี้ 
 
ทิฏฐิสําคญัของนิกาย ๒๒ ขอ 
     ๑. ถือวาธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน สพฺเพ ธฺมเพ ธฺมมา สติปฏฐา- 
นาติ ท้ังนี้ใหอธิบายวา เพราะสติปรารภธรรมท้ังปวงต้ังม่ัน ฉะนั้นจึง 
กลาววาธรรมท้ังปวงสงเคราะหลงเปนสติปฏฐาน ฝายเถรวาทคานวา ถา 
ทานถืออยางนัน้ ธรรมท้ังปวงมิกลายเปนสตินทรีย สติพละ สัมมาสติ 
สติสัมโพชฌงค ฯลฯ กระมัง อนึ่ง ผัสสะ ปรารภธรรมท้ังปวง 
มิตองกลาววาธรรมท้ังปวงเปนผัสสะปฏฐานหรือ พระผูมีพระภาคตรสั 
ถึงสติปฏฐาน ๔ มี กายานุปสสนา ๑ เวทนานุปสสนา ๑ จิตตาน-ุ 
ปสสนา ๑ และธรรมานุปสสนา ๑ วา เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค 
สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมฺมนสฺสาน 
อฏฐงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร 
สติปฏฐานา "ดูกอนภิกษุท้ังหลายทางน้ีเปนทางไปอันเอก เพื่อความ 
หมดจดวิเศษแหงปวงสัตว เพื่อกาวลวงซ่ึงความโศก และความรํ่าไร 
เพื่ออัสดงคดับไปแหงทุกขโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทํา  
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พระนิพพานใหแจง ทางนี้คือ สติปฏฐาน ๔ อยางฯ" เม่ือเปนดังนัน้วา 
ตามมติของพวกทานอันธกะท้ังหลาย ธรรมท้ังหมดก็ช่ือวาเอกายนมรรค 
กระมัง ฝายปรวาทาจารยนิ่งเงียบไมตอบโต 
     ๒. ถือวาจติดวงเดียวอาจตั้งอยูไดตลอดท้ังวัน เอก จิตฺต 
ทิวส ติฏฐตีติ ฝายอันธกะแสดงวา เทพช้ันอากาสานัญจายตนภาพ 
มีจิตดวงเดียวต้ังอยูตลอดอายุขัย ๒๐๐๐ กลัป สวนมนุษยและเทพ 
ช้ันอ่ืน ๆ หาไดตั้งอยูไดอยางนั้นไม ฝายเถรวาทคานวา เทพอุบัติใน 
อากาสานัญจายตนภาพ อุบัตดิวยจิตดวงใดก็จุติดวยจิตดวงนั้นกระมัง 
แลวยกพระพทุธพจนในอังคุตตรนิกายข้ึนยืนยันวา "นาห ภิกฺขเว อฺญ 
เอก ธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย เอว ลหุปริวตฺต ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต 
ยาวฺจทิ ภิกฺขเว อุปมาป น สุกรา ยาว ลหปุริวตฺต จิตฺตนฺติ" 
"ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เราไมพิจารณาเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ซ่ึง 
เปล่ียนแปลงไปแลวเร็วดุจจตินี้เลย แมการท่ีจะเปรียบอุปมาวาจิตนี ้
เปล่ียนแปลงเร็วเพียงไหน กย็ังทํามิไดโดยงายเลย" 
     ๓. ถือวาการตรัสรูธรรมยอมเปนไปโดยลําดับ อนุปุพพฺาภิสม- 
โยติ ฝายอันธกะยกพระพุทธพจนข้ึนเปนหลักอางวา เสยฺยถาป ภกิฺขเว 
มหาสมุทฺโท อนุปุพฺพนนิฺโน อนุปุพฺพโปโณ อนุปุพฺพปพฺภาโร น 
อายตเกเนว ปปาโต เอวเมว โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อนุปุพฺพ- 
สิกฺขา อนุปุพพฺกิริยา อนุปุพพฺปฏิปทา น อายตเกเนว อฺญาปฏิเวโธติ 
"ดูกอนภิกษุท้ังหลาย มหาสมุทรลาดไปโดยลําดับ ลึกลงไปลําดับ ไมใช 
ลึกเปนบอเหวแตตอนตนทีเดียว ฉันใดก็ฉันนั้น ในพระธรรมวินัยนี้ มี 
การศึกษาโดยลําดับ มีการบําเพ็ญโดยลําดบั มีการปฏิบัติโดยลําดับ 
ไมใชมีการแทงตลอดรูท่ัวแตเบ้ืองตนทีเดยีว" (อังคุตตรนกิาย อัฏฐก- 
นิบาต)  
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     มติฝายเถรวาทถือวาการสําเร็๗มรรคผลยอมเปนไปโดยลําดับ คือ 
ตองทํากิจโสดาปตติมรรค แลวไดโสดาปตติผล แลวจึงทํากิจใน 
สกทาคามิมรรคแลวสําเร็จสกทาคามิผล ฯลฯ ทํากิจในอรหัตมรรคแลว 
สําเร็จอรหัตผลโดยลําดับ สวนการแทงทะลุอริยสัจ ตองแทงตลอดดวย 
ญาณอันเดยีว คือพระโสดาบันทานตรัสรูอริยสัจ ๔ ตามฐานะแหง 
ญาณข้ันโสดา ฯ ก็ดวยญาณอนัเดียว พระสกทาคามี พระอนาคามี 
ออนเด็ดขาดท่ีสุดตามช้ันภูมิเทานั้น ฝายเถรวาท ยกพระพุทธพจน 
ข้ึนมาอางวา "โย ภิกฺขเว ทุกขฺ ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสติ 
ทุกฺขนิโรธมฺป ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป ปสฺสติ ฯ เป ฯลฯ" 
แปลวา "ดกูอนภิกษุท้ังหลาย ผูใดเห็นทุกขผูนั้นยอมเหน็เหตุเกิดของ 
ทุกข และเห็นธรรมอันเปนท่ีดับทุกข หนทางไปสูความดับทุกขนั้น... 
ฯลฯ" (สังยุตตนิกาย) กลาวคือเห็นแจงในอริยสัจ ขอใจขอหนึ่งกย็อม 
พาใหแทงตลอดขออ่ืน ๆ อีก ๓ ขอ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคปกณญาณ 
ทัสสนะวิสุทธินิทเทศอธิบายวา พระโยคาวจรสามารถทําสัจจะท่ีเหลืออีก 
๓ ใหสําเร็จ อุปมาดังประทีปทํากิจ ๔ อยางในขณะเดยีวไมกอนหลัง 
คือ 
     ๑. ไหมไส เปรียบดุจกําหนดรูทุกข 
     ๒. กําจดัมืด เปรียบดจุกําหนดละสมุทัย 
     ๓. อํานวยแสงสวาง เปรียบดุจกําหนดเจริญมรรค 
     ๔. ยังน้ํามันใหส้ินไป เปรียบดุจกําหนดบรรลุนิโรธ 
     ๔. ถือวาพระโสดาบันก็ไมมีปญจินทรีย อฏฐมกสฺส ปุคฺคลสฺส 
นตฺถิ สทฺธินฺทิยนฺติ ฯลฯ เป ฯลฯ ฝายอันธกะแสดงวา แมบุคคล 
ท่ี ๘ คือพระโสดาบันก็ไมมีสัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย  
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ปญญินทรีย มีเพียงศรัทธาวิริยะ สติ สมาธิ ปญญาเทานั้น ไมนับถึงข้ึน 
อินทรีย ฝายเถรวาทยกพระพุทธพจนวา "อเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน 
อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา อรหา โหติ ตโต มุทุตเรห ิ
ตโต มุทุตเรหิ อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน โหติ ตโต 
มุทุตเรหิ สกทาคามี โหติ ตโต มุทุตเรหิ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย 
ปฏิปนฺโน โหติ ตโต มุทุตเรหิ โสตาปนฺโน โหติ ตโต มุทุตเรห ิ
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ" "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
เพราะความทําใหเต็มสมบูรณแหงอินทรียท้ัง ๕ นี้ จึงไดบรรลุพระ 
อรหันต หยอนลงมาก็เปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหัตผล หยอนลงมา 
เปนพระอนาคามี หยอนลงมาเปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง 
พระสกทาคามิผล หยอนลงมาอีกเปนพระโสดาบัน หยอนลงมาเปนผู 
ปฏิบัติเพื่อใหแจงโสดาปตติผล ฯ" (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) 
     ๕. ถือวายถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจกัษุ ยถากมฺมูปคตญาณ 
ทิพฺพจกฺขุนฺติ ฝายอันธกะแสดงวา ยถากัมมูปคตญาณคือญาณเปน 
เคร่ืองกําหนดรูความท่ีสัตวท้ังหลายเปนไปตามกรรมกส็งเคราะหเขาใน 
ทิพยจกัษุ ฝายเถรวาทคานวาผูไมมีทิพจักษเุลยก็ยังอาจมีญาณอันนี้ได 
     ๖. ถือวาอสัญญีสัตวก็ยังมีปญญา อสฺญสตฺเตสุ สฺญา 
อตฺถีติ ฝายอันธกะกลาววาอสัญญีสัตว ซ่ึงเปนสัตวเอกโวการภพก็ยังมี 
สัญญาได แตมีในคราวอุบัตหินึ่ง ในคราวจุติหนึ่ง แทจริงอสัญญีสัตวนี้ 
ไดแกโยคาวจรผูไดสําเร็จจตุตถฌานเกิดความเบ่ือหนายในจิต จุตแิลว 
จากมนษุยในอิริยาบถใด ก็ไปถือปฏิสนธิในรูปาวจร ภูมิช้ันอสัญญี- 
พรหมในอิริยาบถน้ัน มีลักษณะดจุตุกตาปราศจากนามขันธ ๔ มีแต  
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รูปขันธเทานั้น ในบาลีอภิธรรมมัตถสังคหะจึงแสดงวา อสฺญีสตฺตา- 
นมฺปน รูปเมว ปฏิสนฺธิ โหติ อสัญญีสัตวนั้นมีรูปเปนตัวปฏิสนธิ และใน 
บาลีธรรมหทัยวภิังคะแสดงวา อสฺญสตฺตาน เทวาน อุปปตฺติกฺขเณ 
เอโก ขนฺโธ ปาตุภวติ รูปกฺขนฺโธ ฯลฯ อสฺญสตฺตา เทวา อเหตุกา 
อนาหารา ผวสฺสกา อเวทนา อสฺญกา อเจตนา อจิตฺตกา ปาตุภวนฺต ิ
"ในขณะแหงความอุบัติข้ึนของเทวดา อสัญญีสัตวนั้น ขันธ ๆ หนึ่งจัก 
ปรากฏขึ้นมา กลาวคือรูปขันธ ฯลฯ เทพอสัญญีสัตวท้ังหลายน้ันยอม 
ปรากฏเปนอเหตุกะ ปราศจากเวทนา ปราศจากสัญญา ปราศจากเจตนา 
และปราศจากจิต" อสัญญีสัตวมีอายุตั้งอยู ๕๐๐ กัลปแลวก็จุติ ใน 
เวลาจุติ กรรมท่ีทําไวในภพอ่ืน ๆ เปนเหตุแหงปฏิสนธิ 
     ๗. ถือวาแผนดินเปนกรรมวิบาก ปฐวี กมฺมวิปาโกติ ฝาย 
อันธกะกลาววา กรรมท่ียังสัตวใหเปนใหญในแผนดนิ เปนพระเจา 
จักรพรรดิ์ครอบครองแผนดนิมีอยู ฉะนั้นแผนดินจึงเปนกรรมวิบาก 
ฝายเถรวาทคานวา แผนดินต้ังอยูกอน ฉะนัน้แผนดนิจึงเปนกรรมวิบาก 
เปนวาวิบากเกดิข้ึนกอน ภายหลังสัตวท้ังหลายจึงทํากรรมเพื่อไดวิบาก 
อนึ่ง ถาวาแผนดินเปนวิบากของผูเปนพระเจาจกัรพรรดิไ์ซร สัตว 
ท้ังหลายซ่ึงใชสอยแผนดินเปนประโยชน มิกลายเปนวาใชสอยเสวย 
วิบากแหงกรรมของพระเจาจักรพรรดิ์หรือ 
     ๘. ถือวามีคติ ๖ ฉคติโยติ ฝายอันธะแสดงวาคติมีอยู ๖ 
คือ นรก ดิรัจฉาน อสูร เปรต มนุษยและเทวดา ฝายเถรวาทคาน 
วามีเพยีง ๕ เทานั้น ไมมีอสูรคติ ท้ังนี้เพราะพวกกาลัญชิกาสูรมีรูปราง 
อาหาร อายุคลายกับเปรต สวนพวกอสูรบริษัทของทาวเวปจิตติเลาก็มี 
รูปราง อาหาร อายุ อยางเดียวกับเทวดา ทําอาวาหะ ววิาหะกับพวก 
เทวดา จึงสงเคราะหอสูรเปน ๒ พวก พวกหนึ่งสงเคราะหเขาในเปรต  
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วิสัย อีกพวกหนึ่งสงเคราะหเขาในเทพวิสัย คติจึงมี ๕ เทานั้น 
     ๙. ถือวาทิฐคิวามเหน็เปนอัพยากตธรรม ทิฐิคต อพฺยากตนฺต ิ
ฝายอันธกะยกพระพุทธพจนสนับสนุนในวาทะของตนดังนี้ สสฺสโต 
โลโกติ โข วจฺฉ อพฺยากตเมต อสสฺสโต โลโกติ โข วจฺฉ อพฺยาก- 
ตเมต อนฺตวา โลโกติ โข วจฺฉ ฯ เป ฯ อนนตฺวา โลโกติ โข วจฺฉ ต 
ชีว ต สรีรนฺติ ดข วจฺฉ ฯลฯ "ดูกอนวัจจะ คําวาโลกเท่ียง นี้เรมมิได 
พยากรณ คําวาโลกขาดสูญนี้ เราก็มิไดพยากรณ คําวาโลกมีท่ีสุด 
นี้เราก็ไมไดพยากรณ คําวาชีวะดวงนัน้ สรีระกดวงนั้นเรามิไดพยากรณ 
ฯลฯ" ฉะนั้นทิฐิจึงเปนอัพยากตะ ขาพเจาเห็นวาฝายอันธกะตีความ 
พระพุทธพจนตอนนี้ผิดไปเอง ตอนนี้ท่ีพระองคไมพยากรณ เพราะ 
ประสงคหลีกความหลงยดึถือในธรรมท้ังปวงตางหาก เพราะวาโดย 
ปรมัตถแลวธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ปราศจากตัวตน ถาพยากรณเท่ียง 
แนลงไปวาเปนอยางนัน้เปนอยางนี้ กไ็ปสนับสนุนทิฐิท้ัง ๒ คือสัสสต- 
ทิฐิ ค วามเหน็วาเท่ียงหนึ่ง อุจเฉททิฐิความเห็นวาสูญขาดหน่ึง แตฝาย 
อันธกะไปยึดเอาคําวาไมพยากรณ แลวถือวานั่นเปนอัพยากตะ ฉะนั้น 
ฝายเถรวาทจึงคานวาทิฐิมีผลมีวิบากจึงไมใชอัพยากตะ ดงัพระพุทธ- 
พจนในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสกวา มิจฺฉาทิฏฐิ โข วจฺฉ อกุสลา 
สมฺมาทิฏฐิ กุสลาติ ฯ "ดูกอนวัจฉะ มิจฉาทิฏฐิเปนอกุศล สัมมาทิฐิเปน 
กุศล" 
     ๑๐. ถือวาอากาศอาจเหน็ไดดวยจกัษุ อากาโส สนิทสฺสโนติ ฝาย 
อันธกะกลาววา เนื่องจากเราสามารถเห็นชองในระหวางตนไมท้ังสอง 
ชองในระหวางเสา ชองหนาตาง ดวยเหตุนัน้อากาศจึงเปฯสนิทัสสนะอาจ 
เห็นไดดวยจกัษุ ฝายเถรวาทคานวาอากาศถาจะเปนรูปายตนะกระมัง 
ถาจะมีสีเขียว สีแดง สีเหลืองกระมัง อน่ึง มีพุทธวจนะตรัส ณ ท่ีใด  
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บางวา อาศัยจกัขุกับอากาศเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
     ๑๑. ถือวาพระอรันตยังมีสะสมบุญสมภารได อตฺถิ อรหโต 
ปฺุโญปจโยติ เนื่องดวยพระอรหันตทานยงัใหทาน มีการถวาย 
สบงจีวรคิลานเภสัชแกภิกษสุหธรรมิก หรือมีการกราบไหวประทักษณิ 
พระเจดยีซ่ึงลวนเปนกุศลธรรม ฉะนั้นพระอรหันตยังช่ือวาสะสมบุญ 
แตฝายเถรวาทคานวาพระอรหันตทานละตณัหาอุปาทานไดแลว เปนผู 
ลอยบุญและลอยบาปเสียแลว การส่ังสมบุญของทานจึงไมมีผล เปน 
สักวากิริยาเทานั้น 
     ๑๒. ถือวาอุจจาระปสสาวะของพระพทุธองคเปนของหอม 
พุทฺธสฺส ภควโต อุจฺจารปสฺสาโว อติวิย อฺเญ คนฺธชาเต 
อธิคฺคณฺหาตีติ ทัศนะอันนี้เนือ่งมาจากคติท่ีถือวาพระพุทธองคมีรูปขันธ 
เปนโลกุตตรภาวะ ฉะนั้นอุจจาระปสสาวะของพระองค จึงหอมหวนเกนิ 
คันธชาติอ่ืน ๆ ฝายเถรวาทไมเห็นดวย เพราะพระบรมศาสดาเสวย 
ขาวสุก ขนมกมุมาสเชนกับชนสามัญเหมือนกัน มิใชเสวยของหอมและ 
ไดคานอยางขํา ๆ ไววา มีคนนําอุจจาระ ปสสาวะของพระองคบรรจุ 
ใสขวดไปจําหนายในตลอดเหมือนจําหนายนํ้าอบบางไหม และมีคนอาบ 
ทา เจิมดวยอุจจาระปสสาวะของพระองคบางไหม สําหรับความเหน็ของ 
ฝายอัธกะขอนีข้าพเจาเหน็ดวยเพยีงคร่ึงหนึง่ คืออุจจาระปสสาวะของ 
พระพุทธองคไมมีกล่ินแนนอน แตไมถึงกบัหอมหวน ท้ังนี้แมแตโยคี 
ผูไดฌานสมาบัติฝายโลกิยะช้ันสูงรางกายจะปลอดโปรงสบาย ขับไล 
กล่ินเหม็นอันเกิดจากเหง่ือไคลได ผิดผุดผองนวลผิดสามัญชน อาหาร 
ทีรับประทานก็จําเพาะความตองการของรางกายเล็กนอยเทานั้น และ 
ยองละเอียดไมบูดเนาตกคาง ฉะนั้นอุจจาระปสสาวะจึงนาจะไมมีกล่ิน 
     ๑๓. ถือวานิพพานธาตุสงเคราะหเปนกศุล นิพฺพานธาตุ กุสลาติ 
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ฝายอันธกะไขความวา ท้ังนีเ้พราะนิพพานธาตุเปฯธรรมไมมีโทษจึง 
สงเคราะหเปนกุศลได ฝายเถรวาทคานวานิพพานธาตุเปนธรรมไมมี 
อารมณ ความนึกและความตั้งใจของนิพพานธาตุก็ไมมี จะสงเคราะห 
เปนกุศลไมได หรือจะวาเปนอกุศลก็ยิ่งไมได 
     ๑๔. ถือวานายนิรยบาลไมมีในนรก นตฺถิ นิรเยสุ นิรยปาลาติ 
ฝายอันธกะไขความวากรรมกรณ คือการลงโทษสัตวผูมีบาปในนรกภมิู 
นั้น ยอมมีเองเปนเองโดยอํานาจแหงกรรมของสัตวนั้นปรุงแตง นาย 
นิรยบาลผูทําการลงโทษไมมี ท้ังนี้มีพระพทุธวจนะตรัสวา 
     "น เวสฺสภู โนป จ เปตฺติราชา 
     โสโม ยโม เวสฺสวโณ จ ราชา 
     สกานิ กมฺมานิ หนนฺติ ตตฺถ 
     อิโต ปณุณณฺ ปรโลกปตฺตนฺติ" 
     "ทาวเวสสภูก็มิไดเปนผูประหาร ทาวโสมะ ทาวยมะ แลทาว 
เวสสัณก็มิไดเปนผูประหาร กรรมของตน (ของสัตวนรก) ตางหาก 
ประหารบุคคลผูส้ินบุญจากโลกน้ี แลวเขาถึงปรโลก ในนรกน้ัน ๆ" 
 
     ฝายอันธกะตีความพระพุทธพจนผิดอีก ในท่ีนี้ขาพเจาเห็นวา 
พระบรมศาสดา ทรงหมายถึงผูท่ีทําบาปอกุศลหนัก ยอมมีความฉิบหาย 
เปนโทษในนรกดวยกรรมของตนไมมีใครไปฆาเขา เขาฆาของเขาเอง 
เพราะเขาทําผิดเองก็ตองกมหนารับกรรมวิบากดวยการตกนรก ใหพวก 
นิรยบาลจับไปทรมานตามฐานะของกรรมหนักเบา เหมือนักบผูรายปลน 
เขาก็ตองถูกจบัใสคุก ผูจับคือตํารวจก็มีตวัตน และผูพิพากษาโทษก็มี  
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ตัวตน แตท้ังนีไ้มใชผูพิพากษาหรือตํารวจเปนเหตุใหเขาติดคุก หากเปน 
เพราะกรรมท่ีปลนเขาตางหากเปนเหตุ ฉะนั้นฝายเถรวาทจึงถือวา นาย 
นิรยบาลผูทําหนาท่ีลงโทษสัตวนรกมี และยกพระพุทธวจนะอางเปน 
หลักฐานวา "ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา สเวสิตฺวา กุธารีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ เป 
ฯ ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร ฐเปตฺวา วาสีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ 
เป ฯ" 
     "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เหลานายนิรยบาล ไดจัดการกบัสัตวนรกให 
นอนแผลง แลวถากสัตวนรกนั้นดวยผ่ึง ฯลฯ ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย 
เหลานายนิรยบาลตั้งสัตวนรกเอาเทาช้ีข้ึนเบ้ืองบน ศีรษะหอยลงมา 
เบ้ืองตํ่า แลวถากดวยพรา ฯลฯ" 
     ๑๕. ถือวาสัตวเดรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา อตฺถิ เทเวสุ ติรจฺฉาน- 
คตาติ ฝายอันธกะยกตัวอยางวา พาหนะของทาวสักกะช่ือชางเอราวัณ 
มีอยู เทพยานช่ือเวชยนัตเทียมดวยมา ๑,๐๐๐ ตัวก็มีอยู ฉะนั้นใน 
เทวโลกจึงมีดรัิจฉานคติ ฝายเถรวาทคานวาชางเอราวัณและมา ๑,๐๐๐ 
ตัวนั้น ไมใชสัตวดิรัจฉาน หากเปนเทพยดาบริวารของทาวสักกะนิรมิต 
ตนเองเปนชางเปนมาตางหาก ดิรัจฉานจึงไมมีในเทวโลก 
     ๑๖. ถือวาพระอรหันตยงัละสังโยชนบางอยางไมไดแลว 
ปรินิพพานมีอยู อตฺถิ กิฺจิ สฺโญชน อปฺปหาย ปรินิพพฺานนฺติ ฝาย 
อันธกะไขความวา พระอรหนัตทานไมรูพทุธวิสัยท้ังปวง นั่นแหละแสดง 
วายังมีเคร่ืองกดีขวางผูกพนั ฝายเถรวาทกลาววา ความไมรูท่ัวใน 
พระพุทธวิสัยไมใชเปนสังโยชน 
     ๑๗. ถือวาสามัญญผล ๔ ทําใหแจงไดดวยอริยมรรคอันเดียว 
เอเกน อริยมคฺเคน จตฺตาริ สามฺญผลานิ สจฺฉิกโรตีติ ฝายอันธกะ 
ถือวา ดวยอริยมรรคอันเดียวทําใหแจงอริยผล ๔ ได แตฝายเถรวาทไม  
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เห็นพอง ท้ังนีม้รรค ๔ ผล ๔ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหัตมรรค ตองเจริญทีละมรรค ไมใชวาเจริญมรรค 
เดียวมรรคใดมรรคหน่ึง แลวสามารถสําเร็จอีก ๓ มรรค แมพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเจริญมรรคทีละมรรคอยางนี้จนถึงอรหัตมรรค 
แตวาสําเร็จกิจท้ัง ๔ ในอาสนะเดยีว คือ ณ วชิรบัลลังกภายใต 
โพธิพฤกษเทานั้น แมอริยบุคคลอ่ืน ๆ ก็เหมือนกันตองเจริญมรรคที 
ละข้ันโดยลําดบั แตท่ีมีปรากฏเสมอ ๆ ในพระสูตรวา ผูสดับพระธรรม 
เทศนาของพระบรมศาสดาไดบรรลุอรหัตผลทันทีท่ีฟงจบนั้น เขาผูนั้น 
ไดเจริญมรรคโดยลําดับ แตทวารวดเร็วมาก บางทีภายใน ๒-๓ นาที 
ก็เจริญครบหมดท้ัง ๔ มรรค ค วามรวดเร็วดังกลาวมานี้ บางคร้ังจึง 
ทําใหนกึวา การบรรลุสามัญผล ๔ เปนไปดวยมรรคอันเดียว 
     ๑๘. ถือวาบุคคลผูไมมีความคิดอยางไรก็มีวาจาได ณ ยถา- 
จิตฺตสฺส วาจาติ ในอรรถกถากถาวัตถุบอกวาเปนวาทะของนิกายปุพพ- 
เสลิยะ แสดงวาวาจาบางทีกไ็มจําเปนตองอาศัยจิตเปนสมุฏฐาน เชน 
คนบางคนคิดจะพูดอยางหนึ่งแตไพลไปพูดอีกอยางหนึ่ง มิไดตรงกบัท่ี 
คิดไววาจะพูด มติฝายเถรวาทถือวาวาจายอมจะตองมีจิตเปนสมุฏฐาน 
เกิดรวมกับจิต การท่ีคิดจะพดูอยางหนึ่งแลวไพลไปพดูอีกอยางหนึ่งนัน้ 
เพราะสติควบคุมไมพอ หรือขาดสติเจตสิกตางหาก 
     ๑๙. ถือวาธรรมตัณหาเปนอัพยากตะ ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาต ิ
ในอรรถกถากถาวัตถุบอกวา เปนวาทะของนิกายปุพพเสลิยะ มติฝาย 
เถรวาทวไมยอมรับ ท้ังนี้เพราะธรรมตัณหา คือตัณหาท่ีเปนไปในธรรมา- 
รมณ รูปฌาน อรูปฌานก็เปนธรรมตัณหา จัดเปนโลภะมูล มีพระ 
พุทธพจนตรัสวา "ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวกิา นนฺทิราคสหคตา 
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี เสยยฺถีท กามตณหฺา ภวตณหฺา วภิวตณฺหา" 
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"ความทะยานอยากน้ีทําใหภพอีกเปนไปกบัความกําหนดัดวยอํานาจ 
ความเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ กลาวคือกามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา" 
     ๒๐. ถือวานิโรธสมาบัติก็เปนอสังขตะ นิโรธสมาปตฺติ อสงฺขตาติ 
มติฝายเถรวาทไมยอมรับวานโิรธสมาบัติเปนอสังขตะ นิโรธสมาบัตินี่ 
มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัญญาเวทยิตนโิรธ คือเปนสมาบัติซ่ึงดับ 
สัญญา และเวทนาอยางเดด็ขาด สูงกวาเนวสัญญานาสัยญายตนสมาบัติ 
ซ่ึงดับสัญญาและเวทนาไมสนิท กอนหนาน้ีหามีฌานลาภีบุคคลรูไม 
นิโรธสมาบัติจึงเปนสมาบัตพิิเศษ มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้น 
ผูท่ีะเขาสมาบัตินี้ไดจะตองเปนพระอนาคามีและพระอรหันตประเภท 
เจตโตวิมุตติ พร่ังพรอมดวยอภิญญา ๖ จึงเขาได พระอรหันตหรือพระ 
อนาคามี ประเภทสุขวิปสสกหาอาจเขาไดไม ท้ังนี้เพราะการเขานิโรธ- 
สมาบัติตองเขารูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ตามลําดับ พรอมกับมีวิปสสนา- 
ญาณพิจารณากํากับทุกฌานไป เม่ือออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌานแลว ก็เขานิโรธสมาบัติ จิตถึงธรรมชาติความดับสนทิ เจตสิก 
มีเวทนา สัญญาเปนตนกด็ับ คงเหลือแตอายุรูปชีวิตนทรียและไออุน 
เทานั้นท่ีเปนเคร่ืองหมายตางจากคนตาย นอกนั้นเปนดจุคนตายทุก 
ประการ ฝายเถรวาทถือวา เนื่องจากดวยนโิรธสมาบัตินี้ดับดวยอํานาจ 
สนิทไมมีการสืบสันตติ จึงบัญญัติไมไดเหมือนกนัวาเปนสังขตะ 
     ๒๑. ถือวาปฐวีธาตุเปนของเห็นได ปฐวีธาตุ สนิทสฺสนาติ ฝาย 
อันธกะกลาววาปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ เปนสนิทัสสนะ เพราะเรา 
เห็นภูเขาเหน็แผนดิน เหน็น้ํา เห็นกองไฟ ตลอดจนวาโยธาตุก็เปน 
สนิทัสสนะสามารถเห็นได เชนเราเห็นการไหวโยกเยกของตนไมเปนตน  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 279 
     มติฝายเถรวาทคัดคานและใหเหตุผลวาธาตุท้ัง ๔ ลวนเปน 
อนิทัสสนะ การท่ีเราเห็นนัน่เปนรูปารมณจัดเปนเงาของธาตุท้ัง ๔ เทานั้น 
ไมใชตัวธาตุท่ีแท 
     ๒๒. ถือวาไมมีเจตสิกธรรม นตฺถิ เจตสิโก ธมฺโมติ ในอรรถกถา 
กถาวัตถุบอกวาเปนวาทะของนิกายราชคิริยา และนิกายสิทธัตถิกะ ฝาย 
เถรวาทคานวาธรรมบางเหลา ท่ีสหรคตเกดิรวม สัมปยุตตเกิดดับพรอม 
กับจิตมีอยูเชน ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา สัทธา ปญญา ฯลฯ 
เหลานี้ลวนเปนเจตสิก ฝายปรวาทาจารยไมรับ เถียงวาเพราะทํา 
วิเคราะหวาเกดิรวมกับจิต จงึช่ือวาเจตสิก ถาอยางนั้นเพราะทําวิเคราะห 
วาเกดิรวมกับผัสสะ ก็ช่ือวาผัสสิกะกระมัง ฝายเถรวาทจึง ยกพระ 
พุทธวจนะข้ึนยันวา "อิธ เกวฏฏ ภิกฺขู ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน 
จิตฺตมฺป อาทิสติ เจตสิกมฺป อาทิสติ วิตกฺกมปฺ อาทิสติ วิจาริตมฺป 
อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป เต มโน อิติป เต จิตฺตนตฺิ" "ดูกอน 
เกวัฏฏะ ภิกษยุอมทายไดแมซ่ึงจิต แมซ่ึงเจตสิก แมซ่ึงวิตก แมซ่ึง 
วิจารณของเหลาสัตวท้ังหลายอ่ืน ของบุคคลอ่ืน วาใจของทานเปนอยาง 
นี้บาง ใจของทานเปนโดยประการนี้บาง จติของทานเปนฉะน้ีบาง" 
(ทีฆนิกาย สุตตันตปฎก) จากพระดํารัสนี้ จึงยืนยันไดวามีเจตสิกธรรม 
แนนอน ในบาลีอภิธรรมมัตถสังคหะมีคาถาบอกลักษณะของเจตสิกวา 
 
     "เอกุปฺปาทนิโรธา จ             เอกาลมฺพนวตฺถุกา 
     เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺญาส        ธมฺมา เจตสิกา มตา" 
 
     "ธรรม ๕๒ ประการ มีเกิดและดับรวมกับจิต มีอารมณและวัตถุ 
อยางเดยีวและประกอบกับจติ ทานเรียกวาเจตสิก"  
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     นอกจากทิฐิดังกลาวของนิกายคณะอันธกะ ซ่ึงขาพเจาไดยกเอา 
เฉพาะท่ีสําคัญมากลาวบางแลว ทัศนะอ่ืน ๆ สวนใหญกเ็หมือนนกิาย 
มหาสังฆิกะ อนึ่งในปกรณฝายสสกฤตยังมีนิกายกิ่งของมหาสังฆิกะอีก 
๖ นิกาย คือนกิายเอกวยหาริกะ นกิายโลโกตตรวาทิน นกิายโคกุลิกะ 
นิกายพหุศรุตยิะ นกิายปรัชญาปติวาทิน นกิายไจติยครี และในบาลียังมี 
นิกายอุตตรปถะ นิกายวตุลลกะ ฯลน ซ่ึงจะเลาพอสังเขป  
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                                                                   บทท่ี ๒๕ 
                                                        นิกายปลีกยอยบางนิกาย 
 
นิกายเอกวยหาริกะ 
     นิกายนี้บาลีเรียกวา เอกโพฺยหารี อรรถกถาแหงเภทธรรมมติ 
จักรศาสตรของกุยกกีลาววา เนื่องจากนิกายน้ี ถือวา โลกยิธรรมและ 
โลกุตตรธรรมไมมีสภาวธรรมอยูโดยแทจริงเลย มีสักแตวาเปนบัญญัติ 
โวหารเทานัน้ ท้ังนี้ยอมขัดแยงกับฝายมหาสังฆิกะ จึงแยกตัวไปเปน 
นิกายหนึ่ง มติสวนใหญคงเหมือนกับฝายมหาสังฆิกะ 
 
นิกายโลโกตตรวาทิน 
     ไมปรากฏชื่อในปกรณฝายบาลี มีคติวาโลกยธรรมเทานั้นท่ีไรแกน 
สารปราศจากสภาวธรรมอยูจริง แตโลกุตตรธรรมเปนของมีจริงเปนจริง 
หรือสาสวธรรมท้ังปวงลวนไมมีภาวะปรมัตถเลย มีอยูสักแตวาบัญญัติ 
เทานั้น สวนในอนาสวธรรมมีภาวะปรมัตถ มตินอกนัน้คงเหมือนกบั 
ฝายมหาสังฆิกะ 
 
นิกายโคกุลิกะ 
     นิกายนี้นับถืออภิธรรมปฎกมากเปนพิเศษ โดยถือวาเปนพระพุทธ- 
พจนท่ีลึกซ้ึงอยางแทจริง สวนวินยัปฎกและสุตตันตปฎกนั้นเปนเพียง 
อุบายธรรมซ่ึงพระพุทธองคสอนสัตวโดยลําดับเพื่อใหเขาถึงอภิธรรม 
เพราะฉะนั้นเลยเกิดความหยอนยานในเร่ืองวินัยปฏิบัติ ถึงกับเกิดวาทะ 
วา ภกิษุจะมีไตรจีวรนุงหมก็ได พระพุทธองคทรงอนุญาต ภิกษุจะไมมี  
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ไตรจีวรนุงหมก็ได พระพุทธองคก็ทรงอนุญาต สุดแลวแตจะพอใจ 
สะดวกเอาอยางไรก็ได ภิกษจุะอยูในวัดกไ็ด จะไปอยูท่ีอ่ืนไมใชวัดกไ็ด 
จะขบฉันจังหนัในกาลก็ได  หรือขบฉันจังหันวกิาลก็ได ขอสําคัญอยูท่ีทํา 
อยางไรจะสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาโดยเร็วท่ีสุด จึงไมตองไปยึดถือ 
ติดตังในเร่ืองวินัยสิกขาบทอะไรใหมันรุงรังนัก ตามประวัติเลาวา 
คณาจารยผูตนนิกายอยูในวรรณะพราหมณ มีทิฐิเปนอันเดียวกับนกิาย 
แม แตท่ีแยกออกมาเปนนกิายหนึ่งตางหาก เพราะตองการเผยแผเฉพาะ 
อธิธรรมปฎกเทานั้น 
 
นิกายพหุศฺรุตยิะ 
     นิกายนี้บาลีเรียกวาพหุสสุติกวาท ในเภทธรรมมติจักรศาสตรแตก 
ออกมาจากนกิายมหาสังฆิกะโดยตรง แตในมัญชุศรีปุจฉาสูตรวาแตก 
มาจากนิกายโคกุลิกะ มติหลังนี้ตรงกับในอรรถกถาวัตถุวา แตกแยกมา 
จากนิกายโคกลิุกะ ตามประวัติของนิกายน้ีเลาวา ในครั้งพุทธกาลมี 
พระอรหันตรูปหนึ่งเขาฌานสมาบัติอยู ณ ภูเขาหิมาลัยเปนเวลาชานาน 
จนพระพุทธปรินิพพานไปแลว ๒๐๐ ป จึงออกจากสมาบัติ จาริกมาสู 
แควนอังคุตตระ พิจารณาเหน็วาหลักธรรมฝายมหาสังฆิกะซ่ึงกําลังเผย 
แผในแควนนัน้ยังบกพรองไมสมบูรณ พระอรหันตรูปนัน้จึงแสดงขอ 
ธรรมอันลึกซ้ึงสมบูรณตามท่ีไดสดับจากพระบรมศาสดาเพ่ิมเติมลงไป 
ภายหลังคณะศิษยจึงแยกออกไปตั้งเปนอีกนิกายหนึ่งตางหากจากนิกาย 
มหาสังฆิกะ กลาวกันวาหลักธรรมท่ีเพิ่มเติมใหมนัน้มีคติของลัทธิมหา- 
ยานเจือแทรกอยู นอกจากนีย้ังมีอาคตสถานอ่ืนเลาวา แทจริงนิกาย 
พหุสสุติกะเปนนิกายสืบมาแตพระอานนทเถรเจาผูไดรับยกยองจากพระ 
พุทธองควาเปนเอตทัคคะทางสดับฟงมาก และเปนกิ่งนิกายสรวาสติวา- 
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ทินก็มี นกิายนีมี้หลักธรรมวา พระดํารัส ๕ ประการของพระพุทธองค 
คือ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ศูนยฺตา นิพพฺาน จัดเปนโลกุตตระ ขอนี้ 
แตกตางกับนกิายมหาสังฆิกะ นิกายโลโกตตรวาทิน นกิายโคกุลิกะ 
ซ่ึงถือวา พระพุทธวจนะลวนเปนโลกุตตระ สวนหลักธรรมอ่ืน ๆ คง 
คลายกับนิกายมหาสังฆิกะ ในหนังสือ "ซาหลุงเฮ่ียงหงี" ของคณาจารย 
เกียเซ้ียง บันทึกวา "คัมภีรสัตยสิทธิศาสตร" ของพระหริวรมันเปน 
ปกรณแหงนกิายพหุสสุติกะ แตขอกลาวนีย้งัมีปญหาซ่ึงจะตองพิจารณา 
หากเปนจริงกห็มายวานิกายพหุสสุติกะเปนนิกายท่ีมีหลักธรรมสมบูรณ 
กวางขวางนิกายหนึ่ง 
 
นิกายปฺรชฺญาปฺติวาทิน 
     นิกายนี้บาลีเรียกวาบัญญัติวาท มีประวตัิวาสืบสายมาแตพระมหา 
กัจจานะมีหลักธรรมวา ทุกขไมใชขันธ สฬายตนะ ๑๒ เปนมายา ไมมี 
อกาลมรณะ กรรมเปนเหตุเปนอธิปติปจจัย อนันตรปจจยัแกวิบาก 
บุญกุศลเปนเหตุปจจยัใหไดบรรลุอริยมรรค นอกนั้นคงเหมือนนกิาย 
มหาสังฆิกะ 
 
นิกายไจตยิคีริ นิกายอปรเสลิยะ นิกายอุตตรเสลิยะ 
     ท้ัง ๓ นิกายมีหลักธรรมวา พระโพธิสัตวท้ังหลายยังไมละทุคติ 
การบูชาพระสถูปเจดียไมไดผลานิสงสโอฬาร ท้ังนี้เพราะพระสถูปเจดยี 
ซ่ึงบรรจุพระบรมธาตุหรือพระสาวกธาตุเปนวัตถุไรวิญญาณ ไมอาจทํา 
หนาท่ีเปนทักขิเณยบุคคลได แตก็เปนบุญเหมือนกนั ถาผูบูชามีใจ 
ผองแผวเคารพจริง ๆ  
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นิกายอุตตระปถะ (และหลักธรรม ๑๒ ขอ) 
     นิกายนี้ดูเหมือนจะแพรหลายอยูทางเหนือของมคธ และเปนนกิาย 
ซ่ึงผสมความคิดระหวางฝายเถรวาทกับฝายมหาสังฆิกะเขาไวดวยกัน 
หลักธรรมของนิกายนี้สวนใหญเราทราบจากกถาวัตถุมีขอสําคัญ ๆ ดังนี้ 
     ๑. พระพุทธองคไมมีพระกรุณา นตฺถิ พทฺุธสฺส ภควโต 
กรุณาติ ฝายอุตตรปถะ ปรารถนาจะใหพระพุทธองคมีดลกุตตระภาวะ 
เชนเดยีวกับฝายมหาสังฆิกะ แตวาไดคิดไกลเกินไปสักหนอยคือ เม่ือ 
พระองคดํารงอยูในโลกุตตรภาวะแลว ก็ไมเปนการสมควรจะทรงมีพระ 
กรุณาอันจําตองมีสัตวเปนอารมณ ซ่ึงกลายเปนวาพระองคมีโลกเปน 
อารมณไป อนึง่หากทรงมีพระกรุณา ก็ยังช่ือวามีราคานุสัยอยู มติฝาย 
เถรวาทคัดคานอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะพระพทุธองคทรงบําเพ็ญพระบารม ี
ในอดีตนับดวยอสงไขยกัลปก็ดวยพระกรุณาในอันท่ีจะโปรดสัตว แมใน 
ชาติสุดทาย เม่ือตรัสรูแลวก็ยงับริบูรณดวยพระมหากรุณาแกสัตวโลก 
ดังคําตรัสของพระองคแกโพธิราชกุมารวา 
     "ราชกุมาร คร้ังนั้นเรารูแจงคําเช้ือเชิญของสหัมบดีพรหมแลว และ 
เพราะอาศัยความกรุณาในสรรพสัตว เราตรวจโลกดวยพระพุทธจักษ ุ
แลว เม่ือเราตรวจดูโลกดวยพทุธจักษุอยู ก็ไดเห็นสัตวท้ังหลาย ผูมีธุลี 
ในดวงตาเล็กนอยบาง มีมากบาง ฯลฯ" แทจริงพระพุทธองคหรือ 
พระอรหันต ทานมีจิตเปนโลกุตตระ มีนิพพานเปนอารมณก็ช่ัวแตขณะ 
มรรคจิต ผลจิต และในผลสมาบัติเทานั้น นอกนั้นทานกต็องมีโลก 
เปนอารมณ มิฉะนั้นไหนเลยจะสามารถเทศนา ก็การเทศนาตองปรุง 
เร่ืองราวข้ึนในจิตกอน ตองมีสัตวเปนอารมณ วาจะส่ังสอนใครท่ีไหน 
สอนเร่ืองอะไร ถาจะเกณฑใหพระพุทธองคและพระอรหันต ทานมี 
โลกุตตรธรรมเปนอารมณตลอดไป ก็จักไมสามารถบําเพ็ญพุทธกิจใด ๆ  
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ได เม่ือสําเร็จมรรคผลแลวก็ตองดับขันธปรินิพพานเลยทีเดียวละ ก ็
พระมหากรุณาของพระบรมศาสดา จัดเปฯกุศลเจตสิกประกอบดวย 
จิตอันเปนกุศล แตทวากุศลจิตของพระองคหรือของพระอรหันต 
ทานไมมีผลจะสะทอนเปนวิบากแกทาน ดวยปราศจากตัณหาราคะหรือ 
อุปาทานเปนเหงาดุจปุถุชนจึงมีช่ือเรียกวากิริยาจิตเทานัน้ เพราะไมมี 
วิบาก มติดังกลาวของนิกายอุตตรปถะจึงไมไดรับการรับรองจากพระ 
พุทธศาสนาทุก ๆ นิกาย ท้ังหมายานและสาวกยานเลย นอกจากทาน 
พวกอุตตระปถะเอง 
     ๒. ถือวาบุคคลละกิเลสท่ีเปนอดีตได ละกิเลสท่ีเปนอนาคตก็ได 
ละกิเลสท่ีเปนปจจุบันกไ็ด อตีเต กิเลเส ชหตีติ ฯ อนาคเต กิเลเส 
ชหตีติ ฯ ปจจฺปุนฺเน กิเลเส ชหตีติ ฯ มติฝายเถรวาทไมรับรองเพราะ 
กิเลสท่ีเปนอดตีก็ดับไปแลว วายวอดไปแลว จักยังส่ิงซ่ึงวายวอดไปแลว 
ใหวายวอดอีกไมได สวนกิเลสอนาคตเลายังไมเกดิ จกัยงัส่ิงท่ียังไมเกดิ 
ใหดับไปไดอยางไร สําหรับในปจจุบันเลา กิเลสถาจะไดในปจจุบัน มิ 
กลายเปนวาคนมีโลภะ โทสะ โมหะอยูขณะจิตนี้ ก็ช่ือวาละโลภะ 
โทสะ โมหะไดแลวกระมัง ฉะนั้นในคัมภรีสัมโมหวิโนทนี สัมมัปปธาน- 
นิทเทศ จึงไขความโดยขออุปมาวา เสยยฺถาป ตรุโณ รุกฺโข ฯ เป ฯ 
อปาตุภูตาเนว น ปาตุภวนฺต ิ
     "ก็แตวาความอุปมา บัณฑิตพึงแสดงตนไมอันเกิดผลแลว ฯ จริง 
อยู ตนมะมวงหนุมท่ีประกอบไปดวยผล มนุษยท้ังหลายพึงบริโภคผล 
ท้ังหลายของมะมวงตนนั้น มนุษยท้ังหลายพึงยังผลอันเศษใหตกลง 
บรรจุกระเชา ภายหลังบุรุษอ่ืนจักพึงตัดตนมะมวงนั้นเสียดวยขวาน ผล 
ท้ังหลายอันเปนอดีตของตนมะมวงนั้น จกัเปนอันบุรุษนัน้ใหเสียหายไป 
เพราะการตัดนั้นกห็ามิได ท้ังผลอันเปนอนาคตและปจจุบันของตนมะมวง  
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นั้น จักเปนอันบุรุษนั้นใหฉิบหายไปดวยการตัดนั้นกห็าไม ท้ังนี้เพราะวา 
ผลอันเปนอดตีท้ังหลาย มนษุยท้ังหลายบริโภคกินเขาไปเสียแลว ผลอัน 
เปนอนาคตท้ังหลายกย็ังไมเกิดแลว ใครเลาหนอจกัพึงสามารถยังผลอัน 
เปนอดีตและอนาคตใหฉิบหายได ก็ตนมะมวงนั้นถูกบุรุษตัดแลวใน 
สมัยใด กใ็นสมัยนั้นผลทั้งหลายก็ไมมีเสียเลย เพราะฉะนัน้ถึงผล 
ท้ังหลายอันเปนปจจุบัน จะช่ือวาอันบุรุษนัน้ใหเสียหายกไ็มไดอีก ฯ" 
     อธิบายวาต้ังแตมรรคจิตปรากฏข้ึน กิเลสท่ีจะปรากฏอีกยอม 
ปราศจากโอกาส เหมือนการตัดรากเหงาของตนมะมวง การตัดนั้นไมได 
ช่ือวาทําลาย ผลมะมวงอันเปนอดีตซ่ึงมีผูคนมาเก็บไปกินกันแลว หรือ 
ทําลายผลในอนาคตเพราะมะมวงก็ยังไมเปนผล หรือจะกลาววาทําลาย 
ผลในปจจุบันเลา ผลก็ยังไมมีในขณะน้ัน จึงพูดไดแตเพยีงวารากเหงาท่ี 
จะกอใหเกิดผลมะมวงอ่ืน ๆ ใดอีกถูกทําลายพินาศไปแลว ผลมะมวง 
ไมมีอีกแลว ในอรรถกถา กถาวัตถุจึงสรุปวา "นิพพฺานารมฺมเณ ปน 
อริยมคฺเค ปวตฺติเต กิเลสา อนปฺุปนฺนาเยว นปฺุปชฺชนฺตีติ ปหีนา 
นาม โหนฺตีติ" คร้ันเม่ืออริยมรรคซ่ึงมีนิพพานเปนอารมณบังเกิดขึ้น 
กิเลสท่ียังไมเกดิข้ึนก็ยอมไมเกิด ฯ 
     ๓. ถือวาคฤหัสถก็เปนพระอรหันตได คิหิสฺส อรหาติ ฝาย 
อุตตรปถะอางยศกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ซ่ึงลวนได 
บรรลุอรหัตผลแตยังทรงเพศเปนคฤหัสถ มติฝายเถรวาทรับรองในขอนี้ 
แตมีขอแมวาคฤหัสถผูไดบรรลุอรหัตตผลน้ัน จะตองบวชเปนภกิษ ุ
ภายในวันนัน้โดยทันที ถามิเชนนั้นก็จักตองดับขันธปรินิพพานในวัน 
เดียวนั้น โดยใหเหตุผลวา เพราะเพศคฤหัสถก็เปนเพศทุรพล ไมอาจ 
รองรับสภาวะแหงอรหัตผลได อุปมาดังกระเพาะอาหารที่ไฟธาตุยอ 
หยอนเม่ือรับประทานโภชนอาหารลงไป แลวยอยมิไดก็เปนอันตราย  
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ท้ังนี้มิใชเปนความผิดของโภชนะ แตเปนความผิดของกระเพาะซ่ึงขาด 
ไฟธาตุจะยอยตางหาก 
     ๔. ถือวาบรรลุอรหัตผลพรอมท้ังการผุดเกิดได สห อุปปตฺติยา 
อรหาติ ฝายอุตตรปถะอธิบายวา เทวดาอาจเขาถึงอรหัตผลไดตั้งแต 
ขณะแรกแหงปฏิสนธิทีเดียว มติฝายเถรวาทไมยอมรับโดยโตแยงวา 
ธรรมดาลงเปนปฏิสนธิจิตแลว ก็ยังเปนโลกิยะและเปนอาสวะประกอบ 
ดวยสังกิเลส อนึ่งการละราคะ โทสะ โมหะ จะละดวยดวงปฏิสนธิจิต 
ก็ไมได หรือจะวาขณะจุติจิตเปนมรรค และขณะปฏิสนธิจิตเปนผลจิต 
ก็ไมได ฉะนั้นจะเปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดยอมไมมี 
     ๕. ถือวาธรรมท้ังปวงของพระอรหันตเปนธรรมปราศจากอาสวะ 
อรหโต สพฺเพ ธมฺมา อนาสวาติ มติฝายเถรวาทคัดคาน ท้ังนี้เพราะวา 
อินทรียคือจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะของพระอรหนัตยังนับวาเปน 
อาสวะ เหตุดวยธรรมดังกลาวมานี้มิไดเปนมรรค มิไดเปนผล และมิได 
เปนนิพาน ยังตองบุบสลายยอยยับไปเปนธรรมดา 
     ๖. ถือวาพระอรหันตยังประกอบดวยผล ๔ อรหา จตูห ิผเลหิ 
สมนฺนาคโตติ ฝายอุตตรปถะกลาววา พระอรหันตยังพร่ังพรอมสมบูรณ 
ดวยโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตผล มติฝาย 
เถรวาทแยงวา พระอรหันตทานไดลวงเลยโสดาปตติผล ฯลฯ อนา- 
คามิผลมาแลว ถายังถือวาผลทั้ง ๓ ขางตนยงัคงมีบริบูรณอยูมิกลาย 
เปนวาพระอรหันตประกอบดวยมรรค ๔ หรือ แทจริงพระอรหันตทาน 
มีผลเดียวคืออรหัตผลเทานั้น คือไดเปล่ียนภูมิจิตจากโสดาปตติผลจิต 
ฯลฯ อนาคามิผลจิต ข้ึนมาเปนอรหัตผลจิต 
     ๗. ถือวาบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะเปนผูเท่ียงตอความเกิด ๗ 
คร้ัง สตฺตกฺขตฺตุ ปรโม ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตุ ปรมตานิยโตติ พระ  
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โสดาบันบุคคลแบงโดยประเภทเปน ๓ คือ 
     ก. เอกพีชีแปลวามีพืชคือภพอันเดียว ไดแกพระโสดาบันซ่ึงจะ 
เกิดในเทวโลกอีกเพียงคราวเดียว แลวสําเร็จพระอรหัตผลในภพนั้น 
     ข. โกลังโกละ แปลวา จากกุละสูกุละ คําวากุละในท่ีนีห้มายเอา 
ภพ ไดแกพระโสดาบัน ผูจะตองทองเท่ียวเกิดอีก ๒-๓ ชาติ แลวจึง 
บรรลุพระอรหันต 
     ค. สัตตักขัตตุปรมะแปลวา มี ๗ หนเปนอยางยิ่ง ไดแกพระ 
โสดาบันผูทองเท่ียว เกิดอีกอยางชาท่ีสุดกเ็พียง ๗ ชาติ เปนตองสําเร็จ 
พระอรหันตแลวเขานิพพานในชาติสุดทาย 
     ฝายอุตตรปถะยืนยันวา พระโสดาบันประเภทหลังนี้แหละจะตอง 
เกิดอีก ๗ ชาติ โดยเท่ียงแทไมแปรปรวน ไมนอยกวาหรือมากกวานั้น 
แนนอน มติฝายเถรวาทไมยอมรับโดยอางเหตุผลวา พระโสดาบัน 
สัตตักขัตตุปรมะ อาจเขาถึงอรหัตผลในเม่ือยังไมถึงชาติท่ี ๗ ก็ได 
ถาในระหวางนั้นไดบําเพ็ญบารมีใหแกกลาข้ึนอีกจนเพียงพอแกการ 
บรรลุอรหัตผล 
     ๘. ถือวาบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ (คือพระโสดาบัน) ละทุคติได 
ทิฏฐสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา ทุคฺคตีติ มติฝายเถรวาทก็เห็น 
ชอบดวย เพราะพระโสดาบันยอมพนแลวจากอบายภูมิทุคติท้ังปวง แต 
ฝายเถรวาทยังติงไวหนอยหนึ่งวา แมพระโสดาบันจะพนจากทุคติก ็
เฉพาะท่ีเปนอบาย สวนตัณหาเกีย่วกับสัตวผูเกิดในทุคติ ทานก็ยังละ 
ไมได เชนพระโสดาบันยังอาจยินดีใน รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัสของ 
สัตวผูเกิดในอบายมี หญิงมนุษย นางนาค หรือพอใจในการเล้ียงนก 
เล้ียงสุนัข เล้ียงแมวไวชมสีสันวรรณะของมันเลนดวยความเพลินใจ 
     ๙. ถือวาความยินดใีนส่ิงท่ีชอบมีอยู อตฺถิ อสาตราโคติ 
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ฝายอุตตรปถะยกพระพุทธพจนอางวา "โส เอว อนุโรธวิโรธ สมา- 
ปนฺโน ย กิฺจิ เวทน เวทยติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา โส ต เวทน 
อภินนฺทติ อภวิทติ อชฺโฌสาย ติฏฐตีติ" บุคคลนั้นประสบความยินด ี
ก็ตามหรือประสบความยนิรายอยางนี้ เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง 
สุขก็ดี ทุกขกด็ี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี เขาเพลิดเพลินบนถึงหมกมุนอยูใน 
เวทนานั้นดํารงอยูเทียง" (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) มติฝายเถรวาท 
กลาววา ทานพวกนิกายอุตตรปถะตีความพระพุทธพจนนี้ผิด เพราะ 
ความจริงสัตวท้ังหลายยอมปรารถนาในสุขรังเกียจในทุกข เชนตัวอยาง 
การท่ีเรายินดนีั้น ยนิดีตอกามคุณ ๕ ตางหาก มิไดยินดีความทุกขโดย 
ตรง แตเพราะเรายินดีตอกามคุณ ๕ เราจึงตองไดรับทุกขซ่ึงเปนผล 
พลอยไดดวย เม่ือกามคุณ ๕ ตองวิบัติแปรปรวนไป 
     ๑๐. ถือวาทานบริสุทธ์ิไดโดยทางฝายทายกขางเดยีว ไมบริสุทธ์ิ 
ไดโดยปฏิคคาหก ทายกโตว ทาน วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ฝาย 
เถรวาทคัดคานโดยยกพระพุทธพจนข้ึนยนัวา "จตสฺโส โข อิมา อานนฺท 
ทกฺขิณา วิสุทฺธิโย ฯ กตมา จตสฺโส ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขิณา ทายกโต 
วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต 
วิสุชฺฌติ โน ทายกโต ฯ อตฺถานนฺท ทกฺขิณา เนวทายกโต วิสุชฺฌติ 
โน ปฏิคฺคาหกโต ฯ อตฺถานนฺท  ทกฺขิณา ทายกโต เจว วสุิชฺฌติ 
ปฏิคฺคาหกโต ฯลฯ" "ดูกอนอานนท ! ทักษิณาวิสุทธิมี ๔ อยาง ฯ 
ก็ ๔ อยางนั้นเปนไฉน ทักษณิาท่ีบริสุทธ์ิฝายทายก แตไมบริสุทธ์ิฝาย 
ปฏิคคาหก ๑ ทักษิณาวิสุทธิฝายปฏิคคาหกไมบริสุทธ์ิฝายทายก ๑ 
ทักษิณาไมวิสุทธิท้ังฝายทายกและฝายปฏิคคาหก ๑ และทักษิณาวิสุทธิ 
ท้ังฝายทายกและฝายปฏิคคาหก ๑" ทักษณิาวิสุทธ์ิฝายทายกแตไม 
บริสุทธ์ิฝายปาฏิคคาหก ไดแกทายกเปนกัลยาณชนมีศีลธรรมดีงาม ไม  
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บริสุทธ์ิฝายปฏิคคาหก ไดแกปฏิคคาหกคือผูรับทานเปนผูทุศีล ไม 
ประพฤติธรรม แมความพิสดารในขออ่ืนอีก ๓ ขอ ทานผูอ่ืานก็พึงแยก 
แยะโดยนัยนี้ พระพุทธวจนะเร่ืองนี้มาในทักขิณาวิภังคสูตร มัชฌิม- 
นิกาย อุปริปณณาสก 
     ๑๑. ถือวาบุคคลฆามารดาโดยมิไดเจตนาก็เปนอนนัตริยกรรม 
อสฺจิจฺ มาตร ชีวิตา โวโรเปตฺวา อนนฺตริโก โหตีติ ฯ ฝาย 
อุตตรปถะแสดงวาบุคคลผูไมมีเจตนาฆามารดาหรือบิดาตายก็เปนอนัน- 
ตริยกรรม ฝายเถรวาทรับรองมติขอนี้ ในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาแหง 
วินัยปฎกหรือในอรรถกถาแหงอังคุตตรนกิาย อรรถกถาแหงวิภังคะ 
กลาวเปนใจความวา อนันตริยกรรม ๕ คือฆามารดา ฆาบิดา ฆา 
พระอรหันต ทําโลหิตใหหอข้ึน ณ พระพทุธบาท และสังฆเภท สําหรับ 
ขอฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันตนั้น จะเปนการฆาโดยเจตนาหรือ 
ไมก็ดี เวลาฆาจะรูหรือไมรูวาคน ๆ นั้น เปนมารดาหรือเปนพระอรหนัต 
ก็ดี หากมีความกําหนดรูวาเรากําลังฆาคนอยูดังนี้ และชีวิตของผูถูกฆา 
มลายสูญลง ก็ช่ือวาสําเร็จเปนอนันตริยกรรมทันที ทานเปรียบวาเหมือน 
บุคคลเห็นหอกเห็นดาบแปดเปอนไปดวยโลหิต และคิดวาอาตมะจะเช็ด 
โลหิตท่ีติดหอกติดดาบนี้ออกเสีย คิดแลวกจ็ับเอาอาวุธนัน้ แทงเขาท่ี 
ลอมฟางหรือพุมไม ถาบังเอิญภายในลอมฟางหรือพุมไมนั้น มีบิดา 
มารดาของตนหรือพระอรหนัตทานอยูภายใน ถูกหอดดาบนั้นถึงแก 
มรณะ บุคคลผูแทงหาถูกอนันตริยกรรมไม เหตุหาวธกะเจตนามิได 
จิตของเขาหมายมุงแตจะเช็คโลหิตท่ีติดอาวุธอยางเดยีว และเขากย็ังมิได 
สําคัญรูวาแทงถูกตัวคนเลย แตถาในขณะที่เขาแทงลงไป ณ ลอมฟาง 
พุมไม แลวรูตวัวาอาวุธของเขาแทงถูกตัวคน จิตประหวัดท่ีเปนบาปเกดิ 
ข้ึนในขณะใดวา อาตมะแทงถูกสัตวแลวก็ใหตายวายชีวิตเถิด เม่ือ  
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วธกะเจตนาบงัเกิดข้ึนฉะนี้ จึงจัดเปนอนันตริยกรรม อนนัตริยกรรม 
แปลวากรรมท่ีใหผลโดยไมมีระหวาง หมายความวาเปนครุกรรมฝาย 
อกุศลจักใหผลโดยทันที ตอจากชาติปจจุบันเปนเท่ียงแท ไมเล่ือนไปให 
ผลในชาติท่ี ๒ ชาติท่ี ๓ เลย เท่ียงท่ีจะตองไปสูทุคตินรกในชาติหนา 
     ๑๒. ถือวาการตรัสรูก็มีแกสัตวผูอยูในครรภ อตฺถิ คพฺภเสยยฺ- 
ธมฺมาภิสมโยติ ฝายอุตตรปถะใหเหตุผลวา หากสัตวนั้นมีบารมีธรรมท่ี 
อบรมมาในชาติกอนแกกลาพอเพียงก็อาจตรัสรูไดตั้งแตอยูในครรภของ 
มารดา มติฝายเถรวาทคานวาในครรภถาจะมีการแสดงธรรม การฟง 
ธรรม การไตถามสนทนาธรรม มีการสมาทานศีล การรักษาอินทรีย- 
สังวร หรือชาคริยานุโยค ฯลฯ กระมัง 
     ทิฐินอกนัน้ถือวา อากาศเปนสังขตะ นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ 
มีคติอยู ๖ ทิฐกิ็เปนอัพยากตะสามัญผล ๔ ทําใหแจงไดดวยมรรค 
อันเดียว อุจจาระปสสาวะของพระพุทธองคหอมเกินคันธชาติอ่ืน ๆ 
ฯลฯ 
 
นิกายเวตุลลกะ (และหลักธรรม ๗ ขอ) 
     นิกายนี้ยังมีประวัติท่ีคลุมเครือ ดูเหมือนจะเปนกิ่งนิกายมหา 
สังฆิกะรุนหลัง แตศาสตราจารยนลินักษทัตตกลาววา นกิายน้ีแพรหลาย 
ลงไปถึงลังกา และมีสํานักอยู ณ อภัยคีรีวหิารชั่วระยะหนึ่ง และวา 
นิกายดังกลาวนี้บางทีจะมีสวนพวัพันอะไรอยูบางลัทธิมหายาน 
อยางไรก็ตามทัศนะของนิกายเวตุลลกะ เราไดทราบจากกถาวัตถุแต 
เพียงเล็กนอย คือ 
     ๑. ถือวาไมพึงกลาววาพระสงฆรับประทาน ดื่ม เค้ียว ล้ิม 
อาหารได น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ภฺุชตีติ มติฝายเถรวาทคานวา การ  
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เค้ียว ดื่ม ฉันโภชนะของสงฆทําไมจะมีไมได ในเม่ือมีพระพุทธวจนะ 
เร่ือง คณะโภชน ปรัมปรโภชน อติริตโภชน อนติริตโภชน ตลอดจน 
สังฆทาน สังฆภัต ฝายเวตุลลกะแกวา พระสงฆในท่ีนี้หมายเอามรรค ๔ 
ผล ๔ ตางหาก มรรคผลนะมีการรับประทานดื่มเค้ียวอะไร ฝาย 
เถรวาทวาถาหมายเอาอยางนัน้ก็ยอมรับ 
     ๒. ถือวาไมพึงกลาววาทานท่ีถวายแกสงฆมีผลมาก ณ วตฺตพฺพ 
สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ มติฝายเถรวาทไมยอมรับ ท้ังนี้เพราะ 
พระสงฆ (หมายเอาพระอริยสงฆ) ทานเปนอาหุเนยฺโย ผูควรแกการ 
สักการะ ปาหเุนยฺโย ผูควรแกของตอนรับ ทกฺขิเณยฺโย ผูควรแก 
ทักษิณาทาน อฺชลีกรณีโย ผูควรแกอัญชลี อนุตฺตร ปฺุญกฺเขตฺต 
โลกสฺสาติ ทานเปนนาบุญของโลก ไมมีนาอ่ืนยิ่งกวา นอกจากนีพ้ระ 
พุทธองคยังตรสแกพระนางปชาบดีโคตมีวา "สงฺเฆ โคตมี เทหิ สงฺเฆ เต 
ทินฺเน อหฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สงฺโฆ จาติ" "ดูกอนโคตมี ! ทาน 
จงใหในสงฆ เม่ือทานใหในสงฆแลว จักไดช่ือวาบูชาเราดวย บูชาสงฆ 
ดวย" (มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก) และทาวสักกะจอมเทพผูมาทูล 
ถามวา มนุษยผูแสวงบุญและแสวงบุญมีการบูชาในท่ีไหนจึงจะมีผลมาก 
พระบรมศาสดาตรัสตอบวา 
     "จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา              จตฺตาโร จ ผเล ฐิตา 
     เอส สงฺโฆ อุชุภูโต                   ปฺญาสีลสมาหิโต 
     ยชมานาน มนุสฺสาน                 ปฺุญเปกฺขาน ปาณนิ 
     กโรต โอปธิก ปฺุญ                 สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผลนฺติ" 
 
     "บุคคล ๔ จําพวก (โสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล อนาคามี- 
บุคคล อรหันตบุคคล) และผูตั้งอยูในผล ๔ (โสดาปตติผล สกทา- 
คามิผล อนาคามิผล อรหัตผล) นี้แลช่ือวาสงฆ เปนผูมีปฏิบัติอันตรง  
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ตั้งม่ันอยูในศีล สมาธิ ปญญา มนุษยท้ังหลายผูแสวงการบูชา เปนผู 
แสวงบุญ เม่ือปรารถนาจะประกอบบุญอันยังเปนสวนมีเศษเหลือ กลาว 
คือกุศลฝายวัฏฏะ ก็พึงใหทานในสงฆนี้ จึงจะมีผลอันยิ่งใหญ" 
(สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) 
     ๓. ถือวาไมพึงกลาววาทานท่ีถวายแกพระพุทธองคมีผลมาก น 
วตฺตพฺพ พทฺุธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ มติฝายเถรวาทคัดคาน ท้ังนี ้
เพราะพระพุทธองคเปนยอดแหงบุคคล เปนผูถึงแลวซ่ึงสันติวรบท เปน 
ผูเยี่ยมยอดกวาผูใด ท้ังในมนษุย เทวดา มาร พรหม ทานท่ีถวายใน 
พระองคจึงมีผลมาก 
     ๔. ถือวาไมพึงกลาววาพระสงฆรับของทําบุญได น วตฺตพฺพ 
สงฺโฆ ทกฺขิณ ปฏิคฺคณฺหาตีต ิฯ 
     ๕. ถือวาไมพึงกลาววาพระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธ์ิได น 
วตฺตพฺพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติ ฯ ท้ัง ๒ ขอนี้ฝายเวตุลลกะแก 
หมายเอาพระสงฆซ่ึงกําลังอยูในขณะแหงมรรค ๔ ผล ๔ หรือหมายเอา 
ตัวมรรคตัวผล ซ่ึงถาเปนเชนนั้นก็มีเหตุผลท่ีจะถือทัศนะอยางนั้น แต 
หากหมายเอาพระอริยบุคคลท่ีทานทํากิจในเร่ืองมรรคผลเสร็จแลว 
ดําเนินอยูเปนปกติไซร ทัศนะดังกลาวก็ไมถูก 
     ๖. ถือวาไมพึงกลาววาพระพุทธองคดํารงอยูในมนุษยโลก น 
วตฺตพฺพ พุทฺโธ ภควา มนุสฺสโลเก อฏฐาสีติ ฯ ฝายเวตุลลกะก็มีความ 
เห็นเชนเดยีวกบัฝายมหาสังฆิกะวา พระบรมศาสดามีโลกุตตรภาวะท้ัง 
รูปธรรมนามธรรม มติฝายเถรวาทไมเหน็ดวย 
     ๗. ถือวาไมพึงกลาววาพระธรรมนี้อันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดง แตควรจะวาเปนพระพุทธนิรมิตแสดง น วตฺตพฺพ พุทฺเธน 
ภควตา ธมฺโม เทสิโตติ ฯ เกน เทสิโตติ ฯ อภินิมฺมิเตน เทสิโตติ ฯ  
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วาทะของฝายเวตุลลกะขอนี้เอง ท่ีแสดงความใกลเคียงกบัลัทธิมหายาน 
จนแจมชัดทีเดยีว เม่ือฝายเวตลุลกะถือวาพระพุทธองคมิไดเสด็จประทับ 
อยูในโลก และพระองคมีสภาวะเปนโลกตุตระเชนนี้ กจ็ักเกดิเปน 
ปญหาวา ทานผูใดเลาท่ีแสดงพระธรรมและบัญญัติพระวนิัยเพื่ออบรม 
ส่ังสอนสัตวในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ฝายเวตุลลกะตอบวา 
พระพุทธองคทรงนิรมิตพระกายอีกพระกายหนึ่งอยูในโลกส่ังสอนพระธรรม 
ขาพเจาไมมีขอสงสัยเลยวาพระพุทธนิรมิตนี้ ภายหลังตอมาไดไปปรากฏ 
ในลัทธิตรีกายของมหายานในนามวา พระนิรมาณกาย ขอนี้แหละท่ีฝาย 
เวตุลลกะไดรับการเพงเล็งวามีเคาเปนมหายาน  
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                                                            บทท่ี ๒๖ 
                                                  นิกายสรวาสติวาทิน 
 
     ในปกรณฝายสสกฤตเรียกช่ือนิกายน้ี "สรวาสติวาทิน" สวนใน 
ปกรณฝายบาลีเรียกวา "สพพฺมตฺถีติกวาท" ในหนังสือนีข้าพเจาจะเรียก 
ตามช่ือฝายสสกฤต เร่ืองราวของนิกายนี้ปรากฏในปกรณสสกฤตมาก 
และเราไดรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักธรรมของนิกายนี้มากกวาทุก ๆ  
นิกาย ยกเวนนกิายเถรวาทเทานั้น ในกรณทีี่เราไดเร่ืองราวละเอียดเกีย่ว 
กับนิกายน้ีมากเปนพิเศษ เราจะตองขอบคุณบรรดานักแปลคัมภีรชาวจีน 
และชาวอินเดยีกับชาวอาเซียกลาง ท่ีไดถายทอดรักษาปกรณเหลานี้ไวใน 
ภาษาจนีและธิเบต ในปกรณฝายบาลีกลาววา นิกายน้ีเปนกิ่งของนิกาย 
มหิศาสกะ แตในปกรณสสกฤตวาเปนกิ่งนกิายเถรวาท ศาสตราจารย 
นลินักษทัตตกส็นับสนุนมติฝายบาลี และกลาววา นิกายมูลสรวาสติ- 
วาทินยงัตางจากนิกายสรวาสติวาทิน ซ่ึงไดขยายปรัชญาของนิกาย 
มูลสรวาสติวาทินใหพิสดารออกไป ศาสตราจารยไซรุสกิกลาววา ภกิษุ 
บริษัทคร้ังทุติยสังคายนา ปรากฏวาฝายเถรวาทกับฝายสรวาสติวาทินได 
รวมกันคัดคานฝายมหาสังฆิกะ 
     อิทธิพลของนิกายสรวาสติวาทินไดครอบงําท่ัวไปในอินเดียภาคกลาง 
และภาคเหนือ มีแควนมถุรา แควนกาศมีระ แควนคันธาระเปนศูนย 
รวม และไดแผขยายออกไปจากอินเดียสูดนิแดนอาเซียกลางและจีน 
ในยุคตติยสังคายนา นกิายนี้ไดรุงเรืองมากแถบอาณาบริเวณมถุรา 
สังฆเถระองคหนึ่งของนิกายนี้คือพระอุปคุปต ไดรับความเคารพจาก 
พระเจาอโศกมหาราชเปนพเิศษ (ดูตอนพระเจาอโศกประกอบ) ความ  
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จริงของนิกายนี้ ไดรุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ยังผลใหนกิายอ่ืนอับรัศมี 
ลง ท่ีสารนาถปรากฏหลักฐานท่ีเช่ือถือไดวา นิกายสรวาสติวาทินไดชัย 
ชนะเหนือนกิายเถรวาท ทําใหนิกายเถรวาทตองอพยพออกจากท่ีนัน้ไป 
แตตอมาไมชาก็ปรากฏวา นกิายสรวาสติวาทินกลับถูกอิทธิพลนิกาย 
สัมมิติยะ กําจัดออกไปบาง ความกาวหนาของนิกายน้ี ในอินเดยีตอน 
กลางตองมาสะดุดชะงักลงในรัชสมัยพระเจาปุษยมิตร แตกลับไปเบง 
รัศมีทางอินเดยีภาคเหนือ และปรากฏวารุงโรจนท่ีสุดในสมัยท่ีพวกกรีก 
และพวกงวยสีปกครองอินเดยีเหนือ ในยุคตอมาคือในพุทธศตวรรษท่ี ๙ 
สวนในพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ นักธรรมจาริกเฮี่ยงจังนั้นเล็กนอยก็มีนักธรรม 
จาริกอ้ีจิง ทานผูนี้ไดเลาวาพบนิกายนี้ทางอินเดียตอนใตและตอนตะวัน- 
ออก รวมท้ังประเทศหมูเกาะทางคาบสมุทรมลายู มีสุมาตรา ชวา และ 
สรวาสติวาทิน วาคือทาน "ราหุลภัทร" ผูอยูในวรรณะกษัตริย เพราะ 
ฉะนั้นนกิายนีจ้ึงเลือกใชเฉพาะภาษาสสกฤตซ่ึงเปนภาษาของคนวรรณะ 
สูงมาเปนภาษาทางการจดจารึกพระธรรมวนิัยในรัชสมัยพระเจากนิษกะ 
มหาราชซ่ึงทรงเล่ือมใสนิกายน้ี ไดมีสังคายนาและจารึกพระธรรมวินัยได 
เปนหลักฐานดีแลว ดังความพิสดารซ่ึงกลาวมาแลวตอนกอน ๆ และ 
เนื่องจากคร้ังนั้น บรรดาคณาจารยท่ีมาประชุมไดรวมกนัเรียบเรียง 
คัมภีรมหาวภิาษา ฉะนัน้นิกายน้ีจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา "นิกาย 
ไวภาษิกะ"  
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คณาจารยสําคญัของนิกาย 
     คณาจารยองคสําคัญของนิกายนี้ ในรัชสมัยพระเจากนิษกะ- 
มหาราช คือ 
     ๑. พระปารศวะเถระ เดิมเปนพราหมณชาวแควนคันธาระ มา 
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาในวัน ๘๐ ป แลวจึงออกอุปสมบท มีผูเยย 
หยันทานวาแกชราปานนี้ ปวยการบวช ทานจึงปฏิญญาวา หากไมได 
บรรลุอรหัตผลพรอมท้ังอภิญญา ๖ วิโมกข ๘ ไซรก็ไมขอเอาสีขาง 
กระทบที่นอนเลย กลาวคือไมขอลงนอนน่ันเอง ทานพยายามต้ังหนา 
บําเพ็ญสมณธรรมอยูถึง ๓ ป ก็บรรลุอรหัตผล ฝายอุภโตภาควิมุตติ 
สมเจตนจํานง ฉะนั้นจึงไดรับฉายวา "ปารศวะเถร" ทานเปนผูถวาย 
คําแนะนําใหพระเจากนิษกะมหาราชชุมนุมสงฆทําสังคายนา ตัวทานได 
เปนกรรมการผูหนึ่ง แตงคัมภีรพระสุตตันตอุปเทศศาสตร แตนา 
เสียดายท่ีตนฉบับศูนยแลว 
     ๒. พระวสุมิตร สําหรับคณาจารยรูปนีเ้ปนปญหายุงยากซักซอน 
เหลือเกิน เพราะปรากฏวาคณาจารยท่ีช่ือวสุมิตรมีอยูหลายรูป อยาง 
นอยก็มีอยู ๒ รูป คือพระวสุมิตรท่ีมีชีวิตราวพุทธศตวรรษท่ี ๔ องคหนึง่ 
พระวสุมิตรในพุทธศตวรรษท่ี ๖ อีกองคหนึ่ง ในท่ีนี้หมายเอาพระ 
สุวมิตรองคหลัง ทานเปนชาวคันธาระ มีประณิธานมุงพระพุทธภูมิ 
ไดรับเลือกเขาประชุมในสังคายนาและเปนประธานกรรมการรูปหนึ่ง ท่ี 
เรียบเรียงคัมภรีมหาวภิาษา ไดรับยกยองจากพระเจากนษิกะมหาราชมาก 
     ๓. พระธรรมตาระ หมดหนทางท่ีจะสืบประวัติ ทราบวาทาน 
เปนผูแตงคัมภรีอรรถกถาพระธรรมบทและคัมภีรสังยุกตอภิธรรมหฤทัย 
ศาสตร คัมภีรปญจวัสตุวภิาษาศาสตร 
     ๔. พระศีรโฆษะ หมดหนทางท่ีจะสืบประวัติ ทราบแตวาเปน  
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ผูแตงคัมภีรอภิธรรมอมฤตรสศาสตรเทานั้น 
     ๕. พระพุทธเทวะ หมดทางท่ีจะสืบประวัติเหมือนกัน พระ 
วสุมิตร พระธรรมตาระ พระศีรโฆษะ พระพุทธเทวะ ท้ัง ๔ รูปเปน 
คณาจารยไดรวมแตงคัมภีรมหาวภิาษา ถึงอยางนั้นตางกย็ังมีธรรม 
ทัศนะแตกตางกันบางแงบางมุม และตางไดแสดงทัศนะของตนหักลาง 
กัน ดังปรากฏในคัมภีรมหาวิภาษาโดยพิสดาร 
     ยังคณาจารยสําคัญอีกองคหนึ่ง ซ่ึงมีชีวติรวมยุคกับพระเจา 
กนิษกะมหาราชเหมือนกนั ทานผูนั้นคือ พระอัศวโฆษ 
 
ปญหาเร่ืองพระอัศวโฆษ 
     ตามความเช่ือถือของพุทธบริษัทฝายมหายานต้ังแตดัง้เดิมมาวา 
พระอัษวโฆษเปนปฐมาจารยท่ีประกาศลัทธิมหายานดวยการแตงคัมภีร 
มหายานศรทฺโธตฺปาทศาสฺตร แตจากการคนควาของนักปราชญในยุค 
ตอมา ปรากฏวาพระอัศวโฆษมิใชมีองคเดยีวเสียแลว ในคัมภีรมหายาน 
ภาสยะกลาววา คณาจารยท่ีช่ืออัศวโฆษมี ๖ รูป ดังนี ้
     ๑. พระอัศวโฆษรวมพุทธสมัยปรากฏในพระสูตรสสกฤตช่ือ 
วิเศษอุณหิสราชาสูตร (ช่ือสูตรเหลานี้ขาพเจาแปลตามภาษาจีน) 
     ๒. พระอัศวโฆษรวมพุทธสมัยแตเปนคนละองคกับองคตน 
ปรากฏในพระสูตรสสกฤตช่ือมหายานมูลธรรมสูตร 
     ๓. พระอัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพทุธศตวรรษท่ี ๑ ปรากฏในสูตร 
สสกฤตช่ือมณีวิสุทธิสูตร 
     ๔. พระศัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพทุธศตวรรษท่ี ๔ ปรากฏในสูตร 
สสกฤตช่ืออภินิหารคุณสูตร 
     ๕. พระอัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพทุธศตวรรษท่ี ๖ ปรากฏในสูตร  
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สสฤกตช่ือมหามายาสูตร 
     ๖. พระอัศวโฆษผูมีชีวิตอยูในพทุธศตวรรษท่ี ๘ ปรากฏในสูตร 
สสกฤตช่ือนิตยคุณสมาธิสูตร 
     พระอัศวโฆษองคท่ี ๕ นัน่แหละเปนผูแตง มหายานศรัทโธต- 
ปาทศาสตร นี่เปนความเช่ือของนักศึกษากลุมหนึ่ง แมศาสตราจารยสุซุกิ 
ก็มีความเห็นเชนนั้นเหมือนกัน แตศาสตราจารยโมราคามิและศาสตรา- 
จารยมอรีซีกิซินเคกลาววา ปญหาเร่ืองคัมภรีมหายานศรัทโธปาทศาสตร 
เปนนิพนธของทานอัศวโฆษ ยังจะเปนความจริงโดยเดด็ขาดไมได จาก 
เหตุผลทางประวัติศาสตรบางอยางทําใหเช่ือวา คัมภีรเลมนี้เปนฝมือของ 
ชาวจีนแลวใสช่ือทานอัศวโฆษมากกวา ศาสตราจารยเหลียวฉีเชาแหงจีน 
ก็สนับสนุนความคิดของนักปราชญญ่ีปุน ๒ ทาน นอกจากนี้เร่ืองของ 
พระอัศวโฆษยังไปปรากฏมอียูในประวัตพิุทธศาสนาของตารนาถ 
ปรากฏในนิทานกถาอ่ืน ๆ อีกหลายแหงลวนกลาวไมใครครงกันในเร่ือง 
ป พ.ศ. และเหตุการณ เห็นจะเปนเพราะความยุงยากและที่มาท่ีไปใน 
เร่ืองประวัติพระอัศวโฆษมากมายสลับซับซอน ไมเปนอันยุติถูกตองได 
นี่เอง มิสเตอรเคินจึงลงมติตัดสินอยางรําคาญวา พระอัศวโฆษเปน 
บุคคลในเทพนิยายเทานั้น มิไดมีอยูจริงเลย และความจริงนั้นพระ 
อัศวโฆษคือภาคหน่ึงแหงพระอิศวร ซ่ึงปรากฏในเทพนยิายปกรณัม 
นั่นเอง 
     แตขาพเจาเช่ือวาพระอัศวโฆษมีจริง และเปนพระเถระสําคัญรวม 
รัชสมัยพระเจากนิษกะมหาราช ในปกรณคัมภีรสิทธ์ิของธิเบตปรากฏวามี 
หนังสืออยูเลมหนึ่งกลาวถึงสมณะลิขิต ซ่ึงทานอัศวโฆษะมีถวายพระเจา 
กนิษกะมหาราช เม่ือประมาณสัก ๓๐ กวาปมาแลว นกัคนควาชาว 
ญ่ีปุนคนหนึ่งไดแปลถายออกจากภาษาธิเบตเปนภาษาญ่ีปุน นอกจากนี้  
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ในหนังสือ ประวัติพระอัศวโฆษ ซ่ึงพระกุมารชีพไดแปลออกจาก 
สสกฤตสูภาษาจีนเมื่อพุทธศตวรรษท่ี ๙ กมี็รายละเอียดท่ีเชือถือได 
เราจึงสรุปวาพระอัศวโฆษเปนคณาจารยฝายสาวกยาน หาใชฝายมหา- 
ยานดังท่ีเขาใจไม หลักฐานอ่ืนอีกคืองานนพินธของทาน ยกเวนคัมภีร 
มหายานศรัทโธตปาทศาสตร ซ่ึงนักปราชญสวนใหญไดพสูิจนแลววาไม 
ใชงานของทานแนนอน งานนิพนธของทานอ่ืน ๆ ลวนแสดงออกถึงคติ 
ธรรมฝายสาวกยาน และมันควรจะเปนไปไดวา ทานก็เปนภิกษุในนิกาย 
สรวาสติวาทิน คราวนี้เกดิมีปญหาข้ึนวา ก็ในพระสูตรสสกฤตดังกลาว 
มาขางตนหลายสูตรซ่ึงอางถึงช่ือทานเลา จะควรเช่ือถือตามไดเพยีงไร 
ขาพเจาขอตอบวา สําหรับพระสูตรสสกฤตฝายมหายานดังกลาวมา 
ขางตน เปนของเกิดในช้ันหลังพุทธศตวรรษท่ี ๕ แลว สวนเหตุผลเร่ือง 
พระสูตรฝายมหายานเกิดหลังพุทธศตวรรษท่ี ๕ มีอยางไร จะไดกลาว 
ตอไปในบทวาดวยวรรณคดฝีายลัทธิมหายานในภาค ๒ ของหนังสือ 
เลมนี้ 
 
ประวัติพระอัศวโฆษ 
     ทานอัศวโฆษเปนชาวเมืองสาเกตในแควนอโยธยา มีความรอบรูใน 
พระเวทและเปนนักจนิตกวมีีช่ือ กับท้ังยังเปนนักโตวาทีฝปากเยี่ยมผูหนึ่ง 
ช่ือเดิมของทานมิใชช่ืออัศวโฆษ ตามประวัติเลาวา เนื่องดวยทานเปน 
นักโตวาทีในทางปรัชญา จึงจาริกทองเท่ียวไปในแควนมคธและอินเดยี 
ตอนกลาง เท่ียวแสดงความรูทาทายใหภิกษสุงฆมาปุจฉาวิสัชนาขอธรรม 
ในลัทธิพราหมณกับพระพทุธศาสนาวาใครจะวิเศษลึกซ้ึงกวา ก็ปรากฏวา 
ไมมีภิกษุรูปใดอาจโตอภิปรายดวยได จนวนัหนึ่งพระปราศวะเถระจาริก 
มาจากอินเดียเหนือ ลงมาสูแควนมคธทราบเร่ืองราวเขา ก็ขอประกาศโต  
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อภิปรายกับอัศวโฆษทานกลางชุมนุมแหงพระราชบดีสมณะชีพราหมณ 
ประชาราษฎร อัศวโฆษทระนงในความรูของตนย่ิงนกัและกลาวดหูม่ิน 
พระปารศวะ ถึงกับทาวา หากตนแพจะตัดล้ินออก แตเม่ือเปดอภิปราย 
แลวผลก็คืออัศวโฆษแพ พระปารศวะไมประสงคใหตัดแตขอใหอัศว- 
โฆษบวชเปนภิกษเุปนการตอบแทน เม่ือบวชแลวอัศวโฆษไดรํ่าเรียน 
ศึกษาพระธรรมวินัยลึกซ้ึง กเ็กิดความดื่มด่าํในพระพุทธศาสนายิ่งนัก 
เลยออกประกาศพระธรรมดวยความรูความสามารถของตน  ปรากฏ 
ช่ือเสียงวาเทศนาไพเราะจับอกจับใจผูฟงทั่วท้ังอินเดยี คราวหน่ึงมคธ 
เปนศึกกับพวกงวยสี พระเจากนิษกะมหาราชยกทัพลงมาลอมกรุง 
ปาฏลีบุตร ทางนครปาฏลีบุตรเห็นวาจะสูทัพพวงงวยสีไมไหว จึงขอ 
เจรจาสงบศึก พระเจากนิษกะมหาราชบอกวาตองเสียคาชดเชยเปน 
จํานวนทอง ๓ โกฏิ ทางนครปาฏลีบุตรไมมีทองเลยแมแตโกฏิเดียวจะ 
ใหได พระเจากนิษกะมหาราชตรัสวา เม่ือไมมีทองจะให ก็ขอเอาของ 
มีคาในประเทศ ตีราคาใหก็ได ของมีคาน้ันคือบาตรของพระพุทธองค ๑ 
แลวตัวพระอัศวโฆษอีก ๑ พระราชากรุงปาฏลีบุตรจึงจําพระทัยมอบให 
ไป พระเจากนษิกะจึงอัญเชิญพระพุทธบาตรและทานอัศวโฆษมาสูราชธานี 
พวกเสนาบดีมุขอํามาตยพากนัซุบซิบกันวา พระพุทธบาตรนะสมควร 
แลวทุกประการ แตทําไมภกิษุรูปเดียวถึงตีราคาคาตัวสูงอยางนั้น ใน 
ประเทศอินเดยีก็มีภิกษุมากมายทําไมจึงทรงยกยองภิกษรูุปนี้นัก ความ 
ทราบไปถึงพระเจากนิษกะ จงึทรงปรารถนาจะใหบรรดาขาราชการ 
ประจักษคุณวิเศษของทานอัศวโฆษ โปรดใหเอามา ๗ ตวัไปอดอาหาร 
อยู ๖ วนั แลวโปรดใหชุมนมุสงฆตลอดจนขุนนางอํามาตยใหญนอย 
และทวยราษฎรมาอยูกันโดยพร่ังพรอม ทรงอาราธนาพระอัศวโฆษให 
แสดงธรรม ท่ีประชุมไดฟงพระธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจตางพากนั  
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ซาบซ้ึง แมแตมา ๗ ตัวซ่ึง ถูกพาตัวมา ณ ท่ีประชุมดวย พระ 
ราชาธิบดีดํารัสใหมหาดเล็กนําหญาไปใหกิน มาท้ัง ๗ กห็าสนใจไม 
กลับยืนสงบฟงธรรมจนน้ําตาไหล กิตติศัพทของทานอัศวโฆษจึงโดงดงั 
ไปท่ัวอินเดียเหนือวา แสดงธรรมจนช้ันสัตวเดรัจฉานมีมาเปนตนก ็
ซาบซ้ึง ฉะนั้นจึงไดฉายาวาอัศวโฆษ 
     งานนิพนธอันมีช่ือเสียงของทานคือ มหากาพย "พุทธจริต" ซ่ึง 
แตงเปนบทกวอัีนไพเราะมีลีลาแหงชีวิตอันบรรเจิด พรรณนาพุทธประวัต ิ
ตั้งแตประสูติ ตรัสรูแสดงธรรมโปรดสัตว จนถึงดับขันธปรินิพพาน มี 
จํานวนโศลก ๒๑๑๐ โศลก แตในปจจุบันนี้ฉบับสสกฤตขาดตกหลนไป 
มากเปนท่ีนาเสียดาย คงเหลือเพียง ๑๐๑๑ โศลกเทานั้น (พุทธจริตได 
แปลเปนภาษาจีนโดยพระธรรมรักษในพุทธศตวรรตท่ี ๙ แตก็ยังเปน 
ฉบับไมสมบูรณ ฉบับธิเบตกมี็แปล) กวีนิพนธพุทธจิตนี้ปรากฏวาได 
รับความนิยมยกยองของประชากรพุทธบริษัทท้ังฝายสาวก และ 
มหายานสมยัหนึ่ง ถึงกับนํามาเปนบทสดดุีพระรัตนตรัยในอารามตาง ๆ 
ท้ังในประเทศอินเดียและนอกอินเดยี นิพนธช้ินนี้ไดสรางเกียรติคุณอัน 
สูงยิ่งแกทานอศัวโฆษ ถึงกับนักปราชญทางวรรณคดีสสกฤตยกยองทาน 
วาเปนรัตนกวช้ัีนเยีย่มคนหนึ่ง เสมอทานฤษีวาลมีกิ ผูนพินธมหากาพย 
รามยณะ และเสมอทานอัศวโฆษยังรจนา "เมฆฑูต" และ "รฆุวงศ" นั่น 
เทียว นอกจากนี้ทานอัศวโฆษยังรจนา "สูตราลังกา" ซ่ึงตนฉบับ 
สสกฤตไดสูญเสียแลว คงเหลือแตฉบับแปลเปนภาษาจีนโดยทานกุมาร- 
ชีพราวพุทธศตวรรษท่ี ๙ "รัฐปาลสูตร" ซ่ึงทานอัศวโฆษนําเอามาจาก 
พระสูตรในมัชฌิมนิกาย และไดแตงฉันทบรรยายประกอบ "ทศอกุศล 
ธรรมปฏิปทาสูตร" และ "ฉคติสังสาระสูตร" นอกจากนีย้ังมี "นิครนถ- 
ปุจฉา อนาตมาสูตร" นอกนัน้มี "คัณฑีสโตตฺรคาถา" "เสานฺทรนันท"  
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"ศาริปุตฺรปฺรกรณมฺ" นอกจากคุณวเิศษในทางจินตกวีและความเปน 
ธรรมกถึกของทานแลว ยังปรากฏวาทานอัศวโฆษเปนนกัดนตรีท่ีเกงกาจ 
อีกดวย ในตํานานของจีนเลาวาทานไดลาสมณเพศมาเปนอุบาสกอยู 
ระยะหนึ่ง เพื่อแตงจังหวะดนตรีประสานขับกับเนื้อฉันท ในบทละครรอง 
เร่ือง "รัฐปาละ" ของทาน อันจัดไดวาทานเปนผูประกาศพระศาสนาดวย 
วิธีใชธรรมสังคีตะ ปรากฏผลวาวิธีแผพระธรรมดวยธรรมสังคีตะของ 
ทานนี้ไดผลอยางไมคาดฝน เพราะประชาชนผูมาชมการแสดงละคร 
ประกอบธรรมและสดับดนตรี พากันซาบซ้ึงตรึงตราในรสพระสัทธรรม 
ท่ัวหนากัน ขาพเจาอยากสันนิษฐานวา ดนตรีในลัทธิพิธีทางพระพุทธ- 
ศาสนา โดยเฉพาะดนตรีในศาสนาพิธีฝายลัทธิมหายานคงจะไดเคามา 
จากทานอัศวโฆษบาง 
     นอกจากคณาจารยดังกลาวแลวยังมีคณาจารยอีกมากรูป ท้ังท่ีมี 
ชีวิตกอนรัชสมัยพระเจากนษิกะ และมีชีวติหลังพระเจากนิษกะแลวนาน 
ไกลอีกเปนจํานวนมาก ท้ังนีย้อมเปนหลักฐานแสดงวา นิกายสรวาสติ- 
วาทินเคยรุงโรจนอยูในอินเดยีรวมพนัปทีเดียว 
 
วินัยปฎก 
     ไมตองกังขาอะไรอีกเลยท่ีวา นิกายน้ีไดมีพระไตรปฎกพรอมท้ัง 
อรรถกถาโดยสมบูรณของตนเอง หลักพระธรรมวินัยก็ใกลเคียงกับคติ 
ฝายเถรวาทท่ีสุด ยกเวนหลักธรรมในรุนอภิธรรมบางขอเทานั้น วนิัย 
ปฎกของนิกายน้ีไดถูกแปลถายทอดรักษาไวในภาษาจีนท่ีสําคัญ คือ 
๑. ทศภาณวารวินัย เปนคัมภรีวินัยท่ีสําคัญมาก มีความยดืยาว 
ถึง ๖๑ ผูก แปลสําเร็จดวยความรวมมือของนักธรรมทูต ๔ ทานคือ 
พระปุณยาตระ พระธรรมรุจิ พระวิมลรักษ และทานกุมารสุชีพ ใน  
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พุทธศตวรรษท่ี ๙ เรียกช่ือในภาษาจีนวา "จับสงลุก" 
     ๒. สรวาสติวาทวนิัยมาตก สังฆวรมันเปนผูแปลเปนหนังสือ ๑๐ 
ผูก เรียกช่ือในภาษาจนีวา "พนีิ้มอติกเล็กแค" 
     ๓. สรวาสติวาทวนิัยภาษา ไมปรากฏชื่อผูแปลเปนหนังสือ ๙ ผูก 
เรียกช่ือในภาษาจีนวา "สักพอตอพี พอซาหลุง" 
     ๔. มูลสรวาสติวาทวินยั สมณะอ้ีจิงแปลเปนหนังสือ ๕๐ ผูก 
     ๕. สรวาสติวาทวนิัยสังยกุตวัตถุ สมณะอ้ีจิงแปลเปนหนังสือ 
๔๐ ผูก 
     ๖. สรวาสติวาทวนิัยสังฆเภทวัตถุ สมณะอ้ีจิงแปลเปนหนังสือ 
๒๐ ผูก 
     ๗. สรวาสติวาทวนิัยนิทานมาตรกา สมณะอ้ีจิงแปล 
     ๘. สรวาสติวาทวนิัย ๑๐๑ กรรม สมณะอ้ีจิงแปลเปนหนังสือ 
๑๐ ผูก 
     ๙. สรวาสติวาทวนิัยสังคหะ สมณะอ้ีจิงแปลเปนหนังสือ 
๑๔ ผูก 
     ๑๐. สรวาสติวาทภกิษณุีวนิัย สมณะอ้ีจิงแปลเปนหนังสือ 
๒๐ ผูก ฯลฯ 
     สมณะอ้ีจิงเปนนักปฏิบัตพิระวนิัยที่เครงครัด ทานไดจาริกไปศึกษา 
พระธรรมวินัยท่ีอินเดียในพทุธศตวรรษท่ี ๑๒ จนสําเร็จวิชาตาม 
ประสงคจึงเดนิทางกลับประเทศจีน และไดแปลคัมภีรท่ีเชิญมาดวย 
รวมงานแปลของทานคือแปลคัมภีร ๕๖ ปกรณเปนหนังสือ ๒๓๐ ผูก 
ในจํานวน ๒๓๐ ผูกนั้นวาเปนพระวินัยเสีย ๑๖๗ ผูก 
  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 305 
พระสุตตันตปฎก 
     พระสุตตันตปฎกของนิกายน้ีเชนเดยีวกบัวินัยปฎกท่ีเราตองอาศัย 
ฉบับแปลของจีนมาเปนปทัฏฐานในพากยจีน ปรากฏวาพระสูตรแหง 
นิกายท้ัง ๔ ซ่ึงเรียกวา "อาคม" คือ 
     ๑. ทีรฆาคม ตรงกับบาลีทีฆนิกาย แปลโดยพระพุทธยศใน 
พุทธศตวรรษท่ี ๙ 
     ๒. มัธยมาคม ตรงกับบาลีมัชฌมินิกาย แปลโดยพระสังฆเทวะ 
และสังฆรักษะในพุทธศตวรรษท่ี ๘ 
     ๓. เอโกตตราคม ตรงกับบาลีอังคุตตรนิกาย แปลโดยพระ 
ในพุทธศตวรรษท่ี ๙ 
     ๔. สังยุกตาคม ตรงกับบาลีสังยุตตนิกาย แปลโดยพระคุณภัทร 
ในพุทธศตวรรษท่ี ๙ 
     แตอาคมท้ัง ๔ ดังกลาวนี ้ปรากฏในบันทึกของคณาจารยช่ืออึงวา 
เปนของนิกายมหาสังฆิกะ แตบันทึกของคณาจารยฮวบฉวนกลาวแยงวา 
เอโกตตราคมเปนของมหาสังฆิกะ สวนมัธยมาคมและสังยุกตาคมเปน 
ของนิกายสรวาสติวาทิน ทีรฆาคมเปนของนิกายมหิศาสกะ ท่ีบังเกิดเปน 
ปญหาข้ึนเชนนี้ก็เพราะผูแปลอาคมท้ัง ๔ มิไดบอกช่ือนกิายเจาของ 
คัมภีรไวใหดวย ไมเหมือนกบัฝายวินยัปฎก ซ่ึงผูแปลไดบันทึกกํากับไว 
วาเปนของนกิายใด ศาสตราจารยเหลียงฉีเชาวิจารณวา สังยุกตาคมเดิม 
นาจะเปนของฝายสรวาสติวาทิน แลวผูแปลไดนําฉบับฝายมหาสังฆิกะ 
แปลเพ่ิมเติมเขาไว ท้ังนี้เพราะพระธรรมนนัทิผูแปลถายทอด ทานเปน 
ชาวตุขารา ซ่ึงเปนอาณาจกัรท่ีนิกายสรวาสติวาทินแพรหลายอยู นัก 
โบราณคดีไดขุดพบคัมภีรสรวาสติวาทวนิยัภกิษณุีปาฏิโมกขจารึกดวย 
อักษรงวยสี ณ ดินแดนตุขาราน้ี มัธยมาคมก็นาจะเปนของสรวาสติ-  
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วาทิน เพราะนักแปลท้ัง ๒ ทานคือพระสังฆเทวะ และสังฆรักษะเปน 
ชาวกาศมีระ อันเปนแหลงของสรวาสติวาทิน นอกจากนีผ้ลงานอ่ืน ๆ 
ของทานท้ัง ๒ รูปก็เจนไปทางแปลปกรณของนิกายน้ีเปนหลักฐานยืนยัน 
สวนอีก ๒ อาคม ศาสตราจารยเหลียงฉีเชาเช่ือวา ทีรฆาคมนาจะเปน 
ของนิกายธรรมคุปตะ และสังยุกตาคมนาจะเปนของนกิายมหิศาสกะ 
อนึ่งในอภิธรรมโกศศาสตรไดมีคําอางถึง "กษุทราคม" คือขุททกนิกาย 
ในบาลีอีกคัมภีรหนึ่งดวย แตในฉบับภาษาจีนหามแีปลไวโดยสมบูรณ 
หรือเปนพิเศษโดยเฉพาะปกรณหนึ่งไม คงมีแตสูตรส้ัน ๆ ในนิกายน้ี 
แปลโดยเอกเทศตางหากเล็กนอยเทานั้น ศาสตราจารยอกานุมาได 
เปรียบเทียบอาคมของจีนกบันิกายท้ัง ๔ ของฝายบาลีไววา ทีรฆาคม 
มีอยู ๓๐ สูตร สวนทีฆนิกายมี ๓๔ สูตร มัธยมาคมไมมีพระสูตร 
๑๙ สูตร ซ่ึงในมัชฌิมนิกายมีสูตร ในอังคุตตรนิกายกวางขวางกวา 
เอโกตตราคม และทําใหดูคลายกับวาคัมภีรท้ัง ๒ เร่ือง ตางฝายตางมี 
ท่ีมาไมเหมือนกัน ขอความในสังยุกตาคมมีนอยกวาสังยตุตนิกายมาก 
กับท้ังมีสูตรท่ีไมมีในสังยุตตนิกายอีกดวยหลายสูตร บางสูตรปรากฏใน 
อังคุตตรนิกาย แตกลับมีในสังยุกตาคม นี่เปนลักษณะยอ ๆ ของ 
อาคมท้ัง ๔ มันเปนการแนนอนเหลือเกินท่ีการเรียบลําดับสูตรเหลานีมี้ 
สวนแตกตางกนักับฝายบาลี แตหลักธรรมสวนใหญก็ตรงกันกับฝาย 
บาลี อาคมท้ัง ๔ จึงเปนทีรับรองทุก ๆ นิกายรวมท้ังลัทธิมหายาน 
ดวย วาเปนพระพุทธวจนะท่ีแทจริงทีเดยีว แมจะมีอะไรปลีกยอยท่ี 
ตางกัน ก็เปนเพราะการขาดตกบกพรองจากวิธีจําทรงโดยทางมุขปาฐะ 
เทานั้น  
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พระอภิธรรมปฎก 
     นิกายสรวาสติวาทินมีอภธิรรมมากพอดู ฝายบาลี และนิกายน้ี 
นิยมบูชาอภิธรรมมากไมแพนิกายโคกุลิกะ การเผยแผก็ถือหลักปรัชญา 
ในอภิธรรมเปนสําคัญ และเนื่องดวยนกิายโคกุลิกะไมเจริญแพรหลาย 
เทียบเทาฝายสรวาสติวาทิน ฉายาวา "นกิายอภิธรรม" จึงตกมาเปนของ 
สรวาสติวาทินแทน อภิธรรมฝายบาลีมี ๗ ปกรณฉันใด ฝยสรวาท- 
สติวาทินก็มีอภิธรรม ๗ เลมฉันนั้น เรียกวา "สัตตัปปกรณะ" แตท่ี 
นับถือกันวาเกาท่ีสุด ไดแกอภิธรรม ๖ ปกรณเรียกวา "ษฑัปาทาภ-ิ 
ธรรม" หรืออภิธรรมอันเปนบาทฐานท้ัง ๖ คือ 
     ๑. อภิธรรมสังคีติบรรยายปาทศาสตร ในฉบับแปลของภาษาจนี 
กลาววาเปนนพินธของพระอรหันตสารีบุตรมหาเถระ แตหนังสืออธิบาย 
อภิธรรมโกศของยโศมิตรกลาววา เปนของพระมหาโกฏฐิตะ แปลสูภาษา 
จีนโดยสมณะเฮี่ยงจัง ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ เปนหนังสือ ๒๐ ผูก 
คัมภีรเลมนี้แตงเปนทํานองอรรถกถาแหงสังคีติสูตรในทีรฆาคม (สังคีติ- 
สูตรในทีฆนิกายบาลีก็มี เปนภาษิตของทานสารีบุตร) ขอความในคัมภีร 
มีสวนละมายกับคัมภีรธรรมสังคณีฝายบาลี เราไดแนวคิดของสรวาสติ- 
วาทินในปกรณนี้คือเร่ืองอสังขตธรรม จิต เจตสิก และอ่ืน ๆ แบงเปน 
๑๒ วรรค 
     ๒. อภิธรรมสกันธปาทศาสตร ในฉบับแปลของจีนกลาววาเปน 
นิพนธของพระอรหันตโมคคัลลานะมหาเถระ แตยโศมิตรวาเปนของ 
พระสารีบุตร ทานสมณะเฮ่ียงจังเปนผูแปลเปนหนังสือ ๒๐ ผูก แบงเปน 
๒๑ วรรค หรือ ๒๑ ขันธ ฝายสรวาสติวาทินนับถือวาเปนปกรณท่ี 
สําคัญมาก และมีอายุเกาแกท่ีสุด มีผูเทียบเคียงวาคลายกบัคัมภีร 
วิภังคะฝายบาลี  
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     ๓. อภิธรรมปฺรชฺญาปฺติปาทศาสตร (หรือบัญญัติปาท) ฝายจีนวา 
เปนของพระอรหันตมหากัจจานะ ยโศมิตรวาเปนของพระโมคคัลลานะ 
แปลเปนจีนโดยพระธรรมปาละในพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ เปนหนังสือ ๗ ผูก 
รูสึกวาจะไมเปนฉบับแปลท่ีสมบูรณ 
     ๔. อภิธรรมวิชญาณกายปาทศาสตร พระเทวศรมันแหงอินเดยี 
ภาคกลางคร้ังพุทธศตวรรษท่ี ๓ เปนผูแตง เปนคัมภีรสําคัญอีกปกรณ 
หนึ่งซ่ึงประกาศทฤษฏีฝายสรวาสติวาทินไวเต็มท่ี สมณะเฮ่ียงจังเปนผู 
แปลเปนจีน เปนหนังสือ ๑๖ ผูก แบงเปน ๖ ขันธะ ขันธะแรกช่ือ 
โมคคลีปุตตขันธะ ผูแตงไดวิพากษลบลางความคิดของพระโมคคลีบุตร 
ติสสเถระผูเปนประธานแหงตติยสังคายนาฝายเถรวาท ซ่ึงถือคติวาธรรม 
ในอดีตและอนาคตไมมี ขันธะท่ี ๒ ช่ือปุคคลขันธะไดวจิารณโตแยงกบั 
คติธรรมฝายนิกายวัชชีบุตรซ่ึงถือวามีอัตตาปรมัตถอยู อานแลวทําใหนกึ 
ถึงกถาวัตถุฝายบาลี 
     ๕. อภิธรรมปกรณะปาทศาสตร พระวสุมิตรเถระแตงใน 
พุทธศตวรรษท่ี ๔ แปลเปนจีนโดยสมณะเฮี่ยงจัง เปนหนังสือ ๑๖ ผูก 
แตยังมีฉบับแปลอีกฉบับหนึ่งซ่ึงแปลโดยคุณภัทรและโพธิยศ เม่ือพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๙ 
     ๖. อภิธรรมธาตุกายปาทศาสตร ของพระวสุมิตรแปลเปนจนี 
โดยสมณะเฮ่ียงจัง แตแปลอยางรวบรัดใจความเปนหนังสือเพียง ๓ ผูก 
เทานั้น บันทึกของทานกุยกีกลาววา ตนฉบับเดิมมีโศลกอยู ๖๐๐๐ โศลก 
ท่ีแปลเปนจีนเพียง ๘๓๐ โศลกเทานั้น ยโศมิตรกลาววาคัมภีรเลมนี ้
เปนของปุราณะหาใชของวสุมิตรไม อนึ่งปกรณนี้พอเทียบเคียงไดกับ 
คัมภีรธาตุกถาฝายบาลี 
     นอกจากษฑัปาทาภิธรรมท้ัง ๖ นี้แลว ยังมีคัมภีร "ชฺญาณปร- 
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สฺถานศาสตร" ซ่ึงเปรียบเทียบเหมือนรางกายของอภิธรรมท้ัง ๖ 
ษัฑปาทาภิธรรมเปรียบเหมอืนบาทหรือเปรียบดุจปกของรางกายรางนี้ 
คัมภีรเลมนี้มีความสําคัญมากทํานองแตงข้ึนอธิบายควาใมนษัฑปาทาภธิรรม 
กลาวกันวาพระกาตยายนีบุตรเปนผูรจนาในแควนจีนภูกติ ณ อาราม 
ตามสวัน เกีย่วกับศักราชซ่ึงทานผูนี้มีชีวิตอยูยังเปนปญหา ในบันทึกของ 
สมณะเฮ่ียงจังวา ทานผูนี้มีชีวิตอยูในพุทธศตวรรษท่ี ๓ แตตามความ 
เห็นของขาพเจาเห็นวาคัมภรีชฺญาณปรสฺถานศาสตรเปนของแตงภายหลัง 
ษัฑปาทาภิธรรม ฉะนั้นพระกาตยายนีบุตรจึงควรจะมีชีวติราวพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๕ อยางไรก็ดีคณาจารยรูปนี้ไดเปนผูประกาศทฤษฎีฝาย 
สรวาสติวาทินใหแพรหลายยิง่ข้ึน จากขอความในคัมภีรท่ีรจนาเราจะเห็น 
ขอคิดท่ีแหลม ๆ หลายขอเกีย่วกับหลักปรัชญาฝายนิกายนี้ สําหรับใน 
พากยจีนนัน้ปรากฏวาในพุทธศตวรรษท่ี ๙ โคตมะและสังฆเทวะแหง 
กาศมีระกับจูโฟเนียนรวมกนัแปลฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งสมณะ 
เฮ่ียงจังแปลในพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ คัมภีรนี้แบงออก ๘ ขันธะ คือ 
     ๑. สังยุกตขันธ วาดวยเร่ืองหลักธรรมท่ัวไปและภูมิแหงพระ 
อริยะ เร่ืองปุคคละ เร่ืองหิริโอตตัปปะ เร่ืองรูปธรรม ฯลฯ 
     ๒. สังโยชนขันธ วาดวยเรื่องสังโยชน อนุสัย อาสวะ ทิฐิ ฯลฯ 
     ๓. ญาณขันธ วาดวยเร่ืองวิมุตติญาณ อันดับของญาณ ฯลฯ 
     ๔. กรรมขันธ วาดวยเร่ืองกรรมตาง ๆ ของสัตว 
     ๕. มหาภูตขันธ วาดวยมหาภูตรูปท้ัง ๔ มี ดิน น้ํา ไฟ ลม 
และเร่ืองปจจยั ฯลฯ 
     ๖. อินทรียขันธ วาดวยเร่ืองอินทรีย ๒๒ ฯลฯ 
     ๗. สมาธิขันธ วาดวยเร่ืองสมาบัติตาง ๆ ฯลฯ  
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     ๘. ทัศนะขันธ ประมวลเร่ืองหลักธรรมสําคัญ ๆ ท่ีควรทราบ 
ควรรู 
 
มหาวิภาษาศาสตร 
     นอกจากคัมภีรอภิธรรมท้ัง ๖ รวมท้ังคัมภีรชฺญาณปรสฺถานศาสตร 
เรียกวา "สัตตัปปกรณะ" คืออภิธรรม ๗ คัมภีรแลว ฝายสรวาสติ- 
วาทินยงัมีคัมภีรอภิธรรมท่ียิ่งใหญอีกปกรณหนึ่งคือคัมภีร "มหาวิภาษา- 
ศาสตร" เปนปกรณพิเศษหึมายืดยาว อรรถาธิบายความในอภิธรรมท้ัง 
๗ ปกรณ โดยเฉพาะก็คืออธิบายแกความลีลั้บยนยอในคัมภีรชฺญาณ- 
ปรสฺถานศาสตรแลว ยังไดรวบรวมมติของคณาจารยฝายพระพุทธ- 
ศาสนานิกายอ่ืน ๆ ตลอดจนหลักปรัชญาฮินดูในยุคนัน้ พรอมท้ังใหขอ 
คิดวิพากวิจารณไวโดยสมบูรณอีกดวย สมณะเฮีย่งจังกลาววาเปนผล 
งานรวมกนัรจนาของบรรดาพระมหาเถรานุเถระ ๕๐๐ องคท่ีมาประชุม 
ชําระสังคายนาพระไตรปฎก ณ กณุฑลวนัวิหาร แควนกาศมีระ ใน 
รัชสมัยพระเจากนิษกะมหาราช (ดูบทวาดวยสังคายนาของนิกายสรวา- 
สติวาทินประกอบ) ในวสุพนัธุนิทานเลาวา ในท่ีประชุมรอยกรอง 
รจนาคัมภีรอุปเทศอรรถาธิบายพระไตรปฎกนี้ โดยเฉพาะการรจนา 
คัมภีรอภิธรรมหาวภิาษาศาสตร ทานอัศวโฆษไดเปนผูตกแตงทาง 
อักษรศาสตร ส้ินเวลา ๑๒ ป เปนโศลกถึง ๑ แสนโศก ฉบับท่ีแปล 
เปนจีนมี ๒ ฉบับ พระพุทธภัทรแปลฉบับหนึ่งแตเปนฉบับไมสมบูรณ 
สมณะเฮ่ียงจังแปลอีกฉบับหนึ่งนับวาเปนฉบับท่ีสมบูรณ มีความยืดยาว 
ถึง ๒๐๐ ผูกหนังสือ แมในคลังปริยัติธรรมในประเทศธิเบต ซ่ึงไดช่ือวา 
มีคัมภีรสสกฤตมาก ก็ยังขาดปกรณณชุดนี้ จนกระท่ังตองอาศัยแปลจาก 
ภาษาจนีไปศึกษาเลาเรียน การจัดระเบียบของมหาวภิาษาศาตรก็เปน  
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อยางเดยีวกับคัมภีรชฺญาณปรสฺถานสุขุมประณีต จนนักศึกษาเหน็คัมภีร 
นี้เขาก็ทอใจเปนสวนมาก วาเปนปกรณท่ียากและลึกซ้ึงเสียจริง ๆ 
     อนึ่งนอกจากอภิธรรมปกรณดังกลาวมาแลว ในยุตตอมาทีม 
คณาจารยฝายสรวาสติวาทิน แตงปกรณวิเศษกันอีกมากมายท่ีสําคัญ 
เชน สังยุกตาภธิรรมหฤทัยของพระธรรมตาระ นยายนุสารศาสตรของ 
พระสังฆภัทร อภิธรรมโกศาสตรของพระวสุพันธุ อภิธรรมอมฤตรส- 
ศาสตรของพระศีรโฆษะ ฯลฯ  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 312 
                                                                 บทท่ี ๒๗ 
                                               หลักธรรมนิกายสรวาสติวาทิน 
 
     นิกายสรวาสติวาทินไดจดัระเบียบแหงธรรมท้ังปวงเปน ๗๕ 
ประการ คือ รูปธรรม ๑๑ จิตตธรรม ๑ จิตตสัมปยุตตธรรม ๔๖ 
จิตตวิปปยุตตธรรม ๑๔ อสังขตะ ๓ รวม ๗๕ มีรายละเอียดดังนี ้
 
รูปธรรม ๑๑ 
     ไดแกจักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย 
เรียกวาอินทรีย ๕ รูปวิสัย สัททวิสัย คันธวสัิย รสวิสัย ผัสสะวิสัย 
เรียกวาวิสัย ๕ กับอวิญญัติรูปอีก ๑ รวมเปน ๑๑ 
 
จิตตธรรม ๑ 
     ไดแกธรรมชาติท่ีรูคิดเปนท่ีเก็บส่ังสมแหงกุศลากุศล มีพฤตติเปน 
ไปในอายตนะท้ัง ๖ คือ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ เกดิจักขุวิญญาณ 
โสตะวิญญาณ ฆานะวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ทําหนาท่ี 
รูอารมณ 
 
จิตตสัมปยุตตธรรม ๔๖ 
     ก. มหาภูมิกธรรม ๑๐ ไดแกเวทนา สัญญา เจตนา สัมผัส 
มติ สติ มนสิการ อธิโมกข สมาธิ เจตสิกท้ัง ๑๐ นี้ เปนไดท้ังกุศล 
อกุศล อัพยากตะเปนประพฤติรวมกับจิตเม่ือจิตข้ึนสูวิถีรับอารมณทุก 
คร้ังไป เชนจิตสําแดงพฤติรับอารมณใด เจตสิกท่ีเสวยอารมณก็เปน  
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เวทนา เจตสิกจําอารมณก็เปนสัญญา เจตสิกแสวงหาอารมณตามความ 
ประสงคก็เปนเจตนา เจตสิกท่ีเนื่องมาจากกระทบอารมณก็เปนสัมผัส 
เจตสิกท่ีตองการอารมณหรือพอใจในอารมณเปนฉันทะ เจตสิกท่ีเลือก 
คัดอารมณก็เปนมติ เจตสิกท่ีพิจารณาอารมณเปนมนสิการ เจตสิกท่ี 
ตัดสินอารมณก็เปนอธิโมกข เจตสิกท่ีทําหนาท่ีพุงตรงผูกพันกับอารมณ 
อันสูวิถีรับอารมณเดียวก็เปนสมาธิ เนื่องจากเจตสิกเหลานี่ทําหนาท่ี 
ประกอบกับจติทุก ๆ คร้ังท่ีจิตข้ึนสูวิถี จึงช่ือวามหาภูมิกธรรมคือธรรม 
ท่ีเปนไปในภมิูอยางใหญโตกวางขวาง 
     ข. มหากุศลภูมิกธรรม ๑๐ ไดแก ศรัทธา อัปปมาทะ ปสสัทธิ 
อุเบกขา หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อหิงสา วิริยะ เจตสิกเหลานี้มี 
ธรรมชาติเปนกุศลแท ๆ เกิดกับจิตท่ีเปนกศุล 
     ค. มหากิเลสภูมิกธรรม ๖ ไดแกโมหะ ปมาทะ โกสัชชะ 
อศรัทธา ถีนะ อุทธัจจะ เจตสิกเหลานี้มีธรรมชาติเปนอาวรณฝาย 
อัพยากตะ เกดิข้ึนแกจติท่ียังมีอาสวะ 
     ง. มหาอกุศลภูมิกธรรม ๒ ไดแก อหิริ อโนตตัปปะ เปน 
ธรรมชาติฝายอกุศลเกิดกับจติท่ีเปนอกุศล 
     จ. อุปกิเลสภูมิกธรรม ๑๐ ไดแกโกธะ มักขะ มัจฉริยะ อิจฉา 
ปโทสะ วิหิงสา อุปนาหะ มายา สาเถยยะ มทะ เปนธรรมชาติฝาย 
อกุศลเกิดกับจติอกุศล 
     ฉ. อนิยตะภูมิกธรรม ๘ ไดแกวิตก วจิาร มิทธะ กุกกจุจะ 
ราคะ ปฏิฆะ มานะ วจิิกจิฉา เจตสิกเหลานี้เปนไปในสภาพกุศล อกุศล 
อัพยากตะ แตไมใชวาจะตองเกิดกับจิตทุกดวงเสมอไป  
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จิตตวิปยุตตสังขารธรรม ๑๔ 
     ไดแก ปตติ อปตติ สภาคตา ชีวิตินทรีย ชาติ ฐิติ ชรา อนิจจา 
อสัญญีผล อสัญญีสมาบัติ นิโรธสมาบัติ นามกาย พยัญชนกาย นิกาย 
สรวาสติวาทินไดประดิษฐสภาพซ่ึงเปนสังขารแตก็ไมใชจิตสัมปยุตต 
ท้ังไมใชรูปธรรมข้ึน เรียกวาจิตตวิปยุตตสังขาร เชนสภาวะท่ีไดเรียกวา 
ปตติ ในบาลีหรือเรียกวา ปฺราปฺติ ในสสกฤต คือ สภาพท่ีเราไดปญญา 
ไดกุศล ไดอกศุล ฯลฯ สภาพท่ีไดจึงตองมีอยูโดยเอกเทศอันหนึ่ง 
สวนสภาพใดที่ตรงกันขามกับสภาพได สภาพนัน้เรียกวา อปตติ หรือ 
อปฺราปฺติ สภาพดังกลาวนี้ฝายสรวาทติวาทินบอกวามีสภาวะเอกเทศ 
ตางหากจากจติใจและวัตถุ 
 
สัมปโยคนัย 
     ฝายสรวาสติวาทินกลาววา จิตกับเจตสิกยอมเกิดข้ึนดวยกันเสมอ 
เชนสัตวในปญจโวการฝายกามวจร เม่ือกศุลจิตเกิดข้ึนยอมเกิดพรอม 
ดวยเจตสิก ๒๒ ดวง คือ มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ หมากุศลภูมิก- 
ธรรมเจตสิก ๑๐ และอนิยตะภูมิกธรรมเจตสิกอีก ๒ (คือวิตก วิจาร) 
     เม่ืออกุศลจติบังเกิดข้ึนยอมเกดิพรอมดวยเจตสิก ๒๐ ดวง คือ 
มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ มหากิเลสภูมิกธรรม ๖ มหาอกศุลภูมิกธรรม 
๒ และอนิยตะภูมิกธรรม ๒ (คือวิตก วิจาร) 
     เม่ืออาวรณฝายอัพยากตจติบังเกิดข้ึน ยอมเกิดพรอมดวยเจตสิก 
๑๘ ดวง คือ มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ มหากิเลสภูมิกธรรม ๖ 
อนิยตะภูมิกธรรม ๒ (คือวิตก วิจาร) 
     เม่ืออนาวรณฝายอัพยากตจิตบังเกิดข้ึน ยอมเกิดพรอมดวย 
เจตสิก ๑๒ ดวง คือมหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐ อนิยตะภูมิกธรรม ๒  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 315 
(คือวิตก วิจาร) ในรูปาวจรภพอรูปาวจรภพก็มีพิสดารออกไปตามชั้นภูมิ 
ของตน ในท่ีนีข้องดเวนกลาวถึง ทานผูปรารถนาทราบความพิสดารพึง 
ศึกษาในคัมภรีมหาวภิาษาศาสตร และคัมภีรอภิธรรมโกศศาสตรเถอะ 
 
ปฏฐานนัย 
     ไดแกเหตุ ๖ ปจจัย ๔ ผล ๕ 
     ก. การณะเหตุ ไดแกเหตุแหงสังขตธรรมท้ังหลายนับวาเปน 
เหตุใหญครอบงําเหตุอ่ืน ๆ ไดเหมือนกัน แตในท่ีนี้จัดเปนเอกเทศหนึ่ง 
ตางหาก ก็ประสงคจะช้ีใหเห็นความเปนเหตุแตละเหตุในธรรมท้ังหลาย 
ชัดเจนเทานั้น เหมือนอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 
ยกเวนมนายตนะและธรรมายตนะเสีย อายตนะนอกน้ันคือ จักขุ โสตะ 
ฆานะ ชิวหา กายะ และ รูป  รส กล่ิน เสียง สัมผัส รวม ๑๐ อายตนะ 
ช่ือวาสงเคราะหลงในรูปธรรม แตถึงกระนัน้ก็ยังจัดอารมณแหงจักขุ- 
วิญญาณวา รูปายตนะเปนพเิศษดังน้ี 
     ข. สรฺวภูเหตุ ไดแกธรรมท่ีอาศัยเปนเหตุเปนผลแกกนัและกนั 
โดยเปนไปในขณะเดียวกัน เหมือนมหาภูตรูป ๔ ตางอาศัยกันสําเร็จ 
เปนอุปาทายรูป ดุจไมหยั่ง ๓ อัน อาศัยกนัต้ังอยู มหาภตูรูปใดมหา- 
ภูตรูปหนึ่งเปนเหตุ มหาภูตรูปท่ีเหลืออีก ๓ เปนผลหรือมหาภูตรูปอีก 
๓ เปนเหตุ มหาภูตรูปท่ีเหลือหนึ่งก็เปนผล 
     ค. สภาคเหตุ ไดแกธรรมท่ีอยูในสภาพเดียวกันเปนเหตุแก 
ธรรมท่ีอยูในสภาพเดียวกัน เชนขณะจิตท่ีเปนกุศลในปจจุบัน ยอมเปน 
เหตุใหเกดิขณะจิตท่ีเปนกุศลในอนาคต สภาคเหตุนี้ตางจากสรฺวภูเหตุท่ี 
มิไดเปนเหตุเกิดพรอมรวมกนัในขณะเดยีว แตเปนเหตุใหเกิดข้ึนในขณะ 
ตอ ๆ ไป  
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     ง. สัมปยุตตเหตุ ไดแกธรรมมีจิตและเจตสิกเปนตนเกิดรวม 
กัน ความจริงก็คลายกับสรฺวภูเหตนุั้นแล แตแยกออกมาอีกประเภทหนึ่ง 
ตางหาก เจาะจงเฉพาะจิต เจตสิกเทานั้น 
     จ. สรฺวตรคเหตุ ไดแกเหตุอันใหเกิดกิเลสธรรมมี อวิชชา 
มิจฉาทิฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉาเปนตน 
     ฉ. วิปากเหตุ ไดแกผลวิบากแหงกุศล อกุศล อันเปนอัพยากตะ 
 
ปจจัย ๔ 
     ก. เหตุปจจยั ไดแกเหตุท้ัง ๕ ดังกลาวเบ้ืองตน ยกเวนการณ- 
เหตุเสีย ท่ีเหลือเปนเหตุปจจยั 
     ข. อนันตรปจจัย ไดแกปจจัยเนื่องติดกนัของจิตขณะตนกับ 
จิตขณะหลัง 
     ค. อารัมมณปจจยั ไดแกธรรมผูอุปการะดวยความเปนอารมณ 
ดวยสามารถแหงอารมณท้ัง ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส ธรรมา- 
รมณ มีอุปมาดงับุรุษผูมีกําลังทุรพลตองเหนี่ยวไมบาง เชือกบาง 
ภายหลังจึงลุกเดินได ฉันใด ธรรมท้ังหลายคือ จิตและเจตสิกยอม 
ปรารภอารมณมีรูปเปนตนจึงเกิดข้ึนและต้ังอยูได ธรรมท้ังหลายซ่ึงเปน 
อารมณแหงจติ เจตสิกจึงช่ือวา อารัมมณปจจัย 
     ง. อธิปติปจจัย ไดแกธรรมท่ีเปนใหญมีอุปการะมากแกจิตและ 
เจตสิก หรือรูปธรรม เหมือนการณเหตุฉะนั้น  
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ผล ๕ 
     ก. วิปากผล ธรรมอันเกิดดวยวิบากเหตุ ช่ือวิบากผล 
     ข. นิษฺยนฺทผล ธรรมอันเปฯผลเกิดจากสภาคเหตุและสรฺวตฺรค- 
เหต ุ
     ค. ปุรุษการผล ธรรมอันเปนผลเกิดจากสรฺวภูเหตุ และสัมป- 
ยุตตะเหตุ 
     ง. อธิปติผล เกิดจากการณะเหตุ 
     จ. วิสโยคผล ธรรมอันเปนผลเกิดจากมรรคภาวนา ซ่ึงสามารถ 
ทําลายกิเลสอาสวะแลวไดรับความหลุดพน 
     ๑. ถือวาสภาวะแหงธรรมท้ังปวงดํารงอยูตลอดกาลท้ัง ๓ 
สพฺพมตฺถีติ ทฤษฎีขอนี้เปนหลักสําคัญท่ีสุดของนิกายนี้ จนกระท่ังได 
กลายเปนช่ือของนิกายไป คือ สรวาสติวาทิน แปลวาวาทะท่ีกลาววาส่ิง 
ท้ังปวงมีอยูดํารงอยู นิกายน้ีมีคําขวัญประจําวา "สรวมฺอสฺติ" แปลวาส่ิง 
ท้ังปวงมีอยู ดาํรงอยู อธิบายวาธรรมท้ังหลายไมวาจะเปนสังขตธรรมก็ดี 
หรือเปนอสังขตะก็ดี ยอมมีภาวะดํารงอยูตลอดกาลทั้ง ๓ กลาวคือมีอยู 
ตลอดอดีตกาล ปจจุบันกาล และอนาคตกาล สําหรับอสังขตธรรม 
ยอมไมมีปญหาอะไรที่จักกลาวดังนัน้ ท้ังนี้เพราะเปนธรรมท่ีปราศจาก 
ปจจัยปรุงแตง แตมามีปญหาขึ้นท่ีสังขตธรรม ท้ังนี้เพราะตามความ 
เขาใจของคนท่ัว ๆ ไป ยอมทราบวาสังขตะเปนเร่ืองของสิ่งท่ีมีเหตุปจจยั 
ปรุงแตง ยอมมีลักษณะเกดิข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไฉนฝายสรวาสติ- 
วาทินจึงมากลาววา สังขตธรรมก็มีสภาวะอยูไดตลอดกาลทั้ง ๓ เลา 
ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวา สังขตธรรมเชนนามรูปหรือเบ็ญจขันธท้ัง ๕ 
มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ธาตุ ๑๘ นี้ แทจริงขันธแตละ 
ขันธ ธาตุแตละธาตุดํารงรักษาสภาวะของมันตลอดกาลท้ัง ๓ ท่ี  
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พระพุทธองคตรัสวา สังขตธรรมเกิดดับหกัศูนยนั้น ความเกิดดับเปน 
แตอาการของธรรมนั้น ๆ เทานั้นเอง ธรรม ๆ หนึ่ง หากยงัมิได 
ปรากฏอาการออกมา เรียกวายังมิไดเปนส่ิงมาถึงคือเปนอนาคตกาล ใน 
ขณะใด สมัยใด ท่ีการิยคุณของธรรมน้ัน ๆ สําแดงพฤติของมันออก 
มาเรียกวาปจจบัุน เม่ือการิยะคุณของธรรมน้ัน ๆ สําแดงพฤตติของมันออก 
มาเรียกวาปจจบัุน เม่ือการิยะคุณอันปรากฏอาการออกมาแลว อาการ 
พฤตตินั้นดับไป ก็เรียกวาอดตีกาล อดีต ปจจุบัน อนาคต จึงเปนเร่ือง 
ของความยักยายเปล่ียนแปลงแหงการิยะของธรรมเหลานั้น ตัวสภาว- 
ธรรม มิไดพลอยเปล่ียนแปลงอยางนั้นดวยไม ธรรมท้ังปวงยอมรักษา 
สภาวะของมัน แตละอยางมีอยูดวยตัวมันเองตลอดกาลทั้ง ๓ 
     อนึ่ง ถาจักมีกระทูถามวา อาการหรือการิยะจกัเปนอันหนึ่งกับตัว 
สภาวะหรือแตกตางแยกกนัเด็ดขาดกับตัวสภาวะเลา ฝายสรวาสติวาทิน- 
วิสัชนาวา ไมพึงพยากรณวาเปนอันเดยีวหรือเปนคนละอันกัน เชนใน 
สมัยใดท่ีสภาวธรรมไมปรากฏอาการของมันออกมา ในสมัยนั้น 
สงเคราะหเรียกวาอดีตก็ได เรียกวาอนาคตก็ได ฉะนั้นจึงพยากรณลงไป 
ไมไดวาการิยคุณเปนอันเดียวกับสภาวะ แตในสมัยใดท่ีอาการพฤติ 
ของสภาวะสําแดงขึ้นมา กก็ลาวมิไดอีกวาเปนคนละอันกบัสภาวะ ใน 
คัมภีรนยายนสุารศาสตรมีปริอรรถาธิบายดังนี ้
     "นิกายของเรา (สรวาสติวาทิน) ยอมรับวาอาการการิยคุณมีตาง 
ประเภทไมเหมือนกัน แตไมควรกลาววาตางจากตัวสภาวธรรม...ตัว 
สภาวธรรม แมจะมีอยูโดยตัวของมันเองอยูจริง แตเม่ือใดจะประสบกบั 
เหตุปจจยัหรือกําลังแหงธรรมนิยาม ในตัวสภาวธรรมน่ันแหละจัก 
ปรากฏพฤตติท่ีแตกตางข้ึนมา คือเกิดมีข้ึนแลวก็สลายดับไป วายวอด 
ดับไปแลวกลับมีข้ึนอีกเลา แตตัวสภาวธรรมก็คงรักษาคุณลักษณะของ 
มันตลอดดํารงอยูนั่นแหละ ฉะนั้นสังขตธรรมจึงดํารงสภาวะของมันอยู  
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ตลอด แตพฤตติภาพหรือการิยคุณของมันตางหากท่ีมีเกิดดับ ฯลฯ 
พฤตติอาการจะวาเปนเอกเทศแยกจากตัวสภาวธรรมก็มิได เหตุวา 
พฤตติยอมตองอาศัยตัวสภาวธรรมเปนปทัฏฐาน ฤาจักกลาววาเปนอัน 
เดียวกับตัวสภาวธรรมก็มิได เหตุวาในบางสมัยสภาวธรรมก็ไมปรากฏ 
พฤตติอาการเสียก็มีดังนี้" 
     อีกนัยหนึ่ง ตัวสภาวธรรมจักเรียกวา การณะ ก็ได เรียกอาการ 
ของการณะวา การิยะ ก็ได ทานผูอานพึงทํามนสิการไวดวย เพราะ 
บางทีในหนังสือนี้อาจจะใชศัพทปะปนกนั อยางไรกด็ีฝายสรวาสติวาทิน 
ไดวิเคราะหรูปธรรมลงไปอยางละเอียดจนถึงจุดปรมาณู วิเคราะหนาม 
ธรรมลงไปอยางละเอียดจนถึงขณะจิต แลวกลาววาปรมาณู ฝาย 
รูปธรรมก็ลวนมีอยูอยางแทจริง อาศัยสภาวธรรมหน่ึง ๆ หลายสภาวะ 
มารวมกัน สภาพรวมอันนัน้เปนสภาพสมมติบัญญัติ ปราศจากแกนสาร 
เชนอาศัยสภาวธรรมแหงขันธท้ัง ๕ มารวมกันเขา จึงสมมติเรียกวา สัตว 
บุคคล อาตมันข้ึน สัตว บุคคล อาตมันนี้เปนสภาพมายาไมมีจริง ท้ังนี ้
เพราะมีข้ึนจากการรวมประชุมของขันธท้ัง ๕ แตสภาวะธรรมแหงขันธนั้น 
มีอยูจริงแท จะวาไรแกนสารดวยมิได ในขันธท้ัง ๕ นั้น ตัวอยางเชน 
รูปขันธ ฝายสรวาสติวาทินกลาววา สภาวะสุดทายอันเปนของจริงแท 
ก็คือ ปรมาณูท้ังหลายมารวมกันเขาเปนอารมณแหงจักขุวญิญาณได 
ฝายสรวาสติวาทินกลาววา ส่ิงท่ีเปนมายาจะตองอาศัยบนปทัฏฐานแหง 
ความมีอยูเสมอไป เชนเงาคนตองอาศัยตวัคน การิยะท่ีไมเท่ียงเกดิดับ 
ก็ตองอาศัยการณะที่ยนืโรงอยูดวยตัวมันเองเปนปทัฏฐาน สัตวบุคคล 
ไมมี แตขันธท้ังหลายจะตองมีอยูตลอด 
     ฝายสรวาสติวาทินไดใหขอคิดไววา วญิญาณความรูทางอายตนะ ๖ 
จักปรากฏมีข้ึนไดก็ตองอาศัยวิสัยภายนอก ๖ มาเปนอารมณ เชน  
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จักขุวิญญาณจะเกิดข้ึนก็ตองมีรูปารมณมาเปนปจจยั มโนวิญญาณจะมี 
ข้ึนก็ตองอาศัยธรรมารมณเปนปจจยั ก็ธรรมารมณนั้น ยอมสามารถเปน 
ไปในอดีต ปจจุบัน อนาคต ดังเราจะคิดเร่ืองท่ีแลวไปนานไกลหลายป 
ก็ได คิดเร่ืองเฉพาะหนาก็ได หรือคิดเร่ืองอนาคตขางหนาก็ได ถา 
ปราศจากสภาวธรรม ท่ีดํารงอยูตลอดกาลท้ัง ๓ ไซร มโนวิญญาณจักมี 
ข้ึนรับธรรมารมณท่ีเปนฝายอดีต อนาคตไดอยางไร การท่ีมโนวิญญาณ 
รับธรรมารมณไดในกาล ๓ จึงบงอยูโตง ๆ วา อดีตก็มีสภาวธรรมอยู 
ไมแปรดับ อนาคตก็มีอยูแตยงัไมสําแดงพฤตติดังนี้ พูดงาย ๆ ก็คือวา 
ฝายสรวาสติวาทินไดประกาศ "ส่ิงท่ีมีอยูดวยตัวมันเอง" ของธรรม 
ท้ังหลายเขาแลว ซ่ึงปญหาเร่ืองส่ิงท่ีมีอยูโดยตัวเองนี้จกักลายเปนปญหา 
ทางปรัชญาโตแยงกนัในหมูคณาจารยของพระพุทธศาสตรชานานมา จน 
ตราบเทาทุกวนันี ้
 
มติใหญ ๔ มติ 
     มติอรรถาธิบายในเร่ืองส่ิงท้ังปวงมีอยูตลอดกาล ๓ คณาจารยฝาย 
สรวาสติวาทินก็มีสัศนะตางกัน แบงไดเปน ๔ มติใหญดงันี้ 
     ๑. มติของพระสถวีระธรรมตาระ (คําวาสถวีระเปนคํายกยอง 
คลายมหาเถระ) สภาวธรรมท้ังหลายตางกนัโดยลักษณะ เชนทอง 
รูปพรรณ ซ่ึงทําเปนสรอย ตุมหู กําไล แหวน เข็มขัด เปรียบดวย 
การยุบกําไลทองแลวทําเปนตุมหู ไมวาเราจักยุบทําลายแลวเปล่ียนแปลง 
ใหเปนรูปพรรณอื่น ๆ สักกี่รอยกี่พันคร้ัง ธาตุทองก็คงรักษาความเปน 
ทองของมันไมเปล่ียนแปลงไปตามดวย เหมือนกับสภาวะธรรมจะตอง 
ดํารงอยูตลอดแมพฤตติของมันจะเปล่ียนแปลง  
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     ๒. มติของพระสถวีระศีรโฆษะ แสดงวาสภาวธรรมท้ังหลายมี 
อยูตลอด ๓ กาล อุปมาดังบุรุษผูหนึ่งมีบุตรหลายคน ในขณะท่ีเขาได 
เห็นบุตรคนใดคนหน่ึง ความรักในบุตรคนนั้นยอมปรากฏชัด แตใน 
สมัยเดียวกนันัน้ความรักในบุตรคนอ่ืน ๆ ของเขามีอยูในจิตใตสํานกึ 
แตมิไดปรากฏการิยคุณออกมาใหชัดเทานั้น สภาวธรรมในอดีต ปจจบัุน 
อนาคตก็มีอุปมัยฉันนั้น ธรรมใดปรากฏการิยคุณของมันออกมา ธรรม 
อ่ืนก็สงบอยูไมสําแดงพฤตติ ในขณะน้ันจะกลาวธรรมท่ีสงบอยูวาเปนส่ิง 
ไมมียอมหาถูกไม ธรรมท้ังหลายก็คงดํารงสภาวะแตละสภาวะของมันใน 
๓ กาล นั้นแหละ 
     ๓. มติของพระสถวีระวสุมิตร แสดงวาอาศัยเทศะท่ีไมเหมือน 
กัน จึงมีอดีต ปจจุบัน อนาคต เชนเราเอาสลากต้ิวไปวางไวในหนวย 
เลข ๑๐ ก็เรียกสลากติ้วนั้นนัน้วาสลากต้ิวท่ี ๑๐ เราเอาสลากต้ิว 
อันเดียวกนันัน้แหละไปวางไวในหนวยเลข ๑๐๐ ก็เรียกวาสลากต้ิวนัน้วา 
สลากท่ี ๑๐๐ หรือเรานําสลากต้ิวไปไวในหนวยเลข ๑๐๐๐ ก็เรียกวา 
สลากต้ิวท่ี ๑๐๐๐ เทศะตางหากท่ีทําใหเห็นวาแตกตางกัน แตตัวสลาก 
ติ้วหาไดพลอยเปล่ียนไปดวยไม 
     ๔. มติของพระสถวีระพทุธเทวะ แสดงวาอาศัยการเปรียบเทียบ 
จึงทําใหเห็นวา มีอดีต ปจจบัุน อนาคต เชนหญิงผูหนึ่งเม่ือกลาวโดย 
หนาท่ีตอสามี หญิงนั้นอยูในฐานะภริยา เม่ือกลาวโดยหนาท่ีตอบิดา 
มารดา หญิงนัน้อยูในฐานะธิดา เม่ือกลาวโดยหนาท่ีตอบุตร หญิงนั้นอยู 
ในฐานะของมารดา เม่ือเทียบโดยหนาท่ี ทําใหหญิงนั้นเปล่ียนไปไดหลาย ๆ 
อยาง ฉันใด โดยพฤตติแหงสภาวะเปนยอมเปล่ียนไดท้ังอดีต ปจจุบัน 
อนาคต แตตัวสภาวธรรมก็คงยืนโรงมีอยูไดตลอดท้ัง ๓ กาลฉันนั้น 
     ในบาลีกถาวัตถุ ฝายสรวาสติวาทินยกอุปมาวา เหมือนผาขาว  
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ผืนหนึ่งถูกนไปยอมเปนสีดํา ผาขาวยอมละสถานะจากความขาวไปสู 
ความดํา แตหาไดพลอยละสภาวะความเปนผาไมฉันใด ขันธท้ังปวง 
ยอมเปนไดท้ังอดีต ปจจุบัน อนาคตได แตก็ไมละความเปนขันธใน ๓ 
กาลนั้นเลยแมฉันนั้น อีกประการหนึ่งถาจะแยกการิยคุณของผาออก 
จากผืนผา คือจะแยกความขาว ความดําออกจากผากไ็มไดอีก ดุจจะ 
แยกขันธในอดีต ขันธในปจจุบัน ขันธในอนาคตออกจากกัน 
     นอกจากนีก้็ยังมีพระพุทธวจนะเปนหลักฐานยนืยันวาสภาวธรรม 
แหงอดีต ปจจบัุน อนาคต มีอยูอยางแทจริง เชนพระสูตรตาง ๆ จะมี 
เสมอวา "ย กิฺจิ ภิกฺขเว รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา 
พหิทฺธา วา ฯ เป ฯ อย วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ ยากาจิ เวทนา ฯ เป ฯ 
ยากาจิ สฺญา ฯ เป ฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ เป ฯ ย กิฺจิ วิฺญาณ 
อตีตานาคตปจจฺุปฺปนฺน ฯ ล ฯ อย วุจฺจติ วฺิญาณกฺขนฺโธติ" "ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย รูปส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนอดตี ปจจุบัน อนาคต เปน 
ภายในกด็ี ภายนอกก็ดี ฯลฯ เรียกวารูปขันธ เวทนา ฯลฯ เรียกวา 
เวทนาขันธ สัญญาขันธ ฯลฯ สังขารขันธ ฯลฯ วิญญาณ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ซ่ึงเปนอดีต ปจจุบัน อนาคต ฯลฯ ดังนี้" พระพุทธดํารัสท่ีวาขันธท้ัง ๕ 
ซ่ึงเปนอดีต ปจจุบัน อนาคตนี่แหละ บงอยูโตง ๆ วาขันธท้ังปวงยอม 
มีอยูในกาลทั้งปวงทีเดยีว ในอภิธรรมโกศศาสตร ฝายสรวาสติวาทินได 
พูดวา สภาวะแหงธรรมท่ียนืโรงมีอยูในกาลท้ัง ๓ นี้ ไมควรจะพยากรณ 
วาเปน นิจฺจ คือเท่ียง ซ่ึงเม่ือเราพิจารณาดแูลว รูสึกวาฝายสรวาสติ- 
วาทินไดกลาวถอยคําท่ีขัดคอตนเองเสียจริง ๆ 
     มติฝายเถรวาทคัดคานทัศนะของฝายสรวาสติวาทิน เพราะฝาย 
เถรวาทถือวา สังขตธรรมท่ีเปนอดีตยอมดบัไปแลว วายวอดไปแลว 
ฉิบหายไปแลว สังขตธรรมท่ียังไมมาถึงคือเปนอนาคตเลา ก็ยังไม  
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ปรากฏขึ้น ยังไมสําแดงออกมา ท้ังสองจักพยากรณวามีอยูหาไดไม แม 
สังขตธรรมในปจจุบันเลากก็าํลังจักแปรไป ถาจะวามีอยูกค็วรถือเอา 
เพียงเฉพาะปจจุบันชั่วขณะจิตเทานั้น อนึ่งถาถือตามทฤษฎีของทาน 
พวกสรวาสตวิาทิน ขันธ ๕ มิกลายเปนสภาพเท่ียงถาวรหรือ เพราะ 
พวกทานมีวาทะขันธท้ังหลายไมละความเปนขันธตลอดกาลทั้ง ๓ ถา 
อยางนั้นขันธก็เปนเหมือนพระนิพพานนะซิ อนึ่งขันธท้ังหลายเม่ือเปน 
ไปในกาลทั้ง ๓ อยู ขันธ ๕ ก็จําตองเพิ่มคํานวนข้ึนเปน ๑๕ ขันธ 
กระมัง กลาวคืออดีตกาล ๕ ขันธ ปจจุบันกาล ๕ ขันธ อนาคตกาล 
๕ ขันธ อายตนะ ๑๒ ก็ตองเปน ๓๖ กลาวคือ อดีตกาล ๑๒ 
ปจจุบันกาล ๑๒ อนาคตกาล ๑๒ ธาตุ ๑๘ ก็ตองเพิมเปน ๕๔ กลาว 
คือ อดีตกาล ๑๘ ปจจุบันกาล ๑๘ อนาคตกาล ๑๘ อายตนะ ๓๖ 
ธาตุ ๕๔ ซ่ึงไมเคยมีพระพุทธพจนตรัสไวในท่ีหนึ่งท่ีใดเลย อนึ่ง กิเลส 
ก็จําตองมีสภาวะอยูตลอดกาล ๓ ดวย คราวน้ีกเิลสของพระอรหันตใน 
อดีตก็ช่ือวายังมีอยู ยังช่ือวาพระอรหันตประกอบกิเลสท่ีเปนอดีตอยูนะซิ 
พระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิก็จักช่ือวามีอยู ๖ พระองคพร่ังพรอม 
กัน ในโลกเดียวกันกระมัง ขอใหทานพวกสรวาติวาทินคิดดูใหดี ๆ 
เถอะ ธรรมดาสังขตธรรมยอมมีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน แปรปรวนใน 
ทามกลางและดับไปในท่ีสุด หมุนวนเวียนเกิดข้ึน ตั้งอยู (อยางชนิดแปร 
ปรวน) ตวัอยางนี้สืบสันตติกนัท้ังการิยะและสภาวะของตัวมันเอง 
 
หลักธรรมสําคัญ ๓๔ ขอ 
     ๑. ในการทีท่านฝายสรวาสติวาทินอางพระพุทธพจนวามีรูปขันธ 
ฯลฯ วิญญาณขันธในอดีต อนาคตนั้น เปนการตีความพระพุทธ- 
พจนผิด พระผูมีพระภาคตรัสในท่ีนี้มิไดทรงหมายวามีอดีตขันธ หรือ 
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อนาคตขันธยนืโรงอยู แตหมายวาอดตีขันธซ่ึงดับไปแลว และอนาคต 
ขันธซ่ึงจักเกิดข้ึนตางหาก มิไดมีตอนหนึ่งตอนใดเลยท่ีแสดงบงชัดวามี 
ขันธสภาวะยนืโรงท่ัวอยูตลอด ๓ กาลเลย ในสังยุตตนิกาย ขันธวาร- 
วรรค พระบรมศาสดามีรับส่ังอยางแจมชัดในเหตุผลเร่ืองนี้วา 
     "ตโยเม ภกิขฺเว นิรุตฺติปถา อธิวจนปถา ปฺญตฺติปถา 
อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพา น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสฺสนตฺิ 
อปฺปฏิกฺกุฏฐา สมเณหิ พฺราหมฺเณหิ วิฺูหิ ฯ กตเม ตโย ฯ ย 
ภิกฺขเว รูป อตีต นิรุทฺธ วิคต วิปริณต อโหสีติ ตสฺส สงฺขา อโหสีติ 
ตสฺส สมฺญา อโหสีติ ตสฺส ปฺญตฺติ น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ น ตสฺส 
สงฺขา ภวิสฺสตีติ ยา เวทนา ฯ เป ฯ ยา สฺญา ฯ เป ฯ เย สงฺขารา 
ฯ เป ฯ ย วิฺญาณ ฯ เป ฯ ย ภกิฺขเว รูป อชาต อปาตุภูต 
ภวิสฺสตีติ ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ตสฺส สมฺญา ภวิสฺสตีติ ตสฺส 
ปฺญตฺติ น ตสฺส สงฺขา อโหสีติ ยา เวทนา ฯ เป ฯ ยา สฺญา 
ฯ เป ฯ เย สงฺขารา ฯ เป ฯ ย วิฺญาณ ฯ เป ฯ ยา ภิกฺขเว รูป 
ชาต ปาตุภูต อตฺถีติ ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ ตสฺส สมฺญา อตฺถีติ ตสฺส 
ปฺญตฺติ น ตสฺส สงฺขา อโหสีติ น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ยา เวทนา 
ฯ เป ฯ ยา สฺญา ฯ เป ฯ เย สงฺขารา ฯ เป ฯ ย วิฺญาณ ฯ เป ฯ 
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย นิรุตฺติปถา อธิวจนปถา ปฺญตฺติปถา 
อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพา น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสฺสนตฺิ 
อปฺปฏิกฺกุฏฐา สมเณหิ พฺราหมฺเณหิ วิฺูหิ เยปเต ภิกฺขเว อเหสุ 
อุกฺกลา วสฺสภฺญา อเหตุกวาทา อกิริยวาทา นตฺถิกวาทา เตปเม 
ตโย นิรุตฺติปเถ อธิวจนปเถ ปฺญตฺติปเถ ครหิตพฺพ น ปฏิกฺโก- 
สิตพฺพ อมฺญึสุ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ นินฺทาพฺยาโรสนาอุปารมฺภภยาติ" 
     "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย นิรุกติบถ อธิวจนะบถ บัญญัติบถ อันเปน  
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ทางใหรูความหมายกนั ๓ อยาง ซ่ึงสมณพราหมณผูรูท้ังปวงไมละเลย 
ไมเคยละเลย และไมรังเกยีจ จักไมรังเกยีจ และไมกลาวคําคัดคานเลย 
ก็ ๓ อยางนัน้คืออยางไร 
     ขอท่ีหนึ่งคือ รูปเหลาใดลวงไปแลว ดับไปแลว วายวอดไปแลว 
แปรไปแลว รูปเหลานั้นเขากลาวกันวาไดมีแลว เขาบัญญัติวาไดมีแลว 
แตรูปเหลานั้น เขาไมพึงกลาวกันวามีอยู หรือเขาไมกลาวกันวาจักม ี
แมเวทนา ฯ สัญญา ฯ สังขาร ฯ วิญญาณ ฯลฯ ก็เชนกัน 
     ขอท่ีสองคือ รูปเหลาใดยงัไมเกิด ยังไมปรากฏ รูปเหลานั้น เขา 
เรียกกนัวาจักมี เขาบัญญัติวา จักมี แตรูปนัน้เขาไมกลาวกันวามีอยู 
เขาไมกลาวกนัวาไดมีแลว แมเวทนา ฯ สัญญา ฯ สังขาร ฯ วิญญาณ 
ฯลฯ ก็เชนกัน 
     ขอท่ีสามคือ รูปเหลาใดเกิดข้ึน ปรากฏข้ึน รูปเหลานัน้เขากลาวกัน 
วามีอยู แตเขาไมกลาวกนัวาไดมีแลว เขาไมกลาวกันวาจกัมี แม 
เวทนา ฯ สัญญา ฯ สังขาร ฯ วิญญาณ ฯลฯ ก็เชนกัน 
     ภิกษุท้ังหลายเลย นิรุกติบถ อธิวจนะบถ บัญญัติบถ อันเปนทาง 
ใหรูความหมาย ๓ อยางนีแ้ล ซ่ึงสมณพราหมณผูรูท้ังหลาย ไม 
ละเลย ไมเคยละเลย ไมรังเกยีจ และไมกลาวคําคัดคาน แมจนช้ันชาว 
พวกอุกกละ ชาวพวกวัสสภัญญะท่ีถือลัทธิอเหตุกวาท อกิริยวาท 
นัตถิกวาท ก็ยงัไดสําคัญในนิรุกติบถ บัญญัติบถอันเปนทางใหรูความ 
หมาย ๓ อยางนี้วา อันตนไมพึงติเตียนเลย อันตนไมพึงคัดคานเลย ฯ 
นั่นเพราะเหตุไฉน เพราะพวกเหลานี้ กลัวการนินทา กลัวการเสียดสี 
กลัวการโตแยงดังนี้" เม่ือฝายเถรวาทอางหลักฐานอยางนี ้ทานพวก 
สรวาสติวาทินเลยนิ่งเงียบ แตก็ยังไมยอมเห็นดวย คงถือตามทัศนะ 
ของตน  
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     ๒. ถือวาพระอรหันตอาจเส่ือมจากอรหตัผลได ปริหายติ 
อรหา อรหตฺตาติ ฯ ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวาพระอรหันตมีประเภท 
ใหญอยู ๒ ประเภท คือ พวกสมยวิมุตติอรหันต ๑ พวกอสมยวิมุตติ- 
อรหันต ๑ 
     พระอรหันตประเภทสมยวิมุตติ คือผูท่ีบรรลุอรหัตผลไดตองอาศัย 
ปจจัยตาง ๆ ชวยคือ 
     ก. ตองอาศัย สมัยท่ีไดอาหารโภชนะสบาย 
     ข. ตองอาศัย สมัยท่ีไดนุงหมสบาย 
     ค. ตองอาศัย สมัยท่ีไดท่ีหลับนอนสบาย 
     ง. ตองอาศัย สมัยท่ีอยูในสถานท่ีสบาย 
     จ. ตองอาศัย สมัยท่ีไดสดบัพระธรรมเทศนาท่ีเหมาะสมกับจริต 
     ช. ตองอาศัย สมัยท่ีไดสดบัพระธรรมมิกท่ีตองอัธยาศัย 
     เม่ือไดปจจยัพร่ังพรอมสนับสนุนอยางนี้ จึงสามารถบรรลุอรหัต- 
ผลได เรียกวาสมยวิมุตติ เนือ่งจากพระอรหันตประเภทนี้มีญาณออนจงึ 
อาจเส่ือมจากผลได ถาถูกรบกวน เชนเส่ือมเพราะมัวเพลิดเพลินเกินไป 
ในกิจการงาน หรือเพราะเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปในทางเดินทางไกล 
หรือเพราะรางกายเกิดมีอาพาธเบียดเบียน แตเม่ือเส่ือมแลวก็ลดลงมา 
อยูข้ันพระอนาคามี หรือพระสกทาคามี หรือพระโสดาบัน สวนพระ 
อรหันตประเภทอสมยวิมุตติไมมีวันเส่ือมไดเลย เพราะเปนบุคคล 
ประเภทมีญาณแกกลาไมตองอาศัยกาลเวลาและส่ิงแวดลอมใด ๆ เชน 
พวก สมยวิมุตติ ก็สามารถสําเร็จแกพระอรหันตผลได 
     ในบาลีอรรถกถาแหงปุคคลบัญญัติอธิบายพระอรหนัตท้ัง ๒ พวก 
ตางกันกับฝายสรวาสติวาทอยางขาวกับดําเลยทีเดียว ฝายบาลีกลาวดังนี ้
สมยวิมุตตบุคคลไดแกพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีท่ีได  
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สมาบัติ ๘ คือไดรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ในบาลีเด็ดขาดเลยวา 
"สมยวิมุตฺโตติ ปน ติณณฺ โสตาปนฺนสกทาคามีอนาคามีน เยเวต 
นามนฺติ เวทิตพฺพ" แปลวา "คําวา สมยวิมุตตินี้ พึงทราบวาเปนช่ือของ 
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ๓ จําพวกน้ัน" "อสมย- 
วิมุตฺโตติ ปเนตฺถ สุกฺขวิปสฺสกขีณาสวสฺเสต นามฯ" "ในคําวาอสมย- 
สรวาสติวาทินไดเสนอเหตุผลวา พระอรหนัตฝายสมยวมุิตติเวลาเส่ือม 
นั้น ราคะกอตัวข้ึนกอน เกิดข้ึนเพราะอาศัยอนุสัยกลุมรุมเอา และยก 
พระพุทธภาษติข้ึนอางสนับสนุนมติของตนวา 
     "ปฺจิเม ภกิฺขเว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภกิฺขุโน ปริหานาย 
สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ กมฺมารามตา ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา 
สงฺคณิการามตา ยถาวิมุตฺต จิตฺต น ปจฺจเวกฺขติ อิเม โข ภิกขฺเว ปฺจ 
ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน ปริหานายจ สวตฺตนฺตีติ" 
     "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปพรอม 
เพื่อความเส่ือมรอบแกภกิษผูุสมยวิมุตติ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
เลา คือความเพลิดเพลินในการงาน ๑ ความเพลิดเพลินในการสนทนา ๑ 
ความเพลิดเพลินในการหลับ ๑ ความเพลิดเพลินในการคลุกคลี ๑ 
ความไมพิจารณาจิตท่ีหลุดพนแลวอยางไร ๑ ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย 
ธรรม ๕ เหลานี้แลยอมเปนไปพรอมเพื่อความเส่ือมแกภกิษุ ผูสมย- 
วิมุตติ" (อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต) 
     ฝายสรวาสติวาทินเปรียบเทียบใหฟงวา พระอรหันตฝายสมยวิมุตต ิ
แมจะเส่ือมจากอรหัตผลเพราะเหตุความเพลิดเพลิน ๕ ประการก็จริง 
แตก็ยังไมช่ือวาเส่ือมจากอริยผลท้ังปวงมีอนาคามิผลบาง สกทาคามิผล 
บาง โสดาปตติผลบาง อุปมาเศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพย  
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๔ แสน แมสูญทรัพยไปสักแสน ๑ ก็ช่ือวาเส่ือมจากฐานะเศรษฐี แตไม 
ช่ือวาเส่ือมจากสมบัติท้ังปวง 
     มติฝายเถรวาทยอมรับแตเพียงวา พระอริยบุคคลสมยวิมุตติเส่ือม 
ไดแตเฉพาะฌานสมาบัติเหตุดวย วัตตเภท ความวิบัติทําลายแหงวัตร 
แตอริยมรรคอริยผลหาเส่ือมไดไม ในอรรถกถาแหงปุคคลบัญญัติ 
ตอนแกกุปปธรรมคือธรรมท่ียังกําเริบได และอกุปปธรรมคือธรรมท่ีไม 
กําเริบ มีขอความตอนหน่ึงอธิบายดังนี้ "อย วุจฺจตีติ อยเมว ติวิโธ 
ปุคฺคโล กุปฺปธมฺโมติ วุจฺจติ ฯ อิทมฺปน อฏฐสมาปตฺติลาภิโน 
ปุถุชฺชนสฺส โสตาปนฺนสฺส สกทาคามิโนติ ติณฺณ ปุคฺคลาน นาม ฯ 
เอเตสฺหิ สมาธิปาริปนฺถิกา วิปสฺสนาปาริปนฺถิกา จ ธมฺมา น 
สุวิกฺขมฺภิตา น สุวิขาลิตา เตน เตส สมาปตฺติ นสฺสติ ปริหายติ สา จ 
โข เนว สีลเภเทน นาปตฺติวตีกิฺกเมว ฯ"  "แปลวา บุคคล ๓ จําพวกน้ี 
แหละทานเรียกวาผูมีธรรมอันกําเริบ ก็คําวาผูมีธรรมกําเริบนี้ เปนช่ือ 
แหงบุคคล ๓ จําพวก คือ ปุถุชน ๑ โสดาบัน ๑ สกทาคามี ๑ ซ่ึงเปน 
ผูไดสมาบัติ ๘ (คือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) เพราะวาธรรมท่ีเปนขาศึก 
แกสมาธิ และขาศึกแกวิปสสนา อันทานเหลานี้ยังขมไมไดสนิทด ี
เพราะเหตุนั้นแหละสมาบัตขิองทานเหลานั้นจึงฉิบหายไปและเส่ือมไปได 
ก็แลสมาบัตินัน้ไมใชฉิบหายไปเพราะศีลขาด และไมเปนการกาวลวง 
อาบัติ ฯ" สําหรับปุถุชนนั้นเราไมตองคํานึงถึง แตพระโสดาบันและ 
พระสกทาคามีทานถึงพรอมบริบูรณในศีล แตยังไมมีสมาธิหรือปญญา 
ขนาดหนกัเพยีงพอท่ีจะกําจดัธรรมอันเปนขาศึกแกสมาธิวิปสสนาได 
สมาธิและปญญาของพระอริยบุคคลดังกลาวมีเพยีงประมาณตามฐานะ 
เทานั้น เพราะฉะน้ันจึงอาจเส่ือมจากสมาบัติได แตมิใชเส่ือมดวยเหต ุ
อกุศล พระอรรถกถาจารยทานพรรณนาวา เปรียบเหมือนพระอริย-  
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บุคคลช้ันใดช้ันหนึ่งใน ๒ ประเภทนั้น เม่ือจะออกไปบิณฑบาต ได 
เห็นเด็กเลนกองทรายทําเกล่ือนกลาดในลานวัด ตั้งใจวาเม่ือกลับจาก 
บิณฑบาตแลวจักกวาดลานวดัใหสะอาด แตเม่ือกลับมาแลวทานลืมเสีย 
เลยไมไดกวาดวัด แลวไปนัง่เขาสมาบัติ ก็ไมอาจเขาไดตามประสงค 
สมาบัติซ่ึงตนเคยไดกก็ลับไมได เพราะเหตุแหงวัตรซ่ึงตนพึงทําแลวมิได 
ทําเปนเหตุ อันนี้เรียกวา วัตตเภท เม่ือทานไปจัดการกับวตัรดังกลาวให 
เรียบรอย กก็ลับเขาสูสมาบัติไดอีกสมประสงค ฉะนั้นอริยมรรคอริยผล 
จึงไมมีวนัเส่ือมได ท่ีเส่ือมไดเฉพาะสมาบัติเทานั้น พระอรรถกถาจารย 
จึงยืนยันแข็งแรงกําชับไววา "อฏฐนฺนฺหิ สมาปตฺตีน กปฺุปน นสฺสน 
ภเวยฺย โลกุตฺตรธมฺมสฺส ปน สกึ ปฏิวทฺธสฺส กุปฺปน นสฺสน นาม 
นตฺถิ" "สมาบัติ ๘ มีความกําเริบ มีฉิบหายเสื่อมไปได สวนโลกุตตร- 
ธรรมท่ีแทงตลอดแมคร้ังเดยีวก็ไมมีความเส่ือมและความฉิบหายเลย" 
     สวนอกุปปธรรมบุคคล หรือบุคคลผูมีธรรมอันไมกําเริบอีกไดแก 
พระขีณาสพและพระอนาคามีท่ีไดอัฏฐสมาบัติ ซ่ึงทานเหลานี้แมจะ 
คลุกคลีดวยหมูหรือมีวัตตเภทอยางใดอยางหน่ึง สมาบัติกไ็มเส่ือมเลย 
ท้ังทานไดสมาธิและปญญาเขมขนสูงกวาพระอริยบุคคลขางตนท้ัง ๒ 
พวก สรูปแลวไดความวามติฝายสรวาสติวาทินเขาใจความหมายแหง 
สมยวิมุตติ อสมยวิมุตติ ตางกันกับฝายเถรวาท ฝายสรวาสติวาทิน 
หมายเอาเปนพระอรหันตบุคคลอาจเส่ือมจากโลกุตตรธรรมได แตฝาย 
เถรวาทหมายวา สมยวิมุตตบุคคลไดแกพระอริยเจา ๓ จาํพวกขางตน 
และใน ๓ จําพวกนั้นกย็ังยกเวนพระอนาคามีบุคคลเสีย คงเหลือ 
พระสกทาคามี และพระโสดาบันเทานั้นท่ีอาจเส่ือมจากสมาบัติท่ีตนได 
ในบางคราว เพราะเหตุความเพลิดเพลินหรือเพราะวัตตเภท แต 
โลกุตตรธรรมท่ีไดสําเร็จแลวไมมีวนัเส่ือมไดเลย  
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     ๓. ถือวาพระโสดาบันยอมไมเส่ือมจากโสดาปตติผล ฝาย 
สรวาสติวาทิน ถือวานอกจากพระอรหนัตสมยวิมุตติเส่ือมไดแลว แม 
พระอนาคามี พระสกทาคามีก็เส่ือมจากผลได แตพระโสดาบันไมเส่ือม 
พระอริยบุคคลท่ีเส่ือมอยางมากก็ตกลงมาอยูช้ันพระโสดาบันไมเส่ือม 
ฝายเถรวาทเหน็พองดวยวาพระโสดาบันไมเส่ือม แตมติฝายมหาสังฆิกะ 
วาพระโสดาบันเส่ือมได 
     ๔. ถือวาปุถุชนก็ละกามราคะและพยาบาทได ชหติ ปุถุชฺชโน 
กามราคพฺยาปาทนฺติ ในอรรถกถาวัตถุวาเปนมติของนิกายสมิติยะ 
แตในปกรณสสกฤตวาเปนมติของนิกายสรวาสติวาทินดวย เนื่องดวย 
ปุถุชนท่ีบําเพญ็อสุภกัมมัฏฐานก็อาจละราคะได และถาบําเพ็ญเมตตา 
กัมมัฏฐานก็ละพยาบาทได ดังปรากฏในบาลีมหาราหุโลวาทสูตร 
มัชฌิมนิกายใจความวา 
     พยาบาท   ละดวย  เมตตา 
     วิหิงสา ละดวย กรุณา 
     อรติ ละดวย อุเบกขา 
     ปฏิฆะ ละดวย มุทิตา 
     ราคะ ละดวย อสุภะ 
     อัสมิมานะ ละดวย อนิจจา 
     นอกจากนีฝ้ายปรวาทยาจารยยังยกพระพุทธพจนอ่ืนวา 
     "อเหสุนฺเต อตีตเส ฉ สตฺถาโร ยสสฺสิโน 
     นิรามคนฺธา กรุเณ วิมุตฺตา กามสฺโญชนา 
     กามราค วิราเชตฺวา พฺรหฺมโลกูปคา อหุ 
     อเหสุ สาวกา เตส อเนกานิ สตานิป 
     นิรามคนฺธา กรุเณ วิมุตฺตา กามสฺโญชนา  
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     กามราค วิราเชตฺวา พรฺหฺมโลกูปคา อหูติ" 
     "ในเบ้ืองอดีตสมัย มีศาสดาอยู ๖ ทาน ลวนเปนผูมียศปราศจาก 
ความโกรธ แจมใสเพราะกรุณา ทานท้ัง ๖ พนจากความเกี่ยวของในกาม 
คลายกามราคะแลวเขาถึงพรหมโลก แมสาวกของศาสดาเหลานั้น ซ่ึงมี 
จํานวนหลายรอยคนดวยกันก็ปราศจากความโกรธ แจมใสเพราะกรุณา 
พนจากการเกีย่วของในกาม คลายกามราคะแลวเขาถึงพรหมโลก" 
(อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต) 
     มติฝายเถรวาทถือวาการท่ีศาสดาท้ัง ๖ ซ่ึงเปนปุถุชนละกามราคะ 
และความโกรธไดก็ดวยอํานาจแหงฌานสมาบัติ ซ่ึงเขาไปกดทับกิเลส 
ดังกลาวเขาไว เปรียบดวยหนิทับหญาหรือข้ีเถากลบถานเพลิง จัดเปน 
วิกขัมภนประหารคือการฆาดวยวิธีขมเขาไวเทานัน้ เม่ือหมดอํานาจกําลัง 
ฌาน ก็กลับฟุงข้ึนมาไดอีก มิไดเปนสมุจเฉทประหารอันเปนการฆาอยาง 
เด็ดขาด ซ่ึงวิธีการหลังนี้เปนกิจของทานผูปฏิบัติตามอริยมรรคจักพึงทํา 
ไดเทานัน้ ปุถุชนจึงช่ือวายังหาอาจละกามราคะหรือพยาบาทไดเดด็ขาด 
ดุจพระอรยิเจาไม นอกจากนีใ้นคัมภีรมหาวิภาษาศาสตรของนิกาย 
สรวาสติวาทิน ยังกลาวเปนทํานองวาสักกายทิฐิท่ีเปนไปในกามาวจร 
รูปาวจร อรูปาวจร ยกเวนเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิ ปุถุชนก็อาจ 
ละสักกายทิฐนิั้นไดดวยโลกิยมรรค คงเหลือแตสักกายทิฐิในเนวสัญญา 
นาสัญญายตนะภูมิเทานั้นท่ีตองละดวยโลกุตตรมรรค ซ่ึงฝายเถรวาท 
ไมยอมรับรอง 
     ๕. พาหิรศาสดาก็อาจสําเร็จอภิญญา ๕ ได ปกรณฝายสสกฤต 
วา ท้ังนี้เพราะนิกายเหมวันตะ นิกายมหิศาสกะ ไมรับรองวาพาหิรมุน ี
นอกพระศาสนาจะสําเร็จอภิญญา ๕ ได ฝายสรวาสติวาทินบอกวาสําเร็จ 
ได และเปนของมีมากอนพระพุทธกาลนานไกลเสียดวยซํ้าไป อภิญญา ๕  
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ประกอบดวย 
     ก. อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิเชนเหาะได 
     ข. ทิพพโสต หูทิพย 
     ค. เจโตปริยญาณ รูวาระคิดอานของคนอ่ืน 
     ง. ปุพเพนวิาสานุสสติญาณระลึกชาตแิตกอนได 
     จ. ทิพพจกัขุ ตาทิพย 
     มติฝายเถรวาทก็รับรองเห็นดวยกับฝายสรวาสติวาทินในขอนี้ และ 
วาพระพุทธศาสนามีอาสวักขยญาณรูจักทําอาสวะกิเลสใหส้ินเติมลงไป 
เปนอภิญญา ๖ สําหรับขอหลังนี้ มุนีนอกศาสนาทําไมได 
     ๖. มีการประพฤติพรหมจรรยในเทวโลก ขอนี้ปรากฏทั้งใน 
ปกรณฝายสสกฤตและฝายบาลี ในกถาวัตถุกระทูวา นตฺถิ เทเวสุ 
พฺรหฺมจริยาวาโสติ ไมมีการประพฤติพรหมจรรยในเทวโลกหรือ อรรถ- 
กถาบอกวาเปนมตินิกายสมิติยะ ซ่ึงไมรับวาในเทวโลกมีการประพฤติ 
พรหมจรรย ฝายเถรวาทรับวามีจึงตรงกับมติฝายสรวาสติวาทิน ความ 
ละเอียดจักปรากฏในตอนวาดวยหลักธรรมของนิกายสมิติยะ 
     ๗. ถือวาในอุตตรกุรุทวปีไมมีผูพนราคะ ปรากฏในปกรณฝาย 
สสกฤตวา เนือ่งดวยทวีปนีมี้ธรรมชาติอันสุขสบายเหลือเกิน ผูคนท่ีจะ 
เกิดในทวีปนี้ไมมีทุกขเพราะความแกงแยงเบียดเบียนกนั มีความเปนอยู 
อยางอุดมสมบูรณ อยากปรารถนาส่ิงใดกไ็ดส่ิงนั้นดังใจปอง ฉะนั้นจึง 
ยากท่ีจะเห็นทุกขของชาติชรามรณะได เม่ือไมมีใครเบ่ือหนายในสภาพ 
ดังกลาวกย็ากที่จะมีผูปฏิบัติธรรมเพ่ือละชาติชรามรณะ จึงกลาววาไมมี 
ผูพนราคะในทวีปนั้น 
     มติฝายเถรวาทดูเหมือนจะรับรอง ในปกรณฝายบาลีช้ันอรรถกถา 
ทานแสดงทวปีใหญท้ัง ๔ ในมนุษยภูมิวา มีภูเขาพระสุเมรุตั้งอยูกลาง  
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ลอมรอบดวยทวีปท้ัง ๔ ถัดทวีปท้ัง ๔ ออกไปมีทวีปนอยอีก ๒,๐๐๐ 
พื้นแผนดินท้ัง ๔ ทิศอันเปนทวีปใหญนั้นมีช่ือดังนี ้
     ๑. ปุพพวเิทหะทวีป วาคนอยูในทวีปนัน้มีอายุยนื ๗๐๐ ป 
     ๒. อปรโคยานะทวีป วาคนอยูในทวีปนั้นอายยุืน ๕๐๐ ป 
     ๓. อุตตรกุรุทวีป วาคนอยูในทวีปนัน้อายุยืน ๑,๐๐๐ ป 
     ๔. ชมพูทวปี วาคนอยูในทวีปนั้นอายุไมแนนอน ทวปีนี้คือทวีป 
ท่ีเราท้ังหลายอยู 
     ท้ัง ๔ ทวีปนี้ ปรากฏวาคนในอุตตรกุรุทวีปมีคุณธรรมพิเศษ 
ประจํา คือไมหวงแหนส่ิงของเงินทองหรือบุตรภริยาวาเปนของตน อุดม 
ดวยเบญจศีล มีอายุยืน ๑,๐๐๐ ปเสมอทุกคน และเมื่อทํากาลกิริยา 
แลวเปนตองมีเทวโลกเปนท่ีไป แตในบาลีอังคุตตรนิกาย มีพระพุทธ 
วจนะวา "ตีหิ ภิกฺขเว ฐาเนหิ ชมฺพูทีปกา มนุสฺสา อุตฺตรากุรุเก จ 
มนุสฺเส อธิคฺคณฺหนฺติ เทเว จ ตาวตึเส ฯ กตเมหิ ตีหิ ฯ สูรา สติมนฺโต 
จ อิธพฺรหฺมจริยวาโส จาติ" "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป 
เปนผูสูงและประเสริฐยิ่งกวามนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและท้ังเทพยดาช้ัน 
ดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ก็ฐานะ ๓ ประการเปน"แน คือ เปน 
ผูมีความอาจหาญ ๑ เปนผูมีสติตั้งม่ัน ๑ เปนผูประพฤติพรหมจรรย 
ได ๑" ในท่ีนี้คําวาเปนผูมีความอาจหาญ หมายเอาวาคนในชมพูทวีป 
อาจหาญในการสรางกุศลธรรมก็ไดถึงช้ันมหากุศล เชนสามารถสรางบุญ 
ท่ีเปนฝายกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจรไดดี ขอวาสตินัน้ม่ันไดแกความ 
เล่ือมใส ศรัทธาต้ังม่ันไดในคุณพระรันตตรัยดี และขอวาประพฤติ 
พรหมจรรยไดหมายเอาถึงการอุปสมบทเปนภิกษุ พูดงาย ๆ ก็คือวาใน 
เทวโลกหรืออุตตรกุรุทวีปนัน้บริบูรณดวยเบญจพิธกามคุณทุกอยาง 
ยากแกการท่ีผูเสวยสุข ณ ท่ีนัน้จะเห็นทุกขโทษของกามคุณได ไม  
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เหมือนกับมนษุยในชมพูทวปีซ่ึงมีท้ังช่ัวดมีีจน ความสมหวังและความ 
ผิดหวัง และทนทุกขเวทนาตาง ๆ จากภยัอันเกิดดวยความเบียดเบียน 
ของมนุษยและของธรรมชาติ มนุษยในชมพูทวีปจึงเห็นทุกขโทษของ 
วัฏฏะไดงายกวาในท่ีใด ๆ ใครจะสรางบารมีก็ตองมาสรางในทวีปนี ้
เพราะสถานท่ีส่ิงแวดลอมความเปนอยูอํานวยใหมีโอกาสบําเพ็ญบารมีได 
ยิ่ง ๆ ข้ึน ฉะนัน้พระโพธิสัตวท่ียังมีบารมีออนอยู เม่ือปรากฏวาไปอุบัต ิ
ในเทวโลกท่ีมีอายุยืนนาน ซ่ึงเปนการถายการโปรดสัตวของพระองคให 
ลาชา พระโพธิสัตวจึงตองอธิษฐานจิตใหส้ินอายุ จุติลงมาเกิดเปนมนษุย 
ในชมพูทวีป การอธิษฐานใหส้ินอายุนีเ้รียกวา "อธิมุตติกาละกิริยา" อนึ่ง 
พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองคก็ตองมาตรัสรูในชมพูทวีปนี้เทานั้น เปนอัน 
พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองคก็ตองมาตรัสรูในชมพูทวีปนี้เทานั้น เปนอัน 
สรุปวามติของฝายสรวาสติวาทินขอนี้ ฝายเถรวาทก็รับรอง 
     ๘. ถือวาพระอริยบุคคลยอมไมไปอุบัตใินอสัญญีภพและอุตตร- 
กุรุทวีป มติฝายเถรวาทไมขัดแยง 
     ๙. ถือวาสามัญผล ๔ ไมจําตองบรรลุทีละมรรคไดทีละผล 
เสมอไป ฝายสรวาสติวาทินกลาววาผูบําเพญ็มรรคภาวนา บางคนท่ีมี 
อินทรียแกกลา ไมจําตองผานมรรคผลโดยลําดับช้ันเลย อาจกาวลวง 
จากภูมิปุถุชนสูภูมิพระอรหนัตไดโดยฉับพลัน ขอนี้มติฝายเถรวาทไม 
เห็นดวย 
     ๑๐. ถือวาพระอรหันตยงัส่ังสมบุญสมภารได ฝายสรวาสติ- 
วาทินอธิบายวา พระอรหันตประสงคจะธํารงรักษาพระพุทธศาสนาและ 
เพื่อโปรดสัตวไดนาน ๆ ก็อาจจะประกอบบุญกิริยา มีการถวายทาน 
ในสงฆแลวอธิษฐานวา ดวยอํานาจแหงกศุลผลบุญนี้จงเปนปจจยัให 
ขาพเจามีอายยุัง่ยืนเถิด มติฝายเถรวาทไมยอมรับรูในขอนี้ เพราะถือวา 
พระอรหันตทานหมดตัณหาในภพแลว ทานจึงไมมีการสรางบุญดวย  
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เจตนาใหเกดิวบิากแกตวัทานเองได อนึ่ง ท่ีทานยังมีการทํากุศลอยูสัก 
วาเปนกิริยาเทานั้น มิไดมีวิบากอันใดตามสนองทานได 
     ๑๑. ถือวาพระอรหันตยงัตองเสวยวิบากแหงกรรมเกา ขอนี้ฝาย 
เถรวาทรับรอง ท้ังนี้เพราะกรรมเกาของทาน ท่ีทําเอาไวแตในภพกอน ๆ 
ยอมจะตองใหผลเสมอ ตราบเทาท่ีชีวิตของทานยังดํารงอยู เชนพระ 
โมคคัลลานะเปนตน เพราะเหตุแหงอกุศลกรรมในชาติอดีตกอน ๆ เคย 
ทํารายมารดาผลวิบากกย็ังติดตามทุกภพ จนกระท่ังถึงชาติสุดทายซ่ึง 
ทานบรรลุพระอรหันตผลแลว ก็ยังไมวายตองถูกโจรทํารายทุบตีรางกาย 
จนเหลวแหลก ณ ตําบลกาฬศิลา แควนมคธ 
     ๑๒. ถือวาวิมุตติของพระพุทธองคและพระปจเจกโพธิกับพระ 
อรหันต ไมมีอะไรแตกตางกนัเลย มตินี้ฝายเถรวาทรับรอง 
     ๑๓. ถือวาพระกรุณาของพระพุทธองคไมมีสัตวเปนอารมณ 
เนื่องดวยพวกนิกายวัชชีบุตร มีทิฐิวามีบุคคลหรือสัตวโดยปรมัตถ 
พวกนิกายพระบรมศาสดามีพระกรุณาแตไมมีสัตวเปนอารมณ มีแต 
ขันธบัญจกเปนอารมณเทานัน้ ความจริงกค็วรจะเปนอยางนั้น แมฝาย 
เถรวาทก็มีมติเชนกัน แตท่ีวามีสัตวเปนอารมณนั้น ตามท่ีขาพเจาพูดเอา 
ไวในบทวาดวยหลักธรรมของนิกายอุตตรปถะ ก็เปนการเรียกรองตาม 
สมมติบัญญัติ ฝายนิกายสรวาสติวาทินก็รูอยูเหมือนกัน ในท่ีอ่ืน ๆ 
เขาก็เรียกวาสัตว บุคคลตามสมมติ มีเฉพาะในท่ีนี้เทานัน้ตองพูดโดย 
ปรมัตถวาขันธปญจก เพราะเกรงพวกวัชชีบุตรจะตีคลุมเอาวามีทิฐ ิ
เหมือนกับตน นิกายวัชชีบุตรจักปรากฏในบทขางหนา 
     ๑๔. ถือวาสัตว บุคคลเปนเพียงสมมติบัญญัติ มีแตสภาวะของ 
ขันธบัญจกซ่ึงสืบสันตติกันเร่ือยเทานั้น ตรงกันกับนิกายในพระพุทธ-  
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ศาสนาสวนใหญ มีนิกายเถรวาท นิกายมหาสังฆิกะ ฯลฯ ยกเวน 
พวกวัชชีบุตรและนิกายท่ีมีทัศนะวา มีอัตตาโดยปรมัตถ 
     ๑๕. ถือวาพระพุทธองคไมสามารถประมวลคําสอนลงในคํา ๆ เดียว 
     ๑๖. ถือวามรรคมีองค ๘ คือพระธรรมจักรท่ีแทจริง ฝายเถรวาท 
ไมวิจารณ 
     ๑๗. ถือวาพระพุทธองคก็ตรัสเร่ืองไมเปนอรรถเหมือนกัน เชน 
ตรัสวา "อานนท เธอจงมา ฯลฯ" เถรวาทรับรอง ฝายมหาสังฆิกะไมรับ 
     ๑๘. ถือวาพระพุทธวจนะมีท้ังปริยายและนิปปริยาย เถรวาท 
รับรอง ฝายมหาสังฆิกะไมรับ (ขอ ๑๕-๑๘ นี้โปรดดูเทียบเคียงในเร่ือง 
หลักธรรมของนิกายมหาสังฆิกะ) 
     ๑๙. ถือวาพระโพธิสัตวก็ยังจดัเปนปุถุชน ฝายเถรวาทรับรองแต 
ฝายมหาสังฆิกะไมรับ 
     ๒๐. ถือวาขณะอยูในสมาบัติยอมไมมีความตาย ฝายเถรวาท 
รับรอง 
     ๒๑. ถือวาเม่ือเวลามรณะวิญญาณดับสถานะตางกันตามคติ ใน 
อภิธรรมหาวภิาษาศาสตรกลาววา ผูท่ีมรณะแลวมีทุคติเปนท่ีไป 
วิญญาณ ยอมดับลงตรงเทา ถามีสุคติโลกมนุษยเปนท่ีไปวิญญาณ 
ดับลงตรงสะดือ ถาเปนสุคติโลกสวรรค วิญญาณดับลง ณ เบ้ืองศีรษะ 
สําหรับพระอรหันตผูอนุปาทิเสสนิพพาน วิญญาณดับ ณ เบ้ืองหฤทัย 
มติฝายเถรวาทไมเห็นดวย 
     ๒๒. ถือวาเทวดาจะจุตเิพราะมีนิมิต ๕ ประการ นิมิต ๕ ประการคือ 
     ก. ทิพยอาภรณท้ังปวงเศราหมอง 
     ข. ทิพยมาลาเห่ียวแหง 
     ค. เกิดเสโทเหงื่อไคล  
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     ง. ทิพยกายมีกล่ินเหม็น 
     จ. ไมมีความผาสุกในทิพยอาสน 
     มติฝายเถรวาทเหน็พอง ดังปรากฏในสารัตถสังคหะวา เม่ือเทวดา 
ยังอีก ๗ วัน จะจุติ บุพนิมิต ๕ ประการพึงบังเกิดข้ึนอีก มาลา 
มิลายนฺติ คือดอกไมเคร่ืองประดับองคแตในวันแรกถือเอาปฏิสนธินั้น 
เหี่ยวแหงเศราหมอง อธิบายดอกไมทิพยนัน้สดช่ืนเบิกบานงามกําหนด 
กาลเทานั้นกับอายุ และถาเทวดานัน้มีอายุตัง้อยูส้ินกาลเทาใด ดอกไมก ็
สดช่ืนบานอยูส้ินกาลนานเทานั้น เม่ือถึงกําหนดจะใกลจตุิแลว ดอกไม 
นั้นก็เหี่ยวแหงเศราหมอง เปนบุพนิมิต ประการ ๑ วตฺถานิ กิลิสฺสนฺติ 
ผาทิพยท้ังหลายอันเปนเคร่ืองประดับองคเหมือนอยางดอกไมทิพยนั้น 
ก็เศราหมองเปนบุพนิมิตประการ ๑ กจฺเฉหิ เสทา มฺุจนฺติ เหง่ือ 
ในสรีระประเทศแหงรักแรไหลออกมาก็เปนบุพนิมิตประการ ๑ กาเย 
ทุพฺพณณฺิย โอกฺกมติ อนึ่ง สีสันวรรณะเศราหมอง ปรากฏมีในสรีระ 
เทวดาเปนบุพนิมิตประการ ๑ เทวาสเน น สณฺฐาติ ท่ีสถิตของเทวดาท่ี 
เคยประทับนัน้ ก็ไมอาจจะประทับนั่งเปนปกติได ยอมใหกระวนกระวาย 
มีประการตาง ๆ จัดเปนบุพนมิิตประการ ๑ รวม ๕ ประการ 
     ๒๓. ถือวาอสัญญีเม่ือจุติตองถือปฏิสนธิในกามาวจรภพเสมอ ใน 
อภิธรรมโกศศาสตรอธิบายวา ท้ังนี้เพราะความเส่ือมสูญแหงอํานาจฌาน 
สมาบัตินั่นเอง เนื่องดวยในขณะท่ีอสัญญีสัตวอยูในอสัญญีภพยอมไม 
มีจิต เม่ือไมมีจิตจึงไมสามารถบําเพ็ญฌานสมาบัติใหเจริญแข็งแรงข้ึน 
ไปได อุปมาดงับุรุษแผลงศรข้ึนไปในอากาศ เม่ือหมดกระแสกําลังแลว 
ลูกศรยอมตองตกมายังพืน้ดนิ และเม่ือมาปฏิสนธิในกามาวจรภพแลวก็ 
อาจไปสูเทวคติ อสุรคติ ดิรัจฉานคติ หรือ นรกคติก็ไดไมเท่ียงแท 
แนนอน สุดแลวแตกรรมในปางกอนท่ีทําไวชักพาไป มติฝายเถรวาท  
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กลาวไวในบาลีอภิธรรมวา ผูจุติจากรูปภพน้ันยอมมาเกิดในกามภพ 
มาเกิดเปนไตรเหตุบาง ทุเหตบุาง ไมเกิดเปนอเหตุกสัตว ไมเกิดในอบาย 
เพราะกําลังฌานในอดีตแรงกวายังสงผลโดยเฉพาะอสัญญีสัตว เม่ือจุต ิ
ยอมเกิดในกามสุคติภูมิท้ัง ๗ คือ ในฉกามาวจรสวรรค ๖ และมนษุย- 
ภูมิ ๑ มติฝายเถรวาทขอนี้ตางกับฝายสรวาสติวาทินในตอนคติกําเนดิ 
     ๒๔. ถือวาในนิโรธสมาบัติ และอสัญญีสมาบัติปราศจากจิต ฝาย 
สรวาสติวาทินแถลงเหตุผลเชนเดียวกับฝายเถรวาทวา สมาบัติท้ังสองไม 
มีจิตเปนท่ีดับแหงเวทนา และสัญญา ตางแตฝายอสัญญีสมาบัติเปนของ 
ฝายปุถุชน นิโรธสมาบัติเปนของพระอริยเจา ฝายอสัญญีสมาบัติยังเปน 
สาสวธรรมเปนธรรมเน่ืองดวยภพ สวนนิโรธสมาบัติตรงกันขาม 
     ๒๕. ถือวาปญจวิญญาณควรนับวาเปนสราคะ เพราะปญจ- 
วิญญาณทําหนาท่ีแตเพยีงรับรูส่ิงท้ังหลาย มิไดมีความคิดโดยอิสระของ 
ตนเอง มติฝายเถรวาทถือวาปญจวิญญาณไมสามารถเปนวิราคะได 
เพราะเหตุวามันทําหนาท่ีรับรูส่ิงท้ังหลายไมมีความคิดโดยอิสระของตน 
เองไซร มันก็ไมนาจะเปนสราคะดวย ในบาลีอรรถกถาทานเปรียบ 
จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท เหมือนบาน 
๕ หลังคาเรือนในหมูบานเดียว จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆาน- 
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ เปรียบเหมือนขาราชการ ๕ คน 
ชวนจิตเหมือนพระราชา กจิมีการเหน็รูป ไดยินเสียง ฯลฯ กาย 
ถูกตองเปนตน พึงเหน็ดุจขาราชการ ๕ คน ไดคาจางเล็กนอยจาก 
พระราชา โดยใหมาเก็บคาสวนสาอากรจากหมูบาน ๕ หลังคาเรือนนั้น 
คาสวยสาอากรก็เปนของเล็กนอยเพราะเกบ็ไดคนละบาน ความยนิดีจงึ 
ไมเกิดข้ึน หรือแมพระราชาจะยกเลิกเสียมิใหเปนไปเก็บสวย ขาราชการ ๕ 
คนนั้นกไ็มยินราย เพราะคาสวยท่ีเก็บไดนดิเดียว เก็บไดก็เหมือนไมได  
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แตสําหรับพระราชายอมไดราชพลีสวนใหญจากหมูบานทุกคามเขตใน 
ประเทศท่ีพระองคครอบครอง พระราชาก็ยอมทรงยินดี หากมีเหตใุห 
พลีเหลานี้ท่ีทรงไดตองวิบัตไิป พระราชายอมทรงยินรายเปนธรรมดา 
ความยินดียนิรายเปนตนแหงชวนจิตในปญจทวารเหลานัน้ พึงเหน็ 
เหมือนการถือเอาพลีหรือการเส่ือมจากพลีสวนใหญของพระราชา อุปมา 
นี้ฉันใด ปญจวิญญาณยอมไมอาจกลาวโดยตรงไดวาเปนสราคะหรือ 
วิราคะ ชวนจิตเหลานั้นท่ีจกัพึงกลาววาเปนสราคะหรือ วิราคะ สังวร 
หรืออสังวร กศุลหรืออกุศล โสมนัสหรือ โทมนัสหรืออุเบกขา ขอทาน 
ผูอานพึงพลิกไปดูเทียบเคียงในตอนหลักธรรมฝายมหาสังฆิกะเถิด 
     ๒๖. ในกามภพและรูปภพมีอันตรภาวะ ทัศนะขอนี้เปนขอสําคัญ 
ขอหนึ่งของนกิายสรวาสติวาทิน ซ่ึงถือวาในกามภพและรูปภพ เม่ือ 
บุคคลจุติจากปจจุบันแลว กอนท่ีจะไปถือปฏิสนธิในภูมิอ่ืน จะตองมี 
ภาวะต้ังอยูในระหวางภพตอภพ ภาวะระหวางนี้ เรียกวา "อันตรภาวะ" 
ในคัมภีรสสกฤตอภิธรรมโกศศาสตรของวสุพันธุอธิบายวา อันตรภาวะนี้ 
จักเหน็ไดเฉพาะสัตวท่ีอยูในจําพวกเดยีวกนั และเห็นไดดวยทิพยจักษ ุ
อันตรภาวะมีรูปอันละเอียดอยางยิ่ง และเฉพาะอันตรภาวะในกามภพกมี็ 
กวฬิงการาหารอยางละเอียดเปนภกัษาเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีกล่ิน 
หอมเปนภักษาอีกดวย และเพราะเหตุท่ีอาศัยกล่ินหอมเปนอาหารนี่เอง 
จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา "คันธัพพะ" แตกล่ินหอมจะเปนอาหารนี่เอง 
จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา "คันธัพพะ" แตกล่ินหอมจะเปนอาหารแก 
อันตรภาวสัตวก็เฉพาะผูมีบุญเทานั้น สําหรับอันตรภาวะที่ไมมีบุญยอมมี 
กล่ินเหม็นเปนอาหาร นอกจากนี้อันตรภาวะในกามภพยงัปรากฏเพศ 
เปนชายและหญิงตามอัตภาพ และมีอินทรียบริบูรณประกอบดวย 
รูปลักษณะดุจเด็กอายุ ๕-๖ ขวบ อนึ่งอันตรภาวะจักไปถือปฏิสนธิใน 
คติใดกย็อมปรากฏรูปรางของสัตวในคตนิั้น ประมาณแหงอายุของ  
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อันตรภาวะ บางก็อยูไดถึง ๗ วัน บางก็อยูไดถึง ๗๗ วนั แตสวนมาก 
มักจะเทีย่วหาปฏิสนธิโดยเร็ว อันตระภาวะท่ีลองลอยหาสมภพน้ันยอมมี 
จักษุเห็นไดไกลมาก ถากรรมของเขาเหมาะสมแลวเหตุปจจัยมาถึงพรอม 
แลว คืออันตรภาวะเหน็ชายหญิงสมพาสกันอยู แลวอันตรภาวะบังเกดิ 
ความกําหนดรัญจวน จึงเขาไปสมภพในครรภของหญิงนัน้ นี่วาดวย 
สัตวท่ีถือสมภพในชลาพุชะกําเนิดและอัณฑชะกําเนิด สวนอันตระภาวะ 
ท่ีถือในสังเสทชะกําเนดินัน้ เพราะอาศัยความรัญจวนปรารถนาในกล่ิน 
นําไป สวนอันตรภาวะท่ีถือสมภพในโอปปาติกะกําเนิดเลา ก็ดวยอาศัย 
ความปรารถนถรัญจวนในสถานท่ีนําไปสุดแลวแตสกุล อกุศลกรรม 
จําแนกแบงใหประณีตดเีลวกวากัน 
     หากมีปุจฉาวา อันตรภาวะก็เกิดปรารถนารัญจวนในนรกดวย 
หรือ พึงวิสัชนาวาอาศัยความหลงโดยกรรมปรุงแตงบันดาลใหเหน็ 
กงจักรเปนดอกบัว กลาวคืออันตรภาวะท่ีมีกรรมสมควรจักถือกําเนิด 
ในนรก เขาจักบังเกิดความรูสึกหนาวเยน็เหลือท่ีจะทนไดแกตวัเขาเอง 
แลวเหน็ไฟนรกวาอบอุน จึงเกิดปรารถนารัญจวนไปสูนรกเพลิงนั้น 
หรืออันตระภาวะบังเกิดความรอนรุมในตัว เหน็นรกอันหนาวเยน็วาเปน 
ท่ีสบายจักบรรเทาความรุมรอนของอาตมะ เกิดปรารถนารัญจวนกไ็ปสู 
นรกเยน็นั้น หลักฐานพระพทุธพจนท่ีฝายสรวาสติวาทินอางวา มีอันตร- 
ภาวะคือในมหาตัณหักขยสูตรแหงมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสกวา "ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล มารดาบิดาท้ัง ๒ ประชุมพรอมกันดวย 
มารดามีฤดูดวย คัพธัพพะ (คือสัตวผูเกิด) เขาไปต้ังอยูเฉพาะดวย 
อยางนี้ จึงเปนอันกาวลงของสัตวผูเกิดในครรภ" ความหมายของ 
พระพุทธพจนนี้แสดงวา คนเราจะเกดิในครรภมารดาไดตองอาศัยปจจยั  
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     ๑. มารดาบิดาสมพาสกันอยู 
     ๒. มารดาอยูในวัยมีฤด ู
     ๓. คันธัพพะคือวิญญาณปรากฏ 
     ปรากฏในพระสูตรนี้มีคําวา "คันธัพพะ" จึงเปนหลักฐาน 
สนับสนุนขอหนึ่ง นอกจากนี้ในกรณยเมตตสูตรมีขอความวา "เย จ  ทูเร 
วสนฺติ อวิทูเร ภูตา วา สมฺภเวสี วา สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา" 
สัตวเหลาใดอยูในท่ีไกลหรือท่ีใกล ท่ีเกิดแลวหรือกําลังแสวงหาภพกด็ี 
ขอสัตวท้ังปวงเหลานั้น จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถอะ คําวาสมฺภเวสี 
ผูแสวงหาสมภพคือพวกอันตรภาวะน่ันเอง ฝายสรวาสติวาทินกลาว 
ตอไปวา อันตรภาวะก็เปนขันธบัญจกเหมือนกันท่ีเกิดดบัสืบสันตติ มิได 
เปนตัวอัตตาหรืออาตมัน ท้ังนี้เพื่อเล่ียงมิใหตกอยูในคายฝายพาหริลัทธิ 
และคายทานพวกอัตตวาทิน 
     มติฝายเถรวาทไมเห็นดวยประการท้ังปวงกับฝายสรวาสตินวาทินใน 
เร่ืองอันตรภาวะน้ี ดวยมีมติถือวา ธรรมดาปุถุชนผูยังของดวยกิเลส 
เม่ือจุติจิตเคล่ือนจากภพปจจุบันแลว ขณะจิตท่ี ๒ คือปฏิสนธิจิต 
จักตองบังเกดิข้ึนในภพใหมทันที เปรียบดจุบุรุษผูมีกําลังจับเถาวัลยโหน 
จากปากเหวขางหนึ่งไปสูอีกขางหนึ่ง ฉะนั้นอันตรภาวะเท่ียวเรรอนหา 
สมภพจึงมีไมไดเลย อนึ่งคําวา คันธัพพะ ในพระบาลีมหาตัณหกัขยสูตร 
ทานหมายถึงปฏิสนธิจิตนี่แหละ แมคํา สมฺภเวสี ในพระบาลีกรณยี- 
เมตตสูตรก็มิไดหมายวาเปนอันตรภาวะ ในปรมัตถโชติกอรรถกถาแหง 
ขุททกนิกายแกวา "สัตวเหลาใดแสวงหาซ่ึงสมภพ เหตนุัน้สัตวเหลานัน้ 
จึงช่ือวา สมฺภเวสี คํานี้เปนช่ือของพวกปุถุชนผูยังเปนเสกขะ แสวงหาอยู 
ซ่ึงสมภพตอไปอีกเพราะยังละความเกีย่วของในภพมิได อนึ่งในกําเนดิ 
พวกสัตวท่ีเปนอัณฑชะกําเนิดแลชลาพุชะกําเนดิ ๔ ช่ือวา สัมภเวสี  
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ตราบเทาท่ียังไมทําลายกระเปาะไข และฝกมดลูก ฯ คร้ันทํากระเปาะไข 
และมดลูกออกมาภายนอกแลว ช่ือวาพวกภูต คือเกิดแลวฯ สังเสทชะ 
กําเนิดแลอุปปตติช่ือวาเปนสัมภเวสี เฉพาะในขณะจิตแรก ในขณะ 
จิต ท่ี ๒ ไป ช่ือวาภูต ฯ หรือสัตวพวกนั้นยอมเกิดดวยอิริยาบถใด 
ยังไมถึงอิริยาบถอ่ืนแตอยูอิริยาบถนั้นตราบใด ยังช่ือวาสัมภเวสีตราบ 
นั้น เบ้ืองหนาแตนั้นเปนภูต" พูดงาย ๆ ก็คือสัมภเวสีในความเขาใจ 
ของฝายเถรวาทคือผูท่ียังมีภวราคะอยู นับต้ังแตพระอนาคามีลงมาจนถึง 
สัตวนรกช่ือวาสัมภเวสีหมด เหตุยังละภวราคะมิไดขาดจากขันธสันดาน 
จากเหตุการณหลาย ๆ อยางเดียวกับผูระลึกชาติไดเลากันมา มักจะรูสึก 
ตัวเองวาเปนมนุษยอยู มีเคร่ืองแตงกายชุดท่ีตนนุงช้ินสุดทายกอนมรณะ 
แลวเท่ียวเสาะแสวงหาท่ีเกิดจนกระท่ังไปเขาครรภมารดา หรือบางทีตน 
เห็นมีเด็กอยูในครรภกอนแลว ก็เลยเขาอาศัยรางนั้นเลยก็มี (ในกรณนีี ้
วิญญาณเจาของเด็กคงจะไดดับไปเสียกอนคือตายในครรภ ประจวบกบั 
วิญญาณดวงใหมมาถึงก็เลยชิงสวมรางทันที) เหตกุารณดงักลาวทําให 
มติเร่ืองอันตรภาวะของฝายสรวาสติวาทินมีน้ําหนกันาเช่ือมาก หรือจะ 
เปนวาวิญญาณผูแสวงหาสมภพน้ัน แทจริงไดมีสมภพแลว กลาวคือไป 
เกิดเปนอสูรหรือเปรตหรือพวกภุมมเทพก็ได เชนผีคนตายมาหลอกคน 
เปนอยางนี้ กพ็อจะอธิบายไดวา วิญญาณของผูตายไดเขาเปนอสูรหรือ 
เปรตนั่นเองมา มิใชวาจะมีภพในระหวางความตายกับความเปน ขอฝาก 
นักธรรมพิจารณาดวย 
     ๒๗. ถือวาอวิญญัติก็เปนรูป ฝายสรวาสติวาทินอธิบายวา เนื่อง 
ดวยเราทํากายกรรมวจีกรรมแลวกย็อมมีผลมีวิบาก คราวนี้กายกรรม 
ท่ีทําข้ึนขณะหนึ่งแลวก็ดับไป วจีกรรมท่ีทําข้ึนขณะหน่ึงแลวก็ดบัไปเชน 
กัน แตยังมีรูปอีกชนิดหนึ่งคอยรักษาตัวของมันไวสืบสันตติติดเนื่องกนั  
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สําหรับเปนเหตุเปนปจจยัใหเกิดวิบากในอนาคต รูปชนิดนี้เรียกวา 
"อวิญญัติรูป" มีกายอวิญญัติรูปและวจีอวญิญัติรูป ฝายสรวาสติวาทิน 
ไดยกเหตุผลยนืยันวาตองมีอวิญญัติรูปดังนี ้
     ก. ในสังยกุตาคม แสดงคุณลักษณะของรูปธรรมไว ๓ ประเภท 
คือ รูปธรรมท่ีเปนสนิทัศนะสัปปฏิฆะเห็นไดกระทบได ๑ รูปธรรมท่ีเปน 
อนิทัศนะสัปปฏิฆะเห็นไมไดแตกระทบได ๑ รูปธรรมท่ีเปนอนิทัศนะ 
อัปปฏิฆะเห็นไมไดกระทบไมได ๑ ประเภทแรกไดแกรูปวิสัย เขียว 
ขาว แดง เหลือง ประเภทท่ีสองไดแก สัททะ คันธะ รส และโผฏ- 
ฐัพพะ ประเภทท่ีสามไดแก อวิญญัติรูปนี้ 
     ข. บุคคลท่ีประสงคจะฆาเขาโดยการใชจางใหผูอ่ืนไปจัดการแทน 
บุคคลนั้นยอมชื่อวาจะตองรับเสวยวิบากกรรมในการฆาสัตวตัดชีวิต 
เหมือนกนั แตบุคคลนั้นก็มิไดลงมือฆาเองคือปราศจากกายวิญัติเลย 
แตถึงกระนัน้ก็ตองรับวิบากอันนั้นจึงแสดงยืนยนัใหเหน็วาตองมีกาย 
อวิญญัติรูป ซ่ึงเทากับจัดการฆาเขาโดยปริยายในบุคคลนั้นแนนอน 
     ค. พระโยคาวจรเจริญมรรคภาวนาในขณะท่ีอยูในสมาธิ มรรค 
ท้ัง ๘ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมกัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ถึงภาวะมรรคสมังคี 
ในกาลใด ในกาลนั้นพระโยคาวจรใชวาจะมีการไหววาจา คือวจวีิญญัติ 
ก็มิได จะมีกายวิญญัติก็มิได เม่ือกายวิญญัติไมมีการประกอบกรรมท่ี 
ชอบ การประกอบอาชีวะท่ีชอบก็ไมมี ถาเราไมยอมรับวามีอวิญญัต ิ
รูปไซร มรรคสมังคีก็มีสภาพไมถึงพรอมสมบูรณไดเลย ตองขาด 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะไป แทจริงในขณะแหง 
มรรคสมังคีคือการประชุมพรอมแหงมรรคน้ัน สัมมาวาจา สัมมากัม- 
มันตะ สัมมาอาชีวะ ลวนเปนอวิญญัติรูปท้ังนั้น  
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     มติฝายเถรวาทไมเห็นพองดวย ฝายบาลีถือวามีวิญญัตรูิปเทานั้น 
หามีอวิญญัติรูปไม 
     ๒๘. ถือวาอนุสัยเปนเจตสิก เปนจิตตสัมปยุตต และมีอารมณ 
มตินี้ตรงกับมติฝายบาลีอภิธรรมของเถรวาท แตตางกับฝายมหาสังฆิกะ 
     ๒๙. ถือวาอนุสัยท้ังปวงสงเคราะหลงไดในสังโยชน แตสังโยชน 
ท้ังปวงสงเคราะหลงในอนุสัยไมได มติฝายเถรวาทรับรอง ท้ังนี้เพราะ 
อนุสัยกับสังโยชนก็เปนกิเลสดวยกัน อนสัุยเปนกิเลสนอนกน สังโยชน 
เปนกิเลสที่ฟุงข้ึนมา อนุสัยนัน่แหละฟุงข้ึนมาเปนสังโยชนไป แต 
สังโยชนมีองคธรรมมากกวาอนุสัย เชนสีลพตปรามาส ไมปรากฏมีใน 
ประเภทอนุสัย สังโยชนจึงมีความหมายกวางกวาอนุสัย 
     ๓๐. ถือวามีอัพยากตธรรม มติฝายเถรวาทรับรอง 
     ๓๑. ถือวาในสมาบัติไมมีวจีเภท มติฝายเถรวาทรับรอง 
     ๓๒. ถือวาปฏิจจสมุปปาทเปนสังขตธรรม มติฝายเถรวาทรับรอง 
     ๓๓. ถือวาทุกขสัจ สมุทัยสัจ มรรคสัจ เปนสังขตะ แตนิโรธสัจ 
เปนอสังขตะ มติฝายเถรวาทรับรอง 
     ๓๔. ถือวามีโลกิยสัมมาทิฐิ และโลกิยสัทธินทรีย มติฝายเถรวาท 
รับรอง  
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                                                                 บทท่ี ๒๘ 
                                                      นิกายเสาตฺรนฺติกวาทิน 
 
ประวัตินิกาย 
     ในปกรณบาลีเรียกช่ือนิกายน้ีวา สุตตวาที วาแตกออกมาจากนิกาย 
สังกันติวาท และนิกายสังกนัติวาทแยกตัวออกมาจากนิกายกัสสปกวาท 
ซ่ึงนิกายกัสสปกวาทนี้ แยกมาจากนกิายสรวาสติวาทินอีกตอหนึ่ง แตใน 
ปกรณสสกฤตกลาววานิกายเสาตฺรนฺติกวาทนิแยกออกจากนิกายสรวาสติ- 
วาทินโดยตรง ขาพเจาสันนษิฐานวาความจริงนิกายสังกนัติกวาทก็เปน 
อันเดียวกนักับนิกายเสาตฺรนตฺิกวาทินนั่นเอง แตนิกายสังกันติกวาทคง 
จะเกดิข้ึนในคร้ังพุทธศตวรรษท่ี ๒ แลวตอมาคอย ๆ ขยับขยายหลัก 
ธรรมข้ึนทุกที จนถึงในพุทธศตวรรษท่ี ๔ จึงเกิดเปนเสาตฺรนฺติกวาทนิ 
อยางโจงแจงข้ึน มติฝายบาลีถือวาท้ัง ๒ นกิายเกิดข้ึนในพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๒ ซ่ึงยังเปนปญหาท่ีจะตองวินิจฉัย ในปกรณฝายจนีกลาววาเสา- 
ตฺรนฺติกวาทนิมีท้ัง "ปุราณเสาสตฺรนฺติก" และ "นวเสาตฺรนฺติก" และ 
อธิบายวาพวกปุราณเสาตฺรนตฺิกมีความคิดผสมระหวางสรวาสติวาทิน 
และนิกายวัชชีบุตร คือถือวามีบุคคลปรมัตถหรือปรมัตถอัตตา แตพวก 
นวเสาตฺรนฺตกิปฏิเสธ จากการพิจารณาววิัฒนาการทางปรัชญาของนิกาย 
เสาตฺรนฺติกวาทินนี้ ขาพเจามีความเช่ือโดยปราศจากขอกังขาเลยวา 
นิกายนี้ไดแยกออกมาจากสรวาสติวาทินโดยตรง มิใชแยกมาจาก 
กัสสปกวาทเชนฝายบาลีกลาว 
     แตดั้งเดิมทีพวกเสาตฺรนฺตกิก็คงเปนคณาจารยอยูในนกิายสรวาสติ- 
วาทิน ตอมาปรากฏวาเม่ือพระกาตยายนีบุตรรจนาคัมภีรชฺญาณ-  
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ปรสฺถานศาสตรแลว ทานคณาจารยฝายสรวาสติวาทินโนมเอียงมานยิม 
นับถือคัมภีรอภิธรรมกันมากเปนพิเศษ ถึงกับถือเปนคัมภีรสําคัญท่ีสุด 
ปรากฏวามีคณาจารยในนกิายน้ันเองบางรูปไมพอใจท่ีเกดินิยมอภิธรรม 
กันข้ึนอยางนัน้ ท้ังนี้เพราะคณาจารยเหลานี้ ถือวาอภิธรรมเปนเพียง 
ภาษิตของพระสาวกอรรถาธิบายพระพุทธพจนเทานั้นเอง หลักพระพุทธ- 
วจนะท่ีแทจริงอยูท่ีพระสุตตันตปฎกตางหาก อาจารยพวกน้ีจึงแยกตัว 
ออกมาจากฝายนิยมพระอภิธรรม และเผยแผพระสุตตันตปฎกเปน 
สําคัญจึงไดช่ือวา "สุตตวาที" ในภาษาบาลี หรือ "เสาตฺรนฺติกวาทนิ" 
ในภาษาสสกฤต คณาจารยองคสําคัญของฝายเสาตฺรนฺติกวาทินคือ 
"พระกุมารลัพธะ" ทานผูนี้เปนชาวเมืองตักษศิลา ดูเหมือนจะมีชีวิตอยู 
ในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๓ หรืออาจจะรวมสมัยกับพระกาตยายนีบุตร 
ก็ได คณาจารยรูปนี้เปนตนกําเนิดฝายนวเสาตฺรนฺติกะ วาเปนผูมีสติ 
ปญญาเฉียบแหลม วันหนึ่ง ๆ สามารถรจนาวลีอักษรไดถึง ๓๒,๐๐๐ คํา 
ไดนิพนธปกรณวิเศษประกาศคติธรรมฝายเสาตฺรนฺติกวาทินไวหลายสิบ 
ปกรณ อิทธิพลความคิดเห็นของพระกุมารลัพธะมีมากกวาอิทธิพลความ 
คิดเห็นของพระกาตยายนีบุตรมาก ดังเราจะเห็นไดวาคณาจารยองค 
สําคัญของฝายสรวาสติวาทินเชนพระธรรมตาระ และพระพุทธเทวะมี 
ทัศนะโนมเอียงมาทางฝายเสาตฺรนฺติกะ เชนมติของพระพุทธเทวะท่ีถือวา 
รูปธรรมคือมหาภูตเทานั้น และเจตสิกก็คือจิตเปนตน 
     ในคัมภีรวภิาษาศาสตรกลาวโจมตีคัดคานทัศนะของเสาตฺรนฺติวาทิน 
มาก และน่ันกเ็ปนเหตุใหเสาตฺรนฺติกวาทนิโตแยงปรัชญาฝายสรวาสติ- 
วาทินจนถึงพริกถึงขิงอยางเผ็ดรอนเปนปฏิกิริยา สรวาสติวาทินกับ 
เสาตฺรนฺติกาวาทินจึงเปนดุจพังพอนและงูเหาตอสูกันเร่ือยมาในดานปรัชญา 
ในบันทึกของกุยกกีลาววา ฝายเสาตฺรนฺติกยังแบงออกเปน ๒ มติใหญ  
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คือ มติฝายพระกุมารลัพธะ ๑ มติฝายพระศิริลัพธะ ๑ ทานรูปหลังนี ้
เปนผูแตงคัมภรีวิภาษาฝายเสาตฺรนฺติก นิกายน้ีแพรหลายในทางแถบ 
เหนือของอินเดียและเปนท่ีนาเสียใจวาเราไมมีคัมภีรของนิกายนี้เหลือตก 
คางอยูในปจจบัุน เราจึงตองศึกษาความคิดของเสาตฺรนฺติกวาทิน จาก 
ปกรณฝายสรวาสติวาทิน ซ่ึงกลาวโจมตีทัศนะของนิกายนี้เทานั้น 
 
หลักธรรมสําคัญ ๑๔ ขอ 
     ๑. ถือวามีขันธมาตรเคล่ือนยายจากอัตภาพหน่ึงสูอีกอัตภาพหนึ่ง 
นี่เปนทัศนะของพวกปุราณเสาตฺรนฺติก ขันธมาตรนี้ บางทีเรียกวาสุขุม- 
ขันธหรือเทียบไดกับปรมัตถอัตตา ซ่ึงเปนตัวรักษาสภาวะของมันระหวาง 
ภพตอภพ มตินี้ภายหลังถูกพวกนวเสาตฺรนฺติกปฏิเสธ และมติฝาย 
เถรวาทกไ็มยอมรับเชนกัน 
     ๒. ถือวาอดีต อนาคต ไมมีสภาวะอยูจริง จะมีกแ็ตปจจุบัน 
เทานั้น ฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิคานมติฝายสรวาสติวาทินท่ีวากาลท้ัง ๓ มี 
สภาวะอยูตลอดยืนโรงอยู วาเปนมิจฉาทิฐิ โดยอธิบายเหตุผลวา การท่ี 
ฝายสรวาสติวาทินถือดังนั้น ก็จะไมมีทางแบงแยกใหประจักษไดวาอันใด 
เปนอดีต อันใดเปนปจจุบัน อันใดเปนอนาคต ถึงแมฝายสรวาสติวาทิน 
จะอางเอาการณะและการิยะข้ึนมาอธิบาย (ดูหลักธรรมของสรวาสติ- 
วาทินประกอบ) ก็ขอกระทูถามหนอยเถอะวา การณะกับการิยะเปนอัน 
เดียวกันหรือแยกเดด็ขาดจากกัน ฝายสรวาสติวาทินถือวาการิยะแหง 
สภาวธรรมยอมไมเปนเอกเทศตางหากจากการณะ ถากระนั้นไซร 
การิยะของการณธรรมในอดีตก็ตองปรากฏมีอยูแลว และก็จะตองมีอยู 
เร่ือยตลอดถึงอนาคต นั่นก็คือสภาวะธรรมท้ังปวงในกาลทั้ง ๓ ตอง 
ปรากฏการิยะของมันอยูยนืโรงตามการณะเหมือนกัน และดวยประการ  
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ดังกลาวนี้ เราจึงไมสามารถจะแบงแยกไดวา ธรรมไหนเปนอดีต ธรรม 
ไหนเปนปจจบัุน ธรรมไหนเปนอนาคต ฉะนั้นฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิจึง 
สรุปผลวาอดีตดับไปแลว สวนอนาคตก็ยังเปนธรรมท่ียังไมบังเกิดข้ึน 
ดุจเดยีวกับมติฝายเถรวาทมหาสังฆิกวาท 
     ในอภิธรรมโกศศาสตรมีขอความโตแยงระหวางสรวาสติวาทินกับ 
เสาตฺรนฺติกวาทินเกี่ยวกบัปญหาเร่ืองกาลทั้ง ๓ ดังขาพเจาจะยกแปล 
ออกมายนยอพอไดความดังนี้ 
     "ผูท่ีถือวาตนเปนฝกฝายสรวาสติวาทินไซร ก็พึงรับรองวามี 
สภาวะธรรมยนืโรงอยูตลอดกาลทั้ง ๓ ผูนั้นแลจึงช่ือวาเปนฝายสรวาส- 
สติวาทิน ฯลฯ อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิปุจฉาวา ดังทานถือวา 
สภาวะธรรมมีอยูตลอดกาลท้ัง ๓ ก็พึงเปนวาในกาละท้ังหลายน้ัน 
สภาวะธรรมตองสําแดงพฤตติกลาวคือการิยคุณออกมา หรือวามีกําลัง 
กีดขวางอันใดบันดาลใหการณธรรมบางสมัยมีการิยะ บางสมัยไมมี 
การิยะเลา ถาทานกลาววาท่ีเปนดังนัน้เพราะการณธรรมไดปจจยั 
บางสมัยยังไมไดปจจยัสมบูรณดังนี้ไซร คําแกตวัของทานยังไมถูกตอง 
ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะเหตุวาทานถือวาสภาวธรรม มีเหตุปจจยั 
เปนตนก็มีอยูยนืโรงตลอดกาลนั่นเอง อนึ่ง การิยคุณนั้นจกักลาววา 
เปนอดีต ปจจบัุน อนาคตอยางไร ฯลฯ ทานฝายสรวาสติวาทิน 
วิสัชนาวา การิยะมิไดเปนเอกเทศตางหากจากการณะ คงอาศัยเนื่องกับ 
การณะนั่นเอง อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกปุจฉาวา ถาทานถือวาการิยะก ็
เปนของเนื่องดวยการณะไซร การณะเปนสภาพยืนโรงอยู การิยะก ็
ควรมีลักษณะอยางนั้น ไฉนจึงเรียกไดวามีอดีต ปจจุบัน อนาคตเลา 
ฝายสรวาสติวาทินวิสัชนาวา เพราะสังขตธรรมเหลาใดยังไมปรากฏ 
ยังไมสําแดงซ่ึงพฤตติของมันออกมาเรียกวาอนาคต ถากาํลังปรากฏ  
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กําลังสําแดงพฤตติอยูเรียกวาปจจุบัน ถาสําแดงปรากฏพฤตติดับไป 
เรียกวาอดีต อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกไมยอมรับ" 
     ๓. ถือวาธาตุเทานั้นท่ีมีสภาวะอยูจริง สวนขันธ อายตนะ ไมมี 
จริง เปนสมมติบัญญัติ ฝายสรวาสติวาทินถือวาขันธหมายถึงสภาวะ- 
ธรรมท่ีมีจริงแตละสภาวะมาชุมนุมรวมกนัเขา จึงเปนสภาพเปนจริง มี 
จริง แตเสาตฺรนรฺติกวาทนิกลาววา ลงเม่ือตองอาศัยการรวมชุมนุมเขา 
แลวจึงมีอยางนี้ จะเปนของมีจริงไมได อายตนะ ๑๒ มีนยัดุจกัน 
ฝายเสาตฺรนฺติกใหขอเปรียบเทียบวาเหมือนคนตาบอดหลาย ๆ คนมา 
รวมกัน การเหน็รูปก็เกดิข้ึนไมได แมแตจะไมรวมกัน ตางคนตางอยู 
การเห็นรูปกก็ดิไมไดเชนกนั ฉันใดก็ฉันนัน้ ประเดจ็แตกตางกับฝาย 
สรวาสติวาทินอยูตรงมองกันคนละมุมในเร่ืองการิยะ หรือพฤตติของ 
ขันธ อายตนะ ฝายสรวาสติวาทินถือวาอายตนะภายในสัมพันธกับ 
อายตนะภายนอกเกิดวิญญาณความรู ในความสัมพันธดงักลาวมา จัก 
ตองมีสภาวธรรมโดยตัวมันเองของอายตนะภายในและอายตนะภายนอก 
สําแดงพฤตติของมันแตละอายตนะแนนอน เชนการเหน็รูปสีเขียว แม 
จะตองอาศัยปจจัยอ่ืน ๆ อุปการะ มีอาโลกะคือแสงสวาง และชองวาง 
ก็จริง แตลักษณะการเห็นนัน้ตองเปนพฤตติของจักขุนทรีย และการเห็น 
รูปเขียวแตกตางไปจากสีอ่ืน ๆ ก็ตองเปนพฤตติหรือการิยะของรูปวิสัย 
อันนั้นโดยตัวของมันอยูแน 
     ๔. ถือวาวสัิยภายนอกเปนสภาพมายาไมมีสภาวะอยูจริง มติ 
ของเสาตฺรนฺติกวาทิน ขอนี้กแ็ยงกับฝายสรวาสติวาทินอยางรุนแรง ฝาย 
เสาตฺรนฺติกวาทินกลาววา สภาวะของจิตใจเทานั้นท่ีพึงกลาวไดวามีอยู 
แมในปรมัตถ แตวิสัยภายนอกซ่ึงจักมาเปนอารมณของใจ ลวนเปน 
มายาปราศจากสภาวะโดยตัวของมันเอง ในคัมภีรมหาวภิาษาศาสตรได  
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อรรถาธิบายทัศนะดังกลาวของเสาตฺรนฺติกวาทินวา 
     "อุปมาดังสตรีผูหนึ่งประดับกายดวยอาภรณอันงดงามเขามาสู 
ชุมนุมชน บุรุษบางคนไดยลเขาบังเกิดความเคารพนับถือ บุรุษบางคนได 
ยลเขาบังเกิดราคะกําหนัดบุรุษบางคนไดยลเขาบังเกิดความข้ึงเคียดไมพอใจ 
บุรุษบางคนไดยลเขาบังเกดิความริษยา บุรุษบางคนไดยลเขาบังเกิด 
ความเบ่ือหนาย บุรุษบางคนไดยลเขาบังเกดิความกรุณา บุรุษบางคนได 
ยลเขาบังเกิดความอุเบกขา ในบุรุษชนท้ังหลายเหลานี้ พึงกําหนดรูวา 
ผูท่ีเปนบุตรยอมเกิดความเคารพนับถือ ผูท่ีกําหนดยอมเกดิราคะ ผูท่ี 
เปนศัตรูยอมเกิดความข้ึงเคียด ผูท่ีเปนภริยานอยของสามีแหงสตรีผูนัน้ 
ยอมเกิดความริษยา ผูบําเพญ็อบรมในอสุภกัมมัฏฐานยอมบังเกิดความ 
เบ่ือหนาย ผูท่ีพนราคะยอมเกิดความกรุณา สวนพระอรหนัตทานไดยล 
เขายอมเกดิอุเบกขา โดยอาศัยเหตุผลดังกลาวมานี้ จึงแสดงใหประจักษษ 
วา วิสัยตาง ๆ ภายนอกของจติมิใชเปนของมีสภาวะโดยตัวของมันเอง 
เลย จึงไมมีอยูจริง สักแตวาเปนสภาพมายา" 
     ในนยายนุสารศาสตรกลาวถึงทิฐิเร่ืองนี้ของเสาตฺรนฺติกวาทินวา 
"อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิมีทัศนะถือวาอาศัยอํานาจความรูสึกท่ีแบง 
แยกแตกตางของบุคคลจึงเกิดความสุขแลความทุกขข้ึน นี้เปนเคร่ืองบง 
ใหเห็นชัดวาวสัิยและอารมณท้ังปวงเปนสภาพไมมีจริง สมดั่งพระผูมี 
พระภาคตรัสไวในมาคัณทียสูตรวา เปรียบเหมือนบุรุษเปฯโรคเร้ือนอยาง 
ตัวบนหลุมถานเพลิง ท้ังท่ีไฟนั้นมีสัมผัสรอน แตบุรุษท่ีเปนโรคเร้ือน 
กลับรูสึกสบาย แตในสมัยท่ีบุรุษนั้นหายจากโรคแลวใหไปยางตัวบน 
หลุมถานเพลิงเขากลับรูสึกไมสบาย ฯลฯ อนึ่งความบริสุทธ์ิหรือไม 
บริสุทธ์ิแหงวสัิยภายนอกกเ็ปนสภาวะไมจริงไมมีอยูดวยตัวของมันเอง 
หากอาศัยกรรมแหงสัตวในนานาคติทําใหเห็นวาความบริสุทธ์ิและความ  
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ไมบริสุทธ์ิพลอยจําแนกแตกตางกัน" ตวัอยางในขอกลาวนี้เชน ในแมน้าํ 
สายเดียวกนั ถาตามทัศนะของมนุษยก็เปนน้ําสะอาดบริสุทธ์ิ ในทัศนะ 
ของปลา ปู หอย เตา ก็เห็นเปนสถานท่ีอยูอาศัยของมัน แตในทัศนะ 
ของพวกเปรตกลับเห็นเปนน้ําเลือดน้ําหนอง นี่แหละจึงเปนเคร่ืองพิสูจน 
วาวิสัยภายนอก รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ ปราศจากภาวะมีอยูดวยตัวของมันเองแนนอน ส่ิงท่ีมี 
สภาวะอยูคือธาตุ ๑๘ เทานั้น มตินี้ตอมาไดเปนปจจยัสวนหนึ่งให 
กําเนิดแกลัทธิพุทธศาสนามหายานฝายนิกายโยคาจาร หรือวิชญาณ- 
วาทิน 
     ๕. ถือวาอสังขตธรรมไมมีสภาวะอยูแมโดยปรมัตถ ฝาย 
เสาตฺรนฺติกวาทินไดวิเคราะหพุทธปรัชญาไปไกลจนกระท่ังเกิดมีทัศนะวา 
แมอสังขตธรรมคือพระนิพพานหรือปฏิสังขยนิโรธ อัปปฏิสังขยนิโรธ 
อากาศ แตละลวนไมมีสภาวะมีอยูดวยตัวของมันเอง ท้ังหมดสักแตวา 
เปนบัญญัติสมมติเทานั้น ท้ังนี้เนื่องดวยอสังขตธรรมเปนการปฏิเสธ 
สังขตธรรม นั่นคืออสังขตธรรม ธรรมอันเปนท่ีสาบสูญแหงสังขตะ 
ถึงแมจะบัญญัติเรียกวาธรรมเหมือนกนั แตอันที่จริงคือความไมมีอะไร 
นั่นเอง ฉะนั้นสภาวะมีอยูดวยตัวของมันเองแหงอสังขตะจึงหามีไม แม 
จนกระท่ังจะเรียกวามีอยูดวยตัวของมันเองแหงอสังขตะจึงหามีไม แม 
จนกระท่ังจะเรียกวามีอยูอยางสมมติก็ไมควร ในอภิธรรมโกศศาสตรมี 
ขอความตอนหน่ึงกลาวถึงการอภิปรายปญหาเร่ืองอสังขตะระหวาง 
สรวาสติวาทินกับเสาตฺรนฺติกวาทิน ดังสรุปความสําคัญแปลมาดังนี้ 
     "ถาสังขตะปราศจากสภาวะมีอยูดวยตัวของมันเอง ดังท่ีทาน 
(ฝายเสาตฺรนฺตกิวาท) ถืออยู ไฉนในพระสูตรจึงกลาววาในบรรดาธรรม 
ท้ังหลาย จะเปนสังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี วิราคธรรมเปนยอด 
ก็เม่ือส่ิงท่ีไมมี  ไฉนจึงจดัวาเปนส่ิงท่ีเยี่ยมยอดในความไมมีไดเลา  
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(วิราคธรรมหมายเอาพระนพิพาน) อาจารยฝายเสาตฺรนตฺิกวาทินวิสัชนาวา 
เราก็มิไดกลาววาสภาวะแหงอสังขตะวางเปลาดุจเขากระตายเลย 
(กระตายไมมีเขาการจะใหเกดิเขางอกข้ึนไดยอมไมเปนภาวะจะเปนไปไดเลย) 
สภาวะแหงพระนิพพานซ่ึงปราศจากความมีอยูดวยตัวของมันเองมีอยู 
ฉะนั้นจึงกลาวไดวาเปนยอดกวาธรรมท้ังปวง เพื่อยังสัตวท้ังหลายใหเกดิ 
ฉันทะยนิดีในพระนิพพานนัน้ อาจารยฝายสรวาสติวาทินปุจฉาวา หาก 
อสังขตธรรมเปนสภาพไมมีก็ไมควรจกัเรียกวา นิโรธอริยสัจนะซิ 
อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกปฏิปุจฉาวา ท่ีวาอริยสัจนะมีอรรถวากระไร  ฝาย 
สรวาสติวาทินตอบวา ไดแกความจริงแทอันไมกลับกลาย ฝายเสา- 
ตฺรนฺติกกแ็กวา พระอริยเจาทานยอมเห็นในความจริงวาเปนความจริง 
เห็นในความไมจริงวาไมจริง ไมกลับตาลปตรกัน เชนเห็นทุกข สมุทัย 
มรรค วามีอยู เห็นนิโรธวาไมมีอยู (คือไมมีปวงกิเลส ไมมีทุกข สมุทัย 
และมรรค) หรือเห็นทุกขก็ยอมรูวานั่นเปนทุกข เห็นทกุขดับไป ก็เห็นวา 
นั่นทุกขดับไป (คือไมใชวาทุกขดับไปแลว มีพระนิพพานอันเปนสภาวะมี 
อยูดวยตัวของตัวเองตางหาก เชนทัศนะของฝายสรวาสติวาทิน) ฯลฯ 
อาจารยฝายสรวาสติวาทินปุจฉาวา ในพระสูตรมีพระพุทธวจนะปรากฏ 
เนือง ๆ วาภกิษุรูปนี้ไดบรรลุพระนิพพานในทิฐธรรมเทียว ส่ิงท่ีไมมี 
พระองคจักตรัสวาบรรลุถึงไดอยางไร อาจารยฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิ 
วิสัชนาวา ทิฐธรรมนิพพานอันภิกษุนั้นบรรลุ คือ สามารถแหงบรรดา 
กิเลสดับสูญไมปรากฏอีก อธิบายวาความที่ปราศจากกิเลสใด ๆ นั่นแล 
คือพระนิพพาน ไมใชวาจะตองมีสภาวะนิพพานซ่ึงมีอยูดวยตัวของ 
ตัวเองอีกสภาวะหน่ึง สมดังพระพุทธวจนะในพระสูตรวา ธรรมชาตินั่น 
เปนท่ีวายวอดไปแหงปวงทุกข เปนธรรมท่ีระงับแหงสังขารท้ังหลาย 
ธรรมเปนท่ีสลัดคืนซ่ึงอุปธิท้ังหลาย เปนธรรมท่ีประณีต เปนท่ีสรางแหง  
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ความเมา กําจดัความกระหาย ถอนความอาลัย เขาไปตัดซ่ึงวัฏฏะ เปน 
ท่ีส้ินแหงตัณหา เปนท่ีคลายราคะ ดับสนทินั่นแลคือพระนิพพาน ฯลฯ 
อนึ่งในพระสูตรยังมีแสดงวา พระนิพพานเปรียบดุจประทีปดับ  มิได 
แสดงวามีสภาวะดับอีกอันหนึ่งเปนเอกเทศตางหาก" 
     สรุปความวาฝายสรวาสติวาทินถือวามีพระนิพพานชนิดเปน 
สภาวะอยูดวยตัวของมันเองเปนเอกเทศ เปนอารมณแหงมรรคจิต 
ผลจิต แตฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิ ถือวาพระนพิพานคือความดับแหง 
ปวงทุกขปวงกิเลส ดับแลวก็แลวกันไมมีสภาวะนิพพานอยูโดย 
เอกเทศดวยตัวของมันเอง หรือพูดงาย ๆ วา ความไมมีแหงสัขตะคือ 
อสังขตะ นั่นกคื็อวาอสังขตะไมมีสภาวะนิพพานอยูดวยตัวของมันเอง 
เปนเอกเทศ เปนอารมณแหงมรรคจิต ผลจิต มติฝายเถรวาทเอียงมา 
ทางฝายสรวาสติวาทิน ดวยถือวาอสังขตธาตุเปนสภาพมีอยูโดยปรมัตถ 
จะกลาววาไมมีสภาวะเลยไมได นอกจากนี้พระนิพพานยังเปนอารมณ 
แหงมรรคจิต ผลจิต เปนสภาพอันบุคคลจักพึงบรรลุดวยมรรค ในบาลี 
พุทธภาษิตมีแสดงวา "อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ เนว ปฐวี น อาโป 
น เตโช น วาโย ฯลฯ" แปลวา "ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงภสพอันนั้นมีอยูท่ี 
ไมมีดิน ไมมีน้ํา ไมมีไฟ ไมมีลม ฯลฯ" และ "อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต 
อภูต อกต อสงฺขต" "ภิกษุท้ังหลายส่ิงหรือสภาพท่ีไมมีการเกิด มิได 
เปน อันปจจัยมิไดทํา มิไดแตงมีอยู" 
     ทัศนะเร่ืองอสังขตะไมมีสภาวะดวยตัวของตัวเองนี้ ภายหลังได 
เปนสมุฏฐานสําคัญอันหนึ่งท่ีใหกําเนิดแกปรัชญาศูนยตวาทินของลัทธิ 
ลึกซ้ึง จะรูวาฝายใดถูกฝายใดผิด ขอสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติ เพราะ 
พระนิพพานเปน "ปจฺจตฺต" รูเห็นเฉพาะตัว 
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     ๖. ถือวาจิตกับเจตสิกไมจาํเปนตองเกดิดบัพรอมรวมกนั เพราะ 
เจตสิกก็คือจิต ท้ังนี้เพราะฝายเสาตฺรนฺติกถือวา เจตสิกก็คือจิต ใน 
ขณะตนเปนเหตุใหเกิดจิตในขณะหลัง จติในขณะหลังนั้นเราเรียกวา 
เจตสิก อุปมาดังบุคคลหลายคนผูเดินไปในหนทางอันคับแคบ ตองเดนิ 
ไปทีละคน ไมสามารถจเดินคูกันไปได อนึง่พระบรมศาสดาสตรัสวา 
"จิตดวงเดียวเที่ยวไป" ก็เปนการบงชัดอยู แตจําเนยีรกาลตอมา 
คณาจารยในเสาตฺรนฺติกวาทนิ ก็เร่ิมจะมีความคิดเห็นวาเจตสิกมีอยูตาง 
หากจากจิต บางก็เห็นวาเจตสิกมีอยู ๓ ดวง บางก็ซามีอยู ๔ ดวง 
บางก็วามีอยู ๑๐ ดวง บางก็ซามีอยู ๑๔ ดวง แตในมติของเสาตฺรนฺติก- 
ไมเปนท่ีตกลงกันเดด็ขาดได ก็ยิ่งเปนส่ิงพิสูจนใหประจักษวา อ่ืนจาก 
จิตแลวเปนไมมีเจตสิกใด ๆ อีก มีแตวิญญาณธาตุหรือจิตซ่ึงอนุวัตไหล 
เทไปตามสถานะตาง ๆ จึงกลาวบัญญัติข้ึนวา มีเจตสิกท้ังหลายโดย 
ประการตาง ๆ มติของเราท้ังหลาย (ฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิ) จึงเห็นวามี 
แตจิตเทานั้นซ่ึงเกิดดับสืบเนือ่งเปนสันตติ แมแตคณาจารยฝายสรวา- 
สติวาทิน เชนอาจารยธรรมตาระและอาจารยพุทธเทวะยงัมีความเหน็โนม 
มาทางเสาตฺรนฺติก พระธรรมตาระถือวาเจตสิกนั้นท่ีแทคือเจตนาตาง ๆ 
กันเทานัน้ สวนพระพุทธเทวะถือวาเจตสิกก็คือจิต (ดูมหาวภิาษา- 
ศาสตร) มติฝายเถรวาทกับฝายสรวาสติวาทินถือตรงกันวาจิตกับเจตสิก 
เกิดดับรวมกัน เจตสิกเปนธรรมเกิดสัมปยุตตกับจิต ฉะนัน้จึงไมรับรอง 
มติของฝายเสาตฺรนฺติกวาทนิ 
     ๗. ถือวาธรรมชาติของจิตเปนไปทั้งกุศล อกุศล อัพยากตะ 
เนื่องดวยฝายเสาตฺรนฺติกถือวา จิตกับเจตสิกเปนธรรมอันเดียวกัน 
เจตสิกก็คืออาการของจิตเปนไปไดท้ังกุศล อกุศล อัพยากตะ สวน  
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มติฝายเถรวาทและสรวาสติวาทิน ถือวาจิตเปนธรรมชาติรูคิดอารมณ 
เพียงแตความรูความคิดในอารมณเทานั้น จะพยากรณวาเปนกุศล 
อกุศลไมได แตเนื่องดวยจิตเกิดข้ึนประกอบเจตสิกที่ดีมีศรัทธา หิริ 
โอตตัปปะเปนตน จึงเรียกไดวาเปนกุศลจติ ถาจิตเกิดพรอมกับเจตสิก 
ท่ีไมดี ไมโลภะ โทสะเปนตน จึงเรียกไดวาเปนอกุศลจิต แตถาในสมัยใด 
จิตไมประกอบกับเจตสิกกศุล อกุศลดังกลาว มีแตเจตสิกอ่ืนเชนเวทนา 
สัญญาเทานั้น ธรรมชาติของจิตจึงเปนอัพยากตะ 
     ๘. ถือวาในนิโรธสมาบัติและอสัญญีสมาบัติก็มีจิตอยู ท้ังนี ้
เพราะเหตุผลวา ไมมีสมาบัติใดท่ีปราศจากจิตแลวเรียกสมาบัติ เชน 
เดียวกันกับไมมีสัตวในภพภมิูใดที่ปราศจากรูป แลวเรียกวาสัตว 
     อนึ่ง ถาถือตามมติของฝายเถรวาทและฝายสรวาสติวาทินท่ีวา 
สมาบัติท่ี ๒ ปราศจากจิตเลยไซร เวลาออกจากสมาบัติ จติปรากฏข้ึน 
จิตดวงนี้มีรากฐานมาจากไหน หรือวาจู ๆ ก็โผลข้ึนมาเฉย ๆ อยางไมมี 
ปมีขลุย และในระหวางท่ีอยูในสมาบัติ ผลกรรมวิบากตาง ๆ ท่ีทํา ๆ 
ไวแตปางกอน ๆ ไปอยูเสีย ณ ท่ีใด โดยเหตุผลดังกลาวมา จึงตองถือ 
วาในสมาบัตท้ัิง ๒ จิตหาดบัไม หากแตไมสําแดงพฤตติเทานั้น ส่ิงท่ีดับ 
ไปก็เพยีงเวทนา สัญญา สังขารเทานั้นเอง อนึ่งถาปราศจากจิตเสีย 
ชีวิตินทรียก็พงึถึงกาลสลายไปดวย กลายเปนมรณะไป จักช่ือวาอยูใน 
สมาบัติไมได คณาจารยเสาตฺรนฺติกวาทนิรุนตอมาเชน พระศิริลัพธะ 
ถือวาในนิโรธสมาบัติยังมีพฤตติเปนไปอยู ในคัมภีรมหายานกรรมสิทธ์ิ 
ศาสตรของฝายมหายานปรากฏขอความตอนหนึ่งวา จิตท่ียังมีพฤตติใน 
นิโรธสมาบัติคือ มโนวิญญาณน่ันเอง คณาจารยฝายเสาตฺรนฺติกอีก 
รูปหนึ่งช่ือ พระสถวีระราระ ผูเปนสานุศิษยของพระศิริลัพธะอรรถา- 
ธิบายวา ในนิโรธสมาบัตินั้น มนายตนะไมวิบัติทําลาย ฉะนั้นจึงยังมี  
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มโนวิยญาณได แตเนื่องดวยขาดปจจัยจึงไมมีผัสสะ มติฝายเถรวาท 
และสรวาสติวาทินคัดคานขอนี้ เพราะท้ัง ๒ นิกายถือวาในนิโรธสมาบัติ 
และอสัญญีสมาบัติ กายสังขารดวย วจีสังขารดับ จิตตสังขารดับ ฉะนัน้ 
จิตจึงตองดับไปดวยช่ัวกาลแหงสมาบัติ และวาจติดวงสุดทายกอนเขา 
สมาบัติยอมเปนอนันตรปจจยัแกจิตดวงแรกท่ีออกจากสมาบัตินั้นได 
     ๙. ถือวาไมมีอวิญญัติรูป ฝายเสาตฺรนฺติกวาทินคัดคานมติฝาย 
สรวาสติกวาทนิท่ีถือวามีอวญิญัติรูป (ใหพลิกไปดูเร่ืองอวิญญัติรูปในบาท 
หลักธรรมสรวาสติวาทินเปรียบเทียบดวย) ดังนี ้
     ก. ฝายสรวาสติวาทินอางวา รูปท่ีเห็นไมไดกระทบไมไดวาเปน 
อวิญญัติรูป บัดนี้ขอแยงวารูปดังกลาว คือรูปกสิณนิมิตปรากฏในใจ 
ดวยอํานาจของสมาธินั่นเอง รูปกสิณนิมิตนี้มิไดเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ 
จึงช่ือวาอนิทัศนะ และไมขัดของเทศะจึงช่ือวาอัปปฏิฆะ 
     ข. ฝายสรวาสติวาทินอางวาบุคคลใชใหเขาไปฆาศัตรู แตผูใชก ็
ตองรับกรรมวิบากดวย จึงตองมีอวิญญัติรูป บัดนี้ขอแยงวา การท่ี 
บุคคลนั้นตองรับวิบากกรรมเพราะลําพังการใชใหคนอ่ืนไปฆาศัตรู ใน 
ขณะน้ันเขาไดเกิดเจตนาข้ึนแลว เจตนานี้เปนดุจพืชหรือพีชะเก็บอยูใน 
ขันธสันดาน เม่ือถึงคราวก็จกัเติบกลาผลิตผลเปนวิบากออกมาไมจําตอง 
มีอวิญญัติรูปเลย 
     ค. ฝายสรวาสติวาทินอางวา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะเปนอวิญญัติรูปในขณะแหงมรรคภาวนา บัดนี้ขอแยงวา 
ไมใชอวิญญัตรูิปเลย ท่ีจริงเปนกายสัญเจตนา กลาวคือในขณะแหง 
มรรคภาวนา เจตนาท่ีละเวนมิจฉาวาจา เจตนาท่ีละเวนมิจฉากัมมันตะ 
เจตนาที่ละเวนมิจฉาอาชีวะตางหาก 
     ๑๐. ถือวาดวงจิตอันเกิดดบัสืบสันตติเก็บไวซ่ึงสรรพพีชะ ฝาย  
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เสาตฺรนฺติกวาทิน แสดงวาการกระทําตาง ๆ ของเราไมสูญหาย ยอมสง 
เปน พีชะ หรือ พืช ไปเก็บไวในภวังคจิต พชีะเหลานี้มีท้ังกุศล อกุศล 
อบรมจิตตสันดานใหเปนไปเม่ือประสบกบัเหตุและปจจยัอันสมควรแกกัน 
พีชะก็เติบโตกลาแข็งสําแดงพฤตติออกมา บันดาลใหเกิดเปนกุศลวิบาก 
อกุศลวิบากแกสัตวนั้น ๆ ความคิดอันนี้เปนสมุฏฐานสําคัญอีกขอหนึ่ง 
ซ่ึงกอเกิดปรัชญาโยคาจารหรือวิชญาณวาทินของฝายพระพุทธศาสนา 
มหายานในภายหลัง มติฝายเถรวาทก็รับรอง 
     ๑๑. ถือวาในอรูปก็ยังมีรูปแตเปนรูปสุขุมมาก มติฝายเถรวาท 
และฝายสรวาสติวาทินคัดคานไมเหน็ดวย 
     ๑๒. ถือวาจิตตวิปยุตตธรรมไมใชเปนสภาวะมีอยูจริง ขอน้ีแยง 
กับมติฝายสรวาสติวาทิน 
     ๑๓. ถือวาพระโสดาบันและพระอรหนัตไมมีความเสื่อมจากโสดา- 
ปตติผลและอรหัตผล แตพระสกทาคามีและพระอนาคามีอาจเส่ือมจาก 
สกทาคามิผลและอนาคามิผลได ขอนี้เปรียบเทียบไดกับมติฝายมหา- 
สังฆิกะซ่ึงถือวาพระโสดาบันอาจเส่ือมได แตพระอริยบุคคลอีก ๓ พวก 
ไมเส่ือม หรือมติฝายสรวาสติวาทินซ่ึงถือวา พระอริยบุคคล ๓ จําพวก 
แรกไมเส่ือม จะเส่ือมไดแตพระอรหันตประเภทสมยวิมุต ิสวนมติฝาย 
เถรวาทคัดคานท้ังหมด 
     ๑๔. ถือวาอ่ืนจากเจตนาแลวไมมีวิบากเหตุ อ่ืนจากเวทนาแลว 
ไมมีวิบากผล ซ่ึงขัดแยงกับมติฝายสรวาสติวาทินและเถรวาท  
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                                                             บทท่ี ๒๙ 
                                                         นิกายวัชชีบตุร 
 
ประวัตินิกาย 
     ในปกรณฝายบาลีกลาววานิกายนี้แตกออกจากเถรวาทในคร้ังพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๑ มูลเหตุเพราะความเหน็ขัดแยงในการปฏิบัติพระวนิัย ๑๐ 
ประการ ดังปรากฏพิสดารในเร่ืองทุติยสังคายนาแลว แตปกรณฝาย 
สสกฤตของวสุมิตรกลาววา นิกายนี้แยกมาจากนิกายสรวาสติวาทินคร้ัง 
พุทธศตวรรษท่ี ๓ สวนคัมภรีมัญชุศีรปุจฉาสูตรกลาววาแตกมาจาก 
นิกายเหมวันตวาทิน สําหรับความเหน็ของขาพเจาสมัครจะเช่ือมติฝาย 
บาลี ในยุคแรกพวกวัชชีบุตรมีแหลงรวมอยูท่ีกรุงเวสาลี และเคารพ 
นับถือพระสารีบุตรมหาสาวกกับพระราหลุผูพุทธชิโนรสวาเปนพระบูรพา- 
จารย ปกรณตาง ๆ ของนิกายนี้เราไมมีโอกาสจะไดศึกษาเลย เพราะ 
สาบสูญไปหมด แตปรากฏวาพวกวัชชีบุตรยกยองคัมภีร "สารีปุตตา- 
ภิธรรม" ซ่ึงถือวาเปนนพินธของพระสารีบุตรอรหันต คัมภีรเลมนี้มี 
ลักษณะทวงทีคลายคัมภีรวภิงัคปกรณ ขาพเจาเพิ่มความแนใจวา 
อภิธรรมปฎกเปนอาจริยภาษติขยายความพระพุทธพจน และเร่ิมมีแลว 
แตคร้ังพุทธกาลเปนบางสวนมิใชท้ังหมด บุคคลสําคัญผูใหกําเนดิแก 
คัมภีรแบบอภธิรรมก็คือทานพระสารีบุตรและทานพระมหากัจจานะ 
ปกรณของทานมหาสาวกท้ัง ๒ ไดถูกทายทอดสืบกันมาจนถึงยุคแตก 
นิกาย แตละนกิายกไ็ดพยายามอรรถาธิบายความหรือขยายความแตง 
เติมเสริมสงใหเขากันไดกับหลักธรรมของตน ฉะนัน้ไมเพียงแตนิกาย 
วัชชีบุตรมีคัมภีรสารีปุตตาภธิรรมเทานั้น แมนิกายอ่ืน ๆ เชนนิกาย  
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วิภัชวาทิน นิกายมหิศาสกะ นิกายธรรมคุปตะก็นับถือปกรณนี้ดุจกัน 
อนึ่งสารีปุตตาภิธรรมในพากยจีนก็ปรากฏมีหลักธรรมหลายอยางแยงกนั 
มติฝายวัชชีบุตร ฉะนั้นจึงเปนอันยุตไิดวาคัมภีรเลมนี้ของฝายวัชชีบุตร 
คงมีอยูตางหาก 
     อิทธิพลของนิกายวัชชีบุตรเจิดจาอยูในอินเดียเปนเวลาหลายศตวรรษ 
จากมคธไดแผขยายไปสูอินเดียภาคตะวันตกและภาคใต แตเนื่องดวยวา 
นิกายนี้มีหลักธรรมยอมรับวามีอาตมันหรืออัตตา จึงถูกโจมตีมาจาก 
นิกายอ่ืน ๆ เชนนิกายมหาสังฆิกะ นกิายเถรวาท นิกายสรวาสติวาทิน 
และนิกายเสาตฺรนฺติกวาท 
 
หลักธรรมสําคัญ ๔ ขอ 
     ๑. ถือวามีบุคคลหรืออัตตาปรมัตถ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ 
สจฺฉิกฏฐปรมฏเฐนาติ มติฝายวัชชีบุตรถือวามีบุคคลความจริงแทแน 
นอนในปรมัตถ ไมใชสมมติบัญญัติ บุคคลในท่ีนี้ไมใชขันธ ๕ ท้ังนี ้
เพราะฝายวัชชีบุตรปรารถนาจะอธิบายความหนุนเวยีนแหงวัฏสงสารวา 
จะตองมีสภาวะยืนโรง ส่ิงหนึ่งเปนผูทองเที่ยวเวยีนวายตายเกดิรับ 
เสวยวิบากกุศลอกุศล ถาจะถือตามมติฝายเถรวาทมหาสังฆิกวาท 
สรวาสติวาทิน เสาตฺรนฺติกวาทิน ฯลฯ ซ่ึงถือวาจิตท่ีเกิดดบัสืบสันตติ 
เปนสภาวะนัน้ ฝายวัชชีบุตรก็ไมพอใจอางวาเหตุผลฟงไมข้ึน ท้ังนี้เนือ่ง 
ดวยจิตเกิดดับเปนขณะ ๆ ไมใชมีอยูดวงเดยีวยืนโรงอยางนี้กรรมท่ีทํา 
เม่ือจิตขณะตนก็ดับไปแลว จิตขณะหลับไมตองมารับวิบากซ่ึงจิตขณะ 
ตนทําไวเลย พทุธปรัชญาฝายขณิกวาท (มีเถรวาทสรวาสติวาทินเปน 
สําคัญ) ยอมถือวารับกันไดเพราะแมมิใชดวงเดยีวกัน แตก็สืบทอดกัน 
แตฝายวัชชีบุตรก็ยังไมพอใจบอกวาตองมี "ปุคคละ" หรือ "อาตมัน"  
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หรือ "อัตตา" โดยปรมัตถสําหรับยืนโรงอยู ในบาลีกถาวตัถุไดอภิปราย 
ถึงปญหานี้อยางเผ็ดรอนและยืนยาวท่ีสุด ซ่ึงขาพเจาขอนําเอาสาระสําคัญ 
มายอสูกันฟงดังนี ้
     ฝายวัชชีบุตรกลาววา มีบุคคลโดยปรมัตถ ท้ังนี้เพราะปรากฏ 
พระพุทธภาษติมากมายแสดงถึงเร่ืองบุคคล เชน อตฺถิ ปุคฺคโล 
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกือ้กูลตนมีอยู และใน 
ขุททกนิกายอิติวุตตกะมีวา 
     ส สตฺตกฺขตฺตุปรม               สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล 
     ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ         สพฺพสฺโญชนกฺขยาต ิ
     "บุคคลผูทองเท่ียวไป ๗ หนเปนอยางยิง่แลว จะเปนผูทําถึงท่ีสุด 
แหงทุกขได (หมายพระโสดาบัน) เพราะเหตุสัญโญชนท้ังหลายส้ินไปแล" 
     ณ สังยุตตนิกายแสดงวา "อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสาโร ปุพฺพา- 
โกฏิ น ปฺญายติ อวิชฺชา นีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโญชนาน 
สนฺธาวต สสรตนฺติ" "ดูกอนภิกษุท้ังหลาย การทองเท่ียวไปของสัตว 
ท้ังหลาย ผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกั้น มีตัณหาเปนเคร่ืองผูกพันทองเท่ียวไป 
อยูนี้ มีเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายอันจกัตามรูไมได เบ้ืองตนนั้นไมปรากฏ" 
และในอังคุตตรนิกาย พระบรมศาสดาตรัสวา "เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก 
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหชุนหิตาย พหชุนสุขาย โลกานุกมฺปาย 
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนสฺุสานนฺติ" "ดูกอนภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
คนเดียวเม่ือบังเกิดข้ึนในโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกเทวดาและมนุษยท้ังหลายดังนี้" นอกจากนี้ยังมีพระสูตร พระวินยั 
พระอภิธรรมหลายรอยหลายพันแหง แสดงวามี "ปุคคล" หรือ 
"อาตมัน" หรือ "อัตตา" ฉะนั้นพวกเราเหลาวัชชีบุตรจึงเช่ือวาแมโดย 
ปรมัตถก็มีอัตตาอยู  
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     ฝายเถรวาท-คานวา ถาทานถืออยางนั้น "บุคคล" ท่ีเกิดเปน 
มนุษยแลวชาติหนึ่ง อีกชาตหินึ่งไปเกิดเปนกระบือ อีกชาติหนึ่งกลับไป 
เกิดเปนมนุษยอีก อยากทราบหนอยวา บุคคลน้ันในชาติเปนมนุษยจะ 
เปนอันเดยีวกบัในชาติท่ีเกดิเปนกระบือหรือไม ถาทานถือวา บุคคลผู 
เกิดในชาติมนษุยเปนอยางหนึ่ง เกิดในชาติเปนกระบือเปนอยางหนึ่งไซร 
คําของทานท่ีวา "บุคคล" ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญก็ผิดและที ่
ทานถือวา "บุคคล" คนเดียวทองเท่ียวเวยีนวนสูภพชาติตาง ๆ ก็จัก 
กลายเปนวาความตายไมมี แตตามความจริงผลแหงกุศลกรรมมีอยูปรุง 
แตงใหสัตวเสวยคตแิตกตางกันไป จะวาบุคคลยืนโรงเท่ียงอยูได 
อยางไร 
     ฝายวัชชีบุตร-ตอบวา กที็ผูท่ีไดบรรลุโสดาบัน เคล่ือนจากมนษุย 
โลกเขาถึงเทวโลก ก็คงเปนพระโสดาบันแมในเทวภูมินัน้มิใชฤา นี่ก ็
แสดงใหชัดอยูโตง ๆ วา "บุคคล" นั้นทองเท่ียวจากโลกนี้สูโลกอ่ืนได 
     ฝายเถรวาท-คานวา ถาอยางนั้นโสดาบันบุคคลเคล่ือนจากโลก 
มนุษยแลว เขาถึงเทวโลกก็เห็นจะยังคงสภาพมนษุยอยูกระมัง มิไดเปน 
เทวดากระมัง 
     ฝายวัชชีบุตร-ตอบวา ทัศนะของพวกเราถือวา "บุคคล" อาจจะ 
ไปถือกําเนิดอ่ืน ๆ แตกตางกนัไปได แตสภาวะแหงบุคคลน้ันเท่ียง 
ไมแปรผัน ฉะนั้นจึงเปล่ียนรูปโฉมจากมนษุยเปนเทวดาได อนึ่ง ถาทาน 
ผูคานไมเช่ือเร่ือง "บุคคล" ไซร ทานก็กําลังคัดคานพระพุทธภาษิต ซ่ึง 
พวกเรายกข้ึนมาอางแสดงไวแลว ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลายยอมตรัส 
แตคําจริง ตรัสสมกาล ตรังเร่ืองท่ีเปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัสไมผิด 
ตรัสมิคลาดเคล่ือนมิใชฤา 
     ฝายเถรวาท-คานวา พวกทานกําลังตีความพระพุทธพจนผิดอยาง  
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นาอเนจอนาถใจ ท้ังนี้เพราะขาดโยนิโสมนสิการ แทจริงพระพุทธพจน 
ดังกลาว พระองคแสดงโดยโลกิยโวหาร ตรัสตามสมมติปญญัติของ 
ชาวโลกเทานัน้ ถาตรัสตามในปรมัตถโวหารก็ไมมีสัตว บุคคล อัตตา 
ชีวะ ฯลฯ วากนัตามหลักความจริงแลว การท่ีถือวาบุคคลแตกดับไป 
พรอมกับขันธท้ังหลายแตกดบั วาทะอยางนี้จัดเปนอุจเฉททิฐิ หากวา 
บุคคลไมแตกดับ เม่ือขันธท้ังหลายแตกดับ วาทะอยางนี้จดัเปนสัสสตทิฐิ 
บุคคลท่ีไมแตกดับก็เท่ียงดจุพระนิพพาน ท้ัง ๒ ทิฐิพระผูมีพระภาค 
ทรงเวนขาดแลวเหมือนตาลยอดดวนยอมไมงอกอีกตอไป อนึ่งเพราะ 
อาศัยตนไมจึงบัญญัติเงาไมไดฉันใด ฉันนัน้แหละเพราะอาศัยรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลข้ึน แตตนไมก็ไมเท่ียง เงาไม 
จึงพลอยไมเท่ียง ขันธท้ัง ๕ ไมเท่ียง บุคคลจึงพลอยไมเท่ียง 
     ฝายวัชชีบุตร-ตอบวา ตามทัศนะของพวกเรา "บุคคล" ปรมัตถนี้ 
ไมใชเปนสังขตะ และก็ไมใชเปนอสังขตะ จึงไมเปนท้ังขันธและไมเปน 
พระนิพพาน ไมตกอยูในขายอุจเฉททิฐิหรือสัตติทิฐิดังพวกทานคานมา 
เม่ือผูใดดับขันธปรินิพพานแลว "บุคคล" ก็ไปอยูในนิพพาน 
     ฝายเถรวาท-คานวา ธรรมท้ังปวงก็มีอยู ๒ ประเภทเทานั้น คือ 
สังขตะธรรม ๑ อสังตะธรรม ๑ ไมมีประเภทท่ี ๓ สมดังพระพุทธ- 
วจนะวา "เทฺว มา ภิกฺขเว ธาตุโย กตมา เทฺว สงฺขตา จ ธาตุ อสงฺขตา จ 
ธาตุ อิมาโข ภิกฺขเว เทฺว ธาตุโยติ" ดูกอนภกิษุท้ังหลาย ธาตุนี้แลมี 
๒ ประเภทนั้นเปนไฉน ธาตุท่ีอาศัยปจจยัปรุงแตง ๑ ธาตุท่ีไมมีปจจยั 
ปรุงแตง ๑ อยางนี้แลภกิษุท้ังหลายธาตุ ๒ ประเภท ในขุททกนิกาย 
ตรัสวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ธรรมท้ังหลายท้ังสังขตะ อสังขตะ 
ลวนเปนของปราศจากตัวตน และคร้ังหนึง่พระอานนทเถรเจาทูลถาม 
พระองควา "สฺุโญ โลโก สฺุโญ โลโกติ ภนฺเต วุจจฺติ กติฺตาวตา นุโข  
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ภนฺเต สฺุโญ โลโกติ วุจฺจติ" แปลวา ท่ีกลาวกันวาโลกศูนย ๆ ดังนี ้
ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอจึงกลาวกันวาโลกศูนย 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา "กิฺจานนฺท สฺุญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน 
วา จกฺขุ อานนทฺ สฺุญ อตฺเตน วา อตฺตนเิยน วา รูปา สฺุญา ฯ 
เป ฯ จกฺขุวิฺญาณ สฺุญ ฯ เป ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส สฺุโญ ฯ เป ฯ 
ยมฺปท จกฺขุสมผสฺสปจฺจยา อุปปชฺชติ เวทยติ สุข วา ทุกฺข วา 
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สฺุญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ฯลฯ... ฯลฯ 
ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา 
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป สุญญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ตสฺมา สฺุโญ 
โลโกติ วุจฺจตีติ" ความวา "อานนท ดวยเหตุท่ีศูนยโดยตรง หรือศูนย 
โดยของท่ีเนื่องกับตน กลาวคือจักษุแล ศูนยโดยตน ศูนยโดยของท่ี 
เนื่องกับตน รูปศูนย ฯลฯ จกัษุวิญญาณศูนย ฯลฯ จักษสัุมผัสศูนย 
ฯลฯ จักขุสัมผัสเปน ปจจัยใหเกิดเวทนาสุขก็ดี ทุกขกด็ี หรือไมสุข 
ไมทุกขก็ดี อันใด แมอันนั้นกศู็นยโดยตน หรือศูนยโดยของท่ีเนื่อง 
กับตน โสตะ ฯลฯ สัททะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ ชิวหา 
ฯลฯ รสา ฯลฯ กายะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ มโน ฯลฯ ธมฺมา 
ฯลฯ มโนสัมผัสเปนปจจัยใหเกิดเวทนาสุขก็ดี ทุกขกด็ี หรือไมสุข 
ไมทุกขก็ดีอันใด แมอันนั้นกศู็นยโดยตนหรือศูนยโดยของท่ีเนื่องกับตน 
ดูกอนอานนท เพราะเหตุท่ีศูนยโดยตนหรือศูนยโดยของท่ีเนื่องกับตน 
ฉะนั้นแลจึงกลาวไดวาโลกศูนยดังนี้" 
     นอกจากนีพ้ระเถรีช่ือวชริา ผูอรหันตยงัไดภาษิตไวอีก 
     "กึ นุ สตฺโตติ ปจฺเจสิ            มาร ทิฏฐิคต นุ เต 
     สุทฺธสงฺขารรปฺุโชย           น ยิธ สตฺตูปลพฺภต ิ
     ยถาป องฺคสมฺภารา              โหติ สทฺโท รโถ อิติ  
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     เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ                โหติ สตฺโตติ สมฺมติ 
     ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ                 ทุกฺข ติฏฐติ เวติ จ 
     นาฺญตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ        นาฺญ ทุกฺข นิรุชฺตีติ" 
     "แนะมาร ! เจาเช่ือวาเปน "สัตว" ฤาหนอ นั่นเปนทัศนะของ 
เจาฤาหนอ แทท่ีจริงนี้เปนกลุมสังขารลวน ๆ ในกลุมสังขารนี้ เจาจะ 
หาสัตว (ท่ีเปนตัวตนยืนโรงอยู) ไมไดหรอก เพราะคุมสวนท้ังหลายเขา 
เสียงวา "รถ" จึงเกิดมีข้ึนฉันใด เม่ือขันธท้ังหลายยังมีอยู จึงสมมติ 
เรียกวา "สัตว" ก็ยอมเกดิมีข้ึนไดฉันนั้น ความจริงแลว มีแตทุกข 
เทานั้นท่ีเกิดข้ึน ทุกขเทานัน้ท่ีตั้งอยู ทุกขเทานั้นท่ีดับ อ่ืนจากทุกขไมมี 
อะไรเกดิ อ่ืนจากทุกขไมมีอะไรดับดังนี้" (สังยุตตนิกาย) 
     ในมัชฌิมนกิายมูลปณณาสกพระบรมศาสดาตรัสวา ศาสดาในโลก 
นี้มีอยู ๓ จําพวก คือ 
     ก. ศาสดาบางคนบัญญัติวามีอัตตาโดยเปนของจริงแทเท่ียงท้ัง 
ในปจจุบันและสัมปรายภพ ไดแกพวก สัสสตวาท 
     ข. ศาสดาบางคนบัญญัติวามีอัตตาแตในปจจุบันเทานัน้ ไม 
บัญญัติในสัมปรายภพ ไดแกพวก อุจเฉทวาท 
     ค. ศาสดาบางคนไมบัญญัติวามีอัตตาโดยเปนของจริงแทเท่ียง 
ท้ังในปจจุบันและสัมปรายภพ นี้ไดแกพระสัมมาสัมพุทธ ฉะนั้นโดย 
เหตุผลท้ังปริยายและนิปปริยาย จึงสรุปยืนยันวา ในพุทธศาสนาไมสอน 
เร่ือง "บุคคล" "อัตตา" "สัตว" วามีอยูโดยปรมัตถ และทิฐิของฝาย 
วัชชีบุตรจึงเปนฝกใฝพวกสัสสตทิฐิ 
     เราไดความชัดเจนจากวาทะของพวกวัชชีบุตรวา "บุคคล" ในท่ีนี ้
ไมใชสังขตะ ในปกรณสสกฤตอภิธรรมโกศศาสตรจึงวา "นิกายวัชชีบุตร" 
ถือวามีบุคคล ซ่ึงมีสภาวะไมใชขันธหรืออ่ืนไปจากขันธ อุปมาดังทอน  
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ฟนกับไฟ จะกลาววาฟนเปนไฟไมได หรือท้ิงฟน ซ่ึงเปนเช้ือเพลิงเสีย 
ไฟก็หาไมได ฟนอันเปนเช้ือไมใชไฟ และไฟก็ไมใชฟน แตตองมีฟน 
จึงมีไฟข้ึน "บุคคล" ไมใชขันธและก็ไมอ่ืนไปจากขันธดังนี้ "บุคคล" 
ของฝายวัชชีบุตรจึงพยากรรไมไดวาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฝายสสกฤต 
อธิบายลักษณะ "บุคคล" ไปไกลกวาในบาลี และเพราะเหตุท่ี "บุคคล" 
ไมใชขันธ ฝายวัชชีบุตร จึงถือมติของตนไมตกเปนพวกอุจเฉททิฐ ิ
และเพราะเหตท่ีุ "บุคคล" ไมใชอ่ืนจากขันธมีอยูตางหาก ฝายวัชชีบุตร 
จึงถือวา มติของตนไมตกไปเปนพวกสัสสตทิฐิ 
     ๒. สังขารท้ังหลายบางเหลาต้ังอยูไดช่ัวคราว บางเหลาเกิดดับ 
ทุกขณะไมเวนวาง นีก่็เปนการแสดงมติไมเห็นดวยกับพุทธปรัชญา 
ฝาย "ขณิกวาท" ซ่ึงถือวาสรรพสังขารธรรมลวนเกิดดับเปนขณะ ๆ ไม 
มีความคงที่ ฝายวัชชีบุตรกลาววานามธรรมเกิดดับเปนขณะเร่ือยจริง 
แตทวารูปธรรมบางเหลาก็สามารถธํารงอยูไดช่ัวระยะคราวหนึ่ง เชน 
มหาปฐพีมณฑลในโลกของเราน้ี สามารถธํารงสภาพของมันยืนโรงอยู 
ตลอดอายุของกัลป ๆ หนึ่ง ภายหลังเม่ือส้ินกัลปมหาปฐพจีึงวิบัติไป 
ตามดวย อนึ่ง ในชีวิตของมนุษยเรามีกําหนดตามกระแสกรรมของ 
บุคคลวาคนนัน้อายุยนื คนนัน้อายุส้ัน สภาวธรรมท่ีธํารงกําหนดอายุนัน้ 
เรียกวาชีวิตนิทรีย ๆ นี้ ยืนโรงอยูช่ัวกาลแหงอายุขัย ส้ันบาง ยาวบาง 
บางคน ๒๐-๓๐ ป บางคน ๕๐-๖๐ ป บางคน ๗๐-๘๐ ป ฉะนั้น 
จึงเปนส่ิงบงชัดวา สังขารบางอยางก็ตั้งอยูไดระยะคราวหน่ึง มติฝาย 
เถรวาทคัดคานไมเหน็ดวย เพราะถือวาลงเปนสังขารแลวจะต้ังอยูนาน ๆ 
อยางนั้นไมมี ส่ิงท่ีอาศัยปจจยัปรุงแตงยอมเกิดดับทุกขณะ แมเหตุผล 
เร่ืองแผนดินวาต้ังอยูช่ัวกัลปของฝายวัชชีบุตรก็ฟงไมข้ึน ปจจุบัน 
วิทยาศาสตรฝายธรณีวิทยาไดพิสูจนใหเราทราบวา แผนดินก็เปล่ียนแปลง  
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อยูทุกขณะ เซลลในรางกายของมนุษยและสัตวกเ็ปล่ียนอยูทุกขณะ 
ปราศจากส่ิงใดคงท่ีแมช่ัวกาลหน่ึงเลย อนึง่แมมีพระพุทธภาษิตปรากฏ 
วาลักษณะแหงสัขตธรรม มีการเกิดปรากฏ การตั้งอยูปรากฏ และ 
การดับไปปรากฏ (อุปปาทะ ฐิติ ภังคะ) "ฐติิ" อาการตั้งอยูในท่ีนี้ก ็
เปนการต้ังอยูช่ัวขณะเดยีว มิไดหมายความอยางวาทะฝายวัชชีบุตร ถึง 
ขนาดต้ังอยูเปนกัลป ๆ อยางนั้นเลย 
     ๓. ถือวาปญจวิญญาณเปนวิราคะและก็ไมอ่ืนจากสราคะ ฝาย 
วัชชีบุตรกลาววาปญจวิญญาณ ฯลฯ กายวญิญาณมีธรรมชาติเปน 
อนาวรณ ฝายอัพยากตะ ไมสามารถเกิดความจําแนกดีช่ัวข้ึนได จึง 
สงเคราะหลงฝายวิราคะ แตเนื่องดวยปญจวิญญาณ ไมสามารถปรุงแตง 
จําแนกรูดีช่ัว จึงพลอยไมสามารถทําลายกิเลสได (ไมเหมือนชวนจิต) 
ฉะนั้นจึงกลาววา ก็ไมอ่ืนไปจากสราคะดวย มติฝายเถรวาทก็พอจะเหน็ 
ดวยกับการกลาวอยางนี้ของฝายวัชชีบุตร เพราะมีเหตุผลเหมือนกนั 
     ๔. ถือวาพาหิรศาสดาก็อาจบรรลุอภิญญา ๕ ได มติฝาย 
เถรวาทเห็นพองดวย  
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                                                                บทท่ี ๓๐ 
                                                             นิกายสมิติยะ 
 
ประวัตินิกาย 
     ในนกิายวัชชีบุตรมีกิ่งนิกายแยกออกมา ๔ สาขา คือนิกายธัมมุตต- 
ริกวาทในบาลี หรือธรรมโมตฺตริยวาทในสสกฤต ๑ นิกายภัทรยานิกวาท 
ในบาลี หรือภทฺรยานิยวาทในสสกฤต ๑ นิกายฉันนาคาริกวาทในบาลี 
หรือศนฺนาคาริกวาทในสสกฤต ๑ นิกาย สมิตฺยวาทในบาลี หรือ 
สามฺมมีติยวาทนิในสสกฤต ๑ รวม ๔ นิกาย ท้ัง ๔ นกิายมีทัศนะ 
คลายคลึงกับนิกายแม จะแตกตางกันบางกใ็นสวนปลีกยอย แตนกิาย 
สมิติยวาทเปนนิกายท่ีมีอิทธิพลมาก จนภายหลังกลับรุงเรืองเกินหนา 
นิกายแมเสียดวยซํ้า และยังไดกลมกลืนนกิายแมเขาไวเปนอันเดยีวกัน 
อีกดวย ฉะนั้นในบางแหงจึงเรียกนิกายสมิตยิะวา "สมิติยะวัชชีบุตร" 
เลยทีเดยีว ในจดหมายเหตุของนักธรรมจาริกจีนเลาวา นกิายสมิติยะมี 
อิทธิพลมากในอินเดยีจนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ ทานสมณะเฮีย่งจังกลาววา 
ในแควนมาลวะแหงเดยีวมีภกิษุของนิกายนี้ถึง ๒๐,๐๐๐ รูป นอกจากนี้ 
ยังมีกระจายอยูท่ัวไปในอินเดียภาคตะวันออกอีกดวย พระกนษิฐาองค 
หนึ่งของพระเจาศีลาทิตย หรือหรรษวรรธนะทรงเล่ือมใสในนิกายน้ีและ 
มีความเจนจบในหลักธรรมแหงสมิติยะมาก 
 
หลักธรรมสําคัญ ๑๐ ขอ 
     นิกายสมิตยิะมีปรัชญาทํานองเดียวกับฝายวัชชีบุตรท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
การรับรองวามี "บุคคล" หรือ "อาตมัน" โดยปรมัตถ เราไมใครทราบ  
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รายละเอียดเก่ียวกับทิฐิของนิกายนี้มากนกั ในบาลีกถาวัตถุกลาววา 
     ๑. ถือวามีบุคคลโดยความจริงแทในปรมัตถ เหตุผลก็เปน 
ทํานองเดียวกบัท่ีไดกลาวมาแลวในตอนหลักธรรมของฝายวัชชีบุตร 
     ๒. ถือวามีอันตรภาวะ ฝายสมิติยะอธิบายวา เพราะเหตุบุคคล 
ผูอันตราปรินิพพายีมีอยู จึงบงวาตองมีอันตรภาวะ อันตรปรินิพพายีเปน 
ช่ือของพระนาคามีประเภท ๑ ในจํานวน ๕ ประเภทคือ 
     ก. อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานตอเม่ืออาย ุ
อายุยังไมทันถึงกึ่ง 
     ข. อุปหัจจปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานตอเมื่ออาย ุ
พนกึ่งแลวจนถึงท่ีสุด 
     ค. สสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานดวย ตองใช 
ความเพยีรมาก 
     ง. อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะปรินิพพานโดยไมตอง 
ใชความเพยีรมากนัก 
     จ. อุทธังโสโตอกนิฏฐาคามี พระอนาคามีผูมีกระแสในเบ้ืองบน 
สูอกนิฏฐภพ 
     ฝายเถรวาทแยงวา ถาฝายสมิติยะถือวาเพราะบุคคลผูอันตรา- 
ปรินิพพายีมีอยู ฉะนัน้จึงบัญญัติวามีอันตรภาวะไซร ถากระนั้นเพราะ 
บุคคลผูอุปหัจจปรินิพพายีมีอยู บุคคลผูสสังขารปรินิพพายีมีอยู บุคคล 
ผูอสังขารปรินิพพายกี็มีอยู มิตองมีอุปหัจจภพ อสังขารภพ สสังขารภพ 
ดวยฤา อันท่ีจริงอันตราปรินิพพายีบุคคลนัน้อุปมาดังบุคคลผูเปนพระ 
อวิหาภูมิ อัตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ อกนิฏฐาภูมิ พรหมในช้ัน 
อวิหามีกําหนดอายุ ๑,๐๐๐ กัลป ในอภิธรรมสังคหฏีกากลาววา พรหม  
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ช้ันนี้ตองอยูครบตามกําหนดอายุกัลป สวนอีก ๔ ช้ันคือ อตัปปามีอาย ุ
๒,๐๐๐ กัลป สุทัสสามีอายุ ๔,๐๐๐ กัลป สุทัสสีมีอายุ ๘,๐๐๐ กัลป 
อกนิฏฐามีอาย ุ๑๖,๐๐๐ กัลป ท้ัง ๔ ช้ัน ไมตองอยูครบตามกําหนด 
อายุกัลปก็ได ฉะนั้นพระอนาคามีท่ีอุบัติในพรหม ๔ ช้ันนี้ช้ันใดช้ันหนึ่ง 
ถาเจริญมรรคผลแกกลาข้ึนก็อาจดับขันธปรินิพพานลงในระหวางอายุยัง 
ไมถึงกําหนดกัลป จึงเรียกวาอันตราปรินิพพาย ี
     ๒. ถือวาไมมีรูปชีวิตินทรีย นตฺถิ รูปชีวตินฺทริยนฺติ ฝาย 
สมิติยะกลาววารูปชีวิตินทรียไมมี มีแตความธํารงอยูแหงรูปธรรม 
แตความธํารงอยูแหงรูปธรรม ไมควรเรียกวาเปนรูปชีวิตนิทรีย มติฝาย 
เถรวาทกลาววา ชีวิตินทรียมี ๒ ชนิด คือนามชีวิตนทรีย ๑ และ 
รูปชีวิตินทรีย ๑ อายุความต้ังอยู ความเจริญ การบํารุงการเคล่ือนไหว 
การเปนไป และการรักษามีแกรูปธรรมท้ังหลาย ฉะนัน้จงึตองมีรูป- 
ชีวิตินทรีย อนึง่ ผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ นามธาตุยอมดับไป 
นามชีวิตินทรียก็ไมมี แตรูปกายกห็าไดแตกกระจายทรุดโทรมไปไม 
ท้ังนี้เพราะมีรูปชีวิตนทรียรักษาคุมหลอเล้ียงอยู อสัญญีพรหมไมมีจิตก็ 
มีรูปชีวิตินทรียหลออยู ในอภิธรรมฎีกาทานแสดงอรรถไววา ชีวิตรูป 
คือรูปธรรมท่ีรักษาสหชาตของรูปในรางกายใหทรงอยู 
     ฝายสมีติยะแยงวา ถาชีวิตนิทรียมี ๒ คือฝายนามและฝายรูปดังนี ้
ไซร บุคคลก็ตองตายดวยมรณะ ๒ อยางซิ ฝายเถรวาทรับโดยปริยาย 
แตท่ีจริงเม่ือบุคคลปลงรูปแตกนามดับ แตในบันทึกของจีนกลาววา ฝาย 
สมิติยะก็ถือวามีรูปชีวิตินทรียเหมือนกัน ธํารงอยูช่ัวระยะแหงอาย ุ
     ๓. ถือวาวญิญัติก็เปนสีล วิฺญตฺติ สีลนฺติ ฝายเถรวาทไมเห็น 
ดวย ท้ังนี้เพราะถือวาวิญญัติเปนเพียงอาการทางรางกายเทานั้น เจตนา  
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งดเวนจากบาปตางหากท่ีเปนตัวศีล 
     ๔. ถือวาอนุสัยเปนอัพยากตะ อนุสยา อพฺยากตาติ ฝาย 
สมิติยะกลาววา อนุสัยกิเลสเปนอเหตุกะและเปนจิตตวิปยุตตสังขาร- 
ธรรม คือ ไมประกอบกับจติแตก็สงเคราะหลงในสังขารขันธ มติฝาย 
เถรวาทไมเหน็ดวย เพราะถือวาอนุสัยกเิลสเปนอกุศลแตอยูในจิตท่ีเปน 
อัพยากตะได 
     ฝายเถรวาทแยงฝายสมิตยิะวา อนุสัยท่ีทานวาเปนอัพยากตะ ถา 
จะเปนวิบากอัพยากตะ กิริยาอัพยากตะ หรือเปนรูปธรรม เปน 
พระนิพพานกระมัง 
     ๕. ถือวามีฌานในระหวาง อตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฝายสมิติยะ 
กลาววา มีฌานค่ันอยูระหวางปฐมฌานและทุติยฌานตอกันเรียกวา 
"ฌานันตริยะ" ไดแกฌานซ่ึงไมมีวิตกมีแตวิจาร ฌานนัตริยกะนี้บังเกดิ 
ข้ึนเม่ือปฐมฌานดับไปแลว และทุติยฌานยังไมบังเกดิ มติฝายเถรวาท 
ไมเห็นดวย ท่ีจะเรียกภาวะระหวางปฐมฌานกับทุติยฌานวาเปนฌานัน- 
ตริกะ ฉะนั้นในบาลีอภิธรรมจึงบัญญัติรูปฌานโดยจตุกกนัยและปญจกนัย 
ถานับลําดับองคธรรมของฌานตามจตุกกนยัดังนี ้
     ๑. ปฐมฌาน มีวิตกความตรึก วิจารความตรอง ปติความอ่ิมใจ 
สุขความสบาย และเอกัคคตา ความมีอารมณเดยีวเปนหนึง่ 
     ๒. ทุติยฌาน ไมมีวิตก ไมมีวิจารณ คงมีแตปติ สุข เอกัคคตา 
     ๓. ตติยฌาน ไมมีวิตก ไมมีวิจารณ ไมมีปติ มีแตสุขและ 
เอกัคคตา 
     ๔. จตุตถฌาน ไมมีวิตก วจิารณ ปติ ท้ัง ๓ เลย สุขไดกลาย 
เปนอุเบกขา สวนเอกัคคตาคงมีอยู 
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     ถานับลําดับองคธรรมของฌานตามปญจกนัยดังนี ้
     ๑. ปฐมฌาน มีวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     ๒. ทุติยฌาน ไมมีวิตก มีแตวิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     ๓. ตติยฌาน ไมมีวิตก วจิาร มีแตปติ สุข เอกัคคตา 
     ๔. จตุตถฌาน ไมมีวิตก วจิาร ปติ มีแตสุขและเอกัคคตา 
     ๕. ปญจมฌาน ไมมีวิตก วิจาร ปติ สุข มีแตอุเบกขาและ 
เอกัคคตา 
     เพราะฉะนัน้ ฌานท่ีไมมีวิตกมแีตวจิารตามนัยเถรวาท คือทุติย- 
ฌานในปญจกนัยนัน่เอง 
     ๖. ถือวาการประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวโลก นตฺถิ เทเวสุ 
พฺรหฺมจริยวาโสติ ฝายสมิติยะอางพระพุทธภาษิตในอังคุตตรนิกายวา 
"ตีหิ ภกฺขเว ฐาเนหิ ชมฺพุทีปกา มนุสฺสา อุตรกุรุเก จ มนสฺุเส 
อธิคณฺหนฺติ เทเว จ จาวตึเส กตเมหิ ตีหิ ฐาเนหิ สูรา ส ติมนฺโต อิธ 
พฺรหฺมจริยวาโสติ" "ดูกอนภกิษุท้ังหลาย มนุษยชาวชมพทูวีป เปนผูสูง 
และประเสริฐยิ่งกวามนุษยชาวอุตตรกุรุทวปีและเทพยดาช้ันดาวดึงส 
     ดวยฐานะ ๓ ประการ ก็ฐานะ ๓ ประการเปนไฉน คือเปนผูมี 
ความอาจหาญ ๑ เปนผูมีสติตั้งม่ัน ๑ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ๑" 
ฉะนั้นจึงลงมติวาในเทวโลกมไมีการประพฤติพรหมจรรย มติฝาย 
เถรวาทโตวา "สพฺเพ เทวา ชฬา เอฬมูคา อวิฺู หตฺถสวาจิกา น 
ปฏิพลา สุภาษิตทุพฺภาสิตาน อตฺถมฺญาตุ สพฺเพ เทวา น พุทฺเธ 
ปสนฺนา น ธมฺเม ปสนฺนา น สงฺเฆ ปสนฺนา น พุทฺธ ภควนตฺ 
ปยิรุปาสนฺติ น พุทฺธ ภควนฺต ปฺห ปุจฺฉนฺต ิน พุทฺเธน ภควตา 
ปฺเห วิสชฺชิเต อตฺตมนา สพฺเพ เทวา กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา 
กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา วปิากวรเณน สมนฺนาคตา อสฺสทฺธา  
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อจฺฉนฺทิกา ทุปฺปฺญา อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ 
สมฺมตฺต ฯลฯ" 
     "ออ ในเทวโลกท่ีทานวาไมมีการประพฤติพรหมจรรยนั้น ทวยเทพ 
ท้ังหมดถาจะเปนผูเงอะงะหรือเปนใบพูดไมได เปนผูท่ีไมรูเดียงสาตอง 
ใชวิธีช้ีโบช้ีเบ คือใชภาษาใบ ไมมีความสามารถท่ีจะรูความแหงถอยคํา 
วากลาวดีหรือกลาวช่ัว หรือวาทวยเทพท้ังหลายไมเล่ือมใสในพระพุทธเจา 
ไมเล่ือมใสในพระธรรมเจา ไมเล่ือมใสในพระสังฆเจา เปนผูไมเขาไปนั่ง 
ใกลเฝาพระผูมีพระภาคและไมทูลถามปญหากับพระองค ไมช่ืนชมตอ 
ปญหาซ่ึงพระผูมีพระภาคทรงวิสัชนาในฟงแลว หรือวาเทพเจาท้ังหลาย 
เปนผูประกอบดวยกรรมาวรณ มีกรรมเปนเคร่ืองกีดขวาง ประกอบ 
ดวยกิเลสาวรณ มีกิเลสเปนเคร่ืองกีดขวาง ประกอบดวยวิปากวรณ 
มีวิบากเปนเคร่ืองกีดขวาง ปราศจากศรัทธา ปราศจากฉันทะ เปนผูมี 
ปญญาอันทราม เปนผูไมควรเพื่อกาวลวงลงสูความกําหนดแนนอน 
อันเปนทางแหงกุศลธรรมท้ังหลายหรือวาไร ทานจึงวาไมมีการประพฤติ 
พรหมจรรยในเทวโลก" 
     ฝายสมิติยะยอนวา "อตฺถิ ตตฺถ ปพฺพชฺชา มุณฺฑิย กาสาวธารณา 
ปตฺตธารณา เทเวสุ สมฺมาสมฺพุทฺธา อุปชฺชนฺติ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา 
อุปฺปชฺชนฺติ สาวกยุค อุปชฺชตีติ" 
     "ในเทวโลกถาจะมีการบรรพชา การปลงผม ครองผากาสาวพัสตร 
ทรงบาตรกระมัง หรือวาพระพุทธเจาทรงอุบัติ ณ ท่ีนั้น พระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลายทรงอุบัติ ณ ท่ีนั้น คูแหงพระสาวกก็ทรงอุบัติ ณ ท่ีนั้น 
ใชไหม" 
    ฝายเถรวาทโตวา "ถูกแลวในเทวโลกไมมีส่ิงซ่ึงทานวานั้นจริง ก ็
แตในท่ีใดมีการบรรพชา ในท่ีนั้นจึงมีการประพฤติพรหมจรรยหรือ ในท่ี  
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ใดไมมีการบรรพชา ในท่ีนัน้ก็ไมมีการประพฤติพรหมจรรยหรือ ถาทาน 
จะใชโยนิโสมนสิการพิจารณาใหดีถอยแทแลว จะเหน็ไดวาเทพพวก 
อสัญญีสัตวเทานั้นท่ีไมมีการปะพฤติพรหมจรรย เพราะไมมีสัญญาจํา 
หมายรับรูใด ๆ สวนเทพพวกมีสัญญาบางเหลาท่ีเปนสัมมาทิฐิมาฟง 
ธรรมจากพระบรมศาสดา หรือพระสาวก แลวก็ประพฤติตนต้ังม่ันในศีล 
สมาธิ ปญญา นี่ก็เปนการประพฤติพรหมจรรย โดยไมตองบรรพชาเลย 
ก็ได อนึ่งพระอนาคามีทานละสังโยชนสวนเบ้ืองตํ่าไดขาดแลว แตก็ละ 
สังโยชนท่ีเปนสวนเบื้องบนยงัไมได ตองไปเกิดในหมูพรหมเทพ ทานไป 
ปลงภาระท่ีนัน่ ไปตัดสังโยชนใหหมดท่ีนัน่ดวยการประพฤติพรหมจรรย 
ใหประณีตลึกซ้ึงข้ึนไป จนท่ีสุดไดบรรลุพระอรหันตผลในพรหมโลกนั่นเอง 
การประพฤติพรหมจรรยจึงมีไดในเทวโลก" 
     ฝายสมิติยะคานวา พระอนาคามีทานทําใหแจงซ่ึงผลนั้นดวยมรรค 
ท่ีทานเจริญไวแกงอมแลวแตในมนุษยโลกนี้ตางหาก แลวจึงไปงอกเงย 
ข้ึนในเทวโลก 
     ฝายเถรวาทโตวา ถาอยางนั้นกแ็สดงวาอรหัตมรรคยังเปนไปเพื่อ 
ภพ เปนไปเพือ่ชาตินะซิ พระอนาคามีลงทําอรหัตมรรคเกิดในมนุษยโลก 
ทานก็ตองสําเร็จอรหัตผลในขณะตอไปในทันเหมือนกนั พระอรหนัต 
ยังมีภพอยูซิ 
     ฝายสมิติยะแกวา เนื้อท่ีเขายิงดวยลูกศรถูกท่ีสําคัญ แมมันจะยัง 
วิ่งหนไีปไดจากท่ีนี้ไปสูท่ีอ่ืนอันไกลแสนไกล แตในท่ีสุดก็ยอมส้ินชีวติ 
ฉันใด พระอนาคามีก็จะทําใหแจงซ่ึงอรหตัผลในเทวโลก ดวยมรรค 
อันทานทําใหเกิดแลวแตในโลกน้ีฉันนั้น 
     สรุปความวา ฝายสมิติยะมีวาทาะวาไมมีการประพฤติพรหมจรรย 
ในเทวโลก ฝายเถรวาทมีวาทะวา พรหมจรรยท่ีหมายเอาการบรรพชา  
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อุปสมบทในเทวโลกไมมี แตพรหมจรรยท่ีหมายเอาการปฏิบัติอบรมศีล 
สมาธิ ปญญา ตองมี 
     ๗. ถือวาปุถุชนก็ละกามราคะ พยาบาทได แตการละนั้นมิใช 
ละดวยอริยญาณ หากละดวยรูปาวจรมรรค ขอนี้ถือตรงกันกับฝาย 
สรวาสติวาทิน มติฝายเถรวาทไมเห็นดวย ถือวากามราคะ พยาบาทของ 
ปุถุชนถูกอํานาจฌานกดทับไวแบบหินทับหญาเทานั้น หาอาจละไดขาดไม 
     ๘. ถือวาบุคคลละกิเลสไดเปนสวน ๆ โอธิโสธิโส กิเลเส ชหตีติ 
ฝายสมิติยะกลาววาบุคคลละกิเลสไดเปนสวน ๆ ละไดเปนชนิด ๆ ท้ังนี ้
มีพระพุทธภาษิตวา 
     "อนุปุพฺเพน เมธาวี โถก โถก ขเณ ขเณ 
     กมฺมโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโนติ" 
     "ผูมีปญญาพึ่งกําจัดมลทนิโทษของตนทีละนอย ๆ ทุกขณะโดย 
ลําดับ เหมือนชางทองกําจัดมลทินแหงเงินทองฉะนั้น" (ขุททกนิกาย) 
มติฝายเถรวาทคานวาพระพทุธภาษิตนี้ หมายถึงการปฏิบัติธรรมโดย 
ลําดับจากต้ืนไปหาลึก โดยไมตองทอถอยใหอุตสาหะพยายามปฏิบัติ 
ชําระมลทินโทษ โทษก็จะลดนอยลงตามลําดับ มิไดหมายถึงตัวผลแหง 
ปฏิบัติธรรมถึงข้ันใดก็สามารถละกิเลสในข้ันนั้นโดยส้ินเชิง เชนพระ 
โสดาบันบุคคล ทานยอมละสักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพตปรามาสได 
พรอมกันในขณะท่ีโสดาปตติมรรคบังเกิด ไมใชละทีละอยาง สมดัง 
พระพุทธพจนในรัตนสูตรแหงขุททกนกิายวา 
     "สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
     ตยสฺสุ ะมฺมา ชหิตา ภวนฺต ิ
     สกฺกายทิฏฐิ วิจกิิจฺฉิตฺจ  
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     สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิฺจ ิ
     จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
     ฉจาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุนฺติ" 
     "สักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรามาสอันใดอันหนึ่งยังมีอยู 
ธรรมเหลานั้น อันพระโสดาบันทานละไดขาดแลว พรอมดวยทัศนสมบัติ 
กลาวคือ โสดาปตติมรรคทีเดียว อน่ึง ทานเปนผูพนแลวจากอบายท้ัง ๔ 
ไมอาจเพื่อกระทําอภิฐานท้ัง ๖" 
     นอกจากนีย้ังมีพระพุทธวจนะ "ยสฺมึ ภกิฺขเว สมเย อริยสาวกสฺส 
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาติ ย กิฺจิ สมุทฺยธมฺม สพฺพนฺต 
นิโรธธมฺมนฺติ สห ทสฺสนุปฺปาทา ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ตีณ ิ
สฺโญชนานิ ปหียนฺติ สกฺกายทิฏฐิวิจกิิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโสติ" 
"ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดดวงตาแหงธรรมท่ีปราศจากธุลี ปราศ 
จากมลทินบังเกิดข้ึนแลวแกพระอริยสาวกวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งบังเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังหมดยอมมีความดับไปเปนธรรมดา ดูกอนภกิษ ุ
ท้ังหลาย พรอมกับการบังเกดิข้ึนแหงธรรมจักษุนัน้ พระอริยสาวกยอม 
ละสังโยชน ๓ อยางคือ สักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา และสีลัพพตปรามาส" 
     ๙. ถือวาการท่ีความดับของสังขารก็ตองอาศัยเหตุปจจัยเหมือนกนั 
ในบันทึกของจีนวา ธรรมสังขารธรรมท้ังปวงตองอาศัยเหตุปจจยัเปน 
แดนเกิด เม่ือหมดเหตุหมดปจจัยแลวกย็อมดับไป แตฝายสมิติยะ 
กลาววา ความดับของสังขารเหลานั้นกต็องอาศัยเหตุปจจยัมาทําใหดับ 
ดวย เชนสังขารธรรม ยอมมีอุปปาทะความเกิดข้ึน ฐิติความตั้งอยู 
ภังคะความแปรดับไป ภังคะจักเกดิข้ึนไดกต็องอาศัยความไมมีแหงฐิต ิ
เปนเหตุบันดาล ถายังมีฐิติอยูตราบใด ตราบนั้นกังคะก็มีไมได มติฝาย 
เถรวาทไมวจิารณ       
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     ๑๐. ถือวาอสังขตธรรมไมมีสภาวะอยูดวยตัวของมันเอง ใน 
บันทึกของจีนวา เปนมติของฝายสมิติยะรุนหลังซ่ึงพองกันกับมติของ 
ฝายเสาตฺรนฺติกวาทิน  
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                                                             บทท่ี ๓๑ 
                                                       นิกายมหิศาสกะ 
 
ประวัตินิกาย 
     ในปกรณฝายบาลีกลาววา นิกายนี้แยกมาจากเถรวาทโดยตรง แต 
ในปกรณฝายสสกฤตกลาววาแยกมาจากนิกายสรวาสติวาทิน ในบันทึก 
ของภิกษุปรมัตถเลาวา ผูเปนตนบูรพาจารยของนิกายเปนพราหมณ 
มีความแตกฉานเจนจบในพระเวท จนไดรับยกยองข้ึนเปนปุโรหิต 
ภายหลังเส่ือมใสในพระพุทธศาสนา จึงออกอุปสมบท และไดนําหลัก 
ธรรมในพระเวทปรุงแตงผสมกับพระพุทธวจนะ ตั้งเปนนิกายข้ึนช่ือวา 
"นิกายมหิศาสกะ" แตบันทึกของกุยกีเลาวา คณาจารยผูใหกําเนดินกิาย 
เปนพระราชาภายหลังเสด็จออกผนวชต้ังเปนนิกายใหม จากการสอบ 
สวนทางประวตัิศาสตรปรากฏวา นิกายน้ีมีหลักแหลงท่ีลุมแมน้ํามห ี
ทางภาคตะวันตกและภาคใตของอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิง่มีอิทธิพล 
อยูใน อวนตี วนวาสี มหสมณฑล และแควนแกรละ แลวขามฝงทะเล 
ไปแพรหลายอยูในเกาะลังกา ในพุทธศตรรษท่ี ๙ สมณะฟาเหียนไดมา 
พบคัมภีรวนิัยปฎกและคัมภรีสังยุกตาคมของนิกายนี้ท่ีลังกา และได 
อัญเชิญกลับสูประเทศจีนดวย แตเปนท่ีนาเสียใจวาทานมิไดแปลดวย 
ตนเอง เพราะมัจจุราชไดคราชีวิตไปเสียกอน การแปลวนิัยปฎกจึงตก 
เปนหนาท่ีของพระพุทธชีวะชาวแควนกาศมีระเดินทางมาสูประเทศจนี 
ไดลงมือแปลสูจีนพากย ณ วัดเลงกวงยี่ สําเร็จเปนหนังสือ ๓๐ ผูกให 
ช่ือวา "โหงวฮุงลุก" "ปญจอัธยายมหิศาสกวินัย"  
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หลักธรรมสําคัญ ๑๘ ขอ 
     ๑. ถือวาอดตี อนาคต ไมมีสภาวะอยูจริง แตปจจุบันมีอยู 
มตินี้ตรงกับฝายเถรวาท มหาสังฆิกะวาท เสาตฺรนฺติกวาท แตขัดแยงกับ 
ฝายสรวาสติวาทิน 
     ๒. ถือวาการแทงทะลุอริยสัจ ๔ เปนไปในขณะเดียว มตินี้ 
ตรงกันกับฝายสรวาสติวาทิน 
     ๓. ถือวาปุถุชนไมสามารถละราคะ โทสะได มตินี้ตรงกับฝาย 
เถรวาทไมเหน็ดวย 
     ๔. ถือวาพาหิรศาสดาไมสามารถบรรลุอภิญญา ๕ ได มติฝาย 
เถรวาทไมเหน็ดวย 
     ๕. ถือวาไมีมีพรหมจริยวาสในเทวโลก มติฝายเถรวาทไมเห็น 
ดวย 
     ๖. ถือวาไมมีอันตรภาวะ มติฝายเถรวาทเห็นพอง 
     ๗. ถือวาพระอรหันตไมสรางสมบุญสมภาร มติฝายเถรวาท 
เห็นพอง 
     ๘. ถือวาปญจวิญญาณมีท้ังวิราคะและสราคะ มติฝายเถรวาท 
ถือวา วิราคะ สราคะอยูท่ีชวนจิต 
     ๙. ถือวามีโลกิยสัมมาทิฐิ มติฝายเถรวาท สรวาสติวาทินรับรอง 
แตขัดกับฝายมหาสังฆิกะ 
     ๑๐. ถือวาไมมีโลกิยศรัทธินทรีย มติฝายเถรวาท สรวาสติวาทิน 
ไมเห็นพอง แตฝยมหาสังฆิกะรับรอง 
     ๑๑. ถือวาอนุสัยไมใชจิต ไมใชเจตสิก ไมมีอารมณ ตางกับ 
สังโยชน อนุสัยเปนจติตวิปยตุต แตสังโยชนเปนจิตตสัมปยุตต มติ 
นี้เขากับมติฝายมหาสังฆิกะ  
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     ๑๒. ถือวาปุญญาภิสังขารไมเปนเหตุแหงภพโดยตรง ฝาย 
ใหิศาสกะกลาวเหตุแหงภพ ๓ คือ อปุญญาภิสังขารกลาวคืออกุศล 
กรรมตางหาก สวนกุศลกรรม คือปุญญาภิสังขารนั้นเปนไปเพื่อความ 
ส้ินภพโดยลําดับ แตก็สงเคราะหวาปุญญาภิสังขารเปนปริยายโดยออม 
ใหเกดิผลวิบากแกสัตวผูยังไมละอกุศลกรรมขาดได มติฝายเถรวาท 
ไมเห็นดวย 
     ๑๓. ถือวาพระโสดาบันอาจเส่ือมได แตพระอรหันตไมเส่ือม 
มตินี้ตรงกับฝายมหาสังฆิกะ 
     ๑๔. ถือวามรรค และวิมุตติของพระพุทธเจาและพระสาวกเสมอ 
เหมือนกนั มติฝยเถรวาทเหน็พอง เพราะพระพุทธเจาทรงสําเร็จเปน 
พระพุทธเจากท็รงตองอาศัยอริยมรรค ๘ พระสาวกท่ีสําเร็จเปนพระ 
อรหันตก็ตองอาศัยอริยมรรค ๘ ฉะนั้น ความหลุดพนจากบวงทุกขจึง 
เสมอเหมือนกนั 
     ๑๕. ถือวาพระพุทธเจาสงเคราะหอยูในสงฆ การถวายทานแก 
สงฆจึงมีผลานิสงสใหญ มติฝายเถรวาทเห็นพอง 
     ๑๖. ถือวาโดยปรมัตถไมมี "บุคคล" หรือ "อัตตา" เปนผุ 
เวียนวายตอชาติตอภพ มติฝายเถรวาท มหาสังฆิกะวาท สรวาสติวาทิน 
เสาตฺรนฺติกวาทเห็นพอง แตขัดกับมติฝายวชัชีบุตรและสมิติยะวาท 
     ๑๗. ถือวาไมมีโลกุตตรฌาน เพราะฌานเปนฝายโลกยีคือรูปฌาน 
โลกุตตระจึงไมมีฌานมีแตสมาธิจิตเทานั้น มติฝายเถรวาทไมเห็นพอง 
     ๑๘. ถือวาสังขารท้ังหลายเกิดดับทุกขณะ มติฝายเถรวาทเหน็พอง 
     จําเนียรกาลลวงมา นิกายมหิศาสกะไดเปล่ียนความคิดหลายอยาง 
เชนถืออดีตภาวะและอนาคตภาวะเปนของมีจริง มีอันตรภาวะ กรรมคือ  
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เจตนา ไมมีกายกรรม และวจีกรรม มหาปฐพีมณฑลต้ังดาํรงอยูไดจน 
ส้ินกัลปไมเปล่ียนแปลง ตอเม่ือกําหนดส้ินกัลปเม่ือใด เม่ือนั้นจึง 
เปล่ียนแปลงไป การบูชาพระสถูปเจดียผลบุญเล็กนอยเทานั้น อนุสัย 
ปรากฏอยูแมในปจจุบันธรรม ฯลฯ  
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                                                               บทท่ี ๓๒ 
                                                        นิกายธรรมคุปตะ 
 
ประวัตินิกาย 
     ในปกรณบาลีกลาววา นกิายน้ีแยกมาจากนิกายมหิศาสกะพรอม 
กับนิกายสรวาสติวาทินในพทุธศตวรรษท่ี ๒ และเรียกเปนบาลีวา 
"ธัมมคุตตะ" วสมิตรก็กลาวตรงกันวาเปนสาขาของนิกายมหิศาสกะ 
แตวาเกิดข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ๓ ในบันทึกของจีนเลาวาคณาจารยตน 
นิกายช่ือ พระธรรมคุปตะ เปนผูเล่ือมใสในพระโมคคัลลานะมาก และ 
เปนผูนําเอาลัทธิพราหมณเขามาเจือในนกิาย จดัแบงพระธรรมวินัยออก 
เปน ๕ หมวดคลายกับฝายมหาสังฆิกะคือ สูตรปฎก ๑ วนิัยปฎก ๑ 
อภิธรรมปฎก ๑ ธรณณีปฎก ๑ และโพธิสัตวปฎก วินยัปฎกของ 
พ.ศ. ๙๕๓ เปนหนังสือ ๖๐ ผูก ช่ือวา "ส่ีฮุงลุก" หรือ "จตุรอัธยาย- 
ธรรมคุปตะวินัย" ปรากฏวาวินัยปฎกฉบับนี้สังฆมณฑลจีนนยิมนับถือ 
มาก ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ คณาจารยจีนรูปหนึ่งช่ือ "เตาซวง" ได 
อาศัยธรรมคุปตะวนิัยนีจ้ัดตัง้เปนนิกายข้ึนเรียกวา "นิกายวินัย" อนึ่ง 
ศาสตราจารยไซรุสกิสันนิษฐานวาพระธรรมคุปตะรูปนี้นาจะเปนรูปเดียว 
กับพระโยนกธรรมรักขิตผูเปนหวัหนาคณะธรรมทูตในคร้ังรัชสมัยพระเจา 
อโศกมหาราช และวาอิทธิพลของนิกายนีค้รอบงําอยูทางแถบเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ตลอดจนบางทองถ่ินในเอเชียกลาง  
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หลักธรรมสําคัญ ๕ ขอ 
     นิกายธรรมคุปตะมีหลักธรรมเอียงไปขางฝายมหาสังฆิกะมากกวา 
เอียงไปขางนกิายมหิศาสกะซ่ึงตนแยกออกมา 
     ๑. ถือวาทานท่ีถวายแกพระพุทธองคมีผลานิสงสมากกวาถวาย 
ในสงฆ มตินีฝ้ายเถรวาทไมเห็นดวย เพราะมีพระพุทธภาษิตบาลีตรัสวา 
บุคคลพึงถวายทานแดสงฆ (หมายถึงพระอริยสงฆ) ยอมไดช่ือวาบูชา 
พระองคดวย และพระสงฆดวย ทานท่ีไมเจาะจงบุคคล โนมไปเพื่อสงฆ 
ยอมมีผลานิสงสมาก แตมิไดหมายความวาทานท่ีถวายแดพระพุทธองค 
มีอานิสงสนอย ทานท่ีถวายอุทิศแดพระพทุธองคยอมมีมหาผลอันเลิศ 
(ดูเร่ืองในหลักธรรมฝายมหาสังฆิกะและเครือนิกายอ่ืน ๆ) 
     ๒. ถือวาการบูชาพระสถูปเจดียบุญสมภารโอฬารนักหนา 
ฝายธรรมคุปตะอธิบายวาพระสถูปเจดีย ซ่ึงบรรจุพระบรมธาตุ ถาเรา 
บูชาดวยจิตเล่ือมใสก็มีผลเทากับไดบูชาองคพระบรมศาสดาดุจกัน มติ 
ฝายเถรวาทเหน็พอง เพราะมีพุทธดํารัสในบาลีมหาปรินิพพานสูตรวา 
"ดูกอนอานนท ถูปารหบุคคล คือบุคคลผูสมควรสรางสถูปใหมี ๔ 
จําพวกเหลานี้ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจก 
พุทธเจา ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ อานนท ! 
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ตถาคตผูเปนอรหันตตสัมมาสัมพุทธ- 
เจา... ฯลฯ จึงช่ือวาเปนถูปารหบุคคล ดูกอนอานนท ชนท้ังหลาย 
เปนอันมาก ทําจิตใหเล่ือมใสในสถูปนั้นแลว เบ้ืองหนาแตมรณะเพราะ 
ความสลายแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค... ฯลฯ" 
     ๓. ถือวาวมุิตติของพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกแมจะ 
เสมอกัน แตมรรคท่ีใหสําเร็จผิดกัน ฝายธรรมคุปตะอธิบายวาเหมือน 
ชางวายขามแมน้ําคงคา ชางนั้นยอมมีเทากระทบพ้ืนน้ําได เปรียบดวย  
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พระพุทธองคยอมมีมรรคญาณอันลึกซ้ึงกวางขวางกวา สวนกระตายขาม 
แมน้ําคงคา เทาของกระตายหาอาจหยั่งถูกพื้นไม คงวายอยูเพียงแค 
ผิวน้ําเปรียบดวยพระสาวกอรหันต ฉะนัน้มรรคจึงมีตื้นลึกกวากัน 
มติฝายเถรวาทไมถือวาวิธีขามมีตื้นลึกเชนมติฝายธรรมคุปตะ แตกลาว 
วาพระพุทธญาณน้ันยอมลึกซ้ึงกวางขวางกวาพระอรหนัตญาณ พระ 
อรหันตไมสามารถกําหนดตามพระสัพพญัุตญาณได 
     ๔. ถือวาพาหิรศาสดาไมมีผูบรรลุอภิญญา ๕ ฝายเถรวาทไม 
รับรอง 
     ๕. ถือวารูปกายของพระอรหันตก็เปนอนาสวะ ฝายเถรวาทไม 
เห็นพอง 
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                                                           บทท่ี ๓๓ 
                                      นิกายเหมวันตะและกาศยปยะ 
 
     นิกายเหมวันตะปรากฏในปกรณสสกฤตวาแตกมาจากนิกายเถรวาท 
ในพุทธศตวรรษท่ี ๓ เนื่องจากสํานักนี้ตั้งอยูทางแถบภเูขาหิมาลัย จึง 
สวนนิกายกาศยปยะนั้นในบาลีเรียกวากัสสปกวาท เกดิข้ึนในศตวรรษ 
ท่ี ๒ วาเปนสาขาของนิกายสรวาสติวาทิน ในปกรณสสกฤตวานิกายน้ี 
เกิดข้ึนคร้ังปลายพุทธศตวรรษท่ี ๓ บูรพาจารยของนิกายกาศยปยะเลา 
กันวาสําเร็จเปนพระอรหนัตตั้งแตอายุ ๗ ขวบ มีช่ือวากาศยปยะหรือ 
กัสสปะ ศาสตราจารยไซรุสกิสันนิษฐานวา ทานผูนี้เปนคนเดียวกับ 
พระกัสสปะโคตตะซ่ึงเปนธรรมทูตนําพระศาสนาไปแพรหลายในหิมวันต- 
ประเทศ ในแผนดินพระเจาอโศกมหาราชน่ันเอง นกิายกาศยปยะมี 
หลักธรรมสวนใหญเหมือนกับนิกายธรรมคุปตะ 
 
นิกายวิภชัวาทิน 
     นิกายนี้ไมปรากฏในคัมภีรเภทธรรมมตจิักรศาสตรของพระวสุมิตร 
แตปรากฏในคัมภีรมหาวภิาษาศาสตรหลายสิบแหง ท้ังนีใ้นฐานะท่ีถูก 
วิพากษอยางหัน่แหลกจากฝายสรวาสติวาทิน ในตํานานฝายบาลีวิภัช- 
วาทินคือนกิายเถรวาทซ่ึงปรากฏช่ือนี้ข้ึนในคร้ังตติยสังคายนา ใน 
พระสูตรบาลีกลาววา ความจริงคํานี้เปนพระพุทธวจนะวา 
     เอกสวจน เอก            วภิชฺชวจนาปร 
     ตติย ปฏิปุจฺเฉยฺย         จตตฺุถ ปน ฐาปเย" 
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     "ปญหาพยากรณอยาง ๑ พึงแกตรง อีกอยาง ๑ พึงแกจําแนก 
อยางท่ี ๓ พึงยอนถาม สวนท่ี ๔ พึงยกเลิก" (อังคุตตรนิกาย) อนึ่ง 
ในบาลีมัชฌิมนิกาย พระบรมศาสดาตรัสวาพระองคเปนวิภัชวาทีเสแงด 
ธรรมโดยแยกแยะแจกแจง พระสาวกในนิกายเถรวาทเห็นเปนมงคล 
นามพองกับจดุประสงคแหงนิกายตนจึงรับเอา "วิภัชวาทิน" มาเปนช่ือ 
นิกาย แตขอเท็จจริงบอกแกเราวา วภิัชวาทนิมิใชจะเปนช่ืออีกช่ือหนึ่ง 
ของฝายเถรวาทเทานั้น ในบันทึกของจีนกลาววา นกิายบัญญัติวาท 
นิกายมหิศาสกะ นกิายสมิตยิะ บางคร้ังก็เรียกพวกของตนวาเปนวภิัช- 
วาทินเหมือนกัน ศาสตราจารยคิมูระไทเกนใหขอสันนษิฐานวาบางที 
นิกายนี้จะเปนอีกนิกายหนึ่งซ่ึงสมานรวมความคิดของฝายเถรวาทและ 
มหาสังฆิกะ ในตํานานของธิเบตกลับกลาววา วภิัชวาทนิเปนนิกายแยก 
จากเถรวาท และจากวิภัชวาทินนี้จึงเกิดนกิายมหิศาสกะ กาศยปยะ 
ธรรมคุปตะอีกดวย ความเห็นของขาพเจาเม่ือพิเคราะหแลว ปรารถนา 
สันนิษฐานวา วิภัชวาทิน เปนช่ือซ่ึงพวกนกิายในกลุมท่ีแยกจากเถรวาท 
นิยมใชเรียกนกิายของตนรวมท้ังนิกายเถรวาทเดิม และนิกายมหิศาสกะ 
นิกายกาศยปยะ นิกายเสาตฺรนฺติก และนิกายธรรมคุปตะดวย ในปกรณ 
ฝายสรวาสติวาทินซ่ึงเปนนกิายใหญ แมจะเปนสาขาของเถรวาท แตกไ็ม 
ยอมรับเอาคําวภิัชวาทนิมาใช มิหนํายังต้ังตนเปนคูปรับกบัพวกวภิัช- 
วาทิน  ฉะนั้นวิภัชวาทินในทัศนะของฝยสรวาสติวาทินหมายมุงไปถึง 
นิกายมหิศาสกะ นกิายธรรมคุปตะ นิกายกาศยปยะเปนพิเศษ และมี 
หลายแหงท้ังในคัมภีรสสกฤตอ่ืนรุนตอ ๆ มา เม่ือกลาวถึงวิภัชวาทินก ็
หมายถึงนิกายเถรวาทและนกิายเสาตฺรนฺตกิวาทินอีกดวย  
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                                                       บทท่ี ๓๔ 
                                                     นิกายเถรวาท 
 
ประวัตินิกาย 
     นิกายเถรวาทหรือสสกฤตเรียกวา "สถวีรวาท" นี้ นับวาเปนนิกาย 
ท่ีสามารถรักษาพระธรรมวินยัของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบริสุทธ์ิบริบูรณ 
กวานกิายอ่ืน ๆ และเปนนกิายซ่ึงเคารพตอมติของพระอรหันตเจา 
ท้ังหลายในคร้ังปฐมสังคายนา จึงเปนนกิายซ่ึงสืบเนื่องมาแตบรรดา 
พระเถรานุเถระคร้ังกระนัน้โดยตรง ฉะนั้นจึงเรียกวา "เถรวาท" นิกายน้ี 
ไดรุงโรจนอยูในภาคกลางของอินเดีย ภายใตพระบรมราชูปถัมภของ 
พระเจาอชาตศัตรู และจนถึงรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราช นับเปนเวลา 
กวา ๓๐๐ ป ถึงแมวาในพุทธศตวรรษท่ี ๑ จะเกิดการแตกนิกายข้ึน 
และนิกายเถรวาทจะเปนฝายเสียเปรียบในเบ้ืองแรก แตในท่ีสุดก็กลับ 
เปนฝายชนะเรียกเอาความเล่ือมใสศรัทธาจากพระเจากาฬาโศกแหง 
สุสูนาควงศ ซ่ึงครองมคธในยุคนั้นกลับคืนได เม่ือถึงสมัยพุทธศตวรรษ 
ท่ี ๓ ภายใตพระบรมราชูปถัมภแหงพระจกัรพรรดิอโศกและความ 
สามารถของพระโมคคลีบุตรติสสเถระ นิกายน้ีจึงไดแพรหลายออกไป 
โดยกวางขวางทั่วชมพูทวีปและนานาประเทศนอกอาณาเขตมัธยมประเทศ 
ขอความละเอียดไดปรากฏแลวในตอนตน ๆ ของหนังสือเลมนี้ แตเปน 
ทีนาประหลาด นับต้ังแตพนพุทธศตวรรษท่ี ๓ แลว นกิายเถรวาท 
แมจะยังมีอยูประปรายในอินเดีย เราก็ไมอาจทราบความเปนไปไดโดย 
ละเอียด ตรงกนัขามกับเกาะสิงหลหรือประเทศศรีลังกาในปจจุบันนี ้
กลับเปนอูแหงความเจริญพฒันาของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทตลอด  
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ชระยะกาล ๒,๐๐๐ ปเศษ ตามตํานานเลาวาพระโสณะและพระอุตตระ 
พรอมกับบริวารพานิกายเถรวาทไปเผยแพรในสุวรรณภมิู ปจจุบันไดแก 
บริเวณแถวพมาใตจนถึงภาคกลางของประเทศไทย มีศูนยกลางท่ีลุม 
แมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือแถบจังหวัดนครปฐมเดียวนี ้
สุวรรณภูมิเปนภูมิประเทศ ซ่ึงชาวอินเดยีแตคร้ังกอนพทุธกาลรูจักด ี
ปรากฏวามีการคาขายติดตอกัน และมีชาวอินเดียท้ังท่ีเปนชาติอารยัน 
เพราะฉะนั้นพระโสณะและพระอุตตระจึงสะดวกในการส่ังสอนพระพุทธ- 
ศาสนาวาไดเทศนาพรหมชาลสูตรโปรดพวกชาวสุวรรณภูมิ มีคนบรรลุ 
มรรคผลถึง ๖๐,๐๐๐ คน แตรายละเอียดตอไปจะมีอยางไรในตํานาน 
หากลาวถึงไม สวนทางประเทศลังกาปรากฏวา ในป พ.ศ.๒๓๖ เปนป 
ท่ีกษัตริยลังกาผูครองเมืองอนุราธปุระองคใหม ทรงพระนามวาเทวา- 
นัมปยติสสะข้ึนเสวยราชย พระมหินทรนําคณะธรรมทูตไปเผยแผพระ 
ศาสนาในลังกา พระเจาเทวานัมปยติสละทรงศรัทธาประกาศพระองค 
เปนพุทธศาสนูปถัมภ โปรดใหอุปสมบทบุคคลและกอสรางวิหารเจดียมี 
วัด มหาวหิาร เจติยคีรีวหิาร ถูปาราม เปนตน และโปรดใหราชทูตไป 
ทูลพระเจาอโศกขอคณะภิกษุณี เพื่อมาอุปสมบทแกหญิงชาวลังกา 
ตลอดจนทูลขอกิ่งมหาโพธ์ิเพื่อสักการะบูชาดวย พระเจาอโศกทรงสนับสนุน 
สงพระธิดาซ่ึงเปนภกิษณุี ทรงนามวาสังฆมิตตาเถรี พรอมดวยบรวิาร 
และใหอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธ์ิมาประทาน ปรากฏวานองสะใภของ 
พระเจาเทวานมัปยติสสะทรงนามวา พระอนุฬาเทวี ออกอุปสมบทเปน 
ภิกษณุีพรอมดวยบรวิารอีก ๑,๐๐๐ คน เปนคร้ังปฐมในลังกา สวนกิ่ง 
มหาโพธ์ิโปรดใหปลูกข้ึนในมหาเมฆวันอุทยานวายังมีเช้ือสายปรากฏอยู 
จนถึงกาลปจจบัุนนี้ ตอมาเม่ือการศึกษาพระธรรมวินัยแพรหลายในหมู  
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สงฆชาวลังกาแลว พระมหินทรก็ทูลขอใหพระเจาเทวนัมปยติสละทรง 
เปนราชูปถัมภ ชุมนุมสงฆในลังกาจัดทําสังคายนาข้ึน ณ ถูปาราม 
เมืองอนุราธปุระวามีพระอรหันตรวมประชุมถึง ๖๘,๐๐๐ องค ทําอยู 
๑๐ เดือนจึงสําเร็จ นับต้ังแตนั้นมาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเจริญ 
รุงเรืองข้ึนโดยลําดับ มีคันถรจนาจารยแตงคัมภีรอรรกถา ฏีกา อธิบาย 
พระไตรปฎกเปนภาษาลังกา เพื่อศึกษาแพรหลาย เปนหลักฐานยิ่งกวา 
ในประเทศอินเดียซ่ึงนับวันนิกายเถรวาทจะหมดรัศมีลงไปเร่ือย ๆ 
 
เถรวาทสูลังกา 
     คร้ันตก พ.ศ. ๔๒๙ ในแผนดินพระเจาวัฏฏคามินี เกดิอริราช 
ศัตรูตางดาว คือพวกทมฬิยกมาจากภาคใตของอินเดียขามทะเลมาตี 
นครอนุราธปุระแตก พระเจาวัฏฏคามินีหลบหนีขาศึกไปซองสุมร้ีพลใน 
ชนบท ระหวางนั้นไดรับอุปการะเสบียงกรังจากพระมหาเถระรูปหนึ่งช่ือ 
ติสสะ ภายหลังทรงรบชนะพวกทมิฬ กลับไดครองเมืองอนุราธปุระ 
แลว ทรงรําลึงถึงพระคุณของพระติสสมหาเถระ จึงโปรดใหสรางวดัช่ือ 
"อภัยคีรีวหิาร" ใหพระติสสมหาเถระและบริวารอาศัย ตอมาคณะสงฆ 
ฝาย "มหาวหิาร" ไมพอใจในปฏิปทาของฝทายอภยัคีรีวิหาร โดยกลาววา 
เปนพวกประจบคฤหัสถ จึงแยกออกเปน ๒ ฝาย ถึงกับไมไปมาหาสูกัน 
แตไมถึงแยกเปนนิกายออกโดยโจงแจง เพราะฉะน้ันเม่ือพระเจาวัฏฏ- 
คามินีและคณะสงฆสวนใหญ ปรารภความแตกราวอันนี้ จึงชุมนุม 
สงฆท้ัง ๒ ฝาย ทําสังคายนาพระธรรมวินัยข้ึน ณ มหาวิหาร มี 
พระพุทธทัตตะ (เห็นจะเปนพระมหาเถระฝายมหาวหิาร) เปนประธาน 
พระติสสมหาเถระคณาจารยใหญอภยัคีรีวหิารเปนผูวิสัชนาพระธรรมวนิัย 
มีจํานวนพระเถระท่ีเขาประชุม ๑๐๐๐ รูป ทํา ๑ ปจึงสําเร็จ เม่ือป พ.ศ.  
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๔๓๓ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงวิจารณสังคายนาคร้ังนั้น 
วา "ตั้งแต พ.ศ.๔๔๐ จน พ.ศ.๔๕๔ นี้ เปนเวลาท่ีพระเจาวฏัฏคามินี 
ยังกําลังหลบหนีพวกทมิฬอยูในมาลยประเทศ ในหนังสือสยามูปสัมป- 
ทาวัตวา พระสงฆทําสังคายนาคร้ังน้ี ทําท่ีอลุวิหารในเมืองมาตุละ แลวา 
ผูท่ีอุดหนุนนัน้จะเปนนายบานหรือพอเมืองอะไรคนหนึง่ ซ่ึงไดมีอํานาจ 
ปกครองอยูแขวงเมืองมาตุละนั้น มิใชพระเจาวัฏฏคามินี อีกประการ 
หนึ่งอภยัคีรีวหิารในเวลานัน้ยังไมไดสราง จึงเห็นวาความท่ีกลาวใน 
ตํานานสังคายนาจะผิดตามความสันนิษฐานของขาพเจา ในเร่ืองสังคาย- 
นาคร้ังท่ี ๒ ในลังกาทวีปนี้ ท่ีปรากฏวาทําในหวัเมืองในเวลาบานเมือง 
ยุคเข็ญเห็นจะเปนความจริง ดวยสมกับเหตุท่ีปรารภ สวนพระสงฆท่ีทํา 
สังคายนานั้น อาจจะมีคณาจารยท่ีเปนใหญในอนุราธบุรีมาสมบทดวย 
บาง แตโดยมากคงจะเปนพระหวัเมือง" (ดหูนังสือเร่ืองประดิษฐาน 
พระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป) 
 
พระพุทธโฆษาจารยมาลังกา 
     อยางไรก็ดสัีงคายนาคร้ังน้ันมีผลกอใหเกิดการจารึกพระธรรม 
วินัยลงเปนลายลักษณอักษรคร้ังแรก เพื่อปองกันความวิปลาสคลาด 
เคล่ือน จึงนับวาเปนพระไตรปฎกฉบับเขียวฉบับแรกของฝายเถรวาท 
คร้ันตกราวพทุธศตวรรษท่ี ๙ ในแผนดินพระเจามหานาม มีพระ 
คณาจารยผูแตกฉานพระไตรปฎกรูปหนึ่งช่ือ "พระพุทธโฆษะ" มีชาว 
แควนมคธ จาริกขามทะเลลงมาประเทศลังกา ประสงคจะแปลพระไตร- 
ปฎกและบรรดาอรรถกถาซ่ึงเปนภาษาสิงหลกลับสูมคธพากย สันนิษฐาน 
วาพระไตรปฎกคงจะเขียนดวยตัวอักขระสิงหล แตเปนภาษาบาลี สวน 
อรรถกถา ฎีกาคงจะแตงในภาษาสิงหลลวน พระพุทธโฆษะมุงจะแปล  
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จะถายทอดอรรถกถาเปนสําคัญ ท้ังนี้เพราะปรากฏวาในประเทศอินเดยี 
มีแควนมคธเปนตน แมลัทธิพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะตกอับ สู 
นิกายมหาสังฆิกะ นกิายสรวาสติวาทิน และนิกายเสาตรนฺติกวาทนิ 
ตลอดจนนิกายวัชชีบุตรมิได ถึงกระนั้นพระไตรปฎกของฝายเถรวาทก็ 
ยังจะตองมีอยูใหกุลบุตรศึกษาเลาเรียน มิฉะนั้นพระพุทธโฆษะทานจะ 
ไปเท่ียวรํ่าเรียนพระธรรมวนิัยจนกระท่ังปรากฏเกียรตนิามวาเปนผูทรง 
พระไตรปฎกในแควนคมธไดอยางไร อนึ่ง ณ เมืองกาญจปุระซ่ึงต้ังอยู 
ทางอินเดียภาคใต ปรากฏวาเปนเมืองท่ีนิกายเถรวาทยังรุงเรืองอยู มีการ 
ศึกษาพระปริยตัิธรรมของนิกายนี้โดยกวางขวาง แตหลักพระไตรปฎก 
คงตองอาศัยฉบับของลังกาเปนหลักฐาน พระพุทธโฆษะเม่ือเดนิทางมา 
ถึงลังกาแลว จงึไดรวมมือกับพระเถระชาวลังกาชําระพระไตรปฎกและ 
อรรถกถาใหมอีกวาระหนึ่ง สงเคราะหเรียกวาสังคายนาเหมือนกนั 
สังคายนาคร้ังปกรณวเิศษตาง ๆ ข้ึนเปนจํานวนมาก และแปลอรรถกาถ 
ภาษาสิงหลสูภาษาบาลี และไดเผาคัมภีรท่ีพิจารณาแลวเหน็วาไมตรงกับ 
หลักธรรมในคติของฝายเถรวาทเสียเปนจํานวนมาก เขาใจวาคงจะเปน 
คัมภีรของนิกายอ่ืน ๆ พระไตรปฎกอรรถกถาท่ีสังคายนาคร้ังนั้น จึงถือ 
เปนยุติรับรองกันวาเปนหลักในพระพุทธศสาสนาฝายเถรวาท ตอมาจึง 
แพรหลายท่ัวไปในนานาประเทศท่ีนับถือนิกายเถรวาทตรงกันหมด จะมี 
ผิดเพี้ยนบางกเ็ปนความเล็กนอยเทานัน้ เพราะตางประเทศตางสืบทอด 
กันมาชานาน ยอมตองมีแปลกกันไปบางเล็กนอยตามวสัิย อยางไรกด็ ี
สังคายนาคร้ังพระพุทธโฆษะดูเหมือนจะทํากันเปนการเฉพาะในคณะ 
สงฆฝายมหาวหิาร และพระพุทธโฆษะเองก็นับถือคติของฝายมหาวหิาร 
เปนสําคัญ แมจนกระท่ังในปกรณตาง ๆ ท่ีพวกคณาจารยแตง ก็มักจะ  
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มีประกศไวใหผูศึกษาทราบวาแตงตามมติของฝายมหาวหิาร  ัดงจะยก 
คําแปลในปณามคาถาและคําปรารภของพระพุทธโฆษะในคัมภีรสมันต- 
ปาสาทิกาเปนนิทัศนะดังนี้... ท่ีจริงพระวนิยันี้อันทานบุพพาจารยผู 
ประเสริฐท้ังหลายผูมีมลทินและอาสวะอันชําระลางแลวดวยน้ําคือญาณ 
ผูมีวิชชาและปฏิสัมภิทาอันบริสุทธ์ิ ผูฉลาดในการสังวรรณนาพระ 
สัทธรรม ไมมีท่ีเปรียบอันพึงไดดวยงายในความเปนผูขัดเกลา ผูเปรียบ 
ดวยธงแหงมหาวิหาร สังวรรณนาแลวดวยนัยท้ังหลายอันวิจิตร อันเปน 
ไปตามนัยแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยแทจริง และในวิสุทธิมรรค- 
ปกรณตอนปกรณาวานคาถามีวา "ขาพเจาจกัแสดงซ่ึงวิสุทธิมรรคอัน 
อาศัยนัยเทศนาของบรรดาพระมหาเถระสํานักมหาวิหารเปนท่ีวนิิจฉัยซ่ึง 
หมดจดดวยดี" 
     สวนรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทใน 
ประเทศไทย พมา เขมร ลาว และลังกายังมีพิสดารมาก จักพรรณนาใน 
หนังสือนี้ภาคท่ี ๓ ซ่ึงกลาวดวยประวตัิศาสตรพระพุทธศาสนาในนานา 
ประเทศอ่ืนจากอินเดยี เฉพาะตอนน้ีขอยุติเพียงเทานี ้
 
วรรณคดีเถรวาท 
     นิกายเถรวาทอุดมสมบูรณสะพร่ังพรอมดวยพระไตรปฎกคัมภีร 
และปกรณวิเศษมากมาย ยกเวนพระไตรปฎกและอรรถกถาเสีย คันถ- 
รจนาจารยชาวลังกา ไทย พมา ลาว ไดแตงปกรณตาง ๆ ไวในภาษา 
บาลีเปนจํานวนไมนอย คัมภรีท่ีแตงแกอธิบายพระไตรปฎกเรียกวา 
"อรรถกถา" คันถรจนาจารยเรียกวาพระอรรถกถาจารย ยงัมีคัมภีรแตง 
แกอธิบายอรรถกถาอีกพวกหนึ่งเรียก "ฎีกา" อาจารยผูแตงเรียกวา 
พระฎีกาจารย และมีคัมภีรแตงขยายความฎีกาใหพิสดารไปอีกเรียกวา  
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"อนุฏีกา" เรียกช่ือผูแตงวาพระอนุฎีกาจารย ยังอีกประเภทหนึ่งเปน 
คัมภีรแตงขยายความล้ีลับในเร่ืองไวยากรณหรืออรรถรสในคัมภีรพวก 
อรรถกถาเรียกวา "โยชนา" อาจารยผูรจนาเรียกวาพระโยชนาจารย 
และยังมีพวกปกรณวเิศษอ่ืน ๆ มากมายซ่ึงไมสามารถจักนํามาพรรณนา 
ในท่ีนีห้มดได และถาขืนเขียนเอาไวก็จกักลายเปนสารบาญช่ือหนังสือไป 
 
พระไตรปฎก 
     จัดเปนธรรมขันธได ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ แบงเปนพระวินยัปฎก 
เสีย ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ พระสุตตันตปฎกเสีย ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ 
พระอภิธรรมปฎกเสีย ๔๒,๐๐๐ ธรรมขันธ คิดเปนคําภาษาบาลีได 
ประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ คํา 
 
ก. วินัยปฎก 
     มี ๕ คัมภีร คือ 
     ๑. มหาวภิังคะ วาดวยตนบัยญัติสิกขาบทใหญนอยซ่ึงพระ 
พุทธองคบัญญัติแกคณะภกิษุสงฆ มีสิกขาบทวาดวยเร่ืองปาราชิกเปนตน 
     ๒. ภกิขุนีวภิังคะ วาดวยตนบัญญัติสิกขาบทแกนางภิกษุณ ี
     ๓. มหาวัคคะ วาดวยกิจและหนาท่ีของสงฆเชนเร่ืองอุโบสถ 
เร่ืองการจําพรรษา เร่ืองกฐิน ฯลฯ เปนตน 
     ๔. จุลลวัคคะ วาดวยกิจของสงฆท่ีเปนสวนเบ็ดเตล็ดและอ่ืน ๆ 
     ๕. ปริวาระ วาดวยชุมนุมขอความสําหรับสอบสวนพระวินยัเพื่อ 
ใหชัดเจน 
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ข. พระสุตตนัตปฎก 
     มี ๕ นิกายคือ 
     ๑. ทีฆนิกาย รวบรวมพระสูตรซ่ึงมีขอความยืดยาว ๓๔ สูตร 
แบงเปน ๓ วรร คือ สีลักขันธวรรค มหาวรรค ปาฏิกวรรค 
     ๒. มัชฌิมนิกาย รวบรวมพระสูตรซ่ึงมีขอความปานกลางไวยาว 
จนเกนิไปนกั จํานวน ๑๕๒ สูตร แบงเปน ๓ ปณณาสกคือ 
มูลปณณาสก มัชฌิมปณณาสก อุปริปณณาสก 
     ๓. สังยุตตนิกาย รวบรวมพระสูตรและขอธรรมท่ีสําคัญ เปน 
หมวดหมู มีเนือ้ความส้ัน ๆ จํานวน ๗,๗๖๒ สูตร แบงเปน ๕ วรรค 
คือสคาถวรรค นิทานวรรค ขันธวารวรรค สฬายตนวรรค มหาวารวรรค 
     ๔. อังคุตตรนิกาย รวบรวมขอธรรมท่ีเปนจํานวนต้ังแต ๑ ถึง 
๑๑ หมวด คือ เอกนิบาต ทุกนิบาต ติกนิบาต จตุกกนิบาต ปญจก- 
นิบาต ฉักกนบิาต สัตตกนบิาต อัฏฐกนิบาต นวกนิบาต ทสกนิบาต 
เอกาทสกนิบาต มีพระสูตรถึง ๙,๕๕๗ สูตร 
     ๕. ขุททกนกิาย รวบรวมพระสูตรเล็ก ๆ นอย ๆ ยาวบางส้ัน 
บาง และกลาวดวยเร่ืองราวตาง ๆ ของพระพุทธเจา พระสาวก ฯลฯ 
นาอานนาศึกษา มีอรรถรสไพเราะ และบางแหงก็มีธรรมะลึกซ้ึง วาดวย 
หลักปรมัตถแบงเปน ๑๕ คัมภีร คือ ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน 
อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาตกะ 
นิทเทส ปฏิสัมภิทามรรค อปทาน พุทธวังสะ จริยาปฎก  
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ค. พระอภิธรรมปฎก 
     มี ๗ คัมภีร คือ 
     ๑. ธรรมสังคณี วาดวยเร่ืองกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต- 
ธรรมและจิตในภูมิตาง ๆ โดยพิสดาร 
     ๒. วภิังคปกรณะ วาดวยเรื่องขันธ ธาตุ อายตนะ อริยสัจ 
อินทรีย ปฏิจจสมุปปาท สติปฏฐาน สัมมปปธาน ฯลฯ ธรรมหทัย 
รวม ๑๘ วภิังค 
     ๓. ธาตุกถา วาดวยธรรมท่ีสงเคราะหกันไดและสงเคราะหกนั 
ไมได ธรรมท่ีสัมปโยคและธรรมท่ีวิปปโยค ฯลฯ 
     ๔. ปุคคลบัญญัติ วาดวยบัญญัติประเภทแหงธรรมมีขันธ- 
บัญญัติ อายตนบัญญัติเปนตน และวาดวยบัญญัติประเภทแหงบุคคล 
เชนสมยวิมุตติบุคคล อสมยวิมุตติบุคคล ฯลฯ สมสีสีบุคคล 
ฐิตกัปปบุคคลเปนตน 
     ๕. ยมก วาดวยธรรมท่ีเปนคู มี ๑๐ ยมก คือ มูลยมก ขันธยมก 
อายตนตยมก ธาตุยมก สัจจยมก สังขารยมก อนุสัยยมก จิตตยมก 
ธรรมยมก อินทรียมก แตงเปนรูปปุจฉาวิสัชนา เชนในมูลยมกถามวา 
"เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลา" บรรดาธรรมท้ังหลาย 
เหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนกุศล ธรรมท้ังหลายเหลานั้นท้ังปวงเปนมูลราก 
แหงกุศลส้ินทุกส่ิงฤา วิสัชนาวา ตีเณว กุสลมูลานิ มูลรากแหงกุศล ๓ 
อยางคือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เทานั้นเปนกุศลมูล อวเสลา กุสลา 
ธมฺมา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือมีผัสสะเปนตน เปนแตกุศลธรรมเพราะเกดิ   
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กับกุศลจิตธรรมท้ังหลายมีผัสสะเปนตนนัน้ เปนแตกุศลธรรมไมเปนมูล 
แหงกุศล ฯ ปุจฉาวา เย วา ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา 
อนึ่ง  ธรรมท้ังหลายเหลาใดที่เปนกุศลมูล ธรรมท้ังหลายเหลานั้นเปน 
กุศลส้ินฤา วิสัชนาวา อามนฺตา ถูกแลวธรรมเหลาใดท่ีเปนกุศลมูล 
ธรรมเหลานั้นเปนกุศลท้ังส้ิน ขาพเจาปรารถนากลาววายมกปกรณนี้เปน 
ตรรกวิทยาโดยตรงทีเดยีวละ 
     ๗. ปฏฐาน วาดวยปจจัย ๒๔ ประการ คือ เหตุปจจยั 
อารัมมณปจจยั อธิปติปจจัย อนันตรปจจยั สมันตรปจจัย สหชาต- 
ปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนสิสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย 
ปจฉาชาตปจจยั อาเสวนปจจยั กัมมปจจัย วปิากปจจยั อาหารปจจยั 
อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย อวิคตปจจัย ท้ังยมกและปฏฐาน ๒ 
ปกรณนี้ มีอรรถอันล้ีลับลึกซ้ึงยากท่ีจะเขาใจ ยากท่ีจะศึกษา กุลบุตรผู 
ศึกษาตองใชวริิยะอุตสาหะมาก จึงจะเขาถึงอรรถรสอันวิจิตรพิสดารของ 
ปกรณท้ัง ๒ ได 
 
คัมภีรอรรถกถา 
     คัมภีรอรรถกถารุนโบราณช่ือ มหาอรรถกถา กุรุนทีอรรถกถา 
และมหาปจจรีอรรถกถา โดยเฉพาะมหาอรรถกถาเปนฉบับท่ีอายุเกา 
กวาอีก ๒ ฉบับ กุรุนทีอรรถกถาแกพระวนิยัปฎก มหาอรรถกถาแก 
พระสุตตันตปฎก มหาปจจรีอรรถกถาแกพระอภิธรรมปฎก ภายหลัง 
พระพุทธโฆษะและคันถรจนาจารย ชาวอินเดียและลังกาไดเก็บสารัตถะ 
ในอรรถกถาโบราณท้ัง ๓ นีอ้อกมารอยกรองแตงใหม จึงเกิดมีอรรถ- 
กถารุนใหม มีขอนาสังเกตวาอรรถกถารุนใหมอางวาพระพุทธโฆษะแตง  



ประวัติพุทธ(๓) - หนาท่ี 396 
เปนสวนมาก ความจริงทานมิไดแตงคนเดยีว แตมีคณาจารยอ่ืนหลาย 
รูปชวยกนัเรียบเรียง และอาศัยช่ือทานออกหนา 
 
อรรถกถาพระวินัยปฎก 
     ๑. สมันตปาสาทิกา แกตั้งแตคัมภีรอาทิกรรมจนถึงคัมภีร 
ปริวาร แบงเปน ๕ ภาค พระพุทธโฆษะรจนา 
     ๒. กังขาวติรณี แกภิกขุปาฏิโมกข ภิกขุณีปาฏิโมกข พระ 
พุทธโฆษะรจนา 
 
อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
     ๑. สุมังคลวิลาสินี แกพระสูตรฝายทีฆนิกาย พระพุทธโฆษะ 
รจนา 
     ๒. ปปญจสูทนี แกพระสูตรฝายมัชฌิมนิกาย พระพุทธโฆษะ 
รจนา 
     ๓. สารัตถทีปนี แกพระสูตรฝายสังยุตตนิกาย พระพุทธโฆษะ 
รจนา 
     ๔. ปโนรถปูรนี แกพระสูตรฝายอังคุตตรนิกาย พระพุทธโฆษะ 
รจนา 
     ๕. ปรมัตถโชติกา แกขุททกปาฐะ สุตตนิบาตในขุททกนิกาย 
พระพุทธโฆษะรจนา 
     ๖. ชาตกัฏฐกถา แกชาดกในขุททกนิกายต้ังแตเอกนบิาตชาดก 
จนถึงมหานิบาตชาดก พระพุทธโฆษะรจนา 
     ๗. ธัมมปทัฏฐกถา แกธรรมบทในขุททกนิกาย วาพุทธโฆษะ 
รจนา  
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     ๘. ปรมัตถทีปนี แกอุทาน อิติวุตตกะ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ 
เถรคาถา เถรีคาถา จริยาปฎก พระธรรมปาละรจนา 
     ๙. มธุรัตถวิลาสินี แกพุทธวงศในขุททกนิกาย พระพทุธทัตตะ 
รจนา 
     ๑๐. สัทธัมมัปปกาสินี แกปฏิสัมภิทามรรคในขุททนิกาย พระ 
อุปเสนรจนา 
     ๑๑. สัทธัมมัปปชโชติกา แกมหานิทเทสและจุลนิทเทสในขุททก 
นิกาย พระอุปเสนรจนา 
     ๑๒. วิสุทธชนวิลาสินี แกอปทานในขุททกนิกาย 
 
อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 
     ๑. อัฏฐสาลินี แกธรรมสังคณี พระพุทธโฆษะรจนา 
     ๒. สัมโมหวิโนทนี แกวิภงัคะ พระพุทธโฆษะรจนา 
     ๓. ปรมัตถทีปนี แกธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก 
และปฏฐานพระพุทธโฆษะรจนา 
 
ปกรณวิเศษ 
     ๑. วิสุทธิมรรค แตงแกศีล สมาธิ ปญญา โดยพิสดารแบงเปน 
๓ ภาค เปนปกรณท่ีสําคัญท่ีสุดและมีคามากท่ีสุด ในการศึกษาปรัชญา 
ฝายเถรวาท พระพุทธโฆษะรจนา 
     ๒. อภิธรรมาวตาร นําหลักสําคัญในอภิธรรม ๗ คัมภีรมารวบ 
รวมเอาไว พระพุทธทัตตะรจนา 
     ๓. อภิธรรมมัตถสังคหะ ยอสารัตถะในอภิธรรม ๗ คัมภีรมา 
รอยกรองอยางมีระเบียบ เปนหนังสือท่ีสําคัญมากในการศึกษาปรัชญา  
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ฝายเถรวาท พระอนุรุทธะรจนา 
     ๔. ปรมัตถวินิจฉัย เก็บเนือ้ความในปรมตัถธรรมมาวินิจฉัย 
เปนหนังสือส้ัน ๆ พรอนุรุทธะรจนา 
     ๕. เนตติปกรณ พระมหากัจจานะรจนา 
     ๖. มิลินทปญหาวิตถาร เร่ืองพระเจามิลินทะถามปญหากับ 
พระนาคเสน พระมหาติปฎกจุฬาภยัรวบรวม 
     นอกจากนีคั้มภีร ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณวเิศษซ่ึงแตงโดย 
คันถรจนาจารย ท้ังชาวลังกา และตางประเทศมีไทย พะมาเปนตน 
อีกมา และยังมีคัมภีรประเภทไวยากรณอีกมาก เชนมูลกจัจายนะ 
เปนตน ถานํามาเขียนไวหมด จะกลายเปนสารบาญคัมภีรบาลีไป 
จึงของดเสีย  
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                                                          บทท่ี ๓๕ 
                                             ปรัชญาอภิธรรมฝายบาลี 
 
     หลักธรรมฝายเถรวาท ขาพเจาไดแสดงไวแลวในตอนเปรียบเทียบ 
กับหลักธรรมของนานานิกาย จึงไมตองนํามากลาวซํ้าอีก แตจะนําเอา 
ปรัชญาในอภธิรรมฝายบาลีซ่ึงเต็มไปดวยศัพทเทคนิคและทฤษฎีวิเคราะห 
สภาวธรรมท้ังฝายจิตและฝายวัตถุมาแสดง พอใหทานผูอานทราบเปน 
นิทัศนะสังเขป ในคัมภีรอภธิรรมมัตถสังคหะสรุปใจความสําคัญของ 
อภิธรรมวา 
     "ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา            จตุธา ปรมตฺถโต 
     จิตฺต เจตสิก รูป                        นิพฺพานมีติ สพฺพถา" 
     "เนื้อความแหงอภิธรรมท่ีกลาวไวโดยส้ินเชิงในอภิธรรมปฎกนั้น 
โดยปรมัตถแลว ก็มี ๔ อยางคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน" 
 
เร่ืองจิต ๘๙ 
     ในฏีกาใหอรรถแหงจิตไว ๖ ประการวา 
     "วิจิตฺตกรณา จิตฺต                  อตฺตโน จติฺตตาย วา 
     จิตฺต กมฺมกิเลเสหิ                  จิตฺต ตายติ วา ตถา 
     วิโนติ อตฺตสนฺตาน                วิจิตฺตารมฺมณนฺติ วา" 
     "ช่ือวาจิต เพราะทําใหวิจติร ๑ เพราะความท่ีตนเองมีธรรมชาติ 
วิจิตรอยูในตัว ๑ อันกรรมกิเลสท้ังหลายส่ังสม ๑ แลวรักษาไวซ่ึงวิบาก 
อันกรรมกิเลสท้ังหลายส่ังสม ๑ ส่ังสมซ่ึงสันดานแหงตน ๑ มีอารมณ 
อันวิจิตร ๑ ดังนี้"  
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     จิตเปนธรรมชาติมีอยูดวงเดียว แตอาการของจิตมีมากตามช้ันภูมิ 
ซ่ึงจิตเขาไปอาศัยโดยยอมี ๘๙ ดวง โดยพิสดารมี ๑๒๑ ดวง จัดโดย 
ลักษณะก็เปนกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต กริิยาจิต จัดโดยภูมิก็เปน 
กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต 
     ๑. กามาวจรจิต มี ๕๔ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๘ 
อัพยากตจิต ๓๔ ตัวอยางเชนอกุศลจิต ๑๒ คือโลภมูลจิต ๘ โทสมูล- 
จิต ๒ โมหมูลจิต ๒ 
     โลภมูลจิต ๘ คือ 
     ก. จิตประกอบดวยโสมนัสเวทนาพรอมดวยอุจเฉททิฐิบาง 
พรอมดวยสัสตทิฐิบาง มิตองอาศัยส่ิงอ่ืนมาเรงเราชักจูง หากเกดิข้ึน 
เปนไปเองในสันดาน โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสขาริก 
     ข. จิตประกอบดวยโสมนัสเวทนา พรอมดวยอุจเฉททิฐิบาง 
พรอมดวยสัสสตทิฐิบาง ตองอาศัยส่ิงอ่ืนมาเรงเราชักจูงจึงเกิดข้ึน 
โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสขาริก 
     ค. จิตประกอบดวยโสมนัสเวทนา ปราศจากทิฐิท้ัง ๒ ไมตอง 
อาศัยส่ิงอ่ืนมาเรงเราชักจูงจึงเกิดข้ึน โสมนสฺสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต 
อสงฺขาริก 
     ฆ. จิตประกอบดวยดสมนัสเวทนา ปราศจากทิฐิท้ัง ๒ ตอง 
อาศัยส่ิงอ่ืนเรงเราชักจูงใหเกิด โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต 
สสงฺขาริก 
     ง. จิตประกอบดวยอุเบกขา เกิดพรอมดวยทิฐิท้ัง ๒ กลาโดย 
ลําพังตนเอง มิตองอาศัยส่ิงอ่ืนเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคต- 
สมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
     จ. จิตประกอบดวยอุเบกขา เกิดพรอมดวยทิฐิท้ัง ๒ กลาโดย  
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ลําพังตน ตองอาศัยส่ิงอ่ืนเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต 
สสงฺขาริก 
     ฉ. จิตประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากทิฐิท้ัง ๒ เกดิโดยมิตอง 
อาศัยส่ิงอ่ืนเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
     ช. จิตประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากทิฐิท้ัง ๒ เกดิโดยอาศัย 
ส่ิงอ่ืนเรงเราชักจูง อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
     โทสะมูลจิต ๒ คือ 
     ก. จิตประกอบดวยโทมนัสพรอมดวยปฏิฆะ กลาโดยตนเองไม 
ตองอาศัยส่ิงอ่ืนชักจูง โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
     ข. จิตประกอบดวยโทมนัสพรอมดวยปฏิฆะ ตองอาศัยส่ิงอ่ืน 
ชักจูง โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
     โมหมูลจิต ๒ คือ 
     ก. จิตประกอบดวยอุเบกขาพรอมดวยวจิิกิจฉา อุเปกฺขาสหคต 
วิจิกจิฺฉาสมฺปยตฺุต 
     ข. จิตประกอบดวยอุเบกขาพรอมดวยอุทธัจจะ อุเปกขฺาสหคต 
อุทฺธจฺจสมฺปยตฺุต 
                         ฯลฯ..................ฯลฯ....................ฯลฯ 
     ๒. รูปาวจรจิต ๑๕ คือรูปาวจรกุศล ๕ ไดแกจิต ซ่ึงเปนไป 
ในรูปฌานท้ัง ๕ ตามปญจกนัย (ดูเร่ืองฌานันตริกะในปรัชญานิกาย 
สมิติยะ) รูปาวจรวิบาก ๕ รูปาวจรกิริยา ๕ รวม ๑๕ 
     ๓. อรูปาวจรจิต ๑๒ คืออรูปาวจรกุศล ๔ ไดแกจิตซ่ึงเปนไป 
ในอรูปฌาน ๔ มีอากาสานญัจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญ- 
จัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ อรูปาวจรวิบาก ๔ อรูปาวจร- 
กิริยา ๔ รวม ๑๒ 
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     ๔. โลกุตตรจิต ๘ คือโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกทาคามิมรรค- 
จิต ๑ อนาคามิมรรคจิต ๑ อรหัตตมรรคจิต ๑ และโสดาปตติผลจิต 
ฯลฯ อรหัตตผลจิตรวม ๘ 
     ฉะนั้นจดัตามภูมิท้ัง ๔ คือกามาวจรภูมิจิต ๕๔ รูปาวจรภูมิจิต ๑๕ 
อรูปาวจรภูมิจติ ๑๒ โลกุตรภูมิจิต ๘ รวม ๘๙ โดยสังเขปนัยดังนี ้
 
เจตสิก ๕๒ 
     "เอกุปฺปาทนิโรธา จ               เอกาลมฺพนวตฺถุกา 
     เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺญาส          ธมฺมา เจตสิกา มตา" 
     "ธรรม ๕๒ ประการ เกดิข้ึนและดับไปพรอมกับจิต มีอารมณและ 
วัตถุอยางเดยีวกับจิต และประกอบกับจิตเรียกวาเจตสิก" เจตสิก ๕๒ 
แบงเปนสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ปกณิณกเจตสิก ๖ รวม ๑๓ 
เรียกอัญญสมานาเจตสิก นอกจากนี้มีอกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก 
๒๕ 
     ๑. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา 
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย มนสิการ 
     ๒. ปกณิณกเจตสิก ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข วิริยะ ปติ 
ฉันทะ 
     ๓. อกุศลเจตสิก ๑๒ คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ 
โลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กกุกุจจะ ถีนะ มิทธะ 
วิจิกจิฉา 
     ๔. โสภณเจตสิก ๒๕ จําแนกเปนโสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ 
วิรัติเจตสิก ๓ อัปปมัญญา ๒ ปญญินทรีย ๑ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ 
ไดแก ศรัทธา สติ หิริโอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา  
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(ความเพกิเฉยไดในสังขาร) กายปสสัทธิ (ความสงบระงับแหงเจตสิกม ี
เวทนา สัญญา สังขาร) จิตตปสสัทธิ (ความสงบระงับจิต) กายลหุตา 
(ความเบาแหงเจตสิก) จิตตลหุตา (ความเบาแหงจิต) กายมุทุตา (ความ 
ออนแหงเจตสิก) จิตตมุทุตา (ความออนแหงจิต) กายกัมมัญญตา 
(ความควรแกงานแหงเจตสิก) จิตตกัมมัญญตา (ความควรแกการงาน 
แหงจิตร) กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงเจตสิก) จิตตปาคุญญตา 
(ความคลองแคลวแหงจติ) กายุชุกตา (ความตรงแหงเจตสิก) จิตตุชุกตา 
(ความตรงแหงจิต) 
     วิรัติเจตสิก ๓ ไดแกสัมมาวาจา สัมมากมัมันตะสัมมาอาชีวะ 
     อัปปมัญญา ๒ ไดแกกรุณาและมุทิตา 
     ปญญินทรีย ๑ ไดแกปญญาท่ีเปนใหญเปนประธาน คําวา "กาย" 
ในเจตสิกธรรมนี้มิไดหมายถึงรูปกายซ่ึงเปนวัตถุ แตหมายถึงเวทนา 
สัญญา สังขารธรรม ขาพเจารูสึกวาการจัดโสภณสาธารณเจตสิกของ 
ฝายเถรวาทนีค้อนขางจะยดืยาวไป สูการจดัระเบียบเจตสิกของฝาย 
สรวาสติวาทินไมได ทานผูอานโปรดพิจารณาเทียบเคียงระเบียบเจตสิก 
ของสองนิกายดูเองเถอะ 
 
รูป ๑๘ 
     ๑. มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวธีาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ 
วาโยธาตุ ๑ 
     ๒. ปสาทรูป ๕ คือ จักขุประสาท ฯลฯ กายประสาท 
     ๓. วิสัยรูป ๔ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ 
     ๔. ภาวะรูป ๒ คือ อิตถีภาวรูป ๑ ปุริสภาวรูป ๑ 
     ๕. หทยรูป ๑ คือ น้ําเล้ียงหัวใจ ประมาณซองมือหนึ่งอยูใน  
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ชองพอจุเมล็ดบุนนาคในกอนเนื้อหวัใจ 
     ๖. ชีวิตรูป ๑ คือ รูปชีวิตนิทรีย 
     ๗. อาหารรูป ๑ คือ กวฬิงการาหาร 
     ๘. ปริจเฉทรูป ๑ คือ ชองวางระหวาง อันมีอยูในกาย เชนตอง 
จมูก ชองหูเปนตน 
     ๙. วิญญัติรูป ๒ คือ กายวญิญัติ ๑ วจวีิญญัติ ๑ 
     ๑๐. วิการรูป ๓ คือ รูปสสลหุตา ความเบาแหงรูป ๑ รูปสสมุทุตา 
ความออนนุมแหงรูป ๑ รูปสสกัมมัญญตา ความควรแกการงานแหง 
รูป ๑ 
     ๑๑. ลักขณรูป ๔ คือ รูปสสอุจโย ความส่ังสมเกิดข้ึนแหงรูป ๑ 
รูปสสสันตติ ความสืบตอแหงรูป ๑ รูปสสชรตา ความแกครํ่าคราแหง 
รูป ๑ 
 
นิพพาน ๒-๓ 
     สอุปาทิเสสนิพพาน ไดแกกิเลสดับแตยังมีเบญจขันธเหลือ กลาว 
คือมีชีวิตอยู ๑ อนุปาทิเสสนิพพานไดแก กเิลสดับดวยเบญจขันธแตก 
ทําลายแลวดวย ๑ สุญญตนพิพานอันเปนอารมณแหงอริยมรรคบังเกิด 
ในลําดับแหงวฏุฐาคามินี วิปสสนาของพระโยคาวจรผูเจริญอนัตต- 
ลักขณะ ๑ อนมิิตตนิพพานไดแกนิพพานอันเปนอารมณแหงอริย- 
มรรคบังกิดในลําดับแหงวุฏฐาคามินีวิปสสนาของพระโยคาวจรผูเจริญ 
อนิจจลักขณะ ๑ อัปปนิหิตนพิพารนเปนอารมณแหงอริยมรรคบังเกิดใน 
ลําดับแหงวุฏฐาคามินีวิปสสนาของพระโยคาวจรผูเจริญทุกขลักขณะ ๑ 
ลักษณะนิพพานท้ัง ๒ ประเภทและ ๓ ประเภทน้ี นิกายอ่ืน ๆ ก็รับรอง 
ตรงกัน  
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     ปรัชญาอภิธรรมฝายบาลีเปนปรัชญาฝาย "ขณิกวาท" ถือวาสรรพ- 
สังขารธรรมเกิดดับทุกขณะ องคแหงภพท้ัง ๓ คือตัว "ภวังคจิต" 
ซ่ึงแปลวาจิตอันเปนองคของภพ เปนจิตท่ียงันิ่งสงบอยูยังมิไดข้ึนวิถีรับ 
อารมณ เม่ือสูวิถีรับอารมณภายนอกปรุงแตงผสมกับอารมณนั้น ๆ ก ็
เปนกุศลบาง อกุศลบาง อัพยากตะบาง สุดแลวแตช้ันภูมิภวังคจติเกิด 
ดับสืบสันตติเร่ือยไป ดุจดังสายนํ้าในแมน้าํซ่ึงไหลไมขาดสาย จนกวาจะ 
ถึงภาวะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภวังคจิตจงึดับสนิทไมมีสภาวะอีก 
ภวังคจติจึงเปน "ธาตุชีวิต" โดยตรง ขณะจิตประกอบดวยขณะเล็ก 
๓ ขณะ คือ อุปปาทขณะ เกดิข้ึนขณะ ๑ ฐตีิขณะ ตั้งอยูขณะ ๑ 
ภังคะขณะ แปรไปขณะ ๑ ขณะจติเล็ก ๓ ขณะนี้ จึงเปนขณะจิต 
ใหญขณะ ๑ ขณะจติใหญเกดิดับ ๑๗ ขณะ รูปธรรมจึงดับหน ๑ 
รูปารมณมากระทบจักษุประสาทแลว ยังไมเปนอารมณแหงวิถีจิต ตอง 
ลวงภวังคขณะไป ๑ ขณะแลวจึงเปน 
     ๑. ภวังคจลนจิต จิตเร่ิมไหวตัว 
     ๒. ภวังคุปจเฉทจิต จิตขาดจากกระแสรภวังค 
     ๓. ปญจทวาราวัชชนจิต จติข้ึนสูปญจทวารมีจักษุทวารเปนตน 
     ๔. ปญจวญิญาณจิต จิตรับรูอารมณในปญจทวาร มีการเห็นรูปรูแจง 
รูปารมณเปนตน 
     ๕. สัมปฏิจฉันนจิต จิตรับเอารูปารมณเปนตน 
     ๖. สันตีรณจิต จิตพิจารณาเปรียบเทียบอารมณ 
     ๗. โวฏฐัพพนจิต จิตกําหนดอารมณ  
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     ๘. ชวนจิต 
     ๙. ชวนจติ                                                  จิตเสวยอารมณมีรูปารมณเปนตน 
     ๑๐. ชวนจติ                                               วาดีหรือช่ัว หยาบละเอียด เกิด 
     ๑๑. ชวนจติ                                               ดับอยูอยางนี้ถึง ๗ ขณะ ความ 
     ๑๒. ชวนจิต                                              สังวรหรือไมสังวรอยูตอนน้ี จะ 
     ๑๓. ชวนจติ                                              เปนกุศล อกศุลอยูตอนนี ้
     ๑๔. ชวนจิต 
     ๑๕. ตทาลัมพนะจติ                                จิตยึดหนวงเอาอารมณตามชวนะ 
     ๑๖. ตทาลัมพนจิต                                   จิตเกิดข้ึน ๒ ขณะ 
     ๑๗. ภวังคจิต แลวจิตก็ตกภวังคตามเดมิ หรือจะนับเอาขณะท่ีจิต 
อยูในอดตีภวังคเปน ๑ แลวภวังคจลนจิตเปน ๒ โดยลําดบัจนถึง 
ตทาลัมพนจิตเปน ๑๗ ขณะกไ็ด จิตเกิดดบั ๑๗ ขณะรูปธรรมจึงดับ 
ลงหนหนึ่ง วิถีจิตแบบนี้เรียกวา "อติมหันตารมณ" ยังมีวถีิจิตแบบ 
มหันตารมณอีก ซ่ึงผูปรารถนาความละเอียดโปรดเชิญศึกษาเอาจาก 
คัมภีรธรรมัตถสังคหะเทอญ 
     ความพิสดารของปรัชญาอภิธรรมบาลียังมีอีกมากมายวิจิตรสุขุม 
ลํ้าลึก จนไมสามารถจะนํามาพรรณนาในหนังสือเลมนีไ้ด แลวถาขืน 
เขียนไวหนังสือนี้จะกลายเปนอธิบายพระอภิธรรมไป ขาพเจาจึงขอยุตแิต 
เพียงเทานี้      
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                                                             ปณธิานกถา 
 
     ปกรณช่ือวา "ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาภาค ๑" อันขาพเจา 
ไดอาศัยนยัแหงคัมภีรเปนจํานวนมาก แลวบรรจงเลือกเอาสารัตถะรจนา 
ไวเพื่อประโยชนแกมวลสาธุชนผูปรารถนาศึกษา ไดสําเร็จจบลงแลวดวย 
ดี บุญใดอันพงึเผล็ดผลจากกรรมแมนี้ ดวยอานุภาพแหงบุญนั้น จงเปน 
พลวปจจยัอวยหิตสุขแกสรรพสัตวในโลกทั้งส้ินใหยิ่ง ๆ เถอะ ขอให 
ขาพเจาพึงเปนผูสมบูรณม่ังค่ังดวยโภคทรัพย มีตนอันเกษมแลปราศ 
จากโรคาพยาธิภัยพิบัตใินทิฏฐธรรมเทียว อนึ่งอกุศลธรรมพึงขาดจาก 
ขันธสันดานของขาพเจา ขาพเจาพึงประกอบดวยศรัทธาอันยิ่งในพระ 
พุทธศาสนา ขวนขวายส่ังสมแตกุศลถึงความเปนทานบดี แลพึงเปนผู 
ประดับดวยคุณอเนก วิจติรพรอมดวยศีล สมาธิ ปญญาอันรุงเรือง 
จงทุก ๆ ภพเถอะ ก็ในกาลใดและพระบรมโพธิสัตวซ่ึงมีพระนามธัย 
ปรากฏแลววา เมตเตยยะ ไดบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณเปนพระสัมพทุธ- 
เจาข้ึนในโลก ในกาลนัน้ขอใหขาพเจาไดโอกาสเปนอุปฐากพระผูมีพระ- 
ภาคพระองคนัน้ พึงไดสดับพระสัทธรรมเฉพาะเบ้ืองพระพักตร ผลอัน 
อุดมเลิศใดอันบัณฑิตปรารถนา กลาวคืออรหัตผล ขอใหขาพเจาบรรลุ 
ซ่ึงผลนั้นโดยพลัน ขอฝนจงตกตองตามฤดกูาล นําเมทนีดลไปสูความ 
ฉํ่าช่ืน ยังพืชพนัธุธัญญาหารใหชะอุมงอกงาม อํานวยความบันเทิงแก 
สัตวท้ังหลาย ขอพระสัทธรรมแหงพระโลกนาถอันเปรียบดุจดวงมหา 
ประทีปจงชัชวาลย สองมรรคาแหงสันติแกโลกท้ังปวง พึงธํารงอยู 
ตลอดช่ัวกัลปเทอญ 
                              จิร ติฏฐตุ สทฺธมฺโม สุภมตฺถุ จ ปาณิน  
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                                                          ปจฉิมพจน 
 
     หนังสือชุดนี้ขาพเจาไดพยายามคนควารวบรวมหลักฐานตาง ๆ 
เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการแหงพระพุทธศาสนา จากคัมภีรและตํารา 
ท้ังไทยและตางประเทศเปนจํานวนมาก กนิเวลาชานานกวาป และเขียน 
ข้ึนเปนคําบรรยายสอนนักศึกษาในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย นับต้ังแตป พ.ศ.๒๔๙๕ 
เปนตนมา ในนามวิชา "ความรูประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาสากล" 
ซ่ึงมีหลักสูตร ๓ ป คือช้ันนักศึกษาเตรียมปท่ี ๑ เรียนประวัติศาสตร 
พระพุทธศาสนาในอินเดียยคุปฐมกาล หรือเหตุกาณพระพุทธศาสนา 
ในระยะ ๕๐๐ ปหลังจากพระพุทธปรินิพพาน ช้ันนักศึกษาเตรียมปท่ี ๒ 
เรียนประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคมัชฌิมกาลถึงปจฉิมกาล 
หรือเหตุการณพระพุทธศาสนาในอินเดียในระยะ ๕๐๐-๑๖๐๐ ป หลัง 
จากพุทธปรินพิพาน ช้ันนักศึกษาปท่ี ๓ เรียกประวัติเหตุการณพระ 
พุทธศาสนาในตางประเทศทั่วโลก บรรดานักศึกษาท่ีไดฟงคําบรรยาย 
ของขาพเจาพากันพอใจท่ีไดรับความรูเปนอันมากท้ังดานประวัติศาสตร 
และปรัชญาของพระพุทธศาสนาโดยกวางขวาง ท้ังฝายสาวกยานและ 
ฝายมหายานหลายสิบนิกาย ท้ังนักศึกษาไดแจงเจตจํานงน ปรารถนาจะ 
ใหคําบรรยายสําเร็จเปนเลมเพื่อจะไดเขาชุดเก็บไวเปนตํารา แตงานนี้เปน 
งานใหญมากตองคอยทําคอยไป ช้ันแรกทางโรงพิมพมหามกุฏ ฯ ได 
จัดพิมพเปนตอน ๆ เม่ือจบสมบูรณแลวจึงจัดการเย็บเลมรวมเปนเลม 
ใหญ เนื่องดวยขาพเจา ไมใครจะมีเวลาเขียนใหจบไดเลยทีเดยีว จึงจํา 
ตองจัดออกเปน ๓ ภาคตามหลักสูตร ๓ ช้ันของนักศึกษา  
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     เฉพาะภาค ๑ นี้ ไดเลาถึงประวัติศาสตรและพัฒนาการทางดาน 
ปรัชญา ของพระพุทธศาสนาฝายสาวกยานในอินเดียตลอดระยะกาล 
๕๐๐ ปโดยพิสดาร ทานผูอทานคงจะประหลาดใจวา ไฉนขาพเจาจึงไม 
กลาวถึงประวตัิกําเนิดพระพทุธศาสนาเสียเลย พอข้ึนตนก็จับเอาเร่ือง 
ราวในพระพุทธศาสนาศตวรรษท่ี ๑ มากลาว ความท้ังนี้ขาพเจาขอช้ีแจง 
วา หนังสือนีเ้ปนตําราบรรยายแกพระภิกษสุามเณรนักศึกษาซ่ึงลวนเปน 
มหาเปรียญท้ังส้ิน ทานยอมผานภูมิรูข้ันพระพุทธประวัตอิยางชํ่าชองมา 
แตหลักสูตรนกัธรรม ดวยเหตุนั้นขาพเจาจงึไมจําเปนตองนํามะพราวมา 
ขายสวนใหเปนการยืดยาวอีก อนึ่ง ในหนังสือนี้เนื่องดวยเปนการพิมพ 
คร้ังแรก คงจะมีขอความตกหลนหรือผิดพลาดไมมากก็นอย มาตรวาจะ 
มีขอบกพรองใด ๆ แลว ขอทานผูรูโปรดใหอภยัแลทักทวงดวย เพ่ือจะ 
ไดจัดการแกไขในคราวพิมพตอไป ซ่ึงจะเปนพระคุณอันยิ่ง  
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                                                    หนังสือใชประกอบการเรียบเรียง 
 
ก. ภาษาบาลี 
     ๑. พระไตรปฎกบาลีฉบับสยามรัฐ 
     ๒. สมันตปาสาทิกา 
     ๓. สุมังคลวิลาสินี 
     ๔. ปปญจสูทนี 
     ๕. มโนรถปูรณี 
    ๖. สัมโมหวิโนทน ี
     ๗. ปรมัตถทีปนี ปญจปกรณอรรถกถา และคัมภีรอัฏฐสาลินี 
     ๘. ปรมัตถโชติกา 
     ๙. วิสุทธิมรรคปกรณวิเสส 
     ๑๐. มิลินทปญหา 
     ๑๑. ธัมมปทัฏฐกถา 
     ๑๒. อภิธัมมัตถสังคหะ 
 
ข. ภาษาไทย 
     ๑. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 
     ๒. สารัตถสังคหะ แปลฉบับหลง 
     ๓. ลลิตรวิสตระ แปลฉบับหลวง 
     ๔. มหาวงศ แปลฉบับหลวง 
     ๕. ปฐมสมโพธิกถา ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ 
ปรมานุชิตนิโนรส  
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     ๖. วินยัมุข ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรส 
     ๗. ธรรมปริเฉท ๒ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส 
     ๘. ตํานานพุทธเจดียในประเทศสยาม ของสมเด็จกรมพระยา 
ดํารงราชานุภาพ 
     ๙. เร่ืองประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป ของสมเด็จ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
     ๑๐. ตํานานพระพิมพ ของศาสตราจารย ยอรช เซเดส 
     ๑๑. ตํานานอักษรไทย ของศาสตราจารย ยอรช เซเดส 
     ๑๒. พระพทุธศาสนาในอาเซียกลาง ของเสถียร โพธินันทะ 
     ๑๓. ประวตัิศาสตรสากล ของหลวงวจิติรวาทการ 
     ๑๔. พระพทุธศาสนารายตรีมาส ป พ.ศ.๒๔๙๐ และ ๒๔๙๖ 
 
ค. ปกรณสสกฤต (พากยจีน) 
     ๑. อโศกอวทาน (อายกอวงต่ึง) 
     ๒. เภทธรรมมติจักรศาสตร (อ้ิโปวจง ลุงหลุง) 
     ๓. จตุราคม (ส้ิอาฮ้ัมเก็ง) 
     ๔. อภิธรรมมหาวภิาษาศาสตร (อาพีตับมอพีพอซาหลุง) 
     ๕. อภิธรรมชฺญาณปรสฺถานศาสตร (อาพีตับมอฮวกฉูหลุง) 
     ๖. อภิธรรมโกศศาสตร (อาพีตับมอกูเส่ียหลุง) 
     ๗. อภิธรรมนยายนุสารศาสตร (อาพีตับมอซุนเจียลีหลุง) 
     ๘. สัตยสิทธิศาสตร (เซงซิกหลุง) 
     ๙. มหายานกรรมสิทธิศาสตร (ไตเส็งเซงเง๊ียบหลุง)  
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     ๑๐. อัศวโฆษโพธิสัตวนทิาน (เบเมงพูสักตึ่ง) 
 
ง. ภาษาจีน 
     ๑. อ้ีโปวจงลุงหลุงซุกกี่ (อรรถกถาแหงเภทธรรมมติจกัรศาสตร) 
ของสมณะกุยกี 
     ๒. อ้ีโปวจงลุงหลุงงือทีเซ็ก (ฎีกาแหงเภทธรรมมติจักรศาสตร) 
ของสมณะอินปวย 
     ๓. ไตถังไซฮกกี่ (จดหมายเหตุเร่ืองประเทศภาคตะวันตก) ของ 
สมณะเฮ่ียงจัง 
     ๔. ฮวบเฮ้ียงฮวบซือต่ึง (ประวัตแิหงสมณะฟาเหยีน) 
     ๕. นําไฮเกิย้กุยไลฮวบติ่ง (ประวัตกิารจาริกจากภาคทะเลใต) 
ของสมณะอ้ิจงิ 
     ๖. ซาหลุงเฮ่ียงหงี (ขยายอรรถล้ีลับแหงไตรปกรณ) ของ 
สมณะเกยีเซ้ียง 
     ๗. อาพีตับมอกูเส่ียหลุงกี ่(อรรถกถาแกอภิธรรมโกศศาสตร) 
ของสมณะโพวกวง 
     ๘. ฮุดฮวบไคหลุง (พุทธธรรมสังเขปกถา) ของสมณะอินสุน 
     ๙. อินตูฮุดกาส้ือเลียบท้ัม (สังเขปกถาเร่ืองพุทธศาสนาใน 
อินเดีย) พิมพโดยสํานักพิมพเซียงบู เมืองเชียงไฮกอนสงครามโลก 
คร้ังท่ี ๒ 
     ๑๐. ชุมนุมวรรณกรรมเกีย่วกับการคนควาทางพุทธศาสนา ของ 
ศาสตราจารยเหลียวฉีเชา แหงมหาวิทยาลัยชิงหวา กรุงปกกิ่งกอน 
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ หลายสิบเร่ือง  
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     ๑๑. นิตยสารพุทธศาสนาช่ือ "กักอูเซง" (โพธิสัตว) ป พ.ศ. 
๒๔๙๕ 
     ๑๒. นิตยสารพุทธศานาช่ือ "ไฮเตียอิม" (เสียงคล่ืนทะเล) ป 
พ.ศ.๒๔๙๖ พ.ศ.๒๔๙๗ ออกเมืองไตหวัน 
 
จ. ภาษาอังกฤษ 
     ๑. "Outline of history" by H. G. Wells 
     ๒. "History of India" by Nilakanta Sastri 
     ๓. "Early Monastic Buddhism" by Nalinaksha Dutt 
     ๔. "A History of Pali Literature" by Bimala-Churn Law 


